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  وداع با آخرين پارتيزان اروپا

 

  روبن مارکاريان

 

  یها تيشخص نياز سرشناس تر یکي ونان،ي یقهرمان مل Manolis Glezos) ("گله زوس سيمانول"

جنگ دوره جنگ با قوای اشغالگرانگليس،  دوم، یها در جنگ جهان یاشغال ناز هيجنبش مقاومت عل
رهبران دوره های گوناگون بازسازی از  ،اگ هسرهن یکتاتوريآن پس دوره دز و ايونان  یداخل

تمام  در ريناپذ یخستگ ستيکمون دمکراسی پارلمانی در يونان، یبرقرارجنبش کمونيستی پس از 
او نزديک  .چشم از جهان فرو بست یسالگ هفتومارس امسال در سن نود ٣٠در ،یزندگ یدوره ها

نظر زندگی سياسی او و از اين  رکت داشتش به هشتاد سال به طور فعال در جنبش کمونيستی يونان
برای روشن شدن  از همين رو .است ان و به ويژه جنبش کمونيستی آنتاريخ معاصر يوننموداری از 

    به برخی از تحوالت تاريخ معاصر يونان و اشاره با اختصار، در اين يادنامه "گله زوس"جايگاه 
  .پرداخته ام

لد متو) Naxos(جزيره ناکسوسواقع در )Apeiranthos(یوستاردر ١٩٢٢نهم سپتامبردر" گله زوس"
مدرسه عالی "پايان دبيرستان وارد  پس از. سکنی گزيد آتندر ١٩٣٥همراه خانواده اش در سال .شد

 يونانديکتاتور )Ioannis Metaxas("اسيانيس متاکس"اين دوره ای بود که  .آتن شد" اقتصادی و تجاری
حزب کمونيست يونان  .حکومت می کرد بر يونانبا پنجه آهنين  "مگريگور دو"با حمايت پادشاه 

توانسته بود در مناطق روستائی و نيز  "متاکساس"توسط  عليرغم پيگرد و سرکوب شديد کمونيست ها
تاسيس آن در سال  .در ميان اتحاديه های کارگری در آتن و سالونيکی نفوذ خود را گسترش دهد

و تالش ) GSEE"(کنفدراسيون عمومی اتحاديه های کارگری يونان" هم زمان بود با تاسيس ١٩٢۴

   .ولين اتحاديه های کارگری در کشورفعالين حزب در شکل دادن ا

 

    دوره اشغاليونان در 

  و اولين مقاومت عليه اشغال گران 

 

 دشاهپا .اشغال می شود) ١٩٤١ئن ژودر ( ، بلغارستان و آلماندر جنگ جهانی دوم توسط ايتاليايونان 
ليسی ها را در آن جا به مصر فرار کرده و دولت در تبعيد تحت الحمايه انگ همراه با دارو دسته اش

  . دتشکيل می ده

آن که در" گله زوس" می کنندنصب  سياکروپلفرازشکسته را بر بيپرچم صل نازی ها که یهنگام
 Apostolos) "تاسآپوستولس سان"همکالسی اش به ،بود ه ایسال١٩ ستياليسوس یزمان دانشجو
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Santas)  و پس از   می روند نهآن ها به کتابخا.باهم پائين بکشندپيشنهاد می کند که پرچم نازی ها را

که از قسمت پشت  غاری پی می برند وجود کروپليس بهباستان شناسی درباره ا مطالعه پژوهش های
ه گروه نگهبانان نازی در ی کلدر حا ١٩٤١ماه مه ٣٠در .کندمجموعه بازمی  به سوی باالی راهی

 “گله زوس„آلمان نازی بودند آکروپليس مشغول مشروب خواری و جشن گرفتن فتوحات  يرونیبخش ب
و پرچم صليب شکسته را پايئن کشيده و  خود را از پشت به باالی اکروپليس می رسانند" سانتاس"و 

  . می کنندپاره پاره 

ت نظامی نازی ها عبور کرده و به حکوم های آن ها در دل شب از گشت ،انجام عملياتپس از
 با مادر بيدار و دل نگرانش نگام ورود به خانهه “گله زوس“ .را به خانه می رسانند سالمت خود

حکومت نظامی نازی  در زير چکمه شب وقت د درآنمی پرس از او با عصبانيت که اجه می شودمو
به مادرش  ،پنهان کرده بود جيبش ه را که دراز پرچم صليب شکستای  تکهاو  است؟ چه می کرده  ها

وصورتش را غرق بوسه می  هآغوش کشيدرد را اومادرش ازخوشحالی و با افتخار. نشان می دهد
" چه می کرده است؟  پسرت در آن دير وقت شب"  :دمی پرس مادرشفردا صبح ناپدری اش از  .کند

ن عمليات مقاومت عليه نازی ها در يونان تحت اين اولي .!به اکروپليس نگاه کن مادرش به او می گويد
  .بودنيروهای محور اشغال

ها  یونانيو الهام بخش مقاومت نه تنها  افتهي یعيوس یانعکاس جهان" سانتاس"و " گله زوس"اقدام 
 ها مبدل  یناز هيمقاومت عل یالملل نيبه قهرمانان بآن ها  .می شود ها یبلکه همه ملل تحت اشغال ناز

  .می شوند

  

  گله زوس  و  سانتاس 

مارس  ٢٤در " گله زوس."م می کنندمحکو محاکمه وبه مرگ یابيها آن ها را به شکل غی ناز
شده  بيماری شديد سل ها او را که در زندان دچار یناز .شکنجه می شودوبه شدت  ريدستگ ١٩٤٢

 دست  اين بيماری از زيکی از شش هايش را برای هميشه ااو (رديبم یماريتا از ب می کنندبود رها 
يک ماه قبل از خروج  ،کمونيست بودکه از پارتيزان های " نيکوس"،اونوزده ساله اما برادر  .)داد

ر با" گله زوس".دولت دست نشانده وهمکار نازی ها،اعدام می شود توسط ،از يونان آلمان ها
درزندان آن ها به سر  هدستگير و سه ما توسط نيروهای اشغالگر ايتاليائی ١٩٤٣ ليآور٢١درديگر
 ١٩٤٤سپتامبر  ٢١ديگر در را بار"گله زوس" نازی ها همکار دست نشانده و دولت ،آنپس از .برد

  . کندمی  از زندان فرار و در حالی که قبر او را برای دفن در پس از اعدام کنده بودند ندمی کدستگير
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  جنگ مقاومت عليه نازی ها

 ١٩٤١-١٩٤٤   

اتحاديه های  اه باهمررا  )EAM("جبهه رهائی ملی"حزب کمونيست يونان ،جريان اشغال يوناندر
ازفعاالن احزاب چپ ميانه و بسياری  بعداً  که کنداحزاب کوچک چپ تاسيس می  کارگری و
ارتش "به نام ،جبههحزب کمونيست شاخه نظامی ١٩٤١فوريه١٦در .دنبه آن می پيوند غيرحزبی

پايه گذاری )Aris Velouchiotis"(آريس ولوچيوتيس"فرماندهی با را )ELAS("مردم يونانهائی بخش ر
   .می کند

راتشکيل می دهد که  )EDES("اتحاديه جمهوی خواهان ملی يونان"يک ژنرال سابق ارتش يونان نيز
اما  ،)ELAS(پس از سته و به لحاظ نظامی و نفوذ به نيروینيروی های ملی غير کمونيست به آن پيو

  .می شود مبدل ظر قدرت با آن،غيرقابل مقايسه از ن

پارتيزانی اروپا مبدل  ين نيروهایبه يکی از بزرگتر )ELAS(١٩٤٤ستانه شکست نازی ها در پائيزتا آ 
پارتيزانی  رستان را درگير جنگ های فرسايشیکه ارتش های سه گانه آلمان، ايتاليا و بلغا می شود
 )ELAS(و شاخه نظامی آن" جبهه"آتن درتسلط  اکثرمناطق روستائی و شهرهای يونان به جز .کرده بود

وارد جنگ به کارگيری تاکتيک سرزمين سوخته به خشن ترين شيوه ممکن و  ارتش نازی .قرارداشتند
به نام را يک نيروی ضربتی وابسته به خود از يونانی ها  نازی ها .دمی شو" جبهه"با پارتيزان های

تبهکاران  جنايتکاران و فاشيست های يونانی،از  متشکل )Security Battalions("گردان های امنيتی"
و اعدام دسته جمعی  قتلعام ها سرکوب، شکنجه، در تشکيل می دهند که جنگی اسرایزندانی و 

اس همکاری .، گشتاپو و اسطور فعال با ارتش به کمونيست ها و فعالين مقاومت به سبک آلمان نازی

 .می کنند

ميليون  ٢تحت تسلط جبهه  مناطق .وسيع به پارتيزان ها می پيوندند ياسمقزنان و جوانان در اما 
تشکل های توده ای و شوراها درهمه مناطق .بر می گيرد دررا  هفت ونيم ميليون جمعيت يوناناز

به طور فعال دراداره امور اين مناطق زنان برای اولين بار در يونان در .امورمحلی را اداره می کنند
اگر چه  استالين  .صفوف پارتيزان ها عليه نازی ها و اشغال گران می جنگندر و د می کنند شرکت

با شروع  کند اما در رهبری حزب کمونيست يونان نصبيک رهبری وفادار به خود  تالش کرده بود
رابطه ميان دو حزب قطع شده  ،ی و آغاز جنگ پارتيزانی در يونانحمله ارتش نازی به اتحاد شورو

ست يونان در اين دوره با کنار گذاشتن دستورالعمل ايجاد جبهه ضدفاشيستی با حزب کموني .بود
توانسته بود با اقدامات راديکال پايه توده ای خود را بويژه در مناطق  ،ها مخالف نازی یزبورژوا

  . روستائی يونان گسترش دهد

آزاد با انتخابات ی به مثابه نهاد حکومت PEEA)("کميته سياسی برای رهائی ملی"١٩٤٤دردهم مارس 
ً آزاد دريونان است که  .ی شودتشکيل م ELAS-EAMدر مناطق تحت نفوذ  اين اولين انتخابات واقعا

حکومت کوهستان "حکومت تشکيل شده به  .زنان با حق رای برابر با مردان در آن شرکت می کنند
وارد می  ه در جبههدمعروف می شود و در ترکيب وزرای آن نمايندگان همه احزاب شرکت کنن" ها
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 و شروع شده همکار نازی ها درآتن  حکومت شمارش معکوس برای اين درحالی است که .شوند
 .استدرکشورنفوذ  فاقد)انگليسبه  وابسته(قاهره مقيم درتبعيد حکومت

و  فعالين از ،اشغالگرانبه مثابه نمادهای اولين اقدام مقاومت عليه "سانتاس"و"گله زوس"دراين دوره 
چنان گسترش  PEEA)("کميته سياسی برای رهائی ملی"نفوذ  .هستند ELAS-EAM سرشناس رانرهب

 ی دولت در تبعيد را تشکيل می دادمی يابد که نيروهای نظامی يونانی مستقر در مصر که بازوی نظام
ا خشم انگليسی ه ،اين شورش نظاميان. دمی شو PEEA)(و پيوستن به  "دولت در تبعيد"خواهان انحالل 

و آمريکائی ها را برانگيخته و نيروهای انگليسی پنج هزار نظامی يونانی را دستگير و به سودان و 
  . ليبی تبعيد می کنند

 پارتيزان ها و آلبانی ارتش سرخ بلغارستان را آزاد می کند و در يوگسالوی١٩٤٤درماه اکتبر 
ای به دست گرفتن قدرت حمايت تيتو از کمونيست های يونانی بر .را شکست می دهندوهای محورنير

 ،"اروپای شرقی درصدی تقسيم"استالين در مورد  -اين در حالی است که طبق توافق چرچيل .می کند
را داشت که " کنفراس تولستوی"نام رمز توافقاين  .قرار می گرفت انگليسی هانفوذ يونان بايد تحت 

در مسکو منعقد  يان انگليس و شوروی، ممورد تقسيم درصدی مناطق تحت نفوذدر ١٩٤٤اکتبر  ٩در 
شوروی در  لغارستان و رومانی تحت نفوذاروپای شرقی، ب ، دربر مبنای اين توافق سری. شده بود

الين و تيتو ميان است اولين اختالف نظر بدين ترتيب. می آمد و يونان تحت نفوذ انگليس قرارمی گرفت
  .سرباز می کند در مورد آينده يونان

حزب کمونيست شوروی برقرار می دوباره رابطه حزب کمونيست يونان با رهبری  ه در اين دور 
در اروپای شرقی با پيشروی ارتش سرخ حکومت های جديد تحت اداره مستقيم شوروی قرار . شود

شکست نازی ها توسط ارتش های  که می گرفتند اما در سه کشور يوگسالوی، آلبانی و يونان
سياست های استالين به کمونيست  ديکته کردن ،بوديست ها صورت گرفته کمون به رهبری پارتيزانی

ه هيئتی از سوی حزب کمونيست همين دوره است کدر .بود دشواری مواجههای اين کشورها با 
ی از طريق بلغارستان به يونان رفته و حزب کمونيست يونان را برای ايجاد يک دولت وحدت شورو

  .ملی تحت فشار قرار می دهد

، تحت فشاراستالين، عليرغم نارضائی های گسترده صفوف حزب، وناني بری حزب کمونيستره
دولت وحدت "با دولت در تبعيد وابسته به انگليسی ها وارد پيمان برای ايجاد يک ،١٩٤٤درماه مه 

) اکثراً کمونيست( و شش وزير شودمی  "گئورگيوس پاپاندرو"به رهبری  )لبنان قرار داد"(ملی
  .می کند يونان دولت در تبعيد نفره ٢٤را وارد کابينه  ،)EAM("جبهه رهائی ملی"رهبریازاعضای 

EAM-، "پاپاندرو"ميان حکومت در تبعيد قراردادی ايتاليا  "کاسرتای"در منطقه ١٩٤٤سپتامبر ٢٦در 

 ELA و جريان ملی گرای)EDES( قرارداد کاسرتا" ساسبرا .منعقد می شود ")Caserta Agreement ( 
ژنرال و فرماندهی نظامی مه نيروهای مسلح مقاومت بايد تحت رهبری دولت در تبعيد يونان ه

درآستانه کسب قدرت سياسی  SELA-EAMاين توافق در حالی که .اسکوبی قرارمی گرفتند ،انگليسی
  ELAS-EAM با نارضائی شديد صفوف حزب کمونيست و بويژه رهبران و فرماندهان قرارداشت

به يک گردهمائی فرا خوانده و  ،را SELA نظامی فرماندهان ،"آريس ولوچيوتيس" .مواجه می شود
اما  .می شود )PEEA"(کميته سياسی برای رهائی ملی" خواهان سرپيچی از قرارداد و انتقال قدرت به
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 به خاطر آن که بخشی از فرماندهان از احتمال شروع يک جنگ با انگليس و بهم خوردن ائتالف
عليه آلمان نازی بيم داشتند اتفاق نظر ميان فرماندهان نظامی حاصل نمی  ريکا و شورویانگليس،  آم

  .شود

ارتش ".درکشور يک خالء قدرت ايجاد می شود يونان را تخليه می کنند و ها ماه اکتبرنازی١٢ در
 پنجاه هزار کنترل خود داشترا درچهارپنجم کشور که در آن زمان )ELAS("رهائی بخش مردم يونان

رهبر شاخه آتن حزب کمونيست  .اما وارد شهر نمی شود در اطراف آتن مستقر می کندنيروی مسلح 
 "کميته سياسی برای رهائی ملی"به آتن و استقرار ELAS و فرماندهان نظامی خواهان وارد شدن

(PEEA)اين در حالی است که حزب کمونيست با اجرای  .ه عنوان حکومت موقت در کشور می شوندب
 را شانده آن هات دست نسياست مدارا با انگليسی ها و دول" دولت وحدت ملی"د به شرکت در تعه

، شش روز پس از آزاد ساختن يونان توسط نيروهای اکتبر ١٨رتش انگليس در ا .درپيش می گيرد
" گله زوس."يونان تحت تسلط کامل جنبش مقاومت بود ی کهشش روز .وارد آتن می شود مقاومت،
از اشغال  آن ها يونان را که گليسی ها تا امروز هم مدعی هستندان:" ين روز ها می گويددر باره ا
را ولی مسئله آصلی اين است که آن ها هرگز يونان  .آزاد و از دست کمونيسم نجات دادند نازی ها

 به جنبش مقاومت، که فقط محدود نيروهای اکتبر بوسيله طيف وسيع ١٢يونان در روز . آزاد نکردند
: مردم همه جا فرياد می زدندمن آن جا بودم، درخيابان ها، . آزاد شد ،نبود )EAM("جبهه رهائی ملی"

  ."!همه قدرت به مردم) Laokratia(آزادی،

 

  

  )ELAS"(ارتش رهائی بخش مردم يونان"پارتيزان های   
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  و متحدان داخلی آن ها قوای نظامی انگليسجنگ با 

١٩٤٤-١٩٤٦  

گئورگيوس "وارد آتن شده و با انتصاب دولت موقت تحت رياست  ١٩٤٤هجدهم اکتبر در انگليسی ها
را به قدرت " گريگور دوم" ،نيونا تالش می کنند پادشاه ديکتاتور و ضدکمونيست" پاپاندرو

از لحظه ای که آن ها وارد :"می گويد" گله زوس. "سلطنت را برقرارسازندبرگرداننده و حاکميت 
در مورد انگليسی ها چيزی نبود .ش مقاومت از آن ها به عنوان متحد استقبال کردندشدند، مردم و جنب

می  انستيم که بدين ترتيب کشور و حقوق مان را تسليم آن هاما نمی د. مگر احترام و حس دوستی
EAM-بدون شرکت نيروهای را دولت جديدو ارتش  ملی گاردتالش می کنند تا انگليسی ها ". کنيم

ELA، آن ها برای تقويت . دن، تشکيل دهايفاء کرده بودنديروهای محوردر شکست ن را اصلی که نقش
و وارد دستگاه های انتظامی، امنيتی و  زندان آزاد ساختهاز  را نازی های همکاريونانی  خود قوای

 "دولت وحدت ملی"همچنان "توافق لبنان"درحالی که طبق  ،اول دسامبردر. نظامی جديد می کنند
خواهان خلع سالح يک ،  "رونالد اسکوبی"ژنرال آتن،در نظامی انگليسفرماندار ،ربودبرسرکا

به  EAMيروزشش  .شودمی  ELA-EAM"ارتش رهائی بخش مردم يونان"و "جبهه رهائی ملی"جانبه
در ميدان مرکزی  دربرابرمجلس را یتظاهراتو ميدهند  استعفاء کابينه  از به اين اقدام عنوان اعتراض

طيف های مختلف جمهوری خواهان، سوسياليست ها و در صبح سوم دسامبر .می خوانندفرا آتن
زنده باد چرچيل، زنده باد استالين، زنده باد "با شعارهای کمونيست ها در يک  تظاهرات مسالمت آميز

 )Syntagma Square(مرکزی شهر ميدان به سوی ،و پرچم های يونان و سه کشور متحد" روزولت
ن اتک تيراندازبا ورود صفوف تظاهرکنندگان مسالمت آميز به ميدان مقابل مجلس، . دحرکت می کنن

 را و تظاهرات به گلوله بستهغيرمسلح را در لباس پليس، جمعيت  ساخته ميليشای نازیانگليسی و 
  .غرق خون می کنند

  

  ١٩۴۴شليک ارتش انگليس و همکاران نازی آن ها به تظاهرات مسالمت آميز سوم دسامبر

ها، فاشيست های سرشناس يونانی و راست  نازی همکار اتحاد قوای نظامی انگليس با ميليشای 
شليک تير  ،عليه يکی از بزرگترين نيروهای مقاومت ضدفاشيستی در اروپا ،افراطی ضد کمونيست

، نفرز بار ديگر شصت هزاردرعصر همان رو. قبل از پايان جنگ جهانی دوم بود ،آغاز جنگ سرد
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گرد هم  به عنوان اعتراض در ميدان مرکزی ،داده بود که صبح آن روز رخ یکشتارترس از  بدون
غيان عليه انگليسی بسرعت به يک ط اعتراضاين . انگليسی ها را سر می دهند ار اخراجشع آمده  و

 به جز بخش مرکزی ،آتن اکثر بخش های EAM "جبهه" .مبدل می شود يونان  ها در آتن و ساير نقاط
  .در می آورد زير تسلط خود ،را

نفر هزار  ١٢، وايتاليا قوای کمکی وارد آتن ساخته طريق نيروی هوائی از از به سرعت انگليسی ها
وارد  به شکل ضربتی را و آن ها از زندان آزادهمکار نازی ها را " گردان های امنيتی"از اعضای 

وارد ..." ارتش"و..." جبهه" واحدهای با ئیبا نيروی زرهی و هوا و قوای انتظامی و ارتش می کنند
توسط نيروهای  ،ندبودحزب کمونيست  محالت کارگری آتن که پايگاه های نفوذ .جنگ می شوند

ی از غيرنظاميان به خاک و شمار عظيم و ويران می شوند  بمباران بی وقفه هوائی و زرهی انگليس
  .می افتند

مرکز آتن قرار در" بروتاينگراند "هتل دری نگليساد ارتش او ست" اسکوبی" ژنرال راراستق محل
خود از کانال فاضل آب شهری  از هم رزمان  پارتيزان کمونيست  ٣٠به کمک   "زوسگله " .داشت

پس از  .جا سازی می کند هتل در زير ساختمان با دستان خود را ديناميت يک تن ورفته به زير هتل 
بيرون  محل خروج کانال  ازبه کار اندازد  را انفجاریچاشنی فيوز سيمی را که قرار بود  او ،آن

اين درست زمانی است که در انگلستان  .می ماند از سوی فرماندهی رمنتظر دستور انفجا و آورده
که  ،در ميدان مرکزی آتن تظاهرات کنندگان مسالمت آميزبه گلوله بستن  رسوائی به خاطر ،چرچيل

 ها و يکی از قوی ترين نيروهای مقاومت عليه آلمان هيتلریجنگ عليه نازی در  انگليس متحداناز
 از شرم آورترين يکیی که کشتار .می گيردزيسيون زير انتقاد شديد قرار طرف اپواز ،بودند در اروپا
برای  می شودناگزير  چرچيل. بود ساخته با ميليشای نازی همکاریای امپرياليزم انگليس درجنايت ه

 ،EAM  - ELAS وشان در آتن ميان دولت دست نشانده  طرح صلح يکابتکار با اعالمادات انتق کاهش

 به همسرش در تلگراف بعداً چرچيل .کند درهمان هتل اقامت و در آتن به طور سرزده وارد يونان شود
گله " .جان بدر برده است  ١٩٤٤در روز کريسمس  در آتنحتمی از يک سوء قصد که  می گويد

او  .بر می دارد واقعه  پرده از اين حبه با روزنامه گاردين برای اولين بارسال ها بعد در مصا" زوس
نتظر دريافت م درحالی که سيم را در دستش نگه داشته بود برای مدت طوالنی می گويددراين مصاحبه 

بزرگ جنگ جهانی دوم متحد به خاطر آن که می توانست يکی از سه  اما عمليات بود از باال دستور
به گفته او آن ها نمی  زيرا .را از بين ببرد ملغی می شود )چرچيل، استالين، روزولت( ها ازیعليه ن

را  جنگی عملياتژنرال اسکوبی از اين هتل  "می گويد او  .خواستند اين مسئوليت را به عهده بگيرند
ست آلمان نازی قدرت را به درهبری می کرد برای آن که کمونيست ها نتوانند پس از خروج قوای 

   . "می خواستيم هتل را به هوا بفرستيم ما" و به همين خاطر "آورند

 معروف است"قتلعام دسامبر"يا   )Dekemvriana("رروی دادهای دسامب"که در يونان به  اين جنايت
ً  قربانی هزار ٢٥ بودند که توسط  امینيروهای مقاومت و مردم غيرنظاز  بر جای گذاشت که عموما

و  بيرحمانه انگليسی ها اما عليرغم کشتار و قتلعام .يشای نازی ساخته  قتلعام شدندارتش انگليس و ميل
استالين  .ندنک ا خلع سالحگارد ملی رموفق می شوند  ELASنيروی های نظامی جبهه  متحدان آن ها،

قانع را ) ELAS"(ارتش رهائی بخش مردم يونان"فرماندهان  تا ال پوپوف را به يونان می فرستدژنر
  . و تن به خلع سالح  و توافق با دولت وحدت ملی  بدهند گذارندبپائين اسلحه را  دکن
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بر اساس اين  .ی شودم١٩۴۵فوريه ١٢در) Varkiza"(وارکيزا"تحميل توافق نامه اين فشارها موجب
می بايد خلع سالح  )ELA-EAM("ارتش رهائی بخش مردم يونان"و " جبهه رهائی ملی" ،توافق نامه

آزادی فعاليت حزب کمونيست و  که می شدمتعهد  نيز انگليس  دولت تحت الحمايهقابالً و مت شدند
و راه انتخابات بر سر سلطنت  طی يک سال با برگزاری رفراندوم احزاب متحد را تضمين کرده و در

حزب کمونيست ، EAMچون .راهموار سازد قانون اساسی جديد برای تدوين برگزاری مجلس موسسان
اب چپ متحد آن ها از سوی دولت قبلی يونان و نيز دولت دست نشانده نازی ها به عنوان و ساير احز

تالش می کنند ماده ای درباره  EAMمجرمين خطرناک سياسی تحت تعقيب بودند رهبران تروريست و 
اما انگليسی ها که با استالين وارد قرارداد . کامل و بی ابهام در قرارداد گنجانده شود عفو عمومی

در قرار داد عفو عمومی تنها . شده بودند اين پيشنهاد را نمی پذيرند "استالين-تقسيم درصدی چرچيل"
  . شامل مجرمان سياسی پس از سوم دسامبرمی شود

 فشاربرکمونيست ها و نيروهای چپ و فعالين جنبش مقاومت )ELA-EAM( صله پس از خلع سالحبالفا
اوج می  در سراسر يونان ندهای نازی و راست افراطیتوسط با سترش ترور سفيدگ با ضدفاشيستی

سر " مسئوليت سازماندهی و نظارت دستگاه های امنيتی و انتظامی  يونان را به " چرچيل".گيرد
او کسی است که در جنگ بوئرها برای اولين باراردوگاه های کار . می سپارد" چارلز ويکهايم

از اعضای قوای اعزامی انگليس برای کمک  ١٩١٨ل ی به سبک جديد را ايجاد می کند و درساراجبا
  .  در جنگ داخلی روسيه پس از انقالب اکتبر بود عليه بلشويک ها به نيروهای تزاری

ا و ند و دادستان ها کرده بودند نمی زنبه تغيير دستگاه قضائی که نازی ها برپانگليسی ها  دست 
را به  )ELA-EAM(اعضای " وارکيزا"ق نامه و راست افراطی با تفسير تواف قضات اکثراً فاشيست

هزاران نفر در اين دادگاها محکوم به مرگ شده و پس  .محاکمه و محکوم می کنند مسلح عنوان مجرم
و يا اجساد آن ها برای مدت ها به نمايش علنی نهاده می قطع شده سر درميدان های عمومی ازاعدام

باره می گويد که آويختن سرهای بريده يک رسم در سفارت انگليس در آتن در تفسيری در اين .شود
  . يونان است و نبايد آن را با معيارهای اروپائی غربی قضاوت کرد

 "جياروس"و يا ) Makronissos"(مارکونيسس"نظير اجباریردوگاه های کااراز ایه مجموع "ويکهايم"
)Giaros (رهای سخت و سنگين اجباری، ند که در آن ها عالوه برکاک برپا می زندانيان سياسی برای

نيروی پليس انگليس  در حالی که به قتل می رسند دسته دسته شده و شکنجه هبه طور روزمر زندانيان
به  نيز مقاومت از نيروهای دوازده هزار نفر .از جمله نيروهای حفاظت اين اردوگاه ها بودند

رهبری حزب کمونيست اين وضعيت را  .تبعيد می شوند يونان خاورميانه و يا به جزاير خالی ازسکنه

ائتالف کمونيست ها با بورژازی ضد (جبهه واحد ضد فاشيستی از" حمايت انتقادی" همچنان با سياست
برخالف فرانسه، ايتاليا و  .دنتوجيه می ک ديکته شده از سوی استالين!) فاشيست و ملی و مترقی؟

ئولوژی، از احترام بسيار زياد در جامعه بلژيک که اعضای جنبش مقاومت عليه فاشيسم، با هر ايد
تحت پيگرد، هر عضو جنبش مقاومت به عنوان مجرم، جنايتکار مسلح در يونان  ،برخوردار بودند

    . و يا به جوخه های اعدام سپرده می شد شکنجه، زندان و تبعيد قرارداشت

سبک جديد در پس از جنگ به  الگوی يک دولت نواستعماری برای اولين بار دولت انگليس در يونان 
طراحی می کند که به الگوی دولت های نواستعماری پس از جنگ جهانی دوم مبدل  جهانی دوم را 
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رهبری سياسی در آن دوره،  انگليس نخست وزير "هارولد مک ميالن"بر اساس طرح  .می شود
يک مشاور  يونانکنار هر وزير دولت  در .انگليس تعيين و هدايت می شد دولت  يونان بايد توسط

می انگليس نيز نمايندگی نظا. بود الزم االجرا انگليسی قرار می گرفت که تصميم های او برای وزير
. تعيين می کرد سطوح تا فرماندهی کل از پائين ترين را و امنيتی يونان پليسهمه مقام های ارتش، 

از جمله آن که کمتر  متعدد گذاشته شود، به دالئلبه اجراء  ١٩٤٥اين نقشه که تالش شد در سال 
و به جای آن سفير انگليس در  به کنار گذاشته شد پذيرد،ه ن را بسياست مدار يونانی حاضر می شد آ

  . کشور را به عهده گرفت نقش فرماندار عالی  ،قدرت در همه سطوح باالیآتن 

 يونان تحزب کمونيسی ارگان  مرکز مسئوليتضدکمونيستی فضای سرکوب و به شدت  چنين در
پذيرش اين مسئوليت . سپرده می شود"له زوسگ" به  ١٩٤٥در سال ) Rizospastis( "سيتسپاس زوير"

بيست و " ه زوسگل"رای رفتن تا پای مرگ بودر حقيقت  يک اقدام جسورانهدرآن جو ضد کمونيستی 
  .شد او آغاز ديگری درزندگی درد و رنج پرحادثه و پر فصل بدين ترتيب  .سه ساله بود

 

  ١٩۴۶-١٩۴٩ :جنگ داخلی 
  !بايد اعدام شود" گله زوس: "گريدی سفيرآمريکا

  
حزب  در صفوف را نارضائی عظيمی ،پيروزی يک قدمی شديد سرکوب و شکست آن هم در فضای

که " ارتش رهائی بخش مردم يونان"فرمانده   پايه گذار و "آريس ولوچيوتيس".کمونيست دامن می زند
ها به يک چهره اسطوره ای مبدل شده بود با تعدادی از پارتيزان ها به کوه درجريان جنگ با نازی 

" تدعنصرماجراجو و مر" حزب او را به عنوان. ندمسلحانه عليه دولت را آغاز می ک ها رفته و جنگ
شروع " وارکيزا"عضو مخالف سازش توافق نامههزار٢٥با اخراج  اخراج کرده و پاکسازی تشکيالتی

 و در شرايط می کنند عت نيروهای نظامی خود را دريونان تقويتی ها به سرانگليس. می شود
را  "آريس ولوچيوتيس" نيروی کوچک پارتيزانی ،صفوف حزب کمونيست بهم ريختگی سردرگمی و

 ).کنندخودکشی گيری قبل از دستمعاونش او و ( در يک محاصره نابود می کنند

 

   "ونانيش مردم بخ یارتش رهائ"فرمانده  آريس ولوچيوتيس 

بسياری از .و اپوزيسيون هر روز اوج تازه ای می گيردسرکوب همه جانبه نيروهای کمونيست  
و پايگاه های  زندان و تبعيد به کوهستان ها ، شکنجه،فرار از خطردستگيریبرای  )ELA-EAM(نالفعا

با الزامات  مونيستتوجيه اين سرکوب ها توسط  رهبری حزب ک . پناه می برند سابق جنگ پارتيزانی
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 و عصيان مرز به بار ديگرصفوف حزب را  "بورژازی مترقی"با " جبهه واحد ضدفاشيستی"
    .کامل می کشاند فروپاشی

ظاهر می ميان اتحاد شوروی و انگليس و آمريکا اولين نشانه های جنگ سرد در همين دوره است که  
بر  دست عليه دولت مرکزی يست های يونانکمونشود و استالين از مخالفت با شروع جنگ مسلحانه 

تحت فشار  حزب کمونيستدرچنين شرايطی است که . بدون آن که از مبارزه آن ها حمايت کند می دارد
 .عد شروع کندناچار می شود دوباره مبارزه مسلحانه را در شرايط فوق العاده نامسا صفوف خود

اش  برای دفاع از دولت دست نشانده را ريکاآم تالش می کرد انگليس دولتشرايطی که از يک طرف 
 متحدان سياسی حزب کمونيست در و از طرف ديگر  يونان کند تحوالت داخلی به طور فعال وارد

از ائتالف خارج شده و   حاکم سرکوب نوسانات حزب و فضای در نتيجه جنگ با نازی ها  دوره
 توسط دولت دستگير و يا نيز با  نازی هاجنگ  و آبديده در فرماندهان پارتيزانی مجرب از بسياری

  .بودند ترور شده  ،ساخته توسط ميليشای نازی

 ،کمونيستاز رهبران حزب  ،معروف به ژنرال مارکوس )Markos Vafiadis("مارکوس وافياديس" 
فرماندهان  اعضاء وو پايه گذاری می کند ١٩٤٦درمارس  را) DSE"(ارتش دمکراتيک يونان"

به نيروی نظامی تازه تاسيس می  )ELAS"(ارتش رهائی بخش مردم يونان"مانده ازباقی  پارتيزانی
و به مناطق داخلی  آغاز شود يوگسالوی و آلبانی درطول مرزهای يونان باعمليات پارتيزانی . پيوندند

در داخل يونان  را حدود شانزده هزار نيروی مسلح )DSE(١٩٤٦تا پايان سال .کشور گسترش می يابد
   .ی وسيع گسترش می يابددر مقياس و جنگ پارتيزانی  ساخته متشکلطق روستائی در منا

 

  "وناني کيارتش دمکرات"فرمانده  مارکوس وافياديس

ند که اعالم می ک به دولت آمريکا ارسال اولتيماتوم با يسانگل در کارگر حزب دولت ١٩٤٧فوريه در 
بار جنگ، انگليس از يونان خارج خواهد  جنگ داخلی و برداشتن در صورت عدم ورود آمريکا در

بود و  يونان بعداً روشن می شود که اين بلوف سياسی برای کشاندن دولت آمريکا به جنگ داخلی. شد
انگليس از نظر نظامی و ساير عرصه ها به حضور خود در يونان ادامه می  ،آمريکادولت با ورود 

می کنند که کشوردرهم شکسته، دستخوش جنگ  با ورود به يونان اعالم مشاوران آمريکائی. دهد
دالر وسرازير شدن  ، گرفتن غرامت از آلمان، بايد اميد به کمک خارجی داخلی و فروپاشی اقتصادی

با به اجراء گذاشته شدن سياست  .را کنار بگذارد و خود را با امکانات داخلی انطباق دهدبه اين کشور
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افزايش  دولت اخراج می شوند وهزار کارمند  ٢٥ رياضت اقتصادی توسط مشاوران آمريکائی،
   .متوقف می شود ها حقوق و دستمزد

پيروزی بر آلمان  از قرار داشت اين بود که آيا پس های در برابر آينده يوناناز مسائل مهمی که يکی 
به مشا و يا کشور به دوره ديکتاتوری   دست يابدآزادی های سياسی  خواهد توانست به  يونان نازی 

پاسخ آمريکا يک ديکتاتوری با پنجه آهنين برای سرکوب  .باز خواهد گشت "متاکساس"حکومت 
پايان اول، .شامل سه عرصه بود ،برای اين پاسخ طرح جامع. جنبش کارگری و کمونيستی يونان بود

 سرکوب محدود ساختن آزادی های سياسی و مدنی و ه جنبش اتحاديه ای نيرومند يونان؛ دوم،دادن ب
رهبری جنگ داخلی با بازسازی ارتش  هر گونه حضور سياسی کمونيست ها ونيروهای چپ؛ سوم،

  .يونان برای شکست نيروی شورشی کوهستان ها

مجازات  تعيين امحاء جنبش اتحاديه ای با ممنوعيت اعتصاب و:پايان دادن به جنبش اتحاديه ایاول، 
در  درطول چند دهه موجوديت خود ونيستحزب کم. برای اعتصاب کنندگان آغاز می شود اعدام

 که مهم ترين اتحاديه های کارگری يونان بودند اتحاديه های کارگری صنايع تنباکو و دريانوردی
و  ، چپ دستگيری و اخراج، اعدام و تبعيد رهبران کمونيست .حضور و نفوذ بسيار موثری داشت
ده  .شروع و گسترش می يابد آمريکا تحت هدايت مستقيم سفير حتی ليبرال اتحاديه های کارگری

قوی ترين اتحاديه های کارگری  ازيکی  ،نفراز رهبران اصلی و کمونيست اتحاديه دريا نوردان
سپرده می شوند و بدين ترتيب آخرين سنگرحضور نيروهای چپ و  به جوخه های اعدام ،يونان

  . مترقی در جنبش اتحاديه ای نابود می شود

هنگام ورود آمريکائی ها شانزده هزار کمونيست به : زادی های سياسی و مدنیبر چيدن کامل آدوم، 
اتهام شرکت در جنبش مقاومت عليه نازی ها و شرکت در جنبش مقاومت در زندان های يونان 

با فشار مشاوران آمريکائی موج ديگری از دستگيری ها آغاز می  ١٩۴٧در ژوئيه . نددبسرمی بر
. و چپ دريک عمليات ضربتی دستگير می شوند و فعالين کمونيست درهاهزار نفر از کا ١۴ شود و

 "الداس. "می رسدبه اوج خود  ١٩۴٨در اوائل سال  که از دوره قبل شروع شده بوداعدام کمونيست 
)Ladas( نفر ٢٩٦١اعدام  دستچين و وزير دادگستری طرحی سری برای) ًاعضای  کادرها و اکثرا

به خاطر  ،که از زمان پايان جنگ جهانی دوم آن ها کسانی بودند .آماده می کند )حزب کمونيست
اجتناب برای  ،"الداس"براساس طرح .زندان بسر می بردنددر  دستگير و شرکت در جنبش مقاومت

و  اعدام می شدند  در يک عمليات پنهان بايد  زندانيان کمونيستالمللی، فشارها و کارزارهای بين  از
  قبل از اجرای طرح خود" الداس"اما  .انتشار می يافت پايان عمليات از اعدام ها تنها پس خبر

، "الداس"افشای طرح  با .افشاء می شود اعدام گروهی زندانياناو برای سری طرح ترورمی شود و
اعدام ها در گروه های  "الداس"ترورانتقام  نمی تواند با طرح  قبلی اجراء شود اما به اعدام ها

    .شودشروع می  کوچک تر

به يک يورش  نيز هم زمان با اين کشتارها، زير فشار مشاوران آمريکائی  حمله به مطبوعات چپ
" یتسسياست های فاشي"از اعمال  "سوفوليس"جا که  نخست وزيرهمه جانبه مبدل می گردد تا آن 

ری ساخته از دست او کا بله با اين يورش هاکه برای مقا و مدعی می شود عليه مطبوعات گله می کند
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مورد تخلف  ٢٨به اتهام  دستگير و ١٩٤٨ درماه مارس" گله زوس"درچنين فضائی است که . نيست
  . مطبوعاتی به چند بار اعدام محکوم می شود

ً از ادامه اعدام ها و از جمله اعدام  )Grady( "گريدی" عليرغم نقش " گله زوس"سفير آمريکا علنا
رهبران و کادرهای  ی گروهیهااعدام  اما .فاع می کندبرجسته او در مقاومت عليه نازی ها د

شخصيت هائی مانند آلبر کامو،  اعتراض .ت گسترده بين المللی را برمی انگيزداعتراضا کمونيست
بود موجب می شود که ناميده " اولين پارتيزان اروپا"را " گله زوس"ژان پل سارتر و ژنرال دوگل که 

رهبران برجسته حزب کمونيست  با اين وصف .کاهش يابد به حبس ابد" وسگله ز"اعدام  حکم
) DSE"(ارتش دمکراتيک يونان"کميسر اصلی سياسی،) Nikos Beloyannis("نيکوس بلويانيس"نظير

 به دفاع آتشين از نظامی که دردادگاه ،جنگ داخلی پايان پس از حزب ومسئول تشکيالت داخلی مخفی
، عليرغم تالش های گسترده بين المللی واعتراض ه بوداختآرمان های کمونيستی پرد جنبش مقاومت و

که شعری به نام ( پل الوار و ناظم حکمت شخصيت هائی مانند چارلی چاپلين، سارتر، پيکاسو،
به همراه  صدها کادر کمونيست برجسته و قهرمانان  .... و  )برای او سروده است "مردی با ميخک"

  .های اعدام سپرده می شونده به جوخ ،جنبش  مقاومت عليه نازی ها

  

 

  در دادگاه و طرح پيکاسو به ياد او  با گل ميخک بلويانيس

درمورد جنگ داخلی   : سازماندهی ارتش يونان برای شکست کمونيست ها درجنگ داخلیسوم، 
 فرانسه و ايتاليا که امکان توافق ميان طرفين برای الگوئی نظيرآيا  يونان اين سئوال مطرح بود که

؟  وجود داشت داشته باشند فعاليت های کامل سياسی در شرايط آزادیکمونيست ها بتوانند  برمبنای آن
" مارکوس وافياديس" .شکست قطعی يکی از طرفين به پايان می رسيد با يا نه جنگ داخلی بايدو

و  بارها پيشنهاد يک سازش برروی راه حل مشابه فرانسه) DSE"(ارتش دمکراتيک يونان"فرمانده
راه دوم را اما آمريکائی ها .ارائه کرده بود را به تضمين آزادی کامل فعاليت احزابمشروط  ،ايتاليا

  . انتخاب کرده بودند

اين  .ی بود که در برابر مشاوران آمريکائی قرار داشتدستور کار بازسازی ارتش يونان مهم ترين 
حه که با پايان جنگ جهانی دوم آمريکائی ، ارسال اسلنازی ساخته" گردان های امنيتی"روند با جذب 

 ارتش و نيروهای نظامی برای تقويت بنيه مالی اختصاص بودجه ها به فراوانی دراختيار داشتند،
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مجموعه اين . شروع می شود ارتشسازماندهی مشاوران نظامی آمريکائی برای آموزش و واستقرار 
تعداد ارتش  درحالی که می دهدافرايش نفره  هزار ١٢٠نيروی نظامی  يک ارتش يونان را به اقدامات
چنان به  توازن قوا هم ،اين حال، درصحنه جنگ داخلیبا  .چند هزار نفربود در کوهستان ها شورشی

بار  آمريکائی ها  ١٩٤٨در سال . باقی می ماندارتش شورشی  ضرر دولت يونان و پيشروی
ار نفر، مدرنيزه کردن تسليحات و به کارگيری هز ٢٥٠به  ارتش يونان را با افزايش تعداد نفراتديگر

اما همه اين اقدامات  .ازماندهی می کنندتجديدس ناپالم در بمباران مناطق تحت نفود ارتش شورشی،
مداخله   به بررسی طرحبه طوری که دولت آمريکا  وجود نمی آوردتوازن قوای نظامی به يری درتغي

  .  دازدمی پر دريونان ارتش آمريکا مستقيم نظامی

ارتش دمکراتيک "به ضرر جنگ داخلیمی گردد و ناگهان ورق بر  ،١٩٤٨نيمه دوم اما در
اتحاد اختالف استالين و تيتو به يک شکاف جدی ميان  .دوش میدچار يک تحول مهم  )DSE"(يونان

به  ،پيرامون اين اختالف ها در رهبری حزب کمونيست نيز تنش روئيده وشوروی و يوگسالوی فرا 
خواهان ادامه  "ارتش دمکراتيک يونان"فرمانده " مارکوس وافياديس" .تبديل می شود جدی یرانبح

 Nikos("زاخارياديسنيکوس "ما ا.می شودادامه جنگ داخلی برای تضمين  با تيتومناسبات 

Zachariadis(  ،تائيد کمينفرم  ست حزب بود بايکه از جناح استاليندبير اول حزب)Cominform ( و
در  .را قطع کند خود از کمونيست های يونان حمايت  تيتو تا موجب می شود استالينرفداری از ط

پشت  )DSE"(ارتش دمکراتيک يونان"،استالين برای به خط کردن آلبانی و بلغارستانهای فشار ادامه
برای او  هدف استالين ساقط کردن تيتو بود و .از دست می دهدمسلحانه  را برای ادامه نبرد جبهه خود

نيکوس " ١٩٤٩ اکتبر ١٦در . ر تقويت آن يک مانع شمرده می شدجنگ داخلی يونان و نقش تيتو د
برای دولت  .مالً شکست در جنگ داخلی را می پذيردبا اعالم آتش بس يک طرفه ع" زاخارياديس

ای بعدی آمريکا تاکتيک ها  و شيوه هدايت جنگ داخلی در يونان به الگوئی برای کاربست در جنگ ه
   . در کره و ويتنام مبدل شد

 کمونيست ها ومتحدان آن ها او می گويد. می کندهمواره از اين دوره با تاسف ياد  "گله زوس"بعد ها 
و  .از دست رفتيونان و ، قربانی دخالت های خارجی شدند الی که درآستانه کسب قدرت بودنددر ح
تجربه جنگ . هم نظر بودند" گله زوس"ر اين نگاه با د نيز نيروهای چپ يونان همفکران و اکثرالبته 

کمونيست تاثير  و بسياری از کادرها و فعاالن" گله زوس"بعدی  زندگی سياسیدر داخلی يونان 
  .  . عميقی برجای می گذارد

 DSEصدهزار نفر از مبارزان و هواداران کمونيست ها که در صفوف ، های گسترده عالوه بر اعدام
چرچيل  .هزار نفر ديگر از کشور تبعيد می شوند ١٥٠نزديک به  به زندان افکنده شده و جنگيده بودند

برای  خود ،رايج کرداروپای شرقی مناطق تحت نفوذ شوروی در  آهنين را برای  الح پردهطاصکه 
و  دامنه .گنبد آهنين بر فراز يونان بر افراشتيک اعدام و ايجاد سرزمين سوخته  ،شکنجه، سرکوب

با محدوديت های داخلی ايجاد شده  ليس و آمريکا در يونانسرکوب بيرحمانه و فاجعه آفرين انگشدت 
 برای پايان دادن بهکه در آن ها ارتش سرخ به عنوان ناجی  ،اروپای شرقی تحت تسلط استاليندر 

   .قابل مقايسه نبود حاکميت فاشيسم وارد شده بود،
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 " چپ دمکراتيک اتحاد "حزب

١٩٥١-١٩٧٤  

  

کمونيستی  و غلبه جو ضدلی، ممنوعيت فعاليت حزب کمونيست  با شکست کمونيست ها در جنگ داخ
 قرارگرفته و اعدام  زندان ه،شکنج ،دستگيری ،پيگرد تحت فعاليت نيروهای کمونيست، چپ و مترقی

 نچپ يوناازچهره های سرشناس  "پاساليديس يانيس"١٩٥١ سال در .می شود محدودبه شدت  و
ميکيس "و" گله زوس"که  تشکيل می دهد را "چپ دمکراتيک  اتحاد" لنی به نام حزب ع یتشکل

آن  موسسانان ازجمله جنبش مقاومت يون سرشناس و تعداد ديگری ازچهره های" تئودورراکيس
ائتالفی بود از کمونيست ها، سوسياليست ها و دمکرات های  "چپ دمکراتيک  اتحاد "حزب .بودند

توافق داشته و خواهان  داری حاکميت اکثريت و شيوه های دمکراتيک حکومتچپ که بر روی اصل 
درحزب نشان  قوی نيروهای کمونيست و سوسياليست حضور بسيار. بودنديونان دگرگونی دمکراتيک 

به خاطردوره خروج از جنگ داخلی و  اما سيستی و سوسياليستی حزب داشتسمت گيری مارک از
 در اسناد و مجامع حزبی "چپ دمکراتيک اتحاد"، يژه در يونانفضای ضدکمونيستی جنگ سرد بو

" نيکوالئوس کريستوفيس." فرموله و بيان می کرد به طور غيرمستقيماهداف سوسياليستی خود را 
 اين تشکل ائتالف می گويد "چپ دمکراتيک اتحاد" تاريخ حزبدر پژوهش خود درباره  مورخ يونانی

   ".سوسياليسم دمکراتيک"ی طرفدارگسترده ای بود از نيروها باز و

سال و در شرکت می کند ١٩٦٤تا ١٩٥١ليانسا های انتخاباتدرهمه  "چپ دمکراتيک اتحاد" حزب
بزرگترين  ای به به شکل غافلگيرکننده بسيار شديد در يونان عليرغم فضای ضدکمونيستی١٩٥٨
 اتحاد"نامزدهای  رفهرستدر حالی که در زندان بود د" گله زوس. "اپوزيسيون مبدل می شودحزب 

 گريد ندهيهفت نما یرهائ یو برا می شودخاب نتپارلمان ا یندگيبه نماو  قرار گرفته" چپ دمکراتيک
بردند  یبه سر م ديتبع ايبوده و درزندان "  چپ دمکراتيک اتحاد " حزب پارلمان که مانند او عضو

چپ  اتحاد" حزب .می دهدا ادامه آن ه یو اعتصاب خود را تا آزاد می زنددست به اعتصاب غذا 
اگر چه مورد حمايت حزب کمونيست يونان قرار داشت اما شاخه علنی آن نبود بلکه يک " دمکراتيک

رابطه حزب کمونيست با آن " کريستوفيس"که به قول  تشکل حزبی موازی با حزب کمونيست بود
  . مصداق عشق و نفرت بود

 

  "گله زوس"شوروی برای  تمبر يادگاری
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دسامبر  ٥در  گريبار داو اما . می شود آزاداز زندان " گله زوس" باالخره ١٩٥٤  هيژوئ ١٦در 
 .و به زندان بر می گردد ريدستگ یجاسوس واهی به اتهام در فضای ضدکمونيستی جنگ سرد، ١٩٥٨

انتشار می  رگان حزب کمونيست فرانسها" مانيتهاو"اول  برای دفاع از او در صفحه طرح پيکاسو
اعتراضات بين  ،بر يادبود با عکس او منتشر می کندتم يک ١٩٥٩، اتحاد شوروی در سال  يابد

 يعنی ،١٩٦٢دسامبر ١٥ تا ،او وصف با اين ،صورت می گيرد گسترده برای آزادی اوبسيار  المللی
  . ماندمی در زندان ، چهارسال تمام

  

  پيکاسو برای گله زوس

برای به دعوت حزب کمونيست اتحاد شوروی ١٩٦٣رسال د از زندان پس از رهائی" گله زوس"
   .می رودوی شور به دريافت مدال لنين 

 چهارساعت و دعوت می شود کرملين کاخ به او،و استقبال بسيار گرم از ،پس از مراسم دريافت مدال
ی به برسرمسائل مختلف جنبش کمونيستکمونيست اتحاد شوروی  دبير اول حزب فچبا خروش تمام

ف بشنوم که چرا ارتش سرخ که چمن می خواستم از خروش«:می گويد" گله زوس" .ی پردازدم بحث
ف از من پرسيد چخروش." در مرزهای يونان توقف کرد بود د بلغارستان و سپس رومانی شدهوار

او جهان را با ديگران تقسيم .چرا؟  من گفتم به خاطر آن که استالين به مثابه يک کمونيست عمل نکرد
استالين " : واقعاً فکر می کردم به او گفتم از آن پس آن چه را که." ما را به انگليسی ها داد کرد و

دولتی بود که در آن مردم ما می خواستيم  که آن چه. است و او ريشه همه مصائب باعث سقوط ما شد
روی تپه  حاکميت را در دست داشته باشند، مانند حکومت کوهستان های ما، که هنوز شعارهای آن بر

چيزی که آن ". همه قدرت ناشی از مردم است و بايد بوسيله مردم اِعمال شود"ها بر جای مانده است 
ف ساکت نشسته و گوش می داد و چخروش." ند حاکميت حزب بوددها می خواستند و به وجود آور

ن ف مرا به مهمانی شامی دعوت کرد که در آچپس از پايان صحبت ها خروش .حرفی نمی زند
  ."برژنف نيز شرکت داشت و چهار ساعت و نيم ديگر به سخنان من گوش داد

 زبانبه  را فچمالقات با خروش نبی نتيجه بود "گله زوس"در مصاحبه با مطبوعات شوروی 
م و در مورد خيلی از چيزهای در موردخيلی چيزها توافق داشتي:" ديپلماتيک اين گونه بيان می کند

که در راس کميسيون همکاری  ف به او پيشنهاد می کندچخروش ".بود مان متفاوتنيز نظرديگر
و  اما او اين پيشنهاد را که مستلزم اقامت در شوروی بود نمی پذيرد کشورهای سوسياليست قرار گيرد
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چپ  اتحاد"سال ها بود که همراه همفکران خود در حزب" گله زوس".روی بر نمی گرددديگر به شو
نظرات  فچاتقافاً گفتگو با خروش زب کمونيست شوروی  انتقاد داشت وی حبه سياست ها "دمکراتيک

    .او را تقويت کرد

  

    ديکتاتوری سرهنگ ها

 ١٩٦٧-١٩٧٤  

يک گروه از سرهنگ های راست افراطی درارتش يونان، ازطريق کودتا قدرت  ١٩۶٧آوريل  ٢١در 
برگزار شود  يک ماه بعدقرار بود در انتخاباتی که  نظرسنجی ها نشان می داد. رفتندرا در دست گ

و فضای سياسی  خواهد يافتی دست پيروز به "گئورگی پاپاندرو"به رهبری" اتحاد مرکز" حزب
ند که برای نجات يونان سرهنگ ها مدعی بود. بازتر خواهد شد براساس وعده های انتخاباتی او يونان

مورد پشتيبانی کودتای سرهنگ ها  .دست به کودتا زده اند از خطر به قدرت رسيدن کمونيست ها
اليگارشی حاکم، دربار و راست افراطی و ضد کمونيست يونان بود که نگران از دست دادن موقعيت 

  . خود در شرايط گشايش سياسی بودند

ر جريان بود که د) Georgios Papadopoulos"(سگئورگيس پاپادوپولو"ودتا، سرهنگ رهبراصلی ک 
به طور فعال با دستگاه های نظامی  ساخته نازی" گردان های امنيتی"عضوبه عنوان  جنگ دوم جهانی

 فعالين و اعضای ونجه و قتل پارتيزان های کمونيست ، شکو امنيتی آلمان، ايتاليا و بلغارستان در شکار
  .شرکت داشت جنبش مقاومت

 وارد نظام ی،لی و دوره های بعدجنگ داخ دوره در ها، همه همکاران نازی:" می گويد "گله زوس"
و ترکه آن ها مانند تخم . پيوستند" شورای نظامی سرهنگ ها" آن ها هم به نوادگانو شدند  سياسی

 را آزاد کرديم، اما از برکتنان اگر چه ما يو.باقی مانده اند سياسی نظامدرون در سلول های آلوده 
در درون   ميکرب همچون اآن ه  بقايای و. جنگ را بردند ،همکاران يونانی نازی هاانگليسی ها 

   ".دننظام سياسی حضور دار

 ای از نمونه "شورای نظامی"و رهبر سرهنگ ها یسازمانده اصلی کودتا"سگئورگيس پاپادوپولو"
حمايت با در جريان جنگ داخلی او . به آن ها اشاره می کند "گله زوس"همکاران نازی است که 

در در آمريکا  ١٩۵٣ سال در .ارتش يونان طی کرد رقی را درمدارج تانگليسی ها و آمريکائی ها 
 ١٩۵٩سال های در پس از آن  و آموزش ديده ) اِ .ای . سی(آمريکاات سازمان اطالعدوره کارآموزی 

با پيروزی . در يونان بود) اِ .ای . سی(با واحد اصلی عملياتی " سازمان امنيت يونان"رابط ١٩۶۴تا 
آن پاکسازی يونان از خطر کمونيسم بود بالفاصله دستگيری  کودتای سرهنگ ها که دستور کار اصلی

   . نيروهای چپ و مترقی شروع می شود فعالين جنبش دانشجوئی، های گسترده کمونيست ها،

 ،١٩٦٧ ليآور ٢١روز کودتا،  درکه نامش در اولين فهرست دستگيری ها قرار داشت  "گله زوس"
 که ،و پس از آن به جزيره ای دردريای اژه بردمی بسر  سرهنگ ها در زندان ١٩٧١و تا  ريدستگ
  . می شود فرستاده ،گاه زندانيان سياسی بود تبعيد
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 و  نيز در شمار اولين دستگيرشدگان حکومت نظامی بود که پس از محاکمه" اکيسرميکيس تئودور"
و  " زد"ساختن موسيقی فيلم هائی نظير  درخارج شده و از يونان  فرانسهبا دخالت دولت تبعيد 

 آوازه و با استفاده از همکاری کرده "گوستاو گاوراس" با کارگردان يونانی االصل "حکومت نظامی"
رژيم  و موثر جهانی برای دفاع از زندانيان سياسی درمداوم کارزار های  ،جهانی خودبی همتای 
  .سازمان می دهد ،سرهنگ ها

  

  اکيس رميکيس تئودورگله زوس  و 

هائی که دبا وارد شدن قوای نظامی شوروی به چکوسلواکی و برچيدن بهار پراک تضا ١٩٦٨در سال 
گرفته و دو جناح حزب شکل  چند دهه در طی که يست يونان ميان دو جناح اصلی آن،در حزب کمون

 ازحزب ديگرحاضرنبود بدون قيدوشرط ازبخشی .اده بود، به انشعاب می انجامدهم قراردرا در برابر
حزب از  آن ها. حمايت کند به ويژه سرکوب بهار پراگ  اد شورویسياست های حزب کمونيست اتح

چپ   اتحاد"اکثر فعالين . به فعاليت می پردازند) شاخه داخلی( نحزب کمونيست يونا و با نامجدا شده 
جسارت آن  گرد آمده بودند" شاخه داخلی"کسانی که در  .به انشعاب کنندگان می پيوندند "دمکراتيک

در خارج ازيونان که رهبری حزب  ،"سوسياليسم واقعاً موجود"بن بست  با چالش کشيدن را داشتند که
  .را آغاز کنند" یدی و آزاسبا دمکرا یسوسياليسم" گروگان آن بود، جستجو برای 

 )EKON Rigas Feraios "(ريگاس فرايوس" و سازمان جوانان آن) شاخه داخلی( حزب کمونيست يونان
درطول ساليان مبارزه  .از فعال ترين نيروهای پيکارعليه ديکتاتوری سرهنگ ها در داخل يونان بودند

به صفوف خود  جوان مبارز را توانست هفدهزار" ريگاس فرايوس" عليه ديکتاتوری سرهنگ ها
بخش دانشجوئی آن نيزيکی ازپرنفوذترين و فعال ترين شاخه های جنبش دانشجوئی در . جلب کند

  .دوره مبارزه عليه رژيم ديکتاتوری سرهنگ ها بود

تا پايان بدين ترتيب . باز می يابد  آزادی خود راباالخره " گله زوس"با سقوط ديکتاتوری سرهنگ ها 
 ؛ می شودبار به خاطر فعاليت های سياسی دستگير، محاکمه و محکوم   ٢٨او   ،حکومت سرهنگ ها

به سر  ديسال و شش ماه را در تبع ٤ماه در زندان و  ٤سال و ١١و؛ می شود  محکوم به اعدام سه بار
  .می برد
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دی فعاليت احزاب سياسی اما آزا کند اءيرا اح" کيچپ دمکراتاتحاد "می کند تالش ١٩٧٤سال در  
در سياست  ا به يک جريان حاشيه ایو آن رساخته را منتفی  "اتحاد چپ دمکراتيک"علت وجودی

 .بود کردهمبدل  يونان

 

  !اين جا همه حاکم هستند: جربه جديدت

١٩٧ -١٩٩٠۴  

متحد چپ "حزب  به عنوان سرشناس ترين رهبر "گله زوس"١٩٨٥ و ١٩٨١ های در انتخابات سال
 )آندرياس  پاپاندرو حزب سوسيال دمکرات يونان به رهبری(حزب پاسوکدر ائتالف با  "دمکراتيک

کردن تجربه  یعمل یدر تالش برا ١٩٨٦ز سالا اما .می شود انتخاب ونانيپارلمان  یندگيبه نما
" گله زوس"از نظر  .می دهد پارلمان استعفاء یندگينمااز ،ازپائين برخاستهو  مردم نهاد یدمکراس

شاهد   يونان که می توان در اين گفتگوی اساطيری است و ريشه دار بسيار کهن ای سوسياليسم انديشه
وارد آتن می شود و از  -پادشاهان اساطيری يونانزسلسله ا-)Theban"(تبان"روزی نماينده:" آن بود 
 " تسئوس" اين جا کيست؟ )Tyrant (حاکم می پرسد -چهره آساطيری حافظ آتن -)Theseus(تسئوس

  ". هستند، شهروندان) Demos(در اين جا حاکم وجود ندارد، حاکم مردم جواب می دهد

 ليمبتکرتشک (Aperathu) "آپراتو" خود در زادگاه" گله زوس"برای عملی کردن حاکميت مردم 

 .اطع آراء در راس شورا قرار می گيردق و در انتخابات با کسب اکثريت می شودی شهروندان شورا
  جاديا یمجامع محل شبکه ای از ساخته و یخود را ملغ یاعضا ويژه ازاتيهمه امت "آپراتو"ی شورا

 يافتهچند سال ادامه "آپراتو" شورای. می دهند خود قراره امور منطقه را تحت نظارت که هم می کند
   .می شود تجربه رها ،یبا از دست رفتن عالقه اهال بتدريجاما 

  

  !نسل من قادر نشد جهان را تغيير دهد اما الاقل من اجازه ندادم که جهان مرا تغيير دهد

  

 .می شود بار ديگر دوره های سخت با فروپاشی بلوک شرق و تعرض سرمايه داری شروعاما 
 Chronis"(کرونيس ميسيوس"کمونيست سرشناش يونانی دوست و هم رزم نزديک او نويسنده ، 

Missios( با عنوان را کتاب خاطراتش بود سپری شده شکنجه و در زندان که اکثرساليان زندگی اش  "
ه خوش اشاره ای بود ب "سميزيو"اين عنوان  .منتشرمی کند "شانس آوردی که در جوانی جان باختی

 .هد شکست های جنبش کمونيستی نبودندشا در جوانی جان باخته و  فقای کمونيست او کهشانسی  ر
نسل من قادر نشد جهان را تغيير دهد اما الاقل من اجازه ندادم که جهان مرا "می گفت  "ميزيوس"

  !"تغيير دهد
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  کرونيس ميسيوس

می  خوش شانس خود را "گله زوس"لبته ا .هم بود" گله زوس"زبان حال  در واقع "ميسيوس"سخن 
در تالش  ادامه راه رفقايش وظيفه خود را و جان برده بود بارهای بار از مرگ قطعیزيرا  دانست

سال و دو ماه از عمرم  ٩٢چرا من همچنان ادامه می دهم در حالی که " :می دانست برای تغييرجهان
اشتباه می  است ولی" مانوليس"ل شما نشسته شما فکر می کنيد که کسی که در مقاب...گذشته است ؟

  :می گفتند ،بودنداعدام  فراموش نکرده ام رفقائی که درانتظار تم زيرامن او نيس کنيد،

ر خيابان که دهنگامی اگر آتش گلوله دشمن ترا از پای در نياورد  .مرا فراموش نکن اگر زنده ماندی"
بلند می کنی برای  را جام شرابت هنگامی که .وبگ صبح بخير به رهگذران قدم می زنی از طرف من

زمانی که به ترنم . من نيز بشنو یامواج دريا را می شنوی از سو یهنگامی که صدا .من هم بنوش
هنگامی که . ای من هم  گوش بدهبه جبرای من و  ،باد در ميان برگ های درختان گوش می سپاری

کسی را که تو در . که من انجام می دهم است و اين همان چيزی ". می رقصی برای من هم برقص
است که آن ها  اينبرای من انجام می دهم  آن چهو همه . مقابل خودت می بينی همه  آن کسان هستند

  ."فراموش نشوند

  

   بازسازی چپ وی اتحاد نيروهای چپ برای بس

١٩٩١-٢٠١٢ 

 )EAR ( "چپ يونان"ود را به در چهارمين کنگره نام خ ١٩٨٦رد) شاخه داخلی( حزب کمونيست يونان 

رفورميستی اروکمونيست های  يير نام  که همراه با سمت گيریدر اعتراض به اين تغ .می دهدتغيير
تعلق " شاخه داخلی"انشعاب کنندگان به جناح راديکال  .انشعاب بزرگی به وقوع می پيوندد بود، حاکم

آن ها   .سنت های انقالبی کمونيستی بودندحفظ  با دولت -اهان مرزبندی با الگوی حزبداشتند که خو
بعداً  متشکل شده  و "بازسازی چپ -)شاخه داخلی( حزب کمونيست يونان" تحت نام١٩٨٧در سال 

حزب کمونيست  .دنتغيير می ده (AKOA)"زيست محيطی نوسازی چپ کمونيستی"نام خود را به 
داخل حزب را در " يزيونيست هایرو"نيز برای رهائی از بحران های پياپی ) شاخه خارجی(يونان

  .، منطقه ای و محلی تصفيه می کند)درصد کميته مرکزی ٤٥(سطوح رهبری



20 

 

که هر دو ادغام يونان در  "حزب کمونيست يونان"همراه با  )EAR ( "چپ يونان"حزب  ١٩٨٩درسال  
 (Synaspismos)" موسسيسپ نايس"انتخاباتی ئتالفيک ا هسته مرکزی اتحاديه اروپا را تائيد می کردند

به اين  و تعدادی از سازمان های چپ ديگر بخش راديکال حزب پاسوک. را پايه گذاری می کنند
در مخالفت با فساد گسترده حزب پاسوک با حزب راست گرای " موسسيسپ نايس" .دنائتالف می پيوند

دمکراسی "با بعد ائتالف ديگری و چند ماه ) ١٩٨٩ژوئن (وارد ائتالف می شود "دمکراسی نوين" 
پايه های احزاب شرکت  بسيار گسترده  مخالفبا  اين سياست ها .تشکيل می دهد" پاسوک" و " نوين

 " موسسيسپ نايس" از" حزب کمونيست يونان"با خروج . مواجه می شود " موسسيسپ نايس"کننده در 
ائتالف "يک  مسير خود را به سوی" موسسيسپ نايس" ،و پيوستن جريانات راديکال ١٩٩٢در سال 
 ٦٫٢٦" موسسيسپ نايس" ١٩٩٤در انتخابات اروپائی سال  .چپ راديکال تغيير می دهد" انتخاباتی

 ١٩٩٦به دست آورده و در انتخابات پارلمانی ) باالترين آراء دوره موجوديت خود را(درصد آراء 
     .در صد آراء دست يابد ٥٫١٢به  موفق می شود

انتخابات پارلمان يونان يک فهرست برای   (Synaspismos)"موسسيسپنايس" ٢٠٠٠سال  درانتخابات

نوسازی چپ کمونيستی زيست " .قرار داشت فهرست نامزدها در راس "گله زوس"که  ارائه می کند
  . تشکل طرفدار محيط زيست از اين فهرست حمايت می کنند چندين و "محيطی

  "سيريزا"نيروهای چپ به نام از وسيع تر یفائتال ،برای ايجاد يک جبهه واحد انتخاباتی ٢٠٠٤در سال
 "سيريزا".مهم ترين نيروی آن بود" موسسيسپنايس"که  پايه گذاری می شود)ائتالف چپ راديکال(

کمونيستی و  صاحب نظران چپ و بسياری از جريانات فعالين مستقل، روشنفکران و موفق ميشود
  .صفوف خود جلب کندرا به  "نوسازی چپ کمونيستی زيست محيطی"مانند  چپ

و اِعمال سياست رياضت اقتصادی در يونان و نارضائی عميق توده  ٢٠٠٨با سرباز کردن بحران  
به پرچم مخالفت  "سيريزا" .جنبش اعتراضی در يونان اوج بی سابقه ای می يابد ای ناشی از آن،

ين بار اميد به دست يابی برای اولانتخاباتی آن  و موفقيت های قاطع با اين سياست ها مبدل می شود 
جنبش ضد  گسترش .را به يک احتمال واقعی مبدل  می سازد در يونان به قدرت سياسی چپ راديکال
به رهبری  پياپی عمومی اعتصاب های جنبش جوانان و دانشجوئی، ميدان ها، ،جنبشجهانی سازی

با موضع " سيريزا".ند مهيا می ک" سيريزا"بيش از پيش زمينه را برای رشد جهش وار  سنديکاها 
نام " عیهولوکاست اجتما"به عنوان  از آن " الکسی سيپراس"که ياست رياضت اقتصادی قاطع عليه س

جهش  .به نماينده اين اعتراضات مبدل می کنددر صحنه سياسی  را" سيريزا"گام به گام  ،می برد
 ٣٦٫٣، و  ٢٠١٢تخابات درصد در ان ٢٦٫٩به ، ٢٠٠٤انتخابات  صد دردر ٣٫٣از " سيريزا"آرای 

خستگی ناپذير  انرژی همه قوا و با “گله زوس„دراين فضا . بازتاب اين روند بود ٢٠١٥در انتخابات 
مقاومت سازش  به عنوان يک نماد در همه صحنه های پيکار طبقاتی قلم و در خيابان،  ، باخود

     .دارد موثر یحضور ،ناپذير

داد در  یرا حرکت م" سيتئودور راک سيکيم"ار دوستش چرخد یکه صندل یدر حال ٢٠١٠سال  در
گلوله گاز  شليک کرده وشرکت  یاقتصاد اضتير استيس هيدر تظاهرات عل ونانيبرابر پارلمان 

 یست راستد یها استيس هيدر تظاهرات عل ٢٠١٢در سال . صورت او را زخمی می کندآشک آور
او  صورت با خشم سراسر سياز افسران پل یکيو  دستگيری می شودضد شورش  سيپل لهيدولت بوس
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از او  در حالی صورت می گيرد که" گله زوس"خشونت عليه  اين .پوشاندمی آور  گاز آشکبا  را
و عکس وی همراه با   نام يونان است و تاريخی - های سياسی شناخته ترين و معروف ترين چهره

ونانی مقاومت عليه اشغال نازی ها درکتاب های درسی يونان به عنوان اسطوره های ي" سانتاس"
  . تدريس می شود

  

  تظاهرات در ميدان مرکزی و پاشيدن گازآشک آور توسط افسر پليس بر صورت گله زوس

همه اعتراضات يونان چند چيز « :درباره او می گويد  ٢٠١٢در فوريه  "تئودوريس گريکاپولوس"
اکثر تظاهرکنندگان . برگزار می شوند) Syntagma(همه آن ها در ميدان مرکزی شهر. مشترک دارند

شهروندان صلح جو هستند، که سياست رياضت اقتصادی و فقدان رهبری سياسی دريکی از فاجعه 
  . آن ها را دچار شوک کرده است ،بارترين بحران های مالی

که هميشه  خشمگينپيرمردی : ات در آن مشترک هستنديک چيز ديگر هم وجود دارد که همه اعتراض
ولی . اگر چه او رهبر نيست. می شود، خودش را به جلوحول می دهد و در وسط قرار می گيردظاهر

واقعاٌ پير و فرتوت . در اعتراضات هيچ فرقی با ديگران ندارد مسلماً شخصيت سرشناسی است، ولی
  .و هميشه هم  دچار دردسر می شود. مانند ديگران پرشور ، امااست

بايد  ان يک پليس به او گاز آشک آور زد به طوری کهر ورودی پارلمدر برابر د ٢٠١٠در مارس  
در همان نقطه به او گاز اشک آور زده  ديگر ماه باردر همين . منتقل می کردند او را به محل امن

اسم .س او يک محرک استاز نظر پلي. شد اچار به بهداری درون پارلمان منتقلشد، از حال رفت و ن
ساله  ٨٩اکنون . می کند هفتاد سال تمام به همين شکل مبارزه  است  که" گله زوس مانوليس"او 

  . است

، جنگ ها نازی يونان توسط اشغال: هر خود را بر تاريخ معاصر يونان کوبيده اندچهار حادثه مهم مُ 
 .حضور داشته است چهار رخ داد در هر" گله زوس. "نظامی و فروپاشی مالی داخلی، ديکتاتوری

 "گله زوس مانوليس"هنگامی که مردم به خيابان می آيند... آگاهی جمعی يونانی هاست او نماد...
آهنگساز اسطوره  "ميکيس تئودورراکيس"با شريک خود در خشم،  همراهاست، آن ها  در ميانهميشه 

 و ،عتقاد تزلزل ناپذيرش به دمکراسی وجه پايدار ديگر شخصيت او ا...ساله است ٨٧ای که اکنون 
کسی برخی از انديشه های او را به مثابه توهمات يک  شايد ...است مردم برای خودحکومتیبه حق 
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می کند انکار که او نمايندگی  را ولی هيچ کس نمی تواند قدرتی) برخی چنين هستند(مرد پير نپذيرد
د سال تاخود را در طی هف )سمبوليسم(نماد بودگی) به شکل شرافتمندانه و (چگونه  او ، و يا اين کهکند

يزی چه چيزی الهام می گيرد، چه چ از او می پرسم از. دهدتفاده قرار داده مورد ترديد قرارمورد اس
نفر از رفقايم را از دست دادم،  ١١٨، می گويد من از اين دهه های مبارزه به او انرژی می دهدپس 

به چه چيزهائی می  فتيمدر آن دوره قبل از هر نبرد می گ. آن ها در جريان جنگ داخلی اعدام شدند
، روياها و هدف هايمان را می گفتيم، برای آن که می دانستيم همه مان زنده خواهيم دست پيدا کنيم

من . را عملی کنند ما می خواستيم کسانی که زنده می مانند برخی از اين رويا ها  .نخواهيم ماند
 . » .آخرين آن ها هستم

  "سيريزا"عروج 

  !دوباره پس خواهيم گرفت يونان را: "گله زوس"

  

انتخاباتی را به حزب  ائتالف ،دهنده ليهفده حزب و سازمان تشکبا ادغام " سيريزا"٢٠١٢سال  در
ازيک بلوک ائتالفی تکثرگرا به يک  "سيريزا"مخالف تبديل" گله زوس .سياسی واحد مبدل می کند

هشدار  “گله زوس„ .بود ترين چهره مخالف اين تحولموثر ،در کنگره موسس حزب وتشکل حزبی 
 د را از دست داده و به حزب کف زنخصلت تکثر گرای خو" سيريزا" ،می داد با اين روند تحزب

جواب او در برابر انتقاداتی که  .تنزل خواهد يافت )party of applauders(رهبر واالمقام حزبی یها
او .واهد از سيريزا فاصله بگيردمی خن "زوسه گل سمانولي:" ه او وارد می شد اين بوداين عرصه بدر

   ."مبدل کنند  (Monolithic)يکدستيک حزب  را به که می خواهند سيريزا از کسانی فاصله می گيرد

 یندگيبه نما قرار داشت "زايريس" که در فهرست انتخاباتی “گله زوس„ ٢٠١٢انتخابات سال در
ت اقتصادی، الفت با سياست های رياضگويان پرآوازه مخاو از سخن  .می شود انتخاب ونانيپارلمان 

اطر خسارت های خ يونان  به الغا بدهی های يونان و پرداخت غرامت توسط دولت آلمان به
گله " .وارد کرده بودند در جريان اشغال يونان در جنگ جهانی دوم  بود که نازی ها وحشتناکی

 ،ها توافق برای آن و جلب خود در سطح اروپاپيشنهادات برای طرح موثر  تصميم می گيرد" زوس
  . کنداروپا يونان در پارلمان کرسی نامزد  خود را

 ش تهيه کرده استگزار در اين دوره ز گردهمائی های انتخاباتی اوی که اخبرنگار "جيمز آنجلوس"
زن معلم بازنشسته گفتگو کردم که  با يک ،آتنحومه  در “گله زوس„ گردهمائی يکدر «: می گويد

اين ."بزرگ شده است به عنوان يک چهره اسطوره ای “گله زوس“الهام از با دکیاز کو ی گفتم
از . ترسی از زندان نداشته. او ترسی از بيماری نداشته.رک نکردهک لحظه مبارزه را تشخص حتی ي

در  ستاده، تالش می کنه وسالگی به اين شکل اي ٩٢وقتی که او را می بينی که در .آلمانی ها نترسيده 
  ". نخواهی نمی توانی مبارزه نکنی هی، بخوام قرار دارهخط مقد

بسيار احساس برانگيز بود زيرا هفتادمين سال روز اعدام  بويژه “گله زوس“آن روز عصر برای
را با کاميون برای اعدام می بردند او " نيکوس"هنگامی که . توسط نازی ها بود" نيکوس"برادرش 



23 

 

برای .امروزمن اعدام می شوم. بدرود. تو را می بوسم، عزيزم،مادر:"نوشته بوددرگوشه کالهش 
اب به بيرون پرتکالهش را  و خانه اشان را نوشته در زير نوشته آدرس". مردم يونان به خاک می افتم

کاله برادرش را   "گله زوس."به دست مادرش رسانده بودرا  "نيکوس" کاله یرهگذر.کرده بود
  .دمی دارنگه همچنان به عنوان يادگار 

بسوی من  نبردها از دست داده امرا درکه آن ها  ياران، رفقای هم رزمی:"می گويدی سخنراندراو 
برادرم در جلوی آن ؟ به کجا رسيدندی ما روياها. ستاوضاع چگونه ا" مانولی"می آيند و می گويند 

در نشدم در زنده هستی، ولی من حتی قا" مانولی"تو" :صحبت می کنه با من  تندی ا ايستاده و باه
من  ."مپس می خوا را نکردم و تو زندگی کردیمن آن ساليانی که زندگی . ساليان جوانيم زندگی کنم

با  “گله زوس“می شود و صدایسرازيراشک از چشمان حاضرين . " چگونه بايد به او پاسخ بدهم؟
 پاسخ بدم،من چگونه به او ".بلند می شود آن ها تقاضای بخشش می کند آهنگی که تو گوئی از

، "نيکوس"من می گم،  :"حبس می کند و پس از يک وقفه می گويد اش سينه در نفس را"چگونه؟ 
  .»"!ما تالش می کنيم، ما می جنگيمباور کن، 

می شود که در آن  پارلمان اروپا انتخاب یندگيبه نمارای  ٤٣٠٠٠٠ با ٢٠١٤مه ٢٥ در" گله زوس"
 یسالگ ٩١در   پارلمان اروپا به شمار می رفت و تبرای يونان در انتخابا رکورديک زمان 

... چپ متحد اروپائی "در پارلمان اروپا به فراکسيون .می شودعضو پارلمان اروپا  نيسالمندتر
)GUE/NGL "(درخواست خود را در فراکسيون . می پيوندد) غرامت برای جبران خسارت نازی ها به

ان اروپا به تبليغ برای آن می ز تريبون پارلمو ا می کند فرموله) يونان در جنگ جهانی دوم
 "موسسه روزا لوگزامبورگ"باهمکاری تشکل های ضدفاشيستی و  "فراکسيون چپ اروپائی".پردازد

يکی از . هامبورگ، فرانکفورت برگزارمی کنند در آلمان برای او جلسات سخنرانی در برلين،
متوقف شدن فشار دولت آلمان در  دسخنرانی ها مطرح می سازدراين ديگری که او  موضوعات

  .استحميل شوک تراپی به مردم يونان ت

  

  در پارلمان اروپا گله زوس 

 ."يونان و اروپا بود صحنه سياسی تحول مهمی در ٢٠١٥انتخابات ژانويه در "سيريزا"پيروزی

ولين اقدام ا دولت بعنوان رياست ن يونان به پس ازانتخاب در پارلما" سيريزا"رهبر" پراسيس سيآلکس
گله „. يادبود آن ها می گذارد مجسمه پای دسته گلی برو  هگاه شهدای پارتيزان کمونيست رفت به آرام
" سيريزا"که دولت  و خواهان آن می شود حمايت کرده" سيپراس"با انتشار بيانيه ای از اقدام   “زوس

 .ازدبا الهام از سازش ناپذيری اين شهدا شرايط رهائی يونان را هموار س
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درميان  "پراسيس سيآلکس"اقدامات  ،"سيريزا"اما ازهمان اولين روز به دست گرفتن قدرت توسط 
" آنل"با جريان ناسيوناليست او  فوری ائتالف .بر می انگيزدرا ترديدهائی زيادی  نيروهای چپ يونان

)Anel( یرااز وز یانتخاب برخ ،واگذاری وزارت دفاع به رهبر آنل کرسی، دو تامين به خاطر 
بحث   "دمکراسی نوين"تعيين رئيس جمهوراز حزب راست گرای در کابينه و بويژه راست قبلی نهيکاب

رئيس جمهور جديد از  الاقل انتظار داشتند که نيروهای چپبود که  حالیدراين . برانگيز می شود
   .تعيين شوند "گوستاو گاوراس" يا " اکيسرس تئودورميکي"چهره های چپ و معروف جهانی مانند 

شرکای ما  داده می " در باره مقاصد دوستانه "پراسيس سيآلکس" برخالف اطمينان هائی که از سوی 
مثلث کميسيون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بين المللی (ترويکاکه  شد ترديدی وجود نداشت

يم و ندن، تحقير، تسلو هدفش به عقب را از اعمال سياست رياضت اقتصادی کوتاه نخواهند آمد) پول
  .است" سيريزا"شکست حکومت 

به يک توافق موقت می  )ماه فوريه ٢٠( در اولين مذاکرات دولت جديد يونان با وام دهندگان ترويکا 
در ماه  سرنوشت ساز تا مذاکرات به دولت يونان می دهدفرصت چهار ماهه يک  ترويکا. انجامد
 ؛کند را پرادخت يش تمام بدهی ها که متعهد می شود "سيريزا"متقابالً دولت . از سر گرفته شودژوئن 

که در  را سياست های ضد رياضت اقتصادی ؛ ه هر اقدام يک جانبه خودداری کنداز دست زدن ب
برنامه با  اتخاذ کند که  تدابيری و باالخره  ؛د کنار بگذاردجريان مبارزه انتخاباتی قول داده بو

در پارلمان اروپا "سيريزا"فاصله توسط چند نماينده اين توافق بال. داشت قرار مباينتدر  اش انتخاباتی
    .بودند مورد انتقاد می گيرد "پاويستاسکوستاس ال" و "گله زوس"ترين آن ها   يونان که معروفو 

ار تندی عليه اين توافق منتشر مقاله بسي ٢٠١٥فوريه  ٢٢ در "شهروندان فعال" در سايت  “گله زوس„
اما . کند ادی را در فردای انتخاب خود لغوقول داده بود که سياست رياضت اقتص" سيريزا"«.می کند

توافق "به  و نام ديکته کردن سياست رياضت اقتصادی "شرکاء"در اين توافق نام وام دهندگان به 
به  تا دير نشده است من از مردم. که نام گوشت را ماهی بگذاريم است مثل آن.تغيير يافته است "نامه

اعضای سيريزا، دوستان و  .می کنمم طلب بخشش ه ادامن زد "سيريزا"خاطر توهمی که در ارتباط با 
تصميم بگيرند که آيا اين وضعيت را  اميان آن در همه سطوح بايد در گردهمائی های فوق العادهح

   »قبول دارند يا نه ؟

زير فشار  "سيريزا"هبریر .يونان بود بيم و اميد برای نيروهای چپ ژوئن ماه هایماه های منتهی به 
تراپی پيشنهادی  سياست های شوک يا نه به یآر"سئوال که رفراندومی با  می دهدنيروهای چپ وعده 

در درون سيريزا و در بيرون از آن  ،نظيرهمه همفکران جناح چپ "گله زوس" .برگزار کند "ترويکا
با اين اميد که اراده مردم مشوق رهبری سريزا  .در رفراندوم می پردازد ) OXI( "نه"به تبليغ رای 

   .ترويکا شود تحميلی برای نقطه پايان نهادن به سياست رياضت اقتصادی
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  نه ! گله زوس برای رفراندوم 

 سيآلکس"به رهبری  "سيريزا"ت نمانيدگی اما هيئ. بود) OXI( "نه"رای  نتيجه رفراندوم پيروزی قاطع
ا نمايندگان کميسيون اروپا با يک چرخش صدو هشتاد درجه و با پشت در جريان مذاکره ب "پراسيس

همه درخواست های در برابر در رفراندوم، به رای مردم  بويژه و به همه وعده های انتخاباتی کردن
 عليرغم اعتراض شديد جناح چپ حزب، توافق نامه را در پارلمان و در ادامه .می زند زانو" ترويکا"

رای از  ٢٢٩با  )، پاسوک و توپوتامیدمکراسی نو( ه حزب نئوليبرال اپوزيسيونبا حمايت س يونان
 نماينده ٣٢در پارلمان،  "سيريزا"نماينده  ١٤٩از . رساند می به تصويب پارلمان رای ٣٠٠مجموعه

نده نيز در رای گيری شرکت نمی و يک نماي  داده به توافق تسليم رای منفی، شش نماينده رای ممتنع
ت خواهان نشس "سيريزا"ه مرکزیعضو کميت ٢٤٠عضو از١٠٩ ،پارلمانرای گيری از  پس. کند

جناح چپ  و بسياری از شخصيت های سرشناس" گله زوس". ه مرکزی می شوندفوق العاده کميت
کميته مرکزی  درشمار فراخوان دهندگان برای نشست فوق العاده ،مخالف قرار داد سازش و حزب
اکثريت  مخالفتاما عليرغم  .مبدل می شود" سيريزا"حران تمام عياردر به يک ب مخالفت ها.بودند

 از" سيپراس" ،و توافق شان با برگزاری نشست فوق العاده قرار داد سازشبا کميته مرکزی 
نصف اعضای کميته مرکزی همراه با دبير  در ادامه .برگزاری جلسه کميته مرکزی اجتناب می کند

جناح  برای رهائی کامل از"پراسيس سيآلکس". داستعفاء می دهن" اسيريز"از  ،ضوآن و هزاران ع
می فرا  ،سپتامبر ٢٠ تاريخ دررا با فاصله ای کوتاه،  کرده و انتخابات جديد منحلپارلمان را  ،چپ

" سيريزا"از  به طور کامل  بدين ترتيب جناح چپ تا جناح چپ فرصت تجديد سازمان نيافته و خواند
 .حذف شود

 سال تالش بی وقفه برای بازسازی ۶۵، )از شکست در جنگ داخلی(سال ۶۵ی شدن پس از سپر
قدرت قرار  راس در يک قدمی قدرت بلکه در ١٩۴۴مانند اکتبر و در حالی که چپ نه فقط جنبش چپ

شکست ديگری در " يونان را دوباره پس بگيرد"اين بار " گله زوس"به قول می توانست  وداشت 
بسته وا يونان يا واسال های يونان را به طبقه حاکم ،"سيپراس"ی بندد و اين بار فردای پيروزی نطفه م

از کرسی خود در " سيريزا" در اعتراض به تسليم" گله زوس" .کندبه اتحاديه اروپا واگذار می 
 درفرصت کوتاه باقی مانده  جناح چپ.پارلمان اروپا استعفاء داده و با جناح چپ حزب همراه می شود

. می آوردبه وجود " سيريزا"راديکال درون متشکل از ده گرايش چپ  "اتحاد مردمی"به نام تشکلی 
مانند  .در راس آن قرار دارد" گله زوس"که  است" شهروندان فعال"تشکل ،موسس جريانده  يکی از
اتحاد "نامزدهای انتخاباتی در صدر" گله زوس"بازهم ،  ٢٠٠٠در سال " موسسيسپنايس"دوره 



26 

 

مانند  ديگر پس از يک شکست سخت و سنگين ساله ٩٢" گله زوس" برای .می گيردقرار   "مردمی
آغاز  "پس گرفتن يونان"بازسازی چپ و  برای ديگرفصلی  ،همه شکست هائی که تجربه کرده است

      .شده است

  

  !نه مويه می کنيم و نه شيون، ما در هم نخواهيم  شکست

  

در مصاحبه ها،  خود یلحظات زندگ نيتا آخر او.است “زوس گله„ عنوان باال قطعه ای از يک شعر
 دگانو از جمله  دفاع از پناهن در درگيری با پليس ضد شورش یاعتراضات توده اميزگردها و
کارگردان  " بازگشت به اتوپيا" شرکت در فيلم مستند  هنگام .فعال  داشتشرکت  وناني خارجی در

پاسخ می دهد  "گله زوس"؟ د که آيا او آخرين اتوپيست استاز او می پرس" فابيو وئی تاک"بلژيکی 
  .پيست های ديگری مانند من هم وجود دارندمن تنها نيستم هنوز اتو

به زبان های انگليسی، فرانسه و ايتاليائی تسلط داشت و زبان . مولف دوازده کتاب است “گله زوس„
و زير"روزنامه  یريسردب ی در دورهبيشمار مقاالت. پيش خود در زندان ياد گرفته بودروسی را 

و  چپ روزنامه  (IAvgi)" یگياو.یا"و وناني ستيحزب کمون یارگان رسم (Rizospastis)"سيتسسپا

  . مطبوعات ديگر از او منتشر شده است

مهم  ازجملۀيونان و  معاصر تاريخ و کمونيستی تجسم زنده پيکارهای طبقاتی “گله زوس„آری،   
گله "جايگاه  در مقاله ای که در سال گذشته نوشته بود "ويکتور گروسمن."بود نقش آفرينان آنترين 
من مبارزان بزرگ "...  :بود سم قرار دادهيو سوسيال انقالب های بزرگترين چهره را در رده" زوس

، گوارا ت و روزا لوگزامبورگ، فيدل و چهکارل ليبنکنش کشورهای ديگر، از کارل مارکس تا
، که پرچم صليب شکسته له زوسپاتريس لومومبا، هوشی مين و مانوليس گ اميلکار کابرال و

پاره کرد، و پارتيران های شجاع جنگ جهانی دوم که اکثراً  ١٩٤١را در  اکروپليسبرافراشته بر 
  ".توسط کمونيست ها رهبری می شدند را تحسين می کنم

  

  !ما درهم نخواهيم شکست

  !ستاديمارس امسال از حرکت باز ا ٣٠ا در اروپ زانيپارت نيباالخره قلب آخر و
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ً  بود اوردهيرا به وجود ن یکنون یاضطرار تيکرونا وضعاگر   نيصدها هزاز نفر در مراسم تدف مسلما
در . مراسم قدردانی اما به گونه ای ديگر برگزار شد. کردند یاو شرکت مبرای آخرين وداع  با 

با کف زدن و خواندن  در بالکن ها توده ایکارگری و  در اکثر محالت مارس ٣٠ساعت نه شب 
از او "قهرمانان"ود سرود پارتيزان های کمونيست در دوره مقاومت عليه نازی ها و از جمله سر

  . قدردانی شد

کوه قلعه های المپ، و روح  قهرمانان قهرمانان کوه های تسخير ناپذير، قهرمانان با دوازده زندگی،"
آزادی،  با  در قلب ما، به پيش برای جنگ  ها، ماه تيرهباد در قله ... هاويرانه  ، قهرمانانِ وسپارناس

  ." سرودها، سالح ها و شمشيرها

. سختی ترک می کند بسيار او ما را در لحظات :"در باره مرگ او می گويد" گئورگ سوليس" 
ه ما بيش در زمانه پردرد و رنجی ک - نه فقط برای چپ بلکه برای بشريت به طور کلی لحظاتی سخت

ً از زندگی او آن گونه که شايسته استمس. از همه به او احتياج داشتيم با مراسم   قدردانی نشد  لما
   .او بايد برای آخرين بار با او وداع می کردند ی شماربتدفينی که رفقا و تحسين کنندگان 

 اما -رده نشدندبسياری از آرزوهای او برآو .يک زندگی کامل بود" گله زوس"با اين وصف زندگی 
اما . مقاومت نگيزهای غرورا لحظه هم  اند  وه وجود داشت  دوره های بسيار تاريک هم در زندگی او

گفته "ميسيوس"رفيق قديمی او همان طورکه  .او مبارزی پايدار و سازش ناپذير بوددر همه احوال 
به پايان نمی رسد  با مرگ ی عشق به آزادی و اعتقاد درهم تنيده با هستی آدم است، زندگی سرشار از

  . بلکه همان روحيه به هزاران نفر ديگر منتقل می شود

. ايستاده ايم" گله زوس مانوليس" های غولی مانند از اين نظر، ما خوشبخت هستيم که بر شانه 
زبان می آوريم، هنگامی که  می کنيم، هنگامی که نام او را بر هنگامی که جامی را به نام او بلند

مهم ترين مسئله اين است که تصميم داريم برای آن چيزی  ش می کنيم پا در جاپای او بگذاريم،تال
رزه ای هيچ گاه همان طور که اين مرد بزرگ می گفت ،هيچ مبا. بجنگيم که باور داريم درست است

   ." بی ثمر نخواهد ماند

  

  راکيس در تظاهرات دست بر شانه گله زوس تئودور  

را  یپرچم ناز سيمانول:" سيراکتئودور سيکيم"درقيد حيات او از قديمی ترين رفيق و آخرين کالم 
  !"یآزاد یشگيهستند، نماد هم یکياو و مردم ما . ديچيپ ونانيخود را در پرچم  کريو پ دياز هم در

  ٢٠٢٠ژوئن  ۵برابر با  ١٣٩٩خرداد  ١۶جمعه  
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برای نشان دادن نقش او، به  "گله زوس"ادنامه در ي که در مقدمه گفتم همانطور :  منابع مورد استفاده
ً به روايت هر چند به. پرداخته ام دادهای مهم تاريخ معاصر يونان به رخ ناچار  اختصار و ترجيحا
دادها و  خواننده عالقمند می تواند در منابع زير تصويری جامع تری از رخ  ."گله زوس" خود

  .آورد به دست تحوالتی که به آن ها اشاره شده است

 The Revolt in Greece 

by DIMITRIS KONSTANTAKOPOULOS 

greece/-in-revolt-https://www.counterpunch.org/2016/02/04/the 

  
The Face of Greek Resistance 

imf/-eu-glezos-resistance-greek-of-face-https://foreignpolicy.com/2015/06/21/the  

  
Manolis, du bleibst unvergessen  

forgotten/-be-never-will-you-network.net/de/blog/article/manolis-https://www.transform 

 

 “How Could They?” Why Some Americans Were Drawn to the Communist Party in the 1940s 

by VICTOR GROSSMAN 

-to-drawn-were-americans-some-why-they-could-https://www.counterpunch.org/2019/07/23/how

1940s/-the-in-party-communist-the  

  
OBITUARY 

Death of a magnificent figure of the Greek antifascist left, Manolis Glezos 

Sartzekis Andreas 

rg/spip.php?article6491http://www.internationalviewpoint.o  

 

Manolis Glezos, 1922–2020 

GEORGE SOUVLIS 

https://www.jacobinmag.com/2020/04/manolis-glezos-obituary-greece-nazi-resistance 
 

Der Mann von der Akropolis 

Zum Tode des griechischen Antifaschisten Manolis Glezos 

-der-von-mann-der-glezos-deutschland.de/artikel/1134982.manolis-://www.neueshttps

akropolis.html 

 

Manolis Glezos : "La seule chose qui ait été envoyée en Grèce par l’Ouest, c’est la police 

fr/node/437858https://www.humanite.  

  
Der letzte Partisan Europa   

europas.html-partisan-letzte-der-https://www.jungewelt.de/artikel/375916.antifaschismus  

 

Le héros grec Manolis Glezos exige la rupture de l'accord UE-FMI 

https://fr.sputniknews.com/societe/20120615195058428/ 

 

Mort de Manolis Glézos, statue grecque de la Résistance 
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-la-de-grecque-statue-glezos-manolis-de-https://www.liberation.fr/planete/2020/03/30/mort

resistance_1783610 

 

Chronis Missios 

https://www.goodreads.com/author/show/4179902.Chronis_Missios 

 

Aggelos Skordas 

-for-people-greek-to-apologizes-glezos-mep-https://greece.greekreporter.com/2015/02/22/syriza

illusion/-an-to-contributing 

  
Մանոլիս Գլեզոս  
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%AC%D5%AB%D5%BD_%D4%B3%D5%AC%D5%A5

7-%D5%A6%D5%B8%D5%BD#cite_ref 
 
  

Manolis Glezos, a hero of the Greek resistance passes away 
-passes-resistance-greek-the-of-hero-a-glezos-https://neoskosmos.com/en/161677/manolis

away 
 

SYRIZA MEP Glezos Apologizes to Greek People for Contributing to an Illusion 

 Aggelos Skordas 

-for-people-greek-to-apologizes-glezos-mep-https://greece.greekreporter.com/2015/02/22/syriza

illusion/-an-to-contributing 

 

Mikis Theodorakis: ‘In Tough Times, Greeks Become Heroes or Slaves 

Philip Chrysopoulos 

-become-greeks-times-tough-in-dorakistheo-https://greece.greekreporter.com/2017/03/27/mikis

slaves/-or-heroes’ 

 

Remembering the First Act of Resistance Against Fascism 

 Ioanna Zikakou 

-against-resistance-of-act-first-the-eece.greekreporter.com/2014/05/30/rememberinghttps://gr

fascism/ 

 

Glezos Says SYRIZA Is Clueless 

By Andy Dabilis -Oct 30, 2013 

clueless/-is-syriza-says-ece.greekreporter.com/2013/10/30/glezoshttps://gre  

  
 

Greek People's Liberation Army  

https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_People%27s_Liberation_Army  

  
Manolis Glezos présent ! Toujours debout  

Panagiotis Sotiris  

present/-glezos-https://www.contretemps.eu/manolis  
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Statement by Manolis Glezos 

Before it is too late  

http://oreinoi.com/archives/2998  

  
Manolis Glezos: anti-fascist and socialist  

socialist-and-fascist-anti-glezos-https://prruk.org/manolis 

  
Iroes (Ήρωες)  

heroes.html-%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B5%CF%82-https://lyricstranslate.com/de/iroes  

 

Manolis Glezos Dies at 97; Tore Down Nazi Flag Over Athens 

dead.html-glezos-https://www.nytimes.com/2020/04/01/world/europe/manolis 

  
Since Nazi Occupation, a Fist Raised in Resistance  

-in-raised-fist-a-occupation-nazi-https://www.nytimes.com/2014/09/06/world/europe/since

resistance.html  

 

The last utopist – Asynchronous dialogue with Manolis Glezos 

Giorgio Michalopoulos  

glezos/-manolis-with-dialogue-asynchronous-utopist-last-https://www.kriticaeconomica.com/the 

  
  

Gemeinsamer Aufruf von Mikis Theodorakis und Manolis Glezos  

-http://www.scharf

links.de/44.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=22342&tx_ttnews%5BbackPid%5D=9&cHash=5ef6c

a4ccb 

 

  

Mikis Theodorakis blasts Tsipras’ Foreign Policy 

Dimitris Georgopoulos 

policy/-foreign-tsipras-blasts-theodorakis-http://www.defenddemocracy.press/mikis 

  
Zum Tod von Widerstandskämpfer Manolis Glezos  

-manolis-widerstandsk%C3%A4mpfer-von-tod-https://www.jungewelt.de/artikel/375701.zum

glezos.html?sstr=Manolis%7CGlezos  

  
Caserta Agreement  

https://en.wikipedia.org/wiki/Caserta_Agreement  

 

Nikos Beloyannis 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nikos_Beloyannis  

  
Greek Civil War  

https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Civil_War  
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The Greek Revolution and Civil War: 70 years since the Battle of Athens – Part One  

one.htm-part-war-civil-and-revolution-https://www.marxist.com/greek  

  
The Greek Revolution and Civil War: 70 years since the Battle of Athens – Part Two 

-athens-of-battle-the-since-years-70-war-civil-and-revolution-greek-https://www.marxist.com/the

two.htm-part  

 

Manolis Glezos: „Was Deutschland meinem Land heute noch schuldet 

schuldet/-noch-heute-land-meinem-deutschland-was-glezos-kreta.de/manolis-https://radio 

 

Resistance hero Manolis Glezos still fighting for Greece at 93 

d87a9fea034f-a0b1-11e6-6aa6-https://www.ft.com/content/f557704e 

 

Manolis Glezos, leftwing activist and politician, 1922-2020 

https://www.ft.com/content/539ce1ce-7599-11ea-95fe-fcd274e920ca 

 

Athens 1944: Britain’s dirty secret 

https://www.theguardian.com/world/2014/nov/30/athens-1944-britains-dirty-secret 

 

Greek resistance hero tells how the Athens bomb he planted nearly killed Churchill 

https://www.theguardian.com/world/2014/nov/30/greek-resistance-manolis-glezos-planted-bomb-

athens-winston-churchill 

 
British perfidy in Greece: a story worth remembering 

-worth-story-greece-in-perfidy-it/british-make-europe-https://www.opendemocracy.net/en/can

remembering/ 

  
Resistance 2017  

?time_continue=174&v=4axbAvMcsSw&feature=emb_logohttps://www.youtube.com/watch 

 

Manolis Glezos, eternal resistance 

Thodoris Georgakopoulos 

resistance-eternal-glezos-https://voxeurop.eu/en/manolis 

 

Farewell to rebel Manolis Glezos, Europe’s first partisan 

Dimitri Deliolanes 

partisan/-first-europes-glezos-manolis-rebel-to-https://global.ilmanifesto.it/farewell 

 

Understanding the Greek Communists  

NIKOS LOUNTOS  

communists/-greek-the-https://www.jacobinmag.com/2015/01/understanding  

 

ANTI-COMMUNISM AND AMERICAN INTERVENTION IN GREECE 

Martin Eve 
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Socialistregister 1984 The uses of anticommunism 

Edited by Ralph Miliband, John Saville and Marcel Liebman  

 

From socialism via anti-imperialism to nationalism: EDA-TIP: socialist contest over Cyprus 
Chapter 3 Greek Case 
The EDA (Eniaia Dimokratiki Aristera –The United Democratic Left) 
 Christofis, Nikolaos 

 

The uneasy symbiosis. Factionalism and Radical Politics in Synaspismos 

Costas Eleftheriou 

 

Awakening  the European Left 

An interview with Costas Lapavistas 

Sebastian Bugdan part one & two 

 

Der Kurze Griechische Frühling  

Das Scheitern von Syriza und Seine Konsequenzen 

Andreas Wehr  

Papy Rossa Verlag 

  
Griechenland auf dem Weg in den Maßnahmestaat? 

Gregor Kritidis 

Offizin Verlag 

  
The Syriza Wave Surging and Crashing with the Greek Left 

Helena Sheehan 

Monthly Review Press 

  
Crucible of Resistance  

Greece, the Eurozone & and World Economic  Crises 

Christos Laskos &Euclid Tsakalotos 

Pluto Press 
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