
Του ΕΥΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*

Στην έναρξη της μετεμφυλιακής
εποχής, το 1949-50, ο Αλέξανδρος
Παπάγος ήταν αδιαμφισβήτητα
ο πλέον επιτυχημένος στρατιω-
τικός στην ιστορία του ελληνικού
κράτους: νικητής δύο πολέμων,
του ελληνοϊταλικού το 1940-41
και του εμφυλίου το 1949. Ασφα-
λώς, η κυβερνητική νίκη στον εμ-
φύλιο πόλεμο δεν οφείλεται μόνον
στις ικανότητες του Παπάγου ως
στρατηγικού σχεδιαστή: επενήρ-
γησαν πολλοί παράγοντες, όπως
η αμερικανική βοήθεια, η σύμπηξη
ενός τεράστιου πολιτικού και κοι-
νωνικού μετώπου (από τη Δεξιά
έως την Κεντροαριστερά) αποφα-
σισμένου να διασφαλίσει την πα-
ραμονή της Ελλάδας στη Δύση,
αλλά και οι μεγάλες πολιτικές και
κοινωνικές αδυναμίες του ΚΚΕ.
Ωστόσο, η ανάληψη από τον Πα-
πάγο της θέσης του αρχιστρατή-
γου είχε σημαντικές συνέπειες.
Ο σχεδιασμός έγινε πολύ πιο ου-
σιαστικός και συστηματικός. Εως
τα τέλη του 1948, οι ηγέτες του
Εθνικού Στρατού συνήθως παρα-
πονούνταν για τις ελλείψεις του
σε αριθμητική δύναμη, και υπο-
νοούσαν ότι νίκη ήταν αδύνατη
ενόσω διαρκούσε η ανατολικοευ-
ρωπαϊκή βοήθεια προς τον Δημο-
κρατικό Στρατό. Από τις αρχές
του 1949, υπό τον Παπάγο, το
ύφος των στρατιωτικών σχεδίων
και οδηγιών υπέστη μια μεγάλη

αλλαγή: σημειωνόταν ότι ο Εθνι-
κός Στρατός διέθετε τους πόρους
να κερδίσει τον πόλεμο, η έμφαση
δινόταν στην επίθεση και στην
καταστροφή των δυνάμεων του
ΔΣΕ, η αεροπορία ενσωματώθηκε
πλήρως στην επιθετική τακτική,
και καμία αναφορά δεν γινόταν
στη βοήθεια του κομμουνιστικού
μπλοκ προς τον ΔΣΕ ως παράγοντα
που εμπόδιζε τη νίκη.

Πολιτικές συνέπειες
Παράλληλα, η νικηφόρα διοί-

κηση του Παπάγου είχε και πο-
λιτικές συνέπειες. Από τις εκλογές
του 1946 έως τα τέλη του 1948,
τα αναβιωμένα προμεταξικά κόμ-
ματα –το Λαϊκό και το Κόμμα Φι-
λελευθέρων– είχαν αποτύχει να
αντιμετωπίσουν την υπαρξιακή
κρίση του εμφυλίου πολέμου και
τις προκλήσεις της μεταπολεμικής
περιόδου. Επιπλέον, είχαν φανεί
ανήμπορα να διαχειριστούν την
αμερικανική παρέμβαση και βοή-
θεια. Αυτές οι πολιτικές δυνάμεις
διατήρησαν, βέβαια, την ψήφο
της συντριπτικής πλειοψηφίας
του λαού λόγω της πρόκλησης
που εκπροσωπούσε το ΚΚΕ. Αλλά
η αδυναμία τους στο πεδίο των
μεταρρυθμίσεων ήταν πλέον πα-
σίδηλη. Ακόμη και στο στρατιω-
τικό πεδίο, η διαχείριση του εμ-
φυλίου συνοδευόταν από τραγικές
ανεπάρκειες: οι Αμερικανοί ειδικοί
κυριολεκτικά τραβούσαν τα μαλ-
λιά τους όταν συνειδητοποίησαν
ότι, συχνά, επίλεκτες δυνάμεις
του Εθνικού Στρατού, αντί να
χρησιμοποιούνται για επιθετικούς
σκοπούς με σκοπό την καταστρο-
φή του ΔΣΕ, αναλάμβαναν καθή-
κοντα φρούρησης συγκεκριμένων
χωριών, στα οποία βρίσκονταν
ψηφοφόροι συγκεκριμένων πο-
λιτικών που είχαν τη δυνατότητα
να προκαλέσουν μια τέτοια από-
φαση! Δεν γινόταν να διεξαχθεί
πόλεμος έτσι...

Η «αυτονόμηση» του στρατού
υπό την αρχιστρατηγία Παπάγου,
το 1949, παρουσιάστηκε μεταγε-
νέστερα ως βήμα προς την ανά-
δυση δυνάμεων που το 1967 θα
επέβαλλαν τη δικτατορία. Η άποψη
αυτή είναι σαφώς λανθασμένη,
αν μη τι άλλο επειδή η αυτονόμηση
έληξε με την παραίτηση του Πα-
πάγου από το στράτευμα το 1951.
Αλλά το 1949-51, ήταν ένα από τα
στοιχεία που επέτρεψαν στον Πα-
πάγο να κάνει ορθολογική χρήση
των στρατιωτικών πόρων, ακόμη
και να αγνοεί τους πολιτικούς που
ζητούσαν τη χρήση των μονάδων
για τη «φύλαξη» των ψηφοφόρων
τους... Ηταν, ταυτόχρονα, μια νίκη
του επί του απαξιωμένου πολιτικού
συστήματος: τα κατάφερε, εκεί
που είχε αποτύχει εκείνο.

Το ίδιο, τελικά, έγινε εμφανές
και στο περιβόητο κίνημα του Μαΐ-
ου 1951, όταν, μετά την παραίτηση
του Παπάγου, στρατιωτικοί κατέ-
λαβαν το κτίριο του Κοινοβουλίου.
Οι πραξικοπηματίες αρνήθηκαν
να αποχωρήσουν από τη Βουλή
παρά τις εκκλήσεις της κυβέρνη-
σης. Ο Παπάγος περίμενε την απο-
τυχία των δικών της ενεργειών:
και, κατεβαίνοντας από το σπίτι
του στην Εκάλη, μέσα στη νύχτα,
μόνος και άοπλος, τους πέταξε
έξω από το Κοινοβούλιο.

Η δημιουργία, υπό την αρχηγία του
Παπάγου, ενός νέου κόμματος, του
Ελληνικού Συναγερμού, πρωτόλειας
έκφρασης μιας νέας Δεξιάς που θα
κυριαρχούσε στις επόμενες δεκαε-
τίες, σημάδεψε την πορεία της χώ-
ρας. Σε μια αρχική φάση, η δημόσια
συζήτηση επικεντρώθηκε σε σχετικά
απλές λεπτομέρειες: ποιος ήταν ο
ρόλος του στρατάρχη; Πόσο έλεγχε
το «κίνημά» του, και πόσο εκείνο
βρισκόταν υπό την καθοδήγηση του
ουσιαστικού υπαρχηγού του, Σπύρου
Μαρκεζίνη; Η σύγχρονη έρευνα έχει
απαντήσει στα ερωτήματα αυτά: ο
Παπάγος ήταν ο αδιαμφισβήτητος
ηγέτης που ένωνε διάφορες ομάδες
στον χαλαρό συνασπισμό του Συ-
ναγερμού. Αλλά η έρευνα έχει προ-
χωρήσει πιο πέρα, θέτοντας ερωτή-
ματα πολύ πιο ουσιαστικά.

Ο Παπάγος δεν συγκρότησε
απλώς έναν «νέο» πολιτικό οργανι-
σμό. Αναμόρφωσε ουσιαστικά και
επιτυχώς μία από τις δύο αστικές
παρατάξεις, κάνοντας (ασφαλώς με
την καταλυτική συμβολή του Μαρ-
κεζίνη και άλλων στελεχών) ένα
ποιοτικό άλμα από αυτό που έως
τότε εκπροσωπούσε το Λαϊκό Κόμμα.
Πράγματι, η στοχοθεσία του μετα-
πολεμικού Λαϊκού Κόμματος ήταν
σχετικά απλή: να γυρίσει ο βασιλιάς
και να ηττηθεί ο κομμουνισμός. Το
πρώτο έγινε το 1946, και το δεύτερο
το 1949. Εκτοτε, το Λαϊκό Κόμμα,
έχοντας εκπληρώσει και τους δύο
στόχους του, είχε πλέον μείνει χωρίς
ουσιαστική αποστολή – δηλαδή χω-
ρίς λόγο ύπαρξης, κάτι που κατα-
δείχθηκε και στην εκλογική του κα-
τάρρευση τον Μάρτιο του 1950. Ο
Συναγερμός βάσιζε τη νομιμοποίησή
του –και άρθρωνε τον πολιτικό του
λόγο– στις ανάγκες και τις δυναμικές
της νέας εποχής: όχι στο στατικό
δίπολο μοναρχισμός-αντικομμου-
νισμός (όπως οι Λαϊκοί του 1945-
50), αλλά σε μια νέα ατζέντα που
έθετε στο επίκεντρο το ζητούμενο
της οικονομικής ανάπτυξης. Στην
ανάγκη να κερδηθεί όχι πλέον ο εμ-
φύλιος πόλεμος, αλλά η ειρήνη.

Και οργανωτικά ακόμη, ο Συνα-
γερμός ήταν κάτι το εντελώς δια-
φορετικό σε σύγκριση με το Λαϊκό
Κόμμα: ενοποίησε, υπό την «πατρι-

κή» φιγούρα του στρατάρχη, τις πα-
λαιές δυνάμεις των Λαϊκών, έντονα
μεταρρυθμιστικούς μικρότερους
πολιτικούς σχηματισμούς όπως το
Εθνικό Ενωτικό Κόμμα του Π. Κα-
νελλόπουλου (που ήδη συνασπιζό-
ταν με υπολείμματα των Λαϊκών
στο ΛΕΚ), και το μεγαλύτερο μέρος
του Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού
Κόμματος του Γ. Παπανδρέου, αλλά
και σημαντικές δυνάμεις από τον
κεντρώο χώρο των Φιλελευθέρων.
Η συγκρότηση του Συναγερμού σε
τούτη τη νέα βάση, άλλωστε, δια-
φάνηκε και από τη σύγκρουση του
Παπάγου με το Στέμμα – κάτι το
αδιανόητο για αρχηγό της παράτα-
ξης αυτής έως τότε.

Η επιτυχία του Παπάγου ως πο-
λιτικού ηγέτη, πάντως, καταγράφηκε
πρώτιστα στο πεδίο της οικονομίας.
Ο Συναγερμός έφερε την πολυπό-
θητη ανάπτυξη, με την υποτίμηση
του 1953 υπό τη δυναμική εποπτεία
του Μαρκεζίνη. Και πέτυχε, ακριβώς
επειδή δεν έκανε μόνον την υποτί-

μηση, αλλά τη συνόδευσε με μείζο-
νος σημασίας διαρθρωτικά μέτρα,
χωρίς τα οποία η υποτίμηση θα με-
τατρεπόταν απλώς σε καλπάζοντα
πληθωρισμό... Πέτυχε, ακόμη, αλ-
λάζοντας ορατά τη χώρα με το πρό-
γραμμα των μεγάλων έργων που
επέβλεψε ο Κ. Καραμανλής: έργων
που άλλαζαν την καθημερινότητα
και την οικονομική και κοινωνική
προοπτική ευρύτερων στρωμάτων
τα οποία έως τότε, και επί δεκαετίες,
είχαν γνωρίσει μόνον την κοινωνική
φρίκη. Ορμητικά και τολμηρά με-
ταρρυθμιστικός, βασισμένος σε μια
σύγχρονη οικονομική ατζέντα, απο-
ζητώντας (επιτέλους) την αποτελε-
σματικότητα, κινητοποιώντας ευ-
ρύτερες δυνάμεις και επιτελεία (και
όχι μόνον τον χώρο της εμφυλιοπο-
λεμικής Δεξιάς), ο Συναγερμός ήταν
η πρώτη έκφραση στην Ελλάδα αυ-
τού που είχε ήδη αναδυθεί ως η κυ-
ρίαρχη πολιτική δύναμη στη Δυτική
Ευρώπη: όχι πλέον μιας συντηρη-
τικής Δεξιάς, αλλά μιας δυναμικής
Κεντροδεξιάς.

Ορια και βαρίδια
Είχε, βέβαια, πολύ δρόμο ακόμη

να διανύσει αυτή η ελληνική Κεν-
τροδεξιά. Είχε δημιουργηθεί τραυ-
ματικά, έπειτα από έναν εμφύλιο πό-
λεμο, και έτσι κουβαλούσε τα βαρίδια
του. Τα κοινωνικά ελλείμματα της
Ελλάδας του 1952-55 παρέμεναν τε-
ράστια. Ο Συναγερμός, σε τελική
ανάλυση, δεν ήταν ένα συμβατικό
κόμμα. Ηταν ένα ενδιάμεσο στάδιο:
ένα «κίνημα», μια προσπάθεια έκτα-
κτης ανάγκης την επαύριον υπαρ-
ξιακών δοκιμασιών, απόλυτα εξαρ-
τημένος από την προσωπικότητα
του ηγέτη του. Ο ίδιος ο Παπάγος,
ο καταλύτης για τη δημιουργία της
νέας δύναμης, είχε τα όριά του: ήταν
ένας άνθρωπος της προηγούμενης
εποχής – του Εθνικού Διχασμού.
Αυτό έπαιζε ρόλο στη μεγάλη του
δημοτικότητα στον χώρο της Δεξιάς.
Αλλά αποτελούσε και ένα μεγάλο
«βάρος» από το οποίο δεν μπορούσε
να απαλλαγεί, σε μια εποχή κατά
την οποία η υπέρβαση, επιτέλους,
εκείνων των παλαιών διαχωριστικών
γραμμών του Διχασμού ήταν ανα-
γκαία για να μπορέσει η χώρα να

εκσυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί
στον ευρύτερο κόσμο. Επιπλέον, ο
Παπάγος χρησιμοποίησε έναν επι-
θετικό λαϊκισμό (μεταγενέστερα ο
Καραμανλής έκανε λόγο για την
«έξαλλον αντιπολίτευσιν» του στρα-
τάρχη το 1951-2), που μπορεί σήμερα
να φανεί απωθητικός. Είναι πράγματι
αμφίβολο εάν ο Παπάγος μπορούσε
να κάνει κάτι περισσότερο από το
πρώτο τούτο βήμα –τον Συναγερμό,
με τις συγκεκριμένες αδυναμίες και
τα όριά του– στον δρόμο για τον εκ-
συγχρονισμό του πολιτικού συστή-
ματος. Αλλά έκανε αυτό που δεν μπο-
ρούσε, τότε, να κάνει οποιοσδήποτε
άλλος. Ο Καραμανλής ήταν ο ηγέτης
που μετεξέλιξε αυτή τη νέα Κεντρο-
δεξιά, σε κάτι πολύ πιο συμπαγές,
ομοιογενές και τελικά κατανοητό
στο ευρύτερο δυτικοευρωπαϊκό σκη-
νικό. Αλλά είναι πολύ αμφίβολο εάν
θα μπορούσε ποτέ, μόνος του ή με
τους συμμάχους του, να δημιουργή-
σει αυτή τη νέα πολιτική δύναμη.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο
Παπάγος έπαιξε πράγματι τον ρόλο
μιας δυσεύρετης «εφεδρείας» του
πολιτικού συστήματος, δεν θα πρέπει
να δώσουμε τόσο μεγάλη έμφαση
στη «μοναδικότητά» του. Ο Παπάγος
πέτυχε στην αναμόρφωση του πο-
λιτικού συστήματος και της οικο-
νομικής προοπτικής της χώρας, επει-
δή η κοινωνία στην οποία απευθύν-
θηκε –η ελληνική της δεκαετίας του
1950– είχε τις δυνάμεις να καταβάλει
την αναγκαία, έστω επώδυνη, προ-
σπάθεια για επιβίωση στον μεταπο-
λεμικό κόσμο. Ο Παπάγος εξέφρασε
μια υπαρκτή κοινωνική δυναμική,
δεν την «κατασκεύασε». Αυτό, άλ-
λωστε, είναι διαχρονικά, σε όλο τον
δυτικό κόσμο, το μεγάλο πλεονέ-
κτημα των μετριοπαθών, δημιουρ-
γικών κοινωνικών δυνάμεων – η βά-
ση για τη συμμετοχή μιας κοινωνίας
στον ανεπτυγμένο κόσμο. Η δυνα-
μική αυτή υπήρχε στην Ελλάδα της
δεκαετίας του 1950. Αν δεν υπήρχε,
κανένας Παπάγος δεν θα μπορούσε
να πετύχει.

* Ο κ. Ευάνθης Χατζηβασιλείου 
είναι αναπληρωτής καθηγητής 
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δημιουργός
μιας νέας
πολιτικής 
παράταξης
Η ίδρυση του Ελληνικού Συναγερμού
σημάδεψε την πορεία της χώρας

12 Δεκεμβρίου 1952. Η κυβέρνηση του στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου 
κατά την ορκωμοσία της στη Βουλή. Ανάγκη πλέον ήταν να κερδηθεί η ειρήνη.

3 Οκτωβρίου 1954. Ο υπουργός Δημοσίων Εργων Κωνσταντίνος Καραμαν-
λής με τον πρωθυπουργό Παπάγο κατά τη θεμελίωση των έργων της Υλίκης.

Εμφύλιος. Ο επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ελλάδα στρατη-
γός Βαν Φλητ και ο αρχιστράτηγος Παπάγος τσουγκρίζουν τα αυγά του Πάσχα.

<<<<<<

Η ανάληψη από τον Παπάγο
της θέσης του αρχιστρατήγου
το 1949 είχε ως συνέπεια τον
ουσιαστικό και συστηματικό
σχεδιασμό των επιχειρήσεων
του στρατού στον Εμφύλιο.

<<<<<<

Ο Συναγερμός ήταν 
η πρώτη έκφραση 
στην Ελλάδα μιας
δυναμικής Κεντροδεξιάς
που κυριαρχούσε 
στην Ευρώπη.

Η οικονομική ανάπτυξη στο κέντρο της πολιτικής ατζέντας

Τρίτη 31 Ιουλίου 1951. Η πρώτη
σελίδα της «Κ» την επομένη της
ανακοίνωσης του στρατάρχη Αλέξαν-
δρου Παπάγου περί της απόφασής
του να κατέλθει στην πολιτική. 
«Μία απόφασις την οποίαν επέβα-
λεν ομόθυμος η εθνική θέλησις»
γράφει η εφημερίδα, η οποία καλεί
τους αναγνώστες: «Ολοι μαζί του».

10 Νοεμβρίου 1952. Περιοδεία Παπάγου με τον Καραμανλή στον νομό Σερρών. Ο Παπάγος εξέφρασε μια υπαρκτή κοινωνική δυναμική, δεν την κατασκεύασε.

Πλατεία Κλαυθμώνος. 
Ομιλία Παπάγου. Πλάι του 
οι Σπύρος Μαρκεζίνης, Παναγιώτης
Κανελλόπουλος. Στο βάθος 
ο Στέφανος Στεφανόπουλος.
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