Σσμυωνία της Βάρκιζας
Οη θάησζη ππνγεγξακκέλνη, αθ' ελόο νη θ.θ. Ισάλλεο νθηαλόπνπινο ππνπξγόο επί
ησλ Δμσηεξηθώλ, Πεξηθιήο Θ. Ράιιεο ππνπξγόο επί ησλ Δζσηεξηθώλ θαη Ισάλλεο
Μαθξόπνπινο ππνπξγόο επί ηεο Γεσξγίαο, απνηεινύληεο ηελ ππό ηεο Διιεληθήο
Κπβεξλήζεσο εμνπζηνδνηεκέλε Αληηπξνζσπεία, θαη αθ' εηέξνπ νη θ.θ. Γεώξγηνο
ηάληνο Γξακκαηεύο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο ηεο
Διιάδνο, Γεκήηξηνο Παξηζαιίδεο Γξακκαηεύο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Α.Μ.
θαη Ηιίαο Σζηξηκώθνο Γεληθόο Γξακκαηεύο ηεο Δλώζεσο Λατθήο Γεκνθξαηίαο
(Δ.Λ.Γ.), απνηεινύληεο ηελ ππό ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Α.Μ. πξνζεθόλησο
εμνπζηνδνηεκέλελ Αληηπξνζσπείαλ, ζπλήιζακελ εηο δηάζθεςηλ εηο Βάξθηδαλ θαη από
θνηλνύ εμεηάζακελ ηα κέζα θαη ηνλ ηξόπνλ ηεο θαηαπαύζεσο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ
θαη ηεο ζπκθηιηώζεσο ηνπ Διιεληθνύ Λανύ θαη θαηειήμακελ εηο ηελ θαησηέξσ
ζπλνκνινγεζείζαλ ζπκθσλίαλ.
Η Κπβεξλεηηθή Αληηπξνζσπεία εμεδήισζε θαηά ηελ ζύζθεςηλ ηαύηελ ηελ ζηαζεξάλ
ζέιεζηλ ηεο Κπβεξλήζεσο όπσο άλεπ λέαο αηκαηνρπζίαο ηεξκαηίζε ηελ ζιηβεξάλ
εζσηεξηθήλ θξίζηλ, απνθαηαζηήζε ηελ ελόηεηα ηνπ Κξάηνπο θαη επαλαθέξε ηελ
εζσηεξηθήλ εηξήλελ θαη ηελ πνιηηηθήλ νκαιόηεηα. Ούησ κόλνλ ζα δπλεζεί ν
Διιεληθόο Λαόο λα αλαιάβε ηελ δεκηνπξγηθήλ πξνζπάζεηαλ δηα ηελ αλνηθνδόκεζηλ
ηεο Υώξαο εθ ησλ εξεηπίσλ, ηα νπνία ζθιεξνί αγώλεο πξνο ηνπο εμσηεξηθνύο
ερζξνύο θαη ν αδειθνθηόλνο πόιεκνο επεζώξεπζαλ.
Ίλα δε ε επειζνύζα ζπκθσλία πξνζιάβε ηνλ ραξαθηήξα ελόο αθαηαιύηνπ εζηθνύ
ζπκθώλνπ, εθθξάδνληνο ηαο επηηαγάο ηεο πνιηηηθήο ζπλεηδήζεσο ηνπ Διιεληθνύ
Λανύ, ε Κπβεξλεηηθή Αληηπξνζσπεία εδήηεζελ όπσο δη' απηνύ δηαθεξπρζή ε
ζηαζεξά ζέιεζηο ηνπ Διιεληθνύ Λανύ δηα ηελ αλάπηπμηλ ειεπζέξνπ θαη νκαινύ
πνιηηηθνύ βίνπ, ηνπ νπνίνπ θύξηνλ ραξαθηεξηζηηθόλ ζα είλαη ν ζεβαζκόο ηεο
πνιηηηθήο ζπλεηδήζεσο ησλ πνιηηώλ, ε εηξεληθή δηαθώηηζηο θαη δηάδνζηο πνιηηηθώλ
ηδεώλ θαη ν ζεβαζκόο πξνο ηαο ειεπζεξίαο, ηαο νπνίαο ν Καηαζηαηηθόο Υάξηεο ηνπ
Αηιαληηθνύ θαη αη απνθάζεηο ηεο Σερεξάλεο δηεθήξπμαλ θαη ε ζπλείδεζηο ησλ δη'
απηάο αγσληδνκέλσλ ειεπζέξσλ ιαώλ απεδέρζε.
Καηά ηελ δηάζθεςηλ δηεπηζηώζε πιήξεο ζπκθσλία αληηιήςεσλ ηεο Αληηπξνζσπείαο
ηνπ Δ.Α.Μ. επί ησλ αξρώλ ηνύησλ.
Άρθρον 1ον: Δλεσθερίαι
Η Κπβέξλεζηο ζα εμαζθάιηζε ζύκθσλα πξνο ην ύληαγκα θαη ηαο απαληαρνύ
θαζηεξνκέλαο Γεκνθξαηηθάο Αξράο, ηελ ειεπζέξαλ εθδήισζηλ ησλ πνιηηηθώλ
θξνλεκάησλ ησλ πνιηηώλ, θαηαξγνύζα πάληα ηπρόλ πξνεγνύκελνλ αλειεύζεξνλ
Νόκνλ. Θα εμαζθαιίζε επίζεο ηελ απξόζθνπηνλ ιεηηνπξγίαλ ησλ αηνκηθώλ
ειεπζεξηώλ, σο ηνπ ζπλέξρεζζαη, ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηεο δηα ηνπ Σύπνπ
εθθξάζεσο ησλ ζηνραζκώλ. Δηδηθώηεξνλ ε Κπβέξλεζηο ζα απνθαηαζηήζε πιήξσο
ηαο ζπλδηθαιηζηηθάο ειεπζεξίαο.
Άρθρον 2ον: Άρσις Στρατιωτικού νόμοσ
Ο ηξαηησηηθόο Νόκνο ζα αξζή επζύο κεηά ηελ ππνγξαθήλ ηεο παξνύζεο
ζπκθσλίαο. Άκα ηε άξζεη ηαύηε, ζα ηεζή εηο εθαξκνγήλ ζπληαθηηθή πξάμηο

παλνκνηόηππνο πξνο ηελ ΚΓ', δηα ηεο νπνίαο ζα επηηξέπεηαη ε αλαζηνιή ησλ ελ ηε
ΚΓ' πξάμεη αλαθεξνκέλσλ άξζξσλ ηνπ πληάγκαηνο.
Γηα Γηαηάγκαηνο ζα αλαζηαιή ακέζσο θαζ' όιελ ηελ ρώξαλ ε ηζρύο ησλ άξζξσλ 5,
10, 20 θαη 95 ηνπ πληάγκαηνο. Η αλαζηνιή απηή ζα εμαθνινπζήζε κέρξη
ζπκπιεξώζεσο ηνπ αθνπιηζκνύ θαη ηεο εγθαηαζηάζεσο Γηνηθεηηθώλ, Γηθαζηηθώλ
θαη ηξαηησηηθώλ Αξρώλ θαζ' άπαζαλ ηελ Υώξαλ. Όζνλ αθνξά εηδηθώηεξνλ ην
άξζξνλ 5, ηνύην δελ ζα αλαζηαιή εηο ηαο πόιεηο Αζελώλ θαη Πεηξαηώο κεηά ησλ
πξναζηίσλ θαη ζπλνηθηζκώλ. Δηδηθώο όκσο δηα ηνπο κέρξη ζήκεξνλ ζπιιεθζέληαο,
ζπλνκνινγείηαη όηη δελ ηζρύεη ην άξζξνλ 5 ηνπ πληάγκαηνο θαη όηη νύηνη ζα
απνιπζνύλ εληόο ηνπ ζπληνκσηέξνπ δπλαηνύ ρξόλνπ, δηδνκέλσλ ησλ πξνο ηνύησ
αλαγθαίσλ δηαηαγώλ πξνο ηαο αξκνδίνπο αξράο.
Οπαδνί ηνπ Δ.Α.Μ., ελδερνκέλσο ζπιιεθζέληεο θαη θξαηνύκελνη ππό άιισλ
νξγαλώζεσλ, ζα αθεζνύλ σο ηάρηζηα ειεύζεξνη.
Άρθρον 3ον: Αμνηστία
Ακλεζηεύνληαη ηα πνιηηηθά αδηθήκαηα ηα ηειεζζέληα από ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ 1944
κέρξη ηεο ππνγξαθήο ηνπ παξόληνο. Δμαηξνύληαη ηεο ακλεζηίαο ηα ζπλαθή θνηλά
αδηθήκαηα θαηά ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο, ηα νπνία δελ ήζαλ απαξαηηήησο
αλαγθαία δηα ηελ επηηπρίαλ ηνπ πνιηηηθνύ αδηθήκαηνο. Ο ζρεηηθόο Νόκνο ζα
δεκνζηεπζή άκα ηε ππνγξαθή ηεο παξνύζεο ζπκθσλίαο. Δμαηξνύληαη ηεο ακλεζηίαο
όζνη, ππόρξενη εηο παξάδνζηλ όπισλ άηε αλήθνληεο εηο ηαο Οξγαλώζεηο ηνπ Δ.Λ.Α..,
ηεο Δζληθήο Πνιηηνθπιαθήο θαη Δ.Λ.Α.Ν., δελ παξαδώζνπλ ηαύηα κέρξη ηεο 15
Μαξηίνπ 1945. Η ηειεπηαία απηή δηάηαμηο πεξί εμαηξέζεσο εθ ηεο ακλεζηίαο κεηά
ηελ δηαπίζησζηλ όηη ν αθνπιηζκόο ηνπ Δ.Λ.Α.. επξαγκαηνπνηήζε, κε έρνπζα πιένλ
δηθαηνινγεηηθνλ ιόγνλ ζα θαηαξγεζή.
Δγγπήζεηο θαη ιεπηνκέξεηαη ηεο παξερνκέλεο ακλεζηίαο αλαγξάθνληαη εηο ην
πξνζεξηεκέλνλ ησ παξόληη ζρέδηνλ Νόκνπ.
Άρθρον 4ον: Όμηροι
Άπαληεο νη πνιίηαη νη ζπιιεθζέληεο παξά ηνπ Δ.Λ.Α.. ή ηεο Δζληθήο
Πνιηηνθπιαθήο ή ηνπ Δ.Λ.Α.Ν. αλεμαξηήησο εκεξνκελίαο ζπιιήςεσο, ζα αθεζνύλ
ακέζσο ειεύζεξνη. Όζνη ηπρόλ θξαηνύληαη κε ηελ θαηεγνξίαλ όηη είλαη δνζίινγνη ή
έλνρνη αδηθεκάησλ, ζα παξαδνζνύλ εηο ηελ Γηθαηνζύλελ ηνπ Κξάηνπο ίλα δηθαζζνύλ
ππό ησλ αξκνδίσλ θαηά Νόκνλ Γηθαζηεξίσλ.
Άρθρον 5ον: Δθνικός Στρατός
Ο Δζληθόο ηξαηόο, πιελ ησλ θαη' επάγγεικα αμησκαηηθώλ θαη ππαμησκαηηθώλ, ζα
απνηειήηαη από νπιίηαο ησλ εθάζηνηε ζηξαηνινγνπκέλσλ θιάζεσλ. Οη εηδηθώο
εθπαηδεπζέληεο εηο ηα λέα όπια έθεδξνη αμησκαηηθνί, ππαμησκαηηθνί θαη νπιίηαη
ππαξρόλησλ ζρεκαηηζκώλ ζα παξακείλνπλ ελ ππεξεζία. Ο Ιεξόο Λόρνο ζα
παξακείλε σο έρεη, εθ' όζνλ επξίζθεηαη ππό ηαο ακέζνπο δηαηαγάο ηνπ πκκαρηθνύ
ηξαηεγείνπ, ζπγρσλεπόκελνο επζύο θαηόπηλ εηο ηνλ Δληαίνλ Δζληθόλ ηξαηόλ,
ζπκθώλσο πξνο ηελ αλσηέξσ ηεζείζαλ βάζηλ. Θα θαηαβιεζή πξνζπάζεηα ίλα
επεθηαζή ε ηαθηηθή ζηξαηνινγία θαζ' άπαζαλ ηελ Διιάδα, ζπκθώλσο θαη πξνο ηελ

ηερληθήλ επρέξεηαλ θαη ηαο παξνπζηαζζεζνκέλαο αλάγθαο. Δηο ηαο ήδε ππάξρνπζαο
κνλάδαο ζα πξνζέιζνπλ πξνο θαηάηαμηλ κεηά ηελ απνζηξάηεπζηλ ηνπ Δ.Λ.Α.., νη
αλήθνληεο εηο θιεζείζαο θιάζεηο ζπκθώλσο κε ην πξνζεξηεκέλνλ πξσηόθνιινλ. Θα
απνιπζώζη δε ησλ ηάμεσλ πάληεο όζνη θαηεηάγεζαλ εηο ηαο ππάξρνπζαο κνλάδαο,
ρσξίο λα αλήθσζηλ εηο ηαο θιεζείζαο θιάζεηο. Άπαληα ηα κόληκα ζηειέρε ηνπ
Δζληθνύ ηξαηνύ ζα θξηζώζηλ ππό ησλ πκβνπιίσλ, πεξί σλ ππ' αξηζ. 7 πληαθηηθή
Πξάμηο. Σα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά θξνλήκαηα ησλ ζηξαηεπνκέλσλ πνιηηώλ ζα είλαη
ζεβαζηά.
Άρθρον 6ον: Αποστράτεσσις
Άκα ηε δεκνζηεύζεη ηνπ παξόληνο, απνζηξαηεύνληαη αη έλνπινη δπλάκεηο
Αληηζηάζεσο θαη ζπγθεθξηκέλσο ν Δ.Λ.Α., ηαθηηθόο θαη εθεδξηθόο, ην Δ.Λ.Α.Ν. θαη
ε Δζληθή Πνιηηνθπιαθή. Η απνζηξάηεπζηο θαη ε παξάδνζηο ησλ όπισλ ζέινπζη
ζπληειεζζή θαηά ηα εηδηθώηεξνλ δηαιακβαλόκελα εηο ην πξσηόθνιινλ ην ζπληαρζέλ
ππό ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο, όπεξ πξνζαξηάηαη εηο ην παξόλ δεόλησο
κνλνγξαθεκέλνλ. Σν Κξάηνο ζέιεη ξπζκίζεη ηα ησλ επηηάμεσλ ησλ γελνκέλσλ ππό
ηνπ Δ.Λ.Α.. Σα παξά ηνπ Δ.Λ.Α.. επηηαρζέληα πξάγκαηα, δώα, απηνθίλεηα θιπ.
άηηλα ζέινπζη παξαδνζή εηο ην Κξάηνο, θαηά ιεπηνκεξέζηεξνλ εθηηζέκελα εηο ην
ζπληαρζέλ πξσηόθνιινλ, όπεξ πξνζαξηάηαη ησ παξόληη, ζέινπζη ζεσξεζή σο
επηηαρζέληα παξά ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ.
Άρθρον 7ον: Δκκαθάρισις Υπαλλήλων
Η Κπβέξλεζηο ζα πξνβή δη' Δπηηξνπώλ ή πκβνπιίσλ ηα νπνία εηδηθόο Νόκνο ζέιεη
νξίζε, εηο ηελ εθθαζάξηζηλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Τπαιιήισλ Πξνζώπσλ
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ ηνηνύησλ θαη ινηπώλ ππεξεζηώλ
εμεξηεκέλσλ εθ ηνπ Κξάηνπο, ή επηρνξεγνπκέλσλ ππ' απηνύ. Κξηηήξηα ηεο
εθθαζαξίζεσο ζα είλαη ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα, ν ραξαθηήξαο θαη ην ήζνο, ε
ζπλεξγαζία κεηά ηνπ ερζξνύ θαη ε ρξεζηκνπνίεζηο ηνπ ππαιιήινπ σο νξγάλνπ ηεο
δηθηαηνξίαο. Τπάιιεινη εθ ησλ αλσηέξσ πξνζρσξήζαληεο θαηά ηνλ ρξόλνλ ηεο
θαηνρήο εηο ηαο δπλάκεηο αληηζηάζεσο επαλέξρνληαη εηο ηαο ζέζεηο ησλ θαη ζα
θξηζνύλ θαζ' νλ ηξόπνλ θαη νη άιινη ππάιιεινη. Σα απηά σο άλσ πκβνύιηα ζα
θξίλσζη ηνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη ζπκκεηέζρνλ ή ζπλείξγεζαλ εηο ηελ εθδήισζηλ
ησλ γεγνλόησλ από ηεο 3 Γεθεκβξίνπ 1944 κέρξη ηεο ππνγξαθήο ηνπ παξόληνο. Σνπο
εθ ησλ ηειεπηαίσλ ηνύησλ ελερνκέλνπο δύλαληαη λα ζέζνπλ εηο δηαζεζηκόηεηα επί ηε
βάζεη ησλ Νόκσλ, ηεο νξηζηηθήο απηώλ ζέζεσο θαζνξηζζεζνκέλεο ππό ηεο
θπβεξλήζεσο ήηηο ζα πξνέιζε από ηαο εθινγάο ηεο πληαθηηθήο πλειεύζεσο. Οη
κέρξη ηνύδε ηεζέληεο εηο δηαζεζηκόηεηα δπλάκεη απνθάζεσο ησλ Τπνπξγώλ ζα
ππνβιεζνύλ ππό ηελ θξίζηλ ησλ ελ αξρή ηνπ παξόληνο αλαθεξνκέλσλ πκβνπιίσλ.
Οπδείο ππάιιεινο ζα δησρζή κόλνλ δηα ηα πνιηηηθά ηνπ θξνλήκαηα.
Άρθρον 8ον: Δκκαθάρισις Σωμάτων Ασυαλείας
Η εθθαζάξηζηο ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, Υσξνθπιαθήο θαη Αζηπλνκίαο Πόιεσλ, ζα
ζπληειεζζή ην ηαρύηεξνλ παξ' Δηδηθώλ εθθαζαξηζηηθώλ πκβνπιίσλ κε ηα απηά σο
θαη νη Γεκόζηνη ππάιιεινη θξηηήξηα. Άπαληεο νη αμησκαηηθνί θαη νπιίηαη ησλ ελ
ιόγσ σκάησλ νη εκπίπηνληεο εηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ πεξί ακλεζηίαο, νίηηλεο
θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο θαηνρήο πξνζερώξεζαλ εηο ηαο ηάμεηο ηνπ Δ.Λ.Α.., ηνπ
Δ.Λ.Α.Ν. ή ηεο Δζληθήο Πνιηηνθπιαθήο, ζα επαλέιζνπλ εηο ηαο ζέζεηο ησλ θαη ζα

ππνβιεζνύλ εηο ηελ θξίζηλ ησλ εθθαζαξηζηηθώλ πκβνπιίσλ, θαζ' νλ ηξόπνλ θαη νη
ινηπνί ζπλάδειθνη ησλ. Άπαληεο νη αμησκαηηθνί θαη νη νπιίηαη ησλ ελ ιόγσ
σκάησλ, νη εγθαηαιείςαληεο ηαο ζέζεηο ησλ από ηεο 3 Γεθεκβξίνπ 1944 κέρξη ηεο
ππνγξαθήο ηνπ παξόληνο, ηίζεληαη εηο δηαζεζηκόηεηα, ηεο νξηζηηθήο απηώλ ζέζεσο
θαζνξηζζεζνκέλεο παξά πκβνπιίσλ πεξί σλ ζα απνθαζίζε ε κέιινπζα λα πξνέιζε
εθ ησλ εθινγώλ θπβέξλεζηο.
Άρθρον 9ον: Γημοψήυισμα και Δκλογαί
Σν ηαρύηεξνλ δπλαηόλ, πάλησο δε εληόο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζα δηεμαρζή ελ πάζε
ειεπζεξία θαη γλεζηόηεηη δεκνςήθηζκα, ην νπνίνλ ζα ηεξκαηίζε νξηζηηθώο ην
πνιηηεηαθόλ δήηεκα, ππνηαζζνκέλσλ πάλησλ εηο ηελ απόθαζηλ ηνπ Λανύ. Θα
επαθνινπζήζνπλ δε σο ηάρηζηα θαη εθινγαί πληαθηηθήο πλειεύζεσο δηα ηελ
θαηάξηηζηλ ηνπ λένπ πληάγκαηνο ηεο Υώξαο. Καη αη δύν αληηπξνζσπείαο
ζπκθσλνύλ, όπσο πξνο έιεγρνλ ηεο γλεζηόηεηνο ηεο εθθξάζεσο ηεο Λατθήο
ζειήζεσο παξαθιεζνύλ αη Μεγάιαη ύκκαρνη δπλάκεηο θαη απνζηείινπλ
παξαηεξεηάο.
Σνπ παξόληνο εγέλνλην δύν όκνηα, σλ ην ελ έιαβελ ε Κπβεξλεηηθή αληηπξνζσπεία
θαη ην έηεξνλ ε Αληηπξνζσπεία ηνπ Δ.Α.Μ.
Δλ Αζήλαηο, ελ ησ Τπνπξγείσ ησλ Δμσηεξηθώλ ηε 12 Φεβξνπαξίνπ 1945.
Η αληηπξνζσπεία ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο:
Ι. ΟΦΙΑΝΟΠΟΤΛΟ, Π. ΡΑΛΛΗ, Ι. ΜΑΚΡΟΠΟΤΛΟ.
Η αληηπξνζσπεία ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Α.Μ.:
Γ. ΙΑΝΣΟ, Γ. ΠΑΡΣΑΛΙΓΗ, ΗΛ. ΣΙΡΙΜΩΚΟ.
Ο Γξακκαηεύο ηεο Γηαζθέςεσο:
Γ. ΒΑΡΑΜΗ

