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Η μελέτη έχει στόχο τη διερεύνηση πτυχών του ελληνικού Εμφυ‐
λίου Πολέμου που συνδέονται με τη δράση της Επιτροπής του
ΟΗΕ στη βόρειο Ελλάδα κατά την περίοδο 1946‐47. Πρόκειται για
την Commission of Investigation Concerning Greek Frontier Inci‐
dents ή Διερευνητική Επιτροπή των Επεισοδίων στα βόρεια Ελ‐
ληνικά Σύνορα. Η εμπλοκή του ΟΗΕ στην εμφύλια διαμάχη είναι
καταγεγραμμένη στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και
των Γενικών Συνελεύσεων, με αποκορύφωμα τις εκθέσεις των
παρατηρητών που απέστειλε στη βορειοελλαδική μεθόριο. Ειδι‐
κότερα η ανάπτυξη της μελέτης μεταξύ άλλων επιχείρησε να αξιο‐
λογήσει τις πολιτικές συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίστη‐
κε η ενίσχυση προς το Δημοκρατικό Στρατό κατά τη συγκεκριμένη
περίοδο από την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Γιουγκοσλαβία και
όχι μόνο. Πράγματι η παρουσία της Διερευνητικής Επιτροπής των
Επεισοδίων στα Ελληνικά Σύνορα και του κλιμακίου της, της
Ημιμόνιμης Υποεπιτροπής Συνόρων με σκοπό την ανάδειξη του
βαθμού εμπλοκής των τριών βαλκανικών κρατών στη διαμάχη,
παρείχε την ευκαιρία να εντοπιστούν και να καταγραφούν λιγότε‐
ρο γνωστές πτυχές του Εμφυλίου, όπως συνάγεται από την εν
λόγω μελέτη. Οι πολιτικές συγκρούσεις μέσα στον Οργανισμό
απέδειξαν ότι ο ελληνικός Εμφύλιος δεν ήταν σε καμία περίπτωση
ένα περιφερειακό ή τοπικό ζήτημα της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
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ένα περιφερειακό ή τοπικό ζήτημα της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
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