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Προλογικϊ 

 

   Σκοπόσ του παρόντοσ πονιματοσ, είναι θ απόπειρα ιχνθλαςίασ και 

αποτφπωςθσ τθσ οργάνωςθσ Slavijano Makedonsko Narodno Osloboditelen Front 

(ςτο εξισ ΣΝΟΦ για όλθ τθν ζκταςθ τθσ εργαςίασ) ςτθν περιοχι τθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ κατά τθν περίοδο 1943 και 1944. Επίςθσ μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ 

τθσ μετεξζλιξισ τθσ μζχρι και το τζλοσ του Β’ παγκοςμίου πολζμου.  

Ζτςι, φςτερα από μια ςφντομθ ςκιαγράφθςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν από τθν 

επαφριο τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ περιοχισ ςτα όρια του ελλθνικοφ κράτουσ, και μια 

ςφντομθ περιγραφι του πλαιςίου τθσ κατοχισ ςτθν δυτικι Μακεδονία, κα 

επιχειρθκεί μια απόπειρα αποτφπωςθσ τθσ πορείασ τθσ οργάνωςθσ ΣΝΟΦ. Το 

εγχείρθμα αυτό κρίνεται ςκόπιμο να ξεκινιςει αρχικά, μζςα από τθν εξζταςθ τθσ 

υπάρχουςασ βιβλιογραφίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, εκκινϊντασ από μια απόπειρα 

κριτικισ παράκεςθσ των ζργων εκείνων τθσ ελλθνικισ ιςτοριογραφικισ παράδοςθσ 

περί Μακεδονικοφ Ηθτιματοσ, τα οποία ζπαιξαν κρίςιμο ρόλο ςτισ απόψεισ που 

εκφράςτθκαν όχι μόνο μεταπολεμικά, αλλά ςε οριςμζνο βακμό και ςτισ αρχζσ του 

21ου αιϊνα περί του ΣΝΟΦ αλλά και των ςλαβοφϊνων και του Μακεδονικοφ 

Ηθτιματοσ ευρφτερα, επιδιϊκεται θ διατφπωςθ υποκζςεων ςχετικά με τισ αιτίεσ 

που οδιγθςαν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ιςτοριογραφικισ παράδοςθσ. 

   Στόχοσ είναι μζςω τθσ παραπάνω διαδικαςίασ, να ολοκλθρωκεί μια 

προςπάκεια νζασ ανάγνωςθσ οριςμζνων εκ των πθγϊν, ςχετικά με τθν ίδρυςθ και 

τθν πορεία, κακϊσ και μια αποτίμθςθ τθσ δράςθσ του ΣΝΟΦ. Ραράλλθλα, απϊτερο 

ςκοπό αποτελεί, όχι θ αναςφνκεςθ των μζχρι τϊρα βεβαιοτιτων, αλλά θ 

ςυμπλιρωςθ και ςυηιτθςθ με τισ μζχρι τϊρα δουλειζσ, κακϊσ επίςθσ και θ 

προβολι και ενίςχυςθ μιασ νζασ διάςταςθσ του ηθτιματοσ ΣΝΟΦ, θ οποία 

ενδεχομζνωσ να μθν ταυτίηεται απόλυτα με τισ ιδθ καταγεγραμμζνεσ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, μια διάςταςθ, θ οποία ενϊ κα λαμβάνει υπόψθ τισ απόψεισ που 

κεωροφν το ΣΝΟΦ ωσ αποτζλεςμα των ςυνομιλιϊν Ελλινων και Γιουγκοςλάβων 

κομμουνιςτϊν, κα μπορεί να προβάλει και να υποςτθρίηει, πωσ θ οργάνωςθ 

ενδεχομζνωσ και να αποτελοφςε αποτζλεςμα τθσ βοφλθςθσ του ΚΚΕ, το οποίο 

κατόπιν προτάςεων τοπικϊν ςτελεχϊν του και ςτθν λογικι τθσ κινθτοποίθςθσ των 
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Σλαβομακεδόνων και τθσ ζνταξθσ τουσ ςτο αντιςταςιακό κίνθμα, προχϊρθςε ςτθν 

ίδρυςθ τθσ. 

   Στθν απόπειρα αυτι αποτφπωςθσ των παραπάνω, εκτόσ από τθν χριςθ ενόσ 

μεγάλου αρικμοφ αντιπροςωπευτικϊν ζργων τθσ ελλθνικισ ιςτοριογραφικισ 

παραγωγισ, πολφτιμα κα ςτακοφν και μια ςειρά από βιβλία και διδακτορικζσ 

διατριβζσ που δθμοςιεφκθκαν ςτθν πρϊθν Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία τθσ 

Μακεδονίασ (ςτο εξισ πΓΔΜ), κακϊσ και αντίςτοιχεσ δουλειζσ τθσ αγγλικισ 

βιβλιογραφικισ παραγωγισ. Τζλοσ, πολφτιμα αποδείχτθκαν για τον υποφαινόμενο 

μια ςειρά από αρχειακά τεκμιρια, δθμοςιευμζνα και μθ, από τθν Ελλάδα και τθν 

πΓΔΜ, τα οποία κα φωτίςουν οριςμζνεσ μάλλον ελλιπϊσ μελετθμζνεσ πτυχζσ του 

ΣΝΟΦ ι κα ζρκουν για να επιβεβαιϊςουν και να ςυμπλθρϊςουν άλλεσ πτυχζσ, οι 

οποίεσ μζχρι τϊρα ενδεχομζνωσ να μθν ςτθρίηονταν επαρκϊσ. 

   Ζνα ηιτθμα ακόμα που κα πρζπει ςτον πρόλογο αυτό να ςυηθτθκεί, είναι 

εκείνο τθσ ορολογίασ. Σχετικά με τθν πλθκυςμιακι ομάδα των ςλαβοφϊνων 

διαχρονικά, ζχει γίνει χριςθ μιασ πλθκϊρασ από όρουσ. Οι όροι που κατά καιροφσ 

χρθςιμοποιοφνταν εμπεριείχαν όχι μόνο τθν απόπειρα κωδικοποίθςθσ τθσ ομάδασ 

αυτισ, αλλά και τθν ςτάςθ των κατά περίπτωςθ υποκειμζνων προσ αυτιν. Να 

ξεκακαρίςουμε εδϊ πωσ ςλαβόφωνουσ αποκαλοφμαι ςυλλιβδθν όςουσ ζχουν ωσ 

μθτρικι γλϊςςα τθν ςλαβικι, χωρίσ αυτό να προχποκζτει τθν αποδοχι μιασ άλλθσ 

ταυτότθτασ. Πςον αφορά ςτθν εκνοτικι ομάδα με τθν οποία κα αςχολθκοφμε, 

προκρίκθκε για τουσ κατοίκουσ τθσ ελλθνικισ Μακεδονίασ που ζχουν ωσ μθτρικι 

γλϊςςα τθ ςλαβικι, και ζχουν υιοκετιςει μια ςυγκεκριμζνθ εκνοτικι ταυτότθτα, θ 

χριςθ του όρου Σλαβομακεδόνεσ. 
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Κεφϊλαιο 1: Η «προώςτορύα» 
 

   Για να καταπιαςτεί κανείσ με ηθτιματα  τθσ δεκαετίασ του 40 ςτθν περιοχι τθσ 

Δυτικισ Μακεδονίασ, φαίνεται πωσ αρχικά είναι χριςιμο να ςτρζψει τθσ προςοχι 

του προσ δυο κατευκφνςεισ. Θ μια είναι αναμφίβολα θ ιδιόμορφθ 

ανκρωπογεωγραφία τθσ περιοχισ από τθν επαφριο τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ περιοχισ 

ςτο ελλθνικό κράτοσ μζχρι και τθν δεκαετία του 40, ενϊ θ δεφτερθ κατεφκυνςθ, 

ςχετίηεται με όλουσ εκείνουσ τουσ παράγοντεσ που κακορίηουν τθν βιωμζνθ 

τραυματικι μνιμθ κατά τον μεςοπόλεμο, τθσ μερίδασ των ςλαβοφϊνων που 

αργότερα προςδιορίςτθκαν ωσ Σλαβομακεδόνεσ. 

   Κάνοντασ χριςθ του όρου ιδιαίτερθ ανκρωπογεωγραφία, αναφερόμαςτε αν μθ 

τι άλλο, ςτθν ςυνεχιηόμενθ, από τθν ζνταξθ τθσ περιοχισ ςτο ελλθνικό κράτοσ, 

φπαρξθ ενόσ μεγάλου τμιματοσ πλθκυςμοφ που είχε ωσ μθτρικι γλϊςςα τθν 

ςλαβικι. Ραρά τθν φπαρξθ επίςθμων ςτατιςτικϊν που διατθροφν τον ςλαβόφωνο 

πλθκυςμό ςε ςχετικά χαμθλι αναλογία ςε ςχζςθ με τον ελλθνόφωνο1, οι 

απόρρθτεσ υπθρεςιακζσ ςτατιςτικζσ εκείνθσ τθσ περιόδου δθμιουργοφν μια 

διαφορετικι εικόνα. Σφμφωνα με αυτζσ οι ςλαβόφωνοι υπολογίηονται ανάμεςα ςε 

165.000 με 200.000 άτομα, ακόμα και μετά τισ ανταλλαγζσ πλθκυςμϊν, με τθν 

μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςι τουσ (περίπου 60%) ςτον ενιαίο τότε, νομό Φλϊρινασ-

Καςτοριάσ.2 Το τελευταίο γεγονόσ τονίηεται ιδιαίτερα κακϊσ αποτελεί και μια από 

τισ κφριεσ αιτίεσ για τα γεγονότα που κα λάβουν χϊρα κατά τθν δεκαετία που 

πρόκειται να εξετάςουμε. 

   Σχετικά τϊρα με τισ ςυνζπειεσ του μεςοπολζμου, υπάρχουν δυο διαφορετικζσ 

πτυχζσ οι οποίεσ ζπαιξαν εξίςου ςθμαντικό ρόλο με τθν δθμογραφικι ςφνκεςθ, 

ςτθν διαμόρφωςθ των μετζπειτα εξελίξεων. Αρχικά, ζνα μεγάλο τμιμα τθσ 

πλθκυςμιακισ ομάδασ των ςλαβοφϊνων, ζηθςε οριςμζνεσ δεκαετίεσ 

αντιπαράκεςθσ με το ελλθνικό κράτοσ και τουσ μθχανιςμοφσ του. Ριο ςυγκεκριμζνα 

                                                           
1
 Τάςοσ Κωςτόπουλοσ, Θ απαγορευμζνθ γλϊςςα: Κρατικι καταςτολι των ςλαβικϊν διαλζκτων ςτθν 

ελλθνικι Μακεδονία, Βιβλιόραμα, Ακινα 2008, ς. 23-33. 
2
 Tasos Kostopoulos, “Counting the‘Other’: Official Census and Classified Statistics in Greece (1830-

2001)”, Jahrbucher fur Geschichte und Kultur Sudosteuropas, τ. 5, 2003, ς. 65-68 και 73-74∙ Λάκωβοσ 

Μιχαθλίδθσ, Μετακινιςεισ ςλαβόφωνων πλθκυςμϊν. Ο πόλεμοσ των ςτατιςτικϊν, Κριτικι, Ακινα 

2003, ς. 219-242. 



12 
 

ςθμαντικι μερίδα των ςλαβόφωνων χριςτιανϊν, είχε αποςκιρτιςει από το 

Οικουμενικό Ρατριαρχείο και είχε ενταχκεί ςτθν Εξαρχία μζχρι και τθν ζνταξθ τθσ 

περιοχισ ςτο ελλθνικό κράτοσ. Θ επιλογι αυτι, παρά το γεγονόσ ότι δεν 

προχπζκετε αναγκαία τθν φπαρξθ εκνικισ ταυτότθτασ, εμπεριείχε ςε ζναν βακμό 

τθν ζνταξθ ςτο ζνα ι το άλλο «εκνικό κόμμα». Ζτςι χρθςιμοποιικθκε από τουσ 

μθχανιςμοφσ του ελλθνικοφ κράτουσ ωσ κριτιριο για τθν ταξινόμθςθ τουσ ωσ 

«επικίνδυνων» για τθν εκνικι αςφάλεια και ωσ αφορμι για διακρίςεισ.3  

   Ραράλλθλα με τθν εκκλθςιαςτικι ζνταξθ υπιρχε και θ ζνταξθ και ενεργι 

ςυμμετοχι ενόσ μεγάλου τμιματοσ του πλθκυςμοφ αυτοφ, εξαρχικϊν αλλά και 

πατριαρχικϊν, ςτθν αντιοκωμανικι πάλθ μζςα από τθν Εςωτερικι Μακεδονικι 

Επαναςτατικι Οργάνωςθ (ΕΜΕΟ).4 Θ ςθμαςία τθσ παραπάνω διαδικαςίασ ιταν 

διττι. Αφενόσ δθμιοφργθςε ανταγωνιςτικζσ αφθγιςεισ των πρωταγωνιςτϊν τθσ 

δεκαετίασ του 1940 ςχετικά με εκείνουσ τθσ αντιοκωμανικισ εξζγερςθσ και δράςθσ, 

και αφετζρου ςυνζβαλε ςτθν διατιρθςθ και ανάπτυξθ μιασ τεχνογνωςίασ ζνοπλθσ 

δράςθσ, θ οποία κα αποτελζςει ςυςτατικό ςτοιχείο δράςθσ ςτθν δεκαετία του 40.5  

   Θ δεφτερθ πτυχι και θ οποία φαίνεται πωσ ζχει και τισ πιο ςοβαρζσ ςυνζπειεσ, 

είναι θ διαχείριςθ των ςλαβοφϊνων ςτο Μεςοπόλεμο. Χωρίσ να διακζτουμε 

κάποια ολοκλθρωμζνθ μελζτθ για τθν περίοδο από τθν επαφριο τθσ ζνταξθσ τθσ 

περιοχισ ςτο ελλθνικό κράτοσ μζχρι και τθν εμφάνιςθ των προςφφγων ςτθν 

περιοχι, γνωρίηουμε με ςχετικι αςφάλεια πια, πωσ μαηί με τθν ιδιότθτα του Ζλλθνα 

πολίτθ, τα μζλθ τθσ πλθκυςμιακισ αυτισ ομάδασ αποκτοφν και φάκελο όπου 

παρακολουκείται, καταγράφεται, ηυγίηεται και αναπροςαρμόηεται το «εκνικό και 

κοινωνικό» τουσ φρόνθμα.6 Ράνω ςε αυτζσ τισ καταγραφζσ, ζνασ ολόκλθροσ 

γραφειοκρατικόσ μθχανιςμόσ που ξεκινάει από απλοφσ κατοίκουσ των χωριϊν τθσ 

περιοχισ μζχρι ανϊτερα ςτελζχθ υπθρεςιϊν και υπουργείων, ςχεδιάηει, αξιολογεί 

                                                           
3
 Τάςοσ Κωςτόπουλοσ, «Το Μακεδονικό ςτθ δεκαετία του 40», τόμοσ Δ, ςτο Χριςτοσ Χατηθϊωςιφ 

(επιμ.), Θ Ελλάδα ςτον 20
ο
 αιϊνα, Βιβλιόραμα, Ακινα 2007, ς. 364. 

4
 Πςον αφορά τθν προϊςτορία, τθν επίμαχθ περίοδο και τισ μετζπειτα εξελίξεισ βλ.: Vemund 

Aarbakke, Ethnic Rivarly and the Quest for Macedonia 1870-1913, East European Monographs 2003. 
5
 Τάςοσ Κωςτόπουλοσ, «Το Μακεδονικό ςτθ δεκαετία του 40», τόμοσ Δ, ςτο Χριςτοσ Χατηθϊωςιφ 

(επιμ.), Θ Ελλάδα ςτον 20
ο
 αιϊνα, Βιβλιόραμα, Ακινα 2007, ς. 364. 

6
 Στο ίδιο. 
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και πειραματίηεται με ζμπρακτεσ πολιτικζσ για τθν μείωςθ του φαινομζνου τθσ 

ςλαβοφωνίασ. 7 

   Ωσ αποκορφφωμα των παραπάνω πολιτικϊν ζρχεται θ ακόμθ περαιτζρω 

ριηοςπαςτικοποίθςθ τουσ μζςω του κακεςτϊτοσ τθσ 4θσ Αυγοφςτου. Σφμφωνα με τα 

διακζςιμα ςτοιχεία, το κακεςτϊσ προχϊρθςε για πρϊτθ φορά ςτθν κζςπιςθ τθσ 

κακολικισ απαγόρευςθσ τθσ χριςθσ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ ςτουσ ςλαβόφωνουσ8, 

υπζβαλλε τον ενιλικο πλθκυςμό ςε υποχρεωτικά νυχτερινά μακιματα εκμάκθςθσ 

τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ9, ενϊ προχϊρθςε και ςε μαηικζσ εκτοπίςεισ πολιτϊν που 

κεωροφνταν φποπτοι και ςε αφαιρζςεισ ικαγενειϊν, κθρφςςοντασ το μεγαλφτερο 

μζροσ τθσ υπαίκρου των βόρειων επαρχιϊν τθσ ελλθνικισ Μακεδονίασ ςε 

«Επιτθροφμενθ ηϊνθ».10  

   Ραρά τθν ζντονθ δυςαρζςκεια που δθμιοφργθςαν οι ςκλθρζσ ενίοτε, 

αφομοιωτικζσ αυτζσ πολιτικζσ, με τθν ζναρξθ του ελλθνοϊταλικοφ πολζμου οι 

ςλαβόφωνοι ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν πρϊτθ γραμμι του αλβανικοφ μετϊπου11, 

ενϊ παράλλθλα υποςτθρίηουν τα τμιματα του ελλθνικοφ ςτρατοφ που περνοφν 

από, ι εδρεφουν ςτα χωριά τουσ.12 Τθν ίδια ϊρα οι αρχζσ προχϊρθςαν ςε νζο κφμα 

εκτοπίςεων χιλιάδων Σλαβομακεδόνων, ακόμα και ςυγγενϊν ςτρατιωτϊν που 

πολεμοφςαν ςτο μζτωπο.13 Ωσ λόγοσ για τισ  εκτοπίςεισ των ςυγγενϊν των 

ςτρατιωτϊν προβλικθκαν οι αυτομολιςεισ οριςμζνων από αυτοφσ προσ τουσ 

Λταλοφσ.14 Φυςικά, κα πρζπει εδϊ να αναφερκεί πωσ ο αρικμόσ όςων είχαν 

                                                           
7
 Στο ίδιο. 

8
 Φίλιπποσ Κάραμποτ, «Σλαβομακεδόνεσ και κράτοσ ςτθν Ελλάδα του Μεςοπολζμου», Κςτωρ, τεφχοσ 

10, Τροχαλία, Ακινα Δεκζμβριοσ 1997, ς. 263-266. 
9
 Για τθν προϊςτορία των πολιτικϊν αυτϊν και το κεςμικό τουσ πλαίςιο βλ.: Σοφία Θλιάδου-Τάχου, Θ 

εκπαιδευτικι πολιτικι του ελλθνικοφ κράτουσ ςτθ Μακεδονία ςτο πλαίςιο του μακεδονικοφ 

ηθτιματοσ. Το παράδειγμα τθσ δυτικισ Μακεδονίασ, Gutenberg, Κεςςαλονίκθ 2006. 
10

 Τάςοσ Κωςτόπουλοσ, «Το Μακεδονικό ςτθ δεκαετία του 40», ό.π., ς. 366. 
11

 Νίκοσ Μζρτηοσ, Άνω Μακεδονία, Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Φλϊρινασ «Βαςιλικι Ριτόςκα»-

Διςιγμα, Φλϊρινα 2017, ς. 110. 
12

 Γιϊργοσ Κουμαρίδθσ, «ΣΝΟΦ και ςλαβομακεδονικά τάγματα (1943-1944): Μια προςζγγιςθ», 

Αρχειοτάξιο, 11 (Λοφνιοσ 2009), ς. 58∙ Tasko Mamurovski, Paskal Mitrevski I negovoto vreme (1912-

1978), Risto Stefov Publications, Toronto 2016, ς. 13-14. 
13

 Λωάννθσ Κολιόπουλοσ, Λεθλαςία Φρονθμάτων. Θ κατοχι και ο εμφφλιοσ πόλεμοσ ςτθ Δυτικι 

Μακεδονία 1941-1949, Βάνιασ, Κεςςαλονίκι 2015, ς. 27∙ Νίκοσ Μζρτηοσ, Άνω Μακεδονία, ό.π., ς. 

110. 
14

 Λωάννθσ Κολιόπουλοσ, Λεθλαςία Φρονθμάτων, ό.π.μ ς. 27. Επίςθσ για περιςςότερο αναλυτικά 

ςτοιχεία βλ.: Ανζςτθσ Ανζςτθσ, Ρολζμικι Δράςθ, υποχϊρθςθ, λιποταξία και αυτομολίεσ κατά τον 
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αυτομολιςει φαίνεται πωσ δεν υπερζβαινε τισ μερικζσ εκατοντάδεσ και πολλζσ από 

τισ εκτοπίςεισ ιταν ςφμφωνα με τον Χρυςοχόου αποτζλεςμα του «υπερβάλλοντοσ 

ηιλου οριςμζνων διοικθτικϊν υπαλλιλων και οργάνων τθσ τάξθσ».15 Επιπλζον, 

ακόμα και οι ςτρατιϊτεσ που κεωρικθκαν «φποπτοι», αρχικά εςτάλθςαν ςε 

τάγματα ανεπικφμθτων κι φςτερα πιραν και οι ίδιοι τον δρόμο του εκτοπιςμοφ.16 

   Ππωσ είναι λογικό, οι ςυνζπειεσ τθσ πολιτικισ αυτισ και τθσ ζντονθσ 

δυςαρζςκειασ που προκάλεςαν, ζγιναν εμφανείσ τθν επαφριον τθσ κατάρρευςθσ 

του μετϊπου και τθσ εγκατάλειψθσ τθσ περιοχισ από τισ ελλθνικζσ αρχζσ, ευκφσ 

αμζςωσ μετά τθν είςοδο του γερμανικοφ ςτρατοφ ςτθν Ελλάδα.17 

   Τον Απρίλιο του 1941 θ Γερμανία κθρφςςει τον πόλεμο ςτθν Ελλάδα. Στισ 9 

Απρίλθ ο γερμανικόσ ςτρατόσ βρίςκεται ςε μια Φλϊρινα εγκαταλελειμμζνθ από τισ 

αρχζσ τθσ.18 Θ περιοχι τθσ Φλϊρινασ, πλθν εκείνθσ τθσ Ρρζςπασ, περνά ςτθν 

λεγόμενθ γερμανικι ηϊνθ κατοχισ, ενϊ θ περιοχι των Ρρεςπϊν περνά ςτθν ιταλικι 

ηϊνθ όπωσ και ο νομόσ Καςτοριάσ.19 Τθν ίδια ϊρα, θ περιοχι του Μοναςτθρίου 

βόρεια τθσ Φλϊρινασ περιζρχεται ςτθν ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ του βουλγαρικοφ 

ςτρατοφ.20  

                                                                                                                                                                      
Ελλθνοϊταλικό Ρόλεμο: θ περίπτωςθ των τριϊν Συνταγμάτων τθσ Φλϊρινασ (28

ου
 33

ου
 90

ου
), 

Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία, Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ, Φλϊρινα 2018. 
15

 Ακανάςιοσ Χρυςοχόου, Θ Κατοχι εν Μακεδονία. Θ δράςισ τθσ βουλγαρικισ προπαγάνδασ, Βιβλίον 

Δεφτερον, Τεφχοσ Β, 1943-1944,  Εταιρία Μακεδονικϊν Σπουδϊν, Κεςςαλονίκθ 1950, ς. 15. 
16

 Σταφροσ Κωτςόπουλοσ, Θ εκνικι αντίςταςθ ςτθ Δυτικι Μακεδονία, Αδθμοςίευτο δακτυλόγραφο 

κείμενο, Σόφια 1981, ς. 36-37∙ Ανδρζασ Ακαναςιάδθσ, Στθ ςκιά του «βουλγαριςμοφ». Αποτυπϊςεισ 

«πολιτικϊν και εκνικϊν φρονθμάτων» των πολιτϊν τθσ περιφζρειασ Φλϊρινασ κατά τθν περίοδο του 

Μεςοπολζμου, Επίκεντρο, Κεςςαλονίκθ 2017, ς. 388-390. 
17

 Γιϊργοσ Κουμαρίδθσ, «ΣΝΟΦ και ςλαβομακεδονικά τάγματα», ό.π., ς. 58. 
18

 Στζφανοσ Γϊγοσ, Θ καταςτολι τθσ κατά του ζκνουσ ανταρςίασ, Βίτςι – Γράμμοσ – 49 (Εμφφλιοσ), 

χ.ε., Φλϊρινα, 2001, ς. 90∙ Γεϊργιοσ Μόδθσ, Αναμνιςεισ, Εκδόςεισ Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, 

Κεςςαλονίκθ, 2004., ς. 389-390∙ Αμφντα Κοςμά (Καπετάν Αμφντασ), Εκνικι Αντίςταςθ Εμφφλιοσ 

Ρόλεμοσ. Αναμνιςεισ ενόσ καπετάνιου, Μπίμπθσ, ς. 29. 
19

 Ακανάςιοσ Χρυςοχόου, Οι Γερμανοί εν Μακεδονία 1941-1944, Βιβλίον Ρζμπτον, Εταιρία 

Μακεδονικϊν Σπουδϊν, Κεςςαλονίκθ 1962, ς. 45∙ Τάςοσ Κωςτόπουλοσ, «Το Μακεδονικό ςτθ 

δεκαετία του ’40», ό.π., ς. 367∙ Kosta Mundusev, Prespa vo plamen I cad, Risto Stefov Publications, 

Toronto 2017, ς. 42∙ Κανάςθσ Καλλιανιϊτθσ, «Θ αντίςταςθ ςτθ Φλϊρινα: 1943 – 1944» ςτο: Αντρζασ 

Ανδρζου (επιμ.), Φλϊρινα 1912-2002, Ιςτορία & Ρολιτιςμόσ, Ρρακτικά ςυνεδρίου, Φλϊρινα, ΑΡΚ, 

Ραιδαγωγικι Σχολι Φλϊρινασ, Τμιμα Βαλκανικϊν Σπουδϊν 2004, ς. 312. 
20

 Σοφία Θλιάδου-Τάχου, Τα χρϊματα τθσ βίασ ςτθ Δυτικι Μακεδονία 1941-1944. Κατοχι- 

Αντίςταςθ- Εκνοτικζσ και Εμφφλιεσ ςυγκροφςεισ, Επίκεντρο, Κεςςαλονίκθ 2017, ς. 31∙ Γεϊργιοσ 

Νεδζλκοσ, Αναμνιςεισ από τθν Εκνικι Αντίςταςθ ςτθ Δυτικι Μακεδονία, Αριςτείδου, Φλϊρινα 2000, 

ς. 55. 
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   Κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ κα ξεκινιςει από τον πλθκυςμό τθσ περιοχισ 

λεθλαςία των αποκθκϊν του ςτρατοφ21, ενϊ ςε πολλά χωριά οι κατοχικζσ αρχζσ κα 

γίνουν δεκτζσ ωσ απελευκερωτζσ και κα υπάρξει ζνα ξζςπαςμα προσ ότι κφμιηε όχι 

μόνο το κακεςτϊσ τθσ 4θσ Αυγοφςτου αλλά και τον ελλθνικό εκνικιςμό και τισ δομζσ 

τουσ γενικότερα.22 Ταυτόχρονα μαηί με τθν ίδρυςθ των κατά τόπουσ γερμανικϊν 

φρουραρχείων ζχουμε και τθν εγκατάςταςθ ςε αυτά Βοφλγαρων αξιωματικϊν 

ςυνδζςμων, μιασ υπθρεςίασ που δθμιοφργθςε θ Βουλγαρία βαςιηόμενθ ςτθ 

ςυμμαχία τθσ με τθν Γερμανία. Με βάςθ τα παραπάνω, κα αποςταλοφν ςτα κατά 

τόπουσ φρουραρχεία των περιοχϊν με ςλαβόφωνο πλθκυςμό Βοφλγαροι 

αξιωματικοί με ςτόχο «να προαςπίηουν τα ςυμφζροντα του βουλγαρικοφ 

πλθκυςμοφ ενϊπιον των γερμανικϊν και ιταλικϊν αρχϊν»23, και με απϊτερο ςκοπό 

τθν προϊκθςθ μζτρων τα οποία ςκόπευαν ςτον προςεταιριςμό των ςλαβοφϊνων, 

με τθν παροχι προνομίων και τθν εξάπλωςθ τθσ προπαγάνδασ ςχετικά με τθν 

παραχϊρθςθ τθσ περιοχισ ςτθν Βουλγαρία.24  

   Το κλίμα βζβαια μεταςτρζφεται ςφντομα και ειδικά φςτερα από τθν επιςτροφι 

και εγκατάςταςθ των ελλθνικϊν κατοχικϊν πλζον αρχϊν. Σφντομα, θ φπαρξθ δφο 

πόλων εξουςίασ που ιταν φιλικά διακείμενοι προσ τουσ Γερμανοφσ κατακτθτζσ, από 

τθν μια θ ελλθνικι κατοχικι κυβζρνθςθ με τουσ μθχανιςμοφσ και τισ τοπικζσ τθσ 

εξειδικεφςεισ και από τθν άλλθ θ δράςθ των Βουλγάρων αξιωματικϊν, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν καταπίεςθ, τθν ανζχεια και τθ βία που αςκοφνταν εκατζρωκεν 

και με διάφορουσ τρόπουσ, οδιγθςε τα πράγματα ςε ζνα πραγματικό αδιζξοδο.25 

                                                           
21

 Σοφία Θλιάδου-Τάχου, Τα χρϊματα τθσ βίασ ςτθ Δυτικι Μακεδονία, ό.π., ς. 33∙ Στζφανοσ Γϊγοσ, Θ 

καταςτολι τθσ κατά του ζκνουσ ανταρςίασ, ό.π., ς. 93∙ Σταφροσ Κωνςταντινίδθσ, Θ Φλϊρινα εισ τασ 

φλόγασ-Συμβολι εισ τθν ιςτορίαν τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, Ζκνοσ, Φλϊρινα 1957, ς. 14-16∙ Γεϊργιοσ 

Μόδθσ, Ρόλεμοσ και κατοχι, Ράπυροσ, Ακινα 1947, ς. 141∙ Κωνςταντίνοσ Μπάλασ (επιμ.) Λεφκωμα 

Εκπαιδευτικϊν Φλωρίνθσ 1945-1947, χ.ε., Φλϊρινα 1947 *εφεξισ: Λεφκωμα Εκπαιδευτικϊν 

Φλωρίνθσ 1945-1947+, ς. 146∙ Ραφλοσ Κοφφθσ, Άλωνα Φλϊρινασ-Αγϊνεσ και κυςίεσ, χ.ε., Ακινα 

1990, ς. 61∙ Kosta Mundusev, Prespa vo plamen I cad, ό.π., ς. 39. 
22

 Γεϊργιοσ Μόδθσ, Αναμνιςεισ, ό.π., ς. 407∙ ΕΛΛΑ – Αρχείο Ακ. Χρυςοχόου (ΕΛΛΑ/ΑΑΧ), φ. 1, εγγρ. 9, 

Υφυπουργείον Δθμοςίασ Αςφαλείασ–Διεφκυνςισ Υπθρεςίασ Αλλοδαπϊν, «Βουλγαρικι προπαγάνδα. 

Δελτίον Ρλθροφοριϊν Μθνόσ Λουλίου ε.ζ.», Εν Ακιναισ 12.8.1941, ς. 9∙ Ακανάςιοσ Χρυςοχόου, Θ 

Κατοχι εν Μακεδονία, Θ δράςισ τθσ βουλγαρικισ προπαγάνδασ, Βιβλίον Ρρϊτον,  τεφχοσ Α- 1941 και 

1942, Εταιρία Μακεδονικϊν Σπουδϊν, Κεςςαλονίκθ 1950, ς. 18. 
23

 Σοφία Θλιάδου-Τάχου, Τα χρϊματα τθσ βίασ ςτθ Δυτικι Μακεδονία, ό.π., ς. 52∙ Τάςοσ 

Κωςτόπουλοσ, «Το Μακεδονικό ςτθ δεκαετία του 40», ό.π., ς. 371. 
24

 Κωνςταντίνοσ Μπόνθσ, Θ Φλϊρινα κατά τθν Κατοχιν 1941-1944, χ.ε., Κεςςαλονίκθ 1982, ς. 12.  
25

 Γιϊργοσ Κουμαρίδθσ, «ΣΝΟΦ και ςλαβομακεδονικά τάγματα», ό.π., ς. 58. 
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   Στθν φάςθ αυτι ακριβϊσ και φςτερα από πολφμθνεσ προςπάκειεσ όπου το ΚΚΕ 

εργάςτθκε για να αναδομιςει τουσ μθχανιςμοφσ του ςτθν περιοχι, ςτα τζλθ του 

1942 κα κάνουν τθν εμφάνιςθ τουσ οι πρϊτεσ αντάρτικεσ ομάδεσ του ΕΛΑΣ26, ενϊ 

παράλλθλα κα εμφανιςτοφν μικρότερεσ ομάδεσ εκνικιςτικισ κυρίωσ κατεφκυνςθσ 

οι οποίεσ βαςίηονταν κυρίωσ ςε πρϊθν αξιωματικοφσ του ςτρατεφματοσ.27 

   Στισ αρχζσ του επόμενου ζτουσ και πιο ςυγκεκριμζνα τον Μάρτιο του 1943 ςτθν 

περιοχι τθσ Καςτοριάσ ιδρφκθκε το «Μακεδονο-Βουλγαρικό Κομιτάτο παρά τω 

Αξόνι» (Makedoni-Bulgarski Komitet pri Osta - MBKO), γνωςτό ςτθν ελλθνικι 

βιβλιογραφία ωσ αξονομακεδονικό κομιτάτο ι απλά κομιτάτο.28 Θ ίδρυςι του 

φαίνεται πωσ υπαγόταν ςτθν γενικότερθ πολιτικι τθσ Λταλίασ και τθσ Γερμανίασ για 

τθν εργαλειοποίθςθ και χριςθ των υπαρκτϊν διαχωριςτικϊν γραμμϊν τθσ 

προθγοφμενθσ περιόδου, μζςω τθσ επιςτράτευςθσ των διάφορων μειονοτικϊν 

ομάδων, με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ του πολφτιμου γι’ αυτοφσ «γερμανικοφ 

αίματοσ».  

   Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ ωςτόςο ο εξοπλιςμόσ γινόταν ακόμα περιςςότερο 

επιτακτικόσ εξαιτίασ όχι απλϊσ τθσ εμφάνιςθσ του ΕΛΑΣ ςτθν περιοχι, αλλά κυρίωσ 

εξαιτίασ τθσ κιρυξθσ «επανάςταςθσ» ςτθν περιοχι του Νεςτορίου ςτισ 4 Μαρτίου 

αλλά και τθσ αιχμαλωςίασ ενόσ Λταλικοφ τάγματοσ ςτθν Σιάτιςτα τθν επόμενθ 

μζρα29, που αποτελοφςαν τθν γενζκλια πράξθ τθσ ενδυνάμωςθσ του αντιςταςιακοφ 

κινιματοσ. 

                                                           
26

 Γιϊργοσ Κουμαρίδθσ, «Σνοφ και ςλαβομακεδονικά τάγματα, ό.π., ς. 59. 
27

 Για μια κατά το δυνατόν λεπτομερι αφιγθςθ ςχετικά με τθν ςυμμετοχι των αξιωματικϊν ςτθν 

αντίςταςθ ςτθ δυτικι Μακεδονία βλ.: Γεϊργιοσ Μυλωνάσ, Θ Δράςθ των Αξιωματικϊν ςτθ δυτικι 

Μακεδονία τθν περίοδο τθσ Κατοχισ μζςα από τα αρχεία τθσ Υπθρεςίασ Στρατιωτικϊν Αρχείων 

(Υ.Σ.Α), Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία, Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ, Φλϊρινα 2018. 
28

 Τάςοσ Κωςτόπουλοσ, «Αξονομακεδονικό κομιτάτο και Οχράνα (1943- 1944). Μια πρϊτθ 

προςζγγιςθ», Αρχειοτάξιο, 5, Μάιοσ 2003, ς. 41. Επίςθσ ςθμαντικά τα: Σπυρίδων Σφζτασ, «Θ ίδρυςθ 

και θ δράςθ τθσ Οχράνασ (1943-1944) ςτθ Δυτικι Μακεδονία ςτα πλαίςια τθσ πολιτικισ τθσ VMRO 

και των Λταλο-Γερμανικϊν αρχϊν κατοχισ», ςτο: Πψεισ του Μακεδονικοφ Ηθτιματοσ ςτον 20
ό 

αιϊνα, 

Βάνιασ, Κεςςαλονίκθ 2001 και Πλγα Μπελεγάκθ, Ρτυχζσ τθσ δράςθσ τθσ Οχράνασ ςτθ Δυτικι 

Μακεδονία με βάςθ νεότερεσ βουλγαρικζσ πθγζσ, μεταπτυχιακι εργαςία, ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 2010. 
29

 Λωάννθσ Κολιόπουλοσ, Λεθλαςία Φρονθμάτων. ό.π., ς. 82∙ Tasko Mamurovski, Paskal Mitrevski I 

negovoto vreme (1912-1978), ό.π., ς. 17∙ αχμόνδοσ Αλβανόσ, Κοινωνικζσ Συγκροφςεισ και Ρολιτικζσ 

Συμπεριφορζσ ςτθν περιοχι τθσ Καςτοριάσ (1922-1949), διδακτορικι διατριβι, Αριςτοτζλειο 

Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ, Κεςςαλονίκθ 2005, ς. 258∙ Βάςοσ Μακιόπουλοσ, Θ ελλθνικι αντίςταςθ 

(1941-1944) και οι ‘’ςφμμαχοι’’, όπωσ καταξιϊνεται από τα επίςθμα γερμανικά αρχεία, Ραπαηιςθσ, 

Ακινα 1977, ς. 384∙ Κωνςταντίνοσ Αντωνίου, Θ ςλαυϊκι και κομμουνιςτικι επιβουλι και θ 
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   Τα παραπάνω γεγονότα ςτθν Καςτοριά κακϊσ και θ εμφάνιςθ του 

Γιουγκοςλάβων παρτιηάνων ςτθν περιοχι30 αλλά και του ίδιου του Τζμπο, με ςκοπό 

τθν ίδρυςθ Βαλκανικοφ Στρατθγείου Ανταρτϊν31, ςε ςυνδυαςμό με τθν χαμθλι 

μζχρι τότε ςυμμετοχι των ςλαβοφϊνων ςτθν αντίςταςθ, φαίνεται πωσ 

κινθτοποίθςαν τθν θγεςία του αντιςταςιακοφ κινιματοσ προσ τθν κατεφκυνςθ 

οργανικισ ςτράτευςθσ, του τοπικά υπζρτερου ςλαβόφωνου πλθκυςμοφ, ςτο 

αντιςταςιακό ςτρατόπεδο. Θ πρϊτθ απόπειρα ζγινε μζςα από τθν δθμιουργία 

ςλαβομακεδονικϊν ςχθματιςμϊν. Οι πρϊτεσ αυτζσ οργανϊςεισ Σλαβομακεδόνων 

μαχθτϊν δθμιουργικθκαν από προπολεμικά ςτελζχθ του ΚΚΕ ενταγμζνα ςτθν 

ΕΜΕΟ (Ενωμζνθ) ι από νζουσ οπαδοφσ που είχαν προςχωριςει ςτον ΕΛΑΣ και θ 

εμφάνιςθ τουσ ορίηεται ςτισ αρχζσ του 1943.32 

   Σφμφωνα με τισ υπάρχουςεσ πθγζσ αναπτφχκθκαν αρχικά δυο ομάδεσ, θ 

Μακεδονικι Απελευκερωτικι Οργάνωςθ (ΜΑΟ)33 ςτθν  περιοχι τθσ Ζδεςςασ και το 

Σλαβομακεδονικό Απελευκερωτικό Μζτωπο (ΣΑΜ), γνωςτό και ωσ SOF ςτα 

ςλαβομακεδόνικα (Slavjano Makedonskο Osloboditelen Front) ςτθν περιοχι τθσ 

Φλϊρινασ.34 Πςον αφορά τθν δεφτερθ οργάνωςθ, τίκεται οριςμζνεσ φορζσ το 

ηιτθμα, αν και κατά πόςο αποτελεί το προοίμιο του ΣΝΟΦ, κακϊσ είναι αρκετζσ 

εκείνεσ οι αναφορζσ όπου το ΣΟΦ υπάρχει μετά τθν διάλυςθ του ΣΝΟΦ ι ακόμθ κι 

                                                                                                                                                                      
αντίςταςθσ των Μακεδόνων, χ.ε., Κεςςαλονίκθ 1950, ς. 92∙ Δθμιτριοσ Ηαφειρόπουλοσ, Το ΚΚΕ και θ 

Μακεδονία, χ.ε., Ακιναι 1948, ς. 28-29∙ Κυριάκοσ Ρυλάθσ, Μνιμεσ- Βιϊματα- Στοχαςμοί, 1870-1990, 

χ.ε., Ακινα 1990 , ς. 184.  
30

 Κυριάκοσ Ρυλάθσ, Μνιμεσ- Βιϊματα- Στοχαςμοί, 1870-1990, ό.π., ς. 216∙ Στράτοσ Κζντροσ, 

«Χρονικό τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ ςτθ Δυτικι Μακεδονία 1941-1944», ςτο ςυλλογικό: Εταιρία 

Μελετϊν Άνω Βοΐου, Θ δεκαετία 1940-1950 ςτθ Δυτικι Μακεδονία, ΕΜΑΒ, 2
θ
 ζκδ. Κεςςαλονίκθ 

2006, ς. 314. 
31

 Σπφροσ Κουηινόπουλοσ, Τα παραςκινια του Μακεδονικοφ Ηθτιματοσ: Μαρτυρίεσ πρωταγωνιςτϊν, 

άγνωςτα ζγγραφα και ντοκουμζντα, Καςτανιϊτθ, Ακινα 2008, ς. 112∙ Δθμιτρθσ Λυβάνιοσ, 

Μακεδονικό και Βρετανία (1939-1949), Επίκεντρο, Κεςςαλονίκθ 2015, ς. 204∙ Κανάςθσ Χατηισ, Θ 

νικθφόρα επανάςταςθ που χάκθκε. Λαϊκι επανάςταςθ. Ολοκλιρωςθ του πολιτικοφ και κοινωνικοφ 

περιεχομζνου, τόμοσ 2
οσ

, Δωρικόσ, 3
θ
  ζκδ., Ακινα 1983, ς. 219-222. 

32
 Ευάγγελοσ Κωφόσ, «Θ βαλκανικι διάςταςθ του Μακεδονικοφ ηθτιματοσ ςτα χρόνια τθσ κατοχισ 

και τθσ αντίςταςθσ», ςτο Χ. Φλάιςερ-Ν. Σβορϊνοσ (επιμ.), Θ Ελλάδα 1936-1944. Δικτατορία-Κατοχι-

Αντίςταςθ, Μορφωτικό Λνςτιτοφτο ΑΤΕ, 2θ εκδ., Κεςςαλονίκθ 1990, ς. 433∙ Tasko Mamurovski, ό.π., 

ς. 16. 
33

 Donce Tasev, Makedontsite vo Grcija, Makedonski Informativen Centar, Skopje 2011, ς. 39. 
34

 Ευάγγελοσ Κωφόσ, «Θ βαλκανικι διάςταςθ του Μακεδονικοφ Ηθτιματοσ», ό.π., ς. 433. 
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αν ςτθν περιοχι τθσ Φλϊρινασ δεν υφίςταται ωσ οργάνωςθ θ ΣΝΟΦ αλλά το ΣΟΦ.35 

Φυςικά, ςτα πλαίςια του παρόντοσ πονιματοσ, κα χρθςιμοποιείται ςυμβατικά, 

κακότι ζτςι ςυμβαίνει ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ ελλθνικισ βιβλιογραφίασ, το 

ακρωνφμιο ΣΝΟΦ και για τθν οργάνωςθ τθσ Καςτοριάσ και για εκείνθ τθσ Φλϊρινασ.  

   Τον Σεπτζμβριο του ίδιου ζτουσ δθμιουργικθκε από Σλαβομακεδόνεσ αντάρτεσ 

ςτα πλαίςια του ΕΛΑΣ θ Γκροφπα «Λάηο Τερπόφςκυ» προσ τιμιν του Δενδροχωρίτθ 

αγωνιςτι.36 Σταδιακά, το ςφνολο ςχεδόν των ςλαβομακεδονικϊν ςτελεχϊν κι ζνασ 

αρικμόσ μθ Σλαβομακεδόνων εντείνουν τθν πίεςθ για ίδρυςθ ξεχωριςτισ 

ςλαβομακεδονικισ οργάνωςθσ, πράγμα που κα ςυμβεί ζνα μινα αργότερα. 

 

 

 

  

                                                           
35

 Κανάςθσ Καλλιανιϊτθσ, «Θ αντίςταςθ ςτθ Φλϊρινα: 1943 – 1944», ό.π., ς. 328-330∙ Atanas 

Katinovski-Goce, ό.π., ς. 102-103, 108-110. 
36

 Γιϊργοσ Κουμαρίδθσ, «Σνοφ και ςλαβομακεδονικά τάγματα, ό.π., ς. 60. 
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Κεφϊλαιο 2:  ΝΟΦ, προςϋγγιςη τησ ιςτοριογραφύασ 
του 
 

2.1 Πρώτεσ ιςτοριογραφικϋσ αποτυπώςεισ 
 

   Ππωσ επιγραμματικά αναφζρκθκε παραπάνω, παρά το γεγονόσ πωσ από το 

καλοκαίρι του 1943 θ αντίςταςθ ζδειχνε να ενιςχφεται ολοζνα και περιςςότερο, 

ιταν φανερό πωσ υπιρχε ζλλειψθ μαηικισ ςυμμετοχισ ςτο κίνθμα ςτθν περιοχι τθσ 

Δυτικισ Μακεδονίασ. Ο λόγοσ ιταν εφκολα κατανοθτόσ και ςαφισ. Από τθν μια θ μθ 

μαηικι ςυμμετοχι των ςλαβοφϊνων, εξαιτίασ τθσ δυςπιςτίασ ζναντι τθσ μερίδασ 

εκείνθσ του ελλθνικοφ ςτοιχείου, κι από τθν άλλθ οι δφςκολεσ ςυνκικεσ ςτουσ δυο 

νομοφσ, με το Κομιτάτο να εδραιϊνεται ςτθν Καςτοριά και τθν ιςχυρι παρουςία 

γερμανικϊν ςτρατευμάτων ςτθν Φλϊρινα, κρατοφςαν τθν μαηικότθτα του 

κινιματοσ ςε χαμθλά επίπεδα. 

   Ζτςι, φςτερα από ηυμϊςεισ μερικϊν μθνϊν και τθν αρχικά χαμθλισ ζνταςθσ, 

ζνταξθ ςλαβοφϊνων ςτθν αντίςταςθ, όπωσ επίςθσ τισ επαφζσ Ελλινων και 

Γιουγκοςλάβων κομμουνιςτϊν, και μετά τθν ιττα και τθν ςυνκθκολόγθςθ τθσ 

Λταλίασ, θ οποία δθμιοφργθςε οβιδιακζσ μεταμορφϊςεισ ςτα υπάρχοντα δεδομζνα, 

τον Οκτϊβριο του 1943, ιδρφκθκε το πρϊτο μεγαλφτερου μεγζκουσ 

ςλαβομακεδονικό τμιμα εντόσ του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ το οποίο ζλαβε τθν ονομαςία 

Σλαβομακεδονικό Λαϊκό Απελευκερωτικό Μζτωπο (ΣΝΟΦ). 37 

Ρριν προχωριςουμε ςτθν απόπειρα ςκιαγράφθςθσ των γενεςιουργϊν αιτιϊν και 

τθσ δράςθσ του ΣΝΟΦ, κα γίνει μια ςφντομι απόπειρα ιςτοριογραφικισ 

παρουςίαςθσ των πρωταρχικϊν ζργων τθσ ελλθνικισ βιβλιογραφικισ παραγωγισ 

περί του ΣΝΟΦ. 

   Αρχικά ςε ζνα πρϊτο ςτάδιο, το ΣΝΟΦ κεωρικθκε από το πρϊτο δείγμα τθσ 

βιβλιογραφίασ τθσ μεταπολεμικισ περιόδου ωσ ςυνζχεια τθσ ΟΧΑΝΑ, όργανο των 

Βουλγάρων ι και των Γιουγκοςλάβων κομμουνιςτϊν. Σφμφωνα με τα όςα 

μαρτυροφνται από τον Βάςο Τςακαλίδθ-Χατηθνικολάου (πρϊθν ςτζλεχοσ του ΕΛΑΣ, 

ανανιψαντοσ κατά τθ ςυγγραφι), ςτο ζργο του Ο αγϊν του βουνοφ κάτω από τον 

                                                           
37

 Γιϊργοσ Κουμαρίδθσ, «ΣΝΟΦ και ςλαβομακεδονικά τάγματα», ό.π., ς. 60. 
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ηυγό του Κ.Κ.Ε., που εκδόκθκε το 1947, αρχθγικά ςτελζχθ των Σλαβομακεδόνων, 

όπωσ ο Τερπόφςκυ, παρουςιάςτθκαν «με τθ μάςκα του Κομμουνιςτι», 

αποπειράκθκαν να «εξοντϊςουν» τουσ αξιωματικοφσ που «κυριαρχοφν ςτθ δυτικι 

Μακεδονία με ιςχυρζσ αντάρτικεσ ομάδεσ». Σκοπόσ τουσ κατά τον ςυγγραφζα, ιταν 

μζςω μιασ προςχθματικισ ζνταξθσ ςτο αντιφαςιςτικό μζτωπο, να επιτευχκεί θ 

ικανοποίθςθ των αυτονομιςτικϊν τουσ επικυμιϊν.38  

   Στο ζργο του Διοικθτι του 575 Τάγματοσ ςτθν Καςτοριά, Δθμθτρίου 

Ηαφειρόπουλου με τίτλο Το ΚΚΕ και θ Μακεδονία που εκδόκθκε το 1948, γίνεται μια 

απόπειρα περιγραφισ τθσ ειςόδου των Σλαβομακεδόνων ςτθν αντίςταςθ, όπου 

τονίηεται θ ςθμαςία τθσ δράςθσ του Τερπόφςκυ, ο οποίοσ χαρακτθρίηεται 

εμπνευςτισ τθσ ςυγκρότθςθσ των Γκρουπϊν. Μζςα από αυτι τθν διαδικαςία, 

ςφμφωνα με τον ςυγγραφζα, ο Τερπόφςκυ αποςκοπεί ςτο να ςυγκεντρϊςει τουσ 

κομιτατηιδεσ, να παραγράψει τα εγκλιματα τουσ και να τουσ απομακρφνει από τθν 

«ελλθνικι ιδζα». Θ δράςθ τουσ, θ οποία ςε μεγάλο βακμό χαρακτθρίηεται από τον 

ίδιο, ωσ «αυτόνομθ εντόσ των γραμμϊν του ΕΛΑΣ», οδθγεί μζςα από τθν 

προπαγάνδα ςτο «να απαιτιςουν οι Σλαυόφωνοι τθν δθμιουργίαν ιδίασ Ρολιτικισ 

Οργανϊςεωσ παρεμφεροφσ προσ το Ε.Α.Μ.».39 Ζτςι ςφμφωνα με τον Ηαφειρόπουλο, 

ιδρφεται το ΣΝΟΦ, τα μζλθ τθσ Διοικοφςθσ Επιτροπισ του οποίου, «ιςαν τζωσ 

οργανωταί του Ενόπλου Κομιτάτου και κφριοι θκικοί αυτουργοί των δολοφονιϊν 

των πατριωτϊν Ελλινων».40 

   Ο ίδιοσ παρακζτει τον ςκοπό ίδρυςθσ του ΣΝΟΦ, χαρακτθρίηοντασ τον 

παρόμοιο με αυτόν του Ε.Α.Μ., και προςκζτει πωσ δεν υπάρχει «ουδεμία εκ του 

εμφανοφσ εκδιλωςισ περί αυτονομιςεωσ και κατά μείηονα λόγο προςαρτιςεωσ τθσ 

Μακεδονίασ».41 Ωςτόςο κεωρεί πωσ παρά τισ περί του αντικζτου διατυπϊςεισ εκ 

μζρουσ του ΣΝΟΦ, υπάρχει ο «ενδόμυχοσ και απϊτεροσ ςκοπόσ» για αυτονόμθςθ 

τθσ Μακεδονίασ, για τθν επίτευξθ του οποίου θ οργάνωςθ μετζρχεται μια ςειρά 

από μζςα και χρθςιμοποιεί μια ςειρά από ςτρατθγικζσ και μεκόδουσ όπωσ είναι θ 

προςπάκεια αναγνϊριςθσ ωσ «Σλαυικισ μειονότθτοσ» των κατοίκων τθσ περιοχισ∙ 

                                                           
38

 Βάςοσ Τςακαλίδθσ-Χατηθνικολάου, Ο αγϊν του βουνοφ κάτω από τον ηυγό του Κ.Κ.Ε., Ελεφκερθ 

Σκζψισ, Ακινα 2009, Φωτογραφικι ανατφπωςθ τθσ εκδόςεωσ του Μαρτίου 1947, ς. 21-25. 
39

 Δθμιτρθσ Ηαφειρόπουλοσ, Το ΚΚΕ και θ Μακεδονία, ό.π., ς. 64-65. 
40

 Π.π., ς. 66. 
41

 Στο ίδιο. 
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όταν μάλιςτα -το ΣΝΟΦ- διαπιςτϊνει τθν «ενότθτα των Ελλινων  είσ των Λίβανον», 

προχωρεί ςε εξζγερςθ.42 

   Κλείνοντασ ο ςυγγραφζασ διατυπϊνει τθν άποψθ πωσ το ΣΝΟΦ, δεν ιταν κάτι 

άλλο, παρά προϊόν των επιδιϊξεων του Ρανςλαβιςμοφ, ο οποίοσ ςτθν διάρκεια τθσ 

κυριαρχίασ του Άξονα, χρθςιμοποίθςε τον Κάλτςεφ και το Κομιτάτο∙ όταν δε θ 

περίοδοσ αυτι φαινόταν να ζρχεται ςτο τζλοσ τθσ, με τθν Γερμανία να πνζει τα 

λοίςκια, «κινθτοποιεί τον Κομμουνιςμόν και δια των Ραρτιηάνων του Τίτου και Κ.Κ.Ε 

απαιτεί τθν δθμιουργίαν του Σ.Ν.Ο.Φ. και δια αμφοτζρων του Ενόπλου Κομιτάτου 

και Σ.Ν.ΟΦ. αποβλζπει εισ τον ίδιον ςκοπόν τθν αυτονόμθςιν τθσ Μακεδονίασ».43 

   Στο πρϊτο τμιμα του ογκϊδουσ ζργου του Ακανάςιου Χρυςοχόου Θ Κατοχι εν 

Μακεδονία, Θ δράςισ του ΚΚΕ, που αφορά ςτο ΣΝΟΦ και εκδόκθκε το 1949, τα 

πράγματα φαίνεται να κινοφνται ςτθν ίδια κατεφκυνςθ. Στα ςθμεία που αφοροφν 

τθ μελζτθ μασ, κα διζκρινε κανείσ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γραφισ του Επικεωρθτι 

Νομαρχιϊν Μακεδονίασ, όπου ςε μερικζσ μονάχα ςελίδεσ μπορεί κανείσ να δει να 

παρελαφνουν δεκάδεσ ονόματα «ικυνόντων», τα οποία φαίνεται να προζκυψαν 

από το δίκτυο πλθροφοριϊν που είχε ο ίδιοσ δθμιουργιςει ςτθν περιοχι.  

   Σφμφωνα με τον ίδιο «θ εμφάνιςισ του Σ.Ν.Ο.Φ. ςυνεδυάςκθ με επίμονον 

προπαγάνδαν, διαςαλπίηουςαν ότι ο αγϊν τοφτου απζβλεπεν εισ τθν αυτονόμθςιν 

τθσ Μακεδονίασ».44 Το ΣΝΟΦ κεωρείται από τον ίδιο αυτονομιςτικι οργάνωςθ 

«βουλγαριηόντων», οι οποίοι κατάφεραν αφενόσ να ενταχκοφν ςτουσ εαμικοφσ 

μθχανιςμοφσ και αφετζρου να διατθριςουν ανοιχτοφσ διαφλουσ επικοινωνίασ με το 

Γερμανικό Φρουραρχείο.45 Θ ζνταξθ ςτθν οργάνωςθ, ενκαρρφνεται από τθν 

παρουςία ομάδων «βουλγαροκομμουνιςτϊν» από τθν βουλγαροκρατοφμενθ 

ςερβικι Μακεδονία, οι οποίεσ «προπαγανδίηουςαι τθν αυτονόμθςιν τθσ 

Μακεδονίασ υπό τθν Νοτιοςλαυϊκιν ςοβιετικιν ζνωςιν».46  

   Κλείνοντασ το ςχετικό κεφάλαιο, κατθγορεί το Ε.Α.Μ. πωσ ενϊ γνϊριηε τθν 

αυτονομιςτικι κατεφκυνςθ του ΣΝΟΦ, που ςτισ αρχζσ του 1943 κυριαρχεί πια ςτθν 

                                                           
42

 Π.π., ς. 67. 
43

 Στο ίδιο. 
44

 Ακανάςιοσ Χρυςοχόου, Θ κατοχι εν Μακεδονία. Θ δράςισ του Κ.Κ.Ε, Βιβλίον Ρρϊτον, Εταιρία 

Μακεδονικϊν Σπουδϊν, Κεςςαλονίκθ 1949, ς. 91. 
45

 Π.π., ς. 91-92. 
46

 Στο ίδιο.  
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βορειοδυτικι Μακεδονία, όχι μόνο δεν το κατατρόπωςε αλλά «όλωσ παραδόξωσ 

εςθμειϊκθ πλιρθσ αναγνϊριςισ του Σ.Ν.Ο.Φ. ςυνδυαςκείςα με αιςχράν 

προςπάκειαν εξαπάτθςεωσ του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ…».47  

   Στο ζργο του Αχιλλζα Κφρου Συνομωςία εναντίον τθσ Μακεδονίασ 1941-1949, 

που εκδόκθκε το 1950, διατυπϊνεται περιςςότερο ξεκάκαρα πωσ το ΣΝΟΦ κα 

αποτελοφςε ςυνζχεια τθσ ΟΧΑΝΑ και πωσ αποτελοφςε δθμιοφργθμα τθσ 

βουλγαρικισ πολιτικισ. Ππωσ γράφει ο ίδιοσ, ςτο ΣΝΟΦ, «ςφμφωνα με τασ γενικάσ 

πολιτικάσ κατευκφνςεισ του Δθμθτρϊφ κα ζπρεπε να παραδοκι από τθν 

φαςιςτικιν οργάνωςθ τθσ Οχρανασ το ζργον του εκβουλγαριςμοφ τθσ Ελλθνικισ 

Μακεδονίασ».48 Σφμφωνα με τα όςα ο ίδιοσ αναφζρει αρχικά, το πρόγραμμα του 

«είναι θ αυτονομία τθσ Μακεδονίασ» και όχι ο μζχρι πρότινοσ ςκοπόσ τθσ ΟΧΑΝΑ, 

δθλαδι θ προςάρτθςθ τθσ περιοχισ ςτθν Βουλγαρία.49  

Ωςτόςο, όπωσ διατείνεται αμζςωσ μετά, θ αυτονομία αποτελεί μόνο πρόςχθμα 

και πίςω από αυτό το πρόςχθμα κρφβονται οι επιδιϊξεισ τθσ «Γϋ Κομμουνιςτικισ 

Διεκνοφσ, εν ςχζςει με τθν Μακεδονίαν».50 Για να ενιςχφςει τθν κζςθ του, προβάλει 

το επιχείρθμα πωσ ο Κάλτςεφ και οι άνκρωποι τθσ ΟΧΑΝΑ, ζλαβαν οδθγίεσ από 

τον ςτρατθγό Μαρίνωφ διοικθτι τότε του Βουλγαρικοφ Σϊματοσ Στρατοφ ςτο 

Μοναςτιρι, «όπωσ όχι μόνο μθ καταπολεμιςουν το Σ.Ν.Ο.Φ., αλλά τουναντίον το 

διευκολφνουν με κάκε τρόπον, χωρίσ όμωσ να φαίνονται πολφ, εισ τθν επίτευξιν των 

ςκοπϊν του».51 Ραράλλθλα, ωσ κορφφωςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των 

Κομμουνιςτικϊν κομμάτων Ελλάδασ και Βουλγαρίασ με ςκοπό τθν επίτευξθ των 

κομμουνιςτικϊν φιλοδοξιϊν ςτθν περιοχι παρακζτει το περιεχόμενο του 

λεγόμενου «Συμφϊνου του Ρετριτςίου», το οποίο ςε ςθμαντικό βακμό αφορά ςτθν 

περιοχι τθσ Μακεδονίασ.52 

   Πχι πολφ μακριά από τισ παραπάνω κζςεισ, τοποκετείται ο πτυχιοφχοσ των 

νομικϊν και οικονομικϊν επιςτθμϊν και αντιςτράτθγοσ χωροφυλακισ Κϊςτασ 

Μπράμοσ ςτο βιβλίο του Σλαβοκομμουνιςτικαί Οργανϊςεισ εν Μακεδονία. 
                                                           
47

 Π.π., ς. 95. 
48

 Αχιλλζασ Α. Κφρου, Συνομωςία εναντίον τθσ Μακεδονίασ 1940-1949, Αετόσ Α.Ε., Ακιναι 1950,  ς. 

54-55. 
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 Π.π., ς. 55. 
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 Π.π., ς. 56. 
52

 Π.π., ς. 57-59. 
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Εμπλζκοντασ ςε βακμό χαοτικό, τισ εκνικιςτικζσ επιδιϊξεισ τθσ Βουλγαρίασ, με τον 

αγϊνα του Κομμουνιςτικοφ Κόμματοσ Βουλγαρίασ, του ΚΚΓ και του ΚΚΕ με μια 

ςειρά από «Σφμφωνα»53, τα οποία με το πζραςμα των ετϊν αποδείχτθκαν προϊόντα 

τθσ αντικομουνιςτικισ προπαγάνδασ και υςτερίασ τθσ εποχισ54, καταλιγει ςτο 

ςυμπζραςμα ότι βαςικόσ λόγοσ ίδρυςθσ του ΣΝΟΦ ιταν «αι πολιτικοςτρατιωτικαί 

ανάγκαι του Κ.Κ.Ε.», προβάλλοντασ ταυτόχρονα ωσ πολφ ςθμαντικι, τθν εμπλοκι 

του γιουγκοςλαβικοφ παράγοντα και τισ επιδιϊξεισ των Γιουγκοςλάβων ςτθν 

ελλθνικι Μακεδονία.55  

   Ζπεται χρονικά ο Χριςτόφοροσ Νάλτςασ και το ζργο του Το Μακεδονικόν 

Ηιτθμα και θ Σοβιετικι πολιτικι που εκδόκθκε το 1954. Ραρά το γεγονόσ πωσ το 

περιεχόμενο του εν λόγω ζργου εντάςςεται ςε αυτό που κα ονόμαηε κανείσ 

εκνικόφρονα βιβλιογραφία, και χρθςιμοποιεί ωσ πθγζσ ανάλογα ζργα, 

καταλιγοντασ ςε λιγότερο ι περιςςότερο παρόμοια με τουσ προαναφερκζντεσ 

ςυμπεράςματα, κακϊσ μελετά κανείσ το ζργο αυτό, διακρίνει οριςμζνεσ 

λεπτομερειακζσ διαφοροποιιςεισ.  

Στο ςυγκεκριμζνο πόνθμα ο ςυγγραφζασ παρακζτει τθν άποψθ πωσ το ΣΝΟΦ 

ιδρφκθκε κατόπιν εντολισ τθσ Μόςχασ και δεν αποτελοφςε ςε καμία περίπτωςθ 

δθμιοφργθμα του Κάλτςεφ, αλλά προχπιρχε τθσ επίςθμθσ ίδρυςθσ του. Κατά τον 

ίδιο, δθμιουργικθκε ιδθ από τον Απρίλιο του 1943 όταν ο Λάηαροσ Τερπόφςκυ και 

ο Ανδρεασ Τηιμασ «βάςει οδθγιϊν τθσ Μόςχασ ιρχιςαν τθν οργάνωςιν των 

πυρινων και τον ςχθματιςμόν των επιτελείων».56 Εντόσ τθσ οργάνωςθσ, εκτόσ από 

τουσ λίγουσ κατά τον ςυγγραφζα βουλγαρόφρονεσ που εντάχκθκαν, οι 

περιςςότεροι των «θγθτόρων και οπλιτϊν των μονάδων τοφτων αποτελείτο εκ 

ξζνων και δθ Σζρβων, Κροατϊν, Βουλγάρων ςτρατιωτικϊν και πολυάρικμων 
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 Αναφζρεται ςτο «Σφμφωνο του Ρετριτςίου» κακϊσ επίςθσ και ςτθ λεγόμενθ «Σφμφωνία τθσ 

Καρυδιάσ». 
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των Συντακτϊν 02/04/2017, Θλεκτρονικι Ζκδοςθ: http://www.efsyn.gr/arthro/protapriliatiki-

ethnikofrosyni, Θμερομθνία Ανάκτθςθσ: 04/09/2018.  
55
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φανατικϊν Ελλινων κομμουνιςτϊν εκ νοτίου Ελλάδοσ».57 Θ οργάνωςθ αποτελοφςε 

όχθμα για τθν ικανοποίθςθ των ςοβιετικϊν ςυμφερόντων και βλζψεων ςτθν 

περιοχι, μζςω τθσ ικανοποίθςθσ των αιτθμάτων των κομμουνιςτικϊν κομμάτων τθσ 

περιοχισ. Κάτι ανάλογο ςυνζβθ και με τθν ΟΧΑΝΑ, οι αρμοδιότθτεσ τθσ οποίασ 

πζραςαν ςτθ νζα οργάνωςθ, δθλαδι το ΣΝΟΦ.58 Το βιβλίο του Νάλτςα, που 

ουςιαςτικά κεωροφςε «το Μακεδονικό ωσ δθμιοφργθμα των ϊςων ςε μια 

προςπάκεια εξόδου ςτο Αιγαίο»59, είχε εκδοκεί από το νεοςφςτατο Μδρυμα 

Μελετϊν Χερςονιςου του Αίμου (ΛΜΧΑ), που ζκανε τθν εμφάνιςι του το 1953 ωσ 

παράρτθμα τθσ Εταιρίασ Μακεδονικϊν Σπουδϊν (ΕΜΣ).60 

Το 1953 επίςθσ, κα κυκλοφοριςει πάλι ωσ ζκδοςθ ΛΜΧΑ-ΕΜΣ, πόνθμα του 

Γεϊργιου Ηωτιάδθ (κατόχου Μ.A. από το πανεπιςτιμιο Μίτςιγκαν, ο οποίοσ κατόπιν 

κα υπθρετιςει ςτθν ΚΥΡ), με τίτλο The Macedonian controversy. Κα είναι γραμμζνο 

ςτα αγγλικά, και κα είναι το ζργο εκείνο όπου ο ςυγγραφζασ διατφπωνε ουςιαςτικά 

τθν άποψθ «ότι θ Μακεδονία είχε γεωγραφικι ζννοια και ςε καμία περίπτωςθ δεν 

ςυνδεόταν με τθν ζννοια του ζκνουσ».61 Το ζργο επανεκδόκθκε ςε εμπλουτιςμζνθ 

(επίςθσ αγγλόγλωςςθ) ζκδοςθ το 1961. Ο Ηωτιάδθσ βζβαια αςχολείται ελάχιςτα με 

το ΣΝΟΦ. Καταγράφει ωςτόςο τον ςτόχο του Τίτο να προχωριςει ςε «ζνωςθ τθσ 

Βουλγαρικισ Μακεδονίασ με τθ Γιουγκοςλαβικι Μακεδονία κάτω από τθ δικι του 

διοίκθςθ» και τθν απόφαςι του να ελζγξει το ΣΝΟΦ, το οποίο, ςφμφωνα με τον 

ίδιο, δθμιουργικθκε από το ΕΑΜ «ωσ ειδικι δφναμθ υπό τθν εξουςία του *του 

ΕΑΜ+, ςτρατολογθμζνθ μεταξφ των Σλαυοφϊνων τθσ Ελλθνικισ Μακεδονίασ».62 

   Μολονότι εκδίδεται ςχεδόν μια δεκαετία αργότερα (1966), το πόνθμα του 

νομικοφ Γ.Α.Λ. *Γεϊργιοσ Α. Λεβζντθσ+ με τίτλο Θ κατά τθσ Μακεδονίασ επιβουλι,  

κα κινθκεί ςτο ςυγκεκριμζνο αντικομουνιςτικό πλαίςιο που περιγράφθκε 

παραπάνω και κα ςθμειϊςει και επανεκδόςεισ. Ραρακζτοντασ και αυτό τμιμα τθσ 
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λεγόμενθσ «Συμφωνίασ του Ρετριτςίου», παρουςιάηει το ΣΝΟΦ ωσ δθμιοφργθμα 

τθσ βουλγαρικισ πολιτικισ θ οποία ακολουκϊντασ τθν «πολιτικιν των δυο αλόγων» 

ςφμφωνα με τον ςυγγραφζα, ζπρεπε να «ετοιμαςκι δια να ιππεφςθ το διακζςιμον 

ωςςικόν κομμουνιςτικόν άλογον».63 

   Το όποιο ξεπζραςμα από το κλίμα τθσ ζντονθσ αντικομμουνιςτικισ υςτερίασ 

εντόσ τθσ βιβλιογραφικισ παραγωγισ, φαίνεται πωσ ςυντελείται για πρϊτθ φορά 

ςτθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1960. Μια μελζτθ με τιτλο ‘’Nationalism and 

Communism in Macedonia’’ του Ευάγγελου Κωφοφ64 (πτυχιοφχου δθμοςιογραφίασ, 

κατόχου μεταπτυχιακοφ ςτισ Διεκνείσ Σχζςεισ και νεοπροςλαμβανόμενου -κατά τθν 

ζκδοςθ τθσ παραπάνω μελζτθσ του- ωσ ειδικοφ ςυνεργάτθ ςτο Υπουργείο 

Εξωτερικϊν και μετζπειτα διδάκτορα ιςτορίασ και εμπειρογνϊμονα επί βαλκανικϊν 

κεμάτων του ίδιου Υπουργείου) ςχετικά με το Μακεδονικό Ηιτθμα, όχι μόνο δεν κα 

εμπεριείχε τισ ανακρίβειεσ και τα «Σφμφωνα» που είχαν παρατεκεί ςτα 

προθγοφμενα πονιματα, αλλά κα εκφράςει και τθν άποψθ πωσ αμφιςβθτείται θ 

γνθςιότθτα τουσ.65 Κα αποτελζςει ζτςι τθν πρϊτθ απόπειρα ψφχραιμθσ παράκεςθσ 

και ανάλυςθσ των γεγονότων ςτθν βάςθ -για πρϊτθ φορά-πρωτογενοφσ αρχειακοφ 

υλικοφ και ενθμερωμζνθσ, ςφγχρονθσ ξενόγλωςςθσ βιβλιογραφίασ ενϊ παρακζτει 

και ςυηθτά με τισ πθγζσ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου.66  

   Θ ςθμαςία τθσ παραπάνω δουλειάσ, εκτόσ από το γεγονόσ πωσ αποτζλεςε τθν 

πρϊτθ ςοβαρι και ψφχραιμθ επιςτθμονικι εναςχόλθςθ το ηιτθμα, παράλλθλα ιταν 

κι εκείνθ που άνοιξε τον δρόμο περίπου τριάντα χρόνια μετά, για να γραφοφν μια 

ςειρά από ανάλογα ζργα, τα οποία μολονότι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 

ενδεχομζνωσ να διατθροφςαν τισ οπτικζσ μιασ λανκάνουςασ ι περιςςότερο 
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εμφανοφσ αντικομμουνιςτικισ ι και αντιςλαβικισ προςζγγιςθσ67, ςυνζβαλαν ςτθν 

δθμιουργία των κατάλλθλων προχποκζςεων για τθν ςταδιακι διερεφνθςθ του 

ηθτιματοσ των ςλαβοφϊνων τθσ Ελλάδασ. 

   Το πζραςμα ςτθν νζα ιςτοριογραφικι εποχι ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 90, 

κάνει αναμφιςβιτθτα και πάλι ο ίδιοσ ο Ευάγγελοσ Κωφόσ. Στο πολφ ολοκλθρωμζνο 

και πρωτότυπο άρκρο με τίτλο Θ βαλκανικι διάςταςθ του Μακεδονικοφ Ηθτιματοσ 

ςτα χρόνια τθσ κατοχισ και τθσ αντίςταςθσ, όπου χρθςιμοποιείται για πρϊτθ φορά 

και εκτεταμζνα για το εφροσ ενόσ άρκρου, αρχειακό και βιβλιογραφικό υλικό από 

τθν πΓΔΜ, ο Κωφόσ, διατείνεται πωσ το ΣΝΟΦ μπορεί να κεωρθκεί ωσ επακόλουκο 

των ςυμφωνιϊν με τον Τζμπο, παράλλθλα ωςτόςο επιςθμαίνει τθν επικράτθςθ 

τρομερισ ςφγχυςθσ όςον αφορά τουσ πραγματικοφσ ςκοποφσ ίδρυςθσ και δράςθσ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ οργάνωςθσ. Ρροχωρά ξεδιπλϊνοντασ τθν ςκζψθ του, και 

επικαλοφμενοσ τα ζργα των ςυγγραφζων τθσ μεταπολεμικισ περιόδου, κάνει λόγο 

για «απίκανεσ κεωρίεσ» που τοποκετοφςαν το ΣΝΟΦ «άλλοτε ςτο χϊρο των 

ςυνεργατϊν των βουλγαρικϊν αρχϊν κατοχισ, άλλοτε ςτισ τάξεισ του ελεγχόμενου 

από το ΚΚΕ κινιματοσ, άλλοτε ςτθ χορεία των αυτονομιςτϊν και άλλοτε ςτθν 

κατθγορία των πρακτόρων τθσ τιτοϊκισ πολιτικισ για μια μζλλουςα ενιαία 

Μακεδονία».68 

   Ωςτόςο, κάνοντασ και ο ίδιοσ μια απόπειρα ςκιαγράφθςθσ τθσ πορείασ που 

είχε θ οργάνωςθ μζςα από τισ ςυναντιςεισ, τα ςυνζδρια, τισ κατθγορίεσ που 

διατυπϊκθκαν εκατζρωκεν και τθν διάλυςι τθσ, καταλιγει ςτθν υπόκεςθ, πωσ 

ςταδιακά ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ ςτελεχϊν του ΣΝΟΦ, προβλθματιςμζνοσ αφενόσ 

από τθν δυναμικι τθσ βουλγαρικισ προπαγάνδασ που διακιρυςςε τθν κζςθ για 

«ανεξάρτθτθ Μακεδονία», ζχοντασ ζντονθ δυςπιςτία απζναντι ςτο ελλθνικό 

ςτοιχείο και κυρίωσ επθρεαςμζνοσ από τουσ Γιουγκοςλάβουσ παρτιηάνουσ 

φλζρταρε ανοιχτά με τον αυτονομιςμό.69  

   Εκτόσ από τθν ςυγκεκριμζνθ δουλειά, ςκόπιμο είναι να αναφερκεί πωσ ο ίδιοσ 

ςυνζγραψε και δυο μικρότερεσ. Αυτζσ ιταν τα άρκρα, Το Μακεδονικό Ηιτθμα ςτθν 
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εποχι μασ, το 199270 και Το Μακεδονικό ςτθν Ρερίοδο 1941-1950 το 200071. Στθν 

πρϊτθ, διατυπϊνει τθν άποψθ πωσ οι κακοδθγθτζσ του ΣΝΟΦ, «ςτθν προςπάκεια 

τουσ να διευρφνουν τισ τάξεισ τουσ, απευκφνκθκαν ςτουσ ςυνεργάτεσ των 

βουλγαρικϊν αρχϊν κατοχισ», ενϊ ςυνεχίηει λζγοντασ πωσ το «πείραμα πζτυχε», 

κακϊσ με τθν διαφαινόμενθ ιττα του άξονα «οι οπαδοί τθσ φαςιςτικισ βουλγαρικισ 

Οχράνασ άρχιςαν να τθν εγκαταλείπουν και να εντάςςονται ομαδικά ςτο 

κομμουνιςτικό ςλαβομακεδονικό ΣΝΟΦ».72 Ενδιαφζρον επίςθσ ζχει θ άποψθ που 

διατυπϊνει πωσ με το αίτθμα του Τζμπο για ίδρυςθ ξεχωριςτϊν ςλαβομακεδονικϊν 

ταγμάτων ο ίδιοσ επεδίωκε αυτά να υπαχκοφν ςε γιουγκοςλαβομακεδονικι 

διοίκθςθ.73 Πςον αφορά ςτο δεφτερο άρκρο, εκεί ο ςυγγραφζασ εκφράηει τθν κζςθ 

πωσ το ΣΝΟΦ, μόνο «τυπικά» τελοφςε υπό το ΕΑΜ, ενϊ ςτθν πράξθ «αντί να 

προςθλυτίηει οπαδοφσ και μαχθτζσ ςτο ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, κατθχοφςε τουσ 

ςλαβόφωνουσ χωρικοφσ ςτθν ιδζα του ‘’μακεδονιςμοφ’’ και τθσ ενωμζνθσ 

Μακεδονίασ, ενϊ ταυτόχρονα καταδίωκε τα ελλθνόφρονα ςτοιχεία τθσ περιοχισ».74 

   Στο νζο αυτό κφμα ιςτοριογραφικισ αποτφπωςθσ του Μακεδονικοφ Ηθτιματοσ 

που ο Κωφόσ εγκαινίαςε, ωσ δεφτερο ζργο δεν κα μποροφςαμε να εντάξουμε άλλο 

από το Λεθλαςία Φρονθμάτων του Λωάννθ Κολιόπουλου που εκδόκθκε αρχικά το 

1994.75 Θ δθμιουργία τθσ οργάνωςθσ ΣΝΟΦ ςτο ζργο αυτό, κεωρείται ωσ 

χειρονομία καλισ κζλθςθσ προσ τουσ Γιουγκοςλάβουσ παρτιηάνουσ φςτερα από τθν 

άρνθςθ του ΚΚΕ να επιτρζψει τθν ςφςταςθ του Βαλκανικοφ Στρατθγείου και είχε 

ςτόχο τον προςεταιριςμό των ςλαβοφϊνων τθσ Ελλάδασ ςτον αγϊνα εναντίον του 

κατακτθτι.76  
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   Μζςα από μια ςυλλογιςτικι πορεία που περνά από τουσ ςτόχουσ τθσ 

βουλγαρικισ και γιουγκοςλαβικισ προπαγάνδασ, ο Κολιόπουλοσ διατείνεται πωσ 

υπάρχει ανάμεςα τουσ ζνασ «κοινόσ παρανομαςτισ», οποίοσ δεν είναι άλλοσ από 

τον «αυτονομιςμό». Ο «αυτονομιςμόσ» είναι το ςτοιχείο εκείνο που οδθγεί ςτθν 

ρευςτότθτα και τθν ςφγχυςθ ζτςι ϊςτε εφκολα να γίνεται το πζραςμα από τθν 

ταφτιςθ με τθν Βουλγαρία ςτθν ταφτιςθ με τθν Γιουγκοςλαβία.77 Ενιςχφει τθν 

ςυγκεκριμζνθ κζςθ, αναφερόμενοσ ςτθν περίπτωςθ του Μενζλαου Γζλε, ο οποίοσ 

ςφμφωνα με τον ίδιο ενϊ εκδθλϊκθκε ανοιχτά υπζρ τθσ Βουλγαρίασ, και ανζπτυξε 

δράςθ ωσ προσ τθν καλλιζργεια του φιλοβουλγαριςμοφ, ζπειτα κατζλθξε θγετικό 

ςτζλεχοσ του ΣΝΟΦ και κατζφυγε ςτθν Λαϊκι Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ.78 

Άποψθ, τθν οποία είναι χριςιμο να αναφζρουμε, πωσ ςυμμερίηεται και ο Λωάννθσ 

Ραπακυριακόπουλοσ, βαςιλικόσ επίτροποσ του ειδικοφ ςτρατοδικείου κατά τθν 

πρϊτθ δίκθ αβάλι-Κάλτςεφ79, αλλά με τθν οποία διαφωνεί θ εφθμερίδα Αγϊνασ, 

το όργανο τθσ ΡΕ Φλϊρινασ του ΚΚΕ, χαρακτθρίηοντασ τον Γζλε «φαςίςτα» και 

όργανο τθσ «ντόπιασ αντίδραςθσ».80    

  Το ΣΝΟΦ και θ ΟΧΑΝΑ κατά τον Κολιόπουλο ιταν «κλάδοι του ίδιου 

δζντρου»81, ενϊ θ δράςθ του πρϊτου δεν κεωροφνταν από τθν Βουλγαρία ωσ 

αντίκετθ προσ τα δικά τθσ ςυμφζροντα82, κζςθ με τθν οποία κα ςυμφωνοφςαν όλοι 

ανεξαιρζτωσ οι ςυγγραφείσ τθσ μεταπολεμικισ περιόδου. Τζλοσ, όςον αφορά ςτουσ 

Σλαβομακεδόνεσ, κεωρεί πωσ ταυτίηονταν με τουσ Γιουγκοςλάβουσ για τουσ ίδιουσ 

λόγουσ που ταυτίηονταν με τουσ Βοφλγαρουσ προπολεμικά, αλλά και μετά το 1941. 

Κατά αυτό τον τρόπο, ο «αυτονομιςμόσ» τουσ ιταν «καιροςκοπικόσ»83, και οι ίδιοι 

με τθν οργάνωςθ τουσ ωσ «Δοφρειο Κππο» των Γιουγκοςλάβων υιοκζτθςαν τον 

«μακεδονιςμό» και οδθγικθκαν ςε «νζα μορφι προδοςίασ κατά τθσ Ελλάδασ».84  
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   Θ επόμενθ μελζτθ, βριςκόμενθ ςε παράλλθλο μικοσ κφματοσ με εκείνθ του 

Κολιόπουλου, είναι εκείνθ του Σπυρίδωνα Σφζτα το 1998 με τίτλο Αυτονομιςτικζσ 

κινιςεισ των ςλαβοφϊνων κατά το 1944, θ ςτάςθ του ΚΚΕ και θ διαφφλαξθ των 

ελλθνο-γιουγκοςλαβικϊν ςυνόρων.85 Μζςα από τθν ανάγνωςθ των πθγϊν που ο 

ίδιοσ χρθςιμοποιεί, το ΣΝΟΦ κεωρείται αποτζλεςμα των διαπραγματεφςεων 

ανάμεςα ςτον Τζμπο και τουσ απεςταλμζνουσ του, με τθν θγεςία των Ελλινων 

κομμουνιςτϊν ςτθν διάρκεια του καλοκαιριοφ του 1943.86 Καταλιγει ζτςι πωσ θ 

ΣΝΟΦ αποτελεί, αποτζλεςμα των επιδιϊξεων τθσ γιουγκοςλαβικισ πλευράσ, 

διατυπϊνοντασ τθν άποψθ πωσ θ ίδρυςθ τθσ, πραγματϊκθκε με ςκοπό τθν 

«εμφφςθςθ εκνικισ ςλαβομακεδονικισ ςυνείδθςθσ ςτουσ ςλαβόφωνουσ τθσ 

ελλθνικισ Μακεδονίασ», όπωσ επίςθσ και τθν ςτρατολόγθςι τουσ ςτο παρτιηάνικο 

κίνθμα με ςκοπό τθν περεταίρω διάδοςθ και ανάπτυξθ των γιουγκοςλαβικϊν 

κζςεων επί του Μακεδονικοφ.87  

Ταυτίηεται δε με μακθματικι ακρίβεια με τισ εξελίξεισ ςτθν γιουγκοςλαβικι 

Μακεδονία, κακϊσ κατά τθν άποψθ αυτι, το ΣΝΟΦ ιδρφεται τθν ίδια χρονικι 

περίοδο που λαμβάνει χϊρα ςτο Jaice τθσ Βοςνίασ θ 2θ ςφνοδοσ του Αντιφαςιςτικοφ 

Συμβουλίου Εκνικισ Απελευκζρωςθσ τθσ Γιουγκοςλαβίασ (A.V.N.O.J.), όπου 

αποφαςίηεται θ ομοςπονδοποίθςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ, ςτθσ οποίασ τα νζα ςφνορα 

κα περιλαμβάνεται και θ Μακεδονία, και τθσ οποίασ ςφμφωνα με τθν εκτίμθςθ του 

ςυγγραφζα τα όρια, δεν κα περιελάμβαναν μόνο το γιουγκοςλαβικό τμιμα.88 Κατά 

τον ίδιο, για τθν ικανοποίθςθ των ςτόχων που είχαν τεκεί ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

ςφνοδο και αφοροφςαν ςτο Μακεδονικό Ηιτθμα, απεςτάλθςαν αμζςωσ μετά τθ 

ςφνοδο του Jaice, ςτρατιωτικοί ςφνδεςμοι (Kiro Georgijevski-Dejan, Petre 
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Novacevski-Pero, Kole Todorovski Kaninski- Koljia, Dobrivoe Radosavlievic-Orce) από 

τθν γιουγκοςλαβικι Μακεδονία ςτουσ παραμεκόριουσ νομοφσ τθσ βόρειασ 

Ελλάδασ, που ιρκαν ςε επαφι με τα ςτελζχθ τθσ οργάνωςθσ ΣΝΟΦ και 

προπαγάνδιςαν τισ κζςεισ τθσ Γιουγκοςλαβίασ επί του Μακεδονικοφ.89 

   Εκτόσ από τα παραπάνω ζργα, τα επόμενα χρόνια ακολοφκθςαν και άλλεσ 

δουλειζσ οι οποίεσ εμπεριείχαν αναφορζσ ςτο ΣΝΟΦ και ςτθν δράςθ των 

Σλαβομακεδόνων χωρίσ ωςτόςο να δίνουν τθν ίδια ζκταςθ και ζμφαςθ ςτα ςχετικά 

γεγονότα, είτε επειδι θ κεματολογία των ζργων αυτϊν ιταν διαφορετικι, είτε γιατί 

δεν είχε ανανεωκεί το επιςτθμονικό ενδιαφζρον για τα επιμζρουσ αυτά ηθτιματα. 

   Πλα τα παραπάνω ζργα ςυνιςτοφν εξελιςςόμενθ ιςτοριογραφικι παράδοςθ, 

που επθρζαςε, επθρεάηει και ενιςχφει, εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, μια 

ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφλλθψθ τθσ περίπτωςθσ ΣΝΟΦ εντόσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ 

ανάγνωςθσ του Μακεδονικοφ Ηθτιματοσ. Πταν κανείσ μελετιςει τα ζργα αυτά, 

όπωσ προαναφζρκθκαν παραπάνω, και φςτερα ζρκει ςε επαφι ι μελετιςει 

επιςταμζνα τθν αγγλικι βιβλιογραφικι παραγωγι -κυρίωσ αυτι που αποτζλεςε 

ςθμείο αναφοράσ τθσ αφιγθςθσ του Μακεδονικοφ Ηθτιματοσ- είναι ςαφζσ πωσ κα 

οδθγθκεί ςε οριςμζνα κρίςιμα ςυμπεράςματα τα οποία κεωροφνται αν μθ τι άλλο 

ςθμαντικά και άξια αναφοράσ. 

   Το 1948, ο  Christopher Montague Woodhouse, μζλοσ, και αργότερα διοικθτισ 

τθσ Βρετανικισ (ςτθν πορεία Συμμαχικισ) Στρατιωτικισ Αποςτολισ ςτθν κατεχόμενθ 

Ελλάδα εξζδωςε βιβλίο υπό τον τίτλο “The Apple o Discord: A Survey of Recent Greek 

Politics in their International Setting”. Στα ελλθνικά μεταφράςτθκε το 1976 ωσ Το 

μιλο τθσ ζριδοσ. Θ ελλθνικι αντίςταςθ και θ πολιτικι των Μεγάλων Δυνάμεων.90 

Αναφερόμενοσ ςτο ΣΝΟΦ, ο ςυγγραφζασ αφινει να εννοθκεί ότι θ ίδρυςι του ιταν 

μάλλον ιδζα (ι προτροπι-υπόδειξθ;) των Βαλκάνιων παρτιηάνων, υπαγόταν 

«κεωρθτικά» ςτο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και προτιμοφςε «να τεκεί κάτω από τθν θγεςία του 

τιτοϊκοφ θγζτθ ςτθ Μακεδονία Τζμπο».91  
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Αναφζρεται ςτθ ςυνζχεια ςε οργανϊςεισ που καταγγζλκθκαν από το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 

ότι προχϊρθςαν ςε ςυνεργαςία με τουσ κατακτθτζσ, ονοματίηοντασ τθν ΥΒΕ και τθν 

ΡΑΟ ωσ «αντίδραςθ Ελλινων τθσ Μακεδονίασ ςτο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ» και ειςάγει το ςχιμα 

αιτιολόγθςθσ-δικαιολόγθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ ωσ δίλθμμα επιλογισ μεταξφ δφο 

επιβουλϊν (Γερμανοί ι ΚΚΕ;)92 που κα αναπαραχκεί επιμελϊσ ςτθν πορεία των 

χρόνων τθσ κυριαρχίασ τθσ εκνικόφρονου παρατάξεωσ ςτα πολιτικά δεδομζνα τθσ 

χϊρασ, τόςο από ακραίουσ εκνικιςτζσ ιςτοριογράφουσ, όςο και από αςτοφσ 

επιςτιμονεσ με πραγματικά υψθλό αίςκθμα ευκφνθσ απζναντι ςτθν επιςτιμθ 

τουσ.93 Ενιςχφοντασ το παραπάνω ςχιμα αποκαλφπτει τον ςκοπό του ΣΝΟΦ: 

«Σκοπόσ τθσ ΣΝΟΦ ιταν να δικαιολογιςει τθν φπαρξθ μιασ αυτόνομθσ Μακεδονίασ, 

μζςα ςε μια νότια ςλαβικι ομοςπονδία». Υιοκετϊντασ τζτοιο ςκοπό το ΣΝΟΦ δεν 

μποροφςε παρά ζχει απζναντί του -τονίηει ο Woodhouse- τθν «εκνικιςτικι κοινι 

γνϊμθ των Ελλινων τθσ Μακεδονίασ ςτο ςφνολό τθσ», «ςτα μάτια τθσ οποίασ θ 

ΣΝΟΦ ιταν μια ςατανικι επινόθςθ του Τίτο και το ΕΑΜ ιταν ςυνεταίροσ του 

ςατανά». Σθμειϊνει βζβαια ότι θ γνϊμθ των «εκνικιςτϊν», «ςτθριηόταν ςε φιμεσ, 

για ςυμφωνία μεταξφ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και βουλγαρικϊν αρχϊν να παηαρζψουν μυςτικά 

τθν ανεξαρτθςία τθσ Μακεδονίασ, όταν κα ζλθγε θ Κατοχι». Οι φιμεσ, για τισ 

οποίεσ «οι θγζτεσ του ΕΑΜ βρζκθκαν αναγκαςμζνοι να καταβάλουν μεγάλεσ 

προςπάκειεσ για να τισ διαψεφςουν», δεν είχε ςθμαςία αν ιταν αλθκινζσ ι όχι και 

το γεγονόσ ιταν τελικά «ότι ο κόςμοσ τισ  πίςτευε», κι αυτό «ιταν αρκετό για να 

ταυτίςει το ΕΑΜ με τον εχκρό, που υπερτεροφςε ανάμεςα ςτουσ Ζλλθνεσ τθσ 

Μακεδονίασ».94 

Ο ίδιοσ κατακζτει νζα κρίςθ για το ΣΝΟΦ τθσ περιόδου των αρχϊν του 1944, 

όταν «ο κομμουνιςμόσ εξαπλωνόταν ραγδαία ςτα Βαλκάνια», τότε που 

«Βουλγαρικά ςτρατεφματα  είχαν ιδθ καταλάβει τθν Φλϊρινα, τθν Καςτοριά και τθν 

Ζδεςςα», ενϊ θ «υπόλοιπθ Δυτικι Μακεδονία ιταν εκτεκειμζνθ ςτον κίνδυνο να 
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καταλθφκεί από τθν SNOF, τθν οργάνωςθ του ςλαβόφωνου αυτονομιςτικοφ 

κινιματοσ, το όποιο οφτε το ΚΚΕ δεν μποροφςε να αναχαιτίςει».95 

Ενδιαφζρον τζλοσ ζχει και θ παρουςίαςθ τθσ ιδεολογίασ και των αιςκθμάτων 

των μελϊν του ΣΝΟΦ, αλλά και τθσ άποψθσ των Ελλινων εκνικιςτϊν για το ΣΝΟΦ, 

όπωσ τθν προςφζρει ο ίδιοσ ο Woodhouse ςτο μζροσ του κειμζνου του που 

αφθγείται  τθν φυγι του Γκότςε ςτθ γιουγκοςλαβικι Μακεδονία: 

   Σφμφωνα με τον ίδιο τον Woodhouse: «Ρζρα από τα γιουγκοςλαβικά ςφνορα, 

βριςκόταν θ ανυπολόγιςτθ δφναμθ τθσ SNOF, ζνασ από τουσ θγζτεσ τθσ όποιασ, ο 

Γκότςεφ, είχε δφο φορζσ ςταςιάςει κατά τθσ θγεςίασ του ΕΛΑΣ. Τα αιςκιματα των 

ςλαβόφωνων Μακεδόνων ζκλιναν πολφ περιςςότερο προσ οποιαδιποτε 

γιουγκοςλαβικι αρχι, παρά προσ οποιαδιποτε ελλθνικι, ζςτω και αν είχαν και οι 

δυο τθν ίδια ιδεολογία, επειδι, για τον Μακεδόνα, εκείνο που είχε ςθμαςία ιταν όχι 

θ ιδεολογία, αλλά θ προςωπικι του βεντζτα που τον χϊριηε από τουσ Ζλλθνεσ. Για 

να υπογραμμίςει, κα ζλεγε κανείσ, τθν θκικι πλευρά, ο ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ 

"Ελεφκερθ Γιουγκοςλαβία" είχε αρχίςει εκπομπζσ ςτθ μακεδονικι γλϊςςα από τισ 

22 Σεπτεμβρίου. Για τουσ Ζλλθνεσ εκνικιςτζσ, δεν υπιρχε περιςςότερθ διαφορά 

ανάμεςα ςτθν SNOF και ςτον Τίτο από όςθ ανάμεςα ςτον Τίτο και ςτθν ΕΣΣΔ».96  

Το 1950, εκδίδεται το βιβλίο τθσ Elizabeth Barker, με τίτλο “Macedonia: Its place 

and their future”. Επανεκδόκθκε το 1980 και ςτα ελλθνικά μεταφράςτθκε το  1996 

ωσ Θ Μακεδονία ςτισ διαβαλκανικζσ ςχζςεισ και ςυγκροφςεισ.97 Θ Barker, 

παραπζμποντασ ςτο βιβλίο του Woodhouse, ζχοντασ όμωσ ςαφϊσ γνϊςθ και των 

επιχειρθμάτων του Τζμπο (κακϊσ παραπζμπει ςε ομιλίεσ του που 

πραγματοποιικθκαν κατά το 1948, ςε διάφορα όργανα του ΚΚΓ, ςτισ οποίεσ ο 

τελευταίοσ αφιζρωνε το μζγιςτο μζροσ τουσ ςε αφιγθςθ, επεξιγθςθ, δικαιολόγθςθ 

των ενεργειϊν του ωσ απεςταλμζνου του Τίτο ςτθ γιουγκοςλαβικι Μακεδονία κατά 

τα ζτθ 1943-44), κατακζτει μια αρκετά ξεκάκαρθ αφιγθςθ για το ηιτθμα:  

«*…+ ο Τζμπο, ειδικόσ απεςταλμζνοσ του Τίτο, αφοφ αναδιοργάνωςε το ανταρτικό 

κίνθμα ςτθ γιουγκοςλαβικι Μακεδονία *…+ πζραςε τα ςφνορα και ςυναντικθκε με 
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 Ελίηαμπεκ Μπάρκερ, Θ Μακεδονία ςτισ διαβαλκανικζσ ςχζςεισ και ςυγκροφςεισ, μτφρ. Άννα 

Κολιοποφλου, Ραρατθρθτισ, Κεςςαλονίκθ 1996. 



33 
 

τουσ Ζλλθνεσ Κομμουνιςτζσ. Στόχοσ του ιταν να πείςει τουσ Ζλλθνεσ να οργανϊςουν 

χωριςτζσ ανταρτικζσ μονάδεσ, φυςικά υπό κομμουνιςτικι θγεςία. Οι Ζλλθνεσ 

Κομμουνιςτζσ ςυμφϊνθςαν, μάλλον επιφυλακτικά, και ακολοφκθςε θ δθμιουργία 

του ΣΝΟΦ (Σλαβομακεδονικό Εκνικοαπελευκερωτικό Μζτωπο), περί του οποίου δεν 

ζγινε δθμοςίωσ λόγοσ παρά μόνον αρκετοφσ μινεσ αργότερα».98 

Θ ιςτορικι λοιπόν κατάκεςθ τθσ Barker, υποβοθκοφμενθ από τθν προγενζςτερθ 

αφιγθςθ Woodhouse, παρουςίαηε τθν ίδρυςθ του ΣΝΟΦ, ωσ ςχζδιο του Τζμπο, για 

τθν υλοποίθςθ του οποίου «πείςκθκαν» οι Ζλλθνεσ Κομμουνιςτζσ και το 

εφάρμοςαν «μάλλον επιφυλακτικά» *ςτο πρωτότυπο (ςελ. 110): “probably 

reluctantly”].  

Το 1964, ο  Ευάγγελοσ Κωφόσ παρουςίαςε όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, τθ 

μελζτθ του “Nationalism and Communism in Macedonia”.99 Για τον Κωφό, ζνα από 

τα ςθμεία ςτα οποία εςτιάςτθκε ο Τζμπο κατά τθν επίςκεψι του ςτθν ελλθνικι 

Μακεδονία -πρϊτθ επίςθμθ παρζμβαςθ του ΚΚΓ ςτο ελλθνικό κομμουνιςτικό 

κίνθμα- ιταν «να πείςει τουσ Ζλλθνεσ κομμουνιςτζσ να επιτρζψουν τουσ Μακεδόνεσ 

Κομμουνιςτζσ τθσ Γιουγκοςλαβίασ να οργανϊςουν τουσ Σλαβόφωνουσ Ζλλθνεσ υπό 

ανεξάρτθτθ διοίκθςθ».100 Οι Ζλλθνεσ κομμουνιςτζσ αρνικθκαν και αντ’ αυτοφ 

«ςυμφϊνθςαν να οργανϊςουν τουσ Σλαβόφωνουσ ωσ ζνα αναπόςπαςτο τμιμα του 

ΕΛΑΣ και να κζςουν ςε πραγματικι εφαρμογι τθν αρχι των “ίςων 

δικαιωμάτων”».101 Μετά τθν επίςκεψθ Τζμπο, ςυνεχίηει ο Κωφόσ, παραπζμποντασ 

τϊρα ςτον Woodhouse, ο αρικμόσ των «Σλαβο-Μακεδόνων» που ενϊνονταν με το 

ΕΑΜ-ΕΛΑΣ αυξικθκε ουςιαςτικά, «όπωσ *αυξικθκε ουςιαςτικά+ και θ πίεςι τουσ 

ςτθν θγεςία του ΚΚΕ να χορθγιςει ς’ αυτοφσ τθν άδεια να ςχθματίςουν δικζσ τουσ 

ανεξάρτθτεσ μονάδεσ».102 Το αίτθμά τουσ ικανοποιικθκε κατά το ιμιςυ «όταν 

δόκθκε άδεια για το ςχθματιςμό του ΣΝΟΦ». «Θ ίδρυςθ του ΣΝΟΦ», ςυμπλθρϊνει 

ο Κωφόσ, «επιτράπθκε *“was allowed”, ςτο κείμενο+ μόνο όταν ζγινε κακαρό ότι κα 

παρζμενε υπό τθ διοίκθςθ του ΕΑΜ και κα πολεμοφςε, μαηί με τον ΕΛΑΣ, για τθν 
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εγκακίδρυςθ κομμουνιςτικοφ κακεςτϊτοσ ςτθν Ελλάδα ςτο οποίο οι “Σλαβο-

Μακεδόνεσ” κα απολάμβαναν ίςα δικαιϊματα».103  

Ραρόλο που ο Κωφόσ είναι ςαφϊσ πιο προςεκτικόσ από Woodhouse και Barker 

κατά τθν καταγραφι τθσ αφιγθςισ του ςχετικά με τθν ίδρυςθ του ΣΝΟΦ, με τθ 

ςθμείωςι του ότι θ ίδρυςθ του ΣΝΟΦ «επιτράπθκε» ι «ζγινε αποδεκτι» μετά από 

πίεςθ «χοριγθςθσ άδειασ», αφινει να εννοθκεί ότι θ ίδρυςθ του ΣΝΟΦ δεν ιταν 

μια πολιτικι πρωτοβουλία «από τα πάνω», από τθν θγεςία του κομμουνιςτικοφ 

κινιματοσ που ενδεχομζνωσ εκκινοφςε από ςυγκεκριμζνεσ ςκοπιμότθτεσ, αλλά 

απόρροια πίεςθσ «από τα κάτω», από τθ μάηα των «Σλαβο-Μακεδόνων» (οι οποίοι, 

ςφμφωνα και με τουσ τρεισ προαναφερκζντεσ μελετθτζσ, λάμβαναν τουλάχιςτον 

υπόψθ τουσ τισ πολιτικζσ που πρόκρινε το ΚΚΓ ςτθ γιουγκοςλαβικι Μακεδονία, ενϊ 

μζροσ τουσ τισ αςπάηονταν και τισ υιοκετοφςαν) να τουσ δοκεί άδεια αυτόνομων 

κινιςεων. Θ ςυμπλθρωματικι παρατιρθςθ που κάνει ο Κωφόσ, και διαφοροποιεί 

τθ ςυλλογικι του ςε ςχζςθ τουσ άλλουσ δφο ςυναδζλφουσ του, ότι δθλαδι θ 

ίδρυςθ του ΣΝΟΦ ζγινε κάτω από ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ είναι πολφ 

ςθμαντικι, δεν τον απομακρφνει όμωσ από τθν απορρζουςα  ι υπονοοφμενθ κζςθ 

των προθγοφμενων ςυλλογιςμϊν του. 

Γενικότερα, μποροφμε να ποφμε ότι αίτθμα «χοριγθςθσ άδειασ», υπονοεί 

οργανωμζνθ οντότθτα που τθν υποβάλλει δι’ εκπροςϊπων τθσ ι ζναν τρίτο 

διαμεςολαβθτι, ο οποίοσ τθν υποβάλλει για λογαριαςμό μιασ οργανωμζνθσ 

οντότθτασ, που τον εξουςιοδοτεί ι ςτθν περίπτωςθ μιασ μθ οργανωμζνθσ 

οντότθτασ,  ζναν διαμεςολαβθτι που κεωρεί ο ίδιοσ ότι αντιπροςωπεφει και κατ’ 

αυτόν τον τρόπο εκπροςωπεί το αίτθμα εξουςιοδότθςθσ τθ μθ οργανωμζνθσ 

οντότθτασ.  Το να γίνει «αποδεκτι», το να επιτραπεί δθλαδι από ζναν οργανιςμό θ 

«χοριγθςθ άδειασ» ςε αίτθμα μιασ μθ οργανωμζνθσ οντότθτασ, ςθμαίνει τθν 

αποδοχι εκ μζρουσ του παραπάνω οργανιςμοφ και τθν αναγνϊριςθ τθσ υπόςταςθσ 
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 Στο ίδιο. 

Το ότι το ΚΚΕ πιρε «απόφαςθ να επιτρζψει τον ςχθματιςμό ενόσ πολιτικοφ οργανιςμοφ *ΣΝΟΦ+ 

*…+», ακολουκείται από τον Κωφό και ςτα επόμενα ςχετικά με το κζμα κείμενά του. Βλ. ενδεικτικά, 

Evangelos Kofos,  “The impact of the Macedonian Question on civil conflict in Greece, 1943-1949”, 

ςτο  John  Iatrides, Linda Wrigley (eds.), Greece at the Crossroads: The Civil War and its legacy, The 

Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania 1995, ς. 283.  
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του διαμεςολαβθτι, κακϊσ επίςθσ και επιπρόςκετα τθν εκχϊρθςθ δικαιωμάτων 

ελζγχου επί τθσ πρακτικισ και διαχείριςθσ τθσ όλθσ διαδικαςίασ.   

Το 1971 δθμοςιοποιείται θ μελζτθ των Stephen Palmer και Robert King με τίτλο 

“Yugoslav Communism and the Macedonian Question”.104 Οι Palmer και King 

γράφουν για προςπάκεια του Τζμπο να επεκτείνει τθν κυριαρχία του ΚΚΓ και ςτθν 

ελλθνικι Μακεδονία, εκεί όπου θ επιρροι των Βουλγάρων 

πρακτόρων/αντιπροςϊπων (“Bulgarian agents”) ιταν ςθμαντικι και επικίνδυνθ και 

για τα ςχζδια του ΚΚΓ εντόσ τθσ γιουγκοςλαβικισ Μακεδονίασ. Ο Τζμπο τότε 

πρότεινε «ότι κα ιταν καλό να επιτραπεί ςε πράκτορεσ/αντιπροςϊπουσ του Τίτο 

(“Tito’s agents”) να οργανϊςουν και να κακοδθγιςουν τουσ Σλάβουσ τθσ 

Ελλάδασ».105 Οι Ζλλθνεσ, ςυνεχίηουν οι Palmer και King παραπζμποντασ ςτον 

Woodhouse, αρνικθκαν, αλλά ο Τζμπο «παρακίνθςε/προζτρεψε (“did induce”)» τθν 

θγεςία του ΕΛΑΣ «να επιτρζψει τθν οργάνωςθ των Ελλινων Σλάβο-Μακεδόνων ςε 

ζνα Σλαβικό Εκνικό Απελευκερωτικό Μζτωπο (ΣΝΟΦ)».106 

Φαίνεται λοιπόν πωσ οι Woodhouse, Barker107 και Κωφόσ ιταν αυτοί που 

κακιζρωςαν μια ςτακερι ιςτοριογραφικι κζςθ ςχετικά με τθν ίδρυςθ του ΣΝΟΦ. 

Τουσ ακολοφκθςαν απλά πολλοί μεταγενζςτεροι επιςτιμονεσ μελετθτζσ. Ενδεικτικά 

μποροφμε να ανιχνεφςουμε τθν επίδραςθ ςτον Κολιόπουλο που ςθμειϊνει: 

«Σφμφωνα με ςφγχρονεσ εκτιμιςεισ, θ κομμουνιςτικι θγεςία του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ 

ζδωςε τθν ςυγκατάκεςι τθσ ςτθν ίδρυςθ του ΣΝΟΦ  και ωσ παραχϊρθςθ προσ τουσ 

Γιουγκοςλάβουσ Κομμουνιςτζσ, αλλά και για να προςελκφςει τουσ Σλαβομακεδόνεσ 

τθσ περιοχισ, *…+.».108 Ριο εμφατικόσ ο Σφζτασ κα γράψει: «*…+ προωκθτισ των 

γιουγκοςλαβικϊν κζςεων ςτο Μακεδονικό υπιρξε το ΣΝΟΦ (Σλαβομακεδονικό 
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 Stephen Palmer - Robert King, Yugoslav Communism and the Macedonian Question, Archon Books, 

New York 1971. 
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 Π.π., ς. 97. 
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 Οι Woodhouse και Barker (όπωσ είδαμε παραπάνω και για τον Κωφό) δεν κα διαφοροποιθκοφν 

ουςιαςτικά -ςχετικά με το αναφερόμενο ηιτθμα- και ςτισ επόμενεσ μελζτεσ τουσ. Βλ. ενδεικτικά,  
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 Λωάννθσ Κολιόπουλοσ, ό.π., ς. 117. 
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Λαϊκό Απελευκερωτικό Μζτωπο) που ιδρφκθκε τον Οκτϊβριο του 1943 ςτθν 

Καςτοριά και το Νοζμβριο ςτθ Φλϊρινα μετά από πρωτοβουλία του Tempo».109 

Νεότεροι ερευνθτζσ, ακολουκϊντασ τϊρα τουσ Κολιόπουλο και Σφζτα κα 

υιοκετιςουν ςε μεγάλο βακμό αντίςτοιχθ κζςθ ςχετικά με τθν ίδρυςθ του ΣΝΟΦ. 

Συγκεκριμζνα, οι Marinov και Vezenkov το 2014, ςε άρκρο τουσ με τίτλο 

‘’Communism and nationalism in the Balkans: Marriage of convenience or mutual 

attraction?’’, κα υποςτθρίξουν ότι αν και θ ιδζα του Βαλκανικοφ Στρατθγείου που 

πρότεινε ο Τζμπο απζτυχε, εντοφτοισ αυτόσ «κατάφερε να “εξάγει” το Μακεδονικό 

εκνικό απελευκερωτικό κίνθμα». Τθν άποψθ αυτι ςτθρίηουν, παραπζμποντασ 

αποκλειςτικά ςε Σφζτα και Κολιόπουλο, ςτθν αποδοχι ότι «μετά τθ ςυνάντθςθ» του 

Τζμπο με θγζτεσ από το ΚΚΕ και τον ΕΛΑΣ, «αυτοί οι θγζτεσ ςυμφϊνθςαν ςτθν 

ίδρυςθ ςυγκεκριμζνου Σλαβο-Μακεδονικοφ Εκνικοφ Απελευκερωτικοφ Μετϊπου 

(SNOF) ςτο δυτικό κομμάτι τθσ ελλθνικισ Μακεδονίασ.»110 

Είναι λοιπόν εμφανισ θ υποςτιριξθ -και θ διαδοχι υποςτιριξθσ- ενόσ 

επιχειριματοσ που ορίηει το ΣΝΟΦ ωσ παραχϊρθςθ του ΚΚΕ προσ ςτισ 

γιουγκοςλαβικζσ επιταγζσ.  

Για να μπορζςει να ελεγχκεί το παραπάνω επιχείρθμα, απαιτείται μια γενικότερθ 

ζρευνα ςτθν πολιτικι του ΚΚΕ κατά τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο και μια ζρευνα τθσ 

πολιτικισ που όριηε τισ παρεμβάςεισ του γιουγκοςλαβικοφ κομμουνιςτικοφ 

κόμματοσ ςτισ ελλθνικζσ υποκζςεισ. Επειδι τζτοιο εγχείρθμα κα απαιτοφςε μια 

ξεχωριςτι ίςωσ μελζτθ ςε ςχζςθ με τθ δικι μασ εργαςία, κα προςπακιςουμε να 

περιοριςτοφμε ςτισ πτυχζσ εκείνεσ τθσ πολιτικισ του ΚΚΕ κατά τθ ςυγκεκριμζνθ 

περίοδο, που μπορεί να φωτίςουν ενδεχομζνωσ τα κίνθτρα τθσ απόφαςισ του για 
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τθν ίδρυςθ του ΣΝΟΦ. Κα ςτακοφμε επίςθσ, πάλι περιοριςτικά και εςτιαηόμενοι 

ςτα ςχετικά με το κζμα μασ, και ςτα γενικά χαρακτθριςτικά τθσ παρζμβαςθσ Τζμπο 

και τισ ιςτοριογραφικζσ καταγραφζσ τθσ, που εκκινοφν ςυνικωσ από τα δικά του 

κυρίωσ κείμενα, αναφορζσ και μελετιματα. 

 

2.2  Η «άποψθ» Σζμπο και θ ιςτοριογραφικι κυριαρχία τθσ 

 

Το ελλθνικό κομμουνιςτικό κόμμα, από τθν περίοδο τθσ ζναρξθσ του πολζμου 

είχε χάςει κάκε επαφι με τθν ΚΔ. Τθν άνοιξθ του 1943, ο Στάλιν και οι ςτενοί 

ςυνεργάτεσ του προχϊρθςαν ςτθ διάλυςθ τθσ Κομιντζρν. Κεωροφςαν ότι κατ’ 

αυτόν τον τρόπο κα κακθςφχαηαν τουσ Δυτικοφσ Συμμάχουσ τουσ και κα ενίςχυαν 

τθν αντιαξονικι ςυμμαχία. Ταυτόχρονα θ Μόςχα προςπάκθςε να αναδιαρκρϊςει 

τισ ςοβιετικζσ ςχζςεισ με τον διεκνι κομμουνιςμό. Το ΚΚΕ δεν μπόρεςε και για το 

επόμενο διάςτθμα να αποκαταςτιςει δεςμοφσ με τθ Μόςχα, παρά μόνο το 

καλοκαίρι του επόμενου ζτουσ. Το ΚΚΕ λοιπόν, ιταν το κομμουνιςτικό εκείνο κόμμα 

τθσ βαλκανικισ που δραςτθριοποιικθκε κατά το μζγιςτο μζροσ τθσ κατοχισ, 

ανεξάρτθτα από διεκνζσ κακοδθγθτικό κζντρο του κομμουνιςτικοφ κινιματοσ.111  

Στισ 2 Λουνίου 1943, το Ρολιτικό Γραφείο (ΡΓ) του ΚΚΕ ανακοίνωςε τθ διάλυςθ 

τθσ ΚΔ και ενθμζρωςε ότι «παφει πλζον να είναι και να τιτλοφορείται ελλθνικό 

τμιμα τθσ Κομμουνιςτικισ Διεκνοφσ»112, ενϊ ταυτόχρονα κάλεςε τα μζλθ και τουσ 

οπαδοφσ του ΚΚΕ «να ρίξουν όλεσ τουσ τισ προςπάκειεσ ςτθ ςυνζνωςθ όλων των 

εκνικϊν δυνάμεων για τθ ςυντριβι των γερμανϊν, ιταλϊν και βουλγάρων 

κατακτθτϊν μασ, για τθν απελευκζρωςθ του ελλθνικοφ λαοφ».113 Τθν ίδια μζρα, 

απόφαςθ τθσ Κεντρικισ του Επιτροπισ, ςυνοδευτικι τθσ ανακοίνωςθσ, αναδείκνυε 

τα νζα δεδομζνα, ςθμείωνε ότι το ΚΚΕ ζμπαινε ςε μια «καινοφργια πιο υπεφκυνθ 

ςταδιοδρομία, που το φορτϊνει με ιςτορικά δθμιουργικά κακικοντα, ςαν 
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ανεξάρτθτθσ και βαςικισ πολιτικισ δφναμθσ τθσ Ελλάδασ».114 Απευκυνόταν «ς’ 

ολόκλθρο τον ελλθνικό λαό, τα εκνικά κόμματα και τισ οργανϊςεισ του» για να 

υπομνιςει ότι «αν ίςαμε τϊρα θ φπαρξθ του κεςμοφ τθσ Κομμουνιςτικισ Διεκνοφσ» 

ζδινε ς’ αυτά ζνα πρόςχθμα μθ ςυνζνωςθσ των δυνάμεϊν τουσ ςτον «κοινό αγϊνα 

τθσ εκνικισ απελευκζρωςθσ», θ διάλυςθ τθσ ΚΔ ζδειχνε πλζον «περίτρανα τθν 

ειλικρίνεια τθσ πολιτικισ των κομμουνιςτϊν» και ιταν «το κατθγορθματικό 

πρόςταγμα να παραμερίςουν τισ άλλεσ διαφορζσ τουσ και να ενϊςουμε τισ 

δυνάμεισ κατά του κοινοφ εχκροφ».115 Στα τζλθ του ίδιου μινα ςτάλκθκε γράμμα εκ 

μζρουσ του ΡΓ του ΚΚΕ, υπογεγραμμζνο από τον Γραμματζα Γεϊργιο Σιάντο, 

απευκυνόμενο ςτουσ «δθμοκρατικοφσ αρχθγοφσ» των «δθμοκρατικϊν κομμάτων», 

με το οποίο δθλωνόταν θ αποδοχι εκ μζρουσ του ΚΚΕ του «ςυμφϊνου» -«ςε 

πολλαπλά ςθμεία του»- των δθμοκρατικϊν κομμάτων, «που αφορά τθν διευκζτθςιν 

του εςωτερικοφ ηθτιματοσ», και θ προκυμία του «να διακζςθ εισ μίαν ειλικρινι 

ςυνεργαςίαν με τα δθμοκρατικά κόμματα όλασ του τασ υλικάσ και θκικάσ 

δυνάμεισ», τρζφοντασ τθν πεποίκθςθ ότι «από τθν ςφμπραξιν αυτιν κα προκφψθ θ 

βάςισ μιασ πλθρεςτζρασ αμοιβαίασ κατανοιςεωσ και μιασ πλατυτζρασ μελλοντικισ 

ςυνεννοιςεωσ και ςυνεργαςίασ δια το καλόν του τόπου».116  

Στισ 5 Λουλίου υπογράφθκε ςυμφωνθτικό μεταξφ ΕΑΜ, ΕΛΑΣ και αντιπροςϊπων 

του Γενικοφ Στρατθγείου Μζςθσ Ανατολισ που προζβλεπε τθν δθμιουργία Γενικοφ 

Στρατθγείου των «εκνικϊν οργανϊςεων» με ςυμμετοχι ςυνδζςμου Βρετανοφ 

αξιωματικοφ εξουςιοδοτθμζνου από το Στρατθγείο Μζςθσ Ανατολισ. Αντίςτοιχο 

ςυμφωνθτικό υπζγραψε και ο ΕΔΕΣ λίγεσ μζρεσ μετά.117 Ρροσ ενθμζρωςθ των 

μονάδων του ΕΛΑΣ -«προσ άπαντασ τουσ αντάρτασ»- και των πολιτικϊν 

οργανϊςεων του ΕΑΜ, ςτάλκθκε από το Γενικό Στρατθγείο του ΕΛΑΣ αντίγραφο του 

Συμφωνθτικοφ και διαβιβαςτικι διαταγι, υπογραμμζνθ από τουσ Σαράφθ, 

Βελουχιϊτθ και Σαμαρινιϊτθ, ςτθν οποία, μεταξφ άλλων, εμφανι κζςθ κατείχε θ 

παραίνεςθ να αναγνωςτοφν ςωςτά  οι επιλεγείςεσ εκ μζρουσ του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ 
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ςυμμαχικζσ πολιτικζσ-φιλίεσ και θ ςκοπιμότθτα αυτϊν των επιλογϊν: «*…+ 

παρακαλοφμεν όπωσ καταβλθκι προςπάκεια ίνα κατανοθκεί παρά πάντων ότι 

είμεκα Σφμμαχοι των Άγγλων και των Θνωμζνων Εκνϊν εν γζνει και ότι οφείλομεν 

να διατθρϊμεν φιλικωτάτασ ςχζςεισ μετ’ αυτϊν προσ το ςυμφζρον του κοινοφ 

αγϊνοσ αποφεφγοντασ δια παντόσ τρόπου πάςαν πράξιν ι εκδιλωςιν ιτισ ικελεν 

διαταράξει τθν απολφτωσ φιλικιν ατμόςφαιραν ιτισ διζπει τασ μετ’ αυτϊν ςχζςεισ 

μασ».118 Τθν παραίνεςθ ακολουκοφςε, κλείνοντασ τθ διαταγι, υψθλι δόςθ 

αποφαςιςτικότθτασ, μια ξεκάκαρθ ςτθν ουςία υπόδειξθ τθσ νζασ πορείασ που είχε 

πρόκεςθ να ακολουκιςει το εκνικοαπελευκερωτικό εκείνο κίνθμα που 

δθμιουργικθκε με κφριο κορμό το Κομμουνιςτικό Κόμμα Ελλάδασ: «Διατεκειμζνοι 

να εφαρμόςωμεν το Συμφωνθτικόν όχι μόνο τφποισ, αλλά και εν όλθ τθ ευρφτθτι του 

πνεφματοσ, όπερ κα τείνθ να δθμιουργιςθ ζναν Ενιαίον Ελλθνικόν Στρατόν 

αγωνιηόμενον κατά των κατακτθτϊν ςυμφϊνωσ προσ τασ οδθγίασ του Στρατθγείου 

Μζςθσ Ανατολισ, καλοφμεν όπωσ καταβάλθτε πάςαν προςπάκειαν δια τθν 

ανάπτυξιν φιλικϊν ςχζςεων αποτεινόμενοι προσ θμάσ δια πάςαν παράβαςιν των 

άλλων οργανϊςεων και ομάδων, αίτινεσ δεν ικελον κανονιςκι υπό των κοινϊν 

τοπικϊν Αρχθγείων και αποφεφγοντεσ τθν λιψιν οιουδιποτε μζςου βίασ, όπερ δεν 

είμεκα διατεκειμζνοι να επιτρζψωμεν.»119 

Κρίνοντασ τθ νζα αυτι πολιτικι γραμμι, ο τότε Γραμματζασ του ΕΑΜ Κανάςθσ 

Χατηισ, κα γράψει ςε μεταγενζςτερο χρόνο, πωσ ςτθν πραγματικότθτα βάςει των 

νζων δεδομζνων, εντόσ των οποίων εντάςςει τθ μαηικοποίθςθ του ΚΚΕ 

(διπλαςιαςμόσ των μελϊν του από τθ 2θ Συνδιάςκεψθ ζωσ τον Λοφνιο του 1943) και 

το πρόγραμμα Λαϊκισ Δθμοκρατίασ (που για τον ίδιο «δεν ιταν αςτικι δθμοκρατία, 

οφτε όμωσ και εξουςία τθσ εργατικισ τάξθσ και του εργαηόμενου λαοφ»), το ΚΚΕ 

απεμπόλθςε τθν επανάςταςθ και «το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ μετατρεπόταν ςε αποκλειςτικά 

αντιςταςιακι οργάνωςθ, βοθκθτικι ςτον πόλεμο που ζκαναν οι ςφμμαχοι ενάντια 

ςτον επικετικό Άξονα».120 
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Τθν εποχι εκείνθ ακριβϊσ, παρουςιάςτθκε και ο Τζμπο για να διαπραγματευκεί 

τισ προτάςεισ του με τθν θγεςία του ΚΚΕ. Θ παρουςία του Τζμπο, αναβίωνε μνιμεσ 

του παρελκόντοσ, κακϊσ ζφερνε ςτο προςκινιο το Μακεδονικό ηιτθμα, για το 

οποίο το ΚΚΕ είχε υποχρεωκεί να πάρει ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ, υφιςτάμενο μφριεσ 

διϊξεισ και αποκλειςμοφσ. Τϊρα πλζον δεν υπιρχε θ ΚΔ για να επανακακορίςει 

δεςμευτικζσ ςτάςεισ, και το ΚΚΕ είχε αποφαςίςει να προχωριςει ςε πολιτικζσ 

ςυμμαχίεσ με τουσ «δθμοκρατικοφσ αρχθγοφσ» και αντιαξονικζσ ςυνεργαςίεσ με τισ 

άλλεσ «εκνικζσ οργανϊςεισ» για τθ δθμιουργία «ενιαίου Ελλθνικοφ Στρατοφ», 

αγωνιηόμενου «ςυμφϊνωσ προσ τασ οδθγίασ του Στρατθγείου Μζςθσ Ανατολισ», 

δθλαδι των Βρετανϊν, θ κυβζρνθςθ των οποίων είχε υπό τθν υψθλι προςταςία και 

φιλοξενία τθσ τθν εξόριςτθ βαςιλικι ελλθνικι κυβζρνθςθ, για τθν επάνοδο και 

εγκακίδρυςθ τθσ οποίασ ςτθ μεταπολεμικι ελλθνικι ςκθνι αγωνιηόταν 

ςυςτθματικά και επίμονα ο ίδιοσ ο πρωκυπουργόσ τθσ.121 Για το ΚΚΕ το Μακεδονικό 

Ηιτθμα, ιδθ από το 1935, ιταν ηιτθμα δικαιωμάτων μίασ εκ των «εκνικϊν 

μειονοτιτων», τθσ μειονότθτασ δθλαδι των «Σλαβομακεδόνων», ι των 

«Μακεδόνων», όπωσ το ΚΚΕ τουσ αποκαλοφςε κακ’ όλο τον μεςοπόλεμο, που 

ςταδιακά κα αναφζρονταν ωσ «ςλαυόγλωςςοι μακεδόνεσ» (8θ Ολομζλεια, Λαν. 

1942)122, ι «ςλαβόφωνοι Μακεδόνεσ» (2θ Συνδιάςκεψθ, Δεκ. 1942).123  

Τον Αφγουςτο του 1943, το ςτζλεχοσ του ΚΚΕ Γιάννθσ Ηεφγοσ αναφζρκθκε, ςε 

κείμενό του ςτθν Κομμουνιςτικι Επικεϊρθςθ124, ςτθ «ςλαυϊκι μειονότθτα τθσ 

Δυτικισ Μακεδονίασ», που όπωσ ςθμείωςε εμφατικά ο ίδιοσ ιταν «αςιμαντθ 

ποςοτικά» και «αγωνίηεται κι αυτι ςτισ γραμμζσ του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ αδελφωμζνθ με όλο 

τον ελλθνικό λαό, ενάντια ςτουσ γερμανοϊταλοφσ και τουσ βοφλγαρουσ 
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επιδρομείσ125», επαναλαμβάνοντασ ταυτόχρονα τισ κζςεισ που είχε προβάλει το ΚΚΕ 

ιδθ από το μεςοπόλεμο, ότι δθλαδι, ςτθν «ελλθνικι Μακεδονία δεν υπάρχει πια το 

ανακάτεμα που υπιρχε πριν το 1922 *…+ *και θ ανταλλαγι πλθκυςμϊν+ άλλαξε 

ριηικά τθν εκνολογικι ςφνκεςθ τθσ ελλθνικισ Μακεδονίασ που ζγινε ελλθνικι όςο 

και οποιαδιποτε άλλθ επαρχία τθσ παλιάσ Ελλάδασ».126 

Ραρά τθ βεβαιότθτα που εξζφραηε θ κζςθ του Ηεφγου για κοινι ςυμπόρευςθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ μειονότθτασ με το εαμικό κίνθμα, θ πραγματικότθτα ζδειχνε κάπωσ 

διαφορετικι. Οι πιζςεισ ι οι υποςχζςεισ των κατακτθτϊν είχαν ιδθ επθρεάςει ζνα 

κομμάτι τθσ και το ζςτρεψαν εναντίον του κινιματοσ, ενϊ θ παρουςία παρτιηάνων 

ςτα ελλθνικά μεκοριακά βουνά, αλλά και θ ίδια θ εμφάνιςθ και οι προτάςεισ του 

Τζμπο ζγειραν ηθτιματα αναηωπφρωςθσ του «μακεδονικοφ εκνικιςμοφ».  

Αυτά τα δεδομζνα οδιγθςαν πολφ γριγορα το ΚΚΕ, ςτο να εντατικοποιιςει τισ 

προςπάκειεσ διείςδυςισ του ς’ αυτόν τον πλθκυςμό, με ςτόχο τθν ζνταξι του ςτο 

εαμικό εκνικοαπελευκερωτικό κίνθμα, απομονϊνοντάσ τον ζτςι από τισ όποιεσ 

δυνατότθτεσ προςεταιριςμοφ του από αλλότριουσ διεκδικθτζσ. Για το ΚΚΕ, ο 

παραπάνω πλθκυςμόσ, που καταγραφόταν πλζον ωσ «Σλαβομακεδονικι 

μειονότθτα»127, αποτελοφςε τθν κρίςιμθ μάηα πάνω ςτθν οποία κα βάςιηε και κα 

επζκτεινε τθν ιςχφ του  ςτθν ςυγκεκριμζνθ εκείνθ περιοχι των ςυνόρων. 

Ο Τζμπο, το καλοκαίρι του 1943, αποτφγχανε να πείςει και το ΚΚΕ να 

ςυμμετάςχει ςτθν ίδρυςθ Κοινοφ Βαλκανικοφ Στρατθγείου. Κεωροφςε, και το είχε, 

ςθμειϊνει ο ίδιοσ, υποςτθρίξει μπροςτά ςτουσ αντιπροςϊπουσ του ΚΚΕ και του ΚΚΒ, 

ότι ιταν λάκοσ των κομμάτων αυτϊν να βαςίηονται μόνο ςε ανατρεπτικζσ ενζργειεσ 

και ςαμποτάη ςτισ πόλεισ και να ςκζφτονται ότι «όποιοσ κρατάει τισ πόλεισ κυβερνά 

τθ χϊρα» (όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ πολιτικισ ςτοχοκεςίασ του ΚΚΒ) ι να 

ςυμμετζχουν ςε διάφορουσ κυβερνθτικοφσ ςυναςπιςμοφσ και ςε ελεφκερεσ εκλογζσ 
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χωρίσ να ζχουν πίςω τουσ ζναν ιςχυρό ςτρατό, αξιόμαχο και ζμπειρο. Ιταν λάκοσ 

τουσ επίςθσ, να κεωροφν ότι μποροφν να ξεγελάςουν τουσ Βρετανοφσ, που ιταν -

κατά τον Τζμπο- ανοιχτά εχκρικοί με το απελευκερωτικό κίνθμα.128 Ο Τζμπο 

υποςτιριξε (ςε επιςτολι του προσ τθσ ΚΕ του ΚΚ Αλβανίασ, ςτισ 1 Σεπτεμβρίου 

1943), ότι ςτθ ςυηιτθςθ που είχε με τουσ Ζλλθνεσ εκπροςϊπουσ του ΚΚΕ, 

ςυμφϊνθςαν κι αυτοί, παρά του ότι «δεν αναγνϊριηαν τουσ Μακεδόνεσ ωσ ζνα 

ζκνοσ», ότι εντόσ ενόσ κοινοφ αγϊνα όλων των βαλκανικϊν λαϊν κατά των 

ειςβολζων «κα κζρδιηε *και+ ο μακεδονικόσ λαόσ πλιρθ εκνικι ελευκερία και 

ιςότθτα μαηί με τουσ βαλκανικοφσ λαοφσ». Για τον Τζμπο, υπιρξε επίςθσ ςυμφωνία 

ςε πρόταςι του, ςφμφωνα με τθν οποία ζπρεπε να ιδρυκοφν «ειδικζσ μακεδονικζσ 

μονάδεσ» ςτθν ελλθνικι Μακεδονία, και ότι άμεςα ζπρεπε να αρχίςει αντίςτοιχθ 

προπαγανδιςτικι δουλειά ςτθν ελλθνικι Μακεδονία.129  

Ο κφριοσ ςτόχοσ του Τζμπο, το Βαλκανικό Στρατθγείο δεν ιδρφκθκε ποτζ, κακϊσ 

θ θγεςία του ΚΚΕ είχε τισ επιφυλάξεισ τθσ, που εκφράςτθκαν τελικά με τθ ρθτι 

απορριπτικι ςτάςθ του Σιάντου ςτθν προαναφερκείςα ςυνάντθςι του με τον 

Τζμπο.130 Ο ίδιοσ ο Τζμπο φαινόταν να αποδζχεται τα νζα δεδομζνα, όπωσ 

αποτυπϊνεται ςτισ  οδθγίεσ,  εκκζςεισ και επιςτολζσ που ο ίδιοσ εξζδωςε μετά τθν  

παραπάνω ςυνάντθςθ.131 Στισ τελευταίεσ μάλιςτα, φαίνεται και θ προςπάκεια 

αιτιολόγθςθσ τθσ αποτυχίασ του εγχειριματόσ του, που τθν αποδίδει ςε 

ςυγκεκριμζνθ πολιτικι που είχε υιοκετθκεί από το ελλθνικό κομμουνιςτικό κόμμα.  

   Ενϊ θ ςυνάντθςθ Τζμπο-Σιάντου ορίηει και τθν απόςυρςθ του πρϊτου από τθν  

υλοποίθςθ των ςχεδίων του, υπάρχουν ωςτόςο αναφορζσ ςτθν ιςτοριογραφία, που 

κάνουν λόγο για απόπειρεσ επιτελικισ και επιχειρθςιακισ ςυνεργαςίασ, που 

επιδιϊχκθκε να πραγματοποιθκεί από τθν πλευρά των Γιουγκοςλάβων παρά τθν μθ 

ευόδωςθ τθσ ιδζασ του Στρατθγείου, και αφοροφν το διάςτθμα μετά τθ ςυνάντθςθ 

Τζμπο-Σιάντου ζωσ τθν πρϊτθ εντολι Τίτο προσ Τζμπο132 για εγκατάλειψθ τθσ ιδζασ 
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 Svetozar Vukmanovid, Struggle for the Balkans, Merlin Press, London 1990, ς. 152-153.  
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 ίκυ Βαν Μπουςχότεν, «Συνζντευξθ με τον Σβζτοηαρ Βουκμάνοβιτσ (Τζμπο)», Αρχειοτάξιο, 11 
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 Ρζτροσ οφςςοσ, Θ μεγάλθ πενταετία 1940-1945, Θ Εκνικι Αντίςταςθ και ο ρόλοσ του Κ.Κ.Ε., 
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 Σεπτεμβρίου, ο Τίτο καλοφςε τον Τζμπο να μθν προχωριςει ςτθ 

δθμιουργία Βαλκανικοφ Στρατθγείου, γιατί  ιταν «πολιτικά ακατάλλθλο προσ το παρόν». Ριο 
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του Βαλκανικοφ Στρατθγείου. Ωςτόςο, ςχετικά με τθν ςυνάντθςθ, ζχει διατυπωκεί 

και θ άποψθ από τθν Barker, ςτθριηόμενθ ςτισ αναμνιςεισ του Τζμπο, πωσ ο 

Σιάντοσ ςυμφϊνθςε ςτο να περνοφν οι Γιουγκοςλάβοι παρτιηάνοι τθν ελλθνικι 

μεκόριο ζτςι ϊςτε να ενκαρρφνουν τουσ ςλαβόφωνουσ πλθκυςμοφσ να ενταχκοφν 

ςτο ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, όπωσ επίςθσ να δθμιουργθκοφν και ςλαβομακεδονικά τμιματα υπό 

τον ΕΛΑΣ.133 Στθ ςυμφωνία Τηιμα-Τζμπο, αλλά και ςτθν ντιρεκτίβα Τζμπο δεν 

γίνεται αναφορά ςε ξεχωριςτζσ ςλαβομακεδονικζσ μονάδεσ, παρά για ζνταξθ των 

Σλαβομακεδόνων ςτο ελλθνικό αντιαξονικό κίνθμα, μια προτροπι προσ τον 

ςλαβομακεδονικό πλθκυςμό «να παλεφει μαηί με τουσ Ζλλθνεσ και υπό τθν θγεςία 

των αντίςτοιχων επιτελείων εναντίον των κατακτθτϊν».134 

    Μποροφςε ο Σιάντοσ, που με μεγάλθ βιαςφνθ ςταμάτθςε κάκε προοπτικι 

δθμιουργίασ Βαλκανικοφ Στρατθγείου και ιταν, ςφμφωνα με τον Τηιμα, απόλυτα 

αρνθτικόσ -εκείνθ τουλάχιςτον τθ χρονικι περίοδο- και ςτθν οποιαδιποτε 

ςυνεργαςία  με τα βαλκανικά αντιςταςιακά κινιματα, να ςυμφωνιςει με τον Τζμπο 

για ςλαβομακεδονικζσ μονάδεσ, οι οποίεσ κα ιταν ςίγουρα ανοιχτζσ ςτθν επιρροι 

του ΚΚΜ λόγω των ςυχνϊν ειςόδων παρτιηάνικϊν ομάδων ςτθν ελλθνικι περιοχι 

των ςυνόρων; Αν και θ απάντθςθ είναι μάλλον αρνθτικι, κακϊσ το ΚΚΕ ικελε 

ςίγουρα να ελζγχει απόλυτα τα του οίκου του, θ διαδικαςία των ςυηθτιςεων και το 

πνεφμα των υπογραφζντων-αναιρεκζντων ντοκουμζντων, ενδεχομζνωσ να 

εκτιμικθκαν-αφομοιϊκθκαν με διαφορετικό τρόπο από τον Τζμπο. Με βάςθ αυτό 

το ςκεπτικό, μποροφν να αξιολογθκοφν και οι εμφανίςεισ του ίδιου του Τζμπο ι 

ςτελεχϊν του ΚΚΜ και του παρτιηάνικου κινιματοσ (όπωσ οι παραπάνω 

αποκλειςτικά τισ περιγράφουν) ςτα πζριξ τθσ Κεςςαλονίκθσ, αλλά και οι 

επακόλουκεσ «ςυμφωνίεσ» με περιφερειακά θγετικά ςτελζχθ του ΚΚΕ, ςτθ χρονικι 

εκείνθ ςτιγμι κατά τθν οποία ο ίδιοσ ο Τζμπο είχε ειςπράξει τθν άρνθςθ του 

                                                                                                                                                                      
ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ, πάνω ςτο ηιτθμα τθσ ςυνεργαςίεσ των βαλκανικϊν εκνικοαπελευκερωτικϊν 

κινθμάτων, δόκθκαν ςτον Τζμπο από τον Τίτο ςτισ 9 Οκτωβρίου. Svetozar Vukmanovic, Struggle for 

the Balkans, ό.π., ς. 221, 140-143. 
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ζκκεςθ Σιάντου.  
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ελλθνικοφ κομμουνιςτικοφ κινιματοσ και ο ίδιοσ πάλι είχε ενθμερϊςει ςχετικά με 

οδθγίεσ του τθν ΚΕ του ΚΚΓ και το γιουγκοςλαβικό παρτιηάνικο κίνθμα. 

    Σφμφωνα με τθν Barker, που παραπζμπει ςτισ αναμνιςεισ του Τζμπο, ο 

τελευταίοσ και μια ομάδα παρτιηάνων πζραςαν τα ελλθνικά ςφνορα και ζφταςαν 

ςχεδόν κοντά ςτθ Κεςςαλονίκθ, επιδιϊκοντασ ςυνεργαςία με τον ΕΛΑΣ για 

πραγματοποίθςθ ςαμποτάη ςτθ ςιδθροδρομικι γραμμι Κεςςαλονίκθσ-Γευγελι, 

χωρίσ όμωσ να υπάρξει τελικά οποιαδιποτε ςυγκατάβαςθ από ελλθνικισ 

πλευράσ.135      

    Σφμφωνα επίςθσ με τον Κωφό, που παραπζμπει ςε άρκρο του Rakovski, ςτισ 

αρχζσ Σεπτεμβρίου 1943 ο Τςβζτκο Ουηοφνοβςκι (Αμπάσ), μζλοσ τθσ ΚΕ του ΚΚΜ, 

είχε ςυνάντθςθ ςτθν Κεςςαλονίκθ ι κοντά ςτα Γιαννιτςά με τον Λεωνίδα Στρίγγο, 

ςυμφωνϊντασ να τεκοφν οι βάςεισ ενόσ μαηικότερου κινιματοσ, ενϊ αποφαςίςτθκε 

και θ αποςτολι ςυνδζςμου του ΚΚΜ ςτθν περιοχι τθσ Φλϊρινασ με ςκοπό τθν 

«εκλαΐκευςθ τθσ μακεδονικισ εκνότθτασ» και τον ςχθματιςμό «ςλαβομακεδονικϊν 

αποςπαςμάτων».136 

   Επιπρόςκετα, αξίηει να ςθμειϊςουμε πωσ μερικοφσ μινεσ αργότερα και 

ςυγκεκριμζνα τον Δεκζμβριο του 1943, όταν οι ςυνκικεσ ιταν ολότελα 

διαφορετικζσ, το ΚΚΕ -όπωσ ςθμειϊνει ο Κωφόσ137 παραπζμποντασ ςτισ αναμνιςεισ 

του Τζμπο- διατφπωςε προσ τουσ Γιουγκοςλάβουσ τθν επικυμία να ενταχκεί ςτο 

Βαλκανικό Στρατθγείο, ωςτόςο κάτι τζτοιο ιταν πια αδφνατο, κακϊσ ιδθ από τον 

Σεπτζμβριο και το ΚΚΒ είχε πια απορρίψει τθν ιδζα, ενϊ ο ίδιοσ ο Τίτο χαρακτιριςε 

το εγχείρθμα ωσ «πολιτικά εςφαλμζνο».138 Το οριςτικό του τζλοσ, επιλκε ςτισ 6 

Δεκεμβρίου του 1943, όπου με επιςτολι του Τίτο προσ τον Τζμπο, ο πρϊτοσ 

καταδίκαςε τθν ιδζα του Στρατθγείου και τθσ μελλοντικισ ομοςπονδίασ και 

επζκρινε ζντονα τουσ χειριςμοφσ ςτο Μακεδονικό Ηιτθμα.139 

  Εςτιάηοντασ λοιπόν, τόςο ο Κωφόσ όςο και άλλοι μελετθτζσ, ςτισ αφθγιςεισ του 

Τζμπο, δείχνουν να αποδζχονται τθ δυνατότθτα του τελευταίου να αμφιςβθτεί, 
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αυτόσ, ζνασ εκπρόςωποσ ενόσ κομμουνιςτικοφ κόμματοσ τθσ βαλκανικισ (του ΚΚΓ), 

τα λεχκζντα από τον Γραμματζα ενόσ άλλου κόμματοσ τθσ βαλκανικισ (του ΚΚΕ), 

περί ακφρωςθσ των όποιων ςυμφωνιϊν προθγικθκαν, και να ςυνεχίηει να 

επεμβαίνει ςτθν «επικράτεια» του τελευταίου κόμματοσ, ςτο όνομα τθσ 

προάςπιςθσ των δικαιωμάτων τθσ «ςλαβομακεδονικισ μειονότθτασ». 

«Αποκαλφπτουν» δθλαδι μια αδυναμία του ΚΚΕ να διαχειριςτεί το ηιτθμα τθσ 

«ςλαβομακεδονικισ μειονότθτασ» εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, γεγονόσ που 

οδθγεί το κόμμα αυτό, να υιοκετιςει τελικά προτάςεισ παρόμοιεσ με αυτζσ που ναι 

μεν δεν υπάρχουν ςτα τότε επίςθμα κείμενα αλλθλογραφίασ του Τζμπο, 

καταγράφονται όμωσ ςτισ μεταγενζςτερεσ αναμνιςεισ του.  

    «Μπορεί να κεωρθκεί» θ εμφάνιςθ του ΣΝΟΦ, όπωσ δζχονται διάφοροι 

μελετθτζσ «ωσ επακόλουκο των ςυμφωνιϊν με τον Τζμπο» ι ζνα ςφνολο 

πολφπλοκων και επιτακτικϊν δεδομζνων (εντόσ των οποίων ςίγουρα είναι και ο 

απόθχοσ τθσ εμφάνιςθσ Τζμπο) οδθγοφν το ΚΚΕ ςτθν ίδρυςι του;  

Αν δεχκοφμε βζβαια τθ λογικι ακολουκία παρουςίασ του Τζμπο και επθρεαςμοφ 

του ΚΚΕ ςτθ μεταγενζςτερθ και εντόσ επιπρόςκετων πυκνϊν δεδομζνων απόφαςι 

του για ίδρυςθ του ΣΝΟΦ, τότε κα μποροφςαμε να οδθγθκοφμε ςε υιοκζτθςθ  

αντίςτοιχων λογικϊν ακολουκιϊν, που κατατίκενται από τουσ ίδιουσ μελετθτζσ που 

προκρίνουν τον προαναφερκζντα ςυλλογιςμό. Κα ζπρεπε τότε να δοφμε ςοβαρά το 

ςκεπτικό τθσ Barker, ςφμφωνα με το οποίο ο Τζμπο ναι μεν δεν μπόρεςε να πείςει 

εκείνθ τθ ςτιγμι τον Σιάντο και τουσ λοιποφσ εκπροςϊπουσ του ΚΚΕ και του ΕΑΜ  

ότι ιταν λάκοσ οι πολιτικζσ ςτοχεφςεισ τουσ140 και θ εμμονι τουσ με τουσ 

Βρετανοφσ141, αλλά τα επιχειριματά του είχαν κάποια περιοριςμζνθ μεν αλλά και 

βζβαιθ επιρροι, κακϊσ ο ΕΛΑΣ μετά τθν άφιξθ Τζμπο -όπωσ ςθμειϊνει θ Barker- 
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επζκτεινε τθν περιοχι δράςθσ του142 και γινόταν «όλο και περιςςότερο 

αντιβρετανικόσ».143  

Θ παράκεςθ τζτοιων επιχειρθμάτων, ακόμθ κι αν καλφπτεται επιςτθμονικά με τθ 

χριςθ διευκρινιςτικϊν φράςεων, φαίνεται πωσ απλά κινείται ςτθν προςπάκεια 

αναβάκμιςθσ τθσ παρζμβαςθσ Τζμπο ςτο ελλθνικό αριςτερό-κομμουνιςτικό 

αντιαξονικό κίνθμα.  

Το πλικοσ όμωσ των δεδομζνων και των προκλιςεων εντόσ των οποίων το 

κίνθμα αυτό ζπρεπε να λάβει τισ όποιεσ αποφάςεισ του, ιταν γιγάντιο. Ενδεικτικά 

μποροφμε να ςθμειϊςουμε ότι κατά τθν περίοδο δθμιουργίασ του ΣΝΟΦ, το 

ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ είχε ιδθ δεςμευκεί με το Στρατθγείο Μζςθσ Ανατολισ και 

προςπακοφςε να διαχειριςτεί τθ νζα κζςθ του144, αναηθτοφςε πολιτικζσ ςυμμαχίεσ 

με αςτικζσ προςωπικότθτεσ από τον δθμοκρατικό χϊρο, είχε ενδυναμϊςει με τθν 

παράδοςθ του ιταλικοφ οπλιςμοφ και διεξιγαγε ζναν εμφφλιο πόλεμο με τθν ΡΑΟ 

και τον ΕΔΕΣ. Πλθ εκείνθ τθν περίοδο, το ΚΚΕ προςπακοφςε επιπρόςκετα να 

αντικροφςει τθν προπαγάνδα που ειςιγαγαν τα πλαςτά ςυμφωνθτικά που 

αναφζρκθκαν παραπάνω, και με τισ μπροςοφρεσ του περί «Λαϊκισ Δθμοκρατίασ» 

και «Εκνικοφ Ηθτιματοσ», ςτόχευε να κατατάξει το κόμμα μεταξφ των εκνικϊν 

κομμάτων και να κερδίςει τθν εμπιςτοςφνθ όχι μόνο των εργατϊν και των αγροτϊν 

αλλά και ευρφτερα του αςτικοφ πλθκυςμοφ.   

 Μποροφμε λοιπόν να υποςτθρίξουμε -ι τουλάχιςτον να κζςουμε ςε διάλογο- 

ότι θ δθμιουργία του ΣΝΟΦ ιταν απόρροια των πολφπλοκων δεδομζνων τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ περιόδου, εντόσ των οποίων πιεςτικά το αριςτερό αντιαξονικό 

κίνθμα καλοφνταν να πάρει τισ αποφάςεισ του και να κζςει τουσ ςτόχουσ του∙ ιταν 

απόρροια των αβεβαιοτιτων τθσ περιόδου και ςαφϊσ επικάλυπτε τισ όποιεσ 

πραγματικζσ ανθςυχίεσ και προβλθματιςμοφσ είχαν δθμιουργθκεί από τθν 

επίςκεψθ Τζμπο.  
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Κεφϊλαιο 3:  ΝΟΦ, προςϋγγιςη τησ ιςτορύασ του: η 
περύοδοσ τησ ανϊπτυξησ 
 

3.1  Η ύδρυςη και η πρώτη περύοδοσ δρϊςησ 

 

      Σε ότι αφορά τθν ιςτορικι κεϊρθςθ, το ΣΝΟΦ ωσ οργάνωςθ φαίνεται πωσ 

ιδρφκθκε ςτισ 20 Οκτϊβριου του 1943 ςτθν περιοχι τθσ Καςτοριάσ και τον 

Νοζμβριο του ίδιου ζτουσ ςτθν περιοχι τθσ Φλϊρινασ145, ενϊ ςτον κομματικό τφπο 

εμφανίςτθκε για πρϊτθ φορά δυο μινεσ μετά και ςυγκεκριμζνα τον Γενάρθ του 

1944. Στθν πρϊτθ εκείνθ αναφορά, το ΣΝΟΦ κεωρείται αποτζλεςμα τθσ «ϊριμθσ 

πολιτικισ γραμμισ» και «είναι το ίδιο το ΕΑΜ μεταφραςμζνο ςτθν ψυχι του 

ςλαυομακεδόνα», «για να βρι τθν πλιρθ ιςοτιμία του με τον Ελλθνικό Λαό ςε μια 

ΛΕΥΤΕΘ, ΑΚΑΙΕΑ, ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΚΑΙ ΛΑΟΚΑΤΟΥΜΕΝΘ ΕΛΛΑΔΑ».146 Τθν 

πρωτοβουλία για τθν ίδρυςθ τθσ οργάνωςθσ φαίνεται πωσ ζλαβε το Μακεδονικό 

και το Δυτικομακεδονικό Γραφείο του ΚΚΕ147, ενϊ ο ςτόχοσ δείχνει να ιταν θ ζνταξθ 

των Σλαβομακεδόνων ςτθν αντίςταςθ ςτα πλαίςια τθσ ζνταξθσ και κινθτοποίθςθσ 

των μειονοτιτων και θ αντιμετϊπιςθ του οπλιςμζνου κομιτάτου.148 

   Τον Σεπτζμβριο, ςφμφωνα με οριςμζνεσ πθγζσ, φζρεται να είχε προθγθκεί 

ςυνάντθςθ ανάμεςα ςτον γραμματζα Ρεριφερειακισ Επιτροπισ του ΚΚΕ Δυτικισ 
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Οσ

, Βιβλιο 2
ο
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, επιμ. Risto Kirijazovski, Skopje 1985, Ντοκουμζντο(ςτο εξισ 
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Σκιαγράφθςθ τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ ςτθ Φλϊρινα, χ.ε., Ακινα 1990, ς. 33-34. 



48 
 

Μακεδονίασ Χριςτο Κάλφα-Ανδρζα, τον Αντϊνθ Αντωνόπουλο γραμματζα Τοπικισ 

Επιτροπισ Καςτοριάσ και τον Κανάςθ Καρτςοφνθ Γραμματζα Τοπικισ Επιτροπισ 

Κοηάνθσ. Στθν ςυνάντθςθ παρευρζκθκε και ο Ραςχάλθσ Μθτρόπουλοσ με τθν 

ιδιότθτα του «επικεφαλισ των μακεδονικϊν τμθμάτων» του ΕΛΑΣ. Στθν ςυνάντθςθ 

εκείνθ ιταν κατά μια άποψθ, που ςυμφωνικθκε θ αναγκαιότθτα εδραίωςθσ 

ξεχωριςτισ «μακεδονικισ αντιφαςιςτικισ οργάνωςθσ» ςτισ περιοχζσ τθσ Φλϊρινασ 

και τθσ Καςτοριάσ, υπό τον όρο αυτζσ να κακοδθγοφνται από τουσ επικεφαλισ του 

ΚΚΕ και του ΕΑΜ.149 

   Στθν τοποκζτθςθ του ςτθν διάρκεια εκείνθσ τθσ ςυνάντθςθσ ο Ραςχάλθσ 

Μθτρόπουλοσ εξζφραςε τθν άποψθ πωσ μια ανάλογθ οργάνωςθ, «δεν κα 

κινθτοποιοφςε μόνο τον μακεδονικό λαό ςτθν μάχθ ενάντια ςτον κατακτθτι και τθν 

μεγαλοβουλγαρικι προπαγάνδα, αλλά κα ςυνζβαλλε ςτθν αδερφοποίθςθ μεταξφ 

μακεδονικοφ και ελλθνικοφ λαοφ κακϊσ και ςτθν ιςοτιμία των Μακεδόνων ςτθν 

Αιγιακι Μακεδονία».150 Λίγεσ μζρεσ αργότερα, ςφμφωνα με τισ ίδιεσ πθγζσ, το 

Μακεδονικό Γραφείο του ΚΚΕ προχϊρθςε ςτθν ζκδοςθ απόφαςθσ ςφμφωνα με τθν 

οποία υποχρζωνε τθν κομματικι επιτροπι Καςτοριάσ να ςυμφωνιςει ςτθν ίδρυςθ 

του ΣΝΟΦ.151 

   Ο λόγοσ που το ΚΚΕ προχϊρθςε ςε μια ανάλογθ απόφαςθ, φαίνεται πωσ ιταν για 

να εντάξει τουσ ςλαβόφωνουσ ςτον αντιςταςιακό αγϊνα και να τουσ κρατιςει 

μακριά από τθν δυναμικι του κομιτάτου και τθσ βουλγαρικισ προπαγάνδασ.152  Σε 

μεταγενζςτερθ «Ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ Ρεριοχισ Μακεδονίασ του ΕΑΜ για τθν 

τρίχρονθ απελευκερωτικι πάλθ του λαοφ τθσ Μακεδονίασ» αναφζρεται πωσ  «Στθν 

περιφζρεια Φλωρίνθσ το 75% ςχεδόν του πλθκυςμοφ είναι ςλαυομακεδόνεσ, το 

υπόλοιπο ςτοιχείο αποτελείται από πρόςφυγεσ και άλλουσ. Το ΕΑΜ κατόρκωςε να 

επθρεάςει και οργανϊνει τουσ πρόςφυγεσ, δεν κατόρκωςε όμωσ να οργανϊςει ςε 

μια ενιαία εαμικι οργάνωςθ και το ςλαυομακεδονικό ςτοιχείο, πράγμα, που 
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Καςτοριάσ (1922-1949), ό.π., ς. 269-270. 
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οδιγθςε τθν επιτροπι ΕΑΜ Δυτικισ Μακεδονίασ να οργανϊςει ςε ξεχωριςτό ΕΑΜ 

τουσ ςλαυομακεδόνεσ με τθ ςλαυόφωνθ ονομαςία ΣΝΟΦ…»153 

   Οι Σλαβομακεδόνεσ αφενόσ υπερτεροφςαν πλθκυςμιακά ςτθν περιοχι, αφετζρου 

φαίνεται πωσ ςε οριςμζνο βακμό, ζνα μζροσ τουσ είχε παραςυρκεί από τθν 

βουλγαρικι προπαγάνδα. Το ΚΚΕ, επιδίωξε να αποτρζψει τουσ ςλαβόφωνουσ 

αυτοφσ από τθν ζνταξθ ςτο κομιτάτο αρχικά με τθν βία. Κατά οριςμζνεσ απόψεισ, θ 

λογικι αυτι όχι μόνο δεν τουσ ζςτρεψε προσ το αντιφαςιςτικό μζτωπο, αλλά τουσ 

ζκανε να χάςουν τθν εμπιςτοςφνθ τουσ ςτο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και να μθν εντάςςονται 

ςτουσ μθχανιςμοφσ τουσ.154 Ζτςι, για να καταφζρει να κερδίςει τθν εμπιςτοςφνθ τθσ 

ομάδασ αυτισ, να τθν αποκόψει από τθν υιοκζτθςθ των ςτοχεφςεων τθσ 

βουλγαρικισ προπαγάνδασ και να τθν εντάξει ςτο αντιςταςιακό κίνθμα προχϊρθςε 

ςτθν ίδρυςθ του ΣΝΟΦ.155  

   Αυτό φυςικά, δεν αναιρεί τισ απόψεισ που ζχουν αποτυπωκεί από μζρουσ τθσ 

ελλθνικισ και όχι μόνο βιβλιογραφίασ, οι οποίεσ παρατζκθκαν ςτο προθγοφμενο 

κεφάλαιο, περί χειρονομίασ καλισ κζλθςθσ προσ τουσ Γιουγκοςλάβουσ ι περί 

επικυμίασ των Γιουγκοςλάβων για ίδρυςθ μιασ ανάλογθσ οργάνωςθσ ςτο βακμό 

που απλϊσ κα αποτελοφςε για τουσ ίδιουσ μια επικυμθτι κατάςταςθ ι ζναν 

ευςεβι πόκο. Ωςτόςο φαίνεται, πωσ κα ιταν αδφνατον να ςυμβεί κάτι ςτθν 

ελλθνικι Μακεδονία που κα είχε τθ δφναμθ να το δθμιουργιςει το ΚΚΜ χωρίσ αυτό 

να ζχει τθν αποδοχι και τθν ςτιριξθ του ΚΚΕ, τθν ςτιγμι μάλιςτα που ςτθν άλλθ 

πλευρά των ςυνόρων το αντιςταςιακό κίνθμα βριςκόταν ακόμα ςε εμβρυικό 

ςτάδιο.  

   Το ιδρυτικό ςυνζδριο του ΣΝΟΦ για τθν περιοχι τθσ Καςτοριάσ, ζλαβε χϊρα ςτο 

χωριό Ρολυάνεμοσ όπου ορίςτθκε και θ ζδρα του ςτα τζλθ του Δεκζμβρθ του 

1943156, ενϊ αυτό τθσ Φλϊρινασ τον Νοζμβρθ του 1943 ςτο χωριό Δροςοπθγι.157 
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Φςτερα από τα παραπάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ 27 Δεκεμβρίου ακολοφκθςε θ 

περιφερειακι του ςφςκεψθ ςτο χωριό Ροιμενικό.158 Κατά τισ εργαςίεσ αυτϊν των 

ςυνεδριάςεων ορίςτθκαν ωσ γραμματείσ για τθν περιοχι τθσ Καςτοριάσ ο Ραςχάλθσ 

Μθτρόπουλοσ και για τθν περιοχι τθσ Φλϊρινασ ο Κυριάκοσ Ρυλάθσ.159  

   Στθν ςυνεδρίαςθ τθσ περιοχισ Καςτοριάσ ο Ραςχάλθσ Μθτρόπουλοσ μεταξφ 

άλλων τόνιςε πωσ: «θ ίδρυςθ του ΣΝΟΦ κα δθμιουργιςει και κα καλλιεργιςει τθν 

εκνικι αυτοςυνειδθςία ανάμεςα ςτον μακεδονικό λαό. Μζςα από αυτι τθν 

οργάνωςθ κα ικανοποιθκοφν οι επικυμίεσ να ικανοποιιςει τα εκνικά του 

δικαιϊματα να ηιςει ελεφκεροσ και να εκφραςτεί πολιτιςμικά».160 Σε εκείνθ τθσ 

Φλϊρινασ, αποφαςίςτθκε θ ίδρυςθ τθσ οργάνωςθσ ΣΝΟΦ, κακϊσ αποτελοφςε πια 

μια «αναγκαιότθτα», με πρωτοβουλία τθσ κομματικισ οργάνωςθσ Μακεδονίασ. 

Στθν ςυηιτθςθ ςτο χωριό Δροςοπθγι αποφαςίςτθκε το πρόγραμμα, θ ονομαςία και 

θ οργανωτικι δομι τθσ οργάνωςθσ, ενϊ απόψεισ για ανεξάρτθτθ δράςθ του από το 

ΕΑΜ απορρίφκθκαν.161 Πςον αφορά ςτθν ίδρυςθ τθσ οργάνωςθσ Φλϊρινασ, είναι 

πικανό αυτι να ζλαβε χϊρα κατά τθν ςφγκλθςθ τθσ Βϋ Ρεριφερειακισ 

Συνδιάςκεψθσ τθσ Κομματικισ Οργάνωςθσ Φλϊρινασ του ΚΚΕ θ οποία ζλαβε χϊρα 

κι αυτι ςτα τζλθ Νοζμβρθ ςτο χωριό Δροςοπθγι. Ο λόγοσ που διατυπϊνεται μια 

ανάλογθ ςκζψθ, είναι πωσ ςφμφωνα με διακζςιμθ πθγι κατά τθν Συνδιάςκεψθ 

εκείνθ, ζλαβε χϊρα ειςιγθςθ με κζμα: «Το Σλαυομακεδονικό Απελευκερωτικό 

Μζτωπο (ΣΑΜ) και το Εκνικό ηιτθμα τθσ Σλαυομακεδονικισ μειονότθτασ ςτθν 

Ελλάδα»162, ωςτόςο αυτό κα μποροφςε να αποτελεί και τυχαίο γεγονόσ. 

   Ωσ βαςικοί ςκοποί τθσ οργάνωςθσ τζκθκαν, ςφμφωνα και με τισ μεταγενζςτερεσ 

αποφάςεισ τθσ 1θσ Συνδιάςκεψθσ τθσ οργάνωςθσ Καςτοριάσ, ο αφοπλιςμόσ των 

ςλαβόφωνων που είχαν εξοπλιςτεί από τουσ Λταλοφσ, θ ζνταξθ τουσ ςτο ΣΝΟΦ και θ 

καλλιζργεια ςλαβομακεδονικισ εκνικισ ςυνείδθςθσ.163 Αυτό το τελευταίο, αποτελεί 

τθν κεντρικι γραμμι του ΣΝΟΦ και περνάει μζςα από τθν ςυμμαχία με το ελλθνικό 
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αντιςταςιακό κίνθμα ωσ εγγφθςθ για τθν κατοχφρωςθ των εκνικϊν δικαιωμάτων 

των Σλαβομακεδόνων.164 

   Στθν ςφντομθ πορείασ τθσ, θ οργάνωςθ επεδίωξε να πραγματϊςει τουσ 

παραπάνω ςτόχουσ μζςα από μια ςειρά δράςεων. Θ ζνταξθ ςτο ΣΝΟΦ και θ 

καλλιζργεια τθσ εκνικισ ςυνείδθςθσ επιδιϊχκθκαν μζςα από τθν πλατιά διαφϊτιςθ 

και τθν κυκλοφορία μιασ ςειράσ από ζντυπα. Ωςτόςο ςθμαντικό βάροσ, αποδόκθκε 

και ςτο χτφπθμα του κομιτάτου το οποίο ζλαβε χϊρα με δφο ολότελα 

διαφορετικοφσ τρόπουσ. Αρχικά για μια πρϊτθ περίοδο(Νοζμβριοσ 1943-

Φεβρουάριο 1944) το ΣΝΟΦ μζςα από τθν δυναμικι τθσ πεικοφσ και τθν 

εκμετάλλευςθ των ςυγγενικϊν δικτφων επεδίωξε να προςεταιριςτεί τουσ 

οπλιςμζνουσ ςλαβόφωνουσ, ενϊ από τον Μάρτιο του 1944 και ζπειτα μζχρι και τθν 

διάλυςθ τθσ τον Μάιο, κατζφυγε ςτθν ςυςτθματικι βία.  

   Το ΣΝΟΦ, διζκετε τθν δομι των υπόλοιπων αντιςταςιακϊν οργανϊςεων του ΕΑΜ 

(Ρεριφερειακζσ Επιτροπζσ, Τοπικζσ Οργανϊςεισ κλπ). Μάλιςτα παρακολουκϊντασ 

τθν κομματικι αλλθλογραφία τθσ εποχισ165, αλλά και τισ εκλογζσ ςτελεχϊν που 

ακολοφκθςαν τισ Συνδιαςκζψεισ των δυο περιφερειακϊν επιτροπϊν166, 

αντιλαμβάνεται κανείσ, πωσ θ οργανωτικι του δομι υπιρξε αρκετά εκτεταμζνθ και 

περιελάμβανε οργανϊςεισ ακόμα και ςε μεγάλο αρικμό χωριϊν.167 Επίςθσ 

προχωροφςε ςε ανάλογεσ με τισ άλλεσ μετωπικζσ οργανϊςεισ ενζργειεσ, όπωσ 

πολιτικι διαφϊτιςθ, οικονομικι ενίςχυςθ και ςυναδζλφωςθ των πλθκυςμιακϊν 

ομάδων τθσ περιοχισ.168 Ραράλλθλα ιδρφκθκε και οργανϊκθκε ο ΣΝΟΒ 

(Slavijanomakedonska Narodna Osloboditelna Vojska, Σλαβομακεδονικόσ Λαϊκόσ 

Απελευκερωτικόσ Στρατόσ), ο οποίοσ αποτζλεςε μζροσ του ΕΛΑΣ, ενϊ οι  Σνοφίτεσ 

αντάρτεσ κα φζρουν εκτόσ από τα διακριτικά του ΕΛΑΣ και του ΣΝΟΦ, το ζμβλθμα 

NOB (Narodno Osloboditelna Vojska, Λαικόσ Απελευκερωτικόσ Στρατόσ).169 Επιπλζον 
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χριςιμο είναι να αναφερκεί πωσ ςφμφωνα με ζγγραφα που αφοροφςαν τθν 

οργάνωςθ υπιρχε και εφεδρικόσ ΣΝΟΒ, ο οποίοσ ςφμφωνα με τα ζγγραφα αυτά 

δραςτθριοποιοφνταν ςε επιχειριςεισ του αντάρτικου.170   

   Ευκφσ αμζςωσ μετά τθν ίδρυςθ του ΣΝΟΦ, άρχιςε θ κυκλοφορία εντφπων ςτα 

ςλαβομακεδονικά. Θ κυκλοφορία αυτι υπαγόταν ςτθν λογικι τθσ καλλιζργειασ τθσ 

ςλαβομακεδονικισ ςυνείδθςθσ και τθσ ικανοποίθςθσ των αιτθμάτων για ιςονομία 

του ςλαβομακεδονικοφ πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ, ςε μια μελλοντικι λαϊκι 

δθμοκρατία.  

   Ζτςι, το ΣΝΟΦ, εξζδωςε ςτθν περιοχι τθσ Καςτοριάσ τθν Slavijano Makedonski 

Glas (Σλαβομακεδονικι Φωνι), ενϊ ςτθν περιοχι τθσ Φλϊρινασ τθν εφθμερίδα 

Sloboda (Ελευκερία). Ραράλλθλα, κυκλοφοροφν μεταφράςεισ κομματικϊν 

εφθμερίδων τθσ περιοχισ ςτα ςλαβομακεδονικά. Ζτςι κα κυκλοφοριςει θ Iskra 

(Σπίκα) ςτθν Καςτοριά και θ Pobeda (Νίκθ) ςτθν Φλϊρινα. Επίςθσ ςτθν περιοχι τθσ 

Ρρζςπασ κυκλοφόρθςαν τα ζντυπα Strazar (Φρουρόσ) και Prespanski Glas 

(Ρρεςπιϊτικθ Φωνι). Ανάλογα εγχειριματα κα ςυμβοφν και ςτθν περιοχι τθσ 

Ζδεςςασ και τθσ Αλμωπίασ όπου φυςικά το ΣΝΟΦ δεν ζχει δθμιουργιςει οργάνωςθ, 

αλλά ςταδιακά τθν ίδια περίοδο κα αναπτυχκοφν άλλεσ οργανϊςεισ.171 

   Ραράλλθλα, οι δυο περιφερειακζσ επιτροπζσ του ΣΝΟΦ, επεδίωξαν να ζρκουν ςε 

επαφι για να διεξαχκοφν ςυηθτιςεισ, με ςκοπό τθν ςταδιακι δθμιουργία ενιαίασ 

οργάνωςθσ. Στισ 28 Λανουαρίου του 1944 ςτο χωριό Μαυρόκαμποσ τθσ Καςτοριάσ, 

διεξιχκθ ςυνάντθςθ ανάμεςα ςτθν Ρεριφερειακι Επιτροπι ΣΝΟΦ Φλϊρινασ και 

τθν αντίςτοιχθ τθσ Καςτοριάσ. Αντιπρόςωποι τθσ οργάνωςθσ Καςτοριάσ, ιταν οι 

Ραςχάλθσ Μθτρόπουλοσ, Μιχάλθσ Κεραμιτηισ, Ναοφμ Ρζιοσ, Λάηαροσ 

Ραπαλαηάρου και Ραντελισ Ντουρντουλάκθσ. Το ΣΝΟΦ Φλϊρινασ, 

εκπροςωποφςαν οι Σταφροσ Κωτςόπουλοσ, Κυριάκοσ Ρυλάθσ και Γιϊργοσ 
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Τουρουντηάσ. Κζμα τθσ ςυνάντθςθσ ςυν τοισ άλλοισ αποτζλεςε και το Μακεδονικό 

Ηιτθμα.172  

   Πςον αφορά τθν παροφςα ςυνάντθςθ, εντοπίςτθκαν δυο αρχειακά τεκμιρια 

ανάμεςα ςτα οποία να ςθμειωκεί, πωσ υπάρχουν αρκετζσ διαφορζσ όςον αφορά 

τθν αποτφπωςθ του περιεχομζνου και του κλίματοσ μζςα ςτο οποίο ζλαβε χϊρα θ 

ςφςκεψθ εκείνθ, κακϊσ και θ αυτοβιογραφικι διιγθςθ του Σταφρου 

Κωτςόπουλου173, θ οποία ςυμπλθρϊνει το δεφτερο αρχειακό τεκμιριο το οποίο 

είναι θ ζκκεςθ που τισ μζρεσ εκείνεσ ςυνζταξε ο ίδιοσ και απζςτειλε ςτο 

Μακεδονικό Γραφείο του ΚΚΕ. 174 

   Το πρϊτο τεκμιριο αφορά ςθμειϊςεισ από τθν «ςυγκρότθςθ τθσ Ρεριφερειακισ 

Επιτροπισ ΣΝΟΦ Φλϊρινασ και Καςτοριάσ».175 Σφμφωνα με αυτζσ, ςτθν ςυνάντθςθ 

εκείνθ, ςυηθτικθκαν κζματα όπωσ «το ζκνοσ, οι μειονότθτεσ και θ ιςτορία του 

Μακεδονικοφ Λαοφ», οι βλζψεισ τθσ Βουλγαρίασ ςτθν περιοχι, πρακτικά ηθτιματα 

για τθν επίτευξθ πλατιάσ λαϊκισ διαφϊτιςθσ, ζτςι ϊςτε να «αποδειχτεί ςτο 

μακεδονικό λαό ότι είναι ζκνοσ με δικι του ιςτορία».176 Τελευταίο κζμα αποτζλεςε 

θ πρόςφατθ «επίκεςθ των Βουλγάρων». Σφμφωνα με το ζγγραφο, θ Γερμανία 

διαβλζποντασ τθν ιττα τθσ χρθςιμοποιεί τον βουλγαρικό ςτρατό, για να 

εκκακαρίςει τθν περιοχι, αλλά επίςθσ και για να εντάξει ςτο παιχνίδι αυτό τουσ 

Σλαβομακεδόνεσ, ζτςι ϊςτε να εκμθδενιςτεί το απελευκερωτικό κίνθμα. Ενϊ μόνο 

θ αδελφοςφνθ με τον ελλθνικό λαό κα οδθγιςει ςτθν νίκθ και το ξεςκζπαςμα του 

βουλγαρικοφ φαςιςμοφ.177 

   Το δεφτερο τεκμιριο, αποτελεί τθν ζκκεςθ που απζςτειλε ο Σταφροσ 

Κωτςόπουλοσ προσ το ΡΓ τθσ ΚΕ του ΚΚΕ και αφοροφςε τθν «ςυνάντθςθ των 

περιφερειακϊν επιτροπϊν του ΣΝΟΦ τθσ Καςτοριάσ και τθσ Φλϊρινασ με κζμα το 

Μακεδονικό Εκνικό Ηιτθμα». Σφμφωνα με τθν ζκκεςθ, παρϊν ςτθν ςυνάντθςθ ιταν 

και ο Ρζρο (Petre Novacevski), για τον οποίο ο Ραςχάλθσ Μθτρόπουλοσ ηιτθςε να 
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είναι παρϊν ςτθν ςυνάντθςθ, αίτθμα το οποίο οι εκπρόςωποι τθσ οργάνωςθσ 

Φλϊρινασ αρνικθκαν.  

   Στθν ςυνάντθςθ, ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ, ςυηθτικθκαν το «Το Μακεδονικό 

Ηιτθμα και θ ίδρυςθ ομοςπονδιακοφ κράτουσ ςτθν Ελλάδα, του οποίο μζλοσ κα 

αποτελεί θ Λαϊκι Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ του Αιγαίου».178 Ο Μθτρόπουλοσ 

ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ, υποςτιριξε τθν πικανότθτα ίδρυςθσ ομοςπονδιακοφ 

κράτουσ ςτθν Ελλάδα κατά τα πρότυπα τθσ Γιουγκοςλαβίασ. Ρρόταςθ με τθν οποία 

διαφϊνθςαν οι Ρυλάθσ και Κωτςόπουλοσ, υποςτθρίηοντασ τθν γραμμι του ΚΚΕ περί 

ιςοτιμίασ των μειονοτιτων εντόσ του ελλθνικοφ κράτουσ. Ο Μθτρόπουλοσ φαίνεται 

να άλλαξε ςτάςθ, ωςτόςο και για να δικαιολογιςει τθν πρόταςθ του επικαλζςτθκε 

τισ ανθςυχίεσ του πλθκυςμοφ ο οποίοσ «μασ ρωτά τι κα γίνει θ Μακεδονία;». Οι 

υπόλοιποι παρευριςκόμενοι φαίνεται να ςυμφϊνθςαν με τισ κζςεισ των Ρυλάθ και 

Κωτςόπουλου περί ιςοτιμίασ, πλθν του Ναοφμ Ρζιου ο οποίοσ πρότεινε κι αυτόσ τθν 

ιδζα τθσ ίδρυςθσ ομοςπονδιακοφ κράτουσ. Πταν διαπίςτωςε πωσ οι υπόλοιποι δεν 

ςυμφωνοφν μαηί του «κφμωςε, ξάπλωςε ςε ζνα κρεβάτι για δυο ϊρεσ, όςο κράτθςε 

θ ςυηιτθςθ, και δεν ζλαβε μζροσ».179 Στο τζλοσ τθσ κοινισ εκείνθσ ςφςκεψθσ 

αποφαςίςτθκε να ςυνταχκεί ζκκεςθ από τουσ δυο γραμματείσ για κάκε μια από τισ 

δυο ομάδεσ, και να αποςταλεί  ςτο Μακεδονικό Γραφείο του ΚΚΕ. Να ςθμειωκεί 

πωσ θ ζκκεςθ του Ραςχάλθ Μθτρόπουλου δεν εντοπίςτθκε, ςυνεπϊσ οι απόψεισ 

του παρατίκενται παραπάνω, καταγράφονται όπωσ διατυπϊκθκαν ςτθν ζκκεςθ του 

γραμματζα τθσ οργάνωςθσ Φλϊρινασ Σταφρου Κωτςόπουλου. 

   Να αναφερκεί εδϊ πωσ κατά τθν μελζτθ του αυτοβιογραφικοφ πονιματοσ του 

Σταφρου Κωτςόπουλου, εντοπίςτθκαν οριςμζνεσ διαφοροποιιςεισ οι οποίεσ είναι 

χριςιμο να κατατεκοφν. Σφμφωνα με το πόνθμα αυτό, ςτθν ςφςκεψθ ζλαβαν μζροσ 

εκτόσ από τουσ αναφερκζντεσ και άλλα ςτελζχθ τθσ Καςτοριάσ. Ο Ρζρο ενϊ δεν 

ςυμμετείχε ςτθν ςφςκεψθ, παρζμεινε ςτο διπλανό δωμάτιο και ςτα διαλλείματα ο 

Ναοφμ Ρζιοσ και οριςμζνοι άλλοι αντάλλαςςαν απόψεισ μαηί του. Σφμφωνα με τον 

ςυγγραφζα αυτό καταδείκνυε και τθν επικυμία του ΚΚΓ να «κζςει κάτω απ’ τθν 

άμεςθ κακοδιγθςθ του το ΣΝΟΦ και του ςλαβομακεδονικό απελευκερωτικό 

κίνθμα». Επίςθσ δεν αναφζρεται ο Ραςχάλθσ Μθτρόπουλοσ ωσ ο βαςικόσ ειςθγθτισ 
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και εκείνοσ που υποςτιριξε τθν ιδζα τθσ ομοςπονδοποίθςθσ τθσ Ελλάδασ 

μεταπολεμικά αλλά ο Ναοφμ Ρζιοσ με τθν κζςθ του οποίου δεν ςυμφϊνθςε 

κανείσ.180 

   Θ ςφςκεψθ αυτι, παρά τισ όποιεσ λεπτομερειακζσ διαφοροποιιςεισ ανάμεςα ςτα 

υπάρχοντα αρχειακά και μθ τεκμιρια, κατζδειξε τισ ιδθ υπαρκτζσ διαφοροποιιςεισ 

ανάμεςα ςτισ δυο Ρεριφερειακζσ Επιτροπζσ, οι οποίεσ φανζρωναν επιπρόςκετα και 

ζναν διαφορετικό τρόπο αντίλθψθσ όςον αφορά τθν διευκζτθςθ του Μακεδονικοφ 

Ηθτιματοσ ςτθν μεταπολεμικι εποχι. Επίςθσ, θ μθ φπαρξθ ςυμφωνίασ ανάμεςα 

ςτισ δυο ομάδεσ, απομάκρυνε το ενδεχόμενο ενοποίθςθσ των δυο Ρεριφερειακϊν 

Επιτροπϊν με αποτζλεςμα το ΣΝΟΦ να παραμζνει διαςπαςμζνο κατά νομαρχιακά 

διαμερίςματα με όςεσ ςυνζπειεσ κα είχε αυτό μελλοντικά.181 

  

3.2  Οι ειρηνικϋσ απόπειρεσ αφοπλιςμού των οπλιςμϋνων από το 

Κομιτϊτο 
 

    Διερευνϊντασ τον τρόπο με τον οποίο θ οργάνωςθ κινικθκε προσ τθν 

εξουδετζρωςθ του κομιτάτου, μποροφμε να ανιχνεφςουμε δφο διακριτζσ πολιτικζσ, 

που υιοκετικθκαν και διαδοχικά εφαρμόςτθκαν για τθν επίτευξθ του 

ςυγκεκριμζνου ςτόχου. 

   Αρχικά, το ΣΝΟΦ, επεδίωξε ζναν εκελοντικό αφοπλιςμό των οπλιςμζνων από το 

κομιτάτο χωριϊν. Ο εκελοντικόσ αυτόσ αφοπλιςμόσ, ξεκινάει με τθν ίδρυςθ του 

ΣΝΟΦ, όταν το κομιτάτο πνζει τα λοίςκια κακϊσ μετά τθν ςυνκθκολόγθςθ τθσ 

Λταλίασ, φαίνεται να οδθγείται ςε διάλυςθ. 182 

   Ριο ςυγκεκριμζνα, φςτερα από τθν ανακοίνωςθ τθσ ςυνκθκολόγθςθσ τθσ Λταλίασ, 

και τθν ςταδιακι αποχϊρθςθ των Λταλϊν από τθν περιοχι τθσ Καςτοριάσ τθν 

διοίκθςθ ανζλαβαν οι Γερμανοί. Το πρϊτο εκείνο διάςτθμα, περιόριςαν οι ίδιοι τθν 
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δράςθ του κομιτάτου183 και ζτςι παρατθρικθκε το φαινόμενο πολλοί πρϊθν 

κομιτατηιδεσ να περάςουν ςτον ΕΛΑΣ.184 Το πζραςμα τουσ αυτό, ιταν το βαςικό 

επιχείρθμα του Κάλτςεφ προσ τουσ Γερμανοφσ ζτςι ϊςτε αυτοί να επιτρζψουν τον 

εκ νζου εξοπλιςμό των χωρικϊν, τον οποίο ανζλαβε ο ίδιοσ ο Κάλτςεφ, ο οποίοσ 

ορίςτθκε ο ςτρατιωτικόσ ςφνδεςμοσ τθσ Βουλγαρίασ ςτο γερμανικό φρουραρχείο 

Καςτοριάσ.185 

   Το ΣΝΟΦ, τθν ίδια περίοδο επεδίωξε να προςεταιριςκεί με ειρθνικό τρόπο τουσ 

κομιτατηιδεσ και τον οπλιςμό τουσ. Αυτό ςυνζβθ μζςα από τθν χριςθ τθσ κοινισ 

γλϊςςασ, τθσ επίκλθςθσ τθσ κοινισ εκνοτικισ καταγωγισ και των δεςμϊν αίματοσ, 

αλλά και οριςμζνεσ φορζσ μζςα από τθν επιςτράτευςθ των απειλϊν και του φόβου. 

Μζςα από αυτι τθν διαδικαςία πολλά χωριά αφοπλίςτθκαν και κάποια, ακόμα κι 

αν δεν αφοπλίςτθκαν ολοκλθρωτικά, ιταν ςε ςυνεννόθςθ και επαφι με τουσ 

αντάρτεσ.  

   Είναι πολφ χαρακτθριςτικι θ περίπτωςθ που περιγράφει ο Νεδζλκοσ για να 

κατανοιςει κανείσ το εφροσ και τθν δυναμικι τθσ διαδικαςίασ ςυνεννοιςεων και 

τθν αποτελεςματικότθτα τθσ. Σφμφωνα με τον ίδιο, ειςζβαλαν ςτο ςπίτι του 

αρχθγοφ των κομιτατηιδων ςτο Τρίγωνο τθσ Φλϊρινασ, ηθτϊντασ από τουσ ενοίκουσ 

του να παραδϊςουν τον οπλιςμό τουσ. Ρρότειναν επίςθσ ςτθν διαδικαςία αυτι να 

ςυμμετζχουν και οι οπλιςμζνοι του γειτονικοφ Ανταρτικοφ. Ραρά τισ ενςτάςεισ των 

κομιτατηιδων, εξαιτίασ του φόβου αντιποίνων από τουσ Γερμανοφσ, οι ίδιοι 

αποδζχτθκαν το ςχζδιο ζτςι ϊςτε να «ξεμπλζξουν» από αυτι τθν υπόκεςθ.186  

   Ανάλογα περιςτατικά εκελοντικισ μετάβαςθσ από το κομιτάτο ςτον ΕΛΑΣ, 

περιγράφονται να ςυμβαίνουν και ςε άλλα χωριά και ςυγκεκριμζνα ςτο Δενδροχϊρι 

και τον Γάβρο τθσ Καςτοριάσ.  Στα χωριά εκείνα ςφμφωνα με τισ υπάρχουςεσ πθγζσ, 

χάρθ ςτθν ςκλθρι δουλειά των οργανϊςεων και των πολιτικϊν υπευκφνων τθσ 

περιοχισ, οι αντάρτεσ ζγιναν πανθγυρικά δεκτοί και οι μζχρι πρότινοσ οπλιςμζνοι 
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κομιτατηιδεσ τζκθκαν χωρίσ τθν παραμικρι αντίδραςθ ςτθν υπθρεςία και τισ 

διαταγζσ του ΕΛΑΣ.187 

   Ανάλογεσ επιτυχίεσ, οδιγθςαν ακόμθ και τα όργανα τθσ χωροφυλακισ να 

κεωροφν πωσ θ ίδρυςθ του ΣΝΟΦ ςε ςχζςθ με τθν δράςθ του Κομιτάτου, «ανζκοψε 

τθν ςυςτθματικιν αυτοφ οργάνωςιν», χωρίσ ωςτόςο αυτό να κεωρείται απαραίτθτα 

κετικό για τα «Ελλθνικά ςυμφζροντα», «διότι το ΣΝΟΦ δεν είναι τίποτε άλλο ειμι 

αυτό τοφτο το βουλγαρικόν κομιτάτον Καςτορίασ, το οποίον απλϊσ ιλλαξε κζςιν και 

μορφιν μεταβλθκζν από εκνικοφ βουλγαρικοφ οργάνου, εισ ςλαυοκομμουνιςτικόν, 

προσ καλλιτζραν εξυπθρζτθςιν τθσ διπρόςωπου πολιτικισ του επίςθμου 

βουλγαρικοφ κράτουσ».188 

 

3.3  Η ϋνοπλη δρϊςη ενϊντια ςτουσ οπλιςμϋνουσ τησ ΟΧΡΑΝΑ και 

του Κομιτϊτου 
 

      Από τον χειμϊνα του 1943 προσ 1944 φαίνεται πωσ ςταδιακά υπάρχει μια 

αλλαγι ςτάςθσ. Θ προςπάκεια επαφϊν ςτελεχϊν του ΣΝΟΦ με τον Κάλτςεφ189 και 

γενικά με ανϊτερα ςτελζχθ του κομιτάτου και θ μθ ευόδωςθ του ςτόχου του 

αφοπλιςμοφ τουσ με ειρθνικά μζςα, οδιγθςε ςτθν μεταςτροφι τθσ πολιτικισ του 

ΣΝΟΦ. Ριο ςυγκεκριμζνα, επιδιϊχκθκε επαφι και ςυνεννόθςθ ανάμεςα ςε 

ανϊτερα ςτελζχθ του ΣΝΟΦ και τον Κάλτςεφ θ οποία διατάχκθκε από το 

Δυτικομακεδονικό Γραφείο.190 Σφμφωνα με τθν αντικομμουνιςτικι προπαγάνδα τθσ 

εποχισ θ ςυνάντθςθ αυτι διεξιχκθ «δια να κακορίςουν από κοινοφ τθν περαιτζρω 

ςτάςιν των Βουλγάρων».191  

   Να ςθμειωκεί εδϊ πωσ ανάλογεσ επαφζσ δεν διενεργοφςε μόνο ο ΕΛΑΣ, αλλά και 

τα Τάγματα Αςφαλείασ τα οποία ςτθ βάςθ του αντικομμουνιςμοφ, επεδίωξαν τθν 
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 Αριςτοτζλθσ Χουτοφρασ (Αρριανόσ), «Από τθ δράςθ του ΕΛΑΣ ςτθ Δυτικι Μακεδονία», Εκνικι 
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 ΕΛΛΑ, Αρχείο Ακαναςίου Χρυςοχόου, Διοίκθςθ Χωροφυλακισ Καςτοριάσ, μοίραρχοσ Βαςίλειοσ 
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 ΑΣΚΛ, Αρχείο ΚΚΕ, Κ. 415, Φ 23/8/52
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: Ρερικλισ προσ Κεόφιλο 4/6/1944. 
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προςζγγιςθ των πρϊθν Κομιτατηιδων, ζτςι ϊςτε οι δεφτεροι να μθν περάςουν ςτθν 

αντίςταςθ αναηθτϊντασ προςταςία. Σφμφωνα με τισ υπάρχουςεσ πθγζσ, υπιρξε 

πρόταςθ από τθν πλευρά των οπλιςμζνων του Κομιτάτου για προςάρτθςθ ςτα 

Τάγματα Αςφαλείασ.192 Επίςθσ διακζτουμε και οριςμζνεσ αναφορζσ που 

φανερϊνουν τθν φπαρξθ ςχζςθσ του Κομιτάτου με τα Τάγματα Αςφαλείασ.193 

   Ραράλλθλα, ο εντατικόσ και αναγκαςτικόσ εξοπλιςμόσ που άρχιςε να διενεργείται 

με τθν ίδρυςθ τθσ ΟΧΑΝΑ, δεν άφθνε περικϊρια ςτο ΣΝΟΦ και τον ΕΛΑΣ για χριςθ 

του λόγου όςον αφορά τον αφοπλιςμό και των προςεταιριςμό των οπλιςμζνων 

ςλαβοφϊνων. Επιπλζον μετά και τθ Συμφωνία τθσ Ρλάκασ194, το μοίραςμα και ο 

κακοριςμόσ δράςθσ όπου κάκε αντάρτικθ ομάδα κα είχε τθν κυριαρχία, οδθγοφςε 

ςτθν ανάγκθ για πλιρθ και οριςτικι εκκακάριςθ τθσ εκάςτοτε περιοχισ. 

   Τον Φεβρουάριο του 1944, ςφμφωνα με ζγγραφο που υπογράφουν και 

αποςτζλλουν προσ τον Γραμματζα ΣΝΟΦ Καςτοριάσ Ραςχάλθ Μθτρόπουλο, οι 

Στράτοσ Κζντροσ (Σλομπόδασ) και Μιχάλθσ Κεραμιτηισ (Μπιςτρίτςκι) ωσ 

ςτρατιωτικοφ υπεφκυνοι εφεδρικοφ και Γκροφπασ Κορεςτίων, διαφαίνεται πλζον 

οριςτικά θ αλλαγι τθσ μζχρι τότε ςτάςθσ.195 

   Σφμφωνα με το εν λόγω ζγγραφο, μετά από περιοδεία των υπευκφνων ςε 

ςλαβόφωνα χωριά τθσ περιοχισ των Κορεςτίων ,ηθτείται να τουσ δοκεί το δικαίωμα 

να ζρκουν ςε ςυνεννόθςθ με τουσ αρχθγοφσ των κομιτατηιδων «και εάν υπάρχει 

ςυνεννόθςθσ να τουσ πάρουμε με το μζροσ μου, εάν δεν υπάρχει ταφτθ να τουσ 

κτυπιςω». Επίςθσ να «ςυλλάβω και να απομονϊςω όλουσ τουσ λαομίςθτουσ ςτο 

κάκε χωριό είτε αυτοί είναι βουλγαρόφιλοι είτε γκαρκομάνιδεσ196 δεν ζχει 

ςθμαςία».197 Οι ςυντάκτεσ τθσ επιςτολισ, κεωροφν πωσ αν τουσ επιτραποφν όςα 
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 ΕΛΛΑ, Αρχείο Ακαναςίου Χρυςοχόου, Διοίκθςθ Χωροφυλακισ Καςτορίασ, μοίραρχοσ Βαςίλειοσ 
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 Λωάννθσ Λατρίδθσ, Εξζγερςθ ςτθν Ακινα. Τα γεγονότα που ςυγκλόνιςαν τθν Ελλάδα τον Δεκζμβριο 
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ηθτάνε «όχι μόνον θ αντίδραςθ κα ςπάςθ αλλά και αυτι θ αντίδραςθ κα γίνει 

δραςτικι δφναμισ όπωσ ζγινε ςτα χωριά μασ».198 

   Θ μεταςτροφι τθσ πολιτικισ ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ των οπλιςμζνων, 

φανερϊνεται και από τθν πλθκϊρα από κανατικζσ καταδίκεσ που επιβάλλονται πια 

από τα Στρατοδικεία, που διεξάγονται από τισ αντιςταςιακζσ οργανϊςεισ199, αλλά 

επιβεβαιϊνεται πανθγυρικά ζνα μινα μετά και ςυγκεκριμζνα ςτισ 3 Μαρτίου του 

1944, με τθν δθμοςίευςθ προκιρυξθσ με τον ευφάνταςτο τίτλο «Χωρίσ 

Ταλαντεφςεισ».200 Στθν προκιρυξθ εκείνθ φςτερα από ζνα πζραςμα από τθν 

ιςτορία, τουσ λόγουσ και τουσ ανκρϊπουσ οι οποίοι οδιγθςαν τουσ 

Σλαβομακεδόνεσ «ς’ ζνα εμφφλιο ςπαραγμό με τουσ Ζλλθνεσ», τονίηεται πωσ «οι 

αντάρτεσ οι ςθμερινοί δεν είναι οι αντάρτεσ οι παλιοί και ότι οι αντάρτεσ οι 

ςθμερινοί δεν παλεφουν μονάχα για τον ελλθνικό λαό αλλά παλεφουν για όλουσ 

τουσ υποδουλωμζνουσ λαοφσ».201 Ραροτρφνει ςε πζραςμα των οπλιςμζνων ςτο 

αντάρτικό, κακότι όπωσ προειδοποιεί «αν τθν πρϊτθ φορά ο ςλαβομακεδονικόσ και 

ελλθνικόσ λαόσ εφάνθ γενναιόδωροσ και τουσ εςυγχϊρθςε είναι βζβαιο πωσ όποιοσ 

ςιμερα πθγαίνει ςτο κομιτάτο και οπλίηετε αυτόσ πια δεν είναι παραςυρμζνοσ». Θ 

προκιρυξθ κλείνει, προςκαλϊντασ τουσ Σλαβομακεδόνεσ που παραμζνουν ακόμθ 

ςτο κομιτάτο και δεν τουσ βαραίνουν εγκλθματικζσ πράξεισ, να το εγκαταλείψουν 

και ςε περίπτωςθ που κζλουν ενταχκοφν ςτο αντάρτικο.202 

   Επίςθσ και ςτον εαμικό τφπο και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν εφθμερίδα Λαϊκό Βιμα 

τθσ Καςτοριάσ, περιλαμβανόταν άρκρο όπου, αφοφ γινόταν αναφορά ςε όςουσ 

πιραν όπλα από τον κατακτθτι, γινόταν ξεκάκαρο πωσ «ς’ αυτοφσ όλουσ που 

ακοφνε πια ςτθ φωνι του άλλθ, τθσ ΡΑΟ και του Κάλτςεφ κάνουμε τθ διλωςθ πωσ 

δε κα χαριςτοφμε από δω κι ομπρόσ ςε κανζνα και κα περάςθ ο κακζνασ τουσ απ’ 

τθ φωτιά και το ςίδθρο τθσ πάνοπλθσ εκδίκθςθσ μασ». Κλείνει δε με τθ φράςθ 
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«ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΙ ςτουσ προςκυνθμζνουσ».203 Να προςκζςουμε εδϊ πωσ μια 

παρόμοια αναφορά διακρίναμε και ςε άρκρο τθσ εφθμερίδασ Αγϊνασ του ΚΚΕ 

Φλϊρινασ, όπου αναφζρεται πωσ «πρϊτοι εμείσ πρζπει να χτυπιςουμε τθν 

αντίδραςι που κα φανεί οπουδιποτε με οποιανδιποτε μάςκα και με οποιονδιποτε 

τρόπο», «Θ ϊρα ζφταςε. Πλοι ςτο πόδι, χτυπάτε αμείλιχτα τθν αντίδραςι. Ο καιρόσ 

τθσ διαφϊτιςθσ πζραςε».204 

   Τζλοσ, ανάλογθ προκιρυξθ τθσ «κομμουνιςτικισ οργάνωςθσ Καςτοριάσ» με τίτλο 

«Ρροκιρυξθ προσ τουσ ςλαυόφωνουσ Χροφπιςτασ και περιχϊρων» φαίνεται να 

κυκλοφόρθςε ςφμφωνα με τον Χρυςοχόου.205 Στθν προκιρυξθ εκείνθ γίνεται λόγοσ 

για τα «λουμπζνικα κακάρματα, αγφρτεσ λωποδφτεσ Ναςκόπουλουσ, Μανοθλίδιδεσ, 

Λουκάδεσ, που μζχρι χκεσ δεν ιςαν τίποτε άλλο παρά Ιοφδεσ και υπθρζτεσ των 

Ελλινων φαςιςτϊν». Γίνεται επίςθσ επίκλθςθ ςτθν ιςτορικότθτα του 

«δεινοπακιςμζνου Μακεδονικοφ Λαοφ» και κλείνει με το «Θάνατοσ ςτουσ 

προδότεσ»206 και μερικζσ ςτερεοτυπικζσ φράςεισ τθσ επαναςτατικισ ορολογίασ τθσ 

περιόδου οι οποίεσ είναι γραμμζνεσ ςτα ςλαβομακεδονικά με λανκαςμζνο ι 

άςτοχο τρόπο, πράγμα που οδθγεί, ςε ςυνδυαςμό με τθν ςυνεχι χριςθ του όρου 

«Μακεδόνεσ» ςε μια περίοδο που το ΚΚΕ χρθςιμοποιοφςε ςχεδόν αποκλειςτικά τθν 

λζξθ Σλαβομακεδόνεσ, ςε αμφιβολίεσ ςχετικά με τθν γνθςιότθτα τθσ προκιρυξθσ, θ 

οποία να ςθμειωκεί πωσ δεν ζχει εντοπιςκεί πουκενά αλλοφ. 

   Θ πραγμάτωςθ των απειλϊν,  το πζραςμα δθλαδι ςτθν ζνοπλθ βία, ςυνζβθ 

άμεςα. Το βράδυ τθσ 24θσ Μαρτίου 1944, χτυπικθκαν τα χωριά Ροριά και 

Κολοκυνκοφ, όπου οι μονάδεσ του ΕΛΑΣ ςυνζλαβαν ζξι αιχμαλϊτουσ ενϊ υπιρχε 

και ζνασ αρικμόσ νεκρϊν «μθ εξακριβωκζντεσ λόγω του ςκότουσ» ςφμφωνα με τα 

ςτοιχεία του  υπ’ αρικμόν 33 ανακοινωκζντοσ του Γενικοφ Στρατθγείου του ΕΛΑΣ.207 

Για τα ίδια περιςτατικό διαφωτιςτικι είναι θ «Ζκκεςθσ Τμιματοσ Καλοχωρίου 
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Λεφκθσ»208 όπου αναφζρεται πωσ θ Κολοκυνκοφ κάθκε ςχεδόν εξ’ ολοκλιρου ενϊ 

ςυνελιφκθςαν οριςμζνοι  «οι οποίοι είχαν υπεφκυνα πόςτα» και εκτελζςτθκαν επί 

τόπου. Το ίδιο ςυνζβθ και ςτο χωριό Ροριά κακϊσ «οι Ροριότεσ πιραν 22 όπλα».209 

Οι Κομιτατηιδεσ του χωριοφ Ροριά κατζφυγαν ςτθν Καςτοριά, ενϊ εκείνοι του 

χωριοφ Μεςοποταμία κλείςτθκαν χωρίσ να «επιτρζπουν κανζναν ςτο χωριό ξζνον», 

προτρζποντασ παράλλθλα «να πάρουν όλοι οι Σλαβομακεδόνεσ όπλα για τθν 

άμυναν του λαοφ μασ ενάντια ςτουσ ζλλθνεσ φαςίςτεσ και ενάντια ςτουσ 

Σλαβομακεδόνεσ που βρίςκονται μαηί τουσ».210 Τζλοσ ςτθν ζκκεςθ του τμιματοσ 

Καλοχωρίου-Λεφκθσ, αναφζρεται πωσ το ίδιο βράδυ κάθκε από τουσ αντάρτεσ θ 

γζφυρα του χωριοφ Μανιάκοι, ενϊ είναι ςθμαντικό να αναφζρει κανείσ, πωσ 

μολονότι ςυνζβθςαν τα παραπάνω «κανζνασ Γερμανόσ δεν κινικθκε από τθν 

Καςτοριά».211  

   Στισ 25 Μαρτίου του 1944, ακολοφκθςε επίκεςθ ςτο χωριό Κορθςόσ τθσ 

Καςτοριάσ, όπου τμιματα του ΕΛΑΣ «εφόνευςαν και ετραυμάτιςαν 22, κατόπιν 

5ϊρου μάχθσ», αρικμόσ μάλλον υπερβολικόσ.212 Χτυπικθκαν ακόμθ τα χωριά 

Μεςοποταμία, Σιδθροχϊρι Λεφκθ, Ρερικοπι με 15 νεκροφσ κομιτατηιδεσ και 

πολλοφσ τραυματίεσ κακϊσ και το χωριό Ρολυκζραςοσ, με αποτζλεςμα οι 

κομιτατηιδεσ να το εγκαταλείψουν.213 Να ςθμειωκεί πωσ ςτθν μάχθ τθσ Κορθςοφ 

που αναφζρκθκε παραπάνω, παραλίγο να χάςει τθν ηωι του και ο ίδιοσ ο Κάλτςεφ, 

αν δεν είχαν επζμβει κομιτατηιδεσ από το γειτονικό χωριό Λικιά. 

   Κλείνοντασ να ςθμειωκεί πωσ μάχεσ και απόπειρεσ αφοπλιςμοφ των 

εξοπλιςμζνων χωριϊν, ςυνζχιςαν να λαμβάνουν χϊρα και μετά τθν διάλυςθ του 

ΣΝΟΦ, όπωσ θ επίκεςθ ςτισ 21 Αυγοφςτου του 1944 ςτο χωριό Ρολυκζραςοσ για 

δεφτερθ φορά, όπου τάγμα τθσ ΛΧ Μεραρχίασ μπικε ςτο χωριό με αποτζλεςμα να 

«ςκοτωκοφν 20 κομιτατηιδεσ και να πιαςτοφν 150 αιχμάλωτοι», πετυχαίνοντασ 
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ςυντριπτικι νίκθ.214 Στισ 22 Αυγοφςτου ζλαβε χϊρα επίκεςθ ενάντια ςτο χωριό 

Ρερικοπι, όπου φςτερα από ςκλθρι μάχθ, οι Κομιτατηιδεσ βλζποντασ «πωσ δεν 

υπιρχε ςωτθρία γι’ αυτοφσ, βγικαν από τα ςπίτια και παρζδωςαν τα όπλα», ενϊ 

υπιρξαν και 6 νεκροί κομιτατηιδεσ.215 Επίςθσ ςτισ 25 Αυγοφςτου χτυπικθκε το 

χωριό Μελιςςότοποσ από τμιμα τθσ ΛΧ Μεραρχίασ, με αποτζλεςμα τθν ςφλλθψθ 25 

κομιτατηιδων αιχμαλϊτων.216 Τζλοσ εντοπίηονται ακόμθ μεμονωμζνα περιςτατικά 

εκελοντικοφ αφοπλιςμοφ χωριϊν, όπωσ ςυνζβθ ςτο Βαρικό τθσ Φλϊρινασ ςτα τζλθ 

Αυγοφςτου του 1944, όπου κατόπιν ςυνεννόθςθσ ςυμφωνικθκε να «παραδϊςουν 

τα όπλα χωρίσ ςφγκρουςθ».217 

   Θ παραπάνω διαδικαςία όπωσ περιγράφθκε, δεν ιταν δυνατόν να περάςει 

απαρατιρθτθ από τα όργανα του κατοχικοφ κρατικοφ μθχανιςμοφ. Σφμφωνα με 

ζκκεςθ του Λάιου προσ το Υπουργείο Εςωτερικϊν, θ προςπάκεια αναδιάρκρωςθσ 

και ενίςχυςθσ του μθχανιςμοφ του κομιτάτου ςτθν Καςτοριά, βρικε εμπόδιο τθν 

ανάπτυξθ του αντιςταςιακοφ κινιματοσ και τισ προςπάκειεσ του τελευταίου να 

«παραςφρθ προσ αυτιν τον ςλαυόφωνον πλθκυςμόν» ζτςι ϊςτε να «ςθμειοφται 

ζκδθλοσ ςφγκρουςισ των δυο προπαγανδϊν». Μάλιςτα ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ, «Θ 

διζνεξισ μεταξφ των δυο προπαγανδϊν φαίνεται λαμβάνουςα διαςτάςεισ και 

ειςερχόμενθ εισ οξείαν φάςιν». 218 

   Ωσ ςθμαντικότερθ ςυνζπεια τθσ παραπάνω διαμάχθσ δεν μπορεί να αναφερκεί 

άλλθ από τθν ςταδιακι αποδυνάμωςθ του κομιτάτου μζςα από τθν διαρροι των 

εξοπλιςμζνων προσ το ΣΝΟΦ, παράλλθλα με τθν ςταδιακι κάμψθ τθσ φιλικισ 

ςτάςθσ των Γερμανϊν προσ αυτοφσ. Ππωσ χαρακτθριςτικά φαίνεται από τμιματα 

εκκζςεων και επιςτολϊν τθσ εποχισ, οι Γερμανοί «διϊχνουν τουσ κομιτατηιδεσ και 

τουσ ςτζλνουν τουσ Κολοκυκιϊτεσ ςτθν Κολοκυνκοφ τουσ Ροριϊτεσ ςτθν Μεγάλθ 

Γζφθρα τουσ ςτζλνουν δεν τουσ κζλουν ςτθν Καςτοριά».219 Θ ςτάςθ αυτι των 

                                                           
214

EM vo nob, τ. 1, ό.π., Ντοκ. 88, ς. 398-399∙ Κϊςτασ Ραπαναςταςίου, ό.π., ς. 112∙ Αμφντασ Κοςμάσ, 

ό.π., ς. 103-104. 
215

 Αμφντασ Κοςμάσ, Εκνικι Αντίςταςθ, Εμφφλιοσ Ρόλεμοσ. Αναμνιςεισ ενόσ Καπετάνιου, ό.π., ς. 104. 
216

 Κϊςτασ Ραπαναςταςίου, ό.π., ς. 112. 
217

 Αμφντασ Κοςμάσ, ό.π., ς. 104. 
218

 ΕΛΛΑ, Αρχείο Ακαναςίου Χρυςοχόου, Διοίκθςθ Χωροφυλακισ Καςτορίασ, μοίραρχοσ Βαςίλειοσ 

Λάιοσ, «Ζκκεςισ δράςεωσ ξζνων προπαγανδϊν», Καςτοριά, 3 Απριλίου 1944, αρ. πρ. 62/2/6. 
219

 EM vo nob, τ. 1, ό.π., Ντοκ. 44, ς. 367-368. 



63 
 

Γερμανϊν αν μθ τι άλλο, φαίνεται να ενίςχυςε ακόμθ περιςςότερο τισ τάςεισ 

περάςματοσ προσ το ςτρατόπεδο τθσ αντίςταςθσ. 

   Σκόπιμο ωςτόςο είναι να αναφερκεί, πωσ παρά τουσ αφοπλιςμοφσ πολλά χωριά 

επανεξοπλίςτθκαν από τθν ΟΧΑΝΑ και τουσ Γερμανοφσ. Σφμφωνα με ζκκεςθ του 

Ραςχάλθ Μθτρόπουλου, παρά το γεγονόσ πωσ το ΣΝΟΦ «κατόρκωςε πολιτικά και 

δυναμικά» να αφοπλίςει μια ςειρά από χωριά, δεν κατάφερε να απευκυνκεί και να 

κατακτιςει τθν πλειοψθφία του πλθκυςμοφ, με αποτζλεςμα μια ςειρά από χωριά 

να επανεξοπλιςτοφν. Ο λόγοσ που δθμιουργικθκε θ παραπάνω κατάςταςθ, ιταν 

πωσ ακολουκικθκε μζχρι ζνα ςθμείο «πολιτικι ελαςτικι και χλιαρότθτασ», τθν 

ςτιγμι που οι «Μιχαιλωφ-Κάλτςεφ και Σία χρθςιμοποίθςαν μια ςυγκεκαλυμμζνθ 

αριςτερι μακεδονικι φραςεολογία (αυτονομία κλπ.)», ενϊ δεν απομακρφνκθκαν 

κάποιοι Σλαβομακεδόνεσ, οι οποίοι ςε κάποια ςτιγμι «ζγιναν θ πραιτοριανι 

φρουρά του Κάλτςεφ όταν τουσ ζδωςε τθν εντολι εξόπλιςθσ των χωριϊν». 

Ραράλλθλα ο ίδιοσ ο Μθτρόπουλοσ, κεωρεί λανκαςμζνθ τθν αναμονι ςτρατιωτικισ 

επζμβαςθσ «ενϊ μποροφςαμε με τισ δικζσ μασ δυνάμεισ και τον εφεδρικόν να 

εκμεταλλευκοφμε ωριςμζνεσ διφοροφμενεσ καταςτάςεισ που είχαν διαμορφωκεί 

αυτοφ».220 

   Κλείνοντασ το ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο, αξίηει να ςθμειωκεί, πωσ είτε με τθν 

ζνοπλθ βία είτε με τθν πεικϊ, και παρά το γεγονόσ πωσ οριςμζνα χωριά δεν 

κατζκεςαν τα όπλα ι τα πιραν για δεφτερθ φορά, το ΣΝΟΦ μαηί με τισ δυνάμεισ 

του ΕΛΑΣ, κατάφερε να αφοπλίςει ςειρά από χωριά και να εντάξει τουσ 

πλθκυςμοφσ τουσ ςτο αντιςταςιακό και αντιφαςιςτικό κίνθμα, πλθρϊνοντασ ζναν 

ςθμαντικό φόρο αίματοσ ςε μια διαμάχθ με ζντονα ενδοεκνοτικά ι ακόμα και 

εμφφλια χαρακτθριςτικά.221 
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3.4  Σα πρώτα ςύννεφα εντόσ τησ οργϊνωςησ 
 

      Τα πρϊτα προβλιματα δεν άργθςαν να ανακφψουν. Τα προβλιματα αυτά, 

ςχετίηονταν με τισ διαμάχεσ και τισ προςτριβζσ που προζκυψαν ανάμεςα ςε θγετικά 

ςτελζχθ του αντιςταςιακοφ κινιματοσ και οριςμζνα από τα ςτελζχθ του ΣΝΟΦ, 

εξαιτίασ των αποςχιςτικϊν τάςεων που φαίνεται να υιοκετοφςαν οριςμζνα από 

αυτά. Οι τάςεισ αυτζσ φαίνεται αρχικά, πωσ ιταν αποτζλεςμα των εξελίξεων ςτθν 

γιουγκοςλαβικι Μακεδονία και τθσ προπαγάνδασ που αςκοφςαν Γιουγκοςλάβοι 

παρτιηάνοι ςτθν περιοχι και θ οποία φαίνεται πωσ ςε ζνα τμιμα του πλθκυςμοφ 

ζβριςκε υποςτιριξθ. Ωςτόςο πζρα από τθν «άκριτθ» ι μθ υιοκζτθςθ των 

αποςχιςτικϊν απόψεων ςτθν περιοχι, υπιρχαν και οριςμζνοι παράγοντεσ που 

ςυνζβαλλαν ςτθν ανάπτυξθ ςυναιςκθμάτων δυςπιςτίασ ςτουσ Σλαβομακεδόνεσ 

ςχετικά με το ΕΑΜ και τισ ειλικρινείσ ι όχι τόςο προκζςεισ του. 

   Ασ πάρουμε ωςτόςο τα πράγματα από τθν αρχι. Μετά τθ ςυμφωνία τθσ Ρλάκασ 

τίκενται νζεσ βάςεισ ςυνεργαςίασ ΕΛΑΣ-ΣΣΕ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ θ 9θ Μεραρχία 

ΕΛΑΣ, θ οποία διοικοφταν από τον ςυνταγματάρχθ Μθχανικοφ Δθμ. Καραγιάννθ, με 

Καπετάνιο το μόνιμο υπολοχαγό Λερϊνυμο Καρατηά και υπεφκυνο τον Δάφνθ, 

φοιτθτι Ανωτάτθσ Εμπορικισ από Κεςςαλονίκθ, αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να 

ςυγκροτιςει τρία Αποςπάςματα, των οποίων οι Άγγλοι αναλαμβάνουν τον 

εξοπλιςμό και τθ διατροφι διακζτοντασ μία λίρα για κάκε αντάρτθ και μιάμιςθ λίρα 

για κάκε κτινοσ  μετά του θμιονθγοφ του, και να δεχτεί ςτα αποςπάςματα αυτά 

Άγγλουσ Συνδζςμουσ με τμιματα κομάντοσ. Συγκροτικθκαν ζτςι τρία 

αποςπάςματα: 1. Απόςπαςμα Βίτςι, δυνάμεωσ 800 ανταρτϊν, 2. Απόςπαςμα 

Σινιάτςικου δυνάμεωσ 300 ανταρτϊν, και Απόςπαςμα Βοφρινου, δυνάμεωσ 300 

ανταρτϊν. Το Απόςπαςμα Βίτςι αποτελζςτθκε από τα τμιματα του Τάγματοσ Βίτςι 

με επικεφαλισ Διοικθτι τον Αριςτοτζλθ Χουτοφρα (Αρριανό) από τθ Λευκοκζα 

Κοηάνθσ, και αντιπρόςωπο του ΕΑΜ τον Νεδζλκο Γεϊργιο (Μακεδόνα) γιατρό από 

τθ Φλϊρινα. Αποςτολι του αποςπάςματοσ ιταν να περάςει ςτα μετόπιςκεν, όπου 

ςε πολλά ςλαβόφωνα χωριά ζχει επιδράςει θ αυτονομιςτικι προπαγάνδα. Το 

απόςπαςμα είχε ονομαςτικι δφναμθ τάγματοσ και αποτελοφνταν από τρεισ λόχουσ 
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με επικεφαλισ τουσ Ραπαδόπουλο Γιάννθ (Αυγερινό) από το Αμμοχϊρι, Αποςτολίδθ 

Χριςτο (Κεραυνό) από τισ Κάτω Κλεινζσ και Τςϊτςο Γιάννθ (Στόγιαν) από τα 

Άλωνα.222 Άγγλοσ Σφνδεςμοσ αποςπάςκθκε ο λοχαγόσ Ζβανσ με τον επιλοχία Ρφρο. 

Ο Ζβανσ, κατά τθν άφιξι του προζβθ ςτθν διερεφνθςθ τθσ περιοχισ και ςτθν 

κατάρτιςθ επιχειρθςιακϊν ςχεδίων. Βοθκοί του ιταν ςλαβόφωνοι αντάρτεσ, από 

τθν περιοχι των Κορεςτίων.223 Θ επαφι του Ζβανσ με το ςλαβόφωνο ςτοιχείο τθσ 

περιοχισ είχε ωσ ςυνζπεια να ςχθματίςει ο ίδιοσ  μια προςωπικι αντίλθψθ για τθ 

κζςθ τουσ εντόσ τθσ αςτικισ πολιτικισ ςκζψθσ, αλλά και εντόσ του εαμικοφ και 

κομμουνιςτικοφ κινιματοσ, γεγονόσ που κα τον καταςτιςει φποπτο απζναντι ςτα 

ςτελζχθ του ΚΚΕ. 

   Θ προςζλευςθ των ςλαβόφωνων ςτισ τάξεισ του ΕΛΑΣ -κυρίωσ μετά τθν ίδρυςθ 

του ΣΝΟΦ και με προτροπι του- ιταν ακρόα και 300 από αυτοφσ οδθγοφνται ςτθ 

Λάγγα, όπου και θ ζδρα του 28ου Συντάγματοσ ΕΛΑΣ για τον εξοπλιςμό τουσ. Ο 

επίλαρχοσ Χρ. Λαηαρίδθσ, διοικθτισ του 28ου ΣΡ εξοπλίηει μόνο 50, τουσ οποίουσ και 

διαςκορπίηει ςτισ μονάδεσ του ςυντάγματοσ, τουσ δε υπόλοιπουσ τουσ χορθγεί 

προςωρινά απολυτιρια. Θ ενζργεια αυτι του Λαηαρίδθ κα ζχει αρνθτικι απιχθςθ 

ςτθ Διοικοφςα Επιτροπι του ΣΝΟΦ, που τθ χαρακτιριςε ωσ ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ 

του ΕΛΑΣ ςτουσ ςλαβόφωνουσ.  Ο Διοικθτισ του 28ου ΣΡ κα κλθκεί ςε απολογία από 

το ΕΑΜ και κα δικαιολογιςει τθν ενζργειά του ωσ αποτζλεςμα ζλλειψθσ επαρκοφσ 

οπλιςμοφ και ιματιςμοφ.224 Ο Ναοφμ Ρζγιοσ κα εκμεταλλευτεί το γεγονόσ και κα 

διαρρεφςει τθν άποψθ περί παραγκϊνιςθσ του ςλαβόφωνου πλθκυςμοφ από τον 

ΕΛΑΣ. Ταυτόχρονα κα ριχκεί και θ ιδζα τθσ ανάγκθσ δθμιουργίασ ανεξάρτθτθσ 

ανταρτικισ μονάδασ αποκλειςτικά από ςλαβόφωνουσ ςτθν περιοχι των Κορεςτίων, 

για τθν εξαςφάλιςθ και πρόλθψθ τυχόν ακζτθςθσ των υποςχζςεων του ΕΑΜ προσ 

τον πλθκυςμό τθσ περιοχισ περί ιςοτιμίασ, ιςοπολιτείασ και ανεξαρτθςίασ, 

ελευκερίασ χριςθσ γλϊςςασ, κρθςκείασ και λοιπϊν δικαιωμάτων.225 Ταυτόχρονα 

κα απαιτθκεί θ ανάλθψθ τθσ διοίκθςθσ του Αποςπάςματοσ Βίτςι από τον 

κακοδθγθτι του ΣΝΟΦ Ναοφμ Ρζγιο.  Θ Διοικοφςα Επιτροπι του ΣΝΟΦ δεν 
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ςυνθγόρθςε με τισ κζςεισ αυτζσ του Ρζγιου. Ο Ρζγιοσ, αρχζσ Μαρτίου 1944 κα 

μεταβεί ςτο Μοναςτιρι, για αγορά γραφομθχανισ με ςλαβικά ςτοιχεία. Σφμφωνα 

με το Ηαφειρόπουλο, κα υποκινθκεί από το Μακεδονικό Γραφείο του Τίτο και 

επιςτρζφοντασ κα κοινοποιιςει τθ διαφωνία του με τθ Διοικοφςα Επιτροπι του 

ΣΝΟΦ, τθν οποία κα χαρακτθρίςει ωσ «τθροφςα ςυντθρθτικιν ςτάςιν».226  Ζτςι μαηί 

με τον Κοροβζςθ και άλλουσ δφο ςυνεργάτεσ του αποφαςίηει τισ κινιςεισ του. Ο 

ίδιοσ,  ωσ πολιτικόσ, αναλαμβάνει τθν εξζγερςθ των χωριϊν των Κορεςτίων, ο δε 

Κοροβζςθσ, ωσ διοικθτισ του Λόχου του Αχιλλζα Ραπαϊωάννου, αναλαμβάνει τθν 

οργάνωςθ αποςκίρτθςθσ εντόσ τθσ ομάδασ του ΕΛΑΣ.227 

   Πλα τα παραπάνω ςυνζβαιναν ςε μια περίοδο όπου θ επανεμφάνιςθ παρτιηάνων 

από τθ γιουγκοςλαβικι Μακεδονία εντόσ των ελλθνικϊν εδαφϊν ιταν εμφανισ και 

είχε νζα χαρακτθριςτικά.  Ρριν προχωριςουμε ςτθν ανάπτυξθ αυτοφ του ηθτιματοσ 

κα πρζπει να εξετάςουμε τα δεδομζνα που δρομολογοφνται εντόσ αυτισ κακ’ 

αυτισ τθσ γιουγκοςλαβικισ Μακεδονίασ, κακϊσ οι εκεί εξελίξεισ οριοκετοφν και τθ 

μορφι των ςτάςεων των ειςερχομζνων παρτιηάνικων μονάδων, ενϊ ταυτόχρονα 

εγείρονται ηθτιματα εντόσ του ελλθνικοφ κινιματοσ, λόγω και των επαφϊν των 

παρτιηάνων και του ςλαβόφωνου πλθκυςμοφ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ. 

   Μετά τθν άφιξθ Τζμπο, ςτα τζλθ Φεβρουαρίου 1943, ιδρφκθκε το ΚΚΜ. Ππωσ 

υποςτθρίηει θ Barker, θ ίδρυςθ του ΚΚΜ «κεωρικθκε από τουσ Μακεδόνεσ» ωσ 

ςτακερι ζνδειξθ ότι ο Τίτο τουσ ζβλεπε ωσ ξεχωριςτό ζκνοσ, ωσ ζνα από τα ζκνθ 

που κα ζχαιραν ίςων δικαιωμάτων ςτθ μελλοντικι γιουγκοςλαβικι ομοςπονδία.228 

Αυτό επιβεβαιϊκθκε ςτο Jajce κατά το πρϊτο Αντιφαςιςτικό Συμβοφλιο (AVNOJ) 

τον Νοζμβριο του 1943.229 Ο Τζμπο εντελλόταν να επιβάλλει εντόσ του ΚΚΜ το 

«γιουγκοςλαβικό δόγμα» τόςο ςτο ηιτθμα του παρτιηάνικου κινιματοσ, όςο και ςτο 

Μακεδονικό Ηιτθμα. Το εκνικό-απελευκερωτικό κίνθμα κα ζπρεπε να βγει από τισ 

πόλεισ, να γίνει ζνοπλο, επικετικό και να δθμιουργιςει ελεφκερεσ περιοχζσ. Αυτόσ 

ιταν ο μόνοσ δρόμοσ ϊςτε οι μετά τθν απελευκζρωςθ το κάκε ζκνοσ, με τον δικό 

του αγϊνα, ςτο πλαίςιο των κοινϊν αγϊνων όλων των εκνϊν τθσ Γιουγκοςλαβίασ,  
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κα κατακτοφςε «το δικαίωμα τθσ αυτοδιάκεςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 

απόςχιςθσ», αλλά και το δικαίωμα να ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει να ςυνδεκεί  

με τουσ άλλουσ λαοφσ, με πλιρθ εκνικι ελευκερία και ιςότθτα.230 Ραρόλο που θ 

απόφαςθ ίδρυςθσ του ΚΚΜ, όπωσ παραδζχεται θ Barker, μείωςε τθ βουλγαρικι 

επιρροι ςτθν περιοχι γενικότερα αλλά ειδικότερα ςτο τοπικό κομμουνιςτικό 

κίνθμα και δθμιοφργθςε κετικό κλίμα για τθ δθμιουργία αποτελεςματικϊν 

παρτιηάνικων κινθμάτων, ςυνζβαλε και «ςτθν ανάπτυξθ μιασ Μακεδονικισ εκνικισ 

ςυνείδθςθσ»231, θ πολιτικι διαχείριςθ τθσ οποίασ, από πλευράσ του ΚΚΜ δεν ιταν 

πάντοτε ευκυγραμμιςμζνθ με αυτιν του ΚΚΓ. Ριο ςυγκεκριμζνα, τον Λοφνιο του 

1943 θ ΚΕ του ΚΚΜ εξζδωςε κείμενο όπου τόνιηε ότι ςτόχοσ του κόμματοσ ιταν «θ 

ενότθτα των Μακεδόνων ανεξάρτθτα από το εάν ιταν νωρίτερα “Βουλγαρόφιλοι”, 

“Σερβομάνοι” ι “Γκρεκομάνοι”». Αυτι θ διλωςθ ιταν για τον Τζμπο «τεράςτιο 

πολιτικό λάκοσ», που υπονόμευε τθ γιουγκοςλαβικι κζςθ, περί ενότθτασ του 

γιουγκοςλαβικοφ λαοφ, εντόσ του οποίου κα ζπρεπε να οριοκετείται ο αγϊνασ 

ανεξαρτθςίασ ςτθν περιοχι τθσ γιουγκοςλαβικισ Μακεδονίασ. Μάλλον με 

παρζμβαςθ του Τζμπο, ςτισ 2 Αυγοφςτου εμφανίςτθκε νζο κείμενο τθσ ΚΕ του ΚΚΜ 

που τόνιηε επακριβϊσ αυτόν τον γιουγκοςλαβικό ρόλο.232   

  Στθν πορεία του 1943 ο ζλεγχοσ του Τζμπο ςτο ΚΚΜ γινόταν πιο ςτζρεοσ, ενϊ δεν 

υπιρξε εξ αρχισ κανζνα πρόβλθμα με τουσ ικφνοντεσ του Εκνικοφ 

Απελευκερωτικοφ Στρατοφ τθσ Μακεδονίασ, υπό τθν θγεςία του ςτρατθγοφ 

Apostolski, που φαίνονταν απολφτωσ πιςτοί ςτο ΚΚΓ. Σε μινυμα του ςτρατθγοφ 

προσ τον Τίτο δθλωνόταν ςτον τελευταίο ότι «κάτω από θγεςία και με τθ βοικειά 

ςασ, αυτόσ *ο ΛΑΣΜ+ κα κερδίςει και κα απελευκερϊςει Μακεδονία και ότι ςτθ 

ςυνζχεια θ Μακεδονία κα είναι πραγματικά ελεφκερθ και ιςότιμθ ςε μια 

απελευκερωμζνθ Λαϊκι Γιουγκοςλαβία».233  

  Αρχζσ Οκτωβρίου δθμοςιοποιικθκε και το «Μανιφζςτο του Αρχθγείου των 

Μακεδόνων Ραρτιηάνων»234, που καλοφςε ςε ςυςπείρωςθ και κινθτοποίθςθ του 
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«Μακεδονικοφ λαοφ», («ανεξαρτιτωσ αν ςτο παρελκόν είχε φιλοβουλγαρικά, 

φιλοελλθνικά ι φιλοςερβικά αιςκιματα») ςτον αγϊνα του εκνικοαπελευκερωτικοφ 

κινιματοσ και πρόκρινε τθ δθμιουργία, με όλουσ τουσ βαλκανικοφσ λαοφσ, ενόσ 

μετϊπου «ενάντια ςτον φαςίςτα ειςβολζα και ενάντια ςε οποιαδιποτε μορφι 

ιμπεριαλιςμοφ ςτα Βαλκάνια». Το Μανιφζςτο υπενκφμιηε ότι «οι φαςίςτεσ 

ιμπεριαλιςτζσ μαηί με τουσ Βουλγάρουσ, Σζρβουσ και Ζλλθνεσ επεκτατιςτζσ-

θγεμονιςτζσ, χϊριςαν/διαίρεςαν τθν πατρίδα μασ ςε κομμάτια και τθ 

μετζτρεψαν/μεταμόρφωςαν ςε απλό πάγκο διαπραγματεφςεων ςτα ιμπεριαλιςτικά 

τουσ ςχζδια», για να υπογραμμίςει πωσ: «Ροτζ άλλοτε, Μακεδονικζ λαζ δεν ιςουν 

ςε τόςο καλι κζςθ και δεν είχεσ τόςουσ πολλοφσ ςυμμάχουσ για τθν 

πραγματοποίθςθ του αιϊνιου ιδανικοφ ςου - τθσ ενοποίθςθσ τθσ Μακεδονίασ».235 

Αμζςωσ εκδόκθκε και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ από τθν ΚΕ του ΚΚΜ προσ τισ 

οργανϊςεισ του κόμματοσ, όπου τονιηόταν ότι «ιδιαίτερο ηιτθμα είναι θ ειςαγωγι 

του νζου ςλόγκαν που κα χρθςιμοποιοφμε, και αυτό είναι θ ενοποίθςθ τθσ 

Μακεδονίασ, Μακεδονίασ που είναι διαμελιςμζνθ και διαιρεμζνθ/μοιραςμζνθ 

μεταξφ των Βαλκάνιων ιμπεριαλιςτϊν».236 Ομάδα διανοοφμενων των Σκοπίων 

διαμαρτυρικθκε με επιςτολι τθσ αναφζροντασ ότι το Αρχθγείο των Ραρτιηάνων, 

δεν είχε κανζνα δικαίωμα να προβεί ςε διλωςθ για τθν «αυτοδιάκεςθ τθσ 

Μακεδονίασ». Αυτι κα μποροφςε να κερδθκεί, πρόςκεταν,  μόνο ςτο πλαίςιο μιασ 

Βαλκανικισ ομοςπονδίασ και «όχι ωσ τμιμα τθσ Γιουγκοςλαβίασ». Θ παραπάνω 

επιςτολι κρίκθκε από το ΚΚΜ ωσ εκνικιςτικι-ςοβινιςτικι και οι ςυντάκτεσ τθσ ωσ 

«αυτονομιςτζσ Μακεδόνεσ».237 Το ΚΚΜ πλζον ςυνζπλεε απόλυτα με το ΚΚΓ ςτο 

Μακεδονικό Ηιτθμα.238 

  Το ΚΚΒ κα κατθγοριςει τον Τζμπο ότι αυτόσ ανάγκαςε το Αρχθγείο των 

Ραρτιηάνων να εκδϊςει το Μανιφζςτο, ενϊ ζλαβε γνϊςθ του Μανιφζςτου μετά τθν 

αλλαγι κακεςτϊτοσ ςτθ Βουλγαρία (μετά δθλαδι από τθν 9θ Σεπτεμβρίου 1944).239 

Θ κφρια εκτίμθςθ του ΚΚΒ, θ οποία βζβαια καταγράφθκε μεταγενζςτερα, ιταν πωσ 
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για πρϊτθ φορά «χωρίσ αμφιβολία» απαιτοφνταν θ «ενοποίθςθ του ςυνόλου τθσ 

Μακεδονίασ» και θ ζνταξι τθσ ςτα ςφνορα τθσ Γιουγκοςλαβίασ. Για το ΚΚΒ, το 

Μανιφζςτο ιταν μια προετοιμαςία για τθν επικείμενθ δεφτερθ ςφγκλιςθ του 

AVNOJ.240 

   Ο ίδιοσ ο Τζμπο κα απαντιςει ςτισ παραπάνω μομφζσ, κι αυτόσ μεταγενζςτερα. 

Για το Μανιφζςτο κα δθλϊςει  ότι εκείνοσ που πίεςε για τθν ζκδοςι του δεν ιταν ο 

ίδιοσ, αλλά ο «Μακεδονικόσ λαόσ», που «από μόνοσ του είχε το δικαίωμα να 

γνωρίηει και μετά να αποφαςίηει για τισ μελλοντικζσ προοπτικζσ».241 Πςο για τθν 

«ενοποίθςθ του Μακεδονικοφ ζκνουσ» κα τονίςει ότι «οφτε ςτο Μανιφζςτο οφτε 

αργότερα ςτα ψθφίςματα τθσ 2θσ Συνόδου του AVNOJ, δεν υποςτθρίξαμε τθ λφςθ 

του ηθτιματοσ τθσ Μακεδονικισ ενοποίθςθσ εντόσ του γιουγκοςλαβικοφ 

πλαιςίου».242 Ρουκενά ςυνεχίηει, οφτε ςτα προαναφερκζντα ντοκουμζντα οφτε 

ςτθν ερμθνευτικι εγκφκλιο τθσ ΚΕ του ΚΚΜ, δεν υπάρχει αναφορά για «ελεφκερθ 

και ενιαία Μακεδονία που επρόκειτο να ιδρυκεί εντόσ τθσ Γιουγκοςλαβίασ».243 Ο 

Τζμπο κατακζτει τζλοσ τθ γενικότερθ εκτίμθςι του για το τι υπονοοφνταν εκ μζρουσ 

του ΚΚΓ ςχετικά με το ηιτθμα τθσ γιουγκοςλαβικισ Μακεδονίασ.  

   Για τθν «ενοποίθςθ του Μακεδονικοφ ζκνουσ», διευκρινίηει ο Τζμπο, το 

Μανιφζςτο τόνιηε ότι «ο δρόμοσ προσ τθν απελευκζρωςθ ιταν για αγϊνα και ςτα 

τρία μζρθ τθσ ενάντια ςτον ειςβολζα, αλλά ταυτόχρονα και για το δικαίωμά τουσ 

ςτθν εκνικι ελευκερία και ιςότθτα ςε κάκε βαλκανικι χϊρα. Το κατά πόςον αυτό το 

δικαίωμα επιτεφχκθκε εξαρτάται από τισ ςχζςεισ εξουςίασ και ςτισ τρεισ χϊρεσ».244 

Δεν υπιρχε δθλαδι, κατά τον Τζμπο, κανζνα κάλεςμα «ςτουσ Μακεδόνεσ τθσ 

Βουλγαρίασ και τθσ Ελλάδασ να ενωκοφν ςτον ζνοπλο αγϊνα», το κάλεςμα ιταν για 

τουσ πλθκυςμοφσ εντόσ τθσ γιουγκοςλαβικισ Μακεδονίασ, δθλαδι τουσ Αλβανοφσ, 

τουσ Βλάχουσ, τουσ Τοφρκουσ. Θ εφαρμογι μιασ ευρφτερθσ ενοποίθςθσ, απαιτοφςε 

δυνάμεισ υποςτιριξθσ και εφαρμογισ τθσ που δεν υφίςταντο, κατά τον Τζμπο, ςε 

Βουλγαρία και Ελλάδα, που είχαν θ μεν πρϊτθ εντελϊσ αδφναμο και 

περικωριοποιθμζνο εκνικοαπελευκερωτικό κίνθμα θ δε δεφτερθ, ζνα κίνθμα 
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ςυμβιβαςμζνο και περιοριςμζνθσ αγωνιςτικότθτασ. Επομζνωσ, για τον Τζμπο, 

«είναι άςκοπο να κιγεί το ερϊτθμα εάν θ Γιουγκοςλαβία ιταν πολφ μικρόσ χϊροσ 

για να λφςει το Μακεδονικό ηιτθμα. Το ερϊτθμα που τίκεται ιταν εάν το 

Μακεδονικό ζκνοσ ι το μεγαλφτερο μζροσ του είχε τισ καλφτερεσ πικανότθτεσ να 

επιτφχει εκνικι ελευκερία και ιςότθτα με άλλουσ λαοφσ ςτθ Γιουγκοςλαβία. Θ 

απάντθςθ κα μποροφςε να είναι καταφατικι μόνο διότι τζτοιεσ ευκαιρίεσ δεν 

υπιρχαν οφτε ςτθ Βουλγαρία οφτε ςτθν Ελλάδα. Αυτό δεν οφείλεται μόνο ςτο 

γεγονόσ ότι υπιρξαν λιγότερεσ πικανότθτεσ νίκθσ των εκνικϊν απελευκερωτικϊν 

κινθμάτων ςτισ χϊρεσ αυτζσ, αλλά και επειδι εκείνθ τθ ςτιγμι τα κινιματα αυτά δεν 

είχαν ςαφείσ κζςεισ ςτο μακεδονικό ηιτθμα, ςε αντίκεςθ με το Κίνθμα Εκνικισ 

Απελευκζρωςθσ ςτθ Γιουγκοςλαβία».245 Ζχοντασ όλα αυτά κατά νου, καταλιγει, 

«αποφαςίςαμε να αναλάβουμε τθν πρωτοβουλία για τθν επίλυςθ του Μακεδονικοφ 

ηθτιματοσ με το να βοθκιςουμε ζνα μζροσ -που ςυνζβθ να είναι το μεγαλφτερο 

μζροσ- του Μακεδονικοφ ζκνουσ να δθμιουργιςει ζνα δικό του εκνικό κράτοσ το 

οποίο κα παρακινοφςε τα άλλα δφο μζρθ να προςπακιςουν να πετφχουν το ίδιο 

ςτθ Βουλγαρία και τθν Ελλάδα».246 

   Σε όλα τα παραπάνω ιρκε να προςτεκεί και το Μανιφζςτο του Ρατριωτικοφ 

Μετϊπου Βουλγαρίασ (ΡΜΒ) ςχετικά με το Μακεδονικό Ηιτθμα, το οποίο 

δθμοςιεφτθκε ςτο κομματικό όργανο του ΚΚΒ τον Δεκζμβριο του 1943.247 Το ΡΜΒ, 

μια αντιαξονικι ςυμμαχία του ΚΚΒ με αγροτικά και αςτικά κόμματα και 

προςωπικότθτεσ, πίεηε επιτακτικά από τον Σεπτζμβριο του ζτουσ εκείνου να γίνει 

επεξεργαςία και να δθμοςιοποιθκοφν οι κζςεισ του ΡΜΒ ςχετικά με το Μακεδονικό 

Ηιτθμα. Ραρόλο που το ΚΚΒ βρζκθκε ςε αμθχανία, ηιτθςε και ζλαβε τισ οδθγίεσ του 

Δθμθτρόφ, και, χωρίσ να ζχει γνϊςθ τόςο του Μανιφζςτου του Αρχθγείου των 

Ραρτιηάνων τθσ γιουγκοςλαβικισ Μακεδονίασ, όςο και των ψθφιςμάτων του  2ου 

AVNOJ, κατζλθξε ςε κοινι κζςθ, δθμόςια εμφανιηόμενθ ωσ κζςθ του ΡΜΒ.  Το 

Μανιφζςτο του ΡΜΒ εςτιαηόταν ςτθν ανάγκθ ανάδειξθσ του ςλόγκαν «Μακεδονία 

για τουσ Μακεδόνεσ» και όριηε ωσ «ςωτιρια λφςθ» αυτι τθσ «ακζραιθσ, ελεφκερθσ 
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και ανεξάρτθτθσ Μακεδονίασ». Θ Σοβιετικι Ζνωςθ και οι δθμοκρατικζσ δυνάμεισ 

«κα ιταν οι εγγυθτζσ τθσ ελεφκερθσ και ανεξάρτθτθσ Μακεδονίασ», ενϊ οι πολίτεσ 

των βαλκανικϊν κρατϊν ζπρεπε να αγωνιςτοφν για να «ανατρζψουν τισ φαςιςτικζσ 

κυβερνιςεισ και να εγκαταςτιςουν κακεςτϊτα Λαϊκισ Δθμοκρατίασ ςτα 

Βαλκάνια».248  

   Θ γιουγκοςλαβικι λοιπόν λφςθ του Μακεδονικοφ Ηθτιματοσ που παρουςιάςτθκε 

το φκινόπωρο του 1943 και υιοκετικθκε από τισ θγεςίεσ του ΚΚΜ και του 

παρτιηάνικου κινιματοσ, δεν ιταν εφκολα κατανοθτι οφτε ευρζωσ αποδεκτι. 

Συνάντθςε μάλιςτα όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, αντιδράςεισ εντόσ τθσ 

γιουγκοςλαβικισ Μακεδονίασ, που φαινόταν να ταυτίηονται με τισ κζςεισ του ΚΚΒ 

που υιοκετικθκαν τθν ίδια περίοδο. 

    Ζχοντασ λοιπόν όλο αυτό το αςαφζσ κεωρθτικό υπόβακρο ςχετικά με τθν 

προκρινόμενθ πρόταςθ επίλυςθσ του Μακεδονικοφ Ηθτιματοσ εκ μζρουσ του 

γιουγκοςλάβικου κινιματοσ, ειςζρχονταν και τθν περίοδο εκείνθ ςτο ελλθνικό 

ζδαφοσ γιουγκοςλάβοι παρτιηάνοι και ςτελζχθ του ΚΚΜ.249  

   Μια πρϊτθ ευρεία τζτοια επίςκεψθ, ζλαβε χϊρα τον Απρίλιο του 1943, ενϊ ςτθν 

διάρκεια εκείνου του ζτουσ ακολοφκθςαν άλλεσ μικρότερεσ.250 Τον Δεκζμβριο του 

1943, υπό τθν πίεςθ των φαςιςτικϊν δυνάμεων κατοχισ ςτθν ςερβικι Μακεδονία, 

μια ολόκλθρθ ταξιαρχία των παρτιηάνων πζραςε ςε ελλθνικό ζδαφοσ από τισ 

Ρρζςπεσ, φτάνοντασ ςτθν περιοχι τθσ Αλμωπίασ. Στθν περιοχι εκείνθ, 

ςυγκεντρϊκθκαν τελικά δυο ταξιαρχίεσ και οριςμζνα ανεξάρτθτα τμιματα, με 

επικεφαλισ τον αρχθγό του Γενικοφ Στρατθγείου Μακεδονίασ Μιχαιλο Αποςτόλςκι, 

τον Ρολιτικό Επίτροπο Τςβζτκο Ουηοφνοβςκι (Αμπάσ) και τον ίδιο τον Τζμπο.251 

   Με τθν ευκαιρία τθσ ςυγκζντρωςθσ των δυνάμεων αυτϊν, ζλαβε χϊρα ςτο χωριό 

Φουςτάνθ τθσ Ρζλλασ ςτισ 21 Δεκεμβρίου, πολιτικο-ςτρατιωτικι ςυνάντθςθ 
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ανάμεςα ςτουσ επιτελείσ του ΛΑΣ Μακεδονίασ και αντιπροςωπεία του ΚΚΕ που 

αποτελοφνταν από τουσ Λεωνίδα Στρίγκο και Ανδρζα Τηιμα.252  

   Κατά τθ ςυνάντθςθ επιςθμάνκθκε ότι ςυνζχιηαν να υφίςτανται προβλιματα, 

παρά τισ επιτυχίεσ ςε επίπεδο ςτρατιωτικισ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτουσ δυο 

απελευκερωτικοφσ ςτρατοφσ. Τα προβλιματα αυτά αφοροφςαν τακτικά ηθτιματα, 

όπωσ διαφωνίεσ ανάμεςα ςτουσ δυο ςτρατοφσ, ςχετικά με το ηιτθμα τθσ αποφυγισ 

ςυγκροφςεων με τουσ κατακτθτζσ, που αποτελοφςε ςυνικθ μομφι του 

γιουγκοςλάβικου απελευκερωτικοφ κινιματοσ για τον ΕΛΑΣ253, το ηιτθμα τθσ 

ανάλθψθσ επιχειρθςιακϊν πρωτοβουλιϊν από τουσ παρτιηάνουσ ςτθν ελλθνικι 

Μακεδονία χωρίσ τθν άδεια του ΕΛΑΣ και τζλοσ, ςθμαντικότερο όλων, τθν  

διενζργεια αυτονομιςτικισ ι αποςχιςτικισ προπαγάνδασ ςτισ ςλαβόφωνεσ 

περιοχζσ, μζςα από τθν ζμπρακτθ «εκλαΐκευςθ» τθσ κεωρίασ του «Μακεδονικοφ 

ζκνουσ» και τθσ ανάγκθσ εκνικισ ενότθτασ και «ανεξαρτθςίασ τθσ Μακεδονίασ».254 

Αποκορφφωμα αυτοφ του τελευταίου ιταν θ αποδοχι ςτισ τάξεισ του Λαϊκοφ 

Απελευκερωτικοφ Στρατοφ Μακεδονίασ (ΛΑΣΜ), εκελοντϊν από τα παραμεκόρια 

χωριά τθσ ελλθνικισ Μακεδονίασ, γεγονόσ που ενόχλθςε τθν τοπικι θγεςία του 

ΕΛΑΣ.255 Από τθν αντιπροςωπεία του ΚΚΕ ηθτικθκε να εγκαταλειφκεί κάκε είδουσ 

διαςπαςτικι ενζργεια εκ μζρουσ ΚΚΜ και ΛΑΣΜ και να ςταματιςουν οι 

ςτρατολογιςεισ.   

   Σφμφωνα με γιουγκοςλαβικι πθγι που περιλαμβάνεται ςτο ζργο του Κανάςθ 

Χατηι256, τθν ίδια τθ μζρα τθσ ςυνάντθςθσ, οι αρχθγοί των φιλοξενοφμενων 

παρτιηάνων, ςε ευρεία ςφςκεψθ των μελϊν τθσ ΚΕ του ΚΚΜ με τα ςτελζχθ τθσ 1θσ 

και 11θσ μπριγάδασ και τθσ ομάδασ ταγμάτων, εξζδωςαν ντιρεκτίβα που κακόριηε τθ 

ςτάςθ των ειςερχομζνων ςε ελλθνικό ζδαφοσ μονάδων του ΛΑΣΜ: «*…+ Μπαίνουμε 

ςτο ελλθνικό ζδαφοσ. Εμφανίηονται Μακεδόνεσ για να καταταχκοφν ςτο ςτρατό. Θ 

κζςθ μασ είναι: Με τθν εκμθδζνιςθ του Χίτλερ κ’ απελευκερωκοφν και θ 
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Γιουγκοςλαβία και θ Ελλάδα. Μετά απ’ αυτό κάκε λαόσ κα ζχει το δικαίωμα τθσ 

αυτοδιάκεςθσ, που του εγγυοφνται θ Σοβιετικι Ζνωςθ, θ Αμερικι και θ Αγγλία. Αλλά 

αυτό το δικαίωμα καταχτιζται με το όπλο ςτα χζρια. Κανζνασ από τουσ Μακεδόνεσ 

τθσ Ελλάδασ δεν μπορεί να είναι δεκτόσ ςτο δικό μασ ςτρατό. Το κακικον τουσ είναι 

να πολεμιςουν από κοινοφ με τουσ Ζλλθνεσ».257  

    Σφμφωνα επίςθσ με μεταγενζςτερο γράμμα του Μακεδονικοφ Γραφείου του ΚΚΕ 

προσ τον Αμπάσ (με θμερομθνία 24 Μαΐου 1944), φαίνεται πωσ και ο ίδιοσ ο Αμπάσ 

μιλϊντασ ενϊπιον των δικϊν του ςτελεχϊν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνόδου τθσ 

Φουςτάνθσ, τάχκθκε ανοιχτά εναντίον τθσ αυτονομίασ, όπωσ και εναντίον τθσ 

ςυμμετοχισ ςτον ΛΑΣΜ μαχθτϊν από τθν ελλθνικι μεκόριο, οι οποίοι, ςφμφωνα με 

το γράμμα, ζπρεπε να πειςκοφν «να καταταγοφνε ςτουσ απελευκερωτικοφσ 

ςτρατοφσ τθσ χϊρασ ςτθν οποία ηουν».258 

   Μετά τθν απόςυρςθ των γιουγκοςλαβικϊν ζνοπλων τμθμάτων, τα προβλιματα 

που φαινομενικά διευκετικθκαν ςυνζχιςαν να υφίςτανται, λαμβάνοντασ μάλιςτα   

περιςςότερο ζντονα χαρακτθριςτικά. Οι μομφζσ κατά του ΕΛΑΣ για τθν τακτικι 

αποφυγισ ςυγκροφςεων με τον ςτρατό κατοχισ259, εξακολουκοφςαν να τίκενται 

από τουσ παρτιηάνουσ, οι οποίοι ςυνζχιςαν και τουσ επόμενουσ μινεσ να περνοφν 

ςτθν ελλθνικι μεκόριο. Ερχόμενοι ςε επαφι με ςτελζχθ των Σλαβομακεδόνων260, 

αςκοφςαν αυτονομιςτικι προπαγάνδα, ενϊ δεν ζπαυςαν να αποδζχονται ςτισ 

τάξεισ τουσ εκελοντζσ από τισ περιοχζσ που επιςκζπτονταν.261   

   Ωσ τελευταία εκτεταμζνθ είςοδοσ ςτο ελλθνικό ζδαφοσ κεωρείται θ ςυγκζντρωςθ 

ςτισ 17 Απριλίου του 1944 1.200 παρτιηάνων, ςτο χωριό Ροιμενικό τθσ Καςτοριάσ. 

Στο Ροιμενικό, το 2ο Σφνταγμα των παρτιηάνων, διοργάνωςε γιορτι κατά τθν οποία 

ςφμφωνα με τισ διακζςιμεσ πθγζσ, ηθτικθκε από τον ςλαβομακεδονικό λαό να 

ενταχκεί ςτισ τάξεισ των παρτιηάνων, να μθν υπακοφει ςτισ διαταγζσ του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 
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το οποίο αςκεί «Εκνικιςτικι πολιτικι επιηιμια για τα ςυμφζροντα του 

Σλαυομακεδονικοφ λαοφ».262  

   Τα κθρφγματα αυτά όπωσ ιταν λογικό, κινθτοποίθςαν θγετικά ςτελζχθ του 

ελλθνικοφ αντιςταςιακοφ κινιματοσ ςτθν περιοχι και ζτςι ηθτικθκε ςυνάντθςθ με 

τον Ρολιτικό Επίτροπο του 2ου Συντάγματοσ Ναοφμ Ναοφμωφ, ςτον οποίο 

διαμαρτυρικθκαν. Ο ίδιοσ φαίνεται πωσ απάντθςε, ότι θ ςτρατολογία ιταν εντολι 

των επικεφαλισ του, «δια τον λόγον ότι οι Σλαυομακεδόνεσ μθν ζχοντεσ 

εμπιςτοςφνθ εισ τουσ Ζλλθνασ παραμζνουν μακράν του αγϊνοσ και με τθν 

ςτρατολογίαν αυτι προςελκείοντε εισ το πλευρό μασ»263, ενϊ όςον αφορά τα 

ςυνκιματα αυτονομίασ, υποςτιριξε πωσ «είναι λόγια ανεφκυνα και ςυνκιματα 

Μιχαθλοφικά, κα εξετάςθ δε τθν προζλευςθ τουσ και κα λάβθ τα προςείκοντα 

μζτρα».264 

   Οι ανθςυχίεσ των επιτετραμμζνων του ελλθνικοφ αντιςταςιακοφ κινιματοσ δεν 

προκαλοφνταν μόνο εξαιτίασ τθσ πολιτικισ αυτισ των παρτιηάνων, μα κυρίωσ αυτό 

που τισ ζκρεφε και τισ ενίςχυε, ιταν θ επίδραςθ που είχαν ςε μζροσ του 

ςλαβομακεδονικοφ πλθκυςμοφ, κυρίωσ δε ςε θγετικά ςτελζχθ του ΣΝΟΦ τθσ 

περιοχισ Καςτοριάσ. 

   Τα ςτελζχθ αυτά για μια ςειρά από λόγουσ, γοθτεφτθκαν από τισ κζςεισ των 

παρτιηάνων οι οποίεσ ζρχονταν ςε αντίκεςθ με τθν κζςθ περί ιςοτιμίασ των 

Σλαβομακεδόνων εντόσ μιασ δθμοκρατικισ Ελλάδασ. Ταυτόχρονα άρχιςε να 

διαφαίνεται μια απογοιτευςθ των Σλαβομακεδόνων από τθν μζχρι τότε πολιτικι 

του ΚΚΕ-ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, αλλά και από τθν δράςθ του ΣΝΟΦ, κακϊσ, εκτόσ από τθν 

ςυμμετοχι ςλαβοφϊνων ςτθν αντίςταςθ και το χτφπθμα του κομιτάτου, ιταν 

εμφανζσ πωσ κανζνασ άλλοσ από τουσ ςκοποφσ τθσ οργάνωςθσ δεν επιδιωκόταν ι 

δεν επιτυγχανόταν και κυρίωσ εκείνοσ τθσ ιςοτιμίασ μζςω τθσ ζμπρακτθσ 

αναγνϊριςθσ των δικαιωμάτων που οι Σλαβομακεδόνεσ, όπωσ υποςτιριηε 

διαχρονικά το ΚΚΕ, ςτερικθκαν ςτισ τρείσ δεκαετίασ ελλθνικισ κυριαρχίασ ςτθν 

περιοχι και τα οποία κα ικανοποιοφνταν, ςφμφωνα πάλι με το ΚΚΕ, ςτο πλαίςιο τθσ 

μελλοντικισ «Λαϊκισ Δθμοκρατίασ». 
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   Για τον κίνδυνο υιοκζτθςθσ των αποςχιςτικϊν κθρυγμάτων των Γιουγκοςλάβων 

παρτιηάνων, είχε προειδοποιιςει από τισ αρχζσ του 1944 ζνασ από τουσ επικεφαλισ 

τθσ οργάνωςθσ ςτθν Καςτοριά, ο Λάηαροσ Ντάμοσ. Σε ζκκεςθ του προσ το 

Δυτικομακεδονικό Γραφείο του ΚΚΕ265, παρακζτει τισ ανθςυχίεσ του ίδιου αλλά και 

των ςυντρόφων του, ςχετικά με τθν ςτάςθ του ΚΚΕ όςον αφορά τουσ 

Σλαβομακεδόνεσ, κεωρϊντασ τθν ςτάςθ αυτι πθγι δθμιουργίασ φόβων από τουσ 

Σλαβομακεδόνεσ.  

   Αφοφ κατακζτει τισ ςκζψεισ του για τθν κατάςταςθ που είχε διαμορφωκεί ςτθν 

ελλθνικι Μακεδονία μετά τισ ανταλλαγζσ πλθκυςμϊν και για τθν κζςθ περί 

ιςοτιμίασ των μειονοτιτων που υιοκζτθςε το ΚΚΕ το 1935, διαπιςτϊνει πωσ θ 

περίοδοσ τθν οποία διανφουν, ζχει γεννιςει μια μεγάλθ αλλαγι. Σφμφωνα με τον 

ίδιο, με τθ μετατροπι του δευτζρου παγκοςμίου πολζμου ςε 

εκνικοαπελευκερωτικό «άνοιξε ζνασ καινοφργιοσ δρόμοσ μεσ τον ορίηοντα. Θ 

αυτοδιάκεςθ των λαϊν».266  

   Το ΚΚΕ, ςφμφωνα με τθν ίδια ζκκεςθ, ενϊ για τα Δωδεκάνθςα και τθν Κφπρο κζτει 

ωσ ςτόχο τθν απελευκζρωςθ και μζςω τθσ αυτοδιάκεςθσ «να βροφν τθ κζςθ τουσ 

ςτθν Λαοκρατοφμενθ Ελλάδα», τθν ίδια ϊρα για τουσ Σλαβομακεδόνεσ διατθρεί 

μονάχα τθν επιλογι τθσ «Ιςοτιμίασ». Σφμφωνα με τον ίδιο, οι Σλαβομακεδόνεσ 

αποτελοφν πλειοψθφικό κομμάτι ςτισ περιοχζσ τθσ Φλϊρινασ και τθσ Καςτοριάσ και 

ζτςι κα πρζπει «Να επιδιϊξουν μαηί με τα άλλα δφο -ςερβικό και βουλγαρικό- 

τμιματα να δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ κυριαρχία για μια Σλαβομακεδονικι Λαϊκι 

Δθμοκρατία», ενϊ διευκρινίηει πωσ μιλϊντασ για τθν «Σλαβομακεδονία», δεν 

αναφζρεται ςτθν ελλθνικι Μακεδονία ςυνολικά «αλλά ςτο τμιμα εκείνο που ςτθν 

πλειοψθφία κατοικείται από Σλαβομακεδόνεσ».267 

   Φςτερα από τθν προβολι των παραπάνω ςκζψεων, κζτει ερωτιματα όπωσ «Γιατί 

εμάσ δεν μασ αφινουν ελεφκερουσ να οικοδομιςουμε το δικό μασ πολιτιςμό και τα 

εκνικά μασ ιδεϊδθ αφοφ κι μείσ αποτελοφμε κάτι το ξζχωρο, δεν είμαςτε Ζλλθνεσ 

είμαςτε Σλαβομακεδονικι φυλι με διαφορετικά ιδεϊδθ, αλλά μασ κζλουν να 
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μείνουμε μεσ ςτα ελλθνικά πλαίςια, δίνοντασ μασ μονάχα ιςοτιμία;».268 

Ρροειδοποιεί πωσ αν «το κόμμα δεν δϊςει λφςθ ςτο ςλαβομακεδονικό ηιτθμα 

υπάρχει κίνδυνοσ ο ςλαβομακεδονικόσ λαόσ να ακολουκιςει και πάλι εςφαλμζνο 

δρόμο»269, ενϊ κλείνει τθν ζκκεςθ του με μια παράγραφο που οι μετζπειτα 

εξελίξεισ φαίνεται πωσ επιβεβαίωςαν πανθγυρικά, λζγοντασ πωσ «υπάρχει κίνδυνοσ 

κακαρόσ Σλαβομακεδόνεσ πατριϊτεσ ερχόμενοι ςε επαφι με το ςερβικό κομμάτι και 

το οποίο βγάηει ζντυπο υλικό να οργανϊςουν τον ςλαβομακεδονικό λαό ςε ξζχωρθ 

οργάνωςθ που ςαν ςυνζπεια κα ναι θ διάςπαςθ και απ’ αυτι μόνο το κόμμα ζχει να 

χάςει τθν επιρροι του και να δθμιουργθκοφν πυρινεσ του Κ.Κ. Μακεδονίασ».270 

   Τα προβλιματα λοιπόν οξφνονταν, και τθν άνοιξθ του 1944 ιταν απολφτωσ 

εμφανζσ ότι ο επθρεαςμόσ ςτελεχϊν του ΣΝΟΦ από τθ γιουγκοςλαβο-μακεδονικι 

ιδεολογία, όπωσ τα ειςελκόντα ςτελζχθ του ΚΚΜ και του ΛΑΣΜ τθν ερμινευαν,  

ιταν παρόν. Το ΚΚΕ, του οποίου μετωπικι οργάνωςθ ιταν το ΣΝΟΦ, όφειλε να 

παρζμβει, να ξεκακαρίςει και να ελζγξει τθν πολιτικι κατεφκυνςθ εντόσ τθσ οποίασ 

κα ςυνεχιηόταν θ πορεία του ΣΝΟΦ. Τθν εποχι εκείνθ το ΚΚΕ και το ΕΑΜ είχαν 

εςτιάςει τισ προςπάκειζσ τουσ, ςτο εγχείρθμα τθσ δθμιουργίασ τθσ Ρολιτικισ 

Επιτροπισ Εκνικισ Απελευκζρωςθσ (ΡΕΕΑ)271, μία επιτροπι κυβερνθτικοφ 

χαρακτιρα, μία κυβζρνθςθ εκνικισ ενότθτασ, τθν οποία κλικθκαν να 

εκπροςωπιςουν (ςε κζςεισ αντίςτοιχεσ υπουργικϊν κϊκων) και ςεβαςτζσ αςτικζσ 

προςωπικότθτεσ με ιδιαίτερεσ ευαιςκθςίεσ ςτο Μακεδονικό Ηιτθμα, όπωσ ιταν ο 

Αλζξανδροσ Σβϊλοσ.272 Στθν ουςία το εγχείρθμα ΡΕΕΑ δεν ιταν παρά μια 

ςυγκεκριμζνθ κυβερνθτικι πρόταςθ με προβολι ςτθ μεταπολεμικι 

πραγματικότθτα, ςαφϊσ διαφοροποιθμζνθ από τθν πρόταςθ τθσ Λαϊκισ 

Δθμοκρατίασ, εντόσ τθσ οποίασ δομικθκε το αντιςταςιακό κίνθμα που οργανϊκθκε 

από ΚΚΕ/ΕΑΜ, εντόσ τθσ οποίασ μορφοποιικθκε και το εγχείρθμα του ΣΝΟΦ.   
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    Μια τζτοια κυβζρνθςθ εκνικισ ενότθτασ, που κα ςτθριηόταν ςτθ ςφμπραξθ και 

αςτικϊν πολιτικϊν δυνάμεων, κα μποροφςε να ανεχκεί τθν φπαρξθ του ΣΝΟΦ, κα 

αποδεχόταν τθ μειονοτικι πολιτικι του ΚΚΕ απζναντι ςτουσ Σλαβομακεδόνεσ; Τα 

ςτελζχθ του ΣΝΟΦ κα υιοκετοφςαν ομόκυμα το εγχείρθμα ι κα ενζκυπταν 

επιφυλάξεισ; Το ΚΚΕ ιταν βζβαιο ότι τα ςτελζχθ του ΣΝΟΦ κα το ακολουκοφςαν 

ςτισ επιλογζσ του;  

  Κακϊσ κανζνα από τα παραπάνω ερωτθματικά δεν είχε μια βζβαιθ απάντθςθ, το 

ΚΚΕ/ΕΑΜ πρόκρινε τθ ςφγκλιςθ ξεχωριςτϊν Ρεριφερειακϊν Συνδιαςκζψεων του 

ΣΝΟΦ (ςε Φλϊρινα και Καςτοριά), που κα ακλουκοφςαν χρονικά τισ αντίςτοιχεσ 

Ρεριφερειακζσ Συνδιαςκζψεισ του ΕΑΜ, ϊςτε να γίνει μια πρϊτθ διαπίςτωςθ 

τουλάχιςτον των διακζςεων και ςτάςεων των ςτελεχϊν του ΣΝΟΦ ςτα νζα 

δεδομζνα.  

3.5  Περιφερειακό υνδιϊςκεψη ΝΟΦ Φλώρινασ 
 

   Πςον αφορά ςτθν ςυνδιάςκεψθ αυτι δυςτυχϊσ οι πθγζσ μασ είναι περιοριςμζνεσ 

και βαςίηονται κυρίωσ ςτο αυτοβιογραφικό πόνθμα του Σταφρο Κωτςόπουλου273, 

κακϊσ και ςε μεμονωμζνεσ και εντελϊσ ςυνοπτικζσ αναφορζσ ςε ελάχιςτα άλλα 

ζργα. Συνεπϊσ, θ όποια απόπειρα προςζγγιςθσ και εκ των υςτζρων αναςφνκεςθσ 

του ςυγκεκριμζνου ηθτιματοσ περιορίηεται ςθμαντικά, εξαιτίασ του μικροφ αρικμοφ 

των ςχετικϊν πθγϊν. 

   Κατά τθν διάρκεια του Μαρτίου του 1944, ξεκίνθςε θ προετοιμαςία από ςτελζχθ 

τθσ Φλϊρινασ για τθν διοργάνωςθ τθσ 1θσ Ρεριφερειακισ Συνδιάςκεψθσ του ΣΝΟΦ 

Φλϊρινασ. Μζςα από μια ςειρά ςυνελεφςεων και τομεακϊν ςυνδιαςκζψεων, 

εκλζχκθκαν οι αντιπρόςωποι που κα λάμβαναν μζροσ ςτθν Συνδιάςκεψθ τθσ 

οποίασ ωσ τόποσ διεξαγωγισ ορίςτθκε το ορεινό χωριό Δροςοπογι τθσ Φλϊρινασ 

και θμερομθνία τθν 2θ Απρίλθ.274 

   Στθν Συνδιάςκεψθ ζλαβαν μζροσ περίπου 180 αντιπρόςωποι από τισ τοπικζσ 

οργανϊςεισ του ΣΝΟΦ. Τισ εργαςίεσ παρακολοφκθςαν επίςθσ εκπρόςωποι τθσ 
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Ρεριφερειακισ Επιτροπισ του ΚΚΕ Φλϊρινασ, του ΕΑΜ, τθσ ΕΡΟΝ, τθσ Εκνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, εκπρόςωποι των τμθμάτων του ΕΛΑΣ ςτο Βίτςι, κακϊσ και 

εκπρόςωποι του ΕΑΜ Δυτικισ Μακεδονίασ.275 

   Τα κζματα που τζκθκαν και ςυηθτικθκαν αφοροφςαν τθν μζχρι τότε δουλειά και 

τα νζα κακικοντα τθσ οργάνωςθσ ΣΝΟΦ, οργανωτικά ηθτιματα, κακϊσ και το 

ηιτθμα τθσ εκλογισ νζου κακοδθγθτικοφ οργάνου.276 Στθν διάρκεια τθσ 

ςυνδιάςκεψθσ ο Κυριάκοσ Ρυλάθσ ωσ ειςθγθτισ, αναφζρκθκε ςτθν διεκνι και 

εςωτερικι κατάςταςθ κακϊσ και ςτισ δυναμικζσ που αναπτφςςονταν ωσ 

αποτζλεςμα του αντιςταςιακοφ κινιματοσ ςτθν Ελλάδα. Ζκανε ιδιαίτερθ μνεία ςτισ 

μζχρι τότε επιτυχίεσ του ΣΝΟΦ τονίηοντασ πωσ, θ «μεγάλθ πλειοψθφία των 

Σλαβομακεδόνων βρίςκεται και εργάηεται ςτισ γραμμζσ του», ενϊ ωσ μεγάλθ 

επιτυχία αναφζρκθκε «θ ανάπτυξθ τθσ ενότθτασ με τον αδελφό ελλθνικό λαό».277 

   Στο επίπεδο των κατακτιςεων των Σλαβομακεδόνων, ωσ αποτζλεςμα τθσ 

ςυμμετοχισ τουσ ςτον εκνικοαπελευκερωτικό αγϊνα, αναφζρκθκε θ ελεφκερθ 

χριςθ τθσ μθτρικισ τουσ γλϊςςασ, θ ζκδοςθ εφθμερίδων κακϊσ και θ ςυμμετοχι 

Σλαβομακεδόνων ςε επιτελικζσ κζςεισ ςτον ΕΛΑΣ και τθν Εκνικι Ρολιτοφυλακι. Τα 

παραπάνω ςυνζβθςαν «με τθν αμζριςτθ βοικεια του ΚΚΕ, το οποίο και ςτισ 

ςυνκικεσ του πολζμου εφαρμόηει ςτθν πράξθ τθν πολιτικι του για εκνικι ιςοτιμία 

ςτουσ Σλαβομακεδόνεσ».278 

   Ωσ κακικοντα του ΣΝΟΦ τζκθκαν, το να πειςτοφν «και οι λίγοι ακόμθ 

Σλαβομακεδόνεσ που βρίςκονται ζξω από το ΣΝΟΦ, να μπουν ςτισ γραμμζσ του». Θ 

ενίςχυςθ του ΕΛΑΣ με ζμψυχο και μθ υλικό, θ καλλιζργεια τθσ εμπιςτοςφνθσ προσ 

τθν πολιτικι του ΚΚΕ ςχετικά με τουσ Σλαβομακεδόνεσ κακϊσ και θ ενδυνάμωςθ 

«τθσ αγωνιςτικισ ενότθτασ με τον αδελφό ελλθνικό λαό».279 

   Θ ςυνδιάςκεψθ διακόπθκε το μεςθμζρι τθσ 2ασ Απριλίου, κακϊσ προσ το χωριό 

Δροςοπθγι κατευκφνκθκε ιςχυρι γερμανικι δφναμι, για να ςυνεχιςτεί ςτο χωριό 

Ροιμενικό τθσ Καςτοριάσ. Εκεί θ ςυνδιάςκεψθ ζκλειςε με τθν εκλογι νζασ 
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Ρεριφερειακισ Επιτροπισ του ΣΝΟΦ Φλϊρινασ, ςτθν οποία εκλζχκθκαν οι Κυριάκοσ 

Ρυλάθσ (Ρζτροσ), Σταφροσ Κωτςόπουλοσ (Γιάνκο), Ραντελισ Ντουρντουλάκθσ 

(Βάνε), Αλζκοσ Χατηθτάςκοσ, Μιτςοσ Σουμτάκοσ, Κανάςθσ Ραπατριανταφφλλου 

(Ντάμε), Ραντελισ Οικονομίδθσ, Μπόρισ ακόφςκι, Κανάςθσ Άλτθσ.280  

   Να ςθμειωκεί πωσ φςτερα από τθν ςυνδιάςκεψθ οι Γερμανοί ζκαψαν το χωριό 

Δροςοπθγι281, ενϊ για τον ερχομό τουσ ο Κωτςόπουλοσ κατθγορεί ανοιχτά τον 

Γιϊργο Τουρουντηά Γραμματζα τθσ Τομεακισ Επιτροπισ Μπουφίου του ΣΝΟΦ και 

τον Κεόδωρο Ραπαδθμθτρίου Γραμματζα τθσ Τομεακισ Επιτροπισ Υδροφςασ, οι 

οποίοι, ςφμφωνα με τον ίδιο, ενϊ ςυμμετείχαν ςε όλθ τθν προςυνεδριακι δουλειά 

και γνϊριηαν πωσ ο τόποσ και ο χρόνοσ τθσ ςυνδιάςκεψθσ όφειλε να μείνει 

μυςτικόσ, αυτοί -κατά τον Κωτςόπουλο- τα ανακοίνωςαν μπροςτά ςε μεγάλο 

αρικμό μελϊν του ΣΝΟΦ, με αποτζλεςμα «να φκάςει ςτ’ αυτιά τθσ αντίδραςθσ και 

τθσ Γκεςτάπο».282  

   Ωςτόςο όπωσ φαίνεται από τα υπάρχοντα δεδομζνα, οι Γερμανοί είχαν κζςει ιδθ 

ςτο ςτόχαςτρο τουσ τθν Δροςοπθγι, κακϊσ εκεί ελάμβαναν χϊρα οι περιςςότερεσ 

ςυνεδριάςεισ των εαμικϊν οργανϊςεων και πιο ςυγκεκριμζνα περίπου μια 

βδομάδα πριν από το κάψιμο τθσ, είχε λάβει χϊρα θ Αϋ Ρεριφερειακι Συνδιάςκεψθ 

του ΕΑΜ Φλϊρινασ.283 Ενδιαφζρον δε παρουςιάηει πωσ ο νομάρχθσ Μπόνθσ ςτθν 

Συνδιάςκεψθ αυτι είχε ςτείλει δυο δαςκάλουσ ωσ πλθροφοριοδότεσ ενϊ όςα του 

μετζφεραν, ζςπευςε να τα αναφζρει υπθρεςιακά προσ τισ γερμανικζσ αρχζσ.284 

3.6  Περιφερειακό υνδιϊςκεψη ΝΟΦ Καςτοριϊσ 
 

      Ρερίπου δζκα μζρεσ μετά τθν Συνδιάςκεψθ του ΣΝΟΦ Φλϊρινασ και 

ςυγκεκριμζνα ςτισ 12 και 13 Απριλίου, ορίςτθκε θ ςυνδιάςκεψθ τθσ οργάνωςθσ 
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Καςτοριάσ.285 Σχετικά με τθν ςυνδιάςκεψθ εκείνθ ο Λάηαροσ Λνόθσ, τότε 

Γραμματζασ τθσ ΡΕ ΣΝΟΦ Καςτοριάσ, απευκφνει δυο επιςτολζσ. Μια προσ τον 

Γραμματζα τθσ ΡΕ του ΕΑΜ Καςτοριάσ και μια προσ τουσ ςυντρόφουσ του.  

   Στθν πρϊτθ, προσ τον Γραμματζα του ΕΑΜ, ηθτά οι οργανϊςεισ ςτα 

ςλαβομακεδονικά χωριά να ςτείλουν αντιπροςϊπουσ ςτθν ςυνδιάςκεψθ του ΣΝΟΦ, 

κακϊσ και τον εκάςτοτε γραμματζα του ΕΑΜ ι τον αντιπρόςωπο του για να μιλιςει 

για τθν δράςθ του ΕΑΜ. Σθμαντικό είναι να αναφερκεί πωσ ςτθν επιςτολι ηθτά και 

τθν παρουςία αντιπροςϊπων από προςφυγικά χωριά με ςτόχο «τθ ςφςφιξθ των 

ςχζςεων των δυο ςτοιχείων».286  

   Στθν δεφτερθ επιςτολι, αφοφ γνωςτοποιεί τθν απόφαςθ τθσ πραγματοποίθςθσ 

τθσ Συνδιάςκεψθσ και τθν θμερομθνία διεξαγωγισ, παρακζτει αναλυτικά τα 

κζματα. Αυτά είναι, ο απολογιςμόσ τθσ μζχρι τϊρα δράςθσ, τα νζα κακικοντα, θ 

ςυηιτθςθ των οικονομικϊν ηθτθμάτων, κακϊσ και θ εκλογι περιφερειακϊν 

επιτροπϊν. Στον τόνο τθσ επιςτολισ διακρίνεται μια αγωνία, για τθν όςο το δυνατόν 

μεγαλφτερθ ςυμμετοχι ςτθν ςυνδιάςκεψθ, κακϊσ ηθτά επιτακτικά να παρευρεκεί 

ολόκλθρο το γραφείο του ΣΝΟΦ, να γίνουν ολομζλειεσ ςτο κάκε χωριό από τισ 

οποίεσ κα προκφψουν αντιπρόςωποι και οι οποίοι κα ςυμμετζχουν ςτθν 

ςυνδιάςκεψθ. Επίςθσ ηθτά να υπάρχει αντιπρόςωποσ τθσ ΕΡΟΝ κακϊσ και τθσ 

Εκνικισ Αλλθλεγγφθσ. Κλείνει διατυπϊνοντασ τθν άποψθ πωσ, «θ ςυνδιάςκεψισ 

πρζπει να αποτελζςθ ιςτορικό ςτακμό για το Σλαβομακεδονικό κίνθμα και να γίνθ ο 

φάροσ που με ςυνίδιςθ κα οδθγιςει το λαό μασ ςτον πραγματικό λυτρωμό».287 

   Θ Συνδιάςκεψθ ζλαβε χϊρα ςτισ 12 και 13 Απριλίου και το άνοιγμα τθσ ζκανε ο 

Ραςχάλθσ Μθτρόπουλοσ. Ορίςτθκε Επίτιμο προεδρείο το οποίο περιελάμβανε τον 

Γκότςε Ντζλτςεφ, τον Λάηο Ροπτράικωφ, τον Λάηο Τερπόφςκυ, τον Τάςο Καρατηά, 

τον Ηιςθ Καλιμάνθ, τον Βαςίλθ Αλεξόπουλο, «κακϊσ και όλα τα κφματα και τουσ 

εξόριςτουσ και φυλακιςμζνουσ του ςθμερινοφ λαϊκόαπελευκερωτικοφ αγϊνα». 

Επίςθσ, ωσ επίτιμο προεδρείο όριςε και τουσ αρχθγοφσ των Ενωμζνων εκνϊν 

οφςβελτ, Στάλιν, Τςϊρτςιλ.288 
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   Ορίςτθκε επίςθσ τακτικό προεδρείο το οποίο περιελάμβανε τουσ αντιπροςϊπουσ 

τθσ διαςυμμαχικισ επιτροπισ, τουσ αντιπροςϊπουσ του ΕΛΑΣ του ΕΑΜ τθσ ΕΡΟΝ 

και τθσ Εκνικισ Αλλθλεγγφθσ, τον αντιπρόςωπο του Κ.Κ. Καςτοριάσ, αντιπροςϊπουσ 

τθσ γυναικείασ οργάνωςθσ κακϊσ και αντιπροςϊπουσ των παλαίμαχων 

αγωνιςτϊν.289 

   Τα κζματα τθσ Συνδιάςκεψθσ, ιταν πολφ περιςςότερα από εκείνα που ζχουμε ςτισ 

αναφορζσ για τθν αντίςτοιχθ Συνδιάςκεψθ τθσ Φλϊρινασ και περιελάμβαναν μια 

ςειρά από ηθτιματα, ενϊ ςυμμετείχαν ςφμφωνα με τα υπάρχοντα ςτοιχεία, 

περίπου πεντακόςιοι αντιπρόςωποι.290  

   Τα κζματα αφοροφςαν ςε ζνα πρϊτο ςτάδιο πρακτικά ηθτιματα, όπωσ τθν 

οργανωτικι κατάςταςθ και τθν δράςθ του ΣΝΟΦ ςτθν Καςτοριά, τα προβλιματα 

που είχαν ανακφψει και τισ πικανζσ λφςεισ τουσ, το ηιτθμα τθσ λαϊκισ 

αυτοδιοίκθςθσ και τθσ οργάνωςθσ των ςυνεταιριςμϊν. Επίςθσ, το ηιτθμα τθσ 

οργάνωςθσ του εφεδρικοφ ΕΛΑΣ και τθσ επιμελθτείασ. Θ ςθμαςία τθσ ΕΡΟΝ και τθσ 

Εκνικισ Αλλθλεγγφθσ. Ρεριελάμβαναν επίςθσ ηθτιματα αρχϊν, όπωσ αυτό τθσ 

ςυμβολισ των «λαϊκϊν αγωνιςτϊν» ςτουσ κοινωνικοφσ αγϊνεσ, κακϊσ και τθσ 

ςυμμετοχισ τθσ γυναίκασ ςτθν αντίςταςθ291 όπωσ επίςθσ και το επίκαιρο των 

θμερϊν που δεν ιταν άλλο από αυτό τθσ δθμιουργίασ τθσ Ρολιτικισ Επιτροπισ 

Εκνικισ Απελευκζρωςθσ (ΡΕΕΑ), και τθσ «ανάγκθσ ςχθματιςμοφ Κυβζρνθςθσ 

Γενικοφ Συναςπιςμοφ». Στισ ειςθγιςεισ τον λόγο ζλαβε ο αντιπρόςωποσ τθσ 

διαςυμμαχικισ επιτροπισ κακϊσ και εκείνοσ του ΕΛΑΣ, ενϊ τζλοσ ορίςτθκαν τα νζα 

κακικοντα και ζλαβε χϊρα θ εκλογι ΡΕ ΣΝΟΦ Καςτοριάσ.292 

   Από το τμιμα τθσ ειςιγθςθσ του Ραςχάλθ Μθτρόπουλου ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

Συνδιάςκεψθ, που βρζκθκε ςτθν διάκεςθ του υποφαινόμενου, είναι ςθμαντικό να 

τονιςτοφν οριςμζνα ςθμεία. Σφμφωνα με το διακζςιμο κείμενο, θ οργάνωςθ ΣΝΟΦ 

μζχρι τθν περίοδο εκείνθ κατάφερε να ζχει οργανϊςει 1.843 γυναίκεσ, οριςμζνεσ 
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από τισ οποίεσ λάμβαναν μζροσ ςε επικίνδυνζσ αποςτολζσ. Το ΣΝΟΦ ςε κοινζσ 

επιχειριςεισ με τον εφεδρικό ΕΛΑΣ κατάφερε να αφοπλίςει ςειρά από χωριά που 

είχαν εξοπλιςτεί. Επίςθσ ςτο επίπεδο τθσ «εκνικισ ενότθτασ του λαοφ και τθσ 

εκνικισ ςυνείδθςθσ του», ζγιναν πολφ ςθμαντικζσ προςπάκειεσ με αποτζλεςμα 

παρά τισ πρακτικζσ δυςκολίεσ «να δθμιουργιςουμε κάποια εκνικι ςυνοχι ς’ ζνα 

ςθμαντικό τμιμα του λαοφ μασ να αναπτερϊςουμε τθν εκνικι του ςυνείδθςθ και να 

τθν αναςφρουμε ςτθν επιφάνεια των κετικϊν προβλθμάτων και των επιδιϊξεων του 

εκνικοαπελευκερωτικοφ αγϊνα».293  

   Ο ίδιοσ ομολογεί ότι ζνα ςθμαντικό τμιμα του πλθκυςμοφ δεν εντάχκθκε ςτον 

πλαίςιο αυτό αποτελϊντασ «εμπόδιο ςτθν επαναςτατικι και εκνικι ενοποίθςθ του 

λαοφ μασ». Το τμιμα αυτό, ςφμφωνα με τον ίδιο ςτράφθκε προσ δυο ολότελα 

διαφορετικζσ κατευκφνςεισ. Ζνα μζροσ του, παραςφρκθκε από τθν επιρροι τθσ 

«βουλγαροφαςιςτικισ αντίδραςθσ» ενϊ ζνα άλλο, ενϊ βρζκθκε ςτο ςτρατόπεδο 

τθσ αντίςταςθσ «δεν κατενόθςε πλιρωσ τθσ επαναςτατικι ςθμαςία ςτισ δεδομζνεσ 

ςτιγμζσ τθσ εκνικισ ενοποιιςεωσ και ςυνεκτικότθτοσ ολόκλθρου του 

ςλαυομακεδονικοφ λαοφ για να γίνει μια δφναμισ ακζραια ενιαία και αποφαςιςτικι 

ςτο ςφνολο του εκνικοαπελευκερωτικοφ αγϊνα».294  

   Κατά τον ίδιο τον Μθτρόπουλο, δεν υπάρχει χάςμα ΕΑΜ και ΣΝΟΦ, ωςτόςο 

απαιτείται πλιρθσ «λαϊκοεπαναςτατικι ψυχικι και ιδεολογικι ενότθτα και πλιρθσ 

κατανόθςθ των ηωτικϊν και ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων του κοινοφ αγϊνα».295 

Συνεχίηει τθν ειςιγθςθ του αναφερόμενοσ ςτισ οικονομικζσ διεκδικιςεισ και τθν 

δουλειά των ςυνεταιριςμϊν, ενϊ κλείνει με τισ επιτυχίεσ τθσ οργάνωςθσ ΣΝΟΦ θ 

οποία ζβγαλε 500 αντάρτεσ προςθλωμζνουσ ςτο πνεφμα ςυνεργαςίασ και 

αλλθλοβοικειασ με τον ΕΛΑΣ.296 

   Από τθν Συνδιάςκεψθ προζκυψαν αποφάςεισ οι οποίεσ κα αποτελοφςαν «τα 

ςυγκεκριμζνα κακικοντα» για τα οποία θ οργάνωςθ και τα μζλθ τθσ όφειλαν να 

αγωνιςτοφν. Τα κακικοντα αυτά, παράλλθλα τθν ενεργό ςυμμετοχι ςτθν δράςθ 

του ΕΑΜ ΕΛΑΣ ενάντια ςτον κατακτθτι, ςυμπεριελάμβαναν τθν δθμιουργία 
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«Εκνικισ ςυνείδθςθσ ςτο λαό», τθν ςυνοχι και τθν ενότθτα μζςα από τθν 

υιοκζτθςθ τθσ επαναςτατικισ παράδοςθσ του Ιλιντεν, τθ ςυναδζλφωςθ Ελλινων 

και Σλαβομακεδόνων, τθν μαηικοποίθςθ ςτθν οργάνωςθ ΣΝΟΦ, τθν ενίςχυςθ τθσ 

εαμικισ αυτοδιοίκθςθσ, τθν «πλατιά διαφϊτιςθ» θ οποία κα περιελάμβανε και το 

ηιτθμα τθσ μελλοντικισ ίδρυςθσ ςλαβομακεδονικϊν ςχολείων, τθν ακϊλυτθ 

κυκλοφορία του ςλαβομακεδονικοφ τφπου ο οποίοσ ζπρεπε «να βγαίνει κακαρόσ 

και επιμελθμζνοσ», το χτφπθμα τθσ «αντίδραςθσ» ςτθν κάκε μορφι τθσ, τθν 

επίλυςθ μιασ ςειράσ από τεχνικά προβλιματα και δυςκολίεσ με ςκοπό όπωσ 

φαίνεται από το προτελευταίο ςθμείο τθν οργάνωςθ «μεικτισ ςυνδιάςκεψθσ 

Σλαυομακεδόνων και Ελλινων που αυτι κα μασ δϊςθ τθ δυνατότθτα τθσ Ενιαίασ 

οργάνωςθσ και κακοδιγθςθσ».297 

   Θ Συνδιάςκεψθ εξζλεξε πολυμελι Ρεριφερειακι Επιτροπι298, ενϊ ζςτειλε και 

χαιρετιςτιρια ψθφίςματα προσ τθν ΡΕΕΑ και τουσ Μεγάλουσ Συμμάχουσ. Στο πρϊτο 

που αποςτζλλεται προσ τθν ΡΕΕΑ, οι αντιπρόςωποι που ζλαβαν μζροσ ςτθν 1θ 

«ιςτορικι Συνδιάςκεψθ» τθσ οργάνωςθσ, αφοφ χαιρετίηουν τθν Ρολιτικι Επιτροπι 

Λαϊκισ Απελευκζρωςθσ και τονίηουν πωσ κα ςτακοφν ςτο πλευρό τθσ, κατακζτουν 

τθν πεποίκθςθ τουσ πωσ «ςε μια Ελλάδα τθσ Λαϊκισ Κυριαρχίασ εμείσ οι 

ςλαυομακεδόνεσ κα βροφμε απόλυτθ κοινωνικι πολιτικι και οικονομικι ιςοτιμία με 

τουσ Ζλλθνεσ».299 Από τθν άλλθ ςτο δεφτερο ψιφιςμα προσ τουσ Μεγάλουσ 

Συμμάχουσ, οι αντιπρόςωποι του ΣΝΟΦ διαβεβαιϊνουν πωσ «κα αγωνιςκοφμε για 

τθν επικράτθςθ τθσ αρχισ τθσ αυτοδιάκεςθσ του χάρτθ του Ατλαντικοφ, τθν 

πραγματοποίθςθ των αποφάςεων τθσ Τεχεράνθσ και τθν επιβολι τθσ λαϊκισ 

κυριαρχίασ».300 Το ςυναρπαςτικό και αξιοπρόςεκτο τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπόκεςθσ, 

είναι πωσ υπάρχει μια αςυνζπεια ςτθν χριςθ των όρων που μεταχειρίηονται οι 

αποςτολείσ ςτα δυο διαφορετικά ψθφίςματα, γεγονόσ που ίςωσ να προδικάηει και 

τθν φπαρξθ δυο γραμμϊν ςτα θγετικά ςτελζχθ του ΣΝΟΦ Καςτοριάσ και θ οποία κα 

εκφραςτεί με ζντονο τρόπο ςτο αμζςωσ επόμενο διάςτθμα. 
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Κεφϊλαιο 4:  ΝΟΦ, προςϋγγιςη τησ ιςτορύασ του: η 
περύοδοσ τησ κρύςησ και τησ ςύγκρουςησ 
 

4.1  Η πορεύα προσ τη διϊλυςη 
 

      Τθν ϊρα που λάμβαναν χϊρα οι παραπάνω ηυμϊςεισ και ενϊ φαινόταν πωσ 

ανάμεςα ςτον ςλαβομακεδονικό πλθκυςμό και τα ςτελζχθ του που είχαν ενταχκεί 

ςτθν αντίςταςθ υπιρχε ομόνοια, φαίνεται πωσ θ ςτάςθ των Σλαβομακεδόνων ι 

μζρουσ αυτϊν απζναντι όχι μόνο ςτο ΕΑΜ αλλά και το ΣΝΟΦ, από τισ αρχζσ του 

1944 ακόμθ, να ιταν ιδιαίτερα διςτακτικι. Σφμφωνα με τθν ζκκεςθ του Λάηαρου 

Ραπαλαηάρου που ςυντάχκθκε τον Μάρτιο του 1944301 μετά από περιοδεία ςτα 

χωριά με ςκοπό τθν οργάνωςθ του πλθκυςμοφ ςτο ΣΝΟΦ, «ο Σλαυομακεδονικόσ 

λαόσ δζχεται τθν οργάνωςθ αυτι όχι διότι ς’ αυτι ςυγκεντρϊνονται οι πόκοι του, αι 

ελπίδεσ του και ότι είναι όργανον πάλθσ δια τθν διατιρθςιν τουσ και 

απελευκζρωςιν του από τον κατακτθτι, αλλά από φόβο μιπωσ κακοποιθκοφν από 

τισ αντάρτικεσ ομάδεσ».302 Ο πλθκυςμόσ αιςκάνεται τθν οργάνωςθ ωσ «ψεφτικθ και 

παγίδα με τθν οποίαν προςπακοφν να τουσ εξαπατιςουν οι Ζλλθνεσ δια να τουσ 

υποδουλϊςουν».303 

   Ππωσ φαίνεται, θ δυςπιςτία όςον αφορά ςτθν ςυμμετοχι ςτθν οργάνωςθ 

υπάρχει αφενόσ γιατί ςτουσ περιςςότερουσ δεν είναι ξεκάκαροι οι πραγματικοί 

ςκοποί του αγϊνα που διεξάγεται, αλλά υπάρχει και ζντονθ δυςπιςτία απζναντι ςτο 

ελλθνικό ςτοιχείο.304 Ραράλλθλα με τθν δυςπιςτία παρατθρείται και μια ζντονθ 

βουλγαροφιλία, εξαιτίασ των ςυνκθμάτων που θ βουλγαρικι προπαγάνδα «ρίχνει» 

και τα οποία «βρίςκουν μεγαλυτζραν απιχθςιν ςτο ςφνολο ςχεδόν του 

ςλαβομακεδονικοφ πλθκυςμοφ», και τα οποία είναι «θ ανεξάρτθτοσ Μακεδονία που 

εκεί μόνον πιςτεφειν θ πλειοψθφία του ςλαβομακεδονικοφ λαοφ ότι κα λυκοφν όλα 

τα προβλιματα του».305 
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   Ωσ τελευταίο και ίςωσ ςθμαντικότερο όλων ςτοιχείο που μπορεί να αντλιςει 

κανείσ από το ςυγκεκριμζνο υλικό, είναι μια διάχυτθ απογοιτευςθ από τθν 

παραγκϊνιςθ των ςλαβομακεδονικϊν ςτελεχϊν τθσ περιοχισ και από τθν 

αποκλειςτικι κατάλθψθ των θγετικϊν κζςεων μόνο από Ζλλθνεσ εξαιτίασ τθσ 

ζλλειψθσ εμπιςτοςφνθσ προσ τουσ Σλαβομακεδόνεσ. Ραράλλθλα, ςφμφωνα με τα 

ςχετικά ςτοιχεία, όποιοσ προζβαινε ςε κάκε είδουσ αναφορά ςτουσ 

Σλαβομακεδόνεσ και τθν ιςτορία τουσ «αμζςωσ απ’ τθν κακοδιγθςθ εχαρακτθρίηετο 

βοφλγαροσ ι βουλγαρόφιλοσ ι Αυτονομιςτισ και απομονωνόταν».306 

   Οι παραπάνω ςκζψεισ, όπωσ εκφράςτθκαν τουσ μινεσ εκείνουσ από τα θγετικά 

ςτελζχθ του ΣΝΟΦ, είναι χριςιμεσ για δυο λόγουσ. Αφενόσ μασ δείχνουν τισ 

προςδοκίεσ και προδικάηουν τον πολιτικό τυχοδιωκτιςμό, οριςμζνων από αυτοφσ 

που επιδίωκαν να αποτελζςουν τθν μελλοντικι ιντελιγκζντςια τθσ εκνοτικισ 

ομάδασ των Σλαβομακεδόνων.307 Αφετζρου ωςτόςο, ςκιαγραφοφν το νζο πολιτικό 

και εκνικό πρόταγμα που προβαλλόταν ςτουσ Σλαβομακεδόνεσ χωρικοφσ και το 

οποίο δεν περιελάμβανε τθν ελλθνικι ι τθν βουλγαρικι εκνικι ιδζα, οφτε εκείνθ 

τθσ ιςοτιμίασ εντόσ μιασ Λαοκρατοφμενθσ Ελλάδασ, όπωσ ςυνζβαινε μζχρι τότε.  

   Θ νζα αυτι πρόταςθ ςυνδφαηε για πρϊτθ φορά τον κομμουνιςμό με τον 

«μακεδονικό εκνικιςμό»308, ο οποίοσ ςφντομα κα πραγματωνόταν ολοκλθρωτικά με 

τθν ςφςταςθ τθσ Λαϊκισ Δθμοκρατίασ τθσ Μακεδονίασ. Θ πρόταςθ αυτι, ςφμφωνα 

με τον Κωςτόπουλο, προπαγανδιηόταν από οριςμζνα ςτελζχθ του ΣΝΟΦ Καςτοριάσ, 

τα οποία ιταν επθρεαςμζνα από τθν «επαναςτατικι ολοκλιρωςθ τθσ εκνογενετικισ 

διαδικαςίασ ςτθ γειτονικι γιουγκοςλαβικι Μακεδονία και ςε αντιδιαςτολι προσ τθν 

επίςθμθ κομματικι γραμμι, ζκεταν ηιτθμα εκνικισ αυτοδιάκεςθσ των 

Σλαβομακεδόνων τθσ Ελλάδασ».309 Σε επίπεδο ςτελεχϊν, θ ταφτιςθ αυτι ιταν 

μάλλον πλειοψθφικι ςτο ΣΝΟΦ Καςτοριάσ και μειοψθφοφςα ςτθν οργάνωςθ τθσ 

Φλϊρινασ, θ οποία φαίνεται πωσ παρζμενε πιςτι ςτα κελεφςματα του ΚΚΕ. Επίςθσ, 
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308
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θ διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςτισ δυο οργανϊςεισ είχε διαφανεί από τθν Κοινι 

Σφςκεψθ που ζλαβε χϊρα τον Γενάρθ του 1944 και αναφζρκθκε παραπάνω.310 

   Ρροπαγανδιηόταν επίςθσ και από ςτελζχθ του γιουγκοςλαβικοφ παρτιηάνικου 

κινιματοσ, τα οποία από τουσ πρϊτουσ μινεσ του 1944 βρίςκονταν διαρκϊσ ςτα 

χωριά τθσ ελλθνικισ μεκορίου, διακθρφςςοντασ τισ κζςεισ του κόμματόσ τουσ, 

κατακρίνοντασ τθν πολιτικι του ΚΚΕ ωσ ςοβινιςτικι και διατυπϊνοντασ τθ κζςθ πωσ 

πρζπει «οι Μακεδόνεσ να’ ρκοφν ςτα γιουγκοςλαβικά τμιματα»311, προκαλόντασ 

ζντονθ και δικαιολογθμζνθ ανθςυχία ςτα ςτελζχθ του ΕΑΜ. 

   Θ πρϊτθ ζντονθ διαφωνία φαίνεται ότι αφοροφςε το ηιτθμα του μεγζκουσ τθσ 

οργανωτικισ ανάπτυξθσ του ΣΝΟΦ. Οι τοπικοί κακοδθγθτζσ του ΚΚΕ ικελαν το 

ΣΝΟΦ να δραςτθριοποιείται αποκλειςτικά και μόνο ςτα χωριά εκείνα όπου δεν 

υπιρχε οργάνωςθ του ΕΑΜ. Αντικζτωσ από τθν πλευρά του ΣΝΟΦ, ιταν επικυμθτό 

το ςφνολο των Σλαβομακεδόνων «που ηει μζςα ςτο υπόδουλο ελλθνικό κράτοσ να 

οργανωκεί μζςα ςτο Σ.Ν.Ο.Φ.» με μια ενιαία οργανωτικι δομι και άμεςθ 

κακοδιγθςθ από το Μακεδονικό Γραφείο του ΕΑΜ.  

   Το δεφτερο ςκζλοσ τθσ αντίδραςθσ φαίνεται πωσ αφοροφςε τθν παραγκϊνιςθ των 

ςλαβομακεδονικϊν ςτελεχϊν από θγετικζσ κζςεισ ςτα τμιματα του ΕΑΜ και του 

ΕΛΑΣ και τθσ επάνδρωςισ τουσ αποκλειςτικά από Ζλλθνεσ. Θ παραγκϊνιςθ αυτι, 

προζρχεται όπωσ φαίνεται από οριςμζνα ςτελζχθ του ΕΛΑΣ, πρϊθν αξιωματικοφσ 

του ελλθνικοφ ςτρατοφ που βλζπουν τθν οργάνωςθ ΣΝΟΦ και τθν δράςθ τθσ με 

καχυποψία και ςυχνά δθμιουργοφν διάφορα εμπόδια ςτθν ομαλι λειτουργία και 

ανάπτυξθ τθσ.312 Στο πλαίςιο αυτό, μποροφμε να εντάξουμε και τθν δυςπιςτία του 

ΚΚΕ απζναντι ςε θγετικά ςτελζχθ του ΣΝΟΦ τθσ Καςτοριάσ κυρίωσ, τουσ οποίουσ θ 

τοπικι κομματικι οργάνωςθ και κυρίωσ ο Γραμματζασ τθσ Αντϊνθσ Αντωνόπουλοσ 

δεν εμπιςτευόταν είτε γιατί ιταν «δθλωςίεσ» από τθν εποχι του Μεταξά, είτε γιατί 

εξαιτίασ προςωπικϊν ςυμπεριφορϊν είχαν περιζλκει ςε δυςμζνεια από το κόμμα. 

Ωσ ςυνζπεια αυτϊν, δεν τουσ είχαν ανατεκεί κομματικζσ κζςεισ ι όταν και αν αυτό 

είχε ςυμβεί, τουσ ηθτικθκε να τισ εγκαταλείψουν.313 
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 Σταφροσ Κωτςόπουλοσ, ό.π., ς. 212-214∙ Ευάγγελοσ Κωφόσ, «Θ βαλκανικι διάςταςθ του 
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  Το τρίτο ςκζλοσ και εκείνο που φαίνεται να οδιγθςε τα πράγματα ςτα άκρα, ιταν 

θ διαφοροποίθςθ του ΕΑΜ και του ΣΝΟΦ τθσ Καςτοριάσ κυρίωσ ςχετικά με τουσ 

μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ του αγϊνα που διεξιγαγαν. Τθν ϊρα που το ΕΑΜ και το 

ΚΚΕ ςτα πλαίςια και τθσ «Εκνικισ Ενότθτασ» που απαιτοφςαν οι διαπραγματεφςεισ 

για τθν υπογραφι τθσ Συμφωνίασ του Λιβάνου, διακιρυτταν με κάκε ευκαιρία και 

ςε όλουσ τουσ τόνουσ τθν «ελλθνικότθτα τθσ Μακεδονίασ»314, οριςμζνα από τα 

θγετικά ςτελζχθ του ΣΝΟΦ Καςτοριάσ, ζκεταν το ηιτθμα τθσ αυτοδιάκεςθσ των 

Σλαβομακεδόνων, με πικανό και ίςωσ επικυμθτό από τθν πλευρά τουσ το 

ενδεχόμενο, «όπου οι ςλαυομακεδόνεσ αποτελοφν πλειοψθφία», τθν «προςάρτθςιν  

προσ τθν ελεφκερθ Μακεδονία».315 

   Στα παραπάνω, είναι ςκόπιμο να εντάξουμε και τισ διαφορετικζσ ςυνκικεσ που 

επικρατοφςαν ςτον νομό Καςτοριάσ ςε ςχζςθ με εκείνον τθσ Φλϊρινασ. Οι 

ςυγκροφςεισ των Σλαβομακεδόνων με τισ υπόλοιπεσ εκνοτικζσ ομάδεσ ιταν πολφ 

πιο ζντονεσ τθν προθγοφμενθ περίοδο, ενϊ ςτθν διάρκεια τθσ κατοχισ, με τον 

εξοπλιςμό από το κομιτάτο από τθν μια και τθν ζνταξθ ςτθν ΡΑΟ από τθν άλλθ, οι 

ςυγκροφςεισ αυτζσ αποκρυςτάλλωςαν ςυγκεκριμζνεσ δυναμικζσ, διαμορφϊνοντασ 

μια τεταμζνθ κατάςταςθ. Θ κατάςταςθ αυτι ςτθν Φλϊρινα για μια ςειρά από 

λόγουσ δεν υφίςτατο ι δεν υφίςτατο ςε αυτό τον βακμό, κυρίωσ γιατί δεν 

οπλίςτθκαν χωριά ςε μεγάλο βακμό κακϊσ επίςθσ και γιατί θ ΡΑΟ ιταν ανφπαρκτθ. 

   Οι ανθςυχίεσ που προκάλεςαν τα παραπάνω δεδομζνα ζφταςαν ςτο 

αποκορφφωμα τουσ φςτερα από δυο γεγονότα. Αρχικά, τον Απρίλιο του 1944 οι 

αδερφοί Θλίασ και Γιϊργοσ Τουρουντηάσ316 από το Ξινό Νερό τθσ Φλϊρινασ 

εγκατζλειψαν τισ μονάδεσ τουσ ςτον ΕΛΑΣ και ςχθμάτιςαν ομάδα με τθν ονομαςία 

«Σφνταγμα Καςτοριάσ-Φλϊρινασ», αναπτφςςοντασ ςθμαντικι δράςθ 

κατευκφνοντασ ςλαβόφωνουσ από τισ περιοχζσ Φλϊρινασ και Ρρεςπϊν προσ τουσ 

παρτιηάνουσ.317 Κα περάςουν ςτθ γιουγκοςλαβικι Μακεδονία, όπου φαίνεται ότι 

κα ενταχκοφν ςτισ γραμμζσ του ΛΑΣ (Λαϊκοφ Απελευκερωτικοφ Στρατοφ) 
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Μακεδονίασ.318 Ο ΕΛΑΣ ηιτθςε τθν παράδοςθ τουσ319 αλλά οι παρτιηάνοι φαίνεται 

πωσ διλωναν άγνοια.320 

   Το δεφτερο και πιο ςθμαντικό γεγονόσ ιταν θ αποςχιςτικι προπαγάνδα και το 

πζραςμα του Ναοφμ Ρζιου ( ι Ρζγιου) με ςθμαντικό αρικμό ςυντρόφων του ςτθν 

γιουγκοςλαβικι Μακεδονία. Ο Ρζγιοσ ςφμφωνα με οριςμζνεσ πθγζσ, προπαγανδίηει 

μυςτικά ςτουσ κατοίκουσ τθν εξζγερςθ και διαδίδει ότι θ Επιτροπι του ΣΝΟΦ 

πρόδωςε το ςλαβομακεδονικό αγϊνα και τουσ νεκροφσ του Μλιντεν. Τονίηει ότι 

επιβάλλεται θ εξζγερςθ κατά του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, κακότι -οι του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ- πρόδωςαν 

τον αγϊνα, εναντιϊκθκαν ςτθ ςυγκρότθςθ ςτα Κορζςτια ςλαβομακεδονικϊν 

τμθμάτων και ακετοφν τισ ειλθμμζνεσ υποςχζςεισ τουσ προσ τθ μειονότθτα.  

   Κατά τον Απρίλιο του 1944 δεν ςθμειϊκθκε καμιά διαςπαςτικι εκδιλωςθ παρά 

κάποιεσ ελάχιςτεσ προςτριβζσ  του Ρερικλι Κοροβζςθ  με το διοικθτι του Λόχου 

του ςτθ Χαλάρα των Κορεςτίων. Τθ νφχτα τθσ 9θσ προσ 10θ  Μαΐου 1944, ο 

Κοροβζςθσ  θγοφμενοσ ομάδασ 30 περίπου ανταρτϊν του λόχου, κατορκϊνει να 

αφοπλίςει τουσ υπόλοιπουσ αντάρτεσ του λόχου και αναγκάηει το διοικθτι του 

λόχου Αχιλλζα Ραπαϊωάννου321 με τουσ υπόλοιπουσ αντάρτεσ, τουσ μθ 

εξεγερκζντεσ, να αποςυρκοφν ςτθ Δαμαςκθνιά, όπου θ ζδρα του 28ου ΣΡ, αφοφ 

επιςτρζψει ςε αυτοφσ τα όπλα τουσ. Μετά τθν εξζγερςθ τα τμιματα του 2/28 

Τάγματοσ, που ζδρευαν ςτθν περιοχι των Κορεςτίων, ςυγκεντρϊκθκαν ςτο 

Βαψϊρι, τα δε επαναςτατθμζνα υπό τον Κορόβεςθ ςτθν περιοχι τθσ Χαλάρασ. 

Ραράλλθλα ο Ρζγιοσ κθρφττει επιςτράτευςθ ςτα χωριά Δενδροχϊρι, Γάβρο, 

Κρανιϊνα, Χαλάρα, Μελά και Μακροχϊρι και κατορκϊνει να ςυγκεντρϊςει περί 

τουσ 100-120 ςτθ Χαλάρα.322 

   Ο Ρζγιοσ ςφμφωνα και με τθν κομματικι αλλθλογραφία, είχε αναπτφξει 

αυτονομιςτικι προπαγάνδα ςτθν περιοχι και θ θγεςία του εαμικοφ κινιματοσ 
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κορυβθμζνθ ηιτθςε τθν ςφλλθψθ του323, ο ίδιοσ ωςτόςο κατάφερε να αποδράςει 

και να περάςει ςτθν γιουγκοςλαβικι Μακεδονία.324  

   Τθν επιχείρθςθ εναντίον του Ρζγιου κα αναλάβει θ 9θ Μεραρχία του ΕΛΑΣ. Επειδι 

το 2/28 Τάγμα δεν ενζπνεε εμπιςτοςφνθ, λόγω τθσ ςφνκεςισ του από 

ςλαβόφωνουσ, αποφαςίςτθκε αντικατάςταςι του από το 1/28 Τάγμα, με 

ςτρατιωτικό και καπετάνιο το Γιϊργο Γιαννοφλθ, υπαςπιςτι τον Χρ. Καρακάςθ και 

επιμελθτι το Στζργιο Γάκθ. Στον Γιαννοφλθ δόκθκε απόλυτθ εξουςία και ελευκερία 

ενεργειϊν για τθν καταςτολι του κινιματοσ και τθ ςφλλθψθ τθσ Διοικοφςθσ 

Επιτροπισ του ΣΝΟΦ, θ οποία βρίςκονταν ςτον Ρολυάνεμο. Θ Επιτροπι του ΣΝΟΦ 

δεν υιοκζτθςε τισ ενζργειεσ του Ρζγιου και με προκθρφξεισ προσ τουσ κατοίκουσ 

των Κορεςτίων, ςυνιςτοφςε τθν καταδίκθ του Ρζγιου και τθν παραμονι των 

ςλαβόφωνων ςτισ τάξεισ του ΕΑΜ.325 

   Τθ νφχτα 15 προσ 16 Μαΐου 1944 , το 1/28 Τάγμα κινικθκε από Λάγγα και ζφταςε 

ςτισ 17 Μαΐου ςτο Βαψϊρι.  Στισ 18 Μαΐου το 2/28 Τάγμα κινικθκε να επανζλκει 

ςτθ Δαμαςκθνιά, με τθν εντολι κατά τθ διζλευςι του από το Ρολυάνεμο να 

ςυλλάβει τθ διοικοφςα Επιτροπι του ΣΝΟΦ. Ζτςι κα ςυλλθφκοφν ο Ραςχάλθσ 

Μθτρόπουλοσ και ο Λάηαροσ Ραπαλαηάρου (ο Δάλλασ δε κα ςυλλθφκεί λόγω 

απουςίασ του) και κα οδθγθκοφν ςτον Ρεντάλοφο, όπου κα μείνουν υπό κράτθςθ, 

χωρίσ να καταδικαςτοφν ωσ θκικοί αυτουργοί τθσ εξζγερςθσ λόγω τθσ αρνθτικισ 

ςτάςθσ που κράτθςαν ζναντι των ενεργειϊν  Ρζγιου. Ραράλλθλα κατά του Ρζγιου 

κα κινθκοφν και τα υπόλοιπα τμιματα του 28ου Συντάγματοσ  υπό τον 

αντιςυνταγματάρχθ Ρεηικοφ Μοςχοβίτθ και ο εφεδρικόσ ΕΛΑΣ περιοχισ Νεςτορίου 

για να αποκόψουν τισ διαβάςεισ του Μάλι Μάδι τθσ περιοχισ Αγίου Δθμθτρίου, 

Λεροπθγισ και Δενδροχωρίου. Τθν όλθ διεφκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ είχε αναλάβει ο 

διοικθτισ του 28ου ΣΡ/ΕΛΑΣ με ζδρα το χωριό Χιονάτο.326 

   Για τθν πρόλθψθ τθσ ενδεχόμενθσ αιματοχυςίασ ο Γιϊργοσ Γιαννοφλθσ κα 

επιδιϊξει  ςυμβιβαςτικι λφςθ με τθν παράδοςθ του Ρζγιου. Για το ςκοπό αυτό ο 
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Δθμάκθσ κα επιδιϊξει προςωπικι ςυνάντθςθ με τον Ρζγιο αλλά αυτόσ δε κα 

ςυναινζςει και κα ανταλλαγοφν προςωπικζσ επιςτολζσ ςτισ οποίεσ κα διαπιςτωκεί 

αςυμφωνία. Χαρακτθριςτικι είναι θ επιςτολι Ρζγιου προσ Γιαννοφλθ, που 

παρακζτει ο Ηαφειρόπουλοσ: «Συναγωνιςτά Γιαννοφλθ. Δεν ςασ γνωρίηω 

προςωπικϊσ. Επικαλοφμαι τθν κομμουνιςτικιν ιδεολογίαν μασ. Ρολλάκισ 

προςπακιςαμεν να ςυνεργαςκϊμεν αλλά πάντοτε εξθπατικθμεν. Ρολλάκισ 

εχρθςιμοποιικθμεν κατά του Κατακτθτοφ αλλά δεν μασ αναγνωρίςατε το δικαίωμα 

να ζχωμεν αυτοτελι τμιματα εντόσ του ΕΑΜ. Ο ΕΛΑΣ δεν ομιλεί εισ τθν ψυχιν μασ. 

Θζλομεν τμιματα με επωνυμίαν εισ τθν μθτρικιν μασ γλϊςςαν, με ιδικοφσ μασ 

Αρχθγοφσ, να υπεραςπίηωνται τθν ιδικιν μασ χϊραν. Μετά τθν δθμιουργίαν των 

τμθμάτων τοφτων είμεκα πρόκυμοι να ςυνεργαςκϊμεν και υπό τασ διαταγάσ ςασ 

εισ κοινάσ επιχειριςεισ κατά του κατακτθτοφ».327 

   Κακϊσ οι διαπραγματεφςεισ δεν είχαν αποτζλεςμα, αποφαςίςτθκε, ςτισ 20 Μαΐου 

1944, το 28ο ΣΡ ΕΛΑΣ να προςβάλλει τα εξεγερκζντα τμιματα του Ρζγιου ςτθν 

περιοχι του Μάλι Μάδι. Και ενϊ διαφαίνονταν θ δυςμενισ κζςθ των ομάδων 

Ρζγιου, κα επζμβει ο Γραμματζασ τθσ ΡΕ ΚΚΕ τθσ Καςτοριάσ Αντϊνθσ 

Αντωνόπουλοσ (Ρερικλισ), ο οποίοσ κα απαιτιςει από το διοικθτι του 28ου ΣΡ, 

«κατά τρόπον ςκαιόν», τθν αναςτολι των επιχειριςεων, κακϊσ πρόκρινε αναίμακτθ 

λφςθ. Ο διοικθτισ του ςυντάγματοσ Μοςχοβίτθσ κα εγκαταλείψει τθ κζςθ και κα 

επιςτρζψει ςτθ Δαμαςκθνιά. Πταν ο Νίκοσ Κεοχαρόπουλοσ-Σκοτίδασ, καπετάνιοσ 

του ςυντάγματοσ, πλθροφορθκεί από το Μοςχοβίτθ τισ ενζργειεσ του Ρερικλι, κα 

αποςτείλει προςωπικό μινυμα ςτο Γιαννοφλθ, όπου διατάςςει τθν ζναρξθ των 

επιχειριςεων και τθν ολοκλθρωτικι εξόντωςθ του Ρζγιου.328 

   Στισ 21 προσ 22 Μαΐου 1944 κα εκδθλωκεί θ επίκεςθ του 1/28 Τάγματοσ και ο 

Ρζγιοσ, ςυμπτυςςόμενοσ προσ Κρυςταλλοπθγι, κα ςυγκρουςτεί με διμοιρία του 

εφεδρικοφ ΕΛΑΣ που βρίςκονταν εκεί, με αποτζλεςμα τθ ςφλλθψθ 4 αιχμαλϊτων, 

από τουσ οποίουσ οι δφο τραυματίεσ ενϊ οι λοιπζσ δυνάμεισ του Ρζγιου κα 

ςυμπτυχκοφν και κα ςυγκεντρωκοφν ςτο Μοςχοχϊρι.329 
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   Τισ ίδιεσ μζρεσ και ςυγκεκριμζνα τισ 16 Μαΐου ελιφκθ θ απόφαςθ διάλυςθσ του 

ΣΝΟΦ και ςυγχϊνευςισ του ςτο ΕΑΜ330, και θ οποία κοινοποιικθκε ςτισ 23 του 

ίδιου μινα. Να ςθμειωκεί πωσ τισ μζρεσ εκείνεσ ελάμβανε χϊρα θ ςφνοδοσ του 

Εκνικοφ Συμβουλίου ςτισ Κορυςχάδεσ και μια μζρα αργότερα από τθν λιψθ τθσ 

απόφαςθσ διάλυςθσ, δθλαδι ςτισ 17 Μαΐου υπογράφθκε θ Συμφωνία του Λιβάνου 

γεγονόσ που κα μποροφςε -ςαφϊσ εκ των υςτζρων- να ςυνδεκεί με τθν απόφαςθ 

διάλυςθσ του ΣΝΟΦ.331 

   Κατ’ αυτι τθν ζννοια κατατίκεται και θ άποψθ ότι ο Ρζγιοσ αντιλιφκθκε τθν 

κίνθςθ του ΕΑΜ, θ οποία φαίνεται πωσ αποτελοφςε αποτζλεςμα των διεργαςιϊν 

για τθν Συμφωνία του Λιβάνου, και δεν τθν προκάλεςε ο ίδιοσ.332 Κατ’ επζκταςθ, θ 

κίνθςθ του Ρζγιου ιρκε ςτο κατάλλθλο χρονικό ςθμείο για τθν εαμικι θγεςία, ζτςι 

ϊςτε θ διάλυςθ του ΣΝΟΦ να αποδοκεί ςτθν κίνθςθ του Ρζγιου.333 Ζτςι το ΕΑΜ 

ςτεροφςε από τουσ αντιπάλουσ του τα επιχειριματα που μζχρι τότε προζβαλλαν 

περί «εκνικισ μειοδοςίασ» και τόνιηε τθν αφοςίωςθ του ίδιου ςτθν προςπάκεια για 

τθν ενίςχυςθ τθσ «Εκνικισ Ενότθτασ».334  

   Ουςιαςτικά, θ διάλυςθ τθσ οργάνωςθσ δεν ιταν πολιτικά ςχεδιαςμζνθ απόφαςθ, 

αλλά αποτζλεςε ζκτακτθ λφςθ εξαιτίασ αφενόσ τθσ αδυναμίασ του ΕΑΜ να 

ςταματιςει τα αυτονομιςτικά κθρφγματα και αφετζρου υπό το βάροσ των 

εξελίξεων των θμερϊν εκείνων.335 

   Μετά τθν κίνθςθ Ρζγιου και τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ διάλυςθσ τθσ 

οργάνωςθσ δυο προκθρφξεισ, μια του Αποςπάςματοσ Βίτςι και μια τθσ ΡΕ ΚΚΕ 

Καςτοριάσ, καταδίκαςαν τουσ αποςχιςκζντεσ. Στθν προκιρυξθ του Αποςπάςματοσ 

Βίτςι ο Ρζγιοσ και οι ςφντροφοι του χαρακτθρίηονται «προδότεσ», «οι οποίοι 

κζλθςαν να φζρουν διάςπαςθ ανάμεςα μασ», ενϊ αφοφ περιγράφονται οι ςκοποί 

του κοινοφ αγϊνα καλοφνται οι Σλαβομακεδόνεσ να αποκθρφξουν τον Ρζγιο και 
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τουσ ςυντρόφουσ του.336 Θ προκιρυξθ τθσ ΡΕ Καςτοριάσ του ΚΚΕ απευκφνεται προσ 

το «Σλαυομακεδονικό λαό Κορεςτίων». Και εδϊ αφοφ ξεκινά μια απόπειρα 

ςκιαγράφθςθσ τθσ μζχρι τϊρα πορείασ των Σλαβομακεδόνων μζςα από τθν χριςθ 

του ςχιματοσ που είχε υιοκετιςει το ΚΚΕ, οι ςυντάκτεσ καταλιγουν πωσ οι 

επιτυχίεσ των κοινοφ αγϊνα οδιγθςαν «τθν αντίδραςθ» ςτο να μεταχειριςτεί κάκε 

είδουσ μζςο για να τισ υποβιβάςει. Στο πλαίςιο αυτό, ςφμφωνα με τθν προκιρυξθ, 

χρθςιμοποίθςε ανκρϊπουσ όπωσ ο «Ρζγιοσ, Σπφροσ Λαηαρίδθσ, Μπλαγκόθσ και 

Ευδοκία Μπάλιου» οι οποίοι «επρόδωςαν τον αγϊνα μασ, ζγιναν μεγάλοι 

προβοκάτορεσ, όργανα του Κβαν Μιχαιλωφ, Κάλτςεφ και Γερμανϊν». Ραράλλθλα 

καλοφν να μθν ειςακοφονται τα «αιςχρά προδοτικά κθρφγματα για να μθν 

οδθγθκοφμε ςτθ καταςτροφι».337 Τζλοσ, ςε άρκρο ςτθν πρϊτθ ςελίδα τθσ 

εφθμερίδασ Σπίκα με τίτλο «Ρροδότεσ τθν τελευταία ϊρα», αναφζρεται πωσ «ζνασ 

κενόδοξοσ και χαμζνοσ τφποσ ο Ρζγιοσ και θ κλίκα του χκεςινά κρζμματα του 

κόμματόσ μασ, γίνονται ςιμερα οι οχιζσ μασ».338 

   Να ςθμειωκεί πωσ ςε δικι του επιςτολι ο Ρζγιοσ απζφυγε να κάνει ανάλογεσ 

ςυναιςκθματικά φορτιςμζνεσ αναφορζσ απευκυνόμενεσ ςτο ΕΑΜ και το ΚΚΕ. Σε 

επιςτολι του προσ τον Γιαννοφλθ δυο βδομάδεσ μετά τθν φυγι του, εκφράηει τθν 

άποψθ πωσ οι Σλαβομακεδόνεσ δεν ζχαςαν τον προςανατολιςμό τουσ εξαιτίασ τθσ 

δικισ του κίνθςθσ, πράγμα για τον οποίο φαίνεται να τον κατθγορεί ο Γιαννοφλθσ, 

αλλά πωσ θ ςφγχυςθ υπιρχε από τθν αρχι, γι αυτό ζνα τμιμα των 

Σλαβομακεδόνων εντάχκθκε ςτο κομιτάτο. Κεωρεί πωσ θ κζςθ του ΚΚΕ και του ΕΑΜ 

για τισ μειονότθτεσ «δεν ικανοποιεί τον ςλαυομακεδονικό λαό», και πωσ οι δυο 

οργανϊςεισ, κα ζπρεπε να μελετιςουν πιο προςεκτικά τθν όλθ κατάςταςθ, ενϊ 

κάνει μια απόπειρα να δικαιολογιςει ςυνολικά τθν κίνθςι του λζγοντασ πωσ «εγϊ 

δεν ζφυγα για να κθρφξω τον πόλεμο κατά του ΕΛΑΣ και του ΕΑΜ και να φζρω τθν 

διάςπαςθ, αλλά ακριβϊσ για να δείξω ςτον λαό τθσ περιφζρειάσ μασ τθν κοινότθτα 

και τθν ταυτότθτα του αγϊνα μασ». Τζλοσ κεωρεί πωσ δεν ζχει ςθμαςία ςε ποιο 

ςτρατό κα πολεμιςει κανείσ  «αρκεί να χτυπάει τον φαςιςμό».339 
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4.2  Η επαύριον τησ διϊλυςησ του ΝΟΦ 
 

      Ωςτόςο οι επιλογζσ αυτζσ του ΚΚΕ υπιρξαν αρκετά ηθμιογόνεσ για τθν επιρροι 

του ςτθν περιοχι τθσ Καςτοριάσ και κυρίωσ ςτισ ςλαβομακεδονικζσ κοινότθτεσ των 

Κορεςτίων, οι οποίεσ αποτελοφςαν προπφργιο του ΣΝΟΦ και όπου ο ίδιοσ ο Ρζγιοσ 

φαίνεται να είχε θρωοποιθκεί. 

   Αν θ μθ φπαρξθ κακαρϊν ςκοπϊν τθσ οργάνωςθσ ΣΝΟΦ δθμιουργοφςε δυςπιςτία 

ςτουσ Σλαβομακεδόνεσ, θ υπογραφι τθσ Συμφωνίασ του Λιβάνου και θ διάλυςθ τθσ 

οργάνωςθσ ΣΝΟΦ, παράλλθλα με τθν αποκιρυξθ των θγετικϊν ςτελεχϊν του ωσ 

πρακτόρων του Κάλτςεφ, τροφοδοτοφςε ακόμθ περιςςότερο τουσ φόβουσ τουσ. Θ 

Συμφωνία του Λιβάνου θ οποία ομολογουμζνωσ δίχαςε το ίδιο το εαμικό κίνθμα340, 

ςτα μάτια των Σλαβομακεδόνων αποτελοφςε τθν κεςμικά αναγνωριςμζνθ από τθν 

πλευρά τθσ αριςτεράσ, δζςμευςθ για επιςτροφι και αναγνϊριςθ του βαςιλιά και 

τθσ παλιάσ πολιτικισ θγεςίασ, ενϊ θ διάλυςθ του ΣΝΟΦ και οι κατθγορίεσ που 

εξαπολφκθκαν προσ τα θγετικά του ςτελζχθ φανζρωναν τθν ςοβινιςτικι πολιτικι 

που το ΕΑΜ πια ακολουκοφςε.  

   Σφμφωνα με μζροσ τθσ ζκκεςθσ του Βρετανοφ αξιωματικοφ Ζβανσ, που 

αποτελοφςε ςτρατιωτικό ςφνδεςμο με τουσ αντάρτεσ, «ςτο μυαλό του Μακεδόνα οι 

Βρετανοί ιταν ςυνδεδεμζνοι με τον βαςιλιά τθσ Ελλάδασ και ο βαςιλιάσ με τον 

Μεταξά που ζκανε τθ ςλαβικι γλϊςςα παράνομθ ςτθν Ελλάδα και τάιςε τουσ 

ανκρϊπουσ ρετςινόλαδο επειδι τθν μιλοφςαν».341 Στθ διάρκεια τθσ κατοχισ, 

ςφμφωνα με τον ίδιο,  και ειδικά φςτερα από τισ προςπάκειεσ διαπραγματεφςεων 

για τθν Συμφωνία του Λιβάνου θ οποία κα ανάγκαηε το ΕΑΜ να ακολουκιςει τθν 

βρετανικι πολιτικι «ο Κάλτςεφ και μερικοί άλλοι ιρκαν ςτα χωριά μασ από τθν 

Καςτοριά, μασ ςυγκζντρωςαν όλουσ ςτθν πλατεία και μασ είπαν “Οι αντάρτεσ είναι 

με τουσ Βρετανοφσ και οι Βρετανοί κα φζρουν πίςω τον Βαςιλιά και τθν παλιά 

Ελλάδα *τθν Ελλάδα του Μεταξά+. Άρα κα πρζπει να πάρετε όπλα ενάντια ςτουσ 
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αντάρτεσ’’. (Από τθν κατάκεςθ μιασ γυναίκασ που ςυνζλαβαν οι αντάρτεσ κατά τθν 

επίκεςθ τουσ ςτθν Ρερικοπι *Ρρεκοπάνα+».342   

   Το παραπάνω απόςπαςμα ςκιαγραφεί τθν κατάςταςθ που ακολοφκθςε κατά το 

μάλλον ι το ιττον ςτθν περιοχι τθσ Καςτοριάσ. Πχι μόνο θ ζνταξθ των 

Σλαβομακεδόνων ςτο αντιςταςιακό κίνθμα κάμφκθκε, αλλά λειτοφργθςε και 

αναςχετικά θ διαδικαςία αφοπλιςμοφ των κομιτατηιδων. Σε επιςτολι του Τάςου 

Κουντουρζλθ προσ τον Τςβζτκο Ουηοφνοβςκι ςχετικά με τθν κίνθςθ Ρζγιου343 

διαπιςτϊνεται πωσ «θ προςχϊρθςισ ςτασ τάξεισ ςασ τζτοιων προδοτϊν  που τα 

τμιματα ςασ ευμενϊσ τουσ δζχτθκαν είχε τεράςτια δυςμενι απιχθςθ δια τον 

αγϊνα μασ και κατά ςυνζπειαν ςτον κοινό αγϊνα». Σφμφωνα με τθν ίδια επιςτολι, 

εξοπλιςμζνα χωριά που ιταν ζτοιμα να παραδϊςουν τον οπλιςμό τουσ ςτον ΕΛΑΣ, 

μετά τθν κίνθςθ Ρζγιου «όχι μόνον δεν ζκαναν τοφτο αλλά τϊρα λζνε οι αρχθγοί τθσ 

αντίδραςθσ των εξοπλιςμζνων χωριϊν ςτουσ παραςυρμζνουσ χωριάτεσ, να οι δικοί 

μασ φφγανε από τον ΕΛΑΣ γι’ αυτό λοιπόν καλά κάναμε και οπλιςτικαμε και δεν 

πρζπει να παρατιςωμε τα όπλα αλλά με μεγαλφτερο ηιλο να κρατιςωμε και να 

χτυπιςωμε τουσ ‘’Ζλλθνασ Αντάρτεσ’’». Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι  «δυο χωριά που 

κατοικοφνται από Μακεδόνεσ εξοπλίςτθκαν» ενϊ δθμιουργικθκε θ τάςθ να 

εξοπλιςτοφν και άλλα.344  

   Στθν περιοχι τθσ Φλϊρινασ τα πράγματα ζδειχναν να είναι ριηικά διαφορετικά. 

Αρχικά θ ΡΕ του ΚΚΕ Φλϊρινασ εξζδωςε τθν «Ρροκιρυξθ προσ το Σλαυομακεδονικό 

Λαό τθσ Ρεριφζρειασ μασ»345, θ οποία αναφζρει πωσ με τον ίδιο τρόπο που οι 

Σλαβομακεδόνεσ δεν παραςφρκθκαν από τισ μζχρι τότε προπαγάνδεσ, ζτςι και τθν 

φςτατθ ςτιγμι, δεν κα παραςυρκοφν, κα μείνουν ςτακεροί «για τθν κατοχφρωςθ 

τθσ ιςοτιμίασ», ζτςι ϊςτε να δρζψουν τα κζρδθ που απορρζουν από τον αγϊνα 

τουσ. Γίνεται αναφορά επίςθσ ςε εκείνουσ που προχωροφν ςε διαςπαςτικά 

κθρφγματα, φαίνεται ωςτόςο πωσ για τθν ΡΕ ο ςλαβομακεδονικόσ λαόσ ζχει δείξει 
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πωσ κα μείνει πιςτόσ ςτθν γραμμι του Κόμματοσ.346 Είναι φανερό από το 

περιεχόμενο τθσ προκιρυξθσ πωσ και ο λόγοσ που χρθςιμοποιείται ςχετικά με τουσ 

πρωταγωνιςτζσ τθσ ανταρςίασ, είναι λιγότερο καυςτικόσ από τισ ανάλογεσ που 

εκδόκθκαν ςτθν περιοχι τθσ Καςτοριάσ και οι οποίεσ, όπωσ φάνθκε παραπάνω, 

οφτε λίγο οφτε πολφ, ηθτοφν τθν κεφαλι των ςταςιαςτϊν επί πινάκι. 

   Από τθν άλλθ πλευρά, όςον αφορά τθν περιοχι τθσ Φλϊρινασ φαίνεται πωσ θ 

απορρόφθςθ του ΣΝΟΦ από το ΕΑΜ ςυνζβθ με τρόπο ομαλό, κακϊσ ςτθν περιοχι 

και ςτα τοπικά ςτελζχθ επικρατζςτερθ ιταν μάλλον θ προςιλωςθ προσ τθν 

κομματικι γραμμι, ενϊ οι τοπικοί εκφραςτζσ τθσ διάςπαςθσ δθλαδι οι αδελφοί 

Τουρουντηά είχαν αυτομολιςει ιδθ από τον Απρίλιο ακολουκοφμενοι από πολφ 

μικρό αρικμό ςυντρόφων τουσ. Από τα διακζςιμα ςτοιχεία, φαίνεται πωσ τον ίδιο 

δρόμο δεν ακολοφκθςαν άλλοι ςτθ ςυνζχεια, όπωσ ςυνζβθ ςτθν Καςτοριά. Σε 

επιςτολι τθσ 30ισ Μαΐου 1944 , ο γραμματζασ τθσ ΡΕ ΚΚΕ Φλϊρινασ Κάνοσ (Γιϊργοσ 

Φουρκιϊτθσ, δάςκαλοσ από τθ Σιάτιςτα και Ακροναυπλιϊτθσ) προσ τον Κεόφιλο 

αναφζρει: «Θ ςυγχϊνευςισ του ΕΑΜ-ΣΝΟΦ ζγινε ςτθν περιφζρειά μασ χωρίσ 

παρεξθγιςεισ. Απ’ όλα τα τμιματα πλθροφοροφμαι ότι τα ςτελζχθ του ΣΝΟΦ 

άκουςαν και πεικάρχθςαν ςτο κόμμα. Για τθ δουλειά αυτι κάναμε ακτίφ ςτελεχϊν 

ΕΑΜ-ΣΝΟΦ».347 Σε ζκκεςθ τθσ ΡΕ Φλϊρινασ προσ το Μακεδονικό Γραφείο, με 

θμερομθνία 23 Λουνίου 1944, αν και ςθμειϊνεται ότι πολλοί Σλαβομακεδόνεσ 

παρεξιγθςαν τθν ΡΕΕΑ και τθν κυβζρνθςθ Εκνικισ Ενότθτασ, αναφζρεται ότι από τα 

3.000 κομματικά μζλθ τα 2.000 περίπου ιταν ςλαβόφωνοι. Σθμειϊνεται ακόμθ ότι 

αναδείχκθκαν πάνω από 100 καινοφργια ςτελζχθ για τθ ςυμπλιρωςθ κενϊν ςτο 

κόμμα, αλλά και ςε εξωκομματικζσ οργανϊςεισ, θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των 

οποίων ιταν Σλαβομακεδόνεσ.348  

   Τζλοσ αξίηει να αναφερκεί πωσ ςτθν Φλϊρινα για τουσ επόμενουσ μινεσ 

διατθρικθκε μια τυπικι αναφορά ςτθν οργάνωςθ ΣΟΦ και τθν ςφνδεςθ τθσ με το 

ΕΑΜ.349 Τα παραπάνω καταδεικνφουν πωσ το ΣΝΟΦ ςτθν Φλϊρινα ίςωσ και να 

λειτοφργθςε ωσ χϊροσ που ςυνζβαλλε ςτθν ςταδιακι ζνταξθ και ςτράτευςθ των 
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Σλαβομακεδόνων ςτθν αριςτερά κατά τθν διάρκεια τθσ επίμαχθσ δεκαετίεσ αλλά 

και μεταπολεμικά.350 

4.3  Απόπειρεσ υνεννοόςεων 
 

  Για τθ διευκζτθςθ τθσ κρίςθσ που ανζκυψε μεταξφ τθσ IX  Μεραρχίασ του ΕΛΑΣ και 

του Γενικοφ Στρατθγείου τθσ γιουγκοςλαβικισ Μακεδονίασ, μετζβθ ςτο Karaorman 

επιτροπι του 28ου Συντάγματοσ με επικεφαλισ τον υπαςπιςτι Χαράλαμπο 

Χαραλαμπίδθ και ςυναντικθκε ςτισ 23 Μαΐου με τον Kiro Georgijevski (ψευδϊνυμο 

Dejan).351 Ο Χαραλαμπίδθσ διαμαρτυρικθκε για τθ ςυκοφαντικι εκςτρατεία που 

εξαπζλυαν οι ςτρατιωτικοί ςφνδεςμοι από τθ γιουγκοςλαβικι Μακεδονία κατά του 

ΕΑΜ και του ΚΚΕ,  ηιτθςε να επιλθφκεί του ηθτιματοσ ο Τίτο και πρόβαλε αιτιματα 

όπωσ: «1. Τθν κατάπαυςθ τθσ ςτρατολογίασ ςτο ζδαφοσ μασ, 2. Κατάπαυςθ κάκε 

αντιεαμικισ προπαγάνδασ, 3. Να ηθτιςουν φιλοξενία ςτο ζδαφοσ μασ μόνο κατόπιν 

ιςχυρόσ πιζςεωσ του εχκροφ και δι’ ολίγασ μόνον θμζρασ. Και τοφτο μζχρισ ότου 

διευκετθκοφν όλα τα αναφυζντα ηθτιματα, 4. Τθν παράδοςθ του Ρζιου και των 

λοιπϊν λιποτακτϊν μετά του οπλιςμοφ τουσ, 5. Ραράδοςθ του Τουροφντηα και 

διαμαρτυρία διά τθν κακυςτζρθςθ, 6. Κατάπαυςθ τθσ τρομοκρατίασ ςτο Ελλθνικό 

ζδαφοσ για τθ ςυγκζντρωςθ τροφίμων, 7. Για κάκε δράςθ ςτο ζδαφοσ μασ 

προθγοφμενθ ςυνεννόθςθ μαηφ μασ, 8. Σε περίπτωςθ απουςίασ του ΕΛΑΣ από 

οριςμζνεσ περιοχζσ ςυνεργαςία μετά των πολιτικϊν οργανϊςεων ςτισ ςχζςεισ τουσ 

με τον λαό».352 

   Κατά τθ διάρκεια των εκκακαριςτικϊν επιχειριςεωσ του 1/28 Τάγματοσ ΕΛΑΣ, 

αρχζσ Λουνίου 1944 ςυγκροτικθκε επιτροπι αποτελοφμενθ από τουσ: Αντϊνθ 

Αντωνόπουλο-Ρερικλι, γραμματζα τθσ ΡΕ ΚΚΕ Καςτοριάσ, Ν. Ροφπτθ, γραμματζα 

ΕΑΜ Καςτοριάσ, Χριςτίνα Ροφπτθ, γραμματζα ΕΡΟΝ Καςτοριάσ και  ζνου 

Μιχαλζα, αντιπροςϊπου του Ρολιτικοφ Γραφείου τθσ 9θσ Μεραρχίασ. Θ επιτροπι 

αυτι είχε ειδικι εξουςιοδότθςθ να προςπακιςει να επιλφςει με φιλικό 

διακανονιςμό τθ δθμιουργθκείςα ριξθ με  τουσ Σλαβομακεδόνεσ και να επιδιϊξει 

επαφι με τουσ παρτιηάνουσ του Τίτο, κακϊσ πλθροφορίεσ τθσ 9θσ Μεραρχίασ 
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διαπίςτωναν ανάμειξθ και υπόκαλψθ τθσ αποςχιςτικισ κίνθςθσ του Ρζγιου από τον 

Τζμπο. Θ επιτροπι αυτι ςυνοδευόμενθ και από τον Ντεγιάν353, μζλουσ τθσ 

Κεντρικισ Επιτροπισ του ΚΚ Μακεδονίασ και τθ Βοφλθ, γραμματζα τθσ Μακεδονικισ 

νεολαίασ τθσ Γιουγκοςλαβίασ, που αποτελοφςαν κι αυτοί ειδικι επιτροπι που 

ςτάλκθκε από το ΚΚ Μακεδονίασ, κα περιοδεφςει ςτα χωριά των Κορεςτίων και κα 

προςπακιςει να πείςει τουσ κατοίκουσ να ςυμβιβαςτοφν, αποδοκιμάηοντασ 

ταυτόχρονα τισ ενζργειεσ του 1/28 Τάγματοσ «ωσ προερχομζνασ από τουσ 

ςτρατιωτικοφσ Αρχθγοφσ του ΕΛΑΣ και άνευ τθσ ςυγκατακζςεωσ του ΚΚΕ». Θ 

επιτροπι διαπίςτωςε τθν πολφ αρνθτικι ςτάςθ του πλθκυςμοφ των Κορεςτίων 

προσ τα τμιματα του 1/28 Τάγματοσ ΕΛΑΣ και προςπάκθςε να αμβλφνει τθν 

εχκρότθτα με τθν αναγνϊριςθ του πλθκυςμοφ των Κορεςτίων ωσ 

«ςλαβομακεδονικι μειονότθτα», ζναντι τθσ οποίασ υπόςχονταν ελευκερία 

γλϊςςασ, ςχολείων, κρθςκείασ κλπ. Θ επιτροπι δεν δζχτθκε και αρνικθκε 

κατθγορθματικά τθ δθμιουργία ανεξάρτθτων, αμιγϊσ ςλαβομακεδονικϊν 

τμθμάτων. Λδιαίτερα ενάντιοσ κα ςτακεί ςφμφωνα με τον Ηαφειρόπουλο ο 

Ρολιτικόσ Επίτροποσ τθσ 9θσ Μεραρχίασ ζνοσ Μιχαλζασ.354 

   Ραράλλθλα με τθν κίνθςθ Ρερικλι-Ροφπτθ-Μιχαλζα, κα υπάρξει και 

πρωτοβουλία του Γιϊργου Γιαννοφλθ, θ οποία όμωσ περιορίηεται ςτθν ανταλλαγι 

επιςτολϊν, λόγω τθσ ζλλειψθσ εμπιςτοςφνθσ εκ μζρουσ του Ρζγιου. Στισ επιςτολζσ 

του ο Γιαννοφλθσ, καλοφςε τον Ρζγιο να παραδοκεί άνευ όρων και υπόςχονταν 

ςυγχϊρεςθ ςτουσ λιποτακτιςαντεσ αντάρτεσ, ο δε Ρζγιοσ ηθτοφςε να αποχωριςουν 

τα τμιματα Γιαννοφλθ από τα Κορζςτια και να επανζλκουν ςτθ Δαμαςκθνιά, όπου 

περιορίςτθκαν οι ςλαβόφωνοι αντάρτεσ του 2/28 Τάγματοσ και να ςχθματιςτεί ςτα 

Κορζςτια τμιμα αμιγϊσ ςλαβοφϊνων, που κα υπάγεται διοικθτικά ςτο 28 ΣΡ ΕΛΑΣ 

με οποιανδιποτε επωνυμία.355 Ειδικότερα ςτισ 31 Μαΐου ο Ρζγιοσ, απαντϊντασ ςε 

γράμμα του Γιϊργου Γιαννοφλθ, ςτο οποίο υπογράφει ωσ Διοικθτισ Καςτοριανοφ 

τμιματοσ ςτον Μακεδονικό Στρατό, υπεραςπίηεται το δικαίωμα τθσ αυτοδιάκεςθσ, 

αςκεί κριτικι ςτθ γραμμι του ΕΑΜ και του ΚΚΕ και διατυπϊνει κατθγορίεσ για 
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καταςχζςεισ ηϊων και ςυλλιψεισ ςυγγενϊν Σλαβομακεδόνων που υπθρετοφν ςτισ 

γραμμζσ του Τίτο.356 

   Οι ενζργειεσ όμωσ τόςο των Ρερικι-Ροφπτθ-Μιχαλζα όςο και του Γιαννοφλθ δεν 

ζφεραν κανζνα αποτζλεςμα, με αποτζλεςμα τθ μετάβαςθ των τμθμάτων Ρζγιου, 

από 10-15 Λουνίου, δια του Αγίου Γερμανοφ, ςτο ςερβικό ζδαφοσ, όπου και ζγινε 

δεκτόσ.357 Ο Ρζγιοσ λοιπόν κα κατορκϊςει να ξεφφγει και κα περάςει ςτθ 

γιουγκοςλαβικι Μακεδονία μαηί με τουσ ςυντρόφουσ του.  

   Μετά τθν αποχϊρθςθ του Ρζγιου,  το ςτρατθγείο τθσ Ομάδασ Μεραρχιϊν 

Μακεδονίασ (ΟΜΜ), όπου και θ ζδρα του Μακεδονικοφ Γραφείου του ΚΚΕ, κα 

αποςτείλει ςτα Κορζςτια αποςτολι αποτελοφμενθ από τον Τάςο, μζλοσ τθσ 

διοικοφςθσ επιτροπισ του Μακεδονικοφ Γραφείου, και τον Μακεδόνα, 

αντιπρόςωπο τθσ ΕΡΟΝ  Μακεδονίασ, για να  αντιλθφκοφν εκ του ςφνεγγυσ  και να 

διευκετιςουν επί τόπου τισ διαφορζσ. Για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τουσ, 

ςυνοδεφονταν από το Μιχάλθ Κεραμιτηι, εκνοςφμβουλο τθσ περιοχισ Κορεςτίων 

ςτθν ΡΕΕΑ. Θ ομάδα αυτι είχε φτάςει ςτα Κορζςτια ςτισ 24 Λουνίου 1944 και κα 

ζρκει ςε επαφι με τα δυναμικότερα ςτοιχεία τθσ περιοχισ, τα οποία ιςχυρίηονταν 

ότι δεν υπάρχει ςκοπόσ ςτον αγϊνα τουσ και ότι μάταια ςυμμετείχαν με τουσ 

Ζλλθνεσ ςτον ςκλθρό αγϊνα κατά των κατακτθτϊν, κακϊσ μετά τθν απελευκζρωςι 

τουσ, δεν πρόκειται να μεταβλθκεί θ κατάςταςι τουσ και πάλι κα γνωρίςουν το 

κακεςτϊσ του Μεταξά και καμία ικανοποίθςθ και κανζνα αντάλλαγμα δε βλζπουν 

ζναντι των τόςων κυςιϊν τουσ.358 

   Στισ 4 Λουλίου 1944 και ενϊ εξελίςςονταν οι εκκακαριςτικζσ επιχειριςεισ των 

Γερμανϊν ςτθ Δυτικι Μακεδονία ςτθν περιοχι τθσ 9θσ Μεραρχίασ, οι επιτροπζσ 

Τάςου-Μακεδόνα και Ρερικλι-Ροφπτθ-ζνου, μαηί και το 1/28 Τάγμα (πλθν του 

λόχου Αμφντα-Λυτρίδθ) μεταςτάκμευςαν ςτθν περιοχι Καςτανοχωρίων 

(Ρετροπουλάκι). Εκεί ςυνεχίηονται οι ςυηθτιςεισ τθσ επιτροπισ Τάςου-Μακεδόνα, 

ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει τϊρα και ο ζνοσ Μιχαλζασ. Ζρχονται ςε προςωπικζσ 

επαφζσ με πολλοφσ ςλαβόφωνουσ  αντάρτεσ που υπθρετοφν ςτο 28 ΣΡ και δεν 

είχαν προςχωριςει ςτθν κίνθςθ Ρζγιου. Από τισ επαφζσ που κα ζχουν κα 
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διαπιςτϊςουν τθν επικυμία των ςλαβόφωνων ανταρτϊν να επανζλκουν ςτα 

Κορζςτια, να αποτελζςουν αμιγζσ ςλαβόφωνο τάγμα, το οποίο να διαμζνει ςτα 

Κορζςτια  και να αμφνεται και να προςτατεφει τισ οικογζνειεσ και τισ περιουςίεσ 

τουσ. Μάλιςτα υπενκφμιηαν ότι αυτό ςυμβαίνει ςτθν περιοχι Νεςτορίου, όπου ςτο 

3/28 Τάγμα και ςε δφναμθ 400 ανταρτϊν, υπθρετοφν περί τουσ 300 Νεςτορίτεσ και 

δρουν κατά κφριο λόγο ςτθν περιοχι τουσ. Επίςθσ ιςχυρίηονταν ότι ο ΕΛΑΣ δεν 

πρζπει να αμφιςβθτεί τθ νομιμοφροςφνθ και πίςτθ τουσ ςε ΕΑΜ/ΕΛΑΣ κακϊσ κατά 

τθν αποςκίρτθςθ Ρζγιου, αυτοί αποδοκίμαςαν τθν ενζργειά του, ενϊ είχαν όλθ τθ 

δυνατότθτα να προςχωριςουν ς’ αυτι. Τθν πρόταςθ για δθμιουργία αμιγϊσ 

ςλαβόφωνων τμθμάτων προωκοφςαν τϊρα και οι Ραςχάλθσ Μθτρόπουλοσ και 

Λάηαροσ Ραπαλαηάρου του ΣΝΟΦ Καςτοριάσ, οι οποίοι λόγω των εκκακαριςτικϊν 

επιχειριςεων των Γερμανϊν κα αφεκοφν ελεφκεροι και κα ακολουκοφν τουσ 

ςλαβόφωνουσ αντάρτεσ του 28 ΣΡ.359 Τα μζλθ τθσ  επιτροπισ  (του Μακεδονικοφ 

Γραφείου ΚΚΕ τθσ ΟΜΜ), αφοφ ζρκουν ςε επαφι με τα πιο δυναμικά ςτοιχεία των 

Κορεςτίων και με ςλαβόφωνουσ αντάρτεσ του 28ου ΣΡ κατζλθξαν ςε αποφάςεισ 

χωρίσ να τισ ανακοινϊςουν ςε κανζνα ςλαβόφωνο. Ρρϊτα ζπρεπε να βροφνε 

μεταξφ των ςλαβοφϊνων ζνα άτομο που δεν είχε αυτονομιςτικζσ απόψεισ και ςτον 

οποίο κα ανζκεταν τθ ςυγκρότθςθ αμιγϊσ ςλαβόφωνθσ ομάδασ.  Κα καταλιξουν  

ςτο πρόςωπο του Θλία Δθμάκθ-Γκότςε.360 Κατά δεφτερο αποφάςιςαν να 

ανακοινϊςουν τθν απόφαςι τουσ αυτι ςε οριςμζνουσ δυναμικοφσ ςλαβόφωνουσ 

αντάρτεσ. Τζλοσ αποφάςιςαν να καλλιεργιςουν ςτουσ Ζλλθνεσ ελαςίτεσ αντάρτεσ 

τθν ιδζα ότι δεν πρόκειται για ςχθματιςμό αμιγοφσ ςλαβόφωνθσ ομάδασ, αλλά περί 

αποςτολισ ομάδων ανταρτϊν ςτουσ τόπουσ καταγωγισ τουσ και ζνταξισ τουσ ςτα 

κατά τόπο τμιματα του ΕΛΑΣ. Τισ αποφάςεισ τθσ επιτροπισ αναλαμβάνει να 

υλοποιιςει ο Μιχαλζασ.361 
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4.4  Η επιςτροφό των ςταςιαςτών: Μια ιςτορύα καταδικαςμϋνη ςε 

επανϊληψη 

 

   Ραρά τα όςα ςυνζβθςαν, ζπειτα από τισ ςυνεννοιςεισ που περιγράφθκαν 

παραπάνω, δόκθκε θ ζγκριςθ για επάνοδο των ςλαβομακεδονικϊν ςτελεχϊν που 

λίγο καιρό πριν είχαν αυτομολιςει362, αλλά ταυτόχρονα και θ άδεια για ίδρυςθ 

ξεχωριςτϊν ςλαβομακεδονικϊν ταγμάτων.363 Ζτςι ςτισ 2 Αυγοφςτου 1944 ςτο χωριό 

Χαλάρα τθσ Καςτοριάσ με τθν παρουςία επίςθμων ςτελεχϊν του ΚΚΕ364 ιδρφεται το 

ςλαβομακεδονικό τάγμα Καςτοριάσ-Φλϊρινασ365 ςτο πλαίςιο του 28ου 

ςυντάγματοσ, ςτο οποία μζχρι τον Οκτϊβριο του 1944 εντάχκθκαν κατά οριςμζνεσ 

απόψεισ από 400 ςτθν αρχικι του φάςθ366 μζχρι 1500 μαχθτζσ.367 Κατά τον ίδιο 

τρόπο λίγο καιρό πριν, ςτισ 16 Λουνίου του ίδιου ζτουσ ιδρφκθκε το 

ςλαβομακεδονικό τάγμα Ζδεςςασ ςτο πλαίςιο του 30ου ςυντάγματοσ με πολιτικό 

επίτροπο τον Gjorgi Urdov και ςτρατιωτικό διοικθτι τον κρθτικό Βαγγζλθ 

Φουντουλάκθ.368 

   Θ ίδρυςθ των δυο ταγμάτων, φαίνεται πωσ ζγινε αρχικά γιατί το ΚΚΕ δεν ικελε να 

απολζςει τθν δυνατότθτα τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ χοριγθςθσ βοικειασ από τον 

Τίτο.369 Ο λόγοσ αυτισ τθσ επιμονισ προερχόταν από τισ προςπάκειεσ τθσ αγγλικισ 
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πολιτικισ να δθμιουργιςει μζτωπο αντιεαμικϊν δυνάμεων, εξζλιξθ που ωκοφςε το 

ΚΚΕ ςε ςυνεργαςία με τουσ Γιουγκοςλάβουσ παρτιηάνουσ. Αφετζρου, θ 

αντιμετϊπιςθ των οπλιςμζνων κομιτατηιδων ιταν ζνα ακόμθ επιτακτικό ηιτθμα, 

ειδικά ςτθν περιοχι τθσ Ζδεςςασ.370 Ηιτθμα ςοβαρό, τζλοσ, φαίνεται πωσ ιταν και θ 

επαναδραςτθριοποίθςθ των ςλαβοφϊνων, για τουσ οποίοσ υπιρχε φόβοσ πωσ μετά 

τθν διάλυςθ του ΣΝΟΦ κα ειςζρχονταν μαηικά ςτθν ΟΧΑΝΑ371, και θ επανζνταξθ 

τουσ ςτο αντιφαςιςτικό κίνθμα. 

   Τθν ίδια όμωσ περίοδο που λάμβαναν χϊρα οι ηυμϊςεισ και ιδρφκθκαν τα 

τάγματα, αναπτφχκθκε ζνασ νζοσ παράγοντασ που δεν μποροφςε παρά να οδθγιςει 

ςε νζα κατάςταςθ τα υπάρχοντα δεδομζνα. Στισ 2 Αυγοφςτου του 1944, τθν μζρα 

τθσ επετείου τθσ εξζγερςθσ του Μλιντεν, παρουςία 120 ςυνζδρων ςτο μοναςτιρι 

Prohor Pcinski, ζλαβε χϊρα θ ςυνεδρίαςθ του Ρρϊτου Αντιφαςιςτικοφ Συμβουλίου 

Εκνικισ Απελευκζρωςθσ τθσ Μακεδονίασ (ASNOM).372 Ωσ ςθμαντικότερο 

αποτζλεςμα τθσ ςυνεδρίαςθσ δεν κα μποροφςε να αναφερκεί άλλο, από τθν 

ίδρυςθ τθσ Ομόςπονδθσ Λαϊκισ Δθμοκρατίασ τθσ Μακεδονίασ ςτα πλαίςια τθσ 

μελλοντικισ ομοςπονδιακισ Γιουγκοςλαβίασ. Με τον τρόπο αυτό, εκπλθρωνόταν θ 

απόφαςθ του Αντιφαςιςτικοφ Συμβουλίου για τθν Εκνικι Απελευκζρωςθ (AVNOJ) 

που είχε λάβει χϊρα ςτο Jajce, για τθν οργάνωςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ με 

ομοςπονδιακι μορφι, μζλοσ τθσ οποίασ κα ιταν το «μακεδονικό κράτοσ».373 Κα 

πρζπει εδϊ βζβαια να αναφερκεί πωσ ςτθν ςυνεδρίαςθ επικράτθςαν πρόςωπα με 

τάςεισ αντιγιουγκοςλαβικζσ που ζδιναν περιςςότερθ ζμφαςθ ςτθν ςυνζνωςθ των 

τριϊν τμθμάτων τθσ Μακεδονίασ374, γεγονόσ που ςε μεγάλο βακμό αφοροφςε και 

επθρζαηε ςθμαντικά και τθν Ελλάδα. 

   Τα ςλαβομακεδονικά τάγματα, ζγιναν πολφ ςφντομα εςτίεσ προπαγάνδασ, θ 

οποία εκπορευόταν από τουσ Γιουγκοςλάβουσ παρτιηάνουσ δθμιουργϊντασ 

ανθςυχία ςτο ΚΚΕ, το οποίο ζκανε προςπάκειεσ να τθν αντιμετωπίηει, επιδιϊκοντασ 
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βζβαια παράλλθλα να μθν ταράξει τισ ςχζςεισ με τον Τίτο.375 Επίςθσ ζνασ πολφ 

ςοβαρόσ λόγοσ που από τθν αρχι τθσ ίδρυςθσ των ταγμάτων ενζτεινε περιςςότερο 

τισ ανθςυχίεσ του ΕΛΑΣ, ιταν θ μαηικι ζνταξθ πολλϊν πρϊθν ζνοπλων 

κομιτατηιδων ι οπαδϊν του κομιτάτου ςτα τάγματα.376 Τθν ίδια ϊρα, ακόμα και ςε 

κεντρικό επίπεδο φαίνεται πωσ το Μακεδονικό Ηιτθμα ιταν ζνα από τα ηθτιματα 

υψίςτθσ ςθμαςίασ για το Κόμμα.377 

   Από τθν άλλθ πλευρά, φαίνεται πωσ θ δράςθ των ταγμάτων υπαγόταν ςε μια 

λογικι αντίδραςθσ ςτθν άρνθςθ του ελλθνικοφ κομμουνιςτικοφ κόμματοσ να τουσ 

επιτραπεί να ιδρφςουν ξεχωριςτι Καςτοριανό-Φλωρινιϊτικθ ταξιαρχία που να δρα 

ςτθν περιοχι τουσ. Θ άρνθςθ ςυνοδευόταν και από αντιδράςεισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

ςφμφωνα με το περιεχόμενο τθσ αναφοράσ των Svetozar Vukmanovic- Tempo και 

Dobrivoe Radosavlevic- Ljubo προσ τον ίδιο τον Τίτο, ςυνοδευόταν «από καταπιζςεισ 

ςε βάροσ του μακεδονικοφ πλθκυςμοφ», που οδιγθςαν και ςε «αναγκαςτικι φυγι 

τουσ ςτθν πόλθ Μπίτολα».378 Στθν παραπάνω αναφορά, απαντά ζμμεςα ο Λεωνίδασ 

Στρίγγοσ μζςω τθσ ζκκεςθσ του προσ το ΡΓ του ΚΚΕ όπου θ αναφορά Tempo- 

Radosavlevic χαρακτθρίηονται ωσ «χοντροκομμζνεσ ςυκοφαντίεσ».379 Σε κάκε 

περίπτωςθ βζβαια το τάγμα διατθροφςε ιςχυρζσ ςχζςεισ με τθν γιουγκοςλαβικι 

Μακεδονία, όπωσ φαίνεται από τισ υπάρχουςεσ αναφορζσ.380 

   Το τάγμα Γκότςε λοιπόν (ονομάςτθκε ζτςι από το ψευδϊνυμο του επικεφαλισ του 

Θλία Δθμάκθ), όπωσ φαίνεται και από το περιεχόμενο των αρχειακϊν 

διακεςιμοτιτων, ξεκίνθςε μια διαδικαςία ςτρατολόγθςθσ μεγεκφνοντασ ςυνεχϊσ 

τισ δυνάμεισ του τθν ίδια ϊρα που ςφνδεςμοι των Γιουγκοςλάβων παρτιηάνων και 

όχι μόνο προπαγάνδιηαν το δικαίωμα τθσ αυτοδιάκεςθσ, προχωρϊντασ παράλλθλα 
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και ςε διαςπαςτικζσ ενζργειεσ.381 Οι εξελίξεισ αυτζσ ,δθμιοφργθςαν αν μθ τι άλλο 

ζντονθ αμθχανία κι ζτςι με απόφαςθ του 28ου Συντάγματοσ, το τάγμα Γκότςε 

ενςωματϊκθκε ςτο απόςπαςμα Βίτςι.382 Διοικθτισ ορίςτθκε ο Αμφντασ Σπανόσ και 

καπετάνιοσ ο Θλίασ Δθμάκθσ. 

   Ωςτόςο οι ςτρατολογίεσ ςυνεχίςτθκαν και θ ανθςυχία τθσ ΚΕ του ΚΚΕ εντάκθκε ςε 

τζτοιο βακμό ϊςτε ο ίδιοσ ο Γκότςε, ςτα τζλθ Σεπτεμβρίου να οδθγθκεί ςτο να 

ηθτιςει επίςθμα τθν παφςθ τουσ, όπωσ και τθν παφςθ κάκε είδουσ διαςπαςτικϊν 

δραςτθριοτιτων.383 Ραρά τθν κίνθςθ του αυτι βζβαια, κεϊρθςε χριςιμο να ςτείλει 

ωσ εκπροςϊπουσ τον Ναοφμ Ρζγιο και τον Κανάςθ Κοροβζςθ ςτθν ζδρα του 

Στρατθγείου του Γιουγκοςλαβικοφ Μακεδονικοφ Λαϊκοφ Στρατοφ για να λάβουν 

οδθγίεσ.384 Οι οδθγίεσ ιταν, ςφμφωνα με ζκκεςθ του Ναοφμ Σουποφρκα προσ τθν 

ΚΕ του ΚΚΕ όπωσ παρατίκενται ςτον Σφζτα, πωσ το τάγμα «όφειλε να ςυνεχίςει τισ 

ςτρατολογιςεισ και να αιτθκεί τθν δθμιουργία επιτελείου». Στο ενδεχόμενο 

άρνθςθσ του ΚΚΕ, το τάγμα όφειλε «να αυτομολιςει προσ τθν γιουγκοςλαβικι 

Μακεδονία όπου κα εξοπλιηόταν και κα επζςτρεφε για να απελευκερϊςει τισ 

περιοχζσ όπου είχαν απομείνει Γερμανοί».385 

   Πςον αφορά το ίδιο ακριβϊσ ηιτθμα, πολφτιμθ πθγι πλθροφοριϊν αποτελεί και 

ζγγραφο που ςυντάχκθκε ςτισ 3 Οκτωβρίου 1944 και δθμοςιεφτθκε ςτθν ςυλλογι 

του Λνςτιτοφτου Λςτορίασ τθσ Γιουγκοςλαβίασ, τμιμα του οποίου παρακζτει ο 

Κανάςθσ Χατηισ. Σφμφωνα με το ζγγραφο, ο Ρζγιοσ ςυναντικθκε με τον Μπόρκο 

Τεμζλκοβςκι (Λίλιακ), μζλοσ τθσ Κ.Ε. του Κ.Κ.Μ. πικανόν κατά τθν θμζρα ςφνταξθσ 

του εγγράφου όπου του ηθτικθκε: «να’ ρκει  ςε επαφι με το τάγμα και να εξθγιςει 

ςτουσ υπευκφνουσ ςυντρόφουσ τισ κζςεισ μασ (εννοεί τισ κζςεισ του ΚΚΜ), να βρει 

κόςμο που ςυμμερίηεται τισ απόψεισ μασ και νάρκουν ςτθν περιοχι μασ(εννοεί τθν 

ΛΔ Μακεδονίασ), αφοφ κατορκϊςουν να μαηζψουν ςτοιχεία για τισ αδικίεσ και τα 
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εγκλιματα που διζπραξε ςε βάροσ του Μακεδονικοφ λαοφ το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ… Σε 

περίπτωςθ που κα υποχρεωκεί ναρκεί ςε ζνοπλθ ςφγκρουςθ με τον ΕΛΑΣ, να 

περάςει ςτα εδάφθ μασ, εφ’ όςον δεν κα υπάρχει άλλοσ τρόποσ να αποφφγει τθν 

ςφγκρουςθ. Να κάνει επιςτράτευςθ πάνω ςε εκελοντικι βάςθ. Τουσ 

επιςτρατεφςιμουσ χωρίσ όπλα να τουσ ςτζλνει ςτθν περιοχι μασ. Πταν τελειϊςει 

αυτι θ δουλιά, να ξαναγυρίςει και πάλι, με λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τθν 

κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα…».386 

   Το παραπάνω ζγγραφο δεν αφινει καμιά αμφιβολία πωσ θ ιδζα τθσ φυγισ ςτθν 

γειτονικι χϊρα δεν υπιρχε προγενζςτερα, κακϊσ τότε μόνο δόκθκε θ «ντιρεκτίβα» 

για φυγι των ανταρτϊν προσ τθν Λ.Δ Μακεδονίασ ςε περίπτωςθ που θ κατάςταςθ 

για τουσ ίδιουσ γίνει επικίνδυνθ. Ζτςι οι εντολζσ που δόκθκαν τισ επόμενεσ μζρεσ, 

οδιγθςαν ςτο να ακολουκιςει το τάγμα του Γκότςε το δρόμο τθσ φυγισ. Δεν 

αφινει βζβαια και καμιά αμφιβολία ςχετικά με το ότι θ απόφαςθ του περάςματοσ 

ζμμεςα υπαγορεφτθκε από το ΚΚΜ. 

   Τζλοσ, μια αναφορά των Svetozar Vukmanovic- Tempo και Dobrivoe 

Radosavlevic(Lioubo) προσ τον Tito, ενιςχφει τθν άποψθ πωσ θ ιδζα τθσ φυγισ ιταν 

κάτι που προτάκθκε από τουσ κακοδθγθτζσ του ΚΚΜ, προβάλλεται ωςτόςο ωσ 

ζςχατθ λφςθ εξαιτίασ τθσ καταπιεςτικισ πολιτικισ του ελλθνικοφ κομμουνιςτικοφ 

κόμματοσ προσ τουσ «Μακεδόνεσ».387 

   Στισ 3 Οκτωβρίου ιρκε διαταγι από τθν IX μεραρχία να παρουςιαςτοφν ςτθν ζδρα 

τθσ οι Ναοφμ Ρζγιοσ και Ραςχάλθσ Μθτρόπουλοσ388, τθν οποία όπωσ φαίνεται από 

αχρονολόγθτθ επιςτολι του Ραςχάλθ Μθτρόπουλου ο ίδιοσ απζφυγε να 

εκτελζςει.389, ενϊ κατά τα φαινόμενα ο Ναοφμ Ρζγιοσ βριςκόταν ιδθ εκτόσ 

Ελλάδασ. 
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   Διαπιςτϊνοντασ πωσ ο κίνδυνοσ μιασ νζασ αποςχιςτικισ κίνθςθσ ιταν ορατόσ, το 

28ο Σφνταγμα ζδωςε εντολι ςτο απόςπαςμα Βίτςι να μετακινθκεί για να πάρει 

μζροσ ςε επιχειριςεισ κατά των Γερμανϊν που κατευκφνονταν από τθν Κορυτςά 

προσ τθν Φλϊρινα390 κι ο Γκότςε όχι μόνο αρνικθκε391, αλλά ςυνζχιςε τθν 

ςτρατολογία ςτθν περιοχι τθσ Καςτοριάσ.392 Ακολοφκθςε νζα εντολι προσ το τάγμα 

να μετακινθκεί προσ τθν Σιάτιςτα, τθν οποία και πάλι δεν υπάκουςε, κακϊσ μια 

τζτοια κίνθςθ κα απομάκρυνε το τάγμα από τθν ςυνοριακι γραμμι.393 

   Συνάντθςθ που πραγματοποιικθκε ςτο χωριό Μελάσ ανάμεςα ςε εκπροςϊπουσ 

τισ ΛΧ μεραρχίασ και το τάγμα δεν ζφερε κάποιο ςθμαντικό αποτζλεςμα.394 Το ίδιο 

μθ αποτζλεςμα είχε και ςυνάντθςθ που διεξιχκθ ςτο χωριό Αγία Ραραςκευι όπου 

ο Κυριάκοσ Ρυλάθσ είχε ςυνάντθςθ με τον Θλία Δθμάκθ (Γκότςε).395 Το τάγμα 

ςυνζχιςε να εφοδιάηεται από τθν Γιουγκοςλαβία και να διεξάγει ςτρατολογιςεισ. Θ 

άρνθςθ του επίςθσ να υπακοφςει ςτισ εντολζσ τθσ μεραρχίασ, προκάλεςε τρομερι 

αμθχανία ςτθν θγεςία όπωσ φαίνεται από επιςτολι του Τάςου Κουντουρζλθ προσ 

τον Λεωνίδα Στρίγγο με θμερομθνία 8 Οκτωβρίου.396   

   Μνθμονεφεται επίςθσ, ςυνάντθςθ του Στράτου Κζντρου (Σλομπόντα) με τον ίδιο 

τον Θλία Δθμάκθ, ο οποίοσ υπό τισ διαταγζσ τθσ κομματικισ οργάνωςθσ Φλϊρινασ 

προςπάκθςε να επιλφςει με κάποιο τρόπο τθν κατάςταςθ. Σε ζκκεςθ του με 

θμερομθνία 8 Οκτωβρίου 1944 γράφει, πωσ ενϊ ο ίδιοσ επικαλοφμενοσ τθν φιλία 

του με τον Γκότςε του ηιτθςε να του περιγράψει τι ακριβϊσ ςυμβαίνει, ο Γκότςε του 

απάντθςε πωσ δεν μπορεί να γίνει κάτι, κακϊσ το τάγμα του «δεν υπάγεται ςτο ΚΚΕ 

και τον ΕΛΑΣ αλλά ςυνδζεται με τθν ςερβικι Μακεδονία από όπου λαμβάνει 

οδθγίεσ και ςυνδζςμουσ». Ραραδζχτθκε πωσ κα λάμβανε οπλιςμό και ιματιςμό, 

μόλισ πραγμάτωνε τθν εντολι που ζλαβε να ςτρατολογιςει όςουσ περιςςότερουσ 

ιταν δυνατόν. Αποκάλυψε επίςθσ πωσ ο ςφνδεςμοσ με τθν ςερβικι Μακεδονία 
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ιταν ο Dobrivoe Radosavlevic (Orce ι Lijoubo), και πωσ ςε περίπτωςθ που δεχόταν 

επίκεςθ από τον ΕΛΑΣ κα περνοφςε ςτθν ςερβικι Μακεδονία, όπωσ του είχε 

υποδειχτεί. 397 

   Τζλοσ, ζνα αυτοβιογραφικό κείμενο που εκδόκθκε ςτον Καναδά από τον Κϊςτα 

Τςϊτςο, εξζχων ςτζλεχοσ τθσ εαμικισ αντίςταςθσ ςτθ Δυτικι Μακεδονία, με 

καταγωγι από τον Ρολυπόταμο Φλϊρινασ, μασ πλθροφορεί πωσ ζγινε άλλθ μια 

απόπειρα προςζγγιςθσ του τάγματοσ Γκότςε από τον Χριςτο Αποςτολίδθ (Καπετάν 

Κεραυνό) από τισ Κάτω  Κλεινζσ Φλϊρινασ. Σφμφωνα τα όςα παρατίκενται ςτο 

κείμενο, ο Καπετάν Κεραυνόσ επεδίωξε και πζτυχε ςυνάντθςθ με τον Γκότςε ςτο 

χωριό Λαιμόσ τθσ Ρρζςπασ, όπου του εξζκεςε πωσ είχε θ κατάςταςθ. Ξεκακάριςε, 

λζγοντασ του απερίφραςτα πωσ ερχόταν με τθν εντολι να χτυπιςει το τάγματα του, 

ενϊ ζκλειςε τον λόγο του, με τισ επιλογζσ που του δίνονταν.398 

   Σφμφωνα με τθν αφιγθςθ, ο Γκότςε ξεκίνθςε τθν απάντθςθ του ςτωικά, 

αναγιγνϊςκοντασ το κείμενο τθσ ςυμφωνίασ τθσ Καηζρτασ, θ οποία λίγεσ μζρεσ πριν 

είχε υπογραφεί και για το περιεχόμενο τθσ οποίασ οι δυο ςυνδαιτυμόνεσ του, 

ομολόγθςαν πωσ δεν είχαν κάποια πλθροφόρθςθ. Αφοφ τελείωςε τθν ανάγνωςθ 

είπε: «Θ ςυνζχεια μασ κα είναι να παραδϊςουμε τα όπλα μασ και να πάμε ςτα 

ςπίτια μασ και από κει ςτισ φυλακζσ και ςτισ εξορίεσ ςαν νάμαςτε εγκλθματίεσ. Πλοι 

οι αντάρτεσ μου είναι πολφ ξεςθκωμζνοι, αιςκάνονται προδομζνοι και ηθτοφν τϊρα 

τα δικαιϊματα τουσ, τϊρα πριν φφγουν οι Γερμανοί από τθν Ελλάδα, τϊρα που 

μποροφν να τουσ δοκοφν από το ΕΑΜ. Τίποτε δεν μπορεί να τουσ αλλάξει τα μυαλά. 

Π, τι άρχιςε με το Κλιντεν του 1903 πρζπει να τελειϊςει τϊρα με τελικι δικαίωςθ 

των απαιτιςεων μασ. Θ Μακεδονία πρζπει να πάει ςτουσ Μακεδόνεσ, να δοκεί 

αυτοδιάκεςθ ςφμφωνα με τθν διακιρυξθ τθσ Τεχεράνθσ, τα ςχολεία, οι εκκλθςίεσ 

και θ διοίκθςθ να δοκοφν ςτουσ Σλαβομακεδόνεσ οι οποίοι κα βρουν τον εαυτόν 
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τουσ μζςα ςε μια Βαλκανικι Ομοςπονδία όπου όλοι οι λαοί κα είναι ίςοι και θ 

ανεξαρτθςία τουσ ςεβαςτι».399 

   Θ ανάγνωςθ του κειμζνου τθσ ςυμφωνίασ τθσ Καηζρτασ, κακϊσ και τα όςα ο 

Δθμάκθσ εξζκεςε, οδθγοφςε ςτον κίνδυνο, να ταράξει τισ ιςορροπίεσ δίνοντασ μόνο 

μια επιλογι ςτον Χριςτο Αποςτολίδθ. Τθν πρόταςθ διεξαγωγισ μιασ κοινισ 

ενζργειασ ενάντια ςτουσ Γερμανοφσ, ανάμεςα ςτθν ομάδα Κεραυνοφ και το τάγμα 

Γκότςε ζτςι ϊςτε να αρκοφν οι αμφιβολίεσ που δθμιουργικθκαν ςε κεντρικό 

επίπεδο ςχετικά με το τάγμα, το οποίο δείχνοντασ υπάκουο ςτισ εντολζσ τθσ 

κακοδιγθςθσ, κα ςυνζχιηε τθν πορεία του. Ζπειτα από οριςμζνεσ ςυνομιλίεσ με 

τουσ ςυνεργάτεσ και τα επιτελικά του ςτελζχθ, ο Γκότςε φζρεται να ςυμφϊνθςε. 

Στθν πραγματικότθτα ωςτόςο ςφμφωνα με τθν ίδια αφιγθςθ, τθν επόμενθ μζρα το 

πρωί, ςτισ 11 δθλαδι του Οκτϊβρθ το Τάγμα και οι άνδρεσ του, είχαν ιδθ φφγει 

μζςω Ρρζςπασ ςτθν ςερβικι Μακεδονία.400 

   Τα γεγονότα που ςκιαγραφικθκαν παραπάνω ανάγκαςαν τον Τηανάτο, να 

αποςτείλει ιδθ από τισ 6 Οκτωβρίου επιςτολι ςτον Δθμάκθ, ςτθν οποία τον ψζγει 

για τθν απόφαςθ του τάγματοσ να μθν ςυμμορφωκεί με διαταγι τθσ μεραρχίασ, 

αλλά και τον καυτθριάηει επίςθσ για τθν κατάςταςθ θ οποία ζχει δθμιουργθκεί, 

εξθγϊντασ του τθν ευρφτερθ πολιτικι ςυγκυρία που ζχει διαμορφωκεί και του ηθτά 

να ςυναντθκοφν για να επιλυκοφν τα ηθτιματα που ζχουν ανακφψει, ενϊ 

κλείνοντασ διευκρινίηει πωσ αν δεν ςυμφωνεί με όςα του ζχουν εκτεκεί τότε θ 

ςχζςθ του με τθν μεραρχία ζχει πάψει.401   

   Επίςθσ, τθν ίδια μζρα ο διοικθτισ τουσ Αποςπάςματοσ Βιτςίου Ραφλοσ Τςάμθσ, 

αιχμαλϊτιςε μια διλοχία του τάγματοσ Γκότςε ςτθν περιοχι Σφικασ, επιδιϊκοντασ 

να τθν μεταφζρει ςτο χωριό Άγιοσ Γερμανόσ, όπου βριςκόταν μια ανεξάρτθτθ 

διμοιρία του τάγματοσ, που είχε ςυλλθφκεί και αφοπλιςτεί ςτο χωριό Οξυά 

Καςτοριάσ και να τθν αφοπλίςει επίςθσ.402 Ωςτόςο ο αφοπλιςμόσ τθσ διλοχίασ δεν 

κατζςτθ εφικτόσ, κακϊσ ζπειτα από  τθν επζμβαςθ του Ρολιτικοφ Επιτρόπου τθσ ΛΧ 

μεραρχίασ ζνου Μιχαλζα, δόκθκε εντολι να αφεκοφν ελεφκεροι και θ διλοχία 
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αλλά και θ ανεξάρτθτθ διμοιρία, που βριςκόταν ζγκλειςτθ ςτο δθμοτικό ςχολείο 

του Αγίου Γερμανοφ.403  

   Στθν επιςτολι Τηανάτου απαντά ζμμεςα ο Γκότςε, αφοφ ζχει εγκαταλείψει τθν 

Ελλάδα όπωσ φαίνεται, με αχρονολόγθτθ επιςτολι του προσ το Μακεδονικό 

Γραφείο του ΚΚΕ, εκκζτοντασ μια ςειρά από λόγουσ και λανκαςμζνεσ  -κατά τον 

ίδιο- πολιτικζσ επιλογζσ τθσ κακοδιγθςθσ ςχετικά με τουσ Σλαβομακεδόνεσ, οι 

οποίεσ όπωσ διατείνεται «δεν επιτρζπουν τθν ανάπτυξιν και μαηικοποίθςιν του 

αγϊνοσ». Κλείνοντασ δικαιολογεί τθν φυγι του τάγματοσ του λζγοντασ: «Εμείσ οι 

ςλαυομακεδόνεσ πονοφμε, αγαποφμε τον Ελλθνικό λαό, κζλομε να παλαίψωμαι 

μαηί του μζςα ςτο Ε.Α.Μ  Ε.Λ.Α.Σ. με τα δικαιϊματα που μασ ανικουν αλλά εςείσ 

δεν μασ τα δίνετε, μασ αφαιρείται και αυτά που ζχομε και γι αυτό φεφγουμε με τα 

αδζλφια μασ τουσ Μακεδόνεσ».404 

   Κατόπιν όλων των παραπάνω, ο διοικθτισ τθσ ΛΧ μεραρχίασ εξαςφάλιςε τθν άδεια 

από το Γενικό Στρατθγείο του ΕΛΑΣ για διάλυςθ του τάγματοσ.405 Ζτςι ςτισ 10 

Οκτωβρίου ο Γκότςε ζχοντασ διαταχκεί να αφοπλίςει το τάγμα του406, αυτομόλθςε 

ςτθν γιουγκοςλαβικι Μακεδονία.407 Ππωσ φαίνεται από το ςφνολο των διακζςιμων 

πθγϊν που προαναφζρκθκαν, θ ομάδα του τάγματοσ αποφάςιςε να εγκαταλείψει 

τθν ελλθνικι μεκόριο χωρίσ να υπάρξει κατά μζτωπο ςφγκρουςθ με τον ΕΛΑΣ.408  

   Θ κφρια ομάδα πζραςε ςτο χωριό Lioubojno και τζκθκε αμζςωσ υπό τισ διαταγζσ 

του κεντρικοφ ςτρατθγείου του Εκνικό-Απελευκερωτικοφ Στρατοφ και των 
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Ραρτιηάνικων Τμθμάτων, ενϊ μια μικρότερθ ομάδα πζραςε ςτθν πόλθ Bitola.409 

Στθν πρϊτθ ομάδα που βρζκθκε ςτο χωριό Lioubojno δόκθκε θ άδεια να κατζβει 

προσ τθν πόλθ Bitola, για να ενιςχφςει τον Λαϊκό Απελευκερωτικό Στρατό 

Μακεδονίασ ςτισ μάχεσ του για τθν απελευκζρωςθ των περιοχϊν Bitola και 

Prilep.410  

   Σφμφωνα με μεταπολεμικι ζκκεςθ του Λευτζρθ  Κατςάκου προσ τθν ΚΕ του ΚΚΕ, 

τθν εντολι για το πζραςμα ςτθν γιουγκοςλαβικι Μακεδονία ζδωςε ο Petre 

Bogdanov (Kotsko) ςτρατιωτικόσ ςφνδεςμοσ από τθν γιουγκοςλαβικι Μακεδονία, ο 

οποίοσ ςτθ διάρκεια των ςυηθτιςεων ςτο χωριό Μελάσ, κακοδθγοφςε τισ 

διαπραγματεφςεισ και ζδωςε το ςφνκθμα για τθν φυγι.411 Δυο μζρεσ μετά, ςτισ 12 

Οκτωβρίου τθν ίδια επιλογι ακολοφκθςε και το ςλαβομακεδονικό τάγμα τθσ 

Ζδεςςασ υπό τον Pavle Rakovski από τισ κάτω Κλεινζσ Φλϊρινασ412, γεγονόσ που 

αιφνιδίαςε, κακϊσ ςε αντίκεςθ με το τάγμα Γκότςε, το τάγμα Ζδεςςασ ςυμμετείχε 

κανονικά ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ που του είχαν ανατεκεί.413 

   Ζπειτα από τα γεγονότα αυτά, αντιπροςωπεία από τουσ ζνο Μιχαλζα, Μιχάλθ 

Κεραμιτηι και Λάμπρο Τςολάκθ μετζβθ ςτθν ζδρα του Γενικοφ Στρατθγείου τθσ 

Γιουγκοςλαβικισ Μακεδονίασ και ςυνάντθςε τουσ Svetozar Vukmanovic-Tempo, 

Dobrivoe Radosavlevic και Lazar Kolisevski τότε επικεφαλισ του Κομμουνιςτικοφ 

Κόμματοσ Μακεδονίασ, χωρίσ κανζνα αποτζλεςμα. Συνάντθςθ θ οποία κα πρζπει να 

αναφερκεί πωσ δεν είχε τθν ζγκριςθ του Μακεδονικοφ Γραφείου και προκάλεςε τθν 

ζντονθ αντίδραςθ του.414 Να ςθμειωκεί επιπλζον, πωσ ζπειτα από τθν ςυνάντθςθ 

αυτι, ο Μιχάλθσ Κεραμιτηισ δεν επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα, αποφαςίηοντασ πωσ θ 

κζςθ του ιταν ανάμεςα ςτουσ πρϊθν ςυντρόφουσ του. 

   Επίςθσ, μια κατά τα φαινόμενα ςοβαρι πτυχι, θ οποία δεν εντοπίςτθκε ςτθν 

υπάρχουςα ελλθνικι και όχι μόνο βιβλιογραφία, είναι μια προςπάκεια 
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ςυνεννόθςθσ θ οποία διαφαίνεται περίπου δζκα μζρεσ φςτερα από τθν 

εγκατάλειψθ τθσ ελλθνικισ μεκορίου από το τάγμα Γκότςε. Μια επιςτολι του 

τάγματοσ προσ το Μακεδονικό Γραφείο του ΚΚΕ, που αντλικθκε από το υπουργείο 

εξωτερικϊν και τμιμα τθσ παρατίκεται ςε ςυλλογι εγγράφων που εξζδωςε τα 

τελευταία χρόνια, ο τότε καπετάνιοσ του ΕΛΑΣ Γρθγόρθσ Φαράκοσ, περιλαμβάνει 

εκτόσ από κατθγορίεσ για λάκθ τθσ κακοδιγθςθσ και μερικοφσ όρουσ που κακϊσ 

φαίνεται ζκετε ο Θλίασ Δθμάκθσ, για να τεκεί το τάγμα του και πάλι κάτω από τθν 

κακοδιγθςθ του ΕΛΑΣ.415 Κλείνοντασ τθν παράκεςθ των όρων το επιτελείο του 

καταλιγει: «Εάν όλα αυτά τα δίκαια αιτιματά μασ που είναι και ο φλογερόσ πόκοσ 

ολόκλθρου του Μακεδονικοφ λαοφ αναγνωριςκοφν, εμείσ είμαςτε πρόκυμοι να 

τεκοφμε κάτω από τισ γραμμζσ του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ν’ αγωνιςκοφμε μαηί ςασ. 

Αλλοιϊτικα εμείσ κα εξακολουκοφμε να παλεφουμε ενάντια ςτουσ Γερμανοφσ 

φαςίςτεσ μαηί με τ’ αδζλφια μασ τουσ Μακεδόνεσ κι θ ιςτορία κι ολόκλθροσ ο 

ςυμμαχικόσ αγϊνασ κα μασ δικαιϊςθ οριςτικά».416 

   Αναφορικά με τισ απόψεισ που ζχουν κατατεκεί ςχετικά με τισ αιτίεσ τθσ 

διάςπαςθσ του Οκτωβρίου του 1944 ζχει εντοπιςτεί, και φαίνεται να ζχει οριςμζνθ 

βάςθ, θ άποψθ περί των δυο διαφορετικϊν γραμμϊν που ςυγκροφςτθκαν και 

αφοροφςαν πτυχζσ του Μακεδονικοφ Ηθτιματοσ.417 H μια γραμμι ιταν αυτι που 

προζβαλλε το ΚΚΕ, προτάςςοντασ τθν εκνικι ιςοτιμία του ςλαβομακεδονικοφ 

πλθκυςμοφ εντόσ του ελλθνικοφ κράτουσ. Θ δεφτερθ, ιταν θ άποψθ που 

υποςτιριηε το Κομμουνιςτικό Κόμμα Γιουγκοςλαβίασ και θ οποία κεωροφςε πωσ θ 

«Μακεδονία του Αιγαίου» ζπρεπε να προςαρτθκεί ςτο νζο ομοςπονδιακό κράτοσ 

τθσ Γιουγκοςλαβίασ ωσ τμιμα τθσ Ομόςπονδθσ Λαϊκισ Δθμοκρατίασ τθσ 

Μακεδονίασ. Σχετικά δε με το ίδιο το γεγονόσ τθσ διάςπαςθσ, πθγι προςκείμενθ 

ςτθ κεϊρθςθ του ΚΚΕ, υποςτθρίηει πωσ πρόκειται για προμελετθμζνθ ενζργεια, θ 

οποία προκλικθκε από το ενιαίο εκείνο κζντρο που ζδινε τισ εντολζσ ςτα τάγματα, 

δθλαδι από το Αρχθγείο του Λαϊκοφ Απελευκερωτικοφ Στρατοφ.418 
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   Άνδρεσ του τάγματοσ Γκότςε, από τισ πρϊτεσ κιόλασ μζρεσ μετά τθν φυγι τουσ, 

διείςδυαν ςτθν ελλθνικι Μακεδονία, διαμζνοντασ προκθρφξεισ και επιδιϊκοντασ 

νζα ςτρατολόγθςθ.419 Μνθμονεφεται επίςθσ ςε τθλεγράφθμα του Λεωνίδα Στρίγκου 

προσ τον Λωαννίδθ, με θμερομθνία 4 Νοεμβρίου 1944, προςπάκεια ειςόδου 

τάγματοσ Σλαβομακεδόνων και απόπειρα να καταλάβουν τθν ίδια τθν Φλϊρινα. 

Σφμφωνα με το περιεχόμενο του τθλεγραφιματοσ φςτερα από μάχθ δυο ωρϊν, το 

τάγμα αποχϊρθςε.420 Επίςθσ ςε νζο τθλεγράφθμα τθσ 22ασ Νοεμβρίου του 

Στρίγκου προσ τον Λωαννίδθ, μνθμονεφεται είςοδοσ τάγματοσ Σλαβομακεδόνων από 

το Καιμάκτςαλαν και μάχθ με τθν Εκνικι Ρολιτοφυλακι. Ηθτείται επίςθσ άμεςα 

ςυνεννόθςθ με τον Τίτο.421  

    Φςτερα από τα γεγονότα αυτά τζκθκε το ηιτθμα τθσ αςφάλειασ των Ελλθνό-

γιουγκοςλαβικϊν ςυνόρων ςε υψθλό πολιτικό και ςτρατιωτικό επίπεδο422, όπου 

εκτόσ από το ποςοτικό ηιτθμα των όςων κα επωμίηονταν τθν ευκφνθ τθσ φφλαξθσ, 

τζκθκε και ποιοτικό ηιτθμα αυτϊν.423 Το Μακεδονικό Γραφείο αποφάςιςε επίςθσ το 

κλείςιμο των ςυνόρων, κακϊσ και τθν επιπλζον ενίςχυςθ τθσ φφλαξθσ τουσ.424 Τθν 

ίδια ϊρα, για να αντιμετωπίςει τθν προπαγάνδα που εκπορευόταν από τα πρϊθν 

ςτελζχθ του, προςπάκθςε να ικανοποιιςει ζμπρακτα τισ από ετϊν διακθρφξεισ του, 

για ιςότθτα του ςλαβομακεδονικοφ λαοφ με τθν ικανοποίθςθ μζρουσ των 

αιτθμάτων των ςλαβοφϊνων, όπωσ αυτό τθσ ίδρυςθσ ξεχωριςτϊν 

ςλαβομακεδονικϊν ςχολείων.425 

   Στισ 15 Οκτωβρίου, αμζςωσ μετά το πζραςμα των δυο ταγμάτων ςτθν Λ.Δ. 

Μακεδονίασ, ο Boris Musmanov, εκπρόςωποσ των ςυγκροτθμάτων τθσ Φλϊρινασ 

και Καςτοριάσ, ζφταςε ςτο χωριό Vatasha, όπου το τάγμα Ζδεςςασ είχε 

ςτρατοπεδεφςει, μεταφζροντασ το αίτθμα τθσ κακοδιγθςθσ του, μια 

αντιπροςωπεία του τάγματοσ Ζδεςςασ να πάει για ςυνομιλίεσ ςτθν πόλθ Bitola. Τθν 
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επόμενθ μζρα μια επιτροπι από τουσ Gjorgi Urdov, Gjorgi Atanasovski και Vangel 

Ajanovski-Oce πζραςε ςτθν Bitola.426 Στθν ςφςκεψθ, εκτόσ από τθν αντιπροςωπεία 

τθσ Ζδεςςασ ςυμμετείχαν και οι Θλίασ Δθμάκθσ, Γιϊργοσ Τουρουντηάσ, Ναοφμ 

Ρζγιοσ και Μιχάλθσ Κεραμιτηισ από τουσ νομοφσ Φλϊρινασ και Καςτοριάσ.427 Κατά 

τθν διάρκεια τθσ, ςυηθτικθκαν οι αιτίεσ τθσ διάςπαςθσ ανάμεςα ςτα 

ςλαβομακεδονικά τάγματα και τον ΕΛΑΣ, τονίςτθκε θ λάκοσ κζςθ τθσ κακοδιγθςθσ 

ςχετικά με το «μακεδονικό εκνικό ηιτθμα» κακϊσ και θ «προδοτικι πολιτικι των 

κακοδθγιςεων του ΚΚΕ, ΕΑΜ και ΕΛΑΣ απζναντι ςτον απελευκερωτικό αγϊνα του 

ελλθνικοφ και μακεδονικοφ λαοφ».428 Ωσ κατακλείδα των διαπιςτϊςεων τθσ 

ςφςκεψθσ, αποφαςίςτθκε θ ζνωςθ των ταγμάτων ζτςι ϊςτε «να αςκθκεί πίεςθ ςτισ 

κακοδθγιςεισ του ΚΚΕ, ΕΑΜ και ΕΛΑΣ να αλλάξουν τθ κζςθ τουσ ςτο μακεδονικό 

εκνικό ηιτθμα».429 

   Ζτςι, από τα τάγματα που πζραςαν ςτθν Λαϊκι Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ 

δθμιουργικθκε ςτθν πόλθ Bitola ςτισ 18 Νοεμβρίου θ Ρρϊτθ Αιγιακι Ταξιαρχία 

Κροφςθσ.430 Εκτόσ από τα τάγματα, ςτθν Ταξιαρχία ςυμμετείχαν και Μακεδόνεσ 

ςπουδαςτζσ από τθν Σόφια κατά μια άποψθ431  ι όπωσ διατφπωςε ςε ςυνζντευξθ 

του ζνασ από τουσ βαςικότερουσ πρωταγωνιςτζσ των γεγονότων, οι ςυγκεκριμζνοι 

μαχθτζσ, αποτελοφςαν τάγμα Μακεδόνων από τθν Βουλγαρία με τθν επικυμία να 

κατζβει ςτθν Κεςςαλονίκθ τθν ςτιγμι που το Γενικό Αρχθγείο των παρτιηάνων 

ικελε να τουσ ςτείλει ςτθν Τεργζςτθ.432 

   Ωσ διοικθτισ τθσ ταξιαρχίασ ορίςτθκε ο Θλίασ Δθμάκθσ,  υποδιοικθτισ ο Ναοφμ 

Ρζγιοσ, πολιτικόσ επίτροποσ ο Μιχάλθσ Κεραμιτηισ και υποεπίτροποσ ο Βάνγκελ 

Αγιάνοβςκυ.433 Θ ταξιαρχία χωρίςτθκε ςε τρία τάγματα. Το πρϊτο ονομάςτθκε 
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Φλϊρινα και είχε επικεφαλισ τον Μιχάλθ Ραπά, το δεφτερο τάγμα ονομάςτθκε 

Καςτοριά και είχε ωσ επικεφαλισ τον Τουποφρκα και το τρίτο ονομάςτθκε Ζδεςςα 

και είχε ωσ επικεφαλι τον Λάηαρο Κοροβζςθ.434 

   Τθν θμζρα τθσ ίδρυςθσ ςτθν περιοχι Tumbekafe, θ θγεςία του Λαϊκοφ 

Απελευκερωτικοφ Στρατοφ Μακεδονίασ, ζδωςε ςτθν ταξιαρχία ωσ τρόπαιο κόκκινθ 

ςθμαία που ζγραφε «Ρρϊτθ Μακεδονικι Αιγιακι Ταξιαρχία Κροφςθσ».435 

   Ζπειτα από τθν ίδρυςθ τα τάγματα ζλαβαν εντολζσ να μετακινθκοφν. Θ εντολι 

μετακίνθςθσ δεν δόκθκε κατά τυχαίο τρόπο αλλά αποτζλεςε αντίδραςθ του ίδιου 

του Τίτο ςε διάφορεσ ενζργειεσ των επικεφαλισ ταξιαρχίασ αλλά και άλλων 

ςλαβομακεδονικϊν ςτελεχϊν. 

   Λίγεσ μζρεσ μετά τθν ίδρυςθ τθσ ταξιαρχίασ, και ςυγκεκριμζνα ςτισ τρείσ 

Δεκεμβρίου του 1944, ςτθν πόλθ Bitola ςυγκλικθκε πολιτικι ςυνδιάςκεψθ ςτθν 

οποία ζλαβαν μζροσ περίπου 200 αντιπρόςωποι από διάφορα μζρθ τθσ 

«Μακεδονίασ του Αιγαίου», όπου εκτζκθκαν οι αιτίεσ τθσ διάςπαςθσ, ενϊ οι 

ςυμμετζχοντεσ ηιτθςαν τθν ςυνζχιςθ του αγϊνα για τθν πραγμάτωςθ των ςκοπϊν 

τουσ.436 

   Κατά τθν διάρκεια τθσ ςυνδιάςκεψθσ εκλζχκθκε πολιτικι επιτροπι για τθν 

Μακεδονία του Αιγαίου ςτθν οποία πρόεδροσ ορίςτθκε ο Ραςχάλθσ Μθτρόπουλοσ, 

μζλθ οι Γιϊργοσ Τουρουντηάσ, Gjorgi Urdov, Gjorgi Atanasovski, Pavle Rakovski, 

Ναοφμ Σιουποφρκωφ και Κεόδωροσ Νικόλωφ, με αντιπρόςωπο τθσ ταξιαρχίασ του 

Αιγαίου τον Ναοφμ Ρζγιο.437 

   Ωσ ςκοποί τθσ πολιτικισ επιτροπισ, ορίςτθκαν θ προςπάκεια να εξθγθκοφν και να 

γίνουν γνωςτζσ οι αιτίεσ τθσ διάςπαςθσ, να τονιςτεί πωσ θ κζςθ του ΚΚΕ για το 

«μακεδονικό εκνικό ηιτθμα» είναι λανκαςμζνθ, να αποκαταςτακοφν οι ςχζςεισ με 

τθν κακοδιγθςθ του ΚΚΕ και των οργανϊςεων του, κακϊσ και θ επιςτροφι των 

μαχθτϊν και τθσ ταξιαρχίασ που είχαν ςυγκροτιςει, ςτθ «Μακεδονία του 

Αιγαίου».438 

                                                           
434

  Λάκωβοσ Μιχαθλίδθσ, Τα πρόςωπα του Ιανοφ, ό.π., ς. 234. 
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 Εφθμ. Nova Makedonija, Ζτοσ 1
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 Σταφροσ Κωτςόπουλοσ, ό.π.,  ς. 260. 
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   Θ δράςθ των κακοδθγθτϊν τθσ ταξιαρχίασ ςφμφωνα με τον Σταφρο Κωτςόπουλο 

ιταν αντίκετθ με τα περιςςότερα από όςα παραπάνω εγράφθςαν. Στθν 

πραγματικότθτα δθμιουργικθκαν ζνοπλεσ γκροφπεσ, οι οποίεσ προχωροφςαν 

περιςςότερο ςε τρομοκρατικζσ και προβοκατόρικεσ πράξεισ παρά ςε ιδεολογικι και 

πολιτικι δουλειά.439  Επίςθσ από επιςτολι του Ναοφμ Ρζγιου τθν 1θ Λανουαρίου του 

1945, διαπιςτϊνει κανείσ πωσ ςυντθροφνταν ςχζςεισ ανάμεςα ςτουσ φυγάδεσ του 

Οκτϊβρθ και ςε ςλαβόφωνουσ που ζμειναν ςτθν Ελλάδα, οι οποίεσ όπωσ 

διατυπϊνεται ρθτά, είχαν ωσ ςκοπό τθν απόδοςθ οδθγιϊν ςχετικά με τθν «ανάταςθ 

του φρονιματοσ του μακεδονικοφ λαοφ».440 

   Ζτςι λοιπόν, θ δράςθ τθσ Αιγιακισ Ταξιαρχίασ γενικότερα, αλλά και θ ζντονθ 

φθμολογία πωσ επρόκειτο να πραγματοποιθκεί πζραςμα προσ τθν Ελλάδα με 

ςκοπό τθν κατάλθψθ τθσ Κεςςαλονίκθσ από τουσ Γιουγκοςλάβουσ ςε ςυνεργαςία 

με τον Κόκκινο Στρατό441 δθμιοφργθςε ανθςυχία ςτουσ Βρετανοφσ και οδιγθςε τον 

Fitzroy Mclean, ο οποίοσ ιταν επικεφαλισ τθσ βρετανικισ αποςτολισ ςτο Βελιγράδι, 

να διαμαρτυρθκεί ςτον Τίτο, με τον δεφτερο να τον διαβεβαιϊνει πωσ καμιά 

ςτρατιωτικι μονάδα δεν κα περνοφςε τα Ελλθνό-Γιουγκοςλαβικά ςφνορα.442 

   Ζτςι θ ταξιαρχία ζμελε να ζχει εντελϊσ διαφορετικι πορεία από αυτιν για τθν 

οποία οι εμπνευςτζσ και δθμιουργοί τθσ τθν είχαν ςυγκροτιςει. Ρολφ ςφντομα, τα 

τάγματα τθσ ταξιαρχίασ, ξεκίνθςαν μια μακρά διαδρομι προσ τθν ενδοχϊρα τθσ Λ.Δ. 

Μακεδονίασ που κα τα απομάκρυνε ικανοποιθτικά από τα ςφνορα με τθν ελλθνικι 

μεκόριο. Το πρϊτο τάγμα τθσ ταξιαρχίασ κατευκφνκθκε ςτο χωριό Labuniste τθσ 

περιοχισ Struga και το δεφτερο κατευκφνκθκε προσ Prilep. Μζχρι το τζλοσ τθσ 

χρονιάσ, ολόκλθρθ θ ταξιαρχία ζφυγε από τθν Bitola κατευκυνόμενθ προσ Prilep με 

απϊτερθ κατεφκυνςθ τθν πόλθ Gostivar και με εντολι τθν εκκακάριςθ των 

απομειναριϊν των μαχθτϊν του Bali Kombetar443 ςτο βουνό Sar Planina. Ζπειτα από 

                                                           
439

 Π.π., ς. 262- 263. 
440

 Arhiv na Makedonija. Egejska Makedonija vo nob, 1945, Τόμοσ 2
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 Ρρόκειται για το «Εκνικό Μζτωπο», εκνικιςτικι και αντικομμουνιςτικι οργάνωςθ των αλβανϊν 

όχι μόνο τθσ Αλβανίασ, αλλά και περιοχϊν τθσ Γιουγκοςλαβίασ. 
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μια ςειρά πολφμθνων μαχϊν υπό φρικτζσ ςυνκικεσ, θ Ρρϊτθ Αιγιακι Ταξιαρχία 

Κροφςθσ διαλφκθκε ςτισ 6 Μαΐου του 1945 ςτθν πόλθ όπου είχε ιδρυκεί.444  

Λίγεσ μζρεσ πριν και ςυγκεκριμζνα ςτισ 23 Απριλίου ςτθν πόλθ Skopje τθσ Λαϊκισ 

Δθμοκρατίασ τθσ Μακεδονίασ, ςυςτάκθκε το ΝΟΦ (Narodno Osloboditelen Front, 

Λαϊκό Απελευκερωτικό Μζτωπο), ςυνεπικουροφμενο από τθ ΝΟΜΣ (Narodno 

Osloboditelen Mladinski Sojuz, Λαϊκι Απελευκερωτικι Οργάνωςθ Νεολαίασ) , και το 

ΑΦΗ (Antifasistitski Front na Zenite, Αντιφαςιςτικό Μζτωπο Γυναικϊν).445 Σφντομα 

κα άνοιγε ζνα νζο ματωμζνο κεφάλαιο ςτθν ελλθνικι ιςτορία, οι ςυνζπειεσ του 

οποίου κα ςτιγμάτιηαν τθν περιοχι τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ για πολλζσ δεκαετίεσ. 
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 Kosta Alabakov, ό.π., ς. 28,  
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 Κϊςτασ Μπράμοσ, Σλαβοκομμουνιςτικαί οργανϊςεισ εν Μακεδονία. Ρροπαγάνδα και 

επαναςτατικι δράςισ, ό.π., ς. 143, 146. 
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Περύ επιτυχύασ-αποτυχύασ του εγχειρόματοσ ΝΟΦ και 
αριθμητικϊ δεδομϋνα,  μύα εκτύμηςη 
 

   Σχετικά με το ηιτθμα τθσ επιτυχίασ θ όχι του εγχειριματοσ του ΣΝΟΦ, οι απόψεισ 

όπωσ και ςτα περιςςότερα ανάλογα ηθτιματα διίςτανται. Για ζνα μζροσ τθσ 

ελλθνικισ βιβλιογραφίασ το ΣΝΟΦ δεν πζτυχε τουσ ςκοποφσ του, κακϊσ δεν 

κατάφερε να προςελκφςει ςτον βακμό που ςχεδίαηε τουσ Σλαβομακεδόνεσ. 

Αντικζτωσ ςφμφωνα με τον Κολιόπουλο, οι ςτρατεφςιμθσ θλικίασ επεδίωκαν να 

αποφφγουν τθν ςτράτευςθ ςε αυτό.446 Ο λόγοσ ςφμφωνα με τον ίδιο αυτισ τθσ 

αποτυχίασ, ζγκειται ςτο γεγονόσ πωσ «απζτυχε να προβάλλει ζνα όραμα που να 

ςυγκινεί χωρικοφσ κατακερματιςμζνουσ ςε μικρζσ και αναςφαλείσ κοινότθτεσ». 

Αντικζτωσ θ όποια επιτυχία του βριςκόταν ςτο πεδίο τθσ «μεταμόρφωςθσ» των 

κομιτατηιδων και τθσ μεταςτροφισ τουσ ςτο «γιουγκοςλαβικό αυτονομιςτικό 

ςτρατόπεδο» ωσ «χϊροσ αναβαπτίςεωσ και εξαγνιςμοφ».447 

   Από τθν πλευρά των Βρετανϊν αντίκετα, φαίνεται να εκτιμάται πωσ το ΣΝΟΦ 

«κζρδιςε αμζςωσ τθν αποδοχι και τθν ευρεία υποςτιριξθ ανάμεςα ςτουσ 

Μακεδόνεσ».448 Πςον αφορά τα ίδια τα ςτελζχθ του ΣΝΟΦ και εκεί εντοπίηει κανείσ 

ζναν δυιςμό. Αφενόσ ςε ζνα μζροσ των εκκζςεων τουσ, κάνουν λόγο για επιτυχία 

του ΣΝΟΦ ςε ζνα μζροσ τουλάχιςτον του ςλαβομακεδονικοφ πλθκυςμοφ, αφετζρου 

διαπιςτϊνουν τθν υπαρκτι και ζντονθ οριςμζνεσ φορζσ δυςπιςτία απζναντι ςτουσ 

Ζλλθνεσ, κακϊσ επίςθσ και μια «βουλγαροφιλία».449  

   Σε επίπεδο ποςοτικϊν δεδομζνων, ςαφι αρικμθτικά ςτοιχεία διακζτουμε μόνο 

για τον νομό Καςτοριάσ, ενϊ για εκείνον τθσ Φλϊρινασ υφίςτανται ςτοιχεία που 

αφοροφςαν αποκλειςτικά τα κομματικά μεγζκθ. Σφμφωνα με τισ δθμοςιευμζνεσ 

καταςτάςεισ των τοπικϊν οργανϊςεων τθσ Καςτοριάσ, ςε 43 χωριά τθσ περιοχισ το 

ΣΝΟΦ τον Μάρτιο του 1944 διζκετε 4.443 μζλθ από τα οποία οι 2496 ιταν άντρεσ 

και οι 1947 γυναίκεσ.450 Με τον αρικμό αυτό φαίνεται πωσ λίγο πολφ ομονοοφν και 
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οι πθγζσ από τθν πΓΔΜ.451 Τθν μεγαλφτερθ επιτυχία ςφμφωνα με τα ςτοιχεία, 

φαίνεται πωσ ςθμείωςε ςε χωριά που προπολεμικά αποτελοφςαν προπφργια του 

ΚΚΕ ςτθν περιοχι όπωσ το Δενδροχϊρι452, ενϊ θ μικρότερθ ι μθδαμινι απιχθςθ 

φαίνεται να ζλαβε χϊρα ςε χωριά που είχε ιςχυρι επιρροι και ςταδιακά 

εδραιϊκθκε το Κομιτάτο όπωσ θ Μεςοποταμία, θ Ροριά, θ Κολοκυνκοφ και οι 

Μανιάκοι.453 

    Πςον αφορά τθν Φλϊρινα εκεί τα πράγματα είναι κάπωσ πιο περίπλοκα. Από τθν 

μια δεν ζχουμε ςτθν διάκεςθ μασ ανάλογεσ λεπτομερειακζσ καταςτάςεισ, ενϊ από 

τθν άλλθ, θ οργανωτικι ζκκεςθ τθσ ΡΕ του ΚΚΕ για τθν Φλϊρινα που περιιλκε ςτθν 

διάκεςθ μασ, περιλαμβάνει ςτοιχεία που αφοροφν αποκλειςτικά τα κομματικά 

μεγζκθ, όπου φυςικά αντλεί κανείσ ενδιαφζρουςεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με το 

πόςεσ κομματικζσ οργανϊςεισ υφίςταντο ςτθν κάκε περιοχι, πόςα μζλθ ιταν 

γυναίκεσ, αγρότεσ ι εργάτεσ και πόςα μζλθ είχε θ κάκε οργάνωςθ, πλθν όμωσ του 

ΣΝΟΦ. Για τθν ιςτορία μονάχα, να αναφζρουμε πωσ, ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ, τον 

Απρίλιο του 1944, υπιρχαν 2.575 μζλθ ςε 73 χωριά και πόλεισ, εκ των οποίων οι 

620 ιταν γυναίκεσ.454 Οι αναφορζσ που προβάλλουν οι πθγζσ από τθν πΓΔΜ κάνουν 

λόγο για 10.000 μζλθ του ΣΝΟΦ ςτθν περιοχι τθσ Φλϊρινασ. Ζναν αρικμό, ο οποίοσ 

δεν προκφπτει από κάποια τεκμθρίωςθ αλλά αναπαράγει προθγοφμενθ αναφορά 

και δείχνει να είναι τουλάχιςτον υπερβολικόσ.455 Θ τελευταία ςχετικι αναφορά που 

ζχουμε είναι εκείνθ του Σταφρου Κωτςόπουλου, ο οποίοσ διατυπϊνει τθν ςκζψθ 

πωσ θ οργάνωςθ τθσ Φλϊρινασ ιταν λιγότερο καλά οργανωμζνθ από εκείνθ τθσ 

Καςτοριάσ456, ωςτόςο όπωσ φαίνεται θ επιτυχία του ΣΝΟΦ ςτθν περιοχι ζγκειται 

ςτο ότι οι Σλαβομακεδόνεσ εντάχκθκαν ςτθν αντίςταςθ αποκλειςτικά μζςω αυτισ 

τθσ οργάνωςθσ.457 

   Ρζρα από το ηιτθμα των αρικμθτικϊν ςτοιχείων, κακίςταται ςαφζσ πωσ παρόλα 

τα προβλιματα που ςταδιακά δθμιουργικθκαν, θ οργάνωςθ ενζταξε ςτο 
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ςτρατόπεδο τθσ αντίςταςθσ ζναν μεγάλο αρικμό ανκρϊπων ο οποίοσ, εξαιτίασ τθσ 

ιδιοςυγκραςίασ αλλά και των βιωμάτων του τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ, κα 

προτιμοφςε τθν ουδετερότθτα. Δια μζςου τθσ οργάνωςθσ, ζνα μεγάλο τμιμα του 

ςλαβόφωνου πλθκυςμοφ που είχε υιοκετιςει τα κθρφγματα τθσ βουλγαρικισ 

προπαγάνδασ, εντάχκθκε χάρθ ςτο ΣΝΟΦ ςτο αντιφαςιςτικό ςτρατόπεδο458, ενϊ 

αφοπλίςτθκε μεγάλοσ αρικμόσ εξοπλιςμζνων. Ραράλλθλα το ΣΝΟΦ, λειτοφργθςε 

ωσ χϊροσ ςταδιακισ ζνταξθσ των ςλαβοφϊνων ςτθν αριςτερά, γεγονόσ που 

αποδείχτθκε ςε μεγάλο βακμό και ςτισ μετζπειτα εκλογικζσ αναμετριςεισ. Τζλοσ, 

ςφμφωνα με τον κομματικό τφπο, τμιματα του οποίου παρουςιάςτθκαν ςτα 

παραπάνω κεφάλαια, το ΣΝΟΦ ιταν αυτό που «κατόρκωςε να διαφωτίςει πλζρια 

τον Σλαυομακεδονικόν πλθκυςμόν», ζτςι ϊςτε ο δεφτεροσ να μθν παραςυρκεί οφτε 

ςτο ελάχιςτο από τθν είςοδο του βουλγαρικοφ ςτρατοφ ςτθν περιοχι ςτισ αρχζσ του 

1944.459 
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Επιλογικϊ 
 

   Θ «περίπτωςθ ΣΝΟΦ», ιταν και είναι ζνα κζμα που υποβιβάηεται ουςιαςτικά 

ςτισ υποςθμειϊςεισ όλων ςχεδόν των ιςτορικϊν αφθγιςεων, εντόσ και εκτόσ τθσ 

Ελλάδασ και των Βαλκανίων. 

   Αυτό κακ’ αυτό το ΣΝΟΦ, ςυνιςτά μια ιδιαίτερθ περίπτωςθ. Για τουσ ιςτορικοφσ 

των βαλκανικϊν πρϊθν ςοςιαλιςτικϊν και τϊρα καπιταλιςτικϊν χωρϊν (κυρίωσ 

τουσ υπεραςπιςτζσ τθσ εκνικισ τουσ ιςτορίασ), το ΣΝΟΦ δεν ιταν παρά μια 

μετωπικι οργάνωςθ του ΚΚΕ προσ χειραγϊγθςθ εκνικϊν ςυνειδιςεων, αντικετικά 

με τισ ιδιαίτερεσ προςλιψεισ του κάκε κράτουσ, ςε ςχζςθ με το Μακεδονικό 

Ηιτθμα.  

   Για τουσ Ζλλθνεσ ιςτορικοφσ ι μελετθτζσ (κυρίωσ αυτοφσ που με τα κείμενά τουσ 

προάςπιηαν τθν ελλθνικότθτα των βορείων επαρχιϊν), θ επανενεργοποίθςθ 

ςλαβομακεδονικϊν μαηϊν, όπωσ ςυνζβθ εντόσ του ΣΝΟΦ, ςιμαινε πωσ το 

Μακεδονικό Ηιτθμα ιταν παρόν και μάλιςτα με ςυγκεκριμζνθ δυναμικι εντόσ τθσ 

επικράτειασ. Για τουσ επίςθμουσ ιςτορικοφσ του ΚΚΕ, θ ςφμπραξθ και ςυνοδοιπορία 

ΚΚΕ και Σλαβομακεδόνων, θ ποδθγζτθςθ ουςιαςτικά των Σλαβομακεδόνων μζςω 

του ΣΝΟΦ, δεν αποτελοφςε κομμάτι από τισ ςελίδεσ τθσ ιςτορίασ του ΚΚΕ που 

ζχαιρε ι ζπρεπε να χαίρει προςοχισ ι περαιτζρω μελζτθσ.  Σταδιακά το ΚΚΕ, με το 

οποίο μζροσ του ςλαβομακεδονικοφ πλθκυςμοφ ςυνδζκθκε κατά τον μεςοπόλεμο, 

τθν κατοχι, τον εμφφλιο και τα χρόνια τθσ υπερορίασ τουλάχιςτον ωσ το 1956, 

αφιζρωνε όλο και λιγότερο μζροσ τθσ «επίςθμθσ» ιςτορίασ του ςτθ ςυμπόρευςθ με 

τον πλθκυςμό αυτό ςτθν προαναφερκείςα περίοδο.  

   Στισ παραπάνω γραμμζσ ζγινε μια απόπειρα να ςκιαγραφθκοφν οριςμζνα 

ηθτιματα που αφοροφν τθν οργάνωςθ ΣΝΟΦ, το περιβάλλον δθλαδι μζςα ςτο 

οποίο ηυμϊκθκε ωσ ιδζα ι τζκθκε ωσ αναγκαιότθτα θ δθμιουργία μιασ τζτοιασ 

οργάνωςθσ, κακϊσ και θ ίδια θ δραςτθριότθτα τθσ.  

   Επιςθμάνκθκε πωσ για ζνα μεγάλο κομμάτι τθσ ελλθνικισ ιςτοριογραφικισ 

παράδοςθσ το ΣΝΟΦ είτε ταυτιηόταν με τουσ μθχανιςμοφσ τθσ βουλγαρικισ 

προπαγάνδασ ςτθν περιοχι, δθλαδι το Κομιτάτο και τθν ΟΧΑΝΑ, αποτελϊντασ 

ενδεχομζνωσ μια αριςτερι μετεξζλιξι τουσ ωσ ανάγκθ επιβίωςθσ, είτε αποτελοφςε 
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το μζςο για τθν επίτευξθ των ςοβινιςτικϊν επιδιϊξεων τθσ Γιουγκοςλαβίασ μζςω 

τθσ πρακτόρευςθσ του «Μακεδονιςμοφ» τον οποίο προωκοφςε. Τα πράγματα 

ωςτόςο, φαίνεται να ιταν περιςςότερο πολφπλοκα.  

   Φαίνεται αρχικά ότι θ ιδζα δθμιουργίασ του ΣΝΟΦ κυοφορικθκε, επιδιϊχκθκε 

και πραγματϊκθκε από τοπικά ςτελζχθ του αντιαξονικοφ αντιςταςιακοφ κινιματοσ. 

Ιταν κυρίωσ κάποια δυναμικά και αναγνωρίςιμα προπολεμικά ι νεϊτερα μζλθ ι 

ςτελζχθ του ΚΚΕ τα οποία εντόπιςαν τθν περιοριςμζνθ ςυμμετοχι ι και απροκυμία 

ζνταξθσ των ςλαβόφωνων ςτο παραπάνω κίνθμα, τθν ίδια ςτιγμι που ζνα μζροσ 

τουσ ςτρατευόταν ςυνειδθτά ι αναγκαςτικά από τισ κατοχικζσ δυνάμεισ και οι 

παρτιηάνοι τθσ γιουγκοςλαβικισ Μακεδονίασ κυκλοφοροφςαν ανενόχλθτοι ςτουσ 

οικιςμοφσ τουσ, κεωρϊντασ ότι ζχουν λόγο ζναντι τουσ ι και δικαίωμα ζνταξισ τουσ 

ςτισ δικζσ τουσ παρτιηάνικεσ οργανϊςεισ. 

   Τζκθκε λοιπόν θ ανάγκθ πολιτικισ ενεργοποίθςθσ του προαναφερόμενου 

πλθκυςμοφ και επιλζχκθκε, ωσ ςυνζχεια τθσ προπολεμικισ κεϊρθςθσ του ΚΚΕ, θ 

ζνταξι τθσ ςτο πλαίςιο τθσ αντιφαςιςτικισ κινθτοποίθςθσ των μειονοτιτων και τθσ 

αδελφικισ τουσ ςυνεργαςίασ με τα αντιςταςιακά κινιματα των χωρϊν τουσ. 

   Το εγχείρθμα ιταν επιτυχζσ και μπορεί να ειπωκεί πωσ θ ςυμμετοχι και θ 

ζνταξθ του γθγενοφσ ςλαβόφωνου πλθκυςμοφ ςτθν αντιαξονικι αντίςταςθ, 

οφειλόταν αν μθ τι άλλο ςτθ ςυμμετοχι του πλθκυςμοφ αυτοφ ςτο ΣΝΟΦ. 

  Θ εμφάνιςθ του ΣΝΟΦ, αποτζλεςε λοιπόν ζναν ιςχυρό παράγοντα 

απεγκλωβιςμοφ των ςλαβόφωνων εκείνων που είχαν εξοπλιςτεί από τουσ 

κατακτθτζσ. Είτε με τθν δφναμθ του λόγου και τθν εκμετάλλευςθ των ςυγγενικϊν 

δικτφων, είτε με τθν χριςθ τθσ ζνοπλθσ βίασ, το αντιαξονικό κίνθμα κατάφερε να 

μειϊςει ςθμαντικά τθν επιρροι τθσ βουλγαρικισ προπαγάνδασ ςτθν περιοχι και να 

εντάξει μζροσ των μζχρι πρότινοσ κομιτατηιδων ςτο αντιφαςιςτικό ςτρατόπεδο. Θ 

τελευταία μάλιςτα αυτι πτυχι, φαίνεται μάλλον παραμελθμζνθ, αν όχι 

αποςιωπθμζνθ από μεγάλο μζροσ τθσ βιβλιογραφικισ παραγωγισ, μολονότι μια πιο 

προςεκτικι και ςε βάκοσ μελζτθ των πθγϊν κα τθσ προςζδιδε ακόμθ και τα 

χαρακτθριςτικά μιασ εμφφλιασ ι πιο ςυγκεκριμζνα ενδοεκνοτικισ διαμάχθσ. 

   Φυςικά, κακϊσ περνοφςαν οι μινεσ και νζα δεδομζνα ζρχονταν ςτο προςκινιο, 

ανζκυψε μια ςειρά από προβλιματα. Το ςφνολο των προβλθμάτων αυτϊν 

προζρχονταν από τθν ανάπτυξθ αποςχιςτικϊν τάςεων, ςε επίπεδο ρθτορικό αρχικά 
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και ςε επίπεδο πρακτικισ από μερίδα των ςτελεχϊν του ΣΝΟΦ ςτθ ςυνζχεια, ενϊ 

ταυτόχρονα εγειρόταν ανθςυχία εντόσ κυρίωσ των μθ ςλαβόφωνων μελϊν του 

αντιςταςιακοφ κινιματοσ και ενιςχυόταν θ κινδυνολογία και θ αντικομμουνιςτικι 

ρθτορικι  από μζλθ εκνικιςτικϊν οργανϊςεων ι αντιεαμικοφσ παράγοντεσ. 

   Οι αποςχιςτικζσ αυτζσ τάςεισ, ομολογουμζνωσ πραγματικζσ ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ, περιζπλεξαν τα πράγματα δθμιουργϊντασ μια ςειρά από προβλιματα 

ςτθν ομαλι ανάπτυξθ τθσ οργάνωςθσ ΣΝΟΦ και ςτθν ςχζςθ τθσ με τισ υπόλοιπεσ 

αντιςταςιακζσ οργανϊςεισ. Οι τάςεισ αυτζσ, ζχουν από το ςφνολο ςχεδόν τθσ 

βιβλιογραφικισ παραγωγισ αποδοκεί είτε ςτον γιουγκοςλαβικό «μακεδονιςμό», 

είτε ςτθν «ρευςτότθτα των ςυνειδιςεων» και ςτον «τυχοδιωκτιςμό» των 

ςλαβόφωνων Μακεδόνων.  

   Ωςτόςο, οριςμζνεσ επιμζρουσ πτυχζσ εντόσ τθσ οργάνωςθσ ΣΝΟΦ κα 

μποροφςαν να φανερϊςουν πωσ οι αποςχιςτικζσ τάςεισ δεν αποτελοφςαν, ςε κάκε 

περίπτωςθ τουλάχιςτον, το αίτιο, αλλά το αποτζλεςμα μιασ ςειράσ από 

παράγοντεσ. Λαμβάνοντασ κανείσ υπόψθ ςυγκριτικά τισ οργανϊςεισ τθσ Καςτοριάσ 

και τθσ Φλϊρινασ, κα μποροφςε να τολμιςει μια ςειρά από υποκζςεισ, οι οποίεσ 

ενδεχομζνωσ να επθρζαςαν τθν ανάπτυξθ των αποςχιςτικϊν τάςεων. 

   Θ οργάνωςθ τθσ περιοχισ τθσ Φλϊρινασ, φαίνεται από τθν κομματικι 

αλλθλογραφία, κακϊσ και από τα ίδια τα γεγονότα, ότι παρζμεινε μζχρι τζλουσ 

πιςτι ςτα κελεφςματα και τθν γραμμι του ΚΚΕ περί ιςοτιμίασ. Στθν «ομόνοια» αυτι 

ςυνζβαλε αναμφίβολα θ ςυγκεκριμζνθ εκνοτικι ςφνκεςθ του πλθκυςμοφ, θ ιςχυρι 

προπολεμικι παρουςία του ΚΚΕ και θ μθ φπαρξθ εκνικιςτικϊν οργανϊςεων ςτθν 

περιοχι. Ταυτόχρονα δεν υπιρχαν προςτριβζσ ανάμεςα ςτθν τοπικι κομματικι 

θγεςία και τα θγετικά ςτελζχθ του ΣΝΟΦ, ενϊ δεν καταγγελλόταν, τουλάχιςτον ςε 

όςεσ πθγζσ μελετικθκαν, κάποια μεμπτι ςυμπεριφορά. 

   Από τθν άλλθ, θ περιοχι τθσ Καςτοριάσ, ςτθν οποία φαίνεται πωσ ζλαβαν χϊρα 

οι πιο ςυγκρουςιακζσ καταςτάςεισ, ςυγκζντρωνε μια ςειρά από κρίςιμουσ 

παράγοντεσ. Σε ζνα πρϊτο επίπεδο, θ εκνοτικι κατανομι του πλθκυςμοφ ιταν 

περιςςότερο ςφνκετθ, το ΚΚΕ δεν είχε τθν ίδια δυναμικι κατά το μεςοπόλεμο και 

υπιρξε και ςχετικι οργάνωςθ των αντιεμικϊν ςτοιχείων. Οι τελευταίοι, ιταν 

φυςικό να κεωροφν τθ ςυμμετοχι και κατ’ επζκταςθ τθν ζμπρακτθ αναγνϊριςθ 

«ςλαβομακεδονικισ μειονότθτασ» από το ΕΑΜ και το ΚΚΕ ωσ εκνικι προδοςία 
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γενικά αλλά και κίνδυνο για τουσ ίδιουσ. Κάτι ανάλογο φαίνεται πωσ ςυνζβαινε και 

με ζνα μζροσ των ςτελεχϊν τθσ εαμικισ αντίςταςθσ, κυρίωσ πρϊθν αξιωματικοφσ 

του ελλθνικοφ ςτρατοφ, οι οποίοι ζβλεπαν ςτο ΣΝΟΦ μια απειλι τθν οποία, 

ςφμφωνα με τον Κωφό, όχι μόνο αντιμετϊπιηαν με καχυποψία αλλά και ικελαν να 

χτυπιςουν.  

   Διάφορα ςτελζχθ τθσ αντίςταςθσ, προςπάκθςαν να ςυμβάλλουν ςτθν κάμψθ 

όλων αυτϊν των παρεξθγιςεων και άρκρα ςτον κομματικό τφπο τόνιηαν τθν ανάγκθ 

για κατανόθςθ. Ωςτόςο θ κυκλοφορία φθμϊν περί απόςχιςθσ ι αυτονόμθςθσ τθσ 

περιοχισ, μζςω τθσ κυκλοφορίασ πλαςτϊν ςυμφωνιϊν που αναφζρκθκαν 

παραπάνω, ανθςυχοφςε ιδιαίτερα τουσ μθ ςλαβόφωνουσ που ςυμμετείχαν ςτο 

ΕΑΜ, προκαλϊντασ τουσ ζντονθ δυςπιςτία ςχετικά με τα ςλαβομακεδονικά 

ςτελζχθ. Θ δυςπιςτία αυτι, από ζνα ςθμείο και μετά, φαίνεται πωσ αποτελοφςε 

πάγια πεποίκθςθ τθσ τοπικισ κομματικισ θγεςίασ για τα ςτελζχθ του ΣΝΟΦ και 

λειτοφργθςε αναςταλτικά ςτθν προοπτικι προαγωγισ των τελευταίων ςε ανϊτερεσ 

κζςεισ του κινιματοσ. Θ πρακτικι αυτι αναμφίβολα ζκανε ζνα μζροσ των ςτελεχϊν 

του ΣΝΟΦ Καςτοριάσ, να κεωριςουν τθν πολιτικι του ΕΑΜ ωσ εκνικιςτικι και 

αντίκετθ με τισ διακθρφξεισ περί ιςοτιμίασ των μειονοτιτων. Στθν καλλιζργεια τθσ 

αντίλθψθσ αυτισ ζπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο και οι παρτιηάνοι τθσ γιουγκοςλαβικισ 

Μακεδονίασ οι οποίοι, όπωσ φαίνεται και από τισ πθγζσ, κατθγοροφςαν το ΕΑΜ και 

το ΚΚΕ για εκνικιςτικι παρζκκλιςθ και αποτζλεςαν για τα παραγκωνιςμζνα ςτελζχθ 

του ΣΝΟΦ μια διζξοδο ςε περίπτωςθ ανάγκθσ.  

   Θ αδυναμία αντιμετϊπιςθσ τθσ παραπάνω κατάςταςθσ από το ΕΑΜ και 

ενδεχομζνωσ θ επικυμία αφαίρεςθσ από τουσ αντιπάλουσ του, του επιχειριματοσ 

περί εκνικισ μειοδοςίασ, εξαιτίασ τθσ ζμπρακτθσ αναγνϊριςθσ των 

Σλαβομακεδόνων ωσ μειονότθτασ, φαίνεται πωσ οδιγθςαν ςτθν διαταγι διάλυςθσ 

τθσ οργάνωςθσ με όςεσ ςυνζπειεσ είχε αυτι. Στθν Φλϊρινα αυτό ςυνζβθ ςχεδόν 

ακόρυβα, ενϊ ςτθν Καςτοριά ζλαβε χϊρα με τρόπο εκκωφαντικό διαρρθγνφοντασ 

τισ μζχρι τότε ιςορροπίεσ. Σφντομα και για μια ςειρά από λόγουσ επετράπθ θ 

επιςτροφι των ςταςιαςτϊν και θ εκ νζου ςφςταςθ ςλαβομακεδονικϊν ταγμάτων, 

τα οποία κατά το μάλλον ι το ιττον είχαν ανάλογθ πορεία με εκείνθ του ΣΝΟΦ. 

   Το ΣΝΟΦ λοιπόν ιταν μια μετωπικι οργάνωςθ εντόσ του αντιφαςιςτικοφ 

κινιματοσ, ζνα εγχείρθμα που ζγινε κάτω από ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, ςε μια 
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ςυγκεκριμζνθ περιοχι. Τθν περίοδο τθσ κατοχισ, πράγματι ζνα κομμάτι του 

παραπάνω πλθκυςμοφ ςυνεργάςτθκε (βάςει πολλαπλϊν κριτθρίων) με τουσ 

κατακτθτζσ, όπωσ ςυνζβθ βζβαια (επίςθσ βάςει πολλαπλϊν κριτθρίων) και με ζνα 

κομμάτι του Βλάχικου πλθκυςμοφ, ζνα κομμάτι των ελλθνόφωνων ι κυρίωσ 

τουρκόφωνων Ροντίων, κακϊσ κι ζνα κομμάτι των αλβανόφωνων Τςάμθδων. 

   Τθν ίδια περίοδο όμωσ υπιρξε και ςυμμετοχι των Σλαβομακεδόνων ςτο 

εκνικοαπελευκερωτικό κίνθμα και ςυγκεκριμζνα ςτθν αριςτερι ζκφανςι του, ςτισ 

γραμμζσ  και υπό τθν κακοδιγθςθ του ΚΚΕ, του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ.  

   Στθ μεταπολεμικι βζβαια Ελλάδα, ςτθν Ελλάδα που θ γεωγραφικι τθσ κζςθ τθν 

όριηε ωσ ςφνορο του «δυτικοφ κόςμου», θ αριςτερι αφιγθςθ τθσ ιςτορίασ τθσ 

αντίςταςθσ δεν επιτράπθκε να λάβει μια κζςθ εντόσ τθσ ςυνολικισ εκνικισ 

ιςτορίασ. Μάλιςτα, ιταν αυτι κακ’ αυτι θ παρουςία των Σλαβομακεδόνων, που 

αποτζλεςε ιςχυρό πρόςχθμα -μεταξφ άλλων- να οριςτεί  θ αριςτερά ςυλλιβδθν ωσ 

εκνικά προδοτικι παράταξθ, κακϊσ -κατά τουσ κατθγόρουσ τθσ- ενςωμάτωνε εντόσ 

τθσ ςτοιχεία που επιβουλεφονταν τθν εκνικι ακεραιότθτα τθσ χϊρασ. 

   Αν ςτθν πορεία των χρόνων θ αριςτερι παρζμβαςθ ςτθν  ιςτορία μπόρεςε να 

ειδωκεί τουλάχιςτον ωσ ζνα κομμάτι του εκνικοφ παρελκόντοσ, θ διαχρονικι 

αναςφάλεια τθσ παρουςίασ πυκνοφ ςλαβομακεδονικοφ πλθκυςμοφ ςτα 

βορειοδυτικά κυρίωσ ςφνορα τθσ επικράτειασ δεν επζτρεψε  τθν καταγραφι τθσ 

ιςτορίασ και αυτοφ του πλθκυςμοφ, ωσ ζνα αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφγχρονθσ 

εκνικισ ιςτορίασ.  

   Από τα παραπάνω λοιπόν, φαίνεται πωσ είναι αναγκαία θ τοποκζτθςθ του 

ηθτιματοσ ΣΝΟΦ ςτο πλαίςιο μιασ μελλοντικισ επιςτθμονικισ ςυηιτθςθσ-

αναηιτθςθσ των αλλθλεπιδράςεων αλλά και των αντικετικϊν διαδρομϊν του 

ελλθνικοφ και του βαλκανικοφ παρελκόντοσ.  
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