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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί να αποτυπώσει μέσα από τις μαρτυρίες 

και απόψεις των προσφύγων των μεικτών χωριών του Νομού Φλώρινας, τις 

διακυμάνσεις των σχέσεων ανάμεσα στους πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα κατά 

την Ανταλλαγή των πληθυσμών και των ντόπιων κατοίκων. Αξιοποιώντας και 

κατηγοριοποιώντας το υλικό των συνεντεύξεων που ελήφθησαν  ενδεικτικά από 

καθένα από τα δεκαοχτώ  αυτά χωριά, οδηγήθηκε  σε διαπιστώσεις  σχετικά με τα 

προβλήματα που προέκυψαν τόσο κατά την άφιξη των νεοφερμένων προσφύγων όσο 

και κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσής τους στα νέα κοινωνικοπολιτικά δεδομένα. 

Ταυτόχρονα, η εργασία ασχολείται με τη μελέτη  των ιστορικών γεγονότων που 

σχετίζονται με την άφιξη των προσφύγων στον ακριτικό νομό της Φλώρινας  και 

παραθέτει αναλυτικά στοιχεία για την κοινωνία και το πολιτιστικό επίπεδο της πόλης 

στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ακόμη, επιχειρήθηκε εννοιολογική προσέγγιση 

των όρων «πρόσφυγας» και «εντόπιος» γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στα πλαίσια 

της συγκεκριμένης κοινωνικής πραγματικότητας στη Μακεδονία. Με την παράθεση 

ιστορικών στοιχείων, σχετικών με την ίδρυση και εξέλιξη των μεικτών χωριών του 

νομού(γεωγραφική θέση, εξέλιξη πληθυσμού, εκκλησίες, εκπαίδευση κ.ά.),μέσα από 

την έρευνα των σχετικών αρχείων της Νομαρχίας και τις πληροφορίες που 

αποσπάστηκαν από τις συνεντεύξεις, διευκολύνεται η κατανόηση των επιμέρους 

στοιχείων και των ειδικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου Νομού και 

αιτιολογούν και φωτίζουν τις στάσεις των κατοίκων και τις αντιλήψεις ζωής που 

διαμορφώθηκαν κατά τη δημιουργία της νέας κοινωνικής πραγματικότητας. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: πρόσφυγες, εντόπιος, Ν. Φλώρινας, μεικτά χωριά 
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ABSTRACT 

 

The present research attempts to capture, through the testimonies and views of the 

refugees in the mixed villages of Florina, the fluctuations in the relations between the 

refugees who came to Greece in the exchange of populations and the local residents. 

By exploiting and categorizing the material of the interviews that were taken 

indicatively from each of these eighteen villages, it led to findings on the problems that 

arose both at the arrival of newly arrived refugees and in the process of incorporating 

them into new socio-political facts. At the same time, the work deals with the study of 

the historical events related to the arrival of the refugees in the border of the prefecture 

of Florina and provides detailed information on the society and the cultural level of the 

city at that time. In addition, a conceptual approach was made to the terms "refugee" 

and "locally" in general, and more specifically in the context of the particular social 

reality in Macedonia. With the presentation of historical data related to the 

establishment and development of the mixed villages of the prefecture (geographical 

location, population evolution, churches, education etc.), through the investigation of 

the relevant archives of the Prefecture and the information extracted from the interviews 

, it facilitates the understanding of the particular elements and specific features of the 

particular prefecture and justifies and illuminates the attitudes of the inhabitants and the 

perceptions of life that formed during the creation of the new social reality. 

 

 

 

 

 

Keywords: refugees, local, Florina, mixed villages 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 

Η διπλωματική μου εργασία με τίτλο « Οι σχέσεις προσφύγων και εντοπίων στα 

μεικτά χωριά του νομού Φλώρινας » εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας με 

τίτλο « Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις 

στην Ιστορία και στην τοπική Ιστορία ». 

Από την πρώτη στιγμή της συμμετοχής μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το 

ενδιαφέρον μου στράφηκε προς τη μελέτη του προσφυγικού θέματος και η ενασχόληση 

με το συγκεκριμένο θέμα  βρισκόταν στις μελλοντικές μου προθέσεις. Η καταγωγή μου 

είναι από τον Πόντο και βίωσα εκ των έσω αντιπαραθέσεις προσφύγων και εντοπίων 

σε διάφορα χωριά του Νομού Φλώρινας, όπου γεννήθηκα  και διαμένω ακόμη. 

Επιπλέον, υπήρξε συγχρωτισμός και σύναψη στενών σχέσεων με ντόπιους πληθυσμούς 

κι έτσι είχα μία πιο σαφή και σφαιρική άποψη για το θέμα που αποφάσισα να 

ασχοληθώ. Υπήρξαν, βέβαια, ενδοιασμοί για την ανταπόκριση των προσφύγων 

κατοίκων στην καταγραφή των απόψεων τους μέσω συνεντεύξεων και γνώριζα εξ 

αρχής τις επικείμενες δυσκολίες. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις αντιμετώπισα την 

επιφυλακτικότητα και διστακτικότητα  των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις  και 

δέχτηκα, ακόμη και επικρίσεις από ορισμένα άτομα για την επιλογή του συγκεκριμένου 

θέματος, το οποίο θεώρησαν πολωτικό. Η επίπονη, όμως, προσπάθειά μου και η 

ενθάρρυνση και στήριξη  απ’ την επόπτρια καθηγήτρια για την όσο το δυνατόν πιο 

προσεκτική προσέγγιση του θέματος, δικαίωσαν τις προσπάθειές  μου. Θέλω, λοιπόν, 

να ευχαριστήσω ολόψυχα την καθηγήτριά μου κ. Σοφία Ηλιάδου –Τάχου για την 

καθοδήγηση της και την άψογη συνεργασία στη δύσκολη αυτή προσπάθειά μου, καθώς 

και όλους αυτούς που αφιέρωσαν λίγο απ’ τον πολύτιμο χρόνο τους για να 

συμμετέχουν στις συνεντεύξεις, χωρίς τη βοήθεια των οποίων θα ήταν αδύνατη η 

υλοποίηση της εργασίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ 

 

Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται η αποσαφήνιση των λέξεων « πρόσφυγας » και                       

« ντόπιος  » πριν την ανάλυση του θέματος. Η λέξη « πρόσφυγας » ακούγεται συχνά 

τόσο από τα μέσα ενημέρωσης και τους πολιτικούς, όσο και από το ευρύ κοινό. Με τον 

όρο « πρόσφυγας », συνήθως, αναφερόμαστε σε όλους εκείνους που είτε 

υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους είτε εκτοπίστηκαν από αυτή, χωρίς να 

γίνεται διάκριση μεταξύ των δύο αιτιών. Έτσι, λοιπόν, θεωρούνται όλοι πρόσφυγες 

ανεξάρτητα από τους λόγους που τους οδήγησαν στη φυγή. 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 « περί προσφύγων », καθώς και 

το συμπληρωματικό Πρωτόκολλο της Ν. Υόρκης του 1967, « πρόσφυγας » θεωρείται 

αυτός ο οποίος φοβούμενος τη δίωξη λόγω θρησκείας, φυλής, ιθαγένειας, κοινωνικής 

ομάδας και πολιτικών πεποιθήσεων, βρίσκεται εκτός της προστασίας της χώρας του, 

και δεν μπορεί, είτε λόγω φόβου , δε θέλει να επικαλεστεί την προστασία της χώρας 

του. Παράλληλα, πρόσφυγας είναι το άτομο το οποίο δεν έχει ιθαγένεια και για τους 

λόγους που προαναφέρθηκαν, βρίσκεται εκτός χώρας. 

Και οι δύο ορισμοί του Καταστατικού Ύπατης Αρμοστείας και της Σύμβασης του 

1951, αποτελούν τους μόνους ισχύοντες ορισμούς παγκοσμίως, μέχρι σήμερα. Και οι 

δύο ορισμοί, ωστόσο, στερούνται αναφοράς σε συγκεκριμένες εθνικές και 

γεωγραφικές περιοχές, όπως, επίσης, δεν ορίζουν τον πρόσφυγα ανάλογα με τις 

παραβιάσεις ή ενδεχόμενες παραβιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

Όσον αφορά τον ορισμό του ντόπιου, σύμφωνα με τα ελληνικά λεξικά, είναι αυτός 

που ζει στον τόπο τον οποίο γεννήθηκε και από όπου κατάγεται. Επίσης ως ντόπιος 

θεωρείται και αυτός που παράγεται στον τόπο τον οποίο καταναλώνεται ή 

χρησιμοποιείται. Τέλος, ντόπιος είναι και αυτός που ανήκει στους κατοίκους ενός 

συγκεκριμένου τόπου, ο εγχώριος αλλιώς. 

Πιο συγκεκριμένα στο χώρο του Νομού Φλώρινας , ο όρος « ντόπιος » αναφέρεται 

σε σλαβόφωνους πληθυσμούς  , οι οποίοι λόγω των επαφών τους με Βουλγάρους 

αιχμαλώτους που ήρθαν στην Ελλάδα για να εργαστούν στα μεγάλα αγροκτήματα του 

Βυζαντίου , γνώρισαν και τη σλαβική διάλεκτο και την ενέταξαν στον πολιτισμό τους. 
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Στη συνέχεια αρκετοί Σλάβοι αναζήτησαν εργασία στην Ελλάδα , πράγμα που οδήγησε 

στην επικράτηση της Σλαβικής γλώσσας και στην ευρεία αφομοίωσή τους από τους 

γηγενείς. Σλαβόφωνοι θεωρούνται αυτοί που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο 

γλωσσικό ιδίωμα , χωρίς να υιοθετούν μια διαφορετική ταυτότητα1. Οι Σλαβόφωνοι 

της Ελληνικής Μακεδονίας βρίσκονται επίσης στη Καστοριά , στην Έδεσσα , σε χωριά 

της Πτολεμαΐδας κ.ά.2. 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

Η προφορική ιστορία ιδρύθηκε το 1948 ως μια σύγχρονη τεχνική ιστορικής 

τεκμηρίωσης. Πρώτος ο ιστορικός Allan Nevins άρχισε να ηχογραφεί τις αναμνήσεις 

προσώπων που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αμερικανική πολιτική ζωή. Κατά τη 

δεκαετία του 1970, η προφορική ιστορία επικεντρώθηκε στην ιστορία των μαύρων , 

ενώ τη δεκαετία του ΄80 το ενδιαφέρον στράφηκε στην ιστορία των γυναικών. 

Σημαντική, ωστόσο, εξέλιξη αποτέλεσε στη δεκαετία του 1990 η έκδοση σημαντικών 

περιοδικών όπως « The Narrative Study of Live » , « The Journal of Narrative and Life 

History » και νωρίτερα στη δεκαετία του 1980 το « International Journal of Oral             

History », το οποίο ιδρύθηκε από τον Ron Grele, διευθυντή του προγράμματος 

προφορικής ιστορίας του Κολούμπια. Ο Grele ήταν αυτός που προσανατόλισε το 

αμερικάνικο κίνημα προφορικής ιστορίας και προς την ανθρωπολογία και την 

ευρωπαϊκή προφορική ιστορία. 

Η Δυτική Ευρώπη συντέλεσε και αυτή σημαντικά στην ανάπτυξη της προφορικής 

ιστορίας. Τα διεθνή συνέδρια προφορικής ιστορίας που πραγματοποιήθηκαν το 1976 

στην Μπολόνια και το 1979 στο Colchester και αργότερα, η ίδρυση της Διεθνούς 

Ένωσης Προφορικής Ιστορίας βοήθησαν στην ανάδειξη του κλάδου παγκοσμίως. 

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της προφορικής ιστορίας έπαιξε και η οργάνωση 

                                                           
1 Ηλιάδου – Τάχου Σ και Α. Ανδρέου , 2012 , Όψεις της ΕΑΜικής πολιτικής στη Δυτική Μακεδονία : Οι 
θεσμοί της εκπαίδευσης των Σλαβοφώνων στο : Φωτιάδης Κ. , Ηλιάδου – Τάχου Σ. , Βλασίδης Β.                       
( επιμ. ) Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου : Η Δυτική Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
κράτος έως σήμερα , Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο , σελ. 235. 
2 Γεώργιος Μίντσης , « Η Ιστορία του Μακεδονικού Ζητήματος » Από τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου 
μέχρι τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου , Εκδόσεις : Πελεκάνος , 1991 , σελ. 40. 
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διατλαντικών συνεδρίων προφορικής ιστορίας, τα οποία άρχισαν να λαμβάνουν χώρα 

από το 1998.  

Στην Ελλάδα η ύπαρξη της· προφορική ιστορίας είναι πρόσφατη. Στα τέλη του 

19ου αιώνα έως τα μέσα του 20ου, οι λαογράφοι κατέγραφαν και μελετούσαν μορφές 

της προφορικής παράδοσης, όπως διηγήσεις, μύθους, παραμύθια, έθιμα, τραγούδια με 

την πεποίθηση ότι αυτές οι υποτιμημένες λαϊκές εκφάνσεις είχαν ιστορική και 

πολιτισμική αξία. Ωστόσο, περισσότερο συστηματική έγινε η καταγραφή των 

προφορικών εκδηλώσεων των ανθρώπων, όταν κατά τη δεκαετία του ’50 οι ερευνητές 

άρχισαν να χρησιμοποιούν το μαγνητόφωνο κι αργότερα την κινούμενη και ηχητική 

εικόνα. Οι τάσεις που παρατηρήθηκαν στη Λαογραφία επηρεάστηκαν από το ρεύμα 

του εθνικού ρομαντισμού και οδήγησαν σε μια από-ιστορικοποιημένη αντίληψη για 

τον λαϊκό πολιτισμό. Η επίδραση των επιστημονικών εξελίξεων στο εξωτερικό, καθώς, 

επίσης, οι κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές που πραγματοποιούνται μετά τη 

μεταπολίτευση στην Ελλάδα οδηγούν στη θεώρηση του λαϊκού πολιτισμού, μέσω της 

αντίληψης της ιστορικής αλλαγής. Με τη συμβολή της Αλκής Κυριακίδου - Νέστορος 

άρχισε να εκτιμάται ο προφορικός λόγος και ειδικότερα οι αφηγήσεις ζωής, όχι μόνο 

ως ένα είδος προσδιορισμού του τρόπου με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβανόταν τη 

θέση του στην ιστορία αλλά και κατανόησης των εσωτερικών, ασυνείδητων επιπέδων 

της κοινωνικής του εμπειρίας και ιστορικής ερμηνείας3.  

Η προφορική ιστορία είναι τόσο νέα όσο το μαγνητόφωνο που χρησιμοποιείται για 

την καταγραφή και τόσο παλιά όσο η ίδια η ιστορία. Σύμφωνα με τον Marschal Me 

Luhan μπορεί κανείς να διακρίνει τρία στάδια της ιστοριογραφίας ή της προφορικής 

ιστορίας4:  

α) Την προφορική περίοδο, η οποία είναι το στάδιο πριν την εφεύρεση της γραφής,  

β) Τη γραπτή περίοδο, η οποία αρχίζει με την εφεύρεση της γραφής και συνεχίζεται 

αργότερα με τον τύπο και  

γ) την ηλεκτρονική περίοδο, κατά την οποία παρατηρείται ξανά μια στροφή στον 

προφορικό λόγο, η οποία αρχίζει με την εφεύρεση του μαγνητοφώνου και του 

ραδιοφώνου αργότερα.  

                                                           
3 Τόμσον Π., (2002), Φωνές από το παρελθόν - Προφορική Ιστορία, Εκδ. Πλέθρον, Αθήνα. 
4 McLuhan M., 1971, Understanding Media: The Extensions of Man, London: Sphere Books Ltd. 
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Μεγάλη άνθιση γνώρισε η προφορική ιστορία στα μέσα του εικοστού αιώνα, όταν 

το ραδιόφωνο είχε μεγάλη απήχηση και μπορούσε να μεταφέρει το παρελθόν ζωντανό 

με μια σύγχρονη αυθεντικότητα5. Με την εφεύρεση της τηλεόρασης η προσπάθεια 

αποκτά μια ακόμη διάσταση, την οπτική κι ενισχύεται περισσότερο6. Οι ηχητικές 

μαρτυρίες συμπληρώνονται συχνά από οπτικό υλικό που παρέχουν οι πληροφορητές, 

από ταινίες, διαφημίσεις και το διαδίκτυο, εμπλουτίζοντας με αυτόν τον τρόπο 

σημαντικά τις υπάρχουσες ιστορικές πηγές και προσδίδοντας μια νέα, σύγχρονη και 

πιο ελκυστική για τους περισσότερους ανθρώπους πτυχή προσέγγισης και κατανόησης 

του παρελθόντος. Το ιστορικό οπτικό- ακουστικό υλικό αποκτά ολοένα και πιο 

σημαντικό ρόλο ως αναπόσπαστο κομμάτι της κληρονομιάς του ανθρώπου7.  

Η προφορική ιστορία εγκαινιάζει μια διαφορετική διάσταση στην ανασύνθεση του 

παρελθόντος. Το ενδιαφέρον της ιστορικής έρευνας μετατοπίζεται από την πολιτική 

στον άνθρωπο. Αποκτά κοινωνικό χαρακτήρα. Προϋποθέτει τη συνεργασία και την 

αλληλεπίδραση. Βγαίνει από το γραφείο, τη βιβλιοθήκη, το πανεπιστημιακό ίδρυμα. 

Προσεγγίζει τους απλούς ανθρώπους κι αφουγκράζεται τη φωνή ακόμη κι όσων 

βρίσκονται στο περιθώριο μιας κοινωνίας. Δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες που 

αποτελούν κοινωνικές μειονότητες, στους φτωχούς; στους μετανάστες, στους 

ανέργους να εκφράσουν τη γνώμη τους και να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους. Οι 

προβαλλόμενες δηλώσεις των κρατούντων αντιπαραβάλλονται, επιβεβαιώνονται και 

συμπληρώνονται με τις μαρτυρίες των πολλών και μη προνομιούχων. Ο λόγος των 

τελευταίων ακούγεται με προσοχή και αξιοποιείται για τη συγγραφή μιας πληρέστερης, 

πολυφωνικής και δικαιότερης ιστορίας8.  

Με την εφαρμογή της προφορικής μεθόδου στην ανασύνθεση της ιστορίας , η 

ανασύνθεσή της  είναι υπόθεση του κάθε ατόμου ανεξάρτητα από την ηλικία του, την 

κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει και το μορφωτικό του επίπεδο. Η προφορική 

ιστορία ασχολείται με ατομικές ζωές και κάθε ζωή είναι ενδιαφέρουσα, 

αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό το προσωπικό έργο, τις αξίες, και τις ιδέες κάθε 

                                                           
5 Verena Au (2000)” How to deal with sound archives? ”. Crossroads of history, International Oral 
History Association, Conference, Instabul, Υοl. 1.σελ. 1- 7. 
6 Durmus Oya Dincer, (1999), “A mass communicational approach to oral history ”, Crossroads of 
history, Instabul: Vol. 1,40-42. 
7 Verena Au (2000)“ How to deal with sound archives? ”. Crossroads of history, International Oral 
History Association, Conference, Instabul, Υοl. 1. .σελ. 1- 7. 
8 Τόμσον Π., (2002), Φωνές από το παρελθόν - Προφορική Ιστορία, Εκδ. Πλέθρον, Αθήνα. Σελ. 33 
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ανθρώπου9. Τα οφέλη δεν αφορούν μόνο τους ερευνητές που αναζητούν την ιστορική 

γνώση αξιοποιώντας μια ακόμη μέθοδο, αλλά και τον κάθε άνθρωπο, από τον οποίο 

ζητείται να περιγράφει το προσωπικό του βίωμα. 

Η διαδικασία της συνέντευξης, όπως ακολουθείται κατά την ερευνητική 

διαδικασία, φέρνει κοντά ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών από διαφορετικά 

κοινωνικά περιβάλλοντα, που δεν θα είχαν ποτέ την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ 

τους. Μαθαίνουν να κατανοούν διαφορετικές αξίες και να σέβονται το θάρρος που 

επιδεικνύουν στη ζωή τους άνθρωποι λιγότερο προνομιούχοι, στους οποίους η έρευνα 

δεν είχε στρέψει την προσοχή της ποτέ μέχρι τότε. 

Ωστόσο, η ανάκληση του παρελθόντος σε μια συνέντευξη προϋποθέτει την 

ανάπτυξη μιας σχέσης οικειότητας ανάμεσα στον πληροφορητή και τον ιστορικό 

ερευνητή. Διέπεται , επίσης, από αμοιβαία κατανόηση και αλληλοσεβασμό. Η 

ανάκληση των προσωπικών βιωμάτων παράλληλα με την  εξωτερίκευση των 

ιδιαίτερων σκέψεων από τον πληροφορητή προαπαιτεί ,επίσης, την ύπαρξη 

εμπιστοσύνης. 

Ο προφορικός λόγος, σε αντίθεση με το γραπτό, προβάλλει μια διαφορετική κι 

εξίσου σημαντική διάσταση κατά την διερεύνηση πτυχών του παρελθόντος. Η γραφή 

είναι αρκετά λογική , ιδιαίτερα συνεκτική και περιοριστική σε επίπεδο έκφρασης, ώστε 

αδυνατεί να συμπεριλάβει στοιχεία που αποκαλύπτονται με την αυθόρμητη εκδήλωση 

των συναισθημάτων και μέσω της επικοινωνίας, λεκτικής και μη λεκτικής ανάμεσα 

στον πληροφορητή και τον ιστορικό ερευνητή. Το συγκινησιακό στοιχείο που υπάρχει 

αφήνει να αναδυθούν πολύτιμες πτυχές, όπως η φαντασιακή διάσταση, που με άλλον 

τρόπο θα χάνονταν10  Αντίστοιχα και η αξιοπιστία των πηγών σύμφωνα με τον                              

A. Portelli αποτελεί μια διαφορετική αξιοπιστία, που δεν έγκειται στην προσκόλληση 

στα γεγονότα, αλλά μάλλον στην απόκλιση από αυτά και στην είσοδο του φάσματος 

της φαντασίας, του συμβολισμού και της επιθυμίας11.  

Σημαντική θεωρείται η μελέτη της Μπουσχότεν για τη δεκαετία του ΄40 και τη 

συλλογική μνήμη της Αντίστασης και του Εμφυλίου στο χωριό Ζιάκας Γρεβενών. 

                                                           
9Ό.π. , σελ. 50 
10 Πασσερίνι Λ. , (1998) , “ Σπαράγματα του 20ού αιώνα “, Η Ιστορία ως βιωμένη εμπειρία», Αθήνα: 
Νεφέλη. Σελ. 290 
11 Portelli A., (1998), What makes oral history different, στο Perks & Thomson A., The oral history 

reader, σελ. 68. 
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Σύμφωνα πάντα με τη Μπουσχότεν, κατά την ερμηνεία μιας μαρτυρίας, ο ιστορικός 

είναι απαραίτητο να λαμβάνει υπόψη του τρεις βασικές παραμέτρους. Αρχικά, το ότι η 

μνήμη είναι ζωντανό τμήμα της συνείδησης, οπότε και οι αναμνήσεις μπορούν να 

θεωρηθούν ως μεταπλάσεις. Μία ακόμη σημαντική παράμετρος είναι το γεγονός ότι 

κάθε ξεχωριστή συνέντευξη επηρεάζει το λόγο. Τέλος, μέσα από την παρουσίαση των 

αναμνήσεων παρουσιάζεται το Εγώ και το Εμείς σε σχέση με το Άλλο. Το υποκείμενο 

δηλαδή παρουσιάζει την ταυτότητά του12. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η κατάδειξη των σχέσεων μεταξύ 

προσφύγων και εντοπίων στα μεικτά χωριά του νομού Φλώρινας, από την πρώτη 

στιγμή της άφιξης και εγκατάστασής τους στις νέες πατρίδες μέχρι και σήμερα, μέσα 

από τις συνεντεύξεις των προσφυγικών πληθυσμών των αντίστοιχων χωριών. Η λήψη 

των συνεντεύξεων ήταν δύσκολη και απαιτητική εργασία, καθώς αρχικά έπρεπε να 

βρεθούν τα κατάλληλα άτομα (πρόεδροι κοινοτήτων, προσφυγικών συλλόγων),                           

οι οποίοι  επέλεξαν το δείγμα που απαιτούσαν οι συνεντεύξεις. Υπήρξε μια πολύμηνη 

διαδικασία συνεντεύξεων, με πολλές δυσκολίες, λόγω της επιφυλακτικότητας των 

κατοίκων, όπως προαναφέρθηκε, αλλά όλα αντιμετωπίστηκαν με τη φιλική προσέγγισή 

τους και τη δημιουργία οικείου κλίματος. Στη συνέντευξη έλαβαν μέρος 28 άνδρες και 

22 γυναίκες. Δεκαπέντε άτομα ήταν άνω των 80 ετών , 19 άνω των 70 ετών , 10 άτομα 

άνω των 60 και 6 άτομα άνω των 50. Τριάντα τέσσερα άτομα ήταν συνταξιούχοι 

αγρότες και κτηνοτρόφοι , πέντε οικοδόμοι , εφτά δημόσιοι υπάλληλοι , δύο 

συνταξιούχοι του Δημοσίου , ένας υπάλληλος της ΔΕΗ και ένας δάσκαλος. Το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των παραπάνω ατόμων έχει ως εξής : 35 απόφοιτοι Δημοτικού , 

12 απόφοιτοι Γυμνασίου και 3 απόφοιτοι Πανεπιστημίου. Ακολούθησε έρευνα στο 

αρχειακό υλικό της Νομαρχίας Φλώρινας και των αντίστοιχων χωριών, απ’ όπου 

αποσπάστηκαν πληροφορίες για τη σύνθεση των πληθυσμών από το 1923 περίπου 

μέχρι σήμερα, καθώς και για τη διανομή  των τουρκικών κτημάτων κατά την ίδια 

περίοδο. Μέσα από τη μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας έγινε προσπάθεια για τη 

                                                           
12 Μπούσχοτεν Βαν, Ρ., (1997). Ανάποδα χρόνια. Συλλογική μνήμη και ιστορία στο Ζιάκα Γρεβενών 

(1900-1950). Εκδόσεις Πκλεθρον, Αθήνα, σελ. 210. 
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συνοπτική παρουσίαση της ιστορικής πορείας των χωριών, από την ίδρυσή τους μέχρι  

σήμερα. Το υλικό που συγκεντρώθηκε ταξινομήθηκε σε διάφορες κατηγορίες και 

υποκατηγορίες  και προέκυψαν ποικίλα συμπεράσματα, που συνέβαλαν στην 

κατάδειξη  και αποσαφήνιση της πορείας ενσωμάτωσης των νέων κατοίκων στα χωριά 

της Φλώρινας.  

 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

Εκτός από τον κύριο στόχο της εργασίας, υλοποιήθηκαν ταυτόχρονα μέσα από την 

έρευνα κι άλλοι επιμέρους στόχοι. Φωτίστηκαν πτυχές των πολιτικών που ακολούθησε 

το ελληνικό κράτος κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, τόσο στην αστική όσο και στην 

αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων, καθώς και οι αντιδράσεις των ήδη 

κατοικούντων πληθυσμών στις πολιτικές αυτές επιλογές. Καταγράφηκαν οι πολιτικές 

πεποιθήσεις των κατοίκων στα διάφορα χρονικά διαστήματα, τα επαγγέλματά τους, το 

μορφωτικό τους επίπεδο, οι τόποι προέλευσής τους και οι περιπλανήσεις που 

προηγήθηκαν πριν την οριστικοποίηση της διαμονής τους καθώς και οι συνθήκες 

διαβίωσής τους. Ταυτόχρονα, εκμαιεύτηκαν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της 

γλώσσας και απ’ τις δύο πλευρές, τις παραδόσεις, τις γιορτές, την εκπαίδευση και τη 

γενικότερη μόρφωσή τους, τα φαγητά τους την οικονομική τους κατάσταση, τις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις κ.ά. Επιπλέον, μέσα από τις διηγήσεις των προσφύγων 

καταγράφηκαν επιμέρους ιστορικές πληροφορίες και γεγονότα από την εποχή της 

Κατοχής, του Εμφυλίου και της Μεταπολεμικής περιόδου, που έλαβαν χώρα στα χωριά 

αυτά. Για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν αριθμητικά δεδομένα από δημογραφικά 

στοιχεία σχετικά με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των κατοίκων. 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

Μέσα από την παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να απαντηθούν τα εξής ερευνητικά 

ερωτήματα: 

1. Ποιες ήταν οι σχέσεις των προσφύγων με τους ντόπιους από τα πρώτα 

χρόνια εγκατάστασής τους στο νομό Φλώρινας μέχρι σήμερα ;  
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2. Ποια ήταν η συμπεριφορά των γηγενών ως προς τους πρόσφυγες τα 

πρώτα χρόνια; 

3. Ποια ήταν η άποψή τους  για τη διανομή των Οθωμανικών κτημάτων ;  

4. Ποιες ήταν οι σχέσεις τους με την ηγεσία ;  

5. Ποια είναι η άποψή τους για την κρατική μέριμνα στο θέμα της 

αγροτικής και αστικής τους αποκατάστασης ;  

6. Ποιες ήταν οι διαφοροποιήσεις τους με τους ντόπιους στο θέμα του 

γλωσσικού ιδιώματος , στην εκπαίδευση , στις θρησκευτικές αντιλήψεις , στις 

παραδόσεις , στα ήθη και έθιμα ; 

7. Είναι δίκαιες οι αιτιάσεις των γηγενών για εύνοια της κυβέρνησης προς 

τον προσφυγικό πληθυσμό ;  

8. Πότε άρχισε η βελτίωση των σχέσεων ; Ποιοι ήταν οι λόγοι ;  

9. Ποια ήταν η οικονομική κατάσταση γηγενών και προσφύγων ; Υπήρξε 

αλληλοβοήθεια και συνεργατικότητα ; 

10. Πώς εξελίχθηκαν οι σχέσεις των δύο ομάδων την περίοδο του Εμφυλίου 

πολέμου ;  

11. Υφίστανται εντάσεις και διαμάχες μεταξύ τους σήμερα ;  

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Για τη συγγραφή της εργασίας μου χρησιμοποιήθηκε κυρίως η Ιστορική- 

Ερμηνευτική μέθοδος, με την οποία έγινε η περιγραφή, η ανάλυση , η ερμηνεία και  η 

αξιολόγηση των πρωτογενών πηγών που ελήφθησαν από το Αρχείο της Νομαρχίας της 

Φλώρινας, από τα αρχεία των αντίστοιχων χωριών, καθώς και από βιβλιογραφικές 

δευτερογενείς πηγές. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη, εργαλείο της 

προφορικής ιστορίας, μέσα από την οποία αναζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με το 

αντικείμενο έρευνας. 

Στη συνέχεια, επιχειρήθηκε η κατηγοριοποίηση των δεδομένων που προέκυψαν 

από τη διαδικασία των συνεντεύξεων, με βάση την ηλικία, την καταγωγή, το επάγγελμα 

των συμμετεχόντων προσφύγων και το εκπαιδευτικό τους επίπεδο. Επίσης, 
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κατηγοριοποιήθηκαν τα δεδομένα, τα σχετικά με τη γλώσσα, τον πολιτισμό, τις 

παραδόσεις, τα ήθη-έθιμα τον χωροταξικό διαχωρισμό, την εκπαίδευση, τη μόρφωση, 

την οικονομική κατάσταση, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την πολιτική τοποθέτηση, τη 

διανομή χωραφιών. 

 

Η εργασία αυτή βασίστηκε στην ποιοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα αφορά 

συνεντεύξεις, ανάλυση κειμένων και παρατήρηση, τεχνικές που δε βασίζονται σε 

μαζικές καταγραφές και σε ποσοτικά δεδομένα. Ο ερευνητής επικεντρώνεται στη 

διερεύνηση της πολυπλοκότητας, της αυθεντικότητας και της κοινής υποκειμενικής 

θεώρησης μεταξύ του ερευνητή και του ερευνώμενου. 

Έτσι στην ποιοτική έρευνα εντοπίζονται τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

• Διαθέτει ευέλικτη δομή, η οποία επιτρέπει αλλαγές όχι μόνο στα 

ερωτήματα που τίθενται, αλλά και στο ίδιο το δείγμα καθώς και στον τρόπο 

συλλογής των δεδομένων. Η ευελιξία αυτή κρίθηκε απαραίτητη αφού η 

παρούσα εργασία κινείται σε « άγνωστο έδαφος », λόγω έλλειψης άλλων 

σχετικών ερευνητικών δεδομένων στην ελληνική πραγματικότητα. 

• Ευνοεί την μελέτη μικρού αριθμού περιπτώσεων κάτι που καθιστά 

ευκολότερο τον εντοπισμό των υποκειμένων 

• Μελετάει το εκπαιδευτικό πλαίσιο για την ερμηνεία των 

παρατηρούμενων συμπεριφορών. 

• Η λεπτομερής εξέταση των περιπτώσεων παράγει τις κατηγορίες 

εκείνες που θα χρησιμοποιηθούν ως υποθέσεις σε μια μελλοντική ποσοτική 

έρευνα ή στην κατασκευή ποσοτικών ερευνητικών εργαλείων. 

• Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη διαδικασία παρά στο αποτέλεσμα 

• Επιτρέπει την επαγωγική ανάλυση (από το μέρος στο σύνολο) και τη 

θεωρητική τεκμηρίωση των ευρημάτων. 

 

Η υλοποίηση της έρευνας πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS, όπου 

αρχικά έγινε η ανάλυση των συχνοτήτων των δεδομένων που συλλέχθηκαν, από τις 

απαντήσεις των ερωτηθέντων και έπειτα ελέγχθηκαν και οι μεταξύ τους συσχετίσεις 

μέσω διασταύρωσης (crosstabulation) και μέσου ελέγχου 𝜒2 (chi-square). Η 
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διασταύρωση πινάκων είναι μια διαδικασία η οποία συνοψίζει στατιστικά δεδομένα 

και τα αποδίδει σε έναν πίνακα , ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία των δυο αρχικών 

πινάκων. O έλεγχος 𝜒2 εξετάζει συσχέτιση μεταξύ δυο μεταβλητών σε επίπεδο 

σημαντικότητας α=0,05. 

 

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία αποβλέπει στην εξασφάλιση της ασφαλούς και 

ολοκληρωμένης ερμηνείας των στοιχείων που υπάρχουν και στην εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων για τις συνθήκες συνύπαρξης των διαφορετικών πληθυσμιακών 

ομάδων. 

Η πρωτοτυπία της εργασίας μου έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά 

επιχειρείται η καταγραφή γεγονότων και απόψεων, σχετικών με την « επίμαχη » 

συνύπαρξη προσφύγων και ντόπιων, σηματοδοτώντας προσέγγιση σε ένα θέμα που 

αποφευγόταν (και ίσως αποφεύγεται και σήμερα) να συζητηθεί επίσημα. Τέλος, 

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ενδελεχή ανάλυση των 

συνεντεύξεων των κατοίκων, τα οποία φωτίζουν αρκετές πτυχές των διαπροσωπικών 

σχέσεων και συνθηκών διαβίωσης των παραπάνω ομάδων. 

 

 

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

Ο νομός Φλώρινας13 βρίσκεται στο βορειοδυτικό , άκρο της Ελλάδας και αποτελεί 

μία από τις πλέον ορεινές περιοχές της καθώς και την πύλη της14 για τις Βαλκανικές 

χώρες. Συνορεύει βόρεια με τη FYROM , βορειοδυτικά με την Αλβανία , νοτιοδυτικά 

με τον νομό Καστοριάς, ανατολικά με τον νομό Πέλλας και νοτιοανατολικά με τον 

Νομό Κοζάνης. Μαζί με τους νομούς Κοζάνης, Καστοριάς και Γρεβενών δημιουργούν 

την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.  

Έχει έκταση 1.924 τετραγωνικά χιλιόμετρα, από την οποία το 29% των εδαφών 

της είναι πεδινό, το 11,5% ημιορεινό και το 59,5% ορεινό15. Λόγω της ποικιλίας των 

                                                           
13  Φλώρινα : Πύλη των Βαλκανίων , Αξονική Τομογραφία , Ι.Σ. Κολιόπουλος – Γ. Μιχαηλίδης                                           

( επιμελ. ) , Θεσσαλονίκη 2007 , σελ.109.  
14http//:www.pepkm.gr/ , 27 / 11 / 2018 , 8 : 00 μ.μ. 
15http//:www.anflo.gr ,  27/11/2018 , 9 : 30 μ.μ. 
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εδαφών της το κλίμα χαρακτηρίζεται ως ξηρό, ηπειρωτικό με ψυχρούς χειμώνες, 

χαμηλές θερμοκρασίες και έντονες χιονοπτώσεις16.Γενικότερα, έχει έντονη 

γεωμορφολογία, την οποία συμπληρώνουν οι έξι λίμνες ( τμήμα της μικρής και 

μεγάλης Πρέσπας, τμήμα της Βεγορίτιδας, η Ζάζαρη, των Πετρών και η 

Χειμαδίτιδα17), καθώς και τρία ποτάμια με κυριότερο τον Σακουλέβα, ο οποίος 

διαρρέει την πόλη της Φλώρινας, τον Λαδοπόταμο και το Παλαιό Ρέμα18. Διαθέτει 

απαράμιλλη φυσική ομορφιά και ιδιαίτερη χλωρίδα και πανίδα. Θεωρείται ο πλέον 

υδροφόρος νομός της περιφέρειας, γι’ αυτό και διαθέτει οικοσυστήματα19 ( ο Εθνικός 

Δρυμός των Πρεσπών, ορεινοί όγκοι Βαρνούντα, Βιτσίου, Βόρα20, που 

προστατεύονται από το δίκτυο προστασίας NATURA. Επίσης, σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει η μη κερδοσκοπική εταιρία Αρκτούρος που ιδρύθηκε με στόχο την 

προστασία των άγριων ζώων (αρκούδων). 

Αρκετά πλούσιο θεωρείται το υπέδαφος της Φλώρινας, όπου εντοπίζονται 

κοιτάσματα Λιγνίτη ( Αμύνταιο, Μελίτη ), τα οποία χρησιμοποιούν για την παραγωγή 

ηλεκτρικού ρεύματος. Γι’ αυτό μαζί με την Κοζάνη χαρακτηρίζονται ως εθνικό 

ενεργειακό κέντρο. Η λειτουργία του ατμοηλεκτρικού σταθμού Μελίτης – Αχλάδας 

τον Ιούνιο του 2003 δημιούργησε μια τάση βιομηχανοποίησης στην πόλη της 

Φλώρινας. Γι’ αυτό και σήμερα η ΒΙΠΕ Φλώρινας21 αποτελεί εμπορικό κόμβο για την 

προώθηση προϊόντων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Μην ξεχνάμε 

άλλωστε ότι και στο παρελθόν υπήρξε διαμετακομιστικό κέντρο εμπορίου προς τα 

Βαλκάνια.  

Ο συνολικός πληθυσμός του νομού σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ανέρχεται 

στους 54.768 κατοίκους. Πιο συγκεκριμένα : 

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ : 16.711 κάτοικοι  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ : 8.378 κάτοικοι  

                                                           
16 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας , Νομός Φλώρινας – Οικοτουριστικές διαδρομές , Μελέτη : 

Χαρτογραφήσεις LeaderII , Φλώρινα , Αύγουστος 2001 ( Χαρτογραφικό υλικό τουριστικής προβολής). 
17 Νομαρχιακή Αυτοδίοικηση Φλώρινας , Ο νομός των 6 Λιμνών ( Ενημερωτικό Φυλλάδιο , Νομαρχιακή 

επιτροπή τουριστικής προβολής ).  
18 Φλώρινα : πύλη των Βαλκανίων , Αξονική Τομογραφία , Ι.Σ. Κολιόπουλος – Γ. Μιχαηλίδης ( επιμελ. ) 

, Θεσσαλονίκη 2007 , σελ. 75 
19 Ό.π. , σελ. 52. 
20Ό.π. , σελ. 54. 
21http//:www.anflo.gr,/27/11/2018 , 8 : 15 μ.μ.  
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ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΤΗΣ : 7.038 κάτοικοι  

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ : 5.510 κάτοικοι  

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ : 4.532 κάτοικοι  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ : 3.963 κάτοικοι 

ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ : 3.727 κάτοικοι 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ : 1851 κάτοικοι 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΟΒΟΥ :1227 κάτοικοι 

 

Έντονη μεταναστευτική κίνηση παρατηρήθηκε στο νομό από την Αλβανία το 

200522. Ο πληθυσμός του νομού παρουσιάζει ελαφρά τάση αύξησης την τελευταία 

εικοσαετία. Στις πεδινές περιοχές κατοικεί το 42,9% του συνολικού πληθυσμού του 

νομού, στις ημιορεινές το 39% και στις ορεινές το 28,7% ( απογραφή 2001).  

Το 46,38% του πληθυσμού, εργάζεται στον τριτογενή τομέα23, το 28,86% στον 

πρωτογενή και το 22,19 στον δευτερογενή. Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία και 

την κτηνοτροφία, στις οποίες δόθηκε ιδιαίτερη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια ερχομού 

των προσφύγων, οι οποίοι έφεραν νέες καλλιέργειες24 και παράγουν κυρίως μήλα, 

αχλάδια, φασόλια, πατάτες, φράουλες, σιτηρά, κόκκινη πιπεριά. Στις παραλίμνιες 

περιοχές οι κάτοικοι ασχολούνται με τη αλιεία ( γριβάδια, πέστροφα, τσιρόνια ).  

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Η Φλώρινα κατοικήθηκε σύμφωνα με μια άποψη από το 2200 π.Χ., όπου έχτισαν 

τις αποικίες του Ινδοευρωπαϊκά φύλα , όπως οι Δωριείς και οι Αιολείς. Σύμφωνα με 

άλλη άποψη, ίχνη ζωής παρατηρούνται στο νομό από τη Νεολιθική περίοδο ( 5800 -

5300 π.Χ. ), πράγμα που αποδεικνύουν οι οικισμοί του Αρμενοχωρίου, της Μελίτης, 

                                                           
22 Φλώρινα : Πύλη των Βαλκανίων , Αξονική Τομογραφία , Ι.Σ. Κολιόπουλος – Γ. Μιχαηλίδης                        

( επιμελ.  Μπέτσας Ι.  ) , Θεσσαλονίκη 2007 ,σελ. 74. 
23 Ό.π. , σελ. 52. 
24 Κ. Φωτιάδης , « Προσφυγικές εγκαταστάσεις από τη Μ. Ασία , τον Πόντο και τη Θράκη » , στο : Η 

Φλώρινα και η περιοχή της , συλλογικό έργο , Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας , Φλώρινα 2002 , 

σελ. 126. 
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του Αγίου Παντελεήμονα, των Αγίων Αναργύρων και του Βαρικού25. Οι κάτοικοι της 

ονομάζονται από τον Ηρόδοτο Μακεδνοί ( αρχαίοι Μακεδόνες ). Οι πρώτοι κάτοικοί 

της ήταν οι Λυγκηστές, οι οποίοι πήραν το όνομά τους από την πρωτεύουσα της 

Λυγκηστίδας το Λύγκος26. Πιο συγκεκριμένα η Λυγκηστίδα ανήκε στην Άνω 

Μακεδονία27, η οποία συνόρευε με την Πελαγονία ( Μοναστήρι ονομαζόταν κατά τη 

διάρκεια της Μακεδονικής Δυναστείας )28. Πολλά αρχαιολογικά ευρήματα 

αποδεικνύουν ότι υπήρχαν ελληνιστικές πόλεις στην αρχαία Πελαγονία.  

Ιδιαίτερη άνθηση παρατηρήθηκε στη περιοχή στα χρόνια του Φιλίππου του Β΄ 

πράγμα που αποδεικνύει η ανακάλυψη οικισμού στο λόφο του Αγίου Παντελεήμονα.  

Δυστυχώς, όμως παρήκμασε κατά τα Βυζαντινά χρόνια και λόγω του ότι 

παραγκωνίστηκε ως οικονομικό και κοινωνικό κέντρο εξαιτίας της μεταφοράς τους 

στο ανατολικό τμήμα και λόγω των ληστρικών επιδρομών γειτονικών λαών, όπως οι 

Αβαροσλάβοι, οι Σκλαβηνοί, οι Άντες και οι Κοτριγούροι .  

Κατά τα Μεσοβυζαντινά χρόνια, η Φλώρινα χρησιμοποιήθηκε ως έδρα του 

σχισματικού πατριαρχείου από τον Βούλγαρο ηγεμόνα Σαμουήλ29, ο οποίος στο 

σημερινό νησάκι του Αγίου Αχιλλείου εγκατέστησε την πρωτεύουσά του και την έκανε 

έδρα του του Βυζαντινού θέματος30.  Πολλές βυζαντινές εκκλησίες έχουν διασωθεί 

στην περιοχή των Πρεσπών και πιο σημαντικές ο ναός του Αγίου Αχιλλείου ( τρίκλιτη 

βασιλική )31και του Αγίου Γερμανού ( αυτός ο ναός, τοποθετείται στη Μεσοβυζαντινή 

περίοδο και είναι αφιερωμένος στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανό32). 

                                                           
25 Μ. Λιλιμπάκη – Ακαμάτη , Π. Αδάμ – Βελένη , « Από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι την Ύστερη 

Αρχαιότητα » , στο : Η Φλώρινα και η περιοχή της , συλλογικό έργο , Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Φλώρινας , 2002 , σελ. 40.  
26 Ηλίαδου – Τάχου Σ. , « Ιστορία της Λυγκηστίδας , της Άνω Μακεδονίας και της Φλώρινας στη 
διάρκεια των Βυζαντινών χρόνων , Αριστοτέλης , τ. 214 – 215 , ( 1992 ) , σελ. 23 – 27.  
27 Μέλλιος Λ.Α. , Η ονομασία της Φλώρινας , Μυθολογία – Λαϊκή μνήμη – Γραφή , Φλώρινα , 1988 , 

σελ. 5 . 
28 Ντ. Χριστιανόπουλος , Μοναστήρι – Ελληνικές Εκδόσεις , 1910 – 1913 , Φλώρινα – Λογοτεχνικές 
Εκδόσεις 1932 – 1950 , Εκδόσεις : Πρέσπες 1996 , Φλώρινα 1996 , σελ. 12  , Αλφαβητάριον – Εν 
Μοναστηρίω , Τύποις , Εμπορικού Τυπογραφείου , 1911 , Έκδοση : Δημόσια Βιβλιοθήκη Φλώρινας                  
« Βασιλικής Πιτόσκα » , 2003 , σελ. 20 , ΕΥ. Κυριακούδης , « Οι Βυζαντινοί χρόνοι στο : Η Φλώρινα και 
η περιοχή της , Συλλογικό Έργο , Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας , Φλώρινα , 2002 , σελ. 66.  
29 Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά μνημεία της Μακεδονίας – Εκκλησίες του Νομού 

Φλώρινας , Εκδόσεις : Μαλλιάρης παιδεία , Θεσσαλονίκη 2003 , σελ. 19. 
30 Γ. Θεοχαρίδης , Ιστορία της Μακεδονίας κατά τους μέσους χρόνους ( 285 – 1354 ) , εκδόσεις : 
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών , Θεσσαλονίκη , 1980 , σελ. 307. 
31 Χ. Μπούρας , Ιστορία της Αρχιτεκτονικής – Αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο ,το Ισλάμ και τη Δυτική Ευρώπη 

κατά τον Μεσαίωνα , Τόμος Β΄, Εκδόσεις : Μέλισσα , Αθήνα , 1999 , σελ. 245 – 246. 
32The Monuments of Prespa, Εκδ. Ministryofculture , archeologicalreceipts fund , Athens , 1991 ,                           

σελ. 125.  
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Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ο νομός Φλώρινας αποτέλεσε, λόγω της 

καίριας γεωγραφικής του θέσης, σημαντικό οικονομικό, πολιτισμικό και εμπορικό 

κέντρο, με σπουδαιότερα κέντρα το Μοναστήρι, το Νυμφαίο, τον Ακρίτα, τα οποία 

αναδείχθηκαν, επίσης, ως σπουδαία πνευματικά κέντρα, όπου δημιουργήθηκαν 

σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τυπογραφεία και 

βιβλιοθήκες. Μια επίσκεψη στα παραπάνω αυτά μέρη πιστοποιεί τον πλούτο τους από 

την αρχιτεκτονική των παλαιών σπιτιών.  

Από τον 20ο αιώνα και μετά η Φλώρινα αποτέλεσε κέντρο επικοινωνίας της 

Ελλάδας με τα Βαλκάνια. Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα, Φλωρινιώτες 

οπλαρχηγοί συνεργάστηκαν με Μακεδονομάχους της Ν. Ελλάδας για την 

απελευθέρωση της Μακεδονίας, γεγονός που πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 

1912. Ο Ελληνικός στρατός την ημέρα εκείνη έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους 

ντόπιους κατοίκους. Αξίζει , επίσης, να αναφερθεί και η αξιόλογη δράση και θυσία του 

Παύλου Μελά, ο οποίος βοήθησε σημαντικά στην απελευθέρωσή της. Στη συνέχεια 

κατά το 1922, έχουμε μαζική προσέλευση προσφύγων στον νομό ( 3.746 ) από τις 

περιοχές της Μ. Ασίας, του Πόντου και του Καυκάσου, με βάση τη συνθήκη της 

Λοζάνης.   

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου, τα βουνά της 

Φλώρινας χρησιμοποιήθηκαν ως στρατηγεία και ορμητήρια από τις αντιμαχόμενες 

παρατάξεις33. 

Γενικότερα, η Φλώρινα αποτελεί και σήμερα ( 21ο αιώνα ) ιδιαίτερο πνευματικό  

και καλλιτεχνικό κέντρο, καθώς ιδρύθηκε σε αυτήν η Παιδαγωγική Σχολή της 

Φλώρινας34 το 1941, η οποία αναβάθμισε κατά πολύ το επίπεδο σπουδών και συνέβαλε 

στη γενικότερη πνευματική μόρφωση των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας. Με το 

Π.Δ. 92/11/4/2003 δημιουργήθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο 

συμπεριελήφθησαν το τμήμα εικαστικών35 και εφαρμοσμένων τεχνών και το τμήμα 

Βαλκανικών σπουδών, το οποίο αργότερα μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο ρόλος 

                                                           
33 Θ. Καλλιανιώτης , « Η Αντίσταση στη Φλώρινα , 1943 – 1944 » , ΑΝΑΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ « Φλώρινα , 1912 – 2002 , ιστορία και πολιτισμός » , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης – Παιδαγωγική σχολή Φλώρινας , Φλώρινα , 2004 , σελ.64 
34Κ.Φωτιάδης « Η Τριτοβάθμια Παιδεία στη Φλώρινα » στο : Η Φλώρινα και η περιοχή της ,  συλλογικός 

τόμος , Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας , 2002 , σελ.  260 – 261.  
35www.uowm.gr , 12/11/2018 , 4:00 μ.μ.  

http://www.uowm.gr/
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του επίσης είναι σημαντικός καθώς ενισχύει την οικονομία της πόλης, βοηθά στην 

καταπολέμηση της ανεργίας. Επίσης, λειτουργεί και τμήμα των ΤΕΙ.  

Στην πόλη αναπτύχθηκαν πολλές υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, αθλητισμού και 

πολιτισμού.  Επίσης, παρατηρείται έντονη ανάπτυξη του τύπου από την εποχή της 

Τουρκοκρατίας ακόμη, με σημαντικότερες εφημερίδες της το Φως, τη Νέα Φλώρινα 

και τη Μακεδονική. Σύμφωνα με την Ευ. Μηλιατζίδου – Ιωάννου36   παρατηρήθηκε 

ιδιαίτερη έφεση των Φλωριναίων κατοίκων στα γράμματα και στις τέχνες. Το ανήσυχο 

πνεύμα τους διακρίνεται ακόμα και σήμερα στην τοπική αρχιτεκτονική παράδοση, στη 

ζωγραφική, την αγγειοπλαστική, τη γλυπτική. Επίσης, παλαιότερα αξιόλογα 

επαγγέλματα της Φλώρινας υπήρξαν οι κηροπλάστες και οι αργυροχρυσοχόοι.  

Τελειώνοντας, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφερθούμε στην αξιόλογη 

τουριστική κίνηση του νομού , της οποίας πόλοι έλξης αποτελούν τόσο το ιστορικό 

κέντρο της πόλης και η περιοχή του ποταμού της όσο και οι ορεινοί της όγκοι, το 

χιονοδρομικό της κέντρο, οι αρχαιολογικοί της χώροι ( Λείψανα από την παλιά 

εκκλησία του Αγίου Αχιλλείου37 )  καθώς και η προτίμησή της από φυσιολάτρες ως 

τόπος ψυχαγωγίας και εξερεύνησης.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 ΕΥ. Μηλιατζίδου – Ιωάννου , « Τα παραδοσιακά επαγγέλματα » , στο : Η Φλώρινα και η περιοχή της 

, συλλογικός τόμος , Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας , 2002 , σελ. 188.  
37 Σ. Κίσσας , « Μνημεία των Πρεσπών. Μία συνέντευξη » , Θεσσαλονικέων πόλις , 1997 , ( τεύχος 1ο ) 
, Θεσσαλονίκη 1997 , σελ. 39. 
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ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΕΣ  

 

Παλιά ονομασία Κάτω Κλέστινα38 (ΒΔ 19/12/1918,ΦΕΚ Α.259/1918), που 

προέρχεται από την αρχαία λέξη κλέος + τινί = κλέστινα = Κλεινές, που σημαίνει 

δοξασμένες. Μετονομάστηκε σε Κ. Κλεινές με το Δ.1-8-1926,ΦΕΚ Α346/1926). 

Παλιότερα υπήρχε στην πλαγιά του βουνού του Παρορίου πόλη, η οποία δέχτηκε 

επιθέσεις Σλάβων από τον Βορρά. Οι κάτοικοί της αντιστάθηκαν και τους απώθησαν 

ως την Καλλινίκη και στην Νίκη τους κατέστρεψαν εντελώς. Από αυτό το 

ανδραγάθημα λοιπόν ( Κλέος ) πήρε το χωριό το όνομά του. 

Οι Κλεινές βρίσκονται σε υψόμετρο 620 μ. και απέχουν 8 χλμ. από την πόλη της 

Φλώρινας . Έχουν έκταση 18,6 km2  και πληθυσμό 3.963 κατοίκους ( απογραφή 2001).  

Η εξέλιξη του πληθυσμού απ’ το 1920 ως το 2001 είναι η εξής: 

192039 192

840 

1940
41 

1951
42 

1961
43 

1971
44 

198145 1991
46 

2001
47 

792 817 1120 955 812 532 523 529 455 

 

Το 1923 οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί ήταν 49 οικογένειες με 320 άτομα και 77 

οικογένειες προσφύγων(1926)με 254 άτομα. Απ’ αυτούς  οι 74 οικογένειες ήταν 

Καυκάσιοι με 248 άτομα,2 οικογένειες Θρακών με 13 άτομα και διάφοροι άλλοι(1 

οικογένεια με 3 μέλη: σύνολο 77 οικογένειες με 254 άτομα.  

Ο γεωργικός κλήρος που δόθηκε σε 68 οικογένειες προσφύγων δεν μοιράστηκε 

εξίσου. Η οριστική διανομή έγινε το 1964 με τελική συνολική  των καθαρών εκτάσεων 

4.273 στρέμματα σε γενικό σύνολο 9.485 στρέμματα και 405 τ.μ. των καλλιεργήσιμων 

εκτάσεων του αγροκτήματος. 

                                                           
38Florina – history .blogspot .com /2018/blog-post2html  , 16 / 11 / 2018 , 6:00 μ.μ.  

39ELSTAT: Υπουργείον εθνικής οικονομίας . Γενική Στατιστική υπηρεσία της Ελλάδος , 1928 , σελ. 313.  
40Ό.π. ,  1928 , σελ. 290 
41Ό.π. , 1950 , σελ. 397  
42ELSTAT: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος , 1955 , σελ. 179. 
43Ό.π. , 1962 , σελ. 171. 
44Ό,π. , 1972 , σελ. 168. 
45Ό.π. , 1982 , σελ. 177. 
46Ό,π. , 1994 , σελ. 221. 
47Ό.π. , 2003 , σελ. 219. 
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       Συνορεύει με την ΠΓΔΜ. Το χωριό κατοικήθηκε πρώτη φορά από Έλληνες 

Χριστιανούς, οι οποίοι στη συνέχεια έγιναν υπόδουλοι στους Τούρκους αγροφύλακες  

που ήρθαν στην περιοχή μαζί με τις οικογένειές τους και τους φίλους τους, με το 

πρόσχημα της προστασίας από κακοποιούς. Δυστυχώς, όμως, οι αγροφύλακες πήραν 

με τη βία τα κτήματα των Χριστιανών κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα τις συνεχείς 

προστριβές μεταξύ τους. . Το χωριό δοκιμάστηκε ,επίσης, κι από τις διαρκείς πιέσεις  

των Βούλγαρων  για « βουλγαροποίηση » των κατοίκων, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Γι’ 

αυτό και ακολούθησαν εκτελέσεις από Κομιτατζήδες στο χωριό. Το 1912 το χωριό 

καταλήφθηκε από τους Σέρβους αλλά ελευθερώθηκε αργότερα με τη δημιουργία των 

ελληνοσερβικών συνόρων.   

Παλιότερα, υπήρχε ελληνικό σχολείο στο χωριό, αλλά μέχρι το 1912 λειτουργούσε ως 

τουρκικό. Επίσης , στο χωριό , λειτούργησε και νυχτερινό σχολείο48. Το σχολείο το 

συντηρούσαν οι χωριανοί.  Από το 1860 έως το 1884 υπηρέτησαν: ένας δάσκαλος από 

την Κόνιτσα, ο Ανδρέας Παυλίδης, ο Κωνσταντίνος Σταμπουλής, ο Γιαννάκης ή Νάκης 

από το Μεγάροβο, ο Πέτρος Βίκας, ο Ρακοβαλής Χρήστος ( ντόπιος ), ο Νικόλαος 

Δανάμπασης από το Μοναστήρι, ο Οικονομίδης Χρήστος. Όλοι αυτοί διορίζονταν και 

πληρώνονταν από το ελληνικό προξενείο Μοναστηρίου.  Σήμερα στο χωριό λειτουργεί 

δημοτικό σχολείο πεντατάξιο και ο πληθυσμός ανέρχεται στους 1170 κατοίκους. Οι 

κάτοικοι είναι κατεξοχήν γεωργοί, κτηνοτρόφοι και το χωριό φημίζεται για τον μεγάλο 

αριθμό δέντρων που καλλιεργεί ( 2500 δέντρα καλλιεργούμενα ). Παράγει κυρίως 

σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, σίκαλη, πατάτες, μήλα, αχλάδια. Οι εκκλησίες του χωριού 

είναι αφιερωμένες στη γέννηση της Θεοτόκου και χτίστηκαν η παλιά το 1685 ενώ η 

νέα το 1934. 

Από το παρελθόν διασώζεται  μια κούφια γερασμένη μουριά και γύρω από αυτήν 

πλάκες νεκροταφείου, στο χώρο του Ηρώου. Επίσης, στο χωριό βρέθηκαν ελληνικά 

νομίσματα της εποχής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πιθάρια, επιτύμβιες πλάκες με 

ελληνικά γράμματα, αδιάψευστα τεκμήρια της σπουδαίας πολιτιστικής κληρονομιάς 

του χωριού.    

 

                                                           
48 Φλώρινα : Πύλη των Βαλκανίων , Αξονική Τομογραφία , Ι. Σ. Κολλιόπουλος – Ι. Μιχαηλίδης ( επιμ.) , 
Θεσσαλονίκη , 2007 , σελ. 152. 
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ΛΑΙΜΟΣ 

 

Παλιά ονομασία Ράμπη (ΒΔ19/12/1918) ή Σαούφτσι. Μετονομάστηκε σε Λαιμό 

με το Δ.9-2-1926,ΦΕΚ Α.55/1926).Στον Λαιμό προσαρτήθηκε ο συνοικισμός 

Μηλεώνα, που αποσπάστηκε από την Καλλιθέα (ΒΔ 19/2/1922,ΦΕΚ.Α.26/1922).                                                                               

Αργότερα, υπήχθη στην Καστοριά με το Δ.4/7/1942,ΦΕΚ.Α.269/1942.Η παραπάνω 

διοικητική μεταβολή καταργήθηκε με το Δ.10/2/1944,ΦΕΚ.Α.54/1944.Βρίσκεται 

δίπλα στα σύνορα με την ΠΓΔΜ και αποτελεί την έδρα του δήμου Πρεσπών. Έχει 

υψόμετρο 500μ. και απέχει 60χλμ. Από την Καστοριά και 50  από τη Φλώρινα. Επί 

Τουρκοκρατίας  κατοικούνταν κυρίως από Έλληνες, αλλά και λίγους μουσουλμάνους 

Αλβανούς. Το 1870 ιδρύθηκε Βουλγαρική Εξαρχία, αλλά οι κάτοικοι παρέμειναν 

πιστοί στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 

Από το 1920 έως το 2001 έχουμε τις εξής πληθυσμιακές μεταβολές: 

1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

55549 70850 94751 46652 53453 33354 27855 25256 30057 

 

 

Υπήρχαν 20  μουσουλμανικές οικογένειες στο χωριό το 1923,με 123 άτομα και 35 

οικογένειες προσφύγων με 140 άτομα:30 οικογένειες  Μικρασιατών με 110 άτομα και 

διάφοροι άλλοι κάτοικοι-5 οικογένειες με 30 άτομα. Το 1928 οι οικογένειες έγιναν 23 

με 99 άτομα. 

Κατά τη διανομή  χωραφιών, οι γεωργικοί κλήροι που παραχωρήθηκαν στις 45 

προσφυγικές οικογένειες δε μοιράστηκαν εξίσου. Η οριστική διανομή  έγινε  το 

1954:1070 στρέμματα σε γενικό σύνολο 4801 στρέμματα και 146 τ.μ. 

Τέλη 19ου αι. λειτούργησε ελληνικό σχολείο. Ιδρύθηκε το1919 και η ανέγερσή του 

έγινε το 1950.Προήχθη σε 2/θ( ΦΕΚ95/17/12/36 και σε 3/θ(ΦΕΚ451/21/10/1939 και 

                                                           
49ELSTAT , Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας , 1921 , σελ. 315  
50Ό.π. , Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας , Εθνική στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος , 1935 , σελ. 361. 
51Ό.π. , Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος , 1950 , σελ. 397. 
52Ό.π. , Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος , 1955 , σελ. 179.  
53Ό.π. , 1962 , σελ. 171. 
54Ό.π. , 1972 , σελ. 168. 
55Ό.π. , 1982 , σελ. 177. 
56Ό.π. , 1994 , σελ. 222. 
57Ό.π. , 2003 , σελ. 220. 
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υποβιβάστηκε ξανά σε 2/θ με το ΦΕΚ203/24/10/60). Το σχολείο πλέον δε λειτουργεί. 

Το 1903 καταστράφηκαν πολλά σπίτια από τους κομιτατζήδες και τον Οθωμανικό 

στρατό(κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Ίλιντεν) κι επίσης δολοφονήθηκε  ο ιερέας 

Σπύρος Παπαναούμ και ο δεκαεπτάχρονος εγγονός του. Έτσι, πολλοί αναγκάστηκαν 

να προσχωρήσουν στη Βουλγαρική Εξαρχία. Συμμετείχαν στο Μακεδονικό Αγώνα με 

σπουδαιότερο τον οπλαρχηγό Σπύρο Παρασκευαίδη.  

Το 1912 κατά την ανταλλαγή έφυγαν οι Τούρκοι και ήρθαν 27 οικογένειες απ’ τον 

Καύκασο και 6 οικογένειες από τα χωριά που παραχωρήθηκαν στην Αλβανία. Στον 

εμφύλιο, το 1947 λειτούργησε στο χωριό η Σ.Α.Γ.Α.(Σχολή Αξιωματικών Γενικού 

Αρχηγείου του Δημοκρατικού Στρατού των ανταρτών. Μετά τον εμφύλιο 44 

οικογένειες προσέφυγαν στη Γιουγκοσλαβία , ενώ 43 σε χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης. Για την ενίσχυση του πληθυσμού η πολιτεία εγκατέστησε 20 οικογένειες 

Βλάχων από την Ήπειρο. 

Ο Λαιμός διασχίζεται απ’ τον ποταμό Παλιόρεμα που χύνεται στη Μεγάλη 

Πρέσπα και κατά μήκος του υπάρχουν πολλοί υδρόμυλοι.  

Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Το χωριό φημίζεται 

για την παραγωγή φασολιών. 

     Οι εκκλησίες του χωριού είναι οι εξής: Αγία Παρασκευή(1896),Υπαπαντή του 

Κυρίου(15ος αι.) και του Αγίου Ιωάννη(1862),ο οποίος γιορτάζει την τέταρτη μέρα του 

Πάσχα και γίνεται πανηγύρι. Οι εκκλησίες, όπως και τα παλαιά σπίτια είναι χτισμένα 

από πλίνθους και λίθους. Ακόμη, στο χωριό υπάρχει Δημοτική Βιβλιοθήκη και 

Λαογραφική Συλλογή με αντικείμενα απ’ την περιοχή των Πρεσπών. 

 

ΛΕΥΚΩΝΑΣ 

 

Παλιά ονομασία Πόπλι (ΒΔ19/12/18,ΦΕΚ.Α.259/19180). Μετονομάστηκε σε 

Λευκώνα με το ΦΕΚ55/15-2-1926..Σύμφωνα με τον Πελαγίδη , :έφυγαν 40 οικογένειες 

μουσουλμάνων και ήρθαν  41 οικογένειες απ’ τη Μ. Ασία. Το 1920 προσαρτήθηκε το 

Πλατύ αφού αποσπάστηκε από την Καλλιθέα ( ΒΔ 22 /12 / 1920 , ΦΕΚ.Α.298/1920), 

και το 1931 έγινε ξεχωριστή κοινότητα (Δ.24 / 8 / 1931 ,ΦΕΚ Α 301 / 1931 ). Ο 

Λευκώνας υπήχθη στην Καστοριά με το Δ 4/7/1942 ΦΕΚ.Α. 269/1942. Η παραπάνω 

διοικητική μεταβολή καταργήθηκε με το Δ. 10/2/1944 , ΦΕΚ.Α.54/1944.  
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Οι πληθυσμιακές μεταβολές του χωριού από το 1920 ως το 2001 είναι οι εξής : 

1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

49258 31059 42260 19661 24262 18263 12764 13365 15566 

 

 Οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί κατά το 1923 αποτελούνταν από 40 οικογένειες 

με 270 άτομα και οι πρόσφυγες κατά το 1926 ήταν 141 οικογένειες Μικρασιατών με 

144 άτομα. Παραχωρήθηκαν από 36 στρέμματα γεωργικού κλήρου σε κάθε μια από τις 

38 οικογένειες και η οριστική διανομή έγινε το 1938, με τελικό σύνολο καθαρών 

διανεμηθεισών εκτάσεων 1953 στρέμματα και 37 τ.μ. σε γενικό σύνολο 3935 

στρέμματα και 522 τ.μ. καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Ανήκει στο δήμο Πρεσπών και 

απέχει 42 χλμ. από τη Φλώρινα. Έχει υψόμετρο 880μ..Οι κάτοικοι του χωριού είναι 

150 άτομα περίπου και ασχολούνται με την παραγωγή φασολιών κυρίως αλλά και με 

την κτηνοτροφία και την αλιεία. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι πρόσφυγες και οι 

υπόλοιποι αυτόχθονες βλάχοι. 

Τον Ιούλιο του 1903 ο οθωμανικός στρατός, κυνηγημένος απ’ τον καπετάν Κώττα 

κατέφυγε σε 17 μουσουλμανικά σπίτια του χωριού  και ο καπετάνιος λεηλάτησε κι 

έκαψε τα σπίτια τους. Σε αντίποινα, ο στρατός καίει τα χριστιανικά σπίτια στον 

Λευκώνα. Το ΣΑΓΑ κατασκεύασε αεροδρόμιο στα νότια του χωριού και τοποθετήθηκε 

εκεί 25άρι αντιαεροπορικό πυροβόλο για τη φύλαξη του. 

Στο χωριό βρίσκεται το αντλιοστάσιο του αρδευτικού δικτύου Πρεσπών, που 

αρδεύει 10.000 στρέμματα φασόλια, καθώς και μεικτό δάσος οξιάς και δρυός τριγύρω 

απ’ το χωριό. 

Οι εκκλησίες του χωριού είναι του Αγίου Ανδρέα(1936),του Αγίου Δημητρίου και 

του Προφήτη Ηλία. Παλιά υπήρχε τέμενος Άγιος Δημήτριος παλαιός ( 1700 ), Άγιος 

Δημήτριος νέος, Ανάληψις και Αρχάγγελος Μιχαήλ ( 1928 ή 1932 )   

                                                           
58ELSTAT , Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας , 1921 , σελ. 314. 
59Ό.π. , Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας , Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος , 1935 , σελ. 362. 
60Ό.π. , 1950 , σελ. 397. 
61Ό.π. , Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος , 1955 , σελ. 179.  
62Ό.π. , 1962 , σελ. 171.  
63 ‘Ο.π.  1972 , σελ. 168. 
64Ό.π. ,1982 , σελ. 177.  
65Ό.π. ,1994 , σελ. 222. 
66Ό.π. , 2003 , σελ. 220. 
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Το σχολείο του χωριού ιδρύθηκε το 1914 και προήχθη από μονοθέσιο σε διθέσιο 

με το ΦΕΚ 376 / 26 /10 / 1942 και πάλι υποβιβάστηκε σε 1/Θ με το ΦΕΚ 679/ 

26/9/1970. 

 

 

ΜΕΛΙΤΗ 

 

Παλιά ονομασία Βοστέρανη ( ΒΔ . ( 19 /12/1918 , ΦΕΚ Α. 259/1918) ή 

Οφτσαρανι67 που σημαίνει τόπος με μελίσσια. Στα Τούρκικα λεγόταν Τούρμπελι. 

Μετονομάστηκε σε Μελίτη με το Δ. 9/2/1926 , ΦΕΚ .Α.55/1926) . Οι πληθυσμιακές 

μεταβολές από το 1920 με το 2001 είναι οι εξής :                                                                                       

1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

1292
68 

1388
69 

1759
70 

1666
71 

1756
72 

1445
73 

151174 1562
75 

1535
76 

 

Στο χωριό, το 1923 υπήρχαν 90 οικογένειες Μουσουλμάνων με 370 άτομα, και το 

1926 προστέθηκαν 24 οικογένειες Ποντίων με 76 άτομα, 20 οικογένειες Καυκασίων 

με 62 άτομα, 10 οικογένειες Μικρασιατών με 43 άτομα, 20 οικογένειες Θρακών με 15 

άτομα και διάφορα άλλα άτομα ( μία οικογένεια με 5 μέλη): σύνολο 57 οικογένειες 

προσφύγων με 201 άτομα. Το 1928 οι οικογένειες έγιναν 55 με 211 άτομα.    

                                                                                                                                        

Στις 58 προσφυγικές οικογένειες και στις 66 γηγενείς οικογένειες παραχωρήθηκαν 

γεωργικοί κλήροι, αλλά η οριστική διανομή έγινε το 1961 με τελικό σύνολο καθαρών 

διανεμηθεισών εκτάσεων 6740 στρέμματα και 915 τ.μ. σε γενικό σύνολο 23.427 

στρέμματα και 653 τ.μ. των καλλιεργούμενων εκτάσεων του αγροκτήματος. Η 

σημερινή ονομασία είναι παρμένη από την αρχαία ελληνική πόλη Μελίτων.  Ανήκει 

                                                           
67 Τάσος Κωστόπουλος , 2008 , η απαγορευμένη γλώσσα – κρατική καταστολή των Σλαβικών διαλέκτων 

στην Ελληνική Μακεδονία , Αθήνα : Βιβλιόραμα , σελ. 403   
68ELSTAT , Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας , 1921 , σελ. 312.  
69Ό.π. , Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας , Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος , 1935 , σελ. 362.  
70Ό.π. , 1950 , σελ. 398. 
71Ό.π. , Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος , 1955 , σελ. 179.  
72Ό.π. , 1962 , σελ. 171. 
73Ό.π. , 1972 , σελ. 168. 
74Ο.π. , 1982 , σελ. 177. 
75Ο.π. , 1994 , σελ. 222.  
76Ό.π. , 2003 , σελ. 220. 
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στο δήμο Φλώρινας και βρίσκεται σε υψόμετρο 680μ. Απέχει από τη Φλώρινα 18 χλμ. 

και βρίσκεται στο Νοτιοανατολικό της μέρος. Οι κάτοικοί της είναι κυρίως γεωργοί, 

κτηνοτρόφοι, εργάτες – τεχνίτες77) . Επίσης, στο χωριό υπάρχει σταθμός παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας 78. Διασχίζεται από τον Γεροπόταμο και διασώζεται μόνο ένας 

από τους εννιά νερόμυλους που υπήρχαν, του Ιωάννη Ταρτόρα. Οι εκκλησίες της είναι 

του προφήτη Ηλία (1877), όπου γίνεται πανηγύρι στις 19 με 20 Ιουλίου, η Βυζαντινή 

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ( αρχές 10ου αιώνα), και η Αγία Ειρήνη. Υπάρχουν 

ακόμα ερείπια Ρωμαϊκών λουτρών79. Στο χωριό υπήρχε Ελληνικό και Βουλγαρικό 

σχολείο μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα80.). Το σχολείο ιδρύθηκε το 1913 και 

ανεγέρθηκε το 1923 – 1936. Προήχθη σε τριθέσιο με ΦΕΚ του 1915 σε τετραθέσιο με 

ΦΕΚ του 1923 , σε 5Θ με ΦΕΚ του 1935, σε 6Θ με ΦΕΚ 95/1936 και σε 7Θ με ΦΕΚ 

74 / 19 / 5/ 1963. Υποβιβάστηκε σε 6Θ με το ΦΕΚ 674 / 26 / 9 / 1970. Σήμερα το 

σχολείο εξακολουθεί να λειτουργεί. 

Το χωριό ταλαιπωρήθηκε από Βούλγαρους, Κομιτατζήδες, οι οποίοι επειδή στην 

εξέγερση του Ίλιντεν δεν συμμετείχαν Έλληνες, δολοφόνησαν σκόπιμα σπουδαίους 

Τούρκους της περιοχής για να προκαλέσουν αντίποινα σε βάρος των Χριστιανών. Οι 

κάτοικοι του χωριού έστειλαν αντιπροσωπεία στα ευρωπαϊκά προξενεία για να 

διαμαρτυρηθούν για τις τουρκικές βιαιότητες81. Μετά την αποτυχία της εξέγερσης οι 

Βούλγαροι συνεχίζουν τις πιέσεις και οι Βοστέρανη παρόλα αυτά αναδείχθηκε 

σπουδαίο κέντρο της Β.Δ. Μακεδονίας82. Ο Έλληνας πρόξενος του Μοναστηρίου 

Δημήτρης Καλλέργης αναφέρει ότι αρκετοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να υπογράψουν 

αναφορές αποσκιρτήσεως. Παρά τις πιέσεις των Βουλγάρων η κοινότητα παρέμεινε 

Ελληνική ως τα τέλη του 190483.Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα το χωριό 

υπέστη λεηλασίες από τους Βουλγάρους και το 1908 τρομοκρατημένοι οι κάτοικοι από 

                                                           
77http://www.rae.gr/site/portal.csp;jsessionid=dc8cbf1bb38ade520133be39b500d9f6e7708740c35aa41c

8868df4e50ee1fe8.e38OchqPa34Na40Qbh0SaNuMbxf0n6jAmljGr5XDqQLvpAe 
78  Ό.π. ,ανακτήθηκε στις 28/5/2018  , 10 / 7  / 2018 , 5 μ.μ. 
79http://www.travelplorer.gr/ViewTravelGuide.jsp?param=%CE%A6%CE%9B%CE%A9%CE%A1%

CE%99%CE%9D%CE%91&guide_id=555 , 7 / 7 / 2018 , 7 μ.μ. 

 
80 D.M. Branco FF ( 1905)LaMakedoineetsaPopulationchrebenne, Paris, σελ. 176 – 177 ) 
81Κωνσταντίνος Α. Βακαλόπουλος , Εθνοτική Διαπάλη στη Μακεδονία                                                                          

( 1894 – 1904 ) σελ. 226 
82 Κωνσταντίνος Α. Βακαλόπουλος , Εθνοτική Διαπάλη στη Μακεδονία                                                                       

( 1894 – 1904 ) , Η Μακεδονία στις παραμονές του Μακεδονικού Αγώνα , Ηρόδοτος , Θεσσαλονίκη 

1999 σελ. 226 – 227 
83 Ό.π. , σελ. 350.  

http://www.travelplorer.gr/ViewTravelGuide.jsp?param=%CE%A6%CE%9B%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%91&guide_id=555
http://www.travelplorer.gr/ViewTravelGuide.jsp?param=%CE%A6%CE%9B%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%91&guide_id=555
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τους Βουλγάρους κατέστρεψαν την Ελληνική εκκλησία του χωριού. Ενσωματώθηκε 

στην Ελλάδα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Κατακτήθηκε από τη Βουλγαρία στον 

Α΄ παγκόσμιο πόλεμο αλλά επιστράφηκε στην Ελλάδα με τη συνθήκη του Νεϊγύ.  

Με την ανταλλαγή πληθυσμών, αποχώρησαν οι Τούρκοι και ήρθαν 182 Έλληνες 

πρόσφυγες ( 40 οικογένειες ) από Μ. Ασία, Πόντο, Ανατολική Θράκη. Μετά την 

επιδρομή των Ναζιστών Γερμανών, τον Απρίλιο του 1941, εγκαταστάθηκε μια τοπική 

κυβέρνηση και οι κάτοικοι του χωριού συμμετείχαν στη Βουλγαρική οργάνωση 

Οχράνα. Στη Γερμανική κατοχή δρούσε στο χωριό η Βουλγαρική προπαγάνδα από τον 

αξιωματικό Άντον Κάλτσεφ, που συνεργαζόταν με τα στρατεύματα κατοχής. Το 1943 

εκτελέστηκε ο Ναούμ Κωστίδης, σημαντικό στέλεχος της αντίστασης στην περιοχή84.                           

Στον Εμφύλιο περίπου 200 κάτοικοι του χωριού κατά το 1946 – 1947, συμμετείχαν 

στην απελευθερωτική κομμουνιστική Σλαβομακεδονική οργάνωση Οφτσάρανι 

οργάνωση 22. Μετά τον Εμφύλιο πολλοί εγκατέλειψαν το χωριό85. Στο χωριό 

επικράτησαν εθνοτικές εντάσεις μεταξύ δύο μερίδων σλαβόφωνων κατοίκων όπου η 

μια μερίδα προβάλλει τη Σλαβομακεδονική επιρροή στην περιοχή ως την κυρίαρχη, 

και ξένη προς τον Ελληνισμό . Έτσι διοργάνωναν τοπικές γιορτές με απόδοση 

τραγουδιών στη Σλαβομακεδονική γλώσσα, κατά τη διάρκεια του πανηγυριού του 

προφήτη Ηλία που για κάποιους παραπέμπει στην εξέργεση του Ίλιντεν86. Γίνονταν 

επεισόδια και έτσι απαγορεύτηκαν οι χοροί και τραγούδια. Το 2011 ήταν 1432 

κάτοικοι87.  

ΜΕΣΟΝΗΣΙ  

 

Η παλιά ονομασία του χωριού είναι Λάζενη, σύμφωνα με το Β.Δ. 28/4/1918 , 

ΦΕΚ.Α.66/1922 και μετονομάστηκε σε Μεσονήσι. Βρίσκεται σε απόσταση 6 

χιλιομέτρων από την πόλη της Φλώρινας και έχει 227 κατοίκους σύμφωνα με την 

απογραφή του 2001. Το Μεσονήσι μέχρι την αναγνώριση του ως ξεχωριστή κοινότητα, 

                                                           
84  Πολιτικός Μορφωτικός σύλλογος Αμύντας Σκοπιάς, ιστορικό των 15 απαγχονισθέντων Ελλήνων 

πατριωτών από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 9 Αυγούστου 1943 . 
85 Προφορική μαρτυρία , Κυριακού Μαυροματίδη.   
86 Γ. Κολιόπουλος – Λεηλασία φρονημάτων, τόμος Β, εκδόσεις Βάνιας, Α΄ έκδοση, Θεσσαλονίκη 1995, 

σελ. 153.  

 
87 Σοφία Ηλιάδου Τάχου , Εξελλήνισις Ξενοφώνων : Όψεις της εκπαιδευτικής πολιτικής στη 

Μακεδονία το 1912 – 1936 , το παράδειγμα του νομού της Φλώρινας ,Κλειώ – Περιοδική έκδοση για 

τη Νεότερη Ιστορία , τ/ χ2 άνοιξη του 2006  , σελ.113 – 146 
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με το παραπάνω βασιλικό διάταγμα, υπάγονταν στην κοινότητα Αρμενοχωρίου. Το 

1928 αποσπάστηκε από το Αρμενοχώρι και εντάχθηκε στο Μεσονήσι και ο 

σιδηροδρομικός σταθμός Φλώρινας ( Δ. 11 / 6 / 1928 , ΦΕΚ.Α. 175/1928). Σύμφωνα 

με στατιστικά στοιχεία από το 1920 ως το 2001 ο πληθυσμός παρουσίασε τις εξής 

διακυμάνσεις:  

1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

13188 18989 57690 56891 80692 28793 27694 28895 22796 

 

Κατά το 1923 δεν αναφέρεται καθόλου η ύπαρξη Μουσουλμάνων στο χωριό. 

Αντίθετα, το 1926 ήρθαν οι προσφυγικοί πληθυσμοί από τον Καύκασο, 27 οικογένειες 

με 84 άτομα . Ο προσφυγικός πληθυσμός του Μεσονησίου , προέρχεται από την 

προσάρτηση του Σ.Σ. Φλώρινας. Το 1928 οι οικογένειες γίνονται 30 και 

περιλαμβάνουν 121 άτομα.      

Ο γεωργικός κλήρος μοιράστηκε στις 45 προσφυγικές οικογένειες και στις έξι 

γηγενείς κατά 13.366 τ.μ., αλλά η οριστική διανομή των κλήρων διαμορφώθηκε το 

1958. Έτσι, συνολικά μοιράστηκαν 894 στρέμματα και 837 τ.μ. σε γενικό σύνολο 1318 

στρεμμάτων και 285 τ.μ. του αγροκτήματος.  

Το σχολείο του χωριού ιδρύθηκε το 1920 και έγινε από διθέσιο τριθέσιο το 1940 

και υποβιβάστηκε από 3Θ σε 2Θ το 1954 και ξανά υπέστη νέα υποβίβαση από 2Θ σε 

1Θ το 1970.  

Ο σταθμός άνοιξε το 1894 και βρίσκεται μέσα στην αστική περιοχή του οικισμού. 

Η σιδηροδρομική αποτελεί διακλάδωση της γραμμής Θεσσαλονίκη - Μπίτολα. 

Το χωριό έχει δύο εκκλησίες, οι οποίες λειτουργούν εναλλάξ κάθε Κυριακή. Η μία 

είναι αφιερωμένη στον Άγιο Αθανάσιο και είναι η πιο παλιά. Θεωρείται η εκκλησία 

των ντόπιων, καθώς είχε χτιστεί  παλαιότερα απ’ τους ίδιους, πριν έρθουν οι 

πρόσφυγες. Η δεύτερη και νεότερη εκκλησία οικοδομήθηκε στις 25 Αυγούστου 

                                                           
88ELSTAT , Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας , 1921 , σελ. 312. 
89Ό.π. , Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος , 1935 , σελ. 362. 
90Ό.π. , 1950 , σελ. 398. 
91ELSTAT , Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος , 1955 , σελ. 179.  
92Ό.π. ,  1962 , σελ. 171.  
93Ό.π. , 1972 , σελ. 169. 
94Ό.π. ,  1982 , σελ. 177. 
95Ό.π. ,  1994 , σελ. 222. 
96Ό.π. , 2003 , σελ. 219. 
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1974,απ τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Φλώρινας, κ. Αυγουστίνο Καντιώτη, και 

θεωρείται η εκκλησία των Ποντίων αφού χτίστηκε με δική τους πρωτοβουλία και 

εράνους. Είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου, καθώς οι Έλληνες του Καρς 

που ήρθαν στο χωριό κατά το χρονικό διάστημα 1917-22,έφεραν μαζί τους την ιερή 

εικόνα της Παναγίας του Λάλογλη μια ιδιαίτερα ξακουστή εικόνα, όπου καμιά φορά 

οι προσκυνητές της ξεπερνούσαν σε αριθμό και αυτούς της Παναγίας Σουμελά στον 

Πόντο. Επίσης, έφεραν μαζί τους κι άλλα ιερά κειμήλια, όπως έναν χρυσοκέντητο 

Επιτάφιο και ψαλτήρια, τοποθετημένα σε μπαούλο. Το 2013 ιδρύθηκε στο χωριό 

πολιτιστικός σύλλογος με την ονομασία « Δρυάδες », ο οποίος αναλαμβάνει τη 

διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων, με αποκορύφωμα την αναβίωση του πανηγυριού 

του Δεκαπενταύγουστου. 

 

 ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ 

 

Ανήκει στον δήμο Φλώρινας, η παλιά ονομασία του ήταν Αρμένορο ή Άρμενορ 

και μετονομάστηκε σε Αρμενοχώρι σύμφωνα με το Β.Δ. 19/12/1918 , 

ΦΕΚ.Α.259/1918 . Ως το 1922 το Μεσονήσι αποτελούσε μέρος της κοινότητας 

Αρμενοχωρίου, οπότε δημιούργησε δική του κοινότητα( Β.Δ. 28/4/1922 , ΦΕΚ.Α. 66 / 

1922) . Ο ΣΣ Φλώρινας εντάχθηκε προσωρινά στο Αρμενοχώρι ( Δ. 26 / 1/ 1928 , 

ΦΕΚ.Α. 16/1928), στη συνέχεια όμως προσαρτήθηκε στη κοινότητα Μεσονησίου                          

( Δ. 11 / 6/ 1928 , ΦΕΚ.Α. 175/1928). Απέχει 670 μέτρα από την επιφάνεια της 

θάλασσας και 4,6 χλμ. από την πόλη της Φλώρινας. Σύμφωνα με την απογραφή του 

2011 οι κάτοικοι του χωριού είναι 966 και η σύστασή τους είναι ντόπιοι Μακεδόνες 

και Πόντιοι πρόσφυγες.  

 

Η εξέλιξη του πληθυσμού σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από το 1920 ως το 

2001 είναι η εξής  :  

1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 
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Το 1923 κατοικούσαν στο χωριό 6 οικογένειες Μουσουλμάνων με 40 άτομα και 

κατά το 1926 ήρθαν 36 οικογένειες Ποντίων από την Τραπεζούντα με 146 άτομα.  

Στις 86 γηγενείς οικογένειες και στις 41 προσφυγικές, παραχωρήθηκαν από 16 

στρέμματα. Η οριστική διανομή ολοκληρώθηκε το 1929 με τελικό σύνολο των 

εκτάσεων που μοιράστηκαν 11.317 στρέμματα και 985 τ.μ. καλλιεργούμενης γης. Οι 

κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Το χωριό 

διασχίζεται από τον ποταμό Σακουλέβα. 

Στο χωριό μπορεί κανείς να επισκεφτεί το Λαογραφικό Μουσείο, καθώς και τον 

οικισμό που ανακαλύφθηκε στη βορειοδυτική πλευρά του  χωριού και ανήκει στην 

πρώιμη εποχή του χαλκού. Επίσης ,το χωριό έχει αθλητικό σύλλογο(Ηρακλής),και 

πολιτιστικό σύλλογο , με τμήματα Λαογραφικής συλλογής(μουσείου),βιβλιοθήκης, 

διδασκαλίας παραδοσιακών χορών και επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Το χωριό επίσης 

έχει τρεις εκκλησίες αφιερωμένες αντίστοιχα στον Όσιο Ναούμ , στον Άγιο Αθανάσιο 

(1919)  και στη γέννηση της Θεοτόκου (1967). 

 

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ  

 

Η παλιά ονομασία του ήταν Πετοράκι ή Πετοράτσι=λιβάδι (Δ. 10/3/1928, 

ΦΕΚ.Α.48/1928). Προήλθε από την κοινότητα Ιτέας και μετονομάστηκε σε Τριπόταμο 

με το Δ. 19 / 7 / 1928 ΦΕΚ.Α. 156 /1928. Οι πληθυσμοί του χωριού εξελίχθηκαν από 

το 1920 ως το 2011 ως εξής :  

 

                                                           
106ELSTAT , Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας , 1921 , σελ. 312.  
107Ό.π. , Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας , Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος , 1935 , σελ. 363.  
108Ό.π. , ΄΄ , 1950 , σελ. 399.  
109ELSTAT , Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος , 1955 , σελ. 180.  
110Ό.π. , ΄΄ , 1962 , σελ. 172. 
111Ό.π. , ΄΄ , 1972 , σελ. 169.  

1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

135106 319107 495108 483109 468110 404111 371112 355113 356114 
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Το 1923 δεν κατοικούσαν Μουσουλμάνοι στη κοινότητα, το 1926 έχουμε 

πρόσφυγες από τον Καύκασο ( 27 οικογένειες με 91 άτομα), διάφοροι , (3 οικογένειες 

με 23 άτομα ) , συνολικά 30 οικογένειες με 114 άτομα. Το 1928 οι οικογένειες αυτές 

έγιναν 34 με 140 άτομα .  

Ο γεωργικός κλήρος που παραχωρήθηκε σε 91 οικογένειες δε  μοιράστηκε εξίσου 

και η οριστική διανομή κλήρων διαμορφώθηκε το 1932 με τελικό σύνολο καθαρών 

διανεμηθεισών εκτάσεων 2698 στρέμματα. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό μέρος της 

Φλώρινας, στο λεκανοπέδιο της Λυγκηστίδας και απέχει 10 χλμ. από αυτήν. Έχει 

χτιστεί στη δεξιά όχθη του ποταμού Σακουλέβα. Όπως δείχνει και η ονομασία του, 

διασχίζεται από τρία ποτάμια: α) ο ποταμός Λύγκος ( Καρασού κατά τους Τούρκους 

που σημαίνει μαύρο ποτάμι και πηγάζει από τα Άλωνα),β)ο Γεροπόταμος ή Σετίντσκα 

Ρέκα =παλιό ρέμα, που πηγάζει από τη Δυτική πλευρά του όρος Βόρας, γ) ο ποταμός 

της Παλαίστρας ή Μπορέσκα Ρέκα, ο οποίος πηγάζει κάπου ανάμεσα στη Σιταριά και 

τη Βεύη. 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο πληθυσμός ανέρχεται στους 311 κατοίκους 

και είναι χτισμένος σε υψόμετρο 606 μέτρων. Από αναφορές σε Οθωμανικά κατάστιχα 

συμπεραίνουμε ότι κατοικήθηκε από τον 15ο αιώνα και με πρώτη την οικογένεια 

Πέτκου από την Υδρούσα. Αργότερα ήρθαν από το Μορίχοβο, Βεύη , Σκόπια και 

Σκοπό. Οι Τούρκοι μάλλον, δεν ζούσαν στο χωριό, αλλά στο Μοναστήρι και όριζαν 

κάποιον επιστάτη για τα τσιφλίκια τους. Οι ίδιοι επισκέπτονταν συχνά τα τσιφλίκια 

τους και μόνο το καλοκαίρι έμεναν στο χωριό. 
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Επειδή ήταν δύσκολη η ζωή ξενιτεύτηκαν στη Ρουμανία, Βουλγαρία, Μ. Ασία και 

αργότερα μετά το 1887 στην Αμερική. Σε όσους παρέμειναν στο χωριό δόθηκαν από 

τους Τούρκους μερικά στρέμματα γης, ενώ όσοι ξενιτεμένοι επέστρεψαν αγόρασαν 

χωράφια. Το χωριό περιήλθε οριστικά στο ελληνικό κράτος το 1913. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου πολέμου καταλήφθηκε από τους 

Βουλγάρους και το 1923 έφυγαν οι Τούρκοι. Το 1924 εγκαταστάθηκαν στο χωριό 

πρόσφυγες από τον Πόντο (Σαράφ του Καρς) και η ΕΑΠ έχτισε για αυτούς 10 σπίτια. 

Το 1926 εγκαταστάθηκαν επίσης στο χωριό 6 οικογένειες από Κορυτσά και Β. Ήπειρο. 

Αργότερα, το 1928 έγινε η διανομή των χωραφιών και το 1932 διανεμήθηκαν οι τίτλοι 

ιδιοκτησίας οικοπέδων. Οι κάτοικοι του χωριού συμμετείχαν και στη Μικρασιατική 

εκστρατεία και το 1940 στην άμυνα κατά των Γερμανών και στην Εθνική Αντίσταση. 

Το σχολείο ιδρύθηκε το 1913 και ανεγέρθηκε το 1952. Προήχθη από μονοθέσιο σε 

διθέσιο το 1937 , σε 3Θ το 1940 και υποβιβάστηκε σε 2Θ το 1955. Σήμερα το σχολείο 

δε λειτουργεί.  

Το χωριό έχει δύο εκκλησίες αφιερωμένες στον Άγιο Γεώργιο, μία παλιά (1832) και 

μια νέα. Το σχολείο λειτούργησε το 1914,ενώ το 1951 χτίστηκε νέο κτίριο. Οι κάτοικοι 

του χωριού ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία, τη γεωργία και το ψάρεμα 

ποταμίσιων ψαριών. Το 1950 πολλοί κάτοικοι έφυγαν για την Αυστραλία και το 1960 

για το Βέλγιο και τη Γερμανία. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι από τότε χωριό 

κατάγεται η χρυσή Ελληνίδα Ολυμπιονίκης ,στη Βαρκελώνη το 1992,η Βούλα 

Πατουλίδου. Στο χωριό συναντάμε τις εξής οικογένειες: Αθανασιάδη, Θεοδωρίδη, 

Κασκαμανίδη, Κατικαρίδη, Μιχαηλίδη, Πανίδη, Πατουλίδη και Παυλίδη. 

 

 

ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ 

 

Ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Κάτω Κλεινών, σύμφωνα με το διοικητικό 

σύστημα του Καποδίστρια. Βρίσκεται σε υψόμετρο 600 μέτρων και σύμφωνα με την 

απογραφή του 1991 έχει 112 κατοίκους. Ονομάστηκε Κάτω Καλλινίκη με το ΒΔ 10 

/3/1928 , ΦΕΚ . .Α. 48/1928. Η κοινότητα προήλθε από την κοινότητα Άνω 

Καλλινίκης. 
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Το χωριό απέχει 10 χιλιόμετρα από την πόλη της Φλώρινας και είναι χτισμένο σε 

υψόμετρο 600 περίπου μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. 

 Ο Πληθυσμός της από το 1920 ως το 2001 εξελίχθηκε ως εξής :  

 

 

Το χωριό δεν κατοικήθηκε ποτέ από Μουσουλμάνους και το 1926 ήρθαν 24 

οικογένειες Ποντίων με 81 άτομα. Σε αυτούς διανεμήθηκε κλήρος, αλλά όχι εξίσου. Η 

οριστική διανομή διαμορφώνεται το 1940: 3691 στρέμματα και 193 τ.μ. σε γενικό 

σύνολο 11.172 στρεμμάτων και 954 τ.μ. καλλιεργούμενης εκτάσεως του 

αγροκτήματος. Η εκκλησία του χωριού είναι ο Άγιος Δημήτριος, που υπάρχει από το 

1925.  

Σύμφωνα με την απογραφή του 1981,στο χωριό κατοικούσαν 112 άτομα, ενώ το 

1991 112 κάτοικοι. Με την τελευταία απογραφή του 2011,οι κάτοικοι του χωριού 

ανέρχονται  στους 85. 

 

 

 

ΠΕΤΡΕΣ  

 

Ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Αμυνταίου , και βρίσκεται σε υψόμετρο 581 μέτρων 

από την επιφάνεια της θάλασσας. Παλιά ονομασία Πέτερσκον ( Β.Δ. 19/12/1918 , 

ΦΕΚ.Α. 259/1918.). Μετονομάστηκε σε σύμφωνα με το Δ. 31/8/1926 , 

ΦΕΚ.Α.346/1926). Σύμφωνα με απογραφικά στοιχεία από το 1920 ως το 2001 έχουμε 

τις εξής διακυμάνσεις του πληθυσμού :   

1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 
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881124 712125 797126 789127 806128 588129 523130 509131 444132 

 

Στο χωριό το 1923 κατοικούσαν 9 οικογένειες Μουσουλμάνων με 400 άτομα και 

το 1928 ήρθαν 20 οικογένειες Θρακών με 89 άτομα, 13 οικογένειες Ποντίων με 53 

άτομα και 5 οικογένειες Μικρασιατών με 29 άτομα: σύνολο 38 οικογένειες με 171 

άτομα. Το 1928 οι οικογένειες γίνονται 32 με 151 μέλη. 

Ο γεωργικός κλήρος δε μοιράστηκε εξίσου στις 52 οικογένειες των προσφύγων. Η 

οριστική διανομή κλήρων διαμορφώνεται το 1965 με τελικό σύνολο καθαρών 

διανεμηθεισών εκτάσεων 1347 στρέμματα και 565 τ.μ. σε γενικό σύνολο 7346 

στρέμματα και 500 τ.μ. καλλιεργούμενων εκτάσεων του αγροκτήματος. Το σχολείο 

ιδρύθηκε το 1913 και η ανέγερση του έγινε το 1951 – 1956. Προήχθη από μονοθέσιο 

σε τριθέσιο ( ΦΕΚ 95/1935) και από τριθέσιο σε τετραθέσιο ( ΦΕΚ.167/1947) 

.Υποβιβάστηκε από 4Θ σε 3Θ ( ΦΕΚ 348/30/12/1955). 

Οι εκκλησίες του χωριού είναι αφιερωμένες στον Άγιο Νικόλαο                                                          

( αρχές 18ου αιώνα ) , στον Άγιο Γεώργιο ( 1895 ) και στον Άγιο Αθανάσιο ( 1731 )    

Έχει αρχαιολογικό χώρο της ελληνιστικής εποχής ( 323 – 31 π.Χ.) τον οποίο έχτισε ο 

Αντίγονος Γονατάς. Η πόλη απλώνονταν σε έκταση 15 – 20 εκτάρια και περιβαλλόταν 

από πώρινο τείχος. Περιλάμβανε κατοικίες και δημόσια κτίρια. Οι ανασκαφές άρχισαν 

το 1982 και συνεχίζονται ως σήμερα. Παραστατική έκθεση των ευρημάτων μπορούμε 

να βρούμε στο αρχαιολογικό μουσείο Φλώρινας, χτισμένο κοντά στη λίμνη των 

Πετρών.  

 

ΑΝΩΚΛΕΙΝΕΣ 

 

Γραφικό και καταπράσινο χωριό, που βρίσκεται σε υψόμετρο 630 μ. και απέχει 8 

χλμ. από την Φλώρινα, ανάμεσα στις κορυφές Στόμα και Μοναστηράκι. Η 
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καταπράσινη βλάστηση του χωριού οφείλεται στον Γεροπόταμο που το διασχίζει και 

του προσδίδει εξαιρετική ομορφιά.  

Η παλιά ονομασία του είναι Καβακλί, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το Καβακλί 

της Ανατολικής Ρωμυλίας. Ονομάστηκε Άνω Κλέστινα με το Β.Δ. 19/12/1918, 

ΦΕΚ.Α. 259 / 1918 και μετονομάστηκε σε Άνω Κλεινές με το Δ. 31/8/1926, 

ΦΕΚ.Α.346/1926. Με στατιστικά στοιχεία από το 1920 ως το 2011 ο πληθυσμός του 

χωριού διαμορφώθηκε ως εξής :  

1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

911133 584134 743135 656136 540137 267138 236139 207140 222141 

 

Το 1923 στο χωριό υπήρχαν 1470 οικογένειες με 896 άτομα και το 1926 72 

οικογένειες Θρακών με 297 άτομα, 13 οικογένειες Μικρασιατών με 54 άτομα, 4 

οικογένειες Ποντίων με 18 άτομα και διάφοροι άλλοι ( μία οικογένεια με 6 μέλη ). 

Συνολικά υπήρχαν 90 οικογένειες με 375 άτομα και το 1928 οι οικογένειες γίνονται 85 

με 371 άτομα. 

Στις 72 οικογένειες των προσφύγων και σε 2 οικογένειες των γηγενών δεν 

μοιράστηκε εξίσου ο γεωργικός κλήρος. Η οριστική διανομή κλήρων διαμορφώθηκε 

το 1964 με τελικό σύνολο διανεμηθεισών εκτάσεων 2556 στρέμματα και 566 τ.μ. σε 

γενικό σύνολο 3987 στρέμματα και 886 τ.μ. καλλιεργήσιμων εκτάσεων.  Το χωριό αυτό 

βρισκότανε στην περιοχή Μακρά Γέφυρα της Ανατολικής Θράκης, κοντά στο Σουφλί. 

Τον Οκτώβριου του 1922 135 οικογένειες ξεκίνησαν για την Ελλάδα και οι 42 από 

αυτές εγκαταστάθηκαν στο Διδυμότειχο και οι υπόλοιπες στο Σουφλί. Διώχτηκαν όμως 

από τους Σουφλιώτες, γιατί αυτοί φοβόντουσαν μήπως τα κοπάδια που είχαν φέρει μαζί 

τους οι Κοβακλιώτες, καταστρέψουν τα κουκούλια από τα οποία έβγαζαν το μετάξι. 

Στη συνέχεια εγκαθίστανται στο Δερβένι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο 

κατοικούνταν από Βουλγάρους, οι οποίοι έλειπαν στην εξορία που τους είχε στείλει το 
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ελληνικό κράτος. Όταν όμως επέστρεψαν το 1923, δημιουργήθηκε διαμάχη μεταξύ 

τους και οι Βούλγαροι σκότωσαν 5 παιδιά Κοβακλιωτών, τα οποία βοσκούσαν τα 

κοπάδια τους και στη συνέχεια έκλεψαν τα ζώα τους. Τότε έστειλαν εκπροσώπους στον 

υπουργό Γεωργίας Σιδέρη και αυτός τους προτείνει να εγκατασταθούν σε 3 χωριά της 

Φλώρινας: Άνω Κλεινές, Μελίτη, Τροπαιούχο. Έφτασαν στη Φλώρινα με 30 βαγόνια 

και ο νομάρχης δίνοντάς τους τρόφιμα τους κατεύθυνε προς τις Άνω Κλεινές. 

Αργότερα, πήραν τίτλους κυριότητας για τα σπίτια που ήταν τουρκικά και κλήρους από 

το κράτος.  

Στις Άνω Κλεινές ήρθαν και αρκετές οικογένειες από την Ανατολική Θράκη και 

την Κωνσταντινούπολη, καθώς και 3 οικογένειες Ποντίων (Δηλαβερίδη, Ματσκαλίδη, 

Ανδρεάδη ). Ακόμη ,εγκαταστάθηκε εκεί η οικογένεια Φερμάνη από το Μπούφι καθώς 

και άλλοι από το Παρόρι και το Κρατερό. Το 1925 πολλές οικογένειες έφυγαν πίσω 

στη Θράκη και εγκαταστάθηκαν στο πέπλο του Νομού Έβρου. Το 1926 χτίστηκε η 

εκκλησία του χωριού Αγία Τριάδα και υπάρχει επίσης και Μοναστήρι του Αγίου 

Προκοπίου.   

 

ΣΚΛΗΘΡΟ 

 

Ανήκει στον δήμο Αμυνταίου και απέχει 30 χλμ. από την Φλώρινα. Έχει υψόμετρο142 

682 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Η παλιά του ονομασία ήταν Ζέλενιτς ( 

Β.Δ. 19/12/1918, ΦΕΚ.Α. 259/1918) και μετονομάστηκε σε Σκλήθρο σύμφωνα με το 

Δ 20 / 8 / 1927, ΦΕΚ.Α.179/1927). Αρχικά, το Σκλήθρο απαρτίζονταν πέραν του 

ομώνυμου χωριού και από τους συνοικισμούς Αναργύρων και Λιμνοχωρίου, οι οποίοι 

αποσπάστηκαν και σχημάτισαν δικές τους κοινότητες το 1926 ( Δ. 16/6/1926 ,ΦΕΚ.Α. 

215 /1926) και το 1934 αντίστοιχα ( Δ. 18/7/1934,ΦΕΚ.Α. 295/1934),που στα Σλάβικα 

σημαίνει πράσινος τόπος. Το χωριό συστάθηκε το 1918 και το 1927 μετονομάστηκε σε 

Σκλήθρο, από το δέντρο Alnusglutinoza , που φυτρώνει δίπλα στα ρέματα της 

περιοχής. Στις αρχές του 20ου αιώνα κατοικούνταν από χριστιανούς και Τούρκους. 

Κάποτε ήταν το κεφαλοχώρι της περιοχής και είχε 4.500 κατοίκους. Σύμφωνα με 

στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας σημειώθηκαν οι εξής πληθυσμιακές μεταβολές 

από το 1920 έως το 2001.  
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Το 1923 υπήρχαν 170 οικογένειες Μουσουλμάνων με 1100 άτομα. Το 1926 

έχουμε 53 Μικρασιατικές οικογένειες με 269 άτομα, 23 οικογένειες Θρακών με 93 

άτομα, 10 οικογένειες Καυκασίων με 28 άτομα και 3 οικογένειες διαφόρων άλλων 

ατόμων με 15 άτομα. Συνολικά, υπήρξαν 89 οικογένειες προσφύγων στο χωριό με 405 

άτομα. Το 1928 οι οικογένειες γίνονται 87 με 379 μέλη. 

Ο γεωργικός κλήρος που δόθηκε σε 55 προσφυγικές οικογένειες και σε 18 

οικογένειες ντόπιων κατοίκων, δεν μοιράστηκε εξίσου. Η οριστική διανομή κλήρων 

έγινε το 1928 με τελικό σύνολο τον διανεμηθεισών εκτάσεων 3164 στρέμματα και 105 

τ.μ. σε γενικό σύνολο 6752 στρέμματα και 735 τ.μ. Οι κάτοικοι ασχολούνταν με το 

εμπόριο, τη βιοτεχνία, ήταν σιδεράδες, πεταλωτές, κρεοπώλες και ιδιοκτήτες μικρών 

ξενοδοχείων.. Ακόμη, στο χωριό υπήρχε αστυνομία, ταχυδρομείο και λαϊκή αγορά που 

λειτουργούσε κάθε Παρασκευή. Το 1919,λόγω της μεγάλης φτώχειας οι κάτοικοι 

μετανάστευσαν στη Ρουμανία, Αίγυπτο, Βάρνα, Αργεντινή, Αμερική, αλλά πολλοί 

επέστρεψαν και αγόρασαν χωράφια και οικόπεδα και έχτισαν νεοκλασικά σπίτια. 

Δυστυχώς, όμως, πολλοί από αυτούς ενώ ξαναέφυγαν με τη προοπτική να 

ξαναγυρίσουν, δεν τα κατάφεραν. Το 1891 έγιναν στο Σκλήθρο βίαια επεισόδια 

ανάμεσα σε εξαρχικούς και πατριαρχικούς κατοίκους με αφορμή τη χρήση των δύο 

εκκλησιών. Το 1912 το χωρίο ενσωματώθηκε στο Ελληνικό κράτος. Είκοσι κάτοικοι 

του Σκλήθρου πολέμησαν στη μικρασιατική εκστρατεία και πολλοί σκοτώθηκαν. Το 

1922, με την ανταλλαγή των πληθυσμών, έφυγαν από το χωριό 1000 περίπου Τούρκοι 

και ήρθαν 200 – 300 Έλληνες από τη Μ. Ασία ( Αρτάκη, Σαρίκειο ) και από την 

Ανατολική Θράκη ( περιοχή Κωνσταντινούπολης ).  

                                                           
143ELSTAT , Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας , 1921 , σελ. 313.  
144Ό.π. , Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας , Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος , 1935 , σελ. 363.  
145Ό.π. ,  1950 , σελ. 399.  
146Ό.π. , Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος , 1955 , σελ. 180. 
147Ό.π. , 1962 , σελ. 172.  
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Χαρακτηριστικό του χωριού είναι ο μεγάλος ξενιτεμός, αφού λόγω της οικτρής 

κατάστασης της χώρας μετά τον Εμφύλιο, πολλοί έφυγαν για τον Καναδά και την 

Αυστραλία και πολλοί λιγότεροι για την Ευρώπη. Για παράδειγμα, στην περιοχή του 

Τορόντο, ζουν 1500 άτομα. Επίσης, οι κάτοικοι έφυγαν από το χωριό το 1970, εξαιτίας 

μιας εταιρίας που ήθελε να δημιουργήσει τεχνητή λίμνη και έτσι πολλοί κάτοικοι 

φοβήθηκαν για τις περιουσίες τους κι έφυγαν στο εξωτερικό ή σε άλλες πόλεις της 

Ελλάδας. Τελικά, ούτε λίμνη έγινε και το χωριό άδειασε. Σήμερα, οι κάτοικοι 

ασχολούνται με την γεωργία και την κτηνοτροφία ή ψαρεύουν κοντά σε έναν κοντινό 
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καταρράκτη. Επίσης, δίπλα στο χωριό υπάρχει το πανέμορφο δάσος Κουρί. Επίσης στο 

χωριό εκτός από το δημοτικό σχολείο , λειτούργησε και νυχτερινό σχολείο152.  

Το χωριό έχει 3 εκκλησίες: Αγίου Γεωργίου που χτίστηκε το 1867, Ζωοδόχου 

Πηγής, όπου στην ομώνυμη γιορτή γίνεται πανηγύρι και της Αγίας Παρασκευής. Μία 

τέταρτη εκκλησία είναι του Αγίου Δημητρίου, που βρίσκεται στα νεκροταφεία. 

 

ΝΙΚΗ 

Η Νίκη ανήκει στη δημοτική κοινότητα Κάτω Κλεινών. Βρίσκεται σε υψόμετρο 

599 μέτρα. Στα Ρωμαϊκά χρόνια τριγύρω από το χωριό υπήρχε ο λυγκηστικός βάλτος. 

Ονομαζόταν Νεγοτσάνι που σημαίνει μέσα στα έλη. Κατά τη διάρκεια των Βυζαντινών 

χρόνων υπήρξε σημαντικός οικισμός, ενώ κατά την Τουρκοκρατία στο χωριό 

εγκαταστάθηκαν και Αλβανοί, οι οποίοι αργότερα έφυγαν στο Μοναστήρι. 

Κατοικούσαν κατά το 1980, 80 οικογένειες Ελλήνων. Κατά τη διάρκεια του 

Μακεδονικού Αγώνα πολλοί κάτοικοι του χωριού εντάχθηκαν στο σώμα του Παύλου 

Ρακοβίτη  και οι κάτοικοι βοηθούσαν τον ελληνικό στρατό στον Αγώνα. Κατά τον 

πρώτο παγκόσμιο πόλεμο πολλοί κάτοικοί της ξενιτεύτηκαν και πολλοί κάτοικοι της 

συμμετείχαν στην Μικρασιατική εκστρατεία. 

Πιο συγκεκριμένα οι πληθυσμιακές διακυμάνσεις του χωριού από το 1920 ως το 

2001 έχουν ως εξής : 

 

  

 

 

                                                           
152 Φλώρινα : Πύλη των Βαλκανίων , Αξονική Τομογραφία , Ι. Σ. Κολιόπουλος – Ι. Μιχαηλίδης ( επιμ.) , 
Θεσσαλονίκη , 2007 , σελ. 152. 
153ELSTAT , Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας , 1921 , σελ. 314.  
154Ο.π. , Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας , Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος , 1935 , σελ. 362.  
155Ό.π. ,  1950 , σελ. 398. 
156Ό.π. , Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος , 1955 , σελ. 179. 
157Ό.π. ,  1962 , σελ. 171. 
158Ό.π. ,  1972 , σελ. 169. 
159Ό.π. ,  1982 , σελ. 177. 
160Ό.π. , 1994 , σελ. 222. 
161Ό.π. , 2003 , σελ. 219. 
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Στα χρόνια του Φιλίππου Β’ αποτέλεσε σπουδαίο στρατιωτικό κέντρο. Επίσης, το 

χωριό δέχτηκε πολλές επιδρομές Βουλγάρων κομιτατζήδων αλλά τους απέκρουαν και 

γλίτωναν τη χώρα από τις επιθέσεις των Βουλγάρων. Η εκκλησία του χωριού είναι η 

εκκλησία των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και υπάρχει και η εκκλησία του Αγίου 

Νικολάου, που χτίστηκε το 1935 στον ρυθμό της τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής. Από 

αυτήν σώζονται το τέμπλο και οι τοιχογραφίες. Έχει δημοτικό σχολείο που ιδρύθηκε 

το 1900 αλλά δεν λειτουργεί τώρα, καθώς και αγροτικό παιδικό σταθμό που ιδρύθηκε 

το 1960.Το 1950 λειτούργησε το σπίτι του παιδιού για εφήβους. Χαρακτηριστικό είναι 

το τελωνείο που χτίστηκε με διεθνείς προδιαγραφές γύρω στο 2011.Ο μεθοριακός 

σταθμός της Νίκης κατασκευάστηκε τα έτη 1957-1958 και περιλάμβανε τον έλεγχο 

διαβατηρίων ,το τελωνείο και το γραφείο τουριστικών πληροφοριών. 

 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

Παλιά ονομασία Ρούδνικ Δ.16-6-1926,ΦΕΚ.Α.215/1926. Αργότερα, με το 

διάταγμα του 1928(Δ.19/7/1928,ΦΕΚ.Α.156/1928) μετονομάστηκε σε Αναργύρους. 

Ως ξεχωριστή κοινότητα αναγνωρίσθηκαν με το Δ.24-8-1931,ΦΕΚ301/1931,καθώς 

μέχρι τότε αποτελούσε μέρος της κοινότητας Σκλήθρου. Σήμερα. ανήκει στη Δημοτική 

κοινότητα Αετού και όλα μαζί στον δήμο Αμυνταίου. Είναι χτισμένο σε υψόμετρο 619 

μέτρων και βρίσκεται σε απόσταση 44 χιλιομέτρων από την πόλη της Φλώρινας. 

Σύμφωνα με απογραφές απ’ το 1920 ως το 2001 ο πληθυσμός παρουσιάζει τις εξής 

διακυμάνσεις: 

1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

133162 341163 475164 466165 510166 352167 406168 461169 498170 
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Το 1923 ο μουσουλμανικός πληθυσμός ανέρχεται στα 23 άτομα(6 

οικογένειες),ενώ το 1926 οι πρόσφυγες ανέρχονται στα 121 άτομα(37 οικογένειες).Πιο 

συγκεκριμένα υπήρχαν 36 οικογένειες Καυκασίων με 118 άτομα, και μια οικογένεια 

Ποντίων με 3 μέλη. Το 1928 οι οικογένειες έγιναν 60 με 214 μέλη. 

Ο γεωργικός κλήρος που δόθηκε σε 70 οικογένειες δε μοιράστηκε εξίσου. Η 

οριστική διανομή κλήρων διαμορφώθηκε το 1974 με τελικό σύνολο καθαρών 

διανεμηθεισών εκτάσεων 1.168στρέμματα σε γενικό σύνολο 4.073 στρέμματα και 147 

τ.μ. καλλιεργούμενων εκτάσεων του αγροκτήματος. 

Το σχολείο ιδρύθηκε το 1913 και προάχθηκε από 1/θ σε 3/θ (ΦΕΚ 167/8-12-1947) 

Πολιούχοι του χωριού είναι οι Άγιοι Ανάργυροι στους οποίους είναι αφιερωμένη 

η ομώνυμη εκκλησία. Δυστυχώς, το χωριό απ’ το 2003 είχε αρχίσει να παρουσιάζει 

τάση δημιουργίας ρηγμάτων, λόγω των ορυχείων της Δ.Ε.Η. και πριν δυο περίπου 

χρόνια δημιουργήθηκε τεκτονικό ρήγμα που διέρχεται παράλληλα με τον επαρχιακό 

δρόμο, μέσα απ’ το χωριό, με κατεύθυνση από ΝΔ προς ΒΑ, μήκους περίπου 10 

χιλιομέτρων. Ρωγμές παρατηρήθηκαν στην τοιχοποιία ορισμένων σπιτιών και 

αποθηκών του χωριού. Έτσι, το Υπουργείο  Περιβάλλοντος πρότεινε την αναγκαστική 

απαλλοτρίωση και μετεγκατάσταση του οικισμού. Σήμερα έχουν απομείνει ελάχιστες 

οικογένειες, κυρίως ηλικιωμένοι και αλλοδαποί, οι οποίοι νοικιάζουν εκεί. 

 

ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ 

 

Παλιά ονομασία Μαχαλάς σύμφωνα με το ΒΔ 19/12/1918,ΦΕΚ.Α. 

259/1918.Μετονομάστηκε σε Τροπαιούχος (Δ.2-2-1929,ΦΕΚ.Α40/1929). Βρίσκεται 

σε υψόμετρο 685 μ. και απέχει  από την πόλη της Φλώρινας περίπου 6 χιλιόμετρα. 

Η εξέλιξη του πληθυσμού απ’ το 1920 μέχρι το 2001 είναι η εξής :  

1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 
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450171 430172 665173 664174 552175 410176 382177 359178 371179 

 

 

Οι Μουσουλμάνοι ανέρχονταν κατά το 1923 στα 350 άτομα ( 97 οικογένειες ), ενώ 

οι προσφυγικοί πληθυσμοί το 1926 ανέρχονταν στις 60 οικογένειες με 262 άτομα, ενώ 

το 1928 έγιναν 50 οι οικογένειες με 213 άτομα. Υπήρχαν Καυκάσιοι ( 30 οικογένειες 

με 110 άτομα ), 12 οικογένειες Μικρασιατών με 51 άτομα  και  18 οικογένειες Θρακών 

με 101 άτομα. 

Το 1924 όλοι οι κάτοικοι του χωριού αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν και το 

κράτος έφερε πρόσφυγες χριστιανούς από τον Καύκασο, τη Θράκη και τη Μ. Ασία. 

Επίσης, την ίδια χρονιά κατέφθασαν για μόνιμη διαμονή στο χωριό Μακεδόνες από τα 

γειτονικά χωριά οι οποίοι θεωρούνταν ανθέλληνες ή ρευστών φρονημάτων. Ο 

εμφύλιος πόλεμος δεν επηρέασε καθόλου το δημογραφικό καθεστώς του χωριού. 

Σύμφωνα με τον Πελαγίδη έγινε μικτός οικισμός, καθώς έφυγαν 97 οικογένειες 

μουσουλμάνων και ήρθαν 60 προσφυγικές οικογένειες: 18 από τη Θράκη, 12 από τη 

Μ. Ασία και 30 από τον Καύκασο. 

Στους 75 πρόσφυγες δόθηκαν από 30 στρέμματα και από 17.682 τ.μ. σε 43 

γηγενείς οικογένειες. Η οριστική διανομή κλήρων διαμορφώνεται το 1935 με τελικό 

σύνολο καθαρών διανεμηθεισών εκτάσεων 3559 στρέμματα και 889 τ.μ., σε γενικό 

σύνολο 5985 στρέμματα και 983 τ.μ. καλλιεργούμενων εκτάσεων του αγροκτήματος  

Το σχολείο ιδρύθηκε το 1918 και ανεγέρθηκε το 1932. Προάχθηκε από 1/Θ σε 2/Θ 

( ΦΕΚ 95/17-2-1936) . Στη συνέχεια προάχθηκε σε 3/Θ ( ΦΕΚ 451 / 21 – 10 – 1939 ) 

για να υποβιβαστεί σε 2/Θ σύμφωνα με το ΦΕΚ 674/29-9-1970 ). Οι εκκλησίες του 

χωριού είναι του Αγίου Γεωργίου η παλιά, από το 1919 και του Αγίου Γεωργίου η νέα, 

παρεκκλήσι 1952.  
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ΣΚΟΠΙΑ 

 

Παλιά ονομασία Άνω Νεβόλιανη σύμφωνα με το ΒΔ 

19/12/1918,ΦΕΚ.Α.259/1918. Αργότερα με το Δ.19-7-1928,ΦΕΚ.Α.156/1928 

μετονομάστηκε σε Σκοπιά. Πιθανολογείται ότι δημιουργήθηκε κατά τη βυζαντινή 

εποχή και μάλιστα προς το τέλος της. Η μάστιγα των ληστρικών επιδρομών που 

δέχονταν οι κάτοικοι από αυτούς που πήγαιναν προς τα Γιάννενα και την Καστοριά 

έκανε επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας2 νέων οικισμών, όπου και μεταφέρθηκαν οι 

κάτοικοι. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας οι Τούρκοι δημιούργησαν δικό τους 

μαχαλά και έχτισαν τζαμί, το οποίο καταστράφηκε το 1928. Την περίοδο της 

ανταλλαγής πληθυσμών έφυγαν από το χωριό 59 μουσουλμανικές οικογένειες και 

εγκαταστάθηκαν 25 προσφυγικές και πιο συγκεκριμένα 3 οικογένειες από τη  την 

περιοχή της Θράκης και 22 από τη Μικρά Ασία. Ο πληθυσμός από το 1920-2001 

κυμάνθηκε ως εξής : 

 

Οι μουσουλμανικές οικογένειες του 1923 ανέρχονταν στις 59,με 350 άτομα, ενώ 

οι προσφυγικές το 1926 ήταν 25 οικογένειες με 105 άτομα. Οι 22 οικογένειες ήταν 

Μικρασιάτες και περιλάμβαναν 89 μέλη και οι τρεις οικογένειες ήταν Θράκες με 16 

άτομα. Το 1928 οι οικογένειές των προσφύγων έγιναν 20 και περιλάμβαναν 121 άτομα. 

Οι γεωργικοί κλήροι που παραχωρήθηκαν σε 91 οικογένειες δε μοιράστηκαν 

εξίσου. Η οριστική διανομή κλήρων διαμορφώθηκε το 1929 και οι διανεμηθείσες 

εκτάσεις ήταν 1897 στρέμματα και 782 τ.μ. , σε γενικό σύνολο 2.696 στρ και 312 τ.μ. 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων . 
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Το 1913 το σχολείο ιδρύθηκε και ανεγέρθηκε το 1938 ως μονοθέσιο. Με απανωτά 

ΦΕΚ από το 1912-1936 προάχθηκε και έγινε 6/Θ. Στη συνέχεια υποβιβαζόταν διαρκώς 

από το 1954-1973, όπου έφτασε τους 2 δασκάλους. Σήμερα το σχολείο δεν λειτουργεί. 

Οι εκκλησίες που υπάρχουν στο χωριό είναι της κοιμήσεως της Θεοτόκου το 

1910,της Αγίας Παρασκευής(1832),του Προφήτη Ηλία(1910) και του Αγίου 

Νικολάου(17ος-18ος αι.). 

Τα τελευταία χρόνια αξιόλογη είναι η δράση του πολιτιστικού συλλόγου                                 

« Αμύντας » , ο οποίος ασχολείται με τη διάσωση της  πολιτιστικής κληρονομιάς του 

χωριού και την κατά το δυνατό  αναβίωσή της. 

 

 

ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

Βρίσκεται στα βόρεια του νομού Φλώρινας και πολύ κοντά στα σύνορα με το 

κρατίδιο των Σκοπίων. Απέχει δώδεκα χιλιόμετρα απ’ τη Φλώρινα και συνορεύει 

ανατολικά με τις κοινότητες του Νέου Καυκάσου και Άνω Καλλινίκης ,δυτικά με τις 

κοινότητες Παρορίου και Αγίας Παρασκευής , βόρεια με την κοινότητα Νίκης και 

νότια με τις Κάτω Κλεινές. 

Η παλιά του  ονομασία ήταν Κλαμπούτσιτσα , ( ΒΔ 19 / 12 / 1918 , ΦΕΚ.Α. 259 / 

1918 και μετονομάστηκε σε Πολυπλάτανο με το Δ. 31 / 8 / 1926 , ΦΕΚ.Α. 364/1926). 

που στα ρουμανικά σημαίνει  « βγάζει φουσκάλες και αφρό σε νερό » , ίσως γιατί 

υπήρχε στο χωριό πηγή ξινού νερού. Βρίσκεται στην Παλιά τοποθεσία του 

Λυγκηστικού κάμπου , όπου τα νερά σκέπαζαν όλη την περιοχή. Δεν γνωρίζουμε πότε 

χτίστηκε, αλλά γνωρίζουμε ότι χτίστηκε στην τοποθεσία Γκεραμνίτσα, 

βορειοανατολικά του σημερινού χωριού. Η συνολική έκταση του χωριού είναι 9.273 

τ.μ. και ο πληθυσμός είναι 360 κάτοικοι.  

Επειδή όμως δεχόταν πολλές επιδρομές, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να 

μετακινηθούν πιο δυτικά, κοντά στα βουνά. Το χωριό άλλαξε τοποθεσία 2 με 3 φορές. 

Στη σημερινή τοποθεσία εγκαταστάθηκαν γύρω στο 1550. Οι Τούρκοι ήρθαν στο 

χωριό το 1383 και έφυγαν το 1912, μετά από 529 χρόνια. Πριν από τους Τούρκους 
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κυρίαρχοι του χωριού ήταν οι Σέρβοι, οι οποίοι ήρθαν το 1275 και έμειναν 108 χρόνια. 

Από το 1920 ως το 2001 έχουμε τις εξής απογραφές πληθυσμού:  

 

                   

Στις 48 οικογένειες προσφύγων και των τριών γηγενών δεν μοιράστηκε εξίσου ο 

κλήρος. Η οριστική διανομή κλήρων διαμορφώθηκε το 1932: 1762 στρέμματα και 145 

τ.μ. των διανεμηθεισών εκτάσεων του αγροκτήματος.  

Δυστυχώς, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ο Πολυπλάτανος υπέφερε από το 

παιδομάζωμα, όπου με διαταγή του Σουλτάνου στρατιώτες περικύκλωναν τα χωριά και 

οι κάτοικοι έπρεπε να τα παρουσιάσουν στον Αγά, ο οποίος επέλεγε τα πιο 

καλοκαμωμένα, ηλικίας από 7 έως 14 ετών. Τις μέρες αυτές επικρατούσε θρήνος στο 

χωριό.  

Επίσης πλήρωναν τον φόρο της δεκάτης και τον κεφαλικό φόρο. Η αναγνώριση 

της κοινότητας Κλαμπούτσιτσας έγινε μετά τους πρώτους βαλκανικούς πολέμους και 

τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο σύμφωνα με το ΦΕΚ Β.Δ. 19 – 12 – 1918    ΦΕΚ 

529/1918 στις 31 / 8 / 1926 μετονομάστηκε σε Πολυπλάτανος , όπου για την ονομασία 

του ισχύουν δύο εκδοχές. Η μια ισχυρίζεται ότι το χωριό είχε πολλά πλατάνια και η 

άλλη ότι οι Πόντιοι πρόσφυγες που ήρθαν προέρχονταν από την περιοχή Πλατάνων 

του Πόντου.   

Το σχολείο του χωριού λειτούργησε το 1925 και βρισκόταν στο συνοικισμό των 

ντόπιων. Ιδρύθηκε το 1920. Προήχθη σε διθέσιο ( ΦΕΚ.365 / 8/11/1930 ), σε 3/Θ ( 

ΦΕΚ 95 / 17 /2 / 1936 ), σε 4 Θ ( ΦΕΚ.376 /20/10/1940 ) και υποβιβάστηκε σε 3Θ ( 

ΦΕΚ 674/26 / 9 /1974 ) και σε 2Θ με το ΦΕΚ τ. Β. 1309 / 1 / 11/ 1973). Το σχολείο δε 

λειτουργεί σήμερα.  Δυστυχώς δε σώζονται στοιχεία για το εκπαιδευτικό και μαθητικό 

δυναμικό για τα έτη 1925-1950 .Δυστυχώς έπαψε να λειτουργεί τα τελευταία χρόνια. 

                                                           
189ELSTAT , Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας , 1921 , σελ. 313.  
190ELSTAT , Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας , Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος , 1935 , σελ. 363. 
191Ό.π. , 1950 , σελ. 399. 
192ELSTAT , Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος , 1955 , σελ. 179.  
193Ό.π. , 1962 , σελ. 172.  
194Ό.π. , 1972 , σελ. 169. 
195Ό.π. , 1982 , σελ. 178. 
196Ό.π. , 1994 , σελ. 222.  
197Ό.π. , 2003 , σελ. 209. 

1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

628189 969190 969191 932192 755193 477194 428195 369196 389197 
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Οι εκκλησίες του χωριού είναι αφιερωμένες στη κοίμηση της Θεοτόκου ( 1800 ) όπου 

γίνεται και το πανηγύρι του χωριού και στον Άγιο Αθανάσιο.  

 

 

 

ΑΜΜΟΧΩΡΙ 

 

Η παλιά ονομασία του είναι Πεσοσνίτσα ( ΒΔ 19 / 12 / 1918 , ΦΕΚ.Α. 259/1918). 

Μετονομάστηκε σε Αμμοχώρι με το Δ. 20 / 8 / 1927, ΦΕΚ.Α.295 / 1934. Μέχρι το 

1920 η Λεπτοκαρυά ήταν τμήμα του Αμμοχωρίου, οπότε σχημάτισε δική της κοινότητα 

( ΒΔ 18 / 2/ 1920 , ΦΕΚ.Α. 74 / 1920).  

Η πληθυσμιακή μεταβολή από το 1920 ως το 2001 έχει ως εξής:  

1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

790198 1092
199 

1508
200 

1582
201 

1510
202 

1310
203 

1362
204 

1600
205 

1294
206 

 

Το 1923 υπήρχαν 60 άτομα Μουσουλμάνων, και το 1926 ήρθαν 29 οικογένειες 

προσφύγων με 107 άτομα, 17 οικογένειες Καυκασίων με 61 άτομα και δύο οικογένειες 

Μικρασιατών με 4 άτομα. Συνολικά, υπήρχαν 48 οικογένειες προσφύγων με 172 άτομα 

και το 1928 οι οικογένειες έγιναν 49 με 195 άτομα. Στους πρόσφυγες παραχωρήθηκαν 

από 28800 τ.μ. κλήρου. Η τελική διανομή έγινε το 1932 , όπου δόθηκαν 6077 

στρέμματα και 696 τ.μ. σε γενικό σύνολο 13858 στρεμμάτων και 66 τ.μ. 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων του αγροκτήματος. Το σχολείο ιδρύθηκε το 1912 και 

ανεγέρθηκε το 1950. Προήχθη σε 5Θ ( ΦΕΚ.451 / 21 / 10 /1939) , σε 6Θ ( ΦΕΚ .376/ 

26 / 10 /1940 ) σε 7Θ ( ΦΕΚ.289/1/10/1977) και υποβιβάστηκε σε 5Θ ( ΦΕΚ 

.303/16/12/1954) . Σήμερα το σχολείο λειτουργεί κανονικά.  

                                                           
198ELSTAT , Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας , 1921 , σελ. 314. 
199ELSTAT , Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας , Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος , 1935 , σελ. 360. 
200Ό.π. , 1950 , σελ. 395. 
201ELSTAT , Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος , 1955 , σελ. 178. 
202Ό.π. , 1962 , σελ. 171. 
203Ό.π. , 1972 , σελ. 168. 
204Ό.π. , 1982 , σελ. 177. 
205Ό.π, 1994 , σελ. 221. 
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Οι εκκλησίες του χωριού είναι αφιερωμένες στον Άγιο Γεώργιο ( 1930 ), στον 

Άγιο Νικόλαο ( 1860 ) και στον Άγιο Αθανάσιο . 

 

 

ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ 

 

Η παλιά ονομασία του είναι Νεοκάζη σύμφωνα με το ΒΔ 19/12/1918 , ΦΕΚ.Α.259 

/1918 και μετονομάστηκε σε Νεοχωράκι σύμφωνα με το Δ. 19/7/1928 

ΦΕΚ.Α.156/1928. 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία ο πληθυσμός από το 1920 ως το 2001 κυμάνθηκε 

ως εξής:  

1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

486207 585208 828209 654210 787211 632212 634213 635214 593215 

 

 

Το 1923 οι Μουσουλμανικοί πληθυσμοί περιλάμβαναν 26 οικογένειες με 130 

άτομα και οι προσφυγικοί πληθυσμοί που ήρθαν κατά το 1926, περιλάμβαναν 29 

οικογένειες Καυκασίων με 100 άτομα και 2 οικογένειες Μικρασιατών με 11 άτομα 

δηλαδή συνολικά υπήρχαν 31 οικογένειες προσφύγων με 111 άτομα.  

Στις 36 προσφυγικές οικογένειες αλλά και στις 61 οικογένειες των γηγενών 

παραχωρήθηκαν από 45 στρέμματα. Η οριστική διανομή των κλήρων διαμορφώθηκε 

το 1929 με σύνολο των εκτάσεων που μοιράστηκαν 3927 στρέμματα σε γενικό σύνολο 

9529 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων του αγροκτήματος.  

Η εκκλησία του χωριού είναι ο Άγιος Αθανάσιος.  

 

                                                           
207ELSTAT , Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας , 1921 , σελ. 314. 
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Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

Ο Νομός αποτελεί έναν από τους ακριτικότερους νομούς της Μακεδονίας και πιο 

συγκεκριμένα του δυτικού τμήματός της, το οποίο παλιότερα περιλάμβανε δύο μόνο 

νομούς, της Κοζάνης και της Φλώρινας. Μεταγενέστερα προστέθηκαν οι άλλοι δυο 

νομοί(Γρεβενών, Καστοριάς) κι έτσι έλαβε τη μορφή που έχει σήμερα. 

Στη Δ. Μακεδονία στράφηκαν οι πολιτικοί παράγοντες της εποχής, για τους δικούς 

τους λόγους, προκειμένου να αποκαταστήσουν τα πλήθη των προσφύγων που 

κατέφθασαν αθρόα στον ελληνικό χώρο, μετά τη μικρασιατική τραγωδία, σύμφωνα με 

τη συνθήκη της Λοζάνης. Ο χώρος της Δ. Μακεδονίας επιλέχτηκε, αρχικά λόγω της 

ύπαρξης πολλών  εγκαταλελειμμένων εκτάσεων γης (τσιφλικιών) ,που ανήκαν στο 

δημόσιο είτε σε ιδιώτες. Τα δημόσια κτήματα ανέρχονταν στις 167.000 στρέμματα και 

αποτελούσαν περιουσία του οθωμανικού δημοσίου, τα οποία παρέλαβε η ΕΑΠ. Τα 

ιδιωτικά, ήταν κτήματα Μουσουλμάνων, τα οποία αγόρασαν Έλληνες. Συγκεκριμένα, 

αναχώρησαν 2762 μουσουλμανικές οικογένειες, δηλαδή 14320 άτομα216.). Επίσης, 

υπήρχε και μια Τρίτη κατηγορία κτημάτων, που είχαν εγκαταλειφθεί από τους 

μουσουλμάνους ιδιοκτήτες τους κατά την ανταλλαγή. Συνολικά, στη Μακεδονία 

καταγράφηκαν 818 τσιφλίκια, αριθμός που δικαιολογεί την επιλογή του κράτους για 

τις προσφυγικές εγκαταστάσεις στο χώρο της, αφού συνολικά στον ελλαδικό χώρο 

υπήρχαν 2.259. 

Η ΕΑΠ ανέθεσε στη Γενική Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας να αναλάβει την 

ανέγερση επιπλέον εκατό σπιτιών στον αστικό συνοικισμό της Φλώρινας , 

προσφέροντας 3.870.000 δραχμές217.  

Τα τέσσερα εποικιστικά γραφεία της Δ. Μακεδονίας (Φλώρινας, Καστοριάς, 

Πτολεμαΐδας και Κοζάνης) ανέλαβαν την αποκατάσταση των προσφυγικών 

πληθυσμών, που προέρχονταν από τη Μ. Ασία, την Ανατολική Θράκη, τον Καύκασο. 

Έτσι η πληθυσμιακή σύνθεση της Μακεδονίας κατά το 1924 είχε ως εξής: Έλληνες = 

1.277.000, Βουλγαρίζοντες=77.000, Μουσουλμάνοι=2.000 και διάφοροι άλλοι= 

                                                           
216ΕΠΑΡΧΊΑ Φλωρίνης, στατιστικά του 1923 
217 Ευστάθιος Πελαγίδης ,  Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία,  Εκδόσεις : 

Αδερφοί Κυριακίδη , Θεσσαλονίκη , 1994 , σελ. 159. 
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91.000. Σύνολο =1.447.000218,ενώ σύμφωνα με τον Πελαγίδη219 το 1928 υπήρχαν 3159 

οικογένειες δηλαδή 12463 άτομα. Το 1922 ήρθαν στο νομό 3.476 πρόσφυγες και 

.Συνολικά, ως το 1928 ήρθαν 12.463 άτομα. Οι πρόσφυγες προέρχονταν από τη Θράκη 

(733 οικογένειες) ,τη Μ. Ασία (728 οικογένειες) ,Πόντιοι από τον Καύκασο (778 

οικογένειες) και από άλλες περιοχές (22 οικογένειες). 

Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις στο νομό Φλώρινας ανέρχονταν στις 15.755,ενώ οι 

καλλιεργούμενες στις 6.535 και οι διαθέσιμες στις 9.200.  

Για την αντιμετώπιση των πρώτων στοιχειωδών αναγκών των προσφύγων 

ιδρύθηκε η «Επιτροπή Περιθάλψεως Τραυματιών Εφέδρων και                                               

Εξευρέσεως Εργασίας  »,  με πρόεδρο το Νομάρχη και οι επίτροποι  σε συνεργασία με 

τις αρχές προχώρησαν σε επίταξη οθωμανικών σπιτιών, παρόλο που δημιουργούνταν 

και τεχνητή κρίση στέγης για την αποτροπή της επίταξης δωματίων. Το φαινόμενο της 

άρνησης των ντόπιων κατοίκων να προσφέρουν στέγη στους πρόσφυγες. επικρίθηκε 

από την εφημερίδα « Εμπρός »220. Ο χειμώνας του 1922 ήταν βαρύς. Στους πρόσφυγες 

μοιράζονταν κλινοσκεπάσματα, τρόφιμα, σκεύη μαγειρικής και είδη πρώτης ανάγκης. 

Σχετικά με την αστική αποκατάσταση των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στο 

νομό Φλώρινας γνωρίζουμε τη δημιουργία προσφυγικού οικισμού στην πόλη της 

Φλώρινας και αγροτικών οικισμών (Νέου Καυκάσου, Σ. Σ, Βεύης και Σ.Σ. Φλώρινας-

Μεσονησίου. Ειδικότερα, δημιουργήθηκαν 387 κτίσματα στον αστικό  συνοικισμό της 

Φλώρινας στα οποία εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες σε  δικά τους σπίτια,323 σπίτια τα 

οποία τα νοίκιαζαν οι πρόσφυγες και μερικά σπίτια που κατέλαβαν οι πρόσφυγες. Το 

1933 δημιουργήθηκε ο τρίτος συνοικισμός. Σύμφωνα με τον Φωτιάδη221, η 

αποκατάσταση ουσιαστικά διαμορφώνεται το 1939,με το ΒΔ της 29ης Σεπτεμβρίου 

1939. Ο τύπος της Φλώρινας κατακρίνει την εγκατάλειψη των προσφυγικών 

οικογενειών από την κυβέρνηση. Πρέπει επίσης να τονίσουμε τη δημιουργία 

προσφυγικού νοσοκομείου στη Φλώρινα222 

                                                           
218  

Τάχου Σοφία , Κ. Φωτιάδης , Η δυτική Μακεδονία : Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως 

σήμερα , 2014 , Φλώρινα , σελ. 229. 

 
219 Ευστάθιος Πελαγίδης ,  Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία,  Εκδόσεις : 

Αδερφοί Κυριακίδη , Θεσσαλονίκη , 1994 , σελ.70. 
220 Εφημερίδα Εμπρός , αριθμός φύλου 33,4/10/1922. 
221 Πρακτικά Συνεδρίου Φλώρινα 1912-2002, σελ. 244 
222Ό.π. , σ,232 
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Ένας πρόσθετος λόγος για την εγκατάσταση των προσφύγων στον νομό Φλώρινας, 

αποτέλεσε η προσπάθεια της κυβέρνησης να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο και να 

διαδώσει την ελληνική γλώσσα στα ξενόφωνα χωριά. Το Σεπτέμβριο 1927 ιδρύθηκε ο 

προσφυγικός σύλλογος Προποντίς223).Σημειώνονταν τριβές γηγενών και προσφύγων 

για τη διανομή των γεωργικών εκτάσεων. Η εφημερίδα « Φωνή του λαού »                                         

( 21/09/1927224 ),μιλά για τις ανώμαλες δικαιοπραξίες οι οποίες θα απέδιδαν νόμιμα 

στους γηγενής εκτάσεις γης. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Β.1 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Β.1.1 ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Στην πρώτη θεματική ανήκουν οι αναφορές οι οποίες αφορούν τις σχέσεις μεταξύ 

γηγενών και προσφύγων στην καθημερινότητα τους. Ο αριθμός αυτών των αναφορών 

μας οδήγησε στην κατηγοριοποίηση τους στις παρακάτω κατηγορίες και 

υποκατηγορίες. 

 

Κατηγορίες Υποκατηγορίες 

1.Α Χωροταξικός 

Διαχωρισμός 

1.Α.1 Ύπαρξη Χωροταξικού 

Διαχωρισμού 

 

1.Α.2 Ανυπαρξία Χωροταξικού 

Διαχωρισμού 

1.Β Συμπεριφορά 

Γηγενών προς 

Πρόσφυγες 1.Β.1Λεκτική Βία 

 1.Β.2 Σωματική Βία 

 1.Β.3 Έκφραση Μίσους 

 1.Β.4 Απόρριψη 

 1.Β.5 Επιφύλαξη 

 1.Β.6 Αποδοχή 

 1.Β.7 Παροχή Βοήθειας 

 1.Β.8 Αίσθημα Φόβου 

                                                           
223Φωνή του Λαού ,21/09/1927) 
224Φωνή του λαού 21/09/1927 
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1.Γ Διαπροσωπικές 

Σχέσεις 1.Γ.1 Ύπαρξη Σχέσεων 

 1.Γ.2 Ανυπαρξία Σχέσεων 

 1.Γ.3 Ύπαρξη Επιγαμίων 

 1.Γ.4 Ανυπαρξία Επιγαμίων 

 1.Γ.5 Ύπαρξη Προβλημάτων 

 1.Γ.6 Βελτίωση Σχέσεων 

 

 

Α. Στην κατηγορία του χωροταξικού διαχωρισμού περιλαμβάνονται οι αναφορές οι 

οποίες τονίζουν τον διαχωρισμό ή μη, των  γηγενών και των προσφύγων στο χωριό ή 

την γειτονιά. Το χωριό ήταν χωρισμένο στα δύο. Στην πάνω μεριά οι Πόντιοι και στην 

κάτω μεριά οι ντόπιοι.-Ζούσαμε σε διαφορετικά μέρη στο χωριό με τον εποικισμό 

χτίστηκαν κι άλλα σπίτια , ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας.-Μέναμε χώρια . Μετά το 

σπίτι μας άρχιζε η δική τους περιοχή.-Μέναμε  σε διαφορετικές γειτονιές. Στην Εκκλησία 

στέκονταν χώρια και στα πανηγύρια δε μας ήθελαν.-Είχαμε Ποντιακή γειτονία στο χωριό 

και αυτοί έμεναν χώρια.-Στο χωριό ήταν χωρισμένες οι γειτονιές μας.-Στο χωριό μέναμε 

χωριστά αλλά τώρα μένουμε όλοι μαζί.-Ζούσαμε σε διαφορετικούς μαχαλάδες, αλλά 

τώρα έχει ενδιάμεσα και σπίτια δικά τους. Δεν μέναμε σε χωριστούς μαχαλάδες, αλλά 

ανάμεικτα. -Μέναμε στις ίδιες γειτονίες κι εμείς ήμασταν πολύ φίλοι με μια οικογένεια 

ντόπιων. -Δεν υπήρχε χωροταξικός διαχωρισμός.- Μένουμε ανάμεικτα στο χωριό αλλά 

τα καλύτερα σημεία του χωριού τα έχουν οι Πόντιοι. -Τα σπίτια τους είναι ανάμεικτα με 

τα δικά μας.  Γενικά, κακό δε μας έκαναν. -Μέναμε ανάμεικτα και όχι σε διαφορετικές 

γειτονιές 

B.  Όσον αφορά την συμπεριφορά των γηγενών απέναντι τους, οι γηγενείς την 

χαρακτηρίζουν πολλές φορές αρνητική που εκφράζεται είτε ως λεκτική βία, Κι εμάς δε 

μας χώνευαν και πολλοί μας κορόιδευαν.-Δεν χρησιμοποιούσαμε διάφορους 

χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλον αν και αυτοί μας έλεγαν « Μάντζαρηδες » και μας 

έλεγαν ότι τα χωράφια δεν ήταν δικά μας.-Μας έλεγαν « Τουρκόσπορους » και 

«Ματζίρηδες».-Μας λέγανε « Τουρκόσπορους » και εμείς τους φωνάζαμε 

«Βουλγάρους».-Οι ντόπιοι μας έλεγαν πρόσφυγες υποτιμητικά και μας λένε ακόμη.-Οι 

ντόπιοι όταν μαλώναμε μας έλεγαν ‘’Τούρκους’’ και μας έλεγαν να φύγουμε γιατί το 

μέρος ήταν δικό τους. Είτε σωματική βία, Άμα περνούσες το ποτάμι μας πλάκωναν στο 

ξύλο. Εμένα 13 χρονών με κυνήγησαν 15 ντόπιοι με ξύλα λέγοντας με «Θα σε                            

θάψουμε ». -Δεν μας άφηναν να περάσουμε το ποτάμι. -Οι ντόπιοι μας πετροβολούσαν 
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και μας κυνηγούσαν στο ποτάμι.- Καμιά φορά γίνονταν και φασαρίες και ερχόντουσαν 

στα χέρια.- Καμιά φορά έπεφτε και λίγο ξύλο, όταν έβριζαν και προκαλούσαν.-Νεαροί 

Πόντιοι και Ντόπιοι πλακωνόντουσαν μεταξύ τους συχνά. Αρκετές φορές η αρνητική 

συμπεριφορά των γηγενών προς τους πρόσφυγες εκφραζόταν και με μίσος, Ένας 

μεθυσμένος ντόπιος είπε ότι θα θέλε πολύ να μας σκοτώσουν.-Οι ντόπιοι δεν μας θέλανε 

και μας έλεγαν συνεχώς « να βούλιαζε το παπόρι που σας έφερνε ». -Αυτό το μίσος 

συνεχίστηκε για πολλά χρόνια και στον πόλεμο μερικοί απ’ αυτούς που ήταν φανατικοί 

μας πρόδιδαν και πήγαιναν με το μέρος των Βούλγαρων. Γι’ αυτό κι εμείς τους φωνάζαμε 

« Βουλγάρους » κι αυτοί « Τουρκόσπορους» -Αυτοί διαμαρτύρονταν και μας έλεγαν να 

μας βούλιαζε το καράβι και να μην ερχόμασταν. -Πολλές φορές στη γειτονιά μαλώναμε 

τα παιδιά και μας έλεγαν να φύγουμε στην Τουρκία.-Μας φώναζαν Τούρκους και μας 

καταριόντουσαν να μην ερχόμασταν ποτέ στην Ελλάδα. Μερικοί ντόπιοι ήταν φανατικοί 

Εξαρχικοί και αυτοί δεν μας ήθελαν καθόλου.-Τώρα αν και τα πράγματα είναι πολύ                   

καλά , μερικοί φανατικοί ακόμα μας συμπεριφέρονται με κακία. Με απόρριψη, Οι ντόπιοι 

δε μας ήθελαν.-Στην αρχή δε μας ήθελαν και μερικοί μας έβριζαν « Τούρκους » μας 

έλεγαν κι εμείς Βουλγάρους. -Δε μας ήθελαν και κατά βάθος δε μας θέλουν ακόμη. -Οι 

ντόπιοι δεν ήθελαν τους δικούς μας.- Δε μας ήθελαν καθόλου, ούτε εμάς, ούτε και τους 

Θρακιώτες.-Κι εμάς δε μας χώνευαν και πολλοί μας κορόιδευαν. -Μερικοί ήταν καλοί 

άνθρωποι ,αλλά οι περισσότεροι δε μας ήθελαν.-Οι εντόπιοι δεν τους ήθελαν και τους 

κατηγορούσαν ότι τους πήραν τα χωράφια και ότι τους υποστηρίζει το κράτος.                          

-Μας  απέφευγαν και μας κορόιδευαν γιατί είχαμε άλλες συνήθειες απ’ αυτούς.-Έκλειναν 

τα σπίτια τους και δεν άφηναν τα παιδιά τους να μας πλησιάσουν.-Είχαμε και μερικούς 

φανατικούς που δε μας ήθελαν γιατί είμασταν πρόσφυγες κι αυτοί είχαν άλλες βλέψεις.-

Πηγαίναμε μαζί στην εκκλησία , αλλά αυτοί προσπαθούσαν να πηγαίνουν στην άλλη την 

εκκλησία μόνοι τους.-Οι ντόπιοι δεν μας αντιμετώπισαν καλά. Είτε με επιφύλαξη, Δεν 

τους άρεζαν οι συνήθειες μας και πίστευαν ότι θα τους « χαλάσουμε ».-Οι ντόπιοι φυσικά 

δε χάρηκαν οι άνθρωποι που ήρθαμε ξαφνικά στο χωριό τους.-Σίγουρα όταν ήρθαν οι 

δικοί μας απ’ τον Πόντο αυτοί δεν τους είδαν με καλό μάτι γιατί  εκτός απ’ τα χωράφια 

που μας έδωσε το κράτος δεν ήξεραν τι άνθρωποι είμαστε.-Ήταν φυσικό να βλέπουμε ο 

ένας τον άλλο με καχυποψία ,αφού είχαμε διαφορετικό τρόπο ζωής και άλλα έθιμα. 

Βέβαια όταν ήρθαμε οι ντόπιοι μας κοιτούσαν « κουμπωμένοι » γιατί πρώτη φορά  

έβλεπαν Έλληνες από τα βάθη της Μ. Ασίας.-Εντάξει, κι αυτοί είχαν δίκιο γιατί ήρθαν 

ξαφνικά άλλοι άνθρωποι στον τόπο τους κι έπρεπε να μάθουν να ζουν μαζί τους.-Στην 

αρχή μας αντιμετώπιζαν με επιφύλαξη . Δεν μας πλησίαζαν και μας θεωρούσαν 
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διαφορετικούς. Επιπλέον αναφέρθηκαν και συμπεριφορές φόβου των γηγενών 

απέναντι στους πρόσφυγες, Αυτοί μας φοβόντουσαν και λίγο γιατί μας έβλεπαν 

ανώτερους .-Αυτοί δεν άνοιγαν τα σπίτια τους για να μας βάλουν μέσα γιατί μας 

θεωρούσαν διαφορετικούς και μας φοβόντουσαν.-Ήταν δύσκολα τα χρόνια και γι’ αυτό 

μας αντιμετώπιζαν με φόβο. Αναφέρθηκαν όμως και θετικές συμπεριφορές όπως η 

αποδοχή, Στο χωριό μας διαμάχες δεν είχαμε.-Μετά όμως κατάλαβαν ότι είμαστε σωστοί 

άνθρωποι και μας πλησίασαν.-Φασαρίες δεν είχαμε στο χωριό, δεν τους                                     

ενοχλούσαμε ,ούτε μας ενοχλούσαν.-Εμείς δεν είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα με τους 

ντόπιους. Δε μας ήθελαν, αλλά δε μας ενοχλούσαν.-Με τους ντόπιους δεν είχαμε 

πρόβλημα, όπως σε άλλα χωριά της Φλώρινας, δηλαδή να κάνουμε φασαρίες και τέτοια.-

Δεν μας φέρθηκαν εχθρικά οι ντόπιοι.  Ακόμα και  παροχή βοήθειας. Υπήρχαν όμως και 

καλές οικογένειες , με ελληνικές πεποιθήσεις , οι οποίες βοήθησαν πολύ τους πρόσφυγες.-

Στον πόλεμο του ΄40 πεινούσαμε κι εμείς κι αυτοί και βοηθιόμασταν. Πολλές φορές 

κρύψαμε ντόπιες οικογένειες απ’ τους Γερμανούς και τους φυγαδεύαμε για να μην τους 

βρουν.-Μερικοί ντόπιοι που είχαν πιο πολύ σιτάρι μας έδιναν και είχαμε καλές σχέσεις.-

Μας μιλούσαν, κάναμε παρέα και μερικοί μας βοήθησαν όταν ήρθαμε.-Λίγοι ήταν αυτοί 

που δε μας ήθελαν και δε μας πλησίαζαν. Οι περισσότεροι μας μιλούσαν και μας 

βοηθούσαν όταν χρειαζόμασταν.-Όσο μπορούσαν μας βοηθούσαν, δεν είχαμε έχθρα.-Ο 

πρόεδρος του χωριού , εντόπιος , ο Κοτόπουλος Στέφανος αν και εντόπιος σταμάτησε 

τον φόνο όλων των Ποντίων του χωριού και πρόταξε τον εαυτό του, λέγοντάς τους : « 

Να μην τους πειράξετε άλλο πάρτε εμένα ». Τόσο καλός άνθρωπος ήτανε.- Όλοι ήμασταν 

γεωργοί τότε , και βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον. Μεροδούλι , Μεροφάι στα χωράφια. 

Γ. Η τρίτη κατηγορία αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ προσφύγων και 

γηγενών. Αρχικά παρατηρούμε την ύπαρξη διαπροσωπικών σχέσεων, Με τους ντόπιους 

είχαμε καλές σχέσεις. Παίζαμε μαζί και οι γυναίκες οι ντόπιες ερχόντουσαν στο σπίτι μας 

και θυμόμασταν τα παλιά. Τα ντόπια παιδάκια της γειτονιάς , όταν ζύμωνε η μαμά μου 

έτρεχαν να πάρουν ψωμί από τη « Μπάμπο ». Το ίδιο έκαναν και οι ντόπιες. Ήμασταν 

αγαπημένες.-Οι γονείς μου βοηθούσαν μια ντόπια που ο άντρας της είχε φύγει στην 

Αυστραλία για να δουλέψει , αγόραζαν παπούτσια , τους πήγαιναν φαγητό ( αυγά , γάλα 

, μαρμελάδες μήλο , κυδώνια , βούτυρο για πρωινό όλα αυτά  , το μεσημέρι ότι φαγητό 

είχαμε και το βράδυ τους έδιναν θρεψίνη με τσάι. Όταν σκοτώθηκε κάποιο  παιδί της που 

βοσκούσε τα πρόβατα ο πατέρας μου βοήθησε να το μεταφέρουν και να της 

συμπαρασταθούν. Μετά από χρόνια , πήγε η μητέρα μου στην Αυστραλία και 
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συναντήθηκε με τα παιδία της Λύσος τα οποία  την αγκάλιαζαν , τη φιλούσαν και της 

έλεγαν « Μπάμπο » εσύ μας μεγάλωσες. Στο τέλος την γέμισαν δώρα για να τα φέρει σε 

εμάς.-Σε έναν ντόπιο γάμο μιας γειτόνισσάς μου , οι ντόπιες με πήραν και με έντυσαν με 

ρούχα της δικής τους στολής για να γίνω  « Ποσεστρίμα » , δηλαδή να φορέσω ντόπια 

ενδυμασία.-Και η νουνά μου ήταν ντόπια. Και τώρα ακόμη διατηρούμε πολύ καλές 

σχέσεις με τις ντόπιες φίλες μας. Συμμετείχαμε σε όλες τις κηδείες των ντόπιων και αυτοί 

στις δικές μας και κουβαλούσαν το φέρετρο.-Κάναμε κουμπαριές μεταξύ μας και 

βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον στις αρρώστιες.-Μας βοηθούσαν να καθαρίσουμε τα 

καλαμπόκια και τραγουδούσανε και καθάριζαν μαζί μας.-Σιγά σιγά όμως  γνωριστήκαμε 

και κάναμε παρέα.-Οι γυναίκες είχαν πιο καλές σχέσεις μεταξύ τους και μάθαιναν στις 

ντόπιες ποντιακά φαγητά κι αυτές τα δικά τους.-Στα πανηγύρια πηγαίναμε μαζί και σιγά 

σιγά μάθαμε ο ένας τους χορούς του άλλου.-Στα πανηγύρια πηγαίναμε μαζί και στην 

εκκλησία.-Πλέναμε στο ποτάμι τα ρούχα μαζί. Δεν είχαμε διαμάχες.-Οι γυναίκες μεταξύ 

τους είχαν καλή σχέση , μαγείρευαν και αντάλλασσαν φαγητά.-Ο παππούς μου είχε 

άριστες σχέσεις , ερχόντουσαν να ψωνίσουν από αυτόν και τον πλήρωναν όταν έπαιρναν 

τη σοδειά. Ήταν τόσο καλές οι σχέσεις μας που όταν πέθανε τον έκλαψαν περισσότερο 

και από εμάς.-Στις γιορτές και στα τραπέζια καλούσαν πάντα τον παππού μου και τον 

μπαμπά μου.-Εγώ είχα φίλους ντόπιους, παίζαμε μαζί ,και πηγαίναμε σχολείο.- Δεν 

μαλώναμε, γλεντούσαμε μαζί και βοηθιόμασταν στα χωράφια. -Κάναμε κουμπαριές και 

γίναμε καλοί φίλοι.-Η γιαγιά μου είχε πολύ καλές σχέσεις με μια οικογένεια ντόπιων, 

μαγείρευε και τους έδινε γιατί η γυναίκα του σπιτιού ήταν άρρωστη. Τα παιδιά της 

φιλούσαν τα χέρια και ο άντρας της βοηθούσε όταν χρειαζόμασταν κάτι.-Οι περισσότεροι 

ήταν φίλοι μας και βοηθιόμασταν.-Οι γυναίκες οι Μικρασιάτισσες μαγείρευαν πολύ 

ωραία και μοσχομύριζαν τα σπίτια τους. Οι ντόπιες τις πλησίασαν και είχαν καλή 

συνεργασία.-Εμείς είχαμε καλούς γείτονες ντόπιους , πηγαίναμε, ερχόμασταν στις γιορτές 

αλλά και κάθε μέρα, μας έφερναν δικά τους φαγητά και  εμείς τα δικά μας.-Ο γιος μου 

πήγαινε στο σχολείο και είχε φίλο ντόπιο, εμείς τον αφήναμε και σήμερα ακόμα είναι σαν 

αδέρφια και τον στεφάνωσε ο γιος μου.-Οι δικές μας έκαναν πισία, πιροσκία και τους 

έδιναν και οι ντόπιες  τους έφερναν τα δικά τους .Υπήρχε καλή συνεργασία.-Πηγαίναμε 

μαζί εκκλησία, στους γάμους στις κηδείες και στο πανηγύρι.-Φασαρίες πάντως δεν 

είχαμε. Οι περισσότεροι ήταν ήσυχοι  άνθρωποι, μιλούσαμε στις γειτονιές μαζί, έπαιζαν 

τα παιδιά μας με ,καθόμασταν μαζί στα πανηγύρια, ενείχαμε διαμάχες. Ιδίως οι γυναίκες 

μας έκαναν πολύ παρέα και μάθαιναν καινούρια φαγητά.-Εμείς καλά περνούσαμε στο 

χωριό ερχόντουσαν μας βοηθούσαν στα χωράφια, καθόμασταν τα βράδια στα νυχτέρια, 
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πηγαίναμε στα πανηγύρια.-Εμείς είχαμε καλές σχέσεις με τους ντόπιους της γειτονιάς 

μου. Η γιαγιά μου έμαθε από αυτές να πλέκει και αυτή τους έμαθε μαγειρική. Οι ντόπιες 

γειτόνισσές ερχόντουσαν στο σπίτι μας και πλέκανε . Μετά τραγουδούσανε μαζί με τις 

δικές μας και άρχισαν να έρχονται στα πανηγύρια μαζί μας.-Ο πατέρας μου έχει δύο 

φίλους ντόπιους και ο ένας τον βοηθούσε.-Εγώ είχα φίλους Ντόπιους. Γενικά οι σχέσεις 

μας ήταν καλές στο χωριό.-Οι γυναίκες μας άρχισαν σιγά σιγά να κάνουν παρέα κι εμείς 

πηγαίναμε για ψάρεμα μαζί με τους ντόπιους.-Βέβαια δεν ήταν όλοι κακοί , υπήρχαν και 

ντόπιοι με τους οποίους ήμασταν σαν αδέλφια. Αλλά και ανυπαρξία αυτών, Στην αρχή 

δεν είχαμε πολλές σχέσεις και αποφεύγαμε ο ένας τον άλλο.-Στα καφενεία δεν πηγαίναμε 

μαζί. Δεν είχαμε καλή συνεργασία στο χωριό.- Δεν είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας.-

Ήρθαν και οικογένειες « από μέσα » , μας φώναζαν « τουρκόσπορους » και δεν είχαμε 

σχέσεις.-Οι ντόπιοι στην αρχή δε χάρηκαν που ήρθαμε και δεν είχαν πάρε δώσε μαζί 

μας.-Στην αρχή δεν μας πλησίαζαν γιατί μας θεωρούσαν πιο μοντέρνους.-Εμείς κάναμε 

παρέα μεταξύ μας.-Στην αρχή δεν ήθελαν σχέσεις μαζί μας γιατί ήμασταν πιο 

εκσυγχρονισμένοι και μοντέρνοι.- Εμείς δεν είχαμε πολλά πάρε-δώσε με αυτούς.-Αυτοί 

στην αρχή πηγαίνανε μόνοι τους στις δουλειές τους και δεν έπαιζαν τα παιδιά μαζί μας.-

Δεν υπήρχαν σχέσεις καθόλου.-Δεν είχαμε πολλές σχέσεις γιατί αυτοί είχαν άλλα στο 

μυαλό τους. Επιπλέον στην κατηγορία αυτή υπήρξαν αναφορές σχετικά είτε με την 

ύπαρξη επιγαμιών, Στην αρχή δεν γινόντουσαν γάμοι Πόντιων και ντόπιων αλλά 

άρχισαν αργότερα.-Παντρευόμαστε μεταξύ μας.-Σήμερα κάνουμε και γάμους μαζί τους.-

Τώρα οι δικοί μας σχεδόν όλοι πήραν ντόπιες.-Ο πρώτος μεικτός γάμος έγινε γύρω στο 

1950.-Εμένα η γυναίκα μου είναι ντόπια.-Μετά τον πόλεμο αρχίσαμε να παντρευόμαστε 

μεταξύ μας.-Δε θυμάμαι πότε έγινε ο πρώτος μεικτός γάμος στο χωριό πάντως σίγουρα 

μετά τον πόλεμο. Τότε αρχίσαμε να κάνουμε και τα έθιμα τους και αυτοί τα δικά μας.-

Στην αρχή δεν μας ήθελαν για γάμο αλλά μετά ξεπεράστηκε κι αυτό.- Μάλιστα κάναμε  

νύφες και γαμπρούς από αυτούς και όλα είναι καλά.-Σιγά σιγά γίναμε καλοί φίλοι και 

αποκτήσαμε κουμπάρους ντόπιους και δώσαμε κορίτσια μας σε αυτούς.-Μετά το 40  

πήραμε δύο ντόπιες και μετά το 60 δώσαμε και εμείς.-Αργότερα τα πράγματα άλλαξαν 

και αρχίσαμε τους μεικτούς γάμους. Είτε με την  ανυπαρξία επιγαμιών, Γάμοι δε 

γίνονταν μεταξύ μας , ούτε εμείς θέλαμε , ούτε και αυτοί.-Όποιος πρόσφυγας ήθελε να 

παντρευτεί ντόπια τον αποκήρυσσαν.-Δεν γινόντουσαν γάμοι στην αρχή. Τώρα γίνονται 

αλλά πάλι δύσκολα.-Γάμοι δε γινόντουσαν.-Γάμους δεν κάναμε με αυτούς.-Δεν κάναν 

γάμους μεταξύ τους. Τις γυναίκες των Ποντίων της έλεγαν τριχωτές , μαύρες , 

μελαχρινές.-Εμείς αποφεύγαμε να πάρουμε γαμπρούς και  νύφες από αυτούς, κι αυτοί το 
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ίδιο έκαναν.-Παρέες δεν κάναμε ούτε παντρευόμασταν μεταξύ μας.-Γάμους δεν κάναμε 

με αυτούς.-Θυμάμαι, ο ξάδερφός μου αγάπησε ντόπια και οι δικοί του δεν τον άφηναν να 

βγει έξω και τον συνόδευαν όπου πήγαινε. Κι εκείνοι όμως δεν ήθελαν τον γαμπρό και 

με προξενιό πάντρεψαν την κόρη τους και την έστειλαν στην Αυστραλία.-Ούτε αυτοί 

ήθελαν πρόσφυγες γαμπρούς ούτε όμως κι εμείς Βουλγάρους.-Στην αρχή δεν κάναμε 

γάμους με αυτούς γιατί θέλαμε να είναι δικό μας παιδί αλλά ούτε κι αυτοί θέλανε 

γαμπρούς και νύφες « Ματζίρηδες ».-Δεν κάναμε μεικτούς γάμους. Εμάς ντόπιος έκλεψε 

την ξαδέρφη μου και έγιναν φασαρίες.- Όποιος ντόπιος ή Πόντιος τολμούσε να αγαπήσει 

γυναίκα από τους άλλους ή τον χώριζαν ή μαλώνανε οι οικογένειες.-Στην αρχή δεν 

γίνονταν μεικτοί γάμοι. Επιπλέον αναφορές σχετίζονται με την ύπαρξη προβλημάτων 

μεταξύ τους, Γίνονταν φασαρίες μεταξύ Πόντιων και ντόπιων για τους χορούς και άλλα. 

Δε μπόρεσε ποτέ το χωριό να ενωθεί.-Μαλώναμε συχνά και κυρίως μάλωναν με τους 

Πόντιους.-Δεν ήταν καλοί άνθρωποι. Όλο φασαρίες.- Είχαμε πρόβλημα με τους ντόπιους 

με τα χωράφια , διαμάχη ποιος θα τα καλλιεργήσει,-Στα πανηγύρια πηγαίναμε όλοι μαζί 

, αλλά καμιά φορά γινόντουσαν και φασαρίες. Τέλος στην κατηγορία αυτή ανήκουν και 

οι αναφορές που σχετίζονται με την βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων, Τώρα οι 

σχέσεις μας είναι πολύ καλές. Πάμε μαζί στις γιορτές και στα πανηγύρια, στις κηδείες 

,παντού.-Τώρα πια οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές χωρίς κανένα πρόβλημα.-Τώρα όμως 

οι σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ μας.-Μετά 

οι σχέσεις έγιναν πιο καλές και φιλικές.-Τώρα είμαστε πολύ καλά. Παίρνουμε και δικές 

τους νύφες, κάνουμε μαζί τα πανηγύρια.-Με τα χρόνια μάθαμε τις συνήθειες τους κι εμείς 

τις δικές τους. Τώρα χορεύουμε τους χορούς τους κι αυτοί τους δικούς μας, 

παντρευόμαστε μεταξύ μας, δουλεύουμε μαζί,  μάθαμε κι εμείς τα ντόπια.-Σιγά σιγά 

κάναμε σχέσεις, επισκεπτόμασταν ο ένας τον άλλο, μάθαμε τη γλώσσα τους κι αυτοί τη 

δική μας. Κάναμε κουμπαριές και αρχίσαμε να παντρευόμαστε μεταξύ μας-Τώρα οι 

σχέσεις μας είναι πολύ καλές και είμαστε αγαπημένοι.-Τώρα είμαστε πολύ καλά και δεν 

έχουμε καμιά διαφορά. Μάθαμε τη δική τους γλώσσα, τα δικά τους φαγητά και τώρα 

είμαστε πολύ αγαπημένοι.-Τώρα οι σχέσεις μας είναι αρκετά καλές. Μάθαμε εντόπια, 

χορεύουμε τους χορούς τους, παντρευόμαστε μεταξύ μας. Όλα αυτά με τους Έλληνες 

ντόπιους και όχι με τους αυτονομιστές-Τώρα είμαστε πολύ καλά, παντρευόμαστε, 

κουμπαριάζουμε έχουμε φιλίες.-Μετά αρχίσαμε να έχουμε πολύ καλές σχέσεις και τους  

ψηφίζαμε στις εκλογές.- Τώρα όλα είναι καλά και δεν χωρίζουμε πόντιου και ντόπιους. 

Είμαστε σαν αδέρφια.-Αρχίσαμε να παντρευόμαστε μεταξύ μας, πηγαίναμε στις κηδείες 

τους, στους γάμους τους και γλεντούσαμε μαζί στα πανηγύρια.-Τώρα τα πράγματα είναι 
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καλύτερα και ζούμε μονοιασμένοι στο χωριό.- Τώρα είμαστε αγαπημένοι και 

συνεργαζόμαστε σε πολλά πράγματα. 

 

 

 

 

 

 

Β.1.2 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

Η θεματική αυτή περιλαμβάνει αναφορές που αφορούν τις απαντήσεις των προσφύγων 

σε θέματα πολιτισμικά. Η θεματική αυτή κατηγοριοποιήθηκε στις επόμενες κατηγορίες 

και υποκατηγορίες.  

Κατηγορίες Υποκατηγορίες 

1.Α Γενική Διαφοροποίηση 
 

2.Β Θρησκευτική 

Διαφοροποίηση 

2.Β.1 Ύπαρξη Θρησκευτικής 

Διαφοροποίησης 

 

2.Β.2 Ανυπαρξία Θρησκευτικής 

Διαφοροποίησης 

2.Γ Διαφοροποίηση σε Ήθη 

και Έθιμα 

2.Γ.1 Ύπαρξη Διαφοροποίησης σε 

Ήθη και Έθιμα 

 

2.Γ.2 Ανυπαρξία Διαφοροποίησης 

σε Ήθη και Έθιμα 

2.Δ Διαφοροποίηση 

καθημερινές συνήθειες-

ασχολίες 
 

2.Ε Γλωσσική 

Διαφοροποίηση 
 

2.ΣΤ Εκπαιδευτική 

Διαφοροποίηση 
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2.Ζ Οικονομική 

Διαφοροποίηση 

2.Ζ.1 Ύπαρξη Οικονομικής 

Διαφοροποίησης 

 

2.Ζ.2 Ανυπαρξία Οικονομικής 

Διαφοροποίησης 

 

Α. Στην πρώτη κατηγορία, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των προσφύγων, σχετικά με 

την γενική διαφοροποίηση τους με τους γηγενείς. Μερικές από τις αναφορές αυτές 

ήταν, -Αυτοί ήταν πολύ πίσω ακόμη.-Εμείς σπέρναμε σιτάρια και οι δικοί μας ήταν 

μορφωμένοι και ανακατεύονταν με την πολιτική.-Είχαν άλλες συνήθειες από εμάς. Δεν 

πλενόντουσαν πολύ , δεν είχαν στρώματα και παπλώματα. Δεν ήταν τόσο καθαροί και 

νοικοκυρεμένοι, όσο εμείς.-Αυτοί ήταν πιο πίσω σε όλα. Οι πρόσφυγες ήταν πιο 

πολιτισμένοι και πιο ξύπνιοι. Τους μάθαμε πολλά.-Αυτοί ήταν φτωχοί και μαζεμένοι.-

Ήταν διαφορετικοί από εμάς και δεν ήταν τόσο δημιουργικοί.- Οι δικοί μας κατόρθωσαν 

από το τίποτα να σταθούν στα πόδια τους. Ήταν πιο πρωτόγονοι. Ήταν αμόρφωτοι οι 

ντόπιοι , ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και δεν είχαν καλό επίπεδο ζωής.-Αυτοί είχαν 

απλά ξύλινα κάρα , χωρίς σίδερο στο στεφάνι , και απορούσαν πως οι πρόσφυγες είχαν 

στρώματα με μαλλί. Κοιμόντουσαν κάτω σε ψάθες. Οι ντόπιοι φορούσαν σαν φουστανέλα 

οι άντρες και πλεκτά παντελόνια σαν σκελέα. -Αυτοί δεν προσπαθούσαν να πάνε 

μπροστά, κοιτούσαν μόνο να περνάν τη μέρα τους. Εμείς θέλαμε τα παιδιά μας να μάθουν 

γράμματα ,γιατί έτσι είχαμε μάθει στον Πόντο και για να προκόψουν στη ζωή τους. 

Β. Στην δεύτερη κατηγορία συγκεντρώνονται οι αναφορές σχετικά με την θρησκευτική 

διαφοροποίηση των προσφύγων από τους γηγενείς. Οι οποίες χωρίζονται στις 

υποκατηγορίες της ύπαρξης θρησκευτικής διαφοροποίησης, Ήταν πάρα πολύ πιστοί , 

ίσως και πιο πιστοί από τους Πόντιους.-Η αλήθεια είναι ότι πιο πιστεύουν πολύ στο Θεό 

και κάνουν νηστείες.-Ήταν όμως πολύ πιστοί Χριστιανοί, περισσότερο κι από μας.- Στην 

εκκλησία πήγαιναν πάρα πολλοί , έκαναν πρόσφορα κάθε Κυριακή και στις γιορτές. Ήταν 

πολύ πιστοί άνθρωποι. Εμάς μας θεωρούσαν πιο χαλαρούς.-Αυτοί οι άνθρωποι 

πιστεύουν πολύ στο Θεό και οι περισσότεροι είναι ήσυχοι άνθρωποι. Ήταν πιο πιστοί και 

από εμάς. Αλλά και της ανυπαρξίας θρησκευτικής διαφοροποίησης, Ήταν πιστοί στην 

θρησκεία και θυμάμαι ότι μαζευόμασταν όλοι μαζί και πήγαινε όλο το χωριό μαζί.-Ήταν 

πιστοί κι αυτοί, πηγαίναμε μαζί εκκλησία ,κάναμε κι εμείς κι αυτοί νηστείες.-Εκκλησία 

πήγαιναν στον Άγιο Αθανάσιο και οι δικοί μας εκεί πήγαιναν.-Στο πανηγύρι του χωριού 

πήγαιναν με τους δικούς μας στην παλιά Παναγία. Πίστευαν πολύ .-Ήταν πιστοί. Στη 
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Μελίτη μας ενώνει η θρησκεία.-Στην εκκλησία όμως πηγαίναμε μαζί. Πήγαιναν πολύ 

στην εκκλησία.-Στην εκκλησία πηγαίναμε μαζί  ήταν και αυτοί πολύ πιστοί άνθρωποι. 

 

Γ. Στην διαφοροποίηση σε ήθη και έθιμα, υπάρχει επίσης διαχωρισμός στις 

υποκατηγορίες ύπαρξης διαφοροποίησης και ανυπαρξίας. Οι αναφορές που ανήκουν 

στην ύπαρξη διαφοροποίησης είναι, Είχαμε διαφορά στις παραδόσεις και στις γιορτές 

είχαμε διαφορετικούς χορούς.-Είχανε άλλα έθιμα π.χ. στους γάμους δεν μαγείρευαν για 

όλους αλλά στους γάμους είχαν τα δικά τους φαγητά. Έτρωγαν πολλές πιπεριές , φασόλια 

, γίγαντες.-Στην αρχή κάναμε χώρια  τα πανηγύρια. Αυτοί χόρευαν τα δικά τους.-Στα 

πανηγύρια κάναμε χωριστά , γιατί αυτοί θεωρούν εκείνη την ημέρα δική τους γιορτή για 

την εξέγερση στο Ίλιντεν και θέλουν να είναι μόνοι τους.-Τους φαινόντουσαν παράξενο  

που κάναμε συνέχεια γλέντια, αν και ήμασταν φτωχοί και βασανισμένοι.-Στα πανηγύρια 

στην αρχή δεν πηγαίναμε μαζί στα γλέντια.-Στις γιορτές τραγουδούσαμε και χορεύαμε 

στην αλάνα μας , ερχόντουσαν από την Κάτω Βεύη , Κολχική , Καύκασο και γλεντούσαμε 

, δηλαδή γλεντούσαμε χώρια από τους ντόπιους.-Οι Πόντιοι ακολουθούσαμε τα δικά μας 

έθιμα. Ενώ οι αναφορές που ανήκουν στην ανυπαρξία διαφοροποίησης είναι, Σε γιορτές 

και πανηγύρια γλεντούσαμε μαζί και αυτοί μάθαν πολύ καλά τους Ποντιακούς χορούς.-

Τα φαγητά τους ήταν σαν τα δικά μας. Όταν έσφαζαν βόδι το έβαζαν σε βαρέλια και 

έδιναν και σε εμάς. Το ίδιο κάναμε και εμείς.-Ανταλλάξαμε συνήθειες και φαγητά.-Στα 

πανηγύρια χορεύαμε ανάμεικτα, έτσι έμαθαν αυτοί τα δικά μας και εμείς τα δικά τους.-

Και τα πανηγύρια μαζί τα κάναμε 

 

Δ. Στην συνέχεια καταγράφηκαν οι απόψεις των προσφύγων σχετικά με την 

διαφοροποίηση τους από τους γηγενείς στις καθημερινές συνήθειες και ασχολίες και 

παρατηρήθηκε πως υπήρχαν αρκετές διαφοροποιήσεις, Εμείς κάναμε καπνά και οι 

ντόπιοι δουλεύαν εργάτες σε εμάς. Ύστερα από πολλά χρόνια άρχισαν να κάνουν και 

αυτοί καπνά και μας μιμήθηκαν και φύτεψαν και αυτοί μήλα , χρησιμοποίησαν 

λιπάσματα.-Οι ντόπιοι δεν ήταν και πολύ καθαροί.-Ήταν και γεωργοί αλλά όχι πολύ 

δημιουργικοί.-Δεν είχα ζευγάρια άλογα και αυτοί πήραν άλογο ύστερα από 40 χρόνια ,  

είχαν βουβάλια για όργωμα και για γάλα.-Ήταν βρώμικοι και άπλυτοι.-Η κουζίνα τους 

ήταν μηδενική. Έτρωγαν κυρίως πιπεριές ψητές.-Κοιμόντουσαν στο πάτωμα σε ψάθα και 

η μαξιλαροθήκη τους ήταν φτιαγμένη από κανναβούρι , που το φύτευαν και όταν γινόταν 
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το βρέχανε στα ποτάμια και το στέγνωναν. Μετά γεμίζαν τις μαξιλαροθήκες με άχυρο ή 

φύλλα καλαμποκιού. Σε ένα δωμάτιο έμεναν 25 άτομα ντόπιων. Οι Πόντιοι ήταν 

ντυμένοι Ευρωπαίοι και τα ρούχα τους μπορεί να ήταν μπαλωμένα αλλά ήταν καθαρά. 

Επίσης φορούσαμε και πλεκτά.-Δεν ήταν καλοί τεχνίτες ούτε γνώριζαν τα καπνά.-Αυτοί 

δεν ήταν σαν εμάς. Εμείς είμασταν δουλευταράδες και φτιάχναμε πράγματα, 

ανακαλύπταμε καινούρια.-Αυτοί μαγείρευαν τσούσκες και πιπεριές.-Εμείς ήμασταν πιο 

΄΄πολιτισμένοι΄΄. Αυτοί κοιμόντουσαν κάτω ,σε χαλάκια και ψάθες, εμείς είχαμε μάλλινα 

στρώματα.-Οι Πόντιοι ήταν πιο δραστήριοι και ρίσκαραν , είχαν εμπορικά μαγαζιά στο 

χωριό , αγόραζαν πατόζες και άλλα. -Οι ντόπιοι κοιμόντουσαν στρωματσάδα , δεν είχαν 

κρεβάτια και έτρωγαν από το ίδιο πιάτο.-Αυτοί ήταν πίσω στον πολιτισμό .Όταν φέραμε 

το αλέτρι και βγάζαμε με αυτό τις πατάτες μας θαυμάζανε. Δεν ξέρανε πολλά από γεωργία 

ούτε είχαν γεωργικά μηχανήματα.- Εμείς μαζευόμασταν στη γειτονιά στον γείτονα που 

είχε γραμμόφωνο και χορεύαμε. Αυτοί δεν ερχόντουσαν και μόνο μας κοιτούσαν. Με τον 

καιρό άρχισαν κι αυτοί να ανοίγονται.-Οι γυναίκες τους μαγείρευαν κυρίως φασόλια και 

πιπέρια, έτρωγαν τη μπομπότα.-Ήταν πιο πολύ άνθρωποι που κοιτούσαν να περάσουν τη 

μέρα και όχι να δημιουργήσουν. Πολλά πράγματα τους τα μάθαμε εμείς: πώς να 

κοιμούνται σε κρεβάτια και όχι κάτω, να φτιάχνουν στρώματα, καρέκλες κ.ά.-Εμείς 

ήμασταν πιο έξυπνοι και κάναμε μικρές επιχειρήσεις. Αυτοί δεν ήξεραν τέτοια. Μόνο 

δουλεύανε και μετά δούλευαν στα δικά μας τα χωράφια και τις δουλειές μας.-Εμείς 

ήμασταν πιο γλεντζέδες και αυτοί δεν μας έβλεπαν με καλό μάτι.-Εμείς ντυνόμασταν 

ωραία με παντελόνια ,σακάκια και οι γυναίκες με ωραία φουστάνια, ενώ αυτοί φορούσαν 

στολές παραδοσιακές.-Δεν ήταν τόσο καθαροί όσο εμείς. Εμάς οι γιαγιάδες μας έπλεναν 

στο ποτάμι τα ρούχα με στάχτη και σαπούνια και άστραφταν. Αυτοί έπλεναν πιο σπάνια 

και μύριζαν.-Τα σπίτια τους ήταν απεριποίητα. Κοιμόντουσαν στα πατώματα και έτρωγαν 

τις τσούσκες και τα φασόλια. -Τα παιδιά τους κυκλοφορούσαν απεριποίητα και με 

σχισμένα ρούχα και παπούτσια.-Εμείς καλλιεργούσαμε τα χωράφια μας με πιο καλά μέσα 

και πιο σύγχρονα μέσα και αυτοί ήταν πολύ πίσω, τα έκαναν όλα με τα χέρια. Ήταν 

δουλοπρεπείς και στάσιμοι.-Κοντά μας έμαθαν να κοιμούνται σε κρεβάτια. Να πλένουν 

τα ρούχα τους με λουλάκι και να τα βράζουν για Να ασπρίζουν. -Οι ντόπιοι δεν ήτανε 

δραστήριοι και ήταν πολύ πιο πίσω  από μας.-Αυτοί ούτε εργαλεία δεν είχαν για να 

φροντίσουν τα χωράφια τους ενώ εμείς αγοράζαμε ότι σύγχρονο υπήρχε. 

Ε. Οι αναφορές σχετικά με την γλωσσική διαφοροποίηση εστιάζουν κυρίως στον 

διαφορετικό γλωσσικό κώδικα μεταξύ προσφύγων και γηγενών, Αυτοί μιλούσαν ντόπια 



 

66 
 

και λίγοι ήξεραν ελληνικά. Εμείς μιλούσαμε στο σπίτι ποντιακά κι έξω ελληνικά. Αυτοί 

δεν ήξεραν ελληνικά καλά και οι γέροι ήξεραν μόνο ντόπια.-Αυτοί μιλούσαν ντόπια και 

λίγοι ήξεραν ελληνικά.-Οι παλιοί ντόπιοι, οι παππούδες, δε μιλούσαν ελληνικά και δεν 

τους καταλαβαίναμε.-Αυτοί μιλούσαν τα ντόπια και ιδίως οι παππούδες και οι γιαγιάδες 

δεν ήξεραν καθόλου ελληνικά.-Μιλούσαν τα « ντόπικα » και δεν τους καταλαβαίναμε, 

ελληνικά δεν ήξεραν καλά.-Μιλούσαν μόνο ντόπια και οι γέροι δεν ήξεραν Ελληνικά.-

Στην αρχή που οι ντόπιοι μιλούσαν σχεδόν μόνο τη γλώσσα τους δεν τους καταλαβαίναμε. 

Βέβαια κι εμείς μιλούσαμε ποντιακά αλλά ήταν σαν ελληνικά.-Τη γλώσσα τους δεν την 

καταλαβαίναμε και αυτοί γελούσαν με τη δική μας προφορά των λέξεων.-Αυτοί ενώ 

παλιά μιλούσαν μόνο ντόπια άρχισαν να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και να 

μαθαίνουν καλά ελληνικά.-Μιλούσαν τη γλώσσα τους και δεν μπορούσαμε να 

συνεννοηθούμε.-Οι παππούδες των ντόπιων μιλούσαν μόνο τη γλώσσα τους και δεν 

καταλάβαιναν τα Ελληνικά.-Αυτοί μιλούσαν Σλάβικα.-Αυτοί μιλούσαν τη δική τους 

γλώσσα και εμείς τη δική μας.-Οι ντόπιοι δεν ήξεραν καλά Ελληνικά , γιατί δεν υπήρχαν 

και σχολεία , άλλωστε μερικοί χωριανοί έχουν έρθει και μέσα από τα Σκόπια , ήρθαν και 

Ηπειρώτες.-Αυτοί δεν ήξεραν Ελληνικά. Εμείς μιλούσαμε Ποντιοελληνικά. 

 

ΣΤ. Στην κατηγορία εκπαιδευτικής διαφοροποίησης υπήρξαν αρκετές αναφορές οι 

οποίες εστίασαν κυρίως στην επιθυμία των προσφύγων για μόρφωση σε αντίθεση με 

την απροθυμία των γηγενών, Οι ντόπιοι δεν μορφώνονταν.-Αυτοί δε μορφώνονταν ενώ 

οι δικοί μας πήγαιναν στο σχολείο και πολλοί έγιναν σπουδαίοι.-Αυτοί γράμματα δεν 

ήξεραν και λίγοι πήγαιναν σχολείο. Οι δικοί μας αγαπούσαν πολύ τα γράμματα και πολλοί 

απ’ το χωριό μας έγιναν δάσκαλοι, καθηγητές.-Οι ντόπιοι τότε δεν μορφώνονταν , σπάνια 

έβλεπες κανέναν.-Σχολεία δεν υπήρχαν οι δικοί μας τα κάνανε.-Πηγαίναμε σχολείο αυτοί 

όχι.-Είχαμε και σχολείο αλλά αυτοί δεν ερχόντουσαν.-Παλιά δεν ήξεραν ελληνικά οι 

παλιοί και δεν έστελναν τα παιδιά τους στα σχολεία, ενώ εμείς πηγαίναμε όλοι και 

μιλούσαμε ποντιακά κι ελληνικά. Αυτοί τελευταία άρχισαν να σπουδάζουν σε 

πανεπιστήμια. Οι περισσότεροι δούλευαν στα χωράφια.-Είχαμε και σχολείο και μετά 

άρχισαν να έρχονται κι αυτοί.-Αυτοί δε μορφώνονταν , αλλά έστελναν τα παιδιά τους στη 

Σόφια γιατί είχαν απώτερες βλέψεις. Δεν ήθελαν να έχουν σχέση με το Ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Οι Πόντιοι πήγαιναν όλοι σχολείο , ο πατέρας μου ακόμα και 

Γυμνάσιο.-Αυτοί είχαν λίγη μόρφωση , για παράδειγμα εγώ στην έκτη δημοτικού είχα 

ντόπιους 6 χρόνια μεγαλύτερους. Μετά το 60΄άρχισαν να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια.-
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Εμείς μορφωνόμασταν περισσότερο. Αυτοί  παρατούσαν το σχολείο γι’ αυτό και είχαμε 

πιο πολλούς εγγράμματους εμείς που πήγαιναν και στο Γυμνάσιο και γίνονταν δάσκαλοι 

ή έμπαιναν σε δημόσιες υπηρεσίες.-Αυτοί στο σχολείο δεν πήγαιναν, ενώ οι δικοί μας 

πήγαιναν πολύ, πάρα τον πόλεμο.-Οι παππούδες ήθελαν πολλοί να μορφωθούμε και να 

γίνουμε σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία. Έτσι μας έλεγαν.-Ούτε στο σχολείο πήγαιναν. 

Εμείς πηγαίναμε όλοι και οι δάσκαλοι μας  έστελναν να τους φωνάξουμε, αλλά και πάλι 

έλεγαν ότι δεν μπορούν γιατί έχουν δουλειές. Μια « μπάμπω » έλεγε πως  τα γράμματα 

είναι για τους τεμπέληδες.-Οι δικοί μας προόδευσαν, έγιναν δάσκαλοι, καθηγητές, 

δικηγόροι. Αυτοί τελευταία άρχισαν να μορφώνονται.-Δεν πήγαιναν σχολείο και δεν μας 

ήθελαν επειδή μας έστελνε ο δάσκαλος να τους φωνάξουμε.-Τα έβαζαν να δουλεύουν στα 

χωράφια και στα ζώα και δεν πήγαιναν σχολείο. Ούτε να διαβάζουν δεν ήξεραν.-Εμείς 

αγαπούσαμε πολύ τα γράμματα, ενώ αυτοί ούτε να διαβάζουν δεν ήξεραν.-Είχαμε 

συμμαθητές ντόπιους, αλλά λίγους γιατί δεν πήγαιναν εύκολα στο σχολείο.-Τα παιδιά 

τους δεν τα έστελναν στο σχολείο και δεν ήξεραν καλά ελληνικά.-Δεν είχαμε βιβλία και 

δανειζόμασταν απ’ αυτόν που είχε. Αυτοί δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο. Πολλά 

από τα παιδιά μας προχώρησαν και στο Γυμνάσιο και μπήκαν σε υπηρεσίες ή στα 

πανεπιστήμια.-Αυτοί όμως είχαν ένα μεγάλο κακό ότι δεν ήθελαν τα  γράμματα και δεν 

έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο, αλλά και όσοι τα έστελναν το πολύ μέχρι το 

Δημοτικό.-Όλοι οι πρόσφυγες πηγαίναμε στο σχολείο του χωριού , αλλά αυτοί δεν 

έστελναν τα παιδιά τους.-Ο πατέρας μου μας έλεγε ότι μας έστειλε στο σχολείο και κοντά 

μας έμεναν πέντε παιδιά ντόπιων και δεν ερχόταν κανένα. Ο δάσκαλος μας έβαζε να τα 

φωνάζουμε και να τα φέρνουμε στο σχολείο. -Εμείς τελειώσαμε όλοι το δημοτικό , άλλοι 

κανονικά και άλλοι μετά τον πόλεμο. Μερικοί συνέχισαν στο γυμνάσιο και ήταν οι 

γραμματιζούμενοι μας. Έτσι πολλοί δικοί μας πήγαν στο πανεπιστήμιο και έγιναν γιατροί 

, δικηγόροι , καθηγητές και δάσκαλοι. Αυτοί τώρα τελευταία άρχισαν να έχουν 

μορφωμένους. 

 

Ζ. Η κατηγορία της οικονομικής διαφοροποίησης χωρίζεται επίσης στις υποκατηγορίες 

ύπαρξης και ανυπαρξίας διαφοροποίησης. Οι αναφορές σχετικά με την ύπαρξη 

διαφοροποίησης εστιάζουν κυρίως στην καλύτερη οικονομική κατάσταση των 

γηγενών, Η οικονομική τους κατάσταση δεν ήταν τόσο καλή όσο των προσφύγων.-Αυτοί 

οικονομικά ήταν καλύτερα ,αλλά εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολα.-Ήταν πιο πλούσιοι από 

εμάς στην αρχή , αλλά η αλήθεια είναι ότι οι πιο πλούσιοι από αυτούς μας βοήθησαν.-



 

68 
 

Οικονομικά ήταν καλύτερα και δεν μας βοηθούσαν.-Οι ντόπιοι είχαν χρήματα και 

κτήματα που τα πήραν από τους Τούρκους.-Είχαν πιο πολλά λεφτά στην αρχή, αλλά ήταν 

και τσιγκούνηδες.-Ήταν νοικοκύρηδες και πιο πλούσιοι από εμάς. Σε μια οικογένεια 

Ποντίων στο χωριό, μέσα σε έξι μήνες, πέθαναν 30 άτομα, γιατί δεν είχαν να φάνε και 

τρώγανε κορόμπουλα και δηλητηριαζόντουσαν.-Μερικοί από εμάς δεν είχαν να φάνε και 

πεθαίνανε. Οι ντόπιοι είχαν τα σπίτια τους γεμάτα.-Αυτοί δεν ήταν τόσο προοδευμένοι , 

παρόλο που είχαν πιο πολλά λεφτά από εμάς.-Αυτοί είχαν περισσότερα κτήματα και ήταν 

πιο πλούσιοι. Ήταν φτωχοί και αυτοί αλλά ήταν καλύτερα από μας. Ενώ οι αναφορές 

σχετικά με την ανυπαρξία οικονομικής διαφοροποίησης μιλούν για την κακή 

οικονομική κατάσταση τόσο των προσφύγων όσο και των γηγενών, Η οικονομική 

κατάσταση ήταν η ίδια και των δυο , δηλαδή χάλια.-Όλοι φτωχοί ήμασταν και εμείς και 

αυτοί.-Ήμασταν φτωχοί και εμείς και αυτοί και όσο μπορούσε βοηθούσε ο ένας τον 

άλλον κυρίως στην κατοχή. 

 

Β.1.3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Η θεματική της πολιτικής περιέχει αναφορές που σχετίζονται με την ύπαρξη ή μη της 

πολιτικής διαφοροποίησης μεταξύ προσφύγων και γηγενών καθώς και την μεταξύ τους 

συμπεριφορά στην περίοδο του πολέμου αλλά και πριν.  

Κατηγορίες Υποκατηγορίες 

3.ΑΠολιτική 

Διαφοροποίηση 

3.Α.1 Ύπαρξη Πολιτικής 

Διαφοροποίησης 

 

4.Α.2 Ανυπαρξία Πολιτικής 

Διαφοροποίησης 

3.Β Δοσιλογισμός 

Γηγενών 3.Β.1 Ύπαρξη Δοσιλογισμού Γηγενών 

 

3.Β.2 Ανυπαρξία Δοσιλογισμού 

Γηγενών 

 

Α. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις αναφορές σχετική με την πολιτική 

διαφοροποίηση προσφύγων και γηγενών. Η κατηγορία αυτή χωρίζεται σε δυο 

υποκατηγορίες, της ύπαρξης πολιτικής διαφοροποίησης, Στην αρχή δεν ήθελαν να 

βάζουμε υποψηφιότητα στο χωριό, γιατί το θεωρούσαν δικό τους και ότι τάχα αυτοί ήταν 

εκεί από παλιά ,αλλά με τον καιρό μας γνώρισαν και μας ψήφιζαν κιόλας.-Οι Πόντιοι 

ήταν κυρίως κεντρώοι και δεξιοί. Αυτοί ήταν κρυφοί.-Στις εκλογές ψηφίζαμε όχι με βάση 
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την καταγωγή αλλά τη προσωπικότητα και το κατά πόσο μπορούσε να συσπειρώσει το 

λαό της Μελίτης.  Δύσκολα βγάζαμε πρόεδρο γιατί ήμασταν το 7 – 8 %. Επίσης μάλωναν 

οι Εξαρχικοι και οι Πατριαρχικοί μεταξύ τους. Γραικομάνους τους λένε.-Συνήθως 

μάλωναν Πόντιοι Ντόπιοι αλλά ο δικός μου ο παππούς ήταν ο μόνος Πόντιος που 

κατέβαινε στις εκλογές σε συνδυασμό εντοπίων.-Οι Πόντιοι ήταν πιο κεντρώοι . Υπήρχαν 

και ακραίοι Πόντιοι που έκαναν άσχημα πράγματα.-Αυτοί οι περισσότεροι ήταν 

αυτονομιστές και πίστευαν ότι έπρεπε όλοι να μιλούν « μακεδονικά » και ότι κακώς 

ήρθαμε εμείς στον τόπο τους.-Υπήρχαν προβλήματα στο χωριό μεταξύ ντόπιων 

Εξαρχικών και Πατριαρχικών- Αυτοί ήταν δουλοπρεπείς και έκαναν ότι τους έλεγε η 

αστυνομία.- Ο Βουλγαρικός στρατός όταν ήρθε κάνανε αψίδες και τους υποδέχτηκαν με 

καζάνια και τραπέζια. Οι Γερμανοί βάλαν τους Βουλγάρους να φυλάνε τα « οπίσθια » 

και μερικοί ντόπιοι συνεργαζόντουσαν μαζί τους. Δεν ενδιαφερόντουσαν για την πολιτική 

τους ένοιαζε μόνο η μεγάλη Βουλγαρία. Στις εκλογές μπαίνουμε ανάμεικτα στους 

συνδυασμούς και δεν έχουμε πρόβλημα να ψηφίσουμε ντόπιους κι αυτοί εμάς.-Στις 

εκλογές οι συνδυασμοί μας έχουν απ’ όλα , και ντόπιους και πρόσφυγες.-Δεν μαλώνανε 

για πολιτικά. 

 

Β. Η δεύτερη κατηγορία αφορά την ύπαρξη η μη δοσιλογισμού των γηγενών απέναντι 

στους πρόσφυγες. Τέτοια φαινόμενα παρατηρούνται σε περιόδους όπου η κατάσταση 

που επικρατεί τόσο κοινωνικά όσο και πολιτικά δεν είναι σταθερή. Στην υποκατηγορία 

της ύπαρξης δοσιλογισμού υπήρξαν οι εξής αναφορές, Στον Εμφύλιο μερικοί ντόπιοι 

πρόδιδαν.-Υπήρχαν προδότες και από τις δυο πλευρές , και μερικοί ντόπιοι φύγαν από 

δω και έφυγαν στο Μοναστήρι.-Στην κατοχή πρόδιδαν πολύ οι ντόπιοι και προκαλούσαν 

πολύ γιατί πήραν θάρρος επειδή εγκαταστάθηκε εδώ το Κομιτάτο.-Στον πόλεμο μερικοί 

πήγαν με τους Βουλγάρους και πρόδιδαν. Μαύρα χρόνια. Εκτελέστηκαν αρκετοί και απ’ 

τους Γερμανούς. « Ματζίρηδες » και Τούρκους μας έλεγαν και μας υποτιμούσαν.-Στο 

χωριό είχαν έρθει Βούλγαροι κομιτατζήδες και σκότωναν τον κόσμο. Αυτοί μας πρόδιδαν  

και πήγαιναν με το μέρος τους.-Μερικοί ήταν πολύ καλοί, αλλά άλλοι ήταν πολύ 

φανατικοί και πήγαιναν με το μέρος των Βουλγάρων. Εμείς ήμασταν φιλήσυχοι, δεν 

προδίδαμε.-Στη Μελίτη οι περισσότεροι ήταν Εξαρχικοί , πατριαρχικές ήταν λίγες 

οικογένειες. Ήταν σύμμαχοι με τους Γερμανούς και περιμέναν να καταλάβουν τη Δυτική 

Μακεδονία. Τραγουδούν Βουλγάρικους σκοπούς , με λόγια ανθελληνικού περιεχομένου. 

Εμάς δεν μας άφηναν να βάλουμε λύρα στα πανηγύρια.-Καταδότες υπήρχαν και ντόπιοι 
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και Πόντιοι , που απήγαγαν τον άντρα του σπιτιού για να τους δώσει η γυναίκα του λύρες.-

Στον Εμφύλιο πολλοί Πόντιοι πήγαιναν Αντάρτες στα βουνά. Υπήρχαν και ντόπιοι 

δωσίλογοι πάρα πολύ που ακόμα και τον πατέρας τους έστελναν στο εκτελεστικό 

απόσπασμα.-Στον Εμφύλιο οι ντόπιοι πρόδιδαν στους Γερμανούς και στους 

Βουλγάρους.-Δε μας βοήθησαν καθόλου σε τίποτα. Μάλιστα μερικοί μας πρόδιδαν και 

μας παρακολουθούσαν.-Μας φώναζαν Τουρκόσπορους και στον Εμφύλιο μας κατέδιδαν 

στους Βουλγάρους.-Οι περισσότεροι δεν μας πείραζαν, αλλά μερικοί ήταν πολύ 

φανατικοί, γι’ αυτό και στον Εμφύλιο μας πρόδιδαν και μας έδερναν. Ερχόντουσαν οι 

αντάρτες να πάρουνε τα παιδιά μας και αυτοί τα πρόδιδαν.-Στην Κατοχή και τον Εμφύλιο 

είχαμε ντόπιους που πρόδιδαν.-Λίγοι ήταν φανατικοί και μας πρόδιδαν στους 

Βουλγάρους.-Στον ανταρτοπόλεμο έφυγαν απ’ το χωριό μας στο βουνό  και μερικοί απ’ 

αυτούς ρουφιάνευαν.-Στον πόλεμο βοηθιόμασταν αλλά κάποιοι ρουφιάνευαν στους 

Βουλγάρους.-Στον εμφύλιο δε θυμάμαι και πολλά πράματα, αλλά στην Κατοχή κατέδιδαν 

πολύ οι Εξαρχικοί. Αυτοί πρόδιδαν πολύ τότε.-Στον Εμφύλιο το χωρίο μας ήταν το κέντρο 

των Ανταρτών , και πολλοί πρόδιδαν.-Αυτοί οι αυτονομιστές έκαναν παιδομάζωμα , 

μαζεύανε παιδιά χωρίς τη θέλησή τους και τα έπαιρναν μαζί τους και άλλα σκοτώθηκαν 

και μερικά επέστρεψαν. Αντίθετα η υποκατηγορία μη ύπαρξης δοσιλογισμού 

περιλάμβανε τις εξής αναφορές, Οι ντόπιοι δεν ήταν προδότες στον πόλεμο.-Προδότες 

δεν είχαμε ιδιαίτερα στο χωριό  και στην Κατοχή βοηθούσαμε ο ένας τον άλλο και 

κρύβαμε ο ένας τον άλλο. Στον εμφύλιο  δεν είχαμε θέματα..-Στον Εμφύλιο  πολλοί 

έφυγαν στο βουνό και δικοί μας και δικοί τους. Όχι προδοσίες δεν είχαμε.-Δεν ξέρω 

πολλά  για τον εμφύλιο πάντως δεν θυμάμαι να πρόδιδαν στο χωριό μας.-Στην Κατοχή 

αρχίσαμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλο και δεν κατέδιδαν ο ένας τον άλλο.-Στον πόλεμο 

καλά είμασταν και βοηθιόμασταν. Δεν είχαμε προδοσίες και τέτοια.-Γενικά δεν είχαμε 

φασαρίες, ούτε προδίδαμε ο ένας τον άλλο.-Στον πόλεμο  περάσαμε δύσκολα και δεν 

είχαμε προβλήματα. Πολλές φορές τους γλιτώναμε απ’ τους αντάρτες γιατί είχαμε δικούς 

μας στα βουνά και δεν κάναμε κακό ο ένας στον άλλο. Μάλιστα είχαμε και μια ντόπια 

γιαγιά που την αγαπούσαμε όλοι στο χωριό και έκρυψε πολλά αγόρια μας.-Στον πόλεμο 

στην Κατοχή μας έκρυβαν κι εμείς το ίδιο. Προδότες πάντα υπάρχουν στα χωριά, αλλά 

επειδή μας αγαπούσαν οι περισσότεροι δε μπόρεσαν να μας βλάψουν.-Βέβαια δεν ήταν 

όλοι κακοί. Συνεργαζόμασταν μεταξύ μας και όταν πηγαίναμε από το ένα χωριό στο άλλο 

για να γλυτώσουμε τους Βουλγάρους έκρυβε ο ένας τον άλλον. Έτσι δεθήκαμε πολύ 

μεταξύ μας και ήρθαμε κοντά. 
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Β.1.4 ΈΘΝΟΣ 

 

Στην θεματική του έθνους περιλαμβάνονται οι αναφορές των προσφύγων σχετικά με 

τις εθνοτικές διακρίσεις που έκαναν οι γηγενείς απέναντι τους. 

 

 

Κατηγορίες Υποκατηγορίες 

4.Α Χρήση Εθνοτικών 

Χαρακτηριστικών 

4.Α.1 Ύπαρξη Εθνοτικού 

Διαχωρισμού 

 

4.Α.2 Ανυπαρξία Εθνοτικού 

Διαχωρισμού 

4.Β Αίσθημα Εθνοτικής 

Ανωτερότητας  
 

Α. Η πρώτη κατηγορία, αφορά την χρήση εθνοτικών χαρακτηριστικών, από τους 

γηγενείς προς τους πρόσφυγες, Μας έλεγαν και « πρόσφυγες » για να μας κοροϊδέψουν.-

Ζήσαμε δύσκολες στιγμές, γιατί δεν είχαμε λεφτά, αλλά και δεν μας ήθελαν οι ντόπιοι και 

μας φώναζαν Τούρκους.-Μας λέγανε Τουρκόσπορους και μας λέγανε Βούλγαρους.-Οι 

ντόπιοι δεν τους ήθελαν και δεν τους θεωρούσαν « Νάσο » = δικός μας. Τούρκους μας 

ανέβαζαν , Τούρκους μας κατέβαζαν. Αυτό υπάρχει ακόμα και σήμερα.-Μπορεί να μας 

έλεγαν Τουρκόσπορους κι εμείς Βουλγάρους αλλά δε μας πείραζαν.-Οι ντόπιοι δε μας 

ήθελαν. Μας φώναζαν Τούρκους και Λαζούς ή πρόσφυγες. Όταν έλεγαν ‘’πρόσφυγας ‘’ 

εννοούσαν φτωχός και παρακατιανός.-Όταν ήρθαμε στο χωριό οι περισσότεροι μας 

έλεγαν « Τουρκόσπορους »και έβριζαν το καράβι που μας έφερε.- Οι ντόπιοι όμως δεν 

χάρηκαν όταν μας είδαν. Νόμιζαν ότι τα μέρη ήταν δικά τους και μας θεωρούσαν ξένους. 

Τουρκόσπορους μας ανέβαζαν τουρκόσπορους μας κατέβαζαν.- Οι ντόπιοι δεν μας 

ήθελαν και μας φώναζαν Τούρτσινα, δηλαδή Τουρκάκια, και μας έλεγαν να πάμε στην 

Τουρκία. Μερικοί δικοί μας επειδή οι ντόπιοι τους έδιωχναν από δουλειές ή έκαναν κάτι 

τέτοια νεύριαζαν και ερχόντουσαν στα χέρια δεν μας φέρθηκαν καλά. Όχι όλοι βέβαια 

 

Β. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει το αίσθημα ανωτερότητας που διακατείχε τους 

γηγενείς, όπως προέκυψε από τις μαρτυρίες των προσφύγων, Μας φώναζαν 
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Τουρκαλάδες και πίστευαν ότι το μέρος είναι δικό τους και αυτοί το στήριζαν τόσα 

χρόνια.-Μας φώναζα Ματζίρηδες και νόμιζαν ότι είναι καλύτεροι.-Στην αρχή δεν θέλανε 

να κάνουν παρέα μαζί μας ,μας φώναζαν τουρκόσπορους και  μας θεωρούσαν φτωχούς 

και ότι δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα. 

 

Β.1.5 ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΡΑΤΟΥΣ 
 

Η πέμπτη και τελευταία θεματική αφορά την μέριμνα του κράτους απέναντι στους 

πρόσφυγες. Περιλαμβάνει τις απόψεις των προσφύγων σχετικά την βοήθεια που 

δέχθηκαν από το κράτος και με την ικανοποίηση που ένοιωσαν από αυτά που τους 

προσφέρθηκαν. 

Κατηγορίες Υποκατηγορίες 

5.Α Διανομή Γαιών 

5.Α.1 Διανομή Γαιών σε 

πρόσφυγες 

 

5.Α.2 Ύπαρξη 

προστριβών 

 

5.Α.3 Ανυπαρξία 

προστριβών 

Εισαγωγή σε δημόσιες θέσεις  
Αρνητισμός προσφύγων απέναντι στον 

κρατικό μηχανισμό  
 

Α. Η πρώτη κατηγορία της θεματικής αυτής αφορά την διανομή γαιών. Από τις 

μαρτυρίες των προσφύγων προέκυψε πως το κράτος παρείχε κοινωνική μέριμνα προς 

τους πρόσφυγες, Δεν είχαμε σπίτια και μας έδωσαν τα τούρκικα , τα οποία μετά τα 

χάλασαν και φτιάξανε άλλα και μας έδωσαν και τούρκικα χωράφια.-Μας έδωσαν τα 

τούρκικα σπίτια και τα τούρκικα χωράφια.-Μας δώσανε τα χωράφια των Τούρκων και 

τα σπίτια τους.-Το κράτος έχτισε σπίτια για μας , δε διαμαρτυρήθηκαν οι ντόπιοι για 

αυτό.-Κλήρο τους έδωσε ο Βενιζέλος και τα σπίτια αλλά αυτοί δούλεψαν και τα 

ξεχρέωσαν.-Οι παντρεμένοι έπαιρναν περισσότερα χωράφια.-Το κράτος μας έδωσε 

σπίτια του εποικισμού , όπως λεγόταν , χαμηλά. Η Φλώρινα είχε πολλά χωράφια που  τα 

άφησαν οι  Τούρκοι στην Ανταλλαγή. Είχε και τουρκικά σπίτια και πήρε ο παππούς μου.  

Ήταν και τα σπίτια του Εποικισμού, έτσι τα έλεγαν.-Εμείς ήρθαμε στην Άνω Κλέστινα 

και μας έδωσαν τουρκικά χωράφια και σπίτια.-Μας έδωσαν και τουρκικά σπίτια και 

δουλέψαμε πολύ στα χωράφια και κάναμε κοπάδια και δόξα τω θεώ σταθήκαμε ξανά στα 
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πόδια μας.-Μας έδωσαν τουρκικά χωράφια και ο παππούς μου πήρε 15 στρέμματα.-Η 

κυβέρνηση μας στήριξε και μας έδωσε τουρκικά σπίτια.-Το κράτος έδωσε λαμαρίνες 

στους πρόσφυγες να χτίσουν καταλύματα ή τους έβαλαν σε Τούρκικα σπίτια και λίγοι 

έμειναν σε άλλα σπίτια. Το χωράφι του Αγά το χώρισαν στη μέση και το μοίρασαν στους 

πρόσφυγες.-Το κράτος τους έβαλε στο Αρμενοχώρι και τους μοίρασε χωράφια.-Εκεί τους 

έδωσαν τουρκικά χωράφια και μερικοί πήραν και τουρκικά σπίτια.-Τότε το κράτος  μας 

έδωσε τουρκικά σπίτια και σπίτια του Εποικισμού, γιατί οι Τούρκοι που έμεναν στο χωριό 

άφησαν τα σπίτια τους και πήγαν στα δικά μας μέρη.-Εκεί μας έδωσαν Τουρκικά σπίτια, 

όταν έφυγαν οι Τούρκοι με την Ανταλλαγή. Μας έδωσαν και χωράφια, αλλά όχι πολλά.-

Τα σπίτια που μας έδωσαν ήταν τα τουρκικά, άλλα οι δικοί μας δούλευαν μέρα και νύχτα 

και τα μεγάλωσαν κι έχτισαν κι άλλα.-Όσοι πρόλαβαν πήραν τουρκικά σπίτια.- Οι 

Πόντιοι πήραν τα χωράφια των Τούρκων που έφυγαν , χωρίς τίτλους. Οι τίτλοι 

αποκτήθηκαν – όπως μου είπε ο πατέρας μου – τη δεκαετία του 1950 με 1960. Στην αρχή 

τους έδωσαν ένα είδος βοηθήματος και ένα ζευγάρι ζώα. Από την μέριμνα του κράτους 

προς τους πρόσφυγες προέκυψαν και κάποιες προστριβές μεταξύ γηγενών και 

προσφύγων, Οι ντόπιοι διαμαρτύρονταν για αυτό και ακόμα μας λένε ότι ήρθατε από την 

Τουρκία για να μας πάρετε τα καλύτερα σπίτια και χωράφια.-Όλο μας λένε δικά μας είναι 

τα μέρη και ήρθατε εσείς εδώ και μας τα πήρατε.-Οι ντόπιοι δεν ήταν και πολύ φιλικοί 

μαζί μας, γιατί έλεγαν ότι τους πήραμε τα χωράφια και τα σπίτια.-Αυτοί νόμιζαν ότι τα 

τουρκικά  κτήματα ήταν δικά τους γιατί  με πονηριές τα έγραφαν οι δικηγόροι σ αυτούς 

και διαμαρτύρονταν γι’ αυτό και μας κατηγορούσαν ότι ήρθαν οι Λαζοί και τους πήραν 

τα χωράφια. Εδώ στην Καλλινίκη   πήραν σπίτια και χωράφια τούρκικα και γι’ αυτό δεν 

τους ήθελαν οι ντόπιοι.-Οι ντόπιοι νευριάσανε με τη διανομή των χωραφιών , γιατί 

νόμιζαν ότι τα χωράφια έπρεπε να τα πάρουν αυτοί.-Δεν ήθελαν την κυβέρνηση επειδή 

μας έφερε και τους πήραμε τα χωράφια και τα σπίτια μας φώναζαν Ματζίρηδες και μας 

θεωρούσαν Τούρκους.-Τότε η κυβέρνηση μοίρασε τα χωράφια σε μας και γι’ αυτό οι 

εντόπιοι  δε μας ήθελαν.-Οι ντόπιοι μας κατηγορούσαν ότι τους πήραμε τα χωράφια και 

ότι ήταν τα καλύτερα κομμάτια. -Πόντιοι και ντόπιοι  είχαμε από παλιά διαμάχη για τα 

χωράφια που μας έδωσε το Κράτος.-Μας θεωρούσαν Τούρκους που πήραμε τα χωράφια 

και τα σπίτια του Εποικισμού.-Κατά βάθος ενοχλήθηκαν πολύ όταν μοιράστηκαν τα 

χωράφια, γιατί πίστευαν ότι δε μοιράσθηκαν δίκαια και το κράτος τους αδίκησε.-Ναι, το 

πρόβλημά τους ήταν τα χωράφια, ακόμα και τώρα το λένε και τα σπίτια τα τουρκικά που 

μας έδωσαν.-Εκεί άρχισαν να μη μας θέλουν οι ντόπιοι .Διαμαρτύρονταν ότι τάχα τα 

είχαν αγοράσει αυτοί και ότι τάχα ήρθαμε εμείς απ’ την Τουρκία και τους τα πήραμε. 
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Αυτό ήταν ψέμα ,γιατί πλήρωσαν δικηγόρους να τους κάνουν ψεύτικους τίτλους.-Μας 

έλεγαν φανερά ότι « μας πήρατε τα καλύτερα χωράφια ».-Οι ντόπιοι θύμωσαν με μας 

γιατί πήραμε τα χωράφια τους έλεγαν.-Φασαρίες είχαμε για τα κτήματα , μας έκοβαν το 

νερό και δεν μας άφηναν να ποτίσουμε.-Είχαμε διαμάχες για τους κλήρους.-Οι ντόπιοι 

μας αντιμετώπισαν εχθρικά , γιατί πήραν τα τουρκικά χωράφια και δεν μας ήθελαν. 

Υπήρχαν όμως και κάποιοι ντόπιοι που δεν διαμαρτύρονταν, Έλεγαν μας πήρατε τα 

σπίτια αλλά,  δεν κρατούσαν κακία. Μάλιστα, μερικοί ερχόντουσαν και μας βοηθούσαν, 

το ίδιο κάναμε κι εμείς. Μερικοί ερχόντουσαν και στα νυχτέρια μας και είχαμε καλές 

σχέσεις. 

Β. Στην κατηγορία αυτή περιέχονται οι αναφορές οι οποίες κάνουν λόγο για την 

μόρφωση των προσφύγων οι οποίοι κατάφεραν να εισαχθούν σε δημόσιες θέσεις, 

Είχαμε πιο πολλούς εγγράμματους εμείς που πήγαιναν και στο Γυμνάσιο και γίνονταν 

δάσκαλοι ή έμπαιναν σε δημόσιες υπηρεσίες.- Οι δικοί μας κατάφεραν και έγιναν 

δάσκαλοι, καθηγητές, δικηγόροι και μπήκαν σε δημόσιες υπηρεσίες. 

Γ. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τον αρνητισμό των προσφύγων απέναντι στον 

κρατικό μηχανισμό, η οποία εστιαζόταν κυρίως στην διανομή γαιών, Το κράτος δεν μας 

βοήθησε καθόλου μόνο στην αρχή που μας δώσαν το σπίτι αλλά και αυτά τα χρήματα 

ύστερα τα κρατήσαν , και μας τα πήραν σιγά σιγά.-Ο Βενιζέλος έκανε μεγάλο κακό στους 

Πόντιους , γιατί δεν μας στήριξε όταν ήθελε ο Χρύσανθος να κάνει ΠοντιοΑρμενική 

Δημοκρατία.-Το κράτος τους έδωσε χωράφια αλλά δε μοιράστηκαν καλά, γιατί ενώ 

έπρεπε να πάρει και για τα παιδιά του μερικά στρέμματα του έδωσαν τα μισά.-Όταν 

μοιράστηκαν τα χωράφια εμείς δεν πήραμε πολύ κλήρο , αλλά ευτυχώς ο παππούς μου 

είχε κουρείο και τα καταφέραμε.-Το κράτος δεν μας φρόντισε. Μας δώσανε 36 στρέμματα 

χωράφια , αλλά δεν ήταν πολλά για να ζήσουμε.-Το κράτος μας έδωσε σπίτια τα τουρκικά 

και μας μοίρασε χωράφια , αλλά όχι πολλά. Δεν έφταναν για την οικογένεια μας γιατί 

ήταν πολλά τα άτομα , και ενώ έπρεπε να μας μοιράσουν περισσότερα , γιατί τα μοίραζαν 

ανάλογα τα άτομα δεν το έκαναν.-Όσοι πήγαν στα χωριά πήραν κλήρο. Όσοι έμεναν στη 

Φλώρινα πήραν λίγα στρέμματα. Δεν ήταν οι παππούδες μου ευχαριστημένοι από το 

κράτος.-Το κράτος δεν τους φρόντισε πολύ. Τους έδωσε χωράφια αλλά ό,τι τύχαινε και 

τα σπίτια μικρά, που να φτάσει ένα δωμάτιο να μείνουν οι μεγάλες ποντιακές οικογένειες. 

-Χωράφια πήραμε , αλλά λίγα ( αντί για 50 με 70 στρέμματα μας έδωσαν 12 με 15 ).-Από 

κλήρο πήρε 16 στρέμματα ο καθένας , αλλά οι ντόπιοι είχαν περισσότερα.-Ο πατέρας μου 

πήρε κλήρο 20 στρέμματα. Ήταν και δεν ήταν ευχαριστημένοι.-Μας έκανε ο εποικισμός 



 

75 
 

τα σπίτια , ζούσαμε σε παράγκες.- Πήραμε σπίτια και χωράφια με δάνειο από το κράτος 

αλλά τα ξοφλήσαμε. Πήραμε από 30 στρέμματα ο καθένας αλλά ήταν λίγα. 

 

 

Β.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Β.2.1 Ατομικά-δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος 

 

Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε τα ατομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά 

του δείγματος. Συγκεκριμένα θα δούμε το φύλο, την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, το 

επάγγελμα καθώς και το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων στην έρευνα.  

Το δείγμα της παρούσας έρευνας προήλθε από τον πληθυσμό των προσφύγων του 

Νομού Φλώρινας. Πιο συγκεκριμένα το δείγμα αποτελείται από 48 πρόσφυγες από 

τους οποίους οι 26 ήταν άνδρες (54,2%) και οι 22 ήταν γυναίκες (45,8%).  

 

 

Γράφημα 1: Κατανομή δείγματος ως προς το φύλο. 
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Όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα των συμμετεχόντων στην έρευνα, όπως 

παρατηρούμε στον Πίνακα 2 του παραρτήματος, το μεγαλύτερο ποσοστό (37,5%) 

ανήκει στην ομάδα 70-79 ετών. Αμέσως μετά ακολουθεί η ηλιακή ομάδα 80-89 ετών 

με ποσοστό (29,2%). 

 

 

Γράφημα 2: Κατανομή δείγματος ως προς την ηλικία. 

 

Αναφορικά με το επάγγελμα του δείγματος η συντριπτική πλειοψηφία (68,8%) 

είναι συνταξιούχοι αγρότες-κτηνοτρόφοι, ενώ ακολουθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι 

(14,6%).  

 

 

Γράφημα 3: Κατανομή δείγματος ως προς το επάγγελμα. 
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Ως προς τον τόπο κατοικίας των συμμετεχόντων στην έρευνα, παρατηρούμε πως 

τα περισσότερα χωριά έχουν ίσα ποσοστά (6,3%). Αξίζει να σημειωθεί πως το χωριό 

Μεσονήσι συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό (8,3%), ενώ το χωριό Πολυπλάτανος 

συγκέντρωσε το μικρότερο ποσοστό (4,2%). 

 

Γράφημα 4: Κατανομή δείγματος ως προς τον τόπο κατοικίας. 

 

Τέλος όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο του δείγματος, όπως φαίνεται και στο 

Γράφημα 5, παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό (70,8%) είναι απόφοιτοι 

Δημοτικού, ενώ ακολουθούν οι απόφοιτοι Γυμνασίου με ποσοστό (22,9%). 
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Γράφημα 5: Κατανομή δείγματος ως προς το εκπαιδευτικό  Επίπεδο. 

 

Β.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
 

Αντικείμενο της έρευνας αυτής αποτέλεσαν οι ρήσεις των συνεντευξιαζόμενων, 

ενώ ως μια αναφορά θεωρείται κάθε νοηματικά ολοκληρωμένη φράση. Δηλαδή κάθε 

φράση που περιέχει ένα πλήρες νοηματικό περιεχόμενο και αναφέρεται σε κάποιον από 

τους τομείς του ενδιαφέροντος μας. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της ανάλυσης 

αυτής οι τομείς ενδιαφέροντος μας ήταν πέντε, Κοινωνία, Πολιτισμός, Πολιτική , 

Έθνος και Μέριμνα Κράτους, οι οποίοι χωρίστηκαν ανάλογα και όπου ήταν δυνατό σε 

επιμέρους κατηγορίες και υποκατηγορίες. 

Κάθε συνέντευξη απομαγνητοφωνήθηκε και αναλύθηκε στις παραπάνω θεματικές 

καθώς και στις κατηγορίες και υποκατηγορίες τους. Επιπρόσθετα οι αναφορές αυτές 

κατηγοριοποιήθηκαν και ως προς το αξιολογικό βάρος τους. 

Έτσι από τις συνεντεύξεις προέκυψες 593 αναφορές οι οποίες αναλύονται παρακάτω. 

1. Φύλο 

Όσον αφορά το φύλο από το οποίο προήλθε το σύνολο των αναφορών αυτών, όπως 

παρατηρούμε και στον Πίνακα 6 του παραρτήματος, οι περισσότερες αναφορές 332 

αφορούν άνδρες (56%) ενώ από γυναίκες προέρχονται οι 261 αναφορές (44%) 

Γράφημα 6: Κατανομή αναφορών ως προς το Φύλο 
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2. Ηλικία 

Όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα των συμμετεχόντων από τις οποίες προέρχεται 

το σύνολο των αναφορών παρατηρούμε ότι οι 241 αναφορές (40,6%) προέρχονται από 

άτομα ηλικίας 70-79 ετών ενώ  ακολουθούν οι αναφορές από άτομα ηλικίας 80 και άνω 

σε ποσοστό 28,8% (171 αναφορές). 

Γράφημα 7: Κατανομή αναφορών ως προς την Ηλικία. 

 

3. Επάγγελμα 
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Αναφορικά με το επάγγελμα τον συνεντευξιαζόμενων από τους οποίους 

προέρχονται οι αναφορές, όπως παρατηρούμε στο Γράφημα οι 403 αναφορές (68%) 

προέρχονται από συνταξιούχους αγρότες κτηνοτρόφους ενώ έπονται 100 αναφορές 

(16,9%) που προέρχονται από δημόσιους υπαλλήλους. 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 8: Κατανομή αναφορών ως προς το Επάγγελμα. 

 

 

4. Τόπος Κατοικίας 

Συνεχίζουμε την ανάλυση των αναφορών εξετάζοντας τον τόπο κατοικίας των 

προσφύγων από τους οποίους προέρχεται το μεγαλύτερο πλήθος αναφορών. 

Καταλήγουμε έτσι στο συμπέρασμα πως από το σύνολο των 593 αναφορών οι 52 
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(8,8%) προέρχονται από το χωριό Μελίτη ενώ ακολουθούν 49 αναφορές (8,3%) που 

προέρχονται από το χωριό Τροπαιούχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 9: Κατανομή αναφορών ως προς τον Τόπο Κατοικίας. 

 

5. Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των συνεντευξιαζόμενων από τους οποίους 

προέρχονται οι περισσότερες αναφορές, όπως παρατηρούμε και στο Γράφημα 10, οι 

περισσότερες 422 αναφορές (71,2%) προέρχονται από απόφοιτους Δημοτικού, οι 142 

αναφορές (23,9%) προέρχονται από αποφοίτους Γυμνασίου, ενώ μόλις οι 29 αναφορές 

(4,9%) προέρχονται από αποφοίτους Πανεπιστημίου.  
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Γράφημα 10: Κατανομή αναφορών ως προς το Εκπαιδευτικό Επίπεδο. 

 
 

6. Θεματική 

Όσον αφορά την Θεματική στην οποία παρατηρήθηκε το μεγαλύτερο πλήθος 

αναφορών παρατηρούμε πως οι περισσότερες 238 αναφορές (40,1%) παρατηρήθηκαν 

στην θεματική του Κοινωνικού Πεδίου ενώ ακολουθεί η θεματική του Πολιτισμού με 

195 αναφορές (32,9%). Αξίζει να σημειωθεί πως η θεματική με τις λιγότερες αναφορές, 

μόλις 23 αναφορές (3,9%), ήταν του Εθνικού Πεδίου. 

 

 

 

Γράφημα 11: Κατανομή αναφορών ως προς τη Θεματική. 



 

83 
 

 

7. Αξιολογικό Βάρος Στάσης 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται το σύνολο των αναφορών σχετικά με την 

αξιολόγηση της στάσης των γηγενών απέναντι στους πρόσφυγες, σε όλο το εύρος των 

θεματικών πεδίων. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 593 αναφορών οι 287 αναφορές 

(48,4%) περιγράφουν αρνητική και πολύ αρνητική στάση από τους γηγενείς απέναντι 

στους πρόσφυγες ενώ οι 175 αναφορές (29,5) αναφέρουν θετική και πολύ θετική 

στάση. Επισημαίνεται πως το ποσοστό των αναφορών που κάνουν λόγο για ουδέτερη 

στάση ήταν (22,1%). 

 

 

 

Γράφημα 12: Κατανομή αναφορών ως προς το Αξιολογικό Βάρος Στάσης. 
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Β.2.2.1 Κοινωνικό Πεδίο 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στην ενότητα αυτή θα κατηγοριοποιήσουμε το σύνολο των αναφορών του 

κοινωνικού πεδίου ανάλογα με την προέλευση τους, Φύλο, Ηλικία, Τόπο Κατοικίας, 

Επάγγελμα, Εκπαιδευτικό Επίπεδο, Αξιολογικό Βάρος, Κατηγορία και Υποκατηγορία. 

Έτσι λοιπόν από το Γράφημα 13, και τον αντίστοιχο Πίνακα 13 του παραρτήματος, 

παρατηρούμε πως από το σύνολο των 238 αναφορών που αφορούν το Κοινωνικό 

Πεδίο, οι 128 αναφορές (53,8%) προέρχονται από άνδρες ενώ οι 110 αναφορές (46,8%) 

προέρχονται από γυναίκες. 
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Γράφημα 13: Κατανομή αναφορών Κοινωνικού Πεδίου ως προς το Φύλο. 

 

Επιπλέον από το σύνολο των αναφορών του Κοινωνικού Πεδίου, οι περισσότερες 

αναφορές 91 (38,2%) προέρχονται από άτομα ηλικίας 70-79 ετών ενώ αμέσως μετά 64 

αναφορές (26,9%) αναφορές προέρχονται από άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι αρκετές αναφορές συγκεντρώθηκαν και από άτομα ηλικίας 50-59 

ετών και 60-69 ετών με ποσοστά αναφορών 17,2% και 17,6% αντίστοιχα. 

 

Γράφημα 14: Κατανομή αναφορών Κοινωνικού Πεδίου ως προς την Ηλικία 
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Όσον αφορά την κατανομή των αναφορών του Κοινωνικού Πεδίου ως προς το 

Επάγγελμα των συνεντευξιαζόμενων, οι περισσότερες από αυτές 168 αναφορές 

(70,6%) προέρχονται από συνταξιούχους αγρότες- κτηνοτρόφους, ενώ ακολουθούν 

30αναφορές (12,6%) αναφορές από δημοσίους υπαλλήλους και 22 αναφορές (9,2%) 

αναφορές από Οικοδόμους.  

 

Γράφημα 15: Κατανομή αναφορών Κοινωνικού Πεδίου ως προς το Επάγγελμα. 

 

 

 

Όσον αφορά τον τόπο κατοικίας των συμμετεχόντων παρατηρούμε πως οι 

περισσότερες ,25 αναφορές (10,5%) αναφορές προέρχονται από το χωριό Τροπαιούχο 

ενώ ακολουθούν τα χωριά Μεσονήσι και Κάτω Καλλινίκη με 18 αναφορές (7,6%) 

αναφορές αντίστοιχα. Γενικά δεν παρατηρήθηκαν μεγάλες διαφορές σε ποσοστό 

αναφορών από χωριό σε χωριό. 
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Γράφημα 16: Κατανομή αναφορών Κοινωνικού Πεδίου ως προς το Τόπο Κατοικίας. 

 

Εξετάζοντας τις αναφορές του Πεδίου αυτού ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

συμμετεχόντων, όπως παρατηρούμε στο Γράφημα 17, προέκυψε ότι οι περισσότερες 

174 αναφορές (73,1%) προέρχονται από αποφοίτους Δημοτικού. Ακολουθούν 51 

αναφορές (21,4%) αναφορές που προέρχονται από αποφοίτους Γυμνασίου και 13 

αναφορές (5,5%) από αποφοίτους Πανεπιστημίου.   

 

Γράφημα 17: Κατανομή αναφορών Κοινωνικού Πεδίου ως προς το Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο 
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Οι αναφορές του δείγματος που αφορούν το Κοινωνικό πεδίο κατηγοριοποιήθηκαν 

σε πέντε κατηγορίες που αφορούν την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των γηγενών 

απέναντι στους πρόσφυγες. Έτσι προκύπτει πώς οι 82 αναφορές (34,4%) κάνουν λόγω 

για αρνητική και πολύ αρνητική συμπεριφορά ενώ οι 130 αναφορές (54,7%) μιλούν 

για θετική και πολύ θετική συμπεριφορά. Το μεγαλύτερο ποσοστό της θετικής 

συμπεριφοράς έναντι της αρνητικής οφείλεται, όπως θα δούμε και παρακάτω, στο 

γεγονός ότι είχαμε περισσότερες αναφορές σχετικά με την βελτίωση των σχέσεων και 

τις καλές σχέσεις μεταξύ γηγενών και προσφύγων.  

 

 

Γράφημα 18: Κατανομή αναφορών Κοινωνικού Πεδίου ως προς το Αξιολογικό Βάρος 

Στάσης. 

 

 

Όσον αφορά τις αναφορές του Κοινωνικού Πεδίου ως προς τις κατηγορίες, 

παρατηρήθηκε πως οι περισσότερες αναφορές 156 (65,5%) αφορούν την κατηγορία 

των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ προσφύγων και γηγενών, ενώ ακολουθούν 67 

αναφορές (28,2%) στην κατηγορία της συμπεριφοράς γηγενών προς πρόσφυγες, και 15 

αναφορές (6,3%) στην κατηγορία του χωροταξικού διαχωρισμού. 
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Γράφημα 19: Κατανομή αναφορών Κοινωνικού Πεδίου ως προς τις κατηγορίες. 

 

Τέλος από τις 238 αναφορές του Κοινωνικού Πεδίου, όπως παρατηρούμε και στο 

Γράφημα 20, οι περισσότερες62 αναφορές (26,1%) αφορούν την βελτίωση των 

σχέσεων ενώ αμέσως μετά ακολουθούν 39 αναφορές (16,4%) που αφορούν την ύπαρξη 

σχέσεων μεταξύ προσφύγων και γηγενών. Το μικρότερο ποσοστό αναφορών (1,26%) 

εντοπίστηκε στην υποκατηγορία της ύπαρξης επιγαμιών. 

 

Γράφημα20: Κατανομή αναφορών Κοινωνικού Πεδίου ως προς τις υποκατηγορίες. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι αναφορές του Κοινωνικού Πεδίου ανά 

κατηγορία και υποκατηγορία και θα γίνουν οι συσχετίσεις μεταξύ των κατηγοριών και 

υποκατηγοριών και των ατομικών- δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος. 

 

1. Χωροταξικός Διαχωρισμός 

Όπως παρατηρούμε στο Γράφημα 21, η κατηγορία του χωροταξικού διαχωρισμού 

επιμερίστηκε στις  υποκατηγορίες ύπαρξης και μη ύπαρξης χωροταξικού διαχωρισμού. 

Και στις δύο αυτές υποκατηγορίες υπήρξαν συνολικά 15 αναφορές, από τις οποίες το 

60% ανήκει στην υποκατηγορία της ύπαρξης χωροταξικού διαχωρισμού και το 40% 

στην υποκατηγορία της ανυπαρξίας χωροταξικού διαχωρισμού. 

Γράφημα21: Κατανομή αναφορών χωροταξικού διαχωρισμού  ως προς τις 

υποκατηγορίες του. 

 

 

Από τις αναφορές αυτές, όπως προκύπτει από τους πίνακες συσχετίσεων 

(Crosstabulation) του παραρτήματος, οι 10 προέρχονταν από άνδρες ενώ οι 5 από 

γυναίκες. Επιπλέον 10 αναφορές προέρχονται από άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω, ενώ 

5 αναφορές προέρχονται από άτομα ηλικίας 50 έως 69 ετών, έτσι μπορούμε να 

συμπεράνουμε πως τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας θυμούνται καλύτερα τις συνθήκες 

που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο. Όσον αφορά το επάγγελμα, οι 11 αναφορές 
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προέρχονται από συνταξιούχους αγρότες- κτηνοτρόφους και 4 αναφορές από 

δημοσίους υπαλλήλους. 

Παρατηρούμε επίσης ότι, από τις 15 αναφορές της κατηγορίας αυτής οι περισσότερες 

, 3 στο σύνολο, αφορούν το χωριό Αμμοχώρι , ενώ τα χωριά Μελίτη, Σκόπια και 

Λαιμός είχαν από 2 αναφορές το κάθε ένα. Τέλος στα χωριά Τροπαιούχος, Άνω 

Κλείνες, Κάτω Καλλινίκη, Αρμενοχώρι, Λεύκωνας και Πλάτανος είχαμε από μία 

αναφορά χωροταξικού διαχωρισμού. Τα αποτελέσματα αυτά μας επιτρέπουν να 

συμπεράνουμε πως στο χωριό Αμμοχώρι οι σχέσεις μεταξύ γηγενών και προσφύγων 

ήταν πιο τεταμένες κάτι το οποίο οδηγούσε πιο εύκολα σε χωροταξικό διαχωρισμό. 

Επιπλέον εντοπίστηκαν 9 αναφορές αποφοίτων Δημοτικού και 6 αναφορές αποφοίτων 

Γυμνασίου. 

Τέλος όσον αφορά την στάση των γηγενών απέναντι στους πρόσφυγες στην κατηγορία 

του χωροταξικού διαχωρισμού, είχαμε 8 αναφορές με ουδέτερη στάση, 5 αναφορές με 

αρνητική και πολύ αρνητική στάση και 2 αναφορές με θετική στάση. Συμπεραίνουμε 

λοιπόν ότι ο χωροταξικός διαχωρισμός δεν υπήρξε σημαντικός παράγοντας για τον 

καθορισμό των σχέσεων μεταξύ γηγενών και προσφύγων. Δεν μπορούμε όμως να τον 

θεωρήσουμε και αμελητέο. 

 

 

2. Συμπεριφορά Γηγενών προς Πρόσφυγες 

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιέχει τις αναφορές των ερωτηθέντων προσφύγων 

σχετικά με την συμπεριφορά των γηγενών απέναντι τους. Η κατηγορία αυτή η οποία 

επιμερίστηκε σε οκτώ υποκατηγορίες περιέχει συνολικά 66 αναφορές. Αξίζει να 

σημειωθεί πως από τις υποκατηγορίες αυτές το μεγαλύτερο ποσοστό 27% ανήκει στην 

υποκατηγορία της απόρριψης των προσφύγων από τους γηγενείς ενώ αμέσως μετά με 

ποσοστό 16,67% έρχεται η υποκατηγορία της παροχής βοήθειας των γηγενών στους 

πρόσφυγες. Το τελευταίο δηλώνει ότι παρόλο τις δύσκολες συνθήκες της εποχής τους 

υπήρχαν αρκετοί γηγενείς οι οποία προσπαθούσαν να βοηθήσουν στους συνανθρώπους 

τους πρόσφυγες. 
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Γράφημα22: Κατανομή αναφορών συμπεριφοράς γηγενών προς πρόσφυγες ως προς 

τις υποκατηγορίες της. 

 

Από τις αναφορές αυτές οι 30 ειπώθηκαν από άνδρες ενώ οι 36 από γυναίκες. Επιπλέον 

οι 41 αναφορές αφορούσαν άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω ενώ οι 25  αφορούσαν 

άτομα από 50 έως 69 ετών. Το οποίο μας οδηγεί και πάλι στο συμπέρασμα ότι τα άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας θυμούνται καλύτερα την συμπεριφορά των γηγενών προς αυτούς 

την εποχή εκείνη. 

Επιπλέον όσον αφορά το επάγγελμα των προσφύγων οι περισσότερες αναφορές,48 στο 

σύνολο, έγιναν από συνταξιούχους αγρότες-κτηνοτρόφους. Ως προς τον τόπο 

κατοικίας οι περισσότερες αναφορές 10 στο σύνολο έρχονται από χωριό Κάτω Κλεινές 

ενώ ακολουθούν τα χωριά Σκλήθρο και Μεσονήσι με 7 αναφορές το κάθε ένα. Το 

οποίο μας δηλώνει πως πιθανότατα στα χωριά αυτά είχαμε πιο ακραίες συμπεριφορές 

απέναντι στους πρόσφυγες. 

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο, οι περισσότερες αναφορές, συνολικά 49, έγιναν 

από αποφοίτους Δημοτικού, ενώ έπονται οι αναφορές από αποφοίτους Γυμνασίου και 

Πανεπιστημίου  με 12 και 5 αναφορές αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί πως από στις 

τρείς εκπαιδευτικές βαθμίδες οι περισσότερες αναφορές συγκεντρώθηκαν στην 

υποκατηγορία της απόρριψης.  

Τέλος όσον αφορά  την αξιολόγηση των προσφύγων, ως προς την συμπεριφορά των 

γηγενών απέναντι τους, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 32 του παραρτήματος, 44 
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αναφορές κάνουν λόγο για  αρνητική και πολύ αρνητική συμπεριφορά ενώ 19 

αναφορές χαρακτήρισαν την συμπεριφορά των γηγενών ως θετική και πολύ θετική. 

 

3.  Διαπροσωπικές Σχέσεις Γηγενών και Προσφύγων 

Στην τελευταία κατηγορία της θεματικής αυτής ανήκουν οι αναφορές που σχετίζονται 

με τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ προσφύγων και γηγενών.  Στην κατηγορία αυτή 

συγκεντρώθηκαν οι περισσότερες αναφορές του Κοινωνικού Πεδίου, συνολικά 

συγκεντρώθηκαν 157 αναφορές. Από τις αναφορές αυτές το μεγαλύτερο ποσοστό 

(39,74%) αφορά την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ γηγενών και προσφύγων ενώ το 

(25%) αφορά την ύπαρξη καλών σχέσεων μεταξύ τους. 

 

Γράφημα23: Κατανομή αναφορών διαπροσωπικών σχέσεων γηγενών και προσφύγων  

ως προς τις υποκατηγορίες τους. 

 

Από τις 157 αναφορές αυτές οι 88 προέρχονται από άνδρες ενώ οι 69 από γυναίκες. 

Επιπλέον οι 104 αναφορές προέρχονται από άτομα άνω των 70 ετών ενώ οι 53 από 

άτομα 50 έως 69 ετών.  Όσον αφορά το επάγγελμα των ερωτηθέντων προσφύγων οι 

περισσότερες αναφορές, 109 στο σύνολο, προέρχονται από συνταξιούχους αγρότες-

κτηνοτρόφους ενώ 22 αναφορές αφορούν δημοσίους υπαλλήλους και 14 αφορούν 

οικοδόμους. 
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Επιπλέον το χωριό με τις περισσότερες αναφορές σχετικά με τις διαπροσωπικές 

σχέσεις μεταξύ προσφύγων και γηγενών ήταν ο Τροπαιούχος με 20 αναφορές ενώ το 

χωριό με τις λιγότερες αναφορές ήταν οι Κάτω Κλεινές με μόλις 5 αναφορές. Αξίζει 

να σημειωθεί πως σε όλα τα χωριά οι περισσότερες αναφορές διαπροσωπικών σχέσεων 

συγκεντρώθηκαν στις υποκατηγορίες της ύπαρξης καλών σχέσεων και της βελτίωσης 

των σχέσεων μεταξύ προσφύγων  και γηγενών.  Επίσης από τις 159 αναφορές οι 114 

προέρχονται από αποφοίτους Δημοτικού, οι 15 από αποφοίτους Γυμνασίου ενώ μόλις 

8 προέρχονται από αποφοίτους Πανεπιστημίου. 

Τέλος όσον αφορά την αξιολόγηση των προσφύγων σχετικά με τις διαπροσωπικές 

σχέσεις τους με τους γηγενείς, είχαμε 109 αναφορές που την χαρακτηρίζουν ως θετική 

και πολύ θετική ενώ 34 αναφορές την χαρακτηρίζουν ως αρνητική και πολύ αρνητική 

και 14 αναφορές την χαρακτηρίζουν ως ουδέτερη. Παρατηρούμε εδώ ότι η αξιολόγηση 

είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 69%, θετική το οποίο είναι λογικό αφού οι 

περισσότερες αναφορές της κατηγορίας αυτής αφορούσαν την ύπαρξη καλών σχέσεων 

και την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ γηγενών και προσφύγων. 

 

Β.2.2.1.1 Συμπεράσματα 

 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση αυτή  συνοψίζουμε τα σημαντικότερα αποτελέσματα 

που βρέθηκαν, προκειμένου να καταλήξουμε σε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα που 

θα οδηγήσουν στην πληρέστερη κατανόηση του συγκεκριμένου ζητήματος.  

Κατά την ανάλυση που έγινε στο δείγμα , το οποίο προήλθε από τον πληθυσμό των 

προσφύγων του Νομού Φλώρινας, προέκυψε  ότι αυτό αποτελείται στο μεγαλύτερο 

μέρος του από άνδρες (54,2%). Το 66,7% του δείγματος είναι ηλικίας από 70 ετών και 

άνω, και το 68,8% αφορά συνταξιούχους αγρότες-κτηνοτρόφους. Τέλος το 70,8% του 

δείγματος είναι απόφοιτοι δημοτικής Εκπαίδευσης, ενώ όσον αφορά τον τόπο 

κατοικίας τους το 8.3% είναι κάτοικοι του χωριού Μεσονήσι. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των προσφύγων στις ερωτήσεις σχετικά με την 

συμπεριφορά των γηγενών απέναντι τους αλλά και για τις διαπροσωπικές σχέσεις 

μεταξύ τους την περίοδο που ήρθαν στην Ελλάδα προέκυψαν τα παρακάτω 

συγκεντρωτικά αποτελέσματα. 
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Όσον αφορά την γενική αξιολόγηση της στάσης των γηγενών απέναντι στους 

πρόσφυγες στην θεματική του Κοινωνικού πεδίου στην πλειοψηφία της (54,7) 

χαρακτηρίστηκε ως θετική και πολύ θετική ενώ σε ποσοστό 34,4% χαρακτηρίστηκε ως 

αρνητική και πολύ αρνητική. Καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση αυτών των 

ποσοστών είχε το πλήθος των αναφορών που αφορούσαν την ύπαρξη σχέσεων και την 

βελτίωση των σχέσεων μεταξύ γηγενών και προσφύγων στην κατηγορία των 

διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς ήταν πολύ περισσότερες από τις αναφορές που 

μιλούσαν για τις «κακές» σχέσεις και συμπεριφορές μεταξύ τους. 

 

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία του χωροταξικού διαχωρισμού δεν παρατηρήθηκε 

κάποια συσχέτιση, μεταξύ των ατομικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών του 

δείγματος και των απαντήσεων τους. Ωστόσο οι περισσότερες αναφορές περί ύπαρξης 

χωροταξικού διαχωρισμού προήλθαν από άνδρες, άτομα ηλικίας 80 και άνω, από 

συνταξιούχους αγρότες - κτηνοτρόφους και αποφοίτους Δημοτικής εκπαίδευσης. 

Τέλος το βάρος στάσης των γηγενών απέναντι στους πρόσφυγες στην κατηγορία αυτή 

χαρακτηρίστηκε ως ουδέτερο (8 από τις 15 αναφορές). 

 

Η δεύτερη κατηγορία, η οποία αφορά τις απόψεις των προσφύγων σχετικά με την 

συμπεριφορά των γηγενών απέναντι τους χαρακτηρίστηκε, με αρνητική και πολύ 

αρνητική στάση (43 από τις 66 αναφορές). Οι περισσότερες από αυτές τις αναφορές 

συγκεντρώνονταν στις υποκατηγορίες της απόρριψης ( 18 αναφορές) και της έκφρασης 

μίσους (9 αναφορές). Επίσης,  σε αυτή την κατηγορία οι περισσότερες αναφορές έγιναν 

από γυναίκες, από άτομα ηλικίας 70-79 ετών, από συνταξιούχους αγρότες -

κτηνοτρόφους και αποφοίτους Δημοτικής εκπαίδευσης. Τέλος, από τους 𝑥2ελέγχους 

ανεξαρτησίας που διενεργήθηκαν προέκυψε πως στην κατηγορία αυτή υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ των απαντήσεων τους και της ηλικίας τους (p=0,02<0,05), καθώς 

και με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο (p=0,01<0,05) αλλά και με το αξιολογικό βάρος 

στάσης(p=0<0,05). 

Σχετικά με την τρίτη και τελευταία κατηγορία του Κοινωνικού πεδίου που αφορά τις 

διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ προσφύγων και γηγενών, από τις απαντήσεις 

χαρακτηρίστηκε ως θετική και πολύ θετική η κατάσταση μεταξύ τους ( 109 από 157 

αναφορές ). Οι περισσότερες αναφορές της κατηγορίας αυτής αφορούσαν τις 

υποκατηγορίες της ύπαρξης καλών σχέσεων μεταξύ τους (40 αναφορές) και της 
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βελτίωσης των σχέσεων τους με την πάροδο του χρόνου (62 αναφορές). Στην 

κατηγορία αυτή οι περισσότερες αναφορές έγιναν από άνδρες (88 αναφορές), από 

άτομα ηλικίας 70-79 ετών (61 αναφορές), από συνταξιούχους αγρότες - κτηνοτρόφους 

(109 αναφορές) και αποφοίτους Δημοτικής εκπαίδευσης (114 αναφορές). Ωστόσο από 

τους 𝑥2ελέγχους ανεξαρτησίας που διενεργήθηκαν προέκυψε πως υπήρξε συσχέτιση 

μόνο μεταξύ των απαντήσεων τους και της αξιολόγησης της κατάστασης μεταξύ τους. 

Το αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει την υποκειμενικότητα των απαντήσεων του 

δείγματος, δηλαδή εάν επικρατούσε καλό κλίμα μεταξύ τους οι απαντήσεις του 

δείγματος θα ήταν πιο θετικές. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

 

Ολοκληρώνοντας την ερευνητική διαδικασία σχετικά με τις σχέσεις των προσφύγων – 

εντοπίων στα μεικτά χωριά του Νομού Φλώρινας , καταλήγουμε σε γενικότερες 

διαπιστώσεις και συμπεράσματα. Μέσα από την έρευνα αναδεικνύεται η γενικότερη 

στάση των προαναφερόμενων ομάδων σε διάφορες χρονικές περιόδους και σε 

διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Παρατηρείται γενικότερα μια διαφοροποίηση 

ανάλογα με τον τόπο ( χωριό ) , τον χρόνο και την πολιτική κατάσταση που 

επικρατούσε στη χώρα.  

Στην όλη διαδικασία παρατηρήθηκε μία επιφυλακτικότητα των κατοίκων των 

συγκεκριμένων χωριών , η οποία πολλές φορές κατέληγε και στην άρνηση συμμετοχής 

στην έρευνα. Αυτή η στάση ορισμένων κατοίκων, σύμφωνα, με τις εκτιμήσεις των 

ίδιων ,ίσως να οφείλεται στην πικρία και τα έντονα αρνητικά συναισθήματα που είχαν 

βιώσει οι ίδιοι , αλλά κυρίως οι πρόγονοί τους. Σύμφωνα με διάφορες θεωρίες της 

ψυχολογίας , τα αρνητικά συναισθήματα μπορούν να κληροδοτηθούν και στις επόμενες 

γενιές , να τις εμποτίσουν με μίσος , το οποίο ορισμένες φορές μπορεί να αγγίξει και 

τα όρια της εκδίκησης. Ίσως , πάλι , να οφείλεται στο φόβο της επωνυμίας της 

συνέντευξης , αν και αυτό διευκρινίστηκε από την αρχή της εξέλιξής της.  

Οι αναφορές των κατοίκων επικεντρώθηκαν κυρίως στο κοινωνικό επίπεδο και στη 

διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων και της γενικότερης συμπεριφοράς των δύο 

ομάδων. Στις περισσότερες περιπτώσεις εκφράστηκε η άποψη ότι οι γηγενείς 
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πληθυσμοί ήταν αρνητικοί απέναντι στην εγκατάσταση των προσφύγων , 

απομονώθηκαν από αυτούς και τους αντιμετώπιζαν επιφυλακτικά. Πολλές φορές η 

συμπεριφορά τους ήταν αρνητική έως και πολύ αρνητική  και ταπεινωτική. 

Γεγονός είναι ότι οι περισσότερες αρνητικές αναφορές αναφέρονται στην πρώτη 

περίοδο εγκατάστασης των προσφύγων , ενώ βελτιώνονταν με την πάροδο του χρόνου.  

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι σχέσεις βελτιώθηκαν  κυρίως κατά το 1950 με 1955 , 

όταν άρχισαν οι πρώτες επιγαμίες , γεγονός που συντέλεσε στο να έρθουν πιο κοντά οι 

δύο « αντίπαλες » ομάδες.  

Πολλές αναφορές των προσφύγων τονίζουν τις πολιτισμικές διαφορές τους με τους 

γηγενείς , καθώς αυτοί δεν μορφώνονταν , ούτε  επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν τα 

παιδιά τους τη σχολική εκπαιδευτική διαδικασία. Αντίθετα οι πρόσφυγες επιθυμούσαν 

την μόρφωση των παιδιών τους , παρά τις δυσχερείς συνθήκες διαβίωσής τους , που 

ορισμένες φορές άγγιζαν και τα όρια της επιβίωσης. Επιπλέον , πολλοί πρόσφυγες της 

παλιάς γενιάς είχαν λάβει υψηλή μόρφωση στους παλιούς τόπους διαμονής τους και η 

υπεροχή τους στο επίπεδο μόρφωσης ήταν εμφανής. Έτσι , λοιπόν , η κατάληψη 

θέσεων στο δημόσιο ήταν ευκολότερη για τους προσφυγές , πράγμα που επέσυρε μίσος 

και βαριές κατηγορίες των γηγενών απέναντι στους νεοφερμένους κατοίκους.  

Άλλη μία αιτία της διαμάχης των παραπάνω ομάδων, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 

προσφύγων, υπήρξε αδιαμφισβήτητα η γλωσσική διαφοροποίησή τους , καθώς οι 

προσφυγικοί πληθυσμοί κατηγορούσαν τους ντόπιους για τη χρήση σλαβικού 

ιδιώματος και κυρίως γιατί οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γηγενείς σε πολλές περιπτώσεις 

δεν γνώριζαν καν την ελληνική γλώσσα. Αυτό πυροδότησε διαμάχες που άγγιζαν σε 

ορισμένες περιπτώσεις  τα όρια των εθνοτικών διαμαχών. 

 

Στο εθνοτικό επίπεδο οι πρόσφυγες ανέφεραν τη χρήση αρνητικών χαρακτηρισμών εκ 

μέρους των γηγενών ( Τούρκοι , Τουρκόσποροι , Λαζοί , Ματζίρηδες ) , χαρακτηρισμοί 

που είχαν ως στόχο την υποτίμηση και την έκφραση περιφρόνησης για τους 

προσφυγικούς πληθυσμούς. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί δημιούργησαν διαμάχες και 

εκρήξεις των προσφύγων , οι οποίοι θεωρούσαν ότι ήταν γνήσιοι πατριώτες και 

προσπαθούσαν με τη σειρά τους να υποβαθμίσουν το εθνικό συναίσθημα των γηγενών. 

Με το πέρασμα των χρόνων η διαμάχη στο επίπεδο αυτό άρχισε να υποχωρεί αλλά δεν 
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εξαλείφθηκε τελείως. Το μεγαλύτερο ποσοστό των προσφύγων αναφέρθηκε σε βία και 

μίσος κυρίως κατά τον πρώτο καιρό άφιξης και ενσωμάτωσής τους στη νέα πατρίδα. 

Αναφέρονταν κυρίως στην ότι δέχονταν κατηγορίες απ’ τους γηγενείς για τη διανομή 

των Τουρκικών κτημάτων , καθώς οι γηγενείς πίστευαν ότι αδικήθηκαν από τη 

κυβέρνηση. Θεωρούσαν ότι η εύνοια του κράτους ήταν ιδιαίτερη για τους πρόσφυγες, 

αφού τους εξασφάλισε στέγη και γη , ενώ αδιαφορούσε για την πρόοδο του ντόπιου 

πληθυσμού. Οι πρόσφυγες απ’ την πλευρά τους ανταπαντούσαν ότι τα κτήματα τους 

ανήκαν καθώς ανταλλάχτηκαν με αυτά που εγκατέλειψαν φεύγοντας από τις εστίες 

τους και αντέτειναν ότι  εργάστηκαν σκληρά και ξεπλήρωσαν στο κράτος τα ποσά που 

τους δόθηκαν για τις στεγαστικές τους ανάγκες. 

Σύμφωνη υπήρξε η γνώμη όλων των συμμετεχόντων στη συνέντευξη για τη 

θρησκευτικότητα και την ευσέβεια των γηγενών, η οποία πολλές φορές κατά τα 

λεγόμενά τους ξεπερνούσε και αυτή των προσφύγων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης, 

στον χωροταξικό διαχωρισμό, ο οποίος κατά τα πρώτα χρόνια ήταν έντονος σε 

ορισμένα χωριά και σχεδόν ανύπαρκτος σήμερα. Η διάσταση των σχέσεων τους 

εκφράστηκε έντονα στις κοινωνικές εκδηλώσεις (γλέντια, πανηγύρια), όπου 

πραγματοποιούνταν χώρια ,γεγονός που εξομαλύνθηκε με τα χρόνια. 

 

Επίσης πολλές αναφορές των προσφύγων κάνουν λόγο για τη βία που επέδειξαν οι 

γηγενείς κατά τη διάρκεια εισόδου των Βουλγάρων στα χωριά τους , και μιλούν για 

Έλληνες γηγενείς  δοσίλογους , οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις επέδειξαν 

μίσος και βία απέναντί τους. Ορισμένοι μάλιστα , εξέφρασαν φόβους για τη συνέχιση 

της ίδιας συμπεριφοράς και στη σημερινή εποχή και  για την επίδειξη ανθελληνισμού 

ορισμένων ομάδων γηγενών στο μέλλον.    

Μέσα  από τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων των προσφύγων διαφαίνεται η 

δυσκολία των σχέσεων τους με τους ντόπιους της περιοχής, τα πρώτα χρόνια εισόδου 

τους στη χώρα. Ωστόσο η σχέση τους με την ηγεσία φαίνεται να ήταν πιο ομαλή. Με 

το πέρασμα των χρόνων και οι δύο πλευρές, πρόσφυγες και ντόπιοι, άρχισαν να 

συνηθίζουν οι μεν τους δε και να ζουν αρμονικά. Συμπερασματικά, μπορούμε να 

καταλήξουμε στο γεγονός ότι οτιδήποτε ξένο θεωρείται ως εισβολή και καταπάτηση 
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και μόνο με το πέρασμα του χρόνου επέρχεται η αρμονία και η εξάλειψη των 

προκαταλήψεων. 

Η παρούσα έρευνα είναι η μοναδική που ασχολήθηκε με τις συνεντεύξεις των 

προσφύγων της περιοχής. Συνεπώς δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση με άλλες μελέτες. 

Οι περισσότερες μελέτες που έγιναν τόσο στην περιοχή της Φλώρινας όσο και στην 

ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας, αφορούσαν κυρίως τα οικονομικά οφέλη των περιοχών 

με την είσοδο των προσφύγων, καθώς και την κατανομή αγροτικής γης. 

 Ωστόσο, σε όλες αναφέρονται οι ταραγμένες σχέσεις ντόπιων και προσφύγων που 

επικρατούσαν τα πρώτα χρόνια. Μια σχέση που σιγά σιγά βελτιώθηκε και έφτασε 

σήμερα να θεωρείται αρκετά καλή.  

Μία παρεμφερής έρευνα πραγματοποιήθηκε στον χώρο της Εορδαίας , από τη 

φιλόλογο Γκέκα Βάια , με τίτλο « Στάσεις των γηγενών Σλαβοφώνων κατοίκων της 

Εορδαίας απέναντι στους πρόσφυγες- από το 1922 έως σήμερα ». Η εργασία αυτή 

προσπάθησε να προσεγγίσει την αντίθετη πλευρά με την παρούσα εργασία , δηλαδή 

παρουσιάζει τις απόψεις των ντόπιων πληθυσμών για τη στάση των προσφύγων 

απέναντί τους , μετά την εγκατάστασή τους στη Μακεδονία. Ομοιότητες 

παρατηρούνται στη μεθοδολογία , στους τομείς ενασχόλησης , αλλά και η 

σημαντικότερη διαφορά είναι ότι η παρούσα εργασία είναι η πρώτη που αναφέρεται 

στις απόψεις των προσφύγων του Νομού Φλώρινας για τις σχέσεις τους με τους 

γηγενείς κατοίκους. Εκφράζεται η αισιοδοξία η συγκεκριμένη προσπάθεια να 

αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για μελλοντικούς ερευνητές!  
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62c6b840b0afc8026b1834fe26b603ee648.e38OchqPa34Na40Qbh0SaNuMbxf

0n6jAmljGr5XDqQLvpAe, ανακτήθηκε στις 28/5/2018 , 3:00 μ.μ.   

 

XLVII. http://www.travelplorer.gr/ViewTravelGuide.jsp?param=%CE%A6%CE%9B

%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%91&guide_id=555:web – 

Greece , μάθετε για τη Φλώρινα , ανακτήθηκε στις 22 / 5 / 2018 , 7 : 00 μ.μ. 

 

XLVIII. Νόμοι 

 

XLIX. Π.Δ. 92/11/4/2003 

 

L. ΒΔ 19/12/1918,ΦΕΚ Α.259/1918 

 

LI. Δ.1-8-1926,ΦΕΚ Α346/1926 

 

LII. ΒΔ19/12/1918 

 

LIII. Δ.9-2-1926, ΦΕΚ Α.55/1926 

 

LIV. ΒΔ 19/2/1922, ΦΕΚ.Α.26/1922 

 

LV. Δ.4/7/1942, ΦΕΚ.Α.269/1942 

 

LVI. Δ.10/2/1944, ΦΕΚ.Α.54/1944 

 

LVII. ΦΕΚ 95/17/12/36 

 

LVIII. ΦΕΚ 451/21/10/1939 

 

LIX. ΦΕΚ 203/24/10/60 

 

LX. ΒΔ 22 /12 / 1920 , ΦΕΚ.Α.298/1920 

http://www.uowm.gr/
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LXI. Δ.24 / 8 / 1931 ,ΦΕΚ Α 301 / 1931 

 

LXII. ΦΕΚ 376 / 26 /10 / 1942 

 

LXIII. ΦΕΚ 679/ 26/9/1970 

LXIV. ΦΕΚ 74 / 19 / 5/ 1963 

LXV. ΦΕΚ.Α.66/1922 

LXVI. Δ. 11 / 6 / 1928 , ΦΕΚ.Α. 175/1928 

LXVII. Β.Δ. 28/4/1922 , ΦΕΚ.Α. 66 / 1922 

LXVIII. Δ. 26 / 1/ 1928 , ΦΕΚ.Α. 16/1928 

LXIX. Δ. 19 / 7 / 1928 ΦΕΚ.Α. 156 /1928 

LXX. ΒΔ 10 /3/1928 , ΦΕΚ . .Α. 48/1928 

LXXI. ΦΕΚ 95/1935 

LXXII. ΦΕΚ 348/30/12/1955 

LXXIII. Δ 20 / 8 / 1927, ΦΕΚ.Α.179/1927 

LXXIV. Δ. 18/7/1934, ΦΕΚ.Α. 295/1934 

LXXV. Δ.16-6-1926,ΦΕΚ.Α.215/1926 

LXXVI. Δ.19/7/1928,ΦΕΚ.Α.156/1928 

LXXVII. Δ.24-8-1931,ΦΕΚ301/1931 

LXXVIII. ΦΕΚ 167/8-12-1947 

LXXIX. Δ.2-2-1929,ΦΕΚ.Α40/1929 

LXXX. ΦΕΚ 95/17-2-1936 

LXXXI. ΦΕΚ 451 / 21 – 10 – 1939 

LXXXII. ΦΕΚ 674/29-9-1970 

LXXXIII. ΒΔ 19 / 12 / 1918 , ΦΕΚ.Α. 259 / 1918 

LXXXIV. Δ. 31 / 8 / 1926 , ΦΕΚ.Α. 364/1926 

LXXXV. ΦΕΚ 529/1918 31 / 8 / 1926 

LXXXVI. ΦΕΚ.365 / 8/11/1930 

LXXXVII. ΦΕΚ 95 / 17 /2 / 1936 

LXXXVIII. ΦΕΚ.376 /20/10/1940 

LXXXIX. ΦΕΚ 674/26 / 9 /1974 

XC. ΦΕΚ τ. Β. 1309 / 1 / 11/ 1973 

XCI. ΒΔ 18 / 2/ 1920 , ΦΕΚ.Α. 74 / 1920 

XCII. ( ΦΕΚ.451 / 21 / 10 /1939 

XCIII. ΦΕΚ .376/ 26 / 10 /1940 

XCIV. ΦΕΚ.289/1/10/1977 

XCV. ΦΕΚ .303/16/12/1954 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

 

Πίνακας 1: Κατανομή δείγματος ως προς το φύλο. 

Φύλο 
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 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

΄Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

΄Έγκυ

ρο 

Άνδρας 26 54,2 54,2 54,2 

Γυναίκα 22 45,8 45,8 100,0 

Σύνολο 48 100,0 100,0  

 

Πίνακας 2: Κατανομή δείγματος ως προς την ηλικία.. 

Ηλικία 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

΄Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

΄Έγκυρο 

50-59 

ετών 

6 12,5 12,5 12,5 

60-69 

ετών 

10 20,8 20,8 33,3 

70-79 

ετών 

18 37,5 37,5 70,8 

80-89 

ετών 

14 29,2 29,2 100,0 

Σύνολο 48 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακας 3: Κατανομή δείγματος ως προς το επάγγελμα. 

Επάγγελμα 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

΄Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

΄Έγκυ

ρο 

Συνταξιούχος Αγρότης-

Κτηνοτρόφος 

33 68,8 68,8 68,8 

Οικοδόμος 4 8,3 8,3 77,1 

Δημόσιος Υπάλληλος 7 14,6 14,6 91,7 

Συνταξιούχος 2 4,2 4,2 95,8 

Υπάλληλος ΔΕΗ 2 4,2 4,2 100,0 

Σύνολο 48 100,0 100,0  

 

 

. 

 

 

Πίνακας 4: Κατανομή δείγματος ως προς τον τόπο κατοικίας. 

Τόπος Κατοικίας 
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 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

΄Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

΄Έγκυ

ρο 

Τροπαιούχος 3 6,3 6,3 6,3 

Αμμοχώρι 3 6,3 6,3 12,5 

Μεσονήσι 4 8,3 8,3 20,8 

Κάτω 

Κλεινές 

3 6,3 6,3 27,1 

Άνω Κλεινές 3 6,3 6,3 33,3 

Μελίτη 3 6,3 6,3 39,6 

Κάτω 

Καλλινίκη 

3 6,3 6,3 45,8 

Αρμενοχώρι 3 6,3 6,3 52,1 

Τριπόταμος 3 6,3 6,3 58,3 

Σκόπια 3 6,3 6,3 64,6 

Πέτρες 3 6,3 6,3 70,8 

Σκλήθρο 3 6,3 6,3 77,1 

Λαιμός 3 6,3 6,3 83,3 

Λεύκωνας 3 6,3 6,3 89,6 

Πολυπλάταν

ος 

2 4,2 4,2 93,8 

Νεοχωράκι 3 6,3 6,3 100,0 

Σύνολο 48 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 5: Κατανομή δείγματος ως προς το εκπαιδευτικό  Επίπεδο. 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

΄Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

΄Έγκυ

ρο 

Απόφοιτος Δημοτικού 34 70,8 70,8 70,8 

Απόφοιτος Γυμνασίου 11 22,9 22,9 93,8 

Απόφοιτος 

Πανεπιστημίου 

3 6,3 6,3 100,0 

Σύνολο 48 100,0 100,0  
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Πίνακας 6: Κατανομή αναφορών ως προς το Φύλο 

Φύλο 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρ

ο 

Άνδρα

ς 

332 56,0 56,0 56,0 

Γυναίκ

α 

261 44,0 44,0 100,0 

Σύνολ

ο 

593 100,0 100,0  

 

Πίνακας 7: Κατανομή αναφορών ως προς την Ηλικία. 

Ηλικία 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρ

ο 

50-59 

ετών 

94 15,9 15,9 15,9 

60-69 

ετών 

87 14,7 14,7 30,5 

70-79 

ετών 

241 40,6 40,6 71,2 

80 και 

άνω 

171 28,8 28,8 100,0 

Σύνολο 593 100,0 100,0  

 

Πίνακας 8: Κατανομή αναφορών ως προς το Επάγγελμα. 

Επάγγελμα 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Συνταξιούχος Αγρότης-

Κτηνοτρόφος 

403 68,0 68,0 68,0 

Οικοδόμος 51 8,6 8,6 76,6 

Δημόσιος Υπάλληλος 100 16,9 16,9 93,4 

Συνταξιούχος του δημοσίου 20 3,4 3,4 96,8 

Υπάλληλος ΔΕΗ 12 2,0 2,0 98,8 

Δάσκαλος 7 1,2 1,2 100,0 

Σύνολο 593 100,0 100,0  
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Πίνακας 9: Κατανομή αναφορών ως προς τον Τόπο Κατοικίας. 

Τόπος Κατοικίας 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρ

ο 

Τροπαιούχος 49 8,3 8,3 8,3 

Αμμοχώρι 45 7,6 7,6 15,9 

Μεσονήσι 35 5,9 5,9 21,8 

Κάτω 

Κλεινές 

33 5,6 5,6 27,3 

Άνω Κλεινές 19 3,2 3,2 30,5 

Μελίτη 52 8,8 8,8 39,3 

Κάτω 

Καλλινίκη 

42 7,1 7,1 46,4 

Αρμενοχώρι 32 5,4 5,4 51,8 

Τριπόταμος 41 6,9 6,9 58,7 

Σκόπια 41 6,9 6,9 65,6 

Πέτρες 33 5,6 5,6 71,2 

Σκλήθρο 32 5,4 5,4 76,6 

Λαιμός 40 6,7 6,7 83,3 

Λεύκωνας 38 6,4 6,4 89,7 

Πολυπλάταν

ος 

32 5,4 5,4 95,1 

Νεοχωράκι 29 4,9 4,9 100,0 

Σύνολο 593 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 10: Κατανομή αναφορών ως προς το Εκπαιδευτικό Επίπεδο. 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρ

ο 

Απόφοιτος Δημοτικού 422 71,2 71,2 71,2 

Απόφοιτος Γυμνασίου 142 23,9 23,9 95,1 

Απόφοιτος 

Πανεπιστημίου 

29 4,9 4,9 100,0 

Σύνολο 593 100,0 100,0  
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Πίνακας 11: Κατανομή αναφορών ως προς τη Θεματική. 

Θεματική 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρ

ο 

Κοινωνικό 

Πεδίο 

238 40,1 40,1 40,1 

Πολιτισμικό 

Πεδίο 

195 32,9 32,9 73,0 

Πολιτικό 

Πεδίο 

67 11,3 11,3 84,3 

Εθνικό Πεδίο 23 3,9 3,9 88,2 

Κρατικό Πεδίο 70 11,8 11,8 100,0 

Σύνολο 593 100,0 100,0  

 

 

 

 

Πίνακας 12: Κατανομή αναφορών ως προς το Αξιολογικό Βάρος Στάσης. 

 

Αξιολογικό Βάρος Στάσης 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρ

ο 

Πολύ 

Αρνητική 

142 23,9 23,9 23,9 

Αρνητική 145 24,5 24,5 48,4 

Ουδέτερη 131 22,1 22,1 70,5 

Θετική 54 9,1 9,1 79,6 

Πολύ 

Θετική 

121 20,4 20,4 100,0 

Σύνολο 593 100,0 100,0  

 

Πίνακας 13: Κατανομή αναφορών Κοινωνικού Πεδίου ως προς το Φύλο. 

Φύλο 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρ

ο 

Άνδρα

ς 

128 53,8 53,8 53,8 
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Γυναίκ

α 

110 46,2 46,2 100,0 

Σύνολ

ο 

238 100,0 100,0  

Πίνακας 14: Κατανομή αναφορών Κοινωνικού Πεδίου ως προς την Ηλικία. 

Ηλικία 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρ

ο 

50-59 

ετών 

41 17,2 17,2 17,2 

60-69 

ετών 

42 17,6 17,6 34,9 

70-79 

ετών 

91 38,2 38,2 73,1 

80 και 

άνω 

64 26,9 26,9 100,0 

Σύνολο 238 100,0 100,0  

 

 

 

 

Πίνακας 15: Κατανομή αναφορών Κοινωνικού Πεδίου ως προς το Επάγγελμα. 

Επάγγελμα 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρ

ο 

Συνταξιούχος Αγρότης-

Κτηνοτρόφος 

168 70,6 70,6 70,6 

Οικοδόμος 22 9,2 9,2 79,8 

Δημόσιος Υπάλληλος 30 12,6 12,6 92,4 

Συνταξιούχος του δημοσίου 9 3,8 3,8 96,2 

Υπάλληλος ΔΕΗ 6 2,5 2,5 98,7 

Δάσκαλος 3 1,3 1,3 100,0 

Σύνολο 238 100,0 100,0  
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Πίνακας 16: Κατανομή αναφορών Κοινωνικού Πεδίου ως προς το Τόπο Κατοικίας. 

Τόπος Κατοικίας 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρ

ο 

Τροπαιούχος 25 10,5 10,5 10,5 

Αμμοχώρι 16 6,7 6,7 17,2 

Μεσονήσι 18 7,6 7,6 24,8 

Κάτω 

Κλεινές 

15 6,3 6,3 31,1 

Άνω Κλεινές 9 3,8 3,8 34,9 

Μελίτη 16 6,7 6,7 41,6 

Κάτω 

Καλλινίκη 

18 7,6 7,6 49,2 

Αρμενοχώρι 12 5,0 5,0 54,2 

Τριπόταμος 16 6,7 6,7 60,9 

Σκόπια 17 7,1 7,1 68,1 

Πέτρες 12 5,0 5,0 73,1 

Σκλήθρο 16 6,7 6,7 79,8 

Λαιμός 13 5,5 5,5 85,3 

Λεύκωνας 12 5,0 5,0 90,3 

Πολυπλάταν

ος 

10 4,2 4,2 94,5 

Νεοχωράκι 13 5,5 5,5 100,0 

Σύνολο 238 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 17: Κατανομή αναφορών Κοινωνικού Πεδίου ως προς το Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο. 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρ

ο 

Απόφοιτος Δημοτικού 174 73,1 73,1 73,1 

Απόφοιτος Γυμνασίου 51 21,4 21,4 94,5 

Απόφοιτος 

Πανεπιστημίου 

13 5,5 5,5 100,0 
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Σύνολο 238 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακας 18: Κατανομή αναφορών Κοινωνικού Πεδίου ως προς το Αξιολογικό Βάρος 

Στάσης. 

Αξιολογικό Βάρος Στάσης 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρ

ο 

Πολύ 

Αρνητική 

41 17,2 17,2 17,2 

Αρνητική 41 17,2 17,2 34,5 

Ουδέτερη 26 10,9 10,9 45,4 

Θετική 33 13,9 13,9 59,2 

Πολύ 

Θετική 

97 40,8 40,8 100,0 

Σύνολο 238 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 19: Κατανομή αναφορών Κοινωνικού Πεδίου ως προς τις κατηγορίες. 

Κατηγορία 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρ

ο 

Χωροταξικός Διαχωρισμός 15 6,3 6,3 6,3 

Συμπεριφορά Γηγενών προς 

Πρόσφυγες 

67 28,2 28,2 34,5 

Διαπροσωπικές Σχέσεις 156 65,5 65,5 100,0 

Σύνολο 238 100,0 100,0  

 

Πίνακας20: Κατανομή αναφορών Κοινωνικού Πεδίου ως προς τις υποκατηγορίες. 

Υποκατηγορία 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρ

ο 

Ύπαρξη Χωροταξικού 

Διαχωρισμού 

9 3,8 3,8 3,8 

Ανυπαρξία Χωροταξικού 

Διαχωρισμού 

6 2,5 2,5 6,3 

Λεκτική Βία 6 2,5 2,5 8,8 

Σωματική Βία 5 2,1 2,1 10,9 

Έκφραση Μίσους 9 3,8 3,8 14,7 
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Απόρριψη 19 8,0 8,0 22,7 

Επιφύλαξη 8 3,4 3,4 26,1 

Αποδοχή 6 2,5 2,5 28,6 

Παροχή Βοήθειας 11 4,6 4,6 33,2 

Αίσθημα Φόβου 3 1,3 1,3 34,5 

Ύπαρξη Σχέσεων 39 16,4 16,4 50,8 

Ανυπαρξία Σχέσεων 14 5,9 5,9 56,7 

Ύπαρξη Επιγαμιών 14 5,9 5,9 62,6 

Ανυπαρξία Επιγαμιών 18 7,6 7,6 70,2 

Ύπαρξη Προβλημάτων 9 3,8 3,8 73,9 

Βελτίωση Σχέσεων 62 26,1 26,1 100,0 

Σύνολο 238 100,0 100,0  

 

 

 

 

Πίνακας 21: Σχέση χωροταξικού διαχωρισμού  με  το φύλο των συμμετεχόντων. 

Φύλο * Υποκατηγορία Crosstabulation 

 Υποκατηγορία Total 

Ύπαρξη 

Χωροταξικο

ύ 

Διαχωρισμού 

Ανυπαρξία 

Χωροταξικού 

Διαχωρισμού 

Φύλο 

Άνδρας 6 4 10 

Γυναίκ

α 

3 2 5 

Total 9 6 15 

 

 

Πίνακας 22: Σχέση χωροταξικού διαχωρισμού  με την ηλικία των συμμετεχόντων. 

Ηλικία * Υποκατηγορία Crosstabulation 

 Υποκατηγορία Total 

Ύπαρξη 

Χωροταξικο

ύ 

Διαχωρισμού 

Ανυπαρξία 

Χωροταξικού 

Διαχωρισμού 

Ηλικί

α 

50-59 

ετών 

3 1 4 
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60-69 

ετών 

0 1 1 

70-79 

ετών 

2 4 6 

80 και 

άνω 

4 0 4 

Total 9 6 15 

 

 

 

Πίνακας 23: Σχέση χωροταξικού διαχωρισμού  με  το επάγγελμα των συμμετεχόντων. 

Επάγγελμα * Υποκατηγορία Crosstabulation 

 Υποκατηγορία Total 

Ύπαρξη 

Χωροταξικο

ύ 

Διαχωρισμού 

Ανυπαρξία 

Χωροταξικού 

Διαχωρισμού 

Επάγγελμ

α 

Συνταξιούχος Αγρότης-

Κτηνοτρόφος 

5 6 11 

Δημόσιος Υπάλληλος 4 0 4 

Total 9 6 15 

 

 

Πίνακας 24: Σχέση χωροταξικού διαχωρισμού  με  το τόπο κατοικίας των 

συμμετεχόντων. 

ΤόποςΚατοικίας * Υποκατηγορία Crosstabulation 

 Υποκατηγορία Total 

Ύπαρξη 

Χωροταξικο

ύ 

Διαχωρισμού 

Ανυπαρξία 

Χωροταξικού 

Διαχωρισμού 

ΤόποςΚατοικί

ας 

Τροπαιούχος 0 1 1 

Αμμοχώρι 3 0 3 

Άνω Κλεινές 0 1 1 

Μελίτη 0 2 2 

Κάτω 

Καλλινίκη 

0 1 1 

Αρμενοχώρι 1 0 1 

Σκόπια 1 1 2 
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Λαιμός 2 0 2 

Λεύκωνας 1 0 1 

Πολυπλάτανο

ς 

1 0 1 

Total 9 6 15 

 

 

 

 

 

Πίνακας 25: Σχέση  χωροταξικού διαχωρισμού  με το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

συμμετεχόντων. 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο * Υποκατηγορία Crosstabulation 

 Εκπαιδευτικό Επίπεδο Total 

Απόφοιτος 

Δημοτικού 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου 

Υποκατηγορί

α 

Ύπαρξη Χωροταξικού 

Διαχωρισμού 

5 4 9 

Ανυπαρξία Χωροταξικού 

Διαχωρισμού 

6 0 6 

Total 11 4 15 

 

 

 

Πίνακας 26: Σχέση χωροταξικού διαχωρισμού  με  το βάρος στάσης των γηγενών 

απέναντι στους πρόσφυγες. 

Αξιολογικό ΒάροςΣτάσης * Υποκατηγορία Crosstabulation 

 Υποκατηγορία Total 

Ύπαρξη 

Χωροταξικο

ύ 

Διαχωρισμού 

Ανυπαρξία 

Χωροταξικού 

Διαχωρισμού 

Αξιολογικό Βάρος 

Στάσης 

Πολύ 

Αρνητική 

1 0 1 

Αρνητική 4 0 4 

Ουδέτερη 4 4 8 

Θετική 0 2 2 

Total 9 6 15 
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Πίνακας 27: Σχέση συμπεριφοράς γηγενών προς πρόσφυγεςμε το φύλο  των 

συμμετεχόντων. 

Φύλο * Υποκατηγορία Crosstabulation 

 Φύλο Total 

Άνδρας Γυναίκα 

Υποκατηγορία 

Λεκτική Βία 4 2 6 

Σωματική Βία 2 3 5 

Έκφραση Μίσους 5 4 9 

Απόρριψη 6 12 18 

Επιφύλαξη 4 4 8 

Αποδοχή 2 4 6 

Παροχή Βοήθειας 4 7 11 

Αίσθημα Φόβου 3 0 3 

Total 30 36 66 

 

 

Πίνακας 28: Σχέση συμπεριφοράς γηγενών προς πρόσφυγες με την ηλικία  των 

συμμετεχόντων. 

Ηλικία * Υποκατηγορία Crosstabulation 

 Ηλικία Total 

50-59 ετών 60-69 ετών 70-79 ετών 80 και άνω 

Υποκατηγορία 

Λεκτική Βία 3 2 1 0 6 

Σωματική Βία 0 3 1 1 5 

Έκφραση Μίσους 0 4 2 3 9 

Απόρριψη 2 9 4 3 18 

Επιφύλαξη 0 1 5 2 8 

Αποδοχή 0 0 5 1 6 

Παροχή Βοήθειας 1 0 6 4 11 

Αίσθημα Φόβου 0 0 0 3 3 

Total 6 19 24 17 66 
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Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

PearsonChi-

Square 

44,964a 21 ,002 

LikelihoodRatio 46,012 21 ,001 

N of ValidCases 66   

a. 30 cells (93,8%) have expected count less than 5. 

The minimum expected count is ,27. 

 

 

Πίνακας 29: Σχέση συμπεριφοράς γηγενών προς πρόσφυγες με το επάγγελμα  των 

συμμετεχόντων. 

Επάγγελμα * Υποκατηγορία Crosstabulation 

 Επάγγελμα Total 

Συνταξιούχ

ος 

Αγρότης-

Κτηνοτρόφ

ος 

Οικοδόμ

ος 

Δημόσιος 

Υπάλληλος 

Συνταξιούχ

ος του 

δημοσίου 

Υπάλληλ

ος ΔΕΗ 

Δάσκαλο

ς 

Υποκατηγορί

α 

Λεκτική 

Βία 

6 0 0 0 0 0 6 

Σωματική 

Βία 

4 0 0 1 0 0 5 

Έκφραση 

Μίσους 

6 3 0 0 0 0 9 

Απόρριψη 15 2 1 0 0 0 18 

Επιφύλαξη 6 0 1 0 1 0 8 

Αποδοχή 5 0 0 0 1 0 6 

Παροχή 

Βοήθειας 

6 1 1 1 1 1 11 

Αίσθημα 

Φόβου 

0 2 1 0 0 0 3 

Chi-SquareTests 
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Total 48 8 4 2 3 1 66 

 

 

 

 

 

Πίνακας30: Σχέση συμπεριφοράς γηγενών προς πρόσφυγες με το τόπο κατοικίας  των 

συμμετεχόντων. 

ΤόποςΚατοικίας * Υποκατηγορία Crosstabulation 

 Υποκατηγορία Total 

Λεκτικ

ή Βία 

Σωματικ

ή Βία 

Έκφρασ

η 

Μίσους 

Απόρρ

ιψη 

Επιφύ

λαξη 

Αποδ

οχή 

Παροχή 

Βοήθειας 

Αίσθημα 

Φόβου 

ΤόποςΚ

ατοικίας 

Τροπαιούχ

ος 

2 0 0 2 0 0 0 0 4 

Αμμοχώρι 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

Μεσονήσι 1 2 2 2 0 0 0 0 7 

Κάτω 

Κλείνες 

1 1 1 6 1 0 0 0 10 

Άνω 

Κλείνες 

0 0 1 1 0 0 0 0 2 

Μελίτη 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

Κάτω 

Καλλινίκη 

0 0 0 0 2 1 3 0 6 

Αρμενοχώ

ρι 

0 1 0 1 0 1 0 0 3 

Τριπόταμο

ς 

0 0 1 1 1 1 0 0 4 

Σκόπια 1 0 0 1 2 1 1 0 6 

Πέτρες 0 0 0 0 0 1 2 0 3 

Σκλήθρο 0 0 3 2 0 0 0 2 7 

Λεύκωνας 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Πολυπλάτα

νος 

0 1 0 1 0 0 1 0 3 

Νεοχωράκι 0 0 0 0 1 1 3 0 5 

Total 6 5 9 18 8 6 11 3 66 

Πίνακας31: Σχέση συμπεριφοράς γηγενών προς πρόσφυγες με το εκπαιδευτικό επίπεδο  

των συμμετεχόντων. 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο * Υποκατηγορία Crosstabulation 



 

119 
 

 Εκπαιδευτικό Επίπεδο Total 

Απόφοιτος 

Δημοτικού 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου 

Απόφοιτος 

Πανεπιστημίου 

Υποκατηγορία 

Λεκτική Βία 6 0 0 6 

Σωματική Βία 4 1 0 5 

Έκφραση Μίσους 6 3 0 9 

Απόρριψη 15 3 0 18 

Επιφύλαξη 6 1 1 8 

Αποδοχή 5 0 1 6 

Παροχή Βοήθειας 7 1 3 11 

Αίσθημα Φόβου 0 3 0 3 

Total 49 12 5 66 

 

 

Chi-SquareTests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

PearsonChi-

Square 

27,977a 14 ,014 

LikelihoodRatio 27,126 14 ,019 

N of ValidCases 66   

a. 20 cells (83,3%) have expected count less than 5. 

The minimum expected count is ,23. 

 

 

Πίνακας32: Σχέση συμπεριφοράς γηγενών προς πρόσφυγες με το βάρος στάσης των 

γηγενών απέναντι στους πρόσφυγες. 

Αξιολογικό Βάρος Στάσης * Υποκατηγορία Crosstabulation 

 Αξιολογικό Βάρος Στάσης Total 

Πολύ 

Αρνητική 

Αρνητικ

ή 

Ουδέτερ

η 

Θετική Πολύ 

Θετική 

Υποκατηγορ

ία 

Λεκτική Βία 2 3 0 0 1 6 

Σωματική Βία 5 0 0 0 0 5 

Έκφραση 

Μίσους 

9 0 0 0 0 9 

Απόρριψη 7 11 0 0 0 18 

Επιφύλαξη 1 2 3 2 0 8 

Αποδοχή 0 0 1 3 2 6 
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Παροχή 

Βοήθειας 

0 0 0 1 10 11 

Αίσθημα 

Φόβου 

1 2 0 0 0 3 

Total 25 18 4 6 13 66 

 

 

 

Chi-SquareTests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

PearsonChi-

Square 

112,684a 28 ,000 

LikelihoodRatio 108,771 28 ,000 

N of ValidCases 66   

a. 39 cells (97,5%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,18. 

 

 

 

 

Πίνακας33: Σχέση διαπροσωπικών σχέσεων γηγενών και προσφύγων με το φύλο  των 

συμμετεχόντων. 

Φύλο * Υποκατηγορία Crosstabulation 

 Φύλο Total 

Άνδρας Γυναίκα 

 

Ύπαρξη Σχέσεων 19 21 40 

Ανυπαρξία Σχέσεων 9 5 14 

Ύπαρξη Επιγαμιών 5 9 14 

Ανυπαρξία Επιγαμιών 11 7 18 

Ύπαρξη 

Προβλημάτων 

8 1 9 

Βελτίωση Σχέσεων 36 26 62 

Total 88 69 157 

 

 

Πίνακας34: Σχέση διαπροσωπικών σχέσεων γηγενών και προσφύγων με την ηλικία  των 

συμμετεχόντων. 

Ηλικία * Υποκατηγορία Crosstabulation 

 Ηλικία Total 
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50-59 ετών 60-69 ετών 70-79 ετών 80 και άνω 

 

Ύπαρξη Σχέσεων 13 3 19 5 40 

Ανυπαρξία Σχέσεων 5 1 3 5 14 

Ύπαρξη Επιγαμιών 2 2 5 5 14 

Ανυπαρξία Επιγαμιών 2 3 7 6 18 

Ύπαρξη 

Προβλημάτων 

3 1 5 0 9 

Βελτίωση Σχέσεων 6 12 22 22 62 

Total 31 22 61 43 157 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας35: Σχέση διαπροσωπικών σχέσεων γηγενών και προσφύγων με το επάγγελμα  

των συμμετεχόντων. 

Επάγγελμα * Υποκατηγορία Crosstabulation 

 Επάγγελμα Tota

l Συνταξιού

χος 

Αγρότης-

Κτηνοτρόφ

ος 

Οικοδόμ

ος 

Δημόσιος 

Υπάλληλ

ος 

Συνταξιούχ

ος του 

δημοσίου 

Υπάλληλ

ος ΔΕΗ 

Δάσκαλ

ος 

 

Ύπαρξη 

Σχέσεων 

33 3 3 1 0 0 40 

Ανυπαρξία 

Σχέσεων 

9 1 2 0 1 1 14 

Ύπαρξη 

Επιγαμιών 

9 1 2 2 0 0 14 

Ανυπαρξία 

Επιγαμιών 

12 0 4 1 1 0 18 

Ύπαρξη 

Προβλημάτ

ων 

9 0 0 0 0 0 9 

Βελτίωση 

Σχέσεων 

37 9 11 3 1 1 62 

Total 109 14 22 7 3 2 157 
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Πίνακας37: Σχέση διαπροσωπικών σχέσεων γηγενών και προσφύγων με το τόπο 

κατοικίας  των συμμετεχόντων. 

Τόπος Κατοικίας * Υποκατηγορία Crosstabulation 

Count 

 Υποκατηγορία Total 

Ύπαρξη 

Σχέσεων 

Ανυπαρξί

α 

Σχέσεων 

Ύπαρξη 

Επιγαμιώ

ν 

Ανυπαρξί

α 

Επιγαμιώ

ν 

Ύπαρξη 

Προβλημ

άτων 

Βελτίωση 

Σχέσεων 

 

ΤόποςΚ

ατοικίας 

Τροπαιούχος 12 2 2 0 1 3 20 

Αμμοχώρι 1 3 0 2 2 3 11 

Μεσονήσι 3 0 2 2 1 3 12 

Κάτω 

Κλείνες 

0 0 0 1 0 4 5 

Άνω Κλείνες 0 1 0 0 0 5 6 

Μελίτη 3 0 1 1 3 4 12 

Κάτω 

Καλλινίκη 

3 0 1 2 1 4 11 

Αρμενοχώρι 1 1 1 2 0 3 8 

Τριπόταμος 4 1 1 1 1 4 12 

Σκόπια 4 1 1 0 0 3 9 

Πέτρες 4 0 0 1 0 4 9 

Σκλήθρο 1 1 1 0 0 6 9 

Λαιμός 2 1 0 3 0 5 11 

Λεύκωνας 1 1 1 1 0 5 9 

Πολυπλάταν

ος 

1 0 3 0 0 2 6 

Νεοχωράκι 0 2 0 2 0 4 8 

Total 40 14 14 18 9 62 157 
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Πίνακας38: Σχέση διαπροσωπικών σχέσεων γηγενών και προσφύγων με το 

εκπαιδευτικό επίπεδο  των συμμετεχόντων. 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο * Υποκατηγορία Crosstabulation 

 Εκπαιδευτικό Επίπεδο Total 

Απόφοιτος 

Δημοτικού 

Απόφοιτος 

Γυμνασίου 

Απόφοιτος 

Πανεπιστημίου 

 

Ύπαρξη Σχέσεων 35 5 0 40 

Ανυπαρξία Σχέσεων 9 3 2 14 

Ύπαρξη Επιγαμιών 9 5 0 14 

Ανυπαρξία Επιγαμιών 12 4 2 18 

Ύπαρξη 

Προβλημάτων 

9 0 0 9 

Βελτίωση Σχέσεων 40 18 4 62 

Total 114 35 8 157 

 

Πίνακας39: Σχέση διαπροσωπικών σχέσεων γηγενών και προσφύγων με το  βάρος 

στάσης των γηγενών απέναντι στους πρόσφυγες. 

Αξιολογικό Βάρος Στάσης * Υποκατηγορία Crosstabulation 

 Αξιολογικό Βάρος Στάσης Total 

Πολύ 

Αρνητική 

Αρνητι

κή 

Ουδέτερ

η 

Θετική Πολύ 

Θετική 

 

Ύπαρξη Σχέσεων 0 0 3 9 28 40 

Ανυπαρξία 

Σχέσεων 

5 8 1 0 0 14 

Ύπαρξη 

Επιγαμιών 

1 0 2 7 4 14 

Ανυπαρξία 

Επιγαμιών 

4 7 7 0 0 18 

Ύπαρξη 

Προβλημάτων 

5 4 0 0 0 9 

Βελτίωση 

Σχέσεων 

0 0 1 9 52 62 

Total 15 19 14 25 84 157 
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Chi-SquareTests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

PearsonChi-

Square 

173,236a 20 ,000 

LikelihoodRatio 182,292 20 ,000 

N of ValidCases 157   

a. 20 cells (66,7%) have expected count less than 5. 

The minimum expected count is ,80. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ  

 

1. Είμαι 83 χρονών . Οι παππούδες μου ήρθαν το 1922 από τον Καύκασο της Ρωσίας 

και εγκαταστάθηκαν στον Τροπαιούχο. Δεν είχαμε σπίτια και μας έδωσαν τα τούρκικα , 

τα οποία μετά τα χάλασαν και φτιάξανε άλλα και μας έδωσαν και τούρκικα χωράφια. Το 

χωριό μας έχει πολλούς Πόντιους , αλλά και Μικρασιάτες και Θρακιώτες. Με τους 

ντόπιους είχαμε καλές σχέσεις. Παίζαμε μαζί και οι γυναίκες οι ντόπιες ερχόντουσαν στο 

σπίτι μας και θυμόμασταν τα παλιά. Τα ντόπια παιδάκια της γειτονιάς , όταν ζύμωνε η 

μαμά μου έτρεχαν να πάρουν ψωμί από τη « Μπάμπο ». Το ίδιο έκαναν και οι ντόπιες. 

Ήμασταν αγαπημένες. Οι γονείς μου βοηθούσαν μια ντόπια που ο άντρας της είχε φύγει 

στην Αυστραλία για να δουλέψει , αγόραζαν παπούτσια , τους πήγαιναν φαγητό ( αυγά , 

γάλα , μαρμελάδες μήλο , κυδώνια , βούτυρο για πρωινό όλα αυτά  , το μεσημέρι ότι 

φαγητό είχαμε και το βράδυ τους έδιναν θρεψίνη με τσάι)   , τα έπλεναν  στα παιδιά και 

κάποιοι πρόσφυγες καταδότες δεν της έδιναν χαρτιά για να πάρει τα παιδιά στην 

Αυστραλία. Όταν σκοτώθηκε κάποιο  παιδί της που βοσκούσε τα πρόβατα ο πατέρας μου 

βοήθησε να το μεταφέρουν και να της συμπαρασταθούν Κάποτε μπόρεσε η Λύσο να φύγει 

στην Αυστραλία όταν άλλαξε η κοινοτική διοίκηση , μαζί με πολλούς άλλους από το 

χωριό. Μετά από χρόνια , πήγε η μητέρα μου στην Αυστραλία και συναντήθηκε με τα 

παιδία της Λύσος τα οποία  την αγκάλιαζαν , τη φιλούσαν και της έλεγαν « Μπάμπο » 

εσύ μας μεγάλωσες. Στο τέλος την γέμισαν δώρα για να τα φέρει σε εμάς. Η οικονομική 

τους κατάσταση δεν ήταν τόσο καλή όσο των προσφύγων. Οι ντόπιοι δεν μορφώνονταν. 

Δεν μέναμε σε χωριστούς μαχαλάδες  , αλλά ανάμεικτα , δεν μαλώνανε για πολιτικά , 

εκτός από μερικούς καταδότες που είχαμε. Αυτοί δεν έβαζαν υποψηφιότητα για την 

κοινότητα , έβαζαν μόνο οι δικοί μας αλλά και αυτοί μας ψήφιζαν. Ήταν πιστοί στην 

θρησκεία και θυμάμαι ότι μαζευόμασταν όλοι μαζί και πήγαινε όλο το χωριό μαζί. Σε 

γιορτές και πανηγύρια γλεντούσαμε μαζί και αυτοί μάθαν πολύ καλά τους Ποντιακούς 

χορούς.  

2. Σε έναν ντόπιο γάμο μιας γειτόνισσάς μου , οι ντόπιες με πήραν και με έντυσαν με 

ρούχα της δικής τους στολής για να γίνω « Ποσεστρίμα » , δηλαδή να φορέσω ντόπια 

ενδυμασία. Και η νουνά μου ήταν ντόπια. Και τώρα ακόμη διατηρούμε πολύ καλές 

σχέσεις με τις ντόπιες φίλες μας. Συμμετείχαμε σε όλες τις κηδείες των ντόπιων και αυτοί 

στις δικές μας και κουβαλούσαν το φέρετρο. Δεν χρησιμοποιούσαμε διάφορους 

χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλον αν και αυτοί μας έλεγαν « Μάντζαρηδες » και μας 

έλεγαν ότι τα χωράφια δεν ήταν δικά μας.  Στην αρχή δεν γινόντουσαν γάμοι Πόντιων 

και ντόπιων αλλά άρχισαν αργότερα. Τα φαγητά τους ήταν σαν τα δικά μας. Όταν 

έσφαζαν βόδι το έβαζαν σε βαρέλια και έδιναν και σε εμάς. Το ίδιο κάναμε και εμείς. 

Κάναμε κουμπαριές μεταξύ μας και βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον στις αρρώστιες. Οι 

ντόπιοι δεν ήταν προδότες στον πόλεμο . Υπήρχαν Πόντιοι κομμουνιστές που έφευγαν 

στα αντάρτικα. Τώρα οι σχέσεις είναι πολύ καλές. Εμείς κάναμε καπνά και αργότερα 

έμαθαν και αυτοί από μας όπως και εμείς κάναμε μερικά και από τα δικά τους έθιμα. 

Μας βοηθούσαν να καθαρίσουμε τα καλαμπόκια και τραγουδούσανε και καθάριζαν μαζί 

μας. 
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3. Είμαι 84 ετών και ήρθαμε από τον Καύκασο. Ο παππούς μου ήταν πέντε χρονών κι 

έχασε πολλά αδέρφια. Όταν ήρθαν στην πατρίδα, μου έλεγε ο πατέρας μου, είχαν πολλά 

προβλήματα. Ο πατέρας μου ήταν εφτά παιδιά. Στην αρχή  έφτασαν με το καράβι στη  

Θεσσαλονίκη και τους στοίβαξαν σε ένα παλιό κτίριο, αφού τους έδωσαν κουβέρτες 

παλιές Κάθισαν ένα μήνα περίπου και μετά ήρθαν στη Φλώρινα, γιατί είχαν ξαδέρφια 

που είχαν πάει στο Αμμοχώρι. Πολλή φτώχεια. Μας έδωσαν τα τούρκικα σπίτια και τα 

τούρκικα χωράφια αλλά οι ντόπιοι δε μας ήθελαν, γιατί έλεγαν ότι ήταν δικά τους. Μας 

έλεγαν « Τουρκόσπορους » και « Ματζίρηδες ».Εμείς ήμασταν φτωχοί, αλλά εργατικοί. 

Δουλεύαμε σα σκυλιά. Στην αρχή δεν είχαμε πολλές σχέσεις και αποφεύγαμε ο ένας τον 

άλλο. Σιγά σιγά όμως  γνωριστήκαμε και κάναμε παρέα. Αυτοί δε μορφώνονταν ενώ οι 

δικοί μας πήγαιναν στο σχολείο και πολλοί έγιναν σπουδαίοι. Αυτοί οικονομικά ήταν 

καλύτερα, αλλά εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολα. Προδότες υπήρχαν και απ’ τις δυο 

πλευρές. Αυτοί μιλούσαν ντόπια και λίγοι ήξεραν ελληνικά. Ήταν πιστοί κι αυτοί, 

πηγαίναμε μαζί εκκλησία, κάναμε κι εμείς κι αυτοί νηστείες. Αυτοί είχαν άλλα έθιμα αλλά 

σιγά σιγά μάθαμε εμείς τα δικά τους κι αυτοί τα δικά μας. Στην αρχή κανένας γάμος δε 

γινόταν μεταξύ μας. Τώρα, όμως, έχουμε πολύ καλές σχέσεις, παίρνουμε νύφες και 

γαμπρούς δικούς τους ,κάνουμε μαζί τα πανηγύρια .αλλά κάνουμε και δικό μας γλέντι του 

Αϊ Γιώργη. 

4. Εμείς πρώτη φορά, όταν ήρθαμε στην Ελλάδα, πήγαμε στην Κομοτηνή, αλλά μετά 

επειδή είχε πολλά κουνούπια ,ακολουθήσαμε άλλους συγγενείς μας και ήρθαμε στη 

Φλώρινα, γιατί μας έλεγε ο Βενιζέλος ότι θα μας δώσει σπίτια και χωράφια. Εδώ δεν 

έχουμε μόνο Πόντιους, αλλά και πρόσφυγες από τη Μ. Ασία και τη Θράκη. Το χωριό μας 

είναι ήσυχο. Παλιότερα, είχαμε διαμάχες με τους ντόπιους, γιατί θύμωσαν  για τα 

χωράφια και μας έλεγαν ότι πήραμε τα δικά τους. Στην αρχή δε μας ήθελαν και μερικοί 

μας έβριζαν « Τούρκους » μας έλεγαν κι εμείς Βουλγάρους. Στον Εμφύλιο μερικοί ντόπιοι 

πρόδιδαν. Αυτοί γράμματα δεν ήξεραν και λίγοι πήγαιναν σχολείο. Οι δικοί μας 

αγαπούσαν πολύ τα γράμματα και πολλοί απ’ το χωριό μας έγιναν δάσκαλοι, καθηγητές. 

Στα καφενεία δεν πηγαίναμε μαζί. Οι γυναίκες είχαν πιο καλές σχέσεις μεταξύ τους και 

μάθαιναν στις ντόπιες ποντιακά φαγητά κι αυτές τα δικά τους. Είναι κι αυτοί πιστοί  

άνθρωποι, κάνουν νηστείες, πάνε εκκλησία. Φασαρίες δεν είχαμε. Εμείς είμασταν πιο 

προκομμένοι, προοδεύσαμε πολύ. Εμείς μιλούσαμε στο σπίτι ποντιακά κι έξω ελληνικά. 

Αυτοί δεν ήξεραν ελληνικά καλά και οι γέροι ήξεραν μόνο ντόπια. Τώρα οι σχέσεις μας 

είναι πολύ καλές, παντρευόμαστε μεταξύ μας και πάμε μαζί στις γιορτές και στα 

πανηγύρια, στις κηδείες, παντού. 

 

 

 

ΑΜΜΟΧΩΡΙ 

 

1. Είμαι 78 χρονών και είμαι αγρότης. Ήρθαμε από την Τραπεζούντα. Στην αρχή 

ζοριστήκαμε και εμείς και αυτοί γιατί θέλαν τα χωράφια αλλά δεν ήταν δικά τους , ήταν 

τούρκικα. Είχαμε διαφορά στις παραδόσεις και στις γιορτές είχαμε διαφορετικούς 

χορούς. Οι ντόπιοι τότε δεν μορφώνονταν , σπάνια έβλεπες κανέναν. Το χωριό ήταν 
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χωρισμένο στα δύο. Στην πάνω μεριά οι Πόντιοι και στην κάτω μεριά οι ντόπιοι. Η 

οικονομική κατάσταση ήταν η ίδια και των δυο , δηλαδή χάλια. Μερικοί από τους 

ντόπιους έκαναν ψεύτικα χαρτιά και πήραν κλήρους και εμείς όμως πήραμε τον κλήρο 

που θέλαμε. Το κράτος δεν μας βοήθησε καθόλου μόνο στην αρχή που μας δώσαν το 

σπίτι αλλά και αυτά τα χρήματα ύστερα τα κρατήσαν , και μας τα πήραν σιγά σιγά. 

Δύσκολα τα χρόνια της κατοχής και του εμφύλιου. Υπήρχαν προδότες και από τις δυο 

πλευρές , και μερικοί ντόπιοι φύγαν από δω και έφυγαν στο Μοναστήρι. Τώρα 

μορφώθηκαν και οι ντόπιοι και κατάλαβαν ότι πρέπει να είναι διαφορετικοί και είναι και 

αυτοί τώρα εντάξει. Τώρα οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές. 

 

2. Είμαι 80 ετών και έχω κάνει όλα τα επαγγέλματα ( αγρότης , καπνά  , πατόζες δηλ. 

αλωνιστικές μηχανές κ.ά. ) . Οι δικοί μας ήρθαν το 1922 στην Ελλάδα από την Ματσούκα 

του Πόντου , από το χωριό Μισαϊλάντων. Αρχικά , τα αδέρφια του πατέρα μου 

εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Ο πατέρας μου ήρθε στη Θεσσαλονίκη και συνάντησε εκεί 

κάποιους Αμμοχωρίτες , μέσω των οποίων ανακάλυψε τον αδερφό του πατέρα μου και 

έτσι ήρθε και αυτός και εγκαταστάθηκε στο χωριό. Είχαμε πρόβλημα με τους ντόπιους με 

τα χωράφια , διαμάχη ποιος θα τα καλλιεργήσει. Μας λέγανε « Τουρκόσπορους » και 

εμείς τους φωνάζαμε « Βουλγάρους ».Οι ντόπιοι δεν ήξεραν καλά Ελληνικά , γιατί δεν 

υπήρχαν και σχολεία , άλλωστε μερικοί χωριανοί έχουν έρθει και μέσα από τα Σκόπια , 

ήρθαν και Ηπειρώτες. Ζούσαμε σε διαφορετικά μέρη στο χωριό με τον εποικισμό 

χτίστηκαν κι άλλα σπίτια , ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Γάμοι δε γίνονταν μεταξύ 

μας , ούτε εμείς θέλαμε , ούτε και αυτοί. Αλλά αργότερα άρχισαν να αναμιγνύονται. Εμείς 

κάναμε καπνά και οι ντόπιοι δουλεύαν εργάτες σε εμάς. Ύστερα από πολλά χρόνια 

άρχισαν να κάνουν και αυτοί καπνά και μας μιμήθηκαν και φύτεψαν και αυτοί μήλα , 

χρησιμοποίησαν λιπάσματα . Οι ντόπιοι δεν ήταν και πολύ καθαροί. Ήταν πιο πλούσιοι 

από εμάς στην αρχή , αλλά η αλήθεια είναι ότι οι πιο πλούσιοι από αυτούς μας βοήθησαν. 

Ήταν αμόρφωτοι οι ντόπιοι , ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και δεν είχαν καλό 

επίπεδο ζωής. Ήταν και γεωργοί αλλά όχι πολύ δημιουργικοί. Πολιτική τοποθέτηση δεν 

είχαν ιδιαίτερη , ήταν πιο πολύ με το μέρος της αστυνομίας. Δεν είχαμε καλή συνεργασία 

στο χωριό. Δεν είχα ζευγάρια άλογα και αυτοί πήραν άλογο ύστερα από 40 χρόνια ,  είχαν 

βουβάλια για όργωμα και για γάλα. Στον πόλεμο του 40 είχαμε πιο πολλούς Ιταλούς εδώ 

και Βουλγάρους. Κάθε χωριό είχε μια επιτροπή και στο δικό μας χωριό ήταν κυρίως 

πρόσφυγες , η οποία ενημέρωνε τους Βουλγάρους και τους Ιταλούς για τις κινήσεις των 

χωριανών. Υπήρχαν και ντόπιοι , οι οποίοι συνεργάζονταν με τους Βουλγάρους. Είχανε 

άλλα έθιμα π.χ. στους γάμους δεν μαγείρευαν για όλους αλλά στους γάμους είχαν τα δικά 

τους φαγητά . Έτρωγαν πολλές πιπεριές , φασόλια , γίγαντες. Δεν είχαμε επικοινωνία 

μεταξύ μας. Αυτοί είχαν απλά ξύλινα κάρα , χωρίς σίδερο στο στεφάνι , και απορούσαν 

πως οι πρόσφυγες είχαν στρώματα με μαλλί. Κοιμόντουσαν κάτω σε ψάθες. Οι ντόπιοι 

φορούσαν σαν φουστανέλα οι άντρες και πλεκτά παντελόνια σαν σκελαία. Στα πανηγύρια 

πηγαίναμε μαζί και σιγά σιγά μάθαμε ο ένας τους χορούς του άλλου. Τώρα πια οι σχέσεις 

μας είναι πολύ καλές χωρίς κανένα πρόβλημα. 

 

3. Είμαι 81 χρονών και τελείωσα εξατάξιο Γυμνάσιο. Είμαι συνταξιούχος δημόσιος 

υπάλληλος. Κατάγομαι από τον Πλάτανο , κοντά στην Τραπεζούντα. Οι δικοί μου ήρθανε 

το 1922 και τους πετάξανε στην Εύβοια. Εκεί δεν τους δεχτήκανε οι ντόπιοι και τους 
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πήγανε στην Κρήτη. Το ίδιο συνέβη και εκεί κι έτσι εγκαταστάθηκαν στην Αρετσού , σε 

λασπότοπους και στην ερημιά. Μόλις στάθηκαν στα πόδια τους έψαχναν μια περιοχή με 

νερό και ξύλα και έτσι ήρθαν στην Φλώρινα. Μας δώσανε τα χωράφια των Τούρκων και 

τα σπίτια τους. Οι ντόπιοι ενοχλήθηκαν πολύ από αυτό και συνεχίζουν ακόμα να 

ενοχλούνται. Δεν ήξεραν ελληνικά οι ντόπιοι. Ο Βενιζέλος μας στήριξε. Αυτοί ήταν πολύ 

πίσω ακόμη. Μετά την εισβολή των Βουλγάρων , αυτοί εγκαταστάθηκαν στο χωριό και 

όλοι οι ντόπιοι είχαν μια φωτογραφία του Μπόρις στα σπίτια τους. Σχολεία δεν υπήρχαν 

οι δικοί μας τα κάνανε. Ήρθαν και οικογένειες « από μέσα » , μας φώναζαν « 

τουρκόσπορους » και δεν είχαμε σχέσεις. Εμείς σπέρναμε σιτάρια και οι δικοί μας ήταν 

μορφωμένοι και ανακατεύονταν με την πολιτική. Αυτοί ήταν δουλοπρεπείς και έκαναν 

ότι τους έλεγε η αστυνομία. Ήταν βρώμικοι και άπλυτοι. Όσοι είχαν σχέσεις με 

δικηγόρους , όταν έφυγαν οι Τούρκοι , τους έδιναν ψεύτικα χαρτιά και έτσι πήραν 150 με 

200 στρέμματα. Ήταν οι λεγόμενοι Τσορμπατζήδες. Στην κατοχή πρόδιδαν πολύ οι 

ντόπιοι και προκαλούσαν πολύ γιατί πήραν θάρρος επειδή εγκαταστάθηκε εδώ το 

Κομιτάτο. Μέναμε χώρια . Μετά το σπίτι μας άρχιζε η δική τους περιοχή. Υπήρχαν όμως 

και καλές οικογένειες , με ελληνικές πεποιθήσεις , οι οποίες βοήθησαν πολύ τους 

πρόσφυγες στην κατοχή. Έχτισαν σχολεία αλλά δεν έβρισκαν δασκάλους να διδάξουν. Το 

1946 – 1949 οι δικοί μας ήταν Μάηδες. Οι Γερμανοί μας παίρναν ό ,τι είχαμε. Δεν 

υπήρχαν Πόντιοι καταδότες. Η κουζίνα τους ήταν μηδενική. Έτρωγαν κυρίως πιπεριές 

ψητές. Οικονομικά ήταν καλύτερα και δεν μας βοηθούσαν. Κοιμόντουσαν στο πάτωμα 

σε ψάθα και η μαξιλαροθήκη τους ήταν φτιαγμένη από κανναβούρι , που το φύτευαν και 

όταν γινόταν το βρέχανε στα ποτάμια και το στέγνωναν. Μετά γεμίζαν τις μαξιλαροθήκες 

με άχυρο ή φύλλα καλαμποκιού. Σε ένα δωμάτιο έμεναν 25 άτομα ντόπιων. Οι Πόντιοι 

ήταν ντυμένοι Ευρωπαίοι και τα ρούχα τους μπορεί να ήταν μπαλωμένα αλλά ήταν 

καθαρά. Επίσης φορούσαμε και πλεκτά. Όποιος πρόσφυγας ήθελε να παντρευτεί ντόπια 

τον αποκήρυσσαν. Δεν ήταν καλοί τεχνίτες ούτε γνώριζαν τα καπνά. Τώρα όμως οι 

σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΣΟΝΗΣΙ  

 

1.Είμαι 89 χρονών. Ο πατέρας μου ήρθε 5 χρονών από το Λάλογλι του Καρς. Όλοι στο 

Μεσονήσι είναι από τη Λάλογλι. Οι ντόπιοι μας έλεγαν πρόσφυγες υποτιμητικά και μας 

λένε ακόμη. Δε μας ήθελαν. Άμα περνούσες το ποτάμι μας πλάκωναν στο ξύλο. Εμένα 13 

χρονών με κυνήγησαν 15 ντόπιοι με ξύλα λέγοντας με « Θα σε θάψουμε ». Δεν μας 
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άφηναν να περάσουμε το ποτάμι. Αυτοί μιλούσαν ντόπια και όσοι πήγαιναν στο σχολείο 

ήξεραν και Ελληνικά. Εμείς στο σπίτι μιλούσαμε Ποντιακά. Έξω όμως Ελληνικά. Στα 

πανηγύρια πηγαίναμε μαζί και στην εκκλησία. Το κράτος έχτισε σπίτια για μας , δε 

διαμαρτυρήθηκαν οι ντόπιοι για αυτό. Πλέναμε στο ποτάμι τα ρούχα μαζί. Δεν είχαμε 

διαμάχες. Χωράφια πήραμε , αλλά λίγα ( αντί για 50 με 70 στρέμματα μας έδωσαν 12 με 

15 ). Υπήρχαν και ντόπιοι που υποστήριζαν τους Βουλγάρους. Στον εμφύλιο , αυτοί 

έστησαν αψίδα για να περάσουν οι Βούλγαροι , κοντά στην αστυνομία. Ένας μεθυσμένος 

ντόπιος είπε ότι θα θέλε πολύ να μας σκοτώσουν. Κατά βάθος δε μας θέλουν ακόμη. 

Σήμερα κάνουμε και γάμους μαζί τους.  

 

2. Το 1922 ήρθαν οι πρόγονοί μας , 4 χρονών η μάνα και 7 ο πατέρας , από το Καρς  από 

το Λάλογλι. Οι ντόπιοι δεν μας θέλανε και μας έλεγαν συνεχώς « να βούλιαζε το παπόρι 

που σας έφερνε ». Μας κατηγορούσαν για τα χωράφια γιατί τα ήθελαν. Κλήρο τους έδωσε 

ο Βενιζέλος και τα σπίτια αλλά αυτοί δούλεψαν και τα ξεχρέωσαν. Ούτε εμείς τους 

θέλαμε. Δεν επικοινωνούσαμε γιατί δεν ήξεραν Ελληνικά , ούτε τα παιδιά που πήγαιναν 

στο σχολείο δεν ήξεραν Ελληνικά. Οι δάσκαλοι απαγόρευαν να μιλάν ντόπια τα παιδιά 

και μας έλεγαν να τους το λέμε αν μιλήσουν. Εκκλησία πήγαιναν στον Άγιο Αθανάσιο και 

οι δικοί μας εκεί πήγαιναν. Η νέα εκκλησία χτίστηκε το 1968 , όπως την Παναγία που 

είχαμε στο Λάλογλι. Από εκεί έφεραν τις εικόνες και όταν έχτισαν την εκκλησία τις έβαλαν 

εκεί. Οι ντόπιοι δεν έβαλαν χρήματα , γιατί έλεγαν ότι εμείς έχουμε εκκλησία. Εμείς με 

εράνους τη χτίσαμε. Το 1968 αρχίσαμε να είμαστε πιο φιλικοί και να πηγαινοερχόμαστε 

και στις κηδείες ενώ παλιά όχι. Τότε άρχισαν να παντρεύονται. Ο Βουλγαρικός στρατός 

όταν ήρθε κάνανε αψίδες και τους υποδέχτηκαν με καζάνια και τραπέζια. Δύο ντόπιοι 

έφεραν το Βουλγαρικό στρατό και ζήτησαν από το μπαμπά μου να τους πάει στο 

Νεοχωράκι. Στο δρόμο χάθηκαν και οι Γερμανοί άρχισαν να πυροβολούν. Βράδυ ήταν 

και τότε οι Βούλγαροι φοβήθηκαν ότι τους προδίδουν και άρχισαν να τους χτυπούν. Στο 

Νεοχωράκι τους υποδέχτηκαν με γλέντια και καζάνια. Τον πρόεδρο των Ποντίων τον 

σκότωσε Βουλγαρικός στρατός και σκότωσε έναν ενωμοτάρχη εδώ στο χωριό , με 

φτυάρια και καζμάδες. Οι παντρεμένοι έπαιρναν περισσότερα χωράφια. Στον Εμφύλιο 

είχαμε στρατό στο χωριό και πυρομαχικά. Οι χωροφύλακες δεν μας άφηναν να βγαίνουμε 

έξω. Έκαναν μάχες αντάρτες με Έλληνες. Οι παππούδες προσπάθησαν να φυγαδεύσουν 

τον Ελληνικό στρατό για να μην τους δουν οι Αντάρτες. Τώρα έχουμε καλές σχέσεις.                            

« Τουρκαλάδες » μας έλεγαν και εμείς Βούλγαροι.  

 

3.  Το 1922 ήρθαν οι δικοί μου από τον Καύκασο. Πρώτα κατέβηκαν στα νησιά Σπέτσες 

, Ύδρα , κ.ά. και μετά ήρθαν εδώ. Μιλούσαν Ποντιακά και Ελληνικά . Οι ντόπιοι δεν 

ήξεραν Ελληνικά οι περισσότεροι. Από κλήρο πήρε 16 στρέμματα ο καθένας , αλλά οι 

ντόπιοι είχαν περισσότερα. Το κράτος μας έδωσε σπίτια του εποικισμού , όπως λεγόταν 

, χαμηλά. Δεν γινόντουσαν γάμοι στην αρχή. Τώρα γίνονται αλλά πάλι δύσκολα.  

 

 

4. Οι ντόπιοι μας πετροβολούσαν και μας κυνηγούσαν στο ποτάμι. Αυτοί δεν ήξεραν 

Ελληνικά. Εμείς μιλούσαμε Ποντιοελληνικά. Πηγαίναμε σχολείο αυτοί όχι. Οι Γερμανοί 

βάλαν τους Βουλγάρους να φυλάνε τα « οπίσθια » και μερικοί ντόπιοι συνεργαζόντουσαν 

μαζί τους. Γάμοι δε γινόντουσαν. Τώρα οι δικοί μας σχεδόν όλοι πήραν ντόπιες . Οι 

ντόπιοι είχαν χρήματα και κτήματα που τα πήραν από τους Τούρκους. Ο πατέρας μου 
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πήρε κλήρο 20 στρέμματα. Ήταν και δεν ήταν ευχαριστημένοι. Μετά οι σχέσεις έγιναν 

πιο καλές και φιλικές.    

 

ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΕΣ 

1.Είμαι 78 χρονών  .Θυμάμαι τον πατέρα μου που μου έλεγε ότι όταν ήρθαν απ’ τον 

Καύκασο οι παππούδες μου πήγαν πρώτα στην Εύβοια και μετά ήρθαν εδώ. Η Φλώρινα 

είχε πολλά χωράφια που  τα άφησαν οι  Τούρκοι στην Ανταλλαγή. Είχε και τουρκικά 

σπίτια και πήρε ο παππούς μου. Ήταν και τα σπίτια του Εποικισμού, έτσι τα έλεγαν. Εμείς 

είμασταν πολλά άτομα και οι παππούδες έχτισαν κι άλλα δωμάτια. Ο παππούς μου έχασε 

δυο παιδιά στην Ελλάδα από ελονοσία Ταλαιπωρημένοι άνθρωποι! Σένα δωμάτιο 

ζούσαν 10 άνθρωποι. Οι ντόπιοι δεν ήθελαν τους δικούς μας. Αυτοί δεν ήξεραν ελληνικά 

και δύσκολα συνεννοούνταν μαζί μας. Μας έβλεπαν σαν « εχθρούς » που ήρθαμε στον 

τόπο τους και πήραμε τα χωράφια τους. Δεν ήταν όμως δικά τους. Αυτοί δεν ήταν σαν 

εμάς. Εμείς είμασταν δουλευταράδες και φτιάχναμε πράγματα, ανακαλύπταμε καινούρια. 

Αυτοί ούτε ελληνικά δεν ήξεραν καλά καλά. Στο σχολείο πήγαιναν με το ζόρι, τους 

κυνηγούσε ο δάσκαλος. Αυτοί μαγείρευαν τσούσκες και πιπεριές. Είχαν πιο πολλά λεφτά 

στην αρχή, αλλά ήταν και τσιγκούνηδες. Δε μας ήθελαν καθόλου, ούτε εμάς, ούτε και τους 

Θρακιώτες. Στον πόλεμο μερικοί πήγαν με τους Βουλγάρους και πρόδιδαν. Μαύρα 

χρόνια. Εκτελέστηκαν αρκετοί και απ’ τους Γερμανούς. « Ματζίρηδες » και Τούρκους 

μας έλεγαν και μας υποτιμούσαν. Γάμους δεν κάναμε με αυτούς. Εμείς ήμασταν πιο 

΄΄πολιτισμένοι΄΄. Αυτοί κοιμόντουσαν κάτω ,σε χαλάκια και ψάθες, εμείς είχαμε μάλλινα 

στρώματα. Στο πανηγύρι του χωριού πήγαιναν με τους δικούς μας στην παλιά Παναγία. 

Πίστευαν πολύ. Στην αρχή κάναμε χώρια  τα πανηγύρια. Αυτοί χόρευαν τα δικά τους. 

Τώρα είμαστε πολύ καλά. Παίρνουμε και δικές τους νύφες, κάνουμε μαζί τα πανηγύρια. 

 

2. Εμείς ήρθαμε από τη Θράκη. Κι εμάς δε μας χώνευαν και πολλοί μας κορόιδευαν και 

μας πρόδιδαν. Μερικοί ήταν καλοί άνθρωποι ,αλλά οι περισσότεροι δε μας ήθελαν. Οι 

περισσότεροι Θρακιώτες πήγαν στην άλλη κλέστινα, στην άνω. Εμείς είχαμε καλή 

συνεργασία με τους άλλους πρόσφυγες του χωριού. Οι ντόπιοι όταν μαλώναμε μας έλεγαν 

« Τούρκους » και μας έλεγαν να φύγουμε γιατί το μέρος ήταν δικό τους. Μας 

κατηγορούσαν ότι τους πήραμε τα χωράφια, τα σπίτια. Δεν τους άρεζαν οι συνήθειες μας 

και πίστευαν ότι θα τους « χαλάσουμε ».Καμιά φορά γίνονταν και φασαρίες και 

ερχόντουσαν στα χέρια. Αυτοί μιλούσαν ντόπια και λίγοι ήξεραν ελληνικά. Είχαμε και 

σχολείο αλλά αυτοί δεν ερχόντουσαν. Μας έλεγαν και « πρόσφυγες » για να μας 

κοροϊδέψουν. Στο χωριό είχαν έρθει Βούλγαροι κομιτατζήδες και σκότωναν τον κόσμο. 

Αυτοί μας πρόδιδαν  και πήγαιναν με το μέρος τους. Όχι όλοι. Υπήρχαν « μπάμπω » που 

μας έφερναν φαγητό. Όλοι φτωχοί ήμασταν. Κι αυτοί. Με τα χρόνια μάθαμε τις συνήθειες 

τους κι εμείς τις δικές τους. Τώρα χορεύουμε τους χορούς τους κι αυτοί τους δικούς μας, 

παντρευόμαστε μεταξύ μας, δουλεύουμε μαζί, μάθαμε κι εμείς τα ντόπια. 

 

3. Εμείς είμαστε Καυκάσιοι. Εκεί οι παππούδες ήταν φουρνάρηδες και ήταν καλά 

οικονομικά. Με την ανταλλαγή πήγαν πρώτα στη Χαλκίδα, αλλά μετά τους έφεραν εδώ 

και τους έδωσαν τούρκικα χωράφια. Δεν ήταν πολλά κι ας φώναζαν οι εντόπιοι. Τόσα 
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άτομα ήταν, που να τους φτάσουν. Οι εντόπιοι δεν τους ήθελαν και τους κατηγορούσαν 

ότι τους πήραν τα χωράφια και ότι τους υποστηρίζει το κράτος. Αυτό το μίσος 

συνεχίστηκε για πολλά χρόνια και στον πόλεμο μερικοί απ’ αυτούς που ήταν φανατικοί 

μας πρόδιδαν και πήγαιναν με το μέρος των Βούλγαρων. Γι’ αυτό κι εμείς τους φωνάζαμε 

« Βουλγάρους » κι αυτοί « Τουρκόσπορους ».Είχαν άλλες συνήθειες από εμάς. Δεν 

πλενόντουσαν πολύ, δεν είχαν στρώματα και παπλώματα. Δεν ήταν τόσο καθαροί και 

νοικοκυρεμένοι, όσο εμείς, αλλά σιγά σιγά κάναμε σχέσεις, επισκεπτόμασταν ο ένας τον 

άλλο, μάθαμε τη γλώσσα τους κι αυτοί τη δική μας. Κάναμε κουμπαριές και αρχίσαμε να 

παντρευόμαστε μεταξύ μας. Στις εκλογές τους ψηφίζαμε και μας  ψήφιζαν. Παλιά δεν 

ήξεραν ελληνικά οι παλιοί και δεν έστελναν τα παιδιά τους στα σχολεία, ενώ εμείς 

πηγαίναμε όλοι και μιλούσαμε ποντιακά κι ελληνικά. Αυτοί τελευταία άρχισαν να 

σπουδάζουν σε πανεπιστήμια. Οι περισσότεροι δούλευαν στα χωράφια. Τώρα οι σχέσεις 

μας είναι πολύ καλές και είμαστε αγαπημένοι. 

 

ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΕΣ 

1. Εμάς οι παππούδες μας κατάγονταν απ’ το Καβακλί της Θράκης, κοντά στο Σουφλί 

και έκαναν μετάξια. Ήταν καλά οικονομικά, αλλά μετά τους πήγαν προς την 

Αλεξανδρούπολη, αλλά εκεί οι Βούλγαροι τους κυνήγησαν και σκότωσαν μερικούς. Τότε 

το κράτος τους έστειλε στη Φλώρινα γιατί υπήρχε μεγαλύτερη ασφάλεια. Εμείς ήρθαμε 

στην Άνω Κλέστινα και μας έδωσαν τουρκικά χωράφια και σπίτια. Το μέρος ήταν ωραίο 

και γόνιμο. Δουλέψαμε πολύ. Μερικοί δεν άντεξαν κι έφυγαν πίσω στον Έβρο. Στο 

Πέπλο. Είχαμε και Μικρασιάτες και λίγους Πόντιους. Οι ντόπιοι στην αρχή δε χάρηκαν 

που ήρθαμε και δεν είχαν πάρε δώσε μαζί μας. Αλλά εμείς επειδή είχαμε περάσει άσχημα 

στην Αλεξανδρούπολη δε δώσαμε σημασία και είμασταν χαρούμενοι τουλάχιστον που δε 

μας ενοχλούσαν. Τώρα είμαστε πολύ καλά και δεν έχουμε καμιά διαφορά. Δεν περάσαμε 

άσχημα, ούτε είχαμε φασαρίες. Είχαμε και σχολείο και μετά άρχισαν να έρχονται κι 

αυτοί. Είχαμε καλούς δασκάλους. Μάθαμε τη δική τους γλώσσα, τα δικά τους φαγητά και 

τώρα είμαστε πολύ αγαπημένοι. 

 

2. Εμένα οι παππούδες μου ήρθαν από το Καβακλί. Από ότι μου έλεγε ο πατέρας μου εκεί 

ήταν πλούσιοι, αλλά μετά πήγανε στην Αλεξανδρούπολη, στο Δερβένι και τους έδιωξαν 

οι Βούλγαροι. Τους έδιωξαν από τα σπίτια γιατί ήταν δικά τους και σκότωσαν μερικά 

παιδιά. Επειδή φοβήθηκαν οι δικοί μας, διαμαρτυρήθηκαν στην κυβέρνηση και μας 

έστειλαν στη Φλώρινα και άλλοι πήγαν στη Μελίτη, στον Τροπαιούχο και εμείς ήρθαμε 

εδώ στην Κλέστινα. Φυσικά δεν είχαμε λεφτά και οι ντόπιοι δεν μας βοήθησαν. Δεν μας 

συμπαθούσαν, γιατί τους πήραμε τους κλήρους, που τάχα πλήρωσαν αυτοί. Μας έδωσαν 

και τουρκικά σπίτια και δουλέψαμε πολύ στα χωράφια και κάναμε κοπάδια και δόξα τω 

θεώ σταθήκαμε ξανά στα πόδια μας. Φασαρίες δεν είχαμε σοβαρές, σιγά-σιγά μάθαμε 

τους χορούς τους και τη γλώσσα τους. Μέναμε στις ίδιες γειτονίες κι εμείς ήμασταν πολύ 

φίλοι με μια οικογένεια ντόπιων. Αργότερα, κάναμε κουμπαριές, γάμους μεταξύ μας και 

τώρα είμαστε πολύ αγαπημένοι αν και το χωριό έχει ερημώσει πολύ. 

3. Εμείς ήρθαμε από τη Μ. Ασία, διωγμένοι από τους Τούρκους. Πήγαμε στην Κομοτηνή, 

αλλά από εκεί μας έδιωξαν και μας είπε το κράτος να έρθουμε στη Φλώρινα. Ήρθαμε με 
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το τρένο και φέραμε μαζί μας εικόνες από το χωριό μας. Ζήσαμε δύσκολες στιγμές, γιατί 

δεν είχαμε λεφτά, αλλά και δεν μας ήθελαν οι ντόπιοι και μας φώναζαν Τούρκους. Μας 

έδωσαν τουρκικά χωράφια και ο παππούς μου πήρε 15 στρέμματα .Αυτοί διαμαρτύρονταν 

και μας έλεγαν να μας βούλιαζε το καράβι και να μην ερχόμασταν. Η κυβέρνηση μας 

στήριξε και μας έδωσε τουρκικά σπίτια. Οι ντόπιοι δεν ήταν πολύ πολιτισμένοι. Δεν είχαν 

μηχανήματα για να καλλιεργήσουν τη γη και τα κάρα τους ήταν πρόχειρα. Εμείς τους 

μάθαμε να φτιάχνουν κρεβάτια ,τραπέζια, στρώματα. Μερικοί ήταν πολύ καλοί, αλλά 

άλλοι ήταν πολύ φανατικοί και πήγαιναν με το μέρος των Βουλγάρων. Εμείς ήμασταν 

φιλήσυχοι, δεν προδίδαμε. Μάθαμε τη γλώσσα τους και παίζαμε μαζί τους και τους 

μάθαμε να πηγαίνουν στο σχολείο. Εμείς μορφωθήκαμε, αυτοί τώρα τελευταία. Έχουμε 

ακόμα εικόνες από την πατρίδα μας. Τώρα είμαστε πολύ αγαπημένοι και δεν έχουμε 

καμία διαφορά. 

 

ΜΕΛΙΤΗ 

 

1. Οι δικοί μας πήγανε στον Άγιο Γεώργιο ένα νησάκι έξω από τον Πειραιά και από εκεί 

πήγαν στο Ηράκλειο της Κρήτης , όπου έμειναν έναν χρόνο περίπου και κατασκεύασαν 

το λιμάνι του Ηρακλείου. Γύρω στο 1924 ήρθαν στη Φλώρινα. Έφτασαν στο σταθμό της 

Φλώρινας και ήρθαν να τους πάρουνε με κάρα , άνθρωποι που μιλούσαν άγνωστη 

γλώσσα για αυτούς. Μετά τους φέρανε στη Μελίτη. Η γιαγιά μου τότε ήταν 13 χρονών. 

Τότε κατοικούσαν και Τούρκοι στο χωριό και πηγαίνανε στους γάμους τους. Οι 

περισσότεροι ήταν ντόπιοι. Εμείς με πολλά βάσανα φτιάξαμε Ποντιακό σύλλογο στο 

χωριό , τον οποίο κατέστρεψαν πολλές φορές « αυτονομιστές ». Μερικοί ντόπιοι κρύβουν 

έναν αυτονομιστή μέσα τους. Στη Μελίτη οι περισσότεροι ήταν Εξαρχικοί , πατριαρχικές 

ήταν λίγες οικογένειες. Ήταν σύμμαχοι με τους Γερμανούς και περιμέναν να καταλάβουν 

τη Δυτική Μακεδονία. Επειδή όμως είχαν κάνει σφαγές στα χωριά μας οι Γερμανοί δεν 

τους άφησαν να κάνουν επίθεση , μόνο μικρά πλιάτσικα το βράδυ. Μερικοί σήκωναν 

Βουλγάρικες σημαίες. Δεν υπήρχε χωροταξικός διαχωρισμός. Μας έλεγαν ήρθαν οι 

Πόντιοι και μας πήραν τα χωράφια. Αυτοί δε μορφώνονταν , αλλά έστελναν τα παιδιά 

τους στη Σόφια γιατί είχαν απώτερες βλέψεις. Δεν ήθελαν να έχουν σχέση με το Ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Οι Πόντιοι πήγαιναν όλοι σχολείο , ο πατέρας μου ακόμα και 

Γυμνάσιο. Ο Βενιζέλος έκανε μεγάλο κακό στους Πόντιους , γιατί δεν μας στήριξε όταν 

ήθελε ο Χρύσανθος να κάνει ΠοντιοΑρμενική Δημοκρατία. Μας λέγανε Τουρκόσπορους 

και μας λέγανε Βούλγαρους. Οι Πόντιοι ήταν κυρίως κεντρώοι και δεξιοί. Αυτοί ήταν 

κρυφοί.  Μερικοί Πόντιοι είχαν φύγει στο βουνό , με στόχο να πολεμήσουν τους 

Γερμανούς , αλλά ένας παππούς μας απέτρεπε τους υπόλοιπους να πάν γιατί τελικά οι 

αντάρτες μπλέχτηκαν με το ΚΚΕ και άλλαξαν πορεία , καθώς και με βλέψεις για 

Μακεδονική γλώσσα. Στις εκλογές ψηφίζαμε όχι με βάση την καταγωγή αλλά τη 

προσωπικότητα και το κατά πόσο μπορούσε να συσπειρώσει το λαό της Μελίτης.  

Δύσκολα βγάζαμε πρόεδρο γιατί ήμασταν το 7 – 8 %. Γίνονταν φασαρίες μεταξύ Πόντιων 

και ντόπιων για τους χορούς και άλλα. Δε μπόρεσε ποτέ το χωριό να ενωθεί. Ο πρώτος 

μεικτός γάμος έγινε γύρω στο 1950 . Οι Πόντιοι ήταν πιο δραστήριοι και ρίσκαραν , είχαν 

εμπορικά μαγαζιά στο χωριό , αγόραζαν πατόζες και άλλα. Και οι ντόπιοι είχαν καλή 

οικονομική κατάσταση. Οι γυναίκες μεταξύ τους είχαν καλή σχέση , μαγείρευαν και 
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αντάλλασσαν φαγητά. Μετά άρχισαν τα κουμπαριά . Στη Μελίτη , στην εκκλησία , οι 

Εξαρχικοί πίεσαν τους Πόντιους που ήξεραν Ρωσικά να διαβάσουν το Ευαγγέλιο στα 

Βουλγάρικα. Μάθαμε και εμείς τη γλώσσα. Στα πανηγύρια κάναμε χωριστά , γιατί αυτοί 

θεωρούν εκείνη την ημέρα δική τους γιορτή για την εξέγερση στο Ίλιντεν και θέλουν να 

είναι μόνοι τους. Τραγουδούν Βουλγάρικους σκοπούς , με λόγια ανθελληνικού 

περιεχομένου. Εμάς δεν μας άφηναν να βάλουμε λύρα στα πανηγύρια. Το κράτος έδωσε 

λαμαρίνες στους πρόσφυγες να χτίσουν καταλύματα ή τους έβαλαν σε Τούρκικα σπίτια 

και λίγοι έμειναν σε άλλα σπίτια. Το χωράφι του Αγά το χώρισαν στη μέση και το 

μοίρασαν στους πρόσφυγες. Έχουμε 4 – 5 οικογένειες Μικρασιατών από την Προύσα , 

30 οικογένειες Ποντίων και 3 οικογένειες Θρακιωτών. Οι ντόπιοι κοιμόντουσαν 

στρωματσάδα , δεν είχαν κρεβάτια και έτρωγαν από το ίδιο πιάτο. Ανταλλάξαμε 

συνήθειες και φαγητά. Ήταν πιστοί. Στη Μελίτη μας ενώνει η θρησκεία. Πολλοί ντόπιοι 

ήταν εξαρχικοί και ήθελαν τη Μεγάλη Βουλγαρία. Καταδότες υπήρχαν και ντόπιοι και 

Πόντιοι , που απήγαγαν τον άντρα του σπιτιού για να τους δώσει η γυναίκα του λύρες. 

Επίσης μάλωναν οι εξαρχικοι και οι Πατριαρχικοί μεταξύ τους. Γραικωμάνους τους λένε. 

Σήμερα είναι καλά τα πράγματα αλλά πάλι υπάρχουν διαμάχες γιατί παραπονιούνται ότι 

δεν μπαίνουν σε δημόσιες υπηρεσίες και οι ίδιοι συνεχίζουν να έχουν αυτονομιστικές 

βλέψεις.  

 

 

2. Ο Παππούς ήρθε το 1922 από το Καρς και έμεινε 2 χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης 

και μετά ήρθε στη Μελίτη. Είχε άριστες σχέσεις με το Βενιζέλο. Ήταν ένας από τους 

καλύτερους φουρνάρηδες και είχε φοβερά εμπορικό μυαλό. Έφυγαν από την Κρήτη γιατί 

δεν ήθελαν θάλασσα. Άνοιξε μαγαζί . Οι ντόπιοι δεν τους ήθελαν και δεν τους θεωρούσαν 

« Νάσο » = δικός μας. Τούρκους μας ανέβαζαν , Τούρκους μας κατέβαζαν. Αυτό υπάρχει 

ακόμα και σήμερα. Συνήθως μάλωναν Πόντιοι Ντόπιοι αλλά ο δικός μου ο παππούς ήταν 

ο μόνος Πόντιος που κατέβαινε στις εκλογές σε συνδυασμό εντοπίων. Ο παππούς μου 

είχε άριστες σχέσεις , ερχόντουσαν να ψωνίσουν από αυτόν και τον πλήρωναν όταν 

έπαιρναν τη σοδειά. Ήταν τόσο καλές οι σχέσεις μας που όταν πέθανε τον έκλαψαν 

περισσότερο και από εμάς. Ο μπαμπάς μου επίσης τους βοηθούσε πολύ το ίδιο έκαναν 

και αυτοί.  Στις γιορτές και στα τραπέζια καλούσαν πάντα τον παππού μου και τον 

μπαμπά μου. Αυτοί ήταν πίσω στον πολιτισμό .Όταν φέραμε το αλέτρι και βγάζαμε με 

αυτό τις πατάτες μας θαυμάζανε. Δεν ξέρανε πολλά από γεωργία ούτε είχαν γεωργικά 

μηχανήματα. Δεν είχαν να φάνε. Τα σπίτια τους ήταν πολύ φτωχικά και παλιά και 

θυμάμαι μόνο ότι είχαν περιμετρικά έναν πάγκο. Μένουμε ανάμεικτα στο χωριό αλλά τα 

καλύτερα σημεία του χωριού τα έχουν οι Πόντιοι. Οι ντόπιοι διαμαρτύρονταν για αυτό 

και ακόμα μας λένε ότι ήρθατε από την Τουρκία για να μας πάρετε τα καλύτερα σπίτια 

και χωράφια. Αυτοί είχαν λίγη μόρφωση , για παράδειγμα εγώ στην έκτη δημοτικού είχα 

ντόπιους 6 χρόνια μεγαλύτερους. Μετά το 60΄άρχισαν να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια. 

Δεν κάναν γάμους μεταξύ τους. Τις γυναίκες των Ποντίων της έλεγαν τριχωτές , μαύρες 

, μελαχρινές. Δεν ενδιαφερόντουσαν για την πολιτική τους ένοιαζε μόνο η μεγάλη 

Βουλγαρία. Όλο μας λένε δικά μας είναι τα μέρη και ήρθατε εσείς εδώ και μας τα πήρατε. 

Θεωρούν βρισιά το να τους λέμε Έλληνες. Του προφήτη Ηλία τη θεωρούν δική τους μέρα 

γιορτής και μερικοί φεύγουν « μέσα » και τη γιορτάζουν. Όταν χτίστηκε η εκκλησία της 

Αγίας Ειρήνης , αντέδρασαν. Εμείς χορεύουμε τα δικά τους , ενώ μερικοί από αυτούς 
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ούτε που θέλουν να ακούσουν Ποντιακά. Μερικά τραγούδια τους έχουν μόνο μουσική 

και μερικά έχουν και λόγια αυτονομιστικά. Ήταν πάρα πολύ πιστοί , ίσως και πιο πιστοί 

από τους Πόντιους. Στους δικούς μας έδωσαν τούρκικα σπίτια και αυτοί αργότερα με 

δάνειο τα ανακαίνισαν ή τα επέκτειναν. Οι Πόντιοι ήταν πιο κεντρώοι . Υπήρχαν και 

ακραίοι Πόντιοι που έκαναν άσχημα πράγματα. Στον Εμφύλιο πολλοί Πόντιοι πήγαιναν 

Αντάρτες στα βουνά. Υπήρχαν και ντόπιοι δωσίλογοι πάρα πολύ που ακόμα και τον 

πατέρας τους έστελναν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Οι σχέσεις μας σήμερα είναι μέτριες 

, αλλά εγώ έχω άριστες σχέσεις μαζί τους. Παρόλα αυτά έχουν βελτιωθεί πολύ αλλά 

δυστυχώς υπάρχουνε οι αυτονομιστές.    

3. Εμείς ήρθαμε από την Προύσα της Μ. Ασίας περίπου το 1924.Οι παππούδες πήγαν 

πρώτα στη Θεσσαλονίκη αλλά από εκεί τους έστειλαν στη Μελίτη. Οι ντόπιοι δεν ήταν 

και πολύ φιλικοί μαζί μας, γιατί έλεγαν ότι τους πήραμε τα χωράφια και τα σπίτια. Οι 

παλιοί ντόπιοι, οι παππούδες, δε μιλούσαν ελληνικά και δεν τους καταλαβαίναμε. 

Μαλώναμε συχνά και κυρίως μάλωναν με τους Πόντιους. Αυτοί οι περισσότεροι ήταν 

αυτονομιστές και πίστευαν ότι έπρεπε όλοι να μιλούν « μακεδονικά » και ότι κακώς 

ήρθαμε εμείς στον τόπο τους. Υπήρχαν προβλήματα στο χωριό μεταξύ ντόπιων 

Εξαρχικών και Πατριαρχικών. Στον Εμφύλιο οι ντόπιοι πρόδιδαν στους Γερμανούς και 

στους Βουλγάρους. Δεν ήταν καλοί άνθρωποι. Όλο φασαρίες. Στα πανηγύρια του 

Προφήτη Ηλία χόρευαν  τα δικά τους και τραγουδούσαν ανθελληνικά  τραγούδια ή 

έφερναν συγκροτήματα και χορευτικά από « μέσα ».Δυστυχώς αυτό γίνεται και σήμερα. 

Τώρα οι σχέσεις μας είναι αρκετά καλές. Μάθαμε εντόπια, χορεύουμε τους χορούς τους, 

παντρευόμαστε μεταξύ μας. Όλα αυτά με τους Έλληνες ντόπιους και όχι με τους 

αυτονομιστές. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύουν πολύ στο Θεό και κάνουν νηστείες. 

Αλλάξαμε συνήθειες μεταξύ μας, μάθαμε πολλά απ’ αυτούς και αυτοί από εμάς. 

 

 

ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ 

  1  Είμαι 68 χρονών. Θα σας πω ό,τι θυμάμαι ο ίδιος αλλά και ότι  θυμάμαι απ’ τους 

παππούδες μου και απ’ τους παλιότερους. Εγώ γενικά  θυμάμαι ωραία πράγματα, 

φασαρίες δεν είχαμε. Εγώ είχα κι έχω φίλους ντόπιους. Καταγόμαστε απ’ τον Πόντο 

(Καρς). Οι παππούδες μου ήρθαν το ΄22 με την Ανταλλαγή. Πρώτα πήγαν στη Χαλκίδα 

αλλά μετά τους φέρανε στη Φλώρινα. Τους μοίρασαν και τους έστειλαν εδώ. Μαζί τους 

,μου έλεγε ο παππούς μου έφεραν την εικόνα της Παναγίας ,που την είχαν κληρονομήσει 

απ’ τους προ παππούδες και ήταν πολύ παλιά. Όταν ήρθαν ήταν σε άσχημη κατάσταση, 

γιατί πήγαιναν από δω κι από κει και έχασαν άτομα της οικογένειάς τους. Τι να σου λέω, 

μου τα έλεγε ο παππούς μου κι έκλαιγε. Μέχρι που πέθανε έκλαιγε για τα αδέρφια  που 

μαζευόντουσαν οι μεγαλύτεροι κι έλεγαν κι έκλαιγαν. Το κράτος δεν τους φρόντισε πολύ. 

Τους έδωσε χωράφια αλλά ό,τι τύχαινε και τα σπίτια μικρά, που να φτάσει ένα δωμάτιο 

να μείνουν οι μεγάλες ποντιακές οικογένειες. Αλλά ήταν πολύ δουλευταράδες, δούλευαν 

νύχτα μέρα κι έχτισαν κι άλλες κάμαρες ή αποθήκες ,αχυρώνες. Ήταν πολύ άξιοι. Οι 

ντόπιοι φυσικά δε χάρηκαν οι άνθρωποι που ήρθαμε ξαφνικά στο χωριό τους. Αυτοί 

νόμιζαν ότι τα τουρκικά  κτήματα ήταν δικά τους γιατί  με πονηριές τα έγραφαν οι 

δικηγόροι σ αυτούς Ε  διαμαρτύρονταν γι’ αυτό και μας κατηγορούσαν ότι ήρθαν οι Λαζοί 

και τους πήραν τα χωράφια, αλλά δεν κρατούσαν κακία. Μάλιστα, μερικοί ερχόντουσαν 
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και μας βοηθούσαν, το ίδιο κάναμε κι εμείς. Μερικοί ερχόντουσαν και στα νυχτέρια μας 

και είχαμε καλές σχέσεις. Φυσικά, κι εμείς από πίσω τους φωνάζαμε νεσνάμηδες αλλά 

φασαρίες δεν κάναμε. Εμείς αποφεύγαμε να πάρουμε γαμπρούς και  νύφες από αυτούς, 

κι αυτοί το ίδιο έκαναν. Μας έλεγαν οι παππούδες ότι οι εντόπιοι  έτρωγαν  πολύ τις 

τσούσκες και ήταν πολύ οικονομικοί. Προδότες δεν είχαμε ιδιαίτερα στο χωριό  και στην 

Κατοχή βοηθούσαμε ο ένας τον άλλο και κρύβαμε ο ένας τον άλλο. Στον εμφύλιο  δεν 

είχαμε θέματα. Οι εντόπιοι  πιστεύουν πολύ στο ́ Θεό και τηρούν νηστείες, πάνε εκκλησία. 

Εγώ είχα φίλους ντόπιους, παίζαμε μαζί ,και πηγαίναμε σχολείο. Τώρα είμαστε πολύ 

καλά, παντρευόμαστε, κουμπαριάζουμε έχουμε φιλίες .Εμένα η γυναίκα μου είναι ντόπια 

Γενικά, είμαστε αγαπημένο χωριό. 

 

 

2.Ήρθαμε από τον Καύκασο της Ρωσίας με την ανταλλαγή. Ήρθε ο παππούς μου με τα 

πέντε αδέρφια του και άλλα ξαδέρφια. Στην αρχή πήγαν στον Έβρο και ήρθαν στη 

Φλώρινα, επειδή δεν άντεχαν τα κουνούπια. Εδώ στην Καλλινίκη   πήραν σπίτια και 

χωράφια τούρκικα και γι’ αυτό δεν τους ήθελαν οι ντόπιοι. Αυτοί μιλούσαν τα ντόπια και 

ιδίως οι παππούδες και οι γιαγιάδες δεν ήξεραν καθόλου ελληνικά. Μας έλεγαν Τούρκους 

και ότι ήρθαμε από την Τουρκία και τους πήραμε τα χωράφια. Παρέες δεν κάναμε ούτε 

παντρευόμασταν μεταξύ μας. Τους φαινόντουσαν παράξενο  που κάναμε συνέχεια 

γλέντια, αν και ήμασταν φτωχοί και βασανισμένοι. Εμείς μαζευόμασταν στη γειτονιά στον 

γείτονα που είχε γραμμόφωνο και χορεύαμε. Αυτοί δεν ερχόντουσαν και μόνο μας 

κοιτούσαν. Με τον καιρό άρχισαν κι αυτοί να ανοίγονται .Οι γυναίκες τους μαγείρευαν 

κυρίως φασόλια και πιπέρια, έτρωγαν τη μπομπότα. Τα σπίτια τους είναι ανάμεικτα με 

τα δικά μας. Γενικά, κακό δε μας έκαναν. Μετά αρχίσαμε να έχουμε πολύ καλές σχέσεις 

και τους  ψηφίζαμε στις εκλογές. Στον πόλεμο του ΄40 πεινούσαμε κι εμείς κι αυτοί και 

βοηθιόμασταν. Πολλές φορές κρύψαμε ντόπιες οικογένειες απ’ τους Γερμανούς και τους 

φυγαδεύαμε για να μην τους βρουν. Στον Εμφύλιο  πολλοί έφυγαν στο βουνό και δικοί 

μας και δικοί τους. Όχι προδοσίες δεν είχαμε. Εμείς μορφωνόμασταν περισσότερο. Αυτοί  

παρατούσαν το σχολείο γι’ αυτό και είχαμε πιο πολλούς εγγράμματους εμείς που πήγαιναν 

και στο Γυμνάσιο και γίνονταν δάσκαλοι ή έμπαιναν σε δημόσιες υπηρεσίες. Αυτοί ήταν 

πιο πίσω σε όλα. Οι πρόσφυγες ήταν πιο πολιτισμένοι και πιο ξύπνιοι. Τους μάθαμε 

πολλά. Στα πανηγύρια στην αρχή δεν πηγαίναμε μαζί στα γλέντια. Στην εκκλησία όμως 

πηγαίναμε μαζί. Πήγαιναν πολύ στην εκκλησία. Μια φορά που ένας πρόσφυγας αγάπησε 

μια ντόπια είχανε φασαρίες τα σόγια και τελικά χώρισαν. Τώρα όλα είναι καλά. Δεν 

ξεχωρίζουμε πόντιους και ντόπιους. 

 

3. Στο χωριό μας διαμάχες δεν είχαμε. Μπορεί να μας έλεγαν Τουρκόσπορους κι εμείς 

Βουλγάρους αλλά δε μας πείραζαν. Αυτοί ήταν φτωχοί και μαζεμένοι. Πήγαιναν πολύ 

εκκλησία κι έκαναν πρόσφορα. Εμείς τους μάθαμε τα ποντιακά φαγητά και αυτοί τα δικά 

τους. Σίγουρα όταν ήρθαν οι δικοί μας απ’ τον Πόντο αυτοί δεν τους είδαν με καλό μάτι 

γιατί  εκτός απ’ τα χωράφια που μας έδωσε το κράτος δεν ήξεραν τι άνθρωποι είμαστε. 

Αυτοί στο σχολείο δεν πήγαιναν, ενώ οι δικοί μας πήγαιναν πολύ, πάρα τον πόλεμο. Ήταν 

πιο πολύ άνθρωποι που κοιτούσαν να περάσουν τη μέρα και όχι να δημιουργήσουν. 

Πολλά πράγματα τους τα μάθαμε εμείς: πώς να κοιμούνται σε κρεβάτια και όχι κάτω, να 
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φτιάχνουν στρώματα, καρέκλες κ.ά. Οι παππούδες ήθελαν πολλοί να μορφωθούμε και να 

γίνουμε σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία. Έτσι μας έλεγαν. Στην αρχή οι ντόπιοι 

μιλούσαν  μόνο εντόπια αλλά μετά έβλεπαν εμάς και πήγαιναν σχολείο. Δεν ξέρω πολλά  

για τον εμφύλιο πάντως δεν θυμάμαι να πρόδιδαν στο χωριό μας. Στην κατοχή έλεγαν 

ότι πολλοί ντόπιοι έκρυβαν πόντιους και το αντίθετο. Μερικοί ντόπιοι που είχαν πιο πολύ 

σιτάρι μας έδιναν και είχαμε καλές σχέσεις. Δεν μαλώναμε, γλεντούσαμε μαζί και 

βοηθιόμασταν στα χωράφια. Κάναμε κουμπαριές και μετά γάμους. Τώρα όλα είναι καλά 

και δεν χωρίζουμε πόντιου και ντόπιους. Είμαστε σαν αδέρφια. 

 

 

ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ 

1.Εμείς ήρθαμε απ’ την Τραπεζούντα του Πόντου. Ο παππούς μου ήταν ράφτης 

,ξακουστός και φημισμένος και έραβε όλο τον καλό κόσμο της Τραπεζούντας. Όταν 

αναγκάστηκαν να φύγουν με την ανταλλαγή μπόρεσε να πάρει μερικά ραφτικά και 

συνέχισε τη δουλειά του στην Ελλάδα. Άφησαν εκεί περιουσίες, σπίτια, χωράφια και 

ήρθαν στην Κρήτη. Αφού έμειναν εκεί δύο χρόνια κάτι συγγενείς τους τους φώναξαν στη 

Φλώρινα κι εκεί τους έφεραν στο Αρμενοχώρι .Τους άρεσε εδώ γιατί ήταν  ήσυχα και 

κοντά στην πόλη. Το κράτος τους έδωσε χωράφια αλλά δε μοιράστηκαν καλά, γιατί ενώ 

έπρεπε να πάρει και για τα παιδιά του μερικά στρέμματα του έδωσαν τα μισά. Δούλεψε 

σκληρά και έφτιαξε περιουσίες. Οι ντόπιοι δε μας ήθελαν. Μας φώναζαν Τούρκους και 

Λαζούς ή πρόσφυγες. Όταν έλεγαν ‘’πρόσφυγας ‘’ εννοούσαν φτωχός και παρακατιανός. 

Μας  απέφευγαν και μας κορόιδευαν γιατί είχαμε άλλες συνήθειες απ’ αυτούς. Δε μας 

βοήθησαν καθόλου σε τίποτα. Μάλιστα μερικοί μας πρόδιδαν και μας παρακολουθούσαν. 

Αυτοί δεν ήταν προοδευμένοι. Τα σπίτια τους δεν είχαν έπιπλα. Καθόντουσαν κάτω και 

έτρωγαν ή πάνω σε τραπεζομάντιλο ή σε χαμηλό στρογγυλό τραπεζάκι. Κρεβάτια δεν 

είχαν, κάτω κοιμόντουσαν. Ούτε στο σχολείο πήγαιναν. Εμείς πηγαίναμε όλοι και οι 

δάσκαλοι μας  έστελναν να τους φωνάξουμε, αλλά και πάλι έλεγαν ότι δεν μπορούν γιατί 

έχουν δουλειές. Μια « μπάμπω » έλεγε πως  τα γράμματα είναι για τους τεμπέληδες. Οι 

δικοί μας προόδευσαν, έγιναν δάσκαλοι, καθηγητές, δικηγόροι. Αυτοί τελευταία άρχισαν 

να μορφώνονται. Μιλούσαν τα « ντόπικα » και δεν τους καταλαβαίναμε, ελληνικά δεν 

ήξεραν καλαμωτά όμως κατάλαβαν ότι είμαστε σωστοί άνθρωποι και μας πλησίασαν. 

Αρχίσαμε να παντρευόμαστε μεταξύ μας, πηγαίναμε στις κηδείες τους, στους γάμους τους 

και γλεντούσαμε μαζί στα πανηγύρια. 

Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα και ζούμε μονοιασμένοι στο χωριό. 

 

 

 

2.Εδώ στο χωριό είμαστε αρκετές οικογένειες προσφύγων. Οι δικοί μας καταγόντουσαν 

από την Τραπεζούντα. Εκεί ζούσαν καλά και είχαν μεγάλες περιουσίες. Οι καημένοι όταν 

ήρθαν εδώ δεν είχαν τίποτα και δεν ήξεραν που να πάνε. Το κράτος τους έβαλε στο 

Αρμενοχώρι και τους μοίρασε χωράφια. Οι ντόπιοι νευριάσανε με τη διανομή των 

χωραφιών, γιατί νόμιζαν ότι τα χωράφια έπρεπε να τα πάρουν αυτοί. Ήταν διαφορετικοί 
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από εμάς και δεν ήταν τόσο δημιουργικοί. Οι δικοί μας κατόρθωσαν από το τίποτα να 

σταθούν στα πόδια τους. Ήταν πιο πρωτόγονοι. Μιλούσαν μόνο ντόπια και δεν πήγαιναν 

σχολείο. Στην αρχή δεν μας πλησίαζαν γιατί μας θεωρούσαν πιο μοντέρνους. Μας 

φώναζαν Τουρκόσπορους και στον Εμφύλιο μας κατέδιδαν στους Βουλγάρους. Γάμους 

δεν κάναμε με αυτούς και μέναμε  σε διαφορετικές γειτονιές. Μετά τον πόλεμο αρχίσαμε 

να παντρευόμαστε μεταξύ μας. Πάντως δε μαλώναμε μεταξύ μας. Το κράτος μας έβαλε 

εδώ για να σταματήσουν αυτοί να μιλάνε τα ντόπια και για να μην επηρεάζονται από τους 

Βουλγάρους. Ακόμα και σήμερα υπάρχει καχυποψία  ανάμεσά μας, αλλά τα πράγματα 

είναι καλά και δεν υπάρχουν φασαρίες, βοηθιόμαστε μεταξύ μας και πηγαίνουμε μαζί 

εκκλησία και ψηφίζουμε ο ένας τον άλλο. 

3.Οι ντόπιοι ήταν αγράμματοι και φτωχοί. Δεν πήγαιναν σχολείο και δεν μας ήθελαν 

επειδή μας έστελνε ο δάσκαλος να τους φωνάξουμε. Μιλούσαν μόνο ντόπια και οι γέροι 

δεν ήξεραν Ελληνικά. Δεν ήθελαν την κυβέρνηση επειδή μας έφερε και τους πήραμε τα 

χωράφια και τα σπίτια μας φώναζαν Ματζίρηδες και μας θεωρούσαν Τούρκους. Οι 

περισσότεροι δεν μας πείραζαν, αλλά μερικοί ήταν πολύ φανατικοί, γι’ αυτό και στον 

Εμφύλιο μας πρόδιδαν και μας έδερναν. Ερχόντουσαν οι αντάρτες να πάρουνε τα παιδιά 

μας και αυτοί τα πρόδιδαν. Γενικά όμως ήμασταν καλά. Ήμασταν φτωχοί και εμείς και 

αυτοί και όσο μπορούσε βοηθούσε ο ένας τον άλλον κυρίως στην κατοχή. Θυμάμαι, ο 

ξάδερφός μου αγάπησε ντόπια και οι δικοί του δεν τον άφηναν να βγει έξω και τον 

συνόδευαν όπου πήγαινε. Κι εκείνοι όμως δεν ήθελαν τον γαμπρό και με προξενιό 

πάντρεψαν την κόρη τους και την έστειλαν στην Αυστραλία. Εμείς ήμασταν πιο έξυπνοι 

και κάναμε μικρές επιχειρήσεις. Αυτοί δεν ήξεραν τέτοια. Μόνο δουλεύανε και μετά 

δούλευαν στα δικά μας τα χωράφια και τις δουλειές μας. Εμείς ήμασταν πιο γλεντζέδες 

και αυτοί δεν μας έβλεπαν με καλό μάτι. Καμμιά φορά έπεφτε και λίγο ξύλο, όταν έβριζαν 

και προκαλούσαν. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλά και δεν ξεχωρίζουμε ο ένας τον 

άλλο. 

 

 

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ 

1.Εδώ  ήρθαμε πολλές οικογένειες προσφύγων από το Βερισάν του Καυκάσου. Οι 

παππούδες ήρθαν γύρω στο 1924 και δεν είχαν τίποτε. Τότε η κυβέρνηση μοίρασε τα 

χωράφια σε μας και οι εντόπιοι  δε μας ήθελαν. Μας θεωρούσαν Τούρκους και πίστευαν 

ότι η κυβέρνηση τους αδίκησε τάχα γιατί αυτοί ζούσαν χρόνια εκεί και τα δικαιούνταν. 

Μου έλεγε ο παππούς μου ότι έκαναν παράπονα στον πρόεδρο του χωριού για τη διανομή 

και γιατί τάχα δεν τους υποστήριζε. Όταν ήρθαμε στο χωριό οι περισσότεροι μας έλεγαν 

« Τουρκόσπορους »και έβριζαν το καράβι που μας έφερε. Μας θεωρούσαν πιο                                     

« ελευθερίων ηθών » και φοβόντουσαν μην τους διαφθείρουμε. Εμείς ντυνόμασταν 

ωραία με παντελόνια ,σακάκια και οι γυναίκες με ωραία φουστάνια, ενώ αυτοί φορούσαν 

στολές παραδοσιακές. Δεν ήταν τόσο καθαροί όσο εμείς. Εμάς οι γιαγιάδες μας έπλεναν 

στο ποτάμι τα ρούχα με στάχτη και σαπούνια και άστραφταν. Αυτοί έπλεναν πιο σπάνια 

και μύριζαν. Τα σπίτια τους ήταν απεριποίητα. Κοιμόντουσαν στα πατώματα και έτρωγαν 

τις τσούσκες και τα φασόλια, Είχαν και δικά τους φαγητά, αλλά ήταν και πολύ φτωχοί. 

Τα παιδιά τους κυκλοφορούσαν απεριποίητα και με σχισμένα ρούχα και παπούτσια. Τα 

έβαζαν να δουλεύουν στα χωράφια και στα ζώα και δεν πήγαιναν σχολείο. Ούτε να 
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διαβάζουν δεν ήξεραν. Πολλές φορές στη γειτονιά μαλώναμε τα παιδιά και μας έλεγαν 

να φύγουμε στην Τουρκία. Οι γέροι τους δεν ήξεραν ελληνικά και μιλούσαν μόνο ντόπια. 

Δεν τους καταλαβαίναμε. Ήταν όμως πολλοί πιστοί. Στα πανηγύρια πηγαίναμε όλοι μαζί 

,γιατί είχαμε και οικογένειες από άλλα μέρη και καμιά φορά γινόντουσαν και φασαρίες. 

Στην Κατοχή αρχίσαμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλο και δεν κατέδιδαν ο ένας τον άλλο. 

Ούτε αυτοί ήθελαν πρόσφυγες γαμπρούς ούτε όμως κι εμείς Βουλγάρους. Τώρα δεν 

έχουμε τέτοια. Δίνουμε τα παιδιά μας, δουλεύουμε μαζί. Μάθαμε εμείς τους χορούς τους 

κι αυτοί τους δικούς μας και πολλές φορές κάνουμε δικά τους έθιμα ή αυτοί δικά μας 

Πέρασαν τα παλιά άσχημα χρόνια και τώρα είμαστε αγαπημένοι. 

 

 

2.Στον Τριπόταμο ήρθαμε το ’24 απ’ τον Καύκασο. Φτώχεια και δυστυχία! Η οικογένειά 

μου έχασε έξι άτομα από ελονοσία και τύφο. Στην αρχή είχανε πάει στη Θεσσαλονίκη, 

αλλά επειδή τους έβαλαν σε τσαντίρια και αποθήκες και δεν τους βοήθησαν ήρθαν στη 

΄Φλώρινα  και τους έφεραν στο χωριό μας. Οι ντόπιοι μας κατηγορούσαν ότι τους πήραμε 

τα χωράφια και ότι ήταν τα καλύτερα κομμάτια. Έβριζαν την κυβέρνηση και δε μας 

ήθελαν. Φασαρίες δεν είχαμε στο χωριό, δεν τους ενοχλούσαμε, ούτε μας ενοχλούσαν. 

Εμείς αγαπούσαμε πολύ τα γράμματα, ενώ αυτοί ούτε να διαβάζουν δεν ήξεραν. Θυμάμαι 

μια φορά ο παππούς μου έλεγε ότι πήγε ο ίδιος ο δάσκαλος στα σπίτια τους και μάζευε 

τα παιδιά. Στον πόλεμο καλά είμασταν και βοηθιόμασταν. Δεν είχαμε προδοσίες και 

τέτοια. Ήταν φυσικό να βλέπουμε ο ένας τον άλλο με καχυποψία ,αφού είχαμε 

διαφορετικό τρόπο ζωής και άλλα έθιμα. Δε θυμάμαι πότε έγινε ο πρώτος μεικτός γάμος 

στο χωριό πάντως σίγουρα μετά τον πόλεμο. Τότε αρχίσαμε να κάνουμε και τα έθιμα τους 

και αυτοί τα δικά μας. Στην αρχή που οι ντόπιοι μιλούσαν σχεδόν μόνο τη γλώσσα τους 

δεν τους καταλαβαίναμε. Βέβαια κι εμείς μιλούσαμε ποντιακά αλλά ήταν σαν ελληνικά. 

Στην εκκλησία πηγαίναμε μαζί. Μας σεβόντουσαν γιατί μας έβλεπαν ικανούς και 

δραστήριους και τους βοηθούσαμε σε ότι μας ζητούσαν. Κάναμε κουμπαριές και γίναμε 

καλοί φίλοι. Τώρα είμαστε αγαπημένοι και συνεργαζόμαστε σε πολλά πράγματα. 

 

3.Πόντιοι και ντόπιοι  είχαμε από παλιά διαμάχη για τα χωράφια που μας έδωσε το 

Κράτος. Μας θεωρούσαν Τούρκους που πήραμε τα χωράφια και τα σπίτια του 

Εποικισμού. Έκλειναν τα σπίτια τους και δεν άφηναν τα παιδιά τους να μας πλησιάσουν. 

Εμείς κάναμε παρέα μεταξύ μας. Τα καφενεία χωρίστηκαν σε ποντιακό και ντόπιο. Εμείς 

καλλιεργούσαμε τα χωράφια μας με πιο καλά μέσα και πιο σύγχρονα μέσα και αυτοί ήταν 

πολύ πίσω, τα έκαναν όλα με τα χέρια. Ήταν δουλοπρεπείς και στάσιμοι. Μας έβλεπαν 

με ζήλεια που προοδεύαμε και κατηγορούσαν το κράτος ότι ήταν με το μέρος μας, ενώ 

αυτούς τους είχε αδικήσει. Ήταν όμως θρήσκοι, έκαναν νηστείες και πήγαιναν εκκλησία. 

Λίγοι ήταν φαναρτζήδες και ρουφιάνοι. Η γιαγιά μου είχε πολύ καλές σχέσεις με μια 

οικογένεια ντόπιων, μαγείρευε και τους έδινε γιατί η γυναίκα του σπιτιού ήταν άρρωστη. 

Τα παιδιά της φιλούσαν τα χέρια και ο άντρας της βοηθούσε όταν χρειαζόμασταν κάτι. 

Στην Κατοχή και τον Εμφύλιο είχαμε ντόπιους που πρόδιδαν αλλά οι περισσότεροι ήταν 

φίλοι μας και βοηθιόμασταν. Γενικά περάσαμε καλά δεν είχαμε έντονες διαμάχες. Τώρα 

όλα είναι καλά και κάνουμε και γάμους . 
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ΣΚΟΠΙΑ 

1.  Εμείς μείναμε λίγες οικογένειες προσφύγων στο χωριό. Οι παππούδες μας ήρθαν από 

τη Μ. Ασία, αφού τους έδιωξαν οι Τούρκοι μετά την καταστροφή. Ήταν περίπου 20 

οικογένειες και πηγαίναμε μαζί όλες όπου μας πήγαιναν. Ήμασταν πολύ ενωμένοι. Όταν 

ήρθαμε στην Ελλάδα μας πήγαν στη Θεσσαλονίκη και μας άφησαν σε ένα στρατόπεδο 

μαζί με άλλους Πόντιους πρόσφυγες και μετά μας είπαν να διαλέξουμε αν θέλουμε 

Φλώρινα ή Κοζάνη. Θυμάμαι ο παππούς μου έλεγε ότι προτίμησαν τη Φλώρινα γιατί είχε 

πιο πολλά νερά και πράσινο. Τους έφεραν στη Σκοπιά μαζί με άλλους Θρακιώτες, είχαμε 

και λίγους Πόντιους στο χωριό. Οι γυναίκες οι Μικρασιάτισσες μαγείρευαν πολύ ωραία 

και μοσχομύριζαν τα σπίτια τους. Οι ντόπιες τις πλησίασαν και είχαν καλή συνεργασία. 

Βέβαια όταν ήρθαμε οι ντόπιοι μας κοιτούσαν « κουμπωμένοι » γιατί πρώτη φορά  

έβλεπαν Έλληνες από τα βάθη της Μ. Ασίας. Κατά βάθος ενοχλήθηκαν πολύ όταν 

μοιράστηκαν τα χωράφια, γιατί πίστευαν ότι δε μοιράσθηκαν δίκαια και το κράτος τους 

αδίκησε. Μας φώναζαν Τουρκαλάδες και πίστευαν ότι το μέρος είναι δικό τους και αυτοί 

το στήριζαν τόσα χρόνια. Μέναμε ανάμεικτα και όχι σε διαφορετικές γειτονιές. Ήταν 

όμως ήσυχοι άνθρωποι οι περισσότεροι και γρήγορα κάναμε σχέσεις μαζί τους. Πίστευαν 

πολύ και πήγαιναν εκκλησία. Τη γλώσσα τους δεν την καταλαβαίναμε και αυτοί γελούσαν 

με τη δική μας προφορά των λέξεων. Είχαμε συμμαθητές ντόπιους, αλλά λίγους γιατί δεν 

πήγαιναν εύκολα στο σχολείο. Αυτοί είχαν άλλο πολιτισμό. Κοιμόντουσαν σε ψάθες στο 

πάτωμα. Δεν είχαν τουαλέτες και ζούσαν πολλά άτομα σ ένα δωμάτιο. Δούλευαν πολύ, 

αλλά ήταν φτωχοί και σφιχτοί άνθρωποι Ακόμα και τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούσαν 

μερικοί παππούδες με γαϊδουράκι ή ερχόντουσαν στη Φλώρινα για να πουλήσουν γάλα ή 

τα λαχανικά τους. Οι γυναίκες τους μέχρι πρόσφατα σχεδόν κυκλοφορούσαν με την 

παραδοσιακή Μακεδονική στολή, ενώ εμείς φορούσαμε κανονικά ρούχα. Στην αρχή δεν 

μας ήθελαν για γάμο αλλά μετά ξεπεράστηκε κι αυτό. Γενικά δεν είχαμε φασαρίες, ούτε 

προδίδαμε ο ένας τον άλλο. Στον Εμφύλιο και την κατοχή περάσαμε δύσκολες στιγμές 

και πηγαινοερχόμασταν από χωριό σε χωριό  για να προστατευτούμε απ’ τους αντάρτες. 

Πολλοί ντόπιοι μας βοηθούσαν και μας έκρυβαν στα σπίτια τους και στις αχυρώνες τους. 

Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, συμμετέχουμε στον σύλλογο του 

χωριό ,στις εκδηλώσεις, παντρευόμαστε μεταξύ μας και ΄και δεν έχουμε διαμάχες. 

 

2. Εμείς δεν είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα με τους ντόπιους. Δε μας ήθελαν, αλλά δε μας 

ενοχλούσαν. Ναι, το πρόβλημά τους ήταν τα χωράφια, ακόμα και τώρα το λένε και τα 

σπίτια τα τουρκικά που μας έδωσαν. Λίγοι ήταν φανατικοί και μας πρόδιδαν στους 

Βουλγάρους. Εμείς είχαμε καλούς γείτονες ντόπιους, πηγαίναμε, ερχόμασταν στις γιορτές 

αλλά και κάθε μέρα, μας έφερναν δικά τους φαγητά και ί εμείς τα δικά μας. Ο γιος μου 

πήγαινα στο σχολείο και είχε φίλο ντόπιο, εμείς τον αφήναμε και σήμερα ακόμα είναι 

σαν αδέρφια και τον στεφάνωσε ο γιος μου .Στον ανταρτοπόλεμο έφυγαν απ’ το χωριό 

μας στο βουνό  και μερικοί απ’ αυτούς ρουφιάνευαν. Νομίζω ότι εμείς είμασταν πιο 

προοδευμένοι και προκόψαμε γρηγορά. Στην αρχή δε μας ήθελαν στα πανηγύρια τους, 

ιδίως στου Προφήτη Ηλία, αλλά με τον καιρό έμαθαν θρακιώτικα κι εμείς τα δικά τους. 

Μας έλεγαν Τουρκαλάδες αλλά δεν είχαμε μίσος. Εντάξει, κι αυτοί είχαν δίκιο γιατί 

ήρθαν ξαφνικά άλλοι άνθρωποι στον τόπο τους κι έπρεπε να μάθουν να ζουν μαζί τους. 

Τώρα τα πράγματα είναι καλά, συνηθίσαμε ο ένας τον άλλο, πήραμε έθιμα τους, πάμε 
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μαζί εκκλησία και σε όλες τις εκδηλώσεις του χωριού. Στις εκλογές μπαίνουμε ανάμεικτα 

στους συνδυασμούς και δεν έχουμε πρόβλημα να ψηφίσουμε ντόπιους κι αυτοί εμάς. 

 

3. Εμείς ήρθαμε από τη Θράκη. Εκεί ζούσαν πολύ καλά οι παππούδες και είχαν κάνει 

περιουσία. Όταν ήρθαν εδώ οι φουκαράδες, με τόσα βάσανα, διωγμένοι από τους 

Τούρκους πήγαν πρώτα στο Σουφλί αλλά τους έδιωξαν και ήρθαν στη Φλώρινα. Τους 

μοίρασαν στα χωριά και τους συγγενείς μας τους έφεραν στη Νεβόλιανη. Εκεί τους 

έδωσαν τουρκικά χωράφια και μερικοί πήραν και τουρκικά σπίτια. Εκεί άρχισαν να μη 

μας θέλουν οι ντόπιοι. Διαμαρτύρονταν ότι τάχα τα είχαν αγοράσει αυτοί και ότι τάχα 

ήρθαμε εμείς απ’ την Τουρκία και τους τα πήραμε. Αυτό ήταν ψέμα, γιατί πλήρωσαν 

δικηγόρους να τους κάνουν ψεύτικους τίτλους .Εμείς είχαμε πιο σύγχρονα κάρα και 

μηχανήματα για τη γη. Αυτοί άλλο από δουλειά δεν ήξεραν, αλλά δε φρόντιζαν να  

εκσυγχρονιστούν. Στην αρχή δεν ήθελαν σχέσεις μαζί μας γιατί μας φοβόντουσαν που 

ήμασταν πιο εκσυγχρονισμένοι και μοντέρνοι. Αυτές, οι γυναίκες τος φορούσαν την 

παραδοσιακή φορεσιά και οι άντρες την παραδοσιακή καλτσοβράκα. Έμεναν πιστοί στις 

παραδόσεις τους και θεωρούσαν απειλή τον εκσυγχρονισμό. Στην Εκκλησία στέκονταν 

χώρια και στα πανηγύρια δε μας ήθελαν. Τα παιδιά τους δεν τα έστελναν στο σχολείο και 

δεν ήξεραν καλά ελληνικά. Ακόμη και πριν λίγα χρόνια είχαμε γιαγιάδες και παππούδες 

που δεν ήξεραν ελληνικά και μιλούσαν μόνο τη γλώσσα τους. Κοντά μας έμαθαν να 

κοιμούνται σε κρεβάτια. Να πλένουν τα ρούχα τους με λουλάκι και να τα βράζουν για Να 

ασπρίζουν. Αναγκάστηκαν να μιλάν περισσότερο ελληνικά για να συνεννοούνται μαζί μας 

και άρχισαν να μας μιμούνται στο ντύσιμο κι έγιναν πιο μοντέρνοι. Στον Εμφύλιο και 

στην Κατοχή με τους περισσοτέρους βοηθιόμασταν αλλά είχαμε και τους καταδότες. 

Είχαμε και μερικούς φανατικούς που δε μας ήθελαν γιατί είμασταν πρόσφυγες κι αυτοί 

είχαν άλλες βλέψεις. Ήταν όμως πολύ πιστοί Χριστιανοί, περισσότερο κι από μας. Τώρα 

δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και ζούμε αρμονικά. 

 

ΠΕΤΡΕΣ 

1. Εμείς είμαστε λίγες οικογένειες ποντίων στο χωριό. Έχουμε και Θρακιώτες και 

Μικρασιάτες και όλοι ήρθαμε το 1922 με 1923.Τότε το κράτος  μας έδωσε τουρκικά 

σπίτια και σπίτια του Εποικισμού, γιατί οι Τούρκοι που έμεναν στο χωριό άφησαν τα 

σπίτια τους και πήγαν στα δικά μας μέρη. Δύσκολα χρόνια, περάσαμε πολλά. Ξέρεις τι 

θα πει να αφήνεις τους κόπους σου και να πηγαίνεις σε άγνωστο μέρος; Όταν έφυγαν οι 

δικοί μας  πήραν μαζί τους μια εικόνα του Αϊ Γιώργη που ήταν θαυματουργή και την 

έκρυβαν μέσα σε ρούχα για να μην τους  πάρουν χαμπάρι οι Τούρκοι. Πίστευαν πολύ οι 

παλιοί. Όταν έφτασαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης τους έβαλαν σε ένα παλιό εργοστάσιο 

και μετά τους πήγαν στον Πέπλο του Έβρου κι επειδή δεν άντεχαν τα κουνούπια έφυγαν 

για τη Φλώρινα. Έτσι, εμάς αποφάσισαν να μας στείλουν στις Πέτρες. Με τους ντόπιους 

δεν είχαμε πρόβλημα, όπως σε άλλα χωριά της Φλώρινας, δηλαδή να κάνουμε φασαρίες 

και τέτοια. Ακούγαμε κι εμείς ότι τους πήραμε τα χωράφια κι ότι το κράτος τους αδίκησε 

και ότι εμάς μας έδωσε χωράφια και σπίτια αλλά ήταν ήσυχοι και φιλόξενοι. Μας 

μιλούσαν, κάναμε παρέα και μερικοί μας βοήθησαν όταν ήρθαμε. Οι δικές μας έκαναν 

πισία, πιροσκία και τους έδιναν και οι ντόπιες  τους έφερναν τα δικά τους .Υπήρχε καλή 

συνεργασία. Πηγαίναμε μαζί εκκλησία, στους γάμους στις κηδείες και στο πανηγύρι. 
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Βέβαια, τους ξένιζαν μερικές συνήθειες μας, αλλά δε μας κρατούσαν μακριά. Μιλούσανε 

ντόπια και δεν πολύ πήγαιναν στο σχολείο. Στην αρχή δεν ήθελαν να βάζουμε 

υποψηφιότητα στο χωριό, γιατί το θεωρούσαν δικό τους και ότι τάχα αυτοί ήταν εκεί από 

παλιά ,αλλά με τον καιρό μας γνώρισαν και μας ψήφιζαν κιόλας. Στην αρχή δεν κάναμε 

γάμους με αυτούς γιατί θέλαμε να είναι δικό μας παιδί αλλά ούτε κι αυτοί θέλανε 

γαμπρούς και νύφες « Ματζίρηδες ».Στον πόλεμο βοηθιόμασταν και λίγοι ΄ρουφιάνευαν 

στους Βουλγάρους. Τώρα δεν ξεχωρίζουμε πόντιους και ντόπιους και δεν έχουμε κανένα 

πρόβλημα. 

 

2. Ήρθαμε από την Κερασιά της Τραπεζούντας. Ο προπάππους μου ήταν πρόεδρος της 

κοινότητας και φρόντισε να προστατεύσει τους χωριανούς του όταν έφυγαν απ’ την 

πατρίδα, Τον αγαπούσαν πολύ. Αυτός έφυγε τελευταίος. Τους πήγαν στον Έβρο και μετά 

τους έφεραν εδώ στο χωριό. Δεν είχαν τίποτα, αλλά δούλεψαν σκληρά στα χωράφια, 

είχαν ζώα. Ήταν πολύ εργατικοί και δημιουργικοί. Αγόρασαν κι άλλα χωράφια, έφτιαξαν 

σπίτια ωραία και έφτιαξαν σπίτια για τα παιδιά τους, κάτι που δεν έκαναν οι ντόπιοι. Οι 

ντόπιοι ζήλευαν που μας έβλεπαν να προοδεύουμε και πίστευαν ότι μας υποστήριζε το 

κράτος που μας έδωσε τα καλύτερα χωράφια και σπίτια, επιδόματα κ.ά. αυτούς ήμασταν 

πάντα οι Ματζίρηδες, οι Λαζοί που μας υποτιμούσαν. Αυτοί δεν προσπαθούσαν να πάνε 

μπροστά, κοιτούσαν μόνο να περνάν τη μέρα τους. Εμείς θέλαμε τα παιδιά μας να μάθουν 

γράμματα ,γιατί έτσι είχαμε μάθει στον Πόντο και για να προκόψουν στη ζωή τους. Δεν 

είχαμε βιβλία και δανειζόμασταν απ’ αυτόν που είχε. Αυτοί δεν έστελναν τα παιδιά τους 

στο σχολείο. Πολλά από τα παιδιά μας προχώρησαν και στο Γυμνάσιο και μπήκαν σε 

υπηρεσίες ή στα πανεπιστήμια. Οι ντόπιοι ζήλευαν και έλεγαν ότι μας διορίζει το κράτος 

στο δημόσιο ενώ αυτούς δεν τους δίνει σημασία. Αυτοί δεν ήταν σαν εμάς. Εμείς αν και 

φτωχοί ήμασταν πιο πολιτισμένοι. Φορούσαμε καθαρά ρούχα ενώ αυτοί μύριζαν. Δεν 

έπλεναν συχνά ούτε και πλενόντουσαν. Φορούσαν τα ίδια ρούχα συνέχεια και ήταν 

παραδοσιακά, ενώ εμάς ήταν πιο ευρωπαϊκά. Δεν είχαν κρεβάτια και κοιμόντουσαν 

κάτω. Εμείς είχαμε τα « ντισέκια »,δηλαδή στρώματα που φτιάχναμε μόνοι μας με μαλλί 

αυτοί αργότερα έμαθαν από εμάς. Φασαρίες πάντως δεν είχαμε. Οι περισσότεροι ήταν 

ήσυχοι  άνθρωποι, μιλούσαμε στις γειτονιές μαζί, έπαιζαν τα παιδιά μας με, καθόμασταν 

μαζί στα πανηγύρια, ενείχαμε διαμάχες. Ιδίως οι γυναίκες μας έκαναν πολύ παρέα και 

μάθαιναν καινούρια φαγητά. Στον πόλεμο  περάσαμε δύσκολα και δεν είχαμε 

προβλήματα. Πολλές φορές τους γλιτώναμε απ’ τους αντάρτες γιατί είχαμε δικούς μας 

στα βουνά και δεν κάναμε κακό ο ένας στον άλλο. Μάλιστα είχαμε και μια ντόπια γιαγιά 

που την αγαπούσαμε όλοι στο χωριό και έκρυψε πολλά αγόρια μας. Τώρα είμαστε σαν 

αδέρφια. Πολλά ξαδέρφια μου παντρεύτηκαν ντόπιες και αυτοί πήραν γαμπρούς από μας. 

 

3. Οι ντόπιοι δεν ήτανε δραστήριοι και ήταν πολύ πιο πίσω  από μας. Δε μας ήθελαν στην 

αρχή γιατί τους πήραμε τα καλύτερα χωράφια, τα σπίτια τους μας βρήκε το κράτος 

δουλειά ενώ αυτούς που ήταν χρόνια εκεί τους άφηνε αβοήθητους. Μας φώναζα 

Ματζίρηδες και νόμιζαν ότι είναι καλύτεροι. Αυτοί ούτε εργαλεία δεν είχαν για να 

φροντίσουν τα χωράφια τους ενώ εμείς αγοράζαμε ότι σύγχρονο υπήρχε. Δεν ήταν κακοί 

άνθρωποί και μας συναναστρεφόντουσαν. Μας έλεγαν φανερά ότι « μας πήρατε τα 

καλύτερα χωράφια ».Εμείς ήρθαμε από τη Μικρά Ασία και μας έφεραν εδώ μαζί με άλλες 
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οικογένειες Ποντίων και Θρακιωτών. Όλους μας θεωρούσαν Τούρκους. Λίγοι ήταν αυτοί 

που δε μας ήθελαν και δε μας πλησίαζαν. Οι περισσότεροι μας μιλούσαν και μας 

βοηθούσαν όταν χρειαζόμασταν. Μια μέρα ο αδερφός μου έπεσε απ’ το κάρο και δε 

μπορούσε να κουνηθεί και τον πήρε ένας ντόπιος και τον πήγε στην Έδεσσα. Όταν έγινε 

καλά έγιναν οι καλύτεροι φίλοι και μετά από χρόνια ο αδερφός μου στεφάνωσε το γιο 

του. Στον πόλεμο στην Κατοχή μας έκρυβαν κι εμείς το ίδιο. Προδότες πάντα υπάρχουν 

στα χωριά, αλλά επειδή μας αγαπούσαν οι περισσότεροι δε μπόρεσαν να μας βλάψουν. 

Εμείς καλά περνούσαμε στο χωριό ερχόντουσαν μας βοηθούσαν στα χωράφια, 

καθόμασταν τα βράδια στα νυχτέρια, πηγαίναμε στα πανηγύρια. Αυτοί όμως είχαν ένα 

μεγάλο κακό ότι δεν ήθελαν τα  γράμματα και δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο, 

αλλά και όσοι τα έστελναν το πολύ μέχρι το Δημοτικό. Τώρα είναι όλα πολύ καλά . 

 

ΣΚΛΗΘΡΟ  

 

1. Εμείς ήρθαμε από τον Καύκασο , από το Βερισάν. Μας έφεραν το 1926 , μαζί με 

άλλους Μικρασιάτες και Θρακιώτες. Όταν έφυγαν οι Τούρκοι και ήρθαμε εμείς μας 

δώσανε χωράφια αλλά , επειδή οι ντόπιοι πήραν λίγα θύμωσαν και δεν μας ήθελαν. Μας 

φώναζαν Τούρκους και μας καταριόντουσαν να μην ερχόμασταν ποτέ στην Ελλάδα. 

Μερικοί ντόπιοι ήταν φανατικοί Εξαρχικοί και αυτοί δεν μας ήθελαν καθόλου. Στον 

πόλεμο με τους Αντάρτες και στην κατοχή μας πρόδιδαν και κυρίως τους Βουλγάρους. 

Πολλοί δικοί  μας φυλακίστηκαν από τους Βουλγάρους εξαιτίας τους. Όλοι οι πρόσφυγες 

πηγαίναμε στο σχολείο του χωριού , αλλά αυτοί δεν έστελναν τα παιδιά τους. Μιλούσαν 

μόνο εντόπια και λίγοι ήξεραν ελληνικά. Εμείς μιλούσαμε Ποντιακά στο σπίτι αλλά έξω 

Ελληνικά. Πηγαίναμε μαζί στην εκκλησία , αλλά αυτοί προσπαθούσαν να πηγαίνουν στην 

άλλη την εκκλησία μόνοι τους. Το χωριό ήταν μεγάλο και πλούσιο και εμείς δουλέψαμε 

σκληρά και πλουτίσαμε , ανοίξαμε μαγαζιά. Στην αρχή δεν θέλανε να κάνουν παρέα μαζί 

μας , μας θεωρούσαν φτωχούς και ότι δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα. Μετά όμως που μας 

είδαν εργατικούς και ότι αρχίσαμε να προοδεύουμε τότε οι περισσότεροι άρχισαν να μας 

υπολογίζουν , μας μιλούσαν και άρχισαν να έρχονται στα σπίτια μας. Τα παιδιά έπαιζαν 

στους δρόμους μαζί. Άρχισαν να ψωνίζουνε και από τα μαγαζιά μας και κάναμε καλές 

σχέσεις. Αυτοί δεν γνώριζαν πολλά πράγματα και μόνο ασχολούνταν με τη γη και τα ζώα. 

Εμείς τους δείξαμε νέα εργαλεία , πιο σύγχρονα κάρα και τους μάθαμε να ζουν πιο 

πολιτισμένα. Η γιαγιά μου έλεγε ότι τα σπίτια τους ήταν χτισμένα με άχυρα και γέμιζαν 

ψύλλους . Τους μάθαμε να χτίζουν γερά σπίτια και να φτιάχνουν κρεβάτια και καρέκλες 

και τραπέζια. Αυτοί στο Σκλήθρο έκαναν πολλές πατάτες. Αργότερα οι σχέσεις μας έγιναν 

πολύ καλύτερες και κάναμε κουμπαριές. Ο πρώτος γάμος με πρόσφυγες αν θυμάμαι καλά 

έγινε γύρω στο 1950 , με Μικρασιάτες και Ντόπιους. Τώρα αν και τα πράγματα είναι 

πολύ καλά , μερικοί φανατικοί ακόμα μας συμπεριφέρονται με κακία.  

2. Οι παππούδες μας ήρθανε από την Αρτάκη της Μικράς Ασίας. Οι δικοί μου οι 

παππούδες ήταν πεταλωτές στην πατρίδα τους και συνέχισαν αυτό το επάγγελμα όταν 

ήρθαν εδώ. Τους έφεραν από τη Μ. Ασία στη Θεσσαλονίκη με το βαπόρι και τους έβαλαν 

σε κάτι παράγκες , άθλιες και βρώμικες. Έμειναν εκεί 1 χρόνο και μετά τους ειδοποίησαν 

άλλοι φίλοι τους ότι μπορούν να πάνε στη Φλώρινα για να ζήσουν καλύτερα. Έτσι , τους 

μοίρασαν και τους έβαλαν στο Σκλήθρο. Το χωριό ήταν πλούσιο και ήταν το καλύτερο 
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της περιοχής. Οι ντόπιοι όμως δεν χάρηκαν όταν μας είδαν. Νόμιζαν ότι τα μέρη ήταν 

δικά τους και μας θεωρούσαν ξένους. Τουρκόσπορους μας ανέβαζαν τουρκόσπορους μας 

κατέβαζαν. Υπήρχαν στο χωριό και Εξαρχικοί , που όλο έκαναν φασαρίες και 

ρουφιάνευαν. Αυτοί προσπαθούσαν να δουν τι κάνουμε και πήγαιναν και τα έλεγαν στον 

πρόεδρο και αλλού. Δεν τους αντέχαμε. Εμάς 3 φορές φώναξε τον παππού μου ο 

Πρόεδρος για να τον μαλώσει για συκοφαντίες που του έλεγαν. Εμείς τα χωράφια που 

πήραμε τα καλλιεργούσαμε και βοηθούσε ο ένας πρόσφυγας τον άλλον. Αυτοί δεν μας 

βοηθούσαν καθόλου . Εμείς κάναμε μεγάλα κοπάδια στο χωριό και βγάλαμε πολλά 

λεφτά. Μετά ανοίξαμε μαγαζιά , κρεοπωλεία και αυτοί τους φαινόντουσαν όλα αυτά 

παράξενα. Αυτοί δεν ήταν δραστήριοι , ήταν σαν δουλικά. Δούλευαν στα χωράφια και 

στα ζώα τους και δεν προσπαθούσαν να ανεβούν κοινωνικά. Μάλιστα , ο πατέρας μου 

μας έλεγε ότι μας έστειλε στο σχολείο και κοντά μας έμεναν πέντε παιδιά ντόπιων και δεν 

ερχόταν κανένα. Ο δάσκαλος μας έβαζε να τα φωνάζουμε και να τα φέρνουμε στο 

σχολείο. Γι’ αυτό και δεν μας ήθελαν . Εμείς τελειώσαμε όλοι το δημοτικό , άλλοι 

κανονικά και άλλοι μετά τον πόλεμο. Μερικοί συνέχισαν στο γυμνάσιο και ήταν οι 

γραμματιζούμενοι μας. Έτσι πολλοί δικοί μας πήγαν στο πανεπιστήμιο και έγιναν γιατροί 

, δικηγόροι , καθηγητές και δάσκαλοι. Αυτοί τώρα τελευταία άρχισαν να έχουν 

μορφωμένους. Εμείς είχαμε καλές σχέσεις με τους ντόπιους της γειτονιάς μου. Η γιαγιά 

μου έμαθε από αυτές να πλέκει και αυτή τους έμαθε μαγειρική. Οι ντόπιες γειτόνισσές 

ερχόντουσαν στο σπίτι μας και πλέκανε . Μετά τραγουδούσανε μαζί με τις δικές μας και 

άρχισαν να έρχονται στα πανηγύρια μαζί μας . Στην εκκλησία πήγαιναν πάρα πολλοί , 

έκαναν πρόσφορα κάθε Κυριακή και στις γιορτές. Ήταν πολύ πιστοί άνθρωποι. Εμάς μας 

θεωρούσαν πιο χαλαρούς. Όταν το χωριό άρχισε να ερημώνει γιατί έφυγαν οι 

περισσότεροι στο εξωτερικό για να δουλέψουν , μείναμε λίγοι πρόσφυγες. Αυτοί οι 

ντόπιοι , οι περισσότεροι έφυγαν στην Αμερική. Τώρα είμαστε αγαπημένοι , έχουμε μαζί 

συλλόγους , κάνουμε μαζί εκδηλώσεις , ανοίγουμε μαζί μαγαζιά . Στις εκλογές οι 

συνδυασμοί μας έχουν απ’ όλα , και ντόπιους και πρόσφυγες . Βέβαια έχουμε και τους 

φανατικούς που καμιά φορά προσπαθούν να κάνουν καμιά φασαρία , αλλά δεν τους θέλει 

κανείς και έτσι δεν μας κάνουν τίποτα. Καμιά φορά πιανόντουσαν στα χέρια θερμόαιμοι 

νέοι ντόπιοι με πρόσφυγες , αλλά αυτά τώρα δεν υπάρχουν. Μάλιστα κάναμε ν νύφες και 

γαμπρούς απ’ αυτούς και όλα είναι καλά. 

3. Οι παππούδες μου ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη. Η γιαγιά μου ήταν πολύ καλή 

μαγείρισσα και μας έκανε πολίτικα φαγητά. Ο παππούς μου ήταν κουρέας στην πατρίδα 

και μετά όταν ήρθε στην Ελλάδα άσκησε αυτό το επάγγελμα. Όταν ήρθαμε εμείς φέραμε 

μαζί μας κουβέρτες και πλεκτά ωραία και κεντήματα . Οι ντόπιοι μας κοιτούσαν 

παράξενα , γιατί ήμασταν διαφορετικά ντυμένοι από αυτούς και είχαμε άλλες συνήθειες. 

Εμάς μας άρεζε να μαγειρεύουμε , να πηγαίνουμε από σπίτι σε σπίτι , να μαζευόμαστε 

και να τραγουδάμε. Εμείς είχαμε καρέκλες τραπέζια και μικρά καναπεδάκια , που μας τα 

έφτιαχνε ένας συμπολίτης μας που ήρθε μαζί μας από την Κωνσταντινούπολη. Αυτοί μας 

φοβόντουσαν και λίγο γιατί μας έβλεπαν ανώτερους . Όταν μοιράστηκαν τα χωράφια 

εμείς δεν πήραμε πολύ κλήρο , αλλά ευτυχώς ο παππούς μου είχε κουρείο και τα 

καταφέραμε. Αυτοί δεν άνοιγαν τα σπίτια τους για να μας βάλουν μέσα γιατί μας 

θεωρούσαν διαφορετικούς. Όταν όμως γνωριστήκαμε με τον καιρό μας πλησίαζαν και  

ήθελαν να μαθαίνουν μερικά πράγματα που δεν ήξεραν. Έτσι, αρχίσαμε να βοηθάει ο 

ένας τον άλλο στα σπίτια και στα χωράφια και να παίζουν τα παιδιά μας. Αυτοί ενώ παλιά 

μιλούσαν μόνο ντόπια άρχισαν να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και να μαθαίνουν 
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καλά ελληνικά. Παλιά πήγαιναν στη δική τους εκκλησία μόνο, αλλά μετά αρχίσαμε να 

πηγαίνουμε μαζί. Στον εμφύλιο δε θυμάμαι και πολλά πράματα, αλλά στην Κατοχή 

κατέδιδαν πολύ οι Εξαρχικοί. Τώρα είμαστε αγαπημένοι και δεν κοιτάμε αν είναι κάποιος 

ντόπιος ή πρόσφυγας, είμαστε όλοι το ίδιο. 

 

ΛΑΙΜΟΣ 

1. Ήρθαμε από το Αρνταμαντέν, στο κέντρο της Τουρκίας, δυο μέρες απόσταση με τα 

πόδια από την Τραπεζούντα, κοντά στο βουνό Τεβέ = καμήλα. Το 1923 ήρθανε στην 

Ελλάδα, στην Τούμπα κι έμειναν εκεί 9-10 μήνες. Μετά δύο-τρία χωριά μαζί 

δημιούργησαν ένα καραβάνι και ήρθαν στα Γιαννιτσά. Εκεί έμειναν έναν χρόνο περίπου, 

αλλά μετά ήρθαν στα Κομνηνά. Εκεί έμειναν εφτά μήνες κι οι μισοί πήγαν Φλώρινα και 

ι άλλοι μισοί στα Γρεβενά, αλλά δεν τους άρεσε γιατί ήταν οροπέδιο. Ήθελαν ξύλα και 

νερό, έτσι ήρθαν στην Φλώρινα και σιγά-σιγά ανέβηκαν στον Λαιμό. Πρώτα πήγαν στον 

Άγιο Γερμανό και μετά ήρθαν εδώ. Οι ντόπιοι δεν μας ήθελαν. Τον πρόσφυγα δεν τον 

ήθελαν πουθενά γιατί θα τους « έπαιρνε τη γη ».Αυτή ήταν η βασική αιτία που δε μας 

ήθελαν. Μιλούσαν τη γλώσσα τους και δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Αργότερα 

άρχισαν οι φιλίες. Το 1981 ένα μέρος από αυτούς που είχαν φύγει ‘μέσα’ ήρθαν να δουν 

τον πατέρα μου γιατί είχαν καλές σχέσεις. Ήταν θρήσκοι πήραμε τα φαγητά τους και 

πήρανε τα δικά μας. Αυτοί έτρωγαν φασόλια που ήταν το κατεξοχήν φαγητό του Λαιμού, 

ψάρια και πιπεριές. Ήταν νοικοκύρηδες και πιο πλούσιοι από εμάς. Σε μια οικογένεια 

Ποντίων στο χωριό, μέσα σε έξι μήνες, πέθαναν 30 άτομα, γιατί δεν είχαν να φάνε και 

τρώγανε κορόμπουλα και δηλητηριαζόντουσαν. Εμείς δεν είχαμε καλό οικονομικό, ούτε 

πολλά πάρε-δώσε με αυτούς. Ο πατέρας μου έχει δύο φίλους ντόπιους και ο ένας τον 

βοηθούσε. Εμείς φτιάξαμε πρόβατα πολλά και προοδεύσαμε. Καταπιεσμένοι ήταν και 

αυτοί από το σύστημα και αναγκάζονταν να πάνε με τον δυνατό. Στον Εμφύλιο, το σπίτι 

μου έγινε γραφείο των Ανταρτών και μας το διέλυσαν μετά. Σιγά-σιγά το έχτισε ξανά ο 

πατέρας μου. Εμείς πηγαίναμε σχολείο, αυτοί όχι. Μας φώναζαν Τουρκάκια και εμείς 

Βουλγάρους μάθαμε τη γλώσσα τους και τους χορούς τους. Είχαμε Ποντική γειτονία στο 

χωριό και αυτοί έμεναν χώρια. Δεν κάναμε μεικτούς γάμους. Πρόδιδαν και οι δικοί τους 

και οι δικοί μας. Στην κατοχή δεν μας βοηθούσαν εκτός από έναν-δύο. Τώρα έχουμε 

πάρα πολύ καλές σχέσεις και δεν έχουμε διαφορές 

 

 

2. Ήρθαμε από την Τραπεζούντα, και ο παππούς μου ήταν εκεί ο γραμματέας του χωριού 

μου Αρνταμαντέν. Αφού τους έφεραν με τα καράβια, τους πήγαν στη Θεσσαλονίκη και 

αφού κάθισαν έναν χρόνο περίπου ήρθαν προς την Πτολεμαΐδα τα Γρεβενά. Το 1927,ο 

Διεθνής Ερυθρός Σταυρός πήγε τον πατέρα μου στο Λουτράκι, από εκεί στις Σέρρες και 

ήρθε Φλώρινα, όταν έμαθε ότι η αδερφή του ήταν και αυτή στην Φλώρινα. Μερικοί δεν 

τους άρεσε και ήρθανε στην Φλώρινα, όπου έψαχναν βουνό για να ζήσουν και πήγανε 

στον Άγιο Γερμανό. Μετά Ήρθαμε στον Λαιμό. Εκεί μας έδωσαν Τουρκικά σπίτια, όταν 

έφυγαν οι Τούρκοι με την Ανταλλαγή. Μας έδωσαν και χωράφια, αλλά όχι πολλά. Οι 

ντόπιοι δεν μας ήθελαν και μας φώναζαν Τούρτσινα, δηλαδή Τουρκάκια, και μας έλεγαν 

να πάμε στην Τουρκία. Μερικοί δικοί μας επειδή οι ντόπιοι τους έδιωχναν από δουλειές 
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ή έκαναν κάτι τέτοια νεύριαζαν και ερχόντουσαν στα χέρια δεν μας φέρθηκαν καλά. Όχι 

όλοι βέβαια. Αυτοί μιλούσαν τη γλώσσα τους και δεν ήξεραν καλά ελληνικά. Εμείς 

πηγαίναμε σχολείο, αλλά αυτοί δεν έστελναν τα παιδιά τους. Ήταν πολύ θρήσκοι. Στο 

χωριό μας ήρθαν και βλάχοι μετά. Το κράτος δεν μας φρόντισε. Μερικοί δεν είχαν να 

φάνε και πεθαίνανε. Οι ντόπιοι είχαν τα σπίτια τους γεμάτα. Στον εμφύλιο στο χωριό μας 

είχαν έρθει Κομιτατζήδες και έκαψαν πολλά σπίτια και τον παπά του χωριού. Η 

Βουλγαρική εξαρχία προσπαθούσε να σκοτώνει για να μας αναγκάσει να πάμε μ αυτούς. 

Μερικοί επειδή φοβόντουσαν πήγανε, αλλά οι περισσότεροι  παρέμειναν πιστοί στο 

Πατριαρχείο. Όπως έλεγαν οι παππούδες μας, πολλοί από αυτούς, το ’47 πήγανε στη 

Γιουγκοσλαβία ή σε Ανατολικές χώρες. Αυτοί πρόδιδαν πολύ τότε. Τα κρεβάτια τότε 

ήτανε με σανίδι. Οι Πόντιοι, κάθε σπίτι μόρφωσε ένα με δύο παιδιά. Αυτοί δεν 

σπούδαζαν. Η γιαγιά μου λάτρευε τον Πλαστήρα και τον Βενιζέλο παρόλο που κατά την 

γνώμη μου δεν μας βοήθησαν και πολύ. Στα πανηγύρια χορεύαμε ανάμεικτα, έτσι έμαθαν 

αυτοί τα δικά μας και εμείς τα δικά τους. Μάθαμε και τη γλώσσα τους. Εγώ είχα φίλους 

Ντόπιους. Γενικά οι σχέσεις μας ήταν καλές στο χωριό. Στο χωριό ήταν χωρισμένες οι 

γειτονιές μας. Δεν κάναμε μεικτούς γάμους. Εμάς ντόπιος έκλεψε την ξαδέρφη μου και 

έγιναν φασαρίες. Μετά αρχίσαμε να έχουμε καλές σχέσεις, αν και μερικοί το κρατάνε λίγο 

ακόμα. 

3. Εμείς ήρθαμε από την Τραπεζούντα. Δύσκολά χρόνια. Μαζί μας ήρθαν και 

Μικρασιάτες. Είχαμε τα ίδια βάσανα. Ο παππούς μου μαζί με τα αδέρφια του έφυγαν από 

την Θεσσαλονίκη, και τους πήγαν στη Δράμα, αλλά δεν τους άρεσε και επειδή τα ξαδέρφια 

του είχαν έρθει στη Φλώρινα, επειδή ήταν συνηθισμένοι να ζουν κοντά σε βουνό, ήρθαν 

και αυτοί στην Φλώρινα και διάλεξαν τον Άγιο Γερμανό. Έκατσαν εκεί ένα χρόνο και 

μετά μας μοίρασαν στα τρία ποντιακά χωριά. Εμείς ήρθαμε στο Λαιμό. Οι ντόπιοι 

θύμωσαν με μας γιατί πήραμε τα χωράφια τους έλεγαν. Τα σπίτια που μας έδωσαν ήταν 

τα τουρκικά, άλλα οι δικοί μας δούλευαν μέρα και νύχτα και τα μεγάλωσαν κι έχτισαν κι 

άλλα. Είχαμε πολλά να κάνουμε , ψαρεύαμε και μάθαμε να καλλιεργούμε τα φασόλια , 

όπως και οι ντόπιοι. Φιλίες δεν είχαμε στην αρχή , μετά σιγά – σιγά αρχίσαμε. Πηγαίναμε 

μαζί στα πανηγύρια και μάθαμε να χορεύουμε τους χορούς και τα τραγούδια τους. Ήταν 

πιστοί άνθρωποι. Εμείς πηγαίναμε σχολείο αλλά αυτοί δεν ερχόντουσαν. Μας φώναζαν 

Τούρκους. Αν κάποιος Πόντιος ερωτευόταν κάποια ντόπια , γινόταν φασαρίες. Στον 

Εμφύλιο το χωρίο μας ήταν το κέντρο των Ανταρτών , και πολλοί πρόδιδαν. Οι 

Βούλγαροι Κομιτατζήδες έκαψαν κόσμο και σπίτια στο χωριό , αλλά λίγοι πήγαν με το 

μέρος τους , οι περισσότεροι πολέμησαν και στον Μακεδονικό Αγώνα. Τώρα είμαστε 

αγαπημένοι και έχουμε ξεχάσει όλα αυτά.  

 

ΛΕΥΚΩΝΑΣ  

1. Είμαστε από τη Μ. Ασία και ήρθαμε το 26΄, με την ανταλλαγή. Το χωριό μας ήταν 

ορεινό και οι παππούδες μου έψαχναν βουνό στην Ελλάδα για να ζήσουν. Έλεγαν ότι για 

να ζήσει ο άνθρωπος χρειάζεται νερό και ξύλα για να μαγειρεύει. Όταν ήρθαμε πήγαμε 

στην Τούμπα , καθίσαμε εκεί 1 χρόνο και μας πήγανε στις Σέρρες. Εκεί καθίσαμε 2 

χρόνια , αλλά δεν άρεσε στους παππούδες και διάλεξαν τη Φλώρινα. Στη Φλώρινα τους 

είπαν να διαλέξουν ανάμεσα σε 3 χωριά και αυτοί διάλεξαν τον Άγιο Γερμανό. Μετά 

όμως επειδή μαζεύτηκαν πολλοί μας στείλανε στο Λευκώνα. Μας δώσανε 36 στρέμματα 
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χωράφια , αλλά δεν ήταν πολλά για να ζήσουμε. Ήρθαν μαζί μας και οικογένειες 

Ποντίων. Οι ντόπιοι δεν τους άρεσε που ήρθαμε , γιατί τους πήραμε τα χωράφια που 

τάχα ήταν δικά τους γιατί τα αγόρασαν από τους Τούρκους. Όσοι πρόλαβαν πήραν 

τουρκικά σπίτια. Οι ντόπιοι έμεναν χώρια από εμάς και μας απέφευγαν. Μας θεωρούσαν 

παρακατιανούς. Εμείς πήγαμε στο σχολείο μαζί με τους Πόντιους αλλά οι ντόπιοι δεν 

ερχόντουσαν. Λίγοι από αυτούς μορφώθηκαν. Οι παππούδες των ντόπιων μιλούσαν μόνο 

τη γλώσσα τους και δεν καταλάβαιναν τα Ελληνικά. Αυτοί δεν ήταν τόσο προοδευμένοι , 

παρόλο που είχαν πιο πολλά λεφτά από εμάς. Πίστευαν πολύ στο Θεό και πηγαίναμε μαζί 

στις ίδιες εκκλησίες. Οι γυναίκες μας άρχισαν σιγά σιγά να κάνουν παρέα κι εμείς 

πηγαίναμε για ψάρεμα μαζί με τους ντόπιους. Σιγά σιγά γίναμε καλοί φίλοι και 

αποκτήσαμε κουμπάρους ντόπιους και δώσαμε κορίτσια μας σε αυτούς. Τώρα είμαστε 

αγαπημένοι , δε μαλώνουμε άλλο , βοηθιόμαστε , συμμετέχουμε όλοι μαζί στο 

συνεταιρισμό φασολιών και στα κοινοτικά συμβούλια.  

 

 

2.  Εμείς ήρθαμε από το την Τραπεζούντα , το 23΄. Στην ανταλλαγή αφήσαμε τα χωράφια 

μας και ήρθαμε εδώ στο Λευκώνα και μας δώσανε τα τουρκικά. Οι ντόπιοι όμως μας 

κατηγορούσαν πάντα ότι τους πήραμε τα σπίτια τους και τα χωράφια τους. Στην αρχή 

μας αντιμετώπιζαν με επιφύλαξη . Δεν μας πλησίαζαν και μας θεωρούσαν διαφορετικούς. 

Είχαμε διαφορετικό ντύσιμο , αυτοί φορούσαν παραδοσιακές Μακεδονικές στολές , ενώ 

εμείς Ευρωπαϊκά ρούχα. Αυτοί μιλούσαν τη γλώσσα τους παντού και δεν λίγοι ήξεραν 

Ελληνικά. Αν και είχαν χρήματα δεν είχαν κρεβάτια ή είχαν ξύλινα κρεβάτια από σανίδι. 

Ζούσαν πολλά άτομα σε ένα δωμάτιο. Ήταν ήσυχοι άνθρωποι οι περισσότεροι , εκτός 

από τους αυτονομιστές που ήταν με το μέρος των Βουλγάρων στον πόλεμο. Αυτοί δεν μας 

ήθελαν καθόλου , γιατί εμείς είμασταν Έλληνες και δεν μπορούσαν να μας πάρουν με το 

μέρος τους. Όταν έγινε η Επανάσταση στο Ίλιντεν , Βούλγαροι Κομιτατζήδες επιτέθηκαν 

στο χωριό , πήραν πολλά παιδιά μας και σκότωσαν κόσμο. Ο κόσμος φοβισμένος έτρεχε 

να κρυφτεί στα χωριά και μερικοί καλοί ντόπιοι τους έκρυβαν. Μερικοί ντόπιοι μετά τον 

πόλεμο έφυγαν « μέσα » , μαζί με τις οικογένειες τους. Αυτοί σχολείο δεν πήγαιναν , δεν 

θέλαν τα γράμματα. Τώρα τελευταία άρχισαν να μορφώνονται. Στην εκκλησία πηγαίναμε 

μαζί και ήταν πολλοί πιστοί άνθρωποι. Στα πανηγύρια στην αρχή δεν μας άφηναν να 

βάζουμε τα τραγούδια μας αλλά σιγά σιγά με τον καιρό κάναμε τα γλέντια μαζί. Μερικές 

ντόπιες ερχόντουσαν στο σπίτι μας και μας βοηθούσαν στο καθάρισμα των φασολιών. Ο 

παππούς μου έλεγε ότι όταν έγινε ο πρώτος μεικτός γάμος όλοι ήταν φοβισμένοι στο 

χωρίο μήπως γίνουν επεισόδια , αλλά ευτυχώς δεν έγινε τίποτα. Από τότε είναι όλα πολύ 

καλά , είμαστε φίλοι , παντρευόμαστε μεταξύ μας , βαφτίζουμε τα παιδιά ο ένας του άλλου 

και είμαστε μαζί στην πολιτική και στους συλλόγους του χωριού.  

 

 

3. Εμένα ο παππούς μου ήρθε από το Καρς του Καυκάσου. Τα χωριά αυτά ήταν ορεινά 

και οι παππούδες μου έψαχναν παρόμοιο μέρος για να ζήσουν , με δέντρα και νερό. 

Ήρθαμε το 24 ‘ και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά μέσα σε συνοικισμούς και 

σε σκηνές. Μετά από 3 μήνες φύγαμε στον Έβρο και μετά μας έστειλαν στη Φλώρινα.  
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Εκεί ανεβήκαμε στον Άγιο Γερμανό μαζί με άλλους Μικρασιάτες και μας έστειλαν στο 

Λευκώνα. Μας άρεσε το μέρος γιατί είχε λίμνες και δάση. Το κράτος μας έδωσε σπίτια 

τα τουρκικά και μας μοίρασε χωράφια , αλλά όχι πολλά. Δεν έφταναν για την οικογένεια 

μας γιατί ήταν πολλά τα άτομα , και ενώ έπρεπε να μας μοιράσουν περισσότερα , γιατί τα 

μοίραζαν ανάλογα τα άτομα δεν το έκαναν. Οι ντόπιοι ήθελαν και αυτοί χωράφια και 

νόμιζαν ότι αδικήθηκαν και μας έλεγαν ότι ήρθατε εσείς οι Τούρκοι και μας τα πήρατε. 

Εμείς ζούσαμε πάντα εδώ και είναι δικός μας ο τόπος. Μερικοί μάλιστα ακόμα και τώρα 

δε μας θέλουν. Αυτοί στην αρχή πηγαίνανε μόνοι τους στις δουλειές τους και δεν έπαιζαν 

τα παιδιά μαζί μας. Εμείς πηγαίναμε σχολείο αλλά τα παιδιά των ντόπιων δεν 

ερχόντουσαν και πήγαιναν οι δάσκαλοι να τα φέρουν από τα σπίτια ή έστελναν εμάς να 

τα φωνάξουμε και γι’ αυτό δεν μας ήθελαν. Μας κορόιδευαν για το ντύσιμο μας και μας 

θεωρούσαν λίγο σαν πιο « διεφθαρμένους ». Ιδίως τις γυναίκες μας που φορούσαν ωραία 

φουστάνια και κοσμήματα τους έκαναν να ζηλεύουν πολύ. Οι ντόπιες φορούσαν άσχημες 

στολές από χοντρό ύφασμα και δεν ήταν τόσο ωραίες. Οι άντρες τους πάλι φορούσαν 

κάτι μάλλινες καλτσοβράκες. Έτρωγαν κρεμμύδια με ψωμί , πιπεριές , φασόλια και 

τσιρόνια. Στο χωριό μέναμε χωριστά αλλά τώρα μένουμε όλοι μαζί. Όταν έγινε ο πόλεμος 

οι Αντάρτες έμεναν δίπλα στο Λαιμό και κατέστρεφαν τα χωριά. Πολλοί Βούλγαροι 

Κομιτατζήδες έκαναν κακό στα χωριά μας , και κατέστρεφαν και έκαιγαν σπίτια , 

σκότωναν παιδιά όπως στο Λαιμό. Αυτοί ήθελαν να πάρουν τον κόσμο με το μέρος τους. 

Μερικοί φοβόντουσαν και πηγαίναν με αυτούς , αλλά οι περισσότεροι μείναμε πιστοί στο 

Πατριαρχείο. Βέβαια δεν ήταν όλοι κακοί. Συνεργαζόμασταν μεταξύ μας και όταν 

πηγαίναμε από το ένα χωριό στο άλλο για να γλυτώσουμε τους Βουλγάρους έκρυβε ο ένας 

τον άλλον. Έτσι δεθήκαμε πολύ μεταξύ μας και ήρθαμε κοντά. Μετά τον πόλεμο άλλαξαν 

οι σχέσεις μας . Αρχίσαμε να δουλεύουμε μαζί , κάναμε τον συνεταιρισμό όχι όπως είναι 

τώρα , και ψηφίζαμε ο ένας τον άλλον στις εκλογές. Εμένα η οικογένεια μου έχει βαφτίσει 

3 ντόπιους. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν πολύ στο Θεό και οι περισσότεροι είναι ήσυχοι 

άνθρωποι. Τώρα άρχισαν να μορφώνονται κι αυτοί , ενώ παλαιότερα ούτε που πατούσαν 

στο σχολείο. Μάθαμε πολλά πράγματα από αυτούς και αυτοί από εμάς. Σημασία είναι ότι 

είναι Έλληνες αυτοί Έλληνες και εμείς. Ευτυχώς λίγοι είναι οι Βουλγαρόφιλοι. Παλιά 

μιλούσανε μόνο ντόπια , ενώ τώρα τα μιλάνε πιο πολύ στο σπίτι τους. Μάθαμε και εμείς 

τη γλώσσα τους και αυτοί τη δική μας. Σταμάτησαν να μας φωνάζουν Τούρκους κι εμείς 

καταλάβαμε ότι είναι Έλληνες και όχι Βούλγαροι όπως τους λέγαμε. Ήταν δύσκολα τα 

χρόνια και γι αυτό φοβόμασταν ο ένας τον άλλον. Όποιος ντόπιος ή Πόντιος τολμούσε 

να αγαπήσει γυναίκα από τους άλλους ή τον χώριζαν ή μαλώνανε οι οικογένειες. Ο 

πρώτος μεικτός γάμος έγινε γύρω στο 55 ΄και από τότε άλλαξαν οι σχέσεις μας. Τώρα 

ζούμε όλοι μαζί , αγαπημένοι κάνουμε δουλειές μαζί , τα παιδιά μας πάνε μαζί στο 

σχολείο , κάνουν παρέα και κουμπαριάσαμε.  

ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΣ  

 

1.  Ήρθαμε το 22 ΄από τη Ρωσία , κατευθείαν στη Φλώρινα. Μας έκανε ο εποικισμός τα 

σπίτια , ζούσαμε σε παράγκες. Οι ντόπιοι δεν μας αντιμετώπισαν καλά. Οι περισσότεροι 

ξέραν Ελληνικά αλλά όχι καλά. Μετά το 40 , επί Μεταξά τους πίεσαν και μάθανε. 

Ζούσαμε σε διαφορετικούς μαχαλάδες , αλλά τώρα έχει ενδιάμεσα και σπίτια δικά τους. 

Οι δικοί μας είναι πιο μορφωμένοι. Και αυτοί έστειλαν μετά 2 με 3 άτομα στο Τσοτύλι. 

Στην κοινότητα έβγαιναν αυτοί πάντα γιατί ήταν πλειοψηφία. Μετά αρχίσαμε να 
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βγαίνουμε και εμείς. Μετά το 40  πήραμε δύο ντόπιες και μετά το 60 δώσαμε και εμείς 

.Αυτοί είχαν περισσότερα κτήματα και ήταν πιο πλούσιοι. Τους πήραμε τα χωράφια και 

διαμαρτύρονταν.  Ήταν πιο πιστοί και από εμάς. Στο σχολείο πηγαίναμε μαζί αλλά αυτοί 

πολύ λίγο ερχόντουσαν και τα πανηγύρια μαζί τα κάναμε. Όσο μπορούσαμε 

βοηθιόμασταν , δεν είχαμε έχθρα. Αυτοί έτρωγαν φασολάδα , χοιρινά , πιπεριά Κόκκινη. 

Μας έλεγαν Τουρκόσπορους . Φασαρίες είχαμε για τα κτήματα , μας έκοβαν το νερό και 

δεν μας άφηναν να ποτίσουμε. Πήραμε σπίτια και χωράφια με δάνειο από το κράτος αλλά 

τα ξοφλήσαμε. Πήραμε από 30 στρέμματα ο καθένας αλλά ήταν λίγα. Υπήρχαν και 

διαφορετικά σπίτια που μας τα δώσανε και ακόμα και τώρα έχει στο χωριό. Οι Πόντιοι 

ψήφιζαν Βενιζέλο και αυτοί τα ίδια , αλλά ήταν διπρόσωποι. Όταν ήρθαν οι Βούλγαροι 

και μπαίνανε στη Φλώρινα , ντόπιοι δικοί τους έβγαιναν και τους υποδέχονταν με 

στεφάνια . Αλλά υπήρχαν και Έλληνες πραγματικοί από αυτούς. Κάρφωναν και αυτοί και 

εμείς. Αυτοί πήραν θάρρος όταν ήρθαν οι Βούλγαροι και ήρθαν να πάρουν από μας 

χωράφια και σπίτια για να τα μεγαλώσουν. Έτσι γινόντουσαν φασαρίες. Όταν ήρθαν οι 

Γερμανοί , έγινε η οπισθοχώρηση και μας πυροβολούσαν και εμείς κρυβόμασταν. Μετά 

ήρθε ο Δημοκρατικός Στρατός για να διώξει τους Γερμανούς και στη Πρέσπα χωρίστηκαν 

στο αρχηγείο τους ο Βάνιας , ο Ζαχαριάδης , διασπάστηκαν και χτύπησαν τη Φλώρινα 

για να τους αναγνωρίσει η Ρωσία ως αυτόνομο κράτος. Μετά ήθελαν να πάνε προς τη 

Νάουσα , και θα την έπαιρναν αν δεν μας βοηθούσε η Κοζάνη. Ήρθαν και αεροπλάνα 

και τους διώξανε. Αυτοί μιλούσαν πολύ τα εντόπια και καμιά φορά δεν μπορούσαμε να 

συνεννοηθούμε γιατί μερικοί δεν ήξεραν Ελληνικά. Ήταν φτωχοί και αυτοί αλλά ήταν 

καλύτερα από μας. Τώρα είμαστε αγαπημένοι στο χωρίο και σπάνια βρίσκεις κανέναν 

που να κρατάει μίσος ακόμα.  

 

2.  Είχαμε διαμάχες για τους κλήρους. Όλη την ώρα μας έλεγαν Τούρκους , Ματζίρηδες 

και παραπονιόντουσαν ότι τους πήραν τα χωράφια τους . Νεαροί Πόντιοι και Ντόπιοι 

πλακωνόντουσαν μεταξύ τους συχνά.  Δεν είχαμε ιδιαίτερες σχέσεις. Ήταν πιο πλούσιοι 

και οικονομικοί. Η Κυβέρνηση προσπάθησε να τους διασπάσει για να κάνει πιο ελληνικό 

το μέρος της Μακεδονίας. Το 22 ́ ήρθαν από την πατρίδα οι δικοί μας , φτωχοί και χωρίς 

τίποτα , αλλά αναπτύχθηκαν πιο γρήγορα από τους Ντόπιους. Οι Πόντιοι ασχολήθηκαν 

με εμπόριο και επιχειρήσεις ,άλλοι μορφώθηκαν και γίναν επιστήμονες , έκαναν καπνά 

σιδηρουργία και ήταν καροποιοί. Αυτοί μάθαν από εμάς μετά και κάναν τα ίδια 

επαγγέλματα. Στον Εμφύλιο και στην Κατοχή είχαμε μερικά « καρφώματα » , οι 

περισσότεροι είχαμε καλές σχέσεις μεταξύ μας , εκτός από αυτούς που « Βουλγάριζαν » 

και ήθελαν να ναι με το μέρος των Κομιτατζήδων. Έχει και τώρα βέβαια « κρυφούς ». 

Αυτοί άρχισαν να αλλάζουν τα επίθετά τους επί Μεταξά , γιατί ως τότε είχαν Σλάβικες 

καταλήξεις. Αυτοί οι αυτονομιστές έκαναν παιδομάζωμα , μαζεύανε παιδιά χωρίς τη 

θέλησή τους και τα έπαιρναν μαζί τους και άλλα σκοτώθηκαν και μερικά επέστρεψαν. Η 

κυβέρνηση έκανε ανακωχή για να κατέβουν οι αντάρτες , αλλά όσοι έμεναν εδώ 

σκότωναν για να ζήσουν. Έβλεπες τα δύο αδέρφια , ο ένας να είναι Αντάρτης πάνω στο 

βουνό και ο αδελφός του εδώ. Αργότερα τα πράγματα άλλαξαν και αρχίσαμε τους 

μεικτούς γάμους. Βέβαια δεν ήταν όλοι κακοί , υπήρχαν και ντόπιοι με τους οποίους 

ήμασταν σαν αδέλφια. Τώρα δεν έχουμε προβλήματα , μας δέχτηκαν και τους                              

δεχτήκαμε , μάθαμε να ζούμε μαζί , μάθαμε τα έθιμά τους , τη γλώσσα τους , τους χορούς 
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και τα τραγούδια τους. Το ίδιο και αυτοί. Τώρα κάνουμε μαζί δουλειές στα χωράφια , σε 

επιχειρήσεις και έχουν προοδεύσει και αυτοί αρκετά.    

 

 

ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ 

 

1. Είμαι 85 χρονών. Ο πατέρας μου ήρθε από τη Γεωργία – Τυφλίδα και από κει ήρθαμε 

στην Ελλάδα και πήγαμε πρώτα στο Κιλκίς και μετά στη Φλώρινα. Η μητέρα μου 

καταγόταν από το Καρς και μετά πήγαν Καλαμαριά και τελευταία στη Φλώρινα. Οι 

ντόπιοι μας αντιμετώπισαν εχθρικά , γιατί πήραν τα τουρκικά χωράφια και δεν μας 

ήθελαν. Οι Τούρκοι πήραν τα δικά μας χωράφια στον Πόντο κι εμείς τα δικά τους εδώ. 

Αν στην οικογένεια υπήρχαν 3 άτομα , έπαιρνε έναν κλήρο. Αν υπήρχαν 4 ή 5 άτομα 

έπαιρνε 1 και ½ κλήρο. Το κράτος μας έδωσε από ένα βόδι και λίγα λεφτά και έτσι έκαναν 

τα παλιά σπίτια. Τι μπορούσαν να κάνουν άλλωστε αν και δεν ήταν ευχαριστημένοι με το 

κράτος ; Ήρθαν από τόσο μακριά , ήταν επί ξύλου κρεμάμενοι.   Οι ντόπιοι μιλούσαν τη 

γλώσσα τους και οι δικοί μας Ποντιακά. Στις γιορτές τραγουδούσαμε και χορεύαμε στην 

αλάνα μας , ερχόντουσαν από την Κάτω Βεύη , Κολχική , Καύκασο και γλεντούσαμε , 

δηλαδή γλεντούσαμε χώρια από τους ντόπιους. Ήταν και αυτοί καλοί Χριστιανοί αλλά 

δεν πήγαιναν στο σχολείο. Εμείς οι Πόντιοι ήμασταν Βενιζελικοί όλοι. Αυτοί ήταν ότι 

τους βόλευε. Στην αρχή δεν γίνονταν μεικτοί γάμοι. Ο πρώτος έγινε στη Μελίτη. Μετά τα 

παιδιά τα δικά μας έπαιρναν νύφες ντόπιες , αλλά όχι το αντίθετο. Όταν ήμουν 14 με 15 

χρονών με κυνηγούσαν θεοί και δαίμονες επειδή ο πατέρας μου ήταν αντάρτης. 

Κοιμήθηκα στα Πολυβολεία , με φόρτωσαν ένα μπαζούκας στο βουνό οι Μάηδες και 

φιλούσα σκοπιά σε πολυβολείο. Όλοι φορούσαν χακί τότε , βλέπαμε στρατιώτες και 

κρυβόμασταν. Μετά οι σχέσεις με τους ντόπιους έγιναν καλές , αλλά μερικούς Πόντιους 

που μας μισούσαν ( επειδή ο πατέρας μου ήταν Αντάρτης ) δεν ήταν καλές. Ο πρόεδρος 

του χωριού , εντόπιος , ο Κοτόπουλος Στέφανος αν και εντόπιος σταμάτησε τον φόνο 

όλων των Ποντίων του χωριού και πρόταξε τον εαυτό του όταν ήρθαν οι Βούλγαροι , 

λέγοντάς τους : « Να μην τους πειράξετε άλλο πάρτε εμένα ». Τόσο καλός άνθρωπος 

ήτανε. Τώρα πια είμαστε ένα , γίνονται μεικτοί γάμοι , ο καθένας έχει τα χωράφια του , 

δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το χωριό μας είναι ήσυχο.  

 

 

 

2. Εγώ είμαι 78 χρονών και είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου. Τελείωσα το Εξατάξιο 

γυμνάσιο. Ήρθαμε το 1922 από το Καρς κατευθείαν στη Καλαμαριά. Άθλιες συνθήκες. 

Ζούσαμε στις λάσπες μέσα. Τους πέρασαν από απολύμανση. Έτσι αναγκάστηκαν να 

έρθουν στη Φλώρινα , στο Νεοχωράκι. Οι ντόπιοι μας αντιμετώπισαν εχθρικά , μας 

ονόμαζαν Τούρκους. Δεν υπήρχαν σχέσεις καθόλου. Αυτοί μιλούσαν Σλάβικα. Οι 

Πόντιοι ακολουθούσαμε τα δικά μας έθιμα. Πόντιοι και ντόπιοι τρώγαμε ότι είχε η γη 

και φαγητά που γινόντουσαν με αλεύρι. Οι Πόντιοι όλοι σπούδαζαν τα παιδιά τους. Αν 

υπήρχε κορίτσι στην οικογένεια καθόταν στο σπίτι για να σπουδάσουν τα αγόρια. Οι 
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ντόπιοι δεν πήγαιναν σχολείο. Οι γονείς των Ποντίων με το Δισάκι στον ώμο 

περπατούσαν χιλιόμετρα και πήγαιναν να δουν τα παιδιά τους στην πόλη που σπούδαζαν. 

Στην αρχή δε γίνονταν μεικτοί γάμοι. Μετά επιτράπηκε μόνο στους ντόπιους άντρες να 

παίρνουν ντόπιες νύφες. Οι περισσότεροι ντόπιοι ήταν Βενιζελικοί αλλά όλοι τους 

θεωρούσαν κομμουνιστές επειδή ήρθαν από τη Ρωσία. Οι ντόπιοι ήταν μερικοί 

Βενιζελικοί , αλλά πάντα ήταν με το μέρος της κυβέρνησης. Οι Πόντιοι πήραν τα χωράφια 

των Τούρκων που έφυγαν , χωρίς τίτλους. Οι τίτλοι αποκτήθηκαν – όπως μου είπε ο 

πατέρας μου – τη δεκαετία του 1950 με 1960. Στην αρχή τους έδωσαν ένα είδος 

βοηθήματος και ένα ζευγάρι ζώα. Όσες φορές ερχόντουσαν οι αντάρτες στο χωριό 

μάζευαν τα παιδιά των Ποντίων επειδή οι περισσότεροι αντάρτες ήταν Σλαβόφωνοι. Ο 

Ζαχαριάδης τους υποσχέθηκε στο βουνό ότι θα κάνει τη Μακεδονία ανεξάρτητο κράτος. 

Οι σχέσεις Πόντιων – Ντόπιων στον πόλεμο είχαν μεγάλη καχυποψία. Στο χωρίο ο 

πρόεδρος ( άνθρωπος μορφωμένος και λογικός ) προέταξε τον εαυτό του για να μη 

σκοτώσουν Πόντιους οι Βούλγαροι. Έτσι άρχισαν αργότερα να δημιουργούνται φιλίες , 

μεικτοί γάμοι , παρέες και συνεργασίες π.χ. έφτιαχναν πλιθιά και τα πουλούσαν.  

 

3. Είμαι 84 χρονών και πήγα σε εξατάξιο γυμνάσιο. Οι παππούδες μου ήρθαν το 1922 

από το Καρς και τους πήγαν στην Καλαμαριά , από εκεί στο Πελιστέρι « Τσοκαλί » στο 

Κιλκίς και τελευταία ήρθαμε στη Φλώρινα. Δεν μας φέρθηκαν εχθρικά οι ντόπιοι. Αυτοί 

μιλούσαν τη δική τους γλώσσα και εμείς τη δική μας. Όλοι ήμασταν γεωργοί τότε , και 

βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον. Μεροδούλι – Μεροφάι στα χωράφια. Όσοι πήγαν στα 

χωριά πήραν κλήρο. Όσοι έμεναν στη Φλώρινα πήραν λίγα στρέμματα. Δεν ήταν οι 

παππούδες μου ευχαριστημένοι από το κράτος. Όταν ήρθαν στην αρχή δεν είχαν ούτε 

εργαλεία να σκάψουν τη γη. Αυτοί έτρωγαν κυρίως φασόλια , πολύ πιπεριά και φαγητά 

με αλεύρι. Και αυτοί φτωχοί ήτανε , αλλά πιο καλά από εμάς. Όσοι ήταν κομμουνιστές ή 

είχαν αντάρτες στην οικογένεια ήταν στιγματισμένοι. Δεν είχαμε πολλές σχέσεις γιατί 

αυτοί είχαν άλλα στο μυαλό τους. Δεν πήγαν στο βουνό για να διώξουν τον εχθρό , αλλά 

για να κάνουν ό,τι τους λέει ο Τίτο. Τώρα οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές έγιναν και 

γάμοι μεικτοί , κουμπαριά , τους καλούμε , μας καλούν στους γάμους κ.λπ.  

 

 

 

 


