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Πρόλογος 

Η εμπλοκή της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα η περίοδος της τριπλής κατοχής 

από τα γερμανικά, ιταλικά και βουλγαρικά στρατεύματα έχει αποτελέσει το αντικείμενο πολλών 

ερευνών στην ευρύτερη βιβλιογραφία. Η Ελλάδα της κατοχικής περιόδου έχει μελετηθεί 

ποικιλοτρόπως, έχουν αναλυθεί πολλές πλευρές αυτής περιόδου και έχει παρουσιαστεί στη 

βιβλιογραφία υπό το πρίσμα πολλών παραμέτρων και διαφορετικών οπτικών γωνιών. Η 

συγκεκριμένη εργασία προσπαθεί να στραφεί περισσότερο στην περιοχή της Φλώρινας. 

Στη συγκεκριμένη εργασία θα παρουσιαστεί αρχειακό υλικό από τα ΑΣΚΙ που τοπικά εστιάζεται 

στην περιοχή της Φλώρινας και χρονικά εντάσσεται στην περίοδο 1943-1944. Το συγκεκριμένο 

υλικό θα αναλυθεί με βάση το είδος του ως εντύπου, τα θέματα με τα οποία ασχολείται, το 

περιεχόμενό του, τις χρονολογίες όπου παρουσιάζεται μεγαλύτερη πυκνότητα υλικού, τους 

αποστολείς και τους παραλήπτες του υλικού αυτού, ενώ θα τοποθετηθεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο 

με βάση τη διαθέσιμη  βιβλιογραφία που  σχετίζεται με θέματα όπως κυρίως το Μακεδονικό 

Ζήτημα, αλλά και η στάση του ΚΚΕ κατά την προαναφερθείσα περίοδο, την προπαγάνδα που 

ασκούσαν οι κατοχικές αρχές και το ΕΑΜ/ΚΚΕ. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναζήτηση, η καταγραφή, η κατηγοριοποίηση και η 

παρουσίαση του υλικού των ΑΣΚΙ που σχετίζεται με τη Φλώρινα και εντάσσεται στην κατοχική 

περίοδο. Αφού είχε τεθεί ως αρχικό κριτήριο της αναζήτησης να περιλαμβάνει αναφορές στη 

Φλώρινα, προς αυτή την κατεύθυνση οδηγήθηκαν οι πρώτες επισκέψεις στα ΑΣΚΙ για αναζήτηση 

τέτοιου υλικού. Συνεπώς, ο βασικός σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της οπτικής του ΚΚΕ  

για την περιοχή της Φλώρινας όπως φαίνεται από το τμήμα του αρχειακού υλικού που φυλλάσσεται 

στα ΑΣΚΙ και όχι η ανασύνθεση του συνόλου των γεγονότων της Κατοχής. Η πρώτη σκέψη ήταν να 

παρουσιαστεί η εικόνα που παρουσιάζεται για την περιοχή Στην πορεία της αναζήτησης του 

συγκεκριμένου υλικού και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αναζήτησής του, προέκυψε 

ένας όγκος έντυπου υλικού που εντασσόταν στο κομμάτι του Αρχείου του ΚΚΕ που βρίσκεται στην 

κατοχή των ΑΣΚΙ. Εν συνεχεία, εστιάζοντας στο είδος του υλικού που συγκεντρώθηκε 

διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για σημειώματα, επιστολές, οικονομικές καταστάσεις, εκθέσεις δράσεις, 

προκηρύξεις και σημειώσεις μελών του Μακεδονικού Γραφείου του ΚΚΕ και των τοπικών 

οργανώσεών του ΚΚΕ που ανταλλάσσονταν με σκοπό την μεταξύ τους επικοινωνία και την 

ενημέρωση του εκάστοτε παραλήπτη για ποικίλα θέματα. Αφού συγκεντρώθηκε το αναζητούμενο 

υλικό και εντάθηκε χρονικά στην περίοδο 1943-1944 ακολούθησε η προσέγγισή του υπό τους όρους 

της μεθόδου της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Στα πλαίσια αυτής της ανάλυσης 

το διαθέσιμο υλικό χωρίστηκε σε θέματα και εν συνεχεία σε κατηγορίες και υποκατηγορίες. 

Αναλύθηκε ποιοτικά και ποσοτικά όπως ορίζει η συγκεκριμένη ερευνητική μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε, ενώ πλαισιώθηκε και με το κατάλληλο θεωρητικό και ιστορικό συγκείμενο. 



8 Πρόλογος 
 

Η εργασία στο πρώτο μέρος της περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό μέρος όπου παρουσιάζεται το 

ιστορικό συγκείμενο της περιόδου για την περιοχή της Φλώρινας. Σε αυτό το τμήμα της εργασίας 

γίνεται αναφορά σε γεγονότα που αφορούν τη μελετώμενη περιοχή σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

που είναι διαθέσιμη. Ο νομός της Φλώρινας την περίοδο 1941-1944 περιγράφεται τόσο 

πληθυσμιακά όσο και γεωγραφικά με σκοπό να φανούν οι αλλαγές που συντελέστηκαν μέσα από τις 

συνέπειες του έφερε ο πόλεμος. Ακολουθεί η παρουσίαση της κατάστασης που επικρατούσε στην 

πόλη και τα χωριά από άποψη διοίκησης με την είσοδο των γερμανικών δυνάμεων, τις ζώνες 

κατοχής, τα πρώτα αντίποινα που επέβαλαν οι αρχές κατοχής, αλλά και τις αντιστασιακές δράσεις 

που εκδηλώθηκαν. Τέλος, κρίθηκε αναγκαίο να γίνει ξεχωριστή αναφορά στην περίοδο 1943-1944 

για την περιοχή της Φλώρινας έτσι ώστε να παρουσιαστούν οι θέσεις που υποστηρίζει η επίσημη 

βιβλιογραφία για αυτή την περίοδο.  

Το δεύτερο μέρος της εργασίας αναφέρεται στους σκοπούς, τους στόχους και τη μεθοδολογία της 

έρευνας. Αφού παρουσιαστούν τόσο ο βασικός σκοπός όσο και οι επιμέρους στόχοι της έρευνας 

γίνεται λόγος για τη μεθοδολογία που αξιοποιήθηκε έτσι ώστε να αναλυθεί το υλικό που είχαμε στη 

διάθεσή μας. Το διαθέσιμο υλικό παρουσιάζεται υπό το πρίσμα της ποσοτικής και της ποιοτικής 

ανάλυσης περιεχομένου και παρατίθεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για να συλλεχθεί, να 

κατηγοριοποιηθεί και να αναλυθεί το αρχειακό υλικό των ΑΣΚΙ. Όσο αφορά στην ποσοτική 

ανάλυση γίνεται αναφορά συγκεκριμένα στη μονάδα δειγματοληψίας που ορίστηκε, στα κριτήρια 

που τέθηκαν. Αφού παρουσιαστεί το υλικό και οι κωδικοί των εγγράφων που αξιοποιήθηκαν 

υπογραμμίζεται ο τρόπος εξασφάλισης της αξιοπιστίας της έρευνας μας και παρουσιάζεται 

αναλυτικά. Στο πλαίσιο της ποιοτικής ανάλυσης το υλικό ταξινομείται χρονικά και παρουσιάζονται 

οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες στις οποίες ταξινομήθηκε. Ακολούθως, συνδέονται οι 

κατηγορίες με τον αριθμό των εγγράφων που αντιστοιχούν σε κάθε μία από αυτές και παρουσιάζεται 

η συχνότητα εμφάνισής της καθεμίας στο αρχειακό υλικό. Στο τέλος του δεύτερου μέρους 

αναλύεται η κάθε κατηγορία και υποκατηγορία αναλυτικά και παρουσιάζονται με όσο το δυνατόν 

πιο περιγραφικό τρόπο οι αναφορές που αντιστοιχίστηκαν σε κάθε μία από αυτές με σκοπό να 

αντικατοπτριστεί το υλικό που μελετήθηκε.  

Το επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται στα συμπεράσματα που καταλήξαμε μετά την ολοκλήρωση της 

παραπάνω διαδικασίας. Πρόκειται για έναν σχολιασμό των όσων αναφέρθηκαν στην ανάλυση των 

θεματικών κατηγοριών. Επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι που είχαν τεθεί και παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης του αρχειακού υλικού. Ακόμη, 

στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζεται το αποτέλεσμα τηε ερευνητικής διαδικασίας που είναι ένας 

κατάλογος όπου αναφέρονται όλες οι θεματικές κατηγορίες και οι κωδικοί των αρχείων των ΑΣΚΙ 

που αναφέρονται σε κάθε κατηγορία από αυτές.  
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Τέλος, μετά την παράθεση όλων των βιβλιογραφικών αναφορών έχει διαμορφωθεί το παράθεμα της 

εργασίας όπου περιλαμβάνεται μία ενότητα με όρους που συναντήθηκαν σε μεγάλη συχνότητα κατά 

τη διάρκεια της προσπέλασης του αρχειακού υλικού. Στο σημείο εκείνο επιλέχθηκε να 

παρουσιαστούν όροι όπως ο ΕΛΑΣ, το ΕΑΜ, η ΠΕΕΑ, η Εθνική Πολιτοφυλακή, η ΥΒΕ/ΠΑΟ, το 

ΣΝΟΦ όπως τους αναφέρει η διαθέσιμη βιβλιογραφία.  

 

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία  

Παρακάτω γίνεται μία προσπάθεια να παρουσιαστεί ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας που αφορά 

τη Φλώρινα κατά τη μελετώμενη χρονική περίοδο. Οι αναφορές στην υπάρχουσα βιβλιογραφία 

αναφέρονται κυρίως σε αυτή που συγκεντρώθηκε και μελετήθηκε από τη γράφουσα για να προκύψει 

η συγκεκριμένη εργασία, ενώ παράλληλα θεωρείται ότι αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της 

εικόνας που παρουσιάζει η συνολική βιβλιογραφία.  

Η περίοδος της γερμανικής Κατοχής στη Φλώρινα αποτελεί μία περίοδο με την οποία έχουν 

ασχοληθεί ποικιλοτρόπως τόσο ιστορικοί όσο και μέλη του ΕΑΜ/ΚΚΕ, αγωνιστές του ΕΛΑΣ ή 

αξιωματικοί του στρατού, αλλά και συγγενείς αυτών που είχαν άμεση σχέση με τα γεγονότα. Για 

παράδειγμα, ο Κοσμάς Σπανός (Αμύντας), ο οποίος πήρε μέρος και έπαιξε ενεργό ρόλο σε γεγονότα 

της Κατοχής και της Αντίστασης στην περιοχή της Φλώρινας γράφει μετέπειτα τα βιώματά του μέσα 

από την έκδοση του βιβλίου του το οποίο παραθέτει τις αναμνήσεις του ίδιου τόσο για την Κατοχή 

και την Αντίσταση όσο και για τον Εμφύλιο Πόλεμο, καλύπτοντας ένα ευρύτερο χρονικό φάσμα. 

Επίσης, ο Χρήστος Γεωργίου είναι ένα αντίστοιχο παράδειγμα, που αφηγείται την ιστορία ενός 

χωριού της Φλώρινας, της Μπελκαμένης (σήμερα Δροσοπηγή), αλλά και η Σκιαγράφηση της 

Εθνικής Αντίστασης στη Φλώρινα περιλαμβάνει την αφήγηση για γεγονότα της περιόδου της 

Κατοχής και της Αντίστασης που διαδραματίστηκαν στη Φλώρινα και επηρέασαν τις εξελίξεις της 

περιόδου στην ευρύτερη περιοχή ή δείχνουν ιδιαιτερότητες του χωριού και βιώματα μέσα στην 

μικρή κοινωνία του. Βασισμένο στο ίδιο μοτίβο είναι το βιβλίο που έγραψε ο Γιώργος Νεδέλκος 

(Μακεδόνας) στο οποίο αναφέρει τις αναμνήσεις του από την περίοδο της Αντίστασης στη Φλώρινα.  

Αντίστοιχες προσπάθειες απόδοσης του κλίματος που επικρατούσε κατά τη διάρκεια της κατοχικής 

περιόδου στη Δυτική Μακεδονία έκανε ο Σταύρος Κωτσόπουλος στην Εθνική Αντίσταση στη Δυτική 

Μακεδονία το 1981. Ο Κωτσόπουλος αντιπαραβάλλει τα γεγονότα που περιγράφονται σε τοπικό 

επίπεδο με όσα συνέβαιναν σε παγκόσμια κλίμακα. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε βιογραφίες 

προσώπων και στο ρόλο που διαδραμάτισαν, κάτι που δεν συναντήθηκε κάπου αλλού. Παρόμοια 

δομή και περιεχόμενο έχει και το βιβλίο που εξέδωσε το 1990 ο Κυριάκος Πυλάης (Πέτρος) 

υπογράφοντάς το με την ιδιότητα του «Εθνοσυμβούλου Φλώρινας» και δίνοντάς του τον τίτλο 1870-

1990: Μνήμες- Βιώματα- Στοχασμοί. Ο Κώστας Τσώτσος το 1999 δημοσίευσε την Άδοξη Δόξα που 



10 Πρόλογος 
 

ο ίδιος χαρακτηρίζει ως «μία πολεμική περιπέτεια στα βουνά, τους κάμπους, τα χωριά και τις πόλεις 

της Λυγκηστίδος». Το 1947 ο Γεώργιος Μόδης έγραψε τον Πόλεμο και την Κατοχή, ενώ ο 

Αθανάσιος Χρυσοχόου ως απόστρατος υποστράτηγος το 1952 έγραψε για την Κατοχή εν 

Μακεδονία
1
 προσεγγίζοντας το θέμα με γνώμονα τη δράση του βουλγαρικού παράγοντα 

περιλαμβάνοντας πολλές αναφορές σε γεγονότα της Φλώρινας. Ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα 

τέτοιου είδους γραφής, με τη μορφή της αυτοβιογραφίας και της παράθεσης αναμνήσεων είναι και 

το πιο πρόσφατο βιβλίο του Θανάση Ζιώγα, ο οποίος κάνει μια προσπάθεια για μια πιο γενικευμένη, 

ευρύτερη και πιο εμπεριστατωμένη απόδοση της κατάστασης που επικρατούσε στην περιοχή της 

Φλώρινας και της Καστοριάς κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης, αλλά προσεγγίζοντας και 

τους ίδιους τους ανθρώπους που πήραν μέρος στα γεγονότα και είχε άμεση επαφή μαζί τους ο ίδιος 

ο γράφων. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν προσπάθειες απόδοσης των γεγονότων όπως τα βίωσαν αυτοί που τα 

καταγράφουν και συνεπώς έχουν έντονο τον αφηγηματικό χαρακτήρα, ενώ το περιεχόμενό τους, για 

αυτό το λόγο, δε βασίζεται σε κάποια βιβλιογραφία, αντιθέτως περιγράφουν γεγονότα και 

καταστάσεις με τη μορφή της εξιστόρησης γεγονότων. Τα παραπάνω παραδείγματα, ωστόσο, δεν 

είναι τα μόνα. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλοί ακόμη αγωνιστές της περιόδου, ανεξάρτητα από την 

οργάνωση στην οποία ήταν ενταγμένοι, οι οποίοι προσπάθησαν να γράψουν για ην κατοχική 

Φλώρινα μέσα από αυτοβιογραφίες, αναμνήσεις ή άλλου είδους καταγραφές. Περίπου στην ίδια 

λογική και στην ίδια δομή βασίζονται και όσα έχουν γράψει άτομα έμμεσα εμπλεκόμενα στα 

γεγονότα, τα οποία γράφοντας θέλουν να αποδώσουν, να καταγράψουν ή να περιγράψουν όσα τους 

αφηγήθηκαν συγγενείς πρώτου βαθμού συνήθως για τη συγκεκριμένη περίοδο. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τέτοιας γραφής είναι ο Νίκος Φρυτζαλάς, ο οποίος μεταφέρει σε γραπτό λόγο τις 

εμπειρίες των γονέων του, οι οποίοι πήραν μέρος σε αρκετά γεγονότα της Κατοχικής περιόδου. Ο Ν. 

Φρυτζαλάς μέσα από τα βιβλία που έχουν εκδοθεί, κυρίως αυτοεκδόσεις, περιγράφει γεγονότα που 

διαδραματίστηκαν στη Φλώρινα και ανήκουν χρονικά στην περίοδο της Αντίστασης και της 

Κατοχής, ενώ παραθέτει κάποιο φωτογραφικό υλικό και κάποια έγγραφα που ανήκουν σε διάφορες 

δραστηριότητες των γονέων του. Η Τσάμη Α. είναι μία ακόμη περίπτωση κάποιου έμμεσα 

εμπλεκόμενου ατόμου, η οποία γράφει για τη δράση του αδερφού της, Παύλου Τσάμη, και μέσω της 

πορείας αυτού και όσων έζησε, αναφέρεται στην περίοδο της Κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης 

στη Φλώρινα, κυρίως μέσω στοιχείων που έχει πάρει από το ημερολόγιο του ίδιου του αδερφού της. 

Όλα τα παραπάνω παραδείγματα γραφής έχουν έντονο τον ηρωικό χαρακτήρα, την 

προσωποποιημένη γραφή, δεν εντάσσονται ξεκάθαρα σε κάποιο συγκεκριμένο στυλ γραφής και οι 

θέσεις που παρουσιάζονται όπως επίσης και οι περιγραφές που παρατίθενται είναι –συχνά με έντονο 

τρόπο- διαμεσολαβημένες ανάλογα με την περίοδο στην οποία γράφονται, τη θέση του ατόμου που 

                                                           
1
 Χρυσοχόου, Αθ. (1952). Η Κατοχή εν Μακεδονία. Οι Βούλγαροι εν Μακεδονία και Θράκη. τεύχος β΄. 1943 

και 1944. Θεσσαλονίκη: Δημοσιεύματα της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών.  
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γράφει τόσο στην περίοδο που γράφει, όσο και στην περίοδο στην οποία αναφέρεται. Επίσης, το 

Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947 αναφέρει ορισμένα στοιχεία για την περιοχή της 

Φλώρινας την περίοδο της Κατοχής, για τη γεωγραφία του τόπου, τη σύνθεση του πληθυσμού, τη 

γλώσσα των κατοίκων, τις ασχολίες τους, την κατάσταση σε κάθε χωριό της περιφέρειας της 

Φλώρινας. Ακόμη, συνεχίζοντας και πάλι σε τοπικό επίπεδο, δε θα πρέπει να παραλειφθεί το 

περιοδικό Αριστοτέλης, το οποίο εμφανίζει στις σελίδες του κοινωνικά και πολιτικά θέματα που 

προέκυψαν την κατοχική περίοδο από τη δική του οπτική γωνία, ενώ οι εφημερίδες Νίκη και Αγώνας 

που ανήκαν στον παράνομο Τύπο του ΚΚΕ της περιόδου αυτής, αλλά και η Νέα Ζωή, όργανο του 

Νομαρχιακού Συμβουλίου ΕΠΟΝ Φλώρινας την περίοδο του 1944, παρουσίαζαν τη δική τους 

ανάγνωση της επικαιρότητας. 

Βέβαια, με την ίδια ιστορική περίοδο και την περιοχή της Φλώρινας έχουν ασχοληθεί αρκετοί 

ερευνητές και ιστορικοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό υπό διαφορετικό πρίσμα και 

γράφουν με βάση άλλα κριτήρια για τη Φλώρινα της Κατοχής και της Αντίστασης. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Ι. Κολιόπουλος στον πρώτο τόμο της Λεηλασίας Φρονημάτων ασχολείται με τη 

Δυτική Μακεδονία και κατ’ επέκταση τη Φλώρινα. Ο συγκεκριμένος ιστορικός φέρνει στο 

προσκήνιο το   Μακεδονικό Ζήτημα στην περιοχή αυτή κατά τη διάρκεια του 1941-1944. Στο 

πλαίσιο του Μακεδονικού Ζητήματος γράφει και ο Ευ. Κωφός το βιβλίο του Nationalism and 

Communism, όπως και ο Σπ. Σφέτας ασχολείται με τις Όψεις του Μακεδονικού Ζητήματος στον 20
ο
 

αιώνα και κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή της Φλώρινας. Όπως φαίνεται οι περισσότεροι 

ιστορικοί και ερευνητές που θα ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο 

Μακεδονικό Ζήτημα, όπως συμβαίνει και με τον Τάσο Κωστόπουλο που το 2000 ασχολήθηκε με 

μια διαφορετική οπτική του θέματος, τις σλαβικές διαλέκτους στην ελληνική Μακεδονία, τις οποίες 

ομαδοποιεί αποκαλώντας τες μεταφορικά «απαγορευμένη Γλώσσα» σε ένα βιβλίο που εστιάζει 

περισσότερο στους αριθμούς που αποδεικνύουν το πλήθος των Σλαβόφωνων στην περιοχή 

Φλώρινας, Καστοριάς και Έδεσσας, τη χρήση από αυτό το μέρος του πληθυσμού της Σλάβικης 

διαλέκτου και την προσπάθεια των κρατικών μηχανισμών να την εξαλείψουν. Τέλος, φαίνεται ότι το 

ζήτημα αυτό συνεχίζει να απασχολεί μερίδα ιστορικών, καθώς τα τελευταία χρόνια η Εταιρία 

Μακεδονικών Σπουδών μαζί με αρκετούς ιστορικούς και ερευνητές ασχολήθηκαν με την καταγραφή 

της δράσης των τριών Συνταγμάτων της Φλώρινας κατά τη διάρκεια της περιόδου 1940-1941
2
 και 

ακόμα πιο πρόσφατα με τη μελέτη της συλλογής Foreign Relations of the United States και του 

Department of State με σκοπό να αναλύσουν περαιτέρω την πολιτική που ακολούθησαν οι ΗΠΑ 

απέναντι στο Μακεδονικό Ζήτημα.
3
 Πολλές αναφορές στα αντίποινα των γερμανικών αρχών 

                                                           
2
 Δορδανάς, Σ., Καλλιανιώτης, Α., Μιχαηλίδης, Ι. (2008). Η Φλώρινα στο Έπος του Σαράντα. Η Ιστορία των 

Σιδηρών Συνταγμάτων της. University Studio Press: Θεσσαλονίκη. 
3
 Μηνσίδης δεν είναι σωστό νομίζω το επίθετο, Χ. (2016). Η Πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στο 

Μακεδονικό Ζήτημα τη δεκαετία του 1940. Επίκεντρο: Θεσσαλονίκη. Γιατί αναφέρετε μόνο δύο βιβλία από 
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κατοχής στη Φλώρινα και την περιοχή της έχουν εντοπιστεί και στο Αίμα των Αθώων του Στράτου 

Δορδανά προβάλλοντας την κατάσταση στην περιοχή της Φλώρινας όπως την παρουσιάζουν τα 

γερμανικά έγγραφα της περιόδου. Ίσως η πιο πρόσφατη προσέγγιση των γεγονότων της κατοχικής 

Φλώρινας περιλαμβάνεται στα  Χρώματα της βίας στη Δυτική Μακεδονία 1941-1944 όπου η Σοφία 

Ηλιάδου- Τάχου παρουσιάζει τις δυνάμεις που ασκούσαν βία την κατοχική περίοδο, όπως τη βία που 

ασκούσαν οι γερμανικές δυνάμεις, οι βουλγαρικές, οι ιταλικές, το ΕΑΜ/ΚΚΕ, οι εθνικιστικές 

οργανώσεις. Τέλος, έχουν γραφτεί ποικίλα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
4
 και στον Τύπο, έχουν 

οργανωθεί συνέδρια με ανάλογα θέματα
5
 που προσεγγίζουν την περίοδο που μελετάται στη 

συγκεκριμένη εργασία και περιλαμβάνουν εισηγήσεις με αναφορές στην κατοχική Φλώρινα και 

έχουν εκπονηθεί αρκετές διπλωματικές εργασίας και διδακτορικές διατριβές που μελετούν πτυχές 

αυτής της περιόδου στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχει μια διάσταση 

ανάμεσα στις γραπτές μαρτυρίες τοπικών αγωνιστών και τις προσεγγίσεις των ιστορικών. Από τη 

μια πλευρά οι τοπικοί αγωνιστές καταγράφοντας ένα είδος βιωματικής ιστορίας επικεντρώνονται 

περισσότερο στην προσωπική τους δράση και αυτή των συναγωνιστών τους, πολλές φορές 

αποσιωπώντας κάποιες πλευρές των γεγονότων, π.χ. ρόλος Σλαβομακεδόνων, δράση της ΟΧΡΑΝΑ, 

αυτονομιστικά κινήματα, εσωτερικές προστριβές των οργανώσεων στις οποίες ήταν ενταγμένοι, 

κ.α., ενώ οι ιστορικοί, οι μελετητές και οι ερευνητές προσεγγίζοντας μεταγενέστερα την περίοδο της 

Κατοχής τείνουν να εστιάζουν περισσότερο στο γενικότερο πλαίσιο που οδήγησε σε συγκεκριμένα 

γεγονότα και την πορεία της δεκαετίας του ΄40, όπως το Μακεδονικό Ζήτημα, τους κρατικούς 

μηχανισμούς, τη μελέτη κάποιων αρχειακών πηγών, κλπ.  

Συμπερασματικά, η παραπάνω παρουσίαση ενός μέρους της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για την 

περίοδο της Κατοχής δείχνει ότι η βιβλιογραφία είναι ιδιαίτερα πλούσια όσο αφορά στην Ελλάδα 

και ακόμη ίσως και τη Δυτική Μακεδονία. Παρόλα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα επικεντρωμένη στην 

περιοχή της Φλώρινας. Επίσης, πολλά είναι τα αυτοβιογραφικά κείμενα που γράφονται από 

Φλωρινιώτες ή και αναφέρονται στην περιοχή. Ειδικά για τη Φλώρινα θεωρείται ότι πέρα από το 

πρόσφατο βιβλίο της Ηλιάδου– Τάχου, «Τα χρώματα της βίας στη Δυτική Μακεδονία1941-1944», 

                                                                                                                                                                                   
τις πολλές αναφορές σε όσους έχουν ασχοληθεί με την ιστορία της Φλώρινας, είτε έχουν ζήσει τα γεγονότα 
είτε στο πλαίσιο των επιστημονικών-ερευνητικών ενδιαφερόντων τους;  
4
 Παραδείγματα άρθρων είναι: Ηλιάδου- Τάχου, Σ. (2007). Η ίδρυση του Φιλολογικού Συλλόγου Φλωρίνης 

Αριστοτέλης στη Φλώρινα την περίοδο της Κατοχής. ΕΜΣ-Μακεδονικά. τομ. 36, Αθανασιάδης, Α. (2012). Η 
Βουλγαρική Επιτροπή Φλώρινας τους πρώτους μήνες της κατοχής, μία προσέγγιση, Καλλιανιώτης, Θ. (2002). 
Η Αντίσταση στη Φλώρινα 1943-1944, ανακτήθηκε από https://blogs.sch.gr/thankall/2011/12/18/%CE%B7-
%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-
%CF%86%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1-1943-1944/#more-689  
5
 Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2004 με θέμα «Φλώρινα 

1912-2002. Ιστορία και Πολιτισμός». Ακόμη, τον Οκτώβριο του 2017 διοργανώθηκε συνέδριο από το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Η Δυτική Μακεδονία στη δεκαετία 1940-50».  Επίσης: 
Καλλιανιώτης, Θ. (2009). Αλήθεια και προπαγάνδα στον τύπο της Δυτικής Μακεδονίας: 1941-1944.  
Ανακοίνωση στην ημερίδα Ο Τύπος της Βόρειας Ελλάδας στην Κατοχή, που διοργάνωσε η Ένωση Συντακτών 
Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας –Θράκης 
 

https://blogs.sch.gr/thankall/2011/12/18/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%86%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1-1943-1944/#more-689
https://blogs.sch.gr/thankall/2011/12/18/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%86%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1-1943-1944/#more-689
https://blogs.sch.gr/thankall/2011/12/18/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%86%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1-1943-1944/#more-689
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δεν υπάρχει κάποιο άλλο έργο επικεντρωμένο αποκλειστικά στα γεγονότα της περιόδου που 

συνέβησαν στη συγκεκριμένη περιοχή. Η παρούσα εργασία συμβάλει στην παρουσίαση υλικού 

αποκλειστικά επικεντρωμένου στο νομό της Φλώρινας παρουσιάζοντας μία ενδελεχή έρευνα πάνω 

στο αρχειακό υλικό των ΑΣΚΙ που αφορά αποκλειστικά την περιοχή της Φλώρινας και αποτελεί μία 

πηγή για την περίοδο που παρουσιάζει μία συγκεκριμένη οπτική, αυτή του ΚΚΕ. 

 

Οι περιορισμοί της έρευνας 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η εργασία χρησιμοποιεί πρωτογενές υλικό των Αρχείων Σύγχρονης 

Κοινωνικής Ιστορίας με σκοπό να περιγράψει την εικόνα που σχηματίζεται για την περιοχή της 

Φλώρινας μέσα από το κομμάτι του Αρχείου του ΚΚΕ. 

Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι όσα αποτυπώνονται στην εργασία αποτελούν μία 

οπτική μόνο της κατοχικής περιόδου και δεν αντανακλούν όλες τις πτυχές των γεγονότων ούτε 

περιγράφουν με αντικειμενικό τρόπο το τι συνέβη. Θα μπορούσαν να εντοπιστούν γεγονότα που 

συνέβησαν και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα εργασία. Ακόμη, ίσως εντοπιστεί μεγαλύτερη 

έμφαση σε κάποια θέματα και μικρότερη ή καθόλου αναφορά σε κάποια άλλα. Η παρουσίαση αυτής 

της εικόνας δεν είναι προσωπική επιλογή της συγγραφέα της εργασίας, αλλά είναι μία αποτύπωση 

ανάλογη με τα θέματα που ασχολείται το μελετώμενο αρχειακό υλικό. Πιο αναλυτικά, όσα 

αναφέρονται αποτελούν την οπτική που εντοπίστηκε μέσα στο συγκεκριμένο τμήμα του αρχείου του 

ΚΚΕ. Είναι γεγονός ότι το ΚΚΕ αποτέλεσε ένα κόμμα που επηρέασε την τροπή των γεγονότων της 

περιόδου και τις εξελίξεις που ακολούθησαν, ωστόσο η περιγραφή του συγκεκριμένου αρχειακού 

υλικού δεν υποδεικνύει καμία ταύτιση της γράφουσας με τις θέσεις που αναδεικνύονται μέσα από το 

αρχείο. Το συγκεκριμένο υλικό αποτελεί την πηγή που μελετήθηκε και παρουσιάζεται ως μία πηγή 

πληροφοριών για την χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται. Βέβαια, η ανάγνωση του αρχειακού 

υλικού δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί διαμεσολαβημένη καθώς αναγκαστικά παρουσιάζει τον τρόπο 

που διαβάστηκαν από την γράφουσα και είναι επηρεασμένα από την προϋπάρχουσα βιβλιογραφία 

που αξιοποιήθηκε για να πλαισιωθεί η ανάγνωση του συγκεκριμένου υλικού. 

Ένα άλλο σημείο που πρέπει να διευκρινιστεί αφορά την πορεία της εργασίας και ιδιαίτερα το 

θεωρητικό συγκείμενο που σχετίζεται με το νομό της Φλώρινας. Στο σημείο εκείνο παρουσιάζεται 

ξεχωριστά η περίοδος 1943-1944. Ο διαχωρισμός αυτής της περιόδου και η εστίαση σε αυτήν 

ξεχωριστά γίνεται εξαιτίας του υλικού που μελετήθηκε, το οποίο αφορά στο μεγαλύτερο μέρος του 

αυτή την περίοδο. Ακόμη, στο τμήμα του παραθέματος επιλέχθηκε να γίνει ξεχωριστή αναφορά σε 

οργανώσεις, ομάδες, στρατιωτικούς σχηματισμούς, κλπ. όπως το ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ, η Περιφερειακή 

Επιτροπή Φλώρινας του ΚΚΕ, το ΣΝΟΦ, την ΥΒΕ/ΠΑΟ και άλλες. Ο λόγος της συγκεκριμένης 
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επιλογής σχετίζεται περισσότερο με την προσπάθεια παράθεσης περισσότερων λεπτομερειών για τα 

συγκεκριμένα θέματα, τα οποία συναντήθηκαν σε μεγάλη συχνότητα στο υλικό που μελετήθηκε και 

οι αναφορές μέσα σε αυτό ήταν οι περισσότερες. Για το λόγο αυτό έγινε μία προσπάθεια να 

παρουσιαστούν περισσότερα στοιχεία για αυτά για να υπάρξει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη 

δράση και τη λειτουργία τους.  

Τέλος, στην πορεία της εργασίας και ειδικότερα στην ενότητα όπου παρουσιάζονται και αναλύονται 

οι θεματικές κατηγορίες αξιοποιήθηκε μεγάλος όγκος αναφορών, οι οποίες παραθέτονται αυτούσιες 

μέσα στο κείμενο. Θεωρείται απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι οι αναφορές αυτές περιλαμβάνουν 

κάποιες ιδιαιτερότητες ανάλογα με τον γράφοντα κάθε φορά, κάποια λάθη ορθογραφικά ή 

συντακτικά. Άλλες φορές είναι αρκετά επηρεασμένες από τον χαρακτήρα του γράφοντα, την 

πολιτική γραμμή του ΚΚΕ ή συναισθηματικά φορτισμένες. Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω 

στοιχεία που θα συναντήσει κανείς διαβάζοντας τις αναφορές είναι ακριβώς όπως εντοπίστηκαν στο 

πρωτότυπο κείμενο και δεν έχουν υποστεί κάποια αλλαγή ή διόρθωση.  
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1. Εισαγωγή 
Ο Χρυσοχόου αναφέρει ότι η κατάληψη της Δυτικής Μακεδονίας ξεκίνησε με την είσοδο των 

γερμανικών στρατευμάτων στη Φλώρινα τον Απρίλιο του 1941. Τις επόμενες μέρες οι γερμανικές 

δυνάμεις αναφέρεται ότι επιτέθηκαν στο Πισοδέρι, κατέλαβαν τη Βεύη, την Κέλλη και το Κλειδί. 

Μέχρι τα μέσα Απριλίου είχε καταληφθεί η Καστοριά και η Πτολεμαΐδα, ενώ αργότερα τον ίδιο 

μήνα καταλήφθηκε η Κοζάνη και τα Γρεβενά
6
. Σε αυτή την περιοχή οι γερμανικές δυνάμεις δεν 

επιθυμούσαν την κρατική συμμετοχή, όπως στις άλλες περιοχές που βρίσκονταν υπό την κατοχή 

τους, ίσως για να μη δυσαρεστηθούν οι Βούλγαροι της περιοχής. Επιπλέον, δεν ήταν σίγουροι για 

την αξιοπιστία των αξιωματικών της περιοχής, όπως φαίνεται σε κάποιες αναφορές.
7
  

Όταν πραγματοποιήθηκε η προέλαση των γερμανικών δυνάμεων στην Ελλάδα ο συνολικός 

πληθυσμός της χώρας έφτανε τα 7.344.860
8
 κατοίκους, ενώ ο νομός της Φλώρινας την ίδια περίοδο 

αριθμούσε 88.895 κατοίκους
9
. Στην επόμενη απογραφή που πραγματοποιήθηκε το 1951 ο 

πληθυσμός του νομού ήταν 69.391
10

 σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό της Ελλάδας που ήταν 

7.632.801
11

. Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται πόσο οι συνθήκες του πολέμου επηρέασαν την περιοχή 

της Φλώρινας προκαλώντας αυτή τη μείωση στον πληθυσμό της. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία ο 

πληθυσμός του νομού μειώθηκε κατά 19.504 κατοίκους, δηλαδή κατά 22%. Όσο αφορά το δήμο της 

Φλώρινας το 1940 το σύνολο των κατοίκων του ήταν 12.562, ενώ το 1951 έφτανε τους 12.343 

κατοίκους
12

.  Η Λάιου μελετώντας τις απογραφές του 1940 και του 1951 υπογραμμίζει ότι υπήρχαν 

χωριά της Φλώρινας που είχαν αδειάσει τελείως από κατοίκους
13

, όπως συνέβη στον Άγιο Γερμανό, 

το Βροντερό, το Τρίγωνο, την Κρυσταλλοπηγή, την Καλλιθέα, τον Πυξό, τη Σφήκα, τη Δροσοπηγή 

και τον Σκοπό
14

. Δυστυχώς τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν περισσότερη λεπτομερή μελέτη 

                                                           
6
 Σφέτας, Σπ., ο.π, σελ. 80.  & στο http://www.mixanitouxronou.gr/i-agnosti-maxi-afstralon-kai-neozilandon-

kontra-stous-germanous-eisvoleis-konta-sti-florina-i-thysia-tou-pyrovoliti-pou-emeine-teleftaios-kai-oi-
agnooumenoi-ton-anzac-pou-polemisan-dipla-stous-elline/ ανακτήθηκε στις 8/8/2018 
7
 Ανακτήθηκε από http://thehistoryofgreece.blogspot.gr/2014/05/1.html στις 12/11/2017 

8
 σύμφωνα με τη Γενική Απογραφή του 1940 από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας 

9
 σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη Στατιστική Υπηρεσία της Περιφέρειας Διοίκησης Ν. 

Φλώρινας και Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε.  
10

 σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη Στατιστική Υπηρεσία της Περιφέρειας Διοίκησης 
Ν. Φλώρινας και Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε 
11

 σύμφωνα με τη Γενική Απογραφή του 1940 και 1951 από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, είναι 
διαθέσιμη στο Παράθεμα  
12

 Πηγή: Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, «Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 16 
Οκτωβρίου 1940», κυρωθείς διά του από 28 Ιανουαρίου 1946 Διατάγματος, αύξων αριθ. δημοσιεύματος: 
1153-29. Στο Παράρτημα πίνακας με τον πληθυσμό όλων των χωριών του νομού Φλώρινας. Διαθέσιμο στο 
Παράθεμα  
13

 Λάιου, Α., Μετακινήσεις πληθυσμού στην ύπαιθρο, σελ 91 & στο Μελέτες για τον Εμφύλιο Πόλεμο 1945-
1949. (2002). επιμέλεια Lars Baerentzen, Γιάννης Ο. Ιατρίδης, Ole L. Smith, μετάφραση Αριστέα Παρίση, 
Ολκός: Αθήνα.   
14

 Λάιου, Α., Μετακινήσεις πληθυσμού στην ύπαιθρο, σελ 91, στο Μελέτες για τον Εμφύλιο Πόλεμο 1945-
1949. (2002). επιμέλεια Lars Baerentzen, Γιάννης Ο. Ιατρίδης, Ole L. Smith, μετάφραση Αριστέα Παρίση, 
Ολκός: Αθήνα: «Τα χωριά αυτά, όπως και άλλα, που δείχνουν όλα ριζική μείωση του πληθυσμού ανάμεσα 

http://www.mixanitouxronou.gr/i-agnosti-maxi-afstralon-kai-neozilandon-kontra-stous-germanous-eisvoleis-konta-sti-florina-i-thysia-tou-pyrovoliti-pou-emeine-teleftaios-kai-oi-agnooumenoi-ton-anzac-pou-polemisan-dipla-stous-elline/
http://www.mixanitouxronou.gr/i-agnosti-maxi-afstralon-kai-neozilandon-kontra-stous-germanous-eisvoleis-konta-sti-florina-i-thysia-tou-pyrovoliti-pou-emeine-teleftaios-kai-oi-agnooumenoi-ton-anzac-pou-polemisan-dipla-stous-elline/
http://www.mixanitouxronou.gr/i-agnosti-maxi-afstralon-kai-neozilandon-kontra-stous-germanous-eisvoleis-konta-sti-florina-i-thysia-tou-pyrovoliti-pou-emeine-teleftaios-kai-oi-agnooumenoi-ton-anzac-pou-polemisan-dipla-stous-elline/
http://thehistoryofgreece.blogspot.gr/2014/05/1.html
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σχετικά με τις ασχολίες των κατοίκων και την ακριβή σύνθεση του πληθυσμού. Ωστόσο, το 

Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλώρινας περιγράφοντας την περιοχή ανέφερε για τον πληθυσμό της ότι 

ξεπερνούσε τις 45 χιλιάδες, ενώ ο πληθυσμός όλου του νομού έφτανε τις 75 χιλιάδες
15

. Στο ίδιο 

περιγράφεται ότι πρόκειται για μία ακριτική περιοχή με μεγάλη «εθνική σημασία»
16

, λόγω της 

βουλγαρικής και γιουγκοσλαβικής προπαγάνδας που ασκούνταν στους κατοίκους της περιοχής. 

Ακόμη, τόνιζε ότι ο νομός της Φλώρινας αποτελούνταν από τρεις περιοχές, τη Φλώρινα, το 

Αμύνταιο και την Πρέσπα. Η περιοχή, κατά κύριο λόγο ορεινή, διασχίζεται από το όρος 

Βαρνούντας. Τα πεδινά τμήματα του νομού εκτείνονται στην περιοχή της λίμνης της Πρέσπας και 

στην περιοχή του Αμυνταίου
17

.  

Σχετικά με τη σύνθεση του πληθυσμού της περιφέρειας Φλώρινας υπάρχουν αναφορές στο 

Λεύκωμα των Εκπαιδευτικών που τονίζουν ότι «τα 6/10 περίπου αυτού είναι γηγενείς (αυτόχθονες 

Μακεδόνες), τα 2/10 πρόσφυγες από τη Μ. Ασία, τον Πόντο, τον Καύκασο και τη Θράκη και τα 

υπόλοιπα 2/10 πρόσφυγες από το Μοναστήρι και τα άλλα υπόδουλα μέρη της Μακεδονίας και της 

Β. Ηπείρου»
18

. Ακόμη, σχολιάζεται η κατάσταση ανταγωνισμού που είχε δημιουργηθεί στην 

περιοχή μεταξύ των κατοίκων της λόγω της διαφορετικής σύνθεσής του. Σχετικά με τους 

σλαβόφωνους υπάρχει πληροφορία από τη Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν όπου τονίζεται ότι «οι 

Σλαβόφωνοι κατά το 1940 υπολογίζονταν σε 61.500 στην περιοχή της Φλώρινας, δηλαδή στο 68% 

του συνολικού πληθυσμού της περιοχής»
19

. Ο Κωστόπουλος αναφέρει ότι το 1940 οι σλαβόφωνοι 

κάτοικοι του νομού Φλώρινας (επαρχίες Φλωρίνης και Καστοριάς) ήταν 39.242 σε σύνολο 156.168 

κατοίκους, δηλαδή υπολογίζει ότι αντιστοιχούσαν 25,1% του συνολικού πληθυσμού
20

. Η εκδοχή του 

ΚΚΕ που φαίνεται μέσα από τα σημειώματα της ΠΕ Φλώρινας προς το ΜΓ ανέφερε ότι η σύνθεση 

του πληθυσμού της Φλώρινας ήταν «2/3 Σλαβομακεδόνες, 1/3 Έλληνες»
21

. 

Το 1941 ο Μπόνης ορίστηκε νομάρχης της Φλώρινας από τον Γενικό Διοικητή Μακεδονίας και με 

την έγκριση των γερμανικών αρχών κατοχής. Την ίδια περίοδο δήμαρχος της Φλώρινας ήταν ο 

                                                                                                                                                                                   
στο 1940 και το 1951, εμφανίζονται σ’ ένα έγγραφο που καταγράφει όλα τα χωριά που κατέχονται από τον 
ΔΣ. Αυτός είναι ένας κατάλογος των χωριών, στην περιοχή Φλωρίνης, που λέγεται πως ελέγχονται ή 
κρατούνται από τους συμμορίτες. Η κατάσταση, όπως περιγράφεται στο έγγραφο αυτό, είναι η εξής: τα 
ελληνικά στρατιωτικά  αποσπάσματα μπορούν εύκολα να εξαπολύουν επιδρομές εναντίον αυτών των 
χωριών, αλλά ούτε οι «συμμορίτες» επιτρέπουν στους χωρικούς να κατεβούν από τα χωριά, ούτε επίσημοι 
επιτρέπεται να μπουν σ ’ αυτά».  
15

 Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλώρινας 1945-1947, ανακτήθηκε από http://users.sch.gr/spipap/florinapast, 
στις 19/8/2018, σελ. 64 
16

 Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλώρινας 1945-1947, ο.π.  
17

 Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλώρινας 1945-1947, ο.π.  
18

 Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλώρινας 1945-1947, ο.π.  
19

 Riki Van Boeschoten, «Russian Dolls: The civil war in the slavophone area», ανακοίνωση στο συνέδριο 
«Domestic and International Aspects of the Greek Civil War», Λονδίνο, 18-20 Απριλίου 1999, αναφέρεται σε : 
Κουμαρίδης Γιώργος, ΣΝΟΦ και Σλαβομακεδονικά Τάγματα (1943-1944): Μία προσέγγιση, Αρχειοτάξιο, 
τεύχος 11,2009, σελ. 57 
20

 Κωστόπουλος, Τ., ο.π., σελ. 23- 33. 
21

 ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ:23.8.235, σημείωμα, Θάνος προς Τάσσιο, 19/9/1944 

http://users.sch.gr/spipap/florinapast
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Νικόλαος Χάσος,

22
  και στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν οι Π. Χατζητύπης, Π. Μιλώσης, Θ. 

Κοκκέβης, Θ. Λούστας, Η. Καπουλίτσας και Κ. Τσούπτσης.
23

 Η Ηλιάδου αναφέρει ότι ο 

σχηματισμός του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν υπόλογος απέναντι στις κατοχικές αρχές,
24

 ενώ 

έπαιρνε οδηγίες και από τις αρχές του κατοχικού κράτους στη Θεσσαλονίκη. Ο Τσώτσος Κ. 

αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατούσε στην πόλη της Φλώρινας με την είσοδο των 

γερμανικών αρχών περιγράφει τη δική του οπτική για το συγκεκριμένο γεγονός. Η εκδοχή του 

Τσώτσου θέλει τους κατοίκους της Φλώρινας επηρεασμένους από τις φήμες που αιωρούνταν για την 

είσοδο των Γερμανών και τελικά περιγράφει τη συγκέντρωση πολλών από αυτούς στην πλατεία 

Ομονοίας περιμένοντάς τους
25

. Δεν είναι σίγουρο αν αυτή η εκδοχή είναι αληθής, αλλά η Ηλιάδου 

αναφέρει ότι την είσοδο των γερμανικών αρχών στην πόλη ακολούθησαν φαινόμενα αναρχίας και 

λεηλασίας από τους πολίτες
26

. Στις δράσεις του δημάρχου Χάσου αναφέρεται και η Μούζα, η οποία 

υποστηρίζει ότι ο δήμαρχος υπάκουε στις διαταγές που εκδίδονταν από τον Στρατιωτικό Διευθυντή 

Θεσσαλονίκης- Αιγαίου και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης. 

Μία από τις πρώτες τους διαταγές ήταν η κατάσχεση οπλισμού, πυρομαχικών και κάθε είδους 

υλικού πολέμου που δεν είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή κατασχεθεί από τις γερμανικές αρχές
27

.  Η 

συγκεκριμένη διαταγή φαίνεται ότι δόθηκε με στόχο τη διασφάλιση της τάξης και για να επιτευχθεί 

αυτό προέκυψε και συνεργασία της γερμανικής διοίκησης με το νομάρχη  Μπόνη ο οποίος θα 

υποδείκνυε τα άτομα που είχαν κρυμμένα όπλα
28

. Άλλες διαταγές των γερμανικών αρχών στις 

οποίες έπρεπε να υπακούσει ο δήμαρχος Φλώρινας αφορούσε την απαγόρευση της λεηλασίας 

στρατιωτικών αποθηκών, αλλά και της κυκλοφορίας των χωρικών στην πόλη της Φλώρινας. Η 

ποινή για τους παραβάτες ήταν ο τουφεκισμός και για όσους τους υπέθαλπαν η παραδειγματική 

τιμωρία
29

.  

Ο δήμαρχος της πόλης έκανε κάποιες προσπάθειες για να συμβάλει στη μείωση των προβλημάτων 

που επέφεραν οι συνθήκες του πολέμου, όπως την πείνα και την οικονομική δυσπραγία χορηγώντας 

οικονομικά βοηθήματα στους άπορους της Φλώρινας
30

. Το 1942 μέσα από προσπάθειές του ο δήμος 

                                                           
22

 Φωτιάδης, Κ., Ηλιάδου- Τάχου Σ., Πουγαρίδου Π., (2014). Όψεις και οπτικές της αντιστασιακής Φλώρινας: 
Το παράδειγμα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Φλώρινας, Στο: Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Η Δυτική 
Μακεδονία από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. σελ. 479-
493. 
23

 Ηλιάδου – Τάχου, Σ., ο.π., σελ. 97-98 
24

 Ηλιάδου- Τάχου, ο.π., σελ.98 
25

 Τσώτσος, Κ. (1999). Άδοξη Δόξα 1940-1945. Πολεμική περιπέτεια στα βουνά, στους κάμπους, στα χωριά 
και στις πόλεις της Λυγκηστίδος, σελ 44-45, η εκδοχή του Τσώτσου δεν είναι διασταυρωμένη από άλλες 
πηγές και δεν έχει αποδειχθεί ότι ο ισχυρισμός του είναι βάσιμος. 
26

 Ηλιάδου- Τάχου, Σ., ο.π.,  σελ. 100 
27

 Μούζα Θ. ο.π., σελ. 174 και αναφορά υπάρχει στο Δορδανάς, Στ. (2007). Το αίμα των αθώων: Αντίποινα 
των γερμανικών αρχών κατοχής στη Μακεδονία 1941-1944. Εστία: Αθήνα, σελ. 49-50 
28

 Μπόνης, ο.π., σελ. 18 
29

 Μούζα Θ., ο.π., σελ. 116, απόφαση της 16/4/1941 
30

 Η Μούζα αναφέρεται στην προσπάθεια του Χάσου για εκτέλεση δημοτικών έργων προς αντιμετώπιση της 
ανεργίας, ανεφοδιασμό της αγοράς με τρόφιμα, διανομές σιτηρών, γάλακτος, ζάχαρης και άλλων τροφίμων 
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Φλώρινας προσπάθησε να συγκεντρώσει χρήματα για να χρηματοδοτήσει το κοινωνικό του έργο. 

Αλλά και ο Μπόνης στην προσπάθειά του να προσελκύσει ιδεολογικά τον πληθυσμό άρχισε να 

ασχολείται με την ίδρυση συλλόγων, όπως ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «ο Αριστοτέλης»
31

. 

Ακόμη, η διοικούσα επιτροπή του δήμου αποφάσισε την ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας
32

. 

Ωστόσο από το 1943 ο δήμος της Φλώρινας υποχρεώθηκε από τις γερμανικές αρχές να δαπανά ποσά 

για τη βελτίωση των κτιρίων που χρησιμοποιούσαν οι γερμανικές αρχές. Όσο αφορά στις ελληνικές 

αρχές θα ήταν σκόπιμο να αναφερθεί ότι στις 27 Ιουλίου 1941 ο Χρυσοχόου ανέλαβε τη θέση του 

Γενικού Διοικητή Νομαρχιών Μακεδονίας και ανέλαβε την καταπολέμηση της βουλγαρικής, 

ρουμανικής και ιταλικής προπαγάνδας
33

.  

Προπολεμικά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ασχολούνταν με τη γεωργία και την 

κτηνοτροφία. Στην περιοχή των Πρεσπών υπήρχε ένα ποσοστό που ασχολούνταν και με την 

αλιεία
34

.  Υπήρχαν κάποιοι υπάλληλοι και καταστηματάρχες. Σχετικά με την καθημερινότητα και τη 

ζωή στην πόλη της Φλώρινας με διαταγή που εκδόθηκε στις 24/4/1941 υποχρεώνονταν οι 

καταστηματάρχες να επαναλειτουργήσουν τα καταστήματά τους και το σύνολο των πολιτών να 

συνεχίσει να ασχολείται με τις δραστηριότητες που έκανε προπολεμικά. Το ωράριο λειτουργίας των 

καταστημάτων ορίστηκε μεταξύ 8:00-13:00 και 15:00-18:00 και καθορίστηκαν ακριβείς κανόνες για 

την τιμολόγηση των προϊόντων και τη λήψη μέτρων υγιεινής
35

. Ακόμη, ο δήμαρχος Χάσος 

υποχρεώθηκε να μεταφέρει τη διαταγή για υπακοή των κατοίκων στις γερμανικές αρχές, για παύση 

της κυκλοφορίας στους δρόμους της πόλης μετά τις 19:00 και ως τις 5:00π.μ., αλλά και την 

απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη μη μόνιμων κατοίκων, την απαγόρευση συνάθροισης στους 

δρόμους πάνω από πέντε άτομα καθώς και την απαγόρευση των κλοπών
36

. Ως ποινή καθοριζόταν ο 

τουφεκισμός και ήταν κοινή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά
37

. Τις συγκεκριμένες διαταγές επέβαλαν 

οι γερμανικές αρχές κατοχής μέσω του διοικητή του γερμανικού φρουραρχείου Φλώρινας. 

Αμέσως μετά την εισβολή των γερμανικών δυνάμεων κατοχής στη Δυτική Μακεδονία, η περιοχή 

χωρίστηκε σε ζώνες κατοχής. Οι Γερμανοί κράτησαν από τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας τη 

                                                                                                                                                                                   
στους άπορους ή και χρηματική βοήθεια προς τους άπορους και τις οικογένειες με άτομα που είχαν 
αναπηρίες ή τις οικογένειες ατόμων που είχαν σκοτωθεί στον πόλεμο, Μούζα, Θ., ο.π., σελ. 183. 
31

 Ηλιάδου- Τάχου, Σ., ο.π., σελ. 110 και στο Ηλιάδου- Τάχου, Σ. (2007). Η ίδρυση του φιλολογικού συλλόγου 
Φλώρινας Αριστοτέλης στη Φλώρινα την περίοδο της κατοχής. Μακεδονικά. Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ. τεύχος 36, 
σελ. 207-224.  
32
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ότι «Το οροπέδιο Φλώρινας επεκτείνονταν ως την πόλη Μπίτολα όπου έδρευαν μονάδες βουλγαρικού 
στρατού. Στο φόβο της άμεσης γειτνίασης οφείλεται η ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας στην πόλη της 
Φλώρινας το Νοέμβρη του 1941», Καλλιανιώτης Αθ., Η Αντίσταση στη Φλώρινα:1943-1944, στο Πρακτικά 
συνεδρίου «Φλώρινα 1912-2002», σελ. 316. 
33

 Ηλιάδου-Τάχου, Σ., ο.π., σελ. 92 
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35
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Φλώρινα και την Κοζάνη

38
. Επομένως τον Απρίλιο του 1941 ολόκληρος ο νομός Φλώρινας βρέθηκε 

υπό την γερμανική κατοχή. Πιο συγκεκριμένα, η επαρχία της Φλώρινας ως τη θέση Βίγλα, ανάμεσα 

στα Άλωνα και το Πισοδέρι, βρισκόταν υπό την γερμανική κατοχή. Σύμφωνα με την άποψη της 

Ηλιάδου οι γερμανικές δυνάμεις επεδίωξαν να κρατήσουν την περιοχή της Φλώρινας για να 

μπορούν αν ελέγχουν την οδό  Θεσσαλονίκης- Μοναστηρίου
39

. Αργότερα, από την άνοιξη του 1942, 

σύμφωνα με τον Καλλιανιώτη, η Πρέσπα, που συνόρευε με τη Γιουγκοσλαβία και την Αλβανία
40

 και 

τα χωριά του δυτικού Βιτσίου πέρασαν στο νομό Καστοριάς και βρέθηκαν υπό την ιταλική 

κατοχή
41

, ενώ ως αντάλλαγμα το Βαρικό, το Λέχοβο και η Κλεισούρα μεταφέρθηκαν στο νομό 

Φλώρινας και επομένως στη γερμανοκρατούμενη ζώνη
42

. Το 1944 οι περιοχές που πέρασαν το 1942 

στην περιοχή της Καστοριάς επέστρεψαν στη νομαρχία Φλώρινας. Στην πραγματικότητα, στη 

Φλώρινα υπήρχε διπλή κατοχική δύναμη, αφού μαζί με τα γερμανικά στρατεύματα εγκαταστάθηκαν 

στην περιοχή και βούλγαροι αξιωματικοί και σύνδεσμοι.  

Η 9
η
 Απριλίου 1941 θεωρείται η ημέρα εισβολής των γερμανικών στρατευμάτων στη Φλώρινα. 

Αμέσως μετά οι στρατιωτικές δυνάμεις των γερμανικών αρχών εγκαταστάθηκαν στα φρουραρχεία 

που δημιούργησαν. Στη Φλώρινα οι γερμανικές δυνάμεις διέθεταν γερμανικό περιφερειακό 

Φρουραρχείο ενώ στην πόλη έδρευε δύναμη της Στρατιωτικής Χωροφυλακής που ενίσχυε το 

Φρουραρχείο
43

. Ο Δορδανάς θεωρεί ότι η Φλώρινα σε σύγκριση με τους νομούς Κοζάνης και 

Καστοριάς η Φλώρινα δεν είχε πληγεί ιδιαίτερα από τις γερμανικές ενέργειες
44

. Στην περιοχή αυτή 

δημιουργήθηκε το γερμανικό περιφερειακό φρουραρχείο που αποτελούσε το φρουραρχείο της 

Δυτικής Μακεδονίας
45

. Η Φλώρινα θεωρήθηκε στρατηγικό σημείο για να τοποθετηθεί το 

φρουραρχείο λόγω της δυνατότητας που έδινε για έλεγχο στη σιδηροδρομική γραμμή που έφτανε 

από τη Θεσσαλονίκη στο Μοναστήρι. Η θέση του φρούραρχου άλλαξε αρκετές φορές, αφού ο 

πρώτος φρούραρχος ήταν ο ταγματάρχης Γκέρνερ,
46

ο οποίος αντικαταστάθηκε αργότερα το ίδιο 

έτος από τον λοχαγό Γκρίζε.
47

 Τον Αύγουστο του 1941 η έδρα του φρουραρχείου μετακινήθηκε από 

τη Φλώρινα στην Έδεσσα και τη θέση του φρούραρχου Φλώρινας πήρε ο Ασενπμρένερ και 

αργότερα ο λοχαγός Κάιζερ. Σύμφωνα με την Ηλιάδου μέσα στο 1942 η θέση του φρούραρχου 

δόθηκε στον Έντλερ, ο Κρίσνικ, ο Πονάντερ. Σχόλια για τους διοικητές που αναλάμβαναν τη θέση 

αυτή κάνουν τόσο ο Μπόνης όσο και ο Χάσος, αλλά και ο Χρυσοχόου, γεγονός που δείχνει ότι 

υπήρχε κάποια σχέση μεταξύ τους σε σημείο να γνωρίζουν κάποια χαρακτηριστικά της 
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39

 Ηλιάδου- Τάχου, ο.π., σελ.31 
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δραστηριότητάς τους. Οι διαφορές μεταξύ των εν λόγω φρουράρχων εντοπίζονται στη στάση που 

κράτησε κάθε φρούραρχος απέναντι στις ελληνικές αρχές και απέναντι στις βουλγαρικές δυνάμεις. 

Για παράδειγμα, ο Γκρίζε ήταν αυτός που επεδίωξε να αντικατασταθούν όλοι οι κοινοτικοί άρχοντες 

με άτομα που θα επέλεγαν οι κάτοικοι, οι οποίοι θεωρούνταν από τον Γκρίζε «βούλγαροι»
48

. Για τον 

Κίρσνικ ο Μπόνης αναφέρει ότι δωροδοκήθηκε από τις βουλγαρικές δυνάμεις, ενώ για τον 

Πονάντερ ότι τον επηρέαζε ο Κάλτσεφ
49

. 

Οι φρούραρχοι που προαναφέρθηκαν σε συνεργασία με τις ανώτερες γερμανικές αρχές εξέδιδαν 

διαταγές που αφορούσαν τις κλοπές, τα «σαμποτάζ», τα αντίποινα. Μία συνηθισμένη τακτική των 

γερμανικών δυνάμεων ήταν οι δημόσιες εκτελέσεις προς παραδειγματισμό και συμμόρφωση, στις 

οποίες οι τοπικές αρχές ήταν υποχρεωμένες να παρευρίσκονται,
50

 όπως και οι κάτοικοι. Η Μούζα 

αναφέρει ότι οι πρώτες ποινές φυλάκισης προς παραδειγματισμό επιβλήθηκαν σε πολίτες στις 21/4 

και 24/4/ του 1941 γιατί βρέθηκαν στα σπίτια τους κλοπιμαία πολεμικά υλικά του Ελληνικού 

Στρατού
51

. Τον Αύγουστο του 1941 σημειώθηκαν μεμονωμένα περιστατικά, όπως αναφέρει ο 

Δορδανάς, τα οποία προέκυψαν στα πλαίσια της αναζήτησης κρυμμένου οπλισμού στα χωριά της 

περιοχής
52

. Τα άτομα που βρέθηκαν με οπλισμό στην κατοχή τους συνελήφθησαν και τους 

επιβλήθηκε πρόστιμο ενώ τρεις από αυτούς καταδικάστηκαν σε θάνατο
53

. Η κατοχή όπλων 

αποτελούσε κύριο πρόβλημα για τους Γερμανούς καθ’ όλη τη διάρκεια της κατοχής αποτελώντας 

ένα από τα κύρια αδικήματα που είχαν σαν ποινή τα θάνατο. Το Δεκέμβριο του 1942 οι γερμανικές 

κατοχικές αρχές πραγματοποίησαν συλλήψεις και τις πρώτες εκτελέσεις στη Φλώρινα. Η αντίδραση 

των γερμανικών δυνάμεων απέναντι στον πληθυσμό της περιοχής εξαρτήθηκε από τη στάση τους 

και ειδικά από τη σύμπραξή τους με τις αντιστασιακές οργανώσεις και τους αντάρτες.  

Οπότε φαίνεται ότι η πορεία της αντίστασης στη Φλώρινα επηρέασε και τα αντίποινα των 

γερμανικών δυνάμεων. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά στην αντιστασιακή 

δράση της περιοχής. Στο νομό Φλώρινας τους πρώτους μήνες της Κατοχής απεσταλμένος της 

αντιστασιακής οργάνωσης «Ελευθερία» ήταν ο Αλέκος Σιέμπης. Τα μέλη της οργάνωσης αυτής στη 

Φλώρινα φρόντιζαν τόσο για την ανασυγκρότηση του ΚΚΕ όσο και για την ενίσχυση της δράσης 

της οργάνωσης
54

. Ασχολήθηκαν με την τοιχοκόλληση προκηρύξεων και τον προσηλυτισμό ατόμων 
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στην οργάνωση

55
. Ο Καλιανιώτης υποστηρίζει ότι έπειτα από εντατικές πιέσεις του ΕΑΜ 

σχηματίστηκε στη Φλώρινα μία ομάδα του ΕΛΑΣ με 13 μέλη. Η πρώτη ενέργεια της συγκεκριμένης 

ομάδας ήταν η επίθεση στις 15 Φεβρουαρίου 1942 στο σταθμό χωροφυλακής στη Μελίτη όπου 

έκαψαν διάφορα αρχεία, ενώ σταδιακά άρχισαν τον αφοπλισμό των σλαβόφωνων χωριών
56

. 

Ωστόσο, νωρίτερα από αυτό το γεγονός, τρεις σλαβόφωνοι κάτοικοι των Πρεσπών είχαν συλληφθεί 

και εκτελεστεί για κατοχή οπλισμού. Λίγο αργότερα και πριν το Σεπτέμβριο του 1941, οι γερμανικές 

δυνάμεις συνέλαβαν και φυλάκισαν τον Γεώργιο Τσάπανο στην Πρέσπα μαζί με τον Στράτο Κέντρο 

σε μία προσπάθειά τους να προσελκύσουν άτομα των Πρεσπών για αντιστασιακή δράση. Το 

Σεπτέμβριο του 1941 μέλη της χορωδίας του συλλόγου «Αριστοτέλης» συνελήφθησαν και 

κρατήθηκαν για μία μέρα επειδή τραγούδησαν το «Κορόιδο Μουσολίνι»
57

. Η αντιστασιακή δράση 

στην περιοχή άρχισε να εντατικοποιείται από το 1943 οπότε και αυξήθηκαν και τα αντίποινα των 

γερμανικών αρχών κατοχής στην περιοχή.  

Ακόμη, σύμφωνα με τον Καλλιανιώτη, στο νομό Φλώρινας παρουσίασε δράση αυτή την περίοδο και 

η οργάνωση ΥΒΕ ήδη από τον Αύγουστο του 1942
58

. Ακόμη, σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην 

οργάνωση αυτή δρούσαν μόνιμοι και έφεδροι αξιωματικοί της πόλης, κυρίως κάτοικοι 

«αρβανίτικων» χωριών και συμμετείχαν προσωπικότητες που αργότερα εντάχθηκαν στον ΕΛΑΣ. Το 

μαχητικότερο τμήμα της ΥΒΕ θεωρείται αυτό που προερχόταν από το Λέχοβο. Παρόλα αυτά η 

δράση της οργάνωσης στη Φλώρινα δεν ήταν έντονη, γιατί αφενός υπήρχε ο φόβος του 

εκβουλγαρισμού της περιοχής αλλά και η δράση του ΕΛΑΣ εναντίον τους που ήταν καταλυτική
59

.  

Στα κατά τόπους φρουραρχεία είχαν τοποθετηθεί και Βούλγαροι αξιωματικοί- σύνδεσμοι. Ο ρόλος 

τους ήταν να προστατεύουν το βουλγαρίζοντα πληθυσμό στις ζώνες κατοχής των Γερμανών και 

Ιταλών στην ελληνική Μακεδονία, να μεταφέρουν τις εντολές των κατακτητών στον πληθυσμό αυτό 

και να υποβάλλουν τα παράπονα των βουλγαριζόντων στις αρχές κατοχής
60

. Στην πραγματικότητα 

όμως αυτό που επεδίωκαν ήταν η άσκηση προπαγάνδας και ο εκβουλγαρισμός των περιοχών που 

διοικούσαν
61

. Έτσι, η δημιουργία προοπτικών μονιμοποίησης της βουλγαρικής κατοχής αποτέλεσε 

τον κυρίαρχο στόχο των βουλγαρικών αρχών που επεδίωκαν για να πετύχουν το στόχο τους να 

παρουσιάσουν το βουλγαρικό στοιχείο ως κυρίαρχο στον πληθυσμό. Αυτό θα το πετύχαιναν με τον 

πειθαναγκασμό των κατοίκων των περιοχών και την αλλαγή της δημογραφικής σύνθεσης του 
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πληθυσμού
62

. Όσο αφορά τη δράση των βούλγαρων αξιωματικών-συνδέσμων η Ηλιάδου αναφέρει 

ότι τον Αύγουστο του 1941 ο σύνδεσμος στην περιοχή Μπλαντένωφ αντικαταστάθηκε από τον 

Μποζίνωφ, ο οποίος συγκέντρωσε όλους τους επιφανείς βουλγάρους της περιοχής για να τους 

ζητήσει να σχηματίσουν επιτροπές ανά χωριό που θα διεκδικούσαν από το γερμανικό φρουραρχείο 

την ίδρυση βουλγαρικών σχολείων και την παραχώρηση εκκλησιών σε αυτούς
63

. Στα πλαίσια αυτά 

το Σεπτέμβριο του 1941 παρουσιάστηκε αντίδραση στη λειτουργία των ελληνικών σχολείων και 

υποβλήθηκε αίτημα για τη λειτουργία βουλγαρικών σχολείων  από πολλά χωριά της περιοχής
64

. Το 

Δεκέμβριο του 1941 στον Πολυπόταμο καταστράφηκαν τα μαθητολόγια του σχολείου του χωριού
65

. 

Οι προσπάθειες εκβουλγαρισμού  επεκτάθηκαν και στην υπόλοιπη Μακεδονία μέσω της 

βουλγαρικής λέσχης Θεσσαλονίκης που αποτέλεσε το ορμητήριο της βουλγαρικής προπαγάνδας στη 

Δυτική Μακεδονία. Η βουλγαρική προπαγάνδα ενισχύθηκε περισσότερο τους πρώτους μήνες της 

Κατοχής εξαιτίας και της εύνοιας που έδειξε ο Γερμανός φρούραρχος της πόλης, ο Λοχαγός Χάνς 

Γκρίζε. Ωστόσο, ο Γκρίζε, έπειτα από διαβήματα προς τις προϊστάμενες γερμανικές αρχές του 

Νομάρχη Φλώρινας Κ. Μπόνη, μετατέθηκε στην Έδεσσα και στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1941 στον 

Λαγκαδά
66

. Καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις των γεγονότων στην περιοχή διαδραμάτισε ο βούλγαρος 

διερμηνέας-σύνδεσμος Κάλτσεφ που έδρασε στα φρουραρχεία Έδεσσας, Καστοριάς και Φλώρινας 

ως μέλος ομάδας Βουλγάρων αξιωματικών διαπιστευμένων στο αρχηγείο των γερμανικών δυνάμεων 

Θεσσαλονίκης-Αιγαίου
67

. Ο Κάλτσεφ αναφέρεται ότι είχε σχέση με τις δραστηριότητες μιας 

βουλγαρικής προπαγανδιστικής οργάνωσης γνωστής με το όνομα «Οχράνα»
68

  και είχε παράρτημα 

στη Φλώρινα με την ονομασία «Βουλγαρομακεδονική Επιτροπή»
69

. Η οργάνωση προωθούσε την 

ιδέα μιας αυτόνομης Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής, με ανομολόγητο 

ωστόσο στόχο την ενσωμάτωση αυτής στη Βουλγαρία. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την 

επίτευξη αυτού του στόχου ήταν η δήλωση βουλγαρικής ταυτότητας από τους σλαβόφωνους της 

περιοχής, ο προσεταιρισμός βουλγαρόφιλων στελεχών του ΚΚΕ για την προαγωγή της ιδέας της 

ενιαίας και ανεξάρτητης Μακεδονίας και η συνεργασία μαζί τους
70

. Το Μάιο του 1942 ο Γενικός 

Επιθεωρητής Νομαρχιών Μακεδονίας έδωσε οδηγίες για την καταπολέμηση της βουλγαρικής 

προπαγάνδας τις οποίες ενέκρινε και ο Τσολάκογλου
71

, ενώ λίγο αργότερα σημειώθηκαν 

περιπτώσεις κατά τις οποίες «βουλγαρόφρονες» της Φλώρινας αιτούνταν στις γερμανικές αρχές να 
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αλλάξει η διοίκηση των κοινοτήτων τους και να αντικατασταθεί από επίσης «βουλγαρόφρονες»

72
. 

Ακόμη, σημειώθηκαν από ομάδες βουλγαριζόντων απόπειρες αποτροπής της εγκατάστασης 

ελληνικών αρχών σε κάποια χωριά. Ορισμένες από αυτές τις απόπειρες καταγράφηκαν στη 

διαθέσιμη βιβλιογραφία, όπως στον Πολυπόταμο
73

, τη Βεύη, το Ξινό Νερό, το Σκλήθρο, το Λαιμό, 

τον Ακρίτα
74

. Σταδιακά σημειώνεται ότι οι βουλγαρικές αρχές κατοχής άρχισαν να διεισδύουν και 

στις άλλες ζώνες κατοχής, όπως στη γερμανική ή και στην ελληνική διοίκηση
75

.  

Ωστόσο, ένας από τους πιο ισχυρούς τρόπους πίεσης του ελληνικού πληθυσμού από την πλευρά των 

βουλγάρων ήταν ο επισιτισμός. Η συνεργασία Μπόνη και Κάλτσεφ για τη συλλογή των προϊόντων 

ήταν ένα γεγονός. Την εν λόγω περίοδο το πρόβλημα της σίτισης του πληθυσμού της Φλώρινας ήταν 

πολύ μεγάλο, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων που παράγονταν στην περιοχή πήγαινε για 

την κάλυψη των αναγκών των κατοχικών αρχών και όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα συχνά 

αποκρύπτονταν για να πουληθούν στη μαύρη αγορά ή οι τιμές τους ήταν υπερβολικά υψηλές. Η 

υπηρεσία επισιτισμού στη Φλώρινα είχε υποχρέωση να διανέμει ένα μέρος των τροφίμων που δεν 

πήγαιναν στις κατοχικές αρχές σε προσιτές τιμές. Έτσι, εκμεταλλευόμενες αυτή την κατάσταση οι 

βουλγαρικές αρχές χρησιμοποίησαν τον επισιτισμό ως τρόπο προσέγγισης και επηρεασμού των 

σλαβόφωνων όπως έγινε το Μάιο του 1943 και διανεμήθηκαν τρόφιμα στους βουλγαρόφρονες και 

τους άπορους της περιοχής
76

. 

Είναι γεγονός ότι οι σλαβόφωνοι κάτοικοι της περιοχής θέτονταν στο στόχαστρο της βουλγαρικής 

προπαγάνδας, παράλληλα οι τοπικές οργανώσεις του ΚΚΕ ήθελαν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή 

τους στο εαμικό κίνημα, ενώ επίσης και οι γιουγκοσλάβοι παρτιζάνοι ήθελαν να τους επηρεάσουν. 

Παραπάνω αναφέρθηκαν κάποιες κινήσεις των βουλγαρικών αρχών προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ωστόσο, η δυσπιστία αυτής της μερίδας του πληθυσμού προς τους άλλους Έλληνες της περιοχής, οι 

δύσκολες συνθήκες στη Φλώρινα λόγω της παρουσίας των γερμανικών στρατευμάτων και της 

βουλγαρικής προπαγάνδας τους κρατούσαν μακριά από το ΕΑΜ το πρώτο διάστημα της Κατοχής. 

Όμως το φθινόπωρο του 1943 δημιουργήθηκε το ΣΝΟΦ με σκοπό τον προσεταιρισμό τους στους 

κόλπους του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. 

Η περίοδος 1943-1944 για τη Φλώρινα αποτελεί μία ιδιαίτερη περίοδο που χαρακτηρίζεται από την 

ενδυνάμωση της αντίστασης στην περιοχή. Έχει θεωρηθεί ότι τα τελευταία δύο χρόνια της Κατοχής 

εφαρμόστηκαν τα σφοδρότερα αντίποινα της γερμανικής διοίκησης. Το 1943-1944 

πραγματοποιήθηκαν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις από τις γερμανικές αρχές. Οι ιταλικές δυνάμεις 

από την άνοιξη του 1943 είχαν περιοριστεί πολύ στην ιταλοκρατούμενη ζώνη. Αυτή η κατάσταση 
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όπως ήταν φυσικό έδινε στον ΕΛΑΣ τη δυνατότητα να κινηθεί πιο εύκολα στην ύπαιθρο ενώ 

σταδιακά επεκτείνονταν και προς τις γερμανοκρατούμενες περιοχές. Από το 1943 οι οργανώσεις του 

ΕΑΜ του νομού Φλώρινας άρχισαν να ενισχύονται με την προσχώρηση ανδρών που 

απελευθερώνονταν από τις φυλακές ή τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αναφέρεται ότι στη Φλώρινα 

ο Νίκος Σιέμπης, ο Σπύρος Ζιώγας και ο Στράτος Κέντρος ήταν από τους πρώτους που 

ασχολήθηκαν με την αντιστασιακή δράση
77

 οργανώνοντας αρχικά συναντήσεις στο σπίτι του Ναούμ 

Σουπούρκα στο χωριό Καλλινίκη Φλώρινας
78

 οπότε και συστάθηκε η πρώτη ομάδα ανταρτών στη 

Φλώρινα
79

. Ο Κωστόπουλος αναφέρει ότι συγκροτήθηκε η ΠΕ Φλώρινας του ΚΚΕ με Α΄ 

γραμματέα τον Αλέκο Σιέμπη και μέλη τον Θανάση Ζιώγα, τον Κυριάκο Πυλάη, τον Στράτο 

Κέντρο
80

. Στο τέλος του 1943 έφθασαν στη Φλώρινα από την Ακροναυπλία ο Γιώργος Φουρκιώτης 

(Θάνος) που ανέλαβε τη θέση του Α΄ γραμματέα αντικαθιστώντας τον Σιέμπη και ο Κώστας 

Αγγελόπουλος που έγινε μέλος της ΠΕ του ΚΚΕ. Σε σημείωμα που έστειλε το Μακεδονικό Γραφείο 

του ΚΚΕ στο Πολιτικό Γραφείο ανέφερε ότι οι δράσεις της ΠΕ Φλώρινας δεν ήταν τόσο 

ικανοποιητικές γιατί ακόμα δρούσε σε «τριάδες», ενώ σε μία προσπάθεια χαρακτηρισμού της ΠΕ 

Φλώρινας αναφέρθηκε ότι είναι η πιο «σεχταριστική» οργάνωση
81

 που «λίγα πράγματα κάνουν»
82

. 

Παρόλα αυτά από το 1944 η κατάσταση της ΠΕ Φλώρινας βελτιώθηκε, ενώ ήρθαν και άλλα άτομα 

από την εξορία στην Ακροναυπλία που συνέβαλαν στη σύνθεση της ΠΕ Φλώρινας, όπως ο 

Παντελής Βίκτωρας (Νίκος) που έγινε Α΄ Γραμματέας της ΠΕ του ΕΑΜ, ο Χρήστος Δηλαβέρης ως 

γραμματέας της Επιτροπής πόλης Φλώρινας του ΚΚΕ.  

Όσο αφορά στη δράση του ΕΛΑΣ το 1943-1944 αρκετά άτομα έδρασαν στο νομό Φλώρινας 

συμβάλλοντας στην εξάπλωση του ΕΛΑΣ στην περιοχή Βιτσίου-Δυτικού Καϊμάκτσαλαν. Ο 

Καλλιανιώτης αναφέρει ότι το 28
ο
 Σύνταγμα του ΕΛΑΣ έδρασε δυναμικά στις περιοχές Πρέσπας, 

Κορεστίων και στα οροπέδια της πόλης με αποτέλεσμα οι Γερμανοί να απευθυνθούν για βοήθεια 

στο βουλγαρικό στρατό.
83

 Την άνοιξη του 1944 τα τμήματα του ΕΛΑΣ στην περιοχή άρχισε να 

πολιορκεί κάποια εξοπλισμένα από τους βουλγάρους χωριά, όπως η Περικοπή και το Σκλήθρο, ενώ 

τον Αύγουστο «χτύπησε» και τη Φλώρινα
84

. Επίσης, αναφέρεται ότι κάτω από την καθοδήγηση των 

οργανώσεων του ΚΚΕ και του ΕΑΜ αναπτύχθηκε μία προσπάθεια για την αντιμετώπιση των 

κατακτητών και υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι οργανώσεις αυτές βοήθησαν κατοίκους χωριών να 

αποφύγουν τη βία των γερμανικών δυνάμεων και την επιστράτευση που ήθελαν να 

πραγματοποιήσουν οι γερμανικές αρχές. Πιο συγκεκριμένα, ο Κωστόπουλος αναφέρει περιστατικό 
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κατά τον Ιούνιο με Ιούλιο του 1943 όπου στα χωριά της Φλώρινας άρχισε επιστράτευση κόσμου και 

επίταξη ζώων, για να χρησιμοποιηθούν στα μεταγωγικά των γερμανών που πήγαιναν για 

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις ενάντια στους Αλβανούς παρτιζάνους. Με εντολή των τοπικών 

οργανώσεων του ΚΚΕ και του ΕΑΜ, οι 80 περίπου κάτοικοι της Βεύης, που είχαν συγκεντρωθεί με 

τα ζώα τους σε ειδικό περιφραγμένο χώρο κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Βεύης, έφυγαν τη 

νύχτα και πήγαν στο βουνό, ώσπου να περάσει ο κίνδυνος
85

. Τέτοιου είδους δραστηριότητες του 

ΕΛΑΣ και του ΕΑΜ όλο και πλήθαιναν αυτή την περίοδο. Κάτι παρόμοιο με τη Βεύη έγινε και στα 

χωριά Άγιο Παντελεήμονα, Ξινό Νερό, Ακρίτα και αλλού. Ακόμη, μεμονωμένα περιστατικά όπως οι 

απόπειρες απελευθέρωσης ατόμων που βρίσκονταν στη φυλακή
86

, η απελευθέρωση του 

Χαράλαμπου Χαραλαμπίδη που έγινε με επιτυχία
87

.  Στη δράση του ΕΛΑΣ στην περιοχή 

εντάσσονται διάφορες απαγωγές- εκτελέσεις Ελλήνων της πόλης ή των χωριών, η απαλλοτρίωση 

ενός τυπογραφείου της περιοχής, σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο, ενέδρες εναντίον των 

γερμανικών δυνάμεων στο Κλειδί, την Πρώτη, την Κλαδοράχη που οδήγησαν σε αντίποινα τις 

γερμανικές αρχές
88

. Στις πεδινές περιοχές δρούσε ο εφεδρικός ΕΛΑΣ που στα σημειώματα και τις 

επιστολές που αντάλλασσαν οι ΠΕ της περιοχής τον ανέφεραν με τον όρο «γκρούπες» του ΕΛΑΣ. Ο 

Καλλιανιώτης υπογραμμίζει ότι ο εφεδρικός ΕΛΑΣ δρούσε σε συνεργασία με την ΟΠΛΑ ή με την 

ανεξάρτητη διμοιρία ελασιτών του Αμυνταίου
89

. Από το 1944 και μετά από περιστατικά αντιποίνων 

πολλοί Φλωρινιώτες ζήτησαν προστασία από τον ΕΛΑΣ. Το σημαντικότερο περιστατικό που 

οδήγησε σε αυτή την αντίδραση των Φλωρινιωτών που προαναφέρθηκαν ήταν η εκτέλεση 20 

κατοίκων της Φλώρινας από τους Γερμανούς στις 23 Αυγούστου 1944. Από την άλλη πλευρά όμως 

με δισταγμό αντιμετώπιζαν τους αντάρτες του ΕΛΑΣ οι κάτοικοι των χωριών Πισοδέρι, Κλεισούρα, 

Νυμφαίο, Φλάμπουρο, Δροσοπηγή, Λέχοβο, γιατί σύμφωνα με τη θέση του Χρυσοχόου, οι 

βλαχόφωνοι και αρβανιτόφωνοι κάτοικοι αυτών των χωριών είχαν δεχτεί τρόφιμα και βοήθεια της 

ρουμανικής και αλβανικής προπαγάνδας
90

. Από την άλλη μεριά υπήρχαν και οι σλαβόφωνοι 

κάτοικοι των χωριών και της πόλης της Φλώρινας οι οποίοι πέρα από τον ΕΛΑΣ προσεγγίζονταν και 

από την προπαγάνδα των γιουγκοσλάβων παρτιζάνων.  Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και 
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αξιωματικοί της πόλης ζήτησαν προστασία από τον ΕΛΑΣ μετά από αυτό το περιστατικό
91

. 

Αναζητώντας τη προηγούμενη δράση των αξιωματικών αυτών φαίνεται ότι κάποιοι πριν την ένταξη 

τους στον ΕΛΑΣ είχαν δείξει ακόμη και αντίθεση προς τις δράσεις του ή άλλοι από τους 

αξιωματικούς αυτούς είχαν ταχθεί στο παρελθόν ακόμη και υπέρ της σύνθεσης Ταγμάτων 

Ασφαλείας στην περιοχή. Ο ΕΛΑΣ στην περιοχή όμως επέλεξε να μην στραφεί εναντίον αυτών, 

αλλά να τους αξιοποιήσει στις επιχειρήσεις του
92

. Βέβαια, κάνει εντύπωση η κίνηση αυτή του 

ΕΛΑΣ, καθώς μπορεί να καλύφθηκαν ελλείψεις του ΕΛΑΣ σε αξιωματικούς και άτομα με 

στρατιωτικές γνώσεις, αλλά δεν μπορεί να μην προκύψει και το ερώτημα της εμπιστοσύνης που θα 

μπορούσε να δείξει ο ΕΛΑΣ σε αυτά τα άτομα και την αφοσίωση στο  έργο που καλούνταν να 

δείξουν στις μελλοντικές κινήσεις τους μέσα στον ΕΛΑΣ.  

Σχετικά με τις δράσεις των γερμανικών αρχών στην περιοχή αναφέρεται ότι ως το καλοκαίρι του 

1943 οι γερμανικές δυνάμεις είχαν σχηματίσει ένα δίκτυο κατασκόπων με σκοπό την άντληση 

πληροφοριών σχετικά με τη δράση των ανταρτών. Ως τον Ιούνιο του 1943 είχαν καταφέρει να 

συλλέξουν αρκετές πληροφορίες για τη δράση των ανταρτών στη Φλώρινα, για τους κατοίκους της 

περιοχής και τη στάση τους απέναντι στις κατοχικές αρχές, τους αντάρτες, κλπ
93

. Με βάση τις 

πληροφορίες αυτές οι γερμανικές αρχές γνώριζαν για τις δράσεις του ΕΛΑΣ και τις παραβιάσεις των  

ορίων των γερμανοκρατούμενων περιοχών. Για να αντιμετωπίσουν τις δράσεις των ανταρτών οι 

γερμανικές αρχές στις 26 Μαΐου 1943 συγκρότησαν την Ομάδα Μάχης «Εμπερλάιν». Η ομάδα αυτή 

πήρε το όνομά της από τον διοικητή της και ο ρόλος της ήταν η εκκαθάριση της περιοχής Φλώρινας- 

Πτολεμαΐδας- Κοζάνης. Αναφέρεται ότι όσοι αντάρτες υπερέβαιναν το όριο αυτών των περιοχών 

καταδιώκονταν από τη συγκεκριμένη ομάδα. Επίσης, αποστολή της ήταν η γενικότερη αναζήτηση, 

εντοπισμός και η εξόντωση των ανταρτών στη γερμανοκρατούμενη ζώνη κατοχής.
94

 Στις ομάδες 

αυτές συμμετείχε και το Εθελοντικό Τάγμα του Πούλου που το Μάιο του 1943 μεταφέρθηκε στην 

περιοχή ανάμεσα στη Φλώρινα και το Αμύνταιο για να ελέγχει την εκεί κατάσταση
95

.  

Κατά την περίοδο 1943-1944 οι γερμανικές δυνάμεις εκτέλεσαν τα εφτά από τα έντεκα μέλη της ΠΕ 

Φλώρινας με αποτέλεσμα η ΠΕ να ενισχυθεί με επιπλέον άτομα
96

.  Το 1943 εκτός από τις 

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις οι γερμανικές δυνάμεις εφάρμοσαν ευρείας έκτασης αντίποινα με 
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σκοπό να καταστείλουν τη δράση των ανταρτών που όλο και δυνάμωνε. Τον Απρίλιο του 1943 

συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν δύο άτομα από τους Γερμανούς ως αντίποινα για τη δολοφονία 

ενός δασκάλου της Φλώρινας που ήταν μέλος εθνικοσοσιαλιστικής οργάνωσης
97

. Αργότερα, το 

Μάιο του 1943 στη Φλώρινα οι αρχές κατοχής προχώρησαν στον εκτοπισμό των Εβραίων της 

περιοχής στο Άουσβιτς. Η Ηλιάδου σχετικά με αυτό αναφέρει ότι εκτοπίστηκαν συνολικά 382 

Εβραίοι από τους οποίους 58 κατάφεραν να ξεφύγουν και διέφυγαν στα χωριά
98

. Σύμφωνα με την 

έρευνα του Σεχίδη που ασχολήθηκε με το ίδιο θέμα αναφέρεται ότι οι 400 Εβραίοι της Φλώρινας 

συγκεντρώθηκαν στο 1
ο
&2

ο
 Δημοτικό Σχολείο και με τρένα τους μετέφεραν σε στρατόπεδα 

συγκέντρωσης της Πολωνίας και της Γερμανίας, ενώ η κινητή περιουσία τους κατασχέθηκε και τα 

μαγαζιά και τα σπίτια τους λεηλατήθηκαν
99

. Τον Ιούλιο του 1943 οι ομάδες του Πούλου κινήθηκαν 

εναντίον του Λεχόβου και της Κλεισούρας, χωριά για τα οποία είχαν ενημερωθεί από τις υπηρεσίες 

πληροφοριών τους ότι υπήρχαν επιβαρυντικά στοιχεία για δράση ανταρτών και έτσι πυρπόλησαν τα 

χωριά και κατέστρεψαν τα περισσότερα σπίτια τους, ενώ συνελήφθησαν όλοι οι άνδρες και οι 

υπόλοιποι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκατασταθούν σε άλλα χωριά
100

.  Παρόμοιες ήταν οι 

επιχειρήσεις των γερμανικών δυνάμεων και στο Νυμφαίο στις 6 Αυγούστου 1943. Εκεί 

συνελήφθησαν εννέα άτομα για απόκρυψη οπλισμού και υπόθαλψη ανταρτών τα οποία 

καταδικάστηκαν σε θάνατο ως αντίποινα για το φόνο ενός γερμανόφιλου κατοίκου. Τον Αύγουστο 

του 1943 σημειώθηκε ακόμη ένα περιστατικό κατά το οποίο νεοσύστατη ομάδα του ΕΛΑΣ, 

αποτελούμενη από νέα άτομα του χωριού Άνω Κλεινές, έστησαν ενέδρα στην περιοχή μεταξύ της 

Πρώτης και της Κλαδοράχης στους Γερμανούς με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας γερμανός 

στρατιώτης
101

 και αυτοί ως απάντηση σε αυτή την κίνηση διέταξαν τον απαγχονισμό δεκαπέντε 

ατόμων στην περιοχή που σκοτώθηκε ο στρατιώτης τους
102

. Πριν τον απαγχονισμό των δεκαπέντε 

και μετά το συμβάν αναφέρεται ότι Γερμανοί στρατιώτες μετέβησαν στα χωριά Κλαδοράχη, Άνω 

Κλεινές, Αρμενοχώρι και Αμμοχώρι προκειμένου να προβούν σε συλλήψεις βάση λίστας ονομάτων 

στην οποία περιλαμβάνονταν οι πρόεδροι των χωριών, οι δάσκαλοι και άλλοι επιφανείς πολίτες. Με 

ενέργειες του Μπόνη, πολλοί συλληφθέντες απελευθερώθηκαν, ωστόσο 15 άτομα απαγχονίστηκαν 

                                                           
97

 Νεδέλκος, Γ. (2000). Αναμνήσεις απ΄ την Εθνική Αντίσταση στη Δυτική Μακεδονία. Φλώρινα: α.ε., σελ. 18-
23. 
98

 Ηλιάδου, ο.π., σελ. 163 
99

 Σεχίδης, Κων., Η Εβραϊκή Κοινότητα της Φλώρινας, στο Πρακτικά Συνεδρίου «Φλώρινα 1912-2002», σελ. 
287-288. 
100

 Δορδανάς, ο.π., σελ. 230 και στο Αμύντας, Εθνική Αντίσταση- Εμφύλιος Πόλεμος. Αναμνήσεις ενός 
καπετάνιου, σελ. 58, 59, 90, 92 
101

 την άποψη για την ύπαρξη ενός νεκρού αναφέρει ο Μπόνης και ο Χρυσοχόου, ενώ ο Νεδέλκος δεν κάνει 
λόγο για κάποιο φόνο στην περιγραφή του περιστατικού. 
102

 Δορδανάς, ο.π., σελ. 343. Επίσης σχετικά με το περιστατικό αναφορές για αυτό εντοπίστηκαν στο 
Δορδανάς, 2002, Ηλιάδου- Τάχου, 2007,  Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947 και στο 
Νεδέλκος, Γ. (2000). Αναμνήσεις απ΄ την Εθνική Αντίσταση στη Δυτική Μακεδονία. Φλώρινα: ιδιωτική 
έκδοση, σελ. 42-43. 



28 Εισαγωγή 
 

στις 9 Αυγούστου 1943 κοντά στην Κλαδοράχη
103

. Γενικότερα, το 1943 σύμφωνα με αναφορές στη 

διαθέσιμη βιβλιογραφία οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής διέθεταν ονομαστικές λίστες τις οποίες 

συμβουλεύονταν πριν προβούν σε συλλήψεις και εκτελέσεις στα χωριά, ενώ υποστηρίζεται ότι τις 

λίστες αυτές κατάρτιζαν οι γερμανοί μετά από βοήθεια του βουλγαρικού παράγοντα. Για την 

σύνταξη και την παράδοση αυτών των ονομαστικών καταλόγων στους Γερμανούς κατηγορήθηκε 

αργότερα ο Κάλτσεφ και ο Μενέλαος Γκέλες. Ωστόσο, ο Δορδανάς θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει 

επιφύλαξη σε αυτή την εκδοχή, γιατί δεν έχει διασταυρωθεί από αρκετές πηγές
104

.   

Το 1944 μονάδες του γερμανικού στρατού στράφηκαν εναντίον συγκεκριμένων χωριών τα οποία, 

σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν εξασφαλίσει, υπέθαλπαν επανειλημμένα αντάρτες και 

υποστήριζαν τις δράσεις τους. Μία τέτοια περίπτωση είναι το χωριό Δροσοπηγή Φλώρινας. Εκεί 

έπεσαν σε ενέδρα του ΕΛΑΣ πέντε Γερμανοί με αποτέλεσμα να σκοτωθούν. Αμέσως μετά η 

Δροσοπηγή με διαταγή των γερμανικών αρχών της περιοχής πυρπολήθηκε και εκκενώθηκε από τους 

κατοίκους της. Στις 4 Απριλίου 1944 μία ομάδα αποτελούμενη από σαράντα αντάρτες του ΕΛΑΣ 

περικύκλωσαν την Κλεισούρα και ανάγκασαν τους κατοίκους του χωριού να μείνουν στα όρια του 

χωριού. Ο Δορδανάς παραθέτει μεταπολεμικές μαρτυρίες που θεωρούν την ενέδρα στην Κλεισούρα 

ως ένα μέτρο πίεσης των κατοίκων από τον ΕΛΑΣ για να ενταχθούν σε αυτό
105

. Στην ενέδρα που 

έστησαν τα τμήματα του ΕΛΑΣ στην περιοχή έπεσαν κάποια γερμανικά οχήματα ενώ σκοτώθηκαν 

δύο Γερμανοί. Οι γερμανικές αρχές διέταξαν την επιβολή αντιποίνων ακόμη και ενάντια του άμαχου 

πληθυσμού. Στην ενέργεια αυτή βοήθησαν και βουλγαρικές δυνάμεις υπό την καθοδήγηση του 

Κάλτσεφ που ήταν έτοιμοι να πυρπολήσουν την Κλεισούρα. Τελικά, γερμανοί και βούλγαροι 

στρατιώτες άρχισαν να σκοτώνουν τους κατοίκους του χωριού και να πυρπολούν τις κατοικίες 

τους
106

. Τον Αύγουστο του 1944 μία ακόμη ενέδρα των ομάδων του ΕΛΑΣ στη Βεύη και το Κλειδί 

είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν εφτά Γερμανοί και ένας Ιταλός
107

. Η γερμανική αντίδραση σε 

αυτό ήταν η εντολή να εκτελεστούν είκοσι άτομα, τα οποία επιλέχθηκαν από τις φυλακές της πόλης 

και εκτελέστηκαν. Και πάλι οι υποψίες για την επιλογή των συγκεκριμένων είκοσι ατόμων προς 

εκτέλεση στράφηκαν εναντίον του Κάλτσεφ
108

.  

Η είσοδος του βουλγαρικού στρατού στην περιοχή τον Ιανουάριο του 1944 δεν βρήκε πολλούς 

υποστηρικτές στη Φλώρινα. Ωστόσο, η κατάσταση άρχισε να περιπλέκεται όταν οι γιουγκοσλάβοι 

παρτιζάνοι άρχισαν να προκαλούν ιδεολογική σύγχυση στους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα 

τους σλαβόφωνους. Ακόμη, σύμφωνα με τη θέση του Καλλιανιώτη, οι βουλγαρόφρονες κάτοικοι 
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της περιοχής της Φλώρινας έχοντας να αντιμετωπίσουν τόσο τις βουλγαρικές όσο και τις 

γιουγκοσλαβικές προσεγγίσεις μην μπορώντας να αποφασίσουν τι στάση να κρατήσουν οδηγούνταν 

είτε στην απάθεια είτε στον καιροσκοπισμό
109

. Στις 15 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η εισβολή του 

βουλγαρικού στρατού στην περιοχή από την Πρέσπα ως το Καϊμάκτσαλαν
110

. Στις 17 Ιανουαρίου 

1944 στελέχη του βουλγαρικού στρατού εκτέλεσαν στην περιοχή της Πρέσπας εφτά νέους
111

. Ο 

Δορδανάς ξεχωρίζει από τις δράσεις των βουλγαρικών δυνάμεων κατοχής τις ομαδικές εκτελέσεις 

που έγιναν από το βουλγαρικό στρατό στο Φλάμπουρο, το Σκοπό και τα Ασπρόγεια
112

. Ακόμη, 

βουλγαρικές ενέργειες εναντίον των κατοίκων χωριών της Φλώρινας παρουσιάζονται ότι 

πραγματοποιήθηκαν στο Νέο Καύκασο
113

, στη Σιταριά
114

, στο Παπαγιάννη
115

, στον Τριπόταμο
116

, 

στο Νεοχωράκι
117

, στην Τριανταφυλλιά
118

 και αλλού. Τέλος, η θέση της Ηλιάδου σχετικά με την 

απομάκρυνση του βουλγαρικού στρατού από την περιφέρεια της Φλώρινας είχε να κάνει με τη 

συνειδητοποίηση από τη γερμανική πλευρά ότι οι βουλγαρικές δυνάμεις ήταν ικανές να 

εκμεταλλευθούν κάθε μέσο για να πετύχουν τους εθνικούς σκοπούς τους
119

. 

Τη 1
η
 Νοεμβρίου 1944 αποχώρησαν οι γερμανικές δυνάμεις από τη Φλώρινα ανατινάζοντας το 

σιδηροδρομικό σταθμό και τη γέφυρα του Μεσονησίου και αφού είχαν ήδη κάψει το χωριό Πρώτη. 

Την επόμενη μέρα τα τμήματα του ΕΛΑΣ και οι αρχές του ΕΑΜ της περιοχής εισήλθαν στην πόλη. 

Από την άνοιξη του 1944 η περιοχή της Φλώρινας και του Αμυνταίου θεωρούνταν πλέον «ελεύθερη 

περιοχή». Η προσχώρηση μερίδας διανοούμενων Φλωρινιωτών στο εθνικοαπελευθερωτικό μέτωπο 

θα έδωσε την αίσθηση της εθνικής ενότητας τις μέρες της απελευθέρωσης της περιοχής. Η 

εφημερίδα του ΚΚΕ Λαϊκή Φωνή έγραφε: Ο Λαός της Φλώρινας ενωμένος παλεύει για την 

απελευθέρωσή του. Φλώρινα, Σεπτέμβρης. […] Στην προσπάθεια της πραγματοποίησης της πλήρους 

εθνικής ενότητας στην πάλη για την απελευθέρωση της χώρας στη περιφέρεια της Φλώρινας 

σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος. Αυτές τις μέρες βγήκαν στο βουνό και προσχώρησαν στο μαχόμενο έθνος 

ο πρώην φιλελεύθερος γερουσιαστής Τζώρτζης και οι πολιτευτές δικηγόροι Ασπιώτης και Μαργέλλος. 

Έτσι στην απελευθερωτική πάλη στη Φλώρινα συμμετέχουν όλα τα κόμματα, οι Αγροτικοί, οι 
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Δραγουμικοί, οι Φιλελεύθεροι, η Δημοκρατική Ένωση και το Κομμουνιστικό Κόμμα.  Στις επαρχιακές 

περιοχές από όπου έφευγαν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής και κυριαρχούσε το ΕΑΜ, 

προσπαθούσε να αντικαταστήσει τις ελληνικές κατοχικές αρχές. Στα χωριά εκλέχθηκαν Λαϊκά 

Συμβούλια και Λαϊκά Δικαστήρια, δημιουργήθηκαν τμήματα της Εθνικής Πολιτοφυλακής.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι την ίδια περίοδο υπήρχαν και ορισμένα χωριά που είχαν οπλιστεί από τους 

βουλγάρους με την ανοχή ή και με τη συνδρομή των γερμανικών δυνάμεων. Τα σημειώματα που 

ανταλλάχθηκαν μεταξύ της ΠΕ Φλώρινας και του ΜΓ την περίοδο 1943-1944 και αναφέρονταν στο 

συγκεκριμένο θέμα φαίνεται να υποστήριζαν ότι υπήρχαν περιπτώσεις που οι κάτοικοι των χωριών 

δέχονταν τον οπλισμό που τους έδιναν οι βουλγαρικές δυνάμεις, ενώ δεν έλειπαν και οι περιπτώσεις 

όπου ο εξοπλισμός των χωριών γινόταν με τη βία. Η τοπική οργάνωση του ΕΑΜ της Φλώρινας 

φαίνεται να έκανε προσπάθειες να πείσει τους κατοίκους χωριών να παραδώσουν τον οπλισμό σε 

αυτούς, κυρίως ενόψει της έλλειψης όπλων και πυρομαχικών που χαρακτήριζε τα στρατιωτικά 

τμήματα του ΕΛΑΣ στην περιοχή. Κάτι τέτοιο έγινε με την περίπτωση εξοπλισμού του χωριού  Ξινό 

Νερό.
120

 Συνεπώς, φαίνεται ότι τα χωριά της περιοχής αποτελούσαν στόχο όχι μόνο των 

βουλγαρικών δυνάμεων που προσπαθούσαν να τους δώσουν οπλισμό, αλλά εξίσου των γερμανικών 

δυνάμεων, της οργάνωσης του ΚΚΕ/ΕΛΑΣ και των γιουγκοσλάβων παρτιζάνων.  
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2. Οι σκοποί, οι στόχοι και η 

μεθοδολογία της έρευνας 

2.1. Σκοπός - Στόχοι 
Η έρευνα που παρουσιάζεται έχει ως σκοπό την ενδελεχή παρουσίαση του αρχειακού υλικού των 

ΑΣΚΙ που αφορά τη Φλώρινα κατά τη διάρκεια της κατοχικής περιόδου.  

Οι επιμέρους στόχοι αποτελούν αφορμή για σύγκριση και δίνουν μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για 

το νομό της Φλώρινας μέσα από την οπτική του ΚΚΕ και των ΑΣΚΙ.  

Έτσι, η εργασία έχει ως επιμέρους στόχους: 

1. την αποτύπωση της οργάνωσης του ΚΚΕ και της οργάνωσης του ΕΛΑΣ. Πιο αναλυτικά ένας 

από τους επιμέρους στόχους είναι: 

1.1. η παρουσίαση της εικόνας του Μακεδονικού Γραφείου του ΚΚΕ όπως σκιαγραφείται μέσα 

από το υλικό των ΑΣΚΙ 

1.2. η παρουσίαση της λειτουργίας και των δράσεων της ΠΕ Φλώρινας του ΕΑΜ 

1.3. η καταγραφή στοιχείων για τον ΕΛΑΣ, τις δράσεις του, τα μέλη του, τις επιχειρήσεις του, 

κ.α. 

1.4. η παράθεση πληροφοριών για τη διαδικασία στρατολόγησης ανταρτών από την περιοχή της 

Φλώρινας που γίνονταν εκ μέρους του ΕΛΑΣ 

1.5. η αποτύπωση όσων αναφέρονται στο μελετώμενο υλικό για το ΕΑΜ και τη δραστηριότητά 

του στη Φλώρινα κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου 

1.6. η καταγραφή στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή των ΑΣΚΙ για την ΕΠΟΝ στη 

Φλώρινα 

1.7. η δυνατότητα να παρουσιαστούν οι αναφορές στην Εθνική Αλληλεγγύη και τη 

δραστηριότητά της  

2. η καταγραφή πληροφοριών για τα έντυπα του ΕΑΜ (τις προκηρύξεις και τον παράνομο Τύπο) 

3. η οργάνωση των αναφορών στο ΣΝΟΦ και τις αυτονομιστικές κινήσεις των Σλαβόφωνων κατά 

τη διάρκεια του 1944, δηλαδή το κίνημα του Πέιου και το Τάγμα Γκότσε και η παρουσίαση 

όσων αναφορών εντοπίστηκαν 

4. η παράθεση και η περιγραφή των αναφορών για τους Σλαβόφωνους της Φλώρινας, τις σχέσεις 

τους με την ΠΕ Φλώρινας και το ΚΚΕ, την αντιμετώπισή τους από αυτό και τη στάση του ΚΚΕ 

απέναντί τους 

5. η παρουσίαση των σχέσεων του ΚΚΕ με τους γιουγκοσλάβους παρτιζάνους, όπως φαίνονται 

μέσα στο μελετώμενο υλικό 



32 Σκοπός - Στόχοι 
 

6. η καταγραφή των δράσεων της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) και κατ’ 

επέκταση την ΕΤΑ (Επιμελητεία του Αντάρτη) και της Εθνικής Πολιτοφυλακής στην περιοχή 

7. ο εντοπισμός, η καταγραφή και η παρουσίαση αναφορών για τις άλλες οργανώσεις, όπως η 

ΠΑΟ 

8. ο εντοπισμός, η καταγραφή και η παρουσίαση των αναφορών που σχετίζονται με τις δράσεις 

των γερμανικών αρχών κατοχής στην περιφέρεια της Φλώρινας, τα  γερμανικά μέτρα και τα 

αντίποινα στα οποία προχώρησαν στην περιοχή, τις σχέσεις συνεργασίας που προέκυψαν με 

τους Γερμανούς, αλλά και τις αντιστασιακές δράσεις εναντίον τους. 

9. ο εντοπισμός, η καταγραφή και η παρουσίαση των αναφορών που σχετίζονται με τη δράση των 

Βουλγάρων και 

10. τη δράση των Άγγλων 

Οι παραπάνω στόχοι βοηθούν στην καλύτερη διερεύνηση και την κατηγοριοποίηση των στοιχείων 

που παρουσιάζουν τα ΑΣΚΙ για το νομό Φλώρινας κατά τη διάρκεια της κατοχικής περιόδου.  

Συνεπώς, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας αποτελούν την κύρια πηγή του αρχειακού 

υλικού που μελετήθηκε για να προκύψει η παρούσα εργασία. Κρίνεται αναγκαίο να αναφερθεί σε 

αυτό το σημείο ότι τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας αποτελούν μία μη κερδοσκοπική 

εταιρεία, όπως τα ίδια αναφέρουν. Ιδρύθηκαν το 1992 με σκοπό τη διαφύλαξη αρχειακού υλικού με 

ιστορικό κυρίως περιεχόμενο και ενδιαφέρον. Πιο αναλυτικά, τα ΑΣΚΙ έχουν στη διάθεσή τους 

εκείνο το κομμάτι του αρχείου του ΚΚΕ που παρέμεινε στο ΚΚΕ εσωτερικού μετά τη διάσπαση του 

ενιαίου κόμματος του ΚΚΕ το 1968. Το αρχειακό υλικό που μπορεί να βρει κανείς στα ΑΣΚΙ 

εμπλουτίζεται συνεχώς, ενώ σήμερα ξεπερνά τα 5.000.000 έγγραφα
121

. Το αρχειακό υλικό που 

μελετήθηκε στη συγκεκριμένη εργασία ανήκει στο αρχείο του ΚΚΕ που φυλάσσεται στα ΑΣΚΙ. 

Συνολικά μελετήθηκαν 147 έγγραφα που ανήκουν στη συλλογή του Αρχείου του ΚΚΕ και 

συγκεκριμένα στα κουτιά με κωδικό 408, 409. 410 και 415. Τα έγγραφα αυτά είναι απόρρητα 

στενογραφημένα πρακτικά ολομελειών της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, αποφάσεις και 

διακηρύξεις του Πολιτικού Γραφείου, αλληλογραφία της Κεντρικής Επιτροπής ή και του 

Μακεδονικού Γραφείου με τις τοπικές κομματικές οργανώσεις της Δυτικής Μακεδονίας. Η 

αλληλογραφία αυτή ανταλλάσσεται μεταξύ του Μακεδονικού Γραφείου, του Πολιτικού Γραφείου 

του ΚΚΕ και των τοπικών οργανώσεων της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ περιλαμβάνει σημειώματα, 

εκθέσεις δράσεις και οργανωτικές καταστάσεις. Το υλικό που μελετήθηκε αφορά την περιοχή της 

Φλώρινας, δηλαδή την πόλη της Φλώρινας και τη γύρω περιοχή που περιλαμβάνει τα χωριά γύρω 

από την πόλη που επηρέαζαν τις καταστάσεις τη μελετώμενη περίοδο. Χρονικά το μελετώμενο 

αρχειακό υλικό ανήκει στην περίοδο 1943- 1944. Στο υπό έρευνα υλικό συμπεριλήφθηκαν όλα τα 
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αρχεία των συγκεκριμένων κουτιών που προαναφέρθηκαν με κριτήριο κάποια αναφορά τους στην 

περιοχή της Φλώρινας ή γεγονότων που σχετίζονταν με τη συγκεκριμένη περιοχή. 

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο της ανάλυσής της και παρακολουθεί την πορεία των αναφορών 

του υλικού που μελετήθηκε. Όπως προαναφέρθηκε, η φύση του υλικού που μελετήθηκε ήταν 

αλληλογραφία, σημειώματα, εκθέσεις και άλλο υλικό που ανταλλάσσονταν μεταξύ προσώπων που 

εκπροσωπούσαν είτε τις τοπικές κομματικές οργανώσεις είτε το Μακεδονικό ή Πολιτικό Γραφείο 

του ΚΚΕ. Για το λόγο αυτό, παράλληλα με τα κριτήρια που τέθηκαν από το περιεχόμενο του 

κειμένου, αποτέλεσαν υλικό προς καταγραφή και μελέτη και άλλα κριτήρια, όπως οι απαντήσεις στα 

ερωτήματα «ποιος γράφει, υπό ποιο ρόλο ή εκ μέρους ποιου γράφει, τι γράφει, σε ποιον τα γράφει, 

υπό ποια επίδραση τα γράφει». 

Συνεπώς, το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι απαλλαγμένο από κάποιο πολιτικό 

χρωματισμό δεδομένου και της προέλευσής του. Ακόμη, φαίνεται να είναι επηρεασμένο, εκτός από 

την πολιτική,  και από την κοινωνική ατμόσφαιρα της εποχής, την ιδεολογία που εκφραζόταν από 

την πολιτική γραμμή που προέβαλε το ΚΚΕ, τις συνθήκες του πολέμου, την χρονική περίοδο στην 

οποία συντάχθηκε, κάποιες φορές από συμφέροντα που προσπαθούσαν να εξυπηρετηθούν. 

Επιπρόσθετα, επηρεάζεται από τον αποδέκτη των μηνυμάτων/εκθέσεων/σημειωμάτων, κλπ, το 

γνωστικό υπόβαθρο και την προέλευση τόσο του αποστολέα όσο και του αποδέκτη, το ρόλο του 

καθενός ή τις βλέψεις του και από άλλους παράγοντες που μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους και να 

αφορούν μεμονωμένα έγγραφα. Η συνεξέταση αυτών των παραμέτρων θα βοηθήσει στην καλύτερη 

δυνατή κατηγοριοποίηση του υλικού και στην σαφέστερη διατύπωση των συμπερασμάτων της 

έρευνάς μας. 

2.2. Η Μεθοδολογία της έρευνας 
Από τις μεθόδους που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στη διεθνή έρευνα, επιλέχθηκε η μέθοδος της 

ανάλυσης περιεχομένου. Η μέθοδος αυτή έχει δεχθεί κριτική από διάφορους ερευνητές παρόλα αυτά 

έχει εκτιμηθεί ότι μπορεί να αποτελέσει την πιο κατάλληλη μέθοδο για τη μελέτη του 

συγκεκριμένου αρχειακού υλικού καθώς στη διαθέσιμη βιβλιογραφία υπογραμμίζεται ότι η 

συγκεκριμένη ερευνητική μέθοδος μπορεί να διαχειριστεί μεγάλο όγκο δεδομένων.   

Η διαφορετική προοπτική των αναλυτών περιεχομένου σχετικά με την κατεύθυνση της ανάλυσής 

τους οδήγησε στη διατύπωση πολλών ορισμών για τη συγκεκριμένη μέθοδο. Ιστορικά, οι βάσεις της 

τέθηκαν από τον Paul Lazarsfield και τον Harold Lasswell στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ‘20 και του 

’30. Με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου ασχολήθηκε ο Bernard Barelson το 1941 όταν 

διατύπωσε ότι «η ανάλυση περιεχόμενου στοχεύει στην αντικειμενική, συστηματική και ποιοτική 
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περιγραφή του φανερού περιεχομένου επικοινωνίας γραπτού ή προφορικού λόγου»
122

. Από την άλλη 

μεριά έχουν διατυπωθεί ενστάσεις στον ορισμό του Barelson που επικεντρώνονται στην έμφαση που 

δίνει στον ποσοτικό χαρακτήρα της μεθόδου έναντι του ποιοτικού και επίσης ο ίδιος ορισμός έχει 

δεχτεί κριτική για την εμμονή στο δηλωμένο περιεχόμενο που εξαρτάται από την αρχή ότι το 

περιεχόμενο υπάρχει εγγενώς στο κείμενο
123

. 

Ωστόσο, εντοπίστηκαν δύο ακόμα ορισμοί της μεθόδου που μπορούν να περιγράψουν καλύτερα τον 

προσανατολισμό της συγκεκριμένης εργασίας. Ένας από αυτούς ορίζει την ανάλυση περιεχομένου 

ως μία ερευνητική μέθοδο που έχει σαφείς στόχους και κατευθύνσεις στην ανάλυση για να 

ανιχνεύσει, να ερμηνεύσει και να αξιολογήσει τόσο το ρητό όσο και το λανθάνον περιεχόμενο του 

μηνύματος επικοινωνίας μέσω της αξιοποίησης συστηματικών τεχνικών και υποδειγμάτων 

ανάλυσης για να διασφαλιστεί η διεπιστημονικότητα
124

. Μία άλλη προσπάθεια ορισμού της 

συγκεκριμένης μεθόδου από τον Krippendorf αναφέρει ότι η «ανάλυση περιεχομένου είναι μία 

τεχνική έρευνας που στόχο έχει να οδηγηθεί ο ερευνητής σε επαληθεύσιμα και έγκυρα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από γραπτά κείμενα και αφορούν το συγκείμενο (context) μέσα στο 

οποίο χρησιμοποιούνται»
125

. 

Σύμφωνα με τον Krippendorf η τυπική διαδικασία της ανάλυσης περιεχομένου ακολουθεί κάποια 

βήματα
126

. Αρχικά, κρίνεται σημαντικό να έχει διατυπωθεί το θεωρητικό πλαίσιο, δηλαδή το πλαίσιο 

μέσα στο οποίο μπορούν να διατυπωθούν και οι ερευνητικές υποθέσεις
127

. Στη συνέχεια επιλέγονται 

οι κατηγορίες, δηλαδή οι λειτουργικοί ορισμοί των μεταβλητών, οι οποίες πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και πληρότητα στο νόημά τους
128

. Ο Barelson θεωρεί κρίσιμο το 

σημείο αυτό της ερευνητικής διαδικασίας καθώς αποδίδει την επιτυχία ή την αποτυχία της μεθόδου 

συχνά στη διατύπωση των κατηγοριών
129

. Εν συνεχεία, ως τρίτη φάση της μεθόδου, ακολουθεί  

διαδικασία της επιλογής του κατάλληλου κριτηρίου ώστε τα δεδομένα να γίνουν μετρήσιμα. Για 

παράδειγμα, στη συγκεκριμένη εργασία επιλέχθηκε ως μονάδα καταγραφής το θέμα, δηλαδή μία 

ολοκληρωμένη συντακτικά διατύπωση που να εκφράζει ένα ολοκληρωμένο νόημα και να μπορεί να 

ενταχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες που έχουν δημιουργηθεί από την 
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προηγούμενη φάση. Ο σχηματισμός των θεματικών κατηγοριών και υποκατηγοριών έγινε μετά την 

επιλογή της ανάλυσης περιεχομένου ως ερευνητικού εργαλείου. Οι θεματικές κατηγορίες αποτελούν 

τους λειτουργικούς ορισμούς των μεταβλητών που ερευνώνται και επιδιώκουν να ανταποκρίνονται 

επαρκώς τόσο στους σκοπούς της έρευνας όσο και στις ερευνητικές υποθέσεις
130

 και να εντάσσονται 

σε αυτές όλες οι σχετικές αναφορές με το αντικείμενο της έρευνας
131

. Η τέταρτη φάση της μεθόδου 

περιλαμβάνει την κωδικοποίηση των δεδομένων. Για να ολοκληρωθεί αυτή η φάση απαιτείται να 

κατασκευαστούν κατηγορίες και υποκατηγορίες που πρέπει να είναι εξαντλητικές
132

, 

αποκλειστικές
133

 και ανεξάρτητες
134

, σύμφωνα με τον Μπονίδη
135

. Σχετικά με τη φάση της 

κωδικοποίησης είναι αναγκαίο να έχει εξασφαλιστεί από τον ερευνητή ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ 

των κωδικογράφων, δηλαδή είναι σημαντικό να μπορεί να εξασφαλιστεί η συμφωνία μεταξύ των 

κωδικογράφων και του υλικού που θα ενταχθεί σε αυτούς. Τέλος, ακολουθεί η συστηματική, 

ποσοτική και ποιοτική παρουσίαση και περιγραφή των αποτελεσμάτων με στόχο την επαλήθευση ή 

διάψευση των υποθέσεων. 

Σημαντικό για τη συγκεκριμένη μέθοδο είναι να γίνει κατανοητό ότι κάθε αναφορά στο κείμενο και 

κάθε μήνυμα δεν υφίσταται ανεξάρτητα από τον αναγνώστη, αυτόν που θα το ερμηνεύσει. Στην 

περίπτωση της ανάλυσης περιεχομένου ο ερευνητής σχεδιάζει την ανάλυση, διαμορφώνει τους 

κωδικογράφους και ερμηνεύει τα αποτελέσματα πάντα με την προσδοκία να καταστούν κατανοητά 

από τρίτους
136

. Επιπλέον, τονίζεται ότι κάθε κείμενο μπορεί να έχει παραπάνω από έναν αναγνώστη. 

Οπότε τα κείμενα μπορούν να μελετηθούν από πολλές και διαφορετικές προοπτικές, χωρίς να 

αναιρείται η εγκυρότητα κάποιας από αυτές. Η ερμηνεία των κειμένων διαφέρει ανάλογα με τον 

μελετητή τους. Συνεπώς δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα και μοναδικό περιεχόμενο που προκύπτει 

από τη διαδικασία της ερμηνείας
137

. Ούτε βέβαια και για ένα κείμενο που προκύπτει τελικά 

μοναδικό ως ερμηνεία των μηνυμάτων. Σχετικά με τη διαδικασία της ανάλυσης περιεχομένου είναι 

σκόπιμο να αναφερθεί ότι τα κείμενα που μελετώνται είναι δυνατόν να αποκτήσουν νόημα μέσα σε 

ένα συγκεκριμένο συγκείμενο που εξαρτάται από τις συγκεκριμένες συνθήκες που λαμβάνουν χώρα. 

Η διαδικασία της ανάλυσης περιεχομένου πρέπει να δημιουργεί τόσο παραγωγικές όσο και 

επαγωγικές σχέσεις μεταξύ των κατηγοριών, των υποκατηγοριών και της βασικής κατηγορίας. Πιο 

συγκεκριμένα, η βασική θεματική κατηγορία πρέπει να διαιρείται σε κατηγορίες και υποκατηγορίες. 
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Από την άλλη πλευρά, οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες πρέπει να βοηθούν στη διασάφηση της 

βασικής κατηγορίας. Σύμφωνα με τον Μπονίδη η θεματική κατηγορία πρέπει να είναι έγκυρη, 

δηλαδή να μετρά αυτό που πρέπει να μετρήσει και να είναι παραγωγική, δηλαδή να προσφέρεται για 

εξαγωγή συμπερασμάτων, για διατύπωση νέων υποθέσεων και για την παροχή αξιόπιστων 

δεδομένων
138

. 

2.3. Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου 
Στην παρούσα εργασία ως μονάδα δειγματοληψίας ορίζονται τα σημειώματα, οι οργανωτικές 

καταστάσεις, οι εκθέσεις δράσης και όλα τα έγγραφα του αρχείου του ΚΚΕ που βρίσκονται στην 

κατοχή των ΑΣΚΙ και αναφέρονται στη Φλώρινα, ενώ παράλληλα εντάσσονται στην περίοδο της 

κατοχής.  

Τα κριτήρια του διαχωρισμού των ορίων των θεματικών κατηγοριών ορίστηκαν από την ερευνήτρια. 

Από τα δεδομένα της αποδελτίωσης διατηρήθηκαν τα παραθέματα που από άποψη περιεχομένου 

ενέπιπταν σε κάποια από τις  θεματικές κατηγορίες. Κάθε αναφορά άσχετη με το σύστημα 

κατηγοριών δεν συμπεριλήφθηκε. Σε μία περίοδο ή ημιπερίοδο μπορεί να εμπεριέχονται και 

περισσότερα από ένα θέματα. Για το λόγο αυτό υπήρχαν περιπτώσεις όπου μία πρόταση ή περίοδος 

συμπεριλάμβανε μια αναφορά ή και περισσότερες. 

Στη συνέχεια ορίστηκαν τα κριτήρια της ένταξης των αναφορών στις θεματικές κατηγορίες: 

1. οι αναφορές ταξινομούνται στις θεματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες 

2. η ίδια κατηγορία είναι δυνατόν να συναντάται σε μία περίοδο ή ημιπερίοδο μία ή και 

περισσότερες φορές 

3. οι αναφορές που επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες ή είναι ασαφείς δεν 

κατηγοριοποιούνται 

4. θέματα που επιδέχονται κωδικογράφηση συγχρόνως σε δύο ή και περισσότερες κατηγορίες 

αφήνονται στην κρίση της ερευνήτριας 

5. έγγραφα που η χρονολογία που συντάχθηκαν δεν άνηκε στην περίοδο της κατοχής, αλλά 

περιείχαν στοιχεία που αναφέρονταν στη συγκεκριμένη περίοδο συμπεριλήφθηκαν στην 

έρευνα 

Πρακτικά, όσο αφορά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, αρχικά έγινε ανάγνωση του αρχείου για 

πρώτη φορά με σκοπό μία πρώτη προσέγγιση του υλικού. Σε αυτή την πρώτη προσέγγιση του 

υλικού διαχωρίστηκε το υλικό και διατηρήθηκε μόνο αυτό που αναφερόταν χρονικά στην περίοδο 

της κατοχής και τοπικά στην περιοχή της Φλώρινας, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Το υλικό που 

μελετήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα, όπως έχει προαναφερθεί, είναι το τμήμα του αρχείου του 
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ΚΚΕ που βρίσκεται στη διάθεση των ΑΣΚΙ. Μετά τη μελέτη του συγκεκριμένου αρχειακού υλικού 

καταλήξαμε στο τμήμα του αρχείου που αφορά την περιοχή της Φλώρινας. Αυτό το κομμάτι του 

υλικού είναι, σύμφωνα με την κωδικοποίηση των ΑΣΚΙ, τα κουτιά 408, 409, 410 και 415, όπως 

προαναφέρθηκε. Από τα κουτιά αυτά, τα οποία μελετήθηκαν ενδελεχώς, επιλέχθηκαν μόνο οι 

φάκελοι που περιλάμβαναν αναφορές στην περιοχή της Φλώρινας. 

Πίνακας 1: το σύνολο του υλικού που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα 

κ:408, φ:23.1.7 κ:408, φ:23.1.8 κ:408, φ:23.1.9 

κ:408, φ:23.1.10 κ:408, φ:23.1.13 κ:408, φ:23.1.15 

κ:408, φ:23.1.19 κ:408, φ:23.1.22 κ:408, φ:23.1.41 

κ:408, φ:23.1.53α κ:408, φ:23.1.58 κ:408, φ:23.1.64 

κ:408, φ:23.1.69 κ:408, φ:23.1.98 κ:408, φ:23.1.99
α
 

κ:408, φ:23.1.124 κ:408, φ:23.1.125 κ:408, φ:23.1.135 

κ:408, φ:23.1.161 κ:408, φ:23.1.163 κ:409, φ: 23.3.70 

κ:409, φ: 23.3.74 κ:409, φ: 23.3.78 κ:409, φ: 23.3.81 

κ:409, φ: 23.3.85 κ:409, φ: 23.3.86 κ:409, φ: 23.3.92 

κ:409, φ: 23.3.97 κ:409, φ: 23.3.104 κ:409, φ: 23.3.158 

κ:409, φ: 23.3.159 κ:409, φ: 23.3.171 κ:409, φ: 23.3.242 

κ:409, φ: 23.3.249 κ:409, φ: 23.3.272 κ:410, φ: 23.2.15 

κ:410, φ: 23.2.75 κ:410, φ: 23.2.80 κ:410, φ: 23.2.81 

κ:410, φ: 23.2.95 κ:410, φ: 23.2.153 κ:410, φ: 23.2.208 

κ:410, φ: 23.2.256β  κ:415, φ: 23.8.1α κ:415, φ: 23.8.2 

κ:415, φ: 23.8.7 κ:415, φ: 23.8.12 κ:415, φ: 23.8.14 

κ:415, φ: 23.8.19 κ:415, φ: 23.8.26 κ:415, φ: 23.8.27 

κ:415, φ: 23.8.46 κ:415, φ: 23.8.48 κ:415, φ: 23.8.50
α
 

κ:415, φ: 23.8.57 κ:415, φ: 23.8.65 κ:415, φ: 23.8.66 

κ:415, φ: 23.8.70 κ:415, φ: 23.8.71 κ:415, φ: 23.8.75
α
 

κ:415, φ: 23.8.85 κ:415, φ: 23.8.88 κ:415, φ: 23.8.89 

κ:415, φ: 23.8.91 κ:415, φ: 23.8.92 κ:415, φ: 23.8.94 

κ:415, φ: 23.8.98 κ:415, φ: 23.8.99 κ:415, φ: 23.8.100 

κ:415, φ: 23.8.101 κ:415, φ: 23.8.102 κ:415, φ: 23.8.103 

κ:415, φ: 23.8.104 κ:415, φ: 23.8.105 κ:415, φ: 23.8.107 

κ:415, φ: 23.8.112 κ:415, φ: 23.8.113 κ:415, φ: 23.8.115 

κ:415, φ: 23.8.116 κ:415, φ: 23.8.120 κ:415, φ: 23.8.123 

κ:415, φ: 23.8.124 κ:415, φ: 23.8.128 κ:415, φ: 23.8.133 

κ:415, φ: 23.8.134  κ:415, φ: 23.8.135 κ:415, φ: 23.8.136 
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κ:415, φ: 23.8.137 κ:415, φ: 23.8.139 κ:415, φ: 23.8.140 

κ:415, φ: 23.8.147 κ:415, φ: 23.8.152 κ:415, φ: 23.8.159 

κ:415, φ: 23.8.162  κ:415, φ: 23.8.164 κ:415, φ: 23.8.169 

κ:415, φ: 23.8.174 κ:415, φ: 23.8.179 κ:415, φ: 23.8.183 

κ:415, φ: 23.8.186 κ:415, φ: 23.8.187 κ:415, φ: 23.8.190 

κ:415, φ: 23.8.206 κ:415, φ: 23.8.212 κ:415, φ: 23.8.213 

κ:415, φ: 23.8.216 κ:415, φ: 23.8.218 κ:415, φ: 23.8.220 

κ:415, φ: 23.8.221 κ:415, φ: 23.8.225  κ:415, φ: 23.8.227 

κ:415, φ: 23.8.228 κ:415, φ: 23.8.229 κ:415, φ: 23.8.230 

κ:415, φ: 23.8.231 κ:415, φ: 23.8.234 κ:415, φ: 23.8.235 

κ:415, φ: 23.8.236 κ:415, φ: 23.8.237 κ:415, φ: 23.8.238 

κ:415, φ: 23.8.239 κ:415, φ: 23.8.240 κ:415, φ: 23.8.242 

κ:415, φ: 23.8.246 κ:415, φ: 23.8.24 κ:415, φ: 23.8.248 

κ:415, φ: 23.8.249 κ:415, φ: 23.8.250 κ:415, φ: 23.8.251 

κ:415, φ: 23.8.252 κ:415, φ: 23.8.253 κ:415, φ: 23.8.254 

κ:415, φ: 23.8.258 κ:415, φ: 23.8.260 κ:415, φ: 23.8.261 

κ:415, φ: 23.8.266   

 

Έπειτα καταγράφηκαν οι κωδικοί των συγκεκριμένων εγγράφων και διατηρήθηκαν μόνο αυτά. Στη 

συνέχεια, ακολούθησε μία δεύτερη ανάγνωση του υλικού κατά την οποία σημειώθηκαν 

επικεφαλίδες και θέματα σε κάθε περίοδο που περιείχε ολοκληρωμένο νόημα. Το αρχειακό υλικό 

διαβάστηκε και πάλι και καταγράφηκαν όσες επικεφαλίδες και θέματα θεωρήθηκε ότι περιγράφουν 

όλες τις πτυχές του περιεχομένου. Ακολούθως οι επικεφαλίδες και τα θέματα συλλέχθηκαν, 

συγκεντρώθηκαν και μεταφέρθηκαν στα φύλλα κωδικοποίησης. Μετά από αυτή τη διαδικασία οι 

κατάλογοι των κατηγοριών ομαδοποιήθηκαν κάτω από γενικότερους τίτλους και κατηγορίες. Σε 

αυτή τη φάση ο κυριότερος στόχος της ερευνήτριας ήταν μέσω της ομαδοποίησης των δεδομένων να 

μειωθεί ο αριθμός των κατηγοριών και να διαγραφούν ή να ομαδοποιηθούν οι όμοιες ή οι παρόμοιες 

κατηγορίες. Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι για να ενταχθούν κάποια θέματα 

σε μία κατηγορία δεν θεωρήθηκε επαρκές μόνο να είναι παρόμοιες με τις άλλες αναφορές που 

εντάχθηκαν στην ίδια κατηγορία, αλλά γινόταν κάποια σύγκριση και μεταξύ των αναφορών που δεν 

ανήκαν στη συγκεκριμένη κατηγορία για να αποκλειστεί και η ένταξή τους σε κάποια διαφορετική 

κατηγορία, αλλά και να εξασφαλιστεί η ταύτιση με το θέμα της κατηγορίας στην οποία τελικά 

εντάσσονταν. Βέβαια, η διαδικασία αυτή περιέλαβε και άλλες αναγνώσεις συγκεκριμένων 

αναφορών που θεωρήθηκαν αμφιλεγόμενες με σκοπό να επανεξεταστούν τα υπάρχοντα δεδομένα σε 

ένα νέο πλαίσιο άλλων κατηγοριών. Το αποτέλεσμα της κωδικοποίησης φαίνεται στον Πίνακα 2. 
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Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και να αυξηθεί ο βαθμός της αξιοπιστίας 

είναι απαραίτητο να μπορεί μέσα από την περιγραφή των κατηγοριών και των υποκατηγοριών να 

προκύψει μία σύνδεση μεταξύ των δεδομένων και των αποτελεσμάτων
139

. Για την εξασφάλιση 

μεγαλύτερης αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων δόθηκαν τα φύλλα κωδικοποίησης σε άλλα δύο 

άτομα, τα οποία κλήθηκαν να σημειώσουν τίτλους/θέματα δίπλα από κάθε περίοδο ή παράγραφο 

χωρίς να βλέπουν τους αντίστοιχους τίτλους/θέματα που είχε επιλέξει η ερευνήτρια. Μετά τον 

ορισμό των δύο κωδικογράφων ακολούθησε η ενημέρωσή τους αναφορικά με το σκοπό και τις 

υποθέσεις της έρευνας, τη μέθοδο, το σύστημα κατηγοριών και υποκατηγοριών και ακολούθησε μία 

δοκιμαστική κωδικογράφηση με γνώμονα τις οδηγίες που δόθηκαν έτσι ώστε στο τέλος να προκύψει 

το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα από τον κάθε κωδικογράφο. Στη συνέχεια, συλλέχθηκαν τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την εργασία των δύο ατόμων και χρησιμοποιήθηκαν για τον 

έλεγχο του βαθμού συμφωνίας αυτών με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του ερευνητή.  

Για τον υπολογισμό του βαθμού συμφωνίας του ερευνητή με τους κωδικογράφους και μεταξύ των 

δύο κωδικογράφων σχετικά με την ταξινόμηση των αναφορών κατά κατηγορία και κατά 

υποκατηγορία χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω τύπος
140

: 

    
   

     
 

όπου 

Μ= ο αριθμός των δελτίων που συμφώνησαν ο ερευνητής με τον i κωδικογράφο (i=1, 2) 

Νε= ο αριθμός των δελτίων που ταξινόμησε ο ερευνητής 

Ni= ο αριθμός των δελτίων που ταξινόμησε ο κωδικογράφος I (i=1, 2) 

Πίνακας 2: Βαθμός συμφωνίας μεταξύ ερευνητή και κωδικογράφων για όλες τις θεματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες 

 Ερευνητής  Κωδικογράφος 1 Κωδικογράφος 2 

Ερευνητής  0.966 0.978 

Κωδικογράφος 1 0.966  0.971 

Κωδικογράφος 2 0.978 0.971  

 

Αναλυτικά οι διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ κωδικογράφων φαίνονται στους παρακάτω 

πίνακες: 
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Πίνακας 3: βαθμός συμφωνίας μεταξύ ερευνητή και κωδικογράφων για την κατηγορία «Οργάνωση ΚΚΕ/ ΕΛΑΣ» 

 Ερευνητής Κωδικογράφος 1 Κωδικογράφος 2 

Ερευνητής  0.966 0.980 

Κωδικογράφος 1 0.966  0.980 

Κωδικογράφος 2 0.980 0.980  

 

Πίνακας 4: βαθμός συμφωνίας μεταξύ ερευνητή και κωδικογράφων για την κατηγορία «ΣΝΟΦ» 

 Ερευνητής Κωδικογράφος 1 Κωδικογράφος 2 

Ερευνητής  0.914 0.936 

Κωδικογράφος 1 0.914  0.936 

Κωδικογράφος 2 0.936 0.936  

 

Πίνακας 5: βαθμός συμφωνίας μεταξύ ερευνητή και κωδικογράφων για την κατηγορία «Σλαβόφωνοι» 

 Ερευνητής Κωδικογράφος 1 Κωδικογράφος 2 

Ερευνητής  0.958 0.958 

Κωδικογράφος 1 0.958  0.916 

Κωδικογράφος 2 0.958 0.916  

 

Πίνακας 6: βαθμός συμφωνίας μεταξύ ερευνητή και κωδικογράφων για την κατηγορία «Οι Γερμανοί» 

 Ερευνητής Κωδικογράφος 1 Κωδικογράφος 2 

Ερευνητής  0.979 1 

Κωδικογράφος 1 0.979  0.979 

Κωδικογράφος 2 1 0.979  

 

Πίνακας 7:  βαθμός συμφωνίας μεταξύ ερευνητή και κωδικογράφων για την κατηγορία «Οι Βούλγαροι» 

 Ερευνητής Κωδικογράφος 1 Κωδικογράφος 2 

Ερευνητής  0.952 0.952 

Κωδικογράφος 1 0.952  0.904 

Κωδικογράφος 2 0.952 0.904  

  

 

Επειδή όμως με τις παραπάνω διαδικασίες μετράται ο βαθμός συμφωνίας χωρίς να υπολογίζεται το 

ενδεχόμενο της τυχαίας συμφωνίας μεταξύ των κωδικογράφων και μεταξύ των κωδικογράφων και 

του ερευνητή, για να προσδιοριστεί περισσότερο αντικειμενικά η αξιοπιστία χρησιμοποιήθηκε 

επιπλέον και ο τύπος
141

: 
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όπου: 

P= ο παρατηρούμενος βαθμός συμφωνίας μεταξύ των κωδικογράφων (όπως προέκυψε από τον 

προηγούμενο τύπο) 

Pe= ο βαθμός τυχαίας συμφωνίας, ο οποίος υπολογίστηκε από τον τύπο
142

: 

      
  

 
  

 

   

 

όπου: 

Νi= ο αριθμός των κοινών κωδικογραφήσεων στην κατηγορία i 

N= ο συνολικός αριθμός κωδικογραφήσεων 

n= ο συνολικός αριθμός των κατηγοριών 

Από τα παραπάνω προέκυψε ότι Pe= 28,3% για τη συμφωνία των κατηγοριών, όπως τις σημείωσαν 

οι κωδικογράφοι και ο ερευνητής. Τέλος, επιτεύχθηκε συνολικό ποσοστό αξιοπιστίας P= 97,3%.  

 

2.4. Ποιοτική Ανάλυση των Κατηγοριών 
Το ερευνητικό υλικό που παρουσιάζεται εντάσσεται σε μία συγκεκριμένη πολιτική και ιστορική 

πραγματικότητα και για το λόγο αυτό προϋποθέτει την ανάλυσή του στο συγκεκριμένο χωροχρονικό 

επίπεδο. Οι περισσότερες θεματικές κατηγορίες και οι υποκατηγορίες τους έχουν ως άξονα 

αναφοράς αυτές τις χωροχρονικές συνθήκες.  

Όσο αφορά την ταξινόμηση των αναφορών χρονικά, φαίνεται ότι οι περισσότερες αναφορές που 

κωδικοποιήθηκαν εντοπίστηκαν σε σημειώματα και έντυπο υλικό που συντάχθηκε το 1944. Πιο 

αναλυτικά και σύμφωνα με τον Πίνακα 2, 392  αναφορές από το 1944 έχουν ενταχθεί στο υλικό που 

αξιοποιήθηκε στην παρούσα εργασία (87%). Ακόμη, 33 αναφορές που αποτελούν το 13% αφορούν 

το 1943, ενώ εντοπίστηκαν και 27 αναφορές (5%) όπου στα έγγραφα στα οποία περιλαμβάνονται 

δεν αναγράφεται ημερομηνία. 
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Πίνακας 8: Κατανομή των αναφορών ανά ημερομηνία 

Έτος Πλήθος αναφορών/ έτος 

1943 33 

1944 392 

Δεν αναγράφεται ημερομηνία 27 

Γενικό Άθροισμα 452 

 

 

Οι αναφορές ταξινομούνται σε δέκα κατηγορίες ανάλογα με τους στόχους που έχουν τεθεί αρχικά 

και με τα θέματα που συναντώνται στο μελετώμενο αρχειακό υλικό, τα οποία ομαδοποιούνται 

ανάλογα. Ο πίνακας που ακολουθεί εμφανίζει την κατηγοριοποίηση των αναφορών σε κατηγορίες 

και υποκατηγορίες: 

 

 

Εικόνα 1 
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Πίνακας 9: Κατηγοριοποίηση των αναφορών 

1. Οργάνωση ΚΚΕ/ΕΛΑΣ 

1.1. Το Μακεδονικό Γραφείο 

1.1.1. Επικοινωνία και σχέσεις μεταξύ των περιφερειακών οργανώσεων και την 

Κεντρική Οργάνωση 

1.1.1.1. Ανταλλαγές προϊόντων μεταξύ των Περιφερειακών Επιτροπών 

1.1.2. Η πολιτική γραμμή του ΚΚΕ-Τα συνθήματα προς τις ΠΕ του Μακεδονικού 

Γραφείου 

1.2. Η ΠΕ Φλώρινας 

1.2.1. Η οργανωτική κατάσταση και στελέχωση της ΠΕ Φλώρινας (δομή, μέλη, 

οργανώσεις, κλπ) 

1.2.2. Οι δράσεις της ΠΕ Φλώρινας 

1.2.2.1. Ολομέλειες – Συνεδριάσεις – Συλλαλητήρια – Επαρχιακά Συμβούλια 

1.2.2.2. Επαφές της ΠΕ Φλώρινας με τις αρχές, τις κατοχικές δυνάμεις και 

άλλες οργανώσεις (επαφές με γερμανούς, βούλγαρους, χωροφυλακή, κλπ) 

1.2.2.3. Σχολή Εκπαίδευσης Στελεχών 

1.2.3. Οι σύνδεσμοι 

1.2.4. Οικονομικά Ζητήματα της ΠΕ Φλώρινας 

1.2.4.1. Διενέργεια Εράνων 

1.2.5. Διαφωνίες στην ΠΕ Φλώρινας 

1.3. ΕΛΑΣ  

1.3.1. Η στρατιωτική οργάνωση – η δράση του ΕΛΑΣ 

1.3.2. Το 28
ο
 Σύνταγμα του ΕΛΑΣ 

1.3.3. Εφεδρικός ΕΛΑΣ 

1.3.4. Εξασφάλιση οπλισμού και προμηθειών 

1.4. Στρατολόγηση ανταρτών 

1.5. Το Ε.Α.Μ. 

1.6. ΕΠΟΝ 

1.7. Εθνική Αλληλεγγύη 

2. Έντυπα ΚΚΕ/ΕΑΜ 

3. ΣΝΟΦ 

3.1. Αυτονομιστικές κινήσεις των σλαβόφωνων το 1944: Το κίνημα του Πέιου & Το τάγμα 

Γκότσε 

4. Οι Σλαβόφωνοι 

5. Σχέσεις ΚΚΕ με γιουγκοσλάβους παρτιζάνους 

6. Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης - ΠΕΕΑ  
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6.1. Η Ε.Τ.Α. (Επιμελητεία του Αντάρτη) 

6.2. Εθνική Πολιτοφυλακή 

7. Άλλες αντιστασιακές οργανώσεις- η περίπτωση της ΠΑΟ (Πανελλήνια Απελευθερωτική 

Οργάνωση) 

8. Οι Γερμανοί 

8.1. Οι δράσεις των γερμανικών δυνάμεων 

8.2. Τα αντίποινα 

8.3. Σχέσεις και συνεργασίες των Γερμανών 

8.4. Αντιστασιακές δράσεις εναντίον των γερμανικών δυνάμεων 

9. Οι Βούλγαροι 

10. Οι Άγγλοι 

 

 

Αναλυτικότερα, η κατανομή των αναφορών έγινε σε δέκα κατηγορίες, όπως φαίνεται στον Πίνακα 

3. Οι συνολικές αναφορές που κατηγοριοποιήθηκαν ήταν 480.  

 

Πίνακας 10: Κατανομή των αναφορών ανά κατηγορίες 

Κατηγορίες 

Πλήθος 

αναφορών/κατηγορί

α 
Άλλες αντιστασιακές οργανώσεις- η περίπτωση της ΠΑΟ 

(Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωση) 
15 

Έντυπα ΚΚΕ/ΕΑΜ 22 

Οι Άγγλοι 7 

Οι Βούλγαροι 37 

Οι Γερμανοί 69 

Οι Σλαβόφωνοι 32 

Οργάνωση ΚΚΕ/ΕΛΑΣ 225 

Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης – ΠΕΕΑ 38 

ΣΝΟΦ 22 

Σχέσεις ΚΚΕ με γιουγκοσλάβους παρτιζάνους 13 

Γενικό Άθροισμα 480 



Τάσσου Μαρία 
Ο Νομός της Φλώρινας την περίοδο της Κατοχής: η περίπτωση των ΑΣΚΙ 

45 

 
Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει το ποσοστό των αναφορών που αναλογούν σε κάθε 

κατηγορία. Όπως φαίνεται η κατηγορία «Οργάνωση ΚΚΕ/ΕΛΑΣ»  περιλαμβάνει σχεδόν τις μισές 

αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν. Οι υπόλοιπες κατηγορίες περιλαμβάνουν λιγότερες αναφορές. 

Αμέσως μετά ακλουθεί η κατηγορία «Οι Γερμανοί», η «ΠΕΕΑ», οι «Βούλγαροι», οι «Σλαβόφωνοι», 

το «ΣΝΟΦ», τα «Έντυπα του ΚΚΕ» και τέλος οι κατηγορίες «Σχέσεις του ΚΚΕ με τους 

γιουγκοσλάβους παρτιζάνους», «Άλλες αντιστασιακές οργανώσεις- η περίπτωση της ΠΑΟ» και οι 

«Άγγλοι». 

 

Εικόνα 2 

Οι τέσσερις από τις παραπάνω κατηγορίες χωρίστηκαν σε μία σειρά από υποκατηγορίες για να είναι 

δυνατή η πιο αντιπροσωπευτική παρουσίαση του αρχειακού υλικού. Συνολικά δημιουργήθηκαν 

δεκατέσσερις υποκατηγορίες για να ενταχθούν οι 367 αναφορές των τεσσάρων μεγάλων 

κατηγοριών.  
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Πίνακας 11: Κατανομή των αναφορών ανά υποκατηγορία 

Υποκατηγορίες Πλήθος 

αναφορών/ 

υποκατηγορία 
Αντιστασιακές δράσεις εναντίον των γερμανικών δυνάμεων 30 

Αυτονομιστικές κινήσεις των σλαβόφωνων το 1944: Το κίνημα του 

Πέιου & Το τάγμα Γκότσε 

32 

Εθνική Αλληλεγγύη 5 

Εθνική Πολιτοφυλακή 31 

ΕΛΑΣ 39 

ΕΠΟΝ 18 

Η Ε.Τ.Α. (Επιμελητεία του Αντάρτη) 7 

Η ΠΕ Φλώρινας 80 

Οι δράσεις των γερμανικών δυνάμεων 16 

Στρατολόγηση ανταρτών 21 

Σχέσεις και συνεργασίες των Γερμανών 15 

Τα αντίποινα 8 

Το Ε.Α.Μ 25 

Το Μακεδονικό Γραφείο 40 

Γενικό Άθροισμα 367 

 

Το διάγραμμα που ακολουθεί στην Εικόνα 2 δείχνει την κατανομή των αναφορών που 

τοποθετήθηκαν στις υποκατηγορίες. όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο ποσοστό αναφορών 

συγκεντρώνει η υποκατηγορία «ΠΕ Φλώρινας» και ακολουθεί το «Μακεδονικό Γραφείο» και ο 

«ΕΛΑΣ». Αμέσως μετά με λίγο μικρότερο ποσοστό εμφανίζονται οι αναφορές της υποκατηγορίας 

«Αυτονομιστικές κινήσεις των σλαβόφωνων το 1944: το κίνημα του Πέιου και το τάγμα Γκότσε». 

Το 8% των αναφορών συγκεντρώνονται στην υποκατηγορία «αντιστασιακές δράσεις εναντίον των 

γερμανικών δυνάμεων» , ενώ το ίδιο συμβαίνει και στην υποκατηγορία «Εθνική Πολιτοφυλακή».  

Με αναφορές που καλύπτουν το 7% του συνόλου εμφανίζεται η υποκατηγορία του «ΕΑΜ» και με 

1% λιγότερο η «στρατολόγηση ανταρτών» και αμέσως μετά η «ΕΠΟΝ». Οι υποκατηγορίες με τα 

μικρότερα ποσοστά αναφορών αναφέρονται στις «σχέσεις και συνεργασίες των Γερμανών», στις 

«δράσεις των γερμανικών δυνάμεων», τα «Αντίποινα», την «Επιμελητεία του Αντάρτη» και την 

«Εθνική Αλληλεγγύη». 

Η διαδικασία της ανάλυσης και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την κατηγοριοποίηση των 

θεμάτων θα αναλυθούν και θα περιγραφούν παρακάτω με όσο το δυνατόν περισσότερες 

λεπτομέρειες  έτσι ώστε η περιγραφή να γίνει τόσο αναλυτική ώστε να αντικατοπτρίσει πιστότερα 

τα δεδομένα της έρευνας  και να εξασφαλιστεί η εγκυρότητά της. 

Εικόνα 3 



Τάσσου Μαρία 
Ο Νομός της Φλώρινας την περίοδο της Κατοχής: η περίπτωση των ΑΣΚΙ 

47 

 

 

 

2.5. Θεματικές κατηγορίες 
Η πρώτη κατηγορία αφορά την «οργάνωση του ΚΚΕ/ ΕΛΑΣ» και χωρίζεται σε εφτά υποκατηγορίες, 

όπως φαίνονται παρακάτω. 

Πίνακας 12: Η κατανομή των αναφορών στις υποκατηγορίες  

της κατηγορίας «Η Οργάνωση του ΚΚΕ/ΕΛΑΣ» 

Η Οργάνωση του 

ΚΚΕ/ΕΛΑΣ 

Πλήθος αναφορών σε 

κάθε υποκατηγορία 

Εθνική Αλληλεγγύη 5 

ΕΛΑΣ 39 

ΕΠΟΝ 18 

Η ΠΕ Φλώρινας 80 

Στρατολόγηση 

ανταρτών 
21 

Το Ε.Α.Μ 25 

Το Μακεδονικό 40 
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Γραφείο 

Γενικό Άθροισμα 228 

 

 

Εικόνα 4 

Η κατηγορία αυτή συγκεντρώνει το 48% των συνολικών αναφορών που κωδικοποιήθηκαν, δηλαδή 

περιλαμβάνει 228 αναφορές. Η πρώτη υποκατηγορία αποτελεί το Μακεδονικό Γραφείο και 

περιλαμβάνει το 18% των αναφορών (40 αναφορές). Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται σε θέματα 

σχετικά με τις δραστηριότητες του Μακεδονικού Γραφείου του ΚΚΕ, θέματα επικοινωνίας και 

σχέσεων μεταξύ των διαφόρων περιφερειακών οργανώσεων του ΚΚΕ,  αλλά και μεταξύ των 

οργανώσεων και της κεντρικής επιτροπής του. Ακόμη, μέσα από τις αναφορές που ανήκουν σε αυτή 

την υποκατηγορία προκύπτουν και ζητήματα που αντανακλούν την πολιτική γραμμή του ΚΚΕ 

εκείνη την περίοδο. Η δεύτερη υποκατηγορία περιλαμβάνει τις αναφορές που σχετίζονται με τις 

δράσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Φλώρινας
143

, συγκεντρώνει το 35% των αναφορών της 

κατηγορίας (80 αναφορές) και αναφέρεται στις συνεδριάσεις, τα συλλαλητήρια που οργανώνονταν 

και διεξάγονταν στην περιοχή της Φλώρινας, τα επαρχιακά συμβούλια που πραγματοποιήθηκαν και 

τις αποφάσεις τους, συνδικαλιστικά θέματα, την Σχολή Εκπαίδευσης Στελεχών και τις επαφές της 

ΠΕ Φλώρινας με τις αρχές, τις κατοχικές δυνάμεις και άλλες οργανώσεις. Επιπλέον, εδώ 

                                                           
143

 Στο εξής ΠΕ Φλώρινας 
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περιλαμβάνονται τα θέματα των ατόμων που λειτουργούσαν ως σύνδεσμοι της ΠΕ Φλώρινας 

μεταφέροντας πληροφορίες και μηνύματα, οικονομικά ζητήματα της ΠΕ της περιοχής, ενώ αρκετά 

είναι και τα θέματα διαφωνιών στο εσωτερικό της ΠΕ. Στην κατηγορία της οργάνωσης του 

ΚΚΕ/ΕΛΑΣ τοποθετείται η υποκατηγορία που περιλαμβάνει αναφορές στον ΕΛΑΣ, την οργάνωσή 

του, τα τμήματά του που δρούσαν στην περιοχή της Φλώρινας και τα θέματα που τον 

απασχολούσαν. Πιο συγκεκριμένα, στην αναφερόμενη υποκατηγορία εντάσσονται οι αναφορές στο 

28
ο
 Σύνταγμα του ΕΛΑΣ, τον εφεδρικό ΕΛΑΣ, την εξασφάλιση οπλισμού και προμηθειών για τα 

στρατιωτικά τμήματα του 28
ου

 Συντάγματος και τη στρατολόγηση ανταρτών. Πιο συγκεκριμένα, 

υπάρχουν αναφορές γενικά για τη στρατολόγηση των ανταρτών που εκφράζονται με νούμερα 

στρατολογημένων ατόμων από την ΠΕ Φλώρινας ανά ημερομηνία , ακολουθούν αναφορές που 

τονίζουν τον τρόπο και τις προϋποθέσεις επιλογής  των ατόμων προς στρατολόγηση, τις σχέσεις 

μεταξύ της σύνθεσης του πληθυσμού και της διαδικασίας της στρατολόγησης, τις ποσοτικές 

παραμέτρους που έθετε το Μακεδονικό Γραφείο για την στρατολόγηση από κάθε ΠΕ. Τέλος, η 

προπαγάνδα των διαφόρων πλευρών σχετικά με το θέμα της στρατολόγησης από τον ΕΛΑΣ 

αποτελεί ένα από τα θέματα των αναφορών που κατηγοριοποιούνται εδώ. Η υποκατηγορία του 

ΕΛΑΣ δεσμεύει το 17% των συνολικών αναφορών αυτής της κατηγορίας και περιλαμβάνει 39 

αναφορές. Το ΕΑΜ, η ΕΠΟΝ και η Εθνική Αλληλεγγύη και η στρατολόγηση ανταρτών είναι οι 

τέσσερις τελευταίες υποκατηγορίες που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία και περιλαμβάνουν 

μικρότερο ποσοστό αναφορών, όπως φαίνεται και στον πίνακα ή το διάγραμμα παραπάνω.  

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις αναφορές που βρέθηκαν στο μελετώμενο αρχειακό υλικό 

που αφορούν στον Τύπο και τις προκηρύξεις που κυκλοφορούσαν στην περιοχή της Φλώρινας την 

μελετώμενη περίοδο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το 4% των συνολικών αναφορών, 

δηλαδή συνολικά 22 αναφορές. 

Ακολουθεί η τρίτη κατηγορία, η οποία παραθέτει όσες αναφορές βρέθηκαν να αφορούν την 

οργάνωση του ΣΝΟΦ (Σλαβομακεδονικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου)
144

, τις δράσεις του 

και τη συγχώνευσή του με τον ΕΛΑΣ. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει το 5% των 

αναφορών.  

Τα θέματα των σλαβόφωνων που συναντώνται αποτελούν το κύριο θέμα της επόμενης κατηγορίας, 

της τέταρτης. Στην τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνεται η υποκατηγορία που αναφέρεται στις 

αυτονομιστικές κινήσεις των σλαβόφωνων κατά τη διάρκεια του 1944. Σε αυτή την υποκατηγορία 

ταξινομήθηκαν όλες οι αναφορές που σχετίζονται με την περίπτωση του Ναούμ Πέιου και του 

τάγματος του Γκότσε. Οι αναφορές που εντάχθηκαν στην τέταρτη κατηγορία είναι 32 και αποτελούν 

το 7%. 

                                                           
144

 Στα σλαβικά αναφέρεται ως Славјаномакедонски Народно Ослободителен Фронт, από όπου 
προκύπτει η συντομογραφία СНОФ, στο εξής θα αναφέρεται ως ΣΝΟΦ 
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Στην πέμπτη κατηγορία έχουν συγκεντρωθεί όλες οι αναφορές που παρουσιάζουν τις σχέσεις του 

ΚΚΕ με τους γιουγκοσλάβους παρτιζάνους κατά τη διάρκεια του 1943-1944 και πιο συγκεκριμένα 

όσες αναφορές εντοπίστηκαν στην έκταση του αρχειακού υλικού. Οι αναφορές που εντοπίστηκαν 

ήταν 13 και αποτελούν το 3% του συνόλου των αναφορών. 

Ακολουθεί η έκτη κατηγορία όπου έχουν συγκεντρωθεί οι αναφορές στην ΠΕΕΑ (Πολιτική 

Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης) και συγκεντρώνει συνολικά το 8% των αναφορών, δηλαδή 38 

αναφορές. Η κατηγορία της ΠΕΕΑ περιλαμβάνει δύο επιμέρους υποκατηγορίες, την υποκατηγορία 

που αφορά την Επιμελητεία του Αντάρτη και την Εθνική Πολιτοφυλακή όπου περιλαμβάνονται 

αναφορές με θέμα τον εξοπλισμό της ΕΠ, τις δράσεις της και τις διάφορες λιποταξίες από αυτήν. Η 

«Επιμελητεία του Αντάρτη» περιλαμβάνει τις λιγότερες αναφορές, μόλις 7, ενώ η «εθνική 

Πολιτοφυλακή» 31. 

Πίνακας 13: η κατανομή των αναφορών στην κατηγορία «ΠΕΕΑ» 

Κατηγορία ΠΕΕΑ Πλήθος αναφορών/ 

υποκατηγορία 

Εθνική Πολιτοφυλακή 31 

Η Ε.Τ.Α. (Επιμελητεία του Αντάρτη) 7 

Γενικό Άθροισμα 38 

 

 

 

Εικόνα 5 
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Η έβδομη κατηγορία ασχολείται με τις αναφορές στις άλλες αντιστασιακές οργανώσεις και πιο 

συγκεκριμένα εστιάζεται σε αυτές για την οργάνωση ΠΑΟ, όπου συγκεντρώνεται το 3% των 

συνολικών αναφορών, δηλαδή 15 αναφορές. 

Στην επόμενη κατηγορία εντάσσονται οι αναφορές που σχετίζονται με τις γερμανικές δυνάμεις 

κατοχής. Η κατηγορία «Οι Γερμανοί» αποτελείται από 69 αναφορές, δηλαδή καταλαμβάνει το 

14% του συνόλου των αναφορών που κωδικοποιήθηκαν. Ακόμη χωρίζεται σε τέσσερις 

υποκατηγορίες, όπως φαίνεται στον Πίνακα και το διάγραμμα παρακάτω. Οι αναφορές αυτές 

αφορούν κυρίως τις γερμανικές δράσεις, τα αντίποινα, τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, τις 

σχέσεις των γερμανικών δυνάμεων με τις άλλες κατοχικές δυνάμεις, τα φαινόμενα συνεργασίας 

με τους Γερμανούς και τέλος τις αντιστασιακές δράσεις εναντίον των γερμανικών δυνάμεων. 

Έτσι, στη συγκεκριμένη κατηγορία υπάρχουν οι υποκατηγορίες που επικεντρώνονται στις 

δράσεις των γερμανικών δυνάμεων με 16 αναφορές (23%), τα αντίποινα με 8 αναφορές (12%), 

τις σχέσεις και τις συνεργασίες των Γερμανών με 15 αναφορές (22%) και τέλος τις 

αντιστασιακές δράσεις εναντίον των γερμανικών δυνάμεων με 30 αναφορές (43%). 

   Πίνακας 14: Κατανομή των αναφορών σε υποκατηγορίες για την κατηγορία «Γερμανοί» 

Κατηγορία «Οι Γερμανοί» 

Πλήθος  

αναφορών/ 

υποκατηγορία 

Αντιστασιακές δράσεις εναντίον των γερμανικών 

δυνάμεων 
30 

Οι δράσεις των γερμανικών δυνάμεων 16 

Σχέσεις και συνεργασίες των Γερμανών 15 

Τα αντίποινα 8 

Γενικό Άθροισμα 69 
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Εικόνα 6 

Εν συνεχεία, η ένατη κατηγορία, που συγκεντρώνει 37 αναφορές (8%), αφορά τις αναφορές στις 

βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής. Πιο αναλυτικά, τις σχέσεις των βουλγαρικών δυνάμεων με το 

τάγμα του Γκότσε, τον εξοπλισμό των χωριών της περιοχής από τις βουλγαρικές δυνάμεις, τη 

δράση του Κάλτσεφ, τις συνεργασίες με τις δυνάμεις αυτές και τις σχέσεις της ΠΕ Φλώρινας 

μαζί τους. 

Η δέκατη κατηγορία αναφέρεται στους Άγγλους, στις επαφές τους με την οργάνωση της ΠΑΟ, 

με τον ΕΛΑΣ, την ΠΕ Φλώρινας, ορισμένες δράσεις του Έβανς και τις αγγλικές επεμβάσεις στα 

θέματα του οπλισμού των στρατιωτών του ΕΛΑΣ. Αυτή η τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει 7 

αναφορές, δηλαδή το 1% του συνόλου των αναφορών. 

 

1. Οργάνωση ΚΚΕ/ΕΛΑΣ 

Στη θεματική κατηγορία  «Η οργάνωση του ΚΚΕ/ΕΛΑΣ» περιλαμβάνονται 225 αναφορές, οι 

οποίες σχετίζονται με την οργάνωση του ΚΚΕ, τα κομματικά όργανά του, τις περιφερειακές 

οργανώσεις και τη μεταξύ τους  επικοινωνία, την στρατιωτική οργάνωση, τον ΕΛΑΣ, θέματα 

των μελών του ΚΚΕ, οργανωτικές καταστάσεις καθώς και άλλα σχετικά θέματα, όπως 

αναλύονται παρακάτω. 

1.1. Το Μακεδονικό Γραφείο 

Το Μακεδονικό Γραφείο του ΚΚΕ ιδρύθηκε το 1935 και μέχρι το Νοέμβριο του 1943 είχε 

μετονομαστεί σε Περιφερειακή Επιτροπή Μακεδονίας του ΚΚΕ
145

. 

Η πρώτη υποκατηγορία περιλαμβάνει τις αναφορές που σχετίζονται με το Μακεδονικό 

Γραφείο του ΚΚΕ.  Το πλήθος των αναφορών αυτών είναι 40 και όπως μαρτυρεί το 

αρχειακό υλικό που μελετήθηκε, το Μακεδονικό Γραφείο αποτελεί τον παραλήπτη μεγάλου 

αριθμού σημειωμάτων, επιστολών, οργανωτικών καταστάσεων και εκθέσεων δράσης που 

αποστέλλονται από την ΠΕ Φλώρινας, Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς  με σκοπό την 

εξασφάλιση ενός είδους ενημέρωσης προς αυτό για την κατάσταση που επικρατούσε στις 

περιοχές δράσης τους. 

Οι αναφορές στη συγκεκριμένη κατηγορία αφορούν αποκλειστικά το Μακεδονικό Γραφείο 

ως παραλήπτη σημειωμάτων, επιστολών, κλπ από τις προαναφερθείσες ΠΕ και δεν 

υπάρχουν αναφορές που να σχετίζονται με τις απαντήσεις του Μακεδονικού Γραφείου προς 

αυτές, με τη δράση του Μακεδονικού Γραφείου ή κάτι παρόμοιο, καθώς το αρχείο που 
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μελετήθηκε αφορά αποκλειστικά τις ΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας και τις δικές τους 

δράσεις, οπότε και οι αναφορές στο Μακεδονικό Γραφείο φαίνονται υπό αυτό το πρίσμα. 

Τα θέματα για τα οποία παίρνει πληροφορίες το Μακεδονικό Γραφείο είναι κυρίως 

επικοινωνιακά ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις και την επικοινωνία μεταξύ των 

διαφόρων περιφερειακών οργανώσεων της περιοχής.  Επομένως, αναφορές που σχετίζονται 

με την επικοινωνία των περιφερειακών οργανώσεων με την κεντρική οργάνωση, μέσω του 

Μακεδονικού Γραφείου, η πολιτική γραμμή του ΚΚΕ που μεταδίδονταν στις ΠΕ μέσω του 

Μακεδονικού Γραφείου εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. 

Ακόμη, επιλέχθηκε να ενταχθούν κάτω από την κατηγορία αυτή και τα θέματα που 

αφορούν την επικοινωνία μεταξύ των περιφερειακών οργανώσεων , ακόμα κι αν δεν 

υπάρχει σαφής αναφορά στο Μακεδονικό Γραφείο σαν όρο, γιατί οι περιφερειακές 

οργανώσεις αυτές ανήκουν στον έλεγχο του Μακεδονικού Γραφείου του ΚΚΕ. 

Όσο αφορά στην οργάνωση του Μακεδονικού Γραφείου υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά 

σε οργανωτική κατάσταση που αποστέλλεται στο Μακεδονικό Γραφείο και αναφέρεται 

συγκεκριμένα στην εικόνα που παρουσίαζαν οι ΠΕ της περιοχής τον Οκτώβρη του 1943. 

Παρακάτω φαίνεται στον πίνακα η εικόνα αυτή
146
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1 Κοζάνης 6 238 

2 Φλώρινας 7 - 

3 Καστοριάς 20 - 

4 
Βόιου- 

Σιάτιστας 
23 322 

5 Γρεβενών 25 246 

 Σύνολο 81 806 
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Οι περιφερειακές οργανώσεις του Μακεδονικού Γραφείου ήταν  πέντε, της Κοζάνης, της 

Φλώρινας, της Καστοριάς, της περιοχής Βοΐου-Σιάτιστας και των  Γρεβενών
147

. Η ίδια 

οργανωτική κατάσταση παρουσιάζει τις αχτίδες που περιλάμβανε κάθε ΠΕ, αναφέροντας 

ότι συνολικά υπήρχαν ογδονταμία αχτίδες στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας από τις 

οποίες η Κοζάνη διέθετε τις έξι αχτίδες, η Φλώρινα εφτά, η Καστοριά είκοσι, η περιοχή 

Βοΐου- Σιάτιστας εικοσιτρείς και τα Γρεβενά είκοσιπέντε.
148

 

Η ίδια κατάσταση δίνει επιπλέον στοιχεία για τις περιφερειακές οργανώσεις του 

Μακεδονικού Γραφείου, όπως φαίνεται παρακάτω
149
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1 Κοζάνης 2136 228 - 1119 73 

2 Φλώρινας 1110 - - - - 

3 Καστοριάς 3500 1500 - - - 

4 
Βόιου- 

Σιάτιστας 
3011 845 1029 1586 97 

5 Γρεβενών 3793 1296 629 2298 422 

 Σύνολο 13550 3799 1658 4993 582 

 

Όπως φαίνεται παραπάνω, τα στοιχεία που παρουσίαζαν ενδιαφέρον για το Μακεδονικό 

Γραφείο και έστειλαν οι περιφερειακές οργανώσεις ήταν ο αριθμός των μελών του ΚΚΕ 

ανά ΠΕ, ο αριθμός των γυναικών ανάμεσα στα μέλη του ΚΚΕ κάθε ΠΕ, η ιδιότητα των 

μελών του ΚΚΕ (εργάτες, αγρότες, υπάλληλοι, διανοούμενοι, επαγγελματίες). 

Πιο αναλυτικά, η ΠΕ Κοζάνης έχει 2.136 μέλη στο ΚΚΕ, από τα οποία τα 228 είναι 

γυναίκες και 1908 άντρες. Από τα μέλη αυτά τα περισσότερα είναι αγρότες και τα υπόλοιπα 

επαγγελματίες, υπάλληλοι και διανοούμενοι. Στην ΠΕ Φλώρινας υπάρχουν 1.110 μέλη στο 

ΚΚΕ, ενώ δεν δίνονται παραπάνω πληροφορίες για αυτά.  Στην περιφέρεια της Καστοριάς 

υπάρχουν 3.500 μέλη στο ΚΚΕ, 1.500 από αυτά είναι γυναίκες και 2.000 άντρες. Στην 
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περιοχή του Βοϊου-Σιάτιστας υπάρχουν 3.011 άτομα εγγεγραμμένα στο ΚΚΕ από τα οποία 

τα 845 είναι γυναίκες και τα 2.166 άντρες. Ακόμη, από αυτά τα μέλη τα περίπου 1.500 είναι 

αγρότες, ενώ περίπου 1.000 εργάτες και κοντά στα 100 επαγγελματίες, υπάλληλοι και 

διανοούμενοι. Τέλος, στην περιοχή των Γρεβενών υπάρχουν τα περισσότερα εγγεγραμμένα 

μέλη στο ΚΚΕ σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας. Πιο αναλυτικά, 

υπάρχουν 3.793 μέλη από τα οποία το ένα τρίτο περίπου είναι γυναίκες, τα περισσότερα 

ασχολούνται με αγροτικές εργασίες, ενώ λιγότερα είναι εργάτες και λιγότερα από 500 

άτομα είναι επαγγελματίες, Υπάλληλοι και Διανοούμενοι. 

Επιπλέον στοιχεία δίνονται από το ίδιο έγγραφο για αυτές τις ΠΕ σχετικά με τις 

οργανώσεις του ΚΚΕ και τα μέλη τους
150
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1 Κοζάνης 236 4.006 109 1.085 52 145 36 

2 Φλώρινας 35 1.000 5 100 5 43 40 

3 Καστοριάς - 5.000 - 2.000 - - 12 

4 
Βόιου- 

Σιάτιστας 
303 3.576 149 1.628 121 184 - 

5 Γρεβενών 433 5.276 - 1.470 63 126 - 

 Σύνολο 1.007 18.858 263 6.283 241 498 88 

 

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πίνακα που στάλθηκε στο Μακεδονικό Γραφείο το 1943 στις 

ΠΕ που ελέγχονται από το Μακεδονικό Γραφείο υπάρχουν 1.007 ομάδες του ΕΑΜ που 

μετρούν 18.858 μέλη. Στα Γρεβενά υπάρχουν τα περισσότερα μέλη στο ΕΑΜ και οι 

περισσότερες ομάδες του. Στην Κοζάνη υπάρχουν 246 ομάδες και συνολικά πάνω από 

4.000 μέλη. Στην Φλώρινα υπάρχουν οι λιγότερες ομάδες του ΕΑΜ, μόλις 35 με 1.000 

μέλη, ενώ η Καστοριά διαθέτει 5.000 μέλη στο ΕΑΜ και τέλος στο Βόιο και τη Σιάτιστα οι 

303 ομάδες που υπάρχουν μετρούν στο εσωτερικό τους 3.576 μέλη. 

Ο εφεδρικός ΕΛΑΣ διαθέτει επίσης ομάδες στις συγκεκριμένες περιοχές. Συνολικά 

υπάρχουν 263 ομάδες του εφεδρικού ΕΛΑΣ, από τις οποίες 149 στην περιοχή Βοϊου- 
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Σιάτιστας, 109 στην Κοζάνη και 5 στη Φλώρινα. Μέλη του εφεδρικού ΕΛΑΣ υπάρχουν και 

στις πέντε περιφερειακές οργανώσεις, τα περισσότερα όμως βρίσκονται στην Καστοριά , 

στο Βόιο-Σιάτιστα, στα Γρεβενά και αμέσως μετά στην Κοζάνη και τέλος τα λιγότερα μέλη 

στη Φλώρινα. 

Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες καταγραφές συνολικά υπήρχαν τον Οκτώβριο του 1943 241 

ομάδες της Εθνικής Αλληλεγγύης, από αυτές οι περισσότερες βρίσκονταν στο Βόιο- 

Σιάτιστα και οι λιγότερες στη Φλώρινα.  

Επίσης, υπήρχαν σχεδόν 500 ομάδες της ΕΠΟΝ. Οι περισσότερες συγκεντρώνονταν στην 

περιοχή του Βοϊου- Σιάτιστας, αμέσως μετά στην Κοζάνη και τα Γρεβενά και οι λιγότερες 

στη Φλώρινα. 

Τέλος, πληροφορίες του πίνακα δείχνουν ότι υπήρχαν συνολικά και 88 επαγγελματικά 

στελέχη.  

Η κατάσταση της οργάνωσης των ΠΕ του Μακεδονικού Γραφείου φαίνεται ότι δεν άλλαξε 

σημαντικά συγκριτικά με τα στοιχεία που δίνονται στο Μακεδονικό Γραφείο το Νοέμβριο 

του 1943
151
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1 Κοζάνης 4 

2 Φλώρινας 7 

3 Καστοριάς 20 

4 Βόιου- Σιάτιστας 21 

5 Γρεβενών 24 

 Σύνολο 76 

 

Όπως φαίνεται, παρουσιάζεται μια μειωτική τάση καθώς ο αριθμός των αχτίδων στις τρεις 

από τις πέντε ΠΕ παρουσιάζει μείωση. Στην ΠΕ Κοζάνης μειώθηκαν 2 αχτίδες, στην ΠΕ 

Βοϊου- Σιάτιστας ο αχτίδες έγιναν  21 καθώς ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 2, ενώ στα 
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Γρεβενά οι αχτίδες είναι μία λιγότερη συγκριτικά με αυτές που υπήρχαν έναν μήνα 

νωρίτερα.   
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1 Κοζάνης 2016 334 - 1701 66 

2 Φλώρινας 1891 277 280 1273 61 

3 Καστοριάς 4700 1800 - - - 

4 
Βόιου- 

Σιάτιστας 
3500 1048 1021 590 84 

5 Γρεβενών 3792 1298 238 2680 252 

 Σύνολο 15899 3799 1658 6252 463 

 

Στον παραπάνω πίνακα, όπως προέκυψε από τη συγκεκριμένη οργανωτική κατάσταση του 

Νοεμβρίου 1943, ο συνολικός αριθμός των μελών του ΚΚΕ αυξήθηκε και από 13.550 που 

ήταν τον Οκτώβριο του 1943 έφτασε στα 15.899 μέλη.  

Ο αριθμός των γυναικών που είναι μέλη του ΚΚΕ σε κάθε ΠΕ έχει επίσης μεταβληθεί 

παρουσιάζοντας αύξηση σε όλες τις ΠΕ με αποτέλεσμα συνολικά να αυξηθεί σχεδόν κατά 

2.000 και να φτάσει τις 5.757 γυναίκες. 

Αντιστοίχως αυξήθηκε και ο αριθμός των αγροτών που γράφτηκαν ως μέλη του ΚΚΕ, σε 

αντίθεση με τον αριθμό των εργατών που μειώθηκε ελαφρώς, όπως και η κατηγορία των 

επαγγελματιών, των υπαλλήλων και των διανοούμενων.
152

 

 Όσο αφορά τις οργανώσεις του ΚΚΕ και τα μέλη τους η συγκεκριμένη κατάσταση δίνει 

ακόμα κάποια στοιχεία
153

 όπως φαίνεται παρακάτω: 
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1 Κοζάνης - 19.684 - 1.276 50 532 - 3.315 36 

2 Φλώρινας - 516 - 310 - 149 - 1.500 44 

3 Καστοριάς - 5.000 - 2.000 - 7.000 - 4.500 60 

4 
Βόιου- 

Σιάτιστας 
148 3.168 120 1.981 89 3.751 134 2.283 - 

5 Γρεβενών - 5.144 - 1.476 - 730 - 2.052 - 

 Σύνολο 148 33.512 120 6.984 139 12.162 134 13.650 140 

 

Φαίνεται ότι οι ομάδες του ΕΑΜ από τον Οκτώβριο μέχρι το Νοέμβριο του 1943 

μειώθηκαν, αντίθετα τα μέλη του σχεδόν διπλασιάστηκαν. Ίσως αυτή η αλλαγή να αποτελεί 

μία ένδειξη της συσπείρωσης του ΕΑΜ στην περιοχή. Επιπλέον, δίνονται πληροφορίες για 

τον ΕΛΑΣ που διαθέτει καταγεγραμμένες ομάδες στην ΠΕ Βοΐου- Σιάτιστας και τα μέλη 

του φτάνουν συνολικά στις πέντε περιφερειακές οργανώσεις τα 6984. Ακόμη, οι ομάδες της 

Εθνικής Αλληλεγγύης είναι 139 συνολικά, από τις οποίες οι 50 ανήκουν στην ΠΕ Κοζάνης 

και οι 89 στην ΠΕ Βοΐου- Σιάτιστας. Τα μέλη της Εθνικής Αλληλεγγύης τον Νοέμβριο του 

΄43 ήταν συνολικά 12.162 με περισσότερα στην ΠΕ Καστοριάς και αμέσως μετά στην ΠΕ 

Βοΐου- Σιάτιστας.  

Η ΕΠΟΝ στις ΠΕ του Μακεδονικού Γραφείου έχει 134 ομάδες και τα μέλη της είναι 

13.650. Από αυτά τα περισσότερα ανήκουν στην ΠΕ Καστοριάς, Περίπου 3000 μέλη έχει η 

ΕΠΟΝ στην ΠΕ Κοζάνης, οι περιφερειακές οργανώσεις των Γρεβενών και της περιοχής 

Βοϊου- Σιάτιστας έχουν από περίπου 2000 μέλη στην ΕΠΟΝ, ενώ η Φλώρινα φτάνει τα 

1500 μέλη. 

Τέλος, τα επαγγελματικά στελέχη αυξήθηκαν κατά 50% περίπου και έφτασαν τα 140.
154

 

Άλλη μία αναφορά στο Μακεδονικό Γραφείο αφορά ένα σημείωμα που στάλθηκε το 1944 

και έχει ως κυριότερο θέμα του τη μεταφορά της έδρας του Μακεδονικού Γραφείου.  Στο 

σημείωμα αυτό υπογραμμίζεται ότι το Μακεδονικό Γραφείο αποφάσισε να μεταφέρει την 
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έδρα του στην «ελεύθερη περιοχή της Μακεδονίας»

155
 και πιο συγκεκριμένα στην έδρα της 

9
ης

 Μεραρχίας. 
156

 Στο ίδιο σημείωμα αναλύεται ο λόγος της μεταφοράς της έδρας και οι 

σκέψεις που οδήγησαν στην τελική απόφαση της μεταφοράς της. Σύμφωνα με τις αναφορές 

αυτές για την επιλογή της τοποθεσίας της νέας έδρας αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα η 

απόσταση από τη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχε έντονη δραστηριότητα της οργάνωσης του 

ΚΚΕ, η οποία χρειαζόταν άμεση και συνεχή επίβλεψη, αλλά και από τις άλλες περιοχές 

όπου χρειαζόταν έλεγχος της δράσης των περιφερειακών οργανώσεων.  Όλες αυτές οι 

αποφάσεις για  την επιλογή της νέας έδρας φαίνονται ξεκάθαρα στο σημείωμα που 

στέλνεται από το Μακεδονικό Γραφείο προς το Πολιτικό Γραφείο του ΚΚΕ μέσα στο 

1944: 

«Με απόφαση του Μ.Γ. και ύστερα από την δική σας ειδοποίηση αποφασίσαμε να 

μεταφέρουμε την έδρα του Μ.Γ. στην ελεύθερη περιοχή της Μακεδονίας, όπου βρίσκομαι 

εδώ και 12 μέρες. Αρχικά οι σκέψεις μας ήταν  να δώσουμε τέτοια σύνθεση στο Μ.Γ. ώστε 

να μπορούμε και την δουλιά μας της Θεσσαλονίκης να κάνουμε και της Ανατολικής 

Μακεδονίας.»
157 

Στο ίδιο σημείωμα αναλύονται οι προϋποθέσεις που έθεσε το Μακεδονικό Γραφείο πριν 

καταλήξει στην οριστική επιλογή της νέας έδρας του: 

«Για την καλύτερη αντιμετώπιση της καθοδήγησης χρειάζεται να βρίσκεται κοντά στο Π.Γ. 

και να επικοινωνούμε με ασύρματο. Να βρισκόμαστε κοντά στην ομάδα Μεραρχιών. Να 

μπορούμε να πιάσουμε καλλίτερα όλες τις οργανώσεις ή τις περισσότερες οργανώσεις. 

Στην έδρα της 10ης Μεραρχίας, όπου βρίσκεται σήμερα και η έδρα της Ομάδας Μεραρχιών 

είναι δύσκολο να έχουμε την έδρα του ΜΓ[…] Για την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ μας 

θα χρησιμοποιήσουμε τον ασύρματο της 9ης και 10ης. […] Για την εξασφάλιση της 

επικοινωνίας μας με τις οργανώσεις διαθέτουμε 1) το τηλεφωνικό δίκτυο Δ.Μ.2)Τον 

ασύρματο, που έφερε μαζί του ο Ανδρέας Σαμαρ. που εκτός των επαφών με τα τμήματα της 

10ης μπορεί να εξασφαλίσει την επικοινωνία μας με τις οργανώσεις Έδεσσας- Βέρροιας-

Γιαννιτσών κλπ. 3)Τον ασύρματο της Δ.Μ. 4)Τον ασύρματο Α.Μ. που ακόμα δεν 

λειτούργησε. Αν μπορείτε είναι απόλυτος ανάγκη να μας εξασφαλίσετε έναν ασύρματο για 

να επικοινωνούμε με την Θεσσαλονίκη, οπότε λύνεται το ζήτημα της τηλεγραφικής μας 
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επαφής, εκτός της επαφής με συνδέσμους και της ζωντανής επαφής με τους ινστρούκτορές 

μας».
158

 

Φαίνεται ότι έντονη επιδίωξη των ηγετικών στελεχών του Μακεδονικού Γραφείου με την 

επιλογή της τοποθεσίας ήταν η μεγαλύτερη ασφάλεια των στελεχών και της δουλειάς τους 

και παράλληλα η ευκολότερη αναδιοργάνωση της δραστηριότητάς τους σε όλες τις 

περιοχές ελέγχου του Γραφείου. Για το λόγο αυτό συνυπολογίστηκε και η εξασφάλιση  

μέσου επικοινωνίας  ανάμεσα στη νέα έδρα και το Πολιτικό Γραφείο.  

Στη θεματική ενότητα που αφορά το Μακεδονικό Γραφείο κατηγοριοποιήθηκαν και μία 

σειρά επιμέρους θεματικές ενότητες που σχετίζονται με αυτό άμεσα ή έμμεσα και δεν ήταν 

δυνατόν να τοποθετηθούν σε ξεχωριστή κατηγορία λόγω της μικρής συχνότητας που 

συναντώνται στο μελετώμενο αρχειακό υλικό. 

1.1.1. Επικοινωνία και σχέσεις μεταξύ των περιφερειακών οργανώσεων και 

την Κεντρική Οργάνωση 

Οι αναφορές στην επικοινωνία μεταξύ των περιφερειακών οργανώσεων του ΚΚΕ που 

βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του Μακεδονικού Γραφείου εντάσσονται στην ενότητα 

αυτή και είναι αρκετές. 

Υπήρξαν πολλές επιστολές και σημειώματα που αντάλλασσαν οι περιφερειακές 

οργανώσεις μεταξύ τους και φανερώνουν στοιχεία για την επικοινωνία μεταξύ τους, 

τις σχέσεις που είχαν οι περιφερειακές οργανώσεις και τα θέματα που τους 

απασχολούσαν την συγκεκριμένη περίοδο. 

Συχνά στα σημειώματα που ανταλλάσσονταν μεταξύ τους ενημέρωνε η μία οργάνωση 

την άλλη για την καθημερινή δράση της, αλλά και την σχέση τους με το Μακεδονικό 

Γραφείο. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα τέτοιου είδους επικοινωνίας μπορεί να φανεί 

μέσα από το παρακάτω απόσπασμα: 

«Εκλογές. Η δουλειά προχωρεί καλά στις ελεύθερες περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη σε 

γράμμα τους της 10-4 μας γράφουν τα εξής: 1) Βγήκαν προκηρύξεις απόλες τις 

εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις. 2)Βγήκε σε πολλές χιλιάδες το γράμμα του 

βουλευτή Καραμαούνα από την καθοδήγηση  μέχρι τη βάση. 3)Γίναν πολλές 

συγκεντρώσεις στα καφενεία, στους δρόμους και έξω από τις περισσότερες εκκλησίες 

                                                           
158

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.19, σημείωμα, Αλέκος προς ΠΓ, ημερομηνία δεν αναγράφεται, σημείωμα, 
Αλέκος προς Πολιτικό Γραφείο ΚΚΕ, ημερομηνία δεν αναγράφεται 



Τάσσου Μαρία 
Ο Νομός της Φλώρινας την περίοδο της Κατοχής: η περίπτωση των ΑΣΚΙ 

61 

 
4)Η διαδήλωση στις 25 Μαρτίου με 25-30000 έγινε κάτω από το σύνθημα της ΠΕΕΑ 

5)οι τοίχοι γέμισαν με συνθήματα».
159

  

 Όμως μέσα από τα περισσότερα σημειώματα φαίνεται ότι οι αποστολείς αναφέρονταν 

και σε προβλήματα που αντιμετώπιζαν,  όπως η έλλειψη επικοινωνίας και 

καθοδήγησης από την Κεντρική Οργάνωση. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και το 

παρακάτω, όπου φαίνεται ότι η επικοινωνία τους δεν ήταν έγκαιρη, πιθανόν και λόγω 

της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατούσε και γίνονταν με δυσκολία η επικοινωνία 

μεταξύ τους λόγω της ανάγκης να γίνονται κρυφά. Έτσι, πολλές φορές η κατάσταση 

αυτή δημιουργούσε κάποιες καθυστερήσεις και οδηγούσε σε προβλήματα: 

«ζήτησε η ΙΧ Μεραρχία από την ΠΕ Φλώρινας δασκάλους να σταλούν ως τις 

24/5/1944, αλλά λόγω προβλημάτων στην έγκαιρη επικοινωνία δεν μπόρεσαν να είναι 

εντός της προθεσμίας»
160

  

«για τους μαθητές έχω στείλει σημειώματα στις οργανώσεις μα καμιά απάντηση δεν 

πήρα ακόμα. […] για στρατολογία ανταρτών έγραψα στην οργάνωση βλέποντας ότι 

αργούν και σήμερα ξαναγράφω»
161

 

Ωστόσο, εκτός των παραπάνω δυσκολιών, αντανακλώνται μέσα από τα σημειώματα 

και για προβλήματα που προέκυπταν λόγω της έλλειψης καθοδήγησης από την 

Κεντρική Οργάνωση και το Μακεδονικό Γραφείο προς τις οργανώσεις των 

περιφερειών, όπως φαίνεται παρακάτω: 

«Μάθε πως πήγα στον Ζαχαρία του Συντάγματος και μου είπε πως συνεννοήθηκε με 

τη Μεραρχία και θα γίνονται οι δουλειές όπως γίνονται με τη διαφορά ότι δεν τον 

καθοδήγησαν και δεν του καθόρισαν από πού θα παίρνει καθοδήγηση.»
162

 

Η έλλειψη καθοδήγησης από την Κεντρική Οργάνωση και το Μακεδονικό Γραφείο 

προς τις περιφερειακές οργανώσεις φαίνεται και στο απόσπασμα που ακολουθεί: 

«Ορισμένοι αντάρτες που είχαν λιποταχτήσει με τον Πέιο μετά την επιστροφή τους 

μετανόησαν και το δείχνουν έμπρακτα. […] αλλά η στάση μας απέναντι στα παιδιά 

αυτά είναι ακόμη αξεκαθάριστη. Τους έχουμε καπετάνιους αλλά ανεπίσημα»
163
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Πέρα από τα ζητήματα αυτά αναφέρονται και προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ 

των περιφερειακών οργανώσεων και του Μακεδονικού Γραφείου. Κάτι τέτοιο συνέβη 

και το 1944 στην ΠΕ Φλώρινας η οποία αναφέρει στο Μακεδονικό Γραφείο ότι: 

«ζήτησε η ΙΧ Μεραρχία από την ΠΕ Φλώρινας δασκάλους να σταλλούν ως τις 

24/5/1944, αλλά λόγω προβλημάτων στην έγκαιρη επικοινωνία δεν μπόρεσαν να είναι 

εντός της προθεσμίας».
164

 Ενώ τον Ιούλιο του 1944 σε ακόμη ένα σημείωμα φαίνεται 

ότι οι δυσκολίες στην επικοινωνία των περιφερειακών οργανώσεων συνεχίζει να 

αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες καθώς αναφέρεται ότι:  

«για τους μαθητές έχω στείλει σημειώματα στις οργανώσεις μα καμιά απάντηση δεν 

πήρα ακόμα. […] για στρατολογία ανταρτών έγραψα στην οργάνωση βλέποντας ότι 

αργούν και σήμερα ξαναγράφω».
165

  

Μπορεί να φαίνεται πως αντιμετώπιζε συχνά δυσκολίες η επικοινωνία μεταξύ των 

οργανώσεων των περιφερειών της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά πολλές φορές όταν η 

επικοινωνία μεταξύ τους τελικά πραγματοποιούνταν δεν έλειπαν και κάποιες 

διαφωνίες μεταξύ τους φανερώνοντας τις αλλαγές στις σχέσεις που διατηρούσαν: 

«Εδώ έχομε πολλούς αξιόμαχους άνδρες που ζητάν κάθε μέρα να καταταχθούν, παιδιά 

μαχητικά και δεν θάταν σωστό να αναβάλουμε την ίδρυση της 11ης Μεραρχίας ακόμα 

περισσότερο (χάσαμε ήδη 4 μήνες) γιατί στρατός δεν μπορεί να δημιουργηθή από την 

μια μέρα στην άλλη. Όταν η Θεσσαλία διαθέτει πολλές χιλιάδες όπλα για να οπλίσει 

τον εφεδρικό ΕΛΑΣ (έτσι μας λένε ότι εχρησιμοποίησαν τα ιταλικά όπλα) νομίζομε 

ότι δεν είναι σωστό εδώ στη Μακεδονία να απογυμνώνουμε τον Εφ. ΕΛΑΣ και από το 

άλλο μέρος να μην είμαστε σε θέση να οργανώσουμε τα πιο απαραίτητα τμήματα, 

όπως η ΧΙ Μεραρχία»
166

 

1.1.1.1. Ανταλλαγές προϊόντων μεταξύ των Περιφερειακών Επιτροπών 

Η επικοινωνία μεταξύ των περιφερειακών οργανώσεων πέρα από τα θέματα που 

αναφέρθηκαν παραπάνω πολλές φορές ασχολείται και με θέματα που αφορούν 

τις ανάγκες των οργανώσεων. Η περίοδος που πραγματοποιούνται οι 

επικοινωνίες μεταξύ των οργανώσεων χαρακτηρίζεται από πολλές ελλείψεις 

λόγω της πολεμικής κατάστασης που επικρατούσε. Αυτές οι ελλείψεις σε αγαθά, 
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όπως τρόφιμα, γραφική ύλη, αγαθά πρώτης ανάγκης και άλλα, έπλητταν συχνά 

τις οργανώσεις και τα μέλη τους ή και γενικότερα την περιοχή δράσης τους. Το 

πρόβλημα των ελλείψεων σε αγαθά είναι ένα πολύ συχνό θέμα και μετρώνται 

πολλές αναφορές σε αυτό. Οι οργανώσεις στην μεταξύ τους επικοινωνία ρωτούν 

η μία την άλλη για τη διαθεσιμότητα αγαθών και κάνουν ανταλλαγές μεταξύ 

τους έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους και να βοηθά η μία οργάνωση 

την άλλη. Οι ανταλλαγές προϊόντων και αγαθών μεταξύ των οργανώσεων 

αφορούν τρόφιμα, τσιγάρα, γραφική ύλη, υλικά που χρειάζονταν στα μέλη των 

οργανώσεων ή στους στρατιώτες που διέθεταν τα τμήματα που βρίσκονταν στις 

εκάστοτε περιφέρειες, όπως ύφασμα για ένδυση, υποδήματα, οπλισμό, 

πυρομαχικά, κ.α.  

Ενδεικτικά, παρατίθεται μία αναφορά στην οποία φαίνεται ότι υπήρχαν ανάγκες 

για τρόφιμα: 

«τρόφιμα είναι δύσκολο προς το παρόν να ρθουν από τα Πιέρια από έλλειψη 

μεταφορικών μέσων […] Πρέπει να πάρουμε όλα τα μέτρα απόκρυψης 

τροφίμων, υλικών που να εξασφαλίζουν σε περίπτωση εκκαθαριστικής 

ενέργειας. Να καθοριστεί από τώρα το σχέδιο σύμπτυξης και αποσυγκέντρωσης. 

Δεν νομίζω πως πρέπει σε περίπτωση μεγάλης πίεσης να φύγουμε από τη 

Μακεδονική Πίνδο»
167

. 

Αλλά κάποιες άλλες οργανώσεις είχαν ανάγκη και από γέννημα: 

«όσον αφορά το ζήτημα της ενίσχυσης του συντρόφου από την Κόνιτσα, μην 

ανησυχείς θα του στείλουμε 300οκάδες γέννημα από την περιφέρεια. Για το 

ζήτημα της απόδειξης πόσο γέννημα παραδώσαμε στον ΕΛΑΣ σε 5-6 μέρες θα 

στείλουμε διότι παραδίδουμε ακόμα και άλλο και ταυτόχρονα μαζεύει η 

οικονομική επιτροπή τις αποδείξεις από τα χωριά κάνοντας τον έλεγχο. Να πάρει 

ο διάβολος και αυτές τις δουλειές κοντεύω να σκάσω έχουμε μπερδέματα. 

πάντως μέχρι τώρα παραδόθηκε 7 με 7,5 χιλιάδες οκάδες»
168

.  

Δεν ήταν λίγες και οι ανάγκες για γραφική ύλη και ειδικά το χαρτί αναφέρεται 

ότι ήταν δύσκολο να το εξασφαλίσουν οι οργανώσεις: 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.9, σημείωμα, Ανδρέας προς Νίκο, 6/1/1944 
168

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.48, σημείωμα, Περικλής προς Τάσσιο, 11/5/1944 
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«για χαρτί όπως σου γράφω στο σημείωμά μου καταβάλουμε κάθε προσπάθεια 

να στείλουν οι ΠΕ έστω και μικρή ποσότητα ακόμα και όχι τυπογραφικό, δεν θα 

σταματήσουμε τις προσπάθειές μας»
169

. 

Σχετικά με τις διαδικασίες των ανταλλαγών προϊόντων και αγαθών είχε 

δημιουργηθεί από τις οργανώσεις ένας κοινός μηχανισμός για την οργάνωση των 

ανταλλαγών, την καταγραφή των ανταλλάξιμων και των ανταλλαγέντων αγαθών 

ή των ζώων, υπήρχαν οικονομικά βιβλία σχετικά με αυτό, κρατούνταν οι 

αποδείξεις και γίνονταν κατάλληλες ενέργειες για να υπάρχει κάποιου βαθμού 

οργάνωση και σχεδιασμός αυτής της διαδικασίας όπως μαρτυρεί το αρχειακό 

υλικό και ενδεικτικά το παρακάτω απόσπασμα:  

«κανονίστε που θα εφαρμόζεται η φορολογία ζώων στις μετακινήσεις ή στον 

τόπο που θα μείνουν; Έχουμε τη γνώμη αντί να γίνει η φορολογία στο τυρί να 

γίνει κατευθείαν στο γάλα, όπου ο έλεγχος είναι ευκολότερος και τυρί μπορούμε 

να εξασφαλίζουμε καλύτερο»
170

. 

Ενώ τον Μάιο του 1944 η ΠΕ Φλώρινας είχε ανάγκη από ύφασμα και τόνιζε την 

ανάγκη τους για οπλισμό:  

«Στείλτε μας μεταξωτό πανί […] Ειδοποίησε τη Μεραρχία να μας στείλει 

Στάγιερ και κάμποσα πιστόλια με σφαίρες. Γυρίζουμε μέσα στον κάμπο για να 

δείξουμε στον κόσμο πως είμαστε οπλισμένοι βάζουμε μέσα στα μαντίλια μας 

πέτρες»
171

. 

Λίγο αργότερα, το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου έχει ζητηθεί από την ΠΕ 

Φλώρινας να σταλούν είδη ένδυσης και η οργάνωση της Φλώρινας επιβεβαιώνει 

την εξασφάλιση της βοήθειά της:  

«τις φανέλες μην ανησυχείς θα τις πάρεις».
172

 

Εκτός από υλικά αγαθά και προϊόντα οι οργανώσεις μεταξύ τους έδιναν δάνεια η 

μία στην άλλη για να διευκολύνεται η κάλυψη των αναγκών τους, σύμφωνα με 

την παρακάτω αναφορά:  
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.13, σημείωμα, Θεόφιλος προς Αλέκο, 11/7/1944 
170

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.19, σημείωμα, Αλέκος προς Πολιτικό Γραφείο ΚΚΕ, ημερομηνία δεν 
αναγράφεται 
171

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.221 
172

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.230, σημείωμα, Θάνος προς Τάσσιο, 6/9/1944 
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«Σου στέλνω την κατάσταση των όσων μας χρωστούν οι περιφερειακές 

οργανώσεις μέχρι τέλους Ιούλη. […] όπως βλέπεις έχουμε να παίρνουμε τρία 

δισεκατομμύρια εκατόν είκοσι οχτώ εκατομμύρια και εφτακόσιες εβδομήντα 

χιλιάδες. Πολλά από αυτά τα κέρδη είναι πολύ παλιά»
173

. 

Αξιοσημείωτο είναι πως τα μέλη των περιφερειακών οργανώσεων στα 

σημειώματά τους αναφέρουν τις ανταλλαγές αυτές ως πιο συμφέρουσες και 

αφήνεται να εννοηθεί ότι γίνονται με σκοπό να αποκλειστεί η εξασφάλισή τους 

από τη μαύρη αγορά: 

«όσο για την επιμελητεία της Θεσσαλονίκης μας κάνουν πικρά παράπονα για 

τους ύποπτους τύπους μαυραγοριτών. Προμηθεύουν όσο χρησιμοποιεί η ΙΧ 

Μεραρχία. [...] Ας προσέξουμε στη χρησιμοποίησή τους. Καλό είναι να 

στείλουμε κομματικά μέλη. [....] κοιτάζουμε εμείς να βρούμε τους ανθρώπους 

αυτούς. [...] Να ειδοποιηθεί σχετικά η ΙΧ Μεραρχία για τις αποφάσεις της 

Παμμακεδονικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ που αφορούν τη Χ Μεραρχία»
174

. 

1.1.2. Η πολιτική γραμμή του ΚΚΕ-Τα συνθήματα προς τις ΠΕ του 

Μακεδονικού Γραφείου 

Η υποκατηγορία αυτή παρουσιάζει τις αναφορές που αντανακλούν την πολιτική 

γραμμή του ΚΚΕ όπως αυτή φαίνεται μέσα από τα συνθήματα που καταγράφονται 

στο υλικό που μελετήθηκε, αλλά και μέσα από τις αναφορές στις επιστολές, τις 

καταστάσεις δράσης και τα σημειώματα που αντάλλασσαν τα μέλη των 

οργανώσεων της Δυτικής Μακεδονίας μεταξύ τους. 

Η πολιτική γραμμή που επεδίωκε να ακολουθήσει το ΚΚΕ γενικότερα τη 

συγκεκριμένη περίοδο δεν φαίνεται ξεκάθαρα σε κάποια αναφορά του υλικού που 

μελετήθηκε. Ωστόσο, υπάρχει μία αναφορά στην οποία αναλύεται εκτενώς η θέση 

του ΚΚΕ για το Μακεδονικό Ζήτημα. Η θέση αυτή περιλαμβάνεται σε προκήρυξη 

που συνέταξε το Πολιτικό Γραφείο του ΚΚΕ και απευθυνόταν στους Σλαβόφωνους 

της Μακεδονίας. Αν και δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία που συντάχθηκε η 

προκήρυξη, τα ΑΣΚΙ τοποθετούν την σύνταξή της κατά τη διάρκεια του 1944, όπως 

φαίνεται από την σειρά που τοποθετήθηκε στην αρχειοθέτησή  τους στον 

συγκεκριμένο φάκελο. Το περιεχόμενό της επιδιώκει να υπογραμμίσει την ισοτιμία 

των σλαβόφωνων, τα δικαιώματά τους, τους θέτει στο επίκεντρο του συμφέροντος 

των γειτονικών προς την Ελλάδα χωρών και δίνει έμφαση στην προσπάθειά όλων 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:409, φ:23.3.92, σημείωμα, Θεοδόσης προς Νίκο, 1/8/1944 
174

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.9, σημείωμα, Ανδρέας προς Νίκο, 6/1/1944 
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αυτών να τους εκμεταλλευθούν, σύμφωνα με τη θέση του κόμματος. Δεν παραλείπει  

να αναφέρει όσα έκανε το ίδιο το ΚΚΕ και όσα πρόκειται να κάνει για αυτούς. 

Παρακάτω παρουσιάζεται το συγκεκριμένο απόσπασμα της προκήρυξης: 

«Τρία χρόνια τώρα ενωμένοι με τους Έλληνες αγωνίζεσθε για τη Λευτεριά και την 

Ισοτιμία σας. […] οι καταχτητές θέλησαν να σας οπλίσουν, οι Βούλγαροι να σας 

ξεγελάσουν, οι διασπαστές να σας παρασύρουν από το σωστό δρόμο του αγώνα. 

Αλλά δεν τα κατάφεραν όπως ήθελαν. [...] με τις εκλογές μας θα βάλουμε τις 

Λαοκρατικές μας βάσεις μόνον η αντίδραση μόνον ο καταχτητής έχουν συμφέρον 

να μαστε διασπασμένοι. [...] Ανοίγει σε λίγο τα σχολεία του [...] Μιλάει, τραγουδάει 

ελεύθερα τους πόθους του. [...] Ακολουθήστε το δρόμο του πραγματικού αγώνα που 

μέρα τη μέρα σας δίνει και κάτι χειροπιαστό, τη Λευτεριά, τη γλώσσα, τα σχολεία, 

την αυτοδιοίκηση, το δικαστήριο, την πολιτοφυλακή, κλπ»
175

. 

Το υλικό που μελετήθηκε περιλαμβάνει μία σειρά σημειωμάτων στα οποία γίνεται 

αναφορά και στα συνθήματα που έθετε κάθε φορά το ΚΚΕ στο Μακεδονικό 

Γραφείο και αυτό στις περιφερειακές οργανώσεις της περιοχής του. 

Τον Σεπτέμβριο του 1944 το σύνθημα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, το οποίο 

μετέδιδαν σε όλες τις περιφερειακές οργανώσεις αφορούσε την εμπόλεμη 

κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα και καλούσε τους πολίτες να είναι «όλοι 

επί ποδός πολέμου»
176

. Για το συγκεκριμένο σύνθημα σχολιάζουν τα ίδια τα μέλη 

της ΠΕ Φλώρινας ότι «γενικά μπορούμε να πούμε ότι το σύνθημα του κόμματος 

όλοι επί ποδός πολέμου έπιασε πολύ καλά»
177

 

Κάθε φορά που πραγματοποιούνταν έρανος οι περιφερειακές οργανώσεις έπαιρναν 

οδηγίες από την Κεντρική Οργάνωση του ΚΚΕ για την προώθησή της διαδικασίας 

αυτής οπότε το σύνθημα που επικρατούσε αφορούσε τη στήριξη του εράνου. Για 

παράδειγμα, τονίζεται  σαφώς το Νοέμβριο του 1943 ότι η στήριξη του εράνου είναι 

απαραίτητη υποχρέωση των οργανώσεων και το σύνθημα είναι «Ζήτω ο 

Πανελλαδικός Έρανος της Εθνικής Αλληλεγγύης»
178

. Παρομοίως «στις 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.246, προκήρυξη προς τους σλαβόφωνους που συντάχθηκε από την ΠΕ 
Φλώρινας ενόψει Γενικών Εκλογών Αυτοδιοίκησης 
176

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.229, σημείωμα, Θάνος προς Τάσσιο, 4/9/1944 και Κ:408, φ:23.1.135, 
σημειώσεις κάποιου ομιλητή για συνδιάσκεψη, 1944 
177

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.231, σημείωμα, Θάνος προς Αλέκο, 8/9/1944 
178

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.7, από ΜΓ «προς όλες τις αχτιδικές οργανώσεις» της ΠΕ Φλώρινας, Νοέμβριος 
1943 
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συγκεντρώσεις της 14/12/44 ρίχτηκε το σύνθημα του Εράνου της Αθήνας»

179
. Λίγο 

αργότερα, τον Ιανουάριο του 1945, το σύνθημα που επικράτησε ήταν ο 

«σχηματισμός Εθνικής Δημοκρατικής Κυβέρνησης, όχι φασισμός, ενάντια στα 

τρομοκρατικά μέτρα, ενάντια στην επέμβαση στις οργανώσεις»
180

 αντανακλώντας 

τις επιδιώξεις του ΚΚΕ για εκείνη τη χρονική περίοδο.  

Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι υπήρχαν αρκετές ελλείψεις και προβλήματα 

που προέκυπταν συχνά και οι οργανώσεις της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας 

έπρεπε να διευθετήσουν. Πολλές φορές συνεργάζονταν μεταξύ τους για να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες που δημιουργούνταν, όμως δεν έλειπαν και οι διαφωνίες 

μεταξύ τους. Τα προβλήματα στην επικοινωνία τους που προέκυπταν λόγω των 

δύσκολων συνθηκών του πολέμου τους έθεταν αρκετά εμπόδια. Ένα από τα 

μεγαλύτερα προβλήματα, όμως, που είχαν να αντιμετωπίσουν ήταν η δύσκολη 

επικοινωνία με την Κεντρική Οργάνωση και το Μακεδονικό Γραφείο και κυρίως η 

έλλειψη έγκαιρης καθοδήγησης από τα ανώτερα στρώματα της οργάνωσης του 

ΚΚΕ. Παρά αυτά τα προβλήματα οι οργανωτικές καταστάσεις που παρουσιάζει 

τόσο το Μακεδονικό Γραφείο όσο και οι περιφερειακές οργανώσεις δείχνουν ότι τα 

μέλη του ΚΚΕ και των οργάνων του παρουσιάζουν αυξητική τάση την περίοδο του 

1943-44. 

1.2. Η ΠΕ Φλώρινας 

Η ΠΕ Φλώρινας του ΕΑΜ συστάθηκε το 1942. Την περίοδο 1943-1944, σύμφωνα με το 

μελετώμενο υλικό, παρουσίασε έντονη δραστηριότητα.  Σε αναφορά του Οκτωβρίου του 

1944 αναφέρεται για την ΠΕ Φλώρινας ότι: 

«χωρίζεται σε 3 μεγαλοκομμάτια. Στην περιοχή του Αμυνταίου, στον κάμπο της Φλώρινας 

και στην περιοχή της Πρέσπας.»
181

 Ενώ σε άλλο σημείωμα που στάλθηκε το 1943 από το 

Μακεδονικό Γραφείο προς το Πολιτικό Γραφείο του ΚΚΕ υπάρχει αναφορά για την ΠΕ 

Φλώρινας που σχολιάζει ότι «η κομματική οργάνωση της Φλώρινας είναι η πιο 

σεχταριστική οργάνωση. Σωστό είναι πως τον τελευταίο μήνα παρουσιάζει μια σημαντική 

βελτίωση στη στρατολογία αλλά μένει μακριά από το νέο πνεύμα του μαζικού 

κόμματος.»
182
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.258, «Οργανωτική κατάσταση Δεκεμβρίου 1944», Θάνος προς Αλέκο (ΜΓ), 
10/1/1945, σημείωμα, Θάνος προς Αλέκο (ΜΓ), 10/1/1945 
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 ¨Αρχείο ΚΚΕ, Κ:409, φ:23.3.256β, σημείωμα, αποστολέας: Λεωνίδας, ο παραλήπτης δεν αναγράφεται, 
26/1/1945 
181

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.240, σημείωμα, Θάνος προς Αλέκο (ΜΓ), 14/10/1944 
182

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.8, οργανωτική κατάσταση Νοεμβρίου 1943, Ανδρέας προς Αλέκο, 19/12/1943, 
σημείωμα, Ανδρέας προς Αλέκο, 19/12/1943 



68 Θεματικές κατηγορίες 
 

Ωστόσο, η δράση της αρχίζει να γίνεται εντονότερη μέσα στο 1944 και τα καθήκοντά της 

σταδιακά αυξάνονται μέχρι που σε αναφορά του 1944 σημειώνεται στην λίστα των 

καθηκόντων που της έθετε το Μακεδονικό Γραφείο: 

«1. Να μεγαλώσουμε το ΕΑΜ 45.000, 2. ΕΠΟΝ να μεγαλώσει ο ρόλος της ξανά, 3. ΕΑ, 4. 

Το δυνάμωμα της συμμαχίας με τα κόμματα»
183

 

Οι δράσεις της αποτέλεσαν κύριο θέμα πληθώρας σημειωμάτων και επιστολών και οι 

αναφορές σε αυτή είναι πολλές και συναντώνται σχεδόν στα περισσότερα έντυπα που 

μελετήθηκαν. 

Η υποκατηγορία που αφορά την ΠΕ Φλώρινας εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία της 

οργάνωσης του ΚΚΕ/ΕΛΑΣ κυρίως λόγω του ότι ανήκε σε αυτή. Η υποκατηγορία αυτή 

χωρίζεται σε δύο επιμέρους μικρότερες κατηγορίες ανάλογα με το θέμα των αναφορών σε 

αυτή και τον τρόπο που κατηγοριοποιήθηκαν και συνολικά περιλαμβάνει 80 αναφορές. 

Έτσι, η πρώτη επιμέρους κατηγορία της ΠΕ Φλώρινας αφορά τις αναφορές που είναι 

σχετικές με  την οργανωτική κατάσταση της ΠΕ  και την στελέχωσή της και η δεύτερη 

περιλαμβάνει αναφορές που αφορούν τις δράσεις της ΠΕ. Εδώ εντάσσονται οι αναφορές 

στις ολομέλειες, τις συνεδριάσεις, τα συλλαλητήρια και τα συμβούλια, κατόπιν 

παρουσιάζονται οι αναφορές στις επαφές της ΠΕ με τις αρχές, τις κατοχικές δυνάμεις και 

τις άλλες οργανώσεις, ακολουθούν οι αναφορές στα συνδικαλιστικά θέματα και τέλος το 

ζήτημα της Σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών και ό,τι αφορά αυτό. 

1.2.1. Η οργανωτική κατάσταση και στελέχωση της ΠΕ Φλώρινας (δομή, 

μέλη, οργανώσεις, κλπ) 

Αρχικά, μία σειρά οργανωτικών καταστάσεων που στέλνονταν προς το Μακεδονικό 

Γραφείο μπορεί να παρουσιάσει την πορεία της οργάνωσης της ΠΕ Φλώρινας. 

Σύμφωνα με την οργανωτική κατάσταση που συνέταξε ο γραμματέας της ΠΕ 

Φλώρινας για τον Οκτώβριο του 1943
184

 παρουσιάστηκαν στο Μακεδονικό Γραφείο 

τα παρακάτω στοιχεία: 

         Πίνακας 21 

Αχτίδες 7 

Μέλη ΚΚΕ 1.110 

Ομάδες ΕΑΜ 35 

Μέλη ΕΑΜ 1.000 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.135, σημειώσεις κάποιου ομιλητή για συνδιάσκεψη, 1944 
184

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.1α 
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Ομάδες εφεδρικού ΕΛΑΣ 5 

Μέλη εφεδρικού ΕΛΑΣ 100 

Ομάδες Ε.Α. 5 

Μέλη Ε.Α. 105 

Ομάδες ΕΠΟΝ 43 

Μέλη ΕΠΟΝ 850 

Επαγγελματικά στελέχη 41 

 

Ένα μήνα αργότερα η κατάσταση στην ΠΕ Φλώρινας, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

έστειλε η ίδια στο Μακεδονικό Γραφείο, ήταν η παρακάτω
185

: 

         Πίνακας 22 

Αχτίδες 7 

Μέλη ΚΚΕ 1.891 

Γυναίκες 277 

Εργάτες 280 

Αγρότες 1.273 

Επαγγελματίες, 

Υπάλληλοι, Διανοούμενοι 
61 

Μέλη ΕΑΜ 516 

Μέλη εφεδρικού ΕΛΑΣ 310 

Μέλη Ε.Α. 149 

Μέλη ΕΠΟΝ 1.500 

Επαγγελματικά στελέχη 44 

 

Το Σεπτέμβριο του 1944 η κατάσταση της οργάνωσης της ΠΕ παρουσιάζεται 

παρακάτω
186

: 

             Πίνακας 23 

Αχτίδες 11 

Κομματικές οργανώσεις 

93 

(93κομματικές οργανώσεις από τα 

96 χωριά της περιφέρειας) 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.2, «Οργανωτική κατάσταση Νοεμβρίου 1943», Ανδρέας προς ΜΓ, δεν 
αναγράφεται η ημερομηνία 
186

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.232, οργανωτική κατάσταση Αυγούστου 1944, στάλθηκε στις 8/9/1944 
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Μέλη ΚΚΕ 4.731 

Άνδρες 2.523 

Γυναίκες 893 

Νέοι 915 

Κορίτσια 400 

Εργάτες 861 

Αγρότες 2.897 

Διανοούμενοι 80 

Μέλη ΕΑΜ 516 

Στρατολογία 900 

 

Τα στοιχεία που δίνει η ΠΕ Φλώρινας δείχνουν ότι υπάρχει μια αυξητική τάση των 

μελών του ΚΚΕ, η οποία εντείνεται όλο και περισσότερο μέσα στη διάρκεια του 

χρονικού διαστήματος που παρατέθηκαν τα στοιχεία.  

Ενώ οι δύο πρώτοι πίνακες είναι σχεδόν ίδιοι, με μόνες διαφορές μικρές αυξήσεις σε 

κάποιες ομάδες, μέσα στο επόμενο διάστημα των 10 μηνών που μεσολαβεί μέχρι 

την επόμενη οργανωτική κατάσταση, που είναι διαθέσιμη σε εμάς, φαίνεται αύξηση 

όλων των στοιχείων. Τα μέλη του ΚΚΕ της ΠΕ Φλώρινας τετραπλασιάστηκαν από 

τον Οκτώβριο του 1943. Επίσης, φαίνεται ότι την ίδια αύξηση παρουσιάζουν και τα 

μέλη του ΕΑΜ. Στον συγκεκριμένο πίνακα δίνονται στοιχεία και για τη 

στρατολογία ατόμων στον ΕΛΑΣ. 

1.2.2. Οι δράσεις της ΠΕ Φλώρινας 

Η υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις αναφορές που αφορούν την δραστηριότητα 

της ΠΕ Φλώρινας, όπως αυτή παρουσιαζόταν από την ίδια την ΠΕ για να 

ενημερώσει το Μακεδονικό Γραφείο. Ακόμη, για τη δραστηριότητα της ΠΕ 

Φλώρινας υπάρχουν κάποιες αναφορές και σε σημειώματα που στέλνονταν μεταξύ 

των περιφερειακών οργανώσεων. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι αναφορές σε αυτή την κατηγορία που θα παρουσιαστούν 

παρακάτω σχετίζονται με τις διάφορες ενέργειες και δραστηριότητες της ΠΕ 

Φλώρινας. Πιο αναλυτικά, αναφέρονται στις ολομέλειες της ΠΕ Φλώρινας, τις 

συνεδριάσεις, τα συλλαλητήρια που οργάνωνε και τα συμβούλια που 

πραγματοποιούνταν. Επιπλέον, κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία και οι 

αναφορές στις επαφές της ΠΕ με τις αρχές, τις κατοχικές δυνάμεις και τις άλλες 

οργανώσεις. Τέλος, ακολουθούν οι αναφορές σε συνδικαλιστικά θέματα που τους 
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απασχόλησαν μέσα από τα σημειώματα που μελετήθηκαν και στην Σχολή 

Εκπαίδευσης Στελεχών. 

1.2.2.1. Ολομέλειες – Συνεδριάσεις – Συλλαλητήρια – Επαρχιακά 

Συμβούλια 

Σε αυτή τη θεματική ενότητα περιλαμβάνονται οι αναφορές στην ΠΕ Φλώρινας 

που σχετίζονται με τις διάφορες συνεδριάσεις, τις ολομέλειες, τα συλλαλητήρια 

τα επαρχιακά συμβούλια, κλπ. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι Ολομέλειες που πραγματοποιήθηκαν και 

για τις οποίες γίνεται κάποια αναφορά στο μελετώμενο υλικό: 

  Πίνακας 24 

 

α/α 

 

Αναφορά Ημερομηνία 

1 
Ολομέλεια της ΠΕ 

Φλώρινας 
Σεπτέμβριος 1944 

2 

Ολομέλεια της 

Οργάνωσης Περιοχής 

Μακεδονίας 

Σεπτέμβριος 1944 

3 

Ολομέλεια του 

Μακεδονικού 

Γραφείου 

26/11/1944 

4 
Ολομέλεια της ΠΕ 

Φλώρινας 
28/12/1944 

  

Συνδυάζοντας τις αναφορές για την Ολομέλεια της ΠΕ Φλώρινας που 

πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 1944 προκύπτει ότι το βασικό ζήτημα που 

συζητήθηκε σε αυτή ήταν το θέμα της Εθνικής Ενότητας
187

, όπως φαίνεται 

παρακάτω: «Έλληνες και Σλαβομακεδόνες πάμε καλά για να μη λέμε πολύ καλά. 

Κάναμε ολομέλεια της ΠΕ. Μιλήσαμε πάνω στο ζήτημα της Εθνικής ενότητας. Δεν 

παρουσιάστηκε τίποτα. Με ενθουσιασμό όλα τα στελέχη μας τράβηξαν για δουλειά. 

Κάναμε 2 ακτίφ πάνω στο πνεύμα που μας μίλησες». Αμέσως μετά την Ολομέλεια 

αυτή ακολούθησε Ολομέλεια όλων των ΠΕ του Μακεδονικού Γραφείου που έγινε 

τον ίδιο μήνα. Σε αυτή πάρθηκαν αποφάσεις σχετικά με γεγονότα εκείνης της 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.234, σημείωμα, Θάνος προς Αλέκο, 13/9/1944 
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χρονικής περιόδου που απασχολούσαν τις διάφορες ΠΕ: «Όπως όμως και στην 

Ολομέλεια του ΜΓ  είχαμε αναφέρει η Μεραρχία χωρίς να ζητήσει τη γνώμη μας 

συνέλαβε και ορισμένους Σλαβομακεδόνες που χρησιμοποιήθηκαν από τον Γκώτσε 

μεταφέροντας διάφορα έντυπα, προκηρύξεις και γράμματα. Ενεργώντας όμως πάνω 

στο πνεύμα της Ολομέλειας για αυτό το ζήτημα κάναμε μια συμφωνία με τον 

Σταύρο της ΙΧ Μεραρχίας και πήραμε την απόφαση όπως όλοι οι Σλαβομακεδόνες 

που πιάστηκαν σαν σύνδεσμοι του Γκώτσε μεταφέροντας και έντυπο υλικό να 

απολυθούν. Και πράγματι όλοι οι Σλαβομακεδόνες αφέθηκαν ελεύθεροι και 

κρατήθηκαν μόνο οι πρώην εφοπλισθέντες κομιτατζίδες και τα γνωστά όργανα του 

Κάλτσεφ»
188

 

Εντοπίστηκε ένας αριθμός αναφορών που σχετίζονται με την Ολομέλεια του 

Μακεδονικού Γραφείου που πραγματοποιήθηκε στις 26/11/1944, οι οποίες πήραν 

αποφάσεις που πήραν τα μέλη των ΠΕ που παρευρέθηκαν στην Ολομέλεια. 

Λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη Ολομέλεια αναφέρονται στην παρακάτω 

αναφορά: 

«Αμέσως μετά την σύγκλιση της ΚΕ καλέσαμε ολομέλεια της οργάνωσης της 

Περιοχής Μακεδονίας σε δύο κομμάτια (Δυτική Μακεδονία και Πιέρρια). Στην 

Ολομέλεια πήραν μέρος εκτός της Κομματικής Επιτροπής Μακεδονίας και όλοι οι 

γραμματείς των οργανώσεων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και αντιπρόσωποι 

από όλες τις οργανώσεις, την κυβερν. Επιτροπή, Εθνική Πολιτοφυλακή και τις 

Μεραρχίες, συνολικά 37 ανώτερα στελέχη μας»
189

. 

Τέλος, οι περισσότερες αναφορές σχετίζονται με την Ολομέλεια της ΠΕ Φλώρινας 

που πραγματοποιήθηκε στις 28/12/1944. Σχετικά με τη συγκεκριμένη Ολομέλεια 

στάλθηκαν πληροφορίες στο ΜΓ μέσα στα πλαίσια της οργανωτικής κατάστασης 

που στάλθηκε τον Ιανουάριο του 1945 και αφορούσε όλη τη χρονιά του 1944.
190

 

«στις 28/12/44 κάναμε ολομέλεια της ΠΕ που ασχολήθηκε με 2 ζητήματα. Α) 

πολιτικοστρατιωτική κατάσταση και β) οργανωτικά ζητήματα. Στη συζήτηση πήραν 

μέρος όλα τα μέλη της Π.Ε. Μίλησε ο καθένας γενικά για τη δράση στον τομέα του 

για όλη τη χρονιά του 1944. Για τη δουλειά αυτή είχαν ειδοποιηθεί έγκαιρα όλα τα 

μέλη της Π.Ε ούτως ώστε στην Ολομέλεια της 28/12/1944 να μπορεί ο καθένας να 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.249, σημείωμα, Θάνος προς ΜΓ, 3/12/1944 
189

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.53α, σημείωμα από τον Λεωνίδα Στρίγκο (Αλέκο) προς το ΠΓ, 12/9/1944 
190

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.258, «Οργανωτική κατάσταση Δεκεμβρίου 1944», Θάνος προς Αλέκο (ΜΓ), 
10/1/1945, σημείωμα, Θάνος προς Αλέκο (ΜΓ), 10/1/1945 
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κάνει έναν απολογισμό δουλειάς όλης της χρονιάς. Στην Ολομέλεια αυτή 

αποφασίστηκε και η σύμπτυξη των 11 αχτίδων σε 9. Τέλος μπήκαν καθήκοντα»
191

. 

Ένα από τα θέματα που απασχολούσε την ΠΕ αυτή τη χρονική περίοδο ήταν το 

ζήτημα της Πολιτοφυλακής:  

«Όπως διαπιστώθηκε στην Ολομέλεια στις 28/12/1944 ο β' γραμματέας στη 

Φλώρινα έκανε 2 ολομέλειες μέσα στις οποίες πήραν μέρος όλα τα κομματικά μέλη. 

Επίσης ο συν Λάζος επισκέφθηκε μέσα σε αυτό το διάστημα όλες τις υποδιοικήσεις 

και όλους τους σταθμούς (πολιτοφυλακής). Ο διχασμός αυτός της παρακολούθησης 

έγινε προσωρινά για να πετύχουμε να δέσουμε καλύτερα τη δουλειά και γιατί η 

παρακολούθηση τώρα στην αρχή όλων των Σταθμών και της πόλης από ένα μόνο 

σύντροφο ήταν δύσκολη. [...] Δεν παραλείπω να αναφέρω ότι και εγώ ο ίδιος 

προσωπικά είχα στενή συνεργασία και τακτική επαφή με τη Διοίκηση 

Πολιτοφυλακής , δηλαδή τον διοικητή και τον υποδιοικητή»
192

 

Κατά τη διάρκεια του 1944 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση αχτιδικών επιτροπών 

όπου συζητήθηκε η δράση του κάθε μέλους κάθε Αχτίδας της ΠΕ Φλώρινας, όπως 

παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη αναφορά:  

«σήμερα κάλεσα τις αχτιδικές επιτροπές εις συνεδρίαση και ανέπτυξα όλη τη δράση 

καθενός που είχε υπεύθυνη δουλειά στην Αχτίδα»
193

 

Όσο αφορά τα συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν υπάρχουν περίπου δώδεκα 

αναφορές που σχετίζονται με το θέμα αυτό. Έτσι, για το Δεκέμβριο του 1944 

συντάχθηκε έκθεση δράσης από την ΠΕ Φλώρινας όπου αναφέρεται ότι: 

«τον περασμένο μήνα Δεκέμβρη κάναμε α) στις 3/12/44 ένα παλλαϊκό 

συλλαλητήριο μέσα στην πόλη της Φλώρινας β) στις 6/12/44 κάναμε επαρχιακό 

συλλαλητήριο στη Φλώρινα ενάντια στον Παπανδρέου γ) στις 10/12/44 επαρχιακό 

συλλαλητήριο στο Αμύνταιο και δ) στις 14/12/44 παλλαϊκές συγκεντρώσεις και 

γενική απεργία στη Φλώρινα και σε Αμύνταιο. Τόσο τα συλλαλητήρια όσο και η 

24ωρη απεργία πέτυχαν πέρα για πέρα. Στις συγκεντρώσεις της 14/12/44 ρίχτηκε το 

σύνθημα του εράνου της Αθήνας. [...] Κατά τον περασμένο μήνα με αλλεπάλληλες 

συναντήσεις λύσαμε μια σειρά ζητήματα ανάμεσα μας και τους Σέρβους. Ανάμεσα 
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 Ο.π. 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.254, σημείωμα, Θάνος προς ΜΓ, 5/1/1945 
193

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.252 (συνέχεια του εγγράφου με κωδικό 23.8.237), «έκθεση από την αχτίδα 
Μπάνιτσας και Μελίτης», Θόδωρος προς Αλέκο (ΜΓ), δεν αναγράφεται ημερομηνία αποστολής & 
φ:23.8.237 
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στα άλλα πετύχαμε να μας παραδοθούν απ΄ την Πολιτοφυλακή Μοναστηρίου ο 

Κάλτσεφ, ο Ντήμτσεφ και 2 άλλοι Βουλγαροφασίστες»
194

. 

Τα επαρχιακά συμβούλια ήταν ένας θεσμός που άρχισε να λειτουργεί από το 1944 

στις περιοχές της «ελεύθερης Ελλάδας» όπου επικρατούσε ο ΕΛΑΣ και η Πολιτική 

Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης
195

 που με τη μορφή κυβέρνησης είχε αναλάβει 

τη διοίκηση της «ελεύθερης Ελλάδας». 

Στα πλαίσια αυτά και σε σημειώματα του 1944 υπάρχουν αρκετές αναφορές στα 

επαρχιακά συμβούλια που οργανώνονταν και διεξάγονταν στη Φλώρινα. Πριν 

αρχίσουν τις συνεδριάσεις τους τα επαρχιακά συμβούλια η ΠΕ Φλώρινας, όπως 

αναφέρεται σε σημείωμα προς το ΜΓ, ασχολήθηκε με τα άτομα που θα 

συγκροτούσαν το επαρχιακό συμβούλιο ως μέλη του
196

 σε επαρχιακή συνέλευση 

που πραγματοποιήθηκε στις 14/9/1944
197

. Όσο αφορά τη σύνθεση των μελών του 

επαρχιακού συμβουλίου της Φλώρινας αναφέρεται το όνομα του έπαρχου, του 

γραμματέα, ενώ τονίζεται ότι η σύνθεση του επαρχιακού συμβουλίου αντανακλούσε 

τη σύνθεση του πληθυσμού. Η συγκεκριμένη αναφορά γράφει τα παρακάτω: 

«Η σύνθεση του Επαρχιακού Συμβουλίου μας εγγυάται πολλά πράγματα. Έπαρχο 

βγάλαμε κάποιον Βελάκη από την Μπάνιτσα Σλαβομακεδόνα, εγγράμματο, πολύ 

καλό παιδί, δικό μας που πριν λίγες μέρες ήρθε από το στρατόπεδο συγκέντρωσης 

όπου κρατούνταν για 7 μήνες. Είναι γνωστός και αγαπητός τόσο από τους 

Σλαβομακεδόνες όσο και από τους Έλληνες. Γραμματέας του Επαρχιακού 

Συμβουλίου βγήκε κάποιος Λιάκος από το Πισοδέρι, δικηγόρος στη Φλώρινα. Τώρα 

βέβαια βγήκε έξω. Κρατήσαμε και στη σύνθεση του επαρχιακού την ίδια αναλογία 

με τη σύνθεση του πληθυσμού. 2/3 Σλαβομακεδόνες, 1/3 Έλληνες. Πάντως η 

σύνθεση έφερε ικανοποίηση σε όλο τον κόσμο»
198

. 

Το επαρχιακό συμβούλιο της Φλώρινας από τις αναφορές στις δράσεις του φαίνεται 

πως δραστηριοποιούνταν ποικιλοτρόπως. Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται και στην 

παρακάτω αναφορά: 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.258, «Οργανωτική κατάσταση Δεκεμβρίου 1944», Θάνος προς Αλέκο (ΜΓ), 
10/1/1945, σημείωμα, Θάνος προς Αλέκο (ΜΓ), 10/1/1945 
195

 Στο εξής ΠΕΕΑ 
196 

Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.228, σημείωμα, Θάνος προς Αλέκο, δεν αναφέρεται ημερομηνία αποστολής, 
«προχθές βγάλαμε το επαρχιακό συμβούλιο Φλώρινας. Η σύνθεση του πολύ καλή. Μας εγγυάται πως θα 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις»

 

197
 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.234, σημείωμα, Θάνος προς Αλέκο, 13/9/1944, «αύριο κάνουμε επαρχιακή 

συνέλευση για ανάδειξη επαρχιακού Συμβουλίου. Για την πόλη της Φλώρινας πήραμε όλα τα μέτρα ούτως 
ώστε να μην παρουσιαστούν παρατράγουδα, έχουμε υπόψιν μας τις οδηγίες και εντολές σας.» 
198

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.235, σημείωμα, Θάνος προς Τάσσιο, 19/9/1944 
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«Το Επαρχιακό Συμβούλιο Φλώρινας τοποθέτησε 33 δασκάλους του φροντιστηρίου 

Καστοριάς και Ακαδημίας που ανέλαβαν αμέσως δουλειά. Με ενέργειές του όλοι οι 

Δάσκαλοι και Υπάλληλοι της Αυτοδιοίκησης πληρώθηκαν από το Δημόσιο Ταμείο 

όπως και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Φροντίζει για την επισκευή των δρόμων της 

επαρχίας. Σε πολλά χωριά διορθώνονται οι δρόμοι και προσωπική εργασία 

φτιάχνονται οι γέφυρες. Αλλά το έργο της Αυτοδιοίκησης δεν ανταποκρίνεται προς 

τις δύσκολες συνθήκες. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Φλώρινας είναι αρκετά 

πλούσιο σε δράση.  Φρόντισε και επιδιορθώθηκαν όλοι οι δρόμοι της πόλης που 

είχαν μετατραπεί σε οχυρά και χαρακώματα απ' τους Γερμανούς. Από τις 4 του 

μήνα Δεκέμβρη έθεσε σε κίνηση το Εργοστάσιο ηλεκτροφωτισμού και δίδει φως 

στο λαό 3 ώρες τη βραδειά. Με την Ε.Α. δίδει συσσίτια σε 2000 φτωχούς περίπου 

ημερησίως»
199

. 

Σε άλλο σημείωμα με θέμα το σχέδιο για τη λειτουργία του σχολείου των 

σλαβόφωνων υπάρχει αναφορά στο επαρχιακό συμβούλιο Φλώρινας, το οποίο είχε 

αναλάβει να επιλέξει το διδακτικό προσωπικό αυτού του σχολείου: 

«το ζήτημα των σχολείων γενικά και ειδικά Σλαβομακεδονικού σχολείου το βάλαμε 

επιταχτικά από καιρό. Το επαρχιακό Συμβούλιο ανέλαβε να βρει το διδακτικό 

προσωπικό τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα σλαυικά σχολεία. Πέτυχε πολλά 

πράγματα προς την κατεύθυνση αυτή και αυτές τις μέρες θα γίνουν συσκέψεις για 

τη λύση του ζητήματος αυτού. Βέβαια το άνοιγμα των σχολείων και ιδίως 

Σλαβομακεδονικών παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες (προσωπικό κατάλληλο-

ανυπαρξία διδακτέας ύλης και αλφαβηταρίων). Πιστεύουμε όμως και θα 

κατορθώσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες»
200

. 

1.2.2.2. Επαφές της ΠΕ Φλώρινας με τις αρχές, τις κατοχικές δυνάμεις 

και άλλες οργανώσεις (επαφές με γερμανούς, βούλγαρους, χωροφυλακή, 

κλπ) 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι αναφορές που δηλώνουν κάποια 

σχέση της ΠΕ Φλώρινας με τις κατοχικές δυνάμεις, γερμανικές και βουλγαρικές, με 

τις ελληνικές αρχές που εκτελούσαν τις εντολές της κατοχικής κυβέρνησης και 

δρούσαν ως όργανο των κατοχικών δυνάμεων και με τις άλλες οργανώσεις που 

δρούσαν στην περιοχή. 
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Οι αναφορές που έχουν ως θέμα τους τις βουλγαρικές δυνάμεις σχετίζονται κατά 

κύριο λόγο με την προσπάθεια να δοθεί οπλισμός σε διάφορα χωριά της περιοχής με 

σκοπό να συνεργαστούν με τις βουλγαρικές δυνάμεις και τις αντιδράσεις της ΠΕ 

Φλώρινας και του Μακεδονικού Γραφείου σε αυτές τις προσπάθειες. 

Το πρώτο σημείωμα που περιλαμβάνει αναφορές για τις δράσεις της ΠΕ αφορά τον 

Μάιο του 1944 οπότε και στέλνει ο γραμματέας της ΠΕ Φλώρινας σημείωμα προς 

το Μακεδονικό Γραφείο εκθειάζοντας την δουλειά που είχαν κάνει στην περιοχή 

έως τότε. Στο εν λόγω σημείωμα αποδίδεται στις δράσεις των μελών της ΠΕ της 

περιοχής η μη αποδοχή όπλων από τους περισσότερους κατοίκους της περιοχής, 

παρά τις έντονες προσπάθειες των βουλγαρικών οργανώσεων να τους εξοπλίσουν. 

Στο σημείωμα αυτό, όπως θα φανεί παρακάτω, τονίζονται οι ενέργειες και οι 

δράσεις της ΠΕ προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα όμως υπογραμμίζεται ο 

ρόλος των εξοπλισμένων κατοίκων της Βασιλειάδας, χωριού της Καστοριάς, που 

ασκούσαν ποικιλοτρόπως έντονη πίεση προς τα υπόλοιπα χωριά με σλαβόφωνο 

κυρίως πληθυσμό με σκοπό να δεχθούν οπλισμό και να δράσουν υπέρ των 

βουλγαρικών δυνάμεων. Ένα χωριό της περιφέρειας της Φλώρινας, η Περικοπή, 

άρχισε να αποκτά πιο έντονη δράση επηρεαζόμενο από τους κατοίκους της 

Βασιλειάδας. Σε αυτό τον αγώνα επικράτησης το ΚΚΕ και η ΠΕ Φλώρινας 

προσπαθούν να μεταπείσουν τα χωριά που πρόκειται να δεχθούν οπλισμό και να 

σιγουρευτούν ότι ακόμα κι αν οι κάτοικοι κάποιου χωριού θα το δεχτούν τελικά να 

το παραδώσουν σε αυτούς: 

«Βέβαια εμείς δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Αν μέχρι σήμερα κανένα χωριό 

δεν πήρε όπλα αυτό οφείλεται στη δουλειά τη δική μας. Δουλεύουν παλικαρίσια. 

Πρέπει να είσαι από καμιά μεριά να τους βλέπεις. Πρέπει να τους θαυμάζει κανείς. 

Με προκηρύξεις και άλλο έντυπο υλικό, με συγκεντρώσεις, με συζητήσεις μα και με 

συλλήψεις προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο ότι δεν πρέπει αν εξοπλιστεί. 

Έχουμε χωριά που επηρεάζουν άλλα. Ριχτήκαμε μέσα σε αυτά. Έχουμε σε πολλά 

γερές κομματικές βάσεις. Μας υπόσχονται πολλά. Αν δεν είχαμε την πίεση της 

Βασιλειάδας μπορούσαμε να σας βεβαιώσουμε πως την ντόπια αντίδραση θα την 

εξουδετερώναμε, παρόλη την τρομοκρατία, παρόλα τα κηρύγματα περί αυτονομίας 

των φίλων μας Σέρβων και Τουρούντζα. Μ' αυτούς τους δύο τελευταίως βάλαμε 

επιταχτικά να ξεκαθαρίσουμε το λογαριασμό. [...] Από τα παραπάνω μπορεί να βγει 

το συμπέρασμα ότι διατρέχουμε μεγάλο κίνδυνο αν δεν χτυπήσουμε τα 

κομιτατζίδικα χωριά. Με τον Αρριανό είχαμε συμφωνήσει να χτυπηθεί η 

Περικοπάνα. Θυμάσαι; Δεν πήγαν λένε και δεν μπορούν. [...]Πάνω σε αυτό το 

πνεύμα έγραψα προχθές στη Μεραρχία, ζήτησα να ενισχυθεί το τάγμα με όλμους 
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και να κτυπηθεί η Βασιλειάδα ή να χτυπηθεί οπωσδήποτε η Περικοπάνα.[..] Η πόλη 

της Φλώρινας άρχισε να στρώνει και η δουλειά να πηγαίνει καλά. Κάναμε εκλογές 

και πήραμε ψήφους 22οο μέσα στις 2500 ψηφοφόρους. Αν δεν είχαμε αυτές τις 

τελευταίες μέρες τις συλλήψεις και την τρομοκρατία η εκλογές των βουλευτών θα 

έπαιρναν πανηγυρικό χαρακτήρα.»
201

 

Με το θέμα των όπλων που έδιναν οι βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής και οι 

βουλγαρικές οργανώσεις που δρούσαν στην περιοχή, αλλά και με το θέμα της 

αποδοχής αυτού του οπλισμού από την πλευρά διαφόρων χωριών ασχολούνται 

πολλά σημειώματα. Φαίνεται πως ήταν ένα ζήτημα που απασχόλησε την ΠΕ 

Φλώρινας, το Μακεδονικό Γραφείο αλλά και την ίδια την οργάνωση του ΚΚΕ για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Από τις αναφορές προκύπτει ότι υπήρχαν χωριά που 

αποδέχτηκαν να οπλιστούν υπέρ των βουλγαρικών δυνάμεων είτε με τη θέλησή 

τους είτε με τη βία. Για παράδειγμα, αναφορές κάνουν λόγο για την Περικοπή
202

, 

για το Ξινό Νερό
203 

και αρκετά χωριά της περιοχής του Αμυνταίου
204

: 

«προσπάθησαν να εξοπλίσουν τα χωριά. […] Με τέτοια μέσα κατόρθωσαν να 

εξοπλίσουν Αετό και Ξινό. Στο Ξινό, όπου πήγε ο ίδιος ο Κάλτσεφ, απείλησε, ότι θα 

κάψει όλο το χωριό, ότι έφερνε συρματοπλέγματα για να κυκλώσει όλο το χωριό και 

να το μεταβάλει σε στρατόπεδο. Πέτυχε να παραδώσει πολλά όπλα. Περί τους 80 

Ξινονερίτες έφυγαν και παραμένουν έξω.»
205

 

Το Σεπτέμβριο του 1944 τίθεται και πάλι το ίδιο θέμα σε σημείωμα προς 

ενημέρωση του Μακεδονικού Γραφείου από την ΠΕ Φλώρινας. Η αναφορά αυτή 

γίνεται  πιο συγκεκριμένη από την προηγούμενη και περιγράφει την προσπάθεια 

μελών της ΠΕ να αφοπλίσουν το Ξινό Νερό και άλλα χωριά της περιοχής που είχαν 

δεχτεί να πάρουν όπλα:  

«Ο θόδωρος έστειλε επιτροπή από τη Μπάνιτσα. Συζήτησαν και συμφώνησαν να 

παραδώσουν τα όπλα. Οι Γερμανοί όμως το μυρίστηκαν. Κατεβαίνουν στο Ξινό, 

πιάνουν 2 βούλγαρους αξιωματικούς τους αφοπλίζουν καθώς επίσης αφοπλίζουν 

και όλο το χωριό. Καμμιά 70 κρύψανε τα όπλα τους για να τα παραδώσουνε σε 

εμάς. Η αφοπλιστική αυτή κίνηση έγινε σε όλα τα εξοπλισμένα χωριά της 

περιφέρειας Φλώρινας. Έτσι σήμερα στην περιφέρειά μας όλα τα χωριά έχουν 
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αφοπλιστεί. Δεν υπάρχει χωριό εξοπλισμένο. [...] με τη μορφή της γκρούπας δρουν 

στον κάμπο της Φλώρινας πάνω από 150 άντρες. Όλοι οι δρόμοι ελέγχονται. Χτες 

πιάσαν δύο Σαλονικιούς. Φαίνονταν ύποπτα πρόσωπα. [...] από το χωριό Σκοπιά 

πήρε η γκρούπα μια γυναίκα Σλαβομακεδόνισσα και 2 Έλληνες. Είναι γνωστοί 

συνεργάτες της γκεστάπο. Όλο το χωριό ικανοποιήθηκε και τα υπεύθυνα όργανα 

καταγγέλλουν εγγράφως και ζητούν την εκτέλεσή τους. [...] οι γκρούπες με τον 

εφεδρικό μας κυριαρχούν στον κάμπο Φλώρινας-Αμυνταίου»
206

 

Πάνω στο θέμα του οπλισμού των χωριών φαίνεται ότι μετά το πρώτο διάστημα που 

τους δημιουργούσε πίεση ο εξοπλισμός χωριών από τις κατοχικές δυνάμεις, στη 

συνέχεια άρχισε να τους φαίνεται ως μία λύση για εξασφάλιση οπλισμού μέσω του 

επηρεασμού των εξοπλισμένων χωριών που τελικά οδηγούσε στον αφοπλισμό των 

κατοίκων των χωριών. Οι διαδικασίες αυτές, σύμφωνα με τις αναφορές, από την 

πλευρά  της ΠΕ Φλώρινας, άλλοτε γίνονταν με τη θέληση των χωριών και άλλοτε 

με τη βία. Πιο συγκεκριμένα, για τον εξοπλισμό  του Ξινού Νερού υπάρχει και άλλη 

αναφορά που σχολιάζει ότι «Παράλληλα ήρθαμε σε επαφή με τους Ξινονερίτες για 

να πάρουμε τα όπλα τους. Επίσης συνεννοηθήκαμε με το Τάγμα για το 

κεραυνοβόλο χτύπημα των νεοεξοπλισθέντων χωρικών. […] Η γνώμη μας είναι ότι 

γρήγορα, πολύ γρήγορα, όχι μόνο θα σταματήσουμε την επέκταση του εξοπλισμού 

μα και να αφοπλίσουμε τα εξοπλισθέντα χωριά […]»
207

 Σε άλλο σημείωμα 

αναφέρεται ότι «[…] ποια χωριά αφοπλίσαμε γράψαμε (6), τι δε όπλα πήραμε είναι 

γνωστό στο Σύνταγμα και συνεπώς και στη Μεραρχία»
208

 Την ίδια περίοδο 

υπάρχουν αναφορές που σχολιάζουν τη μεγάλη έλλειψη οπλισμού και πυρομαχικών 

σε πολλά τμήματα του ΕΛΑΣ και συγκεκριμένα οι αναφορές αυτές σχολιάζουν την 

κατάσταση στο 28
ο
 Σύνταγμα του ΕΛΑΣ που βρισκόταν στην μελετώμενη 

περιοχή
209

. Για το λόγο αυτό η εξασφάλιση οπλισμού έστω και μέσω αυτού του 

τρόπου αποτελούσε μία ενίσχυση του ΕΛΑΣ και βοηθούσε ώστε να δοθεί λύση ως 

ένα βαθμό στο πρόβλημα της έλλειψης οπλισμού.  

Ενδιαφέρον προκαλούν οι αναφορές που αφορούν τις σχέσεις της ΠΕ Φλώρινας με 

τις βουλγαρικές δυνάμεις στην προσπάθεια της πρώτης να λύσει το πρόβλημα της 

                                                           
206

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.230 
207

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.251, σημείωμα, Θάνος προς Τάσσιο, δεν αναγράφεται η ημερομηνία 
208

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.253, σημείωμα, Θάνος προς Αλέκο, δεν αναφέρεται ημερομηνία 
209

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.9, σημείωμα, Ανδρέας προς Νίκο, 6/1/1944, «Πρέπει να δράσουμε. Αλλά πως; 
Ξέρω τη γνώμη που θα ξαναμπεί. Δεν έχουμε πολεμοφόδια, μόνο για δυο μάχες φτάνουν. Το ξέρω μα 
πρέπει να δράσουμε με το μαχαίρι στη φωτιά. Θα κάνουμε και θα παρακάνουμε οικονομία πυρομαχικών. 
Μα δε θα χαμε σήμερα 11 οπλοπολυβόλα, αν ο Αρριανός δε δρούσε στο Βίτσι. Αν δεν ήταν στο Βίτσι ο 
Αρριανός δε θαπερνε 5000 οκάδες καλαμπόκι που φτάνουν για το τμήμα του Αρριανού να ζήσει ως το 1944 
το Σεπτέμβριο.» 



Τάσσου Μαρία 
Ο Νομός της Φλώρινας την περίοδο της Κατοχής: η περίπτωση των ΑΣΚΙ 

79 

 
έλλειψης οπλισμού που τους απασχολούσε πολύ έντονα. Έτσι, αναφέρεται ότι το 

Σεπτέμβριο του 1944 «Με τους κομιτατζίδες της Καστοριάς ήρθαμε και με αυτούς 

σε επαφή. Επίσης σε επαφή ήρθαμε με ένα χωριό εξοπλισμένο της περιφέρειας 

Καϊλαρίων (Τσιόρι) […] Σε συνεννόηση βρισκόμαστε και με την Πτολεμαϊδα εκεί 

εδρεύουν τα Ε.Ε.Ε. μας ζήτησαν να μας ειδούν. Στείλαμε ένα γραμματέα αχτίδας 

καταρχήν να συνομιλήσει μαζί τους. Θα προσπαθήσουμε και εκεί να πετύχουμε να 

πάρουμε όπλα και να βγάλουμε πάνω το γραφείο των Ε.Ε.Ε. Από τους Βούλγαρους 

στρατιώτες πήραμε τα παρακάτω: 75 νάρκες, 200 κιλά δυναμίτιδα, 100 καψούλια, 

50 μέτρα φιτίλι, 10 όπλα και 1 πολυβόλο»
210

. 

Όπως φαίνεται από αναφορές που παρουσιάστηκαν παραπάνω και οι γερμανικές 

δυνάμεις έπαιζαν κάποιο ρόλο σε αυτές τις διαδικασίες
211

. Από τη συγκεκριμένη 

αναφορά, αλλά και από άλλες, φαίνεται ότι τα χωριά της περιοχής αποτελούσαν 

στόχο όχι μόνο των βουλγαρικών δυνάμεων που προσπαθούσαν να τους δώσουν 

οπλισμό, αλλά εξίσου των γερμανικών δυνάμεων και της οργάνωσης του 

ΚΚΕ/ΕΛΑΣ. Από την άλλη πλευρά, η οργάνωση του ΚΚΕ μέσω της ΠΕ της 

περιοχής είχε σχέσεις τόσο με τις γερμανικές δυνάμεις όσο και με τις βουλγαρικές. 

Από τη μία πλευρά έρχονταν σε αντίθεση με τις γερμανικές δυνάμεις στο πλαίσιο 

των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων που εκτελούσαν και από την άλλη έκαναν 

προσπάθειες να διευθετηθούν κάποιες πτυχές των σχέσεών τους, όπως έκαναν και 

με τις βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής. Ορισμένες αναφορές που δηλώνουν αυτές τις 

σχέσεις φαίνονται παρακάτω. 

Σχετικά με τις δράσεις της ΠΕ Φλώρινας εναντίον των γερμανικών κατοχικών 

δυνάμεων αναφέρεται τον Ιούνιο του 1944 ότι «πριν 4 μέρες οι δικοί μας χτύπησαν 

μια κούρσα γερμανική και σκότωσαν έναν γερμανό αξιωματικό και 2 τραυμάτισαν. 

[…] σκεφτόμαστε να κατέβουμε στον κάμπο γιατί εδώ θα έρθουν οι "φίλοι" μας. 

Πως θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό στην περιοχή μας;»
212

  Ωστόσο, δεν λείπει 

το αίσθημα της ανησυχίας για την αντιμετώπιση των γερμανικών δράσεων, κάτι το 

οποίο φαίνεται σχεδόν μέσα από όλες τις αναφορές σε αυτό το θέμα τον Ιούνιο του 

1944. 
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Τον επόμενο μήνα οι αναφορές στις γερμανικές δυνάμεις διακατέχονται από 

μεγαλύτερη αισιοδοξία, όπως μαρτυρεί το παρακάτω απόσπασμα:  

«η κατάσταση στην περιφέρεια μας μετά τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις μπορούμε 

να πούμε ότι είναι πολύ καλή. Στην περιφέρεια ύστερα από την πολύχρονη 

παραμονή των Γερμανών μικρή αντίδραση σήκωσε λίγο κεφάλι. Πάρθηκαν μια 

σειρά μέτρα. Η πόλη της Φλώρινας ύστερα από 2 βομβαρδισμούς φοβερούς σχεδόν 

εκκενώθηκε. Στις 25/7/44 η γκρούπα της ΠΕ που ανάλαβε την εξόντωση των 

γκεσταπιτών της πόλης έπιασε και ξεκαθάρισε τον Ελ. Παπαθανασίου, γερόν 

γκεσταπίτη.»
213

 Αλλά και η δράση της ΠΕ είναι πιο έντονη εναντίον των 

γερμανικών δυνάμεων και όσων συνεργάστηκαν με τις κατοχικές δυνάμεις. Μερικά 

τέτοια παραδείγματα φαίνονται παρακάτω. 

Στην πρώτη αναφορά που αφορά το 1944 τονίζεται η δράση της ΠΕ Φλώρινας 

εναντίον σε άτομα που συνεργαστήκαν με τις γερμανικές αρχές: 

«[...] από το χωριό Σκοπιά πήρε η γκρούπα μια γυναίκα Σλαβομακεδόνισσα και 2 

Έλληνες. Είναι γνωστοί συνεργάτες της γκεστάπο. Όλο το χωριό ικανοποιήθηκε και 

τα υπεύθυνα όργανα καταγγέλουν εγγράφως και ζητούν την εκτέλεσή τους. [...] οι 

γκρούπες με τον εφεδρικό μας κυριαρχούν στον κάμπο Φλώρινας-Αμυνταίου»
214

 

Ενώ στη δεύτερη αναφορά που εντοπίστηκε σε σημείωμα του Σεπτεμβρίου του 

1944 παρουσιάζονται κάποιες δράσεις της ΠΕ εναντίον των ίδιων των γερμανικών 

αρχών της πόλης:  

«οι γκρούπες μας που στρατικοποιούνταν τώρα δρουν στους λόφους της Φλώρινας. 

Την μέρα οι Γερμανοί αποκαθιστούν το συγκοινωνιακό δίκτυο Φλώρινας- Έδεσσας, 

τη νύχτα οι δυνάμεις μας με τη συνεργασία όλου του πληθυσμού το 

καταστρέφουν»
215

. Στο ίδιο σημείωμα συναντάται και άλλη αναφορά στις σχέσεις 

με τις γερμανικές αρχές όπου η ΠΕ Φλώρινας σημειώνει ότι  «Ήρθαμε σε επαφή 

τόσο με τους Γερμανούς του Αμυνταίου όσο και με τους Γερμανούς της Φλώρινας. 

Ρίξαμε προκηρύξεις, κρεμάσαμε πινακίδες. Μας έδωσαν Άγγλοι εφημερίδες στη 

γερμανική. Τις κυκλοφορήσαμε. Οι Γερμανοί του Αμυνταίου άρχισαν να δείχνουν 

τάσεις παράδοσης στους Άγγλους, ενώ οι της Φλώρινας φαίνονται αδιάλλακτοι»
216
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Ακόμη, ενδιαφέρον προκαλεί η στάση του προέδρου του χωριού της Αχλάδας, ο 

οποίος ζήτησε οικειοθελώς να οπλιστεί το χωριό από τις γερμανικές δυνάμεις, 

σύμφωνα με όσα γράφονται σε σημείωμα που στάλθηκε στο Μακεδονικό Γραφείο 

για να δώσει πληροφορίες για το συμβάν: 

«Για το ζήτημα του οπλισμού που θέλουν να οπλίσουν οι Γερμανοί με τα γεγονότα 

που γίνονται με τη διαφωτιστική δουλειά απαντούνε αρνητικά όλοι οι χωρικοί. 

Μόνο ένας ήταν ο πρόεδρος της Αχλάδας που ζήτησε να οπλίσει το χωριό. Και 

αυτός τώρα μιλάει περί οπλισμού. Μέχρι προς ώρας η δουλειά πάει καλά. Και με 

την οργανωτική δουλειά πάμε καλά»
217

 

Τέλος, υπάρχουν και οι αναφορές που δηλώνουν την ύπαρξη σχέσης μεταξύ της ΠΕ 

Φλώρινας και των Αρχών, κυρίως της χωροφυλακής. Αυτές οι αναφορές δεν είναι 

τόσες πολλές συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες ομάδες (βουλγαρικές και 

γερμανικές δυνάμεις). Ενδεικτικά, παρουσιάζεται παρακάτω ένα παράδειγμα 

τέτοιας αναφοράς που δείχνει την προσπάθεια της ΠΕ Φλώρινας, κατά το 

Σεπτέμβριο του 1944, για να πείσει τα μέλη της χωροφυλακής της περιοχής να 

στρατολογηθούν στα τμήματα του ΕΛΑΣ: 

«Μέσα στη Φλώρινα ήρθαμε σε επαφή με τη διοίκηση της χωροφυλακής. 

Προσπαθούμε να τους πάρουμε όλους. Μας φέρνουν μικρά εμπόδια. Βγάλαμε 

μεμονωμένους. Το ίδιο κάνουμε και για το Αμύνταιο»
218

 

Οι επαφές της ΠΕ Φλώρινας με τις αρχές της χωροφυλακής φαίνεται ότι είχαν 

κάποιο αποτέλεσμα καθώς σε άλλη αναφορά φαίνεται ότι κατάφεραν να 

συνεργαστούν με άτομα από το σώμα της χωροφυλακής και να αποσπούν κάποια 

οφέλη από αυτό: 

«Εξοπλίστηκαν οι 70 χωροφύλακες της πόλης, μερικοί είναι δικοί μας και 

ερχόμαστε σε επαφή»
219

 

Επιπρόσθετα, ενδιαφέρον παρουσιάζει αναφορά που δηλώνει ότι η ΠΕ Φλώρινας 

ήρθε σε συνεννόηση με τις αρχές της πόλης με σκοπό να κινητοποιηθούν ώστε να 

παραδοθούν: 
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«Μιλήσαμε και συμφωνήσαμε να στείλουμε γράμματα στους Δεσπότη, Νομάρχη, 

Δήμαρχο και Αστυνομικό Διοικητή να έρθουν σε επαφή με τη διοίκηση της 

γερμανικής φρουράς Φλώρινας για να παραδοθεί. Οι παραπάνω Φιλελεύθεροι 

συνεργάζονται στενά με τη διοίκηση χωροφυλακής Φλώρινας, της οποίας ο 

διοικητής έρχεται σε επαφή με κάποιον Γερμανό αξιωματικό της φρουράς 

Φλώρινας. Τα γράμματα στάλθηκαν σε συνεργασία με τον Ρένο έστειλεν και αυτός 

γράμμα. Σήμερα περιμένουμε απάντηση. Τις ίδιες ενέργειες κάναμε και με το 

Αμύνταιο»
220

.΄ 

Ωστόσο, υπάρχει και άλλη αναφορά στην οποία η ΠΕ Φλώρινας απευθύνεται στις 

αρχές της περιοχής αυτή τη φορά για την καταστολή των γερμανικών μέτρων 

τρομοκρατίας στην πόλη: 

«Το κακό άναψε στη Φλώρινα όπου σκοτώσανε 20 στις 24 του μηνός. Κομιτατζίδες 

διατρέχουν όλο τον κάμπο. Μπροστά σ' αυτή την κατάσταση εμείς κινητοποιήσαμε 

πολλές επιτροπές τόσο στις Ελληνικές όσο και στις Γερμανικές αρχές. Επιτροπή στη 

Φλώρινα με επικεφαλής τον Δεσπότη διαμαρτυρήθηκαν στους Γερμανούς για τον 

σκοτωμό των 20 Φλωρινιωτών και άλλων χωρικών. Ζήτησαν την κατάπαυση της 

τρομοκρατίας»
221

. 

1.2.2.3. Σχολή Εκπαίδευσης Στελεχών 

Μελετώντας το αρχειακό υλικό συναντάται ο όρος «Σχολή Εκπαίδευσης 

Στελεχών». Σε εγκύκλιο που στάλθηκε στις 23/5/1944 από το Πολιτικό Γραφείο 

του ΚΚΕ προς όλες τις ΠΕ αναφέρεται για πρώτη φορά στο μελετώμενο αρχείο 

ο όρος αυτός. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι πρόκειται για μία σχολή που 

εκπαιδεύει στελέχη οπότε και διευκρινίζεται ότι τα υποψήφια άτομα προς 

εκπαίδευση θα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Ενώ για την ίδια τη 

σχολή και τα στάδια εκπαίδευσης τονίζεται ότι: «Η σχολή αυτή είναι σχολή 

στελεχών και οι μαθητές πρέπει να είναι στελέχη αχτιδικά και περιφερειακά. Στη 

σχολή εκτός από τη μορφωτική δουλειά θα γίνεται και διαπαιδαγωγική δουλειά, 

συνεπώς οι μαθητές μετά τον κύκλο των μαθημάτων πρέπει να γυρίζουν 

ποιοτικά καλύτερα στελέχη»
222

. 
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Ακόμη, υποστηρίζεται ότι η συγκεκριμένη σχολή έχει κάποιο βαθμό δυσκολίας, 

για το λόγο αυτό τα υποψήφια στελέχη πρέπει να πληρούν κάποιες 

προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται παρακάτω: 

«Τι άνθρωποι πρέπει να είναι οι μαθητές. Η σχολή μας δεν είναι και τόσο απλή, 

και τα μαθήματα είναι ανώτερα και πρέπει οι μαθητές να είναι σε θέση να τα 

κατανοήσουν. Να μην πάρουμε ανθρώπους όποιους-όποιους για να 

ξεφορτωθούμε απ' αυτή την υποχρέωση. [...]οι ΠΕ πρέπει να ασχοληθούν στα 

σοβαρά με την εξεύρεση των κατάλληλων προσώπων για τη σχολή μας αν 

θέλουν να βελτιώσουν ποιοτικά τα στελέχη τους. Οι μαθητές πρέπει να είναι 

μέλη Περιφ. Επιτρ., μέλη και γραμματείς αχτίδων, οργανωτές των Περ. 

Επιτροπών κλπ. Να είναι άνθρωποι με κάποια όραση καλή, να πέρνει το κεφάλι 

τους, να είναι τίμια και καλά παληκάρια και άνθρωποι με μέλλον, ώστε με τη 

βοήθεια που θα τους δώσουμε να εξελιχθούν σε ανώτερα Περ. στελέχη […]Μαζί 

με τους μαθητές ή και γληγορότερα ακόμα να μας στείλετε τα βιογραφικά τους 

στοιχεία για να ξέρουμε και μεις τι ανθρώπους έχουμε στη σχολή. Αυτή η 

δουλειά θα γίνεται κάθε μήνα, γιατί η σχολή μας μόλις θα τελειώνει τα 

μαθήματα σε ένα μήνα, θα αρχίζει από την αρχή μα άλλους μαθητές. […] Εκτός 

από αυτά οι μαθητές πρέπει να έχουν και από μία αλλαξιά εσώρουχα ξέχωρα από 

αυτά που φορούν. Να μην έρχονται και ξυπόλυτοι και να έχουν από ένα 

κύπελλο, πιάτο, και κουτάλι, γιατί εδώ δεν βρίσκονται»
223

. 

Στην ίδια εγκύκλιο δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι παρά την έγκαιρη ενημέρωση 

για τη σχολή εκπαίδευσης στελεχών οι περισσότερες ΠΕ δεν πήραν τόσο σοβαρά 

το ζήτημα με αποτέλεσμα να μην αποστείλουν τα υποψήφια προς εκπαίδευση 

στελέχη εγκαίρως στην έδρα της σχολής. Επιπλέον, όσες ΠΕ έστειλαν στελέχη, 

δεν έστειλαν αυτά που πληρούσαν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Πιο 

αναλυτικά φαίνεται παρακάτω η συγκεκριμένη αναφορά: 

«Όπως βλέπετε σχεδόν μόνο το 1/3 των οργανώσεών μας στείλαν τους μαθητές 

τους και μερικές από αυτές τους πολύ καθυστερημένα ενώ όλες ήταν 

ειδοποιημένες έγκαιρα πως οργανώναμε τη σχολή μας και ξέραν που θα στέλναν 

τους μαθητές. Εκτός από αυτό, το ότι δεν στείλαν όλες οι οργανώσεις τους 

μαθητές, ορισμένες από αυτές που στείλαν, δεν στείλαν τους κατάλληλους 

ανθρώπους. Και για να πετύχουμε το σκοπό μας, να δώσουμε μια ορισμένη 

κατάρτιση στα στελέχη μας, πρέπει οι ΠΕ όλων των οργανώσεων να έχουν υπ' 

                                                           
223

 Ο.π. 



84 Θεματικές κατηγορίες 
 

όψει τους τα εξής σχετικά με τη σχολή μας. 1)Τελειώνοντας η πρώτη αυτή 

παρτίδα, θ' αρχίσει η δεύτερη αμέσως και οι μαθητές όλων των οργανώσεων να 

βρίσκονται χωρίς καμιά άλλη ειδοποίηση στις 25 του Αυγούστου στην έδρα της 

σχολής, στο Δύλοφο»
224

.  

Μερικούς μήνες αργότερα, το Ιούλιο του 1944, η κεντρική οργάνωση συνεχίζει 

να αναζητά στελέχη καταρτισμένα που θα αξιοποιήσει ως δασκάλους στη σχολή 

εκπαίδευσης στελεχών. Για το λόγο αυτό, αναφέρεται, ότι έχει ειδοποιήσει όλες 

τις ΠΕ, όμως καμία από αυτές δεν απάντησε. Γενικότερα, το ύφος των 

συγκεκριμένων αναφορών δείχνει έναν εκνευρισμό από την πλευρά της 

κεντρικής οργάνωσης και του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ εξαιτίας της 

αδιαφορίας που έδειχναν οι ΠΕ όλων σχεδόν των οργανώσεων απέναντι στο 

εγχείρημα για εκπαίδευση των στελεχών τους
225

. 

Τέλος, σε έκθεση δράσης του Δεκεμβρίου 1944  υπάρχει ακόμη μία αναφορά 

στη σχολή εκπαίδευσης στελεχών, όπου παρουσιάζεται ότι μέσα στο Δεκέμβριο 

του 1944 «Δημιουργήσαμε σχολή για τα στελέχη που βρίσκονται ή δουλεύουν 

μέσα στη Φλώρινα. Σ' αυτήν φοιτούν περί τους 30»
226

.  

1.2.3. Οι σύνδεσμοι 

Οι «σύνδεσμοι» είναι ένας όρος που παρουσιάζεται σε δεκατέσσερις αναφορές μέσα 

στο υλικό που μελετήθηκε. Ο ρόλος τους φαίνεται ότι ήταν η μεταφορά σημειωμάτων, 

κάποιων μικρών αντικειμένων και ορισμένες φορές του Τύπου από την μία ΠΕ στην 

άλλη εξασφαλίζοντας την επικοινωνία μεταξύ τους. Πολλές φορές ανέκυπτε το 

πρόβλημα της έλλειψης του απαραίτητου αριθμού συνδέσμων έτσι ώστε να μπορεί να 

διεξάγεται ομαλά η επικοινωνία μεταξύ των ΠΕ. Ορισμένα παραδείγματα αναφορών 

που υποδηλώνουν το ρόλο των συνδέσμων παρατίθενται παρακάτω: 

«Εδώ έχω κρατήσει τα δέματα Καστοριάς κ Φλώρινας. Αν βρω τρόπο θα τα στείλω τα 

δέματα της Καστοριάς και της Φλώρινας αν φύγει προς τις περιφέρειες αυτές κανένας 

σύνδεσμος απ' αυτούς να περάσει απαραίτητα από εδώ»
227

. 

«Στον Περικλή της Καστοριάς τηλεγράφησα προ ημερών να στείλει σύνδεσμο για να 

πάρει  τον Τύπο της Φλώρινας, το δέμα μας δεν ήρθε μέχρι σήμερα»
228

. 
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«ο σύνδεσμος που έφερε το χαρτί από τα Πιέρρια ζητούσε το μουλάρι του Βασίληνα 

το πάρει μαζί του. Δεν του το δώσαμε γιατί εσύ δεν είπες τίποτα σχετικό με αυτό»
229

. 

Τις περισσότερες φορές όταν εμφανίζεται από την πλευρά του ΜΓ έχει τη μορφή 

αιτήματος προς την ΠΕ Φλώρινας για να «τακτοποιήσει» το ζήτημα των συνδέσμων, 

ενώ όταν εμφανίζεται από την ΠΕ Φλώρινας έχει τη μορφή αναφοράς προς το ΜΓ 

σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί και το αν λύθηκε το ζήτημα από πλευράς της 

ΠΕ
230

. 

Κάποιες φορές όμως το ζήτημα των συνδέσμων φαίνεται ότι αποτέλεσε και αιτία για 

διαφωνίες, όπως φαίνεται στην παρακάτω αναφορά που αποτελεί μέρος σημειώματος 

που συντάσσεται από μέλος της ΠΕ Φλώρινας και απευθύνεται στο ΜΓ:  

«Γράφοντάς μου για το ζήτημα των συνδέσμων με χτυπάτε άγρια. Μου γράφετε 

"περιμένουμε από σένα, παλιό στέλεχος του κόμματος, να σκέπτεσαι διαφορετικά 

πάνω σε τόσο σοβαρά ζητήματα". Εγώ όμως νομίζω ότι δεν αντιμετώπισα τόσο χλιαρά 

το ζήτημα των συνδέσμων, όπως αφήνεται να υπονοηθεί στα παραπάνω. Γιατί αυτή τη 

στιγμή που παίρνω το σημείωμά σας, πρέπει να βρίσκονται κοντά στο ΜΓ 3 

σύνδεσμοι που έχουν σταλεί πριν από μέρες. Συνεπώς κάτι προσπάθειες κάναμε πάνω 

στο πραγματικά αυτό σοβαρό ζήτημα»
231

. 

Σε κάποιες αναφορές ο τρόπος που γίνεται η νύξη στο θέμα των συνδέσμων και της 

ανεύρεσής τους φαίνεται ότι κρύβει πίσω του ένα είδος ανταγωνισμού, με την έννοια 

ότι το ΜΓ ή η κεντρική οργάνωση έθετε κάποιο αριθμό συνδέσμων που έπρεπε κάθε 

ΠΕ να εξασφαλίσει. Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται στην παρακάτω αναφορά:  

«το ζήτημα του συνδέσμου λύθηκε. Σου έστειλα 2 μόλις πήρα το σημείωμά σου, σου 

στέλνω σήμερα 3ο. Μέσα σε 3 μέρες θα στείλω και 4ο. Φαντάζομαι να είμαι 

εντάξει»
232

. 

1.2.4. Οικονομικά Ζητήματα της ΠΕ Φλώρινας 

Τα οικονομικά ζητήματα αποτελούν ένα θέμα με το οποίο ασχολείται η ΠΕ Φλώρινας 

και για τα οποία δίνει αναφορά κάθε μήνα στο ΜΓ μέσω των καταστατικών που 
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στέλνει. Επιπλέον, αναφορές σε οικονομικά ζητήματα συναντώνται και σε 

σημειώματα που ανταλλάσσονται μεταξύ της ΠΕ Φλώρινας και του ΜΓ. 

Πιο συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 1944 σε σημείωμα αναφέρεται ότι η ΠΕ 

Γρεβενών και Φλώρινας δεν έχουν καθόλου οικονομικά βιβλία
233

, κάτι που στην 

πορεία φαίνεται να αλλάζει καθώς η ΠΕ Φλώρινας άρχισε να βελτιώνει την οργάνωσή 

της. 

Η ίδια η ΠΕ Φλώρινας σε σημείωμα που απέστειλε στο ΜΓ εξηγεί αναλυτικά τις 

πηγές από τις οποίες εξασφαλίζει οικονομικούς πόρους. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει 

ότι οι οικονομικοί πόροι της είναι οι έρανοι, οι συνδρομές των κομματικών μελών και 

οι διάφορες εισφορές
234

. Αυτοί οι πόροι είναι ικανοί να τους εξασφαλίσουν τα 

απαραίτητα και να καλύψουν τα βασικά έξοδα της ΠΕ. 

Οι περιφερειακές οργανώσεις όφειλαν να πληρώνουν στην Κεντρική Οργάνωση της 

Περιοχής Μακεδονίας
235

 το ποσό που αντιστοιχούσε στον Τύπο και τα υπόλοιπα 

έντυπα υλικά που είχε λάβει το προηγούμενο διάστημα. Έτσι, σε σημείωμα του 

Αυγούστου του 1944 φαίνεται ότι οι οφειλές της ΠΕ Φλώρινας για το λόγο αυτό προς 

την ΚΟΠΜ είναι 252.940.000 δραχμές
236

. 

Στο πλαίσιο των οικονομικών ζητημάτων υπάρχουν αναφορές που σχετίζονται με 

δάνεια μεταξύ περιφερειακών οργανώσεων με σκοπό να διευκολυνθούν οι οργανώσεις 

με μικρότερη οικονομική δυνατότητα για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Για 

παράδειγμα, υπάρχει αναφορά σε σημείωμα που στέλνει η ΠΕ Γρεβενών προς το ΜΓ 

όπου καταγράφει τα δάνεια που έδωσε σε διάφορες περιφερειακές οργανώσεις. Εκεί, 

φαίνεται πως έδωσε δάνειο και στην ΠΕ Φλώρινας ύψους 2 λιρών
237

. 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.99α, «Γενική Έκθεση Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Μακεδονίας», 
Αλέκος προς ΠΓ, 28/10/1944 
234

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.258, «Οργανωτική κατάσταση Δεκεμβρίου 1944», Θάνος προς Αλέκο (ΜΓ), 
10/1/1945, σημείωμα, Θάνος προς Αλέκο (ΜΓ), 10/1/1945, «Τα οικονομικά μας προέρχονται από 
συνδρομές, εράνους και εισφορές. Με αυτά αντιμετωπίζουμε όλες τις ανάγκες των στελεχών μας, του 
Τύπου, της εστίας, ενοικίων, καθαριότητος, κλπ.  Όλα σχεδόν τα στελέχη μας τα εφοδιάσαμε με άρβιλα και 
λίγα με ρούχα». 
235

 Στο εξής ΚΟΠΜ 
236

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:409, φ:23.3.85, «κατάσταση οφειλών των οργανώσεων από διάφορα έντυπα», Θεοδόσης 
προς ΜΓ, 31/7/1944, «Π.Ε. Φλώρινας: 252.940.000 δραχμές, Στις Περιφερειακές Οργανώσεις είναι χρεωμένα 
και όλα τα έντυπα που στέλνονται στις παράλληλες οργανώσεις ΕΑΜ, ΕΠΟΝ, κλπ» 
237

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:409, φ:23.3.272, «Έξοδα της ΠΕ Γρεβενών προς άλλες ΠΕ», Νίκος προς ΜΓ, δεν 
αναγράφεται ημερομηνία, «έδωσα στην Περ. Επ. Φλώρινας δάνειο: 2 λίρες». 
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1.2.4.1. Διενέργεια Εράνων 

Στην κατηγορία των οικονομικών ζητημάτων εντάσσεται και η διενέργεια 

Εράνων, μία δραστηριότητα στην οποία συμμετείχαν οι περισσότερες 

περιφερειακές οργανώσεις του ΚΚΕ.  

Η πρώτη αναφορά αφορά τον έρανο που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 

του Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου 1943. Στο συγκεκριμένο έρανο η Δυτική 

Μακεδονία σημειώνεται ότι δεν έλαβε μέρος τους μήνες αυτούς και για το λόγο 

αυτό διεξήγαγε έρανο στην περιοχή κατά το διάστημα Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 

1943 σύμφωνα με απόφαση του ΜΓ
238

. 

Όσο αφορά στα διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν αυτή τη διαδικασία 

υπάρχει αναλυτική αναφορά που σημειώνει τόσο όλα τα μέτρα που πρέπει να 

πάρει κάθε περιφερειακή οργάνωση πριν τη διενέργεια του εράνου, ενώ δίνει 

αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν: 

«στο διάστημα του ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΕΡΑΝΟΥ το ΚΚΕ παύει κάθε άλλη 

είσπραξη απ' τις τοπικές κομματικές οργανώσεις, εκτός φυσικά των κανονικών 

συνδρομών των μελών του κόμματος, που είναι υποχρέωση καταστατική [...] οι 

εισφορές στο Πανελλαδικό έρανο θα γίνονται δεκτές σε χρήμα ή σε είδος και σε 

κάθε άλλη αξία [...] ο έρανος θα διεξαχθεί με βάση ένσημα ενιαίου τύπου, που η 

αξία τους θα είναι για διαφορετικά ποσά [...] οι Περιφερειακές Επιτροπές είναι 

υπεύθυνες απέναντι στο Δυτικό Μακεδονικό Γραφείο για την καλή εκλαΐκευση, 

προετοιμασία και οργάνωση και πλατύτατη διεξαγωγή του Πανελλαδικού 

εράνου. Για το σκοπό αυτό πρέπει: α) να αρχίσει αμέσως απ όλο γενικά τον τύπο 

του κόμματος η εκλαϊκευτική δουλειά για την εκλαΐκευση και οργάνωση του 

εράνου. Κάθε εφημερίδα του κόμματος να διαθέσει από τώρα μόνιμη στήλη του 

Πανελλαδικού Εράνου και να δημοσιεύει ταχτικά ύλη για την πορεία του ίσαμε 

που να κλείσει ο έρανος και να δοθεί ο τελικός απολογισμός. Όλα τα άλλα μέσα 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.7, από ΜΓ «προς όλες τις αχτιδικές οργανώσεις» της ΠΕ Φλώρινας, Νοέμβριος 
1943, «[…] ειδικοί τεχνικοί λόγοι δεν επέτρεψαν στη Δυτική Μακεδονία να πάρει μέρος στον Πανελλαδικό 
έρανο της Εθνικής Απελευθέρωσης, που προκήρυξε η Κ.Ε. του κόμματος για τον μήνα Σεπτέμβριο και 
Οχτώβριο, ταυτόχρονα με την υπόλοιπη Ελλάδα. Μα δε θαταν σωστό αυτή η γωνιά της Ελληνικής Γης να 
μείνει έξω από τη μάχη του εράνου. Να μη συμμετάσχει στον έρανο που γίνεται σε μια περίοδο 
αποφασιστικού αγώνα για τη συντριβή των δυνάμεων της βαρβαρότητας.  [...] Το ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ αποφασίζει να κάνει τον Πανελλαδικό έρανο της Εθνικής Απελευθέρωσης στους μήνες Νοέμβριο 
και Δεκέμβριο. [...] ο Πανελλαδικός έρανος θα πρέπει να ναι πριν απ' όλα μια γερή λαϊκή πολιτική καμπάνια- 
απάντηση στα μέτρα της εξόντωσης που εφαρμόζουν οι καταχτητές και οι εθνοπροδότες πράχτορές τους. 
Θα διακηρύξει την αγάπη που τρέφει ο Ελληνικός λαός στο κόμμα μας, στο κόμμα που αγωνίζεται στις 
επάλξεις του εθνικού απελευθερωτικού πολέμου και του αγώνα του λαού μας για τη ζωή και θα δώσει στο 
ΚΚΕ τα μέσα για την νικηφόρα έκβαση του πολέμου». 
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της προπαγάνδας, προφορικής, έντυπης, κλπ να τεθούν στην υπηρεσία του 

σκοπού του εράνου. β) κάθε οργάνωση από πάνω ίσαμε κάτω να ορίσει 

υπεύθυνη Επιτροπή με επικεφαλής τον Γραμματέα της που θα διευθύνει τη μάχη 

του εράνου. Οι Επιτροπές να είναι απαλλαγμένες από άλλα βάρη. γ) κάθε 

κομματική οργάνωση να εξασφαλίσει όλους τους τεχνικούς όρους για την 

πετυχημένη οργάνωση και διενέργεια του εράνου[...] ε) κάθε περιφερειακή 

επιτροπή να αναφέρει κάθε 15 μέρες στο ΔΜΓ την πορεία του εράνου. Το ίδιο 

θα κάμουν και οι αχτιδικές επιτροπές προς τις Περιφερειακές και οι πυρήνες 

προς τις Αχτίδες. ζ) Στην 1η του Γενάρη όλοι οι Γραμματείς των πυρήνων πρέπει 

να αραδιάσουν και τα τελευταία ποσά των εισπράξεων και να επιστρέψουν όλα 

τα ένσημα που έμειναν αχρησιμοποίητα. Στο πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη το 

ΔΜΓ πρέπει να έχει στα χέρια του τον τελικό απολογισμό από κάθε 

περιφέρεια»
239

. 

Παράλληλα το σύνθημα αυτής της περιόδου, σύμφωνα με την πολιτική γραμμή 

που καθόριζε το ΚΚΕ, ήταν «Ζήτω ο Πανελλαδικός Έρανος της Εθνικής 

Απελευθέρωσης»
240

. 

Κατά τη διάρκεια του 1944 ξεκίνησαν οι προετοιμασίες και για άλλον έρανο, 

αναφορές στην προετοιμασία του συναντώνται από το Μάιο του 1944
241

. Οι 

αναφορές αυτές δε διαφέρουν πολύ από τις προηγούμενες, ωστόσο κάποια 

αναφορά από αυτές ενώ αρχικά εστιάζεται στους τρόπους προώθησης του 

εράνου και υπογραμμίζει πως κάθε περιφερειακή οργάνωση οφείλει να 

προωθήσει τη διενέργειά του μέσα από προκηρύξεις, τρικ, συνθήματα, αναφορές 

στον Τύπο, κ.α.
242

, συνεχίζει τονίζοντας την ανάγκη ελέγχου όλων των 

περιφερειακών οργανώσεων για τις εισπράξεις από τον έρανο
243

. Συνεπώς, 

φαίνεται ότι υπήρχε ο φόβος των οικονομικών ατασθαλιών από ορισμένα 

κομματικά στελέχη ή από κάποιες περιφερειακές οργανώσεις.    

Ενώ ο έρανος βρίσκεται σε εξέλιξη, στις 4/9/1944, σε σημείωμα αναφέρεται ότι 

το αποτέλεσμα του εράνου είχε ήδη φτάσει τις 30.000 οκάδες και συνεχιζόταν
244

. 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.7, από ΜΓ «προς όλες τις αχτιδικές οργανώσεις» της ΠΕ Φλώρινας, Νοέμβριος 
1943 
240

 Ο.π. 
241

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.22, «Εγκύκλιος προς όλα τα στελέχη και μέλη του κόμματος», αποστολέας: 
Μακεδονικό Γραφείο, 23/5/1944 
242

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.22, «Εγκύκλιος προς όλα τα στελέχη και μέλη του κόμματος», αποστολέας: 
Μακεδονικό Γραφείο, 23/5/1944 
243

 Ο.π. 
244

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.229, σημείωμα, Θάνος προς Τάσσιο, 4/9/1944 
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Σχετικά με την συνεισφορά της ΠΕ Φλώρινας στο συγκεκριμένο έρανο υπάρχει 

αναφορά σε έγγραφο που στέλνεται προς το ΜΓ το Δεκέμβριο του 1944 όπου 

τονίζεται ότι «η Φλώρινα μέχρι στιγμής έστειλε 3.970 οκάδες»
245

. Το ίδιο 

σημείωμα αναφερόμενο και πάλι στο θέμα του εράνου εστιάζεται στην ανάγκη 

δημιουργίας μιας «ενιαίας επιτροπής εράνου»,
246

 η «Επιτροπή Αλληλεγγύης»
247

 

για τη διευκόλυνση της επιτυχίας του εγχειρήματος. Έτσι, αναφέρεται ότι 

«Σήμερα ανασυγκροτήθηκε η επιτροπή μέσα στην οποία παίρνουν μέρος ο 

Μητροπολίτης Φλώρινας, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο πρόεδρος 

του Ιατρικού Συλλόγου, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, αντιπρόσωποι των 

Εθνικοαπελευθερωτικών οργανώσεων, του Δήμου, της Ένωσης Συνεταιρισμών 

και λοιπών οργανώσεων. [...] Καθόλην την ημέρα έβρεχε πράγμα που μας 

ανάγκασε να χωρίσουμε τη συγκέντρωση σε τρία μέρη και να μη μπορέσουμε να 

βγάλουμε τότε μία ενιαία επιτροπή εράνου. Για την πορεία του εράνου στην 

περιφέρεια δεν πήραμε ακόμα πληροφορίες»
248

. 

1.2.5. Διαφωνίες στην ΠΕ Φλώρινας 

Οι διαφωνίες μεταξύ των μελών της ΠΕ Φλώρινας είναι ένα άλλο θέμα που 

εντοπίστηκε σε αναφορές του μελετώμενου υλικού. Υπάρχουν συνολικά εφτά 

αναφορές σε αυτή την υποκατηγορία. 

Η υποκατηγορία αυτή όπως δηλώνει και το όνομά της αφορά τις διενέξεις και τις 

συγκρούσεις που δημιουργήθηκαν μεταξύ στελεχών της ΠΕ Φλώρινας και έχουν 

καταγραφεί σε σημειώματα προς το ΜΓ ή τις άλλες ΠΕ. 

Η πρώτη αναφορά σε κάποιου είδους εσωτερικές διαφωνίες καταγράφηκε σε εγκύκλιο 

που στάλθηκε στις 25/5/1944 προς όλες τις ΠΕ. Το θέμα της συγκεκριμένης εγκυκλίου 

σχετίζεται με τη συγχώνευση του ΣΝΟΦ-ΕΑΜ. Με γνώμονα αυτό το θέμα η 

εγκύκλιος εστιάζεται σε μία σειρά λανθασμένων αντιλήψεων που εκφράζονται από 

στελέχη του ΚΚΕ και μάλιστα, όπως τονίζεται, από στελέχη που έχουν κάποια καίρια 

θέση στο κόμμα. Οι συγκεκριμένες αντιλήψεις και αυτές οι θέσεις στις οποίες 

αναφέρεται η εγκύκλιος υποστηρίζεται ότι έρχονται σε σύγκρουση με την πολιτική 

γραμμή που υποστηρίζει το κόμμα με αποτέλεσμα τα στελέχη αυτά να προκαλούν 

παρεξηγήσεις και να παρουσιάζουν μία λανθασμένη εικόνα για το ΚΚΕ
249

. Η 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.250, σημείωμα, Θάνος προς ΜΓ, 18/12/1944 
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 Ο.π. 
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 Ο.π. 
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 Ο.π. 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.22, «Εγκύκλιος προς όλα τα στελέχη και μέλη του κόμματος», αποστολέας: 
Μακεδονικό Γραφείο, 23/5/1944 
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εγκύκλιος χαρακτηρίζει αυτή τη στάση ως «απειθαρχία στη γραμμή του ΚΚΕ»
250

. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι οι θέσεις αυτές εκφράζονται για ένα ευαίσθητο θέμα, όπως 

το Μακεδονικό Ζήτημα, και εκπροσωπούν λανθασμένα όλο το ΚΚΕ, δημιουργεί 

πολλές παρεξηγήσεις τόσο στους σλαβόφωνους όσο και στις εξωτερικές δυνάμεις
251

. 

Στη συνέχεια, μία άλλη διαφωνία έρχεται να συμπληρώσει τη συγκεκριμένη θεματική 

υποκατηγορία. Αυτή τη φορά αφορά μία διαφωνία ανάμεσα σε δύο γραμματείς της ΠΕ 

Φλώρινας και καταγράφηκε στην έκθεση δράσης του Ιουλίου του 1944. Παρόλα αυτά 

η συγκεκριμένη διαφωνία όπως αναφέρει το ίδιο έγγραφο, κατάφερε να λυθεί
252

. Ο 

τρόπος με τον οποίο δόθηκε λύση εντοπίζεται σε αναφορά άλλου σημειώματος, στις 

4/9/1944, όπου παρουσιάζεται η μεταφορά ενός στελέχους του ΕΑΜ στην πόλη της 

Φλώρινας με σκοπό να εξομαλυνθεί η κατάσταση ανάμεσα στα δύο αντιμαχόμενα 

στελέχη
253

.  

Ένα άλλο περιστατικό όπου φαίνεται να δημιουργείται διαφωνία μεταξύ στελέχους της 

ΠΕ Φλώρινας και του ΜΓ εντοπίστηκε σε σημείωμα προς το ΜΓ στις 8/9/1944 και 

παρατίθεται παρακάτω: 

«Γράφοντάς μου για το ζήτημα των συνδέσμων με χτυπάτε άγρια. Μου γράφετε 

"περιμένουμε από σένα, παλιό στέλεχος του κόμματος, να σκέπτεσαι διαφορετικά 

πάνω σε τόσο σοβαρά ζητήματα". Εγώ όμως νομίζω ότι δεν αντιμετώπισα τόσο χλιαρά 

το ζήτημα των συνδέσμων, όπως αφήνεται να υπονοηθεί στα παραπάνω. Γιατί αυτή τη 

στιγμή που παίρνω το σημείωμά σας, πρέπει να βρίσκονται κοντά στο ΜΓ 3 

σύνδεσμοι που έχουν σταλεί πριν από μέρες. Συνεπώς κάτι προσπάθειες κάναμε πάνω 

στο πραγματικά αυτό σοβαρό ζήτημα»
254

.  

Μία σειρά αναφορών αφορούν την αντίθεση της ΠΕ Φλώρινας και του γραμματέα της 

απέναντι στη συμπεριφορά του Ρ.Μ. Οι συγκεκριμένες αναφορές είναι τρεις και 

αφορούν τη στάση του συγκεκριμένου στελέχους απέναντι στο Μακεδονικό Ζήτημα, 

στο σχολείο των σλαβόφωνων
255

 και στον τρόπο που προέβαλε την άποψή του στις 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.227, «Έκθεση Δράσης Ιουλίου 1944», Θάνος προς Αλέκο (ΜΓ), 30/7/1944 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.229, σημείωμα, Θάνος προς Τάσσιο, 4/9/1944 
254

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.230, σημείωμα, Θάνος προς Τάσσιο, 6/9/1944 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.75α, σημείωμα, Περικλής προς ΜΓ, δεν αναφέρεται ημερομηνία, «Από εδώ 
πέρασε ο Ρένος και μας δημιούργησε ολόκληρη ιστορία για το Σλαβομακεδονικό σχολείο παρουσία του γιου 
του Τερπόφσκι[…] τα αισθήματα και οι ιδέες ήταν γνωστές του συν. Ρένου. Η θέση του Ρένου ήταν τέτοια 
που ήθελε να δείξει ότι εμείς παραλείψαμε το καθήκον μας [...] αυτό δε θα μας πείραζε αν γινόταν όπως 
έπρεπε και όπως θα πρέπει να έχει υπόψην του ο Ρένος. [...] θα μας εκθέσει τόσο πολύ μέσα στον ίδιο το 
σλαβομακεδονικό λαό [...] για αυτό τώρα θα ναι να βεβαιωθεί η γνώμη αυτή που καλλιεργείται επίμονα από 
τους  [...] ότι δημιουργείται εμπόδιο στο σλαβομακεδονικό σχολείο. Ο σύντροφος Ρένος συχνά κάνει τέτοιες 
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βουλγαρικές δυνάμεις

256
 παρουσιάζοντάς την ως άποψη όλου του ΚΚΕ, γεγονός που 

προκάλεσε παρεξηγήσεις και παρανοήσεις, όπως αναφέρεται
257

. 

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με άλλα κομματικά στελέχη, όπως φαίνεται στην 

ακόλουθη αναφορά: 

«η έκθεση του υποδιοικητή Ε.Π. Φλώρινας έκανε όχι καλή εντύπωση τόσο στη 

γραμματεία της ΠΕ που έχει τη γνώμη πως ο συν. Μητούση αναφέρει πράγματα που 

ούτε καν πλησιάζουν την πραγματικότητα, μα και στον τωρινό διοικητή της 

υποδιοίκησης της ΕΠ Φλώρινας, συν. Σγ., που έχει πλήρη άγνοια όλων αυτών που 

αναφέρονται στην έκθεση. [...] Η έκθεση Μητ. αναφέρεται σε 3 περιπτώσεις. 1) στην 

πρώτη περίπτωση για να δείξει την τσαπατσουλιά που επικρατούσε εδώ πάνω φέρνει 

σαν παράδειγμα το ποιόν των πολιτοφυλάκων.[...]  2)Στη μη ύπαρξη συνεννόησης 

ανάμεσα στην Π.Ε. των οργανώσεων και εις την έλλειψη καταμερισμού δουλειάς. […] 

και την τρίτη περίπτωση που αναφέρει δηλ την κομματικοκρατία ή θανοκρατία [...] Ο 

συν. Μητούση. ήρθε στην περιφέρειά μας πριν 3μιση μήνες. […] Ο απότομος 

χαρακτήρας του έφερε αυτόν σε αντίθεση με τον Σγ. μα και άλλο τόσο και με 

πολιτοφύλακες. Ψυχική επαφή μεταξύ διοικητή και υποδιοικητή δεν υπάρχει. Πολλά 

παράπονα μας υποβλήθηκαν από μέρους πολιτοφυλάκων, ακόμα και εγγράφως. 

Ακόμα το απότομο του χαρακτήρα του συν Μητούση εκδηλώνεται σε πολλές 

συζητήσεις με πολίτες. Για όλα αυτά του έγιναν υποδείξεις πολλές φορές. Ίσως την 

κριτική να τη φοβάται. Πριν να φύγει από δω η 9η Μεραρχία με το επιχείρημα ότι δεν 

γίνεται κάτι σε στενή συνεργασία Μεραρχίας και Ε.Π. έκανε διάφορες ενέργειες, 

συλλήψεις που μας ζημίωσαν. Προκαταρκτικά λέγαμε σε αυτόν τη γνώμη μας που 

ήταν αντίθετη με τη γνώμη του. Χρειάστηκε να πατήσουμε πόδι για να πεισθεί πως 

                                                                                                                                                                                   
γκάφες που έχουν ολέθριες συνέπειες. [...] Σας γνωρίζουμε ότι πάλι μπροστά στο ίδιο παιδί πήρε θέση 
τέτοια για το Σλαβομακεδονικό ζήτημα που χωρίς να το καταλαβαίνει χτυπούσε τη γραμμή του κόμματος με 
τα λόγια του. [...] έτσι ο Ρένος άθελα του περνάει στην ασυνείδητη προβοκάτσια. [...] Ακόμα από τη 
συζήτηση που είχαμε μαζί του και από το γράμμα που έστειλε στον συν. Τάσιο φαίνεται με τα λεγόμενά του 
πως κατόρθωσε να πείσει τον Τέμπο να μην κάνει προέλαση προς το παρόν στο ελληνικό έδαφος για να 
απελευθερώσει την ελληνική Μακεδονία φαίνεται πως δεν κράτησε σταθερά τη θέση μας και τώρα όπως 
λέει ο Τέμπο βρίσκεται εν αναμονή της απάντησής του γενικού γραμματέα του κόμματός  μας». 
256

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.242, σημείωμα, Τάσσιος προς ΜΓ, 19/10/1944, «ο Ρένος πήγε στη Σερβία, μέχρι 
που θα πάγει δεν ξέρω. Εγώ δεν το είχα υπόψην μου, με τον Σταύρο συμφώνησαν, αλλιώτικα δε θα τον 
άφηνα να πάγει». 
257

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.57, σημείωμα, Περικλής προς Αλέκο, 29/6/1944, «Καταλαβαίνεις σε ποια θέση 
μπορεί να μας φέρει αυτή η δουλειά. Πρώτα πρώτα ο Ρένος έκανε πολύ άσχημα κατά τη γνώμη μου που 
έδωσε τέτοια εγγύηση γιατί του δίνουμε κύρος και πώς θα πάρουμε τα μέτρα που χρειάζονται για αυτόν; Αν 
ο Πέιος δεν χτυπηθεί η κατάσταση δεν πρόκειται ουσιαστικά να αλλάξει διότι αύριο θα έχουμε πάλι τα ίδια. 
Πρέπει να παραδοθεί στα χέρια του κόμματος, να βγει να μιλήσει στο λαό, να ξεσκεπάσει τον εαυτό του για 
το έγκλημα που έκανε και μετά το κόμμα μας και μόνο αυτό χωρίς να επηρεάζεται από καμιά δύναμη να 
πάρει τα αναγκαία μέτρα ενάντιά του» 
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έτσι ενεργώντας βλάπτει τον αγώνα μα και πως χρειάζεται να ακούεται όχι μόνο η 

γνώμη της Μεραρχίας μα και η γνώμη της Π.Ε»
258

. 

Ακόμη, σε σημείωμα προς το ΜΓ εκφράζεται το παράπονο του αποστολέα του 

σημειώματος για την απογύμνωση του εφεδρικού ΕΛΑΣ στην περιοχή της 

Μακεδονίας και η αδυναμία οργάνωσης της ΙΧ Μεραρχίας, σε αντίθεση με την 

κατάσταση που επικρατούσε στη Θεσσαλία όπου υπήρχε πολύς περισσότερος 

οπλισμός.
259

 Στο συγκεκριμένο σημείωμα παρουσιάζεται μία αντίθεση στον τρόπο που 

η κεντρική οργάνωση διαχειρίζεται το ζήτημα του οπλισμού στη Θεσσαλία ή σε άλλες 

περιοχές σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε στη Μακεδονία. 

1.3. ΕΛΑΣ  

Κατά τη διάρκεια του 1943 πολλά άτομα από την περιφέρεια της Φλώρινας άρχισαν να 

δρουν εντατικά συμβάλλοντας στην εξάπλωση και τη δράση του ΕΛΑΣ στο χώρο του 

Βιτσίου και του Δυτικού Καϊμάκτσαλαν. Σύμφωνα με τον Κ. Πυλάη, ο Αλέκος Σιέμπης το 

Φεβρουάριο του 1943 του ανέθεσε να αναλάβει την καθοδήγηση στην περιοχή της 

Φλώρινας που τότε υπήρχαν στην Π.Ε Φλώρινας μόλις 13 άτομα
260

. Τα τμήματα του ΕΛΑΣ 

που βρίσκονταν στην περιοχή της Φλώρινας ήταν το 28
ο
 Σύνταγμα το οποίο υπαγόταν στην 

9
η
 Μεραρχία, αυτή της Δυτικής Μακεδονίας. 

Πιο συγκεκριμένα, το Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ, ύστερα από έγκριση της ΚΕ του 

ΕΛΑΣ, έδωσε διαταγή ότι από την 1
η
 του Σεπτέμβρη 1943 όλες οι αντάρτικες μονάδες του 

ΕΛΑΣ θα μετονομάζονταν σε μεραρχίες, συντάγματα, τάγματα, κλπ και θα συγκροτούνταν 

σύμφωνα με τις συνθέσεις που κανόνισε το Στρατιωτικό Συμβούλιο και καθόρισε τις νέες 

διοικήσεις
261

.  

Στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία έχουμε την 9η Μεραρχία Δυτικής Μακεδονίας με 

συντάγματα το 27
ο
  στην Κοζάνη, το 28

ο
 στη Φλώρινα και το 53

ο
 στα Γρεβενά.  

                                                           
258

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.254, σημείωμα, Θάνος προς ΜΓ, 5/1/1945 
259

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.19, σημείωμα, Αλέκος προς Πολιτικό Γραφείο ΚΚΕ, ημερομηνία δεν 
αναγράφεται 
260

Κυριάκος Πηλάης (1990), 1870-1990 Μνήμες – Βιώματα – Στοχασμοί, Αθήνα: α.ε. σσ. 164-166.   «Κατά τις 
15-20 του Φλεβάρη του 1943 ο σ. Σιέμπης Αλέκος μου ανέθεσε να αναλάβω την καθοδήγηση από μέρος της 
Π.Ε. του ΚΚΕ, την πρώτη ανταρτοομάδα που αποτελούνταν από 13 αγωνιστές. Ο Κλίμης Χαράλαμπος 
(Σωφέρ), Θαρραλέος, Κεραυνός,Σωτήρης, (όλοι από τις κάτω Κλεινές). Στους τρεις δεν θυμάμαι τα 
πραγματικά τους ονόματα. Παναγιώτης Μασιώτης (Ηρακλής) Λέγας Γιάννης (Μπάρμπα Γιάννης,) 
Γαβρηλίδης Γιώργος (Περιστέρης), οι παραπάνω τρεις είναι μέσα από τη Φλώρινα,Γαβριάς (ψευδώνυμο) 
από τη Φλώρινα, ψευδώνυμο Σπύροςαπό το Πολυπλάτανο. Παπαδόπουλος Κώστας (Αετός) από το χωριό 
Αμμοχώρι, Ναούμ Σουπούρκας (Λέων), Μαραγκώφ, Κωστα- ντίνοφ, οι τρεις παραπάνω είναι από το χωριό 
Κάτω Καληνίκη» 
261

 Στέφανος Σαράφης (1984), Ο ΕΛΑΣ, Αθήνα: Επικαιρότητα, σελ. 171. 
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Οι αναφορές στον ΕΛΑΣ που καταγράφηκαν μέσα από το αρχείο των ΑΣΚΙ που 

μελετήθηκε είναι 39 και ομαδοποιήθηκαν σε επιμέρους υποκατηγορίες όπως 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

Τα θέματα που θίγουν οι αναφορές στον ΕΛΑΣ αφορούν την οργάνωση  και τη δράση του, 

τις δράσεις του 28
ου

 Συντάγματος, του αποσπάσματος Βιτσίου, τον εφεδρικό ΕΛΑΣ και τον 

οπλισμό που ήταν λιγοστός ή τις προσπάθειες εξασφάλισής του. 

1.3.1. Η στρατιωτική οργάνωση – η δράση του ΕΛΑΣ 

Αναφορές που σχετίζονται με την οργάνωση του ΕΛΑΣ δίνουν αρχικά κάποια ποσοτικά 

στοιχεία για τα μέλη του. Έτσι, σύμφωνα με τις οργανωτικές καταστάσεις και τα στοιχεία 

που κατέγραψε η ΠΕ Φλώρινας για τον ΕΛΑΣ στο τέλος του 1943 διέθετε 310 μέλη
262

, τα 

οποία αυξήθηκαν σταδιακά με τις στρατολογήσεις ανταρτών που πραγματοποιήθηκαν στο 

επόμενο διάστημα. Ακόμη, προς αυτή την κατεύθυνση οργανώθηκε καλύτερα ο ΕΛΑΣ μετά 

από αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και μετά την τοποθέτηση επιλεγμένων στελεχών σε 

καίριες θέσεις του. Κάτι τέτοιο σχολιάζεται σε σημείωμα της ΠΕ Φλώρινας που κρίνει ότι 

«τόσο ο ΕΛΑΣ όσο και η ΕΠ πλαισιώθηκαν με τα ανάλογα στελέχη»
263

. Κάτι παρόμοιο 

αναφέρεται και το Σεπτέμβριο του 1944 από την πλευρά της ΠΕ Φλώρινας όταν ο 

αποστολέας του σημειώματος τονίζει ότι «Στον ΕΛΑΣ στείλαμε 4 στελέχη. Έτσι 

φαντάζομαι να πλαισιωθούν τα τμήματα»
264

. 

Οι προσχωρήσεις στον ΕΛΑΣ δε σταμάτησαν, αντιθέτως αυξάνονταν ραγδαία, σύμφωνα με 

τα σημειώματα που μελετήθηκαν. Κάποιες αναφορές σχολιάζουν εισχωρήσεις στον ΕΛΑΣ 

ατόμων από την «Σερβική Μακεδονία», όπως αναφέρεται, ενώ δεν παύει να τους απασχολεί 

το ζήτημα του ελέγχου των ατόμων που γίνονται δεκτά:  

«Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα είναι και ο ερχομός περί των 20 Μακεδόνων από την Ελληνική 

Μακεδονία που ήταν άλλοι με τη Βουλγαρία και φοιτούσαν και άλλοι στα μακεδονικά 

τμήματα του Τίτο. Η τωρινή τους άφιξη και το ότι το τάγμα τους πήρε χωρίς να μας ρωτήσει 

δεν σας φαίνεται ύποπτο; Η γνώμη μας είναι ότι μια και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν 

κανένα επίσημο χαρτί από την Κ.Ε. του Γιουγκοσλάβικου ή βουλγάρικου κόμματος να 

απομακρυνθούν από τον ΕΛΑΣ καθώς έχουν αρκετοί από αυτούς και άσχημες 

εκδηλώσεις»
265

.  
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.2 
263

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.228, σημείωμα, Θάνος προς Αλέκο, δεν αναφέρεται ημερομηνία αποστολής 
264

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.234, σημείωμα, Θάνος προς Αλέκο, 13/9/1944 
265

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.70, έκθεση των γραμματέων της ΠΕ Καστοριάς και Φλώρινας, Περικλής και 
Θάνος προς  
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Όπως φαίνεται εκφράζονται κάποιες αμφιβολίες από τον γράφοντα που απευθύνεται στον 

Αλέκο Σιέμπη τον παραλήπτη του σημειώματος στο Μακεδονικό Γραφείο. Ενώ λίγο 

αργότερα σε άλλο σημείωμα της ΠΕ Φλώρινας προς το Μακεδονικό Γραφείο επισημαίνεται 

ότι τελικά από τη μία πλευρά «θα γίνει εκκαθάριση στους 20 Μακεδόνες που ήρθαν από τη 

Σερβική Μακεδονία»
266

, αλλά από την άλλη στο ίδιο σημείωμα ο γράφοντας αναφερόμενος  

στους λιποτάκτες που μετάνιωσαν και τελικά επέστρεψαν στο 28
ο
 Σύνταγμα σημειώνει ότι 

«Θα δοθεί κύρος στα παιδιά που μετανόησαν»
267

.  

Στο υλικό που μελετήθηκε και στις αναφορές που καταγράφηκαν συναντώνται σημεία που 

πραγματεύονται γενικά τη δράση του ΕΛΑΣ, όχι μόνο συγκεκριμένα στη Φλώρινα, όπου 

π.χ. αναφέρεται ότι «είχαμε επιτυχίες από την άποψη της ανακάλυψης των δικτύων 

κατασκοπείας στη Φλώρινα και Σερβία»
268

, αλλά γενικότερα αναλύεται η δράση των 

Μεραρχιών του ΕΛΑΣ. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι πριν το Σεπτέμβριο του 1944 είχε 

σημειωθεί ανάπτυξη στη δράση του ΕΛΑΣ παρά τις δυσκολίες που εμφανίζονταν λόγω των 

πολλών στρατιωτικών δυνάμεων κατοχής που συγκεντρώνονταν εκείνο το διάστημα, όπως 

αναφέρεται «η συγκέντρωση μεγάλων δυνάμεων του εχθρού (5 Μεραρχίες γερμανών και 

Βουλγάρων και 7.000 της αντίδρασης και από το άλλο μέρος το μεγάλο σκόρπισμα των 

δυνάμεων μας από την Ήπειρο (6 Τάγματα) μέχρι την Γευγελή δυσκόλευσε την 

συγκέντρωση σοβαρών δυνάμεων σε ορισμένα σημεία του εχθρού. Παρ όλα αυτά είναι 

αξιοσημείωτος η δράση κυρίως του 30ου, 16ου, 50ου αλλά και των τμημάτων της 11ης 

Μεραρχίας. Τα τμήματά μας μπήκαν επανειλημμένα σε όλες σχεδόν τις πόλεις της 

Μακεδονίας (Φλώρινα, Έδεσσα, Γιαννιτσά, Γουμέντσα, Νάουσα, Βέροια, Κατερίνη, 

Νιγρήτα, κλπ) εξόντωσαν ή κτύπησαν αποφασιστικά τις φρουρές των Γερμανών και 

Ταγματασφαλιτών και τους σκόρπισαν τον τρόμο, έδωσαν σφοδρές μάχες και οδομαχίες 

που κράτησαν πολλές ώρες (Φλώρινα- Γιαννιτσά)»
269

. Επίσης, τονίζεται ότι ήταν αρκετές οι 

περιπτώσεις που προσπάθησαν να δημιουργήσουν προβλήματα «στις συγκοινωνίες του 

εχθρού»
270

. 

Συνεχίζοντας να περιγράφει τη δράση του ΕΛΑΣ αυτή την περίοδο ο γράφων αναφέρει ότι 

«Το περασμένο δεκαπενθήμερο είχαμε ένα δυνάμωμα της δράσης του ΕΛΑΣ: α) 

μεγαλύτερα χτυπήματα στις φρουρές και στις συγκοινωνίες του εχθρού. Αμαξοστοιχίες και 

σιδηροδρομική γραμμή ανατινάχθηκαν σε όλη την έκταση από τον νότιο Όλυμπο. [...] 

Ακόμα και ο εφεδρικός και όλες οι εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις ξηλώνουν 

γραμμές[...] οι στόχοι που καθορίσθηκαν μέχρι σήμερα από την ΚΥΒΩΤΟ χτυπήθηκαν με 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.71, Έκθεση, Περικλής προς ΜΓ, 1/10/1944 
267

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.71, Έκθεση, Περικλής προς ΜΓ, 1/10/1944 
268

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.53α, σημείωμα από τον Λεωνίδα Στρίγκο (Αλέκο) προς το ΠΓ, 12/9/1944  
269

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.53α, σημείωμα από τον Λεωνίδα Στρίγκο (Αλέκο) προς το ΠΓ, 12/9/1944 
270

 Ο.π. 
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επιτυχία και είναι γεγονός που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε πολιτικά. β) 

Απελευθερώθηκαν καινούριες πόλεις όπου εγκαταστάθηκαν αρχές (Αυτοδιοίκηση και 

Πολιτοφυλακή) με παραδειγματική τάξη.[...] γ) πέρασε αρκετός οπλισμός στα χέρια μας από 

τα κτυπήματα που δόθηκαν στους Γερμανούς, Παοτζήδες και Κομιτατζήδες. [...] δ) Μέσα 

σε λίγες μέρες σύμφωνα με το σχέδιό μας τα έμπεδα φθάνουν τις 4500 άνδρες (10η και 9η 

Μεραρχία) ε) Επιστρατεύθηκε όλος ο εφεδρικός ΕΛΑΣ κατατάσσονται με προθυμία και οι 

πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας μοιάζουν με πολεμικά στρατόπεδα. στ) Πραγματοποιήθηκε 

ο προσανατολισμός της 9ης Μεραρχίας [...] μεταφέρθηκε η έδρα της 9ης Μεραρχίας [...] 

Αύριο μεθαύριο μεταφέρεται η έδρα της ομάδας μεραρχιών στα Πιέρια. [...] αυτές τις 

δυνάμεις θα είναι έτοιμες να τις ενισχύσει η 10η Μεραρχία και σαν εφεδρεία της 10ης και 

της 11ης Μεραρχίας θα είναι η 9η Μεραρχία»
271

. Σε άλλη αναφορά για τον ίδιο μήνα και πιο 

συγκεκριμένα σε σημείωμα που στάλθηκε στις 24/9/1944, παρουσιάζεται η δράση του 

ΕΛΑΣ με όχι και τόσο ενθουσιώδες ύφος όπως στο προηγούμενο απόσπασμα. Στο 

συγκεκριμένο σημείωμα επισημαίνεται η μεγάλη σημασία των επιχειρήσεων του ΕΛΑΣ 

εναντίον των κατοχικών δυνάμεων, όμως καταλήγει σχολιάζοντας ότι μέχρι εκείνη τη 

στιγμή «δεν κατορθώσαμε να αποσπάσουμε μεγαλύτερες ομάδες»
272

. 

Σχετικά με την 9
η
 Μεραρχία εντοπίστηκε μία αναφορά στην ίδια έκθεση δράσης που 

αναφέρθηκε και παραπάνω, η οποία στάλθηκε στις 12/9/1944. Σημειώνεται ένα περιστατικό 

κατά το οποίο ενώ όλες οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές και θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε 

μία στρατιωτική επιτυχία την 9
η
 Μεραρχία, παρόλα αυτά αυτό δεν συνέβη λόγω 

λανθασμένων κινήσεων των προσώπων που είχαν τα ηνία της συγκεκριμένης επιχείρησης.  

«Έδωσε στο σ. Σμόλικα προσωπικά την εντολή να κτυπήσει μια εστία της ΠΑΟ […] 

παρόλο που οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά ευνοϊκές , γιατί τόσο οι Γερμανοί όσο και οι 

Ταγματασφαλίτες είχαν πανικοβληθεί με την συνθηκολόγηση της Ρουμανίας και επομένως 

υπήρχαν δυνατότητες να διαλύσουμε μία από τις σπουδαιότερες εστίες της ΠΑΟ, όμως ο σ. 

αυτός έδειξε μια χαρακτηριστική αβουλία, ατολμία και αδράνεια. Και αυτό δεν είναι η 

πρώτη φορά που ο σ. αυτός είναι ο κύριος αίτιος για την άσκημη κατάσταση που 

παρουσιάζεται στην 9η Μεραρχία. Και έχουμε τη γνώμη και εγώ και ο Μάρκος ότι δεν είναι 

σωστή η σημερινή τοποθέτηση του [….] τον σύντροφο αυτόν τον ζήσαμε αρκετά καλά. Αν 

και στην αρχή το ΜΓ ήταν μακριά και δεν μπορούσε να παρακολουθήσει όσο πρέπει την 

δουλειά του από τη Θεσσαλονίκη, όμως στο τελευταίο διάστημα τον είδαμε από πολύ 

κοντά. Η γνώμη μας είναι ότι πρόκειται για έναν σύντροφο με στενή αντίληψη, με αβουλία, 

που σέρνεται από τη μύτη και που το πολύ-πολύ μπορεί να διοικήσει Σύνταγμα. Δεν είναι 
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σωστό επίσης ότι δεν κατατοπίσαμε το Πολιτικό Γραφείο πάνω στο πρόσωπο και τις 

ικανότητες του σ. Σμ., όπως ελέχθη στον σ. Μάρκο. [...] Μέσα σε λίγες μέρες σύμφωνα με 

το σχέδιό μας τα έμπεδα φθάνουν τις 4500 άνδρες (10η και 9η Μεραρχία) ε) 

Επιστρατεύθηκε όλος ο εφεδρικός ΕΛΑΣ κατατάσσονται με προθυμία και οι πόλεις της 

Δυτικής Μακεδονίας μοιάζουν με πολεμικά στρατόπεδα. στ) Πραγματοποιήθηκε ο 

προσανατολισμός της 9ης Μεραρχίας [...] μεταφέρθηκε η έδρα της 9ης Μεραρχίας [...] 

Αύριο μεθαύριο μεταφέρεται η έδρα της ομάδας μεραρχιών στα Πιέρια. [...] αυτές τις 

δυνάμεις θα είναι έτοιμες να τις ενισχύσει η 10η Μεραρχία και σαν εφεδρεία της 10ης και 

της 11ης Μεραρχίας θα είναι η 9η Μεραρχία»
273

.   

Το ζήτημα του τάγματος του Γκότσε προκαλούσε μεγάλη ανησυχία στους κόλπους του 

ΕΛΑΣ, της ΠΕ Φλώρινας αλλά και στο ίδιο το Μακεδονικό Γραφείο, γεγονός που 

αποδεικνύει η συχνή εμφάνιση του ζητήματος στην πλειοψηφία του μελετώμενου αρχειακού 

υλικού. Μία θέση που υποστηρίζεται από την ΠΕ Φλώρινας και εκφράζεται στο 

Μακεδονικό Γραφείο σημειώνει ότι η ύπαρξη και η δράση του τάγματος Γκότσε αναγκάζει 

το 28
ο
 Σύνταγμα να διαθέτει μέρος των δυνάμεων του στην αντιμετώπιση του τάγματος και 

ιδιαίτερα στις περιοχές που παρουσιάζουν εντονότερη δράση με αποτέλεσμα να μειώνονται 

οι στρατιωτικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να διατεθούν και σε άλλες ενέργειες. Οπότε 

προτείνεται να βρεθεί λύση στο θέμα αυτό που τους προκαλεί ανησυχία, όπως προκύπτει 

από το παρακάτω σημείωμα: 

«Ένας άλλος λόγος που θα πρέπει να τελειώνουμε μαυτούς είναι και το γεγονός ότι θα 

'μαστε υποχρεωμένοι να κρατάμε δυνάμεις στις περιοχές αυτές, ενώ αν έλειπε αυτή η 

κατάσταση θα τις διαθέταμε αλλού.[…] Σας στέλνω 2 γράμματα του Γκότση με τον 

γραμματέα της κομμουνιστικής επιτροπής του Συντάγματος, Ζαχαρία, που τα στέλνει σε 

απάντηση δικής του επιστολής. Στα γράμματα του ο Γκότσε αναφέρει ένα σωρό τραγικά 

πράγματα που συνέβησαν ενώ στη πραγματικότητα δεν έγινε τίποτα τέτοιο πράγμα, αλλά οι 

Πέιδες του τα πασέρνουν»
274

. 

Ο φόβος και ο πανικός που είχε δημιουργήσει η κατάσταση που επέφερε η αποστασία του 

Γκότσε και η μετέπειτα δράση του γίνεται άμεσα αντιληπτή και από την παρακάτω 

αναφορά:  

«Δια τούτο είναι απαραίτητο να προκληθή η προσοχή του Γεν. Στρατηγείου και της 

Κυβερνήσεως ίνα αμέσως διαταχθή η μετακίνησις σοβαρών στρατιωτικών δυνάμεων προς 
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την περιφέρειαν Φλώρινας και Καστοριάς με την εντολήν όπως τακτοποιήσουν και 

διαλύσουν την ανταρσίαν αυτήν, η οποία, ως είρηται, εγκυμονεί κινδύνους σοβαρούς»
275

. 

Όσο αφορά τη στρατιωτική οργάνωση υπάρχουν αναφορές που δίνουν έμφαση στην ανάγκη 

αναδιοργάνωσης του τρόπου δράσης του 28
ου

 Συντάγματος και γενικότερα της 9
ης

 

Μεραρχίας, όπως φαίνεται πιο κάτω: 

«και τώρα το πρόβλημα της δράσης. Θα σταθώ πάλι σε αυτό Νίκο γιατί εξακολουθεί να 

παραμένει από τα πιο φλέγοντα, τα πιο επίκαιρα μα και τα πιο ζωτικά ζητήματα. Ζήτημα 

ύπαρξης της Μεραρχίας. Δεν έχει μελετηθεί όσο χρειάζεται από τη διοίκηση  της Μεραρχίας 

και πριν απόλους από τους δικούς μας στρατιωτικούς. Τώρα μάλιστα με τα τηλεγραφήματα 

του Γενικού Στρατηγείου για τις δίμηνες στρατιωτικές επιχειρήσεις εκκαθάρισης θα δίνουν 

τροφή οι παλιές και σκάρτες αντιλήψεις για σύμπτυξη, υποχώρηση, προφύλαξη και τα 

ρέστα [...] Να μελετηθεί η δυνατότητα προώθησης και άλλων δυνάμεων στην περιοχή Βίτσι-

Σινιάτσικο. [...] Πρέπει να κάνουμε από αλλού οικονομία και να τους στείλουμε (αντάρτες) 

[...] πρέπει να στείλουμε και άλλους αντάρτες. [...]  Μόνο όταν εκκαθαρίσουμε την περιοχή 

Κοζάνης- Φλώρινας θα μπορέσουμε να πάρουμε τα τρόφιμα που χωρίς αυτά δεν μπορούμε 

να υπάρξουμε σαν στρατός»
276

. Τον Αύγουστο του 1944 όμως φαίνεται να δίνεται μία λύση 

στο πρόβλημα αυτό καθώς σε σημείωμα που αποστέλλεται γίνεται αναφορά στην τακτική 

δράσης του στρατού που είχε καθορίσει η Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ και ήταν η τακτική της 

«επίθεσης- ελιγμού- πρωτοβουλίας»
277

.  

Στο ίδιο σημείωμα υπάρχουν αρκετές αναφορές στη στρατιωτική οργάνωση του ΕΛΑΣ και 

πιο συγκεκριμένα γίνεται λόγος για την συγκρότηση Ομάδας Μεραρχιών που αποφασίστηκε 

με σκοπό να επιλύσει τα προβλήματα ελέγχου και να οδηγήσει στην καλύτερη αντιμετώπιση 

των χτυπημάτων που δέχονταν ως τότε οι Μεραρχίες.
278

 

Για τη δράση του ΕΛΑΣ στην περιοχή κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Αύγουστο του 1944 

υπάρχει αναφορά που περιγράφει λεπτομερώς τη δράση αυτή τονίζοντας τόσο τις ανάγκες 

που υπήρχαν για να βελτιωθεί η κατάσταση όσο και τις ενέργειες των τμημάτων του ΕΛΑΣ 

στην περιοχή για να πετύχουν το επιθυμητό για αυτούς αποτέλεσμα. Επίσης, καταγράφεται 

το κάψιμο και η καταστροφή χωριών από τα τμήματα του ΕΛΑΣ στην προσπάθεια να 

πείσουν τους κατοίκους των χωριών είτε να αυτομολήσουν είτε να παραδώσουν τον 

οπλισμό που τους είχαν δώσει οι βουλγαρικές δυνάμεις ή οι υποκινούμενες από τις 

βουλγαρικές δυνάμεις οργανώσεις. Ακόμη, σύμφωνα με τον γράφοντα, η περιοχή της 
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Μακεδονίας είναι αυτή που κινδύνευε περισσότερο από άλλες περιοχές, γιατί εκεί 

βρίσκονταν συγκεντρωμένα πολλά τμήματα του γερμανικού στρατού, αλλά και της 

«αντίδρασης», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται κάθε κίνηση εκ μέρους όσων θεωρούνταν 

ως συνεργάτες των γερμανικών ή των ελληνικών- αντιεαμικών κατοχικών αρχών. 

Πιο αναλυτικά αναφέρεται ότι: 

«Συνεννοηθήκαμε με τις διοικήσεις των 2 Μεραρχιών και του 13ου Συντάγματος καθώς και 

του 26ου ώστε να αρχίσουν συντονισμένες επιχειρήσεις. Σκληρές μάχες έγιναν κατά της 

αντίδρασης σε όλο το διάστημα Φεβρουαρίου - Μαρτίου - Απριλίου. Αναγκασθήκαμε να 

κάψουμε σε σκληρές μάχες ορισμένα χωριά, ύστερα από οδομαχίες και μάχες από 

τετράγωνο σε τετράγωνο. [...] υπάρχουν περιπτώσεις που οι αντάρτες και ορισμένες 

διοικήσεις παρατράβηξαν το σχοινί και αναγκαστήκαμε να επέμβουμε κομματικά για να το 

διορθώσουμε. Το κάψιμο όμως των χωριών και το ένοπλο χτύπημα είχε αρκετά σοβαρό 

αποτέλεσμα. Όλα αυτά τα χτυπήματα τα συνδυάσαμε με μια έντονη διαφώτιση και με την 

πρόσκληση των χωριών να αυτομολήσουν ή να παραδώσουν τον οπλισμό τους στα κοντινά 

τμήματα. Τα παιδιά δούλεψαν ηρωικά μπαίνοντας μέσα στα ένοπλα χωριά με το 

διαφωτιστικό υλικό και τα γράμματα που τους καλούσαν να παραδώσουν τον οπλισμό και 

ότι δε θα τους κάναμε τίποτε. [...] Αναγνωρίζουμε τις ανάγκες που έχετε να διατηρήτε 

δυνάμεις για την διατήρηση της ελευθέρας περιοχής όπου εδρεύει η κυβέρνηση και 

τμημάτων για να φυλαγόμαστε από τον Ζέρβα, αλλά δεν πρέπει κατά την γνώμη μας να 

παραγνωρίζεται η Μακεδονία όπου σήμερα παρομοιάζεται η μεγαλύτερη συμπύκνωση 

δυνάμεων του εχθρού (5 Μεραρχίες) και 4000 της αντίδρασης. [....] Εμείς εδώ παλεύουμε 

σκληρά και δεν μας δόθηκε η δυνατότης να πάρουμε ούτε ένα όπλο από τα ιταλικά λάφυρα. 

Πήραμε περί τα 650 ιταλικά όπλα. Αν παίρναμε έστω και τα 2000 όπλα θα μπορούσαμε να 

τραβήξουμε στην συγκρότηση της 11ης Μεραρχίας με βάση το 13ο Σύνταγμα, που διαθέτει 

σήμερα 1200 άνδρες και να βοηθήσουμε και την Ανατ. Μακεδονία, που επίσης έχει 

ανάγκη.»
279

  

Τέλος, δεν μπορούν να παραλειφθούν οι αναφορές που σχετίζονται με λιποταξίες από τον 

ΕΛΑΣ. Πιο συγκεκριμένα, σε ένα τηλεγράφημα που φτάνει στις 17/8/1944 στο ΜΓ γίνεται 

έντονα λόγος για τον Πέϊο και τους στρατιώτες που λιποτάκτησαν και τον ακολούθησαν υπό 

βουλγαρική καθοδήγηση. Όμως, στο ίδιο τηλεγράφημα δεν ξεχνούν να αναφερθούν στην 

πολιτική γραμμή του ΚΚΕ απέναντι στους σλαβόφωνους και να υπογραμμίσουν ότι 

υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά τους δεν προσπαθούν να δημιουργήσουν εντάσεις στις 

σχέσεις τους με τις υπόλοιπες ομάδες του πληθυσμού: 
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«Δεν συνελήφθει ούτε ένας σλαβομακεδόνας που βρίσκεται στον ΕΛΑΣ στοπ Αντίθετα οι 

τριάντα Πέϊου που επέστρεψαν Ελλάδα υπό καθοδήγησιν Κότσκα δεν παρουσιάσθησαν καν 

στο Σύνταγμά τους αν και λιποτάκτες στοπ Δεν ελάβαμεν απέναντι τριάντα Πέϊου ουδέν 

μέτρον ενώ παραπέμπομεν στρατοδικείον κάθε έλληνα λιποτακτούντα στοπ 

Υπερασπιζόμενοι δικαιώματα σλαβομακεδόνων βάσει πολιτικής κόμματος μας 

κατεδικάσαμεν εις θάνατον τρεις έλληνας αξιωματικούς διότι επεδίωκαν εξεγείρουν έλληνες 

κατά σλαβομακεδόνων στοπ Είναι αναληθές ότι παρουσιάσθη μαζικό πέρασμα Μακεδόνων 

από τον ελληνικό στρατό προς σέρβικο στοπ εκτός ομάδος Πέϊου από τριάντα που έφυγε 

ύστερα από παρότρυνση Ντέαν και σήμερα γύρισε κάνοντας αυτοκριτική ουδείς άλλος 

ένοπλος πέρασε στα σερβικά τμήματα στοπ»
280

. 

1.3.2. Το 28
ο
 Σύνταγμα του ΕΛΑΣ 

Σχετικά με το 28
ο
 Σύνταγμα του ΕΛΑΣ οι αναφορές που καταγράφηκαν είναι έντεκα. 

Όσο αφορά στη συγκρότησή του υπάρχουν αναφορές του 1944 που εντοπίστηκαν σε 

σημειώματα προς το ΜΓ και αναφέρουν ότι υπήρχε επιθυμία ατόμων να καταταγούν στα 

τμήματα του ΕΛΑΣ της περιοχής με αποτέλεσμα το 28
ο
 Σύνταγμα να έχει συμπληρώσει 4 

τάγματα
281

, ενώ υπήρχαν προοπτικές για να συμπληρωθεί και 5
ο
 ή ακόμη και περισσότερα 

τάγματα
282

. Όλα αυτά γράφονταν την ώρα που ο ΕΛΑΣ ενισχύονταν με νέα στελέχη
283

, 

όπως προαναφέρθηκε. Επομένως φαίνεται κατά τη διάρκεια του 1944 μία αυξητική τάση 

στον ΕΛΑΣ και τα τμήματά του, όπως εκφράζεται στα μελετώμενα σημειώματα. Ακόμη, 

εντοπίστηκαν ορισμένες αναφορές όπου μέλη της ΠΕ Φλώρινας και της Εθνικής 

Πολιτοφυλακής απευθύνθηκαν στο 28
ο
 Σύνταγμα με σκοπό να ζητήσουν βοήθεια για την 

εξασφάλιση οπλισμού, πυρομαχικών ή ακόμα και ρουχισμού
284

. Τα συγκεκριμένα είδη 

φαίνεται σε πολλές αναφορές ότι βρίσκονταν σε έλλειψη αποτελώντας ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα που καλούνταν να λύσουν οι περιφερειακές οργανώσεις. Αυτό 

που προκύπτει όμως από τα ίδια τα σημειώματα είναι ότι το 28
ο
 Σύνταγμα αδυνατούσε να 

προσφέρει τέτοιου είδους βοήθεια. ΚΥΒΩΤΟ 

Τον Αύγουστο του 1944 στάλθηκε στο ΜΓ η έκθεση δράσης της ΠΕ Φλώρινας, η οποία 

αναφερόμενη στην στρατιωτική οργάνωση της περιοχής ελέγχου της μεταξύ άλλων εστίασε 

το ενδιαφέρον στην επικείμενη ανασυγκρότηση του Τάγματος Βιτσίου: «Στον στρατό 

κάναμε την παρακάτω δουλειά. Μιλήσαμε μεμονωμένα στον κομματικό υπεύθυνο του 
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τάγματος Βιτσίου. Πρέπει να έχουμε υπόψην μας και το τάγμα του Βιτσίου τώρα πρόκειται 

να ανασυγκροτηθεί γιατί οι δυνάμεις του τώρα έρχονται από την Ελεύθερη. […] Μόλις γίνει 

η ανασυγκρότηση του τάγματος θα κάνουμε και εκεί ένα ή δύο μεγάλα ακτίφ»
285

. 

Παρά την αναμενόμενη ανασυγκρότηση που προαναφέρθηκε άρχισαν να  εκφράζονται 

μέσω σημειωμάτων και επιστολών που συντάχθηκαν κατά τη διάρκεια του 1944 κάποιες 

αναταραχές και διαφωνίες σχετικά με το Τάγμα του Βιτσίου και την ανασυγκρότησή του. Σε 

αυτές τις αναφορές σχολιάζεται ότι το 28
ο
 Σύνταγμα εξέδωσε διαταγή σύμφωνα με την 

οποία ζητούσε να χωριστεί το Τάγμα Βιτσίου
286

 σε δύο τμήματα. Για τη δημιουργία των δύο 

ξεχωριστών τμημάτων δίνονται περισσότερα στοιχεία σε σημείωμα προς το ΜΓ και τον 

Λεωνίδα Στρίγκο όπου αναφέρεται ότι «Έχοντας υπόψιν μας τα όσα μιλήσαμε στην έδρα 

του ΜΓ εμείς δεν τραβήξαμε να δημιουργήσουμε άλλο τάγμα, εντελώς ξεχωριστό 

Σλαβομακεδονικό μα το πρώην τάγμα που έδρευε στο Βίτσι μοιράστηκε στα δύο, ύστερα 

από διαταγή του 28ου Συντάγματος, και αυτά τα δύο ομοίως τα συμπληρώσαμε εμείς με 

αντάρτες τόσο Σλαβομακεδόνες όσο και Έλληνες. Πρέπει δε να έχουμε υπόψιν μας πως 

μέσα στην περιοχή της Φλώρινας δεν παρουσιάσθηκαν τάσεις δημιουργίας χωριστού 

Σλαβομακεδονικού τμήματος»
287

. Σύμφωνα με την παραπάνω αναφορά υπογραμμίζεται ότι 

το 28
ο
 Σύνταγμα ήταν αυτό που ζήτησε να δημιουργηθούν δύο ξεχωριστά τάγματα στην 

περιοχή του Βιτσίου. Επιπλέον, το ίδιο θέμα θίγεται και στην έκθεση που συνέταξαν οι 

γραμματείς των ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας το ίδιο διάστημα με σκοπό να την στείλουν στο 

ΜΓ όπου φαίνεται να διαφωνούν με αυτή την ενέργεια και αναφέρουν ότι η απόφαση του 

28
ου

 Συντάγματος για να διαμελισθεί το Τάγμα Βιτσίου και να δημιουργηθούν δύο τάγματα, 

ένα σλαβόφωνων και ένα μη σλαβόφωνων, αλλά συγχρόνως και η απόφαση για να 

καθοδηγείται μόνο το ένα από τα δύο τάγματα εγκυμονούσε κινδύνους. Για τη διάκριση 

μεταξύ σλαβόφωνων και ελληνόφωνων στρατιωτών του Τάγματος Βιτσίου αναφέρουν 

αναλυτικότερα: 

«πληροφορηθήκαμε ότι τώρα τελευταία η Διοίκηση του 28ου συντάγματος με μια διαταγή 

της περιόρισε την καθοδήγηση του αποσπάσματος Βίτσι που καθοδηγούσε τα 2 τάγματα 

μόνο στο πρώτο τάγμα. Κατά τη γνώμη μας αυτό δεν είναι σωστό για το λόγο ότι η 

διοικητές του αποσπάσματος Βίτσι, Γιαννούλης-Βασίλκος, άρχισαν να μπαίνουν στην 

ψυχολογία των Σλαβομακεδόνων, πράγμα που τους έκανε αγαπητούς στους αντάρτες. Για 

αυτό φρονούμε αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος για την αλλαγή αυτή της καθοδήγησης να 
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επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση»

288
 . Στη συνέχεια, το πρόβλημα του διαχωρισμού 

αυτού επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να αρχίσουν να δημιουργούνται προβλήματα και 

αποσχιστικές κινήσεις στους κόλπους του 28
ου

 Συντάγματος γεγονός που φαίνεται ότι 

ταρακούνησε το ΜΓ και σχολιάστηκε με τον τρόπο που φαίνεται παρακάτω: 

«Σχετικά με την 9η Μεραρχία τόσο ο Μάρκος όσο και εγώ προ 4 ημερών είχα την ευκαιρία 

να συναντηθώ με τον Δάφνη και τα άλλα κομματικά στελέχη. [....] Μιλήσαμε με το Δάφνη 

να συνεχισθούν οι ανακρίσεις για το κίνημα του 28ου. Η υπόθεση είναι πάρα πολύ σοβαρή 

κυρίως γιατί ενέχονται σ' αυτήν ορισμένοι πράκτορες των άγγλων και θα είναι καλά να την 

αναλάβη την υπόθεση το δικαστικό της ομάδας μεραρχιών. Επίσης νομίζομαι ότι πρέπει να 

σταλεί καλός επιτελάρχης στην 9η Μεραρχία γιατί ο Δάφνης χρειάζεται καλό βοηθό στα 

στρατιωτικά ζητήματα»
289

. 

1.3.3. Εφεδρικός ΕΛΑΣ 

Μία σειρά ποσοτικών στοιχείων που προκύπτουν από καταστατικά που στέλνονταν κατά 

διαστήματα στο ΜΓ δείχνουν την εικόνα που είχαν τα μέλη της ΠΕ Φλώρινας για την 

πορεία της οργάνωσης τους και τις ομάδες της. Σε ορισμένες από αυτές τις οργανωτικές 

καταστάσεις δίνονται τέτοιες πληροφορίες και για τον εφεδρικό ΕΛΑΣ. Πιο συγκεκριμένα 

στην οργανωτική κατάσταση του Οκτωβρίου 1943 καταγράφεται ότι στην ΠΕ Φλώρινας 

υπήρχαν 5 ομάδες του εφεδρικού ΕΛΑΣ και συνολικά 100 μέλη. Σε έκθεση δράσης που 

παρουσιάζονταν λεπτομέρειες για τις δραστηριότητες που έγιναν το καλοκαίρι του 1944 

καταγράφεται σε σημείωμα
290

 ότι στις επιχειρήσεις που οργανώνονταν και διεξάγονταν 

εναντίον των γερμανικών δυνάμεων «Ακόμα και ο εφεδρικός και όλες οι 

εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις ξυλώνουν γραμμές[...] οι στόχοι που καθορίσθηκαν 

μέχρι σήμερα από την ΚΥΒΩΤΟ χτυπήθηκαν με επιτυχία και είναι γεγονός που πρέπει να το 

εκμεταλλευτούμε πολιτικά […]Επιστρατεύθηκε όλος ο εφεδρικός ΕΛΑΣ κατατάσσονται με 

προθυμία και οι πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας μοιάζουν με πολεμικά στρατόπεδα […]»
291

.  

Σταδιακά μέχρι το τέλος του 1944 τα σημειώματα που περιλαμβάνουν αναφορές στον 

εφεδρικό ΕΛΑΣ και ειδικά στα τμήματά που ανήκαν στην ΠΕ Φλώρινας αρχίζουν να  

παρουσιάζουν όλο και περισσότερα προβλήματα τα οποία είχε να αντιμετωπίσει, ενώ 

συνεχίζουν σχολιάζοντας όλο και πιο έντονα την αποδυνάμωσή του.  

                                                           
288

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.70, έκθεση των γραμματέων της ΠΕ Καστοριάς και Φλώρινας, Περικλής και 
Θάνος προς 
289

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.19, σημείωμα, Αλέκος προς Πολιτικό Γραφείο ΚΚΕ, ημερομηνία δεν 
αναγράφεται 
290

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.53α, σημείωμα από τον Λεωνίδα Στρίγκο (Αλέκο) προς το ΠΓ, 12/9/1944  
291

 Ο.π. 



102 Θεματικές κατηγορίες 
 

Ο εφεδρικός ΕΛΑΣ ήταν οργανωμένος σε αρχηγεία και υπαρχηγεία, όπως ο τακτικός 

ΕΛΑΣ, υπαγόταν στις περιφερειακές οργανώσεις του ΕΑΜ, ενώ είναι γνωστό πως ήταν 

σχεδιασμένος να μετέχει σε επιχειρήσεις του τακτικού ΕΛΑΣ μόνο σε περίπτωση ανάγκης. 

Ωστόσο, φαίνεται από ορισμένες αναφορές ότι στην περιοχή της ΠΕ Φλώρινας υπήρχαν 

κάποιες δυσκολίες για τον τακτικό ΕΛΑΣ, όπως η έλλειψη οπλισμού, πυρομαχικών ακόμα 

και ανδρών το πρώτο διάστημα που τους οδηγούσαν στην πιο συχνή δραστηριοποίηση του 

εφεδρικού ΕΛΑΣ. Για παράδειγμα μέχρι το Σεπτέμβριο του 1944 υπήρξαν πολλές αναφορές 

στην έλλειψη οπλισμού, φαρμάκων, ειδών πρώτης ανάγκης, κα. Έτσι, στις 6/9/1944 σε 

σημείωμα που στέλνει η ΠΕ Φλώρινας για να ενημερώσει το ΜΓ για τις δράσεις της 

αναφέρει ανάμεσα στα άλλα ότι «το εφεδρικό μας χτύπησε τον σταθμό της Βεύης και πήρε 

σημαντικές ποσότητες φαρμάκων. Πήρανε προλ. Κινίνη, ενέσεις κινίνης, αντεπρίνες φιάλες, 

έναν σιδηροσωλήνα οξυγόνο»
292

. Σε άλλη αναφορά για τον εφεδρικό ΕΛΑΣ που 

περιλαμβάνεται στην έκθεση δράσης του Δεκεμβρίου 1944 παρουσιάζεται ξεκάθαρα ότι 

«Όσον αφορά για τον εφεδρικό ΕΛΑΣ μπορούμε να πούμε πως δεν έχουμε γιατί όλος 

σχεδόν ο εφεδρικός ΕΛΑΣ πέρασε στο μόνιμο και έτσι μόνο η Διοίκηση παραμένει»
293

. 

Κάτι παρόμοιο είχε τονιστεί στο ΜΓ και νωρίτερα το 1944 όταν η  ΠΕ Φλώρινας 

προσπαθούσε να παρουσιάσει την επικρατούσα κατάσταση συγκρίνοντάς την με άλλες 

περιοχές: «Όταν η Θεσσαλία διαθέτει πολλές χιλιάδες όπλα για να οπλίσει τον εφεδρικό 

ΕΛΑΣ (έτσι μας λένε ότι εχρησιμοποίησαν τα ιταλικά όπλα) νομίζομε ότι δεν είναι σωστό 

εδώ στη Μακεδονία να απογυμνώνουμε τον Εφ. ΕΛΑΣ και από το άλλο μέρος να μην 

είμαστε σε θέση να οργανώσουμε τα πιο απαραίτητα τμήματα»
294

. Σύμφωνα με όσες 

αναφορές εντοπίστηκαν για τον εφεδρικό ΕΛΑΣ το συγκεκριμένο πρόβλημα που είχε να 

αντιμετωπίσει η ΠΕ Φλώρινας, δηλαδή η έλλειψη οπλισμού και η αποδυνάμωση του 

εφεδρικού ΕΛΑΣ ή στο τέλος η διάλυσή του, σύμφωνα με όσα παρουσιάζονται πάντα στο 

μελετώμενο υλικό, επαναλαμβάνεται και σε άλλα σημειώματα. Μία ακόμη αναφορά 

φαίνεται παρακάτω: 

«Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το χτύπημα της αντίδρασης που φθάνει σήμερα τις 

4000 ένοπλους είναι απαραίτητο να μας ενισχύσει το Γενικό Στρατηγείο με τα όπλα που 

υποσχέθηκε. Έχουμε σχεδόν απογυμνώσει τον εφεδρικό ΕΛΑΣ, ο εφεδρικός μας παλεύει με 

τσεκούρια και φτιάρια και δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε τα κτυπήματα που πρέπει στον 
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κατακτητή και την αντίδραση από έλλειψη όπλων. [...]  Εμείς εδώ παλεύουμε σκληρά και 

δεν μας δόθηκε η δυνατότης να πάρουμε ούτε ένα όπλο από τα ιταλικά λάφυρα»
295

. 

1.3.4. Εξασφάλιση οπλισμού και προμηθειών 

Όπως προαναφέρθηκε το ζήτημα του οπλισμού ήταν ένα από τα κυριότερα ζητήματα που 

φαίνεται να απασχόλησαν το στρατιωτικό σκέλος του ΚΚΕ εκείνη την περίοδο και ιδιαίτερα 

τα τμήματά του στη Δυτική Μακεδονία, όπως φαίνεται παρακάτω: 

«Όταν η Θεσσαλία διαθέτει πολλές χιλιάδες όπλα για να οπλίσει τον εφεδρικό ΕΛΑΣ (έτσι 

μας λένε ότι εχρησιμοποίησαν τα ιταλικά όπλα) νομίζομε ότι δεν είναι σωστό εδώ στη 

Μακεδονία να απογυμνώνουμε τον Εφ. ΕΛΑΣ και από το άλλο μέρος να μην είμαστε σε 

θέση να οργανώσουμε τα πιο απαραίτητα τμήματα, όπως η ΧΙ Μεραρχία»
296

. 

Η έλλειψη του απαραίτητου οπλισμού ήταν ένα από τα βασικότερα προβλήματα που 

απασχόλησαν τόσο το ΜΓ όσο και την ΠΕ Φλώρινας στο διαθέσιμο υλικό που μελετήθηκε.  

Κατά τη διάρκεια του 1944 στάλθηκαν σημειώματα που αναφέρουν την έλλειψη οπλισμού 

ως ένα σοβαρό πρόβλημα που δυσκόλευε τη δράση του ΕΛΑΣ: 

«Πρέπει να δράσουμε. Αλλά πως; Ξέρω τη γνώμη που θα ξαναμπεί. Δεν έχουμε 

πολεμοφόδια, μόνο για δυο μάχες φτάνουν. Το ξέρω μα πρέπει να δράσουμε με το μαχαίρι 

στη φωτιά. Θα κάνουμε και θα παρακάνουμε οικονομία πυρομαχικών. Μα δε θα χαμε 

σήμερα 11 οπλοπολυβόλα, αν ο Αρριανός δε δρούσε στο Βίτσι. Αν δεν ήταν στο Βίτσι ο 

Αρριανός δε θα περνε 5000 οκάδες καλαμπόκι που φτάνουν για το τμήμα του Αρριανού να 

ζήσει ως το 1944 το Σεπτέμβριο […]Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το χτύπημα 

της αντίδρασης που φθάνει σήμερα τις 4000 ένοπλους είναι απαραίτητο να μας ενισχύσει το 

Γενικό Στρατηγείο με τα όπλα που υποσχέθηκε. Έχουμε σχεδόν απογυμνώσει τον εφεδρικό 

ΕΛΑΣ, ο εφεδρικός μας παλεύει με τσεκούρια και φτυάρια και δεν είμαστε σε θέση να 

δώσουμε τα κτυπήματα που πρέπει στον κατακτητή και την αντίδραση από έλλειψη όπλων. 

[...]  Εμείς εδώ παλεύουμε σκληρά και δεν μας δόθηκε η δυνατότης να πάρουμε ούτε ένα 

όπλο από τα ιταλικά λάφυρα. Πήραμε περί τα 650 ιταλικά όπλα. Αν παίρναμε έστω και τα 

2000 όπλα θα μπορούσαμε να τραβήξουμε στην συγκρότηση της 11ης Μεραρχίας με βάση 

το 13ο Σύνταγμα, που διαθέτει σήμερα 1200 άνδρες και να βοηθήσουμε και την Ανατ. 

Μακεδονία, που επίσης έχει ανάγκη»
297

. 
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Σε άλλη αναφορά παρουσιάζεται ότι η έλλειψη οπλισμού δημιουργούσε προβλήματα στις 

δράσεις της ΠΕ Φλώρινας όσο αφορά στην προσέλκυση ατόμων ειδικά για να ενταχθούν 

στα τμήματα του ΕΛΑΣ: 

«Ειδοποίησε τη Μεραρχία να μας στείλει Στάγιερ και κάμποσα πιστόλια με σφαίρες. 

Γυρίζουμε μέσα στον κάμπο για να δείξουμε στον κόσμο πως είμαστε οπλισμένοι βάζουμε 

μέσα στα μαντίλια μας πέτρες»
298

. 

Η ΠΕ Φλώρινας προσπαθούσε να αφοπλίζει τους κατοίκους των χωριών που εξόπλιζαν οι 

βουλγαρικές ή οι γερμανικές δυνάμεις και να συγκεντρώνει αυτό τον οπλισμό για να 

καλύψει το πρόβλημα του οπλισμού που αντιμετώπιζε, όπως φαίνεται παρακάτω: 

«ευτυχώς που πήραμε όπλα από τα χωριά που αφοπλίσαμε γιατί αλλιώς θα είχαμε 

εκατοντάδες να τρέχουν με τσάπες και με φτιάρια όπως τρέχουν και τώρα ακόμα πολλοί»
299

. 

«Επίσης σε επαφή ήρθαμε με ένα χωριό εξοπλισμένο της περιφέρειας Καϊλαρίων, τους 

πήραμε 35 όπλα και φαντάζομαι να τους πάρουμε και άλλα γιατί έχουν πάρα πολλά 

πολεμικά υλικά […] Με τους κομιτατζίδες της Καστοριάς ήρθαμε και με αυτούς σε επαφή. 

Επίσης σε επαφή ήρθαμε με ένα χωριό εξοπλισμένο της περιφέρειας Καϊλαρίων 

(Τσιόρι)»
300

. 

«πέρασε αρκετός οπλισμός στα χέρια μας από τα κτυπήματα που δόθηκαν στους Γερμανούς, 

Παοτζήδες και Κομιτατζήδες»
301

. 

«Τους Κομιτατζήδες της Δυτ. Μακεδονίας τους αφοπλίσαμε όλους και πήραμε περί τα 1500 

όπλα με πυρομαχικά. Επίσης πήραμε όπλα από αρκετά χωριά παοκρατούμενα [….] Παρόλα 

αυτά η αντίδραση συγκεντρώνει αρκετά όπλα περί τα 3500-4000 σε όλη τη Μακεδονία. [..] 

Η δευτέρα αντιπροσωπεία μας που πήγε στην ΠΡΕΣΠΑ για να πάρει οπλισμό μας 

καταγγέλλει ένα σωρό πράγματα»
302

. 

«Από τους βουλγάρους στρατιώτες με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή πήραμε 1 ταχυβόλο, 

πολλές σφαίρες και πολλά κιλά δυναμίτιδας. Ο στρατηγός βούλγαρος με τον οποίο ήρθαμε 

σε επαφή για κοινή δράση κατά των Γερμανών όπως και προχθές στα έγραψα, ανεχώρησε 
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αιφνιδιαστικά στη Σόφια και ανάλαβε το υπουργείο στρατιωτικών. Μπήκαμε μέσα στο 

σέρβικο έδαφος και ήρθαμε σε επαφή με άλλον αξιωματικό»
303

. 

1.4. Στρατολόγηση ανταρτών 

Η υποκατηγορία «στρατολόγηση ανταρτών» περιλαμβάνει 21 αναφορές που σχετίζονται με 

το συγκεκριμένο θέμα. 

Η πρώτη αναφορά που εμφανίζεται νωρίτερα χρονολογικά και εντοπίστηκε στο 

μελετώμενο αρχείο αφορά τον Ιούλιο του 1944 και ξεκαθαρίζει στις περιφερειακές 

οργανώσεις τις προϋποθέσεις επιλογής των κατάλληλων ατόμων για στρατολόγηση: 

«ιδιαίτερα τονίζω να είναι γυμνασμένοι και την σύντομη αποστολή τους ακόμα και την 

καλή τους επιλογή»
304

. 

Το Νοέμβριο του 1943 αναφέρθηκε το ΜΓ σε σημείωμα του στην κομματική οργάνωση 

της Φλώρινας, η οποία, όπως σχολιάζεται: 

«Σωστό είναι πως τον τελευταίο μήνα παρουσιάζει μια σημαντική βελτίωση στη 

στρατολογία αλλά μένει μακριά από το νέο πνεύμα του μαζικού κόμματος. Ακόμη ως τώρα 

έχει τριάδες. Μικροπράγματα κάνει γύρω από την πάλη κατά της Δεκάτης και τις 

επιστρατεύσεις»
305

. 

Κάποιες από τις αναφορές παρουσιάζουν τον αριθμό των στρατολογηθέντων στρατιωτών 

στο 28
ο
 Σύνταγμα του ΕΛΑΣ. Αρχικά, για τον Αύγουστο του 1944 αναφέρεται ότι 900 

άτομα στρατολογήθηκαν εκείνο το μήνα
306

. Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 1944 το 

θέμα της στρατολόγησης εμφανιζόταν συχνότερα στα σημειώματα που ανταλλάχθηκαν.  

Στις 4 Σεπτεμβρίου το ΜΓ ενημερώθηκε ότι: 

«από τη Φλώρινα από μέσα βγάλαμε αρκετούς αντάρτες, περίπου 20 αξιωματικούς 

εφέδρους και μόνιμους και κάμποσους απ' τον κρατικό μηχανισμό (Σχεδόν διαλύσαμε τη 

νομαρχία, ταμείο-εφορία κλπ). Ερχόμαστε σε επαφή και ίσως να βγάλουμε πολλούς από 

την χωροφυλακή. Αυτό βέβαια δεν οφείλεται στο ότι σχηματίστηκε η εθνική κυβέρνηση. 

Όχι γιατί αιτία έγιναν προτού επιτευχθεί η ενότητα»
307

. 

Στις 8 Σεπτεμβρίου αναφέρθηκε ότι: 

«1) Συμπληρώθηκε το τάγμα του Γκότσε με 130 νέους αντάρτες περίπου 2)φτιάξαμε 

καινούριο λόχο από Σλαβομακεδόνες και άλλον ένα μιχτό από Σλαβομακεδόνες και 

Έλληνες […] 5)Βγάλαμε πάνω από 15 αντάρτισες που τις γύρισαν στα σπίτια τους 
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6)Βγάλαμε από μέσα από τη Φλώρινα πάνω από 20 μόνιμους και έφεδρους αξιωματικούς. 

Εμείς νομίζουμε πως πετύχαμε στο ζήτημα της στρατολογίας ανταρτών»
308

. 

Στις 10 Σεπτεμβρίου η ΠΕ Φλώρινας ενημέρωνε το ΜΓ πως: 

«η δουλειά πηγαίνει πολύ καλά. Συνεχίζουμε να βάζουμε αντάρτες όπως και σε 

προηγούμενό μου γράμμα σου είπα, βγάλαμε μέσα σε 15 μέρες πάνω από 500 αντάρτες. 

Συνεχίζουμε να βγάζουμε, θα ξεπεράσουμε τους 700»
309

. 

Τρεις μέρες αργότερα προέκυψαν περαιτέρω εξελίξεις σχετικά με το θέμα της 

στρατολόγησης και η ΠΕ Φλώρινας ενημέρωνε ότι: 

«για αντάρτες συνεχίζουμε να στέλνουμε. Όπως σου έγραψα προχθές στείλαμε περί τους 

500. Μέσα σε 8-10 μέρες θα συμπληρώσουμε τους 700 […]  Αντάρτες, αν πάρουμε από το 

σωρό μπορούμε να φτάσουμε τους 1000»
310

. 

Στις 16 Σεπτεμβρίου η ΠΕ Φλώρινας στέλνει πληροφορίες στο ΜΓ μέσα από ένα σημείωμα 

που χαρακτηρίζεται από ύφος αισιοδοξίας: 

«οι νέοι φεύγουν κατά μάζες από τα χωριά τους για να καταταχθούν στον ΕΛΑΣ. Σήμερα 

δεν είμαστε σε θέση να σας δώσουμε έναν ακριβή αριθμό όσων κατατάχθηκαν στο μόνιμο 

ΕΛΑΣ, γιατί δεν έχουμε ακόμα όλα τα στοιχεία. Πάντως ο αριθμός των μονίμων ξεπερνάει 

τις 15.000. Κατατάχθηκε μεγάλος αριθμός στην 9η και 10η Μεραρχία»
311

. 

Τους επόμενους μήνες φαίνεται ότι η κατάσταση σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα 

ακολουθούσε θετική πορεία για την οργάνωση του ΕΛΑΣ, η οποία έστελνε σημειώματα 

παρουσιάζοντας ακόμα και τις μελλοντικές προοπτικές που εμφανίζονταν για το ζήτημα 

της στρατολόγησης: 

«όπως και σε προηγούμενο μας γράμμα σας γράψαμε η κατάσταση από την άποψη της 

στρατολογίας πηγαίνει πολύ καλά. Ξεπεράσαμε τους 600 και κάθε μέρα καινούριους 

αντάρτες στέλνουμε. Συμπληρώθηκαν τα 4 τάγματα του 28ου Συντάγματος. [..] η 

στρατολογία τόσο για το Μόνιμο όσο και για την ΕΠ  γίνεται από τους Έλληνες και τους 

ντόπιους ανάλογα με τη σύνθεση του πληθυσμού»
312

. 

«στρατολογία 900 άνδρες» (Νοέμβριος 1944)
313

 

«Λοιπόν με τα νέα στελέχη που δημιούργησα πιστεύω πως θα πάμε κάθε μέρα και 

καινούρια στρατολογία. Και τις 2 Αχτίδες σε ορισμένα χωριά που μου ζητάνε εμένα από 

την καθοδήγηση σπεύδω και τους δίνω να καταλάβουν»
314

. 
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Σημειώματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ της ΠΕ Φλώρινας και του ΜΓ δηλώνουν ότι το 

δεύτερο έθετε συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους στις περιφερειακές οργανώσεις τους 

οποίους έπρεπε να πετύχουν. Ένα παράδειγμα που δηλώνει κάτι τέτοιο παρουσιάζεται 

παρακάτω: 

«για τη στρατολογία καινούριων ανταρτών σου γράφουμε πως εφόσον συμπληρώθηκε ο 

αριθμός που μας καθορίστηκε σταματήσαμε παρ' όλον το διάχυτο που δημιουργήθηκε για 

κατάταξη. […] Εμάς μας ζήτησε το Σύνταγμα και το τάγμα αντάρτες, τους δώσαμε. Ούτε 

καν αναμειχθήκαμε στον ΕΛΑΣ. Μας λένε τώρα να σταματήσουμε, σταματήσαμε»
315

. 

Τον Οκτώβριο του 1944 φαίνεται ότι προέκυψαν προβλήματα που αφορούσαν τη 

στρατολόγηση ατόμων χωρίς να ελέγχεται η ταυτότητά τους ή χωρίς να εξασφαλίζεται 

έγκριση από την κεντρική οργάνωση: 

«σταμάτησε η στρατολογία χωρίς την έγκριση της οργάνωσης και χωρίς στοιχεία από την 

οργάνωση»
316

. 

Τέλος, η στρατολόγηση που έκανε ο ΕΛΑΣ αποτέλεσε στόχο τόσο της βουλγαρικής 

προπαγάνδας όσο και αυτής των γιουγκοσλάβων παρτιζάνων, οι οποίοι υποστήριζαν ότι 

είχαν πραγματοποιηθεί βίαιες στρατολογήσεις σλαβόφωνων ανταρτών από τον ΕΛΑΣ
317

.   

 

1.5. Το Ε.Α.Μ. 

Οι αναφορές στο Ε.Α.Μ. (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο) εντάχθηκαν στην κατηγορία 

της οργάνωσης του ΚΚΕ και είναι 25.  

Η οργάνωση της ΠΕ του Ε.ΑΜ. στη Φλώρινα τον Οκτώβριο του 1943 αποτελούνταν από 

35 ομάδες, οι οποίες συνολικά περιλάμβαναν 1000 μέλη
318

. Τα μέλη του Ε.Α.Μ. τον 

επόμενο μήνα, το Νοέμβριο του 1943, καταγράφηκαν από την ΠΕ Φλώρινας και ήταν 

516
319

. 

Συχνά στέλνονταν σημειώματα όπου το ΜΓ ζητούσε από την οργάνωση της Φλώρινας να 

ενισχύσει την απήχηση του ΕΑΜ και τη δραστηριότητά του προς αυτή την κατεύθυνση: 

«Καθήκοντα: Να μεγαλώσουμε το ΕΑΜ 45.000»
320

. 

Όσο αφορά στη διάρθρωση του Ε.Α.Μ. στη Φλώρινα το αρχειακό υλικό που βρίσκεται στη 

διάθεσή μας αναφέρει ότι ο Νίκος
321

 (Παντελής Βίκτωρος) ήταν α΄ γραμματέας της ΠΕ του 
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Ε.Α.Μ, ο Σταύρος Κωστόπουλος ήταν ο β΄ γραμματέας, ο Γιάννης
322

 (Στέλιος Βασιλείου) 

και ο Ρήγας
323

 ανήκε στη Γραμματεία της ΠΕ του ΕΑΜ Φλώρινας. 

Οι δικηγόροι Μαργέλλος και Ασπιώτης το 1944 εισήλθαν στο ΕΑΜ σύμφωνα με την 

παρακάτω αναφορά. Παράλληλα και άλλα πρόσωπα, τα οποία στο παρελθόν ανήκαν ακόμη 

και σε άλλες κομματικές παρατάξεις, δέχτηκαν να εισχωρήσουν στο ΕΑΜ: 

«Παράλληλα τους άλλους δύο Ασπιώτη και Μαργέλλο θα τους βάλουμε στην ΠΕ του ΕΑΜ 

όπως και δέχτηκαν να προσχωρήσουν. Έτσι σήμερα μέσα στην περιφέρειά μας πετύχαμε 

πέρα για πέρα την Εθνική Ενότητα. Μέσα στο ΕΑΜ συνεργάζονται οι αγροτικοί (γιατρός 

Γυμνόπουλος), οι Δραγουμικοί (πρώην δήμαρχος Φλώρινας) Θεοδοσίου, οι φιλελεύθεροι 

Τζώρτζης και Χασιώτης,  οι της Δημοκρατικής Ένωσης Μαργέλλος. Όλα τα παραπάνω 

πρόσωπα είναι η αφρόκρεμα της Περιφέρειας Φλώρινας»
324

. 

Τον Ιούλιο του 1944 ο Θάνος πληροφόρησε το ΜΓ ότι προέκυψαν κάποιες διαφωνίες στο 

ΕΑΜ της Φλώρινας μεταξύ δύο γραμματέων του: 

«οι μικρές διαφωνίες που είχαν παρουσιασθεί στην καθοδήγηση του ΕΑΜ ανάμεσα από 

τον Α΄ και Γ΄ γραμματέα ύστερα από μια σύσκεψη που κάναμε φαίνεται πως έφυγαν. Τους 

μίλησα αυστηρά»
325

. 

Κάποιες από τις αρμοδιότητες των μελών της ΠΕ του ΕΑΜ αναφέρονται σε σημείωμα του 

1944: 

«ο β΄ γραμματέας να συνεχίσει να παρακολουθεί την οργάνωση μόνο μέσα στη Φλώρινα, 

δηλαδή την ΕΠ της Πόλης και την παρακολούθηση όλων των Σταθμών Ε.Π. στην 

περιφέρεια καθώς και τις 3 άλλες υποδιοικήσεις που τότε δημιουργήθηκαν, δηλαδή τις 

υποδιοικήσεις Αμυνταίου, Βεύης και Πρέσπας, να αναλάβει να παρακολουθεί ο συν Λάζος. 

Όπως διαπιστώθηκε στην Ολομέλεια στις 28/12/1944 ο β' γραμματέας στη Φλώρινα έκανε 

2 ολομέλειες μέσα στις οποίες πήραν μέρος όλα τα κομματικά μέλη»
326

. 

«κάθε οργάνωση από πάνω ίσαμε κάτω να ορίσει υπεύθυνη Επιτροπή με επικεφαλής τον 

Γραμματέα της που θα διευθύνει τη μάχη του εράνου»
327

. 
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Το Ε.Α.Μ. έκανε συνεδριάσεις τμηματικά

328
 λόγω του κινδύνου προφανώς που υπήρχε 

εκείνη την περίοδο. 

Σε έκθεση δράσης για το Δεκέμβριο του 1944 αναφέρεται ότι οργανισμοί και συντεχνίες 

άρχισαν να προσχωρούν στην ΠΕ του ΕΑΜ Φλώρινας
329

. Ο συντάκτης της έκθεσης 

υπογραμμίζει την ανάγκη του ΕΑΜ να ενισχυθεί από «ντόπια» στελέχη, όπως αναφέρει 

συγκεκριμένα, με σκοπό να προσεγγίσει μεγαλύτερο αριθμό μελών: 

«από τις εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις το ΕΑΜ έχει ανάγκη από Ντόπια στελέχη για 

να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε όλο τον κόσμο και προπάντων τους υπαλλήλους και 

διανοούμενους μέσα στους οποίους καθυστερούμε. Δώσαμε δύο καλά στελέχη και 

ελπίζουμε να ξεπεράσουμε και αυτήν μας την αδυναμία»
330

. 

1.6. ΕΠΟΝ 

Οι αναφορές που σχετίζονται με την υποκατηγορία «ΕΠΟΝ» είναι 18, αλλά οι 

περισσότερες αναφέρονται σε συγκεκριμένα γεγονότα, όπως ο αριθμός των μελών και των 

ομάδων της ΕΠΟΝ στην περιοχή της Φλώρινας στα τέλη του 1943 και ορισμένες δράσεις 

της ΕΠΟΝ. Παρακάτω παρουσιάζονται οι συγκεκριμένες αναφορές. 

Η ΕΠΟΝ (Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων) τον Οκτώβριο του 1943 στη Φλώρινα 

αποτελούνταν από 43 ομάδες και συνολικά 850
331

 μέλη, τα οποία έφτασαν τα 1500 μέχρι το 

Νοέμβριο του 1944
332

. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις οργανωτικές καταστάσεις που 

συνέτασσε γραμματέας της ΠΕ Φλώρινας και ενημέρωνε το ΜΓ. 

Η ΕΠΟΝ είχε κάποιες από τις ομάδες της ακόμη και στα στρατιωτικά τμήματα που 

βρίσκονταν στην περιοχή. Για παράδειγμα, το τάγμα Βιτσίου διέθετε ομάδα με 40 άτομα το 

Σεπτέμβριο του 1944
333

: 

«Φκιάσαμε επονίτικη υποδειγματική ομάδα Βιτσίου από 40 επονίτες»
334

. 

Το Σεπτέμβριο του 1944 υπάρχει αναφορά για την πραγματοποίηση συνδιάσκεψης της 

ΕΠΟΝ: 

«Το ίδιο διάστημα έγιναν συνδιασκέψεις του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ»
335

. 
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Σχετικά με τα καθήκοντα που είχαν ανατεθεί από το ΜΓ στην ΕΠΟΝ της Φλώρινας 

αναφέρεται ότι πρέπει να δυναμωθεί ο ρόλος της ξανά
336

. 

Ο γραμματέας της ΠΕ Φλώρινας πληροφόρησε το ΜΓ για την κατάσταση της ΕΠΟΝ στη 

Φλώρινα μετά την αποσχιστική δραστηριότητα του τάγματος του Γκότσε: 

«Η ΕΠΟΝ ύστερα από την προσχώρηση στον Γκότση 3ων μελών του προεδρείου και 3 

άλλων κατωτέρων στελεχών και της μυστικής δράσης της Αντιφασιστικής Μεκαδονικής 

Οργάνωσης, αδυνάτισε. Ύστερα το Μ.Σ. ΕΠΟΝ μέσα σε 4 μήνες πήρε 3 καθοδηγητικά 

στελέχη (Χρήστος και Άρης- Νίκος- Σπύρος) τα παιδιά που έμειναν είναι καλά μα 

στερούνται πείρας οργανωτικής. Έχει 15 πολιτιστικούς συλλόγους και 10 Λέσχες τραβά για 

την ίδρυση και άλλων συλλόγων και Λεσχών»
337

. 

 

1.7. Εθνική Αλληλεγγύη 

Η οργάνωση της Εθνικής Αλληλεγγύης
338

 στη Φλώρινα, σύμφωνα με την οργανωτική 

κατάσταση του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου 1943, φαίνεται ότι στο τέλος του 1943 είχε 

5 ομάδες και 105 μέλη
339

, τα οποία αυξήθηκαν κατά 44
340

 σύμφωνα με τα στοιχεία της 

τελευταίας οργανωτικής κατάστασης που βρίσκεται στη διάθεσή μας. Ένα χρόνο μετά, σε 

άλλη αναφορά, τονίζεται ότι τα μέλη της ΕΑ αυξήθηκαν κατά πολύ: 

«Φλώρινα: 10.000 καθαρά μέλη Ε.Α.»
341

. 

Η αύξηση της δραστηριότητας της ΕΑ αποτέλεσε στόχο της ΠΕ Φλώρινας, όπως 

αναφέρεται σε σημείωμα που στάλθηκε το 1944
342

. 

Το Δεκέμβριο του 1944 ενημερώθηκε το ΜΓ για τη δράση της ΠΕ Φλώρινας, η οποία 

ανάμεσα στις άλλες δράσεις της ανέφερε ότι: 

«Με την Ε.Α. δίδει συσσίτια σε 2000 φτωχούς περίπου ημερησίως […]Η Ε.Α. είχε μια 

επιτυχία γιατί μπόρεσε και κίνησε τον Δεσπότη. Δημιουργήθηκε μια επιτροπή από 

διανοούμενους εμπόρους κλπ και με επικεφαλής το Δεσπότη γύρισαν και έκαναν έκτακτο 

                                                           
336

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.258, «Οργανωτική κατάσταση Δεκεμβρίου 1944», Θάνος προς Αλέκο (ΜΓ), 
10/1/1945, σημείωμα, Θάνος προς Αλέκο (ΜΓ), 10/1/1945 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.258, «Οργανωτική κατάσταση Δεκεμβρίου 1944», Θάνος προς Αλέκο (ΜΓ), 
10/1/1945, σημείωμα, Θάνος προς Αλέκο (ΜΓ), 10/1/1945 
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 Στο εξής ΕΑ 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.1
α
 , «Οργανωτική κατάσταση Οκτωβρίου 1943», Ανδρέας προς ΜΓ, 4/12/1943 

340
 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.2, «Οργανωτική κατάσταση Νοεμβρίου 1943», Ανδρέας προς ΜΓ, δεν 

αναγράφεται η ημερομηνία 
341

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:410, φ:23.3.159, σημείωμα με τίτλο «Μέλη Εθνικής Αλληλεγγύης που δεν ανήκουν σε άλλες 
εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις», 6/12/1944  
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.135, σημειώσεις κάποιου ομιλητή για συνδιάσκεψη, 1944 
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έρανο για λογαριασμό της Ε.Α. Οι καθοδηγητικοί πυρήνες μέσα στις οργανώσεις αυτές 

λειτούργησαν καλά του περασμένο μήνα»
343

. 

Τέλος, η οργάνωση της ΕΑ της Φλώρινας αναφέρεται ότι συνέβαλε στην προετοιμασία των 

εκλογών που προγραμματίζονταν για τις 29/10/1944 μετά από συνδιάσκεψη που 

πραγματοποιήθηκε με αφορμή το συγκεκριμένο σκοπό: 

«Για την πρετοιμασία των εκλογών στις 29/10/1944. Το βάλαμε σόλες τις τμηματικές και 

αχτιδικές αυνεδριάσεις σαν θέμα καθώς και στην Συνδιάσκεψη της Ε.Α. (21/9/1944) καθώς 

και του ΕΑΜ (24/9/1944)»
344

. 

 

2. Έντυπα ΚΚΕ/ΕΑΜ 

Τον Ιούλιο του 1941 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά η παράνομη εφημερίδα με τίτλο «Αγώνας», 

όπως αναφέρεται από τον Θ. Ζιώγα. Η εφημερίδα αυτή συνέχισε να κυκλοφορεί ως όργανο της 

ΚΟ Φλώρινας και αργότερα ως όργανο της ΠΕ Φλώρινας του ΚΚΕ. Αργότερα η ΠΕ Φλώρινας 

αφού κατάφερε να στήσει το δικό της τυπογραφείο ξεκίνησε να τυπώνει και τις εφημερίδες 

«Νίκη» και «Αγώνας» που αποτελούσαν τα όργανα της ΠΕ Φλώρινας του ΕΑΜ και του 

ΚΚΕ
345

. Κάτι τέτοιο εντοπίστηκε και σε σημείωμα που στάλθηκε στις 19/12/1943 όπου 

αναφερόμενος ο γράφων στην ΠΕ Φλώρινας εστιάζει στο θέμα του Τύπου και επισημαίνει ότι η 

ΠΕ Φλώρινας «Βγάζει κομματικό ΕΑΜΙΚΟ και ΕΠΟΝΙΤΙΚΟ όργανο»
346

. 

Οι 22 αναφορές που αφορούν αυτή την κατηγορία κατά κύριο λόγο είναι αναφορές σύντομης 

έκτασης. Αφορούν κυρίως δύο ειδών έντυπα, εκτός από τον Τύπο που εξέδιδαν οι οργανώσεις 

του ΚΚΕ και τις προκηρύξεις που τυπώνονταν και μοιράζονταν. 

Όσο αφορά στον παράνομο Τύπο που εκδίδονταν από την ΠΕ Φλώρινας μία σειρά οργανωτικών 

καταστάσεων που συντάσσονταν για να σταλούν στο ΜΓ σημειώνουν τους μήνες κατά τους 

οποίους εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν οι εφημερίδες. Το ίδιο συμβαίνει και για τις προκηρύξεις 

της περιόδου αυτής. Πιο αναλυτικά στις δύο οργανωτικές καταστάσεις που περιλαμβάνονται 

στο μελετώμενο αρχειακό υλικό και αφορούν τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 1943 

σημειώνεται ότι στην περιοχή της Φλώρινας κυκλοφόρησε τόσο η εφημερίδα «Αγώνας» όσο και 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.258, «Οργανωτική κατάσταση Δεκεμβρίου 1944», Θάνος προς Αλέκο (ΜΓ), 
10/1/1945, σημείωμα, Θάνος προς Αλέκο (ΜΓ), 10/1/1945 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.236, σημείωμα, Θάνος προς Αλέκο, 25/9/1944 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.8, οργανωτική κατάσταση Νοεμβρίου 1943, Ανδρέας προς Αλέκο, 19/12/1943, 
σημείωμα, Ανδρέας προς Αλέκο, 19/12/1943 
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προκηρύξεις
347

. Το Δεκέμβριο του 1944 στην έκθεση δράσης του μήνα αναγράφονται 

περισσότερες λεπτομέρειες δίνοντας στοιχεία και για τον αριθμό των αντιτύπων: 

«Στο ζήτημα του τύπου: βγάλαμε 4 "Αγώνες" και πολλές χιλιάδες προκηρύξεις για τα γεγονότα 

της Αθήνας. Συνθήματα έχουν γραφεί αρκετά και με καλλιτεχνία. Η Εφημερίδες 

τοιχοκολλούνται στα κεντρικά σημεία της πόλης και των χωριών για να διαβάζονται απ' όλο τον 

κόσμο. Δημιουργήσαμε σχολή για τα στελέχη που βρίσκονται ή δουλεύουν μέσα στη Φλώρινα. 

Σ' αυτήν φοιτούν περί τους 30»
348

.  

Από την άλλη πλευρά και το ΜΓ έστελνε μέσω του Γραφείου Τύπου αντίτυπα εφημερίδων στις 

διάφορες περιφερειακές οργανώσεις σε τέτοια ποσότητα ανάλογα με αυτή που ζητούσε κάθε 

ΠΕ, οι οποίες υποχρεώνονταν να στείλουν το αντίτιμο αυτών των αντιτύπων στο τέλος 

συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που ορίζονταν και ανακοινώνονταν με σημειώματα στις 

ΠΕ. Έτσι, σε σημειώματα που έστειλε το Γραφείου Τύπου προς την ΠΕ Φλώρινας στις 29 και 

31/7/1944 αναφέρεται ότι έστελνε 800 φύλλα της «Ελευθερίας» και της «Λαϊκής Φωνής»
349

. 

Ακόμη, αναφέρεται σε σημείωμα της 10/9/1944 ότι «σας στέλνουμε 4 φύλλα ΝΕΑ 

ΕΥΡΩΠΗ»
350

. 

Κάτι παρόμοιο συνέβαινε και με άλλο έντυπο υλικό: 

«Σας στέλνω τις μπροσούρες που βγάλαμε. Την κατανομή την έκανα όπως παρακάτω […] 

Φλώρινα 400 φυλάδες. Σύνολο 4955 […] Στον Περικλή της Καστοριάς τηλεγράφησα προ 

ημερών να στείλει σύνδεσμο για να πάρει  τον Τύπο της Φλώρινας, το δέμα μας δεν ήρθε μέχρι 

σήμερα»
351

. 

Ο Τύπος ανάλογα με τις εξελίξεις και τις ανάγκες κάθε περιόδου γινόταν μέσο που προωθούσε 

συγκεκριμένα μηνύματα και αντανακλούσε τις εξελίξεις. Για παράδειγμα στις περιόδους που 

οργανώνονταν έρανοι ο Τύπος και οι προκηρύξεις ήταν το κατεξοχήν μέσο που προωθούσε αυτό 

το εγχείρημα, όπως τονίζεται σε σημείωμα του Νοέμβρη του 1944: 

«οι Περιφερειακές Επιτροπές είναι υπεύθυνες απέναντι στο Δυτικό Μακεδονικό Γραφείο για 

την καλή εκλαΐκευση, προετοιμασία και οργάνωση και πλατύτατη διεξαγωγή του Πανελλαδικού 

εράνου. Για το σκοπό αυτό πρέπει: α) να αρχίσει αμέσως απ όλο γενικά τον τύπο του κόμματος 

η εκλαϊκευτική δουλειά για την εκλαΐκευση και οργάνωση του εράνου. Κάθε εφημερίδα του 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.1
α
 , «Οργανωτική κατάσταση Οκτωβρίου 1943», Ανδρέας προς ΜΓ, 4/12/1943 

και φ:23.8.2, «Οργανωτική κατάσταση Νοεμβρίου 1943», Ανδρέας προς ΜΓ, δεν αναγράφεται η ημερομηνία 
348

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.258, «Οργανωτική κατάσταση Δεκεμβρίου 1944», Θάνος προς Αλέκο (ΜΓ), 
10/1/1945, σημείωμα, Θάνος προς Αλέκο (ΜΓ), 10/1/1945 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:409, φ:23.3.81, σημείωμα, Θεοδόσης προς Νίκο, 29/7/1944 και φ:23.3.86, σημείωμα, 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:409, φ:23.3.97, σημείωμα, Θεοδόσης προς Νίκο, 3/8/1944 
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κόμματος να διαθέσει από τώρα μόνιμη στήλη του Πανελλαδικού Εράνου και να δημοσιεύει 

ταχτικά ύλη για την πορεία του ίσαμε που να κλείσει ο έρανος και να δοθεί ο τελικός 

απολογισμός. Όλα τα άλλα μέσα της προπαγάνδας, προφορικής, έντυπης, κλπ να τεθούν στην 

υπηρεσία του σκοπού του εράνου»
352

.  

Τον Οκτώβριο του 1944 η ΠΕ Φλώρινας ρωτούσε το ΜΓ και ζητούσε διευκρινίσεις γράφοντας 

σε σημείωμα στις 4/10/1944 «επίσης τηλεγραφήστε μας αμέσως αν μπορούμε να κτυπήσουμε 

ανοικτά από τον τύπο μας όλες αυτές τις σωβινιστικές ιδέες των σερβομακεδόνων που 

περιέχονται στην μπροσούρα γιατί υπάρχει κίνδυνος αν πέσουν οι μπροσούρες αυτές στα χέρια 

της αντίδρασης να μας κάνει πολλές δουλειές»
353

 ή σε άλλο σημείωμα με αφορμή τη «γιορτή 

του Ίλιντεν»
354

, όπως αναφέρεται, υπηρετούσε τους σκοπούς της προσέγγισης του σλαβόφωνου 

τμήματος του πληθυσμού της περιοχής σε μία προσπάθεια να τους κερδίσει με το μέρος του 

ΚΚΕ ενόψει του συγκεκριμένου εορτασμού: 

«Για τη γιορτή του Ίλιντεν κάναμε την εξής δουλειά. Βγάλαμε προκηρύξεις. Βγάλαμε τον 

'ΑΓΏΝΑ' όργανο της ΠΕ και η Λαοκρατία του ΕΑΜ σχεδόν χαρισμένα στον αγώνα των 

Σλαβομακεδόνων. Ρίξαμε το σύνθημα να πετύχουμε σε όλη την περιφέρειά μας τον πανηγυρικό 

γιορτασμό της γιορτής αυτής. Επειδή σε πολλά χωριά δεν μπορούσε να γίνει αυτό γι αυτό σε 

τρία σημεία της ορεινής περιοχής της περιφέρειάς μας έγιναν μαζικές συγκεντρώσεις που πήραν 

μέρος αντιπροσωπίες από τα γύρω χωριά Μακεδονικά και Ελληνικά. Σε κάθε μια από αυτές 

πολλοί μίλησαν και ανάλυσαν το ιστορικό της γιορτής. Έγινε ο παραλληλισμός του 21 με το 903 

και σε μία ατμόσφαιρα συναδέλφωσης Ελλήνων και Σλαβομακεδόνων τραγουδήθηκαν πολλά 

τραγούδια, απαγγέλθηκαν ποιήματα και χορεύτηκαν χοροί. Η γιορτή κράτησε όλη τη μέρα. Οι 

Ιλιντεντιδες (γέροι που πήραν μέρος στο Ίλιντεν) για πρώτη φορά γιόρτασαν έτσι τη γιορτή 

τους»
355

. 

Η μεταφορά των εφημερίδων που τυπώνονταν γινόταν με τη βοήθεια κάποιου συνδέσμου και 

αυτό αποτελούσε μία διαδικασία που γινόταν σε κάθε ΠΕ. Στην περίπτωση της ΠΕ Φλώρινας, 

σύμφωνα με σημείωμα του Σεπτεμβρίου 1944, η ΠΕ Φλώρινας και το ΜΓ συμφώνησαν να 

γίνεται μέσω δύο ή τριών συνδέσμων  που βρίσκονταν στο χωριό Περιβόλι
356

. 

Σχετικά με τις προκηρύξεις, αρκετές είναι οι αναφορές όπου η ΠΕ Φλώρινας αναφέρει τη 

χρησιμοποίηση των προκηρύξεων ως μέσο να πείσει του ίδιους τους γερμανούς στρατιώτες να 

έρθουν με το μέρος τους. Αναλυτικότερα καταγράφηκαν έξι τέτοιου είδους αναφορές. Το 
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Σεπτέμβριο του 1944 αναφέρεται ότι τρεις φορές ρίχτηκαν προκηρύξεις στους Γερμανούς
357

, 

αλλά και το ίδιο το ΜΓ έστελνε υλικό και προκηρύξεις για αυτό το σκοπό, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σημείωμα: 

«Ό, τι υλικό μας στείλατε για τους Γερμανούς και άλλο που βγάλαμε εμείς το ρίξαμε»
358

. 

Τον Απρίλιο του 1944 στην οργανωτική κατάσταση που στάλθηκε στο ΜΓ από την ΠΕ 

Φλώρινας αναφέρεται ότι 600 φύλλα προκηρύξεων έφτασαν στην ΠΕ
359

. 

Παρόλα αυτά οι ενέργειες αυτές δεν φαίνεται να είχαν και κάποιο ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα 

για την ΠΕ αν διαβάσει κανείς την παρακάτω αναφορά: 

«βγάλαμε μερικές προκηρύξεις. Προκηρύξεις γερμανικές ρίξαμε 2 φορές. Τα αποτελέσματα 

ήσαν μικρά. Βγήκαν έξω λίγοι»
360

. 

 

3. ΣΝΟΦ 

Σύμφωνα με τον Κουμαρίδη οι πρώτες οργανώσεις σλαβομακεδόνων μαχητών δημιουργήθηκαν 

από προπολεμικά στελέχη του ΚΚΕ τα οποία ήταν ενταγμένα στην ΕΜΕΟ- Ενωμένη ή από 

νέους οπαδούς που είχαν προσχωρήσει στον ΕΛΑΣ
361

. Η εμφάνιση τους αρχίζει να εντοπίζεται 

περίπου στο 1943. Στη βιβλιογραφία συναντώνται αρκετές και διαφορετικές μεταξύ τους 

απόψεις σχετικά με την ίδρυση του ΣΝΟΦ. Μια από αυτές τις απόψεις στην ελληνική 

βιβλιογραφία θεωρεί την ίδρυση του ΣΝΟΦ ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ του 

Svetozar Vukmanovic Tempo
362

 και της ηγεσίας του ΕΛΑΣ και του ΚΚΕ για τον συντονισμό 

της δράσης των αντιστασιακών κινημάτων.
363

 Από την άλλη πλευρά υπάρχει και η άποψη που 

θεωρεί το ΣΝΟΦ προϊόν της επιδίωξης των Γιουγκοσλάβων που το ήθελαν να συμβάλει στην 

ανάπτυξη της «σλαβομακεδονικής εθνικής ταυτότητας» στους σλαβόφωνους της ελληνικής 

Μακεδονίας
364

. 
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Στη Φλώρινα το ΣΝΟΦ δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 1943

365
 και επικεφαλής του τέθηκαν οι 

Κυριάκος Πυλάης, Σταύρος Κωτσόπουλος, Παντελής Ντουρντουλάκης και Αλέκος 

Χατζητάσκος
366

. 

Οι αναφορές που συναντώνται σχετικά με το ΣΝΟΦ είναι 22 και αφορούν τις θέσεις του ΚΚΕ 

για το ΣΝΟΦ, όπως εκφράζονται μέσα από τις αναφορές, τη συγχώνευσή του με τον ΕΛΑΣ και 

τον αντίκτυπο αυτής της συγχώνευσης όπως φαίνεται μέσα στα σημειώματα που 

ανταλλάσσονταν με το ΜΓ και τέλος με το ρόλο και τη δράση του Ναούμ Πέϊου, ο οποίος ήταν 

από τα ηγετικά στελέχη του ΣΝΟΦ, του οποίου διετέλεσε γραμματέας στην επιτροπή 

Κορεστίων.  

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται ορισμένες αναφορές που εντοπίστηκαν και 

καταγράφηκαν σχετικά με το ΣΝΟΦ από την οπτική γωνία του ΚΚΕ και της ΠΕ Φλώρινας. Από 

τη μία μεριά το ΚΚΕ με την πολιτική γραμμή που προωθούσε διακήρυττε τον ελληνικό 

χαρακτήρα της Μακεδονίας και από την άλλη πλευρά σχετικά με το σλαβόφωνο πληθυσμό 

διακήρυττε την ισότητα των δικαιωμάτων τους με τους υπόλοιπους Έλληνες. Η ίδρυση του 

ΣΝΟΦ ήταν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του Τίτο με την στρατιωτική ηγεσία του 

ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τον Σφέτα
367

. Ωστόσο, φαίνεται από ορισμένες αναφορές πως το ΕΑΜ είχε 

ενδοιασμούς για την ίδρυση του ΣΝΟΦ και την ύπαρξη «ξεχωριστών σλαβομακεδονικών 

ταγμάτων», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: 

«Έχοντας υπόψιν μας τα όσα μιλήσαμε στην έδρα του ΜΓ εμείς δεν τραβήξαμε να 

δημιουργήσουμε άλλο τάγμα, εντελώς ξεχωριστό Σλαβομακεδονικό μα το πρώην τάγμα που 

έδρευε στο Βίτσι μοιράστηκε στα δύο, ύστερα από διαταγή του 28ου Συντάγματος, και αυτά τα 

δύο ομοίως τα συμπληρώσαμε εμείς με αντάρτες τόσο Σλαβομακεδόνες όσο και Έλληνες. 

Πρέπει δε να έχουμε υπόψιν μας πως μέσα στην περιοχή της Φλώρινας δεν παρουσιάσθηκαν 

τάσεις δημιουργίας χωριστού Σλαβομακεδονικού τμήματος. 

Σημειώνουμε το πνεύμα της κοινής πάλης του Ελληνικού και Σλαβομακεδονικού λαού που 

καλλιεργήθηκε και καλλιεργείται. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι σήμερα να 

παρουσιάζεται μια πολύ καλή κατάσταση απ' την άποψη αυτή μέσα στα άλλα τάγματα δηλαδή 

στο τάγμα του Γιαννούλη και στο τάγμα Λυτρίδη»
368

.  

«Δεν υπάρχει απαίτηση σλαβομακεδόνων να σχηματίσουν χωριστές Ταξιαρχίες αλλά τους 

συμβουλεύουν σερβομακεδόνες στοπ γνώμη μας είναι ότι πέραν Τάγματος δεν πρέπει να 
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σχηματισθεί Ταξιαρχία ή Σύνταγμα στοπ Τα τηλεγραφήματα να τα αποστέλλεε στον σταθμό μας 

στοπ»
369. 

Το Μάιο του 1944 στελέχη της ΠΕ Φλώρινας ενημέρωναν το ΜΓ ότι θα κατευθύνονταν προς 

την έδρα του ΣΝΟΦ για να διευθετηθούν τα θέματα που είχαν δημιουργηθεί
370

. Τα θέματα αυτά 

αφορούσαν την απομάκρυνση από το ΣΝΟΦ ατόμων που είχαν ηγετικές θέσεις, λόγω 

αποσχιστικών τάσεων που είχαν δείξει και το ΜΓ θεωρούσε ότι μελλοντικά θα δημιουργούσαν 

προβλήματα στο ΚΚΕ
371

. Η μεγάλη ανησυχία του ΜΓ και της ΠΕ Φλώρινας που εκφράζεται σε 

πολλές αναφορές είναι η επικοινωνία μελών του ΣΝΟΦ με παρτιζάνους από τη Γιουγκοσλαβία. 

Σε σημείωμα που στέλνει ο Περικλής στον Τάσσο το Μάιο του 1944 γίνεται λόγος για την «Ι 

Συνδιάσκεψη» όπου συζητήθηκε έντονα το θέμα της γιουγκοσλαβικής προπαγάνδας που είχε 

αρχίσει να εισχωρεί στο ΣΝΟΦ, όπως υποστήριξε ο «πρόεδρος της αχτιδικής επιτροπής 

Δενδροχωρίου»
372

. Οι υποψίες της ΠΕ Φλώρινας και του ΜΓ για εισχώρηση προπαγάνδας από 

τη γιουγκοσλαβική πλευρά στο ΣΝΟΦ ενισχύονταν όλο και περισσότερο ειδικά μετά τη 

συγχώνευση ΣΝΟΦ και ΕΛΑΣ. 

Αυτή η θέση ενισχύεται από σημείωμα που στάλθηκε στις 23/5/1944 προς το ΜΓ στο οποίο 

περιγράφεται η κατάσταση εκείνη τη περίοδο σχετικά με το Μακεδονικό Ζήτημα, τη στάση του 

ΚΚΕ και τη συγχώνευση του ΣΝΟΦ με τον ΕΛΑΣ. Η κατάσταση αυτή αντανακλά τη 

γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε εκείνη την περίοδο αναφορικά με το συγκεκριμένο 

θέμα γύρω από το οποίο είχαν δημιουργηθεί πολλές διαφωνίες. Παρόμοιες ενέργειες 

συνεχίστηκαν τους επόμενους μήνες, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των τοπικών 

στελεχών του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ. Για τη συγχώνευση ΣΝΟΦ- ΕΛΑΣ αναφέρεται ότι στην περιοχή 

της Φλώρινας πραγματοποιήθηκε «ακτίφ στελεχών» στις 16/5/1944 όπου έγινε πλατειά 

συζήτηση για τη συγχώνευση των δύο τμημάτων, ενώ σχολιάζεται ότι δεν υπήρξε καμία 

αρνητική αντίδραση
373

. 

Αυτή την περίοδο στην επικοινωνία του ΜΓ με την ΠΕ Φλώρινας τονίζεται από τη μία πλευρά η 

στάση του ΚΚΕ απέναντι στους σλαβόφωνους τους οποίους θεωρεί ισότιμα μέλη της κοινωνίας 

όπως και τους υπόλοιπους Έλληνες. Από την άλλη μεριά όμως ο γραμματέας της ΠΕ Φλώρινας 

σε σημείωμα του προς το ΜΓ αφήνει αιχμές για στελέχη του ΚΚΕ που με τη στάση τους και τις 

ενέργειές τους εκθέτουν το ίδιο το κόμμα στις εξωτερικές δυνάμεις, όπως τη Γιουγκοσλαβία και 

τη Βουλγαρία δίνοντας τους την ευκαιρία να εναντιωθούν στη στάση του ΚΚΕ σχετικά με το 
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Μακεδονικό Ζήτημα. Το απόσπασμα που ακολουθεί αποτελεί ένα ενδεικτικό παραδείγματα που 

παρουσιάζει όσα περιγράφηκαν παραπάνω: 

«Απ' αφορμή της απόφασης της Κομματικής Συνδιάσκεψης για την συγχώνευση ΣΝΟΦ-ΕΑΜ 

και της δημιουργίας ενιαίας οργάνωσης (ΕΑΜ) παρατηρήθηκαν μια σειρά σφαλερές και ξένες 

αντιλήψεις αλλά και απειθαρχίες στη γραμμή του κόμματος όσον αφορά τη θέση μας στο 

Σλαυομακεδονικό ζήτημα. Ενώ η θέση του κόμματος ήταν και παραμένει και παλεύει για 

ισοτιμία των Σλαυομακεδόνων διαθέτοντας όλες του τις δυνάμεις, ορισμένα στελέχη και μέλη 

του Κόμματος και διακηρύττοντας αυτονομιστικές τάσεις, διασπούν τον Εθνικό Αγώνα του 

λαού μας και δίνουν μ' αυτό τον τρόπο και στοιχεία στον καταχτητή και στα ντόπια όργανά του 

να μας κατηγορήσουν ότι θέλουμε την απόσπαση της Μακεδονίας από την Ελλάδα. Ακόμα 

αυτές οι Αντιλήψεις δημιούργησαν σε μία μερίδα Σλαυόφωνων δυσπιστίες ως προς την 

σωστότητα της γραμμής του κόμματός μας. Την παραπάνω δυσπιστία την ενίσχυσαν και τα 

συνθήματα των Σερβομακεδόνων που πέρασαν από την περιοχή σας. Έτσι η μερίδα αυτή των 

Σλαυομακεδόνων άθελά της δέχτηκε την επίδραση του Κομιτάτου και λοιπών αντιδραστικών 

πέφτοντας στην προβοκάτσιά τους. Αυτό δείχνει ότι λείπει η απαιτούμενη επαναστατική 

επαγρύπνηση απ' τα κομματικά μας μέλη και πέφτουν και αυτά στην προβοκάτσια που στήνει ο 

εχθρός. Ενώ αντίθετα θα πρέπει να χτυπήσουν στη γέννησή της κάθε τέτοια τάση αυτονομιστική 

αντί να την ενισχύσουν. [...] Για αυτό θα πρέπει τα μέλη του κόμματος και ιδιαίτερα τα στελέχη 

μας να κατανοήσουν την σωστότητα των αποφάσεων του Κόμματος, να πειθαρχίσουν και να 

δουλέψουν δραστήρια και επίμονα να διαφωτίσουν τον λαό της περιφέρειάς τους πάνω στη θέση 

μας για τη συγχώνευση ΕΑΜ-ΣΝΟΦ χτυπώντας τις σωβινιστικές αντιλήψεις που διασπούν την 

δυνατότηα στην οργάνωση να ξεκαθαρίσει τις γραμμές της από κάθε ύποπτο και τοιχοδιωκτικό 

στοιχείο. Όποιος παραβαίνει τις αποφάσεις του Κόμματος, δεν πειθαρχεί σ'αυτές και δεν 

δουλεύει για την πραγματοποίησή τους δεν μπορεί να νοηθεί μέλος του Κόμματος»
374

. 

Φαίνεται λοιπόν ότι οι ενέργειες αυτές από την πλευρά των Γιουγκοσλάβων δεν ήταν 

ανεξάρτητες από το κλίμα που επικρατούσε και διαμορφωνόταν εντός των σλαβοφώνων που 

αποτελούσαν μέλη του ΣΝΟΦ. Λαμβάνοντας υπόψη μέρος του διαθέσιμου αρχειακού υλικού, 

καθίσταται φανερό πως παρά τις διακηρύξεις του ΚΚΕ για «ισοτιμία των σλαβομακεδόνων», 

υπήρχαν έντονες επιφυλάξεις από μέρος των τοπικών σλαβόφωνων στελεχών, αλλά και των 

απλών αγωνιστών και υποστηρικτών. 

3.1. Αυτονομιστικές κινήσεις των σλαβόφωνων το 1944: Το κίνημα του Πέιου & Το τάγμα 

Γκότσε 
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Η περίπτωση του Ναούμ Πέιου  

Τα προβλήματα αναφορικά με το θέμα αυτό άρχισαν να εντείνονται ακόμα περισσότερο και η 

κατάσταση να δυσκολεύει τόσο για το ΚΚΕ όσο και για τις άλλες πλευρές. Από το Μάιο του 

1944 αρχίζουν να εμφανίζονται αναφορές στα σημειώματα που σχετίζονταν με τον Ηλία και 

Γιώργο Τουρούντζα και τον Ναούμ Πέιο. 

Από την αυτομόληση του Ναούμ Πέιου και έπειτα η κατάσταση για το ΣΝΟΦ αρχίζει να γίνεται 

δύσκολη και στη βιβλιογραφία έχει εκφραστεί ακόμη και η θέση ότι μετά την αυτομόληση του 

Πέιου και η αυτονομιστική προπαγάνδα του αποτέλεσαν την αφορμή που οδήγησε στη διάλυση 

του ΣΝΟΦ
375

. Στο μελετώμενο υλικό τα στελέχη του ΚΚΕ που ανταλλάσσουν μεταξύ τους 

πληροφορίες σχετικά με τον Πέιο αποδίδουν τις ενέργειές του σε συνεργασία με τον Ντέαν ή 

αλλού φαίνεται να σχολιάζεται πως είχε και προσωπικές φιλοδοξίες για να κάνει κάτι τέτοιο. 

Πιο συγκεκριμένα το Μάιο του 1944 σημειώνεται από τον Περικλή ότι «Ο Πέιος πιάστηκε από 

τους αντάρτες μας για αυτονομιστική προπαγάνδα και τώρα είναι κρατούμενος. Τις ανακρίσεις 

θα τις κάνω εγώ ο ίδιος».
376

 Ακόμη, αναφέρεται ότι «τους ανθρώπους του Πέιου τους 

παρακολουθούμε. Μέχρι της στιγμής με τους Σλαυομακεδόνες πάμε πολύ καλά»
377

. Μόλις ένα 

μήνα αργότερα η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τις κινήσεις του Πέιου προκαλεί 

ανησυχία στην ΠΕ Φλώρινας που ο γραμματέας της δηλώνει ότι «Αν ο Πέιος δεν χτυπηθεί η 

κατάσταση δεν πρόκειται ουσιαστικά να αλλάξει διότι αύριο θα έχουμε πάλι τα ίδια. Πρέπει να 

παραδοθεί στα χέρια του κόμματος, να βγει να μιλήσει στο λαό, να ξεσκεπάσει τον εαυτό του 

για το έγκλημα που έκανε και μετά το κόμμα μας και μόνο αυτό χωρίς να επηρεάζεται από 

καμιά δύναμη να πάρει τα αναγκαία μέτρα ενάντιά του»
378

. 

Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 1944, σχολιάζεται ότι ο Πέιος κατάφερε και έφυγε 

στη Μεραρχία
379

 και σε άλλο σημείωμα που στάλθηκε τον ίδιο μήνα αναφέρεται ότι «Ο Πέιος 

ξεσπάθωσε. Μα μάταια. Λίγοι είναι αυτοί που τον πιστεύουν»
380

.  

Τα σημειώματα που έχουμε στη διάθεσή μας παραθέτουν τα γεγονότα της φυγής του Πέιου, η 

οποία φαίνεται να διατάραξε προσωρινά τις σχέσεις του ΕΛΑΣ και της Γιουγκοσλαβίας. Ο 

διοικητής του "Αποσπάσματος Βίτσι" του ΕΛΑΣ, Χρυσόστομος Λυτρίδης ζήτησε από τον 

Ντέαν να του παραδώσει τον Πέιο και αυτούς που τον είχαν ακολουθήσει. Ο Ντέαν κατάφερε 

και ρύθμισε την επιστροφή του Πέιου στον ΕΛΑΣ, όμως σε αυτό συνέβαλλε και ο Ρένος 
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Μιχαλέας

381
 που συνόδεψε τον Πέιο στην επιστροφή του στα Κορέστια ενώ παράλληλα ο ίδιος 

βεβαίωσε ότι δεν θα περιοριζόταν η εξουσία του Πέιου, δεν θα λαμβάνονταν μέτρα σε βάρος 

του και δεν θα λογοδοτούσε, όπως φαίνεται και παρακάτω: 

«Ο Πέιος επέστρεψε με τους άντρες του στην Ελλάδα με σημείωμα του στρατάρχη Τίτο και 

άρχισαν πάλι τις διαπραγματεύσεις τις οποίες διεξήγαγε εκ μέρους της ΙΧ Μεραρχίας ο συν. 

Ρένος και συζήτησαν τη δημιουργία καθαρών σλαβομακεδονικών ταγμάτων»
382

. 

«Μέλος του Γενικού Στρατηγείου Γιουγκοσλαβίας και καθοδηγητής του αντάρτικου στη 

Μακεδονία […] Παράλληλα έκανε και μία εγκύκλιο που απευθυνόταν στους πολιτικούς 

καθοδηγητές του Λ.Λ. στρατού Μακεδονίας και τους κατατοπίζει πάνω στο ζήτημα των 

σλαβομακεδόνων και την πάλη τους. [...] Ο ίδιος μίλησε στο Βαψόρι χαλαρά και πήρε καλή 

θέση. Με τη διαφορά ότι με την συνεργασία που έκανε με τον Ρένο λέει ότι ο Πέιος είναι 

αντιφασίστας που έπεσε σε σφάλμα και δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Μιλά στο Δεντροχώρι. Η 

θέαση του όχι καλή. Διότι σε ερώτηση Δεντροχωριτών ότι εμείς έχουμε παιδιά 

σλαβομακεδόνικα στον ΕΛΑΣ, αν μπορούμε να τα πάρουμε και να φτιάχναμε δικές μας 

μονάδες, αυτός απάντησε ότι μπορεί να γίνει.  Ύστερα από την ομιλία του στο Δεντροχώρι και 

τη θέση που πήρε για τον Πέιο δημιουργήθηκε μια κατάσταση. […] Ύστερα από τα γεγονότα 

των Κορεστίων και το κίνημα του Πέιου ο Ρένος και ο Τάσος πήγαν στην Καρατζόβα και 

ανταμώθηκαν με τον Όρτσε. Ο Όρτσε λέει ότι ο Πέιος είναι αντιφασίστας που έπεσε σε σφάλμα 

και δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Παράλληλα για τον Πέιο είπε ότι θα έρθει και δε θα 

σκορπισθεί η δύναμή του στον ΕΛΑΣ, αλλά θα δρα με τους δικούς του ξέχωρα και μπορεί να 

πάρει και άλλους. Με τη διαφορά παίρνοντας καθοδήγηση από τον ΕΛΑΣ. [...] Ο λαός λέει ότι ο 

Πέιος είχε δίκιο και ότι έγινε το δικό μας. [...]  Καταλαβαίνεις σε ποια θέση μπορεί να μας φέρει 

αυτή η δουλειά. Πρώτα πρώτα ο Ρένος έκανε πολύ άσχημα κατά τη γνώμη μου που έδωσε 

τέτοια εγγύηση γιατί του δίνουμε κύρος και πώς θα πάρουμε τα μέτρα που χρειάζονται για 

αυτόν; Αν ο Πέιος δεν χτυπηθεί η κατάσταση δεν πρόκειται ουσιαστικά να αλλάξει διότι αύριο 

θα έχουμε πάλι τα ίδια. Πρέπει να παραδοθεί στα χέρια του κόμματος, να βγει να μιλήσει στο 

λαό, να ξεσκεπάσει τον εαυτό του για το έγκλημα που έκανε και μετά το κόμμα μας και μόνο 

αυτό χωρίς να επηρεάζεται από καμιά δύναμη να πάρει τα αναγκαία μέτρα ενάντιά του»
383

. 

Για όσους ακολούθησαν τον Πέιο στην ενέργειά του αυτή αναφέρεται ότι: 

«Αντίθετα οι τριάντα Πέϊου που επέστρεψαν Ελλάδα υπό καθοδήγησιν Κότσκα δεν 

παρουσιάσθησαν καν στο Σύνταγμά τους αν και λιποτάκτες στοπ Δεν ελάβαμεν απέναντι 

τριάντα Πέϊου ουδέν μέτρον ενώ παραπέμπομεν στρατοδικείον κάθε έλληνα λιποτακτούντα 
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στοπ Υπερασπιζόμενοι δικαιώματα σλαβομακεδόνων βάσει πολιτικής κόμματος μας 

κατεδικάσαμεν εις θάνατον τρεις έλληνας αξιωματικούς διότι επεδίωκαν εξεγείρουν έλληνες 

κατά σλαβομακεδόνων στοπ Είναι αναληθές ότι παρουσιάσθη μαζικό πέρασμα Μακεδόνων από 

τον ελληνικό στρατό προς σέρβικο στοπ εκτός ομάδος Πέϊου από τριάντα που έφυγε ύστερα από 

παρότρυνση Ντέαν και σήμερα γύρισε κάνοντας αυτοκριτική ουδείς άλλος ένοπλος πέρασε στα 

σερβικά τμήματα στοπ Αναληθές ότι κατάσχομε προπαγανδιστικό υλικό στοπ Προκλητικές 

ενέργειες ωρισμένων σερβομακεδόνων και κήρυγμα απόσπασης Μακεδονίας στοπ Ανταλλαγή 

αλληλογραφίας Ντέαν-Κομιτατζήδων στοπ αγκάλιασμα μακεδόνων προσφύγων οικογενειών 

Κομιτατζήδων στοπ σημερινή σκανδαλώδης ανάμιξις Κότσκα εντός Ελλάδος προσπαθούντος 

ηρωποιήσει Πέϊο στοπ απειλή του να έρθουν εις ρήξιν μαζί μας δημιουργώντας χωριστή 

Ταξιαρχία στοπ»
384

. 

 

Το τάγμα Γκότσε 

Σύμφωνα με τον Σπ. Σφέτα τον Αύγουστο του 1944 ιδρύθηκε το τάγμα του Γκότσε υπό την 

παρουσία εκπροσώπων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του Κομμουνιστικού  

Κόμματος της Γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας και του Ρένου Μιχαλέα, πολιτικού επίτροπου της 

ΙΧ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ
385

. Το τάγμα του Γκότσε είχε διοικητή τον Ηλία Δημάκη γνωστό με το 

ψευδώνυμο Γκότσε
386

. 

Το τάγμα του Γκότσε και η αποστασία του αποτελεί ενότητα στην οποία εντάσσονται τριάντα 

έξι αναφορές σε αυτό. Οι αναφορές περιλαμβάνουν γενικά στοιχεία και χαρακτηριστικά για το 

εν λόγω τάγμα, άλλες από αυτές αναφέρονται σε δράσεις του τάγματος, σε διαρροές από αυτό, 

στην προπαγάνδα του διοικητή του τάγματος ή τη γενικότερη συμπεριφορά του. Ακόμη, 

συναντώνται αναφορές που εστιάζουν σε συνεργασίες που δημιούργησε ο Γκότσε, στις επαφές 

που ανέπτυξε με την Γιουγκοσλαβία, τον ΕΛΑΣ και άλλες ομάδες και τέλος τη θέση του ΚΚΕ 

και της ΠΕ Φλώρινας για το τάγμα και τον διοικητή του. 

Οι αναφορές στις δράσεις του τάγματος παρουσιάζουν κυρίως την προσπάθεια συστηματικής 

στρατολόγησης σλαβόφωνων ώστε να αυξηθεί η δύναμή του. Ταυτόχρονα γίνεται αναφορά και 

στους στρατιωτικούς συνδέσμους του τάγματος οι οποίοι δρούσαν προπαγανδίζοντας τα 

δικαιώματα των σλαβόφωνων. Από την άλλη πλευρά ο Ρένος Μιχαλέας που ήταν πολιτικός 

επίτροπος της ΙΧ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ έδειχνε μεγάλη ανοχή στην επικρατούσα κατάσταση 
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και ερχόταν συχνά σε έντονες διαφωνίες με το ΜΓ του ΚΚΕ. Παρακάτω παρουσιάζονται 

ορισμένες από τις αναφορές που υπογραμμίζουν όσα προαναφέρθηκαν
387

. 

Για τις δράσεις του τάγματος υπάρχουν ποικίλες αναφορές που τονίζουν κυρίως την προσπάθεια 

εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού για να οργανωθεί καλύτερα. Για να το πετύχει αυτό κάποιες 

φορές εκτός της προπαγάνδας χρησιμοποιούσε και περισσότερο βίαιες μεθόδους, όπως 

σημειώνεται σε αναφορά πιο κάτω. Ακολούθως παρουσιάζονται οι αναφορές που περιγράφουν 

αυτή τη δράση του τάγματος στην περιφέρεια της Φλώρινας, σύμφωνα με τα σημειώματα που 

ανταλλάχθηκαν εκείνη τη χρονική περίοδο: 

«άρχισε η στρατιωτική συγκρότηση του τάγματος»
388

. (1/10/1944) 

«Τάγμα Γκότση δρα εις ελληνικόν έδαφος εις περιοχήν Φλώρινας δηλητηριάζει με συνθήματα 

μαχομένους Μακεδόνες έχει επαφήν με πόλη Φλώρινας Γκότση απαιτεί εισβάλει Φλώρινα»
389

. 

(28/10/1944) 

«Η ΕΠΟΝ ύστερα από την προσχώρηση στον Γκότση 3ων μελών του προεδρείου και 3 άλλων 

κατωτέρων στελεχών και της μυστικής δράσης της Αντιφασιστικής Μεκαδονικής Οργάνωσης, 

αδυνάτισε. Ύστερα το Μ.Σ. ΕΠΟΝ μέσα σε 4 μήνες πήρε 3 καθοδηγητικά στελέχη (Χρήστος 

και Άρης- Νίκος- Σπύρος) τα παιδιά που έμειναν είναι καλά μα στερούνται πείρας οργανωτικής. 

Έχει 15 πολιτιστικούς συλλόγους και 10 Λέσχες τραβά για την ίδρυση και άλλων συλλόγων και 

Λεσχών»
390

. 

«Στο τάγμα έχουν συγκεντρωθεί όλοι εγκληματίες κομιτατζήδες και οργανωτές κομιτατζήδων 

Φλωρίνης Καστοριάς. […] Κάθε διαφωτιστική δουλειά αδύνατο ερμηνεύσει κατάσταση. 

Διετάχθη κινηθή τάγμα Κορέστια με εντολή αποφύγει έλθει ρίξην. Ανάγκη ληφθούν μέτρα 

ριζικά. Αναμένουμε οδηγίες σας [….] Στο τάγμα αντιπροσωπεία μας είδεν βούλγαρο 

καθοδηγητή και τον οποίο δεν απέκρυψε Γκότσυς. Σε συζήτηση απειλούσαν αντιπροσώπους μας 

με σύλληψιν. [...] Διετάχθη κινηθή τάγμα Κορέστια με εντολή αποφύγει έλθει ρίξην.»
391

. 

(9/10/1944) 

«Στον τομέα του κάμπου Φλώρινας μπορούμε να πούμε πως η ανταρσία του Γκώτσε - 

Τουρούντζα είχε μικρή απήχηση. Τα χωριά κρατούν καλά και οι Σλαβομακεδόνες πιστεύουν 

στην καθοδήγηση του Κ.Κ. […] Εκεί που έφερε κάπως αναταραχή ο Γκώτσε είναι η περιφέρεια 
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της Πρέσπας όπου αυτός ακόμα βρίσκεται. Η καθοδήγηση τόσο του ΚΚ όσο και των 

εξωκομματικών οργανώσεων, που είναι τελείως σλαβομακεδονική, κράτησε πολύ καλά. Όχι 

μόνο δεν επηρεάστηκε απ' την κίνηση του Γκώτσε αλλά τουναντίον δούλεψε εντατικά 

χτυπώντας το Γκώτσε. Υποστήριξε σθεναρά τη γραμμή του ΚΚ. Αυτός θέλησε να υποσκάψει 

ρίχνοντας διάφορα συνθήματα. Ο Γκώτσες απ' τα Κορέστια, όπου έκαμε επιστράτευση, με τους 

επιστρατευθέντες Κορεστιανούς (sic), ήρθε στην Πρέσπα με σκοπό να τραβήξει στη Σερβία. 

Στην Πρέσπα όμως όταν ήρθε αυτός δεν βρήκε τμήματα του ΕΛΑΣ και κάθισε εκεί. Θέλησε να 

κάμη επιστράτευση. Από μερικά χωριά κάτι πήρε. Από άλλα όμως δεν πήγε κανένας. Τα 

συνθήματα του Γκώτσε μπορούμε να πούμε πως δεν έπιασαν κι εδώ γιατί ελάχιστους πήρε απ' 

την περιφέρειά κι αυτούς με τη βία, όπως και σε προηγούμενο μας σημείωμα αναφέραμε στο 

Μ.Γ. Κοντά στον Γκώτσε βρίσκεται και ο Πέιος που πάλι ξεσπάθωσε μα μάταια. Λίγοι 

Σλαβομακεδόνες τον πιστεύουν. […] Εδώ ο Γκότσες δεν έχει φίλους»
392

. (14/10/1944) 

«Η κατάσταση στην περιφέρειά μας ίδια. Από το τάγμα του Γκότση ήρθαν 3 αντάρτες και 

παρουσιάσθηκαν εδώ. Είναι παλιοί αντάρτες του τάγματος Γκότσε. Κακοποιήθηκαν άσχημα από 

τους Γκοτσικούς, γιατί κι άλλη φορά αποπειράθηκαν να φύγουν από εκεί. Τελευταία ο Γκότσε 

άρχισε να στέλνει απειλητικές επιστολές σε καθοδηγητικά στελέχη Σλαβομακεδόνες βάζοντάς 

τους 4-5 μέρες προθεσμία για να πάνε στο Μοναστήρι»
393

. 

«ο Γκότσε είχε φάει αυθαίρετα από τα ζώα του ΕΛΑΣ περί τα 300-400. Είχε όμως αλλάξει τα 

ζώα αυτά με άλλα από τα Κορέστια, επειδή τα ζώα αυτά αναγνωρίζονται από τα 

πλιατσικολογηθέντα»
394

. (δεν αναγράφεται ημερομηνία) 

«Για την κατάσταση που επικρατεί στο τάγμα του Γκώτσε σας γράψαμε σε προηγούμενό μας 

γράμμα και αναφέραμε και στον αντιπρόσωπο της Μεραρχίας που μας ζήτησε τη γνώμη μας. 

Άλλωστε το τάγμα Γκώτσε είναι τάγμα των Κορεστίων»
395

. (δεν αναγράφεται ημερομηνία) 

«Φλώρινα: ενίσχυση του τάγματος του Γκότσε εκ μέρος της Π.Ο. Φλώρινας από τη Μακεδονική 

Σέρβικη Νεολαία»
396

. (δεν αναγράφεται ημερομηνία) 

«Η υπάρχουσα δύναμις της Εθνικής Πολιτοφυλακής είναι ανεπαρκής. Πρόκειται ως εγνώσθη 

για ενίσχυση με τη δύναμη της κληθείσης υπό τα όπλα κλάσεως του 1936. Αλλά έως ότου γίνει 

αυτό κίνδυνος σοβαρός απειλεί την ασφάλειαν της περιφέρειάς μας. Η γνωστή ανταρσία του 

τάγματος Γκότση έχει προκαλέσει μια αναστάτωση πνευμάτων με αποτέλεσμα τη διάσταση του 

βουλγαρίζοντος στοιχείου επί του ελληνικού πληθυσμού. […] ως εκ τούτου δεν αποκλείονται 
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συγκρούσεις κατά τόπους και διαταράξεις της τάξεως. Εξ άλλου η καθημερινή ενίσχυσις του 

στασιαστού Γκότση υπό του βουλγαρίζοντος στοιχείου εις άνδρας είναι λίαν πιθανόν να 

παράσχη εις αυτόν την δύναμιν και τα μέσα όπως ζήτησε δι' αιφνιδιασμού για να εισέλθει εις τα 

πόλεις της Φλώρινας και της Καστοριάς ίνα καταλύσει τας αρχάς παραγματοποιών ούτω τους 

σκοπούς του εις βάρος της ελληνικής κυριαρχίας. Επί του παρόντος ο στρατός του ΕΛΑΣ έχει 

λάβει τα αναγκαία μέτρα δια την ματαίωσιν του σκοπού αυτού προβλέπεται όμως ότι είναι 

ενδεχόμενο λίαν συντόμως να μην επαρκεί προς τούτο»
397

. (11/11/1944) 

«Η αλήθεια έχει ως εξής: τους τελευταίους μήνες του 1944 ξέσπασαν τα γεγονότα του Γκώτσε. 

Η λιποταξία του Γκώτσε είχε αντίκτυπο στην περιφέρειά μας. Οι άνδρες του Γκώτσε 

προσπάθησαν χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα και μέχρι ξυλοδαρμού και βίαιας απαγωγής να 

παρασύρουν ορισμένους πολιτοφυλάκους. Η κατάσταση αυτή μας ανάγκασε όχι μόνο να 

βάλουμε σαν καθήκον μας την αντικατάσταση αυτών των πολιτοφυλάκων που λιποτάχτησαν μα 

και να προβούμε και στην απόλυση και ορισμένων που φαινόντουσαν φιλοΓκωτσικοί με 

Έλληνες. Στις παραπάνω ενέργειες προβήκαμε σε στενή συνεργασία με τον τότε Διοικητή της 

Υποδιοίκησης ΕΠ Φλώρινας συντρ. Σγουρομάλλη. Τα περισσότερα κενά που δημιουργήθηκαν 

συμπληρώσαμε με νέα στρατολογία και με καλά παιδιά, πράγμα που παραδέχεται τώρα και η 

Διοίκηση της Ε.Π.»
398

. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω το τάγμα του Γκότσε άρχισε να εξελίσσεται με τρόπο τέτοιο 

που το ΜΓ του ΚΚΕ θεωρούσε επικίνδυνο, οπότε και αποφασίστηκε η ενσωμάτωση του 

τάγματος στο «Απόσπασμα Βίτσι». Σύμφωνα με τον Σφέτα άλλαξε ο διοικητής του τάγματος, 

όμως και πάλι ουσιαστικά τις εντολές έδινε ο Γκότσε
399

.  

Αρχικά, το ΜΓ και οι ΠΕ της περιοχής πίστεψαν ότι το ζήτημα που είχε προκύψει θα μπορούσε 

να διευθετηθεί: 

«Η γνώμη μας είναι ότι η κατάσταση μπορεί να διευθετηθεί ειρηνικά. Ο Γκώτσες δείχνει σημεία 

υποχώρησης. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε τώρα κατάλληλα, αργότερα δε μπορούμε να 

πετύχουμε την αποστράτευση πολλών σλαυομακεδόνων που με τη βία επιστρατεύθηκαν από τον 

Γκώτσε. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε πως αν η μετακίνηση του τάγματος 

γινότανε κάπως μελετημένα θα αποφεύγαμε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση που μπορούσε να 

έχει σοβαρές, σοβαρότατες συνέπειες»
400

. (14/10/1944) 
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«ο Γκότσε θα πειθαρχεί στις αποφάσεις του κομματικού Γραφείου του τάγματος και στις 

διαταγές του Συντάγματος»
401

. (1/10/1944) 

Παρά τις αλλαγές αυτές και την ενσωμάτωση του τάγματος στο «Απόσπασμα Βίτσι» ο Γκότσε 

δεν υπάκουε στις εντολές που δίνονταν από το 28ο Σύνταγμα όπου πλέον υπαγόταν το τάγμα 

αυτό. Η κατάσταση αυτή της απειθαρχίας και της ανυπακοής του Γκότσε και του τάγματός 

αυτού φαίνεται σε έκθεση δράσης που συνέταξαν οι ΠΕ Φλώρινας και Καστοριάς προς το ΜΓ 

έγραψαν: 

«Ύστερα από το γράμμα που έστειλε η ΠΕ Καστοριάς για το τάγμα του Γκότσε, ο γραμματέας 

ξεκίνησε για τη Φλώρινα για να συσκεφθούν πάνω στο θέμα αυτό. […] Οι απόψεις μας 

συμφώνησαν απόλυτα. […] Ήρθαν και μας κατήγγειλαν αντάρτες του παραπάνω τάγματος ότι 

αν υπάρχει αυτή η κατάσταση σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο ότι το τάγμα δεν προσέχτηκε και 

από άλλες πλευρές. [...] Μας καταγγέλουν ότι το τάγμα δεν στρατιωτικά δεν στέκει καλά. Ούτε 

καλά λόχοι συγκροτημένοι υπάρχουν και ούτε και η στοιχειώδης πειθαρχεία. Κρούσματα 

απειθαρχίας υπάρχουν πολλά. Η Ομάδα Μεραρχιών ζήτησε κάτι αυτόματα για ανώτερη ανάγκη. 

Το τάγμα Γκότση ήταν το μόνο που απειθάρχησε. [..] κλήθηκε από το Σύνταγμα λόχος για 

στρ/κη δουλειά και το τάγμα του Γκότσε άργησε μια ολόκληρη μέρα. [...] Η στάση του τάγματος 

προς το Σύνταγμα δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Από πολιτική πλευρά είναι ένα 

μπουλουκοειδές πράγμα. Ούτε συνεδριάσεις του κόμματος γίνονται. Παρόλο που έχει μέσα 

πολύ ζωντανά παιδιά από τη Φλώρινα και την Καστοριά. [...] Υπάρχουν σύντροφοι μέσα στο 

τάγμα που είναι λεβέντες, θησαυρός και αν το προσέξουμε σας λέμε ότι το τάγμα αυτό θα γίνει 

το καλύτερο του Συντάγματος»
402

. (Έκθεση δράσης, 1944) 

Ο Γκότσε αρνήθηκε να εκτελέσει τις εντολές του ΜΓ και δε δέχτηκε να σταματήσει τη 

στρατολογία ανταρτών. Επιπλέον δεχόταν στο τάγμα του άτομα χωρίς να ελέγχει την ταυτότητά 

τους με αποτέλεσμα να εισέρχονται σε αυτό ακόμα και άτομα από τη Γιουγκοσλαβία. Οι φόβοι 

της ΠΕ Φλώρινας φαίνονται ενδεικτικά όπως εκφράζονται στο παρακάτω σημείωμα: 

«Ένα πράγμα αρχίζει να μας φοβίζει και αυτό είναι το μπουλουκοειδές τάγμα του Γκότσε. Τι 

γίνεται εκεί μέσα; Μύλος, Τάσιο μου, μύλος. Στείλαμε μερικά καλά παιδιά και μεις εκεί πέρα. 

Μα τώρα τελευταία έμαθα πως όλη η σάρα και η μάρα του Περικλή έφτασε μέσα στο Τάγμα 

έκατσε και έστησε την έδρα της στην περιοχή μας. (Πέιος-Μητρόπουλος και σία). Τι θα γίνει 

αυτή η κατάσταση; Ζητήσαμε από τον Γκότσε όπλα για την πολιτοφυλακή. Να ιδούμε θα μας 

δώσει; Χθες έμαθα και άλλοι 40 απ'τα Κορέστια πήγαν για κατάταξη στο τάγμα αυτό. Η γνώμη 

μου είναι: Να ειδοποιηθεί το τάγμα αυτό γρήγορα χωρίς χαρτιά απ΄ τις οργανώσεις να μην 
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παίρνει κανένα. Δικαιολογία υπάρχει. Στο τάγμα αυτό πήγαν άνθρωποι χωρίς να ξέρει η 

οργάνωση, ύποπτοι. (Βουτσιάδης- Τουμπίδης, κλπ) που πήραν και πόστα. Γρήγορα λοιπόν να 

κάνουμε ότι πρέπει. Στοιχεία από όλους τους Φλωρινιώτες αξιωματικούς στείλαμε στο τάγμα 

για να  σταλούν στο Σύνταγμα και στη Μεραρχία»
403

. 

Ο Γκότσε την ίδια περίοδο φαίνεται ότι έδωσε εντολή να πάει στη Γιουγκοσλαβία ο Θανάσης 

Κοροβέσης με τον Πέιο με σκοπό να πάρουν οδηγίες από τα στελέχη του ΚΚΓ για τον τρόπο 

που έπρεπε να δράσουν μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις. Για την κίνηση αυτή έλαβε γνώση το 

ΜΓ με σημείωμα που στάλθηκε την 1η Οκτωβρίου του 1944: 

«Ο Κοροβέσης Θανάσης, προσωρινός στρατιωτικός αρχηγός του τάγματος, έφυγε για την 

συνένωση και του ίδιου του Γκότσε στη Σερβική Μακεδονία. Λείπει 10 μέρες. Αυτό το πράγμα 

φίλοι μου είναι πολύ σοβαρό. Δείχνει ότι οι φίλοι μας από πάνω μας την δουλεύουν πολύ 

ύπουλα. Κρατάν παράνομη επαφή με το Τάγμα και χαράζουν την συνηθισμένη τους γραμμή. 

[...] Δόθηκε όπως βγαίνει συμπέρασμα εντολή από πάνω δηλαδή από την Σερβική Μακεδονία 

να σταματήσουν τα συνθήματα και η ανοιχτή διαλυτική δουλειά και να αρχίσει η κρυφή που 

είναι και η πιο επικίνδυνη. Σύντροφοι αυτό βγαίνει πιο ολοκάθαρα και από τα γεγονότα της 

κρυφής επαφής του προσωρινού στρατιωτικού αρχηγού του τάγματος, ενώ φαινομενικά είναι 

από τους μετανοήσαντες»
404

. (1/10/1944) 

Ενώ το 28ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ ζητούσε από τον Γκότσε να σταματήσει τη βίαιη στρατολογία 

και να υπακούσει σε αυτό το ΚΚΓ και ο Τέμπο σχολίαζαν ότι το ΚΚΕ δε θα μπορέσει να βρει 

κάποια λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Με την καθοδήγηση του ΚΚΓ ο Γκότσε έθεσε 

και τους όρους του στο ΚΚΕ, οι οποίοι ήταν πολύ δύσκολο να γίνουν δεκτοί: 

«ο γραμματέας του ΚΚΓ και ο Τέμπο καταφέρονται εναντίον μας λέγοντας πως το ΚΚΕ δε θα 

έχει να δώσει λύσεις τέτοιες που να συμφέρουν στον Μακεδονικό Λαό, πως αυτοί θα 

εξοπλίσουν τα τάγματα Γκότση και Τσότσο θα τα ξαναστείλουν πίσω και αν τους πειράξετε θα 

στείλουν 100 χιλιάδες στρατό και θα ενισχύσουνε με όλα τα μέσα για να πετύχει αυτό. Τα 

παραπάνω και τους όρους του τα είπε ο Γκότσης στο γράμμα που μας έστειλε και σας 

στέλνουμε»
405

. (3/10/1944) 

Τα αποτελέσματα από την προσπάθεια προσέγγισης του Γκότσε από την ΠΕ Φλώρινας δεν 

κατάφεραν να αποφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα για αυτούς, αντίθετα: 

«Σας στέλνω 2 γράμματα του Γκότση με τον γραμματέα της κομμουνιστικής επιτροπής του 

Συντάγματος, Ζαχαρία, που τα στέλνει σε απάντηση δικής του επιστολής. Στα γράμματα του ο 
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Γκότσε αναφέρει ένα σωρό τραγικά πράγματα που συνέβησαν ενώ στη πραγματικότητα δεν 

έγινε τίποτα τέτοιο πράγμα, αλλά οι Πέιδες του τα πασέρνουν»
406

. (19/10/1944) 

Σε άλλα σημειώματα επισημαίνεται ο κίνδυνος από τη δράση των «Σερβομακεδόνων», όπως 

αναφέρονται σε αυτά. Τα στελέχη της ΠΕ Φλώρινας άρχισαν να ζητούν και την εκκαθάριση του 

τάγματος από πρώην αυτονομιστικά στελέχη της Οχράνα, όπως φαίνεται στο απόσπασμα 

ραδιοτηλεγραφήματος που στάλθηκε τον Αύγουστο του 1944 από το ΜΓ και τον Λεωνίδα 

Στρίγκο προς το ΠΓ του ΚΚΕ: 

«Φοβούμεθα ότι πρόκειται περί εσκεμμένης προβοκάτσιας στοπ ότι δουλεύει βουλγαρική 

Οχράνα η οποία τελευταία αναπτύσσει εξαιρετική δραστηριότητα και εις γραμμές μας στοπ 

Προς συμφέρον κοινού αγώνος επρόκειται να έλθω εις προσωπικήν επαφήν με Όρτσε στοπ 

Όρτσε με παρέπεμψε εις Κότσκα ενεργούντος σκανδαλωδώς στοπ Προτείνομς σχηματισθεί 

κοινή επιτροπή διενεργήσει αυστηρόν έλεγχον προς συμφέρον ελληνικού και γιουγκοσλαβικού 

λαού και ανακάλυψην οργάνων  Οχράνας στοπ Δεν υπάρχει απαίτηση σλαβομακεδόνων να 

σχηματίσουν χωριστές Ταξιαρχίες αλλά τους συμβουλεύουν σερβομακεδόνες στοπ γνώμη μας 

είναι ότι πέραν Τάγματος δεν πρέπει να σχηματισθεί Ταξιαρχία ή Σύνταγμα στοπ Τα 

τηλεγραφήματα να τα αποστέλλεε στον σταθμό μας στοπ»
407

. (17/8/1944) 

Σε τηλεγράφημα που στέλνει ο Λεωνίδας Στρίγκος στον Μάρκο τονίζει ότι καπετάνιος του 

τάγματος Γκότσε ενημέρωσε στελέχη του ΚΚΕ ότι δεν μπορούν πλέον να κάνουν τίποτα για το 

ζήτημα του τάγματος το οποίο δεν επρόκειτο να συμμορφωθεί με τις γραμμές του κόμματος. 

Επιπλέον, στο ίδιο τηλεγράφημα γίνεται λόγος για τις επαφές του τάγματος με τη Σερβική 

Μακεδονία και τον εξοπλισμό τους από εκεί: 

«Μάρκον δια Αλέκον στοπ εις αντιπροσώπους μας Καπετάνιος τάγματος σλαυομακεδόνων 

Γκότσυ δήλωσε αυτά στοπ Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα γιατί το τάγμα δεν υπακούει στο 

κόμμα στοπ Εμείς συνδεόμαστε με Σερβική Μακεδονία απ΄ όπου παίρνουμε καθοδήγηση με 

συνδέσμους που στέλνονται ταχτικά στοπ Σέρβοι διαθέτουν για μας 5 χιλιάδες όπλα και 

ιματισμό από τα οποία πήραμε αρκετά στοπ Περίπτωσιν που τα πιάσει ο ΕΛΑΣ είνε 

υποχρεωμένος τα επιστρέψει στοπ Οι σέρβοι δηλώνουν ότι τα όπλα τα δίνουν αποκλειστικά για 

τάγμα Γκότσυ στοπ Φόρτσε είνε εκείνος που καθοδηγεί λέγει Γκότσυς στοπ Επίσης δηλώνει ότι 

τάγμα του βρίσκεται κάτω από καθοδήγηση σλαβομακεδόνων και όχι ΕΛΑΣ στοπ Στο τάγμα 

έχουν συγκεντρωθεί όλοι εγκληματίες κομιτατζίδες και οργανωτές κομιτατζίδων Φλωρίνης 

Καστοριάς στοπ Στο τάγμα αντιπροσωπεία μας είδαν βούλγαρο καθοδηγητή και τον οποίο δεν 

απέκρυψε Γκότσυς στοπ Σε συζήτηση απειλούσαν αντιπροσώπους μας με συλλήψεις στοπ Κάθε 
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διαφωτιστική δουλειά αδύνατο ερμηνεύσει κατάσταση στοπ διετάχθη κινηθή τάγμα Κορέστια 

με εντολή αποφύγει έρθει ρήξιν στοπ ανάγκη ληφθούν μέτρα ριζικά στοπ αναμένομε οδηγίες 

σας»
408

. (9/10/44) 

Λίγες μέρες μετά από το συγκεκριμένο τηλεγράφημα το τάγμα του Γκότσε κατέφυγε στη 

Γιουγκοσλαβία. Παρόλα αυτά όμως άρχισαν και κάποιες διαρροές από το τάγμα: 

«το τάγμα των Σλαβοφώνων όπως σου έγραψα και προχθές πέρασε στο γιουγκοσλαβικό έδαφος. 

Αρκετοί το σκάσανε και γύρισαν πίσω. Πάνω από 1000 όμως πέρασαν μέσα από τους οποίους οι 

μισοί άοπλοι»
409

.   

«Επίσης, διαρροή άρχισε να παρουσιάζεται στις τάξεις του Γκώτσε, άρχισαν να φεύγουν και να 

έρχονται στα χωριά τους. Αυτό κατά τη γνώμη μας οφείλεται σε πολλούς λόγους γνωστούς σε 

εσάς»
410

. (3/12/1944) 

Τα μέλη της ΠΕ Φλώρινας σε σημείωμα που έστειλαν στο ΜΓ στις 19/10/1944 αναφέρονται στο 

συγκεκριμένο θέμα. Τονίζεται ότι: 

«Και ο πιο ανίδεος μπορεί να το διακρίνει. Για αυτό και θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος που θα 

λυθεί σύντομα αυτό το ζήτημα, αλλιώτικα θα βρισκόμαστε στην ανάγκη να αντιμετωπίζουμε 

πάντα την ίδια κατάσταση. Και για να λυθεί θα πρέπει να επιστρέψει το τάγμα πίσω για να 

αφοπλισθεί και να διαλυθεί μα και να τιμωρηθούν οι  υπεύθυνοι.[...] Ένας άλλος λόγος που θα 

πρέπει να τελειώνουμε μαυτούς είναι και το γεγονός ότι θα' μαστε υποχρεωμένοι να κρατάμε 

δυνάμεις στις περιοχές αυτές, ενώ αν έλειπε αυτή η κατάσταση θα τις διαθέταμε αλλού. Εκεί 

που θέλω να καταλήξω είναι ότι πρέπει να πάει δική μας αντιπροσωπεία όχι πια στον Όρτσε ο 

οποίος θα είναι συνένοχος στην υπόθεση αυτή αλλά πιο πάνω. […]κεί που θέλω να καταλήξω 

είναι ότι πρέπει να πάει δική μας αντιπροσωπεία όχι πια στον Όρτσε ο οποίος θα είναι 

συνένοχος στην υπόθεση αυτή αλλά πιο πάνω»
411

. 

Σε άλλο σημείωμα αναφέρεται ότι ο Ρένος Μιχαλέας πήγε στη Γιουγκοσλαβία για να 

διευθετηθεί το συγκεκριμένο θέμα της αποστασίας του τάγματος Γκότσε: 

«ο Ρένος πήγε στη Σερβία, μέχρι που θα πάγει δεν ξέρω. Εγώ δεν το είχα υπόψην μου, με τον 

Σταύρο συμφώνησαν, αλλιώτικα δε θα τον άφηνα να πάγει»
412

. 
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4. Οι Σλαβόφωνοι 

Η κατηγορία «Οι Σλαβόφωνοι» περιλαμβάνει αναφορές που σχετίζονται με το τμήμα του 

πληθυσμού της Ελληνικής Μακεδονίας που μιλούσε μία σλαβική διάλεκτο που έμοιαζε με τη 

βουλγαρική γλώσσα. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο μελετώμενο υλικό για να αναφερθούν 

στο συγκεκριμένο μέρος του πληθυσμού είναι «Σλαβομακεδόνες» και «σλαβόφωνοι». Σε αυτή 

την κατηγορία εντάσσονται σημειώματα, τηλεγραφήματα και επιστολές που αναφέρονται στη 

στρατολόγηση σλαβόφωνων, στις διακρίσεις ανάμεσα στους σλαβόφωνους και μη, στη σχέση 

τους με το τάγμα του Γκότσε, στο Σχολείο των Σλαβόφωνων, στην προπαγάνδα που 

διαμορφώνονταν από τις γιουγκοσλαβικές και τις βουλγαρικές αρχές και αφορούσε τη μερίδα 

αυτή του πληθυσμού, στη θέση του ΚΚΕ απέναντι στο Μακεδονικό Ζήτημα και τέλος των 

εξοπλισμό των χωριών των σλαβόφωνων. Συνολικά πρόκειται για 32 αναφορές. 

Είναι γνωστό ότι σε χωριά της Δυτικής Μακεδονίας δρούσαν ομάδες με σκοπό να υποχρεώσουν 

ή να πείσουν το σλαβόφωνο πληθυσμό να αποδεχτεί και να ασπαστεί κάποια εθνικότητα 

ανάλογα με τα συμφέροντα αυτής της ομάδας και το βαθμό συνεργασίας της με τις κατοχικές ή 

άλλες δυνάμεις. Έτσι, οι σλαβόφωνοι βρίσκονταν στο επίκεντρο τόσο της βουλγαρικής όσο και 

της γιουγκοσλαβικής προπαγάνδας, αλλά και της προπαγάνδας του ΚΚΕ. Απώτερος σκοπός 

αυτής της προπαγάνδας ήταν ο εξοπλισμός πολλών χωριών όπου οι κάτοικοί τους ήταν 

σλαβόφωνοι. Παρακάτω θα παρατεθούν κάποιες αναφορές που παρουσιάζουν την προπαγάνδα 

και τα επιχειρήματα κάθε ομάδας, όπως εντοπίστηκαν στο αρχειακό υλικό που είχαμε στη 

διάθεσή μας:  

«Γερμανοί, Κομιτατζίδες με τον Κάλτσεφ, Παοτζήδες με τον Κολλάρα και άλλα 

φασιστόμουτρα, χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα απ' την έντεχνη προπαγάνδα μέσα στους 

Σλαβομακεδόνες ως την πιο άγρια τρομοκρατία μέσα στους Έλληνες, προσπάθησαν να 

εξοπλίσουν τα χωριά»
413

.  

«Φαίνεται δουλεύουν τρεις προπαγάνδες Κάλτσεφ, Σερβομακεδόνες και Ιντελιντζες Σέρβις 

(sic)»
414

.  

«Αποβλέπουσα διάσπασιν εθνικής ενώσεως με επίρρηψη ευθύνη εις κόμα μας δια την 

δημιουργία σλαυομακεδονικής στάσης Κορεστία προεπαναστατική που εκτείνεται και εις τα 

άλλα σλαυοχώρια με συνθήματα ελεύθερη Μακεδονία. Πολιτική δουλειά μας εντείνεται αλλά 

μεγάλες αμφιβολίες επιτύχομεν. Όπλα λάφυρα αποκρύπτονται. Εδόθη σερβομακεδόνες 

υπόσχεση περί ενίσχυσις του τάγματος εις όπλα. Πιθανόν υπόσχεση πραγματοποιείται 

                                                           
413

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.251, σημείωμα, Θάνος προς Τάσσιο, δεν αναγράφεται η ημερομηνία 
414

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:409, φ:23.2.80, σημείωμα, Τάσσιος προς Αλέκο, 8/10/1944 



Τάσσου Μαρία 
Ο Νομός της Φλώρινας την περίοδο της Κατοχής: η περίπτωση των ΑΣΚΙ 

129 

 
σερβομακεδόνες περιέρχονται στα χωριά. Πολιτικός σερβομακεδόνας ενός τάγματος ευρέθη εις 

κάποιο χωριό. [...] Αντιμετώπιση κατάστασις από μας πολύ δύσκολη»
415

.  

«η αντίδραση έριξε και ρίχνει συνέχεια όχι μόνο ό,τι διαθέτει στην περιφέρειά μας και ό,τι 

μπορεί να φέρει απ' έξω για να πετύχει αυτό που σκοπεύει. Και τι σκοπεύει το ξέρεις και συ. 

Σκοπεύει να εξοπλίσει όλα τα Σλαβομακεδονικά χωριά δηλαδή όλην την περιφέρεια της 

Φλώρινας και Αμυνταίου. Εκείνο που διευκολύνει την αντίδραση είναι ότι όλα τα χωριά 

βρίσκονται σχεδόν απάνω στους δημόσιους δρόμους. Τι κάνη. Κάθε μέρα στη Φλώρινα 

πηγαινοέρχονται αντιδραστικοί: Κομιτατζίδες, Κάλτσεφ, Εκατζίδες, Πουλικοί, Τουρουντζίδες, 

Μπαλίστες, της ΕΣΟ, των ταγμάτων ασφαλείας και ότι άλο(sic!) θέλεις. Προχθές στη Φλώρινα 

ήρθε ο Παπαπέτρου συντ/χης για να σκεφθεί με τον νομάρχη για τον εξοπλισμό όλων των 

χωριών, τόσο των σλαβομακεδονικών όσο και των ελληνικών»
416

.  

«Σήμερα είμαστε σε θέση να σας αναφέρουμε λεπτομέρειες, γιατί πήραμε εκθέσεις από όλα τα 

τμήματα της περιφέρειάς μας μα και εμείς οι ίδιοι επισκεφθήκαμε ορισμένα Σλαβομακεδονικά 

χωριά και πήραμε ακριβή εικόνα της κατάστασης.[...] Στον τομέα του κάμπου Φλώρινας 

μπορούμε να πούμε πως η ανταρσία του Γκώτσε- Τουρούντζα είχε μικρή απήχηση.Τα χωριά 

κρατούν καλά και οι Σλαβομακεδόνες πιστεύουν στην καθοδήγηση του Κ.Κ. Εκεί που έφερε 

κάπως αναταραχή ο Γκώτσε είναι η περιφέρεια της Πρέσπας όπου αυτός ακόμα βρίσκεται. Η 

καθοδήγηση τόσο του ΚΚ όσο και των εξωκομματικών οργανώσεων, που είναι τελείως 

σλαβομακεδονική, κράτησε πολύ καλά. Όχι μόνο δεν επηρεάστηκε απ'την κίνηση του Γκότσε 

αλλά τουναντίον δούλεψε εντατικά χτυπώντας το Γκώτσε. Υποστήριξε σθεναρά τη γραμμή του 

ΚΚ. Αυτός θέλησε να υποσκάψει ρίχνοντας διάφορα συνθήματα. Ο Γκώτσες απ'τα Κορέστια, 

όπου έκαμε επιστράτευση, με τους επιστρατευθέντες Κορεστιανούς, ήρθε στην Πρέσπα με 

σκοπό να τραβήξει στη Σερβία. Στην Πρέσπα όμως όταν ήρθε αυτός δεν βρήκε τμήματα του 

ΕΛΑΣ και κάθησε εκεί. Θελησε να κάμη επισράτευση. Από μερικά χωριά κάτι πήρε. Από άλλα 

όμως δεν πήγε κανένας. Τα συνθήματα του Γκώτσε μπορούμε να πούμε πως δεν έπιασαν κι εδώ 

γιατί ελάχιστους πήρε απ'την περιφέρειά κι αυτούς με τη βία, όπως και σε προηγούμενο μας 

σημείωμα αναφέραμε στο Μ.Γ. Κοντά στον Γκώτσε βρίσκεται και ο Πέιος που πάλι ξεσπάθωσε 

μα μάταια. Λίγοι Σλαβομακεδόνες τον πιστεύουν»
417

.  

Οι σλαβόφωνοι, όπως προαναφέρθηκε, βρίσκονταν στο επίκεντρο αυτής της κατάστασης και ο 

εξοπλισμός των χωριών που κατοικούσαν γινόταν στόχος των ομάδων που προαναφέρθηκαν 

προκαλώντας ανησυχία στις περιφερειακές οργανώσεις της Δυτικής Μακεδονίας. Σε σημείωμα 

του ο γραμματέας της ΠΕ Φλώρινας αναφέρεται σε αυτή την κατάσταση: 
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«Όμως ο κίνδυνος στην περιφέρεια Φλώρινας είναι ο εξοπλισμός των μακεδονίτικων χωριών. 

Τα 3/4 των κατοίκων είναι σλαβομακεδόνες. Αν εξοπλιστούν μεγάλα χωριά σαν το Ξινό Νερό, 

Μπάνιτσα και Πάτελι, όλη η περιφέρεια θα εξοπλιστεί. Τα χωριά αυτά πιέζονται να εξοπλιστούν 

από τα κομιτατζίδικα χωριά της Καστοριάς. Οι κομιτατζίδες της Καστοριάς πιέζουν πολύ τα 

χωριά αυτά, εμείς αντιδρούμε»
418

.  

Από την άλλη μεριά η ΠΕ Φλώρινας προσπαθεί να αφοπλίσει τα εξοπλισμένα χωριά:  

«Έτσι σήμερα στην περιφέρειά μας όλα τα χωριά έχουν αφοπλιστεί. Δεν υπάρχει χωριό 

εξοπλισμένο. [...] με τη μορφή της γκρούπας δρουν στον κάμπο της Φλώρινας πάνω από 150 

άντρες. Όλοι οι δρόμοι ελέγχονται. Χτες πιάσαν δύο Σαλονικιούς. Φαίνονταν ύποπτα πρόσωπα. 

[...] από το χωριό Σκοπιά πήρε η γκρούπα μια γυναίκα Σλαβομακεδόνισσα και 2 Έλληνες. Είναι 

γνωστοί συνεργάτες της γκεστάπο. Όλο το χωριό ικανοποιήθηκε και τα υπεύθυνα όργανα 

καταγγέλουν εγγράφως και ζητούν την εκτέλεσή τους. [...] οι γκρούπες με τον εφεδρικό μας 

κυριαρχούν στον κάμπο Φλώρινας-Αμυνταίου»
419

.  

Παράλληλα με την προπαγάνδα που προαναφέρθηκε όμως υπάρχουν και σοβαρά εμπόδια στη 

μαζικοποίηση της συμμετοχής των σλαβόφωνων στο ΕΑΜικό κίνημα. Η βαθιά δυσπιστία των 

σλαβόφωνων απέναντι στους Έλληνες και το αντίστροφο, όπως επίσης και οι δύσκολες 

συνθήκες στη Φλώρινα λόγω της ισχυρής παρουσίας των γερμανικών στρατευμάτων, κρατούν 

την πλειοψηφία των σλαβόφωνων μακριά από την ένταξη τους στις γραμμές του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. 

Για αυτό το λόγο το ΕΑΜ το φθινόπωρο του 1943 θα δημιουργήσει το ΣΝΟΦ µε σκοπό τον 

προσεταιρισμό των σλαβόφωνων σε αυτό. Όλα αυτά φαίνονται να αναδεικνύονται μέσα από τις 

αναφορές των σημειωμάτων στη συγκεκριμένη κατηγορία, όπως θα φανεί και παρακάτω.  

Πιο συγκεκριμένα, σε έκθεση δράσης του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ στην περιοχή της Φλώρινας αναφέρεται 

ότι στην αρχή οι σλαβόφωνοι δυσπιστούσαν απέναντι στις θέσεις του ΚΚΕ:  

«Έπειτα οι Σλαβομακεδόνες δυσπιστούσαν λίγο στο ΚΚΕ μπορεί κανένας να σκεφτεί πόσο 

δυσπιστούσαν στο ΕΑΜ-ΕΠΟΝ-ΕΑ. Αυτές τις οργανώσεις στην αρχή τις έβλεπαν σαν ξένες 

προς τον αγώνα. Για αυτό εδώ πάνω παρουσιάζονταν το κόμμα πιο ανοιχτά στους 

Σλαβομακεδόνες. Μα αυτό γινόταν πριν, τώρα όχι μόνο έπαψε να παρουσιάζεται μα απόχτησαν 

και τέτοια οντότητα οι εξωκομματικές οργανώσεις που να επιβληθούν ακόμα και στους πιο 

δύσπιστους Σλαβομακεδόνες»
420

.  
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Παρόλα αυτά η κατάσταση σταδιακά άλλαξε. Μπροστά στην ανησυχία του ΕΑΜ και του ΚΚΕ 

για την προπαγάνδα που ασκούσαν οι άλλες ομάδες στους σλαβόφωνους φάνηκε ότι δεν ήταν 

τόσο εύκολο να τους επηρεάσουν, στην αρχή τουλάχιστον.  

Τις ανησυχίες απέναντι στη στάση των γιουγκοσλάβων παρτιζάνων εξέφρασε ο γραμματέας της 

ΠΕ Φλώρινας σε σημείωμα του:  

«Δεν μπορούμε να σας κρύψωμε τις σοβαρές ανησυχίες που έχομε όσον αφορά την στάση των 

Σερβομακεδόνων. Φυσικά η στάση των Σλαβομακεδόνων εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ καλή 

τώρα τελευταία. Συνεργασία με το ελληνικό στοιχείο και κοινή πάλη που όλο και δυναμώνει. 

Στα Κορέστεια, την περιοχή Πέϊον, έχουμε κάνει σοβαρή δουλειά και ο κόσμος ακολουθεί την 

πολιτική μας. Αλλά οι σερβομακεδόνες εξακολουθούν να αποτελούν την πέτρα του σκανδάλου. 

[...] η προσπάθειά τους να εξοπλίσουν τους Σλαβομακεδόνες χωρίς να μας δίνουν εμάς όπλα. Η 

δευτέρα αντιπροσωπεία μας που πήγε στην ΠΡΕΣΠΑ για να πάρει οπλισμό μας καταγγέλει ένα 

σωρό πράγματα. Μέσα σε όλους τους σχηματισμούς των Σλαβομακεδόνων ο Πέιος έχει 

ηρωοποιηθεί, γίνονται πλατειά συζητήσεις ότι η Φλώρινα, η Καστοριά και η Θεσσαλονίκη 

ανήκουν στην Μακεδονία. Σημειώστε ότι η κομματική δουλειά είναι πολύ αδύνατη σύμφωνα με 

τα λεγόμενά τους σε όλη τη Σερβική Μακεδονία. Τα στελέχη τους στο στρατό είναι ιδεολογικά 

πελαγωμένα και είναι εμπνευσμένα από ένα πνεύμα άκρατου σωβινισμού. Στα χωριά δεν έχουν 

οργανώσεις αλλά από έναν που τους εξασφαλίζει τρόφιμα τις περισσότερες φορές δια της βίας. 

Υπάρχει δυσαρέσκεια του πληθυσμού εναντίον τους, γιατί κάνουνε αρπαγές τροφίμων. Όσον 

αφορά τις δυνάμεις του στρατού τους στην Σερβική Μακεδονία δεν υπερβαίνει τις 2500-3000 σε 

πληθυσμό 1.200.000 , την στιγμή που στην Ελλάδα σε πληθυσμό 120.000 σλαυοφώνων έχουμε 

πάνω από 2000 σλαυόφωνους στον ΕΛΑΣ. [...] Από τη δική μας πλευρά νομίζουμε ότι χωρίς να 

φαίνεται πρέπει να σταματήσουμε κάθε στρατολογία από Σλαυομακεδόνες και να συνεχίσουμε 

την πολιτική μας της μεγαλύτερης προσέγγισης Σλαβομακεδόνων –Ελλήνων»
421

.  

Ωστόσο κάποιοι από τους σλαβόφωνους φαίνεται να επηρεάζονται από την προπαγάνδα που 

τους κατέκλυζε. Παρακάτω παρατίθεται απόσπασμα που φανερώνει τη θέση μερίδας  

σλαβόφωνων που εκδήλωναν αυτονομιστικές τάσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να προσδιοριστεί μέσα 

από όσα αναφέρει ο σλαβόφωνος συντάκτης ενός σημειώματος στο οποίο τονίζει ότι:  

«Κατ' αρχήν σου ανακοινώνω ότι εγώ όπως και όλοι οι Μακεδόνες που είμαστε σλαβικής 

καταγωγής από την πρώτη του μήνα και δόθε οπότε η Βουλγαρία έγινε σύμμαχος της Σοβιετικής 

Ρωσίας και μάχεται ενάντια στη Γερμανία ανήκουμε στο μακεδονικό κομμουνιστικό 

απελευθερωτικό κίνημα που πολεμά για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Από ορισμένο 

διάστημα και στα χωριά και να μπούμε στη δουλειά διότι είναι υποτιμητικό για μας να μη 
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μετέχουμε στον αγώνα. [...] Πολύ πιθανό είναι οι Έλληνες εθνικιστές (βασιλικοί ή 

Δημοκρατικοί) που πήρανε μια τέτοια απόφαση για να πετύχουν το σκοπό του. Θέλουν να 

αποκεφαλίσουν τον Μακεδονικό λαό για να τον κυβερνούν αυτοί όπως συνήθισαν και από το 

παρελθόν μέσα στα τριάντα χρόνια της σκλαβιάς. Η κίνηση των δικηγόρων Τζώρτζη-Ασπιώτη 

και Μαργέλλη στα χωριά ποιον άλλο σκοπό μπορεί να έχει; Φανερό σαν άσπρη μέρα είναι 

πλέον ότι αυτοί αποποιώνται με την προπαγάνδα των να επαναφέρουν την επικυριαρχία και 

εκμετάλλευση της Μακεδονίας που υπολογίζουν σαν καθαρή αποικία. Εμείς οι Μακεδόνες 

έχοντας υπόψιν αυτό το γεγονός δεν μπορούμε πλέον να μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Εμείς 

πρέπει να ενωθούμε μαζικά και ολόψυχα να χτυπήσουμε μια και καλά αυτή την απόπειρα. Να 

τους πούμε πως και μεις οι Μακεδόνες είμαστε σε δύναμη και σε θέση να κυβερνήσουμε μόνοι 

το σπίτι μας και πως δεν έχουμε ανάγκη από αποίκους. Για αυτό ακριβώς πρέπει αμέσως να 

μπούμε όλοι στην οργάνωση είτε του ΚΚΕ είτε του κινήματος του Τίτο» . 

Από την άλλη πλευρά το ΕΑΜ ασκεί τη δική του προπαγάνδα προβάλλοντας τη θέση του 

απέναντι στο Μακεδονικό Ζήτημα στους σλαβόφωνους της περιοχής μέσα από προκηρύξεις και 

άλλες δράσεις:  

«Για τη γιορτή του Ίλιντεν κάναμε την εξής δουλειά. Βγάλαμε προκηρύξεις. Βγάλαμε τον 

'ΑΓΏΝΑ' όργανο της ΠΕ και η Λαοκρατία του ΕΑΜ σχεδόν χαρισμένα στον αγώνα των 

Σλαβομακεδόνων. Ρίξαμε το σύνθημα να πετύχουμε σε όλη την περιφέρειά μας τον πανηγυρικό 

γιορτασμό της γιορτής αυτής. Επειδή σε πολλά χωριά δεν μπορούσε να γίνει αυτό γι αυτό σε 

τρία σημεία της ορεινής περιοχής της περιφέρειάς μας έγιναν μαζικές συγκεντρώσεις που πήραν 

μέρος αντιπροσωπίες από τα γύρω χωριά Μακεδονικά και Ελληνικά. Σε κάθε μια από αυτές 

πολλοί μίλησαν και ανάλυσαν το ιστορικό της γιορτής. Έγινε ο παραλληλισμός του 21 με το 903 

και σε μία ατμόσφαιρα συναδέλφωσης Ελλήνων και Σλαβομακεδόνων τραγουδήθηκαν πολλά 

τραγούδια, απαγγέλθηκαν ποιήματα και χορεύτηκαν χοροί. Η γιορτή κράτησε όλη τη μέρα. Οι 

Ιλιντεντιδες (γέροι που πήραν μέρος στο Ίλιντεν) για πρώτη φορά γιόρτασαν έτσι τη γιορτή 

τους»
422

.  

«Τρία χρόνια τώρα ενωμένοι με τους Έλληνες αγωνίζεσθε για τη Λευτεριά και την Ισοτιμία σας. 

[…] οι καταχτητές θέλησαν να σας οπλίσουν, οι Βούλγαροι να σας ξεγελάσουν, οι διασπαστές 

να σας παρασύρουν από το σωστό δρόμο του αγώνα. Αλλά δεν τα κατάφεραν όπως ήθελαν. [...] 

με τις εκλογές μας θα βάλουμε τις Λαοκρατικές μας βάσεις μόνον η αντίδραση μόνον ο 

καταχτητής έχουν συμφέρον να μαστε διασπασμένοι. [...] Ανοίγει σε λίγο τα σχολεία του [...] 

Μιλάει, τραγουδάει ελεύθερα τους πόθους του. [...] Ακολουθήστε το δρόμο του πραγματικού 
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αγώνα που μέρα τη μέρα σας δίνει και κάτι χειροπιαστό, τη Λευτεριά, τη γλώσσα, τα σχολεία, 

την αυτοδιοίκηση, το δικαστήριο, την πολιτοφυλακή, κλπ»
423

.  

«Ο ΕΛΑΣ είναι στρατός που πολεμάει για να διώξη τον καταχτητή και να κατωχυρώση τις 

λαοκρατικές λύσεις στα εσωτερικά προβλήματά μας, να κατωχυρώση την ισοτιμία των 

Σλαβομακεδόνων. […] Με αγώνες και θυσίες ο Σλαβομακεδονικός λαός της περιφέρειάς μας με 

το όπλο του ΕΛΑΣ κέρδισε από τους πόθους του ό,τι δεν είχε κερδίσει ποτές. Κέρδισε την 

ισοτιμία του»
424

.  

Ακόμη, η ΠΕ Φλώρινας του ΚΚΕ προσπαθεί να εντάσσει τους σλαβόφωνους ισάξια με τα 

υπόλοιπα μέλη της τόσο στην Εθνική Πολιτοφυλακή όσο και σε άλλες θέσεις δείχνοντας ότι η 

πολιτική γραμμή του ΚΚΕ είναι η ισότιμη αντιμετώπισή τους: 

«Εδώ όλη η περιφέρεια είναι Σλαβομακεδονική και χρειαζόμαστε Σλαυομακεδόνες 

Πολιτοφύλακες»
425

. 

«Η σύνθεση του Επαρχιακού Συμβουλίου μας εγγυάται πολλά πράγματα. Έπαρχο βγάλαμε 

κάποιον Βελάκη από την Μπάνιτσα Σλαβομακεδόνα, εγγράμματο, πολύ καλό παιδί, δικό μας 

που πριν λίγες μέρες ήρθε από το στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου κρατούνταν για 7 μήνες. 

Είναι γνωστός και αγαπητός τόσο από τους Σλαβομακεδόνες όσο και από τους Έλληνες. 

[…]Κρατήσαμε και στη σύνθεση του επαρχιακού την ίδια αναλογία με τη σύνθεση του 

πληθυσμού. 2/3 Σλαβομακεδόνες, 1/3 Έλληνες. Πάντως η σύνθεση έφερε ικανοποίηση σε όλο 

τον κόσμο»
426

. 

Στα πλαίσια της πολιτικής του το ΕΑΜ/ΚΚΕ προσπάθησε να πάρει με το μέρος του τους 

σλαβόφωνους και την περίοδο του 1944 θεσμοθέτησε τη λειτουργία σχολείων για τους 

σλαβόφωνους της Δυτικής Μακεδονίας στις περιοχές που βρίσκονταν υπό την κυριαρχία του 

ΕΑΜ
427

. Παρακάτω φαίνονται κάποιες αναφορές στο θέμα των εθνοτικών σχολείων που 

σκόπευαν να δημιουργήσουν στην περιοχή της Φλώρινας. Στο σημείωμα αυτό φαίνεται αρχικά 

ότι είχαν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για τη δημιουργία συγκεκριμένων σχολείων στην περιοχή. 

Ωστόσο, κάποια κωλύματα που είχαν προκύψει δημιουργούσαν καθυστερήσεις στο 
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συγκεκριμένο εγχείρημα. Για παράδειγμα η εξεύρεση του εκπαιδευτικού προσωπικού, η έλλειψη 

γραφικής ύλης και εξοπλισμού, κ.α. 

«το ζήτημα των σχολείων γενικά και ειδικά Σλαβομακεδονικού σχολείου το βάλαμε επιταχτικά 

από καιρό. Το επαρχιακό Συμβούλιο ανέλαβε να βρει το διδακτικό προσωπικό τόσο για τα 

ελληνικά όσο και για τα σλαυικά σχολεία. Πέτυχε πολλά πράγματα προς την κατέυθυνση αυτή 

και αυτές τις μέρες θα γίνουν συσκέψεις για τη λύση του ζητήματος αυτού. Βέβαια το άνοιγμα 

των σχολείων και ιδίως Σλαβομακεδονικών παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες (προσωπικό 

κατάλληλο-ανυπαρξία διδακτέας ύλης και αλφαβηταρίων). Πιστεύουμε όμως και θα 

κατορθώσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες»
428

. 

«Για το σχολείο των Σλαβομακεδόνων πρέπει να σας τονίσουμε τις σοβαρότερες προσπάθειες 

που καταβλήθηκαν […] κάναμε επιτροπή  σύνταξης του σλαβομακεδονικού αλβαβηταρίου και 

αναγνωστικού, τα οποία είναι έτοιμα […] έγινε καμπάνια τόσο μέσα στο σλαβομακεδονικό όσο 

και στο ελληνικό στοιχείο [...] ετοιμάζουμε ήδη από τα χωριά τους υποψήφιους δασκάλους που 

θα περάσουν από το σλαβομακεδονικό φροντιστήριο που θα κάνουμε [...] επίσης βγάλαμε ήδη 

κουπόνια σε είδος για να μαζέψουμε γέννημα για το χαρτί των βιβλίων και τις ανάγκες του 

φροντιστηρίου […]οι δυσκολίες που συναντήσαμε είναι από τη μια μεριά το χαρτί και η 

απαραίτητη πλούτιση της επιτροπής σύνταξης με ορισμένους ακόμα μορφωμένους δασκάλους 

Σλαβομακεδόνες που στην Καστοριά δεν υπάρχουν και ζητήσαμε από τη Φλώρινα, αλλά ακόμα 

δεν μας τους έστειλε ο συν. Θάνος. Ακόμα η αποτυχία του εράνου στην περιοχή Κορεστίων  ως 

συνέπεια της κατάστασης που επικρατούσε εκεί και έκανε ακόμη και τα μέλη της αχτίδας των 

Κορεστίων να πάνε με το μέρος του Πέιου. Καταβάλλεται όμως η μεγαλύτερη προσπάθεια για 

το γρήγορο άνοιγμα των σχολείων παρά τα τεχνικά εμπόδια.»
429

. 

Η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού ήταν ένα από τα προβλήματα που δυσχέραιναν την 

προσπάθεια δημιουργίας των σχολείων, όπως αναφέρθηκε σε σημείωμα: 

«ζήτησε η ΙΧ Μεραρχία από την ΠΕ Φλώρινας δασκάλους να σταλλούν ως τις 24/5/1944, αλλά 

λόγω προβλημάτων στην έγκαιρη επικοινωνία δεν μπόρεσαν να είναι εντός της προθεσμίας»
430

. 

Σους δασκάλους του Παιδαγωγικού Φροντιστηρίου της Καστοριάς που θα εκπαίδευαν τους 

δασκάλους των «σλαβομακεδονικών σχολείων» αναφέρθηκε έκθεση δράσης του Δεκεμβρίου 

1944, η οποία φαίνεται να έχει μία πιο αισιόδοξη θέαση της κατάστασης συγκριτικά με την 

αναφορά που παρουσιάστηκε πιο πάνω: 
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«Το Επαρχιακό Συμβούλιο Φλώρινας τοποθέτησε 33 δασκάλους του φροντιστηρίου Καστοριάς 

και Ακαδημίας που ανέλαβαν αμέσως δουλειά. Με ενέργειές του όλοι οι Δάσκαλοι και 

Υπάλληλοι της Αυτοδιοίκησης πληρώθηκαν από το Δημόσιο Ταμείο όπως και οι δημόσιοι 

υπάλληλοι»
431

. 

Μπορεί η πολιτική γραμμή που εξυπηρετούσε το ΚΚΕ να ήταν η προβολή της ισοτιμίας του 

σλαβόφωνου πληθυσμού και η μέριμνα για τις ανάγκες τους, παρόλα αυτά υπάρχουν αναφορές 

που δηλώνουν ότι κάποιες φορές ο σλαβόφωνος πληθυσμός είχε να αντιμετωπίσει τη δυσπιστία 

και την αντιπάθεια των υπόλοιπων Ελλήνων της περιοχής καθώς κάποιοι από αυτούς δεν 

έδειχναν να τους εμπιστεύονται και να τους αντιμετωπίζουν φιλικά: 

«Προς τους άλλους Έλληνες δεν απευθυνόμαστε γιατί πολύ καλά ξέρουμε πως αυτοί μας 

μισούν. Θέλουν πάντοτε την εξαφάνισή μας. Ανέθεσα μάλιστα όπως οι δικοί μας εξακριβώσουν 

μήπως υπάρχει ενοχοποίηση εναντίον μας, διότι οι Έλληνες ταχτικά καυχιούνται για 

αντεκδικήσεις μόλις έρθουν στην εξουσία. Από το χωριό Μπάνιτσα μου απήντησαν ότι ύστερα 

από μια εξακρίβωση στο στρατηγείο δεν υπάρχει τίποτα εναντίον μας και ότι πρέπει να είμαστε 

ήσυχοι. Σήμερα όμως ένας καλός φίλος μου ανακοίνωσε ότι οι Έλληνες αντάρτες αποφάσισαν 

να σκοτώσουν εμένα καθώς και μερικούς άλλους διάσημους Σλαβομακεδόνες στην πόλη της 

Φλώρινας. Μάλιστα απεστάλλη και ειδικός άνθρωπος για την εκτέλεση της απόφασης 

αυτής»
432

. 

Η προπαγάνδα των βουλγαρικών ομάδων και των γουγκοσλάβων παρτιζάνων συνεχιζόταν με 

όλο και μεγαλύτερη ένταση και το Πολιτικό Γραφείο του ΚΚΕ προσπαθώντας να αντικρούσει 

τα επιχειρήματα που προέβαλλαν εναντίον της πολιτικής του ανέφερε ότι:  

«Δεν εκάναμε ούτε μία βίαια στρατολογία ανταρτών σλαβομακεδόνων στοπ Δεν θέσαμε ποτέ 

την απαίτηση να μην έλθουν σερβομακεδονικά τμήματα σε επαφή με λαό στοπ Ζητήσαμε μόνο 

να σεβαστούν πολιτική γραμμή που είναι και πολιτική γραμμή γιουγκοσλαβικού κόμματος στοπ 

Πράγμα που δεν εσεβάσθησαν προπαγανδίζοντες απόσπαση Μακεδονίας φερόμενοι απέναντί 

μας ως κηδεμόνες στοπ Ουδεμία περίπτωσις αντιποίνων υπάρχει κατά μακεδονικού πληθυσμού 

στοπ Εκτυπήσαμεν συνελάβομεν εδεσμεύσαμεν περιουσίας κομιτατζίδων Κάλτσεφ 

συνεργαζομένων ενόπλως μετά των γερμανών στοπ Είναι αναληθές ότι παρουσιάζεται 

μετοικισία μακεδονικού πληθυσμού από περιοχή Καστοριάς- Φλώρινας στοπ […] Δεν 

συνελήφθει ούτε ένας σλαβομακεδόνας που βρίσκεται στον ΕΛΑΣ στοπ […] Υπερασπιζόμενοι 

δικαιώματα σλαβομακεδόνων βάσει πολιτικής κόμματος μας κατεδικάσαμεν εις θάνατον τρεις 

έλληνας αξιωματικούς διότι επεδίωκαν εξεγείρουν έλληνες κατά σλαβομακεδόνων στοπ Είναι 
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αναληθές ότι παρουσιάσθη μαζικό πέρασμα Μακεδόνων από τον ελληνικό στρατό προς σέρβικο 

στοπ εκτός ομάδος Πέϊου από τριάντα που έφυγε ύστερα από παρότρυνση Ντέαν και σήμερα 

γύρισε κάνοντας αυτοκριτική ουδείς άλλος ένοπλος πέρασε στα σερβικά τμήματα στοπ 

Αναληθές ότι κατάσχομε προπαγανδιστικό υλικό στοπ Προκλητικές ενέργειες ωρισμένων 

σερβομακεδόνων και κήρυγμα απόσπασης Μακεδονίας στοπ Ανταλλαγή αλληλογραφίας Ντέαν-

Κομιτατζήδων στοπ αγκάλιασμα μακεδόνων προσφύγων οικογενειών Κομιτατζήδων στοπ 

σημερινή σκανδαλώδης ανάμιξις Κότσκα εντός Ελλάδος προσπαθούντος ηρωποιήσει Πέϊο στοπ 

απειλή του να έρθουν εις ρήξιν μαζί μας δημιουργώντας χωριστή Ταξιαρχία στοπ επί πλέον 

σαμποτάρισμά τους εις παράδοσιν όπλων και δήλωσις του ότι θα τα παραδώσουν ως 

σλαβομακεδόνες Ελλάδος στοπ και ενώ περιεθάλψαμεν επί μήνες ολόκληρους 

σερβομακεδονικά τμήματα χωρίς καμμία  διάκριση μεταξύ ελλήνων και σερβομακεδόνων 

αντίθετα πάρα πολλές περιπτώσεις που αρπάζουν τρόφιμα σπάζοντες και πόρτες από πληθυσμό 

αν και τους ζητήσαμε να απευθύνονται στην επιμελητεία μας στοπ όλα αυτά περικλείουν 

σοβαρούς κινδύνους στοπ Φοβούμεθα ότι πρόκειται περί εσκεμμένης προβοκάτσιας στοπ ότι 

δουλεύει βουλγαρική Οχράνα η οποία τελευταία αναπτύσσει εξαιρετική δραστηριότητα και εις 

γραμμές μας στοπ Προς συμφέρον κοινού αγώνος επρόκειται να έλθω εις προσωπικήν επαφήν 

με Όρτσε στοπ Όρτσε με παρέπεμψε εις Κότσκα ενεργούντος σκανδαλωδώς στοπ Προτείνομε 

σχηματισθεί κοινή επιτροπή διενεργήσει αυστηρόν έλεγχον προς συμφέρον ελληνικού και 

γιουγκοσλαβικού λαού και ανακάλυψην οργάνων  Οχράνας στοπ Δεν υπάρχει απαίτηση 

σλαβομακεδόνων να σχηματίσουν χωριστές Ταξιαρχίες αλλά τους συμβουλεύουν 

σερβομακεδόνες στοπ γνώμη μας είναι ότι πέραν Τάγματος δεν πρέπει να σχηματισθεί 

Ταξιαρχία ή Σύνταγμα στοπ Τα τηλεγραφήματα να τα αποστέλλεε στον σταθμό μας στοπ»
433

.  

Όσο αφορά στη στρατολόγηση των σλαβόφωνων φαίνεται, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ότι 

η ίδρυση του ΣΝΟΦ ήταν μια προσπάθεια του ΚΚΕ να κερδίσει την εμπιστοσύνη των 

σλαβόφωνων και να τους κινητοποιήσει στην αντίσταση ενώ παράλληλα δρούσε και σαν μια 

αντίρροπη δύναμη στην Οχράνα. Στόχος του ΣΝΟΦ ήταν ο αφοπλισμός των σλαβόφωνων που 

συνεργάζονταν με τις κατοχικές δυνάμεις, η ένταξη τους στο ΣΝΟΦ και η καλλιέργεια και 

διάχυση της σλαβομακεδονικής εθνικής ταυτότητας σε καταπολέμηση του 

φιλοβουλγαρισμού
434

.   

Αρχικά, οι σλαβόφωνοι ήταν ενταγμένοι στα τμήματα του ΕΛΑΣ, όμως το Σεπτέμβριο του 1943 

δημιουργήθηκε στα πλαίσια του ΕΛΑΣ από Σλαβομακεδόνες αντάρτες και ένα άλλο 

στρατιωτικό τμήμα, η «Γκρούπα Λάζος Τερπόφσκι». Ο πυρήνας από τον οποίο προήλθε ήταν 

µια ομάδα ανταρτών της περιοχής Βιτσίου και σχηματίστηκε μετά από εντολή της Π.Ε. 
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Φλώρινας του ΚΚΕ.  Η ομάδα αυτή φαίνεται ότι αύξησε τη δύναμη της την άνοιξη του 1943 

όταν δραστηριοποιήθηκε στην περιοχή των Κορεστίων και αφόπλισε αρκετούς κομιτατζήδες
435

. 

Αργότερα εντάχθηκαν σε αυτή «αυτονομιστές Σλαβομακεδόνες»
436

 , όπως ο Πέιος. Το διάστημα 

αυτό στα σημειώματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ της ΠΕ Φλώρινας και του ΜΓ υπάρχουν 

αναφορές που κάνουν λόγο για το «Τάγμα Βιτσίου», τα «ξεχωριστά τάγματα», τη δημιουργία 

«σλαβομακεδονικού τάγματος», ενώ κάποιες από τις αναφορές αναφέρουν ότι το απόσπασμα 

του 28
ου

 Συντάγματος που βρισκόταν στο Βίτσι χωρίστηκε σε δύο τμήματα, ένα σλαβόφωνων 

και ένα μη: 

«πληροφορηθήκαμε ότι τώρα τελευταία η Διοίκηση του 28ου συντάγματος με μια διαταγή της 

περιόρισε την καθοδήγηση του αποσπάσματος Βίτσι που καθοδηγούσε τα 2 τάγματα μόνο στο 

πρώτο τάγμα. Κατά τη γνώμη μας αυτό δεν είναι σωστό για το λόγο ότι η διοικητές του 

αποσπάσματος Βίτσι, Γιαννούλης-Βασίλκος, άρχισαν να μπαίνουν στην ψυχολογία των 

Σλαβομακεδόνων, πράγμα που τους έκανε αγαπητούς στους αντάρτες. Για αυτό φρονούμε αν 

δεν υπάρχει σοβαρός λόγος για την αλλαγή αυτή της καθοδήγησης να επανέλθει στην 

προηγούμενη κατάσταση»
437

.  

Επιπλέον, για το ίδιο θέμα σε σημείωμά του ο Θάνος Φουρκιώτης απευθυνόμενος προς το ΜΓ 

σχολιάζε ότι:  

«Έχοντας υπόψιν μας τα όσα μιλήσαμε στην έδρα του ΜΓ εμείς δεν τραβήξαμε να 

δημιουργήσουμε άλλο τάγμα, εντελώς ξεχωριστό Σλαβομακεδονικό μα το πρώην τάγμα που 

έδρευε στο Βίτσι μοιράστηκε στα δύο, ύστερα από διαταγή του 28ου Συντάγματος, και αυτά τα 

δύο ομοίως τα συμπληρώσαμε εμείς με αντάρτες τόσο Σλαβομακεδόνες όσο και Έλληνες. 

Πρέπει δε να έχουμε υπόψιν μας πως μέσα στην περιοχή της Φλώρινας δεν παρουσιάσθηκαν 

τάσεις δημιουργίας χωριστού Σλαβομακεδονικού τμήματος […] Σημειώνουμε το πνεύμα της 

κοινής πάλης του Ελληνικού και Σλαβομακεδονικού λαού που καλλιεργήθηκε και 

καλλιεργείται. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι σήμερα να παρουσιάζεται μια πολύ 

καλή κατάσταση απ' την άποψη αυτή μέσα στα άλλα τάγματα δηλαδή στο τάγμα του Γιαννούλη 

και στο τάγμα Λυτρίδη»
438

.  

«[…] Φτιάξαμε καινούριο λόχο από Σλαβομακεδόνες και άλλον ένα μιχτό από Σλαβομακεδόνες 

και Έλληνες […]»
439

. 
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Η παρουσία των παρτιζάνων από τη σερβική Μακεδονία στην περιοχή γίνεται αντικείμενο 

σχολιασμού σε σημειώματα από τον Απρίλιο του 1943 όπου φαίνεται πως λόγω καταδίωξης 

τους από το βουλγαρικό στρατό πέρασαν στην περιοχή Κορεστίων μαζί µε αντάρτες του ΕΛΑΣ 

και έπειτα από συμφωνία µε την Π.Ε. Φλώρινας, δραστηριοποιήθηκαν στον αφοπλισμό 

κομιτατζήδων. Ταυτόχρονα όμως, φαίνεται ότι άσκησαν και αυτονομιστική προπαγάνδα:  

«Για τους Σλαβομακεδόνες. Υπάρχουν 11.000 οι οποίοι πήγαν στην Σερβία Γίνεται Σύσκεψη 

στα Σκόπια Αυτονομιστικό κίνημα. Η κίνηση αυτή δεν οφείλεται μόνο στον Τέμπο Κότσε (sic) 

κλπ αλλά και η Οχράνα. Οι οργανώσεις δεν προσέξαν αν δημιουργούνταν πλεύση 

αυτονομιστικού κινήματος αν πετύχανε σύγκρουση με τους Σέρβους Βουλγάρους κλπ»
440

.  

«Όρτσε: μέλος του Γενικού Στρατηγείου Γιουγκοσλαβίας και καθοδηγητής του αντάρτικου στη 

Μακεδονία […] Παράλληλα έκανε και μία εγκύκλιο που απευθυνόταν στους πολιτικούς 

καθοδηγητές του Λ.Λ. στρατού Μακεδονίας και τους κατατοπίζει πάνω στο ζήτημα των 

σλαβομακεδόνων και την πάλη τους. [...] Ο ίδιος μίλησε στο Βαψόρι χαλαρά και πήρε καλή 

θέση. Με τη διαφορά ότι με την συνεργασία που έκανε με τον Ρένο λέει ότι ο Πέιος είναι 

αντιφασίστας που έπεσε σε σφάλμα και δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Μιλά στο Δεντροχώρι. Η 

θέαση του όχι καλή. Διότι σε ερώτηση Δεντροχωριτών ότι εμείς έχουμε παιδιά 

σλαβομακεδόνικα στον ΕΛΑΣ, αν μπορούμε να τα πάρουμε και να φτιάχναμε δικές μας 

μονάδες, αυτός απάντησε ότι μπορεί να γίνει.  Ύστερα από την ομιλία του στο Δεντροχώρι και 

τη θέση που πήρε για τον Πέιο δημιουργήθηκε μια κατάσταση»
441

.  

 

5. Σχέσεις ΚΚΕ με γιουγκοσλάβους παρτιζάνους 

Σύμφωνα με τον Ζιώγα ήδη από τα μέσα του 1942 το ΚΚΕ είχε αρχίσει να αποκτά σχέσεις 

συνεργασίας με γιουγκοσλάβους παρτιζάνους
442

. Ο Λυμπεράτος αναφέρει ότι το γιουγκοσλαβικό 

παρτιζάνικο κίνημα το 1943 αποφάσισε να δημιουργήσει σχέσεις με τα κομμουνιστικά κόμματα των 

γειτονικών με αυτό χωρών και να συμπεριλάβουν στα σχέδια τους τους σλαβόφωνους 

πληθυσμούς
443

. 

Στη συγκεκριμένη υποκατηγορία περιλαμβάνονται 13 αναφορές που δηλώνουν την ύπαρξη κάποιας 

σχέσης μεταξύ της περιφερειακής οργάνωσης του ΚΚΕ στη Φλώρινα και των γιουγκοσλάβων 

παρτιζάνων, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες αναφορές. Τα περισσότερα 

σημειώματα που περιλαμβάνουν κάποια αναφορά σε αυτό το θέμα τοποθετούνται χρονολογικά από 
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το Μάιο του 1944 μέχρι και τον Οκτώβριο του 1944. Υπάρχουν αναφορές που εκφράζουν την 

προσπάθεια συνεργασίας του ΚΚΕ με το ΚΚΓ, όμως οι περισσότερες αναφορές σχετίζονται με τις 

υποψίες που είχαν τα μέλη της ΠΕ Φλώρινας για την προσπάθεια καθοδήγησης των σλαβόφωνων 

της ελληνικής Μακεδονίας από τους γιουγκοσλάβους παρτιζάνους μέσω της προπαγάνδας τους, των 

ενεργειών τους ή την προσπάθεια τους να δράσουν αψηφώντας τη συμφωνία και τους όρους που 

είχαν συζητήσει μεταξύ τους οι δύο πλευρές. 

Πιο συγκεκριμένα η πρώτη χρονολογικά αναφορά που εντοπίστηκε είναι ένα σημείωμα το οποίο 

συνέταξε ο Περικλής και απέστειλε στον Τάσσο (Γεώργιο Χονδροματίδη) στις 11/5/1944. Στο 

σημείωμα αυτό ο Περικλής εξέφρασε τη γνώμη του για την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί με 

τους «σερβομακεδόνες», όπως αναφέρονται. Ο γράφων εκφράζοντας και τη γνώμη του ΕΑΜ 

Φλώρινας δείχνει να υποψιάζεται την ύπαρξη σχέσεων μεταξύ των γιουγκοσλάβων και του ΣΝΟΦ: 

«να σου πω τη γνώμη μου που είναι και η γνώμη του συντρόφου Ρήγα του ΕΑΜ, οι 

Σερβομακεδόνες οπωσδήποτε έρχονται σε επαφή με στελέχη του ΣΝΟΦ Καστοριάς και προχωρώ 

ακόμα πιο πολύ δεν αποκλείεται αυτοί οι ανισόρροποι να βάλανε και θέσεις στα χωριά των 

Κορεστίων»
444

. 

Η επόμενη αναφορά περιλαμβάνει περαιτέρω στοιχεία για τις επαφές μελών της ΠΕ Φλώρινας με 

μέλη του ΚΚΓ ενόψη της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί με το «κίνημα του Πέιου». Πρόκειται 

για σημείωμα που στάλθηκε στον Λεωνίδα Στρίγκο στις 29/6/1944 και τον ενημέρωναν ότι: 

«Ύστερα από τα γεγονότα των Κορεστίων και το κίνημα του Πέϊου ο Ρένος και ο Τάσος πήγαν στην 

Καρατζόβα και ανταμώθηκαν με τον Όρτσε μέλος του Γενικού Στρατηγείου Γιουγκοσλαβίας και 

καθοδηγητή του αντάρτικου στη Μακεδονία έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα. Ύστερα από 

συζητήσεις που διεξήχθηκαν μεταξύ τους αυτός έστειλε τον Κότσκο σαν αντιπρόσωπο της 

μακεδονικής μεραρχίας για να έρθει στα Κορέστια και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. 

Παράλληλα έκανε και μία εγκύκλιο που απευθυνόταν στους πολιτικούς καθοδηγητές του Λ.Λ. 

στρατού Μακεδονίας και τους κατατοπίζει πάνω στο ζήτημα των σλαβομακεδόνων και την πάλη 

τους. [...] Ο ίδιος μίλησε στο Βαψόρι χαλαρά και πήρε καλή θέση. Με τη διαφορά ότι με την 

συνεργασία που έκανε με τον Ρένο λέει ότι ο Πέιος είναι αντιφασίστας που έπεσε σε σφάλμα και δεν 

πρόκειται να πάθει τίποτα. Μιλά στο Δεντροχώρι. Η θέαση του όχι καλή. Διότι σε ερώτηση 

Δεντροχωριτών ότι εμείς έχουμε παιδιά σλαβομακεδόνικα στον ΕΛΑΣ, αν μπορούμε να τα πάρουμε 

και να φτιάχναμε δικές μας μονάδες, αυτός απάντησε ότι μπορεί να γίνει.  Ύστερα από την ομιλία 

του στο Δεντροχώρι και τη θέση που πήρε για τον Πέιο δημιουργήθηκε μια κατάσταση»
445

. 
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Τον Αύγουστο του 1944 στάλθηκε ραδιοτηλεγράφημα από το Πολιτικό Γραφείο του ΚΚΕ το οποίο 

αναφερόταν στη δράση των βουλγαρικών ομάδων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και 

θεωρούσαν επιτακτική την ανάγκη να έρθουν σε επαφή και να συνεργαστούν με τους 

γιουγκοσλάβους παρτιζάνους ώστε να προστατευθούν από τις βουλγαρικές δράσεις: 

«Προτείνομε σχηματισθεί κοινή επιτροπή διενεργήσει αυστηρόν έλεγχον προς συμφέρον ελληνικού 

και γιουγκοσλαβικού λαού και ανακάλυψην οργάνων  Οχράνας στοπ Δεν υπάρχει απαίτηση 

σλαβομακεδόνων να σχηματίσουν χωριστές Ταξιαρχίες αλλά τους συμβουλεύουν σερβομακεδόνες 

στοπ γνώμη μας είναι ότι πέραν Τάγματος δεν πρέπει να σχηματισθεί Ταξιαρχία ή Σύνταγμα στοπ 

Τα τηλεγραφήματα να τα αποστέλλεε στον σταθμό μας στοπ»
446

. 

Παρά τις προτάσεις για επικοινωνία και συνεργασία, όπως προαναφέρθηκε, τον Σεπτέμβριο του 

1944 ο Λεωνίδας Στρίγκος σε επικοινωνία του με το ΠΓ του ΚΚΕ περιέγραφε την ανησυχία του ΜΓ 

αναφορικά με τη δράση των «σερβομακεδόνων» απέναντι στο σλαβόφωνο πληθυσμό: 

«Δεν μπορούμε να σας κρύψωμε τις σοβαρές ανησυχίες που έχομε όσον αφορά την στάση των 

Σερβομακεδόνων. Φυσικά η στάση των Σλαβομακεδόνων εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ καλή τώρα 

τελευταία. Συνεργασία με το ελληνικό στοιχείο και κοινή πάλη που όλο και δυναμώνει. Στα 

Κορέστεια, την περιοχή Πέϊον, έχουμε κάνει σοβαρή δουλειά και ο κόσμος ακολουθεί την πολιτική 

μας. Αλλά οι σερβομακεδόνες εξακολουθούν να αποτελούν την πέτρα του σκανδάλου. [...] η 

προσπάθειά τους να εξοπλίσουν τους Σλαβομακεδόνες χωρίς να μας δίνουν εμάς όπλα. Η δευτέρα 

αντιπροσωπεία μας που πήγε στην ΠΡΕΣΠΑ για να πάρει οπλισμό μας καταγγέλει ένα σωρό 

πράγματα. Μέσα σε όλους τους σχηματισμούς των Σλαβομακεδόνων ο Πέιος έχει ηρωοποιηθεί, 

γίνονται πλατειά συζητήσεις ότι η Φλώρινα, η Καστοριά και η Θεσσαλονίκη ανήκουν στην 

Μακεδονία. Σημειώστε ότι η κομματική δουλειά είναι πολύ αδύνατη σύμφωνα με τα λεγόμενά τους 

σε όλη τη Σερβική Μακεδονία. Τα στελέχη τους στο στρατό είναι ιδεολογικά πελαγωμένα και είναι 

εμπνευσμένα από ένα πνεύμα άκρατου σωβινισμού. Στα χωριά δεν έχουν οργανώσεις αλλά από έναν 

που τους εξασφαλίζει τρόφιμα τις περισσότερες φορές δια της βίας. Υπάρχει δυσαρέσκεια του 

πληθυσμού εναντίον τους, γιατί κάνουνε αρπαγές τροφίμων. Όσον αφορά τις δυνάμεις του στρατού 

τους στην Σερβική Μακεδονία δεν υπερβαίνει τις 2500-3000 σε πληθυσμό 1.200.000 , την στιγμή 

που στην Ελλάδα σε πληθυσμό 120.000 σλαυοφώνων έχουμε πάνω από 2000 σλαυόφωνους στον 

ΕΛΑΣ. [...] Από τη δική μας πλευρά νομίζουμε ότι χωρίς να φαίνεται πρέπει να σταματήσουμε κάθε 

στρατολογία από Σλαυομακεδόνες και να συνεχίσουμε την πολιτική μας της μεγαλύτερης 

προσέγγισης Σλαβομακεδόνων –Ελλήνων»
447

. 
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Τον Οκτώβριο του 1944 άρχισαν να εμφανίζονται σε αναφορές, είτε του ΜΓ είτε της ΠΕ Φλώρινας, 

σημεία που αφορούσαν πιο συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι αναφορές στις σχέσεις με τους 

γιουγκοσλάβους παρτιζάνους άρχισαν να γίνονται πιο συγκεκριμένες και να μιλούν για 

προσωπικότητες όπως τον Τίτο, τον Τέμπο, κ.α. 

«Την ευθύνη την έχουν αυτοί οι απατεώνες από εκεί πάνω και παίρνουν τα παιδιά αυτά στο λαιμό 

τους. Γράψτε στο ΠΓ για να ταχτοποιηθεί ριζικά το ζήτημα και από πάνω από τον Τίτο ριζικά πια. 

Θα μας δημιουργήσουν πολύ σοβαρή κατάσταση αυτοί οι απαίσιοι με τα γλυκά τους συνθήματα 

[…]Γράψτε στο ΠΓ για να ταχτοποιηθεί ριζικά το ζήτημα και από πάνω από τον Τίτο ριζικά πια. Θα 

μας δημιουργήσουν πολύ σοβαρή κατάσταση αυτοί οι απαίσιοι με τα γλυκά τους συνθήματα»
448

. 

Στις 3 και 4 Οκτωβρίου 1944 ανταλλάχθηκαν σημειώματα της ΠΕ Φλώρινας με το ΜΓ τα οποία 

έκαναν λόγο για την προπαγάνδα που εξαπέλυαν οι γιουγκοσλάβοι και αναφέρεται ότι: 

«ο γραμματέας του ΚΚΓ και ο Τέμπο καταφέρονται εναντίον μας λέγοντας πως το ΚΚΕ δε θα έχει 

να δώσει λύσεις τέτοιες που να συμφέρουν στον Μακεδονικό Λαό, πως αυτοί θα εξοπλίσουν τα 

τάγματα Γκότση και Τσότσο θα τα ξαναστείλουν πίσω και αν τους πειράξετε θα στείλουν 100 

χιλιάδες στρατό και θα ενισχύσουνε με όλα τα μέσα για να πετύχει αυτό. Τα παραπάνω και τους 

όρους του τα είπε ο Γκότσης στο γράμμα που μας έστειλε και σας στέλνουμε»
449

. 

«Μας κάνει κατάπληξη έκθεσις Τέμπο- Όρτσε στοπ εξαρχής μέχρι τέλους ασύστολες συκοφαντίες 

και αναλήθειες στοπ»
450

. 

«τηλεγραφήστε μας αμέσως αν μπορούμε να κτυπήσουμε ανοικτά από τον τύπο μας όλες αυτές τις 

σωβινιστικές ιδέες των σερβομακεδόνων που περιέχονται στην μπροσούρα γιατί υπάρχει κίνδυνος 

αν πέσουν οι μπροσούρες αυτές στα χέρια της αντίδρασης να μας κάνει πολλές δουλειές»
451

. 

«Για τους Σερβομακεδόνες σας στέλνουμε καινούρια στοιχεία. Πρώτα πρώτα την κατάθεση ενός 

Σερβομακεδόνα συνδέσμου που καταθέτει ότι τις μπροσούρες που έφερνε στην Ελλάδα του τις 

έδωσε ο Τέμπο και ο Όρτσε και επίσης τις μπροσούρες αυτές που περιέχουν ένα σωρό σωβινιστικές 

ιδέες και προγράμματα σε βάρος της Ελλάδας, με το σύνθημα να σχηματιστεί Ανεξάρτητη 

Μακεδονία μέχρι το Αίγατο και Αλιάκμωνα. Τα στοιχεία αυτά που είναι πολύ σοβαρά νομίζουμε ότι 

πρέπει να τα θέσετε υπόψην του σ. Τίτο. Όπως σας τηλεγράφησα νομίζω ότι είναι απαραίτητο το ΠΓ 

να έρθη αμέσως σε επαφή με τα ΚΚ της Σερβίας και Βουλγαρίας για να ξεκαθαρίσει μαζί τους όλα 

τα εθνικά προβλήματα γιατί όχι μόνο στη Σερβία αλλά και στη Βουλγαρία υπάρχει στο ΚΚ η 
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αντίληψη ότι η πολιτική μας είναι εθνικιστική. Αν δεν γίνει αυτό γρήγορα θα έχουμε καινούριες 

ιστορίες μαζί τους […] Έτσι είναι απαραίτητο όλα αυτά να διευκρινιστούν ανοικτά και να πάρει 

θέση ο Τίτο απέναντι στο ζήτημα της Μακεδονίας»
452

. 

Κάποιες άλλες αναφορές σχετίζονται με τις υποψίες των μελών της ΠΕ Φλώρινας για την 

εισχώρηση ατόμων που στέλνονταν από τη Γιουγκοσλαβία στα τάγματα των σλαβόφωνων του 

ΕΛΑΣ: 

«Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα είναι και ο ερχομός περί των 20 Μακεδόνων από την Ελληνική 

Μακεδονία που ήταν άλλοι με την Βουλγαρία και φοιτούσαν και άλλοι στα μακεδονικά τμήματα του 

Τίτο. Η τωρινή τους άφιξη και το ότι το τάγμα τους πήρε χωρίς να μας ρωτήσει δεν σας φαίνεται 

ύποπτο; Η γνώμη μας είναι ότι μια και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κανένα επίσημο χαρτί από την 

Κ.Ε. του Γιουγκοσλάβικου ή βουλγάρικου κόμματος να απομακρυνθούν από τον ΕΛΑΣ καθώς 

έχουν αρκετοί από αυτούς και άσχημες εκδηλώσεις»
453

. 

 

6. Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης - ΠΕΕΑ  

Κατά τη διάρκεια του 1944 οι γερμανικές δυνάμεις άρχισαν να αποχωρούν σταδιακά από την 

Ελλάδα, ενώ τον ίδιο χρόνο σε ορισμένες περιοχές την εξουσία κατείχε το ΕΑΜ
454

. Ο Σκαλιδάκης 

για το συγκεκριμένο θέμα αναφέρει ότι στις 10 Μαρτίου 1944 σχηματίστηκε η Πολιτική Επιτροπή 

Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) ως μια προσπάθεια για την πολιτική αναδιοργάνωση της 

Ελεύθερης Ελλάδας
455

. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι αναφορές στην ΠΕΕΑ και συγκεκριμένα οι 38 αναφορές που 

περιλαμβάνουν τους όρους «Ελεύθερη Ελλάδα» ή «Ελεύθερη», «ΠΕΕΑ», «Εκλογές ΠΕΕΑ». 

Ακόμη, σε υποκατηγορίες αυτής της ενότητας κατατάσσονται οι αναφορές στους όρους «ΕΤΑ» ή 

«Επιμελητεία του Αντάρτη» και οι αναφορές στην «Εθνική Πολιτοφυλακή». 

Έκθεση που συντάχθηκε το Σεπτέμβριο του 1944 προς το ΠΓ του ΚΚΕ αναφέρεται στις 

«ελευθερούμενες περιοχές» και περιγράφει τις ενέργειες που έχουν γίνει για την καλύτερη 

οργάνωσή τους και τη διασφάλιση της τάξης σε αυτές: 

«Στις ελευθερούμενες περιοχές δώσαμε εξαρχής μεγάλη προσοχή ώστε να εξασφαλισθεί τάξις και 

ασφάλεια και να κατακτήσουμε και την εμπιστοσύνη των καθυστερημένων πολιτικά στοιχείων. Από 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, 23.8.70, έκθεση των γραμματέων της ΠΕ Καστοριάς και Φλώρινας, Περικλής και Θάνος 
προς 
454

 Καλλιανιώτης, Αθ., Οι πρόσφυγες στη Δυτική Μακεδονία (1941-1946), διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ, 
Θεσσαλονίκη:2007, σ. 415-426 
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 Σκαλιδάκης, Γ., Η Ελεύθερη Ελλάδα. Η εξουσία του ΕΑΜ στα χρόνια της Κατοχής (1943-1944), σ. 165-167. 
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αυτή την άποψη δεν είχαμε παρατράγουδα. Τώρα μελετάμε το ζήτημα των δημευτικών συμβούλων 

που θα αναδείξουμε στις πόλεις που ελευθερώνονται και όπου θα αναδείξουμε προσωπικότητες και 

από άλλα κόμματα που συμφωνούν με το πρόγραμμα Εθνικής Απελευθέρωσης. [...] Από τα 

ανακοινωθέντα Πρακτορείου Ελεύθερης Ελλάδας δεν φαίνεται η πλούσια δράση του ΕΛΑΣ 

Μακεδονίας και προπαντώς (sic) η τελευταία δράση ανατινάξεων σύμφωνα με την Κυβωτό που 

πρέπει αν την εκμεταλλευτούμε πολιτικά»
456

. 

Η ΠΕΕΑ φαίνεται ότι επεδίωκε να υπάρχει και κάποια στρατιωτική δύναμη στην «Ελεύθερη 

Ελλάδα» πράγμα που κάποια στελέχη του ΚΚΕ θεωρούσαν όχι και τόσο αναγκαίο σε σύγκριση με 

τις ανάγκες σε άλλες περιοχές: 

«Αναγνωρίζουμε τις ανάγκες που έχετε να διατηρήτε δυνάμεις για την διατήρηση της ελευθέρας 

περιοχής όπου εδρεύει η κυβέρνηση και τμημάτων για να φυλαγόμαστε από τον Ζέρβα, αλλά δεν 

πρέπει κατά την γνώμη μας να παραγνωρίζεται η Μακεδονία όπου σήμερα παρομοιάζεται η 

μεγαλύτερη συμπύκνωση δυνάμεων του εχθρού (5 Μεραρχίες) και 4000 της αντίδρασης»
457

. (δεν 

αναγράφεται ημερομηνία) 

«Στον στρατό κάναμε την παρακάτω δουλειά. Μιλήσαμε μεμονωμένα στον κομματικό υπεύθυνο του 

τάγματος Βιτσίου. Πρέπει να έχουμε υπόψην μας και το τάγμα του Βιτσίου τώρα πρόκειται να 

ανασυγκροτηθεί γιατί οι δυνάμεις του τώρα έρχονται από την Ελεύθερη»
458

. (12/9/1944) 

Ακόμη, φαίνεται ότι μετά την οργάνωση των εαμοκρατούμενων περιοχών πολλά στελέχη 

προτιμούσαν να βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές και να αναλαμβάνουν δράση εκεί παρά να 

εκτελούν τα προηγούμενα καθήκοντά τους στις περιοχές που βρίσκονταν ακόμη στην κατοχή των 

γερμανικών δυνάμεων. Αυτό φαίνεται και στο παρακάτω σημείωμα: 

«η "ελεύθερη" Ελλάδα: όλοι θέλουν για ψήλου πήδημα να πηγαίνουν στην Ελεύθερη σαν 

τραυματίες, όπως ο Φίλιππας»
459

. 

Στην προσπάθεια της ΠΕΕΑ να οργανώσει τις περιοχές που είχε στην κατοχή της συνέβαλαν και 

κάποιες δράσεις που έκανε, όπως η οργάνωση διαδηλώσεων και η διενέργεια εκλογικών 

διαδικασιών για την ανάδειξη των ατόμων που θα την εκπροσωπούν.  

Στις 25 Μαρτίου 1944 πραγματοποιήθηκε διαδήλωση στην οποία κυριαρχούσαν συνθήματα για την 

ΠΕΕΑ, όπως φαίνεται παρακάτω, ενώ γινόταν προετοιμασία για τις επερχόμενες εκλογές: 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.53α, σημείωμα από τον Λεωνίδα Στρίγκο (Αλέκο) προς το ΠΓ, 12/9/1944  
457

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.19, σημείωμα, Αλέκος προς Πολιτικό Γραφείο ΚΚΕ, ημερομηνία δεν 
αναγράφεται 
458

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.53α, σημείωμα από τον Λεωνίδα Στρίγκο (Αλέκο) προς το ΠΓ, 12/9/1944  
459

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.221α, σημείωμα, Θάνος προς Θεόφιλο, δεν αναγράφεται ημερομηνία 
αποστολής, σημείωμα, Θάνος προς Θεόφιλο, ημερομηνία δεν αναγράφεται 
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«Εκλογές. Η δουλειά προχωρεί καλά στις ελεύθερες περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη σε γράμμα τους της 

10-4 μας γράφουν τα εξής: 1) Βγήκαν προκηρύξεις απόλες τις εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις. 

2)Βγήκε σε πολλές χιλιάδες το γράμμα του βουλευτή Καραμαούνα από την καθοδήγηση  μέχρι τη 

βάση. 3)Γίναν πολλές συγκεντρώσεις στα καφενειά, στους δρόμους και έξω από τις περισσότερες 

εκκλησίες 4)Η διαδήλωση στις 25 Μαρτίου με 25-30000 έγινε κάτω από το σύνθημα της ΠΕΕΑ 5)οι 

τοίχοι γέμισαν με συνθήματα»
460

. 

Την ίδια μέρα έλαβε χώρα στη Δροσοπηγή, χωριό του νομού Φλώρινας, η πρώτη Περιφερειακή 

Συνδιάσκεψη του ΕΑΜ, ενώ μία μέρα αργότερα, στις 26 Μαρτίου 1944, φαίνεται ότι κάποια 

πολιτικά πρόσωπα πείθονται να προσχωρήσουν στο ΕΑΜ, όπως έγινε με τον πρώην φιλελεύθερο 

γερουσιαστή Τζώρτζη και τους δικηγόρους Μαργέλλο και τον Ασπιώτη. Ωστόσο, δεν παραλείπεται 

να τονιστεί η δυσκολία που υπήρχε στην εξεύρεση των κατάλληλων ατόμων λόγω της τρομοκρατίας 

που επικρατούσε και δημιουργούσε φόβο και δισταγμό στους υποψήφιους για να αποδεχτούν την 

πρόταση του ΕΑΜ να το ακολουθήσουν. Κάτι τέτοιο φαίνεται παρακάτω: 

«Κάναμε εκλογές και πήραμε ψήφους 2200 μέσα στις 2500 ψηφοφόρους. Αν δεν είχαμε αυτές τις 

τελευταίες μέρες τις συλλήψεις και την τρομοκρατία η εκλογές των βουλευτών θα έπαιρναν 

πανηγυρικό χαρακτήρα. Όσο για τον 2ο βουλευτή της πόλης στείλαμε έναν Σλαβομακεδόνα, 

προϊστάμενος Τ.Ζ.Τ. γνωστός σ' όλη την περιφέρεια της Πρέσπας και την πόλη. Καλό παιδί με 

κύρος, διανοούμενος και ο καλύτερος απ' όλους τους άλλους που μπορούσαμε να παρουσιάσουμε 

σαν υποψήφιο. Όλοι οι πρώην πολιτευτές που ήταν πρόθυμοι πριν, ύστερα από την τελευταία 

τρομοκρατία αρνήθηκαν. Μάλιστα ένας απ' αυτούς που είχε δεχτεί για βουλευτής τα είχαμε 

κανονίσει τόσο τα πράγματα που όταν πήγαμε να του πάρουμε την οικογένεια για να την 

ξεβγάλουμε απ' την Φλώρινα τότε αρνήθηκε. Όλοι τους δέχονταν να βοηθήσουν τον αγώνα. Απ' τον 

πιο σπουδαίο από αυτούς, τον Τζώτζη (sic), έχουμε και επιστολή του στα χέρια μας που δικαιολογεί 

την αδυναμία του γιατί είναι άρρωστος από τα νεφρά του»
461

. 

«Χθες βγάλαμε από τη Φλώρινα τον πρώην Φιλελεύθερο γερουσιαστή Τζώρτζη και τους πολιτευτές 

δικηγόρους Ασπιώτη και Μαργέλλο»
462

. 

Στις 25 Σεπτεμβρίου 1944 η ΠΕ Φλώρινας ανακοίνωσε τα ονόματα όσων θα αποτελούσαν την 

προσωρινή διοικητική επιτροπή Φλώρινας όπως αποφασίστηκε μετά από τη σύσκεψη που 

πραγματοποιήθηκε: 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:408, φ:23.1.19, σημείωμα, Αλέκος προς Πολιτικό Γραφείο ΚΚΕ, ημερομηνία δεν 
αναγράφεται 
461

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.221 
462

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.246, προκήρυξη προς τους σλαβόφωνους που συντάχθηκε από την ΠΕ 
Φλώρινας ενόψει Γενικών Εκλογών Αυτοδιοίκησης 
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«Για προσωρινή Διοικητική Επιτροπή Φλώρινας κάναμε μία σύσκεψη στις 10/9/1944. 

Αποφασίστηκε η προσωρινή αυτή επιτροπή να αποτελείται από τα παρακάτω πρόσωπα 

1)Μεγαλομάστορα: τραπεζικός υπάλληλος (μέλος του κκ) πρόσωπο πολύ τίμιο και με κύρος, 

γνωστός στη Φλώρινα σαν Δημοκρατικός 

2)Τζώρτζης, πρώην φιλελεύθερο Γερουσιαστή, πρόσωπο με κύρος σ' όλη τη Φλώρινα 

3)Γυμνόπουλος, γιατρός άλλοτε υποψήφιος του Αγροτικού κόμματος 

4)Μαργέλλο, δικηγόρο της Δημοκρατικής Ένωσης 

5)Βλαδίκος, πρόεδρο Γεωργικού Συνεταιρισμού Φλώρινας, μέλος του ΚΚ 

6)Γαγάτσης, σιδηροδρομικός υπάλληλος, μέλος του ΚΚ 

7)Ζούπας, ζαχαροπλάστης, μέλος του ΚΚ 

8)Πλιάγκας, πρόεδρος του Σωματείου Ελαιοχρωματιστών ΚΚ 

9)Μια καθηγήτρια. 

Όλοι οι παραπάνω άνθρωποι είναι τίμιοι, αγαπητοί, τα μέλη του ΚΚ δεν είναι όλοι τους 

χρωματισμένοι. Υπολοίπονται ακόμα 2, δικοί μας, γιατί η επιτροπή αποτελείται από 11. Και οι άλλοι 

όμως δύο είναι καλοί, τα ονόματά τους όμως μου διαφεύγουν»
463

. (25/9/1944) 

Στο ίδιο σημείωμα γίνεται αναφορά και στις επικείμενες εκλογές, «εκλογές αυτοδιοίκησης»
464

, και 

την προετοιμασία για αυτές: 

«Για την πρετοιμασία των εκλογών στις 29/10/1944. Το βάλαμε σόλες τις τμηματικές και αχτιδικές 

αυνεδριάσεις σαν θέμα καθώς και στην Συνδιάσκεψη της Ε.Α. (21/9/1944) καθώς και του ΕΑΜ 

(24/9/1944). Γράψαμε στην εφημερίδα και μέσα σ’ αυτές τις μέρες θα βγάλουμε προκηρύξεις καθώς 

και ομιλητές για συγκεντρώσεις στα χωριά»
465

. 

«Εκλογές νέων διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων ως και αντιπροσώπων των συνδέσμων έχουν 

γίνει σε 40 Συνδέσμους, η δουλειά όμως συνεχίζεται τώρα ακάθεκτα διότι πλαισιώθηκε η 

Γραμματεία μας με τέσσερα στελέχη και μέχρι τις 20 του τρέχοντος έχουμε προοπτική να 

τελειώσουμε τις εκλογές σ' όλα τα χωριά εκτός των συνδέσμων Πρέσπας»
466

. 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.236, σημείωμα, Θάνος προς Αλέκο, 25/9/1944 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.246, προκήρυξη προς τους σλαβόφωνους που συντάχθηκε από την ΠΕ 
Φλώρινας ενόψει Γενικών Εκλογών Αυτοδιοίκησης 
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 Ο.π. 
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 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.239 
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6.1. Η Ε.Τ.Α. (Επιμελητεία του Αντάρτη) 

Η Επιμελητεία του Αντάρτη αποτελούσε, σύμφωνα με τον Σκαλιδάκη, την οικονομική υπηρεσία 

τόσο του ΕΛΑΣ όσο και αργότερα της ΠΕΕΑ
467

 που εξασφάλιζε τους οικονομικούς πόρους που 

χρειάζονταν μέσω της διενέργειας εράνων και άλλων ενεργειών. 

Η κατηγορία «Επιμελητεία του Αντάρτη»  περιλαμβάνεται σε 7 αναφορές. 

Οι αναφορές παρουσιάζονται παρακάτω ταξινομημένες με χρονολογική σειρά. 

Η πρώτη αναφορά εντοπίστηκε σε σημείωμα που στάλθηκε τον Ιανουάριο του 1944. Την περίοδο 

αυτή η ΠΕ Φλώρινας θεωρούσε ότι μπορούσε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που θα προέκυπταν με 

την ΕΤΑ της περιοχής με όσες δυνάμεις διέθετε. Ωστόσο, φαίνεται ότι κάποιοι «ύποπτοι τύποι», 

όπως χαρακτηρίζονται στο σημείωμα, που είχαν αποκτήσει κέρδη από τη δράση τους στη μαύρη 

αγορά πλησίαζαν και τις ΕΤΑ των περιοχών της Μακεδονίας με σκοπό να έχουν κάποιο κέρδος και 

από αυτό . Για το λόγο αυτό προτείνεται στο συγκεκριμένο σημείωμα να αξιοποιηθούν κομματικά 

μέλη για αυτές τις δραστηριότητες παρά να εμπιστεύονται τέτοια άτομα.  

Μερικούς μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο του 1944, εντοπίζεται μία ακόμη αναφορά στην ΕΤΑ 

Φλώρινας. Αναφέρεται ότι η ΕΤΑ Μακεδονίας είχε στείλει κάποιο άτομο στην ΕΤΑ Φλώρινας για 

να καλύψει τη θέση του επικεφαλής
468

. Το συγκεκριμένο άτομο κατάφερε να οργανώσει καλύτερα 

την ΕΤΑ της περιοχής αυτής, ενώ παράλληλα σε αυτό το εγχείρημα τον βοήθησε και το ΜΓ το 

οποίο του έστειλε ό, τι ζήτησε, όπως ανθρώπινο δυναμικό και βοήθεια για να προχωρήσει σε 

εκκαθάριση και ανασυγκρότηση της ΕΤΑ
469

. 

Μέχρι το Δεκέμβριο του 1944 η ΕΤΑ της περιοχής είχε ενισχυθεί με ακόμη ένα άτομο, όπως 

σχολιάζεται στη συγκεκριμένη αναφορά, όπου τονίζεται ότι έχει πάρει «στη Διεύθυνσή της τα 3 

Λιγνιτωρυχεία της Επαρχίας και έχει αρχίσει την εξόρυξη λιγνίτη για τις ανάγκες της επαρχίας»
470

 . 

Τέλος, στο τέλος του 1945 στάλθηκε στο ΜΓ σημείωμα μέσω του οποίου κοινοποιούνται οι 

αποφάσεις της ΕΤΑ Μακεδονίας που εκδόθηκαν στις 19/12/1944. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση 

ανακοινώνεται η 4η Ιανουαρίου 1945 ως ημέρα γενικής συνέλευσης των προϊσταμένων και των 

οικονομικών μελών όλων των ΕΤΑ της Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό να συντονιστούν οι εργασίες 

των ΕΤΑ και των στρατιωτικών και πολιτικών οργανώσεων . Τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν 

και για τα οποία επρόκειτο να πάρουν μέτρα στη συγκεκριμένη συνέλευση είναι τα ακόλουθα, όπως 

αναφέρονται στο σημείωμα: 
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 Σκαλιδάκης, Γ., Η Ελεύθερη Ελλάδα. Η εξουσία του ΕΑΜ στα χρόνια της Κατοχής (1943-1944), σ. 165-167. 
468

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.236, σημείωμα, Θάνος προς Αλέκο, 25/9/1944 
469

 Ο.π. 
470

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.258, «Οργανωτική κατάσταση Δεκεμβρίου 1944», Θάνος προς Αλέκο (ΜΓ), 
10/1/1945, σημείωμα, Θάνος προς Αλέκο (ΜΓ), 10/1/1945 
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«Προς τον σκοπόν αυτόν, απαραίτητα στοιχεία δια την λήψιν των εν λόγω μέτρων, είναι τα κάτωθι 

δια τα οποία οι ανωτέρω προϊστάμενοι, πρέπει να έχουσι ακριβή γνώσιν μελετώντας αυτά 

προηγουμένως μετά των αρμοδίων προσώπων της Επαρχίας αυτών. 1/Πρόγραμμα δουλειάς με 

προοπτική δια το μέλλον ήτοι: α/Δημόσια κτήματα ανεκμετάλλευτα, περί των οποίων προβλέπει η 

πράξη 29 της ΠΕΕΑ, β/Τρόπος εκμεταλλεύσεως αυτών, απόδοση δαπάναι, εμπόδια και 

προτεινόμεναι λύσεις, γ/Μεταφοραί (γενικά μέσα μεταφορών, απαιτούμενα και υπάρχοντα, 

συναντώμεναι δυσκολίαι και τρόπους υπερπηδήσεως αυτών. Δυναμικότις της περιφέρειας σε 

σιδηροδρόμους, αυτοκίνητα, κάρρα και ζώα, δ/Εκτός των ανωτέρω δημοσίων κτημάτων, ποίοι άλλοι 

πόροι είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εις εκάστην περιφέρειαν (λίμνες, ορυχεία, λατομεία, 

μεταλλεία, δάση, εργοστάσια, επιχειρήσεις) Γενική κατάσταση που παρουσιάζει σήμερα, 

απαιτούμενη εργασία και δαπάνη και τέλος απόδοσις αυτών. 5/Μεγάλα κτήματα της περιοχής σας εν 

γένη σε καλλιεργητικές, βοσκίσιμες και δασώδεις εκτάσεις. Μεγάλοι κτηνοτρόφοι, παντός είδους 

έμποροι, βιομήχανοι, εργολάβοι και επιχειρηματίαι. 6/Γενική εικόνα των εμπορικών κέντρων, ποιες 

αγορές παρουσιάζουν μεγάλη κίνησιν, τι είδους προϊόντα και τί ζητούνται δια την καλυτέραν 

διάθεση των προϊόντων μας. 7/Ελλείψη σε προσωπικό γενικά 8/σχέσεις μετά των λοιπών Αρχών της 

περιοχής και των οργανώσεων γενικά. 9/συνδρομή των ανωτέρω αρχών και οργανώσεων εις το έργο 

της ΕΤΑ 10/Υποχρεώσεις της επαρχειακής εν σχέσει με την δύναμιν των κατά τόπους στρατιωτικών 

τμημάτων και πως αντιμετωπίζει αυτάς, πλεονάσματα ελλείψεις κλπ 11/κατάσταησ λεπτομερή των 

αποθεμάτων σας κατ' αποθηκευτικόν κέντρον πχ εις την αποθήκη τάδε του χωριού τάδε έχουμε 

σήμερα τα εξής είδη...... 12/Εφ όσον είναι έτοιμες οι καταστάσεις που ζητήθηκαν με προηγούμενη 

διαταγή μας, δηλαδή σχετικά με την κίνηση της Επαρχιακής και της ίδρυσής της. 13/Δυσκολίες στα 

μέσα συνδέσμου (δηλαδή κίνηση των στελεχών, καθυστέρησις αλληλογραφίας κλπ) 14/Εθνική 

εισφορά: Πορεία, δυσκολίαι, ποσότητες συγκεντρωθείσαι και προβλεπόμεναι να συγκεντρωθούν. 

Καταστροφαί που τυχόν υπέστησαν οι κάτοχοι των χωριών στην γεωργική παραγωγή και 

οικονομική αυτών αντοχή. 15/Λάφυρα που δεν συγκεντρώθεισαν, ακόμα ή κατασχέσεις που δεν 

έγιναν, λόγοι δια τους οποίους δεν έγιναν και τι θ' αποδώσουν. 16/Γενικώς: κάθε λεπτομέρεια 

σχετική με τους πόρους που μπορεί να παρουσιάσει κάθε Επαρχίας για την καλύτερη αντιμετώπιση 

του μέλλοντος. 17/Προτάσεις, κρίσεις, γνώμαι»
471

. 

6.2. Εθνική Πολιτοφυλακή 

Πριν το τέλος της Κατοχής η ΠΕΕΑ (Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης) αποφάσισε να 

συγκροτήσει την Εθνική Πολιτοφυλακή  για να αντικαταστήσει το σώμα της Χωροφυλακής. Στην 

αντικατάσταση της Χωροφυλακής με την ΕΠ αναφέρεται προκήρυξη που απευθυνόταν στους 

σλαβόφωνους της Δυτικής Μακεδονίας επιδιώκοντας να τους πείσει πως ο ρόλος της ΕΠ θα τους 

προστατεύσει περισσότερο και θα δράσει προς όφελός τους:  
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«Θάφτηκαν μια για πάντα οι χωροφύλακες που τον φίμωναν ή τον σιδηρόδεναν, τώρα έχει στο 

πλευρό του την Πολιτοφυλακή, παιδιά δικά του το βοηθούν να σπάζει μία μία τις αλυσίδες»
472

. 

Στο ίδιο θέμα, αυτό της αντικατάστασης των σταθμών Χωροφυλακής με την ΕΠ, αναφέρεται και 

σημείωμα που σχολίαζε ότι «πολιτοφυλακή πάμε να κάνουμε στους σταθμούς»
473

. 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει 31 αναφορές που σχετίζονται με τον εξοπλισμό και την οργάνωση 

της ΕΠ. Φαίνεται ότι το διάστημα που καλύπτει χρονικά το αρχειακό υλικό  αποτελούσε περίοδο 

κατά την οποία οργανώνονταν ακόμα η ΕΠ και για το λόγο αυτό οι περισσότερες αναφορές αφορούν 

στη διαδικασία οργάνωσής της, επάνδρωσής της με τα κατάλληλα άτομα, κλπ.  

Η πρώτη αναφορά αντιστοιχεί στον Ιούνιο του 1944 και τονίζει ότι στην περιφέρεια της Φλώρινας  

η κατάσταση δεν είναι ευνοϊκή για την οργάνωση της ΕΠ γιατί «για το ζήτημα πολιτοφυλακή 

κανένα χωριό εδώ δεν είναι ελεύθερο»
474

. 

Οι επόμενες αναφορές στο ζήτημα της οργάνωσης της ΕΠ παρουσιάζονται παρακάτω 

τοποθετημένες με χρονολογική σειρά: 

«Για το ζήτημα της Εθνικής Πολιτοφυλακής: στείλαμε 1 στέλεχος στην Σχολή. Ύστερα δε βάλαμε 

επιταχτικά μέσα σε λίγες μέρες τους 100 πολιτοφύλακες και μας ζήτησαν»
475

. (8/9/1944) 

«Στην Εθνική Πολιτοφυλακή στείλαμε λίγους. Ελπίζουμε μέσα σε 10 μέρες να φτάσουμε το πλάνο 

που μας ορίστηκε»
476

. (10/9/1944) 

Σε έκθεση δράσης που στάλθηκε στις 12/9/1944 αναφέρονται οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν 

στην οργάνωση της ΕΠ στη Δυτική Μακεδονία: 

«στον τομέα αυτόν καθυστερούσαμε αλλά τελευταία πήραμε μία σειρά μέτρα για να ξεπεράσουμε 

τις αδυναμίες μας. Τα όπλα που πήραμε θα μας επιτρέψουν να οπλίσουμε και άλλους άνδρες γιατί 

από την άποψη των διοικήσεων και του αριθμού των Πολιτοφυλάκων είμαστε τώρα καλά. Έτσι θα 

φτάσουμε αυτή την εβδομάδα τους 600 ένοπλους Εθν. Πολιτοφυλακής μόνο στη Δυτ. 

Μακεδονία»
477

. 

Στην ίδια έκθεση δίνεται έμφαση στη διαδικασία που ακολουθείται όταν περνούν στα χέρια του 

ΕΛΑΣ νέες πόλεις: 
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«Απελευθερώθηκαν καινούριες πόλεις όπου εγκαταστάθηκαν αρχές (Αυτοδιοίκηση και 

Πολιτοφυλακή) με παραδειγματική τάξη»
478

. 

Η παρακάτω αναφορά παρουσιάζει ότι η περιφερειακή οργάνωση της Φλώρινας έστελνε άτομα για 

να επανδρωθεί η ΕΠ μιας άλλης περιφερειακής οργάνωσης: 

«Για την Εθνική Πολιτοφυλακή στείλαμε τρία στελέχη στα Γρεβενά ούτως ώστε από στελέχη 

πλαισιώνουμε όλες τις υποδιοικήσεις. Όσον αφορά τους πολιτοφύλακες στέλνουμε κάθε μέρα, μέσα 

δε στο χρονικό διάστημα στο πιο σύντομο θα συμπληρώσουμε τον απαιτούμενο αριθμό»
479

. 

(13/9/1944) 

«Ζητήσαμε από τον Γκότσε όπλα για την Πολιτοφυλακή. Να ιδούμε θα μας δώσει;»
480

. (19/9/1944) 

«Για τον εξοπλισμό της εθνικής πολιτοφυλακής πήραμε 80 όπλα από το Εφεδρικό και από τις 

γκρούπες με λίγες σφαίρες. Αποτανθήκαμε στο απόσπασμα Βίτσι και στο 28ο Σύνταγμα και 

ζητήσαμε όπλα και ρουχισμό για την υπόλοιπη ΕΠ. […] Φαίνεται όμως ότι τόσο το τάγμα όσο και 

το Σύνταγμα θα αδυνατίσουν να μας δώσουν όπλα και ρουχισμό»
481

. (25/9/1944) 

«Επίσης για την ΕΠ έχουμε να αναφέρουμε ότι βγάλαμε ακόμα 140 άνδρες και έτσι 

συμπληρώθηκαν τα κενά για τις 4 υποδιοικήσεις»
482

. 

Σε σημείωμα που στάλθηκε στο ΜΓ στις 11/11/1944 γίνεται λόγος για τα προβλήματα που είχαν 

δημιουργηθεί με το θέμα της ασφάλειας στην περιοχή της Φλώρινας και την ανάγκη να οργανωθεί 

καλύτερα η ΕΠ: 

«είναι ανάγκη άμεση να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της δημόσιας ασφάλειας με μεγαλύτερη προσοχή 

στην περιφέρεια Φλώρινας και Καστοριάς. Η υπάρχουσα δύναμις της Εθνικής Πολιτοφυλακής είναι 

ανεπαρκής. Πρόκειται ως εγνώσθη για ενίσχυση με τη δύναμη της κληθείσης υπό τα όπλα κλάσεως 

του 1936. Αλλά έως ότου γίνει αυτό κίνδυνος σοβαρός απειλεί την ασφάλειαν της περιφέρειάς μας. 

Η γνωστή ανταρσία του τάγματος Γκότση έχει προκαλέσει μια αναστάτωση πνευμάτων με 

αποτέλεσμα τη διάσταση του βουλγαρίζοντος στοιχείου επί του ελληνικού πληθυσμού»
483

. 

Για την ΕΠ της Φλώρινας αναφέρεται συγκεκριμένα ότι: 

«Η ΕΠ Φλώρινας στην περιφέρειά μας δημιουργήθηκε περί τα μέσα Σεπτέμβρη. Στις 17 

Σεπτεμβρίου 1944 έγινε η ορκωμοσία των 158 πολιτοφυλάκων που προορίζονταν για όλη την 
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περιφέρεια Φλώρινας. Η ΠΕ Φλώρινας ύστερα από την εντολή του ΜΓ όπως την κομματική δουλειά 

μέσα στην πολιτοφυλακή αναλάβη μέλος του γραφείου της ΠΕ, ανέθεσε τη δουλειά αυτή στον Β΄ 

Γραμματέα. Αυτός με την ιδιότητα αυτή επισκέφθηκε όλους τους σταθμούς της ΕΠ και κάνοντας 

την πρώτη κομματική ολομέλεια σε κάθε σταθμό έβαλε κομματικούς υπεύθυνους και μία σειρά 

καθήκοντα. Αυτά έγιναν πριν να μπούμε στη Φλώρινα»
484

. (5/1/1945) 

Η παρακάτω αναφορά δείχνει ότι η οργάνωση της ΕΠ ακολουθούσε τα πρότυπα της Χωροφυλακής 

και για το λόγο αυτό έχει τόσες Διοικήσεις, Υποδιοικήσεις, Τμήματα, Σταθμούς κλπ, όσες είχε και η 

Χωροφυλακή. 

Σχετικά με τις δράσεις της ΕΠ Φλώρινας και τις αρμοδιότητες των στελεχών της ΠΕ για την ΕΠ 

υπογραμμίζεται στο ίδιο σημείωμα ότι: 

«ο β΄ γραμματέας να συνεχίσει να παρακολουθεί την οργάνωση μόνο μέσα στη Φλώρινα, δηλαδή 

την ΕΠ της Πόλης και την παρακολούθηση όλων των Σταθμών Ε.Π. στην περιφέρεια καθώς και τις 

3 άλλες υποδιοικήσεις που τότε δημιουργήθηκαν, δηλαδή τις υποδιοικήσεις Αμυνταίου, Βεύης και 

Πρέσπας, να αναλάβει να παρακολουθεί ο συν Λάζος. Όπως διαπιστώθηκε στην Ολομέλεια στις 

28/12/1944 ο β' γραμματέας στη Φλώρινα έκανε 2 ολομέλειες μέσα στις οποίες πήραν μέρος όλα τα 

κομματικά μέλη. Επίσης ο συν Λάζος επισκέφθηκε μέσα σε αυτό το διάστημα όλες τις 

υποδιοικήσεις και όλους τους σταθμούς. Ο διχασμός αυτός της παρακολούθησης έγινε προσωρινά 

για να πετύχουμε να δέσουμε καλύτερα τη δουλειά και γιατί η παρακολούθηση τώρα στην αρχή 

όλων των Σταθμών και της πόλης από ένα μόνο σύντροφο ήταν δύσκολη. [...] Δεν παραλείπω να 

αναφέρω ότι και εγώ ο ίδιος προσωπικά είχα στενή συνεργασία και τακτική επαφή με τη Διοίκηση 

Πολιτοφυλακής , δηλαδή τον διοικητή και τον υποδιοικητή»
485

. 

Αμέσως μετά τη δημιουργία της ΕΠ φαίνεται ότι άρχισε να συμμετέχει σε όλες τις δράσεις της ΠΕ 

Φλώρινας και ένα παράδειγμα φαίνεται παρακάτω όπου πήρε μέρος στην Ολομέλεια της  

Οργάνωσης Περιοχής Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την οργάνωση της ΕΠ 

Φλώρινας: 

«Αμέσως μετά την σύγκλιση της ΚΕ καλέσαμε ολομέλεια της οργάνωσης της Περιοχής Μακεδονίας 

σε δύο κομμάτια (Δυτική Μακεδονία και Πιέρρια). Στην Ολομέλεια πήραν μέρος εκτός της 

Κομματικής Επιτροπής Μακεδονίας και όλοι οι γραμματείς των οργανώσεων Κεντρικής και Δυτικής 

Μακεδονίας και αντιπρόσωποι από όλες τις οργανώσεις, την κυβερν. Επιτροπή, Εθνική 

Πολιτοφυλακή και τις Μεραρχίες, συνολικά 37 ανώτερα στελέχη μας»
486

. 
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Σε άλλη αναφορά φαίνεται ότι όσον αφορά τη περιοχή της Φλώρινας και δεδομένου του 

«Σλαβομακεδονικού ζητήματος», για την επάνδρωση της τοπικής Εθνικής Πολιτοφυλακής –όπως 

είχε γίνει και για την επάνδρωση του ΕΛΑΣ- αξιοποιήθηκαν άτομα ανάλογα με την σύσταση του 

πληθυσμού: 

«Η Ε.Π. πηγαίνει καλά. Ορισμένα κενά που δημιουργήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα δεν 

συμπληρώθηκαν ακόμη στην Υποδ/ση Πρέσπας. Εδώ όλη η περιφέρεια είναι Σλαβομακεδονική και 

χρειαζόμαστε Σλαυομακεδόνες Πολιτοφύλακες»
487

. 

Όταν ξέσπασαν τα γεγονότα της αποστασίας του τάγματος του Γκώτσε σημειώθηκαν αρκετές 

εξελίξεις που άλλαξαν τα ως τότε δεδομένα στην περιοχή. Το ζήτημα αυτό επηρέασε και τα τμήματα 

της ΕΠ, καθώς παρατηρήθηκαν από την ΠΕ Φλώρινας λιποταξίες πολιτοφυλάκων που έφυγαν από 

τις θέσεις τους για να ακολουθήσουν τον Γκώτσε: 

«Η αλήθεια έχει ως εξής: τους τελευταίους μήνες του 1944 ξέσπασαν τα γεγονότα του Γκώτσε. Η 

λιποταξία του Γκώτσε είχε αντίκτυπο στην περιφέρειά μας. Οι άνδρες του Γκώτσε προσπάθησαν 

χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα και μέχρι ξυλοδαρμού και βιαίας απαγωγής να παρασύρουν 

ορισμένους πολιτοφυλάκους. Η κατάσταση αυτή μας ανάγκασε όχι μόνο να βάλουμε σαν καθήκον 

μας την αντικατάσταση αυτών των πολιτοφυλάκων που λιποτάχτησαν μα και να προβούμε και στην 

απόλυση και ορισμένων που φαινόντουσαν φιλοΓκωτσικοί με Έλληνες. Στις παραπάνω ενέργειες 

προβήκαμε σε στενή συνεργασία με τον τότε Διοικητή της Υποδιοίκησης ΕΠ Φλώρινας συντρ. 

Σγουρομάλλη. Τα περισσότερα κενά που δημιουργήθηκαν συμπληρώσαμε με νέα στρατολογία και 

με καλά παιδιά, πράγμα που παραδέχεται τώρα και η Διοίκηση της Ε.Π»
488

. 

 

7. Άλλες αντιστασιακές οργανώσεις- η περίπτωση της ΠΑΟ 

(Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωση) 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’40 έδρασαν εκτός του ΕΛΑΣ και άλλες αντιστασιακές 

οργανώσεις, όπως η αντικομμουνιστική αντιστασιακή οργάνωση ΥΒΕ-ΠΑΟ και ο ΕΔΕΣ. 

Παράλληλα με αυτές τις οργανώσεις δρούσαν και ένοπλες ομάδες. Οι δράσεις αυτών των 

οργανώσεων και των ομάδων έδινε στους Γερμανούς τη δυνατότητα να στρέφουν περιοχές εναντίον 

του ΕΛΑΣ. Η ΠΑΟ ιδρύθηκε επίσημα το Μάιο του 1943 μετά τη διάλυση της ΥΒΕ.  

Για την προσπάθεια δημιουργίας βάσης της ΠΑΟ στη Φλώρινα κάνει λόγο ο Θάνος Φουρκιώτης σε 

σημείωμα που έστειλε προς το ΜΓ. Στο σημείωμα αναφέρεται ότι: 
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«Στη Φλώρινα οι 52 αξιωματικοί μόνιμοι και έφεδροι είναι ουδέτεροι. Μια κλίκα με επικεφαλής τον 

Παπαλαζάρου κλπ προσπάθησε να φωνάξει την 1η βάση της ΠΑΟ εδώ και 3 μήνες. Πετύχαμε να 

ατονίσουν οι προσπάθειες με εντατική δουλειά και ορισμένοι να σκέφτονται το βουνό παρά την 

ΠΑΟ. Σήμερα οργάνωση ΠΑΟ στη Φλώρινα δεν υπάρχει»
489

. (5/6/1944) 

Για την δράση της ΠΑΟ εναντίον των τμημάτων του ΕΛΑΣ υπάρχει αναφορά σε σημείωμα του 

1944 όπου γίνεται λόγος για τη συνεργασία της ΠΑΟ με τις γερμανικές αρχές σε διάφορες περιοχές 

της Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, αναφέρεται και η προσέγγιση της οργάνωσης από το ΜΓ με 

σκοπό να ενταχθούν στον ΕΛΑΣ. Ωστόσο οι ομάδες της ΠΑΟ φαίνεται πως δεν συμφώνησαν στους 

όρους της συνεργασίας αυτής και έθεσαν τους δικούς τους όρους: 

«Η αντίδραση στην εξέλιξή της πήρε τη μορφή της ανοιχτής συνεργασίας με τον κατακτητή, 

αντίθετα με τον ΕΔΕΣ καμούφλαρε την συνεργασία του με τον κατακτητή. […] 

1) Οι ΠΑΟτζήδες κατέβηκαν στην Νιγρίτα και ορκίστηκαν μπροστά στις γερμανικές στρατιωτικές 

αρχές και πήραν μαζί με τους γερμανούς και βούλγαρους μέρος της στρατιωτικής επιχείρησης κατά 

του ΕΛΑΣ. 2) Οι ΠΑΟτζήδες Κατερίνης συμπολεμούν μαζί με τους Γερμανούς και ορκίστηκαν εν 

ονόματι του Χίτλερ. 3) Οι ΠΑΟτζήδες Κοζάνης μετονομάσθηκαν σε ΕΣΟ (Εθνοσοσιαλιστική 

Οργάνωση) και συμπολεμούν με τους κατακτητές. Συνέπεια της εξέλιξης αυτής της αντίδρασης 

ήταν να οπλισθεί ανοιχτά από τον κατακτητή. [...] Περί τα τέλη Μαρτίου αρχάς Απριλίου ήρθαμε σε 

επαφή με ομάδα αξιωματικών της ΠΑΟ. Τους προτείναμε να προσχωρήσουν στο ΕΑΜ σαν ομάδα 

αξιωματικών. Δεν δέχτηκαν να προσχωρήσουν, αλλά δέχονται να προσχωρήσουν σαν οργάνωση 

ΠΑΟ αφού αποκηρήξουν σαν οργάνωση τους προδότες και θα παραδεχθούν όλους τους όρους του 

ΕΑΜ. Πρέπει να έχετε υπόψην σας ότι η ΠΑΟ περνάει σοβαρή κρίση, η διοίκηση διεσπάσθη και 

μέσα σε όλη την Μακεδονία έχει ξεσηκώσει ένα τεράστιο μίσος του λαού γιατί ο λαός είδε την 

ανοικτή συνεργασία τους με τον κατακτητή. Η λέξη παοτζής έχει ακόμα και για μικρά παιδιά την 

έννοια του προδότη. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση η ΠΑΟ αναγκάσθηκε να κάνει δήλωση που 

κυκλοφόρησε με την οποία προσπαθεί να δικαιολογήσει τα Τ. Ασφαλείας ότι πήραν τα όπλα για να 

αμυνθούν κατά του ΕΑΜ, ενώ από το άλλο μέρος αποκηρύττει τους αρχηγούς των Τ.Α., Σπυρίδων, 

Κισσαμπατσάκ κλπ. Εννοείται ότι τα περισσότερα από τα τμήματα των Τ. Ασφαλείας έπαυσαν να 

ονομάζονται οπαδοί της ΠΑΟ αλλά τιτλοφορούνται σαν ΕΣΟ ή ΕΔΕΣ. Μια συμφωνία μας με την 

ΠΑΟ στις σημερινές στιγμές που η ΠΑΟ έχει χρεωκοπήσει πολιτικά μέσα στην μάζα του λαού, που 

δεν διαθέτει στρατιωτικά ένοπλα τμήματα και που οι Άγγλοι δεν την αναγνωρίζουν επίσημα, όπως 

τον ΕΔΕΣ, θα είχε σαν συνέπεια να την νεκραναστήσει και να της δώσει κύρος. Γι αυτό εμείς 

επιμέναμε να υπογράψουμε την συμφωνία με τους αξιωματικούς σαν ομάδα. Αυτό νομίζουμε ότι 

είναι σήμερα το συμφέρο του εθνικού αγώνα. […] 
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Ως τώρα με τα όπλα που πήραν δια της βίας από τον κατακτητή υπάρχουν οι εξής δυνάμεις: 1) 800 

ένοπλοι Κιλκίς-Νιγρίτα, 2)1200 ένοπλοι Κατερίνη, 3)2000 ένοπλοι Κοζάνη. Εννοείται ότι ένα 

μεγάλο μέρος οπλίσθηκαν με τη βία. Δηλαδή έγινε το εξής: οι γερμανοί με τους ΠΑΟτζήδες μετά τις 

εκκαθαριστικές ενέργειες ζώναν χωριά και τους άρχιζαν στο ξύλο, έκοβαν αυτιά, μύτες των 

υπεύθυνων και έθεταν μπροστά στον κόσμο το δίλημμα: ή θα πάτε στο στρατόπεδο ή θα οπλισθείτε. 

Και σε ωρισμένες περιπτώσεις άρχιζαν ομαδικό ξύλο ή τους απειλούσαν να τους ανατινάξουν με 

χειροβομβίδα αν δεν καταταχθούν στα τάγματα Ασφαλείας»
490

. 

Σύμφωνα με τον Κολιόπουλο τον Ιανουάριο του 1944 η ΠΑΟ διαλύθηκε
491

, παρόλα αυτά στα 

έγγραφα που ανταλλάσσονταν μεταξύ των ΠΕ του ΚΚΕ και του ΜΓ φαίνεται ότι αναφέρονταν με 

τον όρο «ΠΑΟ» ή «ΠΑΟτζήδες» στις ένοπλες ομάδες που δρούσαν εναντίον τους, όπως για 

παράδειγμα η ομάδα του καπετάν Κολλάρα, του Μιχαήλ Παπαδόπουλου ή Μιχαλαγά, του Πούλου, 

του Παπαλαζάρου. Σε σημειώματα του Σεπτεμβρίου 1944 όπου περιγραφόταν η δράση των 

περιφερειακών οργανώσεων της Δυτικής Μακεδονίας γινόταν λόγος για χτυπήματα του ΕΛΑΣ σε 

αυτές τις ομάδες και χρησιμοποιούνταν ο όρος «ΠΑΟτζήδες»: 

«Στη Δυτική Μακεδονία κτυπήθηκαν οι Παοτζήδες σε τρία σημεία. Εδώ όπως σας είχαμε γράψει 

είχαν επέμβει οι Εγγλέζοι και άφησαν στους αρχηγούς τους να υπονοηθεί ότι θα μπορούσαν αν 

κρατήσουν τον οπλισμό τους. Τα στελέχη μας της 9ης Μεραρχίας παρασύρθηκαν από 

παρατεταμένες συζητήσεις που δεν είχαν άλλο σκοπό παρά να τρενάρουν το κτύπημα Γερμανών -

Εθνοπροδοτών. Με την επέμβασή μας όμως δε δόθηκε συνέχεια και με την προσωπική διαχείριση 

των διαπραγματεύσεων άρχισαν τα κτυπήματα»
492

. 

«Παοτζήδες με τον Κολλάρα και άλλα φασιστόμουτρα, χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα απ' την 

έντεχνη προπαγάνδα μέσα στους Σλαβομακεδόνες ως την πιο άγρια τρομοκρατία μέσα στους 

Έλληνες, προσπάθησαν να εξοπλίσουν τα χωριά»
493

. 

«Επίσης πήραμε όπλα από αρκετά χωριά παοκρατούμενα [….] Παρόλα αυτά η αντίδραση 

συγκεντρώνει αρκετά όπλα περί τα 3500-4000 σε όλη τη Μακεδονία […] Η σκανδαλώδης επέμβαση 

των Εγγλέζων που ήρθαν σε επαφή με την ΠΑΟ και καθώς φαίνεται ύστερα από αυτή την επαφή ο 

Μιχάλαγας αρχηγός της ΕΣΟ (Εθνικοσοσιαλιστική Οργάνωση) και ανώτερος αρχηγός των 

Παοτζήδων Κοζάνης έκανε προτάσεις αν κρατήσουν τα όπλα και να θεωρηθούν ισότιμοι θα 

χτυπήσουν δε όπως δήλωσε τους Γερμανούς μόνο όταν θα φεύγουν από την Ελλάδα. Αποκρούσαμε 

αυτές τις προσπάθειες και ζητήσαμε να παραδώσουν τον οπλισμό τους. Διαμαρτυρηθήκαμε 
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παράλληλα στους Εγγλέζους και τους ζητήσαμε να αποκηρύξουν επίσημα τους Ταγματασφαλίτες 

της ΠΑΟ σύμφωνα και με τις απόψεις του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής. Ύστερα από αυτές τις 

ενέργειες των Άγγλων ενθαρρύνθηκαν οι Παοτζήδες»
494

. (12/9/1944) 

«Μια κλίκα με επικεφαλής τον Παπαλαζάρου κλπ προσπάθησε να φωνάξει την 1η βάση της ΠΑΟ 

εδώ και 3 μήνες. Πετύχαμε να ατονίσουν οι προσπάθειες με εντατική δουλειά και ορισμένοι να 

σκέφτονται το βουνό παρά την ΠΑΟ. Σήμερα οργάνωση ΠΑΟ στη Φλώρινα δεν υπάρχει.[..] 

Εξοπλίστηκαν οι 70 χωροφύλακες της πόλης, μερικοί είναι δικοί μας και ερχόμαστε σε επαφή. 

Ραλλικοί, ΕΔΕΣίτες, Εκατζήδες, κλπ δεν βρίσκονται εδώ εκτός της κλίκας του νομάρχη Μπόνη.»
495

. 

 

8. Οι Γερμανοί 

Η θεματική ενότητα «Οι Γερμανοί» περιλαμβάνει 69 αναφορές και αποτελεί έναν από τους όρους 

που συναντώνται πιο συχνά στο μελετώμενο υλικό. Οι αναφορές στις γερμανικές δυνάμεις κατοχής 

εστιάζονται στα γερμανικά μέτρα στην περιοχή της Φλώρινας, στις δράσεις των γερμανικών 

δυνάμεων, αλλά και στην κατάσταση που επικρατούσε τόσο στην πόλη της Φλώρινας όσο και στην 

περιοχή του Αμυνταίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Υπάρχουν αναφορές που 

προσδιορίζουν αριθμητικά ή ποσοτικά τις στρατιωτικές γερμανικές δυνάμεις που δρούσαν στην 

περιοχή, τις δράσεις της Γκεστάπο ή των Ταγμάτων Ασφαλείας. Δε λείπουν αναφορές που 

περιγράφουν την κατάσταση μετά την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων από την περιοχή, 

αλλά και άλλες που περιγράφουν τις δράσεις του ΕΛΑΣ εναντίον των κατοχικών δυνάμεων. Αμέσως 

μετά θα παρουσιαστούν οι αναφορές στα γερμανικά αντίποινα, τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, τις 

κυβερνητικές δυνάμεις που βρίσκονταν υπό τις εντολές των κατοχικών δυνάμεων και τέλος 

παρατίθενται οι αναφορές που θίγουν τις συνεργασίες Φλωρινιωτών με τις γερμανικές δυνάμεις 

κατοχής. 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1944 η κατάσταση στην περιοχή της Φλώρινας περιγράφηκε 

από τον Θάνο της ΠΕ Φλώρινας για να ενημερώσει το ΜΓ για τα αποτελέσματα των ενεργειών της 

ΠΕ στην περιοχή. Σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση αναφέρεται ότι: 

«Εξοπλίστηκαν οι 70 χωροφύλακες της πόλης, μερικοί είναι δικοί μας και ερχόμαστε σε επαφή. 

Ραλλικοί, ΕΔΕΣίτες, Εκατζήδες, κλπ δεν βρίσκονται εδώ εκτός της κλίκας του νομάρχη Μπόνη. [...] 

μέσα στην πόλη επίσης δρουν 15 γκεσταπίτες άλλοι ανοιχτά και άλλοι κρυφά. [...] Από αυτούς που 

έπιασαν στη Φλώρινα 5-6 κρέμασαν έξω από την πόλη ακριβώς στη γέφυρα και πριν 4 μέρες οι 
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δικοί μας χτύπησαν μια κούρσα γερμανική και σκότωσαν έναν γερμανό αξιωματικό και 2 

τραυμάτισαν»
496

.  

Τα στοιχεία που έστελνε η περιφερειακή οργάνωση της περιοχής προς το ΜΓ ανανεώνονταν όποτε 

είχαν καινούριες πληροφορίες. Έτσι λίγο καιρό αργότερα στάλθηκαν επιπλέον σημειώματα 

παρουσιάζοντας ότι: 

«η κατάσταση στην περιφέρεια μας μετά τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις μπορούμε να πούμε ότι 

είναι πολύ καλή. Στην περιφέρεια ύστερα από την πολύχρονη παραμονή των Γερμανών μικρή 

αντίδραση σήκωσε λίγο κεφάλι. Πάρθηκαν μια σειρά μέτρα. Η πόλη της Φλώρινας ύστερα από 2 

βομβαρδισμούς φοβερούς σχεδόν εκκενώθηκε. Στις 25/7/44 η γκρούπα της ΠΕ που ανάλαβε την 

εξόντωση των γκεσταπιτών της πόλης έπιασε και ξεκαθάρισε τον Ελ. Παπαθανασίου, γερόν 

γκεσταπίτη»
497

. 

Για την περιοχή του Αμυνταίου: 

«Στο Αμύνταιο παραμένει ο Παπαπέτρου σαν αρχηγός της αντίδρασης. Οι προσπάθειες του για 

οργάνωση αντίδρασης μέχρι στιγμής απέτυχαν και σε Φλώρινα και σε περιφέρεια. [...] Όσο αφορά 

την πίεση των Πούληδων (Κολάρα, κλπ) των Καϊλαρίων στα χωριά του Αμυνταίου προσωρινά 

εξουδετερώσαμε. Γερμανοί βοηθούν κομιτατζίδες και πούλιδες, πόλεμος νεύρων, πίεση για 

εξοπλισμό»
498

. 

8.1. Οι δράσεις των γερμανικών δυνάμεων 

Η συγκεκριμένη υποενότητα περιλαμβάνει 16 αναφορές στις δράσεις των γερμανικών δυνάμεων και 

στις ενέργειές τους στην πόλη και τα χωριά της Φλώρινας και του Αμυνταίου. Ακόμη εδώ 

εντάσσονται και οι αναφορές που σχετίζονται με τη γερμανική τρομοκρατία στην περιοχή. 

Σχετικά με τις δυνάμεις που είχαν στη διάθεσή τους οι Γερμανοί της περιοχής αναφέρεται ότι η ΠΕ 

Φλώρινας είχε πληροφορίες πως: 

«η συγκέντρωση μεγάλων δυνάμεων του εχθρού (5 Μεραρχίες γερμανών και Βουλγάρων και 7.000 

της αντίδρασης και από το άλλο μέρος το μεγάλο σκόρπισμα των δυνάμεων μας από την Ήπειρο (6 

Τάγματα) μέχρι την Γευγελή δυσκόλευσε την συγκέντρωση σοβαρών δυνάμεων σε ορισμένα σημεία 

του εχθρού»
499

. 

Σημείωμα που στάλθηκε από την ΠΕ Φλώρινας στο ΜΓ το Μάιο του 1944 αναφέρεται στα μέτρα 

που πήραν οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής στην πόλη της Φλώρινας: 
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«Μέσα στη Φλώρινα πήραν μία σειρά μέτρα. Κόλλησαν πινακίδες σε κάθε σπίτι που να 

αναγράφονται τα ονόματα αυτών που κατοικούν. Τα σπίτια πρέπει να έχουν τις πόρτες τους πάντα 

ανοιχτές για να μπαίνει όποια ώρα θέλει η Γκεστάπω. Κάθε μέρα η Γκεστάπω κυκλώνει τετράγωνα 

και ελέγχει τόσο τα σπίτια όσο και τους διαβάτες»
500

. 

Σε άλλη αναφορά που σχετίζεται με τις δυνάμεις που διέθεταν στην πόλη της Φλώρινας οι Γερμανοί 

τονίζεται ότι: 

«μέσα στην πόλη επίσης δρουν 15 γκεσταπίτες άλλοι ανοιχτά και άλλοι κρυφά»
501

. 

Σχετικά με το ίδιο ζήτημα ενημέρωσαν το ΜΓ από την ΠΕ Φλώρινας το Σεπτέμβριο του 1944 ότι 

έγινε προσπάθεια να συσταθούν τάγματα ασφαλείας, όμως φαίνεται ότι υπήρχε μία δυσκολία να 

επιτευχθεί κάτι τέτοιο όπως δείχνουν οι παρακάτω αναφορές. Έτσι, τον Αύγουστο του 1944 ο 

γραμματέας της ΠΕ Φλώρινας ενημέρωσε το ΜΓ ότι: 

«εδώ και 15 μέρες οι Γερμανοί κατέβαλλαν τεράστιες προσπάθειες να δημιουργήσουν στη Φλώρινα 

τάγματα ασφαλείας. Κάλεσαν τους αξιωματικούς σε σύσκεψη. Οι αξιωματικοί όμως αρνήθηκαν και 

όχι μόνο αρνήθηκαν μα στην αρχή 2-3 δικοί μας βγήκαν έξω. Αυτούς τους ακολούθησαν πολλοί 

άλλοι. Σαυτούς ίσως να επέδρασεν και το γεγονός ότι σε 10 μέρες η γκρούπα της Φλώρινας 

καθάρισε 2 πρώτου μεγέθους γκεσταπίτες αφού πρώτα τους απήγαγε απ΄ τη Φλώρινα. Αυτοί ήσαν ο 

Παπαθανασίου και ο Γούναρης. Η αντίδραση τρόμαξε. Ο γνωστός Σίσκος έφυγε στη Γερμανία. Τον 

ακολούθησαν άλλοι 2-3. Έτσι μερικοί μικροί που έμειναν ζητούν έλεος. Ζητάν να βγουν στο βουνό. 

Τους δεχόμαστε. Βγάλαμε μερικούς τέτοιους ανάμεσα στους οποίους και ένα πρώην 

ταγματασφαλίτη που απόψε πρόκειται να πάει στην Αμερική χωρίς να το πάρει μυρωδιά κανείς»
502

. 

Ακόμη, υπάρχουν αναφορές που κάνουν λόγο σχετικά με τις γερμανικές δράσεις στα χωριά της 

περιοχής. Συνήθως οι αναφορές αυτές παρουσιάζουν τις προσπάθειες των γερμανικών δυνάμεων να 

εξοπλίσουν χωριά υπέρ τους εφαρμόζοντας μέτρα τρομοκρατίας και βίαιες ενέργειες με σκοπό να 

καταφέρουν να δώσουν όπλα στους κατοίκους των χωριών, όπως φαίνεται παρακάτω: 

«Οι Γερμανοί βγαίνοντας έξω από τα χωριά άρχισαν να ομιλούν στα χωριά για εξοπλισμό. Έχουν 17 

αυτοκίνητα και κάνουν σαν παλαβοί. Άλλες φορές τρέχουν με ταχύτητα μπροστά από τα χωριά, 

σταματούν απότομα, κατεβαίνουν, τρομοκρατούν, φεύγουν. Άλλες φορές πηγαίνουν αργά-αργά, 

πιάνουν όποιον βρουν, κατεβαίνουν στα χωριά, τα κυκλώνουν, κάνουν έρευνες και τους απειλούν με 
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κάψιμο. Νύχτα μέρα δεν σταματούν. Και όλα αυτά για να πιέσουν τα χωριά να πάρουν όπλα. Οι 

χωρικοί για να γλιτώσουν απ' αυτά, για να μη καούν να πάρουν όπλα. Να η νοοτροπία τους»
503

. 

«Ως τώρα με τα όπλα που πήραν δια της βίας από τον κατακτητή υπάρχουν οι εξής δυνάμεις: 1) 800 

ένοπλοι Κιλκίς-Νιγρίτα, 2)1200 ένοπλοι Κατερίνη, 3)2000 ένοπλοι Κοζάνη. Εννοείται ότι ένα 

μεγάλο μέρος οπλίσθηκαν με τη βία. Δηλαδή έγινε το εξής: οι γερμανοί με τους ΠΑΟτζήδες μετά τις 

εκκαθαριστικές ενέργειες ζώναν χωριά και τους άρχιζαν στο ξύλο, έκοβαν αυτιά, μύτες των 

υπεύθυνων και έθεταν μπροστά στον κόσμο το δίλημμα: ή θα πάτε στο στρατόπεδο ή θα οπλισθείτε. 

Και σε ωρισμένες περιπτώσεις άρχιζαν ομαδικό ξύλο ή τους απειλούσαν να τους ανατινάξουν με 

χειροβομβίδα αν δεν καταταχθούν στα τάγματα Ασφαλείας»
504

. 

«[…] κατά τη διάρκεια όλου του περασμένου μήνα οι Γερμανοί βρισκόντουσαν σε όλα σχεδόν τα 

χωριά μας. Η τέτοια κατάσταση εμπόδιζε σε ένα βαθμό τις κινήσεις μας»
505

. 

Οι παραπάνω κινήσεις των γερμανικών δυνάμεων είχαν αντίκτυπο στις επιδιώξεις και τα σχέδια του 

ΚΚΕ και των περιφερειακών οργανώσεών του στην περιοχή της Φλώρινας όπως φαίνεται από άλλες 

αναφορές, οι οποίες εντάσσονται στην ίδια κατηγορία: 

«Τελευταία οι μεγάλες κινήσεις από  τους Γερμανούς μας εμποδίζουν να αναπτύξουμε τη δουλειά. 

Σε πολλά χωριά του κάμπου της Φλώρινας ξαμολήθηκε ο γερμανικός στρατός και απαγορεύει την 

κυκλοφορία στους πολίτες. Η κατάσταση αυτή είναι προσωρινή όπως πληροφορήθηκα. Μέχρι να 

περάσει η γερμανική μεραρχία στην Αλβανία»
506

. 

Λίγο πριν την αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων κατοχής από την περιφέρεια της Φλώρινας τα 

σημειώματα που ανταλλάσσονταν με το ΜΓ προσπαθούσαν να μεταδώσουν την κατάσταση που 

επικρατούσε στην περιοχή όπως αντιλαμβάνονταν τα όσα συνέβαιναν. Έτσι, εκείνο το διάστημα 

στάλθηκαν αρκετά σημειώματα που περιλάμβαναν αναφορές όπως φαίνεται παρακάτω. Οι 

αναφορές που ακολουθούν αντιστοιχούν σε σημειώματα που στάλθηκαν το Σεπτέμβριο του 1944. 

«από όσα στοιχεία έχουμε στα χέρια μας βγάζουμε το συμπέρασμα ότι αν πρόκειται να παραδοθούν 

οι Γερμανοί τότε θα παραδοθούν στους Άγγλους»
507

. 

«οι Γερμανοί κλείστηκαν στους σταθμούς»
508

. 
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«Τα κτυπήματα κατά των Γερμανών και Βουλγάρων συνεχίσθηκαν […] Το τελευταίο δεκαήμερο 

ύστερα από την απελευθέρωση της Καστοριάς, Χρούπιστας, Σιάτιστας, Νάουσας, Αριδαίας, 

Νιγρίτας, Χαλκιδικής άρχισε το ξεκαθάρισμα της υπαίθρου της Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής 

Μακεδονίας από τις Γερμανικές φρουρές και τα Τάγματα Ασφαλείας. Κτυπήματα σοβαρά δόθηκαν 

σε Γερμανούς και Ταγματασφαλίτες τόσο στην κεντρική όσο και στη δυτική Μακεδονία. Οι 

κομιτατζήδες της Δυτικής Μακεδονίας παραδόθηκαν όλοι με τον οπλισμό τους (1500 όπλα) εκτός 

ελαχίστων που κλείστηκαν με τους Γερμανούς στο Αμύνταιο. [...] Στη Δυτική Μακεδονία 

κτυπήθηκαν οι Παοτζήδες σε τρία σημεία. Εδώ όπως σας είχαμε γράψει είχαν επέμβει οι Εγγλέζοι 

και άφησαν στους αρχηγούς τους να υπονοηθεί ότι θα μπορούσαν αν κρατήσουν τον οπλισμό τους. 

Τα στελέχη μας της 9ης Μεραρχίας παρασύρθηκαν από παρατεταμένες συζητήσεις που δεν είχαν 

άλλο σκοπό παρά να τρενάρουν το κτύπημα Γερμανών-Εθνοπροδοτών. Με την επέμβασή μας όμως 

δε δόθηκε συνέχεια και με την προσωπική διαχείριση των διαπραγματεύσεων άρχισαν τα 

κτυπήματα»
509

. 

«4-5 Γερμανοί αυτομόλησαν και παρουσιάσθηκαν στο Σύνταγμα. Οι προκηρύξεις πετιούνται μέσα 

στα γερμανικά πολυβολία όπου αυτοί βρίσκονται ταμπουρωμένοι»
510

. 

8.2. Τα αντίποινα 

Τα αντίποινα των γερμανικών δυνάμεων κατοχής παρουσιάζονται σε ξεχωριστή υποκατηγορία. Οι 

αναφορές σε αυτά αντιστοιχούν στο Μάιο και το Σεπτέμβριο του 1944, ενώ υπάρχουν δύο αναφορές 

στις οποίες δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. 

Ο αριθμός των αναφορών αυτών συνολικά είναι 8. Φυσικά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική 

κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή όσο αφορά την επιβολή των γερμανικών αντιποίνων. Το 

αρχειακό υλικό αφορά μία συγκεκριμένη περίοδο και τα σημειώματα που βρίσκονται στη διάθεσή 

μας δεν αποτελούν το σύνολο του υλικού που στάλθηκε εκείνη την περίοδο, όπως έχει 

προαναφερθεί. 

Η πρώτη αναφορά που σχετίζεται με το θέμα των αντιποίνων παρουσιάζει ότι: 

«Μάθε ότι αυτοί που πιάστηκαν στο Βογατσικό από τους Γερμανούς είναι σύντροφοί μας μαζί και 

ένα εαμικό τμηματικό στέλεχος τους σκότωσαν όλους»
511

. 

Στο ίδιο σημείωμα γίνεται αναφορά στα γεγονότα της Κλεισούρας όπου τον Απρίλιο του 1944 είχε 

πραγματοποιηθεί σφαγή σχεδόν όλου του πληθυσμού της περιοχής από τις γερμανικές δυνάμεις σε 

απάντηση της δολοφονίας τριών γερμανών στρατιωτών. Τα γεγονότα αυτά είχαν γίνει γνωστά στην 

ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το σημείωμα που στέλνεται στο ΜΓ:  
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«Τα γεγονότα της Κλεισούρας τσάκισαν για μια στιγμή το ηθικό των χωριών. Τρομοκρατήθηκαν. 

Την τρομοκρατία αυτή ήρθε να εκμεταλλευτεί η αντίδραση λέγοντας πως και εμείς έτσι θα πάθουμε 

από τους Γερμανούς»
512

. 

Το Σεπτέμβριο του 1944 οι γερμανικές δυνάμεις είχαν λάβει γνώση για τις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες τα χωριά που οπλίζονταν με τη βία από τις βουλγαρικές ομάδες παρέδιδαν συχνά τον 

οπλισμό στα τμήματα του ΕΛΑΣ και για αυτό άρχισαν να παίρνουν τα μέτρα τους: 

«Ο Θόδωρος έστειλε επιτροπή από τη Μπάνιτσα. Συζήτησαν και συμφώνησαν να παραδώσουν τα 

όπλα. Οι Γερμανοί όμως το μυρίστηκαν. Κατεβαίνουν στο Ξινό, πιάνουν 2 βούλγαρους 

αξιωματικούς τους αφοπλίζουν καθώς επίσης αφοπλίζουν και όλο το χωριό. Καμμιά 70 κρυψανε τα 

όπλα τους για να τα παραδώσουνε σε εμάς. Η αφοπλιστική αυτή κίνηση έγινε σε όλα τα 

εξοπλισμένα χωριά της περιφέρειας Φλώρινας. Έτσι σήμερα στην περιφέρειά μας όλα τα χωριά 

έχουν αφοπλιστεί. Δεν υπάρχει χωριό εξοπλισμένο. [...] με τη μορφή της γκρούπας δρουν στον 

κάμπο της Φλώρινας πάνω από 150 άντρες. Όλοι οι δρόμοι ελέγχονται. Χτες πιάσαν δύο 

Σαλονικιούς. Φαίνονταν ύποπτα πρόσωπα. [...] από το χωριό Σκοπιά πήρε η γκρούπα μια γυναίκα 

Σλαβομακεδόνισσα και 2 Έλληνες. Είναι γνωστοί συνεργάτες της γκεστάπο. Όλο το χωριό 

ικανοποιήθηκε και τα υπεύθυνα όργανα καταγγέλουν εγγράφως και ζητούν την εκτέλεσή τους. [...] 

οι γκρούπες με τον εφεδρικό μας κυριαρχούν στον κάμπο Φλώρινας-Αμυνταίου»
513

. 

8.3. Σχέσεις και συνεργασίες των Γερμανών 

Οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των γερμανικών δυνάμεων κατοχής με άλλες δυνάμεις ή 

οργανώσεις παρουσιάζεται ως θέμα σημειωμάτων και επιστολών ή τηλεγραφημάτων που 

εντοπίστηκαν στο μελετώμενο υλικό. Η ΠΕ Φλώρινας κάνει αναφορά για συνεργασία των 

γερμανικών δυνάμεων με τη χωροφυλακή, με τις βουλγαρικές δυνάμεις, με άλλες ομάδες όπως η 

ομάδα του Πούλου, του Κάλτσεφ, κ.α, όπως θα αναφερθεί αναλυτικότερα παρακάτω. 

Σε συγκεκριμένες αναφορές, που είναι 15, γίνεται λόγος για τις σχέσεις που είχαν αναπτύξει οι 

γερμανικές δυνάμεις με άλλες ομάδες στην περιοχή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν τα 

μέλη της ΠΕ Φλώρινας για να ενημερώνουν το ΜΓ: 

«Γερμανοί βοηθούν κομιτατζίδες και πούλιδες, πόλεμος νεύρων, πίεση για εξοπλισμό. […] 

Μεγάλη τρομοκρατία εξαπόλυσαν οι Γερμανοί. Από αυτούς που έπιασαν στη Φλώρινα 5-6 

κρέμασαν έξω από την πόλη ακριβώς στη γέφυρα […]»
514

.  

Υπάρχει αναφορά σε τηλεγράφημα που στάλθηκε τον Αύγουστο του 1944 όπου, σύμφωνα με 

τον γράφοντα: «Εκτυπήσαμεν συνελάβομεν εδεσμεύσαμεν περιουσίας κομιτατζίδων Κάλτσεφ 

                                                           
512

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.231, σημείωμα, Θάνος προς Αλέκο, 8/9/1944 
513

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.230, σημείωμα, Θάνος προς Τάσσιο, 6/9/1944 
514

 Αρχείο ΚΚΕ, Κ:415, φ:23.8.224, σημείωμα, Θάνος προς Θεόφιλο, 5/6/1944 



160 Θεματικές κατηγορίες 
 

συνεργαζομένων ενόπλως μετά των γερμανών στοπ […] Έφυγαν όχι τότε αλλά τελευταίον 

δεκαπενθήμερον ορισμένες οικογένειες από περιοχήν Εδέσσης κατόπιν μέτρων που ελάβομεν 

κατά κομιτατζήδων εξοπλισθέντων από Κάλτσεφ και ευρισκομένων εις Έδεσσαν υπό 

προστασίαν γερμανών στοπ»
515

.  

Σε άλλο σημείωμα αναφέρεται ο όρος «αντίδραση», υποδηλώνοντας όσους δρούσαν σε 

αντίθεση με το έργο της ΠΕ Φλώρινας και των άλλων περιφερειακών οργανώσεων του ΚΕΚ. Σε 

αυτό  παρουσιάζεται η εικόνα που είχαν οι περιφερειακές οργανώσεις του ΚΚΕ σχετικά με τις 

δράσεις της «αντίδρασης» στις περιοχές τους. Οι δράσεις αυτές σημειώνεται ότι γίνονταν υπό 

την ανοχή και αλλού και με τη συνεργασία των δυνάμεων κατοχής:  

«Αντίδραση. Σε προηγούμενα γράμματά μας σας δώσαμε μίαν εικόνα για την δουλειά της 

αντίδρασης. Η αντίδραση στην εξέλιξή της πήρε τη μορφή της ανοιχτής συνεργασίας με τον 

κατακτητή, αντίθετα με τον ΕΔΕΣ που καμούφλαρε την συνεργασία του με τον κατακτητή. 1) 

Οι ΠΑΟτζήδες κατέβηκαν στην Νιγρίτα και ορκίστηκαν μπροστά στις γερμανικές στρατιωτικές 

αρχές και πήραν μαζί με τους γερμανούς και βούλγαρους μέρος της στρατιωτικής επιχείρησης 

κατά του ΕΛΑΣ. 2) Οι ΠΑΟτζήδες Κατερίνης συμπολεμούν μαζί με τους Γερμανούς και 

ορκίστηκαν εν ονόματι του Χίτλερ. 3) Οι ΠΑΟτζήδες Κοζάνης μετονομάσθηκαν σε ΕΣΟ 

(Εθνοσοσιαλιστική Οργάνωση) και συμπολεμούν με τους κατακτητές. Συνέπεια της εξέλιξης 

αυτής της αντίδρασης ήταν να οπλισθεί ανοιχτά από τον κατακτητή. Ως τώρα με τα όπλα που 

πήραν δια της βίας από τον κατακτητή υπάρχουν οι εξής δυνάμεις: 1) 800 ένοπλοι Κιλκίς-

Νιγρίτα, 2)1200 ένοπλοι Κατερίνη, 3)2000 ένοπλοι Κοζάνη. Εννοείται ότι ένα μεγάλο μέρος 

οπλίσθηκαν με τη βία. Δηλαδή έγινε το εξής: οι γερμανοί με τους ΠΑΟτζήδες μετά τις 

εκκαθαριστικές ενέργειες ζώναν χωριά και τους άρχιζαν στο ξύλο, έκοβαν αυτιά, μύτες των 

υπεύθυνων και έθεταν μπροστά στον κόσμο το δίλημμα: ή θα πάτε στο στρατόπεδο ή θα 

οπλισθείτε. Και σε ωρισμένες περιπτώσεις άρχιζαν ομαδικό ξύλο ή τους απειλούσαν να τους 

ανατινάξουν με χειροβομβίδα αν δεν καταταχθούν στα τάγματα Ασφαλείας»
516

.  

Σε άλλο σημείο φαίνεται ότι όπου δρούσε η «αντίδραση» εμφανίζονταν και κάποιος ρόλος που 

έπαιζαν οι γερμανικές δυνάμεις ή γενικότερα κάποια ανάμειξή τους:  

«προσπάθησαν να εξοπλίσουν τα χωριά. […] Με τέτοια μέσα κατόρθωσαν να εξοπλίσουν Αετό 

και Ξινό. Στο Ξινό, όπου πήγε ο ίδιος ο Κάλτσεφ, απείλησε, ότι θα κάψει όλο το χωριό […] Οι 

κομιτατζίδες γυρνούσαν στα σπίτια και σε κάθε σπίτι άφηναν 1 ή 2 ή 3 όπλα, έτσι εξοπλίζουν 

όλο το χωριό. Πήγαν στη Μπάνιτσα για να κάνουν το ίδιο […] Πήγαν με τανκς. Κάψανε το 
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σπίτι του Θόδωρου. Στη Ροδώνα πιάσαν 5. Στο Βαλτόνερο πιάσανε 1 και τον δήρανε. Στη 

Νεβέσκα πιάσαν 1 και τον κρέμασαν στο Ξινό. Στην Αγία Παρασκευή πιάσανε τρεις. Στην Άνω 

Κλίσταινα σκότωσαν 2, κάψανε δε και σπίτια ανταρτών. Στην Κάτω Κλίσταινα πιάσανε 5, στην 

Καλινίκη πιάσανε 16 (όλοι ανοργάνωτοι). Το κακό άναψε στη Φλώρινα όπου σκοτώσανε 20 

στις 24 του μηνός. Κομιτατζίδες διατρέχουν όλο τον κάμπο. Μπροστά σ' αυτή την κατάσταση 

εμείς κινητοποιήσαμε πολλές επιτροπές τόσο στις Ελληνικές όσο και στις Γερμανικές αρχές. 

Επιτροπή στη Φλώρινα με επικεφαλής τον Δεσπότη διαμαρτυρήθηκαν στους Γερμανούς για τον 

σκοτωμό των 20 Φλωρινιωτών και άλλων χωρικών. Ζήτησαν την κατάπαυση της 

τρομοκρατίας»
517

.  

Για τη σχέση που είχε αναπτυχθεί μεταξύ των Ταγμάτων Ασφαλείας και της οργάνωσης ΠΑΟ 

γίνεται επίσης αναφορά στο ίδιο σημείωμα:  

«η συγκέντρωση μεγάλων δυνάμεων του εχθρού (5 Μεραρχίες γερμανών και Βουλγάρων και 

7.000 της αντίδρασης και από το άλλο μέρος το μεγάλο σκόρπισμα των δυνάμεων μας από την 

Ήπειρο (6 Τάγματα) μέχρι την Γευγελή δυσκόλευσε την συγκέντρωση σοβαρών δυνάμεων σε 

ορισμένα σημεία του εχθρού»
518

.  

«Όσο αφορά την πίεση των Πούληδων (Κολάρα, κλπ) των Καϊλαρίων στα χωριά του Αμυνταίου 

προσωρινά εξουδετερώσαμε. Γερμανοί βοηθούν κομιτατζίδες και πούλιδες, πόλεμος νεύρων, 

πίεση για εξοπλισμό»
519

.  

Κάποιες αναφορές παρουσιάζουν και άλλες συνεργασίες με τις γερμανικές δυνάμεις, όπως τη 

συνεργασία με τη χωροφυλακή. Το σώμα της χωροφυλακής είχε φανατιστεί εναντίον των 

οργανώσεων του ΚΚΕ και συνέχιζε τις βίαιες δράσεις στην περιφέρεια ακόμα και μετά την 

αποχώρηση των Γερμανών:  

«Θεωρώ αναγκαίο να σου ανακοινώσω ότι Έλληνες χωροφύλακες με τους διοικητές των 

προετοιμάζουν πολλά να μας κάνουν μόλις οι Γερμανοί αποχωρήσουν. Έχετέ το υπόψιν σας 

αυτό»
520

. (9/10/1944)  

Στα μεμονωμένα άτομα που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς στην πόλη και τα χωριά της 

Φλώρινας εστιάζονται ορισμένες αναφορές που καταγράφηκαν.  

Το Σεπτέμβριο του 1944 στάλθηκε σημείωμα προς το ΜΓ όπου αναφέρονται οι δράσεις της 

«γκρούπας της Φλώρινας» εναντίον κάποιων συνεργατών των Γερμανών:   
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«σε 10 μέρες η γκρούπα της Φλώρινας καθάρισε 2 πρώτου μεγέθους γκεσταπίτες αφού πρώτα 

τους απήγαγε απ΄ τη Φλώρινα. Αυτοί ήσαν ο Παπαθανασίου και ο Γούναρης. Η αντίδραση 

τρόμαξε. Ο γνωστός Σ. έφυγε στη Γερμανία. Τον ακολούθησαν άλλοι 2-3. Έτσι μερικοί μικροί 

που έμειναν ζητούν έλεος. Ζητάν να βγουν στο βουνό. Τους δεχόμαστε. Βγάλαμε μερικούς 

τέτοιους ανάμεσα στους οποίους και ένα πρώην ταγματασφαλίτη που απόψε πρόκειται να πάει 

στην Αμερική χωρίς να το πάρει μυρωδιά κανείς. [...] Είμαι της γνώμης αυτοί οι γκεσταπόφιλοι 

που μας ζητάν έλεος και που πρόκειται να τους φέρουμε πάνω να τους μεταχειρισθούμε ως εξής: 

άλλους μεν, τους μικρότερους, να τους κρατήσουμε, άλλους δε τους μεγαλύτερους και 

επικίνδυνους να τους ξεκάνουμε χωρίς να γίνει αυτό γνωστό. Με μια λέξη μπορούμε να πούμε 

πως σήμερα στη Φλώρινα δεν έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα γιατί η αντίδραση πάει να 

εξαφανιστεί. Παρακολουθούμε όμως άγρυπνα»
521

.  

Σε επόμενο σημείωμα του ίδιου μήνα γίνεται μία αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα όσο αφορά 

σε όσους συνεργάστηκαν με τις κατοχικές δυνάμεις και τον τρόπο που αντιδρούν ενόψει της 

αποχώρησης των Γερμανών:  

«πολλοί που θεωρούνται γερμανόφιλοι στην πόλη μας ζητούν συγχωροχάρτια. Τους 

σμπαραλιάσαμε. Πιάσαμε με τη γκρούπα άλλον ένα μέσα στη Φλώρινα, τον εκτελέσαμε και 

τώρα ζητούν έλεος. Μερικοί τέτοιοι μικροί που τους έχουμε τώρα στα χέρια μας ανάλογα θα 

τους φερθούμε»
522

.  

«από το χωριό Σκοπιά πήρε η γκρούπα μια γυναίκα Σλαβομακεδόνισσα και 2 Έλληνες. Είναι 

γνωστοί συνεργάτες της γκεστάπο. Όλο το χωριό ικανοποιήθηκε και τα υπεύθυνα όργανα 

καταγγέλουν εγγράφως και ζητούν την εκτέλεσή τους. Ο υποδιοικητής όμως νέος και έχοντας 

υπόψην την διαταγή προισταμένων αρχών μου έστειλε ένα γράμμα απο το οποίο φαίνεται πως 

φοβάται να φανεί ριζικός. Όχι μόνο αυτό μα μου γράφει και τις τελευταίες αυτές μέρες πρέπει 

να είμαστε μεγαλόψυχοι γιατί αλλιώς θα εκτεθούμε και προσωπικά και κομματικά. Με την 

άποψη του αυτή συμφωνεί και ο Σπύρος. Για να μην τα πουλογώ πρέπει να πούμε στο Δάφνη να 

τους κάνει έμμεσα σύσταση για να είμαστε εντάξει αυτές τις μέρες. Άλλωστε δεν πάμε στα 

κουτουρού»
523

. 

8.4. Αντιστασιακές δράσεις εναντίον των γερμανικών δυνάμεων 

Σε υποκατηγορία που εντάσσεται στην ίδια κατηγορία ομαδοποιούνται και οι 30 αναφορές που 

σχετίζονται με τις δράσεις της ΠΕ Φλώρινας εναντίον των γερμανικών δυνάμεων κατοχής 

σύμφωνα με όσα έστελναν στα σημειώματά τους. Ορισμένα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα 

τέτοιων αναφορών παρατίθενται πιο κάτω. 
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Μέλη της ΠΕ Φλώρινας φαίνεται να ανέπτυξαν αντιστασιακή δράση σκοτώνοντας γερμανούς 

αξιωματικούς:  

«Πριν 4 μέρες οι δικοί μας χτύπησαν μια κούρσα γερμανική και σκότωσαν έναν γερμανό 

αξιωματικό και 2 τραυμάτισαν. […] σκεφτόμαστε να κατέβουμε στον κάμπο γιατί εδώ θα 

έρθουν οι "φίλοι" μας. Πως θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό στην περιοχή μας;»
524

.   

«[...] Τον περασμένο μήνα βγάλαμε πολλούς Ρώσους στο βουνό που βρισκόντουσαν στην 

υπηρεσία των Γερμανών»
525

 .  

«Για το ζήτημα του οπλισμού που θέλουν να οπλίσουν οι Γερμανοί με τα γεγονότα που γίνονται 

με τη διαφωτιστική δουλειά απαντούνε αρνητικά όλοι οι χωρικοί. Μόνο ένας ήταν ο πρόεδρος 

της Αχλάδας που ζήτησε να οπλίσει το χωριό. Και αυτός τώρα μιλάει περί οπλισμού»
526

 .  

«Ήρθαμε σε επαφή τόσο με τους Γερμανούς του Αμυνταίου όσο και με τους Γερμανούς της 

Φλώρινας. Ρίξαμε προκηρύξεις, κρεμάσαμε πινακίδες. Μας έδωσαν Άγγλοι εφημερίδες στη 

γερμανική. Τις κυκλοφορήσαμε. Οι Γερμανοί του Αμυνταίου άρχισαν να δείχνουν τάσεις 

παράδοσης στους Άγγλους, ενώ οι της Φλώρινας φαίνονται αδιάλλακτοι» .
527

  

«τελευταία παρουσιάζονται σποραδικές αυτομολήσεις γερμανών. Έχομε την γνώμη να 

σταματήσουμε τις εκτελέσεις και να ενισχύσουμε τη βάση για αυτομόληση»
528

.  

«Από τα ανακοινωθέντα που σας στείλαμε οι Γερμανοί είχαν μέσα σε ένα μήνα περί τους 650 

νεκρούς εκτός της ΙΙ ης Μεραρχίας δηλαδή περίπου 1000 νεκροί εκτός των τραυματιών 

λαφύρων και των ζημιών που τους προκαλέσαμε. Η δράση αυτή δεν φαίνεται στο Πρακτορείο 

Ελεύθερης Ελλάδας»
529

.  

«Ενεργότατο μέρος παίρνουν όλες οι οργανώσεις και ο λαός στο σμπαράλιασμα των 

συγκοινωνιών του εχθρού στη σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα-Κατερίνη-Θεσσαλονίκη-

Γευγελή, Θεσσαλονίκη-Βέροια-Έδεσσα-Φλώρινα, που βρίσκονται σε τέλειο ξεχαρβάλωμα. Το 

ίδιο γίνεται και με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Στην περιοχή της Φλώρινας οι Γερμανοί όλη 

την ημέρα επισκευάζουν τις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες και τις τηλεφωνικές γραμμές που τη 
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νύκτα καταστρέφουν και ξεχαρβαλώνουν ο ΕΛΑΣ, οι οργανώσεις με ενεργότατη συμμετοχή του 

λαού»
530

.  

«Τα τμήματά μας μπήκαν επανειλημμένα σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Μακεδονίας (Φλώρινα, 

Έδεσσα, Γιαννιτσά, Γουμένιτσα, Νάουσα, Βέροια, Κατερίνη, Νιγρίτα, κλπ) εξόντωσαν ή 

κτύπησαν αποφασιστικά τις φρουρές των Γερμανών και Ταγματασφαλιτών και τους σκόρπισαν 

τον τρόμο, έδωσαν σφοδρές μάχες και οδομαχίες που κράτησαν πολλές ώρες (Φλώρινα- 

Γιαννιτσά) Επίσης είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες που 

κτυπήθηκαν οι συγκοινωνίες του εχθρού»
531

.  

Στις αντιστασιακές δράσεις εντάσσονται και οι προκηρύξεις που συνέτασσαν και έστελναν 

στους Γερμανούς μέλη της ΠΕ Φλώρινας:  

«Ρίξαμε προκηρύξεις στους γερμανούς»
532

. (10/9/1944)  

«Χθες έγινε σύσκεψη 19 αξιωματικών και 12 υπαξιωματικών. Η σύσκεψη είχε σαν σκοπό τη 

συζήτηση πάνω στις προτάσεις μας. Μέχρι της στιγμής δεν πήραμε συγκεκριμένες ειδήσεις. Οι 

προκηρύξεις πετιούνται μέσα στα γερμανικά πολυβολία όπου αυτοί βρίσκονται 

ταμπουρωμένοι»
533

. (25/9/1944)  

«τρεις φορές ρίξαμε προκηρύξεις γερμανιστί στους Γερμανούς της Φλώρινας»
534

. 

«Ό, τι υλικό μας στείλατε για τους Γερμανούς και άλλο που βγάλαμε εμείς το ρίξαμε»
535

.  

«Διαλυτική δουλειά έγινε μέσα στους Γερμανούς, Ιταλούς, Πολωνούς κλπ. Συνεχίσθηκε 

καθημερινή έκδοση προκηρύξεων στην Γερμανική και Ιταλική και πραγματοποιήθηκε σύνδεσις 

οργανώσεων και γερμανικών φυλακίων σχεδόν σε όλες τις περιφέρειές μας. Με τον τρόπο αυτό 

κατορθώσαμε να τραβήξουμε πολλούς Γερμανούς και Ιταλούς. Παρόμοια σύνδεση 

εξασφαλίσαμε και με τη φρουρά Αμυνταίου και Φλώρινας. Μέχρι σήμερα όμως παρόλη τη 

δουλειά που έγινε δεν κατορθώσαμε να αποσπάσουμε μεγαλύτερες ομάδες»
536

. 
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9. Οι Βούλγαροι 

Η κατηγορία «Οι Βούλγαροι» περιλαμβάνει 37 αναφορές. Μέσα στις αναφορές παρουσιάζεται 

κυρίως ο «εξοπλισμός χωριών» από τις βουλγαρικές δυνάμεις, η βουλγαρική προπαγάνδα, η δράση 

του Κάλτσεφ στην περιοχή  και η βία που ασκούσαν οι βουλγάρικες δυνάμεις. Οι όροι που 

συναντώνται κυρίως σχετικά με αυτή την κατηγορία είναι «οι κομιτατζήδες», η «αντίδραση», οι 

«Βούλγαροι», ο «εξοπλισμός των χωριών», ο «Κάλτσεφ». 

Η πρώτη αναφορά εντοπίστηκε σε σημείωμα που στάλθηκε στο ΜΓ στις 6/1/1944 όπου αναφέρεται 

ότι «στα χωριά των σλαβομακεδόνων οι κομιτατζήδες κάνουν προσπάθειες να φανούν δήθεν 

ουδέτεροι»
537

. 

Οι αναφορές που σχετίζονται με τον εξοπλισμό των χωριών παρουσιάζουν την ύπαρξη κάποιων 

χωριών που αναφέρουν ως «κομιτατζήδικα χωριά», χωριά που είχαν εξοπλιστεί από τις βουλγαρικές 

δυνάμεις και παρουσίαζαν έντονη δράση στην προσπάθεια εξοπλισμού και άλλων χωριών, ενώ 

ταυτόχρονα λειτουργούσαν και ως ορμητήρια των βουλγάρικων ομάδων που στόχευαν στον 

εξοπλισμό άλλων χωριών.  

Κάτι τέτοιο παρουσιάζεται και σε σημείωμα που στάλθηκε τον Μάιο του 1944. Αρχικά, ο γράφων 

αναφερόμενος στην «αντίδραση» υπογραμμίζει ότι χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να εξοπλίσει τα 

χωριά των σλαβόφωνων της περιοχής. Τις προσπάθειες αυτές ανέχονται οι κατοχικές αρχές και η 

κατοχική κυβέρνηση, όπως φαίνεται από το σημείωμα. Επίσης, προκύπτει ότι οι «κομιτατζήδες» 

δρούσαν ως ομάδες χρησιμοποιώντας κάποια χωριά ως ορμητήρια, όπως αναφέρθηκε η Βασιλειάδα. 

Από την άλλη πλευρά για να πετύχουν το σκοπό τους ασκούσαν έντονη βία. Σύμφωνα με την άποψη 

του συντάκτη του σημειώματος ανασταλτικό παράγοντα στον εξοπλισμό αποτελεί η δράση της ΠΕ 

Φλώρινας που είχε δημιουργήσει κομματικές βάσεις σε πολλά χωριά και τα είχε πείσει με τις θέσεις 

του ΚΚΕ. Ο φόβος και η ανησυχία του γράφοντα είναι έκδηλα μέσα από τα ερωτήματα που θέτει 

στο τέλος του αποσπάσματος. 

«η αντίδραση έριξε και ρίχνει συνέχεια όχι μόνο ό, τι διαθέτει στην περιφέρειά μας και ό, τι μπορεί 

να φέρει απ' έξω για να πετύχει αυτό που σκοπεύει. Και τι σκοπεύει το ξέρεις και συ. Σκοπεύει να 

εξοπλίσει όλα τα Σλαβομακεδονικά χωριά δηλαδή όλην την περιφέρεια της Φλώρινας και 

Αμυνταίου. Εκείνο που διευκολύνει την αντίδραση είναι ότι όλα τα χωριά βρίσκονται σχεδόν απάνω 

στους δημόσιους δρόμους. Τι κάνη. Κάθε μέρα στη Φλώρινα πηγαινοέρχονται αντιδραστικοί: 

Κομιτατζίδες, Κάλτσεφ, Εκατζίδες (sic), Πουλικοί (sic), Τουρουντζίδες (sic), Μπαλίστες (sic), της 

ΕΣΟ, των ταγμάτων ασφαλείας και ότι άλο (sic!) θέλεις. Προχθές στη Φλώρινα ήρθε ο Παπαπέτρου 

συντ/χης για να σκεφθεί με τον νομάρχη για τον εξοπλισμό όλων των χωριών, τόσο των 

σλαβομακεδονικών όσο και των ελληνικών. Ο συν/χης τράβηξε για τη Σαλονίκη μαζί με έναν 
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Βούλγαρο αξιωματικό. [..]μπορεί να βγει το συμπέρασμα ότι διατρέχουμε μεγάλο κίνδυνο αν δεν 

χτυπήσουμε τα κομιτατζίδικα χωριά. Μα ο μεγαλύτερος κίνδυνος από τον οποίο φοβόμαστε είναι τα 

κομιτατζίδικα χωριά της περιφέρειας Καστοριάς και μάλιστα η Βασιλειάδα. Τελευταία 

αποθρασύνθηκαν 150-200 κομιτατζίδες απο τη Βασιλειάδα άρχισαν να κινούνται επικίνδυνα. 

Προχθές πήγαν σε ένα χωριό της περιφέρειάς μας λεγόμενο Ασπρόγεια, το κύκλωσαν και το πίεσαν 

να πάρει όπλα. Οι κάτοικοι αρνήθηκαν. Βέβαια σ' αυτό το χωριό είχαμε κομματική βάση γερή. 

Σκότωσαν ένα και έφυγαν αφού τους φοβέρισαν. Σκέπτονται την ίδια δουλειά να κάνουν και σε 

άλλα χωριά. Δηλαδή θα προσπαθήσουν πιέζοντας τα χωριά να τα εξοπλίσουν. Άμα πετύχουν τις 

προσπάθειες αυτές αλίμονό μας. [...] Προχθές έφυγε από την Περικοπάνα ένας κομιτατζής, ο πρώην 

υπεύθυνος του ΣΝΟΦ και ήρθε μαζί μας. Μίλησα μαζί του και μου είπε πως οι κομιτατζίδες 

σκέπτονται να εξοπλίσουν με τη βία τα γειτονικά χωριά. Μέσα σ' όλα τα γειτονικά χωριά έχουμε 

βάσεις, και βάσεις μπορεί να πει κανένας γερές. Μα θα μπορέσουν να αντιδράσουν στην πίεση των 

κομιτατζίδων;»
538

. (11/5/1944) 

Από την άλλη πλευρά η ΠΕ Φλώρινας υπογραμμίζει ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση προσπαθεί 

να αντιδράσει με προκηρύξεις, συγκεντρώσεις και συζητήσεις
539

.  

Τον Ιούνιο του 1944 στάλθηκε σημείωμα στο ΜΓ στην προσπάθεια της ΠΕ Φλώρινας να 

περιγράψει την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή σχετικά με το ζήτημα του οπλισμού των 

χωριών. Περιγράφεται η κατάσταση τόσο στο Αμύνταιο όσο και στη Φλώρινα. Η ΠΕ Φλώρινας 

φαίνεται να ανησυχεί για τους σλαβόφωνους κατοίκους των χωριών που είναι ο πιο συνηθισμένος 

στόχος των βουλγάρικων ομάδων. Επίσης, αναφέρεται ότι οι γερμανικές αρχές βοηθούν τις κινήσεις 

αυτές. Πιο αναλυτικά, στο σημείωμα παρουσιάζεται η κατάσταση ως εξής: 

«Στο Αμύνταιο παραμένει ο Παπαπέτρου σαν αρχηγός της αντίδρασης. Οι προσπάθειες του για 

οργάνωση αντίδρασης μέχρι στιγμής απέτυχαν και σε Φλώρινα και σε περιφέρεια. Μόνο μέσα στο 

Αμύνταιο, έμασαν 270 υπογραφές. Τα γεγονότα όμως στην Καστοριά τους τράνταξαν και άλλαξαν 

αμέσως γνώμη και αποφάσισαν να μην πάρουν όπλα. Όμως ο κίνδυνος στην περιφέρεια Φλώρινας 

είναι ο εξοπλισμός των μακεδονίτικων χωριών. Τ α 3/4 των κατοίκων είναι σλαβομακεδόνες. Αν 

εξοπλιστούν μεγάλα χωριά σαν το Ξινό Νερό, Μπάνιτσα και Πάτελι, όλη η περιφέρεια θα 

εξοπλιστεί. Τα χωριά αυτά πιέζονται να εξοπλιστούν από τα κομιτατζίδικα χωριά της Καστοριάς. Οι 

κομιτατζίδες της Καστοριάς πιέζουν πολύ τα χωριά αυτά, εμείς αντιδρούμε. [...] Όσο αφορά την 

πίεση των Πούληδων (Κολάρα, κλπ) των Καϊλαρίων στα χωριά του Αμυνταίου προσωρινά 

εξουδετερώσαμε. Γερμανοί βοηθούν κομιτατζίδες και πούλιδες, πόλεμος νεύρων, πίεση για 

εξοπλισμό»
540

. 
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Σύμφωνα με το περιεχόμενο των αναφορών που μελετήθηκαν προκύπτει ότι στις περιπτώσεις στις 

οποίες αναφέρονται ο εξοπλισμός των χωριών γίνεται με τη βία, ενώ αναφέρεται μόνο μία 

περίπτωση, αυτή της Αχλάδας, όπου ο ίδιος ο πρόεδρος του χωριού ζήτησε να εξοπλιστεί: 

«Για το ζήτημα του οπλισμού που θέλουν να οπλίσουν οι Γερμανοί με τα γεγονότα που γίνονται με 

τη διαφωτιστική δουλειά απαντούνε αρνητικά όλοι οι χωρικοί. Μόνο ένας ήταν ο πρόεδρος της 

Αχλάδας που ζήτησε να οπλίσει το χωριό. Και αυτός τώρα μιλάει περί οπλισμού»
541

. 

Λίγο αργότερα η κατάσταση άλλαξε και ορισμένα χωριά τελικά οπλίστηκαν υπέρ των βουλγάρικων 

δυνάμεων: 

«προσπάθησαν να εξοπλίσουν τα χωριά. […] Με τέτοια μέσα κατόρθωσαν να εξοπλίσουν Αετό και 

Ξινό. Στο Ξινό, όπου πήγε ο ίδιος ο Κάλτσεφ, απείλησε, ότι θα κάψει όλο το χωριό, ότι έφερνε 

συρματοπλέγματα για να κυκλώσει όλο το χωριό και να το μεταβάλει σε στρατόπεδο. Πέτυχε να 

παραδώσει πολλά όπλα. Περί τους 80 Ξινονερίτες έφυγαν και παραμένουν έξω. Οι κομιτατζίδες 

γυρνούσαν στα σπίτια και σε κάθε σπίτι άφηναν 1 ή 2 ή 3 όπλα, έτσι εξοπλίζουν όλο το χωριό. 

Πήγαν στη Μπάνιτσα για να κάνουν το ίδιο μα όλοι οι Μπανιτσιώτες βγήκαν στα βουνά. Πήγαν με 

τανκς. Κάψανε το σπίτι του Θόδωρου. Στη Ροδώνα πιάσαν 5. Στο Βαλτόνερο πιάσανε 1 και τον 

δήρανε. Στη Νεβέσκα πιάσαν 1 και τον κρέμασανσ το Ξινό. Στην Αγία Παρασκευή πιάσανε τρεις. 

Στην Άνω Κλίσταινα σκότωσαν 2, κάψανε δε και σπίτια ανταρτών. Στην Κάτω Κλίσταινα πιάσανε 

5, στην Καλινίκη πιάσανε 16 (όλοι ανοργάνωτοι). Το κακό άναψε στη Φλώρινα όπου σκοτώσανε 20 

στις 24 του μηνός. Κομιτατζίδες διατρλεχουν όλο τον κάμπο. Μπροστά σ' αυτή την κατάσταση εμείς 

κινητοποιήσαμε πολλές επιτροπές τόσο στις Ελληνικές όσο και στις Γερμανικές αρχές. Επιτροπή 

στη Φλώρινα με επικεφαλής τον Δεσπότη διαμαρτυρήθηκαν στους Γερμανούς για τον σκοτωμό των 

20 Φλωρινιωτών και άλλων χωρικών. Ζήτησαν την κατάπαυση της τρομοκρατίας»
542

. 

Τον Ιούνιο του 1944 η δύναμη της «αντίδρασης» είχε ως εξής: 

«η αντίδραση στα εξοπλισμένα χωριά: 1)Περικοπάνα: 80 όπλα ιταλικά, 2)Ασπρόγεια: 70 όπλα, 

3)Σκλήθρο: 172 όπλα με 7 πολυβόλα, 4)Βαρικό: 120 όπλα περίπου, στην περιφέρειά μας δεν 

υπάρχει άλλη αντίδραση»
543

. 

«Ως τώρα με τα όπλα που πήραν δια της βίας από τον κατακτητή υπάρχουν οι εξής δυνάμεις: 1) 800 

ένοπλοι Κιλκίς-Νιγρίτα, 2)1200 ένοπλοι Κατερίνη, 3)2000 ένοπλοι Κοζάνη. Εννοείται ότι ένα 

μεγάλο μέρος οπλίσθηκαν με τη βία. Δηλαδή έγινε το εξής: οι γερμανοί με τους ΠΑΟτζήδες μετά τις 
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εκκαθαριστικές ενέργειες ζώναν χωριά και τους άρχιζαν στο ξύλο, έκοβαν αυτιά, μύτες των 

υπεύθυνων και έθεταν μπροστά στον κόσμο το δίλημμα: ή θα πάτε στο στρατόπεδο ή θα οπλισθείτε. 

Και σε ωρισμένες περιπτώσεις άρχιζαν ομαδικό ξύλο ή τους απειλούσαν να τους ανατινάξουν με 

χειροβομβίδα αν δεν καταταχθούν στα τάγματα Ασφαλείας»
544

. 

«Στο Ξινό Νέρό που έδρευε ο Κάλτσεφ υπάρχει δύναμη από κομιτατζίδες από 40 άνδρες. Ο 

θόδωρος έστειλε επιτροπή από τη Μπάνιτσα. Συζήτησαν και συμφώνησαν να παραδώσουν τα 

όπλα»
545

. 

Ο Κολιόπουλος αναφέρει ότι υπάρχουν πηγές που αποδεικνύουν τη σχέση που διατηρούσε ο 

Κάλτσεφ με την οργάνωση Οχράνα
546

. Αναφορά στην Οχράνα συναντάται και σε 

ραδιοτηλεγράφημα που στάλθηκε στο ΜΓ και έδινε πληροφορίες για τη δράση της στις 9/10/1944: 

«9/10/1944 Οχράνα η οποία τελευταία αναπτύσσει εξαιρετική δραστηριότητα και εις γραμμές μας 

στοπ Προς συμφέρον κοινού αγώνος επρόκειται να έλθω εις προσωπικήν επαφήν με Όρτσε στοπ 

Όρτσε με παρέπεμψε εις Κότσκα ενεργούντος σκανδαλωδώς στοπ Προτείνομς σχηματισθεί κοινή 

επιτροπή διενεργήσει αυστηρόν έλεγχον προς συμφέρον ελληνικού και γιουγκοσλαβικού λαού και 

ανακάλυψην οργάνων  Οχράνας στοπ Δεν υπάρχει απαίτηση σλαβομακεδόνων να σχηματίσουν 

χωριστές Ταξιαρχίες αλλά τους συμβουλεύουν σερβομακεδόνες στοπ γνώμη μας είναι ότι πέραν 

Τάγματος δεν πρέπει να σχηματισθεί Ταξιαρχία ή Σύνταγμα στοπ Τα τηλεγραφήματα να τα 

αποστέλλεε στον σταθμό μας στοπ»
547

. 

Η ΠΕ Φλώρινας φαίνεται ότι ενόψει αυτής της κατάστασης και βλέποντας ότι ο εξοπλισμός των 

χωριών συνεχίζεται άρχισε να δρα στα ήδη εξοπλισμένα χωριά με σκοπό να πείσει τους κατοίκους 

τους να παραδώσουν τον οπλισμό που πήραν στον ΕΛΑΣ ή να στρατευθούν και οι ίδιοι σε αυτόν. 

Ωστόσο, δεν είχαν πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα: 

«Ο Θόδωρος έστειλε επιτροπή από τη Μπάνιτσα. Συζήτησαν και συμφώνησαν να παραδώσουν τα 

όπλα. Οι Γερμανοί όμως το μυρίστηκαν. Κατεβαίνουν στο Ξινό, πιάνουν 2 βούλγαρους 

αξιωματικούς τους αφοπλίζουν καθώς επίσης αφοπλίζουν και όλο το χωριό. Καμμιά 70 κρυψανε τα 

όπλα τους για να τα παραδώσουνε σε εμάς. Η αφοπλιστική αυτή κίνηση έγινε σε όλα τα 
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εξοπλισμένα χωριά της περιφέρειας Φλώρινας. Έτσι σήμερα στην περιφέρειά μας όλα τα χωριά 

έχουν αφοπλιστεί. Δεν υπάρχει χωριό εξοπλισμένο»
548

. 

«Στο δρόμο είχα μάθει πως η κατάσταση στην περιφέρεια της Φλώρινας άλλαξε πολύ. Και 

πράγματι: Γερμανοί, Κομιτατζίδες με τον Κάλτσεφ, Παοτζήδες με τον Κολλάρα και άλλα 

φασιστόμουτρα, χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα απ' την έντεχνη προπαγάνδα μέσα στους 

Σλαβομακεδόνες ως την πιο άγρια τρομοκρατία μέσα στους Έλληνες, προσπάθησαν να εξοπλίσουν 

τα χωριά. [...] Παράλληλα ήρθαμε σε επαφή με τους Ξινονερίτες για να πάρουμε τα όπλα τους. 

Επίσης συνεννοηθήκαμε με το Τάγμα για το κεραυνοβόλο χτύπημα των νεοεξοπλισθέντων χωρικών. 

[...] Η γνώμη μας είναι πως γρήγορα, πολύ γρήγορα, όχι μόνο θα σταματήσουμε την επέκταση του 

εξοπλισμού μα και να αφοπλίσουμε τα εξοπλισθέντα χωριά»
549

. 

Το Σεπτέμβριο στάλθηκαν σημειώματα που πληροφορούσαν το ΜΓ για τις κινήσεις του Κάλτσεφ, η 

έδρα του οποίου βρισκόταν στο Ξινό Νερό
550

, στο οποίο αναφέρθηκε ότι: 

«Ο Κάλτσεφ θέλει να προσχωρήσει γίνονται συνενοήσεις να πάρουν μαζί τους και οπαδούς τους»
551

. 

Από το Σεπτέμβριο του 1944 αρχίζουν να εμφανίζονται αναφορές στις επαφές της ΠΕ Φλώρινας με 

τις βουλγαρικές δυνάμεις για την παράδοση του οπλισμού τους: 

«Με τους βούλγαρους αξιωματικούς ήρθαμε σε επαφή πήραμε ένα ταχυβόλο. Ο ίδιος ο Θόδωρος 

ήρθε σε επαφή με ένα βούλγαρο στρατηγό. Συζητούν τώρα να μας παραδώσουν πολύ πολεμικό 

υλικό. Πάντως συζητήσεις διεξάγονται.[…] ο βούλγαρος στρατηγός που παραπάνω ήρθε σε επαφή 

μαζί μας έφυγε. Προσωπικά μαζί με τον Γιαννούλη πήραμε όμως σήμερα σημείωμα από το Θόδωρο 

που μας λέει ότι ο στρατηγός αναχώρησε για τη Σόφια για να αναλάβει υπουργείο. Πάντως πήραμε 

από τους βούλγαρους οπλισμό»
552

. 

«Σε συνεννόηση βρισκόμαστε και με την Πτολεμαϊδα εκεί εδρεύουν τα Ε.Ε.Ε. μας ζήτησαν να μας 

ειδούν. Στείλαμε ένα γραμματέα αχτίδας καταρχήν να συνομιλήσει μαζί τους. Θα προσπαθήσουμε 

και εκεί να πετύχουμε να πάρουμε όπλα και να βγάλουμε πάνω το γραφείο των Ε.Ε.Ε. Από τους 

Βούλγαρους στρατιώτες πήραμε τα παρακάτω: 75 νάρκες, 200 κιλά δυναμίτιδα, 100 καψούλια, 50 

μέτρα φιτίλι, 10 όπλα και 1 πολυβόλο»
553

. 
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«Με τους κομιτατζίδες της Καστοριάς ήρθαμε και με αυτούς σε επαφή. Επίσης σε επαφή ήρθαμε με 

ένα χωριό εξοπλισμένο της περιφέρειας Καϊλαρίων (Τσιόρι)»
554

. 

«Τους Κομιτατζήδες της Δυτ. Μακεδονίας τους αφοπλίσαμε όλους και πήραμε περί τα 1500 όπλα με 

πυρομαχικά. Επίσης πήραμε όπλα από αρκετά χωριά παοκρατούμενα [….] Παρόλα αυτά η 

αντίδραση συγκεντρώνει αρκετά όπλα περί τα 3500-4000 σε όλη τη Μακεδονία. [..] Η δευτέρα 

αντιπροσωπεία μας που πήγε στην ΠΡΕΣΠΑ για να πάρει οπλισμό μας καταγγέλει ένα σωρό 

πράγματα»
555

. 

«Τα κτυπήματα κατά των Γερμανών και Βουλγάρων συνεχίσθηκαν […] Το τελευταίο δεκαήμερο 

ύστερα από την απελευθέρωση της Καστοριάς, Χρούπιστας, Σιάτιστας, Νάουσας, Αριδαίας, 

Νιγρίτας, Χαλκιδικής άρχισε το ξεκαθάρισμα της υπαίθρου της Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής 

Μακεδονίας από τις Γερμανικές φρουρές και τα Τάγματα Ασφαλείας. Κτυπήματα σοβαρά δόθηκαν 

σε Γερμανούς και Ταγματασφαλίτες τόσο στην κεντρική όσο και στη δυτική Μακεδονία. Οι 

κομιτατζήδες της Δυτικής Μακεδονίας παραδόθηκαν όλοι με τον οπλισμό τους (1500 όπλα) εκτός 

ελαχίστων που κλείστηκαν με τους Γερμανούς στο Αμύνταιο. [...] Στη Δυτική Μακεδονία 

κτυπήθηκαν οι Παοτζήδες σε τρία σημεία. Εδώ όπως σας είχαμε γράψει είχαν επέμβει οι Εγγλέζοι 

και άφησαν στους αρχηγούς τους να υπονοηθεί ότι θα μπορούσαν αν κρατήσουν τον οπλισμό τους. 

Τα στελέχη μας της 9ης Μεραρχίας παρασύρθηκαν από παρατεταμένες συζητήσεις που δεν είχαν 

άλλο σκοπό παρά να τρενάρουν το κτύπημα Γερμανών -Εθνοπροδοτών. Με την επέμβασή μας όμως 

δε δόθηκε συνέχεια και με την προσωπική διαχείριση των διαπραγματεύσεων άρχισαν τα 

κτυπήματα»
556

. 

Ραδιοτηλεγράφημα που αναφέρεται στην κατάσταση του Οκτωβρίου του 1944 παρουσίαζε ότι: 

«Οχράνα η οποία τελευταία αναπτύσσει εξαιρετική δραστηριότητα και εις γραμμές μας στοπ Προς 

συμφέρον κοινού αγώνος επρόκειται να έλθω εις προσωπικήν επαφήν με Όρτσε στοπ Όρτσε με 

παρέπεμψε εις Κότσκα ενεργούντος σκανδαλωδώς στοπ Προτείνομε σχηματισθεί κοινή επιτροπή 

διενεργήσει αυστηρόν έλεγχον προς συμφέρον ελληνικού και γιουγκοσλαβικού λαού και 

ανακάλυψην οργάνων  Οχράνας στοπ»
557

. 

Ο βουλγαρικές δυνάμεις εκτός από τον εξοπλισμό χωριών προπαγάνδιζαν το ρόλο του ΚΚΕ και του 

ΕΛΑΣ στους σλαβόφωνους, όπως φαίνεται σε κάποιες από τις αναφορές αυτής της κατηγορίας. Τα 

κύρια σημεία στα οποία επικεντρώθηκε η προπαγάνδα τους ήταν η βίαιη στρατολόγηση ανταρτών 
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και ιδιαίτερα των σλαβόφωνων, η απαγόρευση της επικοινωνίας μεταξύ σλαβόφωνων και 

Γιουγκοσλάβων παρτιζάνων, η επιβολή αντιποίνων, όπως φαίνονται αναλυτικά παρακάτω: 

«Δεν εκάναμε ούτε μία βίαια στρατολογία ανταρτών σλαβομακεδόνων στοπ Δεν θέσαμε ποτέ την 

απαίτηση να μην έλθουν σερβομακεδονικά τμήματα σε επαφή με λαό στοπ Ζητήσαμε μόνο να 

σεβαστούν πολιτική γραμμή που είναι και πολιτική γραμμή γιουγκοσλαβικού κόμματος στοπ 

Πράγμα που δεν εσεβάσθησαν προπαγανδίζοντες απόσπαση Μακεδονίας φερόμενοι απέναντί μας 

ως κηδεμόνες στοπ Ουδεμία περίπτωσις αντιποίνων υπάρχει κατά μακεδονικού πληθυσμού στοπ 

Εκτυπήσαμεν συνελάβομεν εδεσμεύσαμεν περιουσίας κομιτατζίδων Κάλτσεφ συνεργαζομένων 

ενόπλως μετά των γερμανών στοπ Είναι αναληθές ότι παρουσιάζεται μετοικισία μακεδονικού 

πληθυσμού από περιοχή Καστοριάς- Φλώρινας στοπ Έφυγαν όχι τότε αλλά τελευταίον 

δεκαπενθήμερον ορισμένες οικογένειες από περιοχήν Εδέσσης κατόπιν μέτρων που ελάβομεν κατά 

κομιτατζήδων εξοπλισθέντων από Κάλτσεφ και ευρισκομένων εις Έδεσσαν υπό προστασίαν 

γερμανών στοπ Δεν συνελήφθει ούτε ένας σλαβομακεδόνας που βρίσκεται στον ΕΛΑΣ στοπ 

Αντίθετα οι τριάντα Πέϊου που επέστρεψαν Ελλάδα υπό καθοδήγησιν Κότσκα δεν παρουσιάσθησαν 

καν στο Σύνταγμά τους αν και λιποτάκτες στοπ Δεν ελάβαμεν απέναντι τριάντα Πέϊου ουδέν μέτρον 

ενώ παραπέμπομεν στρατοδικείον κάθε έλληνα λιποτακτούντα στοπ […] Είναι αναληθές ότι 

παρουσιάσθη μαζικό πέρασμα Μακεδόνων από τον ελληνικό στρατό προς σέρβικο στοπ εκτός 

ομάδος Πέϊου από τριάντα που έφυγε ύστερα από παρότρυνση Ντέαν και σήμερα γύρισε κάνοντας 

αυτοκριτική ουδείς άλλος ένοπλος πέρασε στα σερβικά τμήματα στοπ Αναληθές ότι κατάσχομε 

προπαγανδιστικό υλικό στοπ […] Προς συμφέρον κοινού αγώνος επρόκειται να έλθω εις 

προσωπικήν επαφήν με Όρτσε στοπ Όρτσε με παρέπεμψε εις Κότσκα ενεργούντος σκανδαλωδώς 

στοπ Προτείνομς σχηματισθεί κοινή επιτροπή διενεργήσει αυστηρόν έλεγχον προς συμφέρον 

ελληνικού και γιουγκοσλαβικού λαού και ανακάλυψην οργάνων  Οχράνας στοπ Δεν υπάρχει 

απαίτηση σλαβομακεδόνων να σχηματίσουν χωριστές Ταξιαρχίες αλλά τους συμβουλεύουν 

σερβομακεδόνες στοπ γνώμη μας είναι ότι πέραν Τάγματος δεν πρέπει να σχηματισθεί Ταξιαρχία ή 

Σύνταγμα στοπ Τα τηλεγραφήματα να τα αποστέλλεε στον σταθμό μας στοπ»
558

. 

«Φίνεται δουλεύουν τρεις προπαγάνδες Κάλτσεφ, Σερβομακεδόνες και Ιντελιντζες Σέρβις (sic)»
559

. 

Μετά την αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων από τη Φλώρινα η ΠΕ της περιοχής άρχισε να 

δραστηριοποιείται ευκολότερα με αποτέλεσμα να καταφέρει να συλλάβει μέλη των βουλγάρικων 

ομάδων που δρούσαν ως τότε στην περιοχή: 

«Ύστερα από την απελευθέρωση της Φλώρινας στην περιοχή μας συνελήφθηκαν από ορισμένα 

χωριά πρώην βουλγαροφασίστες, περίπου 25, που είχαν παροτρύνει τα χωριά να εξοπλιστούν. [...] οι 
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συλληφθέντες ήσαν οιχτά ανόργανα του Κάλτσεφ και είχαν διαπράξει εγκλήματα. [...] πράγματι 

όλοι οι Σλαβομακεδόνες αφέθηκαν ελεύθεροι και κρατήθηκαν μόνο οι πρώην εφοπλισθέντες 

κομιτατζίδες και τα γνωστά όργανα του Κάλτσεφ»
560

. (3/12/1944) 

«Κατά τον περασμένο μήνα με αλεπάλληλες συναντήσεις λύσαμε μια σειρά ζητήματα ανάμεσα μας 

και τους Σέρβους. Ανάμεσα στα άλλα πετύχαμε να μας παραδοθούν απ΄την Πολιτοφυλακή 

Μοναστηρίου ο Κάλτσεφ, ο Ντήμτσεφ και 2 άλλοι Βουλγαροφασίστες»
561

. 

 

10.  Οι Άγγλοι 

Η κατηγορία «Οι Άγγλοι» περιλαμβάνει 7 αναφορές. Οι αναφορές εστιάζονται στις σχέσεις των 

Άγγλων με την οργάνωση ΠΑΟ, τις γερμανικές δυνάμεις, τον ΕΛΑΣ και τον Γκότσε. Οι αναφορές 

αυτές εντοπίστηκαν σε έξι σημειώματα και σε μία έκθεση δράσης του Σεπτεμβρίου του 1944. Οι 

συγκεκριμένες αναφορές εμφανίζονται χρονικά κοντά στο τέλος της Κατοχής όταν οι γερμανικές 

δυνάμεις είχαν αποφασίσει να αποχωρήσουν από την Ελλάδα. Το ίδιο διάστημα οι Άγγλοι 

επεδίωκαν να ελέγξουν την κατάσταση που θα ακολουθούσε μετά την αποχώρηση των γερμανικών 

δυνάμεων. Αυτό φαίνεται στις αναφορές αυτής της κατηγορίας καθώς οι αγγλικές δυνάμεις είναι 

παρούσες και προσπαθούν να αναμειχθούν στα ζητήματα που απασχολούσαν την ΠΕ Φλώρινας. Πιο 

συγκεκριμένα υπάρχουν αναφορές που κάνουν λόγο για επεμβάσεις αγγλικών δυνάμεων σε θέματα 

που αφορούν την ΠΑΟ, το τάγμα του Γκότσε, τις γερμανικές δυνάμεις, δηλαδή όσα ζητήματα τότε 

θεωρούσε η ΠΕ Φλώρινας και το ΜΓ ως φλέγοντα. Επομένως, οι αναφορές που θα παρουσιαστούν 

δεν μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητες αφενός από τη αυξανόμενη δράση της ΠΠΕΑ που άρχισε 

να διεκδικεί την μετακατοχική εξουσία με τις δράσεις τις που ολοένα και εντατικοποιούνταν και 

αφετέρου από τις συνέπειες που είχε επιφέρει η υπογραφή της Συμφωνίας της Καζέρτας, όταν 

ουσιαστικά οι αντιστασιακές οργανώσεις και η δράση τους πλέον υπαγόταν στον έλεγχο της 

Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και κατ επέκταση των αγγλικών δυνάμεων. 

Για τις δράσεις των Άγγλων εναντίον του ΕΛΑΣ και της δράσης του γίνεται λόγος σε σημείωμα που 

στάλθηκε στο ΜΓ. Πιο συγκεκριμένα τονίζεται ο ρόλος τους εναντίον του ΕΛΑΣ και η προσπάθειά 

τους να πείσουν τον στρατηγό της 10
ης

 Μεραρχίας, Γρηγοριάδη, ο οποίος αντάλλασε επιστολές με 

τον Άγγλο Χορς να δράσει όπως όριζαν αυτοί:  

«ο στρατηγός της 10ης Μεραρχίας[...] για την αντίδραση έχει την γνώμη ότι δεν είναι τίποτε το 

υπολογίσιμο και μία ντουφεκιά είναι αρκετή για να διαλυθεί. Πάντα διακηρύττει ότι είναι ο 

στρατιωτικός αρχηγός και αυτός  θα αποφασίζει. Έχουμε τη γνώμη από τα επιχειρήματα που φέρνει 

ότι δουλεύεται από τον άγγλο Χόρς που τελευταία αναπτύσσει μια εξαιρετική δραστηριότητα κατά 
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του ΕΛΑΣ. Θα σας στείλουμε έκθεση του ταγματάρχου Γρηγοριάδη που προσπάθησε να τον ψήσει 

ο Χορς και θα δήτε ότι τα ίδια επιχειρήματα επαναλάμβανε και ο στρατ. Καλ. Εδώ καταβάλλομε 

κάθε προσπάθεια για να τον πείσουμε. Έχουμε όμως την γνώμη ότι αν για οποιονδήποτε λόγο δεν 

μπορέσει να έρθει ο Φλούλης για την Ομάδα σε καμμιά περίπτωση δεν πρέπει να ανατεθεί η 

Διοίκηση της Ομάδας Μεραρχιών στον Καλ»
562

. 

Την ύπαρξη επαφών μεταξύ Άγγλων και ΕΑΜ/ΕΛΑΣ δείχνουν και οι παρακάτω αναφορές: 

«Ήρθαμε σε επαφή τόσο με τους Γερμανούς του Αμυνταίου όσο και με τους Γερμανούς της 

Φλώρινας. Ρίξαμε προκηρύξεις, κρεμάσαμε πινακίδες. Μας έδωσαν Άγγλοι εφημερίδες στη 

γερμανική. Τις κυκλοφορήσαμε. Οι Γερμανοί του Αμυνταίου άρχισαν να δείχνουν τάσεις 

παράδοσης στους Άγγλους, ενώ οι της Φλώρινας φαίνονται αδιάλλακτοι»
563

. (10/9/1944) 

«από όσα στοιχεία έχουμε στα χέρια μας βγάζουμε το συμπέρασμα ότι αν πρόκειται να παραδοθούν 

οι Γερμανοί τότε θα παραδοθούν στους Άγγλους»
564

. 

Όσο αφορά στην αποστασία του τάγματος του Γκότσε που απασχόλησε εκείνη την περίοδο την ΠΕ 

Φλώρινας, φαίνεται ότι και εδώ είχαν λάβει κάποια γνώση οι Άγγλοι της περιοχής: 

«Μιλήσαμε με το Δάφνη να συνεχισθούν οι ανακρίσεις για το κίνημα του 28ου. Η υπόθεση είναι 

πάρα πολύ σοβαρή κυρίως γιατί ενέχονται σ' αυτήν ορισμένοι πράκτορες των άγγλων και θα είναι 

καλά να την αναλάβη την υπόθεση το δικαστικό της ομάδας μεραρχιών. Επίσης νομίζομαι ότι 

πρέπει να σταλεί καλός επιτελάρχης στην 9η Μεραρχία γιατί ο Δάφνης χρειάζεται καλό βοηθό στα 

στρατιωτικά ζητήματα»
565

. (σημείωμα του Σεπτεμβρίου 1944) 

Σχετικά με τη στάση των αγγλικών δυνάμεων και την ΠΑΟ αναφέρεται ότι: 

«Η σκανδαλώδης επέμβαση των Εγγλέζων που ήρθαν σε επαφή με την ΠΑΟ και καθώς φαίνεται 

ύστερα από αυτή την επαφή ο Μιχάλαγας αρχηγός της ΕΣΟ (Εθνικοσοσιαλιστική Οργάνωση) και 

ανώτερος αρχηγός των Παοτζήδων Κοζάνης έκανε προτάσεις αν κρατήσουν τα όπλα και να 

θεωρηθούν ισότιμοι θα χτυπήσουν δε όπως δήλωσε τους Γερμανούς μόνο όταν θα φεύγουν από την 

Ελλάδα. Αποκρούσαμε αυτές τις προσπάθειες και ζητήσαμε να παραδώσουν τον οπλισμό τους. 

Διαμαρτυρηθήκαμε παράλληλα στους Εγγλέζους και τους ζητήσαμε να αποκηρύξουν επίσημα τους 
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Ταγματασφαλίτες της ΠΑΟ σύμφωνα και με τις απόψεις του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής. 

Ύστερα από αυτές τις ενέργειες των Άγγλων ενθαρρύνθηκαν οι Παοτζήδες»
566

. (12/9/1944) 

Ενώ οι γερμανικές δυνάμεις αρχίζουν να αποχωρούν, η ΠΕΕΑ αρχίζει να εντατικοποιεί τη δράση 

της, ενώ δεν λείπουν και οι αγγλικές επεμβάσεις, σύμφωνα με αναφορά σε σημείωμα της 16
ης

 

Σεπτεμβρίου 1944: 

«Τα κτυπήματα κατά των Γερμανών και Βουλγάρων συνεχίσθηκαν […] Το τελευταίο δεκαήμερο 

ύστερα από την απελευθέρωση της Καστοριάς, Χρούπιστας, Σιάτιστας, Νάουσας, Αριδαίας, 

Νιγρίτας, Χαλκιδικής άρχισε το ξεκαθάρισμα της υπαίθρου της Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής 

Μακεδονίας από τις Γερμανικές φρουρές και τα Τάγματα Ασφαλείας. Κτυπήματα σοβαρά δόθηκαν 

σε Γερμανούς και Ταγματασφαλίτες τόσο στην κεντρική όσο και στη δυτική Μακεδονία. Οι 

κομιτατζήδες της Δυτικής Μακεδονίας παραδόθηκαν όλοι με τον οπλισμό τους (1500 όπλα) εκτός 

ελαχίστων που κλείστηκαν με τους Γερμανούς στο Αμύνταιο. [...] Στη Δυτική Μακεδονία 

κτυπήθηκαν οι Παοτζήδες σε τρία σημεία. Εδώ όπως σας είχαμε γράψει είχαν επέμβει οι Εγγλέζοι 

και άφησαν στους αρχηγούς τους να υπονοηθεί ότι θα μπορούσαν αν κρατήσουν τον οπλισμό τους. 

Τα στελέχη μας της 9ης Μεραρχίας παρασύρθηκαν από παρατεταμένες συζητήσεις που δεν είχαν 

άλλο σκοπό παρά να τρενάρουν το κτύπημα Γερμανών - Εθνοπροδοτών. Με την επέμβασή μας 

όμως δε δόθηκε συνέχεια και με την προσωπική διαχείριση των διαπραγματεύσεων άρχισαν τα 

κτυπήματα»
567

. 
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3. Σχολιασμός 
Μελετώντας το τμήμα του αρχείου του ΚΚΕ που βρίσκεται στην κατοχή των ΑΣΚΙ προέκυψαν 

κάποιες σκέψεις και κάποια συμπεράσματα. Ειδικότερα, τα θέματα με τα οποία ασχολούνται οι 

επιστολές και τα σημειώματα της τοπικής οργάνωσης του ΚΚΕ της Φλώρινας και το Μακεδονικό 

Γραφείο του ΚΚΕ οδήγησαν στη διαμόρφωση των θεματικών κατηγοριών και υποκατηγοριών που 

αποτέλεσαν το κεντρικό θέμα της παρούσας εργασίας. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες θεματικές 

κατηγορίες ουσιαστικά αποδεικνύουν ποια ήταν τα θέματα που απασχόλησαν την τοπική οργάνωση 

της Φλώρινας και το Μακεδονικό Γραφείο, αλλά και ανάμεσα σε αυτά τα θέματα ποια τους 

απασχόλησαν περισσότερο και ποια θεωρήθηκαν μικρότερης σημασίας. 

Η οργάνωση του ΚΚΕ και του ΕΛΑΣ εκείνη την περίοδο αποτέλεσε ένα από τα θέματα που 

τράβηξαν την προσοχή των στελεχών του Μακεδονικού Γραφείου. Λίγο λιγότερες από τις μισές 

αναφορές του αρχειακού υλικού αφορούν αυτό το θέμα. Τη μελετώμενη περίοδο οι περιφερειακές 

οργανώσεις της Δυτικής Μακεδονίας ήταν πέντε και είχαν την έδρα τους στην Κοζάνη, τη Φλώρινα, 

την Καστοριά, τη Σιάτιστα και τα Γρεβενά. Από αυτές οι οργανώσεις της Σιάτιστας και των 

Γρεβενών φαίνεται ότι ήταν οι πιο δραστήριες το 1943, καθώς είχαν τις περισσότερες αχτίδες και 

πυρήνες. Ακολουθούσε η Κοζάνη και η Καστοριά, ενώ η οργάνωση της Φλώρινας ακόμη ήταν λίγο 

αδρανής εν συγκρίσει με τις υπόλοιπες τέσσερις. Συχνά το Μακεδονικό Γραφείο ζητούσε 

πληροφορίες από τις διάφορες περιφερειακές οργανώσεις για ζητήματα που αφορούσαν την 

επικοινωνία και τη μεταξύ τους συνεργασία. Ακόμη, φαίνεται ότι το Μακεδονικό και το Πολιτικό 

Γραφείο του ΚΚΕ είχαν στα χέρια τους, σχεδόν μηνιαίως, καταστάσεις που τους ενημέρωναν για 

την πορεία των τοπικών οργανώσεων, τον αριθμό των μελών τους αλλά και την ιδιότητά τους (π.χ. 

ενημερώνονταν πόσοι ήταν αγρότες, εργάτες, γυναίκες, διανοούμενοι, κ.α.), ενώ επιπλέον έπαιρναν 

αντίστοιχες πληροφορίες για το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, τον εφεδρικό ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ, την Εθνική 

Αλληλεγγύη, τα επαγγελματικά στελέχη.  

Η επικοινωνία μεταξύ των περιφερειακών οργανώσεων αποτέλεσε το θέμα αρκετών σημειωμάτων, 

όπως φαίνεται από το αρχείο του ΚΚΕ. Πέρα από το Μακεδονικό Γραφείο που ενημερωνόταν για τη 

δράση των τοπικών οργανώσεων, φαίνεται ότι ενημέρωναν και η μία την άλλη για την κατάσταση 

και τις δραστηριότητές τους. Ωστόσο, στα σημειώματα που στέλνονταν δεν έλειπαν και οι αναφορές 

σε προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι περιφερειακές οργανώσεις. Για παράδειγμα, η 

έλλειψη επικοινωνία με την Κεντρική Οργάνωση του ΚΚΕ και κατ΄ επέκταση η έλλειψη 

καθοδήγησης από αυτή ήταν ένα ζήτημα που θίχτηκε αρκετές φορές μεταξύ των γραμματέων των 

τοπικών οργανώσεων. Φαίνεται να υπήρχαν θέματα για το οποία οι τοπικές οργανώσεις δεν ήξεραν 

τι απόφαση να πάρουν και η κεντρική οργάνωση του ΚΚΕ δεν τα μάθαινε ποτέ λόγω δυσκολιών 

στην έγκαιρη επικοινωνία ή δεν έδινε κάποια καθοδήγηση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε η 
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λιποταξία κάποιων ανταρτών του ΕΛΑΣ που πήγαν στο τάγμα του Πέιου και στη συνέχεια 

επέστρεψαν πίσω ζητώντας και πάλι να ενταχθούν στα τμήματα του ΕΛΑΣ. 

Η κατάσταση του πολέμου έφερε δυσκολίες τόσο στην επικοινωνία μεταξύ των οργανώσεων όσο 

και στις ελλείψεις σε απαραίτητα αγαθά όπως τρόφιμα, γραφική ύλη, ρουχισμό, τσιγάρα και άλλα. 

Οι ελλείψεις αυτές έπλητταν τις περιφερειακές οργανώσεις οι οποίες επικοινωνούσαν μεταξύ τους 

και αντάλλασσαν προϊόντα. Έτσι, προέκυπτε και μία άλλη σχέση μεταξύ των οργανώσεων, μία 

σχέση οικονομική. Πιο αναλυτικά, αντάλλασσαν αγαθά μεταξύ τους και κατέγραφαν σε 

καταστάσεις τα προϊόντα που δίνονταν και τι χρωστούσε κάθε οργάνωση στις άλλες. Αξιοσημείωτο 

είναι ότι τα μέλη των περιφερειακών οργανώσεων στα σημειώματά τους αναφέρουν τις ανταλλαγές 

αυτές ως πιο συμφέρουσες και αφήνεται να εννοηθεί ότι γίνονται με σκοπό να αποκλειστεί η 

εξασφάλισή τους από τη μαύρη αγορά. Γενικότερα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι την περίοδο 

1943-1944 έχει γίνει η ανασυγκρότηση του ΚΚΕ και η εμφάνιση του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ στην περιοχή της 

Φλώρινας. Παρόλα τα προβλήματα που υπήρχαν, το ΚΚΕ είχε παίξει κυρίαρχο ρόλο στο ΕΑΜ και 

τον ΕΛΑΣ.  

Όσο αφορά τις δράσεις του Πολιτικού και του Μακεδονικού Γραφείου αρκετές αναφορές 

εντοπίστηκαν που ασχολούνται με το θέμα της «Σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών». Πρόκειται για μία 

σχολή που εκπαιδεύει στελέχη οπότε και διευκρινίζεται σε εγκύκλιο που στάλθηκε το 1944 προς 

όλες τις ΠΕ ότι τα υποψήφια άτομα προς εκπαίδευση θα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, 

όπως να είναι στελέχη αχτιδικά και περιφερειακά, στη σχολή εκτός από τη επιμορφωτική διαδικασία 

θα γινόταν και διαπαιδαγωγική δουλειά, συνεπώς οι μαθητές μετά τον κύκλο των μαθημάτων 

επιδιώκονταν να γίνονταν στελέχη ποιοτικότερα. Στην πραγματικότητα, μόνο το 1/3 των 

περιφερειακών οργανώσεων έστειλαν υποψήφια στελέχη για τη σχολή αυτή, γεγονός που δείχνει ότι 

δεν είχαν λάβει σοβαρά υπόψη τους την εντολή της Κεντρικής Οργάνωσης και του Πολιτικού 

Γραφείου του ΚΚΕ.  

Τα πρόσωπα των επιστολών που έπαιξαν ενεργητικότερο ρόλο στην επικοινωνία ήταν αρκετά. Ο 

Λεωνίδας Στρίγκος, που υπέγραφε με το ψευδώνυμο Αλέκος, ήταν ο γραμματέας του Μακεδονικού 

Γραφείου του ΚΚΕ και αποτελούσε τον παραλήπτη των σημειωμάτων που στέλνονταν στο 

Μακεδονικό Γραφείο από τις περιφερειακές οργανώσεις. Ο Γιώργος Φουρκιώτης υπέγραφε τα 

σημειώματα που συνέτασσε με το ψευδώνυμο Θάνος και ήταν ένα από τα πιο ενεργητικά πρόσωπα 

των επιστολών που το όνομά του εντοπίστηκε σε πολλές από αυτές από τη θέση του α΄ γραμματέα 

της ΠΕ Φλώρινας του ΚΚΕ. Τα περισσότερα σημειώματα που ανταλλάσσονταν μεταξύ της ΠΕ 

Φλώρινας και ΠΕ Καστοριάς ή στέλνονταν από τη δεύτερη προς το Μακεδονικό Γραφείο 

υπογράφονταν από την πλευρά της τοπικής οργάνωσης της Καστοριάς με το ψευδώνυμο Περικλής, 

το οποίο  ανήκει στον Αντώνη Αντωνόπουλο. Σε κάποιο από τα σημειώματα αναφέρεται ότι εκτελεί 

τα καθήκοντα του γραμματέα στην ΠΕ Καστοριάς. Ένα πρόσωπο που συναντάται πολύ συχνά στη 
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θέση του παραλήπτη των σημειωμάτων και των επιστολών που στέλνονταν από την ΠΕ Φλώρινας 

ήταν ο Τάσσιος ή Τάσσος. Υπάρχει η πιθανότητα το ψευδώνυμο αυτό να ανήκει στον Κουντουρέλη, 

ο οποίος αναφέρεται σε σημείωμα ότι ήταν γραμματέας της περιφερειακής οργάνωσης της Έδεσσας 

και μετακινήθηκε στο Μακεδονικό Γραφείο ως «Ινστρούκτορας»
568

. Ακόμη όμως το ψευδώνυμο 

υπάρχει η πιθανοτητα να ανήκει και στον  Γ. Χονδροματίδη
569

 από την Πτολεμαϊδα. Οι οργανωτικές 

καταστάσεις της ΠΕ Φλώρινας που στέλνονταν στο Μακεδονικό Γραφείο εκτός από την υπογραφή 

του γραμματέα της ΠΕ που ήταν ο Φουρκιώτης, είχαν και την υπογραφή του ταμία, ο οποίος 

αναφέρεται με το ψευδώνυμο Βάγιας. Ακόμα ένα πρόσωπο που συναντάται στα σημειώματα είναι ο 

Θόδωρος. Μία εκδοχή είναι να ήταν ο Θεόδωρος Κωτσόπουλος (Βίκτωρ) από τη Βεύη. Ήταν μέλος 

του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φλώρινας της ΕΠΟΝ
570

. Η άλλη εκδοχή είναι να ήταν ο Θεόδωρος 

Θεοδωρίδης (Ανδρέας) από τους Ανάργυρους Αμυνταίου, μέλος της Αχτιδικής Επιτροπής 

Αμυνταίου του ΚΚΕ
571

. Περισσότερο πιθανή φαίνεται η δεύτερη εκδοχή, καθώς υπάρχουν και 

σημειώματα που στέλνονται από την ίδια ΠΕ και υπογράφονται με το ψευδώνυμο Ανδρέας 

(Θεόδωρος Θεοδωρίδης). Τέλος, ο Νίκος (Βίκτωρ Παντελής) από τη θέση του β΄ γραμματέα της ΠΕ 

του ΕΑΜ Φλώρινας υπέγραφε αρκετά σημειώματα και επιστολές κυρίως με οικονομικό χαρακτήρα.  

Η ΠΕ Φλώρινας του ΚΚΕ χωριζόταν στον κάμπο της Φλώρινας, την περιοχή του Αμυνταίου και της 

Πρέσπας, όπως προκύπτει από τις αναφορές σε αυτές τις περιοχές μέσα στα σημειώματα και τις 

επιστολές. Στην περιοχή της Φλώρινας οι συνθήκες ήταν μάλλον πιο δύσκολες λόγω της ισχυρής 

παρουσίας των Γερμανών που έκανε τις όποιες κινήσεις ιδιαίτερα επικίνδυνες σε σύγκριση με τις 

κινήσεις στις άλλες περιφερειακές οργανώσεις της Δυτικής Μακεδονίας. Έχει γραφτεί σε σημείωμα 

που μελετήθηκε ότι στα τέλη του 1943, όταν η Καστοριά, τα Γρεβενά, η περιοχή του Βοίου και η 

Σιάτιστα διέθεταν αρκετά μέλη, η «σεχταριστική» Φλώρινα, όπως χαρακτηρίστηκε στο σημείωμα, 

δεν είχε δηλώσει αριθμό κομματικών μελών του ΚΚΕ επειδή μάλλον ήταν αμελητέος. Έτσι γεννάται 

το ερώτημα προς τα πού ήταν προσανατολισμένοι οι κάτοικοι της Φλώρινας. Πάνω σε αυτό ο 

Καλλιανιώτης αναφέρει ότι αυτή την περίοδο μόνο λίγες δεκάδες Φλωρινιωτών ήταν μυημένοι στην 

ΥΒΕ, την ΕΚΑ και την ΠΑΟ και λίγοι περισσότεροι από αυτούς στήριζαν τις αποφάσεις του 

κρατικού μηχανισμού, οι αυτονομιστές ήταν λιγότεροι και οι βουλγαρόφρονες μερικές χιλιάδες. 

Οπότε οι περισσότεροι από τους Φλωρινιώτες δεν προτιμούσαν να ταχθούν υπέρ κανενός, σύμφωνα 

με το συμπέρασμα του Καλλιανιώτη
572

.   
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Την περίοδο του 1943 και ειδικά μέσα στο 1944 η ενδυνάμωση της αντίστασης στην περιοχή είναι 

μία πραγματικότητα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που περιλαμβάνουν τα σημειώματα. 

Παράλληλα, και οι αρμοδιότητες που αναθέτει το Μακεδονικό Γραφείο στην ΠΕ Φλώρινας 

αρχίζουν να αυξάνονται, όπως και τα μέλη τη τοπικής οργάνωσης, οι ομάδες και οι κομματικές 

οργανώσεις στα χωριά. Οι δράσεις της ΠΕ Φλώρινας το 1944 περιλάμβαναν την οργάνωση και 

διεξαγωγή συνεδριάσεων, ολομελειών, επαρχιακών συμβουλίων και συλλαλητηρίων. Επίσης, κατά 

τη διάρκεια του ίδιου έτους σημειώνονται πολλές αναφορές στις επαφές που προσπάθησε να 

εξασφαλίσει η ΠΕ Φλώρινας με τις αρχές, τις κατοχικές δυνάμεις αλλά και άλλες οργανώσεις. Για 

παράδειγμα, μέλη της ΠΕ Φλώρινας ήρθαν σε επαφή το Μάιο του 1944 με βουλγαρικές δυνάμεις με 

σκοπό να παραδοθεί στον ΕΛΑΣ ο οπλισμός που είχαν δώσει σε κάποια χωριά της περιοχής. 

Παράλληλα, για τον ίδιο λόγο δημιουργούνταν επαφές της ΠΕ Φλώρινας και με τις γερμανικές 

δυνάμεις. Τέλος, υπάρχουν και οι αναφορές που δηλώνουν την ύπαρξη σχέσης μεταξύ της ΠΕ 

Φλώρινας και των Αρχών, κυρίως της χωροφυλακής. Οι επαφές της ΠΕ Φλώρινας με τις αρχές της 

χωροφυλακής φαίνεται ότι είχαν κάποιο αποτέλεσμα καθώς σε αναφορά φαίνεται ότι κατάφεραν να 

συνεργαστούν με άτομα από το σώμα της χωροφυλακής και να αποσπούν κάποια οφέλη από αυτό. 

Ωστόσο, στην ΠΕ Φλώρινας δεν έλειψαν και οι διαφωνίες, οι διενέξεις ή και συγκρούσεις μεταξύ 

ορισμένων μελών της. Σχετικά με το θέμα της συγχώνευσης του ΕΑΜ-ΣΝΟΦ αναφέρεται ότι 

κάποια στελέχη διαμόρφωσαν μία σειρά λανθασμένων αντιλήψεων για το θέμα που δεν ταίριαζαν με 

την πολιτική γραμμή του ΚΚΕ, αλλά ήταν προσωπική τους άποψη. Άλλο ένα περιστατικό 

σύγκρουσης μεταξύ δύο στελεχών αναπτύχθηκε μεταξύ του γραμματέα της ΠΕ Φλώρινας και του 

Μακεδονικού Γραφείου για το θέμα της εξεύρεσης συνδέσμων και της αποστολής τους για να 

βοηθηθεί η δράση του Μακεδονικού Γραφείου.  

Ο ΕΛΑΣ συγκροτήθηκε μετά την πρωτοβουλία για την πολιτική ηγεσία του ΚΚΕ και η παρουσία 

του διέφερε από τους συνηθισμένους ως τότε στρατιωτικούς σχηματισμούς. Ο ΕΛΑΣ συνδύαζε στο 

πλαίσιό του τη συνύπαρξη στρατιωτικών στελεχών (έφεδροι και μόνιμοι αξιωματικοί), καθώς και 

στελεχών του ΚΚΕ που αναλάμβαναν τη θέση του καπετάνιου. Στον ΕΛΑΣ λειτουργούσαν 

κομματικές οργανώσεις του ΚΚΕ στις οποίες είχε ενταχθεί η συντριπτική πλειοψηφία των 

ανταρτών. Κατά τη διάρκεια του 1943 πολλά άτομα από την περιφέρεια της Φλώρινας άρχισαν να 

δρουν εντατικά συμβάλλοντας στην εξάπλωση και τη δράση του ΕΛΑΣ στο χώρο του Βιτσίου και 

του Δυτικού Καϊμάκτσαλαν. Σύμφωνα με τον Κ. Πυλάη, ο Αλέκος Σιέμπης το Φεβρουάριο του 1943 

του ανέθεσε να αναλάβει την καθοδήγηση στην περιοχή της Φλώρινας που τότε υπήρχαν στην Π.Ε 

Φλώρινας μόλις 13 άτομα. Τα τμήματα του ΕΛΑΣ που βρίσκονταν στην περιοχή της Φλώρινας ήταν 

το 28ο Σύνταγμα το οποίο υπαγόταν στην 9η Μεραρχία, αυτή της Δυτικής Μακεδονίας. Το Γενικό 

Στρατηγείο του ΕΛΑΣ, ύστερα από έγκριση της ΚΕ του ΕΛΑΣ, έδωσε διαταγή ότι από την 1η του 

Σεπτέμβρη 1943 όλες οι αντάρτικες μονάδες του ΕΛΑΣ θα μετονομάζονταν σε μεραρχίες, 

συντάγματα, τάγματα, κλπ και θα συγκροτούνταν σύμφωνα με τις συνθέσεις που κανόνισε το 
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Στρατιωτικό Συμβούλιο και καθόρισε τις νέες διοικήσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος του 1943 το 

τμήμα του ΕΛΑΣ στην περιοχή της Φλώρινας διέθετε 310 μέλη, τα οποία αυξήθηκαν σταδιακά με 

τις στρατολογήσεις ανταρτών που πραγματοποιήθηκαν στο επόμενο διάστημα. Ακόμη, προς αυτή 

την κατεύθυνση οργανώθηκε καλύτερα ο ΕΛΑΣ μετά από αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και 

μετά την τοποθέτηση επιλεγμένων στελεχών σε καίριες θέσεις του. Οι προσχωρήσεις στον ΕΛΑΣ δε 

σταμάτησαν, αντιθέτως αυξάνονταν ραγδαία, σύμφωνα με τα σημειώματα που μελετήθηκαν. 

Κάποιες αναφορές σχολιάζουν εισχωρήσεις στον ΕΛΑΣ ατόμων από την «Σερβική Μακεδονία», 

όπως αναφέρεται, ενώ δεν παύει να τους απασχολεί το ζήτημα του ελέγχου των ατόμων που γίνονται 

δεκτά χωρίς να ελέγχεται η προέλευσή τους και οι πιθανές βλέψεις τους. Το ζήτημα του τάγματος 

Γκότσε προκαλούσε μεγάλη ανησυχία στους κόλπους του ΕΛΑΣ, της ΠΕ Φλώρινας αλλά και στο 

ίδιο το Μακεδονικό Γραφείο, γεγονός που αποδεικνύει η συχνή εμφάνιση του ζητήματος στην 

πλειοψηφία του μελετώμενου αρχειακού υλικού. Μία θέση που υποστηρίζεται από την ΠΕ 

Φλώρινας και εκφράζεται στο Μακεδονικό Γραφείο σημειώνει ότι η ύπαρξη και η δράση του 

τάγματος Γκότσε αναγκάζει το 28
ο
 Σύνταγμα να διαθέτει μέρος των δυνάμεων του στην 

αντιμετώπιση του τάγματος και ιδιαίτερα στις περιοχές που παρουσιάζουν εντονότερη δράση με 

αποτέλεσμα να μειώνονται οι στρατιωτικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να διατεθούν και σε άλλες 

ενέργειες.  

Ένα ζήτημα που απασχολεί τόσο το στρατιωτικό σκέλος του ΚΚΕ όσο και το ΕΑΜ είναι το θέμα 

της έλλειψης οπλισμού και στη συνέχεια της εξεύρεσης οπλισμού. Το πρόβλημα αυτό φαίνεται ότι 

ήταν εντονότερο στη Δυτική Μακεδονία όπου δυσκόλευε πολύ τη δράση του ΕΛΑΣ. Έτσι, η 

έλλειψη του απαραίτητου οπλισμού ήταν ένα από τα βασικότερα προβλήματα που απασχόλησαν 

τόσο το Μακεδονικό Γραφείο όσο και την ΠΕ Φλώρινας στο διαθέσιμο υλικό που μελετήθηκε. Το 

πρόβλημα αυτό αργότερα προκάλεσε περισσότερες δυσκολίες ακόμα και στην προσέλκυση ατόμων 

για να ενταχθούν στον ΕΛΑΣ, καθώς γνωρίζοντας της έλλειψη αυτή αρνούνταν ή δίσταζαν να 

ενταχθούν στον ΕΛΑΣ. Για να λύσει το πρόβλημα η ΠΕ Φλώρινας προσπαθούσε να αφοπλίζει τους 

κατοίκους των χωριών που εξόπλιζαν οι βουλγαρικές ή οι γερμανικές δυνάμεις και να συγκεντρώνει 

αυτό τον οπλισμό για να καλύψει το πρόβλημα του οπλισμού που αντιμετώπιζε.  

Όσο αφορά στη στρατολόγηση ατόμων στον ΕΛΑΣ από την περιοχή της Φλώρινας φαίνεται ότι η 

κατάσταση σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα ακολουθούσε θετική πορεία για την οργάνωση του 

ΕΛΑΣ, η οποία έστελνε σημειώματα παρουσιάζοντας ακόμα και τις μελλοντικές προοπτικές της. Για 

παράδειγμα, αναφέρεται για τον Αύγουστο του 1944 ότι 900 άτομα στρατολογήθηκαν εκείνο το 

μήνα. Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 1944 το θέμα της στρατολόγησης εμφανιζόταν συχνότερα 

στα σημειώματα που ανταλλάχθηκαν. Όμως τον Οκτώβριο του 1944 φαίνεται ότι προέκυψαν 

προβλήματα που αφορούσαν τη στρατολόγηση ατόμων χωρίς να ελέγχεται η ταυτότητά τους ή χωρίς 

να εξασφαλίζεται έγκριση από την κεντρική οργάνωση. Τέλος, η στρατολόγηση που έκανε ο ΕΛΑΣ 
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αποτέλεσε στόχο τόσο της βουλγαρικής προπαγάνδας όσο και αυτής των γιουγκοσλάβων 

παρτιζάνων, οι οποίοι υποστήριζαν ότι είχαν πραγματοποιηθεί βίαιες στρατολογήσεις σλαβόφωνων 

ανταρτών από τον ΕΛΑΣ. 

Συχνά στέλνονταν σημειώματα όπου το Μακεδονικό Γραφείο  ζητούσε από την οργάνωση της 

Φλώρινας να ενισχύσει την απήχηση του ΕΑΜ και τη δραστηριότητά του προς αυτή την 

κατεύθυνση. Η οργάνωση της ΠΕ του Ε.ΑΜ. στη Φλώρινα τον Οκτώβριο του 1943 αποτελούνταν 

από 35 ομάδες, οι οποίες συνολικά περιλάμβαναν 1000 μέλη. Τα μέλη του Ε.Α.Μ. τον επόμενο 

μήνα, το Νοέμβριο του 1943, καταγράφηκαν από την ΠΕ Φλώρινας και ήταν 516. Όσο αφορά στη 

διάρθρωση του Ε.Α.Μ. στη Φλώρινα το αρχειακό υλικό που βρίσκεται στη διάθεσή μας αναφέρει 

ότι ο Νίκος (Παντελής Βίκτωρος) ήταν α΄ γραμματέας της ΠΕ του Ε.Α.Μ, ο Σταύρος Κωστόπουλος 

ήταν ο β΄ γραμματέας, ο Γιάννης (Στέλιος Βασιλείου) και ο Ρήγας ανήκε στη Γραμματεία της ΠΕ 

του ΕΑΜ Φλώρινας. Οι δικηγόροι Μαργέλλος και Ασπιώτης το 1944 εισήλθαν στο ΕΑΜ σύμφωνα 

με την παρακάτω αναφορά. Παράλληλα και άλλα πρόσωπα, τα οποία στο παρελθόν ανήκαν ακόμη 

και σε άλλες κομματικές παρατάξεις, δέχτηκαν να εισχωρήσουν στο ΕΑΜ. Το Ε.Α.Μ. έκανε 

συνεδριάσεις τμηματικά λόγω του κινδύνου προφανώς που υπήρχε εκείνη την περίοδο. Ακόμη, σε 

έκθεση δράσης για το Δεκέμβριο του 1944 αναφέρεται ότι οργανισμοί και συντεχνίες άρχισαν να 

προσχωρούν στην ΠΕ του ΕΑΜ Φλώρινας ενώ τονιζόταν η ανάγκη να ενισχυθεί το ΕΑΜ από 

«ντόπια» στελέχη, όπως αναφέρθηκε συγκεκριμένα, με σκοπό να προσεγγίσει μεγαλύτερο αριθμό 

μελών.  

Η ΕΠΟΝ (Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων) τον Οκτώβριο του 1943 στη Φλώρινα 

αποτελούνταν από 43 ομάδες και συνολικά 850 μέλη, τα οποία έφτασαν τα 1500 μέχρι το Νοέμβριο 

του 1944. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις οργανωτικές καταστάσεις που συνέτασσε 

γραμματέας της ΠΕ Φλώρινας και ενημέρωνε το ΜΓ. Από την άλλη πλευρά, η οργάνωση της 

Εθνικής Αλληλεγγύης  στη Φλώρινα, σύμφωνα με την οργανωτική κατάσταση του Οκτωβρίου και 

του Νοεμβρίου 1943, φαίνεται ότι στο τέλος του 1943 είχε 5 ομάδες και 105 μέλη, τα οποία 

αυξήθηκαν κατά 44 σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας οργανωτικής κατάστασης που βρίσκεται 

στη διάθεσή μας. Ένα χρόνο μετά, σε άλλη αναφορά, τονίζεται ότι τα μέλη της ΕΑ αυξήθηκαν κατά 

πολύ και έφτασαν τα «10.000 καθαρά μέλη Ε.Α». 

Στον παράνομο Τύπο που εκδίδονταν από την ΠΕ Φλώρινας αναφέρεται μία σειρά οργανωτικών 

καταστάσεων που συντάσσονταν για να σταλούν στο Μακεδονικό Γραφείο σημειώνουν τους μήνες 

κατά τους οποίους εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν οι εφημερίδες και οι προκηρύξεις της περιόδου 

αυτής. Ακόμη, επισημαίνεται ότι η ΠΕ Φλώρινας «Βγάζει κομματικό ΕΑΜΙΚΟ και ΕΠΟΝΙΤΙΚΟ 

όργανο». Τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 1943 σημειώνεται ότι στην περιοχή της Φλώρινας 

κυκλοφόρησε τόσο η εφημερίδα «Αγώνας» όσο και προκηρύξεις. Ωστόσο, από τον Ιούλιο του 1941 

κυκλοφορούσε η συγκεκριμένη εφημερίδα. Από την άλλη πλευρά και το Μακεδονικό Γραφείο 
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έστελνε μέσω του Γραφείου Τύπου αντίτυπα εφημερίδων στις διάφορες περιφερειακές οργανώσεις 

σε ποσότητα ανάλογη με αυτή που ζητούσε κάθε ΠΕ. Η μεταφορά των εφημερίδων που τυπώνονταν 

γινόταν με τη βοήθεια κάποιου συνδέσμου και αυτό αποτελούσε μία διαδικασία που γινόταν σε κάθε 

ΠΕ. Στην περίπτωση της ΠΕ Φλώρινας, σύμφωνα με σημείωμα του Σεπτεμβρίου 1944, η ΠΕ 

Φλώρινας και το ΜΓ συμφώνησαν να γίνεται μέσω δύο ή τριών συνδέσμων  που βρίσκονταν στο 

χωριό Περιβόλι. 

Η ίδρυση, η συγκρότηση και η δραστηριότητα του ΣΝΟΦ είναι ένα από τα θέματα που φαίνεται ότι 

απασχόλησε το ΚΚΕ. Στη Φλώρινα το ΣΝΟΦ δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 1943  και 

επικεφαλής του τέθηκαν οι Κυριάκος Πυλάης, Σταύρος Κωτσόπουλος, Παντελής Ντουρντουλάκης 

και Αλέκος Χατζητάσκος. Τα θέματα που κυρίως απασχόλησαν το Μακεδονικό Γραφείο ήταν οι 

θέσεις του ΚΚΕ για το ΣΝΟΦ, τη συγχώνευσή του με τον ΕΛΑΣ, τον αντίκτυπο αυτής της 

συγχώνευσης και τέλος το ρόλο και τη δράση του Ναούμ Πέϊου, ο οποίος διετέλεσε γραμματέας του 

ΣΝΟΦ στην επιτροπή Κορεστίων. Από τη μία μεριά το ΚΚΕ με την πολιτική γραμμή που 

προωθούσε διακήρυττε τον ελληνικό χαρακτήρα της Μακεδονίας και από την άλλη πλευρά σχετικά 

με το σλαβόφωνο πληθυσμό διακήρυττε την ισότητα των δικαιωμάτων τους με τους υπόλοιπους 

Έλληνες. Ωστόσο, φαίνεται από ορισμένες αναφορές πως το ΕΑΜ είχε ενδοιασμούς για την ίδρυση 

του ΣΝΟΦ και την ύπαρξη «ξεχωριστών σλαβομακεδονικών ταγμάτων». Κατά το 1944 

εκδηλώθηκαν αυτονομιστικές τάσεις ορισμένων ηγετικών στελεχών του ΣΝΟΦ, γεγονός που 

προκάλεσε την ανησυχία του Μακεδονικού Γραφείου το οποίο ζήτησε από στελέχη της ΠΕ 

Φλώρινας να μεταβούν στην έδρα του ΣΝΟΦ και να διευθετήσουν τα ζητήματα. Παρά τις 

διακηρύξεις του ΚΚΕ για ισοτιμία των σλαβόφωνων δημιουργήθηκαν επιφυλάξεις για αυτές από 

σλαβόφωνα στελέχη που επικοινωνούσα με την ΠΕ Φλώρινας. Το 1944 ο γραμματέας της ΠΕ 

Φλώρινας σε σημείωμα του προς το ΜΓ αφήνει αιχμές για στελέχη του ΚΚΕ που με τη στάση τους 

και τις ενέργειές τους εκθέτουν το ίδιο το κόμμα στη Γιουγκοσλαβία και τη Βουλγαρία δίνοντας 

τους την ευκαιρία να εναντιωθούν στη στάση του ΚΚΕ σχετικά με το Μακεδονικό Ζήτημα. 

Από το Μάιο του 1944 εμφανίζονται αναφορές στη δράση του Ναούμ Πέιου και στην 

αυτονομιστική του κίνηση. Τα σημειώματα που έχουμε στη διάθεσή μας παραθέτουν τα γεγονότα 

της φυγής του Πέιου, η οποία φαίνεται να διατάραξε προσωρινά τις σχέσεις του ΕΛΑΣ και της 

Γιουγκοσλαβίας. Ο διοικητής του "Αποσπάσματος Βίτσι" του ΕΛΑΣ, Χρυσόστομος Λυτρίδης 

ζήτησε από τον Ντέαν να του παραδώσει τον Πέιο και αυτούς που τον είχαν ακολουθήσει. Ο Ντέαν 

κατάφερε και ρύθμισε την επιστροφή του Πέιου στον ΕΛΑΣ, όμως σε αυτό συνέβαλλε και ο Ρένος 

Μιχαλέας. Από την άλλη πλευρά και η αποστασία του Γκότσε απασχόλησε ιδιαίτερα το Μακεδονικό 

Γραφείο και την ΠΕ Φλώρινας. Οι αναφορές στις δράσεις του τάγματος παρουσιάζουν κυρίως την 

προσπάθεια συστηματικής στρατολόγησης σλαβόφωνων ώστε να αυξηθεί η δύναμή του. 

Ταυτόχρονα γίνεται αναφορά και στους στρατιωτικούς συνδέσμους του τάγματος οι οποίοι δρούσαν 
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προπαγανδίζοντας τα δικαιώματα των σλαβόφωνων. Από την άλλη πλευρά ο Ρένος Μιχαλέας που 

ήταν πολιτικός επίτροπος της ΙΧ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ φαίνεται ότι , όπως και με την υπόθεση του 

Πέιου, έδειχνε μεγάλη ανοχή στην επικρατούσα κατάσταση και ερχόταν συχνά σε έντονες διαφωνίες 

με το Μακεδονικό Γραφείο του ΚΚΕ. 

Με τους σλαβόφωνους ασχολήθηκαν ιδιαίτερα τα μέλη του Μακεδονικού Γραφείου και των 

περιφερειακών οργανώσεων της Δυτικής Μακεδονίας. Οι αποστολείς των σημειωμάτων όταν 

αναφέρονταν στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα χρησιμοποιούσαν άλλοτε τον όρο 

«σλαβόφωνοι», αλλά κυρίως τον όρο «Σλαβομακεδόνες». Οι σλαβόφωνοι τη μελετώμενη περίοδο 

βρίσκονταν στο επίκεντρο τόσο της βουλγαρικής όσο και της γιουγκοσλαβικής προπαγάνδας, αλλά 

και της προπαγάνδας του ΚΚΕ. Τα κυριότερα ζητήματα που απασχόλησαν το ΚΚΕ ήταν η 

στρατολόγηση των σλαβόφωνων, οι διακρίσεις ανάμεσα στους σλαβόφωνους και μη, η σχέση τους 

με το τάγμα του Γκότσε, το Σχολείο των Σλαβόφωνων, η προπαγάνδα που διαμορφώνονταν από τις 

γιουγκοσλαβικές και τις βουλγαρικές αρχές και αφορούσε τη μερίδα αυτή του πληθυσμού, η θέση 

του ΚΚΕ απέναντι στο Μακεδονικό Ζήτημα και τέλος ο εξοπλισμός των χωριών των σλαβόφωνων. 

Συνολικά πρόκειται για 32 αναφορές. Παράλληλα υπήρχαν και σοβαρά εμπόδια στη μαζικοποίηση 

της συμμετοχής των σλαβόφωνων στο ΕΑΜικό κίνημα. Η δυσπιστία των σλαβόφωνων απέναντι 

στους Έλληνες και το αντίστροφο, όπως επίσης και οι δύσκολες συνθήκες στη Φλώρινα λόγω της 

έντονης παρουσίας των γερμανικών στρατευμάτων, κρατούσαν την πλειοψηφία των σλαβόφωνων 

μακριά από την ένταξη τους στις γραμμές του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Για αυτό το λόγο το ΕΑΜ το 

φθινόπωρο του 1943 δημιούργησε το ΣΝΟΦ µε σκοπό τον προσεταιρισμό των σλαβόφωνων σε 

αυτό. Τέλος, στα πλαίσια της πολιτικής του το ΕΑΜ/ΚΚΕ προσπάθησε να πάρει με το μέρος του 

τους σλαβόφωνους και την περίοδο του 1944 θεσμοθέτησε τη λειτουργία σχολείων για τους 

σλαβόφωνους της Δυτικής Μακεδονίας στις περιοχές που βρίσκονταν υπό την κυριαρχία του ΕΑΜ. 

Ακόμα ένα θέμα που απασχόλησε το Μακεδονικό Γραφείο την περίοδο 1943-1944 και αναδείχθηκε 

κατά τη μελέτη του αρχείου του ΚΚΕ είναι η ύπαρξη κάποιας σχέσης μεταξύ του ΚΚΕ και των 

γιουγκοσλάβων παρτιζάνων. Τα περισσότερα σημειώματα που περιλαμβάνουν κάποια αναφορά σε 

αυτό το θέμα τοποθετούνται χρονολογικά από το Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο του 1944. Αρχικά, 

οι πρώτες αναφορές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως θετικές και είναι οι αναφορές που 

εκφράζουν την προσπάθεια συνεργασίας του ΚΚΕ με το ΚΚΓ, όμως σταδιακά οι αναφορές αρχίζουν 

να αποκτούν αρνητικό περιεχόμενο και να σχετίζονται με τις υποψίες που είχαν τα μέλη της ΠΕ 

Φλώρινας για την προσπάθεια καθοδήγησης των σλαβόφωνων της ελληνικής Μακεδονίας από τους 

γιουγκοσλάβους παρτιζάνους μέσω της προπαγάνδας τους, των ενεργειών τους ή της προσπάθειάς 

τους να δράσουν αψηφώντας τη συμφωνία και τους όρους που είχαν συζητήσει μεταξύ τους οι δύο 

πλευρές. Τέλος, σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα φαίνεται έντονα ότι το ΚΚΕ είχε το φόβο του 

«μακεδονισμού». 
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Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου του 1944 σχηματίστηκε η ΠΕΕΑ ως μία προσπάθεια για την 

αναδιοργάνωση των περιοχών που περνούσαν στην εξουσία του ΕΑΜ. Ένα ζήτημα που 

απασχόλησε το Μακεδονικό Γραφείο είναι η προτίμηση που έδειχναν πολλά στελέχη να 

παραμείνουν στις «ελεύθερες περιοχές» παρά να εκτελούν τα προηγούμενα καθήκοντά τους. 

Φαίνεται ότι η Επιμελητεία του Αντάρτη ήταν η οικονομική υπηρεσία της ΠΕΕΑ. Ωστόσο, τόσο η 

ΠΕΕΑ όσο και η ΕΤΑ δε φαίνεται ότι απασχόλησαν ιδιαίτερα το Μακεδονικό Γραφείο, καθώς οι 

αναφορές σε αυτά είναι λίγες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει το ίδιο και με την Εθνική 

Πολιτοφυλακή όπου υπάρχουν 31 αναφορές σε θέματα που την αφορούν. Οι αναφορές αυτές 

αφορούν την αντικατάσταση της Χωροφυλακής με την Εθνική Πολιτοφυλακή και τη διαδικασία 

οργάνωσης και επάνδρωσής της. Η έλλειψη οπλισμού φαίνεται να επηρεάζει και την επάνδρωση της 

Εθνικής Πολιτοφυλακής, ενώ το Μακεδονικό Γραφείο έθετε κατά διαστήματα νέους αριθμητικούς 

στόχους που έπρεπε να πετύχουν οι τοπικές οργανώσεις.   

Η δράση της ΠΑΟ απασχόλησε το Μακεδονικό Γραφείο και την ΠΕ Φλώρινας ειδικά το 1944. 

Γίνεται λόγος για την προσπάθεια δημιουργίας βάσης της ΠΑΟ στη Φλώρινα από αξιωματικούς του 

στρατού. Ακόμη, η ΠΕ Φλώρινας με τις δράσεις της θεώρησε ότι κατέστειλε τις ενέργειες για την 

οργάνωση της ΠΑΟ. Λόγος γίνεται και για τη δράση της ΠΑΟ εναντίον των τμημάτων του ΕΛΑΣ 

το1944 όπου σχολιάζεται η συνεργασία της ΠΑΟ με τις γερμανικές αρχές σε διάφορες περιοχές της 

Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, αναφέρεται και η προσέγγιση της οργάνωσης από το ΜΓ με σκοπό να 

ενταχθούν στον ΕΛΑΣ. Ωστόσο οι ομάδες της ΠΑΟ φαίνεται πως δεν συμφώνησαν στους όρους της 

συνεργασίας αυτής και έθεσαν τους δικούς τους όρους. 

Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε ιδιαίτερα την ΠΕ Φλώρινας είναι οι δράσεις των γερμανικών 

δυνάμεων Κατοχής και οι σχέσεις τους με την τοπική οργάνωση και το ΚΚΕ. Τα θέματα αυτά 

συναντώνται σε μεγάλη συχνότητα στις επιστολές και τα σημειώματα γεγονός που φανερώνει 

αφενός την ένταση της δράσης των γερμανικών δυνάμεων και αφετέρου τη σημασία που είχε το 

ζήτημα αυτό για το Μακεδονικό Γραφείο και την ΠΕ Φλώρινας. Η τοπική οργάνωση της Φλώρινας 

είχε στη διάθεσή της πληροφορίες για τις δυνάμεις των Γερμανών. Στη Φλώρινα οι γερμανικές 

δυνάμεις είχαν πάρει μέτρα τα οποία εφαρμόζονταν ήδη το Μάιο του1944 όταν εντοπίστηκε η 

συγκεκριμένη αναφορά. Παράλληλα, τον Αύγουστο του 1944 αναφέρεται ότι οι κατοχικές δυνάμεις 

προσπάθησαν να δημιουργήσουν Τάγματα Ασφαλείας, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ακόμη, θίγονται και 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις γερμανικές δράσεις στα χωριά της περιοχής. Συνήθως οι 

περιπτώσεις αυτές παρουσιάζουν τις προσπάθειες των γερμανικών δυνάμεων να εξοπλίσουν χωριά 

υπέρ τους εφαρμόζοντας μέτρα τρομοκρατίας και βίαιες ενέργειες με σκοπό να καταφέρουν να 

δώσουν όπλα στους κατοίκους των χωριών. Οι παραπάνω κινήσεις των γερμανικών δυνάμεων είχαν 

αντίκτυπο στις επιδιώξεις και τα σχέδια του ΚΚΕ και των περιφερειακών οργανώσεών του στην 

περιοχή της Φλώρινας. Λίγο πριν την αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων κατοχής από την 
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περιφέρεια της Φλώρινας τα σημειώματα που ανταλλάσσονταν με το ΜΓ προσπαθούσαν να 

μεταδώσουν την κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή. Όσο αφορά στα αντίποινα των 

γερμανικών αρχών Κατοχής δεν υπάρχουν πολλές αναφορές σε αυτά, γεγονός που μπορεί να μην 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι γερμανικές δυνάμεις 

εφάρμοσαν αντίποινα στην περιοχή, αλλά δείχνει τη στάση της ΠΕ Φλώρινας απέναντι σε αυτά και 

κατά πόσο απασχόλησε αυτό το θέμα. Υπάρχει αναφορά στα γεγονότα της Κλεισούρας, γιατί 

θεωρήθηκε ότι επηρέασαν την απήχηση του ΚΚΕ. Σε κάποια σημεία γίνεται λόγος για τις σχέσεις 

που είχαν αναπτύξει οι γερμανικές δυνάμεις με άλλες ομάδες στην περιοχή. Σύμφωνα με τις 

πληροφορίες που είχαν τα μέλη της ΠΕ Φλώρινας για να ενημερώνουν το ΜΓ αναπτύχθηκαν 

σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των γερμανικών δυνάμεων και της χωροφυλακή, των βουλγαρικών 

δυνάμεων ή άλλων ομάδων της «αντίδρασης». Ο όρος «αντίδραση» χρησιμοποιείται συχνά από τους 

αποστολείς των σημειωμάτων εννοώντας όλους όσους δρούσαν ενάντια στις δραστηριότητες της ΠΕ 

Φλώρινας. Τέλος, περισσότερο συχνά γίνεται λόγος για τις αντιστασιακές δράσεις εναντίον των 

γερμανικών δυνάμεων. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται οι προκηρύξεις που συντάσσονταν και 

μοιράζονταν στους Γερμανούς και η δολοφονία Γερμανών αξιωματικών ή στρατιωτών. 

Οι βουλγαρικές δυνάμεις, η βουλγαρική προπαγάνδα και ο εξοπλισμός χωριών από τις βουλγαρικές 

δυνάμεις επηρέασαν σημαντικά τις δράσεις της ΠΕ Φλώρινας. Οι αποστολείς των σημειωμάτων 

αναφέρονται συχνά στα «κομιτατζίδικα χωριά», τα χωριά που είχαν εξοπλιστεί από τις βουλγαρικές 

δυνάμεις και παρουσίαζαν έντονη δράση στην προσπάθεια εξοπλισμού και άλλων χωριών, ενώ 

ταυτόχρονα λειτουργούσαν και ως ορμητήρια των βουλγάρικων ομάδων που στόχευαν στον 

εξοπλισμό άλλων χωριών. Συχνά επίσης σχολιάζεται ότι η «αντίδραση» χρησιμοποιεί κάθε μέσο για 

να εξοπλίσει τα χωριά των σλαβόφωνων της περιοχής. Τις προσπάθειες αυτές ανέχονταν οι 

κατοχικές αρχές και η κατοχική κυβέρνηση. Επίσης, η ΠΕ Φλώρινας υποστήριζε ότι οι 

«κομιτατζήδες» δρούσαν ως ομάδες χρησιμοποιώντας κάποια χωριά ως ορμητήρια, όπως  τη 

Βασιλειάδα, ενώ για να πετύχουν το σκοπό τους ασκούσαν έντονη βία. Ανασταλτικό παράγοντα 

στον εξοπλισμό, σύμφωνα με την άποψη του γραμματέα της ΠΕ Φλώρινας, αποτελεί η δράση της 

ΠΕ της περιοχής που είχε δημιουργήσει κομματικές βάσεις σε πολλά χωριά και τα είχε πείσει με τις 

θέσεις του ΚΚΕ. Ο φόβος και η ανησυχία των μελών της ΠΕ Φλώρινας είναι έκδηλα αυτή την 

περίοδο. Σύμφωνα με την άποψη που εκφράζουν οι εκπρόσωποι της ΠΕ Φλώρινας ο εξοπλισμός των 

χωριών γίνεται με τη βία, ενώ αναφέρεται μόνο μία περίπτωση, αυτή της Αχλάδας, όπου ο ίδιος ο 

πρόεδρος του χωριού ζήτησε να εξοπλιστεί. Δηλαδή αρχικά φαινόταν έντονα η δυσπιστία και η 

άρνηση απέναντι στον εξοπλισμό που επεδίωκαν οι βουλγαρικές δυνάμεις. Λίγο αργότερα η 

κατάσταση άλλαξε και ορισμένα χωριά τελικά οπλίστηκαν υπέρ των βουλγάρικων δυνάμεων και 

από το Σεπτέμβριο του 1944 αρχίζουν να εμφανίζονται αναφορές στις επαφές της ΠΕ Φλώρινας με 

τις βουλγαρικές δυνάμεις για την παράδοση του οπλισμού τους. Ο βουλγαρικές δυνάμεις εκτός από 

τον εξοπλισμό χωριών προπαγάνδιζαν το ρόλο του ΚΚΕ και του ΕΛΑΣ στους σλαβόφωνους, όπως 
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φαίνεται σε κάποιες από τις αναφορές . Τα κύρια σημεία στα οποία επικεντρώθηκε η προπαγάνδα 

τους ήταν η βίαιη στρατολόγηση ανταρτών και ιδιαίτερα των σλαβόφωνων, η απαγόρευση της 

επικοινωνίας μεταξύ σλαβόφωνων και Γιουγκοσλάβων παρτιζάνων και η επιβολή αντιποίνων. 

Τέλος, οι σχέσεις των Άγγλων με την οργάνωση ΠΑΟ, με τις γερμανικές δυνάμεις, τον ΕΛΑΣ και 

τον Γκότσε είναι ένα θέμα που μπορεί να απασχόλησε το Μακεδονικό Γραφείο, αλλά σε πολύ 

μικρότερο βαθμό συγκριτικά με όσα προαναφέρθηκαν. Κοντά στο τέλος της Κατοχής όταν οι 

γερμανικές δυνάμεις είχαν αποφασίσει να αποχωρήσουν από την Ελλάδα αναφέρεται ότι οι Άγγλοι 

επεδίωκαν να ελέγξουν την κατάσταση που θα ακολουθούσε. Αυτό φαίνεται από τις νύξεις των 

αποστολέων ορισμένων σημειωμάτων καθώς υπογραμμίζεται ότι οι αγγλικές δυνάμεις ήταν 

παρούσες και προσπαθούσαν να αναμειχθούν στα ζητήματα που απασχολούσαν την ΠΕ Φλώρινας. 

Πιο συγκεκριμένα γίνεται λόγος για επεμβάσεις αγγλικών δυνάμεων σε θέματα που αφορούν την 

ΠΑΟ, το τάγμα του Γκότσε, τις γερμανικές δυνάμεις, δηλαδή όσα ζητήματα τότε θεωρούσε η ΠΕ 

Φλώρινας και το ΜΓ ως φλέγοντα. Επομένως, οι δράσεις των Άγγλων δεν μπορούν να θεωρηθούν 

ανεξάρτητες αφενός από τη αυξανόμενη δράση της ΠΠΕΑ που άρχισε να διεκδικεί την 

μετακατοχική εξουσία με τις δράσεις της που ολοένα και εντατικοποιούνταν και αφετέρου από τις 

συνέπειες που είχε επιφέρει η υπογραφή της Συμφωνίας της Καζέρτας, όταν ουσιαστικά οι 

αντιστασιακές οργανώσεις και η δράση τους πλέον υπαγόταν στον έλεγχο της Κυβέρνησης Εθνικής 

Ενότητας και κατ΄ επέκταση των αγγλικών δυνάμεων. 

Γενικότερα, η αρχειακή μελέτη στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας οδήγησε στο συμπέρασμα 

ότι η πορεία του πολέμου επηρέασε πολύ τους πολιτικούς προσανατολισμούς και τις επιδιώξεις του 

ΚΚΕ. Προέκυψε από τη μελέτη του υλικού ότι μέσα σε μερικούς μήνες κατάφερε να 

ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του και να επηρεάσει τις εξελίξεις της περιόδου. Από τη μία πλευρά η 

πολιτική οργάνωση του ΚΚΕ την περίοδο αυτή διευρύνθηκε και στράφηκε προς την αναγκαιότητα 

επιβίωσης του πληθυσμού από τις συνθήκες που επέβαλε ο πόλεμος και από την άλλη πλευρά 

κατόρθωσε να σχηματίσει αντάρτικες ομάδες στα περισσότερα σημεία της υπαίθρου. Για τη 

Φλώρινα σημειώθηκε ότι ολόκληρα χωριά, με την καθοδήγηση των τοπικών οργανώσεων του ΕΑΜ, 

ενημερώνονταν έγκαιρα για την άφιξη των Γερμανών και μεταφέρονταν σε ασφαλείς τοποθεσίες. 

Ακόμη, μέσα από το περιεχόμενο πολλών σημειωμάτων, προκηρύξεων και εκθέσεων δράσης που 

μελετήθηκαν φάνηκε ότι ανάλογα με τις συνθήκες που προέκυπταν παρουσίαζε ευλυγισία στην 

πολιτική, τη στάση και τη δομή του. Ήταν έτοιμο να μεταβάλλει ακόμα και τις δομές του με σκοπό 

να προσελκύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, όπως φαίνεται από τη στάση του απέναντι στους 

σλαβόφωνους ή τους κατοίκους της υπαίθρου, την ίδρυση της Εθνικής Αλληλεγγύης, κ.α.. Για 

παράδειγμα η ευλυγισία του φάνηκε στην περίπτωση των σλαβόφωνων. Η απροθυμία τους να 

ενταχθούν στο ΕΑΜ και η στάση του ΚΚΕ που ήθελε να καταδείξει τη διαφορετικότητά τους, 

οδήγησε στην απόφαση ίδρυσης του ΣΝΟΦ. Όμως, η κατάσταση στην περιοχή της Φλώρινας ήταν 
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ακόμη πιο περίπλοκη αν συνυπολογιστεί η επιρροή της βουλγαρικής προπαγάνδας και των 

γιουγκοσλάβων παρτιζάνων. Για αυτό το λόγο το εγχείρημα του ΣΝΟΦ πολύ γρήγορα 

εγκαταλείφθηκε καθώς ηγετικά στελέχη που αναδείχτηκαν μέσα σε αυτό, όταν ήρθαν σε επαφή με 

παρτιζάνους του αντάρτικου κινήματος της Γιουγκοσλαβίας και του ΚΚΓ, βρέθηκαν να υιοθετούν 

θέσεις για το σλαβόφωνο πληθυσμό της περιοχής διαφορετικές από τις κυρίαρχες θέσεις του 

ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και του ΚΚΕ. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να μην αναφερθεί ότι η μεγάλη δύναμη του 

ΚΚΕ την περίοδο αυτή πήγαζε και από την απήχηση που είχε στο πεδίο των ιδεών. Το ΕΑΜ 

αποκτούσε δύναμη από τη στιγμή που ο αγώνας του παρουσιαζόταν ως συνέχεια των 

εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων. Βέβαια, αν κανείς αναλογιστεί ότι μέχρι το 1943 περίπου το ΕΑΜ 

αποτελούσε την μόνη αντιστασιακή οργάνωση που παρουσίαζε οργανωμένη δραστηριότητα, τότε 

μπορεί να αιτιολογηθεί και η μεγάλη απήχησή του ως ένα βαθμό. 

Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη εργασία και ιδιαίτερα τα αποτελέσματά 

της μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο στα χέρια των μελλοντικών ερευνητών που αναζητούν 

πληροφορίες για την κατοχική Φλώρινα. Αναλυτικότερα, μελετώντας κανείς τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης των θεματικών κατηγοριών που προέκυψαν μπορεί να έρθει σε μία πρώτη επαφή με το 

περιεχόμενο του αρχείου των ΑΣΚΙ για το νομό Φλώρινας. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα  να 

εντοπιστεί κάποιο συγκεκριμένο αρχείο ή αναφορά που μπορεί να ενδιαφέρει τον εκάστοτε 

ερευνητή χωρίς να χρειαστεί να προβεί στη διαδικασία της μελέτης του συνόλου των αρχείακών 

πηγών για να εντοπίσει αυτό που τον ενδιαφέρει. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται παρακάτω ο 

κατάλογος που προέκυψε μετά την ανάλυση και το χωρισμό του συνόλου του μελετώμενου υλικού 

σε θεματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες. Ο εν λόγω κατάλογος μπορεί να προσφέρει τη 

δυνατότητα γρηγορότερου εντοπισμού πληροφοριών όταν είναι γνωστό αυτό που αναζητά κανείς, 

ενώ επιπλέον δίνει και μία γενικότερη εικόνα για τον τρόπο που προβάλλεται η Φλώρινα μέσα από 

το συγκεκριμένο υλικό. Δεδομένου του μεγάλου όγκου του μελετώμενου υλικού και της δυσκολίας 

να έχει κάποιος εύκολη πρόσβαση στο υλικό αυτό και να κατορθώσει να το μελετήσει σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, κρίνεται ιδιαίτερα χρηστικό το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εργασίας.  
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1. Οργάνωση ΚΚΕ/ΕΛΑΣ 
 

1.1. Το Μακεδονικό Γραφείο 
 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

408 23.1.99 28/10/1944 σημείωμα 

410 23.2.208 28/12/1944 Σημείωμα  

415 23.8.1α 4/12/1943 Οργανωτική κατάσταση Οκτώβρη 
1943 

 

1.1.1. Επικοινωνία και σχέσεις μεταξύ των περιφερειακών οργανώσεων 

και την Κεντρική Οργάνωση 

 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

408 23.1.124 22/12/1944 Επιστολή του ΠΓ προς όλες τις 
περιφερειακές οργανώσεις 

409 23.3.78 28/7/1944 σημείωμα 

409 23.3.92 1/8/1944 σημείωμα 

409 23.3.97 3/8/1944 σημείωμα 

409 23.3.104 7/8/1944 σημείωμα 

410 23.2.208 28/12/1944 σημείωμα  

415 23.8.48 11/5/1944 σημείωμα  

415 23.8.70 1944 Έκθεση γραμματέων ΠΕ Καστοριάς &ΠΕ 
Φλώρινας προς την ΚΟΠΜ 

415 23.8.221α 1944 σημείωμα  

415 23.8.247 11/11/1944 σημείωμα 

 

1.1.1.1. Ανταλλαγές προϊόντων μεταξύ των Περιφερειακών Επιτροπών 

 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

409 23.3.78 28/7/1944 σημείωμα 

409 23.3.86 31/7/1944 σημείωμα 

409 23.3.97 3/8/1944 σημείωμα 

409 23.3.104 7/8/1944 σημείωμα 

409 23.3.272 1944 σημείωμα 

415 23.8.48 11/5/1944 Σημείωμα  

415 23.8.221 11/5/1944 σημείωμα 

415 23.8.230 6/9/1944 Σημείωμα  

415 23.8.253 - σημείωμα 
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1.1.2. Η πολιτική γραμμή του ΚΚΕ-Τα συνθήματα προς τις ΠΕ του 

Μακεδονικού Γραφείου 

 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

408 23.1.135 1944 Σημειώσεις για ομιλία σε συνδιάσκεψη 
περιφερειακών οργανώσεων  

409 23.3.171 1944 σημειώσεις για ομιλία στελέχους του ΚΚΕ 

415 23.8.75α 1944 σημείωμα  

415 23.8.221 11/5/1944 σημείωμα 

415 23.8.229 4/9/1944 σημείωμα  

415 23.8.231 8/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.234 13/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.246 - Προκήρυξη προς τους σλαβόφωνους της 
περιφέρειας Φλώρινας 

 

1.2. Η ΠΕ Φλώρινας 
 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

409 23.3.85 31/7/1944 σημείωμα 

415 23.8.2 Μετά το 
Νοέμβρη 
1943 

Οργανωτική κατάσταση Νοεμβρίου 1943 

415 23.8.1α 4/12/1943 Οργανωτική κατάσταση Οκτώβρη 1943 

415 23.8.220 Μετά τον 
Απρίλιο του 
1944 

Μηνιαία οργανωτική κατάσταση της ΠΕ 
Φλώρινας για τον Απρίλιο ‘44 

415 23.8.233 10/9/1944 Οργανωτική κατάσταση Αυγούστου 1944  

415 23.8.240 14/10/1944 σημείωμα 

415 23.8.242 19/10/1944 σημείωμα 

415 23.8.248 9/12/1944 σημείωμα 

415 23.8.253 - Σημείωμα 

 

 

1.2.1. Η οργανωτική κατάσταση και στελέχωση της ΠΕ Φλώρινας (δομή, 

μέλη, οργανώσεις, κλπ) 

 

Κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

409 23.3.158 5/12/1944 Οργανωτική κατάσταση 

415 23.8.253 - σημείωμα 

415 23.8.220 Μετά τον 
Απρίλιο του 
1944 

Μηνιαία οργανωτική κατάσταση της ΠΕ 
Φλώρινας για τον Απρίλιο ‘44 
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1.2.2. Οι δράσεις της ΠΕ Φλώρινας 

 

Κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

409 23.3.158 5/12/1944 Οργανωτική κατάσταση 

410 23.2.75 3/10/1944 σημείωμα 

410 23.2.150 30/1/1944 Σημείωμα  

415 23.8.70 1944 Έκθεση γραμματέων ΠΕ Καστοριάς &ΠΕ 
Φλώρινας προς την ΚΟΠΜ 

415 23.8.221 11/5/1944 σημείωμα 

415 23.8.230 6/9/1944 σημείωμα  

415 23.8.231 8/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.233 10/9/1944 Οργανωτική κατάσταση Αυγούστου 
1944  

415 23.8.236 25/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.252 1944 σημείωμα 

415 23.8.237 1944 σημείωμα 

415 23.8.238 9/10/1944 σημείωμα 

415 23.8.239 13/10/1944 σημείωμα 

415 23.8.240 14/10/1944 σημείωμα 

415 23.8.250 18/12/`944 επιστολή 

415 23.8.251 - σημείωμα 

415 23.8.253 - σημείωμα 

 

1.2.2.1. Ολομέλειες – Συνεδριάσεις – Συλλαλητήρια – Επαρχιακά 

Συμβούλια 

 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

415 23.8.70 1944 Έκθεση γραμματέων ΠΕ Καστοριάς 
&ΠΕ Φλώρινας προς την ΚΟΠΜ 

415 23.8.221α 1944 Σημείωμα  

415 23.8.228 1944 Σημείωμα  

415 23.8.230 6/9/1944 Σημείωμα  

415 23.8.234 13/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.235 19/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.236 25/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.252 1944 σημείωμα 

415 23.8.237 1944 σημείωμα 

415 23.8.248 9/12/1944 σημείωμα 

415 23.8.250 18/12/`944 επιστολή 
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1.2.2.2. Επαφές της ΠΕ Φλώρινας με τις αρχές, τις κατοχικές δυνάμεις και 

άλλες οργανώσεις (επαφές με γερμανούς, βούλγαρους, χωροφυλακή, κλπ) 

 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

410 23.2.75 3/10/1944 σημείωμα 

415 23.8.224 5/6/1944 Σημείωμα 

415 23.8.233 10/9/1944 Οργανωτική κατάσταση 
Αυγούστου 1944  

415 23.8.234 13/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.249 3/12/1944 σημείωμα 

 

1.2.2.3. Σχολή Εκπαίδευσης Στελεχών 

 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

415 23.8.258 10/1/1945 Οργανωτική 
κατάσταση 

408 23.1.22 23/5/1944 Σημειώσεις για 
την 6η Ολομέλεια 
ΚΚΕ 

 

1.2.3. Οι σύνδεσμοι 

 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

409 23.3.86 31/7/1944 σημείωμα 

410 23.2.81 9/10/1944 ραδιοτηλεγράφημα 

415 23.8.227 30/7/1944 Έκθεση δράσης 
Ιουλίου 1944 

415 23.8.229 4/9/1944 Σημείωμα  

415 23.8.231 8/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.233 10/9/1944 Οργανωτική 
κατάσταση 
Αυγούστου 1944  

415 23.8.239 13/10/1944 σημείωμα 

 

1.2.4. Οικονομικά Ζητήματα της ΠΕ Φλώρινας 

 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος 
εγγράφου 

409 23.3.92 1/8/1944 σημείωμα 

409 23.3.242 Μετά το 
Δεκέμβριο 
του 1944 

Οικονομική 
κατάσταση 
Δεκεμβρίου 
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1944 

 

1.2.4.1. Διενέργεια Εράνων 

 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

415 23.8.248 9/12/1944 σημείωμα 

415 23.8.250 18/12/1944 Επισοτλή 

415 23.8.258 10/1/1945 Οργανωτική 
κατάσταση 

408 23.1.9 6/1/1944 σημείωμα 

408 23.1.7 11/1943 σημείωμα 

408 23.1.22 23/5/1944 εγκύκλιος 

408 23.1.99α 28/10/1944 σημείωμα 

408 23.1.125 22/12/1944 Κοινοποίηση 
απόφηασης 

408 23.1.41 17/8/1944 ραδιοτηλεγράφημα 

408 23.1.19 1944 σημείωμα 

415 23.8.229 4/9/1944 σημείωμα 

 

1.2.5. Διαφωνίες στην ΠΕ Φλώρινας 

 

Κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

415 23.8.75α 1944 Σημείωμα  

415 23.8.227 30/7/1944 Έκθεση δράσης 
Ιουλίου 1944 

415 23.8.229 4/9/1944 Σημείωμα  

415 23.8.230 6/9/1944 Σημείωμα  

415 23.8.231 8/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.249 3/12/1944 σημείωμα 

415 23.8.254 5/1/1945 σημείωμα 

415 23.8.253 - σημείωμα 

 

1.3. ΕΛΑΣ  
 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

409 23.3.158 5/12/1944 Οργανωτική κατάσταση 

410 23.2.81 9/10/1944 ραδιοτηλεγράφημα 

415 23.8.1α 4/12/1943 Οργανωτική κατάσταση 
Οκτώβρη 1943 

415 23.8.2 Μετά το 
Νοέμβρη 1943 

Οργανωτική κατάσταση 
Νοεμβρίου 1943 

415 23.8.48 11/5/1944 Σημείωμα  

415 23.8.221α 1944 Σημείωμα  
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415 23.8.227 30/7/1944 Έκθεση δράσης Ιουλίου 1944 

415 23.8.228 1944 Σημείωμα  

415 23.8.234 13/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.246 - Προκήρυξη προς τους 
σλαβόφωνους της περιφέρειας 
Φλώρινας 

 

 

1.3.1. Η στρατιωτική οργάνωση – η δράση του ΕΛΑΣ 

 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

415 23.8.48 11/5/1944 Σημείωμα  

415 23.8.71 1/10/1944 Σημείωμα  

415 23.8.227 30/7/1944 Έκθεση δράσης 
Ιουλίου 1944 

 

1.3.2. Το 28ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ 

 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

415 23.8.48 11/5/1944 Σημείωμα  

415 23.8.70 1944 Έκθεση γραμματέων ΠΕ Καστοριάς 
&ΠΕ Φλώρινας προς την ΚΟΠΜ 

415 23.8.227 30/7/1944 Έκθεση δράσης Ιουλίου 1944 

415 23.8.228 1944 Σημείωμα  

415 23.8.234 13/9/1944 σημείωμα 

 

1.3.3. Εφεδρικός ΕΛΑΣ 

 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

409 23.3.158 5/12/1944 Οργανωτική κατάσταση 

415 23.8.2 Μετά το 
Νοέμβρη 
1943 

Οργανωτική κατάσταση 
Νοεμβρίου 1943 

415 23.8.1α 4/12/1943 Οργανωτική κατάσταση 
Οκτώβρη 1943 

415 23.8.230 6/9/1944 Σημείωμα  
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1.3.4. Εξασφάλιση οπλισμού και προμηθειών 

 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

415 23.8.221 11/5/1944 Σημείωμα  

415 23.8.221α 1944 Σημείωμα  

415 23.8.230 6/9/1944 Σημείωμα  

415 23.8.231 8/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.234 13/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.252 1944 σημείωμα 

415 23.8.237 1944 σημείωμα 

415 23.8.251 - σημείωμα 

 

1.4. Στρατολόγηση ανταρτών 
 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

415 23.8.71 1/10/1944 Σημείωμα  

415 23.8.228 1944 Σημείωμα  

415 23.8.229 4/9/1944 Σημείωμα  

415 23.8.231 8/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.233 10/9/1944 Οργανωτική κατάσταση 
Αυγούστου 1944  

415 23.8.234 13/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.252 1944 σημείωμα 

415 23.8.237 1944 σημείωμα 

415 23.8.246 - Προκήρυξη προς τους 
σλαβόφωνους της 
περιφέρειας Φλώρινας 

415 23.8.253 - σημείωμα 

 

1.5. Το Ε.Α.Μ. 
 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

408 23.1.135 1944 Σημειώσεις για ομιλία σε 
συνδιάσκεψη περιφερειακών 
οργανώσεων  

409 23.3.158 5/12/1944 Οργανωτική κατάσταση 

410 23.2.95 18/10/1944 Προσωπικό γράμμα 

415 23.8.1α 4/12/1943 Οργανωτική κατάσταση Οκτώβρη 
1943 

415 23.8.2 Μετά το 
Νοέμβρη 1943 

Οργανωτική κατάσταση 
Νοεμβρίου 1943 

415 23.8.252 1944 σημείωμα 

415 23.8.237 1944 σημείωμα 
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415 23.8.253 - σημείωμα 

 

1.6. ΕΠΟΝ 
 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

408 23.1.135 1944 Σημειώσεις για ομιλία σε 
συνδιάσκεψη περιφερειακών 
οργανώσεων  

409 23.3.158 5/12/1944 Οργανωτική κατάσταση 

415 23.8.1α 4/12/1943 Οργανωτική κατάσταση Οκτώβρη 
1943 

415 23.8.2 Μετά το 
Νοέμβρη 
1943 

Οργανωτική κατάσταση Νοεμβρίου 
1943 

415 23.8.253 - σημείωμα 

 

1.7. Εθνική Αλληλεγγύη 
 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

408 23.1.135 1944 Σημειώσεις για ομιλία σε συνδιάσκεψη 
περιφερειακών οργανώσεων  

409 23.3.158 5/12/1944 Οργανωτική κατάσταση 

409 23.3.159 6/12/1944 σημείωμα 

415 23.8.1α 4/12/1943 Οργανωτική κατάσταση Οκτώβρη 1943 

415 23.8.2 Μετά το 
Νοέμβρη 
1943 

Οργανωτική κατάσταση Νοεμβρίου 1943 

415 23.8.250 18/12/`944 επιστολή 

415 23.8.253 - σημείωμα 

 

 

2. Έντυπα ΚΚΕ/ΕΑΜ 
 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

409 23.3.78 28/7/1944 σημείωμα 

409 23.3.81 29/7/1944 Σημείωμα 

409 23.3.86 31/7/1944 Σημείωμα 

409 23.3.97 3/8/1944 Σημείωμα 

409 23.3.158 5/12/1944 Οργανωτική κατάσταση 

415 23.8.1α 4/12/1943 Οργανωτική κατάσταση Οκτώβρη 1943 

415 23.8.2 Μετά το Οργανωτική κατάσταση Νοεμβρίου 1943 
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Νοέμβρη 
1943 

415 23.8.220 Μετά τον 
Απρίλιο του 
1944 

Μηνιαία οργανωτική κατάσταση της ΠΕ 
Φλώρινας για τον Απρίλιο ‘44 

415 23.8.221α 1944 Σημείωμα  

415 23.8.227 30/7/1944 Έκθεση δράσης Ιουλίου 1944 

415 23.8.228 1944 Σημείωμα  

415 23.8.229 4/9/1944 Σημείωμα  

415 23.8.230 6/9/1944 Σημείωμα  

415 23.8.233 10/9/1944 Οργανωτική κατάσταση Αυγούστου 1944  

415 23.8.253 - σημείωμα 

 

3. ΣΝΟΦ 
 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

410 23.2.95 18/10/1944 Προσωπικό γράμμα 

415 23.8.48 11/5/1944 Σημείωμα  

415 23.8.221α 1944 Σημείωμα  

 

3.1. Αυτονομιστικές κινήσεις των σλαβόφωνων το 1944: Το κίνημα 

του Πέιου & Το τάγμα Γκότσε 

 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

408 23.1.99α 28/10/1944 σημείωμα 

408 23.1.135 1944 Σημειώσεις για ομιλία σε συνδιάσκεψη περιφερειακών 
οργανώσεων  

410 23.2.75 3/10/1944 σημείωμα 

410 23.2.80 8/10/1944 ραδιοτηλεγράφημα 

410 23.2.81 9/10/1944 ραδιοτηλεγράφημα 

410 23.2.95 18/10/1944 Προσωπικό γράμμα 

415 23.8.48 11/5/1944 Σημείωμα  

415 23.8.57 29/6/1944 Σημείωμα  

415 23.8.70 1944 Έκθεση γραμματέων ΠΕ Καστοριάς &ΠΕ Φλώρινας 
προς την ΚΟΠΜ 

415 23.8.71 1/10/1944 Σημείωμα  

415 23.8.75α 1944 Σημείωμα  

415 23.8.228 1944 Σημείωμα  

415 23.8.235 19/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.240 14/10/1944 σημείωμα 

415 23.8.241 15/10/1944 σημείωμα 

415 23.8.242 19/10/1944 σημείωμα 

415 23.8.245 10/1944 σημείωμα 
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415 23.8.247 11/11/1944 σημείωμα 

415 23.8.249 3/12/1944 σημείωμα 

415 23.8.253 - σημείωμα 

 

 

4. Οι Σλαβόφωνοι 
 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

409 23.3.171 1944 Σημειώσεις για ομιλία από στέλεχος του ΚΚΕ 

410 23.2.80 8/10/1944 ραδιοτηλεγράφημα 

410 23.2.95 18/10/1944 Προσωπικό γράμμα 

410 23.2.208 28/12/1944 Σημείωμα  

415 23.8.48 11/5/1944 Σημείωμα  

415 23.8.57 29/6/1944 Σημείωμα  

415 23.8.75α 1944 Σημείωμα  

415 23.8.227 30/7/1944 Έκθεση δράσης Ιουλίου 1944 

415 23.8.234 13/9/1944 Σημείωμα 

415 23.8.238 9/10/1944 Σημείωμα 

415 23.8.246 - Προκήρυξη προς τους σλαβόφωνους της 
περιφέρειας Φλώρινας 

415 23.8.253 - Σημείωμα 

 

 

5. Σχέσεις ΚΚΕ με γιουγκοσλάβους παρτιζάνους 
 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

410 23.2.75 3/10/1944 σημείωμα 

410 23.2.80 8/10/1944 ραδιοτηλεγράφημα 

415 23.8.48 11/5/1944 Σημείωμα  

415 23.8.57 29/6/1944 Σημείωμα  

415 23.8.71 1/10/1944 Σημείωμα  

415 23.8.221 11/5/1944 σημείωμα 

415 23.8.242 19/10/1944 σημείωμα 
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6. Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης - ΠΕΕΑ  
 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 
415 23.8.236 25/9/1944 Σημείωμα 

415 23.8.221 11/5/1944 Σημείωμα 

415 23.8.239 13/10/1944 Σημείωμα 

415 23.8.247 11/11/1944 Σημείωμα 

415 23.8.253 - Σημείωμα 

 

6.1. Η Ε.Τ.Α. (Επιμελητεία του Αντάρτη) 
 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

408 23.1.125 22/12/1944 Απόφαση της ΕΤΑ 
Μακεδονίας 

409 23.3.104 7/8/1944 σημείωμα 

415 23.8.236 25/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.253 - σημείωμα 

 

6.2. Εθνική Πολιτοφυλακή 
 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

415 23.8.228 1944 Σημείωμα  

415 23.8.230 6/9/1944 Σημείωμα  

415 23.8.231 8/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.233 10/9/1944 Οργανωτική κατάσταση 
Αυγούστου 1944  

415 23.8.234 13/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.235 19/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.236 25/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.246 - Προκήρυξη προς τους 
σλαβόφωνους της περιφέρειας 
Φλώρινας 

415 23.8.248 9/12/1944 σημείωμα 

415 23.8.253 - σημείωμα 
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7. Άλλες αντιστασιακές οργανώσεις- η περίπτωση της ΠΑΟ 

(Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωση) 

 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

415 23.8.221 11/5/1944 σημείωμα 

415 23.8.224 5/6/1944 Σημείωμα 

415 23.8.228 1944 Σημείωμα  

 

 

8. Οι Γερμανοί 
 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

415 23.8.48 11/5/1944 Σημείωμα  

415 23.8.221 11/5/1944 σημείωμα 

415 23.8.227 30/7/1944 Έκθεση δράσης Ιουλίου 1944 

415 23.8.233 10/9/1944 Οργανωτική κατάσταση Αυγούστου 1944  

415 23.8.234 13/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.236 25/9/1944 σημείωμα 

415 23.8.252 1944 σημείωμα 

415 23.8.237 1944 σημείωμα 

 

8.1. Οι δράσεις των γερμανικών δυνάμεων 
 

Κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

409 23.3.242 Μετά το Δεκέμβριο 
του 1944 

Οικονομική κατάσταση 
Δεκεμβρίου 1944 

415 23.8.48 11/5/1944 σημείωμα  

415 23.8.221 11/5/1944 σημείωμα 

415 23.8.221α 1944 σημείωμα  

415 23.8.224 5/6/1944 σημείωμα 

415 23.8.229 4/9/1944 σημείωμα  

415 23.8.252 1944 σημείωμα 

415 23.8.237 1944 σημείωμα 

415 23.8.251 - σημείωμα 
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8.2. Τα αντίποινα 
 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

409 23.3.242 Μετά το 
Δεκέμβριο 
του 1944 

Οικονομική κατάσταση 
Δεκεμβρίου 1944 

415 23.8.48 11/5/1944 Σημείωμα  

 

8.3. Σχέσεις και συνεργασίες των Γερμανών 
 

Κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

410 23.2.256β 26/1/1945 Σημείωμα 

415 23.8.221 11/5/1944 σημείωμα 

415 23.8.224 5/6/1944 Σημείωμα 

415 23.8.229 4/9/1944 Σημείωμα  

415 23.8.230 6/9/1944 Σημείωμα  

415 23.8.238 9/10/1944 σημείωμα 

 

8.4. Αντιστασιακές δράσεις εναντίον των γερμανικών δυνάμεων 
 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

415 23.8.221 11/5/1944 σημείωμα 

415 23.8.221α 1944 Σημείωμα  

415 23.8.229 4/9/1944 Σημείωμα  

 

 

9. Οι Βούλγαροι 
 

Κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

410 23.2.81 9/10/1944 ραδιοτηλεγράφημα 

415 23.8.70 1944 Έκθεση γραμματέων ΠΕ 
Καστοριάς &ΠΕ Φλώρινας προς 
την ΚΟΠΜ 

415 23.8.71 1/10/1944 Σημείωμα  

415 23.8.221 11/5/1944 σημείωμα 

415 23.8.224 5/6/1944 Σημείωμα 

415 23.8.230 6/9/1944 Σημείωμα  

415 23.8.252 1944 σημείωμα 

415 23.8.237 1944 σημείωμα 



200 Σχολιασμός 
 

415 23.8.248 9/12/1944 σημείωμα 

415 23.8.251 - σημείωμα 

415 23.8.253 - σημείωμα 

 

 

10. Οι Άγγλοι 
 

κουτί φάκελος ημερομηνία Είδος εγγράφου 

415 23.8.248 9/12/1944 σημείωμα 

415 23.8.233 10/9/1944 σημείωμα 

408 23.1.19 1944 σημείωμα 

415 23.8.228 1944 σημείωμα 

408 23.1.53α 9/12/1944 σημείωμα 
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4. Βιβλιογραφία 

 

Αρχεία 

ΑΣΚΙ 

κ: 408 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ:23.1.7 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ:23.1.8 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ:23.1.9 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ:23.1.10 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ:23.1.13 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ:23.1.15 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ:23.1.19 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ:23.1.22 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ:23.1.41 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ:23.1.53α 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ:23.1.58 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ:23.1.64 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ:23.1.69 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ:23.1.98 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ:23.1.99α 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ:23.1.124 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ:23.1.125 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ:23.1.135 
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ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ:23.1.161 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ:23.1.163 

 

κ:409 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:409, φ: 23.3.70 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:409, φ: 23.3.74 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:409, φ: 23.3.78 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:409, φ: 23.3.81 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:409, φ: 23.3.85 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:409, φ: 23.3.86 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:409, φ: 23.3.92 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:409, φ: 23.3.97 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:409, φ: 23.3.104 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:409, φ: 23.3.158 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:409, φ: 23.3.159 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:409, φ: 23.3.171 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:409, φ: 23.3.242 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:409, φ: 23.3.249 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:409, φ: 23.3.272 

 

κ: 410 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:410, φ: 23.2.15 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:410, φ: 23.2.75 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:410, φ: 23.2.80 
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ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:410, φ: 23.2.81 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:410, φ: 23.2.95 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:410, φ: 23.2.153 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:410, φ: 23.2.208 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:410, φ: 23.2.256β  

 

κ: 415 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.1α 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.2 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.7 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.12 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.14 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.19 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.26 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.27 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.46 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.48 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.50α 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.57 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.65 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.66 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.70 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.71 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.75α 
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ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.85 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.88 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.89 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.91 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.92 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.94 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.98 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.99 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.100 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.101 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.102 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.103 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.104 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.105 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.107 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.112 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.113 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.115 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.116 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.120 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.123 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.124 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.128 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.133 



Τάσσου Μαρία 
Ο Νομός της Φλώρινας την περίοδο της Κατοχής: η περίπτωση των ΑΣΚΙ 

205 

 
ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.134  

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.135 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.136 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.137 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.139 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.140 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.147 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.152 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.159 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.162  

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.164 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.169 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.174 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.179 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.183 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.186 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.187 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.190 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.206 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.212 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.213 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.216 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.218 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.220 
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ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.221 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.225 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.227 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.228 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.229 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.230 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.231 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.234 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.235 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.236 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.237 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.238 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.239 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.240 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.242 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.246 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.247 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.248 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.249 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.250 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.251 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.252 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.253 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.254 
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ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.258 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.260 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.261 

ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ: 23.8.266  
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Παράθεμα 

1. Παρακάτω ακολουθεί αναφορά στις ομάδες και τις οργανώσεις /σχηματισμούς που κρίνεται 

ότι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο και επηρέασαν την εξέλιξη των γεγονότων στη Δυτική 

Μακεδονία της κατοχικής περιόδου, αλλά και ειδικά στη περιοχή της Φλώρινας. 

Αναλυτικότερα, γίνεται περιγραφή αυτών μέσα από όσα αναφέρονται στην επίσημη 

βιβλιογραφία. Επιλέχθηκε να ακολουθήσει ξεχωριστή αναφορά για δύο λόγους. Πρώτον 

λόγω του ρόλου που διαδραμάτισαν κατά τη μελετώμενη περίοδο και ειδικά το βαθμό 

επιρροής τους στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και δεύτερον λόγω της συχνότητας 

εμφάνισής τους σε αναφορές του μελετώμενου αρχειακού υλικού που θα παρουσιαστεί 

παρακάτω. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στο ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, το ΣΝΟΦ, την 

ΥΒΕ/ΠΑΟ, την ΠΕΕΑ, τη Χωροφυλακή και την Εθνική Πολιτοφυλακή.  

 

ΕΑΜ 

Η ίδρυση του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ συνέβαλαν στην πιο οργανωμένη αντίσταση κατά των 

γερμανικών δυνάμεων
573

.  Το ΕΑΜ (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο) ιδρύθηκε στις 27 

Σεπτεμβρίου του 1941 στην Αθήνα και αργότερα αναδείχθηκε στη μεγαλύτερη πανελλαδική 

αντιστασιακή οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε σε συνεργασία και με φιλελεύθερα στελέχη, όπως ο 

Τσιριμώκος και ο Κανελλόπουλος που είχαν ιδρύσει νωρίτερα την οργάνωση της Ένωσης 

Λαϊκής Δημοκρατίας. Η ίδρυση του ΕΑΜ, πιο συγκεκριμένα, υπογράφτηκε με πρωτοβουλία του 

ΚΚΕ και σε μυστική συνάντηση  μεταξύ των αντιπροσώπων τεσσάρων κομμάτων. Οι 

αντιπρόσωποι και κατ’ επέκταση τα ιδρυτικά μέλη του ΕΑΜ ήταν ο Αποστόλου Λευτέρης από 

το ΚΚΕ (Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος), ο Χωμενίδης Χρήστος από το ΣΚΕ (Σοσιαλιστικό 

Κόμμα Ελλάδος), ο Τσιριμώκος Ηλίας από την ΕΛΔ (Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας) και ο 

Βογιατζής Απόστολος από το ΑΚΕ (Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος)
574

. Τέλος, στο ιδρυτικό κείμενο 

της οργάνωσης  υπογραμμίζεται πως η συμμετοχή οποιουδήποτε κόμματος, οργάνωσης ή 

                                                           
573

 Στο Ιδρυτικό κείμενο αναφέρεται ρητώς πως το ΕΑΜ ιδρύεται με σκοπό την απελευθέρωση του έθνους 
από τον ξένο ζυγό και την απόκτηση πλήρους ανεξαρτησίας. Μετά την απελευθέρωση, υπήρχε πρόθεση η 
προσωρινή κυβέρνηση του ΕΑΜ να προκηρύξει εκλογές ώστε ο λαός να αποφασίσει για τον τρόπο με τον 
οποίο επιθυμεί να διακυβερνάται. Επιπροσθέτως, στο Ιδρυτικό αναφέρεται ρητώς πως εάν υπάρξει 
οποιαδήποτε αντίδραση στο εκλογικό αποτέλεσμα και κατ’ επέκταση στην επιθυμία του λαού, τότε το ΕΑΜ 
καθώς και όλες οι δυνάμεις που υπάγονται σε αυτό θα κινηθούν κατά αυτής της αντίδρασης: (2015), «Το 
ιδρυτικό κείμενο του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ)». Στο: erodotosweblog, προσβάσιμο στο: 
https://erodotos.wordpress.com/2011/06/19/eam-idrisi/  
ανακτήθηκε στις 9/8/2018   
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 (2015), «Το ιδρυτικό κείμενο του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ)». Στο: erodotosweblog, 
προσβάσιμο στο: https://erodotos.wordpress.com/2011/06/19/eam-idrisi/  
ανακτήθηκε στις 9/8/2018  
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προσώπου στο ΕΑΜ θα είναι άκρως μυστική, ενώ κάθε παράβαση αυτής της αρχής θα 

τιμωρείται. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως στο ιδρυτικό αυτό κείμενο προβλέπεται η 

αλληλοβοήθεια και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των κομμάτων και των οργανώσεων που 

υπάγονται στο ΕΑΜ, με κοινό σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση του εθνικοαπελευθερωτικού 

αγώνα. Ακόμη, στο πρώτο άρθρο του Ιδρυτικού προβλέπεται η ισότητα μεταξύ των κομμάτων-

μελών του ΕΑΜ
575

. 

H ΠΕ Φλώρινας 

Το Μακεδονικό Γραφείο του ΚΚΕ ιδρύθηκε το 1935 και είχε έδρα του τη Θεσσαλονίκη. Ο 

Κωτσόπουλος σημειώνει ότι η έδρα του βρισκόταν στην Κοζάνη και τα πρώτα στελέχη του ήταν 

ο Σίμος Κερασίδης και ο Λάζαρος Ζησιάδης, ενώ αργότερα τα στελέχη αυτά εκτελέστηκαν
576

. Η 

ΠΕ Φλώρινας του ΕΑΜ συστάθηκε το 1942 και αποτελούνταν από τους: 

1. Γιάννη Τριανταφυλλίδη 

2. Μεθόδιο Μπερέα 

3. Κυριάκο Πιλάη 

4. Αντώνη Θεοδωρίδη 

5. Φίλιππα Σαββίδη 

6. Γιάννη Κωνσταντινίδη 

7. Τάκη Ζάμπρα 

8. Ιάκωβο Σεχίδη 

9. Θόδωρο Μαργιόλη 

10. Σταύρο Κωτσόπουλο 

11. Παντελή Ντουρντουλάκη 

Η ΠΕ Φλώρινας διέθετε εκδοτικό μηχανισμό που φιλοξενούνταν σε σπίτια στελεχών της 

τοπικής οργάνωσης του ΚΚΕ και τύπωναν τα φύλλα των παράνομων εφημερίδων Νίκη και 

Αγώνα.  

Όσο αφορά στις συνεδριάσεις της ΠΕ Φλώρινας αυτές διεξάγονταν τμηματικά λόγω του 

κινδύνου που θα αυξανόταν σε περίπτωση που συγκεντρώνονταν πολλά μέλη μαζί. Το 

καλοκαίρι του 1943 ο Στέλιος Βασιλείου (Γιάννης) μετά την επιστροφή του από τον Αη- 

Στράτη, από όπου δραπέτευσε, ορίστηκε Γραμματέας της ΠΕ Φλώρινας του ΕΑΜ. Τον Μάρτιο 

του 1944 πραγματοποιήθηκε η Α΄ Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΕΑΜ. Στη διάρκεια των 

εργασιών της Συνδιάσκεψης ο Παντελής Βίκτωρος (Νίκος) εκλέχθηκε Α΄ Γραμματέας της ΠΕ 

του ΕΑΜ και Β΄ Γραμματέας ο Σταύρος Κωτσόπουλος. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους, η ΠΕ της 
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 Σταύρος Κωτσόπουλος, ό.π., σ. 124. 
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περιοχής ενισχύθηκε με τους Γεώργιο Χονδροματίδη (Τάσος) από το Καϊλάριο, τη Νίκη Χάσου 

(Κοντογεώργη) από το Πισσοδέρι και τον Λάζαρο Ονουφριάδη (Οδυσσέρας) από το 

Αρμενοχώρι
577

. 

Η Επιτροπή πόλης της Φλώρινας του ΕΑΜ αρχικά αποτελούνταν από τους: Λάζαρο Βαφειάδη 

(δάσκαλος και συγγραφέας), Μανώλη Ρίσβη (μηχανικός του ηλεκτρικού εργοστασίου της 

Φλώρινας), Τάκη Ζάμπρα (εργάτης), Πέτρο Βαφειάδη (κινηματογραφιστής) και Στρατή 

Κοντογεώργη (σοφέρ). Το έτος 1943, οι παραπάνω πεντάδα ανδρών εκτελέστηκε. 

Αντικαταστάτες τους ορίστηκαν οι: Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου (τσαγκάρης), Κοσμάς 

Σεχίδης, Βαγγέλης Κολέτσεφ (αγρότης), Νίκος Μουρατίδης (αγρότης), Σωτήρης Τσομπάνος 

(τυπογράφος), Βαίτσα Μπλιάγκα-Ζωγράφου και Ανανίας Κεβρέκης
578

.  

Πέρα από τους παραπάνω, στην πόλη της Φλώρινας βρίσκονταν και οι: Παντελής Βίκτωρας 

(Νίκος) ως Α΄ Γραμματέας της ΠΕ του ΕΑΜ, Κυριάκος Πιλάης (Πέτρος) και ο Στέλιος 

Βασιλείου (Γιάννης) ως μέλη της Γραμματείας της ΠΕ του ΕΑΜ. Το καλοκαίρι του 1944, ο 

Γεώργιος Χονδροματίδης (Τάσσος) που ήταν μέλος της ΠΕ Φλώρινας του ΕΑΜ, τοποθετήθηκε 

στη θέση του γραμματέα της Επιτροπής πόλης Φλώρινας του ΕΑΜ
579

.  

 

ΕΛΑΣ 

Στις 16 Φεβρουαρίου του 1942 μετά από απόφαση του ΕΑΜ ιδρύθηκε ο ΕΛΑΣ (Ελληνικός 

Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός). Ο ΕΛΑΣ αποτελούσε το στρατιωτικό σκέλος του ΕΑΜ και 

στην προκήρυξη της ίδρυσής του γίνεται αναφορά στους σκοπούς της ύπαρξής του. Μεταξύ 

αυτών σημειώνεται ο αγώνας για την απελευθέρωση της χώρας από τους ξένους κατακτητές, η 

περιφρούρηση των κατακτήσεων του λαού και των ελευθεριών του εναντίον κάθε επιβουλής 

καθώς και η εξασφάλιση της τάξης μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών, ώστε ο λαός να εκφράσει 

ελεύθερα τη θέλησή του580. Σε εφημερίδα που εξέδιδε μυστικά το ΕΑΜ, την «Ελεύθερη 

Ελλάδα», τον Απρίλιο του 1942 ανακοινώθηκε η απόφαση του ΕΑΜ για να δημιουργήσει 

ένοπλες ομάδες581 στον ΕΛΑΣ. Στην αρχή ο ΕΛΑΣ αποτελούνταν από τοπικές ομάδες αγροτών 

και κατοίκων των ορεινών περιοχών και λειτουργούσε ως αντάρτικος στρατός. Μετά από κοινή 

σύσκεψη των ΚΕ του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ αποφασίστηκε η σύστασή του με στρατιωτικό 

αρχηγό το συνταγματάρχη του Ελληνικού Στρατού, Στέφανο Σαράφη. Ακόμη, στο Γενικό 
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Στρατηγείο εντάχθηκαν ο Άρης Βελουχιώτης και ο Ανδρέας Τζήμας, αντιπρόσωπος του ΕΑΜ. 

Το Γενικό Στρατηγείο σε συνεργασία με την ΚΕ του ΕΛΑΣ συνέβαλαν στην αύξηση της 

δυναμικής του καθώς και στον καλύτερο συντονισμό των επιμέρους τμημάτων του. Στα τέλη 

Ιουλίου του 1943 το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο του ΕΛΑΣ αποφάσισε τη μετατροπή του 

ΕΛΑΣ από αντάρτικο σε τακτικό στρατό. Ο ΕΛΑΣ αποτελούνταν πλέον από το τακτικό και το 

εφεδρικό σώμα, με το εφεδρικό να συμμετέχει μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης στις επιχειρήσεις 

του τακτικού. Η στρατολόγηση στον ΕΛΑΣ ξεκίνησε από τον Άρη Βελουχιώτη και ως το Μάιο 

του 1942 είχε δημιουργηθεί η πρώτη ένοπλη ομάδα του. Ο ΕΛΑΣ άρχισε να παρουσιάζει 

δυναμικότερη δράση στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία από το 1943, όταν άρχισε η ραγδαία 

ανάπτυξή του. Αυτή την περίοδο ο αριθμός των ανδρών που είχαν στρατευθεί στον ΕΛΑΣ 

ολοένα και αυξανόταν. Ωστόσο, άρχισαν να εντάσσονται σε αυτόν άτομα που διώκονταν για 

διάφορους λόγους, όπως αγρότες που δεν παρέδιδαν τη σοδειά τους και με σκοπό να γλιτώσουν 

την τιμωρία κατέφευγαν στο βουνό
582

.  Από το αρχειακό υλικό που μελετήθηκε στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης εργασίας προκύπτει ότι υπήρχε στενή συνεργασία μεταξύ του ΕΑΜ και του 

ΕΛΑΣ, καθώς ανταλλάσσονταν σημειώματα όπου φαίνεται πως το ΕΑΜ φρόντιζε ζητήματα 

τροφοδοσίας του ΕΛΑΣ και κάλυψης ελλείψεων σε ρουχισμό, τρόφιμα, κ.α, ανεφοδιασμό με 

οπλισμό και πυρομαχικά, εξασφάλιση ακόμα και νέων ανδρών προς στρατολόγηση ή μεταφορά 

πληροφοριών σχετικά με τις κινήσεις του εχθρού ή άλλες σημαντικές εξελίξεις. Το διάστημα 

1943-1944, στοιχείο που προέκυψε ως απόρροια της μελέτης του αρχειακού υλικού που 

προαναφέρθηκε, παρατηρείται ότι οι ομάδες του ΕΛΑΣ και οι τοπικές οργανώσεις του ΕΑΜ 

άρχισαν να έχουν σχέσεις και να επιβάλλονται σε τμήματα της χωροφυλακής, ομάδες που 

δρούσαν σε τοπικό επίπεδο, συνεργάτες των κατακτητών και ομάδες με παρόμοια δράση. 

Ανάμεσα στις δράσεις του ΕΛΑΣ που είχαν σαν αποτέλεσμα την αυξανόμενη στρατολόγηση 

ανδρών σε αυτό αναφέρονται η προστασία της αγροτικής παραγωγής, η παρεμπόδιση της βίας 

που ασκούσαν οι κατοχικές δυνάμεις, η πάταξη της ληστείας, κ.α.  Ο ΕΛΑΣ φαίνεται ότι 

δραστηριοποιούνταν σε ορεινά χωριά όπου οι κατοχικές δυνάμεις είχαν περιορισμένη δύναμη 

λόγω της δυσκολίας πρόσβασής τους σε αυτές τις περιοχές. Στα χωριά όπου έμπαιναν τμήματα 

του ΕΛΑΣ συνήθως ακολουθούσαν μία σειρά ενεργειών που περιλάμβαναν τον αφοπλισμό των 

χωροφυλάκων, ενώ στη συνέχεια καλούσαν τους κατοίκους να αγωνιστούν για την 

απελευθέρωση της χώρας από τους κατακτητές, κατέστρεφαν τις φορολογικές καταστάσεις, 

μοίραζαν τη συγκεντρωμένη σοδειά, τιμωρούσαν όσους συνεργάζονταν με τους κατακτητές (ή 

τουλάχιστον τα άτομα για τα οποία υπήρχε κάποια φήμη συνεργασίας με τους κατακτητές) και 

τέλος καλούσαν τους νεαρούς άνδρες να στρατολογηθούν
583

. Μπορεί ο ΕΛΑΣ σε κάποιες 
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περιοχές να διέθετε το «μονοπώλιο» της Αντίστασης, όμως στη Δυτική, την Κεντρική 

Μακεδονία και αλλού δρούσαν και άλλες αντιστασιακές οργανώσεις, όπως η ΠΑΟ, ο ΕΔΕΣ, 

κ.α. Τέλος, δεν πρέπει να παραλειφθεί ότι η επιτυχημένη δράση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ είχε ως 

αποτέλεσμα η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας να απαλλαγεί σταδιακά από τις ιταλικές 

κατοχικές δυνάμεις. Παράλληλα, ο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ δραστηριοποιούνταν και στις υπόλοιπες 

περιοχές της χώρας
584

. Οι εξελίξεις μέχρι και το καλοκαίρι του 1943 είχαν ως αποτέλεσμα τον 

σχηματισμό της Ελεύθερης Ελλάδας. Έτσι, το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κλήθηκε να αναλάβει πέρα από τον 

εθνικοαπελευθερωτικό και τον ρόλο της οργάνωσης και διοίκησης των ελεύθερων, πλέον, 

περιοχών. Για το λόγο αυτό, στη διάρκεια του 1943 συστάθηκαν σταδιακά οι τοπικές, 

επαρχιακές και νομαρχιακές επιτροπές του ΕΑΜ. Αντίστοιχα, στο σώμα του ΚΚΕ συστάθηκαν 

περιφερειακές επιτροπές και άλλα ενδιάμεσα όργανα. Ακόμη, η ένοπλη δράση του ΕΛΑΣ στα 

χωριά, που γέννησε τις τοπικές οργανώσεις, είχε ως αποτέλεσμα την εξάπλωση του ΕΑΜ στην 

ύπαιθρο
585

. 

Όσο αφορά στη δομή του ΕΛΑΣ αρκετές πληροφορίες μπορεί να αντλήσει κανείς μέσα από τη 

μελέτη του αρχειακού υλικού των ΑΣΚΙ που αποτέλεσε το κύριο υλικό της συγκεκριμένης 

εργασίας. Συμπερασματικά μέσα από αυτό για τον ΕΛΑΣ προκύπτει ότι συγκροτήθηκε αρχικά 

από την ένωση των μικρών τοπικών ομάδων που προαναφέρθηκαν και ακολούθησε η 

δημιουργία Αρχηγείων και Υπαρχηγείων. Στην οργάνωση του ΕΛΑΣ συνέβαλαν οι Αξιωματικοί 

και οι Υπαξιωματικοί που κατατάχθηκαν σε αυτό. Ακόμη, υπήρχε το γενικό Στρατηγείο του 

ΕΛΑΣ και η Ομάδα Μεραρχιών Μακεδονίας, αλλά και οι Μεραρχίες και τα Συντάγματα στα 

οποία χωρίζονταν. Τα τμήματα αυτά αποτελούσαν το Μόνιμο ΕΛΑΣ εκτός από τον οποίο 

υπήρχε και ο εφεδρικός ΕΛΑΣ. Τα μέλη του εφεδρικού ΕΛΑΣ είχαν το χαρακτηριστικό ότι 

έμεναν στα σπίτια τους και συνέχιζαν τις ασχολίες τους, ενώ καλούνταν να ενισχύσουν το 

Μόνιμο ΕΛΑΣ κάθε φορά που υπήρχε ανάγκη και μόλις ολοκληρώνονταν η συγκεκριμένη 

αποστολή για την οποία είχαν κληθεί, επέστρεφαν και πάλι στις ασχολίες τους. Τα τμήματα του 

ΕΛΑΣ διοικούνταν από τον Στρατιωτικό Αρχηγό, ο οποίος σύμφωνα με τον Τσακαλίδη ήταν 

άλλοτε μόνιμος και σπανιότερα έφεδρος
586

, από τον Καπετάβιο και τον Πολιτικό αντιπρόσωπο 

του ΕΑΜ. Συνεπώς η διοίκηση του ΕΛΑΣ αρχικά ήταν τριαδική. Αργότερα, η ΠΕΕΑ 

αποφάσισε η διοίκηση να είναι δυαδική και να μην υπάρχει ο Πολιτικός αντιπρόσωπος του 

ΕΑΜ
587

.  
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Ο Κωτσόπουλος, ίσως είναι ο μόνος που δίνει τόσες λεπτομέρειες, αναφερόμενος στον ΕΛΑΣ 

και στα τμήματά του στην περιοχή της Φλώρινας σχολιάζει ότι το 1943 ήταν πολλά τα άτομα 

που έδρασαν στο νομό της Φλώρινας συμβάλλοντας στην εξάπλωση του ΕΛΑΣ στο χώρο του 

Βιτσίου- Δυτικού Καϊμακτσαλάν. Στη συνέχεια αναφέρει τα ονόματα ορισμένων από αυτούς, 

όπως παραθέτονται παρακάτω: 

1) Έφεδροι υπολοχαγοί:  

1) Παντελής Παπαθανασίου ή Παπάς από τον Πολυπόταμο. Εργαζόταν ως τραπεζικός 

υπάλληλος. Έχασε τη ζωή του όντας διοικητής τάγματος του ΕΛΑΣ το καλοκαίρι του 

1943 στη Βαλιακάδα Βοΐου.  

2) Βασίλης Ιμψιρίδης από τη Βεύη. Ήταν διοικητής του 28ου εφεδρικού Συντάγματος 

του ΕΛΑΣ. Έχασε τη ζωή του στον ΔΣΕ.  

3) Μήτσος Τουπούρκος (Τιτάν) από το Τρίγωνο. Ήταν δάσκαλος και έδρασε ως 

αντάρτης στην περιοχή του Βίτσι.  

4) Κοσμάς Σπανός (Αμύντας) από το Λέχοβο. Εργαζόταν ως διευθυντής στο 

ταχυδρομείο του Λεχόβου. Ήταν μεταξύ των ιδρυτών του ΕΛΑΣ στην περιοχή και 

μάλιστα διετέλεσε διοικητής τάγματος.  

2)  Μόνιμοι υπαξιωματικοί:  

1) Συμεωνίδης από τη Φλώρινα. Έχασε τη ζωή του όντας διοικητής λόχου του ΕΛΑΣ 

στο Δυτικό Καϊμακτσαλάν.  

2) Μήτσος Κωτσόπουλος από τη Βεύη. Υπηρέτησε ως διοικητής λόχου στο Βόιο, την 

Ήπειρο καθώς και σε άλλες περιοχές.  

3) Στρατιωτικά στελέχη:  

1) Γεώργιος Δαβίδης (Γέρος) από τη Βεύη. Ήταν αγρότης. Το 1943 ορίστηκε καπετάνιος 

του 28ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ. 

2) Στράτος Κέντρος (Σλομπότας) ο οποίος υπηρέτησε ως καπετάνιος της 9ης Μεραρχίας 

του εφεδρικού ΕΛΑΣ  

3) Αετός και Κεραυνός από το Αμμοχώρι  

4) Νίκος Τορνακίδης (Γίγας) από τη Μελίτη 

5) Κώστας Κολίντζας (Κολοκοτρώνης) ο οποίος ήταν φοιτητής ιατρικής από την Πάτρα. 

Πριν από τον πόλεμο αλλά και στη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου υπηρετούσε 

ως λοχίας στον 9ο συνοριακό τομέα. Μετά την κατάρρευση του Μετώπου παρέμεινε 
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στη Φλώρινα και παντρεύτηκε. Οι συγγενείς της συζύγου του συνέβαλαν ώστε να 

ενταχθεί στον ΕΛΑΣ. Ο Κολίντζας αναδείχθηκε σε καπετάνιο του ΙΙ τάγματος του 16
ου

 

Συντάγματος του ΕΛΑΣ 

6) Αβραάμ Ζαχαριάδης 

7) Γιάννης Κεβρεκίδης (Φωκάς) από το Νέο Καύκασο 

8) Ναούμ Σιουπούρκωφ (Λέων) από τη Καλλινίκη 

9) Σπύρος Γιαννόφσκυ (Λαύρος), 

10) Μπόρις Ρακόφσκυ από τον Πολυπλάτανο 

11) Γιάννης Χανής (Ρήγας), Κεραυνός 

12) Σπάρτακος από τις Κλεινές. 

13) Οι Ευθύμιος Ιωαννίδης γιατρός από τη Φλώρινα, Γιάννης Σεχίδης (Βορριάς), 

Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης (Αθάνατος), Βύρων Σουμλίδης, Λευτέρης Κατσάκος 

(καπετάνιος του 28ου εφεδρικού Συντάγματος του ΕΛΑΣ), Θόδωρος Μανουηλίδης 

(υπενωμοτάρχης), Ηλίας Δημάκης (Γκότσε), Γιώργης Νεδέλκος (Μακεδόνας), Γιάννης 

Τσώτσος (Στόγιαν - ήταν ράπτης) και Χρίστος Κολέτσεφ (Κόκκινος - ήταν δικηγόρος) – 

όλοι τους ήταν από τη Φλώρινα. Σημειώνεται πως οι πατεράδες των τριών τελευταίων 

είχαν συλληφθεί από την Γκεστάπο και κρατούνταν στις φυλακές της Φλώρινας ως 

όμηροι. Κάθε φορά που οι δυνάμεις του γερμανικού στρατού κινούνταν από τη Φλώρινα 

προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, τους τοποθετούσαν μπροστά από τη φάλαγγα για να 

προφυλάγονται από επίθεση του ΕΛΑΣ ή από νάρκες, εάν τυχόν συναντήσουν στο 

δρόμο.
588

 

 

ΣΝΟΦ 

Για την τροπή των εξελίξεων στη Δυτική Μακεδονία πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε η οργάνωση 

του ΣΝΟΦ Φλώρινας και Καστοριάς και οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν με τους γιουγκοσλάβους 

παρτιζάνους στα πλαίσια της δράσης του.  

Το ΣΝΟΦ (Σλαβομακεδονικό Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ή Σλαβιανομακεντόνσκι 

Ναρόντο Οσλομποτίτελεν Φροντ
589

) ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1943 στην Καστοριά και το 

Νοέμβριο του 1943 στη Φλώρινα με πρωτοβουλία του ΚΚΕ
590

. Ο Κολιόπουλος τονίζει ότι 

σκοπός της ίδρυσής του ήταν η προσπάθεια του ΚΚΕ να προσελκύσει τους σλαβόφωνους
591

, 

ενώ ο Σφέτας αναφέρει ότι έγινε μετά από διαπραγματεύσεις του ΚΚΕ και του ΕΛΑΣ με τον 
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απεσταλμένο του Τίτο στην Ελλάδα
592

. Επικεφαλής του ΣΝΟΦ Καστοριάς τέθηκαν οι 

Πασχάλης Μητρόπουλος ή Μητρόφσκυ, Λάζαρος Παπαλαζάρου Οινόης, Μιχάλης Κεραμιτζής 

και Ναούμ Πέιος
593

. Όσον αφορά το νομό Φλώρινας επικεφαλής τέθηκαν οι Κυριάκος Πυλάης, 

Σταύρος Κωτσόπουλος, Παντελής Ντουρντουλάκης και Αλέκος Χατζητάσκος
594

. Ο Τάσος 

Κωστόπουλος αναφερόμενος στις επίσημες επιδιώξεις του ΣΝΟΦ επισημαίνει ότι αυτές 

συζητήθηκαν στην πρώτη συνδιάσκεψη του ΣΝΟΦ και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επιδίωξη 

που αφορά το καθήκον για δημιουργία εθνικής σλαβομακεδονικής συνείδησης στον 

σλαβομακεδονικό λαό.
595

 Από τη μία πλευρά ο Σφέτας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συχνή 

επιρροή που ασκούσαν στη δράση του ΣΝΟΦ οι πολιτικές εξελίξεις που συνέβαιναν στη 

Γιουγκοσλαβία
596

. Από την άλλη πλευρά ο Κολιόπουλος θεωρεί ότι το ΣΝΟΦ αρχικά 

προωθούσε την κομμουνιστική προπαγάνδα υπερασπιζόμενο τον κομμουνιστικό μηχανισμό που 

το κινούσε, ενώ αργότερα εκδήλωσε αυτονομιστικούς σκοπούς
597

. Ένας ακόμα σκοπός του 

ΣΝΟΦ όπως φαίνεται και από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, αλλά και από το αρχειακό υλικό που 

μελετήθηκε ήταν και ο αφοπλισμός των χωριών που είχαν οπλιστεί από τις βουλγαρικές 

δυνάμεις
598

. Τόσο ο Σφέτας όσο και ο Κωστόπουλος αναφέρονται στις διαφορές που φάνηκαν 

μεταξύ των οργανώσεων του ΣΝΟΦ Καστοριάς και Φλώρινας. Σημαντικό θεωρείται ότι 

στρατιωτικοί σύνδεσμοι από τη γιουγκοσλαβική Μακεδονία διείσδυσαν στην ελληνική 

Μακεδονία με σκοπό να προπαγανδίσουν τη θέση του ΚΚΕ απέναντι στο Μακεδονικό Ζήτημα 

και προσπαθούσαν να πείσουν τις οργανώσεις του ΣΝΟΦ να απαιτήσουν τη δημιουργία 

ξεχωριστών ένοπλων τμημάτων
599

. Ωστόσο, και οι ίδιες οι οργανώσεις του ΣΝΟΦ σε σύσκεψη 

που πραγματοποίησαν το Ιανουάριο του 1944 όπου παρευρέθηκαν μέλη των περιφερειακών 

επιτροπών του ΣΝΟΦ και των δύο περιοχών φάνηκε να διαφωνούν σχετικά με το Μακεδονικό 

Ζήτημα
600

. Την αντιπροσωπεία της Φλώρινας αποτελούσαν οι Κυριάκος Πυλάης, Σταύρος 

Κωτσόπουλος, και Γιώργος Τουρουντζάς ενώ της Καστοριάς οι Πασχάλης Μητρόπουλος, 

Μιχάλης Κεραμιτζής, Ναούμ Πειος και Λάζαρος Παπαλαζάρου.
601

 Οι επισκέψεις των 

γιουγκοσλάβων παρτιζάνων στην ελληνική περιοχή με σκοπό να χειραγωγήσουν την οργάνωση 

του ΣΝΟΦ δεν έβρισκε τόσο μεγάλη απήχηση στην περιοχή της Φλώρινας, κάτι που δεν 

συνέβαινε όμως και στην οργάνωση της Καστοριάς, η οποία άρχισε να επηρεάζεται
602

. Τα 
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 ο.π., σελ. 179. 
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596

 Σφέτας, Σπ., ο.π., σελ 127 
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(1922-1949),  σ. 278- 281 και πολλές αναφορές στο: ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415. 
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 Σφέτας, Σπ., ο.π., σελ 129 
600
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 Σταύρος Κωτσόπουλος , ο.π. 
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προβλήματα εντάθηκαν μέσα στο 1944 όταν άρχισε η έντονα αυτονομιστική προπαγάνδα 

ορισμένων ηγετικών στελεχών του ΣΝΟΦ και η εξάρτηση του ΣΝΟΦ από τις οδηγίες του 

Γενικού Στρατηγείου της Γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας
603

. Η κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με 

την αυτομόληση του Πέιου
604

, αλλά και η δράση των αδελφών Τουρούντζα, προκάλεσαν 

ανησυχία στο Μακεδονικό Γραφείο του ΚΚΕ, όπως φαίνεται από πολλά σημειώματα που 

γράφτηκαν από τον Λεωνίδα Στρίγκο εκείνη την περίοδο
605

. Αλλά και η κομματική ηγεσία του 

ΚΚΕ ασχολήθηκε με το θέμα δίνοντας εντολή για τη σύλληψη του Πέιου, ο ίδιος ωστόσο και οι 

σύντροφοι του πέρασαν στο Καραορμάν και την γιουγκοσλαβική Μακεδονία
606

. Τα προβλήματα 

αυτά ανάγκασαν το ΕΑΜ να αποφασίσει τη διάλυση της οργάνωσης και την ένταξή της στο 

ΕΑΜ. Μετά από συναντήσεις που έγιναν μεταξύ του Τάσου Κουντουρέλη και του Ρένου 

Μιχαλέα με τον Όρτσε
607

 , αλλά και με την αποστολή του Κότσκο
608

 , όπως φαίνεται από το 

περιεχόμενο αρκετών σημειωμάτων μεταξύ της ΠΕ Φλώρινας και του Μακεδονικού 

Γραφείου
609

, το ζήτημα  αυτών που είχαν αυτομολήσει επιλύθηκε τον Ιούλιο του 1944 όταν ο 
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Πέιος και οι σύντροφοι του επέστρεψαν στην Ελλάδα. Μόνο που εκείνη τη στιγμή άνοιξε και 

ένας νέος κύκλος εξελίξεων πάνω στο ζήτημα αυτό. 

 

Το Τάγμα Γκότσε & η αποστασία του Πέιου 

Στις αρχές του 1943 τα ένοπλα τμήματα των φιλοβουλγαριζόντων μετασχηματίστηκαν σε 

στρατιωτικούς σχηματισμούς που ονομάζονταν Γκρούπες. Επικεφαλής τους ήταν ο Ναούμ 

Πέιος, ο Ηλίας Δημάκης. ο Πασχάλης Μητρόπουλος, ο Καλλιμάνης, ο Μιχάλης Κεραμιτζής και 

ο Αλεξόπουλος. Αργότερα με την ίδρυση του ΣΝΟΦ Καστοριάς και Φλώρινας τα συγκεκριμένα 

άτομα έπαιξαν κάποιο ρόλο καθώς τέθηκαν σε στρατηγικές θέσεις του ΣΝΟΦ.  Το Σεπτέμβριο 

του 1943 δημιουργήθηκε στα πλαίσια του ΕΛΑΣ από σλαβόφωνους αντάρτες η «Γκρούπα 

Λάζος Τερπόφσκι». Τον πυρήνα της Γκρούπας αποτέλεσε μία ομάδα ανταρτών του Βιτσίου που 

είχε σχηματιστεί νωρίτερα με εντολή της ΠΕ Φλώρινας του ΚΚΕ. Η δράση της ομάδας αυτής 

ήταν έντονη στην περιοχή του Βιτσίου και στα Κορέστια καθώς αφόπλιζε πολλούς 

κομιτατζήδες. Ανάμεσα στα μέλη της ομάδας ήταν και ο Μιχάλης Κεραμιτζής, ο Ναούμ Πέιος 

από το χωριό Γάβρος της Καστοριάς.  

Ο Πέιος ανέπτυξε έντονη αυτονομιστική προπαγάνδα στην περιοχή με αποτέλεσμα οι αντίπαλοι 

του ΚΚΕ να έχουν μία ευκαιρία να διασύρουν το κόμμα και να υποστηρίξουν ότι προσδοκούσαν 

την ένταξη της ελληνικής Μακεδονίας στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία
610

. Ο Κουμαρίδης 

θεωρεί ότι η στάση και η αυτονομιστική δράση του Πέιου έδωσε την αφορμή για τη διάλυση 

του ΣΝΟΦ
611

. 

Έτσι, από το Μάιο του 1944 η ομάδα μεραρχιών Μακεδονίας είχε ήδη αποφασίσει τη διάλυση 

του ΣΝΟΦ
612

 με αποτέλεσμα να αυτομολήσουν περίπου 60 μέλη στη γιουγκοσλαβική 

Μακεδονία κατηγορώντας τους Έλληνες κομουνιστές για λανθασμένη στάση απέναντι στους 

Σλαβομακεδόνες. Μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ του ΚΚΕ και του ΚΚΓ συμφωνήθηκε η 

επάνοδος όσων αυτομόλησαν και έγινε δεκτό το αίτημά τους για στρατολόγηση απεριόριστου 

αριθμού σλαβόφωνων από τα σλαβόφωνα τάγματα του ΕΛΑΣ
613

.  

Το 4
ο
 Τάγμα αποτελούσε τμήμα του 28ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ και συγκροτήθηκε το 

καλοκαίρι του 1944. Είχε διοικητή τον Αμύντα και καπετάνιο τον Ηλία Δημάκη, ενώ πολιτικό 

στέλεχος ήταν ο Αετός. Πιο συγκεκριμένα, στις 2 Αυγούστου του 1944 δημιουργήθηκε το 
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«σλαβομακεδονικό τάγμα Φλώρινας- Καστοριάς» του ΕΛΑΣ, γνωστό και ως «Τάγμα Γκότσε». 

Αντίστοιχο τάγμα σχηματίστηκε και στην Έδεσσα το καλοκαίρι του 1944
614

. Ο Κωφός 

υποστηρίζει ότι τα δυο τάγματα αν και τυπικά ήταν υπό τις οδηγίες του ΕΛΑΣ, στην ουσία 

ασκούσαν την δική τους πολιτική που ήταν κατά βάση κατευθυνόμενο από τους 

γιουγκοσλάβους κομμουνιστές
615

. 

Το τάγμα Γκότσε δρούσε στην περιοχή με τη γνώση τοπικών στελεχών του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και 

ταυτόχρονα με την παρουσία συνδέσμων από τη γιουγκοσλαβική Μακεδονία, όπως ο Κότσκο
616

. 

Το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 1944 εμφανίστηκαν ξανά τριβές, αυτή τη φορά ανάμεσα 

στο ΕΑΜ/ΚΚΕ και το Τάγμα του Γκότσε. Ο Γκότσε, Ηλίας Δημάκης, και τα μέλη του τάγματός 

του είχαν αρχίσει να νοιώθουν απομονωμένοι από την πολιτική του ΚΚΕ, αλλά και από τα 

υπόλοιπα μέλη του στρατιωτικού και πολιτικού τμήματος του ΚΚΕ. Έτσι, προσπάθησαν να 

συνδεθούν με τη γιουγκοσλαβική Μακεδονία αναπτύσσοντας σχέσεις με αυτή. Ο ίδιος ο Ηλίας 

Δημάκης προχωρούσε σε συστηματική επιστράτευση ατόμων για να αυξήσει τον αριθμό των 

ατόμων στο τάγμα που διοικούσε, πολλές φορές εφάρμοζε και μέτρα βίας και τρομοκρατίας για 

να πετύχει το σκοπό του. Σε έγγραφο της ΠΕ Καστοριάς το Σεπτέμβριο του 1944 προς το 

Μακεδονικό Γραφείο αναφέρεται ότι στα Κορέστια γίνεται συστηματική στρατολόγηση 

Σλαβομακεδόνων, με αποτέλεσμα σύντομα η δύναμη του τάγματος να ξεπεράσει το όριο των 

500 ανδρών που είχε τεθεί
617

. Αντίστοιχα και σε άλλες επιστολές και σημειώματα των ΠΕ 

Φλώρινας και Καστοριάς φαίνεται η έντονη ανησυχία για αυτή την κατάσταση. Εκφράζονται 

ανοιχτά οι φόβοι, ενώ γίνεται λόγος και για την ένταξη στο τάγμα κομιτατζήδων και 

τυχοδιωκτών
618

 Ακόμη, σε άλλα έγγραφα των ΠΕ Φλώρινας και Καστοριάς γίνεται λόγος για 

την ανάγκη να διευθετηθεί η κατάσταση από «Πάνω», εννοώντας την παρέμβαση του Τίτο
619

. 

Συνεπώς, φαίνεται ότι η κατάσταση με το τάγμα του Γκότσε ξέφυγε από τον έλεγχο του ΕΛΑΣ 

καθώς το πώτο δρούσε σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα και έξω από τα όρια στα οποία όφειλε να 

κινείται αναπτύσσοντας επαφές με το αντιστασιακό κίνημα της Γιουγκοσλαβίας, εκδήλωνε 

αυτονομιστικές τάσεις, στρατολογούσε σλαβόφωνους ακόμα και με τη βία και δεχόταν την 

ένταξη στο τάγμα ατόμων που χαρακτηρίζονταν ως «ύποπτα» για σχέσεις με την Οχράνα. Η 

κατάσταση αυτή δημιουργούσε ανησυχία τόσο στα τοπικά στελέχη όσο και στην ομάδα 

Μεραρχιών Μακεδονίας. Για το λόγο αυτό την ίδια περίοδο το ΚΚΕ προσπάθησε να αναχαιτίσει 
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αυτή την κατάσταση διατάσσοντας τη διάλυση του τάγματος. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, αλλά 

αντιθέτως το τάγμα του Γκότσε τον Οκτώβριο του 1944 πέρασε στη γιουγκοσλαβική 

Μακεδονία. Για να αντιμετωπίσουν και αυτή την κατάσταση το τμήμα του ΕΛΑΣ στην περιοχή 

(το 28ο Σύνταγμα) ανέλαβε να φυλάσσει τα σύνορα και να αφοπλίζει όσους προσπαθούσαν να 

περάσουν τα ελληνικά σύνορα ερχόμενοι από τη γιουγκοσλαβική Μακεδονία.  

 

ΥΒΕ/ ΠΑΟ 

Στις 10 Ιουλίου 1941
620

, περίπου την ίδια περίοδο που δημιουργήθηκε και το ΕΑΜ
621

, ιδρύθηκε 

η οργάνωση ΥΒΕ (Υπερασπιστές Βορείου Ελλάδος) από τους Ταγματάρχες Ι. Παπαθανασίου, 

Ε. Δόρτας, Θ. Μπάρμπας και το Λοχαγό Α. Σακελλαρίδη
622

. Η στελέχωση της οργάνωσης 

βασίστηκε περισσότερο στην ελληνική κατοχική διοίκηση, όπως αναφέρει η Ηλιάδου
623

 όπως 

επίσης και η στρατολόγηση αξιωματικών του στρατού γινόταν με την άδεια της κυβέρνησης 

Τσολάκογλου. Μυήθηκαν στην οργάνωση ο Γενικός Επιθεωρητής Νομαρχιών 

Αντισυνταγματάρχης Βασιλειάδης, οι Νομάρχες Πέλλας και Φλώρινας, Θέμελης και Μπόνης, 

τους οποίους ακολούθησαν αρκετοί μητροπολίτες και εκπαιδευτικοί
624

. Η ΥΒΕ της Φλώρινας 

συγκροτήθηκε τον Αύγουστο του 1942
625

 με ιδρυτικά μέλη τους Λοχαγό Ε. Κικιλίντζα, Π. 

Παπαλαζάρου, Α. Τζώρτζη, Θ. Ζιώγα και τον Υπολοχαγό Παύλο Τσάμη
626

, ενώ μετείχαν και 

άλλοι μόνιμοι και έφεδροι αξιωματικοί της πόλης και των χωριών
627

. Το καλοκαίρι του 1942 

διατυπώθηκε η ανάγκη για μετονομασία της, σύμφωνα με τον ταγματάρχη Παπαθανασίου, λόγω 

της αντίδρασης του ΕΑΜ το οποίο διακήρυττε ότι η ονομασία ΥΒΕ αποτελούσε αυτονομιστικό 

σχηματισμό
628

, ενώ ο Χρυσοχόου αναφέρεται στην ανάγκη που προέκυψε από την μαζική 

διεύρυνση της οργάνωσης με στελέχη και αξιωματικούς μεγαλύτερου βαθμού ή διαφορετικής 

καταγωγής μελών
629

. Τελικά, η οργάνωση μετονομάστηκε σε ΠΑΟ (Πανελλήνια 

Απελευθερωτική Οργάνωση)
630

. Ο Κολιόπουλος χαρακτηρίζει την ΥΒΕ/ΠΑΟ ως αρχικά 

αντιβουλγαρική και μετέπειτα  αντικομμουνιστική οργάνωση
631

. Τον ίδιο χαρακτήρα δίνει στην 

οργάνωση και η Ηλιάδου η οποία συμπληρώνει πως η ΥΒΕ ενώ στρεφόταν εναντίον των 

βουλγαρικών δυνάμεων κατοχής δεν κρατούσε την ίδια στάση εναντίον των γερμανικών 
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δυνάμεων κατοχής. Στους σκοπούς της ίδρυσης της συγκεκριμένης οργάνωσης αναφερόταν και 

η: «Εξουδετέρωσις πάσης ξενικής προπαγάνδας αποβλεπούσης εις την απόσπασιν βορείων 

επαρχιών της Ελλάδος […] Διατήρησις και εξύψωσις του Ελληνικού Εθνικού φρονήματος […] 

Προσπάθεια επεκτάσεως των ορίων της Ελλάδος προς τας ιστορικάς της κατευθύνσεις»
632

. 

Παρόλα αυτά η ΥΒΕ/ΠΑΟ δεν διατήρησε για πολύ καιρό ακόμα τη δράση της καθώς 

διαλύθηκαν τα ένοπλα τμήματά της τυπικά την 1
η
 Ιανουαρίου 1944

633
. Υπάρχουν περιοχές στις 

οποίες έγινε προσπάθεια συγκρότησης ένοπλων τμημάτων αλλά αυτό δεν κατορθώθηκε ποτέ, 

όπως στη Φλώρινα. Η Ηλιάδου αποδίδει τη διάλυση της οργάνωσης στη δυσκολία εξάπλωσής 

της στα λαϊκά στρώματα λόγω του χάσματος και της δυσκολίας επικοινωνίας ανάμεσα στους 

αξιωματικούς, μέλη της ΥΒΕ/ΠΑΟ, και το λαό
634

. Μετά τη διάλυση της οργάνωσης τα μέλη της 

ακολούθησαν διαφορετική πορεία. Άλλοι προσχώρησαν στον ΕΛΑΣ (για παράδειγμα ο Τσάμης 

και ο Κανέλλος που ανέλαβαν και σημαντικές θέσεις στον ΕΛΑΣ), άλλοι προσπάθησαν να 

διαφύγουν στη Μέση Ανατολή, άλλοι να δημιουργήσουν άλλα ένοπλα τμήματα υποβοηθούμενοι 

από τις γερμανικές δυνάμεις. Σημαντικό κρίνεται να αναφερθεί ότι αυτή την περίοδο 

δημιουργήθηκε ο Ελληνικός Εθνικός Στρατός ο οποίος χαρακτηριζόταν από έντονη 

αντικομμουνιστική και δωσιλογική δραστηριότητα καθώς συνεργάστηκαν με τις γερμανικές 

αρχές και άλλοι με τους Άγγλους. Για το λόγο αυτό πολλές φορές φαίνεται ότι μέλη του 

Μακεδονικού Γραφείου του ΚΚΕ ή της ΠΕ Φλώρινας στην μεταξύ τους επικοινωνία συγχέουν 

τη δράση αυτών των ομάδων με τη δράση της ΥΒΕ/ΠΑΟ και ταυτίζουν όλες τις δράσεις 

ανεξαιρέτως με την ΠΑΟ. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι πριν την τυπική διάλυση της 

οργάνωσης ΥΒΕ/ΠΑΟ προηγήθηκαν συζητήσεις για το ενδεχόμενο συνεργασίας της ΥΒΕ/ΠΑΟ 

και του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Τελικά τον Ιανουάριο του 1943 υπογράφηκε η συνεργασία μεταξύ ΥΒΕ 

Κοζάνης και του ΕΑΜ Κοζάνης
635

 και τον Ιούλιο του 1943 υπογράφτηκε η συμφωνία 

συνεργασίας ανάμεσα στον ΕΛΑΣ και την ΠΑΟ
636

. Μέχρι τον Ιανουάριο του 1944 οι διαφωνίες 

ανάμεσα στις δύο οργανώσεις οδήγησαν στη διάλυση της ΥΒΕ/ΠΑΟ.  

 

ΠΕΕΑ 

Η ΠΕΕΑ (Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης) ήταν ένας σχηματισμός κυβερνητικού 

χαρακτήρα που ιδρύθηκε στην Ελλάδα στις 10 Μαρτίου 1944
637

. Η ΠΕΕΑ που επικράτησε και 

με το όνομα «Κυβέρνηση του Βουνού» ορκίστηκε στη Βίνιανη Ευρυτανίας. Η κυβέρνηση αυτή 
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στηριζόταν στον τακτικό και εφεδρικό ΕΛΑΣ και με την ίδρυσή της ήθελε να οργανώσει τη 

διοίκηση των περιοχών της Ελλάδας που απελευθερώνονταν. Ακόμη, σύμφωνα με την ιδρυτική 

πράξη της 10
ης

 Μαρτίου 1944 το κύριο μέλημα της ΠΕΕΑ ήταν η συντριβή των κατακτητών, η 

απελευθέρωση και η ανεξαρτησία της χώρας με βάση την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών
638

. 

Τα πρώτα μέλη της ΠΕΕΑ ήταν οι Ευριπίδης Μπακιρτζής, Εμμανουήλ Μάντακας, Γεώργιος 

Σιάντος, Ηλίας Τσιριμώκος και Κώστας Γαβριηλίδης. Στις 18 Απριλίου του 1944, 

πραγματοποιήθηκε ανασχηματισμός της ΠΕΕΑ με την είσοδο σε αυτήν των Αλέξανδρου 

Σβώλου, Αγγελόπουλου, Ασκούτση και Χατζήμπεη και το διορισμό του Αλκιβιάδη Λούλη ως 

Γενικού Διοικητή Ηπείρου
639

. Σε άρθρο του Ριζοσπάστη στις 20/3/1998 αναφερόταν ότι η 

ΠΕΕΑ έκανε προσπάθειες για να προσεγγίσει και άλλες εθνικές δυνάμεις στις δραστηριότητές 

της για την επίτευξη των στόχων που είχε θέσει και αναφέρθηκαν παραπάνω
640

 φέρνοντας ως 

τεκμήριο τα τηλεγραφήματα (ντοκουμέντα) του προέδρου της επιτροπής Ευριπίδη Μπακιρτζή 

προς τις κυβερνήσεις Καϊρου (Τσουδερού, Σ. Βενιζέλου και Γ. Παπανδρέου)
641

. Από την άλλη 

μεριά ο Καλλιανιώτης σχολιάζει ότι μόνο ένα από τα πρώτα μέλη της, ο Γεώργιος Σιάντος, ήταν 

μόνιμος κομμουνιστής
642

, γεγονός που αποτελούσε μία υποχώρηση της ΠΕΕΑ με σκοπό να 

αυξήσει τις πιθανότητες να προσελκύσει επιφανή πρόσωπα στο έργο της. Χωρίς αυτή την 

υποχώρηση αναφέρεται ότι οι συνθήκες της περιόδου δε θα βοηθούσαν σε κάτι τέτοιο, γιατί 

υπήρχε έντονη συμμετοχή προς την αντικομμουνιστική πλευρά
643

. Ανάμεσα στις ενέργειες στις 

οποίες προέβη η ΠΕΕΑ ήταν και η κατάργηση της ύπαρξης πολιτικών αντιπροσώπων του ΕΑΜ 

στα στρατιωτικά τμήματα του ΕΛΑΣ, η δημιουργία της Εθνικής Πολιτοφυλακής, παραχωρήσεις 

προς τους δίγλωσσους των περιοχών που διοικούσε.  

Το κοινοβούλιο της ΠΕΕΑ ήταν το Εθνικό Συμβούλιο και επικύρωνε την εξουσία της 

«Κυβέρνησης του Βουνού». Το Εθνικό Συμβούλιο συνήλθε στο χωριό Kορυσχάδες Ευρυτανίας, 

από τις 14 έως 27 Μαΐου 1944. Συνεδρίασε στις αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου, που 

διασκευάστηκε κατάλληλα και διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες για να εκπληρώσει το σημαντικό 

σκοπό του Συμβουλίου
644

.  Το Εθνικό Συμβούλιο της ΠΕΕΑ προκήρυξε την διενέργεια εκλογών 

στις 25 Απριλίου 1944 με σκοπό να εκλεχθούν οι λαϊκοί εκπρόσωποι της ΠΕΕΑ. Στις 

συγκεκριμένες εκλογές συμμετείχαν για πρώτη φορά γυναίκες, ενώ ψήφιζαν όσα άτομα είχαν 

ηλικία πάνω από 18. Αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι σε περιοχές όπου υπερίσχυε η 
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αυτονομιστική προπαγάνδα δεν υπήρχε συμμετοχή στις εκλογές

645
. Μέλη του Εθνικού 

Συμβουλίου ήταν όσοι Εθνοσύμβουλοι εκλέχθηκαν και μαζί τους και βουλευτές της Βουλής του 

1936. Οι Εθνοσύμβουλοι που εκλέχθηκαν στην περιοχή της Φλώρινας ήταν ο Κυριάκος 

Πυλάης, αγρότης, αναπληρωματικό μέλος του Μακεδονικού Γραφείου του ΚΚΕ, ο οποίος 

αργότερα πολιτεύτηκε με την ΕΔΑ και το ΚΚΕ και ο Σίμος Σπυρίδωνας. Από τους βουλευτές 

της Βουλής του 1936 εκλέχθηκαν ο Ανδρέας Τζήμας, δικηγόρος, μέλος της Κεντρικής 

Επιτροπής του ΚΚΕ, βουλευτής Φλωρίνης με το Παλλαϊκό Μέτωπο το 1936. Για τις εκλογές 

της ΠΕΕΑ το Μακεδονικό Γραφείο ανέφερε: «Εκλογές. Η δουλιά προχωρεί καλά στις ελεύθερες 

περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη σε γράμμα τους της 10.4 μας γράφουν τα εξής: 1) Βγήκαν 

προκηρύξεις απ' όλες τις εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις 2) Βγήκε σε πολλές χιλιάδες το 

γράμμα του βουλευτή Καραμαούνα από την καθοδήγηση μέχρι τη βάση 3) Γίναν πολλές 

συγκεντρώσεις στα καφενεία, στους δρόμους και έξω από τις περισσότερες εκκλησίες 

Θεσσαλονίκης 4) Η διαδήλωση της 25 Μαρτίου με 25-30000 έγινε κάτω από το σύνθημα της 

ΠΕΕΑ 5) Οι τοίχοι γέμισαν με συνθήματα 6)Υποδείχτηκαν για βουλευτές της Θεσσαλονίκης 

εκτός του Μπακιρτζή, Μάρκου, Λεωνίδα, Μαραγγού και ένας δημόσιος υπάλληλος, εργάτης, 

διανοούμενος, νέος, γυναίκα. Εκτός του βουλευτού Καραμαούνα σε λίγες μέρες κανονίσαμε να 

βρίσκεται πάνω και ο Παπαβασιλείου βουλευτής 1936 του Λαϊκού Κόμματος»
646

. Τέλος, ο 

Καλλιανιώτης θεωρεί ότι η ΠΕΕΑ πρακτικά σταμάτησε να υπάρχει μετά την προσχώρησή της 

στο ΕΑΜ και τη συμμετοχή της στην κυβέρνηση Παπανδρέου
647

.  

 

Εθνική Πολιτοφυλακή 

Η Εθνική Πολιτοφυλακή
648

 συγκροτήθηκε στις 11 Απριλίου του 1944 μετά από απόφαση της 

Γραμματείας Εσωτερικών της ΠΕΕΑ. Σύμφωνα με την Πράξη 24 της ΠΕΕΑ, η Εθνική 

Πολιτοφυλακή ήταν δημόσια υπηρεσία, σώμα ένοπλο και συγκροτημένο με στρατιωτική 

πειθαρχία και ιεραρχία και υπαγόταν στη Γραμματεία Εσωτερικών. Αποτελούνταν από α) 

πολιτοφύλακες, β) υπαξιωματικούς και γ) αξιωματικούς με βαθμούς που αντιστοιχούσαν σε 

αυτούς του εθνικού στρατού
649

. Η γεωγραφική διαίρεση της ΕΠ καθοριζόταν σε α) ανώτερες 
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διοικήσεις σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, σε β) 

διοικήσεις όσες και οι ελεύθεροι νομοί, με έδρα την έδρα του νομαρχιακού συμβουλίου και γ) 

υποδιοικήσεις όσες και οι ελεύθερες επαρχίες με έδρα την έδρα του επαρχιακού συμβουλίου και 

τέλος δ) τμήματα ή σταθμούς όσοι και οι παλιοί δήμοι με έδρα τον παλιό δήμο ή το μεγαλύτερο 

χωριό όπου οι περιφέρειες δεν διαιρούνταν σε δήμους. Καθοριζόταν λεπτομερειακά δε η δύναμη 

των στελεχών και οπλιτών της Πολιτοφυλακής σε κάθε βαθμίδα
650

. Η κατάταξη στην ΕΠ 

γινόταν εθελοντικά από τον ΕΛΑΣ, χωρίς αν αποκλείεται και η κατάταξη σε αυτή ατόμων από 

την παλιά Χωροφυλακή και την Αστυνομία. Το ΚΚΕ επάνδρωνε την ΕΠ και με δικά του 

επιλεγμένα κομματικά μέλη
651

. Στην αιτιολογική έκθεση της απόφασης αναφερόταν ότι τα 

σώματα ασφαλείας στάθηκαν «όργανο πολιτικοκοινωνικής καταπίεσης του λαού», εξελίχθηκαν 

σε «σώματα πραιτοριανών, ιδιαίτερα στην εποχή της βασιλομεταξικής δικτατορίας» ενώ κατά 

την περίοδο της κατοχής βρίσκονταν στην υπηρεσία των κατακτητών, παρέδιδαν τους πατριώτες 

στους κατακτητές, άφησαν την ύπαιθρο χώρα στη διάθεση του ληστή και του ζωοκλέφτη και 

έγιναν λιποτάκτες του καθήκοντός τους
652

. Λόγω όλων των παραπάνω διαπιστωνόταν πως, 

«στην ελεύθερη Ελλάδα δεν έχει πια καμμιά αποστολή η χωροφυλακή»
653

. Μέχρι τότε την 

ασφάλεια των «ελεύθερων περιοχών» είχε αναλάβει ο ΕΛΑΣ, κυρίως με τα εφεδρικά του 

τμήματα. Ωστόσο, η ΠΕΕΑ αποφάσισε να μην ξοδεύονται οι δυνάμεις του για αυτό το σκοπό 

οπότε και οργάνωσε την ΕΠ. Καθήκον της ΕΠ ήταν η καταδίωξη των παραβατών του νόμου, 

αλλά και να φροντίζει για τη λύση των ζητημάτων της καθημερινής ζωής του ελληνικού λαού. 

Παρά την προσχώρηση στην ΕΠ μελών από διάφορες πολιτικές παρατάξεις, συνέχιζε να υπάρχει 

πρόβλημα στελέχωσης της ΕΠ. Το πρόβλημα αυτό απασχόλησε αρκετά το Μακεδονικό Γραφείο 

και αποτέλεσε κυρίαρχο θέμα σημειωμάτων που ανταλλάχθηκαν μεταξύ του ΜΓ και των 

τοπικών οργανώσεων διαφόρων περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας
654

.  

Η δράση της ΕΠ δεν περιορίστηκε μόνο στην προστασία του λαού, καθώς λειτούργησε 

παράλληλα ως υπηρεσία συλλογής πληροφοριών και αντικατασκοπείας. Σε ορισμένες, μάλιστα, 

περιπτώσεις η Πολιτοφυλακή ανέπτυξε και πολεμική δράση, σε συνεργασία πάντοτε με τον 

                                                                                                                                                                                   
πολιτοφυλακής», σελ. 62-63. 
650

Κείμενα της Εθνικής Αντίστασης,  ο.π. 
651

 στο Β. Τσακαλίδης-Χατζηνικολάου, (2009), Ο Αγών του Βουνού κάτω από το ζυγό του ΚΚΕ. Αθήνα: 
Ελεύθερη Σκέψις (φωτοαντιγραφική αναπαραγωγή έκδοσης 1947), σ. 10 και επίσης στο ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 
κ:408, φ:23.1.53: «στον τομέα αυτόν καθυστερούσαμε αλλά τελευταία πήραμε μία σειρά μέτρα για να 
ξεπεράσουμε τις αδυναμίες μας. Τα όπλα που πήραμε θα μας επιτρέψουν να να οπλίσουμε και άλλους 
άνδρες γιατί από την άποψη των διοικήσεων και του αριθμού των Πολιτοφυλάκων είμαστε τώρα καλά. Έτσι 
θα φτάσουμε αυτή την εβδομάδα τους 600 ένοπλους Εθν. Πολιτοφυλακής μόνο στη Δυτ. Μακεδονία». 
652

 ο.π. 
653

 ο.π. 
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ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ:23.8.247, 11/11/1944, Λεωνίδας προς Αλέκο: «είναι ανάγκη άμεση να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα της δημόσιας ασφάλειας με εμγαλύτερη προσοχή στην περιφέρεια Φλώρινας και 
Καστοριάς. Η υπάρχουσα δύναμις της Εθνικής Πολιτοφυλακής είναι ανεπαρκής. Πρόκειται ως εγνώσθη για 
ενίσχυση με τη δύναμη της κληθείσης υπό τα όπλα κλάσεως του 1936. Αλλά έως ότου γίνει αυτό κίνδυνος 
σοβαρός απειλεί την ασφάλειαν της περιφέρειάς μας. 
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ΕΛΑΣ. Στη Φλώρινα, η ΕΠ, μόνιμη και εφεδρική, κατέλαβε την πόλη μαζί με τον ΕΛΑΣ. Κατά 

τη διάρκεια των επιχειρήσεων, αναφέρεται ότι άλλη δύναμη της ΕΠ φρουρούσε 5.000 

βουλγάρους αιχμαλώτους. Μετά την κατάληψη της πόλης, ασχολήθηκε με την τήρηση της 

τάξης, τη φρούρηση των αποθηκών και των δημόσιων κτιρίων
655

. Για τη δράση της ΕΠ 

αναφέρεται εγκύκλιος της Κομματικής Οργάνωσης Περιοχής Μακεδονίας προς τις 

περιφερειακές οργανώσεις με ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 1944 όπου σημειώνεται ότι «[…] 

Πρέπει να δώσουμε προσοχή στα εξής ζητήματα: 

1. Οι διοικητικές αρχές που θα εγκαθίστανται στις απελευθερούμενες περιοχές θα εγκαθίστανται 

εξ ονόματος της Εθνικής Κυβέρνησης και όχι εν ονομάτι του ΕΑΜ. 

2. Στις απελευθερούμενες περιοχές την τάξη και την ασφάλεια θα την αναλάβει η Εθνική 

Πολιτοφυλακή εν ονόματι της Εθνικής Κυβερνησης. Να επιδιώξουμε σε συγκεντρώσεις που θα 

γίνονται στις απελευθερούμενες περιοχές να εγκρίνεται από το λαό η Εθνική Πολιτοφυλακή και 

να καταδικάζεται η χωροφυλακή σαν σώμα που συνεργάσθηκε με τον καταχτητή. Παράλληλα 

όμως να χρησιμοποιήσουμε στην Εθνική Πολιτοφυλακή τους αξιωματικούς και οπλίτες της 

χωροφυλακής που δεν ενέχονται σε προδοσίες.  

3.Σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνη οποιαδήποτε εκτέλεση στις απελευθερούμενες 

περιοχές. Αυτό θα ισοδυναμούσε με πρόκληση και συμφέρει μόνο στους καταχτητές και τα 

όργανά τους. Οι προδότες θα συλλαμβάνονται και θα παραδίδονται στην Εθνική Πολιτοφυλακή. 

4. Με διαταγή προς την Εθνική Πολιτοφυλακή απαγορεύονται οι συλλήψεις για πολιτικούς 

λόγους. Αυτό αφορά μόνο τις περιπτώσεις που οι πολιτικοί αυτοί λόγοι δεν οδήγησαν σε 

συνεργασία με τον καταχτητή ή δεν έβλαψαν με έναν οποιοδήποτε τρόπο τον Εθνικό αγώνα. 

5. Με την ίδια απόφαση της Γραμματείας Εσωτερικών προς την Εθνική Πολιτοφυλακή 

διατάζεται οι προδότες να συλλαμβάνονται και να παραδίδονται στην Εθνική Κυβέρνηση. Αυτό 

σημαίνει ότι προς το παρόν θα περιορισθούν τα στρατοδικεία χωρίς να παύσουν όμως οι 

συλλήψεις και η συγκέντρωση στοιχείων κατά των προδοτών. Για πρόσωπα που έχουν παίξει 

προδοτικό ρόλο να ζητάμε την σύγκληση στρατοδικείων».656 

Συμπληρωματικά με αυτή την εγκύκλιο στάλθηκαν διευκρινίσεις προς όλες τις περιφερειακές 

οργανώσεις όπου υπογραμμιζόταν για τη δράση της ΕΠ ότι: «Σε συνέχεια της υπ. Αριθ. 31 

εγκυκλίου μας διευκρινίζουμε πως τα Στρατοδικεία παύουν προσωρινά να λειτουργούν. Η 

Εθνική Πολιτοφυλακή όμως θα συνεχίση τις συλλήψεις και τον καταρτισμό φακέλλων για 

πρόσωπα ενεχόμενα σε εγκλήματα εσχάτης προδοσίας και πολέμου για να τα παραπέμψη στην 
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 Λαοκρατία, όργανο επαρχιακής επιτροπής ΕΑΜ Φλώρινας, φ. 11, 18.11.44. 
656 ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ: 23.1.78, ΚΚΕ, ΚΟΠΜ προς όλες τις περιφερειακές οργανώσεις, αρ. πρωτ. 31,  

γράφει ο Αλέκος (Λεωνίδας Στρίγκος) 
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Εθνική Κυβέρνηση. Απαγορεύεται κάθε δίωξη για πολιτικά φρονήματα. Αυτό όμως δεν 

σημαίνει πως οι προδότες που κάτω από τη μάσκα της διαφοράς πολιτικών αντιλήψεων κρύβουν 

τη συνεργασία τους μαζύ με τον καταχτητή πρέπει να μένουν ανενόχλητοι. Αυτοί θα 

συλλαμβάνονται χωρίς ενδοιασμό αμέσως»657. 

Σχετικά με την επάνδρωση της ΕΠ υπήρχαν και περιπτώσεις όπου, όπως στη Φλώρινα, λόγω 

του σλαβόφωνου τμήματος του πληθυσμού, η στρατολόγηση για την ΕΠ, όπως και για τον 

ΕΛΑΣ, γινόταν ανάλογα με τη σύνθεση του πληθυσμού «απ' τους Έλληνες και τους 

ντόπιους».658 Η Εθνική Πολιτοφυλακή Φλώρινας δημιουργήθηκε περίπου στα μέσα 

Σεπτεμβρίου659. Στις 17 Σεπτεμβρίου 1944 έγινε η ορκωμοσία των 148 πολιτοφυλάκων που 

προοριζότανε για όλη την περιφέρεια Φλώρινας. 

Μέχρι τον Οκτώβριο του 1944 η δύναμη της ΕΠ έφτανε περίπου τις 6.000
660

-10.000
661

 άνδρες. 

Καθώς πλησίαζε η απελευθέρωση της Χώρας από τις κατοχικές δυνάμεις, τμήματα της 

Πολιτοφυλακής σταδιακά έπαψαν τη λειτουργία τους. Τέλη Οκτώβρη του 1944 είχε τεθεί και το 

τέλος στην Πολιτοφυλακή Αθήνας και Πειραιά, ενώ στην υπόλοιπη επικράτεια τα τμήματά της 

παρέμειναν ως όργανα της κυβέρνησης. Μετά την τυπική διάλυση του σώματος της 

Πολιτοφυλακής, ξεκίνησαν από τον Νοέμβρη οι συζητήσεις για σύσταση Προσωρινής 

Εθνοφυλακής.  Το ΚΚΕ με τη σειρά του κάλεσε τα μέλη του να προσχωρήσουν στην 

Εθνοφυλακή. Τα μέλη της Πολιτοφυλακής της σειράς του 1936 κλήθηκαν να παραδώσουν τον 

οπλισμό τους στον ΕΛΑΣ και να καταταγούν στην Εθνοφυλακή, ενώ τα υπόλοιπα μέλη 

κλήθηκαν πίσω στον ΕΛΑΣ. 
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 ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:408, φ: 23.1.82, ΚΚΕ, ΚΟΠΜ προς όλες τις περιφερειακές οργανώσεις, αρ. πρωτ. 32,  
γράφει ο Αλέκος (Λεωνίδας Στρίγκος) 
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 ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ:23.8.228, Περιφερειακή Επιτροπή Φλώρινας, Φάνης προς Αλέκο 
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 ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ:415, φ:23.8.254, Περιφερειακή Επιτροπή Φλώρινας, Θάνος προς Αλέκο 
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 Ιωάννα Παπαθανασίου, «Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην πρόκληση της ιστορίας 1940- 
1945», στο: Χρήστος Χατζηιωσήφ - Προκόπης Παπαστράτης, Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 
τόμος Γ2, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2007, σ. 99. 
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 Δημήτρης Κάιλας, Κάτω από τις σημαίες του Λαϊκού Στρατού. Έλληνες μόνιμοι αξιωματικοί στις 
τάξεις του ΕΛΑΣ, ό.π., σ. 386. 
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2. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, «Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν 

της 16 Οκτωβρίου 1940», κυρωθείς διά του από 28 Ιανουαρίου 1946 Διατάγματος, αύξων 

αριθ. δημοσιεύματος: 1153-29 

Επαρχία Φλώρινας 

α/α 
Δήμοι και  

Κοινότητες 

Πληθυσμός 

Πραγματικός Μόνιμος Νόμιμος 

1 
Δήμος Φλωρίνης 

12.562 11.434 11.726 
Κοινότητες: 

2 Αγίας Παρασκευής 687 686 715 

3 Άγιου Αχιλλείου 382 342 319 

4 Αγίου Βαρθολομαίου 828 847 844 

5 Αγίου Γερμανού 2.177 2.042 2.172 

6 Αγίου Πνατελεήμονος 1.747 1.831 1.747 

7 Αγραπιδών 190 177 182 

8 Αετού 1.189 1.190 1.200 

9 Αλώνων 994 1.013 1.010 

10 Αμμοχωρίου 1.508 1.513 1.529 

11 Αμυνταίου 2.889 2.229 2.496 

12 Αναργύρων 475 467 479 

13 Ανταρτικού 1.345 1.867 1.337 

14 Αντιγόνου 572 607 583 

15 Άνω Καλλινίκης 500 504 506 

16 Άνω Κλεινών 743 703 734 

17 Άνω Υδρούσης 526 521 519 

18 Αρμενοχωρίου 1.466 1.467 1.476 

19 Ασπρογείων 826 898 867 

20 Ατραπού 598 636 591 

21 Αχλάδας 967 962 992 

22 Βαλτονέρων 384 370 876 

23 Βατοχωρίου 770 610 608 

24 Βεγόρων 531 504 505 

25 Βεύης 2.450 2.413 2.422 

26 Βροντερού 591 617 600 

27 Δροσοπηγής 890 1.010 947 
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28 Εθνικού 372 423 416 

29 Ιτιάς 891 905 898 

30 Καλλιθέας 379 381 388 

31 Καρυών 478 421 443 

32 Κάτω Καλλινίκης 368 314 350 

33 Κάτω Κλεινών 1.120 1.079 1.098 

34 Κάτω Υδρούσης 994 1.060 997 

35 Κέλλης 1.577 1.648 1.607 

36 Κλαδορράχης 530 537 534 

37 Κλειδιού 620 647 622 

38 Κολχικής  530 538 527 

39 Κορυφής 443 464 446 

40 Κρατερού 853 923 873 

41 Κρυσταλλοπηγής 624 567 578 

42 Κώττα 588 620 611 

43 Λαιμού 947 861 863 

44 Λακκιάς 883 971 885 

45 Λεπτοκαρυών 378 390 382 

46 Λευκώνα 422 426 416 

47 Λιμνοχωρίου 266 246 267 

48 Λόφων 516 540 522 

49 Μανιακίου 454 435 428 

50 Μαρίνης 488 472 468 

51 Μελίτης 1.769 1.721 1.751 

52 Μεσοκάμπου 468 448 480 

53 Μεσονησίου 576 469 587 

54 Μεσοχωρίου 871 857 869 

55 Μικρολίμνης 466 462 468 

56 Μπουφίου 1.989 2.027 1.999 

57 Νέου Καυκάσου 856 864 854 

58 Νεοχωρακίου 828 826 839 

59 Νίκης 834 837 880 

60 Νυμφαίου 920 1.338 970 

61 Ξυνού Νερού 1.955 1.906 1.930 

62 Παλαίστρας 592 605 595 
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63 Παπαγιάννη 1.331 1.283 1.315 

64 Παρορίου 556 593 555 

65 Πεδινού 367 357 887 

66 Περάσματος 878 810 842 

67 Περικοπής 545 566 564 

68 Πετρών 797 794 768 

69 Πισοδερίου 560 522 497 

70 Πλατέως 268 258 263 

71 Πολυπλατάνου 969 970 968 

72 Πολυποτάμου 1.535 1.896 1.824 

73 Πρώτης 802 883 810 

74 Πυξού 489 494 460 

75 Ροδώνος 283 274 280 

76 Σιταριάς 805 778 815 

77 Σκλήθρου 1.342 1.329 1.360 

78 Σκοπιάς 1.731 1.760 1.739 

79 Σκοπού 1.421 1.517 1.342 

80 Σφήκας 294 304 306 

81 Τριανταφυλλιάς 468 458 471 

82 Τριβούνου 620 761 618 

83 Τριγώνου 482 502 504 

84 Τριποτάμων 495 479 492 

85 Τροπαιούχου 665 634 669 

86 Τυρνόβου 376 401 380 

87 Φανού  165 166 168 

88 Φιλώτα 2.134 2.165 2.131 

89 Φλαμπούρου 1.170 1.318 1.264 

90 Ψαράδων 770 808 783 

Σύνολον Επαρχίας 87.931 87.239 86.837 

Σύνολον Νομού Φλωρίνης 156.168 157.662 154.752 

 


