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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

«Η Αντίσταση και ο Εμφύλιος στη Μακεδονία: Τα πρόσωπα και οι ιστορίες τους» 

αποτελεί το τελευταίο στάδιο των μεταπτυχιακών σπουδών της γράφουσας κατά τη 

διάρκεια της φοίτησής της στην κατεύθυνση «Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες 

Τεχνολογίες» (με ειδίκευση στην Ιστορία) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Φλώρινας. Η εν λόγω εργασία εκπονήθηκε διαμέσου της συλλογής και 

της μελέτης μαρτυριών, οι οποίες καταγράφτηκαν  μέσα από συνεντεύξεις που 

πραγματοποιήθηκαν σε κατοίκους του νομού Φλώρινας και σε τρεις διαμένοντες του 

νομού  Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έχουν καταγωγή από διαφορετικά σημεία της 

Μακεδονίας εκτός της Φλώρινας. Οι μαρτυρίες των προσώπων παραπέμπουν στην 

περίοδο της Κατοχής, της Αντίστασης και του Εμφυλίου, ενώ δεν παραλείπονται 

αναφορές στα χρόνια της Δικτατορίας Μεταξά και τη Μετεμφυλιακή πραγματικότητα 

στην Ελλάδα και στη Ρωσία. Σκοπός της εργασίας δεν είναι άλλος, από το να 

καταγράψει, να αναδείξει και να επεξεργαστεί τις αναμνήσεις των πληροφορητών 

που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, να προβάλει τις προσωπικές τους θέσεις γύρω από 

την προαναφερόμενη θεματολογία, μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις που τους 

ασκήθηκαν, να συμπληρώσει και να φωτίσει ιστορικά πεπραγμένα, που ακόμη και 

σήμερα προβληματίζουν την κοινή γνώμη και την τοπική κοινωνία στην οποία και 

διεξήχθη η έρευνα. Οι “φωνές’’ των απλών ανθρώπων μιας αγροτικής περιφέρειας 

είναι  αυτές που  έχουν κυρίαρχη θέση στην παρούσα εργασία, εφόσον λειτουργούν 

ως το πρωτογενές υλικό που οδηγεί στη διεξαγωγή των συμπερασμάτων και 

καθοδηγεί στην αναζήτηση και τον εμπλουτισμό στοιχείων και σημείων  που 

αφορούν συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους.  

Το ενδιαφέρον  της γράφουσας για τη Νεότερη Ιστορία σε συνδυασμό με την 

παραμονή της στην πόλη της Φλώρινας για την ολοκλήρωση του τελευταίου χρόνου 

του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος, όπως επίσης και για την εκπόνηση της 

απαραίτητης ερευνητικής διαδικασίας πάνω στη συγκεκριμένη θεματολογία της 

παρούσας εργασίας, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για τη διαμόρφωση αυτής. Η 

ενδιαφέρουσα θεματολογία, καθώς και η ακόμα πιο προκλητική διαδικασία 

συγκέντρωσης του υλικού από ανθρώπους που υπήρξαν εξολοκλήρου πρόθυμοι να 
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προσφέρουν τα βιώματα, τις εμπειρίες, τις εκτιμήσεις και τις απόψεις τους, 

συνδυάστηκαν με την πρόσφορη μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας, η οποία 

κατάφερε να αναδείξει τα προαναφερθέντα στοιχεία. 

Για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τα 

μέλη της τριμελούς επιτροπής, η καθοδήγηση των οποίων υπήρξε καθοριστική σε 

όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς μου. Ευχαριστώ την Αναπληρώτρια καθηγήτρια και 

επιβλέπουσα της εργασίας μου κ. Ηλιάδου - Τάχου Σοφία για την επιστημονική  της 

καθοδήγηση, τη συμβολή της, τις καίριες επισημάνσεις και  τις μεθοδολογικές 

συμβουλές της. Ευχαριστώ επίσης τους καθηγητές κ. Ανδρέου Ανδρέα και κ. 

Φωτιάδη Κωνσταντίνο για τις πολύτιμες συμβουλές τους. Η ερευνητική διαδικασία, 

όμως, σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσε να ολοκληρωθεί,  χωρίς τη βοήθεια 

συγκεκριμένων προσώπων της περιοχής που  με έφεραν  σε επαφή με τους 

πληροφορητές, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη διαδικασία της προσέγγισής 

τους από πλευράς μου, όπως επίσης και να κερδίσω την εμπιστοσύνη τους, 

προκειμένου να αισθανθούν οικεία και να μου παραθέσουν κάθε λεπτομέρεια και 

περιστατικό που επιθυμούσαν, που θεωρούσαν απαραίτητο να καταγραφεί ή που 

είχαν πιο εύκαιρο στη μνήμη τους. Για το λόγο αυτό αισθάνομαι  την ανάγκη να 

ευχαριστήσω την κ. Ελένη Τράϊκου, εργαζόμενη στον τομέα της διοίκηση της 

Νομαρχίας Φλωρίνης, τον οικογενειακό φίλο κ.Πάλλιο Ευάγγελο, τους ίδιους τους 

πληροφορητές που έσπευσαν πολλές φορές να με παραπέμψουν και σε λοιπούς 

πρωταγωνιστές των περιόδων που τέθηκαν προς μελέτη, τον συνάδελφο Σταυρίδη 

Παύλο για την παραχώρηση προσωπικού του υλικού γύρω από την περίοδο του 

Εμφυλίου, τη  μεταπτυχιακή συμφοιτήτριά μου Σπαθοπούλου Βασιλική, επίσης για 

την παραχώρηση δικών της συνεντεύξεων, όπως και τη συμφοιτήτριά μου στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μανάνη Δήμητρα, για την παραχώρηση υλικού, τη 

συμπαράσταση και την εξυπηρέτηση που μου προσέφερε με απλοχεριά κατά τη 

διάρκεια της παραμονής μου στη Φλώρινα. Βέβαια, ένα μεγάλο ευχαριστώ το 

χρωστώ στους υπευθύνους  της Γενναδείου Βιβλιοθήκης Αθηνών και της Διεύθυνσης 

Ιστορίας Στρατού στην Πλάκα, οι οποίοι μου επέτρεψαν με μεγάλη προθυμία την 

πρόσβαση στα φυλασσόμενα αρχεία που βρίσκονται στη διάθεσή τους, προκειμένου 

να στηρίξω τον κορμό της εργασίας μου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την 

οικογένειά μου για την πολύπλευρη  στήριξη που μου παρείχε σε όλα τα επίπεδα της 
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εκπόνησης του προγράμματος αυτού, μα κυρίως στη διάρκεια της σύνθεσης της εν 

λόγω εργασίας,  καθώς η  βοήθεια και η στήριξή  της ήταν για μένα αξιομνημόνευτη 

και καθοριστική. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

 

H παρούσα εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της μελέτης των ιστορικών περιόδων της 

Κατοχής, της Αντίστασης και του Εμφυλίου, καθοδηγούμενη από μαρτυρίες των 

κατοίκων της Φλώρινας. Σκοπός της εργασίας είναι να καταγράψει, να αναδείξει και 

να επεξεργαστεί τις αναμνήσεις των υποκειμένων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα. 

Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται το ιστορικό πλαίσιο της εποχής στην οποία αναφέρεται η 

εργασία. Στο δεύτερο, αυτό του θεωρητικού πλαισίου, εξετάζεται η ταυτότητα και ο 

σκοπός  της προφορικής ιστορίας, όπως επίσης και η σχέση που τη συνδέει με την 

ανθρώπινη μνήμη. Ακολουθεί η καταγραφή των επιμέρους στόχων που επιδιώκει να 

εκπληρώσει η εν λόγω έρευνα, αλλά και η μεθοδολογία της ερευνητικής διαδικασίας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας, τα 

οποία και παρουσιάζονται σε τέσσερα κεφάλαια: 1.Κατοχή, 2.Οι ταυτότητες στη 

Μακεδονία και η θέση τους στην Αντίσταση, 3. Οι εθνικιστικές ομάδες, 4. Ο ρόλος 

του ΕΑΜ/ΚΚΕ  στην Αντίσταση, 5. Εμφύλιος, 6. Ο Εθνικός Στρατός εναντίον του  

ΝΟΦ και  του ΔΣΕ. Κάθε κεφάλαιο διαιρείται σε θεματικές κατηγορίες και 

υποκατηγορίες, ώστε να είναι ευχερέστερη η παρουσίαση και η ανάλυση του λόγου 

των αφηγητών.  

Η  κατάθεση των αφηγήσεων των πληροφορητών σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα 

και τη συνοδευτική αξιολόγησή τους, λειτουργούν ως πρόκληση. Μια πρόκληση που 

προτρέπει τον ερευνητή να επιχειρήσει συνδυαστικές διασταυρώσεις και να διεξάγει 

συμπεράσματα, λαμβάνοντας υπόψη πως τα πρωταρχικά υλικά του είναι 

αποκλειστικά και μόνο οι αναμνήσεις των ίδιων των πληροφορητών, οι οποίες δεν 

αμφισβητούνται, παρά δύνανται να αποδώσουν μια ρεαλιστικότερη όψη των 

περιόδων που τίθενται προς μελέτη ως προιόντα μιας ευρείας «κοινότητας μνήμης». 

Σε καμία περίπτωση οι ερμηνείες του ίδιου του ερευνητή δεν αποτυπώνουν καθολικά 

συμπεράσματα ιστορικού χαρακτήρα. Πρόκειται για τα αποτελέσματα των 

μαρτυριών, οι οποίες έχουν συγκροτηθεί με τη σειρά τους από στοιχεία αναδρομικής 

ανασκόπησης ή επιλεκτικού λεκτικού συνδυασμού παρελθοντικών στιγμιότυπων, των 

οποίων η αυθεντική ή ολοκληρωτική απεικόνιση δύναται, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

να έχει αλλοιωθεί, να έχει αναθερωθεί με ωριμότητα, αλλά και να έχει εμποτιστεί με 
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συναισθήματα που διαφέρουν από τον αρχικό χρόνο της διεξαγωγή τους. Στο μεταξύ, 

ανάλογα συναισθήματα μπορεί να έχουν αλλοιώσει και τις σχετικές ενθυμήσεις των 

πληροφορητών. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονείται πως το κύριο συστατικό της εν 

λόγω εργασίας είναι η “φωνή’’ των ίδιων των συνεντευξιαζόμενων, από την οποία 

εκπορεύονται οι συνακόλουθες ερμηνείες και διατυπώνονται τα τελικά 

συμπεράσματα.  

Κατόπιν της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της έρευνας ακολουθεί η 

Βιβλιογραφία και ένας πίνακας με στοιχεία που αφορούν τους πληροφορητές και τις 

συνεντεύξεις που αξιοποίησε η γράφουσα για να στελεχώσει την εργασία. Τέλος, 

αξίζει να σημειωθεί πως στη συγκεκριμένη εργασία αξιοποιήθηκε η ήδη υπάρχουσα 

βιβλιογραφική και διαδικτυακή πληροφόρηση, ενώ παράλληλα διεξήχθη αρχειακή 

έρευνα στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη Αθηνών και στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού 

στην Πλάκα την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2012, με σκοπό να μελετηθούν και να 

αξιοποιηθούν ακόμη πιο έγκυρες πηγές, οι οποίες συνέβαλαν και στη διασταύρωση 

ορισμένων στοιχείων που καταγράφονται σε ποικίλες φάσεις της Αντίστασης και του 

Εμφυλίου. Στην εν λόγω, όμως, εργασία ενσωματώθηκαν επιλεκτικά κάποια από τα 

ευρήματα που φυλάσσονται στα αρχεία των παραπάνω ιδρυμάτων, προσθέτοντας 

στον καμβά της ιστορικής ανασκόπησης της δεκαετίας του 1940. 
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Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1. H Κατοχή 

Με τη λήξη του Α’ΠΠ τα δημοκρατικά πολιτεύματα που έτειναν να επικρατήσουν 

πάνω στα πολεμικά συντρίμμια ήταν άκρως ασθενικά, εφόσον σύντομα 

αντικαταστάθηκαν από  αμείλικτες δικτατορίες που καταστρατήγησαν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, σκέπασαν επιδεικτικά τους εσωτερικούς αναβρασμούς με το πέπλο της 

απολυταρχίας, έθρεψαν την πνευματική στειρότητα στους κοινωνικούς κύκλους των 

λιγότερο προνομιούχων και χρησιμοποίησαν την καπιταλιστική μοναρχία ως 

θέλγητρο για την κατοχύρωση των ευνοημένων αστικών κύκλων της Ευρώπης στο 

πλευρό τους
[1]

. Οι δύο δεκαετίες που ακολούθησαν  έβγαλαν ως μοναδικό νικητή 

στην Ευρώπη την αυτάρκη και παραγωγική Γερμανία, και μοιραία, δύο νέα 

συστήματα διακυβέρνησης επιβλήθηκαν, ασκώντας  πολιτικές εφαρμογές  που 

καθιστούσαν επιτακτική  την πλήρη υποταγή σε ένα πρόσωπο. Ουσιαστικά επρόκειτο 

για τα όρια των εννοιών «δικτατορία» και «ιμπεριαλισμός»: ο φασισμός του 

Μουσολίνι
[2]

 κι ο ναζισμός
[3]

 του Χίτλερ
[4]

.  

Στην Ελλάδα οι εκλογές του 1935 (97,80% υπέρ της βασιλείας και 2,20% υπέρ της 

δημοκρατίας) επανέφεραν τον Γεώργιο Β’ στις 25 Νοεμβρίου του 1935, υποσχόμενο 

                                                             
1
   Σκουλάτου, Β., Δημακοπούλου, Ν., Κόνδη, Σ.(2005). Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη.Γ’Ενιαίου Λυκείου. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

2
 Ο Μουσολίνι ιδρύει το Μάρτιο του 1919 το φασιστικό κόμμα- Fascio- αποτελούμενο αρχικά από 150 μέλη, προβάλλοντας 

εθνικιστικές κι «αντικαπιταλιστικές» τάσεις, οι οποίες, κατά το πολιτικό του δόγμα, θα ευνοούσαν την οικοδόμηση μιας 

ανταγωνιστικής  ιταλικής οικονομίας, χωρίς κομουνιστικές και φιλελεύθερες καθυστερήσεις. Αργότερα, εκμεταλλεύτηκε την 

κρίση του 1920-1921, με την ένωση των βιομηχάνων του βορρά και των φεουδαρχών του νότου, στο όνομα της ανάπτυξης της 

ισχυρής ανεξάρτητης αστικής τάξης. Ο Μουσολίνι κλιμακώνει την εξουσία του σε μια παραζάλη υπέρμετρα φιλόδοξων 

επεκτατισμών από το 1920 μέχρι το 1940, θέλοντας εν τέλει να συμμετάσχει σε έναν άνισο αγώνα επιβολής των Βαλκανίων με 

τη Γερμανία (Σκουλάτου ,Β., Δημακοπούλου,Ν., Κόνδη, Σ., 2005). 
3
 O Χίτλερ είχε ιδρύσει ήδη από το 1919 το εθνικοσοσιαλιστικό ή ναζιστικό κόμμα (ΝSDAP), το οποίο θεωρούσε πως μόνο η 

ευημερία και η επικράτηση της Άρειας φυλής σε βάρος όλων των άλλων υποδεέστερων αυτής φυλών θα πρέπει να επιδιωχθεί 

απ’όλες τις γερμανικές μάζες, προκειμένου το μεγαλείο της παλιάς γερμανικής αυτοκρατορίας να επανέλθει συνοδεία σωρείας 

ρατσιστικών κι εκδικητικών  διαθέσεων απέναντι σε όλους εκείνους τους λαούς που απέτρεπαν από τη Γερμανία να βιώσει την 

ανάπτυξη και τον πλούτο που δικαιούνταν. Τα εγκλήματα σε βάρος των Εβραίων είναι εκείνα που κλονίζουν μέχρι σήμερα τη 

γερμανική ιστορία και την κοινή της γνώμη, αποτυπώνοντας τις αντισημιτικές διαθέσεις του Φύρερ. (Βικιπαίδεια: Β’Παγκόσμιος 

Πόλεμος. Ανακτήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2013 από http://el.wikipedia.org/wiki.) 
4
 Μετά το θάνατο του προέδρου της γερμανικής δημοκρατίας Χίντεμπουργκ, το 1934, την αρχηγία και την προεδρεία του 

Τρίτου Ράιχ την αναλαμβάνει ο Χίτλερ. Το 1935 η Γερμανία, παραβιάζοντας τις αρχές  της συνθήκης των Βερσαλλιών, ανάγει 

σε υποχρεωτική τη στρατιωτική θητεία  και  οι πρώτες ενδείξεις επεκτατισμού γίνονται προφανείς. Το 1936 η Ιταλία επίσης 

αποχωρεί από την Κοινωνία των Εθνών και υπογράφεται το «Αντιδιεθνιστικό Σύμφωνο», που επικυρώνει τη συνεργασία των 

δύο  χωρών, οι οποίες ακολουθούν το πρότυπο του Φράνκο της Ισπανίας, τασσόμενες ενάντια σε κάθε κομμουνιστικό κίνημα 

που αντιτάσσεται στις βλέψεις τους με τα λόγια και τα “όπλα παρά πόδας’’ (Σκουλάτου ,Β., Δημακοπούλου,Ν., Κόνδη, Σ.,2005) 
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την ακολουθία μιας κυβερνητικής τακτικής απαγκιστρωμένης από τα πολιτικά πάθη 

και τις κομματικές διαπλοκές του παρελθόντος, διορίζοντας στην κυβέρνηση τον 

μετριοπαθή Κων. Δεμερτζή. Το 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς (ο ίδιος ήταν ηγέτης στην 

Ένωση Βασιλοφρόνων το 1935) διορίζεται πρωθυπουργός κατόπιν αποφάσεως του 

ίδιου  του Βασιλιά
[5]

. Η δικτατορία της 4
ης

  Αυγούστου του 1936 εγκαθιδρύεται  και 

συγχρόνως οι ελευθερίες και τα δικαιώματα του Συντάγματος καταλύονται. Η 

δικτατορία διαρκεί τέσσερα χρόνια, ευνοώντας το βιομηχανικό κύκλο, στερώντας 

κοινωνικές και πολιτικές ελευθερίες κι αποκρούοντας κάθε κομουνιστική στροφή με 

βάναυσες μεθόδους κι ακρότητες της εφαρμοσμένης αστυνομοκρατίας, διατηρώντας 

μια πλήρως εξασφαλισμένη στασιμότητα κι ουδετερότητα που οδηγούσε βασανιστικά 

στο εθνικό τέλμα. 

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος κηρύσσεται επίσημα την 1
η
  Σεπτεμβρίου 1939 με την  

επίθεση εναντίον της Πολωνίας
[6]

 εκ μέρους του γερμανικού στρατού. Το 1939 ο 

Μουσολίνι καταλαμβάνει την Αλβανία και 28 Οκτωβρίου του ’40 επιτίθεται στην 

Ελλάδα με σκοπό  να προχωρήσει νότια, διαπερνώντας τη  Βόρεια ΄Ηπειρο κι 

ανοίγοντας το δρόμο για την κατάληψη των Αθηνών, αλλά και με σκοπό την 

εξασφάλιση του ελέγχου ισχυρού τμήματος της Μεσογείου.
[7]

 Ως απάντηση στην 

ιταλική επεκτατική διάθεση οι Έλληνες υλοποίησαν το «θαύμα της Αλβανίας»
[8]

, 

παρά το μικρό ποσοστό έμψυχου κι άψυχου πολεμικού δυναμικού που διέθεταν
[9]

. Με 

αφορμή την πολεμική κάλυψη του αυτόβουλου ιταλικού εγχειρήματος,  η Γενική 

Στρατιωτική Διοίκηση της Γερμανίας εξέδωσε διαταγή για την πρώιμη εφαρμογή του 

                                                             
5
 Ο Γεώργιος Β’ κατηγορήθηκε σθεναρά για τα ανθελληνικά του αισθήματα μέσα από το προφίλ της μεταξικής διακυβέρνησης, 

καθώς θεωρούνταν πως θα μπορούσε να συνεισφέρει σε μια πιο  δημοκρατική λύση. Από την άλλη πλευρά, ίσως ήθελε να 

προετοιμάσει την επιστροφή του, μέχρι το έθνος να καταλαγιάσει από την κρίση του. Παρόλαυτά, ο τρόπος με τον οποίο τα 

πολιτικά γεγονότα έφτασαν σε αυτό το σημείο, με τη χρήση της νοθείας, αλλά και η βασιλική ανοχή στα διαπραχθέντα, δείχνουν 

πως κάποια μέρα ο λαός έπρεπε να αποφασίσει σοβαρά με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, ώστε να διασφαλίσει  το μέλλον του 

(Σκουλάτου, Β., Δημακοπούλου,Ν., Κόνδη, Σ.,2005). 
6 Σκουλάτου ,Β., Δημακοπούλου,Ν., Κόνδη, Σ.(2005). 
7
 Στις 22 Ιουνίου 1941 η Γερμανία επιτίθεται στη  Σοβιετική Ένωση.  Η γερμανική στάση παραβίαζε εμφανώς το 

γερμανορωσικό σύμφωνο Στάλιν- Ρίμπεντροπ-Μολότωφ (23 Απριλίου 1939, Κρεμλίνο), το οποίο διασφάλιζε την απομάκρυνση 

οποιασδήποτε αμοιβαίας απειλής για επίθεση ανάμεσα σε Ρωσία και Γερμανία. Το Νοέμβριο του 1940 η Ρουμανία και η 

Ουγγαρία συμμάχησαν με τον Άξονα και το ίδιο έκανε η Βουλγαρία τον Μάρτιο του 1941 (Βουρνάς,Τ.1999.Τόμος Γ’). 
8 Βουρνάς,Τάσος.(1999). Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας. Τόμος Γ’.(3η  εκδ.)1. Αθήνα: Εκδ. Πατάκη. 
9
 Σε μεγάλο ποσοστό πυρομαχικά κι εξοπλισμός αποτελούσαν προμήθειες που οι Βρετανοί είχαν κατασχέσει από Ιταλούς 

αποθανόντες ή αιχμαλώτους στη Β.Αφρική. Ο ελληνικός στρατός αντιμετώπισε με αρκετές επιτυχίες τα ιταλικά στρατεύματα 

που προχώρησαν δυναμικά μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου 1940, πληγώνοντας  τις ελληνικές δυνάμεις των γραμμών Γράμμου-

Κόνιτσας, Γράμμου-Σμόλικα, Σαμαρίνας-Μετσόβου, Ηγουμενίτσας-Ιωαννίνων. Η ανάδειξη των νικητών σημειώθηκε στα βουνά 

της Πίνδου. Από τα τέλη Νοεμβρίου του 1940 μέχρι στις 26 Απριλίου του 1941τα ελληνικά στρατεύματα πεισματικά κατέλαβαν  

τους Αγίους Σαράντα, το Δέλβινο, τη Μοσχόπολη, το Πόγραδετς, το Αργυρόκαστρο, τη Χειμάρρα, τα στενά της Κλεισούρας.  Η 

αποτυχία της επιπόλαιης «Εαρινής Επίθεσης» που έσπευσαν να πραγματοποιήσουν οι Ιταλοί για να διχοτομήσουν και να 

απομονώσουν τα ελληνικά στρατεύματα, ανάγκασε τον Μουσολίνι να επιζητήσει τη βοήθεια του Χίτλερ. Συγχρόνως, η 

παρουσία Βρετανών στα Βαλκάνια καθυστέρησε τα πλάνα του γερμανικού στρατού για την επίτευξη του σχεδίου 

«Μπαρπαρόσα» εναντίον της ΕΣΣΔ (Βουρνάς,1999.Τόμος Γ’) 
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σχεδίου «Μαρίτα» για εισβολή στα Βαλκάνια. Οι επιθέσεις εναντίον της 

Γιουγκοσλαβίας και της  Ελλάδας είχαν κανονιστεί για τις 6 Απριλίου του 1941. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, πέραν του ιταλικού αντιπερισπασμού, στόχος της 

Γερμανίας ήταν και η περικύκλωση των ελληνικών δυνάμεων για να 

οπισθοχωρήσουν  ή να παραδοθούν στους κατακτητές, βάλλοντας τα μετώπισθέν 

τους στα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα, αλλά και στα ελληνοβουλγαρικά, από την 

πλευρά της  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
[10]

. 

Στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας, από τη μεταξική περίοδο ως τον Απρίλιο του 

1941, μετά τον Αλ. Κορυζή, τον Κων. Κοτζιά  και τον Εμμανουήλ Τσουδερό, που 

μαζί με τον αγγλόφιλο Γεώργιο Β’ καταφεύγουν γρήγορα στην Κρήτη με αγγλικά 

πλοία  κι από εκεί στη Μέση Ανατολή για να βρουν καταφύγιο από την κατοχική 

απειλή, αναδύεται στην πρωθυπουργία της χώρας ο στρατηγός Γ. Τσολάκογλου. Για 

την αποφυγή ενός ολοσχερούς ατιμωτικού πλήγματος παράδοσης στον ιταλικό 

στρατό, ο οποίος καλύπτονταν υπό τη γερμανική στήριξη, αν και κατακερματισμένος, 

συνθηκολογεί με στον Ζεπ Ντίτριχ
[11]

στις 20 Απριλίου
[12]

 1941. Πολύ γρήγορα, η 

κατεχόμενη Ελλάδα διαιρέθηκε σε γερμανική, ιταλική
[13]

 και βουλγαρική 

ζώνη
[14]

ελέγχου. Οι γερμανικές δυνάμεις διατήρησαν στον έλεγχό τους τις 

σημαντικότερες στρατηγικά περιοχές, στις οποίες περιλαμβάνονταν η Αθήνα, η 

Θεσσαλονίκη, η Κεντρική Μακεδονία και ορισμένα νησιά του Αιγαίου, καθώς και η 

                                                             
10

 Η πτώση ισχύος του Τμήματος Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας (ΤΣΑΜ) τρομοκρατεί την κυβερνητική και στρατηγική 

ηγεσία του αδύναμου  ελληνικού στρατού. Προς τα νοτιοδυτικά η κατάληψη της περιφέρειας  Μοναστηρίου,  Φλωρίνης, 

Κοζάνης πραγματοποιήθηκε με ρήξη της ελληνοβρετανικής άμυνας, ενώ σύντομα η Στρατιά Ηπείρου στην περιφέρεια των 

Ιωαννίνων υπογράφει ανακωχή. (Βικιπαίδεια: Β’Παγκόσμιος Πόλεμος. Ανακτήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2013 από 

http://el.wikipedia.org/wiki.) 
11

 Εκατό χιλιάδες στρατιώτες παραχώρησε η Βρετανία για το Μπέλλες στην περιοχή Βερμίου-Καϊμακτσαλάν-Στρυμόνος. Η 

μικρή βρετανική μεραρχία συνοδεύτηκε, μέχρι τις 24 Απριλίου, από 62.000 στρατιώτες που προέρχονταν από την Κοινοπολιτεία 

(Βρετανοί, Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί, Παλαιστίνιοι και Κύπριοι), σχηματίζοντας το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα (ΒΕΣ) ή 

«Δύναμη W» από τον διοικητή τους, Αντιστράτηγο Σερ Χένρι Μέτλαντ Ουίλσον. Στις 4 Μαρτίου ο Ντιλ και ο Παπάγος 

συμφώνησαν στο σχέδιο άμυνας και στις 7 Μαρτίου το σχέδιο επικυρώθηκε. (Βικιπαίδεια: Β’Παγκόσμιος Πόλεμος. Ανακτήθηκε 

στις 8 Σεπτεμβρίου 2013 από http://el.wikipedia.org/wiki.) 
12

 Βουρνάς, Τ.(1999). Τόμος Γ’. 
13

 Οι Ιταλοί προωθούσαν σχέδια διαμελισμού της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων καλλιέργησαν αίσθημα 

αλυτρωτισμού σε πληθυσμιακές ομάδες όπως οι Τσάμηδες, που ζούσαν κυρίως στην περιοχή της Θεσπρωτίας. Εκτός από την 

Τσαμουριά, η ιταλική πολιτική προώθησε και τη δημιουργία κράτους που θα περιελάμβανε το Βλαχόφωνο πληθυσμό της 

περιοχής της Πίνδου, γενικά από ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας. Οι Ιταλοί επίσης 

στόχευαν σε μόνιμη εδαφική προσάρτηση περιοχών της Ελλάδας, όπως τα Ιόνια Νησιά, και για το λόγο αυτόν εφάρμοσαν 

συστηματικό πρόγραμμα αφελληνισμού των περιοχών αυτών και επιβολή της χρήσης της ιταλικής γλώσσας. (Βικιπαίδεια: 

Β’Παγκόσμιος Πόλεμος. Ανακτήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2013 από http://el.wikipedia.org/wiki.) 
14

 Από την  1η  Μαρτίου 1941 η Βουλγαρία είχε  ήδη προσχωρήσει στο Τριμερές Σύμφωνο του Άξονος, κατόπιν 

διαπραγματεύσεων με τον βασιλιά Βόρις, ενώ μέχρι τις 25 Μαρτίου το ίδιο αναγκάστηκε να πράξει και η Γιουγκοσλαβία, παρά 

τις αναταραχές που σημειώθηκαν στο εσωτερικό της. Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έγινε  με την υπογραφή, στο 

Μπελβεντέρε της Βιέννης, του πρωθυπουργού Ζβέτκοβιτς  στις 25 Μαρτίου 1940. Το σύμφωνο αφορούσε τη συμμαχική 

συνεργασία μεταξύ Γερμανίας, Ιταλίας και Βουλγαρίας γύρω από την εφαρμογή των απαιτήσεων του Φύρερ στο βαλκανικό 

μέτωπο. Η Βουλγαρία στηρίχτηκε σε υποσχέσεις περί σχεδιασμού γερμανοβουλγαρικής υπόστασης και συγκυριαρχίας,κατά 

κάποιον τρόπο, στα εδάφη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. (Βικιπαίδεια: Β’Παγκόσμιος Πόλεμος. Ανακτήθηκε στις 8 

Σεπτεμβρίου 2013 από http://el.wikipedia.org/wiki.) 
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Κρήτη. Η Βουλγαρία
[15]

 προσάρτησε την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με 

εξαίρεση το μεγαλύτερο τμήμα του Έβρου που παρέμεινε υπό γερμανικό έλεγχο. Οι 

υπόλοιπες περιοχές, που αντιστοιχούσαν στα 2/3 των εδαφών της Ελλάδας, πέρασαν 

στον έλεγχο της Ιταλίας, όπως και  τα Ιόνια νησιά, που μετά το 1943 πέρασαν στη 

γερμανική δικαιοδοσία.  

Οι Γερμανοί κατακτητές ξεκινώντας από τον εμπειροπόλεμο Τσολάκογλου (30 

Απριλίου 1941-2 Δεκεμβρίου 1942), που έδρασε ως διοικητής σώματος στρατού στην 

Αλβανία, κατέληξαν στον Λαϊκό I.Ράλλη (7 Απριλίου του 1943- 12 Οκτωβρίου του 

1944)
[16]

, ελπίζοντας ότι μπορούσε να διατηρήσει μια εσωτερική εθνική ισορροπία, 

μετριάζοντας  το προφίλ της κατοχικής δωσίλογης κυβέρνησης. Οι κινήσεις τους 

χαρακτηρίστηκαν περισσότερο ως «διασπαστικές» κι όχι «σπασμωδικές», όπως των 

Ιταλών, κάτι που μαρτυρείται μέσα από τα αιματηρά κι αποσαθρωτικά αντίποινα που 

άσκησαν σε βάρος των αντίστοιχων αντιστασιακών εγκλημάτων και επιχειρήσεων 

που στήθηκαν εναντίον τους. Τα γεγονότα του Κομμένου Άρτας,  του Διστόμου (10 

Ιουνίου ’44), των Καλαβρύτων τον Δεκέμβρη του ‘44 με 1.101 θύματα, οι εκτελέσεις 

στα στρατόπεδα Χαϊδαρίου Αθηνών, Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης και σκοπευτηρίου 

Καισαριανής ή του Επταπυργίου
[17]

, αλλά και η επίταξη 42.000 Εβραίων από την 

εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης στις 5 Μαΐου του 1943
[18]

 ,συνδέονται με την 

ενθύμηση της παρουσίας τους στην Ελλάδα. Για έναν Γερμανό οπλίτη εκτελούνταν 

αυτόματα 50 Έλληνες, ενώ 10 Έλληνες ισούνταν με  έναν τραυματισμένο Γερμανό. 

Το ίδιο ίσχυε άλλωστε και  για ελληνικά Σώματα Ασφαλείας της κατοχικής 

κυβέρνησης, Αστυνομία και Χωροφυλακή (Φλάισερ,1988). Βέβαια, τα σώματα 

ασφαλείας και μυστικής αστυνομίας συνέβαλαν στη λειτουργική δράση και την 

επιβίωση των κατακτητών. Το σώμα της «Γκεστάμπο»
[19]

 απαρτιζόμενο από 

                                                             
15

 Ο βουλγαρικός στρατός εισήλθε στην Ελλάδα στις 20 Απριλίου του 1941 ακολουθώντας τις γερμανικές δυνάμεις. Χωρίς να 

χρειαστεί να πραγματοποιήσει κάποια μάχη, κατέλαβε την Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη, εκτός από μία εδαφική 

έκταση  στο νομό Έβρου, που παρέμεινε στη γερμανική ζώνη κατοχής. Οι Βούλγαροι ακολούθησαν πολιτική εξόντωσης και 

απελάσεων του ελληνικού πληθυσμού της περιοχής, με στόχο τον εκβουλγαρισμό των κατοίκων και την οριστική προσάρτησή 

τους στη Βουλγαρία. Μέχρι τα τέλη του 1941 είχαν εκδιώξει περισσότερους από 100.000 Έλληνες προς τη γερμανική ζώνη, 

πραγματοποιώντας παράλληλα εποικισμούς με βουλγαρικούς πληθυσμούς. (Βικιπαίδεια: Β’Παγκόσμιος Πόλεμος. Ανακτήθηκε 

στις 8 Σεπτεμβρίου 2013 από http://el.wikipedia.org/wiki.) 
16

 Φλάϊσερ, Χάγκεν.(1988). Στέμμα και Σβάστιγκα. Τα χρόνια της Κατοχής και της Αντίστασης 1941-1944.Βιβλίο Πρώτο. Αθήνα: 

Εκδ.Παπαζήση. 
17 Φλάϊσερ, Χάγκεν.(1988). Στέμμα και Σβάστιγκα. Τα χρόνια της Κατοχής και της Αντίστασης 1941-1944.Βιβλίο Πρώτο. Αθήνα: 

Εκδ.Παπαζήση.   
18

 Φλάϊσερ, Χάγκεν.(1995). Στέμμα και Σβάστιγκα. Τα χρόνια της Κατοχής και της Αντίστασης 1941-1944. Βιβλίο Δεύτερο. 

Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση. 
19

 Αρχείο Δραγούμη,Φ.(1944). Φακ.63:Υφυπουργός Εξωτερικών (Κυβέρνηση Γ.Παπανδρέου)-Εξωτερικές σχέσεις (1941-

‘45),(εγγρ.1-405). Υποφακ.63.6:Μακεδονικά-Σερβοβουλγαρικά,αυτονομία κ.λ.π(1944),(έγγραφα 148-208). Παρατηρήσεις 

Ιντέλιτζας-Έλληνος Λοχαγού Ρογκάκου Παναγιώτου. Πώς εμφανίζεται η όλη διαλυτική προσπάθεια κατά των ελληνικών δυνάμεων 
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επιμέρους δίκτυα πληροφόρησης, αλλά και στελεχωμένο από περιβόητους κι 

επίλεκτους «Γκεσταμπίτες», ήταν το πιο έμπιστο όργανο αστυνόμευσης και 

πληροφοριοδότησης εντός κι εκτός Ελλάδας
[20] 

για τους Γερμανούς. Ακολούθως, και 

τα Τάγματα Ασφαλείας παρείχαν ρόλο επικουρικό από άποψη τρομοκρατίας κατά 

των Αντιστασιακών
[21]

. 

Εκτός των άλλων, η διαφυγή της νόμιμης κυβέρνησης στο εξωτερικό, το 

επιβαλλόμενο βρετανικό εμπάργκο στην Ελλάδα, η λιμοκτονία του ελληνικού λαού, 

η δραματική οικονομική αφαίμαξη των ελληνικών Τραπεζών μέσω του κατοχικού 

νομίσματος και η αύξηση του πληθωρισμού, η κατοχική κατάχρηση των τροφίμων 

και της γεωργικής παραγωγής για την κάλυψη των γερμανικών επισιτιστικών 

αναγκών, η «καταστρεπτική πληθωριστική θύελλα με τη λειτουργία της Μαύρης 

Αγοράς» (Φλάισερ,1988), οι θανατηφόρες αρρώστιες σε συνδυασμό με τα μαρτυρικά 

χειμερινά καιρικά φαινόμενα, η εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών όπως τα 

ορυχεία, η εξαγορά επιχειρήσεων, αλλά κι ο αναπόφευκτος ανθρώπινος εξευτελισμός, 

ήταν όλα τους  τα ερείσματα της εκκίνησης του πρώιμου αντάρτικου αγώνα εκ 

μέρους των πρώην δημοκρατικών στρατιωτικών κι αναπήρων πολέμου στα 

νοσοκομεία της χώρας, μα και το αποκορύφωμα της ελληνικής τραγωδίας την 

περίοδο της Κατοχής-Αντίστασης. Ο Διεθνής και Σουηδικός Ερυθρός Σταυρός, οι 

φιλανθρωπικές οργανώσεις μη αξονικών χωρών, τα συσσίτια της εκκλησίας, η 

                                                                                                                                                                               
Κατοχής και πώς πλήττεται το ελληνικόν έθνος από μιας πλευράς του μυστικού επιθετικού πολέμου, (έγγραφο 199). Αθήνα: 

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη. 
20H Γκεστάμπο αποτελούνταν  από  Κεντρική Διοίκηση, Διεύθυνση Υπηρεσίας, Διοικήσεως ή Οργανισμού. Οι αρτηρίες 

γερμανικών μυστικών υπηρεσιών που διαμόρφωσε, συνέβαλαν στη στήριξη της γερμανικής κατοχής και στην άσκηση της δικής 

τους διαλυτικής πολιτικής προπαγάνδας κατά του ελληνικού στρατού Μ.Ανατολής. Σταχυολογούνταν από τα γραφεία «ηθικού 

σαμποτάζ, κατασκοπικών πρακτόρων, δικτύου πληροφοριών, αποστολών γενικής δικαιοδοσίας, άσκησης ειδικής προπαγάνδας 

και πολιτικών αντιθέσεων». Το γραφείο των πρακτόρων που διέθετε μία σχολή στην Αυστρία και τρεις στην Αθήνα, στήριζε την 

εκπαίδευσή του σε αυτή των Κομμάντος, αφού προωθούσε την παραγωγή σαμποτέρ του στρατού ξηράς, του ναυτικού και της 

αεροπορίας, ενώ το δίκτυο πληροφοριών ήταν αρμόδιο για την αποκωδικοποίηση ασύρματων μηνυμάτων και τη μετάδοση 

αυτών μέσω ραδιοπομπών. Στη συνέχεια, το γραφείο ειδικών αποστολών αναλάμβανε την ενσωμάτωση πρακτόρων στο χώρο 

της αντίστασης (π.χ περίπτωση «Μπαχάουερ» με το ψευδώνυμο «Παπαδόπουλος») και το γραφείο προπαγάνδας εξέδιδε τον 

αντίστοιχο Τύπο προς μετάδοση διαστρεβλωμένων ειδήσεων, αλλοίωσης  της αλήθειας και διαπόμπευσης της πολιτικών και 

στρατιωτικών προσώπων. Η Γκεστάμπο συνεργάστηκε με την ‘Ιμπρο, την Γκέπεού  και την Μπόμροβο, οργανώσεις οι οποίες 

έτρεφαν διεθνιστικούς σκοπούς. Επιπλέον, συνεργάστηκε και με την ιταλική μυστική υπηρεσία «Όβρα», που έστελνε Ιταλούς 

πράκτορες στη Μ.Ανατολή, με σκοπό να σπιλώσουν το έργο και την υπόσταση του ελληνικού στρατού και η οποία δεν τάχθηκε 

στο πλευρό των γερμανοβουλγαρικών συνεργασιών, ούτε ήταν πρόθυμη να δείξει κάποια σχετική ανοχή ή κομουνιστική 

συμπάθεια, εφόσον λέγεται πως αδυνατούσε να εξολοθρεύσει το ΕΑΜ, μόνο επειδή τα όργανα της Γκεστάμπο δεν της 

επέτρεψαν να προβεί σε μια άμεση επίλυση του ελληνικού θέματος (Αρχείο Δραγούμη,Φ.(1944). Φακ.63:Υφυπουργός 

Εξωτερικών (Κυβέρνηση Γ.Παπανδρέου)-Εξωτερικές σχέσεις 1941-45,εγγρ.1-405. Αθήνα: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη). 
21 «Τα Τάγματα Ασφαλείας (Τάγματα Ευζώνων κατά την επίσημη ονομασία τους ή Γερμανοτσολιάδες. Η δεύτερη ονομασία 

ήταν απαξιωτική εξαιτίας του δοσιλογικού τους χαρακτήρα) ήταν παραστρατιωτικές ομάδες που έδρασαν στην Ελλάδα κατά τον 

Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σε ρόλο υποστηρικτικό των Γερμανο-Ιταλο-Βουλγαρικών δυνάμεων κατοχής. Δημιουργήθηκαν από την 

κατοχική κυβέρνηση του Ιωάννη Ράλλη, κατόπιν έγκρισης της Βέρμαχτ, με σκοπό τη διατήρηση της έννομης τάξης, κυρίως 

στην ύπαιθρο, πλήττοντας έτσι και την όποια αντίσταση προέβαλε ο ελληνικός λαός. Τα τάγματα αυτά δημιουργήθηκαν δια του 

Νόμου 260/1943, που εκδόθηκε στις 18 Ιουνίου του 1943 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 180 Α'. Τα τάγματα αυτά έδρασαν τον 

υπόλοιπο χρόνο της κατοχής κυρίως στη Βόρεια Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα, ιδίως στην Αιτωλοακαρνανία, την 

Εύβοια και την Αθήνα. Πολλοί ήταν εκείνοι που τα χαρακτήρισαν ως δοσιλογικά, ενώ αργότερα εξαιτίας τους, καταδικάστηκε ο 

πρωθυπουργός Ιωάννης Ράλλης, αλλά όχι όμως και οι εισηγητές της δημιουργίας τους». ( Βικιπαίδεια: Τάγματα Ασφαλείας. 

Ανακτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2013 από http://el.wikipedia.org/wiki.) 
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διαμεσολάβηση της όμορης  χώρας Τουρκίας σε συνεργασία με την κυβέρνηση 

Τσουδερού, οι αποστολές 15.000 και 3.000 τόνων σιταριού και ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης από Αμερική και Καναδά ήταν κινήσεις που  προσπαθούσαν να 

μετριάσουν μέχρι το 1943 τους θανάτους, κυρίως στα αστικά κέντρα
[22]

.  

 

2. Οι ταυτότητες στη Δυτική Μακεδονία και η θέση τους στην Αντίσταση 

Η ίδρυση της «Ε.Μ.Ε.Ο» (« Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση»)
[23]

 

το 1893 στη Θεσσαλονίκη αποσκοπούσε στην αυτονομία ολόκληρης της ιστορικής 

Μακεδονίας των Βαλκανίων. Η ιδέα της Ενιαίας Βαλκανικής Σοβιετικής 

Ομοσπονδίας μετουσιώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1930 από το ΚΚΓ σε εκείνη 

της Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας
[24]

. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στην 5
η
  

Συνδιάσκεψη του ΚΚΓ, τον Οκτώβριο του 1940, ο “μακεδονικός λαός’’ των 

Βαλκανίων να ταχθεί ενάντια σε Σέρβους, Βούλγαρους κι Έλληνες
[25]

, ενώ στην Α’ 

σύνοδο του Αντιφασιστικού Συμβουλίου Εθνικής Απελευθέρωσης Γιουγκοσλαβίας, 

το 1942, το ΚΚΓ μίλησε για πλήρη ισοτιμία των εθνοτήτων που εμπεριέχονταν στα 

γιουγκοσλαβικά σύνορα
[26]

 και το 1943
[27]

 για ένα μεταπολεμικό ομόσπονδο κράτος 

                                                             
22 Φλάϊσερ, Χάγκεν.(1988). Βιβλίο Πρώτο. 
23 Το σύνθημα «η Μακεδονία για τους Μακεδόνες» σίγουρα δεν ήταν αρκετό για να στηρίξει το στόχο των Βουλγάρων, οι 

οποίοι εργάζονταν για λογαριασμό της Ρωσίας. Γι’αυτό, τον Μάϊο του 1894, η βουλγαρική κυβέρνηση συνένωσε όλους τους 

πρόσφυγες που βρίσκονταν στα εδάφη της στο «Κομιτάτο των Βερχοβιστών» ή αλλιώς «Ανώτατο Μακεδονικό Κομιτάτο», που 

υπαγόταν στην «Εξ.Μ.Ε.Ο» (Εξωτερική Μακεδονική Επαναστατική  Οργάνωση») με έδρα τη Σόφια. Μέλη της οργάνωσης ήταν 

ανώτερα πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη, καθώς και μέλη μακεδονικών αδελφοτήτων και επιτροπών μεταναστών 

(Βλασίδης,1997). Οι Βερχοβιστές πίστευαν στην άμεση κινητοποίηση με επαναστάσεις κι εξεγέρσεις, οι οποίες θα οδηγούσαν 

πιο γρήγορα στην επίτευξη της προσάρτησης. Μέχρι το 1903, οπότε κι έγινε η επανάσταση του Ίλιντεν, Σεντραλιστές και 

Βερχοβιστές προσπαθούσαν να διατηρήσουν μια επιφανειακή σχέση. Ωστόσο η  εμπλοκή των αντιδραστικών Βερχοβιστών στις 

επαναστάσεις των συντηρητικών Σεντραλιστών οδήγησε την ΕΜΕΟ να προβεί σε μια εσωτερική διάσπαση. Αρχικά, διακρίθηκε 

σε ένα επίσημα συντηρητικό σώμα,  που πίστευε στην αυτονομία και στην ενίσχυση της ΚΕ και σε ένα αποκεντρωτικό σώμα 

που υποστήριζε την ενίσχυση του ρόλου των επαρχιακών επιτροπών, φέροντας μια σοσιαλιστική χροιά (Μπράμος,1953). 
24 Η τοπική κομουνιστική επιτροπή Γιουγκοσλαβίας υπό την ηγεσία του Sarlo-Satorov  υποστήριζε την αμετάκλητη στροφή της 

προς τις διαταγές του Κομουνιστικού Κόμματος Βουλγαρίας, την ίδια στιγμή που το ΚΚΓ βρισκόταν στα χέρια του Josip Broz 

Tito (1939) και λειτουργούσε βάσει των σοβιετικών προδιαγραφών. Αργότερα, ο Tito ίδρυσε νέα τοπική κομουνιστική επιτροπή 

υπό την ηγεσία του Lazar Kulisevski, η οποία επίσης δεν κατάφερε να αποκολληθεί από τη βουλγαρική επιρροή. Η απόκρουση 

των Βούλγαρων εθνικιστών θα επιτυγχανόταν μόνο με τη σοβαρή ενίσχυση των ήδη συντεταγμένων στρατιωτικών ένοπλων 

παρτιζανικών σωμάτων του Τίτο, αυτή τη φορά και στα κεντρικά γιουγκοσλαβικά εδάφη υπό την καθοδήγηση του στρατηγού 

Τέμπο (Svetovar Vukmanovic). Η “Μακεδονία για τους Μακεδόνες’’ ήταν το σύνθημα που σημάδεψε τους  Γιουγκοσλάβους, οι 

οποίοι αποφάσισαν να προσκολλήσουν στο πλευρό τους και τους “αλύτρωτους’’ αδελφούς της Μακεδονίας του Αιγαίου. 

(Mintsis,I., Georgios.(1998). History of the Macedonian Question. Society of Macedonian Studies. Thessaloniki: Μακεδονική 

Βιβλιοθήκη. Αρ.89.) 
25 Βλασίσης,Βλάσης.(1997). Η αυτονόμηση της Μακεδονίας. Από την θεωρία στην πράξη. Στο: 

Γούναρης,Κ.,Βασίλης,Μιχαηλίδης,Δ.,Ιάκωβος,Αγγελόπουλος,Β.,Γιώργος(επιμέλεια),Βερέμης,Θάνος(πρόλογος).Ταυτότητες στη 

Μακεδονία, σελ.63-85.Αθήνα:Εκδ.Παπαζήση. 
26 Την περίοδο της βουλγαρικής κατοχής στη Γιουγκοσλαβία το ΚΚΜ προσαρτήθηκε, σύμφωνα με τον Μίντση(:1998) ,στο 

ΚΚΓ, κατόπιν πρωτοβουλίας του στρατάρχη Τέμπο. Τον Αύγουστο του 1943 η ΚΕ του κόμματος συγκρότησε τον «Λαϊκό 

Απελευθερωτικό Στρατό της Μακεδονίας»  και τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου η  “μακεδονική μειονότητα’’ απέκτησε ίσα 

δικαιώματα με τις υπόλοιπες μειονοτικές ομάδες της Γιουγκοσλαβίας. Ο αγώνας της αναγνώρισης των Μακεδόνων ως ένα 

ξεχωριστό έθνος είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις και στηριζόταν σε μεγαλεπήβολα σχέδια, τα οποία πέρα της Νότιας Σερβίας, 
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που θα αποτελούνταν από 6 επιμέρους κράτη, ανάμεσά τους και η Μακεδονία, με 

ελληνικά, γιουγκοσλαβικά  και βουλγαρικά εδάφη. Η ιδέα της αυτονομίας είχε πλέον 

«δικαιωθεί». Οι Μακεδόνες θα ήταν ένα αυτόνομο έθνος με «ιδιαίτερη μακεδονική 

καταγωγή, σε ένα αυτόνομο κράτος στο πλαίσιο μιας ομοσπονδίας»
[28]

. Η αυστηρή 

πολιτική του Βελιγραδίου οδήγησε στις 2 Αυγούστου του 1944 στη διακήρυξη της 

δημιουργίας της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας» ως ομόσπονδου μέλους της 

γιουγκοσλαβικής ομοσπονδίας. Τις ηγετικές θέσεις ανέλαβαν οι Ντίμιτερ Βλαχώφ και 

Πάβελ Σάτεφ, ακολουθήθηκε μακεδονικός εθνικισμός κι αποπέμφθηκαν  σερβικά και 

βουλγαρικά υπολείμματα από όλους τους τομείς
[29]

. Τον Σεπτέμβριο του1944 οι 

διαπραγματεύσεις μεταξύ ΚΚΒ και ΚΚΓ εντάθηκαν για τον καθορισμό της τύχης του 

μακεδονικού έθνους και διήρκησαν  μέχρι τον Αύγουστο του 1946, οπότε κι 

αποφασίστηκε η εθνολογική μετάβαση των Βουλγάρων του Πιρίν ως νέα μέλη της 

Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
[30]

.Η έκβαση αυτή των φιλοδοξιών του Τίτο 

προκάλεσε τις αντιδράσεις της ΕΣΣΔ, η οποία αντιλαμβανόμενη την ανυποχώρητη 

διάθεση του αρχηγού του ΚΚΓ τον αποκήρυξε με τις κατηγορίες του “αναθεωρητή 

και διασπαστή των Μαρξιστικών και Λενινιστικών Αρχών’’ στις 28 Ιουνίου του 

                                                                                                                                                                               
έπρεπε να επεκταθούν τόσο στη Μακεδονία του Πιρίν όσο και στη Μακεδονία του Αιγαίου, εφόσον τα αντίστοιχα ΚΚ 

επεδείκνυαν ανοχή, συμβιβασμό κι αποδοχή των γιουγκοσλαβικών προσδοκιών και φιλοδοξιών. 
27 Στις 29 Νοεμβρίου 1943 πραγματοποιήθηκε το  «Αντιφασιστικό Συμβούλιο Εθνικής Απελευθέρωσης Μακεδονίας» στην 

περιοχή Jajce της Βοζνίας-Ερζεγοβίνης, μετονομαζόμενο σε «Εθνική Συστατική Συγκέντρωση», όπου κι έγινε επίσημα αναφορά 

στην ίδρυση γιουγκοσλαβικής ομοσπονδίας, χωρίς να γίνει σαφής αναφορά των συνόρων αυτής. Αναγνωρίστηκε επίσημα η 

ύπαρξη του μακεδονικού  αυτού συνόλου, το οποίο θα προοριζόταν να εγκατασταθεί σε ένα αυτόνομο κράτος, αυτό της 

Μακεδονίας, το οποίο θα υπαγόταν στην κεντρική κυβέρνηση του Βελιγραδίου, όπως επίσης η Σερβία, η Κροατία, η Σλοβενία, η 

Βοζνία-Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από την ΕΣΣΔ, ωστόσο προκάλεσε το αντίπαλο δέος του 

ΚΚΒ, το οποίο διεκδικούσε ανοιχτά τη “μακεδονική μειονότητα’’ κι έκανε συγχρόνως λόγο για μια ενωμένη κι ολοκληρωτικά 

ανεξάρτητη Μακεδονία, υπό το  δόγμα: “η Μακεδονία για τους Μακεδόνες’’. Εν τέλει, στις 2 Αυγούστου 1944,το 

Αντιφασιστικό Συμβούλιο ανακήρυξε την επίσημη ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ως αναπόσπαστο κομμάτι 

της γιουγκοσλαβικής ομοσπονδίας, κάτι που επίσης αναγνωρίστηκε κι από την ΚΕ του ΚΚΓ. Οι υπόλοιπες δημοκρατίες είχαν το 

δικαίωμα να υπάρχουν και ξεχωριστά από τον ομοσπονδιακό αυτό σύνδεσμο. Η Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας αποφάσισε 

να ακολουθήσει το δικό της εθνολογικό δρόμο, αφού πρώτα ασκούσε την απαραίτητη προσπάθεια για να αποκόψει τον πρώην 

νοτιοσερβικό πληθυσμό της περιοχής είτε από τις σερβικές καταβολές, είτε από τις βουλγαρικές επιρροές. Αργότερα, το 1991, 

μετονομάστηκε σε «Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας», συνεχίζοντας με τη στήριξη του ΚΚΜ το έργο του 

ιδεολογικού επεκτατισμού για την ένωση όλης της  “μακεδονικής μειονότητας’’ των νοτιοδυτικών Βαλκανίων (Ανακτήθηκε 

στις 8/11/2013 από http://www.antinews.gr/2011/12/05/137031/). 
28 Χασιώτης, Λουκιανός. Μακεδονία 1912-1923:Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος. Ανακτήθηκε στις 7 

Οκτωβρίου 2013 από  http://www.imma.edu.gr/imma/history/11.html. 
29 Σφέτας, Σπυρίδων. Η Γένεση του «Μακεδονισμού» στον Μεσοπόλεμο. Ανακτήθηκες στις 7 Οκτωβρίου 2013 από  

http://www.imma.edu.gr/imma/history/13.html. 

30 Η Βουλγαρία, προκειμένου να αποδεσμευτεί από την αξονική γερμανοφιλία της, υπόσχεται να εξαναγκάσει το 70% των 

κατοίκων της Μακεδονίας του Πιρίν  να αποκτήσουν  γιουγκοσλαβική νοοτροπία, αποκαλώντας τους εαυτούς τους 

“Μακεδόνες’’ κι όχι πλέον Βούλγαρους. Στις 2 Αυγούστου 1947 υπογράφτηκαν τα «Πρωτόκολλα του Μπλεντ», στην ομώνυμη 

περιοχή της Βουλγαρίας μεταξύ Τίτο και Δημητρώφ, τα οποία διασφάλιζαν την πολιτισμική αυτονομία των κατοίκων του Πιρίν 

και τα ξεχωριστά δικαιώματά τους ως αναγνωρισμένη πλέον μειονότητα (70% του πληθυσμού). Στη συνέχεια, σε μια δεύτερη 

συνάντηση στο Εvxinograd (Νοέμβριος 1947),υπογράφτηκε συνθήκη συμμαχίας, συνεργασίας κι αμοιβαίας βοήθειας μεταξύ 

των δύο κομμουνιστών ηγετών, μια κίνηση στην οποία ο Τίτο, παρά τις αρχικές του αντιρρήσεις και εύλογες καχυποψίες, ήλπιζε 

πως η προνομιούχα θέση του Πιρίν και οι εμπορικές συνδιαλλαγές της Βουλγαρίας θα ευνοούσαν οικονομικά το νέο του κράτος. 

Ωστόσο, οι δεσμεύσεις του ΚΚΒ που προκαλούσαν πολιτικές διαμάχες στο εσωτερικό της Βουλγαρίας, αυτόματα συνδέονταν 

με την απώλεια κρατικής ισχύς και  παράλληλης κατάρρευσης του επεκτατισμού, για την ανάκτηση των χαμένων της εδαφών 

από τον δεύτερο Β’Παγκόσμιο και τον Α’Παγκόσμι Πόλεμο ( Ανακτήθηκε στις 8/11/2013 από 
http://www.antinews.gr/2011/12/05/137031/). 

http://www.imma.edu.gr/imma/history/13.html
http://www.antinews.gr/2011/12/05/137031/
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1948, κατόπιν έκδοσης σχετικής αναγγελίας από το Γραφείο Πληροφοριών των εννέα 

Κομμουνιστικών Κομμάτων. Από το 1949-‘50 η ρήξη μεταξύ Βουλγαρίας και 

Γιουγκοσλαβίας φαίνεται από τις αμοιβαίες προσπάθειες διάψευσης 

αλληλοκατηγοριών που σχετίστηκαν  κυρίως με την τεχνητή “μακεδονική 

ιδεολογία’’, κουλτούρα και ιστορία, μέσω της οποίας ο Τίτο διεκδικούσε τους 

“Μακεδόνες του Πιρίν’’ αλλά και του “Αιγαίου’’
[31]

. 

Οι εδαφικές διεκδικήσεις στην ελληνική παραμεθόριο δεν άργησαν μέσα από το 

πέρασμα των ετών να ενισχύσουν τις αψιμαχίες μεταξύ Σλαβόφωνων γηγενών και 

προσφύγων
[32]

 γύρω από ζητήματα πολιτικά, ιδεολογικά, πολιτισμικά,  

γλωσσολογικά
[33]

, ιδιοκτησίας
[34]

 και τοπικής διοίκησης
[35]

. Μάλιστα, οι θεωρίες 

                                                             
31 Βουτσίδου, Σοφία (επιμ.). (2008). Το Μακεδονικό στα ξένα αρχεία. Απόρρητα έγγραφα Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας, 1950-

1967. Αθήνα: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. 
32 H σύγκρουση μεταξύ εντόπιων και προσφύγων παίρνει έντονες διαστάσεις οικονομικής σύγκρουσης την εποχή του 

Μεσοπολέμου, λόγω των πληθυσμιακών ανταλλαγών που λαμβάνουν χώρα στο μακεδονικό χώρο και πιο συγκεκριμένα με 

αφορμή την αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων μουσουλμανικών, μοναστηριακών και κοινοτικών γαιών της Μακεδονίας. Η 

διαμάχη αυτή, κατά τον Μιχαηλίδη, συμβάδιζε και με την επικρατούσα αντιπαλότητα μεταξύ βενιζελικών κι αντιβενιζελικών σε 

επίπεδο πολιτικής, ως μια επιπρόσθετη σύγκρουση, η οποία μάλλον τροφοδοτούνταν από τις ισχύουσες επιτόπιες 

αντιπαραθέσεις των αγροτικών πληθυσμών της Δυτικής Μακεδονίας. Στη λαϊκή συνείδηση η ταύτιση των βενιζελικών με τους 

πρόσφυγες και των αντιβενιζελικών με τους γηγενείς όξυνε τις διαθέσεις και μάλιστα διαδόθηκε σε όλη την ελληνική 

επικράτεια, διαιωνίζοντας αυτή τη διαφοροποίηση μεταξύ γηγενών και προσφύγων και καθιστώντας  αγεφύρωτο το χάσμα 

μεταξύ τους ( Μιχαηλίδης, Δ., Ιάκωβος. Σλαβόφωνοι και Πρόσφυγες. Πολιτικές συνιστώσες μιας οικονομικής διαμάχης. 

Ανακτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2013 από  

http://www.imma.edu.gr/imma/history/17.html). 
33 Η σλαβόφωνη διάλεκτος απορρέει από τον ενιαίο βουλγαρικό γλωσσικό κορμό. Σίγουρα όμως αποτελεί προϊόν κι ευρύτερων 

αλλόγλωσσων ερεθισμάτων μέσα από την καθημερινή πραγματικότητα των ανθρώπων του παρελθόντος, η οποία κατέληξε να 

γίνει ιστορία. Οι γλωσσολογικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες και συναντώνται στις πολυάριθμές «σλαβικές» γλώσσες της 

ελληνικής Μακεδονίας μέχρι τον Έβρο, της Π.Γ.Δ.Μ, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, δεν απουσιάζουν και μάλιστα 

μπορεί να ενσταλάζονται σε φθογγολογικές λεπτομέρειες, οι οποίες καταλήγουν να σχηματίζουν τις γλωσσολογικές αυτές 

διαφορές σε όλη την έκταση των διαλέκτων. Χαρακτηριστικά, η Ιωαννίδου αναφέρει τον παλαιοσλαβικό φθόγγο «γιατ» ( 

‘’ja’’στα δυτικά και ‘’e’’στα ανατολικά), που καταλήγει να διαχωρίζει τις διαλέκτους στην ομάδα των ανατολικών και στην 

ομάδα των δυτικών διαλέκτων της Βαλκανικής, ανάλογα με τον τρόπο εμφάνισής του σε μια λέξη. Ωστόσο, κατά γενική 

ομολογία, σύμφωνα με την Ιωαννίδου: «από τα ανατολικά σύνορα της Αλβανίας μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και από τα νότια 

σύνορα της Σερβίας περίπου μέχρι την Καστοριά και τη Δράμα οι σλαβικές διάλεκτοι παρουσιάζουν μεγάλες και σημαντικές 

ομοιότητες, που κάνουν το έργο της αυστηρής διαφοροποίησης μεταξύ τους πολύ δύσκολο. Με απλά λόγια θα μπορούσε κανείς 

να υποστηρίξει ότι, ενώ οι διαφορές της σερβικής και των περισσοτέρων διαλέκτων της προς τη βουλγαρική και τη 

σλαβομακεδονική αντίστοιχα επαρκούν για να δικαιολογήσουν την ανεξάρτητη οντότητα της πρώτης ως προς τις άλλες δύο, οι 

διαφορές ανάμεσα στη βουλγαρική και τη σλαβομακεδονική, πολύ περισσότερο δε ανάμεσα στις διαλέκτους τους, ελάχιστα 

θεμελιώνουν  γλωσσικά μια αξιόλογη απόσταση»( Ιωαννίδου, Αλεξάνδρα.(1997). Τα σλαβικά ιδιώματα στην Ελλάδα. 

Γλωσσολογικές προσεγγίσεις και πολιτικές αποκλίσεις, σελ.90-100. Στο: Γούναρης, Κ.,Βασίλης, Μιχαηλιδης, Δ., Ιάκωβος, 

Αγγελόπουλος, Β.,Γιώργος (επιμέλεια), Βερέμης,Θάνος, (πρόλογος). Ταυτότητες στη Μακεδονία. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση). 

 

Σύμφωνα με απόσπασμα της εφημερίδας «Νέα Αλήθεια», το σλαβικό ιδίωμα της Μακεδονίας δεν ήταν παρά μια μείξη 

βουλγαρικών, τουρκικών και λίγων ελληνικών λέξεων, προκειμένου να διεξάγονται με επιτυχία οι εμπορικές συναλλαγές. 

Βέβαια, ως ιδίωμα ήταν κι εξακολουθεί να είναι πενιχρό ως προς τη γραμματική και συντακτική του δομή και σχεδόν αδύναμο 

στο να μεταδώσει αφηρημένες γλωσσικές έννοιες, όπως κάθε άλλη οργανωμένη διάλεκτος ή επίσημη γλώσσα, αφού ο λόγος της 

δημιουργίας της ανάγεται σε κάλυψη συνθηματικών αναγκών κατά τη διάρκεια εμπορικών ανταλλαγών ή γεωργικών εργασιών. 

Ωστόσο, σε πολλά μέρη της Δυτικής Μακεδονίας, όπως π.χ στο Μορίχοβο, η χρήση της σλαβομακεδονικής δε σήμαινε 

αυτόματα και κατοχή βουλγαρικής συνείδησης εκ μέρους των πληθυσμών που την χρησιμοποιούσαν, παρόλο που την περίοδο 

που εκδόθηκε το άρθρο, η Σόφια αποσκοπούσε στον μακεδονικό εκβουλγαρισμό, ωθούμενη από την ίδια τη Ρωσία. (Αρχείο 

Φ.Δ. Φάκελος 49.Υποφάκελος 49.1: Πολιτικά Μακεδονίας, (έγγραφο 142).Η εν Μακεδονία Βουλγαρική προπαγάνδα. (29-4-26).  

Εφημερίς «Νέα Αλήθεια». Αθήνα: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη. / Αρχείο Φ.Δ.Φακ.63: Υφυπουργός Εξωτερικών (Κυβέρνηση 

Γ.Παπανδρέου)-Εξωτερικές σχέσεις (1941-‘45),(εγγρ.1-405). Ελληνικό  Έστι μεν ουν Ελλάς και η Μακεδονία. Υπόμνημα ΦΔ 

προς ΓΕΣ. (Στράβων Β’455/1945).Υποφακ.63.9: Ρουμανία (1944), (έγγραφα 254-260), (έγγραφο 258, φακ.15). Αθήνα: 

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη)  

Σε ένα ακόμη υπόμνημα με τίτλο «Περί των παραμεθορίων Βουλγαροφώνων πληθυσμών», το ιδίωμα αυτό χαρακτηρίζεται από 

τον ίδιο τον Δραγούμη ως «σλαβοβουλγαρικό» κι επικυρώνεται η σχέση του με τις βουλγαρικές ρίζες, παρά με τα σερβικά της 

βόρειας ιστορικής Μακεδονίας, δηλαδή των Σκοπίων. Ο ίδιος επισημαίνει πως οι Ελληνόφρονες «Βουλγαρόφωνες» κι όχι 
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γύρω από τη σλαβική καταβολή του εντόπιου ιδιώματος
[36]

 της Δυτικής Μακεδονίας 

με τις διάφορες παραλλαγές από επαρχία σε επαρχία αναζωπυρώθηκαν και πάλι εν 

καιρώ κατοχής, επαναφέροντας προκαταλήψεις, κοινωνικούς αποκλεισμούς, 

συγκρούσεις, δολιοφθορές κι εγκληματικές πράξεις στο προσκήνιο
[37]

.Με τη εύνοια 

του Γερμανού κατακτητή η βουλγαρική προπαγάνδα
[38]

 εξαπλώθηκε σε όλη την 

έκταση της μακεδονικής επικράτειας από το 1941-1944. Τα δύο πρώτα έτη το  

Κομιτάτο της Σόφιας, «Αυτονομιστικό Μακεδονικό Κομιτάτο», που είχε ως στόχο 

την αρχική αυτονόμηση, αυτοδιοίκηση κι έπειτα προσάρτηση της Μακεδονίας στη 

Βουλγαρία, οργάνωσε τη βουλγαρική δράση από τη Θράκη μέχρι τη Δυτική 

Μακεδονία κατάλληλα, ώστε να προωθήσει τα περί βουλγαρικής υπόστασης της 

Μακεδονίας. Στη Δυτική Μακεδονία η προπαγάνδα προωθήθηκε χάρη στη 

διαμεσολάβηση αντιπροσώπων, όπως του  Μπλαντένωφ και του Κάλτσεφ, που είχαν 

αναλάβει διοικητικές θέσεις στην περιφέρεια Καστοριάς-Φλώρινας-Πέλλας στο 

πλευρό των γερμανικών αρχών. Τα προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ Σλαβόφωνων 

γηγενών και προσφύγων χρησιμοποιήθηκαν ως επιχειρήματα για την εκμετάλλευσή 

τους από τους προπαγανδιστές. 

                                                                                                                                                                               
«Σλαβόφωνες», όπως τους κατονομάζει τους ντόπιους Γραικομάνους, διάκειντο αρνητικά απέναντι στους Βούλγαρους και για 

να του αποδώσουν μια ονομασία, του προσέδιδαν την επωνυμία «μακεδονικό» κι όχι «σλαβικό». (Αρχείο Δ.,Φ.(1945-1946). 

Φακ.104: Μακεδονικά-Μειονότητες (1924-1957), (έγγραφα 1-291).Υποφακ.104.4: Εθνικά Βορείου Ελλάδος, (έγγραφα 85-132). 

Πώς είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στην Ελλάδα, (έγγραφο 88). Αθήνα: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.) 
34 Οι  Σέρβοι επεδίωκαν την ίδρυση σλαβόφωνων σχολείων σε κοινότητες που θα κατοχύρωναν την αυτονομία τους ανάμεσα 

στα εδάφη Αξιού-Αλιάκμονα, καλύπτοντας την περιοχή που καταλαμβανόταν από τη σιδηροδρομική γραμμή που έφτανε ως τη 

Γευγελή. Μάλιστα, επισφράγισμα αυτής της προσπάθειας θα ήταν και η διαμεσολάβηση της Κ.Τ.Ε. Ωστόσο, η προσέλευση των 

προσφύγων γκρέμισε τους στόχους των Σέρβων και ακριβέστερα των “Νοτιοσλάβων’’, εφόσον πλέον οι σλαβόφωνοι πληθυσμοί 

που τάσσονταν υπέρ της υλοποίησης αυτής της ιδέας αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν και να μοιραστούν τα εδάφη τους με 

τους πρόσφυγες. Το ίδιο ισχύει και για τους γηγενείς Ελληνόφρονες, οι οποίοι πιθανόν στην πλειοψηφία τους να μιλούσαν το 

ιδίωμα αυτό, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, είχε κάποιες ιδιοτυπίες ανάλογα με την περιοχή. Τα σχόλια των προσφύγων για 

κατοχύρωση δικαιωμάτων στη γη των γηγενών έλαβαν μυθικές διαστάσεις, όμως δεν εμπόδισαν τους Σέρβους της Νοτιοσλαβίας 

να μιλούν  για ίδρυση σλαβόφωνων κοινοτήτων,  αναγνωρισμένων από την ελληνική κυβέρνηση, με όλες τις πολυτέλειες και τα 

δικαιώματα που τους αναλογούσαν. (Καραβίδας, Κ.,Δ.(1925). Υπόμνημα περί σλαβικών μειονοτήτων,(εγγραφο5). Στο: Αρχείο 

Φ.Δ. Φακ.104: Μακεδονικά-Μειονότητες (1924-1957), (έγγραφα1-291).Υποφακ.104.1:Ξενόφωνοι Μακεδονίας,1924-1931, 

(εγγρ.1-14). Αθήνα. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη) 
35 Η επικοινωνία μεταξύ γηγενών και προσφύγων φαίνεται πως ήταν μια δύσκολη υπόθεση με κοινωνικοοικονομικές και 

πολιτικές προεκτάσεις, αλλά το πιο σημαντικό ήταν η δυσκολία της αμοιβαίας κατανόησής τους. Οι γηγενείς είχαν συνηθίσει να 

οργανώνονται αυτόβουλα σε κοινοτικό πλαίσιο και να συναποφασίζουν με δικό τους σύστημα οργάνωσης γύρω από τα 

ζητήματα της κοινότητας στην οποία ανήκαν. Κατά τον Καραββίδα, το ελληνικό κράτος έπρεπε να μεσολαβήσει για να 

γεφυρώσει με πολύ μεγάλη δυσκολία το χάσμα που υπήρχε από άποψη συνηθειών και νοοτροπίας. Η ιδέα λοιπόν αφορούσε την 

ίδρυση μιας σλαβόφωνης κοινότητας υπό την προστασία του ελληνικού κράτους, χωρίς επιθετικούς και προπαγανδιστικούς 

στόχους, ώστε να ευνοηθούν τα οικονομικά της χώρας. Η συμπαγής αυτή κοινότητα, η οποία θα ήταν αγροτική, θα διευθετούσε 

το ζήτημα της μικροιδιοκτησίας, θα μιλούσε ελεύθερα τη γλώσσα της και θα διατηρούσε όλα τα πολιτισμικά της στοιχεία. Η 

Γενική Διοίκηση Μακεδονίας θα έπρεπε να λάβει σοβαρά υπόψη της ένα τέτοιο πλάνο. (Καραβίδας, Κ.,Δ.(1925). Υπόμνημα β’, 

(έγγραφο 6). Στο: Αρχείο Φ.Δ. Φακ.104: Μακεδονικά-Μειονότητες (1924-1957), (έγγραφα1-291).Υποφακ.104.1: Ξενόφωνοι 

Μακεδονίας,1924-1931, (εγγρ.1-14). Αθήνα. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη) 
36 Ιωαννίδου, Αλεξάνδρα.(1997). Τα σλαβικά ιδιώματα στην Ελλάδα. Γλωσσολογικές προσεγγίσεις και πολιτικές αποκλίσεις, 

σελ.90-100.Στο: Γούναρης, Κ., Βασίλης, Μιχαηλιδης, Δ., Ιάκωβος, Αγγελόπουλος, Β.,Γιώργος, (επιμέλεια), Βερέμης, Θάνος, 

(πρόλογος). Ταυτότητες στη Μακεδονία. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 
37 Καραβίδας, Κ.,Δ.(1925). Υπόμνημα β’, έγγραφο 6. 
38

 Χρυσοχόου,Ι.,Αθ.(1950).Η κατοχή εν Μακεδονία. Βιβλίον Δεύτερον. Η δράσις της βουλγαρικής προπαγάνδας 1941 και 

’42.Τεύχος Α’. Θεσσαλονίκη: Εθνική Βιβλιοθήκη. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και Κόλλιόπουλος, Ι. Σ. (1995). Λεηλασία 

φρονημάτων Α΄. Το Μακεδονικό Ζήτημα στην Κατεχόμενη Δυτική Μακεδονία (1941-1944).  Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 
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Όλη αυτή η προσπάθεια στηρίχθηκε στους κομιτατζήδες πράκτορες της εθνικιστικής 

φιλοβουλγαρικής «Οχράνα», που χρηματοδοτούνταν  από τη Σόφια
[39]

 για να 

συντονίζει την τοπική αυτοδιοίκηση των περιοχών που υπεισέρχονταν στην επιρροή 

της, χωρίς να τηρεί γερμανικούς κανονισμούς περί σεβασμού των ελληνικών νόμων 

(η εφαρμογή τους ήταν υποτυπώδης) και των ελληνικών αρχών (των οποίων η 

επιβολή ήταν αναιμική). Ο Κάλτσεφ οργάνωσε το ελληνικό παράρτημα  της 

προπαγανδιστικής βουλγαρικής οργάνωσης Οχράνα (=Άμυνα) με το όνομα 

«Βουλγαρομακεδονική Επιτροπή». Είχε έδρα τη Φλώρινα και πρόεδρο τον 

βουλγαρόφιλο δικηγόρο Μενέλαο Γκέλε. Το σώμα αυτό φαινόταν να έχει σχέση με 

το Κομιτάτο που είχαν στελεχώσει οι Ιταλοί στην Καστοριά με  ένοπλους 

κομιτατζήδες
[40]

.Στόχος της Οχράνα δεν ήταν μόνο η άσκηση τρομοκρατίας σε 

καθαρό ελληνικό πληθυσμό, αλλά και η καθυπόταξη των φορέων του ΕΛΑΣ, ΕΑΜ 

και της ΕΠΟΝ, ώστε να περάσει εύκολα, χωρίς ανταγωνιστές, η Καστοριά και η 

Φλώρινα στα δικά τους χέρια.Τον Αύγουστο του 1941 έφτασε στη Φλώρινα από τη 

Σόφια ο Αντών Κάλτσεφ, εντεταλμένος του στρατηγού  Μαρίνωφ, διοικητού του 

Μοναστηρίου, ώστε να αντικαταστήσει τον Μπλαντένωφ, στους νομούς Φλωρίνης, 

Πέλλας και  Καστοριάς. Τα ανταλλάγματα για όσους εγγράφονταν ως Βούλγαροι 

ήταν παροχές σε περιουσίες, κομμάτια γης, ελευθερίες ως προπαγανδιστές 

ακόλουθοι
[41]

, νοσηλεία σε νοσοκομεία της Σόφιας, μετακινήσεις με πολυτελή 

αμάξια, τρόφιμα και είδη πολυτελείας, όπως σαπούνι, αλεύρι, σταφίδες, ζάχαρη, 

αλάτι, ρύζι κι αραβόσιτο. Οι παροχές διευκολύνονταν μέσω της βουλγαρικής Λέσχης 

Θεσσαλονίκης. 

                                                             
39 Κόλλιόπουλος, Ι. Σ. (1995).  Λεηλασία φρονημάτων Α΄. Το Μακεδονικό Ζήτημα στην Κατεχόμενη Δυτική Μακεδονία (1941-

1944).  Θεσσαλονίκη: Βάνιας και Κωφός, Ευ. (1999).Εθνική κληρονομιά και εθνική ταυτότητα στη Μακεδονία  του 19ου και 

20ου αιώνα, στο Βερεμής, Θ. (επιμ.),  Εθνική ταυτότητα και Εθνικισμός στη Νεότερη Ελλάδα. Αθήνα: ΜΙΕΤ. 
40 Οι Ιταλοί με τον Ραβάλι, που είχαν εγκατασταθεί στην Καστοριά, σχημάτισαν το δικό τους Κομιτάτο, ένα ένοπλο σώμα 

πολιτοφυλακής περίπου 1.500 στρατολογημένων Σλαβόφωνων γηγενών ή Βούλγαρων. «Όψιμοι και παλαιοί βουλγαρόφρονες», 

αλλά και κομμουνιστές αυτονομιστές της ΕΜΕΟ, ενσωματώθηκαν στο ένοπλο σώμα του Κομιτάτου, παρέλαυναν 

ζητωκραυγάζοντας και τραγουδώντας μέσα από τα χωριά, μιλώντας για την ελληνική κατάρρευση, ανέλαβαν θέσεις στα ιταλικά 

φρουραρχεία και συνεργάζονταν με ιταλικά αποσπάσματα για ανεύρεση κρυμμένων όπλων στα χωριά 

(Χρυσοχόου,Ι.,Αθ.,1950).Όπως αναφέρει κι ο Κολιόπουλος(:1995),το πρωί οι κομιτατζήδες εκδήλωναν την τρομακτική τους 

παρουσία και το βράδυ οι αντάρτες ολοκλήρωναν τη δουλειά των προηγούμενων. Οι ιταλικές δυνάμεις εξόπλιζαν τους 

Βούλγαρους ή βουλγαρόφρονες που είχαν μαζέψει στο πλευρό τους. Ο Ραβάλι ως διευθυντής Γραφείου Πληροφοριών, 

εκπρόσωπος του φασιστικού κόμματος και υπολοχαγός, εξόπλισε τους Βούλγαρους με 2.000 τουφέκια και φυσίγγια στις αρχές 

του 1943(Χρυσοχόου,1950). Το ζήτημα είναι πως οι Βούλγαροι εθνικιστές σε συνεργασία με τους Ιταλούς επιτίθεντο όχι μόνο 

εναντίον των ελληνικών αρχών, το 1943, αλλά και των Ελλήνων κομμουνιστών. 
41 Αφού στέλνονταν στην Αθήνα για να λάβουν την κατάλληλη καθοδήγηση από τη βουλγαρική Πρεσβεία, επέστρεφαν με άδεια 

στη Μακεδονία ως εν δυνάμει προπαγανδιστές. Ενδεικτικά, από την Ακροναυπλία αποφυλακίστηκαν 17 πράκτορες του 

Υπουργείου Εξωτερικών της Σόφιας το 1941 (Χρυσοχόου,1950.Τεύχος Β’). 
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Με το όνομα «Σλαβομακεδοικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο», γνωστό με την 

επωνυμία ΣΝΟΦ
[42]

,συστάθηκε η πολιτική έκφραση μέρους των Σλαβόφωνων της 

Μακεδονίας.Οι Σνοφίτες δρούσαν από το Μοναστήρι ως την Καστοριά, υπό την 

καθοδήγηση του Γενικού Στρατηγείου της Γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας, μέχρι τη 

διάλυση του το Μάιο του 1944
[43]

 και τη φυγή του τάγματος Γκότσε στη 

Γιουγκοσλαβία το φθινόπωρο του 1944. Το τάγμα του Γκότσε (Ηλίας Δημάκης) 

υποστήριζε τις τιτικές βλέψεις αυτονομίας, αλλά απαρτιζόταν από πρώην 

βουλγαρόφιλους Οχρανίτες. Το τάγμα του Γκότσε προσχώρησε στην ΙΧ μεραρχία 

του ΕΛΑΣ, στο 28
ο
  Σύνταγμα του ΕΛΑΣ Βιτσίου, με το όνομα «Δεύτερον άλφα 

τάγμα». Μετά το συνέδριο του Λιβάνου οι συγκρούσεις μεταξύ ΕΛΑΣ  και ΣΝΟΦ 

άρχισαν να λαμβάνουν χώρα.Τον Οκτώβριο του ’44 ο Γκότσε στασίασε, ενώ οι 

αντάρτες του ΕΛΑΣ παραμόνευαν σε ετοιμότητα στα σύνορα Φλώρινας, Κορυτσάς, 

Μοναστηρίου. Στις  5 Οκτωβρίου του 1944  το Απόσπασμα Βιτσίου (στο οποίο και 

υπαγόταν το τάγμα του Γκότσε), που δρούσε κατά την περίοδο εκείνη στην περιοχή 

Ακρίτα-Πισοδερίου-Πρεσπών, ενημερώνεται πως το τάγμα του Γκότσε, που 

βρισκόταν στα Κορέστια (Τρίβουνο-Μακροχώρι-Χαλάρα), επρόκειτο να στασιάσει, 

κηρύσσοντας την αυτονομία της Μακεδονίας. Άμεσα συγκρότησε σώμα 500 αντρών 

από την περιοχή Πρεσπών, με σκοπό να εξουδετερώσει όλες τις δυνάμεις του Γκότσε 

που στρατοπέδευαν στα Κορέστια. Με ενδιάμεσες συμπλοκές, στις 10 Οκτωβρίου, το 

απόσπασμα ΕΛΑΣ Βιτσίου, υπό την αρχηγία του Τσάμη, αλλά και τμήματα του 27
ου

 

Συντάγματος Κοζάνης,  έδωσαν μάχη με τα τελευταία τμήματα του Γκότσε στην 

περιοχή Γάβρου-Βατοχωρίου-Κρυσταλλοπηγής, εφόσον στην πλειοψηφία τους είχαν 

ήδη  αποτραβηχτεί στο Μοναστήρι. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Υπολοχαγό του 28
ου

 

Συντάγματος Π.Τσάμη
[44]

: «Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε μέχρι την αποχώρηση  

και της τελευταίας δυνάμεως των Γερμανών από την Ελλάδα,  την 1
ην 

 Νοεμβρίου του 

1944, οπότε, το μεν 27
ο
   Σύνταγμα επάνδρωσε την ελληνογιουγκοσλαβική μεθόριο 

από λίμνης Πρεσπών μέχρι Εθνικού, το δε Απόσπασμα Βίτσιου, από Αγίας 

Παρασκευής μέχρι Μεσοχωρίου.  

                                                             
42 Κόλλιόπουλος, Ι. Σ.  (1995), ό.π. σ. 114-115 και Αλβανός, Ρ. (2005).Κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτικές συμπεριφορές στην  

περιοχή Καστοριάς, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ., σ. 203- 204 & 220-224 

 
43 Σφέτας, Σ. (2001).Όψεις του Μακεδονικού Ζητήματος στον 20ο αιώνα . Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 
44 Χρυσοχόου,Ι.,Αθ.(1950). Τεύχος Β’. 
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Στο μεταξύ, σε διπλωματικό επίπεδο, στις 28 Οκτωβρίου του 1944 στη Μόσχα, υπό 

την παρουσία αντιπροσώπων της βουλγαρικής, βρετανικής, αμερικανικής και 

σοβιετικής κυβέρνησης, υπογράφτηκε το «Σύμφωνο της Ανακωχής», το περιεχόμενο 

της οποίας φαίνεται πως δε δικαίωσε επαρκώς την ελληνική κυβέρνηση, λόγω του ότι 

δεν επιβλήθηκαν αυστηροί όροι και τιμωρίες σε βάρος των εγκλημάτων πολέμου που 

διέπραξε η Βουλγαρία, αλλά και δεν κατοχυρώθηκαν εδαφικές διεκδικήσεις και 

ουσιαστικές οικονομικές αποζημιώσεις
[45]

.  

Την ίδια περίοδο η ιταλορουμανική προπαγάνδα προσπαθούσε να προσεταιριστεί 

Βλάχους της Μακεδονίας με  δέλεαρ τη δωρεάν παροχή εκπαίδευσης σε ρουμανικά 

σχολεία και ανώτερα ρουμανικά ιδρύματα. Ο πυρήνας της κίνησης βρισκόταν στη 

Θεσσαλονίκη, όπου έδρευε το ρουμανικό Προξενείο
[46]

. Το ζήτημα του επισιτισμού 

και της οικονομικής δυσχέρειας με την οποία έρχονταν αντιμέτωποι γεωργοί και 

κτηνοτρόφοι, όπως επίσης και η άσκηση ανηλεών διώξεων εκ μέρους των ελληνικών 

αρχών διευκόλυναν τους στόχους της ιταλορουμανικής προπαγάνδας.Πρωταγωνιστής 

της στελέχωσης της ιταλορουμανικής  προπαγάνδας ήταν ο Αλκιβιάδης Διαμάντης.
 

Στόχος του ήταν η ίδρυση ενός «αυτόνομου κουτσοβλαχικού κράτους» που θα έφερε 

την επωνυμία «Πριγκηπάτο της Πίνδου»
[47]

 και στο οποίο θα πρέσβευε ως διοικητής 

ο ίδιος. 

 

3. Oι εθνικιστικές αντιστασιακές ομάδες 

Στις 10 Ιουλίου του 1941 στην πόλη της Θεσσαλονίκης συστάθηκε η οργάνωση με  

την επωνυμία «Υπερασπιστές Βορείου Ελλάδος», η οποία είχε ορίσει ως θεμελιώδη 

σκοπό της τη «σταθερή αντίδραση κι  εξουδετέρωση της ξένης προπαγάνδας για την 

προστασία των βορείων επαρχιών της Ελλάδας, την άσβεστη διατήρηση του εθνικού 

φρονήματος και την καταβολή πάσης φύσεως προσπαθειών για την επέκταση της 

                                                             
45 Αρχείο Δ.,Φ. Φακ.64:Υφυπουργός Εξωτερικών (Κυβέρνηση Γ.Παπανδρέου)-Εθνικές Διεκδικήσεις (1941-‘45),(εγγρ.1-123). 

Υποφακ.64.5:Σημειώματα επί εθνικών ζητημάτων(1944),(έγγραφα 63-123). Προσχέδιο Ανακωχής με τη Βουλγαρία-Βουλγαρική 

Ανακωχή, Σεπτέμβριος 1944,(έγγραφο 104). Αθήνα: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη. 
46 Χρυσοχόου, Ι.,Αθ.(1951).Κατοχή εν Μακεδονία. Βιβλίον Τρίτον. Η Ιταλορουμανική Προπαγάνδα στην Κατοχή. Θεσσαλονίκη: 

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και  Κόλλιόπουλος, Ι. Σ. (1995).  Λεηλασία φρονημάτων Α΄. Το Μακεδονικό Ζήτημα στην 

Κατεχόμενη Δυτική Μακεδονία (1941-1944).   
47

 Όπως ισχυριζόταν ο ίδιος ο Διαμάντης, οι Βλάχοι ήταν απόγονοι της 5ης  Ρωμαϊκής Λεγεώνας που διέσχισε τη Μακεδονία για 

να περάσει στα Βαλκάνια μέχρι τον Δούναβη. Η περιοχή της Πίνδου και της Αιτωλοακαρνανίας αποτελούσαν από τον 6ο  αι.μ.Χ 

τη Μικρά Βλαχία, ενώ η Νότια Μακεδονία (Χρυσοχόου, Ι.,Αθ.,1951 και Κόλλιόπουλος, Ι. Σ.,1995).  
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πατρίδας στα ιστορικά της όρια»
[48]

.Όσον αφορά τη Διοικούσα Επιτροπή της 

οργάνωσης, αυτή θα αποτελούνταν το πολύ από 15 άτομα. Στην ΥΒΕ εντάχθηκαν σε 

σύντομο χρονικό διάστημα τα 9/10 του συνόλου των Μονίμων Αξιωματικών 

Μακεδονίας-Θράκης, όπως επίσης εντάχθηκε κι ένας μεγάλος αριθμός εφέδρων 

αξιωματικών από διάφορες πόλεις και χωριά. Η ΥΒΕ, που σύντομα μετονομάστηκε 

σε ΠΑΟ, απαρτιζόταν από Διευθύνσεις, Επιτελεία και Διοικήσεις, ενώ μεγάλο 

κομμάτι από τα έσοδά της και τον οπλισμό της θα εξασφαλιζόταν από τους ίδιους 

τους χωρικούς της γερμανοκρατούμενης ζώνης. Έδρασε αποκλειστικά στη Βόρεια 

Ελλάδα και οι  σχέσεις της με τους Τουρκόφωνους Ποντίους οπλαρχηγούς ήταν 

ομαλές .  

Υπήρξε  αμυδρή διάθεση συνεργασίας
[49]

,  ωστόσο η επιτυχία της προσέγγισης 

παρέμεινε ανέφικτο γεγονός, καθώς οι αυτόνομοι κι αυτοδίδακτοι εμπειροπόλεμοι 

Πόντιοι
[50]

 δεν ήταν σε θέση να υπαχθούν σε ελέγχους που θύμιζαν την οργάνωση 

του Εθνικού Στρατού και να αφομοιωθούν από μια πιο αυστηρή και 

προγραμματισμένη ένοπλη ομάδα. Οι επαφές τους ήταν πιο έντονες στην Κεντρική 

Μακεδονία, ενώ με το τέλος της Κατοχής άρχιζαν να φθίνουν ουσιαστικά, κάτι το 

οποίο κι επικρότησε και το ίδιο το ΕΑΜ με τον ΕΛΑΣ. Παρόλαυτά, ορισμένα από τα 

μέλη της ΥΒΕ/ΠΑΟ μεταπήδησαν σε εθνικιστικές/ποντιακές ανταρτικές οργανώσεις. 

Στο μεταξύ, οι Τουρκόφωνες αντιστασιακές ομάδες επέδειξαν μια φανερή πρόθεση 

συνεργασίας με τους Γερμανούς, αντιτάχθηκαν στην αγγλική επικυριαρχία και δεν 

απέφυγαν φήμες για ανάμειξη με τον ΕΔΕΣ (1944) και υπογραφή συμφώνου 

αλληλοϋποστηρίξεως με σκοπό την πλήρη εξουδετέρωση των κομμουνιστών, 

ανάμεσα σε καπετάνιους της Κοζάνης και των περιχώρων, με την παρουσία 

εκπροσώπων του ΕΔΕΣ, στην περιοχή του Β.Κιλκίς (21/22 Αυγούστου 1944).  

 

                                                             
48 Παπαθανασίου, Ιω., Παρμενίων.(1988). Το ανέκδοτο αρχείο-ημερολόγιο του τότε Ταγματάρχη Ιω.Παπαθανασίου, ιδρυτικού 

μέλους της οργάνωσης ΥΒΕ/ΠΑΟ. Αθήνα: Εκδ.Παπαζήση 
49 Μαραντζίδης, Νίκος.(2009). Γιασασίν Μιλλέτ. Ζήτω το Έθνος. Ηράκλειο: Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

50 Ο εξοπλισμός των Ποντίων διευκολύνθηκε από τα οπλικά βρετανικά υπολείμματα του Μεσοπολέμου και τα ελληνικά του 

ελληνοιταλικού, όπως επίσης από τα διάφορα πλιάτσικα ή τις ευκαιριακές χορηγίες των χωρικών, που ανταμείβονταν από τους 

Βρετανούς με λίρες για τις ΄΄δωρεές΄΄ τους. Η ανυποχώρητη στάση του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ για παραχώρηση περιοχών ελέγχου σε 

Βέρμιο και Πιέρια αυξάνει το χάσμα, παρά τη βρετανική διαμεσολάβηση και οδηγεί τους Ποντίους σε σχέσεις εξοπλισμού με 

τους Γερμανούς. Με τη λήξη του πολέμου οι Τουρκόφωνοι Πόντιοι αξιοποιήθηκαν από την κεντρική ηγεσία, μέχρι να 

ολοκληρωθεί η σύσταση του Εθνικού Στρατού και διατήρησαν αγαστή συνεργασία με τις ομάδες Χωροφυλακής. Συγκεκριμένα 

στελέχωσαν τις Μονάδες Αποσπασμάτων Διώξεως (ΜΑΔ), τιμώμενοι για το αντικομμουνιστικό τους έργο, ενώ από το 1945-6, 

συμμετείχαν στις τοπικές ένοπλες ομάδες περιφρούρησης χωριών, τα ΜΑΥ, των οποίων ο επιβοηθητικός ρόλος  

αμφισβητήθηκε, εφόσον αποτελούσαν συχνά πηγή εξοπλισμού και πληροφοριών για τους αντάρτες του ΔΣΕ 
(Μαραντζίδης,Νίκος,2009). 
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4. Ο ρόλος του ΕΑΜ/ΚΚΕ  στην Αντίσταση 

Η ίδρυση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου
[51]

(27 Σεπτεμβρίου 1941) 

συνέβαλε στη συσπείρωση πολιτικών εκπροσώπων με διαφορετικές ιδεολογικές 

τοποθετήσεις και  πνεύμα εθνικοαπελευθερωτικό, επιδιώκοντας την ένωση πολιτικών 

εκπροσώπων με διαφορετικές ιδεολογικές τοποθετήσεις. Σταδιακά, εμφανίστηκε και 

το ένοπλο σώμα του στην ύπαιθρο, ο Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός
[52]

 

(ΕΛΑΣ, 16 Φεβρουαρίου 1942), ο οποίος επεδίωκε τη σύσταση και τη διατήρηση 

μιας Ελεύθερης Ελλάδας σε Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία, προκειμένου να 

επικρατήσει των εξαγριωμένων αντιπάλων του, επεκτείνοντας κι ενισχύοντας 

μεταπολεμικά την παρουσία του, ώστε να εδραιωθεί θριαμβευτικά και στην 

πρωτεύουσα. Στον ΕΛΑΣ ενεπλάκησαν και βρετανικές κατασκοπείες που δρούσαν 

αποκλειστικά στην Ελλάδα
[53]

, ενώ δεν έλειπαν και οι τακτικές βρετανικές 

στρατιωτικές αποστολές (ΒΣΑ) ενίσχυσης από το ΣΜΑ, όπου Βρετανοί στρατιωτικοί 

και διπλωμάτες ήλεγχαν και συντόνιζαν τις κινήσεις της εξόριστης κυβέρνησης. Η 

βρετανική παρουσία επίσης αποτελούσε απειλή για τον ΕΛΑΣ
[54]

, εφόσον σκοπός της 

ήταν να τον ποδηγετήσει από το ‘42 και μετά, στην όψη της ουσιαστικής του 

επιβολής στον αγροτικό χώρο, αλλά και της μυστικής ενίσχυσης που λάμβανε στις 

πόλεις μέσα από την κρυφή δράση του ΚΚΕ
[55]

.  

                                                             
51

 Φλάισερ, Χ.(1995). Στέμμα και Σβάστικα - Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης 1941-1944. Τόμος 1. Αθήνα: 

Παπαζήσης. 
52 Φλάισερ, Χ.(1995). 
53 Στη Δυτική Μακεδονία η πρώτη βρετανική εμφάνιση συνδέεται με  τον Βρετανό ταγματάρχη Έγκς τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 

1943, ο οποίος προηγουμένως δρούσε στα Πιέρια, υποσκάπτοντας την τύχη του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Χαρακτηριστική είναι η 

συνεργασία του με την ΠΑΟ, κατόπιν αλλεπάλληλων επαφών που είχαν γίνει στη Θεσσαλονίκη. Προς το καλοκαίρι του 1943 

σημειώθηκε η άφιξη στρατιωτικής αποστολής από το ΣΜΑ, υπό την ηγεσία του ταξίαρχου Έντυ Μάγιερς και την ακολουθία 

του, οι οποίοι  ξεκίνησαν την αποστολή τους από το χωριό Βουχωρίνα του Βοΐου, όπου κι εγκαταστάθηκαν. Πρωταρχικής 

σημασίας επίτευγμα ήταν να κάνουν τις απαραίτητες διασυνδέσεις με όλους τους  ελασίτικους σχηματισμούς, προκειμένου να 

έχουν επίγνωση του πλήθους των ανταρτικών ομάδων (Κυρατζόπουλος, Δημ.,Φωτεινός.(2004).Δυτική Μακεδονία. Η Ελεύθερη 

Ελλάδα της Κατοχής. Απομνημονεύματα Εθνικής Αντίστασης, 1940-44. Θεσσαλονίκη: Εκδ.Κώδικας). 
54 Υπήρχε πλήθος βρετανικών υπηρεσιών που δρούσαν στην Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα, μέρος των οποίων μπορούσε να 

γίνει εύκολα κάποιος που ήθελε να ενσωματωθεί σ’αυτούς τους κύκλους των πρακτόρων, έχοντας ακόμη και μια μικρή  

πολεμική εμπειρία και μια φιλελεύθερη ιδεολογική καταβολή. Κατά τον Γούντχάουζ, «οι μισοί απ' τους Αθηναίους μαζί με τη 

γυναίκα τους, τον ανιψιό τους, τον πεθερό τους ή τον δεύτερο εξάδελφό τους, μπορούσαν να διεκδικήσουν μια θέση στην 

Intelligence Service». Πολλοί, όπως ο Μπακιρτζής, κατηγορήθηκαν για τις κομουνιστικές τους διαθέσεις από φιλοαξονικούς της 

Αιγύπτου και  από «ζηλόφθονες» ανταγωνιστές της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτέλεσαν ο ταγματάρχης Τσιγάντε κι ο στρατηγός 

Σπηλιωτόπουλος. Οι Έλληνες πράκτορες Βρετανικών Αρχών ήταν ένα διαφορετικό κομμάτι από τους καθαρούς Βρετανούς 

πράκτορες που ξεκίνησαν από τη Μ.Αν. Ο ρόλος και τον δύο ομάδων άρχισε από τη στιγμή της αποχώρησης Τσουδερού και 

ήταν επικεντρωμένος στη διάπραξη σαμποτάζ και εκπλήρωσης μυστικών επιχειρήσεων. Ο Πελτέκης κι ο Μπακιρτζής είναι οι 

πιο γνωστές εμπλεκόμενες φυσιογνωμίες στο χώρο των βρετανικών αποστολών. Άλλοι γνωστοί πράκτορες ήταν 

Κουτσογιαννόπουλος, ο Τσιγάντες, ο Σπηλιωτόπουλος, ο αντισυνταγματάρχης Μακάσκι, ο αντισυνταγματάρχης Σέππαρντ και ο 

Νεοζηλανδός λοχαγός Στοτ (Woodhouse, Christopher Montague.( 1948).Το μήλον της έριδος.Η ελληνική Αντίσταση και η 

πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων./(1976)The apple of discord.(Copyright: C. M. Woodhouse). Μετάφραση: Μ. Κ.Εξάντας ). 
55

 Γρηγοριάδης,Σόλων.(2009).Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας 1941-1974.Κατοχή-Δεκεμβριανά 1941-45.Τόμος Α’.(2η  

εκδ.)1.Αθήνα: Polaris. 
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Πρωταρχικός, βέβαια, αντίπαλος του ΕΛΑΣ ήταν ο ΕΔΕΣ, ο οποίος ευνοήθηκε από 

τη στήριξη που έδωσε και πήρε προς κι από την εξόριστη κυβέρνηση διαμέσου της 

βρετανικής στρατιωτικής αποστολής (ΒΣΑ)του Καΐρου
[56]

. Μπροστά στην αδράνεια 

και την παθητικότητα των εναπομεινάντων αστικών κομμάτων της Ελλάδας να 

δράσουν συνεργατικά με την εξόριστη κυβέρνηση ή κατά μονάς για την απαλλαγή 

της χώρας από τους κατακτητές, οι ανταρτικές ομάδες αναφύονταν γοργά, ειδικά από 

τα τέλη του ‘42, στελέχωναν ένοπλες ομάδες, εξαπέλυαν επιθέσεις, ακόμα και 

συναμεταξύ τους, υποστηριζόμενες παράλληλα από τους Βρετανούς για την 

αποδυνάμωση του κατακτητή, οι οποίοι  ουσιαστικά αρέσκονταν στο να γίνονται 

μάρτυρες των συγκρούσεων μεταξύ των ομάδων, μέχρι να συμβεί η συμμαχική 

απόβαση του ‘44. Η σύγκρουση του ΕΛΑΣ
[57]

 με τον ΕΔΕΣ
[58] 

 , ο οποίος διακρινόταν 

ουσιαστικά για τον αντιεαμικό και αντικομουνιστικό του χαρακτήρα
[59]

, θα αρχίσει 

τον Οκτώβριο του 1943 και θα διαρκέσει τέσσερις μήνες, δημιουργώντας μια φοβερή 

πόλωση
[60]

. Παράλληλα, η σύγκρουση του ΕΛΑΣ με την ΕΚΚΑ
[61]

  για θέματα 

γεωγραφικής επικράτησης οδήγησε στη διάλυσή των δυνάμεων της τελευταίας τον 

Απρίλιο του ’44 και η εκτέλεση του Δημήτριου Ψαρρού και εξήντα έξι (66) ανδρών 

του θεωρήθηκε ολέθριο πολιτικό σφάλμα του ΕΛΑΣ, κατηγορούμενος για εμφύλια 

εκκίνηση. Στις αρχές του ’43 οι προσπάθειες συμβιβασμού του ΕΛΑΣ με την ΠΑΟ 

                                                             
56 Σβορώνος, Ν.(1984). Τα κύρια προβλήματα της περιόδου 1940-1950. Στο: Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940-1950. Ένα έθνος 

σε κρίση. Αθήνα: Θεμέλιο. 
57 Από τις αρχές του 1942 παρουσιάζονται τα πρώτα δείγματα ένοπλου αντιστασιακού αγώνα στα ορεινά της Ανατολικής 

Στερεάς (Ρούμελη) με πρωτοστάτη  στην περιφερειακή οργάνωση Φθιώτιδας του ΚΚΕ ένα παλιό στέλεχος ονόματι Θανάση 

Κλάρα, δηλωσία μετανοίας της 4ης Αυγούστου, που ανασυντάχτηκε μετά την εποχή του ασφαλίτη Μανιαδάκη. Εκείνος ήταν η 

αφορμή για την ίδρυση του ΕΛΑΣ στις 16 Φλεβάρη του 1942. Αμέσως αλλάζει το όνομά του σε Άρης Βελουχιώτης, 

αυτοτιτλοφορούμενος ως Ταγματάρχης Πυροβολικού. O Άρης εισερχόταν πανηγυρικά στα χωριά, προσπαθώντας να 

προσελκύσει στο νέο σώμα τους χωρικούς. Πολλούς ζωοκλέφτες τους ενέταξε με το ζόρι μαζί με τις γυναίκες τους, που 

αποτέλεσαν και τις πρώτες αντάρτισσες. Στο πέρασμά του ο Άρης με τους συντρόφους του αφόπλιζαν σταθμούς χωροφυλακής 

και ρήμαζαν τους προδότες ή όσους αντιστέκονταν να τον ακολουθήσουν (Φλάισερ,Χάγκεν,1988). 

58 Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ). Ιδρύθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 1941 και τα πρώτα του μέλη με τον 

Ζέρβα διατύπωναν το καταστατικό του συνδέσμου, το οποίο τασσόταν  υπέρ μιας δημοκρατικής σοσιαλιστικής Ελλάδας, ενώ οι 

ίδιοι ήταν προσκολλημένοι στα αστικά πρότυπα, μιλώντας για κοινωνική πολιτική, εκκαθάριση ολόκληρου του κρατικού 

μηχανισμού από πρώην δικτατορικά κατάλοιπα, για αναδιάρθρωση της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας των πόλεων, για 

επάνοδο της χαμένης για δεκαετίας κοινωνικής δικαιοσύνης. Για αντίσταση και κατακτητές δε γινόταν λόγος. Επειδή η 

ταυτότητά του Ζέρβα δεν ήταν ιδιαιτέρως ελκυστική στην πολιτική σκηνή, λόγω του κακόφημου  παρελθόντος του, επιδίωξε να 

καταστήσει τον Πλαστήρα ως δήθεν ηγέτη της οργάνωσης εν αγνοία του ίδιου. Ο Πλαστήρας άλλωστε ήταν γνωστός για τη 

σχέση του με τους  βενιζελικούς κύκλους. Αργότερα, ο εκπρόσωπός του, Πυρομάγλου, ανάγεται σε σημαντικό παράγοντα 

αναβάθμισης της οργάνωσης (Φλάισερ,Χάγκεν,1988). 
59 Σβορώνος, Ν.(1984). Τα κύρια προβλήματα της περιόδου 1940-1950, στο Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940-1950- Ένα έθνος σε 

κρίση. Αθήνα: Θεμέλιο. 
60 Βόγλης, Π. (2010). Η ελληνική κοινωνία στην Κατοχή 1941-1944.  Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
61 Η ίδρυση της  «ΕΚΚΑ» («Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση») του Γ.Καρτάλη (μαζί και  ο Καψαλόπουλος και ο 

Δημήριος Ψαρρός «που αργότερα θα την καθαγίαζε με το μαρτύριό του») συμπίπτει με την 6η  και  8η  ολομέλεια της ΚΕ του 

ΚΚΕ. Τα μέλη χαρακτηρίζονται ως ημικομμουνιστές και αναθεματίζονται από την άκρα Δεξιά (Νοέμβριος ‘42). Το καταστατικό 

της κάνει λόγο για εγκαθίδρυση λαοκρατούμενης δημοκρατίας, τάσσεται ενάντια στον Βασιλιά, δέχεται όλους όσους 

στοχάζονται την κοινωνική απελευθέρωση, μιλά για εργατικά συνδικάτα, υποστηρίζει πρωτοβουλίες κοινωνικής παραγωγής, 

διαγραφής χρεών και έμμεσων φόρων (Φλάισερ,Χάγκεν,1988). 
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τερματίστηκαν άδοξα και τα ένοπλα τμήματά τους συγκρούστηκαν μέχρι την 

οριστική διάλυση της ΠΑΟ τον Ιανουάριο του ’44. Από τα τέλη του 1943 ο ΕΛΑΣ  

εξαπολύει  επιθέσεις για απορρόφηση ή διάλυση των ένοπλων τμημάτων των 

Τουρκόφωνων Ποντίων
[62]

.  

Στο μεταξύ, το Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ που είχε ιδρυθεί από τις 20 Απριλίου 

‘43(αποτελούνταν από 3 μέλη του ΕΑΜ/ΚΚΕ,1 του ΕΔΕΣ και 1της ΕΚΚΑ), 

αναλαμβάνει να έρθει σε επαφή με τους αντάρτες σε μια κοινή προσπάθεια 

αποτίναξης του ζυγού και ομαλής διεξαγωγής του πολεμικού τους έργου στα βουνά, 

γι’αυτό και κανονίζονται επαφές με τον ΕΔΕΣ (Πυρομάγλου), την ΕΚΚΑ (Καρτάλη) 

και το ΕΑΜ (Τσιριμώκο,Δεσποτόπουλο,Ρούσσο,Τζήμα). Η λεγόμενη 

«Αντιπροσωπεία του Βουνού» φτάνει στο Κάϊρο από το μυστικό αεροδρόμιο της 

Νεράιδας ( 9-10 /8/43) με τη συνοδεία του Βρετανού στρατιωτικού Μάγιερς. Η 

αντιπροσωπεία εμμένει στο γεγονός πως ο λαός πρέπει να αποφασίσει για την 

επάνοδο του Βασιλιά κι εκείνος ανταποκρίνεται με το ίδιο πείσμα, επιμένοντας να 

αναλάβει την ηγεσία του στρατού και να επανέλθει ως «νόμιμη κυβέρνηση». Η 

αναπάντεχη στρατιωτική εξέγερση στο ΓΣΜΑ από ομάδες στρατιωτικών
[63]

 

προβάλλει την απήχηση που είχε η Αριστερά και στον κύκλο της Μέσης Ανατολής, 

αν και κάπως αργοπορημένη για να μεταστρέψει τις θέσεις των ιθυνόντων της 

κυβέρνησης Τσουδερού, ώστε να δουν από άλλη σκοπιά την αντίσταση στα βουνά. 

Τέλος, παρά τις ενδιάμεσες διπλωματικές αντιπαραθέσεις, ο Γεώργιος επικυρώνει με 

διάγγελμα (4/7/43) τη διεξαγωγή εκλογών για δημοψήφισμα, μετά την αποχώρηση 

των Γερμανών, για τον καθορισμό του πολιτειακού, αφού ο ίδιος θα είχε επιστρέψει 

με τη βρετανική συνοδεία του. Οι εντάσεις δε μειώνονται με τη Μ.Α, οι Άγγλοι 

απειλούν με τη  διακοπή περαιτέρω ενισχύσεων και οι διαπραγματεύσεις 

συνεχίζονται εντατικά μέχρι το τέλος του ‘43.  

Το Δεκέμβριο του ‘44 η κυβέρνηση Τσουδερού προτρέπει με έμμεσο τρόπο τη 

διάλυση των ανταρτικών ομάδων και λίγο αργότερα το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ φαίνεται να 

τηρεί μια αυστηρή γραμμή μπροστά στην επικείμενη εξόντωσή του. Η εαμική ηγεσία 

προχώρησε στις 10 Μαρτίου 1944 στην ίδρυση της «Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής 

                                                             
62 Μαραντζίδης,Νίκος.(2009).Γιασασίν Μιλλέτ. Ζήτω το Έθνος. Ηράκλειο: Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
63 Γρηγοριάδης,Σόλων.(2009). Τόμος Α’. 
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Απελευθέρωσης» (ΠΕΕΑ)
[64]

 με αρχηγό τον Μπακιρτζή, τα μέλη της οποίας 

ορκίστηκαν  ως ανώτατη πολιτική εξουσία στην Ελλάδα
[65]

, ενώ τον Απρίλιο του 

1944 οργάνωσε εκλογές στην Ελεύθερη Ελλάδα, μέσα από τις οποίες αναδείχθηκαν 

τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Η συνάντηση του ΕΑΜ με την εξόριστη  

κυβέρνηση στο Λίβανο στις 17-20 Μαΐου 1944 θα οδηγήσει στην ομώνυμη 

«Συμφωνία του Λιβάνου». Η συμφωνία του Λιβάνου παρουσιαζόταν αναγκαία 

μπροστά στον κίνδυνο κατάληψης της κυβέρνησης στην Ελλάδα από την ΠΕΕΑ.Η 

συμφωνία υπογράφτηκε, επικυρώνοντας την αναδιάρθρωση των στρατιωτικών 

οργάνων της Μ.Α, τοποθετώντας υπό τη διοίκηση της εξόριστης κυβέρνησης όλες τις 

ανταρτικές ομάδες, αλλά και εξασφαλίζοντας την ευκαιρία για ελεύθερες εκλογές 

μετά την απελευθέρωση. Οι ανταρτικές υποχωρήσεις επιβεβαίωσαν την επίβλεψη των 

ανταρτικών ομάδων υπό την κυβέρνηση Παπανδρέου, στην Καζέρτα της Ιταλίας, ο 

οποίος όμως με δυσκολία θα χειριζόταν πραγματικά τον ΕΛΑΣ
[66]

. Με τη συνάντηση 

Τσώρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα («Διάσκεψη Μόσχας»), λίγες ημέρες αργότερα, 

όπου σ’ενα κομμάτι χαρτί κανονίστηκε η επιρροή των δυνάμεων στα Βαλκάνια
[67]

, το 

ΚΚΕ έμπαινε στο περιθώριο(75% έλεγχος της Ρωσίας σε Ουγγαρία, Ρουμανία, 

Βουλγαρία, από κοινού έλεγχος της Γιουγκοσλαβίας και 100% βρετανικός έλεγχος κι 

επιρροή της Ελλάδας).   

Τον Οκτώβρη του 1944 οι Γερμανοί εγκαταλείπουν την Αθήνα και η κυβέρνηση 

Εθνικής Ενότητας αποβιβάζεται στο Κερατσίνι. Η Αθήνα ήταν έτοιμη να 

κατασπαραχθεί  από δύο ξεκάθαρα ορκισμένους εχθρούς, Δεξιά κι Αριστερά .Τα 

βουλγαρικά στρατεύματα είχαν ήδη αποχωρήσει και οι Σπηλιωτόπουλος και Σκόμπυ 

ήλεγχαν όλες τις ελληνικές  ένοπλες δυνάμεις. Επιπρόσθετη δύναμη ήταν η ΙΙΙ 

Ορεινή Ταξιαρχία των Άγγλων. Στις 18 Οκτωβρίου ‘44  η κυβέρνηση Εθνικής 

Ενότητας έφτασε στην Αθήνα, ενώ οι κατοχικές δυνάμεις αποχωρούσαν από τα 

βόρεια σύνορα.  

                                                             
64 Το ‘44 ξεπροβάλλει υπέρμετρα αισιόδοξο, χάρη στην ίδρυση της «Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης» (ΠΕΕΑ), 

τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου. Συμμετείχαν πολιτικοί όπως ο Σβώλος, που αναλαμβάνει και την προεδρία, ο Μπακιρτζής της 

ΕΚΚΑ, που γίνεται και αντιπρόεδρος, ο Σιάντος του ΚΚΕ, ο Τσιριμώκος της ΕΛΔ, ο Γαβριηλιδης της ΑΚΕ κ.ά. Έδρα της 

ΠΕΕΑ ήταν η  Βίνιανη Ευρυτανίας. Στόχος της ΠΕΕΑ είναι η κυβέρνηση εθνικής ενότητας με την πρωτοβουλία της Αριστεράς 

και τη στήριξη των συμμάχων(Φλάισερ,1988). 
65 Βουρνάς,Τ.(1997). Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας. Τόμος Γ’. Πόλεμος 1940-1941.Κατοχή-ΕΘνική Αντίσταση-

Απελευθέρωση-Δεκέμβριος 1944-Βάρκιζα.Αθήνα:Εκδόσεις Πατάκη. 
66 Η συμφωνία της Καζέρτας(26 Σεπτεμβρίου 1944 στην πόλη Καζέρτα της Ν. Ιταλίας), επισημοποιεί τη στρατιωτική επιβολή 

των Άγγλων κι εξαναγκάζει τους αρχηγούς ΕΛΑΣ/ΕΔΕΣ για πλήρη αφοπλισμό των ομάδων τους. (Γρηγοριάδης,Σόλων, 2009) 
67

 Μazower, M. (1994), ό.π., σ. 389-390 &   Κουφουδάκης,  Β.  (1984).  Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Έθνη και το 

Ελληνικό Ζήτημα 1946-1952, στο  Ιατρίδης, Γ., Ο. (επιμ.),  Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση. Αθήνα: 

Θεμέλιο. 
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Στις 12 Φεβρουαρίου του 1945 μετά την ήττα του ΕΑΜ στα Δεκεμβριανά 

υπογράφηκε από το ΕΑΜ και την κυβέρνηση Πλαστήρα η Συμφωνία της 

Βάρκιζας
[68]

,που σκόπευε να τερματίσει τον εμφύλιο πόλεμο που είχε προσωρινά 

διακοπεί με την εκεχειρία της 15
ης

 Ιανουαρίου 1945 και να δημιουργήσει συνθήκες 

κατάλληλες για τη συμφιλίωση των αντίπαλων παρατάξεων προς ειρηνική 

μεταπολεμική εξέλιξη
[69]

. Στη συμφωνία της Βάρκιζας τέθηκε το ζήτημα της 

αμνηστίας των Ελασιτών. Η απόδοση αμνηστίας υπέρ των ανώτερων στελεχών 

χαρακτηρίστηκε ως άκρως προδοτική από πλευράς Σιάντου. Παρόλο που οι όροι της 

περιείχαν το πλαίσιο μιας πολιτικής διευθέτησης, τίποτε το ουσιαστικό δεν είχε 

αποφασιστεί στην πραγματικότητα, εκτός του ότι θα γινόταν δημοψήφισμα για το 

θέμα της μοναρχίας, εκλογές πριν από το τέλος του χρόνου και ότι ο ΕΛΑΣ θα 

αφοπλιζόταν και θα διαλυόταν αμέσως
[70]

. Στους οπαδούς του ΕΑΜ, αλλά και σε 

ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, η συμφωνία δημιούργησε την αίσθηση της άνευ 

όρων συνθηκολόγησης της Αριστεράς και ανέτρεψε τη δυναμική που είχε αποκτήσει 

το εαμικό κίνημα στη λαϊκή σκέψη. Κοινωνικές ομάδες που επένδυσαν στην ισχύ του 

ΕΑΜ, έσπευσαν με ταχύτητα να αλλάξουν μέτωπο, ενώ στο εξής η Αριστερά θα 

απομονωνόταν ως παράνομος μηχανισμός
[71] 

μαζί με όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη του 

ΕΛΑΣ. 

 

5. Ο Εμφύλιος 

Η περίοδος του Εμφυλίου πολέμου διήρκησε από τον Μάρτιο του 1946 έως τον 

Αύγουστο του 1949. Ο ανολοκλήρωτος αφοπλισμός της υπαίθρου και η παράταση 

της δράσης παραστρατιωτικών οργανώσεων, βασιλοφρόνων συμμοριών, 

φανατισμένων στελεχών της Χωροφυλακής κι Εθνοφυλακής
[72]

 και άτακτων ομάδων 

                                                             
68 Richter, H. (1984). Η συμφωνία της Βάρκιζας και τα αίτια του εμφυλίου πολέμου. Στο: Ιατρίδης, Γ., Ο. (επιμ.), Η Ελλάδα στη 

δεκαετία του 1940-1950- Ένα έθνος σε κρίση. Αθήνα: Θεμέλιο. 
69 Baerentzen, L. & Close, D., H. (1998). 
70 Ιατρίδης, Γ., Ο. (1984). Ο Εμφύλιος Πόλεμος, 1945-1949. Στο:  Ιατρίδης,  Γ., Ο. (επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940-

1950. Ένα έθνος σε κρίση. Αθήνα: Θεμέλιο. 
71 Μαργαρίτης, Γ. (2001). Ιστορία του Ελληνικού Εμφυλίου 1946-1949, τ.1.Αθήνα: Βιβλιόραμα. 
72 «Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δρούσαν  με τη συνδρομή δυνάμεων της Χωροφυλακής, των ΤΕΑ (Τάγματα Εθνικής 

Ασφαλείας), λαμβάνοντας αρκετή υλική στήριξη από τους δυτικούς Συμμάχους (αρχικά από τη Μ.Βρετανία και μετέπειτα τις 

ΗΠΑ). Στον Ελληνικό Στρατό επιστρατεύτηκαν Έλληνες πολίτες με κλήση κλάσεων με την υποστήριξη όλων των πολιτικών 

δυνάμεων στην Ελλάδα, αλλά και στρατιωτών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της κατοχής είχαν συμμετάσχει στα Τάγματα 

Ασφαλείας (πολιτοφυλακή υπό γερμανική διοίκηση). Η Χωροφυλακή και η Εθνοφυλακή συνέδραμαν τον Ελληνικό Στρατό, 

όπου ήταν δυνατό, ενώ αλλού κάλυπταν τα νώτα του με καθήκοντα φύλαξης σε αστικά κέντρα ή κεφαλοχώρια. Τέλος, στους 

άτυπους συμμάχους της κυβερνητικής παράταξης συγκαταλέγονταν και παρακρατικές οργανώσεις, αποτελούμενες από πλήθος 
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δοσίλογων τρομοκρατών
[73]

 σε βάρος  πιστών αριστερών και ύποπτων απόστρατων 

του ΕΛΑΣ γέννησαν μια περίοδο ανηλεών διώξεων συμμόρφωσης, φυλακίσεων, 

εξοριών
[74]

,  εγκλημάτων
[75]

, λιποταξιών και φυγής των αριστερών
[76]

, που συνολικά 

ονομάστηκαν «Λευκή Τρομοκρατία» και πείσμωσαν το απομονωμένο ΚΚΕ προς τον 

σχεδιασμό ενός δεύτερου κύκλου επανάστασης
[77]

. Σημείο εκκίνησης θεωρείται η 

επίθεση ομάδας πρώην ανταρτών του ΕΛΑΣ του Μακεδονικού Γραφείου του ΚΚΕ 

υπό την ηγεσία του Αλέξη Ρόσιου («καπετάν Υψηλάντης») στο Σταθμό 

Χωροφυλακής Λιτοχώρου Πιερίας τη νύχτα της 30
ης

  Μαρτίου 1946
[78]

, ως ένδειξη 

αντίδρασης απέναντι στους  διωγμούς που υφίσταντο οι αριστεροί και ως 

προειδοποίηση για το δεύτερο επικείμενο ξέσπασμα στο όνομα της λαοκρατίας. Η 

επίθεση έγινε παραμονές των εκλογών ανάδειξης κυβέρνησης, από τις οποίες και οι 

εκπρόσωποι της Αριστεράς εκδήλωσαν  την απουσία τους, παρά τις προτροπές της 

ΕΣΣΔ για συμμετοχή, με επικύρωση της αποφάσεως στην  2
η
  ολομέλεια της ΚΕ του 

ΚΚΕ το Φεβρουάριο του 1946, γεγονός που επικρίθηκε σθεναρά στο 8
ο
  Συνέδριο 

του Κόμματος ως ολέθριο λάθος του Ζαχαριάδη (που είχε αντικατασταθεί από τον 

                                                                                                                                                                               
συντηρητικών και αντικομμουνιστικών φρονημάτων, οι οποίοι πολέμησαν αυτοβούλως τους κομμουνιστές μέχρι το πέρας των 

επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, η Ελληνική κυβέρνηση έκανε χρήση των μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και της 

Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΒΑ)» (Βικιπαίδεια: Εμφύλιος Πόλεμος. Ανακτήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2014 από 

http://el.wikipedia.org/wiki). 

73 Οι δωσίλογοι της Θεσσαλονίκης. Η καλύβα ψηλά στο βουνό.(χ.χ.). Ανακτήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2013 από 

http://panosz.wordpress.com/2011/10/15/civil_war-121/  
74 Βόγλης, Π. (2004). Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας. Οι πολιτικοί κρατούμενοι στον εμφύλιο πόλεμο. Αθήνα: 

Αλεξάνδρεια, σ. 92-93. 
75

 Με την έλευση των σωμάτων Εθνοφυλακής στην ύπαιθρο, ο κόσμος έσπευδε να υπογράψει συμβόλαια μετανοίας κι 

αποκήρυξης του ΚΚΕ,  για να αποφύγει τις διώξεις. Τα τάγματα Εθνοφυλακής βοηθούσαν τα σώματα Χωροφυλακής. Τα ίδιο 

έκαναν και οι  ιερολοχίτες αξιωματικοί, οι οποίοι χαρακτηρίζονταν ως άνθρωποι αμφίβολης πολιτικής καταβολής και κινήτρων, 

με σκοτεινό και παράνομο παρελθόν. Βέβαια οι Ελασίτες δε γίνονταν δεκτοί στο στρατό. Από το ‘45-‘46 3.500 όπλα διατέθηκαν 

γι’αυτα τα Σώματα Ασφαλειας, ενώ στη Φλώρινα πάνω από 1000. Οπλίστηκαν δεξιοί που ήταν θύματα των κομιτατζήδων,  

καθώς και πρόσφυγες  που τάχθηκαν εναντίον Σλαβομακεδόνων παρτιζάνων. Γνωστή ήταν και η παρακρατική δράση των Φρ. 

Κολλάρα, Μ. Παπαδόπουλου/Μιχάλαγα, οι οποίοι ήταν σφοδροί πολέμιοι των Σλαβομακεδόνων, των Σλαβόφωνων γηγενών και 

των  Ελασιτών. Περιστασιακά συνεργάστηκαν με τον ΕΔΕΣ και την ΠΑΟ, ενώ τάχθηκαν στο πλευρό των Γερμανών για 

εξοπλιστικούς και καιροσκοπικούς λόγους, κατηγορούμενοι συχνά ως δοσίλογοι (Κολιόπουλος, Ιω.,1995.Λεηλασία 

φρονημάτων Β’). 
76 Όσοι διέφυγαν, δεν ξεπερνούσαν τους 1000, ενώ οι Γιουγκοσλάβοι έκαναν λόγο για 24.000 μέχρι και το ’45. Από αυτούς οι 

καθαροί Ελασίτες αποτελούσαν μόνο το 1/3. Αυτοί φιλοξενούνταν σε κοινότητες στρατιωτικής πειθαρχίας, που βρίσκονταν στη 

Βοϊβοδίνα, στο  Μπούλγκες, Τέτοβο Κουμάνοβο, Περλεπέ, Μοναστήρι και Σκόπια, καταφέρνοντας να αναδειχθούν σε υψηλά 

κλιμάκια της ΛΔΓ. Από αυτούς που είχαν διαφύγει, περίπου 250, το καλοκαίρι του ’46, εξορμούσαν στο Καϊμακτσαλάν, 

αγωνιζόμενοι  για την προσάρτηση της Μακεδονίας Αιγαίου. Όλοι τους δρούσαν υπό την εντολή του ΝΟΦ κι  οπλοφορούσαν με 

εντολή να φονεύσουν αγροφύλακες, κοινοτάρχες προέδρους κι  αγροφύλακες (Κολιόπουλος, Ιω., 1995.Λεηλασία φρονημάτων 

Β’). 
77 Ραζάκος, Θ. (2008). Η Λευκή Τρομοκρατία στην Ελλάδα (1945-1946): Ο κόσμος της Εθνικοφροσύνης και η αντιμετώπιση του 

«Ερυθρού Κινδύνου».  Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών 

Επιστημών. Ανακτήθηκε  στις 12 Φεβρουαρίου 2014, από   

http://pandemos.panteion.gr/index.php?lang=el&op=record&type=&q=&page=0&pid=iid:3952. 
78 «Η ομάδα των ανταρτών αποτελούμενη από 33 ένοπλους του Ρόσιου διενήργησε επίθεση εναντίον μιας διμοιρίας 

Εθνοφυλακής και μιας δύναμης Χωροφυλακής. Από την επίθεση σκοτώθηκαν εννέα χωροφύλακες, δύο λοχίες και ένας οπλίτης 

της Εθνοφυλακής. Η ομάδα των ανταρτών αποχώρησε το πρωί πυρπολώντας τον σταθμό, ενώ αποκόμισε 4 αιχμαλώτους και 

λιγοστό οπλισμό Η επίθεση ήταν προσωπική εντολή του Γραμματέα του ΚΚΕ Νίκου Ζαχαριάδη.» (Βικιπαίδεια: Εμφύλιος 

Πόλεμος. http://el.wikipedia.org/wiki). 

http://panosz.wordpress.com/2011/10/15/civil_war-121/
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Γκρόζο και Κολιγιάννη), το οποίο απέτρεψε το ΕΑΜ/ΚΚΕ να κερδίσει την 

εμπιστοσύνη του λαού με νόμιμα μέσα. 

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 31 Μαρτίου 1946, υπό την επίβλεψη εκατό 

εκπροσώπων του ΟΗΕ
[79]

, 55,12% των ψηφοφόρων τάχθηκε με το πλευρό του 

φιλοβασιλικού συνασπισμού, ενώ το 25% υπολογίστηκε ότι απείχε και έτσι οι 

προετοιμασίες επανόδου του Γεώργιου Β’ ξεκίνησαν γοργά. Μετά από τη δεκαήμερη 

μεταβατική κυβέρνηση του  Παν. Πουλίτσα, το Λαϊκό Κόμμα με τον Κων.Τσαλδάρη 

αναλαμβάνει στις 14 Απριλίου του ‘46 τα ηνία της χώρας. Στο μεταξύ, η Δ’ 

Αναθεωρητική Βουλή, στις 18 Ιουνίου του ’46, ψηφίζει το Γ’Ψήφισμα για την 

αναγκαία επιβολή επιπρόσθετων μέτρων προστασίας από την αριστερή τρομοκρατία. 

Αφορμή αυτής της κίνησης ήταν η ίδρυση του «Λαϊκού ή  Εθνικού Απελευθερωτικού 

Μετώπου» (ΝΟΦ) τον Απρίλιο του 1945 από Γιουγκοσλάβους εθνικιστές
[80]

, οι 

οποίοι επεδίωκαν την προσχώρηση της “Μακεδονίας του Αιγαίου’’ στο εν δυνάμει 

ομόσπονδο γιουγκοσλαβικό κράτος υπό τη στήριξη της ΕΣΣΔ.  

Με πρόσχημα την συνωμοσιολογία μεταξύ των αποκαλούμενων Σλαβομακεδόνων 

του ΝΟΦ
 
και του ΚΚΕ

[81]
, οι ελληνικές αρχές κήρυξαν παράνομη την υπόσταση του 

εν λόγω κόμματος και  θέσπισαν έκτακτα στρατοδικεία στην Κεντρική και Βόρεια 

Ελλάδα (Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο) για την εκδίκαση υποθέσεων βάση 

της παραβίασης των αρχών του Γ’Ψηφίσματος από αριστερούς πολίτες. Τα 

προβλήματα της κοινωνικής βίας ξέσπασαν με τη μορφή συλλήψεων, φυλακίσεων σε 

στρατόπεδα, εξοστρακισμών σε άγονες γραμμές, ακραιφνών βασανισμών, ύβρεων, 

τρομοκρατίας, απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τη δύση του ηλίου
[82]

. Από τον 

Φεβρουάριο του 1947 αρχίζουν οι μαζικές εκτοπίσεις στο στρατόπεδο της 

Μακρονήσου και στην ύπαιθρο τα νώτα του εθνικού στρατού αναλαμβάνουν να 

καλύψουν οι Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου (ΜΑΥ) και οι Μονάδες Αποσπασμάτων 

Διώξεως (ΜΑΔ), οι οποίες υπήρξαν εξέλιξη επικουρικών στρατιωτικών σωμάτων 

                                                             
79 Μιχαηλίδης, Δ.,Ιάκωβος.(2007). Τα πρόσωπα του Ιανού. Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις την περίοδο του ελληνικού 

Εμφυλίου Πολέμου (1947-1949). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη 
80 Τον Απρίλιο του ‘45 ιδρύεται το ΝΟΦ, η πολιτική οργάνωση Σλαβομακεδόνων Ελλάδος, με έδρα τα Σκόπια. Η οργάνωση 

ήταν εξαρτώμενη από τη ΛΔΓ, που έφερε ως εθνική ιδεολογία την αυτονομία της Μακεδονίας, ενώ παράλληλα λειτουργούσαν 

τα ένοπλα νοφικά σώματα Βιτσίου και Καϊμακτσαλαν. Το ΝΟΦ ιδρύθηκε από σλαβομακεδονικά παρτιζανικά στελέχη του 

διαλυθέντος ΣΝΟΦ, τα οποία διοχέτευαν στην Ελλάδα την προπαγάνδα του πολιτικού αυτού σχηματισμού. Μέλη του ήταν και 

Ελασίτες που είχαν διαφύγει στα Βαλκάνια. Αργότερα έθεσε υπό τον έλεγχό του τον ΔΣΕ σε Βίτσι και Γράμμο (Κολιόπουλος, 

Ιω.,1995.Λεηλασία φρονημάτων Β’). 
81 Αλβανός, Ρ. (2005) και Βόγλης, Π. (2004). Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας. Οι πολιτικοί κρατούμενοι στον εμφύλιο 

πόλεμο. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σ. 92-93 
82 Βουρνάς,Τ.(1997). Τόμος Δ’. 
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που δρούσαν ήδη στην ύπαιθρο
[83]

. Μπροστά στην κακομεταχείριση των πρώην 

Ελασιτών και του ευρύτερου «τραμπουκισμού» εκ μέρους της Δεξιάς, ο Ζαχαριάδης 

μετέβη στην κοινότητα των 5.000 διωκόμενων αριστερών του Μπούλκες
[84]

 τον 

Απρίλιο του ‘46, επικαλούμενος την τιτική βοήθεια και  κοινοποιώντας την εμπόλεμη 

διάθεση του κόμματος. Τον Σεπτέμβριο του ’46(1/9/46), παρόλο που η Αριστερά 

συμμετείχε στο δημοψήφισμα, το 68.4% των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ της 

επιστροφής του Βασιλιά
[85]

.  

Η Δυτική Μακεδονία γίνεται το κέντρο των ένοπλων επιχειρήσεων στα ορεινά
[86]

, 

αφού στις 28 Οκτωβρίου του 1946 ιδρύεται το Γενικό Αρχηγείο Ανταρτών στο οποίο 

υπαγόταν το αρχηγείο Ρούμελης, Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Ηπείρου, καθώς το κίνημα 

του δεύτερου γύρου μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, χωρίς να υπάρχουν οι σπουδαίες 

προδιαγραφές αντοχής, εξοπλισμού, συμμαχικής υποστήριξης, έμψυχου κι άψυχου 

υλικού
[87]

. Το ίδιο άλλωστε ίσχυε και για τον στρατό, ο οποίος βρέθηκε 

απροετοίμαστος των περιστάσεων. Ακολούθως, στις 27 Δεκεμβρίου του ‘46 ο 

Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
[88]

 με ανώτερο αξιωματικό τον Μάρκο 

Βαφειάδη συγκροτείται επίσημα
[89]

 . 

                                                             
83 Η Βασιλική Χωροφυλακή ήταν ένα σώμα ημιστρατιωτικού χαρακτήρα, του οποίου η δράση αφορούσε πολύ περισσότερο να 

αναδείξει την στρατιωτικο-πολιτική κυριαρχία της κυβερνητικής παράταξης. Δε συνέδραμε επαρκώς στις στρατιωτικές 

επιχειρήσεις, αν και στον δικό της τομέα δρούσε αποτελεσματικά. Επιπλέον, οι χωροφύλακες άνευ θητείας συγκροτούσαν τους 

λεγόμενους «Λόχους των Κυνηγών» αλλά και τα ΜΑΥ-ΜΑΔ. Τα δύο τελευταία σώματα αποτελούνταν κυρίως από ένοπλους 

χωρικούς, αναλαμβάνοντας ρόλο υποβοήθειας του στρατού και ενδυνάμωσης του αστικού καθεστώτος στην ύπαιθρο. 

Παρόλαυτά, οι ΜΑΔ ήταν πιο αποτελεσματικές κι οργανωμένες, εφόσον τα ανώτερα ηγετικά τους στελέχη αποτελούνταν από 

μόνιμα στελέχη του στρατού ή/και της Χωροφυλακής.[Τζούκας,Β.(2012).Η πρώτη περίοδος του Εμφυλίου Πολέμου (1946-

1947). Στο: Ελλήνων Ιστορικά,τ.4.Αθήνα: Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής]. 
84 Μπούλκες. Η καλύβα ψηλά στο βουνό.(χ.χ.). Ανακτήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2013 από  

http://panosz.wordpress.com/2010/04/22/civil_war-53/ και Ιατρίδης, Γ., Ο. (1984). Ο Εμφύλιος Πόλεμος,1945-1949. Στο:  

Ιατρίδης,  Γ., Ο. (επιμ.)  Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση. Αθήνα: Θεμέλιο. 
85 Μαυρογορδάτος, Γ. (1984). 
86 Το φθινόπωρο του ‘46 2.000 Ελασίτες επανήλθαν, εφόσον από το ‘47 και μετά το στρατόπεδο εκπαίδευσης του Μπούλκες 

ήταν τόπος εξορίας των ανεπιθύμητων του ΚΚΕ. Αφοπλισμοί, καταστροφές κρατικής περιουσίας, εμπόδιση διεξαγωγής 

συνταγματικών λειτουργιών, όπως το δημοψήφισμα της 1/9/46, επιθέσεις, δολοφονίες, μαρτυρούσαν το όνειρο για την 

αυτονομία της Ελλάδας και της πρόσχωσής της στη ΛΔΜ. Στο ΚΚΕ αριθμούσαν το ’46 150.000  Σλαβομακεδόνες από τους 

οποίους  οι 5.000 ήταν βουλγαρίσαντες. Κατόπιν  συμφωνίας ένωσης ΝΟΦ και ΚΚΕ (Ιούνιος ’46), μέλη του ΝΟΦ 

προσχώρησαν στο μακεδονικό γραφείο τον Νοέμβριο του ’46, στην  ΚΕ του ΚΚΕ, το Γενικό Αρχηγείο του ΔΣΕ, αλλά και στις 

κομματικές οργανώσεις των γύρω περιοχών (Κολιόπουλος, 1995.Λεηλασία φρονημάτων Β’). 
87

 Βουρνάς,Τ.(1997). Τόμος Δ’. 
88  Ο κύριος όγκος  πολεμικού εξοπλισμού του ΔΣΕ  προέρχονταν από τις γειτονικές κομουνιστικές χώρες, Γιουγκοσλαβία, 

Βουλγαρία και Αλβανία, μέσω των αμαξιτών δρόμων που είχε κατασκευάσει στα όρη του Γράμμου και του Βιτσίου.  Ένα 

μεγάλο μέρος ήταν λάφυρα της Κατοχής. Οπλισμός των αποθανόντων επίσης παρεχόταν κι από την ΕΣΣΔ μέσω των 

βαλκανικών διαδρομών. Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι παροχές της  Γιουγκοσλαβίας από το δεύτερο μισό του 1946 έως το 1948. 

Οι παροχές ήταν δωρεάν και  περιελάμβαναν στρατιωτικό υλικό, ρουχισμό, τρόφιμα, φάρμακα, μέριμνα τραυματιών,  

προπαγανδιστική, ηθική και πολιτική στήριξη, αλλά και  χρηματική βοήθεια. Συχνά στέλνονταν στρατιωτικοί σύμβουλοι για 

εκπαίδευση του ΔΣΕ, ενώ το γιουγκοσλαβικό έδαφος ήταν τόπος φυγάδευσης κι  εκπαίδευσης ανώτερων στελεχών και οπλιτών. 

Το 1948 το  70%  των  γυναικών  του ΔΣΕ ήταν εντεταγμένες σε βοηθητικές υπηρεσίες και το 30% ήταν μάχιμες (Βικιπαίδεια: 

Εμφύλιος Πόλεμος. Ανακτήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2014 από  http://el.wikipedia.org/wiki και Close, D. H, & Βερεμής, Θ. 

(1998),  ό.π., σ. 133-135  ). 
89 Μαρατζίδης, Ν., (2010).«Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας». Αθήνα: Εκδόσεις «Αλεξάνδρεια».  

http://panosz.wordpress.com/2010/04/22/civil_war-53/
http://el.wikipedia.org/wiki
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Η χώρα οικονομικά αποδυναμωμένη αδυνατεί να στηρίξει μια νέα πολεμική 

περιπέτεια. Οι Αμερικάνοι
[90]

 στις αρχές του ‘47 παρουσιάζονται ως σωτήρες, 

αντικαθιστώντας τους Βρετανούς που προσπαθούν επίσης να ανακάμψουν
[91]

. Το 

«Δόγμα Τρούμαν» διακηρύχτηκε στις 12 Μαρτίου 1947
[92]

, επισφραγίζοντας την 

υπόσχεση οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα και κυρίως την εξοπλιστική 

ενίσχυση που χρειαζόταν ο Εθνικός Στρατός, όχι μόνο για την αποδυνάμωση του 

ΔΣΕ, αλλά και για την ενδεχόμενη απόκρουση γιουγκοσλαβικών και σοβιετικών 

ταξιαρχιών στα σύνορα
[93]

.Τον Απρίλιο του ‘47 οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις  

άρχισαν να λαμβάνουν χώρα από τη Ρούμελη μέχρι τα υψίπεδα του Γράμμου, των 

Πιέριων και της Πίνδου (Αύγουστος-Οκτώβριος 1947) μέσω της επιχείρησης 

«Τέρμινους» του Εθνικού Στρατού, η οποία όμως δεν απέδωσε καρπούς, εφόσον οι 

αντάρτες πληθύνονταν ανεξέλεγκτα και πραγματοποιούσαν ελιγμούς σε περιοχές που 

δεν ήταν οικείες στα εθνικά στρατεύματα
[94]

.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
90 Με το Δόγμα Τρούμαν συγκροτήθηκαν πολλές αποστολές για την Ελλάδα, με σκοπό την επίβλεψη πολιτικών, οικονομικών 

και στρατιωτικών εξελίξεων. Το βασικότερο ρόλο διαδραμάτισε η AMAG (American Mission for Aid to Greece)-η Αμερικανική 

Αποστολή για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα- κι επικεφαλής της ορίστηκε ο Dwight Griswold. Η αποστολή  

λειτούργησε ως την άνοιξη του ’48, οπότε και διευρυμένο όργανο ανέλαβε τη διαχείριση ολόκληρου του πανευρωπαϊκού 

Σχεδίου Μάρσαλ. [Τζούκας,Β.(2012).Η πρώτη περίοδος του Εμφυλίου Πολέμου (1946-1947). Στο: Ελλήνων 

Ιστορικά,τ.4.Αθήνα: Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής.] 
91 Φατούρος, Α. (1984). «Πώς κατασκευάζεται ένα επίσημο πλαίσιο διείσδυσης. Οι ΗΠΑ στην Ελλάδα 1947-1948». Στο: 

Ιατρίδης,  Γ., Ο. (επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940-1950- Ένα έθνος σε κρίση, Αθήνα: Θεμέλιο. 
92 Το «Δόγμα Τρούμαν» ήταν πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας των χωρών που απειλούνταν από τον κομμουνισμό. Το 

ελληνικό κράτος θα λάμβανε 300εκ.δολάρια. Από το ’48 και μετά το «Σχέδιο Μάρσαλ» απέκτησε διαστάσεις πανευρωπαϊκού 

χαρακτήρα, εφόσον αφορούσε την αμερικανική οικονομική στήριξη της Ευρώπης. Τότε καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η 

στρατιωτική αποστολή  USAGG (United States Army Group Greece), γεγονός που δηλώνει την αναγκαιότητα της στήριξης του 

ελληνικού Εθνικού Στρατού από τις αλλοεθνείς παρεμβάσεις, στην προκειμένη περίπτωση των Αμερικανών. Επικεφαλής της 

αποστολή αυτής τέθηκε ο William Livesay, προσπαθώντας να εκπληρώσει τα καθήκοντά της: «διασφάλιση εδαφικής 

ακεραιότητας, εσωτερικής ασφάλειας, επιβίωση της Ελλάδας ως ελεύθερης και αυτοεκτιμώμενης δημοκρατίας» 

[Τζούκας,Β.(2012).Η πρώτη περίοδος του Εμφυλίου Πολέμου (1946-1947). Στο: Ελλήνων Ιστορικά,τ.4.Αθήνα: Ελεύθερος 

Τύπος της Κυριακής]. 
93 Μιχαηλίδης, Δ.,Ιάκωβος.(2007). 
94 MΑΥ, Χωροφυλακή, 60 αεροπλάνα αεροπορίας και 200.000 ένοπλοι υπό την αρχηγία του Βεντήρη συγκροτούσαν την εθνική 

δύναμη. Η εκκίνηση του σχεδίου «Τέρμινους» του ΓΕΣ έγινε με 40 τάγματα 500 αντρών, 25χιλ. άντρες ως δύναμη κρούσης, 

8.000 άντρες Χωροφυλακής, 5.000 ΜΑΥ, 36 λόχους ΛΟΚ,60 αεροπλάνα και 40 ορεινά πολυβόλα (Βουρνάς, Τ. (1997).Ιστορία 

της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας. Τόμος Δ’. Εμφύλιος. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη). 
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6. Ο Εθνικός Στρατός εναντίον του  ΝΟΦ και  του ΔΣΕ 

Η τακτική βίαιης επιβολής και της γενικότερης πολιτικής του ΔΣΕ, κυρίως στην 

Κεντρική, Δυτική και Βόρεια Μακεδονία, δημιούργησε αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ 

του Ζαχαριάδη και του Μ.Βαφειάδη, το οποίο μεγάλωσε μόλις τον Σεπτέμβριο του 

’47, κατά την 3
η
 ολομέλεια, που είχε ξεκινήσει ήδη από τον Αύγουστο, όπου ο 

Ζαχαριάδης
[95]

 ανήγγειλε την πρόθεση συγκέντρωσης τακτικού στρατού 60.000 

αντρών και ίδρυσης ξεχωριστού κράτους στην ελεύθερη Ελλάδα της παραμεθορίου 

με δική του κομουνιστική κυβέρνηση, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου 

«Λίμνες». Η διαφωνία τους εστιάστηκε στην αδυναμία του ΔΣΕ να μεταμορφωθεί σε  

αληθινό τακτικό στρατό, καθώς οι ελλείψεις ήταν συνεχείς, δύσκολα 

αντικαθιστάμενες, ενώ η Γιουγκοσλαβία ήταν  πρόσκαιρος, αν και μοναδικός, 

υποστηρικτής. Μέχρι τον Ιούνιο του 1948 οι έφεδροι έφταναν τους 5.000 και οι 

εθελοντές άγγιζαν μόνο το 10% του συνόλου. Τον Αύγουστο του ’48 ο Βαφειάδης 

απαλλάσσεται των καθηκόντων του και αποπέμπεται στην Ικαρία
[96]

. 

 Έτσι, στις 24 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε η ίδρυση κυβέρνησης με το όνομα 

«Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση»
[97]

. Πρόεδρος ορίστηκε ο Μάρκος 

Βαφειάδης ως υπουργός Στρατιωτικών. Παρά την πρόθεσή, όμως, του Ζαχαριάδη να 

ανάγει τον ιδεολογικό αγώνα σε καθαρά πολεμικό, η ΕΣΣΔ στις 10 Δεκεμβρίου του 

’48, σε συνάντηση με τα ΚΚ Βουλγαρίας και Γιουγκοσλαβίας, εκφράζει τις 

αμφιβολίες της περί επιτυχίας του αγώνα, αλλά και την απροθυμία της στήριξής του 

στην όψη της αμερικανικής παρείσφρησης στα Βαλκάνια
[98]

. Σύντομα εξαπολύεται 

επίθεση για την κατάληψη της Κόνιτσας ως εν δυνάμει έδρας της Κυβέρνησης του 

Βουνού. Η επίσης ανυποχώρητη κυβέρνηση Αθηνών εκδίδει άμεσα τον τρομερό 

Αναγκαστικό Νόμο 509 «Περί μέτρων ασφαλείας του Κράτους, του Πολιτεύματος, 

του Κοινωνικού Καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών», που 

                                                             
95 Μιχαηλίδης, Δ.,Ιάκωβος.(2007). 
96 Μαργαρίτης, Γ. (2001). Ιστορία του Ελληνικού Εμφυλίου 1946-1949, τ.1&2. Αθήνα: Βιβλιόραμα /Ζαφειρόπουλος, Δ. (1956). 

Ο Αντισυμμοριακός Αγών, 1945-1949. Αθήνα: χ. εκδ / Close, D. H, &  Βερεμής, Θ. (1998). Ο στρατιωτικός αγώνας, 1945- 9.  

Στο: Κλόουζ, Ντ. (επιμ.), Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, 1943-1950- Μελέτες για την πόλωση. Αθήνα: Φιλίστωρ/ Ελλήνων 

Ιστορικά. Οι μεγάλες μάχες του Εμφυλίου Πολέμου,1946-1949,  τ.4. Αθήνα: Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής. 
97 Aντιπρόεδρος και  υπουργός Εσωτερικών ορίστηκε ο  Γιάννης Ιωαννίδης, Εθνικής Οικονομίας ο Λ. Στρίγκος, Δικαιοσύνης ο 

Πορφυρογέννης, Πρόνοιας ο Κόκκαλης, Οικονομίας ο Μπαρτζώτας, Γεωργίας ο Βλαντάς, Εξωτερικών Π. Ρούσσος ,  Γεν. 

Γραμματέας και πρόεδρος πολεμικού συμβουλίου ο Ν.Ζαχαριάδης (Βουρνάς,Τ.,1997. Τόμος Δ’). 
98 Μιχαηλίδης, Δ.,Ιάκωβος.(2007). 
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καθιστούσε παράνομο τον μηχανισμό του ΚΚΕ, του ΕΑΜ και της Εθνικής 

Αλληλεγγύης
[99]

, ενώ ο Νόμος 511/47  είχε ήδη μετατρέψει έννομα τη Μακρόνησο, 

Γυάρο, Φολέγανδρο, τον  Αγ.Ευστράτιο, το Τρίκερι κι άλλα ερημικά νησιά σε τόπους 

εξορίας
[100]

. 

 Στο μεταξύ, η κυβέρνηση του Δημ. Μαξίμου παραιτείται στις 23 Αυγούστου 1947, 

αντικαθιστάμενη από τη συμμαχική κυβέρνηση Τσαλδάρη-Σοφούλη, υποσχόμενη 

αμνηστία στην επιστροφή των ανταρτών στις οικίες τους και παύση τρομοκρατικών 

ενεργειών στην ύπαιθρο, που είχαν προκαλέσει τα πρώτα κύματα εκκένωσης των 

χωριών. Μέσω της αμερικανικής παρέμβασης η κατευναστική κυβερνητική πολιτική 

πόλωσε ακόμη περισσότερο τις αντίπαλες ομάδες, εφόσον το ΓΣ του ΔΣΕ ήταν 

ανυποχώρητο στο να ενδώσει, καθώς ήταν προσηλωμένο στο έργο της στρατιωτικής 

ενδυνάμωσης του ΔΣΕ και  καχύποπτο σε κάθε προσέγγιση της Δεξιάς. Μοιραία, οι 

κυβερνητικές προσπάθειες ομαλοποίησης των καταστάσεων εγκαταλείφθηκαν, η 

κυκλοφορία του Ριζοσπάστη κηρύχτηκε παράνομη, ενώ πολυάριθμες ανεξιχνίαστες 

δολοφονίες και  θάνατοι  προσωπικοτήτων του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ και 

μελών του ΕΑΜ σημειώθηκαν, όπως αυτή του Γ.Ζεβγού, του Ευ.Μπακιρτζή και του 

Γ.Σιάντου. Μέχρι το 1948 οι καταδικασμένοι σε θάνατο φτάνουν τους 1.547 και 231 

είναι οι υπόδικοι των κακουργιοδικείων. Σταδιακά, μέχρι τα μέσα του 1948, οι 

εξόριστοι φτάνουν τους 40 χιλιάδες, γεγονός που  με την εκκένωση πολλών 

αγροτικών χωριών, ιδίως της παραμεθορίου, οδηγεί  το 1/3 των πολιτών εκτός 

παραγωγής
[101]

. 

Ο Ζαχαριάδης παρά την ψύχρανση των σχέσεων ΕΣΣΔ-Γιουγκοσλαβίας και της 

εναντίωσης του Στάλιν τόσο στη συνέχεια όσο και στη στήριξη του αγώνα, διαδίδει 

ψευδείς φήμες σοβιετικής υποστήριξης στους ελληνικούς κομουνιστικούς κύκλους, 

ώστε να μην αποδειχθεί άκαρπη η συνάντησή του με τον Ρώσο πρωθυπουργό, παρά 

τις καλές τους σχέσεις. Άλλωστε, ούτε η ΕΣΣΔ, ούτε η Γιουγκοσλαβία είχαν 

αναγνωρίσει την Κυβέρνηση του Βουνού
[102]

. Στο μεταξύ, στις 24  Φεβρουαρίου του 

’48, η ΕΣΣΔ παροτρύνει τα κομουνιστικά στοιχεία του ΚΚΓ Βελιγραδίου να πάψουν 

                                                             
99 Δουδούμη Λίτσα. Για την οργάνωση της αλληλεγγύης στα χρόνια της Κατοχής. Ανακτήθηκε στις 13 Φλεβάρη του 2014 από 
από  http://www.solidarity4all.gr/support-article/. 
100 Μαργαρίτης, Γ. (2001), τ.2. 
101 Βουρνάς,Τ.(1997). Τόμος Δ’. 
102 Μιχαηλίδης, Δ.,Ιάκωβος.(2007). 
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να ασπάζονται την πολιτική του Τίτο, ο οποίος αργά ή γρήγορα θα σύναπτε 

οικονομικές σχέσεις με τους Αμερικάνους, αποδεσμεύοντας τα γιουγκοσλαβικά 

κεφάλαια κι ανοίγοντας τις αγορές προς τη Δύση. Αναλόγως, η Κομινφόρμ τον 

Ιούλιο αποκηρύσσει τη Γιουγκοσλαβία, ενώ καταγράφονται και τα πρώτα δείγματα 

ελλαδικής εναντίωσης των ανταρτών προς την τακτική του Τίτο διαμέσου των 

ανταρτικών ραδιοφώνων
[103]

. Κι ενώ οι Αμερικάνοι προσπαθούν να σπάσουν τα 

ελληνογιουγκοσλαβικά δεσμά, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται κι εποπτεύει το 

«Ελληνικό Παραμεθόριο Ζήτημα» η συσταθείσα Βαλκανική Επιτροπή και τον 

Αύγουστο υπογράφεται το Σχέδιο Μάρσαλ
[104]

.Κι ενώ ο Ζαχαριάδης συνεχίζει να 

διακηρύσσει την αναγκαιότητα του αγώνα, η επίθεση της Κόνιτσας τερματίζεται με 

αποτυχία αρχές Ιανουαρίου του 1948, ενώ τη νύχτα της 9
ης

  με 10
ης

  Φεβρουαρίου  

αντάρτες από τα Κρούσσια Όρη φτάνουν σε απόσταση 8 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. 

Την Πρωτομαγιά του ’48 ακολουθεί η δολοφονία του Χρ. Λαδά, υπουργού 

Δικαιοσύνης από την ΟΠΛΑ και του Αμερικανού δημοσιογράφου John Polk, ο 

οποίος σκόπευε να συναντήσει στις 7 Μαΐου τον Βαφειάδη στη Δυτική 

Μακεδονία
[105]

. 

Στα μέσα του 1948 δύο κυβερνητικά σχέδια τίθενται σε εφαρμογή. Αρχικά, το σχέδιο 

με το κωδικό όνομα  «Χαραυγή»
[106]

 στοχεύει στην εκκαθάριση των ορεινών της 

Στερεάς κι επεκτείνει τη δράση του προς την περιοχή Γράμμου-Βιτσίου- Σινιάτσκου, 

που αποτελούνταν από 50χιλ. κατοίκους ως ελεύθερη Ελλάδα και 18 τάγματα 

ανταρτικής δύναμης, που χρησιμοποιούσαν ως νομισματική μονάδα το σιτάρι. Στη 

συνέχεια, το σχέδιο «Κορωνίς»
[107]

 εφαρμόζεται για την εκκαθάριση των δυνάμεων 

ΔΣΕ που στρατοπέδευαν στα  ορεινά του Γράμμου. Συγκεκριμένα, 11χιλ. αντάρτες 

τάχθηκαν  εναντίον 80χιλ. στρατιωτών που έδρευαν στην Καστοριά και την Κόνιτσα, 

οι οποίοι κατέλαβανν επιτυχώς το όρος Κλέφτης. Το μέτωπο του Γράμμου χωρίστηκε 

σ’αυτό της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας (μετά την πτώση του Κάμενικ), με 

αποτέλεσμα οι αντάρτες να μεταβούν στο Βίτσι 21 Αυγούστου του 1948. Στόχος του 

εθνικού στρατού τώρα ήταν τα όρη Μπούτσι και Μάλι Μάδι, τα οποία διατηρούσαν 

                                                             
103 Μιχαηλίδης, Δ.,Ιάκωβος.(2007). 
104 Βικιπαίδεια: Σχέδιο Μάρσαλ. Ανακτήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2014 από http://el.wikipedia.org/wiki. 
105  Μαργαρίτης, Γ. (2001), τ.2 και Βουρνάς,Τ.(1997). Τόμος Δ’. 
106

Μαργαρίτης, Γ. (2001), τ.2. 
107 Μαργαρίτης, Γ. (2001), τ.2. 
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τα περάσματα επικοινωνίας  με την Αλβανία. Η επιχείρηση κράτησε μέχρι τον 

Σεπτέμβριο, καταλήγοντας άδοξα
[108]

. 

Σε γενικές γραμμές, η περίοδος ‘48-’49  περιελάμβανε πλήθος επιθέσεων εκ μέρους 

του ΔΣΕ σε πόλεις όπως η Φλώρινα, Καστοριά, Καρδίτσα, Νάουσα και το  

Καρπενήσι, με τη συνακόλουθη διεξαγωγή μαχών με τον ΕΣ, οι οποίες επέφεραν 

σημαντικές απώλειες στον αδύναμο ΔΣΕ. Η πίστη στον σοσιαλιστικό αγώνα 

επικράτησης με τα όπλα δεν ήταν πάντοτε αρκετή για την κατάκτηση της επιτυχίας. 

Υπήρχαν δυσκολίες ανεφοδιασμού, πορείας με σκληρές καιρικές συνθήκες, 

οργάνωσης των τμημάτων, έλλειψης φαγητού, καθυστερήσεων των υποζυγίων, 

ψυχολογικής και σωματικής καταρράκωσης, σε αντίθεση με τα εθνικά στρατεύματα 

που διέθεταν διευκολύνσεις μεταφοράς, ανεφοδιασμού, επικοινωνίας, νοσηλείας, 

μετακίνησης βαρέων όπλων. Στη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος ο ΔΣΕ 

επεδίωκε ενίσχυση από το Μπούλκες, συνένωση ανταρτικών ομάδων της ευρύτερης 

περιοχής, παραπλάνηση κι εξουδετέρωση του Εθνικού Στρατού, ο οποίος 

προσπαθούσε με τη σειρά του να ανακόψει τον ανεφοδιασμό του ΔΣΕ από τη 

Γιουγκοσλαβία και να τον απομονώσει, μιας και είχε συγκεντρώσει αξιόμαχες 

ομάδες, περίπου 3.000 μαχητές, στο  Γράμμο. Από το καλοκαίρι του ‘48 ο στρατός 

αντέταξε 3 εμπειροπόλεμες μεραρχίες με 1.137 οπλίτες για την εμπόλεμη γραμμή  

Βιτσίου-Πλατύ-Κούλας απέναντι στις ανυποχώρητες και συσπειρωμένες ανταρτικές 

μονάδες του Βέρνου, μέχρι τον Σεπτέμβριο του ‘48
[109]

. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί, ότι από τον Ιούλιο του 1947 είχε ιδρυθεί «ο 

Έρανος της Πρόνοιας Βορείων Επαρχιών Ελλάδος», που αργότερα, το 1955, 

μετονομάσθηκε σε «Βασιλική Πρόνοια». Ο ρόλος τους ήταν  προληπτικός απέναντι 

στις αυξανόμενες και βίαιες επιστρατεύσεις των ανταρτών από την ύπαιθρο. Από το 

’47-‘50 λειτούργησαν 52  παιδουπόλεις στην Ελλάδα, οι οποίες  φιλοξένησαν 25.000 

παιδιά. Η μετακίνηση  παιδιών  στις ανατολικές χώρες με πρωτοβουλία του ΔΣΕ 

καταδικάστηκε από την ελληνική κυβέρνηση στον ΟΗΕ ως «Διεθνές Έγκλημα  

                                                             
108 «Η επίθεση ξεκίνησε στις 30 Αυγούστου και μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου ο κυβερνητικός στρατός είχε καταλάβει τα υψώματα 

Βούτσι, Ραμπατίνα και Μεσκίνα, άλλα δεν κατάφερε να πετύχει τη συνολική κατάληψη του βουνού Μάλι Μάδι, λόγω της 

ισχυρής αντίστασης που συνάντησε στην κορυφή του βουνού και στο ύψωμα Μπούτσι στη βορειοανατολική πλευρά του Μάλι 

Μάδι. Στις 9 Σεπτεμβρίου, όμως, ο Δημοκρατικός Στρατός ξεκίνησε αντεπίθεση, ανακαταλαμβάνοντας τις κορυφές Μεσκίνα και 

Ραμπατίνα. Στις 12 Σεπτεμβρίου κατέλαβε την κορυφή Βούτσι, στη νοτιοανατολική πλευρά του Μάλι Μάδι, ολοκληρώνοντας 

την ανακατάληψη του βουνού. Ο κυβερνητικός στρατός που υπέστη ανέλπιστη ήττα, υποχώρησε και κατέφυγε στην Καστοριά» 

(Βικιπαίδεια: Εμφύλιος Πόλεμος. Ανακτήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2014 από http://el.wikipedia.org/wiki). 
109 Μαργαρίτης, Γ. (2001), τ.2. 
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Γενοκτονίας», αλλά κι ως έγκλημα  κατά της ανθρωπότητας
[110]

. Παρόλαυτά, τον 

Μάρτιο του 1948, η Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση ενέκρινε με επίσημη 

αναγγελία την αποστολή και παραμονή των παιδιών αυτών στις Λαϊκές Δημοκρατίες, 

έπειτα από συμφωνία της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης με την 

Εκτελεστική Επιτροπή Βαλκανικής Νεολαίας, με την αιτιολογία ότι κινδύνευαν από 

τον «υποσιτισμό και τη βαρβαρότητα του μοναρχοφασισμού». Τα παιδιά, νηπιακής 

και προσχολικής ηλικίας,  συγκεντρώθηκαν από σημεία που ήλεγχε ο ΔΣΕ, όπως τα 

σλαβόφωνα χωριά της Καστοριάς και της Φλώρινας
[111]

. Οι χώρες στις οποίες  

εγκαταστάθηκαν  κι εκπαιδεύτηκαν τα παιδιά αυτά κατά την παραμονή τους, ήταν η 

Γιουγκοσλαβία, η Βουλγαρία, η Τσεχοσλοβακία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η 

Ρουμανία, η Σοβιετική Ένωση, αλλά και η Ανατολική Γερμανία.  

Μετά την αποτυχία του σχεδίου «Κορωνίς» η ανασύσταση τω Ενόπλων Δυνάμεων 

τέθηκε ως προτεραιότητα της κυβέρνησης, γι’αυτό και τον Οκτώβριο του 1948 

προτάθηκε στον Αλέξανδρο Παπάγο η θέση του Αρχιστράτηγου, ο οποίος ανέλαβε να 

υπηρετήσει το αξίωμά του 11 Ιανουαρίου του ’49
[112]

. Ο κυβερνητικός στρατός 

ξεκινά με ένοπλη δύναμη 300.000 αντρών  την εκπόρθηση  των εκκαθαριστικών 

επιχειρήσεων «Περιστέρα» και «Πύραυλος» στην Πελοπόννησο και τη Στερεά 

Ελλάδα αντίστοιχα, ενώ ακολουθεί,  η επιτυχής καατάληψη της 

Μουργκάνας(Μάρτιος 1948) και η αποτυχής έκβαση στο Μάλι Μάλι (Αύγουστος 

1948). Τη ληστρική επίθεση στη Νάουσα
[113]

 (11/1/49) και την  αποτυχημένη επίθεση 

στη Φλώρινα
[114]

 , ακολουθεί στις 31 Ιανουαρίου του ’49  η 5
η
 ολομέλεια του ΚΚΕ, 

                                                             
110 Baerentzen, L. (1992).Το Παιδομάζωμα και οι παιδουπόλεις της βασίλισσας. Στο: Baerentzen, L., Ιατρίδης, Γ., Ο., Smith O. 

(επιμ.), Μελέτες για τον Εμφύλιο Πόλεμο 1945-1949.Αθήνα: Ολκός σ. 14 87/ Ανδρέου , Α., Ηλιάδου-Τάχου, Σ., Μπέτσας, 

Γ.(2008).  Από το “παιδομάζωμα” στο βασιλικό “παιδοφύλαγμα”: μεταπολεμικές όψεις κοινωνικής δικαιοσύνης στις Βόρειες 

Επαρχίες της χώρας. Ανακτήθηκε στις 27/12/2012 από 

http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=985&language=el&itemid706=1112. 
111  Πάνω από 5.000 παιδιά επέστρεψαν πριν το τέλος του πολέμου. Στην Τασκένδη  μετέβησαν 703.605, 3.500 είχαν σταλεί 

στην Τσεχοσλοβακία, 12χιλ. στη  Γιουγκοσλαβία, 3.500 στην Πολωνία, 5.6664 στη Ρουμανία. Μάλιστα, λέγεται ότι το  60% 

ήταν αμόρφωτα, παρά το γεγονός ότι είχαν περάσει τη σχολική ηλικία. Πολλά από τα παιδιά που έζησαν στην Ανατολική 

Ευρώπη ακολούθησαν την  τριτοβάθμια εκπαίδευση (Μανούκα, Χ.,Γεωργίου. (1969). Παιδομάζωμα. Η αγωγή και η διδασκαλία 

των απαχθέντων Ελληνοπαίδων. Αθήνα: Πτολεμαίος, εκδ.β’). 
112 Μαργαρίτης, Γ. (2001), τ.2. 
113  Στις 11 Ιανουαριου του ‘49 πέφτει η Νάουσα έπειτα από  4 ημέρες ανταρτικής λεηλασίας. Εξιακόσια παιδιά κατατάχθηκαν  

στο στρατό των ανταρτών, ενώ τα συνολικά θύματα υπολογίστηκε ότι έφτασαν τα 230. Οι αντάρτες αποχωρούν 14-15 Γενάρη, 

καθώς ο στρατός προσπαθεί να παγιδεύσει στην πόλη τον ΔΣΕ, ώστε να καταλάβει όλα τα υψώματα Βιτσίου και να χτυπήσει τη 

ρίζα της ανταρτικής δύναμης, εξαναγκάζοντας τις ανταρτικές δυνάμεις να μεταβούν ξανά στον ανοχύρωτο κι ευάλωτο Γράμμο, 

ωσότου να επέλθει η ολοκληρωτική τους πανωλεθρία. Η πόλη είχε οχυρωθεί από την 3η  ταξιαρχία του στρατού, υπήρχαν 60 

άνδρες Χωροφυλακής και 600 οπλίτες των ΜΑΥ σε επιφυλακή. Είχε ήδη προηγηθεί  η ήττα στη μάχη της Καρδίτσας (12-13 

Δεκεμβρίου ’48) και ακολούθησε  η επιτυχής μάχη του Καρπενησίου 19 Ιανουαρίου-8 Φεβρουαρίου ’49 (Μαργαρίτης, Γ.,2001, 

τ.2). 
114

 Η 10η  και 11η  μεραρχία Βιτσίου, καθώς κι όλη η Σχολή Αξιωματικών Βιτσίου επετέθη στις 12 Φλεβάρη του ‘49 στη 

Φλώρινα,  μετά από την 1η  αποτυχημένη επίθεση του Νοεμβρίου του ’48. Η πόλη ήταν το κέντρο ανεφοδιασμού του στρατού κι 

επομένως πρωταρχικός ανταρτικός στόχος. Ο υποστράτηγος Ν.Παππαδόπουλος εξόντωσε την 11η  μεραρχία, αποκτώντας 400 
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όπου τη θέση αρχιστρατηγίας του Βαφειάδη αναλαμβάνει ο Παρτσαλίδης και τη 

Διεύθυνση Επιχειρήσεων ο Γούσιας. Κατά τη διάρκεια αυτής, ανακινείται το 

σλαβομακεδονικό ζήτημα, προκειμένου να αναγνωριστεί η ανεξάρτητη κυβέρνηση 

από τον Τίτο και τα λοιπά ΚΚ, ώστε να γεννηθεί μια ξεχωριστή μακεδονική εστία σε 

ελληνικό έδαφος
[115]

. Άλλωστε, το ΚΚΕ αποτελούσε ήδη καταφύγιο πολλών μελών 

του ΝΟΦ, που τοποθετήθηκαν άμεσα σε υψηλόβαθμες θέσεις τόσο στο κόμμα όσο 

και στον ΔΣΕ
[116]

. Οι συγκρούσεις με τους Γιουγκοσλάβους και οι αμοιβαίες ρίψεις 

κατηγοριών γύρω από το Μακεδονικό και τη θέση της Γιουγκοσλαβίας 

κορυφώνονται στο Συνέδριο των Ψαράδων (25/3/49). Το ΚΚΕ εκφράζει την 

απογοήτευσή του για τη γιουγκοσλαβική απαξίωση, την περιορισμένη πλέον παροχή 

διευκολύνσεων ανεφοδιασμού κι εξοπλισμού, την απομάκρυνση χιλιάδων παιδιών 

αριστερών και μη οικογενειών και τη φυγάδευση λιποτακτών του ΔΣΕ, οι οποίοι 

χρειάζονταν στα πεδία των μαχών. Στις 10 Ιουλίου 1949 ο Ραδιοσταθμός του 

Βελιγραδίου  προσκαλεί «όλους τους Μακεδόνες που δεν είχαν ελεύθερη πατρίδα» 

να καταφύγουν στη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας και στις 11 Ιουλίου κλείνει 

τα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα. Η διάσπαση του κόμματος, αλλά και η 

επερχόμενη ήττα ήταν τα μοναδικά κεκτημένα για τους εναπομείναντες αγωνιστές 

του ΔΣΕ στην Ελλάδα
[117]

. 

 Τον Αύγουστο  του ’49  ακολουθεί η επιχείρηση «Πυρσός» από εθνικά στρατεύματα 

που εκπαιδεύονταν στην Κοζάνη για την ανακατάληψη του Γράμμου. Η πρώτη φάση 

του σχεδίου που ονομάστηκε «Πυρσός Α΄» (3-8 Αυγούστους), στέφθηκε με απόλυτη 

επιτυχία έπειτα από 70 μέρες, βασισμένη σε παραπλανητικό στρατιωτικό ελιγμό 

μεταξύ Γράμμου-Βιτσίου για τη μεταφορά του ανταρτικού στρατηγείου. Με επιτυχία 

ανακαταλαμβάνεται η περιοχή Πέτρα-Μούκα, ενώ ο ΔΣΕ συνεχίζει με δυναμικό 4 

ταξιαρχιών, τη Σχολή Αξιωματικών του ΔΣΕ, 2 αντιεροπορικά και 4 αντιαρματικές 

μονάδες δολιοφθοράς
[118]

. Στη διάρκεια της επιχείρησης «Πυρσός Β’» το Βίτσι 

εκκαθαρίστηκε πλήρως (10- 16 Αυγούστου), κατόπιν επιθέσεων σε  Βίτσι, Μπέλλα 

                                                                                                                                                                               
αιχμάλωτους και αποφέροντας 700 νεκρούς ως έμψυχη απώλεια για τον ΔΣΕ. Οι  δυσχέρειες  ήταν ανυπέρβλητες λόγω χιονιού, 

κακών υγειονομικών συνθηκών, ελλιπούς οργάνωσης και  καναλιών ανεφοδιασμού (εντός ή εκτός πόλης, από τις βάσεις του 

ΔΣΕ ή και την τοπική ακόμα κοινωνία), τη στιγμή που ο Εθνικός Στρατός απολάμβανε κάθε διευκόλυνση ανασυγκρότησης της 

εποχής, υπό την εποπτεία του  Παπάγου και του Βαν Φλητ, μαρτύρων της πορείας και  της έκβασης της μάχης (Βικιπαίδεια: 

Εμφύλιος Πόλεμος. Ανακτήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2014 από http://el.wikipedia.org/wiki και Μαργαρίτης, Γ. ,2001, τ.2.) 
115 Μιχαηλίδης, Δ.,Ιάκωβος.(2007). 
116 Κολιόπουλου, Ι. (1995). Λεηλασία Φρονημάτων Β΄. Το μακεδονικό ζήτημα στην περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου (1945-1949) 

στη Δυτική Μακεδονία. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 
117 Μιχαηλίδης, Δ.,Ιάκωβος.(2007). 
118 Μαργαρίτης, Γ. (2001), τ.2. 
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Βόντα,  Μάλι Μάδι και με αποβάσεις του ΕΣ στην Πρέσπα. Ο στρατός (256 νεκροί), 

υπερείχε εξοπλιστικά, αλλά οι αντάρτες μάχονταν με αγωνιστική αυταπάρνηση με 

μόλις 1.182 νεκρούς. Δυόμισι χιλιάδες από αυτούς αναγκάστηκαν να μεταβούν  στο 

Γράμμο
[119]

. Με τις αεροπορικές, τεθωρακισμένες και πεζικές δυνάμεις του στρατού 

ολοκληρώθηκαν, από 25-30 Αυγούστου, οι εκκαθαρίσεις στη διάρκεια της 

επιχείρησης «Πυρσός Γ’», οπότε και ασκήθηκαν ισχυροί βομβαρδισμοί. Σύντομα, 

μεγάλο κομμάτι του ΔΣΕ προχώρησε στο εσωτερικό της Αλβανίας, έπειτα από την 

τελική κατάληψη του Κάμενικ, λήγοντας  τον κύκλο της ανταρσίας του Γράμμου με 

16.000 απώλειες για τον στρατό (συν 13.700 από την Αλβανία) και 38.220 για τον 

ΔΣΕ από το ‘ 46-’49
[120]

.  

Σε διπλωματικό επίπεδο, ο φόβος απόβασης των Αμερικανών στην Αλβανία, ζωτικό 

λιμένα της ΕΣΣΔ, εντείνεται, από τη στιγμή της σύναψης οικονομικών δεσμών με τη 

Γιουγκοσλαβία
[121]

. Χιλιάδες είναι οι διωκόμενοι, οι εξορισμένοι και οι παραδοθέντες 

στον Εθνικό Στρατό, οι οποίοι θα ακολουθήσουν έναν ακόμη Γολγοθά κυβερνητικής 

αστυνόμευσης μέχρι και την περίοδο της Δικτατορίας Παπαδόπουλου, ειδικά όσοι δε 

θα καταφέρουν να μεταναστεύσουν. Για πολλούς ο αγώνας του σοσιαλισμού ή του 

κομμουνισμού συνεχίζεται στις κοινότητες της Ρωσίας ή στα προσκείμενα κράτη της 

Σοβιετικής Ένωσης (Τσεχοσλοβακία, Ουζμπεκιστάν ,Ρουμανία, Ουγγαρία, Γεωργία). 

Κάποιοι άλλοι όμως, εμποτισμένοι με αυτονομιστικές ιδέες, θα ζήσουν για χρόνια 

στη Γιουγκοσλαβία.  Οι δημοκρατικοί θεσμοί αναθεωρούνται και τα κόμματα 

μετονομάζονται στη δεκαετία του ’50, οπότε οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας, 

Βουλγαρίας, Γιουγκοσλαβίας ξεκλειδώνουν το Μακεδονικό στις συζητήσεις τους και 

δοκιμάζουν με πολλές διακυμάνσεις τις μεταξύ τους σχέσεις. Το ΚΚΕ αντικαθίσταται 

από την ΕΑΔ
[122]

, βιώνοντας ως κίνημα την απόλυτη στειρότητα. Η  δράση του 

κινήματος έχει μεταφερθεί πλέον στην ΕΣΣΔ , ενώ στην Ελλάδα περιτρίμματα του 

κομμουνισμού κυκλοφορούν μυστικά στην Αθήνα, απαιτώντας πολιτικά δικαιώματα, 

επαναπατρισμούς, αμνηστίες, κλείσιμο αναμορφωτικών στρατοπέδων, 

συνδικαλιστικές ελευθερίες, ισονομία, ισοπολιτεία, ελευθερία έκφρασης μέχρι τα 

                                                             
119 Βουρνάς,Τ.(1997). Τόμος Δ’. 
120 Μαργαρίτης, Γ. (2001), τ.2. 
121 Smith, O., L. (1998). Στο:   Κλόουζ, Ντ. (επιμ.),  Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, 1943-1950-  Μελέτες για την πόλωση. 

Αθήνα: Φιλίστωρ, σ..191./  Ρίστοβιτς, Μ.(2007).Το ζήτημα της γιουγκοσλαβικής στρατιωτικής βοήθειας προς τον Δημοκρατικό 

Στρατό Ελλάδας, 1946-1949. Στο: Μουρέλος, Ι. & Μιχαηλίδης, Ι., Δ. (επιμ.), Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος. Αθήνα:  Ελληνικά 

Γράμματα 
122 Βικιπαίδεια: Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά. Ανακτήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2014 από http://el.wikipedia.org/wiki/ 
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τέλη της δεκαετίας του ’80, οπότε και καταργούνται όλες οι εμφυλιακές συνέπειες 

των κατατρεγμένων ενόπλων του ΔΣΕ και παραχωρούνται δικαιώματα εσπευσμένου 

επαναπατρισμού.  Το σχέδιο Μάρσαλ  γύρω από τη διευθέτηση ζητημάτων  

περίθαλψης και σίτισης τίθεται σε εφαρμογή, η αγροτική παραγωγή  ανεβαίνει στο 

30% και η  βιομηχανία ανοδικά στο 87%. Οι εξαγωγές  μένουν στο 28%, αλλά ο 

πληθωρισμός αυξάνεται. Οι πολεμικοί απολογισμοί κάνουν λόγο για 1.5 εκατ. 

νεκρούς σε όλη τη δεκαετία (ίσως και παραπάνω), 50.000 φυλακισμένους, 60.000  

αντάρτες που λιποτάκτησαν στα Βαλκάνια, 5.332 άτομα που καταδικάστηκαν τον 

Οκτώβριο του ’49, 3.033 που εκτελέστηκαν
[123]

. Η κυβέρνηση Παπάγου και η 

αντιπολίτευση Σ.Βενιζέλου αναλαμβάνουν τα ηνία της μετεμφυλιακής χώρας, 

ανοίγοντας το δρόμο για νέα, δύσβατα μονοπάτια, που ακόμα και σήμερα ταλανίζουν 

την εθνική μας υπόσταση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
123 Βουρνάς,Τ.(1997). Τόμος Δ’. 
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Β. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ   

 

1.1 Η ταυτότητα και ο σκοπός  της προφορικής ιστορίας 

Στη δεκαετία του 1990 το βρετανικό λεξικό “Τhe New Shorter Oxford English 

Dictionary’’ επεχείρησε να διατυπώσει για πρώτη φορά τον ορισμό ενός νέου κλάδου 

που άνθισε στο χώρο της ιστορικής επιστήμης, αυτού της προφορικής ιστορίας. Ο 

ορισμός έκανε λόγο για: «μαγνητοφωνημένες ιστορικές πληροφορίες που βασίζονται 

στην προσωπική γνώση του ομιλητή /  η χρήση ή η ερμηνεία αυτών των 

πληροφοριών ως επιστημονικό αντικείμενο»
[124]

. Ο ορισμός αυτός μαρτυρούσε τη 

γέννηση μιας νέας τεχνικής για τη συλλογή δεδομένων ιστορικού χαρακτήρα, τα 

οποία ακολούθως θα μπορούσαν να υποστούν μια κατάλληλη ιστορική επεξεργασία 

και να γίνουν η αφορμή για τη διάνοιξη ή των εμπλουτισμό ποικίλων ιστορικών 

πεδίων. Η τεχνική αυτή, ως μια νέα αρχειακή μέθοδος, δεν ήταν άλλη από τη 

διαδικασία της συνέντευξης
[125]

. Βασικό εργαλείο εκπόνησής της ήταν το 

παραδοσιακό μαγνητόφωνο, που δεν άργησε να αποκτήσει σταδιακά όλα τα 

χαρακτηριστικά ενός λειτουργικού ψηφιακού εργαλείου. 

Η διαδικασία της συνέντευξης είναι μια μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο 

ανθρώπων, που κάθε φορά τα αποτελέσματά της δύναται να διαφέρουν στην 

ποιότητα και την ποσότητα, ανάλογα με τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του 

ερωτώντος και του ερωτώμενου. Εκ του αποτελέσματος, από τη μια πλευρά η 

προφορική αφήγηση για τον ερευνητή/-τρια, με βάση το σύνολο των στοιχείων που 

τη συνθέτουν, φαίνεται να συμπληρώνει τα υπάρχοντα ιστορικά κενά, διαφωτίζοντας 

ακόμη περισσότερο  συγκεκριμένες ενότητες που απαρτίζουν τα ιστορικά πεδία
[126]

. 

Από την άλλη πλευρά, το πιο σημαντικό είναι ότι καταφέρνει να συγκεντρώσει και να 

                                                             
124 Thompson, P.(2002). Φωνές από το παρελθόν. Προφορική Ιστορία. Αθήνα: Πλέθρον, σ. 14. 
125 Cohen, L., Manion, L., Morrison, K.(2007).Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα:Μεταίχμιο, σελ.449. 
126 Κυριακίδου-Νέστορος, Α. (1987). Ο χρόνος της Προφορικής Ιστορίας. Στο: Mètis. Anthropologie des mondes grecs anciens. 

Volume 2, n°1, σ. 177.  Ανακτήθηκε στις 25/9/2012 από http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/metis_1105- 

2201_1987_num_2_1_889. 
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διασώσει συλλογικές μνήμες του παρελθόντος στο παρόν, φυλάσσοντάς τες και για 

το μέλλον. Η προφορική αφήγηση έχει χαρακτηριστεί ως δείκτης μέτρησης του 

βαθμού βίωσης της ιστορίας από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, της επιλεκτικής τάσης 

που φέρει η ανθρώπινη μνήμη στην αποκάλυψη στοιχείων, καθώς επίσης και της 

οικονομίας που την χαρακτηρίζει από άποψη χρόνου και περιεχομένου. Επομένως, 

αυτό που την κάνει σημαντική, είναι πως αποκαλύπτει μεν όλες τις συγκρατημένες 

πληροφορίες του ανθρώπινου νου κι όλες τις περίπλοκες διανοητικές παραστάσεις 

του, που θα μπορούσαν να αποκαλυφθούν και μέσα από τον γραπτό λόγο, συμβάλλει 

δε στη διαφύλαξη αυτών κι εμπλουτίζει τα πεδία επιστημονικών ερευνών. 

Δύο είναι τα μέγιστα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προφορικής ιστορίας: ο χρόνος 

της μνήμης και η κατασκευή δεδομένων. 

 Όσον αφορά το πρώτο γνώρισμα, μπορεί η προφορική ιστορία να είναι στραμμένη 

στο παρελθόν, ώστε να επαναφέρει το σύνολο των ανθρώπινων βιωμάτων στο 

παροντικό προσκήνιο, όμως δεν τα παραθέτει τα πεπραγμένα με τυποποιημένο, 

ψυχρό κι αντικειμενικό τρόπο, όπως συμβαίνει με ένα βιβλίο ιστορίας. Τα ομιλούντα 

πρόσωπα, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, παρουσιάζουν τα στοιχεία μέσα από 

τη ματιά του μακροχρόνιου αυτοπροσδιορισμού τους. Αυτό σημαίνει πως οι 

προφορικές τους μαρτυρίες είναι διαποτισμένες με τα προσωπικά τους βιώματα, τις 

προσωπικές τους πεποιθήσεις κι εκτιμήσεις γύρω από αυτά, οι οποίες με την πάροδο 

των ετών δύνανται να έχουν αλλάξει εξολοκλήρου, μεμονωμένα ή στην καλύτερη 

των περιπτώσεων καθόλου. Η αναθεώρηση των κεκτημένων εμπειριών του 

παρελθόντος, όμως, τις περισσότερες φορές, βάσει των μεταγενέστερων εμπειριών 

που ακολουθούν  και σχηματίζουν την αλυσίδα της ζωής τους, οδηγεί τους 

ομιλούντες στην επιλεκτική παράθεση τμημάτων της εμπειρίας, εκούσια ή 

ακούσια
[127]

. Επιλέγοντας αυτόβουλα ή μη ορισμένα σύνολα εμπειριών προς 

αποκάλυψη ή έχοντας απομονώσει άλλα σύνολα εμπειριών άνευ σημασίας, 

συνειδητά ή ασυνείδητα, τα χρόνια και οι συνθήκες ζωής του κάθε προσώπου, μέχρι 

τη στιγμή της συνέντευξης, σίγουρα συνοδεύονται από νοήματα και αξιολογήσεις 

που κάλλιστα μπορεί να διαφέρουν από εκείνες που τα άτομα θα απέδιδαν σε κάποια 

άλλη στιγμή του παρελθόντος ή ακόμη και τις στιγμές της βίωσης των εμπειριών 

τους.  

                                                             
127 Ρεπούση, Μ. (2004).Μαθήματα Ιστορίας. Αθήνα: Καστανιώτης, σ. 69. 
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Όσον αφορά το δεύτερο γνώρισμά τους, οι προφορικές αφηγήσεις αναγεννούν τις 

ιστορικές πληροφορίες φέροντας, όμως, τη μορφή της προφορικής μαρτυρίας. Σε 

σύγκριση με την Ιστορία, η προφορική αφήγηση δεν αξιοποιεί τα ήδη σωζόμενα 

ιστορικά δεδομένα. Το έργο της αποσκοπεί στη δημιουργία και στη γέννηση, νέων 

δεδομένων μέσω του πληροφορητή
[128]

, κατόπιν ωθήσεως του ίδιου του/της  

ερευνητή/-τριας. Η προσωπικότητα, οι ικανότητες και οι γνώσεις του ερευνητή 

βρίσκονται σε άμεση αλληλεπίδραση με τις διαθέσεις, τον χαρακτήρα και την καλή ή 

κακή μνήμη του πληροφορητή. Η συζήτηση μεταξύ αυτών των δύο ατόμων καθορίζει 

την ποιότητα της εκάστοτε προφορική αφήγησης. 

 Άμεσα οι παραπάνω θέσεις παραπέμπουν στα εξής: πρώτον, ότι οι πληροφορίες της 

κάθε προφορικής αφήγησης καλύπτουν ιστορικά κενά, αποκαθιστούν την αλήθεια και 

περιορίζουν στερεοτυπικές αντιλήψεις και περίτεχνες μυθοπλασίες γύρω από 

διάφορες πτυχές της Ιστορίας. Δεύτερον, η προφορική αφήγηση είναι ένας ακόμη 

τρόπος αξιοποίησης συλλογικών αναμνήσεων. Λειτουργεί δηλαδή ως ένας 

μηχανισμός προφορικής παράθεσης συμβάντων και συνοδευτικών ερμηνειών, η αξία 

του οποίου διαφαίνεται από τις προσπάθειες των δύο τελευταίων δεκαετιών
[129]

. 

Παρόλαυτά, τόσο η προφορική όσο και η γραπτή παραδοσιακή απόδοση γεγονότων 

με τεκμηριώσεις και σχολιασμούς αποτελούν δύο μηχανισμούς συλλογικής 

πρόσληψης δεδομένων, που κανένας δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τον άλλο
[130]

. 

Οι λεπτομέρειες που πηγάζουν μέσα από μαρτυρίες προφορικής αφήγησης, μπορούν 

κάλλιστα να αποτελούν πρωτογενή πηγή άντλησης ιστορικών στοιχείων στο πεδίο 

της ιστορικής έρευνας. Τα στοιχεία που ανακύπτουν έχουν τη δύναμη να 

εμπλουτίσουν τα ήδη υπάρχοντα ιστορικά δεδομένα, να τα αναδιαμορφώσουν, να τα 

μετασχηματίσουν, να αναπληρώσουν τα κενά τους. Αυτό, όμως, μπορεί να 

επιτευχθεί, όταν ο πρώτος ρόλος δοθεί στους ίδιους τους ανθρώπους που παραθέτουν 

τις μαρτυρίες τους, κάτι που μέχρι τα μέσα του 20
ου

  αι. σε καμία περίπτωση δεν 

έβρισκε εφαρμογή στον τομέα της ιστορίας. Οι θέσεις της εκάστοτε πολιτικής, 

διοικητικής, οικονομικής και θρησκευτικής ελίτ, της εξουσίας με λίγα λόγια, ήταν οι 

                                                             
128 Κυριακίδου- Νέστορος, Α. (1987). Ο χρόνος της Προφορικής Ιστορίας. Στο Mètis. Anthropologie des mondes grecs anciens. 

Volume 2, n°1,σ. 177-178.  Ανακτήθηκε στις 25/9/2012 από  

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/metis_1105- 2201_1987_num_2_1_889. 
129 Ασδραχάς, Σ., Ι. (1995). Η προφορική πληροφορία, στο Ιστορικά απεικάσματα. Αθήνα: Θεμέλιο. Στο: Μπούσχοτεν, Ρ., B. 

(1997). Ανάποδα χρόνια. Συλλογική μνήμη και ιστορία στο Ζιάκα Γρεβενών (1900-1950). Αθήνα: Πλέθρον, σ.207. 
130 Μπούσχοτεν, Ρ., B. (1997), ό. π., σ.207. 
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μόνες που διασώζονταν ως ιστορικά τεκμήρια
[131]

. Αυτό σημαίνει, πως οι 

επικρατούσες εκτιμήσεις και προσεγγίσεις στον χώρο της ιστορίας δικαίωναν τις 

αντίστοιχες της άρχουσας τάξης, με λιγότερη αξία να αποδίδεται στις απόψεις των 

απλών, καθημερινών ανθρώπων της κάθε εποχής. Επομένως, η προσφορά της 

προφορικής αφήγησης εδράζεται στην πολυφωνία των ανθρώπων με παρελθοντικές 

εμπειρίες, ανεξάρτητα από το πεδίο που εκπροσωπούν ή εκπροσωπούσαν, 

ανεξάρτητα από το αν χαρακτηρίζονται από την ίδια την Ιστορία ως νικητές ή 

ηττημένοι. Μοιραία, η προφορική ιστορία ανασυνθέτει, αναγεννά και θέτει υπό 

αμφισβήτηση εδραιωμένες ιστορικές εκδοχές, οι οποίες άλλωστε έχουν γαλουχήσει 

ολόκληρα κοινωνικά σύνολα, έχουν χτίσει τις κοινωνικές τους δομές κι έχουν 

επηρεάσει ριζικά πτυχές του πολιτισμού που οι ίδιοι οι πληροφορητές εκπροσωπούν. 

Με βάση όλα όσα προαναφέρθηκαν, συνεπάγεται πως η προφορική ιστορία φέρνει 

στο προσκήνιο σημαντικά κι ασήμαντα στιγμιότυπα της ανθρώπινης ζωής. Εξυμνεί 

κατορθώματα και αποκαλύπτει την καθημερινότητα του απλού κοινωνικού συνόλου 

που βίωνε τον αντίκτυπο ιστορικών παρελθοντικών συμβάντων
[132]

. Οι φωνές των 

ανθρώπων είναι το παρελθόν όλων εκείνων για τους οποίους η Ιστορία δεν έχει 

μιλήσει στην επίσημη μορφή της, είναι η «ιστορία εκ των κάτω». Οι εμπειρίες τους 

είναι από μόνες τους η ίδια η Ιστορία. Στο σημείο αυτό, αξίζει να επισημανθεί μια 

αναφορά στα λόγια του Paul Thompson γύρω από την εν λόγω άποψη
[133]

: «Η 

προφορική ιστορία είναι μια ιστορία που δομείται γύρω από τους ανθρώπους. 

Ζωντανεύει την ίδια την Ιστορία και διευρύνει τον ορίζοντά της. Αναδεικνύει ήρωες 

όχι μόνο από τον κύκλο των ηγετών αλλά και από το ανώνυμο πλήθος. Ενθαρρύνει 

δασκάλους και μαθητές να γίνουν συνεργάτες. Φέρνει την ιστορία μέσα στην 

κοινότητα και την βγάζει έξω από αυτήν. Τονώνει την αξιοπρέπεια και την 

αυτοπεποίθηση των λιγότερο προνομιούχων και ιδιαίτερα των ανθρώπων 

προχωρημένης ηλικίας. Προάγει την επικοινωνία, άρα και την κατανόηση μεταξύ των 

κοινωνικών τάξεων και των γενεών. Προσφέρει στους ιστορικούς και σε άλλους 

κοινά νοήματα, που τους δίνουν την αίσθηση ότι ανήκουν σε κάποιο χώρο  και χρόνο. 

Κοντολογίς, βοηθά στην ολοκλήρωση του ανθρώπου. Η προφορική ιστορία 

                                                             
131 Thompson, P. (2002), ό.π., σ. 31-35. 
132 Μητρόπουλος, Γ.(2009).Προφορική Ιστορία  «Μνήμες πολέμου, κατοχής, τρομοκρατίας, εμφυλίου». Ανακοίνωση στο: The 

8th International conference on Greek Research, 2nd -5th July 2009,  Finders University Adelaide, Australia. Ανακτήθηκε στις 

7/8/2012 από  dspace.flinders.edu.au. /xmlui/ bitstream / 2328/25180/1/Mitropoulos_2009.pdf.   
133 Thompson, P. (2002),ό.π., σ. 53. 
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προσφέρει επίσης μια αμφισβήτηση των κοινών τόπων της ιστορίας, του απόλυτου 

τρόπου με τον οποίο η τελευταία έχει συνηθίσει να κρίνει τα πράγματα. Είναι ένα 

μέσο ριζικής μεταμόρφωσης της κοινωνικής σημασίας της ιστορίας». 

  

1.2  Η σχέση της προφορικής ιστορίας με τις διαστάσεις της μνήμης 

Ο ιστορικός ερευνητής πέρα από τα οφέλη που είναι αρεστό να αντιλαμβάνεται ότι 

παρέχει η προφορική μαρτυρία στο έργο του ως καινοτόμος μεθοδολογία έρευνας, 

είναι ακόμη πιο απαραίτητο να διαπιστώνει το εύρος των δυσκολιών που εμπεριέχει η 

αναπαράσταση της μνήμης του κάθε πληροφορητή. Τα ολισθήματα κατά την 

καταγραφή των αποτελεσμάτων και τη διεξαγωγή των συμπερασμάτων είναι πολύ 

πιθανό να συμβούν, από τη στιγμή που ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να ανοίξει 

νέους ορίζοντες στο πεδίο της ιστορίας, χωρίς να ακολουθεί απλά και μόνο τις 

στερεοτυπικές γραμμές της
[134]

. 

Ένα από τα πιο ολισθηρά σημεία της προφορικής αφήγησης είναι η επεξεργασία 

εμπειριών, οι οποίες καταγράφονται πολλά χρόνια ή ολόκληρες δεκαετίες αργότερα 

από τη στιγμή της πραγματικής διεξαγωγής τους ως συμβάντα ή στιγμιότυπα. Στην 

περίπτωση αυτή, ακόμη και η παραδοσιακή ιστοριογραφία φέρει τις δικές της 

επιφυλάξεις. Στο πλαίσιο των μαρτυριών αυτών, το έργο του ιστορικού στο να 

ξεχωρίζει «αυτό που έγινε» από αυτό που «φάνηκε να έγινε», όπως επίσης και να 

διαπιστώνει τη διαφορά ανάμεσα σ’αυτό που ο πληροφορητής θυμάται να έγινε από 

αυτό που θέλει ο ίδιος  να ξεχάσει ή που θα επιθυμούσε να συμβεί, είναι επίπονο και 

δύσκολο
[135]

. 

Οι επιφυλάξεις των ιστορικών έγκεινται στο γεγονός ότι η προφορική ιστορία 

μεταφέρει στο παρόν μια σωρεία λεπτομερειών, οι οποίες, όμως, είναι περισσότερο 

δημιουργήματα της ίδιας της ανθρώπινης μνήμης. Με άλλα λόγια, δεν είναι η 

αυτούσια αναπαράσταση των βιωμένων εμπειριών, αλλά πνευματικές 

αναπαραστάσεις που η ίδια η μνήμη έχει κατασκευάσει. Ο αφηγητής άμεσα  και σε 

οποιοδήποτε περιβάλλον έχει τη δυνατότητα να συνθέσει στο μυαλό του το 

                                                             
134 Μπούσχοτεν, Ρ., Β. (1997), ό.π., σ. 211. 
135

  Μπούσχοτεν, Ρ., Β. (2002). Δεκαετία του ’40: Διαστάσεις της μνήμης σε αφηγήσεις ζωής της περιόδου.Επιθεώρηση 

Κοινων. Ερευνών, 107, σ.136. 
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παρελθόν
[136]

, επιστρατεύοντας τη μνήμη του, αλλά και τα εκάστοτε ερεθίσματα της 

ζωής του, τις εκτιμήσεις και τα συναισθήματά του, στοιχεία δηλαδή, τα οποία όλα 

μαζί επηρεάζουν τη λεκτική αναπαράσταση των βιωμάτων του. Αυτό σημαίνει πως 

με το πέρασμα των ετών η ερμηνεία που δύναται να αποδοθεί σε κάθε περίπτωση στις 

βιωμένες εμπειρίες, κατά τη διάρκεια της αφήγησης, είναι διαφορετική. Η κάθε 

ανάμνηση βιωμένης εμπειρίας, όσο ιδιωτική ή όσο συλλογική κι αν είναι, δεν παύει 

να εντάσσεται μέσα σ’ένα κοινωνικό περιβάλλον από το οποίο καθορίζεται και 

επηρεάζεται είτε θετικά είτε αρνητικά
[137]

. 

Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, η μνήμη δεν παύει να είναι ένας τόπος ιδιωτικής 

επεξεργασίας στοιχείων. Κατά τον Γάλλο κοινωνιολόγο Maurice Halbwachs
[138]

, τα 

άτομα θυμούνται και ανασυγκροτούν το παρελθόν τους πάντα ως μέλη μιας 

κοινωνικής ομάδας. Η κοινωνική αυτή ομάδα δε μοιράζεται απαραίτητα τον ίδιο 

τόπο, αλλά βίωσε παρόμοιες συνθήκες και διατηρεί όμοιες ή παραπλήσιες 

μνημονικές εμπειρίες. Επομένως, ο λόγος γίνεται για ένα είδος «κοινότητας 

μνήμης»
[139]

. Οι ατομικές αναμνήσεις, λοιπόν, λειτουργούν στο πλαίσιο μιας 

συλλογικής μνήμης και όταν η έρευνα μετατοπίζεται στις συλλογικές παραστάσεις, η 

ακρίβεια της μνήμης παύει να είναι το κεντρικό ζήτημα. Επομένως, οι μαρτυρίες 

επιτρέπουν να αναδυθεί αυτό που Έλληνες και ξένοι μελετητές ονομάζουν 

«πολιτισμικό υπόστρωμα ή ήθος (habitus)»: πρόκειται για ένα «σύνολο διαθέσεων, 

αποκρυστάλλωμα εμπειριών, από το οποίο πηγάζουν αντιλήψεις, εκτιμήσεις και 

δράσεις»
[140]

. Ειδικότερα, σε περιόδους εθνικών κρίσεων, όπως είναι ο πόλεμος, η 

εθνική ιστορία συνδέεται άμεσα με την ατομική, γιατί τα γεγονότα εθνικής εμβέλειας 

τροποποιούν ταυτόχρονα την προσωπική ζωή όλων των μελών της κοινότητας. 

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η ατομική μνήμη παρουσιάζει απόκλιση από τις 

συλλογικές προσλήψεις και η άποψη για τη συλλογική μνήμη που εκφράζεται σ’ 

                                                             
136 Κυριακίδου -Νέστορος, Α. (1987), ό.π. 179-180. 
137 Passerine, L. (1988). Storia e soggettivita: le fonti orali, la memoria, Firenze: La Nuova Italia. Στο: Μπούσχοτεν, Ρ., Β. 

(1997). Ανάποδα χρόνια. Συλλογική μνήμη και ιστορία στο Ζιάκα  Γρεβενών (1900-1950).  Αθήνα: Πλέθρον, σ. 18. 
138 Halbwachs, Maurice. (1925).Le cadres sociaux de la memoire, Paris: Alcan &  Halbwachs, Maurice, (1950), Le memoire 

collective, Paris: PUF. Στο: Μπούσχοτεν, Ρ., Β. (1997). Ανάποδα χρόνια. Συλλογική μνήμη και ιστορία στο Ζιάκα Γρεβενών 

(1900-1950). Αθήνα: Πλέθρον, σ. 209. 
139 Καραγιαννακίδης, Ν., Ε. (2006). Το παράδειγμα της Καβάλας. Στο: Μιχαηλίδης, Ι., Νικολακόπουλος,  Η., Φλάισερ, Χ. 

(επιμ), «Εχθρός» εντός των τειχών. Όψεις του δωσιλογισμού στην Ελλάδα της Κατοχής. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα,  σ.310 

(σημ. 4). 
140 Μπούσχοτεν, Ρ., B. (1997), ό.π., σ.209. 
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αυτήν φορτίζεται από την προσωπική εμπειρία του αφηγητή, με αποτέλεσμα να 

αναπαρίσταται με εντελώς διαφορετικό τρόπο
[141]

.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η χρησιμότητα των μαρτυριών ποικίλλει ανάλογα με το 

σκοπό που επιδιώκει ο ιστορικός. Αν τον ενδιαφέρει κυρίως η ανασύσταση 

συμβάντων, τότε η χρησιμότητα αυτή είναι προφανώς οριακή. Αντιθέτως, αν τον 

ενδιαφέρει και η ανασύσταση της βιωμένης εμπειρίας και, μέσω αυτής, η ανίχνευση 

των συλλογικών αναπαραστάσεων, τότε ανοίγεται μπροστά του ένα νέο πεδίο που 

του επιτρέπει να επιστρέψει στο παρελθόν υπό μια εντελώς διαφορετική οπτική 

γωνία. Η αποδεικτική ικανότητα και η προσφορά των αφηγήσεων στην ιστορική 

κατανόηση βρίσκεται στο γεγονός  ότι οι πληροφορητές είναι μάρτυρες κοινών 

εμπειριών εξατομικευμένων σε προσωπικά πάθη. Είναι μάρτυρες για μια ορισμένη 

πρόσληψη της ιστορίας από ορισμένη κατηγορία των συντελεστών της, τις λαϊκές 

συλλογικότητες
[142]

.   

Η συλλογική μνήμη μπορεί να αξιοποιηθεί από την ιστοριογραφική προσέγγιση αν 

ληφθούν υπόψη δυο στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι, όπως η συλλογική μνήμη, έτσι και 

η Ιστορία δεν αναπαριστούν το γεγονός «όπως πραγματικά  έγινε», αλλά το 

συγκροτούν υπό το πρίσμα του παρόντος. Και το δεύτερο, ότι πρέπει να διακρίνουμε 

την Ιστορία, ως ιστοριογραφική πράξη, και από την προφορική ιστορία αλλά και από 

την προφορική παράδοση. Στην προφορική παράδοση παρατηρείται συνάρθρωση, 

ομογενοποίηση και κωδικοποίηση σε σημαντικό βαθμό, κάτω από την επίδραση της 

«κυρίαρχης μνήμης» ή της «επινοημένης παράδοσης»  γεγονότων, που συχνά 

χάνονται στο βάθος του χρόνου. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο με την προφορική 

ιστορία. Οι  προφορικές μαρτυρίες, η «πρώτη ύλη» αυτής της εργασίας, ανήκουν 

στην προφορική ιστορία και  εκφράζουν μια ρέουσα ιστορική συνείδηση ανθρώπων, 

που στην πλειοψηφία τους έζησαν οι ίδιοι τα γεγονότα άμεσα ή έμμεσα, συνείδηση η 

οποία  χρωματίζεται έντονα από το παρόν και τη δημόσια περιρρέουσα ιστορία
[143]

.  

Οι μαρτυρίες αυτές, όμως, εσωκλείουν και λανθάνοντα ερμηνευτικά σχήματα και 

πληθώρα «αθώων» αναμνήσεων, που αναδύθηκαν με τη βοήθεια του  ερευνητή κατά 

τη ροή της αφήγησης  και μπορούν να αξιοποιηθούν στην ανασύσταση της βιωμένης 

                                                             
141 Μπούσχοτεν, Ρ., B. (1997), ό.π., σ.211. 
142 Ασδραχάς, Σ., Ι. (2005). Προλεγόμενα. Στο: Παπαγιάννη, B., Κραυγές της μνήμης. Αθήνα: Σοκόλης, σ. 9. 
143 Μπούσχοτεν, Ρ., Β. (1997), ό. π., σ. 210-211. 
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εμπειρίας. Σε μια τέτοια κατάσταση, ακόμη και η υποκειμενικότητα μπορεί να γίνει 

αντικείμενο και πηγή  επιστημονικών διαδικασιών. Αν και υπάρχει ριζωμένη η 

πεποίθηση ότι υποκειμενικότητα και αντικειμενικότητα είναι σφαίρες αυστηρά 

διαχωρισμένες και ιεραρχημένες, με την υποκειμενικότητα να είναι συμβατή με τις 

καλλιτεχνικές τάσεις και την αντικειμενικότητα με την επιστήμη, τα όρια μεταξύ 

υποκειμένου και αντικειμένου είναι ρευστά. Δεν πρόκειται επομένως για την 

αντικατάσταση της μιας σφαίρας από την άλλη, αλλά για τον επανακαθορισμό των 

σχέσεων μεταξύ των δύο, καθώς και για την προσεκτική ενασχόληση μ’ αυτήν που 

μέχρι τώρα έχει παραμεληθεί
[144]

. Πρόκειται κυρίως για την ενδυνάμωση της 

αντικειμενικότητας με τη συμβολή της υποκειμενικότητας, καθώς «οι ιστορικές  ιδέες 

είναι αντικειμενικές ακριβώς επειδή οφείλουν πολλά σε μια δυναμική 

υποκειμενικότητα»
[145]

. Η προφορική ιστορία με το να μετασχηματίζει τα 

«αντικείμενα» της μελέτης σε «υποκείμενα», συμβάλλει στη  δημιουργία μιας 

ιστορίας όχι απλά πιο πλούσιας και πιο ζωντανής, αλλά κυρίως πιο αληθινής
[146]

. 

Όπως γράφει η Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος: «οι προσωπικές μαρτυρίες... φωτίζουν 

τις πλευρές εκείνες της ιστορίας που χωρίς γραπτές μαρτυρίες θα έμεναν στο σκοτάδι 

- γιατί όλα δεν καταγράφονται, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων, για το πώς αυτοί καταναλώνουν, σιωπηλά, την ιστορία»
[147]

.   

 

  2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   

2.1 Σκοπός και επιμέρους στόχοι της εργασίας 

Η εν λόγω εργασία συγκροτεί το περιεχόμενό της βασιζόμενη σε προσωπικές 

μαρτυρίες κατοίκων του νομού Φλώρινας, καθώς και τριών ακόμη κατοίκων της 

Θεσσαλονίκης, οι οποίοι όμως έχουν καταγωγή από διαφορετικά μέρη της 

Μακεδονίας, με εξαίρεση το δυτικό της κομμάτι. Στην πλειοψηφία τους, οι μαρτυρίες 

αφορούν την αιματοβαμμένη και πολύπλοκη δεκαετία του 1940, δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση σε ιστορικούς σταθμούς που τη σημάδεψαν, όπως η Κατοχή, η Αντίσταση 

                                                             
144 Πασσερίνι, Λ., (1998). Σπαράγματα του 20ου αιώνα. Η ιστορία ως βιωμένη εμπειρία. Αθήνα: Νεφέλη, σ. 37.    
145 Kraucauer  (1987). “Il  viaggio  dello  storico”. Στο Prima delle   cose  ultime,  Casale, Marietti,  p. 82-83. Στο:  Πασσερίνι, 

Λ. (1998).  Σπαράγματα του 20ου αιώνα. Η ιστορία ως βιωμένη εμπειρία. Αθήνα: Νεφέλη, σ. 42. 
146 Thompson, P. (2002), ό.π., σ. 155. 
147 Κυριακίδου -Νέστορος, Α. (1993). Λαογραφικά Μελετήματα II. Αθήνα: Πορεία, σ.239. 



  

50 

 

και ο Εμφύλιος. Η ενδοσκόπηση στις περιόδους αυτές επιδιώκεται σημαντικά μέσα 

από τις “φωνές’’ των πληροφορητών, με αφορμή πολιτικές, κοινωνικές και πολεμικές 

εξελίξεις που μεσολάβησαν μέσα στα δέκα χρόνια αγώνων, έχοντας πάντα ως 

επίκεντρο, τόσο οι πληροφορητές όσο και η ερευνήτρια, το νομό Φλώρινας. 

Παρόλαυτά, δεν παραλείπονται αναφορές σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που 

σχετίζονται με την εποχή Μεταξά, όπως επίσης και εκτιμήσεις, αλλά και βιώματα που 

σχετίζονται με την μετεμφυλιακή ελληνική περίοδο. 

«Η Αντίσταση κι ο Εμφύλιος στη Μακεδονία: τα πρόσωπα και οι ιστορίες τους» 

αποτελεί μια  προσπάθεια συλλογής, καταγραφής, μελέτης, ανάδειξης κι αξιοποίησης 

όλων των στοιχείων  που εμπεριέχονταν στο σύνολο των σαράντα τεσσάρων (44)  

συνεντεύξεων υπο το πρίσμα της προφορικής ιστορίας. Η μέθοδος της προφορικής 

αφήγησης επιστρατεύτηκε στην εν λόγω μελέτη, προκειμένου οι συνεντευξιαζόμενοι 

να ξεδιπλώσουν το σύνολο των αναμνήσεών τους, βάσει παρακινήσεων της 

ερευνήτριας, καθώς και της προσωπικής τους βούλησης, συμβάλλοντας  όχι μόνο 

στην ανασύσταση ιστορικών γεγονότων του παρελθόντος, αλλά πολύ περισσότερο 

στην αναδίπλωση των προσωπικών τους βιωμάτων, στην παροχή ιστορικών 

τεκμηρίων και  στην αποκάλυψη πτυχών της προσωπικής  τους μνήμης, που θα 

μπορούσαν κάλλιστα να καλύψουν ή να συμπληρώσουν ουσιαστικά κομμάτια της 

ιστορίας. Με τη δύναμη της ανάμνησης, των συναισθημάτων και της γλωσσικής τους 

καλλιέργειας, οι  αφανείς ήρωες μιας μνημειώδους ιστορικής δεκαετίας μιλούν για 

την Ελλάδα του τότε και συνδέουν  τον απόηχό της με την εικόνα που φέρει η 

Ελλάδα του σήμερα. 

Επομένως, η εργασία στοχεύει στα εξής: 

1) Στην αποτύπωση του τρόπου με τον οποίο η μεταβλητή εθνοτική ταυτότητα, 

σχετιζόμενη με τη φυλετική προέλευση/καταγωγή, επηρεάζει τη θεώρηση της 

Αντίστασης και του Εμφυλίου. 

2) Στην περιγραφή του διαφορετικού τρόπου με τον οποίο η μεταβλητή, 

άμεση,έμμεση, παθητική/ουδέτερη εμπλοκή, επιδρά στη θεώρηση της Αντίστασης και 

του εμφυλίου. 
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3) Στην εξέταση των επιδράσεων των μεταβλητών φύλο, ηλικία, σύγχρονη πολιτική 

τοποθέτηση, στη θεώρηση της Αντίστασης και του εμφυλίου. 

4) Στην περιγραφή της επίδρασης των προσωπικών  διαδρομών των πληροφορητών 

(προσφυγιά, διαμονή στη ΣΕ, στις Ανατολικές χώρες ή παραμονή στην Ελλάδα ) στον 

τρόπο θεώρησης της Αντίστασης και του εμφυλίου. 

 

2.2 Μεθοδολογία Έρευνας   

 2.2.1 Συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας  

Για τη διεκπεραίωση της εν λόγω διπλωματικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα για 

την ολοκλήρωση της ερευνητικής διαδικασίας αυτής, συγκεντρώθηκαν συνολικά  

σαράντα οχτώ (48) συνεντεύξεις, από τις οποίες τελικά χρησιμοποιήθηκαν οι 

σαράντα τέσσερις (44). Από τις  σαράντα τέσσερις  (44)  αυτές συνεντεύξεις οι 

δεκαεννιά (19)  παραχωρήθηκαν από άλλους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 

προγράμματος στο οποίο η ερευνήτρια συμμετείχε, κατόπιν συζητήσεως μαζί τους 

και τελικής παραχώρησης της προσωπικής τους άδειας, ώστε να αξιοποιηθεί και να 

μελετηθεί το δικό τους υλικό στη συγκεκριμένη εργασία, ως επιπρόσθετη πηγή 

στοιχείων γύρω από τις κατηγορίες των  θεματικών αξόνων που παρατέθηκαν. Από 

τις δεκαεννιά (19) συνεντεύξεις που παραχωρήθηκαν στην ερευνήτρια της εν λόγω 

εργασίας, η ίδια συμμετείχε ενεργά στις εννέα (9) από αυτές 

(35,37,38,39,40,41,42,43,44) μαζί με  τη μεταπτυχιακή συμφοιτήτρια Μανάνη 

Δήμητρα. 

Οι συνεντεύξεις αποτελούν προφορικές αφηγήσεις σαράντα οχτώ (48) 

συνεντευξιαζόμενων, κατοίκων του νομού Φλώρινας. Από αυτούς οι τρεις (3) είναι 

κάτοικοι του νομού Θεσσαλονίκης και  συγκεκριμένα, βάσει προτεραιότητας, με 

καταγωγή από το Κιλκίς (26), το Μεσαίο Σερρών (27) και τη Βουλγαρία (28). Στις 

συνεντεύξεις με αριθμό (1), (2) και (25) συμμετέχουν περισσότερα του ενός 

πρόσωπα, τα οποία δεν παρεισφρέουν απλά στη συζήτηση, ώστε να συμπληρώσουν 

μια λεπτομέρεια ή να εξοικειώσουν τον κεντρικό πληροφορητή με τη διαδικασία της 

συνέντευξης, αλλά περιγράφουν αναλυτικά τα δικά τους βιώματα στη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1940 ως ξεχωριστοί πρωταγωνιστές. Επομένως, στη συνέντευξη με 
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αριθμό (1) συμμετείχαν τρία (3) πρόσωπα, στη δύο (2) δύο (2) πρόσωπα και στην 

είκοσι πέντε (25) επίσης δύο (2) πρόσωπα. Άρα, στους σαράντα τέσσερις (44) 

πληροφορητές των συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) συνεντεύξεων προστίθενται 

ακόμη τέσσερις (4), οπότε ο συνολικός αριθμός των πληροφορητών αγγίζει εν τέλει 

τους σαράντα οχτώ (48). Επίσης, στη συνέντευξη με αριθμό (23), στο πρώτο μέρος 

έχει ενσωματωθεί ένα επιπρόσθετο κομμάτι μαρτυρίας της κ.ΠΑ(16), λίγο πριν 

συνοδεύσει την ερευνήτρια στο σπίτι της γειτόνισσάς της, κ.ΠΜ(23)
[148]

. 

Η διαδικασία συγκέντρωσης των συνεντεύξεων διήρκησε από τα τέλη του μήνα 

Νοεμβρίου του έτους 2011 και ολοκληρώθηκε τον Μάϊο του έτους 2012. Η ανεύρεση 

των κατάλληλων προσώπων για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων στο νόμο Φλώρινας 

ήταν μια επίπονη διαδικασία, από τη στιγμή που η ερευνήτρια, έχοντας καταγωγή 

από την Αθήνα, δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ανθρώπους από την πόλη και τα 

περίχωρα σε σημαντικό βαθμό την περίοδο της παραμονής της σ’αυτήν  για την 

ολοκλήρωση του ερευνητικού μέρους της εργασίας. Παρόλαυτά, με τη συμβολή του 

Πανεπιστημίου, των συμφοιτητών, των εργαζομένων της Νομαρχίας και πάνω 

απ’όλα του ίδιου του ντόπιου πληθυσμού, ο αρχικός στόχος της συγκέντρωσης των 

συνεντεύξεων δεν άργησε να πάρει σάρκα και οστά. Από τους ανθρώπους που 

προσέγγισε η ερευνήτρια, όλοι δέχτηκαν να παραχωρήσουν τις προσωπικές τους 

εμπειρίες, επιφυλάσσοντας φιλική και θερμή υποδοχή στους χώρους που εκείνοι 

είχαν επιλέξει να τη συναντήσουν. Οι αλλεπάλληλες εξηγήσεις, όμως, για το σκοπό 

των συνεντεύξεων, η προσέγγισή τους μέσω κοινών γνωστών, η καταβολή 

προσπάθειας για την εξοικείωση των ανθρώπων αυτών με μια ξένη φυσιογνωμία, 

αλλά και οι παρατεταμένες συζητήσεις με την ερευνήτρια για παρελθοντικά και 

σύγχρονα ζητήματα γενικού περιεχομένου, ήταν αναγκαίες προϋποθέσεις για την 

επίτευξη της συγκέντρωσης του υλικού. Μάλιστα σε τρεις (3) περιπτώσεις 

εφαρμόστηκε η μέθοδος της χιονοστιβάδας
[149]

(“snowball”), βάσει της οποίας καθένα 

από τα τρία αυτά άτομα παρέπεμψε την ερευνήτρια σε κάποιον άλλο γνωστό/-ή, ο/η 

                                                             
148 Στο σημείο αυτό, όπως κι αργότερα στην ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, κάθε φορά που η γράφουσα αναφέρεται 

στο σύνολο των πληροφορητών, αλλά και όταν παραθέτει αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις τους, δε σημειώνει ολογράφως τα 

ονόματά τους, αποκλειστικά και μόνο για λόγους οικονομίας. Αντίθετα, τα παρουσιάζει με κεφαλαία γράμματα, καταγράφοντας 

αρχικά το πρώτο γράμμα του επιθέτου τους (αν υπάρχει), στη συνέχεια το πρώτο γράμμα του βαπτιστικού τους ονόματος, 

συμπληρώνει με μια παρένθεση που παραπέμπει στον αριθμό της συνέντευξης και μπροστά προσθέτει επίσης με μικρό το 

αρχικό «κ.», που αντιστοιχεί, ανάλογα με το φύλο του κάθε πληροφορητή, στις λέξεις «κύριος» ή «κυρία». Τέλος, θα πρέπει να 

τονιστεί, πως οι συνεντεύξεις έχουν αριθμηθεί κυρίως με βάση τη σειρά κατά την οποία περάστηκαν σε ηλεκτρονικό αρχείο, από 

τη στιγμή της διεξαγωγής τους. 
149

 Μητρόπουλος, Γ.(2009).Προφορική Ιστορία  «Μνήμες πολέμου, κατοχής, τρομοκρατίας, εμφυλίου». Ανακοίνωση στο: The 

8th International conference on Greek Research, 2nd -5th July 2009,  Finders University Adelaide, Australia. Ανακτήθηκε στις 

7/8/2012 από  dspace.flinders.edu.au. /xmlui/ bitstream / 2328/25180/1/Mitropoulos_2009.pdf.   
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οποίος/-α θα μπορούσε να παράσχει επίσης τα προσωπικά του βιώματα προς τιμήν 

της εν λόγω έρευνας, κάτι το οποίο κι επιτεύχθηκε. Από τα σαράντα οχτώ άτομα (48) 

τα εφτά (7) δε θέλησαν να παραχωρήσουν δημόσια τα επώνυμά τους. Από αυτές τις 

εφτά (7) περιπτώσεις ανθρώπων, οι σύζυγοι των ομιλούντων στις συνεντεύξεις με 

αριθμό  δύο (2) και είκοσι πέντε (25), οι οποίες και παραχωρούν λεπτομέρειες των 

προσωπικών τους εμπειριών, χρησιμοποιούν τα επίθετα των αντρών τους για να 

παρουσιαστούν και όχι τα πατρικά τους, ενώ η κεντρική πληροφορήτρια της 

συνέντευξης με αριθμό (1) χρησιμοποιεί πιθανότατα το δικό της επίθετο, βάσει των 

στοιχείων που είχε στα χέρια της η ερευνήτρια για εκείνη. Το επίθετο του συζύγου 

δεν είναι γνωστό, ο οποίος εκφράζεται εκτενώς και συνεχόμενα στην εν λόγω 

συνέντευξη, ωστόσο μπορεί το επίθετο το οποίο χρησιμοποιεί η γυναίκα του να είναι 

τελικά το δικό του. 

 

2.2.2 Το δείγμα της έρευνας 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας, όπως προαναφέρθηκε, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε 

δεν ήταν αντιπροσωπευτικά τυχαίο, με τη στενή στατιστική του έννοια, αλλά δείγμα 

που το αποτελούσαν αποκλειστικά και μόνο άνθρωποι που είχαν μια ορισμένη σχέση 

με τις περιόδους της δεκαετίας του 1940, τις οποίες και πραγματεύεται η εν λόγω 

έρευνα. Εκτός από τρεις (3) περιπτώσεις ανθρώπων που ήταν κάτοικοι Θεσσαλονίκης 

και οι οποίοι δεν είχαν την περιφέρεια της Φλώρινα ως τόπο καταγωγής, οι υπόλοιποι 

είτε είχαν καταγωγή από τα χωριά της περιφέρειας διαμένοντες τελικά στην πόλη ή 

στα ίδια τους τα χωριά,  ή ακόμα και στα χωριά από τα οποία καταγόταν ο σύζυγός 

τους (μιλώντας για γυναίκες πληροφορήτριες). Επίσης, συναντώνται περιπτώσεις 

πληροφορητών που  κατοικούσαν στην πόλη, έχοντας πατρικές ρίζες από άλλα 

ελλαδικά γεωγραφικά σημεία, εκτός της Μακεδονίας, ή ακόμη και χώρες των 

Βαλκανίων. Αξίζει να διευκρινιστεί, πως οι μαρτυρίες των πληροφορητών αυτών που 

διέμεναν στη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώθηκαν, μελετήθηκαν κι αξιοποιήθηκαν 

ουσιαστικά από τη γράφουσα, εφόσον  θεωρήθηκαν απαραίτητες για την παροχή 

περαιτέρω διευκρινίσεων με σκοπό  την αναπλήρωση ιστορικών κενών σχετικά με 

επιμέρους υποκατηγορίες  της εργασίας. Παρακάτω, ακολουθεί η κατηγοριοποίηση 

του δείγματος της έρευνας σε εφτά ξεχωριστές ανεξάρτητες μεταβλητές, βάσει των 
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οποίων αργότερα θα εξεταστούν οι στόχοι σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της 

έρευνας. 

 

1) Προσδιορίζοντας τη γεωγραφική κατανομή των συνεντεύξεων με βάση τον τόπο 

διαμονής των πληροφορητών  τη στιγμή της διεξαγωγής των ίδιων των 

συνεντεύξεων, προκύπτουν οι ακόλουθες αντιστοιχίες: 

-Άνω Υδρούσα: τρεις (3) πληροφορητές [από τη συνέντευξη με αριθμό ένα (1)] 

-Πρώττη: δύο (2) πληροφορητές [από τη συνέντευξη με αριθμό δύο (2)] 

-Φλώρινα: εννέα (9) πληροφορητές 

-Εθνικό: ένας (1) πληροφορητής 

-Μελίτη: δύο (2) πληροφορητές 

-Κάτω Κλεινές: δύο (2) πληροφορητές 

-Τριπόταμος: τέσσερις (4) πληροφορητές 

-Νεοχωράκι: ένας (1) πληροφορητής 

-Κοζάνη: ένας (1) πληροφορητής 

-Άνω Κλεινές: τρεις (3) πληροφορητές 

-Νέος Καύκασος: τέσσερις (4) πληροφορητές, εκ των οποίων οι δύο (2) προέρχονται 

από την ίδια συνέντευξη με αριθμό είκοσι πέντε (25) 

-Ξινό Νερό: ένας (1) πληροφορητής 

-Μικρολίμνη Πρεσπών: ένας (1) πληροφορητής 

-Αμύνταιο: ένας (1) πληροφορητής 

-Άγιος Βαρθολομαίος: ένας (1) πληροφορητής 

-Αμμοχώρι: έξι (6) πληροφορητές 

-Θεσσαλονίκη: τρεις (3) πληροφορητές 
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-Κάτω Καλλινίκη: ένας (1) πληροφορητής 

-Σιταριά: δύο (2) πληροφορητές 

Κατόπιν επεξεργασίας του δείγματος των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα, η 

ερευνήτρια το διαχώρισε: 

 

2)  Ως προς το φύλο: Λαμβάνοντας υπόψη τις περιπτώσεις των συνεντεύξεων όπου 

τα πρόσωπα που καταθέτουν τις εμπειρίες τους είναι ταυτόχρονα πάνω από ένα ή 

δύο, συνεπάγεται ότι ο αριθμός των γυναικών αγγίζει τις δώδεκα (12) 

πληροφορήτριες, ενώ ο αριθμός των αντρών τους τριάντα έξι (36). 

 

3)  Ως προς το έτος γέννησης: Βάσει των ενδιάμεσων αναφορών τους ή των 

ξεκάθαρων επισημάνσεών τους γύρω από το ζήτημα της ηλικίας τους τη στιγμή της 

διεξαγωγής της εκάστοτε συνέντευξης ή στο πλαίσιο περιγραφής περιστατικών του 

παρελθόντος, οι πληροφορητές χωρίστηκαν: α) σε εκείνους που έχουν γεννηθεί 

ανάμεσα στη δεκαετία 1920-1930 και  β) σε εκείνους που γεννήθηκαν στα 

δεκατέσσερα χρόνια που μεσολάβησαν από το 1931-1945. Στην πρώτη κατηγορία 

τοποθετούνται είκοσι εφτά (27) πληροφορητές και στη δεύτερη κατηγορία είκοσι 

ένας (21) πληροφορητές. Στη διάκριση αυτή λαμβάνεται επίσης υπόψη η παρουσία  

επιπρόσθετων συμμετεχόντων-πληροφορητών στο ενδιάμεσο μιας  συνέντευξης, οι 

οποίοι παίρνουν το λόγο κι εξιστορούν κι αυτοί τα προσωπικά τους βιώματα εκτός 

από το κεντρικό πρόσωπο της συνέντευξης. Επομένως, υπολογίζονται από την 

ερευνήτρια ως ξεχωριστά πρόσωπα. Άρα, οι συμμετέχοντες που γεννήθηκαν ανάμεσα 

στο 1920-1930 είναι προφανώς περισσότεροι των υπολοίπων. 

 

4)  Ως προς την καταγωγή:  

-Άνω Υδρούσα:  τρεις (3) πληροφορητές  

-Πρώττη: ένας (1) πληροφορητής  

-Σιταριά: δύο (2) πληροφορητές 
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-Ήπειρος: τέσσερις (4) πληροφορητές 

-Ρωσία/Πόντος/Μικρά Ασία: δεκαεννιά (19) πληροφορητές [δύο από αυτούς είναι 

Μικρασιάτες-(7)+(8) και ακόμη δύο-(26)+(27) με τόπο γέννησης το Κιλκίς και το 

Μεσαίο Σερρών αντίστοιχα] 

-Εθνικό: ένας (1) πληροφορητής 

-Τριπόταμος: ένας (1) πληροφορητής 

-Νεοχωράκι: ένας (1) πληροφορητής 

-Φλώρινα: δύο (2) πληροφορητές 

-Θράκη: ένας (1) πληροφορητής 

-Ξινό Νερό:  ένας (1) πληροφορητής 

-Μικρολίμνη Πρεσπών: ένας (1) πληροφορητής 

-Αμύνταιο: ένας (1) πληροφορητής 

-Πισοδέρι: ένας (1) πληροφορητής 

- Ιτιά: ένας (1) πληροφορητής 

-Βουλγαρία: ένας (1) πληροφορητής 

- Αμμοχώρι: πέντε (5) πληροφορητές 

-Μελίτη: ένας (1) πληροφορητής 

-Άνω Κλεινές:  ένας (1) πληροφορητής  

Και πάλι λήφθηκε υπόψη η παρουσία των επιμέρους προσώπων σε ορισμένες 

συνεντεύξεις.  

 

5)  Ως προς την εθνοτική ταυτότητα που αντιπροσωπεύουν: Από τους σαράντα 

οχτώ (48) πληροφορητές που συναντώνται στις σαράντα τέσσερις (44) συνεντεύξεις, 

οι είκοσι τρεις  (23) παρουσιάζονται ως εντόπιοι Σλαβόφωνοι, οι δέκα εννιά (19) ως 
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Πόντιοι/Μικρασιάτες [από τους οποίους μόνο δύο (2) δηλώνουν Μικρασιάτες], 

τέσσερις (4) ως Ηπειρώτες, ένας (1) ως Θρακιώτης κι ένας (1) ακόμη ως Μακεδόνας 

με βουλγαρική καταγωγή. Μάλιστα, από τις δώδεκα (12) γυναίκες οι έξι (6) είναι 

Σλαβόφωνες, οι τρεις (3) είναι Ηπειρώτισσες και ακόμα τρεις (3) είναι Πόντιες. Από 

τους τριάντα έξι (36) άντρες που συμμετείχαν στην έρευνα, οι δέκα εφτά (17) είναι 

Σλαβόφωνοι εντόπιοι, οι δεκάξι (16) είναι Πόντιοι-Μικρασιάτες (2 είναι μόνο οι 

Μικρασιάτες), ένας (1) είναι  Θρακιώτης, ένας (1) έχει βουλγαρική καταγωγή και 

ένας (1) ακόμη είναι Ηπειρώτης. 

 

6)  Ως προς τη σύγχρονη  πολιτική κατεύθυνση: Και πάλι βάσει των παραπάνω 

επισημάνσεων για τον αριθμό των πληροφορητών, την εθνότητά τους, την καταγωγή 

τους και των γενικότερων λεγομένων τους, εξάγεται το συμπέρασμα ότι από τους 

σαράντα οχτώ (48) πληροφορητές των σαράντα τεσσάρων (44) συνεντεύξεων, οι 

δέκα (10) πληροφορητές φέρουν μετριοπαθείς αριστερές διαθέσεις (άλλοτε είναι 

προφανές κι άλλοτε πιθανολογείται), οι δεκάξι (16) είναι αριστεροί με καθαρές 

κομουνιστικές διαθέσεις, ακόμη δέκα  (10) παρουσιάζουν καθαρά δεξιά πολιτική 

κουλτούρα και επιπλέον δώδεκα (12)  δε δηλώνουν ακριβώς τη σύγχρονη πολιτική 

τους κατεύθυνση.  

Στην κατηγορία των μετριοπαθών αριστερών εντάσσονται πέντε (5) Σλαβόφωνοι και 

πέντε (5) Πόντιοι. Στην κατηγορία των κομμουνιστών αριστερών εντάσσονται δέκα 

(10) Πόντιοι, πέντε (5) Σλαβόφωνοι και ένας (1) με βουλγαρική καταγωγή. Στην 

κατηγορία των δεξιών συναντώνται ένας (1) Μικρασιάτης, ένας (1) Πόντιος και οχτώ 

(8) εντόπιοι Σλαβόφωνοι. Τέλος, στην κατηγορία των πληροφορητών όπου δεν είναι 

ξεκάθαρη η σύγχρονη πολιτική τους κατεύθυνση κατατάσσονται πέντε (5) 

Σλαβόφωνοι, ένας (1) Μικρασιάτης, τέσσερις (4) Ηπειρώτες, ένας (1) Θρακιώτης και 

μία (1) Ποντία. Από αυτούς οι έξι (6) τείνουν περισσότερο στους μετριοπαθείς 

αριστερούς και οι υπόλοιποι έξι (6) προς τους κεντροδεξιούς ή αλλιώς μετριοπαθείς 

δεξιούς. Εκτός των παραπάνω, στους μετριοπαθείς αριστερούς συναντώνται τρεις (3) 

γυναίκες και εφτά (7) άντρες, στους αριστερούς κομμουνιστές τρεις (3) γυναίκες και 

δεκατρείς (13) άντρες, στους δεξιούς μία (1) γυναίκα και εννέα (9) άντρες και τέλος 
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σ’αυτούς που δεν τοποθετούνται σαφώς για την ιδεολογική και πολιτική τους 

κουλτούρα συναντώνται πέντε (5) γυναίκες και εφτά (7) άντρες. 

 

7) Ως προς την άμεση, έμμεση και παθητική/ουδέτερη εμπλοκή τους, το βαθμό 

δηλαδή συμμετοχής τους στις εκάστοτε ιστορικές φάσεις της δεκαετίας του 1940.  

Εδώ και πάλι οι παραπάνω επισημάνσεις συνεχίζουν να λαμβάνονται υπόψη: 

 

Α) Σύμφωνα με τις γενικότερες διαπιστώσεις, πέντε (5) άτομα στην Αντίσταση 

συμμετείχαν άμεσα, είκοσι τρία (23) συμμετείχαν έμμεσα και είκοσι (20) 

παθητικά/ουδέτερα. 

Πιο συγκεκριμένα, από τους είκοσι τρεις (23) Σλαβόφωνους της περιοχής όπου και 

εκπονήθηκε η έρευνα, δύο (2) είχαν στην Αντίσταση άμεση συμμετοχή (ως ένοπλοι 

του ΕΛΑΣ από τους οποίους οι δύο δηλώνουν σήμερα αριστεροί κομμουνιστές και 

πρώην μέλη τόσο της ΕΠΟΝ όσο και του ΕΑΜ/ΚΚΕ, ενώ από τους άλλους δύο ο 

ένας είναι καθαρά αριστερός και ο δεύτερος τείνει προς τα δεξιά, χωρίς να το 

εκφράζει επίσημα) και εννέα (9) άτομα εμφανίζονται ως έμμεσα συμμετέχοντες στην 

περίοδο της Αντίστασης, όντας μέλη οργανώσεων νεολαίας, μέλη  του ΕΑΜ/ΚΚΕ, 

ως σύνδεσμοι του ΕΛΑΣ κι ως έχοντες διαμεσολαβημένη οπτική των περιστάσεων, 

εφόσον συγγενικά τους πρόσωπα συμμετείχαν στον ένοπλο αντιστασιακό αγώνα, 

χάνοντας εν τέλει, ορισμένα από αυτά τη ζωή τους στο πεδίο της μάχης.  

Από τους δέκα εννιά (19) Πόντιους/Μικρασιάτες πληροφορητές δύο (2) δηλώνουν 

πως είχαν άμεση συμμετοχή στην Αντίσταση (ένοπλοι στο σώμα του ΕΛΑΣ) και 

δεκατρία (13) άτομα δηλώνουν πως είχαν έμμεση συμμετοχή είτε ως Αετόπουλα και 

κατοπινά μέλη της ΕΠΟΝ, είτε ως σύνδεσμοι του ΕΛΑΣ (με την παρότρυνση, τη 

συνοδεία και τη βοήθεια μεγαλύτερων μελών της οικογένειας ή φίλων τους), είτε ως 

μέλη του ΕΑΜ/ΚΚΕ, είτε ως έχοντες επίσης διαμεσολαβημένη οπτική των συνθηκών 

διαμέσου συγγενικών τους προσώπων, που είτε συμμετείχαν επιτυχώς ως ένοπλοι, 

είτε έχασαν τη ζωή τους στα πεδία της μάχης. Στους άμεσα συμμετέχοντες 

προστίθεται ακόμα ένα (1) άτομο με βουλγαρική καταγωγή, ενώ στους έμμεσα 

συμμετέχοντες προστίθεται ακόμη ένα (1) άτομο με θρακιώτικη καταγωγή. Από τα 
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παραπάνω συνεπάγεται ότι οι Σλαβόφωνοι με άμεση συμμετοχή (2) στην Αντίσταση 

είναι ίσοι με τους άμεσα συμμετέχοντες Ποντίους,  ενώ στους έμμεσα συμμετέχοντες 

προπορεύονται οι Πόντιοι (13). 

Από αυτούς που συμμετείχαν έμμεσα στην Αντίσταση, ορισμένοι  αποτελούσαν 

μέλος κάποιας αντιστασιακής οργάνωσης νεολαίας, ενώ  άλλα από αυτά αυτά τα 

άτομα αποτελούσαν αργότερα μέλη του ΕΑΜ/ΚΚΕ, χωρίς να αποκαλύπτεται πάντα 

με ακρίβεια η αντιστασιακή μετάβασή τους από τον ένα σχηματισμό στον άλλο, ενώ 

παράλληλα και τα είκοσι τρία (23) άτομα έμμεσης δράσης αντλούσαν επιρροή από 

την ιστορική πραγματικότητα που βίωναν μέσα από οικεία τους πρόσωπα, που ήταν 

ξεκάθαρα αναμεμειγμένα με το ΕΑΜ/ΚΚΕ ως ιδεολόγοι και ως σύνδεσμοι, είτε 

απλώς συμμετείχαν ως ένοπλοι στον ΕΛΑΣ,  εμφορούμενοι από 

εθνικοαπελευθερωτικά-δημοκρατικά κίνητρα απέναντι στην πατρίδα ή αριστερά 

κίνητρα υποστήριξης του ΚΚΕ. Οι δύο από τους άμεσα μετέχοντες στον ΕΛΑΣ 

επίσης είχαν συμμετάσχει σε οργανώσεις νεολαίας, αλλά υπερισχύει η άμεση 

εμπλοκή τους στην Αντίσταση, γι’αυτό και χαρακτηρίζονται ως άμεσα εμπλεκόμενοι. 

Εκτός από τα παραπάνω, έξι (6) άτομα από τη σλαβόφωνη, θρακική και ποντιακή 

πλευρά δηλώνουν ότι έχασαν αδέλφια, γονείς και θείους στον αγώνα της Αντίστασης, 

ανθρώπους που συγκαταλέγονταν κυρίως στο αριστερό κομμάτι των ενόπλων του 

ΕΛΑΣ (ανάμεσά τους κι ένα άτομο με παθητική/ουδέτερη συμμετοχή) και  εφτά (7) 

αναφέρονται σε συγγενικά τους πρόσωπα που συμμετείχαν με ένοπλο-άμεσο τρόπο 

στο σώμα του ΕΛΑΣ.  

Επομένως, συνεπάγεται ότι, από τους είκοσι τρεις (23) πληροφορητές με έμμεση 

εμπλοκή στην Αντίσταση οχτώ (8) άτομα είχαν διαμεσολαβημένη οπτική των 

εξελίξεων χωρίς να κατηγοριοποιούνται ακριβώς σε κάποιον φορέα, ακόμη οχτώ (8) 

συμμετείχαν στην ΕΠΟΝ, δύο (2) δηλώνουν συμμετοχή στα Αετόπουλα, τρεις (3) 

συμμετείχαν αποκλειστικά και μόνο ως σύνδεσμοι του ΕΛΑΣ και τέλος δύο (2) 

ακόμα δηλώνουν αποκλειστική εμπλοκή στο ΕΑΜ/ΚΚΕ. Βέβαια, στο ΕΑΜ θα 

πρέπει να προστεθούν από τις υπόλοιπες κατηγορίες των έμμεσα αντιστασιακών 

ακόμη δυο (2) άτομα, τα οποία μεταπήδησαν, όπως αναφέρουν, από τους πρώτους 

αντιστασιακούς σχηματισμούς της νεολαίας στο ΕΑΜ/ΚΚΕ, ακολουθώντας την 

ιδεολογία τους. Άρα, συνολικά τέσσερα (4) άτομα δηλώνουν επίσημη ένταξη στο 

ΕΑΜ την περίοδο της Αντίστασης. 



  

60 

 

 Από αυτούς που είχαν διαμεσολαβημένη συμμετοχή δύο (2) είναι μετριοπαθείς 

αριστεροί, τέσσερις (4) είναι αριστεροί κομμουνιστές, μία (1) είναι δεξιά και ένας (1) 

ακόμη δεν αναφέρει επακριβώς την ιδεολογική του κουλτούρα. Από αυτούς που 

συμμετείχαν στην ΕΠΟΝ ένας (1) είναι μετριοπαθής αριστερός, ένας (1) είναι δεξιός 

και έξι (6) ακόμα είναι αριστεροί κομμουνιστές. Από αυτούς που συμμετείχαν στα 

Αετόπουλα, ο ένας είναι σήμερα μετριοπαθής αριστερός και ο άλλος δεξιός. Από 

εκείνους που αποκαλύπτουν ότι έδρασαν κυρίως ως σύνδεσμοι του ΕΛΑΣ, οι δύο (2) 

εμφανίζονται ως μετριοπαθείς αριστεροί και ο ένας τείνει προς τα δεξιά σήμερα, 

αλλά δεν δηλώνει καθόλου την πολιτική του ταυτότητα. Τέλος, από τα τέσσερα 

άτομα που δηλώνουν φανερά την ένταξή τους στο ΕΑΜ τα τρία (3) διαπνέονται από 

αριστερή ιδεολογία και φέρουν επίσημα αριστερή ιδεολογική ταυτότητα, ενώ ο τρίτος 

σήμερα δηλώνει δεξιός. Η συυμετοχή του στο ΕΑΜ ήταν αποτελέσμα μάλλον της 

επιρροής που του άσκησε ο πατέρας του, ο οποίος ήταν αριστερός. 

 

Ακολούθως, λοιπόν, άτομα τα οποία παρουσιάζονται στην περίοδο του Εμφυλίου να 

έχουν άμεση ή έμμεση συμμετοχή στον ΔΣΕ, την περίοδο της Αντίστασης 

εμφανίζονται ως παθητικοί/ουδέτεροι  δέκτες των καταστάσεων, γεγονός, βέβαια, 

που δε σημαίνει ότι δεν εκφέρουν άποψη για την εν λόγω εποχή, ή δε γνωρίζουν 

λεπτομέρειες για την ευρύτερη κοινωνικοπολιτική πορεία του τόπου, αλλά και της 

περιφέρειας στην οποία διαμένουν και διέμεναν. Η παθητικότητα με την 

ουδετερότητα εναλλάσσονται στις ζωές των ανθρώπων αυτών βάσει ηλικίας, 

ωριμότητας και συνθηκών. 

 Ο λόγος για τον οποίο και κατατάσσονται σε αυτήν την κατηγορία, προκύπτει από το 

γεγονός ότι είτε βρίσκονταν τότε σε νηπιακή ηλικία, οπότε κι αφομοίωσαν πολύ 

αργότερα μέσα από αφηγήσεις συγγενικών προσώπων και προσωπικές μαρτυρίες 

συντοπιτών τα γεγονότα της αντιστασιακής περιόδου, είτε επειδή όντως δε γνωρίζουν 

πολλά σημεία της περιόδου, από τη στιγμή που δεν εμπλέκονταν στις αντιστασιακές 

δράσεις άμεσα ή έμμεσα, ή επειδή  η οικογένειά τους δεν είχε  ένοπλη ανάμειξη στον 

ΕΛΑΣ και δεν είχε διαφορές με αστυνομικές αρχές της εποχής, είτε επειδή δεν 

εξωτερίκευαν την πολιτική τους τοποθέτηση και την ιδεολογική τους κουλτούρα 

δημόσια, ώστε να μην εκτεθούν και υποστούν τρομερές συνέπειες από τις κατοχικές 
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και τοπικές αστυνομικές αρχές. Επίσης, η ίδια τους η οικογένεια ίσως να μην  

αποτελούσε ένα από τα πολλά παραδείγματα οικογενειών που είχαν κρυφές επαφές 

με τους αντάρτες. Τέλος, κάποιοι, αν και δεν είχαν έμπρακτη ανάμειξη, δεν 

επιθυμούσαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες, υιοθετώντας μια τακτική 

αυτοπροστασίας. Βέβαια, αν και ο αριθμός των καταγεγραμμένων ως 

παθητικών/ουδέτερων είναι αρκετά μεγάλος, αυτή η διαπίστωση προκύπτει βάσει των 

μαρτυριών και  μέσα από τους ίδιους τους πληροφορητές, καθώς η προφορική 

ιστορία έχει πάντα τη δύναμη να φωτίζει και να συμπληρώνει  τα ιστορικά, σκοτεινά 

και ελλιπή σημεία, αντίστοιχα, αλλά και συνάμα να καθιστά τον ομιλητή ικανό να 

αποκρύψει ορισμένες αλήθειες, εκούσα ή ακούσια.  

Τα άτομα με παθητική/ουδέτερη στάση την περίοδο της Αντίστασης ήταν είκοσι (20), 

εκ των οποίων τα δώδεκα (12) ανήκουν στους Σλαβόφωνους της περιοχής, τα 

τέσσερα (4) στους Ποντίους/Μικρασιάτες(2 οι Μικρασιάτες) και τέσσερα (4) ακόμα 

δηλώνουν πως έχουν  καταγωγή από την Ήπειρο. Γενικά, διαπιστώνεται ότι οι 

Σλαβόφωνοι εκπροσωπούν μεγαλύτερο μέρος των παθητικά/ουδέτερα εμπλεκόμενων 

στην περίοδο της Αντίστασης. 

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί, ότι από τις έξι (6) Σλαβόφωνες ντόπιες γυναίκες της 

έρευνας, οι δύο (2) είχαν έμμεση συμμετοχή στην αντίσταση, καμία δε συμμετείχε 

άμεσα, ενώ τέσσερις (4) χαρακτηρίζονται ως παθητικά/ουδέτερα εμπλεκόμενες, μαζί 

με τρεις (3) ακόμα που δηλώνουν ηπειρώτικη καταγωγή. Από τις τρεις (3) Πόντιες οι 

δύο (2) εμφανίζονται ως έμμεσα εμπλεκόμενες στην Αντίσταση και μία (1) ως 

παθητική/ουδέτερη. Συνολικά, στην Αντίσταση δε συμμετέχει καμία άμεσα, έμμεσα 

συμμετέχουν τέσσερις (4) γυναίκες. 

Όσον αφορά τους άντρες, από τους  δέκα εφτά  (17) άντρες Σλαβόφωνους οι δύο (2) 

είχαν άμεση συμμετοχή στην Αντίσταση ως ένοπλοι, οι εφτά (7) έμμεση και  

επιπλέον οχτώ (8) παθητική/ουδέτερη. Ακόμη, από τους δέκα έξι άντρες (16) 

Ποντίους/Μικρασιάτες (2 οι Μικρασιάτες) οι δύο (2) είχαν άμεση ένοπλη συμμετοχή, 

οι έντεκα (11) έμμεση συμμετοχή και οι τρεις (3) παθητική/ουδέτερη συμμετοχή. 

Τέλος, ο  πληροφορητής με ηπειρώτικη καταγωγή (αρ.3) εμφανίζεται ως 

παθητικά/ουδέτερα εμπλεκόμενος, εκείνος που έχει θρακιώτικη καταγωγή (αρ.17) 

εμφανίζεται ως έμμεσα εμπλεκόμενος κι εκείνος που δηλώνει βουλγαρική καταγωγή 
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ως άμεσα εμπλεκόμενος. Συνολικά, στην Αντίσταση συμμετέχουν άμεσα πέντε (5) 

άντρες, έμμεσα δεκαεννιά (19) και 12 παθητική/ουδέτερη. 

 

Β) Στον Εμφύλιο συμμετείχαν συνολικά είκοσι πέντε  (25) άτομα άμεσα, δέκα εννέα 

(19) έμμεσα και τέσσερα (4) άτομα ως παθητικά/ουδέτερα. 

Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι από τους είκοσι τρεις (23) Σλαβόφωνους εντόπιους 

της έρευνας οι δεκατρείς (13) είχαν άμεση συμμετοχή στον Εμφύλιο. Από τους 

δεκατρείς (13) αυτούς Σλαβόφωνους οι πέντε (5) συμμετείχαν μόνο  πολεμικά στον 

ΔΣΕ, μαζί με ένα (1) ακόμη άτομο με καταγωγή από την Ήπειρο, όπως κι ένα (1) 

ακόμη με καταγωγή από τη Βουλγαρία. Ακόμη ένα (1) άτομο από τους Σλαβόφωνους 

ενεπλάκη στο παιδομάζωμα, χωρίς ένοπλη δράση(μετριοπαθής αριστερή), ενώ ένα 

(1) ακόμη άτομο με ηπειρώτικη καταγωγή μετανάστευσε στις αρχές του Εμφυλίου 

στη Ρουμανία μαζί με τους γονείς του, το οποίο μάλιστα δεν εκφράζει την πολιτική 

του τοποθέτηση, αν και φαίνεται να τείνει προς την μετριοπαθή αριστερά. Οι 

υπόλοιποι τρεις (3) συμμετείχαν ως ένοπλοι του ΔΣΕ.Όσον αφορά τους 

Πόντιους/Μικρασιάτες, από τους  δέκα εννιά (19) οι εννέα (9) συμμετείχαν άμεσα 

στον Εμφύλιο. Από αυτούς τους εννέα (9) οι εφτά (7) συμμετείχαν ως ένοπλοι στον 

ΔΣΕ. Συνολικά στον ΔΣΕ συμμετείχαν δεκατέσσερα (14) άτομα.  

Από αυτούς τους δεκατέσσερις (14) πληροφορητές που συμμετείχαν ένοπλα στον 

ΔΣΕ, ένας (1) είναι μετριοπαθής αριστερός, εννέα (9) είναι αριστεροί κομμουνιστές, 

τέσσερις (4) δε δηλώνουν ξεκάθαρα την πολιτική τους τοποθέτηση (ωστόσο οι δύο 

τείνουν προς την μετριοπαθή αριστερά και οι άλλοι δύο προς την κεντροδεξιά), και 

τέλος κανένας δε δηλώνει καθαρά δεξιός. Από τους δεκατέσσερις (14) αυτούς 

ανθρώπους οχτώ (8) συμμετείχαν εθελοντικά στον ΔΣΕ και έξι (6) εξαναγκαστικά. 

Από τους 14 οι εξι (6) ήταν γυναίκες (από τις οποίες 1 μόνο Ποντία συμετείχε 

εθελοντικά) και οι οχτώ (8) ήταν άντρες (από τους οποίους μόνο 1 εντόπιος 

Σλαβόφωνος εξαναγκάστηκε να συμμετάσχει στον ΔΣΕ, ενώ λίγο αργότερα 

αυτομόλησε στον ΕΣ). 

Στον ΕΣ συμμετείχαν εξαρχής πέντε (5) Σλαβόφωνοι συν ένας (1) ακόμα, ο οποίος 

ξέφυγε από τον ΔΣΕ, και αφότου παραδόθηκε στον ΕΣ εντάχθηκε στους κόλπους του 
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λίγο πριν τη λήξη του πολέμου. Επομένως, στον ΕΣ κατατάχθηκαν την περίοδο του 

πολέμου έξι (6) Σλαβόφωνοι. Από την πλευρά των Ποντίων στον ΕΣ δεν 

κατατάχθηκε κανείς. Όσον αφορά τα ΜΑΥ, εδώ συναντώνται ένας (1) Σλαβόφωνος 

οπλίτης, ένας (1) Πόντιος οπλίτης κι ένας (1) ακόμη Πόντιος αυτοπροσδιορίζεται ως 

κλητήρας, δίχως να κάνει λόγο για ένοπλη δράση. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται, 

ότι οι ένοπλοι Σλαβόφωνοι του ΕΣ έχουν την αποκλειστικότητα, ενώ στα σώματα 

των ΜΑΥ συναντώνται και ποντιακά στοιχεία. Από τους μετέχοντες στον ΕΣ μόνο ύο 

(2) δεν ξεκαθαρίζουν την ιδεολογική τους τοποθέτηση, αν και φαίνεται ότι τείνουν 

προς τα δεξιά, ενώ οι υπόλοιποι ανήκουν στην δεξιά πολιτική ομάδα σήμερα. Από τα 

άτομα που έδρασαν στα ΜΑΥ, ο ένας επίσης δεν εκφέρει ξεκάθαρη πολιτική 

κατεύθυνση, αν και τείνει περισσότερο προς την κεντροδεξιά, και ο δεύτερος δηλώνει 

την δεξιά του ιδεολογία. Όσον αφορά τον κλητήρα, αυτός εντάσσεται στους 

μετριοπαθείς αριστερούς. Επομένως, στον εμφύλιο συμμετείχαν συνολικά είκοσι 

πέντε (25) άτομα. 

Όσον αφορά τους έμμεσα συμμετέχοντες, από τους  είκοσι τρεις (23) Σλαβόφωνους 

της έρευνας οχτώ (8) τοποθετούνται σ’αυτήν την κατηγορία. Από αυτούς οι δύο (2) 

έπρατταν αγγαρείες για λογαριασμό του ΕΣ, δίχως να είναι ένοπλοι. Από τους 

υπόλοιπους έξι, ο ένας (1) παρείχε αγγαρεία στον ΔΣΕ, η μια (1) εργαζόταν 

εθελοντικά στον Ερυθρό Σταυρό, ενώ και στους έξι συνέβαινε  ανά περιόδους και 

βάσει οικογενειακών ροπών, είτε να λειτουργούν ως  σύνδεσμοι του ΔΣΕ, είτε να 

ακολουθούν τον αγώνα των ανταρτών ιδεολογικά, είτε  μέσω συγγενικών τους 

προσώπων να βιώνουν με διαμεσολαβημένη οπτική  τις ιστορικές εξελίξεις του 

πολέμου, χωρίς να κατηγοριοποιούνται σαφώς σε κάποιον φορέα, από τη στιγμή που 

στις οικογένειές τους ανήκαν ένοπλα μέλη είτε της Χωροφυλακής, είτε του ΔΣΕ, είτε 

του ΕΣ, είτε περισσοτέρων της μιας περίπτωσης ταυτόχρονα. Ακόμη ένα (1) άτομο με 

θρακιώτικη καταγωγή εκδηλώνει την έμμεση συμμετοχή του εκείνο το διάστημα. 

Επομένως, έμμεσα στην Αντίσταση μέχει στιγμής, χωρίς τους Πόντιους/Μικρασιάτες, 

συμμετέχουν δέκα (10) άτομα. Από αυτούς τους έμμεσα  συμμετέχοντες( μαζί με 

τους Θρακιώτες και τους Ηπειρώτες), οι δύο (2) δεν εκφράζουν ανοιχτά την πολιτική 

τους κατεύθυνση, αν και φαίνεται να τείνουν προς τη δεξιά, οι δύο (2) κατατάσσονται 

στους μετριοπαθείς αριστερούς, τρεις (3) ακόμη είναι αριστεροί κομμουνιστές και οι 

υπόλοιποι τρεις (3) ανήκουν στη δεξιά παράταξη. 
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Από τους Πόντιους-Μικρασιάτες εννέα (9) εμφανίζονται ως έμμεσα συμμετέχοντες 

στον εμφύλιο, βιώνοντας, οι περισσότεροι, με διαμεσολαβημένη οπτική τις εξελίξεις 

της περιόδου. Από αυτούς μόνο ένας (1) δρούσε ξεκάθαρα ως σύνδεσμος με τον ΔΣΕ 

κι ένας (1) ακόμη υπήρξε τραυματιοφορέας κι «αναγνωριστής πτωμάτων» για χάρη 

του Ερυθρού Σταυρού. Από τους Ποντίους/Μικρασιάτες οι τέσσερις (4) είναι 

αριστεροί κομμουνιστές, οι τέσσερις (4) είναι μετριοπαθείς αριστεροί, ένας (1) δεν 

εκδηλώνεται επακριβώς, αν και τείνει προς τη δεξιά και ένας (1) ακόμη είναι δεξιός. 

Άρα, στον Εμφύλιο πόλεμο συμμετείχαν έμμεσα δεκαεννιά (19) άτομα. 

Ανακεφαλαιώνοντας, από τις οχτώ (8) γυναίκες συνολικά που συμμετείχαν άμεσα 

στον Εμφύλιο, οι τρεις (3) που ήταν Σλαβόφωνες και συμμετείχαν ένοπλα στον ΔΣΕ 

μαζί με  μια (1) ακόμη ένοπλη που  καταγόταν από την Ήπειρο και δύο (2) Πόντιες 

γυναίκες. Οι υπόλοιπες δύο (2) είχαν μεταναστεύσει (παιδομάζωμα/αποφυγή 

αντιποίνων από τις αρχές και επιθέσεων από τον ΔΣΕ). Από από τους δέκα εφτά (17) 

άμεσα συμμετέχοντες άντρες, εννέα (9) ήταν Σλαβόφωνοι, ένας (1) είχε βουλγαρική 

καταγωγή και εφτά (7) ήταν Πόντιοι. Άρα, εννέα άντρες (9) συνολικά πολέμησαν στο 

πλευρό του ΔΣΕ και όπως προαναφέρθηκε έξι (6) Σλαβόφωνοι άντρες στον ΕΣ, δύο 

(2) άντρες στα ΜΑΥ (ένας Πόντιος κι ένας Σλαβόφωνος) και ένας (1) ακόμη ήταν 

κλητήρας του χωριού, ως επίσημος σύνδεσμος και των δύο στρατοπέδων. 

Έμμεση συμμετοχή εμφανίζουν, όμως, τέσσερις (4) γυναίκες (1Πόντια, 2 

Σλαβόφωνες και 1 Ηπειρώτισσα) και δέκα πέντε (15) άντρες (1 Θρακιώτης, 8 Πόντιοι 

και 6 Σλαβόφωνοι), όλοι κυρίως με διαμεσολαβημένη οπτική, χωρίς να ενατάσσονται 

επίσημα δηλαδή σε κάποιον φορέα, ή έχοντας αναλάβει κάποιες μικρές αρμοδιότητες 

συνδέσμων, είτε ως αριστεροί είτε ως δεξιοί, δίχως βέβαια να εμμένουν πολύ σ’αυτή 

τους την ιδιότητα, αφού κάλλιστα την αποκρύπτουν. Στο σημείο αυτό, αξίζει να 

σημειωθεί πως στον εμφύλιο, από όλο το σύνολο των μετεχόντων, εφτά (7) άτομα 

συνολικά έχασαν συγγενείς τους στα πεδία των μαχών και άλλα δέκα (10) είχαν 

συγγενείς που ενεπλάκησαν, κυρίως εμπόλεμα, στην περίοδο του εμφυλίου και από 

τις δύο πλευρές. 

Στην κατηγορία των παθητικά/ουδέτερα διακείμενων συναντάται ένα (1) άτομο με 

ηπειρώτικη καταγωγή, ένα (1) με ποντιακή και δύο (2) ακόμα με εντόπια καταγωγή. 

Συνολικά τέσσερις (4) άντρες, από τους οποίους σήμερα ο ένας (1) δεν εκδηλώνει 
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επακριβώς την πολιτική του κουλτούρα, τείνοντας, ωστόσο, περισσότερο προς την 

κεντροδεξιά, οι δύο (2) κατατάσσονται στους μετριοπαθείς αριστερούς κι ένας (1) 

ακόμη στους δεξιούς.  

 

8) Ως προς τις προσωπικές διαδρομές: Με τη λήξη του εμφυλίου έντεκα (11) άτομα 

οπισθοχώρησαν προς την Αλβανία, εκ των οποίων τα τρία (3) εγκαταστάθηκαν στη 

Βουλγαρία και τα υπόλοιπα οχτώ (8) σε περιοχές της ΕΣΣΔ. Από αυτούς οι τρεις (3) 

είναι γυναίκες και οι οχτώ (8) είναι άντρες. Επίσης, οι  τρεις ήταν (3) Σλαβόφωνοι, 

ένας είχε (1) καταγωγή από τη Βουλγαρία, μία ήταν (1) Ηπειρώτισσα και έξι (6) 

ακόμα  Πόντιοι.Απο αυτούς οι δύο (2) έχουν απροσδιόριστη σύγχρονη πολιτική 

τοποθέτηση, αποτελώντας μέρος των εξαναγκασμένων συμμετεχόντων στον ΔΣΕ, 

ενώ οι υπόλοιποι είναι όλοι αριστεροί κομουνιστές. Όλοι τους επέστρεψαν κάποια 

στιγμή στην Ελλάδα, πολλά χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου. Παρόλαυτά, ακόμη 

δύο (2) γυναίκες, 1 Ηπειρώτισσα με απροσδιόριστη σύγχρονη πολιτική τοποθέτηση 

και 1 Σλαβόφωνη μετριοπαθής αριστερή,  μετακινήθηκαν προς τις ανατολικές χώρες 

(μετανάστευση και παιδομάζωμα αντίστοιχα), πριν τελειώσει ο εμφύλιος, όπως 

επίσης κι ένας (1) ακόμη εντόπιος Σλαβόφωνος είχε ήδη οπισθοχωρήσει, αλλά  ως 

αιχμάλωτος.  

Ωστόσο, τριάντα τέσσερα  (34) άτομα δε μετανάστευσαν με τη λήξη του εμφυλίου. 

Από αυτά, τα είκοσι τρία  (23) παρέμειναν στην Ελλάδα, δίχως να μεταναστεύσουν 

ποτέ, για λόγους σπουδών κι εργασίας, στο εξωτερικό. Οι υπόλοιποι έντεκα (11) 

μετακινήθηκαν κάποια στιγμή της ζωής τους στο εξωτερικό, κυρίως για να 

εργαστούν. 

 Κάνοντας έναν επιμέρους διαχωρισμό για τους είκοσι τρεις (23), διαπιστώνεται ότι 

από αυτούς, οι είκοσι δύο (22) είναι άντρες. Από αυτούς οι δύο (2) είναι Μικρασιάτες 

δεξιάς κι απροσδιόριστης πολιτικής τοποθέτησης αντίστοιχα, οι τέσσερις (4) είναι 

Πόντιοι, από τους οποίους οι τρεις (3) είναι μετριοπαθείς αριστεροί κι  ένας (1) είναι  

κομουνιστής. Επιπλέον, ένας (1) είναι Ηπειρώτης απροσδιόριστης πολιτικής 

ταυτότητας και δώδεκα (12) είναι Σλαβόφωνοι. Από τους Σλαβόφωνους δύο (2) είναι 

κομουνιστές, ένας (1) μετριοπαθής αριστερός, δύο (2) απροσδιόριστης πολιτικής 

τοποθέτησης και εφτά (7) δεξιοί. Όσον αφορά τις γυναίκες, αυτές είναι συνολικά 
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τέσσερις (4) ¨1 Ηπειρώτισσα απροσδιόριστης πολιτικής τοποθέτησης, 1 Πόντια  

κομουνίστρια και 2 Σλαβόφωνες με δεξιά και απροσδιόριστη πολιτική τοποθέτηση, 

αντίστοιχα. 

Όσον αφορά τους υπόλοιπους έντεκα (11), οι τρεις (3) ήταν γυναίκες- μία (1) Πόντια 

απροσδιόριστης πολιτικής τοποθέτησης και δύο (2) Σλαβόφωνες μετριοπαθείς 

αριστερές-, ενώ οι άντρες ήταν οχτώ (8), εκ των οποίων οι δύο (2) ήταν Σλαβόφωνοι 

(1 μετριοπαθής αριστερός και 1 απροσδιόριστης πολιτικής τοποθέτησης), ένας (1) 

ήταν Θρακιώτης (απροσδιόριστης πολιτικής ταυτότητας) και τέσσερις (4) Πόντιοι, εκ 

των οποίων οι δύο (2) είναι αριστεροί, ένας (1) δεξιός κι ένας (1) ακόμη μετριοπαθής 

αριστερός. 

 

2.2.3 Η διαδικασία και η επεξεργασία των συνεντεύξεων 

Ο αρχικός σκοπός  που τέθηκε γύρω από το ζήτημα των συνεντεύξεων  ήταν η 

δομημένη και οργανωμένη τους πορεία. Αυτό θα επιτυγχανόταν  μέσα από την 

άσκηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, καταγεγραμμένων σε ένα ερωτηματολόγιο, το 

οποίο θα προσαρμοζόταν στους εξής θεματικούς άξονες: Κατοχή, Αντίσταση, 

Εμφύλιος. Παρόλαυτά, η ροή του λόγου και της σκέψης των συνεντευξιαζόμενων δεν 

μπορούσε πάντα να προσαρμοστεί στον αρχικό αυτό σκοπό, με αποτέλεσμα να 

ασκούνται συνεχώς περαιτέρω διευκρινιστικές ερωτήσεις για την επεξήγηση 

περιστατικών, την αποσαφήνιση καταστάσεων, αλλά και την αποκάλυψη 

λεπτομερειών, οι οποίες θα έριχναν φως σε δυσνόητα σημεία τη στιγμή της 

διεξαγωγής των συνεντεύξεων ή ακόμη θα προλαμβάνονταν  χάρη σ’αυτές τυχόν 

δυσκολίες κατανόησης και μελέτης στα στάδια της απομαγνητοφώνησης και της 

κατηγοριοποίησης. Αυτό σημαίνει πως οι ερωτήσεις που δεν ήταν προσχεδιασμένες 

να ασκηθούν  προς απάντηση των πληροφορητών, παρείσφρεαν αυθόρμητα, όχι μόνο 

για λόγους διευκρίνισης λεπτομερειών, αλλά  και για την ώθηση των ερωτώμενων να 

σκεφτούν περισσότερα στοιχεία γύρω από ένα θέμα, να μεταβούν χωρίς 

καθυστέρηση από ένα ζήτημα σε ένα άλλο, καθώς και για να επανέλθει η συζήτηση 

στην περίοδο που τίθεντο προς συζήτηση κι όχι σε θέματα εκτός ιστορικού 

ενδιαφέροντος. 
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Επομένως, οι αρχικές αυτές ερωτήσεις λειτούργησαν ως χάρτης της πορείας των 

συνεντεύξεων, ως μια λίστα θεμάτων που τέθηκαν προς συζήτηση, αναφορικά με τις 

ιστορικές περιόδους που εξετάστηκαν ¨ θέματα στα οποία δινόταν το περιθώριο του 

εμπλουτισμού τους με επιμέρους ερωτήσεις μέσω της ερευνήτριας. Άρα, ο λόγος 

γίνεται για την εφαρμογή των ημιδομημένων συνεντεύξεων
[150]

, στο πλαίσιο των 

οποίων ο ερωτών κι ο ερωτώμενος είχαν περιθώρια συγκρότησης της μεταξύ τους 

συζήτησης, γεγονός που δεν εξασφάλιζε πάντοτε, όμως, την οικονομία της έκτασης 

των συνεντεύξεων, αλλά και του ίδιου του χρόνου. Αυτό βέβαια δεν οφείλεται μόνο 

στην ελευθερία που η ερευνήτρια, στην προκειμένη περίπτωση, είχε τη δυνατότητα 

να παρέχει στους πληροφορητές. Η κατάσταση αυτή προκαλούνταν επίσης πολύ 

συχνά από την ανάγκη που είχαν οι ίδιοι οι πληροφορητές να μη διακόπτεται η σκέψη 

τους, ώστε να παραθέσουν πρώτα όλα όσα εκείνοι θυμούνταν κι επιθυμούσαν, με τη 

σειρά που τα ανακαλούσαν στη μνήμη τους ή που είχαν προγραμματίσει να τα 

αναφέρουν κι έπειτα να κληθούν να συζητήσουν περαιτέρω ερωτήματα που θα 

τίθεντο από την ίδια την ερευνήτρια προς εκείνους. Οπότε, δεν είναι λίγες εκείνες οι 

συνεντεύξεις, που το μεγαλύτερό τους κομμάτι βασίζεται σε εκτεταμένους 

μονολόγους. 

Στην παρούσα έρευνα, λοιπόν, η πλειοψηφία των συνεντεύξεων παρουσιάζει μια  

εκτεταμένη εικόνα και μια ενδιάμεση ελευθερία άσκησης ερωτήσεων. Βέβαια, 

πάντοτε το αποτέλεσμα επηρεάζεται από την κατάσταση και των δύο προσώπων κάθε 

φορά. Εκτός των άλλων, υπάρχουν και συνεντεύξεις που παρέχουν συγκεκριμένες 

απαντήσεις, είτε γιατί το περιεχόμενό τους είναι επικεντρωμένο σε έναν και μόνο 

άξονα, είτε επειδή οι ερωτήσεις βασίζονται σε ένα δομημένο τρόπο διεξαγωγής των 

συνεντεύξεων. Ο ευέλικτος τρόπος χειρισμού των ερωτήσεων ήταν η κινητήριος 

δύναμη της παρακίνησης των ερωτώμενων να  αποκαλύψουν στιγμές ιστορικής 

αξίας, να διαπραγματευτούν τα όρια των αποκαλύψεών τους, να βάλουν τη μνήμη 

τους σε εντατική λειτουργία, να ξεδιπλώσουν βαθύτερες εκτιμήσεις τους, ενδόμυχες 

σκέψεις, να μοιραστούν ανομολόγητα συναισθήματα, να διαισθανθούν την ύψιστη 

σημασία που έχει για το πεδίο της ιστορικής έρευνας το φάσμα των μαρτυριών 
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τους
[151]

ως δείγμα και θησαυρός πολιτισμού. Δεν ήταν λίγες οι φορές που η παρουσία 

επιπρόσθετων προσώπων, φίλων ή συγγενών, βοηθούσε στην αποκάλυψη στοιχείων 

που ορισμένοι κεντρικοί πληροφορητές  ήθελαν να αποκρύψουν ή δε θυμούνταν 

πραγματικά ολοκληρωμένα. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές, η παρουσία οικείων 

προσώπων, τα οποία μπορεί και να μη συμμετείχαν στη συζήτηση σημαντικά ή 

καθόλου, καταπράυνε το άγχος, την ανασφάλεια και την πιθανή άρνηση που μπορεί 

να είχαν μέσα τους οι εν λόγω πληροφορητές απέναντι στην ερευνήτρια, σε 

περίπτωση που θα βρίσκονταν μόνοι τους μαζί της καθ’ όλη τη διάρκεια της 

συνέντευξης. Πρόσωπα, όμως, τα οποία συμμετείχαν ενεργά, παρείχαν τελικά 

ουσιαστικές προσθήκες για καίρια ζητήματα της έρευνας, συμπληρώνοντας 

αντίστοιχα σημεία από άλλες συνεντεύξεις ή και του εκάστοτε κεντρικού 

πληροφορητή που συντρόφευαν. 

Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν με τη χρήση ηλεκτρονικού καταγραφέα φωνής 

και  απομαγνητοφωνήθηκαν πλήρως. Κατά την απομαγνητοφώνηση καταβλήθηκε 

προσπάθεια, ώστε ο προφορικός λόγος να αποδοθεί πιστά στο γραπτό κείμενο και να 

διατηρηθεί η υφολογική ιδιαιτερότητα του εκάστοτε πληροφορητή. Η μόνη 

παρέμβαση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της απομαγνητοφώνησης ήταν η 

τοποθέτηση σημείων στίξης στα κατάλληλα σημεία, με όσο το δυνατό μεγαλύτερη 

ακρίβεια, προκειμένου να αποδοθεί η συναισθηματική κατάσταση του κάθε 

συνεντευξιαζόμενου, οι αναγκαίες παύσεις στο λόγο του, αλλά και η προσπάθειά του 

να αναδυθούν από το βυθό της μνήμης του όλες οι λεπτομέρειες τις οποίες ο/η ίδιος/-

α θεωρούσε αναγκαίο ότι έπρεπε να κατατεθούν. Βέβαια, πριν ακόμη ολοκληρωθεί 

όλη η διαδικασία της απομαγνητοφώνησης, είχαν ήδη γίνει διαπιστώσεις για τα κοινά 

σημεία που συναντώνται σε πολλές από τις συνεντεύξεις, καθώς και οι διαφορές που 

έχουν οι πληροφορητές στα μεταξύ τους λεγόμενα γύρω από το ίδιο θέμα, όταν η 

πολιτική τους τοποθέτηση ήταν παραδεκτή από τους ίδιους ή απλά πρόδηλη, αλλά όχι 

διευκρινισμένη. Τα επαναλαμβανόμενα σημεία, εκείνα που αντιστοιχούν ουσιαστικά 

στη συλλογική μνήμη της δεκαετίας του ’40,  διευκόλυναν το στάδιο της 

κατηγοριοποίησης σε θεματικούς άξονες, κατηγορίες και υποκατηγορίες, παρά τις 
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συνεχείς αφαιρέσεις, προσθήκες κι ενδιάμεσες αλλαγές που μεσολάβησαν από την 

ερευνήτρια. 

 

2.2.4 Μεθοδολογία συγγραφής εργασίας 

Η μεθοδολογία της προφορικής αφήγησης εστιάζει στις ανθρώπινες φωνές, όχι για να 

αποδείξει τα ιστορικά πεπραγμένα ή απλά να τα συμπληρώσει, αλλά για να μελετήσει 

τον τρόπο με τον οποίο μια ομάδα ανθρώπων, μάρτυρες μιας περασμένης εποχής, 

βίωσε ένα κομμάτι της ζωής της σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του 

παρελθόντος. Στην προκειμένη περίπτωση, η ερευνήτρια έρχεται αντιμέτωπη με τις 

εξελίξεις, τις ανατροπές, τις συγκρούσεις, τον όλεθρο, τον πόνο, την καταστροφή, τη 

δράση, το κατόρθωμα, την ήττα ή τη νίκη, έτσι όπως η ανάμνηση και ο λόγος ενός 

ανθρώπινου μυαλού μπορούν να μεταφέρουν στον ακροατή
[152]

. Εκείνο που επιδιώκει 

να προσεγγίσει η προφορική αφήγηση είναι το «πώς» της ανθρώπινης εμπειρίας 

απέναντι στο στεγνό «τι» της παραδοσιακής ιστοριογραφίας. Τα ανθρώπινα βιώματα 

βγάζουν από το λήθαργο της αφάνειας τις αναμνήσεις και μέσα από αυτές οι 

ερευνητές αντικρίζουν το παρελθόν πέρα από μια αυστηρά χρονολογημένη έκθεση 

γεγονότων κι ενδιάμεσης πλοκής. 

Οι αναμνήσεις των ανθρώπων αποτελούν αποδείξεις για όσα σημεία η ιστορία δεν 

άργησε να τοποθετηθεί και να αφήσει ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Η 

προφορική, όμως, μαρτυρία είναι μια λεκτική αναπαράσταση βιωμάτων ιδιωτικού και 

συνάμα συλλογικού χαρακτήρα, διαποτισμένη με υψηλές δόσεις ερμηνευτικής 

προσέγγισης. Αυτό σημαίνει πως οι αναμνήσεις ως κατασκευάσματα του ανθρώπινου 

μυαλού, παραστάσεις επιλεγμένων στοιχείων από παρελθοντικά βιώματα, δεν παύουν 

να αντανακλούν στο ελάχιστο την προσπάθεια των συνεντευξιαζόμενων να 

ερμηνεύσουν πράξεις και καταστάσεις από τη δική τους οπτική
[153]

. Ωστόσο, η 

παράμετρος αυτή εμποδίζει την ξεκάθαρη θέα του ερευνητή/-τριας απέναντι σε όσα 

συνέβησαν πραγματικά ή στο μέγεθος που μπορεί να συνέβησαν στη ζωή του 

ομιλούντα. Εκεί συναντάται ένα σημείο προβληματισμού, το οποίο αποτελεί συνάμα 

                                                             
152 Βερβενιώτη, Τ. (2002). Προφορική Ιστορία και Έρευνα για τον Ελληνικό Εμφύλιο: η πολιτική συγκυρία, ο ερευνητής και ο 
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και μια μεγάλη πρόκληση, την οποία ο ερωτών θα πρέπει να αντιμετωπίσει με βάση 

τις γνώσεις του, τη διαίσθησή του και την εκάστοτε καλύτερη προσέγγιση ως προς 

τον συνεντευξιαζόμενο, για να αποσπάσει τις αλήθειες που επιδιώκει. 

Εκείνο, λοιπόν, που έχει σημασία, είναι να γίνει αντιληπτό, πως η ατομική μνήμη 

είναι ένα εργαλείο. Είναι το μέσο εκείνο που με την πάροδο του χρόνου επιτρέπει 

στον συνεντευξιαζόμενο να εξετάσει με κριτική ματιά τα βιώματά του, να τα 

κατατάξει, να τα διαχωρίσει και να τα αναθεωρήσει πολλάκις μέσα στα κουτάκια του 

μυαλού του. Η μνήμη του κάθε ανθρώπου, της κάθε «φωνής», που φαίνεται να  είναι 

αξιοσημείωτη πηγή διερεύνησης τμημάτων της ιστορίας,  εμπεριέχει δείγματα της 

ευρύτερης κουλτούρας και ιστορίας μέσα στην οποία και γεννήθηκαν τα κομμάτια 

της εμπειρίας του κάθε συνεντευξιαζόμενου. Έτσι, η ατομική εμπειρία δεν έχει μόνο  

χαρακτήρα ιδιωτικό, αλλά και συλλογικό, εφόσον οι άνθρωποι που καλούνται να 

γίνουν μάρτυρες του παρελθόντος θυμούνται και μιλούν ως μέλη μιας ομάδας 

οποιουδήποτε είδους
[154]

 και φέρουν ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό υπόβαθρο κι 

ακόμη ένα πιο συγκεκριμένο ήθος. 

 Επομένως, η προφορική αφήγηση τους προσφέρει ένα ρόλο ενεργητικό
[155]

, 

αναπληρωματικό, απέναντι στα ιστορικά κενά που συναντώνται στο ζήτημα της ζωής 

τω απλών ανθρώπων, ένα ρόλο ερμηνευτικό, φιλικό ή επικριτικό, απέναντι στη ζωή 

που έζησαν, στις επιλογές που έκαναν, στην ταύτισή τους ή την αντίθεσή τους 

συνάρτηση με τις συλλογικές εξελίξεις των ευρύτερων ιστορικών αναδιπλώσεων. Το 

σημαντικό είναι, πως έχοντας βιώσει τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της ζύμωσής 

τους, είναι αδύνατο να μην εκτιμηθούν, μελετηθούν, αναλυθούν και αξιολογηθούν με 

ενδιαφέρον και σκεπτικισμό από τους ίδιους τους πληροφορητές μέσα από το 

πέρασμα των ετών έως και τη στιγμή της συνέντευξης, όσο και από τον ίδιο τον 

ερευνητή, αφότου να ακούσει και τα μελετήσει. Κι αυτό γιατί κάθε αντίθετη στάση 

του ερευνητή/-τριας θα σήμαινε άρνηση αποδοχής της ιστορίας που εκείνοι έζησαν, 

με τα στοιχεία και τον τρόπο που οι ίδιοι την παρουσιάζουν
[156]

. Η θέση αυτή των 

θεωρητικών της μνήμης, άμεσα περιορίζει τις ερμηνείες του ερευνητή/-τριας να 

επικρατήσουν έναντι των ερμηνειών που δίνουν οι ερωτώμενοι. Οι ερμηνείες και των 
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δύο πλευρών πρέπει να συνδυαστούν αρμονικά και προσεκτικά, ώστε να μη χαθεί η 

αξία της αλήθειας που κρύβει η υποκειμενικότητα
[157]

, η οποία άλλωστε στηρίζει τα 

αποτελέσματα εργασιών όπως η συγκεκριμένη. 

Ως προς τη μέθοδο ανάλυσης των  συνεντεύξεων, εφαρμόστηκε  η θεματική ανάλυση 

της βιογραφικής-ερμηνευτικής μεθόδου, η  οποία στηρίζεται σε δείγματα ανθρώπων 

που απλά σχετίζονται με το θέμα που πραγματεύεται η έρευνα, χωρίς να εμμένει στον 

αυστηρό αριθμητικό καθορισμό των προσώπων που δύνανται να εμπλακούν 

σ’αυτήν
[158]

. Η ανάλυση των δεδομένων αποτελεί μια ενδιαφέρουσα φάση της 

έρευνας, εφόσον ο ερευνητής/ -τρια αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε 

πληροφορητής σχολιάζει τις επιλογές και τις πράξεις του στο παρόν, τον τρόπο που 

ασκεί κριτική και περιγράφει τα γεγονότα με βάση τη σημερινή του εμπειρία, τα 

σημεία που παρουσιάζει τα γεγονότα συνοπτικά ή με μακροσκελείς περιγραφές για 

τους δικούς του λόγους. Η εντατική παρακολούθηση αυτών των σημείων βοηθά 

σημαντικά την κατοπινή  σταχυολόγηση των επιμέρους πεδίων της έρευνας, αφού ο 

εντοπισμός  των πεδίων στα οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από τους πληροφορητές 

και η ματιά με την οποία τα αντικρίζουν σήμερα σε σχέση με το παρελθόν ή 

συνεχόμενα, από το παρελθόν μέχρι τη σύγχρονη εποχή, είναι η πηγή για τη 

διεξαγωγή της κριτικής αποτίμησης του ερευνητή/-τριας.  

Στη συγγραφή της εν λόγω  εργασίας χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία (από βιβλία 

διαδικτυακές πηγές και αρχειακό υλικό της Γενναδείου Βιβλιοθήκης Αθηνών, καθώς 

επίσης και της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού στην Πλάκα, που υπάγεται στο ΓΕΣ -

Γενικό Επιτελείο Στρατού), αντίστοιχη με τη θεματολογία της Κατοχής, της 

Αντίστασης και του Εμφυλίου και στο εισαγωγικό θεωρητικό τμήμα της εργασίας, 

στο αποκαλούμενο “ιστορικό πλαίσιο’’, γίνεται μια ανασκόπηση στη δεκαετία του 

’40, μια ιστορική αναδρομή εμπνευσμένη από την ιστορία που ακολουθείται μέσα 

από τις μαρτυρίες των πληροφορητών. Κλείνοντας, είναι καλό να σημειωθεί, πως δεν 

αποτέλεσαν όλες οι συνεντεύξεις, στον ίδιο βαθμό, πηγή συγγραφής της εν λόγω 

έρευνας, καθώς δεν είχαν όλες τις προοπτικές να προσφέρουν τα αναμενόμενα. 

Επομένως, άλλες αξιοποιήθηκαν περισσότερο κι από άλλες αντλήθηκαν λιγότερα 

στοιχεία. Εξάλλου, η κριτική θεώρηση των συμβάντων του παρελθόντος, το εύρος 
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των αναμνήσεων, η εκφραστική δεινότητα ή η οικονομία, η πρωτοτυπία των 

ιστοριών, η ψυχολογική διάθεση και ο χαρακτήρας των πληροφορητών, δεν άφηναν 

πάντοτε τα ίδια περιθώρια στη ερευνήτρια για να αξιοποιήσει αποτελεσματικά κάθε 

κείμενο. Παρόλαυτά, η ιστορική αξία των μαρτυριών κάθε τύπου για τη Φλώρινα, τη 

Δυτική κι ευρύτερη Μακεδονία, αλλά και τη Νεότερη Ιστορία της Ελλάδας 

γενικότερα, είναι αδιαμφισβήτητη. 
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 Γ.  Επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας 

 

1. Η μεταξική περίοδος (1936-1940) 

1.1 Η δράση των αριστερών του ΚΚΕ 

Ο κ.ΦΝ(14) προσφέρει ένα χαρακτηριστικό δείγμα της δύσκολης ζωής την οποία 

είχαν διαμορφώσει οι δρώντες υπέρ του κουμμουνιστικού κινήματος ήδη από την 

εποχή Μεταξά, τοποθετημένος γύρω από περιστατικά που αφορούν οικεία  πρόσωπα 

του παρελθόντος του, αλησμόνητα γεγονότα που χαράχτηκαν στην παιδική του 

μνήμη, αφηγήσεις και ακούσματα που άντλησε από την οικογένειά του κι 

επεξεργάστηκε πολλάκις,  φυλάσσοντάς τα ως παρακαταθήκη για την κατοπινή του 

ζωή: «Ο πατέρας μου από τη Λάρισα, στέλεχος γερό του κομουνιστικού κόμματος της 

Ελλάδας, τον είχε διορίσει το κόμμα σαν καθοδηγητή στη δυτική Μακεδονία. Έτσι ήρθε 

μετά από παλινδρομήσεις πολλές στη Φλώρινα και στην κομματική οργάνωση, οι 

οποίες ήταν παράνομες τότε. Γνωρίστηκε με τη μάνα μου, κόντεψαν να τον 

ανακαλύψουν και σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στα κεντρικά γραφεία των   Αθηνών, 

στον Πειραιά, γιατί η μάνα μου αναφερόταν πως πήγαινε και τον έβρισκε στον Πειραιά, 

ήταν ένας άνθρωπος δυνατού χαρακτήρα και την πίεζαν για  να μάθουν αν ήξεραν, η 

προδοσία ήταν στο πρώτο πλάνο, την  πίεζαν να τους πει με ποιον μέναμε. Και επειδή 

δεν το έλεγε ποτέ, δεν ήθελε να τον προδώσει τον πατέρα μου και την άφησαν ελεύθερη 

για να την παρακολουθήσουν. Η δυναμικότητα της μάνας μου και οι μέθοδοι 

προφύλαξης ήταν τέτοιοι που κατόρθωνε να πηγαίνει στον Πειραιά, να συναντάει τον 

πατέρα μου και να μην μπορούν να την πιάσουν. Την αστυνομία την έπαιζε στα δάχτυλά 

της. Ένα χαρακτηριστικό υπήρχε, το σπίτι διώροφο και εμείς ήμασταν σε αυτό το 

δωμάτιο και είχε γίνει προδοσία, ότι ήταν γιάφκα. Ήρθαν να κάνουν έλεγχο, αλλά τότε 

η μάνα μου είχε τον παράνομο τύπο στο δωμάτιο αυτό. Τον περικύκλωσαν από τη μια 

μεριά, άλλα δύο χτύπησαν την πόρτα . Έριξε μια ματιά, εγώ φυσικά δεν αντιλήφθηκα, 

δεν καταλάβαινα, δυο, τριών χρονών, “τι να κάνω, ο τύπος εκεί, θα με πιάσουν!’’ , 

τους λέει “είμαι γυμνή, κάνω μπάνιο’’, για να κερδίσει χρόνο, γιατί ήταν εποχή που 

υπήρχαν οι σόμπες, οι πάπιες και σε εκείνες τις πάπιες όλο τον έντυπο τύπο τον είχε 
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κάψει και μετά ανακάτευε και τις στάχτες, γιατί καίγοντας ένα χαρτί, αν δεν πειράξεις 

τη στάχτη, φαίνονται και τα γράμματα. Στο παράθυρο έκανε τη γυμνή, έριξε και νερό 

στα μαλλιά της και μετά τους είπε “ελάτε!’’,  τι να πουν αυτοί; Έφυγαν φυσικά… . Όταν 

σε καθημερινή βάση ακούς τα γεγονότα και ιδίως οι δικοί μου τα ζούσαν στο πετσί 

τους, όλο το γίγνεσθαι το πολιτικό στην Ελλάδα ήταν άνθρωποι αυτής της κατηγορίας 

και φυσικά όλα και από όλες τις πλευρές και την αίσθηση που, όταν έβγαινες έξω 

έβλεπες ότι η ομήγυρη απέφευγε να μιλήσει μαζί τους, γιατί τότε υπήρχε η αρχή του 

κατεστημένου, μόλις μιλούσες με κάποιον κομμουνιστή, του έλεγαν “τι έλεγες μαζί του, 

πού ήσουν ή πρόδωσαν κάποια οργάνωση;’’ και κάτι τέτοια, που φυσικά υπήρχαν 

οργανώσεις, αυτό το αισθανόμουν και σαν παιδί. Δηλαδή ήταν τόσο επεκταμένο, που 

έβλεπα ότι και με μένα δεν ήθελαν να μιλήσουν, μέχρι αυτό το σημείο. Θυμόμουν 

κάποτε, ερχόμουν από την πόλη κάτω από το σχολείο και κάποια θεία μου ήθελε να 

μάθει, δεν είδε καλά και κάτι τέτοια και εκεί κοίταξε δεξιά, κοίταξε αριστερά και πίσω 

από το δένδρο κρυμμένη με ρωτούσε, “έχεις τίποτα;’’ , “Όχι θεία, δεν έχω τίποτα’’ 

.Για αυτούς που τους κυνηγούσε το κατεστημένο, πολύ πονούσε η όλη ιστορία. Ξέρεις, 

ένα μικρό παιδί της ηλικίας μου να το αποφεύγουν τα άλλα παιδιά να παίζουν μαζί του, 

που λίγο πολύ η ζωή μου ήταν αλλιώτικη και εγώ σαν παιδί ήθελα να παίζω έξω; Άσε 

που μου απαγόρευαν και από το σπίτι μου έλεγαν ότι “με αυτά τα παλιόπαιδα δεν έχεις 

καμία δουλειά, εσύ είσαι για άλλα πράγματα!’’. Αυτό το αίσθημα μου το είχαν 

μεγαλώσει πραγματικά και αργότερα  φάνηκε πολύ έντονα, όταν απέναντι από τα δικά 

μας τα σπίτια ήταν ένας από τη Σμύρνη, ήταν από αυτούς που ήρθαν μετά το ’22 στην 

Ελλάδα και αυτός είχε και δύο αγόρια και αυτή η οικογένεια είχε δασκάλους. Και η 

περίφραξή του ήταν μεγάλη. Αυτός δεν είχε σχέση τόσο πολύ με τους Ποντίους, άλλη 

τακτική, άλλη νοοτροπία. Και θυμάμαι ότι η μάνα μου με έπαιρνε και πηγαίναμε πάντα 

εκεί, μου έλεγε “εδώ είναι τα παιδιά που εσύ πρέπει να παίζεις’’ και ουσιαστικά εμείς 

εκεί δεν παίζαμε τα παιδιά τους, θυμάμαι που φτάναμε στο σημείο, επειδή εγώ ήμουν 

κατά ένα, δύο χρόνια μεγαλύτερος από τα παιδιά τους, μου έλεγε ο δάσκαλος, “Νίκο 

αυτό το φυσικό φαινόμενο, όταν ένα κερί φωτίζει ένα αντικείμενο σε ένα σκοτεινό 

θάλαμο συμβαίνει το αντίστροφο, μπορείς να το παρουσιάσεις; Κάντε το να το δείτε 

κιόλας’’. […]Μεγάλωσα αρκετά διαφορετικά από τα άλλα τα παιδιά, αναγκασμένος εκ 

των πραγμάτων… .Ωραίος ο κομμουνισμός ήτανε, αλλά να μη μιλάς, μην παρασέρνεις 

και άλλους. Αυτή ήταν η αρχή πάντα της Ασφάλειας απέναντι στο Κομμουνιστικό 

Κόμμα της Ελλάδας. Φοβόντουσαν ότι θα έχουν επιπτώσεις από την Ασφάλεια, άμα θα 
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μιλούσαν με κομμουνιστές και είναι εύλογο ότι θα κινούσαν την υποψία, ότι 

παρασέρνονταν από κάποια οργάνωση. Και το μόνο που δεν ήθελε και κυνηγούσε τότε 

ο Μεταξάς ήταν η μη οργάνωση. Εδώ ήταν ο Τσακτσίρας τότε, νομάρχης του Μεταξά. 

Και αντικαθιστούσε πλήρως τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Μανιαδάκη. Αυτός πότισε 

τους αριστερούς με αρκετό ρετσινόλαδο, να ήταν μόνο τα βασανιστήρια που τους 

έκανε... . Αυτά τα ζούσαμε, όταν ήταν ελεύθερες και η μάνα μου και η θεία μου. Αλλά 

περισσότερο ήταν στις φυλακές και στις εξορίες, παρά ελεύθερες. Εγώ μεγάλωσα με τη 

γιαγιά μου[…]. Εγώ ήμουν το παιδί που ήταν μέσα στο σπίτι, γιατί οι γονείς του ήταν 

οργανωμένοι στο ΚΚΕ, πολλές επαφές δεν είχα. Η συμβουλή ήταν πάντα από τη μάνα 

μου και από τη θεία μου “κοίταξε μη σε ξεγελάσουν έξω με καραμέλες και πεις ποιος 

είναι μέσα και τι κάνουμε’’. Αυτές ήταν συμβουλές σε καθημερινή βάση. Οπότε εγώ με 

την ομήγυρη δεν είχα καμία επαφή. Τα άλλα παιδιά έπαιζαν, όπως τα παιδιά μιας 

κανονικής συνοικίας».  

Πέρα όμως από τις επιπτώσεις που επέφερε ο αγώνας υπέρ του ΚΚ στη ζωή των 

ίδιων των αριστερών πληροφορητών (ιδεολόγων ή εμπόλεμων) της έρευνας και των 

οικογενειών τους, γενικότερα, η συγκέντρωση των αγωνιστών για την ενίσχυση του 

αγώνα ήταν μια δύσκολη συνθήκη σε πρακτικό επίπεδο, βασιζόταν σε μυστικές 

αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν  και απαιτούσε τη διατήρηση μετριοπαθούς 

συμπεριφοράς σε κοινωνικό επίπεδο. Σε περίπτωση που η συνέργεια αριστερών 

γινόταν αντιληπτή από τις τοπικές αρχές και οι συγκεντρώσεις κινούσαν βαριές 

υποψίες, θα πρόδιδαν μια αλυσίδα από αριστερούς, κατακρημνίζοντας τον αγώνα 

τους. Αυτός ήταν ένας συνήθης κίνδυνος για την περίοδο του αντιστασιακού αγώνα, 

με τον οποίο οι κ.ΓΟ(15) και ΣΘ(38) ήρθαν αντιμέτωποι σε πρώιμη ηλικιακή φάση, 

πιθανόν πολλές φορές, ο καθένας από τη δική του σκοπιά, αντίστοιχα: « Μόλις 

μεγάλωσα, στα οχτώ μου, εννιά μου χρόνια, είχα σχέσεις από τότε που γεννήθηκα με 

τον Νίκο τον Κέντρο, ήμαστε πρώτα ξαδέρφια. Με αυτόν, μόλις τελείωσα το δημοτικό, 

έπρεπε να πάω με αυτούς στην Πλατεία Ηρώων, εκεί ήταν το σπίτι. Σάββατο, Κυριακή, 

ήμουν εκεί και το πρωί πήγαινα στο σχολείο. Εκεί, μεγαλώνοντας εμείς σε έναν κύκλο 

αριστερών αλλά ΚΚΕ εκείνη την εποχή, εμείς την Πρωτομαγιά δεν τραγουδούσαμε  

“Μάη Μάη¨ Πρωτομαγιά νέα ζωή όλη η φύση γιορτάζει και η ιδέα η τρανή όλο τον 

κόσμο αγκαλιάζει’’», « […] το 1937- 1938 που υπήρχε η παρανομία στο ΚΚ, ήταν 

ορισμένοι οργανωμένοι κι ήταν και ο μπαμπάς μου που έκανε τον αριστερό, λοιπόν, και 
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γινότανε συγκεντρώσεις μυστικές στα σπίτια, ε ένα σπίτι που γινόταν και οι 

συγκεντρώσεις ήταν και το δικό μας το σπίτι κι όταν ερχόταν από διάφορους δρόμους 

οι οργανωμένοι, τώρα μιλάμε για οργάνωση που αρχίζει η οργάνωση και από πώς, ας 

πούμε,  μπήκα σε συμπεριφορά αγωνιστή. Μˈ έλεγε ο πατέρας μου, “Θεοφύλακτε…’’, 

γιατί Θεοφύλακτος είναι το όνομα μου, έτσι, “…Θεοφύλακτε, εσύ πήγαινε εκεί στο 

δρόμο…’’, κάθομαι σε μια γωνία, οδός Φούφα Παπαδά και Αιμιλιανού,“… πήγαινε 

στην οδό Φούφα Παπαδά και παρακολούθα μήπως κανάς χωροφύλακας…’’, οι παλιοί 

χωροφύλακες, οι αυστηροί, δύσκολα, όχι να εξυπηρετούν τον κόσμο και να δίνουνε 

ασφάλεια κλπ, το αντίθετο γινότανε, έκαναν τον κόσμο φοβισμένο, όταν εμείς 

πιτσιρίκια βλέπαμε χωροφύλακα και επειδή ξέραμε ότι οι γονείς μας ήταν οργανωμένοι, 

κρυβόμασταν, πιτσιρίκια κρυβόμασταν, δηλαδή έπρεπε να τους αγαπάμε και να τους 

λατρεύουμε, έπρεπε να μας χαϊδεύουν, διότι το χάδι στο παιδί είναι μια ψυχική 

ανακούφιση  και ένα θάρρος για την μετέπειτα ζωή του. Και μˈ έλεγε “…παιδί μου, 

πήγαινε στην οδό Φούφα Παπαδά παρακολούθα να μην έρθει κανένας χωροφύλακας’’ 

και πήγαινα εκεί, παρακολουθούσα και αν τυχόν, διότι η γειτονιά παρακολουθείτο, 

διότι οι περισσότεροι ήταν αριστεροί σε εκείνη την γειτονιά, ε λοιπόν έτρεχα και έλεγα 

“εκεί είναι αυτός’’ και αμέσως αυτοί διαλύονταν, άλλος εδώ, άλλος εκεί, για να μην 

τους μπλοκάρουν και τους πιάσουν. Ένας δε, ο οποίος ήταν, αυτό το θυμάμαι και το 

επαναλαμβάνω και κάτω στο κεντρικό συμβούλιο και μου λέει “ρε Θεοφύλακτε, αυτά 

που μας λες, ρε Θεοφύλακτε, αυτά είναι ιστορία…’’, λέει,“ να τα γράψεις’’, λέω, 

“εγώ…’’, λέω, “…πέρασαν τα χρόνια μου, δεν αντέχω ως άνθρωπος, είναι όμως η 

κορούλα μου, η οποία θα γράψει’’ και έχει γράψει, βεβαίως, βιβλίο ένα, «Ο 

φανταστικός κομμουνιστής», που κτυπάει άσχημα πράγματα, λοιπόν να μην επεκταθώ, 

ερχόμαστε στο θέμα το δικό μου, ήρθε ένας παράνομος από ένα χωριό της 

Πτολεμαΐδος, Ποντοκώμη λεγόταν, στέλεχος του ΚΚ ήταν τότε, στέλεχος μεγάλο, έμενε 

στο σπίτι. Αυτό πρέπει να ˈταν  περίοδο ˈ37-ˈ38,Μεταξά, εκεί πριν από το ˈ41… . 

Λοιπόν, χτυπούσαν στο σπίτι μέσα, χτυπούσαν την πόρτα, εγώ παιδί 7-8 ετών και του 

έλεγα “θείο άνοιξε, είμαι εγώ ο Θεόφιλος’’, δηλαδή έκανα εγώ συμμαχία με τον 

αγωνιστή της ιδεολογίας του, το ότι ήταν η ουσία, ήταν ότι αγωνίζονταν αυτός για μια 

ιδέα και εγώ πιτσιρίκος τον βοηθούσα να μην τον πιάσουν και να μην τον κάνουν και 

να, άνοιγε η πόρτα και έλεγε τη μάνα μου “βρε’’, λέει, “Δέσποινα, βρε παιδί αυτό 

μωρό…’’, λέει, “πώς κατάλαβε ότι εγώ εδώ είμαι παράνομος και ότι αν θα με πιάσουνε 

θα με στείλουν εξορία και ρετσινόλαδα;’’, έτσι γινόταν τα βασανιστήρια εκείνα τα 
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χρόνια Παναγιά μου, Παναγιά μου δύσκολα χρόνια, να εύχεστε στον Θεό, συγκινούμαι, 

γιατί δεν είδατε πουλάκι μου, δεν είδατε τρομερά πράγματα, εγώ τα έζησα όλα, πέρασα 

στη ζωή μου δύσκολες μέρες, αλλά η υπομονή και η επιμονή με έκανε και κέρδισα τη 

ζωή, δεν το ΄βαλα κάτω[…]». 

 

1.2 Οι  εξορίες των κομμουνιστών από το καθεστώς Μεταξά 

Η εν λόγω υποκατηγορία, αν και περιορισμένη σε έκταση, δε θα μπορούσε να 

αποδώσει πιο αντιπροσωπευτικά το περιεχόμενό της, παρά μέσα από τις εμπειρίες 

του κ.ΦΝ(14), ο οποίος βίωσε εντονότατα το ζήτημα της εξορίας των κομμουνιστών  

μέσα από την ίδια του την οικογένεια. Τα βασανιστήρια, οι συλλήψεις, οι ανακρίσεις 

και ο εκφοβισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι των αναμνήσεων του εν λόγω 

πληροφορητή, ο οποίος με βαθιά συγκίνηση τα ανακαλεί στη μνήμη του, γεγονός που 

αποδεικνύει πως ο χρόνος ποτέ δεν απάλυνε εξολοκλήρου  τη θύμησή τους. Ωστόσο, 

λόγω της ιδεολογίας που ασπάζεται, προσπαθεί να εντοπίσει κι ένα θετικό στοιχείο 

γύρω από το ζήτημα της εξορίας: « Μου είχαν πει την ιστορία τους την εποχή του 

Μεταξά, τις εξορίες με τις φυλακές, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα εγώ να γεννηθώ στη 

φυλακή της Φλώρινας. Είχαν προορίσει τη μητέρα μου για τον Άγιο Ευστράτη, εξορία. 

Και πήγε, παρακάλεσε έναν που είχε σχέση με την ιστορία του Μεταξά, τον παρακάλεσε 

να γεννήσει η μάνα μου εδώ, να με αφήσει στη μάνα της και μετά να πάει εξορία. Της 

έκανε το χατίρι και γεννήθηκα εγώ στη φυλακή και όταν μετά από κάποιο διάστημα με 

άφησε στη μητέρα της, τη στείλανε στον Άϊ- Στράτη… . Ναι μεν ήταν δύσκολα από τη 

μια μεριά της διαμονής, της διατροφής, γιατί δεν ήταν μια φορά εξορία και δεν ήταν 

μόνο αυτή. Ήταν και η αδερφή της. Και αυτές οι δύο ήταν σαν δίδυμα μέσα στο Κόμμα. 

Από την άλλη άποψη όμως, εκεί συνάντησαν την αφρόκρεμα του πνεύματος, όπως 

Βυζηινός και άλλοι, τους είχαν γνωρίσει σαν δασκάλους. Τους δίνονταν η ευκαιρία στις 

εξορίες να μορφωθούν, να εκπαιδευθούν και να γίνουν και καλύτεροι σχετικά με το 

στόχο τους και γενικά σαν εκπαιδευτές αργότερα για τις κομματικές οργανώσεις. 

Μάθαιναν πολλά, καταλάβαιναν πολλά, πολύ περισσότερα απ’ ότι ξέρανε, εξαιτίας της 

διαπαιδαγώγησης που γίνονταν στις εξορίες. Και αυτός ο κανόνας ήταν γενικά σε όλους 

τους τόπους της εξορίας. Τους απαγορεύονταν, αλλά όχι αυστηρά. Και έβρισκαν 

χρόνους που δεν τους υποχρέωναν να κάνουν καμιά αγγαρεία ή κάτι τέτοιο». 
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1.3  Η οπτική του καθεστώτος Μεταξά απέναντι στο ζήτημα των Σλαβόφωνων 

κατοίκων της  Δυτικής Μακεδονίας 

Σύμφωνα με τους πληροφορητές, το σημαντικότερο πρόβλημα σχετικά με το ζήτημα 

των Σλαβόφωνων κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα της 

Φλώρινας αφορούσε το ιδιαίτερο γλωσσικό ιδίωμα το οποίο μιλούσαν οι ντόπιοι και 

το οποίο αποτελεί ακόμη και σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτισμικής και 

γλωσσολογικής τους κληρονομιάς. 

Ο κ.ΒΙ(8) αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απαγόρευση της χρήσης της γλώσσας επί 

εποχής Μεταξά και στις συνακόλουθες κοινωνικές αναταραχές που προκλήθηκαν 

μεταξύ γηγενών και Ποντίων, μέσα από έναν αγώνα απόδειξης της ελληνικότητας και 

των δύο πλευρών. Εκείνο που έχει σημασία, είναι ότι οι Πόντιοι κατάφεραν να 

υποστηρίξουν την ελληνικότητά τους μέσα από την ποντιακή τους διάλεκτο και τη 

μόρφωση που επεδίωκαν να δίνουν στα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να ενταχθούν και 

να αναδυθούν γρηγορότερα και στον δημόσιο τομέα σε αντίθεση με τους ντόπιους, οι 

οποίοι σε υψηλό ποσοστό δεν μορφώνονταν κι έτσι κατακρίνονταν για την αμφίβολη 

εθνικότητά τους, επειδή χρησιμοποιούσαν μόνο το περίφημο ιδίωμα που μάθαιναν 

από μικρή ηλικία και το οποίο ήταν στενά συνδεδεμένο στη λαϊκή εκτίμηση με τη 

βουλγαρική κι αργότερα με τη γιουγκοσλαβική γλώσσα. Συχνά, κατακρίνονταν για το 

ελλιπές μορφωτικό τους υπόβαθρο, αλλά κι επικρίνονταν και για το θράσος τους να 

σχολιάζουν αρνητικά τις ευκαιρίες που αξιοποιούσαν οι Πόντιοι μέσα στην κοινωνία, 

εκφράζοντας  επίσημα τα παράπονά τους: « Ο Μεταξάς πράγματι απαγόρευσε τη 

χρήση της γλώσσας. Αυτό δεν τους άρεσε. Ενώ έχουν ρίζα ελληνικότατη, γιατί εγώ τους 

λέω “εσείς είστε οι καλύτεροι Έλληνες’’ και η όψη το αποδεικνύει, γιατί οι Μακεδόνες 

ήταν ψηλοί και ξανθοί. Μετά με τους Τούρκους μπασταρδευτήκαμε. “Αλλά αν θέλετε να 

πάτε με τους γύφτους, πηγαίνετε’’. Αλλά αυτοί από τη μια μεριά θέλουν να κολυμπάνε 

στα θολά νερά, άμα τους πεις όμως, παρεξηγούνται. Τώρα υπάρχουν και κινήματα, 

“αλλά αν θέλετε πηγαίνετε, μη μας βάζετε και εμάς μέσα όμως’’. Εδώ τώρα, αυτό που 

έχει γίνει μεταξύ Ποντίων και προσφύγων και των γηγενών εδώ, άρχισε η αρρώστια η 

ελληνική και ποια είναι. Όσο γενναίοι και να είμαστε, αυτό το μίασμα του προδότη το 

έχουμε. Για να βολευτώ εγώ, κατηγορώ εσένα. Οι Πόντιοι κατηγορούσαν τους ντόπιους 
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ότι είναι Βούλγαροι, μετά οι τελευταίοι ότι είναι Τούρκοι και αυτή η μάχη γινόταν με 

αποτέλεσμα οι αρχές να μην έχουν συνειδητοποιήσει πού βρίσκονται. Η διάλεκτος σε 

καμία περίπτωση δεν αποδεικνύει τη γενιά, από πού είσαι. Όμως στους τωρινούς 

καιρούς, όπου υπάρχει προπαγάνδα, δεν επιτρέπεται να δίνει δικαιώματα, δε βοηθάνε 

οι ντόπιοι τον εαυτό τους. Παλιότερα δεν τα έστελναν τα παιδιά ούτε στο σχολείο, με 

αποτέλεσμα τις δημόσιες θέσεις του νομού να τις καταλαμβάνουν παιδιά Ποντίων. Αν 

ομολογήσουν την πραγματικότητα, που την ομολογούν, πολλές φορές βλέπεις ότι έχουν 

άδικο, γιατί το παιδί του Πόντιου γεννιόταν και μάθαινε ελληνικά. Αυτά τα ποντιακά 

ελληνικά, αλλά ήταν ελληνικά. Άρα σε αυτούς φαίνεται η ελληνικότητά τους. Το 

αποτέλεσμα, οι μεν Πόντιοι με θυσίες και δαπάνες τα έστελναν τα παιδιά τους από το 

δημοτικό στο γυμνάσιο. Οι ντόπιοι έκαναν το αντίθετο. Αδικήσανε τα παιδιά τους. Να 

φανταστείς και στο δημοτικό ακόμα, αν μπορούσαν δεν τα έστελναν τα παιδιά τους... 

από αδιαφορία. Στην περιοχή μας τον πιο καλό ρόλο τον έπαιξαν τα νηπιοτροφεία. Το 

ρόλο αυτό δεν το παίξανε ούτε τα γυμνάσια, ούτε τα δημοτικά, ούτε οι ακαδημίες. 

Έμαθε το ντόπιο το στοιχείο να μιλάει ελληνικά από τα εγγόνια τους. Υποχρεωνόταν η 

γιαγιά, για να επικοινωνεί με το μωρό, να μαθαίνει ελληνικά[..]. Τα έστελναν στα 

πρόβατα, στα βόδια κλπ. Και από πάνω ήθελαν να διαμαρτυρηθούν ότι να, “τους 

Πόντιους τους διορίζουν και εμάς δε μας διορίζουν’’. Τους λέω, “ο Πόντιος έκανε 

θυσίες και έστειλαν τα παιδιά τους στο γυμνάσιο και από εκεί σε έπαιρναν και σε 

έκαναν δάσκαλο, λειτούργησε και η ακαδημία της Φλώρινας από το ‘30. Και έγιναν 

δάσκαλοι’’. “Τώρα…’’, τους λέω, “γιατί γέμισε το Δημόσιο από εσάς;’’. Αυτοί που το 

λένε έχουνε το νου τους, κρύβονται και προσπαθούν να δείξουν ότι αδικηθήκανε. Αυτό 

ήταν ένα στοιχείο, επειδή δε μορφωθήκανε. Ουδέποτε έγινε σκέψη να γίνει ανταλλαγή 

λαού. Δεν έγινε καμιά φορά αυτό το πράγμα. Από τη μέρα που ήρθε το ελληνικό κράτος 

το ‘12 δεν έγινε καθόλου. Επιβιώσανε πολύ καλά». 

Κατά την κ.Μ(11) η επιβολή της χρήσης των ελληνικών από τους ντόπιους με το να 

απαρνηθούν παράλληλα το οικείο σε αυτούς τοπικό ιδίωμα δεν ήταν εύκολη 

υπόθεση, αν ληφθεί υπόψη ότι πολλοί λίγοι ήταν εκείνοι που είχαν αποκτήσει έστω 

και τη στοιχειώδη ελληνική μόρφωση. Κάποιοι άλλοι, όμως, που γνώριζαν πολύ καλά 

τα ελληνικά και είχαν επίγνωση των κοινωνικών περιστάσεων, έτσι όπως 

εκτυλίσσονταν σε βάρος των Σλαβόφωνων ή σε ευρύτερο πολιτικό επίπεδο, ζούσαν 

καθημερινά με το φόβο της κοινωνικής απομόνωσης, του διωγμού και της συσχέτισής 
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τους με αλλοεθνή στοιχεία: « Τώρα όχι , την πρώτη φορά που ήταν ο Παπανδρέου εδώ 

και νόμιζαν ότι ο Παπανδρέου θα ξεχάσει την Ελλάδα, δηλαδή τη Μακεδονία και 

θυμάμαι ο αδερφός μου, γίνονταν εκλογές και οι συγχωριανοί του λένε “τώρα τι θα 

κάνετε εσείς;’’. Υπήρχαν κάτι τέτοια, αλλά άρχισε να στεναχωριέται ο αδερφός μου, του 

λέω “τι στεναχωριέσαι, άσε τους να λένε!’’.  Και είχαν πει να τη σταματήσουν αυτή τη 

γλώσσα. Γιατί εδώ, οι δικοί μας κάτω, οι ντόπιοι, άρχισαν να φοβούνται, “να τι μας 

έκανε τώρα το κράτος, πώς θα μάθουμε ελληνικά;’’ και τους κακοφάνηκε. Αλλά εμένα 

προσωπικά κανένας δεν είπε “μη μιλάς!’’, γιατί εγώ από μωρό, ο πατέρας μου δε μας 

μίλησε εμάς αυτή τη γλώσσα. Και όλοι μου μιλούσαν ελληνικά. Ακόμα και σήμερα όλοι 

μου μιλάνε ελληνικά. Και τότε η χωροφυλακή, επειδή ήξεραν ελληνικά και ο αδερφός 

μου ο μεγάλος θα γινόταν δάσκαλος, επειδή ήξερε τα ελληνικά, αλλά δεν ήθελε ο 

αδερφός μου. Ενώ είχαν γίνει οι Πόντιοι, επειδή ήξεραν τα ελληνικά».  

Βέβαια, κατά τον κ. ΣΓ(19) υπήρχαν κι εκείνοι (συνήθως πρόκειται για 

ηλικιωμένους), οι οποίοι δεν είχαν μιλήσει ποτέ σε ικανοποιητικό βαθμό τα ελληνικά, 

παρά μόνο το εντόπιο αυτό γλωσσολογικό κράμα, το οποίο πήγαζε αυτόματα κι 

αυθόρμητα από την ψυχή τους, ως μηχανισμός επικοινωνίας με τον συνάνθρωπο¨ 

κάτι το οποίο ήταν προφανώς αδύνατο να το αποφύγουν. Ωστόσο, και δεξιοί και 

αριστεροί μιλούσαν άπταιστα το ιδίωμα αυτό μέχρι και το τέλος του ’49 (όπως 

μιλούν ακόμη και σήμερα), χωρίς όμως να στιγματίζονται όλοι στον ίδιο βαθμό. Τα 

μίση και τα πάθη που αναπτύχθηκαν μεταξύ των γηγενών και των προσφύγων δεν 

ήταν παρά τεχνάσματα ή και ολισθήματα πολιτικών σχεδιασμών, κατά τους 

πληροφορητές, που επιβάρυναν τις τοπικές κοινωνίες της παραμεθορίου για πολλές 

δεκαετίες. Η επιλογή και η ακολουθία ιδεολογικών προσανατολισμών παρουσιάζεται 

από τον εν λόγω πληροφορητή ως ατομική υπόθεση, που δε χρήζει διώξεως, ιδίως 

όταν δεν επηρεάζει αρνητικά τα κοινωνικά δρώμενα και δεν εξαρτάται από τη 

γλώσσα ή το ιδίωμα που χρησιμοποιεί ο καθένας στην ιδιωτική  και δημόσια ζωή 

του: «Εδώ τα τρία τέταρτα αυτή την ιστορία είχαν, σε αυτή την κατηγορία ανήκαν… 

.Μας είχαν αλλάξει και τα ονόματα τότε. Αυτοί τα διόρθωσαν… σλαβικά έτσι[…], 

τραγουδούσαμε τα τραγούδια μας. Εγώ το αισθάνομαι από μέσα, για να πάω, το 

αισθάνομαι. Ενώ ήταν και δεξιοί που ήξεραν τη γλώσσα αυτή. Άλλοι ήταν δεξιοί, άλλοι 

ήταν αριστεροί. Δηλαδή η γλώσσα υπήρχε, άσχετα που τους χαρακτήριζαν όλους... . 

Ήταν και η αδερφή της μάνας της γυναίκας μου. Μια μέρα, εγώ ξέχασα να πάρω 
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τριφύλλι για να ταΐσω το ζευγάρι το πρωί  και πηγαίνω. Αυτή η γυναίκα, την είδαν λίγο 

άρρωστη και πήγαινε στο καφενείο η ώρα δύο, τρεις, τότε δεν ήξερε ελληνικά ο 

Θανάσης και του λέει αυτή “άσε τα ελληνικά, μίλησε από τα ντόπια να μας ακούσει και 

ο Θεός. Γλώσσα μας είναι’’. Γιατί και η γλώσσα είναι δύσκολο να ξεχαστεί. Με τη 

γλώσσα μας μπορούμε να συνεννοηθούμε, με τη Ρωσία έχουμε 30%, με τη Βουλγαρία 

έχουμε 40 %, με την Τσεχία μπορείς να καταλάβεις τι λένε. Μπορείς να συνεννοηθείς 

με τόσο κόσμο με αυτή τη γλώσσα. Γιατί να μη την ξέρω; Τώρα τα μαθαίνουμε στα 

εγγόνια. Έχω συνειδητοποιήσει πώς ξεκίνησε αυτό, τι κακό, πώς έγινε αυτή η 

διάσπαση, πώς κατάφεραν αυτό το χάλι. Ο φανατισμός, κατάλαβες; Ήθελαν τους 

εθνικόφρονους  και τους μη εθνικόφρονους,  για να μας έχουν έτσι όπως μας 

έχουν[..]». 

Ο κ.ΓΠ(15) παρά την αριστερή του ιδεολογική  κουλτούρα και την εντόπια καταγωγή 

του επιδιώκει να παρουσιάσει την χαρακτηριστική τροπή των Σλαβόφωνων προς τη 

μακεδονική αυτονομία ως επακόλουθο των κυβερνητικών διώξεων από τη μια 

πλευρά, αλλά και ως αποτέλεσμα του ενστερνισμού της σχετικής προπαγάνδας με 

όλα της τα δέλεαρ, από την άλλη, μιας κι από αυτή θεωρούσαν ότι θα απολάμβαναν 

στήριξη και πολλά προνόμια. Ανάμεσα στους εν δυνάμει “αιρετικούς’’, όπως 

αποκαλούνται οι αυτονομιστές και οι βουλγαρίσαντες, υπήρχαν και αληθινοί 

κομμουνιστές, που παρέμειναν πιστοί στα συμφέροντα και τις αρχές του Κόμματος: 

«Το μεγάλο λάθος της εθνικής κυβέρνησης, όλα αυτά τα χρόνια, Βούλγαρους τους 

ανέβαζαν, Βούλγαρους τους κατέβαζαν. Μιλάς βουλγάρικα, εκατόν πενήντα δραχμές, 

που έτσουζε τον άλλο. Αν τον έπιαναν δεύτερη φορά, πεντακόσιες δραχμές πρόστιμο. 

Την τρίτη φορά πήγαινες στα Τρίκαλα ή στη Ζάκυνθο ή κάπου αλλού εξορία για ένα 

χρόνο. Ποιος ήταν ο σκοπός της κομματικής οργάνωσης που μας έστειλε; Ο Γκότσε,  

ένας συνταγματάρχης ήταν στο Ξινό Νερό, Βούλγαρος ,ο οποίος όπλιζε τα χωριά. Και 

όπλισε τρία χωριά . Το Πράσινο, τον  Τύρναβο και τον  Άϊ- Γερμανό και λίγο τον 

Λαιμό. Για αυτό και μας έστειλαν, πήγαμε εμείς επάνω, αυτός ήξερε παλιούς 

κομμουνιστές, ήταν πολύ καλός άνθρωπος, Ντούντουλας λέγονταν. Συνδεθήκαμε με 

έναν κουφό στο Ανταρτικό και κοιμόμασταν στο δάσος, σε καλύβες του Ανταρτικού. 

Σιγά σιγά τους έπεισε αυτός και μας δέχτηκαν μέσα στο χωριό. Μας δέχτηκαν όλοι, 

όσοι ήταν οπλισμένοι, τα είπαμε και δέχτηκαν να παραδώσουμε τον οπλισμό. Μαζί 

ήρθαν σε επαφή και με το Πράσινο. Και αυτοί είχαν αρκετά όπλα. Και πήραμε τα όπλα. 
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Και η πρώτη νίκη μας ήταν ότι πήραμε τα όπλα τους. Και άρχισε η δουλειά. Και η 

νεολαία¨ αυτός τους μεγάλωσε. Να  τους πείσουμε ότι δεν είναι Βούλγαροι; Αυτοί είχαν 

πειστεί. Σιγά σιγά οι Βούλγαροι έριξαν πολλά λεφτά αυτό το διάστημα, γιατί το 

Μακεδονικό Ζήτημα γεννήθηκε το 1856 από ένα Ρώσο και οι Βούλγαροι δούλευαν 

πολύ πάνω σε αυτό, να πείσουν τον κόσμο. Αυτοί ήταν αιρετικοί. Εδώ οι Έλληνες 

κοιτούσαν την Κρήτη. Η Κρήτη ήταν το παν για τους Έλληνες. Τη Μακεδονία την είχαν 

παραλείψει[…]». 

Άλλοι πάλι πληροφορητές, όπως ο κ.ΠΓ(18), που αρνείται να αποδεχτεί την ύπαρξη 

οποιωνδήποτε αναταραχών γύρω από το ζήτημα των Σλαβόφωνων, δεν επεκτείνονται 

σε λεπτομέρειες, θεωρίες ή απλά σχόλια γύρω από θέματα αυτονόμησης και 

ταυτοτήτων, είτε λόγω άγνοιας και κατοχής συγκεχυμένων ιστορικών γνώσεων, είτε 

λόγω αναμείξεως των προγόνων τους σε σλαβομακεδονικούς κύκλους, ή σε ομάδες 

Σλαβόφωνων αριστερών προσκείμενων στην ελληνική πλευρά, στοιχεία δηλαδή που 

δεν επιθυμούν να αναλύσουν περαιτέρω. Η φράση: « Όχι, τότε δεν υπήρχαν τέτοια 

προβλήματα», διατίθεται προς ανάλογο προβληματισμό για την επικρατούσα 

νοοτροπία απόκρυψης στοιχείων ή απλά για τον τρόπο με τον οποίο κάθε οικογένεια 

αντιλαμβανόταν τον αγώνα για το καλό της πατρίδας, κυρίως, μιλώντας κανείς για 

την εποχή της Αντίστασης. Κλείνοντας, όσον αφορά τον γιο του Αθάνατου, 

κ.ΧΘ(42), αυτός εξομολογείται το περιστατικό πληρωμής προστίμου λόγω μιας 

τυπικής απόδοσης χαιρετισμού μέσω της χρήσης του εντόπιου ιδιώματος: «[..] εγώ 

έφαγα και πρόστιμα, επειδής είπα ένα γέρο «ζντράβο» τον είπα, τον χαιρέτησα τον 

άνθρωπο, αλλά κοίταξα εκεί πέρα, αυτός ήταν με τα πολιτικά, μου τραβάει δυο 

σκαμπίλια, “πώς λέγεσαι;’’. Ο μπαμπάς μου πλέρωσε 25 δρχ. Ε, λιγάκι πλέρωσε, τον 

έδωσε μπουρμπουάρ σ’ αυτόνα, αλλιώς το 300άρι έπρεπε να πληρώσει για να…» 

 

2.Κατοχή-Αντίσταση (1940-1945) 

2.1 Οι κατοχικές δυνάμεις στη Δυτική Μακεδονία 

2.1.1  Ο γερμανικός παράγοντας 

Όσοι από τους πληροφορητές διάκεινται αρνητικά απέναντι στον Γερμανό 

κατακτητή, παρουσιάζουν ιδιαίτερα ληστρική τη στάση του ως προς τα ελληνικά 



  

83 

 

νοικοκυριά της περιοχής, σε μια περίοδο υπέρμετρων στερήσεων και ανυπολόγιστης 

άσκησης βίας από πολλά μέτωπα σε βάρος εκείνων που παρέμεναν αμέτοχοι από τη 

διαδικασία επιλογής πολιτικών και στρατιωτικών στρατοπέδων, αλλά κι όσον φυσικά 

είχαν επιλέξει το ιδεολογικό και πολεμικό τους στρατόπεδο. Ο κ.ΔΣ(5) παραθέτει τη 

δική του εμπειρία γύρω από το θέμα της αξιοποίησης των περιουσιών  που διέθεταν 

οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας, εκ μέρους των Γερμανών, προβάλλοντας τον 

αναγκαστικό συμβιβασμό πολλών ελληνικών οικογενειών απέναντι στις γερμανικές 

απαιτήσεις με σκοπό να εξασφαλίσουν τη σωτηρία τους: « Δύσκολα ήταν τα πράγματα 

μέσα στην κατοχή από πολλές απόψεις. Συλλήψεις από τους Γερμανούς, εδώ 

σκοτωθήκανε, κρεμαστήκανε άτομα, συλληφθήκαμε και εμείς μέσα παιδιά[..]. Εδώ 

μέσα στο σπίτι ήταν με τους Γερμανούς. Το ένα δωμάτιο το είχαν η οικογένεια και το 

άλλο οι Γερμανοί. Όποιος είχε μεγάλο σπίτι έρχονταν και στεριώνανε. Και στρώνανε 

άχυρο από κάτω και κουνουπιέρες και ολόγυμνοι μέσα στο δωμάτιο. Στρατιώτες ήταν 

αυτοί. Έμπαιναν μέσα, θέλεις δε θέλεις, θα τους δεχτείς. Αν έρχεται κάποιος να σε 

βγάλει από το σπίτι σου, δε θα τον κακοκοιτάξεις; Ήταν γεμάτο το χωριό εδώ, δεν 

άφησαν τίποτα, τα άρπαξαν όλα. Θυμάμαι τότε παλιά ήταν οι Γερμανοί. Δώσανε μια 

διαταγή, ό,τι ζώα υπάρχουν, οι ιδιοκτήτες τους να τα κατεβάσουν στο χωριό κάτω και 

είχαν τότε θυμάμαι μια βουβάλα, μας την πήραν. Την είχαμε για γάλα. Τα πήραν, τα 

σφάξανε. Εδώ ό,τι βρήκανε, γουρούνια, πράγματα τα πήραν όλα».  

Ο κ.ΠΒ(17) επίσης δίνει ακόμα  μια σχετική εικόνα συμβιβασμού απέναντι στην 

τακτική απομύζησης ζώων, γεωργικών προϊόντων και καταπάτησης ξένων 

περιουσιών, την οποία και ακολουθούσαν οι Γερμανοί, γεγονός που έδινε ως 

αντάλλαγμα στις οικογένειες αυτές μια παραπάνω ελπίδα σωτηρίας. Επιπλέον, ο 

πληροφορητής κάνει νύξη περί συνεργασίας ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας, στην 

οποία ανήκει, με τις γερμανικές αρχές, δίχως να διευκρινίζει επακριβώς τους λόγους 

σύναψης συνεργατικών σχέσεων. Εκείνο, όμως, που μπορεί κανείς να συμπεράνει, 

είναι η συνενοχή ορισμένων ατόμων της επαρχίας Φλωρίνης στα εγκλήματα που 

διέπραξαν οι Γερμανοί την περίοδο της απόλυτης κυριαρχίας τους στην περιφέρεια, 

υπό το πρίσμα του δωσιλογισμού. Βέβαια, βίαιη χαρακτηρίζεται και η εικόνα πολλών 

συντοπιτών του που ακολούθησαν τη γραμμή του ΕΛΑΣ, ασκώντας τρομοκρατία 

στους αγρότες: « Με τους Γερμανούς μπορεί να ήταν δύο, τρεις, δεν ξέρω, μπορεί κατά 

λάθος να σκότωσαν. Έκαψαν και οι Γερμανοί σπίτια και αυτοί που έφυγαν από τα 
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σπίτια τους, οι αντάρτες, έκαψαν. Και εμάς μας απομόνωσαν στο σπίτι και τα ζώα από 

το στάβλο τα έβαλαν και αυτά μέσα στο σπίτι. Και όλες τις τροφές που είχαμε μαζεμένες 

και τα ξύλα για το χειμώνα, οι Γερμανοί τα πήραν για τις ατομικές τους ανάγκες. Εγώ 

θυμάμαι στο σπίτι μας, οι Γερμανοί είχαν μαγειρείο και ζώα, τα είχαν πάρει για να τα 

φάνε. Τους άρεσε εκεί το μέρος με μεγάλο στάβλο, τάϊζαν τα ζώα και είχαν μαγειρείο. 

Είχαν κάποιον από το χωριό μας και τα έβοσκε τα ζώα και τα έσφαζαν ένα ένα κάθε 

μέρα, όσα χρειάζονταν. Και όταν ήρθε η ώρα να φύγουν το ’44, τον Οκτώβριο και 

αυτός που έβοσκε τα ζώα τον σκότωσαν και αυτόν. Όσο τον χρειάζονταν τον κράτησαν, 

“μετά θα μας προδώσει’’, τον σκότωσαν και αυτόν. Φύγανε ήρεμα, δεν έκαναν 

καταστροφή. Και έτσι από τη μια μέρα στην άλλη ελευθερωθήκαμε». 

 Οι μνήμες, όμως, για τον κ.ΠΓ(18) είναι πιο ζοφερές, φέρνοντας στη θύμηση του την 

εικόνα των Γερμανών να διαπράττουν εγκλήματα και να ρημάζουν τις περιουσίες των 

ανήμπορων κι αριστερών οικογενειών της περιφέρειας, όπως συνέβη και στη δική 

του. Μάλιστα, όπως καταγράφεται, οι Γερμανοί είχαν επαφές και με μέλη της ΠΑΟ, 

τα οποία και καθοδηγούσαν τις γερμανικές έρευνες εναντίον των κομουνιστών: 

«Πολλή ταλαιπωρία. Τελικά μας έκαψαν το σπίτι. Από εδώ είχαν πάρει στοιχεία και 

καταστάσεις από τους Παουτζήδες, οι Γερμανοί και ο πρόεδρος του χωριού έχτιζε τα 

σπίτια, όπου ήταν στην εθνική αντίσταση και ήταν πάνω στα βουνά. Και πήγαν, μας 

έβγαλαν εμάς έξω, τριών χρονών παιδί ήμουν το ’41, το ’42. Πρώτη χρονιά του 

Ιανουαρίου. Μέσα στα χιόνια και πήραν τα γουρούνια μας, τα πρόβατά μας, τα ζώα μας 

όλα και έπεσε, αλλά τα έκρυψε η μάνα μου σε άλλο στάβλο, αλλά και πάλι έπεσε 

προδοσία, “τα ζώα τους τα έχουν εκεί, δεν τα έχουν στο σπίτι τους’’. Αλλά πήγε από 

εκεί και τα πήρε. Ναι τα πήραν από εκεί και τις κότες τις μάζευαν, στα χιόνια δεν 

μπορούσαν να φύγουν και τα αυγά τους έτσι τα έσπαγαν οι Γερμανοί και τα έτρωγαν 

ολόκληρα. Μετά έβγαλαν όλα τα πράγματα έξω, τα πήραν όλα. Ερχόταν κάρα από 

μέσα, ανθρώπους έβαζαν και τα κουβαλούσαν. Και εμείς κοιτάζαμε. Και εμείς μέσα στα 

χιόνια. Πήρανε και έβαλαν τραπέζια, καρέκλες, να κάψουν το δωμάτιο μέσα που είχε 

σοβάδες. Το άλλο είχε σανίδι. Και πήγαν εκεί, δεν ξέρω γιατί και δεν έπαιρνε φωτιά. 

Πήραν σιδερένιες βέργες και χτυπούσαν, έριξαν τους σοβάδες, έριξαν πετρέλαιο και 

πήρε φωτιά το σπίτι μας. Εμάς μας μάζεψε μια γειτόνισσα. Χρυσοχοΐδης λέγονταν ο 

πατέρας, τρία χρονών. Με τις κάλτσες. Παπούτσια δεν είχαμε. Δεν υπήρχαν. Κατοχή, 
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φτώχεια, κουρνιάσαμε να βγάλουμε το χειμώνα. Και ύστερα το καλοκαίρι φτιάχναμε 

ένα δωμάτιο και μπήκαμε μέσα και όπου ακουμπούσες γινόσουν χάλια». 

 Όλα αυτά όμως φαντάζουν ξένο τοπίο για τον κ.ΣΓ(19), κάτοικο Ξινού Νερού 

Φλωρίνης, ο οποίος αποφεύγει να κατηγορήσει ανοιχτά τους Γερμανούς για τα 

εγκλήματα που διέπραξαν, τονίζοντας πολύ περισσότερο τα χαρακτηριστικά της 

αυτοσυγκράτησης και της πειθαρχίας τους σε στρατιωτικό επίπεδο, ιδιαίτερα όταν 

δεν υπήρχε λόγος ανταπόδοσης εχθρικών ενεργειών. Η στάση αποφυγής ρίψης 

κατηγοριών σε βάρος του  κατακτητή οφείλεται στο γεγονός των στενών σχέσεων 

που σύναψε μαζί του η οικογένειά του: «Τώρα εγώ ήμουν το ’38 γεννηθείς και οι 

Γερμανοί κάθονταν σε εμάς. Στο σπίτι μας  οι Γερμανοί ήταν στο πάνω πάτωμα και 

εδώ ήταν στάβλος και ήταν τα μουλάρια και μέσα στην αυλή είχαν τα κανόνια τα 

μεγάλα, τα τεράστια. Τα οχήματά τους όλα. Οι Γερμανοί ήταν καθαρός στρατός, αλλά 

δεν πονούσε. Ήταν σκληροί. Στον κόσμο κάνανε κάποια πράγματα. Στο χωριό μας δεν 

έκαναν». 

Όσον αφορά τους λόγους για τη διάπραξη εγκληματικών ενεργειών εκ μέρους των 

Γερμανών, ο κ.ΦΙ(41) αναφέρει ως αιτιολογικό την αναγκαιότητα του κατακτητή να 

αποδώσει αντίποινα στο όνομα της τιμής του, της άμυνάς του και της εξουδετέρωσης 

του εχθρού, που δεν ήταν άλλος από τον κομουνισμό. Σε γενικές γραμμές, όμως, οι 

Γερμανοί προβάλλονται επιβλητικοί, αυταρχικοί και ατάραχοι, ειδικά όταν δεν 

θίγονταν ή δε βάλλονταν οι ίδιοι ως στρατιωτική κατοχική δύναμη: « Όταν ήρθαν οι 

Γερμανοί, την ημέρα που ήρθανε, λέγαμε “τι άγριοι είναι, γιατί θα μας σφάξουν, θα μας 

κάνουν’’ και μπήκαμε στα υπόγεια. Όταν πέρασε η πρώτη μηχανή από εδώ, 

μοτοσικλετισταί ήταν αυτοί, είχαν και το πολυβόλο πάνω, πέρασαν από δω, βγήκαμε 

λίγο από το υπόγειο να δούμε τι γίνεται, τους είδαμε, πέρασαν, αλλά ήταν επιβλητικοί, 

αυστηροί και δεν πείραξαν οι Γερμανοί, δεν πείραζαν, ήταν πολύ τίμιοι και πολύ καλοί, 

μέχρι που άρχισαν τα σαμποτάζ, να σκοτώνουν Γερμανούς, να ανατινάζουν δρόμους 

και από τότε άρχισαν τα αντίποινα και με τα αντίποινα αυτά κρεμάσανε εκεί στην 

Πρώτη τους δώδεκα, δεκαπέντε, πόσους, Φλωρινιώτες, το μνημείο που είναι στην 

Πρώτη, στην Κλαδοράχη από κάτω. Εκεί πάλι καταδόθηκαν από εδώ, από 

Φλωρινιώτες που ήταν συνεργάτες των Γερμανών, εδώ η Φλώρινα δεν είχε την 

οργάνωση του Πούλου, Παοτζήδες κλπ, δεν είχανε, στο Κιλκίς είχανε, στη Βέροια 

είχανε, εκεί κάτω είχαν πάρα πολλούς». 



  

86 

 

Τα σαμποτάζ σε βάρος των Γερμανών είχαν ως αποτέλεσμα το ανελέητο κυνηγητό 

των αριστερών, ιδιαίτερα με το ξέσπασμα των πρώτων αντάρτικων, έχοντας 

επίγνωση της σοβαρής συμμετοχής αριστερών ιδεολόγων υπέρ του 

εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος, όπως Ποντίων, αλλά και Σλαβόφωνων. Οι 

συνθήκες για τους Σλαβόφωνους εντόπιους όμως δυσχέραιναν, όταν εμφανίστηκαν 

τα αυτονομιστικά γιουγκοσλαβικά σώματα, τα οποία αναμείχθηκαν με τον ΕΛΑΣ, ο 

οποίος με τη σειρά του περιελάμβανε υψηλό ποσοστό του  εντόπιου πληθυσμού. 

Όσον αφορά τους Σλαβόφωνους, η καχυποψία και οι φήμες που είχαν καλλιεργηθεί 

σε βάρος τους πύρωναν ακόμη περισσότερο το μένος του κατακτητή, ο οποίος δε 

δίσταζε να προβεί σε συλλήψεις κι ανακρίσεις, ειδικά όταν ακόμη η Οχράνα δεν είχε 

αποδυναμωθεί εξολοκλήρου και η Βουλγαρία στήριζε τις αξονικές προσδοκίες, 

προδίδοντας πολλούς Έλληνες κατοίκους της περιφέρειας στον κατακτητή.  

Ακολούθως, οι κ. Μ(11) και ΠΑ(16) αναφέρουν, αντίστοιχα, συγκεκριμένα 

περιστατικά συλλήψεων Σλαβόφωνων κατοίκων της περιφέρειας Φλωρίνης από τους 

Γερμανούς, με αφορμή τις ρίψεις κατηγοριών σε βάρους τους από τους Βούλγαρους, 

οι οποίοι εδράζονταν στο γλωσσικό ιδίωμα των εντόπιων, για να αποδείξουν τη 

συμμετοχή τους σε αυτονομιστικά σχέδια απόσχισης της  Μακεδονίας  από την 

Ελλάδα κι επομένως στήριξης των Γιουγκοσλάβων ανταγωνιστών τους, αλλά και σε 

υποψίες για μυστικές συγκεντρώσεις στα σπίτια, απροσδιόριστης ιδεολογικής βάσης: 

«Εφτά άτομα είχαν πάρει τότε από εδώ. Πήγαμε εμείς, εγώ σαν μικρή έκλαιγα. Έφυγαν 

αυτοί και πήγα με τη μαμά μου και τα αδέρφια μου, στενοχωρηθήκαμε, αλλά εγώ είμαι 

η πιο μικρή από τα αδέρφια μου. Μετά από τέσσερις, πέντε μέρες, πήγαν η μαμά μου με 

κάποιες από τους Πόντιους εδώ, πήγανε στους Γερμανούς στη Φλώρινα και τους είπαν 

“έτσι και έτσι, τους πήραν τους άνδρες μας’’. Γιατί αυτοί ήταν σύμμαχοι, Γερμανία και 

Βούλγαροι. Μετά έστειλαν κάποιο μήνυμα αυτοί και τους είπαν να τους αφήσουν. 

Τελικά τους αφήσανε, αλλά και ο θείος μου εκεί έμενε και εκείνος τους πήγαινε λίγο 

φαγάκι, της μαμάς μου ο αδερφός, σε εκείνο το χωριό ήτανε. Έφυγε εκείνη η μπόρα, 

ήρθαν όλοι ,επέστρεψαν και όταν τους είπαν “φύγετε!’’ και λέει ο μπαμπάς μου “εγώ 

γυρνούσα και κοιτούσα να μη μας σκοτώσουν, για αυτό μας βγάζουν’’ ,δεν ήξεραν ότι 

πήγε η μαμά μου. Μετά από εκεί άρχισαν άλλα πράγματα. Μετά από το ’42, το ’43 

άρχισαν άλλα πράγματα». « Ήταν σλαβόφωνος. Και πήγαινε στο σπίτι του θείου μου 

και ό,τι είχαν και δεν είχαν τους το συμμάζευε και έκαναν συνέδριο με το θείο μου και 
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εδώ πέρα έκαναν πλιάτσικο και στο σπίτι αυτό, τους πήραν για εκτέλεση. Ερχόταν στο 

σπίτι αυτός, “δώσε μας τσίπουρο, δώσε μας’’ και οι Γερμανοί είχαν άλλο. Επειδή δεν 

είχανε να φάνε ο στρατός, σκότωναν το γουρούνι και το έπαιρναν να φάνε αυτοί». 

Τέλος, στις Πρέσπες η κατάσταση είχε μια διαφορετική όψη κατά την κ.ΠΣ(20) πριν 

την έλευση των Γερμανών, ωστόσο την περίοδο της Κατοχής-Αντίστασης η εισβολή 

στα σπίτια για συλλήψεις ύποπτων αριστερών ήταν επίσης συχνό φαινόμενο: « Μέχρι 

που δεν ήταν το αντάρτικο και οι Γερμανοί, ήταν πολύ καλό το χωριό μας. Η ζωή μας 

ήταν καλή, είχε ανάπτυξη, είχε κόσμο, τα πάντα. Το χωριό μας ήταν ψαράδες, με 

γεωργούς, τα πρόβατα, τα ζώα. Εδώ ήταν το καλύτερο χωριό. Τα γύρω χωριά έρχονταν 

με τη βάρκα και έφερναν τα ψάρια εδώ. Είχε μαγαζιά, είχε πολύ ωραία. Είχε κόσμο 

πολύ και μετά ήρθαν οι Γερμανοί, έγινε ο εμφύλιος. Δεν έκαναν κακό σε εμάς. Εδώ 

στην Πρέσπα δεν έκαναν. Και κάθισαν, δεν ξέρω πόσο κάθισαν, αλλά έκαναν σε όλα τα 

σπίτια… έψαχναν να βρουν αντάρτη». 

 

2.1.2 Ο βουλγαρικός παράγοντας 

Οι πληροφορητές κάνουν λόγο για θεαματική και διθυραμβική είσοδο των 

Βούλγαρων συμμάχων του Γερμανού κατακτητή στα εδάφη της Δυτικής Μακεδονίας 

και συγκεκριμένα στην αγροτική περιφέρεια της Φλώρινας, από τους 

βουλγαρόφιλους οπαδούς τους κι ορισμένους ομοεθνείς τους. Η εμφάνιση των 

Βούλγαρων  δεν αργεί να προκαλέσει αισθήματα φόβου κι ανασφάλειας σε βάρος του  

εντόπιου πληθυσμού, καθώς και του προσφυγικού στοιχείου, τη στιγμή που ο 

ένοπλος αντιστασιακός αγώνας βρισκόταν στο παρθενικό του στάδιο. Το σλαβόφωνο, 

αλλά και βλαχόφωνο στοιχείο της περιοχής, που δεν είχε ενταχθεί στο πλευρό 

οποιουδήποτε εχθρού, γίνεται το αντικείμενο  διεκδίκησης του βουλγαρικού 

κομιτάτου, που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των εντόπιων Σλαβόφωνων για την 

επίτευξη του οράματος της ενιαίας κι ανεξάρτητης Μακεδονίας. Όπως δηλώνει η 

κ.Μ(11): « Το ’40 ήρθαν οι Βούλγαροι. Βάλανε κάτι ασπίδες, κάτι πράγματα εκεί κάτω 

και οι ντόπιοι οι δικοί μας κάτω και βλέπω κάποια και μου λέει “εσύ Βλάχα…’’, γιατί 

η μαμά μου ήταν Βλάχα και ο μπαμπάς μου ήταν ντόπιος. “…Επειδή δεν τα ξέρεις τα 

βουλγάρικα…’’, λέει, “…τώρα μπορεί να σε σκοτώσουν οι Βούλγαροι’’. Και εγώ τρέχω 

στον μπαμπά μου και είχε η χρονιά τέτοια χιόνια και εκεί που γεμίζουν τις στάμνες οι 
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γυναίκες, εκεί είχαμε πάγο. Και πέφτω κάτω. Τρέχω στον μπαμπά μου και λέω “γιατί 

δε με μάθατε να μιλάω βουλγάρικα;’’. “Ποιος είπε παιδάκι μου;’’, λέει. “Να, η τάδε 

γειτόνισσα!’’. “Έλα, μη φοβάσαι’’, λέει και εκείνη τη στιγμή ήρθαν οι Βούλγαροι να 

πάρουν τον πατέρα μου. Ήταν και ένας γείτονας εκεί και λέει “μη φοβάσαι εσύ, δε 

νομίζω να σε πάρουνε».  

Ακολούθως, ο κ.Η(12) κάνει λόγο για την επεκτατική δράση και τη βάναυση 

παρουσία των Βούλγαρων σε ολόκληρη τη Μακεδονία, χάρη στην ελευθερία 

κινήσεων που παραχωρήθηκε από τους Γερμανούς, προτού εισέλθουν στα εδάφη της 

Δυτικής Μακεδονίας: « Οι Βούλγαροι ήρθαν το ’42, ’43. Τότε αυτοί φανερώθηκαν, 

εκδηλώθηκαν, ότι “τους θέλουμε αυτούς, δε σε θέλουμε εσένα’’. “Τίποτα’’, λέγανε 

αυτοί οι Έλληνες, “οι Πόντιοι που είναι εδώ, να φύγουνε’’. Και Πόντιοι και Έλληνες. 

Αυτοί νόμιζαν ότι θα έρθει η Βουλγαρία εδώ. Αυτοί ήταν σύμμαχοι με τους Γερμανούς. 

Και ύστερα εδώ, από το Κιλκίς μέχρι Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Έβρο, τους είχε 

δώσει η Γερμανία σε αυτούς, επειδή ήταν Βούλγαροι. Τους αγαπούσε το κράτος 

περισσότερο αυτούς. Τους νόμιζαν ότι αυτοί είναι πατριώτες και εμείς δεν είμαστε. 

Όταν κάνουν πόλεμο, όλη η Καστοριά, από τη Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, μόνο αυτοί 

πολεμάνε συνέχεια, να ξέρεις». 

Η κ.ΠΑ(16), αλλά και ο κ. ΣΠ(21) αποδεικνύουν τον τρόμο που γεννούσε η 

βουλγαρική προπαγάνδα στην περιοχή, καταδεικνύοντας, αντίστοιχα, το βουλγαρικό 

μένος σε βάρος του εντόπιου πληθυσμού, που διατηρούσε αλώβητα τα πατριωτικά 

του αισθήματά  και σταθερή την πίστη του στην ελληνικότητα της Μακεδονίας, 

ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Βέβαια, η πρώτη  συνεντευξιαζόμενη 

αποκαλύπτει τη βουλγαρική προσπάθεια επίτευξης της ρήξης ακόμη και μεταξύ των 

ίδιων των γηγενών  στην περιοχή των  Πρεσπών, με σκοπό να διεγείρει όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό Σλαβόφωνων με το μέρος του Κομιτάτου: « Πώς δεν 

είχαν φόβο, από τους Βούλγαρους δεν είχανε; Και εμείς είχαμε φόβο από τους 

Βούλγαρους εκεί πάνω. Μια φορά μας είχαν περικυκλώσει το σπίτι, το ’43, εκεί στην 

Καλλιθέα που μέναμε, γιατί ήμασταν Έλληνες. Όλο το χωριό Σλαβόφωνοι ήτανε. Η 

μαμά τους έλεγε καλημέρα, αυτοί όχι». « Εδώ, όταν ήρθαν οι Γερμανοί, οι 

Βούλγαροι[…] είχαν τις Σέρρες, αλλά κατέβαιναν και από το Μοναστήρι ορισμένοι 

Βούλγαροι λίγο να ενθαρρύνουν το ντόπιο στοιχείο, να ξεσηκώσουν τον κόσμο, ώσπου 

κάποιοι Βούλγαροι αξιωματικοί στην Κοζάνη, στην Έδεσσα, διότι ήταν σύμμαχοι με 
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τους Γερμανούς, για να προστατέψουν το ντόπιο στοιχείο, γιατί το ντόπιο έρχονταν και 

τρώγονταν με τους Πόντιους και οι Βούλγαροι αξιωματικοί έρχονταν και 

μεσολαβούσαν και έλεγαν στους Γερμανούς “αυτοί είναι δικοί μας, δεν είναι έτσι, δεν 

είναι αλλιώς’’. Για αυτό δημιουργήθηκε και ένα κλίμα σαν να  είναι πιο φιλοβούλγαροι. 

Να τον πάρουν το λαό προς τη μεριά των Βούλγαρων». 

 Ο δεύτερος  ομιλών  συμπληρώνει, τονίζοντας την απουσία οποιασδήποτε σχέσης 

συνεργασίας ΕΛΑΣ και κομιτατζήδων: « Και γίνονταν αυτό, αλλά όχι ότι 

συνεργάστηκαν με τους αντάρτες. Για αυτό το λόγο μπορεί να το ρίξανε έτσι να τους 

χάσουνε, όχι ότι είχαν σχέσεις». Ο κ.ΠΓ(18) επίσης αναφερόμενος στη βουλγαρική 

είσοδο στη Δυτική Μακεδονία, σχολιάζει την προσπάθεια της  καθυπόταξης των 

Ποντίων μπροστά στην επιβλητική βουλγαρική παρουσία, παράλληλα με την 

επιχείρηση της αφομοίωσης των εντόπιων Σλαβόφωνων: «Βούλγαροι υπάρχουν σε ένα 

μέρος της Μακεδονίας. Αλλά σε εκείνους δε ζητάνε τίποτα, μόνο από εμάς ζητάνε. Όχι. 

Δεν είχανε μίση. Τώρα έχουμε γίνει ένα . Έχουμε πάρει κορίτσια, αγόρια, πώς θα μας 

ξεχωρίσουν…; Από αυτά δεν ξέρω πολλά, αλλά το ΕΛΑΣ, όταν ήρθαν οι Γερμανοί εδώ, 

πέρασαν Τρίτο Ράιχ, από τη Σερβία υπήρχαν και ομάδες των Βουλγάρων. Ήταν 

σύμμαχοι με τους Γερμανούς. Και εδώ έβαζαν αψίδες στους δρόμους, να περάσουμε 

από κάτω, εμείς οι Πόντιοι, από τη σημαία τους. Και ένας πήγαινε με το γαϊδούρι, το 

έβαλε και πέρασε από κάτω και αυτός πήγε από εκεί. Τον είδανε, τον πιάσανε, του 

έδωσαν ξύλο, αυτά γίνονταν. Αλλά εκείνη την εποχή που ήρθαν οι Βούλγαροι εδώ, το 

ΕΛΑΣ έκανε θραύση. Δύο στρατηγοί που ήταν Βούλγαροι αξιωματικοί, ο Κάλτσεφ και 

Γκότσε, τον ένα τον έπιασαν, τον Γκότσε, το ΕΛΑΣ. Και τους χτύπησαν, μάζευαν 

αυτούς τους Σλάβους να τους κάνουν ομάδες κρούσεως στο πλευρό τους. Δεν 

μπόρεσαν. Ό,τι όπλα τους έδιναν πήγαιναν και τα έβρισκαν. Δεν τους άφησαν να 

προοδεύσουν εδώ. Τους κυνήγησαν». 

Οι κομιτατζήδες του ένοπλου βουλγαρικού σώματος που εδραιώθηκε στη Φλώρινα, 

κυρίως με προπαγανδιστική μορφή, διοικούμενο από τον Αντών Κάλτσεφ, 

αποτελούσε το ελληνικό παράρτημα της Οχράνα και σε συνεργασία με το ιταλικό 

κομιτάτο της Καστοριάς  επεδίωξε την προσάρτηση των Σλαβόφωνων πληθυσμών 

από την επαρχία Φλωρίνης, κι όχι μόνο. Κάποιοι όμως Σλαβομακεδόνες εντόπιοι 

εντάχθηκαν στους κόλπους αυτού του τμήματος, ώστε να προστατέψουν τα νώτα 

τους από κάθε εχθρό των Γερμανών, αλλά και από κάθε φιλοαξονικό σώμα, το οποίο 
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δρούσε ανεξέλεγκτα, χωρίς να λογοδοτεί σε κυβερνητικές και κατοχικές αρχές, 

ρημάζοντας και καταπατώντας δημοκρατικά, ανέντακτα ή και αριστερά χωριά,  

γεγονός που αποκαλύπτεται από τον κ.ΣΓ(19): «Οι δικοί μας πήραν όπλα στην 

αντίσταση, ήταν σύμμαχοι αυτοί με τους Βουλγάρους. Αν δεν είχαν πάρει όπλα οι δικοί 

μας, το χωριό μας θα το είχαν κάψει. Πήραν όπλα¨ να φύλαξαν από του Κολλάρα, μια 

δεξιά οργάνωση και αυτοί έσφαζαν, καίγανε , στη Ρεματιά έσφαξαν 150 άτομα. Ήταν 

φανατικοί σαν αντάρτες από εδώ γύρω. Τους φοβόντουσαν βέβαια. Πήραν οι δικοί μας 

όπλο, ο αδερφός μου ήταν φαντάρος στρατιώτης με τους Βουλγάρους και τους 

Γερμανούς. Σύμμαχοι ήταν, γλίτωσε το χωριό. Σύμμαχοι ήταν. Εμείς μιλούσαμε τη 

γλώσσα τους. Τον πατέρα μου τον είχαν χαρακτηρίσει΄΄ βασιλικός Βούλγαρος΄΄. Εδώ τα 

τρία τέταρτα αυτή την ιστορία είχαν, σε αυτή την κατηγορία ανήκαν». 

 Αποδεικνύεται, λοιπόν, πως η ασκούμενη βουλγαρική προπαγάνδα, μαζί με τις 

κρούσεις σε βάρος των εναπομεινάντων τοπικών αρχών της χωροφυλακής της 

περιόδου ’42-’43, λειτουργούσε χωρίς την ενημέρωση και τη συγκατάθεση της 

γερμανικής ηγεσίας, η οποία ετεροχρονισμένα μεσολαβούσε για την παύση σχετικών 

πράξεων, που εξέθεταν τη συμμαχική γερμανοβουλγαρική σχέση, όπως υποδηλώνουν 

τα λόγια του κ.ΙΝ(7): « Αν έβλεπαν δεξιό μπορούσαν να τον μαζέψουν, να τον πάνε 

στα βουνά, να τον καθαρίσουν. Πήραν μια γυναίκα και του θείου μου τον αδερφό. 

Κομιτατζήδες[..]. Τους καθάριζαν. Στη Σκοπιά. Ο ένας ήταν ο Απόστολος και η άλλη η 

Σιφακάκη. Το πρώτο σπίτι δεξιά, ακατοίκητο. Ναι, είχαν δραστηριότητα. Του πατέρα 

μου ο αδερφός ήταν χωροφύλακας. Αλλά αυτόν που καθαρίζανε ήταν τόσο καλός, που 

δεν ανακατευόταν σε αυτό. Δεν είχε ανάμειξη. Για πείσμα, για εκδίκηση, επειδή ο 

αδερφός μου ήταν στη χωροφυλακή, ήταν και αυτός, καθάριζε με εκτελεστικό 

απόσπασμα στα έξι μέτρα. Μετά από αυτό άρχισε το κομιτατζίδικο, η συμμόρφωσις. Οι 

Βούλγαροι ήταν βάρβαροι. Οι στρατιώτες, οι Βούλγαροι, πήγαιναν να τους δίνουν 

κοτόπουλα στις αυλές, στα σπίτια[..]. Ναι, μόλις τους έλεγες “θα πάω στον αξιωματικό 

να σε αναφέρω…’’, από εκεί και πέρα σταμάτησαν, δε ζήτησαν τίποτα. Ήταν ρουφιάνοι 

εδώ, τους έφερναν μέχρι ένα ορισμένο σημείο και πήγαιναν εκεί να ζητήσουν καπνό. 

Αυτοί ζητούσαν, “κάποιος που να έχει;’’ και τους έστελναν οι δικοί μας. Είχε πει η 

μάνα μου μια φορά “δεν έχει σήμερα, καπνό κάθε μέρα…, δεν έχουμε…’’, αλλά αν 

ξανάφερνες τον αξιωματικό έβρισκε τον μπελά του. Ο καθένας, ό,τι ήθελε έκανε». 
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Με βάση τα προαναφερθέντα, η πείνα, οι ασταθείς συνειδήσεις, η αβεβαιότητα για το 

ενδιαφέρον της τύχης της παραμεθορίου εκ μέρους της εξόριστης κυβέρνησης και η 

ιστορική άγνοια του αγροτικού πληθυσμού της παραμεθορίου, ελλόχευαν αμέτρητους 

κινδύνους παραπλάνησης στο όνομα του βουλγαρισμού. Η βουλγαρική προπαγάνδα 

διέδιδε την ευνοϊκή μεταχείρισή της στους οπαδούς της και οι προπαγανδιστές  δεν 

έπαυαν να διαλαλούν τις πολυτελείς παροχές που  τη συνόδευαν, αν και στην 

πραγματικότητα προσφέρονταν με ιδιαίτερη φειδώ, ιδίως τα τρόφιμα, εκ μέρους της 

βουλγαρικής Λέσχης. Ο κ.ΓΠ(3) μιλώντας για ένα οικείο του πρόσωπο παρουσιάζει 

αιχμές της βουλγαρικής τακτικής: «Ο παππούς της ήταν με τους Βουλγάρους και οι 

δικοί μας τον κυνηγούσαν. Αλλά επειδή ήταν γνωστοί όλοι, κρατούσαν μια… ,δεν 

έκαναν σε οικογένειες των Μακεδονομάχων ζημιά, όπως και αυτοί δεν έκαναν στους 

Βούλγαρους τότε. Είχαν και πλεονεκτήματα από αυτό. Τροφή, που ήταν και δύσκολα 

χρόνια, τρόφιμα, αλλάζανε την καταγωγή τους, την ταυτότητα, πληρώνανε, έπαιρναν 

λεφτά». Ενδιαφέρουσα είναι και η τοποθέτηση του κ.ΦΝ(14) ο οποίος αναφέρεται 

στη διοικητική στήριξη που παρείχαν οι Βούλγαροι στα γερμανικά στρατεύματα, 

μέσω της οποίας κατάφερναν να υλοποιήσουν τα προπαγανδιστικά τους σχέδια και 

να συγκεντρώνουν οπαδούς, δίχως να αποδοκιμάζονται από τους Γερμανούς για τις 

πράξεις τους: «Στην περιοχή της Μακεδονίας ανέλαβαν να έχουν και αυτοί διοικήσεις, 

τις οποίες αποδέχονταν οι Γερμανοί, γιατί ελαφρύνονταν από στρατιωτικό προσωπικό. 

Σου λέει θα έχω μια διοίκηση στην Ελλάδα, θα είναι οι Βούλγαροι¨ αντί να έχω εκατό 

άτομα θα έχω δυο, τρία, που να επιβλέπουν τη διοίκηση των Βουλγάρων, θα 

αναλάβουν τη δουλειά τη δική μου. Αυτό ήταν. Αυτό όμως οι Βούλγαροι το 

εκμεταλλεύτηκαν για να παρουσιάσουν στην Ελλάδα ότι υπήρχε βουλγαρικό στοιχείο 

και κάτι τέτοιο για να αποδεικνύουν και εμπράκτως ότι είναι έτσι και “δώστε μας τη 

Μακεδονία. Η Μακεδονία θα μείνει σε εμάς σα βουλγαρική!’’. Χρησιμοποιούσαν ένα 

σωρό τεχνάσματα. Σε ένα, που είμαι και μάρτυρας εγώ, ήμουν επάνω στις κερκίδες του 

γηπέδου και εκεί δεξιά, που είναι τα αγάλματα, ήταν δύο υπέροχα χτίσματα, που ήταν 

τα αποδυτήρια  των αθλητών. Και πολύ σπουδαίας αρχιτεκτονικής. Εκεί, θυμάμαι μέσα 

σε όλο το γήπεδο ήταν τελείως κενό και εκεί παρακάτω ήταν η είσοδος και είδα μια 

ουρά ανθρώπων στη σειρά να περνάνε από εκεί μπροστά με διάφορες τσάντες και να 

τους βάζουν καλαμπόκι μέσα στις τσάντες. Όταν γύρισα στο σπίτι της είπα της μάνας 

μου. “Α!’’, λέει, “τους κερατάδες τους Βούλγαρους, κοίτα, πούλησαν την ιδεολογία για 
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μια τσάντα καλαμπόκι!’’. Και αυτοί που έπαιρναν καλαμπόκι υπέγραφαν ότι ήταν 

βουλγαρικής...». 

Ακολούθως, ο κ. ΦΙ(41) αναφέρεται στην περίπτωση της αλλαγής εθνικότητας των 

κατοίκων της περιφέρειας για την εξασφάλιση των αναγκαίων αγαθών, ενώ την ίδια 

στιγμή κάθε μορφή αντίστασης, ακόμη και με το πρόσωπο της τέχνης, αγωνιζόταν να 

διαφωτίσει και να διασώσει την ελληνικότητα της Μακεδονίας: «Πέρασε και ο 

βουλγαρικός στρατός από εδώ στην κατοχή, ο αρχηγός τους, ο Κάλτσεφ, μˈ ένα στρώμα 

στρατού ήρθε, πέρασε κι απˈ τη Φλώρινα, σκότωσε και μερικούς εδώ, στον Άϊ- Γιώργη 

από κάτω, προς το Φλάμπουρο εκεί έκαναν, κάψαν τα χωριά αυτά οι Βούλγαροι. Οι 

Γερμανοί, όταν κατάλαβαν ότι οι Βούλγαροι δεν είχαν δίκιο, τους συγκέντρωσαν και 

πώς το κατάλαβαν, αυτό είναι αξιοσημείωτο να σας το πω, έχουμε τον Αριστοτέλη, το 

σύλλογο, υπήρχε αυτός, πολύ πιο παλιά ήταν Ορφέας, μετά έγινε Αριστοτέλης, στην 

κατοχή ήταν οργανωμένος ο Αριστοτέλης με τις χορωδίες του, με τˈ αυτά του, με όλα, 

κάνουνε μια παράσταση, δίνουν στο «Ελληνίς» τον κινηματογράφο, ήτανε τότε, δίνουν 

μια παράσταση, θεατρική παράσταση εθνικού περιεχομένου, τραγούδια εθνικά και 

είχαν καλέσει και τους Γερμανούς, ήταν κι ο φρούραρχος ο Γερμανός και άλλα στελέχη  

των Γερμανών εδώ πέρα, [..]οι Βούλγαροι φαίνεται ότι τους το είχαν πει αυτό, ότι είναι 

Βούλγαροι, σαν είδαν αυτή την παράσταση  οι Γερμανοί…. λέει “τι μας λένε αυτοί, εδώ 

είναι Ελλάδα’’, λέει, μετά τους περιμάζεψαν και τους διώξανε, αυτή ήταν μια μεγάλη…. 

. Αυτή δεν ήταν εθνική αντίσταση του Αριστοτέλη, με τον τρόπο της δεν ήταν εθνική 

αντίσταση, του Αριστοτέλη; Ήρθε ο στρατηγός, ο αρχηγός με τους Βουλγάρους, με τους 

στρατιώτες, αυτοί βγαίναν να οργανώσουν εδώ πέρα τους δικούς τους, για να 

αποδείξουν ότι η Φλώρινα είναι Βούλγαροι εκεί πέρα κλπ, μοίρασαν τότε στην Κατοχή, 

πείνα, δεν είχε ψωμί να φάει ο κόσμος, φέρανε, δεν ξέρω πόσα βαγόνια καλαμπόκι και 

δίδαν σε κάθε σπίτι που ήθελε να υπογράψει ότι είναι Βούλγαρος, να του δώσουν 

καλαμπόκι, εκεί υπέγραψαν και πρόσφυγες ακόμη που δεν είχαν καμία σχέση με τους 

Βουλγάρους, για να γλιτώσουν την πείνα. Προπαγάνδα κάναν, ότι η Μακεδονία είναι 

βουλγάρικη. Αυτοί τον κόσμο, δίναν καλαμπόκι, δίναν ξέρω γω, ναι, έπρεπε να 

υπογράψεις, κάτι που δεν το κάναμε εμείς, το κάνανε, πολλοί το κάνανε για να σώσουν 

τα παιδάκια τους απˈ την πείνα. Ν’ αποδείξουν ότι η Φλώρινα… είναι Μακεδόνες στη 

Φλώρινα, είναι Βούλγαροι, Μακεδόνες, αυτό ήθελαν να αποδείξουν αλλά δεν 

μπόρεσαν, δεν τα κατάφεραν». 
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Σχετικά, όμως, με την τρομοκρατία την οποία και επιστράτευσαν οι Βούλγαροι για να 

παρασύρουν στο πλευρό τους Σλαβόφωνους και μη, κατοίκους της Δυτικής 

Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα της περιφέρειας Φλωρίνης, τα σχόλια που 

διατυπώθηκαν ήταν πολλά από τους ερωτηθέντες πληροφορητές, διαποτισμένα με 

πικρία και ανασφάλεια. Οι κ. ΣΒ(22), ΜΛ(13), ΠΒ(17) και οι κ.ΠΑ(23) και ΤΟ(24) 

κάνουν λόγο, αντίστοιχα, για τη βουλγαρική στρατιωτική δράση των σωμάτων του 

Κάλτσεφ, σκιαγραφώντας την εικόνα της προσπάθειας που κατέβαλλαν για επιβολή 

και περαιτέρω υποδούλωση του πληθυσμού της περιφέρειας.  

Ο κ.ΣΒ(22) υπαινίσσεται το μέγεθος της βουλγαρικής απειλής, αλλά παρουσιάζει 

ταυτόχρονα την περιστασιακή καλή θέληση των Γερμανών, την πιθανόν καλά 

σχεδιασμένη και δρομολογημένη, να βοηθήσουν τους κατοίκους των απειλούμενων 

χωριών, ώστε να περιοριστεί η ασκούμενη βουλγαρική τρομοκρατία: « Κάποιο 

διάστημα ήρθε βουλγάρικος στρατός. Εκεί δεν περάσαμε καλά, ήρθαν εδώ στο χωριό. 

Γύρω στο ‘42 με ’43, κάπου εκεί. Τα γύρω χωριά είπαν ότι αυτοί, “δεν πάμε καλά με 

αυτούς, μας έκαναν το ένα, εκείνο…’’. Ήρθαν αγριεμένοι, μάζεψαν το χωριό στην 

πλατεία, τα πολυβόλα, ένα εδώ και άλλο εκεί. Και τότε ήμασταν χίλια άτομα, μην 

κοιτάς τώρα που δεν έχει κόσμο. Και έκαναν έρευνα και δε βρήκαν τίποτα. Είδαν ότι τα 

σπίτια... περιποιημένοι, ο κόσμος φιλόξενος. Ο πρόεδρος τους έκανε, αφού τελειώσανε, 

στο καφενείο τους έκανε τραπέζι με αρνιά και πάνε και τους λένε μετά, “αυτοί οι 

άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι από εσάς’’. Δε μας πείραξαν, δε βρήκαν τίποτα. Τότε 

είχαμε ένα νομάρχη που ήταν από την Καβάλα, ο οποίος ήξερε καλά τον φρούραρχο. 

Βάλθηκε μαζί με αυτόν να διώξει τους Βούλγαρους, μαζί με τον φρούραρχο. Τα 

κατάφερε με τον φρούραρχο και τους έδιωξαν, όπως εκεί στην Καβάλα, Σέρρες, έκαναν 

πολλή ζημιά. Αυτός ο νομάρχης ήξερε και τη γλώσσα τη γερμανική, τα κατάφερε και 

τους έδιωξε από τα μέρη τα δικά μας. Και έτσι περάσαμε καλά, φύγανε οι Γερμανοί».  

Ο κ.ΜΛ(13) αν και δεν επιθυμεί να σχολιάσει εξονυχιστικά την εν λόγω κατάσταση, 

υπογραμμίζει την αποστροφή που δημιούργησε η τακτική των κατακτητών ως 

συνέπεια της προσχεδιασμένης γερμανικής ανοχής, στρέφοντας τους νεότερους στα 

βουνά, που ήταν ο μοναδικός τόπος σωτηρίας, κυρίως για τους αριστερούς, και ο 

αποτελεσματικότερος τρόπος εξόντωσης του εχθρού εκ μέρους της υπαίθρου, αλλά 

και των αστικών κέντρων. Για τον ίδιο, οι Βούλγαροι αποτέλεσαν σκληρή και βίαιη 

κατοχική δύναμη: «Αυτοί είχαν αποφασίσει να πάνε στο βουνό, βρέθηκαν στις 
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Πρέσπες, στα σύνορα με το σημερινό κράτος της FYROM, αλλά τότε αυτό είχε γίνει 

επίσημη προσάρτηση στη Βουλγαρία, μα κανονικό βουλγαρικό καθεστώς. Εκεί ήρθαν 

στρατιώτες Βούλγαροι από το φυλάκιο, που είναι απέναντι από το ελληνικό φυλάκιο της 

Πρέσπας, τα πήραν τα παιδιά, τα σκότωσαν και μετά από χρόνια κάποιος ενήργησε και 

επί Τίτο ακόμα παρέδωσαν τα κόκαλα, τα οποία σήμερα υπάρχουν στη Φλώρινα. Για 

αυτό και η Πλατεία Εφτά Ηρώων[…]. Ένα κακό είχαμε τότε, ότι πολλοί πίστευαν ότι 

θα έρθουν οι Βούλγαροι να μας κάνουν όπως το Μοναστήρι, Βουλγαρία. Κάποιοι 

χωρικοί εκδηλώθηκαν. Το νούμερο είναι ελάχιστο. Κανονικά δεν πρέπει να συζητιέται. 

Στο βουνό οι αντάρτες βγήκαν εναντίον των Γερμανών. Αυτό δε σημαίνει ότι άλλα 

παιδιά δεν πήγαν σε άλλα μέρη τα οποία ήταν βουλγαροκρατούμενα ή ιταλοκρατούμενα 

και πολεμούσαν εναντίον αυτών. Δεν χαρίστηκαν. Οι εχθροί ήταν τρεις. Γερμανοί, 

Ιταλοί και Βούλγαροι. Εδώ σε εμάς ο πρώτιστος εχθρός ήταν οι Βούλγαροι. Και όταν 

ήρθε ο Ιανουάριος του ’44, έγιναν και επεισόδια στη Φλώρινα και σκότωσαν και ένα 

παιδί. Μπορεί να μην έφταιγαν και αυτοί σαν άτομα, εξαρτάται το πώς φέρονταν. Αλλά 

σαν στρατός κατοχής δεν ήταν η συμπεριφορά τους, όταν πήγαιναν να κυνηγήσουν τάχα 

αντάρτες, παρτιζάνους τους έλεγαν αυτοί και είναι όρος από τους Ρώσους, δε 

συμπεριφέρονταν καλά. Δημιουργήσανε κατάσταση και πλήθαινε το αντάρτικο». 

 Στο πλαίσιο αυτής της συγκρατημένης έκφρασης, ενδιαφέρον φαίνεται πως έχει και 

η άποψη του κ.ΠΒ(17), του οποίου η οικογένεια διέθετε πιο ουδέτερους δεσμούς με 

τα βουλγαρικά στρατεύματα, εξαναγκασμένη προφανώς από τις συνθήκες, με 

αποτέλεσμα να μεταφράζει διαφορετικά την παρουσία τους στη Δυτική Μακεδονία. 

Οι Βούλγαροι παρουσιάζονται ως φερέφωνα των Γερμανών, χωρίς βούληση και 

φιλοδοξίες: «Ναι ήταν αιχμάλωτοι, τους είχαν φέρει οι Γερμανοί. Όπως και τους 

Ιταλούς. Είχαμε και Ιταλούς είχαμε και Βούλγαρους. Τους είχαν κατακτήσει οι 

Γερμανοί, ο Χίτλερ, και τους είχαν πάρει για να πολεμήσουν… .Οι Βούλγαροι δεν 

έκαναν, αφού ήταν αιχμάλωτοι. Ό,τι τους έλεγαν οι Γερμανοί, αυτό έκαναν. Αφού στο 

σπίτι που μέναμε έμεναν και Βούλγαροι. Και δεν έκαναν τίποτα, σαν μια οικογένεια 

είχαμε γίνει». Παρόλαυτά, η κ.ΠΑ(23) και η κ.ΤΟ(24) συνεχίζουν να επισημαίνουν 

την αγριότητα του Βούλγαρου κατακτητή και το πάθος της επιβολής του αντίστοιχα, 

μέσα από περιστατικά οικείων προσώπων, αλλά και δικών τους εκτιμήσεων. Πολλοί 

δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από το  μένος τους, κάποιοι άλλοι όμως, έχοντας καίριες 

θέσεις στο πλαίσιο των κλειστών κοινοτήτων, κατάφεραν να ξεγλιστρήσουν: «Τον 
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πατέρα της τον είχαν πιάσει οι Βούλγαροι. Ο πατέρας της ήξερε αυτή τη γλώσσα, αλλά 

ήταν Έλληνας. Και επειδή είπε “εγώ δεν είμαι σαν τον πατέρα μου, είμαι Έλληνας…’’, 

και τον πήραν και τον κράτησαν. Ο γείτονας είπε ότι “ήταν ο πατέρας μου Βούλγαρος’’ 

και λέει “θα έρθουν οι Βούλγαροι, τώρα θα ζήσουμε σαν βασιλιάδες’’. Και έτσι έφαγε 

ξύλο ο συγχωρεμένος ο συμπέθερος, πάρα πολύ. Και ήταν η νύφη μας τότε δέκα 

χρονών κοριτσάκι. Και της νύφης, που ήταν στη Γερμανία, της έλεγαν “εδώ είναι οι 

Σλαβόφωνοι. Βλαχάκι, πού θα πας εσύ τώρα; Πού θα κρυφτείς; Που δεν ξέρεις να τα 

μιλάς αυτά τα σλαβικά;’’[…]. Ήρθε ο μπαμπάς της, ακόμα δεν τον είχαν πιάσει, “μην 

κλαις κορίτσι μου…’’ και έπιασαν και το γείτονα τον συγχωρεμένο τον Θόδωρο, το 

δεσπότη, έπιασαν πολλούς, γιατί δε μιλούσανε σλαβικά. Θα έπιαναν και το θείο μου, 

τον αδερφό του πατέρα μου, δεν ξέρω πώς τη γλίτωσε, ήταν πρόεδρος του χωριού στη 

Φλώρινα. Και έλεγε η θεία μου “αν τον έπιαναν και τον βασανίζανε, δε θα άντεχε το 

ξύλο’’. Τους κυνηγούσαν οι Σλαβόφωνοι εδώ στο χωριό, πολύ. Και σε όλα τα χωριά… 

.Τότε έλεγαν στη μητέρα μου “καλημέρα’’ και έλεγε, “όταν αναστηθεί ο πεθερός μου, 

θα αναστηθεί και η καλημέρα σας’’». «…Είχαν έρθει τότε οι Βούλγαροι οι 

κομιτατζήδες και θέλανε, κάψανε, ρημάξανε και τι δεν έκαναν, κλέψανε βιάσανε…». 

 

2.1.3  Ο ιταλικός  και  ρουμανικός παράγοντας 

Όσον αφορά την ιταλική παρουσία στην περιφέρεια της Φλώρινας, ο κ.ΔΣ(5) 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι Ιταλοί πέρασαν μαζί με τους Γερμανούς μέσα από το 

χωριό» και ο κ.ΓΠ(3) συμπληρώνει: «Οι αντάρτες περισσότερο οπλισμό είχαν πάρει με 

τη συνθηκολόγηση που είχαν κάνει οι Ιταλοί που ήταν εδώ». Για την επιρροή της 

ρουμανικής προπαγάνδας στη βλάχικη κοινότητα της κεντρικής και Δυτικής 

Μακεδονίας τα στοιχεία που δίνονται από τον κ.ΓΠ(3), θυμίζουν κατά κάποιον τρόπο 

τη δράση των Βούλγαρων προπαγανδιστών, σε μια περίοδο που ο αγροτικός κι 

αστικός κόσμος έχρηζε επισιτιστικής ενίσχυσης: «Στους δε Βλάχους έδινε η Ρουμανία. 

Όπως καλαμπόκι, σιτάρι και τρόφιμα. Αλλά οι περισσότεροι τα παίρνανε για να 

επιβιώσουν. Όχι ότι πίστευαν ότι είναι πραγματικοί Ρουμάνοι κλπ. Αλλά παίρνανε και 

τα έφερναν και εδώ. Στη Νομαρχία είχαν ταυτότητες, με ρουμάνικες ταυτότητες και 

πήγαιναν και έπαιρναν τρόφιμα. Και λεφτά δίνανε. Όπως και το ελληνικό κράτος τότε 
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με το προξενείο εδώ στο Μοναστήρι, έδινε στα χωριά και χρυσά και τρόφιμα, ό,τι 

μπορούσαν[…]».  

Παρόλαυτά, ένα σημαντικό κομμάτι της βλάχικης εθνοτικής ταυτότητας αγωνίστηκε 

για την προσάρτηση  μέρους του Σλαβόφωνου πληθυσμού της Δυτικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας, μιμούμενο τα βουλγαρικά πρότυπα, με σκοπό την αποδυνάμωση των 

σχεδίων της εν δυνάμει  γιουγκοσλαβικής αυτονόμησης και την ταυτόχρονη 

προσαύξηση της ρουμανικής ισχύος από σύνολα εντόπιων που παρέμεναν ανένταχτα 

ή πιστά στα ελληνικά ιδανικά. Βέβαια, οι επιστρατεύσεις, μετά τη γερμανική 

αποχώρηση, πήραν τεράστιες διαστάσεις  σε βάρος των Σλαβόφωνων γηγενών,  

ξεπερνώντας οποιονδήποτε άλλον διεκδικητή της Μακεδονίας: « Μετά που έφυγαν οι 

Γερμανοί, οι περισσότεροι και οι Πόντιοι και οι δικοί μας, το χωριό μας είχαμε τρεις 

οικογένειες, Βλάχοι, οι οποίοι έκαναν και εγκλήματα. Σκότωσαν και μερικά παιδιά για 

να τους πάρουν τα πρόβατα. Ενώ το έκαψαν οι Γερμανοί το χωριό, μετά, όταν έφυγαν 

οι Γερμανοί, άρχισαν και κυνηγούσαν τους ντόπιους, τους Σλαβόφωνους, οι αυτοί που 

ήταν με τους αντάρτες. Και παίρνανε περιουσίες. Μέχρι που ήρθαν οι Γερμανοί υπήρχε 

εκείνο το σκουλήκι το μακεδονικό, αλλά ειρηνικά ζούσανε». 

 

2.2 Ο  γιουγκοσλαβικός παράγοντας  

Η μορφωτική ένδεια, η αδυναμία ενημέρωσης των αγροτικών κοινωνιών για την 

επιρροή των προπαγάνδων, αλλά και της ορθής εκτίμησης των κοινωνικοπολιτικών 

προσανατολισμών που  στήριζαν τις αλλοεθνείς βλέψεις στη Μακεδονία, κατέστησαν 

ευάλωτο τον πληθυσμό της περιοχής, εξαρτημένο, με ρευστή συνείδηση, 

παραπλανημένο και στιγματισμένο, όπως τελικά επιδιώκουν ορισμένοι από τους 

πληροφορητές να υποστηρίζουν. Το εντόπιο στοιχείο αμαυρώθηκε, χωρίς να έχει 

προστατευθεί ουσιαστικά ποτέ από τις εκάστοτε κυβερνητικές δυνάμεις, κατά τους 

πληροφορητές,  εμπλεκόμενο σε έναν διαρκή αγώνα απόδειξης, πως η ακολουθία 

ιδεών περί μακεδονικής αυτονομίας δεν ήταν γεγονός που χαρακτήριζε απόλυτα 

όλους τους Σλαβόφωνους εντόπιους. Κάποιοι εκπροσώπησαν πιστά τις ιδέες αυτές, 

υποστηρίζοντας ανερυθρίαστα την εκάστοτε επικρατούσα προπαγανδιστική δύναμη ή 

ακόμα και την εκάστοτε διοικητική αρχή με έργα και λόγια, άλλοι  απαρνήθηκαν 

γρήγορα τις προπαγανδιστικές σειρήνες και τις επιβαλλόμενες εξουσίες κι άλλοι 
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προτίμησαν να πολεμήσουν ανοιχτά, ενάντια σε κάθε βέλος προσβολής, 

κακομεταχείρισης κι απαξίωσής τους, δίχως να λυγίσουν απέναντι σε δελεασμούς και 

υποσχέσεις με αντάλλαγμα τη συνείδηση και την ταυτότητά τους. Για την τροπή, 

όμως, των εξελίξεων μεγάλη ευθύνη φέρει και ο ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τον ακόλουθο 

πληροφορητή, ο οποίος ελεγχόταν σημαντικά από το ΚΚΕ και είχε υποχωρήσει 

αρκετά απέναντι στις συμφωνίες προσχώρησης αυτονομιστικών παραγόντων στους 

κόλπους του, κάτι που συνεχίστηκε αργότερα και στον ΔΣΕ. Οι κομουνιστικές 

φιλοδοξίες επικράτησης στη Μακεδονία φαίνεται, κατά τους πληροφορητές, πως 

είχαν τυφλώσει ανεπανόρθωτα τους αριστερούς, δίχως να είναι σε θέση να 

προβλέψουν τη ζημία που θα είχε το Κόμμα από άποψη υστεροφημίας, αλλά και 

ουσιαστικής υποστήριξης, λίγα χρόνια αργότερα, από τους δήθεν συμμάχους του. 

Κατά τον κ.ΓΠ(3): « Οι δε Σλαβόφωνοι που ήταν εδώ στην περιοχή της Φλωρίνης, δεν 

είχαν πάρει όπλα. Υπήρχαν άτομα που συνεργάζονταν με τους Γερμανούς, αλλά δεν 

είχαν πάρει όπλα. Στην περιοχή του Αμυνταίου, από τον Άγιο Παντελεήμονα, όλα αυτά 

τα χωριά που είναι προς τα πάνω, Αετός, Ασπρόγια, Βασιλιάς, κλπ, αυτοί είχαν πάρει 

όπλα υπέρ των Γερμανών, αλλά με την αυτή, ότι “είμαστε Βούλγαροι’’. Μιλούσαν 

σλάβικη γλώσσα και έκαναν αψίδες βουλγάρικες. Εμείς ήμασταν οικοδόμοι και 

πηγαίναμε στα χωριά τους και έλεγαν “η Ελλάδα έχει πεθάνει, θα έρθει η Βουλγαρία 

τώρα εδώ’’[…]. Αυτοί που ξεχώρισαν τη θέση τους ήταν από τότε, από τον ΕΛΑΣ. 

Αυτοί που διαχώρισαν τη θέση τους σηκωθήκανε και φύγανε από τις μονάδες που ήταν 

οι αντάρτες. Αυτοί, όπως κάποιος Γκότσης και άλλοι Φλωρινιώτες, πήραν το τάγμα και 

πήγαν μέσα. Οι αντάρτες, αυτούς που ήταν Έλληνες, τους παρακαλούσαν να μη φύγουν, 

αυτοί θέλανε αυτονομία[…]. Στον εμφύλιο, ενώ είχαν διαχωρίσει τη θέση τους οι 

σλαβόφωνοι και θέλανε τη Μακεδονία, να διοικούν αυτοί κλπ, ήταν το λάθος τους που 

το ΕΛΑΣ τους είχε δώσει ... . Αυτοί ήθελαν αυτονομία. Το ΕΛΑΣ τους είχε αναγνωρίσει 

σαν ισότιμα μέλη της Ελλάδας. Αυτοί επέμεναν και ήθελαν την αυτονομία, δηλαδή να 

ξεχωρίσει η Μακεδονία από το ελληνικό κράτος.  Ενώ αυτοί τους είχαν δώσει την 

αυτονομία . “Ό,τι είμαι εγώ είσαι κι εσύ’’. Για αυτό και αυτόν τον καπεταν Αμύντα, τον 

δικό μας, τον καθαίρεσαν, επειδή ήταν Γκρεκομάνος ,που τους έλεγαν και έβαλαν τον 

Βαϊνά μετά, επειδή μιλούσε τη σλαβική γλώσσα, αλλά ο πατέρας του τότε είχε ομάδα με 

τον Παύλο Μελά και αυτά. Ήταν Γκρεκομάνος. Και αυτός , επειδή μιλούσε τη σλαβική 

γλώσσα, τον έβαλαν εκείνον μετά αρχηγό». 
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Σχετικά με την επιρροή του γιουγκοσλαβικού παράγοντα, ο κ.ΓΠ(3) προσπαθεί να 

αποδείξει, ότι η αυτονομιστική προπαγάνδα  δυνάμωσε ακόμη περισσότερο με την 

αποχώρηση των Γερμανών, εφόσον οι δυνάμεις των Σκοπίων διαδέχθηκαν αυτές του 

Άξονα, ωθούμενες από τη Ρωσία για την ολοκλήρωση του οράματος της 

αυτοδύναμης κι ενιαίας Μακεδονίας με τη μορφή της ενιαίας γιουγκοσλαβικής 

ομοσπονδίας, υπερκερνώντας ακόμη και τα βουλγαρικά εμπόδια, που βασίζονταν 

στις γερμανικές κι αποδυναμωμένες πλέον δυνάμεις. Ωστόσο, ο ομιλών ασκεί κατά 

κάποιον τρόπο κριτική απέναντι στην εμμονή της Γιουγκοσλαβίας να αξιοποιήσει 

υπέρ της το σύνολο των κατατρεγμένων Σλαβόφωνων γηγενών του πρώτου 

αντάρτικου κατά τη διάρκεια του εμφύλιο σπαραγμού. Από εκείνους που  

οπισθοχώρησαν, είτε ως γιουγκοσλάβικα και βουλγαρικά στελέχη του ΣΝΟΦ και των 

Ταγμάτων Γκότσε, είτε απλά ως λιποτάκτες του ΕΛΑΣ (Σλαβόφωνες εντόπιοι 

αριστεροί προσκείμενοι στην ελληνική πλευρά), κατέφυγαν στο Μπούλκες του 

Βελιγραδίου, όπου έζησαν μια αμφιλεγόμενη στρατιωτική πραγματικότητα, όπως και 

σε άλλα έμπεδα των Βαλκανίων. Όσοι δεν εξοντώθηκαν ή δε διώχθηκαν έγκαιρα για 

προδοσία κι αδυναμία υποστήριξης αυτονομιστικών ιδεολογιών, επανήλθαν στα 

ελληνικά εδάφη από το ’47-’49 για να εκπληρώσουν το στόχο τους: « Ο 

πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο παππούς του είχε σκοτωθεί στο αλβανικό μέτωπο, 

στρατιώτης. Και ο πατέρας του είχε φύγει με αυτούς τους αντάρτες που ήταν Σλάβοι, 

που ήθελαν εδώ τη Μακεδονία να την πάρουν και να την κάνουν μια σέρβικη και 

βουλγάρικη. Αυτοί ξεχώρισαν τη θέση τους και φύγανε. Ερχόντουσαν μετά και 

επηρεάζανε. Δεν μπορώ να πω, ούτε οπλισμένοι ήταν όλοι αυτοί από τα χωριά. Ήταν 

μια μερίδα. Οι περισσότεροι κρατούσαν μια στάση, έλεγαν ότι“ μια μέρα θα γυρίσει η 

Ελλάδα στο κράτος εδώ’’[…]. Όταν τους πήραν αυτούς τους αριστερούς δεν υπήρχε 

αντάρτικο. Μετά από το Μπούλκες ήρθαν το ’46, διότι τότε, με την αποχή που έκαναν 

το ‘46 από τις εκλογές, ήταν το πρώτο κρούσμα στο Λιτόχωρο της Αικατερίνης. Οι 

πρώτοι αντάρτες που χτυπήσανε ήταν εκεί. Και μετά ήρθε ο καπεταν Αμύντας εδώ, ήρθε 

ο Υψηλάντης και ήρθαν και οι άλλοι από το Μπούλκες. Αλλά και εκεί το σκουλήκι 

υπήρχε, στο Μπούλκες. Γύρω στους δυόμιση χιλιάδες αντάρτες είχαν πάει. Όσοι ήταν 

σλαβόφωνοι πήγαιναν στα Σκόπια, όπως αυτοί που είχαν φύγει από τον ΕΛΑΣ, όπως ο 

Γκότσε, πήγαιναν και τους καθοδηγούσαν, “εσείς δεν έχετε καμία σχέση με τους 

Έλληνες!’’. Και το πιστεύανε. Και οι περισσότεροι είχαν βγει στα Σκόπια. Και από τα 

Σκόπια έρχονταν εδώ στα χωριά και έπιαναν εσένα, εμένα, που ήξεραν ότι είμαστε στην 



  

99 

 

ίδια οργάνωση και καθοδηγούσαν και έτσι δημιούργησαν αυτό το… ,βγήκαν οι 

περισσότεροι αντάρτες, Έλληνες ήταν λίγοι. Για αυτό κοιτούσαν να πάρουν παιδιά από 

τα χωριά που ήταν Έλληνες. Για να μπορέσουμε να είμαστε περισσότεροι εδώ. Ενώ 

κάτω στο Γράμμο, στις παιδουπόλεις ήταν Έλληνες. Αλλά εδώ ήταν το καζάνι που 

έβραζε, στο Βίτσι. Όπως όταν έγινε η πρώτη συνέλευση, οι περισσότεροι 

Σλαβομακεδόνες έλεγαν “θέλουμε ισονομία’’. Λίγοι ήταν αυτοί που θέλανε αυτονομία. 

Και εκεί τσακωθήκανε και δε δέχονταν να είναι ο Αμύντας, επειδή ήταν Έλληνας 

αρχηγός και τον καθαίρεσαν αυτόν και έβαλαν και άλλους Σλαβόφωνους και τον 

Βαϊνά. Για αυτό εκείνος έφθασε ως το βαθμό τους στρατηγού. Ενώ ο πατέρας του ήταν 

Μακεδονομάχος. Για αυτό και έλεγε “είμαι Έλληνας’’. Η καταγωγή τους ήταν από 

Ήπειρο». 

 

2.2.1 Το Σλαβομακεδονικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο ( ΣΝΟΦ) 

Το σύνθετο κι ευάλωτο ζήτημα των Σλαβομακεδόνων φαίνεται πως οδηγεί σε 

εκτιμήσεις που διαφοροποιούνται. Ο κ.ΒΙ(8) προσπαθώντας να διαφωτίσει σχετικά με 

το περιεχόμενο της ταυτότητας του ΣΝΟΦ, αναφέρεται στη συνεργασία τους με τους 

Βούλγαρους μετά την πτώση της Οχράνα, ενώ παράλληλα του αποδίδει 

σλαβομακεδονικό χαρακτήρα: «Εδώ υπήρχε μια οργάνωση μέσα στη Φλώρινα, ΣΝΟΦ 

λεγότανε. Οι Σνοφίτες πολεμούσαν υπέρ των Βούλγαρων. Τότε οι Βούλγαροι ήταν με 

τους Γερμανούς. Και το ΚΚ ήταν με τους Βούλγαρους. Γιατί οι Βούλγαροι πρώτα ήταν 

με τους Γερμανούς. Μετά έγιναν με τους Ρώσους.. .Και το ΚΚ γύρισε με τη Ρωσία. Άρα 

γιατί οι ντόπιοι οργάνωσαν εδώ και ενταχθήκανε σε αυτό το τάγμα το βουλγαρικό; Στο 

συμμοριτοπόλεμο και Πόντιοι και ντόπιοι εντάσσονται στον ΕΛΑΣ. Και φθάνουν σε 

σημείο μετά να βαράνε οι μεν τους δε. Το ΕΛΑΣ όμως είναι σλαβοκινούμενο[...]». 

Ο κ.ΠΓ(37), όμως, κάνει λόγο για τη γιουγκοσλαβική υπόσταση του σώματος του 

ΣΝΟΦ, που άρχισε στα τέλη του ’43 να δρα ανεξάρτητα από το ΕΛΑΣ:« …μόλις 

φύγανε οι Βούλγαροι κι αυτοί ύστερα μπήκε η προπαγάντα η αυτονομιστική αυτή ας 

πούμε και άλλαξαν αυτή η ρούπα,  χώρισε από εμάς, έφυγε στην Αχλάδα, από την 

Αχλάδα αναγκάστηκε να φύγει και κάνει, έκανε το τάγμα των Σκοπίων, έκανε το τάγμα 

εκεί. «Μπριγάδα Μακεδόντσκα», Τάγμα Μακεδονικό, το παιδί που ήτανε ο 

ταγματάρχης, ήτανε από την Κρυσταλλοπηγή, Ιωάννης Κοροβέσης, πολύ μορφωμένο 
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παιδί, σπουδαγμένο, τότες του Γυμνασίου και όμορφο, όχι γιˈ αυτό, αλλά ξέφυγε απˈ τη 

γραμμή, παρασύρθηκε στη προπαγάντα αυτή και βάση, αυτόνα ύστερα τον κάνανε και 

διοικητή. Τους κάνανε μεγάλη φασαρία κι εκεί, το τάγμα, το Μακεδονικό το Τάγμα, 

αναγκάστηκε μια μέρα, βρέθηκαν περικυκλωμένοι, το τάγμα, από τους Σέρβους και 

τους είπε ο αξιωματικός ο Σέρβος “μέχρι σήμερα ήσασταν τάγμα, ας πούμε 

Μακεδόνων, από σήμερα θα είσαστε εφεδρικός στρατός της Γιουγκοσλαβίας’’. Ένας 

από το Ξινό Νερό, ας πούμε, ήτανε κι αυτός βγήκε και του λέει “Εμείς γιˈ αυτή τη 

Μακεδονία..’’, λέει, “κάψαμε τα σπίτια και τˈ αφήσαμε, τώρα’’, λέει, “και μας 

αναγκάζετε να κάνομε τι;’’, τον πήρανε οι Σέρβοι και τον εξαφανίσανε, δε φάνηκε 

στη… τον σκοτώσανε. Αυτός ο διοικητής που ήτανε της.. του τάγματος [..] ξέρεις τι τους 

είπε στους δικούς μας εκεί πέρα; Τα παιδιά που ήτανε και ήρθανε αυτά.. αυτοί μας το 

είπανε “Κοιτάξτε..’’, λέει, “..δεν υπάρχει θέμα μακεδονικό, εμείς να γυρίσομε στην 

πατρίδα μας θα είναι πολύ δύσκολα, γιατί έχομε κάνει κακό για την πατρίδα’’, του λέει. 

“Εσείς που δεν έχετε πρόβλημα κανένα, να σηκωθείτε να πάτε στα σπιτάκια σας’’ και 

ορισμένοι, όχι ορισμένοι, οι περισσότεροι κάναν τα χαρτιά και γυρίσανε πίσω [..] και ο 

Παπανδρέου, όταν ήρθε στην κυβέρνηση ‘45-‘47 έδωσε μια αμνηστία μεγάλη, δυο 

χρόνια και είπε «Όσοι Έλληνες παρασύρθηκαν από διάφορες προπαγάντες και 

βρίσκονται στα γειτονικά τα κράτη, μπορούνε να γυρίσουνε, να ˈρθούνε στα σπίτια τους 

και δε θα τους πειράξει κανένας». Όσοι θέλανε και κάναν τα χαρτιά και γυρίσανε, 

ήρθαν στα σπιτάκια τους, στην περιουσία τους, όσοι θέλανε Μεγάλη Μακεδονία 

παραμείνανε, σήμερα είναι ανεπιθύμητοι. Αυτά είναι τα αποτελέσματα..».  

Στο σημείο αυτό, ο κ. ΑΙ(9) γίνεται ιδιαίτερα διευκρινιστικός σε ό,τι αφορά την 

μερίδα των Σνοφιτών της περιοχής, ενώ δεν παραλείπει να κάνει νύξη γύρω από το 

ζήτημα της σλαβομακεδονικής προπαγάνδας που προσπαθούσαν να προωθήσουν οι 

Γιουγκοσλάβοι στη Μακεδονία, εξαιτίας της ανεκτικής στάσης που επεδείκνυε το 

ΚΚΕ και ο ΕΛΑΣ: «… είναι οι ντόπιοι αυτοί. Αυτοί όταν βγήκαν στο βουνό, ο 

Κεραυνός τους λέει “όσοι είστε για αυτονομία χώρια και όσοι είστε για το κόμμα 

χώρια’’. Χωριστήκανε αυτοί. Εμάς τους Πόντιους να μας σφάξεις δεν αλλάζει τίποτα. 

Έλληνες γεννηθήκαμε και Έλληνες θα πεθάνουμε. Αυτοί μαζεύονται, κάνουν 

συγκεντρώσεις φανερά, αφού ο άλλος ζήτησε άδεια στη Μελίτη να κάνει σχολείο!». 

Παρόλαυτά, τα αυτονομιστικά σχέδια του ΣΝΟΦ, που προσπάθησε να προσαρμόσει 

τη γραμμή δράσης του ΕΛΑΣ στα δικά του δεδομένα, εκμεταλλευόμενο τον πόθο του 
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ίδιου του ΕΛΑΣ για εξουσία,  αποτέλεσαν την αιτία των τελικών συμπλοκών της 

παραμεθορίου, με αποτέλεσμα την παροδική  απόκρουση των στρατιωτικών του 

σχηματισμών από τα ελληνικά εδάφη, όπως άλλωστε επισημαίνει και ο κ.ΠΓ(18). 

Πολύ γρήγορα, οι προθέσεις των Σνοφιτών έγιναν αντιληπτές από τις μεραρχίες του 

ΕΛΑΣ.Η  κυβερνητική τρομοκρατία, όμως, που θα ακολουθούσε, δεν άφησε πολλά 

περιθώρια δράσης σε αυτονομιστικά στοιχεία, παρά την υποχώρησή τους προς τα 

Σκόπια. Οι συνθήκες του ’45-’46 έδειξαν  το αστείρευτο κυβερνητικό μένος σε βάρος 

των αντιστασιακών που παρέμειναν πιστοί στη γραμμή του ΚΚΕ, στο όνομα της 

δημοκρατίας και της ελευθερίας, παρά την πρόθεση για απόδοση τιμής και 

προνομίων στους Ελασίτες των βουνών: «Στην εθνική αντίσταση ο πατέρας μου, ο 

Παυλίδης Ηλίας, πολέμησε τους Γερμανούς. Και […]μας έλεγε, επειδή δεν ήταν 

τακτικός αυτός, ήταν αντάρτης, είχαν επικοινωνία με το σέρβικο, παρτιζάνoι . Έλεγε 

πότε θα έρθει η Γερμανία στην Ελλάδα από Σερβία, σε ποιο μέρος και πού απειλούνται 

και από εδώ οι αντάρτες ετοιμάζονταν. Ο πατέρας μου, όπως σου είπα, ήταν στης 

Κοζάνης τα μέρη… . Ήταν και από εδώ μέσα ένα τάγμα, δεν ξέρω πόσοι και ήταν στο 

πλευρό το δικό μας. Αλλά τότε οι δικοί μας τους υποσχέθηκαν “θα σας δώσουμε ένα 

κομμάτι Μακεδονίας’’, γιατί στη Σερβία δεν μπορούσαν να πάνε και θα τους έδιναν 

από εδώ, με την προϋπόθεση ότι θα ήταν μαζί μας, στο πλευρό μας. Μετά από ό,τι ξέρω 

από τους παλιούς γέροντες, ότι ήταν σε εκείνη την περιοχή αυτά τα στρατεύματα, τα 

γιουγκοσλάβικα και είχαν αράξει εκεί και περίμεναν τις συμφωνίες να λύσουν και τότε 

ήταν κάποιος αξιωματικός και οι άλλοι αξιωματικοί έλεγαν “να τους χτυπήσουμε και 

να τους διώξουμε και να φύγουνε’’¨ τους έλεγαν “και εσείς είστε Σλάβοι, το ίδιο 

είμαστε. Ίδια γλώσσα μιλάμε!’’. Προσπαθούσαν να τους πάρουν με το μέρος τους. Ένα 

μέρος μπόρεσαν και κατάφεραν καλά. Αλλά σηκώθηκαν και έφυγαν για αυτό και τους 

κυνηγούσαν..». 
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2.2.2 Τα Τάγματα Γκότσε  

Οι ομάδες του Γκότσε περιγράφονται ως ένα ανεξάρτητο αυτονομιστικό σώμα, το 

οποίο έκανε την επαναστατική του εμφάνιση λίγο πριν την ολοκληρωτική 

αποδυνάμωση των σλαβομακεδονικών αυτονομιστικών κύκλων του ΣΝΟΦ, 

στοχεύοντας να αποκτήσει τη δόξα που δεν κατάφεραν να κερδίσουν οι Σνοφίτες, 

κατακρεουργώντας υψηλό ποσοστό Ελασιτών, με αφορμή τις κρούσεις που είχαν ήδη 

ξεκινήσει μεταξύ ΕΛΑΣ και ΣΝΟΦ. Το αποτέλεσμα, όμως, ήταν διαφορετικό. Ο 

κ.ΣΠ(21) αναφέρει: «… το ΣΝΟΦ ήταν μακεδονικό, ξεχωριστή ομάδα με το Γκότση, ο 

οποίος είχε και αυτός ένα σύνταγμα, αλλά άρχισε το αντάρτικο [..]να καταλαβαίνει ότι 

αυτοί έχουν άλλο σκοπό, όπως να ξεχωρίσουν τη Μακεδονία και άρχισαν έναν έναν, 

ορισμένοι από το αντάρτικο, να τους στέλνουν τους καπεταναίους και να τους εκτελούν 

καμιά φορά, [..] ώσπου κατόρθωσε ο Γκότσης και έφυγε με το σύνταγμά του μέσα στο 

Μοναστήρι, διότι είχαν σκοπό να τους τραβήξουν προς τα Γρεβενά κάτω και εκεί να 

τους αφοπλίσουν».  Ο κ.ΣΓ(39) συμπληρώνει, δίνοντας στιγμιότυπα λιποταξιών, που 

επηρέασαν τη συνοχή του ΕΛΑΣ σε στιγμές κρίσης και αναγκαιότητας για 

συσπείρωση: «[...]Ο Γκότσε αφού έκανε τι έκανε και ήθελε να κάνει διάσπαση, ένα 

διάστημα από την Πρέσπα περνάει από πέρα, στην Σερβία. Στην Σερβία εκεί ενώθηκε 

με τον άλλο, τον Τίτο, τι κάναν δεν ξέρω, κάποια στιγμή τώρα έρχονται αρχές 

Οκτώβρη,  κάπως έτσι, ναι, το ‘44, μπαίνοντας μέσα τώρα αυτός αλλάζει το σήμα το 

δικό του που ήταν ΕΛΑΣ εδώ σε μας και περνάει από εδώ όπως ήτανε τα ανταρτικά του 

Τίτου, ντυμένοι με άλλη στολή δηλαδή, με στολή αντάρτικη με κόκκινο κασκόλ και 

σφυροδρέπανο. Εδώ σφυροδρέπανο, εδώ εμείς είχαμε τον ΕΛΑΣ. Το σήμα εδώ, το 

σήμα στο δίκοχο, στο δίκοχο το σήμα ήταν σφυροδρέπανο,  που είχε αυτός, έτσι τον 

εντοπίσαμε. Τελοσπάντων, έρχεται τώρα μέσα από τη Σερβία τώρα αυτός, εμείς στην 

αρχή δεν καταλάβαμε τίποτα, αλλά αυτά όλα όμως, το αρχηγείο το δικό μας τα είχε 

αντιληφθεί. Από εκεί που είδαν ότι ο Γκότσε έκανε αυτήν τη διάσπαση και πέρασε από 

εδώ μεριά, για να τον χτυπήσει [..],στέλνει ένα σύνδεσμο σε μας στο Εθνικό να 

συμπτυχθούμε από κει και να πάμε για το Κρατερό και από εκεί να μας πούνε αυτοί πού 

να πάει η διμοιρία να [..]. Στο διάστημα αυτό όμως ο διμοιρίτης ο δικός μας έλειπε, 

[…]πήγε προσκόλλησε με τον Γκότσε, εμείς όμως δεν γνωρίζομε τίποτα τώρα..» 

Παρόλαυτά, όπως υποδηλώνει και η ακόλουθη φράση του κ.ΠΒ(17), ο ανένταχτος 



  

103 

 

κόσμος της περιφέρειας ή απλά όσοι ήθελαν να παραμείνουν αμέτοχοι και ουδέτεροι 

φαινομενικά, πολύ αργότερα ήταν σε θέση να ερμηνεύσουν τις αυτονομιστικές 

διαπλοκές και τα συμφέροντα του πολύπλευρου εχθρού της Ελλάδας, δεδομένου του 

ότι ο εχθρός δεν είχε μόνο το πρόσωπο της αυτονομίας: « Αλλά όσο για τους 

αυτονομιστές τώρα τους καταλάβαμε, μετά το ’74».  

Παρά τα στρατηγικά σχέδια, τα οποία και πάλεψε να εκπληρώσει ο Γκότσε με το 

τάγμα των επαναστατών που διηύθυνε, οι ιστορίες γύρω από το πρόσωπό του μέχρι 

και τη στιγμή της σύλληψής του, απέδωσαν μυθική διάσταση στο όνομά του στη 

σκέψη των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας. Οι κ.ΣΘ(38) και ΝΦ(14) 

περιγράφουν, αντίστοιχα, περιστατικά που σχετίζονται με την τολμηρή αυτή 

προσωπικότητα: « Τον Γκότσε τον έχω δει στη μάχη της Φλώρινας, το σπίτι μου είναι 

γωνιακό, όταν γινόταν η μάχη της Φλώρινας, ο Γκότσες ήταν παλικάρι, δηλαδή δυνατό 

παιδί… ήθελε να προδώσει έτσι για μένα το μακεδονικό, [..] αυτά ήταν τρομερά 

πράγματα που έκανε[.…] ¨για μια στιγμή βλέπω τον Γκότσε με ένα κόκκινο μαντήλι 

εδώ, ανεβαίνει απάνω ο Γκότσες,[….] είναι η γέφυρα, εκεί στη γέφυρα βλέπει απˈ 

την… απέναντι, απˈ το ποτάμι, κατεβαίνει ένας, νύχτα, κατεβαίνει ένας, ο Γκότσες 

νόμιζε ότι αυτός είναι Γερμανός, όχι νόμιζε ότι ήταν Ελασίτης, αντάρτης νόμιζε ότι 

ήταν και δεν έδωσε σημασία, όταν φτάσανε κοντά ο ένας με τον άλλον είδαν ότι ο ένας 

είναι αντάρτης και ο άλλος είναι Γερμανός, πιάνονται λοιπόν και χτυπιούνται απάνω 

στη γέφυρα, στη γωνία, χτυπιούνται απάνω στη γέφυρα, λοιπόν, ο Γκότσες δεν 

μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τον Γερμανό, ο Γερμανός ήταν γυμνασμένος, πέφτουν 

στο ποτάμι μέσα, παλεύουν μέσα στο ποτάμι, έτοιμος να τον φάει ο Γερμανός τον 

Γκότσε, φωνάζει “βοήθεια με τρώει ο Γκότσες, με τρώει!’’, απέναντι, τύχη καλή, 

κατέβαινε απˈ τον Παπαστεργίου από κεί ο… ένας αντάρτης, είδε ότι ο Γκότσες 

παλεύει, πάει, χάνεται ο Γκότσες, κατεβαίνει κάτω, σκοτώνει τον Γερμανό, ανεβαίνει ο 

Γκότσες απάνω και έρχεται ματωμένος, ανεβαίνει απάνω ματωμένος και έτσι είναι η 

περιπέτεια του Γκότσε». «… Εγώ νόμιζα πως ήταν ο Γκότσε που είχε αιχμαλωτίσει ο 

πατέρας μου, αλλά δεν ήταν. Ήταν δυο άλλα αδέρφια, τους οποίους δυστυχώς τους 

αιχμαλώτισαν και πηγαίνοντας για τη Δαμασκηνιά, ο ένας αντιλήφθηκε περί τίνος 

πρόκειται και εκεί στη γέφυρα, έξω από το Άργος το Ορεστικό, πήδηξε να δραπετεύσει 

πάνω από τη γέφυρα, αλλά πέφτοντας έσπασε τα πόδια του και τον πυροβόλησαν από 

επάνω και τον τελείωσαν. Τον άλλο τον φέρανε, τον βάλανε στις φυλακές εκεί που ήταν 
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και εκείνος ο Χάρης και κάποια μέρα, επειδή ο μπαμπάς μου ερχόταν στη Δαμασκηνιά 

από τη βάση του Άϊ -Λιά και με πήρε μαζί του και από τις φυλακές αυτών των 

κομιτατζήδων, είχαν και συγκεκριμένες φορεσιές τα λεγόμενα σακάκια, κάτι χονδρά, 

έμοιαζαν λίγο με τσολιά, εκείνα τα χοντρά και οι χοντρές οι κάλτσες  και με πήρε μαζί 

του και βλέπω από τις φυλακές τον βγάζουν αυτόν πισάγκωνα  δεμένο και με τις 

κάλτσες. Δε φορούσε παπούτσια και τον πήγαιναν προς τα κάτω από τη βρύση μπροστά, 

πέρασαν να τον δει ο κόσμος, γιατί εκεί, σε ένα διώροφο οικοδόμημα σπίτι τον έβγαλαν 

επάνω στο μπαλκόνι και πρέπει να ήταν ημέρα παζαριού, γιατί είχε πολύ κόσμο και στο 

δρόμο τον έφτυναν, τον βρίζανε λέγανε “ τι έκανες εκεί; Το ένα το άλλο’’. Εγώ νόμιζα 

ότι είναι ο Γκότσε, αλλά οι άλλοι γνώριζαν ποιος ήταν, ένας παράλληλος με αυτόν. Και 

τον ανέβασαν εκεί πάνω και ο κόσμος φώναζε και έλεγε “την τάδε μέρα έκανες αυτό!’’. 

Αυτός έλεγε “όχι!’’. “ Όχι; Κρεμάλα!’’. Και τον καταδίκασαν και τον κρέμασαν, αλλά 

αυτά δεν τα είδα». 

 

2.3 Ο  βρετανικός  παράγοντας 

Η παρουσία των Βρετανών στη Δυτική Μακεδονία ήταν άριστα συνυφασμένη με την 

αρχική οικονομική και υλικοτεχνική στήριξη του αντάρτικου αγώνα του ΕΛΑΣ, 

ωστόσο, βάσει των πληροφορητών, ο ρόλος τους ήταν προγραμματισμένος να 

αποδυναμώσει τα ένοπλα σώματα των ανταρτών, να τα παρακολουθεί και να τα 

επηρεάζει αρνητικά σε εντατικούς ρυθμούς, μέχρι να επανέλθει θριαμβευτής ο 

Γεώργιος Β’ στην Αθήνα.  

Ο κ.ΚΠ(35) αναφέρεται στις παροχές των Βρετανών και στην υποστήριξη που έδιναν 

στις ομάδες του ΕΔΕΣ, λόγω των συμφεροντολογικών αγγλόφιλων αισθημάτων που 

τις διακατείχαν, προκειμένου να επιβιώσουν με τη λήξη της Αντίστασης και να μη 

διωχθούν ανηλεώς, χάνοντας τιμητικά προνόμια και πολιτικές θέσεις: «Οι 

μεγαλύτεροι εχθροί, οι Άγγλοι, οι Άγγλοι ήτανε, δυο δίνανε στους αντάρτες, ένα δίνανε 

στο στρατό για να κρατήσουν τον πόλεμο, μέχρι που τον προγραμματίσανε το ˈ49, γιατί 

έτσι είχανε το σκοπό τους, πρόγραμμα, μακροχρόνιο πρόγραμμα. Εμείς ήμασταν 

απάνω, όταν τους αλλάξανε όλο τον οπλισμό, γρασαρισμένα οπλοπολυβόλα, όπλα σε 

θήκες μέσα, ζάχαρη και ρούχα βαμμένα μαύρα, εγγλέζικα του κουτιού όλα και χρυσά 

τους ρίχνανε για να μπορέσουνε να δράσουνε. Δεν ξέρω, τελευταία οι Άγγλοι, όταν 
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βέβαια ήρθε ο καιρός για να συμβιβαστούνε με τον Ζέρβα, έτσι μας λέγανε απάνω 

τώρα, είναι δεν είναι, δώσανε χίλια ζευγάρια παπούτσια άρβυλα αριστερά στους 

αντάρτες και χίλια ζευγάρια δεξιά στο Ζέρβα, οι Εγγλέζοι, σου λέει να τα βρούνε τώρα, 

τελείωσε τώρα και στείλανε σύνδεσμο εκεί στο Ζέρβα, του λένε “έτσι και έτσι και εμάς 

τα ίδια’’, λέει, “νˈαλλάξομε πεντακόσια ζευγάρια’’, δώσανε εκείνα, πεντακόσια για να 

τα βρούνε τελευταία, μα οι Αγγλογάλλοι ήτανε, λέει, ανέκαθεν εχθροί μας και 

πράγματις». Επίσης, ο κ.ΠΓ(37) συμπληρώνει, υποστηρίζοντας πως ο αγώνας των 

ανταρτών δε βασίστηκε μόνο στα υλικά αγαθά που είχαν συγκεντρώσει οι Εγγλέζοι 

από τα πεδία των μαχών, αλλά τονώθηκε αρκετές φορές από τα μηνύματα του 

αυτονομιστικού ξεσηκωμού των Βαλκανίων: «Πάλι από τους Εγγλέζους, εγγλέζικα 

ρούχα, εγγλέζικα όπλα, όλα… είχανε και τουρτούρες όμως γερμανικές, είχανε και 

μυδράλια τουρκικά… . Ε κοίταξε, άμα δεν είχανε από έξω προπαγάντες, αν δεν είχανε 

δύναμη, δεν μπορούσαν να σταθούνε πουθενά, αυτό που κράτησαν ας πούμε, απˈ το ˈ47 

μέχρι το ˈ49, κράτησαν γιατί τους βοηθούσανε από δω μεριά, οι Βούλγαροι, από δω οι 

Αλβανοί, από πιο πέρα οι Τούρκοι… . Κοίταξε, αν δεν ήταν οι Εγγλέζοι δε θα 

μπορούσαμε, οι Εγγλέζοι, άμα δεν ήτανε θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε πόλεμο με 

τους Γερμανούς; Μπορούσαμε να σκοτώσουμε και να μας σκοτώσουν, αλλά το 

αποτέλεσμα θα ήτανε τίποτα …αναγκάστηκαν να φύγουν οι Γερμανοί, διότι είδαν ζόρι 

από τους Εγγλέζους. Όταν βγήκανε τα τανκς τα δικά μας και τρέχανε από την Αθήνα για 

τη Φλώρινα, ποιος μπορούσε να τους εμποδίσει;». 

Ο κ.ΣΠ(21) συμπληρώνει τα λεγόμενα περί βρετανικών παροχών, οι οποίες τις 

περισσότερες φορές έπεφταν στα χέρια των χωρικών. Εκείνοι με τη σειρά τους 

εμπλέκονταν στο ζήτημα του αγώνα ως σύνδεσμοι, προκειμένου να στηρίξουν τους 

αγωνιστές των βουνών: «Και εγώ σαν παιδί πού ήμουν τότε, δεκατρία χρονών, το ‘42 

νομίζω  και υπήρχαν εδώ Εγγλέζοι και βοηθούσαν και τον ένα και τον άλλο. Με τη 

γιαγιά μου μας έδωσαν δέκα φυσέκια για να τα πάμε στους λόφους, σε ένα χωριό. Και 

έβλεπαν μια γιαγιά με ένα παιδί. Ενώ η γιαγιά μου κρατούσε τα χρυσά και έπρεπε να τα 

παραδώσει σε κάποιον εκεί στους λόφους. Και πήγαμε εκεί με τα πόδια, ήταν αρκετός 

δρόμος. Περάσαμε μέσα από τους Γερμανούς. Τι τα θέλανε τα χρήματα, αυτά τα χρυσά; 

Σε κάθε χωριό υπήρχε μια επιτροπή η οποία βοηθούσε τους αντάρτες. Μαζεύανε, 

διένειμαν και τα έστελναν πάνω και αυτά τα χρυσά για να αγοράσουν ή κάποιος 

υπεύθυνος ήταν εκεί ο οποίος τα πήρε, ήταν έμπιστος. Σε περίπτωση που χάνονταν μια 
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αυτή, μπορεί να μας πήγαιναν πάνω.... .Οι Εγγλέζοι με τους αντάρτες. Όταν λέμε 

Εγγλέζοι ήταν σαμποταριστές, που πήγαιναν τα βράδια, ανατινάζανε, κάνανε, είχαν και 

ασύρματο οι Εγγλέζοι. Και είχαν κάποια συνεννόηση με οργανώσεις. Οι Εγγλέζοι προς 

το τέλος, όταν θα έφευγαν οι Γερμανοί, έριξαν με τα αεροπλάνα, τους ρίξανε και 

βοήθησαν και εκείνοι εναντίον των Γερμανών». Εντωμεταξύ, για την περίπτωση των 

ρίψεων  η κ.ΓΠ (4) θυμάται: «Όταν βομβαρδίστηκε η Φλώρινα, ήταν τρομερό, είχαμε 

θύματα, ένα παιδάκι μικρό από τη γειτονιά μας. Είχαν ένα κτήμα κάτω από το σταθμό 

και οι Εγγλέζοι προσπαθούσαν να βομβαρδίσουν τους σταθμούς για να μην μπορούν να 

φύγουν οι Γερμανοί. Αλλά μάλλον υπήρχε συνεννόηση Τσώρτσιλ και Χίτλερ να μην τους 

σκοτώσουν τους Γερμανούς, όταν οπισθοχωρούν. Ο ρόλος των Άγγλων ήταν πάντα 

άτιμος». 

Παρά την υλικοτεχνική υποδομή που πρόσφεραν οι Άγγλοι στον αντάρτικο αγώνα 

του πρώτου γύρου, τη συνεργασία πλήθους σαμποταριστών και πρακτόρων που 

δρούσαν για λογαριασμό ανταρτικών ομάδων σε βάρος των Γερμανών, ωθούμενοι 

από κλιμάκια της Μ.Αν., ο κ.ΠΓ(3) ομολογεί την ακόλουθη διάθεση των Άγγλων να 

περιορίσουν την καλπάζουσα δύναμη και δημοτικότητα του ΕΛΑΣ, συνδράμοντας 

φιλοαξονικές ή μάλλον άκρως αντικομουνιστικές οργανώσεις: « Οι Άγγλοι δεν 

έδωσαν πολλά, διότι θυμάμαι βοηθούσαν τον ΕΛΑΣ, αλλά βοηθούσαν περισσότερο 

αυτούς που ήταν οπλισμένοι με τους Γερμανούς, για να μην επικρατήσει ο 

κομμουνισμός εδώ στην Ελλάδα. Μετά το ‘44,όταν έγιναν τα γεγονότα εδώ στην Αθήνα 

με τη συμφωνία της Βάρκιζας, αλλά οι Άγγλοι είχαν κατορθώσει και το ΚΚ το είχαν 

εγκλωβίσει … ,τον Ζέρβα βοηθούσαν πολύ… . Στον Ζέρβα έδιναν χρυσά και οπλισμό».  

Η στάση αυτή των ξένων δυνάμεων γρήγορα οδήγησε, κατά τον κ.ΤΒ(25), στο 

ξέσπασμα διαφόρων συνθημάτων, τα οποία απαιτούσαν την εναγώνια αποτίναξη της 

αλλοεθνούς επιρροής στο ρου των ελληνικών υποθέσεων, με αφορμή την 

αναστήλωση της Ελλάδας από τα πάθη του πολέμου και των αντάρτικων αγώνων:   

«Το σύνθημα ήταν έξω οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι από την Ελλάδα. Και 

πληρωνόντουσαν άλλοι εδώ πέρα, φέρνεις ένα κεφάλι αντάρτικο και παίρνεις χρήματα. 

Ουσιαστικά οι Άγγλοι στηρίζανε τον ΕΛΑΣ υλικά. Μα και στον εμφύλιο 

χρηματοδότησαν οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι. Τα τέλεια όπλα είχαν οι αντάρτες και ο 

στρατός δεν είχε τον οπλισμό που είχαν οι αντάρτες. Για να συνεχίσουν τον σπαραγμό. 

Να φύγουν έξω ορισμένοι και όπως φύγανε πολλοί».  
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Παρά τις εναντιώσεις που προκύπτουν από τα μέχρι τώρα λεγόμενα γύρω από το 

ζήτημα της βρετανικής συμβολής την περίοδο της δεκαετίας του 1940, η κ.ΤΟ(24) 

αποφεύγει να επιρρίψει ευθύνες στους Άγγλους για την έκβαση των ελληνικών 

εξελίξεων το 1944, καθώς φαίνεται περισσότερο να δικαιολογεί τις ενέργειές τους: 

«Στην αρχή είχαν έρθει και Άγγλοι και λένε ότι και οι Άγγλοι έβαλαν το χεράκι τους. 

Αλλά οι Άγγλοι δεν είχαν κανένα λόγο να βάλουν το χεράκι τους, γιατί ήδη η Ελλάδα 

ήταν με το μέρος τους. Οι Άγγλοι απλώς είχαν έρθει να κάνουν σαματά εναντίον των 

Γερμανών. Και δεν είχαν έρθει να βάλουν σε εμφύλιο την Ελλάδα. Ενώ ο Τίτο είχε 

συμφέρον. Και όπλα τους έδινε». 

Σύμφωνα με τον κ.ΔΣ(5) οι συμμαχικές δυνάμεις της εξόριστης ελληνικής 

κυβέρνησης, καθώς και η υπόγεια παρουσία των Αμερικανών, διαδραμάτισαν 

καθοριστικό ρόλο στην πρόκληση και την έκβαση του εμφυλίου: « Δεν μπορούσαν να 

κάνουν διαφορετικά. Ύστερα, αυτά που έγιναν με τον εμφύλιο, δεν ήταν όλο δικό μας, 

καθαρά ελληνικό. Μας το έκαναν οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι». Κατά τον κ.ΠΓ(18) 

η Ελλάδα ήταν η πολυπόθητη αποικιοκρατία για τον έλεγχο της Μεσογείου: « Οι 

Άγγλοι ήθελαν την Ελλάδα αποικία. Όταν ο Τσώρτσιλ έμαθε ότι Εθνική Αντίσταση ήταν 

80% στην Ελλάδα, τον τρόμαζε αυτό» και τελικά οι Άγγλοι κατάφεραν να κερδίσουν 

το στοίχημα που είχαν θέσει σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο, στενεύοντας 

τον κλοιό γύρω από την ανεγερθείσα ελληνική κυβέρνηση κι εξοβελίζοντας κάθε 

περίτριμμα αριστερού παράγοντα, που  είχε για εκείνους τις διαστάσεις ενός ισχυρού 

ανταγωνιστή, ο οποίος συνεχώς αναστηλωνόταν μέσα από τις στάχτες του. Ο 

ανταγωνιστής αυτός δεν ήταν άλλος από τον κομουνισμό. Αργότερα, οι Αμερικάνοι 

ανέλαβαν τα ηνία της κρατικής και στρατιωτικής διοίκησης, παρατείνοντας τον 

εμφύλιο, λόγω των καθυστερήσεων και των δεσμεύσεων που προκαλούσαν στον 

εθνικό στρατό. Ο   κ.ΦΝ(14) αναφέρει: «Αυτή ήταν όλη η κατάσταση. Δηλαδή η 

Ελλάδα έπεσε στα χέρια των υποχείριων των Άγγλων. Αυτός ήταν όλος ο αγώνας που 

έγινε. Και τον κέρδισαν. Τον κέρδισαν, που δεν ήταν εμφύλιος, άλλο κεφάλαιο αυτό, 

που από την πλευρά μου, ούτε και το ΚΚΕ δεν το λέει ακόμα, το λέω εγώ. Τώρα 

συνεχίζουν και το λένε εμφύλιο. Εγώ ποτέ δεν τον ονόμασα εμφύλιο. Ήταν ένας 

πατριωτικός αγώνας ενάντια της νέας κατοχής, των Εγγλέζων, οι οποίοι συμμάχησαν 

και είχαν υποχείριο τους δωσίλογους και τους συνεργάτες της κατοχής. Αυτό είναι όλο. 

Παλέψανε, χάσανε. Οι συνεργάτες της κατοχής με τους Εγγλέζους μαζί και μετέπειτα με 
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τους Αμερικάνους κέρδισαν τον πόλεμο ενάντια των πατριωτών. Αυτή είναι όλη η 

ιστορία» 

 

2.4  Ο  ρωσικός παράγοντας  

Η συμβολή των Ρώσων δεν ήταν η επιθυμητή, τόσο για τη στήριξη της Αντίστασης 

στα βουνά, όσο και αργότερα, την περίοδο του εμφυλίου, σύμφωνα με τον κ.ΣΠ(21): 

«Από έξω βοήθησαν οι ξένοι, οι Ρώσοι δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν. Ο Ρώσος δε 

βοήθησε επίσημα. Βοήθησαν οι Τσεχοσλοβάκοι, οι Ρουμάνοι, οι Πολωνοί, οι 

Ουγγαρέζοι. Πήραν και από τους Ρώσους κάποια βοήθεια, χωρίς να φαίνεται. Αν 

βοηθούσαν οι Ρώσοι θα φαίνονταν ύστερα πόλεμος. Γιατί είχε μοιραστεί η χώρα να 

ανήκει στη Δύση. Γιατί συζητούσα με έναν αντάρτη καπετάνιο και λέω “σας βοήθησαν 

οι Ρώσοι επίσημα;’’. “Τίποτα’’, λέει, “ούτε ένα όπλο ρωσικό, διότι..’’, λέει, “..δεν 

ήθελαν να φανούν οι Ρώσοι ότι βοηθάνε’’. Ήταν τον οπλισμό γερμανικό, ήταν αυτό 

από τα λάφυρα, από τους Γερμανούς και τα στέλνανε και τρόφιμα που παίρνανε, τους 

βοηθούσαν πάλι πλαγίως. Πιστεύανε ότι θα νικήσουν. Είχαν τέτοια πεποίθηση, αλλά ο 

λαός από τους πολέμους, από το κακό που είδε, σου λέει ξανά θα μπούμε σε αυτό; 

Αυτοί πίστευαν ότι θα τους ακολουθήσει ο λαός». 

Οκ.ΠΣ(34), όμως, παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα των Ρώσων. Γόνος του 

καπετάνιου Αυγερινού, που καταγόταν από τη Ρωσία,  κάνει λόγο για την ένταξη 

Ρώσων στα ανταρτικά σώματα του ΕΛΑΣ, με αφορμή βιώματα του πατέρα του. 

Bέβαια, η εμφάνιση Ρώσων στα βουνά της παραμεθόριου ήταν συχνό φαινόμενο 

στην Αντίσταση, προσπαθώντας να συμβουλέψει και να καθοδηγήσει τα μέλη του 

ΕΛΑΣ και του ΚΚΕ για τις κινήσεις τους:« Για τον Εμφύλιο είπαμε τώρα, τον 

μπλέξανε, τουλάχιστον απ’ ότι ξέρω, απ’ ότι έχω ακούσει, τον μπλέξανε με όχι τίμια 

μέσα. Ενώ δεν ήταν κομμουνιστής. Αυτό μου το ‘λεγε η μάνα μου, ήταν φιλελεύθερος. 

Δεν το λέω αυτό ούτε για κακό, ούτε για καλό, ο καθένας πιστεύει αυτό που θέλει. Κι 

όταν πήγε στον Εμφύλιο, επειδή η καταγωγή του ήταν από τη Ρωσία, έδρα είχανε το 

Φλάμπουρο. Κι εδώ ήταν Ρώσοι στρατιώτες, οι οποίοι είχαν δραπετεύσει απ’ τις 

φυλακές των Γερμανών, γιατί ήταν και Ρώσοι στην περιοχή. Μαζί του στον εμφύλιο 

ήταν ένας από το χωριό της γυναίκας του, αυτός μου τα είπε. Γιατί τον πατέρα μου τον 

είχαν κάνει λοχαγό, ενώ ήταν απλώς στρατιώτης, όταν κατετάγη στον ελληνικό στρατό. 
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Τον είχαν κάνει σαν λοχαγό. Επειδή είχε ρωσικό λόχο, καταγόταν από τη Ρωσία, είχε 

τους Ρώσους υπό τις διαταγές του. Κι όταν μια φορά είχαν συνάντηση εδώ πάνω στο 

Καϊμάκτσαλαν, αυτό το διάβασα σ’ ένα βιβλίο κι έλεγε «περιμένουμε να έρθει ο 

Καπετάν Αυγερινός με το λόχο του, τους Ρώσους». Και παρακάτω λέει «τώρα 

εμφανίστηκε ο Καπετάν Αυγερινός» για να γίνει η συνέλευση που είχανε τα κομματικά 

στελέχη εκείνης της εποχής[…]. Στον στρατιωτικό τομέα ήτανε ο υπεύθυνος της 

περιοχής της Φλώρινας. Γιατί αυτοί χωριζόντουσαν σε τμήματα. Ήταν στον πολιτικό 

τομέα κάποιος γραμματέας του κινήματος του ΚΚΕ τότε, στον στρατιωτικό τομέα ο 

ένας ήτανε πολίτης, ο ένας ήτανε στρατιωτικός. Τη διοίκηση των τμημάτων εδώ πάνω 

την είχε ο πατέρας μου. Υπήρχαν και πολιτικοί, πολίτες, που διευθύνανε το κίνημα αυτό 

των ανταρτών εκείνη την εποχή. Δηλαδή οι δουλειές ήταν μοιρασμένες, ο καθένας είχε 

το τμήμα του. Απ’ ότι ξέρω δηλαδή, απ’ ότι άκουγα. Και αυτός που είχα συναντήσει στη 

Δράμα, κάποιος Ασβεστόπουλος, αυτός είχε τη μεγαλύτερη διοίκηση του Δημοκρατικού 

Στρατού στην Πέλλα, στην Έδεσσα. Αυτός έλεγε ότι “επαφή ερχόμουν εγώ με τον 

πατέρα σου’’. Τον ’κόψαν στην Γερμανία αυτόν». 

 

2.5 Η Οργάνωση Κομουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος (ΟΚΝΕ) 

Η οργάνωση των εν δυνάμει αντιστασιακών στην ΟΚΝΕ ήταν το πρώτο σκαλοπάτι 

ανέλιξής τους είτε στα κατά τόπους γραφεία του ΕΑΜ/ΚΚΕ, είτε στον θρίαμβο των 

ένοπλων σωμάτων του ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ αργότερα. Ο κ.ΓΟ(15) αποτελεί ένα από 

τα τόσα παραδείγματα ανθρώπων που ενεπλάκησαν σε όλο το διάβα της ζωής τους με 

τον κομμουνισμό, εντός κι εκτός Ελλάδας, ανερχόμενος σταδιακά από κατώτερα σε 

ανώτερα κλιμάκια, βάσει θέσεως και αρμοδιοτήτων μέσα στο κόμμα. Σε πρώτο 

πλάνο, ο στόχος της ΟΚΝΕ, κατά τον πληροφορητή, ήταν να κηρύξει σε Σλαβόφωνες 

περιοχές της παραμεθορίου την αξία και τη σημασία του εθνικοαπελευθερωτικού 

αγώνα για τη στήριξη  της ελληνικότητας της Μακεδονίας: «… ενώ όλοι συζητούσαν 

για οργανώσεις, εγώ ήμουν έξω, γιατί η θεία μου η Βικτωρία είχε δώσει απαγορευτικό 

στο Νίκο το Κέντρο να μην με ανακατέψουν στην επανάσταση. Γιατί εγώ είμαι 

Γιαγκούσης και πέντε αδέρφια της Γιαγκούση ήταν στην Αμερική και ήμουν ο μόνος 

στην Ελλάδα με αυτό το επίθετο. Ένας, όμως, παλιός γείτονάς μου, με συνέδεσε με την 

ΟΚΝΕ. Ήταν το πρώτο βάπτισμα. Με άλλους δυο από το τσιφλίκι, ήταν μια συνοικία 
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κοντά στο σταθμό και είχαμε την τριάδα, έτσι λειτουργούσαμε τότε. Και άρχισα να 

μοιράζω προκηρύξεις, να κάνω όλη τη δουλειά της ΟΚΝΕ… μια τριάδα ήμασταν. Αυτό 

συνεχίστηκε ως το 1943. Το ’43 έγινα επίσημα μέλος της ΟΚΝΕ και η κομματική 

οργάνωση μας έστειλε δύο, κάποιον άλλο και εμένα, μας έστειλαν στην Πρέσπα. Με 

εντολή να πείσουμε  τους Σλαβομακεδόνες ότι δεν είναι Βούλγαροι». 

Επίσης, τη δική του ανάμνηση από τη δράση του στο σώμα της ΟΚΝΕ παραθέτει και 

οκ.ΧΘ(42), η οποία για ένα διάστημα περιορίστηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 

ενώ αργότερα ο ίδιος ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του στα βουνά: « Στην 

ΟΚΝΕ ήμανε τότες, κομουνιστική νεολαία, τι, 15 χρονών, [..]με στολές, μας έβαλαν να 

ράψουμε, κάτι παπούτσια, γκέτες, γκέτες βέβαια και εγώ πήγα εκεί πέρα, ήρθα στο 

σπίτι, πήρα τα ρούχα μου και... και πήγα έξω από το Πισοδέρι και αυτός μόλις με είδε 

“τι’’, λέει, “παιδικό σταθμό θα το κάνουμε εδώ πέρα;’’, λέει, κοντά παντελόνια 

φορούσα για, τότες όλοι κοντά φορούσαν παντελόνια, ε μου λέει “θα φύγεις 

Θεσσαλονίκη, θα σε στείλω..’’, λέει, “…Θεσσαλονίκη’’. Πήγα Θεσσαλονίκη, καλύτερα 

στο βουνό ήταν, παρά στη Θεσσαλονίκη, εκεί πέρα τι, με δώσαν ένα κασόνι, έμπαινα 

στη σιδηροδρομική γραμμή, μέσα, καπνό είχα, δήθεν πουλάω καπνό κι εγώ έβλεπα τι 

αμαξοστοιχία έχει τον οπλισμό, τα κανόνια, ε είχα μάθει και λίγα γερμανικά τσατ πατ 

εκεί πέρα, σου λέει [..] ώσπου με πιάσανε. Αυτοί κάνανε κύκλο στο χάνι, στο Βαρδάρη, 

το περικυκλώσαν το μέρος και πιάναν όλον τον κόσμο, εγώ χώθηκα σˈ αυτό, εγώ 

τρόμαξα, χώθηκα μέσα στο χάνι, εκεί στο χάνι, αυτοί είδανε, δυο αξιωματικοί, ήρθανε, 

με πιάσανε, με βάλαν στο αυτοκίνητο μέχρι το Λευκό πύργο, απˈ το Λευκό πύργο ήρθε 

το.. αυτό, αυτοί κατέβηκαν οι αξιωματικοί και μˈ άφησαν με τον αυτόν, τον σοφέρ [..] 

κοιμότανε, σταματάει το τραμ, τότε είχε τραμ για, σταματάει το τραμ, κατεβαίνει 

κόσμος, το πηδάω που λες αυτό και χώθηκα μέσα στον κόσμο, αλλά ο κόσμος ήτανε.., 

θέλω να πω πολύ οργανωμένος, αμέσως έτρεξαν, με πήρανε, με πήγαν σˈ ένα καφενείο, 

από ένα στενό στο άλλο, με βγάλανε, λέει “πού έχεις την έδρα;’’, λέω “δω έχω και 

θείο’’, λέω, “στο Κουκλουτζά, στο Κορδελιό, στον Εύοσμο,’’ αυτά ήταν χωριουδάκια 

μικρά, ε πήγα εκεί πέρα, την άλλη μέρα ήρθε μια κουτσή, Σόνια τη λέγανε, ήρθε, με 

πήρε, με πήγε στην Άρνισσα, “να’’, λέει, “βλέπεις τον κόσμο πού πάει;’’, ε πήγα κι εγώ, 

πήγα κι εγώ.. πηγαίναμε τη νύχτα, κουβαλούσαμε και προκηρύξεις, κι εκείνοι άμα σˈ 

έβλεπαν δε..θα σˈ έλεγε “στοπ!’’, αμέσως, στην έδινε τη ντουφεκιά». 
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2.6   Η εαμική αντίσταση 

Πέραν των επιδράσεων που είχε μεμονωμένα η Κατοχή στην τοπική κοινωνία της 

Φλώρινας ως τμήμα της Δυτικής Μακεδονίας, ακόμη σοβαρότερες ήταν και οι 

επιπτώσεις που επήλθαν στην περιφέρεια μέσα από την έναρξη της αντίστασης των 

νέων, η οποία δυναμωνόταν σταδιακά μέσα από ιδεολογικές προτροπές στήριξης του 

αγώνα που έσπερναν οι καθοδηγητές του ΕΑΜ/ΚΚΕ στην επαρχία. Το πάθος της 

απόκρουσης των κατακτητών ακολούθησε η ένοπλη δράση των βουνών, η οποία 

συγκέντρωσε πολλούς περιστασιακούς υποστηρικτές κι ακόμη περισσότερους 

ανυποχώρητους εχθρούς. Όσον αφορά, λοιπόν, τους συμμετέχοντες του αγώνα, αλλά 

και την υπόσταση αυτού, ο κ. ΓΠ(3) και η κ.ΓΠ(4) αντίστοιχα, δίνουν μια σύντομη 

εικόνα του χαρακτήρα που έφερε ο αγώνας στα πρώτα του στάδια, επισημαίνοντας 

πως τα δωσίλογα τοπικά στοιχεία εμφανίστηκαν σε πρώιμη φάση υπέρ των 

κατακτητών, για να αποφύγουν οποιαδήποτε δίωξη, ελέγχοντας παράλληλα και τους 

αριστερούς συντοπίτες τους: «Με την αντίσταση από το χωριό μας, γύρω στα ογδόντα 

πέντε άτομα ήταν αντάρτες. Και τα περισσότερα παιδιά, αυτά, ήταν επηρεασμένα, 

επειδή οι πατεράδες τους ήταν Μακεδονομάχοι. Και τότε είχαν βγει οι αντάρτες […] 

για την απελευθέρωση από τον κατακτητή». «Τότε ήμασταν όλοι ένα. Μια γροθιά. 

Εκτός από ορισμένους οι οποίοι ήταν φανατικοί εθνικιστές. Και ήταν και λάτρεις του 

Χίτλερ. Δεν μπορεί αλλιώς να εξηγηθεί το πράγμα, γιατί οι Ιταλοί και οι Γερμανοί 

ήρθαν σαν κατακτητές. Δεν ήρθαν σαν σωτήρες». 

Ο κ.ΜΛ(13) προσπαθεί να διαχωρίσει, όμως, τους κομμουνιστές από τους πατριώτες 

αγωνιστές της εθνικοαπελευθερωτικής δράσης: «Στην εθνική αντίσταση και εμείς 

υποφέραμε. Ήταν η οργάνωση της νεολαίας. Αλλά μετά που έφυγαν οι Γερμανοί, δεν 

είχαμε καμία δουλειά με τα αντάρτικα. Το ότι ήμασταν όλοι, το ότι κυνηγούσαμε τους 

Γερμανούς… .  Όχι ότι ήμουν κατά των ανταρτών και του δημοκρατικού στρατού, δε με 

χώριζε τίποτα. Αν το πάμε από πλευράς πλούτου, ήμασταν και εμείς από αυτούς που θα 

μπορούσαμε να κάνουμε τον κομμουνιστή. Γιατί δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε. Άλλο η 

εθνική αντίσταση και άλλο ο εμφύλιος. Λεπτομέρειες είχε και η  εθνική αντίσταση, 

λεπτομέρειες είχε και ο εμφύλιος». Ο κ.ΣΘ(38) από την άλλη πλευρά, τονίζει την 

ιστορική  αξία της εθνικής αντίστασης και αυτοπαρουσιάζεται ως εκπρόσωπος της 
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μνημειώδους εκείνης περιόδου, έχοντας αναλάβει  σήμερα τα ηνία του γραφείου 

Εθνικής Αντίστασης Φλωρίνης: «Η εθνική αντίσταση είναι κάτι που πρέπει να 

διατηρηθεί στους αιώνας των αιώνων και εάν η επιγραφή, διαβάστε, 1941-1944 λέει η 

επιγραφή, αν δεν έλεγε αυτό το πράγμα, εγώ δε θα ‘μουν σήμερα σε αυτό το γραφείο και 

δε θα ‘μουν και πρόεδρος και δε θα ‘μουν και μέλος του περιφερειακού συμβουλίου 

Δυτικής Μακεδονίας και δε θα ‘μουν μέλος του κεντρικού συμβουλίου Ελλάδος». 

Ο κ.ΦΙ(41) περιγράφει με έναν απλό τρόπο την πεπατημένη οδό που ακολουθούσε το 

ΕΑΜ, προκειμένου να εξασφαλίσει το έμψυχο πολεμικό δυναμικό για τον ένοπλο 

αγώνα, εστιάζοντας πολύ περισσότερο στη νεολαία, ανεξάρτητα από το αν αυτή  

διέθετε αριστερή ή όχι πολιτική κουλτούρα, της οποίας η καθοδήγηση γινόταν ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα από πρόσωπα του ΕΑΜ/ΚΚΕ που είχαν αναλάβει την 

εργασία αυτή. Ωστόσο, με δυσκολία μπορούσε κάποιος να γνωρίζει διαπροσωπικά 

τους ανθρώπους που βρίσκονταν στα ανώτερα κλιμάκια του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ.Το έργο της 

νεολαίας που ενδιαφερόταν να εμπλακεί πιο ουσιαστικά στον αγώνα, σχετιζόταν και 

με μικρές αποστολές σημειωμάτων, που κατέγραφαν λεπτομερώς τις κινήσεις του 

εχθρού και διατηρούσαν σε επικοινωνία τους αγωνιστές των βουνών με διάφορους 

πληροφοριοδότες της πόλης ή των πεδινών χωριών της περιφέρειας: «…το ΕΑΜ ήταν 

οργάνωση μες στις πόλεις για να στρατολογεί, να προπαγανδίζει να φύγει ο κόσμος στα 

βουνά, να οργανώνει την κατάσταση, αυτοί τους οποίους δεν ξέραμε εμείς ποιοι είναι, 

ήτανε μυστικό, απλώς βλέπαμε εσένα την κατηχήτρια, ερχόσουν και μας έκανες…. 

σύμφωνα με τις οδηγίες που έπαιρνες. Μας δίνανε σημειώματα και μας λέγανε “αυτό 

θα το πάτε..’’, ξέρετε το Νέο χωριό εδώ,  δεν υπήρχε Νέο χωριό, εκεί ήταν όλο 

φυτώρια, αμπέλια, αυτοί ήταν κρυμμένοι σε μια καλύβα εκεί πέρα οι τρείς, πηγαίναμε 

εμείς με το σύνθημα, βγαίνανε αυτοί από εκεί, μας παίρνανε, παίρνανε το σημείωμα και 

φεύγαμε. Τα σημειώματα αυτά είχανε κινήσεις των Γερμανών και από πού θα πάρουν 

κάποιους που θέλανε να φύγουν στο βουνό. Δηλαδή εσύ που ήσουν στο ΕΑΜ, όχι εγώ ο 

Επονίτης, δεν ήξερα εγώ, ήξερες δυο άτομα, θέλανε να πάνε στο βουνό και 

συνεννοούνταν ότι “στο τάδε σημείο θα πάτε δυο άτομα’’, το σημείωμα αυτό πήγαινε 

εκεί από μας και αυτοί πήγαιναν, κάνανε τη δουλειά τους, παίρνανε αυτούς που θέλανε, 

αυτό γινόταν».  

Η κακομεταχείριση της νεολαίας που εντασσόταν επίσημα στο σώμα του ΕΑΜ ήταν 

μια συνηθισμένη εικόνα της περιόδου κατά τον κ.ΠΓ(18), όπως επίσης και η 
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ασκούμενη δίωξη από τις εναπομείνασες ελληνικές, αλλά και ξένες, αρχές στην 

περιφέρεια: «Έτσι ήταν οι συνθήκες. Και τι μπορούσαν να κάνουν; Ήταν οι Άγγλοι. 

Και όποια κοπέλα έβλεπαν να έχει στα μαλλιά της κόκκινη κορδέλα, της έβγαζαν τα 

μαλλιά, την ξήλωναν την κορδέλα. Ένας που ήταν νεαρός τότε, είδαν που είχε ζώνη που 

έγραφε το ΕΑΜ. Το είδαν οι Άγγλοι και πήγαν να τον πιάσουν και αυτός έφυγε.  Ήταν 

μια λίμνη, έλος, ήταν καλαμιές, εκεί κοντά ήταν το σπίτι του και έψαχναν να τον βρουν 

και αυτός πήγε πάνω σε ένα δένδρο στην άκρη της λίμνης, πολύ φουντωτό, για να μην 

τον βρουν. Γιατί στα σπίτια θα έκαναν έρευνα, στις αποθήκες και θα τον έβρισκαν. Του 

έκοψε και ανέβηκε επάνω. Και πώς τον βρήκαν εκεί πάνω, τον κατεβάσανε και τον 

πιάνουν από τα χέρια και από τα πόδια και τον ρίχνουν μέσα στη λίμνη. Και το όνομά 

του έμεινε Ζέρβας. Έτσι τον ονόμασαν. Και πέθανε τώρα αυτός, δε ζει». 

Σε μια προσπάθεια δικαιολογίας ή απλώς έκφρασης μιας μέγιστης απογοήτευσης 

γύρω από τους βαθύτερους στόχους της κατήχησης του ΕΑΜ ή μάλλον της 

κατοπινής τροπής που έλαβε ως σχήμα, ο κ.ΦΙ(41) επίσης παραθέτει τα εξής: 

«…εμείς τότε δεν ξέραμε τι έχουν πίσω απˈ το μυαλό τους το ΕΑΜ, απεδείχθη μετά ότι 

είχανε αριστερές διαθέσεις κλπ, αυτό δεν το ξέραμε εμείς, εμείς παιδιά ήμασταν, 

παίζαμε στην αλάνα. Ήρθαν οι διαφωτισταί του ΕΑΜ, διαφωτισταί λέμε, πώς είναι 

τώρα οι κατηχήτριες, αυτές που κάνουν μαθήματα στα παιδιά, μας μάζεψαν από τις 

αλάνες και μας κάναν συγκεντρώσεις μια ή δυο φορές την εβδομάδα και αυτά κρυφά 

από τους Γερμανούς, στα υπόγεια των σπιτιών, πότε στο ένα σπίτι, πότε στο άλλο και 

μας μιλούσανε μόνο για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους Ελασίτες από δω, γιατί 

[..]δεν πίστευαν οι Γερμανοί ότι τα παιδιά, αυτά τα πιτσιρίκια, θα κάνουν αντίσταση 

και ποια ήταν η αντίσταση που κάναμε, ούτε πολεμήσαμε, ούτε… απλώς επειδή τότε 

πηγαίναμε στα στρατόπεδα των Γερμανών, πουλούσαμε διάφορα πράγματα, βλέπαμε τις 

κινήσεις τους, πότε έρχονται, πότε φεύγουν, πού έχουνε στρατό, πού δεν έχουνε και το 

σπουδαιότερο ότι τα βράδια ρίχναν προκηρύξεις, προκηρύξεις του ΕΛΑΣ, εμείς τα 

παιδιά […στις τσέπες μας].. Ε τότε έλεγαν για την αντίσταση, να πάρει μέρος ο κόσμος, 

να παν στο βουνό οι μεγάλοι, να πάρουν μέρος για να διώξουν τους Γερμανούς, αυτή 

ήταν η γραμμή, να φύγουν οι Γερμανοί[..]». 
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2.6.1 Οι επιχειρήσεις σαμποτάζ των αντιστασιακών του ΕΑΜ/ΚΚΕ  

Κατά τον κ.ΜΛ(13) τα σαμποτάζ ξεκινάνε έντονα από την περίοδο της γερμανικής 

κατοχής: «Κατά των Γερμανών[..] έγινε στο χωριό Πρώττη. Εκεί στη γωνία που 

στρίβεις, υπάρχει ένα σπίτι. Εκεί υπήρχε μια αποθήκη με βενζίνες του ελληνικού 

στρατού, που τροφοδοτεί τα αυτοκίνητα, που πήγαιναν τα διάφορα που είχε ανάγκη ο 

ελληνικός στρατός στο αλβανικό μέτωπο κατά των Ιταλών. Εκεί ήταν μια αποθήκη με 

βενζίνες. Εκεί, πριν μπουν οι Γερμανοί, σε ένα κενό εξουσίας, φύγανε οι ελληνικές 

αρχές, δεν υπήρχε εδώ τίποτα. Αλλά οι Γερμανοί, οι οποίοι μπήκαν στη Φλώρινα από 

το Μοναστήρι, εκεί, την επόμενη ημέρα που έφυγαν οι αρχές, κάποιος έβαλε φωτιά. 

Κάηκε η αποθήκη, μια εβδομάδα έκαιγε. Κανείς δεν ξέρει ποιος το έβαλε, ούτε ήρθε 

κάποιος να διεκδικήσει την πατρότητα, ούτε βγήκε κάποια φήμη ότι έγινε από κάποιον 

της ελληνικής αρχής. Η διοίκηση της χωροφυλακής εργάζονταν στα πατρικά της μάνας 

μου. Φεύγοντας, τα εγκατέλειψαν όπως ήταν. Και τα σκούπιζε και τα περιποιούνταν. 

Όταν γύρισαν οι αρχές, μετά από ένα δύο μήνες, τα βρήκαν όπως τα είχαν αφήσει και 

σκουπισμένα. Εγώ θυμάμαι,το ’41, ήθελα να πάρω μια εγκυκλοπαίδεια του 

Ελευθερουδάκη που είχαν και δε με άφησε και μου είπε “αν ξαναπατήσεις χάθηκες!’’. 

Και όμως η αστυνομία τα βρήκε όλα, δεν είχε χαθεί ούτε ένα μολύβι. Είναι τα ίδια 

σπίτια που γύρισε μετά ο μέγας Αγγελόπουλος τις κινηματογραφικές του ταινίες. Είναι 

της μάνας μου πατρικά. Το δικό μου πατρικό είναι το μοναδικό γραμματόσημο που 

βγήκε για τη Φλώρινα». Ωστόσο, τα σαμποτάζ δεν πραγματοποιούνταν μόνο σε βάρος 

των Γερμανών, αλλά και των Βούλγαρων κατακτητών κατά τον κ.ΜΛ(13): «Είχανε 

το βασιλιά, τον Βούλγαρο, τον Μπόρις, πάνω πάνω με αψίδα, με βάγια, έπρεπε για να 

πάω εγώ στο χωριό, έπρεπε να περάσω κάτω από την αψίδα, ναι, [..]αν δεν περνούσες 

από εκεί, στο χωριό δεν έμπαινες.  Δαυίδης Γιώργος. Παίρνει ένα τσεκούρι και περνάει 

απˈ όλα τα χωριά και ρίχνει όλες τις αψίδες, στην κατοχή, δεν το κάνει ο καθένας αυτό, 

πού ήταν οι εθνικόφρονες τότε που κάναν τον Έλληνα;». 

Παρόλαυτά, ο κ.ΚΠ(44) εξομολογείται πώς έπεσε στα χέρια των ελληνικών αρχών, 

φυλάσσοντας νάρκες στα σημεία όπου τις είχαν τοποθετήσει οι αντάρτες στο πλαίσιο 

επιχειρήσεων σαμποτάζ. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του  στο γεγονός ότι ο 

κλητήρας των χωριών, που λειτουργούσε υποτίθεται προς όφελός τους, ως ένα ακόμα 
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δηλαδή όργανο κατά της εθνοπροδοσίας, διατηρούσε επαφές συνδέσμου με τους 

αντάρτες, αλλά και τους σαμποταριστές στην εν λόγω περίπτωση, έχοντας 

ταυτόχρονα διπλό ρόλο, είτε για να εξασφαλίσει τη σωτηρία του κι από τις δυο 

πλευρές είτε επειδή ήταν προσκείμενος στην αριστερή ελληνική πλευρά, ή και τα 

δύο: «Έκατσα ένα μήνα φυλακή, γιατί το κουμάντο έβαζε νάρκες, τη νύχτα πήγαινε κι 

έβαζε κάτι [..] νάρκες μεγάλες, σου λέει θα περάσουν τˈ αυτοκίνητα τα γερμανικά και 

να ανατιναχτούν, έβαλαν εδώ [..]στο δρόμο, πέρασε ένα κάρο με την κοπριά, 

κουβαλούσε, ανατινάχθηκε, εκεί στο Εβρέν προς το Παρόρι κι εκεί είχαν βάλει, εκεί οι 

Γερμανοί τότες, το Σεπτέμβριο ήταν του ˈ44, έφευγαν κι επειδής ο Τίτο εδώ πέρα μέσα 

τους χτυπούσε πολύ άσχημα, αυτοί γύρισαν, τέσσερα αυτοκίνητα από ˈδω, φαίνεται 

ήθελαν να φύγουν από ˈδω μέσω Αλβανίας, ξέρω ˈγω τι σκόπευαν κι ετύχαμε εκεί εμείς 

με τον αδερφό μου, ένας 12 χρονώ ήτανε κι εγώ ήμουν 19 χρονών, πόσο ήμουν, λοιπόν 

ανατινάχθηκε το αυτοκίνητο και το φύλαγαν Παρορίοι τότες, μια μέρα το φυλάγαμε 

εμείς, μια μέρα οι Παρορίται, για να λέμε τον κόσμο ότι “θα πηγαίντε από κάτω’’, άλλο 

δρομάκι έκανα, γιατί από δω έχει νάρκες, είχαν σκοτωθεί [..].Πώς μπλέξαμε,[..], 

πήγαμε το βράδυ να φυλάγομε τις νάρκες, αν θˈ ακούσεις στο δημόσιο, απˈ το δημόσιο 

κάτω, τώρα γεννήματα ήτανε, βρίζες, τα σιτάρια, Μάϊος μήνας, Απρίλιος, Μάϊος, 

Ιούνιος, κρυβόμασταν μέσα εκεί στο σιτάρι, στη βρίζα, […],ε είχαμε τον κλητήρα εδώ 

και ειδοποιούσε[….]. Εμείς τώρα ερχόμασταν από κάτω, νάρκες για σκάψιμο, δεν 

ακούστηκε τίποτα, ερχόμασταν από κάτω, μας ανταμώνουν “πού ήσασταν εσείς;’’, 

“να, εμείς φυλάγαμε για τις νάρκες, δεν ακούστηκε τίποτα, ησυχία, δεν..’’, “πώς 

λέγεστε εσείς;’’, λέω “εγώ είμαι Περικλής, αυτός είναι Γιώργος Ιωαννίδης’’, “α εσύ 

είσαι ο Περικλής!’’, με παίρνει που λες και στην Κλαδοράχη, είχε λόχο,[..] μας πάνε 

στη Φλώρινα, μας βάζουν στις ποινικές φυλακές πίσω απˈ το δικαστήριο, μετά δυο 

μέρες κάτω στο Ρετζί, μετά στου Τόλη εδώ στο [..] και ήμασταν υπόδικοι, τι δικαστήριο 

να γίνει, τότες γινόταν στρατοδικεία[…].» 

 

2.6.2   Τα γερμανικά  αντίποινα  που ασκήθηκαν σε βάρος των αντιστασιακών 

Ο κ.ΑΙ(9) κάνει αναφορά στις διώξεις και στο θάνατο συγγενικών του προσώπων, 

πληροφορούμενος από εξιστορήσεις οικογενειακών φίλων, καταδεικνύοντας το 

ανελέητο κυνηγητό που υφίσταντο οι αριστεροί αντιστασιακοί, ακόμη κι αν δρούσαν 
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ως απλοί σύνδεσμοι των ανταρτικών κλιμακίων που βρίσκονταν στα βουνά. 

Επιπλέον, αποδεικνύει και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτιζαν οι χαφιέδες της 

περιόδου στην ανεύρεση των καταζητούμενων, από πλευράς ελληνικής 

χωροφυλακής, αλλά και γερμανικών αρχών, ανάλογα με τις περιπτώσεις. Για τον ίδιο, 

οι πιστοί κομμουνιστές ιδεολόγοι, που διακατέχονταν από αυθεντικά αισθήματα 

πατριωτισμού κι όχι εθνοπροδοσίας, πολύ συχνά, αν και οι ίδιοι διώκονταν επίσης 

θανάσιμα, δεν έπαυαν να αγωνίζονται για τη διάσωση των συντρόφων και των 

συντοπιτών τους, δικαιώνοντας τον τίτλο του “κομμουνιστή’’, που είχε σφραγίσει και 

στιγματίσει το κοινωνικό τους προφίλ: « Ο αδερφός μου με τη θεία μου, επειδή ήταν 

κομμουνίστρια, με τα βουβάλια κουβαλούσαν πολυβόλα και όπλα. Μετά ήρθε στη 

Φλώρινα. Εδώ έκανε τον έμπορο, ήταν πολύ τετραγωνικό μυαλό και ήταν μαθηματικός 

άριστος, είχε πάει στη Ρωσία. Και μάζευε φασόλια, πατάτες, καλαμπόκια, έκανε 

εμπόριο. Ο δεύτερος αδερφός μου, πήραν κάτι άλογα από το Νέο Καύκασο. Εμείς 

είχαμε δύο δαμάλια βόδια και έπρεπε να τα πουλήσει ο αδερφός μου ο μεγάλος, να 

πληρώσουμε τα λεφτά για τα άλογα. Αυτός που μας έδωσε τα άλογα ήταν συγγενής μας, 

είχε πάρει τη θεία μας. Ήρθε Παρασκευή βράδυ να τα πουλήσει, έγινε η μάχη, τον 

πιάσανε και αυτό το κοπρόσκυλο ο Φωκάς τον σκότωσε με ένα πιστόλι και η σφαίρα 

έμεινε στο κεφάλι του[..]. Ο Πολυχρόνης μου είπε μια μέρα την ιστορία : «Όταν με 

δέσανε εμένα χωρίς χειροπέδες, με σύρμα αγκαθωτό, εγώ τράβηξα το παλτό, το μανίκι 

και με έδεσε. Πηγαίνοντας προς τα πάνω, εγώ έκανα μια μανούβρα να δω αν βγαίνει το 

χέρι μου. Βγήκε. Του λέω του Αναστάση, “για εκτέλεση μας πάνε’’ . “Εγώ Πολυχρόνη 

δεν μπορώ να φύγω’’. Εγώ τράβηξα, έβγαλα το μανίκι μου, ξεκίνησα και φεύγω. 

Έρχομαι εδώ στο μύλο, γεμάτα αντάρτες[..]. Μόλις είδε τους αντάρτες, “Γερμανοί!’’, 

τους λέει, λαγοί αυτοί και αυτός το έσκασε. Και μπήκε στο κοτέτσι και μετά πάει στον 

Πολυπλάτανο, σε ένα χωριό δίπλα, σε ένα φίλο του, λέει “Μιχάλη δεν ξέρω τι θα 

κάνεις, αλλά απόψε θα με έχεις εδώ’’. Και του είπε ο Σωτήρης, “Πολυχρόνη μέχρι που 

ζω, πάρε το πιστόλι μου, αλλά αν μάθεις ότι σκοτώθηκα να φύγεις από το χωριό σου, 

θα σε φάνε οι χωριανοί σου!’’. Και πράγματι θα τον τρώγανε. Είχε πάει στο Κιλκίς, 

στην αδερφή του, μέσα στην ντουλάπα δύο μήνες, τρεις, καθόταν. Και πήγαν και εκεί, 

τον ψάξανε. Πολύ καλός ήταν, βοήθησε κόσμο, αλλά να ξέρεις ότι εδώ στην Ελλάδα 

καμιά φορά και η καλοσύνη δεν περνάει. Αυτοί [..]τους δίκαζαν, τους έβαζαν φυλακή. 

Για να τους βγάλεις, πρέπει να ταΐσεις. Αυτός τους έλεγε, “εγώ θέλω πέντε λίρες να 
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πάω να ταΐσω τους δικαστικούς’’. Αυτοί  νόμιζαν ότι τα έτρωγε όλα αυτός, αλλά 

ψέματα». 

Λίγο πιο κάτω, ο κ.ΜΛ(13) παραθέτει μια σειρά από περιπτώσεις εκτελέσεων στη 

Φλώρινα και στα γύρω χωριά, τα οποία, ως επί το πλείστον, αποτελούσαν συνέπειες 

αντιστασιακών δράσεων, οι οποίες προκαλούσαν αλλεπάλληλες  εγκληματικές 

γερμανικές τιμωρίες μαζικού χαρακτήρα, παρά τη γενικότερη προσπάθεια των 

Γερμανών να τηρούν τυπικά τους ελληνικούς νόμους και να τηρούν  επιφανειακά την 

κοινωνική ομαλότητα, όταν  κανένας δεν προκαλούσε το μένος τους και δεν κινούσε 

την υποψία τους: « Ξέχασα να σου πω για αυτό που έγινε στις 10 Αυγούστου του ’43, 

για το δράμα της κρεμασμένης στη  Κλαδοράχη. Αυτοί είναι δεκατρείς άνθρωποι από 

Φλώρινα και δύο Εβραίοι. Κάποιοι έκδηλοι Βουλγαρόφωνοι δεν είχαν να πληρώσουν 

τους φόρους .Οι Γερμανοί μπορεί να ήταν κατακτητές, αλλά οι υπηρεσίες του ελληνικού 

κράτους υφίσταντο  και οι φορολογίες ήταν φορολογίες. Κάποιοι δεν ήθελαν να 

πληρώσουν φόρους, με αποτέλεσμα κάποτε τα γερμανικά στρατεύματα χρειάστηκαν ζώα 

να τα σφάξουν για να φάνε. Και αυτοί επίσημα έστειλαν ένα αυτοκίνητο με δύο 

στρατιώτες και  έναν εφοριακό στις Κλεινές να αγοράσουν ζώα, να πληρώσουν, να 

κρατηθούν και οι φόροι υπέρ του ελληνικού κράτους, ελληνικής πολιτείας όπως 

λέγονταν. Στην Κλαδοράχη έστησαν ενέδρα οι  Ελασίτες και τότε εμείς καταλάβαμε ότι 

έχουμε εδώ ένοπλες δυνάμεις, γιατί ήμαστε μικροί και σκοτώνεται ένας Γερμανός, 

τραυματίζεται ένας άλλος. Και τους άλλους τους πήραν αιχμάλωτους. Η διαταγή του 

στρατιωτικού του Γερμανού ήταν ότι “για κάθε ένα Γερμανό στρατιώτη που θα 

σκοτώνεται, θα σκοτώνονται πενήντα Έλληνες’’. Εδώ τώρα είχαμε έναν σκοτωμένο και 

έναν τραυματία. Δηλαδή άλλα πενήντα άτομα. Είχαμε και μια προπαγάνδα των 

Βουλγάρων, που ήθελαν να εκδηλωθούν, όπου ήταν αρχηγός ένα αξιωματικός 

Βούλγαρος και έλεγαν ότι ήταν εισηγητής ιστορίας στο πανεπιστήμιο της Σόφιας. Αυτός 

μετά το επεισόδιο, έδωσε μια κατάσταση στους Γερμανούς, ποιοι να σκοτωθούν. Και 

είχε βάλει όλη την ηγεσία των ελληνικών αρχών. Προέδρους, δασκάλους και παπάδες. 

Και καλά τα χωριά που ήταν δίπλα στο γεγονός, όπως η Πρώττη κλπ., το Αρμενοχώρι ή 

το Αμμοχώρι τι δουλειά είχε; Οπότε παρεμβαίνει ο Νομάρχης, που ήξερε και γερμανικά 

και προσπάθησε με παρουσιάσεις και αναφορές και αποφάσισαν να σκοτώσουν 

δεκαπέντε. Και πήγαν στις φυλακές και βρήκαν δεκατρία άτομα. Τώρα, αν αυτοί ήταν 

ανακατωμένοι, δεν ήξερε κανένας. Αργότερα μάθαμε ότι κάποιοι από αυτούς ήταν 
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οργανωμένοι στο ΕΛΑΣ, ΕΑΜ. Στη φυλακή δεν ήταν για αυτό, αλλά για ποινικά, όπως 

γιατί πήγε στο χωράφι το βόδι κλπ. Τους βούτηξαν και έπρεπε να συμπληρωθεί το 

δεκαπέντε. Και τότε θυμήθηκε κάποιος, ότι στο υπόγειο του τρίτου δημοτικού 

κοιμόνταν δύο από τα Γιάννενα, Έλληνες. Αυτή ήταν τραγική περίπτωση. Ήταν 

Εβραίοι. Η Ελλάδα τους έδωσε ταυτότητα ότι είναι Έλληνες. Και με ταυτότητα ελληνική 

έφερναν λάδι στη Φλώρινα, να δώσουν λάδι και να πάρουν σιτάρι, καλαμπόκι, να 

φτιάξουν ψωμί για την οικογένειά τους. Το πέτυχαν αυτό. Είχαν πάει στο γερμανικό 

φρουραρχείο για να πάρουν γερμανικό αυτοκίνητο να επιστρέψουν στα Γιάννενα [..]. 

Πήγαν, τους αρπάξανε και τους κρέμασαν και αυτούς. Το δράμα της Κλαδοράχης ήταν 

ότι κρέμασαν δεκαπέντε ανθρώπους ταυτόχρονα, με πρώτο και καλύτερο έναν παπά 

από τη Σκοπιά. Τρεις παπάδες και τον μαέστρο της χορωδίας της Φλώρινας, αλλά είναι 

το μοναδικό σε όλη τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που σε ένα μαδέρι 

κρεμάστηκαν δεκαπέντε[..]. Τα πτώματα μετά τα πήραν οι συγγενείς και τους θάψανε. 

Κάθε χρόνο γίνεται μνημόσυνο για αυτό[..]. Ειδοποιήθηκαν οι αντάρτες, παρέδωσαν 

στο χωριό τον τραυματισμένο, οπότε μιλούσαμε για τα θύματα του ενός σκοτωμένου. 

Και έτσι από πενήντα κατέβηκαν σε δεκαπέντε. Ο πρόεδρος της κοινότητας που έγινε το 

επεισόδιο, μόλις είδε τους σκοτωμένους, είπε να πάει στο Νομάρχη. Ο Νομάρχης 

ειδοποιεί τους Γερμανούς “το και το έγινε’’. Και έτσι έμαθαν οι Γερμανοί. Τρεις, 

τέσσερις μέρες μετά πήγαν να πάρουν υπό εκτέλεση βάσει καταστάσεων. Πήγαν οι 

Γερμανοί στην Κλαδοράχη και ζητάνε τον πρόεδρο. “Πρόεδρε πες μας, ποιος είναι ο 

τάδε κλπ.;’’. Πρώτος και καλύτερος ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος στους υπό εκτέλεση. Και 

σταμάτησαν να δουν τι γίνεται, απόρησαν. Τα ονόματα δεν ήταν αυτοί που φταίγανε, 

αλλά αυτούς που ήθελε αυτός να εκτελέσει… . Όλη η Φλώρινα έκλεισε τα μαγαζιά την 

ώρα που περνούσε η νεκροφόρα με το φορτηγό, που μετέφερε τους μελλοθάνατους και 

τους εκτέλεσαν κάτω από τον Άγιο Γεώργιο. Άλλοι δύο είχαν καταφέρει να πηδήξουν 

από εκεί και να φύγουν. Και έναν υπάλληλο τραπέζης τον γλίτωσαν τελευταία στιγμή, 

πριν τον εκτελέσουν. Όλα αυτά ήταν γεγονότα. Θυμάμαι τις πρώτες δύο εκτελέσεις, 

είναι λίγο καιρό αφότου μπήκαν, τάχα παππούς και εγγονός είχαν όπλα του ελληνικού 

στρατού που εγκατέλειπαν με την υποχώρηση. Και τάχα τους έπιασαν, τους πέρασαν 

στρατοδικείο και τους εκτέλεσαν. Και εμένα ένας φίλος μου το είπε εκεί που περνούσα, 

ότι σκάβουν δύο τάφους, γιατί δικάζουν παππού και εγγονό. Παιδί δώδεκα χρονών. 

Από εκεί που ήμασταν είδαμε την εκτέλεση. Αυτοί είναι οι δύο πρώτοι που 

εκτελέστηκαν. Φεύγοντας από εδώ οι Γερμανοί έκαψαν κάποια σπίτια στο Νέο 
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Καύκασο και σε κάποια άλλα χωριά. Όταν φύγανε, κατέβηκαν οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ 

να καταλάβουν τη Φλώρινα. Οι Γερμανοί ζήτησαν από τον τότε δήμαρχο της Φλώρινας 

να μη χτυπήσουν οι αντάρτες την πόλη γιατί θα φύγουν. Γιατί αν τη χτυπήσουν θα 

υποχρεωθούν να αμυνθούν και θα πάθει ζημιά η πόλη. Ανέβηκε η αντιπροσωπεία με 

τον Μητροπολίτη που είχαμε και η πολιτική ηγεσία ενέδωσε. Κάποιος που ήταν παρών 

και ήταν ο στρατιωτικός αντιπρόσωπος των ανταρτών, είπε “όχι, εγώ αν έχω διαταγές 

θα χτυπήσω και δε με ενδιαφέρει τι θα πουν!’’. Κατεβαίνουν από το βουνό. Απέναντι 

από το σπίτι του είναι μια από τις διμοιρίες της ΕΠΟΝ. Οπλοπολυβόλο. Εκείνη την 

ώρα περνάει ένας Γερμανός. Είχε καθίσει πολύ καιρό σε ένα σπίτι μισογκρεμισμένο. 

Και βγαίνουν οι νεαροί, αλλά μόλις τον είδαν να κατεβαίνει από πάνω κρύφτηκαν από 

πίσω, στα σπίτια. Μόλις πέρασε ξαναβγήκαν. Κι ένας τραυματίας, μην πυροβολήσουν, 

γιατί και αυτός έχει πιστόλι κλπ., άρχισαν να χτυπούν. Ο Γερμανός έμπειρος άρχισε να 

κάνει κάτι λοξές κινήσεις, έφυγε και οι Γερμανοί, εκεί ήταν ένα αυτοκίνητο, τον 

παράτησαν και αυτόν και φύγανε. Το άλλο είναι ότι χτυπώντας με το πολυβόλο ο 

αντάρτης έπαθε εμπλοκή. Σταμάτησε το πολυβόλο. Αλλά αυτό τελείωσε τότε. Με την 

αποχώρηση των Γερμανών υπήρχε εδώ ένα πολυβολείο γερμανικό με πάνες από άχυρο 

και είχε και θυρίδα. Περνούσε ένας αντάρτης και τον παίρνει μια σφαίρα και πέφτει 

κάτω. Και γίνονται μυαλά και αίματα. Η μάνα μου με την Καλυψώ την *Πίριζα, ανιψιά 

του Πίριζα, που το άγαλμά του είναι εδώ, ήταν υπαρχηγός του Παύλου Μελά στον  

Μακεδονικό Αγώνα. Και η μάνα μου με την Καλυψώ σκουπίζουν τα αίματα και το 

τραγικό είναι ότι ήταν μοναχογιός του γιατρού του Γιαννούλη, που ήταν πασίγνωστος 

στη Φλώρινα για την καλοσύνη του. Ένα αγόρι είχε ο άνθρωπος και αυτό σκοτώθηκε». 

Ο κ. ΔΣ(5) επισφραγίζει το γεγονός ότι τη γερμανική επιβολή ήταν το τραγικό 

επακόλουθο των αντιστασιακών αναταραχών που εξήγειραν τον γερμανικό 

αυταρχισμό: «Σαν κάτοχοι αυτοί που ήταν τους λένε “τι θέλεις εσύ στο σπίτι μου εδώ 

μέσα;’’, γιατί μας κακοφαίνονταν, οι δικοί μας εκεί χτύπησαν ένα Γερμανό. Εμείς 

σκοτώσαμε αυτούς, πιάσανε κάποια άτομα και τα κρέμασαν εκεί μέσα και ένας παπάς. 

Αντίποινα, σου λέει εσύ μου έκανες ένα, εγώ θα σου κάνω δέκα… . Αυτή ήταν η δύναμή 

τους, είχαν την εξουσία αυτοί. Αλλά και ο δικός μας δεν κάθισε καλά. Πολλά 

στερήθηκε». 

 Βέβαια, οι βιαιοπραγίες που εκτυλίσσονταν σε βάρος του πληθυσμού της 

περιφέρειας δεν ασκούνταν πάντα κατόπιν εξονυχιστικής έρευνας και ταύτισης 
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στοιχείων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του θύτη. Τα αντίποινα 

φαίνεται πως ασκήθηκαν και σε ανθρώπους που, πέρα από την ιδεολογία τους, δεν 

είχαν να λογοδοτήσουν για μεγαλύτερα εγκλήματα. Τα λεγόμενα της κ.ΠΑ(16) και 

της κ.ΤΟ(24) παραπέμπουν και σε σχετικές περιπτώσεις θυμάτων, των οποίων οι 

οικογένειες επωμίστηκαν το κόστος της άδικης απώλειας αγαπημένων τους 

πρόσωπων, αντίστοιχα: «Εγώ ήμουν μηνών ακόμα. Εγώ που θυμάμαι, είχαν σκοτώσει 

ένα παλικάρι Σέρβο, ορθόδοξο. Στην Αντίσταση ήταν το παιδί αυτό. Είπε μια ότι 

“αυτός εμένα με πείραξε’’, για το νεαρό. Και τον σκοτώσαν, αυτό το παιδί. Τον κλάψαν 

τα αδέρφια μου πάρα πολύ,  ο Σταύρος και ο Γιώργος. Δεν έφταιγε το παιδί, δεν 

πείραζε. Αφού ερχόταν και του διάβαζε ο πατέρας μου, γιατί πίστευε και τον διάβαζε, 

επειδή πονούσαν τα λαιμά του». «Δεν έφταιγαν τα παιδιά, τα παιδιά ήταν θύματα, όλος 

ο λαός ήταν θύμα και χάθηκαν όλα τα παλικάρια της ηλικίας μου, δεν έμεινε ούτε ένας. 

Χάσανε πατεράδες, αρραβωνιαστικούς, αγαπημένους, όλα τα χάσαμε εμείς, τίποτα δεν 

είχαμε κερδίσει από αυτόν το πόλεμο. Η ιδεολογία δεν πολεμείται με τη βία. Δεν 

μπορείς έναν ιδεολόγο να τον κρεμάσεις, όπως οι Γερμανοί είχαν κρεμάσει έναν πατέρα 

μιας φίλης μου, ήταν ιδεολόγος κομμουνιστής, γιατρός, αλλά ήσυχος άνθρωπος, δεν 

έκανε κακό, απλά πίστευε στη θεωρία και επειδή πίστευε στη θεωρία αυτή τον 

θεώρησαν εχθρό οι Γερμανοί και τον έπιασαν και τον κρέμασαν μαζί με δύο άλλους στο 

δέκατο πέμπτο  χιλιόμετρο προς την Ακρίτα. Και τότε εγώ πήγαινα στο σπίτι τους, 

ήμουν συμμαθήτρια με την κόρη του και είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Γιατί να 

καταδιώκεται η ιδεολογία;».  

Παρόλαυτά, ο κ.ΤΒ (25) προβάλλει  τη δίκαιη και ήσυχη εικόνα των Γερμανών, η 

οποία  αναταρασσόταν  μόνο στην όψη ατασθαλιών που επιβάρυναν το εξουσιαστικό 

τους έργο, αλλά και στη διαπίστωση της αντιστασιακής δράσης οικογενειών που 

ζούσαν δίχως καμία συνέπεια στην επαρχία. Η θέση του εκπλήσσει, εφόσον και η 

δική τους οικογένεια υπήρξε θύμα γερμανικών αντιποίνων λόγω της ιδεολογίας την 

οποία και ακολουθούσε: «Γερμανός δε μας πείραξε καθόλου. Όταν χτύπησαν το χωριό 

ήρθε αντάρτης, πήραν οι Γερμανοί αιχμάλωτο και τους έστειλε, ειδοποίησε ότι δεν ήταν 

Έλληνες που πήραν, μιλούσαν σλαβικά. Και έτσι το χωριό ύστερα από την παραμονή 

Χριστουγέννων, παραμονή Πρωτοχρονιάς, ήταν 3 Ιανουαρίου, περικύκλωσαν το χωριό 

Γερμανοί για να κάνουν συλλήψεις. Δεν έγιναν..., θύματα δεν είχαμε, αλλά ορισμένους 

καταλόγους που είχαν σαν Επονίτες αυτά, καίγανε τα σπίτια, όπως μας έκαψαν και το 
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σπίτι. Λέει η μάνα μου στον γκεσταπίτη, “δεν είναι κρίμα, εφτά παιδιά έχω και στο 

σπίτι πού θα τα βάλω;’’ και ο Γερμανός στρατιώτης λέει “όχι κρίμα!’’». 

 

2.6.3  Η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ) 

Οι αναμνήσεις γύρω από την αντιστασιακή δράση της νεολαίας αποτελούν κοινό 

τόπο για την πλειοψηφία των πληροφορητών, οι οποίοι κλήθηκαν να σχολιάσουν την 

εν λόγω ενότητα της Κατοχής-Αντίστασης. Tα σχόλιά τους αφορούν κυρίως τη 

δράση της νεολαίας μέσα από την ΕΠΟΝ, η οποία από το’43 άρχισε να επιδίδεται 

δυναμικά στη στήριξη του αγώνα στις πόλεις και στα ορεινά. Κατά τον κ.Αν.Χ.(33) 

το σύνολο των συμμετεχόντων ήταν υψηλό: «Όταν[..] ήμαστε στην ΕΠΟΝ, Ενιαία 

Πανελλαδική Οργάνωση Νέων, που δεν ήταν αριστεροί, ήταν όλοι οι νέοι, 600 χιλιάδες 

Επονίτες, αρχίσανε τις διώξεις». 

Ο κ.ΣΘ(38) αποκαλύπτει την πατριωτική/δημοκρατική εικόνα των Αετόπουλων, 

σωματείο στο οποίο εντάσσονταν τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά μέχρι τα πρώτα 

εφηβικά τους χρόνια, τόσο για λόγους εθνικοαπελευθερωτικούς όσο και για λόγους 

φιλοαριστερής ιδεολογίας, την οποία κι ανέπτυσσαν κυρίως μέσα από την 

οικογενειακή τους εστία:  «Τα περισσότερα παιδιά, εκείνα τα χρόνια, όσα παιδιά 

προέρχοντο κυρίως από οικογένειες που είχανε ή τον θείο τους απάνω στον ΕΛΑΣ ή 

τον πρώτο τους ξάδερφο απάνω στον ΕΛΑΣ, είτε στον αυτό, όλοι ήταν Αετόπουλα. Η 

λέξις σωματείο, «Αετόπουλα» δηλαδή, δεν υπάρχει, να πας να βρεις ένα μητρώο και να 

δεις εδώ στη Φλώρινα, να βρεις ένα μητρώο και να λέει αυτός, « Σεχίδης Θεοφύλακτος 

Αετόπουλο, ο τάδε Αετόπουλο», δεν υπάρχει πίνακας, αλλά τα έργα τα οποία κάναμε 

και η προσφορά η δική μας, τι Αετόπουλα και υπερβαίνει τη λέξη, δηλαδή η προσφορά 

μεγάλη. Όλα τα παιδιά καθόμασταν, πιτσιρίκια, στη γειτονία και λέγαμε τραγούδια. Το 

άλλο το σοβαρό το  οποίο κάναμε εμείς, την αγάπη την οποία δείξαμε στον ελληνισμό, 

στη σημαία μας, στη σημαία μας. Σε κάθε λόφο εδώ γύρω, ορισμένοι νέοι που 

διαπνέονταν από το πνεύμα του Αετόπουλου και της αντίστασης, σηκώναμε την 

ελληνική σημαία. Στο λόφο το δικό μας, που είναι από το δημαρχείο απέναντι, κάναμε 

ένα δωματάκι, με χώμα το σκεπάσαμε, κόψαμε από το βουνό δύο δέντρα, τα ενώσαμε, 

τα θυμάμαι κιόλας, σε Τ έτσι τα ενώσαμε και κάναμε έναν ιστό δέκα μέτρα και με το 

κορδόνι, ήταν ένας υπαξιωματικός, ξάδερφος δικός μου, πέθανε, έπαιζε τη σάλπιγγα 
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που ανέβαινε η σημαία μ’ ένα κοντό παντελονάκι εγώ και μ’ ένα εγγλέζικο κράνος, 

θυμάμαι πηγαίναμε εκεί δέκα, δώδεκα, δεκαπέντε παιδιά της γειτονιάς, έπαιζε η 

σάλπιγγα κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Σηκώναμε τη σημαία, αλλά το φρουραρχείο των 

Γερμανών, ονομαζόμενος ο διοικητής Χανς, Χανς τον λέγανε, ένας σωματώδης μ’ ένα 

πέταλο εδώ, μόνο που τους έβλεπες φοβόσουνα, με κάτι σκυλιά τόσα, μ’ ένα μέτρο 

σκυλιά, δηλαδή να βλέπεις και να φοβάσαι αλλά, αλλά όταν περνούσαν και μας βλέπανε 

ότι σηκώναμε τη σημαία, αυτό με τα μάτια μας, αυτά που σας τα λέω, που τα ‘χω δει, 

δεν τ’ άκουσα, τον έβλεπες τον Χανς καθότανε προσοχή, χαιρετούσε που σηκώναμε τη 

σημαία την ελληνική, χαιρετούσε και έφευγε, δε μας είπε  «τί κάνετε εκεί;». 

Κατά τον κ.ΙΝ(7) υπήρχαν και διαβαθμίσεις σε ό,τι αφορά την κατάταξη της νεολαίας 

στο πλαίσιο των εν λόγω αντιστασιακών ομάδων, που ο βασικός τους ρόλος ήταν να 

καλλιεργήσουν το αίσθημα της αναγκαιότητας για αντίσταση σε βάρος των 

κατακτητών: «Στη Φλώρινα ,αλλά και από τα χωριά, ήταν γραμμένοι σε οργάνωση. 

Παράδειγμα οι πρόσκοποι ήταν πολύ λίγο, οι Άλκιμοι ήταν πιο πολλοί. Οι  Άλκιμοι 

ήταν πιο μεγάλοι. Είχαν άλλη ηλικία και είχαν το σκοπό τους. Έκαναν αγώνες. 

Συλλαλητήρια, αγώνες. Και ήταν πολύ δυναμωμένοι. Υποστήριζαν δηλαδή το κράτος 

του ΕΑΜ, του ΕΠΟΝ. Ο αδερφός μου ήταν Άλκιμος. Είχαν οργάνωση.. μόνο σε 

διαδηλώσεις, σε τέτοια, όπως έκαναν και οι άλλοι του ΕΠΟΝ , έτσι έκαναν και αυτοί». 

Βέβαια, η καθοδήγηση για την εμφύσηση σχετικών αγωνιστικών αισθημάτων γινόταν 

πάντα με την επιστράτευση ευχάριστων μέσων, σε όσο το δυνατόν πιο 

προστατευμένους χώρους. Τα μέσα αυτά κατάφερναν να εμφυσήσουν στις παιδικές 

ψυχές τις σχετικές αξίες για την πύρωση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, τη 

φιλόπατρι διάθεση και τον ενθουσιασμό, κάτι το οποίο πηγάζει μέσα από τα 

λεγόμενα της κ.ΓΠ(4). Παράλληλα, η συγκεκριμένη πληροφορήτρια επιβεβαιώνει 

την οικογενειακή ώθηση που δινόταν στα παιδιά να στηρίξουν κρυφά τον αγώνα 

μέσα από την άσκηση συγκεκριμένης κατήχησης, η οποία τους γεννούσε αισθήματα 

αναγκαιότητας για τη στήριξη του αγώνα στο πλευρό των ενηλίκων : « Ανεβαίνοντας 

για το νοσοκομείο, το σπίτι που είναι εκεί στη διασταύρωση, το από πίσω σπίτι, το 

διώροφο.. . Μαζευόμασταν εκεί, τραγουδούσαμε, κάναμε .. . Εκεί μαζευόμασταν στο 

σπίτι του Γιάννη του Κοσμά, ο οποίος ζει σήμερα. Αυτός ήταν και καπετάνιος στον 

ΕΛΑΣ. Εμάς επειδή είχαμε συγγενείς στο χωριό, ό,τι ήθελε ο πατέρας μου ή η μητέρα 

μου μας τα έβαζαν στα παπούτσια μέσα. Τότε το ’41 ήμουν πέντε χρονών. Χέρι με χέρι 



  

123 

 

με την άλλη μου την αδερφή πηγαίναμε μέχρι το φόρο, εκεί που γίνονταν ο έλεγχος, 

λέγαμε ότι πάμε στο αμπέλι να παίξουμε  και έρχονταν οι αντάρτες από εκεί και τα 

έπαιρναν τα σημειώματα. Δεν τους περνούσε καθόλου από το μυαλό… . Και μια φορά 

ήταν κάτω από της ζακέτας μου το γιακά και όταν το χέρι του πήγε, εμένα η καρδιά 

μου….. .Βέβαια μετά το πληρώσαμε με ξύλο από τους εθνικόφρονες...». 

Η δράση της ΕΠΟΝ, περισσότερο από τα Αετόπουλα, διαπνεόταν από έντονη 

αντιστασιακή δράση έμπρακτου χαρακτήρα. Ο κ.ΦΙ(41) παρουσιάζει την ΕΠΟΝ ως 

μια οργάνωση νέων, επιφορτισμένη με ένα πιο σύνθετο έργο εφήβων, το οποίο 

αποσκοπούσε στην απώθηση του κατακτητή, αλλά συνάμα έδινε μια χείρα βοήθειας 

στον αγώνα με ιδιαίτερα λειτουργικό τρόπο. Οι χαρακτήρες της ΕΠΟΝ 

χαρακτηρίζονται ως “πρόσκοποι’’, το έργο των οποίων συντονιζόταν σε υπόγειες 

γιάφκες: «Τα Αετόπουλα, τα πιο μικρά ήταν τˈ Αετόπουλα, όπως είναι τα Λυκόπουλα 

τώρα. Πηγαίναμε σημειώματα στους αντάρτες, πώς, εδώ έξω από την πόλη ήταν τα 

αμπέλια, ήταν τα φυτώρια, εκεί, κατά περιοχές ήταν η γιάφκα. Ξέρετε τι είναι η γιάφκα; 

Γιάφκα είναι μια ομάδα που συνεδριάζουνε για κάποιο σκοπό. Εκεί ήταν, υπήρχαν οι 

γιάφκες αυτές των ανταρτών, του ΕΛΑΣ, ήτανε τρεις, αυτοί ανά 3 ήτανε, τρία άτομα 

ήταν αυτοί, οι οποίοι ήταν σύνδεσμοι του ΕΛΑΣ, του στρατού που πολεμούσε, που 

έκανε τα σαμποτάζ κλπ. στους Γερμανούς. Παίρναμε, μας έδινε η οργάνωση εδώ 

σημειώματα και μας έλεγε “αυτό θα το πάτε στην τάδε γιάφκα με το σύνθημα τάδε’’, 

γιατί δεν μπορούσανε να σε δεχθούν εκεί, δεν ξέρανε ποιος είσαι, υπήρχε σύνθημα. Εγώ 

δεν μπήκα στην ΕΠΟΝ, ούτε γιατί ήμουν κομμουνιστής, ούτε γιατί ήμουν Βενιζελικός ή  

Παπανδρεϊκός, πήγα όπως αισθάνεται ο κάθε Έλληνας κι όμως εμείς κατηγορηθήκαμε 

και αυτοί που δεν μετείχαν στην ΕΠΟΝ[..] γίνανε χαφιέδες [..]πολλοί έγιναν καταδόται 

[..]και όταν φύγαν οι Γερμανοί έγινε μια συγκέντρωση του νομού όλων των Επονιτών, 

έγινε στην αγορά, όπως είναι σήμερα, των Φλωρινιωτών Επονιτών. Χιλιάδες από όλον 

τον νομό μαζεύτηκαν εδώ πέρα και μας μίλησε ένας βουλευτής, ο Θεοχαρίδης ήτανε 

εδώ τότε, αυτός ήταν αρχηγός, της ΕΠΟΝ πρέπει να ήταν, εμείς και παιδιά ήμασταν και 

πολλά πράγματα δεν ξέραμε, απλώς πήγαμε με τις σημαίες εκεί πέρα, ήρθαν από τα 

χωριά πάρα πολλά παιδιά, γέμισε εκεί η πλατεία και ήρθαν και οι άλλοι, οι μη 

αντιστασιακοί και έγινε και ένας καβγάς εκεί[…]. Καμιά φορά και με σφαίρες μας 

στέλνανε για τα περίστροφα τους γιˈ αυτά, δηλαδή ήτανε καθαρά μια αντιστασιακή 

οργάνωση εναντίον των Γερμανών. Ούτε δεξιός, ούτε αριστερός, ούτε τίποτα δεν 
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υπήρχε εκεί, όλοι είχαμε ένα σκοπό, εμείς τα παιδιά τουλάχιστον που δεν ξέραμε και 

πολλά πράγματα, ήταν να φύγουν οι Γερμανοί από την Ελλάδα, τι μπορούμε να κάνουμε 

εις βάρος των Γερμανών και πετούσαμε προκηρύξεις στις γειτονιές και αυτά. Έτσι 

μπήκαμε εμείς, πώς ήτανε, πώς γίνανε πρόσκοποι μετά στα υπόγεια, 

συγκεντρωνόμασταν κρυφά και γίναμε πρόσκοποι εκεί και όταν απελευθερωθήκαμε 

βγήκαμε σωστοί πρόσκοποι, είχαμε τους αρχηγούς μας, αυτά εκεί, κρυφά, αυτά όλα 

κρυφά γινόντανε. Όχι υπήρχε και παλιά, και παλιά, αλλά στην κατοχή είχε σβήσει, δεν 

υπήρχε, μετά οργανωθήκαμε εδώ στο σχολείο, στα υπόγεια. Πολλά παιδιά, εδώ 

τουλάχιστον εμείς είχαμε κανά δεκαριά παιδιά, λίγο πιο μεγάλα, της γειτονιάς, σε κάθε 

γειτονιά υπήρχαν». 

Πιο συγκεκριμένα όμως, ο κομουνιστικός χαρακτήρας της ΕΠΟΝ περιγράφεται μέσα 

από τα λόγια της κ.ΓΠ(43), η οποία αποδίδει παραστατικά την εικόνα  

συλλαλητηρίων των Επονιτών και των ενδιάμεσων συγκρούσεων αυτών με οπαδούς 

του ΕΔΕΣ και τις αστυνομικές αρχές. Εκείνο που εξακριβώνεται, είναι πως πολλά 

από τα μέλη της ΕΠΟΝ, που πραγματικά έτρεφαν αριστερές ιδέες και αισθήματα, 

εντάχθηκαν γρήγορα στο ΚΚΕ, ήδη από τα εφηβικά τους χρόνια, συμπληρώνοντας 

τον αριθμό των νεαρότερων, πιο δραστήριων και πιο χαρισματικών μελών που 

αψηφούσαν τον κίνδυνο και τα οποία είχε ανάγκη το Κόμμα για να θέσει σε γερή 

βάση τον αγώνα, να τον επεκτείνει και να διατηρήσει συσπειρωμένο το πλήρωμά του, 

προκειμένου να θριαμβεύσει σε βουνά, σε χωριά και σε πόλεις. Άντρες και γυναίκες 

ακολούθησαν με πίστη τη γραμμή του ΚΚΕ και αγωνίστηκαν ηρωικά στο όνομα της 

Αντίστασης: «Ε πώς δεν ήμουνα, πώς δεν ήμουνα, ήμουνα. Επονίτισσα, Επονίτισσα 

ήμουνα τότε, με την ΕΠΟΝ. Κοιτάξτε, ήμασταν τότε, όταν ήμουν το ˈ44, όταν άρχισε ο 

πόλεμος, όταν ήρθαν οι  Ελασίτες, τότε εμείς όλοι ήμασταν οργανωμένοι, αρχίσαμε τα 

συλλαλητήρια, [..] οι Ελασίτες κατεβήκανε και μετά έγινε το σύμφωνο της Βάρκιζας, 

αρνηθήκανε, κάνανε συλλαλητήρια, εγώ, ο αδερφός μου, αυτός ο Ανέστης που είναι 

στην Τσεχοσλοβακία, αυτός οργάνωσε και από εδώ συγκεντρωθήκαμε με σημαίες.. . 

Εγώ που έκανα το λόγο, τώρα όπως κρατάω τη σημαία της ΕΠΟΝ, ξεκινάμε στο κέντρο 

και οι αυτοί “ΕΔΕΣ! ΕΔΕΣ!’’ κι εγώ μαζεύω το πανί και με το κοντάρι να χτυπάω, 14 

χρονών ήμουνα, ήθελαν να με πάρουν τη σημαία από το χέρι. Ο Λεωνίδας αντάρτης, 

αυτός το φαρμακείο που έχει ο Γιώργος, αυτουνού ο θείος ήτανε, έτρεξε με πήρε, με 

σήκωσε στην αγκαλιά του, τότε ο Γιάννης ο δικός μου όταν είδε, τότε με αγάπησε κι 
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έλεγε “την Πουλίτσα, την Πουλίτσα θα την πάρουν τη σημαία!’’, πού δίνω εγώ σημαία, 

πού δίνω εγώ σημαία, ε ήρθαμε στο σχολείο, κάναμε τη συγκέντρωση, ο Χαλκίδης, ο 

Γιάννης ο δικός μου λέει “θα την πάρουνε στο κόμμα..’’, λέει, “..είναι δραστήρια’’, ο 

Χαλκίδης ο Φώτης “θα την πάρουνε στο ΕΑΜ, θα την πάρουνε στο κόμμα’’ και από 

τότε, από 14 χρονών με βάλανε στο κόμμα, ναι και μετά αρχίσανε αυτοί να χτυπάνε, να 

κάνουνε. Ήρθε το ‘45, εγώ τρελή, πήρα κόκκινες κορδέλες κι έδεσα στις Επονίτισσες 

και πήγαμε στην εκκλησία να κάνουμε το Χριστός Ανέστη, ο αστυνόμος ο Κλαμινάκος* 

έβαλε να με χτυπήσουν και να μου πάρουν την κορδέλα την κόκκινη και ποιον; Τον 

Ηλιάδη τον Ιγνάντη, της Μήτρας τον αδερφό, με φωνάξαν έξω “έλα, σε φωνάζουνε 

έξω! Φφφ’’, κάνει έτσι να σβήσει τη φωτιά για να μου πάρει την κορδέλα, εγώ δεν 

έδινα κορδέλα, το ‘κρυψα, έφαγα τη γροθιά. Με δίκασαν στη Φλώρινα και λέει ο 

δικαστής “δεσποινίς Τσελίδου ξέρεις το κόκκινο το χρώμα είναι ρώσικη σημαία;’’, 

“μπαα!’’, του λέω, 15 χρονών ήμουνα, “μπα, γιατί βάφεις κόκκινα αυγά; Κι η Παναγιά 

σας κόκκινο φουστάνι φοράει κι αυτή κομμουνίστρια είναι;’’, από κάτω “αίσχος, 

αίσχος! Δεκαπέντε χρονών κορίτσι πώς απάντησε!’’, με είχαν τοιχοκολλήσει παντού σˈ 

αυτά, πώς απάντησα το δικαστή. Εγώ δε σταμάτησα, συνέχισα, δουλεύανε, στα κρυφά 

δουλεύανε… το είχαμε μέσα μας, το είχαμε μέσα μας, αλλά δεν εκδηλωνόμασταν πολύ, 

αλλά ήξερανε, τα σπίτια μας, ποιοι ήταν οι Κουκουέδες». 

Η συμμετοχή στην ΕΠΟΝ, ωστόσο, δεν ήταν κάτι το κοινωνικά αποδεκτό σε μια 

περίοδο εθνικιστικών ακροτήτων, με σκοπό τη συμμόρφωση των αγροτικών 

πληθυσμών και την αποτροπή τους από προπαγάνδες και κομουνιστικές παραφυάδες, 

που τους περιτριγύριζαν καθημερινά. Ο κ.ΧΘ(42) δίνει μια πτυχή αυτής της 

συνθήκης: «[…] εγώ πήγαινα στο γυμνάσιο και είχαμε συνέλευση, εκεί ο γυμνασιάρχης 

με είδε απ’ τη συνέλευση που ήρθα, ο Λιάκος, έφαγα 40 χαρακιές εδώ, λέει “άνοιξε το 

άλλο το χέρι!’’, εγώ πονούσα, δεν μπορούσα, να κλάψω ντρεπόμανε, αλλά πονούσε τι, 

πρήστηκε το χέρι… ε το παίρνω το μελανοδοχείο, αλλά δεν τον πέτυχα, απ’ τα νεύρα 

μου το πέταξα, έφυγε το μελανοδοχείο, ξυστά τον πήρε κι έφυγα κι έτσι μπήκα στο 

αυτό». 

Οι περιπτώσεις των συνεντευξιαζόμενων που παρέχουν πληροφορίες από τα 

προσωπικά τους βιώματα, οι οποίες σχετίζονται με την κρυφή τους δράση ως 

αντιστασιακοί σύνδεσμοι, είναι αρκετές. Όπως προαναφέρθηκε, είναι χαρακτηριστική 

η συνήθεια της εμπλοκής πολλών μελών της ίδιας οικογένειας γύρω από τη στήριξη 
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του αντάρτικου απλά μέσα από την κάλυψη επικοινωνιακών αναγκών ή την παροχή 

πρώτων ειδών ανάγκης για την εξυπηρέτηση των ανταρτών, κάτι το οποίο 

παρακινούσε ακόμη περισσότερο τη νεολαία να εκτιμά τον ακόλουθο αγώνα των 

βουνών. Πολύ συχνά, οι πληροφορητές επιδιώκουν να δείξουν πως η πρόθεσή τους 

για συμμετοχή στον αγώνα ήταν αποτέλεσμα οικογενειακών και φιλικών 

παρακινήσεων, αλλά και κοινωνικού εξαναγκασμού, κυρίως δε, όταν τα ίδια τα 

πρόσωπα έφεραν επίσημα αριστερές οικογενειακές και προσωπικές καταβολές. Ο 

αγώνας αυτός, ξεκινώντας από τις πόλεις, κατέληξε στην αρπαγή των όπλων και στην 

ένταξή των αγωνιστών στα στρατιωτικά σώματα των βουνών. Ο κ.ΠΓ(37) αναφέρει 

χαρακτηριστικά: « Εμείς που οργανωθήκαμε, τα παιδιά, συνήλικοι ήμασταν όλοι, 

οργανώθηκα εγώ με τον Παντελή Σαπρανίδη απ’ τον Άγιο Βαρθολομαίο, ήταν γενικός 

καθοδηγητής στην περιφέρεια, ο πιο καλός, ήτανε 12 καθοδηγηταί  που δρούσανε στο 

Μοναστηράκι στο δικό μας απάνω και δρούσανε στα χωριά να κάνουνε την οργάνωση. 

Οργανωθήκαμε..΄43, 13 Νοεμβρίου το ˈ43, από τότες πάμε στην οργάνωση, 

προσπαθήσαμε, ας πούμε, δουλέψαμε λίγο αυτό. Όταν ήρθε η περίπτωση, ήρθε ο 

Σαπρανίδης και είπε “εγώ ήμουν αιτία που δεν πήγαιναν τα παιδιά χωρίς εμένα, χωρίς 

εμένα.. “αν δεν είναι ο Γιώργος, δεν ερχόμαστε’’, αναγκάστηκα κι εγώ να αποφασίσω 

και να φύγω, ήμουνα μοναχογιός με πέντε αδερφές, αλλά να μην ξέρει κι ο πατέρας μου 

και κανένας και να πάρομε να πάμε στο βουνό[..], μυστικά αποφασίσαμε και μας πήρε, 

μας περίμενε ο φίλος μας ο καθοδηγητής στο Βαρθολόμι, από κει φύγαμε, πήγαμε στο 

Φλάμπουρο». Ακολούθως, ο κ.ΣΓ(39) συμπληρώνει: « Το 1943 γίνεται η οργάνωση 

των νέων ενάντια στον κατακτητή, η ΕΠΟΝ, εγώ ήμουν μαθητής γυμνάσιου τότε. Από 

τους πρώτους που είχαμε [..] ήμουν  εγώ και κανά δυο άλλοι, ένας Κεβρεκίδης 

Κωνσταντίνος από το Νέο Καύκασο, Γεωργιάδης από το Νεοχωράκι. Οι Επονίτες 

ήμασταν ζωηροί ενάντια στον κατακτητή, διάφορα συνθήματα, ξέρεις όπως και εσείς 

τώρα φοιτήτριες στα σχολεία μέσα στο γυμνάσιο. Αρχές του 1944 τώρα η ενιαία 

οργάνωση της ΕΠΟΝ δίδει εντολή και λέει “οι Επονίτες στο βουνό ενάντια στον 

κατακτητή!’’. Λοιπόν, ένας από αυτούς παίρνω και εγώ και οι άλλοι δυο μαζί μου 

πήραν. Αλλά στο βουνό τώρα ξεχωρίσαμε, αλλού ο ένας, αλλού ο άλλος, τελοσπάντων, 

ενάντια στον κατακτητή». 

 Αντίστοιχες είναι και οι εμπειρίες του κ.Η(12), κ.ΠΓ(18) και του κ.ΚΠ(44), οι οποίοι 

είχαν αναλάβει το ρόλο του συνδέσμου προς όφελος των αντάρτικων ομάδων, δίχως 
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να είναι σε θέση να φέρουν αντίσταση, θέτοντας ανά πάσα ώρα και στιγμή τον εαυτό 

τους σε κίνδυνο. Κατά τον πρώτο: «Ήμουν τσοπάνος. Και δεν πήγαινα στις 

συγκεντρώσεις πολύ. Με ανέφεραν τα παιδιά και ήρθε ο καθοδηγητής. Ήρθε εκεί με τα 

πρόβατα και μου λέει, “γιατί δεν πας στις συγκεντρώσεις;’’. “Έχω τα πρόβατα’’, λέω. 

“Άσε τα πρόβατα..’’, λέει και τα άφησα στα χωράφια πέρα. Και πηγαίνω μαζί του και 

μου δίνει ένα φάκελο τόσο μεγάλο! Και μας λένε “θα πάτε στη Λεπτοκαρυά’’. Προς τη 

Σιταριά βρίσκουμε ένα παιδί. Και πώς περνάμε τώρα τη γραμμή, εκεί φυλάγανε τις 

γέφυρες. Ήταν και Γερμανοί. Του λέω “θα τρέχεις μπροστά μου’’, γιατί ήταν 

μικρότερος αυτός,  “και εγώ θα έρχομαι από πίσω’’. Και έτσι περάσαμε, σου λέει αυτά 

είναι παιδιά και παίζουνε. Πήγαμε Λεπτοκαρυά .. . “Πού είναι ο αξιωματικός;’’. “Εκεί 

στο καφενεδάκι’’. Του δώσαμε το φάκελο[…]. Εκεί βλέπουμε μια φάλαγγα μεγάλη, 

γερμανική[..]. Από εκεί ήρθαμε εδώ και γλιτώσαμε από εκεί». Σύμφωνα με τον 

δεύτερο: «Θυμάμαι που έλεγε η μάνα μου ήρθε ένας καθοδηγητής που οργάνωνε τα 

χωριά. Έδωσε κάτι χαρτιά να τα πάει η μάνα μου στη Φλώρινα. Εκεί υπήρχε ένα 

φρουραρχείο στη Φλώρινα, όπου έκαναν ελέγχους. Και η μάνα μου λέει “θα με πιάσουν 

και θα με εκτελέσουν’’. Έκανε ένα τσουβάλι με μαλλιά πρόβεια, στη μέση έβαλε τα 

χαρτιά και το έδεσε το τσουβάλι και πήγε με το κάρο, γιατί κάρα ήταν στη Φλώρινα. 

Στο φρουραρχείο,“ ποιοι είστε εσείς; Ελάτε εδώ στο φρουραρχείο μέσα, θα εξετάσουν 

τα πράγματά σας’’, κάνει και ο Γερμανός με το τσουβάλι να δει τι έχει μέσα, σκληρό 

πράγμα, δεν κατάλαβε, ήταν όλο μαλλί[..]. Και δεν το άνοιξε. Το πέρασε . Και πήγε στη 

Φλώρινα, αυτά τα έλεγε η μάνα μου, και πήγαν σε αυτό το σπίτι που έπρεπε να τα 

παραδώσουν και ήταν τσαγκάρης αυτός. Μητσάκης λέγονταν, τσαγκάρης. Και το 

σύνθημα ήταν “τσαγκάρη έφερα τα παπούτσια, έφερα τα παπούτσια!’’. Αυτό το 

σύνθημα το ήξερε, το κατάλαβε και άνοιγε την πόρτα και έβαζε μέσα τη μάνα μου που 

του έδινε τα χαρτιά. Αυτός τώρα πού αλλού θα έδινε τα χαρτιά δεν ξέρω. Αυτά ήταν 

στρατιωτικά πράγματα, δεν ξέρω τι είχαν μέσα..». Επιπρόσθετα,  κ.ΚΠ(44) δίνει 

ορισμένες από τις πτυχές της δικής του εμπειρίας: «Ε να, τότες, 18-19 χρονών που 

ήμασταν. Ε, το ΕΠΟΝ που λένε.. έστελναν τακτικά συνδέσμους. Αυτοί οι Ελασίται, οι 

Ελασίται, το κουμάντο που ήταν με τους Ελασίτες μαζί, σου λέει “θα στείλετε αυτό το 

σημείωμα εδώ πάνω στο Μπούφι, αυτό θα το παν στον Άγιο Γερμανό, το άλλο στο 

Κρατερό’’. Τα πηγαίναμε, μέχρι το Καϊμακτσαλάν κάτω. Πού ξέραμε εμείς, 

σφραγισμένο γράμμα ήταν, απόρρητα βέβαια, “θα τα πας, θα το παραδώσεις εκεί’’, μας 

έλεγε το σύνθημα, σύνθημα, παρασύνθημα που λέγαμε, δυο άτομα πηγαίναμε, δυο 
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παιδιά, με τους γειτόνους εδώ πέρα, με τον Βαμβακάκη το Ζήση, [..] το αυτό, ε μαζί 

δυο άτομα, έπρεπε να πάμε, πηγαίναμε εμείς, μετά πήγαιναν οι άλλοι, πάλι ερχόταν η 

σειρά να πάμε πάλι [..].Ε μέχρι που το ΕΛΑΣ διαλύθηκε το ˈ44..». 

Τέλος, ο κ.ΜΛ(13) δηλώνει πως οι κίνδυνοι που ελλόχευαν για τη νεολαία της 

Αντίστασης ήταν πολύπλευροι, αλλά μάλλον αδύναμοι να καταλαγιάσουν τον λαϊκό 

πόθο της λευτεριάς. Το κλέψιμο πρώτων ειδών ανάγκης και διαφόρων ειδών 

πολυτελείας από τις επιταγμένες αποθήκες των Γερμανών στη Φλώρινα, όπως ήταν 

τα τρόφιμα για εκείνη την εποχή, ήταν ένα συνηθισμένο φαινόμενο, το οποίο 

προκαλούσε ακραίες αντιδράσεις από την πλευρά του κατακτητή: « Θυμάμαι μας 

είπαν οι πιο μεγάλοι από εμάς, “πρέπει να φέρουμε τα όργανα!’’. Εμείς καθόμασταν 

στο ποτάμι δίπλα, τα πήραμε τα όργανα, ανεβήκαμε στο βουνό για να τα πάμε στη 

Σκοπιά. Εκεί θα τα παραδίναμε. Στην ακρόπολη, στον Άγιο Γεώργιο κάτω, στην 

εκκλησία, είχαν φυλάκιο οι Γερμανοί φραγμένο με συρματοπλέγματα. Για να μπεις και 

να βγεις από τη Φλώρινα έπρεπε να έχεις άδεια από το γερμανικό Φλωρίνης. Ήθελε 

όμως και άδεια από τον αντάρτη τον αντίστοιχο. Οπότε ερχόμενοι οι χωρικοί, είχαν και 

την άδεια του αντάρτη και αν οι Γερμανοί έβλεπαν την άδεια του αντάρτη αμέσως ή 

εκτέλεση ή τους πήγαιναν φυλακή. Οπότε ο καθένας λάβαινε κάποια μέτρα, ήταν 

σοβαρά τα πράγματα. Το να με πιάσει ο αντάρτης με γερμανική άδεια είναι φυσικό, 

αφού είχαμε γερμανικές αρχές. Για να βγω από τη Φλώρινα έπρεπε να έχω γερμανική 

άδεια, πώς να γίνει δηλαδή.. . Όπως καταλαβαίνεις ο καθένας χρησιμοποιούσε διάφορα 

μέσα για να μπορέσει να διεκπεραιώσει τις αποστολές του, αν είχε. Και  μας χτύπησαν 

με το πολυβόλα οι Γερμανοί, ευτυχώς δε μας χτύπησαν. Τώρα τι να πω, τυχεροί 

ήμασταν ή δεν έφθαναν τα χρήματά τους. Στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό στα 

υπόγεια είχαν αποθήκες, γιατί τα είχαν επιτάξει. Και ξαφνικά διαπιστώνουν μερικοί ότι 

μας λείπουν κάποια τρόφιμα. Τώρα πάμε να κλέψουμε. Έκλεψα δύο παντόχειρα** και 

έφυγα και πήγα στο δάσος. Μόλις πήγα στα δέντρα, ένας Γερμανός είδε που κλέβαμε 

και άρχισε να πυροβολεί, αλλά χτυπούσε στον αέρα. Δεν έπαθα τίποτα, γιατί μπήκαμε 

στο δάσος. Αυτά που πήρα ήταν χρήσιμα, γιατί είχαμε ένα αμπέλι από το οποίο 

ζούσαμε, η μόνη πηγή εσόδων και με αυτά σκάβαμε το αμπέλι, δεν είχαμε άλλα όργανα. 

Άλλοι έκαναν άλλα. Είχα έναν ξάδερφο ο οποίος έκοβε πατάτες στους Γερμανούς και 

τους κολλούσε προκηρύξεις.“ Ο Επονίτης σε καλεί να παραδοθείς για τη ζωή σου!’’, 

ήταν διάφορα εισοδήματα που μας τα δίνανε από την ΕΠΟΝ. Αυτοί όμως ήταν όλοι στα 
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βουνά. Στα χωριά που ήταν ανταρτοκρατούμενα και γίνονταν η δουλειά. Εμένα μια 

φορά με φώναξαν σε αυτά τα μαγαζιά, ήταν λέσχη του Γερμανού στρατιώτη. Και τα 

τρία κτίρια. Και πήγαμε και κολλήσαμε. Αυτά γίνονταν, γιατί όλοι επιδιώκαμε το 

ποθούμενο, να φύγουν οι Γερμανοί και να έχουμε ελευθερία». 

 

2.6.4  Ο ρόλος των γυναικών 

Ο κ.ΚΠ(35) επισημαίνει πως ο αγώνας της καθοδήγησης δεν αποτελούσε έργο μόνο 

των αντρών, αλλά και των ίδιων των γυναικών, πολλές από τις οποίες συνδύαζαν τη 

βαθιά τους πίστη στην ιδεολογία, την πεποίθηση της νίκης και την ανώτατή μόρφωσή 

τους, προκειμένου να στρέψουν τον κόσμο στον αγώνα: « Ναι, είχαμε δυο κοπέλες και 

μορφωμένες από τις Κλεινές, του Καλαϊτζίδη, δυο κόρες, [..]ερχόντανε και κάνανε 

διάγγελμα, μας μιλούσανε. Δε θυμάμαι τα ονόματά τους, [..] νέες, ωραίες ερχόταν και 

μας μιλούσανε[…] ο καθένας να προσφέρουμε για την απελευθέρωση.. . Κάναμε 

συγκεντρώσεις και συγκεκριμένα εγώ, συνέχεια με το μεγάφωνο φώναζα, τακτικά, δυο, 

τρεις φορές την εβδομάδα κάναμε συγκεντρώσεις, εγώ φώναζα… “συναγωνιστές και 

συναγωνίστριες έχουμε συγκέντρωση, μετά έχουμε χοροεσπερίδα!’’[…] πολλές 

γυναίκες ήτανε, μάχιμη ήταν του Τορνικίδη η Παρασκευούλα , η Όλγα η Αποστολίδου, η 

Ελένη από τη Μελίτη..». 

 

2.7  Εθνικιστικές και αντιστασιακές οργανώσεις 

2.7.1  Υπερασπιστές Βορείου Ελλάδος/ Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωση    

(ΥΒΕ/ΠΑΟ) 

Σχετικά με την ΥΒΕ, τη μετονομαζόμενη ΠΑΟ, ο κ.ΠΓ(18) επιστρατεύει ένα 

περιστατικό από την ένοπλη δράση του πατέρα του, μέσα από το οποίο αποδεικνύεται  

η υπερβολή στην οποία οδηγεί η ασκούμενη τρομοκρατία σε περίοδο πολέμου, ενώ 

παράλληλα ασκούνται κατηγορίες σε βάρος των μελών της ΠΑΟ για τις προνομιακές  

σχέσεις  που διατηρούσαν με τις γερμανικές δυνάμεις. Bέβαια, θα πρέπει να 

σημειωθεί, πως σε πολλές περιπτώσεις πληροφορητών η ΠΑΟ λαμβάνει διαστάσεις 

δωσίλογου στρατιωτικού σχηματισμού, που κατέληξε στο μεγαλύτερο τμήμα της να 
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απέχει των αρχικών στόχων της ΥΒΕ. Ακόμη και σήμερα η ΠΑΟ αποτελεί σημείο 

σύγκρουσης μεταξύ αριστερών και δεξιών: « Οι άντρες τους ήταν Παουτζήδες, με τους 

Γερμανούς. Οι γυναίκες τους την ημέρα και το βράδυ μαζευόντουσαν σε ένα σπίτι, 

καταφύγιο και ζούσαν όλοι μαζί εκεί. Οι αντάρτες δεν τους κυνηγούσαν. Αυτοί 

κυνηγούσαν τους αντάρτες. Με τους Γερμανούς ήταν. Φορούσαν τον καγκελωτό σταυρό 

των Γερμανών. Κρυβόντουσαν. Και μου είπε ο πατέρας μου πολλές φορές “αυτοί οι * 

Παουτζήδες υποστήριζαν τους Γερμανούς και εμείς την απελευθέρωση της Ελλάδας’’. 

Τους έλεγαν * Παουτζήδες. Στις οικογένειές τους οι Γερμανοί τους έδιναν συσσίτια, 

έτρωγαν, έπιναν μια χαρά ήταν. Καλοπερνούσαν[..]. Τέλος πάντων, είδε ο πατέρας μου 

μια γυναίκα να φεύγει από το δρόμο, την ακολούθησε και έμπαινε σε αυτό το σπίτι που 

ήταν πενήντα γυναίκες. Και τον ρώτησαν οι γυναίκες “τι είσαστε εσείς;’’. Λέει ο 

πατέρας μου “είμαστε εθνική αντίσταση. Έχουμε το απελευθερωτικό μέτωπο της 

Ελλάδος’’. Και λένε οι γυναίκες “τι είσαστε εσείς;’’. “Είμαστε * μπαρτιζάνηδες , 

είμαστε του ΕΛΑΣ, χτυπάμε τους Γερμανούς’’. Και λένε αυτές, “εμάς οι άντρες μας 

λένε ότι είστε αγριάνθρωποι, έχετε μεγάλα αυτιά, έχετε ένα σουλούπι άγριο και από το 

φόβο μας μαζευόμαστε και κρυβόμαστε εδώ μέσα, μήπως περάσετε και μας 

σκοτώσετε!’’. Και την αρχίζει ο πατέρας μου, ήταν αντιστασιακός, της λέει “κοίταξέ με, 

εμείς εδώ με τα τσαρούχια πολεμάμε τους Γερμανούς για να απελευθερώσουμε την 

Ελλάδα από τους Γερμανούς, να μη μας έχουν κατοχή και εσείς τι μας λέτε; Μας λέτε 

άγριους και λύκους!’’. Τους τα έλεγαν οι άντρες τους. Και από εδώ και από εκεί τους 

είπε πολλά και παραδέχθηκαν “βρε εσείς είστε οι καλύτεροι άνθρωποι! Από εσάς θα 

φοβόμαστε; Άμα έρθει ο άντρας μου το βράδυ δε θα τον αφήσω να πάει με τους 

Γερμανούς. Γιατί εσείς είστε οι Έλληνες που πολεμάτε τον Γερμανό!’’».  

 

2.7.2 Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ)  

Ο κ.ΜΛ(13) κάνει την πιο εκτενή αναφορά σχετικά τον ΕΔΕΣ, καθώς η δράση του 

στη Φλώρινα δεν παρουσιάζει κραυγαλέα δείγματα. Παρόλαυτά, δεν αποκλείεται η 

ενδεχόμενη περιστασιακή παρουσία μελών του ΕΔΕΣ σε σημεία δράσης του ΕΛΑΣ 

της παραμεθορίου, για λόγους κατασκοπείας και σύναψης μυστικών επαφών με μέλη 

άλλων οργανώσεων. Επίσης, ο ίδιος αναφέρεται και πάλι σε περίπτωση τοπικού 

συλλαλητηρίου, όπως και η κ.ΓΠ(43), όπου οι αριστεροί αντιμάχονταν τις βρετανικές 
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κι ελληνικές δυνάμεις, αλλά και τους οπαδούς του ΕΔΕΣ: « Εδώ υπήρχε ο ΕΔΕΣ. Από 

την πρώτη ώρα, όταν εκδηλώθηκε η ύπαρξη του ΕΔΕΣ.., αλλά να τα πάρουμε με τη 

σειρά. Υπήρχαν μερικοί μόνιμοι αξιωματικοί. Στο ξενοδοχείο «Βαλκάνια» ήταν το 

γερμανικό φρουραρχείο. Έκαναν βόλτα εκεί πάντοτε για να τους βλέπουν οι Γερμανοί. 

Λέγανε αυτοί ότι ήταν της οργάνωσης ΠΑΟ. Άλλοι μας είπαν ότι ήταν ΕΔΕΣ. Αυτή 

πρέπει να ήταν φιλογερμανική οργάνωση. Και την ΠΑΟ την κυνήγησε άγρια ο Μελάς 

μέσα στα δικά του εμφυλιοπολεμικά. Γιατί το ΕΛΑΣ είχε θεριέψει και δεν ήθελε να 

υπάρχει άλλη οργάνωση. Εδώ υπήρχε το ΕΔΕΣ και είχαν χωριστεί οι εθνικόφρονες , 

ΕΔΕΣ  και οι κομμουνιστές. Και οι Εδεσίτες συλλήφθηκαν από τους Ελασίτες, φάγανε 

και ξύλο. Είχε κάνει η ΕΠΟΝ ένα χορό στη Λέσχη, το παλιό εστιατόριο «Αβέρωφ» και 

πήγαν εκεί οι Εδεσίτες. “Όσοι έρθετε είστε Αετόπουλα καλά, όσοι δεν έρθετε είστε 

φασίστες!’’. Αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί είναι φασίστες αυτοί που δεν 

έρχονται. Βέβαια δεν ξαναπήγα ούτε και η παρέα μου. Αλλά την παρέα μου την 

κυνηγούσαν, γιατί ήμαστε παιδιά των σωστών παλιών οικογενειών της Φλώρινας από 

τον πιο πλούσιο μέχρι τον πιο φτωχό. Μετά έγιναν τα Δεκεμβριανά. Εγώ έμαθα κάποιες 

λεπτομέρειες του τι έγινε στην Αθήνα από ένα μεγαλύτερο συμμαθητή μου, ο οποίος 

πολέμησε στους αντάρτες του ΕΛΑΣ στα Δεκεμβριανά. Χωροφύλακας ο πατέρας και 

αντάρτης ο γιός. Εγώ ήμουν στο μαγαζί και είχα διακόψει στο τέλος, για ένα μήνα, να 

πηγαίνω σχολείο. Και ήταν τέσσερις Δεκεμβρίου, θα δίναμε εξετάσεις, αυτοί που δεν 

είχαν δώσει πριν. Και τέσσερις Δεκεμβρίου άρχισαν οι μάχες. Μας είπαν “φύγετε και 

ελάτε μετά από δυο, τρεις μέρες’’ και έτσι έγινε. Θυμάμαι είχε ΚΚΕ, ΕΑΜ, ταμπέλες 

μεγάλες, την αστυνομία του ΕΛΑΣ[..]. Αυτό που θυμάμαι πριν έρθει ο εθνικός 

στρατός.., ήρθε μια διμοιρία Εγγλέζων να παραλάβει. Δεν παρέλαβε τίποτα. Συνέχισε το 

ΕΑΜ τα Δεκεμβριανά και στεγάστηκαν στην οικοκυρική σχολή. Το ΕΑΜ κάνει ένα 

μεγάλο συλλαλητήριο. Οι μεν Εγγλέζοι προς αποφυγή επεισοδίων τους μάζευαν τα 

μπαστούνια, τις γλίτσες, ό,τι είχε ο καθένας ξύλινο. Και τα φόρτωναν σε ένα τζιπ και τα 

πήγαιναν επάνω. Έλα όμως που κάνει εκδήλωση και ο ΕΔΕΣ. Ο ΕΔΕΣ ήταν κάτι άλλο. 

Και γνώριζαν ο ένας τον άλλο. “Αυτός είναι ο τάδε κλπ.’’. Και απέφυγαν τις 

συγκρούσεις για αυτό το πράγμα. Τότε καταλάβαμε τι θα πει χωρισμός, η παρέα μου». 
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2.8 Δοσιλογικές  οργανώσεις 

Οι εκκαθαρίσεις των δωσίλογων οργανώσεων της Θεσσαλονίκης, ή αλλιώς των 

Ταγμάτων Ασφαλείας, όπως είθισται να αποκαλούνται, οι οποίες φαίνεται πως 

έκαναν αρκετά συχνά αισθητή την παρουσία τους στη Δυτική Μακεδονία, στόχευαν 

στην εξόντωση αυτονομιστών και κομμουνιστών, αλλά και όσων γενικότερα 

καλλιεργούσαν και διέσπειραν αντιφασιστικές ιδέες, συμβάλλοντας στις αντιεαμικές 

δράσεις του κατακτητή. Κατά τον κ.ΣΓ(19): «Πήραν όπλα και φύλαξαν από του 

Κολλάρα, μια δεξιά οργάνωση και αυτοί έσφαζαν, καίγανε , στη Ρεματιά έσφαξαν 150 

άτομα. Ήταν φανατικοί σαν αντάρτες από εδώ γύρω». Ο κ.ΔΧ(28), επίσης, 

συμπληρώνει εμφορούμενος από τις προσωπικές του εμπειρίες: « Η δράση τους ήταν 

να βοηθάνε πρώτα και κύρια τις γερμανικές δυνάμεις. Ήταν οπλισμένοι. Στο χωριό το 

δικό μας ήταν 120 οπλίτες Πουλικοί. Αυτοί δεν άφηναν. Καταρχήν κρατούσαν τη 

γέφυρα του Αλιάκμονα που περνούσαν οι Γερμανοί. Δεν άφηναν κότες, αυγά, τσίπουρα 

από το χωριό, τα έπαιρναν όλα και τα κουβαλούσαν, τα τρώγαν και τα πίνανε αυτοί. 

Από το χωριό μας όμως δεν είχαμε δοσίλογους». 

 

2.8.1 Οι Τουρκόφωνοι Πόντιοι 

Σύμφωνα με την κ.ΓΠ(4) και τον κ.ΔΣ(5) αντίστοιχα: «Οι δε Τουρκόφωνοι είχαν 

πάρει όπλα με τους Γερμανούς και κυνηγούσαν τους αντάρτες. Αυτοί ήταν 

επηρεασμένοι από την καταστροφή της Μικράς Ασίας, αλλά ήταν κατά των ανταρτών 

και είχαν οπλιστεί». «Οι Πόντιοι ήταν πολεμοχαρείς, γιατί από ό,τι άκουγα, οι Πόντιοι 

ξυλοκοπήθηκαν, σκοτώνανε». Η οπτική για τους πρόσφυγες της τουρκόφωνης 

πλευράς του Πόντου είναι ξεκάθαρα προσανατολισμένη  στην τακτική του 

δοσιλογισμού και άρρηκτα συνδεδεμένη με τα αντικομμουνιστικά τους αισθήματα. Ο 

κ.ΤΚ(26) αναφέρεται στην ενσωμάτωση στοιχείων της ΠΑΟ στο πλευρό 

τουρκόφωνων ποντιακών σχηματισμών. Σημείο εστίασης του ομιλούντα είναι ο 

τόπος καταγωγής του, το Κιλκίς, όπου και σημειώθηκαν το ’43 συγκρούσεις μεταξύ 

Ελασιτών και Τουρκόφωνων Ποντίων γύρω από ζητήματα ένταξης των εν λόγω 

ομάδων, υπό την επιρροή του ΕΛΑΣ, με στόχο την απομάκρυνσή τους από τους 
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γερμανικούς ανεφοδιασμούς και την ακόλουθη αποδυνάμωσή τους. Λίγο νωρίτερα, η 

ιστορία είχε ήδη καταγράψει τις προσπάθειες και της ίδιας της ΠΑΟ να εντάξει τους 

Τουρκόφωνους Ποντίους (το σώμα του Κυριάκου Παπαδόπουλου) υπό τον έλεγχό 

της, χωρίς κανένα αποτέλεσμα: «Αυτοί είναι οι Παοτσήδες. Η ένοπλη οργάνωση. Ο 

Κώστας Παπαδόπουλος έγινε ο αρχηγός τους. Ένα εγκληματικό πρόσωπο. 

Τρομοκρατούσε όλη την περιφέρεια Κιλκίς. Αφού παρέδωσε ο ΕΛΑΣ τα όπλα, άρχισε το 

κυνηγητό. Αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, συνεργάστηκαν με τους 

Εγγλέζους στα Δεκεμβριανά, αυτοί πάλι οπλίστηκαν. Εκείνο τον καιρό δεν ήταν 

κανένας σίγουρος από αυτούς τους συναγωνιστές που πήραν μέρος. Υπήρχαν 

εκτελέσεις, φυλακισμοί. Άλλοι φύγανε προς το βουνό, δημιούργησαν οργανώσεις. Εγώ 

μπήκα το 48, ήμουν 16 χρονών. Ο πατέρας μου σκοτώθηκε το ‘44 από τους Παοτσήδες. 

Ήταν στο εφεδρικό ΕΛΑΣ. Συμμετείχα γιατί ήμουν γιος του και το περικυκλώνανε». 

 

2.9 Ο Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ) 

Ο κ.ΚΠ(44) επιχειρεί να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο συστάθηκε ο ΕΛΑΣ και 

μέσα από τη διαδικασία αυτή επιβεβαιώνει την υλικοτεχνική ένδεια του ένοπλου 

αυτού σώματος, που ενισχύθηκε σημαντικά από τις βρετανικές αποστολές, διαμέσου 

των παροχών που στέλνονταν στο μέσο της Αντίστασης από τη Μ.Ανατολή: «… μετά 

το ’43,άρχισε να καταλαβαίνει όλος ο κόσμος ότι κάπου θα τελειώσει η κατοχή με τους 

Γερμανούς και τότε ήταν που ανέβηκαν στο βουνό 80.000 Έλληνες στον ΕΛΑΣ σε μια 

νύχτα και ο καημένος ο ΕΛΑΣ δεν είχε ούτε να τους ντύσει, ούτε να τους ταΐσει, ούτε 

όπλα να τους δώσει. Τότε πήγε στο βουνό και ο περιβόητος του ΠΑΣΟΚ, ο 

Γιαννόπουλος, που έκανε το μεγάλο και σπουδαίο, έδειχνε τη φωτογραφία του 

αξιωματικού αντάρτη και κάτι τέτοια για να καλυφθούν και να πουν “να, ξέρεις, εμείς 

δεν ήμασταν με τους τσολιάδες,  ούτε προδότες, εμείς πήγαμε στο βουνό’’. Και 

αναγκάστηκε ο ΕΛΑΣ να τους έχει εφεδρεία μόλις βρουν ρούχα και όπλα να τους 

οπλίσει και να τους χρησιμοποιήσει. Η Ελλάδα έχει έναν ΕΛΑΣ αντιστασιακό, που τα 

ογδόντα τις εκατό του πληθυσμού είναι με το μέρος του… .Οι αντάρτες του ΕΛΑΣ ήταν 

όλοι εθελοντές. Δεν είχαν και να φάνε και δεν είχαν και να φορέσουν πολλές φορές. 

Πολλοί φορούσαν γουρουνοτσάρουχα, επειδή είχαν φθινόπωρο, έσφαζαν τα γουρούνια 

στην ελεύθερη Ελλάδα, το πετσί των γουρουνιών το έκαναν τσαρούχια, είχαν αρβύλες, 
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να μην είναι τελείως ξυπόλυτοι. Και έτσι ήθελαν να διεισδύσουν οι Εγγλέζοι μέσα στον 

ΕΛΑΣ, να διαβάλουν αξιωματικούς, όσους μπορούσαν και με κάθε τρόπο να 

δημιουργήσουν προβλήματα, να τον διαλύσουν, έτσι ώστε κατά την απελευθέρωση 

πλέον να μπορέσουν να μην έχουν απόληξη κομουνιστικού κράτους, αλλά ενός 

καπιταλιστικού στα μέτρα τα δικά τους». 

 Όσον αφορά την πηγή ενημερώσεων που διέθεταν οι αντάρτες του ΕΛΑΣ, ο 

κ.ΤΒ(25) παρέχει ένα στοιχείο απόδειξης των στενών σχέσεων που είχε το ΚΚΕ με 

την ΕΣΣΔ, χωρίς να γίνεται καταγραφή μνημειώδους ρωσικών παροχών σε όλο αυτό 

το χρονικό διάστημα του αγώνα. Η Ρωσία διατηρώντας μια συμφεροντολογική 

απόσταση ασφαλείας από τα ελληνικά συμβάντα, ήλεγχε και παρακολουθούσε από 

μακριά τα ελληνικά δρώμενα, ενώ συγχρόνως παρουσιαζόταν ως αληθινός προστάτης 

της ιδεολογίας του αγώνα, διασφαλίζοντας τους μελλοντικούς της διπλωματικούς 

δεσμούς απτόητη: «…Αλλά οι δικοί μας έπιαναν τη Μόσχα και έπαιρναν καλύτερες 

πληροφορίες». Ένα ακόμη στοιχείο γύρω από τα μέλη του ΕΛΑΣ ήταν, πως στην 

πλειοψηφία τους, είχαν αγωνιστεί και στον αλβανικό πόλεμο, κάτι το οποίο 

αιτιολογεί την πολεμική τους δεινότητα και γνώση κατά τον κ. ΒΙ(8): «Οι ηγέτες 

καπεταναίοι των ανταρτών, μπορεί να ήταν και αξιωματικοί του ελληνικού στρατού ή 

μπορεί νωρίτερα να είχαν πάει στη Ρωσία να είχαν εκπαιδευτεί. Αυτό συνέβαινε. Πες 

εγώ ήμουν στο στρατό επιλοχίας, αξιωματικός κλπ, έμαθα τακτικές στο στρατό, γύρισα 

και έγινα πολίτης. Κομμουνιστής. Ξεκίνησε αυτό το κίνημα. Ε δε θα ηγηθώ; Θα ηγηθώ. 

Δεν είναι περίεργα δηλαδή το να τα ξέρουνε. Υπάρχουν και σχολές έξω που μπορεί 

νωρίτερα να είχαν μυηθεί». 

Σε ό,τι αφορά την περιοχή της Φλώρινας, ο κ.ΣΓ(39) εμφορούμενος από τα δικά του 

βιώματα, κάνει λόγο για τη διάσπαση του ένοπλου σώματος του ΕΛΑΣ στην περιοχή 

του Εθνικού, εξαιτίας της σλαβομακεδονικής προπαγάνδας που ασκούσε το ΣΝΟΦ 

και της κατοπινής επαναστατικής παρουσίας των ταγμάτων  του  Γκότσε, η οποία με 

τη σειρά της άρχισε να εξαπλώνεται σε όλα τα χωριά της περιφέρειας από το τέλος 

του ‘43: «Τώρα ‘43 και αρχές του 1944 ενταχθήκαμε στο ΕΛΑΣ, εκεί ήμασταν σε μια 

μονάδα τώρα, μια  διμοιρία, μας είχαν στείλει, πού είναι το Εθνικό τώρα, το χωριό 

Εθνικό, εκεί , εδώ ήρθαν Γερμανοί παντού. Στα σύνορα είναι το Εθνικό, είναι κάτω 

στα σύνορα εκεί πέρα. Στο διάστημα όμως του 1944 [..]μια μερίδα ξεχώρισε λοιπόν, 

με.. αρχηγός τότε ήταν κάποιος Γκότσες, εκεί μέσα μεσολάβησε κάποια οργάνωση πώς 
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να την πούμε; Αυτονομιστική, λοιπόν, μέσα από τον ΕΛΑΣ..». Εν συνεχεία, ο κ.ΣΝ(40) 

δίνει ένα σύντομο ιστορικό των συγχωριανών του, που συμμετείχαν ως ένοπλοι στον 

ΕΛΑΣ: «… το σπίτι μας ήτανε δημοκρατικό και όλα αυτά τα παιδιά, αυτοί που πήγανε 

και αγωνίστηκαν, ας πούμε, γνωρίζω, που είχανε σχέσεις με την οικογένεια, είχαμε 

σχέσεις με αυτουνούς όλους, απˈ το χωριό μου, απˈ τη Σιταριά, αν θέλετε να σας 

ονομάσω και ονόματα…. Παπαγεωργίου Γεώργιος, Γκορτσίλας Αριστείδης, Τάντσης 

Πέτρος, Μιχάλτσης Παντελής, ο οποίος και φονεύτηκε, σκοτώθηκε μεταξύ Βεύης και 

Κλειδιού σε… είχανε[..] βάλει ενέδρα και χτύπησαν τη φάλαγγη, ε τότες αυτό το παιδί 

σκοτώθηκε και ένα άλλο παιδί ακόμα το οποίο.. ξέρω ότι σκοτώθηκε και αυτό από το 

Πισοδέρι.  Αυτοί οι δύο σκοτώθηκαν εκεί[..] κι άλλα παιδιά ήταν από το χωριό μου, 

δεν ήταν μόνο αυτοί που ονόμασα [..] Σωτήριος Αφορόζης, [..],Λιάσος Ναούμ, 

Σφέτκος Σταύρος». 

Παρά την αγωνιστικότητα, όμως, των Ελασιτών, χαρακτηριστική είναι και η τακτική 

τους να εξοντώνουν, σύμφωνα με την κ.ΓΠ(43), τους διώκτες τους, τους δοσίλογους 

και τους εθνικιστές ορκισμένους εχθρούς τους: «… πήραν έναν παπά εδώ πέρα, ήταν 

από την Κρυσταλλοπηγή, παπά Τούλιος λεγόταν, είχε κι έναν αδερφό Αντρέας κι 

εκείνος παπάς έγινε, στη Φλώρινα υπηρέτησε. Τον πήραν τον παπά από δω πέρα, 

νύχτα, τι έγινε, τον πήγαν, τον σκότωσαν, τον εξαφάνισαν. Οι Ελασίτες, οι Ελασίτες 

τους έπαιρναν ως καταδότες, είχαν κι αυτοί, την αυτήν, σου λέει ότι αυτός κατέδωσε 

στους Γερμανούς, έβρισκαν από δω από κει ονόματα τι, κατέδωσε στους Γερμανούς ότι 

είναι προδότης, ..σκότωσαν τον παπά, από λίγον καιρό σκότωσαν τον Καλύβα, ένας 

αστυνόμος, ένα ωραίο παιδί, ένα νέο που είχε βγει απˈ τη σχολή, πολύ καλός 

αστυνόμος, Καλύβας λεγόταν, μετά το Φλωρόπουλο, ένας συνταξιούχος πάλι 

αστυνόμος, εκεί στο [..] απέναντι είχε σπιτάκι, εκείνο το κτήμα ήταν δικό του και 

κείνον, ένας Μαυρόπουλος  απˈ την Κάτω Κλέστινα κι εκείνον τον πήραν, πότιζε 

καλαμπόκια στον κάμπο μέσα και πήγαν, τον κόψαν το νερό, πήγε αυτός να δει, τον 

πήραν κι εκείνος πάει, τον σκότωσαν και έτσι .. άρχισε το ΕΛΑΣ να γίνεται μισητό, 

γιατί σου λέει, αν δεν κάνομε τέτοια πράματα, αυτοί έχουν το πάνω χέρι και για εκλογές 

και για ο,τιδήποτε, έτσι θα κάνουμε αυτό, μπαμπέσικες δουλειές είναι αυτές, θα 

κάνουμε αυτό, οπόταν θα γίνει μισητός…». 
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2.9.1 Οργάνωση κι ένοπλη δράση 

Βασικό σημείο έναρξης του αγώνα ήταν η εξασφάλιση του πολεμικού εξοπλισμού, 

που στο μεγαλύτερο μέρος του προερχόταν από τον αλβανικό πόλεμο, κατά τον 

κ.ΓΠ(3): «.. ο καπεταν Αμύντας, με έναν Παπαϊωάννου  Αναστάσιο, που ήταν 

οργανωμένοι στο ΚΚ, αυτοί μαζέψανε τον οπλισμό, τα πολυβόλα, τα όπλα και από 

εκείνη την ημέρα αρχίζαμε και τους παρακολουθούσαμε εμείς σαν παιδιά και τα πήραν 

και πήγαν και τα έκρυψαν στα νεκροταφεία, στο φυλάκιο που υπήρχε για τα κόκαλα, 

εκεί μέσα τα είχανε κρύψει. Και από εκεί ξεκίνησε μετά η οργάνωση και ξεκίνησαν το 

‘41. Μέχρι το ‘42 μαζεύανε ό,τι οπλισμό είχε μείνει. Το ‘42 ξεκίνησαν και οι 

εθνικόφρονες να κάνουν τη δική τους αντίσταση. Γιατί υπήρχε τότε προπαγάνδα από 

τους Άγγλους. Τους προλάβανε όμως οι αριστεροί του ΚΚ[…] .Μεταξύ αυτών ήταν δύο 

από το χωριό μας αξιωματικοί, πυρήνες και οι υπόλοιποι από διάφορα χωριά εδώ, τους 

διαλύσανε, τους δύο από το χωριό μας τους πιάσανε και τον έναν τον σκοτώσανε, ο 

άλλος είπε “εγώ είμαι με εσάς!’’ και τον άφησαν ελεύθερο. Προς το τέλος του ‘42, 

κοντά στο ’43, τότε ο καπεταν Αμύντας έκανε το πρώτο συγκρότημα, το αντάρτικο, με 

περισσότερους από το χωριό μας[…] τον περισσότερο οπλισμό τον πήραν από το 

μέτωπο της Αλβανίας».  Παράλληλα, συχνά είναι τα σχόλια που κάνουν λόγο για 

ίδρυση σχολών εκπαίδευσης ανταρτών, προκειμένου οι νεαρότεροι και οι πιο άπειροι 

επιστρατευμένοι να μαθαίνουν γρήγορα και αποτελεσματικά την τέχνη του πολέμου 

στα βουνά. Ο κ.ΓΠ(3), λοιπόν, συνεχίζει λέγοντας: «…ένας από το χωριό μας ήταν 

ανθυπολοχαγός. Τότε πήγαιναν σε σχολές των ανταρτών. Δεν ήταν όπως οι σχολές 

Ευελπίδων που ήταν». 

Σύμφωνα με τον κ.ΔΧ(28), πολύ συχνά, οι αντάρτες δρούσαν με τον σχηματισμό της 

διλοχίας για την επίτευξη των στόχων τους, αναλαμβάνοντας θέσεις και ρόλους που 

θύμιζαν την οργάνωση του στρατού: « Ήταν διλοχία μηχανικού ενταγμένη στην 10η  

μεραρχία του ΕΛΑΣ και δρούσαμε στην περιοχή των Τεμπών, αφού είμαστε διλοχία 

μηχανικού, ανατινάζαμε τρένα, σιδηροδρομικές γραμμές, φάλαγγες  γερμανικές, 

χτυπούσαμε. Στη διλοχία είχαμε διοικητή τον Βρατσάνο Αντώνη. Εγώ ήμουν 

αυτοματιστής». Ορισμένοι από τους καπεταναίους που ηγούνταν τα σώματα, 

κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη σταδιοδρομία τους στο αντάρτικο με πολύ λίγες 
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απώλειες δυναμικού, όπως ο πατέρας του κ.ΦΝ(14): «…σε όλο το αντάρτικο ο 

πατέρας μου, όχι, δεν έχασε παιδί. Όλοι όσοι σκοτώθηκαν στη διοίκηση του πατέρα μου 

ήταν τα 27 παλικάρια μαζί του με τον ίδιο που τους περικύκλωσαν οι Γερμανοί και τους 

άλλους που εκτελέσανε και θάψανε επάνω. Είχε μεγάλη επιτυχία, εξάλλου ήταν 

αξιωματικός του βαρύ πυροβολικού στη Μικρά Ασία με πολλή πείρα¨ το ψευδώνυμό 

του ήταν μπάρμπα- Θόδωρος..». Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, παρά την 

αναγκαιότητα αποδυνάμωσης του εχθρού, δεν απουσίαζε κι η ανθρώπινη πλευρά στη 

μαυρίλα του πολέμου, όπως εκτιμά χαρακτηριστικά η κ.ΓΠ(4): «Την εποχή που 

ήμασταν στο βουνό πάνω, εννοώ πίσω από το νοσοκομείο, όχι στα αντάρτικα, είχαμε 

κάνει παιδικό σταθμό εκεί πάνω και κοιμόμασταν εκεί όλη τη νύχτα για να μην έρθουν 

τα αεροπλάνα και μας σκοτώσουν. Γίνεται  μια επίθεση των ανταρτών και καίνε την 

ηλεκτρική εταιρία, η οποία ήταν στο κέντρο της πόλης. Βάλανε φωτιά και βγήκαμε εμείς 

τα παιδιά, ξυπνήσαμε με τη φασαρία και όλα αυτά και είδαμε να βγαίνει φωτιά μέσα 

από την ηλεκτρική εταιρία. Οι αντάρτες έφθασαν μέχρι εμάς και ακούαμε να λένε 

μεταξύ τους “εδώ είναι οικογένειες, πρέπει να τις προσέξουμε! Μη σκοτωθεί κανένα 

παιδί!’’. Δηλαδή ήταν γνώστες ότι ήμασταν εμείς επάνω στο βουνό». 

Οι στρατιωτικές επιτυχίες φαίνεται πως είχαν καθοριστική σημασία για την ίδια τη 

ζωή των ανταρτών, όπως ήταν φυσικό, παρά οι  απώλειες και οι ήττες ολοσχερούς 

αποδεκατισμού των ανταρτικών σωμάτων, σύμφωνα με τα λεγόμενα της κ.ΤΟ(24). Η 

ποινή της θανατικής καταδίκης, ήταν η συνηθέστερη των τιμωριών που επιβάλλονταν 

στους ιθύνοντες από τα ανώτερα κλιμάκια του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ μέσα από τη διεξαγωγή 

στρατοδικείων: «Ο αδερφός μου είχε κάποιο φιλικό δεσμό με το παιδί, γιατί ήταν πολύ 

σοβαρό παιδί, αξιωματικός, δεν έχει σημασία που ήταν ιδεολόγος. Αλλά στο Βίτσι, στο 

Γράμμο που έγινε μια μάχη, αυτός ήταν ο αξιωματικός, ο καπετάνιος, οδηγούσε ένα 

σύνταγμα για να καταλάβουν μια κορυφή. Απέτυχε και αποδεκατίστηκε το σύνταγμα, 

δηλαδή σκοτώθηκαν οι περισσότεροι. Ύστερα από λίγες μέρες τον δικάζουν και τον 

σκότωσαν. Οι ίδιοι οι δικοί  τον σκότωσαν. Αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση του αδερφού 

μου, στενοχωρήθηκε τόσο. Και μια άλλη εντύπωση του έκανε. Είχαν φέρει δύο 

αιχμαλώτους, ένα Γερμανό και ένα Ρώσο. Είχαν μπει.., δεν ξέρω πώς τους έπιασαν και 

μια ομάδα από αυτούς, ήταν ανεξέλεγκτοι αυτοί, τους βάζουν στον τοίχο, να τους 

πυροβολήσουν, να τους σκοτώσουν. Και τότε ο αδερφός μου τους λέει “σταματήστε! 
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Είναι αιχμάλωτοι πολέμου, δεν έχετε το δικαίωμα να σκοτώσετε! Αφήστε τους να πάνε 

στα σπίτια τους’’.. Τους έσωσε». 

Εκτός από τα στρατιωτικά ζητήματα, αρκετά προκλητικός ήταν και ο τρόπος με τον 

οποίο ο ΕΛΑΣ συγκέντρωνε στο πλευρό του τη νεολαία των χωριών, δίχως να της 

αφήνει περιθώρια άρνησης για συμμετοχή. Η τακτική του σ’αυτή την περίπτωση 

ήταν μάλλον αιφνιδιαστική, ωστόσο πολλές από τις επιτυχίες του στηρίχτηκαν σε 

εφεδρικά πρόσωπα από τις κατά τόπους περιοχές, τα οποία λόγω του νεαρού της 

ηλικίας τους δεν κινούσαν τις υποψίες των εχθρικών παραγόντων. Ο κ. ΣΓ(19) 

παραθέτει ένα σχετικό κομμάτι προσωπικής του εμπειρίας: « Είχα έναν αδερφό 

αντάρτη που είναι στα Σκόπια. Ο αδερφός μου ήταν αντάρτης, ο άλλος αδερφός μου, 

πιο μεγάλος, κουβαλούσε πυρομαχικά. Ο αδερφός μου ο ένας ήταν αντάρτης και ο 

άλλος, επιχείρηση λεγόταν αυτή... ..τους έπαιρναν με μουλάρια, πήγαιναν 

πυρομαχικά[..]. Ο αδερφός μου ήταν μικρός τότε. Τότε τους έπαιρναν από δεκαέξι 

χρονών μέχρι εξήντα οι αντάρτες. Τότε έκαναν μια επιστράτευση, τους έστειλαν για την 

αστυνομία να μάσουν ξύλα. Χωρίς φρουρά και σαν τους έστειλαν, συνεργάτες ήταν με 

τους αντάρτες. Έστειλαν σαράντα άτομα, τους πιάσανε τους τριάντα, τους πήραν. Χωρίς 

φρουρά με στρατό. Και ήταν χωριανοί μας αυτοί που έκαναν την επιστράτευση. Και 

λένε στον αδερφό μου, “στείλε τον αδερφό σου, να στείλουν εσένα’’. Αλλά αυτός 

παρέμεινε. Και έμεινε αντάρτης, αλλιώς θα τον σκότωναν[…]. Και εγώ που ήμουν 

εννέα, δέκα χρονών, χωρίς να το καταλάβω δούλευα με τους αντάρτες. Σου έλεγαν 

“πάρε αυτό, πήγαινε το ψωμί εκεί πέρα. Ερχόταν χωρίς να ξέρω εγώ. Και μετά τους 

πήραν τα δύο τα παιδιά, τα σκότωσαν. Τους δύο φίλους, οι δύο ήταν αντάρτες. Στο 

δικαστήριο. Τσολιάς στα ανάκτορα ήταν  ο πατέρας μου που τον σκότωσαν και στον 

αλβανικό πόλεμο ήταν». 

 

2.9.2  Οι γυναίκες στον ΕΛΑΣ  

Οι κ.ΜΜ(27) και ΔΧ(28), καθώς επίσης και η κ.ΤΟ(24) επικυρώνουν, αντίστοιχα, 

την άποψη που θέλει τις γυναίκες να συμβάλλουν δυναμικά και με πείσμα στον 

αγώνα, αναλαμβάνοντας θέσεις ισάξιες με αυτές των αντρών στα πεδία των μαχών, 

αλλά και αρμοδιότητες που εξυπηρετούσαν στην ομαλότερη έκβαση των πολεμικών 

δυσχερειών: « Πήραν μέρος πολλές γυναίκες. Υπήρχαν και αντάρτισσες. Υπήρχαν τα 
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τμήματα γυναικών του ΕΛΑΣ». «Πολεμούσαν. Ασυρματίστριες, νοσοκόμες, 

τηλεφωνήτριες, σύνδεσμοι..». «Και βλέπω εκεί να κατεβαίνει στρατός περιποιημένος, 

με χακί, με περιλαίμια, με κόκκινο σταυρό. “Α!’’ λέω, “τι είναι αυτοί;’’ και χάζευα. 

Καθώς περνούσαν, μια αντάρτισσα βγαίνει στη γραμμή και με το τουφέκι της χτυπάει, 

“ε εσύ, τι κάθεσαι! Έλα μαζί μας!’’. Εγώ φοβήθηκα [..]και έφυγα». 

 

2.9.3  Η ζωή των ανταρτών στο βουνό  

Ο κ.ΦΝ(14) μιλά για μια άγνωστη πτυχή της ζωής των ανταρτών στα χωριά και στα 

υψώματα της ελεύθερης Ελλάδας, ενώ πριν από αυτό περιγράφει όσο το δυνατόν πιο 

λεπτομερώς τη διαδικασία του ταξιδιού του, για να φτάσει μαζί με τη μητέρα του στο 

σημείο που ζούσε και είχε ως έδρα ο πατέρας του, καπετάνιος στα εδάφη της 

επονομαζόμενης «ελεύθερης Ελλάδας» και γνωστός με το όνομα “καπετάν μπάρμπα-

Θόδωρος’’. Ο λόγος του ταξιδιού αποσκοπούσε στην εξασφάλιση της σωτηρίας 

μάνας και γιου από τα δωσίλογα στοιχεία της Φλώρινας, που κάθε μέρα ήταν η 

αφορμή για το θάνατο πολλών αγωνιστών της Αριστεράς: «Την ημέρα, πρέπει να ήταν 

Πάσχα, που αποφασίσαμε να φύγουμε στο βουνό, ήμασταν στο σπίτι, στο δεύτερο 

όροφο. Και το διπλανό κτίριο το είχε η Γκεστάπο και μάλιστα συμπληρωματικό προς το 

νοσοκομείο. Ο δεύτερος όροφος ήταν ισόπεδος. Εκείνη την ημέρα, ο προδότης της 

Φλώρινας, ο Σίσκος, πυροβόλησε έναν Επονίτη  στην κοιλιά¨ το παιδί δεν είχε 

ξεψυχήσει και συμπτωματικά εκείνη την ημέρα το φέρανε στο νοσοκομείο[..]. Εγώ και 

μερικά παιδιά το μάθαμε και το είδαμε και το έβλεπαν το παιδί που δεν είχε ξεψυχήσει, 

αλλά βογκούσε[..] .Και ακούω της μάνας μου τη φωνή “Νίκο!’’ και έφυγα από εκεί, 

πήγα να κατέβω και η Νούλα, μιας γειτόνισσας η κόρη, που ήταν πολύ πιο μεγάλη από 

μένα, μου φωνάζει, αλλά η μάνα μου στο παράθυρο παρακολουθεί κιόλας: « Πού θα 

πάτε Νικάκη;». « Θα πάμε, είπε ο μπαμπάς, στο βουνό!». Η μάνα μου από πάνω έβαλε 

το δάχτυλό της, “αχ, θα σε φάω !’’, μου λέει “γρήγορα στο σπίτι!’’, παιδί, δεν ήξερα 

εγώ τότε, ήμουν 8 χρονών. Ανέβηκα επάνω και έτσι οργάνωσαν μετά η γυναίκα αυτή με 

τη μάνα μου, να κάνουν τις αγρότισσες, να φορέσουν άλλα ρούχα και να πάνε στον 

κάμπο, στα χωράφια μας δήθεν, εμένα δε με ένα γαϊδούρι, τον Φράγκο. Η ιστορία 

αυτού του γαϊδουριού είναι μεγαλύτερη από τη δική μας[..]. Στην  Κολχική είχαμε 

συγγενείς. Και ένας ξάδελφός μου, Διογένης, με αυτό το γάϊδαρο με πήρε εμένα και με 
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πήγε στην Κολχική στους συγγενείς μας και η μάνα μου με την Κατίνα πήγανε στα 

χωράφια και από εκεί έκοψαν με τα πόδια και ήρθαν στην Κολχική. Μετά από εκεί 

ήρθαμε σε άλλους συγγενείς μας, στον Τροπαιούχο, από εκεί ανεβήκαμε στην 

Τριανταφυλλιά και εκεί μας περίμεναν δύο σύνδεσμοι, ένας γείτονάς μας, ο Χάρης, 

τρομερά δυνατός και είχε εντολή να μας πάει στον πατέρα μου. Ένα απόγευμα μας 

παίρνουν να πάμε¨ θυμάμαι αυτόν το δυνατό να κρατάει εμένα και τον άλλο τον 

αντάρτη να παίρνει τις γυναίκες και να προχωρήσει, γιατί είχε σκοπό να χτυπήσει τους 

Γερμανούς. Με έβαλε στα είκοσι μέτρα μπροστά και τότε είδα για πρώτη φορά πώς 

πετάνε χειροβομβίδες, εκείνες τις ημιτετράγωνες κόκκινες . Έριξε τη μια χειροβομβίδα, 

τρέχει μετά, με αγκαλιάζει εμένα και τρέχει να βρούμε τον άλλο τον αντάρτη με τους 

δικούς μας. Από εκεί, βρεθήκαμε έτσι βουνό με βουνό από το Βίτσι, κατεβήκαμε από τα 

χωριά και φθάσαμε στη θεία μου, μια πολύ εξαιρετική ξαδέρφη και δασκάλα της μάνας 

μου, μαζί ήταν στο Παρθεναγωγείο , στο Μελάτιο. Και από το Μελάτιο πήγαμε στην 

έδρα του πατέρα μου, που ήταν η Δαμασκηνιά. Εκεί έζησα εγώ όλη την ιστορία της 

Αντίστασης, μέχρι που έγινε η επιχείρηση των Γερμανών στα βουνά και εγκαταλείψαμε 

τη Δαμασκηνιά, βρεθήκαμε στη Σαμαρίνα.  

Η Σαμαρίνα… μέρες στα βουνά, πεινασμένοι, που μας έκρυβε κάποιος Βλάχος, που 

ήξερε τα μέρη και σε εκείνη την περίοδο ο πατέρας μου, έχοντας αποπέμψει με γενική 

διοικητική απόφαση το βαρύ οπλισμό ανατολικά του Πενταλόφου [...], έδωσε εντολή τα 

γυναικόπαιδα να τα πάρει αυτός ο Βλάχος, που ήταν έμπιστος, να μας κρύβει στα βουνά 

σαν δικούς του ανθρώπους και έτσι έγινε, αλλά μείναμε έντεκα μέρες πεινασμένοι. 

Παράλληλα, ο μπαμπάς μου κρυβόταν και αυτός στην ίδια περιοχή σχεδόν με τους 

ανθρώπους του, έφθασε στο περιβόλι, στο περιβόλι ζητάει έναν οδηγό των βουνών, 

επιστρέφουν προς το Πανόραμα. Εκεί πάνω στο Πανόραμα, στη βλάχικη γούρνα μετά 

το κάψιμο της Σμίξης ,οι Γερμανοί τον περικυκλώνουν κατόπιν προδοσίας και τους 

σκοτώνουν. Αυτοί που σώθηκαν μου περιέγραψαν όλη την ιστορία. Πήγα κι εγώ εκεί να 

δω την περιοχή και απορώ πώς τους έπιασαν. Μια ώριμη περιοχή της Πίνδου του 

Γράμμου. Όταν γυρίσαμε, τη βραδιά που έκαψαν τη Σμίξη εμείς ήμασταν στο *Σταγρό 

της Σαμαρίνας, από εκεί βλέπαμε το χωριό που καιγόταν, αλλά δεν ξέραμε τίποτα 

περισσότερο, κοιτάζαμε να κρυφτούμε και το μοιραίο, χωρίς να το ξέρουμε, ήταν ότι 

την επόμενη μέρα είχε γίνει η μάχη με τον πατέρα μου εκεί στη Γούρνα τη βλάχικη και 

απέναντι από το χωριό *Φιλιππαίους και απέναντι από την Ελατόπετρα.. .Και κάποτε 
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από τη Σαμαρίνα, όταν φεύγαμε η μάνα μου εγώ και ο Βλάχος με τα μουλάρια που μας 

πήγαινε στο Πεντάλφο.., αλλά μετά βρήκα την κυρία Ρούλα, γιατί έψαχνα για στοιχεία 

και γνωριστήκαμε στην Καστοριά και μου είπε “εσύ είσαι της κυρά Δέσποινας ο 

Νικάκης;’’. “Εγώ είμαι’’ και αυτή μου ανέφερε και μου ανέτρεψε όλη την ιστορία. Ότι 

αυτή μας πήγε στο Πεντάλοφο, που ήταν η έδρα της ενάτης μεραρχίας με το Σκοτίλα, με 

την εντολή από τη Σαμαρίνα να μη λεχθεί τίποτα στη μάνα μου και σε μένα ότι ο 

πατέρας μου ήδη είχε σκοτωθεί. Ο Σκοτίλας ούτε της είπε της μάνας μου ότι σκοτώθηκε 

ο πατέρας μου και μας δίνουν ένα του Ερυθρού Σταυρού νοσοκομειακό με το σταυρό 

στο μανίκι, ένα γάϊδαρο γεμάτο χειροβομβίδες και πηγαίναμε για το χωριό… .Αυτά 

ήταν στην περίοδο από την  άνοιξη του ’44 μέχρι την απελευθέρωση της Φλώρινας από 

την Κατοχή, τον Οκτώβριο του ’44[…]. 

Στη Δαμασκηνιά δεν είχε πατήσει ποτέ Γερμανός. Ήταν πραγματικά ελεύθερη Ελλάδα. 

Εκεί ήταν όλα οργανωμένα. Θυμάμαι οι Ιταλοί, οι οποίοι έφυγαν, που ήταν 

αντιφασίστες και ήταν στο λόχο του πατέρα μου, γνώρισα έναν από αυτούς και είχε 

ωραία σκίτσα κάνει του πατέρα μου. Αυτά τα σκίτσα τα είχαμε σε μια τσάντα αλλά στην 

πορεία χάθηκαν. Έπειτα υπήρχε ένα άλλο παιδί, Γεωργάκη τον έλεγαν, του οποίου ο 

θείος ήταν ο προδιορθωτής του λόχου. Ήταν σε ένα γωνιακό κατάστημα στο ισόγειο 

και από εκεί πήγαινε στα μαγειρεία του ΕΛΑΣ. Με αυτόν πηγαίναμε στο θείο του και 

χαλασμένα όπλα ακίνδυνα μας τα έδινε και έπαιζα εγώ μαζί του πόλεμο. Σχολείο δεν 

υπήρχε, για αυτό εγώ στα οχτώ μου χρόνια πήγα σχολείο. Πολλές φορές πηγαίναμε στον 

Αλιάκμονα και κολυμπούσαμε και μας έψαχναν. Στον προφήτη Ηλία ήταν το παζάρι το 

Σάββατο, εκεί ήταν η μεγαλύτερή μας χαρά. Παίρναμε, αγοράζαμε, τρώγαμε σαν παιδιά 

και μια άλλη περίπτωση ήταν, όταν η έδρα του πατέρα μου ήταν ο Άϊ -Λιας και όλοι 

μιλάνε για αυτή την έδρα, ότι εκεί παρουσιάστηκαν, εκεί βρήκαν το λόχο του πατέρα 

μου και κάτι τέτοια, ερχόταν ο πατέρας μου κατά περιόδους με το σαλπιγκτή, τον 

Γιαννάκη. Εμείς ήμασταν σε ένα σπίτι λιθόχτιστο, ενός ζευγαριού που δεν είχανε παιδιά 

και αυτοί ήταν στο ισόγειο και εμείς στον όροφο[…]. Και στο νοτιοανατολικό μέρος, 

εκεί ο πατέρας μου έκανε σκοποβολή και θυμάμαι που με πήρανε μια φορά να ρίξω και 

εγώ και πού να ρίξω εγώ, η χειροβομβίδα ήταν πιο μεγάλη από εμένα. Ένας αντάρτης, 

αφού βγάλαμε τον επικρουστήρα, τον ξεβιδώσαμε, με κρατούσε το χέρι και εμείς τον 

πιάσαμε από τα πτερύγια για να μην χαζέψω και δεν ξέρω πώς να το ρίξω και μου φάει 

το χέρι, κρατούσε το χέρι μου, τον αφήσαμε και τον τραβήξαμε κάτω και σκύψαμε και 
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χειροκροτούσαν οι άλλοι. Χαιρόμασταν με το Γιωργάκη το καλλιτεχνικό μέρος του 

ΕΛΑΣ. Και αυτό ήταν μεταξύ των άλλων που διαβαζόντουσαν, ποιήματα, στο σχολείο, 

που δεν λειτουργούσε πλέον σα σχολείο, γινόντουσαν παραστάσεις θεατρικές. Τις 

οργάνωναν οι ίδιοι οι αντάρτες, γινόντουσαν ηθοποιοί, το ένα, το άλλο και θυμάμαι 

ανυπομονούσα να έρθει το θέατρο. Και γίνονταν συχνά αυτή η ιστορία, πολλά 

προγράμματα, μόνο που για μένα, για την ηλικία που ήμουνα και δεν καταλάβαινα την 

ουσία των πραγμάτων, χαιρόμουν που έβλεπα απλώς. Ήταν τελείως ελεύθερα, όπως 

σήμερα. Δεν πατούσε πραγματικά πόδι Γερμανού εκεί πάνω και ήταν ελεύθερη 

Ελλάδα[..]. Καλλιεργούσαν οι ίδιοι εκεί πάνω. Από άποψη κρέατος ήταν όλοι 

κτηνοτρόφοι. Από απόψεως λαχανικών καλλιεργούσαν  τα κτήματά τους και τα 

πουλούσαν στον ΕΛΑΣ.. λόγω της προστασίας του ΕΛΑΣ[..]». 

 

2.9.4 Πολεμικές επιχειρήσεις σε επιμέρους περιοχές της Μακεδονίας 

 Από τα προσωπικά του βιώματα ο κ.ΤΚ (26) θυμάται μια ένοπλη δράση του ΕΛΑΣ, 

η οποία συνέβη εκτός της Φλώρινας: « Θυμάμαι ορισμένα πράγματα και κάποια που 

άκουσα από μεγαλύτερους. Στα Κρούσια ιδρύθηκαν τα πρώτα αντάρτικα. Από εκεί σε 

μια εκστρατεία που κάνανε οι Γερμανοί με τους συνεργάτες τους, αναγκάστηκαν να 

φύγουν προς το Πάϊκο. Πέρασε και από το χωριό μας και δρούσαν σε εκείνη την 

περιοχή. Θυμάμαι που ήρθε ο ΕΛΑΣ το ‘44 και έγινε η τελευταία μεγάλη μάχη στο 

Κιλκίς και απελευθερώθηκε το Κιλκίς. Εκεί μαζεύτηκαν οι Παοτσήδες από το Κιλκίς 

και Πέλλα. Εκεί έγινε η μεγάλη μάχη και απελευθερώθηκε ο ΕΛΑΣ». Επίσης και  ο 

κ.ΔΧ(28) αναφέρεται μεταξύ άλλων και στη μάχη του Κιλκίς: «[…] Στην Αντίσταση 

τελείωσα τις δράσεις στη μάχη του Κιλκίς με τους Παουτζήδες. Η διλοχία η δική μας με 

την έναρξη της υποχώρησης των Γερμανών χωρίστηκε σε δύο.. . Ο ένας λόχος, ο δικός 

μας, με την διοίκηση της 10ης  μεραρχίας στο δρομολόγιο Κατερίνη καταλάβαμε τον 

Κούκο, οχυρωμένο χωριό Παουτζήδων, οι οποίοι συνεργαζόντουσαν με τους 

Γερμανούς.., καταλάβαμε το χωριό, επίσης και το χωριό Αρμπαούτζι, συνεχίσαμε την 

πορεία μας για το Κιλκίς, περάσαμε τον Αλιάκμονα, δώσαμε μια μάχη στη Σίνδο με 

τους τελευταίους Γερμανούς που υποχωρούσαν προς τη Βέροια, Φλώρινα κλπ. 

Συνεχίσαμε την πορεία μας για Κιλκίς. Στο Κιλκίς ήμασταν στο σιδηροδρομικό σταθμό 

εφεδρεία, ο λόχος ο δικός μας, λόχος μηχανικού και όταν γινόταν προσπάθεια να 
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σπάσουν τον κλοιό και να φύγουν, τότε πήρε εντολή ο λόχος να καταλάβει κάτι 

υψωματάκια προς το Κιλκίς εκεί, όπου οπισθοχωρούσαν οι Παουτζήδες. Σκοτώθηκαν 

εκεί, δώσαμε τη μάχη εκεί, τέλειωσε η μάχη του Κιλκίς από το πρωί μέχρι το βράδυ, 

τελειώσαμε.. ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη, παρελάσαμε και πήγαμε στο εδώ, στο Στρατώνι, 

στο 50 σύνταγμα[..]. Πήγα να παραδώσω το όπλο μου στη Βέροια, πήγα στο χωριό και 

αρχίσαμε τη δράση». Εκτός από τις μάχες Τεμπών-Κιλκίς, ο κ.ΦΝ(14) μιλάει και για 

τον τόπο της ένοπλης δράσης του πατέρα του: «Οι μάχες[…], γινόντουσαν στο 

Σκαλοχώρι, κοντά στην Καστοριά, κοντά στο Άργος Ορεστικό, από εκεί ερχόταν πάντα 

ο πατέρας μου μετά τις μάχες. Ήταν τα σημεία όπου ήταν τα όρια όπου μπορούσες να 

βρεις στην Κατοχή τους Γερμανούς, τους Ιταλούς και τα όρια όπου μπορούσες να 

συναντήσεις τους αντάρτες, τον ΕΛΑΣ[..]. Θυμάμαι στο Σκαλοχώρι τον περικύκλωσαν. 

Πάλι οι Γερμανοί. Και ο πατέρας μου διηγούνταν στη μάνα, όταν έρχονταν να μας δει, 

τι πέρασε στο Σκαλοχώρι και λοιπά¨ η μάνα μου τα έλεγε στη σπιτονοικοκυρά και τα 

άκουγα ή μου έλεγε καμιά φορά και εμένα κάτι. Από τις μάχες που κέρδιζαν. Είτε από 

τους Ιταλούς, είτε από τους Γερμανούς. Μετά από μια έφοδο, κάποια μάχη, η πρώτη 

τους μέριμνα είναι να πάρουν πολυβόλα, σφαίρες και λοιπά. Έτσι τα προμηθεύονταν». 

 

2.9.5  Οι μέρες της απελευθέρωσης 

Οι πληροφορητές συνδέουν τις ημέρες της απελευθέρωσης με τα ευρύτερα ιστορικά 

γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα, την αποχώρηση των γερμανικών 

στρατευμάτων τον Νοέμβριο του ‘44, συμβάντα τα οποία γέννησαν το πείσμα για το 

ξέσπασμα του δεύτερου αντάρτικου από την πλευρά των αντιστασιακών αγωνιστών, 

οι οποίοι φαίνεται πως στερήθηκαν πολλά περισσότερα απ’όσα προσπάθησαν να 

διεκδικήσουν με τον ένοπλο αγώνα των βουνών. Το μίσος και η αγανάκτηση για τις 

νέες κυβερνητικές συνθήκες που οδήγησαν στην παράδοση των όπλων στη Βάρκιζα, 

παρέμεινε ανεξίτηλο στις ψυχές των αγωνιστών. Οι όροι δεν εφαρμόστηκαν 

εξολοκλήρου και οι ανηλεείς διώξεις δεν άργησαν να εφαρμοστούν  στους πρώην 

πλέον αντιστασιακούς, χωρίς η δράση και η ιδεολογία τους να έχει κηρυχτεί ακόμη 

παράνομη με έννομα μέσα. Ο κ.ΦΝ(14) διατυπώνει τις απόψεις του για την περίοδο 

αυτή: «Αναγκάστηκαν να υπογράψουν μια συμφωνία που δεν την ήθελαν απόλυτα, 

αλλά πέρασαν και ένα δυο σημεία δικά τους, για παράδειγμα στην κυβέρνηση τη 
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μεταβατική που θα σχηματιστεί στην Αθήνα μέχρι τις εκλογές, ε αυτά όλα δεν έγιναν. 

Ήταν συμφωνίες που δεν εφαρμόστηκαν. Και για αυτό οι άνθρωποι του ΕΛΑΣ ήταν 

εκτεθειμένοι στον αέρα και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Σου λέει υπογράψαμε μια 

συμφωνία. Δεν είναι αυτή που θέλουμε αλλά και αυτή ακόμα δεν εφαρμόζεται. Εκεί 

είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Για αυτό αναγκάστηκαν και έκαναν και τα Δεκεμβριανά, 

για αυτό αναγκάστηκαν και ανέβηκαν στα βουνά, για να γλιτώσουν τις εξορίες, τις 

φυλακές, τα  βασανιστήρια, όλα αυτά. Ποιος κάθεται σε μια πόλη όπου τον φυλακίζουν, 

τον βασανίζουν, που ήταν χειρότερα από την κατοχή; Και αυτά τα λένε αυτοί οι οποίοι 

ανέβηκαν στο βουνό».  

Πέρα από τις ιστορικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην Αθήνα, στα βουνά της 

παραμεθορίου, μέχρι και το 1945 και λίγο πριν την ολοκληρωτική παράδοση των 

όπλων, τα στρατεύματα του ΕΛΑΣ, δίχως καμία ελπίδα ουσιαστικής συνέχισης του 

αγώνα, πραγματοποιούσαν την υποχώρησή τους προς τα πεδινά, σύμφωνα με όσα 

θυμάται ο κ.ΣΓ(39). Οι πληγές, όμως, του πολέμου δεν έκλεισαν, όχι μόνο λόγω των 

πολιτικών αποφάσεων που επήλθαν, αλλά και των προκαταλήψεων που άρχισαν να 

εδραιώνονται στην περιφέρεια, όπως και σε όλη την Ελλάδα, σε βάρος των πρώην 

Ελασιτών. Η αληθινή τραγωδία μόλις άνοιγε την αυλαία της: «Το ‘45, αρχές,  γύρω 

από τις 10 Φεβρουαρίου, τα άλλα τα τμήματα σχεδόν πολύ νωρίτερα πρέπει να είχαν 

τελειώσει, αλλά εμάς, […] επειδή είχαμε και αυτούς … “στα σπίτια σας, τελείωσε ο 

αγώνας’’, μας έδωσαν το απολυτήριο του ΕΛΑΣ, ένα χαρτάκι τελοσπάντων… τι να 

αντιδράσουμε, ο ΕΛΑΣ μας το λέει, η ίδια η ηγεσία μας, δεν είχε να αντιδράσει τίποτα, 

δηλαδή παρέδωσε ο ΕΛΑΣ κανονικά τα όπλα του όλα. Είχαν γίνει αυτές οι συμφωνίες, 

τι είχαν γίνει, ε από εκεί σιγά σιγά με τα πόδια και εμείς.. ε έρχομαι εδώ στο χωριό, ο 

πατέρας μου […]“ε τι έγινε, τελείωσε ο αγώνας;’’. “Τελείωσε, ότι ήταν, αυτά ήταν’’. 

Δε θα πας να βγάλεις το γυμνάσιο;’’ Εγώ ήμουν Πέμπτη γυμνασίου τότε,“ εμ πώς, δε 

θα πας να βγάλεις το γυμνάσιο;’’. […] Χτυπάω την πόρτα εκεί του γυμνασιάρχη [..] 

“για σένανε γυμνάσιο δεν υπάρχει’’, ε δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, τι μπορείς να πεις! 

Γυρνάω πίσω, γυρνάω πίσω, έρχομαι στο χωριό, του λέω του πατέρα μου “αυτό και 

αυτό συμβαίνει’’, κουνάει το κεφάλι αυτός. Τελοσπάντων, γιατί μπήκαμε τώρα μέσα 

στο ‘45, λοιπόν άρχισαν αυτά, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, τι γινόταν τώρα, έναν έναν μας 

πιάναν, έπρεπε να κάνεις υπεύθυνη δήλωση, να αποκηρύξεις την ηγεσία σου, ο ΕΛΑΣ  

ήταν ΕΛΑΣ, ενιαίος πανελλαδικός αγώνας λεγόταν, αλλά στην ουσία όμως η ηγεσία, 
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δηλαδή αυτοί που μας.. ήταν όλοι του ΚΚΕ, […] οι αρχηγοί δηλαδή ήταν τέτοιοι, να 

τους αποκηρύξει, αν τους αποκηρύξει εντάξει δηλαδή, εγώ δεν ήμανε και όχι εγώ και 

πόσοι άλλοι παραδείγματι δεν και έτσι εγώ έχω μείνει εκεί, τελοσπάντων μείναμε εδώ. 

Ναι, δεν τελειώσαμε το γυμνάσιο, μείναμε εκεί τελοσπάντων, στα χωριά. Στα χωριά 

τώρα λίγο πολύ αρχίσανε κυνηγήματα, το ένα, το άλλο μέσα στο ‘45, όχι τόσο δηλαδή, 

αλλά άρχισαν δηλαδή να φαίνονται ότι ...η Δεξιά άρχισε να δουλεύει το σκουλήκι για να 

μην πέσουμε στην Αριστερά». 

Πριν αρχίσουν όμως οι διώξεις με την επιστροφή των Ελασιτών στα χωριά τους, ο 

κ.ΦΙ(41) υπογραμμίζει τις διαφορές του ΕΛΑΣ με τον Γκότσε, οι  οποίες κατέληξαν, 

όπως προαναφέρθηκε, στον ανελέητο διωγμό των αυτονομιστών πέρα από τα 

σύνορα. Μάλιστα, ο πληροφορητής κάνει αμυδρά μια νύξη στο περιστατικό της 

σύγκρουσης των αυτονομιστών και των γηγενών δασκάλων σχετικά με την έκδοση 

προπαγανδιστικών, γιουγκοσλαβικών βιβλίων, περιστατικό που παραπέμπει στη 

σύγκρουση που δημιουργήθηκε, σύμφωνα με διάφορες ιστορικές πηγές, στο συνέδριο 

της Τριανταφυλλιάς (1944), που οδήγησε στο θάνατο πολλούς Έλληνες δασκάλους 

της περιφέρειας, κατόπιν ένοπλων συγκρούσεων με τους αυτονομιστές: «…Εδώ στον 

ΕΛΑΣ, επί κατοχής, ήταν ένα σώμα, αρχηγός του οποίου ήταν ο Γκότσεφ,  δεν ξέρω αν 

έχετε ακούσει, Δημάκης, εδώ, Φλωρινιώτης, το τάγμα αυτό του Γκότσεφ. Από εδώ 

καταγόταν και είχε ένα σώμα, αυτό που πιστεύουν ότι η Μακεδονία είναι σλαβική κλπ. 

Αυτός παράλληλα, επί κατοχής, δρούσε με τον ΕΛΑΣ, αλλά δεν ήτανε …ήταν ένα 

ξεχωριστό σώμα που πολεμούσε, έκανε αντίσταση στους Γερμανούς, όταν ο ΕΛΑΣ 

κατάλαβε τους σκοπούς τους, την ιδεολογία τους και αυτά, γιατί δουλεύουνε, τους 

έδιωξε, τους απομάκρυνε από εδώ με μάχες, με αυτά, φύγανε στη Σερβία[..]. Οι δικοί 

μας όμως, εγώ απˈ ότι ξέρω, τρεις δασκάλους που μετείχαν από εδώ, ήταν δεξιοί φουλ, 

δεν ήταν αριστεροί να πω ότι ….  ήταν δεξιοί, πήγαν να κάνουν ένα σωστό βιβλίο για 

τα Ελληνόπουλα και αυτοί διαφώνησαν, θέλαν το βιβλίο αυτό να γραφτεί στα σλαβικά 

και από τότε ήρθε η ρήξη και τους διώξανε και κακώς επικράτησε η αυτή ... ότι οι 

Ελασίται δεν ήταν Έλληνες, δεν ήταν αυτά, δεν ήταν εκείνα και έτσι καταντήσαμε 

διχασμός πέρα ως πέρα». 

Διάφορα, βέβαια, είναι και τα περιστατικά που έλαβαν χώρα και στην πόλη της 

Φλώρινας κατά τη διάρκεια της αποχώρησης των Γερμανών και λίγο πριν την 
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παράδοση των όπλων από τους Ελασίτες. Η κ.ΓΠ(4), οι κ.ΜΛ(13) και ΦΙ(40), αλλά 

και η κ.ΓΠ(43), αντίστοιχα, θυμούνται: 

«[…].Και έτσι όπως καθόμασταν, ακούσαμε φώναξαν στα ελληνικά  “Έλληνες 

πατριώτες μη φοβηθείτε, σε λίγο θα καταλάβουν την πόλη σας οι αντάρτες!». Και έλεγε 

μια γυναικεία φωνή στο μεγάφωνο: “Ακούστε, σε λίγο θα έρθουν οι Έλληνες 

παρτιζάνοι!’’ . Και ακούμε μέσα από το γήπεδο, θα ήταν χίλια άτομα, φωνές... .Μετά 

βγαίνει η μητέρα μου και ήμασταν στην αυλή και παρουσιάζεται ο θείος μου από το 

χωριό, ο Γυμνόπουλος ο Γεράσιμος, έρχεται μαζί με αντάρτες, που είχε πάει στην 

Αλβανία[..]. Και εκεί που καθόμασταν, βγαίνει από πάνω ένας αξιωματικός Γερμανός. 

Έρχεται και στήνει το οπλοπολυβόλο και όπως ήμασταν, όλους θα μας είχε σκοτώσει. 

Ευτυχώς παθαίνει αφλογιστία το όπλο και ένας αντάρτης δύο μέτρα τον εκτελεί. Αυτά 

έγιναν όλα τέλη ’44. Ήμασταν τυχεροί που δε σκοτωθήκαμε, επειδή ακούσαμε αυτό στο 

μεγάφωνο και χαρήκαμε και βγήκαμε έξω να δούμε. Από ότι άκουσα ο Σίσκος είχε 

πάει¨ έφευγε μια γερμανική μηχανή με δύο Γερμανούς. Πήγε να ανέβει στη μηχανή και 

τον έσπρωξαν και τον πετάξανε, τον διώξανε. Την προδοσία κανένας δεν την αγάπησε. 

Αυτά ήταν σε γενικές γραμμές τα γεγονότα της κατοχής. Βέβαια ο κόσμος υπέφερε πάρα 

πολύ. Κατεβήκανε οι αντάρτες. Όταν ήρθαν οι αντάρτες, βγήκε ο αρχηγός[..]. Βγήκε σε 

ένα μπαλκόνι, σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο και είπε: “Ελληνικέ λαέ, προτείνουμε για 

δήμαρχο τον Βασίλη τον Γυμνόπουλο!’’, και από εκεί και πέρα άρχισε το μαρτύριο. Ο 

πατέρας μου πήγαινε στη δημαρχία  και την εποχή εκείνη δυσκολεύτηκε η μάνα μου να 

μας ταΐσει και να μας ποτίσει και όλη η συζήτηση ήταν στον πατέρα μου. “Γιατρέ έλα 

στη δουλειά, εμείς δεν μπορούμε να ασχολούμεθα με αυτά τα πράγματα. Τα παιδιά δε 

θα τα βγάλουν πέρα. Τα παιδιά θέλουν ρούχα, πράγματα..». 

Εκτός των άλλων, ο κ.ΜΛ(13) αναφέρεται και στις πράξεις που σημειώθηκαν από 

πλευράς Βουλγάρων την τελευταία περίοδο της κατοχικής τους παρουσίας: « Η 

απελευθέρωση της Φλώρινας έγινε περίπου στις 30 Οκτωβρίου του ’44. Τότε έφυγαν οι 

Γερμανοί. Τότε μπήκαν οι δυνάμεις του λεγόμενου ΕΛΑΣ. Ενιαίος Λαϊκός 

Απελευθερωτικός Στρατός . Ήταν οι στρατιωτικές δυνάμεις του αντάρτικου το οποίο 

ήταν κατά των Γερμανών. Στο χώρο το δικό μας, στη Φλώρινα και το λεκανοπέδιό της, 

όλο το διάστημα ήμασταν υπό γερμανική κατοχή. Ένα τμήμα του νομού Φλωρίνης, 

προς το ’43, όπως είναι η Πρέσπα, ήταν ιταλοκρατούμενα. Βούλγαροι στη Φλώρινα δεν 

ήρθαν ποτέ με την έννοια του κατοχικού στρατού. Πλην του Ιανουαρίου του ’44 που 
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ήρθαν για ένα μήνα, ένα τάγμα το οποίο όπως λέγονταν τότε, το ειδοποίησαν οι 

Γερμανοί για να βοηθήσουν τους Γερμανούς να κυνηγάνε τους αντάρτες της εποχής 

εκείνης του ΕΑΜ, ΕΛΑΣ. Αυτοί δε φέρθηκαν καθόλου καλά. Όχι απλά σκότωσαν 

ανθρώπους αδικαιολόγητα, αλλά όπου πατούσαν φέρονταν βάρβαρα, καίγανε σπίτια 

και αχυρώνες, άρπαζαν ζώα, με αποτέλεσμα ο κόσμος να βγει στο βουνό και να 

πληθαίνει το αντάρτικο, ενώ αυτών η αποστολή ήταν να τους κυνηγήσουν. Στο μήνα 

επάνω επέστρεψαν και στην πόλη της Φλωρίνης ένα τάγμα και σε διάφορα χωριά, 

όπως τις Κλεινές, την Ιτιά και αλλού και μάλιστα έγινε ένα τραγικό έγκλημα έξω από το 

Αμμοχώρι, όπου εφτά οχτώ, ήταν κάτοικοι του Φλάμπουρου, τους σκότωσαν και τους 

έθαψαν όπως όπως και εδώ έχουμε έναν ηρωισμό για μένα, που η Νομαρχία έδωσε 

εντολή να τους ξεθάψουν και να κάνουν πρωτόκολλο εκταφής και αποκάλυψης αυτών 

που σκοτώθηκαν. Ήταν λίγες μέρες που τους είχαν σκοτώσει, ο βουλγάρικος επίσημος 

στρατός. Επίσης, ο βουλγάρικος στρατός σκότωσε τα έντεκα παιδιά που λέει η Πλατεία 

Ηρώων».  

Οι αντεκδικήσεις, όμως, των κατακτητών, δεν έσβησαν ποτέ από τη μνήμη των 

κατοίκων της περιφέρειας και κυρίως αυτών που διέμεναν στα αριστερά χωριά της 

Φλώρινας, τα οποία δέχτηκαν πολλές φορές τις γερμανικές κρούσεις, λόγω της 

επαφής που είχαν οι κάτοικοι με το αντάρτικο: «Λοιπόν, εμείς είχαμε φύγει στο βουνό, 

όλο το χωριό, όταν οι Γερμανοί φεύγανε εμείς φύγαμε στο βουνό, διότι ερχότανε, 

πέρνανε τα ζώα μας, τα ζευγάρια, το ένα και το άλλο και φεύγαμε, είχαμε φύγει στο 

βουνό. Με την αποχώρηση των Γερμανών[..]. Βεβαίως πήγαμε να κρυφτούμε. Υπήρχε 

κίνδυνός να σε πάρουνε αιχμάλωτο ή να σου πάρουνε ό,τι είχες και δεν είχες, ζώα ξέρω 

ˈγω, άλογα, ζευγάρια βόδια, σκοτώνανε ανθρώπους..». « Και μας κάψαν οι Γερμανοί 

το σπίτι, κυνηγούσαν τον αδερφό μου, κρύφτηκε ο αδερφός μου μαζί με τον.., αυτός που 

πέθανε, ο αδερφός μου, αυτοί, ντυθήκανε αρκούδα κι ο Γιούρας έπαιζε τη λύρα και 

μαζεύανε αυτά, οικονομικά για να στείλουν στο αντάρτικο και έτυχε στον Πολατίδη το 

Γιώργο, ξέρεις τον Θανάση, τον πατέρα, εκεί μέσα ήταν Γερμανοί και ήρθαν οι 

αντάρται, ήθελαν να τον πιάσουν αυτόνα και ήταν και Ρώσοι αντάρται ήτανε, αυτοί 

ρώσικα ήξεραν και μόλις άκουσαν ρώσικα, αυτός ήξερε ρώσικα, από τη Ρωσία ήρθε, 

έφυγε, πυροβόλησαν… τότε λάμπες είχανε και ο Γερμανός ο ένας κρύφτηκε κάτω στο 

κρεβάτι, τον άλλο τον πήρανε,  το Villy;;,, αυτός μαρτύρησε: “δεν καταλαβαίνω 

Βούλγαροι ήταν, Βούλγαροι’’, λέει δεν κατάλαβε τα ρώσικα και ύστερα αρχίσαν και την 
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άλλη μέρα να μας κάψουνε, προδόθηκαν 36-37 σπίτια, μας κάψανε στο χωριό… ε και ο 

αδερφός μου, όπως ήτανε ντυμένος, εδώ κοντά σταμάτησε το τρένο, κυκλώσανε το 

χωριό, βρίσκαν σκυλιά, τα σκοτώνανε, “κομ κομ κομ τσέρκωφ, κομ τσέρκωφ, όλοι 

στην εκκλησία να πάτε..’’, ε εγώ και τότε παλαβή ήμουνα, τη μάνα μου την 

ξεπροβόδισα να πάει κι εγώ ανέβηκα πάνω στο ταβάνι, λέω των Γερμανών “να πάω να 

πάρω κουβέρτα’’, τον κάνω “να σκεπαστώ’’, “πήγαινε’’, με λέει κι εγώ κρύφτηκα, 

βλέπω έρχεται η μάνα μου, “τι μάνα;’’, “θα κάψουν τα σπίτια!’’, εμείς δύο σπίτια, το 

τσαγγαράδικο, στο τσαγγαράδικο ήταν ο μπαμπάς μου κρυμμένος και ο αδερφός μου 

στο υπόγειο κάτω μαζί με του Νούρη την αδερφή, άμα καίγανε εκείνο θα καιγόταν όλοι, 

ευτυχώς το τσόπουρο που λέγαμε, εκεί στο σχολείο πίσω ζούσε η Μύρω τη λέγανε, αυτή 

έφερε σε αυτό το σπίτι, δύο σπίτια είχανε κι έφερε τον Γερμανό, μόλις μπήκε μέσα “πού 

είναι ο Αναστάσιος Τσελίδης;’’, λέει κι η μάνα μου “στη Φλώρινα..’’, “όχι Φλώρινα», 

βουνό… βουνό, αντάρτες σκοτώνει!», μια κλωτσιά τη σόμπα αναποδογυρίζει όλα, τα 

γκρεμίζει και αρχίζουν οι φωτιές». 

 

2.9.6 Η διαφυγή στα Βαλκάνια πριν από τον εμφύλιο πόλεμο 

Με τη λήξη του α’ αντάρτικου, ένας σπουδαίος αριθμός προσωπικοτήτων που 

ηγούνταν τα ένοπλα σώματα του αγώνα της παραμεθορίου οπισθοχώρησε σε διάφορα 

σημεία των Βαλκανίων, όπου εκεί, σε μικρές οργανωμένες κοινότητες που 

λειτουργούσαν με αυστηρά καθορισμένο τρόπο, στρατιωτικά έμπεδα δηλαδή, όπως 

ήταν το Μπούλκες, επιβίωσαν, έως να έρθει η στιγμή του εμφυλίου. Πολλοί, βέβαια, 

διαποτίστηκαν με αυτονομιστικές ιδέες μέσα από το πέρασμα του χρόνου διαβίωσης 

σε αυτούς τους αμφιλεγόμενους οργανωμένους οικισμούς. Οι πληροφορητές, 

κ.ΓΠ(3), κ. ΑΧ(33), η κ.ΓΠ(43) και ο κ.ΧΘ(42) αναφέρουν αντίστοιχα: «Ο καπεταν 

Αμύντας από το χωριό μας και πέντε άτομα οι οποίοι ήταν οι πυρήνες εδώ στην 

περιοχή, πήγαν τότε στο Μπούλκες της Γιουγκοσλαβίας. Στο Μαυροβούνιο, εκεί 

πήγανε. Από εκεί μετά ήρθανε και άρχισαν ξανά τον εμφύλιο». Στη συνέχεια, γίνεται 

λόγος για τη νέα ελεγκτική δύναμη που εγκαταστάθηκε στη Ελλάδα, τις ΗΠΑ, η 

οποία αν και δεν προχώρησε σε  αναγνώριση καμίας μειονότητας στην παραμεθόριο, 

μετά το κύμα των πρώτων διώξεων συνέβαλε στην έννομη εφαρμογή νέων 

ψηφισμάτων, τα οποία επέτρεπαν τον εξοβελισμό, τις καταδίκες και τα βασανιστήρια 
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στους ύποπτους αριστερούς και στους ανυποχώρητους του ΚΚ. «Από το μηδέν έγινε 

μια δύναμη τεράστια. Τους θεωρούσανε Βουλγάρους, τους θεωρούσανε Αλβανούς. Στην 

πραγματικότητα, ήρθανε εδώ επιτροπές του ΟΗΕ, διάφορα κλιμάκια, είδαν ότι δεν 

επρόκειτο για Βουλγάρους κι Αλβανούς, αλλά επρόκειτο για Έλληνες. Και 

δημιουργήθηκε ο εμφύλιος, ο ένοπλος αγώνας, οι αντάρτες που λέμε. Και αυτό 

επικράτησε, από το ’46 άρχισαν δειλά δειλά, μέχρι το ’49. Βέβαια δεν μπορούσαν να 

επικρατήσουν, γιατί ήταν η Αγγλία εδώ πέρα. Η Αγγλία.. μετά παραδώσαμε την Ελλάδα 

στους Αμερικάνους, μετά το ’47 (’48;) το Μάρτιο κι έγινε αυτό το μακελειό του 

εμφυλίου πολέμου. Το πόσοι άνθρωποι κλείστηκαν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως, δε 

λέγεται. Εκατοντάδες χιλιάδες. Ακούτε Μακρόνησο, τι Μακρόνησο τι Νταχάου, το ίδιο 

πράγμα είναι. Εγώ τα έζησα αυτά. Τώρα, εν ολίγοις, προσωπική περίπτωση. Εγώ είχα 

πατέρα μέσα (Σερβία), είχε φύγει από την Κατοχή. Κλείσανε τα σύνορα, έμεινε». «[…] 

μετά αφού φύγαν οι Γερμανοί, τους τσακίσαμε και μετά αρχίσαν οι συλλήψεις, 

κυνηγήσανε τον αδερφό μου, ο αδερφός μου φοβήθηκε και ο αδερφός μου έφυγε και όχι 

μόνο ο αδερφός μου, πολλά άτομα φύγανε μες στη Γιουγκοσλαβία και στο Μπούλκες να 

σωθούνε, αλλιώς θα τους πιάνανε». 

Ο κ.ΧΘ(42)  παραθέτει την προσωπική του εμπειρία από εκείνη την εποχή: «Πριν 

ξεκινήσει ο εμφύλιος, ήρθε ένας χωροφύλακας και μου λέει “το πρωί στις 7:30 η ώρα 

θαˈ ρθούν να σε πάρουνε’’. Ο μπαμπάς μου είχε φύγει μέσα, γιατί αυτός ήξερε πού ήταν 

κρυμμένος ο οπλισμός και όλα, αλλά αυτοί νόμιζαν ότι ήξερα κι εγώ, τι ο μπαμπάς μου, 

παιδί, θα μˈ έπαιρνε εκεί πέρα; Ε δε νόμιζε ότι θα με πιάσουν εμένα, είπαμε ο 

χωροφύλακας ειδοποίησε, ο χωροφύλακας με ειδοποίησε,[… ]μου είπε “να σηκωθείς 

να φύγεις’’, ε έφυγα εγώ, πήγα πέρασα την Γιουγκοσλαβία, πήγα, μου λέει “θα μείνεις 

εδώ;’’, γιατί είχα γνωστούς πολλοί, “θα μείνεις λέει στο Μοναστήρι και να σε κάνουμε 

αξιωματικό, να πλερώνεσαι και τίποτα δε θα κάνεις’’, “όχι’’, λέω, “θα πάω με τους 

Έλληνες εγώ’’ , πήγα εκεί, βρήκα το μπαμπά μου.. και του λέω “πού να πάω;’’ και μου 

λέει, έτσι με είπε ακριβώς “ντούπι’’ έτσι, και μˈ έδειξε, “φύγε δηλαδή, δρόμο’’¨ […] 

στρατιωτικός νόμος, έφεραν κάτι από κάτω, για το τίποτα, “γιατί έδωσες ψωμί εσύ 

στους αντάρτες..;’’, κάτι χωριά εκεί απάνω απˈ τη Φλώρινα, τα Καλύβια που λεν 

κλπ.,[…] .Πήγα στο Μπούλγκες, ήμασταν 5.000 Έλληνες, το χωριό αυτό ήταν οι 

Γερμανοί, πήγαμε εμείς, αυτουνούς τους Γερμανούς όλους τους πήρανε, ήμασταν στη 

Βοϊβοδίνα, εκεί το Μπούλγκες ήταν, όλο ζούσανε Γερμανοί. Πήγαμε το ˈ45, ˈ44-ˈ45, 



  

150 

 

μετά τα Δεκεμβριανά, ε ήταν απˈ τον πρώτο πόλεμο, γιατί στη Ρωσία υπήρχαν 500 

οικογένειες Γερμανοί, απˈ τον πρώτο πόλεμο, απˈ τον Κάιζερ, που ήταν 

αντιφρονούντες, πήγαν εκεί, 500 οικογένειες ζούσαν εκεί, τώρα που έγινε αυτή η 

φασαρία κλπ., ένας κατάσκοπος που έγινε από τη, από κει, ο Ήλια, Ήλια λεγόμενος, 

ήτανε Ρώσος, νέο παιδί, ήξερε τα γερμανικά απταίστως και τον έστειλαν οι 

Γερμανοί..». 

 

 3.  Εμφύλιος Πόλεμος (1946-1949) 

3.1 Η περίοδος της Λευκής Τρομοκρατίας 

Η ανασύσταση των αρχών της αστυνομίας και της χωροφυλακής σε συνδυασμό με 

την επάνοδο της εξόριστης κυβέρνησης και την ανασυγκρότηση του εθνικού 

στρατού, οδήγησαν σε μια φρενήρη κρατική προσπάθεια συμμόρφωσης, τόσο σε 

πόλεις όσο και σε χωριά, με αποτέλεσμα τη διάπραξη ακροτήτων από τις κατά τόπους 

αρχές, οι οποίες αξιοποιούσαν ως μέσο επιβολής τους αποκλειστικά και μόνο την 

τρομοκρατία, τον εκφοβισμό, την κατασκοπεία, την προσβολή και την πρόκληση 

κλίματος ανασφάλειας σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας. Το βάρος στις 

πλάτες των αριστερών ήταν ασήκωτο και οι εξορίες ήταν και πάλι η λύση στο σχέδιο 

της εκκαθάρισης των περιφερειών ολόκληρης της χώρας. Η κίνηση αυτή, όμως, 

διασφαλίστηκε μέσα από την εφαρμογή νόμων, υπό την ανοχή των Αμερικανών και 

των εκπροσώπων του ΟΗΕ το ‘46, παρά τις αντιδράσεις των αριστερών:«Υπήρχαν και 

λάθη από το επίσημο κράτος.. οι περισσότεροι στρατολόγοι που ήταν στα χωριά των 

ανταρτών, που αναγκάζανε τον κόσμο να φύγει στο βουνό,.. οι στρατιώτες δεν έκαναν 

τόσα εγκλήματα όσα έκαναν οι χωροφύλακες που ήταν άνευ αιτίας, όχι αυτοί που 

υπηρετούσαν πραγματική θητεία στη χωροφυλακή. Αντί να πάνε στρατιώτες, έμπαιναν 

στη χωροφυλακή. Και αυτοί οι οποίοι ήταν οπλισμένοι, τα ΤΕΑ που λέγαμε, αυτοί 

έπιαναν τον κόσμο και τους δέρνανε και πηγαίνανε στην αστυνομία. Θυμάμαι στα γύρω 

χωριά έμπαιναν με κουβέρτες και τους παίρνανε από την αστυνομία, τόσο ξύλο 

τρώγανε. Και από εκεί έβγαιναν στο βουνό. Δεν ήταν οι καλύτεροι στρατολόγοι των 

ανταρτών αυτοί, τους δέρνανε και από την άλλη έφευγαν στο βουνό αυτοί», επισημαίνει 

χαρακτηριστικά ο κ.ΓΠ(3) για τα πεδινά χωριά της Φλώρινας, όπως επίσης και η 

κ.ΠΣ(20) για την περιοχή  της Πρέσπας: «…άλλοι πήγανε στη Σερβία. Ένας θείος, 
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δεκαπέντε παλικάρια από εδώ πήγαν στα Σκόπια. Εδώ στην Πρέσπα έγινε μεγάλο κακό. 

Πάρα πολύ κακό. Τους μαζέψανε τους άνδρες, τους πήγανε στην αστυνομία. Έφαγαν 

ξύλο, τους έβαλαν φυλακή».Η άσκηση βίας και οι αλλεπάλληλες απειλές στις 

αριστερές οικογένειες σημάδεψαν πολλούς από τους πληροφορητές, όπως τους 

κ.ΤΒ(25) και ΑΧ(33): «[…].Ο αστυνόμος, γνωστός του πατέρα μου, “κύριε Τσελίδη 

σήκω και φύγε από το χωριό και πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, θα αναγκαστείς να αφήσεις 

το σπίτι σου και θα φύγεις’’. “Αποκλείεται!’’.“ Έχουμε εντολή να διώξουμε κόσμο στα 

βουνά!’’. Ήταν βαλτό από τους Άγγλους να είναι ο εμφύλιος, αυτός ήταν ο σκοπός. Να 

είναι ο ένας αντάρτης και ο αδερφός σου έναντι. Χωροφύλακας ο ένας και ο άλλος 

αρχηγός..».  

Ο κ.ΑΧ (33) ανακαλεί στη μνήμη του περιστατικά τα οποία ανήκουν στην αρχή της 

εκκίνησης του β’αντάρτικου, τα οποία δεν παύουν να προκαλούν τον πόνο με την 

ενθύμηση του κλίματος που επικρατούσε σε βάρος των αριστερών οικογενειών και 

κυρίως σε βάρος αυτών που είχαν στο παρελθόν συγγενείς που συμμετείχαν στο 

αντάρτικο: «Εγώ, σταμπαρισμένο το σπίτι μας, σχεδόν κάθε μέρα ξύλο έτρωγα. 

Ερχόταν αποσπάσματα. Κάρφωναν ορισμένοι άνθρωποι. Ήταν δυο, τρεις, πέντε, 

παντού υπάρχουν, σε όλα τα χωριά. “Από εδώ υπάρχει αντάρτης, αυτουνού ο αδερφός 

είναι αντάρτης, αυτουνού ο πατέρας είναι στο Μοναστήρι’’, μεγάλη ηλικία, για το 

παραμικρό ξύλο. Ήμουν αποφασισμένος να φύγω στα 17. Δεν άντεχα το ξύλο, δεν 

άντεχα το ξύλο. Ήτανε άνθρωποι, αλήτες μαζεμένοι. Τους είχανε κάνει χωροφύλακες.. . 

Γιατί μπορεί να είσαι δεξιός, μπορεί να είσαι βασιλικός, δε σε παρεξηγώ, αλλά πάνω 

απ’ όλα να είσαι άνθρωπος. Δεν με πειράζει εμένα το δεξιός και το να θέλει το Βασιλιά, 

να  ’σαι άνθρωπος! “Βαράτε σ’ αυτούς, βαράτε!’’, για ένα κομμάτι ψωμί. Λοιπόν, εκεί 

που ήταν να φύγω εγώ από ώρα σε ώρα, ο αδερφός μου μου λέει “καθίστε,[..] θα σας 

πω εγώ πότε’’. Θερίζαμε τα χωράφια. Αλωνίζαμε στην αυλή, με το τελευταίο αλώνι, 

ξημερώνει μια μέρα του ’47, 4 του Ιούλη, πιάνουν τους δρόμους, κινούταν ο κόσμος, 

καλοκαίρι, δουλειές και μας παίρνουν εδώ καμιά δεκαριά οικογένειες που είχαμε 

αντάρτες, [..] μας μαζεύουν στην αστυνομία. Οι άντρες στο στάβλο, οι γυναίκες εκεί, 

κάτω από μια μουριά στον ίσκιο[..]. Όσοι είχαν παιδιά στο βουνό τους πιάσανε. 

Λοιπόν, μας παίρνουν πεζοπορία από το Βοδενίτσε που λέμε, κάτω εκεί που είναι το 

κρεοπωλείο[.. ].Μας βαράνε, θέλανε να τρέξουμε. Δεν μπορούσαμε όμως, γιατί τα 

γεροντάκια μπροστά δεν μπορούσαν να τρέξουνε. Μας πάνε στην αστυνομία. Το πρώτο 
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σπίτι στο σταθμό, δεξιά. Ξύλο, μα τι ξύλο έπεσε στον καθένα μας.., ιδιαίτερα στους 

νέους. Να ομολογήσουμε οργάνωση, ποια οργάνωση; Δεν υπήρχε οργάνωση, πού να 

σταθεί οργάνωση; Δεν έφτανε αυτό με τους χωροφύλακες, ήτανε κι ένα τάγμα 506, κάτι 

μαυροσκούφηδες, διαλεγμένοι πατριώτες. Παναγία μου όταν μπήκαν μέσα! Αυτοί, με 

κάτι μπαταγάνες στο χέρι, εμάς τους νέους τουλάχιστον μας κάνανε με τα κρεμμυδάκια. 

Ιούλιος μήνας, είχα ένα με μαλλί, αλλά χωρίς μανίκια. Εκείνο μ’ έσωσε εμένα. Να 

βράζει Ιούλιος μήνας κι εγώ να βράζω εκεί μέσα. Μ’ αυτό νομίζω ότι έζησα. Το ξύλο 

που φάγαμε εκεί ήταν άλλο πράγμα. Από εκεί μας παίρνουν στην Ασφάλεια, που είναι η 

Αγροτική Τράπεζα, εκεί ήταν το Τμήμα Χωροφυλακής και μας είχαν στα σύρματα. 

Φραγμένα τα σύρματα και μας είχαν απ’ όλα τα χωριά. Και δε μας αφήναν μα βάλουμε 

κάτι για ίσκιο, ψηνόμασταν εκεί. Μετά από είκοσι μέρες μας παίρνουν και στα νησιά. 

Καταλαβαίνεις, μακελειό.. .Αυτές οι οικογένειες που ήταν και μικρά παιδιά και γριούλες 

γυναίκες, φοβηθήκανε μήπως στο δρόμο τους κάνουνε ζημιά». 

Βέβαια, σε οικογένειας με γνωστή την κομουνιστική τους δράση, οι εισβολές στα 

σπίτια, οι έρευνες, το αλόγιστο ξυλοκόπημα, η ψυχολογική κακοποίηση και οι 

συνεχείς φυλακίσεις μάλλον ενίσχυαν ακόμη περισσότερο τα αντιδραστικά 

συναισθήματα των ιδεολόγων κομμουνιστών της περιφέρειας, όπως φανερώνουν οι 

μαρτυρίες της κ.ΓΠ(43). Οι αστυνομικές αρχές στα χωριά βρίσκονταν συνεχώς σε 

επιφυλακή και από το ’46 και έπειτα, με τη θέσπιση μιας σειράς νόμων για την παύση 

της ενεργούς δράσης του αριστερού κινήματος, οι συνοικίες των αριστερών 

εφιστούσαν πολύ περισσότερο την προσοχή της Χωροφυλακής: «Ο αδερφός μου ήταν 

δακτυλογράφος, έγραφε προκηρύξεις και έριχνε. Ζητούσαν τη μηχανή, “πού την 

έχεις;’’, [..]ξυλοκοπούσαν τον μπαμπά μου να δει ο αδερφός μου, χτυπούσαν τον 

αδερφό μου να δει ο μπαμπάς μου… η μάνα μου έγκυα στο Ρετσί… την είχανε εδώ 

πάνω, ξύλο έφαγε έγκυα γυναίκα,[..]. Έρχεται ο Γιάννης ο δικός μου, πριν να φύγει 

έκανε ένα μεγάλο σφυροδρέπανο στον τοίχο και ένα άστρο και ήρθε ο αστυνόμος, 

“Τσελίδου αυτά τι είναι; Σβήστα’’ …ε.. πήρε η μαμά μου να το ασβεστώσει, αυτό ήταν 

από τη Γιουγκοσλαβία μπογιά, δεν έβγαινε, “κύριε αστυνόμε αυτό φύτρωσε και δε 

ξεφυτρώνει!’’». 

 Παρόμοια ήταν και η κατάσταση που βίωνε και ο κ.ΦΝ(14), ως παρατηρητής της 

ταλαιπωρίας που υφίσταντο η μητέρα και η θεία του λόγω της αριστερής τους 

ιδεολογίας και της κρυφής τους δράση στο όνομα του Κόμματος: « Εκεί που είναι 
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τώρα ο Μαρινόπουλος υπήρχε ένα ξενοδοχείο, «Το Χάνι», με εσωτερική αυλή. 

Έμπαινες μέσα και εκεί θυμάμαι μια σιδερένια σκάλα. Και εκεί την είχαν τη μάνα μου 

και ο αδερφός τους, που ήταν εφημεριδοπώλης, ύστερα από την εξορία που τον πήγανε 

και είδε τι σήμαινε το ένα, το άλλο, αυτός το γύρισε στην παλαβή, έκανε τον τρελό και 

με το μόνο που μιλούσε ήμουν εγώ, παιδί, δώδεκα, δεκατριών ετών. Και μου έλεγε στα 

ποντιακά, [..] “κάνε τον τρελό, μην είσαι σαν τις αδερφές μου, τις βλέπεις, μέσα στη 

φυλακή είναι, με αυτούς άκρη δε θα βρεις’’. Και μια μέρα στην αγορά, όπως πηγαίναμε, 

από την άλλη μεριά, ερχόταν ένας Βρεττάκος της Ασφάλειας. Και εμείς θα πηγαίναμε 

προς τις φυλακές για να μάθουμε τι μπορεί να γίνει με.. . Εκείνος ο χωροφύλακας, 

χοντροκομμένος, κοιλαράς και ψηλός, τον έπιασε από το χέρι το θείο μου, με την 

προοπτική δήθεν σα χαζό να εκμαιεύσει μυστικά για τη δράση της μάνας μου και της 

θείας μου. Αλλά εγώ το πήρα αλλιώς το θέμα, πήγα δίπλα για να ακούσω μήπως του πει 

πότε θα βγουν. Και έτσι όπως έσκυψα λέει: « αυτό το μπάσταρδο τι θέλει εδώ;». Το 

σπρώχνει, γυρίζει μου δίνει μια κλωτσιά, που μέχρι σήμερα με πονάει. Υποφέραμε πάρα 

πολύ, με τη γιαγιά μου να δουλεύει στα κτήματα, γιατί ήταν ο μόνος πόρος ζωής και στο 

αμπέλι να φροντίζει όλη αυτή την ιστορία και από την άλλη να μου δίνει ό,τι μπορούσε 

για να τους πάμε στη φυλακή, τα καλοκαίρια τους πηγαίναμε φασόλια. Αν αντέχανε.. 

αυτό το πιστεύω τους.... Η θεία μου η Εύα ήταν κουτσή, είχε παντρευτεί έναν 

Σιδηρόπουλο Ζαχαρία, εκείνος όμως.. ιδεολογικά δεν τα πήγαιναν καλά και χωρίσανε. 

[..].Η πρώτη γυναίκα με ανδρική παρουσίαση και κάποτε στο καφενείο να έχει την 

ελληνική σημαία και την κομουνιστική, το σφυροδρέπανο. Έρχονταν η αστυνομία και 

της έλεγε να κατεβάσει την κομουνιστική σημαία. “Όχι, εγώ την ανέβασα για να μη την 

κατεβάσω, αν θέλετε να την κατεβάσετε εσείς!’’. Μετά από αυτή τη διαμάχη, την 

πήρανε στην ασφάλεια, στο τμήμα[…]. Εκεί που ανέβηκε τη σκάλα επάνω, αυτοί την 

πήγαν στα επάνω πατώματα, άρχισαν να τη χτυπάνε[..]. Και τη βαρέθηκαν τόσο πολύ, 

που από εκεί πάνω την πέταξαν κάτω. Εκεί, έπεσε στον ώμο επάνω της, έσπασαν τα 

κόκαλα και από τότε προεξείχαν το πόδι της και το χέρι της. Ήταν δυνατή και πιο 

μεγαλύτερο θεριό από τον άνθρωπο δεν υπάρχει!». 

Στο πλαίσιο αυτών των συνθηκών η κ.ΓΠ(4) δίνει  μια τραγελαφική λεπτομέρεια 

αξιολόγησης όσων μεταφέρονταν στα στρατόπεδα εξορίας: «Εκείνη την εποχή την 

πληρώσαμε πολύ ακριβά, γιατί ο πατέρας μου ήταν από το ’47 μέχρι το ’52 στη Γυάρο. 

Εκεί τους έβαζαν ένα εμπόδιο να το πηδήσουν. Αν το πηδούσαν: “ Α! Εσύ ήσουν 
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καπετάνιος στο αντάρτικο, φάλαγγα!’’. Εάν δεν το πηδούσαν: “Α! Εσύ μας κάνεις τον 

έξυπνο και δεν το πηδάς, να μην είσαι καπετάνιος! Πάρε ξύλο!’’. Αλλά μετά τα δύο 

τελευταία χρόνια, αν και είχαν ένα διοικητή στρατιωτικό στη Γυάρο[..]. Η γυναίκα 

αυτού ήταν εκεί στη Γυάρο. Έλα που ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και το 

νοικοκύρη. Τη σώζει από βέβαιο θάνατο ο πατέρας μου. Και περνούσαν από τα χέρια 

του δυόμισι χιλιάδες άτομα. Ο πατέρας μου μόνο το αυτί του να έβαζε στην πλάτη σου 

καταλάβαινε αν έχεις φυματίωση ή όχι». 

Τέλος, ο κ.ΣΓ(39) μέσα από τα προσωπικά του και πάλι βιώματα αποκαλύπτει το 

μέγεθος της καταπίεσης που ασκούνταν από τις αρχές εκείνη την εποχή, με 

αποτέλεσμα όλη αυτή η τακτική να οδηγήσει στη δεύτερη έξοδο στα βουνά: « Από το 

ˈ46 μπαίναμε στο ˈ47, αρχές ˈ47 , αποσπάσματα γυρνάν στα χωριά για τους ολίγους 

αντάρτες που υπάρχουν. Εδώ, εκεί, μπήκαμε στο ˈ47, Γενάρης έφυγε, Φεβρουάριος , 

διαταγή “ηλιοβασίλεμα  όλοι στο σπίτι, έξω κυκλοφορία καμία!’’[…]. Κάπου, ένα 

βράδυ, όπως ήταν η πλατεία η δικιά μας, αρκετά παιδιά καθόμασταν,[…] τˈ 

απόσπασμα μπαίνει μέσα, μπαίνει μέσα, εγώ με τον φίλο μου αριστερά πάμε σε μια 

αχυρώνα, στα χόρτα κρυφτήκαμε, οι άλλοι δεν μπόρεσαν, τους παίρνουν από κει, τους 

πιάσαν όλους, κλοτσιές, ξύλο, ξέρω ‘γω, τους πάνε στην Υδρούσα, όλη τη νύχτα τους 

κάναν μπαλόνι στο ξύλο[…] και κρυβόμαστε από δώ κρυβόμαστε από κει, δεν περνάει 

είκοσι μέρες ,είκοσι πέντε, ξανά οι αντάρτες, τότε εντωμεταξύ, το αντάρτικο φουντώνει, 

[..]“ελάτε από κοντά μας!’’, τώρα εμείς στο δρόμο σκεφτόμαστε τι να κάνεις τώρα, εδώ 

να καθίσεις θα σε κυνηγάνε, ε τι να κάνεις και μας πάνε από τώρα, από τότε, πίσω από 

το Βίτσι, Βυσσινιά, ένα χωριό λέγεται, από πίσω μεριά, στη Βυσσινιά. Αυτοί είχαν 

συγκροτηθεί πλέον, είχαν γίνει το Αρχηγείο, ο Αμύντας με κάτι επιτελεία του, ένας 

συγκροτάρχης, τον λέγανε Βαϊνά, ήταν κανά εικοσιπενταριά, τριάντα και κανά δεκαριά 

πήραν από εμάς, [..]και υποχρεωτικά μείναμε..». 

 

3.1.1 Οι ενέργειες της Αριστεράς 

Ο κίνδυνος  ήταν μεγάλος για όσους παρέμειναν  για αρκετό χρονικό διάστημα 

στάσιμοι, ωσάν εφεδρεία στο Μπούλκες της Αλβανίας ή αλλού, εκπαιδευόμενοι υπό 

αμφιλεγόμενες συνθήκες ενός “χαφιέδικου’’ καθεστώτος και όχι βάσει των 

προδιαγραφών που επικρατούσαν στο εσωτερικό της ΕΣΣΔ. Η κ. ΤΟ(24) τονίζει τις 
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απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και την αυστηρή γραμμή της καθημερινότητας της 

περιοχής, βάσει όσων αποθήκευσε στη μνήμη της μέσα από αφηγήσεις άλλων 

προσώπων: «[..]ξέρετε τι τράβηξε στην Αλβανία ο ξάδερφός μου..; Ήταν αιχμάλωτος 

εκεί, δηλαδή αντάρτες ήταν, όχι αιχμάλωτος, αλλά φύγανε εκεί. Το τι τράβηξε, 

ξεροκόμματα, τους έβαζαν οι Αλβανοί αγγαρεία, όλη την ημέρα να κάνουν δουλειές και 

δεν τους έδιναν τροφή. Πολλοί έμειναν εκεί από ατροφία, πάρα πολλοί. Και όσους 

φύγανε από το χωριό Ψαράδες, φόρτωναν τα μικρά παιδιά σε κοφίνια, τα έβαζαν σε 

βάρκες και τα έπαιρναν στην Αλβανία, στο παιδομάζωμα. Και αυτοί το ονόμαζαν 

παιδοφύλαγμα. Το αίσχος που έγινε στο *Μπούλγκες.. . Αφού τους θάβανε, όποιος 

αντιμιλούσε ή έλεγε άσχημα “δεν έχουμε καλό φαγητό ή κρυώνω’’, είχαν πράκτορες, 

τους έπαιρναν και τους έριχναν σε ένα πηγάδι, τους μεγάλους  ζωντανούς, τον ένα 

πάνω στον άλλο, πέθαιναν εκεί μέσα στο πηγάδι». 

Οι επόμενοι τρεις πληροφορητές παραθέτουν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις 

διαφυγής πέρα από τα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα εν καιρώ πολέμου.  

Αρχικά, ο κ.ΑΧ(33) περιγράφει την περιπέτεια οικογενειών, οι οποίες αφού 

περιορίστηκαν στην περιοχή των Πρεσπών από τους αντάρτες και  στη συνέχεια 

αναγκάστηκαν να βαδίσουν στις ενδότερες περιοχές, τελικά κάποια από τα μέλη τους  

δεν κατάφεραν να γυρίσουν ποτέ: «[…].Και τους διώξανε εκεί, ταλαιπωρία, δεν είχαν 

να τους συντηρήσουν εκεί, από εδώ από εκεί, σε διάφορα χωριά, μέχρι Νέβεσκα πήγαν 

να ζητιανεύουν, μέχρι Πρέσπα περάσανε ορισμένοι και τελικά ορισμένοι γυρίσανε 

πίσω[…]. Του αδερφού μου η γυναίκα που ήταν αντάρτης δε γύρισε, δεν μπορούσε να 

γυρίσει. Και μείνανε εκεί. Μετά από κανά μήνα τους πήγαν νύχτα, εβδομήντα άτομα, 

γριούλες, μωρά παιδιά στην αγκαλιά και λοιπά τους πέρασαν μέσα με κίνδυνο της ζωής 

τους. Στο Μοναστήρι δεν τους δεχόντουσαν, ήτανε νύχτα[..]. Ξημέρωσε, ε, τελικά τους 

πήραν μέσα κι από τότε έμειναν εκεί. Και τι εκεί. Ήτανε ρημαγμένη η Γιουγκοσλαβία. 

Κι εκεί υπήρχε κατά των Γερμανών μεγάλο κίνημα. Τους πήγανε στη Βοϊβοδίνα, 

κάμπος τεράστιος, τους δώσανε χωράφια, “δουλέψτε για να φάτε!’’. Γόνιμος κάμπος. 

Εκεί ήτανε κατεστραμμένα χωριά από τους Γερμανούς και λοιπά, δουλέψανε 

χρόνια,[..] μετά σιγά σιγά κατεβήκανε όλοι στα Μπίτολα».  

Σχετικά με τη μορφή  των παράνομων συγκεντρώσεων που γίνονταν στις “γιάφκες’’ 

της επαρχίας, αλλά και των πόλεων, την περίοδο του ’46-’47,  ο κ. ΣΝ(40) αναφέρει: 
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« Στον αριστερό χώρο, το σπίτι μας ήτανε η γιάφκα των ανταρτών. Εκεί μαζεύονταν 

αυτοί που.. και από άλλα χωριά, όπως από τη Βέροια, από τα κοντινά χωριά συνήθως, 

εκτός από τη Βεύη, άνθρωποι που ήσαν τότες αντάρτες, όπως αυτά τα ονόματα που σου 

είπα, που ήσανε ελεύθεροι σκοπευτές και έτσι απευθυνότανε σε μας, απευθυνότανε, 

ερχότανε σε μας, υπήρχανε μέσα απˈ το χωριό παιδιά που μαζεύανε συνδρομές, 

χρήματα από δω κι από κει για να στείλουνε στους αντάρτες. Μεγαλύτεροι από μένα, 

εγώ ήμουνα μικρός. Και κοπέλες ήτανε και γυναίκες ήτανε, τότες ήτανε μία τέτοια, πώς 

λεγότανε, Έτα, Έμπα, ξέρω ‘γω πώς λεγότανε και γυναίκες.. με γυναίκες όταν λέμε ε, 

γυναίκες τριαντάρες, εικοσιπεντάρες, νέες γυναίκες, έξυπνες γυναίκες, ήτανε κι αυτές 

οργανωμένες. Δεν ήτανε μορφωμένες, αλλά ήτανε ε, μορφωμένες, είχανε τελειώσει 

δημοτικό, σπάνια ήτανε καμία, είχαμε και μία μορφωμένη, η οποία τελικά είχε φύγει, 

μαζί με τον αρραβωνιαστικό της φύγανε στον πόλεμο, στους αντάρτες, φύγανε, αλλά 

γιατί φύγανε.., τον αρραβωνιαστικό της, αυτός, θέλανε, ένας εκεί ψευτοπατριώτης 

ήθελε να δώσει την κόρη του κι αυτός δεν την ήθελε και τι κάνανε αυτοί, κάθε δεύτερη 

μέρα τον είχανε στην αστυνομία να κόβει ξύλα και να τρώει ξύλο και μια μέρα αυτός 

αποφάσισε να φύγει, πήρε και την αρραβωνιαστικιά του στο βουνό και έτσι έγινε. Απˈ 

το χωριό μου. Και οι δυο πήγανε αντάρτες. Μετά αυτός τραυματίστηκε, πιάστηκε στο 

Βίτσι, αιχμαλωτίστηκε, τον έσωσε ένας αξιωματικός του στρατού, Τσάμης Παύλος, ο 

οποίος ήτανε φίλος με τον πατέρα του, ο πατέρας του δε ζούσε, αλλά τον έσωσε εκείνος 

και ο αδερφός του, ο Βασίλειος Τσάμης ήτανε δικηγόρος κι εκείνος είχε αναλάβει την 

υπόθεση, τον γλίτωσε απˈ το θάνατο και τον βάλανε εικοσιπέντε χρόνια φυλακή κάτι 

τέτοιο, αλλά δεν υπηρέτησε τόσα χρόνια, διότι άλλαξαν τα πράγματα και απολύθηκε». 

 

3.2  Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ) 

3.2.1 Το στρατιωτικό σώμα του ΔΣΕ 

Στην εν λόγω υποκατηγορία  γίνονται αναφορές  στις τακτικές, τις συνεργασίες, τις 

επιθέσεις και  την οργάνωση του ΔΣΕ. Κυρίως, όμως, δίνεται έμφαση στις 

συνεργασίες που είχε δημιουργήσει ο ΔΣΕ με τις χώρες που εντάσσονταν στο σχέδιο 

της ενιαίας γιουγκοσλαβικής ομοσπονδίας του Τίτο υπό τη στήριξη της Ρωσίας, ώστε 

να προμηθεύεται τον απαραίτητο οπλισμό και να εξασφαλίζει την περίθαλψη των 
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τραυματιών του. Η τελική επιλογή της Πρέσπας για την εγκαθίδρυση του Αρχηγείου 

του ΔΣΕ δικαιολογείται διαμέσου των αναγκών που έπρεπε να καλυφθούν. 

Οι κ.ΟΒ(1) και ΓΠ(3), αντίστοιχα, αναφέρουν: «Με ποιον πολεμούσαμε εμείς; Με την 

Αγγλία και με την Αμερική. Είχαμε στηρίγματα από την Αλβανία, από τη 

Γιουγκοσλαβία, το Μοναστήρι εκεί, από την Ουγγαρία, κάτι σακάκια, κάτι μπουφάν». 

«Και πήραμε πυρομαχικά από εκεί, φορτώνανε εκεί στοίβες οι Γιουγκοσλάβοι. Ήταν 

δημοκρατικός στρατός. Είχαν όπλα καλύτερα εκατό φορές από τους φαντάρους. Τέτοια 

όπλα. Όλοι είχαμε γερμανικά. Πρώτα ήταν εγγλέζικα. Τα μάζεψαν τα εγγλέζικα όλα και 

άφησαν τα γερμανικά, που είχαν πιάσει από τη Γερμανία οι Ρώσοι. Και τα έστειλαν 

εδώ στον Τίτο, ο Τίτο τα έδωσε σε αυτούς. Είχε στείλει η Αγγλία τριών τετάρτων 

αυτοκίνητα. Για αυτό δούλευαν στην Πρέσπα. Κουβαλούσαν από την Αλβανία ό,τι 

χρειάζονταν». Σχετικά με τον τομέα της περίθαλψης ο κ.ΚΠ(35) σημειώνει: «Τους 

τροφοδοτούσαν οι Εγγλέζοι αλλά τότες ήταν αυτά τα κομουνιστικά κράτη εδώ, η 

Σερβία, η Αλβανία με τον Τίτο, ναι και είχανε πιο πολύ με την Βουλγαρία επαφές.  Οι 

βαριά τραυματίες πηγαίνανε στη Βουλγαρία». 

Ο κ. ΓΚ(2) σχετικά με την επιλογή του τόπου εκπαίδευσης του ΔΣΕ υπογραμμίζει: 

«Στα βουνά δε γίνονταν εκπαιδεύσεις, μόνο εκεί στην Πρέσπα, στη λεγόμενη ελεύθερη 

Ελλάδα, γιατί στρατός εκεί δεν πατούσε, από το Πισοδέρι και πέρα δεν πήγαινε 

στρατός. Τα βράδια μέχρι το Πισοδέρι ερχόντουσαν τα φορτηγά που φεύγανε 

πολεμοφόδια από την Αλβανία, από το φυλάκιο και στην Αλβανία, τα στέλνανε  κράτη, 

όπως Ρωσία, Τσεχοσλοβακία, από εκεί τα παίρνανε. Και αυτοί,  είχα ακούσει, ήθελαν 

να πάρουν είτε την Καστοριά, είτε τη Φλώρινα και να αναγνωριζόταν σαν προσωρινή 

κυβέρνηση, όπως έκαναν στην Κορέα που τη μοίρασαν στη μέση για να μπορούν 

κατευθείαν να φεύγουν τα πολεμοφόδιά τους».  

Η κ.ΟΟ(1) επιμένει σε ένα περιστατικό που βίωσε, πολεμώντας στα χαρακώματα της 

Πρέσπας: «Μόλις τελειώσαμε με την Πρέσπα, με τα χιόνια εκεί, μας κατέβασαν κάτω 

στον πόλεμο, εκστρατευτικό μας φέρανε, μια δύο εβδομάδες στο Ανταρτικό ήμασταν. 

Κοιμόμασταν εκεί και εκεί τα αεροπλάνα ήξεραν πού πάμε και έρχονταν πίσω μας και 

έριχναν βόμβες. Ευτυχώς μας έπεσε η βόμβα δίπλα, δε μας σκότωσε. Μια γριά και μια 

αγελάδα σκότωσαν. Εμείς τα ρούχα εδώ, ξυπόλυτες, δεν μπορούσαμε να βάλουμε τα 

παπούτσια και να πάμε στο βουνό να φύγουμε. Να μας τσιμπάνε εκείνες οι πέτρες και 



  

158 

 

να τα βαστάμε τα παπούτσια εδώ να μη μας χτυπάνε οι πέτρες. Ανεβήκαμε όλη μέρα στο 

βουνό. Φθάσαμε εκεί ως το βράδυ και ύστερα το βράδυ πέσαμε να κοιμηθούμε. Έριξαν 

βόμβες, σκότωσαν κόσμο, γκρεμίσανε σπίτια, δεν ξέρω πόσο καιρό καθίσαμε, όχι πολύ, 

στο Ανταρτικό. Μας πήγαν επάνω από το χωριό και ήμασταν τέσσερα κορίτσια εδώ, 

τέσσερα κορίτσια εκεί άκρη στο βουνό, να σκάβουμε πολυβολεία. Στην αρχή και 

σκάβαμε, δεν ξέρω πόσες μέρες, δε θυμάμαι. Και με ένα κασμά τέσσερα κορίτσια. Με 

τη σειρά, δούλευε η μια και ξεκουράζονταν η άλλη….Πρώτα που πήγαμε δε μας 

εκπαίδευσαν.. . Μας πήραν τον Αύγουστο και ύστερα μας έβαζαν ξύλα να 

σηκώνουμε...Κουβαλούσαμε ξύλα ανά δύο κορίτσια».»  

Ένα ακόμα περιστατικό με τον ΔΣΕ, στην περιοχή του Αμυνταίου, καταγράφεται  και 

από τον κ. ΣΠ(21) και τη σύζυγό του: «Εδώ οι αντάρτες έκαναν ζημιά. Έκαψαν 

σπίτια, δηλαδή έβαζαν φωτιά και άλλους τους σκοτώσανε, όχι πολλούς. Τη δεύτερη 

φορά που χτυπήσανε, εκεί ήταν περίπτωση, τότε ήταν το κακό το μεγάλο, διότι είχαν 

ζυγώσει σχεδόν να μπούνε, αλλά πρόλαβε ένα άρμα, το οποίο έφθασε σε ένα μέρος που 

κοιτούσαν αυτοί, το οποίο έσωσε το Αμύνταιο. Αλλιώς.., το 1949 έγινε αυτό, τα 

σύρματα τα έκοψαν, αλλά έφθασε ένα άρμα και έπιασε την πόρτα και τα μπαζούκα που 

έριξαν αυτοί ήταν σε μικρή απόσταση, που έκαναν χρήση εκατό μέτρα και μετά 

χτυπούσαν στα πενήντα μέτρα, στα τριάντα μέτρα και δεν μπορούσαν να το χτυπήσουν. 

Και απέτυχαν σε αυτό». (Σύζυγος): «Εκεί που ήταν παιδιά, ας πούμε τους αντάρτες, 

αρκετά παιδιά νέα και όταν σκότωσαν τον *Φούφα, ήταν και αυτός να τον σκοτώσουν, 

αλλά πήγαν οι μανάδες μετά, είχαν αστυνομία στο χωριό  και πήγαν και κλαίγανε και 

λέγανε “πώς θα τους σκοτώσεις;’’, ήταν δεκαπέντε παιδιά και αυτός έτυχε καλός να 

είναι ο αστυνόμος και εκείνος άρχισε να κλαίει, συγκινήθηκε. Αυτός ήταν αστυνομικός 

και είχε αδερφό αντάρτη».  

Ως περιεκτική και  δεικτική αποτίμηση του στόχου και του χαρακτήρα του ΔΣΕ, 

προσφέρονται  τα σχόλια του κ.Η(12) και της κ.ΠΜ(23), αντίστοιχα, τα οποία 

καταδεικνύουν την αγωνιστική αλαζονεία του εν λόγω στρατιωτικού σχηματισμού, 

αλλά και την τρομοκρατική τακτική συμμόρφωσης που ακολουθούσε για να 

διατηρήσει την πίστη και την αφοσίωση των ενόπλων δυνάμεών του: «Νόμιζαν ότι θα 

γίνουν κράτος»,  «Αυτοί όταν κλέβανε λέγανε “όποιος φύγει.. να μη φύγει κανένας, 

γιατί θα σας βάλουμε στη γέφυρα και θα περνάει όλος ο στρατός από πάνω!’’». 
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3.2.2  Η ζωή στο βουνό και τα πλιάτσικα στις γύρω περιοχές 

Η εύρεση τροφής για τον ΔΣΕ στηριζόταν και στις παροχές των συμμάχων, αλλά και 

στα πλιάτσικα που λάμβαναν χώρα γύρω από τις περιοχές όπου στρατοπέδευαν τα 

ένοπλα σώματά του.  Εκτός αυτού, οι δυσκολίες διαβίωσης στο βουνό, δίχως την 

παρουσία των βασικών πολυτελειών της καθημερινής ζωής και τις απαραίτητες 

συνθήκες υγιεινής, διογκώνονταν μέρα με τη μέρα. Μπροστά, βέβαια, στους 

κινδύνους του πολέμου, στις συνεχείς ανακρίσεις των νέων μελών που 

επιστρατεύονταν από χωριά-στόχους, τα στρατοδικεία  και τις πολλαπλές ακρότητες 

που αντίκρισαν πολλοί από τους πληροφορητές, οι ελλείψεις και η πείνα έρχονταν σε 

δεύτερη μοίρα.  

Ο κ.ΓΚ(2) και οι κ.ΠΑ(16) και ΜΠ(23), αντίστοιχα, περιγράφουν με απλότητα και 

ρεαλισμό ορισμένα σημεία της καθημερινότητας των ανταρτών στα βουνά: 

«Ήμασταν δύο παιδάκια με τα πρόβατα τότε επάνω και μας πήρανε μαζί τους, τα 

πρόβατα δεν μπόρεσαν να τα περάσουν για να τα πάρουν μαζί τους, τα είχαν ανάγκη για 

να συντηρούνται, αλλά δεν μπόρεσαν να τα περάσουν, διότι στα βουνά, δεξιά και 

αριστερά, υπήρχε μάχιμος στρατός[…]. Το πρωί με τη σάλπιγγα να βαράει, να πάρουν 

το ρόφημά τους και μας έδωσαν και εμάς, δεν είχαμε παράπονο από αυτό, ό,τι τρώγανε 

αυτοί μας δίνανε και εμάς. Μας φόρτωσαν και με ψείρες εκεί πέρα. Σήκωνες το γιακά.. 

μας κάθισαν εκεί πέρα τρία μερόνυχτα  και μας πήραν ξεχωριστά, επειδή ήμασταν οι 

δυο, μας πήραν ξεχωριστά τις ανακρίσεις, ό,τι μας ρωτούσαν απαντούσαμε εμείς για το 

χωριό, πώς είναι οπλισμένοι, πόσους κατοίκους έχει, πόσοι είναι οπλισμένοι και πόσα 

πολυβολεία είχε, γιατί το χωρίο ήταν γύρω γύρω περιτριγυρισμένο με πολυβολεία». 

«Πεινούσαν. Τσουκνίδες, χόρτα, ό,τι τα ζώα βοσκούσαν στη γη. Όχι δεν κλέβανε. Εκεί 

που ήταν όχι. Άμα κατεβαίνανε σε ένα χωριό και τους δίνανε κανένα άντε.. .Αλλά 

φοβόντουσαν, γιατί μπορεί να σου έλεγε ο πατέρας “θα σου δώσει η γυναίκα μου’’ και 

να σε τιμωρούσε  από πάνω[..]. Όλη την ώρα ήταν με το όπλο στο χέρι, καθοδήγηση 

τους γινόταν, “θα σας σπουδάσουμε, θα σας μορφώσουμε, κάθε βράδυ είχε 

καθοδήγηση».  Η κ.ΜΠ(23) εκτός από το ζήτημα της σίτισης, δείχνει και το βαθμό 

στον οποίο οι άνθρωποι κατέληγαν να γίνονται αγνώριστοι μέσα από τις δυσχέρειες 

των βουνών: « Εδώ, εκεί στην εφημερίδα διάβασα, είχα μια ξαδέρφη και πήραν τον 
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άντρα της και αυτή δεν τον άφησε και δίνει το παιδί της σε κάποια, άφησε ένα 

κοριτσάκι και την έλεγαν Ειρήνη. Τους έγραφαν στις εφημερίδες τα κορίτσια που 

έπαιρναν. Μια μέρα καθόμουν στο συσσίτιο και αυτή ήρθε να με δει. Κάθονταν σε μια 

γωνία και ήταν να περάσω, δεν της έδωσα σημασία και μετά φώναξε “Μαίρη!’’[..] 

πήγα κοντά της και ύστερα κλάμα.... Και αυτή μετά σκοτώθηκε , ο άντρας της έφυγε. 

Έξι μήνες. Ρουχισμό μας έδιναν. Αλλά τροφή είχαμε το κρέας. Πού και πού βάζανε 

κανένα φασόλι. Εκεί πάνω στο χωριό είχαν ένα μέρος, δεν ξέρω πόσα στρέμματα ήτανε 

και μέσα ήταν μοσχάρια, αγελάδες, γεμάτο. Κατεβαίνανε έπαιρναν. Δεν κοιτούσαν. 

Ένας είχε ένα μοσχάρι και το πήρανε. Έκλαιγε αυτός, “φτωχοί είμαστε, δεν έχουμε 

άλλο!’’, αλλά το πήραν. Κάθε μέρα έσφαζαν και μαγειρεύανε κρέας συν τα κλοπιμαία 

που είχαν και τα πλιάτσικα, άλλοι ούτε τσουκνίδα δεν είχαν». Η ζωή, λοιπόν, στο 

βουνό ήταν γεμάτη δράση και αμέτρητους κινδύνους. Οι αντάρτες του ΔΣΕ 

έφτιαχναν πολυβολεία και κουβαλούσαν σακίδια γεμάτα σφαίρες σε όλες τους τις 

διαδρομές κατά τον κ.Η(12): «..ύστερα φτιάξανε πολυβολεία, το χειμώνα έμεναν μέσα. 

Όλα.. Τα έπαιρναν επάνω στο σακίδιο¨ εκατό σφαίρες για σένα. Και άλλες πέντε 

ταινίες, έξι, για το πολυβόλο. Και το ψωμί μέσα. Και μύριζε και το ψωμί».  

Αρκετοί δεινοπάθησαν, τραυματίστηκαν και ζημίωσαν την ίδια τους την υγεία, για να 

επιτελέσουν ένα σκοπό που δεν είχαν θέσει ποτέ ως στόχο της ζωής τους, όπως 

συνέβη στην κ.ΠΣ(20): «Από εκείνο το κρύο έχασα το νεφρό μου. Κουρασμένη 

κοιμάσαι μέσα στο χιόνι; Από πάνω βρέχει, στρωμένο όλη η ομάδα, κοιμάται. Κοιμάται 

γιατί κουράστηκε, πέθανε, όλη τη νύχτα πορεία. Και φώναζε ο λοχαγός… πόσοι 

κοιμήθηκαν.. δε σηκώθηκαν από τον πάγο. Μέσα στα χιόνια, μέσα στα βουνά. Για να 

είμαστε έτοιμοι για τη μάχη. Και πού να τα ξέρουμε εμείς αυτά τα βουνά; Και του λέω 

“πόσα χρόνια σπουδάζατε για να μάθετε τα βουνά και τους δρόμους; Και τι θα 

κερδίσουμε εμείς;’’. Ο στρατός είχε πυρομαχικά, είχε αεροπλάνα. Οι αντάρτες πού 

πήγαιναν με τι..;[…]. Μετά φτιάχναμε ψωμιά, ζυμώναμε, έφερναν αλεύρι. Μας δίνανε 

κονσέρβες, αλεύρι, ψωμί. Τα έφερναν από έξω. Η Αγγλία έδινε πυρομαχικά και στο 

στρατό και στους αντάρτες. Και μια μέρα μας ρίχνει τσουβάλια με παπούτσια, όλα 

αριστερά[..]. Και ο στρατός έστελνε αεροπλάνα ψεύτικα, φτιαγμένο με βόμβες. Με ξύλα 

και λες εσύ είναι άνθρωπος. Είχανε βόμβες. Να μη τα ξαναζήσει αυτά η Ελλάδα!».  

Τα σχόλια της κ.ΤΟ(24) επίσης δείχνουν τη ματαιότητα του αντάρτικου, αλλά 

συνάμα και την προσπάθεια να απομυζήσουν οι διευθύνοντες των σωμάτων του ΔΣΕ 
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κάθε ίχνος δύναμης, κόπου, προσπάθειας και θέλησης των επιστρατευμένων 

ανταρτών, ώστε να φέρουν σε πέρας τις αμέτρητες μάχες, αφού στερούνταν ως σώμα 

ο ΔΣΕ των διευκολύνσεων που διέθετε ο κυβερνητικός στρατός: «Σαν τα πρόβατα στη 

σφαγή. Ανεκπαίδευτους, χωρίς φαγητό, πολλές μέρες με ξεροκόμματα, χωρίς οπλισμό 

με παπούτσια κομμένα , με φορέματα κομμένα». Τον ίδιο πόνο εκφράζει και η 

κ.ΤΧ(25), την περίοδο που οι αντάρτες την πήρανε από το χωριό της, την Ιτιά, μαζί 

με άλλες συντοπίτισσές της: «Με πήρανε, μας έβαλαν σε ένα μοναστήρι να κοιμηθούμε 

πάνω στα άχυρα. Φοβόμασταν και να κοιμηθούμε κιόλας. Έπαθα κρυοπαγήματα, τα 

πόδια μου, την άλλη μέρα τέτοια χιόνια ήταν και πιο πολλά, ήταν ένα τέτοιο που 

περπατούσαν και είχαν συνδέσεις πάνω στα βουνά, τότε δε μας γύρευαν τα αεροπλάνα, 

μας πήγαν στη ***Καρατζόμυστρα. Δεκαπέντε μέρες κάθισα εκεί και με γλίτωσαν τα 

πόδια που τα έβαζα στο νερό, βομβαρδισμένα ήταν, το ένα κτίριο και καθόμασταν εκεί 

πάνω στα άχυρα, έτσι όπως είμαστε ντυμένοι. Έβαζα τα πόδια μου και έξυνα, είχα 

κρυοπαγήματα, φουσκώματα, αυτά με γλίτωσαν. Πήγα Τσεχοσλοβακία και λέει “αυτά 

σε βοηθήσανε, το νερό’’. Τα έξυνα και ησύχαζα δεκαπέντε ημέρες. Πρώτη μέρα που 

βγήκαμε σκοποβολή ήρθε το αεροπλάνο, βομβάρδισε εκεί πέρα, άντε αλλού, μας 

έβαλαν μετά να κάνουμε τη γυμναστική μας. Ύστερα από δεκαπέντε ημέρες,  το όπλο, 

εκατό σφαίρες και μια χειροβομβίδα και μπήκαμε στο λόχο. Τη νύχτα χτυπούσαμε, την 

ημέρα κρυβόμασταν». 

Η ενότητα αυτή είναι άκρως συνδεδεμένη και με τα εγκλήματα που διέπραξαν οι 

αντάρτες του ΔΣΕ. Μοιραία, τα στοιχεία αποκαλύπτουν περιστατικά διαπραχθέντων 

φόνων σε βάρος πολλών συγγενικών προσώπων των πληροφορητών. Ο καθένας 

παραθέτει με πόνο καρδιάς τη δική του ιστορία. 

Ο κ.ΒΙ(8) θυμάται το φόνο του πατέρα του: « Στη Φλώρινα πήγα το 1948. Το ‘47 

σκότωσαν οι αντάρτες τον πατέρα μου, λειτουργούσε το οικοτροφείο, [..] μεγάλωσα στο 

οικοτροφείο εγώ. Δέκα χρόνια[..]. Τον πατέρα μου τον πήραν από εδώ, του έστησαν 

παγίδα, τον έπιασαν και τον σκότωσαν. Δεν μπορούσαν να βάλουν το χέρι στον παππού 

μου, γιατί ο παππούς μου είχε το όπλο ακόμα». Ο κ.ΑΙ(9) ανακαλεί στη μνήμη του 

αρκετά περιστατικά βιαιοπραγιών σε βάρος δεξιών στο χωριό του: «[…]. Ο 

χωροφύλακας δεν είχε μπαζούκα, ενώ ο αντάρτης είχε[...]. Όταν μαζεύτηκαν και 

χτυπούσαν το χωριό μας, όλη τη νύχτα εξαιτίας που ήταν το σπίτι διώροφο, έριχναν 

αυτοί τα μπαζούκα και βούλωσαν τις θυρίδες από το πολυβολείο και έτσι τα παιδιά 
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υποχώρησαν και πήγαν πίσω. Και μπήκαν μέσα. Μπαίνοντας μέσα ο θείος μου, είχε τη 

γυναίκα του μια ξανθιά όμορφη, χωροφύλακας ήταν. Και στο μήνα της να γεννήσει που 

ήταν, τη σφάξανε. Το πόδι του μωρού προεξείχε έξω. Επειδή ήταν γυναίκα 

χωροφύλακα. Αυτό το κοπρόσκυλο που σου είπα, από το Νέο Καύκασο, μπήκε μέσα σε 

ένα σπίτι. Περνάει ένα παιδάκι δεκαοχτώ χρονών και με το πιστόλι τον σκότωσε. 

Έρχεται ένας άλλος νεαρός, πάλι δεκαέξι χρονών, του γυμνασίου, τον πιάνουν, του 

κόβουν τη γλώσσα. Ήταν ο πατέρας του χωροφύλακας. Τον μαχαίρωσαν, του έκοψαν 

τα πόδια μέχρι το κόκαλο .Το παιδί ζούσε δύο μέρες στο νοσοκομείο Φλωρίνης. Αν 

ήσουν μαμά πως θα αντιδρούσες τότε; Να σου κάνουν το παιδί έτσι; Ο πατέρας του είχε 

τρελαθεί, σκότωσε πέντε άτομα άδικα.[….] .Το κοπρόσκυλο ο Φωκάς τον σκότωσε με 

ένα πιστόλι και η σφαίρα έμεινε στο κεφάλι του. Είκοσι τριών χρονών παλικάρι. Είκοσι 

άτομα είχαν σκοτώσει εκείνη τη βραδιά εδώ. Ήταν και ένα παιδάκι από το Κρατερό, 

από ένα χωριό εδώ κοντά που παίζαμε μαζί. Τον πήραν στο χωριό του στο Κρατερό και 

εκεί που το είχαν κρατούμενο οι αντάρτες, ξεκίνησε να έρθει στο χωριό. Το 

κοπρόσκυλο, αυτός ο Φωκάς, στέλνει δύο αντάρτες και τον πιάνουν λίγο πιο κάτω από 

το χωριό και σε χίλια άτομα μπροστά έβγαλε το πιστόλι, τον σκότωσε δεκατριών 

χρονών παιδί. Και μια χαμούρα εδώ στο χωριό, μια Παυλίδου Όλγα, γύρω από το 

πτώμα του χόρευε. Τι ψυχή θα παραδώσει αυτό το γαϊδούρι; Αυτός ζει τώρα, είναι στη 

Σιβηρία. Έγραψε γράμμα από τον κοινοτάρχη, αν φύγουν οι χωριανοί να πάει στο 

χωριό του και βγήκαν και είπαν ότι “αν έρθει θα τον ξεκοιλιάσουμε!’’, γιατί τους έκανε 

ζημιές[..]. Αυτός ήταν αισχρός εκτελεστής. Δεν υπολόγιζε τίποτα. Δεν έκανε στο χωριό 

του ζημία. Στο δικό μας χωριό σκότωσε. Γιατί εκεί με τον κοινοτάρχη του χωριού του 

συνεννοούταν».  

Τα προαναφερθέντα γεγονότα φαίνεται πως κατά κάποιον τρόπο ταυτίζονται από 

άποψη περιεχομένου, θίγοντας τα εγκλήματα και των δύο πλευρών, με εκείνα που 

συμπληρώνει ο κ.ΠΒ(17): «Και το ’47, στις 14 Αυγούστου, κατεβήκανε με το θείο 

καπετάνιο Σπάρτακο. Την πρώτη βραδιά κάψανε περίπου δέκα με δεκαπέντε σπίτια. Οι 

αντάρτες κατέβηκαν και τα κάψανε με διαταγή του καπετάνιου Σπάρτακου. Και έλεγε 

εκείνος, “αλλά δε θα σκοτώσετε ανθρώπους!’’. Στις 15 του μηνός έγινε ανακωχή. Στις 

16 ξανά. Δύο βραδιές. Στις 14 και στις 16. Μετά τις 16, όσοι είχαν όπλα τα έκαψαν 

όλα. Μπήκαν σε σπίτια. Αυτοί ήρθαν για κάποιο σκοπό. Κάποιοι δικοί μας φυλούσαν, τι 

φυλούσαν, τίποτα και κάψανε τα σπίτια και πήγαμε στη Φλώρινα, πού να μέναμε; Αυτοί 
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που είχαν τα σπίτια τους έμειναν στα σπίτια τους οικογενειακώς. Εν τω μεταξύ, αυτοί 

που βγήκαν πάνω στα βουνά πήγαν για τη βραδιά όλοι. Από άλλα χωριά.. από το δικό 

μας δεν έγινε παιδομάζωμα. Ύστερα ο καπετάνιος Σπάρτακος, ο θείος μου, δεν άφησε 

να γίνει τίποτα. Ζώα πήραν, κοπάδια πρόβατα πήραν για τροφή και επιβίωση. Και 

φύγαμε στη Φλώρινα[…]. Πήγε εκεί η αστυνομία, έκαψαν και μερικά σπίτια, σκότωσαν 

όσους πολεμούσαν στις Κάτω Κλεινές.Ήταν και μια γυναίκα που πολεμούσε με το 

πολυβόλο κατά των ανταρτών. Την έπιασαν, τη σφάξανε. Και ένα άλλο νέο παιδί, Τάσο 

τον έλεγαν, του έκοψαν τη γλώσσα..». 

Επιπλέον, και η κ.ΠΑ(16) και ο κ.ΣΓ(19) κατέγραψαν στη μνήμη τους εγκληματικές 

πράξεις, που προκλήθηκαν από την πλευρά των ανταρτών, τις οποίες και παραθέτουν 

αντίστοιχα: «Της ξαδέρφης μου τον άντρα τον πήρανε, ο καλύτερός του φίλος. Ήταν 

στην αντίσταση, έφυγαν οι Γερμανοί, ο δικός μας έγινε αστυνομικός, ο άλλος πήγε στα 

βουνά. Και για αντίποινα πάει στο σπίτι που κοιμόταν με τη  γυναίκα του και το 

κοριτσάκι τους. Έγκυος τότε η γυναίκα. Τον πήρε στο σχολείο και τον σκότωσε. Μέσα 

στο σχολείο. Τον βρήκανε με τα εσώρουχα. Γιατί τους έπαιρναν τα ρούχα. Όποιος 

φαντάρος σκοτώνονταν του έπαιρναν τα ρούχα. Γιατί είχαν πιο καλή ενδυμασία . Και 

λένε της ξαδέρφης μου “έλα μέχρι το σχολείο κι εσύ, μη φοβάσαι, δε τον πειράζουμε’’ 

[..].Έξι άτομα στο καμπαναριό σκοτώσανε . Έξι άτομα στη Μικρή Λίμνη, στις Πρέσπες 

.Ήταν ένας που είχε πάρει δημοπρασία του δήμου. Ποτέ δεν είχαν αστυνομία στη 

Μικρή Λίμνη. Αλλά αυτός για να τον φυλάξουν.. και μόλις έπιασε, άλλοι βγήκαν από τα 

καλάμια, άλλοι δεν πρόλαβαν. Και σκοτώθηκαν. Είχαμε συγκάτοικο στο Λαιμό που 

ήταν χήρα με τρία παιδάκια. Σκοτώσαν τον άντρα της. Να μην άκουγε η κόρη της που 

ήταν μεγαλύτερη από τα άλλα τα δυο.  Το κοριτσάκι το ‘47 γεννήθηκε, το ‘48 σκοτώσαν 

τον πατέρα της. Τους περικύκλωσαν και αφού τους περικύκλωσαν και δεν μπορούσαν 

να φύγουν τους σκοτώσανε. Άλλοι που ξέφυγαν κολυμπώντας ήρθαν μέσα από τη λίμνη, 

δύο, τρία άτομα. Και ήξερα έναν αστυνομικό, τον Παντελή, που γλίτωσε..».  Τα 

εγκλήματα σε βάρος της χωροφυλακής ήταν, επομένως, αμέτρητα: «Στη χωροφυλακή 

η αστυνομία είχε κάνει συναντήσεις μέσα στα αντάρτικα,[…] θα κάνουν συνάντηση στο 

*Ράδος, η αστυνομία του Ξινού Νερού , η αστυνομία του Νεφέα και του *Φλάμπου. 

Έκαναν συνάντηση να δουν αν δουλεύει η κατασκοπεία[…]. Αντί να έρθουν από το 

*Ράδο, από το ρέμα που είναι ανοιχτός ο δρόμος , ήρθαν από γύρω[…]. Μόλις ήρθαν 
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εκεί, οι αντάρτες τους είδαν.. ο ένας τα σήκωσε τα χέρια, ο άλλος δεν τα σήκωσε και 

τον σκοτώνουν[..]. Τον άλλο τον πήραν μαζί». 

 Πέρα των σκόπιμων εγκλημάτων σε βάρος της χωροφυλακής, τα σαμποτάζ και οι 

μάχες, που ουσιαστικά απαρτίζουν το καθαρό στρατιωτικό κομμάτι της δράσης του 

ΔΣΕ, παρουσιάζονται με άλλες εικόνες: « Πηγαίναμε και κάναμε κρούσεις. Μια 

κρούση κάναμε στη γραμμή, σε έναν πύργο όπου φρουρούνταν η γέφυρα και χτυπήσαμε 

και αιχμαλωτίστηκαν οι στρατιώτες του εθνικού στρατού. Κάθε δεύτερο βράδυ και 

κατεβαίναμε κάτω, είτε για να ανατινάξουμε τη γραμμή, είτε να κάνουμε παρενόχληση. 

Ανατινάξαμε σιδηροδρομικές γραμμές, τηλεφωνικούς στύλους, κάναμε επιστρατεύσεις.  

Εμάς οι μάχες μεταφέρονταν εκτός της περιοχής μας στις οποίες δεν πήρα μέρος εγώ. 

Δεν είχαμε μεγάλες δυνάμεις, αλλά κυρίως περιφρούρησης του δυτικού μέρους του 

Μπέλες», σημειώνει ο κ.ΜΜ(27), ενώ ο κ.ΧΘ(42) συμπληρώνει: «Τι περιπέτειες, 

μάχες δίναμε, η πρώτη μάχη έγινε στα Ασπρόγεια [.. ]αρχές ˈ47, ήρθε η χωροφυλακή να 

χτυπήσει κι εκεί ο διμοιρίτης, εγώ ήμαν ομαδάρχης, ο διμοιρίτης τραυματίστηκε,[…] 

στο Νυμφαίο,[..] που έμεινα μέχρι η ώρα 3:00, [..]πήρα τα παιδιά και αρχίνισα να 

φεύγω, έρχεται ο σύνδεσμος του Αμύντα, λέει “άμα δεν πάρεις εδώ την εκκλησία, δεν 

πρόκειται να φύγεις’’[…. ]. Δώσαμε μάχη, ώσπου στο τέλος, ήρθαν τα αεροπλάνα, 

[..]πηδήξαμε από το ντουβάρι, μπήκαμε στην εκκλησία, ανέβηκάμε απάνω και φωνάζει 

ο ταγματάρχης μου, λέει “δεν υπάρχει κανένας!’’, ξυπνάει ο σκοπός κι αρχίνισε με το 

μυδράλιο να βάζει, όχι μυδράλιο, αυτοί δεν είχαν μυδράλια, [..] το οπλοπολυβόλο, ε 

εμείς φύγαμε, μέχρι η ώρα 3:00 στον αέρα βάζαμε, αυτοί απˈ το καμπαναριό βάζουν, 

ανοίγανε τρύπες στο ντουβάρι, ε πηγαίναμε παραπέρα, ώσπου ήρθε ένας, έβαλαν την 

μπάλα με νάρκα, ανατινάχθηκε ο θόλος και “φωτιά φωτιά του βάλατε!’’». 

 

 3.2.3  Οργάνωση κι ανάθεση υποχρεώσεων  

 Οι πληροφορητές κ.ΤΧ(26), ΜΜ(27), ΔΧ(28), ΣΓ(39), αντίστοιχα, ενημερώνουν 

γύρω από το ζήτημα της οργάνωσης του ΔΣΕ σε τάγματα. Οι συνεντευξιαζόμενοι 

παραθέτουν ονόματα ανθρώπων που ανήκαν στις ιεραρχίες των ταγμάτων, ενώ 

παράλληλα γίνεται λόγος για το μοίρασμα των αρμοδιοτήτων με βάση τις ομάδες. 
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Ο κ.ΔΧ μιλάει για τις βαθμίδες της ομάδας στην οποία εντασσόταν, ενθυμούμενος 

και τα αντίστοιχα πρόσωπα που τις κατείχαν: «Ταγματάρχης, λοχαγός, διμοιρίτης, 

ομαδάρχες και οι μαχητές. Μέραρχος ήταν ο Ερεθριάδης, ο ταξίαρχος λεγόταν Φοίβος, 

ο λοχαγός λεγόταν Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο δεύτερος ήταν ο Τσαμαντουρίδης 

Στέφανος από το χωριό μας, ο τρίτος ήταν ο Μασμανίδης. Σκοπευτής πολυβόλου, 

ύστερα άλλο όπλο, ανάλογα με το λόχο άλλο πόστο». Ο κ.ΜΜ επικεντρώνεται  στην 

περιοχή του τάγματός του, αλλά και στις αρμοδιότητες που είχε ο ίδιος να εκτελέσει: 

«Στον εμφύλιο ήμουν στον Δημοκρατικό Στρατό, στο 65
ο
  τάγμα 20

ης
   ταξιαρχίας και 

6
η
  μεραρχία ήταν εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Εγώ ήμουν στην περιοχή του 

Μπέλες. Τα τάγμα φρουρούσε το αρχηγείο του Δημοκρατικού Στρατού της 6ης  

μεραρχίας και το τάγμα έπιανε την περιοχή του δυτικού Μπέλες και η δράση του ήταν 

να κάνει παρενοχλήσεις στο λεκανοπέδιο των Μουριών, δολιοφθορές και η περιοχή 

δράσης του ήταν στην Κεντρική Μακεδονία, ανατολικό και δυτικό Μπέλες. Οι αρχηγοί 

του ήταν καταρχήν ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο οποίος σκοτώθηκε, ο διοικητής 

του τάγματος ήταν ο Στάθης Σουμελίδης από τα χωριά του Κιλκίς. Ήμουν σε διάφορα 

σημεία σύνδεσμος, να πάω σημείωμα από το τάγμα στο λόχο, στο αρχηγείο ή να 

συνοδέψω αξιωματικούς, οι οποίοι είχανε διάφορες αποστολές. Πολέμησα ως 

ένοπλος». Ο κ.ΔΧ(28) και ο κ.ΣΓ(19), παρομοίως, συμπληρώνουν για τον εαυτό τους: 

«.. εγώ είμαι στο συγκρότημα του Ανδρεάδη, μετά έγινε τάγμα, μετά έγινε σύνταγμα, 

τρία τάγματα. Ήταν όλα τα Πιέρια. Ομάδες, ομαδάρχες, διμοιρίτες, λοχαγοί, 

ταγματάρχες. Ήμουν οπλίτης». « Η ομάδα ήταν αυτή, τότε ήταν συγκρότημα, ήταν ο 

Βαϊνάς, ήταν ο συγκροτάρχης, Βαϊνάς λεγόταν αυτός… εδώ τώρα, στο αρχηγείο .. ήταν 

αρχηγός ο Αμύντας, καπετάνιος ήτανε κάποιος Κατσακός.. Λευτέρης, γραφίατρος. Το 

συγκρότημα το είχε ένας.., Βαϊνάς λεγόταν, από Ασπρόγια ήταν αυτός  και οι άλλοι 

εικοσιπέντε, τριάντα άτομα, κανά σαπιοντούφεκο[…..]». 

Πέρα από την ανάλυση της αυστηρής στρατιωτικής διαβάθμισης των ταγμάτων του 

ΔΣΕ, μέσα από τα καταγεγραμμένα στοιχεία των πληροφορητών προκύπτουν 

λεπτομέρειες σχετικά με άλλες μορφές αρμοδιοτήτων, για όσους δεν ήταν ένοπλοι ή 

για όσους ήταν μόνο ένοπλοι, ενώ δεν απουσιάζουν αναφορές σε ζητήματα 

κατασκοπείας και ειδικών αποστολών. 

Οι κ.ΖΕ(6) και ΣΝ(40), αντίστοιχα, αποκαλύπτουν πτυχές αυτών των διαφορετικών 

αρμοδιοτήτων: «Ενώ ήμουν εκεί πάνω, φιλοδοξούσα και ανέλαβα τις υποχρεώσεις 
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αυτές στο τάγμα, να τους κάνω ένα διάλογο, τα στοιχειώδη, να μοιράσω το ψωμί, να 

τους ενθαρρύνω, να τους εμψυχώνω και τα βράδια είχαμε σκοπιές […].Με τα μουλάρια  

τα ψωμιά έσπαγαν, ερχόταν ο άλλος, “δώσε μου το ψωμί μου’’, εμένα μου έδιναν τα 

τρίμματα. Και είμαι και υπεύθυνος του τάγματος. Και έχω τις καταστάσεις. Φτάνουμε 

στην Τριανταφυλλιά και αυτή την κατάσταση την έχω μαζί μου. Την ώρα που 

κατεβαίναμε στην Τριανταφυλλιά συνειδητοποίησα, αυτό αν έρθει στα χέρια θα με 

επιβαρύνει. Και μας είχαν δώσει από μια γαλέτα πάνω στο jeep που ερχόμασταν και 

την έβγαλα και την έφαγα». «Σουμπάσης Πέτρος, καπετάν Πέτρος τον λέγανε και με 

πήρε αυτός σαν ιπποκόμο μαζί του, ε μου δώσαν ένα όπλο εκεί και εμείς πηγαίναμε 

κάθε βράδυ και άλλα παιδιά σε διάφορα χωριά να κάνουμε ψυχαγωγία. Χορεύαμε στα 

χωριά, κάναμε, κάθε μέρα αυτό γινότανε εκείνη την εποχή. Ε, τέλος πάντων, ε μια μέρα 

τους χαλάει, είχανε αποφασίσει να γίνει, να χτυπήσουνε από…  είχε πει τότες, είχανε πει 

πάλι οι Άγγλοαμερικάνοι, οι Άγγλοσάξονες ότι “αν πάρετε μία πόλις, θα δικαιούστε να 

σας δώσουνε και αεροπλάνα’’ κι έτσι στους… στον Δημοκρατικό Στρατό και τους 

κάλεσε ο Ζαχαριάδης να πάνε στον Γράμμο, στο βουνό… στην Χαλκιδική βρισκότανε 

ένας Νεδέλκος Δημήτριος, από το Σιδηροχώρι Καστοριάς, είχε εκείνη την πτέρυγα προς 

την Χαλκιδική. Από εδώ, απˈ τον Αξιό προς τα εδώ και μέχρι την Κέλλη ήτανε ο 

καπετάν Πέτρος, ο θείος μου.. ήτανε ο καπετάν Πέτρος.. .Ήταν του καπετάν Πέτρου. 

Και από εδώ και πέρα, από την Κέλλη προς τα δώ, ήτανε ένας, ο καπετάν Βαϊνάς από 

το Σκλήθρο, καπετάν Κίζος απˈ τον Πολυπόταμο, ο οποίος ήταν στα Γρεβενά, άλλος, 

ένας καπετάν Τσουβάρας, κάπως έτσι, από το Λέχοβο και προς την Καστοριά ήταν ένας 

καπετάν Γιαννούλης απˈ την Κολοκυθού της Καστοριάς. Λοιπόν, [..] τους κάλεσε ο 

Ζαχαριάδης, [..]τους μάζεψε στην Πρέσπα και τους εξέδωσε λοιπόν και είπανε τάδε του 

μηνός θα χτυπήσουνε[,..], ο καπεταν Πέτρος θα κλείσει μέχρι τα Τέμπη, από εδώ θα 

χτυπήσουνε Βέροια, Νάουσα, όλα αυτά, Φλώρινα, μονομιάς παντού[..] μετά από μια 

βδομάδα τους ξανακαλάει ο Ζαχαριάδης να ξαναπάνε, τους λέει “ακούστε να δείτε’’ 

λέει, “δε θα χτυπήσουμε τώρα, θα χτυπήσουμε μετά από εφτά μέρες, μετά από μια 

βδομάδα’’, γυρίζει πίσω ο θείος μου, μου λέει “Νίκο τώρα…’’,[..] “θα σηκωθείς, να 

βρούμε τρόπο να φύγεις’’[...], “ο πόλεμος, ο δικός μας ο αγώνας είναι προδομένος’’». 

Ο κ.ΤΒ(25) δηλώνει με απόλυτο ύφος, πως  οι αγωνιστές του ΔΣΕ έπρεπε να 

βρίσκονται σε πλήρη άγνοια, χωρίς να διευκρινίζει τους τομείς για τους οποίους θα 

έπρεπε να είναι αγνώμονες.  Σαν ένα άλλο χάρισμα, η άγνοια των ανταρτών του ΔΣΕ 
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πιθανόν να αφορούσε  τις επαφές που πραγματοποιούσαν τα ανώτερα κλιμάκια του 

σχηματισμού με ομοεθνείς ή αλλοεθνείς παράγοντες για την πορεία του αγώνα, 

(γεγονός που συνέβαινε και στον ΕΛΑΣ), ζητήματα δράσης του τάγματος, καθώς και 

της ζωής των ανώτερων στελεχών αυτού: «Δεν έπρεπε να ξέρεις τίποτα». Αυτό το 

στοιχείο ταυτίζεται απόλυτα και με το γεγονός των πολυάριθμων μυστικών 

αποστολών που ανέθεταν οι καπεταναίοι σε επίλεκτα πρόσωπα του ΔΣΕ. Όταν τα 

μέλη αυτά δρούσαν σε ανεξάρτητες ομάδες, η επικινδυνότητα των αποστολών τους 

ήταν ακόμα μεγαλύτερη, τόσο γι’αυτά όσο και για τον ίδιο τον ΔΣΕ. Οι κ.ΣΓ(19) και 

ΓΟ(15), αντίστοιχα, αναφέρουν: « Τάγμα δεν είχε , ήταν ανεξάρτητη ομάδα γύρω στα 

δέκα με δεκαπέντε άτομα. Έκανε ο αδερφός μου τρεις μήνες μέσα στη Φλώρινα και 

κοιμόταν σε λοχαγό. Όταν την έβγαλε την ταυτότητα, “να ποιος είμαι εγώ’’. Ως 

λοχαγός δούλευε μαζί τους. Ναι, η κατασκοπεία ήταν μεγάλη. Όταν ήρθαν να 

χτυπήσουν μέσα στη Φλώρινα, τριάντα, σαράντα άτομα να τους οδηγήσουν, ο αδερφός 

μου και μέσα να ρίξουν, να ανάψουν τα σπίτια, ήταν το ’49 και ήρθαν στη Φλώρινα να 

την πάρουν με τραγούδια. Την πρόδωσαν, “την τάδε ώρα θα έρθουν οι αντάρτες’’ και 

σκοτώθηκαν στη Φλώρινα 1.700 άτομα. Πολλοί αντάρτες. Και ήρθαν με τραγούδια. 

Όταν ήρθαν να μπουν, ο αδερφός μου, μέσα, αυτοί που ήξεραν τους δρόμους και τους 

έβαλαν φωτιά και ευτυχώς δεν τους σκότωσαν και γύρισαν πίσω και τους λένε να 

γυρίσουν πίσω γιατί προδόθηκαν.  Δηλαδή αν δεν είχε προδοθεί, δε θα είχαν σκοτωθεί, 

θα έμπαιναν μέσα όπως στη Νάουσα». 

 «Δεν έκατσα πολύ, αμέσως με στείλανε καμιά εβδομάδα και έφυγε η ταξιαρχία, 

κατέβηκε κάτω και μια μέρα ζήτησαν από την ταξιαρχία έμπιστους ανθρώπους, γιατί θα 

γίνονταν η λαϊκή πολιτοφυλακή. Την οργάνωσε ο Μπελογιάννης. Μας κάλεσε μια μέρα,  

γύρω στα 12 άτομα ήμασταν και μας είπε, μας μίλησε και μας χώρισε πού θα πάμε να 

υπηρετήσουμε σαν πολιτοφύλακες. Αγράμματοι, χωρίς καμία σχέση. Εμένα με έστειλαν 

στο Ανταρτικό. Στην Πρέσπα όλη και στα Κορέστια, από το Ανταρτικό προς τα σύνορα, 

στην Αλβανία. Εκεί υπηρέτησα αρκετά. Οργάνωσα τους ανθρώπους, ό,τι μπορούσα. 

Δεν είχα πιάσει όπλο. Πρώτη φορά εκεί μου έδωσαν αυτόματα. δεν είχα πιάσει όπλο με 

τα πιστόλια αυτά.. Το τάγμα το δικό μας εκεί κοντά στην Τριανταφυλλιά, πάνω. Με το 

βαθμό υπολοχαγού, ούτε μόρφωση, ούτε τίποτα, επιτελής του τάγματος. Ευτυχώς είχα 

έναν πολύ καλό επίτροπο, φοιτητής ήταν, αλλά ήξερε πολλά πράγματα. Αυτός με έμαθε, 

η δουλειά του επιτελή είναι πολύ σοβαρή. “Εσύ θα οργανώνεις όλα, επιθέσεις, άμυνα, 
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τροφοδοσία’’, όλα περνούσαν από μένα. Όχι μόνο τα κατάφερα, τα παρακατάφερα. 

Τότε κάναμε τα αμπάρια τα μεγάλα. Γιατί είχαμε εκείνη την περίοδο της Σοβιετικής 

Ένωσης. Παίρνω μια εντολή από την ταξιαρχία, λέει “σου στέλνουμε ένα μουλάρι με 

τον τάδε, με νάρκες που κόβουν πόδια. Το παίρνω με το μουλάρι, πάμε σε ένα ύψωμα 

ακριβώς κάτω από την κορυφή του Βίτσι. Πήγαμε από το βράδυ, βάλαμε τις νάρκες και 

εγώ πήγα στη διοίκηση της διμοιρίας, μια διμοιρία ήταν εκεί. Και εγώ ασχολήθηκα με 

νάρκες από περιέργεια. Για αυτό και έστειλε εμένα ο ταγματάρχης, δεν έστειλε άλλον». 

Όπως είθισται να συμβαίνει και στο χώρο του εθνικού στρατού, και στο αντάρτικο 

λειτουργούσαν στρατοδικεία. Η κ.ΠΑ(16) αναφέρει ένα χαρακτηριστικό περιστατικό: 

«Στο δεύτερο group του λένε και τον πιάσανε και τον πήρανε στα βουνά πάνω για να 

τον δικάσουν. Τον δίκασαν. Πήγαν να βγάλουν απόφαση. Το άλογο γύρισε σπίτι χωρίς 

τον πατέρα μου. Ύστερα από τρεις μέρες ήρθε σπίτι. Τον φύλαγε ένας σκοπός νεαρός 

και έφυγε, γιατί τον είχε πιάσει ο ύπνος το σκοπό. “Αλλά εμένα να μη με κλάψουνε εφτά 

παιδιά!’’. Και ήρθε στο σπίτι. Και εκεί μαθεύτηκε ότι πήγε, τον πιάσανε. Ώσπου 

κατεβήκαμε με τον ανταρτοπόλεμο στη Φλώρινα και από αυτές τις κακουχίες που 

πέρασε ο πατέρας μου, για αυτό και κοιμήθηκε 57 ετών. Με εφτά παιδιά από χωριό σε 

χωριό, πιάσε σπίτι εδώ, μετά σε άλλο χωριό, ξανά από την αρχή..». 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα απόσπασμα από τα λεγόμενα του κ.ΓΟ(15), ο οποίος 

περιγράφοντας μια από τις αμέτρητες αποστολές του στο Βίτσι, εξηγεί πώς η 

αποτυχημένη έκβασή της σε βάρος του εθνικού στρατού τον κατέστησε αμέσως 

υπεύθυνο για το ξέσπασμα ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ των δύο αντιπάλων, με 

αποτέλεσμα να χαθεί έμψυχο δυναμικό από το τάγμα στο οποίο ο ίδιος εντασσόταν, 

δίχως να προϋπάρχει κάποια εντολή και προετοιμασία για την αποφυγή της εν λόγω 

αρνητικής έκβασης. Το αποτέλεσμα, λοιπόν, ήταν να περάσει στρατοδικείο: «Την 

ώρα που βάζαμε εμείς τις νάρκες, ο στρατός σιγά σιγά είδε πού είναι οι νάρκες, μας 

είδε, όλα τα ήξερε και το πρωί έκανε επίθεση. Να φωνάζει μια αντάρτισσα που είχε 

πιάσει ένα συνταγματάρχη και έναν άλλο αξιωματικό αιχμάλωτους για να πάρουμε 

πληροφορίες. Κάποτε σταμάτησε το πολυβόλο το βαρύ. Σταμάτησε. Λέω στο διοικητή 

“τι γίνεται τώρα εδώ, τι κάνουμε;’’. Πάω να τον κουνήσω τον..  και έπεσε. Την είχε 

φάει εδώ ακριβώς . Εκεί που ήταν ανοιχτό βλέπαμε σκότωναν ένα ένα ή τους έπιαναν. 

Μου λέει “ Όμηρε φεύγουμε. Θα φύγουμε μέσα από το δάσος’’. Ξεκινάμε να φύγουμε 

και βλέπουμε κάποιον με ένα όπλο. Του λέει αυτός “μην κουνηθείς! Πας χαμένος!’’. 
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Ένα παιδάκι ήταν, στρατιώτης. Φθάσαμε σε αυτόν, βγάζουμε το κλείστρο,  “θα με 

στείλουν στρατοδικείο!’’. “Μη φοβάσαι, θα πάμε από εδώ προς τα κάτω και θα τα 

αφήσουμε!’’. Του πήραμε το κλείστρο, πήγαμε δεκαπέντε μέτρα παραπάνω και το 

αφήσαμε στο δρόμο και φθάσαμε στο τάγμα. Το τάγμα είχε δυο πυροβόλα. Και δεν 

έβαλαν ούτε μια βολή. Και δεν είχαν εντολή από την ταξιαρχία να κάνουν τίποτα, 

αντεπίθεση. Την άλλη μέρα, πρωί, εντολή ο επιτελάρχης, να πάρει ένα ζώο, ένα άλογο 

και να έρθει στο ανταρτικό. Παίρνω κι εγώ, πάω, με βλέπει ο διοικητής της ταξιαρχίας, 

λέει “ Όμηρε θα περάσεις στρατοδικείο!’’ [..]. Κάθεται το στρατοδικείο, οι στρατοδίκες 

Ζαχαριάδης, Κούσσιας και  Βλαντάς.  Και αρχίζει η δίκη. Εγώ τι να έλεγα ο 

κακόμοιρος. Και αποφάσισαν εκτέλεση, τα μεγαλύτερα στελέχη του κόμματος και μου 

είπανε και βγαίνει ο  Βαϊνάς και λέει “αν αυτό το παιδί το εκτελέσουμε, εγώ θα κάτσω 

μπροστά του να φάω τις σφαίρες, πρώτα εγώ και μετά αυτός! Εγώ φταίω όχι αυτός!’’. 

Με φωνάζουνε μέσα και μου λένε. “Σαν αξιωματικός του Δημοκρατικού Στρατού είσαι 

ανίκανος, σε καθαιρούμε. Αλλά σαν πολεμιστής είσαι ήρωας’’. Γιατί πέρασα και άλλη 

φορά από στρατοδικείο». 

Οι κ.ΤΚ(26), ΜΜ(27) και ΔΧ(28) εκθειάζουν την πολεμική δεινότητα και το πάθος 

των γυναικών στο πεδίο της μάχης, οποιοδήποτε κι αν ήταν το καθήκον που έπρεπε 

να εκπληρώσουν στο όνομα του ΔΣΕ. Πάντα θεωρούνταν ισότιμες με τους άντρες 

πολεμιστές, ενώ ήταν πολύ μεγάλη η ατιμία της παρενόχλησής τους: « Πολεμούσαν. 

Παλληκάρια. Υπήρχαν και ασυρματίστριες και νοσοκόμες, όμως κυρίως μαχήτριες». 

«Ήταν σε ισότιμη βάση. Η δράση τους.. δεν μπορούσε να τη φανταστεί ανθρώπινος 

νους. Αποδείχθηκε πως πολεμούσαν καλύτερα από τους άντρες. Και από τη μάχη, όταν 

έρχονταν, πρώτες στήνανε το χορό οι γυναίκες. Δακρύζω όταν τα διαβάζω. Στήναμε 

ενέδρες στο λεκανοπέδιο και είχαμε κάτι κοπελίτσες μικρές, οι οποίες αντέχανε τις 

συνθήκες. Ήταν και νοσοκόμες. Αλλά κυρίως μαχητές». «Πολεμούσαν καλύτερα και 

από τους άνδρες. Είχαμε 4 γυναίκες στο λόχο. Η μία ήταν δικιά μου. Δυο μηνών 

τραυματίζεται στη Φλώρινα με 16 τραύματα. Γέννησε στο βουνό, στην Πυρσόγενη. Οι 

γυναίκες ήταν μαχητές, νοσοκόμες, τηλέφωνο, ασυρματίστριες, μαγείρισσες. Πολλές δε 

θέλανε αυτή τη δουλειά, θέλανε να πολεμήσουν». 

Οι γυναίκες, επομένως, είχαν κι αυτές καίριες θέσεις μέσα στα ένοπλα σώματα, είτε 

ως ένοπλες, είτε ως εμψυχώτριες, είτε παρέχοντας διάφορες υπηρεσίες για τη 

διευκόλυνση του αγώνα. Κάποιες, μάλιστα, ασχολούνταν με την καθοδήγηση, όπως 
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αναφέρει η κ.ΓΠ(4): «Είχα την αδερφή της μητέρας μου, η οποία ήταν καθοδηγήτρια 

και στο πρώτο και στο δεύτερο. Και γύρισε μετά». Κάποιες άλλες, αν και ένοπλες, ήταν 

αδύναμες να αναλάβουν το ρόλο του πολεμιστή κατά τον κ.ΖΕ(6), από τη στιγμή που 

ο φόβος και το κλάμα ήταν οι πρώτες τους άμυνες σε οποιαδήποτε ξαφνική δυσκολία 

ή κακοτυχία: «…και είχα μια συνάδελφο αντάρτισσα και επειδή έβαλα σκοπιά ένα 

κοριτσάκι, έτσι κάνω περιοδεία,  πάω να βρω το καημένο κορίτσι, κοιμόταν και εκεί 

συμβαίνει να κοιμάσαι στη σκοπιά; Σε εκτελέσανε! Άρχισε να κλαίει και “μη φοβάσαι 

κορίτσι μου’’ και έλεγε “θα με σκοτώσουν!’’». Άλλες πάλι, δίχως να απαρνιούνται το 

ρόλο της γυναίκας νοικοκυράς, φροντίζοντας και μαγειρεύοντας για τα σώματα και 

τα τάγματα στα οποία εντάσσονταν, επεδείκνυαν αξιοσημείωτο φανατισμό, κατά τον 

κ. ΣΠ(21), ενώ δεν έπαυαν, τις περισσότερες των περιπτώσεων, οι άντρες να τις 

σέβονται: «Ναι, οι γυναίκες βοηθούσαν που ήταν στο στρατό, έφτιαχναν φαγητό, 

πολέμησαν ..πολεμούσαν οι αντάρτισσες που ήταν φανατικές πολύ, που πίστεψαν προς 

τα εκεί, όπως και εδώ που ήταν γυναίκες, αλλά δεν είχε στο στρατό πολλές γυναίκες. 

Και αυτοί καλό έκαναν, αλλά και αυτοί που ήταν στο βουνό πίστευαν και αγωνίζονταν. 

Έβλεπα πολύ φανατισμένες γυναίκες που πέθαιναν και φωνάζανε. Θυμάμαι μια 

αντάρτισσα που σκοτώθηκε, από τα Γρεβενά ήταν, τραυματισμένη ήταν, τη χτύπησαν, 

πολλές οι σφαίρες από το αυτόματο και ήταν η κοιλιά της από έξω και φώναζε μέχρι 

τελευταία στιγμή και τη σκότωσαν. Αλλά ήταν φανατισμένη πολύ. Πίστευε πολύ. 

Βρέθηκαν. Είναι οι γυναίκες που ήταν πολύ φανατισμένες. Πιο πολύ φανατισμένες και 

από τους αντάρτες. Αλλά δεν μπορούσανε.. που λένε ότι τη γυναίκα να την 

εκμεταλλευτούνε. Εκεί υπήρχε σεβασμός στο γυναικείο φύλο». 

Έκπληκτος μπροστά στον γυναικείο πολεμικό ζήλο στάθηκε και ο κ. ΚΠ(35), που ως 

ένοπλος του εθνικού στρατού βίωσε σχετική εμπειρία: «Εμάς εδώ, όταν κατελήφθη το 

φυλάκιο, πρώτες οι γυναίκες μπήκαν μέσα. Μας φωνάζαν και λέει “κωλόπαιδα της 

Φρειδερίκης!’’, αυτές μπήκαν πρώτες ρε παιδί μου, “φασίστες!’’, αντάρτισσες, πρώτες 

αυτές μπήκαν, πολεμούσαν περισσότερο από τους άντρες αυτές οι γυναίκες .Δεν ξέρω 

ρε παιδί μου, πρώτες μπήκαν αυτές, μετά μπήκε ο Καπετάν Νέστορας και πάλι καλά 

εγώ τον είχα σκοπευμένο στα τρία μέτρα, αν τραβούσα τη σκανδάλη θα τον σκότωνα 

και θα μας σκότωναν και εμάς όλους. Τότες, “παραδοθείτε συναγωνιστές!’’, λέει, 

φωνάζει αυτός και ο λοχίας πετάει το όπλο και εγώ ακαριαίως να πούμε, πέταξα και 

εγώ, έτοιμος δηλαδή στα τρία μέτρα, με τη χλαίνη μέχρι κάτω, εδώ σκοτώναμε στα 
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διακόσια μέτρα, στα πεντακόσια, αν τραβούσα τη σκανδάλη έτοιμος, ε ξέρεις, καλά λένε 

ότι ο πόλεμος με το μπαρούτι έχει ναρκωτικό μέσα, στην αρχή λίγο ταράζεσαι και μετά 

νομίζεις ότι είσαι σε ένα γλέντι». 

Γυναίκες, λοιπόν, όπως η κ.ΠΣ(20) παρείχαν καθοριστική βοήθεια κατά τη διάρκεια 

του εμφυλίου: « Όταν δεν είχε μάχη κάναμε πολυβολεία. Σκάβαμε, χειμώνας, με  

τσάπες, με κασμάδες, για να χωράει μέσα πολυβολεία με ξύλα. Να χωράει πενήντα 

άτομα, είκοσι άτομα και τελευταία, προτού γίνει οπισθοχώρηση πίσω από τη *Σφήκα, 

είχε νοσοκομείο και εκεί δουλέψαμε πολύ. Όταν είχε μάχη, πάλι πηγαίναμε στη μάχη, 

όταν τελειώναμε πάλι σκάβαμε. Και ήταν ο γιατρός ο Κόκκαλης και φωνάζει ο γιατρός, 

“θέλω βοήθεια από τις γυναίκες!’’[..]. Ναι, ήμουν σαν νοσοκόμα. Ήταν ο οργανισμός, 

εγώ δεν ήμουν σπουδαγμένη, πού να ήξερα από τέτοια.  Τα μάθαμε εκεί [..] εμείς 

ήμασταν τόσο κουρασμένες, τόσο απελπισμένες από το φορείο, εδώ να γίνουν πληγές 

και να τρέχει πύο και αίμα. Μετά κάναμε κάτι σα μαξιλαράκια, τα δέναμε εδώ για 

προστασία. Ήταν και μερικές όμως εθελοντές[..]. Εμείς δεν πιάσαμε όπλο, δε μας 

έδωσαν. Εμείς είχαμε να κάνουμε μόνο να μη μας πεθάνει κανένας. Να το δέσουμε, να 

το κάνουμε πώς να το κουβαλάμε, αλλά ήταν μακριά. Για να φέρουμε έναν τραυματία 

μέχρι το *Πρεβάλι, μέρα, οχτώ γυναίκες, αλλάζαμε βάρδιες. Τα φέρναμε μέχρι το 

*Πρεβάλι και από εκεί ήταν ανοιχτός ο Τίτο, τα παίρνανε. Για ένα διάστημα όμως 

έκλεισε ο Τίτος.  Και μετά άνοιξε η Αλβανία». 

 

3.2.4  Στρατηγεία-Βάσεις  

Σε όλο το εύρος των συνεντεύξεων οι πληροφορητές αναφέρουν ποικίλα σημεία της 

παραμεθορίου, τα οποία αποτελούσαν σημεία στρατοπέδευσης των ανταρτών, αλλά 

κι εκκίνησης διαφόρων επιθέσεων εναντίον του Εθνικού Στρατού. Τα συμπλέγματα 

των χωριών που συγκροτούσαν την ελεύθερη Ελλάδα ήταν τα καλύτερα περάσματα  

γι’αυτούς στη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να προσεγγίσει η κάθε ομάδα την 

περιοχή-στόχο, ώστε να εξαπολύσει την επόμενη ημέρα τις επιθέσεις της με όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία. Βέβαια, οι μετακινήσεις των ανταρτικών ομάδων δεν 

αποσκοπούσαν πάντα σε επίθεση, αλλά κυρίως σε ανασυγκροτήσεις, εφοδιασμούς, 

επιστρατεύσεις, μεταφορά τραυματιών, αναδιοργανώσεις και στρατοδικεία. Οι 

κ.ΓΚ(2) και Η(12),αντίστοιχα, αναφέρουν:  



  

172 

 

 «Μας ξεγελούσανε, δυο μέρες τρεις μας ταλαιπωρούσαν[..]. Πήγαμε, περάσαμε στον 

Ακρίτα,[..] δυστυχώς δεν υπήρχε και εκεί κανένας και μας λέει ο συνοδηγός που μας 

πήγαινε, “θα περπατήσουμε και θα πάμε στο ύψωμα  Μπέλλα Βόδα’’. Πάνω από τον 

Ακρίτα, πάνω ψηλά, στο βουνό. Περπατώντας όλη τη νύχτα, γιατί όλες τις δουλειές τις 

έκαναν νύχτα αυτοί, περπατώντας φτάσαμε και εκεί. Όταν φτάσαμε εκεί, είδαμε 

πραγματικά οργανωμένος στρατός… .Από εκεί βγάζουν απόφαση και κατεβήκαμε στο 

Πισοδέρι, εκεί στην Αγία Τριάδα, εκεί μας κατέβασαν. Από εκεί πήραμε το δρόμο, 

περάσαμε το Ανταρτικό και στρίψαμε για την ελεύθερη Ελλάδα, την έλεγαν, την 

Πρέσπα. Ανεβήκαμε την κορυφή εκεί επάνω, προχωρήσαμε, το πρώτο χωριό που 

ανταμώσαμε, τις Καρυές. Από εκεί και πέρα ήμασταν ελεύθεροι και αυτοί και εμείς, δεν 

υπήρχε φόβος να μας εμποδίσει κανένας, ούτε να μας πυροβολήσει από εκεί ήταν 

Ελεύθερη Ελλάδα που την έλεγαν. Περάσαμε από τις Καρυές, δεξιά υπήρχαν κάτι 

μονοπάτια, μας τράβηξαν και μας πήγαν στην Καλλιθέα. Στο χωριό αυτό ήταν η μόνη 

βάση εκεί πέρα και εκεί ήταν τάγμα εκπαίδευσης». « Μας πήγαν στο Σκοπό πέρα, που 

ήταν ανταρτοκρατούμενο. Και από εκεί το βράδυ Αριδαία, Τζιένα* λέγεται ένα βουνό, 

εκεί. Στο τάγμα ήμασταν του Αμύντα. Όλοι μαζί. Δεν έκατσα πολύ εγώ, ενάμιση μήνα. 

Όταν μας μάζεψαν οι διοικητές για στρατώνες, πρώτο όνομα ήταν το δικό μου. Πήγαμε 

στο Βίτσι, μας βάλανε σε κάτι λόχους .Εσένα σε εκείνο το λόχο, εμένα σε εκείνο. Μας 

χωρίσανε όλους. Πρώτα εδώ μας πήγαν. Και πήραμε πυρομαχικά από εκεί, φορτώναμε 

εκεί στοίβες. Η δεύτερη ήταν στο Βίτσι, εδώ. Εκεί έκαναν ανασυγκρότηση. Έβαζαν δύο 

σε εκείνο το λόχο, τρεις στον άλλο και από εκεί μας πήγαιναν στο Γράμμο. Αλλά εγώ 

από το δρόμο έφυγα. Από την Καστοριά έφυγα, από ένα χωριό». 

Με στόχο ο κ.ΓΚ(2) να αξιολογήσει το αντάρτικο, δείχνει πως οι Πρέσπες και 

διάφορα σημεία του Βιτσίου και του Γράμμου ήταν τα ευρύτερα  φρούρια, οι βάσεις 

δηλαδή των ανταρτών και τα σημεία εκπαίδευσής τους. Ο ίδιος παραπέμπει σε 

συζητήσεις της τότε κομμουνιστικής ηγεσίας περί μακεδονικής αυτονομίας, 

αποδοκιμάζοντας παράλληλα την προσπάθεια του ΔΣΕ να απλώσει τα σώματά του 

μεταξύ Γράμμου-Βιτσίου, δίχως τις απαραίτητες προδιαγραφές: « Ήταν πολλοί 

αντιπυρήνες που ήθελαν να κάνουν πραγματική αντίσταση. Οι υπόλοιποι ήταν με 

συμφέροντα δικά τους. Εδώ ο Ζαχαριάδης, όταν έκαναν την ολομέλεια στις Πρέσπες 

,στους Ψαράδες τότε, τους έριξαν το σύνθημα για τους σλαβόφωνους για να βγουν στο 

βουνό, την ισονομία[…]. Λέγανε στο επίσημο κράτος ότι “εμείς είμαστε εδώ 
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παρόντες’’. Όταν έκαναν όμως το μέτωπο στο Βίτσι και στο Γράμμο ήταν λάθος. Διότι 

εκεί δεν μπορούσαν αυτοί να κρατηθούν με τα μέσα που είχε το επίσημο κράτος και με 

το στρατό που είχε». 

Το ίδιο συμβαίνει και με τον κ. ΣΓ(39), ο οποίος στο σύνολο των λεπτομερειών που 

επιστρατεύει περιγράφοντας ένα περιστατικό σαμποτάζ Μαϋτών, οργανωμένο από 

τον Βαϊνά, αναφέρει τα σημεία από τα οποία ο ΔΣΕ συνήθιζε να περνάει, ανάλογα με 

το τάγμα, προκειμένου να εξασφαλίζει και τα προς το ζην, αλλά και να τα 

κατοχυρώνει με ένοπλες ενέδρες επιτυχημένα σαμποτάζ: «Κάπου εκεί, τέλη Απριλίου 

του ˈ47 μες στη χαράδρα όπως ήμασταν, τα βράδια κατεβαίναμε στο Φλάμπουρο, 

παίρναμε κανά κομμάτι ψωμί, λίγο πολύ να ικανοποιήσομε και το στομάχι, 

τελοσπάντων καθίσαμε εκεί κανά δεκαπέντε μέρες, από εκεί μας ήρθε εντολή, 

ερχόμαστε, να πάμε για Πρέσπα τώρα, για Πρέσπα ερχόμαστε από εδώ, από τον κάμπο, 

τη νύχτα περπατάμε, φτάνουμε στην Ατραπό, σε ένα χωριό, εκεί ξημέρωσε, χαράματα, 

καθίσαμε, ξεκουραστήκαμε, φάγαμε, ήπιαμε, μας ταΐζανε, ο κόσμος στα χωριά μας 

τάϊζε. [..] Το άλλο βράδυ από εκεί ξεκινούμε, είχε εντολή ο αρχηγός του 

συγκροτήματος, εμείς οι υπόλοιποι δεν ξέραμε, χαράματα φτάνουμε Σφήκα δηλαδή, 

Ατραπό εδώ, Πολυπόταμος, Τούρια, Παύλος Μελάς.. δηλαδή από βουνά, δηλαδή 

κατεβαίνεις τώρα την άσφαλτο που πάει για Κρυσταλλοπηγή, υψώματα, είναι ένα χωριό 

Σφήκα λέγεται. Φτάσαμε εκεί χαράματα, καθίσαμε, ξεκουραστήκαμε, όλα εντάξει, ο 

αρχηγός δηλαδή του συγκροτήματος που είχε την αποστολή μαζεύει τους επικεφαλείς 

εκεί πέρα, “η αποστολή μας είναι αυτή’’, λέει, “στη Μικρολίμνη, εκεί υπάρχει ένα 

αστυνομικό τμήμα’’, λέει, “είναι τόσοι χωροφύλακες εκεί πέρα’’, εμείς ήμαστε 

εικοσιπέντε, στρώσαμε το σχέδιο πώς πρέπει να τους εξοντώσουμε..». 

 

3.2.5  Η  εκπαίδευση  στο πλαίσιο του εμφυλίου 

 «Οι αντάρτες είχαν το μέρος που εκπαιδεύονταν,  ήταν στο Λαιμό, στις Πρέσπες, μια 

εκπαίδευση που γίνονταν εκεί στην ελεύθερη Ελλάδα που λένε. Εκεί λένε ότι 

εκπαιδεύονταν αυτoί», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ.ΣΠ(21), ενώ ο κ.ΓΚ(2) φωτίζει 

με περισσότερες λεπτομέρειες το ζήτημα αυτό, καταθέτοντας τη δική του εκτίμηση 

για την αποτυχία του ΔΣΕ: « Περάσαμε από τις Καρυές, δεξιά υπήρχαν κάτι 

μονοπάτια, μας τράβηξαν και μας πήγαν στην Καλλιθέα. Στο χωριό αυτό, ήταν η μόνη 
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βάση εκεί πέρα και εκεί ήταν τάγμα εκπαίδευσης. Εκπαιδεύανε όλους τους 

νεοσύλλεκτους, τους έπιαναν και τους έφερναν για να μπορέσουν να μάθουν το 

χειρισμό του όπλου και να τον στείλουν στη μάχη. Εγώ ήμουν τότε σύνδεσμος του 

διοικητή. Παράπονο δεν είχα κανένα. Με είχε, με πρόσεχε σαν δικό του παιδί. Έμενα 

στο δωμάτιο που έμενε αυτός. Έτρωγα ό,τι έτρωγε αυτός. Και με έστελνε όπου ήθελε, 

κάπου να επικοινωνήσει με κάποιον. Με είχε έμπιστο. Και εκεί την έβγαλα από τον 

Οκτώβριο μήνα που μας έπιασαν, μέχρι το Μάϊο του ’49. Έφερναν από όπου μάγκωναν 

παιδιά, άμαθους μέχρι και γυναίκες εκπαιδεύανε, πενηντάρηδες, εξηντάρηδες, γυναίκες 

τις έβαζαν να κάνουν σκοποβολή. Και τις έλεγαν “όταν βάζετε το κανάκι εδώ σφίξτε 

το, γιατί θα πάθετε ζημιά στον ώμο’’. Γυναίκα ήταν, τόσο μεγάλη προσοχή δεν ήθελε. 

Είδα τα μαρτύρια που περνούσαν σε αυτές τις φουκαριάρες τις γυναίκες, τις μάνες[…]. 

Βασικά, ήταν να μάθει να χειρίζεται το όπλο[..].. Τις γυναίκες τις ανάγκαζαν να κάνουν 

βολή, χωρίς να ξέρουν με τον πυροβολισμό τι μπορεί να φέρει στον εαυτό της. Ενώ 

τους τα έλεγαν αυτά, γυναίκα τώρα, πενηντάρα και εξηντάρα.. εγώ που τις έβλεπα τις 

λυπόμουνα και έλεγα “κοίταξε τη μάνα μου τι της κάνουν..’’. Και για αυτό είχαν 

αποτυχία[…]. Τους εκπαιδεύανε σχεδόν ένα μήνα τους νεοσύλλεκτους και μετά τους 

έστελναν στην πρώτη γραμμή να πολεμήσουνε. Το ξέραμε εμείς από προηγούμενα, 

μόλις στέλναμε την άλλη μέρα μας έρχονταν τα αεροπλάνα στο σημείο εκείνο¨ όλο και 

κάποιος θα παραδίνονταν, θα αιχμαλωτίζονταν και θα έδινε τα στοιχεία ακριβώς πού 

βρισκόμασταν εμείς. Ερχόντουσαν πολλές φορές τα αεροπλάνα, μεγάλη ζημιά μας 

έκαναν. Μας βομβάρδιζαν συνέχεια. Όταν ήμαστε για εκπαίδευση ακούγαμε το 

αεροπλάνο, υπήρχε ένα παρατηρητήριο το οποίο χτυπούσε το καμπανάκι και ο 

πυροβολισμός.. και ο κόσμος προλάβαινε να κρυφτεί. Παρατούσανε την εκπαίδευση. Οι 

εκπαιδευτές ήταν από τον ελληνικό πόλεμο εκπαιδευμένοι. Ήταν ηλικιωμένοι, ήξεραν». 

Οι κ.ΑΙ(9) και κ.Η(12) αντίστοιχα, δίνουν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά 

με την αποτυχία του έμψυχου ένοπλου σώματος του ΔΣΕ, αναφερόμενοι στις πιέσεις 

που ασκούνταν στους νεοσύλλεκτους, ώστε να αφομοιώσουν σε σύντομο χρονικό 

διάστημα πολλές βασικές γνώσεις χειρισμού βαρέων όπλων, ενώ συγχρόνως κάνουν 

μια μικρή νύξη για την προέλευση των όπλων που χρησιμοποιούσαν οι αντάρτες: 

«Αυτός που ήταν υπεύθυνος, τους έλεγε “το όπλο το τραβάς έτσι, το σπρώχνεις μπροστά 

και πυροβολείς. Έτσι ανοίγει, έτσι κλείνει’’ και τον έστελναν στη πρώτη γραμμή. 

Στρατιώτης.. σαράντα μέρες εκπαιδεύονται μόνο και μπαίνουν πρώτη γραμμή; Και στο 
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Βίτσι πάνω είναι πεσόντες πολλοί. Όποιος έχασε τον άνθρωπό του δε θέλει να τους 

δει». «Μας έβαζαν να χτυπάμε, να σκοπεύουμε. Εκεί, να πάρεις τον αέρα, να χτυπάς. 

Τα έφερναν οι Σέρβοι». 

Συνεχίζοντας, κάθε μία από τις παρακάτω συνεντευξιαζόμενες εξιστορεί τη δική της 

περιπέτεια στο πεδίο της μάχης κι εκφράζει την εκτίμησή της για το βίωμα αυτό. Οι 

κ.ΟΟ(1), ΠΜ(23), ΤΧ(25) και ΓΠ(43), αντίστοιχα, τοποθετούνται είτε για τον εαυτό 

τους,  είτε με βάσει όσα άκουσαν και αφομοίωσαν  από άλλους συναγωνιστές τους: 

«Όταν δουλεύαμε δεν είχαμε όπλο. Τελευταία μας πήγαν στην Πρέσπα. Και μας έβαλαν 

σε ένα δωμάτιο, εφτά, δέκα κορίτσια να κοιμόμαστε κάτω στο στρώμα¨ δεν είχαμε 

ρούχα πάνω μας, τίποτα και όταν ήμασταν εκεί μας σπούδαζαν.  Και εκεί στο χωριό 

που ήμασταν μας είχαν βγάλει έξω και μας έκαναν ασκήσεις και μας έδωσαν να 

σημαδεύουμε. Άρχισαν να μας κάνουν βολές με όπλα με ό,τι έπρεπε, μας σπούδαζαν 

εκεί[..]. Ερχόντουσαν τα αεροπλάνα, έριχναν τα τζάμια, θα μας σκότωναν… Έλληνες, ο 

στρατός. Έρχονταν ένα μεγάλο αεροπλάνο και ένα μικρό και την ημέρα μας βγάζανε 

έξω στο χωριό, γιατί βομβαρδίζανε μέσα. Τζάμι δεν άφησαν.. πώς δεν πεθάναμε δεν 

ξέρω». 

« Εμείς ήμαστε σε ένα χωριό και ήταν ένα σχολείο, δεν ξέρω τι ήταν εκεί, μας μάζευαν 

και μας έλεγαν πολλά, πλύση εγκεφάλου. Μας μάθαιναν τα όπλα. Να τα χειριζόμαστε, 

να τα φτιάχνουμε. Εμάς δε μας έλεγαν τίποτα. Μας μάθαιναν εκεί από όλα και ύστερα ο 

καθένας είχε το όπλο του, ένα στάγερ γερμανικό. Αλλά δεν έτυχε να το 

χρησιμοποιήσουμε. Εμείς όταν πηγαίναμε και πέφταμε σε ενέδρα, αμέσως το άλογο 

μου, μπαίναμε μέσα και ήταν έτοιμοι». «Δεκαπέντε μέρες έκανα σκοποβολή, κάπως να 

κρύβομαι, να κάνω. Δε μου άρεσε, φοβόμουνα. Ήμουν δεκαέξι χρονών στα δεκαεφτά. 

Ήταν και μεγαλύτερες κοπέλες. Όπως και μικρότερες ήταν, που κρατούσαν τους 

τραυματίες. Έπεφταν, πού να τους σηκώσουν; Τον τραυματία πάνω σε σανίδια, 

φορεία». 

«Ολόκληρο τάγμα ήμασταν και παιδιά και κορίτσια. Πρώτη φορά μˈ έδωσαν εμένα τη 

χειροβομβίδα να ρίξω, εγώ τρελή, στο στόμα και τοˈ ριξα,[…] πάντσερ ξέρεις τι είναι; 

Εδώ μπροστά έχει ένα τέτοιο στρόγγυλο, το βάζεις πάνω στον ώμο, από πίσω δεν 

πρέπει να ˈναι τοίχος, άδειο πρέπει να είναι, σε τινάζει, σε τινάζει κι άμα είναι κάτι, 

σκοτώνεσαι, άντε και με ˈκείνο να ρίξω, σε λέει “αυτή είναι θηρίο’’, μυδράλια, αυτά, 
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ύστερα μας έκλειναν τα μάτια, νάρκα τέτοια μεγάλη, ναρκώναμε, μας έδειχναν πώς 

ναρκώνει και ξεναρκώνεται  και εκείνα αμέσως τα κατάφερνα και μˈ έκαναν, […] 

ύστερα μας πήγανε στην Κώττα, τότε πήγα στην 108 ταξιαρχία, στον 9ο λόχο, συνάμα 

γίνεται η μάχη της Φλωρίνης, [..] η Μαυροπούλου εκεί πήγε, εκεί σκοτώθηκε, ήταν κι 

άλλα κορίτσια δικά μας, η Κάστη η Ζαχαριάδου πιάστηκε, τη γλίτωσε η θεία της,[..] η 

Κέβρεκίδου η Κίτσα, ο Πέτρος, αυτοί εκεί στα.. που είναι 830 άτομα, εκεί τους ρίξανε, 

μισοτραυματίες, ζωντανούς τους ρίξανε και μετά από εκεί στην Κώττα πήγαινα, ξανά 

εκπαιδεύσεις, μας πήγανε στο Γράμμο. Στο Γράμμο εκεί ήμασταν όλο σε επιχειρήσεις. 

Ό,τι ήτανε, ευθύνες έφερνα εγώ, πολύ με αγαπούσανε». 

 

3.2.6  Το ζήτημα της νοσοκομειακής περίθαλψης 

 Η κ.ΓΚ(2), η κ.ΤΧ(25) και ο κ.ΚΠ(35) αναπαριστούν γλαφυρότατα  την πορεία τους 

προς τα αλβανικά νοσοκομεία και την παραμονή τους εκεί, ο καθένας 

αντιπροσωπεύοντας κι ένα διαφορετικό περιστατικό:  

« Ένα μήνα πηγαίναμε πέρα δώθε, τα πόδια μου άρχισαν να μαζεύουν πύο από κάτω 

από τα άρβυλα και ύστερα άρχισαν να με πονάνε με πύο. Από εκεί μας παίρνουν 

κάμποσα παιδιά και κάτι παιδιά που είχαν πάθει φόβο. Εμένα με πήγαν στην Αλβανία, 

στο νοσοκομείο και εκεί κάθισα ένα μήνα, καθάρισαν τα πόδια μου από κάτω και 

ήμουν ένα μήνα με πατερίτσες, αλλά πολύ περιποίηση. Πρέπει να ήταν στρατιωτικό 

νοσοκομείο και ωραίο φαγητό μας έδιναν και ήταν μέσα σε κάτι λεύκες, καθαρό, 

ωραίο, μέσα έξω και κάθισα ένα μήνα και κάτι εκεί. Μου έγιναν καλά τα πόδια εκεί, 

φόρεσα άρβυλα καλά και ήρθα πάλι στο Γράμμο».  

« Πού θα τους πήγαινε ο Ερυθρός Σταυρός; Εμάς μας πήγε γιατί ήμασταν από το 

νοσοκομείο¨ 170 άτομα ήμασταν από το νοσοκομείο, τραυματίες και δεκαπέντε μέρες 

μας πήγαν στο Μπούλγκες, τους Έλληνες που ήταν από αυτά τα χωριά και μέσω 

Ερυθρού Σταυρού στο σχολείο είχαν κλειστεί και μας φόρτωσαν και μας πήραν μέσω 

Ουγγαρίας στην Τσεχοσλοβακία[…] .Ξημερώνει και αρχίσει να γκαρίζει το γαϊδούρι, 

τρομάξαμε, δεν ξέραμε πού βρισκόμασταν εκείνη τη στιγμή και λέω τώρα το γαϊδούρι 

θα μας πάει, έτσι μας είχαν πει. Με φόρτωσαν τα κορίτσια στο γαϊδούρι, με βοήθησαν 

και ανέβηκα. Πριν το νοσοκομείο το ανταρτικό πέσαμε σε ένα κοπάδι πρόβατα. Έλεγα 
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σε χωριό θα είμαστε. Ας είναι σε χωριό παρά στο στρατό να πέσουμε. Τα σκυλιά να 

γαβγίζουν, τα κορίτσια να φωνάζουν. Έτρεξε ο τσοπάνος “πού πάτε κορίτσια;’’, μας 

πάει στο νοσοκομείο, τώρα πού βρισκόμαστε δεν ξέραμε. “Γρήγορα!’’, λέει, “το 

νοσοκομείο κινείται!’’. “Προδόθηκε!’’[…] “γρήγορα, δεν ξέρω αν θα τους προλάβετε! 

Γιατί από εχθές το βράδυ μετακινούνταν το νοσοκομείο!’’. Ήταν τραυματίες με τα 

άλογα σιγά σιγά στα σύνορα τα σέρβικα και κατεβαίνοντας βρήκαμε μια νοσοκόμα και 

ο γιατρός, τελευταία. Πήραν τι φάρμακα, τι είχαν εκεί πέρα. Λέει “από πού 

ερχόσαστε;’’, λέω “το γαϊδούρι μας φέρνει’’, “τι έχετε τα κορίτσια; Δεν 

προλαβαίνουμε, γιατί μας πρόδωσαν και φεύγουμε!’’. Μόνο εμένα μου έκαναν μια 

ένεση για τέτανο και κόλλησα χάνζαπλαστ,  γιατί ο επίδεσμος έπεσε. Ανεβαίνουμε στα 

σύνορα τα σέρβικα ξάπλα, να μην κουνιόμαστε και τα αεροπλάνα και σε λίγο έρχονται 

και έριξαν βαρέλια και έπιασε φωτιά στο νοσοκομείο. Δηλαδή αν δε μας ξυπνούσε το 

γαϊδούρι, θα ερχόμασταν ακριβώς, όταν έριχναν τα πετρέλαια. Καιγόταν η χαράδρα 

κάτω. Και εμείς να τρέμουμε και να κρατάμε τα άλογα, να μην κρατάνε οι άλλοι και το 

βράδυ πορεία. Πήγαμε στη Σερβία και έλεγαν “μην κουνιόσαστε!’’. Γιατί αλλού οι 

Σέρβοι, εγώ είμαι ντόπια ξέρω σέρβικη γλώσσα, γιατί σκότωσαν στρατό στο τάδε μέρος 

και μπήκαν μέσα. Και μας βοήθησαν οι Σέρβοι, τους βαριά τραυματίες, όλη τη νύχτα 

περπατούσαν και μας έφεραν στα δεύτερα φυλάκια, τα σέρβικα, μας έδωσαν να φάμε, 

γράψανε τα στοιχεία και το βράδυ σε φορτηγά αυτοκίνητα και μας πήγαν έξω από τα 

Σκόπια, άδειασαν τη στρατώνα και παραχώρησαν για τους Έλληνες τραυματίες και ο 

στρατός μας φύλαγε, ο σλαβικός. Ο γιατρός και η νοσοκόμα ήταν Σέρβοι και τρία 

κτίρια ήμασταν όλο τραυματίες. Και ένας Έλληνας γυναικολόγος μοναχός, εθελοντής, 

είχε έρθει και τον έβαλαν και δούλευε και έγινε ο καλύτερος χειρούργος στη Σλοβακία. 

Γιατί εκεί έβλεπε που έκοβαν πόδια, χέρια, τραυματίες και σαν γιατρός δούλευε για να 

βοηθήσει στο στρατό τους αντάρτες». 

Ο κ.ΚΠ(35) έζησε την εμπειρία των αυτοσχέδιων νοσοκομείων της Αλβανίας ως 

εκπρόσωπος του Εθνικού Στρατού, νοσηλευόμενος μαζί με αντάρτες: «….στην 

Καρατζόβα, τα λουτρά, πού είναι τα λουτρά, στο Πόζαρ που λέμε, εκεί διώροφο 

νοσοκομείο, μπορώ να σου πω τριάντα μέτρα μάκρος, πάνω οι γυναίκες, κάτω οι 

άντρες, μας πήγανε εκεί πέρα, είχε δυο νοσοκόμες εκεί, Θεσσαλονικιές, μας έπαιρνε 

δυο δυο στην αμασχάλη  και μας κουβαλούσε, τόσο πιστεύανε να πούμε, ήτανε και 

αυτές στον αγώνα με τους αντάρτες. Μα κοίτα να δεις, ναι, μερικοί από το ίδιο φυλάκιο 
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που τραυματιστήκαν κι αυτοί, αυτοί ήταν αντάρτες, εμείς ήμασταν στρατιώτες. Στο ίδιο 

νοσοκομείο, αυτοί λίγο εκεί πέρα μας αγριέψαν λιγάκι, [..] τους σταματήσανε, μας 

δώσανε  κρεβάτι, πιτζάμες, τα πάντα. Αμέσως εκεί στα κρεβάτια μας, περνούσαν οι 

γιατροί, είχανε καλούς επιστήμονες, εδώ η πενικιλίνη ήτανε αυτό, αλλά εκείνοι οι 

Εγγλέζοι τους τροφοδοτούσανε με τα πάντα, είχανε χειρούργους, τα πάντα, εγώ ήμουν 

στα δυο τα πόδια, ήμουνα τραυματίας, σαράντα μέρες έκατσα εκεί πέρα. Είχανε ρεύμα, 

κουρείς, ραδιόφωνα, τηλέφωνα, οργανωμένοι, όπως είναι ο στρατός, κάθε ένας. Οι  

αντάρτες. Αντάρτικο, αντάρτικα ήταν αυτά».  

Στο πλαίσιο της δράσης των επιστρατευμένων νοσοκόμων, η κ.ΤΟ(24) παραθέτει μια 

σύντομη ιστορία: «Σαν τα πρόβατα στη σφαγή. Ανεκπαίδευτους, χωρίς φαγητό, πολλές 

μέρες με ξεροκόμματα, χωρίς οπλισμό, με παπούτσια κομμένα, με φορέματα κομμένα. 

Εγώ είχα πάρει μια συγγενή μου, μια ξαδέρφη μου, την είχαν κάνει τραυματιοφορέα και 

κουβαλούσε μαζί με μια άλλη τραυματισμένους από το Βίτσι¨ στα σύνορα της Αλβανίας 

είχαν κάνει εκεί χειρουργεία και τους άφηναν εκεί. Και μια μέρα ένας τραυματίας ήθελε 

νερό. Ήταν οροσειρά που δεν είχε νερά προς τα μέρη μας και προχωρούσαν και αυτή 

άφησε τον τραυματία με την άλλη κοπέλα και προχωρούσε να βρει νερό. Καθώς 

προχωρούσε έρχεται στη μύτη της μια μυρωδιά ψητού και λέει θα είναι 

Καρακατσαναίοι που φυλάνε τα πρόβατα. Ας προχωρήσω και ίσως βρω νερό. 

Προχώρησε η κοπέλα και έφτασε σε μια καλύβα κατά τέτοιο τρόπο καμουφλαρισμένη 

που δεν μπορούσε κανείς να τη βρει. Η μυρωδιά έβγαινε από εκεί. Καθώς προχώρησε, 

βρήκε μπροστά στην καλύβα δύο ένοπλους αντάρτες. Μόλις τους είδε τρόμαξε αυτή, δεν 

ήξερε, τη σταμάτησαν, “τι θέλεις εδώ;’’, “λίγο νερό’’, λέει “έχω έναν τραυματία’’. Εν 

τω μεταξύ, άκουσαν οι καπεταναίοι μέσα και είπαν στο σκοπό “άσε την κοπέλα να μπει 

μέσα να μας πει!’’[..]. “Έλα να σου δώσουμε λίγο νερό, να σου δώσουμε και λίγο 

κρέας’’. “Αυτοί ήταν περίπου πέντε έξι, στα κλαδιά είχαν αρνιά, τρώγανε, πίνανε, δεν 

τους ένοιαζε αν εμείς πολεμούσαμε’’, λέει, “και αν σκοτώνονταν τα παιδιά λίγο 

μακρύτερα από αυτούς!’’. Και αυτό γίνονταν καθημερινά. Πήρε η κοπέλα, έφαγε λίγο 

αυτή, τον πήγαν στην Αλβανία τον τραυματία». 

Η κ.ΤΟ(24) και ο κ.ΣΘ(38) ως έμμεσοι συμμετέχοντες στη διάρκεια του εμφυλίου, ο 

καθένας ξεχωριστά, δίνει τις δικές του εμπειρίες, βασισμένες στην εθελοντική του/της 

προσφορά για τους πεσόντες και των δύο στρατοπέδων: 
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« Μετά άλλο ένα γεγονός, όταν χτύπησαν τη Φλώρινα το ’49. Εγώ εκείνη την ημέρα δεν 

είχα βάρδια, ήμουν στο σπίτι. Όλες τις ημέρες όμως, όλο τον Ιανουάριο, όλο το 

καλοκαίρι και τον Ιανουάριο του ’49, είχαμε πολλούς τραυματίες στο νοσοκομείο. 

Μεταξύ των τραυματιών αυτών είχαμε και τραυματίες αντίθετους, αντάρτες. Αλλά εμείς 

σαν εθελόντριες κάναμε τη δουλειά μας και για τους μεν και για τους δε. Και μια μέρα 

θυμάμαι πάτησε νάρκη το αυτοκίνητο, βάζανε νάρκες τότε και μας έφεραν έναν 

τραυματία στρατιώτη νέο, από ένα νησί. Είχε το τραύμα από πυρά, είχε πάρει το σαγόνι 

του, τη μύτη του και ήταν δηλαδή μια μάζα. Όταν τον είδα έφυγα, λιποθύμησα, τον 

πήραν οι άλλες, τον δέσανε, τον έβαλαν στο αεροπλάνο, αλλά πέθανε καθοδόν. Μετά 

έναν άλλο στρατιώτη πάλι έτσι, σε νάρκη του κόψανε το πόδι. Είχα δει πολλά 

περιστατικά τέτοια, που όταν τα θυμάμαι στενοχωριέμαι». 

«Θεόφιλε τι κάνεις, λέω θα πάω στον εθνικό στρατό, λέω θα πάω να προσφέρω τις 

υπηρεσίες μου, πώς θα πάς τώρα Θεόφιλε; Τί κάνω ρε παιδιά, ήμουνα καλός, ζωηρός 

ήμουνα, δε φοβόμουνα ούτε σφαίρες, ούτε τίποτα, εγώ έπαιρνα το στε… και το βαρούσα 

έτσι μπάμ, έπαιρνα χειροβομβίδες Mills, έριχνα, έπαιρνα τι να σου πω, με τα όπλα 

ήμουν ένα, λοιπόν λέω,  προσέξτε, πήρα ένα σεντονάκι που είχα στο σπίτι εκεί, κόβω το 

σεντόνι, κάνω ταινίες, παίρνω με νερομπογιά απˈ αυτές που έχουμε εδώ και ζωγραφίζω 

κάπου κάπου, που είναι… παίρνω τις μπογιές, κάνω κόκκινη μπογιά, κάνω σταυρό, 

κάνω εφτά, έξι εφτά τέτοιες ταινίες, βάζω στο μπράτσο μου εδώ και βγαίνω τα 

σκαλοπάτια στο σπίτι μου, στη γωνία είναι, βλέπω τους στρατιώτες έτοιμους για 

οδομαχία, εδώ γύρω ήτανε, μου λέει “πού πας νεαρέ, θα σκοτωθείς!’’, λέω “πάμε να 

προσφέρουμε τις υπηρεσίες..’’, λέω, “..στον στρατό!’’, λέω, “α εντάξει’’, λέει, 

“πρόσεχε, ντουβάρι ντουβάρι!’’. Εγώ όμως δεν πήγα απευθείας στο στρατό, πήγα σε 

ορισμένους φίλους και συγγενείς που είχα, που ήταν κρυμμένοι στα σπίτια, ήξερα τα 

παιδιά, Θεοφάνης, Παρασχάκης, Σεχίδης, τους ήξερα, λοιπόν πήγα, τους λέω “παιδιά, 

βάλτε τα πανιά στο μπράτσο σας και πάμε μαζί’’, προσφορά μεγάλη στην πατρίδα έχω 

κάνει, αλλά δεν, πώς να σου πω, δεν είμαι εγωιστής, διότι ορισμένοι με τίποτα, 

νεροκουβαληταί και παρουσιάζουν ότι κάτι κάνουν. Κάνω αυτό το πράμα, πάω, τους 

δίδω “ελάτε’’, λέω, “πάμε μαζί’’, “τι θα κάνεις;’’, “πάμε να προσφέρουμε τις 

υπηρεσίες’’. Φεύγουμε από κεί πέντε έξι παιδιά με ταινίες ερυθρός σταυρός, ερυθρός 

σταυρός δε μας πείραζε κανείς, θεωρούνται.. πάμε στο… απάνω απˈ το… το ΚΤΕΟ 

τώρα που είναι, λίγο παρακάτω ήτανε το κτίριο που ήταν η διεύθυνση γεωργίας, εκεί 
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ήταν νοσοκομείο, σταυρό είχε από πάνω, στον ελληνοιταλικό, σταυρό, λοιπόν 

παρουσία... βλέπουμε ένας υπίατρος ήτανε, μια νοσοκόμα, άλλος δεν ήτανε, λέει 

“παιδιά τι είναι;’’, λέμε “ήρθαμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες’’, “μπράβο ρε παιδιά, 

εσύ..’’, λέει εμένα, “και εσύ, δύο, εσείς καθίστε εδώ, εσείς οι άλλοι τρείς θα πάτε στο 

σύνταγμα κάτω που είναι και τώρα το σύνταγμα, θα πάτε εκεί, θα προσφέρετε τις 

υπηρεσίες σας’’, “εντάξει’’, λέω, κάθομαι εγώ, περιμένω τι να προσφέρω, λέω για να 

ανέβω πάνω, αυτά τα λέμε στο ισόγειο, για νˈ ανέβω πάνω να δω τι γίνεται στο δεύτερο 

όροφο απάνω. Απάνω, στο δεύτερο όροφο, δεν υπήρχε ούτε ένας τραυματισμένος, 

κανείς θυμάμαι, είδα κάτι κρεβάτια σιδερένια έτσι, κατεβαίνω κάτω λέω, υπίατρος ήταν 

ο ένας, λέω “κύριε υπίατρε, ήρθαμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες, αλλά τι θα 

κάνουμε, δεν υπάρχει τίποτα εδώ;’’, “κάτσε, κάτσε’’, λέει, “περίμενε, περίμενε’’, 

κάθισα, λέω εγώ θα περιμένω, δεν περνάει τέταρτο, είκοσι λεπτά, εκεί, έρχεται το 

πρώτο ντόιτς, ένα αυτοκίνητο, ο δρόμος δεν ήταν ασφαλτοστρωμένος όπως… 

χωματόδρομα, όλοι ήταν εκεί και έρχεται το ντόιτς και κατεβαίνουν ο οδηγός και ο 

συνοδηγός, με τα γένια οι στρατιώται οι δύο, έτσι βουου μέσα, μπαίνουν μέσα, 

μπαίνουν γρούπ, σταματάνε, κουβέντες πολλές, δεν υπήρχε τότε, τότε υπήρχε, πώς να 

σου πω, η ζωή σου, ο θάνατος του αλλουνού, πέθαινε ο κόσμος, σκοτωνότανε κόσμος, 

έρχεται ο στρατιώτης, “το μουσαμά..’’ μου λέει, “νεαρέ το μουσαμά’’, λέω “τι τον 

μουσαμά;’’, “άνοιξε τον μουσαμά’’, λέει, ανοίγω τον μουσαμά, τι να δεις ρε, τι να δεις 

ρε, να δεις τα βλαστάρια, ε ρε υπέρ πίστεως και πατρίδος το αίμα, να σκοτώνεσαι από 

σφαίρες του αδερφού σου, να σκοτώνεσαι από τον συγχωριανό σου, να σκοτώνεσαι από 

τα πάντα, οι δικοί σου, όταν είδα εγώ τραβήχτηκα, πρώτη φορά παιδί, δεκαοχτώ 

χρόνων τόσο, δεκαοχτώ χρόνων, πεθαμένο έβλεπα και φοβόμουνα, όταν είδα αυτούς 

τους σκοτωμένους έτσι, είκοσι, ο ένας απάνω στον άλλο, παραμορφωμένοι, ο πόλεμος 

είναι το πιο βάρβαρο στοιχείο,γεγονός, που υπάρχει στον κόσμο, μη μιλάτε για 

πολιτισμό, ξέρετε πότε θα υπάρξει για μένα πολιτισμός; Όταν θα σταματήσουν τα 

εργοστάσια αυτά που βγάζουνε κανόνια και οβίδες, όταν θα σταματήσουν τα 

εργοστάσια να κάνουν όπλα, όταν θα σταματήσουν οι άνθρωποι να σκοτώνει ο ένας τον 

άλλον, τότε θα ˈχουμε πολιτισμό, εφόσον υπάρχουν αυτά, άδικα η ανθρωπότητα 

προσπαθεί, άδικα οι νέοι ….. , αλλά ήμουνα έτοιμος για αξιωματικός, αγωνίστηκα, 

πολλά έκανα να πετύχω, πέτυχα μεν, αλλά λίγο καθυστερημένα και ήμουνα πίσω, τα 

πέτυχα, τα πέτυχα τα πράματα αυτά στη ζωή και παρουσιάζομαι εκεί και η δουλειά μου 

στον εμφύλιο πόλεμο ήταν εν ολίγοις «ο αναγνωριστής των νεκρών». Έπαιρνα τους 
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νεκρούς, νέα παιδιά, να τα πλένω, να τα καθαρίζω, να βγάζω τις ταυτότητες τους, σε 

όσους έβρισκα, να βγάζω τα κορίτσια τις φωτογραφίες, να βγάζω που είχαν μερικά 

χρήματα στην τσέπη τους γιˈ αυτή… .  Τα παλικάρια, 20, 22, 23 χρονών να τα βλέπεις 

εκεί, να κατεβαίνω τα δένδρα στο γήπεδο, ακόμα υπάρχουν ορισμένα, αλλά έλεγα δε θα 

σας αφήσω παλικάρια, δε θα σας αφήσω να πάτε έτσι. Επαίρναμε τις κάσες απˈ τον 

Αλεξίου, τις φέρναμε απάνω, άλλοι τις φέρναν, τους έβαζαν στην κάσα μέσα, έπαιζαν 

τα κλωνάρια, έβγαζα τις [..], τύλιγα τα προσωπικά τους αντικείμενα και τα στελνα… . 

Τρομερά πράγματα είδα, τρομερά και έστελνα αυτά τα δέματα στο σπίτι τους, στις 

διευθύνσεις τους, σκέψου τώρα ο μπαμπάς και η μαμά, ενώ περίμεναν το παλικάρι 

τους. Όλοι αγαπητοί μου που είναι στα στρατιωτικά νεκροταφεία, αυτοί όλοι είναι από 

μένα, έχουν περάσει, εγώ τους έκανα αναγνώριση, εγώ εγώ, εγώ. Και όταν κάποτε 

ήμουν μόνιμος τελετάρχης του νομού εδώ, δε γινόταν γιορτή εδώ στη Φλώρινα εάν δε 

συμμετείχα εγώ, εγώ εκφωνούσα και φώναζα “μαθηταί και μαθήτριαι’’, αλλά άδικο 

κράτος, άδικο, έπρεπε να ˈμαι όχι αξιωματικός, τι να σου πω. Φώναζα “μαθηταί και 

μαθήτριαι, γονυπετής, κλίνατε τάφους ηρώων αδελφών μας στέψατε!’’, αυτή ήταν η 

προσφώνηση μέσα στα νεκροταφεία των ηρώων μας, αλλά τˈ ομολογώ και δε φοβάμαι 

και δε φοβήθηκα καμιά φορά, όταν έλεγα αυτό το πράγμα γύριζα και το κεφάλι μου λίγο 

στον τάφο τον ομαδικό που ήταν σκοτωμένοι, για τα άλλα τα παλικάρια, τˈ αδέλφια μας 

και θαμμένοι σε ομαδικό τάφο, ποιοι, τˈ αδέλφια μας, έλεγα μέσα μου «παλικάρια μου, 

αυτά που λέω είναι και για σας». 

 

3.3 Η αντικομουνιστική πλευρά 

3.3.1 Οι Μονάδες Απελευθέρωσης Υπαίθρου (ΜΑΥ) 

Ο κ.ΓΚ(2) μιλάει για το χωριό του, την Πρώττη Φλωρίνης, λίγο προτού οι αντάρτες 

τον αναγκάσουν να τους ακολουθήσει στο βουνό, εξηγώντας ο ίδιος τον ακριβή λόγο 

για τον οποίο εκτυλίχτηκαν έτσι οι συνθήκες σε βάρος του: « Ήμουν ψηλά στο βουνό 

εκείνο το βράδυ, ένα σαββατόβραδο ήταν, ήμουν ψηλά στο βουνό, αυτοί τότε μας 

καρτερούσαν, οι αντάρτες , δεν είχανε μπει στο χωριό, γιατί το χωριό μας τότε ήταν 

οπλισμένο από Μάϋδες, όλοι οι κάτοικοι αυτοφρουρούνταν. Με όπλα ήταν οπλισμένο 

το χωριό και αυτοί δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα στο χωριό, πιάσανε εμάς». 
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Ο κ.ΒΙ(8) εξηγεί τι είναι ακριβώς τα σώματα των Μάϋδων και με ποια προοπτική 

στελεχώθηκαν από την κυβέρνηση, περίπου το ‘47, προκειμένου να διασφαλίζουν 

την ασφάλεια των αγροτικών πληθυσμών της υπαίθρου από τις ανταρτικές 

επιστρατεύσεις και ακόμη περισσότερο από το παιδομάζωμα: «Οι Μάϋδες ήταν τα 

σημερινά Τέα, Τάγματα Εθνοφυλακής. Οι Μάϋδες ήταν μονάδες υπηρεσίας υπαίθρου. 

Οι Μάϋδες κυβερνήθηκαν από τον ελληνικό στρατό ως βοήθημα για την προστασία από 

τις επιδρομές. Το χωριό μας για παράδειγμα, που ήταν μεγάλο, είχε τρίπτυχο. Στρατό, 

αστυνομία και Μάϋδες. Οι Μάϋδες ήταν τοπικοί. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι πίστευαν 

στον αγώνα κατά των ανταρτών. Είχαν όπλα και ήταν Τάγματα Ασφαλείας της 

υπαίθρου. Ο ρόλος τους ήταν το βράδυ να πάνε στα φυλάκια¨ το χωριό ήταν μέχρι ένα 

σημείο συρματόπλεγμα και εμάς το σπίτι μας ήταν εκτός σχεδίου.  Το κέντρο του 

χωριού, εκεί όπου ήταν ο στρατός, η αστυνομία, η κοινότητα. Εκείνο το περιφράζανε με 

συρματοπλέγματα, είχανε φυλάκια, γιατί εδώ δεχόμασταν πολλές επιθέσεις ανταρτών. 

Μπαίνανε οι αντάρτες εδώ, έκαναν πλιάτσικο, κλέβανε πρόβατα, έπαιρναν με το ζόρι 

κατοίκους και όλοι προσπαθούσαμε να πάμε σε ένα σπίτι που υποτίθεται ήταν φιλικό 

προς τους αντάρτες για να μην μπουν μέσα και μας πάρουν, γιατί φοβόμασταν και το 

παιδομάζωμα. Εγώ ήμουν εφτά χρονών. Τότε έφυγα στο οικοτροφείο». 

Πέρα από την απλή επεξήγηση, οι κ. ΣΒ(22) και ΣΠ(21) δίνουν περισσότερες 

λεπτομέρειες γύρω από τη δράση των σωμάτων αυτών, αντίστοιχα, τόσο από άποψη 

αρμοδιοτήτων, όσο και από άποψη τακτικής, η οποία δεν ήταν για όλους κατάλληλα 

διαμορφωμένη:  

«Εμένα ήταν ο πατέρας μου και μετά έλεγε “με τη διμοιρία αυτή θα πας εσύ’’. Μου 

έδινε το όπλο και ερχόμουν εγώ και εκείνος βαριόταν ξέρω εγώ. Εγώ, τόσο πολύ 

σκοποβολή κάναμε, τότε ήταν και ελεύθερα. Εγώ ήμουν ο καλύτερος σκοπευτής. Πάντα 

ερχόμασταν ο στρατός μπροστά και εμείς από πίσω. Ερχόταν ο στρατός ή αστυνομία, ο 

κόσμος μέχρι το βράδυ δούλευε στον κάμπο, το βράδυ έλεγαν “μέχρι τις 6 και δρόμο!’’, 

ο καθένας ή Σιταριά ή Αμμοχώρι κλπ. Και τα ΤΕΑ έφευγαν τελευταία. Μια μέρα μας 

στήσανε ενέδρα εδώ που ερχόμασταν για να μας πιάσουν όλους, γύρω στα πενήντα, 

εξήντα, νεολαία. Να μας πάρουν, να μας πάνε στο βουνό, αλλά ένας, ο οποίος ήταν εδώ 

και έρχονταν στη Φλώρινα, τους είδε στο ρέμα, είδε κίνηση και μόλις μας συνάντησε 

μας κάνει “πίσω πίσω!’’ και εμείς καταλάβαμε. Και ύστερα λέει “αντάρτες ήταν εκεί, 

ενέδρα, να σας πιάσουν!’’».    
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« Εκεί δε μας έπαιρναν με την κλάση, σε έβλεπαν λίγο εύσωμο, δεκαοχτώ χρονών, σου 

έδιναν όπλο και σε έβαζαν να φυλάς από έξω, στα σύρματα, είχε φυλάκια, 

συρματοπλέγματα είχε όλο το Αμύνταιο δηλαδή. Σαν φρούριο δηλαδή. Με νάρκες 

ολόγυρα, με μια πόρτα με φύλακες και όταν ήταν να βγεις έξω σε έλεγχαν. Και σου 

έλεγαν “πού πας; Την ταυτότητά σου!’’ . Ναι, είχε σχέση με το στρατό, κάπως να 

βοηθήσει το στρατό, σα συμπλήρωμα. Με πιο μικρής ηλικίας άτομα. Για να μην 

ασχοληθεί ο στρατός με τα πλέγματα στα χωριά, για να έχει το επιτελείο του και μας 

είχαν εδώ με αρχιφύλακα, ο οποίος ήταν ένας ανά δέκα άτομα και πηγαίναμε σκοπιά. 

Όχι, δεν μας έδιναν ελευθερίες. Σε έπαιρναν για να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή 

από τη μια μεριά έβαζαν τον πατέρα σου φυλακή και από την άλλη μεριά σε 

εμπιστεύονταν και σου έδιναν όπλο. Εγώ, που αν ήμασταν οργανωμένοι μπορούσα τους 

αντάρτες να τους περάσω από εκεί που ήμουν σκοπός, γιατί γνώριζαν ποια ώρα θα 

είμαι σκοπός εγώ και την ώρα που ήξερα εγώ με τους αντάρτες“ να περάσετε’’ χωρίς 

να χυθεί αίμα». Στην προκειμένη περίπτωση, τα λόγια του πληροφορητή 

αποδεικνύουν πως και τα σώματα των ΜΑΥ δε διακατέχονταν από σταθερή 

ιδεολογική κουλτούρα, εφόσον ένας ανδρειωμένος γόνος αριστερής οικογένειας ή 

μιας οικογένειας με αμφισβητούμενη ιδεολογική ροπή μπορούσε να αναλάβει μια 

θέση στην Εθνοφυλακή αυτή της υπαίθρου. Ίσως, όμως, να αξιοποιήθηκε η παρουσία 

της στα χωριά και ωσάν μέσο προσέλκυσης και σύλληψης ανταρτών, σε περιπτώσεις 

που οι οπλίτες των ΜΑΥ είχαν επαφή με ένοπλους και τους ενημέρωναν για τις 

κινήσεις των κυβερνητικών αρχών, όπως συνήθως συνέβαινε. Άλλωστε και η ζωή 

των ΜΑΥ διακυβευόταν τόσο από τους αντάρτες όσο και από τη χωροφυλακή ή την 

αστυνομία. 

Οι κ.ΠΒ(17) και ΣΓ(19), αντίστοιχα, παραθέτουν περιστατικά σύγκρουσης Μάϋδων 

με αντάρτες: 

« Οι τρεις από εδώ, οι δύο με τα όπλα, οπλίτες τους έλεγαν, Μάϋδες. Μετά έγιναν ΤΕΑ. 

Και οι δικοί μας οι Μάϋδες είχαν στήσει ενέδρα κάποτε και είχαν σκοτώσει έναν 

αντάρτη. Και τον έφεραν στο χωριό και τον βλέπαμε όλοι, μικρά παιδιά, το ’48. Ο 

καθένας το χωριό το δικό του. Επειδή ήταν η αστυνομία κάτω, για να μη φτάσουν εκεί 

και χτυπήσουν, είχαμε τους δικούς μας που έβαζαν χειροβομβίδες στους δρόμους, 

παγίδευαν, ώσπου να κατεβούν και έλεγαν, “βάλτε τα ζώα μέσα, γιατί θα παγιδεύσουμε 

με τις χειροβομβίδες!’’. Αλλά οι αντάρτες τα μάθαιναν αυτά, τα βλέπανε. Και κάτι 
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μικρά παιδιά που πέρασαν από εκεί τραυματίστηκαν. Τίποτα δεν είχαν, τους άφησαν 

και αυτούς έτσι. Και ένας φύλαγε το χωριό μέρα νύχτα και δεν τον άφησαν να πάει να 

δει τους γονείς του και δεν το άντεξε και έπεσε σε μια χειροβομβίδα και σκοτώθηκε». 

«Βγαίνει ο παππούς και αυτοί ήταν Μάϋδες, χωριανοί μας ήταν, αλλά δε χτυπούσαν στο 

χωριό, ήταν από τη *Ροδόνα, από τα χωριά. Τότε τα χωριά εκείνα που ήταν αντάρτικα 

τους έφεραν εδώ να μείνουν... . Και τους πήραν στο δικό μας το χωριό. Το 

περιφρουρούσαν το χωριό, ήταν κεφαλοχώρι και δεν ήταν τα αντάρτικα. Το 

προστατεύανε, ο στρατός , όλο το χωριό είχε συρματοπλέγματα. Είχαν φέρει πολλά 

χωριά εδώ στο χωριό μας. Από τη *Ροδόνα, Αετός, όλοι ήταν στο χωριό μας. Το χωριό 

ήταν φραγμένο με συρματοπλέγματα και μέσα στα σύρματα έβαζαν κουδούνια, όταν 

έρθει η ώρα να χτυπήσει το κουδούνι και “στα όπλα!’’ φωνάζανε αυτό το ξέρω. Όταν 

έφεραν τον ένα σκοτωμένο, τον άλλο τον είχαν πάνω οι αντάρτες και “όλοι να βγουν 

έξω!’’, λέει ο κλητήρας, βγαίνει και ο παππούς, ήταν οι Μάϋδες φανατικοί, του 

κοπανάνε ένα ξύλο στο κεφάλι και να ένα αυλάκι μπαίνει μέσα. Έρχεται μετά ο 

Αποστολόπουλος, ήταν ένας σπιτόγαμπρος από εκεί και του λέει “τώρα εμείς ακούμε’’. 

“Ρε εσείς, εκείνον βρήκατε να τον χτυπήσετε, εκείνος έχει δύο παιδιά φαντάρους!’’. Ο 

ένας ήταν κληρωτός, ο παππούς, ο συμπέθερος ο Νικόλας ήταν κληρωτός και ο θείος ο 

Γιώργος ήταν έφεδρος. Φαντάροι. “Εσείς’’, λέει, “μας είπατε να χτυπάμε ό,τι βρούμε’’. 

“Εκείνον βρήκατε να χτυπήσετε;!’’». 

  

3.3.2  Η αστυνομία και η χωροφυλακή 

Με κάθε υπόνοια αντάρτικης ανάμειξης οι τοπικές αρχές αντιδρούσαν ανάλογα, 

σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ.ΓΠ(3): « Θα πω για την οικογένεια της γυναίκας μου. 

Η πεθερά μου έμεινε εδώ, γιατί, όταν πήγε ο στρατός στο χωριό, πήγαν να βάλουν 

φωτιά να του κάψουν το σπίτι του πεθερού μου. Και βγήκε ο πατέρας του και λέει το 

λοχία, ένας χωροφύλακας, λέει “αυτό το σπίτι να το κάψετε, επειδή είναι Βούλγαρος!’’. 

Ο πεθερός μου ήταν στρατιώτης. Και λέει του λοχία “αν και ο γιoς σου κάνει αυτά που 

κάνετε εσείς, να μην προλάβει να φύγει από εκεί που είναι!’’. Ήταν στη Δράμα 

στρατιώτης. Τον ρωτάει ο λοχαγός “παππού πού είναι ο γιός σου;’’ και λέει 

“στρατιώτης είναι. Έχουμε αλληλογραφία’’. Μπήκε μέσα, βγάζει η πεθερά μου τα 

στοιχεία για το πού υπηρετούσε και δεν το κάψανε. Γιατί τα καίγανε. Γιατί οι αντάρτες 
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“σήμερα σε αυτό το φούρνο θα ζυμώσετε εσείς ψωμί για τους αντάρτες. Αύριο θα 

ζυμώσουν οι άλλες στο άλλο σπίτι!’’. Και επειδή ζύμωναν ψωμί για τους αντάρτες και 

εφόσον πήγαιναν και τους πίεζαν τι να κάνανε; Μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά; 

Και όταν μαζεύτηκαν για να φύγουνε, ξαναγύρισε ο χωροφύλακας από το χωριό και το 

έβαλε φωτιά και το έκαψε το σπίτι. Ο ένας αδερφός της πεθεράς μου τον πήραν οι 

αντάρτες και του έδωσαν τόσο ξύλο που έμεινε αόμματος. Τον άλλο αδερφό δεν τον 

δέχονταν πίσω για να μην πάρει την περιουσία, από συμφέρον». 

Η κ.ΓΠ(4) αποκαλύπτει τη βαναυσότητα της μεταχείρισης ανθρώπων που έδιναν 

αφορμές για τυχόν αριστερές δράσεις και συνεργασίες με τους αντάρτες μέσα από 

ένα φαύλο κύκλο αλληλοκατηγοριών, όπου αθώοι κι ένοχοι πλήρωναν το τίμημα των 

πολιτικών ρήξεων της εποχής: «Σκέψου ότι τον πατέρα μου τον αποκάλεσαν 

Βούλγαρο, ο πατέρας μου δεν είχε καμία σχέση, ούτε με τους Σλάβους, ούτε με κανένα 

[..].Σε γενικές γραμμές ήταν ότι ήθελε να ανατινάξει το στρατόπεδο. Δηλαδή ετούτο το 

σπίτι, γιατί το σπίτι μας με το στρατόπεδο ήταν ένα. Το ’47, Πάσχα, τον σώζουμε από 

βέβαιο θάνατο. Από εκτελεστικό απόσπασμα. Μια οικογένεια που ήταν εδώ στη 

Φλώρινα και είχε ένα ξενοδοχείο, ειδοποιεί τη μητέρα μου και της λέει ο ξενοδόχος 

“Πήγαινε στο σπίτι!’’. Το σπίτι το νοικιάζει ο πρόεδρος του στρατοδικείου. Και πήγε η 

μάνα μου και τους παρακάλεσε “τουλάχιστον μη τον σκοτώσετε!’’. Και της έδωσε το 

λόγο της εκείνης, της υποσχέθηκε, γιατί του είπε “τέσσερα παιδιά..’’ και εγώ ένα πέντε, 

“θα μείνουμε στους πέντε δρόμους!’’. Και της υποσχέθηκε [..].Και γλίτωσε, φεύγει και 

πάει στη Γυάρο εξορία. Παίρναμε γράμμα κάθε έξι μήνες. Έλεγε απλά ότι “είμαι 

καλά’’. Ανοιχτά ήταν τα γράμματα. [..].Τον επόμενο χρόνο, το ’48 με ’49, από το 

χωριό ένας έφυγε στο βουνό αντάρτης, στο δεύτερο αντάρτικο και δεν του έτυχε να γίνει 

πλούσιος αντάρτης όπως νόμιζε και κατέβηκε, παραδόθηκε. Και τον ανακρίνανε και 

ανέφερε το όνομα ενός ξάδελφου του πατέρα μου, ο οποίος ήταν τσαγκάρης και ήταν 

φυματικός. Και τον παίρνουν, τον συλλαμβάνουν, τον βάζουν στη φυλακή και ξύλο, 

ξύλο, [..]ο άνθρωπος έφτασε το τέλος του, αμήν, δεν μπορούσε άλλο, ούτε να κάνει 

κουράγιο, ούτε τίποτα και ανέφερε ονόματα, όσους ήξερε στη Φλώρινα. Τους γνώριζε 

τους ανθρώπους, αλλά δεν ήξερε αν έχουν δράση ή όχι. Το αποτέλεσμα, συλλαμβάνουν 

τη μάνα μου και αφήνει τέσσερα παιδιά μόνα χωρίς μητέρα. Έξι μήνες. Πάλι καλά που 

ήταν ο αδερφός μου που δούλευε στο φαρμακείο και έπαιρνε πενήντα δραχμές την 

εβδομάδα.  Φάλαγγα κοντά στη φάλαγγα, “πες μας και ποιος είναι ο αρχηγός!’’, στη 
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μάνα μου. Η μάνα μου έλεγε “εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα και δεν παίρνω τον κόσμο 

στο λαιμό μου, όπως με πήραν εμένα. Σκοτώστε με, θα αφήσω τέσσερα παιδιά ορφανά, 

τι να κάνουμε!’’. Ο πατέρας του Τσιώκα, του δημοσιογράφου, που ήταν δάσκαλος και 

έμενε πάνω από το στρατόπεδο και είπε  ότι ακούγονταν οι φωνές της μάνας μου στο 

σπίτι τους. Και την έβγαζαν στο χιόνι έξω, έκαναν εικονική εκτέλεση, την ξαναπαίρνανε 

μέσα και ξανά ξύλο. Έξι μήνες έκανε στη φυλακή η μάνα μου, έξι μήνες ήταν στο 

νοσοκομείο. Το ένα πόδι της δεν είχε γάμπα. Πήγαινε στην τουαλέτα με τα γόνατα και 

τους αγκώνες. Και τα χέρια, τα νύχια είχαν πέσει όλα. Γιατί προσπαθούσε να φυλαχτεί. 

Μέσα σε όλα ήξεραν πού χτυπούσαν. Δηλαδή ήταν μαθημένοι πού θα χτυπήσουν. Και 

τη χτυπούσαν στο συκώτι με το υποκόπανο. Γιατί δε φαίνεται, αλλά εκεί έκανε 

αιματώματα, τα οποία, επειδή προσπαθούσε να μας ταΐσει εμάς η μάνα μου και δεν 

έτρωγε εκείνη, έγινε καρκίνος και πέθανε σαράντα δύο χρόνων». 

«Ο στρατός έκανε τις διαταγές που έπαιρνε. Δεν είχε εντολή να πιάνει έναν αντάρτη 

αιχμάλωτο και να τον σκοτώνει. Τώρα αν κάποιος σκότωνε, αυτό δεν ήταν διαταγές. 

Όχι και η χωροφυλακή δεν είχε εντολή να σκοτώνει». Τα λόγια του κ.ΜΛ(13) 

εντυπωσιάζουν και προκαλούν περισσότερα ερωτήματα, στα οποία ο καθένας δίνει 

την απάντηση που επιθυμεί, όταν λεγόμενα, όπως τα παρακάτω, αποτυπώνουν τις 

βιωμένες εμπειρίες των ανθρώπων της εποχής, οι οποίες αποδίδουν αρκετές 

κατηγορίες για τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων σε βάρος των κυβερνητικών 

αρχών. Η κ.ΓΠ(43), ο κ.ΣΓ(19) και ο κ.ΣΠ(21), αντίστοιχα, αναφέρουν: 

«Ο στρατός, στρατός, στρατός και τότε στρατός ζούσε και με τˈ αυτόματα δύο άτομα με 

πήγανε στο σπίτι, ανακάτεψαν, μήπως έχω εκεί μέσα τίποτα σημειώματα και ίσα στις 

φυλακές, εκεί που ήταν τα κρεβάτια, ο στρατός που ήτανε. Εκεί που μˈ έβριζαν και μˈ 

έφτιαναν, μπαίνει μέσα αυτός ο Όθωνας, βλέπει ότι με μιλάνε, “γρήγορα έξω!’’, λέει, 

τους έδιωξε, τους έδιωξε, “έλα εδώ Πουλίτσα’’, με λέει, λέω “τι μωρέ;’’, τον είδα, λέω 

χωροφύλακας, τι θέλει αυτός, “κοίταξε Πουλίτσα, εγώ σε ξέρω από μικρό κορίτσι’’, 

λέει, “ξέρω τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τι οικογένεια ήσαστε, βρήκανε γράμματα απˈ 

τˈ ανταρτικά’’, λέει, “είναι και το δικό σου τˈ όνομα, ένα που θέλω από ˈσένα, όλα θˈ 

αρνηθείς, θα πεις δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, τίποτα άλλο δε θα συμπληρώσεις!’’, 

λέω “εγώ Όθωνα πραγματικά δεν ξέρω’’, τι θα τον έλεγα, ότι συνδέομαι; Λέει 

“κοίταξε, δε θέλω τίποτα άλλο, μην τύχει και πεις για μένα ότι σε βοήθησα, εγώ επειδής 

ξέρω τον μπαμπά σου..’’, λέει, ο μπαμπάς μου τσαγγάρης, σε όλους έφτιαχνε 
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παπούτσια, “ξέρω τον μπαμπά σου, γιˈ αυτό δε θέλω να πέσεις στα χέρια τους’’, ε 

τελοσπάντων τη νύχτα, η ώρα μία, με παίρνουν πάνω στη διοίκηση, [….] “Τσελίδου;’’, 

“ναι’’, “Παρθένα;’’, “ναι’’, “έχεις σύνδεση με τˈ ανταρτικά, έχεις αδερφό στο 

βουνό;’’, λέω “εγώ τον αδερφό μου τον ζητάω από εσάς, ο αδερφός μου ήταν ΕΠΟΝ, 

στην ΕΠΟΝ, γραμματεύς της ΕΠΟΝ, εσείς μόλις ήρθατε, φοβήθηκε κι έφυγε μέσα, γιατί 

ο πρόεδρος του χωριού είπε “θα σε κρεμάσω μες στο χωριό!’’, επειδής έγραψε 

συνθήματα: «ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, ΚΚ!», τώρα τον αδερφό μου τον ζητάω από εσάς, 

πού είναι ο αδερφός μου, εσείς τρομοκράται χειρότερα κι απˈ τους Γερμανούς και  

Άγγλους είστε!’’, λέω, με κοιτάει έτσι, “τι είναι αυτά;’’, λέει, λέω “αυτά που σου 

λέω!’’, λέγω. “Εσύ πόσο χρονών είσαι;’’, “17 χρονών’’ και διαβάζει ένα ψεύτικο 

γράμμα, “Αγαπητή Παρθένα, πήραμε το γράμμα σου, πήραμε τα δέματα που έστειλες 

στον αδερφό σου’’, λέω “είσαι ψεύτης, ψεύτης είσαι, εγώ δεν ξέρω που είναι ο αδερφός 

μου!’’, ήξερα που είναι. Εγώ, λέω, “για να ξέρω πού είναι ο αδερφός μου απˈ τα 

σίδερά σας μέσα φεύγω και πάω να τον βρω!’’. Απˈ το ˈ45, τώρα είναι ˈ47 και δεν 

ξέρω ο αδερφός μου αν είναι ζωντανός. Κυνηγήθηκε κι έφυγαν μέσα, πολλά παιδιά απˈ 

το χωριό μας φύγανε μέσα και τη νύχτα με ˈβάλαν εμένα και την Όλγα, εκεί στο…, 

τώρα είναι η Γεωργική, αυτό, η Αγροτική Τράπεζα. Εκεί ήταν τα γραφεία και αντίκρυ 

ήταν οι στρατώνες και που λες έρχεται ένας, μˈ έβαλε στο μάτι, χτυπούσε, η ώρα 3 τη 

νύχτα, “κορίτσια ανοίξτε, κορίτσια ανοίξτε!’’, η Όλγα σηκώθηκε, λέω “τι Όλγα;’’, 

“θέλει να μπει μέσα’’, λέω “κοίταξε, τι θα μπει εδώ μέσα;’’, ούτε τηλέφωνο, ούτε 

τίποτα, ένα τραπέζι και μια σόμπα, τίποτα άλλο δεν είχε, “δε θˈανοίξεις’’, φεύγει και 

ξαναέρχεται, φεύγει και ξαναέρχεται, λέω εγώ “όταν θα ξημερώσει και θα γίνει η 

κυκλοφορία, τότε θα ανοίξουμε την πόρτα’’, ε μόλις ο κόσμος πηγαίνει, έρχεται ο 

στρατός, άνοιξα την πόρτα, μπαίνει μέσα, με δίνει δυο χαστούκια εδώ στα μάγουλα, 

“παλιοπουτάνα!’’, με συγχωρείτε, “παλιοπουτάνα!’’». 

«Δύο κορίτσια τις έκοψαν στο στρατοδικείο, στη Φλώρινα, βάζανε κάτω από τα 

κεραμίδια κανένα χαρτί και λέγανε “πηγαίνετε εκεί’’ οι ρουφιάνοι και έκαψαν πολύ 

κόσμο. Εκείνο τον καιρό, το ’47, το ’48, το ’49. Τις έκαψαν έτσι, χωρίς δίκη. Τη μία τη 

σκότωσαν στη Φλώρινα και άλλη μία την έκοψαν ας μην πούμε, μετά τη σφάξανε. Τη 

μία τη σκότωσαν στο δικαστήριο, την άλλη την έκαψαν εδώ. Αυτή τη μοδίστρα τη 

*Σίλκα την έσφαξαν, τη σουβλίσανε. Και άλλη μια με έξι παιδιά και έγκυος ήταν και 

εκείνη την καθάρισαν. Περισσότερα έκαναν ο στρατός παρά οι αντάρτες». 
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 «Ο πατέρας μου ήταν ένας ήσυχος στη δουλειά του αγρότης, ήταν μια περίπτωση που 

τον κατηγορήσανε, τον πιέσανε, “πες μας τι γνωρίζεις!’’, ο πατέρας, επειδή είχε κάτι 

κτήματα και τα καλλιεργούσε και το ξέρανε όλοι στο χωριό και εκεί του πέφτει ένα σακί 

με άχυρο που είχε στο άλογο που το τάϊζε. Εκείνο το σακί, κάποιος δηλαδή ότι το σακί 

ήταν νάρκες. Στο σακί είχε άχυρο. Βλέποντας αυτό, ένας χωριανός, το άχυρο, το έκανε 

ότι είδε νάρκες και τέλος πάντων τον έβαλαν φυλακή, που τον πιέζανε, ώσπου το γέρο 

τον πιέζανε στη φυλακή, που τον είχαν σε κάτι μπουντρούμια, θυμάμαι εγώ, μας είχαν 

πάει οπλίτες με όπλα να φυλάμε.. δεν είμαστε φαντάροι αλλά Μάϋδες. Τον πιέζανε και 

από τη μια μεριά φαντάρος ο αδερφός μου ο ένας, Μάυς εγώ. Εκεί που τον πιέζανε τον 

γέρο, ούτε όρθιος, ούτε καθιστός, εγώ έμαθα πού είναι, ντυμένος εγώ φαντάρος,δεν 

ξέρανε ότι ήμουνα Μάυς δηλαδή, ήμουν ντυμένος στρατιώτης και πάω να ψάχνω πού 

τον έχουν. Και εκεί που έμαθα ότι ήταν στα υπόγεια για ασφάλεια, δύο χωροφύλακες 

ήταν, ένας έξω και ένας μέσα, που αν κουνιόταν λίγο τους πίεζαν μέσα και πάω εκεί 

στον χωροφύλακα που ήταν από έξω και μου λέει “εδώ είναι αυτοί που έβαζαν 

νάρκες’’ και λέω “μήπως είναι εδώ ο Μπέϊκος ο Δημήτριος;’’ […].Του δίνουν κάτι 

ρούχα ματωμένα και εμένα μου την έδωσε και άρχισα να φωνάζω, άρχιζα να βγάζω 

μια δύναμη οργής, “τι κατάσταση είναι αυτή; Εμείς θα πολεμάμε και εδώ..’’, λέω, “να 

τυραννιέται ο πατέρας;’’. Αυτό το πράγμα ακούστηκε,[…], έρχονται δύο στρατιώτες της 

ΕΣΑ και ήταν ο πατέρας σε ένα κρεβάτι,χωρίς στρώμα δηλαδή και του λένε αυτά τα 

παιδιά,“ τώρα θα μαρτυρήσεις της μάνας το γάλα που ήπιες, θα τα πεις όλα, ό,τι έχεις 

να πεις!’’. Του λέει ο πατέρας “αυτό που θα κάνετε σε έναν πατέρα που έχει δύο παιδιά 

στρατιώτες σαν κι εσάς..’’ και λένε στο διοικητή της αστυνομίας ότι “δεν μπορούμε να 

χτυπήσουμε εμείς’’ και φεύγουνε αυτοί και ο διοικητής βγάζει αυτός το παλτό του, ο 

οποίος ήταν γαμπρός από τους Χατζήδες. Ήταν και ένας Χατζής που ήταν γενικός 

γραμματέας, αλλά από τους Χατζήδες ο μόνος που είχε βγει αριστερός, οι υπόλοιποι 

ήταν όλοι προς τα δεξιά. Έβγαλε το παλτό, αλλά λόγω του ότι αυτά άκουσαν από εμένα, 

ότι ενδιαφέρθηκα, για λίγο τον  τυράννησαν και τον πήγαν φυλακή στο *Ρετζί. Εκεί που 

ήταν και οι υπόλοιποι». 
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3.4  Ο εμφύλιος στο νομό Φλώρινας 

Τα ακόλουθα αποσπάσματα περιλαμβάνουν αναφορές για διάφορα ορεινά υψώματα 

της περιφέρειας Φλωρίνης, η κατάληψη των οποίων θα αποτελούσε πέρασμα για την 

εισβολή των ανταρτικών δυνάμεων στο εσωτερικό της πόλης το 1948. Οι κ.ΖΕ(6) και  

ΔΧ(28) μαρτυρούν στιγμιότυπα ενόπλων δράσεων στα υψώματα Βιτσίου και 

Αλεβίτσας-Μαλιμάδι αντίστοιχα:  

« Ήρθαν και με πιάσανε στο Βίτσι. Εκεί έγινε μια μάχη. Αυτό το Βίτσι το καταραμένο. 

Ήρθαν οι εποχές που το είχαν οι αντάρτες. Να καταλαμβάνουν τα *ΤΕΑ, η αεροπορία 

και εκεί τραυματίστηκαν. Μετά ήρθαν εδώ από τη Φλώρινα και εκεί στο βουνό που με 

έπιασε ο στρατός, με φέρανε εδώ σαν κρατούμενο. Με ψείρες, χάλια κατάσταση. 

Πήγαινα τρίτη γυμνασίου τότε. Εκεί που είναι τα κανόνια». 

«Στην Αλεβίτσα, στα σύνορα Βίτσι-Γράμμου, μας επιτίθεται ένα τάγμα, το διαλύουμε, 

κοντά τους έχουμε, εδώ είναι η Αλεβίτσα, εκεί η Αμμούδα. Όλα τα δέντρα είχαν κοπεί 

από το πυροβολικό και αεροπορία, εμείς οχυρωμένοι καλά. Έρχεται δεύτερη επίθεση, 

τους υποχρεώσαμε να υποχωρήσουν [..].Τρίτη επίθεση και αυτή αποτυχημένη, κάνουμε 

αντεπίθεση και παίρνουμε αιχμαλώτους¨ το βράδυ έρχεται άλλος λόχος, εγκαταλείπουμε 

την Αλεβίτσα και πάμε στα Ψωριάρικα. Εκεί ετοιμαζόμαστε, ο κλοιός έκλεισε την 

επόμενη μέρα, κάνει αντεπίθεση ο εχθρός, καταλαμβάνει την Αλεβίτσα, πιάνει τα 

σύνορα, τα αλβανικά, και ο δρόμος Γράμμος – Βίτσι.[…]. Στις 20 Αυγούστου του 1948, 

αφού συγκεντρώθηκαν όλες οι δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού από το Γράμμο, 

γίνεται επίθεση, κατάληψη του φυλάκιου της Γκένοβας για να περάσουμε στο Βίτσι. Ο 

λόχος ο δικός μου πήρε εντολή για αντιπερισπασμό, […].. Καταλαμβάνουμε τα 

υψωματάκια αυτά και τα κρατάμε μέχρι νεώτερης εντολής¨ νεώτερη εντολή θα ήταν με 

φωτοβολίδες πράσινες, που θα ρίχνανε το αρχηγείο, το οποίο είχε τη διοίκηση στα 

χέρια της. Οι φωτοβολίδες πέσανε τα χαράματα. Ο εχθρός τα έχασε και περνάνε όλες οι 

δυνάμεις στο Βίτσι. Ο λόχος ο δικός μας περνάει τελευταίος. Ήρθαμε στο Βίτσι, 

πιάσαμε άλλες θέσεις πλέον, ήρθαμε κοντά στη Φλώρινα. Συνέχεια μάχες δίναμε.. 

Δεύτερη σημαντική μάχη ήταν η κατάληψη στο Μαλιμάδι, στο Βίτσι, έξω από την 

Καστοριά. Εκεί έριξε ο εχθρός,[..], διέθεσε τρείς μεραρχίες. Μια μεραρχία είχαμε εμείς 
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μπροστά μας. Αφού κατέλαβε ορισμένα υψώματα, έμεινε το τελευταίο ύψωμα, που αν 

το έπαιρνε και αυτό τέλειωνε, εμείς περνούσαμε στην Αλβανία και τελείωνε τότε ο 

εμφύλιος. Εδώ έγινε συγκέντρωση από σοβαρές δυνάμεις, πυροβολικό, είχαμε και το 

δρόμο ανοιχτό από την Αλβανία, ήμασταν γερά οπλισμένοι, γίνεται επίθεση και τους 

παίρνουμε παγάνα και φτάσανε  πολλοί στην Καστοριά και σκοτώσανε στρατιώτες 

δικούς τους. Δεν υπακούανε στους αξιωματικούς τους και τους σκοτώνανε. Φτάσαμε 

εκεί στην Καστοριά, στο Βίτσι μπήκε ζήτημα τώρα για ανακατάληψη του Γράμμου. Η 

διοίκηση, ο Ζαχαριάδης κλπ., οργάνωσε έτσι τα πράγματα, ώστε να πετύχει η 

ανακατάληψη του Γράμμου. Το Μάη του ’49, από το Βίτσι, ο λοχαγός, ο Χρήστου, πήρε 

εντολή να περάσει από το Βίτσι στον Γράμμο και εκεί πήραμε τη θέση που είχαμε 

καθορίσει από νωρίς. Η πορεία έγινε από το ίδιο σημείο που περάσαμε από την 

Αλεβίτσα στο Βίτσι.[..]. Ο λόχος ο δικός μου ανέλαβε την υπεράσπιση του Άΐ- Λιά 

Πυρσόγενης. Εκεί την αράξαμε μέχρι την υποχώρηση,[…] περάσαμε στην Αλβανία». 

 

3.4.1  Η μάχη της Φλώρινας 

Ο κ.ΔΧ(28) έχοντας αναλάβει ενεργό δράση με τον ΔΣΕ στα υψώματα που 

περιστοιχίζουν τη Φλώρινα, αναφέρει ακόμα ένα περιστατικό των πολεμικών 

περιπετειών που βίωσε εκείνο το διάστημα του Φεβρουαρίου του 1949. Η επιχείρηση 

του τάγματός του για την κατάληψη της Φλώρινας οδηγήθηκε σε πλήρη αποτυχία: 

«Μια σημαντική μάχη ήταν η μάχη της Φλώρινας. Εκεί ήταν να καταλάβουμε το 

Σουλίτσιτο. Το 1033 ήταν το βασικό ύψωμα για την κατάληψη της Φλώρινας. Το 588 

τάγμα με διοικητή τον Λαμπράκη Παναγιώτη, Λαδιά στο ψευδώνυμο¨  πήγαμε να 

καταλάβουμε το Σουλίτσιτο, το οποίο ήταν οχυρωμένο με ένα λόχο στρατό. Το βράδυ, 

12 τα μεσάνυχτα, κάνουμε επίθεση και καταλαμβάνουμε το Σουλίτσιτο με 40 θύματα. 

Το κρατάμε όλη μέρα. Η μάχη της Φλώρινας έχει αποτύχει, άρχισε η υποχώρηση, 

υποχωρήσαμε και εμείς και καταλάβαμε τη γραμμή που είχαμε πριν την επίθεση».  

Η κ.ΟΟ(1) αναφέρεται στην άμεση παράδοση του τάγματός της στο στρατό, ενώ 

παράλληλα κατακρίνει την ανεπάρκεια των περισσοτέρων ταγμάτων σε εκπαίδευση 

και οπλισμό, μπροστά στο μεγάλο εγχείρημα κατάληψης της πόλεως: «[…].Στη μάχη 

δεν καθίσαμε πολύ να σου πω, πήγαμε και πιαστήκαμε αμέσως. Ξαφνικά εμείς.. μας 

έπιασαν, ο στρατός. Διμοιρίες.. και πριν να φτάσουμε εδώ στη Φλώρινα, είχαν ανάψει 
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φωτιές και έψηναν και φάγαμε εκεί λίγο. Και ήρθαμε στη Φλώρινα σιγά σιγά . Και στο 

βουναλάκι ο στρατός. Στο άλλο βουναλάκι απέναντι εμείς. Πηγαίναμε σαν τα πρόβατα 

στο σφαγείο. Και μας λέει ο ομαδάρχης “γεμίστε τα όπλα!’’. Χωρίς τα όπλα πήγαμε. 

Είχαμε ένα σακούλι τόσο βαρύ.. μας σκίσανε μέχρι να το κατεβάσουμε κάτω.. σφαίρες.. 

δε ρίχναμε εμείς, πηγαίναμε σιγά σιγά. Δε ρίξαμε καθόλου, ώσπου πήγαμε στο στρατό. 

Αυτοί άρχισαν να ρίχνουν πρώτοι. Έριχναν προβολείς έντονους σαν φωτιά. 

Πολεμήσαμε και βλέπουμε.. σε μια χαράδρα ήμασταν… .Πού να κρυφτείς; Τίποτα. Έτσι 

στον αέρα, άλλοι εδώ άλλοι εκεί, πολεμήσαμε και πήγαμε αργά φαίνεται, άρχισαν να 

φεύγουν οι αντάρτες. Το χώμα που έριχναν μπροστά μας από το στρατό, εδώ μας 

έπεφτε. Καθίσαμε εκεί πλαγιασμένοι μέχρι το πρωί. Ευτυχώς είχε χώμα, δε μας έπιασαν 

οι σφαίρες, δε μας σκότωσαν. Ύστερα ξημέρωσε. Φεύγανε οι αντάρτες προς τα πάνω, 

γύριζαν πίσω. Και εμείς έτσι πηγαίναμε φωτιά φωτιά, ποιος ξέρει πόσους σκότωσαν..».  

Την πολεμική του εμπειρία με το δυστυχές αποτέλεσμα για τον ΔΣΕ περιγράφει και ο 

ΓΟ(15): «Τη μάχη της Φλώρινας.. εμένα με έστειλαν σε ένα τάγμα, το οποίο έχασε τη 

μάχη της Φλώρινας. Έπρεπε να καταρριφθεί ένα ύψωμα, εγώ ήμουν εκεί και γύρισα 

στην πόλη. Το ύψωμα αυτό δεν πάρθηκε, γιατί έπρεπε να γυρίσουν τα κανόνια, το 

πυροβολικό. Και χάσαμε τη μάχη της Φλώρινας. Δεν είχε σχεδιασμό. O διοικητής δεν 

είχε καμία γνώση στρατιωτική με το Βλαντά μαζί. Εγώ εκεί πέρασα δεύτερο 

στρατοδικείο. Γιατί, όταν χάνονταν όλο σε ένα ρεύμα, έξω από τη Φλώρινα είχαν 

μαζευτεί πάρα πολλοί τραυματίες. Και όταν αρχίσαμε να υποχωρούμε, πέρασα από εκεί, 

τους είδα  και τους λέω “θα κάνω το παν για να σας βγάλω από εδώ!’’. Και βγήκα στο 

ύψωμα και μάζευα όσους είχαν όπλα στα χέρια και τους έβαλα σε μια γραμμή να 

προλάβουμε καμιά επίθεση από το χωριό Πρώττη. Κάποτε έρχεται ένας με ένα 

σημείωμα και λέει “να μάσεις όσο στρατό μπορείς και να κάνεις επίθεση στο ύψωμα 

της Πρώττης!’’. Λέω “εγώ θα μείνω εδώ να βγάλουμε τους τραυματίες!’’. Αυτός λέει 

“εγώ θα πάω να κάνω επίθεση!’’, είχε εφτά, οχτώ παιδιά. Βγήκαν έξω, μόλις πήγαν 

λίγο παρά πέρα τραυματίστηκαν, δύο γύρισαν πίσω και αυτός με κατήγγειλε ότι εγώ 

αρνήθηκα  και πέρασα δεύτερο στρατοδικείο. Αυτό ήταν όλο». 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εμπειρίες εκπροσώπων του εθνικού στρατού, οι 

οποίοι συγκαταλέγονταν ανάμεσα στους πληροφορητές που συμμετείχαν στην εν 

λόγω έρευνα. Ο κ.Η(12) και ο κ.ΚΠ(35) επισημαίνουν: «Στη μάχη της Φλώρινας εγώ 

ήμουν στη Μελίτη. Στη Φλώρινα κάθισα ενάμιση χρόνο και ύστερα πήγα στη Μελίτη. 



  

192 

 

Στο στρατό. Εκεί πηγαίναμε με το στρατό, όχι μόνο εγώ αλλά όλοι που ήταν οπλισμένοι. 

Είχε πολύ  φαγητό, και πολλά κονιάκ. Είχε ένα ντουλάπι γεμάτο με καρβέλια. Ενώ στην 

οικογένεια μου που ήμασταν έξι άτομα το ψωμί δεν έφτανε. Γιατί ποιος να οργώσει;». 

«Όταν χτύπησαν τη Φλώρινα στις 12 Φεβρουαρίου 1949, εμείς ήμασταν στο φυλάκιο 

του 60 εδώ και μετά τη Φλώρινα, στις 16 του μηνός, μας χτυπήσανε εμάς και το 

καταλάβαν το φυλάκιο, με συνέλαβαν τραυματία, ήμασταν κανά τέσσερις τραυματίες, 

μπήκανε μέσα οι αντάρτες, κάναν τρεις επιθέσεις,  είχαμε κανά τρεις νεκρούς εμείς και 

αυτοί είχανε τρείς, τέσσερις νεκρούς. Μετά μας πήγανε στο Σκοπό, εκεί μας δώσανε 

από μια σούπα ξέρω ‘γω, ήμασταν τραυματίες, μας βάλαν στα ζώα και μας πήγανε στο 

νοσοκομείο». 

Τα θύματα των ανταρτών ήταν αμέτρητα, η αναστάτωση μεγάλη, τα συναισθήματα 

των ανθρώπων μαρτυρούσαν την κατάρρευση, αλλά και την κρυφή ανακούφιση για 

το τέλος που είχε φτάσει πια, έπειτα από δέκα χρόνια συνεχούς αγωνίας κι 

ανασφάλειας. Οι πληροφορητές κ.ΦΙ(40), κ.Μ(11) και κ.ΙΝ(7), αντίστοιχα, 

παραθέτουν τα εξής: «Απˈ την μάχη που έγινε εδώ,[..], μαζέψανε μωρά παιδιά από 

Βέροια, Νάουσα κι έτσι τα φέρανε εδώ και τα σκοτώσανε στη Φλώρινα¨ αφού ήτανε 

ανεκπαίδευτα τα παιδιά, τα πήγανε εκεί πάνω και σκοτώθηκαν, 700, 800 παιδιά, δεν 

ξέρω πόσα είναι θαμμένα με μπουλντόζα εκεί, κάτω απˈ τον[…] απˈ τον Άγιο Γιώργη 

πιο πάνω..». «Δεν τολμούσαν στη Φλώρινα κανένας να πατήσει. Μια φορά που 

έπεφταν οι οβίδες και εγώ που είχα αρχίσει να πηγαίνω στη μοδίστρα  και με έστελνε η 

μοδίστρα να της παίρνω κλωστές και άρχισαν οι οβίδες και εγώ κρύφτηκα σε μια 

πόρτα. Και όταν ήρθα στο σπίτι ο αδερφός μου να μου φωνάζει, “θα σε σκοτώσουν, θα 

σε κάνουν!’’ και μετά μας φώναξαν όλους, έγινε τότε μεγάλο μακελειό. Είπαν “όποιος 

θέλει να αναγνωρίσει άτομα στον Άγιο Γεώργιο’’, την περιοχή, και εγώ πρώτη και 

καλύτερη. Πήγα, ένα σωρό σκοτωμένους.. αυτό πολύ συγκινητικό. Δεν έχει σημασία αν 

είναι ο αδερφός σου ή αν είναι ξένος, ένα μακάβριο σκηνικό..». «Όταν έγινε η μάχη, 

μέχρι τα ξημερώματα έγινε μια αντίσταση τότε, ήταν στη Σκοπιά, στο 504, ήταν ένα 

ύψωμα πάνω στο βουνό, απέναντι από τη Σκοπιά,[..]. Αντιστάθηκαν όσο μπορούσαν, 

τους καθάρισαν, ο ανθυπολοχαγός τραυματίστηκε. Πήγαν και τον βρήκαν το πρωί και 

είχε όλα τα πακέτα τα τσιγάρα, τα είχε καπνίσει όλα και μετά πέθανε, έμεινε εκεί[..]. Η 

αυλή μας ήταν γεμάτη από βλήματα. Ναι, βγήκαμε το πρωί να δούμε [..], οι σφαίρες 

πέφτανε. Τα βλήματα πέφτανε. Ο προσωπάρχης του τάγματος της Σκοπιάς ,ο 
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Πατσούρας λεγόταν, να φωνάζει “γυρίστε πίσω, γυρίστε πίσω!’’. Στο νεκροταφείο 

πηγαίναμε. Από εκεί γινόταν, η πλαγιά του νεκροταφείου και του σχολείου, η εκκλησία, 

η πλαγιά πάνω ήταν αυτή και μια ο ένας έπαιρνε το ένα ύψωμα μια ο άλλος 

[…].Πέρασαν μια, δύο ώρες, άρχισαν τα μαντάτα και κατεβαίνανε. Οι νεκροί.., είχαμε 

νεκρούς, άρχισαν και κατεβάζανε με τα ντόιτς τα στρατιωτικά. Τους αντάρτες 

κατεβάζανε, τους νεκρούς [..]. Ήταν ένα λιβάδι πιο κάτω, είχε χιόνι δύο δαχτυλάκια, 

παγωνιά. Τα james κουβαλούσαν από πάνω από το 33, από τον Άγιο.. . Ήταν 800 

άτομα. Τα πιο πολλά γυναικόπαιδα ήταν. Γυναίκες ,παιδιά, τα οποία τα είχαν πάρει από 

την Νάουσα [..].Εδώ, οι δικοί μας, αυτοί οι χαμάληδες, έκαναν το πλιάτσικο και τους 

ξεγύμνωναν, τους έπαιρναν τα ρούχα [..].Είναι ο δρόμος που πας για Πέραμα, στη 

γωνία ακριβώς τους έχουν θάψει αυτούς». 

 

3.4.2  Οι επιμέρους μάχες εντός κι εκτός της περιφέρειας Φλωρίνης 

Κάθε ένας από τους παρακάτω πληροφορητές, αναφέρει παραδείγματα επιμέρους 

μαχών στα οποία και διετέλεσε ως μάρτυρας ή ενεπλάκη ενεργά. Οι 

συνεντευξιαζόμενοι κ.ΓΚ(2), ΑΙ(9), Η(12), ΣΓ(39), ΔΣ(5), ΤΚ(26) και ΠΧ(32), 

αντίστοιχα, εξομολογούνται περιστατικά που σχετίζονται είτε με τον τόπο τους, είτε 

με μέρη στα οποία συμμετείχαν ως εθελοντές του εθνικού στρατού: 

« Για να χτυπήσουν τη Φλώρινα, το χωριό (Πρώττη) πρέπει να το κάψουν. Να το 

καταστρέψουν. Οπότε η καταστροφή δεν όφειλε εμένα, ζημιά θα μου έκανε. Αλλά και τι 

να κάνουμε. Ξεκίνησαν από εκεί, έκαναν γενική επιστράτευση. Εκεί στη Μικρολίμνη 

είχανε τα εργαστήρια οι αντάρτες. Είχαν ό,τι ήξερε ο καθένας να κάνει [..].Και 

μπήκανε μέσα, με το αιτιολογικό ότι “όσοι θέλετε να πολεμήσετε για την απελευθέρωση 

της Ελλάδας από τους φαντάρους, να έρθετε να πολεμήσετε’’[..]. Επιστρατεύσανε πολύ 

κόσμο. Ξεκίνησαν, ήρθαν και εγώ περίμενα αποτέλεσμα, γιατί αυτοί αμέσως τα 

μαθαίνανε. Αμέσως με ενημέρωσε, μου λέει “μεγάλη αποτυχία έχουμε!’’ και βρήκα 

έναν εκεί που ήμασταν μαζί από την Καλαμπάκα, γνωριστήκαμε, γίναμε φίλοι τελικά 

και κουμπάροι και μου έλεγε την περιπέτεια που τράβηξαν εδώ, το πόσο αίμα χύθηκε 

και το χωριό έπαθε μεγάλη ζημιά, πέρασαν δίπλα από εμάς και το χωριό την πλήρωσε 

ύστερα. Και έπεσαν θύματα πολλά εδώ στις πλαγιές¨ εδώ το περιπολικό τους χτυπούσε, 

η αεροπορία..».  «Τώρα για τη μάχη στο χωριό μας (Κάτω Κλεινές), μαζεύτηκαν από 
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όλα τα περίχωρα, που ήταν οι αντάρτες, να χτυπήσουν το χωριό μας. Το χτύπησαν 

πολλές φορές. Μιλάμε την περίοδο ’46, ’47, ’48. Ήρθαν εδώ, χτύπησαν, δεν μπόρεσαν 

να μπουν μέσα. Εδώ δίπλα, ένα σπίτι που είναι διώροφο, η διοίκηση Φλωρίνης της 

χωροφυλακής είπε το σπίτι να το γκρεμίσουν, γιατί το πολυβολείο ήταν από κάτω. 

Κάπου οχτώ το βράδυ άρχισαν να χτυπάνε αυτοί, μέχρι τις πέντε και μισή το πρωί. 

Κανένας δε φάνηκε. Ο καλύτερος λοχαγός την περίοδο εκείνη λέγονταν Τσάμης . Ήταν 

εδώ πάνω στα αμπέλια, αλλά είχαμε τότε τον πρωθυπουργό το Σοφούλη, ο οποίος δεν 

τους κυνηγούσε. Και δεν είχε δικαίωμα να κινηθεί. Το χωριό καίγονταν. Το χωριό 

καίγονταν και ο στρατός δεν είχε δικαίωμα να κινηθεί! Έτσι, ήταν αριστερός ο 

Σοφούλης. Πέθανε μετά ο Σοφούλης και ανέλαβε ο Παπάγος». «Στη Σιταριά ήταν 

οπλισμένοι για παράδειγμα, είχανε και την αστυνομία, τη χωροφυλακή μέσα, λίγο 

στρατό και ήταν εκεί εξήντα,εβδομήντα άτομα οπλισμένα. Αντισταθήκανε. Ενώ μερικοί 

που ήταν είκοσι περίπου χρονών έφυγαν και πήγαν στα βουνά. Ο κόσμος εδώ στη 

Φλώρινα είναι πατριώτες και φιλήσυχος, αλλά βρέθηκαν σε δύσκολη τοποθεσία. Η 

Αχλαδιά ήταν ανταρτοκρατούμενο, η Μελίτη όχι. Είχε στρατό. Τους χτύπησαν αρκετές 

φορές, αλλά δεν μπόρεσαν να επικρατήσουν».  

«Στην Κορυτσά, εκεί θεραπεύτηκα και γύρισα πίσω. Γύρισα πίσω, στο αρχηγείο...του 

λέω τον αρχηγό του λέω “δεν κάθομαι’’, του λέω, “μια ομάδα θα  μου δώσεις, δώσε 

μου ελεύθερο να κυκλοφορώ με ξεχωριστές αποστολές’’  και αυτό είχε γίνει. Αυτό είχε 

γίνει όλο το διάστημα, δε θα αναφερθώ τώρα, μέχρι τη μάχη της Φλώρινας το 1949, 

δηλαδή από το ˈ47 το καλοκαίρι, δε θα πω τώρα σαν ομάδα τις αποστολές, 

Καϊμακτσαλάν, Γράμμο, Σινιάσκο, αυτά δεν τελειώνουν αυτά.  Μέχρι τότε ήμουν με την 

ομάδα αυτή που έπαιρνα ξεχωριστές αποστολές. Αφού οργανώθηκε να γίνει αυτή η 

μάχη στη Φλώρινα, μετά, γιατί το 1948 έγιναν μεγάλες επιχειρήσεις στο Γράμμο, εκεί 

έγινε ο διαχωρισμός, ο Μάρκος με τον Ζαχαριάδη. Ο Μάρκος του λέει “καπετάνιο’’, 

του λέει, “τα πράγματα δεν είναι έτσι, δεν μπορούμε εμείς σαν τακτικός στρατός να 

χτυπήσουμε το συντακτικό στρατό, γιατί εμείς δεν ήμαστε οπλισμένοι, δεν έχουμε αυτά, 

δεν έχουμε εκείνα, δεν έχουμε το υλικό’’, του λέει και ο Ζαχαριάδης τότε το ˈ48, το 

καλοκαίρι, μετά τις μεγάλες αυτές επιχειρήσεις, “εμείς’’, λέει, “θα κανονίσουμε, θα 

πάρουμε μια πολιτεία!’’. Μπήκαμε τώρα μέσα στο ˈ49, το 1949, τον Φεβρουάριο μήνα, 

οργανώνει τώρα, βάζει στρατιωτικό έναν, Ηπειρώτης ήτανε, στη θέση του Μάρκου, μου 

διαφεύγει το όνομα του, λοιπόν οργανώνουν τώρα την επιχείρηση για τη Φλώρινα. Σε 
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κάθε ταξιαρχία έδωσε και την εντολή, “μια θα’ ρθει από πάνω από τη Γεωργική σχολή 

παραδείγματι, η άλλη από δω απˈ τον κάμπο’’, εμείς, η ταξιαρχία η δικιά μας που 

έφτιανε κουμάντο στην ομάδα τη δικιά μου ήρθε από την Κλαδοράχη, πέρα μεριά, εκεί 

είχαμε.. ταξίαρχος ήταν ένας Βαΐνάς, ο Βαΐνάς αυτός που λέω εγώ, που είχε  

τραυματιστεί τότες αυτός, τώρα ήταν ταξίαρχος, το ˈ49 ήταν ταξίαρχος και εγώ, η 

ομάδα η δικιά μου έπαιρνε εντολές από αυτόν. Ερχόμαστε, αλλά, όταν ξεκινήσαμε, οι 

ομάδες αυτές από εδώ, από τα Άλωνα που κατέβαιναν, η ταξιαρχία αυτή  του 103, ποια 

ήταν δεν ξέρω, αυτοί είχαν φτάσει νωρίς, εμείς από εκεί που είμαστε, που έχουμε έρθει 

απˈ το Μπούφι, από την Πέραβόδα, να κατέβεις Μπούφι ξέρω ‘γω τι και να φτάσεις 

εδώ στη Φλώρινα, εδώ που είναι το πυροβολικό, οι παλιοί στρατώνες, αυτοί άρχισαν τη 

μάχη από ‘κει, εμείς ήμασταν ακόμα στο  Μπούφι. Γίνεται αυτή η οπισθοχώρηση, 

πλακώνει η αεροπορία, εμείς γαντζωμένοι στο ύψωμα, [..] σκότωσε και τρία παιδιά 

από την ομάδα τη δικιά μου, τρία παιδιά σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε. Όσοι 

μείνανε, μείνανε και  φύγανε τελευταίοι από εκεί, φεύγω και εγώ, τον τραυματία τον 

πήραμε, Μητρούσης Τριαντάφυλλος λέγεται, από το Φλάμπουρο ήταν, οι νεκροί μείναν 

εκεί απάνω, τρία παιδιά, ένας Κωστακάκης Θεολόγος από Άνω Κλέστινα και δύο 

παιδιά ήταν από την Κώττα, Κώττα πάνω, ένας Λάμπρος, [..] τα επίθετα δεν τα πιάνω, 

[….] γίνεται τώρα ανασυγκρότηση, γιατί τον Δημοκρατικό Στρατό σχεδόν τον  έχουν 

διαλύσει στη Φλώρινα. Λοιπόν γίνεται ανασυγκρότηση του Δημοκρατικού Στρατού, τότε 

το αρχηγείο μου λέει “ό,τι έγινε, έγινε μέχρι τώρα, η ομάδα η δικιά σου θα πάει απάνω 

στην Πρέσπα’’, εκεί γίνεται ανασυγκρότηση [..]και την  αναλαμβάνει ένας Ρώσος, 

Αλέκος Υψηλάντης και την ονόμασαν “έκτη σειρά σχολής αξιωματικών’’, γιατί μέχρι 

τότε είχαν περάσει πέντε σειρές σχολής αξιωματικών, […]χίλια διακόσια άτομα μάσαν 

από όλους σχεδόν, νέους, νεαρούς, σε δεκαπέντε μέρες μέσα, το Γράμμο τον είχε 

καταλάβει ο στρατός τώρα το 1948[..].Μας δίνουν αποστολή να πάμε τώρα, να 

εισχωρήσουμε στο Γράμμο τώρα, να ξανάελευθερώσουμε το Γράμμο, [..]οπλιστήκαμε 

καλά με τον ατομικό οπλισμό που είχαμε, τώρα εκεί μας δίνουνε στον καθένα το 

αυτόματο, τις σφαίρες του και άλλες τόσες σφαίρες για το πολυβόλο, για τον όλμο που 

είχες δηλαδή, φορτωθήκαμε πάρα πολύ, πάρε και τρόφιμα όσο θέλεις, κονσέρβες,  

μπαίνουμε τώρα εμείς από εδώ από την Πρέσπα να πας στον Γράμμο [..]. Αφού έγινε 

όλη αυτή η ανασυγκρότηση στην Πρέσπα, δεκαπέντε μέρες δεν κάναμε, είκοσι ξέρω ‘γω 

τι, από κει μας δίνουν αποστολή τώρα, Φεβρουάριος, Μάρτιος, αρχές Απριλίου, αρχές 

Απριλίου πάμε για το Γράμμο, του ˈ49, μετά τη μάχη της Φλώρινας […].Εκεί τώρα τι 
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γίνεται, ένα χωριό, Κάτσικο λέγεται, εκεί ήταν ο στρατός, είχε την έδρα του, είχε τις 

αποθήκες  και από εκεί τροφοδοτούσε τα τμήματά του, [….].Όταν εμείς είχαμε πάει, 

εμάς εκεί όταν ήμασταν, είχε έρθει ο στρατός, αλλά μας είχε πάρει χαμπάρι και καθόταν 

από απέναντι καλυμμένος, αυτά είναι τα κόλπα τα πολεμικά και δεν τολμούσε να έρθει, 

αλλά αφού φύγαμε εμείς ήρθανε αυτοί και γαντζώθηκαν στις θέσεις τις δικές μας […]. 

Δίνουν εντολή τώρα πάση θυσία να τους διώξουμε αυτούς και αρχίζουμε τώρα, το 

τάγμα το δικό μας, να τους χτυπήσουμε, επίθεση, κόντρα επίθεση, ό,τι και να πω είναι 

περιττό, μας έχουν διαλύσει, από τους διακόσιους που ήμασταν φτάσαμε  στους 

εβδομήντα, στους εβδομήντα τραυματίζομαι και εγώ κάπου στο χέρι, είχα πιαστεί 

κόβοντας τα συρματοπλέγματα στο ναρκοπέδιο, είχα εφτά παιδιά εγώ στην ομάδα, από 

τους εφτά γλιτώσαμε οι δύο […]. Από εκεί τραυματίες εγώ και ο άλλος φύγαμε 

Αλβανία, τα τμήματα έσβησαν από εκεί, δεν κράτησε ούτε μια βδομάδα, δυο, μας 

στρίμωξε ο στρατός τους υπόλοιπους που είχαν μείνει, εμείς ήμαστε στην Αλβανία τώρα 

τραυματίες, γίναμε καλά,[..] έρχονται τώρα αυτά τα τμήματα που μείνανε, στο Βίτσι 

μέσα, στο καλοκαίρι του ˈ49. Ο στρατός, αφού καθάρισε το Γράμμο, στο Βίτσι, ό,τι 

υπόλοιποι ήταν έπρεπε να καθαρίσουν εκεί. Εμάς από τα νοσοκομεία μας βγάζουν, 

όσοι είχαμε γίνει από λίγο, πολλοί είχαμε γίνει καλά  και μας φέρνουν στο Βίτσι. Στο 

Βίτσι, το τμήμα το δικό μας είχε φτάσει στο κυρίως Βίτσι, από την πίσω μεριά, η άλλη 

γραμμή που είναι ο Παύλος Μελάς εκεί πέρα, γιατί το κυρίως Βίτσι εδώ απάνω το είχε 

κλείσει ο στρατός, ήταν εκεί ο Βαΐνάς με την ταξιαρχία του και έπρεπε η ταξιαρχία η 

δικιά μας να ανοίξει ένα ρήγμα για να μπορέσουνε αυτός να γλιτώσει από εδώ. Εμείς 

όπως βγήκαμε από την Αλβανία, [..] συναντηθήκαμε, χτυπήσαμε αυτούς, καταφέρνει ο 

Βαϊνάς από το Βίτσι, περνάει προς τα πίσω, εδώ που είναι η Κώττα [..]. 

Οπισθοχωρούμε τώρα από κει και φτάνουμε εδώ που είναι η Κώττα, όπως πάμε τώρα 

για Κρυσταλλοπηγή, Βατοχώρι, δεξιά τα υψώματα, αυτά ήταν τώρα, Αύγουστος του ˈ49, 

καλοκαίρι. Αυτοί κατεβαίναν με τα αεροπλάνα, [..]ρίχναν βαρέλια βενζίνη και μετά 

κατεβαίναν με τα μυδράλια και ρίχναν, είχαμε αρκετά θύματα [..]. Εκεί πάλι με χτυπάει 

ένα βλήμα εδώ στο μπούτι, στο ψαχνό, εγώ από εκεί σαν τραυματίας από πίσω μεριά 

που είναι η Πρέσπα, η Μικρολίμνη, ένα χωριό Αγκαθωτό ήτανε και τραυματίες όσοι 

..μας μαζεύαν,[..] αλλά ο στρατός μας είχε ήδη στριμώξει, δηλαδή και από εκεί και από 

εδώ από κάτω που είναι η Μπελαβόδα ..ε, μας έχουν στριμώξει, μας ρίξαν εκεί πέρα, ε, 

από κει σαν τραυματίας εγώ πάλι μέσα..». 
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« Όταν η Φλώρινα εδώ καταπατήθηκε από τους αντάρτες, έγινε η μάχη, το Καρπενήσι 

τότε χτυπήθηκε. Βρισκόμασταν μέσα στο Καρπενήσι, μέσα εμείς, ο στρατός, μέσα οι 

αντάρτες. Όταν καθίσαμε καταλάβαμε ότι άρχισε η μάχη». «[..] η μεγαλύτερη ήταν η 

μάχη του Πετριτσίου. Πήρε μέρος σχεδόν όλη η μεραρχία. Πήραμε όλη την πόλη, 

κωμόπολη. Κρατήσαμε μια μέρα και οπισθοχωρήσαμε και πήγαμε πάνω στα βουνά, στα 

λημέρια μας, και άρχισε μια μάχη στον αστικό στρατό. Ύστερα φύγανε αυτοί, φύγαμε 

εμείς. Στο πρώτο τμήμα φτιάχναμε επιστρατεύσεις, σαμποτέρ, τινάξαμε γέφυρες. Τον 

Απρίλη του ‘49 τινάξαμε το τρένο Σερρών-Θεσσαλονίκης. Περνούσε ο αστικός στρατός 

από τις Σέρρες, έγινε η έκρηξη, το τρένο αναποδογύρισε και κατέβηκε ο στρατός. 

Φεύγανε προς τον Στρυμόνα. Αντίποινα κάνανε οι Γερμανοί. Ο στρατός δεν έφτιαχνε. 

Οι Μάϋδες κάνανε αντίποινα. Αν πιάνανε κανένα δικό μας αιχμάλωτο κινδύνευε η ζωή 

τους [..]. Στο Μπέλες».  

« Ήμουν στη Βέροια. Όλος ο στρατός που ήταν στην πόλη βγήκαν επιχειρήσεις και 

καταδίωξη. Είχανε αφήσει το συνεργείο, εμάς κανά εικοσαριά άτομα μέσα στη Βέροια. 

Όλη η δύναμη, φυσικά από ότι ξέρω εγώ, μπορεί να ήτανε κρυμμένοι, είχε βγει έξω. 

Και από εμάς ζητήσανε ενίσχυση, είκοσι άτομα ζητήσανε ενίσχυση. Ήτανε γύρω στα 5-

6 χιλιόμετρα τιναγμένο το τρένο και πήγαμε εκεί στο τρένο, φρουρά δηλαδή. Αυτό είναι 

που πήραμε. Αλλά και εντός πόλεως, μέσα στη Θεσσαλονίκη ρε, μέσα στη Θεσσαλονίκη 

προς τη Γεωργική Σχολή πέρασε ένα γκρουπ, δεν ξέρω ποιο σύνταγμα ήταν, των 

ανταρτών και πήρε από ένα σχολείο, δεν ξέρω τι ήτανε εκεί, ορφανοτροφείο, κανά 

διακόσια μικρά παιδιά, γύρω στα δεκαπέντε. Ύστερα μας ρίχνανε μέσα, στην πόλη μέσα 

μας ρίχνανε πυροβολικό, μας ρίχνανε, Θεσσαλονίκη λέω, όχι Φλώρινα. Αυτά ήτανε, 

αλλά μάχη δεν μπορώ να περιγράψω, διότι δεν έλαβα μάχη». 

Η είσοδος στην πόλη της Νάουσας είχε συνέπειες για ένα σημαντικό ποσοστό του 

ΔΣΕ τον Ιανουάριο του ‘49. Ήταν μια πράξη απόγνωσης που οδήγησε με μαθηματική 

ακρίβεια στο τέλος του “συμμοριτοπόλεμου’’. Τα λεχθέντα του κ.ΣΓ(19) και 

κ.ΚΠ(35), αντίστοιχα, αποκαλύπτουν τις άμεσες επιπτώσεις που είχαν τα σώματα των 

ανταρτών που διέπραξαν την επιστράτευση: «Όταν είχαν μπει στη Νάουσα, ήξερε ο 

αδερφός μου πότε θα μπουν, πήγαν και κράτησαν μέσα τέσσερις μέρες και φύγανε. 

Μετά τους ξημέρωσε εδώ στη *Ροδόνα. Τους πρόλαβε η αεροπορία. Από τη *Ροδόνα 

μέχρι το βουνό ήταν γεμάτο σκοτωμένοι αντάρτες. Τους ξημέρωσε και χτυπούσε η 

αεροπορία. Ο στρατός δε σκοτώθηκε, με τα τανκς τους οδηγούσαν και με τα 
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αεροπλάνα». «… Όταν μπήκαν στη Νάουσα οι αντάρτες αιχμαλωτίσανε και την 

αστυνομία εκεί πέρα, την κρατήσαν τέσσερις μέρες τη Νάουσα οι αντάρτες, το 

Καρπενήσι δεκαεννιά μέρες το κρατήσανε. Όταν πέρασαν στην Έδεσσα και χτύπησαν, 

εμείς ήμασταν απάνω, ήρθανε εφτακόσιοι κρυοπαγημένοι, περάσαν το ποτάμι, πάγος, 

χαμπάρια, τους φέρανε εκεί στοίβα ο ένας, άλλος  και τους στέλναν για τη Βουλγαρία, 

συνέχεια για τη Βουλγαρία, χειμώνα καιρό πήγανε να πάρουν την Έδεσσα, περάσαν το 

ποτάμι, ήμασταν εκεί».  

Ο κ.ΓΚ(2) και η κ.ΤΟ(24), αντίστοιχα, συμπληρώνουν με τις περιγραφές τους το 

θλιβερό αυτό συμβάν της επιστράτευσης αυτής, εμφορούμενοι από προσωπικά τους 

βιώματα: « Όταν έφεραν τα κοριτσάκια από τη Νάουσα, τα έφεραν με τα μίνι μέχρι 

εδώ, περπατώντας όλα πάθανε κρυοπαγήματα. Τα μαρτύρια αυτά δεν πληρώνονται με 

τίποτα. Τα πήραν όπως ήταν με τις ποδιές τους, τα περισσότερα σκοτώθηκαν και 

έμειναν ανάπηρα. Εμείς πηγαίναμε γυμνοί, ξυπόλητοι, αυτά δεν άντεξαν. Είχα ένα 

παλικάρι από τον Ακρίτα, ο οποίος έλαβε μέρος στη μάχη της Νάουσας και μου 

διηγήθηκε μια ιστορία. Μου λέει “μπήκαμε τη νύχτα μέσα στην πόλη, χιμήξαμε μέσα 

στα χρυσοχοΐα, στα μαγαζιά, βρήκαμε χρυσά..». «….Και σκοτώθηκε όλη η νεολαία. 

Εδώ που λένε ότι είναι οκτακόσιοι κομμουνιστές, δεν είναι τόσοι. Είναι τετρακόσιες 

Ναουσαίες στο χωριό μου, τρεις από τις Πρέσπες από τα Κορέστια,  το πολύ να είναι 

τετρακόσιοι. Εγώ καθόμουν κάτω στην Παύλου Μελά τότε, το δικό μας το σπίτι ήταν 

τριώροφο και δέσποζε και βλέπαμε το λόφο ψηλά που γίνονταν  μάχη. Είχαμε φοβηθεί 

πάρα πολύ. Χτυπούσανε βόμβες, κακό μεγάλο[…]. Φοβηθήκαμε, ανέβηκα εγώ στο 

μπαλκόνι και βλέπω χαράματα, μόλις είχε φέξει, βλέπω να μαυρίζει ο λόφος, 

κατέβαιναν  Ναουσαίες, τις είχαν βάλει μπροστά και πίσω ήταν οι αντάρτες με τα όπλα. 

Και εκεί έπεσαν τότε οι Ναουσαίες όλες. Και εγώ πρόλαβα Ναουσαία τραυματία, γιατί 

πήγα ύστερα από μέρες και μου είπε ότι “πέρασαν από τη Νάουσα και μας πήραν έτσι, 

δε μας άφησαν ούτε ρουχισμό να πάρουμε, ούτε όπλο[..]. Μας έβαζαν μπροστά για 

ασπίδα και σκοτωθήκαμε όλες!’’ Σκοτώθηκαν όλες οι φίλες μου. Και μετά με 

ημιφορτηγά από το νοσοκομείο τις πήγαιναν και τις θάβανε όλες εκεί. Τις θάψανε. Πού 

είναι το νοσοκομείο των στρατιωτών, πιο κάτω..». 
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3.4.3 Οι πολεμικές επιχειρήσεις στα βουνά εναντίον του ΔΣΕ 

Από τα αμέτρητα στιγμιότυπα πολεμικών συμπλοκών επιλέχθηκαν να ενσωματωθούν 

στην εν λόγω υποενότητα τα ακόλουθα, με σημείο εκκίνησης την παρουσίαση των 

πληγμάτων που υπέστησαν οι μαχητές του ΔΣΕ από τον ίδιο τον Εθνικό Στρατό. 

κ.ΓΚ(2): « Θυμάμαι μια μέρα που μας βομβαρδίζανε, επειδή στα χωράφια τους το ένα 

με το άλλο για να ξεχωρίζουνε είχαν φτιάξει κάτι ξεροντούβαρα για να ξεχωρίζει το ένα 

χωράφι με το άλλο. Εγώ κόλλησα σε ένα ντουβάρι έτσι και παρακολουθούσα τον 

αεροπόρο που το έβγαζε το κεφάλι να δει αν έχει κίνηση για να ρίξει. Μεγάλη 

ταλαιπωρία. Τα βράδια έρχονταν τα μεγάλα τα αεροπλάνα, μας έριχναν μας 

βομβάρδιζαν, ζημιές, μεγάλες υλικές ζημιές γίνονταν πάρα πολλές […]. Και ύστερα που 

μάθαμε,  γιατί ήταν ο στρατός από την άλλη μεριά, και από τη Ζίτσα έριχναν τα κανόνια 

τους, γιατί είναι απέναντι. Και ύστερα ήρθαν και κάτι αεροπλάνα, όλη την ημέρα εκεί τη 

βγάλαμε, εκεί ευτυχώς δεν πάθαμε τίποτα. Την άλλη μέρα ταλαιπωρία μεγάλη, πήγαμε 

σε ένα κέντρο, “θα πάμε στο Γράμμο’’, λέει, “εκεί θα έχει αυτοκίνητα το ένα, το 

άλλο’’, τίποτα δεν είχε».  

κ.ΤΧ(25): « Χτύπησαν τους Σέρβους και μπήκαν πισώπλατα και αναγκάστηκαν και 

βάλαμε έξω το πολυβόλο τρίποδο. Σκότωσαν Σέρβους. Και ήρθαν πισώπλατα. Και 

αναγκάστηκαν, βγάλαμε το τρίποδο από το καταφύγιο και το βάλαμε. Τότε στα 

αεροπλάνα δουλεύανε. Αφού τους έβλεπα και με βλέπανε. Τόσο χαμηλά που έρχονταν. 

Και μπορούσαν να καταστρέψουν τα βαριά πολυβόλα που είχαμε. Δεν είχαμε κανόνια.. 

και βαριά πολυβόλα. Και ήταν σύνθημα το πολυβόλο αν κοιτάζουνε κίνδυνο, για να μη 

μας το γυρίσουν σε εμάς, μόνο την κάνη βγάζαμε και τα άλλα τα αφήναμε. Εκείνα τα 

κουβαλούσαμε σε άλογα, το τρίποδο. Και όμως μπήκαμε στο χορό, χορεύαμε έτσι, για 

να ακούσεις, να φύγεις, φοβάσαι, πού θα πας; Σου λέω εκεί που πυροβολούσαν εκεί 

πήγα. Το ένα τραύμα στη μέση και το άλλο στο πόδι. Από το αεροπλάνο. Αλλά το όπλο 

ήταν διαταγή να το παραδώσεις. Από εδώ έπαιρνα σβάρνα το όπλο και από την άλλη 

τραβούσα το παντελόνι. Και μου λέει “θα πας σε εκείνα τα βράχια’’. Τέρμα μακριά 

όμως, δεν ήταν δέντρα, ήταν μόνο χόρτα έτσι στο ύψωμα που ήταν και ήταν μόνο 

βράχια. Εμείς ήμασταν στα πρώτα βράχια στην πρώτη γραμμή και αυτό ήταν στη 

δεύτερη γραμμή, τα βράχια που ήταν. Και πήγα εκεί που θα με δέσουν. Τέλος το δέσανε 
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κάπως και δύο κορίτσια το ένα έπεσε, το άλλο στο χέρι τραυματίας, εγώ στο πόδι και 

στη μέση, με βάλανε πάνω σε ένα γαϊδούρι και “αυτό θα σας πάει’’. Μέχρι να φτάσω 

στα δεύτερα βράχια γελούσαν από τα αεροπλάνα, τους έβλεπα με τα γυαλιά χαμηλά, που 

έπαιρνα σβάρνα το όπλο και κρατούσα το παντελόνι. Δεν έκαναν τίποτα και τους 

έβλεπα εγώ, γελούσαν και πού να γελάω εγώ, έπρεπε να φτάσω στα βράχια, πριν 

σκοτεινιάσει. Κορόιδευαν, σίγουρα θα έβγαλαν και φωτογραφία. Αφού τους έβλεπα και 

βρέθηκαν καλοί και δε με πυροβόλησαν. Θα μπορούσαν να με καθαρίσουν 

[…].Γίνονταν μάχη, ένα κομμάτι ψωμί μας είχαν δώσει και όταν το άνοιξα το ψωμί 

γεμάτο βλήματα ήταν. Με έσωσε και εκείνο που το είχα πάνω στην πλάτη. Ύστερα, όταν 

πήγα να φάω, τότε το κατάλαβα. Γιατί η σφαίρα, μόλις βρίσκει κρύο, σταματάει. Και 

καθόμαστε με τα κορίτσια, γιατί κουράστηκαν, λίγο να ξεκουραστούμε και όταν 

κρύωσα, πονούσα πιο πολύ. Και εκεί που καθίσαμε, κοιμηθήκαμε και οι τρεις και το 

γαϊδούρι το έδεσα στο χέρι μου». 

κ.ΓΠ(43): «Ήμασταν εφεδρεία, πηγαίναμε για Γλώσσα, Γλώσσα λέγεται, να πιάσουμε 

έναν ζωντανό στρατιώτη και να προδώσει να, τα μυστικά. Ήμασταν και χαζοί λίγο. 

Εγώ διμοιρίτης, ο Θανάσης, Τζουρντίνη τον λέγανε, ένας άλλος ομαδάρχης, ένα άλλο 

παιδί απˈ το Επταχώρι, ο Θανάσης λέει “εγώ ξέρω αυτό το μέρος’’, περάσαμε το 

ποτάμι, εκεί σκοτώθηκε ο ταξίαρχός μας ο Ζάρας, σκοτώθηκε ο Ζάρας, γιατί αυτός μου 

έδωσε το παράσημο «Ηλέκτρα», όταν γύρισα τραυματίας, αυτός μου έδωσε το 

παράσημο κι εμείς δεν ξέραμε, νομίζαμε εμάς μας πήρανε μυρωδιά και κρυφτήκαμε στο 

ποτάμι μέχρι εδώ, (δείχνει), όλη τη νύχτα, πού να κουνηθείς! Κι ύστερα τα ξημερώματα, 

σκαρφαλώσαμε σιγά σιγά στα κλαδιά και κρεμόμασταν έτσι, (δείχνει), δεν μπορούμε να 

κάνουμε, να κινηθούμε, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Περιμένουμε πότε να βραδιάσει να πάμε 

να ρίξουμε με τα πάντσερ, να πυροβολήσουμε, να σκοτώσουμε κανέναν και εμένα και 

μια άλλη, Σάντα τη λέγανε, τώρα της Κωνσταντινίδου της Αλεξάνδρας αδερφή από τη 

Γαλατινή, εκείνη ήτανε Τσουρδίνη ήτανε, πήγαμε εκεί, “εσείς καθίστε εδώ κοντά, εδώ 

στο εκκλησάκι’’, ο στρατιώτης από ˈδω, ο δικός μας από ˈδω, πού να πουν ότι τέτοια 

ώρα έχει έναν αντάρτη και τον λέει “πάρε αυτή την πέτρα για παραπέτασμα’’, οι δικοί 

μας έριξαν τα πάντσερ και φύγαμε. Τα χέρια να κρατάμε μες στο δάσος, τι φωτοβολίδες 

πάνω μας, τρέλα, ήρθαμε και πέσαμε μες στο ποτάμι ξανά, για να βγούμε δεν ξέρουμε, 

αντίκρυ είναι η 8η   μεραρχία, σύνθημα δεν ξέρουμε για να πάμε κι όλη τη νύχτα κάτω 

στο δέντρο μουσκεμένοι. Ε, το πρωί σηκωθήκαμε, λέει ο διμοιρίτης “τραγουδήστε εσείς 
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αντάρτικα τραγούδια για να ξέρουν ότι είμαστε αντάρται!’’, […]να ξέρουνε, σε λέει εδώ 

απόκεντρα που είναι τι γυρεύουν αυτοί; Και τραγουδούσαμε, “με τη χρυσή της νιότης 

πανοπλία’’, κατέβηκε ο ταγματάρχης από εκεί από την 8η  μεραρχία, “τι είσαστε;’’, 

“αντάρται’’, “από ποιο τμήμα;’’, “108 ταξιαρχία’’, “ποιος ήταν ο ταξίαρχός σας;’’, 

“ο Ζάρας’’, “ταγματάρχης;’’, “ο Τένας’’, “ο λοχαγός;’’, όλα τα στοιχεία τα δώσαμε, 

“περάστε’’, λέει “η μάχη που δόθηκε εδώ’’ ,λέει, “σκοτώθηκε ο ταξίαρχος’’, αρχίσαμε 

τα κλάματα, να κλαίμε εμείς και μας είπανε σε ποιο μέρος βρίσκεται και ήμουνα στην 

κηδεία του, όλη η Κεντρική Επιτροπή, όλοι οι αρχηγοί, όλοι εκεί ήτανε. Εδώ μέσα τον 

πήρε (δείχνει), στο μέτωπο, η πρώτη σφαίρα, σκοτώθηκε το άλογό του και το δεύτερο 

στο μέτωπο, ένας λεβέντης….. ο ξάδερφος ήταν και στην Τασκένδη, έτσι δεμένο το 

μέτωπο, τα ρούχα του […]. Και εκεί τον θάψαμε κι από εκεί φύγαμε, φύγαμε πάλι, εκεί 

στους αράπηδες κάναμε συνέχεια τέτοιες… αυτό, ύστερα πήγαμε στο Τσάρνο, στην 

Αλεβίτσα, στο Γράμμο, στα σύνορα τˈ αλβανικά είναι, να πάμε να εγκαταστήσουμε τη 

16η   ταξιαρχία και η ταξιαρχία αυτή κουράστηκε, να ˈρθουν αυτοί, ε πήγαμε εμείς, 

εγκατασταθήκαμε εκεί, καθίσαμε, εγώ ήμουν υπεύθυνη του λόχου, κάθε βράδυ κάναμε 

έφοδο στα κορίτσια, ήμασταν 4 διμοιρίες εκεί, [..]ευθύνες έφερνα εγώ, πολύ με 

αγαπούσανε. Το βράδυ μόνες κυκλοφορούσαμε, ήταν γυμνό το μέρος και η Αλεβίτσα 

συνέχεια έριχνε, αφού νερό δεν μπορούσαμε να πάρουμε, απ ˈτο γκρεμό μας φέρναν τα 

μουλάρια με τα κουβάδια τέτοια για να πιούμε νερό, ούτε να πλυθείς, ούτε τίποτα …τι 

τραβήξαμε. Αρχίζει η προπαρασκευή, χτυπήσανε, αυτά ήταν τα τελευταία, χτυπήσανε το 

Τσάρνο πρώτα,.. ο στρατός, αυτά ήταν τα τελευταία, ήταν να μας καθαρίσουνε κι 

έρχεται ένα βλήμα, κι έρχεται με το χώμα, με σκεπάζει, μες στο χαράκωμα ήμουνα, εγώ 

πετάχτηκα, δε φοβόμουνα, τον λέω “Δημήτρη, Τσορδίνη’’, λέω, “Θανάση θα μας 

επιτεθούνε!’’, “πάψε μην κάνεις πανικό!’’, “θα μας επιτεθούνε, βρε, έπεσε..’’, λέω, 

“..μέσα.., κάτω στο ποτάμι, περνάνε!’’, εκεί είχανε ναρκοπέδια, πατούσανε και 

ανατινάζονταν, “ωχ, ωχ μάνα μου, το πόδι, το πόδι!’’, “μην κάνεις έτσι και φοβάται ο 

κόσμος!’’, λέω εγώ “τι, θα μας χτυπήσουνε!’’, είχα πολύ προοπτική. Ε, το δεύτερο, 

όταν ρίξανε, άρχισαν τα βλήματα έτσι πάνω μας, χωθήκαμε μέσα στο πολυβολείο, 

τραυματίστηκε ο Λάμπρος στο πόδι, ο σκοπευτής του όλμου, τον παίρνει ο Θανάσης και 

φεύγει και τον αφήνει σˈ ένα βράχος από κάτω. Τˈ άλλα τα φυλάκια ήταν δεξιά σˈ 

εμένα, εγώ ήμουνα στην άκρη, λέω εγώ “Παρασκευούλα, εσύ γεμιστής, εγώ 

σκοπευτής’’, “ωω φοβάμαι!’’, “βρε τι φοβάσαι, άμα δε ρίξουμε, θαˈ ρθουν να μας 

σκοτώσουνε!’’. Εγώ στέλνω το μυδράλιο στη θυρίδα και αυτή βάζει την.. ταινία γεμίζει, 
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“ε κάτσε καλά, ε κάτσε’’, έρχεται μια σφαίρα την παίρνει έτσι (δείχνει) την παίρνει 

ξυστά στο κεφάλι, τραυματίστηκε, όταν σε λέω, εγώ το στήθος μου όλο το ˈκρυβα στο 

βάρη εδώ και μόνο τα χέρια μου φαίνονταν, την επιδένω και τη διώχνω και […] μόνη 

μου μέσα, οι σφαίρες να πέφτουνε, τα βλήματα να πέφτουνε, όλοι απˈ τα φυλάκια 

φύγανε, εγώ μόνη μου μες στο πολυβολείο, για να φύγω δεν μπορώ, ήμουν πολύ 

εκτεθειμένη ψηλά και [..] να μείνω, φοβόμουνα, φωνάζω το διμοιρίτη “Θανάση, 

τελειώνουν οι σφαίρες μου!’’, έρχεται ένα βλήμα, πέφτει και σπάει την κάνη απˈ το 

μυδράλιο και ο καπνός στα μάτια μου, ευτυχώς μας μάθαιναν με κλειστά μάτια, παίρνω 

το οπλοπολυβόλο, βάζω την κασέτα, α η κασέτα πετιέται, εγώ το κορμί μου το έχω 

κουρνιασμένο, “Θανάση πού είσαι; Τελειώνουν οι σφαίρες μου!’’, άκουσαν τη φωνή 

μου αυτοί,.. ο στρατός, τώρα με συγχωρείτε, “α ρε πουτάνα, θα σε πιάσουμε, θα σε 

γαμήσουμε!’’, “εγώ σας γαμώ, όχι να με γαμάτε εσείς!’’, “ρε πουτάνα!’’, “άμα θέλετε 

ελάτε!’’, εγώ να νομίσω όλο το τμήμα είναι…50μ. ήμασταν. Δεν μπορούσαμε να 

προχωρήσουμε, γιατί το σαμποτέρ ήταν πίσω από εμένα, στο άλλο ύψωμα κι αυτά τα 

κυάλια, με τα κυάλια έβλεπαν ότι κάποιος είναι ακόμα δικός μας άνθρωπος κι έριχναν 

τα βλήματα και δεν μπορούσανε αυτοί να προχωρήσουνε. Άμα δεν ήταν το σαμποτέρ, 

εμένα θα με έπιανανε. Εγώ δεν ήξερα ότι ήταν το σαμποτέρ πέρα και με βοηθούσε, για 

καμιά φορά σταματήσαν αυτοί τα πυρά, ο στρατός, κι έστειλαν έναν στρατιώτη να με 

πιάσει ζωντανή, άμα μˈ έπιανε εκεί μέσα θα ˈβλεπα δεν ξέρω κι εγώ τι. Σταματήσαν τα 

πυρά και στην κοιλιά πάνω ήρθε. Εγώ εκείνη την ώρα, όταν σταμάτησαν τα πυρά, λέγω 

αυτοί φύγανε φαίνεται,[…] κλεισμένη στο βάθος μέσα είμαι, το πολυβολείο τόσα 

δέντρα έχει πάνω και χώμα. Κι εγώ τώρα τι κάνω, ο Θεός με φύλαξε, είχα την εικόνα, ο 

παππούς μου με είπε “εσύ πάρε εικόνα μαζί σου’’, λέει, “θα σε βοηθήσει!’’ και πάνω 

στην κοιλιά έτσι βγαίνω, βγήκα έτσι έτσι, εκεί κοντά είναι ο γκρεμός 1650μ.» 

Ακολούθως, οι συνεντευξιαζόμενοι ΓΑ(30), ΝΧ(31), ΠΧ(32) και ΚΠ(35) αντίστοιχα, 

κάνουν λόγο για την οργάνωση και τις δράσεις των ταγμάτων του εθνικού στρατού 

στα οποία και ανήκαν, καθώς επίσης και για τα είδη των όπλων που 

χρησιμοποιούσαν. Οι ομιλούντες περιγράφουν συγχρόνως και τη θέση που είχαν 

αναλάβει να υπηρετούν την περίοδο του εμφυλίου στο στρατό. Μπροστά στη 

φιλοδοξία της εξουδετέρωσης των ανταρτικών σωμάτων στο Γράμμο, περίπου το 

’48- ’49, τα θύματα ήταν ανυπολόγιστα: 
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«Τον Παυλή τον διοικητή είχαμε, έναν γέρο( στο Μπέλες, στο 554). Ήταν κι ένας 

λοχίας από εδώ από τα Άλωνα, ο Ηλιάδης. Όσο μπόι του έλειπε, τόσο μυαλό είχε. Ήταν 

πολύ δραστήριος[…]. Είχαμε αυτά τα μικρά τα Μάλινγκερ και τα πολυβόλα. Είχαμε 

εγγλέζικο οπλισμό, παλιό. Μόνο η 8η   και η 9η   είχαν αμερικάνικο οπλισμό».  «Στο 

615, στην πρώτη μεραρχία. Στην πρώτη μεραρχία ήμασταν. Την ονομάσανε «το 

Τσάρνο, ο τάφος της 1ης  μεραρχίας». Διότι χάσαμε πολλά παιδιά, έπεσαν πολλά 

θύματα. Και από αυτούς και από εμάς. Πολλοί αυτοκτονούσανε, δεν μπορούσαμε να 

τους βοηθήσουμε. Δεν προλαβαίναμε, μερικοί δεν άντεχαν και σκοτωνόντουσαν. 

Φώναζαν “βοήθεια, βοήθεια!’’, δεν προλαβαίναμε, γινόταν της κακομοίρας. Έφταιγε ο 

Κατσιμήτρος. Διότι, μετά, όπως μάθαμε, είχε πάνω γαμπρό αντάρτη, ταξίαρχο. Και 

αυτός μόνο “προχωράτε πάνω, προχωράτε, προχωράτε!’’. Δηλαδή μας έπαιρνε, δεξιά 

κι αριστερά αντάρτες και μας προχωρούσε στη μέση, να πάρουμε το Τσάρνο και θα 

τους κόψουμε. Μα έως ότου τους κόψουμε αυτούς, αυτοί μας είχαν κομμένους. 

Μπαίναμε σφήνα μέσα. Κι εφόσον από τα πλάγια ερχόταν τραυματίες, άντε στην πρώτη 

γραμμή τραυματίας εντάξει, αλλά στα πλάγια; Μεγάλο κακό ήτανε, αλλά πέρασε..». « 

Τάγμα 782, συνεργείο επισκευών αυτοκινήτων και μηχανημάτων. Εμείς ήμασταν 

εκστρατείας. Πού να τα θυμηθώ μετά από τόσα χρόνια. Ο πρώτος ήτανε ο ταγματάρχης, 

ο Πανάς, το 1947 -’48 που πήγα.. .Όπλο, τι όπλο είχα; Είχα Στάγιερ, αυτόματο. Ένα 

σιδερένιο, σκέτο σίδερο και το κουβαλούσα, το είχα κανά τέσσερα χρόνια. Ήμουν στη 

Βέροια και λέω δεν πάω να κάνω καμιά σκοποβολή; Και βάζω ένα κουτί κονσέρβας 

στα 5 μέτρα. Κάνω ντανγκ, μπροστά μου πέφτανε οι σφαίρες, ούτε βγαίνανε, μόνο ένα 

κρότο έκανε. Ακούς τι όπλο είχα; Και δεν ήξερα ότι… και το κουβαλούσα, το είχα 

δηλαδή για ε, τέλος πάντων ου μη γένετω! Εν τω μεταξύ ήταν άχρηστο». «Στο στρατό 

ήμουνα φωτογράφος, σε όλο το 575 τάγμα ήμουνα φωτογράφος. Ναι, Αχλάδα, Σκοπό 

και το Νεοχωράκι ήταν ανταρτοκρατούμενο. Ο Λεωνίδας ήτανε, ο Γεωργιάδης, αυτός 

τώρα τελευταία πέθανε και στο γραφείο δούλευε, Εθνική Αντίσταση στη Φλώρινα..». 

Λίγο πιο κάτω, ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξιστόρηση του κ. ΚΠ(35), ο οποίος 

περιγράφει την περιπέτεια που βίωσε ως τραυματίας και αιχμάλωτος, πολεμώντας 

στο πλευρό του εθνικού στρατού: «Εμένα έρχεται, ήμουν σε ένα πολυβολείο προς τη 

Σερβία εκεί, στο Μεσόκαμπο, αλλά αυτό ήτανε ξεροντούβαρο, πέφτει ένας όλμος εκεί 

πέρα, ξέρω ‘γω, αντιαρματικό πυροβόλο και με σκεπάζει μέχρι εδώ το αυτό, ε λέω το 

άλλο το βλήμα θα ˈρθεί, λέω, εδώ  τώρα θα με τελειώσει, εκεί θα πέσει, πετάω μια μια 
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πέτρα από πάνω μου και πάλι στη θυρίδα εκεί πέρα εγώ, πέφτει το δεύτερο απάνω στο 

χαράκωμα και εκείνο με τραυμάτισε. Τραυματίστηκα, αλλά ακόμα ζεστά ήτανε τα πόδια 

μου, πονούσαν βέβαια, ένας προς  την Αχλάδα,  αυτοί μας απασχολούσαν, [ ..] να δεις 

πολεμούσαν σωστά, από το Γιουρούκι και αυτοί ήρθαν μέσα απˈ τη Σερβία, από το 

Γιουρούκι, με τα μυδράλια μας βάζανε για να έχουν τα νώτα μας και εμείς προς τα εκεί 

και αυτοί ήρθαν από το σερβικό, μπήκαν, μας χτύπησαν και από εκεί του’ ρχεται μια 

ριπή εδώ πέρα σε αυτόνα, είχε βγάλει τη χειροβομβίδα να την πετάξει, έρχεται μια ριπή 

τον σκοτώνει, ανοίγει το χέρι του, αυτός σκοτώθηκε, τραυματίζεται ένας κουμπάρος 

μου εμένα από τη χειροβομβίδα εκείνη, τον βλέπω, αίματα, του κόβω το πουκάμισο, 

τον έδεσα λοιπόν εκεί πέρα και ύστερα, αφού μπήκαν και οι αντάρτες μέσα, μας βάλαν 

μες στο φυλάκιο να μας ανατινάξουνε.. εμείς ήμασταν απάνω, έκανα κανά τέσσερις 

μήνες εγώ απάνω, μετά έφυγα και έπεσα, πήγα στη Γιουγκοσλαβία ήμουνα. Δυο χρόνια 

έκανα στη Βοσνία, πέσαμε, φύγαμε από τους αντάρτες που ήμασταν αιχμάλωτοι, εκεί 

γίναμε καλά, δουλεύαμε, φτιάναμε πολυβολεία πάνω από την Παναγίτσα, εκεί, ναι, 

πολλά πολυβολεία, μετά αποφασίσαμε να φύγουμε, δεν οπλιστήκαμε εμείς και πέσαμε 

βαθιά στο Μαύρο Δάσος, δεν μπορούσαμε δυο μέρες να βρούμε ανοιχτό μέρος αυτό και 

ήμασταν μες στη  Σερβία και εκεί μας πιάσαν ύστερα και κάναμε δυο χρόνια, φυλακές, 

μπουντρούμια και μετά μας βγάλανε όμως, μετά από πέντε, έξι μήνες μας βγάλανε σε 

δουλειές, στη Βοσνία δουλεύαμε γεωργικές  δουλειές, εγώ σε μια αποθήκη δούλευα». 

Καθένας από τους παρακάτω συνεντευξιαζόμενους αναφέρεται στον τρόπο με τον 

οποίο εκπρόσωποι του εθνικού στρατού αντιμετώπισαν την περίπτωσή του. Βέβαια, 

οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν τη μεταχείριση εκείνων που παραδίδονταν 

στον εθνικό στρατό, ωστόσο και πάλι αποκαλύπτονται ορισμένες πτυχές καλής και 

κακής αντιμετώπισης:  

κ.ΟΟ(1): «Ξημέρωσε, ήρθε ο στρατός, τα χέρια πάνω. Μου λέει “κάτω το όπλο’’, τους 

λέω “άδειο είναι’’[..]. Μας πήραν, μας πήγαν στο στρατό, εκεί μας έβαλαν κάπου εκεί 

να καθίσουμε , οι άλλοι έφυγαν πίσω. Στη χαράδρα μας έπιασαν δηλαδή. Και μας 

έσωσε ένας ξάδερφος από το χωριό μας [..].Μας πήγε το τζιπ από τη μεριά των 

φυλακών στο *Ρετζί. Μας έβαλαν μέσα, είχε εκεί γυναίκες από τα χωριά, μας έδωσαν 

ψωμάκι και καθίσαμε εκεί, δεν ξέρω πόσο καιρό […].Εδώ μας πήραν ανακρίσεις, στη 

Φλώρινα[…]. Μας πήγαν στη διοίκηση. Στο κέντρο ψηλά ήμασταν και απέναντι ήταν η 

φυλακή. Και εμείς ήμασταν σε ένα δωμάτιο, παραδοθήκαμε και βλέπουμε ένας με το 
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όπλο από έξω που φύλαγε. Εκεί σε ένα δωμάτιο κάτι, τους χτυπούσαν, τόσο τσίριζαν, 

τόσο φώναζαν, τι να σου πω. Ο στρατός τους είχε πιάσει.. κομμουνιστές». 

κ.ΠΜ(23): «Δεν ξέρω, ήταν κάτι μεγάλοι εκεί με άσπρα, μάλλον στρατόπεδο. Και μας 

ρώτησαν, από εκεί στην Έδεσσα, από την Έδεσσα στη Νέα Χαλκηδόνα. Όταν πήγαμε 

εκεί, βράδυ πήγαμε, σε ένα φορτηγό μας είχαν βάλει, βγήκαν από την Έδεσσα στη 

Χαλκηδόνα. Εκεί όταν πήγαμε, είδαμε όλοι έκαναν αντίσκηνα και κοιμούνταν εκεί [..]. 

Από το βουνό είχαν παραδοθεί. Πήγαμε, καθίσαμε ένα βράδυ, το βράδυ ήταν ένας 

μεγάλος, δεν ξέρω τι, τσέπες είχε, κάθισε στη μέση και μας έβαλε έτσι ένα γύρω και 

άρχισε να ρωτάει [..].Μου λέει “από πού είσαι, από τη Φλώρινα;’’[… ].Το βράδυ, 

όταν πήραμε το συσσίτιο, μετά, έρχεται ένας, με δύο άστρα ήταν αυτός, [..]“κοίταξε να 

σου πω, να μη φοβηθείς, θα πας εκεί, άμα θέλεις να καθίσεις εδώ, να καθίσεις, άμα 

θέλεις να φύγεις, θα φύγεις’’. Και πήγαμε εκεί και λέει “μήπως είσαι Πόντια εσύ;’’ και 

λέει “έλα, να μη φοβάσαι καθόλου και εγώ είμαι Πόντιος, [..] άμα θέλεις να καθίσεις 

εδώ να σε στείλουμε στην Αθήνα στο  σχολείο’’, γιατί η μάνα μου πέθανε. “Επειδή 

είσαι ορφανή’’, σου λέει να πάει. Εγώ δεν ήθελα όμως, φτωχοί ας είμαστε και ας 

είμαστε μαζί». 

κ.ΠΣ(20): «Αυτό ήταν το πιο επικίνδυνο. Με πέρασαν για άλλη. Όταν παραδοθήκαμε 

μαζί με αυτήν, αυτή τον άνδρα της τον είχε φαντάρο. Και μας πάνε στον Αλιάκμονα με 

φορτηγό. Χτυπούσαν τα παιδιά όλα. Χάος γινότανε. Τα παιδιά φώναζαν, σήκωναν 

κόκαλα και λιποθυμάω εκεί. Και μας κατεβάζουν στην Κοζάνη. Τι να δούμε στην 

Κοζάνη! Δέκα άτομα από το χωριό μας, ο μπαμπάς μου, άλλοι από το χωριό, ήταν 

στοιβαγμένοι με αντίσκηνα,  χώρια οι γυναίκες,  χώρια οι άντρες, πολύ κακό πράγμα. 

Να κλαίμε, να φωνάζουμε [..]! Εμείς τα πάθαμε από το στρατό. Αυτοί νόμιζαν ότι οι 

αντάρτες είναι ξένοι. Όταν παραδοθήκαμε εμείς και έτυχε να είναι ένα παλικάρι από τη 

Φλώρινα. Οι γονείς του ήταν αντάρτες, η αδερφή του ήταν αντάρτισσα και πάμε μέσα, 

μας πάει ο αξιωματικός εκεί και λέει “κορίτσια τυχερές είστε, αν ήταν ο άλλος θα σας 

σκότωνε!’’. Μας έδωσαν να φάμε, δεν είχαμε φάει για τέσσερις μέρες και δε μας 

πείραξαν. Αλλά τα άλλα τα παιδιά τα χτυπούσαν. Ξύλο πολύ». 
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3.4.4 Οι ενέδρες σε βάρος του Εθνικού Στρατού 

Οι πληροφορητές κ.ΣΓ(19) και ΣΠ(21) αντίστοιχα, παρουσιάζουν ορισμένες πτυχές 

εγκληματικών πράξεων μεταξύ ανταρτών και στρατιωτών, οι οποίες ουσιαστικά 

έφθειραν τις τοπικές κοινωνίες της επαρχίας. Οι αναφορές τονίζουν περισσότερο τη 

στάση αντίποινας που κράτησε ο στρατός:  « Στο χωριό μας ήταν κάπου εβδομήντα 

άτομα και πάνω είχαμε αντάρτες, εθελοντές και μη εθελοντές. Ποιος ήταν καπετάνιος 

στα αντάρτικα; Ο *Μάτης. Πρώτα έκαψαν του *Μάτη το σπίτι. Δεκαεφτά σπίτια έκαψε 

ο στρατός . Εγώ μικρός, από σπίτι σε σπίτι τρέχαμε. Άσε που είχαν διώξει τις 

οικογένειες, μετά τους πήραν πίσω, να αδειάσει το χωριό. Πρώτα έκαψαν του *Μάτη 

το σπίτι και από εκεί τρέχαμε εμείς, δεκαεπτά σπίτια έκαψε ο στρατός. Μετά κατέβηκαν 

οι αντάρτες, ένα βράδυ τους είπαν, σε τέσσερις οικογένειες, “να βγείτε έξω!’’, τους 

ειδοποίησαν, “τα σπίτια σας θα τα κάψουν!’’. Κάψανε τέσσερα σπίτια. Πρώτα έκαψε ο 

στρατός δεκαεπτά σπίτια, κατέβηκαν μετά οι αντάρτες και έκαψαν τέσσερα σπίτια. Ούτε 

έναν δε σκότωσαν οι αντάρτες […]. Ήταν και μια απόφαση του κράτους της δεξιάς, να 

σκοτώνουν, να τρομοκρατείται ο κόσμος για να κερδίζουν τον πόλεμο, όπως και τον 

κέρδισαν. Οι αντάρτες δεν είχαν, όλο ψείρες ήταν γεμάτοι, δεν είχαν αεροπλάνα, δεν 

είχαν τανκς, είχαν μόνο το ατομικό τους όπλο και το μουλάρι, παλεύανε..». «Εμείς 

πήγαμε το ‘46 εκεί. Δηλαδή όλο τον εμφύλιο εκεί, μέχρι το ‘49. Δεν ξέρω και πολλά 

από οργάνωση. Εμείς κουβαλούσαμε τότε ξύλα στους φούρνους με τα άλογα και 

πηγαίναμε στο βουνό λαθραία. Τότε, το ’46, ήταν ο στρατός. Δεν μπορούσαν 

οργανώσεις και αν ήταν θα ήταν πολύ κρυφά. Αν θα έπαιρναν χαμπάρι ότι γίνεται μια 

οργάνωση ο στρατός εδώ θα..». 

Οι κ.ΣΓ(19) και ΣΠ(21) περιγράφουν αντίστοιχα και πάλι δύο οικογενειακές ιστορίες 

σχετικά με τις ενέδρες του ΔΣΕ σε βάρος του εθνικού στρατού, οι οποίες κρύβουν 

στοιχεία ανθρωπιάς: 

«Δύο περιπτώσεις έπεσαν στον αδερφό μου, που δύο αδέρφια πέσανε σε αυτόν. Ήταν 

φαντάροι τότε, κατηγορούμενοι, ήταν στο  Μακρόνησο. Μετά πήγε, το ’50, ο αδερφός 

μου στο Μακρόνησο ως τιμωρία. Το Μακρόνησο ήταν ανοιχτό για ύποπτοι που ήταν οι 

φαντάροι. Και αυτοί ήρθαν το ’47, το ’48, το ’49 ήταν φαντάροι στο Μακρόνησο. Και 

είπαν “τώρα να τους βγάλουμε έξω’’. Ο ένας ήταν φαντάρος στο Μακρόνησο και ο 
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άλλος ήταν αντάρτης. Και ο αδερφός μου ήταν τότε μια ειδικότητα κατασκοπείας. Η 

θέση που είχε ο αδερφός μου. Και όταν αυτοί έκαναν αυτά, να πιάσουν κανένα ζωντανό 

φαντάρο για να τους δώσει πληροφορίες ο στρατός, που έχει μεγάλη δύναμη, πού έχει 

τα στρατεύματα, τα κανόνια, η αεροπορία και τα λοιπά, είχαν βάλει καρτέρι, δύο ήταν, 

αυτοί ήταν κανά δέκα άτομα στους αντάρτες. Για μια στιγμή κάτι ακούνε. Έρχονται, 

τους πλησιάζουν στα δέκα μέτρα φωνάζουν τι είμαστε, “στρατιώτες!’’. Δύο αντάρτες 

λιγότεροι, λαϊκός στρατός. Και οι άλλοι λέγονταν βασιλικός στρατός, κυβερνητικός, 

εθνικός στρατός[…]. Αυτοί έχασαν το δρόμο. Ο ένας ήταν χωριανός [..].Τα πετάνε τα 

όπλα, προχωράνε στα πέντε μέτρα πάλι. Αναφορά, “από πού είσαι;’’ .“ Το τάδε 

μέρος’’. Ο άλλος του λέει “εσύ από πού είσαι;’’. “Από τη Φλώρινα’’. Μόλις άκουσε 

από τη Φλώρινα, πατριώτης. “Από το Ξινό Νερό’’. “ Ποιος είσαι;’’, του λέει,  “είμαι ο 

τάδε’’. Ήρθαν μαζί, αγκαλιάστηκαν και του λέει ο αδερφός μου του χωριανού, αλλά και 

αυτός είχε αδερφό πάνω αντάρτη. Λέει ο αδερφός μου, “αν χάσετε το δρόμο γυρίστε 

πίσω’’. Αλλά αυτοί συνεννοήθηκαν, “να μη τον πάρω στο λαιμό μου το χωριανό, μια 

και πέσαμε στα χέρια σας θα έρθουμε μαζί σας!’’ Και πήγε αντάρτης. Αυτοί είπαν ότι 

“είμαι λάθος, μείναμε πίσω και χάσαμε τους δρόμους και λοιπά’’». 

 «Και στο Ξινό Νερό άλλη μια περίπτωση για έναν ταγματάρχη που σκότωσαν. Κάποιος 

ταγματάρχης υπηρετούσε στο Ξινό Νερό, του χάλασε το τζιπάκι του και με τα πόδια 

ξεκίνησε, νύχτα. Εδώ έβγαζαν ρακοσυλλέκτες, οι αντάρτες όμως δεν είχαν σκοπό να 

σκοτώσουν, δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν τον ταγματάρχη, γιατί πήγαιναν να 

πιάσουν τους ρακοσυλλέκτες. Κάποιος καπετάνιος που ήταν από το Ξινό Νερό, με δύο, 

τρία άτομα, του έστησαν ενέδρα να πιάσουν τους ρακοσυλλέκτες που πήγαιναν να 

ψάχνουν νάρκες τη νύχτα. Και του χάλασε το αυτοκίνητο του ταγματάρχη και 

περπάτησε με τα πόδια. Και αυτοί του στήσανε ενέδρα για να πιάσουν τους 

ρακοσυλλέκτες. Και όπως περπατούσε ο ταγματάρχης του φωνάζουν και εκείνος πέφτει 

με το πιστόλι, με το αυτόματο και τον σκοτώνουν. Αφού τον σκοτώνουν τον 

ταγματάρχη, του πήραν τις μπότες και τα λοιπά και πήγαν στο βουνό. Εκεί που πήγαν 

πάνω στους αρχηγούς, “εμείς πήγαμε για άλλον, αλλά άλλον έτυχε’’. Ήρθαν μετά και 

συνέλαβαν πενήντα άτομα από το Ξινό Νερό, ότι αυτοί σκότωσαν τον ταγματάρχη. Μας 

είχαν βάλει εδώ στον τόπο μας και πενήντα άτομα τους πήγαν στη Φλώρινα 

στρατοδικείο για εκτέλεση, ότι έριξαν το βάρος σε αυτούς. Πήγαν από το χωριό  να 

βρουν τον καπετάνιο και να του πουν ότι “αυτό το κάνατε εσείς και εμάς εδώ μας 
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πήραν πενήντα άτομα!’’ . Και τώρα πώς θα σώζονταν; Σκέφτηκε ο καπετάνιος να 

στείλει έναν αντάρτη, γιο Μακεδονομάχου, να παραδοθεί. Και παραδόθηκε και λέει 

“εμείς σκοτώσαμε τον ταγματάρχη!’’ και πάει μάρτυρας λόγω μακεδονομάχου στο 

στρατοδικείο και λέει “δεν σκότωσαν αυτοί, αλλά εμείς τον σκοτώσαμε!’’. Και ήταν 

σχεδιασμένο να στείλουν τον Μακεδονομάχο, γιατί αν έστελναν κάποιον άλλο αντάρτη 

δε θα φαινόταν τόσο έμπιστος για μακεδονομάχος. Ήταν λίγο ανακατωμένοι».  

 

3.4.5 Το Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΝΟΦ) 

Το ζήτημα των σκοπών που εξυπηρετούσε το ΝΟΦ, κανένας από τους πληροφορητές 

δεν επιχειρεί να το αναλύσει εξονυχιστικά. Ο κ.ΓΟ(15) προσπαθεί, κατά κάποιον 

τρόπο, να επεξηγήσει το υπόβαθρο του ΝΟΦ, καταφέρνοντας απλά και μόνο να 

διευκρινίσει πως υπήρξε μια συνέχεια της βουλγαρικής αποχώρησης με σκοπό την 

αυτονόμηση της Μακεδονίας. Εκείνο όμως που προσπαθεί να δείξει, ή μάλλον να 

καταδείξει σε απόσταση ασφαλείας, αν και αριστερός, είναι η ανοχή των  αριστερών 

απέναντι στην ελεύθερη δράση τέτοιων σχηματισμών, εκπρόσωποι των οποίων 

κυκλοφορούσαν και προπαγάνδιζαν ανεξάρτητα από το ΚΚΕ στην πόλη, μα 

περισσότερο στα χωριά της παραμεθορίου: «Όχι, το ΝΟΦ είχε Σκοπιανούς και η δικιά 

μας η οργάνωση δημιούργησε το ΣΝΟΦ. Το ΚΚΕ το δημιούργησε που να είναι .. .Το 

τμήμα Σλαβομακεδόνων δεν είχε καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Ο Γκότσες, αυτός 

επαναστάτησε τότε που υπήρχε το ζήτημα της Μεγάλης Μακεδονίας. Αυτό ήταν του 

Τίτο. Ο Τίτο είχε βάλει σαν πρώτο στόχο να ενωθούν τα Βαλκάνια σε ενωμένες 

πολιτείες. Και σε αυτό μέσα ήταν η Μακεδονία. Αλλά όχι Μακεδονία η μια, αλλά όλη η 

Μακεδονία να είναι κράτος. Αυτό ήταν πολύ άσχημη προπαγάνδα για εμάς. Τα πρώτα 

τμήματα των Σλαβομακεδόνων του Μοναστηρίου από τα Μπίτολα είχαν βγει στα τέλη 

του 1942. Αλλά οι Βούλγαροι ήταν πολύ γερό πολεμικό κράτος. Τους στρίμωξαν και 

έφυγαν και ήρθαν στη Φλώρινα. Και μαζεύονταν σε ένα καφενείο, το «Τιτίκα», στο 

κέντρο, στην αγορά. Εμένα πολύ με έχει προβληματίσει αυτό το πράγμα. Γιατί οι 

Έλληνες δεν τους κατήγγειλαν στους Γερμανούς; Μια που έφυγαν από τους Βουλγάρους 

…αυτή ή ομάδα.. είχα ένα φίλο που τον εκτέλεσαν οι Γερμανοί, γιατί πήγε μαζί τους. 

Αυτή η ομάδα πέρασε στην Έδεσσα. Εκεί με τη βοήθεια του ΕΛΑΣ οργανώθηκαν, 

θέριεψαν και το ’43 ξεκίνησαν να γυρίσουν πίσω στα δικά τους μέρη. Έτυχε να είμαι 
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εκεί εκείνη τη βραδιά και τους ακολούθησα κι εγώ. Φτάσαμε στον Ακρίτα. Εγώ και 

ένας από το δεξί χέρι του Τίτο, ένας από τους καλύτερους συνεργάτες του, ανέβηκε σε 

ένα μπαλκόνι και άρχισε να μιλάει. Και μιλώντας ανέφερε για την ενωμένη Μακεδονία 

και εγώ δεν άντεξα και είπα “αυτό δεν είναι σωστό! Δεν πρόκειται να γίνουν αλλαγές 

συνόρων!’’ και μου ορμάνε από την Ακρίτα οι χωρικοί,  κόντεψαν να με λιντσάρουν! 

Ευτυχώς οι πιο λογικοί με τράβηξαν στην μπάντα και τη γλίτωσα. Άρα από τότε είχε 

αρχίσει αυτή η δουλειά». 

 

3.5 Οι επιπτώσεις του εμφυλίου 

Η φραγή των συνόρων της Γιουγκοσλαβίας το ‘49 ήταν η αφορμή για την άμεση 

συγκέντρωση των ανταρτών του ΔΣΕ στα σύνορα της Αλβανίας και την ακόμη πιο 

βραχύβια μεταφορά κι εγκατάστασή τους στις χώρες της ΕΣΣΔ. Πολλοί ήταν οι 

τραυματισμένοι που δεν κατάφεραν να παραδοθούν, πολλοί ήταν οι μαχητές του 

εθνικού στρατού και του ΔΣΕ που επιστράτευσαν κάθε τρόπο για να επιστρέψουν, 

πολλοί που υπέκυψαν στις αμέτρητες απειλές των αρχηγών του ΔΣΕ, αλλά και της 

χωροφυλακής, ενώ υπήρξαν κι άλλοι που φοβήθηκαν για την τύχη τους. Οι κ.ΠΓ(18), 

ΣΠ(21) και ΤΒ(25) αναφέρουν αντίστοιχα: «Δεν έφυγαν, έμειναν στις γραμμές του 

τρένου, γιατί τους απείλησαν να τους σκοτώσουν και έκατσαν εκεί . Θυμάμαι πόσες 

μέρες, 40 μέρες και τους έλεγαν “θα σας σκοτώσουμε!’’, για να γυρίσουν πίσω. Αλλά 

όταν πήγαν για να τους πιάσουν, στρατός και χωροφύλακες.. και έφυγαν μια για 

πάντα». «Όταν έσπασε ο Γράμμος, τους πήραν για να τους προστατέψουν. Τους πήραν, 

διότι από ένα μέρος ενδιαφέρθηκαν και να τους πάρουν. Και φοβήθηκαν, γιατί ίσως 

είχαν κάνει και πράγματα εδώ που δεν τους χωρούσε ο τόπος. Σου λέει αν μείνω θα με 

καθαρίσουν». «Οι περισσότεροι, όπως και στο χωριό της γυναίκας μου, εκείνη τη μέρα 

που βγήκε ο στρατός από τη Μελίτη, ήταν αντάρτες μέσα στο χωριό. Και για να μην 

τους σκοτώσουν, μαζέψανε όλο το χωριό, ό,τι υπήρχε, παιδιά, μωρά και γέροι και 

καλύφθηκαν οι αντάρτες μέσα στον πληθυσμό και τους λένε “περάστε μέσα από τα 

σύνορα για να μη σας χτυπήσει το πυροβολικό, διότι έρχεται το πυροβολικό μέσα!». 

«Το βράδυ, όταν σουρούπωσε, ξεκίνησε ο κόσμος να γυρίσει στο χωριό. Και είχαν βγει 

οι στρατιώτες Σέρβοι.. .Τους βάλανε όλους και τους πήγαν στο Μοναστήρι και από εκεί 

στα Σκόπια μετά. Και έτσι μείνανε εκεί, χωρίς να θέλουν. Αυτοί ήταν που μετά τον 
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εμφύλιο προχώρησαν στην Αλβανία. Αυτοί πήγαν εκεί. Οι περισσότεροι που ήταν 

Έλληνες πήγαν Τασκένδη κλπ. Όσοι ήταν γραμμένοι Μακεδόνες μείνανε στα Σκόπια. 

Για αυτό υπάρχει αυτή η οργάνωση για εδώ». «Εμάς, […] από το νοσοκομείο, 170 

άτομα ήμασταν από το νοσοκομείο, τραυματίες και δεκαπέντε μέρες μας πήγαν στο 

Μπούλγκες. τους Έλληνες που ήταν από αυτά τα χωριά και μέσω Ερυθρού Σταυρού στο 

σχολείο είχαν κλειστεί και μας φόρτωσαν και μας πήραν μέσω Ουγγαρίας στην 

Τσεχοσλοβακία». 

Η κ.ΠΣ(20) και ο κ.ΚΠ(35), αντίστοιχα, προσφέρουν τις δικές τους εμπειρίες 

οπισθοχώρησης, χωρίς βέβαια να ανήκουν σε εκείνους που αναγκάστηκαν για 

δεκαετίες να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Αξίζει να παρατεθούν οι εξιστορήσεις τους 

με το δυνατότερο σύντομο τρόπο: 

 « Όταν έγινε οπισθοχώρηση από εδώ, μας έβαλαν στην Αλβανία. Εγώ έπαθα 

κρυοπαγήματα για μια εβδομάδα. Από εκεί με βάζουν σε άλογο και μας πάνε στο 

*Τσέρνο, στο Γράμμο, με μουλάρια. Εκεί τώρα θα κάναμε μάχη. Αφού δεν έχουμε 

δυνάμεις. Τέσσερις μέρες ψωμί καθόλου. Λίγη ζάχαρη μας είχαν δώσει και λίγο νερό . 

[…].Όταν πήγαμε εμείς στο *Τσέρνο, μας πήγανε σε ένα βουνό και κάτω είχε ένα 

χωριό,*Γράμμος το λέγανε[…]. Μετά διαλυθήκαμε από εκεί, πήγανε στην Αλβανία, 

αφού ήρθε η αεροπορία, με βενζίνη, με βαρέλια, να καίγεται ο τόπος[…]! Στρατός ήταν 

αυτός; Με τις γυναίκες; Οι περισσότεροι έβριζαν. Οι περισσότεροι έκλαιγαν. Οι 

περισσότεροι έχασαν τα σπίτια, έχασαν τα πάντα, έχασαν τα χωράφια και όταν ήρθαμε, 

όταν τελείωσε, πέρα από την Κοζάνη καθίσαμε, έφυγε πρώτα ο παπάς, εμένα με βάλανε 

σε Λέσχη Αξιωματικών, να δουλεύουμε με άλλες γυναίκες και με άρβυλα, όπως ήμουν. 

Δεν ήταν νοσοκομείο, αλλά Στρατιωτική Λέσχη. Και δουλεύαμε για τρεις δραχμές, να 

πλύνουμε πιάτα[….]. Όταν έγινε η οπισθοχώρηση εδώ στη Βίγλα, μας κατέβασαν κάτω 

και τα παιδιά ήταν στο *Μαλιμάδι. Και νοσοκομείο είχαν κάνει στην *Κρυσταλλοπηγή 

και τα παιδιά ήταν όλα από την Πρέσπα, που έρχονταν από τη μάχη τραυματισμένα. 

Και με γνωρίζουν και μένα και τις γυναίκες. Μόλις κατεβαίναμε από το χωριό, στο 

δρόμο, το παλικάρι πέθαινε. Για να περάσουμε στο δρόμο και η Αλβανία είχε ανοίξει 

και τα έπαιρναν τα παιδιά. Πέντε έξι παιδιά πέθαναν έτσι. Εμένα δε μου άρεσε 

αυτό[…]. Έβαζε ένεση να πεθαίνουν τα παιδιά[..]. Τον πήραν, τον καθάρισαν. Έβαλαν 

άλλον».  
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«Εμείς εκεί μέσα είχαμε τους αξιωματικούς, ύστερα, όταν έμαθα εγώ τη γλώσσα, ήταν 

εξακόσια χιλιόμετρα μακριά στο Βελιγράδι και είχαμε μόνον πρόξενο, δεν είχαμε 

πρεσβευτή, γιατί οι σχέσεις ήτανε ψυχρές μεταξύ Ελλάδος και έμαθα εγώ τη γλώσσα, 

έπρεπε να περάσω στην Κροατία και από εκεί έπαιρνα το τρένο, γιατί είχαμε βγάλει 

ταυτότητες για τη Βόσνα και Ερζεγοβίνα[…]. Πέντε φορές πήγα ύστερα στην πρεσβεία. 

Ναι, μας δίνανε μηνιάτικο εκεί πέρα και εγώ, δε μου δώσαν ελεύθερο να φύγω, θα 

ˈφευγα,… λοιπόν φύγανε τρεις από μας να παν να βρούνε δουλειά στο Βελιγράδι, τους 

πιάσανε, τους κλείσανε αυτούς στη φυλακή μαζί με τους αξιωματικούς. Εμείς είχαμε 

αλληλογραφία με αυτούς,[... ]άρχισε η πρεσβεία εδώ με τη βασίλισσα, η οργάνωση, το 

ένα, το άλλο και κάναμε απεργία πείνας εκεί πέρα, απεργία δουλειάς και ..μαλώναμε 

μεταξύ μας εκεί πέρα και μαζευόμασταν όλοι μαζί, πενήντα εφτά άτομα γίναμε εκεί 

πέρα,[...] ήμασταν οι πρώτοι επαναπατρισθέντες, 7 Νοεμβρίου του ˈ50». 

Οι κ.ΓΠ(3) και ΠΒ(17) αντίστοιχα, αναφέρουν περιστατικά παιδιών, τα οποία με τις 

τελευταίες επιχειρήσεις του ΔΣΕ στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και 

συγκεκριμένα της Φλώρινας, παρατάχθηκαν στις πρώτες γραμμές, χάνοντας σε 

υψηλό ποσοστό την ίδια τους τη ζωή: « Ο πεθερός μου ήταν στρατιώτης. Από το ’45, 

μέχρι το τέλος του ‘49 απολύθηκε. Επειδή η οικογένεια είχε μείνει στο Σκοπό που ήταν 

κρατούμενο από αντάρτες και όλα τα παιδιά που πήρανε.. δεν έκαναν εξαίρεση μόνο τα 

παιδιά των ανταρτών. Τα παίρνανε όλα τα παιδιά. Και από αυτά τα παιδιά τα 

περισσότερα τα προόριζαν, όταν γίνονταν δεκαέξι, δεκαεφτά χρονών και τα φέρνανε 

στη μάχη. Γενικά  σε όλες τις μάχες. Εδώ στη μάχη της Φλώρινας τα περισσότερα 

παιδιά ήταν από τη Νάουσα που είχαν επιστρατεύσει… .Αυτό το κορίτσι που σου έλεγα, 

του πρόεδρου, η Ερατώ, ήταν ένα πολύ ωραίο κορίτσι. Έχει σκοτωθεί εδώ που είναι οι 

εργατικές κατοικίες, στη μάχη της Φλωρίνης. Δε φορούσε στρατιωτική στολή, φορούσε 

τα ρούχα από το χωριό που είχε μαζί της. Έχω διαβάσει και όταν τους έφερναν, τη 

μεραρχία εδώ για τη μάχη και έγραφε ο καπεταν Αμύντας στο βιβλίο “πού πάνε αυτά τα 

παιδιά να πάρουν τη Φλώρινα;’’. Ήταν αγύμναστα, δεν είχαν τη στοιχειώδη 

στρατιωτική εκπαίδευση για πόλεμο και τίποτα. Τα έφερναν στο σφαγείο». «Ναι, μικρά 

παιδιά 15 -16 χρονών πολεμούσαν και εδώ πάνω στα υψώματα, το ‘52 και το άλλο το 

Καλέ. Αυτό έγινε το ’48, χτυπούσαν». 
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3.5.1  Το παιδομάζωμα  και οι συνθήκες στις χώρες υποδοχής 

Οι πληροφορητές αποκαλύπτουν στοιχεία για την αρπαγή παιδιών από τα χέρια των 

γονέων με βαρύ συναισθηματισμό για το τραγικό μεγαλείο του αποχωρισμού από την 

οικογενειακή εστία και τα πάτρια εδάφη με πορεία προς το άγνωστο. Οι 

συνεντευξιαζόμενες, Εξαδέλφη(1), κ.Γ(10), κ.ΠΜ(23) και ΤΧ(25), τοποθετούνται 

γύρω από αυτές τις ύστατες στιγμές του ανθρώπινου πόνου που προκάλεσε η εν λόγω 

μορφή γενοκτονίας: 

«[…].Και σκότωσαν τον πατέρα μου- η μητέρα μου να κλαίει- δύο χρονών ήμουν τότε. 

Στον πόλεμο που γίνονταν εδώ κάπου στο Βίτσι. Με πήρε η μάνα μου, είχαμε ένα 

γαϊδούρι, ένα πηγάδι στην πόρτα, με έβαλε σε ένα κοφίνι και δεν ξέρω πώς αυτή με 

συνάντησε, ήμουν μικρή. Και από εκεί το γαϊδούρι το δέσανε σε μια καρυδιά. Και με 

πήρε η μάνα μου κάτω από κάτι θάμνους και με αγκάλισε. Αυτή ήταν η ιδέα από μάνα, 

δεν την είδα ξανά ποτέ. Με πήραν παιδομάζωμα… .Πήγε μια κοπέλα από το χωριό μας, 

τη βρήκε στην Ουγγαρία μέσα στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο είκοσι τεσσάρων 

χρονών. Μικρή. Και λέει στην κοπέλα, “ σε παρακαλώ Δήμητρα, έχω ένα κορίτσι, ζει, 

δε ζει, δεν ξέρω, έχω μια φωτογραφία’’. Και το πρωί τη βρήκε πεθαμένη. Μια γιαγιά 

είχα μόνο, ούτε να ξέρω τα σέρβικα, τίποτα. Ούτε μάνα, ούτε αδερφό, πατέρα, τίποτα». 

« Το ’48 έγιναν όλα. Πριν βομβαρδίσουν το χωριό και πριν μας βγάλουν τον Αύγουστο, 

μάζεψαν τα παιδιά του χωριού. Σύνολο 112 παιδιά […]. Μου έλεγε η μαμά μου, 

“πολλές γυναίκες έξω από το χωριό!’’, τα έβγαλαν οι μάνες όλα τα παιδιά και φύγανε. 

Πώς βελάζουνε τα πρόβατα και τα χωρίζουν από τις μανάδες; Αυτό γινόταν εκεί πέρα, 

θρήνος». Όσον αφορά την περιοχή των Πρεσπών: « Και όσους φύγανε από το χωριό 

Ψαράδες, φόρτωναν τα μικρά παιδιά σε κοφίνια, τα έβαζαν σε βάρκες και τα έπαιρναν 

στην Αλβανία, στο παιδομάζωμα. Και αυτοί το ονόμαζαν παιδοφύλαγμα». Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν και τα λεγόμενα αριστερών ιδεολόγων σχετικά με το παιδομάζωμα και 

τις παράνομες αγοραπωλησίες υιοθεσίας με τη Δύση: «Παιδομάζωμα δεν είχαμε στο 

χωριό μας. Αυτά γίνονταν πάνω στα βουνά, που ήταν οι μάχες. Το παιδομάζωμα, όταν 

ήταν ο *Θεοχαρίδης βουλευτής, λέει η Παπαρήγα “το παιδομάζωμα ήταν 

σωζομάζωμα’’. Λέει, “κύριε βουλευτή, πείτε μας, από τα παιδιά που γύρισαν από το 

παιδομάζωμα, ποιο είναι ναρκομανής και ποιο δεν πήρε πτυχίο;’’. Και από τα 2.000 
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παιδιά, πού τα πούλησε; Ο Τσέχος άνοιξε το στόμα του. “Πούλησαν και παιδιά στην 

Αμερική και στην Αυστραλία’’». 

Εκτός από τις εκτιμήσεις σχετικά με αυτή την παράμετρο του εμφυλίου, οι 

πληροφορητές, κ.ΓΚ(2) και ο ΚΠ(44) μαζί με τον ΧΘ(42) εκμυστηρεύονται 

περιστατικά σχετικά με το παιδομάζωμα στην περίοδο των ενόπλων συγκρούσεων, οι 

οποίες και τους βρήκαν στα πεδία των μαχών. Αρχικά, ο κ.ΓΚ εξηγεί πώς τα παιδιά 

που είχαν επιστρατεύσει οι αντάρτες προς τις ανατολικές χώρες, επέστρεψαν ξανά 

εκεί όπου βρίσκονταν οι τόποι του παιδομαζώματος, προκειμένου να μη χαθούν στα 

πεδία των μαχών, κατόπιν εναντίωσης των οικογενειών τους που βρίσκονταν στην 

Ελλάδα. Η έλλειψη, βέβαια,νεολαίας οδήγησε και στην προαναφερθείσα 

επιστράτευση της Νάουσας, αλλά και του Καρπενησίου: « Προχωράει η ζωή μας έτσι 

συνέχεια μέχρι τον Μάϊο μήνα, τότε έκαναν μια επιστράτευση, επειδή αδυνάτισε ο 

στρατός τους, χάθηκαν πολλοί και αναγκάστηκαν να κάνουν επιστράτευση με το 

παιδομάζωμα που είχαν βγάλει τα παιδιά στη Γιουγκοσλαβία, την Πολωνία, τη 

Ρουμανία και τα φέρανε τα παιδιά εκείνα για να τα εκπαιδεύσουν και να τα στείλουν 

και αυτά παιδιά, μέχρι δεκαοχτώ χρονών. Τότε οι γονείς των παιδιών αυτών έκαναν 

ένα παράπονο, διαδήλωση, προς, ας το πούμε, την  κυβέρνησή τους, που δεν υπήρχε 

κυβέρνηση, αλλά κάποιος διοικούσε αυτό το κίνημα. Έκαναν παράπονα και 

διαδηλώσεις και έλεγαν “όλα τα δώσαμε για αυτόν τον αγώνα και αυτά τα τελευταία 

σπλάχνα μας, τα οποία είχαμε στείλει εκεί πέρα, και αυτά μας τα έφεραν εδώ πέρα να 

χαθούν και αυτά.. τι θα καταλάβουμε εμείς ύστερα από τον αγώνα αυτό;’’ Κάπως σαν 

να έπιασε μέρος αυτό το παράπονο. Και αποφασίζουνε να τα φορτώσουνε εκείνα τα 

παιδιά σε φορτηγά, σε στάγκερ¨ ήταν εκείνα τα αυτοκίνητα για να τα στείλουν πίσω 

στην Αλβανία». 

Έπειτα, ο κ.ΚΠ(44/42) περιγράφει ένα περιστατικό οπισθοχώρησης οικογενειών της 

παραμεθορίου και της συνακόλουθης αρπαγής των παιδιών με προορισμό την 

Αλβανία: «…. στο Δημοκρατικό Στρατό ήταν, σˈ αυτό το ύψωμα εδώ που λέγεται ο 

«Καλές» [..] το ύψωμα, πήγανε ο στρατός για να το πιάσουν, απˈ το Μπούφι οι 

αντάρτες ξεκίνησαν, τους έδιωξαν, είχαν και τα μουλάρια δεμένα, σκοτώθηκαν τα 

μουλάρια κι ο στρατός μέχρι κάτω στον κάμπο, τους κυνηγούσαν, ύστερα για να το 

ξαναπάρουν πίσω, ο στρατός, έφερε ένα τανκς εκεί πέρα μεγάλο και αυτό και 

αεροπλάνα, εκείνο το τανκς έβαζε συνέχεια βλήματα κι η κορυφή εκείνου του βουνού 
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καιγότανε, φλόγα, φλόγα, καπνός, καιγότανε και τˈ αεροπλάνα γύρω γύρω, γύρω γύρω 

και ρίχναν οβίδες, η Νεράντζω ήταν εκεί, σˈ εκείνη τη μάχη, εκεί απάνω ήταν και 

γλίτωσε, πάλι έγινε μάχη, τελικά το πήρε ο στρατός και έκαναν τα πολυβολεία εκεί. Πώς 

τα έπαιρναν, λέμε τώρα, ήρθε το τζεμς, ήρθε το τζεμς “πού είναι ο μπαμπάς σου;’’, 

“δεν ναι δω’’, [..]μες στο τζεμς μαζί, η μάνα και παιδιά και όλες είχαν από 4-5 παιδιά, 

ε μέσα στο τζεμς, “πού θα μας παν τώρα;’’, του Ηλία του Κωστακάκη [..] τα παίρναν 

τα παιδιά να τα.. να παν να βρουν τους πατεράδες τους, σου λέει “τι σας θέλουμε εδώ 

πέρα, οι πατεράδες σας πήγαν απάνω, να πάτε να βρείτε’’, αλλά αυτά φοβήθηκαν, 

άρχισαν να κλαιν, να φωνάζουν, σου λέει θα μας σκοτώσουν, πού θα μας ρίξουν; Και 

πού πήγαν στην Τριανταφυλλιά, ένα χωριό, Τριανταφυλλιά απάνω[…]. Ε, πήγαν τα 

παιδιά εδώ, εκεί, ήρθανε οι πατεράδες τους ξέρω ‘γω τι, άλλοι, τα σίμωσαν, τα πήγαν 

μέσα, ε, έμαθαν και τέχνες, έμαθαν και γράμματα. Πού τα πήγανε; Στο Μπούλγκες, στο 

Μπούλκγες, Τσεχοσλοβακία, Ρουμανία, Πολωνία …. και όλα τα παιδιά, όλα  

σπουδαξάνε. Βέβαια, σπούδασαν και πολλά δεν ήρθανε στην Ελλάδα, μείναν εκεί πέρα, 

ε παντρεύτηκαν εκεί ..να του ξάδερφού μου ο γιος παντρεύτηκε εκεί πέρα με μια Τσέχα, 

έμεινε εκεί». 

 Οι πληροφορητές, κ.ΓΠ(3), Εξαδέλφη(1), κ.Γ(10) και κ.Η(12), αντίστοιχα, κάνουν 

νύξεις σχετικά με τις χώρες που εκπροσώπησαν το παιδομάζωμα: «…τα μαζεύανε από 

τα χωριά, αυτά που ήταν κρατούμενα από αντάρτες και τα πήγανε στην Ουγγαρία, στην 

Τσεχοσλοβακία, στην Πολωνία, στη Γιουγκοσλαβία». «Με πήραν παιδομάζωμα. Πού 

με πήγαν; Στη Σερβία. Τη μάνα μου την πήραν οι αντάρτες. Και πολλά μωρά τα πήραν 

και τα πήγαν μέσα. Τη μάνα μου την πήγαν Ουγγαρία, εμένα με άφησαν στη Σερβία, στο 

Βελιγράδι». «Ουγγαρία, ναι, από την Ουγγαρία ήταν». «Είχαν μαζέψει δώδεκα χιλιάδες 

παιδιά. Τα έπαιρναν τα παιδιά από την αγκαλιά της μητέρας και του πατέρα για να τα 

σώσουν. Εντελώς ήταν το αντίθετο από αυτό που έλεγαν αυτοί». 

Παρά την αρπαγή των παιδιών από τα χωριά της περιφέρειας, προκειμένου να 

διευρυνθούν οι στρατιές της αριστεράς ιδεολογικά και πολεμικά, αλλά και  με το 

ενδεχόμενο της συμμετοχής των μεγαλυτέρων από αυτά στις τελευταίες επιχειρήσεις 

του ΔΣΕ, οι πληροφορητές, Εξαδέλφη(1), κ.ΓΠ(3) και κ.ΚΠ(35), αντίστοιχα, δίνουν 

ορισμένες λεπτομέρειες, οι οποίες διαφωτίζουν γύρω από τον τρόπο με τον οποίο 

ήταν οργανωμένη η εκπαίδευση των παιδιών στις περιοχές του παιδομαζώματος:  
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«Ήμασταν σε ένα σχολείο μεγάλο. Ήταν ένα κτίριο και μέσα ήμασταν πάρα πολλά 

παιδιά. Μας είχαν όλες με την ίδια στολή. Και είχε στηθεί ένας χορός, να τραγουδάνε 

ντόπια, ότι “θα γίνω αντάρτισσα στο Βίτσι!’’, να χορεύουνε και ανατριχιάζω τώρα. Και 

είχε μια πόρτα μεγάλη, μαύρη και είχε ένα άστρο κόκκινο. Μετά με φέρανε εδώ. Δεν 

ήξερα από πού είμαι, δεν ήξερα πώς με λένε, δεν ήξερα τίποτα. Γυμναστική, πράγματα, 

μας φροντίζανε. Μικρά παιδιά και τι ξέραμε από φροντίδα εμείς; Ήταν κι από το χωριό 

μας και από την Υδρούσα, γυμνάσιο πήγαιναν αυτοί και εμείς δημοτικό. Και με 

κρατούσαν όταν χόρευαν εκείνο το χορό, με κρατούσαν, από την Άνω Υδρούσα, στην 

αγκαλιά να με κρατάνε και αυτά πήγαιναν γυμνάσιο».  

«Η γυναίκα μου είχε μεγαλώσει στην Ουγγαρία με το παιδομάζωμα εκείνο. Ο στρατός 

έριχνε με το πυροβολικό στα χωριά οβίδες. Και οι αντάρτες, για να προφυλάξουν τα 

παιδιά, να μη σκοτωθούν, με τη δικαιολογία αυτή τα μαζεύανε από τα χωριά αυτά που 

ήταν κρατούμενα από αντάρτες και τα πήγανε στην Ουγγαρία, στην Τσεχοσλοβακία, 

στην Πολωνία, στη Γιουγκοσλαβία. Στην Ουγγαρία η γυναίκα μου που ήταν εκεί, στην 

παιδούπολη που ήταν, όσοι ήταν παιδιά, γιατί ήταν και παιδιά από την Πελοπόννησο, 

όσοι ήταν από την Πελοπόννησο και από τη Θεσσαλία και κάτω τους έκαναν γλώσσα 

και ιστορία ελληνική. Υπήρχε δάσκαλος Έλληνας. Όσα παιδιά ήταν από εδώ από τη 

Μακεδονία, τους έκαναν τη σλάβικη γλώσσα. Και τα ουγγαρέζικα. Τους διαχωρίζανε, 

όσοι ήταν Έλληνες έκαναν γλώσσα και ιστορία και υπήρχε δάσκαλος Έλληνας από τους 

αντάρτες. Αυτά τα παιδιά, όσα παιδιά ήταν από αυτό, τους έκαναν τη σλάβικη γλώσσα 

και την ουγγαρέζικη. Υπήρχαν δάσκαλοι που είχαν βγει με τον ΕΛΑΣ, με τον εμφύλιο. 

(Τους δίδασκαν ) ότι είσαι Μακεδόνας, δεν είσαι Έλληνας […].Εγώ με τον εμφύλιο, 

όταν άρχισε το ’47, για να μη με πάρουν- όχι για να μη με πάρουν οι αντάρτες -ήμουν 

με τον πατέρα μου, γιατί ο πατέρας μου είχε δύο αδέρφια προς το Κρατερό, σε ένα 

χωριό εκεί, είχαν μείνει από τότε επί Τουρκίας […].Το ’48, τον Μάρτιο μήνα, όταν 

πήρανε τα 410 παιδιά από το χωριό μας στην παιδόπολη… .Εάν δεν τα έπαιρναν την 

Κυριακή το πρωί που πήγε ο στρατός.. . Βγήκε ένα τάγμα από το Αμύντιο* και με 

άρπαξε και μας πήγαν στην ύπαιθρο με τα πόδια. Δύο αδερφές μου και ένας αδερφός 

μου ήταν στην παιδόπολη. Τους κατέβασαν με στρατιωτικά στο Αμύντιο* και από εκεί 

Κοζάνη και Θεσσαλονίκη στις παιδουπόλεις. Έμειναν μέχρι αρχές του πενήντα». 

«Τους σπουδάσανε, όλοι γίνανε και επιστήμονες, χωριανούς εδώ πέρα, με συγχωρείτε 

κιόλας, βουβάλια βοσκούσανε και κει γίναν τεχνίτες, [..]τους πήραν από δω 
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αναγκαστικά.  Κατεβαίναν οι αντάρτες τότες και παίρναν δέκα, είκοσι παιδιά από κάθε 

χωριό, πέντε, όσα μπορούσαν. Εκεί δεν ξέρω να σου πω, επιστράτευση όπως κάνουν 

την επιστράτευση, έτσι τα παίρνανε και τα πηγαίνανε εκεί στις σχολές. Από εδώ δεν 

πήρανε πολλά, αλλά γενικά παίρνανε». 

Παρακάτω, καταγράφονται παραδείγματα ανθρώπων που γύρισαν από το 

παιδομάζωμα, χωρίς να συμμετάσχουν σε εμπόλεμες συγκρούσεις, εκτιμώντας τις 

εκπαιδευτικές παροχές και τη φροντίδα που έλαβαν από τις κοινότητες του 

παιδομαζώματος στην Ανατολική Ευρώπη. Η εξαδέλφη της κ.ΟΟ(1) και η κ.Γ(10), 

αντίστοιχα, σημειώνουν: « Με πήραν και ήρθα εγώ δέκα, έντεκα, δε θυμάμαι.. .Η 

γιαγιά μου με πήρε μετά. Μια γιαγιά και μια θεία. Με εκείνη έζησα λίγο, μετά 

παντρεύτηκα. Εγώ το ’52 ήρθα από τη Σερβία». «Και όταν ήρθαν το ’57 λέει του 

πατέρα μου, “στην έφερα!’’. Ήμουν τόσο μικρή. Η αδερφή μου, που ήταν στην 

Ουγγαρία, τους μάθαιναν καλά. Όταν ήρθε το ’57 έλεγε στη μαμά μου, “δε θέλω τίποτε 

άλλο, ένα τόσο δα δωμάτιο να βάλω ένα κρεβάτι και να μπορώ να διαβάζω’’. Ήταν 

έξυπνη αυτή. Αλλά δεν μπόρεσαν οι γονείς. Πού να τη στείλουμε; Ναι, από την 

Ουγγαρία ήταν. Ο δάσκαλος που είχε, τα παιδιά του τα έστειλε και βγήκαν οι δύο 

δάσκαλοι». 

 

3.6  Οι παιδουπόλεις της Φρειδερίκης  

Οι πληροφορητές που βίωσαν σε βάθος τις συνέπειες του εμφυλίου, κυρίως σε 

προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο, εκφράζουν την εκτίμησή τους για την 

προσφορά της βασίλισσας Φρειδερίκης στην ελληνική κοινωνία μέχρι και το τέλος 

περίπου του ’50,  η οποία δημιούργησε από το ‘47 «Τα Σπίτια του Παιδιού» μέσω της 

«Βασιλικής Πρόνοιας»,  προκειμένου να προσφέρει στα νεαρότερα παιδιά που 

βίωναν τον εμφύλιο στην Ελλάδα, σε πόλεις και ακριτικές περιοχές, ανεξάρτητα με 

το πολιτικό υπόβαθρο της οικογένειάς τους, ασφάλεια, μόρφωση, παιδεία, τεχνικές 

γνώσεις και να καλλιεργήσει πατριωτικά συναισθήματα κι αξίες. Βέβαια, δεν 

απουσιάζουν κι εκείνοι που τρέφουν αντίθετες γνώμες μεταξύ τους για αυτή τη 

δράση της βασίλισσσας. Οι κ.ΠΣ(20), ΓΠ(4) και ο κ. ΑΙ(9), αντίστοιχα, αναφέρουν:  

«Έσωσε πολλά παιδιά η Φρειδερίκη». «Παίρνανε από τα χωριά τα παιδάκια που ήταν 

Σλαβόφωνοι και τα πηγαίνανε στην Κέρκυρα, στη Κεφαλονιά, ιδρύματα της 
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βασίλισσας, τις παιδουπόλεις,  για να τους κάνουν πλύση εγκεφάλου. Γιατί της 

Φρειδερίκης έγιναν κανονικοί πράκτορες. Και μπήκαν σε καλές θέσεις και 

βολεύτηκαν». « Η βασίλισσα μάζεψε και έκανε ιδρύματα, τους σπούδασε, τους έστελνε 

στη Λέρο, άλλος κουρέας, άλλος μαραγκός, άλλος χτίστης, αλλά αυτοί δεν 

αναγνωρίζουν. Δεν το δέχονται!». 

Οι κ. ΓΠ(3) και ΒΙ(8), αντίστοιχα, δίνουν ορισμένες λεπτομέρειες γύρω από την 

προσφορά των ιδρυμάτων αυτών: «Μετά το ’50, από αυτά τα παιδιά που έρχονταν από 

έξω και μερικά από εδώ, που ήθελαν να μάθουν γράμματα, ήρθε μια προπαγάνδα της 

βασίλισσας για τα σπίτια του παιδιού. Από εδώ είχαν πάρει την αφρόκρεμα των 

παιδιών, αυτά που ήθελαν να προοδεύσουν στα γράμματα. Τους είχε πάρει ο έρανος 

βασιλίσσης και τους είχε πάει στην Κεφαλονιά, άλλοι είχαν πάει σε άλλα νησιά και 

αυτοί που δεν ήταν για γράμματα τους μάθαιναν τέχνη. Αυτοί που ήταν για γράμματα 

τους έβαλαν στο γυμνάσιο και υπήρχε η καθοδήγηση αυτή. Δε μπορώ να καταλάβω πώς 

μερικοί, ενώ είχαν πάει με της Φρειδερίκης τα σπίτια, πώς ακολούθησαν την αριστερή 

πλευρά. Στα οικοτροφεία αυτά που πηγαίνανε υπήρχαν καθηγητές αριστεροί. Στα χωριά 

έκαναν καταστάσεις και λέγανε “από εδώ ποιος είναι καλός μαθητής;’’. Αλλά οι τάσεις 

της οικογένειας είναι αντίθετες. Ίσως ήθελαν να ξεκόψουν τους νεότερους από την 

αριστερά. Μα ήταν και διαλυμένο το κράτος, δεν υπήρχε μόρφωση. Κάθε τι, ό,τι και να 

διάβαζες ήταν καχύποπτο». «Το οικοτροφείο αρρένων της Φλώρινας προϋπήρχε του 

συμμοριτοπόλεμου, ήταν επί Μεταξά, αυτό ήταν εθνικό ίδρυμα, δεν ήταν της 

βασίλισσας. Η βασίλισσα έκανε τα λεγόμενα σπίτια του παιδιού. Έπαιξαν καθοριστικό 

ρόλο στη μόρφωση. Μετά το συμμοριτοπόλεμο ιδρύθηκαν αυτά τα σπίτια του παιδιού 

και μαζεύτηκαν τα παιδιά του χωριού, αυτό δεν ήταν παντού, στη Μελίτη που ήταν 

κεφαλοχώρι έκαναν. Και μάθαιναν διάφορα πράγματα, οικοτεχνία.., ήταν καλό ίδρυμα 

και όχι προπαγανδιστικό». 

 

4. Η μετεμφυλιακή εποχή (1949-1992) 

4.1 Η φυγή στις ανατολικές χώρες και στην Ευρώπη 

Κατά τη διάρκεια του αποκαλούμενου “συμμοριτοπόλεμου’’ στις παρυφές Γράμμου 

και Βιτσίου σημειώθηκαν πολλά περιστατικά οπισθοχώρησης στο εσωτερικό της 
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Αλβανίας και των Σκοπιών, προτού ο Τίτο ανατρέψει τη στάση του και κλείσει τα 

σύνορα της ΠΓΔΜ το καλοκαίρι του ’49. Οι ακόλουθοι πληροφορητές  καλύπτουν τα 

ιστορικά κενά γύρω από τα συγκεκριμένα συμβάντα, ενώ κάποιοι άλλοι εξιστορούν 

τον τρόπο με τον οποίο αναγκάστηκαν να ταλαιπωρηθούν για να μεταβούν στην 

Ανατολική Ευρώπη και την ΕΣΣΔ, από τη στιγμή που ήταν αδύνατο να γίνουν δεκτοί 

στο εσωτερικό της Ελλάδας, όντας πρώην μέλη του ΔΣΕ. 

Με σειρά προτεραιότητας ο κ.ΓΚ(2) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε 

από το πεδίο της μάχης στην ΕΣΣΔ:  «Μαζί με εκείνα τα παιδιά ο διοικητής μας βάζει 

και εμάς τα παιδιά. Αυτοί γνώριζαν την πτώση τους [..].Μας ρίχνει και εμάς μέσα στα 

αμάξια και πηγαίνουμε ένα βράδυ μέσα στην Αλβανία και μας πήγαν συγκεκριμένα σε 

ένα στρατόπεδό τους στο χωριό *Πρίνες. Εκεί μας κατέβασαν σ’ ένα στρατόπεδο και 

μας κρατούσε εκεί σαν εφεδρεία [..] .Και μας κράτησαν εκεί με αυστηρή δίαιτα για να 

μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους μαχόμενους  που μάχονταν¨ οι μάχες συνεχίζονταν 

εδώ[..]. Λιγοστό το ψωμάκι, ανάλατο το φαγητό, να βοηθήσουμε τους μαχόμενους να 

μας στείλουν την ελευθερία. [..]Αφού έγινε η μάχη, οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, τον 

Αύγουστο μήνα, όσοι γλίτωσαν, πέρασαν τα σύνορα στην Αλβανία και στη Σερβία και 

γλίτωσαν [..] .Το κράτος αυτό μικρό, όπως και σήμερα, δεν μπορούσε να μας 

περιποιηθεί και δεν είχε εργασίες τέτοιες να μας βάλει, κάπου έπρεπε να επιβιώσουμε. 

Και αποφασίζουνε τότε, συνεννοήθηκαν με τις κυβερνήσεις και μας μετέφεραν από εκεί 

με τα καράβια τους σε διάφορα κράτη. Μερικοί στην Πολωνία, άλλοι στη Ρωσία 

¨[..]ένα βράδυ το καράβι ήταν έτοιμο, εκείνο το καράβι δεν ήταν επιβατικό καράβι, 

αλλά φορτηγό. Όπως είναι το καράβι στρώσεις στρώσεις με σανίδια για να σε χωράει 

καθήμενος. Δεν ήταν οργανωμένο ούτε με τουαλέτες, ούτε με εστιατόρια, [..]απάνω στο 

κατάστρωμα πρόχειρες τουαλέτες για τις τοπικές ανάγκες. Και μας είχαν χώσει μέσα, 

5.000 άτομα σε ένα καράβι. Ένα πρωινό, μόλις άνοιξε ο ουρανός να φέξει λίγο, 

ξεκινάει το καράβι από εκεί προς άγνωστη κατεύθυνση. Εμείς δεν ξέραμε πού μας πάνε, 

αυτοί όμως ξέρανε[..]. Μερικοί που ήταν πιο ηλικιωμένοι και μορφωμένοι και ξέρανε, 

αντίκρισαν  την Κέρκυρα [..].Περνάμε κάτω, μας κατεβάζουν κάτω από την Κρήτη, 

αποφεύγανε από τα ελληνικά νησιά, μήπως κατά λάθος πετάξουμε κανένα ρούχο για να 

προδώσουμε τις επόμενες αποστολές. Γιατί κρυφά φεύγαμε. Πήραμε ύστερα τα νησιά τα 

τούρκικα και ανεβαίνουμε για τα * Δαρδανέϊκα. Διατροφή μας έδιναν ξηρά. Γαλέτες 

και συμπυκνωμένο γάλα. Το αραιώναμε, αλλά υποφέραμε πολύ από δίψα. Νερό δεν 
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είχε. Είχαν στήσει κάτω στον πυθμένα του πλοίου και βράζανε το νερό [..].Προτού να 

βγούμε στα *Δαρδανέϊκα μας πεθαίνει ένας. Είπαν “θα κάνουμε τώρα την κηδεία του 

συντρόφου μας’’, δέσανε στα άκρα του σίδερα, ένα λεπτό σιγή ήταν, “θα κορνάρει το 

καράβι δύο τρεις φορές, να σταθείτε όρθιοι ενός λεπτού σιγή,  θα τον ρίξουμε μέσα στη 

θάλασσα και αυτή είναι η κηδεία [..].’’Μετά αρχίζουν μας διδάσκουν την τεχνητή 

λούφα, να περάσουμε την Κωνσταντινούπολη¨ 5000 άτομα να μην ακουστεί τίποτα για 

να μην προδοθούμε. Τις τουαλέτες τις γκρεμίσανε, το σκουπίσανε, το έπλυναν, το 

καθαρίσανε και μας έριξαν μουσαμάδες από επάνω. Μας περνάνε τώρα για εμπόρευμα. 

Ό,τι έγραψαν τα χαρτιά. Αυτό ο Τούρκος έπρεπε  να τα υπογράψει, το τι περνάει από 

εκεί. Αν το έλεγχαν θα μας έπιαναν σαν τα ποντίκια μέσα. Αφού γεμίσανε κάτω τον 

πυθμένα γκαζοτενεκέδες μέχρι να περάσουμε, έγινε και αυτή η διαδικασία, σταμάτησε 

για λίγο το καράβι, ανέβηκε ο Τούρκος επάνω, πήγε στον καπετάνιο, υπέγραψε και μας 

αμολάνε και φεύγουμε. Μόλις μπήκαμε στη Μαύρη Θάλασσα, εκεί μας το σκάσανε το 

μυστικό. Και μας είπαν “πάμε τώρα στη μητέρα Ρωσία!’’ [..].Προχωράει το καράβι, 

πηγαίνουμε στο * Μπακούμι. Μας κατεβάζουνε εκεί και διασχίζουμε το μέρος αυτό με 

το σιδηρόδρομο και βγαίνουμε στο Μπακού. Από εκεί πιάνουμε την Κασπία θάλασσα, 

πρέπει να την περάσαμε και αυτή. Βγήκαμε στο άλλο το λιμάνι απέναντι που είναι και 

από εκεί προχωράμε πάλι σιδηροδρομικώς και εκεί έφεραν γιατρούς να δούμε αν 

είμαστε υγιείς και μας ξεγύμνωσαν και έφεραν δικά τους ρούχα, γιατί κάθε ένας έπρεπε 

να σε εξετάσουν από αρρώστιες[..]. Στη διαδρομή αυτή πολλοί πιάσανε δυσεντερία[..]. 

Προχωράμε με το σιδηρόδρομο και φτάνουμε στη πόλη την Τασκέντι. Εκεί πάλι μας 

έβαλαν σε ένα στρατόπεδο δικό τους σε γενικούς θαλάμους, όπως στο στρατό, εξήντα 

άτομα μαζί μέσα, μας περιποιήθηκαν καλά, μας τάϊζαν, μας μαγείρευαν και συνήλθαμε 

λίγο. Μας κράτησαν περίπου είκοσι μέρες εκεί πέρα, μετά έπρεπε να βρεθεί τρόπος, “τι 

θα γίνει με αυτούς;’’». 

Οι μετακινήσεις, όμως, δεν αφορούσαν αποκλειστικά τους μετέχοντας στον ένοπλο 

αγώνα. Πολλές οικογένειες της παραμεθορίου, αυτόβουλα, μεταφέρθηκαν σε κράτη 

της Ανατολικής Ευρώπης, με σκοπό να γλιτώσουν από τα ελληνικά δεινά του 

εμφυλίου και πάνω απ’όλα να μην πέσουν στα χέρια των ανταρτών και ξεκληριστούν 

ολοσχερώς. Η κ.Γ(10) ήταν ένα από τα παιδιά μιας οικογένειας που ακολούθησε αυτή 

την τακτική. Πιθανόν, όμως, παραδείγματα τέτοιων οικογενειών να διαπνέονταν και 

από αριστερές τάσεις, γεγονός που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη μετανάστευση 
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τους, έστω και  για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, και ως προσπάθεια αποφυγής 

διώξεων από τους ομοεθνείς τους εθνικόφρονες: «Πρώτα στην Αλβανία, εγώ το μόνο 

που θυμάμαι πριν πάμε στην Αλβανία, γιατί οι γονείς μου κρύφτηκαν τρία μερόνυχτα 

στα βράχια, ακόμα και χιόνι είχε για να μη μας βρουν, είχαμε την αδερφή μου τη μικρή 

έξι μηνών. Όταν φύγαμε από το χωριό, σύμφωνα με αυτά που λέει η μαμά μου, πήρα 

ένα καρβέλι ψωμί και όπως και όπως άδειασα τη μυζήθρα που είχα χτυπήσει το γάλα, 

αυτά τα δύο πράγματα πήραμε για φαγητό. Την πρώτη μέρα κάτι φάγαμε. Μετά λέγαμε 

να κρυφτούμε, να σωθούμε, να μη μας βρουν οι αντάρτες. Έπαιρναν το μωρό και 

έτρεχαν στα βράχια τη νύχτα. Την ημέρα για να μην τους βρουν, εκείνο έκλαιγε, έπρεπε 

να φάει. Κρατούσαν το ψωμάκι για μένα. Του έδιναν και το κρατούσε η γιαγιά μου να  

μην πέσει ούτε ένα ψίχουλο και εγώ έλεγα “πεινάω!’’, πάλι μου έδιναν. Δε θυμάμαι την 

πείνα, αλλά θυμάμαι τι έλεγα. Για μια στιγμή ο πατέρας μου ένα βράδυ λέει “άκουσε 

γυναίκα. Εδώ που είμαστε πρέπει να διαλέξουμε. Ή θα πετάξουμε αυτό το μωρό για να 

μην κλαίει, για να μπορούμε να κρυφτούμε, να μπορούμε να σωθούμε, να 

επιστρέψουμε, ή αλλιώς είμαστε χαμένοι’’. Και η μαμά μου και η γιαγιά μου λένε, “αν 

πετάξεις το μωρό και εμείς θα πάμε στο γκρεμό’’. Ήταν αποφασισμένα τα 

πράγματα[..]. Μετά από ένα χρόνο μας πήγαν στη Ρουμανία». 

Με τον ίδιο τρόπο που  βίωσε τη μετακίνησή του στην ΕΣΣΔ ο κ.ΓΚ(2), την έζησε 

και ο κ.ΓΟ(15). Μάλιστα, για τον δεύτερο η μακροχρόνια παραμονή του εκεί ήταν 

αρκετά ευνοϊκή και προσοδοφόρα, μα με πολλούς κινδύνους. Η περιγραφή της δικής 

του ιστορίας προβάλλει στο σημείο αυτό τα πλεονεκτήματα που βίωναν τα μέλη του 

ΚΚ και τις δυνατότητες που είχαν να ανέλθουν σε θέσεις ισχύος, τόσο μέσα στο 

Κόμμα όσο και στην ίδια την κοινωνία. Άλλωστε, η κοινωνία και το Κόμμα ήταν 

αλληλένδετα: «Μετά περάσαμε στην Αλβανία. Καθίσαμε κάμποσες μέρες και μας 

βάλανε στα καράβια. Εκεί ήταν το μαρτύριο το μεγάλο. Χιλιάδες άνθρωποι μέσα σε 

μεγάλα φορτηγά καράβια. Με χίλια βάσανα φθάσαμε στην Κασπία θάλασσα. Όταν 

περάσαμε τον Εύξεινο Πόντο, περάσαμε την Κωνσταντινούπολη¨ εκεί μας 

ανακοίνωσαν ότι πάμε στη μητέρα Γη, στη Σοβιετική Ένωση[..]. Φθάσαμε σε μια πόλη 

*Τσιρστίκ. Εκεί και αν ήταν καψόνια, [..]κάθε λίγο και λιγάκι ζητούσαν 

δηλώσεις,βιογραφικά στοιχεία. Μια φορά τα δώσαμε. Μετά από μια εβδομάδα έρχονται 

ξανά. Εγώ το πρώτο που έδωσα έβγαλα αντίγραφο. Τα παιδιά, οι χωρικοί, οι 

αγράμματοι εντελώς, γράφανε ξανά και έκαναν λάθη[..]. Μετά αγόρασα εφημερίδα  και 
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άρχισα να διαβάζω. Και άρχισα να συνεννοούμαι. Μας έστειλαν δασκάλες και 

δασκάλους για να μας μάθουν ρώσικα. [..].Μετά από δέκα μέρες, είχα περάσει την 

περίοδο της απομόνωσης , είκοσι μέρες καθίσαμε, έρχεται μια μεγάλη επιτροπή με 

στρατηγούς, συνταγματάρχες, να διαλέξει ανθρώπους για τις σχολές. Ήταν τρεις σχολές. 

Η μια ήταν πολιτική σχολή για επιτρόπους κοντά στη Μόσχα, μια ήταν για 

νεοσύλλεκτους και μια για αξιωματικούς. Μετεκπαίδευση. Εμένα με έστειλαν, [..] ο 

Νίκος ήταν στην επιτροπή[…]. Μπαίνω μέσα, λέω στο στρατηγό “αυτό και αυτό. Δε 

θέλουν να με στείλουν, γιατί δεν υπάρχει λόγος να μην πάω’’. Οι άλλοι είχαν μπει στα 

αυτοκίνητα. Και λέει “πάρε ένα τζίπ και μπες στα αυτοκίνητα και βάλε τον μέσα’’. Και 

έτσι έφτασα στη *Φεργανά. Εκεί να δεις τι τράβηξα. Ήταν σχολή μετεκπαίδευσης. Από 

υπολοχαγούς ως στρατηγούς. Και ο Υψηλάντης και πολλοί άλλοι ήταν. Εν τω μεταξύ, το 

κόμμα έστειλε δικούς του ανθρώπους, βοηθούς[..]. Πέρασε ένας μήνας, στο δεύτερο 

μήνα εγώ ήμουν άριστος, πρώτος. Με φωνάζει ο λοχαγός και μου λέει “αύριο το πρωί 

με διαταγή του στρατηγού ονομάζεσαι Βοηθός Λοχαγού του δεύτερου λόχου!’’[…]. Δύο 

χρόνια κάναμε εκεί. Μια φορά το χρόνο μας έστειλαν ένα αναμνηστικό της οικογενείας 

μας, παίρναμε μισθό ρώσικο, μια χαρά […].Πριν από εμάς ήταν οι Αλβανοί και πριν 

από τους Αλβανούς ήταν οι Σέρβοι εκεί πέρα. Εγώ στη Σχολή έγινα και σοβιετικός 

πολίτης. Με πρότεινε ο λοχαγός να γίνω, γιατί χρειάζονταν δυο άνθρωποι να εγγυηθούν 

και ήρθα εδώ σαν σοβιετικός πολίτης με διαβατήριο σοβιετικό[..]. Όταν γύρισα από το 

στρατό, με στείλανε στην πιο άσχημη δουλειά που θα μπορούσε να υπάρχει. Έπρεπε να 

δουλεύω σε θερμοκρασία χίλια διακόσια, αλλά εγώ δεν είχα δάχτυλο, αλλά ήξερα καλά 

τα ρώσικα[..]. Εγώ πήρα απόφαση να μορφωθώ. Ήμουν αγράμματος. Και τώρα είμαι. 

Γύρισα από τη Σχολή και αμέσως παρακάλεσα τη διευθύντρια του νυχτερινού σχολείου 

να με πάρει[…]. Δίνω εξετάσεις και περνάω στην έκτη τάξη. Εκεί κάθισα έξι μήνες, 

πέρασα στην έβδομη τάξη, την έβγαλα όλη και έδωσα εξετάσεις στα ΤΕΙ. Τέλειωσα τα 

ΤΕΙ μετά από πέντε χρόνια με άριστα και έτσι είχα το δικαίωμα να μπω στο 

Πολυτεχνείο χωρίς εξετάσεις. Ήμουν μαζί με τους μη Ρώσους. Πέρασα στο 

Πολυτεχνείο και εκεί γνώρισα τη γυναίκα μου. Έφερα και τη μάνα μου εκεί. Είχε 

δικαστεί οχτώ χρόνια  και τα κατάφερα να την πάρω με ένα γράμμα που έστειλε ο 

διοικητής της Σχολής το ’59. Είχαμε στην αρχή ένα δωμάτιο, μετά μας έδωσαν 

διαμέρισμα[..]. Είχε έρθει εκεί ο Ζαχαριάδης στη Ρωσία. Ο άντρας της Λεύκας είχε 

γράψει ένα άρθρο:“ Γιατί φθάσαμε εμείς στη Σοβιετική Ένωση’’. Και ο Ζαχαριάδης  

ήρθε στα γρήγορα, έγιναν κάτι φασαρίες και τότε έγινε η μεγάλη σφαγή. Μεταξύ μας. 
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Μεταξύ αυτών του Ζαχαριάδη και αυτών κατά του Ζαχαριάδη. Ευτυχώς που δούλευα 

και γλίτωσα. Εμένα θα με είχανε .. .Και  είχαν 800 τραυματίες. Το πρωί με περίμενε 

αυτοκίνητο του Υπουργείου Εσωτερικών και με πήγαν σε μια πολυκατοικία που είχαν 

μαζέψει αυτούς που είχαν δεινοπαθήσει και εκεί μας κράτησαν δεκαπέντε μέρες, μέχρι 

να ηρεμήσουν τα πράγματα. Μετά δεν μπορούσαμε να πατήσουμε σε χλωρό κλαρί από 

τους Ζαχαριαδικούς . Και αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου να φύγουμε από τη Ρωσία». 

Με το κλείσιμο των γιουγκοσλαβικών συνόρων, κατόπιν της οπισθοχώρησης, η 

επιστροφή στην πατρίδα ήταν ένα δύσκολο διάβημα για όσους είχαν ενταχθεί, 

ακούσια ή εκούσια, στους κόλπους του  ΔΣΕ. Οι οικογένειας χώρισαν, χωριά 

ερημώθηκαν  και η ζωή συνεχίστηκε σε γειτονικές, βαλκανικές, αλλά και ανατολικές 

χώρες. Ο κ.ΟΒ(1) δηλώνει χαρακτηριστικά: « Η μάνα μου φυλακή, η γιαγιά μου 

φυλακή, ο μπαμπάς μου φυλακή, εγώ ήμουν μόνος με τα δύο αδέρφια. Τους πήραν και 

αυτούς, έμεινα μόνος εγώ. Αυτοί πήγαν εκεί, σπουδάσανε. Για να έρθουν στην Ελλάδα, 

δεν μπορούσαν να έρθουν. Αλλάξανε τα ονόματα. Αλλάζανε την κατάληξη του 

επιθέτου» και η κ.Γ(10) προσθέτει: «Αν σου πω από ένα χωριουδάκι που ήταν 300 με 

400 κάτοικοι,[… ]που ξέρω από ξαδέρφια από το χωριό μας, Ουγγαρία, Ρουμανία, 

Πολωνία ,Τσεχοσλοβακία, Ρωσία. Από ένα χωριουδάκι. Και έμειναν και εδώ μερικοί, 

αυτοί που τους είχαν πάρει κορίτσια με τους αντάρτες. Αυτοί έμειναν εδώ μέσα. 

Βουλγαρία, Σκόπια». 

Ο κ. ΣΓ(39) περιγράφει ένα στιγμιότυπο στην περιοχή των Πρεσπών, προτού ο 

εθνικός στρατός στριμώξει ολοκληρωτικά τα σώματα του ΔΣΕ, περιορίζοντάς τα στα 

αλβανικά εδάφη : «Μας μαζεύαν Πρέσπα που λέμε, απάνω, αυτά τα χωριά, εκεί είναι 

Βροντερό, [..]εκεί πέρα μαζευτήκαμε, εκεί, αλλά ο στρατός μας είχε ήδη στριμώξει, 

δηλαδή και από εκεί και από εδώ από κάτω που είναι η Μπελαβόδα ..ε, μας έχουν 

στριμώξει, μας ρίξαν εκεί πέρα, ε, από κει σαν τραυματίας εγώ πάλι μέσα¨ όλα γίνονται 

τον Αύγουστο του ˈ49 . Μας πάσαραν μέσα στην Αλβανία και από την Αλβανία ύστερα, 

από το νοσοκομείο έγινα καλά, πήγαμε στο τμήμα και από εκεί ύστερα πήραν 

αποφάσεις τα αρχηγεία, άλλοι πήγανε Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, το τμήμα το δικό μας, 

τελευταία στιγμή μας τα ανακοίνωσαν αυτά για τη Ρωσία, δε μας είπανε, μας 

φορτώσανε στα βαπόρια, [..]στο νοσοκομείο το τραύμα δεν ήταν τόσο σοβαρό, στα 

στρατόπεδα συγκεντρώσεως, ένα στρατόπεδο στο Μπουρέλι ήτανε και ένα άλλο στο 

Ελμπασάν, εκεί κάπου ήτανε, που είχε αντάρτες. Εκεί στο Μπουρέλι καθίσαμε κανά δύο 
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μήνες, δηλαδή φτάσαμε μέχρι τέλη Οκτωβρίου με Νοέμβριο. Στην Αλβανία, εκεί 

καθίσαμε κανά δύο μήνες μετά, που μας στρίμωξε ο εθνικός στρατός. Μετά δυο μήνες, 

τέλη Νοεμβρίου περίπου, μας παίρνουν από κει με φορτηγά της Αλβανίας και μας παν 

στο λιμάνι το δικό τους, στα Τίρανα, στα βαπόρια. Τα βαπόρια αυτά ήτανε φορτηγά 

βαπόρια, τα φορτηγά βαπόρια δεν ήταν εύκολα να δουλεύεις, αλλά τα είχανε κάνει με 

πατώματα, με ξύλινα κάθε ομάδα, [..] εκεί μέσα μας ανακοίνωσαν ότι πάμε για Ρωσία. 

Το βαπόρι αυτό ξεκινάει από τα Τίρανα, τρεισήμισι χιλιάδες ήμασταν μέσα στο βαπόρι 

αυτό. Αντάρτες όλοι που φεύγαν, από εκεί θα κάνεις κύκλο όλη τη θάλασσα αυτή, 

Μεσόγειο, από κει να περάσεις τον Εύξεινο Πόντο και να έρθεις στην Τουρκία, στα 

στενά, κάναμε περίπου εννέα εικοσιτετράωρα. Όταν ήρθαμε να περάσουμε  τα στενά, 

μας περάσανε για σιτάρια, φορτηγά βαπόρια ήτανε αυτά, είχανε ρίξει τον μουσαμά 

επάνω, τώρα φαίνεται και οι Τούρκοι κάνανε τα στραβά μάτια [..] δεν μπορούμε να 

ξέρουμε εμείς τι έχουν γίνει. Μπήκαμε στην Κασπία Θάλασσα, όταν μπήκαμε μέσα στην 

Κασπία Θάλασσα, από κει και πέρα ύστερα βγήκαμε έξω, εκεί μας περίμεναν οι Ρώσοι, 

αυτά όλα ήτανε Μπακού λέγεται το λιμάνι, εκεί μας περίμεναν εκεί πέρα, αυτομάτως 

είχανε  τα μπάνια,[..] τα ρούχα, τα εξωτερικά όλα του μπάνιου, εσωτερικά μας είχανε 

δώσει, φάγαμε, ήπιαμε. Από εκεί προχωρώντας, ύστερα πάει η Γεωργία. Από εκεί με 

τρένα φτάσαμε στην Τυφλίδα, στην Κασπία θάλασσα, μας φέρανε στο Ουζμπεκιστάν, 

εκεί μας μοίρασαν σε δεκατέσσερις πολιτείες. Το τμήμα το δικό μας, πήγαμε δωδέκατη 

πολιτεία, [..] εκεί μας κράτησαν σε καραντίνα κανά δύο μήνες εκεί πέρα, φάε, πιες και 

από κει ύστερα μας πήγαν …“το τμήμα το δικό  σας θα πάει στο εργοστάσιο, εσύ θα 

πας στις οικοδομές..’’, εκεί ήταν άλλη ιστορία».  

Ο κ.ΤΒ(25) και η αδερφή του, η κ.ΓΠ(43), περιγράφουν αντίστοιχα, με όσο το 

δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, την προσαρμογή τους στις νέες τους πατρίδες 

και την εξέλιξη της ζωής τους σ’αυτές με την πάροδο του χρόνου. Στο πρώτο 

απόσπασμα, μάλιστα, και η σύζυγος του κ.ΤΒ, η κ.ΤΧ, παίρνει το λόγο και 

προσφέρει ορισμένες λεπτομέρειες για τη μετεμφυλιακή τους ζωή στη Ρωσία, υπό τη 

σκέπη  του κομμουνισμού: «Στην Τσεχία δεν γνωρίζαμε ο ένας τον άλλο.  Τρείς μήνες 

στο στρατόπεδο ήμουν εγώ, ο παππούς μου εκεί ήταν, χαμπάρι δεν είχα. Μου λέει ένας 

“βρε ένας γέρος εκεί, *Τσιλίδης λέγεται’’ .“ Πού;’’, λέω, “να εκεί στο γηροκομείο’’, 

στρατώνας ήταν. Πήγα εκεί, τον βρήκα, να κλαίει, το ένα, το άλλο και δεκαπέντε 

Ιανουαρίου πέθανε ο παππούς μου. Μάνα, αδέρφια, πατέρας σε μια μεριά, ο παππούς 
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μου σε μια μεριά ήταν. Τον είχα αδυναμία και με είχε αδυναμία[…]. Από εκεί, ύστερα 

από τρεις μήνες πάλι, μας έβαλαν σε φορτηγά βαγόνια και μας πήγαν μέσω Ουγγαρίας, 

εκεί σταμάτησαν, μας έφεραν τσάι να πιούμε ζεστό και μας πήγαν Τσεχοσλοβακία. Εκεί 

μας έβαλαν σε κάτι χωριά και περάσαμε από γιατρούς, μας εξέτασαν, τους άρρωστους 

στα νοσοκομεία, τους γέρους στα γηροκομεία και τους νέους στα εργοστάσια. Εμένα σε 

υφαντουργείο[..]. Δουλειές είχαν, εργοστάσια είχαν, οι Γερμανοί τους έδιωξαν και οι 

Τσέχοι, πολλοί, φύγανε. Τους έδιωξαν μετά τον πόλεμο και είχαν θέσεις για δουλειά». 

(Σύζυγος): «Λίγες οικογένειες μείνανε. Εγώ είμαι από την Ιτιά. Δεν πήγα μακριά. Μαζί 

είμαστε Τσεχοσλοβακία και με την αδερφή του έβγαινα. Όμως ζούσαμε τριάντα χρόνια 

με το “σήμερα, αύριο θα φύγουμε’’. Σπάνια πήρανε υπηκοότητα τσέχικη. Δε θέλαμε να 

πάρουμε. Κάθε Πρωτοχρονιά λέγαμε “άντε και του χρόνου στην πατρίδα!’’. Παρόλο 

δηλαδή εγώ μάνα δε γνώρισα, ενός χρόνου ήμουνα όταν πέθανε και με τη γιαγιά μου 

μεγάλωσα, δύο αδερφές σε τρία κράτη ήμασταν, η αδερφή μου πήγε Αυστραλία, η άλλη 

αδερφή σε ένα άλλο χωριό και εγώ Τσεχοσλοβακία. Ήρθε η αδερφή μου από Αυστραλία 

στην Τσεχοσλοβακία και ήθελε να με πάρει. Δεν ήξερες τι να κάνεις! Έκανα και τρία 

παιδιά και πάλι σκορπισμένοι είμαστε. Ήταν Ερυθρός Σταυρός, εκεί υπαγόμασταν όλοι. 

Ήταν τα κομματικά γραφεία, εκείνοι λύνανε και δένανε, αλλά τα 50% δε συμφωνούσε 

μαζί τους και έτσι έγιναν μέτωπα του Φλωράκη, του Κίρκου. Και ήταν παντού, και στη 

Γερμανία και στη Ρουμανία και αλλού. Και να μας κυνηγάνε ντρέπονταν. Κάποια 

γνωστή πήγε να κλέψει το παιδί από τον παιδικό σταθμό. Τα δικά τους τα παιδιά τα 

έστελναν σε ένα οικοτροφείο. Αυτός του Ερυθρού Σταυρού ήταν γκεσταπίτης και 

καμουφλαριζόταν έως το 1992. Έδινε όλα τα στοιχεία στους Αμερικάνους. Γιατί όλοι 

εκεί υπαγόμασταν. Και όταν τον πήραν χαμπάρι αυτόν και τον γραμματέα του ΚΚΕ της 

Βορείου Τσεχίας, πήγαν να τους πιάσουν και τους βρήκαν κρεμασμένους πάνω στο 

πατάρι».  

«Το Νοέμβρη μήνα το ˈ49 πήγαμε, μέχρι το ˈ84. Καλά ήτανε, τον πρώτο χρόνο λίγο 

δυσκολευτήκαμε, γιατί απρόοπτα πήγαμε εκεί. Ε, πως και … σπίτια δεν είχαμε, μέναμε 

σε διπλά κρεβάτια, δύο εδώ, δύο επάνω, τα κορίτσια χώρια, οι άντρες χώρια. Ύστερα 

που περάσαμε την καραντίνα, σαράντα ημέρες ήμασταν σε καραντίνα, μας βάλαν σε 

εργοστάσια να δουλέψουμε, εγώ δούλευα στο λαμπτήρων μέσα, δούλευα στη 

λαμπαρατόρια, έφτιαχνα ανάλυση το γυαλί, για να βράσει το γυαλί, ήτανε το υλικό, το 

‘φτιανα ανάλυση το [……]¨έφτιαχνα πόσα γραμμάρια χρειάζεται καθένα και τα ˈβαζα 
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εδώ τον άντρα μου και τα ˈδινε μέσα στην μπετονιέρα και τα ˈριχνε μες στη σόμπα, 

[..]έτσι να βράζει το γυαλί και μετά από ˈκει παίρναν το γυαλί και κάναν το […] λέγεται 

που μπαίνει μέσα η κλωστή, και κάναν ραδιολάμπες, κάνανε άλλες λάμπες στρόγγυλες, 

όλα εκεί μέσα, τώρα να κάτσω να ˈχω τα εργαλεία, θα σας πω πώς τα κάνανε. Κοίταξε, 

για να σου πω ότι για να μετάνιωσα, δε μετάνιωσα. Έζησα καλή ζωή, ε μόνο που έχασα 

τον άντρα μου, αυτό μˈ έτσουξε. Εδώ τον έφερα, 3 μήνες ήμουνα στη Μόσχα στο 

ογκολογικό νοσοκομείο και τελευταία οι γιατροί με είπαν “δεν έχει σωτηρία’’, λέει, “να 

φύγεις’’. Αυτός κατάλαβε, δεν έλεγε τίποτα […]“δεν είμαι καλά’’, λέει, “θα πεθάνω’’ 

και ύστερα τον έφερα στο σπίτι και λέει “βάλτε με στο αεροπλάνο και στείλτε με’’ και 

εσείς όποτε θέλετε ελάτε. Εγώ άντε και στην πρεσβεία να πάω να δώσω το χαρτί 

υπογραφή, υπογράφηκε λέω εγώ “κ. Καβαλιεράτο, δε θέλω να τον θάψω εδώ, ούτε να 

τον βάλω σε σιδερένια κασέλα, να τον πάω να δει ότι ήρθε στην πατρίδα του!’’. Με 

λέει, “γιατί δεν πήγατε μέχρι τώρα;’’, “γιατί..’’, λέω, “..το ˈ83, όταν ήρθατε, είπατε 

χωρίς σύνταξη να μην κατέβει κάτω, εγώ έμεινα 7 μήνες να δουλέψω να πάρω τη 

σύνταξη’’, “τα δικά σου τα χαρτιά τα κάνω προσωρινά, τον άντρα σου με τα παιδιά τα 

κάνω για παντοτινά’’ κι έτσι σε μια βδομάδα μέσα τα έστειλε τα χαρτιά. Άιντε να 

κάνομε κασόνια, άιντε να πάω εκεί στην αστυνομία, στην ασφάλεια, να πάω στον 

Ερυθρό Σταυρό, ήταν και λίγο κερατάδες μερικοί, έγκριναν εμένα και τον άντρα μου, 

πάω εγώ στον Ερυθρό Σταυρό να πάρω τα χαρτιά, ο Κωστάκης “όχι με τα παιδιά’’, 

λέω εγώ “γιατί;’, λέει “μόνο εσένα εγκρίναν και τον άντρα σου’’, “δηλαδή’’, λέω, “να 

πάω να τον θάψω και να γυρίσω πίσω; Και όταν θα τον στείλω στην τελευταία 

κατοικία, σε ποιανού χέρια θα πέσω, εκεί όλοι ξένοι είναι για μένα, θα πάει και το 

παιδί μου με την οικογένειά του!’’, “δεν μπορούμε, πήγαινε στην Ασφάλεια!’’, από ˈκει 

[..] κατεβαίνω στην Ασφάλεια, ο Γιουσούποφ ήτανε, κόσμος να [….] χτυπάω, ο κόσμος 

να φωνάζει “τι κάνεις, τι κάνεις;!’’, εγώ χτυπάω, χώνομαι μέσα σε αυτόν .. τον 

…τρανό τον Γιουσούποφ, λέει “Γιαλαμά τι κάνεις;’’, λεω εγώ “δεν μπορώ να σε 

μιλήσω σύντροφε […] διάβασε το χαρτί’’, μόλις διάβασε “τι είναι αυτό;’’, λέω εγώ “ο 

άντρας μου πεθαίνει..’’ λέω, “..και ο Ερυθρός Σταυρός με εγκρίνει εμένα κι αυτόνα, κι 

εγώ πού θα πάω..’’, λέω, “..εγώ χωρίς το παιδί μου;’’, “όχι’’, λέει,“ φύγε’’, λέει, τον 

τηλεφωνάει, “γρήγορα και του παιδιού τα χαρτιά να γίνουνε!’’ και αμέσως.., α να 

κάνουμε τα κασόνια, μαζεύτηκαν οι φίλοι του Κωστάκη και καρφώσαν, ήρθανε. Πρώτη 

του Αυγούστου κατεβήκαμε στο αυτό, στην Αθήνα, στις 10 του Σεπτέμβρη τον έχασα». 
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Αρκετοί προσπάθησαν να προσαρμοστούν στα ήθη της αριστερής ιδεολογίας, άλλοι 

εκδηλώθηκαν ελεύθερα και ευνοήθηκαν και κάποιοι άλλοι δεν επέστρεψαν ποτέ, 

καθώς η ενδεχόμενη επιστροφή τους θα τους επεφύλασσε τρομερά προβλήματα. 

Γι’αυτό και αποφάσισαν, βάσει των ιδεολογιών τους, να κατασταλάξουν σε έναν 

συγκεκριμένο τόπο διαμονής για όλο το διάβα της ζωής τους. Ο κ. ΣΓ(19) αναφέρει 

χαρακτηριστικά για τον αδερφό του: « Έχασαν τον πόλεμο και μετά τον πήγαν στη 

Ρωσία. Γέμισε η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και μετά στη Ρωσία. Εκεί κάθισε 

οχτώ χρόνια, δεν ήθελε να μείνει εκεί, να χάσουν τα ίχνη μας και διάλεξε να κατέβει 

στα Σκόπια. Πιο κοντά. Εκεί έζησε καλά. Μόλις βγήκαν οι δικοί μας εκεί, επειδή 

ήξεραν τη σλαβική τη γλώσσα, αμέσως μπήκανε. Αυτό έπαιξε ρόλο. Αμέσως έπιασαν 

φιλίες, το ένα, το άλλο και του λέει ένας γέρος εκεί που τον φιλοξενούσε, “καλύτερα να 

πας πιο κοντά. Εδώ στη Ρωσία θα χαθείς. Είναι μακριά’’. Και διάλεξε και ήρθε στα 

Σκόπια. Μετά τον αδερφό μου δεν τον άφησαν πολλά χρόνια να φύγει. Ήταν πολιτικοί 

πρόσφυγες. Τον υποστήριξαν, τους έδωσαν και ήταν αρχή ακόμα, ο κομμουνισμός 

..καλή ζωή… και δούλευαν σε εργοστάσιο. Οχτώ χρόνια έκανε στη Ρωσία, μετά 

κατέβηκε εδώ, ακόμα και εμάς δε μας ήθελαν να πάμε, εγώ πήγαινα με τη μπάλα. Τότε 

ειδωθήκαμε με τον αδερφό μου με ομαδικό διαβατήριο». 

Επιπρόσθετα, ορισμένοι από τους πληροφορητές ενημερώνουν πως είτε οι ίδιοι, είτε 

οικεία τους πρόσωπα εγκαταστάθηκαν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα σε 

διάφορα σημεία των Βαλκανίων. Οι πληροφορητές 1(ΟΟ), 11(κ.Μ) και 27(ΜΜ) 

δηλώνουν αντίστοιχα: «Μετά από το χωριό, μετά τον εμφύλιο, έφυγε ο μπαμπάς του, 

έφυγε η μαμά του, πήγανε στο Μοναστήρι, στα *Μπίτουλα. Από τα *Μπίτουλα κάθισαν 

και πήγαν στην Αυστραλία». «Ο θείος μου είχε φύγει εκεί στη Βουλγαρία. Αυτός για 

πολιτικούς λόγους, για την ιδεολογία του έφυγε. Δεν πήγε γιατί δεν ήθελε την Ελλάδα..». 

«…Ήμουν πολιτικός πρόσφυγας στη Σόφια της Βουλγαρίας». Όσοι από τους 

πρόσφυγες δε γύρισαν σύντομα, αλλά παρέμειναν για αρκετές δεκαετίες σε χώρες 

των Βαλκανίων ή στην ΕΣΣΔ κατά τον κ.ΠΓ(18): « Είχαν καλύτερη μεταχείριση, τους 

έδιναν σύνταξη να ζουν και είχαν προνόμια πολλά… το όνομα είχε αλλάξει», ενώ 

κάποιοι άλλοι μπορούσαν να αλλάξουν τόπο διαμονής κατά τον κ.ΤΚ(26) ως εξής: « 

Στη Βουλγαρία, σε μια πόλη άλλη… εκεί μαζευτήκαμε όλοι οι αντάρτες και το ΄50 

άρχισαν να μας στέλνουν σε διάφορες άλλες δημοκρατίες. Εγώ πήγα στη Λαοκρατική 

Γερμανία, στη Δρέσδη». 
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Ο κ.ΤΒ(25) και η σύζυγός του δίνουν και πάλι ορισμένα στοιχεία για τη δυνατότητα 

της επαγγελματικής αποκατάστασης στα μέρη της ΕΣΣΔ, μέσα από τη σωρεία των 

πολεμικών συνεπειών που έπρεπε να ξεπεραστούν: «Στην Τσεχοσλοβακία τεχνικές 

δουλειές ήταν, την πρώτη δουλειά που έκανα, σε μηχανικός αυτοκινήτων. Δούλεψα 

εκεί, ύστερα πήγα στη συγκοινωνιών. Μετά πήγα σε εργοστάσιο, τορναδόρος. Εκεί 

έκατσα δέκα χρόνια. Ύστερα με πήραν στην *Οστράβα, στην πόλη για τον αθλητισμό. 

Έτρεχα με μηχανές έως το 1962. Μετά άρχισα με τα ψάρια ενυδρεία, παραγωγή, 

εμπόριο. Εκείνοι κρατούσαν το νόμο. Και έτσι το '70 γύρισα πίσω… (Σύζυγος): «.. και 

μας πήγαν έξω από τα Σκόπια, άδειασαν τη στρατώνα και παραχώρησαν για τους 

Έλληνες τραυματίες και ο στρατός μας φύλαγε, ο σλαβικός[…]. Και από εκεί ύστερα 

μας πήραν πάλι με φορτηγά, μας έβαλαν σε ένα χωριό έξω από το *Νοβισάτι, είχαν 

διώξει τους Γερμανούς, το τι μπορούν να κρατήσουν στα χέρια.. .Και οι πρώτοι που 

πήγαν, οικογένειες εκεί πέρα, όταν πήγαιναν σε σπίτια έτοιμα και φαγητό ζεστό 

βρίσκανε. Είχαν πει ότι “μπορείτε στο χέρι να παίρνετε’’. Τι θα πάρετε από ολόκληρο 

σπίτι και τι να φορτώσει στο αυτοκίνητο, που είχαν αυτοκίνητα, τίποτα. Ό,τι πήραν και 

τα άλλα τα βρήκαν οι Έλληνες. Αλλά και εκεί κάθισα δεκαπέντε μέρες, μας έβαλαν στη 

δουλειά, κόβανε λεφτά, τα παρέδιναν στην τράπεζα και από εκεί βοηθούσαν τη 

Γιουγκοσλαβία, ρουχισμό, πολεμικά εφόδια, βοηθούσε τους αντάρτες. Από εκεί, ύστερα 

από τρεις μήνες, πάλι μας έβαλαν σε φορτηγά βαγόνια και μας πήγαν μέσω Ουγγαρίας, 

εκεί σταμάτησαν, μας έφεραν τσάι να πιούμε ζεστό και μας πήγαν Τσεχοσλοβακία. Εκεί 

μας έβαλαν σε κάτι χωριά και περάσαμε από γιατρούς, μας εξέτασαν, τους άρρωστους 

στα νοσοκομεία, τους γέρους στα γηροκομεία και τους νέους στα εργοστάσια. Εμένα σε 

υφαντουργείο. [..] Δουλειές είχαν, εργοστάσια είχαν, οι Γερμανοί..». 

Επιπλέον, και ο κ.ΓΚ(2) επιβεβαιώνει τη δυνατότητα των προσφύγων να 

εξασφαλίσουν μια εργασία, ώστε να ενσωματωθούν στην κοινωνία και το 

κατεστημένο της ΕΣΣΔ για να επιβιώσουν ομαλά: «Στην αρχή μας χωρίσανε. Όσοι 

ήταν κάτω από δεκαέξι χρονών στην άκρη[..]. Αυτοί που ήταν πάνω από 18 τους 

έπαιρναν κάθε πρωί, τους έβαζαν στα φορτηγά και τους ξεναγούσαν μέσα στην πόλη, 

στα εργοστάσια. Και πού θέλει να δουλέψει ο καθένας. Μπορούσαν να επιλέξουν. 

Μερικοί ήθελαν σε αυτό το εργοστάσιο, άλλοι ήθελαν αλλού. Και τους γύριζαν σε όλη 

την πόλη για να βρουν δουλειά. Μας είχαν φέρει 25 με 30.000 Έλληνες. Αυτοί δεν τους 

είχαν σε ένα μέρος αλλά σε συνοικισμούς. Μέχρι δώδεκα συνοικισμοί ήταν. Τους 
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λέγαμε πολιτείες εμείς. Σε όλη την πόλη τους είχαν σκορπίσει και εκεί έμεναν[…]. Όσοι 

ήταν με τις γυναίκες τους, οικογενειακώς, έκαναν σπίτια και άλλοι άρχισαν και 

παντρεύονταν με Ρωσίδες και η ζωή τα απαιτεί αυτά». 

Όπως δείχνουν και τα λεγόμενα του κ.ΟΒ(1) και του κ.ΑΙ(9), αντίστοιχα, η 

μετανάστευση εκείνων που κατάφεραν να παραμείνουν στα χωριά τους με τη λήξη 

του εμφυλίου, σε μακρινές ηπείρους, ήταν σύνηθες φαινόμενο: «Μετά πήγαμε εμείς 

στην Αυστραλία. Τέσσερα χρόνια. Το ’74. Δουλέψαμε στα θερμοκήπια. Τι τραβήξαμε..». 

«Αυτοί λένε ότι περνούσαν καλά (στα κομουνιστικά κράτη). Εγώ έχω κάνει είκοσι 

χρόνια στην Αυστραλία, εάν η Αυστραλία μου δώσει τώρα δουλειά, είμαι διατεθειμένος 

να πάω, γιατί πέρασα καλά. Όλοι με παρδαλά παπούτσια ήταν και παρδαλά παντελόνια. 

Είδες έναν από αυτούς..; Μόνο τα κομματόσκυλα που έπαιρναν λίρες, αυτοί έφεραν 

φράγκα». 

 Πάρα πολλοί ήταν κι εκείνοι που αναζήτησαν την τύχη τους σε ευρωπαϊκά κράτη 

όπως η Γερμανία. Η κ.Μ(11) και οι κ.ΠΓ(18) και ΦΝ(14) μιλούν, αντίστοιχα, για τις 

εμπειρίες που αποκόμισαν από την ξενιτιά: «Το ’64 εγώ έφυγα στη Γερμανία. Αλλά 

μας έπαιρναν με χαρτιά κανονικά τότε, που ζητούσαν εργατικό δυναμικό. Είχε φύγει ο 

άντρας μου δύο χρόνια πιο μπροστά, αφήσαμε και τα παιδιά μας εδώ και να μην ξέρεις 

τη γλώσσα. Καθίσαμε τριάντα χρόνια. Μικρά άφησα τα παιδιά μου. Καθαριότητα 

είχε,αλλά πολλά πράγματα δε λειτουργούσαν καλά. Δουλεύαμε σε εργοστάσιο με 

καλώδια. Και είναι μεγάλα εργοστάσια, αλλά ιδιωτικά, όχι κρατικά[..]. Όταν γίνονταν 

εκλογές έβαζαν συγκοινωνίες και εγώ ερχόμουν με πασοκτζίδικο λεωφορείο και 

κάποιος με πείραξε και μου λέει, “θα ψηφίσεις τώρα το ΠΑΣΟΚ;’’. Αλλά δεν είχα και 

βιβλιάριο, που έπρεπε να είχες τότε. Αλλά σε πειράζουνε πάρα πολύ, ο κόσμος. Εκεί δεν 

έχει τέτοια. Αν θέλεις πας να ψηφίσεις, αν δε θέλεις όχι. Αλλά ΠΑΣΟΚ και Νέα 

Δημοκρατία υπήρχαν και εκεί για τις ελληνικές κοινότητες». «Το ’68 με τη δικτατορία 

δεν έβρισκα δουλειά στη Θεσσαλονίκη και ήρθα στο χωριό και παίρνω τη γυναίκα μου 

και αφήνω το παιδί μου εδώ, ένα κοριτσάκι και πάω στη Γερμανία. Πάω στη Γερμανία 

και δουλεύω σκληρά σε χημικό εργοστάσιο και εκεί ήταν το δράμα. Ζούσαμε σε 

παράγκες, όλοι οι Έλληνες. Τους Έλληνες, όταν άλλαξα και πήγα στην Πολωνία, ο 

εργοστασιάρχης έλεγε “αν σφάξω εκατό Έλληνες πάνω στο γόνατό μου, η καρδιά μου 

δε θα πάθει τίποτα!’’. Τόσο μίσος μας είχαν. Ιδίως όταν άκουγαν Κρήτη. Προπαγάνδα 

δεν ήταν, ήταν πραγματικότητα που έπαθαν και αυτοί ζημιά. Και αυτοί έπαθαν ζημιά. 
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Σκοτώθηκαν. Έκανα ούτε επτά χρόνια. Επτά παρά. Ήρθα πίσω, γιατί εγώ είμαι θετό 

παιδί, με μεγάλωσε του πατέρα μου ο αδερφός, με σπούδασε, με είχε αυτός. Και όταν 

αρρώστησε ο θείος μου και η θεία μου, εγώ ήμουν στη Γερμανία και μου έστειλε 

γράμμα “αν πεθάνω μην έρχεσαι. Τώρα έλα’’. Και αποφάσισα και ήρθα. Και μετά από 

λίγο καιρό τους έθαψα. Και ύστερα λέω τι θα κάνω εγώ, πρέπει να γυρίσω στη 

Γερμανία πάλι. Και βγήκε αυτή η δουλειά στη ΣΠΕΚΑ με τα μηχανήματα και έμεινα 

εκεί και πήρα σύνταξη».  

«[…].Και έγραφε το διαβατήριο: “του επιτρέπουμε να πάει ένα ταξίδι στη Δυτική 

Γερμανία δια μέσου Γιουγκοσλαβίας και Αυστρίας’’. Το πήρα το κωλόχαρτο και 

σηκώθηκα και έφυγα. Στην αρχή στο Μόναχο, αλλά ήμουν σαν τουρίστας, δεν είχα 

άλλο χαρτί για παραμονή σαν εργάτης. Ένας μεσολάβησε και λέει “αυτός δεν είναι σαν 

τους άλλους τους Έλληνες’’ και τελικά πήρα παραμονή στη Γερμανία και έμεινα. 

Ήμουν καλός στη σχεδίαση των αμορτισέρ των αυτοκινήτων. Μετά ήταν κάτι ξαδέρφια  

μου στη Στουτγάρδη και πήγα σε ένα εργοστάσιο. Και ήθελα να σπουδάσω, αλλά 

άρχισαν τότε για πρώτη φορά στη Γερμανία να δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις. Τη 

γλώσσα την κουτσομίλαγα, ήμουν ένα χρόνο εκεί. Δίνω εξετάσεις, δεν πετυχαίνω. Μου 

λένε “πάμε στη Βρέμη’’. Και έδωσα αλλού εξετάσεις. Εκεί πετυχαίνω. Όταν ήρθε το 

χαρτί στη Βρέμη ότι “Πετύχατε’’... .Εκεί δούλευα και σπούδαζα. Στην Ελλάδα ήξεραν 

ότι είχα φύγει. Σαν φοιτητής ήμουν δραστήριος και λόγω της Χούντας υπήρχε η 

ελληνική πονηρία. Ήμασταν εκεί κάπου εκατό Έλληνες. Οι κομμουνιστές ήταν έξι. Και 

πρόεδρος έβγαινα εγώ για να βγάζω το φίδι από την τρύπα μέχρι σε τέτοιο σημείο, που 

μου πήρανε το διαβατήριο και με κάλεσαν στο Προξενείο. Και εκεί είχαν στείλει κάτι 

γορίλες δυνατούς που σε μάγκωναν στο Προξενείο, σου πατούσαν ένεση, σε βάζανε στο 

αεροπλάνο και σε έστελναν στην Ελλάδα. Αν γλίτωνες. Λέω “στην πρόσκληση του 

Πρόξενου δεν έχω κάποια αντίρρηση’’. Μάζεψα τα παλικάρια και να δούμε τι θα γίνει. 

Βλέπω κάτι γορίλες να κυκλοφορούν και εκεί που πήγαν χτυπάω την πόρτα και λέει ο 

πρόξενος “καλώς τον κύριο Φριντζαλά!’’. “Έχουμε ακούσει πολλά..’’ και λέει “θα τα 

πούμε με κλειστή την πόρτα’’. “ Όχι’’ ,λέω, “η πόρτα θα είναι ανοιχτή και ό,τι θέλετε 

ρωτήστε’’. Κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό που σκόπευαν να κάνουν 

μαζί μου και λέει “ξέρετε πως η πατρίδα θα σας θέλει;’’. “Με θέλει, αλλά εγώ δεν τη 

θέλω!’’. Και έτσι χωρίσαμε και συνεχίστηκε η ιστορία σε μεγαλύτερο βαθμό. Κάποια 

μέρα χτυπάνε την πόρτα μου δύο κύριοι. “Είμαστε από τη μυστική αστυνομία της 
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Γερμανίας. Ήρθαμε να γνωριστούμε για τον εξής λόγο: ότι κινδυνεύετε πολύ από τη 

Χούντα της Ελλάδας. Σε τέτοιο σημείο που αποφάσισε το Υπουργείο Εσωτερικών να 

έχετε δύο που να σας φυλάνε’’. Φαίνεται κινδύνευα πολύ. Από τότε τους είχα σαν σκιά, 

μέχρι που έπεσε η Χούντα. Για να μη θεωρηθεί ότι όλους τους φοιτητές που 

αγωνίζονται τους παρακολουθεί η αστυνομία με φασιστική αστυνομία, αλλά είναι για 

να με προστατέψουν. Συνάντησα και έναν δεξιό φασίστα στη Γερμανία 

πολιτικοποιημένο,που δεν μπορούσες να του πεις τίποτα. Από αυτόν έμαθα τη 

φασιστική θεωρία..». 

 

4.2 Η ελληνική εκπαίδευση στις χώρες υποδοχής 

Εκτός από το θέμα για τη διαδικασία της μετανάστευσης, μέχρι να καταλαγιάσουν τα 

πολιτικά τεκταινόμενα και να ξεκινήσει μια καινούργια πραγματικότητα, οι 

περιστασιακοί πρόσφυγες, όπως η κ.Γ(10), περιγράφουν  τις πρώτες ημέρες της 

παραμονής τους στους νέους τόπους που έζησαν ως πολιτικοί πρόσφυγες, 

προκειμένου να ξεγλιστρήσουν από τα χέρια των ανταρτών:  «Μας πήγαν εκεί, εγώ 

θυμάμαι τι πέρασε όλος ο κόσμος. Έβραζαν ρούχα, έπλεναν κόσμο και μερικοί είχαν 

και ψείρα. Θυμάμαι ένα μεγάλο, ατελείωτο υπόστεγο, ο μπαμπάς μου, η μαμά μου, η 

γιαγιά μου από εδώ και εμείς τα αδέρφια στη μέση. Και εδώ υπήρχε άλλη οικογένεια 

και εδώ ο διάδρομος και εδώ άλλη οικογένεια. Και τι μας έκαναν.. δε θυμάμαι πολλά 

πράγματα. Μετά από ένα χρόνο μας πήγαν στη Ρουμανία. Το μόνο που θυμάμαι τότε, 

σε κάτι φορτηγά όλοι μπουλούκι μέσα και πήγαμε στη Ρουμανία. Εκεί εμείς τα παιδιά 

μας πρόσεχαν. Δηλαδή τρώγαμε καλά. Δεν μπορώ να πω. Μας φρόντιζαν, ήταν ο 

Ερυθρός Σταυρός, είχαμε το πρωινό μας, το σχολείο, το μεσημεριανό μας και μετά 

φεύγαμε, πηγαίναμε στο σπίτι. Είχανε κάνει και κάτι μονοκατοικίες και είχαν στήσει το 

άγαλμα του Ζαχαριά, του Μπελογιάννη ήταν¨ σαν παιδί θυμάμαι κάθε πρωί ένας δεξιά, 

ένας αριστερά, δεν ξέρω γιατί τους είχαμε έτσι στην αυλή. Τρώγαμε καλά, πηγαίναμε 

στο σχολείο, μας μάθαιναν τα ρουμάνικα, μας μάθαιναν και τα ελληνικά, ήταν 

αντίθεοι». 

Ο κ.ΓΚ(2) και ο κ.ΔΧ(28), αντίστοιχα, αναφέρονται στις εκπαιδευτικές διόδους για 

επαγγελματική αποκατάσταση, τις οποίες και παρείχε η ΕΣΣΔ στο σύνολο των 

προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στα μέρη της: «Στην αρχή μας χωρίσανε. Όσοι ήταν 
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κάτω από δεκαέξι χρονών στην άκρη. Βγάλανε αγόρια και κορίτσια διακόσια πενήντα  

και μας έστειλαν σε σχολείο[…]. Εμείς παραμείναμε στο σχολείο και μας μεταφέρανε 

σε ένα σαν κατασκήνωση, σε τεχνική σχολή. Δηλώσαμε ο καθένας μέχρι ποια τάξη 

βγάλαμε στην Ελλάδα, εκεί συνεχίσαμε, το βγάλαμε όλο το διάστημα, μέχρι το ’56[...]. 

Εγώ με τη γυναίκα μου γνωριστήκαμε στη σχολή, εκεί παντρευτήκαμε, κάναμε πολιτικό 

γάμο. Γιατί εκκλησιαστικό δεν μπορούσαμε να κάνουμε, το καθεστώς, ήταν τέτοιο το 

κομμουνιστικό πνεύμα, δε στηρίζει τα θρησκευτικά. Καμία θρησκεία. Δεν μπορούσαμε 

να ξεπηδήσουμε, να δείξουμε ότι είμαστε χριστιανοί, γιατί μαζί τους ζεις, δεν μπορείς 

να κάνεις τέτοια[..]. Μετά αποκτήσαμε το κοριτσάκι μας». «Εκεί, (στην Τασκένδη), 

παρά τις δυσκολίες, είχαμε ό,τι χρειαζόταν. Εγώ σπούδασα Κομματική Σχολή. Βγάζει 

κομματικά στελέχη με πολυκομματικότητα. Στα Μαθηματικά, στα αγροτικά.. Μετά τη 

Δρέσδη, ανάλογα με τι επάγγελμα μαθαίναμε στις άλλες πόλεις, πήγα σε τρίχρονη 

επαγγελματική σχολή στο Βραδεμβούργο. Το ‘60 πήγα στο πανεπιστήμιο της Λειψίας 

και σπούδασα οικονομικά». 

Όσοι παρέμειναν σε βαλκανικές χώρες όπως η Ρουμανία, βιώνοντας επίσης τον 

κομμουνισμό ήδη από τα χρόνια πριν τη λήξη του πολέμου, φέρουν εμπειρίες που 

επίσης χρήζουν της καταγραφής τους, όπως αυτές της κ.Γ(10) και του Μ.Μ(27), 

αντίστοιχα: «Δεν ξέρω αν ήταν καθαροί Έλληνες αυτοί. Μας έκαναν μάθημα και ήταν 

αντίθεοι. Μια μέρα μας έλεγαν, “τι θέλετε να πάτε στην Ελλάδα, εδώ είσαστε καλα!’’. 

Εμείς πάμε κλαίγοντας, και εγώ και η αδερφή μου στο σπίτι, και λέμε στον πατέρα μας 

και στη μαμά μας… μας έλεγε ο μπαμπάς “δεν είναι ανάγκη να τα λέτε, ό,τι λέμε 

εδώ!’’, και λέει η αδερφή μου “εσείς μας λέτε ψέματα, ο μπαμπάς μας είπε ότι έχουνε 

και σπίτι ότι έχουμε και χωράφια, έχουμε από όλα!’’. Τον φωνάζουν τον πατέρα μου 

και του λένε “μη μας ξαναπάς κόντρα, γιατί θα σε εξαφανίσουμε!’’. Και μετά ό,τι 

λέγαμε τα μεταφέραμε στο σπίτι, θυμάμαι πολύ καλά[..]. Πίστη την είχαμε και την 

έχουμε. Έλεγαν, “τι Θεός και ποιος Θεός;! Αφού έχει Θεό, παρακαλέστε τώρα να  σας 

ρίξει κάτι τέλος πάντων, να σας δώσει κάτι!’’. Εμείς κάναμε την προσευχή μας και δεν 

ήταν ουρανοκατέβατος. Αυτοί είχαν ένα παραβάν, εγώ θυμάμαι ένα όνομα, Γιώργο, και 

λέει “εμείς μπορούμε! Ποιος Θεός;’’. Και μας έριχναν καραμέλες από εκεί, “να τι μας 

έδωσε!’’. Χλευάζανε. Πηγαίναμε κανονικά, τρώγαμε και από εκεί. Στο σχολείο μας 

μάθαιναν και ρουμάνικα και ελληνικά. Όταν ήρθαμε στο χωριό μας, ο δάσκαλος που 

είδε τι γλώσσα είχαμε και λέει “κανονικά αυτά τα παιδιά πρέπει να μπουν από την 
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πρώτη τάξη, για να γίνουν σωστοί!’’. Ξέραμε αυτά που ξέραμε, λίγα πράγματα, αλλά 

τότε οι γονείς μας.., ξέρεις τι έλεγε η μαμά μου, “το κορίτσι αν ξέρει να υπογράφει, αν 

ξέρει διαβάζει, φτάνει’’». «Το κράτος μας υποδέχτηκε πολύ καλά. Εκεί σπουδάσαμε. 

Όλη τη μόρφωση την πήρα εκεί. Σπούδασα στρατιωτικός. Έζησα 35 χρόνια». 

 

4.3 Η συμπεριφορά του εθνικού κράτους απέναντι στους ηττημένους 

 Για τις αριστερές οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν τη δυνατότητα να αποφύγουν τις 

συλλήψεις, το ξύλο της αστυνομίας και την εξορία, το πλήγμα ήταν τεράστιο, 

σύμφωνα με τις πληροφορίες που αντλούνται μέσα από τα λεγόμενα του κ.ΟΒ(1), της 

κ.ΟΟ(1) και της εξαδέλφης της συζύγου: «Εμάς μας πήγαν, τη δικιά μας τη γενιά, στο 

Μακρόνησο, πριν τελειώσει ο πόλεμος. Όταν τελείωνε ο πόλεμος άλλα στοιχεία 

έβγαιναν. Εμείς ήμασταν πέντε αδέρφια σε πέντε κράτη. Η μάνα μου φυλακή, η γιαγιά 

μου φυλακή, ο μπαμπάς μου φυλακή, εγώ ήμουν μόνος με τα δύο αδέρφια.Τους πήραν 

και αυτούς, έμεινα μόνος εγώ. (Ξαδέρφη): Σε αυτό το σπίτι το τι ξύλο έπεσε σε 

γυναίκες.., όλοι οι τοίχοι ήταν λερωμένοι από το ξύλο, κατουρημένοι, τόσο ξύλο που 

έδωσαν στις γυναίκες... . Η μάνα του δεν μπορούσε να σηκωθεί. (κ.Όλγα): Είχαν πάει 

και πολλοί εξορία. Χρόνια κάθισαν. Εμείς υποφέραμε πολύ εδώ από κάποιους που ήταν 

υπέρ εθνικόφρονες. Έκαναν καταγγελίες. “Τέτοια ώρα πού ήσουν, από πού γυρνάς;’’ Ο 

Παπανδρέου μας έδωσε μια ελευθερία να μιλάς, να χορεύεις. Ξύλο που έπεφτε… .Εμάς 

δε μας πείραξαν όμως. Βάρβαροι πάντως». 

Όταν οι περισσότεροι από τους πρώιμα συλληφθέντες και εξορισμένους πήραν το 

δρόμο του γυρισμού για τα πατρικά τους, η ζωή έπρεπε να ξαναρχίσει για εκείνους. 

Μαζί με τη ζωή τους, έπρεπε να ξαναποκτήσουν και την κατεστραμμένη τους 

περιουσία, που είχε γίνει έρμαιο στα χέρια τηε μετεμφυλιακής κοινωνίας: « Όταν 

επανήλθα το ’49 ’, ‘50, βρίσκω το σπίτι καμένο στο χωριό, είχαν έρθει αυτοί οι 

φασίστες. Αφού ήταν όλα ερημωμένα, όλη η οικογένεια έφυγε,  το σπίτι το ξήλωσαν 

όλο, όταν ήρθε ο ταγματάρχης πήγα, τα μάζεψα σιγά σιγά. Και έχω ακόμα το σπίτι αυτό 

στο χωριό, το έχω φτιάξει», αναφέρει ο κ.ΖΕ(6), ενώ η κ.ΠΣ(20) περιγράφει τη δική 

της περιπέτεια την εποχή της επιστροφής της:  «…απολύομαι από τη φυλακή, δεν 

ήξερα τι μου λέει ο σκοπός, “γνωρίζεις κανέναν εδώ;’’ Εγώ δεν τη ξέρω τη Φλώρινα. 

Είχαμε κάποιον από το χωριό, με πήγε εκεί και το πρωί ύστερα με έβαλε στο 
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λεωφορείο, κατέβηκα στις Καρυές και ήταν ερημιά και εκεί ήταν το σπίτι, τα πράγματα 

και τώρα τίποτα. Και με τα πόδια από εκεί ήρθα στο χωριό. Οι δικοί μας είχαν φύγει, 

τίποτα δεν έμεινε. Αυτοί που ήταν φαντάροι, που είχαν πάει στο στρατό, ήταν αντάρτες, 

ήταν φυλακή. Πολλή φυλακή. Πολλά άτομα ήταν στις φυλακές πέρα, Θεσσαλονίκη, στα 

νησιά εξορία. Μαζεύτηκαν, αλλά τι να δεις, δεν είχαμε να φάμε. Ο στρατός είχε μαζέψει 

τα πάντα, οι παππούδες είχαν από όλα και δεν είχαμε με τον μπαμπά.. πήγαμε στο σπίτι, 

μας βάστηξε μια θεία στην αρχή, βγάλαμε το χειμώνα, πήγαμε στο σπίτι και δεν είχαμε 

ούτε λεφτά, ούτε ρούχα, ούτε να σκεπαστούμε, που ήταν το σπίτι γεμάτο! Και μετά ο 

μπαμπάς πήγαινε στη λίμνη και σιγά σιγά είχε ψάρια. Σιγά σιγά μαζεύτηκε το χωριό 

από εδώ, από εκεί. Κλάμα, στενοχώρια. Αντάρτης ήταν,[..] σκοτώθηκε ο άνδρας μου. 

Αυτός τώρα είναι ο δεύτερος που πήρα. Μετά ο κόσμος είναι δυνατός, κάνει υπομονή, 

κουράγιο, μετά τα νιάτα είναι που σου δίνουν τη δύναμη». 

Με το πέρας του εμφυλίου πολλοί από τους νέους που υπηρετούσαν ήδη στον εθνικό 

στρατό είτε συνέχισαν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία αργότερα, είτε 

ενσωματώθηκαν  στα ΤΕΑ, είτε κατετάγησαν ως εθελοντές για την Κορέα, όπως ο 

αδελφό της κ.ΠΑ(16): « Αυτός μετά την απελευθέρωση έφυγε, το 1950, φαντάρος για 

δύο χρόνια, και ήρθε το ’52[..].Και ξανά συνέχισε πάλι στα ΤΕΑ. Και για αυτό δεν 

είχαμε ούτε ναρκωτικά, ούτε τίποτα. Γιατί εθελοντικός στρατός και αστυνομία 

γυρνούσαν περίπου όλη τη νύχτα. Πού να ξεμυτίσει ο κλέφτης; Ένα χρόνο έκανε μέχρι 

να έρθει. Τον έκλαιγα, μικρή ήμουνα. “Ο Γιώργος, ο Γιώργος, πότε να έρθει ο 

Γιώργος;’’. Τον είχαμε αδυναμία. Μετά, σαν απολύθηκε, το ’52, ήρθε ο ένας και έφυγε 

ο άλλος φαντάρος, βγήκε η Κορέα και τον πήρανε στην Κορέα… . Πήγε κι εκεί και 

άλλες περιπέτειες και από εκεί. Αλλά είχαν ανακωχή. Ήταν πάντα σε ετοιμότητα. 

Έκατσε κανένα εξάμηνο και παραπάνω. Όταν λάβαμε το γράμμα, εγώ τότε γύρισα από 

το σχολείο σπίτι, βλέπω τον αδερφό μου το Σταύρο και τη μητέρα μου, ο αδερφός μου 

διάβαζε και η μαμά άκουγε, να κλαίνε και οι δύο. Εμένα αμέσως με τσίμπησε. Από 

μικρά είχαμε κάποιες εμπειρίες. Δεν ήμασταν καλομαθημένα παιδιά, ήμασταν παιδιά με 

σκληρή γραμμή». 

Εκτός, όμως, από τα επιπρόσθετα στρατιωτικά καθήκοντα με τα οποία και 

επιφορτίστηκαν οι στρατιώτες του εθνικού στρατού, όσοι από τους γόνους 

αυτονομιστικών και καθαρά κομμουνιστικών οικογενειών κλήθηκαν να 

ολοκληρώσουν τη θητεία τους, εφόσον δεν είχαν συμμετάσχει ένοπλα στον ΔΣΕ, 
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αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα την περίοδο αυτή, όπως αποκαλύπτουν οι 

μαρτυρίες των κ.ΣΓ(19) και ΑΧ(33), αντίστοιχα: 

«Το ’74 δε με έστειλαν στον Καναδά. Εγώ ήμουν φαντάρος στο Κυπριακό, έφεδρος. 

Απολύθηκα και πήρα απόφαση να φύγουμε στον Καναδά. Και αφού ήταν να βγάλω τα 

χαρτιά μου λένε ότι δεν μπορώ να πάω, “επειδή ήσασταν αντάρτες’’. “Αφού ήμουν 

μικρός’’.“ Όχι’’, μου λένε και μετά. Και με απορρίψανε το ’74. Και στο στρατό τι 

περνούσαμε... .Ήμαστε φαντάροι, μας παίρνουν υπεύθυνες δηλώσεις. Και πριν από 

εμάς και μετά από εμάς, ότι “αποκηρύττω τον κομμουνισμό’’. Και τις δηλώσεις τις 

διάβασαν στην εκκλησία. Εκεί πέρα ήμασταν σαράντα άτομα, είχαμε και αυτούς που 

μιλούσαν τούρκικα. Είχαμε Πόντιους, είχαμε από τα Γιάννενα, από τα σύνορα, που 

μιλούσαν αλβανικά, αρβανίτικα. Μιλούσαμε και εμείς την ξένη γλώσσα, μιλάνε ξένη 

γλώσσα, βουλγάρικη μέσα στο αυτό πάλι. Του λέω“ ακούστε, είμαστε σαράντα άτομα, 

μιλάνε ποντιακά, τούρκικα, αρβανίτικα, βλάχικα, εδώ κολλήσατε, σε εμάς;’’. “Ξέρετε 

οι φαντάροι..’’. “Ξέρουμε, οι φαντάροι μιλάνε τη γλώσσα τους, εδώ κολλήσατε σε 

εμάς;’’». Ο κ. ΑΧ αντιμετώπισε με διαφορετικό τρόπο την απαρέσκεια του εθνικού 

στρατού γύρω από το ζήτημα της θητείας των αριστερών: «Ούτε στρατιώτης δεν πήγα, 

γιατί μετά από κάμποσα χρόνια, όταν υπηρέτησε η κλάση μου, με φωνάζουν εκεί στην 

Ασφάλεια, στο νησί. Μου λένε “θα πληρώσεις ή θα υπηρετήσεις;’’. “Θα υπηρετήσω’’, 

λέω. Εν τω μεταξύ, είχαν περάσει αρκετά χρόνια, είχε περάσει σε εφεδρεία η κλάση 

μου. “Υπέγραψε’’, μου λέει, “να σε αφήσουμε να υπηρετήσεις!’’. “Τι λέτε ρε;’’, τους 

λέω, “να υπογράψω για να πάω να υπηρετήσω; Πάρτε με στρατιώτη!’’.“ Όχι!’’, λένε,“ 

να μας λερώσεις το στρατό; Σε καμία περίπτωση! Να πληρώσεις, αλλιώς θα σε 

στείλουμε στρατοδικείο!’’.“ Να με στείλετε!’’, λέω. Εγώ είχα αποφάσεις όμως, κάθε 

χρόνο ερχόταν απόφαση». 

Τέλος, ο κ.ΣΝ(40) καταθέτει ένα τραγελαφικό στιγμιότυπο της περιόδου που 

κλήθηκε να υπηρετήσει ως φαντάρος: «Α, στο στρατό όταν ήμουνα, καταρχήν ήμουνα 

από ‘δω, είχα ειδικότητα οδηγός αυτοκινήτου, τελοσπάντων, μου την αφαιρέσανε και 

με είχανε για αριστερό εκεί, κάθε μέρα με στέλνανε να μαζεύω τα σκουπίδια, 

υπηρετούσα στο Κιλκίς και τα πόδια μου καμένα όλη την ημέρα και τα χέρια τέτοια, και 

ένα βράδυ, κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα, μας κάνανε ηθική διδασκαλία και μας έκανε 

ένα παιδί ενάντια του κουμμουνισμού. Φαντάρος ήμουνα εγώ το ˈ59, ˈ58, ˈ59.Το ’59, 

αλλά τα χαρτιά ερχότανε από πίσω, κατάλαβες; Το τι είναι ο καθένας, ε, με πήγαν στο 
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Κιλκίς, εκπαιδεύτηκα στην Τρίπολη, απˈ την Τρίπολη στην Αθήνα και απˈ την Αθήνα 

στο Κιλκίς, απˈ το Κιλκίς δε με αποσπάσανε καθόλου, για να με έχουνε προς 

παρακολούθηση, με κρατούσανε εκεί, όσους είχανε προς παρακολούθηση δεν τους 

αποσπάγανε, ε, είχαμε κάθε μέρα, α, πριν γίνει αυτό το επεισόδιο, μια μέρα ε, ήτανε, 

διαλέγανε ποιος θέλει να πάει στην Κύπρο εθελοντής να πολεμήσει στην Κύπρο, εγώ 

πήγα εθελοντής για την Κύπρο, ε, με βγάλανε στο τέτοιο, “συγχαρητήρια!’’, να ένας 

φαντάρος έτσι, αλλιώς,  μου δώσανε και άδεια, επειδής θα πήγαινα εθελοντής στην 

Κύπρο, αλλά όταν ήρθε στο τέλος, με κόψανε, διότι με είχανε κουμμουνιστή για, δεν 

μπορούσαν να με στείλουνε στην Κύπρο, τελοσπάντων πάει αυτό και μια μέρα μας 

κάνανε κάθε βράδυ ηθική διδασκαλία, ένας δόκιμος θυμάμαι ήταν από το με… 

Αχλαδόκαμπο, Άργος Πελοποννήσου, το παιδί, τότες δόκιμοι ήτανε και αν είχε πάει 

κανά χρόνο σχολείο, Γυμνάσιο, τον κάμνανε δόκιμο, δεν υπήρχανε πολλοί μορφωμένοι 

τότες λόγω του εμφυλίου, λοιπόν και αυτός δεν ήξερε πολλά πράγματα, κάθε βράδυ 

ηθική διδασκαλία και μας έλεγε, «ξέρετε παιδιά ο κουμμουνισμός δεν είναι καλό 

πράγμα» και εμείς γελούσαμε και αυτός έλεγε “μη μιλάτ!’’, διότι υπήρχαν και 

μορφωμένα παιδιά μέσα στο στρατό και αυτός και εμείς τον είχαμε ονομάσει ο «μη 

μιλάτ». Μια μέρα, επειδής κάθε μέρα με είχανε στα απορρίμματα να πετάω τα βαρέλια, 

τα χέρια μου τόσα φουσκωμένα, ε, είχα ξαπλώσει και κοιμήθηκα, “ε τι;’’, λέω, “Να 

ακούω τον μη μιλάτ τώρα, αφού δεν είμαι, τι να ακούω, τον μη μιλάτ θα ακούω;’’. 

Κοιμήθηκα, μπαίνει ο διοικητής μέσα μαζί με έναν Κυπραίο υπολοχαγό και σηκώθηκαν 

όλοι, ο διοικητής μπήκε για.., χαιρετάνε και σηκώνομαι εγώ με το.. χωρίς καπέλο, μου 

λέει “πού είναι ο μπερές;’’, λέω “κύριε διοικητά κοιμόμουνα’’, “κοιμόσουνα εν ώρα 

ηθικής διδασκαλίας;’’ ,εγώ ήμουνα και λίγο ζωηρός και δεν υπολόγιζα, ξέρεις άμα σου 

κάνουν πολλά μετά δεν …  λέω “κύριε διοικητά δε μας λέει και τίποτα ο άνθρωπος’’, 

λέω, “μας λέει, «ξέρετε παιδιά ο κουμμουνισμός δεν είναι καλό πράγμα και εμείς 

γελάμε χαχαχα και αυτός μας φωνάζει “μη μιλάτ!’’, τον έχουμε ονομάσει ο μη μιλάτ»’’. 

Μου λέει “είσαι κουμουνιστής;’’, μου λέει. Λέω “κύριε διοικητά εγώ κουμουνιστής; Τη 

λέξη κουμμουνιστή εδώ την άκουσα!’’, τι να του πω, ότι ήμουνα, αυτοί ξέρανε, αλλά 

τελοσπάντων, ε, “μια κουβέρτα’’, μου λέει, “και στο πειθαρχείο!’’, “ευχαριστώ 

πολύ!’’, λέω και φωνάζει “είκοσι μέρες, τριάντα μέρες, σαράντα μέρες!’’, είχα να 

απολυθώ κανά έξι μήνες ακόμα, τελοσπάντων, την κουβέρτα κάτω απˈ την αμασχάλη 

και πάω στο πειθαρχείο, την άλλη μέρα το πρωί έρχεται αυτός που με πήγε, ένας 

δεκανέας, Κρητικός ήτανε, μου λέει, τον δεσμοφύλακα, “Σούμπαση’’, λέει, “φύγε να 
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πας στο τέτοιο’’, “εγώ δεν πάω’’, λέω, “είμαι τιμωρημένος με σαράντα μέρες αυστηρά 

από τον διοικητή μου’’, λέω, “καλά’’, μου λέει, πάει εκεί αυτός τους λέει “δεν έρχεται, 

μας είπε ότι είναι τιμωρημένος με σαράντα μέρες φυλακή αυστηρά’’, “να του πεις τον 

θέλει ο Φουντουλάκης’’, ο διοικητής μου λεγότανε Φουντουλάκης Γεώργιος από την 

Κρήτη, Κρητικός, ε, τώρα ο διοικητής μου λέει, θα πάω, πηγαίνω ξανά στα σκουπίδια, 

το μεσημέρι έρχεται ο δεκανέας που με πήγε το βράδυ, μου λέει “μωρέ εσύ, Σούμπαση 

σε θέλει ο διοικητής στο… στο τέτοιο, στο διοικητήριο!’’, λέω θα πάω, τότες στο 

διοικητήριο μπροστά καθότανε, ε, σκοπός, πηγαίνω εκεί, με πάει ο δεκανέας, 

“καλημέρα σας κύριε διοικητά!’’, “καλημέρα!’’, τότες πάω μέσα, μου λέει “ξέρεις γιατί 

σε φώναξα;’’, “δεν ξέρω, όταν μου πείτε θα ξέρω’’, “ α, τι θα σε κεράσουμε;’’, τότες 

είχε βγει η πορτοκαλάδα η Παπαγιάννη, μου λέει “μια Φλωρινιώτικη πορτοκαλάδα’’, 

μου δίνει μια πορτοκαλάδα, ε, “θα πιεις καφέ;’’, μου λέει, λέω “θα πιω’’, τόσα 

δηλητήρια που μου ‘χεις δώσει, λέω, εσύ, ας πιω κι έναν καφέ λέω, να κατεβούν κάτω 

τα δηλητήρια και με επαναλαμβάνει πάλι “δε μου λες’’, μου λέει, “ξέρεις γιατί σε 

φώναξα;’’, “δεν ξέρω κύριε διοικητά, όταν μου πείτε θα ξέρω’’, “είσαι κουμουνιστής 

ρε;’’, μου λέει, λέω “κύριε διοικητά εγώ πρόβατα βοσκούσα στο χωριό μου, δεν ξέρω 

τέτοια, αλλά εδώ τώρα σας είπα και χθες…’’, λέω, “τώρα είμαι’’, λέω, “α’’, μου λέει, 

“ξέρεις, όταν ….’’, με κοιτάει πάλι, “άκουσε,  ξέρεις για τι σε φώναξα πάλι, Ζάνταλος, 

[...], και Σουμπάσης θα πάτε στη Μακρόνησο’’, μου λέει, άνοιξη, τότες ακόμα 

λειτουργούσε, στέλνανε από κανέναν, λέω  “κύριε διοικητά’’, εγώ πάλι τρέλα, “τι 

ωραία θα περάσουμε τώρα εκεί, τώρα θα κάνουμε τα μπανάκια μας’’, “μα ξέρεις που 

πάτε;’’, “ξέρομε’’, λέω, “εκεί που σκοτώνατε ένα καιρό’’, λέω, “αλλά τώρα δε 

σκοτώνουνε, θα κάνουμε τουρισμό’’, λέω, “τι ωραία, ευχαριστώ πολύ κύριε διοικητά’’, 

τρέλα, “δε μου λες’’, μου λέει, “είσαι κουμουνιστής;’’, πάλι, λέω “κύριε διοικητά σας 

είπα χθες, σας λέω και τώρα, τώρα ναι, εγώ δεν ήξερα, μάθετέ το όλοι’’, “η οικογένειά 

σου’’, μου λέει, “τι ψηφίζει στη Φλώρινα;’’. “Θέλεις την αλήθεια λέω ή ψέματα;’’, μου 

λέει “την αλήθεια’’, αλλά κλείνει να μην ακούει κανένας, εγώ και αυτός, “η οικογένειά 

μου’’, λέω, “είναι δημοκρατικιά, η οικογένειά μου ψήφιζε τον Ελευθέριο Βενιζέλο’’, 

λέω, “τώρα είναι συνεχιστής ο Γεώργιος Παπανδρέου’’, λέω, “και η οικογένεια μου θα 

ψηφίσει Γεώργιο Παπανδρέου, αλλά εγώ θα ψηφίσω, αν με αφήσεις εδώ, ΚΚΕ και εκεί 

αν θα πάω παραπάνω’’, λέω, “περισσότερους θα βγάλουν και εκεί’’, λέω, “θα 

ψηφίσω’’, τότες δεν ήταν ΚΚΕ, ήτανε ΕΔΑ, Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, μόλις τον 

είπα Ελευθέριο Βενιζέλο έβαλε το κεφάλι του έτσι, άρχισε να κλαίει “και εγώ είμαι βρε 
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και εγώ είμαι δημοκρατικός’’, μου λέει, “αλλά εδώ είναι στρατός, δε μιλάνε, δε 

μιλάνε!’’, “ εσείς, εσείς με κάνατε να μιλάω’’, λέω, τελοσπάντων από εκεί, “δε θα σε 

στείλω…’’, μου λέει ,“…και δε θα κάνω το κέφι των ρουφιάνων!’’ και παίρνει τα …  

κόβει την κόλλα τη δικιά μου και από εκεί μου λέει, φωνάζει, χτυπάει το κουδούνι, 

φωνάζει έναν υπολοχαγό Μήτσου από Θεσσαλονίκη, του λέει, αυτός ήταν το Α2, “κύριε 

Μήτσου…’’,  λέει, “πώς θα το αποκαταστήσουμε αυτό το παιδί, το ˈχομε αδικήσει πάρα 

πολύ’’, του λέει, μου λέει “να σε πάρω εδώ μέσα τι λες;’’, “τι να γίνω, να πουν οι 

φαντάροι ότι έγινα χαφιές ή ρουφιάνος;’’, λέω, “όχι’’, λέω, “στη Μακρόνησο’’ και 

μετά εκείνος άρχισε να γελάει, με ήξερε καλά ο υπολοχαγός, λέει, “κύριε διοικητά, εγώ 

θα τον αποκαταστήσω’’, μου λέει “Νίκο, θέλεις να σε στείλω στα φυλάκια; Εκεί 

ελληνογιουγκοσλάβικα φυλάκια, εκεί στο Κιλκίς, σε μια διμοιρία;’’, λέω “αυτή τη 

στιγμή κύριε Μήτσου’’ κι από εκεί με έστειλε στα φυλάκια, έξι μήνες, πέρασα πολύ 

καλά και στο τέλος και οι φυλακές, είχα εκατό μέρες φυλακή, υπηρέτησα μόνο εφτά και 

εκείνες μου τις δώσανε όλες άδεια και υπηρέτησα μόνο εφτά». 

Ο επαναπατρισμός όλων εκείνων των Ελλήνων που είχαν διαφύγει σε χώρες της 

ΕΣΣΔ κατά την οπισθοχώρηση του δημοκρατικού στρατού, ρυθμίστηκε επαρκώς από 

το ελληνικό κράτος προς όφελος όλου αυτού του πληθυσμού, παρά τις 

γραφειοκρατικές δυσκολίες που προέκυψαν. Ωστόσο, η εγκατάστασή τους στα 

πάτρια εδάφη, κυρίως εκείνων που επέστρεψαν νωρίς, είχε και πολλές 

απογοητεύσεις. Η κοινωνική προκατάληψη των συντοπιτών, η οποία ενισχυόταν από 

τις τοπικές αρχές, αλλά και την ευρύτερη εθνική πολιτική, κορύφωσε την ανασφάλεια 

και τη δυσφορία των επαναπατρισθέντων, πύρωσε τις καταλαγιασμένες διχόνοιες και 

γέννησε άσβεστα μίση ξανά, παρά τις κάποιες οικονομικές παροχές που εγγυήθηκαν 

να προσφέρουν οι εκάστοτε μεταπολιτευτικές ελληνικές κυβερνήσεις. «Δόθηκε 

αμνηστία, «το ελεύθερο» του επαναπατρισμού. Όποιον ήθελαν έδιναν, άλλον όχι. Με 

την παράγραφο «το γένος Έλληνες» τους έδωσε το δικαίωμα αναγνώρισης της 

υπηκοότητας. Κοινωνικά αντίπαλα στρατόπεδα υπήρχαν. Μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος 

αναγνώρισης της προσφοράς στον πόλεμο, την παράταξή,  μας την ονόμαζαν 

«Συμμορίτες» και ο πόλεμος ήταν «Συμμοριτοπόλεμος». Το ‘85 που γύρισα, παρόλο 

που ήταν Μεταπολίτευση και ήταν το ΠΑΣΟΚ, ήμασταν ανεπιθύμητοι. Περιμέναμε 5 

χρόνια να αναγνωριστεί η προσφορά μας και των μεν και των δε. Η μητέρα μου πήρε 

μια σύνταξη, επειδή πέθανε η πατέρας μου. Στην κυβέρνηση Τζανετάκη πήραμε 
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σύνταξη. Η μητέρα μου είχε μείνει εδώ», αναφέρει ο κ.ΜΜ(27) και ο  κ.ΖΕ(6) 

συμπληρώνει: «Αυτά ήταν τα υπολείμματα από τον εμφύλιο πόλεμο και αφού κυρίευσε 

η δεξιά, επικράτησε, αυτό ήταν. Ήρθε ο Παπανδρέου και είπε “όλοι οι Έλληνες είμαστε 

ίσοι!’’. Ήμασταν διωγμένοι και ταλαιπωρημένοι… δε μας άφηναν στα σπίτια να 

μπούμε. Οχτώ η ώρα μέσα ύπνο, έτσι επίτηδες». 

Η διαδικασία της επιστροφής ήταν μια αρκετά περίπλοκη κατάσταση. Τις ίδιες 

δυσκολίες αντιμετώπιζαν κι όσοι επιθυμούσαν να περάσουν τα σύνορα της ΠΓΔΜ. 

Οι πληροφορητές, κ. ΓΚ(2) με τη σύζυγό του κ.ΓΚ, ο κ.ΤΒ(25) και ο 

κ.ΣΓ(19),αντίστοιχα, θυμούνται περιστατικά σχετικά με τις δυσκολίες που 

αντιμετώπισαν, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις πολυπόθητες μετακινήσεις 

τους:  

«Το ’59 γεννιέται η κόρη μας, τη βαπτίζουμε με πολιτικό βάπτισμα, αλλά εκείνη την 

εποχή ξεκίνησε ο αναβρασμός από εδώ για να μας στείλουν τα διαβατήρια, για να 

επιστρέψουμε. Για να ταξιδέψουμε μαζί δεν μπορούσαμε με το ίδιο διαβατήριο. Γιατί 

αυτοί μου στείλανε ατομικό. Το μόνο που έκανα, επικοινώνησα από εκεί στη Μόσχα με 

την πρεσβεία μας και τους ρώτησα και είπα τι μου συμβαίνει. Μου είπαν “θα κάνεις 

εκκλησιαστικό γάμο και εκκλησιαστικό βάπτισμα, τις πράξεις αυτές θα μας τις στείλεις 

και το διαβατήριο σου για να μπορείς να ταξιδέψεις’’[…]. Και έτσι περίμενα να 

περάσει ο δεκαπενταύγουστος, κάναμε τη στέψη, παίρνω τα χαρτιά με φωτογραφίες και 

το διαβατήριο, τα φακελώνω, τα στέλνω στην πρεσβεία στη Μόσχα. Σε δέκα μέρες μας 

γύρισε πίσω και βάλανε και τη σφραγίδα, πότε να γυρίσουμε και πώς να γυρίσουμε και 

από πού θα περάσουμε. Εμείς χαρές.., γιατί δέκα χρόνια ήταν αυτά. Αφού μας είχαν 

ορίσει ποια μέρα να ξεκινήσουμε και όλα ήταν πληρωμένα τα εισιτήρια από τον Ερυθρό 

Σταυρό.. .Εμείς δεν πληρώσαμε τίποτα. Ό,τι ρουχισμό είχαμε, με τα λίγα χρόνια που 

καθίσαμε έξω, τα μαζέψαμε σε κουβέρτες, τα τυλίξαμε και τα πήραμε[…]» .(Σύζυγος): 

Και ύστερα όταν ήρθαμε, ύστερα φασαρία, κάθε εβδομάδα να πηγαίνουμε στην 

αστυνομία, να δηλώσουμε το παρόν, σαν να είμαστε εγκληματίες. Όμως, θα έπρεπε να 

μας πληρώσουν εμάς, δεκαπέντε χρονών παιδιά φύγαμε από δω. Φασαρίες, να δίνουμε 

το παρόν, έπρεπε να πάμε Θεσσαλονίκη, πήγαμε δύο φορές και τελευταία να πάμε στην 

Αθήνα. Εγώ ήμουν έγκυος, στο δεύτερο το κορίτσι, πήγαμε Θεσσαλονίκη και λέω “δεν 

μπορώ να ταξιδέψω!’’. Αυτός έβγαλε τα χαρτιά και “γιατί να μας ταλαιπωρείτε;’’ Ήταν 
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τέτοιο το κυβερνητικό σύστημα, έλεγχαν. Τώρα δεν υπολογίζουνε τίποτα. Πακιστανοί 

μπαίνουν, Αλβανοί κλπ». 

« Δέκα χρόνια έκανα αιτήσεις για επαναπατρισμό και όλο μου έλεγαν “ανεπιθύμητος’’. 

Το Υπουργείο Εξωτερικών λέει δε φταίει, “αλλά το χωριό σας, από εκεί εξαρτάται’’. 

Και ο θείος μου ήταν πρόεδρος. Του γράφω το ένα, το άλλο και κάνω αίτηση. Έγραψε 

“δεν εγκρίνω’’. Όταν ήρθα, τα στοιχεία όλα τα πήρα από την Ασφάλεια και λέει ο 

διοικητής “φέρε το φάκελο του κυρίου’’ και έλεγε ο άλλος “μήπως έχεις κάποια αίτηση 

από το σιδηρούν παραπέτασμα;’’. Και ο διοικητής λέει “από τα δικά μου χέρια γιατί 

δεν πέρασε ο φάκελος;’’. Πήγα τα πήρα, τα έβγαλα φωτοτυπία. Και είδα που είχε 

γράψει ο θείος “δεν εγκρίνω’’. Και μου αφαίρεσαν και την ιθαγένεια. Το '77 ήρθαμε με 

άδεια εδώ, πήγαμε στην Ασφάλεια και κάνω αίτηση. Και εγκρίθηκε ο επαναπατρισμός 

και εκείνη τη χρονιά παντρεύονταν και η κόρη μου. Άλλοι ήταν δεξιοί τομάρια και 

άλλοι δεξιοί έλεγαν “καλώς ήρθες!’’. Εδώ στο χωριό οι πιο πολλοί αριστεροί ήταν. Και 

εδώ τα χωράφια τα πήρανε. Αλλά το σπίτι αυτό ήταν διαθήκη από τον παππού μου.. 

.Έχω και δύο αδέρφια στην Τσεχία». 

« Ακόμα μέχρι  το ’59  τις δηλώσεις μου έπαιρναν.  Τα σύνορα ήταν κλειστά. Σου λέει 

θα πάνε τώρα να τον δουν, έβγαζαν την κακία. Δεν ήθελαν να έχουμε σχέσεις. Είναι 

απλό. “Κάνε υπεύθυνη δήλωση, κάνε αυτό’’, εμένα πρωτοπήγε η μάνα μου¨ πρώτα 

πήγαμε στην αστυνομία που ήταν δίπλα στο σταθμό πέρα, την πήγαν εκεί πέρα και της 

πήραν ανάκριση και της λέει, καλός άνθρωπος έτυχε ο αστυνόμος, “γιατί θέλεις να 

πας;’’. “Θέλω να δω το γιό μου. Ποια μάνα δε θέλει να δει το γιο της μετά από τόσα 

χρόνια;’’. Ήταν και τραυματισμένος». 

Τραυματίες όμως του εθνικού στρατού, οι οποίοι μοιραία περιορίστηκαν στα σύνορα 

της ΠΓΔΜ, επέστρεψαν στον τόπο τους άμεσα, απολαμβάνοντας τιμές και δόξες, 

όπως ο κ.ΚΠ(35): « Καλά που μας ρωτήσατε, όταν γυρίσαμε.. όταν ήρθαν να μας 

πάρουν από το φυλάκιο, ήρθαν εκατό τζεμς για πενήντα εφτά άτομα, ήρθανε τριανταριά 

τζιπάκια, είκοσι δημοσιογράφοι, λιμουζίνες, “οι πρώτοι επαναπατρισθέντες εκ του 

παραπετάσματος εδώ!’’, στρώσανε εδώ πέρα μαγειρεία, κάνανε φαγητά, όλα και όταν 

ήρθαμε, από την αρχή στρατιώτες, τις κουβέρτες, όλα μέσα, άρβυλα, χαμπάρια, 

πράματα, φαγητά όλα και κατεβαίναμε ένας ένας και μας εξέταζε ο γιατρός, μας έγραφε 

τι αρρώστια πέρασε ο καθένας .. από το αυτοκίνητο που κατεβαίναμε.. και θέλω να σου 
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πω τι περήφανοι, σου  λέει να δείξουν οι Έλληνες ότι για πενήντα εφτά στρατιώτες 

φάλαγγα ολόκληρη.. και όταν περνούσαμε εκεί, περάσαμε την Ελλάδα, όλα τα σχολεία 

και οι κάτοικοι να μας χειροκροτάν, να μας ρίχνουνε λουλούδια, περάσαμε καλά εκεί 

πέρα. Ήμασταν οι πρώτοι επαναπατρισθέντες, ήμασταν, και αμέσως οι εφημερίδες, μας 

δώσανε εκεί πέρα, τα ονόματά μας τα γράφανε οι εφημερίδες εκεί, πώς περάσαμε, οι 

εφημερίδες τα γράφαν τα ονόματα, τα πήρανε πιο νωρίς αυτοί, τα πήρανε, λέω, τι 

κάνουν οι δημοσιογράφοι! Και όταν μας φέρανε, νύχτα ήρθαμε Θεσσαλονίκη, στη 

λαχαναγορά εκεί, σαν να μπαίναμε σε έναν παράδεισο! Εκεί δεν είδαμε τίποτα, εγώ 

πήγα πέντε φορές στο Βελιγράδι και σε άλλες πόλεις, παράδεισος η Ελλάδα. Κοίταξε, 

στο στρατό δεν είχε ακόμα.. τους είχανε αυτούς τους αριστερούς, εγώ είχα γιατρό και 

μου κουβαλούσε βλήματα, εγώ ήμουνα ορμιστής των 60  χιλιοστών και μου δείχνει το 

πτυχίο του,  δεν τους δίνανε θέση, ούτε αξιωματικούς δεν τους βάζανε. Τώρα, δεν 

εξαιρούν κανέναν τώρα, μωσαϊκό είναι το κράτος τώρα, όλοι είναι μέσα». 

Οι δυσκολίες, επομένως, φάνταζαν ατέλειωτες και η κοινωνία εμποτισμένη με 

υψηλές δόσεις ρατσισμού, απέναντι σε όσους ήταν πιστοποιημένοι κομμουνιστές, 

αλλά και σε όσους έφεραν ύποπτο γονικό παρελθόν σε ό,τι αφορά τη σύνδεση των 

γονέων τους με το αντάρτικο. Έτσι λοιπόν, η δεύτερη γενιά των αντρών που 

κατατάσσονταν στο στρατό, προερχόμενοι από οικογένειες που είχαν κάποια σχέση 

με το αντάρτικο, ανεξάρτητα από το αν είχαν συμμετάσχει εκούσια ή ακούσια στον 

εμφύλιο, από το αν είχαν έμμεση ή άμεση σχέση με τον εμφύλιο, δεν 

αναβαθμίζονταν, όπως στην περίπτωση της κ.ΠΣ(20): «Εμάς μας έσωσε το ΠΑΣΟΚ. 

‘Όταν τελείωσαν όλα το ’50, εμείς σημειωμένοι ήμασταν. Πολύ. Και τον γιο μου στο 

στρατό δεν τον έβαλαν σε καλή θέση, επειδή εμείς ήμασταν αντάρτες». Επιπλέον, η 

κοινωνική αυτή αδικία στιγμάτιζε τα παιδιά ήδη από το σχολικό περιβάλλον: «Μόνοι 

πηγαίναμε στο σχολείο και η αδερφή μου που ήταν πρώτη στην τάξη, η αστυνομία 

ειδοποιούσε τον γυμνασιάρχη, δεν τους έδιναν τη σημαία, δεν τους έδιναν 

πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων και λοιπά». Ακόμα πιο σκληρές γίνονταν οι 

συνθήκες, όταν τα παιδιά αυτά αντιλαμβάνονταν πως οι σπουδές και η εργασία ήταν 

αποκλειστικό προνόμιο των δεξιών εθνικοφρόνων κι ένα ανέφικτο όνειρο για τα ίδια. 

Οι κ.ΠΓ(18) και ο κ.ΤΚ(26), αντίστοιχα, επισημαίνουν: «… σε αποκάλεσαν 

κομμουνιστή τελείωσες. Αυτή η λέρα δεν έβγαινε με κανέναν τρόπο. Στα παιδιά των 

παιδιών, τα παιδιά. Εμάς μας είχαν μια ζωή κομμουνιστές. Πενήντα δύο χρόνια εγώ 
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δεν μπορούσα να πάρω πτυχίο, χαρτί, γιατί έχω βγάλει την Ευκλείδη, μηχανολόγων 

εργοδηγών, στη Θεσσαλονίκη, γιατί είχα ένα θείο εκεί και με πήρε και με σπούδασε. 

Και δεν μπορούσα να μπω πουθενά. Δε με πείραξε αυτό εμένα όμως. Εγώ έβρισκα 

δουλειά, ήμουν καλός. Και έγινα και καλύτερος από αυτούς εδώ». «Το ‘77 γύρισα στην 

Ελλάδα, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Ήταν πρωτόγνωρο για μας να ζητάς δουλειά 

και να μη βρίσκεις. Δεν είχα υπηκοότητα. Πήγα στην αστυνομία  για ταυτότητα. Ύστερα 

από 6 μήνες έγινα πάλι Έλληνας. Δεν έβρισκα όμως δουλειά». 

Παράλληλα με τα υπόλοιπα, οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς και  

κυβερνητικές υπηρεσίες, εξανάγκαζαν τους επαναπατρισθέντες να υπογράψουν 

χαρτιά μετανοίας, μέσα από τα οποία θα αποκήρυτταν ακόμη και μέλη της ίδια τους 

της οικογένειας, λόγω της κομμουνιστικής ιδεολογίας την οποία και ασπάζονταν. Η 

εκφορά απόλυτης άρνησης μπροστά σε μια τέτοια απαίτηση είχε ως αποτέλεσμα την 

εξορία. Οι κ.ΠΧ(29) και ΧΑ(33) διατυπώνουν τα προσωπικά τους βιώματα γύρω από 

την πολιτική αυτή στρατηγική: «Μου ζήτησαν να υπογράψω χαρτί μετάνοιας από την 

ελληνική πρεσβεία στην Τασκένδη για να γυρίσω στην Ελλάδα. Εγώ δεν το υπέγραψα. 

Σημασία δεν έδωσε το ελληνικό κράτος με την επιστροφή μας. Με καλέσανε στο 

στρατολογικό γραφείο στην Καβάλα και μου είπανε να πληρώσω πρόστιμο, καθώς με 

θεωρούσαν λιποτάκτη. Εγώ τους είπα πως υπηρέτησα περισσότερο από αυτούς». 

«Τώρα η κράτηση η δική μου.., εγώ δεν είχα ιδέα τι θα πει Αριστερά και κομμουνισμός, 

απλώς αγάπαγα τον αδερφό μου, σαν αδερφός. Μου ζητάγανε ν’ αποκηρύξω τον 

πατέρα μου, ν’ αποκηρύξω τον αδερφό μου. Μια υπογραφή ήτανε όλη η υπόθεση, έτσι 

νόμιζα. Αλλά σιγά σιγά όμως, με πολύ κόσμο μαζί, δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα. 

Γιατί εγώ έχω.. σε ανθρώπους που δεν τους γνωρίζω για να πάρουν δάνεια. Μιλάμε για 

μεγάλα δάνεια. Αλλά αυτή η υπογραφή μέτραγε πολύ. Δηλαδή δεν είναι η υπογραφή, 

άνετα μπορούσα να τη βάλω. Με ποιον συνεργάστηκες, αν συνεργάστηκες.. .Δε 

συνεργάστηκες; Πες ότι συνεργάστηκες στην οργάνωση στο χωριό σου, με ποιον. Τι 

δουλειά κάνεις, θα σε διευκολύνομε στη δουλειά... .Αν έχεις μαγαζάκι, θα σε 

στηρίξουμε, θα σε κάνομε. Πες, κάρφωσε κανέναν. Είναι δυνατόν να καρφώσεις; Εκτός 

του ότι αποκηρύσσεσαι τον αδερφό σου και τον πατέρα σου, πρέπει να καρφώσεις. Δεν 

έφτανε ούτε εκεί η υπόθεση. Πρέπει να συνεργαστείς μαζί του. Τώρα παρακολούθα τον 

έναν, παρακολούθα τον άλλον. Και για να τα έχεις καλά μ’ αυτούς, μπορούσες να πεις 

και ψέματα, να τους καρφώνεις και να συνεχίζεται η ιστορία. Δεν υπήρχε χειρότερο 
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πράγμα από τον Εμφύλιο Πόλεμο!. Δεν την έδωσα εγώ αυτήν την υπογραφή και την 

πλήρωσα με 16 χρόνια νιάτα. Από 4 Ιουλίου γύρισα το ’62». 

Μια αρκετά χαρακτηριστική τακτική των τοπικών αστυνομικών αρχών, έως τη λήξη 

της δικτατορίας, ήταν η στενή παρακολούθηση των αριστερών οικογενειών, ο 

εξαναγκασμός τους να λογοδοτούν  στις αρχές σχετικά με τις κινήσεις και τις επαφές 

τους, ενώ δεν έλειπαν και τα περιστατικά φυλακίσεων για τον πιο απλό λόγο ή ακόμα 

και η  εισβολή των ίδιων των αρχών στο σπίτι για την επιβεβαίωση κατηγοριών περί 

κατασκοπευτικών δράσεων. Οι κ. ΣΓ(39) και ΣΝ(40) ανακαλούν και μαρτυρούν 

συγκεκριμένα περιστατικά: «Πάει η χούντα […] το ˈ74 μέχρι το ˈ81 με τον Καραμανλή 

τον αείμνηστο που λέμε, τότε το ένα παιδί το δικό μου ήταν δεκαπέντε, δεκαέξι χρονών, 

του δίνει ένας ένα σανίδι σαν ραδιοπομπός, πώς τα λέτε εσείς οι νέοι, τραγουδούσανε, 

είχανε κοπέλες, κάποιος πάει, τον καρφώνει του λέει… “εμένα με παρακολουθείς, έτσι 

κι έτσι’’, έρχεται μια μέρα το Εκατό εδώ στο σπίτι, μου λέει “πού μένει ο Κωστάκης;’’, 

του λέω “κάτω στο δωμάτιο’’, μπαίνει μέσα, βρίσκουν αυτό το σανίδι, “αυτό 

ψάχνουμε’’, μου λέει, εντωμεταξύ ένα μήνα συνέχεια από την αστυνομία στον 

Τροπαιούχο παρακολουθούσαν το σπίτι, να πιάσουν τον ραδιοπομπό που είχα εγώ και 

μετέδιδα πληροφορίες, έτσι ήταν τότε τα εγκατεστημένα της Δεξιάς, με είχανε εμένα σαν 

πράκτορα. Παίρνουν το σανίδι και τον δικάζουν γι’αυτό το γιο μου με αναστολή [..] 

δούλεψε ιδιαίτερα τελευταία αυτός». «[…]Είχα λίγα λεφτά απˈ το ζωοεμπόριο που 

έκανα, αγόρασα φορτηγό δημοσίας χρήσεως και κάθε δεύτερη μέρα με καλούσανε στη 

Βεύη, στην αστυνομία, και πηγαίνανε στη γυναίκα μου τη μακαρίτισσα, της λέγανε “να 

ˈρθεί ο Νίκος στην αστυνομία!’’, “ε’’, τους λέει αυτή, εγώ ερχόμουν μία φορά την 

εβδομάδα , “βρες τε τον, πάρτε τον, δεν τον ξέρω πού είναι κι εγώ τον θέλω, αλλά δεν 

είναι εδώ!’’, λέει. Εγώ σήμερα ήμουνα Θεσσαλονίκη, την άλλη στην Αθήνα, ξανά πίσω 

πάλι Θεσσαλονίκη, μια φορά την εβδομάδα ερχόμουνα, ερχόμουνα μια μέρα στο σπίτι 

μου και η αστυνομία, ο χωροφύλακας ήρθε, με έστειλε στο σπίτι να με γράψει, γιατί δεν 

άνοιξα φλας για να μπω στο τέτοιο, στην αυλή μου. Ε, μας κυνηγούσανε». 

 Το αίσθημα της αδικίας, όμως, εντοπίζεται και στο ζήτημα της αντιστασιακής 

αποζημίωσης, την οποία δεν είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν όλοι οι 

επαναπατρισθέντες, πρώην ένοπλοι του ΔΣΕ, λόγω ορισμένων νομοθετικών 

παραμέτρων. Συνάμα με αυτή τη μειονεξία των αντιστασιακών, οι αγωνιστές του 

εθνικού στρατού εκφράζουν τα δικά τους παράπονα για την ελλιπή κρατική απόδοση 
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τιμών σε εκείνους που υπερασπίστηκαν την πατρίδα, έστω και με την απολαβή ενός 

πενιχρού τιμητικού επιδόματος. Οι κ.ΠΓ(36) και ΠΧ(32), αντίστοιχα, αναφέρουν: 

«Το ˈ51, όταν κατατάχτηκα στο στρατό, πάω στην Καλαμάτα.. .Όχι, τίποτα, καμία, 

καμία βοήθεια δεν έχω δει απˈ το κράτος εγώ, τίποτα, ούτε μια βελόνα και να σου πω 

έδωσα και στο κράτος. Εμάς όμως μας πούλησε ο Καραμανλής, δεν πήραμε 

αποζημίωση, τίποτα, καταστραφήκαμε εδώ, θύματα, είχαμε τόσα, πάνε όλα, όλα και 

έκανε […] τρίχες κατσαρές, πήγαμε και ας βγει ένας¨ εγώ έχω κάνει 18 χρόνια στη 

Γερμανία, ας βγει ένας να μου πει ότι στη Γερμανία δεν δούλευα ίσα με 3 Γερμανούς¨ 

έφυγα στα ανθρακωρυχεία το ˈ60 στη Γερμανία κι όταν τους… όταν έγραψα γράμμα 

στην οικογένειά μου και τους είπα ότι 1.060 μέτρα κάτω στη γη δουλεύω, κανένας δεν 

το πίστευε». «Όχι μόνο δε μας φρόντισε, αλλά μας καταπάτησε, μας έσκισε. 

Προτιμηθήκανε αυτοί, οι άλλοι, που μας χτυπούσαν. Πήγα έκανα μια αίτηση για Εθνική 

Αντίσταση. Εγώ δεν έκανα Εθνική Αντίσταση, κάνανε αυτοί που τους πολεμούσαμε, που 

σκοτώθηκαν 1.500 αξιωματικοί, 15.000 στρατιώτες;!!! Αυτοί δεν ήτανε πατριώτες, 

αυτοί ήταν προδότες λένε!!! Εμείς δηλαδή που κάναμε 5 χρόνια στρατιώτες, ήμαστε 

προδότες! Μας ρίξανε, δηλαδή μας σχίσανε, μας διώξανε. Αυτά είναι». 

Από τους ακόλουθους πληροφορητές που επιλέχθηκαν, ο καθένας αναφέρεται στον 

δικό του χρόνο επιστροφής στην πατρίδα : «Το ’54 ήταν όταν ήρθαμε εμείς 

Θεσσαλονίκη. Πρέπει να ήταν από 10 Αυγούστου μέχρι 13. Εκείνες τις μέρες ήρθαμε. 

Και το ’54 που ήρθε ο Ερυθρός Σταυρός, ήμαστε από τους πρώτους που ήρθαμε, με την 

πρώτη αποστολή που επιστρέψαμε εμείς. Και θυμάμαι πώς μπήκαμε στο τρένο, πώς 

βγήκαμε στην Κοστάντζα, πώς μπήκαμε στο καράβι… πολλοί γύρισαν αργά» (κ.ΓΚ-2). 

«Και έτσι το '70 γύρισα πίσω. Αν με άδεια ερχόμουν κάθε χρόνο μια φορά το μήνα, από 

εκεί δεν το κούναγα. Κάθε έξι μήνες θάλασσα πήγαινα, όλα πληρωμένα. Και έφερνα και 

λεφτά πίσω. Και το 1976 ήρθαμε εδώ. Είχα την ξαδέρφη του πατέρα μου, η οποία με 

καλοδέχτηκε και με έβαλε στο σπίτι να μείνω. Ένα μήνα εκεί ήμουν. Ύστερα βρήκα 

σπίτι, νοικιάσαμε και το συνεργείο και το μηχανουργείο να κάνω και πιτσαρία, 

μπουζουκάδικο να έχω εκεί κάτω. Τα καταφέραμε. Ο Καραμανλής με έφερε λέω. Το 

ΚΚ δε με έφερε. Ζήλεια» (κ.ΤΒ-25). « Όλο το διάστημα αυτό ήμουν εκεί, το 1959 εγώ 

γύρισα πίσω, μετά δέκα χρόνια. Μα δεν μπορούσαν εύκολα να έρθουν και εγώ ήρθα για 

[..] τότε το 1959 υπουργός ήταν εδώ ο πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος ο Καραμανλής 

και είχε έναν υπουργό Εσωτερικών, Μακρής λεγόταν αυτός, ήταν Φλωρινιώτης και 
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ήταν γνωστός με τον αδερφό το δικό μου και αυτός είχε μία δούλα που του καθάριζε το 

σπίτι, ήταν από το σόι το δικό μας, ελεύθερη κοπέλα και τι έγινε τώρα, [..] μου γράφει 

γράμμα τώρα ο αδερφός μου μετά, γιατί μέχρι το 1955 –‘56 δεν είχαμε ούτε 

αλληλογραφίες, ούτε τίποτα, τότε άρχισαν οι πρώτες… μου λέει “άμα θέλεις μπορώ να 

σε φέρομε’’, αφού είχαμε τον υπουργό Εσωτερικών μέσον. Ο υπουργός τι έκανε, πάει 

στην Ασφάλεια, παίρνει τον φάκελο το δικό μου, γιατί αυτοί μας είχανε εδώ 

φακελωμένους, τον εξαφάνισε, δεν ξέρω τι το ‘χει κάνει. Έρχεται η ώρα, φτιάνω τα 

χαρτιά, μου λέει “στείλε φωτογραφία’’, εντωμεταξύ εγώ εκεί παντρεύτηκα[..]. “Θα 

στείλεις την οικογενειακή φωτογραφία’’, έστειλα, έρχεται το διαβατήριο. Μόλις ήρθα 

όμως εγώ, εδώ οι ρουφιάνοι, δεν ξέρω τι κάνανε, ο Μακρής είχε πάρει τον φάκελο από 

την Ασφάλεια τότε, τον εξόντωσε, αυτοί πήγαν πάλι, τον συμπλήρωσαν», επισημαίνει ο 

κ.ΣΓ(39). 

Τέλος, ο κ.ΧΘ(42) παρουσιάζει τη δική του Οδύσσεια, συγκρίνοντας αυτά που 

αντίκρισε με την επιστροφή του κι αυτά που κατάφερε να δημιουργήσει μόνος μέσα 

από τη δουλειά του, στη δεύτερη πατρίδα που άφησε: «Από το ˈ49 μέχρι το ˈ91.. 

.Τέλειωσε, μας κυνηγήσανε να πούμε την αλήθεια, περάσαμε στην Αλβανία με τα 

καράβια, μας πήγαν στο Δυρράχιο, εκεί ανεβήκαμε στη Γκρούζνια, δηλαδή στη 

Γεωργία, καράβι, το είχανε φτιάξει με.. ρωσικό καράβι, ναι, ρώσικο καράβι και 

περνούσε από ‘δω και περνούσε απˈ το Βόσπορο και περάσαμε πέρα απˈ την Κρήτη, 

απˈ την Τουρκία και λεν οι Τούρκοι “τι έχετε εδώ πέρα;’’, λέει, “τι κουβαλάτε;’’, 

“γουρούνια’’, λέει, “έχουμε’’,5.000…Από εδώ ήμασταν, Φλώρινα… ήτανε πολλοί από 

τη Θεσσαλία, από παντού. Δουλεύαμε, τι κάναμε, στην αρχή πήγα στο εργοστάσιο 

τορναδόρος, δε μˈ άρεσε, πήγα στο χυτήριο, δούλεψα, με φάνηκε ζόρι, έπαιρνα λεφτά 

καλά, όμως σε ζόριζαν, μετά πήγα 6 μήνες κι έμαθα τη δουλειά, να διορθώνω τις 

μηχανές, είχα 32 εργάτισσες, αυτές δουλεύανε, εγώ ήμαν σαν επιστάτης, έβλεπα άμα 

χαλούσε η μηχανή, την έφτιανα, δε χαλούσε, καθόμανε και το πλάνο έβγαζα, πήρα και 

τη σημαία τη ρώσικια, την είχα…34.000 το «TEXTILE» είχε εργάτες, όλο κοπέλες και 

κανά 200 άντρες. Παντρεύτηκα, πήρα μια εργάτρια που δούλευε σε μένα… εγώ έζησα 

καλά, στην αρχή με φάνηκε ζόρι, ύστερα έχτισα και δικό μου σπίτι, ο πρώτος Έλληνας 

που πήρε αυτοκίνητο εγώ ήμαν, τα κατάφερα. Σοσιαλισμό είχαμε, τι κομμουνισμό[....]. 

Γύρισα πίσω, είχαν έρθει οι βουλευτές το ˈ91, απˈ όλα τα κόμματα βουλευτές και 

λέγανε να κατέβουμε κάτω. Μας υποσχέθηκαν. Εγώ νόμιζα θα γυρίσω.. έχω σπίτι, αλλά 
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εγώ δεν είχα τίποτα. Ο μπαμπάς μου ήταν στην Τσεχοσλοβακία, εγώ στη Ρωσία, η μαμά 

μου και τα παιδιά τα υπόλοιπα ήτανε εδώ στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, εξορία ήτανε, 

τους εξορίσαν, τη μάνα μου και τον αδερφό μου… εξορία ήταν το πρώτο, [..] εξορία 

και το παιδομάζωμα, αλλά ύστερα το παιδομάζωμα το φτιάναν εδώ στην Ελλάδα,[..]. 

Βέβαια απογοητεύτηκα….. κανονικά σύνταξη, έπαιρνα τη μεγαλύτερη σύνταξη, έχω και 

μετάλλια σαν «ο καλύτερος εργάτης της Σοβιετικής Ένωσης», έχω μετάλλιο, απˈ όλα 

έχω, ναι, αλλά η πατρίδα, στην Ελλάδα, τι λες… εμένα η κόρη μου, αυτή σπούδαξε εκεί 

πέρα, ήτανε στο εργοστάσιο σαν δικαστής κι εδώ ξέρεις τι δουλειά κάνει; Σκουπίζει τις 

σκάλες και τώρα δεν έχει δουλειά, δεν έχει δουλειά, πήρα τηλέφωνο τώρα και είπε“ 

στις 11 η ώρα’’, λέει, “θα ˈρθούμε μπαμπά’’, λέει, όλοι και τα εγγόνια μου θα ˈρθούνε, 

όλοι, δεν έχουνε τίποτα, “να φάμε δεν έχουμε τώρα’’, λέει, άνεργη, ο γαμπρός είναι 

Ουκρανός. Όλοι, όλοι γυρίσαμε .Ο γαμπρός μπορεί να γυρίσει, εμείς 3 μήνες οι 

Έλληνες μπορούσαμε, μετά 3 μήνες να γυρίσουμε, αλλά δε γυρίσαμε. Εγώ μπορούσα να 

γυρίσω γιατί της γυναίκας μου  η αδερφή ήταν παντρεμένη ..». 

 

5.  Η σύγχρονη οπτική 

5.1 Η οπτική γύρω από το Μακεδονικό Ζήτημα 

Οι απόψεις γύρω από το Μακεδονικό επικεντρώνονται στο ζήτημα της προστασίας 

του τμήματος της ελληνικής μακεδονικής γης, είτε από τις τάσεις εγχώριων 

διασπαστών κι αυτονομιστών, είτε από όλους εκείνους που κατέφυγαν σε όμορες 

βαλκανικές περιφέρειες, προκειμένου να υπερασπιστούν και  να συνεχίσουν το έργο 

της μακεδονικής αυτονομίας έμπρακτα. Στη σκέψη αυτή, αλλά και σε κάθε 

προσπάθεια να απαλλαγούν οι ομιλούντες από οποιαδήποτε υποψία παρελθοντικής 

τους ανάμειξης με το σώμα των αριστερών αυτονομιστών, φαίνεται πως δεν είναι 

ξεκάθαροι στα λεγόμενά τους, από τη στιγμή που επικροτούν την απομάκρυνση των 

Γιουγκοσλάβων αυτονομιστών από τη Μακεδονία, ενώ από την άλλη πλευρά 

ταυτίζουν τον όρο «Σλάβος» με τον όρο «Μακεδόνας». Έτσι ,κατά τον κ.ΟΒ(1): «Οι 

δύο Πρέσπες, όλοι Σλάβοι είναι. Αυτοί οι Σλάβοι να φύγουν. Όταν λέμε Σλάβοι, λέμε 

σαν κι εμάς, Μακεδόνες, ντόπιοι».  
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 Κάποιοι άλλοι φαίνεται να επιμένουν ανοιχτά στην παραπλανητική ιστορική 

αλλοίωση, η οποία συμπαρασέρνει και τους εγκαταστημένους Ποντίους της περιοχής 

στη λαίλαπα της αυτονόμησης κατά τον κ.ΑΙ(9): «Αυτοί ξέρεις τι ζητάνε τώρα; Μέχρι 

τη Λάρισα, ό,τι είναι δικό τους μακεδονικό, σλαβικό. Οι σλαβικές φυλές κατέβηκαν από 

τη Ρωσία στα Βαλκάνια μ.Χ. Αυτοί το ξέρουν αυτό[…]. Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο 

Φίλιππος ήταν Έλληνες και Έλληνες πέθαναν. Αυτοί που κάνουν τον Σλαβόφωνο, τον 

αυτονομιστή.. .Ο Βενιζέλος δεν ήταν βλάκας που έβαλε Πόντιους, Θρακιώτες και 

Μικρασιάτες στη Μακεδονία. Μπορούν να κουνηθούν αυτοί σε εμάς; Δεν μπορούν». 

Κάποιο άλλοι, όπως ο κ.ΜΛ,(13), διατηρούν μια πιο ήπια στάση, χωρίς βέβαια να 

κρύβουν την πρόθεσή τους να αποτραβηχτούν από οποιαδήποτε συνταύτιση των 

γηγενών με τους αυτονομιστές: «Οι Μοναστηριώτες κράτησαν ό,τι στάση κράτησε 

όλος ο κόσμος. Όποιος ήταν κομμουνιστής ήταν κομμουνιστής, έτσι είναι αυτά. Βγήκαν 

αντάρτες από ανάγκη. Αυτοί έφυγαν από εκεί με το που μπήκαν τα σύνορα Ελλάδας- 

Σερβίας. Για αυτό εμείς οι παλιοί Φλωρινιώτες δε μας έρχεται να πούμε στη γλώσσα 

Σκόπια, Φύρομ, Γιουγκοσλαβία. Μα εγώ, αν με ρωτήσεις, θα σου πω Σερβία. Γιατί τα 

μέρη αυτά, η Σερβία τα είχε καταλάβει, άλλα, αν μετά ο Τίτο… τι πήγε να κάνει στα 

δικά του πολιτικά σχέδια... .Και σήμερα, όταν κάποιος λέει πάει μέσα, εννοεί μόνο το 

Μοναστήρι. Όχι τα άλλα μέρη. Όταν πήγαινε κάποιος στο Μοναστήρι, μπορεί να 

πήγαινε και με αποστολή, για να κρυφτούν».  

Εκείνο όμως που εντυπωσιάζει μέσα στο σύνολο των ανθρώπων αυτών, είναι ότι  

αμφέβαλλαν έντονα για την ελληνική τους αυθεντικότητα και υπόσταση, όπως η 

κ.Μ(11): « Τον ρωτάνε τον πατέρα μου “τι είσαι;’’ και ο πατέρας μου λέει “είμαι 

Έλληνας, Μακεδόνας’’. Και από εκείνη την ημέρα ξέρω εγώ ότι είναι Μακεδονία εδώ. 

Ο κόσμος, άρχισαν στα σχολεία να μη θέλουν να πάνε τα παιδιά τους, ενώ εμένα ο 

πατέρας μου με έστελνε εδώ, οι Πόντιοι είχαν σε ένα σπίτι κάνει σχολείο. Εγώ και ο 

αδερφός μου, ο δάσκαλος, πηγαίναμε εδώ. Μετά δε θυμάμαι πια χρονιά αρχίσανε η 

δική μου ηλικία να έρχονται στο σχολείο, αλλά και τι είχα ακούσει εγώ. Γιατί λέει “δε 

μας στέλνουν στα σχολεία!’’, η Ελλάδα δεν ήθελε τα παιδιά τα ντόπια, ας πούμε, στα 

σχολεία και λέω εγώ τότε, επειδή δεν ήταν υποχρεωτικό, “τότε εσείς πηγαίνατε στα 

αρνιά, οι γονείς σας δε σας αφήνανε και αυτά τα θυμάμαι, μη μου μιλάτε τώρα!’’, 

λέω». 



  

247 

 

Κατά τον κ. ΣΘ(38), τον κ.ΒΙ(8) και τον κ.ΓΠ(3), αντίστοιχα, η διαδικασία εκκίνησης 

της προπαγανδιστικής έξαψης με τα πολλά πρόσωπα, αποτέλεσε και για ορισμένους 

από τους πληροφορητές επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους, προκειμένου να πειστούν 

και να πείσουν για την ελληνικότητα της Μακεδονίας και για τη ζημία που οι ίδιες οι 

προπαγάνδες  προκάλεσαν στην ιστορική και πολιτισμική πορεία του τόπου:  

« Άρχισε η προπαγάνδα, η βουλγάρικη προπαγάνδα, αυτά που λένε, το Μακεδονικό, δεν 

υπήρχε Μακεδονία, έλεγαν “Βούλγαροι’’, οι ντόπιοι μιλούσαν εντόπια στο σλαβικό 

ιδίωμα, “Βούλγαρος είσαι, εσείς ήρθατε από την προσφυγιά, κομμουνισταί είστε!’’, 

Έλληνες ήταν μόνο όσοι ήταν από τα χώματα της πατρίδος, από Καρδίτσα, Λάρισα, 

εκείνοι ήταν οι Έλληνες, εμείς εδώ πάνω.., δεν υπήρχε για μας ελληνισμός, σφάλμα 

σφάλμα και το Μακεδονικό επί τη ευκαιρία, οι πιο γνήσιοι Μακεδόνες Έλληνες είναι 

αυτοί οι οποίοι μιλάνε το σλαβικό ιδίωμα, θα πεις γιατί, γιατί η Μακεδονία τότε, εκείνα 

τα χρόνια, ήταν κέντρο διερχομένων, όποιος μπορούσε ερχόταν εδώ, έκανε την 

προπαγάνδα του να επικρατήσει ο σλαβισμός, έκανε την προπαγάνδα του να 

επικρατήσει η ρουμάνικη προπαγάνδα, γιατί κατηγορούμε τον εντόπιο, ο οποίος έχει 

αυτό το σλαβικό ιδίωμα; Αφού εδώ δεν υπήρχε Έλληνας να μιλάει ελληνικά, να 

διαφωτίζεται η ρίζα. Η ρίζα κανονικά εδώ, εάν δεν υπήρχε η Βεργίνα και δεν πήγαινα 

να δω τους τάφους των βασιλέων Φιλλίπου κλπ. στη Βεργίνα, θα ήμουν επιφυλακτικός. 

Βρε άμα πας κάτω και δεις τους τάφους στη Βεργίνα και μπαίνεις μέσα σε ˈκείνο το 

σπήλαιο και τον τάφο, σου σηκώνεται η τρίχα! […]Πήγαινες και καθόσουν στον 

Καναδά πέντε χρόνια και στα πέντε χρόνια είχες το δικαίωμα να πολιτογραφηθείς και 

να πάρεις την ιθαγένεια την καναδέζικια και όταν τον ρωτούσες αυτόν τον εντόπιο που 

εδώ μιλούσε τα εντόπια και τον έλεγες “τι είσαι;’’, μετά από πέντε χρόνια έλεγε 

“Καναδός είμαι’’. Ε, πώς αυτός πέντε χρόνια.., εδώ το εντόπιο στοιχείο το οποίο 

έδωσε στη Μικρά Ασία, έστελνε τα παιδιά και πολεμούσαν, στον Αλβανικό οι πρώτοι 

πολεμιστές ήταν εντόπιοι με το σλάβικο ιδίωμα, αυτοί οι Μακεδονομάχοι που 

αναρτούνται αγάλματα κλπ, οι περισσότεροι δε μιλούσαν ελληνικά, σλάβικα μιλούσαν 

και όταν έλεγαν “Ζήτω η Ελλάς!’’ το έλεγαν στα σλάβικα».  

«Το μεγαλύτερο κακό έγινε την εποχή του 1890, όπου η Βουλγαρία, το Πατριαρχείο της, 

με τη μεσολάβηση των Ρώσων αποσχίσθηκε από το πατριαρχείο το δικό μας, τότε 

άρχισε να γίνεται και το κίνημα. Στον πόλεμο του 1780, μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, 

οι Τούρκοι χάσανε. Και υποχρέωσαν την Τουρκία να κάνει τη Βουλγαρία κράτος. Και 
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οι Βούλγαροι τότε στείλανε κομιτατζήδες, χρηματοδότησαν να επηρεάσουν τον κόσμο 

της ελληνικής Μακεδονίας. Και λάθος ο χαρακτηρισμός “της ελληνικής Μακεδονίας’’, 

αλλά της Μακεδονίας. Γιατί δεν υπάρχει άλλη Μακεδονία. Αυτοί αυτοβαπτίστηκαν 

Μακεδόνες […]. Μιλάει η ιστορία, τα αγάλματα όλα, για την εθνικότητα της 

Μακεδονίας και αυτοί αφήσανε τους Βλάχους τους άξεστους να χαρακτηρίζονται 

Μακεδόνες. Δεν έχουν τι να κάνουν και πιάνονται από εκεί πέρα. Επειδή κατέχουν και 

τη διάλεκτο που συζητείται στην περιοχή¨ θα σου πω ότι η διάλεκτος αυτή αποτελείται 

από αρχαία ελληνικά μέσα, από τουρκικά, ξέρεις πόσα τουρκικά χρησιμοποιούν οι 

ντόπιοι σε αυτή τη διάλεκτο; Το θέμα είναι ότι αυτό υπήρχε όσο δε μορφώνονταν η 

νεολαία μας. Οι κάτοικοι εδώ. Τώρα στοιχεία της ελληνικότητας του τόπου που ζούμε. 

Αν πας εδώ στο Μοναστήρι, Μπίτολα που λέμε, πριν μπεις στο Μοναστήρι αριστερά 

είναι. Είναι αρχαίος τόπος με ανασκαφές, τον έχει κάνει ο Ηρακλής, σαν Δωριείς που 

ήταν, ήρθαν μέχρι εδώ. Και προς τιμήν του υπάρχουν ναός, αγάλματα […]. Αλλά 

υιοθέτησαν αυτή την ονομασία το 1944 .Το λάθος του ελληνικού έθνους, βέβαια, τότε, 

δεν ήμασταν έθνος, ήμασταν υπό την κατοχή των Γερμανών, αλλά οι μετέπειτα 

κυβερνήσεις που ήρθανε, δεν απορρίψανε αυτό που έδωσε ο Τίτο. Πιστεύανε ότι το 

σύμφωνο, που είναι το δικό τους, δε θα χαλάσει καμιά φορά και δεν τρέχει τίποτα. Και 

ας έρθουμε εδώ στο χωριό. Έξω από το χωριό, στα πεντακόσια μέτρα από τα  τελευταία 

σπίτια, υπάρχει ένας ναός, εκκλησία ερειπωμένη. Η τοποθεσία λέγονταν Μπέλα 

*Τσάρκα, την έλεγαν αυτοί. Ασπροεκκλησιά σημαίνει. Εμείς περνούσαμε από εκεί, αλλά 

δε δίναμε σημασία. Πιστεύανε ότι αυτή η εκκλησία είναι δικιά τους, βουλγαρική. Αυτή η 

εκκλησία είναι χτισμένη το 800 μ.Χ., όταν δεν υπήρχαν οι Σλάβοι και οι Βούλγαροι. 

Άρα αυτό αποδεικνύει την ελληνικότητα του τόπου στο Βυζάντιο. Ο άλλος ναός, ο 

δεύτερος, που έγινε επί τουρκοκρατίας, έχει χτιστεί το 1871 και εδώ το 1890 με 1900, 

όταν έγινε ο Μακεδονικός Αγώνας εδώ, ψάλανε ο μεν παππάς Βούλγαρος μαζί με τον 

Έλληνα παππά […]. Τότε είχαν τη μεγάλη την πρόσβαση, όπου ομάδες κομιτατζήδων 

γυρνούσαν τα χωριά της περιοχής, σφάζανε τους Έλληνες παππάδες και αναγκάστηκε η 

τότε ελληνική κυβέρνηση, πάλι από τους Μακεδόνες¨ το Μακεδονικό Κομιτάτο 

ιδρύθηκε από τους Κοζανίτες, που ήταν πιο άγριοι και έκαναν εμπόριο, είχαν λεφτά. 

Και τότε έχουμε τον Παύλο Μελά […].Οι δε Βούλγαροι ακόμα και σήμερα λένε ότι η 

Μακεδονία είναι δικιά τους […]». 
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 «Εμείς στο χωριό μιλούσαμε την αλβανική γλώσσα. Αλλά η συντήρηση είναι ελληνική, 

γιατί εδώ μεγαλώσαμε και εδώ γεννηθήκαμε. Ένας από το χωριό μας που είχε ζήσει 

στην Ευρώπη και έβγαζε μια αλβανική εφημερίδα, είχε έρθει τότε με το Μακεδονικό 

στο χωριό και έκανε προπαγάνδα για να εκδηλωθεί όλο το χωριό υπέρ της Αλβανίας. 

Και τον καλωσορίσανε οι χωριανοί και του λένε “αν ήρθες για να σε φιλοξενήσουμε 

ευχαρίστως, κάθισε όσο θέλεις. Αν ήρθες να μας κάνεις προπαγάνδα υπέρ της 

Αλβανίας, μάζεψέ τα και φύγε!’’. Και είχαν φέρει φορτηγά φορτωμένα με βιβλία για να 

μοιράσουν στο χωριό. Όταν ένα μέρος είναι εγκαταλελειμμένο από τον αφέντη, σε μια 

οικογένεια, όταν ο πατέρας εγκαταλείπει την οικογένεια και το σπίτι, είναι εύκολο οι 

έξω να λένε διάφορα στην οικογένεια, ότι “ο πατέρας σας άφησε, εγώ είμαι ο 

προστάτης σας κλπ.’’. Το ίδιο γίνονταν και εδώ στα Βαλκάνια. Δεν υπήρχε ελληνικό 

κράτος, ήταν οι Τούρκοι. Και όλοι αλώνιζαν, ο καθένας με το μερίδιο το δικό του. Οι 

Βούλγαροι έκαναν την προπαγάνδα τη δικιά τους. Οι Βλάχοι έκαναν την προπαγάνδα 

τη δική τους». 

Τέλος, κατά τον κ.ΠΒ(18), παρατηρείται πως η αλλότρια διεκδίκηση του όρου 

“Μακεδόνας’’ με σκοπό την επιβολή κι επικράτηση της ονομασίας στα Βαλκάνια, 

μια προσπάθεια συντονισμένη πάντα από σιδηρές δυνάμεις, ξενίζει στο ελληνικό 

στοιχείο της περιοχής: «Τώρα με την ανεξαρτησία, που διέλυσαν τη Σερβία και έκαναν 

το κρατίδιο το μακεδονικό, τώρα αυτά τα πράγματα, αυτοί από μόνοι τους δεν μπορούν 

να τα κάνουν. Είναι κάποια δύναμη από πίσω τους, Αμερικάνοι, ποιοι είναι δεν ξέρω. 

Γιατί έχουν κάνει εδώ βάσεις μεγάλες. Εμείς που ξέρουμε όμως, αυτοί είναι Σλάβοι. 

Και ζούνε στη Μακεδονία. Όπως όλα τα μνημεία του Μ. Αλεξάνδρου στην Πέλλα, στη 

Βεργίνα, είναι γραμμένα στα ελληνικά. Και τους λέω “εσείς μας λέγατε ότι είστε 

Σλάβοι!’’. Και αυτοί μας έλεγαν “δεν είμαστε Βούλγαροι, είμαστε Σλάβοι!’’. Τώρα θα 

γίνουν Μακεδόνες. Καλά και αυτό το Μοναστήρι που είναι εδώ, ήταν όλοι Έλληνες. 

Στην καταγωγή Βλάχοι τα 90%. Και άλλα πολλά.». Αντίθετα, κατά τον κ. ΣΓ(19), το 

ζήτημα της προστασίας των μακεδονικών συνόρων  σχολιάζεται ως μάλλον 

ετεροχρονισμένο και μάταιο για τα ελληνικά δεδομένα, άποψη η οποία συνδυάζεται 

και από σχετικές ιδεολογικές και πολιτικές διαθέσεις εκ μέρους του ομιλούντος: «Η 

Σερβία, ξέρεις τι έλεγε; “Η Σερβία είναι Σέρβοι μέχρι που είναι Σέρβοι’’. Ένας ξένος 

που είναι, Σερβία είναι. Μόλις έγινε  ο πόλεμος, τη Σερβία την έκαναν κομμάτια. Οι 

Αμερικάνοι. Και τώρα που ήρθαν για να χτυπήσουν τη Μακεδονία, που χώρισε, […] τα 
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έβαλαν τα σύνορα, μέχρι εδώ είναι Μακεδονία, μέχρι εδώ είναι Κόσσοβο. Δεν ξέρουμε 

τι μας ξημερώνει. Μα εμένα μου έκανε εντύπωση, τώρα ξαφνικά θυμηθήκαμε και λέμε 

τα σύνορα και είχα δει χάρτη πριν από τριάντα χρόνια να γράφει «Μακεδονία» και 

μέχρι επάνω στο χώρο της Γιουγκοσλαβίας. Όταν περνούσα τα σύνορα έγραφαν 

«Μακεδονία» και αυτοί οι άνθρωποι ποτίστηκαν με την  ιδέα της Μακεδονίας ότι έτσι 

[...] . Και ο ίδιος ο Μητσοτάκης είπε την αλήθεια. “Η πίτα μοιράστηκε. Ας το 

αναγνωρίσουμε το όνομα!’’». 

Οι αυτονομιστικές τάσεις συνεχίζουν να υφίστανται έντονα, ακόμη και σήμερα, 

μεταξύ των περιοχών που αγγίζουν τα σύνορα της Δυτικής Μακεδονίας με την 

ΠΓΔΜ. Οι πολεμικές ενέργειες και οι διπλωματικές εξάρσεις μπορεί να έχουν 

καταλαγιάσει, αλλά οι συζητήσεις στα καφενεία, στους εμπορικούς δρόμους, στα 

πανεπιστήμια, στις αγορές και στις υπηρεσίες, φαίνεται πως δε θα σταματήσουν να 

υφίστανται. Ένας αμοιβαίος, αλλά και άνισος αγώνας συνεχίζει να υπάρχει,  

θαμμένος πια, κάτω από τις τρέχουσες εξελίξεις που απασχολούν την Ευρώπη. Οι 

κ.ΠΒ(17), ΙΝ(4), ΠΓ(37) και η κ.ΤΟ(24) αντίστοιχα, τοποθετούνται ενδεικτικά γύρω 

από αυτό το φλέγον και πάντα επίκαιρο θέμα, που συνεχώς ανακύπτει, σαν τη  φωτιά 

που πεισματικά δε λέει να κοπάσει στην καρδιά των Βαλκανίων. Από τα παραπάνω 

προκύπτει, ότι  για κάποιους ο κίνδυνος δεν είναι τόσο μεγάλος, ενώ για άλλους, το 

αδηφάγο αίσθημα προσάρτησης της Μακεδονίας από τους γείτονες ανταγωνιστές δεν 

έχει ακόμα καταλαγιάσει, αφού υπάρχουν πάντοτε εκείνοι που φροντίζουν να 

υπενθυμίζουν στον απλό λαό τα ανεκπλήρωτα σχέδιά τους. Οι διαθέσεις, τουλάχιστον 

επιφανειακά, μπορεί να ποικίλλουν, αλλά ο φόβος υπάρχει ακόμα σε εκείνους που 

υπέφεραν και αντίκρισαν τρομερές καταστάσεις:  

«Αυτονομιστές υπάρχουν και τώρα. Αλλά τότε τους κατηγόρησαν για αυτό, οι 

Σλαβομακεδόνες δεν ήταν όλοι κακοί». «Ελάχιστοι είναι αυτοί. Είναι οι κομματάρχες 

που τα δημιουργούν αυτά. Ο κόσμος είναι ήσυχος. Είναι πυρήνες, μισθοφόροι. 

Ελπίζουν και λένε ότι θα πάρουν και τη Θεσσαλονίκη, τη Φλώρινα, την Έδεσσα, την 

Κατερίνη και όλα… οι δικοί μας δεν το πίστευαν ακόμα. Μόνο αυτοί[..]. Τραβάνε εκεί 

ακόμα και τώρα. Είναι μερικοί που ακόμα πιστεύουνε ότι η Μακεδονία θα γίνει... .Τη 

Φλώρινα τη διεκδικούν τα Σκόπια να την πάρουν. Πλάθουν όνειρα ακόμα». «Όσοι 

μετάνιωσαν από την πράξη αυτή, όλοι καλοπεράσανε και όλοι ενισχύθηκαν κι όλοι 

ενισχύονται και σήμερα, όσοι δε θέλουν και σήμερα την Ελλάδα, όσοι σκέπτονται έτσι, 
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να τους πάρει ο διάολος τώρα! Ποιος θα τους βοηθήσει, όταν ένας άνθρωπος σωστός 

δε σε θέλει που τον βοηθάς, για όλα τα πράγματα δε σε θέλει, εσύ τι θα κάνεις, θα τον 

βοηθάς; Εγώ έτσι σκέπτομαι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Ένα πράγμα να ξέρουνε, ότι.., 

γιατί οι Σκοπιανοί δε ζητάνε τη βουλγαρική Μακεδονία, ζητάνε την Ελληνική 

Μακεδονία; Ας κάνουν πως ζητάνε τη βουλγαρική, να τους σπάσουν τα μούτρα, γιατί οι 

Έλληνες είμαστε ήσυχοι, δε θέλομε να πειραχθούμε, ας κάνουν δοκιμή, να την πάρουν 

τη Μακεδονία, τι παλεύουνε, θα κάνουν οργανώσεις στην Αυστραλία, παντού, με 

οργανώσεις δε γίνεται, τα όπλα, να πολεμήσεις, να βαφεί το αίμα, όχι παλικάρια, έτσι 

παλικάρια, η Μακεδονία δεν ελευθερώνεται έτσι, όποτε θέλουν αυτοί οι κύριοι …το να 

είσαι κομμουνιστής δε σε πειράζει, αλλά να είσαι Έλληνας κομμουνιστής, να 

προσπαθείς για την Ελλάδα, να μην προσπαθείς για τη Ρωσία και για τη Βουλγαρία, 

εγώ έτσι λέω, ό,τι και να είσαι, ό,τι και να είσαι να προσπαθείς για την πατρίδα σου, με 

λίγα λόγια να προσπαθείς για τον εαυτό σου, για το σπίτι σου[.. ]και σήμερα υπάρχουν, 

βλέπεις η οργάνωση η κομουνιστική, αλλά για την Ελλάδα κομμουνισταί είναι, δεν είναι 

για τη Βουλγαρία, ούτε για την Αλβανία, ούτε για τη Σερβία, για αυτονόμια Μακεδόνια, 

ναι είναι κομουνιστική, είναι εδώ οι κύριοι, σου λέει να κυβερνήσουμε εμείς, αλλά την 

Ελλάδα να την κυβερνήσουν, όχι τη Βουλγαρία!» . «Κάποιοι είναι αδυνάτου χαρακτήρα 

και παρασύρεται από όμορφα λόγια, τώρα το βοσκό μπορούν να τον κάνουν βουλευτή; 

Βοσκός θα είναι. Και γιατί να είναι δυσαρεστημένοι σήμερα ορισμένοι; Είναι ένα 

αγκάθι από τη Σερβία, από εκεί, από τα Σκόπια. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αλλά 

να τώρα, θέλουν μια παροχή. Δεν πρόκειται, η Μακεδονία είναι κομμάτι της Ελλάδας 

που δεν μπορεί να το αποσπάσει κανείς! Θέλουν να βγουν όλοι στο Αιγαίο. Και οι 

Αλβανοί θέλουν. Αν φύγει η Μακεδονία.. είναι ο κορμός της Ελλάδας. Είναι υπερ-

Έλληνες που θα πάρουν τα όπλα, άντρες, γυναίκες, αλλά δεν πρόκειται ποτέ η 

Μακεδονία να πέσει στα χέρια άλλων.. πέφτει χρήμα». 

Σήμερα, εκπρόσωπος των εντόπιων Σλαβομακεδόνων  στην περιφέρεια της 

Φλώρινας, δηλώνει αναοιχτά τη συμμετοχή του σε σχηματισμούς, όπως  «Ουράνιο 

Τόξο», από ιδεολογική και πολιτισμική σκοπιά. Ο κ.ΣΓ(19) αποτελεί έναν από τους 

οπαδούς του σχηματισμού αυτού, ενώ ο κ.ΒΙ(8), ακολούθως, προσπαθεί να 

επεξηγήσει το ποιόν και να προσδιορίσει την ταυτότητα του σωματείου  αυτού: 

«Ήταν τοπικό. Άλλη ιστορία, εγώ πάω με το Ουράνιο Τόξο, στην πρώτη εκδήλωση της 

Παπαρήγας στη Θεσσαλονίκη μέσα ήμουν εγώ. Ναι, μιλούσαμε εκεί, τραγουδούσαμε τα 
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τραγούδια μας. Εγώ το αισθάνομαι από μέσα, για να πάω, το αισθάνομαι. Ενώ ήταν 

και δεξιοί που ήξεραν τη γλώσσα.». «… κόμμα είναι, πολιτικό, με έδρα τις Βρυξέλλες. 

Σε αυτό το κόμμα εντάχθηκαν και αυτοί. Αυτό ήταν πανευρωπαϊκά, να στηρίξει αυτό το 

κόμμα αυτές τις λεγόμενες μειονότητες. Μέσα σε αυτό πρέπει να είναι και οι **Βαγόνοι 

του Βελγίου και άλλοι. Είναι και άλλες εθνότητες που διακυβεύεται η υπόστασή τους. 

Και σε αυτό εντάχθηκαν αυτοί εδώ πέρα και κατέβηκαν ως Ουράνιο Τόξο, 

πανευρωπαϊκό. Και έβαλαν υποψηφιότητα μια φορά σε όλη την Ελλάδα. Από εδώ από 

το χωριό μας είχαμε περίπου έξι υποψηφίους. Έβαλαν εικονικά τα ονόματά τους, δεν 

πήγαν οι ίδιοι. Δέχθηκαν να γίνουν υποψήφιοι. Ήταν στις ευρωεκλογές». 

 

5.2 Η οπτική για το Κουμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΚΚΕ) 

«Να σου πω, στο νομό το δικό μας δεν έπιασε το ΚΚΕ. Σε γενικές γραμμές, ο νομός 

Φλωρίνης είναι εθνικιστικός. Βέβαια, όπως το λέμε το παρεξηγούμε, γιατί και το 

ΠΑΣΟΚ  σαν εθνικιστικό κόμμα είναι, αλλά διαφορά έχει, αλλά γενικά το χωριό δεν 

παρασύρθηκε», επιμένει να ισχυρίζεται ο κ. ΓΚ(2). Ο κ.ΓΠ(3) αξιολογώντας την 

εκκίνηση του αντάρτικου της Φλώρινας, τονίζει τη ροπή των περισσοτέρων ενόπλων 

του ΕΛΑΣ στην κομουνιστική παράταξη: « Προς το τέλος του ‘42, κοντά στο ’43, τότε 

ο καπεταν Αμύντας έκανε το πρώτο συγκρότημα, το αντάρτικο, με περισσότερους από 

το χωριό μας. Το πολιτικό αυτό… ήταν οργανωμένοι στο ΚΚ. Αλλά ήταν 

καμουφλαρισμένοι στον ΕΑΜ/ΕΛΑΣ για την απελευθέρωση. Δεν έλεγαν ότι“ θέλουμε 

να γίνει κομουνισμός’’. Αρχικά είναι αυτό που λέτε, αλλά στην πορεία όμως ήθελαν να 

επικρατήσουνε στον κομμουνισμό».  

Μάλιστα, ο κ.ΠΣ(34) παρουσιάζει αυτή την εμπλοκή με τον κομμουνισμό ως 

αναγκαίο κακό, το οποίο προσπαθεί με κάποιο τρόπο να δικαιολογήσει μέσα από 

προσωπικές του εμπειρίες: «Ο πατέρας μου, σαν πολύτεκνος, είχε απαλλαχθεί από τον 

Εθνικό Στρατό και πήγε εθελοντής στο Αλβανικό μέτωπο... . Ε, μετά μπλέξανε. Ήτανε 

από τους πρώτους στην Εθνική Αντίσταση, μιλάμε στην Εθνική Αντίσταση, όχι στα 

δεύτερα γεγονότα, τότε που χωρίσανε δεξιοί, αριστεροί, στον Εμφύλιο. Εκεί, στην 

Εθνική Αντίσταση, όταν τελειώσανε και γυρίσανε πίσω, απ’ ότι άκουσα, γιατί είχα 

ρωτήσει πολλούς. Είχα γνωρίσει κι αυτόν που οργάνωσε τον πατέρα μου στο ΚΚΕ, 

ήταν ένας κοντοχωριανός από τη Δράμα. Καταρχήν ο πατέρας μου δεν είχε ασπαστεί 
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τον Κομμουνισμό. Το έλεγε κι η μάνα μου, ότι ο πατέρας μου ήτανε κεντρώος, του 

Ελευθερίου Βενιζέλου, φιλελεύθερος. Τότε μετά τους μπλέξανε. Και δε θέλουνε πολλά 

να πούνε, ότι ο τάδε ήταν κομμουνιστής, τον κυνηγήσανε, τον είχανε… . Εδώ έχω μια 

φωτογραφία που τον είχαν κλείσει στο Γιεντί Κουλέ. Όταν βγήκε από εκεί δεν υπήρχε 

άλλη επιλογή, βγήκε στο βουνό». Παρόλαυτά, ο κ.ΑΙ(9) καυτηριάζει τη στάση που 

επέδειξαν οι κομμουνιστές, κατόπιν της ολοκληρωτικής ήττας του Ζαχαριάδη: «Τον 

Ζαχαριάδη οι ίδιοι τον δίκασαν και τον έστειλαν στη Σιβηρία και εκεί ψόφησε το 

κοπρόσκυλο. Ο Ζαχαριάδης έκανε σύμπτυξη πάνω στην Πρέσπα και χτύπησε τη 

Φλώρινα. Ένας που κάνει ζημία σε έναν νοικοκύρη λέγεται ότι είναι μέλος της 

οικογενείας; Όχι. Ο Ζαχαριάδης ξέρεις τι έχει κάνει; Έχει γράψει με τον Τίτο 

συμβόλαιο, θα έπαιρναν τον αγώνα τους, θα παρέδιδαν τη Μακεδονία εδώ σε αυτούς 

τους ξυπόλυτους. Με ποιο δικαίωμα ήταν ο Ζαχαριάδης! Τι ήταν ο Ζαχαριάδης και θα 

παρέδιδε τη Μακεδονία; Ήταν ελληνική, είναι και θα είναι! Ο Βενιζέλος δεν ήταν 

βλάκας που έφερε Πόντιους, Θρακιώτες, Μικρασιάτες.  Για αυτό τους έφερε εδώ!». 

 H τοποθέτηση αυτή αποδεικνύει το μεγάλο «κατηγορώ» απέναντι στην ελευθερία 

που απέδωσε  το ΕΑΜ/ΚΚΕ, ο ΕΛΑΣ και αργότερα ο ΔΣΕ για επαφές με 

αυτονομιστικούς φορείς. Ειδικά ο εμφύλιος οδήγησε τον Ζαχαριάδη σε σωρεία 

αποτυχημένων κινήσεων και σε ανεδαφικές προσδοκίες επιτυχίας, τη στιγμή που οι 

ένοπλες δυνάμεις του ΚΚ ήταν ανεπαρκείς κι απροετοίμαστες για έναν τέτοιο αγώνα, 

αλλά ακόμη περισσότερο για ένα στοίχημα αυτονομιστικής σύμπραξης με τους 

Γιουγκοσλάβους, όπως ισχυρίζονται πολυάριθμες πηγές¨ στοίχημα μάλλον 

ανθελληνικό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι πληροφορητές. Άλλωστε, η απουσία 

συνοχής και συσπείρωσης στο εσωτερικό του Κόμματος αντικατοπτριζόταν στα 

πεδία των μαχών και στην ακολουθία λανθασμένων στρατηγικών και τακτικών. 

Για τον κ.ΦΝ(14) το ΚΚΕ/ΕΑΜ, πέραν του εμφυλίου, φάνηκε πιο λειτουργικό και 

αποτελεσματικό ως προς το συντονισμό του α’ αντάρτικου, χάρη στη δράση ικανών 

και  αποδοτικών συντονιστών. Για τον ίδιο, ο ΕΛΑΣ ήταν ένα αριστερό 

δημιούργημα, προορισμένο να προσφέρει την εθνική λύτρωση από τους κατακτητές 

και να συσπειρώσει το λαϊκό αίσθημα: « Το ΚΚΕ με τον ΕΛΑΣ δεν είχε ποτέ καμιά 

διαφορά.. το ΚΚΕ, εγώ έβγαλα το συμπέρασμα ότι η όλη ιστορία τότε ήταν ο Σιάντος. 

Για τον Σιάντο το Γεώργη δεν αναφέρουν σχεδόν τίποτα. Ενώ εκ των γεγονότων 

αποδεικνύεται ότι ήταν το άτομο του κομουνιστικού κόμματος, τα έβαζε με τον 
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Ιωαννίδη. Σε αυτούς οφείλεται η κατάσταση ότι το ΕΑΜ δημιουργήθηκε και 

ακολούθησε την τακτική και αποδείχθηκε ότι ήταν οι πιο σωστοί και οι πιο 

οργανωμένοι, με το να καταφέρεις μέσα σε αυτό το λαβύρινθο της Κατοχής και των 

τρομοκρατημένων κατοίκων να δημιουργήσεις¨ αυτοί δημιούργησαν τον ΕΛΑΣ και τον 

ΕΛΑΣ δεν τον δημιούργησαν για τους κομμουνιστές, τον δημιούργησαν για όλους». 

Σχετικά με την ίδια περίοδο, ο κ. ΔΧ(28) πληροφορεί για την κομουνιστική 

στρατολόγηση στη Θεσσαλονίκη: « Το ΄42 έγινα μέλος του κόμματος, με 

στρατολογήσανε στο κομμουνιστικό  κόμμα από δω από τη Θεσσαλονίκη, σύντροφοι 

καπνεργάτες, οι οποίοι με την πείνα τότε πιάσανε τα βουνά, ήρθανε στο χωριό το δικό 

μας, Ζάρπας Στέλιος και Φωτεινή Ζάρπα. Φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη, πήρανε 

εντολή από το κόμμα να κάνουν οργανώσεις στην ύπαιθρο, όπως και το κατάφεραν στο 

χωριό το δικό μας. Στρατολόγησαν πρώτα εμένα, στη συνέχεια άλλους με τη βοήθεια τη 

δική μου και δημιουργήσαμε  κομματική οργάνωση στο χωριό, στην Αγία Βαρβάρα 

Βεροίας». 

Οι ημέρες, όμως, της απελευθέρωσης, κατά τον κ.ΓΟ(15), περιόρισαν και πάλι το 

κύρος του ΚΚΕ/ΕΑΜ, αποδυνάμωσαν τον ένοπλο αντάρτικο αγώνα και ξεκίνησαν 

ακόμη ένα γύρο διωγμών, ο οποίος θα οδηγούσε στο αποκορύφωμα της απόλυτης 

ήττας. Ο Ζαχαριάδης εμφανίζεται και πάλι ως η αποκλειστική αιτία της κατάρρευσης 

της Αριστεράς. Η επιδιωκόμενη συμφιλίωση, μέσω της οποίας το ΚΚΕ στόχευε να 

διασφαλίσει μελλοντικές ευκαιρίες απόκτησης περισσότερης εξουσίας, εθνικής 

αποδοχής κι ανάκτησης της λαϊκής εμπιστοσύνης, δεν επιτεύχθηκε ποτέ, αν κι 

επιχειρήθηκε επίμονα και παρατεταμένα. Οι ηχηρές συγκρούσεις των μελών του ΚΚ 

απέπεμπαν οποιαδήποτε κυβερνητική πρόθεση διαπραγμάτευσης και συνεργασίας: 

«Αργότερα… . Τότε τα γραφεία μας δούλευαν όλο το ’45 κανονικά. Από τα  τέλη του 

’45 άρχισαν οι διώξεις. Ήρθε πρώτα ένα κλιμάκιο Εγγλέζων. Εγκαταστάθηκε στην 

Εθνική Τράπεζα. Και μένα και πολλούς άλλους συντρόφους μου μας καλούσαν.., κάθε 

λίγο και λιγάκι έκαναν δεξιώσεις. Και τώρα καταλαβαίνω ότι οι δεξιώσεις αυτές όλες 

ήταν για να ψαρέψουν αδύνατους χαρακτήρες. Μετά ήρθε ένα κλιμάκιο της 

Εθνοφυλακής από τα κάτω μέρη. Και σιγά σιγά άρχισε να εδραιώνεται το ελληνικό 

κράτος. Εκεί άρχισαν τα δύσκολα. Μας στρίμωχναν, μας αρνιόταν το κάθε τι. Όμως 

συνεχίσαμε να έχουμε τα γραφεία μας. Τότε το ΚΚΕ έκανε μεγάλη προσπάθεια για τη 

συμφιλίωση. Μεγάλη προσπάθεια, τρομερή. Αυτό ήταν πολύ καλό, αλλά τελικά ήρθε ο 



  

255 

 

Ζαχαριάδης. Και το 1946, όταν άρχισε το 1946, άρχισαν και τα σύννεφα του εμφυλίου 

πολέμου. Τον δεχθήκαμε με ενθουσιασμό. Ο αρχηγός μας τέλειωσε και αυτό, τα 

κατάφερε. Στην αρχή ήταν πολύ σωστός. Και η θέση του να στηριχθούμε στις ρίζες μας 

σε δυο, ήταν πολύ σωστή. Αν και τον κατηγόρησαν. Μετά η πολιτική των Εγγλέζων 

συνεχίστηκε, γιατί εδώ δεν έχει τίποτα. Οι  Εγγλέζοι έσπρωχναν τους Έλληνες να 

διαλυθεί το ΚΚΕ και το ΕΑΜ. Και αυτό το πέτυχαν με τις ολομέλειες που έγιναν, όταν ο 

Ζαχαριάδης.. ένα σοβαρό πρόβλημα ήταν όταν ο Ζαχαριάδης κήρυξε την αυτοάμυνα. 

Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Και ερχόμαστε στο 1946. Τότε είναι η πιο κρίσιμη καμπή. 

Ή θα πηγαίναμε καλά ή θα βουλιάζαμε. Και βουλιάξαμε. Κηρύχθηκαν οι εκλογές 31 

Μαρτίου. Ο Νίκος πια είχε ανακατευθεί με το κίνημα των Σλαβομακεδόνων, οι οποίοι 

ήθελαν τμήματα εδώ στο Βίτσι..». 

Το ζεύγος Γιάνση(2), όπως και αρκετοί ακόμα πληροφορητές, υποβαθμίζουν την 

κομουνιστική ιδεολογία, τόσο για τον τρόπο με τον οποίο ήταν οικοδομημένη, όσο 

και για τις κοινωνικές πεποιθήσεις και καχυποψίες που είχε μοιραία αναπτύξει σε 

βάρος των αυθεντικών ιδεολόγων της Φλώρινας (μαζί με όσους επέστρεψαν), αλλά 

και όσων παρασύρθηκαν ως θύματα μια ανώμαλης περιόδου: «… θα έπρεπε να μας 

πληρώσουν εμάς, δεκαπέντε χρονών παιδιά φύγαμε από δω. Τι ιδεολογία να είχαμε 

δεκαπέντε χρονών; Τότε δεν ήταν έξυπνα τα παιδιά. Τότε ήμασταν χαζά παιδιά, ούτε 

ράδια, ούτε τίποτα δεν είχαμε. Και να σε καλεί ο άλλος και να λέει “τι έχεις με το 

Ζαχαριάδη κλπ;’’… (Ο Σύζυγος): Το ΚΚΕ ξένοι το φύτεψαν και ακόμα είναι 

φυτρωμένο. Τον κομμουνισμό τον έφερε η Ρωσία που είχε πολλά κράτη μαζί της. Τώρα 

εμείς που είμαστε καμιά σαράντα χιλιάδες θα κάναμε κομμουνισμό στην Ελλάδα; 

Αποκλείεται. Εκεί στο σχολείο  που ήμασταν στήνουμε ένα τραπέζι, μας εφαρμόζουν τα 

κομουνιστικά συστήματα, πώς πρέπει επί κομμουνισμού να ζήσουμε. Και αδειάσανε 

διάφορες τροφές και σε κάθε πιάτο η τιμή του. Και να πας να αυτοσερβίρεσαι  και να 

παίρνεις μόνος σου τα ρέστα καμιά φορά¨ δεν πέτυχε, όλο ζημιωμένο θα ήταν. Δηλαδή 

από το τραπέζι θα πάρεις μόνο αυτό που σου χρειάζεται. Και αύριο που θα πάς στο 

μαγαζί, να μην πάρεις τίποτε άλλο, μόνο αυτό που χρειάζεται για την ημέρα». Μπροστά 

σ’αυτές τις θέσεις ταιριάζει απόλυτα η φράση του κ.ΓΠ(3): «Πολλοί λίγοι ήταν αυτοί 

που ήταν οργανωμένοι. Οι υπόλοιποι ήταν θύματα».  

Γύρω από τα αρνητικά στοιχεία ενός κομμουνιστικού καθεστώτος τοποθετούνται οι 

κ.ΚΠ(35) και ΒΙ(8), αντίστοιχα, αποδεικνύοντας πως  εν καιρώ τέτοιων καθεστώτων, 
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τόσο οι κομματάρχες όσο και τα στελέχη του Κόμματος αποτελούν τους περισσότερο 

κοινωνικά ευνοημένους: «[…]’49, ‘50, τέλη ˈ50 ήρθαμε εμείς και από εκεί έφυγα, 

αλλά θέλω να σου πω, αν δεν υποστηρίζεις εκεί το κόμμα, εκεί πάλι του κόμματος, πάλι 

αυτοί¨ τι γίνεται τώρα, ανοίγουν τα μαγαζιά κάθε έξι μήνες, φέρνουν διάφορα ρούχα 

και καλά, αυτοί του κόμματος όλοι είναι σε καλές δουλειές, επιστάτες, πάνε τα 

ψωνίζουν αυτοί, οι εργάτες ή κάλτσες θα πάρουνε ή κανά παλιό πουκάμισο, δεν είχε 

ισότητα πουθενά». «Ξέρω μια περίπτωση στον Καναδά, νοίκιαζα ένα σπίτι και το 

ανδρόγυνο ήταν από την περιοχή μας. Το κορίτσι ήταν από την Πρέσπα. Το κατεβάσανε 

μαζί με τη γιαγιά του για ανάκριση, με την κατηγορία ότι έπλεκαν κάλτσες και φανέλες 

για τους αντάρτες. Ξέρεις τι υπήρχε τότε, καλοθελητές, άλλοι να γίνουν καλοί, αυτά 

γίνονται από τους ίδιους. Ο καλός ποτέ δεν θα καταγγείλει. Σε όποια παράταξη και να 

είναι ο κακός την κάνει τη  δουλειά του. Να δεις τι προπαγάνδα. Το κορίτσι επειδή 

έμεινε εδώ, σώθηκε. Οι γονείς της και η γιαγιά της φύγανε και ο παππούς. Τους 

περάσανε απέναντι στο Μοναστήρι οι αντάρτες για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά 

τους καλά, όταν έγιναν επιχειρήσεις. Και αυτόν τον παππού τον είχε στον Καναδά, στο 

Τορόντο. Και το κορίτσι σώθηκε, το πήρε ο παππούς στο Τορόντο και παντρεύτηκε 

εκεί. Και μου έλεγε για τους γονείς της που ήταν εδώ. Μου έλεγε “πάρα πολύ καλά 

περνάνε’’. Δηλαδή ότι είναι θησαυρός. “Σπίτι έχουν, δουλειές έχουν’’. “Και αυτά πού 

τα ξέρεις;’’, λέω. “Μου γράφουν γράμμα’’, λέει. Λέω “μην τα πιστεύεις’’. Είχαν 

ελέγχους στα γράμματα αυτοί. Και ήταν υποχρεωμένοι να γράφουνε.  Αυτή το πίστευε 

όμως. Έλα όμως ήρθε ο καιρός να πάει. Λέω “μην πας. Άσε την εικόνα που σου 

περιγράφουν ότι ζούνε. Άσε την στο μυαλό σου, να νομίζεις ότι είναι ευτυχισμένοι, αλλά 

δεν είναι. Εσύ δε με πιστεύεις. Εγώ δεν έχω πάει, αλλά ξέρω’’. Πέρασαν σαράντα μέρες 

και ήρθε. Την πήραμε με τον άνδρα της από το αεροδρόμιο.Ενώ είχε πάει με τέσσερις 

βαλίτσες γύρισε χωρίς βαλίτσες. “Πόσο δίκιο είχες’’, μου λέει. Και μου περιέγραψε την 

κατάσταση. Είχαν δώσει στη γριά μια κουζίνα και ένα δωμάτιο. Και λέει “μέσα ζούνε 

δύο αδερφές μου, δουλειά δεν έχουνε, ο αδερφός μου δεν έχει δουλειά’’, τους άφησε τα 

ρούχα τα δικά της, ό,τι είχε και ήταν στεναχωρημένη. Η προπαγάνδα δουλεύει». 

Παρά το απογοητευτικό κομμουνιστικό κατεστημένο για τους Έλληνες που 

μετοίκησαν στις χώρες του περίφημου «Ανατολικού μπλογκ», δεν υπολείπονται και 

οι αμέτρητες εκτιμήσεις και θεωρίες σχετικά με το λόγο για τον οποίο το κίνημα δεν 

εδραίωσε εξαρχής τις ρίζες του στα ελληνικά εδάφη της παραμεθορίου: « Όλα ήταν 
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ένα σφάλμα. Και η κατάθεση των όπλων στη Βάρκιζα ήταν σφάλμα, αλλά εφόσον εμείς 

σαν κράτος δεν μπορούμε να είμαστε αυτάρκεις και θα είμαστε ζωσμένοι σε ένα άρμα, 

τι Ρωσία, τι Αγγλία άσε τα. Σκοπός είναι να μπορούσαμε εμείς να έχουμε το κεφάλι 

ψηλά, γιατί έτσι όπως είμαστε έχουμε τον τρόπο να ζήσουμε. Έχουμε ουράνιο, χρυσό, 

πετρέλαιο, τουρισμό, ..», όπως δηλώνει η κ.ΓΠ(4). « Είχαμε αυτή την ευαισθησία με τη 

θεωρία του κομμουνισμού.. “ανθρώπινα έλεγε ο θείος μου είναι εκεί’’, κάτι 

ταλαιπωρημένοι, φτωχοί και απορούσε με αυτούς τους ανθρώπους, με την αλλαγή του 

πολιτεύματος να ζήσει και αυτό μας παρέσυρε όλους..», τονίζει απογοητευμένος ο 

κ.ΖΕ(6). « Ποια τα έργα τους; Το κόμμα θέλανε, κομμουνισμό θέλανε και Ρωσία 

θέλανε, όλα τα θέλανε. Τι ήθελαν και γύρισαν πάλι στην Ελλάδα;[..]. Αυτοί νόμιζαν ότι 

θα πάει η Ρωσία και θα τους αγκαλιάσει[..]. Τους είχε στείλει Καζακστάν, Ουράλια, 

αυτά είναι όλα εξοριστικά. Τα αδέρφια του πατέρα μου όλα εκεί εξορία πέθαναν..», 

συμπληρώνει απαξιωτικά ο κ.ΑΙ(9) σχετικά με την παρεχόμενη ποιότητα ζωής από 

την ΕΣΣΔ στους πολίτες της. Άλλοι πάλι υπερηφανεύονται για την πίστη τους στον 

αγώνα που κατέβαλλαν για χάρη του κόμματος, δίχως να μετανιώνουν στιγμή για τις 

επιλογές και τις δυσχέρειες που επακολούθησαν, όπως ο κ.ΤΚ(26): «Εγώ τον ίδιο 

δρόμο θα ακολουθούσα, τα ίδια θα έκανα. Ό,τι με λέει το κόμμα μου, το ΚΚΕ, το κάνω. 

Τώρα είμαι περήφανος. Κάτι έκανα και εγώ. Ένας εμφύλιος δεν είναι καλός. Σε 

κάποιες συνθήκες δε φταίει το ΚΚΕ. Άλλοι μας τον επιβάλλανε τον πόλεμο». 

 Ο πόνος, όμως, από τον πόλεμο και τον όλεθρο κι ο χαμός των αγαπημένων 

προσώπων, δεν αναπληρώνουν με τίποτα στις ψυχές των ανθρώπων που επιβίωσαν, 

τη γαλήνη. Χαρακτηριστικό δείγμα αποτελεί η κ.ΠΣ(20): « Έκανε ζημιά το ΚΚΕ. Αν 

δω την Παπαρήγα θα της δώσω μπουνιά! Και ο Ζαχαριάδης με τη γυναίκα του έγραψαν 

βιβλίο για να το κάνουν αυτό. Και τον είδαμε και αυτόν και λέει η γυναίκα του 

“γράψαμε βιβλία, αλλά δεν κερδίσαμε’’. Γιατί να το κάνει και να χαθεί ο κόσμος; Δικό 

του άνθρωπο έχασε; Η Παπαρήγα έχασε κανένα; Πολέμησε, είδε πως είναι; Να 

σφυρίζει το κεφάλι σου και να έρχονται έξι αεροπλάνα και άλλα τόσα να φεύγουν; Και 

εσύ να είσαι στο βουνό; Δεν ήξερε τίποτα. Ο κόσμος ήταν στη δουλειά και με το ζόρι 

ανάγκασαν και τον έκανε ο κόσμος. Και διαλύσανε και τα παιδάκια και τους γέρους. 

Πέρα στην Πολωνία έχασα δύο παππούδες, μια γιαγιά, το θείο, οικογένειες μεγάλες. 

Ήταν μεγάλο λάθος». Στο ίδιο κλίμα απογοήτευσης κυμαίνονται και τα λόγια των  

κ.ΠΓ(18) και ΣΓ(19) αντίστοιχα: «Την εθνική αντίσταση την έλεγαν κομουνιστική. Για 
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την πατρίδα πολεμούσαν. Έτσι το αισθανόντουσαν. Ήταν και αθώοι τότε οι άνθρωποι. 

Δεν είχαν αυτά τα πονηρά… μας κράτησαν πολλά χρόνια καθυστερημένους εδώ. Τώρα 

εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Ο κομμουνισμός κατέρρευσε στη Ρωσία. Τους έλεγαν ότι θα 

ζήσουν καλύτερα. Τους υπόσχονταν πολλά. Θεωρία όμως. Στην πράξη τίποτα». «… ο 

άλλος είχε μια ιδέα, είχαν κομμουνισμό, κατέρρευσε, εγώ ήμουν μια ζωή αριστερός και 

εμένα με είχαν κατηγορήσει. Ακόμα το ’59 μέχρι τις δηλώσεις μου έπαιρναν. 

Φοβόντουσαν». Βέβαια, κατά τον κ.ΠΒ(17) η εγκληματικότητα δεν απουσίαζε σε 

περιόδους κορύφωσης των διαφορών ανάμεσα στα δύο αντίπαλα πολιτικά 

στρατόπεδα, ακόμα και με τη λήξη του πολέμου: «Και έναν καθηγητή στη Φλώρινα 

τον μαχαίρωσε ένας Ντόπρες. Καθηγητής, Σπύρος Βαρβαρίκος, στη Φλώρινα. Και 

αυτός με κάποιον άλλο Γυμνασιάρχη τον ακολουθούσαν και τον μαχαίρωσαν. Τον 

πήγαν στις φυλακές και τον δίκασαν σε θάνατο. Ήταν δεξιός. Και αυτός στεφάνωσε τον 

αδερφό μου». 
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Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ   ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Σε μια προσπάθεια συνολικής και κριτικής αποτίμησης του περιεχομένου των 

κατηγοριών που παρατέθηκαν σε προηγούμενο σημείο της εν λόγω εργασίας, 

επισημαίνεται για ακόμη μια φορά το γεγονός ότι  πληροφορητές  και των δύο 

φύλων, με διαφορετικές πολιτικές εκτιμήσεις και ιδεολογική κουλτούρα, εκπρόσωποι 

διαφόρων ηλικιών (γεννημένοι από τα τέλη της δεκαετίας του ’20 έως τα μέσα της 

δεκαετίας του ’40), επαγγελμάτων, οικογενειακού υποβάθρου και συνάμα  

περισσοτέρων της μιας εθνοτικών ταυτοτήτων, παραθέτουν τα προσωπικά τους 

βιώματα και τις ατομικές τους απόψεις. Με τον τρόπο αυτό κατορθώνουν να 

συνθέσουν και να αναθεωρήσουν το ιστορικό πλαίσιο της εποχής «από κάτω», βάσει 

πολιτισμικών ηθών κι αξιών που οι ίδιοι έχουν ενστερνιστεί, καθώς κι   

επαναπροσδιορισμών που οι ίδιοι έχουν επιχειρήσει με το πέρασμα των χρόνων. 

Ταυτόχρονα, καταφέρνουν να αποδείξουν την αξία της προφορικής ιστορίας στο να 

διαχωρίζει την εξατομικευμένη  θέση από τη συλλογική (και συνήθως παγιωμένη 

εκτίμηση), που μοιραία ανάγεται σε αντικειμενική πραγματικότητα, αλλά και να 

αποκαλύψουν μικρά, ακάλυπτα, σκοτεινά σημεία, τα οποία μόνο από τη  φωνή του 

καθημερινού, απλού ανθρώπου γεμίζουν με περίσσιο φως το κενό που υπάρχει.  

Αποτελώντας στην πλειοψηφία τους διαμένοντες της Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως 

του νομού Φλώρινας, οι πληροφορητές ανακαλούν επιλεκτικά ή ολοκληρωτικά το 

εύρος των εμπειριών που σημάδεψαν την ατομική ή οικογενειακή τους πορεία και με 

έκδηλη υποκειμενικότητα μεταφέρουν στο παρόν παρελθοντικές αναμνήσεις και 

αφηγήσεις προγόνων, ώστε να αποκαταστήσουν επικρατούσες αντιλήψεις, να 

γκρεμίσουν κοινωνικά στερεότυπα, να εκφέρουν προσωπικές θέσεις από συμβάντα 

που βίωσαν οι ίδιοι, ή που έζησαν με διαμεσολαβημένη οπτική (χωρίς να 

εντάσσονται δηλαδή επίσημα σε κάποιον φορέα), εξαιτίας των οικογενειακών 

πολιτικών και πολεμικών επιλογών που τους στιγμάτισαν. Το υλικό που προσέφεραν 

με μεγάλη προθυμία, βάσει των ορίων που έθεσε ο κάθε ομιλητής ξεχωριστά, 

αξιοποιήθηκε μέσω συγκριτικών αναλύσεων κι ερμηνεύτηκε με βάση τις εκτιμήσεις 

της ίδιας της ερευνήτριας και τα δεδομένα του  ευρύτερου ιστορικού και 
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κοινωνικοπολιτικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η θεματολογία της εν λόγω 

εργασίας. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την έμφαση που αποδόθηκε στη μελέτη του 

πρωτογενούς υλικού, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν σαν να απαξιώνεται η 

συμμετοχή των ίδιων των πληροφορητών στην αξιολόγηση της ιστορίας, έτσι όπως 

εκείνοι τη βίωσαν. Οι σαράντα οχτώ (48) πληροφορητές της έρευνας επιδόθηκαν  σε 

μια προσπάθεια ανάκλησης, από τα βάθη της μνήμης τους, περιστατικών που 

σημάδεψαν το παιδικό ή εφηβικό τους παρελθόν. Τα γεγονότα, υψίστης ή μέτριας 

ιστορικής σημασίας, άλλοτε επαναλαμβανόμενα κι άλλοτε εμφανώς πρωτότυπα μέσα 

στο φάσμα των αμέτρητων πληροφοριών που συλλέχτηκαν, συνδέουν και 

συγκαλύπτουν τις ιστορικές περιόδους της δεκαετίας του ’40, μεταξύ τους, ενώ 

παράλληλα, καταχωρούνται αυτόματα σε ιστορικές περιόδους από τους ίδιους τους 

πληροφορητές, ακόμα κι αν οι λεπτομέρειες που παραθέτουν δεν ακολουθούν 

χρονικά και με σειρά προτεραιότητας τον ρου της ιστορίας. Παρόλαυτά, η γράφουσα 

κατηγοριοποίησε τις πληροφορίες, ενσωματώνοντάς τες ταυτόχρονα και σε άξονες, 

ανάλογα με την περίοδο στην οποία κι αντιστοιχούν τα λεγόμενα των πληροφορητών, 

ενώ ακολούθως προσέγγισε τα στοιχεία βασιζόμενη στην ανάλυση μεταβλητών και 

στον μεταξύ τους συσχετισμό. 

Μέσα από το εύρος των παρατιθέμενων δεδομένων,  οι εθνοτικές ταυτότητες που 

πρωταγωνιστούν στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζουν  μια 

εντυπωσιακή ποικιλομορφία, με ανεπίλυτες διχόνοιες, αμοιβαία πόλωση,  ιδεολογικές 

και πολτισμικές διαφοροποιήσεις. Καθεμιά, ανάλογα με τις καταβολές της, τη μορφή 

της εμπλοκής της στην Αντίσταση και τον Εμφύλιο, το φύλο και  την ηλικία των 

εκπροσώπων της σε κάθε χρονική στιγμή, αλλά και τις περιπέτειες που της 

αναλογούν στα μετεμφυλιακά χρόνια, αντιλαμβάνεται κι αντιμετωπίζει ανάλογα και 

τις εκάστοτε περιόδους. 

Ο κ.ΑΙ(9) αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το χωριό μας[…] είχαμε τρεις οικογένειες, 

Βλάχοι, οι οποίοι έκαναν και εγκλήματα. Σκότωσαν και μερικά παιδιά, για να τους 

πάρουν τα πρόβατα. Τι ήταν ο Ζαχαριάδης και θα παρέδιδε τη Μακεδονία; Ήταν 

ελληνική είναι και θα είναι. Ο Βενιζέλος δεν ήταν βλάκας που έφερε Πόντιους, 

Θρακιώτες, Μικρασιάτες. Για αυτό τους έφερε εδώ». Επιπλέον, ο κ. ΖΕ(6) αποδεικνύει 

την ύψιστη σημασία που απέδιδαν οι κυβερνήσεις στην παρουσία και την 

αποκατάσταση των προσφύγων της Δ.Μακεδονίας, οι οποίοι ήταν σε μαγάλο 
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ποσοστό Καυκάσιοι, ώστε να διατηρηθεί η ελληνικότητα της περιοχής: «Εδώ ο 

κάμπος είναι καθαρά διακόσιες οικογένειες Πόντιοι πρόσφυγες.. .Και διακόσια 

οικόπεδα των ενάμιση στρεμμάτων. Είναι από την Τουρκία, από τη Ρωσία ,τότε, επί 

Βενιζέλου, έψαχναν, επειδή είχαν αγροτικές εμπειρίες οι γονείς τους, ήρθαν στην 

Κρήτη, από την Κρήτη ήρθαν στη Θεσσαλονίκη και στη Βέροια και έψαχναν να βρουν 

ανάλογο έδαφος να καλλιεργήσουν. Και δημιουργούν μια επιτροπή από την Κρήτη, από 

τη Θεσσαλονίκη και η επιτροπή ψάχνει και ήταν του Καύκασου το χώμα μαύρο και η 

ψυχή μας μαύρη[...]».   

Λίγο πιο κάτω, οι μαρτυρίες των πληροφορητών αποκαλύπτουν κι άλλους 

εκπροσώπους προσφύγων με διαφορετική, φυσικά, καταγωγή: «Δεν είμαστε εμείς από 

εδώ. Εμείς είμαστε από την Ήπειρο. Τα δικά μας μέρη είδαν τα μεγάλα ζόρια. Το 

παιδομάζωμα και όλη η βαβούρα η μεγάλη. Οι δικοί μας ήταν από το *Πληκάτι 

Κονίτσης, οι οποίοι ξέραμε και τα αρβανίτικα. Αλλά γιατί. Το χωριό μας είναι στα 

σύνορα. Και γίνονταν από την Κόνιτσα παζάρι, από εκεί έφερναν τα προϊόντα στο 

χωριό μας και από το χωριό μας πήγαιναν πάλι προϊόντα. Ξέρανε τη γλώσσα. Και εγώ 

τα ξέρω. Δεν τα μιλάω, αλλά τα ξέρω. Τα μιλούσε η γιαγιά μου. Η μαμά μου δεν ήξερε, 

αλλά αναγκάστηκε να μάθει, να καταλαβαίνει. Γιατί πολλές γιαγιάδες ξέρανε ελάχιστα 

ελληνικά. Ξέρανε αυτή τη γλώσσα», ενημερώνει η κ.Γ(10), ενώ ο κ.ΠΒ(17) και ο 

κ.ΔΧ(28), επικροτούν, αντίστοιχα, τη θέση περί εθνοτικής ποικιλομορφίας, κυρίως 

στην επαρχία Φλωρίνης, μάλλον με κάποια ενδόμυχη ανακούφιση και τιμή που 

παραμένουν αμέτοχοι αυτής της προαιώνιας διαμάχης μεταξύ γηγενών και 

προσφύγων, η οποία παραμένει άσβεστη στη μνήμη και την ιστορία του τόπου. Στο 

μεταξύ, επισημαίνεται η ροπή των Ποντίων προς τον κομμουνισμό, ενώ ο ένας εκ 

των προσφύγων αυτών έφτασε στην Ελλάδα με την οικογένειά του το 1924: «Οι δικοί 

μας ήταν Θρακιώτες. Αυτοί οι δικοί μας δεν ήξεραν από κομμουνισμό, είναι ήσυχοι. 

Και μπλέξαμε με τους άλλους»,«Γεννήθηκα στη Βουλγαρία το 1923 και ήρθα στην 

Ελλάδα οικογενειακώς το 1924». Διαπιστώνεται, επομένως,  ότι το προσφυγικό 

στοιχείο που εντοπίζεται στην περιφέρεια της Φλώρινας και πιο συγκεκριμένα στα 

χωριά που περιστοιχίζουν την πόλη, τα οποία αποτελούν τον πνεύμονα της 

πολιτισμικής και ιστορικής παρακαταθήκης του νομού, δεν προέρχονται 

αποκλειστικά και μόνο από έναν τόπο ξεριζωμού, αλλά κι από επιπρόσθετα 

γεωγραφικά σημεία, όμορα της Ελλάδας.  
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Ακολούθως, τα σχόλια των ίδιων των προσφύγων για την εικόνα των προγόνων τους, 

αλλά και οι θέσεις τους γύρω από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε η τοπική 

κοινωνία της Φλώρινας τους ίδιους ή μέλη της οικογένειάς τους, σκιαγραφούν την 

ταυτότητα του πρόσφυγα της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα του Καυκάσιου, 

του Τουρκόφωνου, του Θρακιώτη και του  Μικρασιάτη πρόσφυγα που κατέληξε να 

κατοικεί στην περιφέρεια της Φλώρινας. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η 

καταγωγή των πληροφορητών που θεωρούνται Πόντιοι ή Μικρασιάτες βασίστηκε 

στις πληροφορίες που δίνουν οι ίδιοι για την καταγωγή του πατέρας τους και της 

μητέρας τους. Παρακάτω, λοιπόν, δίνονται ορισμένες πτυχές της κοινωνικής θέσης 

που είχαν οι πρόσφυγες και του πολιτισμικού υποβάθρου που κουβαλούσαν. Οι 

πληροφορητές αναφέρονται στην αριστερή ιδεολογική κουλτούρα που είχαν 

καλλιεργήσει οι γονείς τους, στις ρίζες τους, αλλά και στην προσβλητική 

αντιμετώπιση που είχαν από τους Σλαβόφωνους/εντόπιους. Η κ.ΓΠ(43) αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «οι γονείς μας ήρθαν από τη Ρωσία, υποστηρίζανε το κόμμα, ο 

μπαμπάς μου ήτανε από το ˈ37 στο κόμμα, κρυφά, πλήρωνε. Στο κομμουνιστικό κόμμα. 

Έφαγε ξύλο ο μπαμπάς μου […]»,ενώ ο κ.ΦΙω.(41) συμπληρώνει: «Οι γονείς μου 

μεγάλωσαν στη Μικρά Ασία,[…] εκεί γεννήθηκαν, εκεί μεγάλωσαν, ήτανε στον Πόντο, 

κατέβηκαν μετά στην Άγκυρα¨ εγώ εδώ γεννήθηκα, τα τέσσερα αδέρφια μου ήρθαν από 

εκεί, πήγαμε τώρα είδαμε όλα τα μέρη». Έπειτα, η κ.Γ.Π(4) επισημαίνει πως η τοπική 

κοινωνία της περιοχής, όπως κι άλλα μέρη της Ελλάδας, απέδωσαν μια πολυσύνθετη  

ταυτότητα στον ποντιακό πληθυσμό, επιδεικνύοντας μάλλον ένα υπερμέγεθες μένος 

εναντίον τους. Το μένος αυτό, πέρα των αγροτικών λόγων που επικρατούσαν ήδη από 

το 1922 για τη διανομή γαιών στους πρόσφυγες, αφήνεται πιθανόν να εννοηθεί πως 

προερχόταν κι από το πλούσιο πολιτισμικό παρελθόν των προγόνων των εν λόγω 

πληροφορητών, κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα πρωτοποριακό, αξιοζήλευτο και 

προκλητικό για μια κλειστή κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας. Για άλλους πάλι, η 

διαφορά Ποντίων και Τούρκων ήταν αμελητέα, γι’αυτό και μέσα από τη συσχέτιση 

αυτή προκύπτουν άκομψοι και μειωτικοί χαρακτηρισμοί σε βάρος των Ποντίων, όπως 

η λέξη «Τουρκόσποροι».  Ωστόσο, το μεγαλύτερο πλήγμα για τους εντόπιους δεν 

ήταν απλά η παρουσία των Ποντίων στη Δυτική Μακεδονία, αλλά περισσότερο η 

πολιτική τους ροπή προς τα κομουνιστικά και μετέπειτα σοσιαλιστικά πρότυπα, λόγω 

του αντίστοιχου ιδεολογικού διαποτισμού που δέχτηκαν στον Καύκασο της Ρωσίας 

ως πρόσφυγες, ανεξάρτητα αν τον ασπάστηκαν ή όχι, κάτι που τους καθιστούσε 
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δακτυλοδεικτούμενους, κυνηγημένους, ανεπιθύμητους και συνήθεις υπόπτους μεταξύ 

των ομοεθνών τους στην Ελλάδα την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας, της 

Κατοχής, της Αντίστασης και του Εμφυλίου: «Δεν ήμασταν εμείς Έλληνες, μόνο αυτοί 

ήταν. Εμείς ήμασταν Βούλγαροι [...].Οι Βούλγαροι ήταν συνεργάτες των Γερμανών. 

Αλλά επειδή οι δικοί μας είχαν έρθει από τη Ρωσία, ήμασταν και Ρώσοι. Όταν ήταν ο 

Καραμανλής, ο θείος, έβαζε στην εκκλησία να ορκιστούν ότι δε θα μιλήσουν. Είναι 

δυνατόν να μη μιλήσουν; Εδώ ήρθαν οι δικοί μας πρόσφυγες, ξέρουν τα ποντιακά, τα 

οποία οι ρίζες τους είναι αρχαία ελληνικά. Η γιαγιά μου και η μαμά μου, ο μπαμπάς 

μου, ποτέ δε μιλούσαν τα ποντιακά στο σπίτι, ενώ ήξεραν ποντιακά. Ο πατέρας μου 

ήξερε εφτά γλώσσες. Γιατί τελείωσε το πρακτικό Λύκειο στο Κας. Και η γιαγιά μου είχε 

αποφασίσει να έρθει ο πατέρας μου να σπουδάσει, γιατί έχασε τη μητέρα του, 22 

χρονών, ήταν μωρό παιδί, να βοηθάει τους αρρώστους. Και αποφάσισε η γιαγιά μου με 

τον παππού μου να σπουδάσει γιατρός ο πατέρας μου. Και τον έστειλαν στην Αθήνα, το 

’18. Ο παππούς μου ήταν έμπορος χαλιών και πήγαινε σε πολλά μέρη στην Ανατολή, 

όπως Περσία και έπαιρνε και τον πατέρα μου μαζί. Στο πρακτικό Λύκειο ελληνικά, 

ρωσικά, γαλλικά, τούρκικα. Τέσσερις γλώσσες. Περσικά . Όταν πήγα και είδα το κτίριο 

της Τραπεζούντας, το Φροντιστήριο έχει εσωτερική θέρμανση πριν το ’22.  Τώρα που 

πήγα στο χωριό του πατέρα μου στην επαρχία του Κας [...]. Η περιοχή αυτή ανήκει 

στον Καύκασο, αλλά οι δικοί μας ήταν στα παράλια του Πόντου και όταν άρχισαν τα 

γεγονότα με τους Τούρκους σου λέει εμείς με τους Ρώσους; Και έφυγαν από τα παράλια 

και πήγαν στο εσωτερικό. Με τον τουρκικό πόλεμο τα πήραν οι Τούρκοι. Ήταν στη 

Ρωσία το Κας και πήγαν για να γλιτώσουν τον τούρκικο εξισλαμισμό. Εδώ υπήρχε 

γιατρός που ήταν ντόπιος, από το Μοναστήρι. Αυτοί ήταν εθνικόφρονες και επειδή 

ήρθαν από τη Ρωσία οι δικοί μας[…] εκείνο τους έφαγε. Και τότε ο Καζαντζάκης, που 

ήταν υπουργός Μεταφορών, είχε πει στο Βενιζέλο να στείλει καράβια να τους πάρει 

τους ανθρώπους, αλλά η ΑΝΤΑΤ δεν ήθελε. Μια ζωή ή τους Άγγλους είχαμε στο σβέρκο 

μας ή τους Γάλλους ή τους Γερμανούς. Και το ’76 που πήγα να δω τον πατέρα μου 

συζητούσαμε και δεν ήταν κομμουνιστής ο πατέρας μου, αλλά σοσιαλιστής. Έχει 

διαφορά. Και μου λέει “εγώ θα έχω πεθάνει, αλλά εσύ θα με θυμηθείς’’. Οι Γερμανοί 

μας έκαναν κατοχή και μας πήραν και τα σώβρακα. Τώρα θα έρθει η εποχή που θα 

έχετε οικονομική κατοχή. Το ’76 το είχε πει. Ο πατέρας μου έλεγε “ο κομμουνισμός είτε 

μαύρος, είτε κόκκινος,  είναι απολυταρχικό καθεστώς. Και το ότι ο σοσιαλισμός και η 
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δημοκρατία είναι τα πιο υγιή καθεστώτα. Εφόσον υπάρχει ο δάχτυλος των ξένων, δεν 

μπορούμε να κάνουμε τίποτα».  

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι στο σύνολό τους οι πρόσφυγες δεν έτρεφαν όλοι 

ακραίες κομουνιστικές πεποιθήσεις, καθώς υπήρχε και μια αξιοσημείωτη ομάδα 

ανθρώπων με αναβαθμισμένο πνευματικό και πολιτισμικό επίπεδο, η οποία είχε 

καλλιεργήσει μια πιο προοδευτική σοσιαλιστική-δημοκρατική ιδεολογία. Έπειτα, ο 

λόγος για τον οποίο ορισμένοι τους ταύτιζαν με τους Βούλγαρους, ίσως να 

προέρχεται από το γεγονός ότι πολλοί Βούλγαροι κομιτατζήδες προσχώρησαν στο 

ελεγχόμενο από το ΕΑΜ ΣΝΟΦ, κι επομένως ανακατεύτηκαν με σύνολα 

κομουνιστών, εκ των οποίων  υπερείχαν οι Πόντιοι. 

Στη συνέχεια, ο κ. ΒΓ (8) παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή αποικισμού στη 

Δυτική Μακεδονία: «[…]Είμαι γόνος Μακεδονομάχων, ο παππούς μου ήταν 

Μακεδονομάχος, καταγόμαστε από τη Μικρά Ασία, τη Σμύρνη, ο παππούς μου 

αγωνίστηκε στον Μακεδονικό Αγώνα, έφυγε νωρίτερα, το 1896, από τη σημερινή 

Μαγνησία, η οποία είναι χτισμένη πάνω στο Μαίναλο ποταμό, το χωριό του παππού 

μου λέγονταν Χαράσκι και κάηκε¨ το έζωσαν Τούρκοι, κάηκε ολοσχερώς κατά την 

καταστροφή του ‘22. Ο παππούς μου μετά από μια παρεξήγηση, σε ηλικία δεκαέξι ετών, 

ο Τούρκος χτύπησε τον πατέρα του και σε εκδίκηση ο παππούς μαζί με τον αδερφό του 

και δύο πρώτα ξαδέρφια τον σκότωσαν και φύγανε. Και πήγαν στον Πειραιά. Ναι, 

ήρθαν στον Πειραιά, όπου φάγανε τα χρήματα που είχαν, δουλέψανε εκεί και μυήθηκαν 

στον Μακεδονικό Αγώνα, υπήρχε το μακεδονικό κομιτάτο τότε και αυθόρμητα 

εντάχθηκαν σε ομάδες. Ο παππούς μου ανέβηκε μαζί με τον αδερφό του και την παρέα, 

με τον καπεταν Βάρδα που ήταν αξιωματικός Κρητικός αυτός και ανέβηκαν¨ ήταν μια 

εποχή του Παύλου Μελά. Αυτή η ιστορία συμβαίνει μεταξύ 1903 και 1908 […] με το 

κίνημα των Νεότουρκων. Ο παππούς μαζί με τον καπετάνιο και τα άλλα τα παιδιά 

φύγανε προς τη μεριά της Βορείου Ηπείρου, την Κόνιτσα, όπου συνέχισαν και τον 

αγώνα των Τούρκων, Αλβανών και εν συνέχεια γνώρισε τη γιαγιά από τη Βόρεια 

Ήπειρο, την Κόνιτσα, αν και αυτή ανήκει στη Δυτική Μακεδονία .Το 1924 η οικογένεια 

έφυγε από εκεί, γιατί έγινε η επανάσταση του Ζωγράφου στην Ήπειρο για την 

απελευθέρωση και την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου¨ απέτυχε, επειδή οι τότε 

Μεγάλες Δυνάμεις […] θέλησαν να κάνουν την Αλβανία κράτος και έτσι έφυγαν και 

εγκαταστάθηκαν εδώ στη Μελίτη. Και έτσι βρίσκομαι εγώ εδώ. Σε αυτόν το μαρτυρικό 
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τόπο πλήρωσα και εγώ για την πατρίδα το θάνατο του πατέρα μου το 1947.Οι 

κομμουνιστές πήραν τον πατέρα μου και τον εκτέλεσαν. Για μένα ήταν κομμουνιστές, 

συμμορίτες!». 

Προκειμένου να αποκατασταθεί στη σύγχρονη πραγματικότητα η εικόνα για τους 

Πόντιους πρόσφυγες, ο κ. ΑΙ(9) υπογραμμίζει, πως το σύνολο των προσφύγων 

αδικήθηκε και παραπλανήθηκε στην ελληνική επικράτεια, ήδη από την κατοχική 

περίοδο και φυσικά από την τροπή του ΚΚΕ κατά τη διάρκεια της Αντίστασης: « Οι 

γονείς μου ήταν στην Τουρκία. Εκεί γεννήθηκε ο πατέρας μου, εγώ γεννήθηκα και τα 

αδέρφια μου στη Ρωσία. Εμείς ήμασταν από την Αργυρούπολη της Τουρκίας. Τα πήρε η 

Τουρκία, έγιναν τούρκικα, αλλά εμείς οι Πόντιοι είχαμε εθνικά διαβατήρια και στην 

Τουρκία και όταν πήγαμε στον Καύκασο, που είχε η Ρωσία ένα μέρος-ύστερα το πήρε 

πάλι η Τουρκία -μας κυνηγούσε και πήγαμε στη Ρωσία. Άλλοι φύγανε το ’14, το ’18, το 

’24 ,το ’22, ήρθαν στην Ελλάδα, όσοι μπόρεσαν. Όσοι δεν μπόρεσαν έμειναν, όπως 

εμείς. Εμείς ήρθαμε το ’39 στην Ελλάδα. Αλλά με ελληνικά διαβατήρια. Δεν ήρθαμε 

ούτε με ρώσικα, ούτε με τούρκικα […]».Τα λόγια του εν λόγω πληροφορητή 

ταυτίζονται με εκείνα της ΓΠ(4) από την άποψη ότι οι πρόσφυγες της Ρωσίας δεν 

ήταν όλοι κομμουνιστές, αλλά περισσότερο σοσιαλιστές. Τον κομμουνισμό, όπως 

αφήνεται να εννοηθεί, τον ακολούθησαν οι Πόντιοι στην πλειοψηφία τους  αργότερα, 

εξαναγκασμένοι από το ίδιο το ΚΚΕ, που αναζητούσε υποστηρικτές για να 

στελεχώσει τον αγώνα του. Ενδόμυχα, ο πληροφορητής, φαίνεται πως τρέφει 

απογοήτευση για τον στιγματισμό των Ποντίων ως κομμουνιστών. 

Ο κ.ΣΒ(22) συνεχίζει, αναφέροντας ακόμη μια περιοχή προέλευσης των προσφύγων 

που εγκαθίσταντο στη Δυτική Μακεδονία, ενώ εκείνο που παρουσιάζει ενδιαφέρον, 

είναι η προσπάθειά του να δείξει αυτό που η γράφουσα σχολίασε παραπάνω. Το 

γεγονός δηλαδή ότι πολλοί από τους πρόσφυγες, αν και γεννήθηκαν στη Δυτική 

Μακεδονία, στο βάθος της ψυχής τους νιώθουν κι αυτοί πως κουβαλάνε το φορτίο 

της προσφυγιάς κι όλα τα γνωρίσματα που συνθέτουν την ποντιακή ή μικρασιατική 

τους ταυτότητα: «Εμείς εδώ γεννηθήκαμε. Εμείς είμαστε από την πρωτεύουσα του 

Πόντου, Τραπεζούντα. Ο πατέρας μου είχε πάει στο σχολείο της Τραπεζούντας, στο 

Φροντιστήριο, το οποίο ακόμα υπάρχει». Η αδιαμφισβήτητη ελληνική καταβολή των 

προσφύγων, βέβαια, δεν απορρίπτει, κατά την κ. ΠΜ(23), την άποψη πως στο 

πλαίσιο της πολυπολιτισμικής τους ιδιοσυγκρασίας, οι Πόντιοι υιοθέτησαν και 
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στοιχεία του εντόπιου μακεδονικού πληθυσμού, εφόσον οι πρόγονοί τους 

αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν στις κοινωνικές επιταγές  και οι επίγονοι τους 

ανατράφηκαν με επιρροές από δύο διαφορετικά πολιτισμικά πεδία: « […] Όχι, οι 

γονείς μου ήρθαν από τη Ρωσία το ’22. Τα μιλάνε (το σλαβόφωνο ιδίωμα), αλλά είναι 

εδώ γεννημένοι. Εμείς ήρθαμε μετά». Εκτός από αυτή τη λεπτομέρεια, ο κ.ΠΓ(18) 

κάνει μια νύξη για τις δυσχέρειες των προσφύγων προγόνων του, αλλά και του 

τρόπου με τον οποίο οι ντόπιοι αντιμετώπιζαν τους οικονομικά αποδυναμωμένους 

Καυκάσιους: «Όταν διώχθηκαν από την Τουρκία, από τον Πόντο, οι γονείς μας, η 

μάνα μου ήρθε δώδεκα χρονών και ο πατέρας μου ήρθε δεκαοχτώ[…]. Κατέβηκαν και 

Καλαμαριά, στο Μπαραγκουνάτι *, εκεί έμειναν καραντίνα μέσα σε στρατόπεδα και 

ύστερα, αφού ήταν υγιείς, τους έβαλαν και ήρθαν κατά εδώ και έκαναν αυτό το χωριό, 

το Νεοκαύκασο και έζησαν εκεί μέχρι τώρα. Ζούνε κιόλας. Εμείς τους λέμε “είμαστε 

Έλληνες!’’. Ποντιακά και μακεδονικά ξέρουμε. Και ήμασταν καθαρό ποντιακό χωριό. 

Αν είχαμε και άλλες φυλές μέσα θα μαθαίναμε τη γλώσσα τους[…]. Αυτοί εδώ οι 

Σλάβοι, που λέγονται Μακεδόνες, αλλά δεν είναι, μας έδιωχναν, μας έλεγαν 

τουρκόσπορους, μας χτυπούσαν, “εσύ είσαι απομονωμένος και δεν έχεις παρέα!’’, μας 

χτυπούσαν, μας έδιωχναν και γίνονταν και τέτοια, όταν μας έφερε ο Βενιζέλος κατά 

εδώ». Το ίδιο επιτυγχάνεται και μέσα από τα λεγόμενα του κ.ΤΒ(25), ο οποίος δίνει 

μια ακόμη ιδέα γύρω από τους πόρους τους οποίους οι πρόσφυγες προσπαθούσαν να 

εξασφαλίσουν και να αξιοποιήσουν, με σκοπό την επιβίωση των πολυμελών 

οικογενειών τους: «Οι γονείς μου κατάγονται από το Γκατς, εκεί γεννήθηκαν. Στην 

Ελλάδα ήρθαν το '22 και το '24 εγκαταστάθηκαν στο Νέο Καύκασο. Κάθε αρχή είναι 

και δύσκολη. Αλλά οι δικοί μου γονείς δε δυσκολεύτηκαν. Γιατί ο πατέρας μου ήταν 

τσαγκάρης και έβγαζε το ψωμί του. Είχε και βοηθούς. Και στον Πειραιά άφησε 

ολόκληρο σπίτι και ήρθε εδώ στο χωριό. Τίποτα, το κράτος τους έδωσε από ένα βόδι, 

μια αγελάδα, το ένα, το άλλο, χωράφια. Έκαναν μια διανομή σαράντα χωράφια, 

ανάλογα με τα άτομα που είχες. Ο παππούς, για παράδειγμα, είχε μια κόρη μαζί του και 

του έδωσαν σαράντα στρέμματα. Του πατέρα μου, επειδή είχε παιδιά, του έδωσαν 

εξήντα στρέμματα. Ανάλογα με την οικογένεια. Και τα χώριζαν σε τεμάχια. Το πιο 

μικρό τεμάχιο ήταν 12 στρέμματα, άλλα 18 και άλλα 25. Έτσι είχαν βοσκοτόπια μεγάλα 

και εμείς εκτός από τον πατέρα μου, που ήταν τσαγκάρης, είχαμε και το αμπέλι. Τα 

χωράφια μας τα δουλεύαμε και ζούσαμε καλά. Στο χωριό ήμασταν και μετρημένες 

οικογένειες. Το χωριό μας είχε γύρω στους δύο χιλιάδες κατοίκους. Διακόσια εξήντα 
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δύο παιδιά ήμαστε στο δημοτικό σχολείο. Όλοι από τέσσερα μέχρι οχτώ παιδιά. Όλοι 

ήμασταν αγαπημένοι, μονιασμένοι στο χωριό μέσα. Γλέντια, κέφια, χορούς, το ένα, το 

άλλο». 

Συγχρόνως, ενδιαφέρουσα  είναι και η περιγραφή του κ. ΦΝ(14), ο οποίος 

αποδεικνύει με τα λεγόμενά του τη δυσμενή θέση των αριστερών προσφύγων , σε ό,τι 

αφορά την ολοκλήρωση των βασικών, αλλά και των ανώτατων σπουδών τους, 

καταδεικνύοντας παράλληλα την αρνητική προδιάθεση της ελληνικής κοινωνίας σε 

βάρος των αριστερών Ποντίων ιδεολόγων, καθώς και τη δυσχέρεια των ίδιων να 

βιώσουν τη θαλπωρή της παραδοσιακής οικογενειακής τους εστίας, εφόσον οι 

διωγμοί και οι εξορίες ήταν σύνηθες φαινόμενο στη ζωή τους: «Ο πατέρας του πατέρα 

μου ήρθε στρατιώτης από την Άμφισσα και η γιαγιά μου από τη Λάρισα. Από τη μεριά 

της μητέρας μου είμαστε από το Γκατς της Ρωσίας. Όταν ο πατέρας μου υπηρετούσε 

αξιωματικός στον Έβρο, στην ταξιαρχία του Πάγκαλου, τότε το ’23, ακριβώς επειδή το 

’22 είχε έρθει η δική μου η μάνα στην τωρινή Αλεξανδρούπολη, να βρίσκονταν εκεί και 

οι δύο χωρίς να ξέρουν ότι σε μερικά χρόνια θα γίνονταν ανδρόγυνο. Είχε γίνει μια 

επιτροπή των Ποντίων, για να δουν πού θα εδραιωθούν τελικά. Όταν η επιτροπή 

βρέθηκε στον κάμπο της Φλώρινας, που έμοιαζε πολύ με το Γκας, αποφάσισαν να 

εδραιωθούν εδώ, δηλαδή στη Φλώρινα. Η γιαγιά μου δεν ήξερε ελληνικά, ούτε ρωσικά. 

Η θεία μου μιλούσε ρωσικά, ήταν να γίνει δασκάλα, αλλά δε συνέχισε και η μάνα μου 

πήγε στο Παρθεναγωγείο, αλλά και αυτή διέκοψε. Πού να συνεχίσεις με τόσες 

εξορίες[...].  Δεν ήμασταν οι μοναδικοί . Όλοι ήμασταν σε αυτό το παιχνίδι, ο κάθε 

ένας ανάλογα με τους αντιπάλους που συναντούσε στο δρόμο του. Και έτσι εγώ μιλούσα 

με τη γιαγιά μου ποντιακά. Έτσι δεν είχαν μάθει για πολύ καιρό η μάνα μου με ποιον με 

είχε κάνει, για να μην τον προδώσει. Τώρα υπάρχει και ένα γράμμα του πατέρα μου και 

όπως γράφει αποτείνεται στον αδερφό του στην Κατερίνη και λέει «κοίταξε, επιτέλους 

θέλω να δώσω το πρώτο μου όνομα στο παιδί μου. Το παιδί μου δε φταίει για όλα αυτά 

και έτσι αναγκάστηκα να υπογράψω και να κάνω το γάμο στη Φλώρινα» και να 

περιγράψει στον αδερφό τους πώς πρέπει να ετοιμαστούν για να γίνει ο γάμος¨ μέχρι 

τότε ήμουνα το μπάσταρδο της Δέσποινας. Έτσι με ονόμαζαν. Και όταν ο μπαμπάς μου 

ήρθε εδώ, δεν ξέρω γιατί δεν έγινε ο γάμος, μας πήγε στη Λάρισα. Και στη Λάρισα δε 

μας πήγε στη γιαγιά, σε έναν άλλο παππού μας  πήγε. Γιατί τον είχε αποκηρύξει η μάνα 
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του σαν κομμουνιστή. Γιατί ήταν στελέχη γερά τα δύο αδέρφια. Στις εφημερίδες 

έγραφαν ότι εμείς είμαστε οι συνεχιστές του Ηλία Φριντζαλά!».  

Στο πλαίσιο της σκιαγράφησης του πορτραίτου των  προσφύγων, ορισμένοι από τους 

ομιλούντες σημειώνουν την ανάμειξη των προσφύγων καπεταναίων στον ΕΛΑΣ, την 

πολεμική τους οξυδέρκεια και δεινότητα για την κατατρόπωση των εχθρικών 

στρατευμάτων, αλλά και την πίστη τους στον αγώνα και την αριστερίζουσα 

ιδεολογία. Ο κ. ΠΣ(34), γιος του περίφημου καπετάνιου Αυγερινού από το 

Αμμοχώρι, αναφέρει: «Ο πατέρας μου γεννήθηκε στη Ρωσία. Και ήρθε εδώ εννιά 

χρονών, τότε με τις ανταλλαγές, το 1922. Τον είχαν κάνει σαν λοχαγό. Επειδή είχε 

ρωσικό λόχο, καταγόταν από τη Ρωσία, είχε τους Ρώσους υπό τις διαταγές του». 

Επιπρόσθετα, ο κ. ΓΟ(15), αναφερόμενος σε ένα στιγμιότυπο επιχείρησης της 

οργανωμένης αριστεράς να απομακρύνει το δυναμικό της από την υιοθέτηση 

αυτονομιστικών, γιουγκοσλαβικών ιδεών, τονίζει πως οι περισσότεροι από εκείνους 

που ακολούθησαν ιδεολογικά τις στρατιές του Τίτο ήταν Πόντιοι, με εξαίρεση τον 

Καύκασο, ο οποίος παρέμεινε ένα καθαρά αριστερό ελληνικό χωριό προσφύγων 

αγωνιστών: « Ήταν όλοι μαζί μας. Μαζικά ο Καύκασος ήταν εκατό στα εκατό[...]. Για 

παράδειγμα, με την αποχή από τις εκλογές δεν είπα τίποτα εγώ. Εγώ, ο Νίκος και είκοσι 

λεβέντες, είχαμε βγει με ένα αυτοκίνητο να κάνουμε προπαγάνδα για την αποχή στον 

Τίτο. Μια διμοιρία Εθνοφυλακής στο ύψωμα και από κάτω καμιά εικοσαριά από 

αυτούς που είχαν αλλαξοπιστήσει. Ήταν Πόντιοι αυτοί. Σταμάτησε το αυτοκίνητο και 

μας επιτέθηκαν. Αλλά εμείς ήμασταν παλικάρια. Τους πήραμε σβάρνα και άρχισαν να 

πυροβολούν και σηκωθήκαμε να φύγουμε». Εν συνεχεία, ο κ.ΜΜ(27) επικυρώνει το 

γεγονός πως οι Πόντιοι αγωνιστές της Αντίστασης στελέχωσαν πρώτοι τα ένοπλα 

σώμα του Δημοκρατικού Στρατού στον Εμφύλιο: «Οι περισσότεροι Πόντιοι ήτανε. 

Και ο διοικητής Πόντιος ήταν, Γιώργος Ερεθριάδης», ενώ και οι κ.ΤΚ(26), ΜΜ(27) 

και ΔΧ(28) πληροφορούν για την πολεμική δυνατότητα των Ποντίων συμπολεμιστών 

τους, εξυμνώντας τη γενναιότητα και τη μαχητικότητά τους: «Τσαμαντουρίδης 

Στέφανος και Μασμανίδης. Παλληκάρια». «Οι περισσότεροι Πόντιοι ήτανε. Και ο 

διοικητής Πόντιος ήταν Γιώργος Ερεθριάδης. Όλοι αυτοί που φύγανε και 

δημιουργήσανε τον δημοκρατικό στρατό αναγκαστικά φύγανε. Διωκόμενοι». 

«Γεννήθηκα στη Βουλγαρία το 1923 και ήρθα στην Ελλάδα οικογενειακώς, το 1924. 

Επιλέξαμε το χωριό Αγ. Βαρβάρα, έξω από τη Βέροια. Εκεί μεγάλωσα, εκεί δούλεψα, 
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εκεί πήρα μέρος στο κίνημα μέχρι και σήμερα. Πολέμησα με τον Νικητίδη. Και 

πολεμιστές καλοί και διοικητές καλοί. Ήταν παλληκάρια. Στον πρώτο λόχο που 

ανέλαβα, οι μισοί ήταν Πόντιοι». Εκτός των άλλων, και ο κ. ΓΠ(3) επιβεβαιώνει  την 

άποψη  που θέλει  τους Ποντίους αξιόλογους πολεμιστές: « Αυτοί με το πρώτο αυτό 

του ΕΛΑΣ ήταν το ογδόντα τις εκατό αριστεροί. Και είχαν βγει και στο βουνό 

αντάρτες[…]. Με τον ΕΛΑΣ ήταν το ογδόντα πέντε τις εκατό. Με τον εμφύλιο 

ξεχωρίσανε τη θέση τους, εξαιτίας αυτής που ανακατεύθηκαν με το μακεδονικό. Πολλοί 

λίγοι βγήκαν. Βγήκαν αυτοί οι οποίοι ήταν…, που δεν μπορούσαν να μείνουν στα χωριά 

[…]». 

Ολοκληρώνοντας την περιγραφή της προσφυγικής ταυτότητας, ο κ.ΠΒ(17) 

ενσωματώνει και το θρακιώτικο στοιχείο σ’αυτήν, το οποίο παρουσιάζεται λιγότερα 

έμπειρο στα ζητήματα του κομμουνισμού και του ιδεολογικού αγώνα των βουνών, 

καθώς για μια ακόμη φορά η ποντιακή εθνότητα κατέχει την πρώτη θέση στο 

συλλογισμό των συνεντευξιαζόμενων γύρω από το εν λόγω ζήτημα: « Οι δικοί μας 

ήταν Θρακιώτες. Αυτοί οι δικοί μας δεν ήξεραν από κομμουνισμό, είναι ήσυχοι. Και 

μπλέξαμε με τους άλλους, ήταν πιο εξελιγμένοι οι Πόντιοι, οι Μικρασιάτες και ήξεραν 

από κομμουνισμό. Οι δικοί μας και που πήγαν στα βουνά δεν ήξεραν γιατί 

πήγαιναν[…]. Πέρασαν και αυτοί πολλά. Δύο φορές τους έστειλαν εξορία. Η τουρκική 

κυβέρνηση, όταν έμαθαν ότι έγινε ανταλλαγή, τους έδιωχναν από το ένα μέρος στο 

άλλο, για να μη θεμελιώσουν. Τους πήγαιναν δύο, τρία χρόνια κάπου και μετά αλλού 

πάλι. Από εξορία σε εξορία και μετά τους έφεραν εδώ και έλεγαν ότι “εκεί που ήμασταν 

ήταν πιο καλά από εδώ και θέλουμε να ξαναφύγουμε!’’». Εκτός των άλλων, ο κ.ΙΝ(7)  

αν και Μικρασιάτης  δεν  σχολιάζει με συμπάθεια τους Πόντιους πρόσφυγες, κάτι 

που αποδεικνύει και τις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ Μικρασιατών και Ποντίων: 

«Και τώρα ακόμα, αν παρακολουθείς παρελάσεις, γυναίκες και άντρες του ΕΑΜ και 

του ΕΛΛΑΣ. Πάρα πολλοί Πόντιοι[…]. Εδώ δεν ήρθαν για καλό, για κακό ήρθαν. Γιατί 

μη νομίζεις, στον κομμουνισμό ανήκαν. Δεν μπορείς να βρεις Ρωσοπόντιο δεξιό. Από 

εκεί τους έδιωχναν οι Ρώσοι. Τους έδιωχναν, γιατί δεν είχαν κάποιο όφελος από 

αυτούς. Ό,τι έκαναν αυτοί, το ίδιο κάνουν και εδώ τώρα. Δεν ήταν καλοί άνθρωποι. 

Για αυτό τους έδιωχναν από εκεί[…] .Εγώ Μικρασιάτης είμαι».  

Αιτία της εμπλοκής των Ποντίων στον ένοπλο σχηματισμό του ΕΛΑΣ ήταν, κατά τον 

κ.ΑΙ(9), η χειραγώγησή τους από τον ελληνικό κομμουνισμό, ο οποίος τους 
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επιστράτευσε με σκοπό να επαγρυπνήσει τον αγώνα της Αριστεράς: «Εμείς οι 

Πόντιοι εδώ χάσαμε τη διαγωγή μας. Γίναμε κομμουνιστές. Εδώ φώναζαν “ΕΑΜ, 

ΕΠΟΝ, ΚΚΕ!’’ και στη Ρωσία ο Στάλιν εξόριζε το ποντιακό στοιχείο, τους Έλληνες. 

Ξέρεις πόσα ονόματα και πόσοι τάφοι είναι στη Ρωσία; Και τα διηγούμαι σε άλλους 

και μου λένε “αυτοί δε θα ήταν κομμουνιστές, αλλά ληστές!’’. Και όντως ληστές ήταν. 

Τη θεία μου, που είχε ένα κοριτσάκι τεσσάρων ετών, την έβγαλαν από το σπίτι που ήταν 

και την πήγαν σε ένα άλλο σπίτι και έριξαν τη χειροβομβίδα και σκότωσαν το μωράκι 

τεσσάρων ετών, τη θεία μου την τραυμάτισαν και ανάπηρη πέθανε. Και μου λένε οι 

άλλοι ότι τα παραλές’’[…]. Διότι όλοι από εκεί που φύγανε δεν ήθελαν τον 

κομμουνισμό. Και ήρθαν εδώ και έγιναν κομμουνιστές. Αυτοί όλοι ήταν βενιζελικοί. 

Μετά το γύρισαν κομμουνιστές. Εμείς κομμουνιστές μπορούμε να γίνουμε, οι Πόντιοι, 

αλλά όχι αυτονομιστές. Εμείς πολεμήσαμε και θα πολεμήσουμε!». 

Οι πληροφορητές δεν παραθέτουν εκτεταμένα σχόλια περί αξιολόγηση της πολεμικής 

εμπλοκής των Ποντίων/Μικρασιατών στην Αντίσταση και τον Εμφύλιο. Τα 

προαναφερθέντα αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα μιας τέτοιας προσπάθειας.  

Οι εντόπιοι, βάσει της καταγωγής, του τόπου διαμονής και της πολιτικής τους 

ταυτότητας, διαχωρίζονται  βάσει των σύγχρονων πολιτικών τους τοποθετήσεων  κι 

επομένως, ανάλογα διαμορφώνονται και τα συναισθήματά τους γύρω από το 

προσφυγικό ζήτημα. Στην περίπτωση   των  μετριοπαθών αριστερών, η κ.Μ(11) 

αναφέρει: « Για αυτό λένε για τους Πόντιους, “εδώ ήρθαν και πήραν τα καλύτερα 

χωράφια’’. Ναι, αλλά έγινε μια ανταλλαγή τότε, οι δικοί μας προς Τουρκία και αυτοί 

προς τα εδώ. Σε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν μπορούσαμε να το χωνέψουμε». Ο  κ. 

ΔΣ(5), που τείνει προς τη δεξιά, δίχως να το δηλώνει ξεκάθαρα,  επίσης 

επικεντρώνεται στο ζήτημα των γαιών: «Κοίταξε, πήραν τα κτήματα οι Πόντιοι, 

Τούρκων ιδιοκτητών. Εδώ δεν έζησαν Τούρκοι. Στην Αγία Παρασκευή ήταν, στο χωριό 

κάτω. Και επόμενο ήταν εκεί να έρθουν και άλλοι ξένοι, ενώ στο ίδιο καζάνι βράζουμε. 

Ο πατέρας μου έκανε πέντε χρόνια Μικρά Ασία, στρατιώτης», ενώ η  κ.Τ.Ο(24) 

φανερά αποδεχόμενη  την υπάρχουσα σύγκρουση μεταξύ γηγενών και προσφύγων, 

επιχειρεί  να δηλώσει και τις εξαιρέσεις σ’αυτό το επίμαχο ζήτημα των εθνοτικών 

σχέσεων με αφορμή τον εαυτό της: « Οι Πόντιοι με τους ντόπιους περνούσαν άχαρα. 

Και είχε ποντιακό χωριό μαζί με ντόπιους και σε σλαβόφωνο χωριό με Ποντίους. 

Στους γάμους πήγαιναν, έρχονταν και καλούσαν, σε μένα είχαν μεγάλη[…]. Αυτά τα 
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άρχισε ο εμφύλιος. Τους βάλανε και οι μεν κατηγορούσαν τους δε, “εσείς φταίτε που 

έγινε ο εμφύλιος!’’. Λέγανε στους Ποντίους, “Πόντιοι, εσείς φταίτε!’’». 

Ο κ. ΜΛ(13) προσπαθεί να διατηρήσει, από την άλλη πλευρά, μια πιο ουδέτερη 

στάση γύρω από το ζήτημα: «Πιθανόν κάποιοι να ήθελαν να κάνουν το μάγκα. Το ότι 

δεν τους ρώτησε κανείς γιατί έφεραν τους Ποντίους, το ότι ήρθαν οι Πόντιοι και πήραν 

τα χωράφια, αυτό ήταν φυσικό, γιατί οι Τούρκοι φύγανε και στα τούρκικα χωράφια 

τους βάλανε, γενικά τους πρόσφυγες και δεν είναι θέμα Ποντίων. Εμείς εδώ δεν τους 

λέμε Πόντιους, αλλά Καυκάσιους. Εμείς αρχικά, όταν ήρθαν οι Πόντιοι, μας φάνηκε 

ξένο πράγμα. Οι ίδιοι λέγανε “εγώ δεν είμαι Πόντιος, είμαι Καυκάσιος!’’, για να 

δείξουν ότι αυτοί ήρθαν από τα μέρη τα ρωσοκρατούμενα και όχι από τα 

τουρκοκρατούμενα. Φύγανε από τα μέρη του τουρκικού Πόντου και πήγαν στο ρωσικό, 

γιατί κυνηγήθηκαν από τους Τούρκους. Μετά το 1850. Δεν ήταν πολλά τα χρόνια. 

Πολλοί από αυτούς είναι και δυο, τρείς φορές πρόσφυγες […].Έρχονται στην Ελλάδα 

το ’23 ,το ’24 . Είναι ένα από τα γεγονότα αυτής της τραγικής περίπτωσης των 

πολέμων. Εγκαθίστανται τώρα στην Ελλάδα. Κάποιοι από αυτούς φύγανε από τη Ρωσία 

και όταν έφυγαν από τη Ρωσία ήταν κομμουνισμός. Ήρθαν εδώ και έγιναν 

κομμουνιστές. Πήγαν στο βουνό, εκπατρίστηκαν πάλι, άντεξαν όλες αυτές τις ανώμαλες 

καταστάσεις».  

Οι απόψεις των αριστερών  εντόπιων σχετικά με την παρουσία των Ποντίων φαίνεται 

πως δεν απέχουν ιδιαίτερα από αυτές των δεξιών. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στο 

συμπέρασμα πως ένα δείγμα, τουλάχιστον, του ντόπιου πληθυσμού, ανεξάρτητα από 

τις πολιτικές του διαθέσεις, διατηρεί μια ιδιότυπη στάση απέναντι στο ζήτημα, ένα 

άσβεστο παράπονο, πιθανόν για τον παραγκωνισμό που υπέστη, κατά την άποψή του, 

από τα εκάστοτε  κυβερνητικά πρόσωπα, εμπρός στο θέμα του ποντιακού αποικισμού 

στη Δυτική Μακεδονία κι όχι μόνο. Ωστόσο, ορισμένοι ντόπιοι, με ξεκάθαρα 

διατυπωμένες αριστερές τάσεις, δε διατηρούν παρά μια ουδέτερη και καταδεκτική 

στάση απέναντι στον ποντιακό πληθυσμό, απομακρυσμένοι από αναχρονιστικές 

μικροαστικές διχόνοιες. 

Ο κ. ΣΓ(19)επισημαίνει ενδεικτικά: « Και τότε που είχε έρθει ο πατέρας μου από την 

ξενιτιά, που έγινε η ανταλλαγή, έφυγαν οι Τούρκοι και τους έλεγαν “εμείς δεν κάναμε 

τίποτα, τώρα που θα έρθουν οι Πόντιοι να δείτε τι θα πάθετε!’’. Και του πήραν του 
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πατέρα μου 40 στρέμματα μαζί με το οικόπεδο. Και μας έχουν ακόμα από κάτω. Και 

αυτό είναι πολύ έντονο στη Φλώρινα, παρά εδώ. Οι Πόντιοι είναι Έλληνες, ενώ εμείς 

που είμαστε από εδώ δεν είμαστε Έλληνες! Και μου λένε κάποιοι Πόντιοι “έχουμε 

πατρίδα στη Ρωσία, στην Τουρκία..’’ και τους λέω “πόσες πατρίδες έχετε, όπου πάτε 

αποκτάτε πατρίδα;!’’. Εμένα μου θυμίζουν όμως που ζούσαν με τα ζώα, που ζύμωναν 

τις κοπριές για να φάνε και όταν πηγαίναμε στον Καύκασο να συνεννοηθούμε με τον 

πρόεδρο δεν μπορούσαμε με τίποτα, φωνάζαμε πάντα κάποιον άλλον». Αντίθετα, ο 

κ.ΣΝ(40) φαίνεται να διατηρεί μια εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη σήμερα: «Σήμερα 

τους Πόντιους τους βλέπουμε εξίσου με μας, εγώ δεν είμαι ρατσιστής και δεν…, διότι 

τώρα Πόντιοι ήρθαν αυτοί που ήρθαν από κάτω, οι παππούδες τους, τώρα αυτά τα 

παιδιά εδώ που γεννήθηκαν είναι…, είμαστε ίδιοι άνθρωποι, δεύτερον παντρεύονται, 

παντρεύονται, δικά μας παιδιά παίρνουν Πόντιες κοπέλες, οι Πόντιοι παίρνουν δικές 

μας κοπέλες, δεν μπορούμε τώρα, Πόντιοι, ντόπιοι, όλοι είμαστε αυτή τη στιγμή ντόπιοι 

εδώ, μέσα σε αυτόν τον τόπο, εδώ γεννηθήκαν αυτά τα παιδιά, ήρθαν οι παππούδες, 

πότε ήρθανε.., δεν ήρθανε από καλοσύνη, ήρθανε κι αυτό το κακό προήλθε που ήρθανε 

αυτοί εδώ οι άνθρωποι και ξεριζώθηκαν, προήλθε από τη δεξιά, από τις δεξιές 

παρατάξεις, διότι ο Πλαστήρας και οι υπόλοιποι οι Έλληνες πολεμούσανε στην Τουρκία 

και εδώ αυτοί φέρνανε βασιλιάδες, όλα τα δεινά που έχει περάσει η Ελλάδα τα έχει 

περάσει από τη δεξιά!». 

Σχετικά με την ταυτότητα των ντόπιων της Δυτικής Μακεδονίας, εκείνο για το οποίο 

δίνεται μεγαλύτερη έμφαση, δεν είναι παρά η ελλιπής δυνατότητα της πλειοψηφίας 

των εντόπιων να γευτούν τις βασικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες, λόγω των 

επιβαλλόμενων οικογενειακών περιορισμών, μπροστά στην εξασφάλιση της 

επιβίωσης, κι αυτό είναι  κάτι που ο κ.ΓΠ (3)με παράπονο διατυπώνει: « Όπως και οι 

δικοί μας, τα περισσότερα παιδιά ήταν μορφωμένα. Καθηγητές, δάσκαλοι, παππάδες, 

αξιωματικοί και όλα αυτά τα παιδιά των Μακεδονομάχων το ελληνικό κράτος τα 

έπαιρνε και τα έβαζε σε σχολές για να μάθουν. Και γινόντουσαν διάφοροι υπάλληλοι. 

Πολλοί από το χωριό πήγαιναν στις Σέρρες, στα καπνά και είχαν λεφτά να χτίσουν κάτι. 

Και μετά πήγαιναν Θεσσαλία και Λάρισα και κάθονταν όλο το χειμώνα. Γιατί είχαν 

ζώα. Για αυτό τα περισσότερα παιδιά δουλεύανε. Βγαίνανε από τα χωριά και βλέπανε 

πώς ζει μια περιοχή, πώς ζει μια άλλη. Ενώ σε αυτά τα χωριά, τα ντόπια, υπήρχαν 

παιδιά που μέχρι που πήγαιναν στρατιώτες δε βγαίνανε, δεν ξέρανε πού είναι η 
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Φλώρινα. Έμεναν εκεί, “εσύ θα πας στα πρόβατα!’’, τελείωσε. Το ντόπιο στοιχείο, όλο 

αυτό που υπήρχε σε αυτό τον τόπο τότε, δεν κοιτούσαν να στείλουν το παιδί στο σχολείο 

να μάθει γράμματα. Κοιτούσαν να το κρατήσουν στο σπίτι, να πάει να φυλάει τα 

πρόβατα, να οργώνει τα χωράφια. Ήταν κλεισμένη η κοινωνία και οι οικογένειες. Ο 

παππούς κρατούσε το κομπόδεμα και παιδιά παντρεμένα με οικογένεια, έκανε ο 

παππούς κουμάντο».Από την άλλη πλευρά, η ευρεία χρήση της σλαβόφωνης 

διαλέκτου ανάμεσα στα μέλη των ντόπιων οικογενειών, σε συνδυασμό με τις στενές 

σχέσεις που διατηρούσαν ορισμένες από αυτές με βαλκανικές εθνότητες, όπως οι 

Βούλγαροι, είτε για λόγους αυτοπροστασίας, είτε λόγω ιδεολογικής ταύτισης, 

οδηγούσε σε περιπτώσεις όπως η ακόλουθη, σύμφωνα με τον κ.ΣΓ(19): «Εμείς 

μιλούσαμε τη γλώσσα τους. Τον πατέρα μου τον είχαν χαρακτηρίσει ΄΄ βασιλικός 

Βούλγαρος΄΄». Αντίθετα, από την περίπτωση της κ.ΣΠ(20) αντλείται  μια περισσότερο 

προσεγμένη θέση: «Δεν είχαν Σκοπιανούς εδώ, δεν είχε ψυχή ξένη, όλοι ήταν δικοί 

μας. Και η Ελλάδα είχε μεγάλο λάθος. Και από κάτω που φέρνανε, ήταν Έλληνες. Και 

από εδώ ήταν όλοι ντόπιοι. Δεν είχε ούτε τόσο από τα Σκόπια. Και αυτό το μίσος ήταν 

προτού να μας πάρουν αντάρτισσες». 

 

Αντίστοιχα  με τους ντόπιους, οι πρόσφυγες βάσει των πολιτικών τους προτιμήσεων, 

εκφράζουν τις απόψεις τους γύρω από την καταγωγή, την εικόνα και τη ζωή των 

ντόπιων κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας. Σε ορισμένα σημεία, η στάση τους θα 

χαρακτηριζόταν ως αρνητικά προδιατεθειμένη, αφού δε διστάζουν να τους ταυτίσουν 

με τα σλαβικά φύλα των Βαλκανίων, λόγω της ομιλίας του χαρακτηριστικό τοπικού 

γλωσσικού ιδιώματος, αλλά και της προσφυγής πολλών αυτονομιστών ή 

κατατρεγμένων αριστερών  του Εμφυλίου και της απελευθέρωσης από τους 

Γερμανούς στα Σκόπια ή σε άλλες γειτονικές περιοχές.Αρχικά, ο κ.ΤΒ(25) αναφέρει: 

«Αυτοί ήταν εδώ ριζωμένοι. Τους βρήκαμε και αυτή ήταν η δική τους γλώσσα. Και από 

τη Ρωσία κατέβηκαν σαν φύλα, σαν Σλάβοι[...]. Φύγανε οι Τούρκοι και στα 

παραμεθόρια με την ανταλλαγή με τους Τούρκους, τους γέμισαν εδώ στα παραμεθόρια. 

Τους Πόντιους έφεραν[...]. Οι περισσότεροι πήγαν Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, με 

ανταλλαγή πληθυσμού. Εδώ στη Φλώρινα είμαστε περίπου τρία χωριά καθαροί 

Πόντιοι. Στην Καστοριά είναι κάμποσα χωριά. Και η γυναίκα μου είναι Σλάβα, ο 

πατέρας της έμαθε ελληνικά στον μικρασιατικό πόλεμο, που πήγε φαντάρος». (Η 
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Σύζυγος:) « Και εγώ δεν είμαι Βουλγάρα, αλλά Μακεδόνα, αφού πάππου προς πάππου 

εδώ. Ο προπάππους μου ήταν Έλληνας, είχε έρθει με τους Τούρκους και ήταν ο μόνος 

που ήξερε ελληνικά, όταν είχαν έρθει. Τα βουλγάρικα ταιριάζουν ογδόντα τις εκατό με 

τα ρώσικα και σαράντα τα εκατό με τα σέρβικα».  

Ο κ. ΣΠ(21) δίνει μια άλλη όψη της τροπής που έλαβε η σύγκρουση μεταξύ εντόπιων 

και προσφύγων, κάνοντας λόγο για υιοθέτηση  φιλοβουλγαρικών αισθημάτων εκ 

μέρους των ντόπιων, επίπλαστων ή αληθινών, προκειμένου να καταφέρουν να 

επιβιώσουν, από τη στιγμή που η γη της περιοχής μοιράστηκε αναγκαστικά, χρόνια 

νωρίτερα, με τους ίδιους τους πρόσφυγες: «Ξεκίνησε μια διχόνοια και το κακό που 

έχει γίνει, έγινε από τους δικούς μας, τους ντόπιους. Είπαμε για τις διαφορές τους, ότι 

ένας είχε το ένα χωράφι, άλλος το άλλο και βρήκαν τον τρόπο, τους καλούσαν και για 

να φαίνονται πατριώτες φθάσανε δικοί μας ντόπιοι να γίνουν καταδότες, από τη μια 

μεριά να το γυρίσουν στην άλλη, άσχετα που χάνανε με τους Βούλγαρους από ένα 

μέρος. Εκείνος λέει “αφού γύρισε, δικός μας είναι, άσε τον άλλο να τρώγεται’’ και 

έγινε τo κακό το μεγάλο, χάσαμε καλούς ανθρώπους. Εγώ έτσι τα βλέπω, δεν ξέρω οι 

άλλοι πώς τα βλέπανε». Μάλιστα, ο κ.ΦΝ(14) σημειώνει πως: «Δεν μπορούσε να πάει 

ένας Πόντιος να πάρει καλαμπόκι και να υπογράψει», εφόσον η βουλγαρική 

προπαγάνδα κι αργότερα η γιουγκοσλαβική άδραξαν την ευκαιρία των εδραιωμένων 

εθνοτικών ρήξεων και της απαρέσκειας των γηγενών απέναντι στις εκάστοτε 

προμεταξικές κυβερνήσεις, προκειμένου να οδηγηθούν στο απόγειο της επιρροής 

τους στα κατοχικά χρόνια στη Μακεδονία. 

Από την άλλη πλευρά, τα σχόλια σχετικά με την πολεμική συμπαράσταση των 

εντόπιων στο πλευρό των Ποντίων φαίνεται να είναι θετικά, χωρίς να κατακρίνεται η 

τάση τους να οπισθοχωρούν προς τη γιουγκοσλαβικά εδάφη, εφόσον ορισμένοι 

Πόντιοι θεωρούν πως οι δεξιές και μεταξικές τακτικές διόγκωσαν αυτές τις διχόνοιες 

και τις προκαταλήψεις στις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτή η 

στάση, όμως, δεν υιοθετείται από όλους τους πρόσφυγες έναντι των ντόπιων. Κάποιοι 

φαίνεται πως έχουν αναθεωρήσει θετικά το παρελθόν, κάποιοι άλλοι όμως 

διαιωνίζουν τις διχόνοιες του παρελθόντος. Ακολούθως, δεν αποκρύπτεται η 

επιβαιβέωση της λιποταξίας Σλαβόφωνων προς τη Γιουγκοσλαβία και η υιοθέτηση 

αυτονομιστικών τάσεων από ορισμένους, αλλά μάλλον προβάλλεται πλέον ομαλά, 

σαν κάτι κοινώς αποδεκτό, τουλάχιστον φαινομενικά. 
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 Χαρακτηριστικά, οι κ.ΤΚ(26) και ΜΜ(27) αναφέρουν: «Ναι. (Συμπολέμησα με 

Σλαβομακεδόνες). Μια χαρά. Ήταν για μένα Έλληνες. Του Μεταξά ήταν δουλειές, οι 

φυλετικές διακρίσεις. Είχαμε τους ντόπιους. Ξέρανε τη γλώσσα, τη σλάβικη. Έπρεπε, 

γιατί διώχτηκαν και αυτοί. Και αυτοί το ίδιο, κυνηγήθηκαν. Μα δεν είχαμε καμία 

διαφορά. Στο τάγμα μας ο επιτελάρχης ήταν Σλαβομακεδόνας. Σε εμάς εδώ δεν είχε. 

Προς το τέλος, κάπου κάπου φεύγανε και πήγαιναν στη Γιουγκοσλαβία[..]. Όσοι ήταν 

στον δημοκρατικό στρατό οπισθοχώρησαν όπως οπισθοχωρήσαμε και εμείς στις 

σοσιαλιστικές χώρες. Μετά χάλασαν οι σχέσεις με τον Τίτο σχετικά με το σοσιαλιστικό 

σύστημα. Ακολούθησε μια δική του ιδιόμορφη πολιτική. Το εκμεταλλεύτηκε η Αμερική 

και οι καπιταλιστικές χώρες. Εμείς είχαμε και στον Δημοκρατικό στρατό 

Σλαβομακεδόνες. Ο κάθε ένας που ήταν πρόθυμος να πολεμήσει για τον ελληνικό λαό, 

για την απελευθέρωση του ελληνικού λαού ήταν καλοδεχούμενος». «Είχαμε τους 

ντόπιους. Ξέρανε τη γλώσσα την σλάβικη. Έπρεπε (να συμμετάσχουν στον ΕΛΑΣ) γιατί 

διώχτηκαν και αυτοί. Και αυτοί το ίδιο κυνηγήθηκαν δεν είχαμε καμία διαφορά. Στο 

τάγμα μας ο επιτελάρχης ήταν Σλαβομακεδόνας. Προς το τέλος κάπου κάπου φεύγανε 

και πήγαιναν στην Γιουγκοσλαβία. Έγιναν κάποια λάθη αρχών τα οποία διορθώθηκαν 

από το ΚΚΕ. Αυτό έγινε με την αλλαγή στάσης του Τίτο στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο. 

Ο εμφύλιος πόλεμος ξεκίνησε έχοντας υπόψη πως τα βόρεια σύνορα ήταν 

εξασφαλισμένα από την Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία και Αλβανία. Και άλλαξε στάση με 

το σοσιαλιστικό στρατόπεδο και αντίστοιχα και σε εμάς». 

 Επιπλέον, ο κ.ΔΧ(28) επικυρώνει την πολεμική παρουσία των Σλαβόφωνων 

εντόπιων, αλλά όπως ενδεικτικά δηλώνει, δεν ήταν λίγοι εκείνοι, οι οποίοι 

παρασυρόμενοι από τα γιουγκοσλαβικά σώματα των αυτονομιστών (ΝΟΦ), άρχισαν 

να εγκαταλείπουν τα καθαρά ελληνικά, αριστερά σώματα του ΔΣΕ, λιποτακτώντας 

και πλήττοντας τις ομάδες: « Ε, στον ΕΛΑΣ δεν είχαμε Σλαβομακεδόνες. Στον 

Δημοκρατικό Στρατό είχαμε. Στελέχη καλά, διμοιρίτες, επιτρόπους, είχα στο λόχο. Όταν 

άρχισε δράση, η οργάνωση των Σλαβομακεδόνων στα Σκόπια, μπήκε ζήτημα να 

λιποτακτούν από τη δημοκρατική οργάνωση οι Σλαβομακεδόνες. Εγώ βασικά, στα 

στελέχη που είχα στηριζόμουν. Είχα καλή σχέση, τους εμπιστευόμουν. Δυστυχώς στην 

άμυνα, στη Φλώρινα, μου φύγανε δύο. Πήρα τα μέτρα μου και πρόσεχα ορισμένες 

περιπτώσεις. Είχα άλλη μια περίπτωση στο Μαλιμάδι. Έκοψε κάποιος τη γραμμή του 

τηλεφώνου, ο συμπολεμιστής Σλαβομακεδόνας πήγε να συναντήσει τον άλλο που 
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μιλούσε και μου έφυγε. Είχα όμως και παλληκάρια . Η στάση τους έβλαψε και μεγέθυνε 

και τις κατηγορίες για το Μακεδονικό. Είχαμε υποψίες. Κάνανε κάτι, που έβλαπταν τις 

μονάδες που υπηρετούσαν».  

Οι ακόλουθες αναφορές αποτυπώνουν τη στάση των προσφύγων απέναντι στην 

ελληνικότητα των γηγενών υπό το πρίσμα του παρόντος. Ο κ. ΑΙ(9) δηλώνει πως: 

«Μη λένε ότι είναι ντόπιοι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ντόπιοι Μακεδόνες. 

Μακεδόνες υπήρχαν, Έλληνες. Ναι, αλλά αυτοί ήρθαν από το Βόλγα και λοιπά μ.Χ. Δεν 

είναι ντόπιοι. Ντόπιοι είναι οι πραγματικοί Έλληνες Μακεδόνες. Οι ανασκαφές που 

κάνουν βρίσκουν ελληνικά. Μέσα στα Μπίτολα, αν πάω, όλες οι εκκλησίες ελληνικές 

επιγραφές έχουν. Και ο Μέγας Αλέξανδρος, που λάμβανε μέρος σε αγώνες, άλλος δεν 

είχε δικαίωμα να λάβει, παρά Έλληνες βασιλιάδες!».  

Κατά τον κ.ΠΒ(17 ), όμως, οι αυτονομιστές, Σλαβόφωνοι οι περισσότεροι, 

διατηρούσαν καλές σχέσεις με τους πρόσφυγες γενικότερα και δε δημιουργούσαν 

πάντα ρήξεις μαζί τους: «Αυτονομιστές υπάρχουν και τώρα. Αλλά τότε τους 

κατηγόρησαν για αυτό, οι Σλαβομακεδόνες δεν ήταν όλοι κακοί. Όλοι στο χωριό μας 

από τη Θράκη ήμασταν, τριάντα οικογένειες Θρακιώτες και μόνο τριάντα ήταν από 

τους ντόπιους και ζούσαμε μια χαρά, αγαπημένοι. Και τα δικά μας είναι ελληνικά με 

βαριά προφορά. Και μάθαιναν και αυτοί και μιλούσαν θρακιώτικα. Ελληνικά συνέχεια. 

Αυτονομιστές υπάρχουν και τώρα. Αλλά τότε τους κατηγόρησαν για αυτό, οι 

Σλαβομακεδόνες δεν ήταν όλοι κακοί». Εκτός από τα παραπάνω, ο κ.ΒΙ(8) προκαλεί 

το ενδιαφέρον με τους ισχυρισμούς του περί “αμφίβολης ελληνικής υπόστασης’’, άρα 

και συνείδησης των εντόπιων: «Οι πρόσφυγες Έλληνες έρχονται στην Ελλάδα. Πολλοί 

πάνε στη νότια Ελλάδα αλλά οι περισσότεροι, τους στέλνει ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη 

Βόρεια Ελλάδα. Καλά έκανε και το έκανε, γιατί και οι Πόντιοι που ήρθαν στις περιοχές 

του Καύκασου και του Πόντου δε μιλούσαν καλά ελληνικά, είχαν τη διάλεκτο τη δικιά 

τους, η οποία είναι διάλεκτος αρχαία ελληνική.  Έρχονται εδώ, ταλαιπωρήθηκαν πάρα 

πολύ, αλλά στην πορεία το ελληνικό το κράτος βλέπει με άλλο μάτι τους Πόντιους και 

με άλλο μάτι τους ντόπιους. Οι ντόπιοι θεωρούνται αμφιβόλου υπόστασης Έλληνες, 

ενώ οι Πόντιοι θεωρούνται Έλληνες άλφα κατηγορίας. Γιατί έχουν τη διάλεκτο και την 

ιστορία. Εδώ όμως υπάρχουν οικογένειες στην περιοχή που κράτησαν την 

ελληνικότητα. Αν και περάσανε τόσα χρόνια επί τουρκοκρατίας κρατήσανε. Τώρα 

φθάσαμε στο σημείο, η εγκατάσταση των Ποντίων στις περιοχές εδώ κοντά στη 
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Φλώρινα και στις περιοχές της Καστοριάς και της Έδεσσας. Οι Πόντιοι για να γίνουν 

καλοί με τις αρχές, καταγγέλλουν και συκοφαντούν τους ντόπιους. Οι ντόπιοι αυτής της 

φάρας, που ήταν φανατικοί Βούλγαροι και τέτοια, καταγγέλλουν τους Πόντιους για 

Τούρκους».  

Πάραυτα, ο κ.ΣΘ(38) διατυπώνει τη δική του θέση για το ζήτημα:«Λοιπόν και 

έρχονται μετά από τόσους αιώνες και αναμοχλεύουν, εάν είναι Έλληνες και είναι 

Σλάβοι ή Σλαβομακεδόνες. Ντροπή αυτό που το λένε. Εγώ μέσα στο Μοναστήρι 

ανύψωσα τη φωνή μου χωρίς να φοβηθώ, με τον χορευταρά τον Σίμο τον Ιωαννίδη και 

μιλούσαμε το Μακεδονικό μέσα στο παζάρι και ερχόταν με απείλησαν ότι “Θεόφιλε θα 

σε δείρουν’’, “να με δείρουν’’, λέω, “εγώ είμαι συνηθισμένος και στο ξύλο, δεν έχω 

ανάγκη, ας έρθουν να με δείρουν, αλλά να βρει την αλήθεια, να μιλάμε αληθινά, να μη 

λέμε ψέματα!’’. Στο Αμμοχώρι, όταν γινότανε, εγώ ήμουν στο Μεσονήσι και γινότανε 

ένα γάμος από το Μεσονήσι το παλιό, το εντόπιο χωριό που μιλούσαν το ιδίωμα αυτό, 

ας πούμε, περισσότερο, διότι το προσφυγικό στοιχείο, εγώ έχω έναν […Πετίδης] που 

μιλούσε τα εντόπια καλύτερα από τους εντόπιους, διότι έτυχε να ˈναι, και ˈγώ αν 

ήμουνα με τους Βλάχους και με τους εντόπιους θα ήξερα ή τη βλάχικη ή την εντόπια, 

δεν έτυχε να κάθομαι…., ήμασταν  ένας λαός που ήρθε απευθείας¨ όλο πρόσφυγες και 

Πόντιοι στη γειτονιά και δεν είχα επαφή με ξένους και επανέρχομαι να σας πω το εξής, 

γινότανε γάμος και περνούσανε το κάρο, ο γαμπρός, η νύφη, το κάρο τότε και οι ρόδες 

βαμμένες και τα άλογα περιποιημένα και τα χάμουρα βαμμένα και στο πρώτο κάθισμα 

που καθόταν, καθότανε ή ο γαμπρός ή η νύφη, δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτα ακριβώς, 

αλλά ξέρω ότι οι επίσημοι καθότανε μπροστά. Στη μέση δε, αν θυμάμαι καλά και ποιος 

θα πει για το εντόπιο στοιχείο ότι δεν είναι Έλληνες και είναι Μακεδόνες και  βλακείες, 

αυτοί είναι οι περισσότερο ανθέλληνες και οι περισσότερο που κάνουν το κακό σ’ αυτήν 

τη Μακεδονία. Στη μέση του κάρου μεταξύ των δύο υπήρχε η γαλανόλευκη ελληνική 

σημαία και απάνω στη σημαία ένα μήλο, έθιμο των εντοπίων ήτανε αυτό το μήλο κλπ, 

αλλά κατέστρεψαν τη Μακεδονία και ορισμένοι Μακεδόνες λεγόμενοι που είναι στον 

Καναδά, Αυστραλία κλπ, που είναι παραλλήλως, έχουν εργοστάσια και στέλναν 

χρήματα εδώ να τα δώσουν στους συγγενείς και οι συγγενείς απˈ τα χρήματα εκείνα τα 

τρώγαν τα περισσότερα και μοίραζαν τα λοιπά απˈ αυτά τα χρήματα, γίναν οι 

εθνικόφρονες αυτοί και άρχισαν να κάνουν αυτή την προπαγάνδα, ότι δεν είναι 

Έλληνες, αλλά είναι Μακεδόνες τώρα, Βούλγαροι ήταν παλιά». 
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Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η στάση των προσφύγων και 

των γηγενών στην Αντίσταση εξετάζεται πολύ περισσότερο μέσα από τις μεταξύ τους 

σχέσεις. Η συμμετοχή στους στον ΕΛΑΣ και στον ΔΣΕ αποτελεί ένα ουσιώδες 

στοιχείο από μόνο του, αλλά οι μεταξύ τους κοινωνικοί δεσμοί στην Κατοχή-

Αντίσταση είναι αυτοί που καθορίζουν περισσότερο την αντιστασική τους τάση και 

την ακόλουθη εμφυλιακή τους εικόνα, τόσο από άποψη πολιτικών επιλογών, όσο και 

από άποψη στρατιωτικών.  

Προχωρώντας στην αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν το  σύνολο των 

γυναικών, όπως προαναφέρθηκε και στην ενότητα ανάλυσης του δείγματος των 

πληροφορητών, οι γυναίκες αριθμούν δώδεκα (12) στο σύνολο τους, εκ των οποίων 

οι έξι (6) είναι Σλαβόφωνες, οι τρεις (3) είναι Πόντιες και ακόμα τρεις (3) 

Ηπειρώτισσες. Κατά τη διάρκεια της Αντίστασης καμία από τις δώδεκα γυναίκες δε 

συμμετείχε ένοπλα στο πλευρό του ΕΛΑΣ, δηλαδή καμία δεν είχε άμεση συμμετοχή 

στην Αντίσταση. Έμμεση συμμετοχή όμως στην ίδια περίοδο εξακριβώθηκε πως 

είχαν τέσσερις (4) γυναίκες (2 Σλαβόφωνες εντόπιες και 2 Πόντιες). Οι 

συγκεκριμένες πληροφορήτριες(κ.Μ-11,κ.ΤΟ-24,κ.ΓΠ-4,κ.ΓΠ-43) βίωσαν την 

περίοδο αυτή σε συνάρτηση με την τριπλή Κατοχή που γνώρισε η Δυτική Μακεδονία 

και μέσα από καταστάσεις που σημάδεψαν την παιδική τους μνήμη, αναπτύσσοντας 

συγχρόνως μια διαμεσολαβημένη οπτική για τις διαστάσεις που είχε λάβει ο 

αντιστασιακός αγώνας που ασκούνταν στην πόλη και την περιφέρεια της Φλώρινας, 

κυρίως διαμέσου συγγενικών τους προσώπων. 

 Για τις τρεις από αυτές  γυναίκες η περίοδος της Αντίστασης τις γέμισε με πόνο, 

φόβο, καχυποψία, ανασφάλεια  κι αγωνία για την τύχη τους, αλλά και την τύχη της 

οικογένειάς  τους, εφόσον η εθνοτική ταυτότητα της καθεμιάς, αλλά και η θέση που 

είχαν τα συγγενικά τους πρόσωπα μέσα στην κοινωνία σε συνδυασμό με τις 

ιδεολογικές τους τάσεις, μπορούσε να τους θέσει ανά πάσα ώρα και στιγμή στο 

στόχαστρο των κατοχικών κι ελληνικών αρχών, των βουλγαρικών στρατιωτικών 

δυνάμεων, των τοπικών δωσίλογων, αλλά και των ίδιων των ανταρτών με ποικίλες 

αφορμές και αιτίες. Όσον αφορά την τέταρτη από αυτές(κ.ΓΠ-43) μάλλον επρόκειτο 

για μια πιο δυναμική περίπτωση Επονίτισσας και μετέπειτα επίσημου μέλους του 

ΕΑΜ/ΚΚΕ, η οποία κατάφερνε να κρύβει πολύ καλά τους οποιουσδήποτε φόβους 

της, ήδη από την εφηβική της ηλικία, αγωνιζόμενη με πίστη, ψυχικό σφρίγος και 
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θέληση, τόσο για το ΚΚ όσο και για τον ένοπλο αγώνα του Εμφυλίου, τον οποίο και 

ποθούσε να ακολουθήσει στα μετέπειτα χρόνια. Η οικογένειά της διακρινόταν για τα 

καθαρά κομουνιστικά της ιδεώδη, για τα οποία πολλάκις τιμωρήθηκε από τις τοπικές 

ελληνικές και κατοχικές αρχές, δίχως να καθηλώνεται μπροστά στις δυσκολίες. Οι 

γονείς της δεν είχαν άμεση δράση στην Κατοχή-Αντίσταση, ωστόσο αυτή και τα τρία 

αγόρια της οικογένειας εκδήλωσαν την επιθυμία της προσφοράς τους στον αγώνα, 

άλλοι με άμεσο κι άλλοι με έμμεσο τρόπο. 

Οι γυναίκες με έμμεση αντιστασιακή δράση δεν εναρμονίστηκαν στις επιταγές και τις 

ανάγκες του αντάρτικου, ωστόσο, στην εφηβική τους ηλικία οι δύο από αυτές είχαν 

έρθει σε μια πρώτη γνωριμία με τις συγκεντρώσεις  του ΕΑΜ/ΚΚΕ στην περιφέρεια, 

από τις οποίες αντιλήφτηκαν αργότερα, ότι η παρακίνηση κι ο ενθουσιασμός που 

εμφυσούσαν οι καθοδηγητές στην ψυχή των ακροατών κάθε κοινωνικής τάξης, 

ηλικίας και πολιτικής κατεύθυνσης, ήταν ο μοχλός της συγκέντρωσης του 

απαραίτητου έμψυχου δυναμικού του ΕΛΑΣ. Η τρίτη έμμεσα συμμετέχουσα(κ.ΓΠ-4) 

επίσης δε συμμετείχε ενεργά στην ένοπλη αντίσταση, όμως λόγω της αριστερής 

οικογενειακής της κουλτούρας, την οποία πρέσβευε και η ίδια, στην Αντίσταση 

έδρασε ως αντιστασιακός σύνδεσμος μεταξύ των γονέων της και συγγενών που 

ζούσαν σε γειτονικά χωριά σε ηλικία μόλις 5 περίπου ετών, με τη συνοδεία 

συγγενικών της πάντα, προσώπων. Φορτωμένη με πλούσιες κι έντονες αναμνήσεις 

από το παρελθόν των παιδικών της χρόνων, δίχως να ξεχνά τον φόβο που είχε σπείρει 

η Κατοχή στους ίδιους της τους γονείς λόγω των δημοκρατικών/σοσιαλιστικών τους 

πεποιθήσεων, έθρεψε κι εκείνη μέσα της συναισθήματα απέχθειας για τη δωσιλογική 

ατμόσφαιρα της εποχής, αλλά και για την ειδεχθή πολύπλευρη κατοχή που ανάγκαζε 

τους ανθρώπους να βρίσκονται σε μια εναγώνια προσπάθεια διάσωσης του εαυτού 

τους. Από τις γυναίκες που συμμετείχαν έμμεσα στην Αντίσταση, βάσει των 

εκτιμήσεων που προέκυψαν για τη σημερινή τους πολιτική ροπή, η κ.ΓΠ(4) τείνει 

προς την αριστερή σοσιαλιστική ομάδα, η κ.ΓΠ(43) προς την καθαρά αριστερή 

πολιτική κουλτούρα, η κ.Μ(11) προς την μετριοπαθή αριστερά  και η κ.ΤΟ(24) προς 

τη δεξιά. Οι γυναίκες αυτές δε φαίνεται να άλλαξαν πολιτικό στρατόπεδο, παρά 

προσαρμόστηκαν στα μετεμφυλιακά πολιτικά δεδομένα, στο πλαίσιο της ιδεολογίας 

την οποία εκπροσωπούσαν οι οικογένειές τους. Σε γενικές  γραμμές, καμία από τις 

δώδεκα γυναίκες δεν τάχθηκε υπέρ του εμφυλίου πολέμου, διότι ακόμα κι αυτή που 
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ενεπλάκη δυναμικά στα πεδία των μαχών αντιλήφτηκε το μέγεθος των δυσχερειών 

που επικράτησαν και τις επιπτώσεις διχασμού που επέφερε ο πόλεμος στην τοπική 

κοινωνία της Φλώρινας. Η αντίσταση, ωστόσο, αντιμετωπίζεται ακόμη και σήμερα 

ως μαζική κίνηση καταπολέμησης της τριπλής Κατοχής. 

Ενδεικτικά, παρατίθενται ορισμένα αποσπάσματα από τις μνήμες της Αντίστασης 

των συγκεκριμένων γυναικών, τα οποία και αποδεικνύουν τα προαναφερθέντα: 

κ. ΓΠ(4 ): «Η μητέρα μου έχασε τον αδερφό της στο αλβανικό μέτωπο. Και τη θυμάμαι 

να κάθεται να μοιρολογεί στο νεροχύτη και να τη ρωτάω : «Μαμά γιατί κλαις;» και να 

μου λέει «Έχασα το μισό φυλλοκάρδι μου!». Είχε δύο αδερφούς οι οποίοι χάθηκαν. Ο 

ένας στο αλβανικό και ο άλλος στον εμφύλιο. Η κατοχή ήταν τρομερό πράγμα[..]μετά 

που έπεσε το μέτωπο, άρχισε η οπισθοχώρηση. Τότε ήμασταν όλοι ένα. Μια γροθιά. 

Εκτός από ορισμένους οι οποίοι ήταν φανατικοί εθνικιστές. Και ήταν και λάτρεις του 

Χίτλερ[..]. Και άλλοι ήρθαν σαν σωτήρες και ύστερα έγιναν χειρότεροι. Με το 

προσωπείο του συμμάχου έκαναν τα τέρατα. Την εποχή που ήμασταν [..] πίσω από το 

νοσοκομείο[..], είχαμε κάνει παιδικό σταθμό εκεί πάνω και κοιμόμασταν εκεί όλη τη 

νύχτα για να μην έρθουν τα αεροπλάνα και μας σκοτώσουν. Γίνεται  μια επίθεση των 

ανταρτών και καίνε την ηλεκτρική εταιρία, η οποία ήταν στο κέντρο της πόλης[..]. Οι 

αντάρτες έφθασαν μέχρι εμάς και ακούγαμε να λένε μεταξύ τους: «Εδώ είναι 

οικογένειες πρέπει να τις προσέξουμε! Μη σκοτωθεί κανένα παιδί!». Δηλαδή ήταν 

γνώστες ότι ήμασταν εμείς επάνω στο βουνό. Μετά η μάνα μου μας κατέβασε, μας 

έφερε στο σπίτι . Πριν φύγουν οι Γερμανοί είχαν μαζέψει δεκαπέντε άτομα και τους 

κρέμασαν, τους εκτέλεσαν. Μετά, όταν έπεσε το μέτωπο των Γερμανών, πιάσανε μια 

ομάδα διανοούμενων της Φλώρινας, τρις τέσσερις και τους εκτέλεσαν κάτω από τον 

Άγιο Γεώργιο. Και ειδοποιούν το πατέρα μου ότι στη δεύτερη δόση είναι και αυτός. Και 

δια μαγείας ο πατέρας μου φεύγει εξαφανίζεται από το σπίτι. Και έβλεπα τη μητέρα μου 

να κάθεται στην κουζίνα και να είναι πολύ στενοχωρημένη[..]. Ανεβαίνοντας για το 

νοσοκομείο, το σπίτι που είναι εκεί στη διασταύρωση, το από πίσω σπίτι, το διώροφο 

[..] μαζευόμασταν εκεί, τραγουδούσαμε, κάναμε[..]. Εκεί μαζευόμασταν, στο σπίτι του 

Γιάννη του Κοσμά ο οποίος ζει σήμερα. Αυτός ήταν και καπετάνιος στον ΕΛΑΣ. Εμάς, 

επειδή είχαμε συγγενείς στο χωριό, ό,τι ήθελε ο πατέρας μου ή η μητέρα μου μας τα 

έβαζαν στα παπούτσια μέσα .Τότε, το ’41, ήμουν πέντε χρονών. Χέρι με χέρι με την 

άλλη μου την αδερφή πηγαίναμε μέχρι το φόρο, εκεί που γίνονταν ο έλεγχος, λέγαμε ότι 



  

281 

 

πάμε στο αμπέλι να παίξουμε , και έρχονταν οι αντάρτες από εκεί και τα έπαιρναν τα 

σημειώματα[..]. Και μια φορά ήταν κάτω από της ζακέτας μου το γιακά και όταν το 

χέρι του πήγε, εμένα η καρδιά μου….. Και έτσι όπως καθόμασταν ακούσαμε φώναξαν 

στα ελληνικά:  «Έλληνες πατριώτες μη φοβηθείτε, σε λίγο θα καταλάβουν την πόλη σας 

οι αντάρτες!». Και έλεγε μια γυναικεία φωνή στο μεγάφωνο: «Ακούστε! Σε λίγο θα 

έρθουν οι Έλληνες παρτιζάνοι!» Και εκεί που καθόμασταν, βγαίνει από πάνω ένας 

αξιωματικός Γερμανός. Έρχεται και στήνει το οπλοπολυβόλο και όπως ήμασταν όλους 

θα μας είχε σκοτώσει. Ευτυχώς παθαίνει αφλογιστία το όπλο και ένας αντάρτης δύο 

μέτρα τον εκτελεί. Αυτά έγιναν όλα τέλη ’44. Ήμασταν τυχεροί που δε σκοτωθήκαμε 

επειδή ακούσαμε αυτό στο μεγάφωνο και χαρήκαμε και βγήκαμε έξω να δούμε». 

κ.Μ(11): «Το ’40 ήρθαν οι Βούλγαροι. Βάλανε κάτι ασπίδες, κάτι πράγματα εκεί κάτω 

[..] και βλέπω κάποια και μου λέει “εσύ Βλάχα! [..] Επειδή δεν τα ξέρεις τα 

βουλγάρικα,[..] τώρα μπορεί να σε σκοτώσουν οι Βούλγαροι!’’. Και εγώ τρέχω στον 

μπαμπά μου[..] και λέω “γιατί δε με μάθατε να μιλάω βουλγάρικα;’’. “Ποιος είπε 

παιδάκι μου;[..] Έλα, μη φοβάσαι!’’ λέει και εκείνη τη στιγμή ήρθαν οι Βούλγαροι να 

πάρουν τον πατέρα μου[..]. Τον ρωτάνε τον πατέρα μου “τι είσαι;’’ και ο πατέρας μου 

λέει “είμαι Έλληνας, Μακεδόνας!’’. Και από εκείνη την ημέρα ξέρω εγώ ότι είναι 

Μακεδονία εδώ[..]. Μετά από το ’42 το ’43 άρχισαν άλλα πράγματα. Μετά εγώ ήμουν 

Πέμπτη τάξη το ’45, αλλά μετά άρχισε να γίνονται συγκεντρώσεις. Εδώ σε αυτή τη 

Λέσχη που είχαμε πέρα από το ποτάμι ερχόντουσαν και λέγανε τα ανταρτικά 

τραγούδια..». 

κ.ΤΟ(24): «Μας συγκέντρωσαν σε μια μεγάλη αίθουσα και μας είπαν τέτοια όμορφα 

λόγια, που στον παράδεισο μπορείς να ακούς όλα όμορφα και ωραία, αρκεί να 

παίρναμε το τουφέκι και να βγαίναμε στο βουνό. Αυτός ήταν ο σκοπός τους. Στο τέλος 

είχαν και κανά δύο κοπέλες, μας είπαν ένα πολύ ωραίο τραγούδι, τέτοιο τραγούδι, που 

μας έκανε όλους, μικρούς και μεγάλους με τέτοιο ενθουσιασμό, που είχαμε αποφασίσει 

όλοι να πάμε στο βουνό το ’43. Πάμε στο σπίτι μας μια παρέα, είχαμε συγκεντρωθεί 

πολλές φίλες και λέω “μαμά, ύστερα από μερικές μέρες θα έρθουν ξανά αυτοί οι κύριοι 

και θα μας δώσουν όρκο να πάω στο βουνό!’’. Και μου λέει η μαμά μου, “καλά 

τρελάθηκες, θα αφήσεις το γυμνάσιο; Θα πας στο βουνό, τι να κάνεις; Σκέφτηκες ποτέ 

πού θα πλυθείς, πού θα φας, τι κινδύνους, πού θα κοιμηθείς; Σιωπή! Μη σε ακούσω 

ξανά να πεις τέτοια πράγματα!’’. Πατέρα δεν είχα, αλλά δύο αδέρφια. Εγώ βέβαια 
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προβληματίστηκα, σκέφτηκα.. .Την άλλη μέρα, βρεθήκαμε όλες μαζί οι φίλες, το ίδιο 

είχαν πει οι γονείς και στις άλλες φίλες και αποφασίσαμε να μην πάμε πουθενά[…]. Ο 

αδερφός μου ήταν εκείνη την περίοδο, από το ’44 ο αδερφός μου πολεμούσε, είχε 

γραφείο εδώ στη νομαρχία σαν πολίτες, χωρίς να τους καταλαβαίνουν οι Γερμανοί στην 

αρχή μάχονταν, αντίσταση έκαναν εναντίον των Βουλγάρων. Γιατί είχαν έρθει τότε οι 

Βούλγαροι οι κομιτατζήδες και θέλανε, κάψανε, ρημάξανε και τι δεν έκαναν, κλέψανε, 

βιάσανε, οπότε ο αδερφός μαζί με άλλους τρεις αξιωματικούς πήγαινε στην Έδεσσα, 

κατάφερε να σημαδεύει τον κόσμο, να τους ενθαρρύνει. Αλλά το κατάλαβαν οι 

Γερμανοί, τον κυνήγησαν και ανέβηκε στο βουνό ο αδερφός μου. Τέσσερις μήνες, το 

’44 έφυγε. Όμως εκεί είδε πράγματα και θάματα… Είχαν ένα καπετάνιο κομμουνιστή, 

αξιωματικό, πολύ καλό παιδί[…]. στο Βίτσι, στο Γράμμο, που έγινε μια μάχη, αυτός 

ήταν ο αξιωματικός, ο καπετάνιος, οδηγούσε ένα σύνταγμα για να καταλάβουν μια 

κορυφή. Απέτυχε και αποδεκατίστηκε το σύνταγμα, δηλαδή σκοτώθηκαν οι 

περισσότεροι. Ύστερα από λίγες μέρες τον δικάζουν και τον σκότωσαν. Οι ίδιοι οι δικοί 

του τον σκότωσαν!». 

κ.ΓΠ(43): «Ε, πώς δεν ήμουνα, πώς δεν ήμουνα, ήμουνα. Επονίτισσα, Επονίτισσα 

ήμουνα τότε, με την ΕΠΟΝ. Κοιτάξτε, ήμασταν τότε, όταν ήμουν το ˈ44, όταν άρχισε ο 

πόλεμος, όταν ήρθαν οι  Ελασίτες, τότε εμείς όλοι ήμασταν οργανωμένοι, αρχίσαμε τα 

συλλαλητήρια, [..] οι Ελασίτες κατεβήκανε και μετά έγινε το σύμφωνο της Βάρκιζας, 

αρνηθήκανε, κάνανε συλλαλητήρια, εγώ, ο αδερφός μου, αυτός ο Ανέστης που είναι 

στην Τσεχοσλοβακία, αυτός οργάνωσε και από εδώ συγκεντρωθήκαμε με σημαίες.. . 

Εγώ που έκανα το λόγο, τώρα όπως κρατάω τη σημαία της ΕΠΟΝ, ξεκινάμε στο κέντρο 

και οι αυτοί “ΕΔΕΣ! ΕΔΕΣ!’’ κι εγώ μαζεύω το πανί και με το κοντάρι να χτυπάω, 14 

χρονών ήμουνα, ήθελαν να με πάρουν τη σημαία από το χέρι. Ο Λεωνίδας αντάρτης, 

αυτός το φαρμακείο που έχει ο Γιώργος, αυτουνού ο θείος ήτανε, έτρεξε με πήρε, με 

σήκωσε στην αγκαλιά του, τότε ο Γιάννης ο δικός μου όταν είδε, τότε με αγάπησε κι 

έλεγε “την Πουλίτσα, την Πουλίτσα θα την πάρουν τη σημαία!’’, πού δίνω εγώ σημαία, 

πού δίνω εγώ σημαία, ε ήρθαμε στο σχολείο, κάναμε τη συγκέντρωση, ο Χαλκίδης, ο 

Γιάννης ο δικός μου λέει “θα την πάρουνε στο κόμμα..’’, λέει, “..είναι δραστήρια’’, ο 

Χαλκίδης ο Φώτης “θα την πάρουνε στο ΕΑΜ, θα την πάρουνε στο κόμμα’’ και από 

τότε, από 14 χρονών με βάλανε στο κόμμα, ναι και μετά αρχίσανε αυτοί να χτυπάνε, να 

κάνουνε. Ήρθε το ‘45, εγώ τρελή, πήρα κόκκινες κορδέλες κι έδεσα στις Επονίτισσες 
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και πήγαμε στην εκκλησία να κάνουμε το Χριστός Ανέστη, ο αστυνόμος ο Κλαμινάκος* 

έβαλε να με χτυπήσουν και να μου πάρουν την κορδέλα την κόκκινη και ποιον; Τον 

Ηλιάδη τον Ιγνάντη, της Μήτρας τον αδερφό, με φωνάξαν έξω “έλα, σε φωνάζουνε 

έξω! Φφφ’’, κάνει έτσι να σβήσει τη φωτιά για να μου πάρει την κορδέλα, εγώ δεν 

έδινα κορδέλα, το ‘κρυψα, έφαγα τη γροθιά. Με δίκασαν στη Φλώρινα και λέει ο 

δικαστής “δεσποινίς Τσελίδου ξέρεις το κόκκινο το χρώμα είναι ρώσικη σημαία;’’, 

“μπαα!’’, του λέω, 15 χρονών ήμουνα, “μπα, γιατί βάφεις κόκκινα αυγά; Κι η Παναγιά 

σας κόκκινο φουστάνι φοράει κι αυτή κομμουνίστρια είναι;’’, από κάτω “αίσχος, 

αίσχος! Δεκαπέντε χρονών κορίτσι πώς απάντησε!’’, με είχαν τοιχοκολλήσει παντού σˈ 

αυτά, πώς απάντησα το δικαστή. Εγώ δε σταμάτησα, συνέχισα, δουλεύανε, στα κρυφά 

δουλεύανε… το είχαμε μέσα μας, το είχαμε μέσα μας, αλλά δεν εκδηλωνόμασταν πολύ, 

αλλά ήξερανε, τα σπίτια μας, ποιοι ήταν οι Κουκουέδες. Πήγαινα κάτω στον κάμπο, το 

σύνορο εκεί είναι, εγώ έπαιρνα τα σημειώματα, όπως είναι η πόρτα, έτσι είναι το 

σύνορο, εδώ το χωράφι μου, εκεί το σύνορο, ο Γιουγκοσλάβος, όταν ήταν ελεύθερα, με 

κουνούσε άσπρη σημαία, δηλαδή είμαι ελεύθερη, μπορώ να μιλήσω μαζί τους, αλλά 

ερχόταν ο στρατός, κατάλαβε ότι συνδέομαι μαζί τους και κρύφτηκαν μέσα στο ποτάμι 

και αυτός να κουνάει κόκκινη σημαία, να κουνάει κι εγώ … ήταν κι η Βάλια η 

Μαυροπούλου, λένε “τι έπαθες, τι έπαθες;’’, λέγω “κάτι κόκκινο με κάνει’’, στα 

ποντιακά την είπα και ο Γιουγκοσλάβος να κουνάει, να κουνάει το κόκκινο, να μη 

μιλήσω μαζί του, να μη με πιάσουνε…!». 

Όσον αφορά τις γυναίκες με παθητική/ουδέτερη στάση την περίοδο της Αντίστασης 

αυτές υπολογίστηκε πως ήταν οχτώ (8) στο σύνολό τους. Από αυτές οι τέσσερις (4) 

ήταν Σλαβόφωνες, μία (1) ήταν Πόντια και ακόμα τρεις (3) ήταν Ηπειρώτισσες. Οι 

γυναίκες αυτές δεν αναφέρουν καθόλου στις προσωπικές τους μαρτυρίες 

οποιαδήποτε ανάμειξή τους στην Αντίσταση άμεσα ή έμμεσα, αποκλείοντας ακόμα 

και οποιαδήποτε ανάμειξη με αντιστασιακούς κύκλους από άποψη ιδεολογίας και 

πολιτικής τοποθέτησης των ίδιων ή των οικογενειών τους. Άλλωστε, οι περισσότερες 

από αυτές ήταν πολύ μικρές σε ηλικία την περίοδο της Κατοχής-Αντίστασης, ενώ 

κάποιες άλλες ούτε καν είχαν γεννηθεί. 

Όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στον Εμφύλιο, άμεση συμμετοχή 

εμφανίζουν οχτώ (8) γυναίκες, από τις οποίες οι δύο (2) είναι Ηπειρώτισσες, οι 

τέσσερις (4) είναι Σλαβόφωνες και ακόμα δύο (2) είναι Πόντιες. Από αυτές οι έξι (6) 
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ενεπλάκησαν  στο σώμα του ΔΣΕ, εκ των οποίων η μία  είχε αναλάβει το ρόλο της 

νοσοκόμας και της μεταφοράς των τραυματιών, συμβάλλοντας  περιστασιακά και 

στην διεκπεραίωση κάποιας άλλης αρμοδιότητας, ίσως και πολεμικής, χωρίς αυτό να 

εκφράζεται με σαφήνεια. Οι υπόλοιπες δύο συμμετέχουσες βίωσαν τον εκπατρισμό, η 

καθεμία με εντελώς διαφορετικό τρόπο και για διαφορετικούς λόγους. Η μία (κ.Γ-10) 

μετανάστευσε την περίοδο του ’47 περίπου στη Ρουμανία από το Πληκάτι Κονίτσης, 

αφότου οι αντάρτες είχαν μαζέψει τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια της με προορισμό τη 

διαπαιδαγώγησή τους στις κοινότητες του παιδομαζώματος της Ουγγαρίας. Η 

απομάκρυνση των αδελφών, που επέστρεψαν στο χωριό  το 1957, ανάγκασε την 

οικογένεια να οδεύσει μέσω Αλβανίας στη Ρουμανία, φοβούμενη τόσο το πιθανό 

ξέσπασμα των εθνικοφρόνων τοπικών αρχών εναντίον της, όσο και τη λυσσαλέα 

προσπάθεια των ανταρτών να επιστρατεύουν τα μικρότερα παιδιά, για να τα 

αξιοποιήσουν στις πρώτες γραμμές των πεδίων μάχης ή να τα εντάξουν στις 

κοινότητες της Ανατολικής Ευρώπης. Η παραμονή της κ.Γ(10) στη Ρουμανία 

ολοκληρώθηκε με τη λήξη του Εμφυλίου, ενώ ακολούθησε η επιστροφή στη 

ρημαγμένη εστία της οικογένειας, με σκοπό την εκκίνηση μιας νέας ζωής στα 

φτωχικά πάτρια εδάφη. Στην περίπτωση της δεύτερης γυναίκας ( Ξαδέλφη 

κ.ΌλγαςΟυζούνη-1) αντικατοπτρίζεται όχι μόνο ο φόβος και η ανασφάλεια προς το 

άγνωστο στο πλαίσιο του παιδομαζώματος στις παιδουπόλεις της Ουγγαρίας στην 

ηλικία περίπου των 5 ετών, αλλά και η απώλεια των δικών της προσώπων, των 

γονέων της, που ουσιαστικά δε γνώρισε ποτέ της. Στα μέσα της δεκαετίας του ’50 

(περίπου το 1954), η εν λόγω γυναίκα επέστρεψε στο χωριό της για να συνεχίσει τη 

ζωή της με τη γιαγιά της και αργότερο με τον σύζυγό της.  

Από τις οχτώ (8) γυναίκες που συμμετείχαν  άμεσα στον Εμφύλιο, όλες εντάσσονται 

στην οπτική της αριστεράς κι εκφράζουν τη λύπη τους για τις θλιβερές συνθήκες του 

πολέμου και τις αμέτρητες δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Παρόλαυτά, καμία δεν 

υιοθετεί τη μετεμφυλιακή δεξιά ιδεολογία και δεν εντάσσεται στο δεξιό πολιτικό 

χώρο. Από τις έξι γυναίκες που συμμετείχαν ένοπλα στο σώμα του ΔΣΕ, μόνο η μία 

έλαβε μέρος εθελοντικά, χωρίς ποτέ να έχει μετανιώσει για τη δράση της αυτή, αν και 

σήμερα το μόνο που τη χαρακτηρίζει είναι η απογοήτευσή της για τη διάσπαση της 

Αριστεράς και η αρνητική ανταπόκριση που εξέλαβαν από το κράτος και την τοπική 

κοινωνία μετά την επιστοροφή τους από την ΕΣΣΔ οι περισσότεροι αριστεροί 
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επαναπατρισθέντες. Οι υπόλοιπες πέντε εξαναγκάστηκαν να συμμετάσχουν κατόπιν 

επιστράτευσης. Από το σύνολο αυτό των γυναικών η πληροφορήτρια που 

αναγκάστηκε να μεταναστεύσει μαζί με την οικογένειά της στη Ρουμανία το ’47(κ.Γ), 

βρισκόμενη σε ηλικία 6-7 ετών, διαθέτει ένα ύφος αρκετά διαφοροποιημένο στον 

τρόπο έκφρασής της από εκείνο των υπόλοιπων άμεσα εμπλεκόμενων γυναικών, 

εφόσον η ίδια παρουσιάζεται αρκετά συγκρατημένη στο να αποδεχτεί την αριστερή ή 

μάλλον δημοκρατική ή /και σοσιαλιστική  ταυτότητά της, την οποία ενδόμυχα έχει 

μάλλον αφομοιώσει από τους ίδιους της τους γονείς, οι οποίοι εμφορούνταν 

προφανώς από ένα ποσοστό αριστερής ιδεολογίας, (αν και έχει καταχωρηθεί στους 

πολιτικά απροσδιόριστους ),κάτι το οποίο μπορεί να εκπορευτεί από την επιλογή της 

μετανάστευσης εν καιρώ πολέμου και του αναγκαστικού τους συμβιβασμού με τις 

αριστερές κοινωνικές επιταγές του πρόσκαιρου τόπου κατοικίας τους. Τα ακόλουθα 

ενδεικτικά αποσπάσματα επισφραγίζουν τις παραπάνω διαπιστώσεις: 

κ.Ολ.Ουζ(1): «Έρχονταν ένα μεγάλο αεροπλάνο και ένα μικρό και την ημέρα μας 

βγάζανε έξω στο χωριό, γιατί βομβαρδίζανε μέσα. Τζάμι δεν άφησαν.. πώς δεν 

πεθάναμε δεν ξέρω! Μόλις τελειώσαμε με την Πρέσπα με τα χιόνια εκεί, μας 

κατέβασαν κάτω στον πόλεμο, εκστρατευτικό μας φέρανε, μια δύο εβδομάδες στο 

Ανταρτικό ήμασταν. Κοιμόμασταν εκεί και εκεί τα αεροπλάνα ήξεραν πού πάμε και 

έρχονταν πίσω μας και έριχναν βόμβες. Ευτυχώς μας έπεσε η βόμβα δίπλα, δε μας 

σκότωσε. Μια γριά και μια αγελάδα σκότωσαν. Εμείς τα ρούχα εδώ, ξυπόλυτες δεν 

μπορούσαμε να βάλουμε τα παπούτσια και να πάμε στο βουνό να φύγουμε [..].Φθάσαμε 

εκεί[..] έριξαν βόμβες, σκότωσαν κόσμο, γκρεμίσανε σπίτια, δεν ξέρω πόσο καιρό 

καθίσαμε[..]. Πηγαίναμε σαν τα πρόβατα στο σφαγείο. Και μας λέει ο ομαδάρχης 

“γεμίστε τα όπλα!’’[..]. Είχαμε ένα σακούλι τόσο βαρύ [..] σφαίρες. Δε ρίξαμε 

καθόλου, ώσπου πήγαμε στο στρατό. Αυτοί άρχισαν να ρίχνουν πρώτοι. Έριχναν 

προβολείς έντονους σαν φωτιά[…]. Καθίσαμε εκεί πλαγιασμένοι μέχρι το πρωί. 

Ευτυχώς είχε χώμα, δεν μας έπιασαν οι σφαίρες, δεν μας σκότωσαν. Αυτοί που μας 

πήγαιναν δεν ήταν άνθρωποι, ήταν ζώα.Το πιστεύετε, να πας στο πόλεμο χωρίς 

σφαίρες! Μας πήραν, μας πήγαν στο στρατό, εκεί μας έβαλαν κάπου εκεί να καθίσουμε, 

οι άλλοι έφυγαν πίσω. Στη χαράδρα μας έπιασαν δηλαδή. Και μας έσωσε ένας 

ξάδερφος από το χωριό μας[…] ερχόντουσαν εκεί στο Ρετζί και μας έδιναν οι γυναίκες 

λίγο τυρί να φάμε. Και εμείς ήμασταν σε ένα δωμάτιο, παραδοθήκαμε και βλέπουμε 
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ένας με το όπλο απ’ έξω που φύλαγε. Εκεί σε ένα δωμάτιο κάτι τους χτυπούσαν, τόσο 

τσίριζαν, τόσο φώναζαν, τι να σου πω. Ο στρατός τους είχε πιάσει –κομμουνιστές». 

 Εξαδέλφη(1): «Τον πατέρα μου τον σκοτώσανε, ήταν στρατιώτης, ο αδερφός του 

αντάρτης. Να σκοτώνονται αδερφός με αδερφό. Και σκότωσαν τον πατέρα μου- η 

μητέρα μου να κλαίει- δύο χρονών ήμουν τότε. Στον πόλεμο που γίνονταν εδώ κάπου 

στο Βίτσι. Με πήρε η μάνα μου, είχαμε ένα γαϊδούρι ένα πηγάδι στην πόρτα, με έβαλε 

σε ένα κοφίνι και δεν ξέρω πώς αυτή με συνάντησε, ήμουν μικρή. Και από εκεί το 

γαϊδούρι το δέσανε σε μια καρυδιά. Και με πήρε η μάνα μου κάτω από κάτι θάμνους 

και με αγκάλιασε. Αυτή ήταν η ιδέα από μάνα, δεν την είδα ξανά ποτέ. Με πήραν 

παιδομάζωμα, που με πήγαν στη Σερβία. Τη μάνα μου την πήραν οι αντάρτες. Και 

πολλά μωρά τα πήραν και τα πήγαν μέσα. Τη μάνα μου την πήγαν Ουγγαρία, εμένα με 

άφησαν στη Σερβία στο Βελιγράδι. Σχολείο πηγαίναμε. Γυμναστική, πράγματα, μας 

φροντίζανε. Τα παιδιά που τους σκοτώσανε, ο στρατός. Μόνοι τους έσκαψαν τους 

τάφους. Σ’ αυτό το σπίτι, το τι ξύλο έπεσε σε γυναίκες! Όλοι οι τοίχοι ήταν λερωμένοι 

από το ξύλο, κατουρημένοι, τόσο ξύλο που έδωσαν στις γυναίκες.[…] το ’52 ήρθα από 

τη Σερβία.» 

κ.Γ(10): «Το ’48 έγιναν όλα. Πριν βομβαρδίσουν το χωριό και πριν μας βγάλουν τον 

Αύγουστο, μάζεψαν τα παιδιά του χωριού. Σύνολο 112 παιδιά. Είπαν στους γονείς,  

“βγάλτε τα για να τα σώσουμε!’’. Εκεί πήραν τον αδερφό μου και την αδερφή μου, που 

ήταν πέντε χρονών. Μου έλεγε η μαμά μου, “πολλές γυναίκες έξω από το χωριό.. τα 

έβγαλαν οι μάνες όλα τα παιδιά και φύγανε!’’[..]. Ο μπαμπάς μου λέει στον αδερφό 

μου, ήταν δεκατρία χρονών, “την αδερφή σου και τα μάτια σου! Μη γυρίσεις, μη σου 

φύγει το μάτι από την αδερφή σου!’’. Και όταν ήρθαν το ’57 λέει του πατέρα μου, 

“στην έφερα!’’. Γύρισε εκείνη δεκαέξι χρονών. Ούτε μπορούσα να την αγαπήσω, ήμουν 

μόνο με τη μικρή εδώ. Πρώτα στην Αλβανία, εγώ το μόνο που θυμάμαι πριν πάμε στην 

Αλβανία, γιατί οι γονείς μου κρύφτηκαν τρία μερόνυχτα στα βράχια, ακόμα και χιόνι 

είχε για να μη μας βρουν, είχαμε την αδερφή μου τη μικρή έξι μηνών[…]. Το μόνο που 

θυμάμαι τότε, σε κάτι φορτηγά όλοι μπουλούκι μέσα και πήγαμε στη Ρουμανία. Εκεί 

εμείς τα παιδιά μας πρόσεχαν. Δηλαδή τρώγαμε καλά. Δεν μπορώ να πω. Μας 

φρόντιζαν, ήταν ο Ερυθρός Σταυρός, είχαμε το πρωινό μας, το σχολείο, το μεσημεριανό 

μας και μετά φεύγαμε, πηγαίναμε στο σπίτι[…]. Και το ’54 που ήρθε ο Ερυθρός 

Σταυρός ήμαστε από τους πρώτους που ήρθαμε, με την πρώτη αποστολή, που 
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επιστρέψαμε εμείς. Και θυμάμαι πώς μπήκαμε στο τρένο, πώς βγήκαμε στην 

Κωστάντζα, πώς μπήκαμε στο καράβι[..].. Εγώ ήρθα το ’64 εδώ (στον Τριπόταμο)». 

κ.ΠΣ(2): «Εμείς οχτώ γυναίκες σε ένα λόχο που βοηθούσανε τραυματίες,όπου είχε 

μάχη. Στη Φλώρινα πήγαμε , στο *Αμύντιο πήγαμε ,στο *Λούτζερ απέναντι στην *Κώτα 

πήγαμε. Σκάβαμε, χειμώνας, με  τσάπες, με κασμάδες, για να χωράει μέσα πολυβολεία 

με ξύλα.Να χωράει πενήντα άτομα, είκοσι άτομα και τελευταία, προτού γίνει 

οπισθοχώρηση πίσω από τη *Σφήκα ,είχε νοσοκομείο και εκεί δουλέψαμε πολύ .Όταν 

είχε μάχη, πάλι πηγαίναμε στη μάχη, όταν τελειώναμε πάλι σκάβαμε. Και ήταν ο 

γιατρός ο Κόκκαλης και φωνάζει ο γιατρός, “θέλω βοήθεια από τις γυναίκες!’’. Ναι, 

ήμουν σαν νοσοκόμα. Ήταν ο οργανισμός, εγώ δεν ήμουν σπουδαγμένη, πού να ήξερα 

από τέτοια; Τα μάθαμε εκεί. Και είχε ένα χιόνι ..ένα μέτρο[…]. Εμείς δεν πιάσαμε 

όπλο, δε μας έδωσαν. Εμείς είχαμε να κάνουμε μόνο να μη μας πεθάνει κανένας. Να το 

δέσουμε, να το κάνουμε πώς να το κουβαλάμε, αλλά ήταν μακριά. Για να φέρουμε έναν 

τραυματία μέχρι το *Πρεβάλι μέρα, οχτώ γυναίκες αλλάζαμε βάρδιες. Τα φέρναμε μέχρι 

το *Πρεβάλι και από εκεί ήταν ανοιχτός ο Τίτο, τα παίρνανε[…]. Εμείς δεν ξέραμε από 

όπλο, πώς να κρυφτούμε, πώς να φύγουμε από τον όχλο και από το κανόνι,από το 

αεροπλάνο, πού να ξέραμε;! Με τα πόδια στη Φλώρινα πηγαίναμε. Αφήσαμε μια 

κοπέλα, εκεί σκοτώθηκε και την πλάκωσαν πεντακόσια παλικάρια. Χάθηκαν. Τα 

έβαλαν στο νοσοκομείο στη Φλώρινα, άλλα τραυματισμένα, άλλα τα θάψανε. Μετά στο 

*Αμύντιο πήγαμε στη μάχη και εκεί αφήσαμε μια κυρία και άλλα παιδιά πάρα πολλά 

.Από το χωριό μας να σου πω, είκοσι αγόρια σκοτώθηκαν». 

κ.ΓΠ(43): «Πώς θα τον πω ότι θα φύγω στο βουνό.. το ˈ48; Πώς θα πω ότι θα φύγω; 

Λέγω τη θεία μου “θείτσα θα πάω στο βουνό!’’, “οοο!!’’, άρχισε να κλαίει, “Κυριάκο, 

η Πουλίτσα θα φύγει στο βουνό!’’.. “Πουλίτσα, πάμε στο σπίτι’’, λέω εγώ “μπαμπά 

εγώ δεν πηγαίνω!’’, τότε ήταν ο Μάρκος ο Βαφειάδης, ήταν αρχηγός μας, λέω εγώ 

“μέχρι σήμερα ήμουνα δικιά σου’’, λέω, “τώρα είμαι του Μάρκου του Βαφειάδη!’’. [..] 

εγώ απˈ το παράθυρο πήδηξα, ήταν ένας, Αργύρης τον λέγαν, πολύ με κυνηγούσε, με 

αγαπούσε, αυτός έξω περίμενε, [..]με πήγε μέσα εκεί στο θάλαμο που ήταν όλοι οι 

αντάρτες και αμέσως μας ντύνανε, όλη τη νύχτα ήμουνα σοβαρή, στα ξημερώματα μας 

πήγανε στο τρένο, τότε άρχισα να κλαίω,[..] μας έντυσαν φόρμες έτσι, σαχτούρι που 

φοράν αυτοί στα κάρβουνα που δουλεύουν (στα ρώσικα σας το είπα). Πήγαμε στα, 

[…]μˈ έδωσαν το πάντσερ, πάντσερ ξέρεις τι είναι; Εδώ μπροστά έχει ένα τέτοιο 
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στρόγγυλο, το βάζεις πάνω στον ώμο, από πίσω, δεν πρέπει να ˈναι τοίχος, άδειο 

πρέπει να είναι, σε τινάζει, σε τινάζει κι άμα είναι κάτι, σκοτώνεσαι, άντε και με ˈκείνο 

να ρίξω, σε λέει “αυτή είναι θηρίο!’’[…]. Ό,τι ήτανε, ευθύνες έφερνα εγώ, πολύ με 

αγαπούσανε. Το βράδυ μόνες κυκλοφορούσαμε, ήταν γυμνό το μέρος και η Αλεβίτσα 

συνέχεια έριχνε, αφού νερό δεν μπορούσαμε να πάρουμε, απ ˈτο γκρεμό μας φέρναν τα 

μουλάρια με τα κουβάδια τέτοια για να πιούμε νερό, ούτε να πλυθείς, ούτε τίποτα.. τι 

τραβήξαμε..!// Ε κοίταξε, ένα λυπάμαι, ένα λυπάμαι, το λέω εγώ κι ας είμαι…, δεν είμαι 

και τόσο .. λυπάμαι το κόμμα που διαλύθηκε κι έγινε σε τρία μέρη. Ο Λένιν τί έλεγε 

«άμα είναι γροθιά έτσι (δείχνει) νικάει κι άμα έτσι (δείχνει) σπάει. Τι ανάγκη η 

Παπαρήγα κι ο άλλος ο Κουβέλης κι ο άλλος …χωρίσανε, βρε όταν λένε κομμουνισταί, 

γιατί χωρίζετε;». 

κ.ΟΟ(1): « Με τη μαμά μου ποτίζαμε, ήρθαμε σπίτι το βράδυ και μου λένε “φύγε απόψε 

να κρυφτείς, γιατί οι αντάρτες θα μαζεύουν κορίτσια!’’. Στην αρχή ήταν. Εγώ έκοψα 

δρόμο από άλλο σπίτι για να φύγω να μη με δουν, να κρυφτώ. Και πήγα στη γιαγιά μου 

κοντά στη μαμά, ένα οικόπεδο πέρα και πώς ήρθε ο αντάρτης και με βρήκε και μου λέει 

“κρύβεσαι εδώ;’’ Και του λέω “όλη μέρα ποτίζουμε νηστικές και τώρα θα έρθεις να με 

πάρεις στο βουνό;“ Έβγα έξω!’’, μου λέει “Μπρος!’’. Με πήραν από εκεί ξυπόλυτη, 

ούτε φανέλα, ούτε τίποτα, όλη μέρα νηστική». 

κ.ΤΧ(25): «Και εμένα με πήραν από το καταφύγιο κρυμμένη. Δε μου άρεσε, 

φοβόμουνα. Ήμουν δεκαέξι χρονών στα δεκαεφτά. Ήταν και μεγαλύτερες κοπέλες. 

Όπως και μικρότερες ήταν, που κρατούσαν τους τραυματίες.» 

κ.ΓΚ( 2): «Ήταν Μάϊος μήνας το ’47 και ήρθαν, με πήραν από το χωριό, ήμασταν 

πολλά παιδιά. Έντεκα παιδιά ήμασταν και πηγαίναμε για τα κατσίκια. Έτσι 

μαζευόμαστε πολλά παιδιά από το χωριό και εκεί είχε μια εκκλησία¨ εγώ είμαι από το 

χωριό Βασιλόπουλο και από εκεί μας πήραν εμάς, γιατί το χωριό μας είναι 

παραμεθόριο. Όσο χωριά ήταν προς το παραμεθόριο δεν είχε ούτε στρατό ούτε τίποτα. 

Εμείς πού να ξέρουμε, παιδιά έλεγαν ότι είναι αντάρτες, εμείς δεν ξέραμε». 

κ.ΠΜ(23): «Είχαν έρθει δύο φορές στο σπίτι μας. Εγώ και η αδερφή μου η μεγάλη και 

ο μπαμπάς μου. Λέει, “ας έρθει αυτή μαζί μας!’’, εκεί σε ένα σπίτι, στο Πατουλίδη. 

Εκεί μας πήγαν. Με πήραν και μετά πήραν και ένα άλλο κορίτσι. Την έφεραν και αυτή 

εκεί. Αυτή να κλαίει.. από τα δύο χέρια την κρατούσαν έτσι και την έσερναν». 
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Συνοψίζοντας, στην περίοδο του εμφυλίου, από τις δώδεκα γυναίκες μόνο τέσσερις 

(4) εκδηλώνουν έμμεση συμμετοχή(κ.Μ-11,κ.ΠΑ-16,κ.ΤΟ-24,κ.ΓΠ-4) και καμία 

παθητική/ουδέτερη. Από αυτές η μία (1) συνεχίζει  να ρέπει προς τη δεξιά πολιτική 

κουλτούρα(κ.ΤΟ-24) ως αδελφή αξιωματικού του Εθνικού Στρατού και πρώην δεξιού 

ενόπλου του ΕΛΑΣ, καθώς και νοσηλεύτρια στον Ερυθρό Σταυρό(κ.ΤΟ-24), ενώ η 

άλλη (ΠΑ-16), κόρη ιερέα, εντάσσεται στους πολιτικά απροσδιόριστους, αν και τείνει 

προς τη δεξιά.  Από τις υπόλοιπες δύο (κ.Μ-11,κ.ΓΠ-4) η μία  είναι μετριοπαθής 

αριστερή και η δεύτερη ανήκει επίσημα  στην αριστερή ιδεολογία. Για της γυναίκες 

με έμμεση συμμετοχή δεν υφίστατο η σκέψη της ένοπλης εμπλοκής, λόγω του νεαρού 

της ηλικίας τους και λόγω του ότι οι οικογένειές τους δε θα επέτρεπαν σε καμία 

περίπτωση τη μεταμόρφωσή τους σε ένοπλο δυναμικό του ΔΣΕ. Στο μεγαλύτερο 

μέρος των μαρτυριών τους, ιδίως οι μεγαλύτερες σε ηλικία, παραθέτουν περιστατικά 

που βίωσαν συγγενικά τους πρόσωπα ή περιστατικά άλλων γνώριμων ή ξένων για 

εκείνες προσώπων, τα οποία κι αφομοίωσαν πολύ αργότερα, μέσα από τις αφηγήσεις 

των γονέων, των παππούδων και των μεγαλύτερων αδελφών τους. Σε ορισμένα 

σημεία, όμως, ίσως και να εμφανίζονται περισσότερο διστακτικές στην ιστορική 

αποτίμηση των τεκταινόμενων του εμφυλίου κι αυτό διότι δεν επιθυμούν κατά βάθος 

να αποκαλύψουν τις δικές τους πολιτικές πεποιθήσεις και να διατηρήσουν  μια 

δογματική θέση στις εκτιμήσεις που κάνουν για τα ιστορικά πεπραγμένα. Ενδέχεται, 

βέβαια, ο λόγος να οφείλεται στις διάσπαρτες γνώσεις που διαθέτουν γύρω από την 

εν λόγω περίοδο και δεν θέλουν να ισχυριστούν κάτι που ίσως να είναι ψεύτικο ή 

λανθασμένο. Αυτό σημαίνει, πως βάζουν όρια στον τρόπο εκφοράς των θέσεών τους, 

δίχως να έχουν χειμαρρώδη λόγο, σκεπτόμενες πολύ καλά αυτά για τα οποία θα 

σχολιάσουν και θα παραθέσουν, δίχως οι ίδιες να εκτεθούν, αλλά ούτε και να 

εκθέσουν δικούς τους ανθρώπους, αποθανόντες ή μη.  

Σε σχέση, λοιπόν,  με τις άμεσα συμμετέχουσες, οι προαναφερθείσες έχουν  στην 

πλειοψηφία τους δάνεια και διαμεσολαβημένη οπτική για τις ιστορικές εξελίξεις. Σε 

γενικές γραμμές, δεν άλλαξε κάτι στην περίπτωση των έμμεσα εμπλεκόμενων 

γυναικών αναφορικά με την ιδεολογία τους, είτε ήταν προσκείμενες στο αριστερό 

είτε στο δεξιό πολιτικό πεδίο. Η οικογένειά τους ήταν αποκλειστικά και μόνο εκείνη 

που  καθόρισε τις επιλογές τους, που διαμόρφωσε την ολοκληρωτική και τελική  
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μορφή των πολιτικών  τους τοποθετήσεων, τηρώντας σκόπιμα τις αποστάσεις 

ασφαλείας από  το επίμαχο πεδίο των προωθούμενων προπαγάνδων και του 

πολιτικού φανατισμού. Όχι όμως εξολοκλήρου κι από τα πεδία τη μάχης, εφόσον 

τρεις από τις τέσσερις αυτές γυναίκες είχαν αδέλφια που εντάχθηκαν στη 

Χωροφυλακή ή στον Εθνικό Στρατό την περίοδο του πολέμου(κ.Μ-11κ.ΠΑ-16,κ.ΤΟ-

24), ενώ μία από τις τρεις είχε κι αδερφό που εξαναγκάστηκε να ακολουθήσει τους 

αντάρτες για ένα χρόνο(κ.ΠΑ-16), ωσότου δραπετεύσει. Από τη μια πλευρά, οι 

έμμεσα συμμετέχουσες πληροφορήτριες εκπροσωπούν το  κομμάτι του πληθυσμού 

που αγωνιζόταν για την προστασία της πατρίδας από εξωγενείς, αλλοεθνείς 

παράγοντες που επιβουλεύονταν την τύχη της Μακεδονίας, ενώ από την άλλη 

πλευρά, τη φιλήσυχη μερίδα του πληθυσμού της Δυτικής Μακεδονίας, συγκεκριμένα 

της Φλώρινας, η οποία δε διακατεχόταν από ακριβείς ή μάλλον πρόδηλους  

ιδεολογικούς προσανατολισμούς, αλλά προστατευόταν υπό τη σκέπη της ίδια τους 

της οικογένειας. Μόνο οι άντρες της οικογενείας είχαν την ευκαιρία, το δικαίωμα ή 

το δίκαιο της ένοπλη δράσης. Αυτές ήταν περισσότερο θεατές των περιστάσεων με 

αναπτυσσόμενη κριτική ικανότητα των διάσπαρτων αναμνήσεών τους. Παρακάτω 

δίνονται χαρακτηριστικά παραδείγματα, που συνδέονται με όσα καταγράφτηκαν 

προηγουμένως: 

κ.ΓΠ(4): «Εκείνη την εποχή την πληρώσαμε πολύ ακριβά, γιατί ο πατέρας μου ήταν 

από το ’47 μέχρι το ’52 στη Γυάρο[…]. Ήταν δύσκολες οι εποχές εκείνες και ήρθαν τα 

εθνικά στρατεύματα. Και από εκεί και πέρα οι εντολές από άνωθεν, Δεκεμβριανά, 

πράγματα θάματα. Βέβαια, δεν ήταν πολύ φανερά εδώ αυτά. Όχι όσο στα μεγάλα 

αστικά κέντρα. Αλλά είχαμε τα στρατοδικεία, είχαμε εκτελέσεις. Εκεί τους έβαζαν ένα 

εμπόδιο να το πηδήσουν. Αν το πηδούσαν: «Α! Εσύ ήσουν καπετάνιος στο αντάρτικο! 

Φάλαγγα!». Εάν δεν το πηδούσαν: «Α! Εσύ μας κάνεις τον έξυπνο και δεν το πηδάς να 

μην είσαι καπετάνιος! Πάρε ξύλο!». Από ’47 με ’52.Πέντε χρόνια. Γίνεται το 

αναθεωρητικό του, πουλάει η μάνα μου την αγελάδα, γιατί δεν είχαμε λεφτά και γίνεται 

το δικαστήριο το αναθεωρητικό στη Θεσσαλονίκη και του βάζουν πέντε χρόνια για να 

μη ζητήσει αποζημίωση. Ενώ αν τον είχαν σκοτώσει θα πήγαινε άδικα. Και δικηγόρος 

του ήταν ο γνωστός ο  Ευάγγελος Γιαννόπουλος. Και όλα τα χρόνια του δεύτερου 

αντάρτικου η μάνα μου με τέσσερα παιδιά νοίκιαζε όλο το σπίτι για να τα βγάλει πέρα. 

Έκανε ενέσεις, έκανε γέννες ,το ’48 με ’49. Από το χωριό ένας έφυγε στο βουνό 
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αντάρτης στο δεύτερο αντάρτικο και δεν του έτυχε να γίνει πλούσιος αντάρτης όπως 

νόμιζε και κατέβηκε, παραδόθηκε. Και τον ανακρίνανε και ανέφερε το όνομα ενός 

ξάδελφου του πατέρα μου, ο οποίος ήταν τσαγκάρης και ήταν φυματικός. Και τον 

παίρνουν, τον συλλαμβάνουν, τον βάζουν στη φυλακή και ξύλο-ξύλο [..] ανέφερε 

ονόματα, όσους ήξερε στη Φλώρινα. Τους γνώριζε τους ανθρώπους, αλλά δεν ήξερε αν 

έχουν δράση ή όχι. Το αποτέλεσμα: συλλαμβάνουν τη μάνα μου και αφήνει τέσσερα 

παιδιά μόνα χωρίς μητέρα. Έξι μήνες. Πάλι καλά που ήταν ο αδερφός μου που δούλευε 

στο φαρμακείο και έπαιρνε πενήντα δραχμές την εβδομάδα.  Φάλαγγα κοντά στη 

φάλαγγα[..]. Η μάνα μου έλεγε “εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα και δε παίρνω τον 

κόσμο στο λαιμό μου όπως με πήραν εμένα! Σκοτώστε με, θα αφήσω τέσσερα παιδιά 

ορφανά! τι να κάνουμε![..] Και την έβγαζαν στο χιόνι έξω, έκαναν εικονική εκτέλεση, 

την ξαναπαίρνανε μέσα και ξανά ξύλο. Έξι μήνες έκανε στη φυλακή η μάνα μου, έξι 

μήνες ήταν στο νοσοκομείο. Το ένα πόδι της δεν είχε γάμπα. Πήγαινε στη τουαλέτα με 

τα γόνατα και τους αγκώνες. Και τα χέρια τα νύχια είχαν πέσει όλα. Γιατί προσπαθούσε 

να φυλαχτεί». 

κ.Μ(11): «Ο πατέρας μου όμως έλεγε στα αδέρφια μου, επειδή ήταν πιο μεγάλα, 

“προσέξτε καλά, δε θα πατήσετε εσείς εκεί!’’. Εγώ όμως σαν μικρή χωνόμουν με τις 

φιλενάδες μου. Δε με παρεξηγούσε ο πατέρας μου, σου λέει αυτή δε ξέρει γιατί πάει. 

Μετά άρχισαν να γίνονται τα αντάρτικα έτσι όπως ξεκίνησε σιγά σιγά αυτό το θέμα. 

Αυτό δεν μπορώ να το θυμηθώ ποια χρονιά ακριβώς. Γιατί εμείς φεύγαμε, είχαμε 

στρατό εδώ, η οικογένειά μας δηλαδή και μερικές άλλες έφευγαν, είχαμε στρατό εδώ 

στη γέφυρα και είχανε πολυβολεία τότε και όλοι εκεί στρωματσάδα κοιμόμασταν, όλο 

τα χωριά. Μετά η οικογένειά μας και άλλοι φεύγαμε στο Μεσονήσι. Εκεί πάλι είχαν 

έρθει εκεί και γινόταν σαν πόλεμος[..] εμείς και μερικοί άλλοι φύγαμε σε άλλα χωριά, 

γιατί θυμάμαι που έσκαψαν οι δικοί μου κάτω το χώμα και βάλανε μερικά ρούχα, είχε 

και μια ραπτομηχανή η μαμά μου για να τα έχουν όταν γυρίσουν. Και θυμάμαι που 

φεύγαμε από τα χωράφια. Τα αδέρφια μου, ο ένας ήταν χωροφύλακας και ο άλλος ήταν 

στρατιώτης και έκαναν τέσσερα χρόνια εκεί. Άσε που ο αδερφός μου στη χωροφυλακή 

είχε μπει και έκανε πιο πολλά, αλλά ο αδερφός μου ο άλλος τέσσερα χρόνια έκανε. Δεν 

τολμούσαν στη Φλώρινα κανένας να πατήσει. Μια φορά που έπεφταν οι οβίδες και εγώ 

που είχα αρχίσει να πηγαίνω στη μοδίστρα[..], άρχισαν οι οβίδες και εγώ κρύφτηκα σε 

μια πόρτα. Και όταν ήρθα στο σπίτι ο αδερφός μου να μου φωνάζει “Θα σε 
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σκοτώσουν! Θα σε κάνουν!’’ και μετά μας φώναξαν όλους, έγινε τότε μεγάλο 

μακελειό[…]. Είπαν “όποιος θέλει, να αναγνωρίσει άτομα στον Άγιο Γεώργιο, την 

περιοχή, και εγώ πρώτη και καλύτερη. Πήγα.., ένα σωρό σκοτωμένους.., αυτό πολύ 

συγκινητικό. Δεν έχει σημασία αν είναι ο αδερφός σου ή αν είναι ξένος¨ ένα μακάβριο 

σκηνικό.!». 

 κ.ΠΑ(16): «Το ’47 ήμασταν πια στον εμφύλιο[…]. Ο Γιώργης, ο αδερφός μου ο 

δεύτερος από την οικογένειά μας, είχε ένα γείτονα. Πήγαιναν, βοσκούσαν  μαζί τα 

άλογα στο βουνό και έπαιρναν ξύλα. Φεύγουμε. Ήμουν  έξι χρονών και ο αδερφός μου 

ο Θανασάκης τρία. Ο Ηλίας ήταν δέκα, η Νίκη ήταν δώδεκα, η αδερφή μου 

δεκατεσσάρων. Τι θα μπορούσες να αρπάξεις από αυτό το σπίτι;[…]. Τον αδερφό μου 

τον πήραν οι αντάρτες, τον Γιώργη. Μικρό παιδί τον πήραν οι αντάρτες .Γύρισε. 

Εκείνος ξέρει τι τράβηξε εκείνα τα χρόνια[..]. Ο άλλος ο αδερφός μου  ήταν εθελοντής, 

που βοηθούσε την πατρίδα. Ναι, δύο αδέρφια σε αντίθετα στρατόπεδα. Και έτσι έδωσε 

ο Θεός, ήρθε ο αδερφός μου ο Γιώργης. Παραδόθηκε στην αστυνομία[..]. Τους 

ξεγελούσαν και τα πέρνανε, τα κορίτσια από δεκατεσσάρων χρονών». 

κ.TΟ(24): «Σαν τα πρόβατα στη σφαγή. Ανεκπαίδευτους, χωρίς φαγητό, πολλές μέρες 

με ξεροκόμματα, χωρίς οπλισμό, με παπούτσια κομμένα, με φορέματα κομμένα[…] όλο 

τον Ιανουάριο, όλο το καλοκαίρι και τον Ιανουάριο του ’49 είχαμε πολλούς τραυματίες 

στο νοσοκομείο. Μεταξύ των τραυματιών αυτών είχαμε και τραυματίες αντίθετους, 

αντάρτες. Αλλά εμείς σαν εθελόντριες κάναμε τη δουλειά μας και για τους μεν και για 

τους δε[…]. Ο αδερφός μου δεν άγγιξε ούτε μύγα. Όταν μπήκε στο στρατό φύγανε οι 

Γερμανοί, η Πρέσπα είχε καταληφθεί από τους αντάρτες τρία χρόνια ως και το χωριό 

μου και τότε υπήρχε κίνδυνος και για τη Φλώρινα . Και είχε δώσει πενήντα μάχες στο 

Βίτσι. Οπότε έρχεται μια μέρα ο διοικητής στο σπίτι μας[..]. Τέλος πάντων, έφυγε και 

κατάφερε το λόχο του. Στο λόχο ήταν όλοι στρατιώτες από εδώ, οι οποίοι είχαν 

πολεμήσει στην Αλβανία. Πήγαν στη Πρέσπα και κατάφεραν να φέρουν όλο τον κόσμο 

με τα κάρα εδώ με τα λίγα υπάρχοντα, χωρίς να ματώσει ούτε μια μύτη, πολεμώντας 

δεξιά και αριστερά ήξερε τα κατατόπια και έγινε η μεγάλη μάχη στη Βίγλα, οπότε εκεί 

αφήνιασε ένα άλογο και σκοτώθηκε ένας από το κάρο¨ αυτή ήταν η απώλεια[..]. Ήταν 

ελεύθερη Ελλάδα, ξέρετε τι τράβηξε στην Αλβανία ο ξάδερφός μου, ήταν αιχμάλωτος 

εκεί δηλαδή, αντάρτες ήταν, όχι αιχμάλωτος, αλλά φύγανε εκεί. Το τι τράβηξε, 

ξεροκόμματα, τους έβαζαν οι Αλβανοί αγγαρεία όλη την ημέρα να κάνουν δουλειές και 
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δεν τους έδιναν τροφή. Πολλοί έμειναν εκεί από ατροφία, πάρα πολλοί. Και όσους 

φύγανε από το χωριό Ψαράδες, φόρτωναν τα μικρά παιδιά σε κοφίνια, τα έβαζαν σε 

βάρκες και τα έπαιρναν στην Αλβανία, στο παιδομάζωμα. Και αυτοί το ονόμαζαν 

“παιδοφύλαγμα’’. Το αίσχος που έγινε στο Μπούλγκες. Ήταν πολύ άσχημη κατάσταση. 

Τα χωριά ήταν κατεστραμμένα τελείως. Αλλά με τη βοήθεια των εράνων που έκαναν, 

φρόντισα, δούλευα και εγώ τότε σε αυτή την υπηρεσία, φροντίσαμε και κάναμε πολλά 

στα χωριά, κουζίνες, βοήθειες στο σπίτι, παράθυρα, πατζούρια[..]. Το ’54 έως το ’60 

είχαμε μπει σε μια σειρά». 

Όσον αφορά τους άντρες, την περίοδο της Αντίστασης συμμετείχαν ένοπλα στον 

ΕΛΑΣ πέντε (5),  εκ των οποίων ο ένας (κ.ΧΘ-42) δεν ξεκαθαρίζει επακριβώς τις 

σχέσεις του με το εν λόγω σώμα σε ό,τι αφορά την ένοπλη δράση του. Αναφέρει 

απλώς ότι ήταν ελεύθερος σκοπευτής, κάτι που πιθανόν δε συνάδει με την εικόνα των 

απλών συνεργατών και συνδέσμων του ΕΛΑΣ που έμεναν σε πόλεις και χωριά. Βάσει 

των πληροφοριών που αντλούνται κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του και από τον 

επίσης παρόντα φίλο του κ. Κηπουρόπουλο Περικλή, μάλλον ανήκε στις δεκαρχίες 

του ΕΛΑΣ και πιο συγκεκριμένα στην Πολιτοφυλακή του ΕΛΑΣ. Από τους πέντε, 

λοιπόν, αυτούς άντρες οι δύο (κ.ΣΔ-5 και κ.ΠΓ-37) ακολούθησαν τον ΕΛΑΣ για την 

εκπλήρωση εθνικοαπελευθερωτικών στόχων, δίχως να είναι προσκείμενοι της 

αριστερής ιδεολογίας. Ο μεν πρώτος (κ.ΣΔ-5) αν και δεν ομολόγησε ευθέως την ώρα 

της ηχογράφησης τη συμμετοχή του, παρά με το πέρας αυτής, παρουσιάζει τον εαυτό 

του ως θύμα της καθοδήγησης που είχε οργανώσει το ΕΑΜ/ΚΚΕ στην ύπαιθρο προς 

όφελος του ΕΛΑΣ, ώστε να πείσει τα νεαρότερα άτομα της περιφέρειας για τα 

πατριωτικά ιδεώδη που πρέσβευε ο σχηματισμός αυτός εν όψει της τριπλής Κατοχής, 

ενώ συγχρόνως κατατάσσεται στους πολιτικά απροσδιόριστους. Η απαρέσκειά του 

για τη ζωή των Ελασιτών στα βουνά, τα πλιάτσικα που επιχειρούσαν σε βάρος του 

άμαχου πληθυσμού, αλλά και τα εγκλήματα που διέπρατταν σε βάρος δεξιών, τον 

οδήγησαν στον εμφύλιο στο πλευρό τους Εθνικού Στρατού και αργότερα στο δρόμο 

της ιεροσύνης για ποικίλους προσωπικούς λόγους.  

Ο  δεύτερος (κ.ΠΓ-37) υποστηρίζει τη σπουδαιότητα του έργου που επιτελούσαν οι 

αυθεντικοί αντιστασιακοί του ΕΛΑΣ, οι ανένταχτοι, αναφορικά με το  ΚΚΕ, ενώ δεν 

παύει να υπερηφανεύεται με τρόπο πατριωτικό για το γεγονός ότι έδρασε στο πλευρό 

σπουδαίων τοπικών “ηρώων’’, όπως του καπετάνιου Αυγερινού, που ήταν ήδη 
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εμπειροπόλεμοι αγωνιστές του αλβανικού μετώπου και υπερασπίστηκαν σθεναρά τη 

γη της περιφέρειας για την αποτίναξη του πολύπλευρου εχθρού. Ο ίδιος, όμως, δεν 

ακολούθησε τον ΔΣΕ, όπως προς απογοήτευσή του έπραξαν τρανοί άνθρωποι της 

Αντίστασης, είτε με την ελπίδα να επωφεληθούν, είτε επειδή ήδη είχαν παρασυρθεί 

από την προπαγάνδα του ΚΚ, σύμφωνα με όσα αντλούνται από τη δική του 

μαρτυρία.  Σύμφωνα με τον ίδιο, πολεμησε στο πλευρό του Εθνικού Στρατού με 

αμέριστο σθένος για το καλό της Μακεδονίας. 

Επομένως, κανείς από τους δύο αυτούς άντρες δεν μεταπήδησε μετά την 

απελευθέρωση προς την αριστερή ιδεολογική παράταξη. Αντίθετα, προτίμησαν να 

ακολουθήσουν τον δρόμο της εθνικοφροσύνης στο πλευρό του εθνικού στρατού, 

ώστε να παραμείνουν ανενόχλητοι από τους διωγμούς της Δεξιάς μετεμφυλιακά ή να 

απολαύσουν τιμητικούς τίτλους και προνόμια προσφοράς στην πατρίδα, αφού 

κατατάχθηκαν ως εθελοντές στο στρατό, καλύπτοντας και τα χρόνια της 

υποχρεωτικής τους στρατιωτικής θητείας, ανάλογα με την ηλικία τους.  

Αντίθετα με τους δύο προηγούμενους, οι κ.ΧΘ(42), ΔΧ(28) και ΣΓ(39) συμμετείχαν 

και οι τρεις ως ένοπλοι του ΕΛΑΣ στην Αντίσταση, ωστόσο εκτός από την ένταξή 

τους σε αντιστασιακές οργανώσεις νεολαίας, είχαν εκφράσει και την επιθυμία τους να 

ενταχθούν επισήμως στο ΚΚ. Μάλιστα, ο κ.ΧΘ(42) αναφέρει πως προτού ενταχθεί 

στην ΕΠΟΝ ανήκε στην ΟΚΝΕ. Η εθελούσια ένταξη στο ΚΚ, γεγονός που συνάδει 

και με τις οικογενειακές καταβολές των εν λόγω πληροφορητών, δικαιολογεί  την 

κατοπινή ένταξή τους στο σώμα του ΕΛΑΣ, καθώς επίσης και σ’αυτό του ΔΣΕ. Άρα, 

η ενταξή τους στον ΕΛΑΣ ήταν εθελοντική, συνεπαγόμενη της επίσημα αριστερής 

τους πολιτικής κουλτούρας. Οι ίδιοι, λοιπόν, πληροφορητές, συμμετείχαν στον 

εμφύλιο δίχως να αποτελούν θύματα εξαναγκαστικής επιστράτευσης.  Ο πρώτος 

ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του, με το να διαφύγει δηλαδή στα βουνά για να 

γλιτώσει από το μένος των χωροφυλάκων, ο δεύτερος θεώρησε πως το αντάρτικο 

ήταν η μοναδική σωτηρία να μη γευτεί  ξανά τους ανηλεείς ξυλοδαρμούς της 

αστυνομίας και ο τρίτος μοιραία απορροφήθηκε στο αποκορύφωμα των εφηβικών 

του χρόνων από τον ΔΣΕ, εφόσον κι ο ίδιος πίστευε πως η πάλη εναντίον των 

κυβερνητικών στο Γράμμο και στο Βίτσι  ήταν προτιμότερη για τον ίδιο από το να 

βρίσκεται σε καθημερινή σύγκρουση με τις τοπικές αρχές της Κολχικής. 
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 Μπορεί τα επιχειρήματα των συγκεκριμένων πληροφορητών να αποτελούν κατά μια 

άποψη δικαιολογίες των πράξεών τους, αν ληφθεί υπόψη πως αποτελούσαν μέρος 

των αποδιοπομπαίων τράγων της τοπικής κοινωνίας και τις δεκαετίες που 

ακολούθησαν, οπότε και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις κινήσεις τους, όμως δεν 

πρέπει να λησμονείται το γεγονός πως και οι τρεις πληροφορητές εκπροσωπούν την 

αριστερή ιδεολογία της εποχής, την οποία ούτε την περίοδο του εμφυλίου, ούτε και 

μετεμφυλιακά απαρνήθηκαν, με το να απομακρυνθούν από το ΚΚ ή να εκφράσουν τη 

θλίψη και τη μετάνοιά τους για την ένοπλη ανάμειξή τους στο σώμα του ΔΣΕ. 

Άλλωστε, οι αριστερές τους καταβολές ήταν οικογενειακή παρακαταθήκη. Επομένως, 

σε σχέση με τους  προηγούμενους Ελασίτες, αυτοί συμμετείχαν ουσιαστικά με 

εθελοντικό τρόπο, πιεσμένοι από το κοινωνικό και πολιτικό κατεστημένο που 

επικρατούσε σε βάρος των Αριστερών ιδεολόγων, αλλά και των πρώην Ελασιτών 

(περισσότερο των ξεκάθαρα αριστερών) και στην Αντίσταση και στον Εμφύλιο, 

δίχως να μεμψιμοιρούν για την τραγωδία του πολέμου σε ευρύτερο πλαίσιο, αλλά και 

ούτε να μετανοούν για την πολεμική και ιδεολογική τους επαφή με την ένοπλη δράση 

και την Αριστερά, αντίστοιχα. Κοινό σημείο, όμως, αναφοράς και των μεν και των δε 

είναι ότι κανένας απ’όλους αυτούς δεν υποστήριξε, τουλάχιστον ιδεολογικά, κάτι 

διαφορετικό από αυτό που πήγαζε από την ψυχή του. Ίσως στην περίπτωση του κ. 

ΣΔ(5) να παρατηρείται ένας πρώιμος πειραματισμός με την αριστερά, σύντομα όμως 

ακολούθησε τον φορέα που εμπιστευόταν, αν και τελικά δεν αποκαλύπτει ξεκάθαρα 

την πολιτική του τοποθέτηση.  

Παρακάτω δίνονται τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα που αφορούν τον καθένα από 

τους προαναφερθέντες πληροφορητές ξεχωριστά, οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούν το 

σύνολο των άμεσα συμμετεχόντων στην Αντίσταση, εκπροσωπώντας παράλληλα ένα 

ποσοστό εκείνων που συμμετείχαν άμεσα και στον εμφύλιο: 

κ.ΔΣ(5): «Κοίταξε τώρα, στα βουνά υπήρχαν και άνθρωποι που πήγανε ή 

παρασυρθήκανε ή το θέλανε¨ δε το θέλανε, βρέθηκαν ορισμένοι, καταστράφηκαν 

ολόκληρες οικογένειες. Εδώ δίπλα μπήκαν στο παραπέτασμα οικογενειακώς και έλεγαν 

“αυτός είναι αυτός, η άλλη είναι τέτοια’’ και κυνηγιόντουσαν. Παίρνανε χωρίς να 

θέλεις. Είχανε πάρει και από εδώ. Και ύστερα για να φύγουν, να γίνουν λιποτάκτες εκεί 

πέρα και να πάνε μετά στο στρατό και από εκεί δεν έφτανε αυτό από τους μεν 
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κυνηγημένους και από τους δεν πάλι κυνηγημένους. Δεν ήταν τρόπος ζωής. Δεν μου 

άρεσε. Το ’47 έφυγα στρατιώτης και ξαλάφρωσα”». 

κ.ΠΓ(37):  «Εμείς που οργανωθήκαμε, τα παιδιά, συνήλικοι ήμασταν όλοι, 

οργανώθηκα εγώ με το Παντελή Σαπρανίδη απˈ τον Άγιο Βαρθολομαίο, ήταν γενικός 

καθοδηγητής στην περιφέρεια[..]. Το ˈ43, 13 Νοεμβρίου του ˈ43, από τότες μπήκαμε 

στην οργάνωση, [..]πήγαμε στο Φλάμπουρο και ρώτησε ο διοικητής που ήτανε ο 

Αμύντας “Από πού είναι τα παιδιά;’’, “Απˈ τη Σιταριά’’, “Ε ρε Σιταριά, γλίτωσες από 

ένα μεγάλο κακό!’’, γιατί ήτανε αρκετά κόσμος παρασυρόμενος στις προπαγάντες και 

ξέρεις ότι στην Εθνική Αντίσταση ε.. ήτανε πολύ σκληρά οι αρχηγοί εναντίον των 

Βουλγάρων, [..] περισσότερο δε χτυπούσαμε τους Γερμανούς, [..] εμείς κυνηγούσαμε 

τοn Κάλτσεφ και τοn Μπλαδένοφ να τους πιάσουμε και να τους ψήσουμε ζωντανούς 

[..] σκοτώσαμε ανθρώπους για να [..] να μη μιλάμε ότι θέλομε, δεν μπορούσαμε με το 

καλό να στρώσομε το παιχνίδι αυτό, έπρεπε να δώσομε στον κόσμο μια τρομοκρατία, 

να γυρίσει πάλι στον ίσιο δρόμο, αυτό κάναμε.. στον εμφύλιο ήμουνα στρατιώτης, τρία 

χρόνια, ε λοιπόν, υπηρέτησα τρία χρόνια, όλα τα βουλγαρικά τα σύνορα, έχομε μάχη 

δώσει στο Λαμψάκι;; πολύ σκληρό, στο… να μη τα λέω τα χωριά, τούρκικα ας πούμε, 

τα βουνά, τα υψώματα, πολύ σκληρά, από κει ήρθαμε στο Γράμμο, απˈ το Γράμμο στην 

Κρυσταλλοπηγή, Ιεροπηγή, ε στην Πρέσπα, από την Πρέσπα πήρα το απολυτήριο,[..] 

πολύ σκληρά πολέμησα, πολύ φανατικά εναντίον των ανταρτών-Φαντάρος, [..]χωρίς 

παρεξήγηση, ήρθαν τˈ αδέρφια να μας σκοτώσουν, ήρθαν να μας πάρουν τα σπίτια, 

προσπαθήσαμε να μη τους τα δώσομε, να μη με παρεξηγήσετε έτσι, συγγνώμη, [..]αλλά 

μπορέσαμε να κάνουμε εκείνο που πρέπει, που είχαμε υποχρέωση… τι θα πει, δηλαδή, 

γεννήθηκα στην Ελλάδα, στρατιώτης στην Ελλάδα, στο σχολείο στην Ελλάδα και να 

φωνάζω για τη Βουλγαρία; Είναι επιτρεπτό αυτό; Μπορεί κανείς να τους συγχωρέσει;». 

κ.ΔΧ(28): «Στην εθνική αντίσταση από το 1943 είμαι ταγμένος στον ΕΛΑΣ. Υπηρέτησα 

στη διλοχία μηχανικού Νοτίου Ολύμπου. Ήταν διλοχία μηχανικού ενταγμένη στην 10η  

μεραρχία του ΕΛΑΣ και δρούσαμε στην περιοχή των Τεμπών, [..] ανατινάζαμε τρένα, 

σιδηροδρομικές γραμμές, φάλαγγες γερμανικές χτυπούσαμε Στην διλοχία είχαμε 

διοικητή τον Βρατσάνο Αντώνη. Εγώ ήμουν αυτοματιστής… Το ΄42 έγινα μέλος του 

κόμματος, με στρατολογήσανε στο ΚΚ από δω, από την Θεσσαλονίκη, σύντροφοι 

καπνεργάτες, οι οποίοι με την πείνα τότε πιάσανε τα βουνά, ήρθανε στο χωριό το δικό 

μας, Ζάρπας Στέλιος και Φωτεινή Ζάρπα. Φεύγοντας από την Θεσσαλονίκη πήρανε 
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εντολή από το κόμμα να κάνουν οργανώσεις στην ύπαιθρο όπως και το κατάφεραν στο 

χωριό το δικό μας. Στρατολόγησαν πρώτα εμένα, στη συνέχεια άλλους με την βοήθεια 

τη δική μου και δημιουργήσαμε  κομματική οργάνωση στο χωριό στην Αγία Βαρβάρα 

Βεροίας[…]. Βάσει αυτού άρχισε το κυνηγητό και πρώτα εμάς. Υποχρεωθήκαμε να 

παίρνουμε μέτρα, να μην κοιμόμαστε σπίτι.. κάποια στιγμή με ξέφυγε και έμεινα ένα 

βράδυ στο σπίτι, ήρθε ένα απόσπασμα ατόμων οπλισμένων παρακρατικών, οι οποίοι 

είχαν στόχο να σκοτώνουν τα στελέχη των οργανώσεων [..] πηγαίνω στο Στρατώνι 

επάνω με κλείνουν μέσα σένα μικρό δωματιάκι και με αρχίζουν ξύλο, με μαύρισαν στο 

ξύλο,[..] μετά από 20-25 μέρες έγινα καλά.. Ακόμη ήμασταν παράνομοι στο χωριό και 

δημιουργήσαμε μια ομάδα και ξημεροβραδιαζόμασταν σε ένα δάσος εκεί που αρχίζουν 

τα Πιέρια δασωμένα, είχαμε επαφή με τα άλλα τα χωριά. Έχουμε τα όπλα αλλά δεν 

έχουμε ακόμη εντολή να χτυπήσουμε με τα όπλα. Μας ταΐζουν τα χωριά[..] στις 17-10-

46 άρχιζα να είμαι νόμιμος. Είμαστε καλά οπλισμένοι, βγαίνει ένα απόσπασμα, όλοι 

αυτοί που με δείρανε, βγαίνουν κι άλλοι 21 με ένα φορτηγό και με τον διοικητή 

χωροφυλακής, ταγματάρχη της Βεροίας τον Σωτηρίου πήραν τα χωριά παγανιά στο 

Πολυδένδρι, Συκιά, Λάσκιο και ρημάξανε τον τόπο… όποιος αριστερός έπεσε στα χέρια 

τους τον κοπανούσαν.. ατιμάσανε κορίτσια[..]. Από εκεί και πέρα αρχίζει η δράση του 

δημοκρατικού στρατού,[..] εγώ είμαι στο συγκρότημα του Ανδρεάδη, μετά έγινε τάγμα, 

μετά έγινε σύνταγμα, τρία τάγματα. Ήταν όλα τα Πιέρια. Ήμουν οπλίτης[..]. Το ‘47 με 

στέλνουν από το αρχηγείο Πιερίων. Δημιουργείται Σχολή Αξιωματικών από τον 

δημοκρατικό στρατό στο χωριό Καριοπλές, ήταν η έδρα της σχολής κοντά στην Λίμνη 

Πλαστήρα, ένα εξάμηνο κάναμε εκεί σχολή, από την σχολή πήρα εντολή και σαν 

μηχανικός που ήμουν στο ΕΛΑΣ [..] έπρεπε να έρθουμε από τα Πιέρια και από εκεί να 

περάσουμε το Καιμάκτσαλαν και να βγούμε στο Γράμμο.. με διόρισε υπεύθυνο της 

ομάδας και της αποστολής ο Βρατσάνος[..]. Με μια διλοχία φύγαμε για το Γράμμο το 

‘48 σε επιχειρήσεις μεγάλες, από το Βέρμιο, Βίτσι. Έφτασα στην Αλεβίτσα εκεί 

συνάντησα τα πρώτα τμήματα του Γράμμου, 107 ταξιαρχία, εκεί μπήκα σαν 

ανεξάρτητος λόχος Πιερίων, παίρνω εντολή να οχυρωθώ και να υπερασπίσω την 

Αλεβίτσα. Στην Αλεβίτσα, στα σύνορα Βίτσι-Γράμμου, μας επιτίθεται ένα τάγμα, το 

διαλύουμε, κοντά τους έχουμε, εδώ είναι η Αλεβίτσα εκεί η Αμμούδα. Δεύτερη 

σημαντική μάχη ήταν η κατάληψη στο Μαλιμάδι, στο Βίτσι έξω από την Καστοριά. Εκεί 

έριξε ο εχθρός μεγάλες δυνάμεις να καταλάβει το ύψωμα, όγκος, ο εχθρός διέθεσε εκεί 

τρείς μεραρχίες. Μια σημαντική μάχη ήταν η μάχη της Φλώρινας. Εκεί ήταν να 
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καταλάβουμε το Σουλίτσιτο. Θα έκανα το ίδιο που έκανα και τότε. Υποχρεώθηκα από 

τους καινούργιους κατακτητές, τους Άγγλους. Ιδεολογικά θα πολεμούσα διαφορετικά, 

αν δεν υποχρεωνόμουν δεν θα πολεμούσα. Έπρεπε να πολεμήσω, έκανα το καθήκον 

μου». 

κ.ΣΓ(39): «Και ήμασταν σε διάφορες μονάδες. Τώρα ˈ43 και αρχές του 1944 

ενταχθήκαμε στο ΕΛΑΣ, εκεί ήμασταν σε μια μονάδα τώρα, μια  διμοιρία, μας είχαν 

στείλει  πού είναι το Εθνικό τώρα, το χωριό Εθνικό εκεί , εδώ ήρθαν Γερμανοί 

παντού[…] ερχόμαστε τώρα μες στο ˈ46,πολύς κόσμος μέσα στο ˈ46 τώρα, το 

καλοκαίρι ακόμα του ˈ46 δεν άντεχε αυτά τα κυνηγήματα ξέρω γω τι, ή έπρεπε να 

υπογράψει ή πολλούς τους έστελναν, πιάναν και  εξορία στην Μακρόνησο εδώ εκεί, 

άρχισαν να βγαίνουν στην παρανομία, είχαμε αρκετούς εδώ στην παρανομία λοιπόν 

μέσα στο ˈ46. Φτάνουμε τώρα στο φθινόπωρο του ˈ46, εγώ είχα βγει στην παρανομία 

αρκετή [..] αμέσως άφησαν αποσπάσματα οι δεξιοί να γυρνάνε και στα χωριά [..] μας 

παίρνουν, μας παν στην Δροσοπηγή. Ασφαλώς μας ανάγκασαν και μας πάνε εκεί, μας 

πάνε εκεί, μας ανάγκασαν δηλαδή, μας πήγαν μέχρι εκεί, εκεί τώρα μας λένε «ο αγώνας 

δεν τελείωσε, συνεχίζεται!», εμείς τώρα όμως εντωμεταξύ, όλα τα παιδιά δεν 

καθόμαστε, μα δεν έχομε ούτε ένα χρόνο που απολυθήκαμε και είδαμε ό,τι είδαμε[..]. 

Μπαίνουμε στον εμφύλιο πόλεμο. Μετά ενταχθήκαμε. Εδώ δεν μπορούσαμε να 

καθίσουμε, ασφαλώς μας έδενε, δεν είμαστε τώρα εμείς να υποταχθούμε σε αυτούς 

τώρα και μείναμε εκεί, από κει και πέρα και άοπλοι ήμασταν και όπλα δεν είχαμε 

[…].Όχι, δεν το μετανιώνω, κοίταξε οι λόγοι είναι αυτοί, ανήκω εγώ στο δημοκρατικό 

χώρο, στον προοδευτικό, δεν μπορώ να μπω μέσα στον καπιταλισμό εγώ, ο 

καπιταλισμός αυτός είναι, τον βλέπουμε και σήμερα, οι χαμηλές τάξεις έχουν αδικηθεί, 

αδικούνται και θα αδικούνται ακόμα και από τα δύο μεγάλα κόμματα. Είμαι στο χώρο 

του ΠΑΣΟΚ, έχω δεθεί μετά που γύρισα εδώ, αλλά λυπούμαι πολύ, γιατί το ΠΑΣΟΚ 

δεν μπόρεσε να πάρει τα μέτρα αυτά που έπρεπε να πάρει για τις χαμηλές τάξεις και να 

δώσει στον καθένα αυτό που του ανήκει». 

κ.ΧΘ(42): « Εγώ στην ΟΚΝΙ;; ήμανε τότες, κομουνιστική νεολαία, τι 15 χρονών[..]. 

(αργότερα) Ελεύθερος σκοπευτής ήμαν εγώ, έτσι λεγόντανε, εγώ δεν είχα τέτοιο, εγώ 

είχα το στάγιερ και τίποτα περισσότερο, το αυτόματο είχα μονάχα, μετά, επειδής ήξερα 

πέντε γράμματα, με λέει “θα πας στην πολιτοφυλακή, στην ασφάλεια!’’. Ε, πριν 

ξεκινήσει ο εμφύλιος, ήρθε ένας χωροφύλακας και μου λέει “το πρωί στις 7:30 η ώρα 
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θαˈ ρθούν να σε πάρουνε!’’. Ο μπαμπάς μου είχε φύγει μέσα, γιατί αυτός ήξερε πού 

ήταν κρυμμένος ο οπλισμός και όλα, αλλά αυτοί νόμιζαν ότι ήξερα κι εγώ, τι ο μπαμπάς 

μου παιδί θα μˈ έπαιρνε εκεί πέρα;[..]. Μας διώξανε, με τις μάχες που κάναμε, ε πήρα 

μάχες ποιος ξέρει κανά 25-30 καλές μάχες». 

 

Στην περίοδο του Εμφυλίου, στον ΔΣΕ, συμμετείχαν άμεσα (9) άντρες πληροφορητές 

κι ένας ακόμη έμμεσα (κ.ΣΝ-40) στο πλευρό ενός καπετάνιου θείου του, εκτελώντας 

αγγαρείες ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Εκτός από τους τρείς (3) προαναφερθέντες, οι 

οποίοι μεταπήδησαν από τον ΕΛΑΣ στον ΔΣΕ, για τους υπόλοιπους έξι (6) 

διαπιστώνονται τα εξής: ο πρώτος, (κ.Η-12), έχοντας δράσει ως σύνδεσμος του 

ΕΛΑΣ στην Αντίσταση, αργότερα εξαναγκάστηκε να ακολουθήσει αντάρτες του 

ΔΣΕ, καταφέρνοντας εν τέλει να δραπετεύσει και να ενταχθεί στον Εθνικό Στρατό ως 

εθελοντής, δίχως να συμμετάσχει σε μάχες. Ο δεύτερος, (κ.ΖΕ-6), ήταν ήδη 

οργανωμένος στην Αντίσταση, ενεργό μέλος του ΕΑΜ/ΚΚΕ και επηρεασμένος από 

την αριστερή κουλτούρα της ίδιας του της οικογένειας, όπως και ο κ.ΣΝ(40). Με την 

παρότρυνση της μητέρας του και δίχως να φέρει οποιαδήποτε αντίδραση, ενεπλάκη 

στις μάχες του ΔΣΕ, αναλαμβάνοντας διάφορες αρμοδιότητες. Βάσει της σύγχρονής 

του εκτίμησης η εμπλοκή του στον ΔΣΕ ήταν ένα τραγικό για εκείνον σφάλμα μαζί 

με το γεγονός ότι αφέθηκε στην επιρροή της Αριστεράς, αντιλαμβανόμενος το 

μέγεθος της ήττας με τη λήξη του εμφυλίου.Όσον αφορά τον τρίτο (κ.ΓΟ), τον 

τέταρτο (κ.ΤΚ-26) και τον πέμπτο (κ.ΜΜ-27), αυτοί ανήκαν στο ΚΚ και στην 

οργανωμένη αντίσταση από πολύ νωρίς κι επομένως με μεγάλη προθυμία 

ενσωματώθηκαν και στον ΔΣΕ. Όπως ομολογούν, δε μετάνιωσαν ούτε για την 

ιδεολογική, αλλά ούτε και για την πολεμική τους εμπλοκή στον εμφύλιο. Ο έκτος(κ. 

ΓΚ-2) ήταν επιστρατευμένος εξαναγκαστικά και φορέας απροσδιόριστης πολιτικής 

τοποθέτησης. 

Από τους έξι (6) μόνο ο κ.Η(12) προβάλλει μια ανακούφιση που κατάφερε να σώσει 

τον εαυτό του από τα επερχόμενα δεινά που θα επιβάρυναν πιθανόν το τάγμα στο 

οποίο και τον τοποθέτησαν χωρίς τη θέλησή του. Αυτό σημαίνει, πως μεταπολεμικά 

ακολούθησε μια ιδεολογική κουλτούρα ίσως πιο κοντά στην κεντροδεξιά, αν και 

αποφεύγει να το αναφέρει ξεκάθαρα. Από την άλλη πλευρά, κανένας δεν άλλαξε 
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ιδεολογικό στρατόπεδο, ούτε και πολιτική τοποθέτηση, ακόμα κι αν ο κ.ΖΕ(6) 

προσπαθεί να εκφράσει την απόλυτη απογοήτευσή του για την καταβαράθρωση του 

ΚΚΕ με τη λήξη του πολέμου. Επιπλέον,  από τους εννέα (9) δύο (2) συμμετείχαν  

εξαναγκαστικά και οι υπόλοιποι εθελοντικά, μαζί με αυτόν που είχε έμμεση δράση. 

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι εκτός από τον έναν έμμεσα συμμετέχοντα στον 

εμφύλιο υπήρξαν και Πόντιοι από την εν λόγω έρευνα που επίσης κατατάσσονται από 

τη γράφουσα στους έμμεσα δρώντες. Παρόλαυτά, εκείνοι δεν ήρθαν σε  στενή επαφή 

με το εσωτερικό του πολεμικού αυτού σχηματισμού. Η έμμεση σχέση τους με τον 

εμφύλιο σχετίζεται είτε με την εικόνα του συνδέσμου, είτε με την εικόνα του 

αριστερού ιδεολόγου, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ μικρή ηλικία, ανίκανος ή και 

απρόθυμος να εμπλακεί πολεμικά, ικανός, όμως, να συλλέξει εμπειρίες που 

λειτούργησαν ως παράθυρο ενατένισης της περιόδου εκ μέρους της γράφουσας. 

Παρακάτω ακολουθούν αποσπάσματα από τις μαρτυρίες των εν λόγω πληροφορητών 

με στοιχεία και από την Αντίσταση, ώστε να είναι πρόδηλος ο τρόπος της μετάβασής 

τους από την έμμεση και παθητική/ουδέτερη στάση τους στην Αντίσταση στην άμεση 

ή έμμεση του εμφυλίου: 

κ.ΣΝ(40): «Σουμπάσης Πέτρος, καπετάν Πέτρος τον λέγανε και με πήρε αυτός σαν 

ιπποκόμο μαζί του. Ε, μου δώσαν ένα όπλο εκεί και εμείς πηγαίναμε κάθε βράδυ και 

άλλα παιδιά σε διάφορα χωριά να κάνουμε ψυχαγωγία. Χορεύαμε στα χωριά, κάναμε, 

κάθε μέρα αυτό γινότανε εκείνη την εποχή». 

κ.Η(12): «Την αντίσταση τη θυμάμαι και συμμετείχα. Ήμουν τσοπάνος. Και δεν 

πήγαινα στις συγκεντρώσεις πολύ. Με ανέφεραν τα παιδιά και ήρθε ο καθοδηγητής, 

[..]τα άφησα στα χωράφια πέρα. Και πηγαίνω μαζί του και μου δίνει ένα φάκελο τόσο 

μεγάλο. Και μας λένε “θα πάτε στη Λεπτοκαρυά!’’[..]. Μια φορά μας πήραν εδώ να 

κόβουμε τη γραμμή με τους γκασμάδες. Εγώ έπρεπε να πάω εθνική αντίσταση, αλλά δεν 

πήγα. Ύστερα, όταν μας πήραν το ’47 τον Ιούνιο.. .Στον εμφύλιο πήγαμε. Στο βουνό 

ενάμιση μήνα. Όχι εθελοντικά. Μας πήραν νύχτα όλους. Μας πήγαν στο Σκοπό πέρα 

που ήταν ανταρτοκρατούμενο. Και από εκεί το βράδυ Αριδαία, Τζιένα*[..]. Στο τάγμα 

ήμασταν του Αμύντα. Δεν έκατσα πολύ εγώ, ενάμιση μήνα[..]. Πήγαμε στο Βίτσι μας 

βάλανε σε κάτι λόχους[..]. Και μου λέει ένας φίλος μου “πάμε να φύγουμε!’’[..]. Μόλις 

νύχτωσε ήρθαμε εδώ πέρα. Και από εκεί τη νύχτα κατεβήκαμε κάτω στο σταθμό και το 
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πρωί είχε πυροβόλα εδώ στο Μεσονήσι. Τέσσερα και τα παιδιά, οι φαντάροι, έπαιρναν 

φαγητά[..]. Και μπήκαμε στην αστυνομία[..]. Έρχεται ο πρόεδρος,[..] “ήρθαμε να 

παραδοθούμε!’’. Καλά κάνετε.  πενήντα άτομα σε ένα βράδυ εθελοντές φύγανε, είχε πει 

ο σταθμάρχης όταν φύγαμε. Στη μάχη της Φλώρινας εγώ ήμουν στη Μελίτη. Στη 

Φλώρινα κάθισα ενάμιση χρόνο και ύστερα πήγα στη Μελίτη, στο στρατό. Εκεί 

πηγαίναμε με το στρατό¨ όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι που ήταν οπλισμένοι. Είχε πολύ  

φαγητό, και πολλά κονιάκ. Είχε ένα ντουλάπι γεμάτο με καρβέλια. Ενώ στην οικογένεια 

μου που ήμασταν έξι άτομα το ψωμί δεν έφτανε. Γιατί ποιος να οργώσει; Τα ξέρανε τα 

στοιχεία, τα παίρνανε αυτοί. Πολύ με αγαπούσαν εμένα[..]. Οι πρόεδροι στα χωριά 

είχανε τα στοιχεία». 

κ.ΖΕ(6): «Εγώ πήγα αντάρτης εδώ το ’48. Είχαμε αυτή την ευαισθησία με τη θεωρία 

του κομμουνισμού. Ο θείος μου ήταν επιστρατεία στον ΕΛΑΣ , έγινε αξιωματικός. 

Ζαχαριάς. Ο μπαμπάς μου απουσίασε από μια ηλιθιότητα των τοπικών αρχών, σε 

διαρκή διωγμό Κατηγορήθηκε ότι διαπραγματεύονταν με τους Γιουγκοσλάβους. Το ’47 

έβλεπες το στρατό και έτρεμες. Εμείς τότε στην Κατοχή δέκα, δώδεκα χρονών, όλη η 

οικογένειά μας.., εγώ δεν θα συγχωρέσω που ανακατευθήκαμε σε αυτά.. είχαν σαν 

συνέπεια ..για πολλούς έκλαιγα. Όλοι αυτοί που πίστευαν και αγωνίστηκαν 

σκοτώθηκαν. Ο θείος μου είχε σχολή αξιωματικών, όλη η σχολή αυτοκτόνησε. Ήταν 

αξιωματικός στον ΕΛΑΣ. Κι εγώ νομίζεις συγχωρώ ακόμα. Έφεραν από το 

*Μπούλγκες¨ τους έφεραν πίσω το ’48,οι πόλεμοι γίνονταν πιο δραματικοί, πιο 

εγκληματικοί και τι έκαναν αυτοί οι αρχηγοί του ΚΚΕ, έφεραν διακόσια παιδιά από το 

*Μπούλγκες δεκαέξι χρονών παιδιά, κορίτσια για να πολεμήσουν». 

κ.ΤΚ(26): «Εκείνο τον καιρό δεν ήταν κανένας σίγουρος από αυτούς τους 

συναγωνιστές που πήραν μέρος. Υπήρχαν εκτελέσεις, φυλακισμοί. Άλλοι φύγανε προς το 

βουνό, δημιούργησαν οργανώσεις. Εγώ μπήκα το 48, ήμουν 16 χρονών. Ήμουν 

αετόπουλο και το ‘45 μπήκα στη ΕΠΟΝ. Και το ‘48 ήμουν αντάρτης στο Δημοκρατικό 

Στρατό. Εγώ ήμουν στην 6η  μεραρχία, στην 20η  ταξιαρχία. Η περιοχή δράσης του 

ήταν από τη λίμνη Δοϊράνη μέχρι τον Στρυμώνα, το Μπέλες. Μέραρχος ήταν ο 

Ερεθριάδης, ο ταξίαρχος λεγόταν Φοίβος, ο λοχαγός λεγόταν Παναγιώτης 

Παπαδόπουλος, ο δεύτερος ήταν ο Τσαμαντουρίδης Στέφανος από το χωριό μας, ο 

τρίτος ήταν ο Μασμανίδης, σκοπευτής πολυβόλου¨ύστερα άλλο όπλο, ανάλογα με τον 

λόχο, άλλο πόστο. Εγώ τον ίδιο δρόμο θα ακολουθούσα, τα ίδια θα έκανα. Ό, τι με λέει 
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το κόμμα μου το ΚΚΕ το κάνω. Τώρα είμαι περήφανος. Κάτι έκανα και εγώ. Ένας 

εμφύλιος δεν είναι καλός. Σε κάποιες συνθήκες δεν φταίει το ΚΚΕ. Άλλοι μας τον 

επιβάλλανε τον πόλεμο». 

κ. ΜΜ(27): «Στην Αντίσταση ήμουν μικρός. Προς το τέλος βοήθησα και όσο μπορούσα 

με τον ερχομό του ΕΛΑΣ στο Μπέλες μαζί με τον πατέρα μου. Προς το τέλος, όταν 

ήμουν 14-15, μπήκα και εγώ σε κάποιο λούκι και μετά δεν ξέφυγα. Έγινα μέλος της 

ΕΠΟΝ και στο χωριό μου στη Βυρώνεια αναπτύξαμε αξιόλογη δράση με χοροεσπερίδες 

κτλ. Στον εμφύλιο ήμουν στον Δημοκρατικό Στρατό, στο 650 τάγμα, 20ης  ταξιαρχίας 

και 6η  μεραρχία ήταν εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Εγώ ήμουν στην περιοχή του 

Μπέλες. Τα τάγμα φρουρούσε το αρχηγείο του Δημοκρατικού Στρατού της 6ης  

μεραρχίας[..]και η δράση του ήταν να κάνει παρενοχλήσεις στο λεκανοπέδιο των 

Μουριών, δολιοφθορές και η περιοχή δράσης του ήταν στην Κεντρική Μακεδονία, 

ανατολικό και δυτικό Μπέλες. Οι αρχηγοί του ήταν καταρχήν ο Παναγιώτης 

Παπαδόπουλος, ο οποίος σκοτώθηκε, ο διοικητής του τάγματος ήταν ο Στάθης 

Σουμελίδης από τα χωριά του Κιλκίς. Ήμουν σε διάφορα σημεία σύνδεσμος, να πάω 

σημείωμα από το τάγμα στον λόχο, στο αρχηγείο, ή να συνοδέψω αξιωματικούς οι 

οποίοι είχανε διάφορες αποστολές. Πολέμησα ως ένοπλος. Τον εμφύλιο πόλεμο δεν το 

διαλέγει η μια παράταξη. Η άλλη παράταξη τον επιβάλλει. Υπήρχε έρεισμα. Επικράτησε 

αυτή η κατάσταση με τον ερχομό των Άγγλων. Οι Άγγλοι το ‘44 με το έτσι θέλω 

μπήκανε στην Αθήνα και ξεκίνησαν τα Δεκεμβριανά. Αν επικρατούσε η ίδια κατάσταση 

το ίδιο θα επέλεγα. Όπου βρέθηκα το καθήκον μου το έκανα. Ως στρατιωτικός στη 

Σόφια άσκησα το επάγγελμα στον βουλγαρικό στρατό. Συνεχίζουμε αυτό που 

ξεκινήσαμε εμείς και παίρνουμε τη θέση μας στην πλευρά του λαϊκού κινήματος». 

 

Από τα ακόλουθα τρία (3) άτομα τα δύο αποτελούσαν ένοπλους των ΜΑΥ και ο 

τρίτος ήταν κλητήρας του χωριού για μια περίοδο της ζωής του. Και οι τρεις έχουν 

καταχωρηθεί από τη γράφουσα στην κατηγορία των άμεσα συμμετεχόντων του 

Εμφυλίου, λόγω της αρμοδιότητας που είχε αναλάβει ο καθένας με σκοπό την 

προστασία του χωριού του, έστω κι αν δε γίνεται λόγος για ένοπλη σύγκρουση την 

περίοδο που είχαν αναλάβει τα καθήκοντά τους. Οι δύο ήταν Πόντιοι (κ.ΣΠ-21 και 

ΠΓ-36) και ο τρίτος ήταν Σλαβόφωνος (κ.ΣΠ-21). Από αυτούς κανένας δεν τάχθηκε 
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υπέρ του πολέμου, κάτι που αποδεικνύεται τόσο από την απροθυμία τους να 

ενταχθούν στον ΕΛΑΣ και στον ΔΣΕ, παρά τους πιθανούς αριστερούς ιδεολογικούς 

προσανατολισμούς των οικογενειών τους (άρα και αμφισβητούμενων), όσο και από 

την απέχθειά τους για τις κακουχίες του εμφυλίου και την ατιμία που διαπράττονταν 

αμφίδρομα και με κάθε τρόπο μέσα από τις δύο πολεμικές παρατάξεις. Οι ένοπλοι 

των ΜΑΥ διατήρησαν και μετεμφυλιακά την ένδειξη του δεξιού τους 

προσανατολισμού με καθαρά δημοκρατικές διαθέσεις, ενώ ο τρίτος μάλλον έρεπε εκ 

των προτέρων προς τα αριστερά, λόγω του πατέρα, ωστόσο ποτέ δεν τόλμησε να το 

εκδηλώσει δημόσια και μέσα από την ένταξή του σε κομματικές παρατάξεις. Σήμερα 

εντάσσεται στους μετριοπαθείς αριστερούς. Παρόλαυτά, την περίοδο του πολέμου 

ανέλαβε διπλό ρόλο: με το να εξυπηρετεί τους αντάρτες για την εύρεση τροφίμων 

(κάποιοι από τους οποίους γνώριζαν για την αριστερή ιδεολογική κουλτούρα του 

πατέρα του που είχε έρθει από τη Ρωσία), προστάτευε το χωριό του και από 

επικείμενες επιθέσεις και αιμοσταγή πλιάτσικα ή ακόμα κι από περαιτέρω 

επιστρατεύσεις και ανταρτικά αντίποινα. 

 ΣΠ(21): « Το σκοτωμό που έκαναν και οι μεν και οι δε.., έκαναν ζημιές, ο πόλεμος 

αυτά έχει. [..]Εκεί δεν μας έπαιρναν με την κλάση, σε έβλεπαν λίγο εύσωμο, δεκαοχτώ 

χρονών, σου έδιναν όπλο και σε έβαζαν να φυλάς από έξω στα σύρματα, είχε φυλάκια , 

συρματοπλέγματα είχε όλο το Αμύνταιο δηλαδή. Σαν φρούριο δηλαδή. Με νάρκες 

ολόγυρα, με μια πόρτα με φύλακες και όταν ήταν να βγεις έξω σε έλεγχαν[..]. Ναι, είχε 

σχέση με το στρατό, κάπως να βοηθήσει το στρατό, σα συμπλήρωμα. Με πιο μικρής 

ηλικίας άτομα. Για να μην ασχοληθεί ο στρατός με τα πλέγματα στα χωριά, για να έχει 

το επιτελείο του. Και μας είχαν εδώ με αρχιφύλακα, ο οποίος ήταν ένας ανά δέκα 

άτομα και πηγαίναμε σκοπιά. Όχι, δεν μας έδιναν ελευθερίες. Σε έπαιρναν για να 

κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή από τη μια μεριά έβαζαν τον πατέρα σου φυλακή και 

από την άλλη μεριά σε εμπιστεύονταν και σου έδιναν όπλο. Εγώ που, αν ήμασταν 

οργανωμένοι μπορούσα τους αντάρτες να τους περάσω από εκεί που ήμουν σκοπός, 

γιατί γνώριζαν ποια ώρα θα είμαι σκοπός εγώ και την ώρα που ήξερα εγώ με τους 

αντάρτες “να περάσετε’’, χωρίς να χυθεί αίμα. Δηλαδή ήταν κάτι πράγματα, που από τη 

μια μεριά σε εμπιστεύονταν σα φαντάρο και από την άλλη μεριά σου έπαιρναν τον 

πατέρα». 
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 ΣΒ(22): «Βέβαια. Εγώ ήμουν αετόπουλο τότε. ΕΑΜ, ΕΠΟΝ και Aετόπουλα. Τα βράδια 

είχα συγκέντρωση, παρόλο οι Γερμανοί ήταν εδώ ακόμα[..]. Εν το μεταξύ κάθε βράδυ 

κατέβαιναν καθοδηγητές που έκαναν τον κόσμο ας πούμε να τον οργανώσουν[..]. Είχαν 

όπλα κρυμμένα εδώ, τα έβαζαν ύστερα πάνω οι αντάρτες. Είχανε πάρει τέσσερα πέντε 

άτομα, τους πιάσανε μια βραδιά .Κρυβόντουσαν και ύστερα όποιον βρίσκανε τους 

παίρνανε με το ζόρι[..]. Μέχρι το ‘49.Μετά καταλήξαμε το χειμώνα, πήγαμε στη 

Φλώρινα δήθεν ήταν πιο ασφάλεια. Ας πούμε τα χωριά ήταν πιο επικίνδυνα. Γιατί η 

αστυνομία ήταν εδώ σε ένα μέρος και εμείς έπρεπε να μείνουμε πιο πέρα. Αν έρχονταν 

μπορούσαν να μας μαζέψουν και εμάς και εμείς δεν θέλαμε να πάμε στο βουνό. Ήταν 

χειμώνας, ταλαιπωρία, πού να πας; Και ύστερα να σκοτωθούμε μεταξύ μας; Αυτό ήταν 

μεγάλο λάθος[..]. Εμένα ήταν ο πατέρας μου ..έλεγε “με τη διμοιρία αυτή θα πας εσύ!’’. 

Μου έδινε το όπλο και ερχόμουν εγώ και εκείνος βαριόταν ξέρω εγώ. Εγώ τόσο πολύ 

σκοποβολή κάναμε, τότε ήταν και ελεύθερα. Εγώ ήμουν ο καλύτερος σκοπευτής[..]. 

Πάντα ερχόμασταν ο στρατός μπροστά και εμείς από πίσω. Ερχόταν ο στρατός ή 

αστυνομία, ο κόσμος μέχρι το βράδυ δούλευε στον κάμπο,το βράδυ έλεγαν “μέχρι τις 6 

και δρόμο!’’, ο καθένας ή Σιταριά ή Αμμοχώρι κλπ. Και τα ΤΕΑ έφευγαν τελευταία. 

Μια μέρα μας στήσανε ενέδρα εδώ που ερχόμασταν για να μας πιάσουν όλους, γύρω 

στα πενήντα, εξήντα νεολαία. Να μας πάρουν να μας πάνε στο βουνό, αλλά ένας, ο 

οποίος ήταν εδώ και έρχονταν στη Φλώρινα, τους είδε στο ρέμα, είδε κίνηση και μόλις 

μας συνάντησε μας κάνει πίσω-πίσω και εμείς καταλάβαμε». 

ΠΓ(36): «Ναι, του ΕΛΑΣ και ήρθε μια μέρα, ένα βράδυ στο σπίτι μας δύο αντάρτες 

[…] κι απόξω ήτανε οι βαλτοί και λένε τη μάνα μου “το παιδί θα προσπαθήσει να 

πάρει τουλάχιστον δυο άτομα’’[..]. Επειδή μιλούσα τα ρωσικά και μαζί τους όλη μέρα, 

να τους πηγαίνω, να πάνε αντάρτες, να τους πάω εγώ, [..] το χωριό μας όλο ήτανε στην 

οργάνωση. Στον ΕΛΑΣ, όλοι ήτανε, λίγοι ήταν που φύγαν στη Φλώρινα, κάτι τέτοια 

καθάρματα, γερμανόφιλοι [..] και μας δώσανε 9 όπλα και μετά ύστερα το πήραν 

χαμπάρι οι αντάρτες και ήρθαν και τα πήρανε[..] βάλανε υποχρεωτικά. Τη νύχτα οι 

αντάρτες και την ημέρα οι χωροφύλακες. Όχι, μας ανάγκαζαν, ήταν τύραννο, τύραννο 

ήταν αυτό, δεν υποφερόταν, σου είπα με βάλανε, 15 μέρες έκατσα κλητήρας, 

αγανάκτησα. Κλητήρας του χωριού. Να, ότι ήρθαν οι χωροφύλακες, θέλουν να φάνε 

“πήγαινε κλητήρα να παραγγείλεις κρέατα!’’ [..] ερχόντουσαν οι αντάρτες, “θέλουμε 

να μας πάτε στην Κλαδοράχη! Έλα δω Πετρίδη’’, [..]ώσπου τελικά μεγαλώσαμε λιγάκι, 
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άλλο δεν υποφερόταν αυτό κι αναγκαστήκαμε.., πηγαίναμε στο λόχο απάνω να 

κοιμηθούμε, ήταν φυλάκιο εδώ. Ναι κι εκεί απάνω γινόταν μεγάλη ατιμία, [..] δούλευαν 

με τους αντάρτες και τους είχαν για εθνικόφρονες». 

Στο πλευρό του Εθνικού Στρατού ενεπλάκησαν οχτώ (8) άτομα. Από τους οχτώ 

πληροφορητές ήδη έχει γίνει λόγος για τους τέσσερις, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις που 

απομένουν σε όλη τη διάρκεια της Αντίστασης είχαν παθητική/ουδέτερη στάση. 

Πρόκειται για τέσσερις (4) Σλαβόφωνους δεξιών καταβολών. Κάποιοι, με τη λήξη 

του πολέμου συνέχισαν και την υποχρεωτική τους στρατιωτική θητεία. Οι δύο από 

αυτούς (κ.ΠΧ-29 και ΠΧ-32) τους τέσσερις είχαν έμμεση δράση στον Εθνικό στρατό, 

εφόσον εκτελούσαν αγγαρείες και δεν είχαν ένοπλη δράση, ενώ οι υπόλοιποι δύο 

(κ.ΓΑ-30 και ΝΧ-31) είχαν άμεση ένοπλη δράση. Η απογοήτευση για τις  συνέπειες 

που επήλθαν μετά τον πόλεμο διακατέχει και τους έμμεσα και τους άμεσα 

εμπλεκόμενους γύρω από το σώμα του Εθνικού Στρατού, αλλά εκείνος που 

καταδεικνύει με οργή και πόνο τις κυβερνητικές αδικίες που διεπράχθησαν σε βάρος 

αγωνιστών της Κατοχής και του Εμφυλίου είναι ο κ.ΠΧ(32). Σύμφωνα με τον ίδιο, οι 

κυβερνητικοί αγωνιστές δεν έλαβαν χρηματικές τιμητικές απολαβές για την 

προσφορά τους στην πατρίδα, σε αντίθεση με όλους εκείνους που χαρακτηρίζει ως 

«προδότες», δηλαδή τους δοσίλογους, τους αυτονομιστές και τους κομμουνιστές. Η 

θέση του αυτή προβληματίζει και επιβεβαιώνει πολλά για τη σύγχρονη νεοελληνική 

πραγαμτικότητα: 

 

κ.ΠΧ(29):  «Στον εμφύλιο δεν πήρα μέρος, διότι ήμουν ως αγγαρεία, πολίτης ως 

αγγαρεία με παίρνανε με τ’ άλογο απ’ εδώ απ’ το χωριό. Ερχόταν εδώ ο στρατός και 

λέει “Κύριε Πρόεδρε’’, ο τότε Πρόεδρος που ήτανε, “θέλω τόσα άτομα αγγαρεία για να 

πάνε πολεμοφόδια, για το Ραδόσι, για το Βίτσι, για τη Βίγλα’’, και ο Πρόεδρος ξέρεις, 

αυτούς που έπαιρνε η μπόρα διάλεγε, αυτούς που ήθελε». 

κ.ΓΑ(30):  «Ναι. Το ’49 αποσπαστήκαμε από το κέντρο και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη. 

Κάτσαμε μια εβδομάδα Θεσσαλονίκη και την άλλη μέρα στα Τζέιμς, στο Μπέλες 

επιχείρηση. Πάμε στο Μπέλες, το Πετρίτσι το είχαν πιάσει. Μετά κάναμε μια επίθεση 

πάνω στο βουνό, τ’ αεροπλάνα μας ενίσχυσαν, χτυπούσαμε, κάναμε, τους διώξαμε από 

το δικό μας το μέρος.    Υπηρετούσα την θητεία μου κι έτσι μπήκα, πώς αλλιώς; Το ’48 
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πήγαμε, το ’51 γυρίσαμε. Τρία χρόνια φαντάρος. Στο 554. Τον Παυλή. Τον Παυλή τον 

διοικητή είχαμε, έναν γέρο. Ήταν κι ένας λοχίας από εδώ από τα Άλωνα, ο Ηλιάδης. 

Όσο μπόι του έλειπε, τόσο μυαλό είχε. Ήταν πολύ δραστήριος. Στο Μπέλες επάνω. 

Όλες οι μάχες εκεί». 

κ.ΝΧ(31): « Στο 615, στην πρώτη μεραρχία[..]. Την ονομάσανε «το Τσάρνο, ο τάφος 

της 1ης  Μεραρχίας». Διότι χάσαμε πολλά παιδιά, έπεσαν πολλά θύματα. Και από 

αυτούς και από εμάς. Πολλοί αυτοκτονούσανε, δεν μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε. 

Μεγάλο κακό ήτανε, αλλά πέρασε». 

κ.ΠΧ(32):  «Εγώ υπηρέτησα στο στρατό από τον Οκτώβριο του 1947 μέχρι τον Απρίλιο 

του 1951, δηλαδή 5 χρονολογίες, 44 μήνες, τάγμα 782, συνεργείο επισκευών 

αυτοκινήτων και μηχανημάτων. Εμείς ήμασταν εκστρατείας, [..] Ταγματάρχης ο Πανάς, 

το 1947-’48 που πήγα. Ήμουν στην Βέροια[…]. Όχι μόνο δεν μας φρόντισε, αλλά μας 

καταπάτησε, μας έσκισε. Προτιμηθήκανε αυτοί, οι άλλοι, που μας χτυπούσαν. Πήγα 

έκανα μια αίτηση για Εθνική Αντίσταση. Εγώ δεν έκανα Εθνική Αντίσταση, κάνανε 

αυτοί που τους πολεμούσαμε, που σκοτώθηκαν 1500 αξιωματικοί, 15.000 

στρατιώτες;!!! Αυτοί δεν ήτανε πατριώτες, αυτοί ήταν προδότες λένε!!! Εμείς δηλαδή 

που κάναμε 5 χρόνια στρατιώτες, ήμαστε προδότες! Μας ρίξανε, δηλαδή μας σχίσανε, 

μας διώξανε. Αυτά είναι. Και ακόμα υπάρχουν κι εδώ στο Αμμοχώρι. Εθνική 

Αντίσταση, τι Εθνική Αντίσταση; Εθνική προδοσία αυτοί που παίρνουν τις συντάξεις 

τώρα. Δεν πήγανε στρατιώτες και ακόμα παίρνουνε συντάξεις για Εθνική Αντίσταση. 

Ακούς;! Στρατιώτες δεν πήγανε, διότι ήτανε ανίκανοι. Και μετά, μετά εδώ όταν 

απολυθήκαμε, πάλι υπήρχε αυτό και πριν να πάω στρατιώτης, πάλι κάναμε Εθνική 

Αντίσταση. Τότες πολεμήσαμε πάλι και με τους Γερμανούς. Αυτοί που ήταν με τους 

Γερμανούς, παίρνουν ακόμα Εθνική Αντίσταση. Κι άλλοι, που πολεμούσαν τους 

Γερμανούς, εμείς δηλαδή, όχι. Δηλαδή ανωμαλία, τι να σου πω, ανωμαλία. Αυτό είναι 

το παράπονο. Αυτοί που πολέμησαν, που προσέφεραν, προσέφερα 44 μήνες, δεν έπιασε 

τίποτα!».  

 

Εκτός από τα παραπάνω, με τη λήξη του εμφυλίου έντεκα (11) άτομα 

οπισθοχώρησαν προς την Αλβανία, εκ των οποίων τα τρία (3) εγκαταστάθηκαν στη 

Βουλγαρία, ωσότου επιχειρήσουν τον επαναπατρισμό τους. Ανάμεσα στα έντεκα 
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αυτά άτομα συναντώνται τρεις (3) Σλαβόφωνοι, ένας (1) με καταγωγή από τη 

Βουλγαρία, μία (1) Ηπειρώτισσα και έξι (6) Πόντιοι. O ένας από τους Πόντιους 

αυτούς αναγκάστηκε να διαφύγει μέσω Αλβανίας με την οικογένειά του, εφόσον είχε 

ήδη ορισμένα από τα υπόλοιπα αδέρφια του ενταγμένα στο πλευρό του ΔΣΕ κι 

επομένως ο φόβος των αντιποίνων σε βάρος των αριστερών κύκλων της περιφέρειας 

Φλωρίνης ήταν αναμενόμενος. Επιπλέον, ο ένας από τα έντεκα αυτά άτομα δεν 

περιγράφει τον τρόπο που τον αντιμετώπισε η τοπική κοινωνία της Φλώρινας κατά 

την επιστροφή του (κ.ΓΟ-15). Άλλωστε, μπορεί να άργησε να επιστρέψει στη 

Μακεδονία, μέχρι να καταλήξει, πιο συγκεκριμένα, στην Κοζάνη ως μόνιμος πλέον 

κάτοικος αυτής της πόλης. Αυτό που διαπιστώνεται μέσα από όλες τις μαρτυρίες, 

είναι πως και οι έντεκα αυτοί άνθρωποι υπήρξαν στιγματισμένοι από το γεγονός της 

οπισθοχώρησης και της συμμετοχής τους στον εμφύλιο ως ένοπλοι, ανεξάρτητα από 

το αν το επέλεξαν ή όχι. Μόνο τρία άτομα συμμετείχαν εξαναγκαστικά, αλλά αυτό 

δεν ήταν και πάλι αρκετό να περιορίσει την προκατάληψη και την καχυποψία των 

συντοπιτών τους, της τοπικής διοίκησης και της αστυνομίας, ούτε ακόμα κι όταν ο 

επαναπατρισμός τους νομιμοποιήθηκε. 

 Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της εργασίας, το ζευγάρι Γιάνση δεν αναφέρει αν 

εργάστηκε με την άφιξή του στην Ελλάδα, όπως ούτε ο κ.Γιαγκούσης Όμηρος με τη 

γυναίκα του, αν και αυτός πρέπει να άσκησε το επάγγελμα του μηχανικού στην 

Ελλάδα με κάποιον τρόπο. Όλοι οι υπόλοιποι αναφέρουν το πώς κατάφεραν να 

συνεχίσουν την επιβίωσή τους μετά από τόσα χρόνια ξανά στην Ελλάδα. Κάποιοι 

έγιναν  κομματικά στελέχη του ΚΚ, άλλοι φρόντισαν την οικογένειά τους 

δημιουργώντας τις δικές τους μικροεπιχειρήσεις, άλλοι εισέπρατταν σύνταξη από την 

ΕΣΣΔ κι άλλοι ήρθαν αντιμέτωποι με την ανεργία, όπως και τα παιδιά ορισμένων από 

τους εν λόγω πληροφορητές, περισσότερο λόγω του ότι δεν τους εμπιστεύονταν οι 

ντόπιοι και κυρίως οι εθνικόφρονες, όντας γαλουχημένοι με αρνητικά αισθήματα για 

τον κομμουνισμό και τους υποστηρικτές του, αλλά και γεμάτοι με οδυνηρές 

αναμνήσεις από τις στρατιωτικές και πολιτικές αναμετρήσεις διχασμού της τοπικής 

κοινωνίας.  

Η αντιμετώπιση που εισέπραξαν στην Ελλάδα είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από τις 

παροχές που είχαν ως μετανάστες στα σημεία υποδοχής. Βέβαια, οι συνθήκες ήταν 

δύσκολες ως προς την προσαρμογή τους σύμφωνα με τις κομμουνιστικές κοινωνικές 
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συμβάσεις, ενώ τα είδη καθημερινής πολυτέλειες όλων των τύπων, ήταν ακόμη πιο 

περιορισμένα. Ωστόσο, αυτά τα σημεία δεν τα επισημαίνουν τόσο, όσο την αποδοχή 

που είχαν εκεί, η οποία συνδέεται στο μυαλό τους με την παροχή κατοικίας, βασικής 

και ανωτάτης μόρφωσης, πιθανόν και κάποιων προνομίων, καθώς επίσης και 

εργασίας, κάτι που στην Ελλάδα ήταν ανέφικτο για τους περισσότερους. Πέρα όμως 

από την επιβίωση και την κοινωνική πρόνοια που αναζήτησαν, ήταν απαραίτητο για 

αυτούς να ανακτήσουν και τα πολιτικά τους δικαιώματά στην Ελλάδα, να 

αποδεσμευτούν από τον κατατρεγμό και να αποκτήσουν την ελληνική τους ιθαγένεια 

μαζί με την ελευθερία, την οποία είχαν στερηθεί δεκαετίες ολόκληρες, ακόμη και στα 

κομουνιστικά κράτη όπου έζησαν τη μισή τους ζωή. Στη συνέχεια, παρατίθενται 

ορισμένα αποσπάσματα, τα οποία αποκαλύπτουν πτυχές της ζωής των εν λόγω 

πληροφορητών: 

κ.ΓΟ(15): «Όταν περάσαμε τον Εύξεινο Πόντο, περάσαμε την Κωνσταντινούπολη, εκεί 

μας ανακοίνωσαν ότι πάμε στη μητέρα Γη, στη Σοβιετική Ένωση[..]. Φθάσαμε σε μια 

πόλη *Τσιρστίκ. Εκεί και αν ήταν καψόνια. Το τάγμα εγώ το πήγα, είχα τα αρχεία, κάθε 

λίγο και λιγάκι ζητούσαν δηλώσεις. Βιογραφικά στοιχεία[…]. Μας έστειλαν δασκάλες 

και δασκάλους για να μας μάθουν ρώσικα,[…] έρχεται μια μεγάλη επιτροπή με 

στρατηγούς, συνταγματάρχες να διαλέξει ανθρώπους για τις σχολές. Ήταν τρεις σχολές. 

Η μια ήταν πολιτική σχολή για επιτρόπους κοντά στη Μόσχα, μια ήταν για 

νεοσύλλεκτους και μια για αξιωματικούς. Μετεκπαίδευση[..]. Εγώ στη σχολή έγινα και 

σοβιετικός πολίτης. Με πρότεινε ο λοχαγός να γίνω, γιατί χρειάζονταν δυο άνθρωποι 

να εγγυηθούν και ήρθα εδώ σαν σοβιετικός πολίτης με διαβατήριο σοβιετικό[..]. Όταν 

γύρισα από το στρατό με στείλανε στην πιο άσχημη δουλειά που θα μπορούσε να 

υπάρχει. Έπρεπε να δουλεύω σε θερμοκρασία χίλια διακόσια, αλλά εγώ δεν είχα 

δάχτυλο, αλλά ήξερα καλά τα ρώσικα[..]. Ήμουν αγράμματος. Και τώρα είμαι. Γύρισα 

από τη σχολή και αμέσως παρακάλεσα τη διευθύντρια του νυχτερινού σχολείου να με 

πάρει,[…] πέρασα στην έβδομη τάξη, την έβγαλα όλη και έδωσα εξετάσεις στα ΤΕΙ. 

Τέλειωσα τα ΤΕΙ μετά από πέντε χρόνια με Άριστα και έτσι είχα το δικαίωμα να μπω 

στο Πολυτεχνείο χωρίς εξετάσεις. Ήμουν μαζί με τους μη Ρώσους. Πέρασα στο 

Πολυτεχνείο και εκεί γνώρισα τη γυναίκα μου. Έφερα και τη μάνα μου εκεί. Είχε 

δικαστεί οχτώ χρόνια  και τα κατάφερα να την πάρω με ένα γράμμα που έστειλε ο 

διοικητής της σχολής το ’59. Είχαμε στην αρχή ένα δωμάτιο, μετά μας έδωσαν 
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διαμέρισμα[…]. Είχε έρθει εκεί ο Ζαχαριάδης στη Ρωσία, [..] έγιναν κάτι φασαρίες και 

τότε έγινε η μεγάλη σφαγή. Μεταξύ μας. Μεταξύ αυτών του Ζαχαριάδη και αυτών κατά 

του Ζαχαριάδη. Ευτυχώς που δούλευα και γλίτωσα. Εμένα θα με είχανε.. . Και  είχαν 

800 τραυματίες. Το πρωί με περίμενε αυτοκίνητο του Υπουργείου Εσωτερικών και με 

πήγαν σε μια πολυκατοικία που είχαν μαζέψει αυτούς που είχαν δεινοπαθήσει και εκεί 

μας κράτησαν δεκαπέντε μέρες μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα. Μετά δεν 

μπορούσαμε να πατήσουμε σε χλωρό κλαρί από τους Ζαχαριαδικούς . Και 

αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου να φύγουμε από τη Ρωσία». 

κ.ΣΓ(39): «(Τρεισήμισι χιλιάδες άνθρωποι) Αντάρτες όλοι που φεύγαν[…]. Μπήκαμε 

στην Κασπία Θάλασσα[..]. Μπακού λέγεται το λιμάνι, εκεί μας περίμεναν εκεί πέρα, 

αυτομάτως είχανε  τα μπάνια,[..] τα ρούχα τα εξωτερικά όλα του μπάνιου, εσωτερικά 

μας είχανε δώσει, φάγαμε, ήπιαμε¨[..] εκεί μας μοίρασαν σε δεκατέσσερις πολιτείες[...]. 

Όλο το διάστημα αυτό ήμουν εκεί, το 1959 εγώ γύρισα πίσω μετά δέκα χρόνια¨[..] δεν 

μπορούσαν εύκολα να έρθουν και εγώ ήρθα για [..] τότε το 1959 υπουργός ήταν εδώ ο 

πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος ο Καραμανλής και είχε έναν υπουργό Εσωτερικών, 

Μακρής λεγόταν αυτός ήταν Φλωρινιώτης και ήταν γνωστός με τον αδερφό το δικό 

μου, […]πάει στην Ασφάλεια, παίρνει τον φάκελο τον δικό μου, γιατί αυτοί μας είχανε 

εδώ φακελωμένους, τον εξαφάνισε, δεν ξέρω τι το χει κάνει. Έρχεται η ώρα φτιάνω τα 

χαρτιά, μου λέει στείλε φωτογραφία, εντωμεταξύ εγώ εκεί παντρεύτηκα. Η γυναίκα μου 

είναι και αυτή αντάρτισσα, εκεί παντρεύτηκα εγώ[…]. Έρχεται ο αστυνόμος εκεί με ένα 

τζιπ, με μπουζουριάζουν στη Φλώρινα,[..] κάθομαι κανά ενάμισο μήνα, δυο μήνες στις 

φυλακές, κάποια στιγμή με παίρνουν από εκεί ,με παν να με περάσουν 

στρατοδικείο[…]. Ήρθανε οι τρείς μήνες, με περνάνε εκεί με αναστολή τρία χρόνια και 

στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και ελεύθερος με στέλνουν. Αυτά γίνονται όλα μέσα 

στο 1959 με 1960, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Τότε τα πράγματα ήταν πολύ 

δύσκολα, ο κόσμος εδώ όλος έφευγε, δουλειές δεν είχαν, εγώ επανήλθα τώρα το 1963, 

είχε βγει τότε πρωθυπουργός ο παππούς αυτουνού του Γιώργου. Ο Γιώργος ο 

Παπανδρέου, το ˈ63 και τότε είχα δικηγόρο, με επαναφέρει, μου δίνει το δικαίωμα, τότε 

όλοι είχαν φύγει Γερμανία, εδώ δουλειά δεν είχε, μου λέει “εσύ μπορείς να φύγεις 

τώρα!’’ και πράγματι τον Οκτώβριο και εγώ βγάζω διαβατήριο και πάω στην 

Γερμανία[…].Με τα λίγα χρηματάκια που είχα πάρει, τι έπρεπε να κάνω, να ασχοληθώ 

αγρότης. Έρχεται η Χούντα, ερχόταν δυο φορές η [..] στο σπίτι εδώ πάνω κάτω 
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έρευνες. Πάει η Χούντα […] το ˈ74 μέχρι το ˈ81 με τον Καραμανλή τον αείμνηστο που 

λέμε, τότε το ˈένα παιδί το δικό μου ήταν δεκαπέντε, δεκαέξι χρονών, του δίνει ένας ένα 

σανίδι σαν ραδιοπομπός, πως τα λέτε εσείς οι νέοι, τραγουδούσανε, είχανε κοπέλες, 

κάποιος πάει τον καρφώνει, [..]έρχεται μια μέρα το εκατό εδώ στο σπίτι,[..] “αυτό 

ψάχνουμε!’’, μου λέει, εντωμεταξύ ένα μήνα συνέχεια από την αστυνομία στον 

Τροπαιούχο παρακολουθούσαν το σπίτι να πιάσουν τον ραδιοπομπό που είχα εγώ και 

μετέδιδα πληροφορίες, έτσι ήταν τότε τα εγκατεστημένα της δεξιάς, με είχανε εμένα σαν 

πράκτορα. Παίρνουν το σανίδι και τον δικάζουν γι’αυτό το γιο μου με αναστολή 

[..].Σταματάω εδώ, αυτή ήταν η βιογραφία η δικιά μου, πιο πέρα δε θέλω να πω, γιατί 

μες στο ˈ80, το ˈ81 που βγήκε το ΠΑΣΟΚ και ύστερα όλα είχαν αποδεσμευτεί». 

κ.ΓΠ(43): « Όλα μας τα πήρε (το ελληνικό κράτος), τι μας έδωσαν τότε, από 60 

χιλιάδες το στρέμμα κι ύστερα τα πουλούσανε από 200. Βέβαια, ο γιος μου τέλειωσε 

οδοντοτεχνίτης (στη Ρωσία), έμαθε […] έμαθε και την οδήγηση. Εδώ όταν ήρθαμε, 

όταν έφερα τον άντρα μου, εγώ να τρέξω στην Αθήνα πόσες φορές και δεν ήξερα και 

πού τα ˈβρισκα, να πάω στην πρεσβεία, να πάω στο […] να κάνω μεταφράσεις τα 

χαρτιά, αυτά τα διπλώματα όλα, η κόρη μου έμεινε εκεί, είχε τον άντρα της και εκείνος 

δεν ήθελε να ˈρθεί,[..] ο Κωστάκης δούλευε όπου να ˈναι, όπου πήγαινε δεν τον 

έπαιρναν[..]. Η κόρη μου.. την πλήρωναν σαν ξένη[..]. Εγώ το ˈ58 έχασα την 

ιθαγένεια, το ˈ84 όταν ήρθα, επανήρθα στην ιθαγένεια». 

κ.ΤΒ(25): «Δέκα χρόνια έκανα αιτήσεις για επαναπατρισμό και όλο μου έλεγαν 

“ανεπιθύμητος’’. Το Υπουργείο Εξωτερικών λέει δε φταίει, “αλλά το χωριό σας, από 

εκεί εξαρτάται’’. Και ο θείος μου ήταν πρόεδρος. Του γράφω το ένα, το άλλο και κάνω 

αίτηση. Έγραψε “δεν εγκρίνω’’[..]. Και είδα που είχε γράψει ο θείος “δεν εγκρίνω’’. 

Και μου αφαίρεσαν και την ιθαγένεια. Το '77 ήρθαμε με άδεια εδώ, πήγαμε στην 

Ασφάλεια και κάνω αίτηση. Και εγκρίθηκε ο επαναπατρισμός και εκείνη τη χρονιά 

παντρεύονταν και η κόρη μου. Άλλοι ήταν δεξιοί τομάρια και άλλοι δεξιοί έλεγαν 

“καλώς ήρθες!’’. Εδώ στο χωριό οι πιο πολλοί αριστεροί ήταν. Και εδώ τα χωράφια τα 

πήρανε. Αλλά το σπίτι αυτό ήταν διαθήκη από τον παππού μου[..] .Έχω και δύο 

αδέρφια στην Τσεχία[...]. Στην Τσεχοσλοβακία τεχνικές δουλειές ήταν, την πρώτη 

δουλειά που έκανα σε μηχανικός αυτοκινήτων. Δούλεψα εκεί, ύστερα πήγα στη 

συγκοινωνιών. Μετά πήγα σε εργοστάσιο τορναδόρος. Εκεί έκατσα δέκα χρόνια. 

Ύστερα με πήραν στην *Οστράβα στην πόλη για τον αθλητισμό. Έτρεχα με μηχανές έως 
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το 1962.Μετά άρχισα με τα ψάρια ενυδρεία, παραγωγή, εμπόριο[..]. Και έτσι το '70 

γύρισα πίσω, το 1976 ήρθαμε εδώ. Είχα την ξαδέρφη του πατέρα μου, η οποία με 

καλοδέχτηκε και με έβαλε στο σπίτι να μείνω. Ένα μήνα εκεί ήμουν. Ύστερα βρήκα 

σπίτι, νοικιάσαμε και το συνεργείο και το μηχανουργείο, να κάνω και πιτσαρία, 

μπουζουκάδικο να έχω εκεί κάτω. Τα καταφέραμε. Ο Καραμανλής με έφερε λέω. Το 

ΚΚ δε με έφερε. Ζήλεια». 

κ.ΧΘ(42): « Δουλεύαμε, τι κάναμε, στην αρχή πήγα στο εργοστάσιο τορναδόρος, δε μˈ 

άρεσε, πήγα στο χυτήριο, δούλεψα, με φάνηκε ζόρι, έπαιρνα λεφτά καλά, όμως σε 

ζόριζαν, μετά πήγα 6 μήνες κι έμαθα τη δουλειά, να διορθώνω τις μηχανές, είχα 32 

εργάτριες, αυτές δουλεύανε, εγώ ήμαν σαν επιστάτης, έβλεπα άμα χαλούσε η μηχανή, 

την έφτιανα, δε χαλούσε, καθόμανε και το πλάνο έβγαζα, πήρα και τη σημαία τη 

ρώσικια, την είχα…34.000 το «TEXTILE» είχε εργάτες, όλο κοπέλες και κανά 200 

άντρες. Παντρεύτηκα, πήρα μια εργάτρια που δούλευε σε μένα… εγώ έζησα καλά, στην 

αρχή με φάνηκε ζόρι, ύστερα έχτισα και δικό μου σπίτι, ο πρώτος Έλληνας που πήρε 

αυτοκίνητο εγώ ήμαν, τα κατάφερα. Σοσιαλισμό είχαμε, τι κομμουνισμό[....]. Γύρισα 

πίσω, είχαν έρθει οι βουλευτές το ˈ91, απˈ όλα τα κόμματα βουλευτές και λέγανε να 

κατέβουμε κάτω. Μας υποσχέθηκαν. Εγώ νόμιζα θα γυρίσω.. έχω σπίτι, αλλά εγώ δεν 

είχα τίποτα. Ο μπαμπάς μου ήταν στην Τσεχοσλοβακία, εγώ στη Ρωσία, η μαμά μου και 

τα παιδιά τα υπόλοιπα ήτανε εδώ στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, εξορία ήτανε, τους 

εξορίσαν, τη μάνα μου και τον αδερφό μου[..]. Βέβαια απογοητεύτηκα, κανονικά 

σύνταξη έπαιρνα τη μεγαλύτερη σύνταξη, έχω και μετάλλια σαν «ο καλύτερος εργάτης 

της Σοβιετικής Ένωσης»,[…] εμένα η κόρη μου, αυτή σπούδαξε εκεί πέρα, ήτανε στο 

εργοστάσιο σαν δικαστής κι εδώ ξέρεις τι δουλειά κάνει; Σκουπίζει τις σκάλες και τώρα 

δεν έχει δουλειά[..]». 

κ.ΓΚ(2): «Δηλώσαμε ο καθένας μέχρι ποια τάξη βγάλαμε στην Ελλάδα¨ εκεί 

συνεχίσαμε το βγάλαμε όλο το διάστημα μέχρι το ’56. Οι άλλοι πιάστηκαν, δουλέψανε 

στα εργοστάσια. Όσοι ήταν με τις γυναίκες τους οικογενειακώς έκαναν σπίτια και άλλοι 

άρχισαν και παντρεύονταν με Ρωσίδες και η ζωή τα απαιτεί αυτά. Εγώ με τη γυναίκα 

μου γνωριστήκαμε στη σχολή, εκεί παντρευτήκαμε, κάναμε πολιτικό γάμο[..]. Μέχρι το 

‘52 επικοινωνία με τους γονείς εδώ καμία». (Σύζυγος): «Και ύστερα όταν ήρθαμε, 

ύστερα φασαρία, κάθε εβδομάδα να πηγαίνουμε στην αστυνομία, να δηλώσουμε το 

παρόν, σαν να ήμαστε εγκληματίες. Όμως, θα έπρεπε να μας πληρώσουν εμάς, 
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δεκαπέντε χρονών παιδιά φύγαμε από δω. Φασαρίες, να δίνουμε το παρόν, έπρεπε να 

πάμε Θεσσαλονίκη, πήγαμε δύο φορές και τελευταία να πάμε στην Αθήνα. Εγώ ήμουν 

έγκυος, στο δεύτερο το κορίτσι, πήγαμε Θεσσαλονίκη και λέω “δεν μπορώ να 

ταξιδέψω!’’. Αυτός έβγαλε τα χαρτιά και “γιατί να μας ταλαιπωρείτε;’’ Ήταν τέτοιο το 

κυβερνητικό σύστημα, έλεγχαν. Τώρα δεν υπολογίζουνε τίποτα. Πακιστανοί μπαίνουν, 

Αλβανοί κλπ». 

κ.ΤΚ(26): «Στη Βουλγαρία, σε μια πόλη άλλη. Εκεί μαζευτήκαμε όλοι οι αντάρτες και 

το ‘50 άρχισαν να μας στέλνουν σε διάφορες άλλες δημοκρατίες. Εγώ πήγα στην 

Λαοκρατική Γερμανία, στη Δρέσδη. Μετά τη Δρέσδη ανάλογα με τι επάγγελμα 

μαθαίναμε στις άλλες πόλεις. Πήγα σε τρίχρονη επαγγελματική σχολή στο 

Βραδεμβούργο. Το ‘60 πήγα στο πανεπιστήμιο της Λειψίας και σπούδασα οικονομικά. 

Το ‘77 γύρισα στην Ελλάδα, στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Ήταν πρωτόγνωρο για 

μας να ζητάς δουλειά και να μη βρίσκεις. Δεν είχα υπηκοότητα. Πήγα στην αστυνομία 

για ταυτότητα. Ύστερα από 6 μήνες έγινα πάλι Έλληνας. Δεν έβρισκα όμως δουλειά». 

κ.ΜΜ(27): «Το κράτος μας υποδέχτηκε πολύ καλά. Εκεί σπουδάσαμε. Όλη την 

μόρφωση την πήρα εκεί. Σπούδασα στρατιωτικός. Έζησα 35 χρόνια [..].Το ‘85 που 

γύρισα, παρόλο που ήταν μεταπολίτευση και ήταν το ΠΑΣΟΚ, ήμασταν ανεπιθύμητοι. 

Περιμέναμε 5 χρόνια να αναγνωριστεί η προσφορά μας και των μεν και των δε. Η 

μητέρα μου πήρε μια σύνταξη, επειδή πέθανε η πατέρας μου. Στην κυβέρνηση 

Τζανετάκη πήραμε σύνταξη. Η μητέρα μου είχε μείνει εδώ. Έκανα κάτι ψευτοδουλειές. 

Η σύζυγος δούλεψε. Δόθηκε αμνηστία, «το ελεύθερο» του επαναπατρισμού. Όποιον 

ήθελαν έδιναν, άλλον όχι. Με την παράγραφο «το γένος Έλληνες» τους έδωσε το 

δικαίωμα αναγνώρισης της υπηκοότητας. Κοινωνικά αντίπαλα στρατόπεδα υπήρχαν. 

Μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος αναγνώρισης της προσφοράς στον πόλεμο, την παράταξή 

μας την ονόμαζαν «Συμμορίτες» και ο πόλεμος ήταν “Συμμοριτοπόλεμος’’». 

κ.ΔΧ(28): «Εκεί παρά τις δυσκολίες είχαμε ό,τι χρειαζόταν. Εγώ σπούδασα κομματική 

σχολή. Βγάζει κομματικά στελέχη με πολυκομματικότητα. Στα Μαθηματικά, στα 

αγροτικά. Το 1977(επέστρεψα στην Ελλάδα). Ήταν μεταπολίτευση τότε. Μου ζήτησαν 

να υπογράψω χαρτί μετάνοιας από την ελληνική πρεσβεία στην Τασκένδη για να 

γυρίσω στην Ελλάδα. Εγώ δεν το υπέγραψα. Σημασία δεν έδωσε το ελληνικό κράτος με 

την επιστροφή μας. Με καλέσανε στο στρατολογικό γραφείο στην Καβάλα και μου 
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είπανε να πληρώσω πρόστιμο καθώς με θεωρούσαν λιποτάκτη. Εγώ τους είπα πως 

υπηρέτησα περισσότερο από αυτούς. Δουλειά εδώ με έδωσε το κόμμα, αποστολή στη 

Δράμα. Δεν πολιτεύτηκα. Στη Νομαρχιακή επιτροπή του ΚΚΕ. Την σύζυγο λόγω 

πολιτικού φρονήματος δεν την δεχτήκανε για δουλειά σχετική με το αντικείμενό της. 

Ώσπου συνταξιοδοτηθήκαμε». 

Ωστόσο, τριάντα τέσσερα  (34) άτομα δεν μετανάστευσαν με τη λήξη του εμφυλίου. 

Από αυτά, τα είκοσι τρία  (23) παρέμειναν στην Ελλάδα, δίχως να μεταναστεύσουν 

ποτέ, για λόγους σπουδών κι εργασίας, στο εξωτερικό. Οι υπόλοιποι έντεκα (11) 

μετακινήθηκαν κάποια στιγμή της ζωής τους στο εξωτερικό, κυρίως για να 

εργαστούν. Παρακάτω, ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα για τα έντεκα (11) 

άτομα από τα τριάντα τέσσερα (34): 

κ.ΠΓ(36): «Κοίταξε, όπου φτώχεια και γκρίνια και βάσανα και δυσκολίες, μην 

περιμένεις πολλά πράματα, απˈ τους πρώτους έφυγα στα ανθρακωρυχεία το ˈ60 στη 

Γερμανία κι όταν τους… όταν έγραψα γράμμα στην οικογένειά μου και τους είπα ότι 

1060 μέτρα κάτω στη γη δουλεύω, κανένας δεν το πίστευε. Τι να κάνω, αυτό το 

οικόπεδο το αγόρασα 20.000 το ˈ65, 20.000 που στη Θεσσαλονίκη με 15.000 έπαιρνες, 

ο κουνιάδος μου πήρε οικόπεδο και μου λέει «βρε βλάκα, εγώ 15 πήρα» εγώ λέω δεν 

μπορώ να πάω στη Θεσσαλονίκη, έχω παιδιά, πολλά¨ [..] καμία, καμία βοήθεια δεν 

έχω δει απˈ το κράτος εγώ, τίποτα, ούτε μια βελόνα και να σου πω έδωσα και στο 

κράτος». 

κ.ΑΙ(9): «Αυτοί λένε ότι περνούσαν καλά. Εγώ έχω κάνει είκοσι χρόνια στην 

Αυστραλία. Εάν η Αυστραλία μου δώσει τώρα δουλειά, είμαι διατεθειμένος να πάω, 

γιατί πέρασα καλά. Όλοι με παρδαλά παπούτσια ήταν και παρδαλά παντελόνια. Είδες 

έναν από αυτούς; Μόνο τα κομματόσκυλα που έπαιρναν λίρες, αυτοί έφεραν φράγκα .Ο 

απλός λαός που δεν ήξερε.. .Τον Ζαχαριάδη οι ίδιοι τον δίκασαν και τον έστειλαν στη 

Σιβηρία και εκεί ψόφησε το κοπρόσκυλο!». 

κ.Μ(11): «Το ’64 εγώ έφυγα στη Γερμανία. Αλλά μας έπαιρναν με χαρτιά κανονικά 

τότε που ζητούσαν εργατικό δυναμικό. Είχε φύγει ο άντρας μου δύο χρόνια πιο 

μπροστά, αφήσαμε και τα παιδιά μας εδώ και να μη ξέρεις τη γλώσσα .Καθίσαμε 

τριάντα χρόνια. Μικρά άφησα τα παιδιά μου. Καθαριότητα είχε, αλλά πολλά πράγματα 
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δε λειτουργούσαν καλά. Δουλεύαμε σε εργοστάσιο με καλώδια. Και είναι μεγάλα 

εργοστάσια, αλλά ιδιωτικά όχι κρατικά». 

κ.ΠΓ(18): «[…]σε αποκάλεσαν κομμουνιστή, τελείωσες! Αυτή η λέρα δεν έβγαινε με 

κανέναν τρόπο. Στα παιδιά των παιδιών τα παιδιά. Εμάς μας είχαν μια ζωή 

κομμουνιστές. Πενήντα δύο χρόνια εγώ δεν μπορούσα να πάρω πτυχίο, χαρτί, γιατί έχω 

βγάλει την Ευκλείδη μηχανολόγων εργοδηγών στη Θεσσαλονίκη, γιατί είχα ένα θείο 

εκεί και με πήρε και με σπούδασε. Και δεν μπορούσα να μπω πουθενά. Δεν με πείραξε 

αυτό εμένα όμως. Εγώ έβρισκα δουλειά, ήμουν καλός[…]. Το ’68 με τη δικτατορία δεν 

έβρισκα δουλειά στην Θεσσαλονίκη και ήρθα στο χωριό και παίρνω τη γυναίκα μου και 

αφήνω το παιδί μου εδώ ένα κοριτσάκι και πάω στη Γερμανία. Πάω στη Γερμανία και 

δουλεύω σκληρά σε χημικό εργοστάσιο και εκεί ήταν το δράμα. Ζούσαμε σε παράγκες 

όλοι οι Έλληνες. Ήρθα πίσω γιατί ,εγώ είμαι θετό παιδί, με μεγάλωσε του πατέρα μου ο 

αδερφός, με σπούδασε, με είχε αυτός. Και όταν αρρώστησε ο θείος μου και η θεία μου 

εγώ ήμουν στη Γερμανία και μου έστειλε γράμμα[..]. Το ’65 έδωσαν εντολή να μπορούν 

να γυρίζουν οι πάντες». 

 κ.ΦΝ(14): «Η αναγκαιότητα ανασύνταξης της καθημερινότητας, μακριά από τα 

αδιάκριτα βλέμματα των τοπικών αρχών, ήταν αδιαμφισβήτητη. Πέραν τούτου, το 

αριστερό πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων καθιστούσε σχεδόν αδύνατη τη 

μετανάστευση εκτός Ελλάδας. Εμείς, η μάνα μου και η θεία μου, βγήκανε από τις 

φυλακές, αλλά άρχισε το μαρτύριο. Η μάνα μου δεν μπορεί να ζήσει εδώ σε χλωρό 

κλαρί, μηχανεύεται ένα σωρό ιστορίες, η θεία μου, όμως, έμεινε στα χωράφια σαν 

γεωργός[…]. Πήγε στη Θεσσαλονίκη κρυφά[..]. Η μάνα μου είχε δώσει εντολή για μένα 

να πάω στο γυμνάσιο, στο οικοτροφείο. Μετά με κυνηγούσε το χαρτί κοινωνικού 

φρονήματος και ποτέ δεν μπόρεσα να σπουδάσω. Όλοι οι συνομήλικοί μου της 

Φλώρινας και της Λάρισας  σπουδάζανε και εγώ δεν μπορούσα. Και έφθασα στο σημείο 

να θέλω να δραπετεύσω. Είχαμε συγγενείς στον Καύκασο και ήθελα να πάω εκεί, αλλά 

μου λένε “τι πας να κάνεις;’’. Όλο ναρκοπέδια είναι, θα σκοτωθείς!. Τι σπουδές είναι 

αυτές;’’. Τέλος πάντων γύρισα πίσω. Μέσω ενός γνωστού πήγα στη Θεσσαλονίκη στη 

σχολή Ευκλείδη για σχεδιαστές. Πήγα, έδωσα εξετάσεις και ήμουν από τους πρώτους 

μέσα. Πετυχαίνω ένα γνωστό δεξιό στο δημαρχείο και του λέω “βγάλε μου ένα 

διαβατήριο να πάω εξωτερικό’’. Πέρασαν τρία χρόνια. Μετά τον ξαναείδα. 

Τηλεφώνησε και μου έδωσε το χαρτί επιτέλους![..]. Ένας μεσολάβησε και λέει αυτός 
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δεν είναι σαν τους άλλους τους Έλληνες και τελικά πήρα παραμονή στη Γερμανία και 

έμεινα. Ήμουν καλός στη σχεδίαση των αμορτισέρ των αυτοκινήτων. Μετά ήταν κάτι 

ξαδέρφια  μου στη Στουτγάρδη και πήγα σε ένα εργοστάσιο. Και ήθελα να σπουδάσω, 

αλλά άρχισαν τότε για πρώτη φορά στη Γερμανία να δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις. Τη 

γλώσσα την κουτσομίλαγα ,ήμουν ένα χρόνο εκεί. Δίνω εξετάσεις δεν πετυχαίνω. Μου 

λένε “πάμε στη Βρέμη!’’[..]. Εκεί πετυχαίνω[..]. Σαν φοιτητής ήμουν δραστήριος και 

λόγω της Χούντας υπήρχε η ελληνική πονηρία. Ήμασταν εκεί κάπου εκατό έλληνες. Οι 

κομμουνιστές ήταν έξι. Και πρόεδρος έβγαινα εγώ για να βγάζω το φίδι από την τρύπα 

μέχρι σε τέτοιο σημείο που μου πήρανε το διαβατήριο και με κάλεσαν στο προξενείο. 

Και εκεί είχαν στείλει κάτι γορίλες δυνατούς που σε μάγκωναν στο προξενείο, σου 

πατούσαν ένεση, σε βάζανε στο αεροπλάνο και σε έστελναν στην Ελλάδα. Αν γλίτωνες. 

[..].Φαίνεται κινδύνευα πολύ. Από τότε τους είχα σαν σκιά, μέχρι που έπεσε η Χούντα. 

Για να μη θεωρηθεί ότι όλους τους φοιτητές που αγωνίζονται τους παρακολουθεί η 

αστυνομία με φασιστική αστυνομία, αλλά είναι για να με προστατέψουν. Συνάντησα και 

ένα δεξιό φασίστα στη Γερμανία πολιτικοποιημένο, που δεν μπορούσες να του πεις 

τίποτα. Από αυτόν έμαθα τη φασιστική θεωρία». 

Βέβαια, ανάμεσα στα τριάντα πέντε άτομα που έμειναν στην Ελλάδα μετά τον 

πόλεμο, υπήρξαν κι άλλοι είκοσι τρεις (23), οι οποίοι δεν μετανάστευσαν ποτέ. Όσοι 

είχαν αριστερές καταβολές, προσωπικές ή οικογενειακές, αναγκάστηκαν να υποστούν 

όλες τις επακόλουθες συνέπειες στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης, της εργασίας, 

της υποχρεωτικής τους στρατιωτικής θητείας και στις κοινωνικές τους 

συναναστροφές, ακόμη και στην περίοδο της Χούντας. Οι υπόλοιποι δεν υπέστησαν 

κάποια ταλαιπωρία στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας και δεν ήρθαν ποτέ 

αντιμέτωποι με τις αρχές, εφόσον έτειναν προς τη δεξιά ή ήταν καθαρά δεξιοί ή απλά 

συγκρατημένοι στο να εκδηλώνουν ανοιχτά τις πολιτικές τους τοποθετήσεις. Τα 

άτομα αυτά δεν εκφράζονται για τη θέση που είχαν στη μετεμφυλιακή κοινωνία, 

αφού είναι εύλογο το γεγονός ότι επωφελήθηκαν με το να διανύουν τη ζωή τους 

ανενόχλητοι κι ως έμπιστοι ακόλουθοι της εθνικοφροσύνης, ιδιαίτερη στην περίοδο 

της Δικτατορίας. Ορισμένοι, όμως, που υπηρέτησαν στον Εθνικό Στρατό, θεωρούν, 

βάσει των σύγχρονων εκτιμήσεών τους, όπως σημειώθηκε και πολύ πιο πάνω, ότι δεν 

έλαβαν την καθαρή εκτίμηση του κράτους στην οποία και ήλπιζαν  μέσα από 

προσοδοφόρες παροχές και προνόμια, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκαν κατά των 



  

316 

 

“συμμοριτών’’, οι οποίοι κι  έθεσαν, κατά τη γνώμη τους, την ακεραιότητα της 

Μακεδονίας σε μεγάλο κίνδυνο: 

κ.ΑΧ(33): «Πήρα μέρος στον Εμφύλιο, με πήρε εμένα ο Εμφύλιος και πλήρωσα 

ακριβά.    Όταν ήμαστε στην ηλικία και ήμαστε στην ΕΠΟΝ, Ενιαία Πανελλαδική 

Οργάνωση Νέων, που δεν ήταν αριστεροί, ήταν όλοι οι νέοι, 600 χιλιάδες Επονίτες, 

αρχίσανε τις διώξεις. Τώρα, εν ολίγης προσωπική περίπτωση. Εγώ είχα πατέρα μέσα 

(Σερβία), είχε φύγει από την Κατοχή. Κλείσανε τα σύνορα, έμεινε. Ο αδερφός μου ο 

μεγαλύτερος θυμάμαι πήγε να του πάει κάτι ρούχα, κάτι αυτά, για να δει και τον 

πατέρα. Ήταν μεγαλύτερος από μένα κατά 4 χρόνια, κλείσανε τα σύνορα, έμεινε. Μετά, 

όταν δημιουργήθηκε το αντάρτικο, ήρθε σαν αντάρτης. Εγώ, σταμπαρισμένο το σπίτι 

μας, σχεδόν κάθε μέρα ξύλο έτρωγα. Ερχόταν αποσπάσματα. Τώρα η κράτηση η δική 

μου, εγώ δεν είχα ιδέα τι θα πει αριστερά και κομμουνισμός απλώς αγάπαγα τον 

αδερφό μου, σαν αδερφός. Μου ζητάγανε ν’ αποκηρύξω τον πατέρα μου, ν’ αποκηρύξω 

τον αδερφό μου. Μια υπογραφή ήτανε όλη η υπόθεση, έτσι νόμιζα. Αλλά σιγά – σιγά 

όμως, με πολύ κόσμο μαζί, δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί εγώ έχω σε[..].Εγώ 

δρούσα ανοιχτά, ήμουν στην νομαρχιακή επιτροπή της ΕΔΑ. Έπαιρνα την εφημερίδα 

μου. Τότε ήταν η «Αυγή», τώρα είναι ο «Ριζοσπάστης», ορίστε. Ο κόσμος φοβόταν να 

πάρει και την «Μακεδονία» ακόμα την θεωρούσαν αριστερή εφημερίδα, την 

«Μακεδονία» του Βελλίδη[..] .Εγώ ήμουν μόνο κρατούμενος. Ούτε στρατιώτης δεν 

πήγα. γιατί μετά από κάμποσα χρόνια, όταν υπηρέτησε η κλάση μου, με φωνάζουν εκεί 

στην ασφάλεια στο νησί. Μου λένε “θα πληρώσεις ή θα υπηρετήσεις;’’. “Θα 

υπηρετήσω’’, λέω. Εν τω μεταξύ είχαν περάσει αρκετά χρόνια, είχε περάσει σε 

εφεδρεία η κλάση μου. “Υπέγραψε, να σε αφήσουμε να υπηρετήσεις!’’[. .].“Να 

πληρώσεις, αλλιώς θα σε στείλουμε στρατοδικείο!’’ [..] .Κάθε χρόνο ερχόταν απόφαση: 

« Παραμένει για λόγους που επιμένει κλπ. κλπ. στην ιδεολογία του». Όταν ήρθανε μετά 

τα χρόνια και βγήκα μια για πάντα, πήγα να βγάλω διαβατήριο, μαλάκωσαν τότε λίγο 

τα πράγματα[..]. Πάω στη στρατολογία μου λέει “ανυπότακτος είσαι, 9.500 χιλιάδες’’ 

(1.500 η καλύτερη αγελάδα τότε), τότε ήταν πολλά χρήματα, για το ’64 μιλάμε. “Να πας 

να μου φέρεις από την διοίκηση χωροφυλακής ένα σημείωμα, ότι ήσουνα κρατούμενος, 

από πότε έως πότε. Πάω, του το πάω, μου κατεβάζει από 9.500 σε 6.500, πάω τα 

πληρώνω και μου δίνουν διαβατήριο. Για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια πάω να δω 

τον πατέρα, για μια φορά όμως». 
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κ.ΚΠ(35): «Όταν ήρθαν να μας πάρουν από το φυλάκιο, ήρθαν εκατό τζέιμς για 

πενήντα εφτά άτομα, ήρθανε καμιά τριανταριά τζιπάκια, είκοσι δημοσιογράφοι, 

λιμουζίνες, “οι πρώτοι επαναπατρισθέντες εκ του παραπετάσματος!’’, εδώ στρώσανε 

εδώ πέρα μαγειρεία, κάνανε φαγητά όλα και όταν ήρθαμε, από την αρχή στρατιώτες, τις 

κουβέρτες όλα μέσα, άρβυλα, χαμπάρια, πράματα, φαγητά όλα και κατεβαίναμε ένας 

ένας και μας εξέταζε ο γιατρός, μας έγραφε τι αρρώστια πέρασε ο καθένας¨[..] όλα τα 

σχολεία και οι κάτοικοι να μας χειροκροτάν, να μας ρίχνουνε λουλούδια, περάσαμε 

καλά εκεί πέρα. Ήμασταν οι πρώτοι επαναπατρισθέντες ήμασταν και αμέσως οι 

εφημερίδες, μας δώσανε ονόματά μας τα γράφανε οι εφημερίδες εκεί, πώς 

περάσαμε[..].Το ˈ49, ˈ50, τέλη ˈ50 ήρθαμε εμείς εκεί πέρα, τα και από εκεί έφυγα, αλλά 

θέλω να σου πω αν δεν υποστηρίζεις εκεί το κόμμα, εκεί πάλι του κόμματος, πάλι 

αυτοί, τι γίνεται τώρα, ανοίγουν τα μαγαζιά κάθε έξι μήνες, φέρνουν διάφορα ρούχα και 

καλά, αυτοί του κόμματος όλοι είναι σε καλές δουλειές, επιστάτες, πάνε τα ψωνίζουν 

αυτοί, οι εργάτες ή κάλτσες θα πάρουνε ή κανά παλιό πουκάμισο, δεν είχε ισότητα 

πουθενά». 

κ.ΔΣ(5): «Είχα πάει και έξω για δουλειά το ’61 για Γερμανία και στο Βέλγιο. Μας 

είχαν κάνει σύμβαση. Κάθισα Γερμανία ένα χρόνο σε ένα φαρμακείο, μετά ασχολήθηκα 

με οικοδομές, διάφορα. Χειροτονήθηκα  το ’71. Γράμματα δεν ξέρω πολλά. Το ’39 

τελειώσαμε το δημοτικό μαζί με την παπαδιά. Ύστερα πήγαμε γυμνάσιο, τελειώσαμε, 

πήραμε ένα χαρτί». 

κ.ΓΠ(4): «Ο αδερφός μου έγινε γιατρός στη Γερμανία, η αδερφή μου μπήκε στα νομικά 

αλλά δεν τα τελείωσε, η άλλη δεν έκανε τίποτα και εγώ ήμουν στο σπίτι με τη μητέρα 

μου. Το ’65 έψαχνα για δουλειά, αλλά δεν τα κατάφερα. Είχα την ταμπέλα στη πλάτη 

μου μέχρι το ’65. Δε μπορούσα να βρω δουλειά¨ σε Δημόσιο ούτε συζήτηση! Το ’52 

βγήκε ο μπαμπάς από τη φυλακή και το ’55 πεθαίνει η μητέρα μου. Και έζησα με τον 

πατέρα μου. Και έφυγα από εδώ για να μπορέσω να πιάσω δουλειά στο Δημόσιο. Πήγα 

στην Αθήνα. Το πρωί στο γραφείο, το απόγευμα σε μια οικογένεια να κρατάω παιδιά 

και το βράδυ σε ένα δημοσιογράφο. Μέχρι το ’81». 

κ.ΠΣ(20): «Εμάς μας έσωσε το ΠΑΣΟΚ. Όταν τελείωσαν όλα το ’50, εμείς 

σημειωμένοι ήμασταν. Και τον γιο μου στο στρατό δεν τον έβαλαν σε καλή θέση, επειδή 
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εμείς ήμασταν αντάρτες. Όταν βγήκε ο μπαμπάς του Γεωργάκη μας έσωσε, όλους τους 

υποστήριξε!». 

κ.ΣΘ(38): «Αγώνα έκανα για να επιβιώσω εγώ, αγώνα για να επιβιώσω, να βγάλω ένα 

κομμάτι ψωμί, δεν τα ξεχνάω αυτά και για να μην φεύγουμε απˈ το θέμα, αφού είπε 

αυτό, αλλάζει απάνω, πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, το διαβάζει το 

πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων και της λέει ο λεβέντης ο Παπαγεράκης και 

όταν του συνέταζα το ψήφισμα επί το θανάτω του διευθυντού, του τέως διευθυντού της 

παιδαγωγικής ακαδημίας Φλώρινας, να το συντάσσει ο επιλαχών, ο επιλαχών, γιατί δεν 

μου το λέγανε απˈ την αρχή, απˈ την πρώτη χρονιά να μου λέγανε ότι «με αυτό το χαρτί 

δεν γίνεσαι πουλάκι μου τίποτα, κοίταξε να γίνεις οτιδήποτε άλλο, δημόσιος υπάλληλος 

δεν γίνεσαι», αυτό είπαν τη μάνα μου, ο Παπαγεράκης, «με αυτό το χαρτί ο γιός σας δεν 

μπορεί να γίνει δημόσιος υπάλληλος, να πάει να ιδιωτεύσει». 

κ.ΣΓ(19): «Το ’74 δεν με έστειλαν στον Καναδά. Εγώ ήμουν φαντάρος στο κυπριακό, 

έφεδρος. Απολύθηκα και πήρα απόφαση να φύγουμε στον Καναδά. Και αφού ήταν να 

βγάλω τα χαρτιά, μου λένε ότι δεν μπορώ να πάω, επειδή “ήσασταν αντάρτες!’’.Και με 

απορρίψανε το ’74». 

κ.ΖΕ(6): «Όταν επανήλθα το ’49 ’,50, βρίσκω το σπίτι καμένο στο χωριό, είχαν έρθει 

αυτοί οι φασίστες. Μετά από το ΚΚ όπως και με το ΠΑΣΟΚ, επειδή είχαμε πίεση από 

τη δεξιά, ήμαστε πολίτες β’ κατηγορίας. Δεν ήσουν εθνικόφρων, δεν περνούσες με 

τίποτα. Εκείνα τα χρόνια έτσι ήταν. Αυτά ήταν τα υπολείμματα από τον εμφύλιο πόλεμο 

και αφού κυρίευσε η δεξιά επικράτησε, αυτό ήταν. Ήρθε ο Παπανδρέου και είπε “όλοι 

οι Έλληνες είμαστε ίσοι!’’ Ήμασταν διωγμένοι και ταλαιπωρημένοι. Ναι, το τελείωσα 

(το σχολείο). Μετά ήρθα στην πόλη. Στην πόλη ήρθα μετά το ’60 και ασχολήθηκα με το 

εμπόριο. Υπήρχε αστυνομία, πού τρως, τι κάνεις και τι πίνεις. Είχα ένα φίλο συμμαθητή 

και ανεργία. Έψαχνε χαρτιά να πάει να δουλέψει. Και δεν του έδωσαν πιστοποιητικό. 

Απαράβατος νόμος. Και έλεγε στο καφενείο “τι πράγματα είναι αυτά; Θέλω να πάω στο 

ανθρακωρυχείο που έβγαζαν κάρβουνο και δεν μου δίνουν πιστοποιητικό! Του λέει ο 

αστυνόμος “έλα το βράδυ στην αστυνομία’’». 

Ορισμένοι από τους δεξιούς πρωταγωνιστές της δεκαετίας του ’40 και συγκεκριμένα 

εκείνοι που δεν υπέστησαν κάποια συνέπεια με τη λήξη του πολέμου, κατέβαλλαν τη 

δική τους προσπάθεια για την αναστήλωση της τοπικής κοινωνίας, ο καθένας 
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ανάλογα με το ρόλο που είχε να επιτελέσει, αλλά και την κοινωνική θέση που 

κατείχε, θυσιάζοντας πολλούς από τους προσωπικούς του στόχους, εφόσον τα χρόνια 

ήταν πέτρινα και η συσπείρωση των οικογενειών της παραμεθορίου  ήταν  μια 

κοινωνική αναγκαιότητα με προορισμό την ανάκαμψη της περιφέρειας, όπως πιθανόν 

να συνέβαινε σε όλα τα μεγάλα κέντρα της Μακεδονίας και τα εν δυνάμει εύπορα 

χωριά της.  

Κατά την κ.ΤΟ(24), την περίοδο που κάποιοι άλλοι μοχθούσαν να αναστηλωθούν 

από τις στάχτες του πολέμου  και να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον, υπήρχαν κι 

εκείνοι που αναγκάστηκαν να διακόψουν τις σπουδές τους, λόγω των κοινωνικών 

αναταραχών που τους απειλούσαν: « Με έδιωξε από το πανεπιστήμιο μια ομάδα το 

’46, κύκλωσαν τα πανεπιστήμια οπλίτες στη Θεσσαλονίκη… .Έκοψα το πανεπιστήμιο. 

Δούλευα εθελόντρια από το ’46 μέχρι το ’54 και μετά διορίστηκα. Ήταν πολύ άσχημη 

κατάσταση. Τα χωριά ήταν κατεστραμμένα τελείως. Αλλά με τη βοήθεια των εράνων 

που έκαναν, φρόντισα, δούλευα και εγώ τότε σε αυτή την υπηρεσία, φροντίσαμε και 

κάναμε πολλά στα χωριά, κουζίνες, βοήθειες στο σπίτι, παράθυρα πατζούρια .. .Εμείς 

προσπαθήσαμε και ανεβάσαμε το βιοτικό τους επίπεδο, είχαμε οικοτεχνία, είχαμε 

αργαλειούς για χαλιά, τα πάντα. Παστώναμε το κρέας σε κονσέρβες. Το ’54 έως το ’60 

είχαμε μπει σε μια σειρά. Εγώ μετά μπήκα στο Λύκειο Ελληνίδων πρόεδρος ,στο 

σύλλογο Μακεδονομάχων πρόεδρος, είμαι στο σύλλογο Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, 

στο σύλλογο Γυναικών Θεσσαλονίκης».  

Οι ανάγκες, επομένως, ήταν πολυάριθμες, ο πληθυσμός οικονομικά ασθενής και οι 

ευκαιρίες για εργασία ακόμη λιγότερες. Η γη ήταν η κυριότερη πηγή προς 

αξιοποίηση, ώστε να εξασφαλιστεί η επιβίωση ολόκληρων οικογενειών. Στην όψη 

της ελληνικής δυσχέρειας, ξένες δυνάμεις και εγχώριες οργανώσεις προσέφεραν ό,τι 

ήταν δυνατό. Η κ.ΠΑ(16) δίνει μια εικόνα για το μέγεθος της ένδειας που 

επικρατούσε, αντίστοιχα, εφόσον σπίτια και περιουσίες είχαν αφεθεί έρμαια στην 

πολεμική λαίλαπα: «Μέχρι την έκτη δημοτικού. Μετά θα συνέχιζα με ποια λεφτά; Ο 

Λαιμός και η Φλώρινα ήταν εξήντα χιλιόμετρα. Να μου νοικιάζανε; Να μοίραζα το 

πιάτο μαζί τους; Με τους γονείς μου τι να έκανα; Αφού εκείνη τη χρονιά που τελείωσα 

το δημοτικό κοιμήθηκε ο πατέρας μου. Μείναμε, μέχρι που, γιατί ήταν Αύγουστος μήνας 

και μετά ήρθε χειμώνας, μπήκαμε στα 1955 και τον Απρίλιο κατεβήκαμε εδώ. Ύστερα 

εγγραφές στοίχιζαν. ‘Όταν περνούσες για την άλλη τάξη, στοίχιζε κι εκεί πληρώνονταν 
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όλα τα δίδακτρα. Πού να είχαμε τέτοιες ευκολίες... .Κάτι μας βοηθούσαν από πρόνοιες, 

κάτι δίνανε, αλλά ήταν ιερέας ο πατέρας μου, είχε και για φτωχούς να ζήσουν και για 

πλούσιους. Ρούχα μας δίνανε, λίγες κουβέρτες. Ύστερα ήρθαμε στο Λαιμό πάνω, εκεί σε 

ένα σπίτι, κοντά στην εκκλησία τη δική μας, σιγά σιγά μας δώσαν κάτι προβατάκια , 

αγελαδίτσες, κάτι χωραφάκια επειδή εμείς ήμασταν υπάλληλοι, δεν ήμασταν του τόπου, 

μέχρι που ήρθε η στιγμή που ο πατέρας είχε πάει σε κάποιο χωράφι να ποτίσει και 

έπαθε εγκεφαλικό». 

Όσοι, επομένως, είχαν ως άμεση πηγή επιβίωσης ένα κομμάτι γης, ιδίως στα χωριά 

της περιφέρειας,  μπόρεσαν να καλύψουν τις πρώιμες ανάγκες τους, κάτι το οποίο 

ομολογεί ο κ.ΣΒ(22): « Ήρθαμε αμέσως και πέσαμε με τα μούτρα στις δουλειές. Γιατί 

φύγαμε και δεν είχαμε τίποτα ύστερα και οι οικογένειες όλες μεγάλες ήταν. Το μόνο 

χωριό που έκανε καπνά .Τα γύρω χωριά δεν έκαναν καπνά. Και όταν παίρναμε 

σαράντα, πενήντα χιλιάδες, τότε ήταν λεφτά.  Τώρα ούτε καπνά, ούτε νεολαία, ούτε 

τίποτα». Όσοι πάλι είχαν πολύτεκνες οικογένειας πάλεψαν με την ανέχεια των πρώτων 

καιρών και βγήκαν νικητές, σύμφωνα με την εξιστόρηση της κ.Γ(10): «Όταν γυρίσαμε 

υπήρχε ένα σπίτι γκρεμισμένο, πέτρες και τίποτα άλλο. Ακόμα και τα μπακίρια, γιατί με 

αυτά ζούσαμε, με το καζάνι, κάτι ταψιά, τον πλάστη που κάνουμε την πίτα, κάπου θα τα 

γνώριζες αλλού και δεν μπορούσες να τα πάρεις.. . Ο αδερφός μου όταν γύρισε και 

βρήκε ένα φλοκάτη λέγεται, κάτι σαν παλτό της μαμάς μου, το οποίο είχε και κάτι 

χρυσά, τα οποία δεν τα βρήκε. Δεν βρήκαμε τίποτα. Υπήρχαν όμως και χειρότερα από 

τη δική μας την οικογένεια. Όσοι είχαν χάσει στον ανταρτοπόλεμο τα παιδιά τους. Γιατί 

εμένα έφυγε ο μπαμπάς μου τον άλλο χρόνο. Πήγαινε στην Ηγουμενίτσα, μας έφερνε το 

λάδι, αρχίσαμε να έχουμε πιο καλή ζωή. Όσο να χτίσουμε το σπίτι, γιατί έδωσε το 

κράτος κάτι λεφτά να μπορούμε να χτίσουμε.., αλλά εκείνα δεν έφταναν. Πρώτα με 

εκείνα τα λεφτά μας πήραν από ένα ζευγάρι παπούτσια με λάστιχα να φοράμε. Θυμάμαι 

και ένα κουτί αρκετά μεγάλο, μια αλουμινένια κατσαρόλα, έξι πιάτα, έξι κουτάλια, έξι 

πιρούνια, ένα μαχαίρι, αυτά τα απαραίτητα αλουμινένια. Και αρχίσαμε και 

δουλεύαμε..». 

Μπροστά σ’αυτές τις εξελίξεις ο κ.ΠΓ(37) καταδεικνύει το στρατόπεδο των Ελλήνων 

αυτονομιστών για την επιθυμία απόσχισης της Μακεδονίας από την Ελλάδα, 

συμπράττοντας με τους όμορους διεκδικητές της: «Όσοι, όσοι μετάνιωσαν από την 

πράξη αυτή, όλοι καλοπεράσανε και όλοι ενισχύθηκαν κι όλοι ενισχυούνται και σήμερα, 
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όσοι δε θέλουν και σήμερα την Ελλάδα, όσοι σκέπτονται έτσι να τους πάρει ο διάολος 

τώρα, ποιος θα τους βοηθήσει, όταν ένας άνθρωπος σωστός δε σε θέλει που τον 

βοηθάς, για όλα τα πράγματα δε σε θέλει, εσύ τι θα κάνεις, θα τον βοηθάς; Εγώ έτσι 

σκέπτομαι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Ένα πράγμα να ξέρουνε ότι, γιατί οι Σκοπιανοί δε 

ζητάνε τη βουλγαρική Μακεδονία, ζητάνε την ελληνική Μακεδονία, ας κάνουν πως 

ζητάνε τη βουλγαρική, να τους σπάσουν τα μούτρα, γιατί οι Έλληνες είμαστε ήσυχοι, δε 

θέλομε να πειραχθούμε, ας κάνουν δοκιμή, να την πάρουν τη Μακεδονία, τι παλεύουνε, 

θα κάνουν οργανώσεις στην Αυστραλία παντού, με οργανώσεις δε γίνεται, τα όπλα, να 

πολεμήσεις, να βαφεί το αίμα, όχι παλικάρια, έτσι παλικάρια, η Μακεδονία δεν 

ελευθερώνεται έτσι, όποτε θέλουν αυτοί οι κύριοι …το να είσαι κομμουνιστής δε σε 

πειράζει, αλλά να είσαι Έλληνας κομμουνιστής, να προσπαθείς για την Ελλάδα, να μην 

προσπαθείς για τη Ρωσία και για τη Βουλγαρία, εγώ έτσι λέω, ότι και να είσαι, ότι και 

να είσαι να προσπαθείς για την πατρίδα σου, με λίγα λόγια να προσπαθείς για τον εαυτό 

σου, για το σπίτι σου». 

Οι πληροφορητές βίωσαν  αναρίθμητες στερήσεις και από πλευράς σίτισης, 

ελεύθερης πολιτικής έκφρασης, αλλά και σχολικής εκπαίδευσης. Η ζωή στα χωριά 

έγινε δυσβάσταχτη κι επικίνδυνη, τα αντάρτικα πλιάτσικα ήταν ένα καθημερινό 

βίωμα σε συνδυασμό με τις επικείμενες απειλές των τοπικών αρχών. Η ψυχολογική 

και σωματική καταπόνηση λόγω της έλλειψης βασικών αγαθών προς βρώση υπό το 

καθεστώς του τρόμου, του δωσιλογισμού  και της ανελευθερίας, έθεταν ως 

προτεραιότητα την ατομική και οικογενειακή επιβίωση, ενώ ο,τιδήποτε άλλο πέραν 

της εργασίας θεωρούνταν περιττή πολυτέλεια. Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά 

ορισμένα αποσπάσματα που τεκμηριώνουν τις προαναφερθείσες διαπιστώσεις για τη 

ζωή των πληροφορητών σε όλη τη δεκαετία του ’40 υπό το πρίσμα της κακουχίας, τις 

διαστροφής και της αλλοτρίωσης που επιφέρει ο πόλεμος:  

 κ.ΓΚ(2): «Από εδώ ξεκινούσα από το χωριό. Εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν ευκολίες 

να πηγαίνουν τα παιδιά γυμνάσιο, υπήρχε δυσχέρεια, οικονομική κρίση. Ο πατέρας μου 

είχε έξι παιδιά. Εγώ ήμουν ο πρώτος και έπρεπε κάτι να κάνουμε για να επιβιώσουμε. 

Και εγώ πρότεινα του πατέρα μου να γίνω τσοπάνος, να βοσκήσω τα πρόβατα. Και 

όντως, τον Οκτώβριο μήνα έμαθα κάτι πραγματάκια, το μεγάλωσα το κοπάδι και 

ξεκίνησα να πηγαίνω με τα πρόβατα. Εκείνη την εποχή τα βόσκαμε για ένα κομμάτι 

ψωμί. Δεν παίρναμε μεγάλους μισθούς, όπως παίρνουν τώρα».  
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κ.ΔΣ(5): «Σε αυτό το διάστημα είχε έτσι μια ανώμαλη ζωή, η κρίση, η φτώχεια και 

διάφορα, αλλά επί το πλείστον ο κόσμος ζούσε πιο αδερφικά, πιο φιλικά, εδώ στα 

χωριά είχαμε… μαζευόμασταν από σπίτι σε σπίτι, πίναμε κανένα ποτηράκι, 

τραγουδούσαμε, αλλά μπήκε ο πόλεμος, η κατοχή στο ’40 εκεί, να και ο Γερμανός από 

πάνω μας ήρθε καπάκι εδώ. Ο Γερμανός ήταν, κατοχή ήταν δύσκολα ήταν τα πράγματα 

μέσα στην κατοχή από πολλές απόψεις».  

κ.ΣΘ(38): « Ερχόνταν από κάτω, απˈ την Αθήνα, θεατρικοί όμιλοι και παρουσίαζαν 

στο… αυτά σας λέω με ακρίβεια, με ειλικρίνεια, είναι ιστορία και παρουσίαζαν 

θεατρικά έργα στον κινηματογράφο «Αγγέλικα» που τώρα είναι όλο πολυκατοικίες, 

κινηματογράφο είχαμε στο «Αγγέλικα» εκεί δεν… και λεφτά δεν υπήρχαν, χρήματα δεν 

υπήρχαν, είχαν καλάθια έξω στις εισόδους και ρίχναμε από μία φέτα ψωμί αντί 

εισιτηρίου και μπαίναμε μέσα και βλέπαμε τους ηθοποιούς να γελάνε και να 

τραγουδάνε για μία φέτα ψωμί και να μας ενθαρρύνουν, να μας λένε ότι “και εμείς οι 

Αθηναίοι κάτω είμαστε εδώ κοντά σας πατριωτάκια Έλληνες, Μακεδόνες, να μη μας 

ξεχνάτε’’». 

κ.ΜΛ(13): «Από εκεί πηγαίναμε στα σχολεία, βέβαια με ελλιπή προγράμματα, έλλειψη 

καθηγητών, ήρθε και η κατοχή με τα δικά της προβλήματα. Μαθαίναμε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, πεθαίνει ο κόσμος. Εδώ πράγματι είχαμε προβλήματα και τέτοια, αλλά 

δεν είχαμε θανάτους από πείνα. Εγώ προσωπικά πήγαινα στο σχολείο και όταν 

σχολούσα έπαιρνα το ποδήλατο του πατέρα μου και μου έλεγε, “θα πας στο τάδε χωριό, 

στον τάδε ,θα σου δώσει ένα τσουβάλι με σιτάρι ή καλαμπόκι’’, το οποίο όταν το 

έπαιρνα το πήγαινα στο μύλο, το άλεθα για να ζυμώσει την άλλη μέρα η μάνα μου ψωμί 

με προοπτική μελλοντική, να δούμε τελειώνοντας αυτό θα έχουμε κανένα ψωμί; Και 

τελικά το ’41 και ’42 το περάσαμε τρώγοντας σκέτη μπομπότα, σκέτο καλαμπόκι. Αλλά 

επιβιώσαμε».  

κ.ΣΒ(22): «Η κατοχή δε μας έκανε τίποτα μέχρι το ‘44. Μετά το ‘44 που άρχισαν τα 

δεύτερα εκεί τώρα αριστεροί δεξιοί. Εμείς πού να πηγαίναμε εκεί πάνω στο βουνό τι να 

κάναμε; Αναγκαστήκαμε¨ αν μέναμε στο χωριό, έρχονταν το βράδυ να μας πάνε στο 

βουνό. Αναγκαστήκαμε να φύγουμε στη Σιταριά. Γιατί χτυπήσανε οι αντάρτες, εδώ είχε 

οπλίτες .Ο καπετάνιος ήταν Πόντιος, πήρε τα όπλα και δεν τους έκανε τίποτα και τους 

λέει “πηγαίνετε σπίτι’’. Αφού έγινε η μάχη εδώ μια βραδιά, σκοτώθηκε και ένας 
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καπετάνιος, την άλλη μέρα ξεσηκώθηκαν όλοι και φύγανε ή Αμμοχώρι ή Σιταριά. Εμείς 

πήγαμε Σιταριά, αλλά δεν έπαυαν κάθε μέρα οι αντάρτες να κατεβαίνουν, να χτυπάνε το 

στρατό με τη χωροφυλακή. Δηλαδή υποφέραμε πιο πολλά εμείς σαν νέοι που ήμασταν, 

παιδιά. Μέχρι το ‘49.Μετά καταλήξαμε το χειμώνα, πήγαμε στη Φλώρινα, δήθεν ήταν 

πιο ασφάλεια. Ας πούμε τα χωριά ήταν πιο επικίνδυνα. Γιατί η αστυνομία ήταν εδώ σε 

ένα μέρος και εμείς έπρεπε να μείνουμε πιο πέρα .Αν έρχονταν μπορούσαν να μας 

μαζέψουν και εμάς και εμείς δε θέλαμε να πάμε στο βουνό. Ήταν χειμώνας, 

ταλαιπωρία, πού να πας; Και ύστερα να σκοτωθούμε μεταξύ μας; Αυτό ήταν μεγάλο 

λάθος. Οι καπετάνιοι αυτοί πώς τα καταφέρανε..». 

κ.ΠΓ(18): « Έτσι από εδώ και από εκεί. Δεν το καταλάβαμε και τώρα.. ούτε ρώτησα 

ποιος μας έδωσε ψωμί. Κλέβαμε κορόμηλα και φρούτα. Φρούτα υπήρχαν τότε 

λιγοστά». κ.ΓΠ(3): «Οι περισσότεροι που ήταν εκεί που μάζευαν σιτάρι και 

καλαμπόκια, έκαναν περιουσίες. Δεν τα έδιναν στους αντάρτες. Τα κλέβανε για αυτό 

και τους κυνηγούσαν μετά. Να φανταστείς δύο από το χωριό μας που ήταν ακροδεξιοί, 

οι μόνοι που πήγαιναν στην Πτολεμαΐδα στον εμφύλιο και φέρνανε δύο μουλάρι αλάτι 

και το πουλούσαν μια οκά αλάτι μια χρυσή λίρα».  

κ.ΠΑ(16): «Εκεί πήγα πρώτη Δημοτικού, στη Φλώρινα. Στο τέταρτο δημοτικό. Ή που 

θα με πήγαιναν σχολείο ή όταν θα γυρνούσαν την ήμερα ή η αδερφή θα ερχόταν να 

πάρει τα παιδάκια ή όταν χτυπούσαμε μας έλεγαν να πέσουμε κάτω. Και έτσι γινότανε. 

Έγινε ο εμφύλιος αδέρφια με αδέρφια. Τέσσερις οικογένειες , κάθε μια οικογένεια σε 

ένα σπίτι, από ένα δωμάτιο. Όλες οι οικογένειες κάθε βράδυ μαζευόμασταν στο 

σπίτι[..]. Μετά θα συνέχιζα με ποια λεφτά ; Ο Λαιμός και η Φλώρινα ήταν εξήντα 

χιλιόμετρα. Να μου νοικιάζανε ; Να μοίραζα το πιάτο μαζί τους ;  Με τους γονείς μου τι 

να έκανα ; Αφού εκείνη τη χρονιά που τελείωσα το δημοτικό κοιμήθηκε ο πατέρας 

μου». 

κ.ΣΓ(19): «Είχαν κατασκοπεία από εκεί και από εκεί, αλλά περισσότερο επικράτησε πιο 

μεγάλη βία, πιο πολλοί σκοτωμοί από τη δεξιά. Ήταν με τα τανκ, έκαψε πρώτα 

δεκαεπτά σπίτια ο στρατός και μετά γύρισαν αυτοί, μόνο τέσσερα σπίτια, σκότωσαν, 

άφησαν σαράντα ορφανά παιδιά, ούτε ένα χαφιέ δε σκότωσαν,  ούτε τους χτύπησαν[..]. 

Ξύλο για το τίποτα[…]. Όταν καίγανε το χωριό μας, εκείνα τα σπίτια που τα κάψανε.. . 
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Τα δεκαεπτά. Και ξέρεις τι τους λέγανε; “Δώσε τόσες λίρες σε χρυσά να μη σκοτώσουμε 

τον πατέρα σου!’’». 

 

Τέλος, θα ήταν καλό να σημειωθεί πως εννέα (9) άτομα από τους πληροφορητές 

αναφέρονται σε πρόσωπα που κάλλιστα μπορεί να πει κανείς ότι έχουν αναχθεί σε 

ήρωες, αλλά και πρωταγωνιστές της Κατοχής-Αντίστασης και του Εμφυλίου στην 

περιφέρεια της Φλώρινας. Σε πρώτο πλάνο ο ίδιος ο κ.Γιαγκούσης Όμηρος(15) 

παρουσιάζει τον εαυτό του ως σημαντικό στέλεχος του ΚΚ Φλώρινας, μαθητευόμενο 

από τον επίσης περίφημο Ν.Κέντρο, γνωστό στέλεχος του ΚΚΕ της περιοχής και 

μέλος του ΑΣΚΙ, από τον οποίο κι εμπνεύστηκε, εφόσον υπήρξαν πρώτα ξαδέρφια. Ο 

κ.ΓΟ(15) δε φαίνεται να συμφωνεί με την εμπλοκή του Ν.Κέντρου στα 

σλαβομακεδονικά ζητήματα του εμφυλίου, ωστόσο οι σκόρπιες αναφορές του δίνουν 

μια εικόνα για τον τρόπο που ο ίδιος ο κ.ΓΟ ενεπλάκη στα ζητήματα του 

κομμουνισμού και του ευρύτερου αγώνα, ωσότου να αναδειχθεί αργότερα στην 

ΕΣΣΔ ως υπολογίσιμο και προνομιούχο στέλεχος της ομάδας των Βαφειαδικών. 

Παρακάτω δίνεται μια πτυχή της ζωής του από την περίοδο που προσπαθούσε να 

επιβιώσει με παράνομα μέσα υπό τη γερμανική Κατοχή ως της στιγμή της εμπλοκής 

του με τον ΔΣΕ: 

«Μετά πήγα στην περιοχή Μοναστήρι και έκανα λαθρεμπόριο και με ειδοποίησε ο 

Νίκος ότι “μαζεύετε χαρτί για τις προκηρύξεις!’’. Στους Γερμανούς έφερναν τσουβάλια 

με κριθάρι, σε χάρτινα τσουβάλια. Μια φορά ήμαστε έξι, εγώ τους είχα μαζέψει, ήταν 

πολύ καλά παιδιά. Με μια κλοτσιά το αδειάζαμε σε καλό τσουβάλι και το χαρτί αυτό το 

βράδυ, με την έγκριση του Γερμανού, θα τα πάρουμε να τα κάνουμε σακούλια για τους 

μπακάληδες. Ναι, στον παράνομο μηχανισμό. Μετά, ενώ όλοι συζητούσαν για 

οργανώσεις, εγώ ήμουν έξω, γιατί η θεία μου η Βικτωρία είχε δώσει απαγορευτικό στο 

Νίκο το Κέντρο να μη με ανακατέψουν στην επανάσταση. Γιατί εγώ είμαι Γιαγκούσης 

και πέντε αδέρφια της Γιακούση ήταν στην Αμερική και ήμουν ο μόνος στην Ελλάδα με 

αυτό το επίθετο. Ένας όμως παλιός γείτονάς μου με συνέδεσε με την ΟΚΝΕ. Ήταν το 

πρώτο βάπτισμα. Και άρχισα να μοιράζω προκηρύξεις, να κάνω όλη τη δουλειά της 

ΟΚΝΕ. Μια τριάδα ήμασταν. Αυτό συνεχίστηκε ως το 1943. Το ’43 έγινα επίσημα 

μέλος της ΟΚΝΕ και η κομματική οργάνωση μας έστειλε δύο, κάποιον άλλο και εμένα, 
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μας έστειλαν στην Πρέσπα[…]. Δικός μας ήταν ο κόσμος όλος¨ μετά όταν άρχισε ο 

Νίκος έπαιξε σημαντικό ρόλο, γιατί ήταν μέλος του γραφείου Μακεδονίας της ΕΠΟΝ. 

Κάθε βράδυ είχαμε γλέντια. Χορούς, τραγούδια για τη λευτεριά, ώσπου ήρθαν τα 

σύννεφα. Όταν έγινε το σύμφωνο της Βάρκιζας εμείς είχαμε.., ετοιμαζόμουν εγώ σαν 

πρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής με το γραφείο μου να συγκεντρώσουμε ένα τάγμα 

Επονίτες να το στείλουμε στην Αθήνα […].Και ερχόμαστε στο 1946. Τότε είναι η πιο 

κρίσιμη καμπή . Ή θα πηγαίναμε καλά ή θα βουλιάζαμε. Και βουλιάξαμε. Κηρύχθηκαν 

οι εκλογές 31 Μαρτίου. Ο Νίκος πια είχε ανακατευθεί με το κίνημα των 

Σλαβομακεδόνων, οι οποίοι ήθελαν τμήματα εδώ στο Βίτσι». 

Στα αποσπάσματα που ακολουθούν η κ.ΓΠ(4), οι κ.ΑΙ(9), ΣΓ(19), ΣΒ(22), ΣΘ(38), 

ΠΣ(34), ΧΘ(42) και ΦΝ(14) αναφέρονται σε συγγενικά ή γνωστά πρόσωπα του 

τόπου διαμονής τους, τα οποία άφησαν το δικό τους στίγμα στην περίοδο της 

Αντίστασης και του Εμφυλίου. 

κ.ΓΠ(4): «Σε εμάς ήταν το ΕΛΑΣ μόνο. Δεν υπήρχαν Τάγματα Ασφαλείας, είχαν του 

βουλγάρικου κομιτάτου. Αλλά εκείνα ήταν μετά, που έφυγαν οι Γερμανοί. Βγήκε 

(κάποιος αντάρτης του ΕΛΑΣ) σε ένα μπαλκόνι, σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο και είπε: 

« Ελληνικέ λαέ προτείνουμε για δήμαρχο τον Βασίλη τον Γυμνόπουλο!» και από εκεί 

και πέρα άρχισε το μαρτύριο. Ο πατέρας μου πήγαινε στη δημαρχία  και την εποχή 

εκείνη δυσκολεύτηκε η μάνα μου να μας ταΐσει και να μας ποτίσει και όλη η συζήτηση 

ήταν στον πατέρα μου. “Γιατρέ έλα στη δουλειά, εμείς δεν μπορούμε να ασχολούμεθα 

με αυτά τα πράγματα!. Τα παιδιά δε θα τα βγάλουν πέρα. Τα παιδιά θέλουν ρούχα, 

πράγματα’’. Ο πατέρας μου ήταν γιατρός το 1930. Μέχρι το 1976 ήταν ενεργό στοιχείο 

και έχει φτιάξει μόνο αυτό το σπίτι. Ήταν δύσκολες οι εποχές εκείνες και ήρθαν τα 

εθνικά στρατεύματα. Και από εκεί και πέρα οι εντολές από άνωθεν, Δεκεμβριανά, 

πράγματα θάματα. Βέβαια, δεν ήταν πολύ φανερά εδώ αυτά. Όχι όσο στα μεγάλα 

αστικά κέντρα. Αλλά είχαμε τα στρατοδικεία, είχαμε εκτελέσεις». 

κ. ΑΙ(9): «Ο Χρήστος Αποστολίδης ήταν παλικάρι. Ήταν πολύ γεμάτο παιδί. Αλλά τώρα 

εδώ που λέμε, οι αξιωματικοί.. δεν έκανε, ούτε ο Αυγερινός μαζί. Αυτός θηρίο, 

παλικάρι. Πάει να πει τον δασοκόμο στον *Τροπαιούχο να αφήσει τους αγρότες να 

ξυλεύουν[..]. Μεγάλος άντρας ωραίος παλικάρι, πάει πιάνει στον Άγιο Βαρθολομαίο, 

τους Μάϋδες που είχαμε τότε τους παίρνει τα όπλα, τους τα δίνει, το παιδί λέει τον 



  

326 

 

πρόεδρο του χωριού, τον κοινοτάρχη, “μάζεψε λίγα ψωμιά και τυρί να φάνε τα 

παιδιά’’, ο λόχος του. Άργησε ο πρόεδρος, κατεβαίνει με έναν δικό μας που ήταν 

στρατολόγος, *Καλαϊτζίδης Σωκράτης, που δίκαζε και σκοτώνανε, μέσα από το σπίτι 

κάποιος του το φύτεψε. Τον χτύπησε, τον σκότωσε, έπεσε αυτός, ήταν χωματόδρομος 

εκεί. Εκεί που έπεσε με τους αγκώνες, έχωσε τους αγκώνες μέσα στο χώμα.. τέτοιο 

παλικάρι ήταν! Αλλά δεν είχαν το μυαλό για αξιωματικοί. Ο αξιωματικός πρέπει να 

είναι πονηρός, εμφύλιος πόλεμος πρέπει να έχει το νου του. Έχεις αντάρτες, βάλε, κάνε 

έλεγχο και μετά πήγαινε, ζύγωσέ τον..».  

Ο κ.ΠΣ(34) συμπληρώνει για τον πατέρα του, Γιάννη Παπαδόπουλο ή αλλιώς 

Αυγερινό: «Ο πατέρας μου σκοτώθηκε εδώ, στον Άγιο Βαρθολομαίο. Λοιπόν, εκεί 

πήγαινε στον πρόεδρο του χωριού του Αγίου Βαρθολομαίου, που είχαν κι ένα 

κουμπαριό. Αυτό έγινε τον Οκτώβριο του ’46. Ερχόταν στο χωριό κι  είχε κουμπάρο 

και φίλο του. Ξέρεις ο αγώνας είναι καλός, αλλά χρειάζεται καμιά ανάπαυλα, καμιά 

παύση. Και δεν μπορούσε να κατέβει στο χωριό. Αυτοί στο βουνό και πήγαινε στον 

κουμπάρο να πιούνε κανά καφέ, να ζήσουνε κάποιες στιγμές ανθρώπινες. Ήταν 

επικηρυγμένος ο πατέρας μου, δε θυμάμαι για πόσα λεφτά, από τον Εθνικό Στρατό. Κι 

αυτός, επειδή ήταν πρόεδρος της Κοινότητας, είχε τα κλειδιά της κοινότητας και 

τηλεφώνησε με το υπηρεσιακό τηλέφωνο στο τμήμα χωροφυλακής που ήταν στη 

Σιταριά. Και του είπαν, “κράτησέ τον, απασχόλησέ τον, μέχρι που να έρθουμε!’’. Ε, 

φάγανε, κάνανε και την ώρα που ήταν να φύγει[…]. Τον βρήκα θαμμένο στη Φλώρινα 

μετά από 52 χρόνια, στα νεκροταφεία της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, όχι στον 

ομαδικό τάφο που υπάρχει κάτω. Όταν τον σκότωσαν τον πατέρα μου, τον πήρε η 

χωροφυλακή και τον έδειξαν εκεί στην πλατεία της Φλώρινας για να περάσουν και ν’ 

αποθαρρυνθούν οι κομμουνιστές. Κι έγραφε από κάτω «Ο συμμοριτο…», [..]τον είχαν 

σαν έκθεμα για να περάσει ο κόσμος, κάποιοι τον φτύνανε. Κι επειδή είχε σταυρό δεν 

τον πέταξαν. Γιατί οι κομμουνιστές δεν πίστευαν[…].Ήτανε στην ηλικία του τότε, 33 

χρονών¨ το όνομα που ήταν Γιάννης Παπαδόπουλος.  Ο πατέρας μου γεννήθηκε στη 

Ρωσία. Και ήρθε εδώ εννιά χρονών τότε με τις ανταλλαγές, το 1922». 

κ. ΣΓ(19): «Ήταν ο καπεταν Βάνιας στο χωριό μας. 19σελ.291 Και έτσι το '48, το Μάϊο 

μήνα ήταν, στις 14, χτύπησαν για πρώτη φορά το χωριό[…]. Δεν είχαν θύματα, ούτε 

τραυματίες, πήγαν και έκαναν επιστράτευση και φύγανε. Την δεύτερη φορά, δέκα μέρες 

ύστερα περνούσανε τα Τέα εδώ, τους ενόχλησαν, πήραν μυρωδιά και έβαλαν πάνω. 
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Γύρισε εκείνος, περικύκλωσε το χωριό[..] πήγαν στην αστυνομία .Εκεί μέσα έγινε το 

μακελειό, τέσσερα θύματα, 27 τραυματίες. Έρχεται σπίτι και λέει στον πατέρα μου 

“υπάρχουν θύματα, μήπως γίνουν αντίποινα. Πάρτε τα μέτρα σας’’ και άρχισαν να 

φορτώνουν τα κάρα και τα σύνορα πέρασαν και το πυροβολικό από τη Φλώρινα να 

χτυπάει ενδιάμεσα. Δηλαδή πέντε δέκα λεπτά αργότερα και θα τους έκανε κομμάτια, τα 

κάρα».  

Ο κ.Η(12) και ο κ.ΠΒ(17) αναφέρουν αντίστοιχα: « Ο Αμύντας ήταν καθηγητής. Ο 

Υψηλάντης καθηγητής. Ήταν και πιο μεγάλοι, ο Ζαχαριάδης ήταν, ο Μάρκος ήταν». « 

Γύρισε τώρα αργά, το ’86. Έμειναν εκεί στη Τασκέντη. Μετά πήγε σε σχολή Ευελπίδων 

εκεί και τον έκαναν ταγματάρχη. Εκπαιδεύτηκε σε στρατιωτική σχολή. Μετά το ’55, 

ποιος ξέρει τι διαφωνίες είχανε, χωρίσανε τον Μάρκου και τον Ζαχαριάδη και δεν τους 

έδωσαν αυτά που δικαιούνταν. Αποζημιώσεις και αξιώματα που ζητούσανε. Και ο 

καπετάν Σπάρτακος λέει, “φεύγω από τον κομμουνισμό’’ και έγινε σοσιαλιστής. Και 

δεν τους έδωσαν τίποτα. Από ταγματάρχης έγινε οικοδόμος για να πάρει σύνταξη. 

Πολεμούσαν τόσα χρόνια για τον Στάλιν και τελικά δεν τους έδωσαν τίποτα. Και μετά 

δε μιλούσε στον αδερφό του, έλεγε ότι μας κυνηγούσαν. Και του λέω “όχι, εσείς τους 

κυνηγούσατε. Ο πατέρας μου στο σπίτι του ήταν, εσείς πήγατε επάνω’’». 

Ο κ.ΣΒ(22) αναφέρει και πάλι για τον Αυγερινό:  «Είχαμε από το Αμμοχώρι έναν 

Πόντιο, ο Αυγερινός. Αυτός όμως ήταν πολύ πατριώτης, δηλαδή είχε αίμα ελληνικό. Το 

αλβανικό.. ήταν πολύτεκνος και πήγε εθελοντής. Άφησε τα παιδιά του και πήγε 

εθελοντής. Πολέμησε το αλβανικό, από το αλβανικό αφού ήρθαν οι Γερμανοί, στο 

βουνό συνέχεια μέχρι που σκοτώθηκε εδώ με τη μάχη, με τη χωροφυλακή. Για να δεις 

δεν πείραζε, τα ΤΕΑ που ήταν με τους Μάϋδες, γεροντάκια, αγύμναστοι δεν ξέρανε, 

ήρθε εδώ στο σχολείο, μπήκαν μέσα και το σχολείο είχε κάτι σαν θυρίδες και αυτοί 

ήταν πενήντα, εξήντα άτομα, οι αντάρτες. Πολυβόλα αυτά, ξέρω εγώ, ο Αυγερινός 

αναγκάστηκε να πάρει ένα από εδώ  και να του πει, “να πάμε μαζί, να πεις ποιοι είναι 

αυτοί’’, τους γνώριζε όλους. Και τον Ληθοξορίδη τον πήρε και “κουμπάρε εγώ είμαι, 

μη ρίχνετε’’ και ο Αυγερινός ξέρω εγώ, “δε θα σας πειράξουνε’’ και πράγματι ο 

Αυγερινός πήγε, μπήκε στο σχολείο μέσα και στο πάτωμα είχε μια αυτή και τους έβγαζε 

ο ίδιος και λέει “εσύ Κώστα τι δουλειά έχεις εδώ, φέρε τον και πήγαινε σπίτι. Να 

μαζέψετε δύο τρία αρνιά, ψωμιά και να τα φέρετε στο τάδε μέρος σα βοήθεια’’. Επειδή 

στη Σιταριά ήταν η αστυνομία, άκουσε πυροβολισμούς, ήρθε περικύκλωσε το χωριό και 
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έπεσε ο Αυγερινός στην παγίδα μέσα. Και σκοτώθηκε, γιατί ήρθε να δει τα αρνιά αν 

είναι έτοιμα ξέρω εγώ, ενώ οι άλλοι αντάρτες έφυγαν, ήρθε με έναν υπασπιστή του, ο 

οποίος ήταν από τις Κλεινές. Συναντήθηκαν με τον χωροφύλακα από εκείνη την αυλή, 

έτσι πήγε και ήταν μια αχυρώνα και ο χωροφύλακας τον είδε με στρατιωτικά, “άντε 

ποιος είσαι;’’. “Αυγερινός’’, λέει αυτός. Μόλις άκουσε Αυγερινός, τον είχε ακουστά και 

όπως ήταν αυτό το πατάει και όλη η ριπή και σκοτώθηκε. Ήρθε ο στρατός τον πήρε από 

εδώ και να σου πω, ήρθε ένας χωροφύλακας και λέει “ψόφησε σκυλί καλά σε κάνανε’’. 

Ύστερα ο ένας αξιωματικός του στρατού του λέει “είσαι πολύ μικρός για αυτόν τον 

άνθρωπο να πεις. Τον ξέρεις, την ιστορία του;[..]. Κοίταξε η κατασκοπεία και στα δύο 

μέρη υπήρχε. Και στο στρατό υπήρχαν και στα ανταρτικά υπήρχαν που έκαναν ότι είναι 

κομμουνιστές και πρόδιδαν ορισμένα προς το στρατό. Γιατί τη Φλώρινα όταν 

χτυπήσανε ,έγινε η μάχη, ήξερε ο καπεταν ,ο Παππούς ο Παπαδόπουλος, ότι θα 

χτυπούσαν απόψε τη Φλώρινα. Και έλαβε τα μέτρα. Αν έπαιρναν τη Φλώρινα τελείωσε, 

θα έκαναν κυβέρνηση. Είχε μια φάλαγγα όταν χτύπησαν οι αντάρτες και διέταξε από τη 

νύχτα να ανάψουν τα φώτα και να ξεκινήσουν να δουν οι αντάρτες ότι έρχεται δύναμη 

από έξω , να μην τους περικυκλώσει .Και τα αεροπλάνα ξημέρωσε ύστερα εκείνη τη 

βραδιά και σκοτώθηκαν πάρα πολύ και δεν ήταν μόνο αντάρτες. Ήταν και αυτοί.. 

μάζεψαν το κόσμο και πολλοί άοπλοι. Παιδιά και κορίτσια». 

Ο κ.ΣΘ(38) εξιστορεί: «[… ].Εκεί  ο Αθάνατος που τον ελευθέρωσανε, τον πήγαιναν 

για εκτέλεση, ο Χαραλαμπίδης, αυτουνού το παιδί το ˈκανε, ο Χαραλαμπίδης,  με το 

ψευδώνυμο Αθάνατος, μιλούσε πέντε, έξι γλώσσες, είχε φαρμακείο στις Άνω Κλεινές, 

από καλή οικογένεια και ο μεγάλος ο γιός του είναι εδώ στις Άνω Κλεινές, έμεινε  

μόνος απˈ τα αγόρια, πέθαναν όλοι, τα άλλα τα αδέρφια δηλαδή, έμεινε μόνος και μένει 

στις Άνω Κλεινές και ονομάστηκε «ο Αθάνατος». Διότι όταν πήγαινε το τρένο στη Βεύη, 

σταμάτησε το τρένο, επιτίθενται απάνω στο τρένο και γίνεται μια μάχη και τον άρπαξαν 

μέσα από τους Γερμανούς και τον απελευθέρωσαν. Πυροβόλησαν και δυο τρείς 

χαφιέδες που ήταν μέσα, τραυματίστηκαν, δε σκοτώθηκαν όμως, αλλά η ουσία είναι ότι 

τον πήρανε, τον γλίτωσαν και από τότε πήρε το ψευδώνυμο Αθάνατος. Μεγάλη θέση 

ύστερα στα ανατολικά κράτη, προχώρησε πολύ, πέθανε, ήρθε εδώ, πέθανε σε ηλικία 

ογδόντα και ετών[….]. Και ο πρώτος που ανέβηκε, αφού κατέβηκε από τον αλβανικό, 

Σεχίδης Ιωάννης, που έχει το όνομα του ο γιός μου, ο Σεχίδης ο Γιάννης, ο καπετάν 

Βοριάς που έγινε αργότερα, πήγε στον ΕΛΑΣ απάνω, πήγε στη σχολή αξιωματικών του 
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ΕΛΑΣ, βγήκε με τον βαθμό του υπολοχαγού, έγινε και καπετάνιος, διότι ήταν 

αριστερός, ήταν και καπετάνιος ας πούμε τάγματος, τι είναι κλπ, εκεί και αρχίζει τώρα 

η προσφορά μας πάλι για τους αντάρτες που ήταν απάνω στα βουνά. Ερχότανε και 

κατέβαιναν στο χωριό Κολχική εδώ που είναι, ήτανε η έδρα κι άλλα χωριά, αλλά αυτό 

ήταν η έδρα των ανταρτών και εκεί κατέβαινε ο Βοριάς, διότι εκεί ήταν Σεχιδαίοι και ο 

Γρηγόρης ο Σεχίδης, που είναι τώρα εδώ, είναι εδώ ο Γρηγόρης ο Σεχίδης, πηγαίναμε 

στο σπίτι του, του πατέρα του κι εκεί συναντιόμασταν με το Βοριά και συζητούσαμε. 

Τον πήγαινα από εδώ τρόφιμα, η  προσφορά τώρα λέμε, επειδή ήμουν μαθητής και 

επειδή οι μαθηταί τότε με τις, τότε τα χωριά δε νοίκιαζαν όλοι, δεν είχαν χρήματα να 

νοικιάσουν, να πάνε στο σχολείο εδώ, έμεναν στο χωριό και πήγαιναν και ερχόταν, το 

πρωί ερχόταν και το βράδυ φεύγαν με τις τσάντες, μπορούσαν κάλλιστα μέσα στην 

τσάντα να βάλουν και ξυριστικά είδη, το θυμάμαι, εγώ έβαζα, ξυριστικά είδη, κανά 

ζευγάρι κάλτσες, κάτι έτσι και τους ενισχύαμε αυτούς. Ήρθε και ο Βοριάς, κάποτε 

τραυματίστηκε στο χέρι την ώρα που κοιτούσε με τα κιάλια απέναντι και του είπε ο 

ανιψιός του, εκείνος μαζί ήταν, του λέει “θείο θα σε σκοτώσουν’’, λέει, “κάθισε… μη 

φοβάσαι εμένα’’, λέει, η σφαίρα δε με χτυπάει’’ και από αυτά που είπε τον σημάδεψαν 

από μακριά και έρχεται η σφαίρα χτυπάει στα κιάλια και τρυπάει το χέρι του και 

τραυματίστηκε και είχε άδεια δεκαπέντε μέρες στην Κολχική και ήταν εκεί και πήγαινα 

και ερχόμουν εγώ». 

κ.ΧΘ(42) συμπληρώνει για τον πατέρα του τον Αθάνατο: «Δεν ήμουν μαζί με τον 

μπαμπά μου, ξέρω ότι είχε 6-7 συνδέσμους, πήγαινε, έχει δώρο από τον Τίτο άλογο, ο 

Τίτος ο ίδιος του δώρισε ένα άσπρο άλογο, πήγαινε στη Βουλγαρία, Αλβανία, 9 γλώσσες 

ήξερε, πολύ μορφωμένος. Ο μπαμπάς μου στο δεύτερο δεν ήτανε, ήτανε στο Μπούλγκες, 

ύστερα πήγε στην Τσεχοσλοβακία, όταν χαλάσαν οι σχέσεις με τον Τίτο πήγε στο 

αυτό..». 

κ.ΦΝ(14):  «Ο πατέρας μου από τη Λάρισα στέλεχος γερό του κομουνιστικού κόμματος 

της Ελλάδας, τον είχε διορίσει το κόμμα σαν καθοδηγητή στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι 

ήρθε μετά από παλινδρομήσεις πολλές στη Φλώρινα και στην κομματική οργάνωση, οι 

οποίες ήταν παράνομες τότε. Στις εφημερίδες έγραφαν ότι “εμείς είμαστε οι συνεχιστές 

του Ηλία Φριντζαλά!’’. Γιατί τότε στην ύδρευση με το συλλαλητήριο που έβγαινε στο 

φρούριο της Λάρισας, συνέλαβαν τον πατέρα μου και τον έστειλαν εξορία. Και τον 

θεώρησαν παρακινητή της όλης ιστορίας. Ήταν και ο γενικός γραμματέας της περιοχής 
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της Λάρισας. Όταν στη Θεσσαλία τότε ήταν και ο Ζαχαριάδης. Και μάλιστα μαζί του σε 

αντιπαράθεση, υποχωρώντας ο πατέρας μου, γιατί τον απείλησε κιόλας ότι εάν δε γίνει 

αυτό που λέει αυτός, που είναι εντολή του κόμματος, θα διαγραφούν από το κόμμα και 

στο μέλλον απεδείχθη ότι είχε δίκιο ο Ζαχαριάδης . Ο πατέρας μου δεν ήταν μόνο 

καπετάνιος, ήταν καθοδηγητής. Γιατί κάποιος από αυτούς τους συγγενείς μας λέει ότι 

όταν αποφάσισαν να βγουν το βουνό κατόπιν οργανωτικής παραίνεσης, ανέβηκαν εδώ 

στη Βίγλα κα συνάντησαν πρώτο τον πατέρα μου. Και αφού μας καθοδήγησε ποιοι 

θέλουν να μείνουν, ποιοι δε θέλουν να μείνουν, όσοι μείνανε και σχεδόν μείνανε όλοι, 

τους πήγε και η έδρα του ήταν στη Δαμασκηνιά και εκεί πέρα μετά τη μεραρχία τους 

διασκόρπισε. Όσοι ήταν Φλωρινιώτες τους κρατούσε στο δικό του το λόχο, γιατί είχε 

πάνω από οχτώ εννέα διμοιρίες . Ο λόχος ήταν το μοναδικό βαρύ όπλο που υπήρχε στο 

αντάρτικο. Γιατί ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός στο βαρύ πυροβολικό στη Μικρά 

Ασία. Και μάλιστα ένας λέει ότι τον είχε κρατήσει ο πατέρας μου. Προτιμούσε τους 

Φλωρινιώτες, γιατί λίγο πολύ τους ήξερε και από την καθοδήγηση και από την 

οργάνωση και από συγγένεια και είπε αυτός, “ ο πατέρας σου με κράτησε’’, αλλά ο 

Καλαντζάς που ήταν ο διοικητής, “σύντροφε μπάρμπα Θόδωρε, γιατί μου τον κρατάς 

αυτόν;’’. Αυτός λέει“ είναι για μένα, δεν είναι για σένα’’». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

331 

 

 

Δ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. Βιβλιογραφικές  πηγές: 

Αλβανός, Ρ.(2005). Κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτικές συμπεριφορές στην  περιοχή 

Καστοριάς (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή). Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ 

 Ασδραχάς, Σ.,Ι.(1995). Ιστορικά Απεικάσματα. Αθήνα: Θεμέλιο   

Ασδραχάς, Σ., Ι. (2005). Προλεγόμενα. Στο: Παπαγιάννη, B., Κραυγές της μνήμης. 

Αθήνα: Σοκόλης   

Βακαλόπουλος, Απ., Κων.(2005). Ιστορία της Ελλάδος. Επίτομη-Συνθετική: Από τη 

γένεση του νέου ελληνισμού (1204) στη σύγχρονη Ελλάδα (2000). Β’ανατύπωση. 

Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αντ. Σταμούλη 

Baerentzen, L.  & Close, D.H. (1998).  Η ήττα του ΕΑΜ από τους Βρετανούς, 1944- 

1945. Στο: Κλόουζ, Ντ. (Επιμ.), Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, 1943-1950. Μελέτες 

για την πόλωση. Αθήνα: Φιλίστωρ   

Baerentzen, L. (1992). Το Παιδομάζωμα και οι παιδουπόλεις της βασίλισσας. Στο: 

Baerentzen, L., Ιατρίδης, Γ.Ο., Smith O. (Επιμ.), Μελέτες για τον Εμφύλιο Πόλεμο 

1945-1949. Αθήνα: Ολκός   

Βερβενιώτη, Τ. (1994). Η γυναίκα της Αντίστασης. Η είσοδος των γυναικών στην 

πολιτική. Αθήνα: Οδυσσέας    

Βερβενιώτη, Τ. (2002). Προφορική Ιστορία και Έρευνα για τον Ελληνικό Εμφύλιο: η 

πολιτική συγκυρία, ο ερευνητής και ο αφηγητής. Τεύχος 107. Επιθεώρηση Κοινωνικών 

Ερευνών 

Βλασίσης,Βλάσης.(1997).Η αυτονόμηση της Μακεδονίας. Από την θεωρία στην 

πράξη. Στο: Γούναρης, Κ., Βασίλης, Μιχαηλίδης, Δ., Ιάκωβος, Αγγελόπουλος, Β., 

Γιώργος (επιμ.), Βερέμης, Θάνος (πρόλογος), Ταυτότητες στη Μακεδονία. Αθήνα: 

Εκδ.Παπαζήση 



  

332 

 

Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and 

code development. Newbury Park, CA: Sage 

Βόγλης, Π. (2010). Η ελληνική κοινωνία στην Κατοχή: 1941-1944. Αθήνα: 

Αλεξάνδρεια   

Βόγλης, Π. (2004). Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας. Οι πολιτικοί κρατούμενοι 

στον εμφύλιο πόλεμο. Αθήνα: Αλεξάνδρεια  

Βουρνάς,Τάσος.(1999). Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας. Πόλεμος, 

1940-1941. Κατοχή 1941-1944,Εθνική Αντίσταση, Απελευθέρωση, Δεκέμβριος 

1944,Βάρκιζα.Τόμος Γ’.(3η εκδ.)1. Αθήνα: Εκδ.Πατάκη 

Βουρνάς,Τάσος.(1999).Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας. Εμφύλιος. 

Τόμος Δ’.(3η  εκδ.)1. Αθήνα: Εκδ.Πατάκη 

Βουτσίδου, Σοφία (επιμ.). (2008). Το Μακεδονικό στα ξένα αρχεία. Απόρρητα έγγραφα 

Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας, 1950-1967. Αθήνα: Εταιρεία Μακεδονικών 

Σπουδών 

Βουτυρά, Ευτυχία, Δαλκαβούκης, Βασίλης, Μαραντζίδης Νίκος, Μποντίλα Μαρία 

(επιμ.). (2005). Το όπλο παρά πόδα. Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου 

πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας 

Brown, Keith.(1997). Ανάμεσα στο κράτος και την ύπαιθρο. Το Κρούσσοβο από το 

1903 κι εφεξής. Στο: Γούναρης, Κ., Βασίλης, Μιχαηλίδης, Δ., Ιάκωβος, 

Αγγελόπουλος, Β., Γιώργος (επιμ.), Βερέμης, Θάνος (πρόλογος), Ταυτότητες στη 

Μακεδονία. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση 

Close, D. H, & Βερεμής, Θ. (1998). Ο στρατιωτικός αγώνας, 1945-9. Στο: Κλόουζ, 

Ντ. (επιμ.), Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, 1943-1950. Μελέτες για την πόλωση. 

Αθήνα: Φιλίστωρ   

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K.(2007). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. 

Αθήνα: Μεταίχμιο 



  

333 

 

Γρηγοριάδης, Ν., Σόλων.(2009). Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας, 1941-1974. Κατοχή-

Δεκεμβριανά, 1941-1945. Τόμος Α’.(2η  εκδ.)1. Αθήνα:Polaris 

Γρηγοριάδης, Ν.,Σόλων.(χ.χ). Τα φοβερά ντοκουμέντα: Ο εμφύλιος, 1946-1949. Τόμοι  

Α’&Β’, τ. 3&4. Αθήνα: Το Βήμα,βιβλιοθήκη 

Γκριτζώνας, Κ. (2010). Μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού. Η τολμηρότερη 

ιστορία που γράφτηκε στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, 1946-1949. Στο: 

Βούλγαρης, Π.(επιμ.), Ο Εμφύλιος σε Α’ ενικό: Οι γυναίκες. Αθήνα: Βήμα μαρτυρίες 

Γουίτνερ, Λώρενς.(1991). Η Αμερικανική επέμβαση στην Ελλάδα, 1943-1949. 

Θεσσαλονίκη: Εκδ. Βάνιας 

Dominique, Eudes.(1975). Oι Καπετάνιοι. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, 1943-1949. 

Αθήνα: Εκδ. Εξάντας 

Δορδανάς, Σ. Ν. (2006). Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Ο κόσμος των Ταγμάτων 

Ασφαλείας στην κατοχική Θεσσαλονίκη, 1941-1944. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο   

Ελλήνων Ιστορικά. Οι μεγάλες μάχες του Εμφυλίου Πολέμου,1946-1949,  τ.4. Αθήνα: 

Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής 

Η ζωή του Βασίλη Νταιλιάνη. Αυτοβιογρφία: Με τους μαστόρους στον Θεσσαλικό 

κάμπο-Στον ελληνοιταλικό πόλεμο-Στην Εθνική Αντίσταση- Στον Εμφύλιο. Το 

αντάρτικο στη Δυτική Μακεδονία. (χ.χ.χ) 

Ηλιού, Φ. (2002). Η πορεία προς τον Εμφύλιο: από την ένοπλη εμπλοκή στην ένοπλη 

ρήξη. Στο: Νικολακόπουλος, Η., & Ρήγος, Α., & Ψαλλίδας, Γ. (επιμ.), Ο Εμφύλιος 

Πόλεμος. Από τη Βάρκιζα στο Γράμμο ( Φεβρουάριος 1945- Αύγουστος 1949). Αθήνα: 

Θεμέλιο   

Θανοπούλου., Μ. (2000). Η Προφορική Μνήμη του Πολέμου. Διερεύνηση της 

συλλογικής μνήμης του Β΄ Παγκοσμίου  Πολέμου στους επιζώντες ενός χωριού της 

Λευκάδας. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

Ιατρίδης, Γ.Ο. (1984). Ο Εμφύλιος Πόλεμος, 1945-1949. Στο:  Ιατρίδης,  Γ., Ο. 

(επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση. Αθήνα: Θεμέλιο  



  

334 

 

Ιατρίδης, Γ., Ο. (2002). Το διεθνές πλαίσιο του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου. Στο: 

Νικολακόπουλος, Η.,  & Ρήγος, Α.,  & Ψαλλίδας, Γ. (επιμ.), Ο Εμφύλιος Πόλεμος. 

Από τη Βάρκιζα στο Γράμμο ( Φεβρουάριος 1945- Αύγουστος 1949). Αθήνα: Θεμέλιο 

Ιωαννίδου, Αλεξάνδρα.(1997). Τα σλαβικά ιδιώματα στην Ελλάδα. Γλωσσολογικές 

προσεγγίσεις και πολιτικές αποκλίσεις. Στο: Γούναρης, Κ., Βασίλης, Μιχαηλιδης, Δ., 

Ιάκωβος, Αγγελόπουλος, Β., Γιώργος (Επιμέλεια), Βερέμης, Θάνος, (Πρόλογος), 

Ταυτότητες στη Μακεδονία. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση 

Καραγιαννακίδης, Ν.Ε. (2006). Το παράδειγμα της Καβάλας. Στο: Μιχαηλίδης Ι., &  

Νικολακόπουλος Η., & Φλάισερ Χ. (επιμ.), «Εχθρός» εντός των τειχών. Όψεις του 

δωσιλογισμού στην Ελλάδα της Κατοχής. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα   

Καρακατσάνη, Δ. (2012). Εκπαιδευτική Θεωρία και Διδακτική Πράξη. Θεσσαλονίκη: 

Επίκεντρο   

Κέντρος, Νίκος.(2011). Ο  Εμφύλιος στη Φλώρινα. Μαρτυρίες, Περίοδος Β’, 5. 

Αθήνα: Εκδ.Βιβλιόραμα 

Κολλιόπουλος, Ι. Σ. (1995). Λεηλασία φρονημάτων Α΄. Το Μακεδονικό Ζήτημα στην 

Κατεχόμενη Δυτική Μακεδονία (1941-1944). Θεσσαλονίκη: Βάνιας   

Κολλιόπουλος, Ι. Σ. (1995). Λεηλασία φρονημάτων Β΄. Το Μακεδονικό Ζήτημα στην 

περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου (1945-1949). Θεσσαλονίκη: Βάνιας   

Κόντης Βασίλης, Σφέτας Σπυρίδων (επιμ.), (χ.χ.). Εμφύλιος Πόλεμος. Έγγραφα από τα 

γιουγκοσλαβικά και βουλγαρικά αρχεία. Εκδ.Παρατητρητής 

Κουφουδάκης, Β. (1984). Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Έθνη και το Ελληνικό 

Ζήτημα, 1946-1952.  Στο: Ιατρίδης, Γ., Ο. (επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950. 

Ένα έθνος σε κρίση. Αθήνα: Θεμέλιο   

Κυρατζόπουλος, Δημ.,Φωτεινός.(2004).Δυτική Μακεδονία. Η Ελεύθερη Ελλάδα της 

Κατοχής. Απομνημονεύματα Εθνικής Αντίστασης, 1940-1944. Θεσσαλονίκη: 

Εκδ.Κώδικας 



  

335 

 

Κυριακίδου-Νέστορος, Α.,  Ισμηριλιάδου, Αδ., Παναγιωταρέα, Α., Πυργάκη, Α.,  

Βουτυρά, Α., Δέλτσου, Ρ.(1989).  «Λαογραφία και προφορική ιστορία». Εντευκτήριο 

8. (σελ.39) 

Κυριακίδου-Νέστορος, Α. (1993). Λαογραφικά Μελετήματα II.  Αθήνα: Πορεία 

Κωστόπουλος, Τ. (2006). Με τους αντάρτες στη Δυτική Μακεδονία. Αναμνήσεις από 

Κατοχή, Εμφύλιο, Τασκένδη. Αθήνα: Βιβλιόραμα   

Κωφός, Ευ.( 1999).  Εθνική κληρονομιά και εθνική ταυτότητα στη Μακεδονία  του 

19ου   και 20ου   αιώνα. Στο: Βερέμης, Θ. (επιμ.), Εθνική ταυτότητα και Εθνικισμός 

στη Νεότερη Ελλάδα. Αθήνα: ΜΙΕΤ   

Κωφός, Ευ. (1990).  Η Βαλκανική διάσταση του Μακεδονικού ζητήματος στα χρόνια 

της Κατοχής και της Αντίστασης. Στο: Φλάισερ., Χ., & Σβορώνος, Ν. (επιμ.), Ελλάδα 

1936-1944, Δικτατορία-Κατοχή- Αντίσταση. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα ΑΤΕ   

Κωφός, Ευ.( 2000). Το Μακεδονικό στην περίοδο 1941-1950. Στο: Ιστορία του 

Ελληνικού Έθνους. Τόμος ΙΣΤ΄. (σελ. 161-162). Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών 

Mazower, M. (1994).  Στην Ελλάδα του Χίτλερ-Η εμπειρία της Κατοχής. Αθήνα: 

Αλεξάνδρεια   

Μανούκα, Χ., Γεωργίου. (1969). Παιδομάζωμα. Η αγωγή και η διδασκαλία των 

απαχθέντων Ελληνοπαίδων. Αθήνα: Πτολεμαίος, εκδ.β’ 

Μαραντζίδης, Ν.(2001). Γιασασίν Μιλλέτ-Ζήτω το Έθνος: Προσφυγιά, Κατοχή και 

Εμφύλιος, εθνοτική  ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά στους Τουρκόφωνους 

ελληνορθόδοξους του Δυτικού Πόντου. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης   

Μαραντζίδης, Ν. (2010). Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ), 1946-1949. Αθήνα: 

Αλεξάνδρεια   

Μαραντζίδης, Ν. (2005). Οι άλλοι καπεταναίοι. Αντικομουνιστές ένοπλοι στα χρόνια 

της Κατοχής και του Εμφυλίου. Αθήνα: Εστία   

Μαργαρίτης, Γ. (1993). Από την ήττα στην εξέγερση. Αθήνα: Πολίτης   



  

336 

 

Μαργαρίτης, Γ. (2001). Ιστορία του Ελληνικού Εμφυλίου 1946-1949. Τόμοι 1&2. 

Αθήνα: Βιβλιόραμα   

Μαυρογορδάτος, Γ.(1984). Εκλογές και το Δημοψήφισμα του 1946. Στο: Ιατρίδης, 

Γ., Ο. (επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση. Αθήνα: 

Θεμέλιο   

Μίντσης,Ι.,Γεώργιος.(1997). Εθνολογική Σύνθεση της Μακεδονίας: Αρχαιότητα, 

Μεσαίωνας, Νέοι Χρόνοι. Αθήνα: Εθνικά Ζητήματα. Ηρόδοτος. 

Mintsis,I., Georgios.(1998). History of the Macedonian Question. Society of 

Macedonian Studies. Thessaloniki: Μακεδονική Βιβλιοθήκη. Αρ.89. 

Μιχαηλίδης, Δ.,Ιάκωβος.(2007). Τα πρόσωπα του Ιανού. Οι ελληνογιουγκοσλαβικές 

σχέσεις την περίοδο του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (1947-1949). Αθήνα: Εκδόσεις 

Πατάκη 

Μπάδα, Κ. (2008), Ο εμφύλιος πόλεμος ως βιωμένη εμπειρία και μνήμη. Στο: 

Μπουσχότεν, Ρ.,Β., Βερβενιώτη, Τ., Βουτυρά, Ε., Δαλκαβούκης, Β. & Μπάδα, Κ. 

(επιμ.), Μνήμες και Λήθη του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο   

Μπάλτα, Ν. (1993). Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, (1946-1949), μέσα από τον 

γαλλικό τύπο.  Αθήνα: Οδυσσέας    

Μπονίδης, Θ.,Κυριάκος.(2004). Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο 

έρευνας. Διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. 

Αθήνα:Εκδ.Μεταίχμιο 

Μπούσχοτεν, Ρ., B. (1997). Ανάποδα χρόνια. Συλλογική μνήμη και ιστορία στο Ζιάκα 

Γρεβενών, 1900-1950. Αθήνα: Πλέθρον   

Μπούσχοτεν, Ρ., Β.(2002). Δεκαετία του ’40: Διαστάσεις της μνήμης σε αφηγήσεις 

ζωής της περιόδου. Επιθεώρηση Κοινων. Ερευνών, τ. 107  

Μπούσχοτεν, Ρ., Β. (1999). Περάσαμε πολλές μπόρες, κορίτσι μου. Αθήνα: Πλέθρον   

Μπράμος,Κ.(1953).Σλαβοκομουνιστικές Οργανώσεις στη Μακεδονία. Προπαγάνδα και 

επαναστατική δράσις. Θεσσαλονίκη,χ.χ 



  

337 

 

Νικολακόπουλος, Ηλίας, Παπαθανασίου, Ιωάννα (επιμ.).(2010). Ο Εμφύλιος 

Πόλεμος,1946-1949. Στο: Έξι στιγμές του 20ου αιώνα. Αθήνα: Τα Νέα/Ιστορία. 

Παπαθανασίου, Ιω., Παρμενίων.(1988). Το ανέκδοτο αρχείο-ημερολόγιο του τότε 

Ταγματάρχη Ιω.Παπαθανασίου, ιδρυτικού μέλους της οργάνωσης ΥΒΕ/ΠΑΟ. Αθήνα: 

Εκδ.Παπαζήση 

Παπαϊωάννου, Α.(1990). Γιώργης Γιαννούλης: Η θρυλική μορφή του Γράμμου. Το 

άγνωστο ημερολόγιό του. Αθήνα: Γλάρος 

Παπαϊωάννου, Α., Ι. (χ.χ.). To Βίτσι ως γεωπολιτικός και ιστορικός χώρος. Οι 

ίντριγκες της βουλγαρικής Οχράνα, της τιτικής ΟΖΝΑ και το “μακεδονικό ζήτημα’’. 

Βιβλίο δεύτερο. Θεσσαλονίκη: Εκδ.Μπίμπη   

Παπαϊωάννου, Α., Ι.(χ.χ.). Ο αληθινός Γράμμος. Θρύλος και Πραγματικότητα. Βιβλίο 

δεύτερο. Θεσσαλονίκη: Εκδ.Μπίμπη   

Παπαστρατής, Π. (1984). Η κυβέρνηση Παπανδρέου και το Συνέδριο του Λιβάνου. 

Στο: Ιατρίδης,  Γ., Ο. (επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση. 

Αθήνα: Θεμέλιο   

Πασσερίνι, Λ., (1998). Σπαράγματα του 20ου  αιώνα. Η ιστορία ως βιωμένη εμπειρία. 

Αθήνα: Νεφέλη    

Ρεπούση , Μ. (2004). Μαθήματα Ιστορίας. Αθήνα: Καστανιώτης   

Ριζάς, Σωτήρης.(2011). Απ’ την Απελευθέρωση στον Εμφύλιο. Αθήνα: Εκδ. 

Καστανιώτη 

Ριζοσπάστης. (χ.χ.). Η τρίχρονη εποποιία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, 1946-

1949: Αφιερώνεται στα 80 χρόνια του ΚΚΕ. Εκδ.: Σύγχρονη Εποχή 

Ρίστοβιτς, Μ.(2007). Το ζήτημα της γιουγκοσλαβικής στρατιωτικής βοήθειας προς 

τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, 1946-1949. Στο: Μουρέλος, Ι. & Σαμπάνης, Λ. 

(2007). Αναμνήσεις από την εθνική αντίσταση και τον εμφύλιο. Θεσσαλονίκη: 

Μαλλιάρης Παιδεία   



  

338 

 

Richter, H. (1984). Η συμφωνία της Βάρκιζας και τα αίτια του εμφυλίου πολέμου. 

Στο: Ιατρίδης, Γ., Ο. (επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940-1950.  Ένα έθνος σε 

κρίση. Αθήνα: Θεμέλιο. 

Richter, H. (1997). Η επέμβαση των Άγγλων στην Ελλάδα. Από τη Βάρκιζα στον 

Εμφύλιο πόλεμο, Φεβρουάριος 1946-Αύγουστος 1946. Μετάφραση: Βαλλιάνος, 

Π.,Γιάνναρης, Γ. Αήνα: Εκδ.Εστία 

Σβορώνος, Ν., Γ. (2007). Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας. Αθήνα: Θεμέλιο   

Σβορώνος, Ν., Γ. (1984). Τα κύρια προβλήματα της περιόδου 1940-1950. Στο: Η 

Ελλάδα στη δεκαετία του 1940-1950.Ένα έθνος σε κρίση. Αθήνα: Θεμέλιο   

Σκουλάτου, Β., Δημακοπούλου, Ν., Κόνδη, Σ.,(2005). Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη. 

Γ’Ενιαίου Λυκείου. Αθήνα: ΟΕΔΒ 

Σφέτας, Σ. (2001).  Όψεις του Μακεδονικού Ζητήματος στον 20ο  αιώνα. 

Θεσσαλονίκη: Βάνιας  

Το Βήμα. (2012). Ενενήντα χρόνια: Η εποχή του αίματος και του ολέθρου, 1932-1941. 

Τόμος Β’. Αθήνα: Δημ.Οργ.Λαμπράκη 

Το Βήμα. (2012). Ενενήντα χρόνια: Από την Κατοχή στον Εμφύλιο. Από τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο στον Ψυχρό Πόλεμο. Τόμος Γ’. Αθήνα: Δημ.Οργ.Λαμπράκη 

Thompson, P. (2002). Φωνές από το παρελθόν. Προφορική Ιστορία. Αθήνα: Πλέθρον     

Troebst, St. (1990). Η  δράση  της  Οχράνα στους  νοµούς Καστοριάς, Φλώρινας  και 

Πέλλας, 1943-1944. Στο: Φλάισερ,Χ., & Σβορώνος, Ν. (επιμ.), Ελλάδα 1936-1944, 

Δικτατορία- Κατοχή-Αντίσταση. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα ΑΤΕ   

Φατούρος, Α. (1984). Πώς κατασκευάζεται ένα επίσημο πλαίσιο διείσδυσης. Οι ΗΠΑ 

στην Ελλάδα, 1947-1948. στο Ιατρίδης,  Γ., Ο. (επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία του 

1940-1950.Ένα έθνος σε κρίση. Αθήνα: Θεμέλιο     

Φίλιας,  Β., (επιμ.) .(2001). Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις τεχνικές των 

Κοινωνικών Ερευνών. Αθήνα: Gutenberg   



  

339 

 

Φλάισερ, Χ. (2000).Αντίσταση και εμφύλιες διενέξεις στο  Ιστορία του Ελληνικού 

Έθνους, (τόμος ΙΣΤ΄, σελ. 27-30).  Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών   

Φλάισερ, Χ.(1984). Επαφές μεταξύ των Γερμανικών αρχών κατοχής και των 

κυριότερων οργανώσεων της Ελληνικής Αντίστασης. Ελιγμός ή συνεργασία; Στο: 

Ιατρίδης, Γ., Ο. (επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση. 

Αθήνα: Θεμέλιο   

Φλάισερ,Χ.,(επιμ.),(2003). Η Ελλάδα ’36-’49. Από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο. Τομές 

και συνέχειες. (5η εκδ.). Αθήνα: Εκδ.Καστανιώτη 

Φλάισερ, Χ. (1995).  Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της 

Αντίστασης, 1941-1944. Τόμοι 1 & 2. Αθήνα: Παπαζήσης   

Woodhouse, Christopher, Montague.( 1948).Το μήλον της έριδος. Η ελληνική 

Αντίσταση και η πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων. The apple of discord. (Copyright: 

C. M. Woodhouse). Μετάφραση: Μ. Κ.Εξάντας 1976 

Χατζηβασιλείου, Ευ. (2007). Εμφύλιος Πόλεμος και πρόσληψη του κόσμου: 

Μεταλλαγές στις ελληνικές στρατηγικές αντιλήψεις στη δεκαετία του 1940. Στο:  

Μουρέλος, Ι., Μιχαηλίδης, Ι., Δ., (επιμ.), Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος: Μια 

αποτίμηση. Πολιτικές, ιδεολογικές, ιστοριογραφικές προεκτάσεις. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα   

Χονδρός, Ι. (1984). Η ελληνική Αντίσταση, 1941-1944. Στο: Ιατρίδης, Γ., Ο. (επιμ.),  

Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση. Αθήνα: Θεμέλιο 

Χρυσοχόου,Ι.,Αθ.(1950). Η κατοχή εν Μακεδονία. Βιβλίον Δεύτερον. Η δράσις της 

βουλγαρικής προπαγάνδας 1941 και ’42.Τεύχος Α’. Θεσσαλονίκη: Εθνική 

Βιβλιοθήκη. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 

Χρυσοχόου,Ι.,Αθ.(1950). Η κατοχή εν Μακεδονία. Βιβλίον Δεύτερον. Η δράσις της 

βουλγαρικής προπαγάνδας 1943 και ’44.Τεύχος Β’. Θεσσαλονίκη: Εθνική 

Βιβλιοθήκη. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 

Χρυσοχόου, Ι.,Αθ.(1951). Κατοχή εν Μακεδονία. Βιβλίον Τρίτον. Η Ιταλορουμανική 

Προπαγάνδα στην Κατοχή. Θεσσαλονίκη: Εθνική Βιβλιοθήκη. Εταιρεία Μακεδονικών 

Σπουδών. 



  

340 

 

 

2. Αρχειακές Πηγές 

2.1 Γεννάδειος Βιβλιοθήκη: Αρχείο Φίλλιπου Δραγούμη 

Αρχείο Φ.Δ. Φάκελος 49.Υποφάκελος 49.1: Πολιτικά Μακεδονίας, (έγγραφο 142).Η 

εν Μακεδονία Βουλγαρική προπαγάνδα. (29-4-26). Εφημερίς «Νέα Αλήθεια». Αθήνα: 

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 

Αρχείο Φ.Δ.Φακ.63: Υφυπουργός Εξωτερικών (Κυβέρνηση Γ.Παπανδρέου)-

Εξωτερικές σχέσεις (1941-‘45),(εγγρ.1-405). Ελληνικό  Έστι μεν ουν Ελλάς και η 

Μακεδονία. Υπόμνημα ΦΔ προς ΓΕΣ. (Στράβων Β’455/1945).Υποφακ.63.9: Ρουμανία 

(1944), (έγγραφα 254-260), (έγγραφο 258, φακ.15). Αθήνα: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 

Αρχείο Δραγούμη,Φ.(1944). Φακ.63:Υφυπουργός Εξωτερικών (Κυβέρνηση 

Γ.Παπανδρέου)-Εξωτερικές σχέσεις (1941-‘45),(εγγρ.1-405). 

Υποφακ.63.6:Μακεδονικά-Σερβοβουλγαρικά,αυτονομία κ.λ.π(1944),(έγγραφα 148-

208). Παρατηρήσεις Ιντέλιτζας-Έλληνος Λοχαγού Ρογκάκου Παναγιώτου. Πώς 

εμφανίζεται η όλη διαλυτική προσπάθεια κατά των ελληνικών δυνάμεων Κατοχής και 

πώς πλήττεται το ελληνικόν έθνος από μιας πλευράς του μυστικού επιθετικού πολέμου, 

(έγγραφο 199). Αθήνα: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 

Αρχείο Δ.,Φ. Φακ.64:Υφυπουργός Εξωτερικών (Κυβέρνηση Γ.Παπανδρέου)-Εθνικές 

Διεκδικήσεις (1941-‘45),(εγγρ.1-123). Υποφακ.64.5:Σημειώματα επί εθνικών 

ζητημάτων(1944),(έγγραφα 63-123). Προσχέδιο Ανακωχής με τη Βουλγαρία-

Βουλγαρική Ανακωχή, Σεπτέμβριος 1944,(έγγραφο 104). Αθήνα: Γεννάδειος 

Βιβλιοθήκη  

Αρχείο Δ.,Φ.Φακ.68,(έγγραφο 11). Σαμαράς, Κώστας.(1944). Σλαβόφωνοι και 

Βλαχόφωνοι κατά την Κατοχή. Αθήνα: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 

Αρχείο Δ.,Φ.Φάκ.68, (έγγραφο 28). Το καθεστώς των Μειονοτήτων, (έγγραφο 28). 

Στο: Υπόμνημα Λιάκου, Α. (Οκτώβριος 1944). Η Β.Ελλάς και αι δρώσαι εν αυτή 

ξέναι προαπαγάνδαι. Αθήνα: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 

Αρχείο Δ.,Φ.(1945-1946). Φακ.104: Μακεδονικά-Μειονότητες (1924-1957), 

(έγγραφα 1-291).Υποφακ.104.4: Εθνικά Βορείου Ελλάδος, (έγγραφα 85-132). Πώς 



  

341 

 

είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στην Ελλάδα, (έγγραφο 88). Αθήνα: 

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 

Καραβίδας, Κ.,Δ.(1925). Υπόμνημα περί σλαβικών μειονοτήτων,( εγγραφο5) & 

Καραβίδας, Κ.,Δ.(1925). (Υπόμνημα β’. έγγραφο 6). Στο: Αρχείο Φ.Δ. Φακ.104: 

Μακεδονικά-Μειονότητες (1924-1957), (έγγραφα1-291).Υποφακ.104.1:Ξενόφωνοι 

Μακεδονίας , 1924-1931, (εγγρ.1-14). Αθήνα. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 

 

2.2 Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού: Αρχεία Εθνικής Αντίστασης (1941-1944) και  

Εμφυλίου Πολέμου (1946-1949) 

 

Γενικό Επιτελείο Στρατού/ΔΙΣ.(1998). Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949),16 

τόμοι. Εκδ.ΓΙΣ/ΔΙΣ 

Αρχηγείον Στρατού/ΔΙΣ.(1971). Ο Ελληνικό Στρατός Κατά τον Αντισυμμοριακό 

Αγώνα (1946-1949). Το Πρώτο Έτος του Αντισυμμοριακού Αγώνα(1946). Εκδ. 

ΑΣ/ΔΙΣ 

Γενικό Επιτελείο Στρατού/ΔΙΣ.(1980). Ο Ελληνικός Στρατός Κατά τον 

Αντισυμμοριακό Αγώνα (1946-1949). Το Δεύτερο Έτος του Αντισυμμοριακού 

Αγώνα(1947). Εκδ. ΓΕΣ/ΔΙΣ 

ΓΕΣ/ΔΙΣ. (χ.χ.).Αρχεία Εθνικής Αντίστασης (1941-1943). Χρυσοχόου,Ι.,Αθ.(1943). 

Φάκελος: 909, Υποφάκελος: Α, Υποαρχείο: Εθνική Αντίσταση, Α/Α1. Προσπάθειες 

προώθησης έργου Νομάρχων και Επάρχων». Έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή 

Νομαρχιών Μακεδονίας Αθανασίου Ι.Χρυσοχόου του θέρος του 1943 προς το Γραφείο 

του Πρωθυπουργού περί της διεξαγωγής της Λαϊκής Διαφώτισης-Πρωτότυπο,  

Κεφ.15
ον

. Εκδ.ΔΙΣ 

 

 

 



  

342 

 

 

2.3 Διαδικτυακές πηγές 

Αθανασιάδης, Α. (2011). «Οι μετα…κινούμενες εθνοτικές ομάδες στη Φλώρινα κατά 

τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου». Ανακτήθηκε στις  13-5-2013 από 

http://www.emfilios.blogspot.gr/2012/06/blog-post.html. 

Ακρίτας της Μακεδονίας: Η Δράση του ΝΟΦ στη Δυτική Μακεδονία (1945-1946). 

Ανακτήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2013 από http://akritas-history-of-

makedonia.blogspot.gr/2009/11/1945-1946.html 

Αλβανός, Ρ. (1998). Υποκειμενικότητα και ιστορία. Στο: Ανδρέου, Α., Ηλιάδου-

Τάχου, Σ., Μπέτσας, Γ.(2008). Από το “παιδομάζωμα” στο βασιλικό 

“παιδοφύλαγμα”: Μεταπολεμικές όψεις κοινωνικής δικαιοσύνης στις Βόρειες 

Επαρχίες της χώρας.  Ίστωρ.  Ανακτήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2012 από 

http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=985&language=el&itemid7 06=1112 

Αρμένικη παροικία Ελλάδας. Αρμένικη Εθνική Επιτροπή Ελλάδας.(2008). Οι Αρμένιοι 

στην Ελλάδα. Ανακτήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2013 από http://www.ancg.gr/ 

Βερβενιώτη, Τ. (2010, Μάιος). Παιδομάζωμα ή/και Παιδοφύλαγμα. Ανακτήθηκε στις 

20 Σεπτεμβρίου 2013  από 

http://www.istoria.gr/index.php?mod=articles&action=disArcArt&issue=73 &id=836 

Βικιπαίδεια: Ανατολική Θράκη. Ανακτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2013 από 

http://el.wikipedia.org/wiki 

Βικιπαίδεια: Β’Παγκόσμιος Πόλεμος. Ανακτήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2013 από 

http://el.wikipedia.org/wiki 

Βικιπαίδεια: Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά. Ανακτήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2014 

από 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE

%B1_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%

84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84

%CE%B5%CF%81%CE%AC 



  

343 

 

Βικιπαίδεια: Τάγματα Ασφαλείας. Ανακτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2013 από 

http://el.wikipedia.org/wik 

Δουδούμη Λίτσα. Για την οργάνωση της αλληλεγγύης στα χρόνια της Κατοχής. 

Ανακτήθηκε στις 13 Φλεβάρη του 2014 από  

http://www.solidarity4all.gr/support-article/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-

%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%

CF%8D%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-

%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-

%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-

%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82-

%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B7 

http://www.antinews.gr/2011/12/05/137031/.Ανακτήθηκε στις 8/11/2013 

Καλλιανιώτης,Α.(2007).Οι πρόσφυγες στη Δυτική Μακεδονία(1941-1946). 

Διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ανακτήθηκε στις 

13 Μαΐου 2013 από http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/19183 

Κυριακίδου-Νέστορος, Ά. (1987). Ο χρόνος της Προφορικής Ιστορίας. Στο: Mètis. 

Anthropologie des mondes  grecs  anciens.Volume 2, n°1.Ανακτήθηκε στις 25 

Σεπτεμβρίου 2013 από  

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/metis_1105- 

2201_1987_num_2_1_889  

Μητρόπουλος, Γ. (2009). Προφορική Ιστορία. Μνήμες πολέμου, κατοχής, 

τρομοκρατίας, εμφυλίου. Ανακοίνωση στο: The 8th  International  conference on 

Greek Research, 2nd -5th July 2009, Finders University Adelaide, Australia. 

Ανακτήθηκε στις 7 Αυγούστου  2012 από 

dspace.flinders.edu.au./xmlui/bitstream/2328/25180/1/Mitropou los_2009.pdf 



  

344 

 

Μιχαηλίδης, Δ., Ιάκωβος. Σλαβόφωνοι και Πρόσφυγες. Πολιτικές συνιστώσες μιας 

οικονομικής διαμάχης. Ανακτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2013 από 

http://www.imma.edu.gr/imma/history/17.html 

Μπάδα, Κ. (2010). Η μνήμη της δεκαετίας 1940-1950  στη διαδικασία συγκρότησης 

παροντικών πολιτισμικών ταυτοτήτων. Ανακτήθηκε στις 30  Νοεμβρίου του 2012 από 

http://www.eens.org/?page_id=1711 

Οι δωσίλογοι της Θεσσαλονίκης. Η καλύβα ψηλά στο βουνό. (χ.χ.). Ανακτήθηκε στις 

22 Νοεμβρίου 2013 από http://panosz.wordpress.com/2011/10/15/civil_war-121/ 

Μπούλκες. Η καλύβα ψηλά στο βουνό. (χ.χ.). Ανακτήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2013 

από http://panosz.wordpress.com/2010/04/22/civil_war-53/ 

Ποντιακές Αναζητήσεις.(2010). Πρόσφυγες του ‘22 στη μητέρα-πατρίδα. Η 

αντιμετώπιση των προσφύγων. Οι δικοί μας Παλαιστίνιοι. Ανακτήθηκε στις 6 

Οκτωβρίου 2013 από http://www.dreampontos.com/ 

Ραζάκος, Θ. (2008).  Η Λευκή Τρομοκρατία στην Ελλάδα (1945-1946): Ο κόσμος της 

Εθνικοφροσύνης και η αντιμετώπιση του «Ερυθρού Κινδύνου».  Αδημοσίευτη 

μεταπτυχιακή εργασία. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών 

Επιστημών. Ανακτήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2014 από   

http://pandemos.panteion.gr/index.php?lang=el&op=record&type=&q=&pa 

ge=0&pid=iid:3952 

Σφέτας, Σπυρίδων. Η Γένεση του «Μακεδονισμού» στο Μεσοπόλεμο. Ανακτήθηκε στις 

7 Οκτωβρίου 2013 από http://www.imma.edu.gr/imma/history/13.html 

Voglis, P. (2002, Oct.). Political Prisoners in the Greek Civil War, 1945-50: Greece in 

Comparative Perspective. Journal of Contemporary History, 37, 4, 523-540. 

Ανακτήθηκε 13Μαΐου 2013 από 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/3180758?uid=2&uid=4&sid=21102211267171 

Χασιώτης, Λουκιανός. Μακεδονία 1912-1923:Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο 

εθνικό κράτος. Ανακτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2013 από  

http://www.imma.edu.gr/imma/history/11.html 

 

http://www.imma.edu.gr/imma/history/13.html


  

345 
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Τομέας 

Εργασίας 

Εθνοτική 

Ταυτότητα 
Συμμετοχή 

Τζώρτζη 
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(Η κ.Όλγα και 

ο κ.Βασίλης 
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ασχολούνταν με 

τα οικιακά στη 

Φλώρινα) 
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εθνοτική 
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και στους 3 
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διαμεσολαβημένη 
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αυταπάγγελτος 
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Ήπειρος/ 

Φλώρινα 
Αυταπάγγελτος Ηπειρώτης 

Παθητική/ουδέτρη 

στάση και στην 

Αντίσταση και 

στον Εμφύλιο 

Τζώρτζη Ν. 
Γυμνοπούλου 

Παθένα 

1936 

 
Φλώρινα 

Πόντος/ Ρωσία/ 

Φλώρινα 

Δημόσιος 

(υπάλληλος) 

και 

περιστασιακά 

αυταπάγγελτη 

Πόντια 

Έμμεση-

διαμεσολαβημένη 

στάση και στην 

Αντίσταση και 

στον Εμφύλιο 

Τζώρτζη Ν. 
Δημητριάδης 

Στέφανος 
1925 Εθνικό Εθνικό 

Δημόσιος 

(ιερέας) 
Εντόπιος 

Άμεση συμμετοχή 

στην Αντίσταση 

(ΕΛΑΣ) και επίσης 

άμεση στον 
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Εμφύλιο (ΕΣ) 

Τζώρτζη Ν. 
Ζαχαριάδης 

Ευάγγελος 
1930 Φλώρινα 

Πόντος/Ρωσία 

Νέος Καύκασος 
Αυταπάγγελτος Πόντιος 

Έμμεση στην 

Αντίσταση και 

άμεση στον 

Εμφύλιο (ΔΣΕ) 

Τζώρτζη Ν. 
Ιορδανίδης 

Νικόλαος 
1932 Σκοπιά 

Μ.Ασία-

Νικομήδεια/ 

Φλώρινα 

Δημόσιος 

(δάσκαλος) 
Μικρασιάτης 

Παθητική/ουδέτερη 

στην Αντίσταση 

και έμμεση στον 

Εμφύλιο 

Τζώρτζη Ν. 
Βαρδάκας 

Ιωάννης 
1941 Μελίτη 

Μ.Ασία/ 

Σμύρνη/Ήπειρος 

Μελίτη 

Αυταπάγγελτος Μικρασιάτης 

Παθητική/ουδέτρη 

στην Αντίσταση 

και έμμεση στον 

Εμφύλιο 

Τζώρτζη Ν. 
Ιωσήφ 

Αθανασιάδης 
1933 Κάτω Κλεινές 

Πόντος-

Αργυρού-πολη/ 

Καύκασος 

/Κ..Κλεινές 

Πρωτογενής 

(στην 

Αυστραλία) 

Πόντιος 

Έμμεση-

διαμεσολαβημένη 

κσι στην 

Αντίσταση και 

στον Εμφύλιο 

Τζώρτζη Ν. κ.Γλυκερία 1945 Τριπόταμος 
Ήπειρος-

Κόνιτσα 
Πρωτογενής Ηπειρώτισσα 

Παθητική/ουδέτερη 

στην Αντίσταση 

και άμεση στον 

εμφύλιο 

(μετανάστευση) 

Τζώρτζη Ν. κ.Μαρίννα 1933 Τριπόταμος Τριπόταμος 
Δευτερογενής 

(στη Γερμανία) 
Εντόπια 

Έμμεση-

διαμεσολαβημένη 

και στην 

Αντίσταση και 

στον Εμφύλιο 

Τζώρτζη Ν. κ.Ηλίας 1930 Νεοχωράκι Νεοχωράκι Πρωτογενής Εντόπιος 

Έμμεση στην 

Αντίσταση και 

άμεση στον 

Εμφύλιο (από τον 

ΔΣΕ στον ΕΣ) 

Τζώρτζη Ν. Μέλλιος Λάζαρος 1929 Φλώρινα Φλώρινα 
Δημόσιος 

(δάσκαλος) 
Εντόπιος 

Έμμεση στην 

Αντίσταση και 

παθητική/ουδέτερη 

στον Εμφύλιο 

Τζώρτζη Ν. 
Νικόλαος 

Φριντζαλάς 
1936 Φλώρινα 

Ρωσία/ Πόντος/ 

Λάρισα/ 

Φλώρινα 

Αυταπάγγελτος Πόντιος 

Έμμεση-

διαμεσολαβημένη 

και στην 

Αντίσταση και 

στον Εμφύλιο 

Τζώρτζη Ν. 
Γιαγκούσης 

Όμηρος 
1928 Κοζάνη Φλώρινα 

Αυταπάγγελτος 

(πιθανόν και 

στη Ρωσία και 

στην Ελλάδα) 

Εντόπιος 

Έμμεση στην 

Αντίσταση και 

άμεση στον 

Εμφύλιο (ΔΣΕ) 

Τζώρτζη Ν. 
Παπαλαζάρου 

Αθανασία 
1941 Τριπόταμος Ήπειρος-

Τριβίτσα 
Πρωτογενής Ηπειρώτισσα 

Παθητική/ουδέτερη 

συμμετοχή στην 

Αντίσταση και 
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Κόνιτσας έμμεση-

διαμεσολαβημένη 

στάση στον 

Εμφύλιο  

Τζώρτζη Ν. 
Παπαστεργίου 

Βασίλης 
1935 Άνω Κλεινές 

Θράκη/ 

Ά.Κλεινές 
Πρωτογενής Θρακιώτης 

Έμμεση και στην 

Αντίσταση και 

στον Εμφύλιο 

Τζώρτζη Ν. 
Παυλίδης 

Γεώργιος 
1939 

Νέος 

Καύκασος 

Πόντος/Ρωσία/ 

Νέος Καύκασος 

Δευτερογενής 

(στη Γερμανία  

και στην 

Ελλάδα) 

Πόντιος 

Έμμεση-

διαμεσολαβημένη 

και στην 

Αντίσταση και  

στον Εμφύλιο 

Τζώρτζη Ν. Σέλτσας Γιάννης 1938 Ξυνό Νερό Ξινό Νερό Πρωτογενής Εντόπιος 

Έμμεση και 

διαμεσολαβημένη 

και στην 

Αντίσταση και 

στον Εμφύλιο 

Τζώρτζη Ν. 
Παπαδοπούλου 

Σοφία 
1927 

Μικρολίμνη 

Πρεσπών 

Μικρολίμνη 

Πρεσπών 
Πρωτογενής Εντόπια 

Πθητική/ουδέτρη 

στην Αντίσταση 

και άμεση 

συμμετοχή στον 

Εμφύλιο 

Τζώρτζη Ν. 
Στεφανίδης 

(Μπέϊκος) Πέτρος 
1929 Αμύνταιο Αμύνταιο Πρωτογενής Εντόπιος 

Παθητική/ουδέτρη 

στην Αντίσταση 

και άμεση στον 

Εμφύλιο (ΜΑΥ) 

Τζώρτζη Ν. 
Συμεωνίδης 

Βασίλης 
1929 

Άγιος 

Βαρθολομαίος 

Πόντος-

Τραπεζούντα/  

Άγ. 

Βαρθολομαίος 

Πρωτογενής Πόντιος 

Έμμεση στην 

Αντίσταση και 

άμεση στον 

Εμφύλιο (ΜΑΥ) 

Τζώρτζη Ν. Παυλίδου Μαίρη 1934 Τριπόταμος 
Πόντος/ Ρωσία/ 

Τριπόταμος     

Δευτερογενής 

(στη Γερμανία) 
Πόντια 

Παθητική/ουδέτρρη 

στην Αντίσταση αι 

άμεση στον 

Εμφύλιο (ΔΣΕ) 

Τζώρτζη Ν. Τσάμη Όλγα 1929 Φλώρινα Πισοδέρι 
Δημόσιος 

τομέας  
Εντόπια 

Έμμεση συμμεοχή 

και στην 

Αντίσταση και 

στον Εμφύλιο 

Τζώρτζη Ν. 

Τσιλίδης Βασίλης, 

Τσιλίδη 

Χρυσάνθη 

1929 
Νέος 

Καύκασος 

Πόντος/Ρωσία/ 

Νέος Καύκασος 

Ιτιά (οι 

παππούδες της 

είχαν έρθει από 

τη Μ.Ασία πριν 

την 

καταστροφή, 

αλλά 

αυτοαποκαλείται 

«εντόπια»)  

Δευτερογενής 

(και οι 2 στη 

Ρωσία, ενώ ο 

κ.Βασίλης 

έδρασε κι ως 

αυταπάγγελτος 

εκεί) 

Αυταπάγγελτος 

αργότερα και 

στην Ελλάδα ο 

κ.Βασίλης, ενώ 

η κ.Χρυσάνθη 

Πόντιος 

Εντόπια 

Ο κ. Βασίλης 

συμμετείχε 

έμμεσα-

διαμεσολαβημένα 

στην Αντίσταση 

και στον Εμφύλιο 

Η κ.Χρυσάνθη 

συμμετείχε 

παθητικά/ουδέτερα 

στην Αντίσταση 

και άμεσα στον 
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ασχολήθηκε με 

τα οικιακά 

Εμφύλιο (ΔΣΕ) 

Σπαθοπούλου 

Βασιλική 

Τσαχουρίδης 

Κωνσταντίνος 
1932 Θεσσαλονίκη 

Πόντος/Ρωσία 

/Κιλκίς 

Τεχνικές και 

οικονομικές 

σπουδές στη 

Γερμανία 

Αυταπάγγελτος 

στην Ελλάδα 

Πόντιος 

Έμμεση στην 

Αντίσταση και 

άμεση στον 

Εμφύλιο (ΔΣΕ) 

Σπαθοπούλου 

Β. 

Μερτζανίδης 

Μηνάς 
1930 Θεσσαλονίκη 

Πόντος/Ρωσία 

Βυρώνεια-

Μεσαίο Σερρών 

Στρατιωτικές 

σπουδές στη 

Βουλγαρία 

Αυταπάγγελτος 

στην Ελλάδα 

Πόντιος 

Έμμεση στην 

Αντίσταση και 

άμεση στον 

Εμφύλιο (ΔΣΕ) 

Σπαθοπούλου 

Β. 

Δίγκογλου 

Χρήστος 
1923 Θεσσαλονίκη 

Βουλγαρία/ 

Αγία Βαρβάρα 

Βέροιας 

Σπουδές πολύ 

κομματικότητας  

στη Βουλγαρία 

Αυταπάγγελτος 

στην Ελλάδα 

Εντόπιος με 

βουλγαρική 

καταγωγή 

Άμεση συμμετοχή 

και στην 

Αντίσταση και 

στον Εμφύλιο 

(ΕΛΑΣ και ΔΣΕ) 

Σταυρίδης 

Παύλος 

Παπαδημητρίου 

Χρήστος 
1930 Αμμοχώρι Αμμοχώρι Πρωτογενής Εντόπιος 

Παθητική/ουδέτερη 

στην Αντίσταση 

και έμμεση στον 

Εμφύλιο (αγγαρεία 

στον ΕΣ) 

Σταυρίδης Π. 
Γεωργιάδης 

Αθανάσιος 
1929 Αμμοχώρι Αμμοχώρι Πρωτογενής Εντόπιος 

Παθητική/ουδέτερη 

στην Αντίσταση 

και άμεση στον 

Εμφύλιο (ΕΣ) 

Σταυρίδης Π. 
Νεοκάζης 

Χρήστος 
1929 Αμμοχώρι Αμμοχώρι Πρωτογενής Εντόπιος 

Παθητική/ουδέτρη 

στην Αντίσταση 

και άμεση στον 

Εμφύλιο (ΕΣ) 

Σταυρίδης Π. 
Παπαγεωργίου 

Χρήστος 
1929 Αμμοχώρι Αμμοχώρι Πρωτογενής Εντόπιος 

Παθητική/ουδέτρη 

στην Αντίσταση 

και έμμεση στον 

Εμφύλιο (αγγαρεία 

στον ΕΣ) 

Σταυρίδης Π. 
Αναστασιάδης 

Χαράλαμπος 
1929 Αμμοχώρι Αμμοχώρι Αυταπάγγελτος Εντόπιος 

Έμμεση συμμετοχή 

στην Αντίσταση 

και έμμεση (ως 

αριστερός 

ιδεολόγος) στον 

Εμφύλιο 

Σταυρίδης Π. 
Παπαδόπουλος 

Σάββας 
1942 Αμμοχώρι 

Πόντος/Ρωσία/ 

Αμμοχώρι 
Πρωτογενής Πόντιος 

Παθητική/ουδέτερη 

στην Αντίσταση 

και έμμεση –

διαμεσολαβημένη 

στον Εμφύλιο 
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Μανάνη 

Δήμητρα-

Τζώρτζη Ν. 

Κυριακίδης 

Παναγιώτης 
1928 Μελίτη Μελίτη Πρωτογενής Εντόπιος 

Έμμεση στην 

Αντίσταση και 

άμεση στον 

Εμφύλιο (ΕΣ) 

Μανάνη Δ. 
Πετρίδης 

Γεώργιος 
1930 

Κάτω 

Καλλινίκη 

Ρωσία/Πόντος/ 

Κ.Καλλινίκη 

Δευτερογενής 

(στη Γερμανία) 

και πρωτογενής 

στην Ελλάδα 

Πόντιος 

Έμμεση συμμετοχή 

στην Αντίσταση 

και άμεση στον 

Εμφύλιο 

(κλητήρας του 

χωριού) 

Μανάνη 

Δήμητρα-

Τζώρτζη Ν. 

Παπαγεωργίου 

Γεώργιος 
1926 Σιταριά Σιταριά Πρωτογενής Εντόπιος 

Άμεση συμμετοχή 

στην Αντίσταση 

(ΕΛΑΣ) και επίσης 

άμεση στον 

Εμφύλιο (ΕΣ) 

Μανάνη 

Δήμητρα-

Τζώρτζη Ν. 

Σεχίδης 

Θεοφύλακτος 
1931 Φλώρινα 

Πόντος/Ρωσία/ 

Φλώρινα 
Δημόσιος Πόντιος 

Έμμεση-

διαμεσολαβημένη 

συμμετοχή και 

στην Αντίσταση 

και στον Εμφύλιο 

Μανάνη 

Δήμητρα-

Τζώρτζη Ν. 

Σεχίδης Γρηγόρης 1928 Κολχική 
Πόντος/Ρωσία/ 

Κολχική 
Πρωτογενής Πόντιος 

Άμεση συμμετοχή 

στην Αντίσταση 

(ΕΛΑΣ) και επίσης 

άμεση στον 

Εμφύλιο (ΔΣΕ) 

Μανάνη 

Δήμητρα-

Τζώρτζη Ν. 

Σουμπάσης 

Νικόλαος 
1935 Σιταριά Σιταριά 

Αυταπάγγελτος 

και πρωτογενής 
Εντόπιος 

Παθητική/ουδέτερη 

στάση στην 

Αντίσταση και 

έμμεση στον 

Εμφύλιο (αγγαρεία 

στον ΔΣΕ) 

Μανάνη 

Δήμητρα-

Τζώρτζη Ν. 

Φωτιάδης Ιωάννης 1929 Φλώρινα 
Πόντος/ 

Φλώρινα 

Δημόσιος 

τομέας 

(δάσκαλος) 

Πόντιος 

Έμμεση συμμετοχή 

στην Αντίσταση 

και 

παθητική/ουδέτρη 

στον Εμφύλιο 

Μανάνη 

Δήμητρα-

Τζώρτζη Ν. 

Χαραλαμπίδης 

Θεόδωρος 
1926 Άνω Κλεινές 

Πόντος/Ρωσία 

/Ά.Κλεινές 

Δευτερογενής    

(στη Ρωσία) 
Πόντιος 

Άμεση συμμετοχή 

στην Αντίσταση 

(μέλος σε δεκαρχία 

του ΕΛΑΣ και 

συνάμα ελεύθερος 

σκοπευτής) και 

επίσης άμεση στον 

Εμφύλιο (ΔΣΕ) 

Μανάνη 

Δήμητρα-

Τζώρτζη Ν. 

Γιαλαμά Παρθένα 1930 
Νέος 

Καύκασος 

Πόντος/Ρωσία/ 

Ν.Καύκασος 

Δευτερογενής    

(στη Ρωσία) 
Πόντια 

Έμμεση-

διαμεσολαβημένη 

συμμετοχή στην 

Αντίσταση και 

άμεση στον 

Εμφύλιο (ΔΣΕ) 
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 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη στήλη  «Καταγωγή», σε όσους από τους 

πληροφορητές έχουν πατρική ή μητρική καταγωγή από τη Ρωσία, τον Πόντο 

και τη Μ.Ασία αναγράφονται πρώτα αυτά τα γεωγραφικά στοιχεία και όχι η 

πόλη της Φλώρινας στην οποία και γεννήθηκαν οι εν λόγω πληροφορητές ή τα 

αντίστοιχα χωριά στα οποία επίσης γεννήθηκαν και διαμένουν οι 

περισσότεροι μέχρι και σήμερα. Αυτό που συμβαίνει, είναι πως οι 

πληροφορητές αυτοί είναι περισσότερο δεμένοι με τη μητρική και πατρική 

τους καταγωγή και σε καμία περίπτωση δεν αυτοαποκαλούνται ως «ντόπιοι». 

Νιώθουν δεμένοι με τις ρίζες των γονέων τους πολιτισμικά και ιστορικά, είναι 

επηρεασμένοι από τις οικογενειακές τους καταβολές και τη σχετική  

διαπαιδαγώγηση που έλαβαν, σα να κουβαλούν μέσα τους μια παρακαταθήκη 

που δε θέλουν να απαρνηθούν και να αλλοιώσουν ποτές τους. Επομένως, 

πρώτα παρατίθεται σε κάθε πληροφορητή/-τρια η καταγωγή βάσει της οποίας 

έχει διαμορφώσει και την εθνοτική του/της ταυτότητα κι έπειτα καταγράφεται 

ο τόπος στον οποίο γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι πληροφορητές μεσα στην 

περιφέρεια. 

Μανάνη 

Δήμητρα-

Τζώρτζη Ν. 

Κηπουρόπουλος 

Περικλής 
1925 Άνω Κλεινές Άνω Κλεινές Πρωτογενής Εντόπιος 

Έμμεση στην 

Αντίσταση και 

παθητική/ουδέτερη 

στον Εμφύλιο 


