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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

 

 

 
1)  Όνομα: Βασίλης και Όλγα Ουζούνη, καθώς και μια ξαδέλφη που    

είχε βιώσει το παιδομάζωμα 

     Καταγωγή: Άνω Υδρούσα 

     Τόπος διαμονής: Άνω Υδρούσα 

 

κ.Όλγα: Να μη ξαναδούμε τέτοιο πράγμα ποτέ. 

Νικολέτα: Με την αντίσταση ποια ήταν η επαφή σας;Συμμετείχατε στην 

αντίσταση με τη νεολαία ; 

κ.Όλγα: Στον Γερμανικό πόλεμο όχι. 

κ.Βασίλης: Να σας πω εγώ, αυτή ήταν ελεύθερη και με τον εμφύλιο την 

επιστρατεύσανε. 

Νικολέτα: Όχι εμείς πάμε από την περίοδο της Κατοχής. Αν είχατε 

κάποια δράση, αν συμμετείχατε. 

κ.Βασίλης: Όχι.Και την πήρανε μετά αντάρτες για τα έργα. 

Νικολέτα : Πήγατε με τους αντάρτες, με τον δημοκρατικό στρατό; 

κ.Όλγα: …να σκάβουμε . 

Νικολέτα: Α, σας έβαλαν να κάνετε εργασίες. 

κ. Όλγα: Εκεί πάνω στα βουνά και από αυτή τη μεριά άλλα βουνά και σε 

πολλά μέρη μας πήγανε. 

Νικολέτα: Αυτά ήταν στην περιοχή εδώ της Φλώρινας ; 

κ.Όλγα: Στην Πρέσπα. Και μας έβαζαν να σκάβουμε. 

Νικολέτα: Δηλαδή οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερη δράση και ήταν πιο 

δυναμικές, γιατί πολλοί αυτό λένε. 

κ.Όλγα: 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. 

Νικολέτα: Σας εκπαιδεύανε, πώς πηγαίνατε ; 

Κ.Όλγα: Πρώτα που πήγαμε δεν μας εκπαίδευσαν . 

Νικολέτα: Δηλαδή δε συμμετείχατε πολεμικά στον εμφύλιο. Ποια 

περίοδο ήταν που γίνονταν αυτά; 

κ.Όλγα: Το ’48. Όταν ήρθαμε πρώτα στη Φλώρινα μας πιάσανε εδώ στη 

Φλώρινα . 

Νικολέτα: Μετά σας χώρισαν σας πήγαν σε διαφορετικά σημεία; 

κ.Όλγα: Όχι μαζί ήμασταν. 

Νικολέτα: Αργότερα πότε αρχίσατε να συμμετέχετε στα πολεμικά; 

κ.Όλγα: Αυτά έγιναν στη μάχη της Φλώρινας το ’49.. 
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Νικολέτα: Πόσο καιρό σας κράτησαν επάνω; 

κ.Όλγα: Μας πήραν τον Αύγουστο και ύστερα μας έβαζαν ξύλα να 

σηκώνουμε. 

Νικολέτα: Κάνατε γενικά δουλειές για να φτιάξετε το .. 

κ.Όλγα: Κουβαλούσαμε ξύλα ανά δύο κορίτσια. 

Νικολέτα: Είχατε διαφορετικά πόστα, η καθεμία είχε αναλάβει μια 

αρμοδιότητα; Εσείς μαγειρεύατε η άλλη έκανε κάτι άλλο ή ό,τι ήξερε ο 

καθένας; 

κ.Όλγα: 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. 

Νικολέτα: Δηλαδή σας εκπαιδεύανε πώς να χειρίζεστε τα όπλα. 

κ.Όλγα : Και εκεί στο χωριό που ήμασταν μας είχαν βγάλει έξω και μας 

έκαναν ασκήσεις και μας έδωσαν να σημαδεύουμε. 

Νικολέτα: Σας εκπαίδευαν μεγαλύτερα κορίτσια ; 

κ.Όλγα: Άρχισαν να μας κάνουν βολές με όπλα με ό,τι έπρεπε, μας 

σπούδαζαν εκεί. Μας έβαζαν πολλά κορίτσια σε ένα δωμάτιο. 

Ερχόντουσαν τα αεροπλάνα έριχναν τα τζάμια, θα μας σκότωναν. 

Νικολέτα: Αυτοί με τα αεροπλάνα τι εθνικότητας ήταν; Άγγλοι ήταν; 

κ.Όλγα : 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. Μόλις 

τελειώσαμε με την Πρέσπα με τα χιόνια εκεί, μας κατέβασαν κάτω στον 

πόλεμο, στρατευτικό μας φέρανε, μια δύο εβδομάδες στο Ανταρτικό 

ήμασταν. Κοιμόμασταν εκεί και εκεί τα αεροπλάνα ήξεραν που 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 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 δε 

ξέρω πόσο καιρό καθίσαμε όχι πολύ στο Ανταρτικό. Μετά μας έφεραν 

από το Ανταρτικό στη μάχη της Φλώρινας. Ήταν το τελευταίο αυτό. Με 

την δέκατη ογδόη ταξιαρχία. 

Νικολέτα :Σε ποιο τάγμα ήσασταν, σε ποια ομάδα ανήκατε; Είχατε 

κάποιον αρχηγό; 

κ.Όλγα: Ομάδες ομάδες μας είχαν, δε θυμάμαι ακριβώς. 

Νικολέτα: Σας είχαν χωρισμένους ανάλογα με το αν είστε για 

παράδειγμα σλαβόφωνοι, αν ήσασταν Πόντιοι… 

κ.Όλγα : Όχι, ήμασταν όλοι μαζί. Είχε και πρόσφυγες, είχε και Έλληνες, 

είχε και Αρβανίτες.. 
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Νικολέτα: Είχε διάφορες εθνότητες... 

κ.Όλγα: Ήμασταν από το χωριό μας. 

Νικολέτα: Α, ήσασταν με βάση τον τόπο καταγωγής. 

κ.Όλγα: Στον πόλεμο δε λογάριαζαν από πού είσαι εσύ, είχε και Έλληνες 

και Βούλγαρους και λοιπά. Μας λένε τώρα θα πάμε να πολεμήσουμε, τη 

Φλώρινα να πάρουμε από το Ανταρτικό. Δεν καθίσαμε ούτε μια 

εβδομάδα από τότε που μας φέρανε. Μας ετοιμάζουν ένα βράδυ και μας 

ξεκινάνε ομάδες στο δρόμο. Να μας σφάξουν εκεί. 

Νικολέτα: Εκεί τι είδατε, τι αντιμετωπίσατε; 

κ.Όλγα: Μας πήραν όπως μας είχαν συγκεντρώσει στα οχυρά της 

Φλώρινας, φτάσαμε στη Βίγλα. Και είχε χιόνια ως εδώ. Να περπατάς και 

να μη γίνεται δρόμος. Περάσαμε τη Βίγλα ,κατεβήκαμε ύστερα τη 

Φλώρινα στο Μπούφι, μας έβαλαν σε ένα σπίτι να βρομάει αχυρώνα τι 

ήταν, να ξεκουραστούμε εκεί μέσα και από εκεί πάλι ξεκινήσαμε αλλού 

μας πήγαιναν στα βουνά. Ώσπου σε ένα μέρος σταματήσαμε πάλι 

ανάψανε φωτιές για άνδρες και εμείς επάνω ζεσταινόμασταν στα χέρια. 

Νικολέτα: Είχατε απώλειες πολλές από την ομάδα; Αντέξανε όλοι; 

κ.Όλγα: Θα έρθουμε μετά και στα θύματα. 

Νικολέτα: Πόσες μέρες καθίσατε στη Φλώρινα; 

κ.Όλγα: Στη μάχη δεν καθίσαμε πολύ να σου πω, πήγαμε και 

πιαστήκαμε αμέσως. Ξαφνικά εμείς… μας έπιασαν ο στρατός. 

Νικολέτα: Όταν σας κατέβασαν από τα βουνά ενωθήκατε με άλλες 

ομάδες; 

κ.Όλγα: Όχι με αυτή που ήμασταν…διμοιρίες και πριν να φτάσουμε εδώ 

στη Φλώρινα είχαν ανάψει φωτιές και έψηναν και φάγαμε εκεί λίγο και 

ήρθαμε στη Φλώρινα σιγά σιγά. Και στο βουναλάκι ο στρατός. Στο άλλο 

βουναλάκι απέναντι εμείς. 

Νικολέτα: Όταν ξεκίνησαν την επίθεση αυτοί, εσείς είχατε γεμισμένα τα 

όπλα, τους γεμιστήρες ; 

κ.Όλγα: Τίποτα. Πηγαίναμε σαν τα πρόβατα στο σφαγείο. Και μας λέει ο 

ομαδάρχης γεμίστε τα όπλα. Χωρίς τα όπλα πήγαμε. 

Νικολέτα:Δεν είχατε οπλισμό ; 

κ.Όλγα: Είχαμε ένα σακούλι τόσο βαρύ μας σκίσανε μέχρι να το 

κατεβάσουμε κάτω… Σφαίρες. 

Νικολέτα: Γιατί δεν βάλατε σφαίρες; 

κ.Όλγα: Μας βάλανε, 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.. 

Νικολέτα:Δηλαδή εσείς κρυβόσασταν ουσιαστικά... 

κ.Όλγα: 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. 
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Καθίσαμε εκεί πλαγιασμένοι μέχρι το πρωί. Ευτυχώς είχε χώμα δεν μας 

έπιασαν οι σφαίρες δεν μας σκότωσαν. Ύστερα ξημέρωσε. Φεύγανε οι 

αντάρτες προς τα πάνω γύριζαν πίσω. Και εμείς έτσι πηγαίναμε φωτιά 

φωτιά ποιος ξέρει πόσους σκότωσαν. Ξημέρωσε, ήρθε ο στρατός, τα 

χέρια πάνω. Μου λέει “κάτω το όπλο’’, τους λέω “άδειο είναι’’. Αυτοί 

που μας πήγαιναν δεν ήταν άνθρωποι, ήταν ζώα. Ήταν άντρες λοχαγοί, 

διμοιρίτες να μας πούνε γεμίστε τα όπλα πάμε σε πόλεμο. Τίποτα αυτοί. 

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. 

Νικολέτα: Μετά σας φυλάκισαν, σας πήγαν σε κάποιο χώρο; 

κ.Όλγα: Και μας έσωσε ένας ξάδερφος από το χωριό μας. Όταν μας 

έπιασαν και μας πήγαν πιο πολλοί στρατιώτες που ήταν και του λέει 

“αυτά τα δύο μου είναι ξαδέρφια για μας’’. Αυτός ήταν στο στρατό. Ήταν 

αντάρτης. 

Νικολέτα: Α, ήταν αντάρτης και παραδόθηκε μετά και μπήκε στο 

στρατό; 

κ.Όλγα: Ναι και έγινε και λοχίας. Άλλαξε στρατόπεδο. Και λέει αυτά τα 

έχω ξαδέρφια δεν θα τα πειράξετε. Μας έβαλαν εκεί να καθίσουμε και ο 

στρατός πολεμούσαν πολύ ώρα και ύστερα μας πήραν πιο πάνω μας 

ανέβαζαν και μας λέει ένας στρατιώτης  “καθίστε κορίτσια εδώ να μην 

σας σκοτώσουν. Εκεί γλιτώσατε εδώ θα σας σκοτώσουν’’, λέει. Ήταν και 

ένας πίσω από εμάς από τη Νάουσα και ξαπλωμένος ήταν εκεί και 

φώναζε “αδέρφια στρατιώτες ελάτε να με πάρετε! Είμαι αιχμάλωτος από 

τη Νάουσα!’’. Πιάστηκαν και πάνω στην Πρέσπα που ήρθανε και τους 

είπανε, “όποιος από αυτούς που είναι πιασμένοι να έρθετε να πολεμήσετε. 

Όποιος δεν έρθει, να καθίσετε στη Πρέσπα’’. Όποιος ήθελε ήρθε μαζί μας. 

Και αυτός τραυματίστηκε ο ένας. Ήρθε ο στρατός μας πήρε δύο άντρες 

και εμάς δύο κορίτσια μας πήρε “ελάτε εδώ μη σας σκοτώσουν τα 

σκυλιά’’. 

Νικολέτα: Μετά πού σας πήγαν όταν τελείωσε η μάχη, τι κάνατε; 

κ.Όλγα: Αυτόν τον στρατιώτη ήρθαν να τον πάρουνε. Και λέω εγώ στον 

στρατιώτη ότι “έναν στρατιώτη που τον είχαν πιάσει στη Νάουσα τον 

φέρανε επάνω. Όμως τώρα είναι τραυματισμένος πίσω από εμάς’’ . Και 

φώναζε ότι είναι στρατιώτης από τη Νάουσα τραυματισμένος. Και πήγαν 

να τον πάρουν με φορείο και τραυμάτισαν και άλλον και μας λέει 

“κοιτάξτε πήγαμε να πάρουμε έναν δικό μας και μας τραυμάτισαν κι 

άλλο!’’. Εμάς μας πήρε ο στρατός, μας πήγε αλλού. Και έλεγε ένας “τι 

κορμιά θα πέσουν απόψε! Μας πάνε στη σφαγή’’. Και μας λέει αυτός ο 

άνδρας που μας πήρε “αν έχετε φάει’’ και λέω “όχι, σφαίρες μόνο’’. 

Πήραμε το σακί και είχαμε μέσα κονσέρβες, μπισκότα, δε θυμάμαι. 

Έκαναν μάχες οι στρατιώτες. Οι αντάρτες ήταν πάνω στο βουνό και ο 

στρατός ανέβαινε για επίθεση. 
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Νικολέτα: Όταν τελείωσε η μάχη της Φλώρινας μετά τι έγινε με το 

στρατό; Ο στρατός σας είχε υπό την προστασία του; 

κ.Όλγα: Μετά ήρθε ένα τζιπ μας πήρε τα κορίτσια τα δύο, τους άντρες 

δεν είδα που τους πήγαν, μας ανέβασαν και ήρθαμε στη Φλώρινα. Δεν 

είχε ούτε μύγα, μόνο στρατό. 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 δε ξέρω πόσο καιρό. Ύστερα που 

έρχονταν και άλλοι και άλλοι που έφευγαν από τους αντάρτες 

ερχόντουσαν εκεί στο Ρετζί και μας έδιναν οι γυναίκες λίγο τυρί να φάμε. 

Μας γύριζαν γύρω γύρω από την αυλή στο Ρετζί από την άλλη μεριά που 

μπαίνουμε κάπου σε ένα μικρό δωματιάκι,κάπου πενήντα δύο σε ένα 

μέρος. 

Νικολέτα: Πού ζούσατε εκεί, σε τι συνθήκες ; 

κ.Όλγα: Καθισμένοι δε χωρούσαμε από τον κόσμο. Μετά ήταν Κυριακή 

είχε εκκλησία το πρωί και οι άντρες καθόντουσαν χώρια. Ένας 

στρατιώτης που του είπα εγώ, “δείξε μας να παραδοθούμε’’, “δεν σας 

προδίδω γιατί θα μας φάνε αυτά τα σκυλιά’’. Και μου έδωσε ένα κερί να 

ανάψω. 

Νικολέτα: Κατόπιν σας μετέφεραν αλλού ;Σας πήγαν στην Κοζάνη; 

κ.Όλγα: Ναι, και μου λέει, “δεν μπορούμε να παραδοθούμε από εδώ,δε 

ξέρω που θα πάμε’’. Μας ανέβαζαν σε φάλαγγα που πήγαιναν πολλά 

αυτοκίνητα και μας πήγαν στην Κοζάνη. Και μας έδωσαν άχυρο, ένα 

τσουβάλι, εκεί κοιμόμασταν . 

Νικολέτα: Για να κάνουν εγκαταστάσεις;Να σας χωρίσουν; 

κ.Όλγα: Ναι, και να μας πάρουν και πληροφορίες. 

Νικολέτα:Ανάκριση δηλαδή. 

κ.Όλγα: Ναι, καθίσαμε εκεί ίσως δύο μήνες. Με τα χιόνια πώς δεν 

παγώσαμε; Είχε κακό καιρό. 

Νικολέτα: Πόσοι σκοτώθηκαν τότε; 

κ.Όλγα: Είπανε δυόμισι χιλιάδες. 

κ.Βασίλης: Όταν τελείωσε ο εμφύλιος πόλεμος η μάχη της Φλώρινας 

κόστισε πάρα πολλά πτώματα. Παιδιά αμούστακα, κορίτσια αμούστακα. 

Γερμανοί, Βούλγαροι, Αλβανοί, Σέρβοι, Ρώσοι, Έλληνες. 

Νικολέτα: Εσείς τη ζήσατε τη μάχη της Φλώρινας; Εσείς πού 

βρισκόσασταν τότε; 

κ.Βασίλης: Εγώ ήμουν στη Φλώρινα. Τα είδα από κοντά. 

Νικολέτα:Πόσο χρονών ήσασταν τότε; 

κ.Βασίλης:  Ενήλικοι ήμασταν, 28.Το λάκκο που σκάψανε, αίμα έτρεχε 

από τα πτώματα. Μικρά παιδάκια πέντε έξι χρονών. 

κ.Όλγα: Και ήταν και τα παιδιά που είχαν πάρει από το παιδομάζωμα και 

τα σπουδάζανε. 

Νικολέτα : Αυτά τα είχαν πάρει από πιο πριν; 
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κ.Βασίλης: Αυτά τα είχαν πάρει από την 25
η
 Μαρτίου. Με το ζόρι τους 

έπαιρναν. Εμείς πέντε αδέρφια είμαστε σε πέντε κράτη. 

Μια κυρία: 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 δε 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 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. 

Νικολέτα: Η μαμά σας γιατί πήγε στην Ουγγαρία; 

Μια κυρία: Τώρα πώς την πήρανε, δε θυμάμαι. 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. 

Νικολέτα: Πόσα χρόνια καθίσατε εκεί; 

Μια κυρία: Με πήραν και ήρθα εγώ δέκα έντεκα, δε θυμάμαι. 

Νικολέτα: Πώς ήταν εκεί η ζωή; 

Μια κυρία: Ήμασταν σε ένα σχολείο μεγάλο. Ήταν ένα κτίριο και μέσα 

ήμασταν πάρα πολλά παιδιά. Μας είχαν όλες με την ίσια 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. 

Νικολέτα: Ήρθατε σε δικούς σας ανθρώπους; 

Μια κυρία: Η γιαγιά μου με πήρε μετά. Μια γιαγιά και μια θεία. Με 

εκείνη έζησα λίγο, μετά παντρεύτηκα. 

Νικολέτα: Ήταν ο τρόπος εκπαίδευσης τόσο καλός όσο λένε κάποιες 

πηγές, δηλαδή σας μόρφωναν ; 

Μια κυρία: Σχολείο πηγαίναμε. Γυμναστική, πράγματα, μας φροντίζανε. 

Μικρά παιδιά και τι ξέραμε από φροντίδα εμείς. 

κ.Βασίλης: Το πήρανε το παιδομάζωμα και τι διαφώτιση του δίνανε. 

Μικρά παιδάκια, θα δουλέψεις, θα κάνεις, θα γυρίσεις στην Ελλάδα, θα 

βρείτε μια καινούρια Ελλάδα, όχι Ελλάδα αλλά, αγελάδα. Πέντε ήμασταν 

σε πέντε κράτη. 
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Μια κυρία: Τον πατέρα μου τον πήρανε που παραδόθηκε πάλι όπως οι 

Ουγγαρέζοι που πήγε πως δε πήγε, βάλανε τους τάφους να σκάψουνε τα 

παιδιά τα ίδια και τα σκοτώσανε στην Καστοριά. Να σκάψουν τους 

τάφους και να τους σκοτώσουν. 

Νικολέτα:Τους αντάρτες; 

Μια κυρία: Τα παιδιά που τους σκοτώσανε, ο στρατός. Μόνοι τους 

έσκαψαν τους τάφους. 

Νικολέτα: Αυτά τα παιδιά, γιατί δεν τα έπαιρνε ο στρατός με της 

Φρειδερίκης, που έκανε τα δικά της ορφανοτροφεία; 

Μια κυρία: Μερικά τα πήρε, δεν ξέρω. 

Νικολέτα: Σαν αντίποινα δηλαδή τα σκότωσαν… 

Μια κυρία: Εγώ το ’52 ήρθα από τη Σερβία. 

Νικολέτα: Άλλοι που ήταν μαζί σας εκεί στα ορφανοτροφεία πήγαν στις 

χώρες τις Ανατολικές, φύγανε; Δηλαδή έζησαν εκεί ή γύρισαν όλοι πίσω; 

Μια κυρία: Δεν ξέρω γιατί ήταν 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. 

κ.Βασίλης: Εννιακόσια περίπου παιδιά αμούστακα από το χωριό μας 

πέσανε και τα  βάλανε, τα παραχώσανε, εκεί πέρα. Γιατί σε αυτούς εδώ 

είναι ο λαϊκός στρατός,τα νεκροταφεία στρατιωτών. Από κάτω είναι 

σχεδόν χίλια άτομα παιδιά δικά μας, του χωριού μας,της επαρχίας του 

νομού μας, τα πετούσαν εκεί… 

Νικολέτα:Τα έχουν κάπως αναγνωρισμένα; 

κ.Βασίλης: Δεν είναι αναγνωρισμένα, μόνο ένας έκανε εκεί, τα έχει 

γράψει στο Ηρώων και δεν τα επιτρέψανε. 

Νικολέτα:Στο Ηρώων εδώ του χωριού; 

κ.Βασίλης: Της Άνω Υδρούσας. 

Νικολέτα:Μα ούτε περιφραγμένα, κάτι ; 

κ.Βασίλης: Χωράφια είναι τώρα. Σε εκείνο το χωράφι ποιος μπαίνει 

μέσα τώρα. 

Νικολέτα:Τους παρέσερναν και με τις ιδεολογίες .. 

κ.Βασίλης: Όλα εκεί είναι θαμμένα. Αυτά θα φανούν μια μέρα, θα τα δει 

ο κόσμος. Ο αγώνας συνεχίζεται,τον πόλεμο τον χάσαμε αλλά όχι τη 

μάχη. 

Μια κυρία: Πόσες χήρες έμειναν με παιδιά στο χωριό μας μόνο από το 

πόλεμο εκείνο... 

κ.Βασίλης: Εμείς, το χωριό μας, είναι ένα χωριουδάκι. Χάσαμε 48 

παιδιά, 50 παιδιά. Από δεκαπέντε χρονών μέχρι είκοσι δύο, είκοσι τρία. 

Ποιο το όφελος; Μια τρύπα στο νερό. Ποιος ήταν ο αγώνας; Ο 

Φλωράκης ήρθε,στην Αθήνα πήγε. Ο Ζαχαριάδης, ήρθε εκεί. 

Νικολέτα:Άρα φταίνε και οι αριστεροί. 
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κ.Βασίλης: Με ποιον πολεμούσαμε εμείς, με την Αγγλία και με την 

Αμερική. Είχαμε στηρίγματα από την Αλβανία,από την Γιουγκοσλαβία, 

το Μοναστήρι εκεί,από την Ουγγαρία κάτι σακάκια κάτι μπουφάν. 

Νικολέτα:Σας έφερναν δηλαδή οπλισμό,ρούχα οι ξένοι; Οι Άγγλοι ή εδώ 

από μέσα οι λαϊκοί δημοκράτες; 

κ.Βασίλης: Αυτές οι χώρες που ήταν ο κομμουνισμός. 

Νικολέτα:Και οι Βρετανοί στήριζαν τον πρώτο αντάρτικο αγώνα… 

κ.Βασίλης: Ο Βρετανός έδινε όπλο στο στρατιώτη,έδινε όπλο και στην 

άλλη μεριά. Δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, αυτός ήταν ο 

σκοπός των Αμερικάνων. Πάρτε τους αυτούς. Οι δύο Πρέσπες όλοι 

Σλάβοι είναι. Αυτοί οι Σλάβοι να φύγουν. 

Νικολέτα:Ίσως δεν ήθελαν ελεύθερη τη Μακεδονία. Εκεί ζούσαν 

σλαβόφωνοι; 

κ.Βασίλης: Όταν λέμε Σλάβοι λέμε σαν κι εμάς Μακεδόνες. Ντόπιοι. 

Νικολέτα:Εκεί στην Κοζάνη που σας πήγαν, σας έκαναν ανακρίσεις; 

κ.Όλγα: Εδώ μας πήραν ανακρίσεις, στη Φλώρινα. Εκεί δε μας πήραν 

ανακρίσεις. 

κ.Βασίλης: Οι άλλοι οι συνάδελφοί της δεν τους έστειλαν,έκαναν 

ανακρίσεις, ο μπαμπάς σου, η μαμά σου πού ήταν; Ήταν στην οργάνωση; 

Α, εσύ πίσω. Γιατί ο μπαμπάς της ήταν στρατιωτικός υπεύθυνος. 

Νικολέτα:Δηλαδή ήθελαν να κάνουν ποιος ανήκει πού ,σε ποια 

ιδεολογική κάστα, τι φρονήματα ακολουθούσε. 

κ.Βασίλης: Αυτά ήταν στοιχεία του προέδρου, ο πρόεδρος από εδώ είπε 

εθελοντές ήτανε. Σκοτώσανε τόσα παιδιά,εθελοντές ήταν, δηλαδή μόνοι 

τους πήγανε. 

Νικολέτα:Κάποιοι λένε ότι δεν πήγαιναν μόνοι τους,τους έπαιρναν τους 

άρπαζαν. 

κ.Βασίλης: Μα ποιος πάει μόνος του. 

κ.Όλγα: Με τη μαμά μου ποτίζαμe,ήρθαμε σπίτι το βράδυ και μου λένε 

“φύγε απόψε να κρυφτείς γιατί οι αντάρτες θα μαζεύουν κορίτσια’’. 

Νικολέτα: Αυτό ήταν πριν φύγετε. 

κ.Όλγα: 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.Βασίλης: Αυτά τα παιδιά που έπεσαν ήταν Έλληνες¨ εμφύλιος πόλεμος 

λέγεται.Γιατί αυτά τα παιδιά δεν τα αναγνωρίζουν να κάνουν έναν 

αγιασμό ¨τίποτα, σαν τα σκυλιά. Τι ήταν αυτοί,Τούρκοι ήταν; Αλβανοί; 
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Μια κυρία: Μα γι’αυτό ο πατέρας μου παραδόθηκε, γιατί του πατέρα 

του ο αδερφός, στους αντάρτες, ο πατέρας μου στους φαντάρους ήταν 

τότε, στρατιώτης ήταν. 

Νικολέτα: Όσοι παραδίδονταν στο στρατό είχαν καλή ή κακή 

μεταχείριση; 

κ.Βασίλης: Ανάλογα. 

Μια κυρία: Έλεγε ένας γνωστός μας, εγώ ήμουν στρατιώτης,μια κοπέλα 

σε ένα πολυβολείο να θερίζει… Πάμε γύρω και πάμε μέσα στο 

πολυβολείο, τη βλέπουμε, μια κοπέλα με ένα πολυβόλο και πάει την 

πιάνει ο άλλος ο φαντάρος από τα μαλλιά, τη βλέπει για να τη σφάξει. Τη 

βλέπει και ήταν η αδερφή του. Τώρα πώς να τη σκοτώσει; Γι’ αυτό λένε 

«εμφύλιος». Και τελικά την άφησε. Την αδερφή του να τη σφάξει; 

Νικολέτα:Κάποιοι όμως μπορεί να το είχαν κάνει. Πριν σας στείλουν 

στην Κοζάνη, στη Φλώρινα σας ανακρίνανε;Τι σας έλεγαν; 

κ.Όλγα: 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 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. 

Νικολέτα:Οι δικοί σας είχαν παραμείνει; Βρίσκονταν στο χωριό;Είχαν 

πάει κάπου αλλού; 

κ.Βασίλης: 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. 

Νικολέτα: Αυτοί πού πήγαν; Πήγαν στις ανατολικές; 

κ.Βασίλης: Πήγαν στις ανατολικές. 

Νικολέτα: Είχαν… σαν παιδομάζωμα; 

κ.Βασίλης: Σαν παιδομάζωμα. Αυτοί πήγαν εκεί σπουδάσανε. Για να 

έρθουν στην Ελλάδα δεν μπορούσαν να έρθουν. Αλλάξανε τα ονόματα. 

Αλλάζανε την κατάληξη του επιθέτου. 

Μια κυρία: 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… Η μάνα του δεν μπορούσε να σηκωθεί. 

Νικολέτα:Ήταν αριστερών πεποιθήσεων… 

Νικολέτα:Όταν τελείωσαν όλα αυτά, επιστρέψατε πάλι πίσω στο χωριό; 

Πώς γυρίσατε πίσω; 

κ.Όλγα: Όταν πήγαμε στην Κοζάνη και καθίσαμε λίγο καιρό, μετά μας 

απόλυσαν από εκεί. Μας έστειλαν στα σπίτια μας. 

Νικολέτα:Δεν σας έστειλαν αλλού; 
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κ.Όλγα: Όχι, στα σπίτια μας. Και πήραν ανακρίσεις από το χωριό, πώς 

είναι,τι είναι, μόνο μια  που ήταν εξορία δεν την έστειλαν… δεν την 

άφηναν να έρθει. Ήταν μπλεγμένος στα αντάρτικα εκείνος. Μετά ήρθε. 

Νικολέτα:Εδώ στο χωριό έκαναν ελέγχους, σας παρακολουθούσαν όταν 

τελείωσαν όλα; 

κ.Όλγα: Όχι δεν μας κυνηγούσαν. 

Νικολέτα: Εδώ οι γονείς σας, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, ήταν στο 

χωριό; 

κ.Όλγα: Στο χωριό. Μετά από το χωριό μετά τον εμφύλιο, έφυγε ο 

μπαμπάς του,έφυγε η μαμά του, πήγανε στο Μοναστήρι στα Μπίτολα. 

Από τα Μπίτουλα κάθισαν και πήγαν στην Αυστραλία. Μετά πήγαμε 

εμείς στην Αυστραλία. Τέσσερα χρόνια. Το ’74. Δουλέψαμε στα 

θερμοκήπια. Τι τραβήξαμε. 

Νικολέτα:Γενικά ο κόσμος υπέφερε εκείνα τα χρόνια,αυτοί που δεν 

πήγαν στο βουνό. 

κ.Όλγα: Είχαν πάει και πολλοί εξορία. Χρόνια κάθισαν. 

Νικολέτα: Είχαν και αυτές τις περιπέτειες του δοσιλογισμού τέτοια 

υπήρχαν εδώ; Ή πιο πολύ στην Κοζάνη με τα τάγματα, με τους Μάηδες 

και λοιπά... Προδότες κατά την κατοχή δηλαδή τέτοια πράγματα…; 

κ.Όλγα: 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. 

Νικολέτα:Αν σας δινόταν η ευκαιρία να επιλέξετε, θα πηγαίνατε με ποια 

πλευρά;Με του στρατού ή με την.. 

κ.Όλγα: Με την Ελλάδα θα ήμασταν. Εδώ ανήκουν όλοι. 

Νικολέτα:Επί χούντας, που είχαν περάσει πολλά χρόνια, προσπαθούσαν 

πάλι να κυνηγήσουν απογόνους των αριστερών, αντιστασιακών… γιατί 

τους κυνηγούσαν μέχρι έξω στη Γερμανία και αλλού… 

κ.Όλγα: Ναι έκαναν πάλι εφόδους. 

Νικολέτα:Σας ευχαριστώ πολύ. 
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2) Όνομα: Γιάνσης Κώστας, κ. Κατερίνα Γιάνση 

    Καταγωγή: Πρώττη και  Ήπειρος αντίστοιχα 

    Τόπος διαμονής: Πρώττη 

 

 

κ.Κώστας: To ’48 τελείωσα το δημοτικό σχολείο. Ήμουν 15 χρονών. 

Νικολέτα: Εδώ στο χωριό; 

κ.Κώστας: Εδώ. 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. 

Ήμουν ψηλά στο βουνό εκείνο το βράδυ, ένα σαββατόβραδο ήταν, ήμουν 

ψηλά στο βουνό¨ αυτοί τότε μας καρτερούσαν, οι αντάρτες, δεν είχανε 

μπει στο χωρίο γιατί το χωριό μας τότε ήταν οπλισμένο από Μάηδες, 

όλοι οι κάτοικοι αυτοφρουρούνταν. Με όπλα ήταν οπλισμένο το χωριό 

και αυτοί δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα στο χωριό, πιάσανε εμάς. 

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. 

Δεν μπορούσαν οι αντάρτες, τμήματα κυκλοφορούσαν, ομάδες, αρπάζανε 

για να επιβιώσουν.  

Νικολέτα: Ήταν οπλισμένοι; 

κ.Κώστας: Βέβαια ήταν οπλισμένοι αφού εκεί που μας πιάσανε είχαν 

στήσει ενέδρα, πετάχτηκαν και μας έστησαν την ενέδρα και δεν 

μπορούσαμε να τους ξεφύγουμε γιατί ήμασταν και μικρά παιδάκια, δεν 

ξέραμε από τέτοια πράγματα. Αφού μας πήρανε, μας ξεγελούσανε, μας 

έλεγαν “θα πάμε λίγο πιο πάνω, θα σας πάμε στον υπεύθυνό μας, θα σας 

κάνει κάτι ανακρίσεις’’, στον καπετάνιο τους, “… και θα σας στείλουμε 

πάλι’’. Μας ξεγελούσανε δυο μέρες τρεις, μας ταλαιπωρούσαν, “από εδώ 

δεν το βρήκαμε θα πάμε πιο πάνω’’. Πήγαμε περάσαμε στον Ακρίτα, εκεί 

λέγανε θα βρούμε κάποιον από αυτούς, 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 οργανωμένο στρατό. Το πρωί με τη σάλπιγγα να 

βαράει να πάρουν το ρόφημά τους και μας έδωσαν και εμάς, δεν είχαμε 
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παράπονο από αυτό, ότι 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, πως είναι οπλισμένοι, πόσους κατοίκους έχει, πόσοι 

είναι οπλισμένοι και πόσα πολυβολεία είχε, γιατί το χωριό ήταν γύρω 

γύρω περιτριγυρισμένο με πολυβολεία. 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, έτσι 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 η 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. 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 Μάιο 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. 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. 

Νικολέτα: Πάνω στον καταυλισμό; 

κ.Κώστα : Ναι, ξέρανε. 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 
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ταλαιπωρία. Τα βράδια έρχονταν τα μεγάλα τα αεροπλάνα, μας έριχναν 

μας βομβάρδιζαν, ζημιές μεγάλες, υλικές ζημιές γίνονταν πάρα πολλές.  

Νικολέτα: Ζημιές και στο χώρο της εκπαίδευσης; Γνώριζαν πού 

εκπαιδεύονταν; 

κ.Κώστας: 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. 

Νικολέτα: Πώς ήξεραν οι άνθρωποι αυτοί που είχαν ανέβει στα βουνά 

τόσο καλά την τέχνη του πολέμου;  

κ.Κώστας: Οι εκπαιδευτές ήταν από τον ελληνικό πόλεμο 

εκπαιδευμένοι. Ήταν ηλικιωμένοι, ήξεραν. 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 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 στάγερ¨ ήταν εκείνα τα αυτοκίνητα για να τα 

στείλουν πίσω στην Αλβανία. Μαζί με εκείνα τα παιδιά ο διοικητής μας 

βάζει και εμάς τα παιδιά. Αυτοί γνώριζαν την πτώση τους, “θα έρθει 

καταστροφή, τουλάχιστον πηγαίνετε εσείς εκεί πέρα να σωθείτε’’. 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, λέγανε μπορεί να χρειαστεί να μας ξαναπάρουν πίσω. Και 

μας κράτησαν εκεί με αυστηρή δίαιτα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε 

τους μαχόμενους  που μάχονταν¨ οι μάχες συνεχίζονταν εδώ. Ακούγαμε 

ομοβροντίες, όλα αυτά και μας κρατούσαν εκεί με αυστηρή δίαιτα. 

Λιγοστό το ψωμάκι, ανάλατο το φαγητό να βοηθήσουμε τους 

μαχόμενους να μας στείλουν την ελευθερία. Η γυναίκα μου είναι από την 

Ήπειρο και αυτή τράβηξε τα ίδια μαρτύρια που τράβηξα κι εγώ. Αφού 

έγινε η μάχη, οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις τον Αύγουστο μήνα, όσοι 

γλίτωσαν πέρασαν τα σύνορα, στην Αλβανία και στη Σερβία και 

γλίτωσαν πέρασαν μέσα στην Αλβανία.  

Νικολέτα: Και έμειναν εκεί; 
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κ.Κώστας: Αφού μαζεύτηκαν όλοι σχεδόν στην Αλβανία, το κράτος 

αυτό, μικρό όπως και σήμερα δεν μπορούσε να μας περιποιηθεί και δεν 

είχε εργασίες τέτοιες να μας βάλει κάπου, έπρεπε να επιβιώσουνε. 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, εδώ εκεί. Τους άδειαζαν από την Αλβανία. Η 

μοίρα η δικιά μας ήταν να μας παίρνουν… 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 

κανείς καθήμενος. Δεν ήταν οργανωμένο ούτε με τουαλέτες, ούτε με 

εστιατόρια, ούτε με τίποτα. Αυτά τα είχαν κάνει έξω, 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. 

Ξεκίνησε το καράβι και είδαμε τον ήλιο και λέμε τώρα “που μας πάνε;’’ 

Μερικοί που ήταν πιο ηλικιωμένοι και μορφωμένοι και 

ξέρανε,αντίκρισαν  την Κέρκυρα, αλλά από την Κέρκυρα μακριά 

ήμασταν. Εμείς δεν ξέραμε τότε και τι θα πει Κέρκυρα και πού 

βρίσκονταν η Κέρκυρα και πώς την περνάς. Μικρά παιδάκια δεκαπέντε 

ετών. 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 Δαρδανέικα. 

Διατροφή μας έδιναν ξηρά. Γαλέτες και συμπυκνωμένο γάλα . Το 

αραιώναμε, αλλά υποφέραμε πολύ από δίψα. Νερό δεν είχε. Είχαν στήσει 

κάτω στον πυθμένα του πλοίου και βράζανε το νερό¨ τώρα με βραστό 

νερό πώς να ξεδιψάσεις; Σε ένα σημείο πάνω στο κατάρτι θυμάμαι, 

καθόμασταν εκεί για να περνάει και η ώρα¨ σε μια στιγμή το κύμα 

έβγαλε λίγο νερό επάνω και άρπαξα έτσι να πιω για να πιστέψω ότι 

πράγματι είναι αλμυρό το νερό. Ήταν λύσσα, αλλά τι να κάνεις, ο 

οργανισμός το απαιτεί. Προτού να βγούμε στα Δαρδανέικα 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. Τον πετάξανε αυτόν, πάει αυτός 

μέσα. 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.  

Νικολέτα: Το έλεγξαν το πλοίο ; 
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κ.Κώστας: Αν το έλεγχαν θα μας έπιαναν σαν τα ποντίκια μέσα. Αφού 

γεμίσανε κάτω τον πυθμένα γαζοτενεκέδες 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. Ξεκινάμε και εγώ 

λίγο περίεργος ακούγοντας από τα μαθήματα που μας έκαναν εδώ, 

Μαύρη Μάλασσα… Και ήθελα να δω αν ήταν μαύρη, γιατί την έλεγαν 

έτσι…; Βγήκαμε έξω, ελευθερωθήκαμε λιγάκι, σκάει μια μπόρα, έρχεται 

μια βροχή, μα τι βροχή και ήταν τη νύχτα ¨βγήκαμε με τις καραβάνες έξω 

να μάσουμε από τα πανιά γλυκό νερό. Την ρούφηξα την καραβάνα 

όλη.Τι να κάνεις, ο οργανισμός το απαιτούσε. 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. Από κλίβανους.  

Νικολέτα: Όποιος ήταν άρρωστος;  

κ.Κώστας: Εκείνους τους κρατούσαν σε καραντίνα. Στη διαδρομή αυτή 

πολλοί πιάσανε δυσεντερία,γιατί αλλάξανε περιβάλλον, διατροφές και 

αυτοί δεν ήρθαν μαζί μας, τους κράτησαν εκεί μέχρι να συνέλθουν και 

μετά τους έστειλαν με άλλες αποστολές και μας βρήκαν πάλι εκεί. 

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. Στην αρχή μας χωρίσανε. Όσοι ήταν κάτω από δεκαέξι 

χρονών στην άκρη. Βγάλανε αγόρια και κορίτσια διακόσια πενήντα και 

μας έστειλαν σε σχολείο. Αυτοί που ήταν πάνω από 18 τους έπαιρναν 

κάθε πρωί τους έβαζαν στα φορτηγά και τους ξεναγούσαν μέσα στη 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 τη 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 λέγαμε πολιτείες 

εμείς. Σε όλη την πόλη τους είχαν σκορπίσει και εκεί έμεναν. Εμείς 

παραμείναμε στο σχολείο και μας μεταφέρανε σε ένα σαν κατασκήνωση 

σε τεχνική σχολή. Δηλώσαμε ο καθένας μέχρι ποια τάξη βγάλαμε στην 

Ελλάδα κι εκεί συνεχίσαμε, το βγάλαμε όλο το διάστημα μέχρι το ’56. Οι 

άλλοι πιάστηκαν, δουλέψανε στα εργοστάσια. Όσοι ήταν με τις γυναίκες 
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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. 

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.  

Νικολέτα: Όποιος πήγαινε κόντρα είχε και συνέπειες; 

κ.Κώστας: Βέβαια, πώς δεν είχε…; Με άλλο μάτι θα σε έβλεπε και με 

τη δουλειά και τα πάντα. Μετά αποκτήσαμε το κοριτσάκι μας.Μέχρι το 

‘52 επικοινωνία με τους γονείς εδώ καμία. Δεν ξέραμε αν ζει κανένας ή 

αν πέθανε. Ούτε υπήρχαν τηλέφωνα να τηλεφωνήσεις. Ήρθε ο Ερυθρός 

Σταυρός, έκανε θραύση. Μας ανάγκασε όλους να επικοινωνήσουμε με 

τους γονείς μας, “να δώσετε ένα παρόν ότι είστε ζωντανοί και βρίσκεστε 

στο τάδε σημείο’’ και “ τα γράμματά σας περνάνε λογοκρισία δεν μπορείς 

εσύ να γράφεις ότι θέλεις’’.Και πράγματι, το πρώτο γράμμα που έστειλα 

στον πατέρα μου, ο οποίος είχε σκοτωθεί, δεν το ήξερα και μου το 

κρύβανε, μου γράφανε οι αδερφές μου σαν από τον πατέρα μου. Μια δυο 

τρεις φορές με ξεγελούσαν. Ώσπου μια χρονιά έρχεται η είδηση για να 

μου πουν για το μοιραίο...Μετά μου ήρθε είδηση Το γράμμα εκείνο, 

προτού το πάρουμε στα χέρια, το έπαιρναν οι δάσκαλοι, το διάβασαν 

αυτοί και αφού το πρόλαβαν,το είδαν, δεν ήταν αμέσως να μου το πουν 

να με στεναχωρήσουν. Το δώσανε στο χωριανό, ένα παιδί που είχα από 

εδώ, τον φώναξαν αυτόν, τον οδήγησαν, του είπαν “με ένα τρόπο να του 

το πούμε, θα το καταλάβει αλλά με σιγανό τρόπο να μην έχουμε καμιά 

εμπλοκή’’. Τέλος πάντων, μου το λέει αυτός έτσι κι έτσι μετά από τόσα 

χρόνια το ’49 σκοτώθηκε ο πατέρας μου, το ’54 το μαθαίνω εγώ. 

Συνεχίσαμε τις αλληλογραφίες,με άλλο μέσο δεν μπορούσαμε να 

επικοινωνήσουμε και συνεχίζει η ζωή μας. 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. Τότε η μάνα μου ήταν χήρα, τα αδέρφια μου ήταν πιο 

μικρά από μένα, δεν είχε ποιος να κινηθεί από εδώ από εκεί, 

μεσολάβησαν μερικοί με τον τότε βουλευτή μας που είχαμε και τον 

στηρίζανε, βοήθησε αυτός ως συνήθως,όπως γίνεται. Βοήθησαν οι δικοί 

μου και της γυναίκας μου, αλλά σε μένα έφτασε πιο νωρίς το διαβατήριο. 

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. Μετά έψαχνα παπά στην περιοχή μας. Βρήκα 

το σπίτι του παπά, πάω τον βρίσκω, έναν γεροντάκο και ήταν ντυμένος 
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με την λευκή του στολή,τα ράσα. Του λέω “παπά σε παρακαλώ θέλω να 

με εξυπηρετήσεις,είμαι από την Ελλάδα θέλω να στεφανωθώ για να 

μπορέσω να φύγω μαζί με την οικογένειά μου’’. “Γάμο’’, λέει “γιατί 

όχι…;’’ Αυτό, εκείνη την εποχή ήταν η θρησκεία της Παναγίας, αυτός 

δεν μου το είπε αυτό το πράγμα, μου λέει “και απόψε σε στεφανώνω, 

αλλά φέρε μου την άδεια. Θα πας στη Μητρόπολη’’. Την άλλη μέρα 

πηγαίνω στη Μητρόπολη. Εκεί βρίσκω μια ουρά από γεροντάκους και 

εγώ στήθηκα να πιάσω ουρά. Όταν ήρθε η σειρά μου μπήκα μέσα, τους 

καλημέρισα και τους είπα ότι είμαι από την Ελλάδα και αφού 

παντρεύτηκα εδώ πρέπει να γυρίσω, αλλά είμαι παράνομος γιατί δεν έχω 

στεφανωθεί με εκκλησιαστικό γάμο και ζητάω την άδεια να μου δώσετε 

να στεφανωθώ. Μου λέει “είσαι από την Ελλάδα;’’. “Ναι’’, του λέω. 

“Είσαι χριστιανός ;’’ .“Βεβαίως’’, του λέω. “Είσαι βαπτισμένος σε 

χριστιανική  εκκλησία;’’.“Ναι’’, λέω. “Τότε δεν ξέρεις ένα πράγμα, γιατί 

έχουμε τη νηστεία  του δεκαπενταύγουστου και δε στο κάνουμε τώρα αλλά 

μετά της Παναγίας’’.“Μα θα ακυρωθεί το ταξίδι αν περάσει η προθεσμία 

μου’’, λέω.  Και μου λέει “δώσε μου το διαβατήριο να σου πάρω 

παραμονή για ένα χρόνο ακόμα εγώ ο ίδιος.Τη βάπτιση μπορείς να την 

κάνεις, γάμος δε γίνεται’’. 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. Πήραμε το τρένο για τη Μόσχα. Τρεις ημέρες και νύχτες με την 

ταχεία. Από εκεί μας μεταφέρανε σε άλλο και μας στείλανε στην 

Οδησσό. Στην Οδησσό πήραμε το καράβι και ξεκινήσαμε και φθάσαμε 

κοντά στη Βάνα της Βουλγαρίας, το λιμάνι. Είχαν μέσα και κάτι 

στρατιωτικούς εκπαιδευμένους για την Αλβανία τους πήγαιναν, ρίχνουν 

την άγκυρα και σταμάτησαν όλη τη νύχτα εκεί. Μετά διανύσαμε το 

Αιγαίο, ήρθαμε στην Κωνσταντινούπολη και μετά φθάσαμε στον 

Πειραιά. Δεν πλησίασε το καράβι στο λιμάνι και σταμάτησαν μακριά και 

μας μετέφεραν με μικρά καραβάκια. Ήρθαν μέσα οι αρμόδιοι της 

υπηρεσίας και από εκεί μας μετέφεραν στο λιμάνι¨ εκεί μας περίμεναν 

κάτι ξαδέρφια. Μας κράτησαν στην Αθήνα τρεις μέρες γιατί είχε απεργία 

το τρένο. Να σου πει τώρα και η γυναίκα μου λίγο το δικό της ιστορικό 

για την περίοδο του εμφυλίου. 

 

κ. Κατερίνα: Ήταν Μάϊος μήνας το ’47 και ήρθαν, με πήραν από το 

χωριό, ήμασταν πολλά παιδιά. Έντεκα παιδιά ήμασταν και πηγαίναμε για 
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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. Και είχαμε 

και ένα από το χωριό μας του παπά το παιδί. Και ήρθε εκεί, εγώ το 

γνώριζα. Και είχε πάει μόνος του, εθελοντής. Και μαζευτήκανε εκεί και 

λένε έτσι με τους αντάρτες, είναι πολύ ωραία και λέει θα καθίσουμε εδώ 

μισή μέρα για να μη γυρίσετε στο χωριό και έρθει κανένας αγροφύλακας 

και έρθουν να μας πιάσουνε. Καθίσαμε εκεί φάγαμε τα φαγητά μας που 

είχαμε, νύχτωσε το βράδυ και δε μας αφήνανε. Τα ζώα τα έδιωξαν και 

λέω “Γιώργο πρέπει να φύγουμε η γιαγιά μας θα φωνάζει’’ . Νύχτωσε και 

λέει “όλοι όπως είστε στο δρόμο’’, είχαμε ένα εκκλησάκι πάνω στο βουνό 

και θα πάμε στον Άϊ-Λια. Αυτό, ένας ήταν, αλλά όταν νύχτωσε 

εμφανίστηκαν πέντε έξι άτομα. Μας έβαλαν στη σειρά, ένας πίσω από 

τον άλλο, μας κάρφωσαν από ένα χαρτί πίσω στη πλάτη για να μη 

χαθούμε και είμαστε ξυπόλυτοι. Όλη τη νύχτα νηστικοί, βγήκαμε στον 

Άϊ-Λια και έφεξε. Και τώρα λέει “ξάπλα’’. Γύρω γύρω ήρθαν τα 

αεροπλάνα να βομβαρδίζουν, να κάνουν δε ξέρω… εμείς δεν 

καταλάβαμε τίποτα. 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. Εγώ πρώτη δημοτικού 

πήγα. Έγινε ο ιταλικός πόλεμος, έφυγαν οι δάσκαλοι δεν πήγαμε σχολείο 

εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ό,τι έμαθα τα έμαθα στη Ρωσία,όταν πήγα. 

Πήγαμε προς το κέντρο,μας έδωσαν γαλέτες και καλούπια ζάχαρη, 

κυβάκια. Από εκεί μας έδωσαν κάτι ρούχα να μας ντύσουν. Εμένα τα 

πόδια μου ήταν χάλια, μας έδωσαν κάτι μεγάλα άρβυλα κινούσε το πόδι 

μου και ύστερα τα άρβυλα. Και ήταν μεγάλα. Μου έδωσαν ένα όπλο του 

λέω “πού να το κρατήσω αυτό εγώ;;;’’ και όταν μας έκαναν μια 

εβδομάδα εκπαίδευση.Τι να μάθεις σε μια εβδομάδα; 

Νικολέτα: Πόσο καιρό καθίσατε στα βουνά, στον Γράμμο; 

κ.Κατερίνα: 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 
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Γράμμο. Στο Γράμμο… πόσο καθίσαμε… τον Αύγουστο. Και αυτοί είχαν 

κάτι αποθήκες με πυρομαχικά. Και λέει “να πάτε να βάλετε φωτιά στις 

αποθήκες’’. Ήμασταν τρία τέσσερα κορίτσια. Ένα κορίτσι ήταν από τη 

Νάουσα και ήταν και άλλη μια κοπέλα από το χωριό μας. “Γιατί εμείς να 

πάμε να τινάξουμε τις αποθήκες; Για να σκοτωθούμ ; Τι έχουν μέσα;’’. 

“Δε ξέρω ,αλλά πρέπει να πάτε εκεί εμείς θα φύγουμε τώρα και πρέπει να 

τις ανατινάξουμε για να μην τις βρει ο στρατός’’ . “Και πού θα πάμε;’’, 

δεν ξέραμε όμως και λέει “θα φύγουμε¨ εσείς θα πάρετε αυτό το δρόμο και 

θα πάτε διαταγή δηλαδή’’. Εκείνη η κοπέλα μπροστά, εμείς από πίσω 

σιγά σιγά και βλέπουμε στο Βίτσι και στο Γράμμο έγραφαν οι σφαίρες 

«Ζήτω ο βασιλιάς!». Οι σφαίρες να βλέπεις ήταν νύχτα και έγραφε 

επάνω «Ζήτω ο βασιλιάς!». Στον ουρανό τα βλέπαμε αυτά. Αυτή από τη 

Νάουσα που ήταν λέει“ αυτό για μας είναι¨ τα κόκαλά μας θα μείνουν εδώ 

πέρα’’. Και πήρα μια τρομάρα, δεν μπορούσα να περπατήσω. Και αυτός 

που ήταν, κάποιος πίσω μας πολύ μακριά “βαδίστε’’ λέει, “βαδίστε!’’. 

Και πήγε αυτό το κορίτσι όπως ήταν στην αποθήκη, έριξε μια 

φωτοβολίδα και είχε ποτάμι κάτω, την έριξε και εμείς πήγαμε στο 

ποτάμι. Περάσαμε το ποτάμι απέναντι και δε ξέρω πώς βγήκαμε στην 

Αλβανία. Δε θυμάμαι το δρομολόγιο εκείνο, πώς βγήκαμε. Εκεί μας 

πήραν τα όπλα και μετά μας πήγαν στο ίδιο στρατόπεδο που ήταν και 

αυτοί στην Αλβανία. Έλεγε “έφυγαν από το Βίτσι τα στρατεύματα’’. Και 

ύστερα με τον άντρα μου τα ίδια πάθαμε, 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, 

δεκαπέντε χρονών παιδιά φύγαμε από δω.  

Νικολέτα: Το έκαναν για λόγους φρονημάτων, σου λέει επειδή 

συμμετείχες θα είχες κάποια ιδεολογία... 

κ.Κατερίνα: 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 τον Ζαχαριάδη 

κτλ’’. Φασαρίες να δίνουμε το παρόν, έπρεπε να πάμε Θεσσαλονίκη¨ 

πήγαμε δύο φορές και τελευταία να πάμε στην Αθήνα. Εγώ ήμουν 

έγκυος, το 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 κτλ.  

Νικολέτα: Έλεγαν τα δικά τους.. ναι. Τη μάχη της Φλώρινας τη ζήσατε;  

 

κ.Κώστας : Να σου πω για τη μάχη της Φλώρινας¨ ήμουν τόσο καλά με 

τον διοικητή μου εκεί, αυτός με ενημέρωνε για τα πάντα. Τότε εκείνη την 

εποχή προτού να έρθουν να χτυπήσουν τη Φλώρινα, εγώ είχα ενημερωθεί 

από τον ίδιο τον διοικητή αν πάνε όλα καλά τα πράγματα και πετύχει η 

μάχη αυτή, σε μια εβδομάδα θα είμαστε στη Φλώρινα. Εγώ από τη μια 
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μεριά χάρηκα, αλλά περισσότερο λυπήθηκα για κάποιο λόγο. “Τώρα για 

να πάρουν τη Φλώρινα’’, λέω , “το χωριό μου το ίδιο απέχει’’. Καταρχήν 

επειδή ήταν εθνικόφρον το λέω .. 

Νικολέτα: Ναι, αφού είχε και τους Μάηδες… 

κ.Κώστας: Για να χτυπήσουν τη Φλώρινα, το χωριό 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. Εκεί τους κρατούσαν 

και μάλωναν, έκαναν εκεί. Και μπήκανε μέσα με το αιτιολογικό, ότι όσοι 

θέλετε να πολεμήσετε για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους 

φαντάρους, να έρθετε να πολεμήσετε. “Θα πάμε να πολεμήσουμε’’. 

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 τη 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…  

Νικολέτα: Μα είχαν έρθει αυτοί οι άνθρωποι να πολεμήσουν στην 

πρώτη γραμμή; Καταρχάς στην πρώτη γραμμή βάζανε τους 

νεοσύλλεκτους έτσι, τους άμαχους; 

κ.Κώστας: Ναι τους άμαχους βάζαμε, το όπλο κάτω από τη μασχάλη¨η 

γυναίκα δεν έτυχε να ρίξει καθόλου με το όπλο.  

Νικολέτα:  Τους είχαν εκπαιδεύσει όμως;  

κ.Κώστας: Ο καθένας ό,τι πρόλαβε και μπορούσε. 

Νικολέτα: Με ποιο σκεπτικό δηλαδή; Με το σκεπτικό του πανικού 

ήθελαν να μαζέψουν νεοφερμένους;  

κ. Κατερίνα:  Εκεί άρπαζαν τον ένα, άρπαζαν τον άλλο να κάνουν 

στρατό. 

κ.Κώστας: Μα και για αυτό είχαν αποτυχία. Δεν είχαν έμπειρους 

εκπαιδευμένους πολεμιστές για να ξέρουν να πολεμήσουν. Οι 

περισσότεροι ήταν φανατικοί. Αυτοί πώς δημιουργήθηκαν…; Έκαναν 

κάποιες αδικίες μάλωναν μεταξύ, σκότωναν και πού θα πάω; Κοντά τους 

θα πάω. 

Νικολέτα: Πολλοί λένε ότι και οι Πόντιοι έβαλαν λίγο το χέρι τους για 

να ξεκινήσουν αυτά τα τάγματα. Είχατε Πόντιους καπεταναίους;  

κ.Κώστας: Δεν τους γνωρίσαμε εμείς καλά . 

Νικολέτα:Αυτοί είχαν τις πρώτες θέσεις, τις πιο υψηλές; 

κ.Κώστας: Δεν τους γνωρίσαμε αυτούς,όχι. Όταν επιστρέψανε, ύστερα 

πάνω εμείς περιμέναμε να την πάρουν την Φλώρινα να κατεβούμε, αυτοί 

γύρισαν πίσω και όσοι ήταν από εδώ από τα γύρω χωριά μας γνώρισαν 
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εμάς, ήθελαν να μας φάνε, δε γίνονταν από το διοικητή μας, μάς 

προστάτευε. Αυτός ήταν καλύτερος και από τον πατέρα μου. Και 

θυμάμαι το όνομά του, Τσεκούρας Κωνσταντίνος από την Καστοριά.  

Νικολέτα: Αυτοί μέχρι τελευταία στιγμή είχαν μια ελπίδα ή ήθελαν να 

μαζέψουν τα ασυμμάζευτα;  

κ.Κώστας: Αυτοί είχαν ελπίδες πολλές, αλλά δεν μπόρεσαν, ήταν 

διασκορπισμένοι σε όλη την Ελλάδα.  

Νικολέτα: Πάντως στους αποθανόντες εδώ δεν έβαλαν σταυρό, αυτό 

έχει γίνει θέμα, που κανείς δεν τους τιμάει, κανείς δεν νοιάστηκε για τα 

παιδιά αυτά; 

κ.Κώστας: Ομαδικό τάφο είχαν κάνει τότε, τους μαζεύανε από τα βουνά 

και τους έριχναν ομαδικά μέσα στον τάφο. Δεν έκαναν τάφους 

ξεχωριστά. Ο πρώην δεσπότης μας, ο Αυγουστίνος, του έκαναν 

παράπονο, “γιατί δεν μνημονεύεις τους αντάρτες;’’. Επειδή τους θάψανε 

σε ομαδικό τάφο και δεν βάλανε ένα σταυρό πουθενά. Αυτός τους είχε 

σαν αγνοούμενους αυτούς, ενώ τάφηκαν εκεί. Εδώ οι τσοπάνηδες μετά 

τον πόλεμο βρίσκανε πτώματα μέσα στα βουνά και πήγαιναν τα σκυλιά 

τους βρίσκανε και μετά τους μαζεύανε, μακάβριο πράγμα. Είχε ένας της 

σχολής, που σκοτώθηκε, εδώ ο πατέρας του μερίμνησε και του έκανε 

εκκλησάκι. Μόνος του για το παιδί του.  

Νικολέτα: Στις εκλογές του ‘46 που λένε, η αριστερά θα μπορούσε να 

είχε καλύτερη εξέλιξη; 

κ.Κώστας: Για εκείνα τα χρόνια αδυνατώ να απαντήσω.  

Νικολέτα: Γιατί ο κόσμος έκανε ότι τους έλεγε το ΚΚΕ και από την 

άλλη πλευρά τους παρέσυραν σε μια κατάσταση που δεν είχε καλό τέλος;  

κ.Κώστας: 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.  

Νικολέτα: Στην περίοδο της αντίστασης δεν είχατε καμία συμμετοχή; 

κ.Κώστας: Όχι.  

Νικολέτα: Στο χωριό υπήρχαν δράσεις, γιατί ήσασταν πολύ κοντά στη 

Φλώρινα.  

κ.Κώστας: Έκαναν και εδώ κάτι εκδηλώσεις, όχι πολύ. 

Νικολέτα: Εκεί στο βουνό κάποιο περιστατικό, ο τρόπος εκπαίδευσης, 

αν θυμάστε κάτι… Διαδρομές;  

κ.Κώστας: 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 
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αναγνωριζόταν σαν προσωρινή κυβέρνηση, όπως έκαναν στην Κορέα, 

που τη μοίρασαν στη μέση για να μπορούν κατευθείαν να φεύγουν τα 

πολεμοφόδιά τους. 

Νικολέτα: Όταν ήσασταν στα τάγματα σας είχαν χωρισμένους ανάλογα 

με την εθνότητα… Σλαβόφωνους κλπ; 

κ.Κώστας: Όχι ομαδικά¨ ήταν όλοι μαζί.  

Νικολέτα: Τους Σλαβόφωνους τους κυνηγούσαν; 

κ.Κώστας: Όχι. Το μόνο που μας τρομοκρατούσαν, ήταν να μη 

δραπετεύσει κανείς, συγκεκριμένα όσο ήμουν εγώ εκεί πέρα, 

αποφάσισαν τρία άτομα να δραπετεύσουν από την Καλλιθέα και να 

φύγουν μέσω Αγίου Γερμανού και να περάσουν αυτοί.Ήταν 

ενηλικιωμένοι, ήξεραν τα μονοπάτια ήξεραν τα κατατόπια για να 

ξεφύγουν, να φύγουνε. Αλλά έλα που πέσανε σε ενέδρα, τους πιάσανε 

και τους πήγανε πίσω και ένα βράδυ τους δίκασαν μπροστά μας. Λαϊκό 

δικαστήριο, όλοι μαζί εμείς παρακολουθούσαμε, δικάζανε οι αρχηγοί και 

τους δίκασαν εκεί μπροστά μας και τους εκτελέσανε για να 

τρομοκρατήσουν τους υπόλοιπους, να μην αποφασίσουν να δραπετεύσει 

ξανά κανείς. Δεν υπήρχαν τότε ισόβια, εδώ και τώρα.  

Νικολέτα: Θέλω να μου περιγράψετε λίγο, πώς ήταν η διαδικασία της 

εκπαίδευσης. Μιας τυπικής μέρας εκπαίδευσης. Τι σας έκαναν; Ποιες 

ήταν οι αρχές; Οι διαδικασίες;  

κ.Κώστας:  Βασικά, ήταν να μάθει να χειρίζεται το όπλο. Πολιτικά, όχι 

μόνο να μπορεί να χειριστεί 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. 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, γέμισα το φορτίο μου βαρύ, δεν 

κουβαλιέται’’ και τι κάνει, τώρα άμυαλο παιδί, δεν του έκοψε όπως 

πολλοί έκαναν να τα βάλει σε ένα σημείο και να βάλει ένα ορόσημο, ένα 

σημάδι, σου λέει “σήμερα είμαι αύριο δεν ξέρω’’ και εκεί που έκαναν μια 

σύμπτυξη, κατεβάζει το φορτίο και πάρε μια χούφτα εσύ,πάρε μια άλλη 

εσύ και το μοίρασε σε όλους και δεν άφησε για αυτόν τίποτα, γιατί δεν 

κουβαλιόταν. Άλλοι, οι πιο ηλικιωμένοι, ήξεραν, έκαναν τέτοια πολλά, 

στο κατώφλι της εκκλησίας από κάτω τα έβαζε σε μια πέτρα σημαδιακή 
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και δεν ήρθαν οι ίδιοι να τα βγάλουν, στείλανε άλλους και τα βρήκανε. 

Ήταν ώριμοι. Τώρα το παιδί λες και το σκέφτηκε τόσο βαθιά. 

Νικολέτα: Και πολλοί τα ψάχνουν αυτά, έχουν γίνει και ενέργειες 

ανασκαφών.  

κ.Κώστας:  Ναι και εδώ στο νεκροταφείο έχουν σκάψει. Τα παλιά τα 

χρόνια κήδευαν τους νεκρούς με τα χρυσά τους δόντια, τους έβαζαν 

χρυσό για να είναι το ταξίδι τους πιο γρήγορο, αυτά έμειναν.  

Νικολέτα: Επιθέσεις των Βουλγάρων είχατε ζήσει, είχατε βιώσει; Άλλα 

χωριά είχανε; 

κ.Κώστας: Όχι,είχανε τότε,αλλά γενικά το χωριό δεν παρασύρθηκε. 

Νικολέτα: Γιατί είχαν σκοπό να αλλοιώσουν το πνεύμα και το ελληνικό 

στοιχείο.  

κ.Κώστας: Δεν μπήκε εδώ μέσα τέτοιο στοιχείο, τέτοιες οργανώσεις δεν 

πάτησαν μέσα στο χωριό κομιτατζήδες.   

Νικολέτα: Και ίσως για αυτό είναι παρεξηγημένο αυτό το μέρος με τις 

επιδρομές¨ πολλοί μιλάνε για αλλοιώσεις πληθυσμού και είναι 

προσβλητικό αυτό πολλές φορές.  

κ.Κώστας: Κοίταξε αυτό μας έμεινε, όπως έχουν οι Πόντιοι, οι Βλάχοι 

τη διάλεκτό τους, έχουμε και εμείς αυτό.  

Νικολέτα: Καλά η ομιλία αναγκαία είναι.  

κ.Κώστας: Δε διδάσκεται όμως αυτό.  

Νικολέτα: Υπήρξαν φάσεις στα σχολεία όπου διδάσκονταν τα σλαβικά; 

κ.Κώστας: Όχι. Εδώ καμιά φορά. Μόνο εκεί απέναντι.Δεν διδάχθηκε 

ούτε το ποντιακό ούτε το βλάχικο... 

Νικολέτα: Πόσες μέρες κάνατε το ταξίδι με το καράβι όταν πηγαίνατε; 

Κ.Κώστας: Τρία μερόνυχτα.Σιγά και σταθερά.  

Νικολέτα: Τα χρόνια της κατοχής τα θυμάστε, έχετε κάποια ανάμνηση; 

To ’44 για παράδειγμα.  

κ.Κώστας: Μη μας ρωτάς για εκείνα τα χρόνια, γιατί ανήλικα ήμαστε 

και δεν είχαμε άλλες απασχολήσεις, ούτε στη Φλώρινα δεν μπορούσαμε 

να πατήσουμε. Μας πήγαιναν οι γονείς μας από εκεί μας έφερναν.  

Νικολέτα: Εκεί γιορτάζατε πάνω στα βουνά, υπήρχαν τέτοιες στιγμές; 

κ.Κώστας: Όχι. Δεν είχε τέτοια. Διασκεδάσεις κάναμε, χορεύαμε, 

τραγουδούσαμε,αλλά έτσι γιορτές δεν υπήρχαν. Αντάρτικα τραγούδια.  

Νικολέτα: Υπήρχαν ποτέ κάποιοι οι οποίοι ανήκαν στην άλλη πλευρά, 

στρατιώτες που ήταν στο στρατό και άλλαξαν μέτωπο; Σας είχε τύχει 

κάποιο περιστατικό; 

κ.Κώστας: Πολλοί ήταν αιχμάλωτοι. Πολλοί ήταν και εθελοντές που 

πήγαιναν. Δεν τολμούσες τότε να ρωτήσεις πώς ήρθες, πώς είσαι εδώ 

πέρα. Όλοι έλεγαν ότι “είμαστε οικειοθελώς’’. Εμείς όμως που 

καταγόμασταν από αυτό το χωριουδάκι, που ήταν περιτριγυρισμένο με 

τους Μάηδες, δεν θέλαμε, να εγώ συγκεκριμένα είχα διαγραφεί από το 

χωριό μου, όσοι με ρωτούσαν τους έλεγα ότι είμαι από το Εθνικό. Το 
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Εθνικό είναι ένα χωριό κοντά στα σύνορα πέρα. Γιατί δεν είχαμε κανέναν 

άλλο αντάρτη εδώ πέρα. Ήμουνα ο μόνος. Τα δύο παιδιά είμαστε. Και 

έκαναν πολλές φορές επιθέσεις εδώ για να πιάσουν κανένα πιο μεγάλο. 

Όλοι αυτοί που βγήκαν στην κυβέρνηση τώρα από τους αντάρτες 

βγήκαν. Σκοτώθηκαν πολλά παιδιά, ξεκληρίστηκαν οικογένειες, έτυχε 

περίπτωση αδερφός με αδερφό να πολεμάει. Ο αδερφός από το στρατό 

και ο άλλος από τους αντάρτες. Πατέρας με υιός να χτυπιούνται. Αυτό 

ήταν καλό; Συμμοριτοπόλεμος, εμφύλιος για πιο επιστημονικά, αλλά 

αυτά ήταν δάχτυλα ξένων κρατών. 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 κομμουνιστικά 

συστήματα, πως 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.  

Νικολέτα: Σας ευχαριστώ πολύ.  
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3) Όνομα: Γογούσης Παντελής 

    Καταγωγή: Ήπειρος 

    Τόπος διαμονής: Φλώρινα 

 

K.X: Λόγω του εμφυλίου και της κατοχής δεν έβγαλα το δημοτικό 

σχολείο. Έχω πάει μέχρι την τέταρτη τάξη. Την πρώτη μέρα που ήρθαν οι 

Γερμανοί στο χωριό μας το ’41, τον Απρίλιο μήνα, έγινε η τελευταία 

μάχη πάνω από το χωριό, σκοτώθηκαν πενήντα στρατιώτες και 

αξιωματικοί. Ήταν η τελευταία μάχη που δώσανε,είχαν εντολή να 

κρατήσουν, να μην περάσουν οι Γερμανοί στα στενά της Κλεισούρας, για 

να μπορέσει το στράτευμα από την Αλβανία που αποχωρούσε να φύγουν 

προς την Ήπειρο. Και πήγαν άδικα αυτά τα παιδιά,τα πενήντα άτομα, 

τελευταία μέρα. Μετά τη μάχη πήγαμε σαν παιδιά εμείς,οι μεγαλύτεροι 

από εμάς πήγαιναν και μάζευαν τους νεκρούς. Αλλά αυτοί που ήταν 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 

‘42. 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. Τότε δε λέγονταν έτσι αλλά ήταν με το ΕΑΜ, ΕΛΑΣ . Τους 

πρόλαβαν αυτοί και δεν έκαναν το συνέδριο στο Κώττα. 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.  

Νικολέτα: Αυτοί τώρα όταν ξεκίνησε η αντίσταση δεν είχαν κάποιο 

πολιτικό σκεπτικό, ήταν ανεξάρτητοι από το ΕΑΜ, ΚΚΕ;  

K.X: Το πολιτικό αυτό… ήταν οργανωμένοι στο ΚΚ. Αλλά ήταν 

καμουφλαρισμένοι στον ΕΑΜ,ΕΛΑΣ για την απελευθέρωση. Δεν έλεγαν 

ότι θέλουμε να γίνει κομουνισμός.  

Νικολέτα: Γιατί πολλοί ισχυρίζονται ότι τότε ήταν μια περίοδος  που 

όλοι είχαν στόχο την  αντίδραση, ήταν μια εκδήλωση κατά του 

κατακτητή. Σαν επανάσταση.  

K.X: Αρχικά είναι αυτό που λέτε, αλλά στην πορεία όμως ήθελαν να 

επικρατήσουνε στον κομμουνισμό. Γιατί αυτός ο Παπαϊωάννου που σας 
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λέω ήταν οργανωμένος πιο μπροστά ακόμα. Από το 1926 ήταν 

οργανωμένος εκεί. Και ο καπεταν Αμύντας που είχε βγάλει το γυμνάσιο 

εδώ στο οικοτροφείο, υπήρχαν καθηγητές οι οποίοι ήταν αριστεροί. Τον 

Τσιτσάνη τον τραγουδιστή ο Αμύντας τον έβγαλε στο κλαρί. Ο 

Τσιτσάνης ήταν από τα Τρίκαλα. Ο Αμύντας ήταν έφεδρος αξιωματικός 

στα Τρίκαλα και έμενε στο σπίτι τους. Ήταν δεκαπέντε δεκαέξι χρονών ο 

Τσιτσάνης. Και πήγαινε στο δωμάτιό του επειδή έπαιζε βιολί, ο καπεταν 

Αμύντας,ήξερε μουσική που είχε μάθει στο οικοτροφείο, πήγαινε κάθε 

μέρα που ήταν ο Αμύντας στο δωμάτιο, πήγαινε αυτός με το μπουζούκι 

και έπαιζε και ο άλλος τον καθοδηγούσε.  Και μάλιστα στο βιβλίο του ο 

Αμύντας λέει “δεν περίμενα αυτό το παιδί το ψηλό και λιγνό να φθάσει σε 

αυτή τη βαθμίδα της μουσικής’’. Ξεκίνησαν και οι πρόσφυγες που ήταν,οι 

Πόντιοι. 

Νικολέτα: Αυτοί είχαν δράση κατά την περίοδο της αντίστασης; 

K.X: Αυτοί με το πρώτο αυτό του ΕΛΑΣ ήταν το ογδόντα τις εκατό 

αριστεροί. Και είχαν βγει και στο βουνό αντάρτες. Οι δε τουρκόφωνοι 

είχαν πάρει όπλα με τους Γερμανούς και κυνηγούσαν τους αντάρτες. 

Νικολέτα: Α, ήταν στην αντίπερα όχθη. 

K.X: Αυτοί ήταν επηρεασμένοι από τη καταστροφή της Μικράς Ασίας, 

αλλά ήταν κατά των ανταρτών και είχαν οπλιστεί. 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’’. Από 

τότε διεκδικούσαν το μέρος αυτό. 

Νικολέτα: Αυτοί τώρα τί διάθεση έχουν; Σλαβόφωνοι υπάρχουν ακόμα 

στα μέρη αυτά,αλλά εκείνοι  που συνεχίζουν να μιλάνε τη γλώσσα έχουν 

ακόμα την ίδια διάθεση; Δηλαδή πιστεύουν σε αυτό ή ακόμα υπάρχει μια 

μερίδα που πιστεύει και μια μερίδα που τα μιλάει απλά λόγω καταγωγής 

και ιστορίας; 

K.X: Αυτοί που έχουν μείνει εδώ όχι, εγώ πιστεύω δεν είναι αυτό, διότι 

οι περισσότεροι τώρα έχουν τα παιδιά τους στις δημόσιες υπηρεσίες κλπ. 

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.  
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Νικολέτα: Οπότε πήγαν με την άλλη μεριά για να ενισχύσουν τις 

δυνάμεις.  

K.X: Και φύγανε. Όπως 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, εμείς 

δεν μπορούμε αλλά δυστυχώς σπεύδουν όλοι. 

Νικολέτα: Γιατί είναι αρκετά παρεξηγημένοι οι περισσότεροι.  

K.X: Αυτά τα υπολείμματα έχουν μείνει από τότε από τον μακεδονικό 

αγώνα.Υπήρχαν οργανώσεις, όπως ο παππούς της αντάρτισσας, ήταν 

αρχηγός των κομιτατζήδων, των Βουλγάρων. 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 στου Βούλγαρους 

τότε.  

Νικολέτα: Ήταν μόνο από άποψη ιδεολογίας που τάσσονταν υπέρ αυτής 

της ενοποίησης της Μακεδονίας ή ήταν και λίγο επειδή τους προσφέρανε 

προνόμια;  

K.X: Ναι,ναι. 

Νικολέτα: Είχαν και πλεονεκτήματα από αυτό; Τροφή που ήταν και 

δύσκολα χρόνια, τρόφιμα, αλλάζανε την καταγωγή τους,την 

ταυτότητα,πληρώνανε, έπαιρναν λεφτά; 

K.X: Στις οργανώσεις αυτές έδινε η Βουλγαρία, 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 και ρουμάνικες ταυτότητες και πήγαιναν και έπαιρναν 

τρόφιμα. Και λεφτά δίνανε. Όπως και το ελληνικό κράτος τότε με το 

προξενείο εδώ στο Μοναστήρι έδινε στα χωριά και χρυσά και 

τρόφιμα,ό,τι μπορούσαν.  

Νικολέτα: Τον οπλισμό τους από που τον έφερναν;  

K.X: Τον οπλισμό σας είπα,τον περισσότερο οπλισμό τον πήραν από το 

μέτωπο της Αλβανίας. Όπως στο χωριό μας που σας είπα από τους 

πενήντα που σκοτώθηκαν και άλλοι που γλίτωσαν,γιατί ήταν ολόκληρο 

τάγμα στο ύψωμα, όλος ο οπλισμός αυτός έπεσε στα χέρια των 

ανταρτών. Δεν υπήρχαν τότε αντάρτες, ήταν οργάνωση. Και η οργάνωση 

τα πήρε. Διότι περιμένανε να αρχίσει η αντίσταση και τον οπλισμό τον 

πήραν από εκεί. Μετά ήταν από τα διάφορα μπλόκα που έκαναν με τους 

Γερμανούς και έπαιρναν και από εκεί. Οι Άγγλοι δεν έδωσαν πολλά, 
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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 την συμφωνία της Βάρκιζας, αλλά οι Άγγλοι είχαν 

κατορθώσει και το ΚΚ το είχαν εγκλωβίσει.Όταν πήγε από εδώ η 

αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο κάτω που πήγανε εκεί, τους έβαλαν όρους, 

δεν τους βοηθούσανε.Περισσότερο βοηθούσαν τους άλλους που ήταν 

οργανωμένοι με τους Γερμανούς, παρά αυτούς. Τον Ζέρβα βοηθούσαν 

πολύ. Και κάποιους άλλους που ήταν σε οργανώσεις. Στον Ζέρβα έδιναν 

χρυσά και οπλισμό. Οι αντάρτες περισσότερο οπλισμό είχαν πάρει με τη 

συνθηκολόγηση που είχαν κάνει οι Ιταλοί που ήταν εδώ. Μια μέρα 

αργίας στη Θεσσαλία, παραδόθηκαν στους αντάρτες και όλο τον οπλισμό 

εκείνο τον πήραν οι αντάρτες.  

Νικολέτα: Έτσι δηλαδή γίνονταν με πλιάτσικο,με τέτοια. 

K.X: Μετά στον εμφύλιο έπαιρναν από έξω, έπαιρναν και από τα άλλα 

τα κράτη, από τη Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία. Η Ρωσία ήταν μακριά δεν 

μπορούσε να στείλει. Στον εμφύλιο αυτοί που κυνηγούσαν, που έπρεπε 

σαν δοσίλογους να τους τιμωρήσει το ελληνικό κράτος, όπως οι 

Γερμανοτσολιάδες που ήταν στην Πελοπόννησο και Αθήνα, αυτοί είδαν 

ότι εδώ θα επικρατούσε κομμουνισμός,γυρίσανε και το επίσημο κράτος 

τους αγκάλιασε και τους έδωσαν όπλα πάλι και κυνηγούσαν μετά τους 

αντάρτες.  

Νικολέτα: Τους Μάηδες. Και θέσεις πήραν αργότερα .. 

K.X: Ο καπεταν Αμύντας από το χωριό μας και πέντε άτομα, οι οποίοι 

ήταν οι πυρήνες εδώ στην περιοχή,πήγαν τότε στο Μπούλγκες της 

Γιουγκοσλαβίας.Στο Μαυροβούνιο εκεί πήγανε. Από εκεί μετά ήρθανε 

και άρχισαν ξανά τον εμφύλιο.  

Νικολέτα: Περιπτώσεις δοσιλογισμού είχατε στο χωριό σας; Δηλαδή 

από την περίοδο της κατοχής στις αρχές της αντίστασης. Υπήρχαν 

συμπτώματα τέτοια, υπήρχαν άνθρωποι που παρακολουθούσαν τους 

νεαρούς που συμμετείχαν στην αντίσταση, τους ανθρώπους τους απλούς; 

K.X: 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 αυτό που είπατε, ότι βγήκαν για την 

απελευθέρωση από τον κατακτητή. 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 
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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 εκείνο μετά αρχηγό.  

Νικολέτα: Εσείς πότε ήρθατε από το χωριό σας στη Φλώρινα; Εκείνα τα 

χρόνια ή πολύ αργότερα; 

K.X: Από το χωριό δεν έχω κόψει γιατί εδώ δούλευα στα μηχανήματα 

της επαρχίας, αλλά στο χωριό πήγαινα και σε άλλα χωριά για αυτό και 

περισσότερο για τα γεγονότα αυτά ρωτούσα γέρους για να διασταυρώσω 

αυτά που λένε οι μεν και οι δε.  

Νικολέτα: Είχατε δικούς σας την εποχή της αντίστασης που συμμετείχαν 

στην ΕΠΟΝ, σε αυτά τα νεανικά κινήματα; 

K.X: Όχι, έναν αδερφό του πατέρα μου είχα, ο οποίος ήταν 

μακεδονομάχος. Είχε ανακατευθεί με το μακεδονικό.  

Νικολέτα: Ούτε εσείς ας πούμε …ήσασταν πολύ μικρός.  

K.X: Με τον ΕΛΑΣ δεν ανακατεύθηκα, ο πατέρας μου δεν 

ανακατεύθηκε γιατί ένας καπεταν Αντρέας Βλάχος από την Κλεισούρα 

τον είχε λοχαγό στη Μικρά Ασία και τον είχε γλιτώσει από βέβαιο 

θάνατο εκεί που τον χτυπούσαν οι Τούρκοι αντάρτες από το ‘19 μέχρι το 

‘22 που ήταν. Και τότε, επί Κατοχής, είχε πάρει και αυτός όπλα,είχε 

κάνει μια ομάδα με τριάντα περίπου άτομα και κυνηγούσαν τους 

αντάρτες. Και ήρθε μια μέρα στο χωριό και ζήτησε τον πατέρα μου και 

πήγα και εγώ εκεί στην πλατεία και ήταν αυτοί οπλισμένοι με τα όπλα, 

τον καλωσόρισε ο πατέρας μου,του λέει “Αποστόλη έχεις οικογένεια;’’ 

“Ναι έχω έξι παιδιά κύριε λοχαγέ’’.“ Θα σε πάρει η ευχή’’ του λέει, 

“έχεις μεγάλη οικογένεια. Θα σε έπαιρνα μαζί μου’’. “Όχι’’, λέει ο 

πατέρας μου, “δεν μπορώ να πάω. Δεν ανακατεύομαι, δεν έρχομαι’’. Διότι 

ήταν σε ηλικία μεγάλη και είχε ωριμάσει. 

Νικολέτα: Δεν τον έτρωγε το απελευθερωτικό τόσο όσο τους νέους... 

K.X: Μετά αυτοί όλοι οι ογδόντα πέντε που σας είπα, με τον εμφύλιο, ο 

καπεταν Αμύντας, όταν γύρισε και δημιούργησε πάλι το αντάρτικο στο 

χωριό, εδώ στην περιοχή του Βίτσι, η πρώτη τους δουλειά -ήταν  λίγοι οι 

πυρήνες αυτοί που ήταν στην αρχή και βγήκαν και μερικά παιδιά που 

ήταν θερμόαιμα δεκαοχτώ δεκαεννιά χρονών-είχαν πάει στο βουνό. 

Αυτοί προσπαθούσαν να διώξουν την αστυνομία και τη χωροφυλακή από 

τα χωριά και υπήρχε στο χωριό μας μια διμοιρία,στρατός, και τους 

χτύπησαν το ’48, τον Ιανουάριο μήνα, ή το ‘47 και τους διαλύσανε.  

Νικολέτα: Υπήρχε στρατός… Και ήταν εξαπλωμένος σε κάθε χωριό; 

K.X: Σχεδόν σε όλα υπήρχαν. Αλλά στα μεγάλα χωριά, όπως η 

Κλεισούρα υπήρχε τάγμα στρατού. Είχαν δημιουργήσει μια μουσική οι 

αντάρτες με την οποία  ενθουσιάζονταν ο κόσμος. Ήρθαν στο χωριό μας 

και χορεύανε στην πλατεία του χωριού και το βράδυ θα κάναμε 

χοροεσπερίδα στο καφενείο. Μαζεύτηκαν όλοι οι νέοι και οι μεγάλοι σε 
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ηλικία . Κατά τα μεσάνυχτα, οι νέοι από εδώ και οι γέροι από εκεί. 

Ξεχωρίσανε σαράντα δύο άτομα. Και τους πήραν με το ζόρι και τους 

πήγαν στην Περικοπή.  

Νικολέτα: Δηλαδή το έκαναν επίτηδες για να μαζευτεί ο κόσμος.  

K.X: Ναι,μαζεύανε και παίρνανε με το ζόρι. Σε αυτούς οι περισσότεροι 

ήταν από τον ΕΛΑΣ,είχαν υπηρετήσει στον ΕΛΑΣ. Τους πήραν πέρα 

στην Περικοπή και τους έλεγαν να πάρουν όπλα να τους βάλουν στους 

λόχους και τις διμοιρίες. Λένε, “εάν δε δούμε τον Αμύντα εμείς όπλα δεν 

παίρνουμε!’’. Την πρώτη μέρα δεν εμφανίστηκε ο Αμύντας. Τη δεύτερη 

ούτε. Τη τρίτη ημέρα εμφανίστηκε και τους λέει, το παιχνίδι είναι 

τελειωμένο, γιατί οι σλαβόφωνοι θέλουνε αυτονομία και διοίκηση δική 

τους και εμένα με έχουν παραμερίσει . 

Νικολέτα: Ήταν περισσότεροι σλαβόφωνοι εδώ; 

K.X: Τους έδωσε τρεις αντάρτες οι οποίοι ήταν επιστρατευμένοι και λέει 

“θα πάτε σε άλλο συγκρότημα γιατί εμείς δεν έχουμε όπλα εδώ’’ και τους 

είπε “από εδώ κατευθείαν Πτολεμαΐδα, θα περάσετε το χωριό συνοδεία με 

τους αντάρτες να παραδοθούν και αυτοί οι τρείς αντάρτες και εσείς θα 

πείτε ότι μας πήραν βιαίως μια μέρα οι αντάρτες και πήγαμε. Και έτσι δεν 

… Αν τους κρατούσε… δεν ήθελε επειδή ήταν από το χωριό μας. Οι 

άλλοι που ήταν από άλλα χωριά θα τους κρατούσε. Και μετά, όταν 

ερήμωσαν τα χωριά και δεν έβρισκαν πληθυσμό-οι πρόσφυγες οι 

περισσότεροι φύγανε στο Αμύνταιο από τα χωριά και στα χωριά είχαν 

μείνει οι γέροι, όπως στο χωριό μας. Και έτσι έριξαν το σύνθημα αυτό, 

ότι από ισονομία στην αυτονομία. Και όσοι είχαν μείνει στα χωριά αυτοί 

οι σλαβόφωνοι, βγήκανε στο βουνό χωρίς να ξέρουν γιατί βγήκανε.  

Νικολέτα : Ήταν πιο πολλοί ή απλά τους φόβιζε το αντάρτικο όπως στην 

περίπτωση αυτή, ότι είχε περισσότερο ισχύ η ιδέα της αυτονομίας... 

K.X: Όχι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Τα νέα παιδιά και τα κορίτσια τα 

περισσότερα τα πήραν...Εφόσον το επίσημο ελληνικό κράτος είχε 

εγκαταλείψει, ήταν κρατούμενο από αντάρτες αλλά τους έριξαν το 

σύνθημα αυτό για το μέρος. Και οι περισσότεροι  πιστεύανε σε αυτά που 

τους λέγανε.  

Νικολέτα: Ναι ο κόσμος παρασύρονταν τότε.  

K.X: Υπήρχαν και λάθη από το επίσημο κράτος. Υπήρχαν οι 

περισσότεροι στρατολόγοι που ήταν στα χωριά των ανταρτών που 

αναγκάζανε τον κόσμο να φύγει στο βουνό, ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν ¨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 
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ήταν οι καλύτεροι στρατολόγοι των ανταρτών αυτοί,τους δέρνανε και 

από την άλλη έφευγαν στο βουνό αυτοί.  

Νικολέτα: Αργότερα δεν είχατε κάποιον δικό σας που πήγε στον 

εμφύλιο… εσείς…όχι…; Δε συμμετείχε κανένας από την οικογένειά 

σας,να ενταχθεί πάλι στο στρατό.. 

K.X: Όχι.  

Νικολέτα: Ούτε με το παιδομάζωμα. Αυτό τί γίνονταν τότε. Το 

παιδομάζωμα και αυτό που λέγατε με τα ορφανοτροφεία; 

K.X: 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 τη Πελοπόννησο - όσοι ήταν από την Πελοπόννησο και από τη 

Θεσσαλία και κάτω τους έκαναν γλώσσα και ιστορία ελληνική . 

Νικολέτα: Και πώς τα παρουσίαζαν στα ελληνικά; 

K.X: Υπήρχε δάσκαλος Έλληνας. Όσα παιδιά ήταν από εδώ από τη 

Μακεδονία τους έκαναν τη σλάβικη γλώσσα . 

Νικολέτα: Α ,τους διαχωρίζανε δηλαδή. Προπαγάνδα. 

K.X: 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. 

Νικολέτα: Και αυτό το δέχονταν οι δάσκαλοι που ήταν από την πλευρά 

των ανταρτών,δέχονταν να διδάσκονται σλαβικά  παιδιά που ήταν από 

εδώ;  

K.X: Είχε, ναι. Υπήρχαν δάσκαλοι που είχαν βγει με τον ΕΛΑΣ, με τον 

εμφύλιο.  

Νικολέτα: Δηλαδή τους προωθούσαν τα παιδιά που ήταν από αυτά τα 

μέρη στις παιδουπόλεις εκεί πέρα,τους δίδασκαν ιστορία η οποία ήταν 

σλαβική; 

K.X: Ναι ότι είσαι Μακεδόνας, δεν είσαι Έλληνας.  

Νικολέτα: Αυτά τα παιδιά μείναμε σε εκείνες τις χώρες, γνωρίζετε 

περιπτώσεις που μείνανε, ή γύρισαν όλοι πίσω αργότερα;  

K.X: 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.  

Νικολέτα: Τα έφεραν στη μάχη της Φλώρινας ή γενικά; 
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K.X: Γενικά  σε όλες τις μάχες. Εδώ στη μάχη της Φλώρινας τα 

περισσότερα παιδιά ήταν από τη Νάουσα που είχαν επιστρατεύσει.  

Νικολέτα: Είχαν χαθεί πάρα πολλοί κιόλας, λένε ότι τότε, εκείνη την 

περίοδο μαζεύανε νεολαία η οποία έπεφτε στο πεδίο της μάχης και τους 

θάβανε μαζικά μέσα στους λάκκους και γενικά είχαν χαθεί πολλοί άδοξα. 

Και κανένας δεν τους έχει τιμήσει.  

K.X: 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.  

Νικολέτα: Εσείς το ζήσατε αυτό; 

K.X: Όχι δεν ήμουν εδώ εγώ,αλλά έχω διαβάσει και όταν τους έφερναν 

την μοιραρχία 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. 

Νικολέτα: Αυτά τα παιδιά ήταν μαζεμένα από τα χωριά έτσι ή τα είχαν 

πάει κάπου στο βουνό για ένα διάστημα; 

K.X: Το εβδομήντα τις εκατό ήταν βιαίως στρατευμένα για εκείνη την 

αποστολή, για εκείνη τη μέρα. Ήταν από τη Νάουσα και από την 

Πελοπόννησο. Είχαν φέρει χίλια άτομα, ξεκίνησαν από εκεί μια φάλαγγα 

και ήρθαν οι μισοί εδώ όμως, στο Βίτσι. Αν είχαν κάνει μια εκπαίδευση, 

ούτε μήνα και τώρα ένα παιδί δεκαεφτά δεκαοχτώ χρονών... Τότε τα 

παιδιά δεκαεφτά χρονών δεν ήταν όπως είναι τώρα.  

Νικολέτα: Ποιος ήταν ο σκοπός να φέρουν αυτά τα παιδιά τα 

αγύμναστα,απλά για να δείξουν οι αντάρτες ότι έχουμε στρατό,ότι 

έχουμε κόσμο; 

K.X: Στην αρχή και εκεί δεν υπήρχε ομόνοια μεταξύ τους, διότι τα 

περισσότερα στελέχη,όπως ο Αυγερινός, ο Υψηλάντης,είχαν τάσεις 

κομμουνιστικές. Υπήρχαν άλλοι οι οποίοι ήταν συντηρητικοί και δεν 

θέλανε τον αγώνα με πόλεμο. Υπήρχε και το άλλο το σκουλήκι με το 

μακεδονικό και τους σλαβόφωνους και δεν μπορούσαν να βρούνε άκρη. 

Για αυτό και τους περισσότερους τους βγάλανε από τη μέση τους 

σκοτώσανε ή σκοτώθηκαν όπως και τον Άρη Βελουχιώτη.  

Νικολέτα: Αυτός ήταν και ο μόνος που έμεινε μέχρι το τέλος πιστός στο 

έργο του ΕΛΑΣ.  

K.X: 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. Αλλά είχαν κατορθώσει να βγάλουν τους 

περισσότερους καπεταναίους, τους σκοτώσανε ή τους καθαίρεσαν. Και 

είχαν μείνει αυτοί οι οποίοι ήταν τυφλοί στις υπακοές του Ζαχαριάδη. 
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Όπως και ο Μάρκος πολύ καλά έλεγε τότε, χτυπούσαν ένα 

χωριό,παίρνανε τρόφιμα, οπλισμό, και φεύγανε. Λέγανε στο επίσημο 

κράτος ότι “εμείς είμαστε εδώ 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. Παρόλο που με τις μεγάλες αυτές που έκαναν τις 

στρατολογίες,τα χωριά είχαν ερημωθεί, είχαν μείνει οι γέροι. Αυτοί οι 

οποίοι ήταν οι αρχηγοί τους στην Αθήνα του ΚΚ, έλεγαν “θα βγάλουμε!’’ 

αλλά από τις πόλεις δεν βγήκε ούτε ένας στο βουνό. Άλλοι ήταν 

εξορία,άλλοι ήταν στις φυλακές,άλλοι δεν μπορούσαν να βγούνε και τα 

χωριά την ύπαιθρο που την κρατούσανε ήταν μόνο γέροι . Τι να σου 

κάνουν αυτοί.  

Νικολέτα: Πάντως στοχεύανε στο νεανικό πληθυσμό,τον άβγαλτο...  

K.X: Ο μεγαλύτερος πληθυσμός, αυτοί που φύγανε στις μεγαλουπόλεις, 

στη Φλώρινα, στο Αμύνταιο, Κοζάνη, Λάρισα, Καστοριά και αυτά, δεν 

μπορούσαν να κρατηθούνε.  

Νικολέτα: Είχαν φύγει και πολλοί είχαν περάσει και εκτός. Δεν υπήρχε 

πληθυσμός, οπότε όποιον βρίσκανε ουσιαστικά.  

K.X: Για αυτό και χτυπούσαν τις πόλεις για να μπορέσουν να πάρουν, να 

επιστρατεύσουν κορίτσια και αγόρια και να πάρουν και οπλισμό και 

αυτά.  

Νικολέτα: Οι γυναίκες είχαν πολύ έντονη δράση, σαν την φίλη σας 

αυτή,μπορεί στην αρχή να μη πιστεύανε στην όλη στάση των ανταρτών, 

να μη θέλανε, αλλά υπήρχαν και εκείνες που είχαν δείξει πολύ μεγάλη 

γενναιότητα για την απελευθέρωση σαν αντάρτισσες που ήταν οι 

περισσότερες… 

K.X: Υπήρχαν αυτές που τις είχαν φανατίσει.  

Νικολέτα: Γιατί λένε ότι οι γυναίκες ήταν και στον πόλεμο πιο μοχθηρές 

από τους άντρες. 

K.X: Ναι. Και μια ήταν και λοχαγός. 

Νικολέτα: Τους Ποντίους δεν τους ήθελαν οι Βούλγαροι;  

K.X: Με τον ΕΛΑΣ ήταν το ογδόντα πέντε τις εκατό. Με τον εμφύλιο 

ξεχωρίσανε την θέση τους εξαιτίας αυτής που ανακατεύθηκαν με το 

μακεδονικό. Πολλοί λίγοι βγήκαν. Βγήκαν αυτοί οι οποίοι ήταν που δεν 

μπορούσαν να μείνουν στα χωριά . 

Νικολέτα: Γιατί τους κυνηγούσαν και οι Βούλγαροι λόγω της αντίθετης 

θέσης τους; 

K.X: 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 
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ήρθαν οι Γερμανοί υπήρχε εκείνο το σκουλήκι το μακεδονικό, αλλά 

ειρηνικά ζούσανε. Όπως ο εδώ ο Νομάρχης, τον γλίτωσε από βέβαιο 

θάνατο ο μπάρμπας μου, όταν έγινε η μάχη στο χωριό με τους Τούρκους, 

ο οποίος τότε με το μακεδονικό ήταν λοχίας του ελληνικού στρατού και 

είχε έρθει με μια ομάδα. Στην ομάδα αυτή ήταν με κάποιον καπετάνιο 

και μαζί τους ήταν ο αδερφός του πατέρα μου,ο μπάρμπας μου. Και τον 

γλίτωσε,είχε πει σε κάποιον του νεκροταφείου, πέντε έξι άτομα ήταν, 

γλιτώσανε,φύγανε από το λόχο και επειδή ήξερε ο μπάρμπας μου που 

είχε μεγαλώσει στο χωριό,γιατί είχε φύγει η οικογένεια στο Βόλο και από 

εκεί ήρθε αντάρτης. Και τους λέει από εδώ ελάτε ,χωθήκανε ,φύγανε 

μέσα εκεί στα νεκροταφεία.Όταν είδε ο μπάρμπας μου ότι κλείνανε οι 

Τούρκοι για να τους πιάσουν γιατί είδαν προς τα πού φύγανε, του λέει 

“καπετάνιε να φύγουμε, γιατί θα μας πιάσουνε σαν τα ποντίκια εδώ 

μέσα!’’. Πετιέται ένας κρητικός που ήταν αντάρτης και “τι ξέρει αυτό το 

κοπέλι!’’,του λέει. Ο μπάρμπας μου βγαίνει από το οστεοφυλάκιο,από 

τον αυλόγυρο του νεκροταφείου, πηδάει. Και πάει και ο άλλος. Καθώς 

πήδηξε από τον αυλόγυρο του έπεσε το πιστόλι και λέει “να γυρίσουμε να 

το πάρουμε’’. “Άσε το μωρέ’’, του λέει,“ πάμε να φύγουμε!’’. Οι άλλοι 

αντάρτες, οι τρείς οι κρητικοί μείνανε εκεί. Ο μπάρμπας μου μετά πήγανε 

στους Μύλους κρυφτήκανε,ειδοποίησε ο μυλωνάς στο χωριό, τους πήγαν 

γυναικεία ρούχα, άφησαν εκεί τον οπλισμό, ντύθηκαν γυναίκες με 

μαντίλες και πήγαν μέσα στο χωριό και μπήκαν σε κρυψώνες μετά και 

κρύφτηκαν εκεί πέρα. Οι άλλοι τρεις αντί να πάρουν τη χαράδρα 

αριστερά που είχε πάρει ο μπάρμπας μου,πήγαν δεξιά και βγήκαν εκεί 

ακριβώς που από πάνω ήταν οι Τούρκοι. Και τους σκότωσαν. Και μετά 

το ‘35 είχε έρθει νομάρχης εδώ στη Φλώρινα. Και αυτός ήταν ο 

νομάρχης που όποιον άκουγε να μιλάει τη σλαβική γλώσσα έδινε 

ρετσινόλαδο.  

Νικολέτα: Εκείνη την περίοδο τί γινότανε με αυτή την κατάσταση;  

K.X: Ήταν να μάθουν να μιλάνε όλοι ελληνικά και όχι γιουγκοσλαβικά.  

Νικολέτα: Πολλοί λένε ότι οι γιαγιάδες ορκίζονταν.  

K.X: 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 
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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.  

Νικολέτα: Είχαν γίνει αυτά από τον Πρώτο Παγκόσμιο, το μακεδονικό 

από εκείνα τα χρόνια.  

K.X: Και άλλοι από συμφέροντα έπαιρναν λεφτά και ξεσηκώνανε.Δεν 

ήταν και ο κόσμος μορφωμένος τότε.  

Νικολέτα: Μήπως ήθελε και ο κόσμος ένα όραμα,μια καθοδήγηση; 

K.X: 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. Οι πρόσφυγες που ήρθαν μετά το ‘22, είχαν 

τάσεις και τα έστελναν τα παιδιά να μάθουν γράμματα,γιατί είχαν ζήσει 

σε άλλο μέρος, στη Μικρά Ασία που ήτανε. 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, 

δε ξέρανε πού είναι η Φλώρινα. Έμεναν εκεί,“εσύ θα πας στα 

πρόβατα!’’,τελείωσε.  

Νικολέτα: Υπήρχε  κόσμος εξόριστος, είχατε γνωστούς που τους είχαν 

στείλει αργότερα μετά το τέλος του εμφυλίου Μακρόνησο,νησιά, 

εξορίες.  

K.X: Όχι.Τα σχολεία δεν λειτουργούσαν μέχρι…,επί κατοχής άρχισαν να 

κάνουν κάποιο αυτό αλλά δεν… Και οι παπάδες που ήξεραν βουλγάρικα, 

είχαν ξεχωρίσει τότε, όταν έφυγε από το Πατριαρχείο η Βουλγαρία και 

έγινε αυτόνομο, τότε είχαν ξεχωρίσει μερικοί. Αυτοί που είχαν 

πλειοδοτηθεί υπέρ της Βουλγαρίας λειτουργούσαν με βουλγάρικα. Άλλοι 

πήγαιναν στο ελληνικό και άλλοι στο βουλγάρικο. Ήταν ξεχωρισμένα. 

Και άλλοι πήγαιναν στο ρουμάνικο. Όπως και στα σχολεία.  

Νικολέτα: Πώς ήταν η ζωή μετά τον εμφύλιο; Εσείς δεν φύγατε, 

καθίσατε εδώ; Ή πήγατε και δουλέψατε εδώ μετά το ’49, το ’50;  

K.X: 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 
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από τότε επί Τουρκίας. Όταν έφυγε ο μπάρμπας μου, ο παππούς μου είχε 

μείνει στον  Πόντο. Είχε εγκαταλείψει την οικογένεια. Και ο κουνιάδος 

του, ενώ έμαθε που είναι, πήρε την αδερφή του μαζί με τα παιδιά εδώ 

από το Νιόκομπο και τα πήρε στον Πόντο. Και από το Βόλο ήρθε 

αντάρτης εδώ. Και επειδή υπήρχε φτώχεια και πήγαιναν πολλοί για 

κατάλυμα σηκώθηκε και πήρε την οικογένεια προς τον Αρμυρό και 

παράλληλα ήταν και οικοδόμοι. Και όταν φούντωσε ο εμφύλιος ήμασταν 

στο Αχίλλειο.Για αυτό δεν πήγα στην παιδόπολη. Αλλιώς θα πήγαινα. 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 παιδούπολεις. Έμειναν μέχρι αρχές 

του πενήντα.  

Νικολέτα: Εκεί η διαπαιδαγώγηση ήταν όπως στις άλλες παιδούπολεις ή 

ήταν πιο εθνικιστική και ελληνική καθαρά.  

K.X: Δεν είχε τίποτα. Το ‘48 όταν είχαν πάρει τα κορίτσια γύρισα να 

δούμε τη μητέρα μου και μια αδερφή και έναν αδερφό μικρά που δεν 

τους είχαν πάρει. Από τριών χρονών και κάτω δεν τους έπαιρναν στην 

παιδούπολη. Ούτε έξω ούτε εδώ.  

Νικολέτα: Εκείνος ο θείος ο αντάρτης γύρισε μετά τον εμφύλιο; Δηλαδή 

έζησε. 

K.X: Ναι.  

Νικολέτα: Αυτός είχε κάποια αντίποινα, αντιμετώπισε κάτι; 

K.X: Όχι. Δεν τον πείραξαν.  

Νικολέτα: Πάντως κυνηγούσαν πολύ ανθρώπους που είχαν προφανώς 

θέσεις ισχυρές μέσα στον δημοκρατικό στρατό,στον ΕΛΑΣ, τους 

κυνηγούσαν πολύ αργότερα. Ο κόσμος ο απλός που δεν πήγε ούτε στα 

βουνά,ούτε είχε κάποια τάση, τι γνώμη είχε, γιατί τα βιβλία αναφέρουν 

ότι από τη μια πλευρά ήταν το ΚΚΕ με τα συμφέροντά του που ήθελε να 

υποστηρίξει τους ξένους και να πάει με το μέρος της κυβέρνησης και από 

την άλλη ήταν οι αντάρτες, όσοι ήταν οι πιο πιστοί. Αυτό το πιστεύανε ή 

κατηγορούσαν το κόμμα; Εκείνη την περίοδο έπαιξε μεγάλο ρόλο η 

αριστερά. Ποιά ήταν η γνώμη τους. Κατηγορούσαν το ΚΚΕ κλπ; 

K.X: Πολλοί λίγοι ήταν αυτοί που ήταν οργανωμένοι. Οι υπόλοιποι ήταν 

θύματα.  

Νικολέτα: Όλοι θύματα ήταν τελικά, αυτό αποδεικνύεται.  

K.X: Όπως με τον ΕΛΑΣ ένας από το χωριό μας ήταν ανθυπολοχαγός. 

Τότε πήγαιναν σε σχολές των ανταρτών. Δεν ήταν όπως οι σχολές 

Ευελπίδων που ήταν. Με τον εμφύλιο, όταν ξεκίνησε,οι πρώτες αυτές 

όταν χτύπησαν η διμοιρία στο χωριό μας και παραδόθηκαν- οι 

περισσότεροι στρατιώτες ήταν Θεσσαλοί. Όλοι αυτοί που είχαν έρθει το 
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‘45 με ‘46 και ‘47 οι στρατιώτες, οι Θεσσαλοί ήταν το ογδόντα πέντε τις 

εκατό αριστεροί. Και σε αυτή τη διμοιρία από τα είκοσι έξι άτομα που 

ήταν οι δεκαέξι ήταν αριστεροί. Και όταν ήρθαν και τους χτυπήσανε,στο 

φυλάκιο που ήταν ο ανθυπασπιστής, ήταν έξι εφτά άτομα με τον 

ανθυπασπιστή. Οι υπόλοιποι στα τρία φυλάκια που ήταν,στα δύο ούτε 

ένα μπαμ δεν κάνανε, γιατί είχαν συνεννοηθεί με την οργάνωση του 

χωριού ότι μόλις έρθετε, εμείς θα παραδώσουμε τον οπλισμό.Και από 

τους είκοσι δύο που πήραν οι αντάρτες, τους πιάσανε, μόνο από το 

φυλάκιο που ήταν  ο ανθυπασπιστής κράτησε και μάλιστα τον 

σκοτώσανε τον στρατιώτη, διότι τον είδε από το παράθυρο, έριχνε στον 

αέρα,δεν χτυπούσε σε στόχο και το σκότωσε το παιδί με το πιστόλι για 

να φοβηθούν και οι άλλοι. Από τους είκοσι δύο που πιάσανε, οι έξι και 

αυτοί αριστεροί ήταν αλλά όταν τους έκαναν ανάκριση στα Ασπρόγια και 

τους είπαν ότι θα μείνετε μαζί μας, λένε “φοβόμαστε από αντίποινα τις 

οικογένειες, θα φύγουμε!’’. Τους πήραν τα ρούχα τους, τους βάλανε 

πολιτικά ρούχα και ήρθαν στο χωριό μας και από εκεί μετά πήγαν στην 

Καστοριά. Οι δεκαέξι μείνανε αντάρτες και ο λοχίας με την ντουντούκα 

όπου πηγαίνανε φώναζε τους στρατιώτες “παραδοθείτε!’’. Και οι 

περισσότεροι παραδόθηκαν όπως και πολλοί από την Πρέσπα φύγανε με 

τους αντάρτες. 

Νικολέτα: Ναι, αλλάζανε μέτωπα.  

K.X: Για αυτό και κάποιος Τσάμης ο οποίος ήταν στον ΕΛΑΣ 

συνταγματάρχης μόνιμος αξιωματικός και είχε βγει στον ΕΛΑΣ, στον 

εμφύλιο δεν ανακατεύθηκε και ήταν στον Λευκώνα με το λόχο. Και όταν 

χτύπησαν της Μικρολίμνης την αστυνομία, ο σταθμάρχης της 

χωροφυλακής είχε τραυματιστεί, αλλά επειδή ήταν ο κουνιάδος του 

αντάρτης και ήταν σε εκείνη τη μάχη, τον βάλανε σε άλογο και με 

συνοδεία, με αντάρτη, τον πήγαν μέχρι έξω από την πόλη και τον 

αφήσανε και ήρθε. Αλλιώς θα τον... Αλλά φαινόταν, δεν είχε πειράξει 

άτομο στο χωριό εκεί στην περιοχή σαν αστυνόμος που ήτανε. Και όταν 

το πρωί πήγε ο Τσάμης, αυτός ο αξιωματικός τους έλεγε “μη βιάζεστε να 

βγείτε στο βουνό, γιατί το παιχνίδι είναι χαμένο. Δεν πρόκειται να 

επικρατήσει ο κομουνισμός εδώ!’’. Και μετά από τη μάχη αυτή όλα τα 

φυλάκια τα στρατιωτικά από την πύλη εκεί που ενώνονται οι δύο λίμνες -

από εκεί δώδεκα φαντάροι είχαν φύγει στους αντάρτες. Και ο 

ανθυπολοχαγός που ήταν με πέντε έξι, μόλις είδε ότι φύγανε όλοι τότε 

και αυτός- μαζευτήκανε όλα τα φυλάκια από Πρέσπα και τα χωριά 

συμπτυχθήκανε και ήρθαν εδώ στην πόλη και έμειναν όλα τα χωριά 

κρατούμενα από αντάρτες και ό,τι ήθελαν έκαναν.  

Νικολέτα: Άρα δηλαδή συμμετείχαν στο στρατό και άτομα που κατά 

βάθος είχανε.. Γιατί δεν συμμετείχαν από την αρχή; 

K.X: Προς το τέλος του ‘47 μετά, όσοι Θεσσαλοί ήταν στρατιώτες εδώ, 

όλους τους αριστερούς τους στείλανε Μακρόνησο,τους άλλους τους 
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τραβήξανε κάτω προς τη Θεσσαλία και ήρθανε μετά στρατιώτες και από 

εδώ που είχαν επιστρατεύσει κανονικά.  

Νικολέτα: Αυτοί οι άνθρωποι γιατί συμμετείχαν στο στρατό αφού είχανε 

άλλες διαθέσεις; Μήπως στην πορεία είχαν αλλάξει; 

K.X: Δεν μπορούσαν γιατί ήταν επιστράτευση. Όταν τους πήραν αυτούς 

τους αριστερούς δεν υπήρχε αντάρτικο. Μετά από το Μπούλγκες 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 Μπούλγκες. Αλλά και εκεί το 

σκουλήκι υπήρχε, στο Μπούλγκες. Γύρω στους δυόμισι 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 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 παιδούπολεις, ήταν Έλληνες. Αλλά εδώ ήταν το καζάνι 

που έβραζε, στο Βίτσι. 

Νικολέτα: Άρα δηλαδή με το ανακάτεμα των Σκοπιανών,των 

Βουλγάρων και όλων αυτών, αλλοιώθηκε και η ιδεολογία του 

αντάρτικου.  

K.X: Όπως όταν έγινε η πρώτη συνέλευση, οι περισσότεροι 

Σλαβομακεδόνες έλεγαν “θέλουμε ισονομία’’. Λίγοι ήταν αυτοί που 

θέλανε αυτονομία. Και εκεί τσακωθήκανε και δεν δέχονταν να είναι ο 

Αμύντας, επειδή ήταν Έλληνας αρχηγός και τον καθαίρεσαν αυτόν και 

έβαλαν και άλλους σλαβόφωνους και τον Βαιδά. 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.  

Νικολέτα: Άρα και αυτή η κατάσταση αναζωπύρωνε και την αντίδραση 

του ελληνικού στρατού.Εσείς αν ήσασταν πιο μεγάλος θα συμμετείχατε; 

Θα παίρνατε μέρος και με ποια πλευρά;  

K.X: Από αυτά που έβλεπα, είχα λίγο επηρεαστεί από την αριστερά. 

Αλλά στην πορεία όμως, όλα αυτά τα γεγονότα, όλα αυτά που έγιναν, δεν 

πιστεύω σε κανένα. Διότι όλα αυτά έγιναν από ανθρώπους, από λάθη. 

Και όταν καταπιέζεις ένα άτομο δεν έχεις αποτέλεσμα. Αυτοί που ήταν 

πιο ευαίσθητοι στο μυαλό ρίχνονταν μπροστά,αυτοί άφησαν τα κόκαλά 

τους στα βουνά. Χωρίς να ξέρουν και το λόγο.  

Νικολέτα: Όλα αυτά ο λαός τα ήξερε,είχε επίγνωση του τι συνέβαινε; 
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K.X: Δύο τρεις οι οποίοι ήταν πιο μορφωμένοι σου λέγανε όπως τους 

συμφέρει,με την ιδεολογία τη δική τους. Άλλοι απέβλεπαν σε 

συμφέροντα, όχι ότι πιστεύανε σε αυτό. 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 μουλάρια 

αλάτι και το πουλούσαν μια οκά αλάτι μια χρυσή λίρα. Για αυτό και ο 

Αμύντας είχε διαμαρτυρηθεί στο Ζαχαριάδη, όταν έκαναν το συνέδριο 

στους Ψαράδες.“ Έχουμε ένα πρόβλημα, που δεν έχουμε αλάτι’’. Και η 

Αλβανία ήταν και από τη Βουλγαρία μπορούσαν να φέρουν, δεν υπήρχε 

αλάτι. Και το επίσημο κράτος, τα μονοπώλια που είχαν κάνει γιατί επί 

κατοχής είχαν βάλει μόνιμους αξιωματικούς Νομάρχες και τους έλεγχε η 

οργάνωση αυτή της δεξιάς. Και εμείς πηγαίναμε στο Αμύντιο με τα 

πόδια, παίρναμε μισή οκά αλάτι.. 

Νικολέτα : Το εκμεταλλεύονταν δηλαδή. Και έδινε ο κόσμος χρυσή 

λίρα; 

K.X: Ναι, ερχότανε. Και ο Ζαχαριάδης είπε στον  

Αμύντα “δεν πειράζει ο σκοπός αγιάζει τα μέσα’’, εννοούσε ότι κάνετε 

λαθρεμπόριο. Να φανταστείς και οι αντάρτες δεν είχαν αλάτι. 

Νικολέτα: Μήπως τα δίνανε στους πιο προύχοντες, στα χωριά; 

K.X: Όχι. Εδώ στο νομό Φλωρίνης… η Φλώρινα δεν έδινε στα χωριά 

αλάτι. Έπρεπε να έχεις μέσο κάποιο γνωστό στη Φλώρινα για να πάρει 

μισή οκά αλάτι να σου δώσει. Ίσως το έκαναν και για εκβιασμό για να μη 

το πάρουν οι αντάρτες. Το μεγαλύτερο  κακό που έγινε σε όλη αυτή την 

ιστορία ήταν ότι μερικές οικογένειες που ήταν δηλωμένοι υπέρ της 

Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, μετά το ’50, αυτοί έγιναν οι μεγαλύτεροι 

πατριώτες από τους πατριώτες. Το επίσημο κράτος τους αγκάλιασε,τους 

έδιναν πληροφορίες. Για αυτό και στα χωριά ο αγροφύλακας έκανε 

κουμάντο. Η δουλειά του αγροφύλακα ήταν να φυλάει τα κτήματα.  

Νικολέτα: Αυτοί από εκεί δεν είχαν αντιδράσεις, όταν είδαν ότι οι δικοί 

τους παίρνανε άλλη στάση, μετά οι Βούλγαροι όλοι αυτοί,δεν εξέφρασαν 

την αντίδρασή τους; 

K.X: 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 γιος σου κάνει αυτά που κάνετε εσείς, να μην προλάβει να φύγει από 

εκεί που είναιι’’. Ήταν στη Δράμα στρατιώτης. Τον ρωτάει ο λοχαγός 

“παππού πού είναι ο γιος 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. 

Νικολέτα: Αυτοί οι άνθρωποι που γύρισαν πίσω δεν πιστεύω ότι θα 

είχαν τέτοια συναισθήματα. 

K.X: 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 οι γέροι και καλύφθηκαν οι αντάρτες μέσα στο 

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 δε θα περάσει κανένας. Τους βάλανε όλους 

και τους πήγαν στο Μοναστήρι και από εκεί στα Σκόπια μετά. Και έτσι 

μείνανε εκεί χωρίς να θέλουν.  

Νικολέτα: Το ίδιο συμβαίνει και με άλλους που πήγανε Ρωσία, 

Τασκένδη κλπ; Αυτοί φτιάξανε εκεί περιουσίες. 

K.X: Αυτοί ήταν που μετά τον 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.  

Νικολέτα: Στα χρόνια της χούντας υπήρχαν συνέπειες; Τους 

κυνηγούσαν; 

K.X: Όχι.  

Νικολέτα: Γιατί έχω ακούσει περιστατικά από φανατισμένους 

αριστερούς ότι σπουδάζανε εκτός,στη Γερμανία για παράδειγμα, και τους 

κυνηγούσαν.  

K.X: Όχι τόσο. 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. Δεν μπορώ να 

καταλάβω πώς μερικοί, ενώ είχαν πάει με της Φρειδερίκης τα σπίτια, πώς 
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ακολούθησαν την αριστερή πλευρά… Στα οικοτροφεία αυτά που 

πηγαίνανε υπήρχαν καθηγητές αριστεροί.  

Νικολέτα: Δεν έλεγχαν ποιον βάζανε; 

K.X: 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.  

Νικολέτα: Τελικά περισσότερο πρόβλημα δημιούργησαν οι Έλληνες 

μεταξύ τους παρά ο κατακτητής.  

Κ.Χ: Με τον ΕΛΑΣ και με τον εμφύλιο. Τους πήραν, γιατί ήταν 

άβγαλτοι, πίστευαν σε αυτά που ακούνε.Δεν είχαν βγει πιο έξω να δούνε 

τι γίνεται.  

Κ.Χ: Μα ήταν και διαλυμένο το κράτος, δεν υπήρχε μόρφωση. 

Καθετί,ό,τι και να διάβαζες ήταν καχύποπτο. Ήταν αφοσιωμένοι στη γη 

και στην οικογένεια. Από τις καταστροφές και τη φτώχεια είχαν 

δημιουργήσει μια μικρή περιουσία και λέγανε ότι το χωράφι είναι εκείνο 

για να ζήσεις και τα πρόβατα. Εξασφάλιζαν το μαλλί, το γάλα, το κρέας, 

όλο το χειμώνα υπήρχε κρέας από το γουρούνι, το καλοκαίρι σφάζανε 

κανένα αρνί και η δουλειά ήταν στα χωράφια.  

Νικολέτα: Φύγανε πολλοί άνθρωποι μετά στο εξωτερικό μετανάστες,τα 

χωριά άδειασαν ακόμα περισσότερο.  

K.X: Όχι.  

Νικολέτα: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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4) Όνομα:  Παρθένα Γυμνοπούλου 

    Καταγωγή:Πόντος, Ρωσία, Φλώρινα 

    Τόπος διαμονής: Φλώρινα  

 

Νικολέτα: Κυρία Παρθένα καλημέρα. Από πού κατάγεστε;  

κ. Παρθένα: Έχω γεννηθεί στη Φλώρινα και έχω μεγαλώσει στη 

Φλώρινα με διακοπή γύρω στα τριάντα χρόνια για την εργασία. Οι γονείς 

μου είναι από τον Πόντο. Η μητέρα μου ήταν από τη Σάντα 

Τραπεζούντας, ο πατέρας μου ήταν από το Κας και ήρθαν ο πατέρας μου 

το ’18, γιατί ήταν φοιτητής της γυναικολογίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Η μητέρα μου ήρθε το ’24 και ο παππούς μου και η γιαγιά μου από το 

μέρος της μητέρας μου ζούσαν στη Νέα Σάντα Βέροιας. Οι παππούδες 

μας ήρθαν στη Θεσσαλονίκη από τον πατέρα μου, πήγαν στη Δράμα, 

μετά από ταλαιπωρίες κατέληξαν στη Φλώρινα.  

Νικολέτα: Εσάς ποια είναι η σχέση σας με την αντίσταση;Πότε 

ξεκινήσατε να έχετε αυτό το μικρόβιο του κομμουνισμού;  

κ. Παρθένα: Όχι δεν έχω μικρόβιο του κομμουνισμού, να μην τα 

μπερδεύουμε τα πράγματα, τεσσάρων χρονών παιδί τι θα πει 

κομμουνισμός. Εγώ έχω τις αναμνήσεις μου από την οπισθοχώρηση  του 

ελληνικού στρατού ή μάλλον τη διέλευση των ελληνικών στρατευμάτων 

από τον δρόμο αυτό, τον κεντρικό, στην είσοδο του σπιτιού μου, η οποία 

λεγόταν λεωφόρος Νίκης, γιατί ενώ ήταν ανώνυμη, εν συνεχεία έγινε 

λεωφόρος Νίκης, γιατί όλα τα στρατεύματα τα ελληνικά πέρασαν από 

αυτόν το δρόμο για να πάνε στην Αλβανία. Και θεώρησαν καλό να την 

ονομάσουν Κωνσταντίνου Καραμανλή εθνάρχη. Αυτά είναι τα ελληνικά 

τα τερτίπια, η δουλοπαροικία. Θυμάμαι ορισμένα πράγματα πολύ 

τρομακτικά. Ένα βράδυ χειμώνα, με χιόνια, δεν ήταν οι δρόμοι τόσο 

μεγάλοι, ακούσαμε φωνές έξω από το σπίτι και βγήκαμε ο πατέρας μου, 

η μητέρα μου και τα τέσσερα παιδιά εμείς, να δούμε τι συμβαίνει και 

βλέπουμε ένα μουλάρι το οποίο είχε πάνω στη σέλα του ένα πολυβόλο να 

έχει πέσει στο χιόνι και να μην μπορεί να σηκωθεί. Και ο ημιοδηγός, που 

από κακή του τύχη ήταν δικηγόρος, να κλαίει και να οδύρεται από τη 

στενοχώρια του πώς θα το σηκώσει. Στέλνει ο πατέρας μου τον αδερφό 

μου να φωνάξει το θείο μου,τον πρώτο του ξάδερφο, τον Αλέκο, τον 

Τάσο και τον Κώστα και τον Τέλη, τέσσερα πρώτα του ξαδέρφια που 

έμεναν λίγο πιο πάνω από εμάς, αγόρια. Ο δεύτερος ήταν αγρότης, είχε 

άλογο, ήξερε πώς να βγάλει μια σέλα και τον βοηθάνε τον άνθρωπο για 

να συνεχίσει την πορεία του και απέναντι από το σπίτι μας βγαίνει ένας 

κύριος και λέει: «Με αυτά τα χάλια θα πάτε να πολεμήσετε τους Ιταλούς;». 

Γιατί η κοινωνία της Φλώρινας είναι πολύ πολιτισμική. Έχει Βλάχους 

που είναι από το Μοναστήρι,από τη Ρουμανία,έχει Αλβανούς,έχει 

πρόσφυγες, σλαβόφωνους και πρόσφυγες που μας έφερε ο Βενιζέλος. Η 
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μάνα μου εκείνη τη στιγμή είχε καυσόξυλα στα χέρια της και του λέει: 

«Φύγε σε παρακαλώ μέσα για να μην πάω για ζωοκτονία!». Πήραμε τον 

άνθρωπο, τακτοποιήσαμε το μουλάρι του. Η μητέρα μου έκανε τότε 

έρανο μαζί με τον δεσπότη στα χωριά, μάζευε μαλλί για να κάνουν 

κουκούλες,γάντια,κάλτσες και φανέλες για τους στρατιώτες.Ήταν στο 

φιλόπτωχο ταμείο. Και του δώσανε γάντια, κασκόλ, τον τακτοποίησαν 

και έφυγε. Αυτή ήταν η πρώτη μου εντύπωση τι σημαίνει πόλεμος. Τι 

σημαίνει κακία του κόσμου, τι σημαίνει να είσαι απροετοίμαστος για 

ορισμένα πράγματα. 

Νικολέτα: Εδώ πώς το αντιμετώπιζαν οι νέοι που έφευγαν πάνω για τα 

βουνά; Ποια ήταν η πεποίθησή τους, το πιστεύανε αυτό ; 

κ. Παρθένα: Για τα βουνά όχι, για το αλβανικό λέμε. Εδώ όλοι φύγανε 

και με χαρά. 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. Ο κόσμος πεινούσε, 

υπάλληλοι οι οποίοι δεν είχαν μισθούς τότε εκείνη την εποχή, δηλαδή το 

κράτος δεν υπήρχε μετά που έπεσε το μέτωπο, άρχισε η οπισθοχώρηση. 

Η αυλή μας αυτή ήταν ενωμένη με το σύνταγμα. Δεν υπήρχε αυτός ο 

δρόμος ούτε οι κάτω άλλοι. Ήταν ενωμένοι με την αυλή μας και θυμάμαι 

που η μάνα μου μας έβαζε να πηγαίνουμε σκυφτά γιατί είχε ένα 

συρματόπλεγμα, να ρίχνουμε μέσα στους στρατιώτες, που έφερναν 

αιχμαλώτους οι Ιταλοί από την Αλβανία και να τους βάζουν εδώ. Και 

φορώντας ένα σακάκι πολιτικό μπορούσαν να φύγουν οι άνθρωποι.  

Νικολέτα: Ναι έχω ακούσει περιπτώσεις που μπορούσαν εύκολα να 

ξεγλιστρήσουν . 

κ. Παρθένα: Ναι αρκεί να είχε ένα σακάκι πολιτικό, μπορούσε να φύγει. 

Ο κόσμος είχε πείνα μεγάλη. 

Νικολέτα: Ήταν πιο έντονα τα πράγματα από την Αθήνα ή σε καλύτερη 

κατάσταση;  

κ. Παρθένα: Σε καλύτερη κατάσταση. Γιατί εδώ ο πατέρας μου ήταν 

γιατρός, δεν είχε χωράφια, δεν είχε τίποτα για να μας θρέψει. Αλλά όταν 

έρχονταν οι χωρικοί ερχόταν με συναλλαγές,αυγά, καλαμπόκι, σιτάρι . 

Για μια εξέταση σιτάρι ή για μια επέμβαση. Εμείς σαν οικογένεια δεν 

λιμοκτονήσαμε, ούτε πεινάσαμε.Εκείνα που μας λείπανε ήταν τα ρούχα. 

Τα παπούτσια, οι μπότες δηλαδή πάρα πολύ. Η μάνα μου χάλασε και κάτι 

τσάντες, τις έδωσε στον τσαγκάρη και κάναμε τσόκαρα για το καλοκαίρι. 

Το Σάββατο η μητέρα μου έκανε ψωμί και έβαζε και πατάτα μέσα. 

Έφτιανε για το σπίτι που ήμασταν έξι άτομα και το πρώτο πράγμα που θα 

τρώγαμε ήταν το ψωμί και ύστερα τα άλλα. Είχαμε αγελάδα για το γάλα, 

είχαμε εκατόν είκοσι κότες. Όλα τα σπίτια είχαν το γουρουνάκι το οποίο 
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έτρεφαν το καλοκαίρι και το έσφαζαν το φθινόπωρο και ώσπου να έρθει 

το βράδυ του Σαββάτου το άλλο ψωμί εξαφανίζονταν. 

Νικολέτα: Έκλεβε ο κόσμος ; 

κ. Παρθένα: Όχι δεν έκλεβε. Το έδινε η μητέρα μου. Εδώ στο σπίτι του 

ασφαλίτη έμενε ένας τελωνειακός, Χατζής στο επώνυμο, ο οποίος είχε 

τρία τέσσερα παιδιά και είχε ένα κοριτσάκι το οποίο εκείνη την εποχή 

έπαθε φυματίωση. Και όλη η γειτονιά είχε πέσει πάνω σε αυτό το παιδί. 

Και όταν τελείωσε η κατοχή είχε σωθεί. Φεύγοντας ο πατέρας, πήρε 

μετάθεση στο Πειραιά και πέθανε στον Πειραιά εκ των υστέρων¨ όχι από 

την πείνα. Και έλεγε η μητέρα μου να το σώσουμε το παιδί στην Κατοχή 

και να πεθάνει μετά που πήγε για καλύτερα. Την κατοχή τη θυμάμαι με 

τα γεγονότα τα τρανταχτά. Την εκτέλεση ενός νεαρού στο παζάρι μέσα… 

Από έναν Φλωρινιώτη ονόματι Σίσκο, ο οποίος πέθανε εκ των υστέρων 

από φυσιολογικό θάνατο. Κανένας δεν τον πείραξε, ούτε η εθνική 

κυβέρνηση,ούτε οι αντάρτες, ούτε κανένας.  

Νικολέτα: Ήταν δοσίλογος ; 

κ. Παρθένα: Προδότης. Είχε δοθεί εντολή από την αντίσταση να 

εκτελέσουνε τον Χανς. Ο Χανς ήταν ένας διοικητής των Ες-Ες στη 

Φλώρινα, ο οποίος είχε ένα σκυλί και ένα ξυλάκι από αυτά που έχουν οι 

στρατιωτικοί, οι στρατηγοί και το έκανε έτσι και περνούσε από μέσα το 

σκυλί του και εμείς σα παιδιά τρέχαμε να δούμε. Είχαν δώσει εντολή για 

αυτόν να τον εκτελέσουν και ο νεαρός που ήρθε να τον σκοτώσει,τον 

σκότωσε ο Σίσκος μέσα στο παζάρι.  

Νικολέτα:Άρα είχαν μάθει ότι κάποιος θα πήγαινε...Υπήρχαν πολλοί 

τέτοιοι εδώ;  

κ. Παρθένα: Αυτός ανοιχτά. 

Νικολέτα: Και κυκλοφορούσε έτσι; Ήταν πλούσιος; 

κ. Παρθένα: Όχι δεν ήταν,μεσαίας τάξης νομίζω. Θυμάμαι που ήταν μια 

οικογένεια δίπλα με οχτώ παιδιά και μας πήρε όλα τα παιδιά, γιατί 

παίζαμε μαζί.Μας πήρε ένα μεταλλικό σκεύος με καπάκι που βάζουμε 

νερό,ένα πλαστό ψωμί και ανέβηκε πάνω στο σπίτι και πήρε τη Ζωζώ 

από τις φασκιές στην αγκαλιά της και μόλις βγήκε από το δωμάτιο έπεσε 

ένας σοβάς στο κεφάλι της και λιποθύμησε με το παιδί στην αγκαλιά. 

Αλλά έχοντας την ευθύνη του παιδιού αντέδρασε, μας πήρε και μας πήγε 

πίσω από το νοσοκομείο εκεί στο βουνό πάνω,μας έκαναν εκεί μια σκηνή 

με σανίδια.Όταν ήρθε η εποχή να φύγουν οι Γερμανοί...Μία παρένθεση. 

Υπήρχε μια κοπέλα εδώ η οποία ήταν σλαβόφωνη, που ήταν πάρα πολύ 

όμορφη και την είχε μαιτρέσα  ο Χανς. Αυτή η κοπέλα κάθε εβδομάδα 

ερχόταν για γυναικολογικές εξετάσεις στον πατέρα μου προσκομίζοντας 

και …ότι άκουγε από εκεί και έβλεπε. Μέχρι που έφυγαν οι Γερμανοί δεν 

ήξερε κανείς ότι η κοπέλα αυτή έκανε αυτή τη δουλειά μέσω του πατέρα 

μου και όταν ήταν να έρθουν οι αντάρτες την έστειλαν σύνδεσμο και της 
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είπαν να κρυφτεί πάνω στη μουριά της αυλής της και να μην κατέβει 

μέχρι να πάει άνθρωπος να την πάρει. 

Νικολέτα: Ήταν επιλογή της να το κάνει αυτό; 

κ. Παρθένα: Βέβαια. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ελευθέρων ηθών 

αλλά είχε και ένα ρόλο υπέρ της πατρίδας. Ήταν πραγματικά Eλληνίδα. 

Και έστειλαν ένα σύνδεσμο τη νύχτα, την κατέβασαν, την πήγαν σε ένα 

σπίτι κοντά στο σταθμό και την κρύψανε και το πρωί την άλλη μέρα τη 

διώξανε και έφυγε στον Καναδά. Δεν ξαναγύρισε πίσω. 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. 

Νικολέτα:Ισχύει ότι πετούσανε πάνω στις ορεινές περιοχές… έρχονταν 

αεροπλάνο και πετούσε λίρες; 

κ. Παρθένα:  Τις λίρες δεν έχω υπόψη μου. Στο δεύτερο αντάρτικο; Δεν 

ξέρω. Εκείνη την εποχή την πληρώσαμε πολύ ακριβά, γιατί ο πατέρας 

μου ήταν από το ’47 μέχρι το ’52 στη Γυάρο.  

Νικολέτα: Άρα εσείς κατά την περίοδο της κατοχής...λειτουργούσε και 

όλη η διαδικασία της αντίστασης φυσικά έναντι στον εχθρό... 

κ. Παρθένα: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. Και άλλοι ήρθαν σαν 

σωτήρες και ύστερα έγιναν χειρότεροι. Με το προσωπείο του συμμάχου 

έκαναν τα τέρατα. 

Νικολέτα: Άρα εσείς ήσασταν μικρή για να συμμετέχετε κάπου 

οργανωμένη… 

κ. Παρθένα:  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. 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 



47 

 

της Φλώρινας, τρις τέσσερις και τους εκτέλεσαν κάτω από τον Άγιο 

Γεώργιο. 

Νικολέτα: Στόχευαν πολύ στους διανοούμενους; Θέλανε να τους 

εξαλείψουν; 

Κ. Παρθένα:  Ναι ,γιατί σου λέει αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι θα 

υποκινήσουν τα κοινά εδώ.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. Διαλογική συζήτηση μεταξύ 

της μητέρας μου και ενός στρατιωτικού που έμενε απέναντι, εδώ στην 

πόρτα, τη ρώτησε τι κάνετε,ήταν ένας Αυστριακός μεγάλος σε ηλικία, 

αυτοί οι άνθρωποι δεν ήθελαν τον πόλεμο αλλά δεν μπορούσαν να 

εναντιωθούν στον Χίτλερ και έκαναν ό,τι τους έλεγε. Και λέει η μητέρα 

μου “ο γιατρός, τον πήραν το απόγευμα για μια γέννα και δε φάνηκε, δε 

ξαναγύρισε’’. Αυτός έσκασε ένα μειδίαμα και λέει μην ανησυχείτε τα 

παιδιά να κοιτάξετε να είναι καλά και ο γιατρός θα έρθει, και έφυγε. 

Καταλάβαινε ότι έπεφτε το μέτωπο και ότι έφυγε ο άνθρωπος για να μην 

τον εκτελέσουν, γιατί ήδη είχαν πάρει μια παρτίδα και τους είχαν 

εκτελέσει.  

Νικολέτα: Η δράση της ΕΠΟΝ τότε και τα Αετόπουλα στη Φλώρινα; 

κ. Παρθένα:  Ανεβαίνοντας για το νοσοκομείο, το σπίτι που είναι εκεί 

στη διασταύρωση, το από πίσω σπίτι, το διώροφο, αλλά τα Αετόπουλα 

ήταν όταν έφυγαν οι Γερμανοί. Μαζευόμασταν εκεί τραγουδούσαμε, 

κάναμε.Βέβαια υπήρχαν και στη γειτονιά άνθρωποι οι οποίοι ήταν δεξιοί, 

αυτοί μονοπώλησαν την εθνικοφροσύνη.Εκεί μαζευόμασταν στο σπίτι 

του Γιάννη του Κοσμά, ο οποίος ζει σήμερα. Αυτός ήταν και καπετάνιος 

στον ΕΛΑΣ.  

Νικολέτα: Είχατε τα δικά σας τραγούδια. Σας έστελναν σε αποστολές; 

Υπήρχε και αυτή η διαδικασία;  

κ. Παρθένα:  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 πάμε 

στο αμπέλι να παίξουμε και έρχονταν οι αντάρτες από εκεί και τα 

έπαιρναν τα σημειώματα. 

Νικολέτα: Δεν έκαναν έλεγχο σωματικό. 

κ. Παρθένα:  Όχι. Στα παιδάκια δεν το έκαναν. Δεν τους περνούσε 

καθόλου από το μυαλό. Θυμάμαι και πολλές φορές μας χάϊδευαν κιόλας. 

Και μια φορά, ήταν κάτω από της ζακέτας μου το γιακά και όταν το χέρι 

του πήγε, εμένα η καρδιά μου… 

Νικολέτα: Σου λέει πού να το σκεφτούν τώρα, φτωχός κόσμος με πείνα 

αυτά θα σκέφτονται;  Αλλά το μυαλό του Έλληνα.. 

κ. Παρθένα:  Όλοι κρύβουμε μέσα μας ένα μικρό Οδυσσέα.  
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Νικολέτα: Τα αδέρφια σας συμμετείχαν στην ΕΠΟΝ; 

κ. Παρθένα: Όχι. Ήταν στην παρέα. Βέβαια μετά το πληρώσαμε με ξύλο 

από τους εθνικόφρονες. Μια κοπέλα ήταν πολύ όμορφη και μια την είχε 

στο μάτι που άλλαξαν οι καταστάσεις, την έβαλε κάτω και την 

κουτούπωσε. Μικροπρέπειες. Αυτά τα έκαναν οι δεξιοί.  

Νικολέτα: Τι εννοείτε, που είπατε πριν, ότι οι δεξιοί μονοπώλησαν την 

εθνικοφροσύνη;  

κ. Παρθένα:  Δεν ήμασταν εμείς Έλληνες μόνο αυτοί ήταν. Εμείς 

ήμασταν Βούλγαροι, εμείς ήμασταν..Οι Βούλγαροι ήταν συνεργάτες των 

Γερμανών. Αλλά επειδή οι δικοί μας είχαν έρθει από τη Ρωσία ήμασταν 

και Ρώσοι. 

Νικολέτα: Εναντιώνονταν στους πρόσφυγες ; 

κ. Παρθένα:  Ναι. 

Νικολέτα: Τώρα για το πρώτο επίπεδο, πότε τελείωσαν όλα αυτά το ’43 

με ’44 ; 

κ. Παρθένα:  To ’44 το φθινόπωρο. Πριν γίνει όμως αυτό έγινε το 

γεγονός του Αθάνατου. 

Νικολέτα: Πολλοί τον μνημονεύουν αυτόν.  

κ. Παρθένα:  Αυτός είχε ψυχή άντρα. Ήταν άφοβος. Και τον έβαλαν στο 

τρένο να τον στείλουν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως στη Γερμανία και 

πήγαν οι αντάρτες και τον σταμάτησαν τον πήραν και έφυγαν.  

Νικολέτα : Και έδρασε πάνω στα βουνά; 

κ. Παρθένα:  Ναι. 

Νικολέτα: Έκανε μάχες ; 

κ. Παρθένα:  Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ξέρω. Πάντως έμεινε με το 

΄΄Αθάνατος΄΄. Την εποχή που ήταν να οπισθοχωρήσουν οι Γερμανοί στο 

γήπεδο μέσα, που είχε γύρω τείχος με πέτρα, είχαν φέρει αιχμαλώτους 

Σέρβους και γενικά Σλαβόφωνους. Την εποχή που ήταν η κατοχή 

υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν Ουγγαρέζοι και ήταν συνεργάτες των 

Γερμανών. Και μιλούσαν και τα ρώσικα. Οι Ούγγροι,οι Πρώσοι και 

λοιπά ήταν φυλές παρεμφερείς   με τους Γερμανούς. Αυστροουγγαρία 

που λέμε. Και αυτοί ήταν αιχμάλωτοι των Σέρβων.  Των ανταρτών της 

Σερβίας. 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. Είχαν χαρά που πήγαιναν οι Έλληνες στην Αλβανία υπέρ της 

πατρίδας, δεν πάμε να κατακτήσουμε να υπερασπιστούμε την πατρίδα 

μας, τον εαυτό μας. Και εκεί που καθόμασταν βγαίνει από πάνω ένας 

αξιωματικός Γερμανός. Έρχεται και στήνει το οπλοπολυβόλο και όπως 
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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. 

Νικολέτα: Ήταν πολλά τάγματα και καθένα είχε τον αρχηγό του; 

κ. Παρθένα: Σε εμάς ήταν το ΕΛΑΣ μόνο. Δεν υπήρχαν τάγματα 

ασφαλείας, είχαν του βουλγάρικου κομιτάτου. Αλλά εκείνα ήταν μετά, 

που έφυγαν οι Γερμανοί. 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 δεν θα τα βγάλουν πέρα. Τα παιδιά θέλουν 

ρούχα, πράγματα’’. 

Νικολέτα:Πάντως η θέση που θα είχε τότε σαν Δήμαρχος δεν θα 

αξιοποιούνταν με τον οικονομικό τρόπο όπως σήμερα που 

εκμεταλλεύονται τις θέσεις τους.  

κ. Παρθένα:  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. 

Νικολέτα: Που γίνονταν χωρίς λόγο ; 

κ. Παρθένα:  Ναι, ξέρεις εγώ είχα μαζί σου και το χωράφι ήταν δίπλα 

και εσύ ήσουν δημοκρατικών πεποιθήσεων, πήγαινες άκρατος. Σκέψου 

ότι τον πατέρα μου τον αποκάλεσαν Βούλγαρο, ο πατέρας μου δεν είχε 

καμία σχέση ούτε με τους Σλάβους, ούτε με κανένα. Από τη Μικρά Ασία 

ήταν η καταγωγή του.  Αλλά ήθελαν κάτι να πουν. Και δεν έχω πάρει τα  

πρακτικά από το στρατοδικείο του για να δω ποιες ήταν οι κατηγορίες 

του. 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 μου νοικιάζει ο πρόεδρος του στρατοδικείου’’. Και 

πήγε η μάνα μου και τους παρακάλεσε, “τουλάχιστον μην τον 
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σκοτώσετε!’’. Και της έδωσε το λόγο  εκείνης,της υποσχέθηκε γιατί του 

είπε “τέσσερα παιδιά και εγώ ένα πέντε θα μείνουμε στους πέντε 

δρόμους’’. Και της υποσχέθηκε ότι, εάν ήταν τρεις στρατοδίκες, ο 

πρόεδρος και δύο.Αν πουν οι δύο, ο ένας ναι και ο άλλος όχι και είναι 

στο χέρι του άντρα μου θα γλιτώσει. Και γλίτωσε,φεύγει και πάει στη 

Γυάρο εξορία. 

Νικολέτα:Εκεί πως ήταν; 

κ. Παρθένα:   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. Αλλά μετά τα δύο τελευταία χρόνια αν 

και είχαν έναν διοικητή στρατιωτικό στην Γυάρο, ο οποίος ήταν…, 

πάντως αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι μαστουρωμένοι για να κάνουν 

αυτά τα τέρατα και τα σημεία. Η γυναίκα αυτού ήταν εκεί στη Γυάρο. 

Έλα που ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη αλλά αγαπάει και τον 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.  

Νικολέτα: Έκατσε αρκετά χρόνια εκεί ; 

κ. Παρθένα:  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. Η γιαγιά μου παλιά είχε πάρει τη μητέρα μου στο 

νοσοκομείο και εκεί γνωρίστηκε με τον πατέρα μου και είχε μάθει. Ήταν 

δυναμικός άνθρωπος.  

Νικολέτα: O πατέρας σας πώς περνούσε εκείνο το διάστημα ; 

κ. Παρθένα:   Παίρναμε γράμμα κάθε έξι μήνες. Έλεγε απλά ότι είμαι 

καλά.  

Νικολέτα: Τους ελέγχανε ; 

κ. Παρθένα:   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 ποιον ξέρεις, ποιος είναι ο σύνδεσμος, 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 
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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 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.  

Νικολέτα: Από τις διενέξεις ή από τα βασανιστήρια, το ξύλο; 

κ. Παρθένα:   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. Μέσα 

σε όλα ήξεραν που χτυπούσαν. Δηλαδή ήταν μαθημένοι που 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.  

Νικολέτα:Αυτοί όλοι οι οποίοι έκαναν τα βασανιστήρια και όλα αυτά 

ήταν του στρατού; 

κ. Παρθένα:   Του στρατού. Δε λέμε τώρα για τους Γερμανούς, λέμε για 

το αντάρτικο το δεύτερο. Στο σπίτι μας εδώ έμενε ένας γιατρός 

ακτινολόγος που έκανε τη θητεία του στο στρατό.Και έβλεπε τη μάνα 

μου, η καημένη ασχολούνταν μόνο με τα παιδιά της. Δηλαδή τα δωμάτια 

του σπιτιού ήταν νοικιασμένα, εκτός από ένα που είχε μαζευτεί η 

οικογένεια. Και έμεναν στρατιωτικοί. Κάποιος μια φορά, του 

Σκουλαρίκη ο  αδερφός, ήρθε και έμεινε στο δωμάτιο αυτό. Και όταν 

μετέφερε τα πράγματά της βγήκε μια από τη γειτονιά και είπε 

παλιοκομμουνίστρια τη μάνα μου. “Μα η κυρία μας είπε ότι ο άντρας της 

είναι φυλακή, δεν μας το έκρυψε, το ξέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την 

πληροφορία’’. Η μάνα μου δεν είχε ανακατωθεί  ποτέ. Αυτός ο γιατρός 

που καθόταν εδώ σε εμάς, βγαίναμε εμείς και τη βλέπαμε στο 

νοσοκομείο τη μάνα μου, ήταν σε ένα θάλαμο μαζί με άντρες 

κρατουμένους. Και δεν ζητούσε πάπια από τις νοσοκόμες,πήγαινε στο 

μπάνιο με τα γόνατα και τους αγκώνες. Και φέρνουν ετοιμοθάνατο τον 

τσαγκάρη αυτόν που είχε πει για όλους. Και τον απομονώνουν σε ένα 

σημείο και μόλις τον είδε η μάνα μου τρόμαξε . Σου λέει αυτός θα 

πεθάνει και εμείς θα καταδικαστούμε. Πάει στο γιατρό και λέει “σας 

παρακαλώ φωνάξτε έναν στρατιωτικό να πάρει κατάθεση, χωρίς ανάκριση 

κανονική  να δούμε τι θα πει και πώς μας ξέρει εμάς’’. Και φέρνει έναν 

στρατιωτικό δικηγόρο,του παίρνουν κατάθεση, υπογράφει ότι, επειδή θα 
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πέθαινα και για να γλιτώσω από τα βασανιστήρια,του έβγαζαν τα νύχια 

του ανθρώπου και είπα όσους γνωρίζω ότι ήταν αρχηγοί. Για καλή τους 

τύχη σώζεται και δεν πεθαίνει. Και γίνεται στρατοδικείο. Αλλά μέσα στο 

στρατό και στη χωροφυλακή υπήρχαν και άνθρωποι. Μέσα στο ίδιο κελί 

με τη μάνα μου ήταν και δύο χωροφύλακες οι οποίοι έκαναν βάρδια 

εναλλάξ. Και έβλεπαν τα παιδιά της που πήγαιναν εκεί, συμμαζεμένη 

οικογένεια με αρχές και ένας ο οποίος είχε παιδιά, η μάνα μου όταν 

άρχισαν να γίνονται τα χέρια της τον έβλεπε που είχε μαντήλι και δεν 

ήταν κανονικό και του είπε “πήγαινε πάρε παιδί μου να σου κάνω 

μαντηλάκια...’’ και τους έφτιαξε μια εξάδα μαντηλάκια και ζήλεψε και ο 

άλλος και λέει “θα μου κάνετε και εμένα;’’ και του έκανε και 

αυτού.Τελειώνει το θέμα βγαίνει το στρατοδικείο, εγώ ήμουν μόνη στο 

σπίτι, αθωώνεται η μητέρα μου και βλέπω αυτόν στο στρατιώτη που 

έρχεται από τη γωνία του σπιτιού και λέει “αθωώθηκε η μαμά σου...!’’. 

Μέσα σε αυτούς δηλαδή, εκτός από τα ζώα υπήρχαν και άνθρωποι. 

Αυτός που πρόδωσε, όχι ο τσαγκάρης, ο άλλος που πήγε στο αντάρτικο, 

είναι μετά, ήταν με καρκίνο στο νοσοκομείο, είναι ανοιχτά τα παράθυρα 

και ακούγονται οι φωνές του και η μάνα μου του δίνει συγχώρεση ενώ 

τράβηξε τα πάντα εξαιτίας του. Μεγαλόψυχη και μετά από μερικά χρόνια 

πεθαίνει η μάνα μου.  

Νικολέτα: Και εσείς τότε μείνατε όλα τα αδέρφια καθένας μόνος; 

κ. Παρθένα:   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. 

Νικολέτα: Είχαν προβλήματα δηλαδή. Σπουδάσανε,προχώρησαν, τα 

κατάφεραν τελικά; 

κ. Παρθένα: 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 στην πλάτη μου μέχρι το ’65. Δεν 

μπορούσα να βρω δουλειά, σε Δημόσιο ούτε συζήτηση.  

Νικολέτα: Πώς τα βγάζατε πέρα; 

κ. Παρθένα:   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 έναν δημοσιογράφο.  

Νικολέτα: Και ζήσατε όλα τα υπόλοιπά σας χρόνια εκεί; 

κ. Παρθένα:  Μέχρι το ’81.  

Νικολέτα: Εκεί σας αντιμετώπιζαν με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν 

εδώ τα πράγματα;  

κ. Παρθένα:   Όχι. 
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Νικολέτα: Τα είχαν ξεχάσει, είχαν περάσει στο παρελθόν;  

κ. Παρθένα:   Όχι, αλλά εγώ διορίστηκα το ’65 με τους αποστάτες.  

Νικολέτα : Πολλούς τους έστειλαν και έξω μετά; Αναγκάστηκαν κυρίως 

όσοι ήταν στα βουνά να φύγουν; 

κ. Παρθένα:   Αυτοί που έφυγαν αντάρτες, το δεύτερο αντάρτικο, ήταν 

το χειρότερο που μπορούσε να συμβεί. Μας έβαλαν να μαλώσουμε 

μεταξύ μας. Να βγάζουμε ο ένας το μάτι του άλλου. Και πολλοί 

άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν αντάρτες. Αυτοί που ήταν αντάρτες 

έφυγαν και μόλις έκλεισε τα σύνορα ο Τίτο φύγανε στη Ρωσία και λοιπά. 

Νικολέτα: Εσείς είχατε συγγενείς που φύγανε για εκεί ;  

κ. Παρθένα:   Είχα την αδερφή της μητέρας μου η οποία ήταν 

καθοδηγήτρια και στο πρώτο και στο δεύτερο. Και γύρισε μετά.  

Νικολέτα: Άλλους ανθρώπους που έφερναν από έξω παιδιά, που τα 

είχαν μαζέψει με το παιδομάζωμα και τα έφερναν μετά πάλι πίσω να 

πολεμήσουν με τους δικούς τους, τέτοια  γεγονότα υπήρχαν, είχατε 

ακούσει; Παιδάκια. 

κ. Παρθένα:   Γενίτσαρους. Γιατί τα παιδομαζώματα που έκανε η 

Φρειδερίκη; 

Νικολέτα : Αυτά έμεναν εδώ. Είχαν τους λόγους τους βέβαια. 

κ. Παρθένα:   Παίρνανε από τα χωριά τα παιδάκια που ήταν σλαβόφωνοι 

και τα πηγαίνανε στην Κέρκυρα, στη Κεφαλονιά  ιδρύματα της 

βασίλισσας τις παιδουπόλεις  για να τους κάνουν πλύση εγκεφάλου. 

Νικολέτα: Αυτό γίνονταν για να υποστηρίξουν  τα χρόνια που θα 

έρχονταν ; Ή για να αναβαθμίσουν τη δεξιά τους, ας πούμε.  

κ. Παρθένα:   Και έκαναν γενίτσαρους όλους.  

Νικολέτα : Σκοτώθηκαν αυτά τα περισσότερα; Εννοώ τους αντάρτες. 

κ. Παρθένα:  Γιατί της Φρειδερίκης έγιναν κανονικοί πράκτορες.  

Νικολέτα: Για τους σλαβόφωνους, για αυτό το ζήτημα που τους 

κυνηγούσαν οι Βούλγαροι…  υπήρχαν συγκρούσεις ; 

κ. Παρθένα:   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.  

Νικολέτα: Ναι ήταν μορφωμένοι άνθρωποι αυτοί . 

κ. Παρθένα:  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.  

Νικολέτα: Εκείνη την εποχή μετρημένοι στα δάχτυλα.  
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κ. Παρθένα:  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.   

Νικολέτα: Εκεί, οι ρίζες των παππούδων σας τα σπίτια υπήρχαν;  

κ. Παρθένα:   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 το 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. 

Νικολέτα: Ναι, αλλά μετά νοθεύτηκε και το εκμεταλλεύτηκαν.  

κ. Παρθένα:   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’’ . 

Νικολέτα: Τα είχε διαχωρισμένα. Άλλο κομμουνισμός,άλλο 

σοσιαλισμός, ελευθερία και όλα αυτά τα ιδεολογικά. 

κ. Παρθένα:   Και το ότι ο σοσιαλισμός και η δημοκρατία είναι τα πιο 

υγιή καθεστώτα. Εφόσον υπάρχει ο δάχτυλος των ξένων δεν μπορούμε 

να κάνουμε τίποτα.  

Νικολέτα: Τότε που όλα συνέβαιναν εδώ στον εμφύλιο, η ρωσική 

βοήθεια που έλεγαν τότε και η επικουρία των αριστερών που δεν 

τηρήθηκε... 

κ. Παρθένα:  Όλα ήταν 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 και άλλα.  

Νικολέτα: Σας ευχαριστώ πολύ.  
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5)  Όνομα: Δημητριάδης Στέφανος 

     Καταγωγή: Εθνικό 

     Τόπος διαμονής :Εθνικό 

 

Νικολέτα: Να μιλήσουμε για τα χρόνια της κατοχής, τα χρόνια με τους 

Γερμανούς εδώ στη Φλώρινα. 

Κ.Χ:Οι Γερμανοί όταν ήρθαν εδώ, το 1939 είχε ξεκινήσει μια, ζούσε ο 

κόσμος μια ήσυχη, ήταν η εποχή του Μεταξά τότε, μέχρι που ήρθε και οι 

Ιταλοί ζήτησαν τη διαδρομή εδώ μέσω Ελλάδας να πάνε προς τα έξω, 

αλλά ο Μεταξάς τους είπε «Όχι» και γυρίζει και από εκεί αρχίζει ο 

πόλεμος. 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. Συλλήψεις από τους Γερμανούς,εδώ 

σκοτωθήκανε, κρεμαστήκανε άτομα, συλληφθήκαμε και εμείς μέσα 

παιδιά. 

Νικολέτα:Πόσο χρονών ήσασταν τότε περίπου; 

Κ.Χ:Τώρα είμαι 87, άρα τότε ήμουν κάπου στα 17. Μέχρι που αυτούς 

τους κρέμασαν,πηγαίνοντας από εδώ μας τσουβάλιασαν δεκαέξι άτομα, 

τη γλιτώσαμε βέβαια, πώς τη γλιτώσαμε ο Θεός το ξέρει. 

Νικολέτα: Απλά κυνηγούσαν τον κόσμο, ο οποίος είχε αρχίσει να 

εκδηλώνει αντιστασιακές τάσεις; 

Κ.Χ: Όχι, πού να εκδηλώνεται αυτό που έγινε εδώ, γιατί και οι δικοί μας 

δεν κάθισαν καλά. Σαν κάτοχοι αυτοί που ήταν τους λένε “τι θέλεις εσύ 

στο σπίτι μου εδώ μέσα;’’,γιατί μας κακοφαίνονταν,οι δικοί μας εκεί 

χτύπησαν έναν Γερμανό.Εμείς σκοτώσαμε αυτούς,πιάσανε κάποια άτομα 

και τα κρέμασαν εκεί μέσα και ένας παπάς. 

Νικολέτα: Σαν αντίποινα ουσιαστικά ήταν,εκδίκηση. 

Κ.Χ: Αντίποινα, σου λέει “εσύ μου έκανες ένα εγώ θα σου κάνω δέκα’’. 

Νικολέτα: Άλλωστε αυτοί είχαν και τη δύναμη. 

Κ.Χ: Αυτή ήταν η δύναμή τους, είχαν την εξουσία αυτοί.Αλλά και ο 

δικός μας δεν κάθισε καλά. 

Νικολέτα:Ο κόσμος στερήθηκε εκείνη την εποχή υλικά αγαθά; 

Κ.Χ: Πολλά στερήθηκε. Ο κόσμος το ’40,’41 από κάτω από την Αθήνα 

έφθαναν πεινασμένοι και ζητούσαν με χρυσό, με πράγματα να 

αγοράσουν ψωμί και όχι σαν και αυτό που έχουμε σήμερα. Ερχόντουσαν, 

“γιαγιά σε παρακαλώ λίγο ψωμί…’’ και έσπαγε το καρβέλι “πάρε εσύ 

,πάρε εγώ’’, “καλά ρε παιδιά θα μείνουμε και εμείς χωρίς ψωμί...’’ Άντε 

δώσε θα φτιάξουμε άλλο, γιατί λίγο πολύ στα χωριά δε μένει νηστικός ο 
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κόσμος. Μπορεί να στερηθεί το χωριό,αλλά την πείνα δε θα την έχει. 

Ντομάτα, το ένα, το άλλο, τα έχει στο χωριό. Ενώ στην 

Αθήνα,Θεσσαλονίκη, στις μεγαλουπόλεις δεν τα έχει από πουθενά και 

έτσι κάποιος αναγκάζεται είτε να κλέψει, είτε να σκοτώσει, να γίνει και 

φονιάς ακόμα για να ζήσει. Γιατί δεν μπορείς , έχεις μια οικογένεια και ο 

οικογενειάρχης πρέπει να φέρνει μέσα στην οικογένεια για να επιζήσει.  

Ενώ τώρα δεν είμαστε φτωχοί, αλλά μας έφαγε η πολυτέλεια. Ενώ τότε η 

μάνα μου τα έφτιαχνε όλα, αυτά που φοράμε τα έφτιαχναν στο σπίτι, όλα. 

Ενώ τώρα όλα τα αγοράζουμε και λεφτά δεν έχουμε, γιατί τα σπαταλάμε. 

Ενώ τότε μπορεί να έβλεπες μια σφικτή ζωή, μια πολύ ζόρικη και να λες 

“αχ!Η οικογένεια πήγε κατεστραμμένη!’’ και όμως ήξεραν με το απόθεμά 

τους. 

Νικολέτα: Και είχαν και το δέσιμο σαν οικογένεια. 

Κ.Χ: Είχαν το πουγκί στην άκρη, τα μαζεύανε και έβλεπες ύστερα εμείς 

οι νέοι, ψάξε από εδώ, ψάξε από εκεί, βρήκαμε το πουγκί με το χρυσάφι. 

Έτσι ήταν τα πράγματα τότε και τότε ήμασταν μεγάλες οικογένειες.Εγώ 

θυμάμαι κάτω από δεκατρία άτομα δεν ήμασταν. Πατέρας,θείος, 

παππούς, γιαγιά, όλοι μαζί ήμασταν. 

Νικολέτα:Σε αυτό το χωριό γεννηθήκατε; 

Κ.Χ: Ναι, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα . 

Νικολέτα:Όταν έφυγαν οι Γερμανοί το ’44; 

Κ.Χ: Το ’44 έφυγαν οι Γερμανοί,το μεγαλύτερο λάθος που κάναμε σαν 

κράτος, γιατί αρχίσαμε, “να γιατί εσύ και όχι εγώ;’’. Και βρεθήκαμε σε 

αντίποινα να σκοτώνεις εσύ εμένα και εγώ εσένα. Εκεί το σφάλμα της 

πατρίδας μας. 

Νικολέτα: Η νεολαία ήταν μπλεγμένη τότε με διάφορες οργανώσεις; 

Κ.Χ: Ήταν κάτι επιτήδειοι εκείνη την εποχή, που τα μπλέξανε το ’46 και 

εδώ αρχίσανε τον εμφύλιο μέχρι το ’49. Το ’47 κατατάχτηκα εγώ 

στρατιώτης, ενώ μέχρι τότε δεν ξέραμε πού να σταθούμε και τι να 

κάνουμε. 

Νικολέτα:Ερχόντουσαν καθοδηγητές, όπως τους λένε τώρα, από την 

αριστερά; 

Κ.Χ: Όχι, ότι έρχονταν και οι μεν και οι δε, έλεγαν ο ένας είναι τέτοιος, ο 

άλλος είναι τέτοιος και δεν ήξερες τι δρόμο να πάρεις. 

Νικολέτα: Στρατό που πήγατε; 

Κ.Χ: Εδώ Αχαρνές κάτω, Στερεά Ελλάδα. Υπηρετούσαμε εκεί. Και από 

εκεί ξεκίνησαν και έφθασαν εδώ και μας έκαναν άνω κάτω όλους. 

Νικολέτα:Ξέρατε ανθρώπους που είχαν καταφύγει στο βουνά και είχαν 

σκοτωθεί ή γύρισαν πίσω, γνωρίζετε περιστατικά; 

Κ.Χ: 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 



57 

 

παραπέτασμα οικογενειακώς και έλεγαν “αυτός είναι αυτός, η άλλη είναι 

τέτοια και κυνηγιόντουσαν’’ . 

Νικολέτα:Υπήρχαν δηλαδή και διχόνοιες μέσα στην ίδια την οικογένεια. 

Κ.Χ: Ναι, υπήρχαν. Εδώ έχουν σκοτωθεί από το σόι της παπαδιάς, ως 

στρατιώτες εννοείται,το ίδιο σόι άλλα τρία άτομα,από πίσω άλλα δύο 

άτομα στρατιώτες και γίνονται πέντε ¨εδώ πάλι κάποιος αντάρτης 

σκοτώθηκε, δηλαδή όχι ότι ήθελαν αυτοί και ήξεραν από τέτοια 

πράγματα, αλλά.. 

Νικολέτα:Ήταν εν βρασμό ψυχής ας πούμε, αποφάσιζαν για να βρουν 

κάτι καλύτερο; Πώς το έβλεπαν αυτοί οι άνθρωποι; 

Κ.Χ: Δεν ξέρω πως ήταν, δεν ήξεραν τι γύρευαν και φτάσανε εκεί πέρα. 

Νικολέτα:Πίστευαν και σε κάτι, ότι θα μπορούσαν να εξουσιάσουν και 

σε ιδεολογικό επίπεδο; 

Κ.Χ: Παρακάτω οι μεγάλοι μπορεί να πίστευαν και σε κάποια ιδεολογία, 

ενώ ένα παιδάκι τι να πιστεύει και πού να πιστεύει, τι να κάνει.Δεν 

ήξερες πού να πας και τι να κάνεις. 

Νικολέτα:Για το παιδομάζωμα είχατε τέτοια συμπτώματα; 

Κ.Χ: Υπήρχαν. 

Νικολέτα:Μάζεψαν τα παιδιά από εδώ; 

Κ.Χ: 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 κυνηγημένους και από 

τους δεν πάλι κυνηγημένους. 

Νικολέτα:Εκεί καθόντουσαν για κάποιο διάστημα μέχρι κάποια ηλικία 

και τους έκαναν σοσιαλιστική προπαγάνδα. Αντιθρησκευτική. Άσχημος 

τρόπος. 

Κ.Χ: Δεν ήταν τρόπος ζωής. Δε μου άρεσε. Το ’47 έφυγα στρατιώτης και 

ξαλάφρωσα. 

Νικολέτα:Εκεί που ήσασταν ήταν άλλοι τόσο πολλοί εθνικόφρονες, 

άλλοι φαντάροι οι οποίοι είχαν συγγενείς που πήγαν στα βουνά δηλαδή, 

που ήταν αναμειγμένοι με όλα αυτά; 

Κ.Χ: Στα χωριά υπήρχαν και το αυτό για να σε ξεκάνουν. 

Νικολέτα:Αναδεικνύονταν δηλαδή, ότι αυτοί κάτι είναι και οι άλλοι δεν 

είναι. Εδώ δεν ήταν έτσι τα πράγματα;Δηλαδή ας πούμε πάω στο βουνό 

πολεμάω και είμαι ήρωας, με αυτή την έννοια. 

Κ.Χ: Ήταν τότε αυτοί που πήγαιναν στο βουνό και οι μεν ήταν και οι 

κομμουνιστές ήταν και εθνικιστές ήταν και από τη μια πλευρά και από 

την άλλη. Και δεν τα βρίσκανε στην αρχή και άρχισαν και πήραν τα 

βουνά. Να κάνουν τι. Αδέρφια είμαστε. Εσύ στρατιώτης, ο αδερφός σου 

αντάρτης. Και έκαναν και πλιάτσικα. 

Νικολέτα:Ερχόντουσαν, χτυπούσαν τις πόρτες των σπιτιών,ζητούσανε ; 
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Κ.Χ: Ζητάγανε τρόφιμα,έρχονταν τη νύχτα, χτυπούσαν, “δώσε ψωμί, 

πιπεριές τι έχει, κρεμμύδι ότι έχεις’’. Από την άλλη μεριά, έβλεπα εγώ από 

εκεί πήγανε έλα εδώ η αστυνομία. 

Νικολέτα:Τους ζητάγανε να βρουν το λογαριασμό. 

Κ.Χ: Τι να κάνεις, μπορούσες να κάνεις διαφορετικά;Και ο μεν είχε το 

πιστόλι και το όπλο και ο δε. 

Νικολέτα:Και η χωροφυλακή μετά κυνηγούσε και τους άλλους. Σου λέει 

και εσύ είσαι μαζί τους. 

Κ.Χ: Μα εγώ ξέρω εδώ μέσα από το χωριό μας, χωρίς λόγο, να πάνε 

αντάρτες παιδιά. Τα ζορίσανε λιγάκι, γιατί το ένα γιατί το άλλο. Το να 

θέλεις, άλλο. Το να μη θέλεις και να σε αναγκάσουν είναι άσχημο. 

Νικολέτα:Πρέπει να ήταν λίγοι άνθρωποι που να ήθελαν να πάνε. 

Κ.Χ: Όχι ήταν περισσότερος κόσμος. Παρασύρονταν και 

καταστρέφονταν και οι ίδιοι και άλλους καταστρέφανε. Μέχρι που ήταν 

οι Γερμανοί, εντάξει ωραία. Αλλά από εκεί και πέρα τι θέλανε. 

Νικολέτα:Υπό διάλυση ήτανε. Εκείνη την εποχή, από την εποχή που 

ήταν οι Γερμανοί εδώ υπήρχαν και Βούλγαροι, έρχονταν και 

Ρώσοι; 

Κ.Χ: Τότε με το στρατό, Βούλγαροι πέρασαν. Οι Ιταλοί πέρασαν μαζί με 

τους Γερμανούς μέσα από το χωριό. Εδώ στο ποτάμι ντρεπόταν να βγει η 

γυναίκα να κάνει μπάνιο. 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. 

Νικολέτα:Ήταν η τακτική τους αυτή. 

Κ.Χ: Στρατιώτες ήταν αυτοί. Έμπαιναν μέσα, θέλεις δε θέλεις, θα τους 

δεχτείς. 

Νικολέτα:Δηλαδή ο κόσμος μπορούσε να ζήσει, τους ανέχονταν, γιατί 

αυτό έπρεπε να κάνει, τους δεχόντουσαν,τους φοβόντουσαν ; 

Κ.Χ: 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. 

Νικολέτα:Εδώ έφαγαν καλά. Με τους Πόντιους τι σχέση είχαν, τους 

κυνηγούσαν, υπήρχε αντιδραστικότητα μεταξύ τους; Μεταξύ των 

Βούλγαρων, λένε ότι οι Πόντιοι,τους κυνηγούσαν. Υπήρχε μια αντίδραση 

εναντίον των Ποντίων εκείνη την εποχή; Επειδή οι Πόντιοι ξεσήκωσαν 

το πλήθος λόγω των κομμουνιστικών ιδεολογιών που έφεραν. 

Κ.Χ: Δεν είχαμε εδώ πρώτα,δεν υπήρχαν ούτε Τούρκοι ούτε και Πόντιοι, 

επειδή δεν υπήρχε αυτό, οι Πόντιοι ήταν εκεί που ήταν οι Τούρκοι, εκεί 
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έγινε μια ανταλλαγή. Δώσανε οι δικοί μας στη Μικρά Ασία, πήραν αυτοί 

εδώ. 

Νικολέτα:Ναι γιατί υπάρχει μια σύγκρουση, αλλά κάποιος κόσμος λέει, 

ότι ήρθαν και πήραν τα καλύτερα κτήματα, ήρθαν και πήραν την 

καλύτερη γη . 

Κ.Χ: 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. 

Νικολέτα:Υπάρχει μια πικρία.Έπειτα υπάρχει αυτή η σύγκρουση 

Βούλγαρων και Πόντιων,τους κυνηγούσαν λόγω των ιδεολογιών που 

έφερναν, με σφαγές και λοιπά. 

Κ.Χ: Βούλγαροι άλλοι εδώ, άλλοι πιο κάτω. 

Νικολέτα:Γνωρίζετε περιστατικά να χρηματίζουνε τον κόσμο με χρυσές 

λίρες που έλεγαν τότε; 

Κ.Χ: Δεν έζησα τέτοια πράγματα, δε γνωρίζω τίποτα από τέτοια 

πράγματα. 

Νικολέτα:Εσείς πότε γυρίσατε από τη θητεία σας στο στρατό; 

Κ.Χ: Τέλη του ’49. 

Νικολέτα:Τη μάχη της Φλώρινας τη ζήσατε; 

Κ.Χ: Στη μάχη της Φλώρινας ήμουν στο Καρπενήσι μέσα. Εκεί ο 

καπετάνιος Βελούχης. 

Νικολέτα:Ζήσατε πολεμικές συγκρούσεις; 

Κ.Χ: 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. 

Νικολέτα:Τότε καταλάβατε τι συμβαίνει ; 

Κ.Χ:Τους αντιμετωπίσαμε και ο κόσμος ήταν φοβισμένος παντού. Και 

εδώ τα ίδια πράγματα έγιναν και χειρότερα. 

Νικολέτα:Κυνηγητό,συγκρούσεις, σφαγές; 

Κ.Χ: Βέβαια, αιματοχυσία. Τέτοια πράγματα να μην ξαναέρθουν. Ο 

άνθρωπος όταν δυσκολευτεί να ζει, τα κάνει όλα. Όπως στο Μεσολόγγι 

έφαγαν ποντίκια, έκαναν τα πάντα για επιβίωση. Ο άνθρωπος κοιτάζει να 

φάει άνθρωπο για να ζήσει. 

Νικολέτα:Εκείνη την περίοδο πώς αντιμετώπιζε ο ελληνικός στρατός 

όλο αυτό που συνέβαινε; Οι στρατιώτες είχαν αυτό το μένος ενάντια 

στον κομμουνιστή;Υπήρχε αυτό ο εθνικισμός ή ήταν φτιαχτά όλα αυτά; 

Κ.Χ: Ο στρατός είχε την τακτική του. Πήγαινε ένα κράτος να 

υπηρετήσουμε σαν στρατιώτες. Εδώ τι να υπηρετήσεις, πού;Τι να 

βασιστείς; Υπήρχαν επιστρατευμένοι και στη μια και στην άλλη. Στη μια 

μεριά, στρατιώτες δεν ήθελε να πάει κανένας αλλά πρέπει να πας. Εδώ 

στο κράτος αλλά στους άλλους τι να κάνεις; 
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Νικολέτα:Οι άλλοι υπάγονταν σε έναν γνώστη πολέμου, όπως καταλήγει 

το θέμα.Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι κάθε φορά με 

ανθρώπους,κάποιοι από αυτούς, γιατί δεν είναι όλοι στη ζωή έχουν 

πεθάνει, που ήξεραν πολλά πράγματα από τα πολεμικά και τώρα μπορεί 

να σκέφτεται κάποιος, ότι υπήρχαν κάποιες προσωπικότητες,για αυτό 

σας είπα για τους Ποντίους, που ήταν πολεμοχαρείς σαν φυλή αλλά πως 

γνώριζαν τα πολεμικά; 

Κ.Χ: Οι Πόντιοι ήταν πολεμοχαρείς, γιατί από ότι άκουγα οι Πόντιοι 

ξυλοκοπήθηκαν, σκοτώνανε . 

Νικολέτα:Ναι είχαν γαλουχηθεί σε αυτό. 

Κ.Χ: Αλλά αυτοί έφυγαν από εκεί, όχι ότι θέλανε, τους διώξανε. 

Υπήρχαν και εδώ Τούρκοι τους οποίους τους διώξανε και από εδώ. Έτσι 

έγινε ανταλλαγή, εκεί κυρίευσαν οι μεν. 

Νικολέτα:Απλά ήθελα να πω ότι και αυτοί που ήταν στα βουνά, ίσως 

είχαν και επαφές με το στρατό. Δηλαδή δεν μπορεί να ήταν μόνο 

αντίπαλα κομμάτια.Δηλαδή μαθαίνανε μυστικές πρακτικές,τακτικές και 

όλα αυτά… 

Κ.Χ: Κάτι θα είχαν, αλλά δεν συνεννοούνταν... 

Νικολέτα:Ναι δεν υπήρχε σύγκλιση. 

Κ.Χ: 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. 

Νικολέτα:Οι Άγγλοι έβαλαν το χεράκι τους πολύ. 

Κ.Χ: Στη Μικρά Ασία ήταν οι δικοί μας άνθρωποι Βενιζέλος και ξέρω 

εγώ τότε τι έκαναν και άλλοι. 

Νικολέτ :Ο πατέρας γύρισε από εκεί ; 

Κ.Χ: Γύρισε. 

Νικολέτα:Εκεί φαντάζομαι θα ήταν κακουχίες τριπλάσιες. 

Κ.Χ:  Όταν συζητούσε για αυτά έκλαιγε. Νεράκι από τα πατήματα των 

αλόγων που μαζεύονταν πίνανε.Και όμως τότε θύματα δεν είχαμε τόσα 

όσα με τον εμφύλιο. 

Νικολέτα: Σκοτώθηκαν 70.000 άνθρωποι περίπου με τον εμφύλιο, κάπου 

τόσοι. 

Κ.Χ:  Ναι αλλά θέλω να σου πω τα περισσότερα θύματα, 

καταστράφηκαν σπίτια. Και εγώ ήθελα να είχα το σόι τους συγγενείς, 

αλλά δεν έχω τίποτα, έχω μόνο την παπαδιά. Μόνη αυτή είναι δεν έχει 

τίποτα από σόι. 

Νικολέτα:Χάθηκαν  όλοι; 

Κ.Χ: Ναι ο αδερφός της σκοτώθηκε τελείως, δεν είχε άλλο αδερφό. 

Δίπλα άλλα δύο άτομα.Στρατιώτης σκοτώθηκε το ’48. 

Νικολέτα:Πάνω στο βουνό;Σε ποιο βουνό; 

Κ.Χ: Εδώ κάτω στην Κυπαρισσία τον σκοτώσανε. Και άλλοι 

σκοτώθηκαν στο βουνό, γιατί δεν είχαμε μυαλωμένους πολιτικούς. 
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Νικολέτα: Εσείς πότε ξεκινήσατε το επάγγελμα του ιερέα, πότε 

ενταχθήκατε στον κλήρο; 

Κ.Χ:  Από το ’79. 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 δε ξέρω πολλά. Το ’39 τελειώσαμε το δημοτικό μαζί 

με την παπαδιά. Ύστερα πήγαμε γυμνάσιο,τελειώσαμε,πήραμε ένα χαρτί. 

Νικολέτα:Την εποχή,τώρα γυρίζω πάλι πίσω εμφύλιος-αντίσταση, ο 

κόσμος είχε σχέσεις με την εκκλησία;Πώς το αντιμετώπιζε αυτό όλο το 

πολεμικό,την αντίσταση, εκείνα τα χρόνια; 

Κ.Χ: Εμείς που πηγαίναμε δημοτικά έξω στην αυλή ή μπροστά στην 

αίθουσα,η προσευχή μας πρώτα και ύστερα όλα τα άλλα. Έρχονταν 

γιορτή, ο δάσκαλος στη γραμμή, τα παιδιά μαζί όλοι στην εκκλησία. 

Νικολέτα :Τώρα είναι όλοι απομακρυσμένοι από την εκκλησία. Οι 

Έλληνες έχουν την άρνηση μέσα τους. Εδώ στη Φλώρινα ο κόσμος έχει 

καλές σχέσεις με την εκκλησία; 

Κ.Χ: Ναι υπάρχει πίστη. 

Νικολέτα:Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

 

***O εν λόγω συνεντευξιαζόμενος είχε ανέβει στο βουνό, κατά τη 

διάρκεια του πρώτου αντάρτικου. Η συμμετοχή του δεν ήταν εθελοντική, 

αλλά αναγκαστική. Τα λεγόμενά του δεν ήταν πολλά γύρω από το θέμα 

αυτό, διότι εξαρχής θέλησε να μου αποκρύψει αυτό το περιστατικό,ίσως 

λόγω του επαγγέλματός του,  αλλά και της γενικότερης καχυποψίας που 

χαρακτηρίζει πολλούς κατοίκους των ορεινών περιοχών, εξαιτίας του 

μεγέθους των δεινών που υπέστησαν και του ψυχολογικού αντίκτυπου 

που βίωσαν. Η μαρτυρία του για τη συμμετοχή του στον ΕΛΑΣ 

πραγματοποιήθηκε μόλις λίγα λεπτά αφότου σταμάτησε η ηχογράφηση 

και μόλις πριν αποχωρήσει η γράφουσα από την αυλή του σπιτιού του. H 

συζήτησή μας επικεντρώθηκε για αρκετή ώρα γύρω από θρησκευτικά 

ζητήματα και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να απομακρυνθεί από την 

ουσιαστική του μαρτυρία και το πραγματικό του βίωμα. Από τις αρχικές 

μου πληροφορίες μέσω τρίτων προσώπων για τον συνεντευξιαζόμενο, 

δεν είχε γίνει  καμία νύξη σχετικά με το ότι ο ίδιος για ένα διάστημα 

περίπου 2 μηνών είχε βιώσει το αντάρτικο. Ήταν επιφυλακτικός, 

διστακτικός κι αρνητικός να αποκαλύψει τις εμπειρίες του με ευθύ τρόπο. 
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6) Όνομα: Ζαχαριάδης Βαγγέλης 

    Καταγωγή: Νέος Καύκασος 

    Τόπος διαμονής: Φλώρινα 

 

Νικολέτα:   Είστε από τον Καύκασο λοιπόν…  

κ. Ζαχαριάδης:  Το ‘35 στο Γυμνάσιο στον Καύκασο. Ούτε η Φλώρινα 

δεν είχε παιδιά στο Γυμνάσιο τότε. Ήμασταν μια χωρική οικογένεια. Εκεί 

γεννήθηκε το μικρόβιο του κομμουνισμού. Εμείς τους συντηρούσαμε 

όλους. Είχε ο παππούς μου κτηνοτροφία, γεωργία. 

Νικολέτα: Και αφού τα είχατε όλα πώς σας γεννήθηκε το μικρόβιο; 

κ. Ζαχαριάδης:  Ο θείος μου… και καταλαβαίνεις τότε, εκείνα τα χρόνια 

είχες το μίασμα και από τότε πίστευα σαν ιδιώτης. Εκεί τα χάσαμε, 

συνέχισε ο πατέρας μου να πάει φυλακή, όλη η οικογένεια… αν πας στη 

Σερβία και ήρθε μια εποχή το ’48 από οχτώ δέκα μέλη της οικογένειας 

που ήμασταν, εγώ έμεινα μόνος στη Φλώρινα. Όλοι οι άλλοι φύγανε. 

Νικολέτα: Φύγανε πήγανε πάνω Σερβία, Γιουγκοσλαβία, Τσεχία; 

κ. Ζαχαριάδης:  Πήγανε Σερβία, Τασκέντι στη Ρωσία η μάνα μου και 

εγώ πήγα αντάρτης εδώ το ’48. 

Νικολέτα:Σαν νέος πότε ξεκινήσατε να συμμετέχετε στην αντίσταση, 

στον αγώνα;  

κ. Ζαχαριάδης:  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. Αυτός 

ο θείος μου ήταν επιστρατεία στον ΕΛΑΣ, έγινε αξιωματικός. 

Νικολέτα: Πώς τον έλεγαν τον θείο σας; 

κ. Ζαχαριάδης:  Ζαχαριάς. Και αυτό στάθηκε μοιραίο, όλη η οικογένειά 

μας, σαν να είχαμε μια βόμβα στα θεμέλια του σπιτιού μας, αυτά… ο 

κομμουνισμός δεν προσφέρονταν για τις εποχές εκείνες. Ο φασισμός 

πάνω από το κεφάλι, δε σε άφηναν.  

Νικολέτα: Εσείς ξεκινήσατε από ενδιαφέρον να προσφέρετε; 

κ. Ζαχαριάδης:  Ναι. Ο μπαμπάς μου απουσίασε από μια ηλιθιότητα των 

τοπικών αρχών, σε διαρκή διωγμό. Κτηνοτρόφος ήταν. Εκεί στον κάμπο 

βοσκούσε τα πρόβατα στα σύνορα, στη Γιουγκοσλαβία, αυτό στάθηκε 

μοιραίο, να περάσει απόστρατος εκεί και να πάει έξι χρόνια φυλακή. 

Νικολέτα: Τον είχαν υποπτευθεί; Είχε κινήσει υποψίες; 

κ. Ζαχαριάδης:Ξέρει ποιοι ήταν, μέσα από το χωριό. Κατηγορήθηκε ότι 

διαπραγματεύονταν με τους Γιουγκοσλάβους. 

Νικολέτα : Και με τους Βούλγαρου; 

κ. Ζαχαριάδης: Το ’47 έβλεπες το στρατό και έτρεμες. Δεν υπήρχε 

εκεί… μπαμ μπαμ! .Μπορούσες να πας και στο εκτελεστικό. 
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Νικολέτα: Ναι, με μια κατηγορία. Εσείς συμμετείχατε και στον εμφύλιο 

αργότερα; Είχατε φύγει; Σας πήραν από το χωριό; Πώς σας πήραν; 

κ. Ζαχαριάδης:   Ναι. Στο βουνό ήμουν. Ήρθαν αντάρτες στο χωριό… Η 

μάνα μου ήταν στο βουνό και έδωσε εντολή το τμήμα αυτό, να πάνε να 

πάρουν τον Γιώργο. Και ήρθαν με πήραν.Το ’49 πολεμήσαμε... 

Νικολέτα: Πόσο καιρό κάτσατε εκεί; 

κ. Ζαχαριάδης:   Τέσσερις πέντε μήνες, στα τελευταία ήταν αντάρτες με 

ένα φανελάκι.  

Νικολέτα: Τι ηλικία είχατε τότε; Πόσο χρονών ήσασταν; Εκεί πώς ήταν 

η ζωή στο βουνό; Συμμετείχατε σε αγώνες; 

κ. Ζαχαριάδης:   Με ένα φανελάκι,ήταν Οκτώβριος, Νοέμβριος εδώ 

πάνω… 

Νικολέτα: Στο Βίτσι ήσασταν; 

κ. Ζαχαριάδης:  Ήρθαν και με πιάσανε στο Βίτσι. Εκεί έγινε μια μάχη. 

Αυτό το Βίτσι το καταραμένο… 

Νικολέτα: Θέλω να περιγράψετε τη μάχη λίγο.  

κ. Ζαχαριάδης:  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, αλλά θα σου πω περιστατικό, έχει 

σημασία. Με ψείρες, χάλια κατάσταση. Πήγαινα τρίτη γυμνασίου τότε. 

Εκεί που είναι τα κανόνια….  

Νικολέτα: Φυλακές ; 

κ. Ζαχαριάδης:  Ναι με έφεραν το βράδυ από την Τριανταφυλλιά πάνω 

από το βουνό, από το Βίτσι, με έφεραν εκεί και το πρωί φυλακές είχε 

εκεί. Με περνούσε από το ποτάμι, το παλιό το Γυμνάσιο. Εκεί περνούσαν 

οι συμμαθητές μου, “ο αντάρτης!’’, έτρεχαν από πίσω μου, κλαίγανε. 

Είχα μια φιλενάδα,έμαθε πού είναι για τις φυλακές. Ήρθε, πήγε σπίτι, 

μου έφερε πουκάμισο και λέει “απόψε έχουνε πάρτυ’’. Συμβαίνει ο 

δεσμοφύλακας να είναι της ΕΣΑ. Και ήταν νέος και του λέω “πάμε 

απόψε σε πάρτυ;’’. Μου ανοίγει και φέρνει η κοπέλα το μπουκάλι, το 

ανοίγει…  

Νικολέτα: Δε σας έπιασαν εκεί; Κανείς δεν σας είδε; 

κ. Ζαχαριάδης:  Ήρθε,πήγαμε,διασκεδάσαμε όλο το βράδυ και μετά το 

πρωί πάλι μέσα. Αυτό πάνω Κοζάνη και μετά φτάσαμε στη Λάρισα,1200 

διαμαρτυρηθήκαμε στη Λάρισα. 

Νικολέτα: Κρατούμενοι ; 

κ. Ζαχαριάδης:  Ναι και κάποια ώρα από εκεί άρχισαν να μας λένε 

“έρχονται για ειδικά μέτρα και…’’. 

Νικολέτα: Στο Βίτσι τι θυμάστε πάνω στη μάχη με τον εθνικό στρατό;  

κ. Ζαχαριάδης:  Όλοι χαθήκανε. Τώρα στην επιστροφή είμαστε όλοι στο 

Βίτσι ακροβολισμένοι έτσι. Από πάνω τα αεροπλάνα, να ρίχνει ο Ιταλός, 

Νικολέτα: Στα χαρακώματα ήσασταν; 
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κ. Ζαχαριάδης:  Όχι κάτω, κάποια ώρα έρχεται ένας από πάνω λέει 

“κύριε Βαγγέλη σκοτώθηκε ο πολυβολητής πάμε να πάρουμε το 

πούλμαν;’’. “Πάμε!’’ ,του λέω, εκείνη την ώρα σηκώνομαι να πάω και ο 

ανθυπολοχαγός. Ο ανθυπολοχαγός κάνει έτσι πέφτει ο όλμος, του παίρνει 

το κεφάλι και μένα εδώ πέρα και ένας άλλος του κόψε το πόδι. Αυτό 

ήταν συνέπεια να μην κουνηθώ καθόλου. Εκεί χαθήκαμε όλοι. Όταν 

ύστερα από δύο μέρες άρχισα να ψάχνω τον εαυτό μου εκεί πάνω στο 

στρατό. 

Νικολέτα: Ο στρατός ήταν από εδώ από τη Φλώρινα ; 

κ. Ζαχαριάδης:  Όχι. Στρατός από παντού.  

Νικολέτα: Στην Τριανταφυλλιά πώς ήταν που σας είχαν κρατούμενο ; 

κ. Ζαχαριάδης:  Δεν ήμουν κρατούμενος. Από το Βίτσι μας κατέβασαν 

στην Τριανταφυλλιά και εκεί ήρθε αμάξι και μας πήρε και μας κατέβασε. 

Αλλά όταν ήμουν αντάρτης μου είχαν αναθέσει τη διανομή του 

ψωμιού,τι σημαίνει αυτό, όλη τη μέρα νηστικός ήμουνα. Μου έδινε το 

τάγμα διακόσια ψωμιά... 

Νικολέτα: Δεν τρώγατε εσείς ; 

κ. Ζαχαριάδης:  Τα ψίχουλα. Με τα μουλάρια  τα ψωμιά έσπαγαν, 

ερχόταν ο άλλος, “δώσε μου το ψωμί μου’’, εμένα μου έδιναν τα τρίματα. 

Και είμαι και υπεύθυνος του τάγματος. Και έχω τις καταστάσεις. 

Φτάνουμε στην Τριανταφυλλιά και αυτήν την κατάσταση την έχω μαζί 

μου.  

Νικολέτα: Αυτό ήταν έγγραφο; Χαρτί; 

κ. Ζαχαριάδης:  Ναι. 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.  

Νικολέτα: Ποιος σας την είχε δώσει την κατάσταση; 

κ. Ζαχαριάδης:  Δικιά μου ήταν.  

Νικολέτα: A, και τη φάγατε από την πείνα. 

κ. Ζαχαριάδης:  Πήγαινα σε ένα λόφο έβρισκα αυτούς τους πέντε νέους 

και τους έλεγα μια θεωρία φιλοσοφική, ότι εμάς μας ενδιαφέρει το 

μέλλον... 

Νικολέτα: Κατά τη διάρκεια της αντίστασης πριν τον εμφύλιο 

συμμετείχατε στην ΕΠΟΝ; Στα Αετόπουλα ; 

κ. Ζαχαριάδης:  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.  

Νικολέτα: Εσείς ξεκινήσατε με άλλη σκεπτική και είχε άλλη κατάληξη.  

κ. Ζαχαριάδης:  Όλοι αυτοί που πίστευαν και αγωνίστηκαν 

σκοτώθηκαν. Ο θείος μου είχε σχολή αξιωματικών. Ήταν αξιωματικός 

στον ΕΛΑΣ,στην κατοχή και είχε πείρα στον πόλεμο και είχε φτάσει στη 

βαθμίδα αυτή. Τις περιπέτειες που είχε ζήσει… όλη η σχολή 
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αυτοκτόνησε. Οι σκοτεινές δυνάμεις, η δεξιά αυτή που λέμε, πρόλαβε να 

πάρει των Αμερικανών σε εφοδιασμούς και σε όλες τις δύσκολες 

αποστολές, έπρεπε να πάει η σχολή. Και όλη η σχολή αυτοκτόνησε. 

Νικολέτα: Και δεν πήγε τελικά σε κάποια μάχη;  

κ. Ζαχαριάδης:  Εδώ έγινε μια μάχη στη  στο Βίτσι και όλη η σχολή 

χάθηκε. 

Νικολέτα: Σκοτώθηκαν στη μάχη. Κατάλαβα. Σαν Αετόπουλο 

συμμετείχατε, σας έστελναν στα βουνά για εφόδια κλπ; 

κ. Ζαχαριάδης: Παρακολουθούσα. Γίνονταν κάποιες συγκεντρώσεις στα 

σπίτια εχέμυθα, το πρωί ήδη καρφώνανε… 

Νικολέτα: Οπότε δεν ήξερες ποιον να εμπιστευθείς… 

κ. Ζαχαριάδης: Ναι, δεν τους πάω με τίποτα και λυπάμαι πολύ. Ο 

αδερφός του πατέρα μου,ο αξιωματικός,σκοτώθηκε στην Ουγγαρία. Ο 

παππούς μου θάφτηκε εδώ στο Μοναστήρι, η μάνα μου πήγε στο βουνό, 

ήρθε… 

Νικολέτα: Η μητέρα σας ήταν αντάρτισσα; Ήταν στα βουνά; 

κ. Ζαχαριάδης: Η μάνα μου, ναι.  

Νικολέτα: Είχε φύγει από το σπίτι, σε μικρή ηλικία σας είχε αφήσει; 

κ. Ζαχαριάδης: Tο ’55, δεν τα πήγε καλά με τον μπαμπά μου, χώρισαν. 

Και έμενα εγώ με τον μπαμπά μου. Ύστερα έψαξε να με βρει . 

Νικολέτα: Για τα ΣΝΟΦ, για τους Γιουγκοσλάβους, ήσασταν ενήμερος; 

Τους Σνοφίτες, τους Γιουγκοσλάβους και τις ιδεολογίες τους; 

κ. Ζαχαριάδης: Όχι.  

Νικολέτα: Για την ενιαία Μακεδονία και όλα αυτά που ήθελαν να 

κάνουν; 

κ. Ζαχαριάδης: Ο πατέρας μου είχε μια άλλη περιπέτεια. Όταν μετά το 

’45 ’46, μετά την κατοχή,μεσολάβησαν τα Δεκεμβριανά. Ο στρατός,οι 

σκοτεινές δυνάμεις,το κόμμα,συσχετιζόταν κάθε φορά τι μέτρα θα πάρει. 

Πάνω ξανά στα βουνά... 

Νικολέτα: Αυτό γινόταν πριν τον εμφύλιο και κατά τη διάρκεια. 

κ. Ζαχαριάδης: Όχι. Αρχές εμφυλίου. Και δεν υπήρχαν σαφείς 

αποφάσεις, εάν θα τα παραδώσουν τα αεροπλάνα ή σε μια ειρηνική 

διαπραγμάτευση. Αλλά αυτοί είχαν σκοπό να το ξεκάνουν… ήταν 

παραμύθι αυτό. Πήγαιναν στα σπίτια, έδειραν, τον κόσμο και έτσι 

δημιουργούσαν το έθνος. 

Νικολέτα: Γιατί τότε υπήρχε και φόβος ότι το ΚΚΕ θα έπαιρνε την 

κυβέρνηση της χώρας και δεν ήθελαν ο ΔΣΕ να κυβερνήσει ουσιαστικά.  

κ. Ζαχαριάδης: Δεν υπάρχει εποχή την οποία να μην...ξέρεις είμαι 

ρεαλιστής, ότι τα γεγονότα τα βλέπω έτσι μπροστά μου,αλλά δεν 

χαράμιζα τα χρόνια μου για τον κομμουνισμό. 

Νικολέτα: Το μετανιώσατε δηλαδή;  

κ. Ζαχαριάδης: Κι εγώ νομίζεις συγχωρώ ακόμα… έφεραν από το 

Μπούλγκες, τους έφεραν πίσω το ’48,οι πόλεμοι γίνονταν πιο 
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δραματικοί, πιο εγκληματικοί και τι έκαναν αυτοί οι αρχηγοί του ΚΚΕ, 

έφεραν διακόσια παιδιά από το Μπούλγκες δεκαέξι χρονών παιδιά, 

κορίτσια, για να πολεμήσουν. Τότε, όταν ήμουν αντάρτης, πήγαινα στο 

κέντρο εκπαίδευσης και έδιναν μικρά κοριτσάκια να πολεμήσουν.  

Νικολέτα: Τους έφεραν για να πολεμήσουν τους δικούς τους; 

κ. Ζαχαριάδης: Όχι αντάρτες τους έφεραν να πολεμήσουν το στρατό. 

Αντίσταση.Αυτοί οι άνθρωποι πώς μπορούσαν,τους είχαν φέρει από τα 

ρωσικά, από το Μπούλγκες. Έφεραν παιδιά αγύμναστα, ανήλικα. 

Νικολέτα: Αυτά τα παιδιά είχαν φύγει με το παιδομάζωμα; 

κ. Ζαχαριάδης: Ναι. Με το παιδομάζωμα. Με τους γονείς τους εκεί και 

είχα κι εγώ μια θεία εκεί και αυτή ήρθε στην Καστοριά, πιάστηκε αυτή, 

ήταν αντάρτισσα από δεκαέξι χρονών,γκρέμισε το πολυβόλο και αυτή 

έπαθε τη σκοτοδίνη και γλίτωσε, ακόμα ζει. Να συγχωρέσω τώρα εγώ 

αυτούς τους ανθρώπους; Δεν τους πάω με τίποτα. Δεν υπολόγιζαν τίποτα. 

Εγώ ήμουν στο γυμναστήριο αντάρτης, είχα σωματική διάπλαση, το 

μυαλό μου λειτουργούσε και πάλι, πώς μπορούσαν αυτό το πράγμα να το 

κάνουν; Και τα έθαψαν εδώ¨ στον Άι- Γιώργη είναι θαμμένα όλα.  

Νικολέτα: Αυτά τα παιδιά τα είχαν φέρει οι αντάρτες πίσω; Για να τα 

αξιοποιήσουν οι αντάρτες;  

κ. Ζαχαριάδης: Τα στελέχη, οι αρχηγοί τους τα έφερναν. Τους 

επιστράτευσαν,τους επέστρεψαν δυναμικούς, να γλιτώσει η Ελλάδα.  

Νικολέτα: Δηλαδή αυτό υποτίθεται ότι το ΚΚΕ το είχε αναλάβει; Η 

αριστερά;  

κ. Ζαχαριάδης:Ο Δημοκρατικός Στρατός.  

Νικολέτα: Αυτά τα παιδιά ζούσαν έξω; 

κ. Ζαχαριάδης:  Ναι στο Μπούλγκες.  

Νικολέτα: Τα εκπαίδευαν εκεί;  

κ. Ζαχαριάδης: Τους παραχώρησε ο Τίτο μια περιοχή το *Γκου?? 

Λεγόταν έτσι και ήταν η ελληνική κοινότητα με αρχές με νόμους. 

Νικολέτα: Τώρα ιστορικά ο Τίτο ήθελε να δείξει ότι ήταν με το μέρος 

της ελληνικής αριστεράς,αλλά είχε άλλα συμφέροντα.  

κ. Ζαχαριάδης: Δεν ήταν συμφέροντα. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι, 

πήραν τα αρχηγεία τους, είχαν τις ανέσεις τους. 

Νικολέτα: Αυτοί είχαν σκοπό να κάνουν μια Μακεδονία... 

κ. Ζαχαριάδης: Ο κόσμος χάθηκε και πού ποντάρανε… δεκαεξάχρονο 

κορίτσι να πάει να πολεμήσει ... 

Νικολέτα: Να ενισχύσουν τον στρατό τους ήθελαν, το δυναμικό τους. 

Ίσως για να μη χαθούν οι ίδιοι, ίσως για να μη χαθούν οι δικοί τους. Όταν 

πήγατε στα βουνά συμμετείχατε σε πολλές μάχες, ήσαστε ενεργά μέσα 

στο πόλεμο ;  

κ. Ζαχαριάδης:  Ναι είμαστε αντάρτες. Πορείες ταλαιπωρίες... 

κ. Ζαχαριάδης:  Τραυματίστηκα εδώ... 

Νικολέτα: Πώς τραυματιστήκατε; 
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κ. Ζαχαριάδης: Στο Βίτσι τραυματίστηκα. Να εδώ μέσα ακόμα βλήμα 

έχει. 

Νικολέτα: Το έχετε ακόμα ; 

κ. Ζαχαριάδης:  Ναι πενήντα χρόνια.  

Νικολέτα: Πώς έπεσε επάνω σας αυτό ; 

κ. Ζαχαριάδης: Ο όλμος έπεσε και έσκασε επάνω.  

Νικολέτα: Κάτι που να θυμάστε σαν μάχη; 

κ. Ζαχαριάδης:  Μετά στο Βίτσι που φάγαμε τα μούτρα μας, διαλύθηκε 

όλη η μονάδα, είχα τον χρόνο να πάω σε ένα βράχο, είχα μόνο μια 

κονσέρβα και την χτύπησα και μετά την έφαγα και ήμουν εκεί δύο τρεις 

μέρες κάτω από το βράχο, αποφάσισα να βγω και έπεσα πάνω στο 

στρατό.  

Νικολέτα: Αυτό πού έγινε πάνω στο βουνό;  

κ. Ζαχαριάδης: Στο Βίτσι επάνω. Ψηλά από εκεί με έφεραν Φλώρινα 

Κοζάνη, Λάρισα.  

Νικολέτα: Κάποιο γεγονός που θυμάστε πολεμικό; 

κ. Ζαχαριάδης: Ενώ ήμουν εκεί πάνω, φιλοδοξούσα και ανέλαβα τις 

υποχρεώσεις 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. Τα χρόνια παρακολουθούσα 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!’’. 

Νικολέτα: Συμμετείχαν και πολλές γυναίκες πάνω στα βουνά.  

κ. Ζαχαριάδης: Ναι είχαμε σκοπιές. 

Νικολέτα: Ήταν ενεργές αυτές, δυνατές;  

κ. Ζαχαριάδης: Τα κορίτσια μόλις έμπαιναν στη σκοπιά, έριχνε άλλος 

και όλο το τάγμα τις έπιαναν. 

Νικολέτα: Κάτι άλλο θυμάστε περιστατικά από τον πόλεμο;  

κ. Ζαχαριάδης: Δραστηριότητες, εμπόρια εξαγωγές... 

Νικολέτα: Τώρα μιλάτε για τα οικογενειακά οικονομικά. To ότι φύγατε 

στο βουνό, αυτό είχε συνέπειες για το σπίτι σας, η οικογένειά σας είχε 

μείνει πίσω;  

κ. Ζαχαριάδης: Όταν επανήλθα το ’49, ‘50, βρίσκω το σπίτι καμένο στο 

χωριό, είχαν έρθει αυτοί οι φασίστες… 

Nικολέτα: Ο στρατός; 

κ. Ζαχαριάδης: Ο στρατός, και γυρίζω και γύρισε και αυτή η αδερφή 

του πατέρα μου,μια οικογένεια ήμασταν, από τη Λάρισα, οργανωθήκαμε, 

την πάντρεψαν. 

Νικολέτα: Είχατε αντίποινα, επειδή συμμετείχατε;  

κ. Ζαχαριάδης: Αφού ήταν όλα ερημωμένα, όλη η οικογένεια έφυγε, το 

σπίτι το ξήλωσαν όλο, όταν ήρθε ταγματάρχης, πήγα τα μάζεψα σιγά 
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σιγά. Και έχω ακόμα το σπίτι.Αυτό στο χωριό το έχω φτιάξει. Και τώρα 

μένω εδώ. 

Νικολέτα: Εσείς δεν φύγατε έξω; Γιατί πολλοί που ήταν και στα βουνά 

αναγκάστηκαν να πάνε στο εξωτερικό. 

κ. Ζαχαριάδης: Όλοι, από πίεση. Φοβόντουσαν, έμπαιναν μέσα τα 

τάγματα ασφαλείας, βιάζανε, ληστεύανε, κλέβανε, είχαν βγάλει εκείνα τα 

χρόνια στον εμφύλιο κάτι ποινικούς στις φυλακές και τώρα πήγαν 

δήλωσαν εθελοντές και ο στρατός τους έδωσε άσυλο και έπεσαν στα 

χωριά και ληστεύανε, σκοτώνανε.  

Νικολέτα: Ήταν αυτοί που συμμετείχαν στα τάγματα;  

κ. Ζαχαριάδης: Ναι. Τάγματα Ασφαλείας. 

Νικολέτα: Τι έκαναν αυτοί; Αυτοί ήταν άνθρωποι από τα χωριά γύρω;  

κ. Ζαχαριάδης: Αυτοί από τις φυλακές τους έβγαλαν. Και τους έδωσαν 

άσυλο και τους αμόλησαν στο τέλος.  

Νικολέτα: Τους αμόλησαν στα χωριά και είχαν και αρχηγό; 

κ. Ζαχαριάδης: Ναι. 

Νικολέτα: Και έμπαιναν και λεηλατούσαν;  

κ. Ζαχαριάδης: Στο αντάρτικο υπήρχε, τότε.  

Νικολέτα: Για τους πρόσφυγες, οι οποίοι διώκονταν από τους 

Βούλγαρους, είχατε ακούσει κάτι;  

κ. Ζαχαριάδης: Αυτοί πήγαν όλοι στις λαϊκές δημοκρατίες, η Βουλγαρία 

η Τσεχοσλοβακία... 

Νικολέτα: Πάντως τότε τους κυνηγούσαν επειδή μιλούσαν σλαβικά; 

Ποιο ήταν το θέμα, τους ενοχλούσε η σλαβική γλώσσα;  

κ. Ζαχαριάδης: 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.  

Νικολέτα: Δηλαδή σας κυνηγούσαν λόγω φρονημάτων; 

κ. Ζαχαριάδης:  Ναι, δε μας άφηναν στα σπίτια να μπούμε.  

Νικολέτα: Όταν γυρίσατε από τα βουνά και ήρθατε εδώ, συνέχισαν να 

κυνηγάνε; 

κ. Ζαχαριάδης: Ναι, οχτώ η ώρα μέσα, ύπνο, έτσι επίτηδες. Ήταν ένας 

νοματάρχης και είχε μια σφυρίχτρα, φρουρούσε.  

Νικολέτα: Και πολλοί δεν μπόρεσαν να τελειώσουν το σχολείο. Εσείς το 

είχατε τελειώσει;  

κ. Ζαχαριάδης: Ναι, το τελείωσα. Μετά ήρθα στην πόλη. Στην πόλη 

ήρθα μετά το ’60 και ασχολήθηκα με το εμπόριο.  

Νικολέτα: Έχω ακούσει πολλούς που λένε ότι διώκανε τους 

σλαβόφωνους, οι οποίοι ήταν ντόπιοι Έλληνες, αλλά τους διώκανε επειδή 
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μιλούσαν τη μητρική τους γλώσσα τη σλαβόφωνη. Εσείς μιλάγατε στο 

χωριό σλαβικά; 

κ. Ζαχαριάδης: Ναι υπήρχε αστυνομία που 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’’.  

Νικολέτα: Εγώ τώρα ρωτάω για τη σλαβική τη γλώσσα, που μιλάνε εδώ 

στα μέρη αυτά. Υπάρχουν πολλοί σλαβόφωνοι.  

κ. Ζαχαριάδης: Εδώ ο κάμπος είναι καθαρά διακόσιες οικογένειες 

Πόντιοι πρόσφυγες. Εγώ είμαι ο αρχηγός της μαύρης φυλής. 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... 

Νικολέτα:Μάλιστα και για αυτό εγκατασταθήκατε εκεί. Γενικότερα 

υπήρχαν και επιθέσεις,εσάς στο χωριό έκαναν επίθεση ποιοι; 

κ. Ζαχαριάδης: Ήμασταν στα σύνορα. Γιατί βοσκούσε  στα σύνορα, 

πήγε φυλακή έξι χρόνια.  

Νικολέτα: Γιατί, επειδή ήταν στα σύνορα και βοσκούσε;  

κ. Ζαχαριάδης: Μια κατηγορία από ένα αγροφύλακα. 

Νικολέτα: Φοβόντουσαν ή πιστεύανε ότι έχετε επαφές με τη 

Γιουγκοσλαβία; 

κ. Ζαχαριάδης: Όχι, τα στρατοδικεία δεν σε ρωτούσαν. Τακ τακ, μέσα. 

Ήταν εδώ ένας Ιωαννίδης γιατρός στον εμφύλιο, άνθρωπος χρυσός, 

πήγαινε φτωχός κόσμος,εξόριστος ήταν. Από ποιον να πάρει λεφτά; 

Αυτόν τον άνθρωπο του έστησαν κατηγορία με έναν άλλο Ζαχαρίου, ότι 

επιβουλευόταν το ορφανοτροφείο και ότι ήθελαν να τινάξουν το 

ορφανοτροφείο στον αέρα. Με αυτή την κατηγορία τους εκτέλεσαν. Έτσι 

δεν υπήρχε κατηγορία.  

Νικολέτα: Πιστεύετε ότι μαζεύανε τους μορφωμένους και ήθελαν να 

τους εξοντώσουν, να τους εκτελέσουν;  

κ. Ζαχαριάδης: Όχι. Είχαν την κατάρα του φασισμού.  

Νικολέτα: Στο χωριό υπήρχαν σύλλογοι που μαρτυρούσαν, εκτός από τα 

τάγματα, άλλοι μεταξύ τους, που δεν ανήκαν σε τάγματα, υπήρχαν; 

κ. Ζαχαριάδης: Ναι, υπήρχαν. 

Νικολέτα: Άρα, υπήρχαν άνθρωποι που μαρτυρούσαν και 

παρακολουθούσαν.  



70 

 

κ. Ζαχαριάδης: Και αυτούς τους ανθρώπους από το ’62, όταν μπήκα στο 

εμπόριο, αυτούς τους ανθρώπους που μας κυνήγησαν και μας σκοτώσανε 

αυτούς τους βοηθούσα με το αμάξι.  

Νικολέτα: Δηλαδή έρχονταν μετά και σας ζητούσαν βοήθεια. Σε αυτά τα 

μέρη, τα ορεινά χωριά, υπάρχουν άτομα τα οποία συμμετείχανε, όπως και 

εσείς στην αντίσταση, στον εμφύλιο, όπως στο Κρατερό πάνω; 

Υπάρχουν,ζουν,γνωρίζετε ; 

κ. Ζαχαριάδης: Δε γνωρίζω.  

Νικολέτα: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.    
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7) Όνομα: Ιορδανίδης Νικόλαος 

    Καταγωγή: Νικομήδεια  

    Τόπος διαμονής: Σκοπιά  

 

 

κ.Ιορδαν.: Έκαναν τα πλιάτσικά  τους .. 

Νικολέτα: Μιλάμε για την περίοδο ‘45 με ‘46. 

κ.Ιορδαν.: Ναι ‘46. Στο σπίτι τραγουδούσανε. Αυτοί ήταν οι 

κομιτατζήδες βουλγαρόφωνοι, οι οποίοι είχαν κακό τέλος. 

Νικολέτα: Τι έκαναν αυτοί; Σε ποιους επιτίθονταν; 

κ.Ιορδαν.: Στους δεξιούς. Ειδικά στους δεξιούς. Αν έβλεπαν δεξιό 

μπορούσαν να τον μαζέψουν, να τον πάνε στα βουνά, να τον 

καθαρίσουν.Πήραν μια γυναίκα και του θείου μου τον αδερφό. 

Νικολέτα: Δηλαδή αυτοί ήταν Βούλγαροι; 

κ.Ιορδαν.: Κομιτατζήδες. Το ‘46. Τους καθάριζαν. 

Νικολέτα: Σε ποιο χωριό; Στη Σκοπιά;  

κ.Ιορδαν.: Στη Σκοπιά. Ο ένας ήταν ο Απόστολος και η άλλη η 

Σιφακάκη. Το πρώτο σπίτι δεξιά, ακατοίκητο. 

Νικολέτα : Αυτοί είχαν κάποια δραστηριότητα ; 

κ.Ιορδαν.: Ναι, είχαν δραστηριότητα. Του πατέρα μου ο αδερφός ήταν 

χωροφύλακας. Αλλά αυτόν που καθαρίσανε 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 

κομιτατζίδηκο, η συμμόρφωσις . 

Νικολέτα: Γινόταν διαχωρισμός. 

κ.Ιορδαν.: Το δε παιδομάζωμα ήταν πολύ άσχημο. Μαζεύανε όποιον 

βρίσκανε. Μέχρι που κι εγώ που ήμουν δεκατεσσάρων χρονών,μας 

συμβούλευε ο αδερφός μου ο μεγάλος,που είχε τελειώσει την ακαδημία, 

“όταν θα σας πάρουν στο βουνό…,’’ -αυτοί μαζεύανε είκοσι με τριάντα- 

“θα ψάξεις να βρεις κανένα δένδρο, κανένα βολβό,και θα κρυφτείς 

εκεί,και την άλλη μέρα το πρωί να φύγεις’’. 

Νικολέτα: Για να μη σας πάρουν. 

κ.Ιορδαν.: Μας έπαιρναν, μας πήγαιναν επάνω,έπρεπε να βρούμε έναν 

τρόπο να ξεφύγουμε. 

Νικολέτα: Να γλιτώσετε. 

κ.Ιορδαν.: Να καθήσουμε σε ένα δένδρο από κάτω, να κρυφτείς και την 

άλλη μέρα που θα φύγουν οι άλλοι να κατέβεις κάτω. Ήμασταν και 

μεγαλύτερα παιδιά,μπορούσαμε να ξεφύγουμε. 

Νικολέτα: Τα μικρότερα παιδιά; 
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κ.Ιορδαν.: Τα μικρότερα τους έκαναν γενίτσαρους. Τους πήγαιναν πάνω 

στο παραπέτασμα,τους έδιναν σοκολάτες, τους  έδειχναν  φωτογραφίες  

του Στάλιν… από πίσω ήταν οι σοκολάτες, αυτός ήταν ο Θεός.  

Νικολέτα: Τους έκαναν πλύση εγκεφάλου;  

κ.Ιορδαν.: Αυτή τη δουλειά έκαναν, κυρίως στα μικρά παιδιά, για αυτό 

ήθελαν να τους κάνουν γενίτσαρους.  

Νικολέτα : Το καταφέρανε αυτό; 

κ.Ιορδαν.: To καταφέρανε, εν μέρει …πολλά παιδιά έγιναν γενίτσαροι. 

Μιλάμε τώρα για παιδιά δύο και τριών χρονών. Μέσα από την κούνια τα 

έπαιρναν. Το παιδομάζωμα αυτό ήταν. 

Νικολέτα: Τι ήθελαν να πετύχουν με αυτό δηλαδή; 

κ.Ιορδαν.: Ήθελαν να δημιουργήσουν και να κάνουν κυβέρνηση εδώ 

στην πόλη. Να κάνουν στρατό… γενίτσαροι.  

Νικολέτα: Τότε υπήρχαν και οι εκλογές το ’46, που είχε κάνει αποχή 

τότε η Φλώρινα. Πολλοί θεωρούν, ότι τότε που είχε γίνει αποχή, το 

κυβερνόν κόμμα θα ήταν της αριστεράς. Το ΚΚΕ ήθελε ουσιαστικά να 

πετύχει κάτι τέτοιο ή αυτό το θέλανε οι από έξω αριστεροί; 

κ.Ιορδαν.: Ήταν το παραπέτασμα, οι γείτονες. Τα Σκόπια, η 

Γιουκοσλαβία. Οι πιο πολλοί κρύβονταν εκεί και στην Αλβανία. 

Νικολέτα: Πιο πολλοί αριστεροί από εδώ, κυνηγημένοι; 

κ.Ιορδαν.:Και από εδώ και από εκεί. Η εκπαίδευση των ανταρτών 

γίνονταν στα Σκόπια. Εδώ το Μοναστήρι ήταν στρατόπεδο εκπαίδευσης. 

Τους εκπαιδεύανε δεκαέξι δεκαεφτά χρονών παιδάκια και τους έδιναν 

όπλα .Είχα εγώ ένα φίλο δικό μου που ήρθε μετά από εκεί ,παραδόθηκε 

και το όπλο, ήταν ένα σχοινί. Τα παλιά τα όπλα. Με σχοινί ήταν το όπλο. 

Πήγε και αυτός στον ελληνικό στρατό,τραυματίστηκε το πόδι του, 

ανάπηρος έμεινε, πάτησε την άτρακτο, του αυγού την ατομική, έκοψε το 

πόδι του, ήταν και υπαξιωματικός κιόλας. Ξεκίνησαν και αυτοί με σκοπό 

να πάρουν τη Φλώρινα... 

Νικολέτα: Να επεκτείνουν την Μακεδονία ; 

κ.Ιορδαν.: Όχι, να χωρίσουν τη Φλώρινα από την Ελλάδα, να χωρίσουν 

την Ελλάδα, να την κάνουν Μακεδονία τη Φλώρινα. Θα έκαναν και τις 

άλλες πόλεις.  

Νικολέτα: Ναι, αυτός ήταν ο στόχος τους. 

κ.Ιορδαν.: Αυτός ήταν. Πώς να πιάσουν τη Φλώρινα, να έχουν τη βάση 

τους εδώ. 

Νικολέτα: Μήπως επειδή ήταν πολλοί σλαβόφωνοι, άνθρωποι που 

μιλούσαν την γλώσσα αυτή,  αλλά η καταγωγή τους ήταν ελληνική; 

κ.Ιορδαν.: Σλαβόφωνοι υπάρχουν παντού εδώ. 

Νικολέτα: Ναι, λίγο πολύ εδώ όλοι τα μιλάνε.  

κ.Ιορδαν.: Εγώ Μικρασιάτης είμαι, εγώ δεν έμαθα τη γλώσσα. Και να 

ξέρεις κάτι, είναι καλό να τη μάθεις τη γλώσσα. Να τώρα που χρειάζεται.  

Νικολέτα: Αυτοί κοιτούσαν πώς να το εκμεταλλευτούν. 
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κ.Ιορδαν.: Ναι, να εκμεταλλευτούν. Αυτοί κοιτούσαν πώς να πιάσουν τη 

Φλώρινα. 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,εκείνο ήταν μια διμοιρία του 

ανθυπολοχαγού. 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. Τον βρήκαν πτώμα. Σε μια ρίζα στο δένδρο.  

Νικολέτα: Τον είχαν τραυματίσει; Δεν υπήρχε κανένας να τον διασώσει;  

κ.Ιορδαν.: Αφού χάθηκε όλη η διμοιρία. Ολόκληρο τάγμα. Η αυλή μας 

ήταν γεμάτη από βλήματα . 

Νικολέτα: Στο σπίτι σας στο πατρικό; 

κ.Ιορδαν.: Ναι , βγήκαμε το πρωί να δούμε . Ξεκινούσαμε δύο τρία 

αδέρφια να πάμε να δούμε τι γίνεται προς τα επάνω. Πήγαμε προς τα 

επάνω, καθίσαμε σε μια γωνία, οι σφαίρες πέφτανε. Τα βλήματα 

πέφτανε. Ο προσωπάρχης του τάγματος της Σκοπιάς,ο 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. Και έλεγε ο ταγματάρχης, “γυρίστε 

πίσω!’’ , εμείς παιδιά τότε πού να ακούσουμε. Καθόμασταν, βλέπαμε, 

παρακολουθούσαμε. Πέρασαν μια δύο ώρες, άρχισαν τα μαντάτα και 

κατεβαίνανε. Οι νεκροί,είχαμε νεκρούς, άρχισαν και κατεβάζανε με τα 

ντόιτς τα στρατιωτικά. 

Νικολέτα: Κατεβάζανε οι άλλοι από μέσα οι δικοί μας; 

κ.Ιορδαν.: Τους αντάρτες κατεβάζανε, τους νεκρούς. Σώμα με σώμα 

ήταν.  

Νικολέτα:Και πού τους μεταφέρανε; Υπήρχαν εγκαταστάσεις; 

κ.Ιορδαν.:Τίποτα. Ήταν ένα λιβάδι πιο κάτω,είχε χιόνι δύο δαχτυλάκια, 

παγωνιά. Τα james κουβαλούσαν από πάνω από το 33, από τον Άγιο 

Νικόλαο.Τους έβαζαν εκεί. 

Νικολέτα: Πολύ ψηλά. 

κ.Ιορδαν.: Ήταν 800 άτομα. Εγώ πήγα και τα είδα. Τα πιο πολλά 

γυναικόπαιδα ήταν. Γυναίκες,παιδιά τα οποία τα είχαν πάρει από την 

Νάουσα. Δεν ξέρω αν άκουσες που λένε πήραν τη νύφη, τον γαμπρό και 

ήρθαν να πάρουν τον κουμπάρο από την Φλώρινα. Αυτός ήταν ο σκοπός 

τους. Και είχαν πάρει μικρές κοπέλες και παιδιά από τη Νάουσα. Και 

είχαν και από τη Φλώρινα. Εδώ οι δικοί μας, αυτοί οι χαμάληδες έκαναν 

το πλιάτσικο και τους ξεγύμνωναν,τους έπαιρναν τα ρούχα και είχαν 

φτάσει στο λιβάδι, από τις Μακρίνες  είναι λιγάκι προς τα αριστερά, 

δίπλα από το γωνιακό. Είναι ο δρόμος που πας για Πέραμα στη γωνία 

ακριβώς τους έχουν θάψει αυτούς. 

Νικολέτα:Έβαλαν κανένα σταυρό, κάποιο μνημείο εκεί; 
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κ.Ιορδαν.: Δε δέχεται η Παπαρήγα. Δε δέχτηκε. Ο Καριώτης  είπε να 

φτιάξουνε ένα μνημείο, να κάνουνε ένα σταυρό και να πηγαίνουμε να 

κάνουμε εκεί μνημόσυνα. Όπως έγινε εδώ. Εδώ έγινε, εγώ πήγα.Τα 

θυμάμαι εγώ από τότε. Δε δέχτηκαν και τους άφησαν έτσι.  

Νικολέτα: Ήταν σωστό όμως; 

κ.Ιορδαν.: Δεν ήθελαν και τώρα ακόμα δεν ήθελαν. Πρόπερσι, πριν τρία 

χρόνια, είπαν να έρθουν να κάνουν τάφο. 

Νικολέτα: Ναι αλλά έτσι χάνεται όμως η ιστορία .  

κ.Ιορδαν.: Δεν δέχθηκαν οι κομμουνιστές. Η εκκλησία μας δέχτηκε να 

πηγαίνουμε, να τους κάνουμε μνημόσυνα. 

Νικολέτα: Από ανθρωπιά δηλαδή.  

κ.Ιορδαν.: Γιατί δεν έφταιγαν αυτοί.Έφταιγαν κάποιοι άλλοι 

οπωσδήποτε. Αυτούς τους πήρανε, τους έβαλαν στην πρώτη γραμμή και 

τι έκαναν. Τους έβαλαν στην πρώτη γραμμή. Και οι άλλοι ήταν από πίσω 

στη μάχη, στη Φλώρινα.  

Νικολέτα: Είχαν φέρει εκείνη τη μέρα πολλά τάγματα από τα χωριά; 

Είχαν φέρει και από τη Γιουγκοσλαβία από μέσα;  

κ.Ιορδαν.: Ήταν και ξένοι. Γιατί αυτοί συνεργάζονταν πιο πολύ με το 

παραπέτασμα. Είχαν επαφή με το παραπέτασμα. Ήταν τα σύνορα 

ανοιχτά, περνούσαν, έμπαιναν μέσα. 

Νικολέτα: Είχαν επαφές με το αντάρτικο όμως. Σε κάποια περίοδο είχαν; 

Για αυτό άνοιξαν και τα σύνορα;  

κ.Ιορδαν.: Μεγάλες επαφές είχαν. Ήταν το ίδιο.  

Νικολέτα:Έσπερναν διχόνοια όμως με τη συμμετοχή τους. 

κ.Ιορδαν.: Μεγάλη διχόνοια έφεραν. Όταν έγινε η μάχη εδώ στο 33, που 

σκοτώθηκε ο Στισανάκης, που ήταν ανθυπολοχαγός και ο μπαμπάς του 

ήταν διοικητής, υπάρχει και το μνημείο του, είχαν αντισταθεί οι δικοί μας 

πιο πολύ. Οι Μάηδες… 

Νικολέτα: Πιο πολύ δρούσαν στην Κοζάνη αυτοί;  

κ.Ιορδαν.: Όχι κι εδώ. Το ξέρεις ότι η Πρώτη είχε όρο «ΤΕΑ»…;Τους 

κράτησαν και είχαν  νεκρούς, το χωριό Πρώτη. Τότε ήταν οπλισμένοι 

όλοι και γέροι και άντρες. Κράτησαν πάρα πολύ και αυτοί. Στον Άγιο 

Νικόλα γινόταν πολλή μάχη. Σώμα με σώμα. Όλη αυτή η πλευρά είχαν 

κατεβεί και είχαν μπει μέσα. Το 33 ήταν ο στρατός και από την άλλη 

ήταν αυτοί. Επίθεση, αντεπίθεση.  

Νικολέτα : Αυτά κατά την περίοδο του εμφυλίου ; 

κ.Ιορδαν.: Το ’49 έγιναν αυτά. Την ημέρα της δωδέκατης Φεβρουαρίου 

έγιναν αυτά. Ανεβοκατέβαιναν. Και το κράτησαν από πάνω. Ήρθαν 

ευτυχώς δυνάμεις από κάτω, βοήθησαν πάρα πολύ,ξημέρωσε και ήρθε η 

αεροπορία. Σαν ήρθε η αεροπορία μέσα στα δέματα που φεύγανε και έτσι 

χρεοκοπήσανε.Για αυτό ήταν εκτός ελέγχου. Στο διάστημα αυτό ’46 με 

’49 όλο αυτό γινόταν, κλεφτοπόλεμος. 

Νικολέτα: Μία ο ένας μια ο άλλος. 
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κ.Ιορδαν.: Κλεφτοπόλεμος και έκαναν πλιάτσικα. Χτυπούσαν, φεύγανε. 

Μόνο τη νύχτα ερχόντουσαν, περπατούσαν. 

Νικολέτα: Και ζητούσαν φαγητό, καταφύγιο... 

κ.Ιορδαν.: Ψωμιά,τυριά βούτυρα, αυτά ζητούσαν για να φάνε και τα 

χωριά όλα είχαν καταφύγια. 

Νικολέτα: Ο κόσμος τους φοβόταν; Υπήρχε φόβος για το αντάρτικο; 

κ.Ιορδαν.: Ο κόσμος δεν μπορούσε να αντισταθεί. Ό,τι ζητούσαν τους 

έδιναν. Θα σε καθάριζαν. 

Νικολέτα: Και η γνώμη της άλλης πλευράς πια ήταν; 

κ.Ιορδαν.: Ποιάς άλλης πλευράς;  

Νικολέτα: Της δεξιάς. Όταν ήξεραν ότι ένα σπίτι ανοίγει την πόρτα σε 

έναν… 

κ.Ιορδαν.: Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Σου λέει να με σκοτώσει; 

Τους έδιναν τυρί και κρέας, αρνιά και προβατίνες και όλα. 

Νικολέτα: Τα όπλα πού τα έβρισκαν αυτοί; 

κ.Ιορδαν.: Από το παραπέτασμα. Τα κανόνια. Πώς βρέθηκε η δικιά μας 

βομβίδα και το κάρφωσε το ένα συρτάρι; Σχισμένη όλη η κάνη. Είναι 

κομμένο. Και το κομμένο εκείνο οι δικοί μας το κατέστρεψαν. Είχαν 

στοιχεία και το κοπανήσανε.  

Νικολέτα: Συνέβαλαν και οι Άγγλοι; Δηλαδή υπήρχε αυτή η ιστορία που 

λένε ότι οι Άγγλοι υποστήριζαν τους αντάρτες, τους έδιναν λεφτά και 

έδιναν όμως και στο στρατό; Έδιναν από εδώ, αλλά έδιναν και εκεί; 

κ.Ιορδαν.: Οι Άγγλοι ήταν που υποστήριζαν και τους μεν και τους δε.  

Νικολέτα: Εκείνη την ιστορία που έλεγαν πως πετούσαν λίρες από τα 

αεροπλάνα; 

κ.Ιορδαν.: Λίρες, ναι, είναι και αυτό σωστό. 

Νικολέτα: Με αυτό τι γινόταν; 

κ.Ιορδαν.: Πολλοί ακόμα από τότε τα κρύβανε τότε οι αντάρτες και όταν 

έψαξαν τα πράγματα όλα, καθόταν σε σημεία που ήξεραν πού τα βάζανε. 

Και μετά ήρθαν οι συγγενείς τους , οι γνωστοί τους και πήγαν και τα 

βγάλανε, τις λίρες.  

Νικολέτα: Αυτά τα πετούσε ο αγγλικός στρατός; 

κ.Ιορδαν.: Ναι ο αγγλικός στρατός τα έριχνε. 

Νικολέτα: Για ποιον, για τους αντάρτες; 

κ.Ιορδαν.: Ναι, για τους αντάρτες.  

Νικολέτα: Για να τους ενισχύει οικονομικά;  

κ.Ιορδαν.: Οικονομικά, ναι. 

Νικολέτα: Και από την άλλη πλευρά, υποστήριζαν το στρατό; 

κ.Ιορδαν.: Ναι, τα παραχώνανε και όταν ηρεμούσαν τα πράγματα 

πήγαιναν και τα βγάζανε. Περιουσία, μιλάμε για μεγάλη περιουσία. 

Νικολέτα:Εσείς δε συμμετείχατε, δε πήγατε στον εμφύλιο; 

κ.Ιορδαν.: Όχι. 
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Νικολέτα: Θα πηγαίνατε τώρα στον εμφύλιο; Θα συμμετείχατε; Αν το 

ξαναζούσατε αυτό, αν συνέβαινε ξανά; Ή ήταν επιλογή σας να μην πάτε; 

κ.Ιορδαν.: Δε θα πήγαινα. 

Νικολέτα: Η γνώμη του κόσμου ποια ήταν τότε; 

κ.Ιορδαν.: Τα έζησε ο κόσμος και ξέρει τι εστί εμφύλιος πόλεμος και 

έτσι θα αποφεύγανε.  

Νικολέτα: Ο κόσμος καταλάβαινε αυτή τη διαφορά, δηλαδή οι αντάρτες 

ήταν οι επαναστάτες, οι αριστεροί ήταν ΚΚΕ, το αντιλαμβάνονταν ή 

απλά ζούσαν... 

κ.Ιορδαν.: Αυτό ήταν πιο νωρίς ακόμα... 

Νικολέτα:Ήταν ήδη από την αντίσταση αυτό το ’44; Εκείνη την περίοδο 

υπήρχε δράση στη νεολαία; Υπήρχαν αντιστασιακοί νέοι;  

κ.Ιορδαν.: Ήταν οργανώσεις, ναι . 

Νικολέτα: Στα χωριά είχε επίδραση αυτό ή εδώ μόνο στη Φλώρινα;  

κ.Ιορδαν.: 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.  

Νικολέτα:Εκείνη την περίοδο ήταν νόμιμο; 

κ.Ιορδαν.: Ναι ήταν του ΕΑΜ, του ΕΠΟΝ... 

Νικολέτα: Είχαν εδώ βασιλόφρονες κάτι βενίτες; 

κ.Ιορδαν.: Υπήρχαν δεξιοί και κάτι τέτοιοι.  

Νικολέτα: Θυμάστε εσείς κάποιο περιστατικό; Έχετε ζήσει τρομοκρατία 

των αντιστασιακών; 

κ.Ιορδαν.: Ο αδερφός μου ήταν Άλκιμος. Είχαν οργάνωση. 

Νικολέτα: Θυμάστε εσείς κάποιο περιστατικό, δράση; 

κ.Ιορδαν.: Όχι δράση, μόνο σε διαδηλώσεις, σε τέτοια.  

Νικολέτα: Συμμετείχε υπέρ της ελευθερίας; 

κ.Ιορδαν.: Ναι, όπως έκαναν και οι άλλοι του ΕΠΟΝ, έτσι έκαναν και 

αυτοί. Και του ΕΑΜ και του ΕΛΛΑΣ. 

Νικολέτα: Εσείς δε συμμετείχατε στην αντίσταση; Πήρατε μέρος σαν 

νέος σε αυτά τα κινήματα; 

κ.Ιορδαν.: Σε αυτά τα κινήματα ήμουν κατά των συμμοριτών. Και αυτό 

που έκαναν κάποια από τα παιδιά, να πηγαίνουν και να σφάζουν 

κόσμο…, σφάξανε κόσμο πολύ.  

Νικολέτα: Αυτοί τότε ουσιαστικά αντάρτες δεν ήταν; 

κ.Ιορδαν.: Αντάρτες, ναι.  

Νικολέτα: Απλά τους λέγατε συμμορίτες.  

κ.Ιορδαν.: Μακελειό γινόταν. Τι αντάρτες τώρα. Ήταν 

ανακατεμένοι.Ό,τι ήθελαν έκαναν ο καθένας στις αρχές. Ερχόταν ένας σε 

τρία, σε πέντε σε δέκα, έκανε το πλιάτσικο, σηκωνόταν και έφευγε. Όχι 

για να πάει υπέρ του κόμματος. Για τον εαυτό του τα έκανε.  
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Νικολέτα: Μήπως αυτό ήταν σαν αντίδραση για όλη αυτή την καταπίεση 

της κατοχής, του κατακτητή; Πώς το αντιλαμβάνονταν;  

κ.Ιορδαν.: Ήταν καταπίεση. Και αυτοί ήταν υπέρ της Σοβιετικής 

Ένωσης. Υπέρ του παραπετάσματος. Πιάσε Ουγγαρία,Τσεχοσλοβακία, 

Πολωνία, κλπ. 

Νικολέτα: Όλο το ανατολικό μπλοκ δηλαδή. 

κ.Ιορδαν.: Υπέρ του παραπετάσματος. Μέχρι και τη Ρουμανία ακόμα. 

Νικολέτα: Είχατε ζήσει κάποιο γεγονός, περιστατικό με γείτονες που να 

τους έχουν πάρει,την εποχή μιλάμε τώρα του ’44 με ’47, που να τους 

είχαν πάει στο βουνό με τη βία ή να τους είχαν κάνει πλιάτσικο… 

κ.Ιορδαν.: Εμάς δε μας πείραξαν. Ούτε τη γειτονιά μας. Πείραξαν τις 

κάτω γειτονιές. Όπως πήγαν και έκαψαν το κάτω σπίτι. Ήθελαν να τους 

κάψουν ολόκληρους.  

Νικολέτα: Γιατί; 

κ.Ιορδαν.: Ήταν ένας γνωστός αξιωματικός και τους έβγαλε έξω από το 

σπίτι και έβαλαν φωτιά στο σπίτι, έβαλαν σε δύο μεριές. Μιλάμε τώρα 

για μετά το ’46. Και ήθελαν να τους κάψουν, γιατί ήταν δεξιοί και ήταν ο 

ένας αξιωματικός και με τον αδερφό του. Ο αδερφός του ήταν 

αξιωματικός της Ευελπίδων εκείνη την εποχή. Και το έκαναν για 

αντίποινα. 

Νικολέτα: Κυνηγούσαν δηλαδή και τους πιο ευκατάστατους της πόλης; 

Υπήρχε δηλαδή ένα μένος από τους αντάρτες για τους ευκατάστατους ή 

ζητούσαν και βοήθεια από τους ευκατάστατους; 

κ.Ιορδαν.: Ήταν πολλά στοιχεία. Εκείνοι που είχαν αναμειχθεί σαν 

είδος…όχι προδότες, τους κυνηγούσαν πιο πολύ. 

Νικολέτα: Δηλαδή είχαν μένος κατά της αριστεράς; 

κ.Ιορδαν.: Γιατί οι πρώτοι έπαιρναν στοιχεία και τους κατέδιναν στην 

αρχή τη δική μας. Αυτούς κυνηγούσαν πιο πολύ.  

Νικολέτα: Οι  Μάηδες  και οι Γερμανοτσολιάδες τι δράση είχαν στην 

περιοχή αυτή; 

κ.Ιορδαν.: Οι Μάηδες ήταν παλικάρια. Κράτησαν πάρα πολύ. 

Νικολέτα: Πολλοί λένε ότι τους κατηγορούσαν, ότι έμπαιναν σε σπίτια 

και έκαναν πλιάτσικο. 

κ.Ιορδαν.: Όχι, αυτοί ήταν οι κομιτατζήδες που έμπαιναν στα σπίτια. 

‘Όχι οι Μάηδες. 

Νικολέτα: Ποια ήταν η διαφορά τους; 

κ.Ιορδαν.: Οι Μάηδες ήταν νόμιμοι. Ήταν δικοί μας. 

Νικολέτα : Α, ήταν εδώ. 

κ.Ιορδαν.: Υποστηρικτές του στρατού, της χωροφυλακής και ήταν 

οπλισμένοι. 

Νικολέτα: Ήταν δηλαδή εθνικόφρονες. Και λειτουργούσαν σαν στρατός; 

κ.Ιορδαν.: Ναι, σαν στρατός. 
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Νικολέτα: Ο δοσιλογισμός υπήρχε; Ο κόσμος φοβόταν; Υπήρχε δηλαδή 

τρομοκρατία; 

κ.Ιορδαν.: Υπήρχε τρομοκρατία. Όχι από τους δικούς μας πιο πολύ,πιο 

πολύ από τους κομιτατζήδες ήταν η τρομοκρατία, που ήταν και η μάζα. 

Νικολέτα: Με τους Ποντίους είχαν μένος οι Βούλγαροι; 

κ.Ιορδαν.:  Όχι εδώ σε εμάς δεν έχω ακούσει οι Πόντιοι να είχαν 

αναμειχθεί χωριστά από τους άλλους. 

Νικολέτα: Γιατί οι Πόντιοι ήταν καπεταναίοι στο αντάρτικο. 

κ.Ιορδαν.: Γιατί εγώ έτυχα στη Βέροια που έκαναν παρέλαση το ΕΛΑΣ 

και 25
η
  Μαρτίου και 28

η
  Οκτωβρίου και για την απελευθέρωση της 

Βέροιας όλοι οι καπεταναίοι και καπετάνισσες. Και ήταν και οι γυναίκες 

πολλές.  

Νικολέτα: Οι γυναίκες τι ρόλο είχαν; 

κ.Ιορδαν.: Καπετάνισσες ήταν. Στον ανταρτοπόλεμο ήταν. 

Νικολέτα: Ήταν ισχυρές; 

κ.Ιορδαν.: Είχαν μπει σε πολεμική γραμμή.  

Νικολέτα: Λένε ότι ήταν πολύ δυνατές ως πολεμίστριες.  

κ.Ιορδαν.: Ήταν. Τα ογδόντα στα εκατό ήταν Πόντιες.  

Νικολέτα: Το είχαν και από τη φύση τους αυτοί, γιατί είχαν ζήσει και 

άλλα. 

κ.Ιορδαν.: Και τώρα ακόμα αν παρακολουθείς παρελάσεις, γυναίκες και 

άντρες τους ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Πάρα πολλοί Πόντιοι. Εγώ που 

πηγαίνω στη Βέροια και βλέπω τα εγγόνια μου, βλέπω κανονικά 

παρελάσεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ.Όλη η υπόθεση που έγινε τώρα εδώ 

με τον εμφύλιο πόλεμο, ανταρτοπόλεμο ή συμμοριτοπόλεμο τον λέω 

εγώ. 

Νικολέτα:Άρα τελικά η συμμετοχή των Ποντίων και καπεταναίων ήταν 

αποτυχία, ήταν λάθος να συμμετέχουν;  

κ.Ιορδαν.: Εκεί ανήκαν, εδώ δεν ήρθαν για καλό, για κακό ήρθαν. Μετά 

τον πόλεμο δεν ήρθαν να τους βρουν μετανάστες από εκεί; 

Νικολέτα: Μετά τη λήξη του εμφυλίου, πάρα πολλοί.  

κ.Ιορδαν.: Γιατί μη νομίζεις, στον κομμουνισμό ανήκαν. Δεν μπορείς να 

βρεις Ρωσοπόντιο δεξιό.  

Νικολέτα: Οι περισσότεροι πάντως που διώχθηκαν,ήταν Ρωσοπόντιοι 

πήγαν πάλι πίσω και ξαναγύρισαν.  

κ.Ιορδαν.: Από εκεί τους έδιωχναν οι Ρώσοι.  

Νικολέτα: Τους έδιωχναν και μετά τους ξαναπήραν.  

κ.Ιορδαν.: Τους έδιωχναν, γιατί δεν είχαν κάποιο όφελος από αυτούς. 

Ότι έκαναν αυτοί το ίδιο κάνουν και εδώ τώρα. Δεν ήταν καλοί 

άνθρωποι. Για αυτό τους έδιωχναν από εκεί.  

Νικολέτα: Πολεμοχαρείς πάρα πολύ. Και είχαν και συγκεκριμένη 

τακτική. Ο παππούς ήταν αρχηγός, ο πατέρας, ο γιός κλπ… 

κ.Ιορδαν.: Έτσι το είχαν, οικογενειακό. 
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Νικολέτα: Έφυγαν πολλοί μετά τη λήξη του πολέμου;Γνωρίζετε κόσμο 

που έφυγε και πήγε στο ανατολικό μπλοκ; 

κ.Ιορδαν.: Όχι δεν έφυγαν. Απομονωμένα έφευγαν ελάχιστοι.  

Νικολέτα: Σαν διωκόμενοι δηλαδή. 

κ.Ιορδαν.: Έτσι, γιατί γνώριζαν ότι θα μπλέξουν εδώ και σηκώνονταν 

και έφευγαν. Ήταν μπλεγμένοι πολλοί σε οργανώσεις και πήραν χαμπάρι 

ότι θα τους πιάσουν και ότι θα τους βάλουν μέσα και πολλοί 

απομονωμένα έφευγαν, όχι ομαδικά. 

Νικολέτα: Εκεί έζησαν πολλά…  

κ.Ιορδαν.: Έζησαν  καλά αυτοί. Και εδώ ακόμα και σήμερα δεν ξέρεις 

ότι τρώνε οι μεγάλοι και ο υπόλοιπος κόσμος υποφέρει; Και τώρα οι 

μεγάλοι περνάνε καλά, οι κομματάρχες. Γιατί πηγαίνω εγώ μέσα και 

βλέπω.  

Νικολέτα: Σε αναβρασμό δηλαδή το κόμμα, διατηρούν τέτοιες ιδέες; 

κ.Ιορδαν.: Όχι όλοι. 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.  

Νικολέτα : Το πίστευε τότε ο κόσμος ότι θα γίνει πραγματικότητα;  

κ.Ιορδαν.:  Όχι, οι δικοί μας δεν το πίστευαν ακόμα. Μόνο αυτοί... 

Νικολέτα:Αυτοί που ήθελαν να εκπληρώσουν τα συμφέροντα;  

κ.Ιορδαν.: Το κεφάλαιο, ναι. Τραβάνε εκεί ακόμα και τώρα. Είναι 

μερικοί που ακόμα πιστεύουνε ότι η Μακεδονία θα γίνει... 

Νικολέτα:Ναι, υπάρχουν αποσχιστές.  

κ.Ιορδαν.: Τη Φλώρινα τη διεκδικούν τα Σκόπια, να την πάρουν. 

Πλάθουν όνειρα ακόμα. 

Νικολέτα: Μήπως  για αυτό η πόλη έχει μείνει στάσιμη στην εξέλιξή 

της; Είναι πολύ στερημένη σε κάποια πράγματα. 

κ.Ιορδαν.: Είναι απόμερα.  

Νικολέτα:  Ενώ είναι στην αρχή της χώρας είναι ουσιαστικά στο τέλος, 

χαμένη. 

κ.Ιορδαν.: Είναι τελευταίο στάδιο, το τέρμα μας είναι αυτό. Για αυτό το 

τρένο δεν πάει παραπάνω, τελειώνει εδώ.  

Νικολέτα: Μα δεν έρχεται ούτε εδώ πλέον. Δεν έχει τρένο. Μήπως όλα 

αυτά σημαίνουν κάτι; Τη μάχη της Φλώρινας εσείς τη ζήσατε; Είχατε 

κάποιες εικόνες ή ήσασταν στο χωριό σας;  

κ.Ιορδαν.: Στη μάχη της Φλώρινας ήμουν στη Σκοπιά. Αλλά δούλευα το 

’49. Ερχόμουν το πρωί, έφευγα το βράδυ.  

Νικολέτα: Είδατε, ήσασταν μάρτυρας κάποιων γεγονότων, είχατε πάρει 

μια εικόνα εκείνες τις μέρες ή δεν είχατε καμία επαφή; 

κ.Ιορδαν.: Όχι, εμείς πηγαίναμε το πρωί, γυρίζαμε το βράδυ, αλλά 

είχαμε το φόβο μη μας βρουν το βράδυ στο δρόμο και μας φάνε. Εκείνο 

το φόβο είχαμε. Κυκλοφορούσαν ανεξέλεγκτα. Κατέβαιναν από το 
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βουνό, όποιον έβρισκαν, τον έπαιρναν και τον εξαφάνιζαν στο 

παραπέτασμα.  

Νικολέτα: Πάντως είχαν φέρει και πολλά, από ότι ακούω, γυναικόπαιδα 

τα οποία ήταν ανεκπαίδευτα ουσιαστικά, ο καθένας ότι θέση είχε στα 

βουνά και άλλα μέσα από τη Γιουγκοσλαβία, να στήσουν δηλαδή τοίχο 

πολεμικό, χωρίς να υπάρχει εκπαίδευση,καμία προστασία έναντι του 

στρατού. Ισχύει αυτό… για αυτό και υπήρχαν πολλοί νεκροί; Εννοώ 

κόσμο άοπλο και ανεκπαίδευτο για να πολεμήσει εκείνη τη μέρα…  

κ.Ιορδαν.: Για να πολεμήσει εκείνη την μέρα ήταν της Νάουσας και του 

Καρπενησίου . 

Νικολέτα : Δεν είχαν φέρει κόσμο από τα βουνά πάνω;  

κ.Ιορδαν.: Από τα βουνά ήταν οι ειδικοί που διοικούσαν. Οι υπόλοιποι 

ήταν του παιδομαζώματος  δικοί μας. Δεκαεφτά με δεκαοχτώ χρονών 

παιδιά.  

Νικολέτα : Ήξεραν αυτά να χειρίζονται όπλα; 

κ.Ιορδαν.: Κορίτσια και παιδιά. Στη μάχη ήταν πολλοί μικροί, 

γυναικόπαιδα. 

Νικολέτα:  Τα εκπαιδεύανε εκεί μέσα; 

κ.Ιορδαν.: Ναι, τα εκπαιδεύανε εδώ μέσα, στο Μοναστήρι.  

Νικολέτα:Εξορίες πήγαν πολλοί; 

κ.Ιορδαν.: Εξορίες πήγανε. Συμμορίτες κλπ.  

Νικολέτα: Οι περισσότεροι εξορίστηκαν όμως χωρίς λόγο. Επειδή θα 

είχαν έναν παππού αριστερό, επειδή θα είχαν αριστερή οικογένεια... 

κ.Ιορδαν.: Αριστερή οικογένεια, ναι. Είχαν στοιχεία οι αρχές οι δικές 

μας και τους έστελναν μακριά. Δεν τους είχαν εμπιστοσύνη από το 

στρατό.  

Νικολέτα: Ήταν για λόγους εξάλειψης της τρομοκρατίας; 

κ.Ιορδαν.: Για προδοσία... 

Νικολέτα: Πάντως υπήρχαν και πολλοί που είχαν αλλάξει στρατόπεδο. 

Ήταν με το αντάρτικο και αντιστασιακό στην πρώτη φάση και μετά 

πήγαν με το στρατό. Δηλαδή αλλάξανε πλευρά. Εννοώ αρχικά ήταν με 

τους αντιστασιακούς και μετά ήρθαν ενάντια.  

κ.Ιορδαν.: Αυτοί με τα μεγάφωνα φωνάζανε “αδέρφια!’’ . Αδερφός από 

εδώ, αδερφός από εκεί. Είχαν επαφή.  

Νικολέτα: Φώναζε ο ένας τον άλλον; 

κ.Ιορδαν.: Ναι. Δύο οβίδες έπεφταν στο γήπεδο... 

Νικολέτα: Αυτό ήταν στρατόπεδο συγκεντρώσεων; 

κ.Ιορδαν.: Γήπεδο ήταν, που έπαιζαν μπάλα και στις γυμναστικές 

επιδείξεις που γίνονταν, έπεσαν οβίδες.  

Νικολέτα: Κατά τη διάρκεια; 

κ.Ιορδαν.: Ναι, από δίπλα. Και έριξαν οβίδες. Και έπεσε πάνω στο 

ντουβάρι. Το άλλο που έπεσε στο στρατό και σκότωσε τον Αριστοτέλη... 

Νικολέτα: Δεν υπολόγιζαν τίποτα. 
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κ.Ιορδαν.: Και αυτό γίνονταν όλο με την κατασκοπεία, αυτά που 

έριχναν. Είχαν κατασκοπεία από εδώ και τους έλεγαν “ρίξτε 

εκεί!’’.Δουλεύανε έτσι. Και εκεί στη φιλαρμονική που έπεσε οβίδα και 

είχαν δεκαπέντε χιλιάδες νεκρούς... 

Νικολέτα: Άρα υπήρχαν πάρα πολλές επιχειρήσεις... 

κ.Ιορδαν.: Έριχναν και οι οβίδες ερχόντουσαν.  

Νικολέτα: Και ο κόσμος τι έκανε; 

κ.Ιορδαν.: Δεν μπορούσαν. Ήταν οργανωμένοι πάνω αυτοί καλά, ήταν 

οπλισμένοι. Δεν μπορούσαν να πάνε. Από πού να πάνε;  

Νικολέτα: Τι θα κέρδιζαν με αυτό; Δηλαδή με το να διαλύσουν μια... Το 

έκαναν για να τρομοκρατήσουν τους πολίτες; 

κ.Ιορδαν.: Ασφαλώς, για τρομοκρατία. 

Νικολέτα: Γιατί οι αντάρτες ήθελαν κόσμο.  

κ.Ιορδαν.: Και γίνονταν το βράδυ,όταν σουρούπωνε. Αλλά δεν 

μπορούσες να πλησιάσεις εκεί, ούτε η αεροπορία μπορούσε να τους 

ανακαλύψει. 

Νικολέτα : Σας είχε πει ποτέ κανείς καμιά ιστορία με κάποια διαδρομή 

πολεμική, που να την έχει ζήσει κάποιος παλιός; 

κ.Ιορδαν.: Όχι. Από εδώ πηγαίνανε πορεία μετά το έκτο χιλιόμετρο 

μέχρι το δέκατο δωδέκατο, έτσι όπως πήγαινε ο λόχος, αυτοί έμεναν σε 

εμάς. Το μόνο που έκαναν ήταν οι νάρκες. Όλοι οι δρόμοι με νάρκες. 

Νικολέτα: Πάνω στα βουνά; 

κ.Ιορδαν.: Όχι εδώ.  

Νικολέτα: Α, και μέσα στην πόλη; 

κ.Ιορδαν.:  Ναι ερχόντουσαν τη νύχτα και έβαζαν νάρκες. Εκτός πόλης 

που είναι οι δρόμοι όλοι,ήταν όλες οι νάρκες.  

Νικολέτα: Από το στρατό ή από τους αντάρτες; 

κ.Ιορδαν.: Από τους αντάρτες. Και πήγαινε ο στρατός για να τις 

βγάλουνε.  

Νικολέτα: Ήθελαν να φοβίσουν το στρατό; 

κ.Ιορδαν.: Ένας σκοτώθηκε, το παιδί πάνω στο άλογο και έφευγαν για 

να πάνε σε επιχείρηση δίπλα. Το άλογο πάτησε τη νάρκη και σκοτώθηκε, 

το τραβούσε μπροστά. Σκοτώθηκε το παιδί. Ήταν από τον Έβρο. 

Νικολέτα: Είχαν έρθει και από εκεί; Από το στρατό; 

κ.Ιορδαν.: Στρατός Έβρου και ρώτησα εγώ για να πάω και είναι πολύ 

μακριά. 

Νικολέτα: Ναι είναι στο αντίθετο μέρος από αυτό που είστε εσείς.  

κ.Ιορδαν.: Είναι στην άλλη άκρη. Να πας στον Έβρο με το τρένο και 

μετά με ταξί να πας στο χωριό. Και ήθελα να πάω να γνωρίσω τους 

δικούς του. Και ήταν καλό παιδάκι. 

Νικολέτα: Τον ξέρατε δηλαδή εσείς;  

κ.Ιορδαν.: Βέβαια. Μαζί ήμασταν κάθε μέρα.  
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Νικολέτα: Πώς ήταν να ζείτε με στρατιώτες μέσα στα σπίτια; Δε 

φοβόσασταν;  

κ.Ιορδαν.: Ήταν εγκατελειμμένο το σπίτι που μένανε και μέναμε στο 

δικό μας. Στην αυλή μας είχανε πολυβολείο. 

Νικολέτα: Α, είχατε άλλο εσείς. Δηλαδή έστηναν τα πολυβολεία τους 

όπου ήθελαν; 

κ.Ιορδαν.:  Είχαν το πολυβόλο εκεί με τον υδράργυρο. Και στα 

παράθυρα είχαν πιάσει τις θέσεις εκεί που ήταν το πεδίο βολής προς το 

βουνό, την πλαγιά για να βλέπουνε. Διάλεγαν τέτοια σημεία οι δικοί μας.  

Νικολέτα: Δεν μπορούσε να γίνει στόχος αυτό το μέρος; 

κ.Ιορδαν.: Δεν μπορούσαν να κάνουν. Οπλισμένοι καλά ήταν. Και αυτοί 

κατέβαιναν, πού να κατέβουν; 

Νικολέτα: Οι στρατιώτες όπως τους βλέπατε και τους ζούσατε από 

κοντά, ποια ήταν η άποψή τους, πώς αντιμετώπιζαν τους αντάρτες, τι 

γνώμη είχαν για αυτούς τους ανθρώπους που ανέβαιναν στα βουνά 

εξαρτημένοι από παντού; 

κ.Ιορδαν.:Δε φοβόντουσαν καθόλου, το είχαν πάρει απόφαση. Ήξεραν 

ότι ήταν παράνομο αυτό που έκαναν και ήταν αποφασισμένοι.Ειδικά 

τους αντάρτες, δεν τους φοβόντουσαν.  

Νικολέτα: Επειδή είχαν ασφάλεια. Ούτε που τη δικαιολόγησαν τη στάση 

τους. Όταν τελείωσε ο πόλεμος σας ευχαρίστησαν; Πώς ήταν η 

αντίδρασή τους; Τους είδατε ξανά αυτούς τους ανθρώπους που γελάγατε 

μαζί τους; Τους γνωρίσατε; Ήρθαν σας βρήκαν; 

κ.Ιορδαν.: Εγώ μόνο αυτόν που ήθελα να βλέπω, οι δε άλλοι 

εξαφανίστηκαν. Ένας έκανε τον Πειραιώτη,ενώ δεν ήταν Πειραιώτης, 

φαινόταν από την προφορά του. Και ο πατέρας μου ήταν εδώ στη 

Μητρόπολη και τα παιδιά του ήταν μορφωμένοι όλοι. Σχολείο, ο άλλος 

έβγαλε ακαδημία, ο άλλος έφυγε στην Πέμπτη γυμνασίου και πήγε στο 

στρατό. 

Νικολέτα: Εσείς πότε πήγατε στρατό; Πήγατε πιο μετά; 

κ.Ιορδαν.: Πήγα πιο μετά. Εμείς πήγαμε μεγάλοι στο στρατό. 

Εικοσιπέντε χρονών ήμουν εγώ όταν πήγα στρατό.  

Νικολέτα: Πολλοί έβγαλαν την ακαδημία εδώ έτσι; 

κ.Ιορδαν.: Ναι και ο άλλος ο αδερφός μου ο μικρός έβγαλε την 

ακαδημία εδώ . 

Νικολέτα: Δάσκαλοι είστε στο επάγγελμα; 

κ.Ιορδαν.: Δάσκαλοι.  

Νικολέτα: Πώς ήταν τα χρόνια μετά τον πόλεμο; 

κ.Ιορδαν.:  Μετά ησύχασαν τα πράγματα.  

Νικολέτα: Εκείνες τις εποχές υπήρχαν έθιμα σαν αυτά που έχετε τώρα ή 

δημιουργήθηκαν αργότερα; Γιόρταζαν ή είχαν τους πολέμους και όλα 

αυτά και φοβόντουσαν;  

κ.Ιορδαν.: Κάθε χρόνο. Είχαν γιορτή. 
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Νικολέτα: Διατηρούσαν δηλαδή τα έθιμα.  

κ.Ιορδαν.:  Παιδιά εμείς, οχτώ δέκα χρονών στον ανταρτοπόλεμο και 

συμμοριτοπόλεμο και ανάβαμε τις φωτιές. Και ανάβαμε, όχι με ξύλα που 

ανάβουν τώρα ,αλλά με κέδρο. Πηγαίναμε τα κουβαλούσαμε και τα 

μαζεύαμε όλα μαζί και αρχίζαμε από το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα και 

καίγαμε κέδρο. Όχι ξύλα. 

Νικολέτα: Αυτό το έθιμο από πότε ισχύει;   

κ.Ιορδαν.:  Τώρα μιλάμε πριν από 68 χρόνια.  

Νικολέτα: Ένα άλλο που μου έχει κάνει εντύπωση για τους ιερείς και 

όλους αυτούς της εκκλησίας, έτρεφαν μίσος οι αντάρτες και οι αριστεροί, 

επειδή οι αριστεροί δεν ήταν και τόσο της εκκλησίας. 

κ.Ιορδαν.: Ναι, τους κυνηγούσαν τους ιερείς. Ειδικά οι κομιτατζήδες . 

Πριν τον ανταρτοπόλεμο, το ’46.  

Νικολέτα: Υπήρχαν θύματα αυτής της τακτικής; 

κ.Ιορδαν.:  Πώς δεν υπήρχαν. Δεν είδες το μνημείο έξω που κρέμασαν 

τον παπά Δημήτριο; Τον πήραν και τον κρέμασαν εκεί.  

Νικολέτα: Και οι συνθήκες οι καιρικές; Ήταν τόσο δύσκολα όπως τώρα; 

κ.Ιορδαν.:  Εκείνη την εποχή είχε περισσότερο χιόνι, συνέχεια, δε 

σταματούσε.Μετά κόπηκε και άρχισε να γίνεται είκοσι πόντους τριάντα 

σαράντα. Τίποτα, πήγαιναν σχολείο με ένα μέτρο χιόνι. Ο καθένας με το 

ξύλο του για να ανάψουνε τις σόμπες. Δεν υπήρχαν καλοριφέρ τότε. Εγώ 

είχα δεκατέσσερα χρονών παιδιά στην τάξη τη δική μου. Υπήρχαν 

μεγαλύτερα παιδιά σε μικρότερες τάξεις. Εγώ τελείωνα την έκτη. 

Νικολέτα: Δεν πήγαιναν σχολεία. 

κ.Ιορδαν.:  Δεν πήγαιναν.  

Νικολέτα: Εσείς το τελειώσατε το σχολείο; 

κ.Ιορδαν.:  Βέβαια. Εκτός από αυτούς που δεν ήταν ντόπιοι και δεν 

μιλούσαν ελληνικά.Μια περίοδο μας υποχρέωναν και εμάς να μη μιλάμε 

ελληνικά, να πάμε σε βουλγάρικα σχολεία, πρόσφυγες. Είχαν βγάλει 

βιβλία. Να πηγαίνουμε και να μαθαίνουμε βουλγάρικα. Όμως δεν 

κράτησε αυτό. Πολύ λίγο.  

Νικολέτα : Πώς ανατράπηκε η κατάσταση; 

κ.Ιορδαν.:  Τα πράγματα έτσι ήρθαν, αλλά ανατράπηκε και με τον 

πόλεμο, με την επανάσταση που έγινε, τις αντιστάσεις... Και τα έκαναν 

και οι Βούλγαροι και οι κομιτατζήδες. Οι Γερμανοί ήταν πιο καλοί. Δεν 

σε πείραζαν. Τους έζησα πολύ τους Γερμανούς. Οι Βούλγαροι ήταν 

βάρβαροι.  

Νικολέτα: Αυτό έχει αποδειχθεί πάρα πολύ.  

κ.Ιορδαν.: Οι στρατιώτες,οι Βούλγαροι,πήγαιναν να τους δίνουν 

κοτόπουλα στις αυλές, στα σπίτια. 

Νικολέτα: To απαιτούσαν; 

κ.Ιορδαν.: Ναι, μόλις τους έλεγες “θα πάω στον αξιωματικό να σε 

αναφέρω’’,από εκεί και πέρα σταμάτησαν, δε ζήτησαν τίποτα.  
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Νικολέτα: Αυτοί ουσιαστικά ήθέλαν τους σλαβόφωνους εδώ να τους 

πάρουν με το μέρος τους; 

κ.Ιορδαν.: 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. 

Νικολέτα: Αυτό δεν είχε επιπτώσεις σε εσάς;  

κ.Ιορδαν.: Ο καθένας ό,τι ήθελε έκανε.  

Νικολέτα: Αυτοί οι ντόπιοι, οι σλαβόφωνοι, τους άρεσαν να τους 

πλησιάζουν οι Βούλγαροι ή φοβόντουσαν; 

κ.Ιορδαν.: Εκείνη την εποχή δε φοβόντουσαν καθόλου. Μετά αλλάξανε. 

Αδέρφια ήταν στην αρχή. Χόρευαν μαζί,τραγουδούσαν... 

Νικολέτα: Και ήταν έτοιμοι να απαρνηθούν κάθε ελληνικό στοιχείο; 

κ.Ιορδαν.: Νόμιζαν ότι θα μας κατακτήσουν στην αρχή. 

Νικολέτα: Για αυτό που λένε ότι μπορούσες να αλλάξεις την ταυτότητά 

σου, να γίνεις Βούλγαρος και να έχεις προνόμια βουλγαρικά, συσσίτια; 

κ.Ιορδαν.: Ταυτότητα όχι, αλλά να μάθεις τη γλώσσα στα σχολεία, ναι. 

Αφού κι εμείς έπρεπε να κάνουμε βουλγάρικα. 

Νικολέτα: Και μπήκατε στη διαδικασία να μαθαίνετε βουλγάρικα;  

κ.Ιορδαν.: Όπως η πρώτη τάξη, έτσι τα ίδια βιβλία έδωσαν και σε εμάς. 

Με αλφαβητάριο κανονικά, με όλα μέσα. Διαβάσαμε. Εγώ διάβασα. 

Αλλά σχολείο δεν πήγαμε. Αυτοί τα ξέρανε. Εμείς δεν τα ξέραμε, πού να 

τα ξέραμε. Εμείς δε μιλάγαμε τη γλώσσα αυτή. Ακόμα τα ανίψια μου, ο 

αδερφός μου, δεν ξέρουν να μιλήσουν ακόμα τα σλαβικά .  

Νικολέτα: Σας ευχαριστώ πολύ. 
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8) Όνομα: Γιώργος  Βαρδάκας 

   Καταγωγή: Μικρά Ασία 

  Τόπος διαμονής: Μελίτη 

 

Νικολέτα: Να μου πείτε και το όνομά σας. 

κ. Γιώργος: Ονομάζομαι Γεώργιος Βαρδάκας,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.  

Νικολέτα: Α, ήρθαν κατευθείαν στην Ελλάδα. 

κ. Γιώργος: 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.Μετά το πέρας του μακεδονικού αγώνα, με το κίνημα των 

Νεοτούρκων. 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 αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. Απέτυχε επειδή οι 

τότε μεγάλες δυνάμεις, Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία,κλπ, δε θέλησαν, 

θέλησαν να κάνουν την Αλβανία κράτος και έτσι έφυγαν και 

εγκαταστάθηκαν εδώ στη Μελίτη. Και έτσι βρίσκομαι εγώ εδώ Σε αυτό 

το μαρτυρικό τόπο πλήρωσα και εγώ για την πατρίδα το θάνατο του 

πατέρα μου το 1947. Οι κομμουνιστές πήραν τον πατέρα μου και τον 

εκτέλεσαν.Αυτοί θέλουν να το λένε ότι ήταν εμφύλιος, για μένα δεν 

ήταν. Για μένα ήταν κομμουνιστές, συμμορίτες. Εγώ έχω τη δύναμη και 

έχω συγχωρέσει και το δολοφόνο του πατέρα μου.  

Νικολέτα: Έζησε αυτός μετά,συνέχισε να παραμένει ή... 

κ. Γιώργος: Αυτός γνωστός ήταν, έφυγε πέρα με τους... και πρέπει να 

πέθανε μέσα στα Σκόπια. Η Μακεδονία είναι όπως είναι όλη η Ελλάδα. 

Όταν κατέβηκαν όλοι οι Έλληνες,οι Μακεδόνες είναι Δωριείς.Όταν 
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κατέβηκαν οι Έλληνες η μια παρτίδα ήρθε προς τα εδώ, η άλλη παρτίδα 

πήγε Σπάρτη, Κόρινθο.Εδώ μεγαλούργησε η Μακεδονία επί Φιλίππου 

και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και κατά την εκστρατεία του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου από εδώ ξεκινάει η παρεξήγηση, ο Μέγας Αλέξανδρος πριν 

φύγει για την Περσία, εξασφάλισε τα νώτα της Μακεδονίας. Έκανε 

εκστρατεία πριν φύγει για την Περσία μέχρι το Δούναβη. Όπου εκεί στο 

Δούναβη εξασφάλισε τις φυλές που ήταν,οι δε Σκοπιανοί λέγονταν 

Δαρδάνοι,φυλή Δαρδάνων. Αυτοί ήταν πολύ καλοί ιππείς. Ο 

 Μέγας Αλέξανδρος πήρε από αυτούς, στην εκστρατεία του πήρε στρατό, 

ιππείς .Το ιππικό του Μεγάλου Αλεξάνδρου απαρτίζονταν από τους 

Δαρδάνους και από Μακεδόνες και από τους καταπληκτικός Θεσσαλούς. 

Οι Θεσσαλοί ήταν φοβεροί ιππείς. Αυτά συμβαίνουν το 300 π.Χ., 300 

χρόνια πριν έρθει ο Χριστός. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ο προπομπός 

του Χριστού. Δεν πήγε κατακτητής εκεί πέρα.Πήγε μεν να χτυπήσει τους 

Πέρσες, αλλά μαζί του έσυρε δασκάλους,θύτες, πνευματικούς 

ανθρώπους, όπου και έμαθε την ελληνική γλώσσα στους ανατολίτες εν 

όψη της έλευσης του Χριστού. Διότι το Ευαγγέλιο έπρεπε να γραφτεί 

στην τότε αγγλική γλώσσα, τα ελληνικά. Οι Αιγύπτιοι τον έχουν για Θεό. 

Τώρα να φτάσουμε στο σημείο, γιατί γίνεται η παρεξήγηση με τη 

Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι από 3.000 χρόνια μέρος εδώ. Οι Σλάβοι 

έρχονται στη Βαλκανική το 800μΧ., 1100 χρόνια μετά τον Μέγα 

Αλέξανδρο. Παράλληλα Σλάβοι, δεν είναι σλαβικής φυλής οι 

Βούλγαροι,αλλά είναι Ούννοι, πιο άγρια φύλα και πήραν την ονομασία 

τους από τον ποταμό Βόλγα. Αυτοί εκεί κατοίκησαν και μετά κατέβηκαν 

νότια. Τότε είχαμε το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο επειδή είχε πιέσεις από 

τους Ούννους και από τις γερμανικές φυλές,όταν κατέβηκαν οι 

Βούλγαροι ήρθαν στο Δούναβη, μετά κατέβηκαν πιο κάτω σε πεδιάδες. 

Για να γλιτώσουν από τη φασαρία των Ούννων κλπ, τους παραχώρησαν 

εδάφη στους Βούλγαρους κάτω από το Δούναβη, για να είναι κάτι σαν 

εμπόδιο κατά των Ούννων. Αυτοί άρχισαν να κατεβαίνουν προς τα κάτω, 

άρα τώρα οι Βούλγαροι παρουσιάζονται το 1000μΧ. Έκτοτε οι 

Βούλγαροι με τη συνδρομή των Ρώσων θέλουν να πάνε προς το Αιγαίο, 

γιατί έχουν τη Μαύρη Θάλασσα. Οι Ρώσοι τους βάζουνε. Γιατί οι Ρώσοι 

είχαν τις σχέσεις με τους Βυζαντινούς,δεν τολμούσαν να τα βάλουν με το 

Βυζάντιο,είχαν κάνει και συγγενικές σχέσεις οι Ρώσοι σαν ορθόδοξοι και 

αυτοί, άρα τι δουλειά έχουν αυτοί ερχόμενοι το 1000 μ.Χ οι Σλάβοι όλοι 

αυτοί, να ζητάνε τη Μακεδονία  η οποία ήταν 2500 χρόνια νωρίτερα; 

Νικολέτα: Γιατί παραπλανούν και το λαό έτσι. 

κ. Γιώργος: 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 
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κράτος. Και 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. 

Νικολέτα: Και έχει περάσει και έξω αυτό, στη νεολαία.  

κ. Γιώργος: Ναι, γιατί είμαστε ένα έθνος Αμερικάνων πολιτικών. 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; 

Νικολέτα: Είναι ανάμεικτα με ευρωπαϊκά στοιχεία. 

κ. Γιώργος: Όχι είναι βουλγαρικά, σλαβικά, τουρκικά και αρχαία 

ελληνικά. Θα σου πω ένα παράδειγμα πόσα ελληνικά μιλάνε μέσα. Λένε 

μια φράση “εγώ θα πάω’’ . Αυτοί λένε “Ιάς’’ δηλαδή “εγώ που’’, είναι 

σλαβικό και “όδα’’ .Έχουμε τώρα ένα σλαβικό και ένα ελληνικό. Το 

«όδα»,οδεύω. «Εγώ θα οδεύσω». Είναι από την αρχαία ελληνική το 

οδεύω. Έχουν τα στοιχειά που έχουν κρατήσει από τα ελληνικά.Το 

δωμάτιο το λένε “δώμα’’. Το σπίτι το λένε “κουίκια», «οικία». Και τα 

τουρκικά που τα βλέπουμε και τα ακούμε και πολλά άλλα. Έκαναν αυτό 

το κράμα. Αυτό όμως το έχουνε όλοι οι λαοί παγκοσμίως. Μήπως δεν 

έχουν οι Γάλλοι, οι Βέλγοι και όλα αυτά τα κράτη εδώ; Τα γερμανικά 

κράτη πώς επηρεάστηκαν το ένα από το άλλο;Αυτά στα σύνορα των 

χωρών,παρατηρείται. Αυτό δεν είναι το ιδίωμα που λένε ότι είναι 

στοιχείο που θα δείξει... 

Νικολέτα: Σήμερα αυτό υποστηρίζεται όμως,ότι μιλάνε τα σλαβικά,άρα 

είναι σλαβόφωνοι και άρα Σλαβομακεδόνες. Για μένα δεν υπάρχει αυτός 

ο ορισμός…  

κ. Γιώργος: 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, να σε 

πάει στην Ηράκλεια. 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.Έμεινε το μέρος, αυτό το ελληνικό μέρος που λέμε και μέσα 

υπάρχει η πόλη ολόκληρη και το Μοναστήρι και τα χωριά εδώ όλα είναι 

ελληνικά. Αλλά οι Μεγάλες Δυνάμεις έτσι ήθελαν. 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 
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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¨κυνηγούσαν τους παππάδες και τους σφάζανε 

οι εξαρχικοί και ήταν αριστερά ο Έλληνας και δεξιά έψαλε ο Βούλγαρος. 

Νικολέτα: Τότε οι ιερείς οι Βούλγαροι, για παράδειγμα, είχαν τάση προς 

την κατεύθυνση που έδιναν οι από μέσα; 

κ. Γιώργος: Ναι, γίνονταν Βούλγαροι ιερείς και άλλοι τους έστελναν 

από εκεί.  

Νικολέτα: Τους είχαν και σαν πράκτορες, είχαν και αυτή την ιδιότητα ή 

απλά σαν ιερείς; 

κ. Γιώργος: Εδώ τι είχε γίνει. Πώς διαβρώθηκε η περιοχή προς το 

βουλγαρικό που λέμε. Όταν η Βουλγαρία έγινε έθνος, η βουλγαρική 

κυβέρνηση με την συνδρομή των τέτοιων, μετοίκισε από τη Βουλγαρία 

εδώ στις περιοχές της βόρειας Μακεδονίας, Βούλγαρους,οι οποίοι 

Βούλγαροι αγόρασαν από τους μπέηδες χωράφια.Ο δε ελληνισμός 

ψοφούσε και είχε τη διπλή κατοχή των Βουλγάρων κομιτατζήδων και 

των Τούρκων. 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. Ο Παύλος Μελά δεν πρόλαβε να πολεμήσει στη μάχη που 

έγινε, τον σκοτώσανε, αλλά ήταν το έναυσμα να ανάψει περισσότερο ο 

Αγώνας. Και τότε βρήκαν ευκαιρία οι Βούλγαροι, καταπιέζανε, 

σφάζανε.Οι δε κάτοικοι, περισσότερο αυτή η διάλεκτος τότε, προχώρησε 

προς τα σλαβικά και βουλγαρικά. Αυτά είναι βουλγαρικά περισσότερο. 

Οι δε Βούλγαροι ακόμα και σήμερα λένε ότι η Μακεδονία είναι δικιά 

τους. Αυτοί λένε από εδώ και οι Βούλγαροι από εκεί, δύο γάϊδαροι 

μαλώνανε σε ξένον αχυρώνα. Για αυτό σου λέω για την εκκλησία αυτή. 

Νικολέτα: Αυτό τώρα έχει γίνει ανασκαφή; 

κ. Γιώργος: Αυτό έγινε ανασκαφή, είχαμε το δραστήριο τον 

μακαριότατο τον Καρυώτη, δεσπότης ήταν,και έγινε ναός και ένας 

αρχαιολόγος, ο Μητσόπουλος, λέει ότι είναι χτισμένος ο ναός το 800 μ.Χ 

και κάηκε από τους Τούρκους,γιατί οι Τούρκοι δεν είναι το 1453,αλλά το 
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1200 αλώνιζαν εδώ. Και κάηκε από τους Τούρκους το 1200 και χτίστηκε 

ξανά.Άρα έχουμε 800 και 1200. Άρα απορρίπτεται αυτό που λέμε το 

βουλγαρικό της περιοχής.Τώρα τοπωνύμια, τουρκικά και βουλγαρικά. 

Αλλά θα σε πληροφορήσω, ότι από την πατρίδα σου τη Σπάρτη πιο κάτω 

είναι η Καλαμάτα, έχουν φτάσει μέχρι εκεί οι Σλάβοι. Και έχετε και εσείς 

τοπωνύμια. Στην Καλαμάτα υπάρχουν τοπωνύμια σλαβικά και στην 

Αχαΐα η γιορτή του Άγιου Ανδρέα που γίνεται στην Πάτρα, ξέρεις γιατί 

γιορτάζεται ο Άγιος Ανδρέας… Έσωσε την πόλη από τους Σλάβους. Και 

να ξέρεις ότι ο Βασίλειος ο βουλγαρόφωνος δεν ονομάστηκε έτσι για 

πλάκα, έδωσε μάχη με τους Βούλγαρους τους κατατρόπωσε  και τους 

χιλιάδες αιχμαλώτους μεταξύ των εκατό έναν άφηνε με ένα μάτι τους 

τύφλωσε για να τους οδηγήσει στη Βουλγαρία. Για τιμωρία.Εδώ πάνω 

προς την περιοχή μας, υπάρχει ένα μέρος που το λέμε το Καστρί.Αυτό το 

μέρος ήταν κάστρο, το οποίο λένε ότι το ίδρυσαν οι Βυζαντινοί. Η 

Εγνατία Οδός η οποία σήμερα είναι από εκεί που έρχεται,το δεύτερο 

τεμάχιο της έρχεται από εδώ από το Μοναστήρι που έχουμε και φτάνει 

στο Δυρράχιο. Η Εγνατία οδός είναι συνέχεια της Απίας οδού, της 

κεντρικής οδού που διασχίζει την Ιταλία. Από εκεί έχει δύο μέλη. Η μία 

βγαίνει στο Δυρράχιο κοντά στη βόρειο Ήπειρο και μετά έρχονταν από 

εδώ μέσα, από τη Μελίτη περνούσε, και από εδώ κατέβαινε στο Όστρακο 

και από εκεί έφθανε Θεσσαλονίκη.Αυτός είναι ο δεύτερος άξονας της 

Απίας οδού της Εγνατίας. Αυτό λειτουργούσε επί Βυζαντίου. Οπότε ο 

τόπος αυτός μιλάει μόνος του. Μετά με την κάθοδο των Τούρκων 

κατέβηκαν και οι Σλάβοι πιο κάτω, οπότε τα Μπίτολα εδώ ήταν διάφορες 

εθνότητες, Εβραίοι, Τούρκοι ,Έλληνες,Σλάβοι, Βούλγαροι κλπ. Αυτά ως 

προς την ελληνικότητα της Μακεδονίας.  

Νικολέτα: Απλά σήμερα λόγω των ανακατατάξεων και των 

μετακινήσεων στηρίζονται πολλοί σε αυτό και λένε “α, οι Έλληνες είναι 

αλλοιωμένοι σε εκείνα τα μέρη μα η αλλοίωση αυτή μπορεί να 

υποστηριχθεί για κάθε μέρος της Ελλάδας’’.  

κ. Γιώργος: Εδώ αν θέλεις για την αλλοίωση των Ελλήνων πού θέλεις να 

πάω. Ας πούμε στη πατρίδα σου τη Σπάρτη, είχα ένα γνωστό Μανιάτη 

που λέγονταν Συρμαλής, που σημαίνει σύρμα ο Αλής και είχε 

χαρακτηριστικά μελαμψά. Είμαστε Έλληνες όλοι. Και Έλληνας σημαίνει 

ο άνθρωπος που έχει την ελληνική παιδεία και δέχεται τον ελληνισμό. 

Μπορεί αύριο να παντρευτείς έναν ξένο. Αν του δώσεις την ελληνική 

παιδεία, Έλληνας θα είναι. Δεν καθορίζει τον τόπο αυτό που θέλουνε να 

πούνε αυτοί. Αυτά είναι στην πρώτη περίοδο που είπαμε για τη 

Μακεδονία και Μακεδόνας σημαίνει «μακρύς». Τώρα γίνεται η 

απελευθέρωση του ’12.Το λάθος του ελληνικού κράτους είναι και 

συνεχίζεται στη περιοχή της Μακεδονίας,εδώ είναι που βάζει το χέρι του 

το ελληνικό το κράτος πάντα, το ηλίθιο. Αντί να πλαισιώσει με 

δημοσίους υπαλλήλους την περιοχή, τουλάχιστον τους καλύτερους, αυτό 
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σαν τόπο τιμωρίας και σαν τόπο εξορίας, μας στέλνουν δασκάλους 

αστυνομικούς, στρατιωτικούς, δημοσίους υπαλλήλους με δυσμενή 

μετάθεση κλπ. Και φθάνουν οι κουμπουράδες αστυνομικοί και 

στρατιωτικοί και πάνε κουμπούρες δάσκαλοι.Όλος ο κόσμος αγράμματος 

ήταν, δεν υπήρχαν δάσκαλοι, τέτοια. Φθάνουμε μέχρι το ’22. Τότε 

γίνεται η Μικρασιατική Καταστροφή. 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 .  

Νικολέτα: Και αυτοί είχαν προβλήματα με τους Τούρκους. 

κ. Γιώργος: Είχαν, αλλά αυτοί που ήρθαν κατατρεγμένοι εδώ τους έχει 

εμπιστοσύνη το ελληνικό το κράτος έναντι των ντόπιων. Εδώ όμως 

υπάρχουν οικογένειες, στην περιοχή, που κράτησαν την ελληνικότητα. 

Αν και περάσανε τόσα χρόνια, επί τουρκοκρατίας, κρατήσανε. Για εδώ 

λέω, δε λέω για το Μοναστήρι, που είναι ελληνικότατο και η Φλώρινα 

σαν μεγαλύτερη πόλη. Τώρα φθάσαμε στο σημείο η εγκατάσταση των 

Ποντίων στις περιοχές εδώ κοντά στη Φλώρινα και στις περιοχές της 

Καστοριάς και της Έδεσσας. Οι Πόντιοι για να γίνουν καλοί με τις αρχές, 

καταγγέλουν και συκοφαντούν τους ντόπιους. Οι ντόπιοι αυτής της 

φάρας, που ήταν φανατικοί Βούλγαροι και τέτοια, καταγγέλουν τους 

Πόντιους για Τούρκους. Η ελληνική κυβέρνηση,πάμε στην εποχή του 

Μεταξά, δεν μπορεί να δώσει εμπιστοσύνη στους ντόπιους γιατί έχει τα 

τοπωνύμια βουλγαρικά,τα επίθετά τους βουλγαρικά. Υποστηρίζει τους 

νεοφερμένους, τι πολιτική να κάνει. Και έχουμε το Μεταξά, ο οποίος 

καταργεί τα επίθετα. καλά έκανε,τα έφτιαξε έτσι που να μη θυμίζουν..Η 

Μελίτη που ήταν με κάμπο και νερό, ήρθαν πολλοί από τα γύρω 

χωριά.Εδώ υπάρχουν χωριά που τα περισσότερα είχαν τοπωνύμια ή προς 

το τουρκικό ή προς το βουλγαρικό. Η Μελίτη λέγονταν Οφσαρανή ή 

Βοσταρανή. Το «οφς» είναι πρόβατα και το «ρανή» είναι τάϊσμα. Είχαν 

πολλά πρόβατα εδώ.Και υπάρχει και η δεύτερη φρασεολογία πάλι η ράνη 

λέξη τάισμα και το «βος» είναι κερήθρα του μελιού, ότι έχει μελίσσια. Οι 

Βορειοηπειρώτες το 1600, το λέγανε Βοστάρανι και από εκεί βγαίνει το 

Μελίτη. Η Μελίτη είναι και αρχαίο όνομα. Η Μάλτα λέγεται Μελίτη. 

Και στη Μικρά Ασία πολλές πόλεις λέγονταν Μελίτη. Και φθάνουμε 

είπαμε στην περίοδο του Μεταξά, ο οποίος για να απαλείψει, και το 

έκανε πολύ σωστά, γιατί δεν μπορούσε να διαιωνίζεται το θέμα, τους 
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ονόμασε έτσι, τους έδωσε ελληνικά ονόματα, παρερμήνευσε δηλαδή 

αυτό που έλεγαν αυτοί και πολλά άτομα πήραν από την περιοχή που 

ήταν, από το παρατσούκλι που είχαν. Βέβαια και σε όλη την Ελλάδα 

συμβαίνει αυτό. Εκείνη την εποχή, επειδή έχουμε και τη δικτατορία 

παράλληλα,και να σου πω στις δικτατορίες φωνάζουν περισσότερο αυτοί 

που ευνοούνται στις δημοκρατίες. Καμιά φορά η δικτατορία δεν έχει 

πειράξει το φτωχό και τον πεινασμένο. Ίσα-ίσα μπορεί να του δώσει και 

ένα κομμάτι ψωμί. Και εμένα μου λένε, ότι επί Μεταξά έφαγε ψωμάκι ο 

κόσμος. Δεν επικροτώ τη δικτατορία, είμαι δημοκράτης, αλλά είδα ότι 

όταν εξαρτάσαι από ένα άτομο, εκεί χάνεται το παιχνίδι. Αλλά τις 

δικτατορίες τις φέρνουν οι καλοβολεμένοι, όλοι δηλαδή οι πολιτικοί και 

οι παρατρεχάμενοι που μας πουλάνε δημοκρατία. Και φθάνουμε το ’40, 

το ηρωικό. Υπήρχε δικτατορία επί Μεταξά, ο Μεταξάς όμως είπε το 

«Όχι».  

Νικολέτα : Ισχύει ότι κυνηγούσε τους σλαβόφωνους για τα ονόματα; Ότι 

επέβαλε κάποιους καθορισμούς και νόμους για τη χρήση της γλώσσας 

δημόσια, κλπ; 

κ. Γιώργος: Θα φθάσουμε και σε αυτό, ναι. 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 νερ ,άμα τους πεις όμως παρεξηγούνται. Τώρα 

υπάρχουν και κινήματα, αλλά αν θέλετε πηγαίνετε,μη μας βάζετε και 

εμάς μέσα όμως.  

Νικολέτα: Νομίζω ότι δεν έχουν το θάρρος να υποστηρίξουν ότι είναι 

αυτοί,έχουν αυτή τη νοοτροπία και δεν το λένε ανοιχτά, να 

διαφοροποιηθούν από τον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος δεν ανήκει σε αυτή 

τη σκέψη. 

κ. Γιώργος: 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 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 
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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.  

Νικολέτα: Από φόβο; 

κ. Γιώργος: Όχι, από αδιαφορία. Στην περιοχή μας τον πιο καλό ρόλο 

τον έπαιξαν τα νηπιοτροφεία. 

Νικολέτα: Αυτά έγιναν πολύ μετά.  

κ. Γιώργος: Τον 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.  

Νικολέτα: Γίνονταν και δίγλωσσα μετά αυτά. 

κ. Γιώργος: Ναι, δεν πειράζει και εγώ δίγλωσσος είμαι. Δεν έστελναν τα 

παιδιά τους στο γυμνάσιο. Τα έστελναν στα πρόβατα στα βόδια κλπ. Και 

από πάνω ήθελαν να διαμαρτυρηθούν ότι να, “τους Πόντιους τους 

διορίζουν και εμάς δεν 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…’’  

Νικολέτα: Τους έχουνε μείνει διάφορα κατάλοιπα.  

κ. Γιώργος: Αυτοί που το λένε έχουνε το νου τους ,κρύβονται και 

προσπαθούν να δείξουν ότι αδικηθήκανε.  

Νικολέτα: Τους ένοιαζε η επιβίωση,φοβόντουσαν μήπως φύγουν και 

τους διώξουν; 

κ. Γιώργος: Αυτό ήταν ένα στοιχείο επειδή δεν 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. 

Νικολέτα: Μα φαίνεται και από τον τόπο ότι δεν στερηθήκανε.  

κ. Γιώργος: Η φτώχεια που υπήρχε ήταν για όλους, όχι μόνο για αυτούς. 

Αυτό είναι η περίοδος Μεταξά.  

Νικολέτα: Αυτή η οργάνωση «Ουράνιο Τόξο» που υπάρχει ακόμα και 

σήμερα, δημιουργήθηκε αργότερα, ίσχυε από τότε, τι είναι ακριβώς, είναι 

σαν σύλλογος; 

κ. Γιώργος: Θα σου πω. Φύγαμε από την περίοδο Μεταξά και γίνεται ο 

πόλεμος με τους Ιταλούς. Επιστρατεύονται όλοι οι Έλληνες και τώρα 

έχουμε, γιατί δεν το λένε ότι αυτομολήσανε από την Πίνδο; Πολλοί 

ντόπιοι παραδοθήκανε στους Ιταλούς και από εκεί ζητήσανε να πάνε στη 

Βουλγαρία, που ήταν σύμμαχος των Γερμανών. Δεν πολεμήσανε για την 
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πατρίδα τους, γιατί δεν αισθάνονταν την Ελλάδα πατρίδα τους.Αυτό δεν 

το λένε, ενώ τα άλλα δύο τάγματα που έγιναν από την περιοχή της 

Φλώρινας, ήταν τα πρώτα που απέκρουσαν τους Ιταλούς. Και τα τάγματα 

αποτελούνταν και από ντόπιους. Οι ντόπιοι, όλοι αυτοί οι Έλληνες 

πιστέψανε στην πατρίδα, πολεμήσανε,χάσανε ζωές, αποκρούσανε τον 

Ιταλό, αλλά εκεί έγινε αυτό ακριβώς, αυτομόλησαν, γιατί οι Ιταλοί 

πετάξανε προκηρύξεις και τους είπαν, “εσείς Μακεδόνες’’… έκαναν το 

διαχωρισμό για να τους σπάσουν και να σαμποτάρουν το στρατό,“… για 

ποιον πολεμάτε; Αφού είστε Βούλγαροι’’. Και αυτοί πετάξανε μερικά τα 

όπλα,παραδόθηκαν στους Ιταλούς και βρεθήκανε και ζούνε στη 

Βουλγαρία.  

Νικολέτα: Αυτοί ήρθαν μετά μέσα ποτέ; 

κ. Γιώργος: Ένας δύο ήρθανε. Τα λέω από πρώτο χέρι αυτά, τα άκουσα.  

Νικολέτα: Δηλαδή πολέμησαν και συμμετείχαν στον αγώνα εναντίον της 

Ελλάδας ή απλά δε συμμετείχαν καθόλου μετά…; σαν σύμμαχοι των 

Γερμανών έμειναν; 

κ. Γιώργος: Πήγανε στο πόλεμο, επιστρατεύθηκαν και πήραν όπλα 

κανονικά,πήγαν στην πρώτη γραμμή και όταν βρήκαν την ευκαιρία 

φύγανε και παραδόθηκαν στους Ιταλούς. Οι Ιταλοί δεν τους κράτησαν 

αιχμάλωτους, “πού θες να πας;’’. “Μακεδόνας είμαι’’, έλεγε, δεν έλεγε 

“είμαι Έλληνας’’, και τους έστελναν στη Βουλγαρία. Αυτή η ιστορία 

συνεχίστηκε με τον λεγόμενο εμφύλιο και σου είπα από την αρχή ότι για 

μένα δεν είναι εμφύλιος, αλλά προδοτικός αγώνας. Αυτοί απαρτίσανε 

ολόκληρο τάγμα εδώ στην περιοχή με Βούλγαρο αξιωματικό για να 

πολεμήσουνε κατά ποιου; Έκαναν το εξής και εδώ είναι και ο ρόλος του 

κομουνιστικού κόμματος. Στην περιοχή μας καταρτίστηκε τάγμα από 

αυτούς. 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. Όταν έριξαν αυτοί τον βασιλιά τους, τον τσάρο, 

πως λέγονταν, τότε γυρίσανε με τη Ρωσία. 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. Και όταν τελείωσε η 

ιστορία με τον Τίτο, που έκλεισε τα σύνορα στους αντάρτες 

κομμουνιστές, γιατί χτυπούσαν και έμπαιναν μέσα, δεν μπορούσε ο 

στρατός να πάει πιο εκεί, μετά τους έκλεισε τα σύνορα και μετά 

αλλάξανε φύγανε όλοι στη Ρωσία. Γιατί πήγαν στη Ρωσία; Πρέπει να 

ξέρεις είναι ο πρώτος γύρος και ο δεύτερος γύρος. Έκαναν τον πρώτο 

γύρο ντεμέκ κατά των Γερμανών, ενώ όσο οι Γερμανοί δεν είχαν 

χτυπήσει τη Ρωσία, αυτοί ήταν απαθείς. Μόλις οι Γερμανοί χτυπήσανε το 
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Στάλινγκ, αυτοί ξεσηκώθηκαν με τη Ρωσία και Βούλγαροι μαζί,καλά 

έκαναν. Εγώ βγάζω το κεφάλι στον Γλέζο και τον Σάντα που κατέβασαν 

τη γερμανική σημαία -αν τους έβλεπαν θα τους σκότωναν- και βάλανε 

την ελληνική. Αυτοί είναι πατριώτες. Οι κομμουνιστές ήταν προδότες. Ο 

Στάλιν έκανε και βοήθησε τον κομμουνισμό στην Ελλάδα για να νιώθει 

στο υπογάστριό του ο Τίτο τον κίνδυνο,ότι και η Ελλάδα θα γίνει 

κομμουνιστική και η Αλβανία, όλες οι χώρες αυτές ήταν υπό την επιρροή 

των Ρώσων, μόνο ο Τίτο δεν ήταν. Ο Τίτο όμως είδε τον κίνδυνο και για 

αυτό δε δέχθηκε. Τον κάλεσε ο Στάλιν τον Τίτο σε μια σύσκεψη των 

κομουνιστικών κομμάτων να τον καθαρίσει. Και δεν πήγε, έστειλε τον 

αντιπρόεδρο τον Μίλογιαντζίλας??. Ο Στάλιν, αφού δεν πήγε ο Τίτο 

πάνω, λέει στο ΚΚ, στον Ζαχαριάδη τον δικό μας “σβαρνούτ’’. Ξέρεις τι 

σημαίνει; Διπλώστε το χαλί, μην το απλώνετε. Τελείωσε ο πόλεμος για 

σας την Ελλάδα. Αυτοί δεν υπάκουσαν τον Στάλιν και πιστέψανε ότι θα 

την πάρουν την Ελλάδα. Δεν τον άκουσαν τον Στάλιν. Η Ελλάδα όμως με 

τη συμφωνία της Γιάλτας είχε μπει στο διαχωρισμό το ’44. Απλώς αυτός 

ήταν ένας ελιγμός του Στάλιν για να εγκλωβίσει τον Τίτο. Και μόλις 

κατέβηκαν στην Αθήνα εδώ και τότε έκαναν την ηλιθιότητα, γιατί 

πήγανε και κυβερνούσαν τις εθνικές δυνάμεις.Ξέρεις την ιστορία τι έγινε 

στην Πηγάδα του Μελιγαλά;Πιάσανε ένα τάγμα χωροφυλακής και το 

ρίξανε στην Πηγάδα του Μελιγαλά και τους σκότωσαν εκεί πέρα. Ένα 

τάγμα,λόχος της χωροφυλακής, μετά, όταν ήρθαν οι Γερμανοί, έφυγε στο 

βουνό. Τους έστησαν ενέδρα οι αντάρτες κομμουνιστές και τους 

καθαρίσανε εκεί κοντά στην Ηλεία. Αυτοί,όταν κατέβηκαν οι δυνάμεις 

εδώ από τη Μακεδονία για να πάνε να χτυπήσουν το σύνταγμα του 

Μακρυγιάννη,εκεί ήταν η χωροφυλακή και αυτή κράτησε κόντρα, πήραν 

την Αθήνα όλη. Αλλά ήρθε τότε ο Σκόμπι, ο ναύαρχος με τα 

Δεκεμβριανά. Αυτοί  μοίρασαν τη δύναμή τους, σου λέει “δεν έχουν 

δύναμη αυτοί κάτω και στείλανε μια ομάδα στην Ήπειρο να καθαρίσει τον 

Ζέρβα;’’ Γιατί; O Ζέρβας δεν πολεμούσε εναντίον τους Γερμανούς;  Ποια 

απελευθέρωση έκαναν αυτοί; Τι ζητούσαν; Δε θέλανε να καταλάβουν την 

αρχή; Ας το έκαναν, αυτό προσπάθησαν, τι δικαιολογούνται; Και όταν 

μετά συμφωνήσανε στη Βάρκιζα και συμφωνήσανε όλα τα κόμματα να 

κάνουν εκλογές και δέχθηκαν στην αρχή, μετά καταλάβανε ότι ο κόσμος 

τους γύρισε την πλάτη και δε συμμετείχαν και προσπαθούσαν και 

εμπόδιζαν τον κόσμο να μην πάει να ψηφίσει. Και βγήκε η δεξιά 

κυβέρνηση τότε, αλλά η δεξιά κυβέρνηση έδωσε στο Σοφούλη, οι οποίοι 

ήταν κέντροφιλελεύθεροι, τους έδωσε να κάνουν κυβέρνηση και αυτοί 

χτυπήσανε τους αντάρτες μετά. Τι δικαιολογούνται τώρα. Τι ήθελαν  

ποιον αγώνα απελευθερωτικό έκαναν;  

Νικολέτα: Ίσως ήταν παραπλανημένοι ή το έκαναν...ο απλός λαός, πως 

θα μπορούσε κανείς να τον χαρακτηρίσει η νεολαία, που προσπαθούσαν 

να την καθοδηγήσουν; 
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κ. Γιώργος: Πρώτα πρώτα ταυτόχρονα γίνονταν διαφώτιση. Αυτά πάντα 

πιάνουν στο φτωχό λαό, ο οποίος ονειρεύεται μια καλύτερη ζωή. Πάντα 

συμβαίνει αυτό. Και φθάνουμε στο συμμοριτοπόλεμο, στον οποίο ο ένας 

αδερφός έχει βγει στα βουνά, ο θείος μου παραπλανημένος στο δίπλα 

σπίτι,αυτός βγήκε με τους αντάρτες τότε, τους κομουνιστές στον 

εμφύλιο. Κατά επιλογή δικιά του παρασυρόμενος, δεκαοχτώ χρονών. 

Αυτός ήταν ο αδερφός του πατέρα μου. Και από την άλλη τον πατέρα 

μου τον σκότωσαν οι αντάρτες.  

Νικολέτα: Πριν πάμε στον εμφύλιο γινόντουσαν καθοδηγήσεις στα 

χωριά εδώ; Είχατε την ΕΠΟΝ, αυτά τα γνωστά; Κατά την περίοδο του 

Μεταξά ήταν η ΕΟΝ. 

κ. Γιώργος: Ναι, είχαμε. Έχουμε κατά το διάστημα της κατοχής την 

ΕΠΟΝ. Απειλούσανε,κάνανε . 

Νικολέτα: Απειλούσανε; Αυτό δεν το είχα ακούσει. 

κ. Γιώργος: Απειλούσανε,σκοτώνανε . 

Νικολέτα: Ήταν νέα παιδιά ή ήταν ξένοι που έρχονταν από άλλες 

περιοχές;  

κ. Γιώργος: Όχι, οι περισσότεροι ήταν από τους Ποντίους. Η πρώτη 

κίνηση του κομμουνισμού στην Ελλάδα έγινε στον Πειραιά, στους 

ναυτεργάτες το 1921. Το ‘18 έγινε η επανάσταση που έκαναν στη Ρωσία 

οι Μπολσεβίκοι. Οι Πόντιοι ήρθαν και διέσπειραν τον κομουνισμό στην 

Ελλάδα. Και ένας γνωστός μου κομμουνιστής, του λέω ότι, “ήρθατε από 

το ΚΚ τότε με ειδικές αποστολές’’. Και το επιβεβαίωσε ότι ήταν ένας από 

αυτούς τους Κ πράκτορες. Και την κατοχή λειτουργούσε το ΕΑΜ, μετά η 

ΕΠΟΝ, δεύτερη οργάνωση οικονομική οργάνωση, για να μαζεύει 

τρόφιμα,να μαζεύει λεφτά και όσοι παράκουγαν, στο λάκκο με τις 

πέτρες.  

Νικολέτα: Εσάς σας είχε επηρεάσει αυτό; Δηλαδή υπήρχαν παιδιά που 

παρακινήθηκαν από αυτά τα λόγια τα μεγάλα; 

κ. Γιώργος: Μα έτσι έγινε. Άλλοι από φόβο ενταχθήκανε. Μετά την 

κατοχή ήρθε ο ελληνικός στρατός… 

Νικολέτα: Τους απειλούσαν για να πάνε, γιατί συνήθως το 

παρουσιάζουν σαν φιλελεύθερη αντίδραση όλο αυτό. 

κ. Γιώργος: Να σου πω τι έκαναν. Κατά το διάστημα που δεν υπήρχε 

κράτος, οι Γερμανοί που ήταν κλπ, αυτοί εδώ με τα τραγούδια τους, με 

τα αυτά, προπαγανδίζανε, κάνανε κλπ και μόλις ήρθε ο ελληνικός 

στρατός πήγανε στα Σκόπια. Εγκαταλείψανε μικρά παιδιά και γυναίκες 

και φύγανε. Μα ήταν ηλίθιοι. Το τρίπτυχο του ανθρώπου είναι 

πατρίδα,θρησκεία και οικογένεια. Αυτοί ούτε πατρίδα είχαν,ούτε 

θρησκεία, ούτε οικογένεια. Μετάνιωσαν σαν τα σκυλιά μετά. Πήγαν εκεί, 

αναγκάστηκαν, πήραν άλλες γυναίκες, μετά δεν μπορούσαν να έρθουν 

εδώ να δουν τις οικογένειές τους, ήταν οι πιο ηλίθιοι άνθρωποι. 

Νικολέτα: Αυτοί είχαν ανέβει στο βουνό στην πρώτη φάση; 
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κ. Γιώργος: Στην πρώτη φάση δεν ανέβηκαν στο βουνό. Όχι. Αυτοί που 

ανέβηκαν στο βουνό, το κίνημα, ήταν από τους Ποντίους. Σε όλη την 

περιοχή. Μετά ακολούθησαν αυτοί που ανέβηκαν, άλλοι με τον 

δημοκρατικό στρατό και άλλοι πιο φανατικοί, εντάχθηκαν στις ομάδες 

που σου είπα, το τάγμα που είχε γίνει από τους σλαβόφωνους.Για τις 

αμαρτίες τους να μη διαμαρτύρονται, φταίνε οι ίδιοι.  

Νικολέτα: Κάποιος μου είχε κάνει λόγο ότι τους εξόριζαν και τους 

πήγαιναν στη Φολέγανδρο,στη Μακρόνησο κλπ. 

κ. Γιώργος: Σε όλη την Ελλάδα έγινε. Δεν έγινε αυτό ιδιαίτερα εδώ. 

Γιατί μη ξεχνάς, ότι εδώ έχουμε παραμεθόριο. Στα 5 χιλιόμετρα αρχίζει 

άλλη χώρα. Και αρχίζουν οι Σλάβοι. Πρέπει να προστατευθεί. Τι να σε 

κάνει εσένα αν προπαγανδίζεις,θα σε χαρίσει; Τότε εφάρμοσε το 

ελληνικό το κράτος να υπογράφεις μια δήλωση αποκηρύξεως. 

Νικολέτα: Ναι, ότι δε συμφωνούν. 

κ. Γιώργος: Αν δεν υπογράφανε, σε έπαιρναν μέσα. Και μου είχε πει 

ένας γνωστός, ένας Λάκωνας,“ξέρεις…’’, μου λέει ότι τρώγονταν δύο 

Λάκωνες, ο ένας ήταν της ένωσης Κέντρου, Πασόκ, δεν υπήρχε τότε, και 

λέει ο άλλος, “κάτσε ρε, εσάς μια ολόκληρη κλάση της Σπάρτης δεν πήγε 

στο στρατό, για να γλιτώσουνε τον πόλεμο.Ο τότε υπουργός Εθνικής 

Αμύνης δεν τους κάλεσε, τους χαρακτήρισε κομμουνιστές, για να μην πάνε 

στο πόλεμο. Δεν ντρέπεστε εσείς να είστε πατριώτες;’’  

Νικολέτα: Πάντως εμένα με εντυπωσιάζει κάθε φορά- είχαμε τους 

καπεταναίους, οι οποίοι ήταν Πόντιοι και γνώριζαν την τέχνη του 

πολέμου,είχαν κάποιες γνώσεις και μετά, στη συνέχεια, αυτοί που μπορεί 

να ήταν και πιο μεγάλης ηλικίας, τους διαδέχθηκαν¨ είχαν βάλει 

κάποιους διαδόχους σαν πολεμικούς αρχηγούς; 

κ. Γιώργος: Δεν προλάβανε, ήταν σύντομος ο πόλεμος.  

Νικολέτα: Αλλά γνώριζαν πολύ καλά τα του πολέμου,τα στρατιωτικά 

δηλαδή, είχαν στρατιωτική τακτική. 

κ. Γιώργος: Είχαν στρατιωτική οργάνωση και πειθαρχία.  

Νικολέτα: Πώς τα γνώριζαν αυτά όμως πολύ καλά,δεν υπήρχε και σχέση 

με το στρατό; 

κ. Γιώργος: Όχι, κοίταξε να δεις κάτι. 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.  

Νικολέτα : Σε αυτές τις σχολές πηγαίνανε πριν τον εμφύλιο ή μετά τους 

υπόσχονταν καριέρα, μετά τον εμφύλιο; 
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κ. Γιώργος: Ήταν κρυπτοκομμουνιστές μέσα στον ελληνικό στρατό. 

Όταν κατέρρευσε αυτοί τι έκαναν, ήταν και αξιωματικοί και 

υπαξιωματικοί και όλοι αυτοί είχαν εκπαιδευτεί στο στρατό. Δεν υπάρχει 

καμία δικαιολογία. Από τη στιγμή που σκοτώνεις το συνέλληνά σου, δεν 

υπάρχει δικαιολογία. Γιατί, δε σε ακολούθησε; Εμφύλιος ξενοκίνητος δε 

λέγεται εμφύλιος. Εμφύλιος ήταν των Αμερικανών, που έγινε για 

λογαριασμό της ίδιας χώρας, μέσα. Όπως και ο ισπανικός. Αυτός δε 

λέγεται εμφύλιος. Εσύ δουλεύεις για τα συμφέροντα μιας ξένης χώρας. 

Κάνεις αυτό το πράγμα και άσε με εμένα στην άκρη. Εγώ δε σε πιστεύω, 

αυτό που κάνεις. Αν δεν πιστεύεις το πιστόλι. Εμφύλιος θα ήταν να 

σήκωνε όχι ο στρατός, αλλά ο λαός να έπαιρνε τα όπλα και να άρχιζε να 

χτυπιότανε. Όχι το επίσημο κράτος.  

Νικολέτα: Είχατε μιλήσει ποτέ με ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανέβει στο 

βουνό και ξαναγύρισαν,πως ήταν η ζωή τους εκεί στη δεύτερη φάση 

περισσότερο…; 

κ. Γιώργος: Ναι.Ταλαιπωρία. Το πρώτο που μου μίλησε ο θείος μου, 

εκλήθησαν στο βουνό πάνω σε μια συστάδα,δε μιλούσαν για 

κομμουνισμό. Μιλούσαν να χτυπήσουν τους Γερμανούς και αυτά και 

εκείνα. Αυτή ήταν προπαγάνδα. Όχι απευθείας στον κομμουνισμό. “Και 

πήγα εγώ  τοποθεσία και άκουσα τις φωνές εκεί στο ξέφωτο που είχαν 

δώσει να μιλήσουν. Κρυφά να μη με πάρουν χαμπάρι, γιατί ήταν και οι 

Γερμανοί τότε’’, λέει αυτός . “Και δεν πήγα’’, λέει, “…και έμεινα 

απέξω’’. Τους μιλούσαν για κομμουνισμό και αυτά. Και λέει, “εγώ 

γύρισα πίσω’’. Μετά ξαναμπλέχτηκε. Δηλαδή το ένα δείγμα το τι έκαναν. 

Νικολέτα: Τους υπόσχονταν πράγματα.  

κ. Γιώργος: Μετά ξέρεις τι έκαναν. Με πήραν εμένα από το χωριό,ούτε 

να με σκοτώσουν, μου δίνανε όπλο. Και με στέλνανε, “να πας να 

σκοτώσεις τον τάδε στο χωριό’’. Σου έβαζαν και δύο μαζί νύχτα, δύο 

πιστούς δικούς τους. “Αν δεν το σκοτώσεις, θα σε σκοτώσουμε’’. Και 

σκέφτεσαι τώρα τι να κάνεις, τι ζωή του ή τη ζωή σου; Πήγαινες τον 

σκότωνες και πήγαινες πάνω στο βουνό και σου έλεγε, “πήγαινε τώρα 

άμα θες, φύγε. Θα σε καταγγείλουμε που τον σκότωσες’’. Κατάλαβες τι 

έκαναν στον κόσμο; Το κάνουν πολύ ρομαντικά όλοι αυτοί οι 

σεναριογράφοι και οι ταινίες τους ελληνικού κινηματογράφου. Ποιος σου 

είπε ηλίθιε να πας να τα βάλεις κατά του ελληνικού κράτους; Να σε 

επικροτήσω, ότι πήγες κατά των Γερμανών και εκείνη ήταν πουστιά, 

ξέρεις τι έκαναν με τους Γερμανούς; Αυτοί ήξεραν τι θα συμβεί, δε θα 

κρατούσε περισσότερο από τέσσερα χρόνια ο πόλεμος, δεν κατέβηκαν 

αυτοί για να χτυπήσουν τους Γερμανούς. Εκείνο είναι το μεγάλο λάθος 

που θέλουν σήμερα να δείξουνε. Η ντεμέκ εθνική αντίσταση. Τι έκαναν. 

Τα Δίστομα που έκαψαν οι Γερμανοί, από ποιον ήταν; Από αυτούς ήταν 

τα Δίστομα. Έπιαναν χτυπούσαν έναν ταχυδρόμο Γερμανό, τον 

σκότωναν, ενώ η γερμανική αρχή είπε ότι, “ένας αν σκοτωθεί, είκοσι θα 
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πάνε’’. Για αυτό έγιναν αυτά. Τα χωριά γιατί τα καίγανε; Μέχρι τα μωρά 

στο Δίστομο. Δεν άφησαν πάνω στον τάφο, τους σκοτώνανε. Και το 

έκαναν για να βγάλουν τον κόσμο στο βουνό, τους αγανακτισμένους. 

Στην αθεότητα υπάρχει λύπηση; Δεν πιστεύανε, θρησκεία δεν είχαν.  

Νικολέτα: Και πολλές φορές που διαβάζω, βλέπω ότι χρησιμοποιούσαν 

λέξεις αργκό, της καθομιλουμένης και με υβρισμό, μια ειρωνεία απέναντι 

στη θρησκεία και λες τώρα εντάξει μπορεί να μην είμαι εκατό τις εκατό 

παραδοσιακά πιστή αλλά προσβάλλουν την ταυτότητα,την ορθοδοξία 

σου ξινίζει πολύ αυτό. 

κ. Γιώργος: Ο άνθρωπος αν δεν έχει πίστη είναι το χειρότερο αγρίμι που 

υπάρχει. Το ζώο σκοτώνει μόνο για να φάει. Αυτή είναι η ισορροπία της 

φύσης. Ο άνθρωπος σκοτώνει γιατί είναι χαιρέκακος. Τον κρατάει μόνο η 

πίστη στο Θεό, τον άνθρωπο. Για αυτό βλέπεις αυτά τα τερατουργήματα 

που γίνονται από ανθρώπους που είναι εκτός θρησκείας. Μπορεί να είναι 

και βουδιστής, αλλά πιστεύει. Και αγαλλιάζετε η ψυχή του ανθρώπου 

ηρεμεί. Όταν ο άνθρωπος άπιστος να τον φοβάσαι. Και αυτοί για να 

μπορέσουν να σκοτώνουν και να κάνουν ,αποκήρυξαν τη θρησκεία. Ο 

κομμουνισμός λέει ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού.  

Νικολέτα: Θέλω να μου πείτε για τη μάχη της Φλώρινας.  

κ. Γιώργος: Ναι, την έζησα, ήμουν μέσα. Στη Φλώρινα πήγα το 1948. 

Το ‘47 σκότωσαν οι αντάρτες τον πατέρα μου, λειτουργούσε το 

οικοτροφείο εκεί και με πήγαν εκεί,μεγάλωσα στο οικοτροφείο εγώ. 

Δέκα χρόνια.  

Νικολέτα: Ήταν οι γονείς σας στο βουνό, ο πατέρας σας; 

κ. Γιώργος: Όχι, 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. Ήμουν 

στο οικοτροφείο όταν έγινε, 12 Φεβρουαρίου το 1949. Ξυπνήσαμε από 

κανονιές, από όπλα .Εδώ στη Φλώρινα υπήρχε ένας στρατηγός, 

Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, ο περίφημος Παππούς. Η Πρέσπα, όλη η 

περιοχή και μέχρι τη Βίγλα ήταν κρατούμενη από τους αντάρτες και όλη 

η περιοχή εδώ. Τελευταίο οχυρό ήταν η Φλώρινα. Θέλανε τη Φλώρινα να 

την καταλάβουν και να κηρύξουν κράτος ανεξάρτητο. Αν παίρνανε μια 

πόλη, θα κήρυτταν κράτος ανεξάρτητο. Και θα ζητούσαν τη βοήθεια των 

δυνάμεων της Ρωσίας κλπ και θα γινόμασταν βόρεια και νότια Κορέα 

που λέμε. Ήταν κρίσιμη η μάχη της Φλώρινας. Μαζεύτηκε η δύναμή 

τους όλη από το Βίτσι πέρα και από το Γράμμο ήρθανε και ορίσανε την 

ημέρα για να χτυπήσουν και να καταλάβουν τη Φλώρινα. Μπήκαν μέσα 

στην πόλη.Παρακολουθούσαν, είχαν κατασκόπους, ενώ νωρίτερα 

βομβαρδίζανε μέσα στην πόλη. Σκοτωθήκανε άμαχος πληθυσμός.Είχαν 

δύο κανόνια πάνω στη Βίγλα και από εκεί ρίχνανε προς την πόλη. Τα 

στρατόπεδα ήταν και σκοτώσανε κόσμο. Και ήταν επιχείρηση αυτή στην 

οποία ηττηθήκανε παταγωδώς. Από εκεί ξεκίνησε το ξήλωμά τους. 
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Πιάστηκαν πολλοί αιχμάλωτοι, χάσανε πολύ κόσμο και από εκεί 

ξεκίνησε το ξήλωμα. Τον Φεβρουάριο του ‘49 γίνεται αυτό. 

Νικολέτα: Είχαν φέρει και γυναίκες από την Έδεσσα,παιδιά από την 

Έδεσσα και τη Νάουσα; 

κ. Γιώργος: Ναι αιχμαλώτους, που είχαν πιάσει.  

Νικολέτα: Και πολλοί λένε ότι τους έδιναν το όπλ ,τους έδειχναν απλά, 

“βγείτε’’. 

κ. Γιώργος: Ναι έτσι, να σκοτωθούν.  

Νικολέτα: Για τις γυναίκες έχετε ακούσει ποια ήταν η ζωή τους, αν είχαν 

την ίδια τακτική; 

κ. Γιώργος: Έχω μάθει ένα πράγμα, ότι απαγορεύονταν να ακουμπήσουν 

τις γυναίκες. Και είχαν δίκιο, γιατί εάν άρχιζαν τα ερωτιλίκια επάνω στο 

βουνό, κλάψε τα Χαράλαμπε θα γίνονταν. Και είχε δοθεί εντολή να μην 

πειραχθούν οι γυναίκες. Μέχρι εκτελεστικό τους στέλνανε. Αλλά από ότι 

μου περιγράφουν αυτοί που πολέμησαν πάνω και είδαν τις γυναίκες,η 

γυναίκα είναι χειρότερη από τον άνδρα στον πόλεμο. Όταν είναι γυναίκα 

πιστή στον αγώνα.  

Νικολέτα: Είναι και δύσκολο να τις πάρεις κουβέντα,δηλαδή είχα 

συναντήσει μια γυναίκα στην Πρέσπα που δούλευε νοσηλεύτρια και ήταν 

με τον Κόκκαλη το γιατρό. 

κ. Γιώργος: Ξέρεις ποιος είναι ο Κόκκαλης; Ο πατέρας του Κόκκαλη, ο 

πρόεδρος του Ολυμπιακού ήταν ο πατέρας του, αυτός σε μια σπηλιά εκεί 

που έκανε χρήση για νοσοκομείο εκεί. Ο πατέρας του είναι. Και μετά, 

όταν έληξε το θέμα, έφυγε και πήγε στην ανατολική Γερμανία και ο γιος 

του πήρε τη Ζιμενς από εκεί, εκπρόσωπος στην Ελλάδα.  

Νικολέτα: Εσάς σας είχαν μιλήσει ποτέ για κάποιους από αυτούς τους 

καπεταναίους, ποιος ήταν πιο ισχυρός, πιο αξιόλογος,πιο γνωστός; 

κ. Γιώργος: Μεμονωμένοι καπεταναίοι στις περιοχές,οι περισσότεροι 

άσημοι μπροστά στα τέρατα Βαφειάδης, Ζαχαριάδης και βλέπεις όλα 

οδηγούν σε Πόντιους,ποντιακά ονόματα. Άρα οι Πόντιοι ήταν αυτοί οι 

οποίοι ξεκίνησαν τον εμφύλιο.  

Νικολέτα: Πάντως ισχύει αυτό, ότι αργότερα και στις δύο περιπτώσεις, 

αλλά και αργότερα με τον εμφύλιο,όσοι δεν κατάφεραν να φύγουν και 

όσοι έμειναν εδώ,υφίσταντο βασανιστήρια,καταπίεση και κυνηγητό.  

κ. Γιώργος: Αντικειμενικά εγώ πιστεύω, ότι για ένα χρονικό διάστημα 

πρέπει να υφίσταντο όταν συνελήφθησαν κλπ. Γιατί η μοίρα του 

ηττημένου… 

Νικολέτα: Ίσως οι πιο αντιδραστικοί,οι αχαλίνωτοι. 

κ. Γιώργος: Καλύτερα να την έκανες αντίστροφα την ερώτηση. Αυτοί 

που δεν τους ακολούθησαν και συνελήφθησαν τι έγιναν; Εγώ την 

απάντηση την έδωσα νωρίτερα. Σκότωσαν τον πατέρα μου.  

Νικολέτα: Αυτοί που παραδόθηκαν εννοείτε; 
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κ. Γιώργος: Αυτοί που δεν ήθελαν να πάνε μαζί τους. Δεν ταυτίστηκαν 

μαζί τους, τι έγιναν, τους σκοτώσανε. Και έχουν παράπονο μετά, ούτε 

καν να μπει η ερώτηση αυτή.  

Νικολέτα: Πάντως πολλοί, γιατί έχω ακούσει από ανθρώπους που ήταν 

αυτής της αριστερής ιδεολογίας ,πολλοί που δεν εξορίστηκαν και 

παραδόθηκαν και πήγαν με τη μεριά του εθνικού στρατού,δεν είχαν 

κάποια συνέπεια. Γιατί και στη χούντα, μου λένε πολλοί, ότι αυτοί που 

έπαθαν ήταν αυτοί που το ήθελε ο εαυτός τους,οι φασαριόζοι που λέμε. 

Επειδή είναι παρεξηγημένα τα πράγματα.  

κ. Γιώργος: Σου είπα νωρίτερα, ότι στη χούντα αντιστρατεύονται αυτοί 

που καλοπερνούσαν εις βάρος τους ελληνικού στρατού. Πώς 

παρουσιάζονται σαν τα αρνιά τώρα; Σκοτώσανε, κατακρεουργήσανε, 

κατακάψανε. Τη ζημιά που έκαναν στην Ελλάδα δεν την έκαναν οι 

Γερμανοί ή οι προπάτορές τους Στάλιν και σία. Τι έκαναν στο ρωσικό 

λαό; Είναι ντροπή να συζητάς για αυτούς. Είναι εγκληματίες. Ζητάνε και 

χάρες και δημοκρατία.  

Νικολέτα: Σε αυτά που διαβάζω, βλέπω και χαρακτηρισμούς των 

γραφόντων απέναντι στο λαό, «οι καθυστερημένοι χωρικοί», για τους 

Έλληνες της Ρωσίας του ‘30 .Αντί να τους πουν αγράμματους τους λένε 

καθυστερημένους, γιατί δεν είχαν το μυαλό... Δηλαδή βλέπεις 

προσπαθούν να πάρουν το λαό με το μέρος τους, αλλά εντυπωσιάζει 

αυτή η έκφραση απέναντι στον κόσμο.  

κ. Γιώργος: Κοίταξε, ο μεγαλύτερος πολέμιος του κομμουνισμού είναι η 

θρησκεία. Όχι μόνο η ορθόδοξη, αλλά ακόμα- ξέρεις ότι η Κίνα είναι 

κομμουνιστική, αλλά φοβάται να τα βάλει με τη θρησκεία. Τον έχει από 

πάνω τον Κομφούκιο. Ότι είναι ενάντια στο Θεό.Άλλοι έκαναν χρήση τη 

θρησκεία και πετύχανε. Η Ορθοδοξία δε γίνεται χρήση. Η Ορθοδοξία 

είναι ήλιος. Τις άλλες θρησκείες δεν τις έχω μελετήσει, αλλά ένα πράγμα 

ξέρω, ότι κέρδισαν οι Τούρκοι την Κωνσταντινούπολη χάρη της 

θρησκείας. Ξέρεις τι τάξανε στους... 

Νικολέτα: Ναι ξέρω.  

κ. Γιώργος: Την εκμεταλλεύτηκαν. Η θρησκεία έχει πιστούς. Πιο 

αληθινή δεν υπάρχει από την Ορθοδοξία. Γιατί ο αρχηγός μας ο Χριστός 

στο σταυρό μιλούσε για αγάπη. Εάν ο άνθρωπος σκεφθεί αν έχει τη 

δύναμη να σε σκοτώνει κάποιος και να γελάς,να τον αγαπάς.Αυτό δε 

συμφέρει τους κομμουνιστές. Ο κομμουνιστής είναι εγκληματίας, όπως 

οι άθεοι. Η δικιά μας θρησκεία περιέσωσε ένα ανθρώπινο γένος. Αυτό 

αποδείχθηκε το ‘21. Και το κρυφό σχολειό υπήρξε, άσε τι λένε αυτοί. Ο 

Γκύζης κάπου το άκουσε και από παππούδες κλπ. Αλλά έρχονται τώρα οι 

νεότεροι κομμουνιστές και άλλοι και προσπαθούν να χτυπήσουν την 

εκκλησία για να κάνουν το λαό καλύτερα κομμένο.  

Νικολέτα: Πολύς κόσμος το βλέπει και ορθολογιστικά. Στο να μην 

ενταχθεί πουθενά, τα ξεσκεπάζει όλα. Για τα κρυφά σχολειά, που 
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προσπαθούν να αποκηρύξουν την παράδοση και στους χώρους της 

επιστήμης για λόγους ανακάλυψης. 

κ. Γιώργος: Αυτοί είναι οι άθεοι. Όπως με το έργο «Ντα Βίντσι». Η 

γαλήνη στον άνθρωπο είναι όταν είναι κοντά στο Θεό.  

Νικολέτα: Η εναντίωση απέναντι στην εκκλησία εκείνη την εποχή ήταν 

γεγονός; Γιατί ακούμε για σφαγές ιερέων από την Πρέσπα κυρίως.  

κ. Γιώργος: Σφάξανε ιερείς,μακελέψανε ναούς,τους βρομίσανε την Αγία 

Τράπεζα. Έπρεπε να βάλουν χέρι, όπως οι Βούλγαροι στον μακεδονικό 

αγώνα σφάζανε τους ιερείς για να μην έχει ο Χριστιανός και να πάει σε 

αυτούς. Και αυτοί ορθόδοξοι ήταν, έσφαζαν τους ιερείς τους Έλληνες να 

μη λειτουργεί η εκκλησία στα ελληνικά. Εκτελούσαν Θεία Λειτουργία 

στα βουλγάρικα, για να πουν στις ξένες δυνάμεις, ότι “ο τόπος αυτός 

είναι δικός μας’’. Και εδώ κακώς μιλάνε έξω τις διαλέκτους. Αν περάσει 

κανείς θα νομίζει ότι είναι στη Σερβία. Αν και η διάλεκτος δεν 

αποδεικνύει την εθνικότητα.  

Νικολέτα: Να μου πείτε και το Ουράνιο τόξο τι είναι… 

κ. Γιώργος: Το Ουράνιο τόξο είναι μια κίνηση που έγινε στο Βέλγιο. 

Είναι πολιτικό κόμμα . 

Νικολέτα: Α, κόμμα είναι… εγώ νόμιζα ότι είναι σύλλογος. 

κ. Γιώργος: Όχι, 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.  

Νικολέτα: Ο ελληνικός στρατός πώς το έβλεπε αυτό όλο, όχι από θέμα 

στρατιωτικών συστημάτων, αλλά ως φαντάροι. 

κ. Γιώργος: Ο ελληνικός στρατός όλες τις εποχές, γιατί εδώ είχαμε 

φυλάκια, τα παιδιά παντρεύτηκαν ντόπιες και τις πήραν κάτω στην 

Ελλάδα.  Δεν έχουμε καμιά διάκριση. 

Νικολέτα: Όχι, πως βλέπανε τα τρέχοντα γεγονότα εκείνης της εποχής. 

κ. Γιώργος: Εκείνη την εποχή ήταν επιφυλακτικός ο ελληνικός στρατός, 

γιατί δεν είχαν καλή ενημέρωση. Σου είπα πριν τι συνέβαινε στους 

Ποντίους. Με τις πράξεις τους νωρίτερα οι ντόπιοι αυτοδιαφημίστηκαν, 

ότι δεν πρέπει να τους έχεις εμπιστοσύνη. Αλλά ξέρεις πόσοι ντόπιοι 

αφήσανε τη ζωή τους στις μάχες κατά των ανταρτών; Οι ντόπιοι ήταν 

παρεξηγημένοι στην ιστορία αυτή. Γιατί οι ίδιοι βοήθησαν στην 

παρεξήγηση. Γιατί ακούγανε μερικά χοντρά κεφάλια και επειδή ήταν 

αγράμματοι - άμα δε ξέρεις ιστορία δε ξέρεις τίποτα δεν μπορείς να 

υπερασπιστείς κάτι. Και το τραγούδι τους για τη ζωή τους ήταν βγαλμένο 



102 

 

μέσα από τη ζωή τους. Το τραγούδι ήταν ερωτικό, δεν ήταν 

πολεμικό,προπαγανδιστικό και τέτοια. Τώρα τελευταία δημιουργήθηκαν 

αυτά. Είχαμε μεν την εισβολή των Βούλγαρων, την εποχή αυτή που σου 

είπα, οι οποίοι προσπαθήσανε δια πυρός και σιδήρου να επιβάλλουν αυτό 

που ήθελαν, αλλά στους μετέπειτα χρόνους¨εδώ ένα παράδειγμα έχουμε, 

μια οικογένεια εδώ, Μπαργιάννη?? λέγεται. Ο μακεδονομάχος σαν τον 

παππού μου,Μπαργιάννης, δεν ήξερε ελληνικά.Τον παρέσυραν οι 

Βούλγαροι¨ μόλις ξεκίνησε τον αγώνα με τους Βούλγαρους, 

ενημερώθηκε τι συμβαίνει, τον στείλανε κάτω οι Μακεδονομάχοι στην 

Αθήνα, μιλάμε για το 1903 με 1904. Έμαθε και είδε τι υπάρχει και ήρθε 

εδώ και οργάνωσε ελληνική ομάδα και πολέμησε κατά των 

κομιτατζήδων, των Βουλγάρων.Αυτοί είναι οι ντόπιοι. Ο Κύρου, ο 

καπεταν Κώττας και άλλοι. Ντόπιοι δεν είναι αυτοί που στράφηκαν κατά 

των Βουλγάρων; Δεν είναι ελληνισμός οι ντόπιοι; Υπερέλληνες είναι. 

Αλλά τα μιάσματα αυτά προσπαθούν να δημιουργήσουν την κατάσταση 

αυτή που τους κάνουν . Η δικιά μου η γενιά, οι μεγάλοι δεν έμαθαν 

γράμματα. Τα έστελναν τα παιδιά στα πρόβατα και τις αγελάδες.  

Νικολέτα :Υπήρχαν εδώ οικοτροφεία της Φρειδερίκης, που τα λένε, σε 

αντίθεση με το παιδομάζωμα; 

κ. Γιώργος: Ναι. 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.  

Νικολέτα: το παιδομάζωμα όμως από τη μια πλευρά... Ξέρετε παιδιά που 

είχαν φύγει, από εδώ είχαν πάρει κόσμο; 

κ. Γιώργος: Ξέρω. Μετά ξαναγύρισαν. Όσα μπορέσανε τα έφεραν μικρά 

οι γονείς τους. Άλλα μεγάλα που έμειναν εκεί... Εντάξει τώρα το 

καταλάβανε που ήρθανε εδώ. Μπορεί να κάνεις κάτι και εξαρτάται, 

άλλος μετά γίνεται πιστός και άλλος αδιαφορία. Και πολλά παιδιά από 

την περιοχή μας φύγανε και συνέχιζαν την προπαγάνδα. Ξέρω μια 

περίπτωση στον Καναδά,νοίκιαζαν 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 και αυτά γίνονται από τους ίδιους. Ο καλός ποτέ δεν 

καταγγέλει. 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 
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κάνουν τη δουλειά τους καλά, όταν έγιναν επιχειρήσεις.  Και αυτόν το 

παππού τον είχε στο 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 

μη πας. “Άσε την εικόνα που σου περιγράφουν ό,τι 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.  

Νικολέτα: Για τους Παοτζήδες και τους Μάηδες ξέρετε; 

κ. Γιώργος: Στο χωριό μας δεν είχαμε. Οι Μάηδες είναι άλλη κατηγορία 

και οι Παοτζήδες άλλη. Οι Παοτζήδες κατηγορήθηκαν ότι ήταν 

συνεργάτες των Γερμανών. Οι Μάηδες ήταν τα σημερινά ΤΕΑ, τάγματα 

εθνοφυλακής. Οι Μάηδες ήταν μονάδες υπηρεσίας υπαίθρου. Οι Μάηδες 

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 Μάηδες. Οι Μάηδες 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.  

Νικολέτα: Πώς ήταν τα χρόνια που ακολούθησαν μετά τον εμφύλιο στη 

Φλώρινα; 

κ. Γιώργος : Και η κυρά μου το ‘51 γεννήθηκε . Και αυτή φτωχά πέρασε 

μέχρι το ‘60. Ήταν δύσκολα, γιατί η Ελλάδα ήταν κατεστραμμένη από 

τους Γερμανούς και τους κομμουνιστές.  
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Μέχρι να ορθοποδήσει η Ελλάδα και πώς μας τάϊζαν και στα 

οικοτροφεία. Ο λαός είχε μάθει στη φτώχεια τότε. Ήταν ευχαριστημένος 

ο λαός που σταμάτησε αυτός ο εμφύλιος πόλεμος. Και το έριξε ο λαός 

στη δουλειά του. Προσπαθούσε να επιβιώσει. Κάθε χρόνο που περνούσε 

καλυτέρευε τη ζωή του. Μπήκαμε στη δεκαετία του ‘60,άρχισε η 

οικοδομή σταδιακά,βγήκαν νέα επαγγέλματα, άρχισε η μόρφωση,έγιναν 

περισσότερα σχολειά, άρχισε ο κόσμος να στέλνει τα παιδιά στα σχολεία. 

Έφυγαν και πολλοί,τη δεκαετία του ‘60 άρχισε και η μετανάστευση. 

Κατηγόρησαν τον Καραμανλή για την μετανάστευση, αλλά δεν έχουν 

δίκιο. Έφυγε ο λαός, πήγε στην Αμερική,Αυστραλία, Γερμανία.Δεν 

χάθηκε ο ελληνισμός της Γερμανίας,ούτε ο ελληνισμός της Αυστραλίας, 

του Καναδά και της Αμερικής χάθηκε. Καλύτερα στηρίζουν αυτοί. Αν 

πας έξω θα νιώσεις δυο φορές Ελληνίδα. Ξέρεις ότι οι καλύτεροι 

Έλληνες είναι στο εξωτερικό; Εδώ δεν καταλαβαίνεις Ελλάδα,εδώ την 

πουλάς. 

Νικολέτα: Ναι είμαστε ξενομανείς εδώ. Εσείς ασχοληθήκατε εδώ με τον 

τόπο,ήσασταν πρόεδρος; 

κ. Γιώργος: Εγώ ήμουν αντιπρόεδρος επί Παπαδόπουλου.Εγώ 

φεύγοντας από το οικοτροφείο πήγα στη Θεσσαλονίκη, ασχολήθηκα με 

τη νεολαία, με την ποδοσφαιρική ομάδα, ανέβαζα θέατρα στο σχολείο 

και σαν ηθοποιός και σαν σκηνοθέτης. Και ασχολήθηκα με τα 

πολιτιστικά της νεολαίας. Και μετά έφυγα στο εξωτερικό. Σε όλα αυτά 

που σου είπα δεν αδίκησα κανένα. Σου είπα στην αρχή, ότι τον πατέρα 

μου τον σκότωσαν άδικα οι κομμουνιστές. Αλλά έχω συγχωρέσει και τον 

δολοφόνο του πατέρα μου. Όλα  αυτά που σου είπα δεν είναι από κακία ή 

εκδίκηση, αλλά σου περιγράφω την πραγματική ιστορία. Η δράση των 

αστυνομικών και των αξιωματικών του στρατού έναντι των ντόπιων 

κατοίκων ήταν από συκοφαντικές δυσφημίσεις των κακών προσφύγων. 

Και εννοώ τους Πόντιους. Όλα έγιναν από μίσος και για διασφάλιση των 

δικών τους συμφερόντων. Για να καλύψουν τις δικές τους τις βρομιές, 

γιατί αυτοί έφεραν τον κομμουνισμό στην Ελλάδα και αυτοί έδρασαν και 

αυτοί βοήθησαν τους αντάρτες κλπ. Συκοφάντησαν ντόπιους... 

Νικολέτα: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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9) Όνομα : Ιωσήφ Αθανασιάδης 

     Καταγωγή: Πόντος, Αργυρούπλη Τουρκίας, Καύκασος, Ρωσία 

     Τόπος διαμονής: Κάτω Κλεινές  

 

κ.Ιωσήφ: 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.Στα πρώτα αντάρτικα 

ήταν ο φίλος του δασικός,δίνει βάση στο φίλο του, γιατί ήταν στα πρώτα 

αντάρτικα στην εθνική αντίσταση ¨πετάει το αυτόματο, πετάει ο δασικός 

το όπλο και πάνε να μιλήσουν. Εκείνος είχε πιστόλι, μόλις γλίστρησε ο 

Κεραυνός, βγάζει το πιστόλι τανκ τανκ, τον αποτελειώνει. Θα σου πω 

τώρα για τον Αυγερινό. Άλλο θηρίο εκείνο. Μεγάλος άντρας, ωραίος, 

παλικάρι, πάει πιάνει στον Άγιο Βαρθολομαίο τους Μάηδες που είχαμε 

τότε, τους παίρνει τα όπλα, τους τα δίνει το παιδί λέει τον 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. 

Νικολέτα: Εσείς είχατε γνωρίσει κάποιον από αυτούς; 

κ.Ιωσήφ: Τους είχα γνωρίσει, βέβαια. Ο ένας ήταν χωριανός μας, 

συγγενής μας. Τέτοια παλικάρια, 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. Όχι επειδή ήταν παλικάρι, ήταν ξακουστός και ο 

Αυγερινός τα ίδια καλός κύριος, αυτός ήθελε να κατεβάσει και το λόχο 

του. Τον Αυγερινό τον έχουν θάψει με μουσική της Φλωρίνης. Όχι τον 

Κεραυνό όμως, επειδή στον Αλβανικό πόλεμο ήταν εθελοντής με 

τέσσερα παιδιά. Και αυτός είχε συνεννοηθεί με κάτι συγγενείς του που 

είχαν αστυνομίες και λοιπά να κατέβαζε και το λόχο του κάτω.  

Νικολέτα: Δεν είχαν την ευελιξία, όπως είχε ο στρατός, να ασχοληθεί με 

πολεμικά ζητήματα. Δεν ήταν και εκπαιδευμένοι όμως. 

κ.Ιωσήφ: Ήταν παλικάρια, αλλά δεν είχαν μυαλό για αξιωματικοί και οι 

δύο τους. Έτσι πήγαν κατά διαόλου και οι δύο.  

Νικολέτα: Αυτοί συμμετείχαν μέχρι τον εμφύλιο; Η δράση τους ήταν 

γνωστή μέχρι και το ’47; 

K.X: Αυτοί σκοτώθηκαν νωρίς. Δεν έμειναν μέχρι το ’48 ,’49. Εάν ήταν 

ο Κεραυνός το ’48 που χτύπησαν το χωριό μας, δεν το πείραζε το χωριό. 

Ανέλαβε ένα άλλο κωλόπαιδο από τον Καύκασο, κάποιος Γιάννης 
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Κεβρεκίδης, ο οποίος ονομάζονταν «Φωκάς». Αυτός ήταν κακούργος, 

εγκληματίας.  

Νικολέτα: Από πού ήταν αυτός;  

κ.Ιωσήφ: Από το Νέο Καύκασο. Πόντιος από μας. Τώρα για τη μάχη 

στο χωριό μας μαζεύτηκαν από 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. Αλλά ο θείος μου ήταν κοινοτάρχης, “εμείς δεν έχουμε 

ανάγκη, η διοίκηση χωροφυλακής, κρατήστε δύο ώρες’’, λέει. “Θα 

έρθουμε ενίσχυση’’. 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 . 

Νικολέτα: Γιατί όμως, εφόσον τους κυνηγούσαν τους αριστερούς... 

κ.Ιωσήφ: Το χωριό καίγονταν και ο στρατός δεν είχε δικαίωμα να 

κινηθεί!  

Νικολέτα: Εσείς για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έγινε αυτό;  

κ.Ιωσήφ: Έτσι, ήταν αριστερός ο Σοφούλης. Πέθανε μετά ο Σοφούλης 

και ανέλαβε ο Παπάγος. Ο Παπάγος λέει τους Αμερικάνους και τους 

Εγγλέζους, “εγώ θα κάνω ό,τι νομίζω, όχι να με διατάξετε εσείς’’. Ξέρεις 

τι έκαναν.Άσκηση έπρεπε, έξι τις εκατό θύμα. Αυτά θα τα κόψω εγώ και 

για τους αντάρτες μόνο ο Σαρτζετάκης τους έλεγε για συμμορίτες και 

αλήτες. Όλες οι κυβερνήσεις τους έλεγαν «δημοκρατικός στρατός». Σε τι 

λέγονταν δημοκρατικός στρατός, καίγανε εκκλησίες, καίγανε 

σχολεία,ανατινάζανε γέφυρες. Σε τι λέγονταν εθνικός στρατός;;; 

Νικολέτα:Ίσως με το σκεπτικό ότι ήθελαν να τους μαζέψουν όλους από 

πάνω και να φτιάξουν τον κόσμο προς τα πάνω...  

κ.Ιωσήφ: Ένα κράτος, όταν ο λαός του επαναστατεί και κάνει ζημιά 

λέγεται δημοκρατικός στρατός;,,  

Νικολέτα : Με βάση τα γεγονότα, όχι.  

κ.Ιωσήφ: Ποια τα έργα τους;;; Το κόμμα θέλανε, κομμουνισμό θέλανε 

και Ρωσία θέλανε, όλα τα θέλανε. Τι ήθελαν και γύρισαν πάλι στην 

Ελλάδα;;; Εγώ θυμάμαι το τραγούδι, ήμουν δεκατεσσάρων χρονών, “τι 

τα θέλουμε τα όπλα, τα κανόνια τα σπαθιά, θα τα κάνουμε δρεπάνια να 

δουλεύει η εργατιά!. Ο ήλιος που ανέτειλε, ζήτω ο κόκκινος στρατός, ζήτω 

η Ρωσία και ο κομμουνισμός!’’. Τι ήθελαν και ήρθαν πάλι;;;  

Νικολέτα: Ίσως έχασαν τη δύναμή τους από εκεί. 

κ.Ιωσήφ: Αυτοί νόμιζαν ότι θα πάει η Ρωσία και θα τους αγκαλιάσει. 

Εσύ είσαι το κράτος, σας καταστρέψατε. Τους είχε στείλει 
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Καζακστάν,Ουράλια, αυτά είναι όλα εξοριστικά. Τα αδέρφια του πατέρα 

μου όλα εκεί εξορία πέθαναν. Πέντε αδέρφια.  

Νικολέτα: Δηλαδή τους έστειλαν σε μέρη που ήταν ουσιαστικά εξορία. 

κ.Ιωσήφ: Ναι εξορία και αυτοί τα έκαναν πολιτείες.  

Νικολέτα: Πολλοί από αυτούς που πήγαν και ήταν αυτών των 

διαθέσεων, των αριστερών,με προγόνους που είχαν ασχοληθεί με τα 

αντάρτικα και τα λοιπά,εκεί που πήγαν όμως είχαν ισχύ. Δηλαδή, άλλοι 

αναμείχθηκαν με τα πολιτικά τους και ήταν ενισχυμένοι από τα κόμματα. 

Αυτό έχω καταλάβει. 

κ.Ιωσήφ: 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. Ο Ζαχαριάδης έκανε 

σύμπτυξη πάνω στην Πρέσπα και χτύπησε την Φλώρινα. Κουβαλούσα 

πτώματα που τους θάβαμε .Χτύπησε τη Φλώρινα να πάρει τη Φλώρινα. 

Σκοτώθηκαν πολλοί. Εννιακόσια εξήντα άτομα έχει θάψει ο φορτωτής, 

μετρούσαμε πτώματα εμείς το ’46 -’47 λοιπόν. Του λέω, “πόσους έχεις 

θάψει;’’, τόσους. Ένα δε βρήκαμε πενήντα χρονών. Από δεκαεφτά 

χρονών μέχρι τριάντα πέντε . Ήταν κάτι κοριτσάκια και όλα τα καημένα 

σκοτωμένα.Άλλο το πόδι του τρώγανε οι αλεπούδες, άλλο οι λύκοι, τα 

μαζεύαμε, τα φορτώναμε και τα θάβαμε εκεί πέρα.Ένας ρουφιάνος 

πενηντάρης δεν ήταν!  

Νικολέτα: Αυτή ήταν η τελευταία επιχείρηση που είχε κάνει ο 

Ζαχαριάδης;  

κ.Ιωσήφ: Ναι. 

Νικολέτα: Αυτόν δεν τον είχαν κατηγορήσει, επειδή είχε γίνει ντόρος ότι 

απαρνήθηκε τη στάση του δημοκρατικού στρατού λόγω των τακτικών 

του και είχε μια ουδετερότητα; 

 κ.Ιωσήφ: Με ποιο λόγο εσείς ονομάζετε δημοκρατικό στρατό;;;Μόνο ο 

Σαρτζετάκης έλεγε συμμορίτες αλήτες!  

Νικολέτα: Αυτό με τους συμμορίτες, πολλοί το 

έλεγαν…συμμοριτοπόλεμο.  

κ.Ιωσήφ: Ένας που κάνει ζημία σε ένα νοικοκύρη λέγεται ότι είναι 

μέλλον της οικογενείας; Όχι. Ο Ζαχαριάδης ξέρεις τι έχει κάνει; Έχει 

γράψει με τον Τίτο συμβόλαιο, θα έπαιρναν τον αγώνα τους θα 

παρέδιδαν την 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.  
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Νικολέτα: Για να αναμειχθεί με το ντόπιο στοιχείο; 

κ.Ιωσήφ: Αυτός, ποιος ήταν ο Ζαχαριάδης, ο κύριος που θα παρέδιδε 

στον Τίτο τη Μακεδονία;;; 

Νικολέτα: Πιστεύω ότι εκμεταλλεύονταν την αμορφωσιά του απλού 

λαού που  υπέφερε¨ εγώ το βλέπω έτσι και προσπαθούσαν να τους 

καθοδηγήσουν κάπου. 

κ.Ιωσήφ: 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,αλλά ο Γρηγόροφ που ήταν ο 

αρχηγός τους, είπε μια φορά ότι, “εμείς είμαστε φερμένοι εδώ. Ο Μέγας 

Αλέξανδρος και ο Φίλιππος ήταν Έλληνες και Έλληνες πέθαναν’’. Την 

άλλη μέρα του έβγαλαν το μάτι, ευτυχώς δεν τον σκότωσαν. 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.  

Νικολέτα: Εσείς από ποια περιοχή έχετε έρθει;  

κ.Ιωσήφ: 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. Διότι ο ελληνισμός εκεί είχε ελληνικά διαβατήρια. Όταν 

εδώ υπάρχει αυτή η φυλή, έχουν μια μητρική γλώσσα σλαβική.Εμένα δεν 

μπορούν να τα πουλήσουν, γιατί μιλώ και αυτή τη γλώσσα, αλλά θέλω να 

πω ότι η Ελλάδα τους έδωσε τόσο πολύ τα δικαιώματα. 

Νικολέτα: Τώρα αυτοί,άλλοι λένε ότι είναι ντόπιοι, άλλοι λένε ότι είναι 

μίξη, τι είναι τελικά..; 

κ.Ιωσήφ: Εδώ όταν υπήρχαν Έλληνες Μακεδόνες,σλαβόφωνοι δεν 

υπήρχαν.  

Νικολέτα: Όταν ήρθατε εσείς; 

κ.Ιωσήφ: Εδώ ήταν. Αυτοί ήρθαν μετά Χριστού εδώ. Όταν είχαν οι 

Έλληνες, είχαν με τους Άραβες και χτυπούσαν,φιλήσυχοι ήταν και τους 

άφησαν. Μη λένε ότι είναι ντόπιοι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν 

ντόπιοι Μακεδόνες. Μακεδόνες υπήρχαν, Έλληνες.  

Νικολέτα: Απλά ίσως επηρεάζονταν με τα ακούσματα, με τις 

μετακινήσεις των πληθυσμών, μάθαιναν τη γλώσσα για εμπορικούς 

λόγους. 

κ.Ιωσήφ: Ναι αλλά αυτοί ήρθαν από το Βόλγα και λοιπά μ.Χ. Δεν είναι 

ντόπιοι.Ντόπιοι είναι οι πραγματικοί Έλληνες Μακεδόνες.  
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Νικολέτα:Ναι τα ελληνικά, γιατί οι κοινές γενιές εδώ στη Φλώρινα λένε 

για παράδειγμα, “μιλάμε τα ντόπια’’ και τους ξενίζει αυτό. 

κ.Ιωσήφ: 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. Και έβγαινε πρώτος.  

Νικολέτα: Τώρα είναι δυνατόν μέσα τους να έχουν τέτοιες πεποιθήσεις ή 

είναι αυτό κάτι επιφανειακό για να τηρήσουν τις θέσεις που έχουν; 

κ.Ιωσήφ: Τώρα για τη μάχη του χωριού μας, μαζεύτηκαν τα 

κοπρόσκυλα όλοι τους και χτυπούσαν από την ώρα οχτώ μέχρι τις πέντε 

και μισή το πρωί. Ο Μάης και ο χωροφύλακας είχαν όπλο.Αυτοί είχαν 

όλοι αυτόματα και πολυβόλα. Η ρουφιάνα η Αμερική και η Αγγλία τους 

προμήθευε. 

Νικολέτα: Και τις δύο πλευρές. 

κ.Ιωσήφ: Ο χωροφύλακας δεν είχε μπαζούκα, ενώ ο αντάρτης είχε. Αυτό 

τρυπάει δύο μέτρα τοίχο και πάει. Τον θείο μου τον ένα τον σκότωσαν 

στο πολυβολείο μέσα, έριξαν μια μπαζούκα, τον χτύπησε ο τοίχος και τον 

σκότωσε. Ήταν στην πρώτη μάχη αυτός. Ήταν σαράντα χρονών. 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 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, την 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. Αυτοί που 

είχαν αντάρτες, αλλά δε σκότωσε ένα άτομο με αξία. Εγώ έχω αντάρτες, 

σκότωσε εμένα. Άδικα, αλλά ποιος μπορούσε να τον σταματήσει;;; 

Αναβρασμός ψυχής. Να δει το παιδί του έτσι; 

Νικολέτα: Ο ένας κυνηγούσε τον άλλο, κατηγορούσε ο άλλος επειδή οι 

συγγενείς του ήταν έτσι... Ίσως για αυτό ο κόσμος δε θέλει να τα 

αναφέρει, γιατί πληγώνουν... 

κ.Ιωσήφ: Ο αδερφός μου σαν άγγελος, είκοσι τριών χρονών παιδί ήταν.  

Νικολέτα: Ο αδερφός σας πώς συμμετείχε,πώς ήταν η δράση του;  

κ.Ιωσήφ: Ήταν στο Αμύντιο. Δύο αεροπλάνα speed fire έκαψαν 

γερμανικά φάλαγγα. Το ’41. Ο αδερφός μου με τη θεία μου, επειδή ήταν 

κομμουνίστρια, με τα βουβάλια κουβαλούσαν πολυβόλα και όπλα.Μετά 
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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. 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… 

θα σκότωσε κανέναν πατέρα τους ή κανένα συγγενή τους. 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.  

Νικολέτα: Εδώ δεν υπήρχε κάποιος που να προστάτευε το χωριό; 

κ.Ιωσήφ: Είχαμε τον θείο μου. Αυτός με τον Κεραυνό ήταν κώλος και 

βρακί. Με το Σωτήρη τον Ρωμανίδη, που σκότωσαν οι αντάρτες, ήταν τα 

ίδια, φίλοι. Αυτός ο θείος μου είχε τους Γερμανούς στο σπίτι, έτρωγαν 

έπιναν και είχε και τον Σωτήρη τον Καμώ. Ένα παλικάρι, ένα καλό παιδί. 

Με το αυτόματο κάτω από τη καμπαρτίνα μαζί με τους Γερμανούς. Στου 

θείου μου το σπίτι έτρωγαν και έπιναν μαζί με τους Γερμανούς. Αυτόν 

τον Καμώ τον σκότωσαν εδώ οι Γερμανοί στα χωράφια μας.Αυτό το 

παιδί έμενε εδώ. Σε ένα σπίτι, σε έναν Νικολαΐδη,δικό μας Πόντιο και 

είχε και σχέσεις με την κορούλα του. Κύκλωσαν το χωριό μας οι 

Γερμανοί, αυτός το έβαλε στα πόδια, ποτάμι-ποτάμι να φύγει. Αλλά 

έφευγε από το ποτάμι, τον γύρισαν μετά να πάει στο βουνό. Πάνω στον 

άσφαλτο ήταν οι Γερμανοί από εκεί, έριξαν και τον σκότωσαν.  

Νικολέτα: Τον έπιασαν για κάτι, κυνηγούσαν; 

κ.Ιωσήφ: Αυτός ήταν αντάρτης για την εθνική αντίσταση. Εγώ ήμουν 

έντεκα χρονών μέσα στην πλατεία του χωριού μας, δύο της ολομέλειας 

τους λέει, “γιατί δε μας πρόδωσε ο τάδε, το βράδυ στη συνέλευση ήμασταν 

εμείς οι πέντε. Από εμάς τους πέντε είναι κάποιος που μας προδίδει. Ο 
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άλλος ούτε ήταν μαζί μας, ούτε ξέρει, ούτε τίποτα. Εγώ λυπάμαι πολύ δε θα 

δω την ελευθερία’’. 

Νικολέτα: Τι θα κέρδιζαν αυτοί με το να προδίδουν;  

κ.Ιωσήφ: Ξέρεις ποιος ήταν, ένας από τα Βέροια, λέγονταν Ευρυπίδης, 

αλλήθωρος, καλά είπαν από άνθρωπο σημαδεμένο μακριά. Έκανε τον 

διαφωτιστή αυτός, ότι λέγανε στη συνέλευση πήγαινε στο φρουραρχείο 

και τα κάρφωνε. Και μετά από χρόνια, όταν γύρισα από Αυστραλία τον 

είδα μια μέρα να βγαίνει από την ασφάλεια. Και λέω, “αυτός κάποια 

άτιμη δουλειά θα κάνει’’. Και μου είπαν, ότι την ίδια δουλειά κάνει και 

τώρα. Άκουσε εκεί. Ήταν ρουφιάνος,προδότης. Ό,τι έκαναν τότε τα 

αντάρτικα για την εθνική αντίσταση που μιλούσαν τι κάνανε το πρωί, τα 

πήγαινε στο φρουραρχείο.  

Νικολέτα: Γιατί δεν μπορούσε να αντιδράσει κάποιος,δε γνώριζαν ποιος 

είναι; 

κ.Ιωσήφ: Αυτό ο Καμός τον κατάλαβε. Και θυμάμαι που έλεγε, “αν δω 

την ελευθερία, θα βρω ποιος ήταν από εμάς και δεν είναι ο άλλος που λέτε 

ότι μας πρόδωσε’’.  

Νικολέτα: Όσοι ακολουθούσαν αυτούς τους ανθρώπους,τους αντάρτες, 

τα πρώτα ονόματα που έμπαιναν στον αγώνα,μήπως τους ακολουθούσαν 

τόσο πιστά, που δεν μπορούσαν και μόνοι τους να καταλάβουν…;  

κ.Ιωσήφ: Αυτοί δεν έκαναν τη δουλειά τους καλά. Ήρθε κάποιος να 

κάνει το διαφωτιστή. Έλα εδώ κύριε, από πού ήρθες, ποιος σε έστειλε;;; 

Τον αγκάλιαζαν, έκαναν χορούς όλη τη νύχτα, το πρωί το φρουραρχείο 

το ήξερε. Έκαναν δουλειές ανισόρροπες.  

Νικολέτα: Δεν είχαν την οργάνωση που είχε ο στρατός. 

 κ.Ιωσήφ: Αυτοί οι έξυπνοι όλα τα ήξεραν. Ο απλός λαός δεν ήξερε για 

Αμερική, Αγγλία,Ρωσία, τα κράτη τα είχαν χωρίσει. Και αυτοί οι απλοί 

πήραν αέρα και νόμιζαν ότι ποιος ξέρει τι θα κάνουν. Και βγήκαν στα 

βουνά οικογενειακώς,χάλασαν τις οικογένειές τους,χάλασαν τον εαυτό 

τους και ειδικά οι δικοί μας οι Πόντιοι, οξύθυμοι. Εμείς το 

παραδεχόμαστε, αλλά δεν είναι τα πράγματα έτσι.  

Νικολέτα: Άλλο να αγαπάς τον αγώνα είναι διαφορετικά... 

κ.Ιωσήφ: Εμείς οι Πόντιοι εδώ χάσαμε τη διαγωγή μας. Γίναμε 

κομμουνιστές. Εδώ φώναζαν ΕΑΜ, ΕΠΟΝ, ΚΚ 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 δεν 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.  

Νικολέτα: Τελικά ποιοι ήταν κομμουνιστές, υπήρχαν 

κομμουνιστές;Υπάρχουν;Δεν το καταλαβαίνω. 
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κ.Ιωσήφ: Τον κομμουνισμό… είχαμε ένα δάσκαλο εδώ, ήταν 

κομουνιστής, αλλά όχι ανθρωποφάγος. Και ξέρεις πως έκανε τον 

κομμουνιστή; Γιατί ο πατέρας σου να πάει με τσαρούχια και ο άλλος με 

άσπρο πουκάμισο; Τον έκανε κομμουνιστή η ξαδέρφη. 

Νικολέτα: Δε θυμίζει και λίγο τον Χριστιανισμό και παρόλο που αυτοί 

τυπικά απαρνιούνται οποιαδήποτε θρησκεία... 

κ.Ιωσήφ: Φέρνουν άτομα εδώ για να τα φτιάξουν την εκκλησία μας και 

μέσα στην εκκλησία δεν κάνουν τον σταυρό τους και κάθονται σαν 

αλήτες. Ακόμα και σήμερα. Η Ρωσία ήταν κομμουνιστικό κράτος,ήταν οι 

ορθόδοξοι οι παλιοί και είναι ακόμα και επανήλθαν πάλι. Και αυτοί οι 

δικοί μας, οι ξυπόλητοι, κάνουν ότι είναι κομμουνιστές και δεν ξέρουν 

και λοιπά. Ο άλλος τον πατέρα του πήγε στην εκκλησία να τον 

διαβάσουν και δεν μπήκε στην εκκλησία μέσα, κάνει τον κομμουνιστή. 

Γιατί τον φέρνεις τότε στην εκκλησία,να τον πας στο χωράφι σου να τον 

θάψεις. Αυτά τα πράγματα δεν υποφέρονται, ούτε στέκονται στην 

ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ζώο για να μην μπορεί να 

καταλάβει. Εδώ εβδομήντα χρόνια επικράτησε η Ρωσία.  

Νικολέτα: Εκεί στη Ρωσία αυτά τα μεγαλεία…, γιατί διαβάζω κάτι 

εφημερίδες του ’29 και μιλούσαν για τον ανερχόμενο σοσιαλισμό που 

ήθελαν να μορφώσουν... 

K.Ιωσήφ: Ο Λένιν. Τον Λένιν τον σκότωσε γυναίκα. Το ξέρεις…; Και 

δεν έφταιγε αυτή. Άλλα βάλαμε στο πρόγραμμα, άλλα κάναμε λέει. Τη 

σκότωσαν. Εμείς ήμασταν στη Ρωσία τότε. 

Νικολέτα: Αυτά όλα έγιναν εκεί; Τα ζήσατε, τα είδατε, τα θυμάστε; 

κ.Ιωσήφ: Ξέρεις πόσο υποφέρει ο κόσμος εκεί; Ο ανιψιός μου ερχόταν 

τώρα τελευταία,είναι γιατρός και μου λέει “έχω δύο αυτοκίνητα 

Μερσεντέζ και ένα άλλο. Ακόμα δεν έχω βάλει βενζίνη’’. Οι οδηγοί 

φέρνουν βενζίνη,κλέβουν με τα λεωφορεία τους, με τα φορτηγά τους 

κάνουν ανταλλαγή. Ο ανιψιός μου είναι γιατρός- έμπορος. Από εκεί 

φέρνει πράγματα εδώ και από εδώ φέρνει πορτοκάλια μανταρίνια και 

πάει στη Ρωσία.  

Νικολέτα: Δηλαδή έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο… 

κ.Ιωσήφ: Σου λέω είναι έμπορος και μου λέει “είναι ελεύθερα εκεί 

τώρα’’. 

Νικολέτα: Ναι αλλά ζουν μια τραγωδία,γιατί αλλού είχαν ποντάρει και 

αλλά τους ήρθαν.  

κ.Ιωσήφ: Το λέει και ο ίδιος. Η Ρωσία είναι βιομηχανικό κράτος. Ξέρεις 

πως οι χωριάτες, όπως εσείς, χαρτί υγείας δεν έχουν; Μόνο η μεγάλη 

εφημερίδα. Και ένας συγγενής μας που ήρθε από τη Ρωσία του λέω “ο 

στρατός και η χωροφυλακή σε έδειραν ποτέ;’’. “Όχι’’, μου λέει. “Με 

έδειραν η ολομέλεια στην πάνω Καλλίνικη και στη Φλώρινα μέσα, έκαναν 

φροντιστήρια να με ανεβάσουν στο βουνό. Αυτοί λέγονται η ολομέλεια, 

αυτοί που ήταν υπεύθυνοι. Εγώ, μέχρι τις δώδεκα ο αστυνόμος της 
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χωροφυλακής ήταν μαζί μου και μου έλεγε δεν θα κουνηθείς πουθενά, εγώ 

εδώ είμαι.  Φεύγει αυτός και ήρθαν δύο πιστολάδες και με ανέβασαν λέει 

στο βουνό. Στα χωριά πήγαινα και μάζευα ραπτομηχανές’’, λέει. Δηλαδή 

μια οικογένεια για να πάρει ραπτομηχανή εκείνα τα χρόνια στη φτώχεια 

με πόσα βάσανα... Αυτό ήταν το επάγγελμά του, να μαζεύει 

ραπτομηχανές και τους ορμάει ο αδερφός του και του λέει “δεν ντρέπεσαι 

κοντά σε σένα χάθηκα και εγώ!’’. Τον πήρανε και τον έβαλαν στο πόστο 

να μαζεύει ραπτομηχανές από τα χωριά. Αυτοί, η ψυχή τους, το έλεγαν 

ότι ο κομμουνισμός είναι παράδεισος. Έτσι βασίζονται. Εμείς είχαμε 

έναν εδώ στο χωριό μου, που ήταν Χριστός,άνθρωπος καλός, ό,τι του 

δίνανε το μοίραζε, κομμουνιστής με τα όλα του,αλλά όχι ανθρωποφάγος. 

Το δικό μας το χωριό, ο δάσκαλος ο γέρος ο Καλαϊτζίδης, κομμουνιστής 

με τα όλα του, με πολύ μυαλό. Αυτός αν ανακατεύονταν θα ήταν μέγας 

και τρανός.  

Νικολέτα: Θα έπρεπε να είχαν συμμαζευτεί και λίγο; Μήπως θα έπρεπε 

από το ίδιο το κόμμα να είχαν συμμαζευτεί και να είχαν ακολουθήσει ένα 

δρόμο πιο ουδέτερο; Εσείς σαν πολίτης εκείνης της περιόδου... 

κ.Ιωσήφ: Όταν τους έλεγε ο θείος μου αυτός, όταν του προτείνανε το 

όπλο, ότι “αυτά που κάνετε, να σκοτώνετε ανθρώπους, δεν είναι 

καλά’’,αλλά δεν μπορούσαν να αντιδράσουν, βγήκαν αλήτες, 

κοπρόσκυλα αγράμματοι. 

Νικολέτα: Είχε εξαπλωθεί αυτή η φοβία, ο τρόμος.  

κ.Ιωσήφ: Και της Σωτήρας τον μπαμπά τον σκότωσαν. Αυτός με τον 

θείο μου τον Πολυχρόνη ήταν έτσι. Ο Κεραυνός τα ίδια. Αυτός 

υποστήριζε αυτούς και αυτοί αυτόν. Όταν έπιασαν τον θείο μου για να 

τον σκοτώσουν, τώρα λένε αυτοί ότι ο Σωτήρης τον άφησε τον 

Πολυχρόνη. 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, αλλά πανέξυπνος αυτός, πανούργος ο Οδυσσέας. 

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 θέλανε ήμουν, είμαι και 
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θα είμαι και τους δίκαζαν, τους έβαζαν φυλακή. Για να τους βγάλεις 

πρέπει να ταΐσεις. Αυτός τους έλεγε, “εγώ θέλω πέντε λίρες να πάω να 

ταΐσω τους δικαστικούς’’.Αυτοί  νόμιζαν ότι τα έτρωγε όλα αυτός,αλλά 

ψέματα.  

Νικολέτα: Από πού τα έπαιρνε τα χρήματα; 

κ.Ιωσήφ: Από τη γυναίκα του, από το γιό του.Τον Καλαϊτζίδη τον 

Σωκράτη τον έπιασαν στη Θεσσαλονίκη. Οι Γερμανοί τον είχαν για 

εκτέλεση. Πάει ο δάσκαλος του λέει, “Πολυχρόνη έτσι και έτσι, τον γιο 

μου. Φέρε λίγα λεφτά’’, “εγώ θα τον φέρω’’, λέει. Και τον έφερε.  

Νικολέτα: Γενικά οι Πόντιοι συμμετείχαν στον εμφύλιο; Ήταν σωστό 

αυτό; 

κ.Ιωσήφ: Όχι, χάλασαν τη διαγωγή μας. Μας προσέβαλαν. Διότι όλοι 

από εκεί που φύγανε δεν ήθελαν τον κομουνισμό. Και ήρθαν εδώ και 

έγιναν κομμουνιστές. Αυτοί όλοι ήταν βενιζελικοί. Μετά το γύρισαν 

κομμουνιστές.  

Νικολέτα: Γιατί πολλοί καπεταναίοι ήταν αυτής της καταγωγής.  

κ.Ιωσήφ: Εμείς κομμουνιστές μπορούμε να γίνουμε, οι Πόντιοι, αλλά 

όχι αυτονομιστές. Εμείς πολεμήσαμε και θα πολεμήσουμε. Αυτός ο 

Φωκάς έφαγε είκοσι άτομα εδώ. Αφού τους ίδιους τους κομμουνιστές να 

ρωτήσεις λένε, ότι “πράγματι ήταν κακούργος’’. Δε χάριζε. Με το 

παραμικρό σκότωνε. Ο  άνθρωπος που είναι κομμουνιστής ψυχές δεν 

αφαιρεί. Ο κομουνιστής είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά όσοι είναι 

κομμουνιστές, όχι αλήτες. Ο κομμουνιστής αγαπάει τον πλησίον του. 

Τώρα έλεγε ο δάσκαλος, “δε μας ακούνε,έγιναν αρχηγοί οι άλλοι και δε 

μας πιστεύουν’’. Ο γιος του ήταν στρατολόγος στο βουνό. Σκοτώνανε. 

Και στον τάφο του γράφει: « Αυτός που αγάπησε τον άνθρωπο και 

θυσιάστηκε για τον άνθρωπο» και αυτός δίκαζε και σκοτώνανε.  

Νικολέτα: Η σχέση τους…, δεν ξέρω αν γνωρίζετε για τα ΣΝΟΦ και τα 

ΝΟΦ; 

κ.Ιωσήφ: Ναι, είναι οι ντόπιοι αυτοί.  

Νικολέτα: Και μετά ήρθαν οι Νοφίτες, που ήρθαν από μέσα. Αυτοί τι 

σχέσεις είχαν με αυτούς; 

κ.Ιωσήφ: Αυτοί, όταν βγήκαν στο βουνό ο Κεραυνός τους λέει, “όσοι 

είστε για αυτονομία χώρια και όσοι είστε για το κόμμα χώρια’’. 

Χωριστήκανε αυτοί. Και τον περιλαβαίνει ο Κεραυνός τον Γκότσε, τον 

έβαλε στα Μπίτολα και δεν ξαναβγήκε.  

Νικολέτα:Τους χώριζαν με βάση από ποια μειονότητα ήταν;  

κ.Ιωσήφ: Αυτοί θεωρούσαν ότι έχουν και τώρα μειονότητα. Ο αδερφός 

του διοικητή της χωροφυλακής, γραμματέας των αυτονομιστών. Είναι 

καθηγητής,  ζήτησε για τη γλώσσα τους να κάνουν σχολείο και τον 

διώξανε. Εμάς τους Πόντιους, να μας σφάξεις δεν αλλάζει τίποτα. 

Έλληνες γεννηθήκαμε και Έλληνες θα πεθάνουμε. Αυτοί μαζεύονται 
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κάνουν συγκεντρώσεις φανερά, αφού ο άλλος ζήτησε άδεια στη Μελίτη 

να κάνει σχολείο.  

Νικολέτα: Μήπως ξεγελιούνται με το γεγονός ότι πιστεύουν ότι η 

γλώσσα πρέπει να εξαπλωθεί στην επιφάνεια; 

κ.Ιωσήφ: Θέλουν τη Μακεδονία μέχρι τη Λάρισα δικό τους κράτος.  

Νικολέτα: Τα κίνητρα του κόσμου, δεν καταλαβαίνω πως παρασύρεται. 

κ.Ιωσήφ: Ο κόσμος είναι σαν τα πρόβατα. Έτσι είναι ο κόσμος. 

Υπάρχουν ειδικευμένοι που κάνουν προπαγάνδα. Και ο κόσμος δεν ξέρει 

πολλά πράγματα.  

Νικολέτα: Να ξεφύγουμε πάντως και τη Φλώρινα την έχουν σε 

ξεχασμένο και υποβαθμισμένο επίπεδο.  

κ.Ιωσήφ: Και μέσα στα γραφεία τους μιλάνε τη γλώσσα αυτά σε όλες τις 

υπηρεσίες. Και αυτός ο Παπανδρέου έφερε από το παραπέτασμα 

ανθρώπους να ψηφίσουν χωρίς διαβατήρια. Και τους έφερε για να πάρει 

ψήφους. Σε κανένα κράτος δε γίνεται αυτό. 

Νικολέτα: Η πόλη αυτή δεν έχει αξιοποιηθεί. Πάντως όλα αυτά που 

έγιναν πριν φύγουν οι Γερμανοί πιστεύετε ότι ο κόσμος δε θα έπρεπε να 

δείξει την αντίσταση; Ήταν καλό που έδειξε την αντίσταση; 

κ.Ιωσήφ: Λάθος ήταν. Ξέρεις τι θα πει εναντίον του κράτους σου; Αφού 

τους έδωσαν τρία υπουργεία τι ήθελαν παραπάνω; Αν είστε άξιοι 

κατεβείτε στις εκλογές και αν σας ψηφίσει ο κόσμος... 

Νικολέτα: Στις εκλογές του ’46 συμμετείχαν αυτοί; 

κ.Ιωσήφ: Τους έδωσαν τρία υπουργεία.Αυτοί ήθελαν το Υπουργείο 

Άμυνας,Δικαιοσύνης και βγήκαν στο βουνό. Ο απλός κόσμος δεν ήξερε 

τι γινόταν. Οι ξύπνιοι ξέρανε. Τα κράτη τα είχαν χωρίσει η Ρωσία,Αγγλία 

και Αμερική.  

Νικολέτα: Απλά όλα αυτά δεν άρχισαν λίγο πριν φύγει ο 

κατακτητής.Έδειξαν την αντίστασή τους. 

κ.Ιωσήφ: Στην αρχή βγήκαν εθνική αντίσταση κατά των κατακτητών. 

Όπως ο Γλέζος που κατέβασε τη γερμανική σημαία. Πήγε η κοπέλα τη 

σκοτώσανε την κοπέλα. Αυτοί οι απλοί δεν ξέρανε τι γίνεται. Οι έξυπνοι 

ξέρανε, ότι από τους Αμερικάνους δεν μπορείς να πάρεις κράτος και από 

τους Εγγλέζους. Η Αμερική και η Αγγλία μας έχουν πάντα σαν ποδήλατα 

και δεν μας παραδίνουν σε κανένα. Αλλά υποστηρίζουν τους Τούρκους.  

Νικολέτα: Πάντως όλα αυτά τα αντιστασιακά κινήματα ήταν έντονα 

εκείνη την περίοδο.  

K.Ιωσήφ: Με λάθη. Ο Ζαχαριάδης ο άτιμος το ξεκίνησε. Καλά τον 

δικάσανε αυτοί οι κομμουνιστές, οι ίδιοι, στη Ρωσία και τον έστειλαν στη 

Σιβηρία, στην εξορία.  

Νικολέτα: Γιατί πριν ξεκινήσει ο εμφύλιος και βγουν τα αντάρτικα στα 

βουνά, η νεολαία συμμετείχε με ιδεολογίες απελευθερωτικές.  

κ.Ιωσήφ: Σου λέει σας έδωσαν τρία υπουργεία κατεβείτε και κάνετε 

εκλογές. Αν ο λαός σας θέλει, να διοικείτε εσείς. Και όλοι λένε ότι ήταν 



116 

 

λάθος που ξεκίνησαν το δεύτερο αντάρτικο. Καταστρέψανε το λαό, 

σκοτώθηκαν παλικάρια. Από εδώ τον Πολυπόταμο, ένα χωριό, διακόσια 

παιδιά μαζέψανε και από τον Ακρίτα διακόσια πενήντα. Στη μάχη της 

Φλώρινας όλα σκοτώθηκαν. Αν πας στο Γράμμο επάνω μυρίζει αίμα. 

Από εκεί δεν μπορούσαν να τους βγάλουν με κανέναν τρόπο. Μόνο ο 

Παπάγος τους έβγαλε. Βαρέλια βενζίνη, έκλεισε τα σύνορα και έπεφταν 

στη λίμνη και όσοι ξέρανε κολυμπούσανε και πηγαίνανε Τσεχία, 

Ουγγαρία, όσοι δεν ξέρανε πνιγόντουσαν μέσα, τους έτρωγαν τα ψάρια. 

Μόνο ο Παπάγος τους τελείωσε. 

Νικολέτα: Εκεί είχαν το ελεύθερο κράτος από τις Πρέσπες και πάνω, 

είχαν το σημείο τους,γιατί το λένε ελεύθερη Ελλάδα...  

κ.Ιωσήφ: Εγώ βρήκα συνταγματάρχη τους από την Ξάνθη. Μου λέει, ότι 

“όταν έμαθα κάτι πράγματα, ντράπηκα που ήμουν αξιωματικός’’. Όλοι 

τους έκαναν τον έξυπνο και κανένας δεν είχε μυαλό.  

Νικολέτα:Γιατί το λένε ελεύθερη Ελλάδα, ο στρατός δεν μπορούσε να 

φτάσει μέχρι εκεί; 

κ.Ιωσήφ: Ποια ελεύθερη; Τους έλεγε ο θείος, “εμείς δε βγήκαμε στο 

βουνό να σκοτώνουμε φίλους και συγγενείς χωριανούς!’’. “Μη μιλάς!’’ 

και τους προτείνανε το όπλο. Αυτό θα πει ελεύθερη Ελλάδα; Σε 

σκότωναν και ελεύθερη ζωή.  

Νικολέτα: Απλά μήπως είχαν τη δυνατότητα από εκείνο το σημείο να 

εφοδιάζονται, να παίρνουν προστασία . 

κ.Ιωσήφ: Όλα με λάθος βαδίζανε. Διότι ο Λένιν που τον χτύπησε 

γυναίκα με το πιστόλι τους λέει, “δε θα τη πειράξετε, εμείς φταίμε’’, λέει. 

Δεν κάναμε αυτό που μας ανήκε. “Δε θα την πειράξετε!’’, λέει.  

Νικολέτα: Με τους κομιτατζήδες και τους Βούλγαρους τι σχέση είχαν οι 

κομμουνιστές; 

κ.Ιωσήφ: Οι Κομιτατζήδες οι Βούλγαροι,κανονικά η Θεσσαλονίκη 

ανήκει στους Βουλγάρους, γιατί όταν έκαναν την συμφωνία το 1821 να 

χτυπήσουν τον Τούρκο είπαν να ξεσηκωθούν να κάνουν εξέγερση 

Ελλάδα,Γιουγκοσλαβία και Βουλγαρία.Και η Βουλγαρία ξεσηκώθηκε 

μετά από ένα χρόνο που είδε ότι τους διώξανε οι Γιουγκοσλάβοι και οι 

Έλληνες. Και λέει ο Βουλγαροκτόνος ,γιατί δεν τους έδωσε,τους 

τύφλωσε και τους πήρε τη Βουλγαρία. Αν γίνονταν και αυτοί στην 

εξέγερση και αυτοί μαζί με τους Έλληνες και τους Γιουγκοσλάβους θα 

έπαιρναν τη Θεσσαλονίκη.  

Νικολέτα: Υπήρχαν κρούσματα εδώ, όχι μόνο στο χωριό, αλλά και στα 

πέριξ, κυνηγητού;  

κ.Ιωσήφ: Όχι. Εδώ τον γείτονά μου θυμάμαι, σκοτώσανε τη μάνα του τα 

βουλγάρικα κομιτάτα. Αυτοί δεν είναι  Σλάβοι, είναι Ηπειρώτες.Ο 

παππούς τους ήρθε παπάς εδώ.Αυτοί οπλοφορούσαν τότε στα 

βουλγάρικα κομιτάτα. Και έπιασαν τη μάνα του και τη σκότωσαν τα 

βουλγάρικα κομιτάτα. Γιατί οπλοφορούσαν, ήταν Έλληνες. Τώρα όμως 
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τα εγγόνια τους έγιναν Σλάβοι. Είναι Ηπειρώτες αυτοί. Τώρα εμείς με 

αυτούς δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αυτοί διαμαρτύρονται ότι έχουν 

μειονότητα. Ποια είναι μειονότητα; Τα παιδιά τους δάσκαλοι διορίζονται, 

στις υπηρεσίες διορίζονται. Και όταν σου λέει “δεν είμαι Έλληνας…’’, 

αλλά όπου γεννιέται το παιδί πατρίδα είναι.  

Νικολέτα: Φυλακές και εξορίες και τέτοια είχατε εδώ; 

κ.Ιωσήφ: Είχαμε.Οι εξορίες ήταν με δύο απόψεις. Το κράτος τους έβαζε 

εξορία να μην μπορούν να τους βοηθάνε τους αντάρτες, για ασφάλεια 

τους έβαζαν. Και έναν γνωστό μου που ήταν κομουνιστής, τον πατέρα 

του τον σκότωσαν οι αντάρτες. Η ολομέλεια είχε μαζέψει εφτά παιδιά να 

τα εκτελέσουν. Και λέει ο Ιωαννίδης “συναγωνιστές, ο αγώνας έχει 

ανάγκη από νέα παιδιά!’’ . Και τον σκότωσαν.  

Νικολέτα: Πάντως υπήρχαν και πολλοί που άλλαζαν στρατόπεδο και 

ιδεολογικά και πρακτικά. Άλλοι ήταν στο στρατό και υποστήριζαν, τους 

χαρακτηρίζουν δημοκρατικούς δεξιούς και είχαν αριστερές ιδέες. 

Υπήρχαν τέτοια κρούσματα; 

κ.Ιωσήφ: Υπήρχαν, ο λοχαγός εδώ στην Κόνιτσα δεν παρέδωσε 

ολόκληρο λόχο, στρατό.Ήταν κομμουνιστής και τον λόχο τον παρέδωσε 

στους αντάρτες. Διάλεγαν και σκότωναν μετά. Ήταν και ένας επιλοχίας, 

που είχαν μάθει ότι ήταν βασιλόφρονας και τον σκότωσαν. Και 

καλύφθηκε με το θέμα. Στην Κόνιτσα που μπήκαν οι αντάρτες, ο λοχαγός 

ήταν ο αίτιος. Στη Νάουσα πάλι τα ίδια. Και έφεραν εκείνα τα παιδιά 

αγύμναστα στη μάχη της Φλώρινας και σκοτώθηκαν όλα τα καημένα σαν 

τα πρόβατα. Εμένα με πιάνανε τότε αγγαρεία και μαζεύαμε πτώματα. Και 

κάτι κοριτσάκια τα έβαζαν πρώτη γραμμή και τα σκοτώνανε.  

Νικολέτα: Γιατί έβγαζαν αυτόν τον κόσμο που ήταν άοπλος, 

ανεκπαίδευτος,αγύμναστος;Γιατί δεν έμπαιναν αυτοί πρώτη γραμμή; 

κ.Ιωσήφ: Αυτός που ήταν υπεύθυνος, τους έλεγε, “το όπλο το τραβάς 

έτσι, το σπρώχνεις μπροστά και πυροβολείς’’. Έτσι ανοίγει, έτσι κλείνει 

και τον έστελναν στην πρώτη γραμμή. Στρατιώτης σαράντα μέρες 

εκπαιδεύονται μόνο και μπαίνουν πρώτη γραμμή. Και στο Βίτσι πάνω 

είναι πεσόντες πολλοί. Όποιος έχασε τον άνθρωπό του δε θέλει να τους 

δει.  

Νικολέτα: Για το παιδομάζωμα, παιδιά είχαν μαζέψει εδώ από το χωριό; 

κ.Ιωσήφ: Όχι. Από τον Πολυπόταμο μαζέψανε,από τον Πλάτανο, τον 

Ακρίτα. Πολλά τα πήγαν στο Μπούλγκες,στην Τσεχία, Τσεχοσλοβακία.  

Νικολέτα:Γιατί και η βασίλισσα έκανε τα δικά της ορφανοτροφεία. 

κ.Ιωσήφ: 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.  

Νικολέτα: Σας ευχαριστώ πολύ. 
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10) Όνομα: κ. Γλυκερία (δεν ήθελε να δώσει επίθετο) 

       Καταγωγή: Ήπειρος-Κόνιτσα 

       Τόπος διαμονής: Τριπόταμος 

 

Νικολέτα: Βρήκαν αυτή τη φωτογραφία και σας την έδωσαν; 

κ. Γλυκερία: Το ’54 ήταν, όταν ήρθαμε εμείς Θεσσαλονίκη.Πρέπει να 

ήταν από 10 Αυγούστου μέχρι 13. Εκείνες τις μέρες ήρθαμε. 

Νικολέτα: Σας είχαν πάρει από πια ηλικία περίπου; 

κ. Γλυκερία:  Τριών χρονών. 

Νικολέτα: Και είστε γεννημένη εδώ ; 

κ. Γλυκερία:  Εδώ στο Πληκάτι Κοινίτσης. 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. 

Νικολέτα: Είχατε και άλλα αδέρφια; 

κ. Γλυκερία:  Ναι, σύνολο ήμασταν έξι αδέρφια. Ο ένας ήταν φαντάρος, 

ο μεγάλος. Τον δεύτερο τον πήραν οι αντάρτες. 

Νικολέτα : Στην αντίσταση; Αργότερα στον εμφύλιο; 

κ. Γλυκερία:  Το ’48 έγιναν όλα. Πριν βομβαρδίσουν το χωριό και πριν 

μας βγάλουν τον Αύγουστο, μάζεψαν τα παιδιά του χωριού. Σύνολο 112 

παιδιά. 

Νικολέτα: Με τη βία; 

κ. Γλυκερία:  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’’. Πώς βελάζουνε τα πρόβατα και τα 

χωρίζουν από τις μανάδες, αυτό γινόταν εκεί πέρα, θρήνος. 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. 

Νικολέτα: Ναι σας είχαν αποκόψει πολύ καιρό για αυτό. 

κ. Γλυκερία:  Ναι, χρόνια. 

Νικολέτα: Εκεί πώς ήταν η ζωή ; 

κ. Γλυκερία:  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 
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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 στον γκρεμό’’. Ήταν 

αποφασισμένα τα πράγματα. 

Νικολέτα: Ήταν τόσο αποφασιστικός; 

κ. Γλυκερία:   Μετά έλεγε ο πατέρας μου, “είχα όλη την ευθύνη, αν το 

έκανα, μου πέρασε αυτή η σκέψη, θα το έκανα για να σωθούμε’’. 

Νικολέτα:Επιβίωση. 

κ. Γλυκερία:  Εγώ παντρεύτηκα και μου έγραφε ο πατέρας μου στο 

γράμμα: « Γλυκερία, αυτή που ήθελα να πετάξω στους γκρεμούς για να 

γλιτώσουμε οι υπόλοιποι, αυτή με προσέχει εμένα τώρα». Γιατί η αδερφή 

μου του πήγαινε φαγητό,τον έπλενε, γιατί πέθανε η μαμά μου. Αυτά 

θυμάμαι μέχρι εκεί. Στην Αλβανία μείναμε ένα χρόνο. 

Νικολέτα:Περάσατε εύκολα ; 

κ. Γλυκερία:   Αφού μας βρήκανε όλοι σαν κοπάδι. Μαζέψανε και το 

κοπάδι, γιατί ο πατέρας μου κτηνοτρόφος ήταν. Είχε γύρω στα 120 

γιδοπρόβατα, βόδια, αυτή ήταν η δουλειά τους. Μας πήγαν εκεί, εγώ 

θυμάμαι τι πέρασε όλος ο κόσμος. Έβραζαν ρούχα, έπλεναν κόσμο και 

μερικοί είχαν και ψείρα. 

Νικολέτα: Ναι δεν υπήρχαν καλές συνθήκες. 

κ. Γλυκερία:   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. 

Νικολέτα: Σας είχαν στοιβάξει για να μπορείτε να ζήσετε. 

κ. Γλυκερία:  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. 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 Κωστάντζα, πώς μπήκαμε στο καράβι. 
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Νικολέτα: Εκεί πήγατε σε ορφανοτροφεία; Υπήρχαν δάσκαλοι για τα 

παιδιά, σας μάθαιναν γράμματα; Γιατί έχουν ειπωθεί πολλά. 

κ. Γλυκερία:  Τρώγαμε καλά, πηγαίναμε στο σχολείο, μας μάθαιναν τα 

ρουμάνικα,μας μάθαιναν και τα ελληνικά, ήταν αντίθεοι. 

Νικολέτα: Καλά αυτοί ήταν κομμουνιστές εκεί, αριστεροί. Ήταν ξένοι; 

Δεν είχαν πάρει και Έλληνες δασκάλους; 

κ. Γλυκερία:   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 καλά’’. Εμείς πάμε κλαίγοντας και εγώ και η 

αδερφή μου στο σπίτι και λέμε στον πατέρα μας και στη μαμά μας. Μας 

έλεγαν υπήρχε σπίτι, είχαμε τόσα ζωντανά δεν ξέρουμε τι γίνεται και 

πηγαίνουμε σχολείο την άλλη μέρα και λέει η αδερφή μου η μικρή, 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, “μην μας ξαναπάς κόντρα, γιατί θα σε 

εξαφανίσουμε!’’. Και μετά ό,τι λέγαμε τα μεταφέραμε στο σπίτι, θυμάμαι 

πολύ καλά. “Ναι, ναι, ναι’’, έλεγε ο μπαμπάς . 

Νικολέτα: Υπήρχε ολόκληρο σύστημα δηλαδή εκεί. 

κ. Γλυκερία:  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. 

Νικολέτα:Κοροϊδεύανε, χλευάζανε. 

κ. Γλυκερία:   Χλευάζανε. 

Νικολέτα:Πώς ήταν μια μέρα στο σχολείο εκεί; 

κ. Γλυκερία:   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 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’’. 

Και έτσι συνεχίσαμε. Η μαμά μου με έπαιρνε στο χωράφι και έλεγε στο 

δάσκαλο που ήμασταν συγγενείς , “Παύλο θα κρατήσω τη Γλυκερία να 

την πάρω μαζί μου στο χωράφι’’. Έντεκα χρονών για παρέα . Και έτσι 

τελείωσε ένα δημοτικό όπως τελείωσε εκεί. 

Νικολέτα: Πολλά άτομα χαραμίστηκαν εκείνα τα χρόνια. Υπήρχαν 

περιπτώσεις ανθρώπων που τους κυνήγησαν, τους εξαφάνισαν επειδή 

ήταν αντίθετοι; 

κ. Γλυκερία:   Είχα ακούσει από τον πατέρα μου, ότι έναν που πήγαινε 

κόντρα τον εξαφάνισαν. Και στον πατέρα μου τον είχαν φωνάξει 
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“συναγωνιστή μη μας πας κόντρα, γιατί δεν θα έχεις ξεμπερδέματα!’’. 

Αυτό ήταν. Ώσπου πέρασαν αυτά τα χρόνια. 

Νικολέτα: Πολλοί από τα παιδιά που ήσασταν μαζί, όλα γύρισαν πίσω, 

επέστρεψαν ή κάποια μεγάλωσαν και έμειναν εκεί ; 

κ. Γλυκερία:   Εκεί που μείναμε εμείς, οι δικές μας οι ηλικίες μαζί με 

τους γονείς,γυρίσαμε. Από τεσσάρων χρονών και κάτω. Αφού και εμένα 

ήθελαν να με πάρουν. Λένε στη μαμά μου “και αυτό να το πάρουμε’’. 

Πήραν την αδερφή μου και τον αδερφό μου και τους λέει, “πώς θα το 

πάρετε αυτό;Χέζει συνέχεια και κατουράει’’. Και έτσι έμεινα εγώ. Και 

εσένα θα σε είχαν πάρει έλεγε η μαμά μου και θα είχες πεθάνει. Δε θα 

άντεχες. Γυρίσαμε εμείς, αλλά ξέρω πολλούς από το χωριό που μείνανε. 

Παντρευτήκανε και γυρίσανε μετά από πάρα πολλά χρόνια. 

Νικολέτα: Κάποιοι γύρισαν το ’80 το ’90; 

κ. Γλυκερία:  Ναι πολλοί γύρισαν αργά. Αν σου πω από ένα χωριουδάκι 

που ήταν 300 με 400 κάτοικοι, τι να σου πω, πού δεν είχε, 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. 

Νικολέτα: Ναι έμεναν μέσα στα σύνορα και τους κράτησαν εκεί. Αυτοί 

είχαν σκοπό να μορφώσουν τα παιδιά, να παρέχουν μόρφωση και 

κατάρτιση που δεν προσφέρονταν στην Ελλάδα; 

κ. Γλυκερία:    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. Όποιος είχε λίγο... 

Νικολέτα: Τα χρόνια μετά τον εμφύλιο, μετά το τέλος, πώς ήταν εδώ; 

κ. Γλυκερία:  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. 

Νικολέτα: Τα είχαν εξαφανίσει. 

κ. Γλυκερία:   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. Μετά μας έδωσαν κάτι από την 

Αμερική, κάτι δέματα, κάτι ρούχα, αλλά όλα αυτά δεν ταίριαζαν, δεν 

είχαμε ένα σκέπασμα να σκεπαστούμε. Η μαμά μου… μερικά ρούχα 

έκαναν. Κάτι που δεν έκαναν άνοιγε το ένα το μανίκι και το άλλο το 

μανίκι και το έραβε έτσι. Και είπε στις γειτόνισσες, ό,τι περισσεύει δώστε 

μου να κάνω ένα πάπλωμα να σκεπάζω τα κορίτσια μου,εμένα και την 

αδερφή μου. Και ήταν χρόνια ακόμα και στον άντρα μου το έδειξα, 
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“Σωτήρη με αυτό μας σκέπαζαν’’. Τέτοια φτώχεια είχαμε. 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, 

το μόνο που παραπονιόμασταν στη μαμά της λέγαμε, “μη μας κάνεις 

φαγητό μαμά’’, γιατί δεν ξέραμε εμείς από καλαμπόκι φαγητό, τέτοιο 

ψωμί. Στη Ρουμανία τρώγαμε. Να μας κάνεις άσπρο ψωμί. Ένα χρόνο 

δύο αρχίσαμε και κάναμε πολλές οικονομίες, πολύ ζόρι. 

Νικολέτα: Υπήρχαν και κάποιοι άλλοι γνωστοί που συμμετείχαν στον 

ανταρτοπόλεμο και γύρισαν πίσω και αντιμετώπισαν δυσκολίες, τους 

κυνηγούσαν ακόμα και αργότερα; 

κ. Γλυκερία:   Όλο το χωριό. Αλλά εκείνο που θυμάμαι λίγο,πόσες είχαν 

χάσει τον άντρα τους, γιατί ο πατέρας μου θα ανταμώσουν τα δύο τα 

παιδιά μου και θα σκοτωθούν, θα σκοτώσουν ο ένας τον άλλο. Ο ένας 

υπηρετούσε φαντάρος, τον άλλο τον πήραν με το ζόρι δεκαέξι χρονών. 

Και γίνονταν μια γκρίνια στο χωριό. Η φασίστρια και η κομουνίστρια . 

Ήταν αυτό για λίγα χρόνια. 

Νικολέτα: Δηλαδή ο ένας ο αδερφός ήταν στο στρατό τον εθνικό και ο 

άλλος ήταν στους αντάρτες. 

κ. Γλυκερία:   Ήρθαν, τον πήραν με το ζόρι. Και τους πιάσαμε μετά 

στην Κόνιτσα μαζί με άλλα παιδιά. Ο αδερφός μου ήταν μικρός και πιο 

φοβητσιάρης και κάτι δεν είπε που είπαν οι άλλοι και τους κλείσανε 

φυλακή. Έκαναν και φυλακή για λίγο καιρό. Μετά έμαθαν, τους 

έβγαλαν, αλλά έγιναν τέτοια πράγματα. 

Νικολέτα: Εσείς θα συμμετείχατε, αν είσαστε σε μεγαλύτερη ηλικία και 

σας έπαιρναν...;Αν και τότε ο κόσμος δεν ήξερε... 

κ. Γλυκερία:   Ακριβώς. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, γιατί τότε 

δεν άκουγες τηλεόραση,ποιο ραδιόφωνο, ποια αλήθεια. Ό,τι έλεγα εγώ 

σε εσένα, υπήρχε και το ξεσήκωμα το ψεύτικο. 

Νικολέτα: Είχαν θέμα εδώ με τους Σλάβους και τους σλαβόφωνους ; 

κ. Γλυκερία:   Εδώ είχε ο πεθερός μου. Εγώ ήρθα το ’64 εδώ. Ναι είχε 

εδώ παλιά. Τους κυνηγούσαν. Τον πεθερό μου και τον κουνιάδο μου οι 

Βούλγαροι τους πήραν . 

Νικολέτα: Αυτοί μιλούσαν τα σλαβικά σαν παραδοσιακή γλώσσα; Είχαν 

καταγωγή από... 

κ. Γλυκερία:  Οι δικοί μας ήταν από το Πληκάτι Κονίτσης, οι οποίοι 

ξέραμε και τα αρβανίτικα. Αλλά γιατί. Το χωριό μας είναι στα σύνορα . 
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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. 

Νικολέτα: Γνωρίζετε ανθρώπους οι οποίοι έμειναν σε αυτά τα μέρη, στις 

ανατολικές χώρες, όπως Ουγγαρία κλπ; 

κ. Γλυκερία:   Έμειναν.Εκεί όμως δεν τους ξέρω, γιατί έχω 47 χρόνια 

που έχω φύγει. Ήξερα γονείς που είχαν τα παιδιά τους εκεί. Όλοι δε 

γύρισαν. Υπάρχει μια γυναίκα στο χωριό που έζησε πολλά χρόνια στο 

Τασκέντι και γύρισε. 

Νικολέτα: Απλά γιατί και αυτοί αντιμετώπισαν προβλήματα με την 

τοπική κοινωνία. 

κ. Γλυκερία:   Κοίταξε, αγαπούσαν την πατρίδα, γυρίσανε. 

Νικολέτα: Σας ευχαριστώ πολύ. 
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11) Όνομα: κ.Μαρίνα (δεν ήθελε να δώσει επίθετο) 

       Καταγωγή: Τριπόταμος 

       Τόπος διαμονής: Τριπόταμος 

 

Κ.Χ:Εγώ από το 1940 θυμάμαι. Έχω γεννηθεί το ’33. 

Νικολέτα: Είστε από εδώ; 

Κ.Χ: Ναι από εδώ. Και εγώ τρέχω στον μπαμπά μου και είχε η χρονιά 

τέτοια χιόνια και εκεί που γεμίζουν τις στάμνες οι 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’’. Με το που ήρθαν 

αυτοί όμως, έφυγε αυτός. 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. Τον πήραν τον μπαμπά μου, 

πήγαν και σε άλλα σπίτια . 

Νικολέτα: Δηλαδή ρωτάγανε,χτυπάγανε και λέγανε τι είναι ο καθένας; 

Αν ήταν δηλαδή Βλάχος,Πόντιος... 

Κ.Χ: Ναι.Και μετά τον μπαμπά μου, επειδή είχε Βλάχα γυναίκα και 

αυτούς τους ζητούσαν μαχαίρια και όπλα, αν είχανε, γιατί θυμάμαι που 

έλεγε ο πατέρας μου όταν τους χτυπούσαν,τους είχαν πάει σε ένα σχολείο 

τους έλεγε “…και έχω όπλα και έχω μαχαίρια…’’ και δώσε του αυτοί 

χτυπούσαν.Καταλαβαίνεις δεν έχω μαχαίρια, δεν έχω όπλα. 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. 

Νικολέτα:Φύγανε οι Βούλγαροι; 

Κ.Χ: Δεν είχαν φύγει ακόμα, αλλά 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 
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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 δεν 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. Αυτοί.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. 

Νικολέτα:Σας καθοδηγούσαν. 

Κ.Χ: Ναι. 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. 

Νικολέτα:Πότε ήταν η πρώτη φορά που  ακούσατε πως έφυγε κόσμος 

για το βουνό; 

Κ.Χ: 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.Μετά από εκεί είπαμε τι να κάνουμε τώρα εδώ, θα 

φύγουμε στη Φλώρινα. Αλλά με το γερμανικό τον πόλεμο¨ ξέχασα να σου 

πω 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. 

Νικολέτα:Δεν πηγαίνατε με συγκοινωνίες; 

Κ.Χ: Όχι με συγκοινωνία δεν μπορούσαμε να πάμε στη Φλώρινα. Δεν 

υπήρχε συγκοινωνία τότε. Μετά με τον ανταρτικό το πόλεμο σου λέω, 

φύγαμε στη Φλώρινα και άρχισαν οι οβίδες να πέφτουν. 

Νικολέτα:Ναι, ήταν οι πρώτες επιχειρήσεις που έκαναν. 

Κ.Χ: Και 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. 

Νικολέτα:Θυμάστε πού πήγανε,πού υπηρέτησαν; 

Κ.Χ: Δε θυμάμαι, γιατί θυμάμαι που έρχονταν ο αδερφός μου ο ένας, ο 

χωροφύλακας, που ήταν στη Θεσσαλονίκη και η μαμά μου πήγε εκεί να 

τον επισκεφθεί, αλλά μετά από αυτές όλες τις μπόρες… 

Νικολέτα:Με εκείνον δε συζητήσατε αργότερα μαζί του; 
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Κ.Χ: Τώρα σε εκείνη την περιοχή, προ παντός στο χωριό μας, γιατί οι 

Πόντιοι,Αρβανίτες από αυτή τη μεριά και κάτω οι ντόπιοι. 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. Μετά 

που σταμάτησε ο πόλεμος, τότε άρχισαν να μπαίνουν και στις φυλακές ο 

κόσμος. Εγώ άκουσα τότε, όταν άρχισε η Ελλάδα να στρώνεται, τότε 

ήταν ο Παπανδρέου ο γέρος. Τότε ζήτησαν οι κομμουνιστές να πάρουν 

και αυτοί πέντε έξι υπουργεία. Και δεν τους επέτρεψε και τότε άρχισε 

κόσμος να κάνει αυτά τα βάσανα. 

Νικολέτα:Σαν αντίδραση. 

Κ.Χ: Ναι και έφυγαν στα βουνά ο κόσμος. Και τότε όταν κατέβηκαν, 

πήραν εφτά κορίτσια από εδώ. 

Νικολέτα:Με το ζόρι ; 

Κ.Χ: Ναι με το ζόρι. 

Νικολέτα:Αυτές οι κοπέλες γύρισαν πίσω; 

Κ.Χ: Η μία. Γύρισε αυτή πίσω. Τώρα πώς γύρισε,πώς κρύφτηκε, αυτά τα 

έχουμε συζητήσει, αφού είχε και λίγα βλήματα. Δύσκολα χρόνια. Και 

έρχονταν πίσω από τη Φλώρινα και σκαλίζανε τα χωράφια, για να έχουμε 

κάτι να φάμε. Μερικοί είχαν τα καλά όπως πάντα. Από το ’40 και πέρα 

έγινε ο ιταλικός ο πόλεμος¨ θυμάμαι μερικούς που δε γύρισαν από τον 

πόλεμο. 

Νικολέτα:Όταν ήσασταν στη Φλώρινα προσπάθησαν να σας 

καθοδηγήσουν, να σας πάνε στο βουνό;Σας είχε τύχει τέτοια περίπτωση ή 

σας προστάτευε η οικογένεια; 

Κ.Χ: 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. Ήταν ένας στρατηγός και τους έριξαν 

οι δικοί μας, ο στρατός και τότε σκοτώθηκαν πάρα πολλοί. 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. 

Νικολέτα:Τι έγινε εκείνη τη μέρα,τι θυμάστε από εκείνο το σκηνικό, σας 

έβαλαν να αναγνωρίσετε πτώματα; 

Κ.Χ: Ναι, γιατί και από εδώ είχαμε αντάρτες και από τα άλλα τα χωριά 

συγγενείς, μπορεί να έχετε και να γνωρίζετε, πού να γνωρίσεις, δε 

μπορούσες να γνωρίσεις. Και να γνώριζες, μερικοί αν γνώριζαν 

φοβόντουσαν να μιλήσουνε.Εγώ έτσι νομίζω. 
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Νικολέτα:Πώς ζούσε ο κόσμος στη Φλώρινα εκείνη την εποχή; Ήταν 

στη φάση της ανάκαμψης οικονομικά; Δούλευε ο κόσμος, μοδίστρες 

τέτοιες δουλειές και λοιπά; 

Κ.Χ:Υπήρχαν κάτι τέτοιες ψιλοδουλειές ,αυτοί που φτιάχνουν τα πέταλα 

για τα άλογα είχε, ψιλοπράγματα.Από ανέκαθεν εδώ η Φλώρινα δεν έχει, 

πάλι καλά που άνοιξαν τα σχολεία και άρχισαν να γίνονται δάσκαλοι, 

δικηγόροι.Εκείνη την εποχή, με τα μαγαζάκια βέβαια, υποχρεωνόσουν 

κάτι να ψωνίσεις.Από τις κότες να πουλήσεις, να αγοράσεις λίγο λάδι,τα 

πουλούσες εκεί στο παζάρι, αλλά πολύ φτωχικά ήταν τα πράγματα τότε, 

για αυτό ξεκινήσαμε και φύγαμε στη Γερμανία. 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 δε λειτουργούσαν καλά. Δουλεύαμε σε εργοστάσιο με 

καλώδια. Και είναι μεγάλα εργοστάσια, αλλά ιδιωτικά, όχι κρατικά. 

Νικολέτα:Τη μάχη της Φλώρινας τη ζήσατε το ’49; 

Κ.Χ: Ναι ήμασταν εκεί. Εκείνη την ημέρα που σου είπα ότι πήγαινα στη 

μοδίστρα. Εκείνη την ημέρα έγινε η μάχη και για αυτό ύστερα 

σκοτώθηκαν πάρα πολλοί . 

Νικολέτα:Άρα ήσασταν εκεί που έχουν τον ομαδικό τον τάφο, που είναι 

πίσω από τα νεκροταφεία τα στρατιωτικά. 

Κ.Χ: Ναι . 

Νικολέτα:Και ούτε αναγνωρίστηκαν αυτοί ποτέ. 

Κ.Χ: Όχι, είχαν διαδρόμους και περνούσαν, ήταν χτυπημένοι, 

παραμορφωμένοι, δεν μπορούσες να τους αναγνωρίσεις, μη νομίζεις. 

Νικολέτα:Υπήρχαν περιστατικά που να κατεβαίνουν οι αντάρτες από τα 

βουνά και να ζητάνε μέσα στα σπίτια, να τους δίνουν φαγητό; 

Κ.Χ: Υπήρχαν, όχι εδώ, γιατί έρχονταν λίγο μακριά από τα βουνά. Ενώ 

στα άλλα τα βουνίσια τα χωριά... 

Νικολέτα:Ή και μέσα στη Φλώρινα… 

Κ.Χ: Δεν μπορούσαν να έρθουν μέσα, εκτός από την άκρη της Φλώρινας 

αν έρχονταν κανένας και δεν ήξερε ο κόσμος τι να κάνει από ποια μεριά. 

Αν ερχόταν από εκείνη τη μεριά, σου λέει, εσύ είσαι από τους αντάρτες 

έλα μέσα. Αν κρατήσεις από εδώ εσύ, είσαι με την Ελλάδα, έλα κι εσύ και 

μπορεί να σε σκοτώσουνε πιο πέρα, δηλαδή ο κόσμος είχε μπερδευτεί 

τότε. 

Νικολέτα:Εδώ με τους σλαβόφωνους,με τους Σλαβομακεδόνες; Είναι 

ένα ζήτημα που να απασχολεί τον κόσμο; 

Κ.Χ: 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, 
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αλλά άρχισε να στεναχωριέται ο αδερφός μου, του λέω, “τι 

στεναχωριέσαι;’’ άσε τους να λένε. 

Νικολέτα:Ακόμα και τώρα όμως κάνουν προπαγάνδες εκεί. 

Κ.Χ: 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 όταν ήρθαν οι Άγγλοι, αφού έφυγαν οι Βούλγαροι και μετά τα 

αντάρτικα, εγώ με τον μπαμπά μου θα πήγαινα στη Φλώρινα και μας 

έβαζαν μια κονκάρδα εδώ, πάλι μια Πόντια μου την έκοψε. Δηλαδή αυτή 

δεν ήθελε να περιμένουμε τους Άγγλους, γιατί βγήκαμε να τους 

περιμένουμε στη Φλώρινα σαν υποδοχή. Αυτή ήταν με τα αντάρτικα. 

Νικολέτα:Έδιναν συσσίτια, παρείχαν οι Βούλγαροι σε όσους ήθελαν να 

πάρουν το μέρος τους, όχι συσσίτια μόνο αλλά να χρηματίζουν, οι 

Άγγλοι έδιναν. .. 

Κ.Χ: Οι Αμερικάνοι βοήθησαν. Μας έστελναν ρούχα, γιατί ο πατέρας 

μου ήταν σαν πρόεδρος εκείνο το διάστημα στο χωριό και μας έστειλαν 

δέματα. Με εκείνα περάσαμε όλα τα χρόνια. Δεν είχαμε, φοβόσουνα να 

πεις στο πατέρα σου, “θέλω ένα ζευγάρι παπούτσια…’’, γιατί τους 

έβλεπες, δεν είχαν. 

Νικολέτα :Τα αδέρφια σας δε σας έλεγαν,δεν είχαν ποτέ συγκρούσεις με 

την άλλη πλευρά, όπως αυτός που ήταν φαντάρος… δεν τον είχαν στείλει 

σε άλλα μέρη της Ελλάδας; 

Κ.Χ:Όχι, δεν είχανε κάποια επαφή. 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. 

Νικολέτα:Για αυτό τους θεωρούσαν πιο πολύ Έλληνες… 

Κ.Χ:Ναι, σου λέω δεν πήγαιναν σχολείο εκείνη την εποχή, γιατί 

περίμεναν τους Βούλγαρους, θα έρθει η Βουλγαρία...! 

Νικολέτα:Αυτοί έκαναν πολλά εγκλήματα έτσι; 

Κ.Χ: Σε μερικά χωριά δεν πήγαιναν, εδώ σε αυτό το χωριό, επειδή ήταν 

πιο... 

Νικολέτα:Ήταν και κοντά στην πόλη, είχαν πιο μεγάλη πρόσβαση… 

Κ.Χ: Κοίταξε, επειδή ήταν Πόντιοι ,Αρβανίτες,εδώ κάτω ντόπιοι… αφού 

τον γείτονά μας τον ρώτησαν, “τι είσαι εσύ,’’, οι Βούλγαροι, είπε “ό,τι 

είναι ο μπαμπάς μου’’.Ενώ ο πατέρας μου αυτό δεν το είπε, γιατί σου λέει 

εγώ είμαι Έλληνας Μακεδόνας. 

Νικολέτα:Προκηρύξεις στέλνανε, κάνανε αγώνα την περίοδο της 

αντίστασης; Τυπώνανε χαρτιά, κολλούσαν; 
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Κ.Χ: Ναι με την αντίσταση έτσι είχαν τα πράγματα. Άρχισαν πρώτα να 

τραγουδάνε εκεί που μαζεύονταν πέρα από το ποτάμι και δεν άφηνε ο 

πατέρας μου τα αδέρφια τα μεγάλα, γιατί ο πατέρας μου καταλάβαινε τι 

σημασία έχουν όλα αυτά. 

Νικολέτα:Ο κόσμος ήταν δεκτικός, δεχόταν αυτή την καθοδήγηση; 

Κ.Χ: Ναι, για να μαζεύονται, είχε ανταπόκριση. Δεν μπορούσαν να 

καταλάβουν ότι αύριο μεθαύριο θα γίνει ο εμφύλιος πόλεμος. 

Νικολέτα:Στη Γερμανία ήσασταν σε ελληνική κοινότητα; 

Κ.Χ: Ναι . 

Νικολέτα:Υπήρχε αυτή η περίπτωση του συνδικαλισμού,του να είναι 

αριστεροί, κόμματα… 

Κ.Χ: Όταν γίνονταν εκλογές για πρόεδρο, υπήρχε. Εμένα μου λένε, “θα 

έρθεις να ψηφίσεις;’’Και έβγαιναν πρόεδροι, πηγαίναμε εκδρομές μέσα 

από τα κόμματα και 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. 

Αλλά οι Έλληνες δεν μπορούν να προχωράνε πουθενά από ότι έχω 

καταλάβει. Και είχαν ζητήσει οι Έλληνες...είχα ακούσει για τις ζημιές, 

αλλά είχε απαντήσει η Γερμανία ότι δεν είμαστε ενωμένοι αλλά 

χωρισμένοι σε ανατολικούς και δυτικούς. Ήταν πριν το ’89.Αλλά  

χρωστάει η Γερμανία. 

Νικολέτα:Εκεί τι λέγανε αυτοί ,πώς αντιμετώπιζαν τον κόσμο που πήγε 

εκεί; 

Κ.Χ: Στις αρχές πολύ ωραία. Στα τελευταία χρόνια άρχισαν να λένε να 

γράφουν στα ντουβάρια « έξω οι ξένοι». 

Νικολέτα:Είναι λίγο εθνικιστές και αυτοί. 

Κ.Χ: Τότε πολλοί είχαν φύγει στο εξωτερικό, γιατί φοβήθηκαν και είχαν 

αρχίσει εδώ  να τους βάζουν στις φυλακές. Σαν φύγανε οι Βούλγαροι, οι 

Γερμανοί φύγανε και επειδή έστειλαν και μερικούς… τώρα ποιοι 

φταίγανε δεν ξέρουμε, που πήραν τους δικούς μας οι Βούλγαροι και 

αυτοί όλοι τους τώρα, το κράτος μπορεί κάτι να ήξερε αλλά όχι ότι 

ανέφερε τότε ο πατέρας μου το κράτος, άλλους τους έβαλε σαν 

κομμουνιστές στη φυλακή .. 

Νικολέτα:Είχατε συγγενείς που να είχαν εκεί χρόνια ; 

Κ.Χ: Ναι ο θείος μου είχε φύγει εκεί στη Βουλγαρία. Αυτός για 

πολιτικούς λόγους, για την ιδεολογία του έφυγε. Δεν… πήγε γιατί δεν 

ήθελε την Ελλάδα. 

Νικολέτα:Δηλαδή ζητούσαν την προστασία,σου λέει εκεί θα με 

υποστηρίξουν.  Ήταν άσχημο αυτό. Πολλούς τους έφεραν όμως, τους 

στρατολόγησαν,δεν είχαν έρθει πολλοί;Σαν πολεμικό δυναμικό; 
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Κ.Χ: Ναι, αλλά αυτοί που άλλαξαν τα ονόματά τους με τίποτα δεν 

μπορούσαν να έρθουν.Αλλά αυτοί, οι περισσότεροι, προπαγανδίζουν 

όμως,έχουν άλλες ιδέες πλέον. Αυτοί έζησαν αλλού και έχουν πάρει 

πλέον άλλη νοοτροπία. Έβρισκαν ευκαιρίες να κρύβονται πίσω από 

αυτούς που ήθελαν τον κομμουνισμό. Άλλο να είσαι κομμουνιστής 

ιδεολόγος και άλλο να μη θέλεις την Ελλάδα. Αυτοί κάνουν προπαγάνδα 

κατά της Ελλάδας. Πήγαν στη Βουλγαρία και άλλαξαν όλοι τα επίθετά 

τους. Ενώ ο θείος μου, όπως πήγε έτσι γύρισε, δεν άλλαξε κάποιο 

επίθετο. Την αμνηστία που έδωσε ο Καραμανλής τότε για τους 

πολιτικούς πρόσφυγες… μπορούσε να έρθει. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα. 

Νικολέτα:Αυτοί που άλλαξαν τα ονόματα δεν ξαναγύρισαν έτσι; 

Κ.Χ: Αυτοί έμειναν εκεί. Άλλαξαν ιθαγένεια. Τους είχαν αφαιρέσει την 

ελληνική ιθαγένεια, που τους πήγαιναν εκεί. Αλλά αν είσαι εντάξει, 

γυρίζεις δεν έχεις πρόβλημα. 

Νικολέτα:Σας ευχαριστώ πολύ. 
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12)  Όνομα: κύριος Ηλίας(δεν ήθελε να δώσει επίθετο) 

        Καταγωγή: Νεοχωράκι 

        Διαμονή:  Νεοχωράκι 

 

Νικολέτα: Να ξεκινήσουμε από τα χρόνια της αντίστασης. 

κ. Ηλίας: Την αντίσταση τη θυμάμαι και συμμετείχα. 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 και φωνάζουν εκεί “στοπ!’’. “Πού πάτε;’’, λέει. “Εδώ στη 

στάση. Έχουμε ένα φάκελο. “Πού είναι ο αξιωματικός;’’. “Εκεί στο 

καφενεδάκι’’. Του δώσαμε το φάκελο.Από εκεί βλέπουμε αντάρτες 

Ελασίτες.Αντάρτες, ένα τάγμα γεμάτο. Ένα χωριό μικρό, αν μπουν μέσα, 

πεντακόσια άτομα γεμίζει. “Θα τους πάρεις να τους βγάλεις έξω, μη 

χτυπήσουν’’. Σκοτείνιασε και μας έβγαλε ένας έξω και από εκεί φύγαμε. 

Φεύγουμε μέχρι τη Σιταριά, το ποτάμι. Εκεί βλέπουμε μια φάλαγγα 

μεγάλη, γερμανική. Από το Αμύνταιο μέχρι το Μοναστήρι. Μπουμ-

μπουμ άρχιζαν να βουίζουν. Φώναζαν οι Γερμανοί, ήξεραν ότι έχει νερό 

πήγαιναν και γέμιζαν νερό και εμείς πίσω πάλι. Φύγαμε πεντακόσια, 

εξακόσια μέτρα μακριά. Από εκεί ήρθαμε εδώ και γλιτώσαμε από εκεί. 

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.. 

Νικολέτα: Εσείς συμμετείχατε στον εμφύλιο; 

κ. Ηλίας: Στον εμφύλιο πήγαμε. 

Νικολέτα: Ανεβήκατε στο βουνό; 

κ. Ηλίας: Στο βουνό ενάμιση μήνα, μετά από αυτό το βουνό σε εκείνο, 

από εκείνο, σε εκείνο κλπ. 

Νικολέτα: Σας πήραν με τη θέλησή τους  ή πήγατε εθελοντικά; 

κ. Ηλίας: Όχι εθελοντικά. Μας πήραν νύχτα όλους. 

Νικολέτα: Πού πήγατε, πού σας ανέβασαν; 

Κ. Ηλίας: Μας πήγαν στο Σκοπό πέρα, που ήταν ανταρτοκρατούμενο. 

Και από εκεί το βράδυ Αριδαία, Τζιένα* λέγεται ένα βουνό εκεί. 

Νικολέτα: Σε ποιο τάγμα ανήκατε, θυμάστε; 

κ. Ηλίας: Στο τάγμα ήμασταν του Αμύντα. 

Νικολέτα: Ποιοι απαρτίζανε το τάγμα,δηλαδή ήσασταν 

Πόντιοι,Σλαβόφωνοι.. 
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κ. Ηλίας: Όχι. Όλοι μαζί. 

Νικολέτα: Δεν είχατε διαχωρισμούς. 

κ. Ηλίας: Όχι. 

Νικολέτα: Τι θυμάστε από τη ζωή σας εκείνες τις εποχές. Μάχες , 

περιστατικά; 

κ. Ηλίας: 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. 

Νικολέτα: Πρώτα στο Βίτσι σας πήγαν; 

κ. Ηλίας: Πρώτα εδώ μας πήγαν. Και πήραμε πυρομαχικά από εκεί, 

φορτώναμε εκεί στοίβες. 

Νικολέτα: Ποιος τα έφερνε αυτά, ο Γιουγκοσλάβοι; Είχαν καλές σχέσεις 

με αυτούς: 

κ. Ηλίας: Ναι βέβαια, οι Γιουγκοσλάβοι. 

Νικολέτα: Αυτοί ποιοι ήτανε; 

κ. Ηλίας: Ήταν δημοκρατικός στρατός. 

Νικολέτα: Ήταν Σλάβοι καθαροί ή σλαβόφωνοι Μακεδόνες, που τους 

λέμε σήμερα; 

κ. Ηλίας: Ήταν και Βλάχοι και ό,τι θέλεις ήτανε. Και σλαβόφωνοι ήταν. 

Όλοι μαζί. 

Νικολέτα: Και έκαναν προπαγάνδα, ελάτε προς τα μέσα; 

κ. Ηλίας: Όχι ελάτε προς τα μέσα, αλλά άμα βρείτε ζόρι. Φύγανε εκείνοι 

που φύγανε, δε γυρίσανε. 

Νικολέτα: Πώς ήταν η ζωή εκεί στο βουνό, πώς τρεφόσασταν,πώς 

ζούσατε, πώς περνούσαν οι μέρες,οι ώρες; 

κ. Ηλίας: Οι μέρες ,όλη τη ημέρα θα κοιμάσαι, ξάπλα. Και όλη τη νύχτα 

θα γυρνάς. Πηγαίνανε στα χωριά, παίρνανε ψωμί ,πρόβατα ό,τι βρούνε. 

Νικολέτα:  Πλιάτσικο δηλαδή. 

κ. Ηλίας: Εμένα μου πήρανε εξήντα τέσσερα πρόβατα. Μου πήραν δύο 

αγελάδες,δύο βόδια,τα φάγανε όλα. Δύο μοσχάρια. 

Νικολέτα: Αυτό έγινε πριν πάτε στο βουνό, σας πήραν πράγματα; 

κ. Ηλίας: Όταν παραδόθηκα, ύστερα έγιναν αυτά. 

Νικολέτα:  Μου είπατε πρώτα μαζεύατε πυρομαχικά, η πρώτη σας 

αρμοδιότητα. 

κ. Ηλίας: Δύο τρεις φορές πήγα εκεί. 

Νικολέτα:  Μετά; Ποια στάση ήταν η δεύτερη; 

κ. Ηλίας: 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. 

Νικολέτα: Πώς φύγατε; Το σκάσατε; 
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κ. Ηλίας: Το βράδυ μαζεύτηκαν δύο λόχοι μαζί . Και μου λέει ένας φίλος 

μου, “πάμε να φύγουμε’’. Και λέω, “πώς να φύγουμε από εδώ, ξέρεις πόσο 

μακριά είμαστε;’’. Λέει, “εγώ το ξέρω τον δρόμο’’. Αυτοί, επειδή όλη τη 

νύχτα βαδίζαμε,κοιμήθηκαν σε ένα μέρος. Ένα ίσιο μέρος ,φοβόντουσαν 

να περάσουν. Περίμεναν να νυχτώσει για να περάσει από το ίσιο μέρος. 

Και φύγαμε. 

Νικολέτα: Δε σας πήραν είδηση ; 

κ. Ηλίας: Βάλανε δύο σκοπούς να φυλάνε και λένε, “ο Χρήστος και ο 

Ηλίας φεύγουνε’’. Και ο άλλος λέει, “ας φύγουνε να γλιτώσουνε’’. Από 

εκεί φεύγαμε όλη τη μέρα στα βουνά. Σε ένα μέρος με χτυπάει μια 

μυρωδιά σαν φαγητό. Βλέπουμε εκεί στη χαράδρα αντάρτες ήταν και 

αυτοί. Βλέπαμε φορτώνανε με τα μουλάρια, τα τσιγάρα που ρίξανε 

ακόμα καίγανε εκεί κάτω. Μόλις νύχτωσε ήρθαμε εδώ πέρα. Και από 

εκεί τη νύχτα κατεβήκαμε κάτω στο σταθμό και το πρωί είχε πυροβόλα 

εδώ στο Μεσονήσι. Τέσσερα και τα παιδιά, οι φαντάροι, έπαιρναν 

φαγητά. Καλημέρα παιδιά, ούτε μας πείραξαν πάλι, σου λέει μήπως είναι 

οπλίτες. 

Νικολέτα:  Ήταν στρατός; 

κ. Ηλίας: Στρατός.Χτυπούσαν τα χωριά. Όταν πήγαιναν να χτυπήσουν 

κανένα χωριό χτυπούσαν με τα πυροβόλα. Και μπήκαμε στην αστυνομία. 

Καθίσαμε στο δωμάτιο, κανένας. Έρχεται ο πρόεδρος, “τι κάνετε  βρε 

παιδιά;’’, “ήρθαμε να παραδοθούμε’’. “Καλά κάνετε’’.  “Πενήντα άτομα 

σε ένα βράδυ εθελοντές φύγανε’’,είχε πει ο σταθμάρχης όταν φύγαμε. 

Νικολέτα: Όσο ήαστε στα βουνά, από ό,τι είδατε, αυτοί πώς ήξεραν την 

τέχνη του πολέμου; 

κ. Ηλίας: Αυτοί ήταν όλοι καθηγητές. 

Νικολέτα: Ήταν μορφωμένοι; 

κ. Ηλίας: Ναι. Ο Αμύντας ήταν καθηγητής. Ο Υψηλάντης καθηγητής. 

Ήταν και πιο μεγάλοι, ο Ζαχαριάδης ήταν, ο Μάρκος ήταν. 

Νικολέτα: Αυτοί εκπαίδευαν απλούς νεαρούς που πήγαιναν στα βουνά; 

κ. Ηλίας:  Άμα είχαν την ευκαιρία, τους εκπαιδεύανε. 

Νικολέτα: Θυμάστε κάποιο σκηνικό εκπαίδευσης, ζήσατε κάτι τέτοιο; 

κ. Ηλίας: Μας έβαζαν να χτυπάμε, να σκοπεύουμε. 

Νικολέτα:  Α, συμμετείχατε και εσείς δηλαδή. Τι κάνανε στα πολεμικά; 

Ισχύει αυτό που έδεναν τα μάτια και πυροβολούσαν ή το έκαναν στις 

γυναίκες αυτό; 

κ. Ηλίας: Εκεί, να πάρεις τον αέρα να χτυπάς. 

Νικολέτα: Τα όπλα πού τα βρίσκανε αυτοί επάνω; 

κ. Ηλίας: Τα έφερναν οι Σέρβοι. Το ’45 είχε ρίξει χρήματα ο στρατός 

στην Κοζάνη. Δεν μπορούσε να κατέβει το αεροπλάνο και έδωσαν 

διαταγή να τα ρίξουν και να τα μαζέψουν οι φαντάροι. Ένα δέμα σε μένα 

έπεσε. 

Νικολέτα: Για ποιο λόγο ρίξανε τα χρήματα; 
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κ. Ηλίας: Για το στρατό. 

Νικολέτα: Και τα πήρε ο κόσμος; Όποιος πρόλαβε μετά; Τότε, εκείνη 

την εποχή μέχρι το ’45, ο στρατός κυνηγούσε τους αντιστασιακούς; 

Υπήρχε σύγκρουση ή ήταν νόμιμο να υπάρχει αντίσταση; 

κ. Ηλίας: Όχι, τότε είχαν ισχύ αυτοί που ήταν στην αντίσταση. Ύστερα 

το ’47 που φύγανε και έκαναν εθελοντές και έκαναν τη ζημιά, αυτό 

ήτανε. 

Νικολέτα:  Εκεί στο βουνό υπήρχαν άνθρωποι που ήταν πεπεισμένοι και 

ακραίοι υποστηρικτές του πολέμου; 

κ. Ηλίας: Ναι ήταν πολλοί. Και από το χωριό μας ήταν . 

Νικολέτα: Πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι;Με τι μυαλό προχωρούσαν και 

πιστεύανε σε αυτό το συμμοριτοπόλεμο; 

κ. Ηλίας: Πίστευαν ότι θα χτυπήσουν τον ελληνικό στρατό και θα τα 

αναλάβουν όλα αυτοί. 

Νικολέτα: Ήθελαν δηλαδή εξουσίες . 

κ. Ηλίας: Νόμιζαν ότι θα γίνουν κράτος. Επειδή το ’45, μόλις έφυγαν οι 

Γερμανοί, το ’44, τον Οκτώβριο, το ’45 μέχρι το Μάϊο,αυτοί ήταν 

κυβερνήτες. Οι Ελασίτες. Το ’45 ήρθαν πάλι ο τακτικός στρατός. 

Νικολέτα:  Γυναίκες είχατε πάνω στα βουνά; 

κ. Ηλίας: Είχαμε κορίτσια. 

Νικολέτα:  Πώς ήταν αυτές εκεί; 

Κ. Ηλίας: Κλαίγανε. 

Νικολέτα: Τις εκπαιδεύανε και αυτές; 

Κ. Ηλίας: Όπως οι άντρες έτσι και αυτές. Με παντελόνια κλπ. 

Νικολέτα: Προσαρμόστηκαν εύκολα ; 

Κ. Ηλίας: Πρώτα έκλαιγαν, πού να πάνε. Δεν μπορούσαν να φύγουνε. 

Μία που είχαν πάρει, τελείωσε η ανταρσία τότε, έμεινε ζωντανή δε 

σκοτώθηκε και μόλις την είδα τη γνώρισα. Ήταν μαζί στο λόχο μας. 

Νικολέτα: Θυμάστε κάτι που να σας είχε κάνει εντύπωση, κάτι όταν 

ήσασταν στο βουνό ή να σας είχε πει κάποιος μια ιστορία,κάτι που να 

ζήσατε έντονα εκείνη την περίοδο; 

Κ. Ηλίας: Εκεί όλοι κλέφτες ήταν. Όλο κλέβανε. Έρχονταν στα χωριά 

και κλέβανε. 

Νικολέτα: Εσείς ήσασταν σύμφωνος με αυτή την τακτική; Δηλαδή αν 

ήταν στο χέρι σας θα μπορούσατε εξαρχής να μην είχατε συμμετάσχει σε 

αυτό, έστω και με το ζόρι; 

κ. Ηλίας: Με το ζόρι μας πήραν. 

Νικολέτα:  Αυτοί οι αρχηγοί στα τάγματα τι λέγανε, συνέχιζαν να 

καθοδηγούν ή δε μιλούσαν καθόλου; 

κ. Ηλίας: Πολλά έλεγαν. “Μη φοβάστε τα πυροβόλα’’. Δεν είχαν 

πυροβόλα αυτοί. Άμα τα πετύχουν σε κάποιο ύψωμα θα σε γδάρουν. Αν 

πας όμως κάτω από το ύψωμα θα φύγει μακριά. 

Νικολέτα: Είχατε χαρακώματα; 
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κ. Ηλίας: Όχι ύστερα φτιάξανε πολυβολεία ,το χειμώνα έμεναν μέσα. 

Νικολέτα: Αυτοί εκτός από το ότι σας μαθαίνανε να χτυπάτε το όπλο και 

τα πυροβολεία,  είχαν πάντα τον καλύτερο οπλισμό; Δηλαδή όταν 

πηγαίνατε από μέρος σε μέρος κουβαλούσαν και τα όπλα μαζί; 

κ. Ηλίας: 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. 

Νικολέτα: Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν τραυματίες και πήγαν μέσα 

στην Αλβανία ; 

κ. Ηλίας: Όλοι αυτοί που τραυματίστηκαν νωρίς, εκεί πήγαν. Κάποιον 

γνωστό μου τον πήραν Τασκένδη από την Αλβανία,ήρθαν πλοία ρωσικά. 

Ρώσικη προπαγάνδα με τους Ελασίτες που ήταν.Ότι ο κόσμος μας 

θέλει.Άμα σας θέλει κάντε αντάρτες. Και θα κάνετε τρία χρόνια. Τρία 

χρόνια κάναμε και όλοι στο μέρος του. 

Νικολέτα: Αυτά τα παιδιά που ανέβαιναν στο βουνό…, υπήρχαν και 

παιδιά που είχαν πάει με τη θέλησή τους. Όλοι με το ζόρι είχαν πάει; 

κ. Ηλίας: Ναι ήταν και εθελοντές. 

Νικολέτα: Το πιστεύανε το μέλλον του δημοκρατικού στρατού; 

κ. Ηλίας: Βέβαια πιστεύανε. 

Νικολέτα: Μήπως επειδή ήταν και αμόρφωτος ο κόσμος ή απλά θέλανε 

κάτι διαφορετικό;Τους παραπλανούσαν επειδή ήταν απαίδευτοι; 

κ. Ηλίας: Ήταν και ένας γνωστός μου και καθώς πηγαίναμε από Σκοπό -

Βίτσι κάθισε να ξεκουραστεί, γιατί είχε ρευματισμούς. Και τον βλέπει ο 

διμοιρίτης και λέει “αν δε σηκωθείς αυτό θα το αδειάσω πάνω σου’’. 

Τρία χρόνια κάθισε αυτός εκεί .Και μετά είχε πάει φυλακή και πλήρωσαν 

κάτι χρυσά για να τον βγάλουν. Και αυτός είχε κάνει τρεις φορές 

φαντάρος. 

Νικολέτα: Αυτά τα χρήματα από πού έρχονταν; 

κ. Ηλίας: Αυτά ήταν επί κατοχής, καταρράκτες τους έλεγαν, ένα χαρτί 

πεντακόσια εκατομμύρια. Άχρηστα λεφτά ήταν. 

Νικολέτα: Γιατί τα είχανε βγάλει; 

κ. Ηλίας: Τότε βγάζανε χρήματα επί κατοχής κάτι να αγοράσεις,να 

κάνεις. 

Νικολέτα: Α, κάτι σαν παρανομία για να επιβιώσετε μέσα στο σύνολο. 

Αφού γυρίσατε από τα βουνά πόσοι πήγαν φυλακή;Εσείς είχατε κάποιες 

συνέπειες ή δε σας πήρε είδηση κανείς; 

κ. Ηλίας: Όχι, φυλακή είχαν πάει αυτοί που ήταν δοσίλογοι για πολιτικά 

πράγματα. Είχαν πάρει πέντε, έξι. 

Νικολέτα: Τους είχαν καρφώσει δηλαδή; 

κ. Ηλίας: Τους πήγαν στα νησιά πέρα. 

Νικολέτα: Α εννοείτε τους δοσίλογους τους ίδιους ; 

κ. Ηλίας: Ναι. 

Νικολέτα: Αυτοί δεν είχαν κύρος στην κοινωνία ; 
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κ. Ηλίας: Αυτοί κατά του κράτους ήτανε. Εδώ ήρθαν Βούλγαροι. 

Νικολέτα: Ποια περίοδο τώρα μιλάμε; 

κ. Ηλίας: Οι Βούλγαροι ήρθαν το ’42, ’43. Τότε αυτοί φανερώθηκαν, 

εκδηλώθηκαν ότι τους θέλουμε αυτούς, δε σε θέλουμε εσένα. 

Νικολέτα: Δηλαδή εκδιώχθηκαν  από το ελληνικό καθεστώς; 

κ. Ηλίας: Από το ελληνικό. 

Νικολέτα: Οι Βούλγαροι εκείνη την περίοδο τι σχέση είχαν με τον 

ντόπιο πληθυσμό; Είχαν διαφωνίες, προσπαθούσαν να τους 

παρασύρουν,τους δίνανε λεφτά; 

κ. Ηλίας: 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. 

Νικολέτα: Αυτοί προσέφεραν κάτι, δίνανε φαγητό,χρηματίζανε; 

κ. Ηλίας: Όχι. 

Νικολέτα: Τους Ποντίους όμως δεν τους θέλανε, τους κυνηγούσανε. 

Γιατί δεν τους θέλανε, αφού και αυτοί ήρθαν από άλλα μέρη; 

κ. Ηλίας: Γιατί τους αγαπούσε το κράτος περισσότερο αυτούς. 

Νικολέτα: Επειδή είχαν έρθει άλλοι από τη Μικρά Ασία,Έλληνες 

δηλαδή; 

κ. Ηλίας: 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. 

Νικολέτα: Ήρθαν και από Πελοπόννησο και από αυτά τα μέρη; 

κ. Ηλίας: Ναι το ΄41. 

Νικολέτα: Οι Βούλγαροι πιστεύανε ότι ο πληθυσμός που ζούσε εδώ τους 

ανήκει, ότι είναι με το μέρος τους, επειδή μιλούσαν και τη γλώσσα τη 

σλαβική; 

κ. Ηλίας: Όχι δεν τους θέλανε, γιατί οι ντόπιοι ήταν πρώτα εδώ και μετά 

ήρθαν οι Πόντιοι. 

Νικολέτα: Τώρα τους λένε Σλαβομακεδόνες .Εγώ τους λέω ντόπιους 

πληθυσμούς, γιατί οι νότιοι έχουν άλλη αντίληψη, ότι εδώ είναι 

Βουλγαρία, Σερβία,Γιουγκοσλαβία. Και ακόμα μερικοί για λόγους 

ειρωνείας αυτό λένε,επειδή εδώ ο κόσμος μιλάει αυτή τη γλώσσα. 

Αφού γυρίσατε,φυλακή και κυνηγητά υπέστη ο κόσμος εδώ ; 

κ. Ηλίας: Όχι. 

Νικολέτα: Να κυνηγάνε τους ανθρώπους που είχαν πάει πάνω στα βουνά 

δηλαδή. 

κ. Ηλίας: Όχι. Αυτοί που παραδόθηκαν όλοι μας βλέπανε στη 

Φλώρινα,λεφτά μας δίνανε.. 

Νικολέτα: Δηλαδή εκτιμούσαν το γεγονός ότι απαρνηθήκατε το βουνό; 
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κ. Ηλίας: Πολύ. Όλοι αυτοί που παραδόθηκαν τους πήραν φαντάρους 

στο τάγμα. 

Νικολέτα: Πήγαν στρατό δηλαδή. Εσείς φαντάρος πήγατε; 

κ. Ηλίας: Δεν πήγα, γιατί ήμουν προστάτης. Πήγα να παρουσιαστώ και 

μου λένε εσύ είσαι προστάτης μην πας. 

Νικολέτα: Υπήρχε και αυτό το δελτίο φρονημάτων ; 

κ. Ηλίας: Υπήρχε. 

Νικολέτα: Εσείς δεν είχατε τέτοιο. Τη μάχη της Φλώρινας; 

κ. Ηλίας: Στη μάχη της Φλώρινας εγώ ήμουν στη Μελίτη. Στη Φλώρινα 

κάθισα ενάμιση χρόνο και ύστερα πήγα στη Μελίτη. Στο στρατό. 

Νικολέτα: Πώς ήταν εκεί. 

κ. Ηλίας: Εκεί πηγαίναμε με το στρατό όχι μόνο εγώ αλλά όλοι που ήταν 

οπλισμένοι. 

Νικολέτα: Αυτό αφού παραδοθήκατε έτσι; 

κ. Ηλίας: Βέβαια. 

Νικολέτα: Πώς ήταν να είσαι στο στρατό,ήταν διαφορετικά από το να 

είσαι στο βουνό; 

κ. Ηλίας: 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; 

Νικολέτα: Αυτοί εκεί πώς σας αντιμετώπιζαν ξέροντας ότι έχετε πάει 

στα βουνά; Δηλαδή πιστεύανε πως α αυτός πήγε στο βουνό άρα είναι 

αριστερός; 

κ. Ηλίας: Τα ξέρανε τα στοιχεία,τα παίρνανε αυτοί. 

Νικολέτα: Οι άλλοι φαντάροι που ήταν εθνικόφρονες και δεν είχαν καμία 

σχέση με το βουνό; 

κ. Ηλίας: Πολύ με αγαπούσαν εμένα. 

Νικολέτα: Ήταν θέμα ανθρώπου, θέμα χαρακτήρα. Σας ρωτούσαν 

πράγματα για το πώς είχατε πάει ; 

κ. Ηλίας: Όχι τίποτα. Ούτε ξέρανε τίποτα. Οι πρόεδροι στα χωριά είχανε 

τα στοιχεία. 

Νικολέτα: Αυτοί οι πρόεδροι στα χωριά είχαν καλές σχέσεις με ποιους;  

Με τους δοσίλογους , με τους Γερμανούς; Σε όλη τη διάρκεια της 

ιστορικής αυτής περιόδου. 

κ. Ηλίας: Πρώτα πρώτα είχαν καλές σχέσεις με τους Ελασίτες. Πέντε έξι 

μήνες. Ύστερα ήρθε ο στρατός,με το στρατό. 

Νικολέτα: Προδίδανε; 

κ. Ηλίας: Ένας, ο πρώτος που είχε έρθει εδώ, ήταν πρώτος 

κομμουνιστής. Ερχόταν από τη Μελίτη εδώ και έλεγε στον πρόεδρο “να 

φύγετε’’. Από εδώ του έκαναν μετάθεση και πήγε στο Πέρασμα. Ένα 

βράδυ δύο καθόμασταν εκεί στη Φλώρινα κοιμόμουν εγώ και ήρθε με 

έναν αντάρτη εκεί.Είχε σχέδιο να το παραδώσει στο λόχο. Του λέει δεν 

είχε πλευρίσει κανένα. Οι ανθυπολοχαγοί τον έπιασαν, τον δέσανε. Κάθε 
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λόχος είχε τρεις ανθυπολοχαγούς. Τον δέσανε και τον πήγαν στη 

Μακρόνησο, πρώτος κομμουνιστής. Και έλεγε, “να φύγετε ,να φύγετε, θα 

πάνε με τους αντάρτε’’ς ,πού να πάνε. 

Νικολέτα: Εκεί στις Πρέσπες, γιατί τη λέγανε ελεύθερη Ελλάδα; 

κ. Ηλίας: Μόνο αντάρτες ήταν εκεί. 

Νικολέτα: Πώς, δεν μπορούσε να πάει εκεί ο στρατός να τους αφοπλίσει; 

κ. Ηλίας: Δεν πήγαινε,ήξερε ο στρατός πώς τα πάει ο πόλεμος. Μόλις 

έκαναν γενική επιστράτευση από παντού πήγαν από εκεί,έκλεισαν τα 

σύνορα με την Αλβανία,ύστερα φύγανε, αλλά εκεί σκοτώθηκαν στη 

Γέφυρα πολλοί. Δύο αεροπλάνα τους βρήκαν να φεύγουν οι αντάρτες. 

Δύο πολυβόλα είναι έτσι και σε σημαδεύει από πάνω, πού να κρυφτείς. 

Το πρώτο αεροπλάνο πέτυχε στο στόχο, το άλλο δέκα μέτρα πιο εκεί και 

ένας γνωστός μας, όπως καθότανε έτσι, του έκοψε τα δυο δάχτυλα. 

Νικολέτα: Όταν ήσασταν στη Μελίτη στο στρατιωτικό τάγμα, σας 

πηγαίνανε σε δράσεις του στρατού, σας έφεραν στη Φλώρινα, 

πολεμήσατε στη Φλώρινα ή απλά υπηρετούσατε; 

κ. Ηλίας: Όχι εμείς, όταν χτυπήσαμε τη Φλώρινα, εμείς ήμασταν στη 

Μελίτη. Και βλέπω δεκαπέντε άτομα στη χαράδρα,το λέω και μου λένε 

“ας περάσανε’’. Αυτοί  αντάρτες μπορεί να ήταν, περίμεναν να 

χτυπήσουν τη Φλώρινα, να κλείσουν τα στενά εδώ στο Κλειδί. Είχαν και 

πυροβόλα. Αλλά ένα παιδί, φαντάρος, παραδόθηκε εδώ στη Μελίτη. Του 

κάνει ανάκριση. Λέει εδώ από πίσω έχει σκάλα με πέτρες,όταν κάνουμε 

κανένα κτίριο .Πήγαιναν να τους χτυπήσουν. Πού να τους χτυπήσεις 

αυτούς,βάζανε πέτρες μπροστά,θερίζουν,πού να πας; 

Νικολέτα: Πάντως οι αντάρτες εκείνη τη περίοδο ήρθαν άοπλοι κάτω, οι 

περισσότεροι. Δηλαδή έβαλαν νέα παιδιά.Σας το είχαν πει τότε; 

κ. Ηλίας: Είχαν όπλα καλύτερα εκατό φορές από τους φαντάρους. 

Τέτοια όπλα. 

Νικολέτα: Οι αρχηγοί όμως, οι οπλαρχηγοί; 

κ. Ηλίας: 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. 

Νικολέτα: Για αυτό είχατε και Ρώσους εδώ . 

κ. Ηλίας: Είχε στείλει η Αγγλία τριών τετάρτων αυτοκίνητα. Για αυτό 

δούλευαν στην Πρέσπα. Κουβαλούσαν από την Αλβανία ό,τι 

χρειάζονταν. 

Νικολέτα: Θεωρούσατε καλή τη συμμετοχή των Ποντίων στο ΕΛΑΣ και 

στο δημοκρατικό στρατό αργότερα; Αν δεν είχαν μπει και δεν είχαν 

πάρει τις πρώτες θέσεις μήπως θα ήταν πιο ελαφρά τα πράγματα: 

κ. Ηλίας: Κομμουνισμός ήταν όλοι, Πολωνία,Ουγγαρία, όλοι. Έλεγαν 

πάρτε μια πόλη και θα σας αναγνωρίσουμε ως κράτος. Και να στέλνουν 
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μετά ότι θέλουν και αεροπλάνα και πράγματα. Πρώτα έριξαν στην 

Κόνιτσα. Ύστερα χτύπησαν τη Νάουσα. 

Νικολέτα: Αυτοί ήθελαν να φτάσουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη. 

Ουσιαστικά και οι φαντάροι και όλοι που πήγαιναν στα βουνά 

υπηρετούσαν ένα σχέδιο μεγαλεπήβολο. Το είχαν συνειδητοποιήσει τι 

κρύβεται πίσω από αυτά ή απλά πίστευαν ότι θα έχουν ελευθερία και 

εξουσία;Πώς ήταν τα χρόνια στη Φλώρινα μετά τον εμφύλιο; Μετά το 

’49.     

κ. Ηλίας: Φτώχεια. Κόσμος έφυγε, υπήρχε και μια αγάπη ,συσπείρωση 

του κόσμου μετά τον εμφύλιο. Από το ’59 ,’60 ο κόσμος άρχισε να 

ξενιτεύεται για Αυστραλία, Καναδά, που δέχονταν εργατικό δυναμικό. 

Και κάπως τα πράγματα άλλαξαν. 

Νικολέτα: Είχαν φύγει και με το παιδομάζωμα έτσι; 

κ. Ηλίας: Δεν πρόλαβαν να πάρουν . 

Νικολέτα: Γιατί πολλούς τους πήραν, άλλοι έμειναν και άλλοι γύρισαν. 

κ. Ηλίας: Είχαν μαζέψει δώδεκα χιλιάδες παιδιά. 

Νικολέτα: Έκαναν προπαγάνδα, στόχευαν στο αμόρφωτο υπόβαθρο της 

οικογένειας και ήθελαν να βγάλουν άλλες ιδέες; Να προπαγανδίσουν, να 

υποστηρίξουν τα θέλω τους για εξάπλωση εδώ ; 

κ. Ηλίας: 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. 

Νικολέτα: Τελικά είναι σωστό που τον λέγανε δημοκρατικό στρατό; 

Δηλαδή πώς μπορεί να είναι δημοκρατικός ο στρατός όταν κάνει τέτοια 

πράγματα για να επιβιώσει,φρικαλεότητες; 

κ. Ηλίας: Τότε νόμιζαν ότι μόνο αυτοί είναι δημοκράτες. 

Νικολέτα: Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν στη Ρωσία και ξαναγύρισαν 

εδώ; Που είχαν πάει Τασκένδη κλπ; 

κ. Ηλίας: Γύρισαν μερικοί. 

Νικολέτα: Μάηδες είχατε εδώ; Τους Γερμανοτσολιάδες; 

κ. Ηλίας: Όταν ήταν αντάρτες, δεν είχαμε Μάηδες. Αυτό το χωριό ήταν 

ανταρτοκρατούμενο. Ενώ 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. 

Νικολέτα: Κάποιοι είχαν και καταβολές από το σπίτι τους όμως. 

κ. Ηλίας: Ενώ σε εμάς όλο το χωριό έφευγε από φόβο. 

Νικολέτα: Έκαναν και εγκλήματα όμως. 

κ. Ηλίας: Σκοτώσανε και τους είπαν ότι “όταν ξημερώσει και έρθει ο 

ελληνικός στρατός θα σας σκοτώσει όλους’’. Και έτσι αναγκάστηκαν οι 

άνθρωποι από φόβο και έφυγαν. 

Νικολέτα: Ήθελαν να βάλουν σε εχθρικό κλίμα το στρατό; 
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κ. Ηλίας: 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. 

Νικολέτα: Σας ευχαριστώ πολύ. 
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13) Όνομα: Λάζαρος Μέλλιος  

      Καταγωγή: Φλώρινα 

      Τόπος διαμονής: Φλώρινα 

 

 κ.Λάζαρος: 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 εθνική αντίσταση, 

λεπτομέρειες είχε και ο εμφύλιος. Εγώ με την εθνική αντίσταση ήμασταν 

στο γυμνάσιο και παραλίγο, λόγω γερμανοκρατίας, να κόψω τις σπουδές 

μου στην τρίτη γυμνασίου και να σταματήσω. Και ευτυχώς που ήταν 

τρεις καθηγητές και ήρθαν στο μαγαζί που είχα με τον πατέρα μου και 

μου λένε, “έλα να δώσεις εξετάσεις για να περάσεις την τάξη’’, την τρίτη 

γυμνασίου για την τετάρτη,δηλαδή για την πρώτη λυκείου θα λέγαμε 

σήμερα. Αλλά οι εξετάσεις ήταν εξαμήνου.Είχαμε τις εξετάσεις του 

Φεβρουαρίου για πρώτο εξάμηνο και τις δεύτερες μετά. Εγώ διάβαζα. Τη 

φυσική και χημεία της πέμπτης την κάναμε και στην εβδόμη. Στην έκτη 

και ογδόη κάναμε το ίδιο βιβλίο. Αφού τα κάνεις δύο φορές τα 

συγκρατείς με αποτέλεσμα, όταν δώσαμε στην ακαδημία εξετάσεις, 

ξεφύλλισα τη φυσική και χημεία και τα ήξερα, ήταν  όλα γνωστά. Και 

μπήκαμε σαράντα άτομα στην ακαδημία και λόγω φρονημάτων.  

Νικολέτα: Εγώ πιστεύω ότι οι δάσκαλοι εκείνης της εποχής ήταν πολύ 

οξυδερκείς. Να μιλήσουμε για την περίοδο λίγο πριν από την 

απελευθέρωση της Φλώρινας .  

κ.Λάζαρος: 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. Στον 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 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 
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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. Αυτοί είχαν αποφασίσει να 

πάνε στο βουνό,βρέθηκαν στις 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.  

Νικολέτα: Αυτοί ενήργησαν τουλάχιστον για να τιμηθούν. 

κ.Λάζαρος:  Αυτήν τη φορά η ενέργεια ήταν σαν σύλλογος και σαν 

σύλλογος τα παρέλαβε. Κατά των Γερμανών αν θέλουμε να πούμε τι 

πρότυπα σαμποτάζ 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. Μπήκαν οι 

Γερμανοί, κατέκτησαν τη Φλώρινα.Ο δήμαρχος που ήταν παρέμεινε 

μέχρι το ’43 που πέθανε, μετά έγιναν αλλαγές. Μετά ήταν ένας Νικόλαος 
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Χάσος, παιδίατρος, ο οποίος πέθανε το ’43 από τα νεφρά του. Μετά έγινε 

και ο γιος του δήμαρχος ο οποίος ήταν άρρωστος βαριά.Υπήρχε μια 

ομόνοια εδώ. Ο κόσμος αντιδρούσε άγρια.Ένα κακό είχαμε τότε, ότι 

πολλοί πίστευαν ότι θα έρθουν οι Βούλγαροι να μας κάνουν όπως το 

Μοναστήρι, Βουλγαρία.  

Νικολέτα: Το πιστεύανε θετικά ή αρνητικά; 

κ.Λάζαρος: Κάποιοι χωρικοί εκδηλώθηκαν. Το νούμερο είναι ελάχιστο. 

Κανονικά δεν πρέπει να συζητιέται. Έλα όμως που κάποιοι είχαν κάνει 

ένα πι στολισμένο με λουλούδια, σαν αψίδα, σε ένα δύο χωριά, αλλά δεν 

ήταν πολλά άτομα,ήταν ελάχιστοι. Αυτοί είχαν φτιάξει μια κατάσταση 

και γύρω από αυτή κινείται μια μεγάλη κατάχρηση και προπαγάνδα.  

Νικολέτα: Ήταν η αφορμή για να μπει η ρετσινιά στην περιοχή.  

κ.Λάζαρος: Αυτό ήταν το κακό. Η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα για να 

αποβάλλει αυτό το πράγμα από το ’12. 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. 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. Στα δικά μας μέρη το ’42, πήγαν στο βουνό κάτι λίγοι με 

επικεφαλής ένα γιατρό.Αυτός επαναπατρίστηκε μετά. Εν συνεχεία αυτός 

παρέμεινε γιατρός και ανέλαβαν άλλοι την ηγεσία των στρατιωτικών 

αιτημάτων του ΕΛΑΣ.Αυτός έφερε μεγάλες δυσκολίες στους 

Γερμανούς,χτύπησε πολλές φορές να καταλάβει την πόλη της Φλώρινας, 

κάτι που οπωσδήποτε ήταν πρόβλημα γενικότερο.Εμείς τότε μικροί, μας 

έλεγαν “πήγαινε το ένα εκεί, πήγαινε ο άλλο εκεί’’. Θυμάμαι το ’44 

ήθελαν να κάνουν και μπάντα. Και πήραν απόφαση να ζητήσουν από το 
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δήμο Φλωρίνης τα όργανα. Γιατί αυτοί που έπαιζαν τη μουσική είχαν 

πάει σχεδόν όλοι αντάρτες. Ήταν κάποιας ηλικίας και φοβούνταν μην 

τους πιάσουν οι Γερμανοί,τους σκοτώσουν και τους πάνε στη Γερμανία 

αγγαρεία. Γιατί πολλούς που έπιαναν οι Γερμανοί τους, πήγαιναν να 

κάνουν αγγαρεία στη Θεσσαλονίκη, από εκεί, καθώς επέστρεφαν, άλλοι 

πήγαν αντάρτες,άλλοι έμειναν Θεσσαλονίκη, γιατί είχαν κάποιο δικό 

τους άνθρωπο και άλλοι ήρθαν με τα πόδια. Πράγματα τραγικά,αλλά όλα 

της περιόδου εκείνης που ήταν πλήρως ανώμαλη. 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 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.  

Νικολέτα: Υπήρχαν και άλλες οργανώσεις αντιστασιακού χαρακτήρα;  
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κ.Λάζαρος: 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 Αβέρω και πήγαν εκεί οι Εδεσίτες. Όσοι 

έρθετε είστε Αετόπουλα καλά,όσοι δεν έρθετε είστε φασίστες. Αλλά δε, 

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 4 Δεκεμβρίου, θα δίναμε εξετάσεις, αυτοί 

που δεν είχαν δώσει πριν. Και 4Δεκεμβρίου 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… Αυτά με το 

πρώτο, που ήρθε ο ελληνικός στρατός, ανέβηκαν επάνω και τα γκρέμισαν 

και κατάλαβα ότι αυτό είναι εντελώς το αντίθετο από αυτό που υπήρχε. 

Αυτό που θυμάμαι, πριν έρθει ο εθνικός στρατός.., ήρθε μια διμοιρία 

Εγγλέζων να παραλάβει. Δεν παρέλαβε τίποτα. Συνέχισε το ΕΑΜ τα 

Δεκεμβριανά και στεγάστηκαν στη νοικοκυρική 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. Και 

αρχίσαμε να βρίζουμε. Όταν είσαι στη μια μεριά ακολουθούν, 

παλιοκομουνιστή , παλιοφασίστες , γερμανόφιλοι. Τι θα πει φασίστας. 

Γιατί γερμανόφιλοι;  

Νικολέτα:Δηλαδή δεν καταδέχονταν και οι δυο πλευρές να υπάρχει μια 

ουδέτερη ζώνη.  

κ.Λάμπρος : Έτσι περάσαμε την περίοδο αυτή και μετά ήρθε ο εθνικός 

στρατός που είπα πριν. Οι αρχές εμπεδώθηκαν και είχαμε μια κάποια 
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ησυχία, αλλά ακόμα τα απομεινάρια της γερμανικής κατοχής υπήρχαν. 

Ώσπου να βγει και η πρώτη παραγωγή. Και μαθαίνουμε ότι βγήκαμε στο 

κλαρί ξανά. “Τι είναι αυτοί κομμουνιστές;’’, όχι έλεγε ο άλλος, “είναι 

δυσαρεστημένοι,όχι ο άλλος ήταν αντάρτης και θυμήθηκε ξανά τα παλιά’’. 

Ο καθένας έλεγε και κάτι και άρχισε το αντάρτικο. Στη Φλώρινα άργησε 

λίγο, γιατί κάποιος πήγαινε πιο νότια που υπήρχαν οι ομάδες. Εδώ 

ξεφούρνισε πάλι με τους ίδιους που πρωτοξεκίνησαν τον ΕΛΑΣ. Ήταν 

πέντε κορίτσια και δύο αγόρια. Τα αγόρια στο βουνό. Ο πατέρας ήταν ο 

πιο πλούσιος της Φλώρινας. Ο ίδιος πήγε να γίνει γιατρός στην 

Πρέσπα,άλλες φορές για να μεγαλώσει το κόμμα, το χώρο. Φούντωσε και 

εδώ το αντάρτικο. Και μάθαμε ανοιχτά πια, την 31
η
  του Μαρτίου, το ’46, 

που έγιναν οι εκλογές τότε, επετέθη μια ομάδα ανταρτών. Εδώ δεν 

κάναμε διάκριση. Όταν μιλούσαμε με κάποιον, τους λέγαμε συμμορίτες, 

γιατί ήταν η επίσημη ονομασία.Και εκείνη τη μέρα μάθαμε ότι χτύπησαν 

τον αστυνομικό στο Λιτόχωρο, ότι ήταν κομμουνιστές και ότι 

κυνηγούσαν να αναλάβουν την ηγεσία της Ελλάδας. Ξέχασα να σου πω 

για αυτό που έγινε στις 10 Αυγούστου του ’43, για το δράμα της 

κρεμασμένης στην  Κλαδορράχη.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 Κλαδορράχη 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 έναν Γερμανό στρατιώτη που θα 

σκοτώνεται,θα σκοτώνονται πενήντα Έλληνες. Εδώ τώρα είχαμε ένα 

σκοτωμένο και ένα 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, 
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δεν ήξερε κανένας. Αργότερα μάθαμε ότι κάποιοι από αυτούς ήταν 

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,μα 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, γιατί η συγκοινωνία της 

Ηπείρου τότε ήταν Γιάννενα,Αργυρόκαστρο,Κόνιτσα, διανυκτέρευση 

στη Φλώρινα και την άλλη μέρα Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε άλλος 

δρόμος. Πήγαν, τους αρπάξανε και τους κρέμασαν και αυτούς. Το δράμα 

της Κλαδορράχης ήταν, ότι κρέμασαν δεκαπέντε ανθρώπους ταυτόχρονα 

με πρώτο και καλύτερο ένα 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. Κρεμούσαν και αλλού, αλλά κρεμούσαν έναν σε κάθε... όχι 

δεκαπέντε σε ένα δοκάρι. Αυτό ήταν πρωτοφανές. Τα πτώματα μετά τα 

πήραν οι συγγενείς και τους θάψανε. Κάθε χρόνο γίνεται μνημόσυνο για 

αυτό. Το ευτύχημα ποιο ήταν, αν σε τέτοιες τραγικές καταστάσεις μιλάς 

για ευτύχημα. Ειδοποιήθηκαν οι αντάρτες, παρέδωσαν στο χωριό το 

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 

Κλαδορράχη 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, απόρρησαν. Τα ονόματα 

δεν ήταν αυτοί που φταίγανε, αλλά αυτούς που ήθελε αυτός να εκτελέσει. 

Γιατί σκότωσαν και άλλους οι Γερμανοί. 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 
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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 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 , θα 

υποχρεωθούν να αμυνθούν και θα πάθει ζημιά η πόλη. Ανέβηκε η 

αντιπροσωπεία με το 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 δεν 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 στο 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.  

Νικολέτα: Ισχύει αυτό που λένε ότι οι Βούλγαροι κατά τη διάρκεια της 

παρουσίας τους εδώ, αλλά και γενικά σαν διάθεση, ότι είχαν εχθρική 

τάση απέναντι στους Ποντίους, οι οποίοι είχανε εξαπλωθεί εδώ;  

κ.Λάλαζαρος: Διαστάσεις δεν υπήρχαν,ζούσαν όπως ζούσαν. 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 
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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 τρεις 

φορές πρόσφυγες, διότι έφυγαν τη μία έγιναν πρόσφυγες. Πήγαν σε 

ρωσοκρατούμενο μέρος . Το μέρος το ξαναπαίρνει η Τουρκία, οπότε 

ξαναφεύγουν. Δεύτερο προσφυγικό. 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. Από εκεί και πέρα έχουν 

το περίφημο σλαβομακεδονικό. Αυτό το πρωτοέκανε η διοίκηση του 

εμφυλίου.Θυμάμαι και ένα άλλο με τους Ιταλούς το ’41. Καθόμασταν 

στην πλατεία, εγώ βγαίνω από το σπίτι και ξαφνικά βλέπω στρατιώτες 

Ιταλούς. Πώς ήρθαν εδώ,στρατώνα στο Ρετζί*. Στο *Ρετζί, ένα κτίριο 

που τα αρχικά του είναι μια γαλλική εταιρία, η οποία είχε το μονοπώλιο 

του καπνού επί τουρκοκρατίας. Το κτίριο το μεγάλο ήταν το κέντρο της 

επαρχίας Φλωρίνης επί Τουρκίας και υπήρχαν εργάτες που έκοβαν τον 

καπνό και τα πουλούσαν τσιγάρα ή το καπνό χύμα. Τι δουλειά έχουν οι 

Ιταλοί εδώ πέρα; Θα τους έχουμε για λίγο καιρό,μετά εξαφανίστηκαν 

γιατί είχαμε μόνο Γερμανούς. Κάποια στιγμή ανέβηκε ένα φορτηγό 

ιταλικό. Ανέβηκαν στο αυτοκίνητο και με το φευγιό άρχισαν να λένε κάτι 

κάποιοι και πως δεν τους άκουσαν; 

Νικολέτα: Με τους Μοναστηριώτες, ποια ήταν η στάση που κρατούσαν 

εκείνη τη περίοδο.  

Κ. Λάζαρος:Οι Μοναστηριώτες κράτησαν ό,τι στάση κράτησε όλος ο 

κόσμος. Όποιος ήταν κομμουνιστής, ήταν κομμουνιστής, έτσι είναι αυτά. 

Βγήκαν αντάρτες από ανάγκη. 

Νικολέτα: Ήταν πιο προνομιούχο μέρος ;  

κ. Λάζαρος: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. Πού θα πάς. Μέσα.  

Νικολέτα: Έστελναν πολλούς στην Αλβανία; Γιατί έχω ακούσει από την 

πρώτη φάση τους πήγαιναν μέσα στην Αλβανία , στα νοσοκομεία, τους 

τραυματίες του ΕΛΑΣ ,υπήρχε οργάνωση δηλαδή εκεί. Οργάνωση ως 

προς τη φροντίδα τους. 

κ.Λάμπρος : Οι αντάρτες του δημοκρατικού στρατού τους μετέφεραν 

εκεί και θεραπεύονταν. Εγώ είχα βρει κάποιους, που θεραπεύτηκαν στην 
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Κονιτσά και γύρισαν πάλι. Πήγαιναν και στη Γιουγκοσλαβία του Τίτο, 

μετά έκλεισε ο Τίτο τα σύνορα,φυσικό ήταν να μην πηγαίνουν. Και 

γενικά δε βγήκαν όλοι στο βουνό επειδή ήθελαν. Αυτοί που ήθελαν ναι, 

αλλά πολλούς τους πήραν με βία.  

Νικολέτα: Μερικοί που είναι πολύ φανατισμένοι ως προς το φρόνημά 

τους, λένε όχι πήγαν με τη θέλησή τους. 

κ.Λάμπρος : Μα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Το παιδομάζωμα ή 

το βουνό, μάζεψαν τα παιδιά με το αιτία ότι τα βομβαρδίζουν τα χωριά οι 

φασίστες για να μη σκοτωθούν. Θα τα πάρουμε εκεί να μορφωθούν και 

τα πήραν και τα πήγαν. Αυτοί έλεγαν ότι το παιδομάζωμα ήταν για καλό. 

Ο χωρισμός των παιδιών από τους γονείς ήταν για καλό;  

Νικολέτα: Ήθελαν να τους κρατήσουν εκεί ή ήθελαν να τους διώξουν; 

κ.Λάμπρος : Ήθελαν να τους κρατήσουν εκεί και να τα επαναφέρουν 

μετά, πολλά παιδιά εγκλιματίστηκαν εκεί σπούδασαν και παντρεύτηκαν.  

Νικολέτα: Μια περίοδο πριν από τον εμφύλιο δεν ήταν νόμιμη η δράση 

του ΕΑΜ κλπ , μια άλλαζε στη νομιμότητα… 

κ.Λάμπρος : Έως ότου εκλήθη το ΚΚ το ’46. Άλλο τώρα αν ήταν πάλι 

άσχημη η περίοδος μετά που έφυγαν οι Γερμανοί με αποτέλεσμα ο 

κομμουνισμός να θεωρείται αποβλητέος…  

Νικολέτα: Η στάση του στρατού ποια ήταν; 

κ.Λάμπρος : 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.  

Νικολέτα: Μήπως ο ρόλος του έχει συγχωνευθεί με αυτόν της 

χωροφυλακής;  

κ.Λάμπρος : Όχι και η χωροφυλακή δεν είχε εντολή να σκοτώνει. Αν 

κάποιος όμως από πείσμα σκότωνε αυτό είναι άλλο θέμα.  

Νικολέτα: Σας ευχαριστώ πολύ. 
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14)  Όνομα: Νικόλαος Φριντζαλάς 

        Καταγωγή:Λάρισα,Άμφισσα,Ρωσία 

        Τόπος διαμονής : Φλώρινα 

 

κ.Φριντζαλάς: 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 Γκας 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.  

Νικολέτα: Πώς ήταν τα χρόνια πριν αρχίσει ο πόλεμος,η Κατοχή; 

κ.Φριτζαλάς: 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 Άι- Στράτη.  

Νικολέτα: Ήταν ενταγμένη πολιτικά σε κάποιο κόμμα ενεργό; 

κ.Φριτζαλάς: Ο πατέρας μου από τη Λάρισα στέλεχος γερό του 

κομμουνιστικού 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 . 
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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 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.  

Νικολέτα: Και πώς ήταν τα χρόνια εκεί στην εξορία, η πρώτη της 

εξορία; 

κ.Φριντζαλάς: 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... 

Νικολέτα: Δεν τους απαγορευόταν να κάνουν.. 

κ.Φριντζαλάς: Τους απαγορεύονταν αλλά όχι αυστηρά. Και έβρισκαν 

χρόνους που δεν τους υποχρέωναν να κάνουν καμιά αγγαρεία ή κάτι 

τέτοιο.  

Νικολέτα: Η επαφή μαζί τους σας επηρέασε αργότερα για να δείξετε 

ενδιαφέρον  για την αντίσταση των νέων ; 

κ.Φριντζαλάς: 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 , που 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 
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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 αυτό είχε και δύο αγόρια και αυτή η οικογένεια είχε δασκάλους . Και 

η περίφραξή του ήταν μεγάλή. 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». Τώρα εδώ θέλουμε να το στρώσουμε με 

πλακάκια, δηλαδή από τότε κιόλας ασχολιόμουν με ένα παραπάνω από 

ότι τα άλλα παιδιά. Αλλά η περιφέρεια η δική μας, αν και ήταν όλοι 

συγγενείς, οι περισσότεροι ήταν γεωργοί και τα παιδιά τους ήταν 

ανάλογα και η συμπεριφορά τους ήταν ανάλογη. Με αυτά θέλω να πω ότι 

μεγάλωσα αρκετά διαφορετικά από τα άλλα τα παιδιά, αναγκασμένος εκ 

των πραγμάτων.  

Νικολέτα: Ο κόσμος γιατί φοβόταν τόσο; Φοβόταν την Αριστερά 

περισσότερο λόγω των συνεπειών που θα είχε; 

κ.Φριντζαλάς: Ναι. Ακόμα και σε μένα είχε συμβεί κάποτε στην 

Ασφάλεια. 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. 

Νικολέτα: Ο κόσμος είχε συνδέσει το θέμα ΄΄ελευθερία΄΄ με όλες τις 

αριστερές διαθέσεις και δεν ήθελε καθόλου να μιλάει για αυτό ή απλά 

ήταν μόνο τα κομματικά; 

K.Φριντζαλάς: Φοβόντουσαν ότι θα έχουν επιπτώσεις από την 

Ασφάλεια άμα θα 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. 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 
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Παρθεναγωγείο, αλλά και αυτή διέκοψε. Πού να συνεχίσεις με τόσες 

εξορίες...  

Νικολέτα: Πολύς κόσμος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις σπουδές 

του. 

κ.Φριντζαλάς: Δεν ήμασταν οι μοναδικοί . Όλοι ήμασταν σε αυτό το 

παιχνίδι ο κάθε ένας ανάλογα με τους αντιπάλους που συναντούσε στο 

δρόμο του.  

Νικολέτα: Ο καθένας είχε τη δική του περιπέτεια.  

κ.Φριτζαλάς: 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 ένα άλλον παππού μας  πήγε. 

Γιατί τον είχε αποκηρύξει η μάνα του σαν κομμουνιστή. Γιατί ήταν 

στελέχη γερά τα δύο αδέρφια.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 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.  

Νικολέτα: Το κεντρικό σημείο σε όλο αυτό  είναι η αντιπαράθεση του 

ΚΚΕ με τον ΕΛΑΣ. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά διαχωρίζονται.  

κ. Φριντζαλάς: Το ΚΚΕ με τον ΕΛΑΣ δεν είχε ποτέ καμιά διαφορά . 

Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό σημείο που θέλω να το τονίσω, ότι μεγάλη 

εμπειρία που απέκτησα διαβάζοντας, ακούγοντας, ότι κάτι που δεν 

ανέφεραν, ότι το ΚΚΕ,εγώ έβγαλα το συμπέρασμα ότι η όλη ιστορία τότε 

ήταν ο Σιάντος. Για τον Σιάντο, τον Γεώργη, δεν αναφέρουν σχεδόν 

τίποτα. Ενώ εκ των γεγονότων αποδεικνύεται ότι ήταν το άτομο του 

κομμουνιστικού κόμματος, τα έβαζε με τον Ιωαννίδη...Σε αυτούς 

οφείλεται η κατάσταση ότι το ΕΑΜ δημιουργήθηκε και ακολούθησε την 

τακτική και αποδείχθηκε, ότι ήταν η πιο σωστή και η πιο οργανωμένη με 

το να καταφέρεις μέσα σε αυτό το λαβύρινθο της κατοχής και των 

τρομοκρατημένων κατοίκων να δημιουργήσεις, αυτοί δημιούργησαν τον 
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ΕΛΑΣ και τον ΕΛΑΣ δεν τον δημιούργησαν για τους κομμουνιστές, τον 

δημιούργησαν για όλους. Παράδειγμα, ούτε οι κορυφές, ούτε ο Σαράφης 

ήταν κομμουνιστής, απλούστατα πήγε στη Θεσσαλία και τον έπιασαν και 

ξεχωριστή αντίσταση θα κάνουμε; Έλα μαζί και τότε τέθηκε και το θέμα 

να μη λέγονται σύντροφοι, αλλά συναγωνιστές. Ο πρόεδρος της 

κυβέρνησης του βουνού δεν ήταν κομμουνιστής, ήταν άνθρωποι 

πατριώτες και ενστερνίζονταν την τακτική του ΕΑΜ για την αντίσταση 

προς τους κατοχικούς. Και μια μεγάλη πληγή που ήταν η μεγαλύτερη και 

η σοβαρότερη, ήταν οι κατοχικοί σύλλογοι, προδότες τους οποίους μετά 

αγκάλιασαν οι Εγγλέζοι και έκαναν τον εμφύλιο. Όλες αυτές οι ιστορίες 

και το σόφισμα ο καπετάνιος να έχει και έναν πολιτικό δίπλα,  ήταν 

γέννημα του ΕΑΜ. Αυτό αποφεύγουνε να το πούνε . Ήταν τόσο 

διαδεδομένο και τόσο .. 

Νικολέτα : Είναι συνυφασμένο το αντάρτικο με τα...στο μυαλό των 

απλών ανθρώπων που δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου.  

κ. Φριντζαλάς:  Ήταν ο καθοδηγητής της αντίστασης. Και αυτοί ήταν 

που έκριναν ποιος έκανε για το βουνό και ποιος όχι. Γιατί εκεί 

διαχωρίστηκε και η θέση τους. Και με την περίπτωση του Ζέρβα .  

Μεγάλο κεφάλαιο και αυτό, που αποδεικνύει τη διαφορά μεταξύ της μιας 

αντίστασης και της δήθεν άλλης και υπήρχαν και άλλες 

διαφοροποιήσεις.Και για όλα αυτά, όποιος διαβάσει σε βιβλία τη 

συμπεριφορά του Άρη Βελουχιώτη, πόσες φορές αναγκάστηκε να 

κατέβει στην Αθήνα μεταμορφωμένος για να καθοδηγηθεί και η 

καθοδήγηση, αν και ήταν δηλωσίας,ήταν ότι χρειαζόμαστε και ποιότητα, 

όχι όπως γιατί ο Άρης Βελουχιώτης είχε ικανότητα στο να προσηλυτίζει 

ανθρώπους που ήταν κλέφτες και αμαρτωλοί στο βουνό¨ σιγά θα κλέψεις 

πρόβατα, έλα να υπηρετήσεις την πατρίδα και μετά την κάνεις τη δουλειά. 

Και τους έπειθε και τους έπαιρνε μαζί του. Είχε την ικανότητα αυτή. Είχε 

την ικανότητα του καπετάνιου. Αυτό το κόμμα, βάζοντας σε παρένθεση 

Γεώργιος Σάντος,γιατί για αυτόν πολλοί λίγοι λένε, γιατί ο Ζαχαριάδης 

είχε αιχμαλωτιστεί και είχε συσταθεί στα στρατόπεδα της Γερμανίας και 

το κόμμα Γενικό Γραμματέα είχε το Σιάντο. Και αυτός είχε τους 

συνεργάτες του τον Ιωαννίδη, τον Καράγιωργα, όλους αυτούς που 

συναντάμε κάθε μέρα στις συζητήσεις μας και στην αντίσταση. Η 

δημιουργία του Άρη Βελουχιώτη σε μια τακτική, όχι απόλυτα αντάρτικη, 

ήταν αποτέλεσμα των συναντήσεων όταν κατέβαινε στην Αθήνα με τις 

μορφές που είπαμε,  του κομμουνιστικού κόμματος της Ελλάδας.  

Νικολέτα: Ήταν αναγκαίο αυτό για να στηριχθούν; Να υπάρχει μια 

υποστήριξη; Για να μη το βλέπει ο κόσμος σαν πόλεμο;  

κ. Φριντζαλάς:   Δεν ξέρω αν είναι απόρροια εσωκομματικών, γιατί 

όταν χάσανε τον πόλεμο, τον εμφύλιο και πήγαν στις ανατολικές χώρες 

όλοι αυτοί οι ήρωες του εμφυλίου και τους λέμε ήρωες γιατί, κάποτε 

στην τηλεόραση περιέγραφε τις καιρικές συνθήκες που αντιμετώπιζαν 
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την πείνα, τον ρουχισμό και αν κάθε μέρα είναι στα μάτια τα δικά μας για 

το τι υποφέρανε, ήταν προτιμότερο αυτή η ζωή από εκείνη που μας 

τραβούσαν στις εξορίες, στις φυλακές και μας βασανίζανε και μας 

συμπεριφέρονταν σαν ζώα. Ήταν και τα βασανιστήρια και οι εκτελέσεις 

με το νόμο 375 που έκαναν μετά το ’50 και 509, που ήταν σαν το 

ιδιώνυμο του Βενιζέλου και περισσότερο πολύ εύκολα σε έστελναν τα 

στρατοδικεία στον τοίχο. Και έχουμε εκτελέσεις πάρα πολλές και εδώ 

της Παρθενόπης ο μπαμπάς από εκεί γλίτωσε με ισόβια, τους άλλους 

τους εκτέλεσαν. Προσπαθούν να θολώσουν το θέμα,  να μη του δώσουν 

την πρέπουσα θέση στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας, γιατί τυχαίνει να 

είναι και το μοναδικό τέτοιο.  

Νικολέτα: Ήταν κακή αυτή η ανάμειξη από προσωπική σας εκτίμηση, 

του αντάρτικου με το κομμουνιστικό ; Αν θα έπρεπε να προχωρήσει το 

αντάρτικο μόνο του, όπως και μόνο του λένε πολύ ότι έμεινε στο τέλος.  

κ. Φριντζαλάς:  Δεν είχε την υποστήριξη του κομμουνισμού. Μοναδικό 

στήριγμα ήταν οι αυταπαρνητές και εδώ πέρα οι εξόριστοι λέγανε,“ 

βγάλτε μας από τις φυλακές και από τις εξορίες να πάμε να πολεμήσουμε 

τον εχθρό τον Γερμανό!’’ και οι Τσουλάκου αντί να τους αφήσουν, πήγαν 

και τους παρέδωσαν στους Γερμανούς. Αυτοί ήταν προδότες πρώτης 

κατηγορίας. Αλλά στο αντάρτικο επάνω δεν ανέβαιναν μόνο 

κομμουνιστές.Οι κομμουνιστές θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν τα 

υποδείγματα για αυτή την κατάσταση. Δηλαδή το να αντιστέκεσαι στους 

Γερμανούς. Το να αντιστέκεσαι στην Κατοχή. Το να θέλεις να 

απελευθερωθεί η πατρίδα σου. 

Νικολέτα: Ήταν αυτοί που έσωσαν την κατάσταση. 

κ. Φριτζαλάς :   Ακριβώς. Δεν ήταν όλοι κομμουνιστές. Ένας από 

αυτούς που ήταν κομμουνιστής έλεγε σε μένα, επειδή με ανακάλυψε, 

έκανα πολυκατοικίες κάποτε σαν μηχανικός και είδε την ταμπέλα μου 

και λέει : «Εσύ με τον μπάρμπα- Θόδωρο τον Ηλία ; Πατέρας μου . Τι λες 

; Εγώ ήμουν πολεμιστής του πατέρα σου». Και αυτός ήταν και 

οργανωμένος. Και μου έλεγε ποιοι ήταν οι κομμουνιστές και ποιοι δεν 

ήταν. Άλλοι μου περιέγραψαν πώς βρέθηκαν στο δρόμο του πατέρα μου, 

χωρίς να είναι οργανωμένοι και συγκεκριμένα κάποιος, έβαζαν 

οπισθοφυλακή, γιατί φοβόντουσαν οι Γερμανοί μην πατήσουν νάρκες και 

αυτοί, όταν βρήκαν την ευκαιρία το έσκασαν και ανέβηκαν στο βουνό. 

Οι άλλοι καθόντουσαν στο καφενείο και λέει, “ τι κάνουμε εδώ στο 

καφενείο θα έρθουν οι Γερμανοί!. Και ας μη συμμετέχουμε στην όλη 

ιστορία και θα μας πιάσουν και θα μας εκτελέσουν για αντίποινα. Δεν 

φεύγουμε στο βουνό;’’.Ήταν και τέτοιες περιπτώσεις. Η καθοδήγηση και 

όλη αυτή η ιστορία και όπως γράφουν αυτοί, φαίνεται για τη Φλώρινα 

όλοι αυτοί περνούσαν από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν ήταν μόνο 

καπετάνιος, ήταν καθοδηγητής. Γιατί κάποιος από αυτούς τους συγγενείς 

μας λέει ότι όαν αποφάσισαν να βγουν το βουνό, κατόπιν οργανωτικής 
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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’’.  

Νικολέτα: Εσείς πότε συμμετείχατε για πρώτη φορά ενεργά τα χρόνια 

της αντίστασης,στην Κατοχή; 

κ. Φριντζαλάς:  Εγώ ήμουν συρόμενος και φερόμενος. Όταν στη 

Φλώρινα, που είναι τα πολλά γεγονότα μετά το θάνατο της αδερφής μου, 

ειδοποιήθηκε ο πατέρας μου, ένα γεγονός που συνέβη. Υπήρχε μέσα 

στην Γκεστάπο ο αξιωματικός, ακόμα θυμάμαι που έδειχνε εμένα τη 

γιαγιά μου. Έλεγε στη μάνα μου και στη θεία μου ότι “πού είναι ο άντρας 

σου;’’ και έλεγε, “ήταν στην εξορία και πέθανε φυματικός’’ . Έτσι δεν 

έλεγε ότι ήταν καπετάνιος του ΕΛΑΣ. Και έλεγε ο Γερμανός, « όχι μας 

είπαν ότι είναι αντάρτης!». « Όχι πέθανε!», έλεγαν αυτές. “Κοίταξε εσένα 

και εσένα, τη μάνα μου και θεία μου, θα σας εκτελέσουν. Το παιδί τη γιαγιά 

και τον ανάπηρο θα τους στείλουμε στη Γερμανία’’. Αυτό το έστειλε σαν 

ειδοποίηση η μάνα μου στο βουνό. Η εντολή του πατέρα μου ήταν να 

πάρει η μάνα μου το παιδί και να ανέβει στο βουνό. Μαζί με τη μάνα μου 

και μένα και ενός αντάρτη πρώην χωροφύλακα τη γυναίκα . Τώρα πως 

ανεβήκαμε στο βουνό…  

Νικολέτα: Δεν μπορούσαν να σας πιάσουν στη διαδρομή; Δεν υπήρχε 

κάποιος που θα ήξερε ότι θα φεύγατε; Πώς γίνονταν να πάει κανείς στο 

βουνό; 

κ. Φριντζαλάς:  Είναι κάτι πολύ τραγικό. Αυτά είναι ιστορίες για 

κινηματογραφικό έργο. 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. Μπροστά 

στου  Ευσέβιου το ισόπεδο μέρος. Εγώ και μερικά παιδιά το μάθαμε και 

το είδαμε και το έβλεπαν το παιδί που δεν είχε ξεψυχήσει, αλλά 

βογκούσε. Τότε όλα αυτά εδώ ήταν αλάνα. Και ακούω της μάνας μου τη 
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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 Φράγκο. Η ιστορία αυτού 

του γαϊδουριού είναι μεγαλύτερη από τη δική μας.  Το πώς το 

αποκτήσαμε από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί του έκοψαν το ένα αυτί. 

Στην  Κολχική είχαμε συγγενείς. Και ένας ξάδελφός μου, Διογένης, με 

αυτό το γάϊδαρο με πήρε εμένα και με 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 στον 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, αφού έγινε αυτό, 

ο πατέρας μου 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 
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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 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 

Κυρα 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… 

Νικολέτα: Αυτά όλα μέχρι ποια περίοδο έγιναν; 

κ. Φριντζαλάς:  Αυτά ήταν στην περίοδο από την  άνοιξη του ’44, μέχρι 

την απελευθέρωση της Φλώρινας από την Κατοχή, τον Οκτώβριο του 

’44. 

Νικολέτα: Όταν έφυγαν και οι Γερμανοί... 

κ. Φριντζαλάς:   Ναι είχαν φύγει.Αυτή ήταν η διαδρομή μου στην 

Κατοχή. Μετά την Κατοχή, τότε αρχίζει το δράμα, το μεγάλο δηλαδή, η 

μάνα μου και η θεία μου, μετά που η Φλώρινα καταλήφθηκε από στρατό 

εγγλέζικο και ελληνικούς μισθοφόρους του Τσολάκογλου, τότε αρχίζει 

το μαρτύριο το δικό μας, που ήταν μεγαλύτερο από ότι στην Κατοχή .  

Νικολέτα: Εσείς την αντίσταση την περάσατε κάνοντας διαδρομές, 

περιπέτεια στα βουνά; Δε ζήσατε πώς ήταν τα παιδιά εδώ στην πόλη, με 

τι ασχολούνταν; 

κ. Φριντζαλάς:   Όχι ήταν αδύνατο. 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.  

Νικολέτα: Γιατί συμμετείχαν τότε και πολλοί νέοι στα βουνά… 

κ. Φριντζαλάς:   Ναι αυτοί ήταν πιο μεγάλοι εγώ ήμουν οχτώ χρονών. 

Νικολέτα: Στα βουνά σας έβαζαν εργασίες; Πώς ήταν η ζωή;  
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κ. Φριντζαλάς:   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 Άι -Λιάς 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 

αυτός ήταν μικρό παιδί και πολλές φορές βρεθήκαμε μαζί και μάλιστα 

προσπαθούσα να μάθω και να καταλάβω πώς βαράει με τη σάλπιγγα. 

Έπειτα θυμάμαι τις φυλακές στη Δαμασκηνιά που είχαμε και μάλιστα 

πέρασε από ανταρτοδικείο, ο Χάρης,και όταν του είπανε, “τι θέλεις;’’, 

“να μου στείλετε το Νικάκη’’. Πήγα δύο φορές στη φυλακή, αλλά δεν 

καταλάβαινα εγώ περισσότερα, τη σοβαρότητα της υπόθεσης. 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 χειροκροτούσαν οι άλλοι. 

Χαιρόμασταν με το Γιωργάκη το καλλιτεχνικό μέρος του ΕΛΑΣ. Και 

αυτό ήταν μεταξύ των άλλων που διαβαζόντουσα , 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.  

Νικολέτα: Οι άνθρωποι πώς επιβίωναν εκείνη την περίοδο; 

κ. Φριντζαλάς:   Ήταν τελείως ελεύθερα, όπως σήμερα. Δεν πατούσε 

πραγματικά πόδι Γερμανού εκεί πάνω και ήταν ελεύθερη Ελλάδα. Και 
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εκεί ήταν το βασικό του ΕΛΑΣ,  ότι δεν υπήρχε σε τροφοδοσία, 

οργάνωση, κανονική λειτουργία μιας κοινωνίας, χωρίς Κατοχή.  

Νικολέτα: Τους έστελναν από εδώ; 

κ. Φριντζαλάς:   Καλλιεργούσαν οι ίδιοι εκεί πάνω. Από άποψη κρέατος 

ήταν όλοι κτηνοτρόφοι. Από απόψεως λαχανικών, καλλιεργούσαν με τα 

κτήματά τους και τα πουλούσαν στον ΕΛΑΣ.  

Νικολέτα: Πώς δεν είχε φθάσει πόδι εκεί πάνω , λόγω της προστασίας...; 

κ. Φριντζαλάς: Ναι λόγω της προστασίας του ΕΛΑΣ και τώρα που πάω 

εκεί που ανακάλυψα,που σκότωσαν τον πατέρα μου, απορούσα πώς 

ανέβηκαν οι Γερμανοί εκεί πάνω και μου είπαν, “ότι εκεί πάνω ήταν 

αδύνατον να τους βρουν , έγινε προδοσία από τους Βλάχους’’ . Πολλοί 

από αυτούς ήταν προδότες και συνεργάζονταν με τους Γερμανούς.  

Νικολέτα : Ήταν αυτοί οι Κομιτατζήδες; 

κ. Φριτζαλάς: Ναι.  

Νικολέτα: Άρα ζούσατε κανονικά.  

κ. Φριντζαλάς:    Ναι κανονικά. Οι μάχες και όλες οι άλλες ιστορίες, 

τουλάχιστον εκεί που έζησα εγώ και θυμάμαι του πατέρα μου τις 

ιστορίες, 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.  

Νικολέτα: Οπότε ήταν σε άλλες περιοχές,αλλά ήθελαν να εξασφαλίσουν 

μια ελεύθερη περιοχή... 

κ. Φριντζαλάς:   Για παράδειγμα, για να έρθουν οι Γερμανοί, οι Ιταλοί 

έπρεπε να διακινδυνεύσουν τον εαυτό τους. Ήξεραν ότι καλά θα 

ερχόντουσαν, αλλά δε θα γυρίζανε. Αυτή ήταν η ιστορία. 

Νικολέτα: Ήταν έτσι πολύ γνωστό το τάγμα που είχε δημιουργήσει ο 

πατέρας σας;  

κ. Φριντζαλάς:  Από ότι νομίζω έγινε τόσο γνωστό στους Γερμανούς, 

γιατί 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.  

Νικολέτα: Είχε και χάρισμα. Είχε ψευδώνυμο; 

κ. Φριντζαλάς:   Ναι, το ψευδώνυμό του ήταν μπάρμπα- Θόδωρος. Ένας 

από τους αντάρτες του που του πήρα συνέντευξη λέει, “εσύ Νίκο με το 

πατέρα σου καμία σχέση. Αν και φαίνεσαι ότι είσαι παιδί του ίδιου, άλλο ο 

μπαμπάς σου’’. Ήταν πολύ μεγάλος, για αυτό του βγάλαμε το ψευδώνυμο 

μπάρμπα- Θόδωρος. Και ο άνθρωπος σκοτώθηκε στα 44 του χρόνια. Ενώ 

φαινόταν και στις φωτογραφίες, έδειχνε μεγάλος, από τις ταλαιπωρίες 

των πολέμων...Αυτή ήταν η ζωή στον ΕΛΑΣ, όπως την έζησα εγώ.  



162 

 

Νικολέτα: Η σχέση σας με τους γονείς σας πως ήταν;  

κ. Φριντζαλάς:    Εγώ και η μάνα μου ήμασταν στη Δαμασκηνιά και τον 

περιμέναμε πάντα... 

Νικολέτα: Αντιλαμβανόσασταν το έργο του;  

κ. Φριντζαλάς:    Εγώ όχι. Όλα όσα ήξερα και μάθαινα από τη μάνα μου. 

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.  

Νικολέτα: Και από πού εφοδιάζονταν οπλικά; 

κ. Φριντζαλάς :    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. 

Νικολέτα: Οπότε μετά το τέλος του πατέρα σας συνεχίσατε εσείς στον 

εμφύλιο;  

κ. Φριντζαλάς:Εκείνο ήταν και ψυχικά και σωματικά μια μεγάλη πληγή. 

Εκεί άρχισα πλέον να καταλαβαίνω περί τίνος επρόκειτο. Εκεί που είναι 

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 τον μόνο 

που μιλούσε ήμουν εγώ, παιδί δώδεκα, δεκατριών ετών. Και μου έλεγε 

στα ποντιακά, γιατί μιλούσα πολύ καλά ποντιακά, που με μεγάλωσε η 

γιαγιά μου. Και ο θείος μου ο Γιάννης μιλούσε σε κρυφό τόνο για να μην 

καταλαβαίνουν οι άλλοι. Μου έλεγε, “κάνε τον τρελό, μην είσαι σαν τις 

αδερφές μου,τις βλέπεις, μέσα στη φυλακή είναι, με αυτούς άκρη δε θα 

βρεις». Και 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 τον 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 . 

Νικολέτα: Αντέχανε όμως. 
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κ. Φριτζαλάς:    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. Και ήταν αυτοί που 

δεν πίστευαν στην ιδεολογία, αλλά στη ζωή της ιδεολογίας. Και εκεί 

κάτω στα σχολεία η θεία μου είχε ανοίξει καφενείο. Η πρώτη γυναίκα με 

ανδρική παρουσίαση και κάποτε στο καφενείο να έχει την ελληνική 

σημαία και την κομμουνιστική, το σφυροδρέπανο . Έρχονταν η 

αστυνομία και της έλεγε να κατεβάσει την κομμουνιστική σημαία. “Όχι, 

εγώ την ανέβασα για να μην τη κατεβάσω,αν θέλετε να την κατεβάσετε 

εσείς!’’. Μετά από αυτή τη διαμάχη, την πήρανε στην Ασφάλεια, στο 

τμήμα. Η θεία μου τότε είχε καλή οικονομική κατάσταση και ο καθένας 

είχε το άλογό του. Και η γιαγιά μου ετοίμαζε το φαΐ, το έδινε σε ένα από 

τα παιδιά και το πήγαιναν στο χωράφι για να φάνε.  Εν τω μεταξύ, η θεία 

μου η Εύα ήταν και πολύ όμορφή. Και δυο παιδιά του χωριού, όπως 

πήγαινε στο χωράφι, πήγαν να παραβγούν μαζί της, δηλαδή ποιανού 

άλογο τρέχει πιο γρήγορα. Έτρεξε, τους είχε νικήσει. Αλλά όταν πήγε 

στο χωράφι δεν είχε φαΐ. Και της λένε οι παππούδες, “Εύα πού είναι το 

φαΐ ;’’.Αυτοί που ήταν αρχοντάνθρωποι, “άλλο πες μας , ποιος νίκησε;’’. 

Και όταν τους είπε ότι νίκησε και τους δύο από την αγάπη τους την 

τραβούσαν να την αγκαλιάσουν και ήταν και θεριά αυτοί και της έβγαλαν 

το πόδι. Και τότε δεν υπήρχαν τα μέσα. Την πήγαν στην Ασφάλεια. Εκεί 

που ανέβηκε τη σκάλα επάνω αυτή, την πήγαν στα επάνω πατώματα, 

άρχισαν να τη χτυπάνε. Βαράτε εσείς, βαράω εγώ. 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. Ο άνθρωπος έχει ανυπέρβλητη δύναμη, όταν θελήσει.  

 Εκεί που πάτωσαν όλοι και μαζί και εγώ, ήταν από την απελευθέρωση 

και μετά,γιατί η Φλώρινα άργησε να έχει τους Εγγλέζους, δηλαδή το ’45 

και μετά. Δηλαδή από το ’44, τον Οκτώβρη, που μπήκαμε και μετά. 

Θυμάμαι και την ιστορία στο δικαστήριο που με είχε η μάνα μου από το 

χέρι και φώναζαν όλοι από έξω, “θάνατο στο Σίσκο τον προδότη!’’. Τότε 

είχαν καταδικάσει με λαϊκό δικαστήριο, αλλά μετά, επειδή ήρθαν οι 

*μπουραντάδες, τον απελευθέρωσαν, εμπράκτως έβλεπες οι Εγγλέζοι 

ποιους είχαν συνεργάτες. 

Νικολέτα: Τους στήριζαν ; 

κ. Φριτζαλάς:   Συνεργάτες ήταν και ήταν ένας άνθρωπος, τον είχαν 

κάνει δημοτικό υπάλληλο και θυμάμαι στην Κοζάνη, μόλις αντιλήφθηκε 

πως τον κοιτάζω, κατάλαβε αμέσως, πήρε τα χαρτιά του και έφυγε.  Δεν 

ήθελε να πάρει από εμένα φόρο δημοτικό για το παζάρι, γιατί με 

γνώρισε. Της Δέσποινας ο γιός. Όλα αυτά γινόντουσαν κάτω από την 

κρυψίνους τακτική της δεξιάς. Να μη φανεί ότι η δεξιά, οι Εγγλέζοι,με 

ποιους συνεργάζονται με ποιους έχουν... 
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Νικολέτα: Ανακατεύονταν όμως, στήριζαν και την άλλη πλευρά με 

εφόδια. Είχα ακούσει, ότι τους έδιναν στολές, στους στρατιώτες, στα 

βουνά, στηρίζανε... 

κ. Φριτζαλάς:  Εσύ λες τώρα για τον ΕΛΑΣ. Βέβαια, κοίτα τι έγινε, αυτό 

είναι πολύ βασικό, γιατί ο καθένας τα λέει όπως να είναι. Οι Εγγλέζοι, 

που πλέον είχαν το πάνω χέρι στην Άπω Ανατολή, δηλαδή στο Κάιρο, 

και δεξιά αριστερά,  όπου διέφυγε η εξόριστος κυβέρνηση της Ελλάδας, 

μετά το ’43, όταν Ρώσοι άρχισαν να παίρνουν τους Γερμανούς 

παραμάσχαλα μετά το Στάλιν,τότε 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 τον 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. Εκείνη την εποχή, αυτό είναι ένα γεγονός που 

αποφεύγουν να το λένε όσοι θέλουν να δυσφημίσουν τον ΕΛΑΣ, οι 

Εγγλέζοι έβλεπαν την κατάσταση πώς αλλάζει, τότε ο Τσώρτσιλ με τον 

Ρούσβελτ, στην αρχή συζήτησαν και αποφάσισαν να μπουν στη 

Νορμανδία και να  κάνουν απόβαση, να μπουν από την Ιταλία μέσα.Τότε 

οι Εγγλέζοι είπαν, με την Ελλάδα τι θα γίνει,η Ελλάδα έχει έναν ΕΛΑΣ 

αντιστασιακό, που τα ογδόντα τις εκατό του πληθυσμού είναι με το μέρος 

του. Και στις εκλογές. Αλλά αυτοί είναι κομμουνιστές . Πώς θα τους 

χρεοκοπήσουμε;Και φαίνεται η τακτική των Εγγλέζων ήταν: 

«Συμμάχησε, μέχρι να το τορπιλίσεις». Και τότε άρχισαν να στέλνουν 

στο βουνό, ο *Μάϊνας και άλλοι.  Αυτοί από τη μια μεριά είχαν 

τακτοποιήσει το θέμα του Ζέρβα, ότι ήταν από το πλευρό τους, για αυτό 

τους έδιναν και λίρες και οι αντάρτες δούλευαν μισθοφόροι.  Έπαιρναν 

μια λίρα το μήνα. Κάτι που πήγαν να προσάψουν και στους αντάρτες του 

ΕΛΑΣ. 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 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 κομμουνιστικού κράτους, αλλά ενός καπιταλιστικού, 

στα μέτρα τα δικά τους. Να μην έχουν έναν αντίπαλο απέναντι, αλλά και 

να φτάσει η Ελλάδα στα χέρια τα δικά τους σαν αποικιοκράτες. Όπως και 
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έλεγαν, “νέα κατοχή, έφυγαν οι Γερμανοί και ήρθαν οι Εγγλέζοι’’. Και 

ήθελαν να τους τορπιλίσουν και το κατάφεραν τελικά με τα τανκς 

τους,με τα Δεκεμβριανά και μάλιστα σε αυτό το κεφάλαιο, επειδή εμείς 

τα ξέρουμε αλλιώς τα γεγονότα, όπως είναι και όχι όπως πάνε να τα 

παρουσιάσουν, βάση δεν είχαν οι Εγγλέζοι. Οι  Ελασίτες ήταν πληθώρα 

και μάλιστα στο καταστατικό της κυβέρνησης έλεγε, ότι, « μόλις 

περατωθεί η κατοχή, όλοι οι σύλλογοι,οι προδότες και οι συνεργάτες των 

κατοχικών δυνάμεων έπρεπε να περάσουν από δικαστήρια. Όλους αυτούς 

δε θα δοθεί κανένα όπλο και όσοι έχουν θα αποκλειστούν» και αυτή δεν 

ήταν αλήθεια. Δηλαδή μπορεί να ξεκινούσες από του χωριού τον 

προδότη και των κατοχικών και έφτανες μέχρι την περιβόητη Δοξούλα, 

την γραμματέα του Γερμανού… Τώρα αυτό το πράγμα οι Εγγλέζοι το 

εκμεταλλεύθηκαν. Τους τσολιάδες και τον Τσολάκογλου τους 

αγκάλιασαν.Εσείς με το μέρος μας και δε θα περάσετε ούτε από 

στρατοδικείο και ούτε θα σας κυνηγήσει κανείς. Και θα γίνετε και κύριοι 

των καταστάσεων. Άλλο που δεν ήθελαν αυτοί. Έφυγαν οι Γερμανοί, οι 

προστάτες τους και ήρθαν οι Εγγλέζοι. Αυτό έγινε. Αλλά αυτοί το 

παραξήλωσαν. Το τράβηξαν εκεί που δεν άφηναν Ελασίτη σε χλωρό 

κλαρί. Και είναι τα περιβόητα βασανιστήρια, εξορίες που λέγονται. 

Απόδειξη για αυτό είναι και το εξής. Όταν μιλάμε για συνθήκη της 

Βάρκιζας, του Λιβάνου, της Καζέρτας, κανένας δε φιλοτιμείται να 

γράψει τους όρους της συμφωνίας για να δούνε για παράδειγμα, ακόμα 

και οι αριστεροί κάνουν το λάθος και λένε τη συμφωνία της Βάρκιζας 

ήταν ο θάνατος των...δεν αληθεύει. Ποιο είναι το λάθος, θα το πούμε. Αν 

πάρεις τους όρους της συμφωνίας της Βάρκιζας, μεταξύ των άλλων λέει 

μέσα ότι και αυτό που είπα προηγουμένως, ότι οι συνεργάτες θα 

δημιουργήσουν  σώματα ασφαλείας που δε θα προέρχονται από τον 

Τσολάκογλου, ότι θα αποκλειστούν όλοι και το ένα και το άλλο, και θα 

παραδοθούν και από τον ΕΛΑΣ  να τα όπλα. Τι έγινε, ποιο ήταν το λάθος. 

Από τη συμφωνία της Καζέρτας,  το τρίτο, τέταρτο σημείο της, την 

παράδοση των όπλων του ΕΛΑΣ και όλα τα άλλα, αυτή ήταν όλη η 

κατάσταση. Μα ήταν η τρομοκρατία που δεν τολμούσαν, άμα σου 

διηγηθώ καταστάσεις, γιατί όπως τις ζήσαμε εμείς εδώ θα ήταν και στην 

υπόλοιπη Ελλάδα. Εκείνοι οι βασιλόφρονες με το δάχτυλο πάνω και οι 

άλλοι με το δάχτυλο κάτω, όλο αυτό έβλεπες και άκουγες. Εκείνο που 

έγινε και ανάγκασαν τους τίμιους αγωνιστές της αντίστασης να 

ξαναμπούν στο βουνό και ήταν η συμπεριφορά των Εγγλέζων έναντι του 

συλλόγου της μη εφαρμογής των όρων των συμφωνιών της 

Βάρκιζας,γιατί η Αριστερά αν ήταν έξυπνη, θα τα αφήσουμε τα άλλα . 

Πρώτα θα κάνουμε το νούμερο ένα της συμφωνίας, μετά το νούμερο δύο 

και όταν θα έρθει η σειρά  θα το κάνουμε και αυτό. 

Νικολέτα: Και ο ΕΛΑΣ είχε μείνει απροστάτευτος; 

κ. Φριντζαλάς:   Ναι . 
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Νικολέτα: Εγώ δηλαδή σαν αναγνώστης της ιστορίας αυτό κατάλαβα. 

Ότι πλέον η αριστερά είχε απομακρυνθεί , ακολουθούσε μια ομαλότητα. 

Ίσχυε αυτό; 

κ. Φριτζαλάς:   Όχι απλούστατα από την πρώτη στιγμή, οι 

αντεκδικήσεις ήταν σκληρές. Εδώ πέρα στη συμφωνία του Λιβάνου,ο 

Γεώργιος ο Παπανδρέου, το υποχείριο και το φερέφωνο των Εγγλέζων, η 

αντιπροσωπεία, που είναι και ο πρόεδρος της κυβέρνησης του βουνού, ο 

οποίος δεν ήταν κομμουνιστής, τους πήρε παράμερα ο Γεώργιος ο 

Παπανδρέου και τους απείλησε. Ούτε θα προλάβετε να πάτε στο βουνό, 

υπογράψτε. Και αναγκάστηκαν να υπογράψουν μια συμφωνία που δεν 

την ήθελαν απόλυτα, αλλά πέρασαν και ένα δυο σημεία δικά τους, για 

παράδειγμα στην κυβέρνηση τη 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 τη κατοχή; Και 

αυτά τα λένε αυτοί οι οποίοι ανέβηκαν στο βουνό.  

Νικολέτα : Εσείς έχετε γνωστούς που ανέβηκαν στο βουνό; 

κ. Φριντζαλάς :    Βέβαια. Και έχουμε εδώ και μια περίπτωση δική μας, 

ξαδέρφια δεύτερα, που ένας ήταν στο βουνό και ο άλλος ήταν από 

κάποιο *στρατό. 

Νικολέτα : Και πώς αντιμετωπίζονταν αυτό. 

κ. Φριντζαλάς : Ο Γιώργος, που είχε κομμένα τα δάχτυλα, ανέβηκε στο 

βουνό. Και στο πρώτο αντάρτικο ανέβηκε στο βουνό. Ήταν ένας, όχι 

μεγάλος ιδεολόγος, αλλά ουσιαστικά ένας τσαρλατάνος πατριώτης. 

Τροφοδοτούσε τον ΕΛΑΣ με άλογα και μουλάρια. Τα αγόραζε. Έτσι 

ανέβηκε και στο δεύτερο¨ δεν ήταν στις βάσεις, ήταν για άλλες δουλειές. 

Ο δε αδερφός του, ο οποίος εστάλη στην Ιταλία να γίνει κτηνίατρος, 

σπούδασε και γύρισε και όταν γύρισε ήταν στα μέσα του εμφυλίου. Άλλο 

χαρακτήρα και άλλη νοοτροπία. Θυμάμαι μια περίπτωση σε έναν 

κεντρικό δρόμο, αυτός είχε χαστουκίσει και χτυπήσει και έτυχε να είμαι 

κι εγώ εκεί, έναν φαντάρο, γιατί κοίταζε τις κοπελιές που συνόδευε. Και 

αξιωματικός. Αυτά γίνονταν στον εμφύλιο, αλλά αυτό που είναι 

πραγματικά, είναι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου τι γίνονταν με μας που 

πλέον δεν συμβιβαζόμασταν με τους Εγγλέζους και τους Μπουραντάδες 

και την κατάσταση που ήθελαν να μας οδηγήσουν οι Εγγλέζοι. 

Υποφέραμε πάρα πολύ από όλες τις πλευρές, είχε γίνει και ένα γεγονός 

ευτράπελο,ήταν χρονιάρα μέρα εδώ από το Βίτσι, οι αντάρτες έβαζαν τα 
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κανόνια. Αλλά βάζανε για τον στρατώνα που ήταν εδώ δίπλα. Για να 

χτυπήσουν τη στρατώνα, αλλά δεν την πετυχαίνανε πάντα και εμείς 

είχαμε αποκτήσει κάποια εμπειρία. Μόλις ακούγαμε «μπουμ!», όλοι 

λέγαμε, “τώρα κρυφτείτε πέφτει οβίδα!’’. Αν ακούμε την οβίδα να κάνει 

έτσι, λέγαμε “φεύγει’’. Περνάει από πάνω μας. Αν δεν την ακούγαμε, 

κάπου κοντά πέφτει. Χρονιάρα ημέρα, ακούμε το μπουμ επάνω σε εκείνο 

το δωμάτιο, ήμασταν η γιαγιά μου, ο θείος μου, εγώ, η θεία μου και η 

μαμά μου. Κάπου κοντά θα πέσει αυτή, έσπασε την εξώπορτα του 

μπαλκονιού, χτύπησε απέναντι στον τοίχο και έπεσε κάτω στο διάδρομο. 

Ακριβώς τη στιγμή που εμείς από τα κρεβάτια μας σηκωνόμασταν να 

φύγουμε. Τον θόρυβο τον ακούσαμε και λέγαμε “πάμε να κρυφτούμε στο 

υπόγειο!’’. Και ανοίγει την πόρτα η μάνα μου να πάμε και με κρατάει 

από το χέρι και εγώ που διαμαρτυρήθηκα “αχ, πατάω χώματα και 

σοβάδες και τζάμια!’’, που είχαν σπάσει από την οβίδα, αλλά δεν είχε 

εκραγεί.  

Νικολέτα: Τυχεροί ήσασταν. 

κ. Φριντζαλάς:    Δεν είχε εκραγεί, γιατί στην πορεία ο επικρουστήρας 

ξεβιδώθηκε και τα αφήσαμε έτσι.Την άλλη μέρα, “κοίταξε οι κερατάδες 

οι κομμουνιστές ξέρανε που στείλανε οβίδα για να μη σκάσει!’’ .  

Νικολέτα: Εσείς πώς το αντιμετωπίζατε τότε όλο αυτό, πώς πέρναγε η 

μέρα; 

κ. Φριντζαλάς:   Το δράμα το δικό μου εγώ, κάποια στιγμή δεν 

μπορούσα να αφεθώ σε αυτό που ετοίμαζε η γιαγιά μου να πάει στη 

φυλακή και ο κουρέας απέναντι ήταν ο μόνος ο οποίος δε φοβήθηκε να 

μιλήσει μαζί μας και να μας βοηθήσει. Μια από τη βοήθεια αυτή, ήταν να 

πηγαίνω μετά το γυμνάσιο στο κουρείο του να ξεσκονίζω και μου δίνανε 

χαρτζιλίκι και με αυτά τα λεφτά κάτι φροντίζαμε να αγοράζουμε στις 

φυλακισμένες, οι οποίες τα δύο τρίτα του χρόνου ήταν στις φυλακές και 

το ένα τρίτο ήταν έξω. Αυτή ήταν η μαρτυρική ζωή του εμφυλίου. Μια 

συνεχή αγωνία και πολλή ρουφιανιά. Θυμάμαι μια περίπτωση σε εκείνο 

το σπίτι και γινόντουσαν οι μάχες. Και ήρθαν δύο φαντάροι 

απεσταλμένοι από την αστυνομία και εκμαιεύστε ότι μπορείτε από αυτές 

γιατί είναι κομουνίστριες . Και θυμάμαι τη θεία μου, που λέει στη μάνα 

μου στα ποντιακά, “ποιοι είναι αυτοί τι θέλουν;’’ . Φαντάροι λέει. Αυτοί 

ήθελαν να εξυπηρετηθούν από αυτά που τους έλειπαν στο στρατό και να 

τους κάνεις κανένα καφέ και άνοιγαν αυτοί όμως συζήτηση. Εγώ τις 

συζητήσεις που έκαναν και τις σκοπιμότητες ήταν αδύνατον να τις 

καταλάβω. Αλλά με εντυπωσίαζε το πολεμικό μέρος της ιστορίας. 

Περιέγραφαν πώς η βασίλισσα Φρειδερίκη στη μάχη εκεί πάνω και το 

ένα το άλλο,έπειτα οι αντάρτες όρθιοι σαν σκυλιά πολεμούσαν και όπου 

φύγει φύγει για να κάνουν τον αριστερό και εκείνο που μου έκανε 

εντύπωση δύο τρία σημεία να ξέρεις,πολλοί αυτοτραυματιστήκανε  για 

να γλιτώσουν από τις μάχες και τον ρώτησε πώς αυτοτραυματίστηκε και 
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λέει “φαίνεται’’ .“Μπράβο!’’, λέει στη μάνα μου. “Και κάτι άλλο είχα και 

εγώ τη χλαίνη μου απλωμένη και επειδή ήταν απλωμένη με χτύπησε η 

τέτοια και έμεινε στη χλαίνη καλύτερα να την είχα κλειστή να 

τραυματιζόμουν να γλίτωνα. Να μην ήμουν επάνω στο βουνό’’, έλεγαν. 

Και έπειτα αντιλήφθηκα μέχρι ποιο σημείο τις περικύκλωναν, τη θεία 

μου και τη μάνα μου, για να μπορέσουν να εκμαιεύσουν κάποια 

πληροφορία συνεργασίας με τους αντάρτες.  

Νικολέτα: Στόχευαν και στην αφέλεια του κόσμου . 

κ. Φριντζαλάς:    Δεν υπήρχε τότε αφέλεια . Αφέλεια υπήρχε σε 

εκείνους που δε συμμετείχαν. Όσοι συμμετείχαν είχαν επίγνωση . 

Υπέφεραν, τους πατούσαν στο κεφάλι σαν την οχιά και ήταν αυτά οι 

αιτίες που σηκώνονταν και έφευγαν¨ και τώρα θυμάμαι τον Φλωράκη μια 

ρήση στη Σκόπελο, στις Βόρειες Σποράδες, με έστειλαν στην πολεοδομία 

εξορία, το περιβόητο ΠΑΣΟΚ και κάποτε στη Σκόπελο είχε έρθει και ο 

Φλωράκης και συζητούσαμε και έλεγε, “ ήρωες δεν ήμασταν εμείς στο 

βουνό είναι η σημερινή εργατιά στην Αθήνα και στις άλλες τις πόλεις, γιατί 

μετά από το μεροκάματο τρώνε και όρθιοι και τρέχουν από γειτονιά σε 

γειτονιά και από σπίτι σε σπίτι να δώσουν το Ριζοσπάστη ή να 

καθοδηγήσουν’’. Διπλή δουλειά εμείς¨ μόλις κοιτούσαν να μας πατήσουν 

στο κεφάλι σαν την οχιά, ανεβαίναμε στο βουνό και λέγαμε κερατάδες 

τώρα ή θα μας φάτε ή θα σας φάμε. Αυτή ήταν η τακτική που 

αναγκαζόμασταν να έχουμε στο βουνό.  

Νικολέτα: Τώρα υπάρχει στο δρόμο η επανάσταση πού και πού. Εκείνη 

την περίοδο  με τους Βούλγαρους τι γίνονταν; Πώς το αντιμετώπιζαν; 

κ. Φριντζαλάς:   Αξονικά είχε γίνει το εξής. Από τους Βαλκανικούς 

πολέμους πάντα οι Βούλγαροι είχαν βλέψεις προς το Αιγαίο. Όπως οι 

Σέρβοι. Αυτό λίγο πολύ και μετά τη Συνθήκη των Σεβρών,ιδίως της 

Λωζάνης, ξεκαθάρισε. Και περιορίστηκε η Ελλάδα στα σύνορα που είναι 

σήμερα και η Βουλγαρία στα δικά της. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο, η Βουλγαρία η φασιστική με το βασιλιά της συνέπραξε με τον 

Χίτλερ. Ήταν σύμμαχοι. 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 
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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 μια 

τσάντα καλαμπόκι!’’. Και αυτοί που έπαιρναν καλαμπόκι υπέγραφαν ότι 

ήταν βουλγαρικής... 

Νικολέτα: Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν Σλαβόφωνοι; 

κ. Φριτζαλάς : Ναι βέβαια. Σλαβομακεδόνες ήταν, γιατί μπορούσαν να 

το αποδείξουν και με τη γλώσσα. Δεν μπορούσε να πάει ένας Πόντιος να 

πάρει καλαμπόκι και να υπογράψει. Τι Βούλγαρος είναι αυτός, αφού 

είναι Πόντιος. Ένας άλλος τρόπος ήταν όπως ο ίδιος ο Γκότσε το 

ομολόγησε,σου έχω πει την ιστορία στον ΕΛΑΣ που είχα κάποιες 

παραστάσεις, 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 και εκείνος ο Χάρης και κάποια μέρα, επειδή ο μπαμπάς μου 

ερχόταν στη Δαμασκηνιά από τη βάση του Άι -Λιά και με πήρε μαζί του 

και από τις φυλακές αυτών των Κομιτατζήδων  είχαν και συγκεκριμένες 

φορεσιές, τα λεγόμενα σαεάκια,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 το 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 . 

Νικολέτα: Νόμιζαν ότι είναι ο Γκότσε;  

κ. Φριντζαλάς:    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. 

Νικολέτα: Και στους αριστερούς έκαναν αντίστοιχα οι άλλοι. Δεν τους 

κυκλοφορούσαν στα χωριά γυμνούς…; 

κ. Φριτζαλάς:  Εκεί υπήρχε η εξής τακτική. Μόλις ακουμπούσες 

Γερμανό, έβγαζαν αντίποινα. Μαζεύανε, τους έστηναν κάπου και τους 

εκτελούσαν. Να τους εκθέσουν, ότι κακώς δεν είμαι εγώ αριστερός του 

ΕΛΑΣ ή αντάρτης. 
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Νικολέτα: Τον Τίτο πώς τον αντιμετώπιζαν εδώ, την ύπαρξή του,τη 

στάση του. 

κ. Φριντζαλάς: Ο Τίτο είχε κάνει ένα πολύ σπουδαίο αντάρτικο. Αυτό 

εγώ δεν το ξέρω από εδώ, ούτε από όσα είδα από τον ΕΛΑΣ, ούτε από 

όσα μου είπε η μάνα μου ή η θεία μου. Αν και τον θαύμαζαν οι δικοί μου 

σαν αντάρτη αντιστασιακό,εγώ έμαθα στη Γερμανία, όπου και σπούδασα 

και εργάστηκα¨ μου έτυχαν περιπτώσεις που οι Γερμανοί έλεγαν για το 

αντάρτικο. Ένας δε από αυτούς μας λέει τι ήταν οι αντάρτες της 

Ελλάδας.Τώρα αυτός ήταν προσωπική του εμπειρία, γιατί έγινε αυτό. 

“Μας πέτυχαν οι αντάρτες του Τίτο μας θέρισαν όλους, εγώ έκανα τον 

σκοτωμένο και ήμουν ο μόνος που γλίτωσα. Τόσο βίαιοι.Τους καθάρισε ο 

Τίτο όλους’’,λέει. Φοβόντουσαν περισσότερο το αντάρτικο του Τίτο, 

παρά το δικό μας. Πιο αποτελεσματικό.  

Νικολέτα: Τον θεωρούσε όμως συμπαραστάτη εκεί η αριστερά; 

κ. Φριντζαλάς:  Και συνεργάζονταν με τους αντάρτες. Μετά το ’48 που 

τα έσπασε με τη σοβιετική ένωση, τότε αντιδρούσε αρνητικά και τότε 

είχαμε και την ιστορία των Σλαβομακεδόνων που μπήκαν μέσα και 

πήρανε εθνικότητα σλαβομακεδονική. Γιουγκοσλάβικη δηλαδή, με την 

προοπτική να αποσπάσουν το μέρος της Μακεδονίας και να γίνει 

Γιουγκοσλαβία. Και όλη αυτή η μεγάλη, άλλη ιστορία. Μέχρι τότε κρυφά 

μέσα τους, όπως ο Δημάκης,που λένε,είχε κάνει ένα σώμα στο Βίτσι με 

αυτή την προοπτική. Και αναφέρουν σε βιβλία πως πήραν και βρήκαν 

τον Γκότσε  και του λένε, “Σλαβομακεδόνες θέλεις;Σλαβομακεδόνες’’.. 

Σλαβομακεδόνες κομμουνιστές χωρίς βλέψεις για απόσχιση της 

Μακεδονίας προς τον Γκότσε, που έβλεπε την απόσχιση και το ένα το 

άλλο και του λέει, “τι ρεζιλίκια είναι αυτά, εσύ είσαι Έλληνας το 

καταλαβαίνεις ; τι χαζομάρες είναι αυτές;’’και τα λοιπά. Το αναφέρω για 

να αντιληφθείς τι επικρατούσε τότε και δεν είναι όπως τα παρουσιάζουν 

οι παραποιητές της ιστορίας, γιατί έτσι τους συμφέρει. Γενικά η θέση 

ΕΛΑΣ Τίτο, ότι δεν ήρθε, έστειλε δύο άλλους και το συζητήσανε και 

είναι αυτό το περιβόητο που πάνε να διαπιστώσουν δήθεν με την πέμπτη 

ολομέλεια του κομμουνιστικού κόμματος και την αυτοδιάθεση της 

Μακεδονίας. Αν πάρεις τα αρχεία της ολομέλειας της πέμπτης και τα 

διαβάσεις, τέτοιο πράγμα μέσα δε θα βρεις.  

Νικολέτα: Απλά είναι φήμες . 

κ. Φριτζαλάς:    Όχι είναι αλλιώς. Ότι πραγματικά, όταν συναντήθηκαν 

οι αντιπρόσωποι του Τίτο στο βουνό, τι θα γίνει με τη Μακεδονία, έβλεπε 

ο Τίτος αυτή την ιστορία και ο Γκότσε ήταν δημιούργημα αυτών. Τότε 

αυτοί οι αντιπρόσωποι του ΕΛΑΣ  στο βουνό, βρέθηκαν εκτεθειμένοι 

προς μια ιστορία που ποτέ δεν τη σκέφτηκαν και να μια περίπτωση. 

Μόλις ειδοποιήθηκε ο Σιάντος ,στέλνει τον Αντρέα το Τζίμα απευθείας. 

Έρχεται ο Τζίμας ανέβηκε εκεί πάνω και λέει, “τι χαζομάρες είναι αυτές 

,αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα κάνουμε!’’και τότε οι 
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αντιπρόσωποι του Τίτο είπαν επί λέξη θυμωμένοι ,φύγανε, “τι σύντροφοι 

κομμουνιστές είστε εσείς που δεν αποδέχεστε μια διεθνή, την τρίτη 

διεθνή!’’,  ότι όλες οι χώρες δε μας ενδιαφέρουν οι λαοί, η 

απελευθέρωσή τους και το περιβόητο που δεν το λένε αυτοί, μα για 

απελευθέρωση μιλάμε,όχι για αυτοδιάθεση της Μακεδονίας .Αυτό το 

αποκρύπτουν, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που ήθελαν να δυσφημίσουν τον 

ΕΛΑΣ πρώτα με τους Εγγλέζους και μετέπειτα το αντάρτικο το δεύτερο, 

ήταν οι σύλλογοι και όλη η δεξιά που συνεργάστηκε με τους 

κατακτητές.Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν και δεν έχουν να παραθέσουν 

πράγματα πατριωτικά, όπως ο ΕΛΑΣ αντίσταση ενάντια στον Γερμανό 

τους κατακτητές, αντίσταση κατά του Ζέρβα, του πληρωμένου Άγγλου 

και προσπαθούν να βρουν αίτια και σχισμές να δυσφημίσουν τους 

πραγματικούς πατριώτες προς όφελος των δοσίλογων του Τσολάκογλου, 

του Έβερτ, τα κατακάθια. Αυτή είναι η ιστορία. Και υποχείρια των 

Άγγλων. 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 τη¨ν 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 τους Αμερικάνους κέρδισαν τον πόλεμο ενάντια των 

πατριωτών. Αυτή είναι όλη η ιστορία.  

Νικολέτα: Εδώ ο κόσμος αυτά τα γνώριζε; Υπήρχε η αντίληψη της 

κατάστασης; 

κ. Φριντζαλάς:  Τα αντιλαμβάνονταν, ήξεραν, αλλά ανάλογα που… άμα 

πάρεις το Σίσκο,τους προδότες, τους δοσίλογους, τον Παπαθανασίου και 

τους ρωτήσεις,τι έλεγε ο Παπαθανασίου . Άλλο γεγονός, τον περιβόητο 

τον Χαραλαμπίδη, όταν τον πήγαιναν για εκτέλεση, τι του έλεγε ο 

Παπαθανασίου .Του έλεγε “μα κύριε Χαραλαμπίδη είστε άνθρωπος 

επιστήμονας, οι άνθρωποι αυτοί είναι επιστήμονες,προχωρημένης 

ποιότητας που θα μας κάνουν και εμάς σαν και αυτούς και εσείς τους 

πολεμάτε;’’, τέτοια του έλεγε. Ο χαφιές των Γερμανών, ο 

συνεργάτης.Που στάθηκε και τυχερός, που δεν εκπιρσοκρότησε το όπλο 

του Καμώ της ΕΠΟΛ, λέει “δεύτερη φορά που τη γλίτωσες’’. Και έτσι 

ελευθέρωσαν τον Χαραλαμπίδη, τον φαρμακοποιό,του έδωσαν και το 

ψευδώνυμο Αθάνατος  και τους έλεγε όλα τα βασανιστήρια και τις 

προδοσίες της Φλώρινας.  

Νικολέτα: Αυτά τα είχε καταγράψει κάπου; 

κ. Φριντζαλάς:    Βέβαια,  τα δημοσίευσε.Όταν τα δημοσίευσε, το 

δημοσίευσαν διαστρεβλωμένα  στη Φωνή της Φλώρινας,εγώ ήμουν τότε 
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στην πολεοδομία ελεγκτής. Έχω έναν ανιψιό πολιτικό μηχανικό και 

επειδή με ήξερε από τον καθένα  και αυτός είναι δεξιός, έπαιρνε αυτήν 

την εφημερίδα. Έρχεται  μια μέρα, “θείε έλα να σου δείξω τι γράφουν για 

αυτή την ιστορία’’. Όλα διαστρεβλωμένα.Πιάνω και γράφω στην 

εφημερίδα και τους τα στέλνω. Το μόνο που έκανε η εφημερίδα ήταν να 

πει ότι πήραμε το γράμμα και εν καιρώ θα απαντήσουμε. Δηλαδή ποτέ. 

Ακολουθώ άλλη τακτική. Κάθε φορά που έρχονταν το Μάη η ιστορία του 

Χαραλαμπίδη, πήγαινα σε άλλη εφημερίδα να το δημοσιεύσει . Μόλις το 

διάβαζαν, μου λέει “Νίκο αναφέρεις ονόματα ,γεγονότα τι θα είναι αυτά, 

ψέματα ;’’.Κάποτε Το Έθνος αποφάσισε να το δημοσιεύσει. Δημοσίευσε 

το μισό και λέει την άλλη εβδομάδα το άλλο το μισό. Όταν δημοσιεύθηκε 

το μισό, πήγαν και είπαν “τι κάνεις;’’ και δε δημοσιεύει το δεύτερο μισό. 

Και πάω στη Νομαρχία και λέω, “τον πατέρα σου τον ξέρω από την 

Κατοχή, είχε τη ρουσφετοθέση και από την άλλη διακινούσε Το Έθνος’’. 

“Ξέρετε κύριε Φριντζαλά δεν μπορώ να δημοσιεύσω το άλλο μισό για 

ιδεολογικούς λόγους’’. “Ποιοι λόγοι;’’. “Ε, να’’,λέει, “τι θα πουν για την 

εφημερίδα;’’. “Εγώ δεν το υπογράφω;’’. “Ναι, μα παρόλα αυτά θα έχουμε 

επιπτώσεις’’ και κάτι τέτοια και λέει, “θα ρωτήσω τον δικηγόρο μου’’. 

Εγώ τον ήξερα τον δικηγόρο και του λέω “έχεις αντίρρηση;’’ και μου 

λέει “όχι, Νίκο και όπως τα λες είναι στη δικαιοδοσία του διευθυντή της 

εφημερίδας’’ . Και λέω “δεν πειράζει ,εγώ θα συνεχίσω με την ιστορία της 

Ελλάδας και οι αναγνώστες περιμένουν το άλλο μισό να διαβάσουν’’. 

Πάνω σε αυτά βρισκόμαστε κάποια μέρα με τον Παρατηρητή. Λέει “να 

το δημοσιεύσω αλλά να το δω πρώτα’’. Έτυχε στην περίπτωση που 

γίνονταν εκλογές δημοτικές. Εγώ στις εκλογές αυτές επειδή είμαι 

δημότης Λαρίσης πήγα στη Λάρισα και η δημοσίευση δεν ήξερα αν θα 

γίνει ή όχι και όταν ήρθα μου λέει κάποιος, “ρε συ Νίκο, ο Παρατηρητής 

δημοσίευσε αυτό που δε δημοσίευαν οι άλλες οι εφημερίδες’’. Και τον 

πήρα τηλέφωνο για ένα αντίγραφο και λέει, “αυτά που γράφεις στο τέλος 

για τους προδότες,τον Παπαθανασίου, εκείνα τα άλλαξα’’. “Καλά δώσε 

μου το αντίγραφο, για να δω τι άλλαξες, γιατί το κείμενο έχει την υπογραφή 

μου’’. Τελικά απέφυγε να μου το δείξει, αν θέλω το βρίσκω για να δεις τι 

σημαίνει μέσα μαζικής ενημέρωσης.  

Νικολέτα: Εσείς ζήσατε εδώ; Γιατί πολλοί έφυγαν… καλά, όσοι ήταν 

στα βουνά καταδιώχθηκαν πήγανε Ρωσία και λοιπά... 

κ. Φριντζαλάς:    Εμείς, η μάνα μου και η θεία μου βγήκανε από τις 

φυλακές, αλλά άρχισε το μαρτύριο πλέον, άρχισε το μαρτύριο με το νόμο 

375 και 509, οι εκτελέσεις. Η μάνα μου δεν μπορεί να ζήσει εδώ σε 

χλωρό κλαρί, μηχανεύεται ένα σωρό ιστορίες δεν...η θεία μου όμως 

έμεινε στα χωράφια σαν γεωργός.Εκεί πλέον δεν μπορούσαν να κάνουν 

και πολλά. Ζούσαμε φτωχά και κάποια μέρα λέει στην αδερφή της η 

μάνα μου, “εγώ θα εξαφανιστώ. Θα πάω στη Θεσσαλονίκη και θα 

εξαφανιστώ’’. Πήγε στη Θεσσαλονίκη κρυφά. Έψαχνε να βρει σπίτια να 
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δουλέψει σαν υπηρέτρια που δε θα της ζητούσαν χαρτί  κυβερνητικού 

φρονήματος.  Έκανε μεγάλη θραύση.Εμένα με άφησε στη γιαγιά και 

πήγε μόνη της. Και έστελνε από εκεί κρυφά τρόφιμα και ρούχα σε εμάς. 

Και μου έλεγε η θεία μου, “μην πεις από πού είναι αυτά τα δέματα’’. 

Εμένα με ανακαλύπτει ο θείος μου, αδερφός του πατέρα μου. 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 έναν γνωστό δεξιό στο δημαρχείο και του λέω “βγάλε μου ένα 

διαβατήριο να πάω εξωτερικό’’. Πέρασαν τρία χρόνια. Μετά τον 

ξαναείδα. Φεύγω για τη Θεσσαλονίκη, για να τελειώσω τη σχολή και με 

παίρνει τηλέφωνο και λέει “όταν σου ξανατηλεφωνήσω θα έρθεις αμέσως 

επάνω’’. Τηλεφώνησε και μου έδωσε το χαρτί επιτέλους. Μου λέει,  

“φύγε και μην ξαναγυρίσεις εσύ εδώ’’. 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 τη 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 
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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 

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.  

Νικολέτα: Πάντως μια λεπτομέρεια,τα  παιδιά τα παίρνανε στο 

παιδομάζωμα;  

κ. Φριντζαλάς:    Ναι,και σε μια εκπομπή κάποιοι πήγαν να συσχετίσουν 

το παιδομάζωμα με τα παιδιά της Φρειδερίκης. Άλλο το ένα, άλλο το 

άλλο. Πάνε να εξομοιώσουν τα σφάλματα τα δικά τους με δήθεν τα 

σφάλματα των αριστερών. Αυτοί ήταν προδότες, δοσίλογοι, συνεργάτες 

των Γερμανών και οι άλλοι ήταν αγωνιστές ενάντια αυτών. Αυτών που 

αγκάλιασαν οι Εγγλέζοι για να πετύχουν το σκοπό τους. Αυτή είναι η 

ιστορία του εμφυλίου, που δεν είναι εμφύλιος,  αλλά πατριωτικός αγώνας 

των αριστερών ενάντια της  κατοχής των Εγγλέζων.  

Νικολέτα: Είχατε γνωστούς συγγενείς που βίωσαν αυτή την ιστορία, το 

παιδομάζωμα; 

κ. Φριντζαλάς:    Ναι, ένας από αυτούς έβγαλε βιβλίο με διαθέσεις 

αντίστροφες. Και του λέω, “σας πήραν από περιοχές επικίνδυνες, 

μαχόμενες και σας πήγαν...Αν δε σε έπαιρναν στο παιδομάζωμα, υπήρχε 

περίπτωση να επιζήσεις;’’. “Όχι’’, λέει. “Αυτό γιατί δεν το λες;’’.  

Νικολέτα : Σας ευχαριστώ πολύ. 
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15) Όνομα:  Γιαγκούσης Όμηρος 

     Καταγωγή: Φλώρινα 

     Τόπος διαμονής: Κοζάνη 

 

 

κ. Γιαγκούσης: Γεννήθηκα στη Φλώρινα από πολύ φτωχούς γονείς. Ο 

πατέρας μου ήταν στην Αμερική, γύρισε από την Αμερική μετά τον 

Παγκόσμιο πόλεμο, παντρεύτηκε τη μάνα μου. Τα παιδικά χρόνια ήταν 

λίγο δύσκολα, αλλά είχα τον παππού και έναν θείο της μάνας μου, ο 

οποίος με μεγάλωσε. Πήγα μέχρι την πρώτη γυμνασίου. Δεν είχα ούτε 

ένα βιβλίο. Ο πατέρας μου δούλευε, αλλά τα έπινε. Εγώ δεν τον γνώρισα 

κανονικά, πήγαινε στη δουλειά και ερχόταν το Πάσχα και τα 

Χριστούγεννα.  

Νικολέτα: Δούλευε δηλαδή εκεί που ήταν, εργάζονταν και σας έστελνε 

λεφτά; 

κ. Γιαγκούσης : Ναι. Ήταν καλός τεχνίτης, αλλά και καλός 

πότης...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 

ένα 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’’.  

Νικολέτα: Ήσασταν ιδεολόγοι. 

κ. Γιαγκούσης:  Ναι.  

Νικολέτα: Τα χρόνια της κατοχής τα ζήσατε; 

κ. Γιαγκούσης :Τα χρόνια της κατοχής θα έρθουν αμέσως. Όταν έγινα 

13 χρονών πέθανε ο πατέρας μου και ύστερα από ένα δυσάρεστο 

περιστατικό, έπιασα δουλειά σε έναν υφασματοπώλη,  το καλύτερο 

μαγαζί στη Φλώρινα. Άρχισε ο πόλεμος, έγινε πρώτα το πλιάτσικο, όλη η 

Φλώρινα σήκωνε τις αποθήκες του στρατού. Κι εγώ κουβαλούσα.  

Νικολέτα: Μόλις έφυγαν… των Γερμανών τις αποθήκες; 

κ. Γιαγκούσης:Μόλις διαλύθηκε ο ελληνικός στρατός. Και εκεί είχα την 

πρώτη εμπειρία από τους Γερμανούς. Είχα πάει να κουβαλήσω κάτι 

τσουβάλια αλεύρι, πήγα στο σταθμό να δω τι γίνεται εκεί και πήρα ένα 

κασόνι κονιάκ, ο φίλος μου ένα κασόνι ούζο. Και γυρνούσαμε, οι πρώτοι 

που ανταμώσαμε τους Γερμανούς. Βγάζω και εγώ ένα μπουκάλι ούζο να 

του το δωρίσω το παίρνει αυτός, μια στο κεφάλι, κάτω εγώ και φύγανε.  

Νικολέτα: Αυτό ήταν μόλις μπήκαν οι Γερμανοί; 

κ. Γιαγκούσης : Απρίλης μήνας το ’40, μόλις μπήκανε. Εμείς μπαίνουμε 

στον αγώνα, γιατί ο ξάδερφός μου ο μεγαλύτερος και νονός μου το’ 31, 

με το ιδιώνυμο του Βενιζέλου, πήγε εξορία στη Γαύδο. Άρα ο δεύτερος 
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ήταν πολύ ιδιόρρυθμος άνθρωπος. Και μετά το ‘35 με ’36, όταν άρχισα 

να δουλεύω, είχαν και τις προκηρύξεις με το ΚΚΕ. Μόλις ήρθαν οι 

Γερμανοί, εγώ μπόρεσα και μπήκα στην αποθήκη την κεντρική ,γιατί οι 

Γερμανοί έβγαιναν, έπαιρναν κόσμο για το σταθμό, να φορτώσουν 

κάρβουνα. Σαν εργάτες, να κάνουν αγγαρείες. Εγώ τους πρόσεξα αυτόν 

τον... που έφερνε κόσμο. Και μόλις βγήκαν από το στρατώνα, το σπίτι 

μου είναι κοντά στην Αγία Παρασκευή, κοντά στο στρατόπεδο. Μόλις 

βγήκε αυτός με δυο γερμανούς στρατιώτες, πήγαμε κι εμείς από πίσω 

τους. Μας είδαν. Όταν γύρισαν πίσω, μας έβαλαν εμάς τους δύο να 

σκουπίζουμε την αποθήκη και να κάνουμε δουλειές χαμάλη.  

Νικολέτα: Η αποθήκη αυτή ήταν εκεί που είναι ο στρατώνας; 

κ. Γιαγκούσης: Ναι εκεί ήταν. Εκεί χόρτασα από κλέψιμο. Σε κάτι ξύλα 

μαζεύαμε τα σκουπίδια και μας είπαν, “θα τα πετάτε μακριά’’. Εγώ ένα 

τέταρτο καπνιστό χοιρινό το έβαζα από κάτω, τα σκουπίδια από πάνω και 

στο σπίτι, στην αυλή μου. Μέχρι εδώ ήταν όλα καλά. 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.  

Νικολέτα: Και εσείς το πηγαίνατε στο παράνομο; 

κ. Γιαγκούσης: Ναι στον παράνομο μηχανισμό. Μετά, ενώ όλοι 

συζητούσαν για οργανώσεις, εγώ ήμουν έξω, γιατί η θεία μου η Βικτωρία 

είχε δώσει απαγορευτικό στον 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. Με άλλους δυο από το τσιφλίκι, ήταν μια 

συνοικία κοντά στο σταθμό και είχαμε την τριάδα, έτσι λειτουργούσαμε 

τότε. Και άρχισα να μοιράζω προκηρύξεις, να κάνω όλη τη δουλειά της 

ΟΚΝΕ.  

Νικολέτα: Ήσασταν δηλαδή στα ανώτερα κλιμάκια της ΟΚΝΕ;  

κ. Γιαγκούσης: ‘Όχι, 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. 

Γιατί οι Βούλγαροι είναι Μογγόλοι στην καταγωγή. 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 
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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  Άι- 

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. 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.  

Νικολέτα: Αυτοί τι πίστευαν ότι είχανε ρίζες βουλγάρικες; 

κ. Γιαγκούσης: 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. Την Μακεδονία την 

είχαν παραλείψει . Και μόνο όταν κατάλαβαν ότι έκαναν μεγάλο λάθος, 

έστειλαν και ελληνικά αποσπάσματα αντάρτες με τον Παύλο Μελά, γιατί 

πρώτα τους πίεζαν να φύγουν από την Ορθοδοξία . 

Νικολέτα: Να αλλάξουν θρήσκευμα . 

κ. Γιαγκούσης : Όχι θρήσκευμα. Ήταν Χριστιανοί ορθόδοξοι.. 

Νικολέτα :  Για την ένωση των Εκκλησιών το θέλανε. 

κ. Γιαγκούσης : Όχι, αλλά είχανε διαφωνίες με το Πατριαρχείο. Οι 

Βούλγαροι έφτιαχναν τμήματα του στρατού, οργανωμένα, οπλισμένα και 

αυτοί υποχρέωναν, γιατί το ελληνικό στοιχείο, αν και ήταν η γλώσσα 

τους σλαβική, αλλά η συνείδησή τους ήταν ελληνική. Και έχει μείνει 

ακόμα και τώρα. Για παράδειγμα, ο καπετάν Κώττας από ένα χωριό, ήταν 

καπετάνιος των ελληνικών τμημάτων, ανταρτικών, ενάντια στα 

βουλγάρικα και ακόμα και σήμερα είναι στα σύνορα με τη Μακεδονία 

των Σκοπίων, οι οποίοι, αν έλεγες ότι είσαι Βούλγαρος, σε μαχαίρωνε. 

Ήταν Έλληνες, ήταν Γκραικομάνοι. Έτσι ήταν εκείνη την εποχή. Εμείς 

πετύχαμε εκατό στα εκατό το σκοπό που μας έστειλαν, αυτό. Το 1943, το 

καλοκαίρι ήρθε ο Αμύντας, το πρώτο αντάρτικο τμήμα. Εγώ ανέβαινα 

στην ιεραρχία της ΕΠΟΝ και στο βιβλίο γράφει ότι ήμουν πρόεδρος του 

νομαρχιακού συμβουλίου της Φλώρινας. Και ήρθε η ελευθερία από τους 

Γερμανούς. Αλλά τους τελευταίους μήνες είχαμε συγκεντρωθεί όλα τα 

γραφεία και υπηρεσίες του ΚΚΕ της ΕΠΟΝ και του ΕΑΜ στο χωριό 

Τριανταφυλλιά. Μπήκαμε στη Φλώρινα . 

Νικολέτα: Μέχρι εκείνο το διάστημα η δράση της  ΕΠΟΝ, οι 

οργανώσεις των αντιστασιακών ήταν αποδεκτή, ήταν νόμιμη; 
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κ. Γιαγκούσης: Από ποιόν τομέα; Από τη μεριά από τους Γερμανούς 

ήμασταν παράνομοι. Ο Γκότσε έστελνε ένα σύνδεσμο από το Ξινό νερό 

στο Μοναστήρι,στα Μπίτολα. Εγώ...είναι η πατρίδα μου σχεδόν. Και ένα 

βράδυ ακούω,, έκανε στον Καύκασο το πρωί σηκώθηκα μου λένε, “πάλι 

κερνάει αυτός’’, άκουσα πυροβολισμούς. Λέω “από πού περνάει’’, με 

πήγανε στο δρόμο που περνούσε και πυροβολούσε κότες, κανένα 

γουρουνάκι. Στην πλάτη και έφευγε πίσω στο Ξινό νερό. Το περίμενα 

εγώ και μόλις ήρθε στην πόρτα τη δικιά μου, στην είσοδο του σπιτιού, 

είχα ένα περίστροφο ρώσικο με τρις σφαίρες, αυτός ήταν ο οπλισμός 

μου. Τον έπιασα και να σου είναι ο αδερφός ενός καλού Ελασίτη,κιόλας 

είχε καταταγεί στον ΕΛΑΣ. Ήταν ο αδερφός του αυτός. Τότε γυρίσαμε 

εκεί, ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Στην αρχή ήμασταν μια χαρά με 

τα γραφεία μας, δουλεύαμε κανονικά, σχεδόν κάθε βράδυ είχαμε 

εκδηλώσεις στις γειτονιές . 

Νικολέτα: Ο κόσμος συμμετείχε,ήταν θετική η ανταπόκριση; 

κ. Γιαγκούσης: Θετική ήταν, 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 λεφτεριά, 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. Ήρθε η Βάρκιζα και μας πρόλαβε. Και από 

εκεί και πέρα άρχισαν τα δύσκολα. 

Νικολέτα: Η Βάρκιζα ήταν ουσιαστικά, η συμφωνία της Βάρκιζας, ήταν 

η αφορμή για να αρχίσει ο ΔΣΕ τη δράση του; Ήταν η αφορμή για να 

βγουν στα βουνά οι αγωνιστές ξανά; 

κ. Γιαγκούσης: Έπαιξαν και οι Εγγλέζοι ρόλο σε αυτή την υπόθεση.  

Νικολέτα:  Άγγλους είχατε στη Φλώρινα; Έκαναν την εμφάνισή τους 

εκεί; 

κ. Γιαγκούσης: 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. 

Νικολέτα: Αυτό ήταν καλό; 
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κ. Γιαγκούσης: Αυτό ήταν πολύ καλό, αλλά τελικά ήρθε ο Ζαχαριάδης. 

Και το 1946, όταν άρχισε το 1946, άρχισαν και τα σύννεφα του εμφυλίου 

πολέμου.  

Νικολέτα: Ποιες ήταν οι απαιτήσεις του, η στάση του, που αργότερα 

έκανε το ΚΚΕ να απομακρυνθεί  από τον ΕΛΑΣ; Η παρουσία του 

Ζαχαριάδη είχε σαν αποτέλεσμα να διασπαστεί το αντάρτικο αίσθημα; 

κ. Γιαγκούσης: 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 του 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. 

Νικολέτα: Ήταν τα λεγόμενα ΣΝΟΦ και  ΝΟΦ ;  

κ. Γιαγκούσης: Ναι . 

Νικολέτα: Αυτά  πια διαφορά είχαν; Το ένα είχε Σκοπιανούς και το άλλο 

είχε… ; 

κ. Γιαγκούσης: 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 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 
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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 λιντζάρουν. 

Ευτυχώς οι πιο λογικοί με τράβηξαν στην μπάντα και τη γλίτωσα. Άρα 

από τότε είχε αρχίσει αυτή η δουλειά.  

Νικολέτα: Πάντως ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που τους λένε 

αυτονομιστές. Υπάρχουν κάποιοι στο Ξινό που αρέσκονται σε αυτή την 

ιδέα…με το Ουράνιο Τόξο, την πολιτική κοινότητα που έχουνε.  

κ. Γιαγκούσης: Όχι αρέσκονται… έχει επικρατήσει αυτό. Λέγανε 

φασιστική δουλειά εκεί πέρα, τέλειωσε.  

Νικολέτα: Αλλά και Έλληνες δηλαδή είχανε, λόγω οικογενειών, καλές 

σχέσεις με τους Βούλγαρους, φιλοξενούσαν στρατιώτες στα σπίτια τους 

και μιλάνε τώρα τη γλώσσα τη σλαβική. 

κ. Γιαγκούσης:Το αφεντικό μου έγινε δήμαρχος Βούλγαρος στη 

Φλώρινα τότε το ’41.  

Νικολέτα : Αυτοί ήταν αριστεροί; 

κ. Γιαγκούσης: Δεν ήταν τίποτα. Αντίθετα, η πολιτική της Ελλάδας τους 

έσπρωχνε προς τα εκεί. Αν οι Έλληνες πήγαιναν να αφομοιώσουν το 

στοιχείο αυτό… 

Νικολέτα: Είναι παρεξηγημένοι τύποι ανθρώπων. 

κ. Γιαγκούσης: Κοιτάξτε, ήταν άνθρωποι πολύ φανατικοί τότε, είχαν 

πιστέψει πως είναι Βούλγαροι. Αυτή είναι η διαφορά.  

Νικολέτα: Εσείς ανεβήκατε στο βουνό πριν τον εμφύλιο; 

κ. Γιαγκούσης: Σας είπα ότι ο Νίκος είχε σχέσεις με αυτές, με εντολή 

του αρχηγού της επιτροπής του ΚΚΕ. Τα αδέρφια του Νίκου,ο Πετράκης, 

ήταν μέλος της κεντρικής επιτροπής και ήταν διευθυντής του Ριζοσπάστη 

σε όλη την Κατοχή. Παράνομα. Στην Αθήνα. Πώς βγήκαν αυτοί οι 

άνθρωποι από την Ακροναυπλία;Ο Γκότσε αυτός κατέβηκε από την 

Ακροναυπλία. Έβαλε όλους στη σειρά και περνούσε και ρωτούσε. “Από 

πού είσαι;’’. “Από τη Φλώρινα’’. “Ξέρεις τη γλώσσα;’’. “Ξέρω’’. Τέρμα 

εκεί. Ο άλλος μόλις άκουγε έτσι, “από πού είσαι;’’. “Από το τάδε 

μέρος’’.“ Ξέρεις σλαβομακεδονικά; Δεν κάνει’’. Και έτσι βγήκαν τα δυο 

αδέρφια και ήρθαν στη Φλώρινα. Εκεί ο Στρατής τι έχει κάνει, είναι το 

κάτι άλλο. Ο Νίκος, μετά τις εκλογές ακριβώς μου λέει, “θα πας στα 

γραφεία του κόμματος, υπάρχει ένα δεμάτιο. Θα το πάρεις και θα μας το 

φέρεις στον τάδε βράχο στην Πλατεία Ηρών απέναντι’’. Το πήρα εγώ με 

τρόπο, το πήγα και είδα ότι ήταν ο Νίκος, ο Κατζάκος, τον αναφέρει, 

ήταν νοματάρχες της χωροφυλακής και άλλοι δύο. Εγώ κατάλαβα ότι 

φεύγω για το Βίτσι.“Έρχομαι κι εγώ’’, “δε γίνεται’’. Λέω, “εγώ θα έρθω 

μαζί σας’’. Και μετά χρησιμοποίησε, είπε, το κόμμα, “αύριο το πρωί να 

πας να ανοίξεις τα γραφεία’’. Την άλλη μέρα το πρωί πήγα άνοιξα τα 

γραφεία, το μεσημέρι ήμουν στην κλούβα. Με συνέλαβαν. Πήγαμε 

φυλακή. Ήμασταν στο τμήμα της αστυνομίας της Φλώρινας,  σε ένα 
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δωμάτιο μικρό, 42 άτομα. Δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε με απλωμένα 

τα πόδια. Μετά, μια μέρα μας λένε, “ετοιμαστείτε’’ , εγώ είχα μια  

βελέντζα,  την έστρωνα τη μισή από κάτω, τη μισή από πάνω και για 

ύπνο. Αλλά μαζί μας είχαμε και τον Γιάννη τον  Καλαϊτζίδη. Έναν πολύ 

σοφό άνθρωπο, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν κουτσός. Και είχε 

τελειώσει την ακαδημία στην Τυφλίδα.Από τη Γεωργία ήταν πρόσφυγας, 

αλλά ήταν χρυσός άνθρωπος. Και είχε μια βαλίτσα ¨ήμασταν γνωστοί. 

Εγώ έκανα παρέα με τα κορίτσια του, τη Λίντα και την Αθανασία, οι 

οποίες σκοτώθηκαν σε μια μέρα στο Δημοκρατικό Στρατό. Και φύγαμε 

μαζί. Είχανε μαζέψει και από άλλες πόλεις γύρω στα διακόσια άτομα. 

Εμείς ήμασταν σαράντα από τη Φλώρινα. Και λέγαμε, “μας ειδοποίησε η 

κομματική οργάνωση ότι φεύγοντας θα χτυπήσουν οι αντάρτες τα 

αυτοκίνητα που σας συνοδεύουν’’. Λέμε “εντάξει’’ και αντί να πάμε 

βόρεια προς την Έδεσσα γυρίσαμε προς τη Κοζάνη’’. Εγώ ήμουνα μαζί 

με τον Αποστόλη στο σπίτι του οποίου κρύβονταν πάντοτε. Ήμασταν με 

την ίδια χειροπέδη. Εγώ και αυτός. Αυτός ήταν τόσο αδύνατος, που 

έβγαινε το χέρι από την χειροπέδη. Και είχαμε στο δικό μας το 

αυτοκίνητο ένα πολυβόλο μπροστά και δυο χωροφύλακες πίσω με τα 

όπλα. Και λέω, “θα πάρουμε το πολυβόλο και θα φύγουμε’’.  Και λέω, 

“βρε Αποστόλη, βγάλε το χέρι’’ και αυτός τίποτα. Και φθάσαμε στη 

Θεσσαλονίκη. 

Νικολέτα: Τους πήγαιναν στη Κοζάνη στις φυλακές, στα στρατόπεδα 

της Κοζάνης; 

κ. Γιαγκούσης: Όχι απευθείας. Από τη Φλώρινα φύγαμε για τη 

Θεσσαλονίκη. Φθάσαμε εκεί ταλαιπωρημένοι άσχημα, μας σταμάτησαν 

μόνο στο Σουμελά με μια βρύση μεγάλη, είναι η Παναγία της Σουμελάς. 

Εκεί μας κατέβασαν, ήπιαμε λίγο νεράκι, ξεκουραστήκαμε και μας 

ξαναέβαλαν σε αυτά. Στη Θεσσαλονίκη μια βραδιά μείναμε μόνο. Μας 

φόρτωσαν σε ένα πλοίο, «ο Πειραιάς» και φύγαμε για την Αθήνα. Στην 

Αθήνα μας στρατοπέδευσαν  στο φρενοκομείο, στο Δαφνί. Ένας 

…αγράμματοι… χωροφύλακας αξιωματικός της χωροφυλακής, εμείς 

αμέσως συνεννοηθήκαμε,“ όλοι θα φέρετε από κάτι’’. Και μπήκαμε στη 

γραμμή, διακόσια τόσα άτομα ήμασταν. Και αυτός βαρέθηκε και λέει 

“στοπ στείλτε’’, γιατί του είπαμε να στείλουμε μια επιτροπή να 

συνεννοηθείτε όχι  ένας ένας μετά μας επέτρεψε αυτό. Κάτω οι τρελοί 

είχαν μαζευτεί και πήραν μυρωδιά και έλεγαν, “αφήστε τους ανθρώπους 

να μπείτε εσείς μέσα στα …’’ 

Νικολέτα:  Και πώς γυρίσατε από εκεί. 

κ. Γιαγκούσης: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Από την Αθήνα μπήκαμε σε 

ένα καΐκι και ξεκινήσαμε, όμως έπιασε φουρτούνα και στο Σούνιο από 

κάτω εκεί αράξαμε για το βράδυ. Κοιμηθήκαμε εκεί και ξεκινήσαμε την 

άλλη μέρα με θαλασσοταραχή. Εγώ ήταν τυχερό να κάθομαι εδώ και από 

εδώ και από εκεί με τα τουφέκια ήταν χωροφύλακες. Και τους έπιασε 
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αυτό και λένε, “καλά εσύ δεν νιώθεις τίποτα ;’’ “Έφαγα το πρωί’’, λέω, 

ενώ ήμουν θεονήστικος, “και είμαι μια χαρά’’. Και βγάζουν αυτοί τα 

ψωμιά τους, κόβουν και ανοίγουν και από μια κονσέρβα και μόλις το 

έβαλαν στο στόμα αρχίζουν ξανά, μου τα ρίχνουν στα γόνατα και 

φτάσαμε στη Φολέγανδρο. Εγώ ανέλαβα αμέσως, δεν είχαν εκεί 

οργανώσεις κομματικές, ανέλαβα αμέσως τη δουλειά στη νεολαία. 

Πολλοί νέοι εκεί πέρα. Έκανα και άλλες δουλειές.  

Νικολέτα: Ήταν σαν εξορία εκεί;  

κ. Γιαγκούσης: Ναι. Εξορία βέβαια. Από τότε ίσχυε αυτό. Ποιος είναι 

αυτός, ο προπάππους του τι ήταν, α, ήταν καλός δικός μας άνθρωπος, άρα 

εμπιστευθείτε τον. Το ίδιο είναι και με μένα. Τίνος είναι; Του Στράτου 

Κέντρου ξάδερφος. Με έστειλαν με τον τροφοδότη να κάνω και εγώ 

λογαριασμό. Εκεί πέρασα πολύ ωραία. Και τελικά κατέληξα να είμαι, 

επειδή τότε κανένας δεν πήγαινε στο μαγειρείο, εκεί κάθε πρωί κόβαμε 

αγκάθια με ένα σχοινί. Οι πλάτες όλων ήταν ματωμένες. Και όταν 

έκαιγαν τα μάτια μας, δάκρυζαν αμέσως. Εγώ άντεχα, γιατί είχα μάγειρα 

της ομάδας τον μάγειρα του Παπανδρέου. Εγώ παράλληλα το βράδυ 

έκανα τη δουλειά μου με τη νεολαία και μου έτυχε μια περίπτωση, να 

μπορέσω να φύγω και είχα πάρει 15 νέους και πήγαμε εκεί σε ένα 

λιμανάκι και κόβαμε καλάμια και κάναμε κρεβάτια και τα στρώναμε με 

τα καλάμια.Και βλέπω έρχεται ένα καΐκι και κατεβαίνω κάτω λίγο, 

σπαστά ελληνικά ξέρανε και μας ζήτησαν τίποτε για φαγητό, μακαρόνια, 

όσπρια και πιάσαμε συζήτηση. Και μου πρότειναν “πάμε’’. “Που πάτε ;’’ 

“Στη Ρόδο να ανασύρουμε ένα βουλιαγμένο καΐκι’’. Και αντί να τους πω ο 

βλάκας εντάξει έρχομαι στο καΐκι, λέω στον αντιπρόσωπο της ομάδας και 

λέει, “μην τολμήσεις, το κόμμα απαγορεύει’’ . Ήμασταν μαζί με τον 

μπαρμπα-Γιάννη  τον Καλαϊτζίδη. Αυτός ήταν συνέχεια από πίσω μου. 

Γιατί έλεγε να με μάθει ρωσικά. Παράγγελνε, του έστελναν βιβλία και 

μόλις με έβλεπε, ότι εγώ χουζουρεύω, ερχόταν δίπλα μου και έλεγε, 

“σήμερα θα μάθουμε τα ουσιαστικά στη ρωσική τη γλώσσα’’. Και στα δύο 

χρόνια που ήμουνα εκεί, από το Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο του 1947 

και είχα μάθει αρκετά. Τελικά δόθηκε μια αμνηστία. Εμείς ήμασταν 

τέσσερις εδώ. Και αποφάσισε η ομάδα εμάς να μας ελευθερώσει. Εκεί 

στην αρχή δίναμε κάθε πρωί παρόν. Διακόσια τόσα άτομα. Μετά είπαν 

ότι αυτό θα γίνεται μια φορά την εβδομάδα. Τους κλείναμε τους 

αστυνομικούς στο τμήμα και παρακαλούσαν, “λίγο νερό ρε παιδιά!’’. Και 

εγώ πάντα έπιανα τον σταθμό τον ασύρματο να μην ειδοποιήσουν 

στρατό. 

Νικολέτα: Πώς γίνονταν αυτό; 

κ. Γιαγκούσης: Αυτοί ήταν δώδεκα άτομα. Οι αστυνομικοί. Εμείς 

ήμασταν διακόσιοι τόσοι.  

Νικολέτα: Πώς φύγατε από εκεί ; 

κ. Γιαγκούσης: Τροφοδοτούσαμε και άλλα νησιά. 
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Νικολέτα: Άρα είχατε βολευτεί οικονομικά εκεί που ήσασταν. 

κ. Γιαγκούσης: Η κομματική βοήθεια. Όχι ότι έστελναν οι δικοί μας. 

Ξεκινήσαμε με αυτό το καΐκι, λέει θα πάω στη Σίκινο να πάρω ψάρια και 

θα φύγουμε. Πήγε στη Σίκινο, είπε πολύ λίγα ψάρια πήρε, θα γυρίσουμε 

στη Φολέγανδρο του λέμε ήμασταν τέσσερις, ήταν δύο. Λέμε “δεν έχει να 

γυρίσει στη Φολέγανδρο , θα με βγάλεις στο βράχο έξω από το λιμάνι’’. 

Μας κατέβασε έξω από το λιμάνι, αυτός πήγε μέσα, ειδοποίησε την 

αστυνομία, ότι αυτοί είναι εκεί. Είχαν συνεννοηθεί με  την αστυνομία, να 

μας μπαγλαρώσουν μέσα. Όμως πήραν μυρωδιά οι δικοί μας και ώσπου 

να κατέβουν η αστυνομία στο λιμάνι, τους στρίμωξαν πάλι εκεί πέρα και 

υποχρεώθηκαν να μας αφήσουν να φύγουμε. Ξεκινήσαμε για τον 

Πειραιά, εκεί κατεβήκαμε ο καθένας όπως μπορούσε και δώσαμε 

ραντεβού την τάδε του μηνός να γυρίσουμε πάλι με το βαπόρι στη 

Θεσσαλονίκη,  πάλι εμείς οι τέσσερις. Εγώ πήγα στη γυναίκα του Πέτρου 

του Κέντρου, μου άλλαξε τα ρούχα και τη συγκεκριμένη ημερομηνία 

μαζευτήκαμε και ξεκινήσαμε για τη Θεσσαλονίκη. Φθάσαμε στη 

Θεσσαλονίκη. Ο καθένας είχε τα μπαγκάζια του, εγώ πήρα στην πλάτη 

τη βαλίτσα του μπαρμπα-Γιάννη και τη δικιά μου.Βλέπω κάτω η 

αστυνομία το έχει κυκλώσει και λέει, “εσύ φύγε, εσύ εδώ, εσύ φύγε, εσύ 

εδώ’’. Αγκαλιάζω τον μπαρμπα-Γιάννη, τον φιλώ και χωρίσαμε. Του 

έδωσα τη βαλίτσα, εγώ παράτησα τη βελέντζα και ξεκινάω, λέω θα φύγω 

πάλι. Κατέβηκα προς κάτω, βλέπω ένα ταξί και περίμενε πελάτη. Τρέχω, 

μπαίνω στο ταξί, “φύγε!’’, του λέω, “αμάν! Με έκαψες!’’, όμως έφυγε. 

“Να με πας στα Λαδάδικα .Έχω κάτι γράμματα από εξόριστους’’, φοιτητής 

ήταν ο υιός του, μόλις πήγε μέσα χαιρετισμούς από τον τάδε, ανοίγει το 

συρτάρι, πιάνει μια χούφτα λεφτά, μου λέει “πάρε τα και φύγε’’. Τώρα τι 

να κάνω. Πήγα σε κάτι δικούς μου Μοναστηριώτες. Με δέχθηκαν οι 

άνθρωποι, αλλά με καχυποψία. Αμέσως πήρε μυρωδιά η οργάνωση ότι 

είμαι στη Θεσσαλονίκη με πλησίασαν και μου λένε, “ξέρεις η μάνα σου 

είναι φυλακή.Θα έχεις αύριο ένα σημείωμα έξω από το… με μια εφημερίδα 

στο χέρι’’. Και έρχεται ένας χωροφύλακας, “συλλαμβάνεσαι!’’ και με 

πάει στη μάνα μου. Μόλις με είδε η μάνα μου αγκαλιές, φιλιά και εκεί 

που ήμασταν αγκαλιασμένοι μου λέει, “φύγε, θα σε εξοντώσουν’’. Με 

λίγα λόγια τα κατάφερα και ήρθα στη Φλώρινα. Την άλλη μέρα, ήταν ο 

παππούς εκεί πέρα. Την άλλη μέρα ξεφεύγει ο διοικητής της Ασφάλειας. 

Πήγα τώρα να πιάσω δουλειά. “Θα σου βρούμε εμείς δουλειά’’.“ Όχι’’, 

λέω, “θα βρω μόνος μου’’. Και πήγα σε ένα συνέταιρο το Σωτήρη τον 

Κέντρο, τον αδερφό του Νίκου. Του λέω “θα με πάρεις στη δουλειά’’. 

Αυτός διόρθωνε τα αυλάκια στους δρόμους . “Θα με πάρεις 

οπωσδήποτε’’. Αυτοί φοβόντουσαν. Εγώ ρώτησα όλους τους φίλους μου, 

πώς μπορώ να φύγω, “είσαι τρελός, δεν πρόκειται να φύγεις. Κάθισε στα 

αυγά σου’’. Με πήρε. Είχαμε έναν κατάλογο, κάθε πρωί φθάναμε στο 

δημοτικό χώρο, ήταν φυλάκιο, όποιος έβαζε εμπορεύματα προς τη 
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Φλώρινα πλήρωνε και κάτι. Την 28
η
  Οκτωβρίου ντυμένος γερά, πήγαμε 

στο σταθμό, μου λένε “που πας εσύ;’’ , λέω “εχθές λιώσαμε ασβέστη και 

σήμερα θα πάω να ρίξω νερό, να μην καεί ο ασβέστης’’. Και μου λέει 

“σε μιάμιση ώρα να είσαι πίσω’’. Έφθασα στο Νεοχώρι και έκανα 

τούβλα. Όλη η Φλώρινα τότε ήταν χτισμένη με τούβλα από το Νεοχώρι. 

Όταν σκοτείνιασε λίγο, ξεκίνησα να φύγω. Ξαφνικά στρατός έρχεται με 

τα αυτοκίνητα. Φάλαγγα. Τι να έκανα και εγώ, κατεβαίνω, ήταν ύψωμα 

και είχε ποτάμι από κάτω. Πιάστηκα από τις ιτιές, μπήκα μέσα, ήρθαν 

αυτοί, έκαναν την ανάγκη τους, να ξεκουραστούν λίγο, ξαναφόρτωσαν, 

έφυγαν. Βγήκα από εκεί, τώρα λέω από εδώ πρέπει να πάω. Ξεκινάω, 

βλέπω από εδώ καπνά. Φασίστες, από τα δεξιά, Σλαβομακεδόνες, είχαν 

κάνει Πρωτομαγιά μια χρονιά. Φθάνω ως εκεί στο χωριό, θυμήθηκα το 

σπίτι, πάω, χτυπάω το παντζούρι με τα σανίδια, ανοίγει το αυτό με το 

φτυάρι του φούρνου ένα κομμάτι ψωμί, ένα κομμάτι τυρί από επάνω, 

πάρε το και φύγε. Λέω χορτάτος είμαι δε θέλω τίποτα, θέλω να φύγω, για 

τους αντάρτες, είμαι ο τάδε που ήμασταν εδώ...Ακούω την πόρτα, 

ανοίγει. Πάω στην πόρτα, μπαίνω μέσα, με βουτάνε. Πράκτορας της 

αστυνομίας από τη Φλώρινα ήρθε. Μου δένουν τα χέρια με καλώδιο από 

το τηλέφωνο. Και τόσο δυνατά, που στο τέλος είχαν αρχίσει να 

μαυρίζουν τα χέρια. Και φθάσαμε στην Κάτω Υδρούσα. Βλέπω μια 

μεγάλη φάλαγγα αντάρτες. Και φωνάζει ένας, “κυρία Βικτωρία, έλα να 

ανέβεις στο μουλάρι!’’. Μόλις ακούει η κυρία Βικτωρία λέει “ποιος είναι 

αυτός’’.  

Νικολέτα: Εσάς τώρα σας είχαν πιάσει πράκτορες από τη Φλώρινα;  

κ. Γιαγκούσης: Όχι αντάρτες. Με πάνε εκεί κοντά της, της λέω “θεία 

κοίταξε τα χέρια μο,υ άρχιζαν να μαυρίζουν’’, αμέσως αυτή διαταγή, η 

μητέρα του Νίκου, μου λύνουν τα χέρια, “δώστε του και ένα αυτόματο’’. 

Και φθάνουμε σε ένα χωριό που είναι άδειο τώρα. Εκεί ήταν ένας 

συμμαθητής μου και πολύ φίλος μου, ο Βαϊνάς, διοικητής της 18
ης

 

μεραρχίας. Μόλις με είδε, αγκαλιές, φιλιά, του λέω “κοίταξε τα χέρια 

μου. “Ποιος τα έκανε αυτά;’’. Και τον φωνάζει και του λέει “αν πάθει 

τίποτα θα σε κρεμάσω στο χωριό’’. Και έμεινα στο Δημοκρατικό Στρατό.  

Νικολέτα: Πάντως εσείς πήγατε εθελοντικά.  

κ. Γιαγκούσης: Ασφαλώς.  

Νικολέτα: Πήγαινε όλος ο κόσμος που πήγαινε στο ανταρτικό, στην 

πρώτη φάση, πήγαιναν όλοι εθελοντικά;  

κ. Γιαγκούσης: Όλοι. Όταν ο ΕΛΑΣ… ο Δημοκρατικός Στρατός 

στερήθηκε εφεδρεία, τότε υποχρεώθηκαν να κάνουν αυτά... 

Νικολέτα: Μετά νομίζω αγρίεψαν πολύ τα πράγματα. Πόσο καιρό 

καθίσατε πάνω στο βουνό, στο αντάρτικο; 

κ. Γιαγκούσης:   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 
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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.  

Νικολέτα: Όλες αυτές τις γνώσεις και τις δεξιότητες μόνοι σας; 

κ. Γιαγκούσης: Ναι αφού δεν είχα υπηρετήσει στο στρατό. Δεν είχα 

πιάσει όπλο. Πρώτη φορά εκεί μου έδωσαν αυτόματα.  

Νικολέτα: Αυτοί οι καπετάνιοι που ήταν στον ΕΛΑΣ, στο πρώτο 

αντάρτικο ήταν γνώστες; Αυτοί σας μετέδιδαν τις γνώσεις; 

κ. Γιαγκούσης: Αυτοί είχαν πολλές γνώσεις, γιατί είχαν και μόνιμους 

αξιωματικούς στον ΕΛΑΣ, πάρα πολλούς. Αλλά εμάς που μας...δεν είχα 

πιάσει όπλο, με τα πιστόλια αυτά…  

Νικολέτα: Πώς ήταν στο βουνό η ζωή σας εκεί; Πώς μάθατε να 

χειρίζεστε τα όπλα, πώς επιβιώσατε; 

κ. Γιαγκούσης: Μόνος όλα,  χωρίς εκπαίδευση. Όταν έφυγε η δύναμη 

του Δημοκρατικού Στρατού από την Πρέσπα, γενικώς να πάνε να 

καταλάβουν το Γράμμο, είχαν συμπτυχθεί από το Γράμμο. 

Νικολέτα: Είχαν συμπτύξει τα αρχηγεία τους; 

κ. Γιαγκούσης: Ήταν ο δημοκρατικός στρατός, δεν υπήρχαν αρχηγεία. 

Τα αρχηγεία ήταν στην αρχή. Και εμένα ο Νίκος ο  Κέντρος ,πολύ 

αναφέρει έναν Βαγγέλη  Κότση. Στην αρχή, όταν ο Μπελογιάννης μας 

είπε όλα αυτά και μας είπε ποιος θα είναι ο διοικητής. Ένας ανώτατός 

αξιωματικός της αεροπορίας ήταν, ο οποίος ένα μικρό διάστημα, δύο 

τρεις εβδομάδες ήταν και μετά τον πήγανε για αλλού. Και ανέλαβε ο 

Κότσης, ένας Σλαβομακεδόνας, ανέλαβε διοικητής της πολιτοφυλακής. 

Εγώ είχα πολύ άσχημες εντυπώσεις από αυτόν τον άνθρωπο, αλλά ο 

Νίκος τον ανεβάζει πολύ ψηλά. Όταν έφυγαν τα στρατεύματα του 

Δημοκρατικού Στρατού για το Γράμμο, εμένα αυτός ο Κότσης με ένα 

τηλεφώνημα λέει “Όμηρε, θα πας να πιάσεις την Μπελαβόντα  με 25 

πολιτοφύλακες’’. Γιατί εγώ, εκτός από τη διοίκηση του τμήματος του 

ανταρτικού, είχα στον Άγιο Γερμανό τρία άτομα. Τους μάζεψε όλους, 25 

άτομα. Και πήγα και έπιασα την Μπέλαβόντα. Υπήρχαν οι μεγάλες 

αποθήκες πυρομαχικών από το Πισοδέρι, την οποία αποθήκη τηφύλαγαν 

δεκαπέντε γέροντες κατά το Ανταρτικό με όπλα, όλα, αλλά ηλικιωμένοι. 

Πήγαινα στα σπίτια τους, έρχονταν αυτοί, μας τάϊζαν κιόλας. Έβαζαν 

καζάνι και μαγείρευαν, μας έφερναν φαγητό. Μία μέρα ένα παιδί δεκαέξι 

δεκαεφτά και εντελώς αγράμματο και καθόμασταν όλη την ημέρα και τον 

μάθαινα γράμματα εγώ. Μου λέει “σύντροφε διοικητή για έλα να δεις!’’. 

Με πάει σε ένα μέρος και λέει “κοίταξε τι γίνεται!’’. Από την ανατολή 

του ηλίου φαίνονταν ο στρατός που ανέβαινε προς τα πάνω. Ξυπνάω 

όλους λέω σε πέντε αντάρτες να πάνε πάνω από τον Ακρίτα, στο 
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πέρασμα προς τον Άγιο Γερμανό και εμείς πιάσαμε θέσεις. Και γίνεται 

μια μάχη από τις πέντε η ώρα το πρωί, ήταν Μάρτιος, μέχρι τις πέντε η 

ώρα το απόγευμα. Μάχη τρομερή, με βόμβες. Ευτυχώς είχαμε 

πάρει…ετοιμαζόμασταν για τέτοια δουλειά, είχαμε πάρει τις κουβέρτες 

και σκεπαστήκαμε και ευτυχώς είχε ύψωμα και έπεσαν πιο κάτω οι 

βόμβες, δε μας πείραξαν. Οι επιθέσεις γίνονταν... είχαμε μετρήσει 

δώδεκα πυροβόλα, αλλά ίσως να ήταν και παραπάνω. Πετούσαν τα 

πυροβόλα, μας βομβάρδιζαν με ρουκέτες και μετά επίθεση. Αλλά εμείς, ο 

κάθε ένας, είχαμε ένα όπλο πολυβόλο, η αποθήκη ήταν δίπλα.  

Νικολέτα: Πού τα βρίσκανε τα όπλα, ο στρατός, ποιος τους τα 

προμήθευε; 

κ. Γιαγκούσης: Τα έστελναν από της Λαϊκές Δημοκρατίες. Είχαμε όπλα 

πολυβόλα, τα οποία έμειναν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο 

Νίκος ο Κέντρος ήταν στην 14
η
  μεραρχία αξιωματικός οπλισμού. Οι 

επιθέσεις γίνονταν η μια μετά την άλλη. Εγώ σύρθηκα, “Όμηρε στείλε σε 

εκείνο το βράχο από κάτω στο δρόμο…’’, που ερχόταν από κάτω προς τα 

πάνω. Έστειλα δυο ανθρώπους με δύο πολυβόλα. Άναψε η μάχη και εκεί 

και γύρω στις πέντε η ώρα το απόγευμα ακούω τη Λιλίκα, μια 

Φλωρινιώτισσα Βλάχα,μου λέει “Όμηρε, κρατήσου, ερχόμαστε!’’. Μόλις 

είδε ο στρατός ότι έρχονται ενισχύσεις, οπισθοχωρούσε. Οι δικοί μου δεν 

είχαν στρατιωτικές γνώσεις, σηκώθηκαν να τους κυνηγήσουν. Τότε 

έβαλε το πυροβολικό και είχαμε ένα νεκρό και ένα νεκρό, τον γραμματέα 

της  δυτικής Μακεδονίας της ΕΠΟΝ, είχαμε ένα βράχο και εκεί τον 

είχαμε κτίσει και εκεί κοιμόμασταν. Αυτά, μόλις άκουσε αυτά, χώθηκε 

εκεί και τον βρήκε βλήμα στο κεφάλι από το αεροπλάνο. Δύο νεκρούς 

είχαμε εμείς εκεί και μετά πήγα στη Φλώρινα στο νεκροταφείο και βρήκα 

πάρα πολλούς, έπεσε ηρωικά στη μάχη τάδε. Και λέω άρα κρατήσαμε. 

Από εκεί, όταν ήρθε ο στρατός μετά με μένα  και με στέλνουν κάτω από 

το Νυμφαίο, σε ένα χωριό με 8 πολιτοφύλακες να κάνω σαμποτάζ,να 

μαζεύω πληροφορίες με δύο μουλάρια τρόφιμα, ούτε κυάλια δεν είχαμε, 

ούτε τίποτα. Ούτε μια επαφή με τον κόσμο. Εμείς πηγαίναμε και 

χαλούσαμε την τηλεφωνική επικοινωνία. Ύστερα πήγαιναν αυτοί και 

θάβανε κάτω από τη γη τα καλώδια και εμείς πηγαίναμε, τα βρίσκαμε, τα 

κόβαμε και τα ενώναμε δήθεν  και γύρισα στην Πρέσπα στο κεντρικό 

νοσοκομείο, γιατί έκοψα το δάχτυλό μου και δεν είχα ούτε επιδέσμους, 

έκοψα το πουκάμισό μου. Και άρχισαν να βγαίνουν από την πληγή 

σκουλήκια. Και το έβγαλαν, το έραψε χωρίς ναρκωτικά. Μου έκαναν 

ένεση μορφίνη και ξύπνησα μετά από δυο μέρες. Από εκεί με στέλνουν 

στα έμπεδα, για να με στείλουν μετά σε κάποιο τμήμα. Εκεί ήταν 

στρατιωτικές σχολές, έκανα μια εβδομάδα. Πρόλαβα και ειδοποίησα το 

Βαϊνά. Και μόλις τον ειδοποίησα, έστειλε ένα σύνδεσμο, με πήρανε και 

με πήγε στην ταξιαρχία. Μου λέει “θα πάς στο τάγμα το 428, είναι 

διοικητής ο Πέτσος’’. Αλλά ήταν εντελώς αγράμματος. Ό,τι 
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αλληλογραφία ερχόταν από την ταξιαρχία με φώναζε, με έλεγε 

μπάσταρδο. Του τα διάβαζα εγώ, του έγραφα εγώ την απάντηση και τα 

στέλνανε πίσω.  

Νικολέτα: Είχαν επαφές από μέσα; Με ποιον επικοινωνούσαν; 

κ. Γιαγκούσης: 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, 

τροφοδοσία, όλα περνούσαν από μένα.  

Νικολέτα:  Τα καταφέρατε; 

κ. Γιαγκούσης: 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. Και εγώ γύρισα στο διοικητή της διμοιρίας. Με είδε ο κουρέας, 

μου λέει “σύντροφε πολύ μεγάλα γένια έχεις κάθισε να σε ξυρίσω’’. Και 

μετά ακούγονται πυροβολισμοί και λέω στο διοικητή της διμοιρίας 

“τρέξε, εγώ χωρίς να πάρω τον οπλισμό μου πήγα στο ύψωμα’’ και άρχισε 

μια μάχη, τι να σας πω, αλλά δεν είχαμε ούτε πυροβολικό, ούτε 

αεροπορία. 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’’. 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’’ . “Γιατί ;’’. Κάθεται 
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το στρατοδικείο, οι στρατοδίκες Ζαχαριάδης Κούσσιας και Βλαντάς.  Και 

αρχίζει η δίκη. Εγώ τι να έλεγα ο κακόμοιρος . Και αποφάσισαν 

εκτέλεση.  

Νικολέτα: Όλο αυτό δεν ήταν ειρωνεία από τη στιγμή που ήταν 

στρατοδικείο στον εμφύλιο, από τη στιγμή που έλειπε και η οργάνωση; 

κ. Γιαγκούσης: 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».  

Νικολέτα: Α, το σώσανε έτσι. Δηλαδή τόσος κόσμος που πήγαινε και 

συμμετείχε, άλλοι με τη θέλησή τους, όπως πήγατε εσείς, είναι τραγικό 

από τη στιγμή που είχατε αναλάβει κάτι, να σας περνάνε από 

στρατοδικεία. 

κ. Γιαγκούσης: Γιατί πέρασα και άλλη φορά από στρατοδικείο.  

Νικολέτα: Υπήρχαν περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν μεταπηδήσει από 

το στρατό,τον εθνικό, στο ανταρτικό ; 

κ. Γιαγκούσης: Πολλοί πάρα πολλοί. Ιδιαίτερα στην αρχή του 

αντάρτικου, ολόκληροι λόχοι. Μετά γυρίζω στο τάγμα.  

Νικολέτα: Πώς σας αντιμετώπισαν;  

κ. Γιαγκούσης: Μια χαρά. Ο Πέτρος αγκαλιές, φιλιά.  Με στέλνει ο 

ταγματάρχης να οργανώσω μια επίθεση με πυροβολικό στην Ασπρόγια. 

Ένας λόχος έμεινε. Ξεκινάμε χωρίς οδηγούς, χωρίς τίποτα, στα τυφλά. 

Μόλις φθάσαμε έξω από την πυροβολαρχία, είχε κάτι νάρκες πολύ 

επικίνδυνες .Την πυροδοτούσες εσύ με το πόδι και αμέσως είχαμε οχτώ 

τραυματίες. Να μην έχουμε φορεία, να μην έχουμε τίποτα.  

Νικολέτα: Σας έστελναν στη λαιμητόμο χωρίς να έχετε κάποιο 

υπόβαθρο.  

κ. Γιαγκούσης: Υποχωρήσαμε λιγάκι, κόψαμε κλαδιά, κάναμε φορεία 

και ξεκινάμε να γυρίσουμε πίσω. Διοικητής ήταν ένας Γίγας, ένας 

Πόντιος από τη Μελίτη. Φθάσαμε εγώ ήμουν πίσω και ακούω τον 

αυτόματο Γίγα  να λέει από εδώ. Εκεί ήταν ναρκοθετημένα,  εμείς . 

Μπαίνω μπροστά και λέω “θα πάμε γύρω γύρω’’.“ Όχι είμαστε 

κουρασμένοι’’.“ Βρε Γίγα πρόσεξε καλά. Θα έχουμε ζημιά’’. Τίποτα 

αυτός. Βάζει τον κόσμο, τον άκουγαν πολλοί, ήταν λεβέντης και μόλις 

μπήκανε μέσα, μπαμ έναν νεκρό, δύο τραυματίες. Φθάνουμε στο σταθμό 

της διοίκησης του τάγματος και αρχίζουμε “Όμηρε μην πεις τίποτα. Μη 

πεις ότι ο Γίγας τους είπε να πάνε’’. Μου είχαν ριχτεί όλοι στο κεφάλι. 

Και δεν είπα τίποτα, τι να έλεγα.  

Νικολέτα: Αλλιώς θα περνούσε και εκείνος στρατοδικείο.  

κ. Γιαγκούσης: Είπαν “ο Όμηρος, είπε να περάσουμε από έξω’’. Το πολύ 

να είχαμε και άλλα θύματα, αν έλεγα τίποτα.  
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Νικολέτα: Υπήρχαν μεταξύ των αρχηγών, των ανθρώπων που είχαν 

υψηλές θέσεις στο Δημοκρατικό Στρατό, υπήρχαν και διαφωνίες έτσι; 

Δεν υπήρχαν πάντα ίδιες απόψεις . Διαφωνίες, αντιζηλίες. .. 

κ. Γιαγκούσης: Διαφωνία, μια βασική διαφωνία θα σας πω, ο Μάρκος 

ήταν γενικός αρχηγός του Δημοκρατικού Στρατού και ο Ζαχαριάδης. Το 

τάγμα μας, όταν έγινε η μεγάλη επίθεση, η τελευταία,ήταν το τάγμα που 

κράτησε πολύ καλά την άμυνά του. Τον αριστερό,τον Γιάννη, ο οποίος 

έγινε μετά μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ και το δεξιό μας το 

τάγμα, αυτοί διαλύθηκαν εντελώς . Εμείς κρατήσαμε ως το βράδυ. Ο 

στρατός είχε προχωρήσει και από εδώ και από εκεί. Εμείς ήμασταν στη 

μέση. Το βράδυ ξεκινάμε με μεγάλη τάξη και με τους τραυματίες που 

είχαμε και φθάνουμε τα ξημερώματα πάνω από τον Παύλο Μελά. Δεν 

είχε ξημερώσει ακόμα, μαζεύτηκε όλο το τάγμα και ο Πέτρος λέει “θα 

ξαπλώσουμε όλοι και το κατούρημα ξάπλα’’. Και καθίσαμε εκεί. Ήρθε μια 

περίπολος. Πέρασε δίπλα μας, ανέβηκε στο εκκλησάκι, δεν είχε τίποτα, 

γύρισαν και έφυγαν. Μόλις νύχτωσε, ξεκινήσαμε εμείς για να πάμε σε 

ένα χωριό μεταξύ Ανταρτικού και Πρέσπας. Όταν μπήκαμε στο Πράσινο, 

εγώ ήμουν τελευταίος, οπισθοφυλακή, ακούσαμε φασαρία, κακό, ήταν 

ένα τάγμα στρατοπεδευμένο εκεί στον κάμπο κι ετοιμάζονταν να 

ξεκινήσουν κάπου να κάνουν επίθεση και μόλις ήρθαν και μας το είπαν 

αυτό, τους πήραν σβάρνα και εκεί, αυτό που είδα εγώ μπροστά στα μάτια 

μου, πιασμένοι χέρι χέρι και αν είναι δυνατόν με τα δόντια να φαγωθούν. 

Γροθιές, κακό, ξιφολόγχες, τρομερό πράγμα.Και ξεκινήσαμε και 

φθάσαμε στην Πρέσπα. Όταν φθάσαμε έξω από τη *Σφήκα, φωνάζαμε 

“είμαστε το τάγμα του Πέτρου!’’, ριπές ενάντια σε εμάς. “Βρε παιδιά 

είμαστε οι αντάρτες!’’, τίποτα. Τελικά ο Πέτρος πήρε δύο *πάτζερ, αυτά 

τα γερμανικά, τα πήγε μόνος του πού έβαζαν αυτοί, «μπαμ» ,επίθεση.  

Νικολέτα: Ο ξάδερφός σας ακολούθησε την ίδια πορεία ή ήταν αλλού;  

κ. Γιαγκούσης: Αυτός ήταν σε άλλη ταξιαρχία, στη δεκατέσσερα.  

Νικολέτα: Πάντως είχε αναφέρει ότι και οι αδερφές του ήταν 

αντάρτισσες. Η Λέυκα.  

κ. Γιαγκούσης: Ναι ήταν αντάρτισσα, ο Στράτος ήταν αντάρτης και θα 

σας κάνει εντύπωση η υπόθεση με τους Σλαβομακεδόνες που 

ασχολήθηκε ο Νίκος.  

Νικολέτα: Είχατε στο Δημοκρατικό Στρατό… ήταν έντονη η συμμετοχή 

των Ποντίων;  

κ. Γιαγκούσης :Ήταν μαζική, αλλά μετά από τη βία, σκότωναν τον ένα, 

τον άλλο . 

Νικολέτα: Λένε πολλοί, ότι επειδή η Φλώρινα και η δυτική Μακεδονία  

έχει Πόντιους, έχει Αρβανίτες,  τουρκόφωνους... 

κ. Γιαγκούσης: 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 



190 

 

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.  

Νικολέτα: Ήταν σωστό που το ΕΑΜ απείχε από τις εκλογές τότε, το ’46;  

κ. Γιαγκούσης: Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος. Αν παίρναμε μέρος στις 

εκλογές θα παίρναμε τουλάχιστον πενήντα, σαράντα, είκοσι βουλευτές. 

Θα ήμασταν στην κυβέρνηση.  

Νικολέτα: Γιατί μου κάνει εντύπωση, επειδή η αριστερά ήθελε να μπει 

μέσα στα βουλευτικά, εφόσον ήθελε, γιατί έκανε αποχή, δεν 

καταλαβαίνω.  

κ. Γιαγκούσης:  ...H ομάδα ανθρώπων που ήθελαν να συνεχίσουν τον 

αγώνα και οδηγηθήκαμε στον εμφύλιο. Αυτός ήταν ο Άρης ο 

Βελουχιώτης. Και όλοι θέλαμε να το συνεχίσουμε. Δεν καταλαβαίναμε τι 

λάθος κάναμε. Δεν έπρεπε να γίνει ο δημοκρατικός στρατός,  σε καμία 

περίπτωση. Θα είχαμε την κατάσταση της Ιταλίας, που πήραν μέρος στην 

αντίσταση. 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. Πιστέψαμε αμέσως,  είχαμε απογοητευθεί. Από 

την ίδια στιγμή που μπήκαμε εκεί μέσα. 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. 

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. “Έλα εδώ ποιο 

είναι αλήθεια;’’. Στο τέλος έβγαλα ένα αντίγραφο και το κάρφωσα στο 

κρεβάτι μου. Είχαμε διπλά κρεβάτια. Μπαίνει ένας “ Όμηρε, το 

βιογραφικό σου σημείωμα.». «Δε με παρατάς, αν θέλεις διάβασέ το!’’. 

Μετά αγόρασα εφημερίδα  και άρχισα να διαβάζω. Και άρχισα να 

συνεννοούμαι. Μας έστειλαν δασκάλες και δασκάλους για να μας 

μάθουν ρώσικα. Στην ίσια διμοιρία που ήμουν εγώ ήταν και ένας 

σύνδεσμος του *Γιαγκούλα. Λέω κι εγώ στη διευθύντρια του σχολείου 

“σε παρακαλώ μια δασκάλα κάποιον να τον πληρώνω’’. Μικρά πράγματα, 

ένα δώρο θα δίνεις κάθε μέρα. Γιατί πήραμε μια βοήθεια οικονομική. Και 

την άλλη μέρα, μου φέρνει μια κοπελίτσα τελειόφοιτη του γυμνασίου. 

Κάναμε το μάθημά μας, την άλλη μέρα το πρωί από το μεγάφωνο, “ο 

Όμηρος πάει να εκμεταλλευτεί τις ρωσίδες γυναίκες!’’ . Και ξαφνικά 

έρχεται μια επιτροπή.Μετά από δέκα μέρες, είχα περάσει την περίοδο της 
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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, δε με έστειλαν... ο Νίκος ήταν στην 

επιτροπή. Περνάνε από την επιτροπή, τους φωνάζουν,  τους παρουσίαζαν 

στην επιτροπή αυτή και έλεγαν “αυτός  περνάει’’, εμένα τίποτα. Κάποια 

στιγμή είδα το Νίκο του λέω “Νίκο τι γίνεται;’’. “ Θα σε κόψουν βρε 

Όμηρε, δεν κρατάς τη γλώσσα πίσω από τα δόντια’’. Και μια φορά μου 

λέει ο Νίκος , “ήσουν τυχερός, πώς δε σε καθάρισαν;’’ . Γιατί πέρασα και 

άλλο ένα στρατοδικείο με τη μάχη της Φλώρινας. 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 

και μη βγάζεις τσιμουδιά αμέσως. 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’’. Λέω “σύντροφε λοχαγέ, αν με αλείψεις  με κοπριά θα 

με φάνε’’. Αυτός μου λέει “μη φοβάσαι’’, του έλειπαν τρία πλευρά από 

τον πόλεμο, “εγώ ήρθα με πολύ μικρό βαθμό εδώ και άντεξα’’ . Την 

επόμενη μέρα στην αναφορά με φωνάζει ο γραμματέας του κόμματος 

“αυτό θα το πληρώσεις’’. Δύο χρόνια κάναμε εκεί. Μια φορά το χρόνο 

μας έστειλαν ένα αναμνηστικό της οικογενείας μας, παίρναμε μισθό 

ρώσικο, μια χαρά. Και μου έλεγαν “θα σε πετάξουμε από το τρένο’’. Γιατί 

ο άλλος ήταν χαζός και αν είχες… δυάρι δεν έβγαινες την Κυριακή στην 

πόλη. Εγώ είχα το μπλόκ με τις άδειες και έφευγα, όποτε ήθελα 

ερχόμουνα. Βγαίναμε με το λοχαγό μου, με γυρνούσε.  

Νικολέτα: Αυτός τώρα ήταν στρατός; Ήθελαν να εκπαιδεύσουν τους 

στρατιώτες...; 

κ. Γιαγκούσης: Πριν από εμάς ήταν οι Αλβανοί και πριν από τους 

Αλβανούς ήταν οι Σέρβοι εκεί πέρα. 

Νικολέτα: Ήταν ο στρατός της αριστεράς και ήθελαν το στρατό, ο 

Δημοκρατικός Στρατός; 

κ. Γιαγκούσης: Ναι ο Δημοκρατικός Στρατός. 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.  

Νικολέτα: Αργότερα γυρίσατε πίσω ή καθίσατε στη Ρωσία; Ζήσατε τον 

εμφύλιο πόλεμο ; 

κ. Γιαγκούσης: Εδώ ήμουν εγώ.  



192 

 

Νικολέτα: Τη μάχη της Φλώρινας θέλω να μου πείτε.  

κ. Γιαγκούσης: 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. Του λέω“ θέλω να…’’, είδε ότι δεν έχω δάχτυλα μου 

λέει “δεν μπορείς’’, τον πιάνω, τον σηκώνω, μου λέει “εντάξει’’.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. Λέει είναι αργά τώρα, του χρόνου.“ 

Όχι’’, λέω,“ εφέτος θα έρθω’’. Και με πήρε στην Πέμπτη τάξη του 

δημοτικού. Πήρα τα βιβλία, άρχισα να διαβάζω, δούλευα κιόλας και λέω 

“μπορώ να δώσω για το πρώτο εξάμηνο;’’, Λέει “πολύ ευχαρίστως’’. 

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.  

Νικολέτα: Αφού εκπαιδευτήκατε στη Ρωσία στα στρατιωτικά, μετά 

γυρίσατε πάλι πίσω; 

κ. Γιαγκούσης: Με τον Ζαχαριάδη ήμασταν, με τα όπλα .  

Νικολέτα: Είχατε εκπαιδευτεί για να συμμετάσχετε ξανά πάλι στον 

εμφύλιο; 

κ. Γιαγκούσης:Ναι.  

Νικολέτα: Συμμετείχατε στον εμφύλιο; 

κ. Γιαγκούσης: Στο δεύτερο; Μα δεν έγινε ποτέ.  

Νικολέτα: Ξαναγυρίσατε τελικά πίσω στην Ελλάδα; 

κ. Γιαγκούσης: Όχι. 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. 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.  

Νικολέτα: Τη μάχη της Φλώρινας τη ζήσατε;  

κ. Γιαγκούσης: Τη μάχη της Φλώρινας εμένα με έστειλαν σε ένα τάγμα 

το οποίο έχασε τη μάχη της Φλώρινας. Έπρεπε να καταρριφθεί ένα 
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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 . 

Νικολέτα: Και όμως εσάς που σας είχαν εκπαιδεύσει έξω, δεν υπήρχαν 

άνθρωποι με χαρίσματα; 

κ. Γιαγκούσης: 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 

Πρώτη. Κάποτε έρχεται ένας με ένα σημείωμα και λέει “να μάσεις όσο 

στρατό μπορείς και να κάνεις επίθεση στο ύψωμα της Πρώτης’’. 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.  

Νικολέτα: Σας ευχαριστώ πολύ. 
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16)  Όνομα: Παπαλαζάρου Αναστασία 

        Καταγωγή: Τριβίτσα Κόνιτσας και Τριπόταμος 

        Τόπος διαμονής: Τριπόταμος 

 

Νικολέτα: Γεια σας. 

κ. Παπ: Χειροτονείται ο πατέρας μου το 1935 ιερέας των Πρεσπών. 

Νικολέτα: Α, σε εκείνο το μέρος. 

κ. Παπ: Για έξι χρόνια. Από εκεί τον μεταφέρουν στο χωριό Καλλιθέα το 

’47. Ήμασταν πια στον εμφύλιο. Το Αιγαίο,τα βουνά ήταν πιασμένα. Ο 

πατέρας μου πήγε να κάνει τον εσπερινό. Ήταν της Πεντηκοστής. 

Σάββατο,Ψυχοσάββατο, στο χωριό Λευκώνας. Από εκεί, παρ’όλο που 

ήξερε, αλλά δεν άφησε το καθήκον του. Έκανε τον εσπερινό και είχε 

έρθει ο αστυνόμος. “Παπα- Γιάννη’’, λέει. “Σήκω να φύγουμε. Κι εσύ 

είσαι μια ψυχή’’. “Εγώ πώς θα φύγω; Έχω τόσους από πίσω μου’’. 

Έρχεται. Δεν είχαν τα αυτοκίνητα τότε.  

Νικολέτα: Ναι τότε δεν υπήρχαν. 

κ. Παπ: Το μόνο μέσο που είχε, το άλογο. Αλλά επειδή ήταν Καλλιθέα, 

Λευκώνας κοντά,ποδαρόδρομος. Ήρθε ιδρωμένος. Λέει της μάνας μου, 

“παπαδιά φεύγουμε!’’. “Αμ το Γιώργο’’, λέει η μάνα μου, είμαστε επτά 

αδέρφια. Ήμασταν. “Εκεί που θα χαθεί όλη η οικογένεια’’,λέει ,“ας χαθεί 

ένας’’. Το είπε όμως με πόνο. 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...;Μας πιάνει μια βροχή από Καλλιθέα Λευκώνα. Πάμε 

στην αστυνομία εκεί. Πώς θα μας αλλάξει η μητέρα μου, με τι ρούχα. 

Κάπου εκεί στην ατυχία μας βρεθήκαμε τυχεροί. Ένα στρατιωτικό μας 

κατεβάζει στο Ανταρτικό. Μέσα σε ένα γιαπί. Σε μια μεριά πέρα πέρα η 

μάνα μου σαν τα κλωσσόπουλα μας συμμάζεψε. Ο Θανασάκης, που ήταν 

ο μικρότερος και εγώ θέλαμε το κρεβάτι μας,τα μαξιλάρια μας. Και 

κρεβάτι μη νομίζεις κρεβάτια, αχυρόστρωμα και πέρα πέρα 

στρωματσάδα. Ξημέρωσε εκείνη τη μέρα, όπως ξημέρωσε και την άλλη 

μέρα κατεβαίνουμε στο χωριό Βροντερό. Εν τω μεταξύ, στο ντόιτς  

είμαστε ο αδερφός μου ο Ηλίας, ο Θανασάκης, η Νίκη και εγώ. Η μάνα 

μου και η αδερφή μου, που ήταν λίγο μεγαλύτερες, ποδαρόδρομο και 

μαύρο σημάδι. Κατεβαίναμε στη Φλώρινα,  μετά από δύο τρεις μέρες. 

Στο δημοτικό, το τρίτο. Εκεί όλοι συγκεντρωθήκαμε. Όσοι πρόσφυγες 

είχαμε κατέβει από πάνω. 

Νικολέτα: Από τα χωριά; 

κ.Παπ: Τα χωριά, ναι. Οι άλλοι μια φορά ξεριζώθηκαν από τον τόπο 

τους. Ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους, πήγαν εκεί πέρα,έκαναν τα 
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χωράφια τους και κατεβήκαμε και στο τρίτο. Και μας έκαναν μοιρασιές. 

Κατάλυμα στα σπίτια, όχι με ενοίκιο. Και εμάς μας βάλανε σε μια 

αποθήκη, με τρία βαρέλια σιτάρι και όλη η οικογένεια δύο γονείς, έξι 

παιδιά, γύρω στα οχτώ με εννιά άτομα. Και έτσι αρχινάει στη Φλώρινα.  

Νικολέτα: Εκεί πώς περάσατε; Ποια εποχή ήταν περίπου θυμάστε; 

κ. Παπ: Το ’47 μέχρι το ’49.  

Νικολέτα: Τι συνέβαινε τότε στη Φλώρινα; Πώς ήταν ο κόσμος; 

κ. Παπ: 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. Τον αδερφό μου τον πήραν οι αντάρτες, τον Γιώργη. 

Μικρό παιδί τον πήραν οι αντάρτες. 

Νικολέτα: Γύρισε; 

κ. Παπ: Γύρισε. Εκείνος ξέρει τι τράβηξε εκείνα τα χρόνια. Και τώρα 

είναι αναπαυμένος. Δε ζει πια. Ο άλλος ο αδερφός μου  ήταν εθελοντής, 

που βοηθούσε την πατρίδα.  

Νικολέτα: Ήταν από την άλλη πλευρά δηλαδή. 

κ. Παπ: Ναι δύο αδέρφια σε αντίθετα στρατόπεδα.Και έτσι έδωσε ο 

Θεός, ήρθε ο αδερφός μου ο Γιώργης. Παραδόθηκε στην αστυνομία¨ήταν 

να φυλάξει σκοπιά και του λέει ο σύντροφός του, Γιώργης κι εκείνος. 

“Πώς σου φαίνεται ο δρόμος Γιώργο;’’. Εκείνος ήταν παντρεμένος και 

έμπειρος, εκείνος . “Πώς να μου φανεί;’’. Φοβόμασταν ο ένας τον άλλο. 

Δεν είχαμε εμπιστοσύνη. “Πάμε να φύγουμε!’’. Σαν τον εμπιστεύτηκε, τα 

παιδάκια κοιμόνταν όλα, σηκώθηκαν και φύγανε και παραδόθηκαν στο 

Πεντάλοφο. Και από εκεί ήρθε στο σπίτι ο αδερφός μου, στην αστυνομία. 

Νικολέτα: Τον ανακρίνανε; 

κ. Παπ: Μας ειδοποίησαν και επειδή τον πήγε στην αστυνομία και λέω 

“γιατί τι έκανε ο αδερφός μου να τον πάρουν οι αστυνομικοί;’’. Και ήρθε 

στο σπίτι. Ένα χρόνο δεν μπορούσε να χορτάσει ψωμάκι. Ήρθε 

ταλαιπωρημένος,χάλια, ένα μικρό παιδί ήτανε. Και μείναμε στη Φλώρινα 

σαν ήρθε και αυτός και ο πατέρας είδε ένα όνειρο. Είδε  δύο νεαρούς και 

είπαν “ξέρω πως έρχεται ο γιός σου, σε λίγες μέρες θα έρθει’’. Και έτσι, 

του Αγίου Γεωργίου ήρθε. Όλη η γειτονιά, τι αγάπη υπήρχε τότε, έτρεξε 

στο σπίτι μας για να δουν τον αδερφό μου, να τον γνωρίσουνε. 

Νικολέτα: Σας είχε πει πού είχε πάει; 

κ. Παπ: Αγνοούμενο τον είχαμε.Δεν ξέραμε πού είναι.  

Νικολέτα: Όχι αργότερα που ήρθε, σας έλεγε τίποτα; 

κ. Παπ: Ναι, σα φύγαμε εμείς, κατέβηκε αυτός από το βουνό με τα ξύλα, 

και είδε ότι εμείς είχαμε φύγει. Η γειτονιά είπε “γιατί δεν φύγαν όλοι;’’. 

Εμείς δεν είχαμε περιουσία, τίποτα και σαν φύγαν μετά από εδώ που 

πήγαν οι καπεταναίοι, λένε “εσύ πώς έμεινες ,εγώ σας αγαπούσα για αυτό 
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έμεινα’’. “Μη στεναχωριέσαι εμείς θα σε σπουδάσουμε, θα σε μάθουμε 

γράμματα’’, υποσχέσεις. Από μέσα του ήξερε αυτός. Κι έτσι ήρθε.  

Νικολέτα: Τους ξεγελούσαν δηλαδή; 

κ. Παπ: Τους ξεγελούσαν και τα πέρνανε, τα κορίτσια από 

δεκατεσσάρων χρονών. 

Νικολέτα: Γνωρίζατε άλλες γυναίκες που είχαν πάει στα βουνά; 

κ. Παπ: Πώς δεν γνωρίζαμε. Μετά σαν παραδόθηκε ο αδερφός μας, 

ήρθε. Τα δύο μου αδέρφια δούλευαν στα χωράφια και ήρθαν άλλα δύο 

παιδιά και τους λέμε “που είναι τα άλλα παιδιά από την οικογένειά τους;’’ 

και τα παιδιά τα είχαν χαμένα δεν ήξεραν. Ένα κοριτσάκι και ο ανιψιός  

της. Και όλη η οικογένεια, δύο εβδομάδες, κουβαλούσε περιουσίες. Από 

το σπίτι δηλαδή,νοικοκυραίοι καλοί.  

Νικολέτα: Ο άλλος σας αδερφός που ήταν στο στρατό; Πώς 

αντιμετωπίστηκε αυτή η διαφορετικότητα μεταξύ τους; 

κ. Παπ: Μετά όταν παραδόθηκε ο Γιώργος, αυτός συνέχισε, ο Σταύρος. 

Αυτός ήταν μεγαλύτερος. Αναπαύτηκε την Πρωτοχρονιά. Και έτσι που 

ήρθαν στο σπίτι, μαζεύτηκε η οικογένεια  και μετά από αυτό το σπίτι που 

μέναμε, μας δώσανε άλλο, μεγαλύτερο. Αλλάξαμε σπίτι ύστερα. Και μας 

έκανε ο πατέρας μας ένα κρεβάτι πέρα πέρα με αχυρόστρωμα λίγο ψηλό, 

να κρυβόμαστε από κάτω. Τέσσερις οικογένειες, κάθε μια οικογένεια σε 

ένα σπίτι από ένα δωμάτιο. Όλες οι οικογένειες κάθε βράδυ 

μαζευόμασταν στο σπίτι, στο δωμάτιό μας και τους έσωσε ο Θεός… μια 

οικογένεια στη γωνία που είχαν την ντουλάπα τους , έπεσε μια βομβίδα 

και καταστράφηκε μια γωνιά στο σπίτι. Εμάς τα παιδιά μας έπιανε τα 

γέλια. Σφύριζε δυνατά και γκραν!Τα παιδιά έρποντας, ανεβαίνοντας τα 

βουνά της Φλωρίνης. Ένας αδερφός μας είχε φέρει ένα φαντάρο στο 

σπίτι για να πλύνει τα ρούχα του. Και με την επιχείρηση που έγινε, το 

χάσαμε το παιδί. Σαν ήρθε μετά με γένια, τον φίλησε. “Σώθηκες εσύ’’, 

λέει. Και ύστερα από δυόμισι χρόνια τελείωσε ο εμφύλιος και 

ξαναγυρίζουμε εμείς πάμε στο πόστο μας, από το ’49 έως το ’54, όπου 

εκοιμήθη στις 16 Αυγούστου το ’54. Το ’55 κατεβήκαμε εδώ. Από τη μια 

μεριά η Παναγία των Βράχων, ένα παλιό μοναστήρι, από την άλλη είναι 

η εικόνα του Αποστόλου Πέτρου, με σφαίρες,οι Γάλλοι περνούσαν και 

κορόϊδευαν και έριχναν σφαίρες. Υπήρχε και το ξωκκλήσι του Άϊ- 

Γιαννιού, όπου λειτουργούσε ο πατέρας μου. 

Νικολέτα: Δε γυρίσατε στο χωριό στις Πρέσπες, πάνω ; 

κ. Παπ: Όχι, γιατί εδώ είχαμε τριάντα στρέμματα χωραφάκια και 

γυρίσαμε εδώ.Αλλά η καταγωγή του πατέρα μου ήταν από την Τριβίτσα  

της Κόνιτσας. Εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα, με πήραν τριών μηνών πάνω, το 

1941 έφυγα στην Καλλιθέα, και ύστερα πήγαμε το ’47 στη  

Φλώρινα . 

Νικολέτα: Την κατοχή τη ζήσατε έντονα; 
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κ. Παπ: Την κατοχή την έζησε εκεί πέρα ο πατέρας μου και η μητέρα 

μου. Δεν καθόταν όλοι οι ιερείς εκεί πέρα. Ο πατέρας μου κάθισε  εκεί 

πέρα. Δεν ήθελε να αφήσει  το ποίμνιό του.  

Νικολέτα: Ο αδερφός σας που ήταν στα βουνά, σας είχε πει ποτέ τίποτα, 

πού τον είχαν πάει,τι πολεμικά γεγονότα είχε ζήσει; 

κ. Παπ: Και πού δεν τον είχαν πάει. Από Καλλιθέα, όλα τα βουνά, μέχρι 

που έφτασε στο Πεντάλοφο. Εκεί παραδόθηκε. Στο τέλος, εκεί όλα τα 

βουνά. Από Πρέσπες μέχρι να πάει Κοζάνη εκεί  τα βουνά όλα τα γύρισε.  

Νικολέτα: Μια ιστορία που θυμάστε; 

κ. Παπ: Εκείνος ήταν ένα βιβλίο γραμμένο. Δεν είχαν να φάνε. 

Πεινούσαν. Τσουκνίδες, χόρτα, ό,τι τα ζώα βοσκούσαν στη γη. 

Νικολέτα: Κλέβανε ζώα ; 

κ. Παπ: 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. Αφού ήρθε πρησμένος,χάλια. ‘Όταν παραδόθηκε στο 

Πεντάλοφο,στο στρατό, τους δώσαν να φάνε, αλλά είπε ο γιατρός που 

τους εξέτασε “να μην τους δίνετε πολύ απότομα’’. Και ξαπλώσαν στον 

ήλιο και πρηστήκανε. Ένα χρόνο σου λέω έκανε ο αδερφός μου για να 

συνέλθει. Νόμιζε θα φύγει πίσω. 

Νικολέτα: Έτσι μια έντονη ιστορία δε θυμάστε, να σας είχε πει κάτι που 

να του έκανε εντύπωση; 

κ. Παπ:  Όλη την ώρα ήταν με το όπλο στο χέρι, καθοδήγηση τους 

γινόταν, “θα σας σπουδάσουμε , θα σας μορφώσουμε’’, ναι, κάθε βράδυ 

είχε καθοδήγηση.  

Νικολέτα: Αυτοί τα πιστεύανε; Ήταν και άλλα νέα παιδιά μαζί με τον 

αδερφό σας και ήταν και μικρός… 

κ. Παπ: Δεν τα πιστεύανε, αλλά τι να κάνουν. Όποιος παραδόθηκε, 

παραδόθηκε. Είχαν σκοτώσει και μία κοπέλα δεκαοχτώ χρονών, είχε 

σκοτωθεί με το όπλο,πολυβόλο εκεί και τον αφήσαν το Γιώργο να τη 

φυλάει μέχρι να έρθουν οι γονείς της να την πάρουν. Πολλά τέτοια 

συνέβαιναν. 

Νικολέτα:Τα έδιναν στους γονείς τα παιδιά που χάνονταν;  

κ. Παπ: Ναι ήταν κοντά εκεί, τους είχαν ειδοποιήσει και τους πήρανε.  

Νικολέτα: Δηλαδή αυτοί τους έκαναν πλύση εγκεφάλου;  

κ. Παπ: Ναι. 

Νικολέτα: Ο άλλος σας αδερφός που ήταν στο στρατό;  

κ. Παπ: Αυτός μετά την απελευθέρωση έφυγε, το 1950, φαντάρος για 

δύο χρόνια και ήρθε το ’52.  

Νικολέτα: Οπότε ήταν μια ζωή στο στρατό.  

κ. Παπ: Ναι μέχρι το ’52. Και ξανά συνέχισε πάλι στα ΤΕΑ. Και για 

αυτό δεν είχαμε ούτε ναρκωτικά,ούτε τίποτα. Γιατί εθελοντικός στρατός 
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και αστυνομία γυρνούσαν περίπου όλη τη νύχτα. Πού να ξεμυτίσει ο 

κλέφτης;  

Νικολέτα: Ναι τότε ο κόσμος φοβόταν τα πολιτικά. Αυτός πώς την 

έβλεπε την κατάσταση, ο αδερφός του ήταν αντάρτης. Βέβαια ο αδερφός 

δεν είχε πάει με τη θέλησή του στα βουνά, έτσι; Τότε δεν είχαν διαφορές. 

κ. Παπ: Όχι. 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.  

Νικολέτα: Πήγε κι εκεί; 

κ. Παπ: Πήγε κι εκεί και άλλες περιπέτειες και από εκεί. Αλλά είχαν 

ανακωχή και δεν είχαν . 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.  

Νικολέτα: Τα αδέρφια σας, όταν γύρισε ο αδερφός σας από τα βουνά, ο 

κόσμος πώς τα αντιμετώπισε; 

κ. Παπ: Τα αγάπησε. Ξέρανε ότι δεν είχαν καμία σχέση με αυτούς.  

Νικολέτα: Ίσως επειδή ο πατέρας σας ήταν ιερέας. Τη μάχη της 

Φλώρινας τη ζήσατε; 

κ. Παπ: Έχω μια εικόνα όταν έγινε, προχθές ήταν 12 Φεβρουαρίου, είχε 

επέτειο. Ήρθε ο αδερφός μου ο Σταύρος, ήταν ακόμα στα ΤΕΑ, με μια 

μηχανή μεγάλη και ξυπνήσαμε και λέω ότι απελευθερωθήκαμε. Πέσαν 

πολλά κορμιά. Δεν κάθισε η μάνα μου μια μέρα που να μην πάει όπου 

πήγαιναν και τους κηδεύανε.  

Νικολέτα: Εσείς σχολείο μέχρι ποια τάξη πήγατε; 

κ. Παπ: Μέχρι την έκτη δημοτικού. 

Νικολέτα:  Μετά δε συνεχίσατε βέβαια;  

κ. Παπ: 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.  

Νικολέτα:  Μείνατε στο σπίτι; 

κ. Παπ: Μείναμε μέχρι που, γιατί ήταν Αύγουστος μήνας και μετά ήρθε 

χειμώνας,μπήκαμε στα 1955 και τον Απρίλιο κατεβήκαμε εδώ. Με τι 

χρήματα. Μα κι εδώ που μέναν τα παιδιά, νοικιάζαμε. Τους νοίκιαζα 

δωμάτια. Ύστερα εγγραφές στοίχιζαν. ‘Όταν περνούσες για την άλλη 

τάξη, στοίχιζε κι εκεί πληρώνονταν όλα τα δίδακτρα. Πού να είχαμε 

τέτοιες ευκολίες…Τώρα που τα παίρνουν τα λεωφορεία και δεν 

νοικιάζουν, δεν ξέρουν να το τιμήσουν.  

Νικολέτα: Γενικά ήταν δύσκολη η ζωή στη Φλώρινα έτσι;  
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κ. Παπ:  Και ο αδερφός μου ο Σταύρος που ήθελε να σπουδάσει, τον 

έπιασε η κατοχή και τον Γιώργο και δεν  μπόρεσαν να πάνε σχολείο. 

Νικολέτα: Τα αδέρφια σας αυτά είχαν συμμετάσχει στην αντίσταση;  

κ. Παπ: Στον ιταλικό πόλεμο και στον γερμανικό; 

Νικολέτα : Κατά τη διάρκεια της κατοχής.  

κ. Παπ: Ήταν μικρά παιδιά.  

Νικολέτα : Ήξεραν από αυτά; 

κ. Παπ: Δέκα χρονών ήταν. Ξέρανε. Κατά των Γερμανών ήτανε. Έτσι 

ήταν όλοι. Γερμανούς δε θυμάμαι να είπανε να ήρθαν προς τα πάνω. Δεν 

είχε τόσο πολύ, όπως γινόταν αλλού. Ό,τι ήταν, κατά ήταν. Και τότε και 

τώρα ακόμα. Δε θυμόμαστε τίποτα καλό από τους Γερμανούς.  

Νικολέτα: Πώς ήταν η παρουσία τους; Ήταν επικίνδυνοι;   

κ. Παπ: Εδώ δεν είχα ακούσει να έκαναν κάποιο κακό. Εδώ στο χωριό 

μας ήτανε Γερμανοί. 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.  

Νικολέτα: Τους ιερείς πώς τους αντιμετώπιζαν;  

κ. Παπ: Τον είχαν τάξει στον πατέρα μου, οι κομμουνιστές. Παπα Γιάννη 

άμα σε πιάσουνε θα σε κρεμάσουμε ανάποδα και θα σου βάλουμε φωτιά 

και θα σε κάψουμε σιγά σιγά. Θα σε σκοτώσουμε . Δόξα το Θεό που 

φύγαμε!  

Νικολέτα: Οι Γερμανοί πώς τον αντιμετώπιζαν; 

κ. Παπ: Οι Γερμανοί δεν ήταν στην Καλλιθέα τόσο. Δεν είχανε πειράξει, 

όχι. Ούτε κι εδώ έκαναν κακό στο χωριό, οι Γερμανοί.  

Νικολέτα: Στη Φλώρινα, όταν κατεβήκατε κάτω, υπήρχαν μανάδες ή 

γυναίκες που έστελναν τα παιδιά τους στον εμφύλιο με τη θέλησή τους; 

κ. Παπ: To ’55 δεν υπήρχε πια. Είχαν τελειώσει τα πάντα.  

Νικολέτα: Το ’47; 

κ. Παπ: Ήταν και παιδιά εθελοντές που πηγαίναν στα βουνά. 

Νικολέτα : Πιο φανατισμένοι. 

κ. Παπ: Ναι.  

Νικολέτα: Γενικά η ζωή στη Φλώρινα τα χρόνια που τη ζήσατε ήταν 

δύσκολή; 

κ. Παπ: Δύσκολη. Φοβόμασταν. Αλλά το σχολείο, σχολείο όμως. Όταν 

χτυπούσαν, πότε δεν πηγαίναμε, πότε πηγαίναμε,έτσι.  

Νικολέτα: Είχατε και σλαβόφωνους μέσα; 

κ. Παπ:  Στο Λαιμό ήταν Πόντιοι και ντόπιοι, αλλά δεν τα μιλούσανε. 

Όχι από φόβο. Τα παιδιά που τα είχανε πάρει οι αντάρτες  έρχονταν και 

ήξεραν ελληνικά. Και μας έλεγαν οι γονείς “μην τυχόν και μιλήσετε τα 
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σλάβικα. Θα μιλήσετε ελληνικά στα παιδιά’’. Και οι δάσκαλοι. Και τώρα, 

σήμερα δε μιλάνε τη γλώσσα εκείνη, αλλά ξέρουνε. Και Πόντιοι. Στη 

Λεχώνα είναι όλοι Πόντιοι και αλλού. 

Νικολέτα: Δεν ήταν Τουρκόφωνοι Πόντιοι; 

κ. Παπ: Όχι, από τα παράλια. Από εκεί ήρθαν.  

Νικολέτα: Άρα σας φοβίζαν για τα σλάβικα.  

κ. Παπ: Όχι ποτέ. “Γιατί μιλάτε σλάβικα;’’, όχι. Εδώ στο χωριό 

μιλούσαμε ελεύθερα.  

Νικολέτα: Τους κυνηγούσαν αυτούς;  

κ. Παπ: Διχασμό μεταξύ τους Πόντιοι και ντόπιοι μαζί;  

Νικολέτα: Όχι εννοώ αν είχαν φόβο από τους Βούλγαρους που τους 

κυνηγούσαν. 

κ. Παπ: 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.  

Νικολέτα: Γιατί, σας υποπτεύονταν ή για εκφοβισμό; 

κ. Παπ:  Όχι, γιατί ήμασταν Έλληνες.  

Νικολέτα: Ήξεραν ότι υπήρχαν πολλοί σλαβόφωνοι εκεί, για αυτό. 

κ. Παπ: Όλο το χωριό σλαβόφωνοι ήτανε. Η μαμά τους έλεγε καλημέρα, 

αυτοί όχι. 

Νικολέτα: Άρα γενικά επικρατούσε φόβος.  

κ. Παπ: Μια φορά όμως ήρθαν κάποιοι, χτύπησαν την πόρτα, η μαμά 

μου φοβήθηκε να ανοίξει και τι θέλαν οι καημένοι,κλωστές τους έδωσε. 

Ένα άλλο μου ζήτησαν δύο και είπαν σε όλο το χωριό “μας ανοίξανε την 

πόρτα, ένα σπίτι,αλλά το χωριό δε μας κατέδωσε“.Είναι μια παπαδιά με 

εφτά παιδιά που φοβήθηκε να σας ανοίξει’’. Γιατί ο πατέρας σήμερα θα 

πήγαινε από το βράδυ σε οποιοδήποτε χωριό των Πρεσπών να 

λειτουργήσει και διανυκτέρευε. Δε θα ήταν το αυτοκίνητο να γυρίσει και 

να πάει. Και έτσι η μαμά μου φοβήθηκε να ανοίξει.  

Νικολέτα: Τι ήταν αυτοί Βούλγαροι ή αντάρτες; 

κ. Παπ: Όχι, του χωριού οι χωρικοί. Δε θυμάμαι από Βουλγάρους, 

Γερμανούς και Ιταλούς πολύ. Στον εμφύλιο ήμουν έξι χρονών.  

Νικολέτα: Τα επόμενα χρόνια μετά τον εμφύλιο, πώς ήταν στη Φλώρινα 

που είχε χαθεί τόσος κόσμος; 

κ. Παπ: Όλοι ήμασταν αγαπημένοι. 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.  
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Νικολέτα: Κατά την περίοδο του εμφυλίου ο κόσμος σας αγαπούσε, 

γιατί ο πατέρας σας ήταν ιερέας ή υπήρχαν κάποιοι που σας κυνηγούσαν, 

σας παρακολουθούσαν;  

κ. Παπ: Ναι, υπήρχαν. Αλλά όχι στη Φλώρινα. Ήρθαν κάποτε στο χωριό 

τρία άτομα.Δεν ξέρω ποιος είχε καταδώσει σε αυτούς. Και λέει ο πατέρας 

μου  “εμένα ή αυτούς θα σκοτώσετε;’’. Σηκώθηκαν κι έφυγαν. Λέγανε οι 

χωριανοί, “παπα Γιάννη τι κάνεις, πώς είσαι, τα νέα σου... Πού ήσαστε 

σήμερα;’’.  “Εσείς στα χωράφια σας, εγώ στην εκκλησία μου, αυτά είναι τα 

νέα μας’’. Ήρθαν αυτοί που ήταν τότε με τους αντάρτες, οι καπεταναίοι, 

είπαν ότι ταδε… και ποιους διαλέγανε; τα φτωχαδάκια.  

Νικολέτα: Για να τους μαζέψουνε; 

κ. Παπ: Να τους μαζέψουνε, να τους πάρουν. Και βγήκε ο πατέρας 

μπροστά και είπε “χτυπάτε’’. Και έτσι σώθηκαν. Αυτά από διηγήσεις της 

μητέρας μου.  

Νικολέτα: Ήταν αντίθετοι με τη θρησκεία δηλαδή. 

κ. Παπ: Πολύ. Δεν πιστεύανε. Αφού και στο χωριό από τότε για τις 

εικόνες. “Ε, τι προσκυνάτε!’’, έλεγε ένας.  

Νικολέτα: Υπήρχαν ιερείς που τους πήραν και τους σκότωσαν οι 

αντάρτες, είχαν κακό τέλος; 

κ. Παπ: Εκεί που μέναμε εμείς ο πατέρας είχε , ήταν στους Ψαράδες ένας 

αλλά, αυτός κοιμήθηκε εν ειρήνη. Υπήρχε και στον Άϊ- Γερμανό ένας, 

αλλά αυτόν δεν τον πειράξανε. Έφευγαν οι ιερείς. Δεν έμεναν, 

φοβόντουσαν. 

Νικολέτα: Μοναστήρια υπήρχαν;  

κ. Παπ:  Όχι, τότε το μόνο μοναστήρι που υπήρχε στους Ψαράδες πολύ 

παλιά, πριν ακόμα από τον εμφύλιο και είναι κατεστραμμένο… 

Νικολέτα: Ο κόσμος τότε πίστευε; 

κ. Παπ:  Πιστεύανε. Αλλά υπήρχαν και ουδέτεροι που έλεγαν θα είμαστε 

και με αυτούς και με εκείνους. Αλλά δεν είχαν τέλος αυτοί. Γιατί δεν 

γίνεται να είσαι και με τον ένα και με τον άλλο. Και με το Χριστό και με 

τον Άμμωνα.  

Νικολέτα: Γνωρίζετε περιστατικά που τους φυλάκιζαν στη Φλώρινα, 

που ήταν το κέντρο της περιοχής, που είχε την Ασφάλεια; 

κ. Παπ: Είχαν μάθει και τα κορίτσια που είχαν μείνει τότε, που δεν 

μπορούσαν να φύγουν, οικοκυρική. Και μετά τα άφησαν ελεύθερα και 

όταν πήγαινε ο πατέρας στα σπίτια τους και έλεγαν “να ζήσει!’’ για 

κάποιον Σαραντόπουλο, που τις έμαθε νοικοικυριό.  

Νικολέτα: Ποιοι τις δίδασκαν; Με πρωτοβουλία ποιων; 

κ. Παπ: Αυτές τις είχαν πάρει αντάρτισσες και μετά το σκάσανε, δεν 

ξέρω. Άλλες πήγαν στα χωριά, μπήκε ο στρατός και τις έμασε.  

Νικολέτα: Βασάνιζαν κόσμο μέσα στην πόλη,τους κομμουνιστές; 

κ. Παπ: Υπήρχε ένα κτίριο, αυτό τώρα το έχουν κάνει 

πολυκατοικίες.Φυλακές Ρετζί.Δεν πήγαιναν όμως, δεν τους βασανίζανε, 
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πήγαινε ο πατέρας μου και τους έκανε Θεία Λειτουργία εκεί πέρα τους 

φυλακισμένους και φυλακισμένες.  

Νικολέτα: Ο πατέρας σας που ήταν ιερέας, ας πούμε, τους 

κομμουνιστές, που τους είχαν στην Ασφάλεια και τους έκαναν 

ανακρίσεις, όταν απεβίωναν, πήγαιναν οι ιερείς και τους έκαναν τυπική 

λειτουργία; 

κ. Παπ: Τους θάβανε, ναι. Ύστερα όμως που έγινε η απελευθέρωση της 

Φλωρίνης, σκοτώθηκαν πολλά παιδιά και από αυτούς και από εμάς. Και 

μη νομίζεις ότι όλα τα παιδιά που σκοτώθηκαν στο αντάρτικο έφταιγαν. 

Και τους κηδέψαν όλους σε ένα χωράφι . 

Νικολέτα: Τους έβαλαν πίσω στα στρατιωτικά; 

κ. Παπ: Ναι, ο στρατός είναι από τον Άϊ- Γιώργη εκεί κάπου και έλεγε ο 

μακαριότατος Αυγουστίνος “να τους κάνω τρισάγιο’’ .Κανένας δεν 

έφταιγε. Και τόσοι Γερμανοί που σκοτώθηκαν, μη νομίζεις ότι έφταιγαν 

όλοι. Τους πήρανε φαντάρους από τις μανάδες τους. Όλοι έφταιγαν; Έτσι 

και  ο αδερφός μου. Έφταιγε που τον πήραν οι αντάρτες με το έτσι θέλω;  

Νικολέτα: Τους είχε μείνει αυτή η θέληση να είναι συνέχεια σε πόλεμο, 

σε ενεργητικότητα, σε δράση;  

κ. Παπ: Κανείς δεν τον ήθελε τον πόλεμο. Λίγοι ήταν αυτοί που τους 

έκαναν καθοδήγηση, θα έρθουν οι Ρώσοι, θα περάσουν καλά, τους 

έταζαν λαγούς με πετραχήλια, πάρα πολλά τέτοια. Και αν δεν ήταν η 

αεροπορία, ποιος θα ερχόταν, θα τελείωνε ο πόλεμος; Αυτοί δεν είχαν 

αεροπλάνα. Και μετά έφυγαν αυτοί.  

Νικολέτα: Επειδή ήταν του στρατού, του εθνικού, η αεροπορία. 

Υπήρχαν και στην πόλη της Φλώρινας άνθρωποι οι οποίοι την εποχή του 

εμφυλίου  στέκονταν οικονομικά καλά; 

κ. Παπ: Πώς δεν ήταν. Στη γειτονιά μου ο γιατρός ο Μήτσος. Οι γιατροί 

ήταν ευκατάστατοι. Εμείς ήμασταν οι φτωχοί. Εκείνοι τα κορίτσια τους 

τα είχανε και με υπηρέτριες και με όλα. Ο Γούναρης και άλλοι ήταν 

ακουστά ονόματα εκείνη την εποχή.  

Νικολέτα: Φροντίζαν την τοπική κοινωνία; Έδιναν χρήματα ή τα 

κρατούσαν όλα για τον εαυτό τους; 

κ. Παπ: Τι για μένα; Μου έδωσαν κάποτε ένα παλτουδάκι, μια 

υπηρέτρια ήταν εκεί και γνωρίζονταν με την αδερφή μου τη μεγαλύτερη, 

και εκείνη κοριτσάκι ήτανε. Θα το πετούσε και έδωσαν σε μένα. Ντροπή, 

ξεντροπή τα περάσαμε αυτά. Μας έδιναν ρούχα να ντυθούμε. Έφερναν 

ολόκληρο φορτηγό με ρούχα που τα έστελναν από οπουδήποτε.  

Νικολέτα: Πάντως γενικά ο κόσμος ήταν υπέρ ή κατά; 

κ. Παπ: Του κομμουνισμού; 

Νικολέτα: Tου εμφυλίου γενικά.  

Κ. Παπ:   Πώς να ήταν υπέρ του εμφυλίου , κατά ήτανε. Πολλές 

γυναίκες έχασαν τους άντρες τους, έμειναν χήρες με ορφανά τα παιδάκια 

τους. 
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Νικολέτα: Λόγω ιδεολογίας το ρωτάω. Υπήρχαν κάποιοι που 

υποστήριζαν τα κομμουνιστικά πιστεύω και να έλεγαν ναι; 

κ. Παπ: Βέβαια υπήρχαν. Αλλά ήταν κρυφοί. Δεν το έλεγαν. 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 δεν τον 

πειράζουμε’’. Αν πήγαινε και η ξαδέρφη μου θα είχε μείνει ορφανό και το 

κοριτσάκι. Και έτσι γεννήθηκε ο ανιψιός μας ορφανός από πατέρα. Τον 

πήρανε, τον σκοτώσανε, στο σχολείο τους βρήκανε την άλλη μέρα και 

καταράστηκε του γαμπρού μου ο πατέρας, “να σε βρει σφαίρα και να μην 

μπορείς να πεθάνεις’’ και της λέει μια χαρά και τον βρήκαν έτσι. Και 

πόνεσε ο πατέρας, έχασε τον γιο του στα καλά καθούμενα. Δεν χώνευαν 

τους αστυνομικούς. 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 δυό.  Το κοριτσάκι το ‘47 

γεννήθηκε, το 48 σκοτώσαν τον πατέρα της. Κυνηγούσαν την αστυνομία 

και τους ιερείς. Τους είχαν στο στόχαστρο. Δεν ξέρω γιατί.  

Νικολέτα: Η αστυνομία τι σχέση είχε με τους ιερείς;  

κ. Παπ: Μπάτσους τους έλεγαν. Παλιοβασκίλες τους φώναζαν. Ήταν πιο 

φανατισμένες οι κοπέλες. Σκοτώσανε κι εκεί έξι άτομα και γίνονταν κάθε 

χρόνο μνημόσυνο στις 2  Μαΐου και ακόμα πρέπει να γίνεται. Και 

έκλαιγε η κοπέλα που μέναμε μαζί και φώναζε τους παπάδες, επειδή 

πήγαιναν με την εκκλησία.  

Νικολέτα: Επειδή καθοδηγούσαν τον κόσμο;  

κ. Παπ:  Ναι, αλλά μέσα στην πόλη δε φανερώθηκαν. Στα κρυφά. 

Λέγανε από τη Φλώρινα θα ξεκινήσει ο γάμος, στη Νάουσα θα ξυρίσουνε 

το γαμπρό, στην Έδεσσα θα πάρουμε τη νύφη, υπήρχε το ρητό που το 

έλεγαν αυτοί. Αν έμπαιναν στη Φλώρινα θα γινόταν κακό, μεγάλο 

μακελειό. Και στην Έδεσσα και στην Νάουσα.  

Νικολέτα: Γινόντουσαν γάμοι εκείνη την εποχή ; 

κ. Παπ:  Πώς δεν γίνονταν. Είχε γίνει ένας γάμος, με το πόδι 

τραυματισμένο ο φαντάρος, με μια δικιά μας γνωστή.  

Νικολέτα: Υπήρχαν περιπτώσεις που έμπαιναν μέσα στο γάμο; 



204 

 

κ. Παπ: Δεν υπήρχε. Αλλά ό,τι ρίχνανε, ρίχνανε. Παιδιά σκοτωνόνταν 

στο δρόμο, τα έβρισκαν τα βλήματα. Αρπάξανε τα παιδιά που είχαν 

μείνει στα χωριά με το ζόρι όλα. Όλα τα παιδιά που έγινε το 

παιδομάζωμα . Όποια παιδιά έμειναν και επειδή προχωρούσε ο στρατός, 

τα αρπάζανε και φεύγανε. Αυτοί που ήταν από την Πρέσπα φεύγανε από 

Αλβανία, Σερβία τους έρχονταν πιο βολικά.  Και από εκεί τους μοίραζαν 

σε όλα τα κράτη. Αλλά από τη Φλώρινα δεν πήραν κανένα παιδί. Από τα 

χωριά μόνο. Και από το χωριό μας έπαιρναν αντάρτισσες. Σκοτώθηκε 

ένα κορίτσι, πήραν τη γυναίκα του πρώτου μου ξαδέρφου, δεκαπέντε 

χρονών κορίτσι, ήταν ψηλή, αδύνατη και ήρθαν και την πήραν. Λέει ο 

πατέρας, “αυτή είναι μικρή, πού θα πάει;’’ . Τη μεγαλύτερη αδερφή της, 

που ήταν μικροκαμωμένη , “όχι’’, λέει, “αυτή είναι μικρή, αυτή θα 

πάρουμε’’. 

Νικολέτα: Είναι εν ζωή ; 

Κ. Παπ: Είναι εν ζωή σήμερα, είναι. Και εκείνη λέει “ήρθαν με πήρανε’’ 

και μαζί με ένα άλλο κορίτσι, την ώρα που κοιμόντουσαν και τα πήραν 

τα άλογα από εκεί και κατέβηκαν και έφυγαν κάπου από το Κιλκίς προς 

τα εκεί. Γνώρισε η μία κοπέλα στα χωράφια κάπου τον πατέρα της, 

“μπαμπά εγώ είμαι’’, του λέει, έβλεπαν αντάρτες και ρίχνανε. Την 

κρατήσανε και ήρθε μετά . 

Νικολέτα: Ένιωθε ξαλαφρωμένη που γύρισε; 

κ. Παπ:  Πάρα πολύ, που ήρθε στο πατρικό της. Μάνα δεν είχε, αλλά 

είχε τον πατέρα της. “Πατέρα!’’ φώναζε στο χωράφι, ήρθα, σαν τα έργα 

που βλέπουμε.  

Νικολέτα:  Αυτούς που έπαιρναν με το ζόρι, που τους έκλεβαν 

ουσιαστικά οι αντάρτες, δεν τους έκαναν πολλές ανακρίσεις και 

φυλακίσεις μετά; 

κ. Παπ:  Όχι αυτοί που παραδίνονταν τίποτα δεν είχαν. Παραδόθηκε ο 

αδερφός μου και η νύφη μου παρουσιάστηκε στην αστυνομία και μετά 

καμία ενόχληση. Και αυτοί που πήγαιναν καμιά φορά εθελοντές, άμα 

έδειχναν μεταμέλεια και παραδέχονταν ότι παρασυρθήκαμε και δήλωναν 

από εδώ και εμπρός θα είμαστε εντάξει, δεν τους πείραζαν. Μετά τους 

κατέβασε, ήταν τότε πρωθυπουργός ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο παππούς 

του σημερινού  και ο Σοφούλης ήταν δικαιοσύνης και τους κατέβασαν, 

“θα σας δώσουμε υπουργείο’’, στους κομμουνιστές και αυτό ήθελαν.  

Νικολέτα: Ξέρετε περιπτώσεις ανθρώπων που εξορίστηκαν από τη 

Φλώρινα ; 

κ. Παπ: Όχι, από την Φλώρινα δεν ξέρω, ήταν στη φυλακή από το χωριό 

μας .Ήταν ο πεθερός του αδερφού μου, του Γιώργη. Κρατήθηκαν όλα τα 

αδέρφια στο βουνό, εθελοντικά. Και έμεινε αυτός και πήγε φυλακή. 

Αυτός ο θείος της νύφης μου, αλλά αυτοί θέλανε όμως. Τα άλλα του τα 

αδέρφια έφυγαν έξω. Και την πλήρωσε ο δικός μας ο συμπέθερος. Πήγαν 

στις ανατολικές χώρες και έμεινε αυτός και τον πήγαν φυλακή.  
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Νικολέτα: Γύρισαν αυτοί πίσω; 

κ. Παπ: Γύρισαν. Ο δικός μας ήταν για εκτέλεση, αλλά η νύφη μου τότε 

ήταν στη Ροδόπολη, γιατί τα παιδιά τα είχε μάσει η Φρειδερίκη. Στη 

Θεσσαλονίκη, Αγία Τριάδα, τη γλίτωσαν. Και η νύφη μου με τη 

διευθύντρια της σχολής, έκαναν ένα γράμμα προς τιμήν της βασίλισσας 

και δόθηκε χάρη. Και ήρθε ο συμπέθερος στο σπίτι και λέει η νύφη μου 

“άμα δεν έχω κλάψει στη θάλασσα και να προσεύχομαι και να παρακαλώ , 

για να μη σκοτώσουν τον μπαμπά μου’’. Είχαν πάει και από εδώ φυλακή, 

αλλά γύρισαν. Ήταν και αυτοί που ήταν φανατικοί Βούλγαροι εδώ πέρα. 

Οι δικοί μας, του τόπου. Είχαμε έναν που ήταν στην αστυνομία τη 

βουλγαρική και ερχότανε και έβγαζε το θείο μου από το σπίτι και... 

Νικολέτα: Αυτός ήταν Έλληνας και είχε πάρει βουλγαρική υπηκοότητα; 

κ. Παπ:  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 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.  

Νικολέτα: Είχατε ζήσει το πλιάτσικο και μέσα στη Φλώρινα από 

ανθρώπους που τα σπίτια τους είχαν ερημωθεί; 

κ. Παπ: Έκαναν την εποχή, όταν ήρθε ο Γερμανός, όλα. Τα μαγαζιά τα 

είχαν ρημάξει. Αυτό το πλιάτσικο γινόταν μετά, που γυρίζαμε από τον 

εμφύλιο στην Πρέσπα. Ο Άϊ- Γερμανός ήταν κεφαλοχώρι, 3000 

κατοίκους. Τριώροφο σχολείο και φύγανε. Εγώ δεν ήξερα τι είχε ο 

γείτονας. Ο γείτονας ήξερε. Και έγιναν πολλοί πλούσιοι από αυτούς. Δεν 

πειράξανε τίποτα. Μια φορά μια περιουσία πήγε η μάνα μου να πάρει και 

της λέει ο πατέρας μου “μη σε ξαναδώ άλλη φορά!’’. Άλλοι βρήκανε 

πιάτα, άλλοι βρήκανε χρήματα. 

Νικολέτα: Πάντως τους υπόσχονταν να αλλάξουν υπηκοότητα ¨εσάς σας 

είχαν κάνει κρούση να αλλάξετε; 

κ. Παπ: Όχι, γιατί ήμασταν στον τόπο μας. Δεν είχαμε πάει αλλού για να 

μας πουν να αλλάξουμε. Έλεγαν οι κομμουνιστές στη μάνα μου, “θα σε 

βάλουμε υπεύθυνη’’, εκεί που μάζευαν τρόφιμα και έλεγε “εγώ είμαι 

υπεύθυνη στα παιδιά μου, να τα μπαλώνω και να βάζω κλωστή’’. Δε 

φοβόταν η μάνα μου.Και αυτοί κακομοιριά είχανε.  

Νικολέτα: Δε δίνατε δικαιώματα όμως, γιατί αν είχατε κάνει έντονη 

αντίδραση στους αριστερούς…. 

κ. Παπ: Ακόμα όχι, μετά αλλάξανε τα τουφέκια.  

Νικολέτα: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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17) Όνομα: Παπαστεργίου Βασίλης 

      Καταγωγή: Θράκη  

      Διαμονή: Άνω Κλεινές 

 

Κ.Χ: Το χωριό μας και από άλλα χωριά πήγαν στα βουνά το ’47.  

Νικολέτα:Ήταν πολλοί νέοι από το χωριό που πήραν μέρος,τους 

καθοδηγούσαν,τους έπαιρναν; 

Κ.Χ: Ήταν παλιοί κομμουνιστές. 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.  Oι δικοί μας δεν ήξεραν και κάποιος από το χωριό λέει, 

“Χρήστο’’, που έλεγαν τον πατέρα μου, “είμαι κομμουνιστής’’ . Και λέει ο 

πατέρας μου “ποιανού τάγματος;’’ ,ήταν πολλά χρόνια πρόεδρος . 

Νικολέτα: Είχατε έρθει από τη Θράκη; 

Κ.Χ : Από το Καβακλί ανατολική Θράκη. Στην Τουρκία, με καταβολή 

πληθυσμού. Ξέρεις τι είναι κομμουνισμός; Ο πατέρας μου ήξερε. Και 

λέει “ξέρω εγώ, αφού θες να λες είσαι’’. Και τα παιδιά του δεν ήταν, ούτε 

αυτός ήταν, ούτε κανείς από αυτούς ήταν κομμουνιστές.  

Νικολέτα: Δηλαδή ότι άκουγε με το ρεύμα των καιρών, το έλεγε.  

Κ.Χ: Ναι.“Θέλεις να γίνεις κομμουνιστής ;’’. “Θέλω’’, αλλά δεν ήξερε τι 

είναι.  

Νικολέτα: Δηλαδή τους παρέσερναν με αυτή τη λογική. 

Κ.Χ : Το ’47 που μπήκαν κανονικά στο πόλεμο άρχισαν οι δικοί μας, 

βγήκαν νέοι με το Χρήστο αυτοί, που ήταν στο αλβανικό μέτωπο, για 

παράδειγμα ο θείος μου ήταν ανθυπολοχαγός στο αλβανικό μέτωπο και 

ύστερα βγήκε ως αξιωματικός.Και τον έκαναν λοχαγό και το ψευδώνυμο 

ήταν καπετάν Σπάρτακος. Του πατέρα μου ο αδερφός. Ο πατέρας μου 

είχε τέσσερα αδέρφια και ο ένας ήταν καπετάνιος. Οι τρεις από εδώ, οι 

δύο με τα όπλα οπλίτες, τους έλεγαν Μάηδες . 

Νικολέτα: Ναι ήταν οι Μάηδες και τα *Τέα. 

Κ.Χ: Μετά έγιναν *Τέα.  

Νικολέτα: Πώς ήταν τώρα μέσα στην ίδια οικογένεια να υπάρχουν 

διαφορετικοί άνθρωποι, που να έχουν διαφορετικές θέσεις, που 

εκπροσωπούσαν και άλλες ιδεολογίες και πιστεύω η κάθε μια. 

Κ.Χ: Αυτοί προχώρησαν, πιο νέος ο θείος μου, καπετάνιος που έγινε, 

προσχώρησε προς τους αυτούς... Και της αδερφής μου ο άντρας και 

αυτός, βγήκαν νέοι. Αυτοί στη στρατιωτική αντίσταση βγήκαν πάνω και 

αυτός πιο νέος είχε άλλο πόστο. 

Νικολέτα: Ναι είχαν πόστα του στρατού, τα αντίστοιχα. 

Κ.Χ: Και η αδερφή μου πήγαινε στο γυμνάσιο τότε ήταν εδώ και 

αντίθετα ο ένας από τον άλλο. Η μια πουλούσε τον άντρα της, γιατί ήταν 
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στο βουνό ο άντρας της. Τότε επί Μεταξά τους είχαν κάνει εδώ 

ομαδάρχισσα την αδερφή μου . 

Νικολέτα: Ναι κατάλαβα τα τότε της δικτατορίας στη νεολαία. Ήταν της 

δικτατορίας αυτά τα νεανικά κινήματα. Όπως είχαν και οι Γερμανοί τα 

δικά τους. 

Κ.Χ: Και την έλεγε φασίστρια. Αλλά καμία σχέση με τους φασίστες δεν 

είχαμε. Δημοκράτες πατριώτες.  

Νικολέτα:Ναι αυτό ήταν παρεξηγήσιμο. 

Κ.Χ : Και έλεγε “γιατί να πας εκεί;’’, “πάμε εμείς για τον αγώνα από πού 

θα μπει εχθρός’’.“ Εδώ ζούμε καλά. Δε θα πας πάνω, αφού πάνε στο 

τίποτα, στο πουθενά. Πήγαινε στο βουνό, πού θα πας, εδώ έχεις το σπίτι 

σου. Και λέει η αδερφή μου“ όπου πάει ο άντρας μου’’. Και πήγε το ’47, 

στις 14 Αυγούστου κατεβήκανε με το θείο καπετάνιο Σπάρτακο .Την 

πρώτη βραδιά κάψανε περίπου δέκα με δεκαπέντε σπίτια. 

Νικολέτα: Παρόλο που ήταν από εδώ.  

Κ.Χ: 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. 

Νικολέτα: Μέχρι πότε είχε διάρκεια αυτό; 

Κ.Χ:  Δύο βραδιές. Στις 14 και στις 16. Μετά τις 16, όσοι είχαν όπλα τα 

έκαψαν όλα. Μπήκαν σε σπίτια. 

Νικολέτα: Δε βρήκαν κάποια αντίσταση; 

Κ.Χ:  Όχι, τι αντίσταση. Αυτοί ήρθαν για κάποιο σκοπό. Κάποιοι δικοί 

μας φυλούσαν,τι φυλούσαν, τίποτα και κάψανε τα σπίτια και πήγαμε στη 

Φλώρινα,πού να μέναμε. Αυτοί που είχαν τα σπίτια τους, έμειναν στα 

σπίτια τους οικογενειακώς. Εν τω μεταξύ, αυτοί που βγήκαν πάνω στα 

βουνά πήγαν για τη βραδιά όλοι. 

Νικολέτα: Υπήρχε ο κίνδυνος ότι άρπαζαν και παιδιά ; 

Κ.Χ: Από άλλα χωριά ναι, 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. Η νύφη μου  από το ’46, ο αδερφός μου στο 

στρατό, η νύφη μου έμενε με δύο παιδιά. Και η νύφη μου, μαζί πήγαν 

στη Φλώρινα. Μείναμε εμείς δύο χρόνια και όλοι σιγά σιγά γύρισαν 

πίσω, το ’49 τελείωσε ο πόλεμος.  

Νικολέτα: Ναι ήταν με τη μάχη της Φλώρινας. 

Κ.Χ: Ναι το ’49, στις 12 Φεβρουαρίου τελείωσε.Αρχίζει από τις 8 με 9, 

κάθε βράδυ έπαιρναν τη Φλώρινα οι αντάρτες,την ημέρα έφταναν ένα, 

δύο αεροπλάνα, οι δικοί μας, την έπαιρναν αυτοί. 

Νικολέτα: Το ζήσατε αυτό; 

Κ.Χ:  Ναι ήρθαν εδώ τα τανκ από το Αμύνταιο και χτυπούσαν το βουνό.  

Νικολέτα: Αυτές τις βλέπατε, τις μάχες, από το βουνό που εξελίσσονταν; 
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Κ.Χ:Ναι.Είχαν κάψει οι Γερμανοί το χωριό πιο μπροστά και ήταν 

καθαρά. Εμείς πηγαίναμε, μικρά παιδιά τότε το’ 48, από περιέργεια, 

βλέπαμε τα τανκ, ο στρατός και οι αντάρτες προχωρούσαν τα μουλάρια 

φορτωμένα.Αλλά το αποτέλεσμα μηδέν. Καταστράφηκαν,700 νεκροί 

αντάρτες.  

Νικολέτα:Και λένε ότι οι περισσότεροι πήγαν μπροστά παιδιά, τα 

έφεραν από το παιδομάζωμα . 

Κ.Χ:  Ναι μικρά παιδιά 15 -16 χρονών πολεμούσαν και εδώ πάνω στα 

υψώματα, το 52 και το άλλο το Καλέ.Αυτό έγινε το ’48, χτυπούσαν. Το 

’49, τη Φλώρινα και ο στρατός ήταν εκεί πέρα. Όλη τη νύχτα κατέβαιναν 

αντάρτες, περνούσαν από εδώ. Το ’48 χτύπησαν τις Κάτω Κλεινές,την 

αστυνομία. Ιούνιο μήνα. 

Νικολέτα: Πώς αντέδρασαν τότε αυτοί; 

Κ.Χ:  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. Την ίδια χρονιά το ’48,εγώ και ο αδερφός μου και ένας άλλος 

γείτονας,πήγαμε να φέρουμε δεμάτια σιτάρι, για να ταΐσουμε τα ζώα . 

Φορτώσαμε το κάρο και όταν φτάσαμε στο δημόσιο τον κάμπο βγήκαν 

αντάρτες με τα όπλα,“πάνω τα χέρια!’’, λένε στον αδερφό μου και στον 

άλλο, εγώ ήμουν στο δρόμο και τραβούσα το κάρο, τα ζώα και το άλογο 

πίσω. Αυτοί,ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί και ο αδερφός μου του 

είπε, “πάνω τα χέρια!’’, νόμιζε ο φαντάρος ότι αστειεύονταν. Του λέω 

“αντάρτης!’’. Και τον πήραν τον αδερφό μου, πήραν και τον γείτονα και 

τους πήγαν στο βουνό.  

Νικολέτα:Έτσι τους αρπάξανε, όπως ήταν; 

Κ.Χ:  Ναι, “εσύ’’, λέει “είσαι μικρός, πήγαινε τα κάρα σπίτι’’. Εγώ 

κλαίγοντας, μικρός, δεκατρία χρονών, αυτούς τους πήραν. Και λέει ο 

πατέρας μου “γιατί κλαις;’’. “Πήραν τον Παναγιώτη και τον Αλέκο’’. 

Τρέχει η μάνα του Αλέκου,ο άντρας της ήταν πάνω στο βουνό. Αυτή με 

έξι παιδιά, πέντε, δεν πήγε επάνω, “πού θα πάμε στο βουνό!’’. Πήγε ο 

άντρας της μόνο και αυτή έμεινε εδώ. Αυτός βέβαια ήταν από το ’46 

πάνω. Ενώ αυτό έγινε το ’48 και τους πήραν . 

Νικολέτα: Αυτοί ήξεραν ότι το ένα το παιδί, ο πατέρας του ήταν πάνω; 

Κ.Χ: Δεν το ξέρανε, πού να το ξέρουν. Και έτρεχαν η μάνα του Αλέκου 

με τον πατέρα μου και ο θείος μου ο Αποστόλης, που τραυματίστηκε σε 

εκείνη τη μάχη. Στην πλευρά είχε λόχο και ξεκίνησαν να χτυπιούνται  

Νικολέτα: Πώς έγινε τώρα,βγήκαν στο βουνό να βρουν τα παιδιά; 

Κ.Χ: Έτρεχαν στο δρόμο. Αφού οι άλλοι πυροβολούσαν, κατέβηκαν 

μέχρι το δρόμο. Εκεί ο άλλος μου θείος τραυματίστηκε από όπλο.  

Νικολέτα: Είχαν στήσει ενέδρα οι αντάρτες.  
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Κ.Χ:  Ναι, ήθελαν να μαζέψουν και παιδιά, δυναμικό για τον πόλεμο. 

Αυτοί ήταν 18, ενώ εγώ ήμουν 13. Τους πήγαν στην Πρέσπα. 

Νικολέτα: Στην Ελεύθερη Ελλάδα; 

Κ.Χ:Τότε ήταν σφηκοφωλιά. Εκεί τον βρήκε ο καπετάν Σπάρτακος τον 

αδερφό μου. Και λέει “πώς βρέθηκες εδώ;’’ . “Να, με πήρανε’’. Και τον 

έστειλε σπίτι, “να πας στο σπίτι σου’’, του λέει. Έντεκα μέρες κάθισε 

εκεί. Ήρθε στην αστυνομία μετά,ανακρίσεις . 

Νικολέτα: Γύρισε ενώ παραδόθηκε; 

Κ.Χ:  Όχι του είπε καθαρά “να πας στο σπίτι σου’’. Και του έδειξε 

κάποιος το δρόμο, πώς να πάει στο χωριό. Δεν έπαθε τίποτα, ενώ ο άλλος 

από τότε δεν μπόρεσε να φύγει. Δε ξέρω αν βρήκε τον πατέρα του επάνω. 

Και ο πατέρας του δεν ακούστηκε ξανά,χάθηκε. Δεν επέστρεψαν ποτέ 

πίσω. Αυτοί πήγαν στη Τασκέντη  και η μάνα του έμαθε ότι είναι εκεί και 

πήγε στο Σπάρτακο στη Τασκέντη και αυτός ειδοποίησε και βρέθηκαν 

και τον είδε τον γιό της. 

Νικολέτα:Πώς και δεν πήγε και αυτή εκεί να μείνει; 

Κ.Χ: Είχε τα άλλα παιδιά της εδώ. Την ίδια χρονιά το ’48 και εμείς 

πήγαμε να φέρουμε ξύλα με τα γαϊδούρια, για μια οικογένεια που ήταν ο 

άντρας της στο στρατό και εμείς πήγαμε τέσσερα παιδιά. Μας έπιασαν, 

όλη την ημέρα μας είχαν πάνω και ανησύχησε ο πατέρας μου, σου λέει 

δεν έρχονται. Και ήρθαν με το όπλο πάνω να μας συναντήσουν. Τους 

έπιασαν, ήταν δύο αντάρτες αυτοί και μας ρωτούσαν διάφορα πράγματα. 

Τι έγινε κάτω, ποιοι έχουν όπλα και εκείνοι τα ήξεραν καλύτερα από 

εμάς. Και λέει “τι έγινε το αεροπλάνο που έπεσε στη Φλώρινα στο 

αεροδρόμιο ;’’. “Δε ξέρουμε’’, από αυτούς το ακούσαμε.  Να το ρίξανε οι 

δικοί μας πριν από τρεις μέρες, από εκεί το μάθαμε. Αυτοί τα ήξεραν 

καλύτερα, αλλά ρωτούσαν και εμάς.Μας άφησαν και ώσπου να 

φτάσουμε στο δάσος ο πατέρας μου λέει,βγήκαμε στο δρόμο,για πολλές 

ώρες . Και ήταν ο στρατός απέναντι στο 52 και στο Καλέ, “να φαίνεσθε 

ότι κόβετε ξύλα,κάποιος να χτυπάει και ο στρατός βλέπει από εκεί’’,μας 

έλεγαν. Και μας έδωσαν να φάμε μαρμελάδα με γαλέτα.  

Νικολέτα :Αυτοί πώς έβρισκαν τον οπλισμό τους, σας είχε πει ποτέ 

αυτός ο Σπάρτακος; Πώς εκπαιδεύονταν, πως μάθαιναν τα πολεμικά όλα; 

Κ.Χ: Πού να μας τα έλεγε. Μα δε γύρισε. 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 
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κυνηγούσαν’’. Και του λέω “όχι, εσείς τους κυνηγούσατε. Ο πατέρας μου 

στο σπίτι του ήταν,εσείς πήγατε επάνω’’. Όταν το ’48,χειμώνας μήνας 

ήταν,πήγαινε η μάνα της στη Φλώρινα για να ζυμώσει ψωμί ή ξύλα να 

πάρει και να πάει στη Φλώρινα πάλι που μέναμε. Και ήταν κρυφοί 

αντάρτες, κρυμμένοι σε άσπρες κάπες, για να είναι ίδιοι με το χιόνι. Και 

ερχόταν στρατός από εκεί και τις είδε,έφερναν με τα μουλάρια τα 

τρόφιμα για το 52 και το Καλέ. Και της κάνουν“ μη μιλάς, σώπασε 

είμαστε ανάμεσα στο στρατό και τους αντάρτες’’,  ούτε μπροστά ούτε 

πίσω. Στα τριάντα μέτρα στρατός με τους αντάρτες. Αυτή προσπερνάει 

και σκότωσαν δύο στρατιώτες.  

Νικολέτα: Μόλις πέρασε η γυναίκα; 

Κ.Χ:Μόλις πέρασε, αυτοί μόλις είδαν, οι αντάρτες, μη μιλάς και τον 

στρατό, έρχεται μπροστά φορτωμένο με τα μουλάρια. Αυτή τι να κάνει 

τώρα, να πηδήσει, θα την σκότωναν. Τους προσπερνάει τους στρατιώτες 

και δεν τους μιλάει. Αφού ήταν στα είκοσι μέτρα,δε θα προλάβαινε να 

μιλήσει πρώτα πρώτα. Και πυροβολούν, σκοτώνουν δύο φαντάρους. 

Αυτοί ενέδρα είχαν στήσει.Βλέπανε από το βουνό τι ώρα περνάει και 

πηγαίνουν τα τρόφιμα πάνω στους στρατιώτες και έστησαν ενέδρα. Και 

φοβήθηκε από τότε.  

Νικολέτα:Πολλά τέτοια περιστατικά, απλός κόσμος την πλήρωνε 

ουσιαστικά. Δοσίλογους είχατε εδώ στο χωριό; 

Κ.Χ: Όχι. Με τους Γερμανούς μπορεί να ήταν δύο , δεν ξέρω, μπορεί 

κατά λάθος να σκότωσαν. Έκαψαν και οι Γερμανοί σπίτια και αυτοί που 

έφυγαν από τα σπίτια τους, οι αντάρτες, έκαψαν. 

Νικολέτα: Πιο πολλά εγκλήματα έκαναν ποιοι; 

Κ.Χ:  Οι αντάρτες. 

Νικολέτα: Οι αντάρτες παρά οι Γερμανοί,πολλοί έλεγαν ότι οι Έλληνες 

έκαναν τα χειρότερα. Και τους Βούλγαρους είχατε εδώ στη περιοχή; 

Κ.Χ:  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. 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.  

Νικολέτα: Με πιο κριτήριο επέλεγαν ένα σπίτι; 

Κ.Χ: 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.  
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Νικολέτα: Πώς ήταν όταν έφυγαν από τη Φλώρινα.  Πώς ήταν τα 

πράγματα; 

Κ.Χ: Φύγανε ήρεμα, δεν έκαναν καταστροφή. Και έτσι από τη μια μέρα 

στην άλλη ελευθερωθήκαμε. 

Νικολέτα:Οι Βούλγαροι έκαναν πολλά εγκλήματα,προκάλεσαν ταραχές; 

Κ.Χ: Οι Βούλγαροι δεν έκαναν, αφού ήταν αιχμάλωτοι. Ό,τι τους έλεγαν 

οι Γερμανοί, αυτό έκαναν.  

Νικολέτα: Γιατί είχαν σημειωθεί κόντρες με τους Ποντίους, που 

κυνηγούσαν περισσότερο… 

Κ.Χ: Αφού στο σπίτι που μέναμε έμεναν και Βούλγαροι. Και δεν έκαναν 

τίποτα, σα μια οικογένεια είχαμε γίνει.  

Νικολέτα: Επειδή η Δυτική Μακεδονία έχει Αρβανίτες, σλαβόφωνους, 

έχει εθνότητες διάφορες,έχει ανθρώπους που έχουν διαφορετικές 

καταγωγές…  

Κ.Χ: Είναι οι Σλάβοι που λένε. 

Νικολέτα:Και πολλοί λένε ότι είχαν καλές σχέσεις με τους Βούλγαρους 

και αυτό συνετέλεσε στο να τους κατηγορήσουν ότι ήμασταν 

βουλγαρόφιλοι και αυτονομιστές και όλα αυτά. 

Κ.Χ: 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. Αλλά, όσο για τους 

αυτονομιστές τώρα, τους καταλάβαμε μετά το ’74. Ήταν κάποιος 

καπετάνιος, ο Γκότσε, εκείνος ξεσήκωσε μερικούς και πήρε γυναίκα από 

το χωριό μας. Την πήρε μαζί του, πιο βαθιά από τα Μπίτολα, το 

Μοναστήρι και πήγε στις αδερφές της, σιγά σιγά τις πήραν και αυτές 

μαζί.  Είχαν και έναν αδερφό, αλλά αυτός ήταν δεξιός, δεν είχε καμία 

σχέση με τις αδερφές του. Αυτές ήταν ήσυχες γυναίκες...Δημάκης 

λέγονταν αυτός,καπετάν Γκότσε έγινε μετά.  

Νικολέτα: Γιατί είχαν αλλάξει και τα ονόματά τους; 

Κ.Χ: Όλοι όσοι πήγαν εκεί, άλλαξαν τα ονόματα και είχαν τα ίδια 

δικαιώματα με εκεί . Και έναν καθηγητή στη Φλώρινα τον μαχαίρωσε 

ένας Ντόπρες. Καθηγητής Σπύρος Βαρβαρίκος στη Φλώρινα και η 

αδερφή μου πήγαινε στο γυμνάσιο τότε στη Φλώρινα, μέχρι το ’48, 

τελείωσε και ήταν αυτός γυμνασιάρχης και μετά πήγε στον Ερυθρό 

Σταυρό, στην Αθήνα, έγινε προϊστάμενη,πήγε σε σχολή προϊσταμένης. 

Και αυτός με κάποιον άλλο γυμνασιάρχη, τον ακολουθούσαν και τον 

μαχαίρωσαν. Τον πήγαν στις φυλακές και τον δίκασαν σε θάνατο. 

Νικολέτα: Γιατί, με ποια δικαιολογία; 

Κ.Χ:  Ήταν δεξιός. Και αυτός στεφάνωσε τον αδερφό μου.  
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Τον αδερφό μου τον πήραν φαντάρο το ’46. Το ένα του παιδί γεννήθηκε 

το ’44 και το άλλο το ’46. Και το ’48 τον σκότωσαν, πιάστηκε στη μάχη 

στην Ξάνθη, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.Εκεί ήταν διμοιρίτης ο 

αδερφός μου, ήταν ανθυπολοχαγός. Είχε πολλά παράσημα και είχε έρθει 

να μας δει το ’47, αλλά είχε έρθει με την αστυνομία¨ μας είδε λίγο και 

έφυγε. Και ήταν στην Ξάνθη με τους Πομάκους. Ήταν έξι δικοί μας μαζί 

με τον αδερφό μου και ενώ γλίτωσαν στη μάχη, που έγινε τη νύχτα, το 

πρωί λέει ο αδερφός μου “τον όλμο τον διαλύσατε;’’. Όχι του λένε, 

“αμάν, θα περάσω στρατοδικείο αύριο’’. Και ξαναγύρισαν πίσω, τους 

πιάσανε,χάθηκαν όλοι, σφαγμένους τους βρήκαν και τον αδερφό μου τον 

βρήκαν μετά από δύο μέρες,με έναν άλλο τους είχαν βασανίσει και δεν 

ήξεραν πού ήταν βαθμοφόρος, γιατί αυτοί στον πόλεμο δεν τα φορούσαν 

τα άστρα. Είχε ένα αστέρι αλλά δεν το φορούσανε. Και τον έχουν 

θαμμένο στης Ξάνθης τα στρατιωτικά μνήματα μαζί με άλλους δύο, αλλά 

δεν ξέρουμε ποιος είναι ο αδερφός μας. Αυτό για το ’48. Και το ’49, το 

Φεβρουάριο σκοτώθηκε η αδερφή μου. Σε μια μάχη στο Γράμμο. Ήταν 

αυτή που ήταν πάνω και είχε γίνει κομμουνίστρια. Δίχως να ξέρει τι είναι 

κομμουνισμός. Ο άντρας της πήγε επάνω και εκείνη τον ακολούθησε. 

Και έγινε αντάρτισσα. Πολεμούσε και τα παιδιά τα είχαν βάλει στη 

Γιουγκοσλαβία, σε ορφανοτροφείο. Και δούλευε στο μαγειρείο, αλλά 

μετά την πήραν στη μάχη. Αλλά έμαθε που σκοτώθηκε ο αδερφός μας 

και λέει, “ας τον έβλεπα αύριο και ας πέθαινα’’ . Και μετά από τέσσερις 

μήνες πέθανε και αυτή. Εγώ δεν πρόλαβα να βγάλω το δημοτικό. 

Νικολέτα: Ναι χαραμίστηκαν πολλοί έτσι. 

Κ.Χ: Αφού ήρθαν οι Γερμανοί, γερμανικά τραγούδια, ήρθαν οι αντάρτες, 

αντάρτικα τραγούδια,ήρθαν στρατιώτες,στρατιωτικά, δικά μας 

τραγούδια. Και μόνο τραγούδια μαθαίναμε, δε μαθαίναμε τίποτα άλλο. 

Και ό,τι μάθαμε αργότερα διαβάζοντας.  

Νικολέτα: Οι γονείς σας πώς τα έβλεπαν τότε όλα αυτά;  

Κ.Χ: 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. Εκεί ήταν πιο πλούσια και εύπορα’’. 

Νικολέτα ]: Γενικά ο κόσμος  πίστευε ότι οι αντάρτες θα έκαναν την 

κυβέρνηση που ονειρεύονταν, το επαναστατικό κράτος και όλα αυτά τα 

πιστεύανε ή το θεωρούσαν άσκοπο;  

Κ.Χ: Φυσικά τα πιστεύανε. Εμείς δεν τα πιστεύαμε,πάντα είχαμε το 

στρατό μπροστά, ξέραμε ότι θα νικήσει. Γιατί  αυτοί τα βράδια έφταναν 

μέχρι τον  Άγιο Νικόλαο, είχαν πολύ στρατό. Όπως έλεγαν από την 

Έδεσσα πήραμε το γαμπρό, από τη Νάουσα τη νύφη και στη Φλώρινα θα 
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γίνει ο γάμος. Τη Νάουσα την πήραν και ύστερα είχαν σκοπό να πάρουν 

και τη Φλώρινα.  

Νικολέτα: Ναι,για να επεκταθούν. 

Κ.Χ: Αφού κατέβαιναν το βράδυ εκεί,προλάβαιναν να 

κατεβούν,οπισθοχωρούσε ο δικός μας στρατός, το πρωί έφθαναν τα 

αεροπλάνα, τους κυνηγούσαν και ξανά πάλι. Και 12 Φεβρουαρίου 

τελείωσε πια, το ’49. Και αυτό γιορτάζονταν τα πρώτα χρόνια. Τώρα σε 

λίγο θα καταργήσουν και τις εθνικές γιορτές. 

Νικολέτα: Η Αγγλία… είχαν κάνει εμφάνιση εδώ στο χωριό; 

Κ.Χ: Όχι. Για τους Άγγλους ξέρω ότι έριχναν πολύ χρήμα, πολύ λίρα. 

Έδιναν λεφτά στον κόσμο. Με το Ζέρβα, έριχναν με τα αεροπλάνα για να 

έχει λεφτά ο κόσμος. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω άλλα πράγματα. Και οι 

δικοί μας, οι Μάηδες, είχαν στήσει ενέδρα κάποτε και είχαν σκοτώσει 

έναν αντάρτη. Και τον έφεραν στο χωριό και τον βλέπαμε όλοι, μικρά 

παιδιά το ’48. 

Νικολέτα: Οι Μάηδες περιφρουρούσαν τα χωριά; 

Κ.Χ: 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 μικρά παιδιά 

που πέρασαν από εκεί τραυματίστηκαν.  

Νικολέτα: Αυτοί οι Μάηδες είχαν κάποια αξιώματα; 

Κ.Χ: 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. 

Νικολέτα: Αυτοί πήγαιναν εθελοντικά; Τους εκμεταλλεύονταν και 

αυτούς ουσιαστικά. Δηλαδή και από τις δυο πλευρές υπήρχε και αυτή η 

εκμετάλλευση προς το λαό που ήταν αμαθής. Τα χρόνια που 

ακολούθησαν μετά τον εμφύλιο; 

Κ.Χ: Ήταν καλά, είχαμε λίγη φτώχεια, αλλά μας βοήθησαν και οι 

Αμερικάνοι μετά .  

Νικολέτα: Τα χρόνια της δικτατορίας; 

Κ.Χ: Αυτά δεν τα έζησα, ήμουν στη Γερμανία. Βέβαια αν δεν πείραζες 

κανέναν δε σε πείραζαν. 

Νικολέτα: Σας ευχαριστώ πολύ. 
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18)  Όνομα: Παυλίδης Γεώργιος                           

       Καταγωγή: Καύκασος Φλωρίνης  

       Τόπος διαμονής: Καύκασος Φλωρίνης  

 

 

Νικολέτα: Θα μου πείτε το όνομά σας ;Πώς λέγεστε; 

κ.Παυλίδης: Παυλίδης Γεώργιος. 

Νικολέτα: Και είστε από…; 

κ.Παυλίδης: Είμαι από τον Καύκασο Φλωρίνης. 

Νικολέτα: Εδώ γεννηθήκατε,εδώ μεγαλώσατε; 

κ.Παυλίδης: Εδώ γεννηθήκαμε,εδώ μεγαλώσαμε,έκανα και εννιά χρόνια 

στη Θεσσαλονίκη. 

Νικολέτα: Οι γονείς σας ; 

κ.Παυλίδης: Από εδώ και αυτοί. 

Νικολέτα: Δεν ήταν πρόσφυγες, να έχουν έρθει από άλλο μέρος; 

κ.Παυλίδης: Ήρθαν από τον Πόντο.  

Νικολέτα: Ποια εποχή ;  

κ.Παυλίδης: Το ’22. Όταν διώχθηκαν από την Τουρκία, από τον Πόντο 

οι γονείς μας, η μάνα μου ήρθε δώδεκα χρονών και ο πατέρας μου ήρθε 

δεκαοχτώ.  

Νικολέτα: Και ήρθατε κατευθείαν εδώ.  

κ.Παυλίδης: ‘Όχι έκαναν πολλές στάσεις. 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. 

Νικολέτα: Στην αντίσταση συμμετείχαν, είχαν κάποια δράση; Θυμάστε 

κάτι; 

κ.Παυλίδης: Στην εθνική αντίσταση ο πατέρας μου, ο Παυλίδης Ηλίας, 

πολέμησε τους Γερμανούς. Και ήταν τριάντα άτομα αντάρτες στο βουνό 

και ήταν στης Κοζάνης τα μέρη. Δρέπανο, Πεντάλοφο,εκεί μέσα. 

Νικολέτα: Εκεί ήταν η δράση τους; 

Κ.Παυλίδης: Ναι, όπου έβρισκαν φάλαγγα γερμανική, κατέβαιναν και 

χτυπούσαν και φεύγανε. Όσοι σκοτώνονταν, σκοτώνονταν  και όσοι 

ζούσαν, ζούσαν. 

Νικολέτα: Άρα συμμετείχαν ενεργά, πολεμικά . 

κ.Παυλίδης:  Πολεμικά, ναι. Αυτή ήταν η δράση τους. 

Νικολέτα: Θυμάστε κάτι από αυτά που σας έλεγαν, κάποιες ιστορίες;  

κ.Παυλίδης: Ναι. Ο πατέρας μου 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 
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πού απειλούνται και από εδώ οι αντάρτες ετοιμάζονταν. Ο πατέρας μου 

όπως σου είπα ήταν στης Κοζάνης τα μέρη.  

Νικολέτα: Σε ποιο τάγμα ήταν,θυμάστε;Σας είχε πει ποτέ; 

κ.Παυλίδης: Τάγματα δεν υπήρχαν. Ομάδες. Και θυμάμαι που μας έλεγε 

ότι “μια φορά πεινάσαμε και πήγαμε στο Δρέπανο Κοζάνης να μας δώσουν 

λίγο ψωμί, να φάμε και, επειδή δεν υπήρχε τακτικός στρατός ,ήταν στα 

βουνά όλα αυτά.. 

Νικολέτα: Και εκεί ζούσαν, εκεί τρέφονταν, εκεί ήταν η καθημερινότητά 

τους; 

κ.Παυλίδης: Ναι, “δε βρήκαμε σε κανένα σπίτι άνθρωπο’’. 

Νικολέτα: Είχαν φύγει όλοι; 

Κ.Παυλίδης: Αυτοί ήταν όλοι Παουτζήδες. Μπήκανε τριάντα  

παρτιζάνηδες μέσα στο Δρέπανο, στο χωριό και ζήτησαν ψωμί να φάνε, 

για να έχουν αντοχή να πολεμάνε τους Γερμανούς. Και δε βρήκαν ένα 

σπίτι ανοιχτό. Όλα ήταν κλειστά. 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. 

Νικολέτα: Αυτούς δεν τους κυνηγούσαν οι αντάρτες; 

κ.Παυλίδης: Οι αντάρτες δεν τους κυνηγούσαν. Αυτοί κυνηγούσαν τους 

αντάρτες. Με τους Γερμανούς ήταν. Φορούσαν τον καγκελωτό σταυρό 

των Γερμανών.  

Νικολέτα: Κρυβόντουσαν όμως, παρόλα αυτά. 

κ.Παυλίδης: Κρυβόντουσαν. Και μου είπε ο πατέρας μου πολλές φορές 

“αυτοί οι * Παουτζήδες υποστήριζαν τους Γερμανούς και εμείς την 

απελευθέρωση της Ελλάδας’’.  

Νικολέτα: Αυτοί ήταν γερμανόφιλοι; Είχαν πολλά προνόμια από τους 

Γερμανούς; Ποια ήταν αυτά; 

κ.Παυλίδης:  Τους έλεγαν * Παουτζήδες.  

Νικολέτα: Τους έδιναν τροφή, εξουσία; 

Κ.Παυλίδης: Στις οικογένειές τους, οι Γερμανοί, τους έδιναν συσσίτια, 

έτρωγαν έπιναν μια χαρά ήταν. Καλοπερνούσαν.  

Νικολέτα: Έκαναν και εισβολές μέσα στα σπίτια; Άνοιγαν πόρτες, 

λεηλατούσαν;  

κ.Παυλίδης: ‘Όχι. Οι Γερμανοί δεν τους έλεγαν αυτό.Ήταν τίμιοι οι 

Γερμανοί. 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 

* παρτιζάνηδες, είμαστε του ΕΛΛΑΣ, χτυπάμε τους Γερμανούς’’. Και λένε 

αυτές ,“εμάς οι άντρες μας λένε ότι είστε αγριάνθρωπο,ι έχετε μεγάλα 

αυτιά, έχετε ένα σουλούπι άγριο και από το φόβο μας μαζευόμαστε και 

κρυβόμαστε εδώ μέσα, μήπως περάσετε και μας σκοτώσετε’’. Και την 
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αρχίζει ο πατέρας μου, ήταν αντιστασιακός, της λέει κοίταξέ με εμείς εδώ 

με τα τσαρούχια πολεμάμε τους Γερμανούς για να απελευθερώσουνε την 

Ελλάδα από τους Γερμανούς να μην μας έχουν κατοχή και εσείς τι μας 

λέτε. Μας λέτε άγριους και λύκους. Τους τα έλεγαν οι άντρες τους. 

Νικολέτα: Τις φοβίζανε δηλαδή. 

κ.Παυλίδης: Ναι. 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 δεν θα τον αφήσω να πάει 

με τους Γερμανούς. Γιατί εσείς είστε οι Έλληνες που πολεμάτε τον 

Γερμανό. Αυτοί τι πολεμάνε για ποιόν για τον Γερμανό;’’.  

Νικολέτα: Για το συμφέρον τους. 

κ.Παυλίδης:  Ναι. Τέλος πάντων τους έδωσαν λίγο ψωμί και φύγανε.  

Νικολέτα: Και που πήγαν; 

κ.Παυλίδης:  Πήγαιναν πάνω στα βουνά. Πάνω εδώ στα βουνά, που να 

μην τους βλέπει μάτι γερμανικό και γινόταν της κακομοίρας. Θα τους 

κυνηγούσαν, θα τους σκότωναν. 

Νικολέτα: Σας είχε πει ποτέ για καμιά μάχη; Σας είχε εξιστορήσει 

ιστορίες, κάποια πολεμική διαδικασία; 

κ.Παυλίδης: Μας είπε πολλά, αλλά εγώ τότε ήμουν πολύ μικρός. Οχτώ, 

εφτά χρονών. Και έλεγε “κατεβαίναμε μια άσφαλτο’’, που έβλεπαν τις 

γερμανικές φάλαγγες, που πήγαιναν προς το νότο και “κρυβόμασταν στις 

χαράδρες, στις πέτρες, στα βράχια και τους αρχίζαμε και τους 

κοπανούσαμε και πήγαιναν όλοι οι Γερμανοί και άρχιζαν και έβαζαν και 

αυτοί και μας ορμούσαν’’. Και έφευγαν πάλι.  

Νικολέτα: Τα όπλα που τα έβρισκαν; Σας είχε πει ποτέ νύξεις; 

κ.Παυλίδης:  Από ότι ξέρω έκλεβαν από τους Γερμανούς. Σκότωναν ένα 

Γερμανό και του έπαιρναν το όπλο. Του έπαιρναν τις σφαίρες, του 

έπαιρναν τις μπότες. Έτσι ζούσαν.  

Νικολέτα:Ζούσαν με πλιάτσικα. 

κ.Παυλίδης:  Ναι. Δεν υπήρχε τακτικός στρατός. 

Νικολέτα: Ερχόταν συχνά στο σπίτι μετά από μια μάχη ή ήταν 

εξαφανισμένος; 

κ.Παυλίδης: Αν ερχόταν εδώ, με τους * Παουτζήδες, θα τον κατέδιδαν 

και θα τον σκότωναν. Έστελναν στον Παύλο Μελά όπου τους έστελναν 

πολλούς και τους εκτελούσαν εκεί.  

Νικολέτα: Θυμάστε από παιδιά μεγαλύτερα, γείτονες που συμμετείχαν, 

προωθούσαν αυτόν τον αγώνα, τον αντιστασιακό, τα Αετόπουλα ; 

κ.Παυλίδης: Ναι ήταν και αυτή η οργάνωση, αλλά μηδέν πράξη. Μόνο 

κρυφά. 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 
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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. 

Νικολέτα:Δεν υποπτεύονταν. 

κ.Παυλίδης: Δεν υποπτεύθηκε, όχι. 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, του έδινε τα 

χαρτιά. Αυτός τώρα πού αλλού θα έδινε τα χαρτιά, δεν ξέρω. 

Νικολέτα: Δηλαδή έκαναν μια προπαγάνδα. Ήταν φυλλάδια 

προπαγανδιστικά . Αυτά που μοίραζαν αυτοί που συμμετείχαν στον 

αγώνα; 

κ.Παυλίδης: Αυτά ήταν στρατιωτικά πράγματα, δεν ξέρω τι είχαν μέσα 

χαρτιά... 

Νικολέτα: Αυτή ήξερε το περιεχόμενο; 

κ.Παυλίδης:  Όχι.  

Νικολέτα: Τυφλή προσήλωση. 

κ.Παυλίδης: Ναι. Αυτός ο καθηγητής στην περιοχή μας, αυτόν δεν τον 

υποπτεύθηκαν ποτέ οι Γερμανοί. Ήταν πολύ νεαρός και δραστήριος. 

Αετός. Πετούσε. Αφού εδώ στην πλατεία έβλεπε τους Γερμανούς με 

άλλους και οι Γερμανοί δεν ήξεραν, τον περνούσαν για χωριανό και το 

πιστόλι το είχε εδώ.  

Νικολέτα: Στην καταγωγή ήταν Σλάβος; 

κ.Παυλίδης: Όχι. Ήταν από κάτω.  

Νικολέτα: Νότια Ελλάδα ήταν; Θεσσαλία;  

κ.Παυλίδης: Από εκείνα τα μέρη ήταν. Δεν ήταν από Μακεδονία. Και 

μια μέρα προδόθηκε. Έμενε στο σπίτι μας, σε εμάς, έπινε το γάλα του 

από την αγελάδα μας, κοιμόταν, άλλαζε πάντα σπίτια για να μην τον 

πάρουν χαμπάρι και τον πρόδωσαν και ήρθαν Γκεσταμπίτες. 

Νικολέτα: Από ανθρώπους της αντίθετης πλευράς. 

κ.Παυλίδης: Ήταν ένας πρόεδρος τότε Γκεσταμπίτης και είχε και τα 

πλοκάμια του. Προδόθηκε αυτός, έφτασε στην * Κανή και πήγαινε για τα 

Κάτω * Κλεινά. Και εκεί με τους κλέφτες οι Γερμανοί τον πρόλαβαν. 

Τον πρόλαβαν οι Γερμανοί και αυτός είχε έγγραφα πάνω του, πολλά 

χαρτιά. Μπήκε μέσα στο καλαμπόκι και άρχισε να τα καίει και άλλα 

έκαψε και δεν μπορούσε άλλο να ξεφύγει, τον είχαν περικυκλώσει οι 

Γερμανοί και έβαλε το πιστόλι του και αυτοκτόνησε να μην πιαστεί και 

προδώσει τους συντρόφους του, της εθνικής αντίστασης. Με ποιους 

συνεργάζεται. 

Νικολέτα: Μεγάλη αυτοθυσία. 
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κ.Παυλίδης: Μεγάλη θυσία, ναι. Το έκαναν και οι γονείς μας, δεν το 

είπαν ποτέ και πήγαν και φυλακή. Και όταν έφυγαν οι Γερμανοί 

πολέμησε στο γαλλικό πόλεμο, μετά το γερμανικό. Να φανταστείς στα 

τέσσερα πέντε χρόνια,ήρθε στο σπίτι το ’47,τον έστειλαν εξορία, γιατί 

ήταν εθνική αντίσταση και την εθνική αντίσταση την έλεγαν 

κομμουνιστική.  

Νικολέτα: Πολλοί ισχυρίζονταν ότι ήταν μια ομαδική προσπάθεια κατά 

του κατακτητή, δηλαδή δεν είχαν τόση μεγάλη σημασία οι ιδεολογίες και 

τα πολιτικά . 

κ.Παυλίδης:  Για την πατρίδα πολεμούσαν. Έτσι το αισθανόντουσαν. 

Ήταν και αθώοι τότε οι άνθρωποι. Δεν είχαν αυτά τα πονηρά. 

Νικολέτα: Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε σήμερα. 

κ.Παυλίδης: Γιατί μας κράτησαν πολλά χρόνια καθυστερημένους εδώ. 

Και οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν. Ποτέ μια ιστορία της Ελλάδος δε 

βγήκε στα βιβλία για να τη διαβάσουν τα παιδιά και να μάθουν.  Και μια 

άλλη ιστορία ξέρω, από κάτω οι Γερμανοί έπιασαν ένα φαρμακοποιό που 

τον έλεγαν * Αρλαβίτς. Και του έβαλαν το τρένο ένας λόχος επάνω οι 

Γερμανοί ένα, στρατηγό συνοδεία, τον πάνε για τον Παύλο Μελά και όλα 

έγιναν εκεί . Και στην κάτω *, η ομάδα του ΕΛΛΑΣ και της αντίστασης, 

ΕΑΜ * ,το μάθανε, είχαν τις κατασκοπείες τους. Μάθανε πότε θα φθάσει 

εκεί το τρένο και είχαν ετοιμαστεί,τους σταμάτησαν και από κάτω 

έβαλαν πολυβόλα, στα τζάμια των βαγονιών και οι Γερμανοί είχαν βγει 

έξω. Πετάχτηκαν και έφυγαν για να κρυφτούν και να κάνουν πόλεμο. 

Αλλά αυτός, η μια ομάδα ανέβηκε πάνω, βγάζέι το πιστόλι και λέει “Σε 

σκοτώνω’’. Αρπάζουν,το παίρνουν και κατεβάζουν κάτω, παίρνουν την 

ομάδα και φεύγουν στα βουνά. Αυτά έκαναν οι άνθρωποί μας με τους 

Γερμανούς. 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. 

Νικολέτα: Παρακολουθούσαν, δηλαδή ήξεραν. 

κ.Παυλίδης:  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.  

Νικολέτα: Και μείνατε εσείς στο δρόμο; 
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κ.Παυλίδης:  Ναι.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,φτώχεια, κουρνιάσαμε να βγάλουμε το χειμώνα. Και 

ύστερα το καλοκαίρι φτιάχναμε ένα δωμάτιο και μπήκαμε μέσα και όπου 

ακουμπούσες γινόσουν χάλια. 

Νικολέτα: Δύσκολα χρόνια. Φυλακή που πήγαν; Έκαναν και οι δυο σας 

γονείς ή μόνο ο πατέρας σας; 

κ.Παυλίδης:  Και οι δύο.  

Νικολέτα: Ποια περίοδο ; 

κ.Παυλίδης:  Ο πατέρας μου μόλις έφυγαν οι Γερμανοί, το ’45 το ’46 

και ήρθε στο χωριό και αρχές ’47 τους έστειλαν εξορία. Και η μάνα μου, 

όταν έγινε ο εμφύλιος πόλεμος και έρχονταν οι αντάρτες εδώ, 

ερχόντουσαν στα χωριά, έπαιρναν τρόφιμα, ζητούσαν, έπαιρναν τα 

πρόβατά σου, τα ζώα σου, τα πήγαιναν επάνω στην Πρέσπα και ήταν 

ελεύθερη ζώνη για αυτούς.  

Νικολέτα: Συμμετείχε κάποιος και η μητέρα σας στον εμφύλιο; 

κ.Παυλίδης: Στον εμφύλιο. Το ’48. 

Νικολέτα: Είχε δράση εκεί; 

κ.Παυλίδης:  Ήρθαν οι Μάηδες * ,που ήταν σαν τους * Παουτζήδες, 

χαφιέδες και αυτοί με τους χωροφύλακες και είχαν βρει άνω κάτω το 

σπίτι μας εκεί στην εκκλησία  και κάτω υπήρχε ένα μέρος, όπου λίμναζαν 

τα νερά και είχε βοσκοτόπια και τα άλογά μας και τα ζώα μας 

περνούσαν, βοσκούσαν και βρήκανε πατημασιές αλογίσιων ανταρτών και 

τους βαραίνει κατηγορία ότι τους μάζεψαν, τους έφεραν γυναίκες και 

τους λένε “εσείς δώσατε τρόφιμα στους αντάρτες. Να οι πατημασιές των 

ανταρτών. Τα άλογα που πατήσανε στο χωριό’’. Με αυτή την κατηγορία . 

Δεν υπήρχε άλλη κατηγορία.  

Νικολέτα: Μια αφορμή ζητούσαν. 

κ.Παυλίδης: Έτσι. Έξι μήνες έκατσε η μάνα μου μέσα με το μικρό της 

το κοριτσάκι, την αδερφή μας και μέσα ήταν σαράντα γυναίκες, σε ένα 

δωμάτιο τους είχαν. Αρρώστησε και δεν μπορούσε άλλο να το κοιτάξει η 

μάνα μου, να το ταΐζει. Οι γυναίκες από τα στερήματα που τους έδιναν να 

φάνε, ο,τιδήποτε να βάλουν στο στόμα του μωρού. Ήρθε η θεία μου στο 

χωριό και την ειδοποίησε “γιατί θα πεθάνει το παιδί δεν μπορεί να ζήσει 

άλλο’’.  

Νικολέτα: Είχε αυτή τη δυνατότητα, να το δώσει το παιδί σε κάποιον 

δικό της; 

κ.Παυλίδης: Ναι. Ήρθε, το πήρε, της το δώσανε, δεν έφερναν αντίρρηση 

ο διοικητής και η αστυνομία και έζησε το παιδί, η αδερφή μας, 
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μεγάλωσε, ώσπου να βγει η μάνα μου από τη φυλακή τι έγινε. Τους 

έβαλαν στρατοδικείο και καλά“ δώσατε τρόφιμα στους αντάρτες’’. Και 

ποιος μπορούσε να αντισταθεί στους αντάρτες, άμα έρθουν σπίτι σου και 

σε πάρει ο,τιδήποτε; Δεν μπορείς να αντισταθείς. Γυναίκες ήταν.Ο 

πατέρας μου δε ήταν στη φυλακή. Και πέρασαν να τους εκτελέσουν. 

Εικοσιτέσσερις γυναίκες. Στα καλά καθούμενα. Το μαθαίνουν στο βουνό 

απάνω οι αντάρτες και ήρθαν και ειδοποίησαν αυτούς, εάν εκτελέσουν 

αυτές τις γυναίκες, θα σας εκτελέσουμε κι εσάς όλους. Είχαν τη δύναμη 

να το κάνουν οι αντάρτες. Δεν υπολόγιζαν τίποτα. Άμα θέλανε. 

Τότε αυτοί τους ειδοποίησαν τι έκαναν. Κλέψανε τους Μάηδες 

χωροφύλακες στις φυλακές, που τους είχαν το Ρετζί, το έλεγαν, πήγαν 

εκεί και λένε “αφήστε του,ς αθώοι είναι, δε μας έχουν πειράξει, δεν 

ξέρουμε αν ήταν αντάρτες..’’.“Α, μα τα άλογα, τα ζώα εκεί φαίνονταν 

πατημασιές. Είδατε αντάρτες εκείνη την μέρα ;’’. “Όχι’’. “Τι ήταν, 

φαντάσματα ;’’. Κι έτσι δε τους εκτέλεσαν και τους έβαλαν στα βουνά. 

Πόσο καιρό δεν ξέρω. Μήνες έκανε, οκτώ…; Και ήρθαν σπίτι. Όταν 

ήρθε σπίτι η μάνα μου εμένα δε με γνώρισε. Κατέβηκε στο λεωφορείο 

στην πλατεία και εγώ είχα τόσο μαλλί, με σπυριά, ψώρα, ψείρες και εγώ 

έτρεχα πάνω στη μάνα μου, γιατί τη γνώρισα. Και η μάνα μου είπε : 

«Φύγε, τινός παιδί είναι αυτό;» .Δε γνώρισε τα παιδιά της. 

Νικολέτα: Εσείς πώς είχατε μεγαλώσει; 

κ.Παυλίδης: Έτσι, από εδώ και από εκεί. Δεν το καταλάβαμε και τώρα... 

ούτε ρώτησα ποιος μας έδωσε ψωμί. 

Νικολέτα: Ό,τι μπορούσε ο καθένας έκανε. 

κ.Παυλίδης: Κλέβαμε κορόμηλα και φρούτα. Φρούτα υπήρχαν τότε, 

λιγοστά. 

Νικολέτα: Στα χρόνια του εμφυλίου υπήρχε η ίδια κατάσταση; 

κ.Παυλίδης: Ήταν τότε χειρότερα. Διότι σε αποκάλεσαν κομμουνιστή… 

τελείωσες. Αυτή η λέρα δεν έβγαινε με κανέναν τρόπο. Στα παιδιά των 

παιδιών, τα παιδιά. Εμάς μας είχαν μια ζωή κομμουνιστές. Πενηνταδύο 

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. Δε με πείραξε αυτό εμένα όμως. Εγώ έβρισκα δουλειά, ήμουν 

καλός. 

Νικολέτα: Πολλοί χαραμίστηκαν έτσι.  

κ.Παυλίδης:  Και έγινα και καλύτερος από αυτούς εδώ. 

Νικολέτα: Πού εργαστήκατε; 

κ.Παυλίδης:  Σε ένα εργοστάσιο που έβγαζε *φαρμομπίλ, γερμανική 

εταιρία, με είχαν αρχιτεχνίτη. Μετά το κλείσανε και αυτό, όταν έπεφταν 

οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα το ’66, ανέβαινε πρωθυπουργός ένας 

κατέβαινε, ανέβαινε άλλος και επί Παρασκευόπουλου κυβέρνηση την 

πουλήσανε  την άδεια στην Τουρκία. Και αρπάξανε οι αντιπρόσωποι, δε 



221 

 

μας άφηναν να κουνάμε τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Τα πουλούσαμε 

στη Σερβία, Γαλλία, Βραζιλία, Αυστραλία, για να παίρνουν οι 

αντιπρόσωποι και να τα πουλάνε και να γεμίζουν παράδες.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.  

Νικολέτα: Εργατικές; 

κ.Παυλίδης: Ναι.  

Νικολέτα: Ποια ήταν η αντιμετώπιση των Γερμανών προς τους Έλληνες 

με όλα αυτά που είχαν συμβεί στο παρελθόν; 

κ.Παυλίδης: 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.  

Νικολέτα: Είχαν στο μυαλό τους και άλλη προπαγάνδα. 

κ.Παυλίδης: Προπαγάνδα δεν ήταν, ήταν πραγματικότητα που έπαθαν 

και αυτοί ζημιά. Και αυτοί έπαθαν ζημιά. Σκοτώθηκαν.  

Νικολέτα: Πόσα χρόνια κάτσατε εκεί; 

Κ.Παυλίδης: Έκανα ούτε επτά χρόνια. Επτά παρά.  

Νικολέτα: Και γυρίσατε μετά πίσω; 

κ.Παυλίδης:  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 στην Γερμανία πάλι. Και βγήκε αυτή η δουλειά στη 

ΣΠΕΚΑ με τα μηχανήματα και έμεινα εκεί και πήρα σύνταξη. Αυτοί εδώ 

δεν πέρασαν πολλά, γιατί δεν πήγαν έξω. Πήραν τα χωράφια των 

φυγάδων, πήραν τα σπίτια τους, τα πράγματά τους, πλιάτσικο. 

Νικολέτα: Γιατί πολλοί φύγανε Τσεχία... 

κ.Παυλίδης: 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. 

Νικολέτα : Κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που είχα δει γύρισαν πίσω 

το ’90... 

κ.Παυλίδης: Το ’65 έδωσαν εντολή να μπορούν να γυρίζουν οι πάντες.  

Νικολέτα: Για το παιδομάζωμα θυμάστε κάτι, που έπαιρναν τα παιδιά 

στις ανατολικές χώρες ή μέσα στη Γιουγκοσλαβία; 
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κ.Παυλίδης: Όχι. Οι αντάρτες τον αδερφό μου και έναν ακόμα γείτονά 

μου ήταν δεκαπέντε χρονών. Και μπήκε μέσα στο σπίτι ο αντάρτης και 

έψαχνε και είχε από κάτω νερά . Και τους λέει “ελάτε παιδιά μου ελάτε 

παιδιά του λαού ελάτε σύντροφοι’’, τους πήρε και τους πήγε, ήταν ένα 

σπίτι εδώ που μαζεύονταν οι αντάρτες και είχαν το επιτελείο τους εκεί. 

Και εκεί τους πήγαν για να τους πάνε πάνω στο βουνό. Έτσι γίνονταν 

αυτά τα πράγματα . Τους μάζευαν για να έχουν εφεδρεία στον πόλεμο. 

Μετά από λίγο τους έβαζαν να πολεμήσουν πρώτη γραμμή.  

Νικολέτα: Υπήρχε κάποιος άνθρωπος που να ακολουθούσε τους 

αντάρτες με τη θέλησή του ; 

κ.Παυλίδης: Όλοι έφευγαν με φόβο, με βιασμό, χωρίς να θέλουν. Ξέρεις 

πόσους τους πήγαν αντάρτες πάνω και έπαψαν να ρωτάνε, τους πήγαν 

στις ανατολικές χώρες; Αυτοί οι άνθρωποι τους έπιασαν και τους πήραν.  

Νικολέτα: Για τους σλαβόφωνους υπήρχαν προβλήματα από τότε; 

κ.Παυλίδης: Όχι τότε δεν υπήρχαν τέτοια προβλήματα. 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 ξέρεις 

αυτοί από πού ήρθαν; Η Τσεχοσλοβακία ήταν δύο κράτη. Οι Τσέχοι και 

οι Σλάβοι. Από εκείνα τα μέρη ήρθαν, γιατί αυτά ήταν ακατοίκητα τα 

μέρη. Και όταν πέθανε ο Μ. Αλέξανδρος ήρθαν και εγκαταστάθηκαν 

εδώ. Και τους ξέρουν σαν Σλάβους. Και αυτοί μας έλεγαν “δεν είμαστε 

Βούλγαροι είμαστε Σλάβοι’’. Τώρα θα γίνουν Μακεδόνες. 

Νικολέτα: Πάντως υπήρχαν πολλά χωριά που μιλούσαν αυτή τη 

γλώσσα. 

κ.Παυλίδης: Καλά και αυτό το Μοναστήρι που είναι εδώ, ήταν όλοι 

Έλληνες. Στην καταγωγή Βλάχοι, τα 90%.Και άλλα πολλά. Αλλά όταν 

έρχονταν από τα σύνορα, έμεναν από εκείνη τη μεριά. Γιατί θα το 

έπαιρναν και αυτό οι δικοί μας, όταν έφτασαν τα στρατεύματα τα 

ελληνικά εδώ προς τη Μακεδονία, ελευθεύρωσαν τη Φλώρινα, θα 

έπαιρναν και το Μοναστήρι. Τότε έπαιρναν εντολή, ότι οι Βούλγαροι 

κατεβαίνουν να μπουν στη Θεσσαλονίκη, να πάρουν τη Θεσσαλονίκη. 

“Αφήστε το μοναστήρι, μην απελευθερώνετε το μοναστήρι και ελάτε στη 

Θεσσαλονίκη’’. Και πήγαν εκεί και τους συνάντησαν στο *Λαγανά. Και 

λίγο πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη και εκεί έγινε η μεγαλύτερη μάχη, που 

σκοτώθηκαν πάρα πολλά άτομα, υπάρχουν μνημεία εκεί και ένα μουσείο 

και έτσι έσωσαν τη Θεσσαλονίκη, αλλά άφησαν αυτά τα μέρη. Δεν 

πρόλαβαν.  
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Νικολέτα: Πάντως οι Βούλγαροι προσπαθούσαν να προωθήσουν αυτή 

την προπαγάνδα. 

κ.Παυλίδης: Όχι οι Βούλγαροι υπάρχουν σε ένα μέρος της Μακεδονίας. 

Αλλά σε εκείνους δε ζητάνε τίποτα, μόνο από εμάς ζητάνε.  

Νικολέτα: Ο κόσμος τότε δεν επηρεαζόταν από αυτό; 

κ.Παυλίδης: Όχι. Δεν είχανε μίση. Τώρα έχουμε γίνει ένα. Έχουμε πάρει 

κορίτσια, αγόρια,πώς θα μας ξεχωρίσουν;  

Νικολέτα: Αυτές οι ομάδες, οι Σνοφίτες, οι Γιουγκοσλάβοι που 

συμμετείχαν μαζί με τους αντάρτες, έχετε ακούσει κάτι; 

κ.Παυλίδης: Επί των Γερμανών. Στην Κατοχή. 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. 

Νικολέτα: Δηλαδή θα τους θεωρούσαν συντρόφους.  

κ.Παυλίδης: Μετά, από ότι 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’’. Αυτό ο αξιωματικός 

είπε, “άσε τους από μόνοι τους να φύγουνε. Εμείς ότι λέει το βουνό το 

αντάρτικο πάνω για τις συμφωνίες που έκαναν,αυτά θα κάνουμε’’. Και 

τους άφησαν και έφυγαν μόνοι τους. Πολέμησαν μαζί τους, πώς να τους 

σκότωναν;  

Νικολέτα: Υπήρχαν άνθρωποι που άλλαζαν την εθνικότητά τους, που 

γίνονταν Βούλγαροι για να έχουν προνόμια; 

κ.Παυλίδης: Όχι, στον εμφύλιο πολλοί έμειναν εδώ. Δεν πήγανε Τσεχία, 

Ρουμανία, Ρωσία. Έμειναν οι περισσότεροι εδώ. Και αυτοί άλλαζαν τα 

ονόματά τους.  

Νικολέτα: Είχαν καλύτερη μεταχείριση; 

κ.Παυλίδης: Ναι είχαν καλύτερη μεταχείριση, τους έδιναν σύνταξη να 

ζουν και είχαν προνόμια πολλά. Τώρα πέθαναν αυτοί οι μεγάλοι γέροι. 

Και μας λένε “γιατί δεν μιλάτε *μακρυκόνικα ; 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. Δεν μπορούσανε να τη μάθουμε έτσι.  

Νικολέτα: Αυτοί δεν είχαν αντίποινα αργότερα, γιατί δεν τους κυνήγησε 

κανείς ουσιαστικά.  

κ.Παυλίδης:  Αυτοί έβγαλαν διάταγμα και τους άφησαν να έρχονται στα 

χωριά και στα σπίτια τους. Και είχαν εδώ γυναίκες και παιδιά…  

Νικολέτα: Άρα δεν τους επέτρεπαν να γυρίσουν πίσω. Είχαν εκεί 

προνόμια αλλά δεν μπορούσαν να γυρίσουν… 
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κ.Παυλίδης:  Δεν μπορούσαν, γιατί το όνομα είχε αλλάξει.  

Νικολέτα: Άρα είχαν ένα αντίποινο σε αυτό που έκαναν. 

κ.Παυλίδης:  Ναι, όλη η ιστορία έτσι έγινε με προδοσία σε αυτό το 

κράτος, με το ψέμα, χωρίς η Ελλάδα να μπορέσει να είναι Ελλάδα. Γιατί 

όλα αυτά καταρρέουν κάποτε. Πόσους έχουν φτιάξει έξω οι Άγγλοι; 

Νικολέτα: Αυτοί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. 

κ.Παυλίδης: Τότε κατέβηκαν και μόλις πήγαν η εθνική αντίσταση να 

τους αναγνωρίσει και να τους υποδεχθεί τους έβαλαν πολυβόλα. Και 

αναγκάστηκαν οι άνθρωποι και έμειναν στην Αθήνα, στην αντίσταση. 

Όταν έπαιρναν τα άρματα οι Άγγλοι στην Αθήνα και τους κυνηγούσαν 

δεν μπορούσαν άλλο να αντισταθούν και πήγαιναν στα βουνά. Έτσι έγινε 

ο εμφύλιος πόλεμος, αλλά με τους Γερμανούς που ήταν οι Έλληνες 

μεταπήδησαν με τους Άγγλους.  

Νικολέτα: Ήθελαν να τους πάρουν στο πλευρό τους για να πάρουν την 

κυβέρνηση. 

κ.Παυλίδης:  Και αυτοί συντέλεσαν πολύ να γίνει εμφύλιος. Έκαναν 

εκδίκηση, γιατί μπορεί να σκοτώθηκε ένας *Παουτζής από αυτούς, 

μπορεί να σκοτώθηκε ένας Γερμανό από αυτούς και η εκδίκηση αυτή 

έφερε το μίσος του εμφυλίου και έτσι έγινε εμφύλιος. Αλλά το 

περισσότερο σφάλμα το έχουν οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι ήθελαν την Ελλάδα 

αποικία. Όταν ο Τσώρτσιλ έμαθε ότι εθνική αντίσταση ήταν 80% στην 

Ελλάδα, τον τρόμαζε αυτό. Πήγε στον Στάλιν και του λέει του Στάλιν 

εγώ θέλω την Ελλάδα. Και τι να την κάνεις την Ελλάδα . Πάρε όποια 

κράτη θέλεις Βουλγαρία Τσεχία. Θέλω την Ελλάδα. Την Ελλάδα τη θέλω 

για να έχουμε πρόσβαση στη Μέση Ανατολή για τα πετρέλαια’’. Από τότε ο 

Τσώρτσιλ είχε το μάτι του εκεί. Οι *Παουτζήδες πήγαν με τους Άγγλους, 

πάλι με τον ισχυρό. Και έγινε ο εμφύλιος. Ούτε το καταλάβαμε πως έγινε 

ο εμφύλιος. Αλλά νομίζω ότι οι Άγγλοι ήθελαν η λάβα να μείνει καθαρώς 

στα χέρια των Άγγλων.  

Νικολέτα:Συνέβαλαν όμως ουσιαστικά και στην υποστήριξη...    

κ.Παυλίδης: Ναι αλλά αυτόνομη δύναμη ήταν πολύ μικρή, αν δεν 

ήθελαν οι Άγγλοι δεν γίνονταν. Οι Άγγλοι το ήθελαν για να διώξουν 

αυτούς 80%, ήταν εθνική αντίσταση τότε. Έγιναν κάτι συμφωνίες να 

κάνουν κυβέρνηση εδώ όλοι μαζί, όταν ήρθε η εξόριστη κυβέρνηση.  

Νικολέτα: Πάντως το αντάρτικο το υποστήριξαν οι Άγγλοι με όπλα 

ρουχισμό, έχουν ειπωθεί πολλά τέτοια. 

κ.Παυλίδης:  Το υποστήριξαν μέχρι κάποιο σημείο. Και έλεγαν να μη 

μεγαλώσει η εθνική αντίσταση στην Ελλάδα. Να είναι μικρή. Και μικρή 

ήθελαν να την κρατήσουν. Στο Γοργοπόταμο για παράδειγμα 

συνεργάστηκε ο Άρης Βελουχιώτης με τον δεσπότη, τον Ζέρβα . Αν δεν 

ήταν ο Βελουχιώτης αυτοί δεν μπορούσαν. 

Νικολέτα:Ουσιαστικά ήταν ο τελευταίος που έμεινε.  
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κ.Παυλίδης:  Τις γέφυρες τις φύλαγαν οι Ιταλοί, γιατί ήταν σύμμαχοι 

των Γερμανών. Και τους περιέλαβαν και ανατίναξαν την γέφυρα. 

Συνεργάστηκαν σε ένα βαθμό, αλλά δεν τους άφηναν πολλά δικαιώματα 

και προνόμια να έχουν εδώ στην Ελλάδα.  

Νικολέτα: Τους Πόντιους καπεταναίους που συμμετείχαν ενεργά στο 

αντάρτικο, υπήρχαν διαφορές,τους κυνηγούσαν οι Βούλγαροι, υπήρχε 

μια σύγκρουση, είχατε ακούσει κάτι; 

κ.Παυλίδης:  Συνέβαιναν. 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.  

Νικολέτα: Γενικά σήμερα πώς τα βλέπετε τα πράγματα; Αν ήσασταν πιο 

μεγάλος στην ηλικία θα συμμετείχατε ενεργά στον εμφύλιο; Σαν 

αντάρτης θα φεύγατε πάνω στα βουνά; 

κ.Παυλίδης:  Με αυτά τα σημερινά μυαλά που έχουμε όχι. Τότε ήταν 

καθυστερημένος ο κόσμος και τους έλεγαν θα φέρουμε ισότητα, θα 

φέρουμε στον κόσμο ψωμί και δουλειά, κάτι τέτοια και τα πίστευαν. Τώρα 

εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Ο κομμουνισμός κατέρρευσε στη Ρωσία. Τους 

έλεγαν ότι θα ζήσουν καλύτερα. Τους υπόσχονταν πολλά. Θεωρία όμως. 

Στην πράξη τίποτα.  

Νικολέτα: Είχε και μια διαφορά μεταξύ τους ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ που 

ήταν κομμουνιστικό τότε... 

κ.Παυλίδης:  Το ΕΛΑΣ μαζί με το ΕΑΜ συνεργάζονταν, μαζί ήταν. Δεν 

είχε διαφορά.  

Νικολέτα: Γιατί αργότερα ιστορικά το ΚΚΕ δεν υποστήριξε το ΕΛΑΣ 

στην τελευταία του δράση, αναφέρουν κάποιες πηγές.  

κ.Παυλίδης:  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. 

Νικολέτα: Δηλαδή τους Σλάβους τους ήθελαν με το πλευρό τους οι 

Βούλγαροι; 
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κ.Παυλίδης:  Ναι 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. Τον *Γκότσι τον έπιασαν επάνω στην 

Πρέσπα. Μπήκε το ΕΛΑΣ, ένας μέσα από το φουγάρο του τζακιού και 

τον βρήκε από κάτω και από κάτω οι Γερμανοί. Και αυτοί με τους 

Γερμανούς ήταν. Τους μάγκωσαν και τον βρήκαν γυμνό. Και τον έδεσαν 

με σχοινί και τον κρέμασαν από πάνω οι φύλακες έφυγαν τη νύχτα, το 

ΕΛΑΣ. Όλα αυτά που σου λέω από γέρους τα έχουνε ακούσει.  

Νικολέτα: Την μάχη της Φλώρινας τη ζήσατε; Την θυμάστε; 

κ.Παυλίδης:  Ναι εκεί ήμουν οχτώ χρονών.  

Νικολέτα: Δεν ήσασταν όμως μέσα στην πόλη για να βλέπετε…;  

κ.Παυλίδης:  Στη μάχη της Φλώρινας βλέπαμε από εδώ, ήταν από τις 

φωτοβολίδες μια λαμπάδα. Έφεγγε σαν να καιγόταν ένα μέρος που είχε 

φως. Και ο γείτονάς μου ήταν *Μάης. Ο πατέρας μου ήταν ακόμα 

εξορία. Το ’52 με ’54 βγήκε ο πατέρας μου. Λέει η μάνα μου “χωρίς 

άντρα, με τα παιδιά, τι γίνεται εδώ; Να πάρουν οι αντάρτες τη Φλώρινα 

και εμείς ετοιμάζουμε τα κάρα να πάρουμε τα πράγματα τις οικογένειάς  

μας και να φύγουμε. Και που θα πάτε; Όπου μας πάνε. Γιατί αν περάσουν 

οι αντάρτες από εδώ… αλλά τα ξημερώματα έληξε με αίσιο τέλος. 

Φύγανε οι αντάρτες, άφησαν τη Φλώρινα, τα θύματα, ό,τι έγινε, το 

μακελειό και προχώρησαν στην Αλβανία.Ο στρατός δεν τους άφησε στα 

σύνορα γιατί είχαν κάποια συμφωνία με…, τους έδωσε λεφτά και φύγανε 

μέσα στην Αλβανία. Και από εκεί έφεραν τα καράβια, αντί για τσιμέντα 

που φόρτωναν τα πλοία κουβαλούσαν αυτούς.   

Νικολέτα: Ο κόσμος στα σπίτια του κρατούσε και αντάρτες μερικές 

φορές, γιατί στις πόλεις έχουν ακουστεί τέτοια περιστατικά. 

κ.Παυλίδης:  Όχι. Δεν μπορούσε. Στην πόλη μπορεί. Εκεί ο ένας μπορεί 

να μην ήξερε τον άλλο. Στα χωριά σε καταδίδανε, δε μπορούσες.  

Νικολέτα: Πώς ήταν να έχετε γείτονα ταγματασφαλίτη, Μάη*;  

κ.Παυλίδης:  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 το 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. 

Νικολέτα: Τον γνωστό; 
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κ.Παυλίδης:   Όχι. 

Νικολέτα: Εκεί στη Γερμανία που ήσασταν υπήρχαν συντεχνίες, 

οργανώσεις πολιτικές με κόσμο, είχαν μεταφερθεί από εδώ εκεί; 

κ.Παυλίδης:  Υπήρχαν κεντρικά γραφεία της δικτατορίας και 

κυνηγούσαν όσους μιλούσαν ενάντια του καθεστώτος. 

Νικολέτα: Άρα όσοι συμμετείχαν ενεργά πολιτικά ήταν... 

κ.Παυλίδης:  Αυτούς δεν τους πείραζαν, να είμαι ειλικρινής. Ένας που 

πήγε εκεί πεινασμένος, να βγάλει κανένα φράγκο, αυτόν κυνηγούσαν. 

Εκείνοι ήταν οργανωμένοι. Κατέβαιναν το βράδυ και τους έκαιγαν τα 

γραφεία.Αυτοί που ήταν στο κομμουνιστικό κόμμα. Εκείνους δεν τους 

πείραζαν καθόλου. Και άκουγα που έλεγαν “έρχεται ο 

Μιχάλης!’’.Κομμουνιστής, “με την ομάδα του! Μην τον πειράζετε 

καθόλου’’. 

Νικολέτα : Δηλαδή πείραζαν τον απλό κόσμο ; 

κ.Παυλίδης:  Αυτοί που πήγαν οικονομικοί μετανάστες, οι φτωχοί, οι 

απλοί. 

Νικολέτα: Τι θα είχαν να κερδίσουν; 

κ.Παυλίδης:  Μα τέτοια εντολή είχαν. Για να μην κατηγοράνε τη 

δικτατορία. 

Νικολέτα:Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.         
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19)  Όνομα: Σέλτσας Γιάννης 

       Καταγωγή : Ξινό Νερό  

       Τόπος διαμονής: Ξινό Νερό 

 

Κ.Χ: 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 . 

Νικολέτα: Είχαν τα οχήματά τους; 

Κ.Χ: Τα οχήματά τους όλα.   

Νικολέτα: Έκαναν ζημιά οι Γερμανοί εδώ στο χωριό; 

Κ.Χ: Οι Γερμανοί ήταν καθαρός στρατός, αλλά δεν πονούσε. Ήταν 

σκληροί. Στον κόσμο κάνανε κάποια πράγματα. Στο χωριό μας δεν 

έκαναν, 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. 

Νικολέτα: Και οι Γερμανοί μετά φοβόντουσαν και αυτούς;  

Κ.Χ: Τους φοβόντουσαν, βέβαια.  

Νικολέτα: Α, δεν τους υποστήριζαν...;  

Κ.Χ: Πήραν οι δικοί μας όπλο, ο αδερφός μου ήταν φαντάρος, 

στρατιώτης με τους Βουλγάρους και τους Γερμανούς. Σύμμαχοι ήταν, 

γλίτωσε το χωριό.  

Νικολέτα: Οι Βούλγαροι είχαν εξαπλωθεί εδώ;  

Κ.Χ: Σύμμαχοι ήταν . 

Νικολέτα: Τους ζούσε ο κόσμος...; 

Κ.Χ: 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. 

Νικολέτα: Πότε άρχισαν να εκδηλώνονται αντιστασιακές δράσεις στην 

περιοχή; 

Κ.Χ: Μετά τον πόλεμο του ’40. Ήταν τα πρώτα αντάρτικα κατά τους 

Γερμανούς. Μετά ήρθαν τα δεύτερα. Ο κόσμος ήταν αδερφικός, ήταν 

όλοι μαζί. Στο χωριό μας υπήρχαν πέντε περιπτώσεις που ο ένας ήταν 

φαντάρος και ο άλλος αντάρτης. Είχα έναν αδερφό αντάρτη που είναι 

στα Σκόπια. Ο αδερφός μου ήταν αντάρτης, ο άλλος αδερφός μου πιο 

μεγάλος,κουβαλούσε πυρομαχικά . 

Νικολέτα: Ο ένας ήταν από τον ένα στρατό και ο άλλος από τον άλλο;  

Κ.Χ: Ο αδερφός μου ο ένας ήταν αντάρτης και ο άλλος, επιχείρηση 

λεγόταν αυτή...τους έπαιρναν με μουλάρια, πήγαιναν πυρομαχικά. 

Νικολέτα: Ποιοι τους έπαιρναν; 
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Κ.Χ: Ο στρατός. 

Νικολέτα: Αυτοί που ήταν Μάηδες; 

Κ.Χ: Άλλο ήταν οι Μάηδες. Οι οπλίτες ήταν άλλο. Οι οπλίτες ήταν εδώ 

πέρα, έκαιγαν, χτυπούσαν. 

Νικολέτα: Δηλαδή ο αδερφός σας υπηρετούσε στο... έγινε 

επιστράτευση…; 

Κ.Χ: Τώρα θα σου πω. 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, όπως πατέρα και γιό σκότωσαν στα στρατοδικεία στη 

Φλώρινα. Ήταν φίλοι τέσσερα παιδιά και τους είχαν κατηγορήσει ότι 

δουλεύουν με τους αντάρτες. Ότι βάζουν νάρκες, ότι είχαν επαφές. Ο 

αδερφός μου ήταν δεκαέξι χρονών. Δούλευαν. 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.  

Νικολέτα: Και αυτά δε μέτρησαν στο δικαστήριο;  

Κ.Χ: Όχι. Δεν υπάρχει χειρότερος από εμφύλιο πόλεμο. Δεν ξέραμε ποια 

θέση να πάρουμε. Εμείς είχαμε τον αδερφό μου αντάρτη και έλεγαν εδώ 

στα σπίτια να μην έρθουν οι αντάρτες. Λέγαμε τι θα μας ξημερώσει. Αν 

έμπαιναν μέσα οι αντάρτες... 

Νικολέτα: Σας είχε πει πώς ήταν η ζωή του εκεί; 

Κ.Χ: Η ζωή του ήταν δύσκολη...Του είχαν δώσει χάρη να μη τον 

σκοτώσουν, να τον στείλουνε. Τρία χρόνια έκανε στον ανταρτοπόλεμο. 

Στο δικό μας το βουνό. Εδώ πιο πέρα ήταν τα αντάρτικα.  

Νικολέτα: Εδώ ήταν και πέρασμα.  

Κ.Χ: Πάνω στα αντάρτικα, τη νύχτα κατέβαιναν από τα αντάρτικα να 

φάνε. Λέγανε “κλειδώστε τις πόρτες, μην έρθουν οι αντάρτες’’. Και εγώ 

έλεγα “αντάρτη έχουν τον αδερφό μου’’, αν έρχονταν έπρεπε να δώσει 

απολογία το πρωί.  

Νικολέτα: Χτυπούσαν τις πόρτες, ερχόντουσαν στα σπίτια ;  

Κ.Χ: Οι αντάρτες έμπαιναν με το αυτόματο στα χέρια. Όταν ήρθαν τώρα 

οι Αλβανοί, κατέβηκαν, είπα στον αδερφό μου “έτσι και έτσι’’ , λέει “οι 

Αλβανοί είναι σαν και εμάς τους αντάρτες, έχουν το όπλο έρχονται και σου 

λένε..’’.. 

Νικολέτα: Τι διαδρομές ακολούθησε,πώς πέρασε τα χρόνια; 
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Κ.Χ: Δύσκολα. 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 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, που 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. Του λέει “τι πλάκα κάνετε;’’. Αυτοί έχασαν το δρόμο. Ο 

ένας ήταν χωριανός. Πάνω τα χέρια. “Τα όπλα πρώτα, πετάξτε τα!’’.  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… 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 μην τον πάρω στο 

λαιμό μου το χωριανό,μια και πέσαμε στα χέρια σας θα έρθουμε μαζί 

σας. Και πήγε αντάρτης.  

Νικολέτα: Δηλαδή άφησε το στρατό και πήγε με το άλλο στρατόπεδο.  

Κ.Χ:  Αυτοί είπαν ότι είμαι λάθος, μείναμε πίσω και χάσαμε τους 

δρόμους και λοιπά.  

Νικολέτα: Άρα ήταν και τόσο εύκολο να αλλάξεις. Ουσιαστικά για τη 

ζωή τους το έκαναν, όχι για την πατρίδα τους.  

Κ.Χ:  Μας είχαν αλλάξει και τα ονόματα τότε.  

Νικολέτα: Τα ονόματα γιατί τα άλλαξαν; 

Κ.Χ:  Αυτοί τα διόρθωσαν… σλαβικά, έτσι.  

Νικολέτα: Αυτό το ζήτημα συνεχώς είναι στην επιφάνεια.  

Κ.Χ:  Στη χωροφυλακή η αστυνομία είχε κάνει συναντήσεις μέσα στα 

αντάρτικα. Είπε τώρα θα κάνουν αστυνομία μέσα στα αντάρτικα στη 

Σκοπιά.Είπαν 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. Και τους είπαν “από εκείνον το 

δρόμο που ήρθαμε από εκείνον να φύγουμε, γιατί θα μας πιάσουν αλλιώς’’. 

Ήταν δύο χωροφύλακες από το χωριό μας στη δικιά μας την αστυνομία 

και πήραν άλλο δρόμο. Αντί να έρθουν από το *Ράδο, από το ρέμα που 
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είναι ανοιχτός ο δρόμος, ήρθαν από γύρω και έλεγαν “εμάς δεν μπορούν 

να μας πιάσουν οι αντάρτες’’. Γύρισαν και ήρθαν. Πριν, ήρθαν από την 

*Κούλα, το βουνό εκεί που είναι το σιντριβάνι πέρα από το *Σωληνάρι. 

Μόλις ήρθαν εκεί οι αντάρτες τους είδαν και τους λένε “αλτ!’’ ¨ο ένας τα 

σήκωσε τα χέρια, ο άλλος δεν τα σήκωσε και τον σκοτώνουν. Και 

φύγανε. Τον άλλο τον πήραν μαζί, μετά άλλη ιστορία και εκείνον τον 

σκότωσαν τέλος πάντων. Πιο πάνω ειδοποιήθηκε η αστυνομία της 

*Βεύης, κατέβαιναν κάτω και τώρα τι λένε. Τώρα δεν έχει σειρήνες, το 

ένα, το άλλο ή η καμπάνα χτυπούσε να μαζευτεί το χωριό κι ο κλητήρας 

φώναζε. Μόλις τους κατέβασε πάνω από το βουνό, λέει ο κλητήρας “όλοι 

να βγείτε στην πλατεία!’’. Εμείς με το Βασίλη το *Ρουμελιώτη παίζαμε 

μπίλιες. Βγαίνει ο παππούς και αυτοί ήταν Μάηδες, 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, 

ταΐζονται να μην έχουν να τρώνε. Και τους πήραν στο δικό μας το χωριό. 

Νικολέτα: Το περιφρουρούσαν δηλαδή.  

Κ.Χ:  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 

Μαήτες 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;’’.  

Νικολέτα: Είχαν προνόμια γενικά αυτοί οι Μάηδες,δηλαδή είχαν 

εξουσίες, λειτουργούσαν αυτόνομα ;  

Κ.Χ:   Ήταν διοίκηση, μερικοί ήταν φανατικοί, τοπικοί, χτυπούσαν να 

φεύγουν πάνω.  

Νικολέτα: Η χωροφυλακή; 

Κ.Χ:   Η χωροφυλακή ήταν και καλή ήταν και κακή. Ήταν τότε δύο 

αστυνόμοι. Ο ένας αστυνόμος ήταν πάρα πολύ καλός και τον σκότωσαν 

από μέσα οι αντάρτες, μπήκαν από μέσα, χτύπησαν με μπαζούκα για να 

χτυπήσουν το πυροβολείο .Αυτός ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Πήγαιναν 

και τα καρφιά του χωριού και έλεγαν“εκείνος είναι για σκότωμα’’ .Για 

τότε μιλάμε για το ’47. Γιατί θέλετε να μαυρίσει το χωριό, αν ήθελαν 

αυτοί τότε με τους Γερμανούς, που είχε ο αδερφός μου όπλα με τους 
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Βούλγαρους και τους Γερμανούς, αυτοί μπορούσαν να σας καθαρίσουν. 

Έναν χτύπησαν, όχι να σκοτώσουν. Εσείς λέει “γιατί θέλετε να 

μαυρίσετε;’’ και έγιναν αυτά, καθάρισαν πολλά άτομα στα στρατοδικεία. 

Και έκαψαν τρεις γυναίκες. 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.  

Νικολέτα: Έκαναν εγκλήματα και οι δύο πλευρές όμως . 

Κ.Χ:   Περισσότερα έκαναν ο στρατός, παρά οι αντάρτες.  

Νικολέτα: Εκείνον τον παππού τον σκότωσαν;  

Κ.Χ:   Όχι τον χτύπησαν και μετά τον έφεραν πίσω, τους άλλους τους 

σάπισαν στο ξύλο στο σχολείο .  

Νικολέτα: Πολύ φανατισμός όμως. Οι δράσεις αυτές, τα πιστεύανε, 

συνοδεύονταν και από πίστη;  

Κ.Χ:   Εγώ αισθάνομαι ότι περισσότερο προστατεύανε και τους εαυτούς 

τους. Γίνοταν μια παρεξήγηση σαν εμφύλιος πόλεμος, δεν υπάρχει 

χειρότερος. Αυτή η ιστορία θα πάρει διακόσια χρόνια. Ο εμφύλιος 

πόλεμος δεν έχει τελειώσει και οι πληγές δεν έχουν κλείσει. 

Νικολέτα: Όντως οι άνθρωποι είναι πολύ φορτισμένοι. Και οι νέες 

γενιές. 

Κ.Χ:  Και ακόμα περιμένουν εκείνη την κατάσταση, να ξανάρθει, να 

εκδικηθούν ξανά. 

Νικολέτα: Δε ξέρω αν  ο κόσμος σήμερα έχει το σθένος να 

αντιμετωπίσει τέτοια πράγματα. Οικονομικά μπορεί πλέον να γίνει κάτι.  

Κ.Χ:  Τώρα τα αντάρτικα είναι στην Αθήνα. 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.  

Νικολέτα: Ο αδερφός σας κατέβηκε και τον έπιασαν ή παραδόθηκε ή 

τον συλλάβανε; Πώς τελείωσε η ιστορία του; 

Κ.Χ:   Η ιστορία του μετά τα αντάρτικα, το ’50, τον πήγανε στη Ρωσία.  
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Νικολέτα: Έκατσε μέχρι το ’49 στα βουνά; 

Κ.Χ:  Μέχρι το ’50. Ο αδερφός μου έκανε παντού και στην Ήπειρο και 

σε όλα τα αντάρτικα. 

Νικολέτα:Βρέθηκε στο Γράμμο, στο Βίτσι, στις μάχες που έγιναν; 

Κ.Χ: Ο αδερφός μου έκανε τρεις ποινές κατασκοπείας στη Φλώρινα, 

πριν χτυπήσουν τη Φλώρινα. Ήταν και ένας ταγματάρχης, ερχόταν εδώ, 

με αυτόν είχαμε ιστορίες. Ερχόταν στο χωριό μας, προτού ήρθε στο σπίτι 

μας και εμείς παίζαμε μπίλιες με το Βασίλη. Και εγώ τρέχω πάνω στο 

σπίτι. “Πού πας, να το σπίτι μας, είναι εδώ πέρα’’. Πάνω ο στρατός, κάτω 

εμείς είμαστε. Σαράντα άτομα στρατός ήταν και μουλάρια πάνω στους 

στάβλους. Μετά από μια εβδομάδα τον σκότωσαν, αλλά τον σκότωσαν 

άθελα οι αντάρτες. Αυτός ερχόταν με των τριών τετάρτων από τα 

Αμύνταιο. Χάλασε το τριών τετάρτων στη διασταύρωση και τώρα του 

λέει ο οδηγός “μην ξεκινάς’’ . “Μπα εγώ δεν έχω ανάγκη, έχω το 

αυτόματο’’. Και ξεκίνησε. Και κάπου οι αντάρτες την είχαν στήσει για 

τους ναρκοφύλακες. Νύχτα μέρα τους έβαζαν εκεί για ναρκοφύλακες, να 

χτυπάνε με ένα σιδερένιο μπαστούνι που είναι κούφιο και έτσι έβαζαν 

νάρκες. Και αυτοί την είχαν στήσει στους ναρκοφύλακες. Φωνάζουν 

“αλτ! Το αυτόματο!’’ και τον χτυπάνε. Άθελά τους. Και μετά εκδίκηση, 

τους σκότωσαν με το ξύλο. Ποιος είναι αδερφός του *Μάτη,τον 

χτυπούσαν και τον σκότωσαν. Τελείως άδικο. Και το πρωί τον φέρνουν 

στο δικό μας το σπίτι,εδώ παλιά ήταν φρούριο,ξεροντούβαρα. Μια φορά 

φώναξε ο στρατός τα όπλα, χτυπούσε το πολυβόλο από εδώ, το άλλο 

πάνω και το άλλο για την πλατεία. Εγώ πιτσιρικάς, βγάζω το κεφάλι έξω 

να δω όλο αυτά, έφεγγε από τα πολυβόλα. Πάντως έγιναν πολλά εδώ, 

χάθηκαν πολλοί άνθρωποι άδικα . 

Νικολέτα: Ο αδερφός σας είχε κατέβει ποτέ στο χωριό; Ή να περάσει 

από το χωριό;  

Κ.Χ:  Έχουν μείνει και ρουφιάνοι στο χωριό. 

Νικολέτα: Συνήθως αυτοί έφευγαν μετά.  

Κ.Χ,:  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 . 

Νικολέτα:Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι άδικα γίνονταν όλο αυτό... 

Κ.Χ:  Δεν ήταν άδικα, 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.  

Νικολέτα: Ο κόσμος εδώ, πώς την αντιμετώπιζε την κατάσταση;  

Κ.Χ:  Φοβόντουσαν. Αντάρτη βλέπαμε, πάλι φοβόμασταν.  

Νικολέτα: Ο αδερφός σας; Πού τον έστειλαν μετά; 
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Κ.Χ:  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 .. 

Νικολέτα: Οι σκοπιανοί πως έβλεπαν την κατάσταση; Οι 

Γιουγκοσλάβοι. Τον βοήθησαν, σου λέει αυτός είναι αντάρτης, του 

δώσανε δουλειά; 

Κ.Χ:  Τον υποστήριξαν, τους έδωσαν και ήταν αρχή ακόμα, ο 

κομμουνισμός...καλή ζωή… και δούλευαν σε εργοστάσιο.  

Νικολέτα: Μετά από πόσα χρόνια μπόρεσε να έρθει;  

Κ.Χ:   Οχτώ χρόνια έκανε στη Ρωσία, μετά κατέβηκε εδώ, ακόμα και 

εμάς δε μας ήθελαν να πάμε, εγώ πήγαινα με τη μπάλα. Τότε ειδοθήκαμε 

με τον αδερφό μου, με ομαδικό διαβατήριο. 

Νικολέτα: Τι συνθήκες επικρατούσαν που δεν μπορούσατε να τον δείτε 

ή αυτός δεν μπορούσε να έρθει, δηλαδή τους έλεγαν κάτι, τους εμπόδιζαν 

με νόμους, υπήρχε κάτι; 

Κ.Χ:  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 τον γιό μου. Ποια μάνα δε 

θέλει να δει το γιό της μετά από τόσα χρόνια;’’. Ήταν και 

τραυματισμένος. 

Νικολέτα: Σαν τραυματισμένο τον είχαν μεταφέρει Αλβανία,Κόνιτσα σε 

εκείνα τα μέρη; 

Κ.Χ: Άλλη ιστορία είναι αυτή. Τον είχαν μεταφέρει σε νοσοκομεία.Ήταν 

στο κεφάλι τραυματισμένος και εδώ...  

Νικολέτα: Πού τον πήγαν για θεραπεία δηλαδή; 

Κ.Χ:  Είχε πολλά. Ήταν το κεντρικό νοσοκομείο πιο καλό, προσωρινά 

ήταν με κρεβάτια στα βουνά.Είχε κρυφό νοσοκομείο, σε κάθε πόλεμο 

είχε κρυφό νοσοκομείο. Όταν ήρθαν οι Γάλλοι το είδαν το κρυφό 

νοσοκομείο πάνω στο βουνό. Εν καιρώ πολέμου τότε ήταν κρυφά 

νοσοκομεία.  

Νικολέτα: Τα ενίσχυαν οι από μέσα δυνάμεις; 

Κ.Χ:  Δεν τα ήξεραν όλοι. Ο αδερφός μου το ήξερε, έμπιστος και δύο 

φορές είχε πάει. Και ήταν, μια χωριανή μας δούλευε.  
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Νικολέτα: Σε ποιο τάγμα ήταν; 

Κ.Χ:   Τάγμα δεν είχε, ήταν ανεξάρτητη ομάδα, γύρω στα δέκα με 

δεκαπέντε άτομα.  

Νικολέτα: Ήταν σαν τους έμπιστους, ήταν άλλη κατηγορία. Πώς τα  

μάθαιναν τα στρατιωτικά; 

Κ.Χ:  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.  

Νικολέτα: Δηλαδή συνεργάζονταν και αυτοί; Πρέπει να ήταν 

δημοκρατικοί αυτοί. 

Κ.Χ:  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 1700 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.  

Νικολέτα : Αλλά είχαν πέσει ήδη παιδιά . 

Κ.Χ :  Δηλαδή αν δεν είχε προδοθεί δεν θα είχαν σκοτωθεί, θα έμπαιναν 

μέσα όπως στη Νάουσα. 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.  

Νικολέτα: Εδώ πόσα άτομα του Ξινού Νερού σκοτώθηκαν ; 

Κ.Χ:  Ο στρατός δεν σκοτώθηκε με τα τανκς τους οδηγούσαν και με τα 

αρεοπλάνα.  

Νικολέτα: Για το παιδομάζωμα; 

Κ.Χ:  Για το παιδομάζωμα είχαμε πολλά παιδιά από το χωριό. Μαζεύανε. 

Όπως μάζευαν και οι αντάρτες μικρά παιδιά. Νόμιζαν ότι θα συνεχίσει. 

Όλη η Πρέσπα άδειασε. Και μετά έφεραν από την Ήπειρο. 

Νικολέτα: Επέστρεψαν…. 

Κ.Χ:  Ναι μετά επέτρεψαν να γυρίσουν πίσω, τη γέμισαν την 

Πρέσπα,έφεραν και από την Ήπειρο κόσμο.  Με τον εμφύλιο δεν ξέρεις 

πιο δρόμο να πιάσεις. Ποιον να υποστηρίξεις, τι να υποστηρίξεις και σε 

κάνουν και εχθρό με τον τρόπο τους. Σας λέω πάει τόσα χρόνια μίσος.  

Νικολέτα: Ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκαν και οι άλλοι την αφέλεια του 

λαού, οι αντάρτες έψαχναν και τη βοήθεια από τη δεξιά πλευρά, 

πιστεύοντας ότι μπορούν να βρουν και κάποια, αλλά δεν είχαν και 

οργάνωση,αφελείς.  
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Κ.Χ:  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. Μερικοί χωριανοί, 

δικοί μας, έκαναν συνάντηση με τον αδερφό του που ήταν αντάρτης στο 

*Ράδος , γυρνάει πίσω και γίνεται χαφιές. Προδίδει τον αδερφό του. 

Έκανε συνάντηση με τον αδερφό του, μετά άλλαξαν τα πράγματα, τον 

πήραν στην αστυνομία, με ένα ξύλο, με δύο, αυτά, έγινε χαφιές. Αυτά 

γίνονταν. Αυτά τα έζησα. Το άτομο εκείνο μαζί μου τον χτυπούσαν στην 

αστυνομία, γιατί και εγώ είχα φάει ξύλο. Ξύλο για το τίποτα. Και μετά 

πρόδιδε εμένα, τον ένα, τον άλλο. Περισσότερα γίνονταν στη δική μας τη 

ράτσα, στους ντόπιους. Επειδή ξέρουμε τη γλώσσα. Φοβόμασταν να 

πάμε το πρωί στο σχολείο. Και μη μιλάτε τη γλώσσα.  

Νικολέτα: Λόγω του ότι ήθελαν να εξαπλωθούν και λόγω των πολιτικών 

τους ,γιατί μπορεί και κάποιοι να ήθελαν την ένωση.  

Κ.Χ:  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 ούτε χωρίς μπαμ, τα 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 , μετά λέει η πίτα μοιράστηκε.  

Νικολέτα: Για να κάνουν το χατίρι στους Αμερικάνους.  

Κ.Χ:   Αν θέλουν οι Αμερικάνοι κάνουν ό,τι θέλουν. Όπως θέλουν 

βάζουν τα σύνορα. 

Νικολέτα: Πώς ήταν τα χρόνια μετά; 

Κ.Χ:  Να σου πω και όταν καίγανε το χωριό μας εκείνα τα σπίτια που τα 

κάψανε. Τα δεκαεπτά. Και ξέρεις τι τους λέγανε. “Δώσε τόσες λίρες σε 

χρυσά να μη σκοτώσουμε τον πατέρα σου και λοιπά’’ . Τα πήραν τα λεφτά 

και το γιο τον σκότωσαν και τον πατέρα και τα λεφτά τα πήρανε. Αυτά 

γινόντουσαν. Και έλεγε ο πατέρας, “σκοτώστε πρώτα εμένα να μη δω το 

γιο μου να σκοτώνεται’’. Τον σκότωσαν στο δικαστήριο. Ομαδικός 

τάφος. Μαζί τους θάψανε.  

Νικολέτα: Εκεί στο νεκροταφείο. Δεν αναγνωρίστηκαν αυτοί ποτέ. Τους 

ανθρώπους που είχαν άλλη καταγωγή, συμμετείχαν στο πόλεμο;  
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Κ.Χ:   Στη *Ροδόνα ήταν αριστεροί και οι περισσότεροι ήταν από τη 

Ρωσία. Με αυτούς δεν είχαμε τόσο μίσος, γιατί ήξεραν λίγο τα ρώσικα, 

με τους άλλος ήταν πολύ δύσκολα. Τώρα αρχίσαμε να έχουμε σχέσεις. 

Νικολέτα: Γιατί αυτοί ήταν πολύ ενεργοί στον πόλεμο, είχαν τις πρώτες 

θέσεις στον πόλεμο, στα πρώτα χρόνια της αντίστασης. Ήταν πιο 

πολεμοχαρείς. Φταίξανε αυτοί με τη συμμετοχή τους στον πόλεμο; 

Κ.Χ:  Να σου πω ήταν αυτό,ί δεν πείραξαν κανέναν από εκείνες τις 

οικογένειες , ήταν δραστήριοι, λέγονταν  κομμουνιστές,κανέναν δεν 

σκότωσαν από τη *Ροδόνα. Σκότωσαν από το Αμύνταιο, από το Ξινό 

Νερό, από τη Βέμη δε σκότωσαν, γιατί έτυχε ο πρόεδρος να είναι ξένος 

και δεν πείραξαν κανένα. Αν δεν υπέγραφε ο πρόεδρος δε θα σκότωναν 

κανένα. Ήταν με βάση το πρόσωπο. Φιλοδεξιοί πρόεδροι για να 

έχουν.Εκείνος  ο πρόεδρος είπε “πρώτα εμένα θα σκοτώσετε και μετά θα 

καθαρίσετε’’. Σπουδαίος. Μιχιλής λέγονταν. Και ο αστυνόμος ο 

Γεωργιάδης, όταν ήρθανε οι χαφιέδες πάλι είχαν πάρει σαράντα,επί 

χούντας,“σαράντα άτομα ήταν στη λίστα για να πάνε στην εξορία και εγώ 

λέει “δεν έχω ούτε ένα να δώσω’’. Τον παίρνουν για τρία άτομα πάνω 

στη Φλώρινα και εκείνα τα άτομα δεν τα έδινε. Και είχαν δώσει χάρη 

στον μπαμπά της,τη νύχτα τους σκότωσαν, ήρθε η χάρη τρεις η ώρα, τους 

σκότωσαν και το πρωί την έβγαλαν τη χάρη. Την έκρυψαν τη χάρη. 

Τρομερά. Το ’67 ήταν. 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’’. Αφού ήμουν μικρός.“ 

Όχι’’ μου λένε και μετά. Και με απορρίψανε το ’74. Και στο στρατό τι 

περνούσαμε. Είμαστε 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 ;’’.  

Νικολέτα: Αυτή ήταν μια διάλεκτος μείγμα με ελληνικά; 

Κ.Χ:  Ήταν τοπικό...Άλλη ιστορία, εγώ πάω με το Ουράνιο Τόξο, στην 

πρώτη εκδήλωση της Παπαρήγας στη Θεσσαλονίκη μέσα ήμουν εγώ … 

Νικολέτα:  Είναι τοπικός σύλλογος; Ουράνιο τόξο, ναι το έχουν 

αναφέρει και άλλοι. 

Κ.Χ:  Ναι μιλούσαμε εκεί, τραγουδούσαμε τα τραγούδια μας,  

Νικολέτα: Το θέμα είναι τώρα τι μιλάει  ο καθένας ή τι αισθάνεται.  

Κ.Χ:   Εγώ το αισθάνομαι από μέσα, για να πάω, το αισθάνομαι.  
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Νικολέτα: Εκείνη την εποχή δεν λαμβάνονταν υπόψη αν είσαι Έλληνας 

πατριώτης ή τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με τη γλώσσα που μιλάς. Το 

συγχέανε. Μιλάς τη γλώσσα, δεν είσαι Έλληνας.  

Κ.Χ:  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 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. 

Νικολέτα: Δεν μπορείς να συνεννοηθείς κιόλας, βγαίνει από μέσα.  

Κ.Χ:  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 μην τη ξέρω; 

Νικολέτα: Έχει μέσα πολλά στοιχεία ευρωπαϊκά , σλαβικά,  πολλά.  

Κ.Χ:  Τώρα τα μαθαίνουμε στα εγγόνια. Έχω συνειδητοποιήσει πως 

ξεκίνησε αυτό τι κακό,πως έγινε αυτή η διάσπαση... 

Νικολέτα: Από πολιτικούς λόγους, από συμφέροντα. 

Κ.Χ:  Πώς κατάφεραν αυτό το χάλι; Ο φανατισμός, κατάλαβες;Ήθελαν 

τους εθνικόφρονους  και τους μη εθνικόφρονους  για να μας έχουν έτσι 

όπως μας έχουν. Η Σερβία ήταν τέταρτη δύναμη εδώ στην Ευρώπη. Οι 

Αμερικάνοι για συμφέρον βρήκαν ευκαιρία,ήταν εφτά κρατίδια . 

Νικολέτα: Τα χρόνια που ακολούθησαν μετά τον εμφύλιο, πώς ήταν; 

Κ.Χ:   Μετά το ’50 μέχρι το ’53 είχαμε μια φοβία. Μετά δε λέγαμε ότι 

κρυβόμαστε, μια ελεύθερη ζωή, τα αντάρτικα δεν τα είχαμε,αλλά είχαμε 

μην τραγουδάτε τα αντάρτικα... Είχαμε μεγάλη ελευθερία, ζήσαμε ωραία 

χρόνια, μόνο αυτά τα δύσκολα που μας πίεζαν, μην τραγουδάτε, μη 

μιλάτε. Τώρα τελείωσε εκείνη η φοβία από τα αντάρτικα, ζούσαμε καλά, 

τριάντα χρόνια ελεύθερα.Τώρα αρχίζουμε και κλείνουμε τις πόρτες μην 

έρθουν οι Αλβανοί. 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 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;’’.  

Νικολέτα: Τους θεωρούσαν ελίτ λόγω της μόρφωσης, γιατί η Ρωσία είχε 

επενδύσει πολύ στη μόρφωση... 
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Κ.Χ:   Έμένα 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.  

Νικολέτα: Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 

 

20) Όνομα: Σοφία Παπαδοπούλου 

      Καταγωγή: Μικρολίμνη 

      Τόπος  διαμονής : Πρέσπες, Μικρολίμνη 

 

Νικολέτα:Κυρία Σοφία καλημέρα, καλώς με δεχτήκατε στο σπίτι σας 

εδώ στις Πρέσπες, στη Μικρολίμνη. 

κ.Σοφία:Κάποιος να σκεφτεί αυτά τα παιδιά,αυτά τα βουνά που τα 

γεμίσαμε. Να φωνάζουν και να κλαίνε και τα πουλιά να σηκώνουν 

κόκαλα. Εγώ ήμουν τραυματιοφορέας. Ήμασταν σε ένα λόχο 

τραυματιοφορείς. Μας πήραν, εγώ ήμουν παντρεμένη σε εκείνο το χωριό. 

Στις Καρυές. Μας πήραν νέες γυναίκες και λέει, “ θα καθίσετε μια 

εβδομάδα δύο’’. Στο βουνό να κουβαλάμε δέντρα μεγάλα πού να ξέραμε; 

Νικολέτα:Στον εμφύλιο αυτό; 

κ.Σοφία: Στον εμφύλιο, το ’47. Μέρα 15 Αυγούστου μας πήραν και 15 

Αυγούστου τελείωσε ο πόλεμος. Και ήμασταν ένα λόχο γυναίκες,είχαμε 

λοχαγό,είχαμε ταγματάρχη,επιμελητή. 

Νικολέτα:Θυμάστε σε ποιο τάγμα ήσασταν;Πώς το λέγανε ή ποιανού 

ήταν; 

κ.Σοφία: Εκεί έβαζαν ψεύτικα ονόματα,ψευδώνυμα. Φωκάς λεγότανε. Ο 

λοχαγός μας λέγονταν *Τάγκης. Μικρό παιδί το πήραν οι Γερμανοί 

δεκαέξι χρονών να τους δείξει το δρόμο. Μεγάλωσε και έφυγε φαντάρος. 

Τον πήρανε στο βουνό. Και αυτός ήταν όλο το χρόνο μαζί μας. Ήμασταν 

από την Πρέσπα γυναίκες και μετά δε μας έστειλαν. Μας έδωσαν και 

στολή,μας έδωσαν και άρβυλα και ντυθήκαμε και ο καταυλισμός μας 

ήταν εδώ, μόλις πάμε αριστερά πίσω από το χωριό.Πρώτα πρώτα δεν 

ξέραμε από πολιτική. Πού ξέραμε εμείς τι λέγεται πολιτική;  

Νικολέτα:Σας είχαν βάλει ιδέες;Σας είχαν δώσει κάποια καθοδήγηση; 

κ.Σοφία:Για θέματα όσα θέλεις. 

Νικολέτα:Αυτά από πότε είχαν ξεκινήσει εδώ;Εσείς ζούσατε μια ζωή 

εδώ στο χωριό έτσι;Δε πήγατε στη Φλώρινα; 

κ.Σοφία: Νομίζω το ’44. 

Νικολέτα:Είχατε  Επονίτες ; Στη νεολαία που διέδιδε; 

κ.Σοφία: Και νεολαία είχε και άλλοι πήγανε στη Σερβία.Ένας θείος, 

δεκαπέντε παλικάρια από εδώ πήγαν στα Σκόπια. 

Νικολέτα:Αυτοί τους καταδίωκαν, ήταν αντιστασιακοί;Τους 

κυνηγούσαν; 

κ.Σοφία: Τους κυνηγούσαν οι Γερμανοί. Εδώ στην Πρέσπα έγινε μεγάλο 

κακό. Πάρα πολύ κακό. Τους μαζέψανε τους άνδρες, τους πήγανε στην 

αστυνομία. Έφαγαν ξύλο,τους έβαλαν φυλακή.  

Νικολέτα:Πώς ήταν τα χρόνια της Κατοχής εδώ στη Μκρολίμνη, στο 

χωριό;Ήταν στερημένα χρόνια;Ζούσατε δύσκολα,ήταν οι Γερμανοί ο 

χειρότερος εχθρός;Ή περάσατε πιο απαλά; 
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κ.Σοφία: 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. 

Νικολέτα:Είχε ψαράδες,είχε γεωργούς,κτηνοτρόφους; 

κ.Σοφία: Το χωριό μας ήταν ψαράδες με γεωργούς,τα πρόβατα, τα ζώα.  

Νικολέτα: Γιατί εδώ έχετε και θάλασσα και νερό και βουνό. 

κ.Σοφία: Εδώ ήταν το καλύτερο χωριό.  Τα γύρω χωριά έρχονταν με τη 

βάρκα και έφερναν τα ψάρια εδώ. Είχε μαγαζιά, είχε πολύ ωραία. 

Νικολέτα: Είχε και πολλούς κατοίκους; 

κ.Σοφία: Είχε κόσμο πολύ και μετά ήρθαν οι Γερμανοί ,έγινε ο 

εμφύλιος. 

Νικολέτα: Οι Γερμανοί έκαναν την παρουσία τους εδώ πολύ αισθητή; 

κ.Σοφία: Δεν έκαναν κακό σε εμάς. 

Νικολέτα:Πολλοί το λένε αυτό, ότι δεν πείραξαν κόσμο.  

κ.Σοφία: Εδώ στην Πρέσπα δεν έκαναν. Και κάθισαν, δεν ξέρω πόσο 

κάθισαν, αλλά έκαναν σε όλα τα σπίτια...έψαχναν να βρουν αντάρτη. 

Νικολέτα: Μπαίνανε μέσα έφοδο. Εσάς σας ήρθε κανένας; Σας είχε ποτέ 

τύχει ένα τέτοια περιστατικό; 

κ.Σοφία: Όχι, καλά όλος ο στρατός ο ίδιος, αδέρφια είναι αυτά;  ‘Ολοι 

ίδιοι.  Έφυγαν αυτοί και μετά έγινε το αντάρτικο,άντε και μας πήραν, 

άντε και πήραν και τις γυναίκες με μωρά που είχαν.  

Νικολέτα:Στην αντίσταση τώρα αυτό; 

κ.Σοφία:Στο αντάρτικο. Αυτές οι μάνες που είχαν παιδιά, τους τα πήραν 

γιατί έρχονταν ο *Βαρελάς,τον ονόμασαν, νύχτα έρχονταν και τη μέρα 

και τη νύχτα.  

Νικολέτα: Τι ήταν αυτό; 

κ.Σοφία: Αεροπλάνο μεγάλο,έριχνε τις βόμβες και η πολιτική τους 

ήταν... έκαναν παιδομάζωμα,πήραν τα παιδιά,τα  στείλανε πέρα . 

Νικολέτα: Πήρανε πολλά παιδιά από εδώ οι αντάρτες; 

κ.Σοφία: Πολλά.  

Νικολέτα: Τα στείλανε πού, Ουγγαρία  και λοιπά; 

κ.Σοφία: Πρώτη γραμμή,εγώ έχασα τον αδερφό μου,έχασα τον άντρα 

μου. Ο αδερφός μου 18 χρονών. Ο άντρας μου ήταν μεγάλος 22 ή 23.  

Νικολέτα: Τους είχαν πάρει οι αντάρτες να πάνε στα βουνά; 

κ.Σοφία: Με το ζόρι. Εμείς οχτώ γυναίκες σε ένα λόχο που βοηθούσανε 

τραυματίες,όπου είχε μάχη. Στη Φλώρινα πήγαμε, στο *Αμύντιο 

πήγαμε,στο *Λούτζερ απέναντι στην *Κώτα πήγαμε. Και είχε ένα 

χιόνι...ένα μέτρο.  

Νικολέτα: Δύσκολες συνθήκες, δηλαδή, διαβίωσης.  

κ.Σοφία: Πολύ δύσκολες. Πολλή κούραση,πολύ φόβο, πολλή πείνα, τι 

να πω. Όταν δεν είχε μάχη κάναμε πολυβολεία. 

Νικολέτα: Σκάβατε και φτιάχνατε; 
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κ.Σοφία: Σκάβαμε, χειμώνας, με  τσάπες, με κασμάδες, για να χωράει 

μέσα πολυβολεία με ξύλα. 

Νικολέτα: Έφτιαχναν ολόκληρη κατασκευή δηλαδή και την έβαζαν μέσα 

στα... 

κ.Σοφία: 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’’.  

Νικολέτα: Α, ο Κόκκαλης αυτός ήταν από την Αθήνα, που είχε πάει στα 

βουνά.Έχω διαβάσει ένα άρθρο για αυτόν. Άφησε τη δουλειά του, τα 

πάντα και πήγε στα βουνά. 

κ.Σοφία: Δεν έχει τέτοιος γιατρός. 

Νικολέτα: Τον είχατε δει από κοντά; 

κ.Σοφία: Ναι, ήμουν σαν νοσοκόμα. Ήταν ο οργανισμός, εγώ δεν ήμουν 

σπουδαγμένη, πού να ήξερα από τέτοια.  Τα μάθαμε εκεί. Νέος, με ένα 

άσπρο άλογο, ωραίος , πολύ καλός, όποιος πέρασε γλίτωσε. Και ήταν το 

όνομά του,έλεγαν “χαρά σε αυτόν’’ και τα παιδιά όλα, δεν έμεινε ένα 

ανάπηρο να πεθάνει. Μετά από εκεί δεν ξέρω πού πήγε ο γιατρός, δε μας 

έλεγαν εμάς.  

Νικολέτα: Ερχόταν κατά περιόδους δηλαδή, πότε πήγαινε... 

κ.Σοφία: Ναι 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. Από κάτω είχαν φέρει κορίτσια,έτσι ό,τι μπορούσαν 

άρπαζαν, έφερναν, έκαναν και εκείνα τα καημένα με καλσόν, με 

παπούτσια ωραία και τα κουβαλούσαμε εμείς. 

Νικολέτα: Τις έπαιρναν δηλαδή με το ζόρι. Τις εκπαίδευαν τις γυναίκες;  

Υπήρχαν αυτές που πυροβολούσαν στον πόλεμο, τις εκπαίδευαν;  

κ.Σοφία: Ναι. 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. 

Νικολέτα: A, Γιουγκοσλαβία . 

κ.Σοφία: Για ένα διάστημα όμως έκλεισε ο Τίτος.  Και μετά άνοιξε η 

Αλβανία.  

Νικολέτα: Ερχόντουσαν δηλαδή από μέσα από εκείνα τα βουνά και τους 

φέρνατε προς τα εδώ τραυματίες για να τους περιποιηθείτε;Θυμάστε 

κανένα περιστατικό με στρατιώτες που είχαν περάσει από τα χέρια 

σας,ανθρώπους που ήταν στα τελευταία τους,αν σας έλεγαν κάτι, 

ιστορίες ανθρώπινες, περιστατικά, όχι πολεμικά…;  
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κ.Σοφία: Βλέπεις και πολύ σοβαρά. Δεν μπορούσες εσύ και εγώ να έχεις 

εμπιστοσύνη για να πούμε κάτι. Θα σου πω ένα περιστατικό μόνο, είναι 

τόσα πολλά που πρέπει να γράψουμε βιβλία και εφημερίδες.  Οι δικοί 

μας πιάσανε δύο στρατιώτες. Εκεί που καθόμαστε είχε και ένα αυλάκι.  

Εκεί έτρεχε νερό. Εκεί τα δύο παλικάρια, τα πέταξαν εκεί. Νέα όμως, 

εμένα με πονούσε. Και οι άλλες οι γυναίκες έκλαιγαν. Τι να κάνω, πώς 

να βρω ευκαιρία εγώ. Και μου λέει κάποιος ξέρω εγώ τα κάνεις κάτι 

τέτοια,  αλλά στα τρία μέτρα. Α, όχι λέω εγώ, έτσι και αλλιώς πεθαμένη 

είμαι δεν πάει να λέει. Ήρθε μια διαταγή να φύγουν όλοι. “Να πας στην 

πρώτη γραμμή’’. Τι κάτι έγινε, ένα συνέδριο κάτι. Και φύγανε αυτοί, με 

αφήνουν εμένα και μια δικιά μας πάλι από το χωριό, εκείνη λιποθυμούσε 

πολύ και μου λέει ο λοχαγός “εμείς θα φύγουμε,εγώ ξέρω, εσύ θα κάνεις 

καμία δουλειά’’. Μα εγώ μιλιά δε βγάζω. Φεύγουν αυτοί και λέω στην 

άλλη κυρία “ξέρεις τι θα κάνουμε;’’.Α εσύ δε σταματάς, εσύ θα είσαι 

σκοπός,εγώ θα πάρω επίδεσμο, θα πάρω από όλα και νερό και 

ψωμί’’,ήμασταν κοντά και παίρναμε από το χωριό. Αλλά το αεροπλάνο 

από πάνω πετούσε. Πάω να δω και βλέπω τραυματισμένα, λερωμένα. 

Λέω “ακούστε παιδιά, εγώ θα κάνω μια αλλαγή, αλλά δε θα βγάλετε 

κουβέντα!’’, αλλά το όνομα εγώ δεν το πήρα. Δεν τα έμαθα πώς τα λένε. 

Αυτοί όμως μας σημείωσαν. Τα έδεσα τα τάϊσα,τα πότισα, “ευχαριστώ 

,ευχαριστώ!’’. “Δεν θα μιλήσετε τίποτα αλλιώς θα με σκοτώσουν’’.Και την 

άλλη μέρα βρήκαμε ευκαιρία, πότε έγιναν καλά βρε παιδάκι μου; Και τα 

βάζουν σε ομάδα οι δικοί μας οι έξυπνοι, αυτά ευκαιρία και φύγανε στο 

στρατό πάλι. 

Νικολέτα: Δηλαδή μπήκανε με τους αντάρτες και κατέβηκαν προς τα 

κάτω μετά; 

κ.Σοφία: Μετά αφού έγιναν καλά οι αντάρτες τα πήραν στην ομάδα.  

Νικολέτα: Α, τα ενέταξαν εκεί.  

κ.Σοφία: Ναι και αυτά βρήκαν την ευκαιρία πάλι, φύγανε στο στρατό.  

Νικολέτα:Δεν τους γνωρίσατε ποτέ... 

κ.Σοφία:Εμάς μας γνώρισαν και τα ονόματα τα σημείωσαν. Και εκεί στο 

*Πρεβάλι έχω θάψει τρία παλικάρια σε μια τρύπα. Εγώ και η αδερφή 

μου. Και πιο πολλά. 

Νικολέτα: Στρατιώτες ή του στρατού ή του... 

κ.Σοφία: Αντάρτες.  Τη στιγμή εκείνη που το έβαλα το παλικάρι ήρθε η 

μαμά του. Και μου λέει ο λοχαγός ,“δε θα το πεις’’. Και μου λέει αυτή η 

καημένη “μου είπαν ο γιός μου πέρασε από εδώ’’. Της λέω “δεν ξέρω, δεν 

τολμώ να σου πω’’. Αυτό έβαλα μαζί με τα άλλα τα παιδιά . Έφυγε η 

καημένη . 

Νικολέτα: Σας τρομοκρατούσαν δηλαδή, ότι αν βοηθήσετε θα έχει 

συνέπειες, αν θα δώσετε φαγητό θα έχει συνέπειες. Έσπειραν φόβο. 



244 

 

κ.Σοφία: Φόβος μεγάλος. Μετά δεν έκαναν καλό που άνοιξαν το 

αντάρτικο. Για ποιο σκοπό,τι θα κερδίζαμε,τι κερδίσαμε. Ποιος τους 

θυμάται, ποιος τους σέβεται;Τι θα κάναμε; 

Νικολέτα: Πολλοί έχουν μείνει εκεί πίσω από τα στρατιωτικά τα 

νοσοκομεία προς τη Φλώρινα, χωρίς σταυρό, λένε οι περισσότεροι. Δεν 

τους έχουν τιμήσει τους νεκρούς.  

κ.Σοφία: Όταν πήγαμε στη Φλώρινα, στη μάχη, εμείς πού ξέραμε από 

μάχη;  

Νικολέτα: Σας κατέβασαν προς τα κάτω;  

κ.Σοφία: Εμάς, στο λόχο το δικό μας, τον κατέβασαν στο αεροδρόμια. 

Και για τα άλλα έβαλαν από πάνω. Και ήταν να χτυπήσουν από το 

βράδυ,προδόθηκε και χτύπησαν το πρωί και πλακώνει οι 

λοκατζήδες,πλακώνει η αεροπορία, πλακώνει ο στρατός και γίνεται 

μακελειό. Αφήσαμε εκεί μια κοπέλα. 

Νικολέτα:Σας είχαν προετοιμασμένους για να πάτε εκεί κάτω, να 

κατεβείτε;  

κ.Σοφία: Όχι. Δεν τους ένοιαζε. Δεν τους πονούσε. Μια μάχη χωρίς 

τίποτα.  

Νικολέτα: Ούτε όπλα ούτε προετοιμασία... 

κ.Σοφία: 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.  

Νικολέτα:Έκαναν εφόδους οι αντάρτες μέσα από το δικό σας το 

τάγμα,δηλαδή όσοι ανήκαν στο δικό σας το τάγμα,ακούγατε ποτέ 

ιστορίες ή κρυφακούγατε να λένε ότι κατέβηκαν στο τάδε χωριό,έκαναν 

πλιάτσικο,μαζεύτηκαν τόσα παιδιά... 

κ.Σοφία:  Ακούγαμε και λέγανε ψέματα.  Έρχονταν πολλοί αντάρτες. 

Πάρα πολλοί. 

Νικολέτα:Λέγανε ψέματα για τα κατορθώματά τους; 

κ.Σοφία: Ψέματα έλεγαν στον κόσμο, για να παίρνει δύναμη.Σου λέει 

κερδίσαμε, μα τι κερδίσαμε,πού το είδαμε; Ποιο είναι το κέρδος; Αυτό 

ήταν μεγάλο λάθος και μεγάλη καταστροφή και οπισθοχώρησαν και όλα 

τα χωριά,πήρανε κόσμο και χάθηκαν τα πάντα. Ο  άντρας μου ήταν 

φυλακή, ο πατέρας μου ήταν φυλακή και εμένα με βάλανε φυλακή. 

Νικολέτα:Σας έπιασαν εσάς; Σας φυλάκισαν; Ποια περίοδο; Μετά το 

τέλος του πολέμου; 

κ.Σοφία: ‘Όταν έγινε οπισθοχώρηση από εδώ μας έβαλαν στην Αλβανία. 

Εγώ έπαθα κρυοπαγήματα για μια εβδομάδα. Από εκεί με βάζουν σε 
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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. Να περπατάμε τη 

νύχτα και του λέμε “καλά αυτά τα βουνά με τη νύχτα πότε τα μαθαίνατε;’’. 

Εκεί που ήταν στο ποτάμι, νύχτα, μας έβαζαν από πίσω ένα χαρτί άσπρο 

για να βλέπουμε τον ένα τον άλλο.  

Νικολέτα: Αυτά  ήταν πριν τελειώσει ο πόλεμος, κατά το ’47;  

κ.Σοφία: Προτού να τελειώσει. 

Νικολέτα:Ουσιαστικά σας κυνηγούσε ο στρατός και πηγαίνανε προς τη 

Γιουγκοσλαβία,Αλβανία, ή κάνατε εκεί μάχες; 

κ.Σοφία: Όταν πήγαμε εμείς στο *Τσέρνο, μας πήγανε σε ένα βουνό και 

κάτω είχε ένα χωριό,*Γράμμος το λέγανε. Πού ξέραμε εμείς από 

τέτοια,νύχτα περπατούσαμε. Μετά ένα βράδυ μας μάζεψε ο λοχαγός και 

μας λέει ακούστε, εμείς χάσαμε, ο ταγματάρχης σκοτώθηκε. Εγώ αν δεν 

γλιτώσω το περίστροφο και τώρα κάθε μια κάνετε ό,τι καταλαβαίνετε’’.  

Νικολέτα: Διαλυθήκατε δηλαδή.  

κ.Σοφία: Μετά διαλυθήκαμε, από εκεί πήγανε στην Αλβανία, αφού ήρθε 

η αεροπορία με βενζίνη με βαρέλια, να καίγεται ο τόπος. Εγώ να σου πω 

την αλήθεια τον είχα βαρεθεί από τα ψέματα, από τη κούραση και εγώ 

είπα στο λοχαγό “πρώτη εγώ θα είμαι που θα παραδοθώ’’ .  

Νικολέτα: Και έτσι σας πήγαν φυλακή, δηλαδή το κάνατε πράξη;  

κ.Σοφία: Και μετά που με έβαλαν φυλακή βρήκα τον μπελά μου.  

Νικολέτα: Εδώ στη Φλώρινα; 

κ.Σοφία: Ναι. 

Νικολέτα:Πώς ήταν εκεί; Πώς το ζήσατε; 

κ.Σοφία: 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 στη 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.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.  

Νικολέτα: Επειδή κάνατε πορεία μέσα στα χιόνια; 

κ.Σοφία: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. Με σκουριασμένα¨ στο τέλος τα παιδιά 
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παιδομάζωμα, που ήταν πέρα, τα γύρισαν από την Αλβανία και τα 

έφεραν εδώ στη πρώτη γραμμή.  

Νικολέτα:Τι να ξέρουν αυτά; 

κ.Σοφία: Ψυχούλες. Σηκώναμε ένα παιδί, το πάμε εκεί στο *Πρεβάλι, 

“βρε γυναίκες, για στάσου να το ξεσκεπάσουμε’’, ένα παιδί δεκαπέντε 

χρονών, το όπλο μεγαλύτερο από το παιδί.  

Νικολέτα: Δηλαδή τα εκπαίδευαν τα παιδιά;  

κ.Σοφία: ‘Όπως ήταν και τα έκαναν στην Αλβανία για να έρθουν για να 

έχουν στρατό. Στρατός ήταν αυτός; Με τις γυναίκες;  

Νικολέτα:Ή δεν έκαναν όλοι για αυτό το πράγμα; Δεν ήταν όλοι 

προορισμένοι για αυτό.  

κ.Σοφία: 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. 

Νικολέτα: Σας έβαλαν δηλαδή στα στρατιωτικά νοσοκομεία μετά;  

κ.Σοφία: Δεν ήταν νοσοκομείο, αλλά στρατιωτική λέσχη. Και 

δουλεύαμε για τρεις δραχμές, να πλύνουμε πιάτα. Από εκεί δε μιλάς, δε 

φοβάσαι, δεν κάνεις. Και ένας λοχαγός λέει “βρε κορίτσι μου πώς σε 

λυπάμαι. Με άρβυλα γίνεται αυτή η ζωή;’’. Αυτός πιο πολύ ήταν στο 

αντάρτικο. Ήταν λοχαγός, στρατιωτικός. Λέει “θα σε πάρω’’. 

Νικολέτα: Ήταν δημοκρατικός ; 

κ.Σοφία:Και λέει “κορίτσι μου θα σε πάρω’’, εμείς ήμασταν κλεισμένα 

κορίτσια, δεν ήμασταν…, δεν ξέραμε Φλώρινα, δεν ξέραμε πού είναι το 

ένα, το άλλο.Έτσι μας μεγάλωσαν εμάς. Ούτε στο άλλο το χωριό 

πηγαίναμε. Και μετά με πήρε και είχε και φαντάροι, πήγε στην Κοζάνη 

μετά, πούλησε τα άρβυλα, μου αγόρασε παπούτσια, μου αγόρασε μια 

μπλούζα, μια φούστα και με εκείνα ήμουν. Ναι, ο μπαμπάς, όταν έφυγε 

εμένα λάθος με κάνανε και με βάζουν φυλακή με λάθος όνομα. Οι 

Έλληνες έτσι είναι... . Για τα δύο τα παιδιά, οι φαντάροι, όταν κάνεις 

καλό, να είσαι, να μην προδίνεις, να λυπάσαι, να σέβεσαι, να εκτιμάς, 

γιατί είναι εκείνος άνθρωπος, ψυχή είναι. Προτού να φύγει η φιλενάδα 

μου, έρχονται δύο παλικάρια και φωνάζουν. Θα μας βάλουν τώρα 

φυλακή, δεν ξέραμε ποιος είναι. Και αυτά τα δύο παιδιά ήταν αυτά που 

τα είχαμε γιατρέψει. 

Νικολέτα: Είδες όταν κάνεις καλό σου έρχεται.  

κ.Σοφία: Και φωνάζουν. Ζητάμε την Παπαδοπούλου και τη Νοβάτσου, 

Ευαγγελία και Σοφία. Και φωνάζουν “έχουμε δύο αδερφές, αυτές μας 

σώσανε την ψυχή,αυτές μας σώσανε τη ζωή!’’ και φωνάζουν μέσα στο 

στρατόπεδο. “Δε θα τις πειράξει κανείς ,αυτές μας σώσανε’’,  αγκαλιές 

φιλιά κακό. “Ό,τι ανάγκη έχετε θα μου ζητήσετε’’. Και φύγαμε. Εμείς πάλι 

το όνομα δεν το πήραμε. Έτσι είναι η ζωή, γυρίζει, αλλά πρέπει να 
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προσέχεις, να μη λες πολλά, γιατί όλα τα θυμάται ο άλλος. Εμείς κακό 

δεν κάναμε, σώσαμε πολλά παιδιά. Όταν έγινε η οπισθοχώρηση εδώ στη 

Βίγλα μας κατέβασαν κάτω και τα παιδιά ήταν στο *Μαλιμάδι. Και 

νοσοκομείο είχαν κάνει στη *Κρυσταλλοπηγή και τα παιδιά ήταν όλα 

από την Πρέσπα που έρχονταν από τη μάχη τραυματισμένα. Κα 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 και λέω στο λοχαγό “έλα λίγο 

έξω, αυτό, ο γιατρός εδώ μέσα που τον έχετε, ένας μαύρος, ένας ψηλός 

ήταν προδότης’’. Έβαζε ένεση να πεθαίνουν τα παιδιά. Αμέσως από εκεί 

μέχρι εκεί να κάνουν εμετό; Αφού ήταν καλά. Είχαν μόνο το τραύμα. 

Νικολέτα: Ήθελε να τους εξοντώσει, να τους καθαρίσει; 

κ.Σοφία: Και λέει ο λοχαγός “μπράβο κυρία Σοφία !’’. Τον πήραν, τον 

καθάρισαν. Έβαλαν άλλον.  

Νικολέτα: Δηλαδή το έκαναν, ποιος ήταν ο σκοπός τους; 

κ.Σοφία: Ήταν από το στρατό, προδότης. 

Νικολέτα: Α, είχατε και του στρατού εσείς μέσα.  

κ.Σοφία: Του στρατού ήταν, πού να ξέρεις, όταν είναι μάχη και πέφτουν 

βλήματα και δεν έχεις ιδέα από μάχη και κορίτσια…  

Νικολέτα: Όπως και αριστεροί αντάρτες ήταν μέσα στο στρατό... 

κ.Σοφία: Ήταν ανακατεμένοι, αλλά πρέπει να τον κόβεις τον άλλο για να 

καταλαβαίνει, να βλέπει, να ακούει τι γίνεται και μετά σώθηκαν τα άλλα 

τα παιδιά. Μας κυνήγησε ο στρατός, το τανκ, μπήκαμε στην Αλβανία,το 

τανκ ήρθε μέχρι σε ένα χωριό. Και διαλυθήκαμε μετά. Μετά μας πήγαν 

πάλι πίσω στο Γράμμος.  

Νικολέτα: Υπήρχε και εκείνη η τακτική λοιπόν του να προδίδει ο ένας 

τον άλλο, να μαθαίνουν τα μυστικά μέσα από…, έμπαιναν στο κύκλωμα 

και είχαν ψεύτικη ταυτότητα ουσιαστικά. 

κ.Σοφία: Δεν είχαν και αεροπλάνα ,τηλέφωνα και έπρεπε το παιδί να 

γράψει ένα γράμμα να το στείλει στον προορισμό. Καθίσαμε ένα χρόνο. 

Και ευτυχώς που τελείωσε μέρα, δεκαπέντε Αυγούστου. Τη μέρα που 

μπήκαμε και τη μέρα που βγήκαμε. Μετά απολύομαι από τη φυλακή, δεν 

ήξερα τι, μου λέει ο σκοπός,“γνωρίζεις κανένα εδώ;’’. Εγώ δε την ξέρω 

τη Φλώρινα. Είχαμε κάποιον από το χωριό, με πήγε εκεί και το πρωί 

ύστερα με έβαλε στο 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.  

Νικολέτα: Πώς ήταν εδώ πίσω; Οι δικοί σας είχαν φύγει, είχαν μείνει,  ο 

άνδρας σας; 

κ.Σοφία: 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 



248 

 

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. 

Νικολέτα: Ο άνδρας σας ήταν φαντάρος κατά τη διάρκεια του εμφυλίου;  

κ.Σοφία: Αντάρτης ήταν. Τον πήραν. 

Νικολέτα: Πού τον είχαν στείλει εκείνον; 

κ.Σοφία: Δεν ξέρω.  

Νικολέτα: Επέζησε,επέστρεψε; 

κ.Σοφία: Όχι, σκοτώθηκε ο άνδρας μου. Αυτός τώρα είναι ο δεύτερος 

που πήρα.  

Νικολέτα: Μετά καλά ζήσατε;Από την αρχή;  

κ.Σοφία: Μετά ο κόσμος είναι δυνατός, κάνει υπομονή, κουράγιο, μετά 

τα νιάτα είναι που σου δίνουν τη δύναμη.  

Νικολέτα: Εδώ δεν είχατε τον κόσμο που, όπως στη Φλώρινα,υπήρχαν 

διχόνοιες με όσους ήταν στα βουνά; Εδώ ήταν χωριό και λίγο πολύ όλοι 

τα ίδια πιστεύατε.  

κ.Σοφία: Είχαμε. 

Νικολέτα: Σας κυνηγούσαν και εδώ; 

κ.Σοφία: Εδώ ήταν το κακό. Γιατί ο άλλος γίνονταν Έλληνας, εσύ είσαι 

Βούλγαρος και τους άνδρες που τους βάλανε στη φυλακή, στη 

Λευκώνα,το ξύλο που φάγανε εκεί δε λέγεται… 

Νικολέτα: Επειδή οι Σκοπιανοί είχαν τη δική τους τακτική,θέλανε τη 

Μακεδονία και προσπαθούσαν να αλλάξουν; 

κ.Σοφία: 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.  

Νικολέτα: Από το ’45 ’46 άρχισαν αυτά. 

κ.Σοφία: Ο  άλλος ήταν πρόεδρος οπλίτης, είχε δύο χωροφύλακες, 

αστυνομία. 

Νικολέτα:Ελέγχανε; 

κ.Σοφία: Και ήρθαν οι αντάρτες και έβαλαν φωτιά και σκότωσαν παιδιά. 

Νικολέτα: Φοβόντουσαν μήπως σας ξαναπάρουν στα βουνά; 

κ.Σοφία: Όχι αυτό έγινε αρχή,προτού με πάρουν. Ήταν και ένας θείος 

μου και εγώ ήμουν στις Καρυές. Και μπήκαν οι αντάρτες,έκαναν μάχη, 

διαλύθηκαν, άλλα παιδιά φύγανε χωροφυλακή, στη λίμνη με τα πόδια 

πέρα,άλλοι σκοτώθηκαν. Έξι εφτά σκοτώθηκαν. Και τον πρόεδρο τον 

πήραν για ανάκριση. 

Νικολέτα: Αυτοί ήταν δηλαδή κατά την αντίσταση κατά της δεξιάς. 
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κ.Σοφία: Μεγάλο μίσος. Ήθελαν να κάνουν αλεύρι στο μύλο και δεν 

τους άφηναν από τις Καρυές πάνω. Βάσανα πολλά, οι άλλοι φυλακή, οι 

άλλες γυναίκες να έχουν τα ζώα, να έχουν τα πρόβατα,τα παιδιά,δεν τους 

άφηναν. Να πάνε στη Φλώρινα με τα πόδια να τους δούνε, να τους πάνε 

ρούχα. Μετά τους πήγαν εξορία.  

Νικολέτα : Δηλαδή δεν τους έδιναν τρόφιμα. Δεν είχατε πρόσβαση στα 

αγαθά τα καθημερινά;  

κ.Σοφία: Το βράδυ ερχόταν ο αντάρτης,σου χτυπούσε την πόρτα, άμα 

θέλεις μην ανοίγεις εσύ. Να μην τους δώσεις ψωμί. Θα τους δώσεις 

θέλοντας και μη, αφού δεν έχει αστυνομία, στις *Καρυές γίνονταν αυτά. 

Στη Μικρολίμνη δεν μπορούσαν να μπούνε. Όταν μπήκαν και έκαναν 

μάχη μετά αυτοί. Κάθε βράδυ οι άλλοι οι αντάρτες πήγαιναν και 

παίρνανε ψωμί. Πάει ο στρατός και τους λέει “γιατί έδωσες;’’. “Μα δεν 

ήρθες εσύ να φυλάς. Κάτσε εδώ να μας φυλάξεις’’. Και γινόταν αυτό 

παντού.  

Νικολέτα: Και μετά λένε “ποια είσαι εσύ που τους έδωσε; Άρα είσαι και 

εσύ με αυτούς’’. 

Νικολέτα: Μαρτυρούσανε, υπήρχε εκείνος ο δοσιλογισμός που λέγανε; 

Ο ένας κατασκόπευε τον άλλο και μαρτυρούσε, αυτός είναι ο τάδε που 

πήγε εκεί... 

κ.Σοφία: Ξέρανε από έξω, τα ξέρανε. Όταν ο πρόεδρος λέει “αυτός και 

αυτός είναι τέτοιος’’, αμέσως τον παίρνουν και τον πάνε στην αστυνομία. 

Και από τον Άγιο Γερμανό είκοσι κοπέλες ωραίες μεγάλες μέσα στη 

φυλακή τις πήραν.Γιατί να τις βάλουν. Από μίσος και από κακία. Και στη 

*Γιούρα. Τι κερδίσαμε. Τους είπε κανείς, τους θυμήθηκε, αυτά τα 

παλικάρια που έμειναν στα βουνά; Τους σκέφτηκε κανείς; Αυτό ήταν 

μεγάλο λάθος, καταστράφηκαν τα χωριά, τα παλικάρια. Η Ελλάδα 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;  

Νικολέτα: Πολλοί λένε ότι ήταν το ΚΚΕ τότε, ότι ήθελε να τα έχει καλά 

και από την άλλη πλευρά και ήθελε την ασφάλεια και ότι υπήρχε,ήταν οι 

αντάρτες αυτοί που έκαναν τις επαναστάσεις και την αντίσταση που 

ήθελαν πόλεμο. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες απόψεις για να βγει το 

κόμμα καθαρό, ότι εμείς δεν θέλαμε κάτι με τον Ζαχαριάδη που κρατούσε 

τη στάση τη διπλωματική, δηλαδή όλα αυτά τα πολιτικά. Ο κόσμος τα 

ήξερε αυτά, καταλάβαινε, είχε άποψη για αυτά τα θέματα;  

Κ.Σοφία: Δεν ήξερε τίποτα. Ο κόσμος ήταν στη δουλειά και με το ζόρι 

ανάγκασαν και το έκανε ο κόσμος. Και διαλύσανε και τα παιδάκια και 
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τους γέρους. Πέρα στην Πολωνία έχασα δύο παππούδες,μια γιαγιά, το 

θείο, οικογένειες μεγάλες. Ήταν μεγάλο λάθος.  

Νικολέτα: Με τους Βούλγαρους περιστατικά είχατε; 

κ.Σοφία: Όχι , κάτω έκαναν όμως, η νύφη μας είναι από κάτω.  

Νικολέτα: Τους Ποντίους κυνηγούσαν περισσότερο; 

κ.Σοφία: Εκεί στο χωριό έκαψαν, έκαναν ζημιά μεγάλη; Εμάς όχι, δε μας 

πειράξανε. Ούτε οι Γερμανοί. 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. 

Νικολέτα: Και τι ήθελαν να κάνουν με αυτό, να αποσπάσουν 

πληροφορίες; Ή τιμωρούσαν;  

κ.Σοφία: Ήταν μίσος.Γιατί στην Καστοριά δε σκότωσε ο αδερφός τον 

αδερφό του; Αυτοί δεν τα λένε όπως είναι.  

Νικολέτα: Πάνω στα βουνά όταν ήσασταν, στο τάγμα, σας είχαν 

χωρισμένους ανάλογα με το ποια χωριά είστε, αν είστε 

σλαβόφωνοι,Πόντιοι... 

κ.Σοφία: Όχι, εμείς δεν χωρίσαμε ποτέ. Όλο το λόχο, όπου πήγαινε, 

μαζί. Δε φύγαμε για μια στιγμή, μου λένε, ο λοχαγός λέει,  “κυρία 

Παπαδοπούλου θα σε βάλουμε στο ασύρματο’’.  “Δεν μπορώ να φύγω από 

τις γυναίκες και να έρθουν τα αεροπλάνα να με σκοτώσουν, αλλιώς εγώ θα 

σκοτωθώ. Δε θα ζήσω αλλά, γιατί να είμαι χώρια από το λόχο;’’. Και δεν 

πήγα. Μετά φτιάχναμε ψωμιά,ζυμώναμε, έφερναν αλεύρι. 

Νικολέτα: Είχατε τρόφιμα; Σας έδιναν; 

κ.Σοφία: Μας δίνανε κονσέρβες ,αλεύρι, ψωμί. 

Νικολέτα: Ποιος τα έφερνε αυτά;  

κ.Σοφία: Τα έφερναν από έξω. Η Αγγλία έδινε πυρομαχικά και στο 

στρατό και στους αντάρτες. Και μια μέρα μας ρίχνει τσουβάλια με 

παπούτσια, όλα αριστερά. Χλευασμός, μας κορόϊδευε. Και ο στρατός 

έστελνε αεροπλάνα ψεύτικα, φτιαγμένο με βόμβες.  

Νικολέτα: Δηλαδή έφερναν ψεύτικα,με ψεύτικους στρατιώτες. 

κ.Σοφία: Με ξύλα και λες εσύ είναι άνθρωπος. Είχανε βόμβες. Να μη τα 

ξαναζήσει αυτά η Ελλάδα. Τώρα ασχολούμαστε εδώ με την αγροτιά και 

πολλή δουλειά. Έχουμε πρόβατα,αγελάδες, με τη λίμνη,αυτά. Εγώ ένα 

δημοτικό τελείωσα μόνο. Μετά άρχισε ο Ιταλικός πόλεμος και χάθηκαν 

όλα.  Και είχε το δημοτικό ογδόντα παιδιά.  

Νικολέτα: Πριν φύγουν οι Γερμανοί, υπήρχε νεολαία,οργανώσεις, η 

ΕΠΟΝ που έδινε προκηρύξεις,μηνύματα αντιστασιακά, αυτό ήταν για 

την ελευθερία...;  
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κ.Σοφία: Δεν ξέρω μικρή ήμουν ακόμα. Αλλά θυμάμαι τον θείο μου που 

κρυβότανε. Και τότε ψάχνανε οι Γερμανοί... 

Νικολέτα:Έκαναν συγκεντρώσεις στα σπίτια; 

κ.Σοφία: Όχι δεν πρόλαβαν. Και ένα βράδυ με τις βάρκες πάνε τα παιδιά 

στη Σερβία στα Σκόπια και ξανά δεν ήρθανε. Δεν τους ξαναείδαμε.  

Νικολέτα: Αυτοί που φεύγανε και πηγαίνανε δε θα ήταν οι μοναδικοί 

που πήγαιναν εκεί...;   

κ.Σοφία: Ήταν οργάνωση μεγάλη και τους πήρανε, αλλά εμείς δεν 

ξέραμε από πολιτική.  

Νικολέτα: Τους έφερναν μετά δηλαδή αυτοί;Μετά στο αντάρτικο 

συμμετείχαν;  

κ.Σοφία: Έγινε λοχαγός ο θείος μου μετά. 

Νικολέτα: Συμμετείχαν τότε.  

κ.Σοφία: Στη μάχη, ήταν στη Φλώρινα, τον είδα. Και τη γυναίκα του και 

τα παιδιά του, τις είχαν πάρει παιδομάζωμα.  

Νικολέτα: Αυτοί δε γύρισαν πίσω; 

κ.Σοφία: Πέθαναν.  

Νικολέτα:Λόγω της κακουχίας που έζησαν ή λόγω...  

κ.Σοφία: Δεν μπορούσαν να έρθουν. Δεν άφηναν. Απεβίωσαν μετά τον 

εμφύλιο, όταν έγινε η οπισθοχώρηση. Έμειναν εκεί, παίρνανε και μισθό. 

Νικολέτα:Γιατί πολλοί που έζησαν στη Ρωσία, μια χαρά έζησαν εκεί. 

Έζησαν καλά, όλοι αυτό λένε. 

κ.Σοφία: Έζησαν καλά. Σπούδασαν τα παιδιά, αλλά δούλεψαν και πολύ.  

Νικολέτα: Επειδή οι περισσότεροι ήταν του αριστερού φρονήματος, τους 

βοήθησαν τα κυκλώματα αυτά να προκόψουν. 

κ.Σοφία:  Εμάς μας έσωσε το ΠΑΣΟΚ. ‘Όταν τελείωσαν όλα, το ’50, 

εμείς σημειωμένοι ήμασταν.  

Νικολέτα: Αυτό επηρέασε τα παιδιά σας; 

κ.Σοφία: Πολύ. Και τον γιο μου στο στρατό, δεν τον έβαλαν σε καλή 

θέση, επειδή εμείς ήμασταν αντάρτες. Όταν βγήκε ο μπαμπάς του 

Γεωργάκη μας έσωσε, όλους τους υποστήριξε.  

Νικολέτα: Εκείνοι οι άνθρωποι που ήταν στα βουνά, μπορεί να ήταν 

αριστεροί,αλλά  πίστευαν ότι με τον εμφύλιο θα μπορούσαν να αλλάξουν 

τα πράγματα;  Αυτοί οι μεγάλοι ήταν τόσο πιστοί...; 

κ.Σοφία: Αυτοί ήταν τόσο πεπεισμένοι,φανατικοί, ενώ εμείς δεν ξέραμε 

τίποτα. 

Νικολέτα: Ήταν Πόντιοι οι περισσότεροι ,γιατί ο κόσμος λέει ότι όσοι 

ήταν αρχικά καπεταναίοι ήταν ποντιακής καταγωγής.  

κ.Σοφία: Ναι ήταν όλοι Πόντιοι. Και ο ταγματάρχης μας Πόντιος ήταν. 

Ήταν πάρα πολλοί και από κάτω, πιο πολλοί από εμάς. Εμείς δεν ξέραμε 

τίποτα.  

Νικολέτα: Τις γυναίκες τις εμπιστεύονταν εκείνη την εποχή; 

κ.Σοφία: Τις εκτιμούσαν και τις σέβονταν. 
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Νικολέτα: Είχατε γνωρίσει γυναίκες που πολεμούσαν;Τραυματίες; 

κ.Σοφία: Πολλές.  

Νικολέτα: Και πώς ήταν αυτές, γιατί οι γυναίκες γενικά…; 

Κ.Σοφία: Μερικές το είχαν από μέσα τους. Πόσες θάψαμε… κρίμα.  

Νικολέτα: Πήραν τα παιδιά τους και αυτές πολεμούσαν στο βουνό; 

κ.Σοφία: Έγινε το παιδομάζωμα και μετά πήραν τις μάνες. Έπαιρναν με 

το μουλάρι παιδάκια και τα παίρνανε. 

Νικολέτα: Υπήρχαν και τα ορφανοτροφεία της Φρειδερίκης.  

κ.Σοφία: Έσωσε πολλά παιδιά.  

Νικολέτα: Και τους προστάτευαν εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ.  
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21) Όνομα: Στεφανίδης (Μπέϊκος) Πέτρος 

      Καταγωγή: Αμύνταιο 

      Τόπος Διαμονής : Αμύνταιο 

 

Νικολέτα : Να μου πείτε το όνομά σας . 

κ.Στεφανίδης: Στεφανίδης Πέτρος.Θυμάμαι εκείνη την εποχή εδώ 

επειδή πολλοί είχανε διαφορές με τα κτήματα και βρήκαν τον καιρό που 

μπόρεσαν με αυτό τον τρόπο να ενοχοποιήσουν ανθρώπους χωρίς να 

έχουν στοιχεία. 

Νικολέτα : Επειδή ήταν πλούσιοι ,ευκατάστατοι ; 

κ.Στεφανίδης: Ναι είχαν γη και για διάφορους λόγους πολλοί είχαν 

ανακατευτεί και οι Βούλγαροι που είχαν μπλεχτεί και βρήκαν το τρόπο 

να τους ενοχοποιήσουν ότι είχαν συνεργαστεί με τους αντάρτες με άλλο 

πρόβλημα να τους χάσουν για να μη φανεί αυτό, και προπαγάνδα κατά 

της Βουλγαρίας με σχολεία και ότι θα είχαν μια καλύτερη ζωή ,άνθρωποι 

γέροι οι οποίοι ήρθαν και μετά κοντά στα παιδιά και τους χαρακτήρισαν 

και δεν τους είχαν εμπιστοσύνη ,τους θεωρούσαν ότι δεν είναι δικοί μας 

και με αυτό τον τρόπο ο κόσμος αναγκαζόταν να παίρνει και στα βουνά. 

Όχι ότι πολλοί το θέλανε αλλά κυνηγητό. 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. Εγώ τα βλέπω από τον πατέρα μας. 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, 

τον 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 Μάηδες. Τον πιέζανε και από τη μια μεριά, 

φαντάρος ο αδερφός μου ο ένας, Μάης εγώ. Εκεί που τον πιέζανε τον 

γέρο ούτε όρθιος ούτε καθιστός, εγώ έμαθα πού είναι,ντυμένος εγώ 

φαντάρος,δεν ξέρανε ότι ήμουνα Μάης 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 
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χωροφύλακα που ήταν από έξω και μου λέει “εδώ είναι αυτοί που έβαζαν 

νάρκες’’ και λέω “μήπως είναι εδώ ο Μπέϊκος ο Δημήτριος;’’. Ο πατέρας 

μου είναι’’. “Σιώπα’’, μου λέει. “Είμαστε δύο αδέρφια ο ένας στρατιώτης, 

ο άλλος αυτό. Πωπω’’, μου λέει. Ο πατέρας μου σε μια απόσταση γύρω 

στα είκοσι μέτρα που ακουγόταν η φωνή μου, που μιλούσα, γιατί ήταν 

ανοιχτή η πόρτα και λέω “πήγαινε να δεις και πες μου’’ και λέει “είναι και 

ο άλλος χωροφύλακας’’ και του λέω “πήγαινε…’’. 

Παρεμβάλλεται η σύζυγος: Ήμασταν ντόπιοι και όλα τα νησιά είχαν 

έρθει και από Πελοπόννησο για να μας φοβερίσουν οι παλαιοελλαδίτες 

που λεγόντουσαν, για να μας φοβερίσουν μας έκαναν πολύ κακό δηλαδή 

και αυτοί που ήμασταν για να μας κάνουν πιο Έλληνες.  

Νικολέτα: Εμφανώς απόλυτα ελληνικά, καθαρά και να τα επιβάλλουν... 

Ο παππούς σε μια ντουλάπα που τον είχαν μελανιάσει ήταν σε αυτή την 

περίπτωση; 

κ.Στεφανίδης: Αυτόν τον είχαν χτυπήσει αλλά πολύ παλικάρι να το 

πω,ήταν πολύ δυνατός, λεπτός, μικροκαμωμένος, αλλά με πολλές 

αντοχές. Σκληραγωγημένος. Εκεί που τον είχαν στο κελί, σε ένα 

ντουλάπι, ακούγοντας τη φωνή τη δικιά μου, που πήγε ο χωροφύλακας 

και του λέει “ποιο παιδί;’’. Και λέει “έχω δύο παιδιά, ο ένας είναι 

φαντάρος’’. 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,τα παιδιά ανακατεύτηκαν και 

μπήκαν στη μέση, το σκέφτηκαν, ήταν να τον κάψουν με νέφτι, μέχρι 

εκεί έφτασε, γιατί αν δεν προλάβαινα εγώ την ημέρα είχαν σκοπό με 

άλλο τρόπο να τον εξοντώσουν. Μόλις μαθεύτηκε αυτό, ότι ήρθε κάποιος 

και ενδιαφέρθηκε, τον παίρνουν πρόχειρα αυτόν που είχαν για να τον 

τυραννήσουν,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. 

Νικολέτα: Γνωστό όνομα και αυτοί είχαν συμμετοχή…;  

κ.Στεφανίδης: 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. Αφού τον 

πήγαν εκεί και γλίτωσε από το μεγάλο κακό. Το άλλο είναι όταν ήρθε η 



255 

 

περίπτωση για να περάσει στρατοδικείο, αλλά δε σας είπα,πήγαν και 

αυτόν που τον κατηγόρησε στο χωριό στο κελί.  

Νικολέτα:Α, τον πήγαν και αυτόν.  

κ.Στεφανίδης: Για να τον ρωτήσουν τι γνωρίζει. Και του λέει του 

παππού “εκείνο το σακί που το φόρτωσες με νάρκες…’’, και του λέει“ 

ποιο σακί, ήταν άχυρο, δεν ήταν νάρκες, τι με παίρνεις στο λαιμό σου;’’.  

Νικολέτα:Μήπως τον είχε βάλει και αυτόν κάποιος άλλος; 

κ.Στεφανίδης: Αλλά τον εκτελέσανε και αυτόν. Από φόβο να δείξει ότι 

είναι με το μέρος τους για να γλιτώσει τη δική του γούνα και τον 

εκτελέσανε και τα παιδιά του είναι δεξιοί. Δεν τίμησαν τον πατέρα τους. 

Και τους συναντάω πολλές φορές στο δρόμο, τα παιδιά του και μου λένε 

“μπορεί και να ήταν αριστερός’’.  

Νικολέτα:Πώς είναι να έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους που ζημίωσαν 

οικογένειες...; 

κ.Στεφανίδης: Τώρα είπαμε αυτά, υπόθεση στα δικαστήρια. Στο 

δικαστήριο αυτό το αρνήθηκε. Βγήκα εγώ από το πολύ ξύλο, έφτασα να 

τον πάρω στο λαιμό. Το δικαστήριο στη Φλώρινα έγινε. Οι δικηγόροι 

τους είπαν “ό,τι και να κάνετε η απόφαση έχει βγει’’. Δεν μπορούσαν να 

λάβουν μέρος και να υποστηρίξουν ορισμένοι δικηγόροι, γιατί 

φοβόντουσαν. Μόνο ένας σήκωσε το ανάστημά του στη 

Θεσσαλονίκη,Λαδάς λεγόμενος, ο οποίος στο δικαστήριο είπε,“κύριοι 

δικαστές είστε μικροί ακόμα και φθάσατε σε αυτό το σημείο να βγάλετε 

αυτές τις αποφάσεις. Διότι θα χάσετε τόσο κόσμο και τα παιδιά τους,αν 

χάσατε δέκα είκοσι θα γίνουν πενήντα, όταν πουν ότι οι πατεράδες 

χαθήκανε…’’, ο μόνος που μίλησε έτσι. 

Νικολέτα:Ίσως επειδή ήταν και ξένος και ήταν από Θεσσαλονίκη.  

κ.Στεφανίδης: Είχε τις ευαισθησίες τις ανθρώπινες, την κουλτούρα του. 

Μα δεν θα γίνονταν εχθροί τα παιδιά αν πολεμούσαν, σου λένε για ποιον 

πολεμάω για τον πατέρα μου και για τη μάνα μου.Δηλαδή με λόγια που 

είπε κάποιος, όπως για παράδειγμα αυτός, έπιασε μια νάρκη, ένα όπλο, 

δεν είχαν κάτι χειροπιαστό. Ήρθε η περίπτωση τώρα να γίνει το 

δικαστήριο. Έβαλαν τους δικηγόρους του και ήρθε κάποιος στρατηγός 

στο Βίτσι, έκανε κουμάντο στους αντάρτες, στο στρατό που ζυγώσανε, 

ώσπου φτάσανε και στο στρατηγό για να μεσολαβήσουνε δύο παιδιά, 

“πολεμάνε και εσείς τον παππού τον κρεμάτε’’. Και ο στρατηγός είπε “θα 

το έχω υπόψη μου’’. Και τώρα όταν αρχίζει η δίκη,δίκαζαν σαράντα 

ανθρώπους μαζί, αφού ήταν στη δίκη όλοι αυτοί, αλλά την απόφαση που 

έβγαλαν τις ποινές είπε ο επίτροπος, τον δικό μου το γέρο τον είχαν 

καταδικάσει σε θάνατο. Αφού άρχισε η δίκη, ο κόσμος να 

συγκινείται,έρχεται την άλλη μέρα τους κρατούμενους δεν τους είχαν 

πάει στο δικαστήριο,τους είχαν στις φυλακές μόνο οι γονείς ήταν εκεί να 

βοηθήσουν την απόφαση που θα πάρουν, όχι αυτοί. Όλοι αυτοί ήταν στα 

κρατητήρια. Οι γονείς, τα αδέρφια και κατεβαίνοντας οι δικαστές κάτω 
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προχώρησαν και είπαν να κάνουν μια στάση να πιουν καφέ και είπαν 

“πέντε λεπτά στάση’’. Και ανέβηκαν επάνω βγήκαν έξω στην αυλή και 

ανοίγει το παράθυρο και λέει “φαντάρε πήγαινε στο καφενείο και πες 

καφέδες για το στρατοδικείο’’. Πού ήξερε ο καφετζής πως γίνεται και εγώ 

λέω “θα τα πάω εγώ κύριε’’ .Άρχισε εκείνος να παραξενεύεται σου λέει 

δεν έχω και εμπιστοσύνη για να έρθει φαντάρος, σου λέει μήπως βάλουν 

και τίποτα μέσα .Το παίρνω και προχωράω καμιά δεκαριά σκαλιά. Και 

όπως μπήκα μέσα και αυτοί με βλέπουν έτσι και άρχισε να τρέμει ο 

καφές μου λένε “τι συμβαίνει;’’ ,λέω “είμαι γιός τους Δημήτρη του 

Μπέϊκου που καταδικάζεται. Είμαστε δύο αδέρφια που πολεμάμε’’, το 

ζήτησα από τον βασιλικό επίτροπο, ακόμα δεν είχαν αποφασίσει, αλλά 

εγώ καλά έκανα. Λέω “είμαστε δύο αδέρφια που πολεμάμε για την πατρίδα 

και για την οικογένεια. Ο ένας είναι στα ανεξάρτητα τάγματα, με τον 

καπετάν Γιώτη πολεμάει’’.Αυτό ήταν ψευδώνυμο, ήταν και ο Φλωράκης, 

εκεί πολεμούσε. Πολέμησαν εκεί στη Λαμία, στη Θεσσαλία. Ο αδερφός 

μου πολέμησε μαζί του. Ήταν στο αντάρτικο ο Φλωράκης. Αντάρτης 

ήτανε. Πολεμούσαν στην ίδια περιοχή. Και μου λέει μετά ένας 

αξιωματικός,“άκουσε παιδί μου, ο μπαμπάς σου έχει πολλές κατηγορίες δε 

θα τον σκοτώσουμε, αλλά και δε θα τον αφήσουμε’’. Αφού τελείωσε αυτό 

και είπαν ότι δε θα τον σκοτώσουν, σηκωνόμαστε τώρα, πάμε κάτω, 

αρχίζει η δίκη από τους σαράντα,τριανταπέντε, πόσοι ήταν, τρεις μόνο 

αθωώθηκαν. Άρχισαν μετά να πέφτουν λιπόθυμες γυναίκες. 

Νικολέτα:Πόσοι άνθρωποι εις θάνατο εκείνη τη μέρα; 

κ.Στεφανίδης: Τριάντα τρεις ήταν.Εκτέλεσαν τους τριάντα και έσωσαν 

τους τρεις. Κανένας δεν πήγε φυλακή από αυτή την παρτίδα. Ο πατέρας 

δικάστηκε είκοσι χρόνια. 

Νικολέτα:Πόσοι άνθρωποι πήγαν στη φυλακή εκείνη την ημέρα  ή όσοι 

εκτελέστηκαν τους απαλλάξανε; 

κ.Στεφανίδης: Η απαλλαγή έγινε αλλιώς. Αφού έλεγαν “εις θάνατο, εις 

θάνατο’’ εκεί που έλεγαν και είχαμε την αγωνία στο ενδιάμεσο, ακούω 

“Δημήτρης Μπέϊκος, είκοσι χρόνια’’ . Μόνο αυτόν έβαλαν φυλακή. 

Νικολέτα: Άρα βοήθησε πολύ στον αγώνα που κάνατε με τον δικό σας 

τρόπο για την προστασία,αλλιώς, αν δεν κάνατε τον αγώνα σας, θα είχε 

πάει μαζί με όλους τους άλλους. Έπαιξε ρόλο το ότι υπηρετούσατε υπέρ 

της πατρίδας... 

κ.Στεφανίδης: Και στο Ξινό Νερό είχαν γίνει τέτοια,πως αθωώθηκαν 

λόγω του ότι ήταν στρατιώτες. Κάποιοι φαντάροι που είχαν μπει ισόβια... 

Εγώ, όταν πήγα εκεί και πήγαν στις φυλακές να πουν τα καθέκαστα, τις 

αποφάσεις,μπήκα μέσα, αλλά ένας γνωστός δημοσιογράφος τον ήξερε 

τον παππού και μόλις μπήκε ο δημοσιογράφος μέσα του σηκώνει το 

κεφάλι του παππού και του λέει, “μη φοβάσαι’’ και θυμάμαι και μια άλλη 

περίπτωση με κάποιον Ιωσήφ Χατζηκώστα,ήταν ένας εξαιρετικός 

άνθρωπος,κανείς δεν είχε παράπονο από αυτόν. Είχε αυτοκίνητο, είχε 
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μπλέξει με κάποιον δεξιό που δεν μπόρεσε να τον σώσει και του ζήτησε 

τελευταία στιγμή, επέτρεψαν να πάνε να μιλήσουν με τους γονείς στα 

σύρματα. 

Νικολέτα: Αυτός ο Ιωσήφ ποιος ήταν ακριβώς; 

κ.Στεφανίδης: Φορτηγό είχε,ευκατάστατος ήταν και τον ρουφιανέψανε, 

επειδή ένα φορτηγό είχε όλο και όλο και το είχε αυτός. Και ήταν 

έξυπνος, τον ζύγωσε ένας δεξιός που είχε το βέτο εδώ και τον έκανε 

συνέταιρο, μόνο και μόνο επειδή ήταν ικανός και αυτός να μπορέσει να 

προχωρήσει στη ζωή. Αλλά εκείνος πραγματικά ενέργησε να τον 

σώσει,να τον υποστηρίξει, αλλά δεν μπόρεσε, αλλά το ζήτησε, είχε και 

αυτός πέντε παιδιά και ήθελε κάποια προστασία στα παιδιά που θα 

αφήσει και ζήτησε αυτόν τελευταίες στιγμές και τη γυναίκα αυτού και 

βγαίνει στα σύρματα και λέει “σε ευχαριστώ πολύ που ενέργησες, που 

προσπάθησες όσο μπορούσες, αλλά δεν μπόρεσες να με σώσεις.Αφήνω 

πέντε παιδιά να τα προστατεύσεις’’.  

Νικολέτα: Η μάνα δεν μπόρεσε να τα μεγαλώσει...; 

κ.Στεφανίδης: Όχι δε ξαναπαντρεύτηκε,μεγάλη φτώχεια και εκείνα τα 

χρόνια, επειδή δεν μπορούσε να τα θρέψει,τα είχε βάλει στο οικοτροφείο 

της Φλώρινας. Έγιναν πολλές αδικίες. Η συκοφαντία ήταν από τα 

χειρότερα. Μια μέρα πήγα στο Μοναστήρι και βρήκα ανθρώπους οι 

οποίοι ήταν αντάρτες και έβαζαν νάρκες και τους λέω “ορισμένοι 

κατηγορήθηκαν ότι έβαζαν νάρκες,θα μου μιλήσετε ειλικρινά, γιατί εγώ τον 

πατέρα μου τον είχα καταδικασμένο για αυτό και θέλω να μας πείτε αν 

υπήρχαν άνθρωποι εκτός από εσάς να βάζουν νάρκες’’. Μου λέει “για να 

βάλεις νάρκες πρέπει να είσαι εκπαιδευμένος. Δεν είναι εύκολο να 

τοποθετήσεις νάρκες. Πρέπει να βάλεις το καψούλι του,να βάλεις το ένα, 

να βάλεις το άλλο. Εμείς τα βάζαμε με άλογα στα γρήγορα, βιαστικοί και 

τις βάζαμε εμείς,όχι κάποιος από τους δικούς σας’’. Και έβγαλα το 

συμπέρασμα ότι κάποιοι άνθρωποι πήραν στο λαιμό τους κάποιους 

άλλους.Ξέρω και άλλη μια περίπτωση από τον αδερφό μου το φαντάρο, 

που όταν βγήκαν οι αντάρτες πρώτη φορά ήρθαν και πέρασαν από το 

δικό μας το στενό, που καθόμασταν σε άλλο σπίτι κοντά στη λίμνη.Οι 

αντάρτες πέρασαν και από εκεί και από άλλο μέρος. Δεν είχε αρχίσει ο 

πόλεμος κανονικά, το ’46 ,ο πατέρας μου και βγαίνει στην ταράτσα και 

τους είδε από τη μια μεριά και την άλλη μεριά να περπατάνε χωρίς να 

μας έχουν χτυπήσει πόρτα να ρωτήσουν για κάποια πληροφορία. 

Συνήθως χτυπούσαν για να ρωτάνε,  αλλά δεν προέκυψε. Εκεί που 

προχωρούσαν, κάποιο σπίτι μετά από τρία σπίτια είχαν όπλα και πήγαν 

και τουφέκισαν τους αντάρτες. Και κάποιος γείτονας άκουσε, “όπου 

ακούσετε όπλο φωτιά βάλτε’’, είπε ο καπετάνιος. Και χτυπήσανε με 

μπαζούκα και το διαλύσανε το σπίτι και τραυματίσανε και κάποια 

παιδάκια μέσα. Και προχώρησαν πιο πέρα, ήταν άλλο ένα σπίτι, πήγε να 

βγάλει και αυτός πιστόλι, δεν πρόλαβε, αλλά οι αντάρτες τον είδαν και 
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λέει η κουνιάδα του, “φύγε Νίκο από τα σκυλιά’’. Αυτό που είπε “θα σε 

φάνε τα σκυλιά’’ και τους ήρθε σε αυτούς προσβολή και αυτός φεύγει, 

δεν τον πιάσανε και επειδή είπε αυτή έτσι τη σκοτώνουν.Αφού τη 

σκοτώνουν,τη βγάζουν έξω στο δρόμο και την κάψανε. Άγρια πράγματα. 

Άλλη μια περίπτωση, όταν μπήκαν μια μέρα, κάποιος Ράϊκος, ήταν 

πρόεδρος του χωριού, ο οποίος με έναν αγροφύλακα έκαναν ό,τι ήθελαν 

στο χωριό. Αυτός, όταν μπήκαν οι αντάρτες την πρώτη φορά, δεν είχαν 

ανοίξει φωτιά, μπήκαν έτσι στα κρυφά,κάποιος φίλος μου, ο οποίος ήταν 

σε ένα σπίτι, κάθονταν και συζητούσαν και “εγώ είχα μια αίσθηση’’, λέει, 

“ότι θα χτυπούσαν το Αμύνταιο’’. Εκεί που οι υπόλοιποι πήγαν να 

κοιμηθούν, αυτός κάθισε στο παράθυρο και βλέπει, καθώς ήταν 

κατηφορικό το σπίτι, δύο νεαρούς που κατεβαίνουν και χτυπάνε.Ανοίγει 

την πόρτα και ανοίγοντας την πόρτα, αυτός τους ξυπνάει, τους βλέπει 

αυτός,αντάρτες είναι. Οι αντάρτες είδαν αυτή την κίνηση και λέει “τι 

είναι αυτοί;’’. Αυτοί είναι καταφεύγοντες. Και πιάνουν και τους 

μαζεύουν και τους βάζουν σε ένα δωμάτιο. Κλείνουν την πόρτα οι νεαροί 

και πάει ένας από αυτούς και λέει στον καπετάνιο ότι υπάρχουν 

ορισμένοι εδώ, τον αφήνουν αυτόν πάνω και κατεβαίνει ο καπετάνιος με 

κάποιον άλλο, ανοίγουν την πόρτα, αυτοί στη σειρά, τους βάζουν και του 

λέει ο καπετάνιος,“εσύ πώς λέγεσαι και από πού είσαι;’’. Του λέει το 

όνομα και μετά λέει “εσύ είχες κάποιον αδερφό που πολέμησε στην 

Αλβανία;Εσύ είχες ένα αδερφό που σκοτώθηκε στην Αλβανία;’’. “Ναι, ο 

αδερφός μου’’. Τον αφήνει. Ύστερα του πρόεδρου η γυναίκα, μετά 

ρωτάνε το γιό. “Εσύ πώς λέγεσαι;’’, “*Ράϊκος Κωνσταντίνος’’. “Πάρε 

τον στην άκρη’’. Και τη μάνα του τη ρωτάνε “εσύ πως λέγεσαι;’’, “πάρε 

και αυτήν’’. Δηλαδή ήταν σημαδεμένοι  αυτοί λόγω του πατέρα . Και 

ρωτάει και τους υπολοίπους, δεν ήταν κάποιος που να τον είχαν στο μάτι. 

Και η μάχη άρχισε. Βγάζε το πιστόλι ο καπετάνιος, χτυπάει στο κεφάλι 

το παιδί και μέχρι το πρωί ξεψύχησε, τον χτύπησε γερά και ο αντάρτης 

με το αυτόματο σκοτώνει τη μάνα. Είχε και άλλα δυο παιδιά αυτός, τόση 

εμπιστοσύνη που δεν μπορούσες να τον ενοχοποιήσεις με άλλα στοιχεία 

και τον κυνήγησαν να τον πιάσουν, μπόρεσε και γλίτωσε και τους το 

έκαψαν το σπίτι. Μετά κάποιος ρακοσυλλέκτης που ήταν στο σταθμό και 

σκάει μια νάρκα και σκοτώνεται κάποιος στρατιώτης και πιάνουν το 

ρακοσυλλέκτη, τον πιέζουν και του λένε “ποιος έβαλε τις νάρκες;’’. 

Επειδή τον είχε μανία τον πρόεδρο ,του λέει ότι ο πρόεδρος, ο *Ράϊκος, 

την έβαλε, άνθρωπος εμπιστοσύνης,ήρθε και ενοχοποιήθηκε και το 

πιστεύει ο κόσμος ακόμα ότι συνεργάστηκε, γιατί, όταν έσκασε η 

νάρκα,ο άλλος φύλακας με τον πρόεδρο άκουσαν τη νάρκα που έπεσε 

στο χωριό και ο ρακοσυλλέκτης με τους αξιωματικούς πάνε στο χωριό 

και συναντιούνται με τον *Ράϊκο και δείχνει με το δάχτυλο,“αυτός 

είναι’’. Τότε με όλο αυτό το κακό δεν ρωτούσαν για να ψάξουνε και τον 

πλακώνουν στο ξύλο. Δεν άντεξε το ξύλο το πολύ και ομολόγησε ψέματα 
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για να γλιτώσει ¨“νάρκα έβαζα έπαιρνα και λίρα’’. Να ενοχοποιεί τον 

αγροφύλακα, τον πρόεδρο και κάποιους άλλους. Ο καθένας έλεγε ό,τι 

ήθελε. Άρχισε να παραξενεύεται ο κόσμος και ήρθε περίπτωση να 

δικαστεί ο *Ράϊκος. Αλλά ο ένας ο χωροφύλακας,η αστυνομία, για να 

μην ενοχοποιηθεί, τον σκότωσαν τον χωροφύλακα με πέτρες για να 

μαρτυρήσει ορισμένα πράγματα. Για να δικαιολογήσει την πράξη η 

αστυνομία τον γύρισε στη Φλώρινα με καροτσάκι,διότι είπαν ότι έκοψε 

τις φλέβες του μόνος. Τον δικάζουν λόγω των παιδιών που ήταν δύο 

χωροφυλάκων, κάπως έτσι για να ελαφρώσουν τη θέση, τον δικάζουν 

ισόβια. Και τον στέλνουν εξορία μαζί με τον πατέρα μου. Ο *Ράϊκος 

ήταν μαζί με έναν από την Πελοπόννησο και του λέει ο *Ράϊκος,“πάει ο 

ρουφιάνος’’, πάει κι εκεί και λέει, “αυτοί εδώ που τους έχουμε είναι 

Βούλγαροι’’. Ο πατέρας μου το ακούει αυτό, ότι τον είπε Βούλγαρο. Και 

το πρωί που ξυπνάει ο πατέρας και αυτός λέει στον Πελοποννήσιο λέει 

ότι “είστε Βούλγαροι’’. “Και τι τον ενδιαφέρει αν είστε Βούλγαροι. Εγώ 

αυτό το κακό που έπαθα από το δικό μας το στρατό,οι Βούλγαροι δεν θα 

μου το έκαναν’’. Ήταν σε αγανάκτηση. Α τέτοιος είναι ; Και τον 

καρφώνει αυτός από την Πελοπόννησο.  

Νικολέτα: Να μου πείτε λίγο τι έγινε με τον πατέρα σας. Μετά το 

δικαστήριο πού τον πήγαν; 

κ.Στεφανίδης: Στη Γιούρα. 

Νικολέτα: Για πόσα χρόνια έμεινε εκεί;  

κ.Στεφανίδης: Εκεί έμεινε περίπου δύο τρία χρόνια. Αφού κάθισε τόσα 

χρόνια, ύστερα έγινε αναθεώρηση δίκης για να γίνει στη Θεσσαλονίκη. 

Και ο *Ράϊκος πήγε μετά στον Άγιο Παντελεήμονα, γιατί αν γύριζε στο 

χωριό θα τον σκότωναν. 

Νικολέτα: Οι ρουφιάνοι δεν είχαν καλή εξέλιξη. 

κ.Στεφανίδης: Αφού δικάστηκαν και πήγαν στη Γιούρα, που γλίτωσαν 

δηλαδή,γίνεται αναθεώρηση δίκης. Πάει και ο διοικητής της 

χωροφυλακής και άλλοι ρουφιάνοι και πάει και ένας συνταγματάρχης 

Αθηναίος, ο οποίος υπηρετούσε και έβλεπε τις αδικίες και δεν τον 

κάλεσαν οι δικοί μας σαν μάρτυρα,πήγε μόνος του να παρουσιαστεί . 

Έμαθε ότι η δίκη γίνεται στη Θεσσαλονίκη και πήγε σαν κοινό. Και 

γίνεται η δίκη, σηκώνεται ο πρόεδρος και του λέει “εσύ από την Αθήνα 

είσαι,μήπως πας να δώσεις υποψηφιότητα για βουλευτής;’’, “με 

συγχωρείτε, εγώ είμαι Αθηναίος και δεν έχω δικαιώματα στη Φλώρινα, 

εγώ ήρθα, επειδή έζησε εκεί ο κύριος τάδε, ο κύριος τάδε για να πάρει τα 

άστρα έφθασε να ενοχοποιήσει τον κόσμο, διότι εγώ δεν έχω κανένα 

συμφέρον, ήρθα μόνο και μόνο γιατί γνωρίζω τι κόσμος υπάρχει εκεί’’. 

Νικολέτα: Ναι κάποιοι ήταν ξεχωριστοί, είχαν συνείδηση.  

κ.Στεφανίδης: Και αυτός που κατηγορούσε, κάποιος από τους δικούς 

μας, που τον είχαν εκεί και λένε “εσύ γιατί πήρες στο λαιμό ότι ήταν 

συνεργάτες, γιατί και αυτός σαν αρχηγός ενώ ήταν αριστερός, τους πήρε 
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στο λαιμό;’’.“Από το φόβο, άλλωστε για να γλιτώσεις εσύ τον πήρες τον 

κόσμο στο λαιμό’’. Και αθωώθηκαν εκεί τελικά.  

Νικολέτα: Ο πατέρας σας γύρισε πίσω μετά και ασχολήθηκε με τη γη;  

κ.Στεφανίδης: Ναι, αλλά τον πατέρα μου να σας πω,εγώ έπεσα σε 

κάποια ενέδρα, έλειψε λίγο να σκοτωθώ και την ημέρα που το ακούσανε, 

ακόμα δεν τον είχαν συλλάβει τον πατέρα μου, ακούσανε τον 

πυροβολισμό που έγινε, “αχ το παιδί έχει κλειστεί στην ενέδρα!’’, και 

πηγαίνοντας στο σπίτι εγώ φώναξα, μου λέει η μάνα μου ότι “τον πατέρα 

σου τον πήγαν φυλακή’’. Και εγώ θα σκοτωνόμουν, τον πατέρα μου τον 

πήγαν φυλακή, μου την έδωσε. Και για αυτό και ο κόσμος έφευγε από 

αυτά τα πράγματα. Και ο πατέρας τον πήραν, αλλά πώς τον πήραν. Όταν 

ήρθε του στρατού η αστυνομία, ήρθε κάποιος αξιωματικός κέρβερος, 

μπήκε μέσα, ο πατέρας να είναι στην πόρτα και κρύφτηκε πίσω από την 

πόρτα. Και αυτοί μπήκαν μέσα και αυτός φεύγει από τον κήπο... 

Νικολέτα: Του είχαν μείνει του πατέρα σας εικόνες , αναμνήσεις, τα 

ανέφερε συχνά ή ήθελε να αποφεύγει τις συζητήσεις; 

κ.Στεφανίδης: Όχι, δεν ήθελε να μιλάει για αυτά.  

Νικολέτα: Τι γινόταν την εποχή της αντίστασης το ’44; 

κ.Στεφανίδης: Ήταν και Βούλγαροι εδώ... 

Νικολέτα:Πώς ήταν οι σχέσεις Γερμανών και Βουλγάρων; 

κ.Στεφανίδης: Ήταν καλή η σχέση μεταξύ τους. Αν δεν υπήρχαν οι 

αξιωματικοί Βούλγαροι εδώ,να τους έχουν βάλει πάλι το ντόπιο στοιχείο, 

να τους προστατέψουν, είχαν γίνει πολλά. Εδώ όταν ήρθαν οι 

Γερμανοί,οι Βούλγαροι δεν είχαν κατοχή εδώ και Μακεδονία. 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 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.  

Νικολέτα:Αυτό ήθελαν όμως, να το περάσουν στον κόσμο,τριβόλιζαν το 

μυαλό που λέμε. 

κ.Στεφανίδης: Να τον πάρουν το λαό προς τη μεριά των Βούλγαρων. 

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. 

Νικολέτα: Αργότερα ίσως με τα ΣΝΟΦ, τα ΝΟΦ, τις ομάδες τις 

σλαβικές,είχαν σχέσεις με το αντάρτικο; Με το δημοκρατικό στρατό; 

κ.Στεφανίδης:Το ΝΟΦ ήταν με αυτό, το ΣΝΟΦ ήταν μακεδονικό, 

ξεχωριστή ομάδα, με τον Γκότση, ο οποίος είχε και αυτός ένα σύνταγμα, 

αλλά άρχισε το αντάρτικο όμως το άλλο, από την άλλη πλευρά, να 
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καταλαβαίνει ότι αυτοί έχουν άλλο σκοπό, όπως να ξεχωρίσουν την 

Μακεδονία και άρχισαν ένα ένα ορισμένοι από το αντάρτικο να τους 

στέλνουν τους καπεταναίους και να τους εκτελούν καμιά φορά . 

Νικολέτα: Ήθελαν να ανακατευθούν δηλαδή αυτοί με το αντάρτικ για να 

έχουν επίβλεψη του τι συμβαίνει μέσα. 

κ.Στεφανίδης: Ήταν όλοι μαζί,αλλά αργότερα να κάνουν τη διαχώριση, 

αλλά το ένα δε συνέφερε το άλλο και 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. 

 Και κάτι που δεν είπα πριν,λένε ότι όλοι οι ρουφιάνοι κάτι έπαθαν στο 

τέλος όλοι ή τρελάθηκαν, τα παιδιά τους κάτι έπαθαν και λοιπά. Είχε 

ακούσει ο πατέρας μου. Τον πατέρα μου μετά τη Θεσσαλονίκη ήρθε 

σπίτι. Ήρθε αυτός να πάνε στη Φλώρινα με το λεωφορείο. Και ο πατέρας 

βρέθηκε εκεί στο πρακτορείο. Πήγε και τον ρώτησε “δεν έκανες αυτό, 

έκανες εκείνο’’ και ο κόσμος πάει να τους χωρίσει...  

Παρεμβάλλεται η σύζυγος: Ο μπαμπάς μου, τον παίρνανε και ήταν 

φτωχοί και έρχονταν εδώ να πουλάνε κλωστές και βγαίνει έξω και λέει 

“να μη μιλάς, βουλγάρικα να μιλάς, να φωνάζεις’’. Και λέει “έλα, αυτό 

στα αστεία σου το είπε, αλλά τον παίρνουν φυλακή για το τίποτα και έχει 

πάει και στα νησιά και του έλεγαν,“αν υπογράψεις ότι δεν είσαι 

κομμουνιστής’’ και αυτό σε αφήνανε.  

Νικολέτα: Για τα φρονήματα ήταν αυτό για να πάρουν τον τίτλο 

φρονημάτων. Είπατε πριν για έναν θείο σας Χατζηκωνσταντίνο.  

κ.Στεφανίδης: Ναι τον εκτελέσανε. 

Νικολέτα:Εσείς, ο κόσμος, είχε για τους Μάηδες μια άλλη αντίληψη. Τι 

ήταν οι Μάηδες, πώς συμμετείχατε εκεί, ποια ήταν η διαδικασία; 

κ.Στεφανίδης: 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’’. 

Νικολέτα: Αυτό το σώμα είχε σχέση με το στρατό; 

κ.Στεφανίδης: 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.  

Νικολέτα:Σας έδιναν προνόμια, υπήρχαν κάποιες ελευθερίες που 

μπορούσατε να έχετε; 

κ.Στεφανίδης: Όχι δε 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. 
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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. 

Νικολέτα: Για τον αδερφό σας η ίδια τακτική ακολουθήθηκε;Η ίδια 

αντιμετώπιση, γιατί αυτός ήταν στο στρατό, ήταν φαντάρος. 

κ.Στεφανίδης: Για τον αδερφό μου, αφού ήρθε η κλάση του να 

υπηρετήσει,αυτόν τον κατηγόρησαν, ότι αυτός τους πέρασε τους 

αντάρτες από το Αμύνταιο και η κλάση του υπηρέτησε, πήγαν φαντάροι 

και ο αδερφός μου παρέμεινε εδώ και τον είχαν κατηγορήσει ότι τους 

πέρασε τους αντάρτες, να περάσει στρατοδικείο. Και τώρα άλλη μια 

περίπτωση, όταν ήρθαν οι στρατιώτες από κάτω περνούσαν στη Φλώρινα 

και ήρθαν οι στρατιώτες από την Αθήνα στο Αμύνταιο, έκαναν  μια 

διανυκτέρευση και γνώρισαν τον αδερφό μου και συζήτησαν “ότι θα 

είμαστε στη Φλώρινα και θα περάσετε και θα κάνετε’’ και κάπως τον 

εμπιστεύτηκαν σαν δημοκρατικό ο ένας ο λοχίας, ότι ήταν δικός του 

άνθρωπος.Πριν πάει φαντάρος, στρατοδικείο πέρασε στη 

Φλώρινα.Κάποιος αστυνομικός από το Αμύνταιο στέλνει κάποιον άλλο 

και του λέει, σε εκείνον είχε εμπιστοσύνη και του λέει “θα πας στο τάδε 

σπίτι και θα πεις αν δώσει δέκα λίρες, η αστυνομία θα δώσει καλές 

καταθέσεις’’. Και αναγκάστηκαν να βρουν τον τρόπο να δώσουν δέκα 

λίρες. Δικάζεται στο στρατοδικείο και αθωώνεται, διότι η αστυνομία 

έγραψε θυμάμαι «ουδείς κίνδυνος για τον Στεφανίδη Αναστάσιο» και 

λάβανε υπόψη τους μάρτυρες αυτούς που τον κατηγορήσανε. Και ότι η 

αστυνομία μετράει και έτσι μπόρεσε ο αδερφός μου να αθωωθεί, αλλά 

και να πάει σε τάγμα εμπιστευτικό στον Φλωράκη που πολέμησαν. 

Δηλαδή σε αυτό το τάγμα που πήγε ανεξάρτητα ήταν όλοι άνθρωποι της 

εμπιστοσύνης.  

Νικολέτα:Δεν έστελναν όποιον να είναι εκεί.  

κ.Στεφανίδης: Όχι, τον ήξεραν εκεί στο στρατό ότι είναι δικός μας 

άνθρωπος. Με τα χαρτιά της αστυνομίας που πήγαν. Αυτό έλαβαν 

υπόψη, χωρίς να γνωρίζουν το ιστορικό. Εκεί που πολέμησε, που 

καλύτερα να ήταν στο Μακρόνησο, γιατί γλίτωσε ως εκ θαύματος από τις 

μάχες, έρχεται η αστυνομία έμαθε σε ποιο τάγμα είναι. Εδώ οι ρουφιάνοι, 

επειδή μας ξέρανε για Μπέϊκο εμάς, μας μετονόμασαν Στεφανίδη,πήραμε 

άλλο όνομα , το όνομα που πήγε ως Μπέϊκο δεν το βρίσκουν εκεί. 

Επιστρέφει το γράμμα πίσω και τότε μυρίστηκαν αυτοί ότι έκαναν λάθος 

και το στέλνουν ως Στεφανίδης. Όταν πήγε ως Στεφανίδης το γράμμα 

είχε τελειώσει ο πόλεμος. Και ήρθαν τα απολυτήρια και του λένε “εσένα 

δε θα σε απολύσουμε,θα σε βάλουμε στο Μακρόνησο’’.“ Καλά’’, λέει, 

“εγώ πολέμησα και θα με στείλετε εκεί;’’. Και λένε αυτό το γράμμα μας 
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ήρθε. Και λέει ο λοχαγός “αν δεν ήταν ο Στεφανίδης, εγώ θα 

πιανόμουνα’’ και μπόρεσε έτσι και πήρε το απολυτήριο. Δηλαδή από τη 

μια να πολεμάς και από την άλλη να θέλουν να σε στείλουν στο 

Μακρόνησο.  

Νικολέτα:Συμμετείχε σε μάχες πολλές; 

κ.Στεφανίδης: Σε μάχες άλλο πράγμα, όταν λέμε μάχες, στα χιόνια 

κοιμόντουσαν. Σε μια κονσέρβα μου είχε πει μπόρεσε να ακουμπήσει 

στεγνό τον αγκώνα του για να κοιμηθεί όρθιος.  

Νικολέτα:Πολεμούσαν το αντάρτικο, είχαν ως εχθρό το αντάρτικο; 

κ.Στεφανίδης: Ναι το ανταρτικό.  

Νικολέτα: Συμμετείχε σε ποιες μάχες; 

κ.Στεφανίδης: Στη Νότια Ελλάδα, Ναύπακτο,Παρνασσό...Ύστερα που 

πέρασε για φαντάρος από το στρατιώτη που του λένε που θα πας, το ένα 

το άλλο, ο λοχίας που τον είχε γνωρίσει στο Αμύνταιο να δραπετεύσει 

από τη Φλώρινα και να πάει στο Μπούλγκες που ξεκινούσε το αντάρτικο 

δηλαδή. Ήταν αρχές δηλαδή. Και πήγε στο Μπούλγκες, πώς βρέθηκε 

εκεί...Και εκεί ήταν πολλοί αξιωματικοί,αλλά τους είχαν πει, τότε αρχές 

ήταν,από πού είναι ο καθένας εκεί να πάει να οργανώσει και αυτός τώρα 

για να ξεκινήσει από τη Σερβία να φτάσει μέχρι τη Λαμία που είναι η 

καταγωγή του, έπρεπε να περνάει από ορισμένα μέρη να διανυκτερεύει 

και να μπορέσει σιγά σιγά με τα πόδια να φτάσει και να τύχεις σε εποχή 

που όποιος έρχονταν στο σπίτι έπρεπε να το δηλώνει στην αστυνομία. 

Εκείνος που είχε έρθει στο σπίτι μας,ήρθε από τους μπαξέδες,δηλαδή 

μπαίνει στον κήπο με τα πολιτικά και έρχεται η κυρά και λέει “ήρθε ένας 

ξένος στο κήπο’’. Εκείνη την εποχή λες να τον προδώσω και δεν ήμασταν 

όλοι να κάνουμε ζημιά και δεν ξέρουμε τι ρόλο παίζει, μήπως είναι 

βαλτός για να δει πώς κλίνουμε, μας έβαλε σε μια δύσκολη 

στιγμή...Θυμάμαι που έρχεται στο σπίτι και τον είδαν και λένε πως έτσι. 

Απόψε δεν ήρθα σε εσάς, εγώ δραπέτευσα από το στρατό και θα μείνω 

ένα βράδυ εδώ και θα ξεκινήσω ύστερα για να πάω όπου νομίζω εγώ. 

Και κοιμήθηκε εκεί και είχε μια χειροβομβίδα και ένα πιστόλι. Και λέω 

“τι ψυχή είχαν  αυτοί οι οποίοι πίστευαν καμιά φορά’’, και λέει “τώρα θα 

με βγάλετε...’’. 

Νικολέτα:Δηλαδή να τον φυγαδεύσετε με κάποιο τρόπο, να τον 

περάσετε μέσα από τον κόσμο. 

κ.Στεφανίδης: Και τον σκέπασαν να τον πάνε στο Σωτήρα. Αυτά ήταν 

πριν πάρουν τον πατέρα μου με τις ταραχές το ’46 ,τότε που ξεκίνησε το 

αντάρτικο. Και εκεί σαν κύριοι τον βγάζει στο αυτό..., αφού τον έβγαλε, 

ξεκίνησε και τώρα πώς μάθανε ότι έφτασε στον προορισμό. Από τα 

πολλά για να φτάσει με τα πόδια εκεί μέρες περπάτησε και δεν πήρε τα 

βουνά, γιατί τα βουνά ήταν πολύ, αλλά θα πάει έτσι όπως ήξερε. Και 

ρίχνουν προκηρύξεις εκεί που πολεμούσε ο αδερφός μου για να πολεμάει 

αυτόν. Καπετάνιος αυτός είχε γίνει. Είχε ψευδώνυμο, αλλά το κατάλαβε 
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που έριξαν προκηρύξεις οι δεξιοί, ότι ο τάδε καπετάνιος, ο λοχίας, ο 

οποίος δραπέτευσε από τη Φλώρινα από τη Μπούλγκες και λοιπά και το 

διαβάζει και λέει“ αυτός είναι που έμενε σε εμάς και να πολεμάει ύστερα 

με αυτόν, αν είναι δυνατόν’’. Και ούτε έμαθε αν σκοτώθηκε εκείνος, αν 

έζησε... 

Νικολέτα: Επαφή με τους αντάρτες είχατε, όχι σαν οικογένεια, αλλά αν 

έτυχε ο αδερφός σας να γνωρίζει... 

κ.Στεφανίδης: Όχι,τώρα βέβαια υπήρχαν και άνθρωποι που να είχαν 

επαφή. 

Νικολέτα:Ή και στις μάχες, πώς ήταν η ζωή τους, πώς εκπαιδεύονταν, τι 

έκαναν οι αντάρτες από την περιοχή εδώ; 

κ.Στεφανίδης: 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 αυτοί.  

Νικολέτα: Εδώ στο Αμύνταιο έκαναν ζημιές οι αντάρτες; 

κ.Στεφανίδης: 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.  

Παρεμβάλλεται η 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.  

Νικολέτα: Πάντως εσείς πώς το βλέπετε, ο αγώνας τους ήταν 

δίκαιος,τέτοια εγκλήματα που κάνουν και αυτοί από την πλευρά τους 

δικαιώνει τον όρο δημοκρατικός στρατός; 

κ.Στεφανίδης: Το σκοτωμό που έκαναν και οι μεν και οι δε, έκαναν 

ζημιές, ο πόλεμος αυτά έχει. Άλλοι πήγαν αδίκως και αυτοί που έκαναν 

αυτό σου λέει όπου ανοίξει φωτιά,φωτιά να δώσετε. Και αυτό που έκαναν 

από το ένα μέρος φωτιά του βάζεις,δε θα ρίξουν και φωτιά αυτοί; Θα πεις 

εσύ ότι ήταν δίκαιο,αυτοί οι οποίοι πολέμησαν, γιατί πολέμησαν με τους 

Γερμανούς και τους ήρθε ένα πράγμα σου λέει εμείς κάναμε αγώνα 

ολόκληρο και ξεκίνησαν ορισμένοι μεγάλοι και σου λέει ο μόνος ο τρόπος 

αν πετύχουμε, αφού αδικηθήκαμε από το ένα μέρος, διότι η Ελλάδα 
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μοιράστηκε να ανήκει στη Δύση. Γιατί αυτοί οι μεγάλοι έτσι το έβγαλαν, 

άσχετα που το ΕΛΑΣ υπαγόταν πιο πολύ στο αριστερό, εγώ νομίζω ότι 

αν επικρατούσε θα επικρατούσε το ΕΛΑΣ. Ίσως και να είχαμε τον 

κομμουνισμό, αλλά μεσολάβησαν οι Εγγλέζοι στη μέση που ήρθαν από 

έξω, έβαλαν χέρι και εφόσον ήταν μοιρασμένη η χώρα στη δύση από ένα 

μέρος ,εγώ νομίζω δεν έπρεπε να βγουν στο βουνό και αν δε βγαίνανε θα 

ήταν αδικημένοι, διότι σου λέει εμείς κάναμε τον αγώνα που λένε 

ορισμένοι, τους έδωσαν πέντε υπουργεία και δεν τα δέχτηκαν,εγώ δεν το 

πιστεύω αυτό. Τα δώσανε με κάποιο τρόπο, ώστε να φανούν ότι τους τα 

δώσανε. Αφού άρχιζαν οι συλλήψεις,άρχισαν το κυνηγητό, αλλά πιθανώς 

να είπαν εμείς αγωνιστήκαμε,δώσαμε τα όπλα, τα παραδώσαμε και αφού 

δώσανε εφτά υπουργεία και αυτοί δε τα δέχτηκαν, εγώ αυτό δεν το 

πιστεύω, γιατί άρχιζε ένα ένα το μάδημα. Άρχισαν οι συλλήψεις. 

Νικολέτα:Αυτοί είπαν για τους αριστερούς ότι δεν κατέβηκαν στις 

εκλογές το ’46 για να διεκδικήσουν  αυτά που θα μπορούσαν να πάρουν. 

κ.Στεφανίδης: Δεν υπήρχε ελεύθερα, που εγώ γνώριζα στο στρατό όταν 

έκαναν εκλογές και στο στρατό δίνανε. Δεν μπορούσαμε να ψηφίσουμε 

εκεί που θέλαμε εμείς. Πώς θα δοθεί ελευθερία;Αδικήθηκαν από το ένα 

μέρος, αλλά αφού μοιράστηκε η χώρα να ανήκει στη δύση έπρεπε από 

ένα μέρος να κάνουν τον ψόφιο κοριό να περάσουν και να μη χαθεί. 

Νικολέτα: Πάντως οι αριστεροί δε βοήθησαν,δηλαδή από ένα σημείο και 

μετά. 

κ.Στεφανίδης: 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. 

Νικολέτα:Αυτοί δέχτηκαν και τον κόσμο. 

κ.Στεφανίδης: 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. 

Νικολέτα: Αυτό το ξέρανε, τους ήταν ξεκάθαρο; 

κ.Στεφανίδης:  Το ξέρανε. 

Νικολέτα: Προπαγανδίζανε όμως.  

κ.Στεφανίδης:  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.  

Νικολέτα: Ήταν γνώστης για τα εγκλήματα που γίνονταν, ήξεραν ποιες 

τακτικές ακολουθούσε το σώμα το ανταρτικό,τα πλιάτσικα που έκαναν, 

τις σφαγές και όλα αυτά για επιβίωση; 
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κ.Στεφανίδης:  Τα πλιάτσικα, μην το πάρουμε ότι αυτοί είχαν τόσο 

ελεύθερο να κάνουν πλιάτσικο,να αρπάζουν, να σκοτώνουν και αυτοί 

είχαν κάποιο νόμο δηλαδή. Στο πλιάτσικο εννοούμε ,δηλαδή σαν 

έννοια,κλέφτες από ένα μέρος να τους ονομάσουνε μέχρι και το 

πλιάτσικο, γιατί αυτοί εκτελούσαν και κάποιο νόμο. Είχαν άγραφο νόμο, 

είχαν και αυτοί ανθρώπους μορφωμένους και έλεγαν “δε θα πειράξετε 

γυναίκα’’, γιατί τους εκτελούσαν και είχαν ορισμένους νόμους¨ εγώ 

θυμάμαι εν μέρει ορισμένοι στρατιώτες πως σκότωναν εν ψυχρώ 

ορισμένους αντάρτες. Και σφάζανε και γυναίκες. Στρατός δηλαδή. 

Έλληνες εκείνοι , Έλληνες και οι άλλοι. Ένας γνωστός μου 

τραυματίστηκε, τον πήγαν στο νοσοκομείο όταν χτύπησαν τη Φλώρινα. 

Αφού χτύπησαν τη Φλώρινα πολλούς αντάρτες τους έφεραν στο 

νοσοκομείο.Εκεί που τους είχαν, στο κάτω πάτωμα, από τον πόνο που 

από τα τραύματα φωνάζανε, σε μια στιγμή ήρθε,μια σιγή έγινε, χωρίς να 

ακούγονται φωνές. Και αυτό του έκανε εντύπωση, τι ήταν αυτό το 

πράγμα και τους έβαλαν ένεση και πέθαναν. Τους θανάτωσαν. Είναι 

βαρύ αυτό, διότι έγιναν πράγματα τα οποία να μη ξαναέρθουν τέτοια 

χρόνια.   

Νικολέτα: Τη μάχη της Φλώρινας τη ζήσατε; 

κ.Στεφανίδης: Δεν την έζησα, απλώς άκουγα ότι έγινε μεγάλο κακό. Ότι 

σκοτώθηκαν γύρω στα εφτακόσια άτομα .  

Νικολέτα: Πάντως έχουν μεγάλο παράπονο, ότι οι νεκροί που έπεσαν 

τότε δεν τους έχουν τιμήσει .  

κ.Στεφανίδης:Και αυτοί που βγήκαν έξω τους δικαιολογώ, γιατί τους 

κυνηγήσανε. 

Νικολέτα: Τι γνώμη έχετε για αυτούς.Γνωρίζετε κάτι; 

κ.Στεφανίδης: 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. 

Ήταν και ένας όταν έσπασε ο Γράμμος και το Βίτσι,οι αντάρτες έμειναν 

τελευταίοι μέσα και τότε τους ειδοποιούν από το Βίτσι,“φύγετε, εμείς 

εγκαταλείψαμε το Βίτσι, κανονίστε με τι τρόπο θα ξεφύγετε’’, γιατί αυτοί, 

αν έμεναν εδώ και πιάνονταν, πιθανόν να περνούσαν και από 

στρατοδικείο. Θα τους σκότωναν.  

Νικολέτα: Για το παιδομάζωμα και τα ορφανοτροφεία έχετε ακούσει; 

κ.Στεφανίδης: Για το παιδομάζωμα οι αντάρτες σκέφτηκαν ότι εμείς 

χάνουμε τον αγώνα σου λέει, θα κοιτάξουμε να πάρουμε παιδιά, να τους 

οργανώσουμε να έχουμε και ένα μέρος μικρά παιδιά για το μέλλον.  

Νικολέτα: Μελλοντικά, αλλά και πολλά δεν τα φέρανε πάλι πίσω, τα 

έβαλαν στην πρώτη γραμμή. 
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κ.Στεφανίδης: Ίσως να σκέφτονταν έτσι, σου λέει να τα πάρουμε αυτά τα 

παιδιά για να τους κάνουμε να είναι δικοί μας. Οι γενίτσαροι και όλοι 

αυτοί που πήγαν, οι πιο πολλοί έχουν μορφωθεί. 

Νικολέτα: Η εκπαίδευση ήταν οργανωμένη από πριν το ’30, στις αρχές 

του σοσιαλισμού σε αυτές τις χώρες. Ήταν οργανωμένο το σύστημά 

τους.  

κ.Στεφανίδης: Ναι οι πιο πολλοί τα παιδιά αυτά μάθανε, έγιναν γιατροί 

και άλλα. Αν ήταν εδώ δε θα είχαν αυτές τις θέσεις.  

Παρεμβάλλεται μια κυρία: Έπαιρναν και τα άλογα. Και μας πήραν εμάς 

δύο άλογα.Ήρθαν στο σπίτι παιδιά αντάρτες και η γιαγιά μου γνώριζε 

που είχαν και συγγένεια,έψαχναν για ψωμιά να τους δίνεις, να κάνεις και 

τα παιδιά δε φταίγανε. 

κ.Στεφανίδης: Και στο Ξινό Νερό άλλη μια περίπτωση για ένα 

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 

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 “δε 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. 

Νικολέτα: Πάντως γενικά και πολλοί δημοκρατικοί αξιωματικοί 

βρίσκονταν στο στρατό.Δηλαδή ναι μεν υπήρχαν και οι αριστεροί που 

είχαν τις απόψεις τους, αλλά και από το στρατό υπήρχαν και άλλοι που 

είχαν και αυτοί δημοκρατικές διαθέσεις, δεν ήταν όλοι εθνικόφρονες. 
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κ.Στεφανίδης:  Ήταν λίγο ανακατωμένοι. Ήταν και από αυτούς 

άνθρωποι καλοί δεν μπορούμε να τους πάρουμε όλους στο λαιμό, αλλά 

παρασύρονταν πολύ από τους ρουφιάνους. Οι ρουφιάνοι έκαναν το 

χειρότερο. Αν δεν έχεις χειροπιαστά πράγματα πώς το κάνεις;Εδώ σε 

εμάς στο χωριό μας, ότι είχαν τείνει λιγάκι προς το βουλγάρικο,να μην 

τους ρίξουν προς το βουλγάρικο, διότι θα το πάρουν σαν αριστεροί που 

ήταν για να μπορέσουν να έχουν ένα πάτημα τέτοιο, γιατί αυτός που 

έκανε κακό, κάποιος εδώ στο Αμύνταιο, όταν τον είχαν πάρει αυτόν σαν 

μάρτυρα υποστηρίξεως για κάποιον, αυτός εκεί που ήταν μάρτυρας για 

να υποστηρίξει έγινε μάρτυρας κατηγορίας και εγώ θυμάμαι το γέρο τον 

είχαν βάλει στη σειρά μαζί με κάποιους άλλόυς, τον είχαν στα χαρτιά 

όμως, ότι είναι επικίνδυνος “πες μας τι γνωρίζεις’’. Ερχόταν στον 

πατέρα, το περνούσε, διότι πήγαινε σε ένα μαγαζί και έπινε αυτός και 

έλεγε τον μπάρμπα Μήτσο “μην το πάρεις στο λαιμό’’ και εκείνον τον 

περνούσε στα χαρτιά ότι ήταν σημαδεμένος... 

Νικολέτα: Θεωρείτε καλό που αναμείχθηκαν και πολλές μειονότητες, 

Πόντιοι, σλαβόφωνοι ,Αρβανίτες διάφορες εθνότητες;  

κ.Στεφανίδης: Αυτό που έγινε, επειδή μπήκαν άλλοι στη μέση 

αντάρτες.Σου λέει θα τους φέρουμε ένα τέτοιο πράγμα μέσα…  

Νικολέτα: Οι γυναίκες λάμβαναν μέρος σε αυτά τα γεγονότα;Την 

ενότητα γυναίκα εκείνη την εποχή, πώς την έχετε στο μυαλό σας; 

Συμμετείχαν στα βουνά;Για το στρατό βοηθούσανε; Πολλές ήταν 

εθελόντριες νοσοκόμες…, δηλαδή ποια ήταν η θέση της γυναίκας;  

κ.Στεφανίδης:Ναι οι γυναίκες βοηθούσαν που ήταν στο στρατό, 

έφτιαχναν φαγητό,πολέμησαν. Ναι 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. 

Νικολέτα: Στο στρατό όχι,αλλά ήταν εθελόντριες, νοσοκόμες . 

κ.Στεφανίδης: 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.  

Νικολέτα: Στη Γιούρα βρέθηκαν γυναίκες; 

κ.Στεφανίδης: Βρέθηκαν. Είναι οι γυναίκες που ήταν πολύ 

φανατισμένες. Πιο πολύ φανατισμένες και από τους αντάρτες.  

Νικολέτα: Είναι η φύση της γυναίκας τέτοια. 

κ.Στεφανίδης: Αλλά δεν μπορούσανε που λένε ότι τη γυναίκα να την 

εκμεταλλευτούνε.Εκεί υπήρχε σεβασμός στο γυναικείο φύλο. 

Νικολέτα: Ναι, γιατί θα ήταν πολύ εύκολο να τις εκμεταλλευτούν στο 

βουνό.  
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κ.Στεφανίδης: Αυτό το κακό που έγινε εγώ πιστεύω ότι, αφού ανήκαμε 

στη δύση και αυτό που λένε ότι αν δεν σωνόντουσαν οι Εγγλέζοι στα 

Δεκεμβριανά , θα επικρατούσε το ΕΛΑΣ. Στο ΕΛΑΣ θα μου πεις ότι όλοι 

ήταν αριστεροί, όχι. Αλλά από ένα μέρος όμως ήταν οι πιο πολλοί. 

Νικολέτα: Και πολλοί μεταπήδησαν κιόλας.  

κ.Στεφανίδης: Και να μεταπηδούσαν, μετά δε θα μπορούσαν να 

επιτύχουν, γιατί όπως δεν μπορούσε από το στρατό να πετύχει τον 

κομμουνισμό,γιατί και στο στρατό νομίζω θα υπήρχαν αριστεροί, αλλά 

υπήρχαν οι αρχές που λένε, για αυτό και δεν μπορούσαν να δράσουν και 

αυτοί οι άλλοι οι αριστεροί. Εγώ πιστεύω, ότι αν δε μεσολαβούσαν οι 

Εγγλέζοι στη μέση,για μένα δε συνέφερε, γιατί ο κομμουνισμός λίγο 

πολύ έχουμε βάλει μια τακτική στη ζωή και είχαμε να ζήσουμε όχι να 

πεις ότι είμαι αριστερός,αλλά πιστεύω ότι θα επικρατούσε. Ούτε ο 

Ζέρβας είχε τη δύναμη τότε,το ΕΛΑΣ είχε μια δύναμη,είχε την οργάνωση 

που εγώ πιστεύω ότι δεν τους δόθηκε  δικαίωμα. 

Νικολέτα:Μήπως έφταιγε και ο Ζαχαριάδης; 

κ.Στεφανίδης: Όχι αυτά έγιναν μετά,εγώ πιστεύω ότι έγιναν συλλήψεις 

μετά και δεν τους δόθηκε το ελεύθερο να ψηφίσουν, αυτό είναι γεγονός, 

άσε που λένε ότι τους έδωσαν εννιά υπουργεία.Αυτό άρχισαν οι 

συλλήψεις, άρχισε το κακό,το κατάλαβαν το κακό, αφού έριχναν τα 

πιστόλια και κλαίγανε, αφού δεν ήθελαν τους αριστερούς έπρεπε να 

παραμείνουμε στη δύση να μη χανόταν τόσος κόσμος. Χάθηκαν τόσοι 

από το στρατό, δεκαεπτά χιλιάδες στρατιώτες, είκοσι δύο χιλιάδες από 

τους αντάρτες. 

Νικολέτα: Μήπως δεν τους υποστήριξε και πολύ το κόμμα αργότερα; 

κ.Στεφανίδης: Δεν τους υποστήριξε επίσημα, για αυτό τους έλεγαν αν 

δεν χτυπήσουν τη Φλώρινα και την πάρουν, θα έχουμε αεροπορία εκείνο 

το άλλο. Αυτοί πήγαιναν να πιάσουν κάποια βάση, αλλά ο κόσμος δεν 

τους ακολούθησε και άρχισαν να αδυνατούν. Ύστερα, επειδή άρχιζαν να 

σκοτώνονται αυτοί που πολεμούσαν εθελοντές και άρχισαν να παίρνουν 

βίαια ανθρώπους .Άρχισαν να αδυνατούν με μικρά παιδάκια, ύστερα 

όμως πήραν τα μικρά παιδάκια, αφού έχασαν τους καλύτερους. Οι 

αντάρτες είχαν χάσει πλέον, διότι έλεγαν “θα πάρουμε τη Θεσσαλονίκη 

και θα ακολουθήσουν’’. Ε, δεν ακολούθησε ο κόσμος.  

Νικολέτα: Ακολουθούσε με φόβο και αδιαφορία. Πάντως χρηματίζονταν 

και πολύ όπως με τους Άγγλους και τους Βούλγαρους. Χρημάτιζαν τον 

κόσμο και με τρόφιμα. 

κ.Στεφανίδης: Ήταν και αυτό να τους πάρουν από κοντά.  

Νικολέτα: Σας ευχαριστώ πολύ.  
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22) Όνομα: Συμεωνίδης Βασίλης 

       Καταγωγή: Πόντος, Τραπεζούντα 

       Τόπος διαμονής: Άγιος Βαρθολομαίος 

 

Νικολέτα: Να μου πείτε το όνομά σας. 

κ. Συμεωνίδης: Συμεωνίδης Βασίλης από τον Άγιο Βαρθολομαίο. Οι 

Ιταλοί ήθελαν να περάσουν να πάνε στην Αθήνα. Ο Μεταξάς είπε το 

«όχι». Έτσι ξεκινάει ο πόλεμος. Οι Ιταλοί είχαν πάει στην Αλβανία, ήταν 

μέσα στην Αλβανία. Ξεκίνησε ο πόλεμος το ‘40. Ο στρατός πήγε καλά, 

κόντεψε να τους πετάξουν στη θάλασσα. Από την άλλη μεριά όμως οι 

Γερμανοί με τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και πήραν μεγάλα κράτη όπως 

Γαλλία,Σερβία και μπήκε μετά από εδώ, αναγκάστηκε ο στρατός να 

οπισθοχωρεί. Τα όπλα τα παράτησε και μας έκαναν κατοχή. Αφού έγινε 

κατοχή από τους Γερμανούς, άρχισαν να ακούνε στα βουνά εθνική 

αντίσταση που λέμε εναντίον των Γερμανών. Με σκοπό να χτυπήσουν 

τον Γερμανό, αλλά υπήρχαν και Έλληνες οι οποίοι ήταν με τους 

Γερμανούς, βοήθησαν τους Γερμανούς και είχαν σύγκρουση με αυτούς 

που ήταν στο βουνό.  

Νικολέτα: Μιλάμε για τους Παοτζήδες; 

κ. Συμεωνίδης: Ναι. Οι Γερμανοί αν δεν τους πείραζες δεν πείραζαν 

κανέναν. Αλλά αν σκότωναν ένα Γερμανό, μάζευαν όλο το χωριό στα έξι 

μέτρα,τελείωσε. Είχαν αυτό το σύστημα δηλαδή. Τα αντάρτικα κράτησαν 

μέχρι το ’44,  αλλά με σκοπό προς στα αριστερά, στο βουνό. Προς τα 

αριστερά έκλιναν και όλος ο κόσμος σύσσωμοι εναντίον των Γερμανών. 

Αφού έχασαν το πόλεμο με τη Ρωσία, οι Γερμανοί κατέβηκαν, ελάτε 

πλέον ελεύθεροι, αλλά είχαμε στρατό στη Μέση Ανατολή. Ήρθε ο 

στρατός, ήταν ο Παπανδρέου και πρέπει να ήταν ο Σοφούλης, να 

σχηματίσουν κυβέρνηση. Και οι καπετάνιοι από το βουνό 

κατέβηκαν,ήθελαν αυτοί να κάνουν κυβέρνηση και ο Παπανδρέου τους 

υποσχέθηκε, ότι “θα σας δώσω υπουργεία’’ και ότι θα κυβερνήσουν μαζί 

τον τόπο και να παραδώσει τα όπλα. Πράγματι παρέδωσαν τα όπλα και 

μετά γύρισε τα κότσια ο Παπανδρέου... 

Νικολέτα: Εδώ στο χωριό είχατε οργανώσεις 

αντιστασιακές,καθοδήγηση, την ΕΠΟΝ...; 

κ. Συμεωνίδης: Βέβαια. Εγώ ήμουν αετόπουλο τότε. ΕΑΜ, ΕΠΟΝ και 

Aετόπουλα. Τα βράδια είχα συγκέντρωση, παρόλο οι Γερμανοί ήταν εδώ 

ακόμα. Δηλαδή τις γραμμές, τις γέφυρες,στη Φλώρινα, το 

φρουραρχείο.Εν το μεταξύ κάθε βράδυ κατέβαιναν καθοδηγητές που 

έκαναν τον κόσμο, ας πούμε, να τον οργανώσουν. Εμείς εδώ στο χωριό 

με τους Γερμανούς είχαμε μια δόση, μάζεψαν τον κόσμο,έρευνα έκαναν 

για όπλα. Είχαν όπλα κρυμμένα εδώ,τα έβαζαν ύστερα πάνω οι αντάρτες.  

Νικολέτα: Το χωριό προς τα πού κυμαινόταν;Ήταν με της μεριά της 

αντίστασης ή ήταν πιο ουδέτερο; 
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κ. Συμεωνίδης: Τότε το χωριό ήταν όλοι μαζί και βοηθούσαν. Δεν 

είχαμε πρόβλημα και ήμασταν εναντίον των Γερμανών. Κάποιο διάστημα 

ήρθε βουλγάρικος στρατός. Εκεί δεν περάσαμε καλά,ήρθαν εδώ στο 

χωριό... 

Νικολέτα: Πότε περίπου έφθασαν εδώ; 

κ. Συμεωνίδης: 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.  

Νικολέτα: Ήταν κόσμος πιο εναντιωμένος, άλλοι άνθρωποι.  

κ. Συμεωνίδης: 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.Τώρα να πω για τους αντάρτες. 

Έρχονταν οι Γερμανοί, είχαμε εδώ γραμμή, φυλάκιο. Έρχονταν δύο 

Γερμανοί και έπαιρναν αυγά. Ένα δύο. Δεν παίρνανε όλο το καλάθι να 

φύγουνε. Η γιαγιά μου είχε μάθει, ότι εκεί στο προτελευταίο σπίτι στο 

χωριό θα τους στήνανε ενέδρα να τους σκοτώσουν. Άμα τους σκότωναν 

δε θα έμενε τίποτα. Πάει και τους λέει στους Γερμανούς η γιαγιά μου 

“μην πάτε εκεί να φύγετε’’. Τους έκανε σινιάλο, αυτοί κατάλαβαν και 

φύγανε. Και μετά η γιαγιά μου βρήκε τον μπελά της. 

Νικολέτα: Ήθελαν να την βάλουν σύνδεσμο στο ανταρτικό; 

κ. Συμεωνίδης: Ναι. 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.  

Νικολέτα: Δεν κατάλαβαν τίποτα οι Γερμανοί; 

κ. Συμεωνίδης: Όχι, πού να καταλάβουν. 

Νικολέτα: Τι τα θέλανε τα χρήματα, αυτά τα χρυσά; 

κ. Συμεωνίδης: Σε κάθε χωριό υπήρχε μια επιτροπή, η οποία βοηθούσε 

τους αντάρτες. Μαζεύανε,διένειμαν και τα έστελναν πάνω και αυτά τα 
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χρυσά για να αγοράσουν, ή κάποιος υπεύθυνος ήταν εκεί ο οποίος τα 

πήρε,ήταν έμπιστος . 

Νικολέτα: Στο σύνδεσμο έδιναν κάτι; Σας έδιναν κάτι εσάς; 

κ. Συμεωνίδης: Όχι. Σε περίπτωση που χάνονταν μια αυτή μπορεί να 

μας πήγαιναν πάνω... 

Νικολέτα: Άρα εκείνη την περίοδο ήταν εδώ Γερμανοί, Βούλγαροι, 

Εγγλέζοι,αντάρτες και Ιταλοί.  

κ. Συμεωνίδης: 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. Εδώ από έξω από το χωριό, είχαν στήσει κανόνια και στη 

Φλώρινα στο τρένο, που έφευγαν οι Γερμανοί το ‘44 και έριχναν τα 

κανόνια και χτύπησαν τα βαγόνια και σκότωσαν πολλούς Γερμανούς.  

Νικολέτα: Οι Βούλγαροι πάντως δεν πείραξαν το χωριό, γιατί αυτοί 

συνήθιζαν να κάνουν και φρικαλεότητες. Έκαναν πράγματα που ήταν 

πολύ άσχημα.  

κ. Συμεωνίδης: Επειδή ήταν πολλοί αντίθετοι με τους αριστερούς,δεν 

μπορεί να είναι όλοι σε ένα κόμμα. Σκότωσαν ένα με τέσσερα κορίτσια 

οι αντάρτες για να καλμάρουν οι άλλοι.  

Νικολέτα: Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις συνεργασίας ανταρτών με 

Βούλγαρους; 

κ. Συμεωνίδης: Με το στρατό το βουλγάρικο όχι. Καμία. Με τους 

Βούλγαρους καθίσανε ούτε ένα μήνα αφού κατάφερε ο νομάρχης και 

τους έδιωξε με το φρούραρχο,έκαναν πολλή ζημιά εδώ. Δύο άτομα όταν 

ήρθαν εδώ πήγαιναν με τα πόδια στη Φλώρινα,τότε δεν υπήρχε 

συγκοινωνία. Τους χτύπησαν και ο ένας έμεινε παράλυτος από το πολύ 

το ξύλο. Ευτυχώς δεν κάθισαν πολύ και από το Φλάμπουρο, από ένα 

χωριό εδώ, δώδεκα άτομα τους έφεραν στο Αμμοχώρι και τους 

κρέμασαν.  

Νικολέτα: Τα χωριά αυτά Φλάμπουρο,Ξινό Νερό, Άγιος Βαρθολομαίος, 

ήταν και περάσματα για τους αντάρτες. Ήταν πιο ορεινά, φαντάζομαι.  

κ. Συμεωνίδης: Το Φλάμπουρο με το δάσος είναι, οι πρόποδες ξεκινάνε 

από εδώ και πάνω τα χωριά αυτά. Τα ανταρτικά όμως εμείς,στα 

δεύτερα... 

Νικολέτα: Ναι μια ερώτηση,στα χωριά, όπως στη Φλώρινα έχουμε 

πολλούς Πόντιους,έχουμε τους σλαβόφωνους, δε θα τους βάλω σαν 

εθνότητα, γιατί πολλοί πάνω κάτω στη Φλώρινα μιλάνε τη γλώσσα. 

Τώρα λέγονται Σλαβομακεδόνες. Εγώ αυτό δεν το υιοθετώ.Έχουμε και 

Αρβανίτες και διάφορες εθνότητες. Εδώ στο χωριό τι είναι; 

κ. Συμεωνίδης: Εδώ είναι όλοι Πόντιοι. Εδώ ήταν Τούρκοι όταν ήρθαν 

οι δικοί μας.Φύγανε οι Τούρκοι και το χωριό δεν έχει ούτε ντόπιους, ούτε 
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τίποτα. Το ‘22 ήταν οι γονείς μας. 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.  Οι Τούρκοι το έχουν σαν πανεπιστήμιο. Τώρα στα δεύτερα 

ανταρτικά υποφέραμε πιο πολύ. 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’’.  

Νικολέτα: Τους άφησε δηλαδή. 

κ. Συμεωνίδης: Αφού έγινε η μάχη εδώ μια βραδιά,σκοτώθηκε και ένας 

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.  

Νικολέτα: Αυτό ήταν γύρω στο ‘46 με ‘47; 

κ. Συμεωνίδης: Ναι. 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...; 

Νικολέτα: Εδώ πότε έγινε η πρώτη επίθεση; Είναι αυτό που μου 

περιγράψατε, η πρώτη προσπάθεια να μαζέψουν κόσμο πότε έγινε; 

κ. Συμεωνίδης:  Οι αντάρτες, το παιδομάζωμα που λένε.  

Νικολέτα:  Α είχατε πρώτη ένδειξη για το παιδομάζωμα; Πρώτα αυτό 

έγινε; Παίρνανε τα παιδιά και τα παίρνανε στη σοβιετική ένωση; 

κ. Συμεωνίδης: Έγινε το παιδομάζωμα. Το παιδομάζωμα όμως οι 

αντάρτες το έκαναν προς το τέλος, γιατί, όταν φεύγανε πήραν τα παιδιά 

και τα πήγαν στην Αλβανία και τα μοιράσανε στην Ουγγαρία κλπ και 

ήρθαν τώρα τελευταία, ενώ ήταν μεγάλοι, γέροι.  

Νικολέτα: Πήρανε παιδιά δηλαδή από το χωριό;  

κ. Συμεωνίδης: Από εδώ δεν πήραν κανένα. Από την Πρέσπα πήρανε. 

Ήταν και τα σπίτια της Φρειδερίκης. Είχαμε καμιά δεκαριά παιδιά, τα 

οποία ήταν Θεσσαλονίκη που ήταν παιδομάζωμα,η Φρειδερίκη που 

έκανε. Εκεί έγιναν και δάσκαλοι, σπουδάσανε φτωχά παιδιά . 

Νικολέτα: Ναι όλοι φτιάχτηκαν εκτός από αυτούς που γύρισαν και δεν 

βρήκαν και κανένα, διαλυμένες οικογένειες. Εδώ είχατε καπετάνιους στο 

χωριό; Πόντιους καπεταναίους; 
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κ. Συμεωνίδης: 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 

Μάηδες 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 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;’’. Για τους Γερμανούς εδώ ολόκληρη η φάλαγγα τους έχει 

καταστρέψει.Τα αεροπλάνα, είχε και Εγγλέζους τότε . 

Νικολέτα: Α, συνεργάζονταν με Εγγλέζους και τον βοηθούσανε; 

κ. Συμεωνίδης: Ναι. Αυτό στα πρώτα ανταρτικά. Από το Κλειδί μέχρι το 

Ξινό μια φάλαγγα πήρε όλο φωτιά,τα αυτοκίνητα,οι Γερμανοί. Πολέμησε 

πολύ. Ήταν αμαρτία και τον πήρε ο στρατός και τον πήγε στον Άγιο 

Γεώργιο που είναι ο στρατός, στα μνήματα. Στο στρατιωτικό 

νεκροταφείο του έκαναν τιμή, τον τιμήσανε. Παρόλο που ήταν 

αριστερός. Γιατί κάποτε τα πρώτα ανταρτικά, όταν ήρθαν οι 

Γερμανοί,ξεσηκώθηκαν ορισμένοι να κάνουν αυτονομία. Και αυτός τους 

κυνήγησε, τους έριξε μέσα στη Σερβία. Και τον φοβόνταν πολύ, ήταν 

πολύ παλικάρι.  

Νικολέτα: Είχε ανακατευθεί, προσπάθησαν να τον ανακατέψουν στα 

ΣΝΟΦ και τα ΝΟΦ, τις δύο παρατάξεις αυτές; 
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κ. Συμεωνίδης: Ναι. Και τους κυνήγησε και από τότε δεν μπορούσαν να 

σηκώσουν κεφάλι, να κάνουν οργάνωση περί αυτονομίας, όπως ζητάνε 

ορισμένοι και τώρα.  

Νικολέτα: Μήπως για αυτό ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση,μήπως 

ήταν και στημένο; 

κ. Συμεωνίδης: Τότε πηγαίνανε με τα ζώα στη Φλώρινα,με τα άλογα και 

όπως ερχόντουσαν τους στήνανε καρτέρι. Από εκείνα τα χωριά. Δε μας 

είχαν με καλό μάτι και έστηναν καρτέρι και οι δικοί μας ήταν όλοι 

οπλισμένοι. Δεν πήγαιναν μαζί μας, παρόλοπου έτρωγαν από εμάς. Εμείς 

τους στέλναμε εργάτες, θερίζανε με τα χέρια, αλλά οι δικοί μας ήταν πιο 

δουλευταράδες και πιο προοδευτικοί.  

Νικολέτα: Μιλάμε με τους μέσα. Αυτοί τους αντιμετώπιζε ο κόσμος ως 

ξένους ή ως ντόπιους; Επειδή μιλάνε και τη διάλεκτο.  

κ. Συμεωνίδης: Αυτοί τώρα λένε ότι το χίλια εφτακόσια κάτι ήρθαν εδώ 

από ένα κράτος και εγκαταστάθηκαν και ήταν Τούρκοι εδώ, αλλά και 

από αυτούς έχουν πολεμήσει με τους Τούρκους,είχαν ανταρτικά εναντίον 

των Τούρκων, πριν ακόμα έρθουν οι δικοί μας. Υπήρχαν καπετάνιοι, 

μακεδονομάχοι και ο καπετάν Κώττας από ένα χωριό και κάτι καπετάνιοι 

και μετά ήταν ο άλλος που σκοτώθηκε στον Παύλο Μελά. 

Νικολέτα: Πάντως δε σας πειράξανε. Το χωριό δεν είχε μεγάλες 

καταστροφές ή απώλειες όπως είχαν άλλα χωριά.  

κ. Συμεωνίδης: Όχι. Έναν σκότωσαν για να φοβηθούν οι άλλοι. Αυτός 

έβγαινε στην πλατεία και φώναζε στραβά, δεν έκανε πολιτική. Έλεγε τα 

πράγματα όπως ήταν και σου λέει αυτός ήταν ζωηρός. Ο άνθρωπος είχε 

τέσσερα κορίτσια μικρά. Επειδή ήταν εναντίον των ανταρτών. Σκότωσαν 

εκείνο για να μη μιλάει και ύστερα οι άλλοι φοβήθηκαν . 

Νικολέτα: Πάντως λέγεται ότι αυτή τη κατάσταση τη δημιούργησαν οι 

Πόντιοι,ότι ήταν πολύ πολεμοχαρείς,ξέρανε το πόλεμο. 

κ. Συμεωνίδης: Στο βουνό ήταν πολλοί καπετάνιοι και οι μισοί και 

παραπάνω ήταν, ναι. Και ύστερα όταν άρχισε να γίνεται κομουνιστικό το 

αντάρτικο, μετά γύρισαν εναντίον των ανταρτών οι υπόλοιποι.  

Νικολέτα: Μήπως ήταν και παρασυρόμενοι από τις προπαγάνδες; 

κ. Συμεωνίδης: Έκαναν συγκεντρώσεις, φωνάζανε το ΕΑΜ, η ΕΠΟΝ. 

Μια βραδιά έκαναν γενική συγκέντρωση,εμείς παιδιά παίζαμε, την άλλη 

μέρα πάλι συγκέντρωση,μας κάλεσαν “γιατί δεν ήρθατε εχθές το 

βράδυ;’’. Παιδιά εμείς τη νύχτα παίζαμε κρυφτό. Είχαμε νεολαία πολλή. 

Εμείς περισσότερο ήταν εναντίον τους Γερμανούς, όλοι μαζί. Τα δεύτερα 

ήταν πιο δύσκολο, γιατί τότε χωριστήκανε για το βουνό... 

Νικολέτα: Υπήρχε κόσμος από το χωριό που πήγε στο βουνό; 

κ. Συμεωνίδης: Είχανε πάρει τέσσερα, πέντε άτομα, τους πιάσανε μια 

βραδιά.Κρυβόντουσαν και ύστερα όποιον βρίσκανε τους παίρνανε με το 

ζόρι. Να σου πω πώς τους πήραν. Εμείς την ημέρα ερχόμασταν για 

δουλειές. Τα βράδια πηγαίναμε Σιταριά. Αλλά βαριόμασταν, εγώ σαν 
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μικρός που ήμουν με άλλη παρέα κοιμόμασταν σε αχυρώνες τα βράδια. 

Και κατέβαιναν οι αντάρτες, εμείς μέσα στα άχυρα. Μια βραδιά είχαμε 

και σκοπιά,δηλαδή χωρίς όπλο κοιτούσαμε κίνηση δηλαδή.Οι αχυρώνες 

ήταν εδώ και βλέπαμε την πλατεία.Μια ώρα εγώ, μια ώρα ο άλλος. 

Βλέπω ένας, ενώ ήταν η σειρά του,ο σκοπός κοιμόταν. Λέω έναν άλλο 

γείτονα στο διπλανό σπίτι λέω “απόψε θα χωριστούμε, θα πάμε και άσε 

τους αυτούς, γιατί δεν έχουν ανάγκη καταλαβαίνω’’. Την άλλη βραδιά 

κατέβηκαν και τους πήραν. Εγώ με τον Καζαντζίδη  γλιτώσαμε. Αλλά 

από τότε άλλοι δεν ήρθαν εδώ, φύγανε. Τους πήραν αυτούς και αυτοί 

συνέχιζαν μέχρι και το παραπέτασμα που λένε.Πήγαν και εκεί και ήρθαν 

τώρα τελευταία.Τους πήραν, τους κράτησαν και τους μάζεψαν προς τα 

μέσα.  

Νικολέτα: Σας είχαν μιλήσει ποτέ πώς ήταν η ζωή τους στο βουνό, τι 

κάνανε,ζούνε ακόμα οι άνθρωποι αυτοί, είναι στη ζωή; 

κ. Συμεωνίδης: Κοίταξε, αυτοί κάθε βράδυ είχαν τους καπετάνιους, οι 

οποίοι ξεκινούσαν, “απόψε θα πάμε πορείες’’, δεν ξέρανε ότι θα πάνε 

στη Σιταριά  για να χτυπήσουν. Πηγαίνανε και εκεί όταν πηγαίνανε, 

ύστερα περικύκλωναν την αστυνομία και ύστερα χτυπούσαν με τα 

πολυβόλα. 

Νικολέτα: Δεν τους έλεγαν δηλαδή πού θα πάνε... 

κ. Συμεωνίδης: Γιατί πολλές φορές περνούσαν από το  

Βίτσι, από το Βίτσι πήγαιναν Καϊμάκτσαλαν, από εκεί στο Βίτσι. Δηλαδή 

υπήρχαν στο βουνό πολλά άτομα. Πολύ κόσμο είχε. Δεν πήγαιναν μόνο 

αυτοί που θέλανε, αλλά έρχονταν νύχτα και τους μάζευαν. Αν τον 

έβρισκαν, τον έπαιρναν και τον έβαζαν πρώτη γραμμή. Εμείς που φύγαμε 

τώρα στο Αμμοχώρι κλπ ήταν όλοι οπλίτες σε αυτά τα χωριά. Και αφού 

πήγαμε και εμείς εκεί, μας όπλισαν και εμάς. Εγώ σα μικρό παιδί που 

ήμουνα, την ημέρα ερχόμασταν με χωροφυλακή,φυλάγαμε ο κόσμος, να 

δουλέψει στα χωράφια. Δηλαδή προς το ύψωμα εκεί με τη σειρά. Και αν 

δε θέλεις να πάρεις όπλο, να φύγεις πάνω στο βουνό. Και όσοι είχαν 

αντάρτες, ήρθε μια διαταγή και οι οικογένειες να πάνε στο βουνό. Τους 

έπαιρνε στρατός να τους διώξει. Αυτό σφάλμα ήταν . 

Νικολέτα: Ο ίδιος ο ελληνικός στρατός; 

κ. Συμεωνίδης: Ναι. Με τα παιδιά με τα αυτά. Δεν ξέρω ποιανού 

διαταγή ήταν. Θα έπαιρναν έναν που ήταν ο αδερφός τους αντάρτης και 

επειδή ήταν ο αδερφός του αντάρτης του είπαν να σηκωθεί να 

φύγει.Αλλά το χωριό μας μαζεύτηκε και λέει αυτόν τον άνθρωπο είναι ο 

πιο ήσυχος άνθρωπος. “Δεν πρόκειται να το κουνήσετε από εδώ, είμαστε 

υπεύθυνοι εμείς’’. Και ο αδερφός του που ήταν επάνω από τη Σιταριά, 

όταν φύγαμε, πήραν δύο άτομα οι οποίοι ήταν εναντίον των ανταρτών. Ο 

αδερφός του τους είπε τους αντάρτες “γυρίστε πίσω!’’.  



277 

 

Νικολέτα: Μήπως υπήρχε και συνεννόηση μεταξύ αντάρτικου και 

στρατού; Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που πληροφορούσαν από τη μια 

μεριά... 

κ. Συμεωνίδης: 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 πολλοί και 

δεν ήταν μόνο αντάρτες. Ήταν και αυτοί, μάζεψαν τον κόσμο και πολλοί 

άοπλοι. Παιδιά και κορίτσια... 

Νικολέτα: Έφεραν και παιδιά από τη Νάουσα και την Έδεσσα; 

κ. Συμεωνίδης: Ναι.  

Νικολέτα: Και αυτά τα έβαλαν στην πρώτη γραμμή; 

κ. Συμεωνίδης: Ναι. Είχανε δεμένα κορίτσια και τους έλεγαν “τράβα  

μπροστά στο πολυβολείο!’’. Ο στρατός την έβλεπε, πού ξέρει τι είναι σου 

λέει και σκότωνε. Και τις βρήκανε με σχοινιά δεμένες, άοπλα κορίτσια.  

Νικολέτα: Ο Παππούς είναι γνωστό, γιατί είχανε και άγαλμα ταυτόχρονα 

και ήταν αξιωματικός. 

κ. Συμεωνίδης: Εκείνος ήταν ο διοικητής εδώ που έκανε κουμάντο.  

Νικολέτα: Πού βρισκόσασταν  η γυναίκα σας, εσείς εκείνη την εποχή 

στη μάχη της Φλώρινας; 

κ. Συμεωνίδης: Στη Φλώρινα. Το σπίτι που μένανε ένα παλιό σπιτάκι, 

βρήκανε το πρωί. Κατεβήκανε λίγο ψηλά μένανε, είχανε κατέβει μέχρι 

εκεί που είναι η Πλατεία Ηρώων από τους πρόποδες  και εκεί που είναι ο 

σταθμός, αυτά τα πολυβολεία όλα φύγανε.  

Νικολέτα: Είχαν φτάσει δηλαδή, λίγο ακόμα και θα μπαίνανε στη πόλη 

μέσα.  

κ. Συμεωνίδης: Ναι.  

Νικολέτα: Είχε πολυβολεία ο στρατός; 

κ. Συμεωνίδης: Ναι είχε πολυβολεία, αλλά αναγκάζονταν να τα 

εγκαταλείψει, γιατί μεγάλη δύναμη είχαν, με απόφαση τη Φλώρινα 

τελικά να την εξοντώσουν. Αλλά σκοτώθηκαν και από τις δυο πλευρές 

και από στρατό και αντάρτες. 

Νικολέτα: Οι άλλοι πού τα έβρισκαν τα όπλα μέχρι τελευταία στιγμή; Ή 

είχαν λίγα όπλα και προσπαθούσαν να σώσουν την κατάσταση; 

κ. Συμεωνίδης: Είχαν βοηθήματα από τα κράτη αυτά.Ξεκίνησαν με τα 

όπλα του στρατού, του αλβανικού, που τα πέταξαν και σιγά σιγά οπλισμό 

είχαν καλό. Πολυβόλα... 
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Νικολέτα: Γιατί τώρα το να δίνουν όπλα στον κάθε άσχετο νεαρό θα 

είχαν πολύ μεγάλα αποθέματα, εκτός και αν όταν σκοτώνανε κλέβανε 

ό,τι έμενε . 

κ. Συμεωνίδης: Ναι χτυπούσαν και στη Νάουσα, ό,τι βρήκαν, αποθήκες, 

κλπ, όλα τα ξεσηκώσανε.  

Νικολέτα: Πώς ήταν εκείνη η μέρα της μάχης της Φλώρινας;  

Γυναίκα κ. Συμεωνίδη: Όταν χτύπησαν έτσι ήμασταν όλοι εκεί έξι 

αδέρφια,εγώ, η μάνα μου,ο πατέρας μου και μόλις χτυπούσε εμείς 

ήμασταν στην άκρη σε ένα παλιό σπιτάκι,τρέχαμε, πιο κάτω είχε ο θείος 

μου ένα υπόγειο να μπούμε εκεί. Και εκεί που τρέχαμε, η μάνα μου είχε 

και ένα, το πιο μικρό, το σπρώχνει πέρα και πάει μέσα και λέει “τι έκανα, 

το μωρό μου’’ και μετά μπαίνανε στο υπόγειο και εκεί χαμός γινότανε. Η 

μάνα ήθελε να γλιτώσει και το μωρό το έριξε πέρα. Από τον πανικό δεν 

ήξερες τι να κάνεις. Και ήταν νύχτα. 

Νικολέτα: Και μέχρι πότε διήρκησε αυτό,την άλλη μέρα το πρωί; 

κ. Συμεωνίδης: Ναι τη νύχτα χτύπησαν,χτύπησαν και ύστερα 

εξαφανίστηκαν. Από τότε, όταν ανέλαβε ο Παπάγου, έκανε επίθεση και 

τους… Η αλήθεια είναι ότι κράτησε πολύ, από το ‘45 σχεδόν μέχρι το 

‘49 κράτησε πολύ ο εμφύλιος. Μπορούσε μια και έξω την πρώτη χρονιά 

που ξεκίνησε να σταματήσει. Αλλά οι Αμερικάνοι, οι Εγγλέζοι, ποιοι 

έκαναν κουμάντο, έτσι ήθελαν να φαγωθούμε. Και βοηθούσαν και τις 

δύο πλευρές.  

Νικολέτα: Πολλούς από αυτούς και μετά από τη μάχη της Φλώρινας 

τους διώξανε; Τους πήγανε σε εξορίες,τους πιάσανε,πολλοί 

παραδόθηκαν, ξέρετε περιπτώσεις; 

κ. Συμεωνίδης: Όχι πάλι συνέχισε το ανταρτικό, δεν τελείωσε. Ήταν σε 

άλλα μέρη, Καστοριά στα βουνά πάλι ή όσοι γλίτωσαν πάλι ήταν στα 

βουνά και χτυπούσαν εδώ και εκεί... 

Νικολέτα: Και μετά το ‘49; 

κ. Συμεωνίδης: Ναι.  

Γυναίκα κ Συμεωνίδη: Η μάχη της Φλώρινας ήταν το τελευταίο, μετά 

αυτοί φύγανε, αφού γυρίσαμε στα χωριά μας. Αλλά σκοτώθηκαν πολλοί. 

Νικολέτα: Αυτά τα πτώματα τι τα έκαναν μετά. Τα μαζεύανε; 

κ. Συμεωνίδης: Τα μαζέψανε και τα έχουν χώσει πίσω στον Άγιο 

Γεώργιο, σε ένα μέρος όλους μαζί.  

Νικολέτα: Γιατί έλεγε η εφημερίδα κάποιες ανακοινώσεις που δεν 

έβαλαν σταυρό... 

κ. Συμεωνίδης: Ένα εκκλησάκι να έφτιαχναν,ένα σταυρό να πάει η 

εκκλησία εκεί να διαβάσει.Δεν  έβαλαν ούτε ένα σταυρό, ούτε τίποτα.  

Νικολέτα: Ναι έχουν μια περίεργη αντίθεση με την εκκλησία. Γιατί έχω 

διαβάσει σε εφημερίδες του ’30, στα πρώτα κινήματα που έκαναν να 

προωθήσουν τους Έλληνες της Ρωσίας, να τους κρατήσουν στη Ρωσία 

και να μη τους στείλουν στην Ελλάδα,πως τους έκαναν πλύση 
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εγκεφάλου, ότι ήταν αμόρφωτοι, αγράμματοι, μπείτε σε εκκλησίες, κάντε 

πλιάτσικο ,πάρτε ότι έχει και δεν έχει, να κάνουμε χωριά 

βιομηχανοποιημένα, να βγάλουμε χρήματα από το παραμικρό και μια 

περίεργη επίθεση προς την εκκλησία.  

κ. Συμεωνίδης: Εμείς... έχουνε τρία τέσσερα παρεκκλήσια στο βουνό. 

Εμείς παιδιά τότε και πηγαίναμε και βλέπαμε τα πρώτα ανταρτικά, τις 

εικόνες, έβγαζαν τα μάτια, δηλαδή εναντίον της θρησκείας και εμείς, 

τουλάχιστον οι Πόντιοι, που φύγαμε από εκεί μια εικόνα και τίποτα άλλο. 

Έτσι γυμνοί φύγανε, αλλά την εικόνα την πήραν μαζί τους. Πίστευαν 

πολύ, γιατί είχαν τους Μουσουλμάνους και πήγαιναν κόντρα. Και 

σκοτώθηκαν στη μάχη της Φλώρινας και τους έβαλαν στον Άγιο Γεώργιο 

όλους. Ο στρατός από τότε κάνει τρισάγιο, αλλά αυτοί δε βάζουν σταυρό, 

για να κάνουν και σε αυτούς. Εδώ, όταν ήρθαν δικοί μας Πόντιοι, όσοι 

τελείωσαν το δημοτικό της Τραπεζούντας, τους διόρισαν δασκάλους. Ο 

πατέρας μου μάθαινε γαλλικά στην τέταρτη τάξη. Εγώ αριθμητική από 

τον πατέρα μου έμαθα, δεν υπήρχαν ούτε σχολεία, ούτε τίποτα.  

Νικολέτα: Θα ήθελα να μου περιγράψετε και τη στάση της άλλης 

μεριάς, της χωροφυλακής, του στρατού, αν όντως ισχύουν αυτά που λένε 

ότι τους βασάνιζαν. 

κ. Συμεωνίδης: Τον καιρό εκείνο περισσότερο υπέφερε η χωροφυλακή 

και ο στρατός βέβαια, αλλά είχανε μια διαταγή.Χτυπούσαν για 

παράδειγμα στη Σιταριά την αστυνομία,στρατός υπήρχε, ενέδρα εδώ στα 

χωράφια,άκουγε να πυροβολούν, δεν είχε διαταγή να πάει να 

περικυκλώσει. Αυτό ήταν λάθος, για να τελειώσει γρήγορα. Για αυτό 

όταν ανέλαβε ο Παπάγου, όπου άκουγαν αυτό, ο στρατός αμέσως και δεν 

μπόρεσαν ύστερα και σιγά σιγά τελείωσε σύντομα, γιατί ακόμα θα 

συνέχιζε. Αυτό είναι αμαρτία, εγώ λυπάμαι και τον ένα και τον άλλο. 

Γιατί να σκοτωθούμε μεταξύ μας οι Έλληνες;Και φίλοι,αδέρφια, 

σκοτώνονταν. 

Νικολέτα: Πολλοί τον λένε συμμοριτοπόλεμο. Κομουνιστικό πόλεμο. 

κ. Συμεωνίδης: Στην αρχή ήταν και άλλοι, διάφοροι, πήγαιναν να 

διώξουν τους Γερμανούς.Όταν είδαν ύστερα ότι οι άλλοι πάνε προς το 

κομμουνισμό... 

Νικολέτα: Στρέφονται προς τα γιουγκοσλάβικα. 

κ. Συμεωνίδης: Στη Φλώρινα υπήρχε κάποιος καπεταν Στέφος και είχε 

δράσεις με τους Τούρκους τότε και ξεκίνησε με το γιό του, από εδώ 

πέρασε και πήγε με εθνικό σκοπό. Και όταν είδαν ότι αυτός έχει άλλο 

σκοπό, δηλαδή προς τα δεξιά, καθάρισαν και το γιό του και αυτόν. Ήταν 

λάθος. Ο άνθρωπος πήγε εναντίον των Γερμανών. Είχε και δύο κορίτσια 

δασκάλες. Οι Πόντιοι είχαν έρθει πρώτα στην Πάτρα, μετά είχαν πάει σε 

ένα χωριό, δούλευαν στα αμπέλια. 

Νικολέτα: Ισχύει αυτό που λένε ότι ο Βενιζέλος έφερε εδώ τους 

Πόντιους για να ελληνικοποιήσει τον τόπο; 
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κ. Συμεωνίδης: Ισχύει, ναι. Ο Βενιζέλος ήταν πολύ καλός πολιτικός, 

αλλά στο τέλος που έπεσαν κόντρα εκεί στη Σμύρνη, ο στρατός μας, που 

έκαναν τις εκλογές πάνω στο πόλεμο, ο στρατός μπήκε στην Τουρκία, 

δηλαδή θα είχαμε κατοχή στην Τουρκία,φαγωθήκανε ύστερα οι 

αξιωματικοί. Εκεί στη Σμύρνη όλα τα σπίτια ελληνικά ήταν.  

Νικολέτα: Στη Φλώρινα υπήρχαν οργανώσεις; Έπαιρναν τον κόσμο, 

τους έκαναν ανακρίσεις; Βασανίστηκε ο κόσμος όπως υποστηρίζουν οι 

αριστεροί; 

κ. Συμεωνίδης: 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... 

Νικολέτα: Κυνηγούσαν τους αριστερούς; Τους φυλακίζανε, τους 

πηγαίνανε στην ασφάλεια,τους έκαναν ανακρίσεις; 

κ. Συμεωνίδης: Ναι και στη Μακρόνησο εξορίσανε πολλούς. Έστω και 

μια κουβέντα να έλεγε εναντίον, δηλαδή προς τον κομμουνισμό να…, 

δεν μπορούσε να μιλήσει κανείς. Και εκείνο δεν ήταν καλό, ούτε το ένα, 

ούτε το άλλο. Ο εμφύλιος είναι ο χειρότερος. Ενώ τον εχθρό τον βλέπεις 

εκεί και πολεμάς,ενώ στον εμφύλιο δεν ξέρεις πού θα βρεθεί. 

Νικολέτα: Υπήρχαν οικογένειες που φυγάδευαν κόσμο και πλούσιες 

οικογένειες που να είναι ανακατεμένες με τα αριστερά;  

κ. Συμεωνίδης: Τροφοδοτούσαν. Να σου πω ήταν εκεί ένας μύλος, εκεί 

στην Πλατεία Ηρώων, αλλά σε εκείνον δεν έκαναν τίποτα στο αφεντικό. 

Τιμώρησαν τον δούλο που είχε, τον εργάτη του. Έδινε εκείνος αλεύρι 

στους αντάρτες.Το δικαστήριο δίκασε εκείνον και όχι το αφεντικό,ενώ το 

αφεντικό έδινε εντολή. Γινόντουσαν αδικίες.  

Νικολέτα: Εσείς είπατε πριν για τους Μάηδες. Ήσασταν εσείς Μάης, 

σας είχαν ορίσει,είχατε πάρει αυτή τη θέση; 

κ. Συμεωνίδης: 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.  

Νικολέτα: Είχατε γνώσεις για να έχετε το όπλο, δηλαδή ο στρατός σας 

βοηθούσε; 

κ. Συμεωνίδης: Εγώ τόσο πολύ σκοποβολή κάναμε,τότε ήταν και 

ελεύθερα. Εγώ ήμουν ο καλύτερος σκοπευτής.  

Νικολέτα: Σας έκαναν επιθέσεις, δηλαδή υπήρχε φορά που 

βρισκόσασταν στη θέση αυτή; 

κ. Συμεωνίδης: Όχι, καμιά φορά δεν έτυχε. 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 
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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’’.  

Νικολέτα: Τα σπίτια που αφήσατε εδώ ή όσοι φύγατε, είχαν 

ρημάξει,δηλαδή είχαν μπει μέσα ή τα βρήκατε ανέπαφα; 

κ. Συμεωνίδης: Εδώ τα σπίτια τίποτα δεν είχαν μέσα, ήταν εκείνα τα 

παλιά του οικισμού.  

Νικολέτα: Οι γυναίκες συμμετείχαν στα ανταρτικά; 

κ. Συμεωνίδης: Είχαμε από εδώ δύο γυναίκες, κορίτσια. Τα αντάρτικα 

μπήκαν μέσα στη Γιουγκοσλαβία και από εκεί τώρα η μια ζει στην 

Αυστραλία. Αυτή το ήθελε και πήγε. Ζούσε στην Τσεχοσλοβακία. Αλλά 

τριάντα χρόνια ήταν εκεί στο κράτος και όταν ήρθε ο αδερφός της να την 

πάει στην Αυστραλία αυτή κρατούσε μόνο μια βαλίτσα και της λέει “πού 

είναι τα πράγματά σου;’’. 

Νικολέτα: Δεν του είχε πει την αλήθεια ότι ήταν στο βουνό; 

κ. Συμεωνίδης: Το ήξερε, αλλά λέει “τόσα χρόνια τίποτα δεν 

απέκτησες;’’. 

Νικολέτα: Και έμεινε τόσα χρόνια εκεί ,τριάντα χρόνια; Τόσο πιστή 

ήταν σε αυτή την ιδεολογία που έμεινε...; 

κ. Συμεωνίδης: Η μάνα της τραγουδούσε τότε, “τι τα θέλουμε τα όπλα,τα 

κανόνια , τα σπαθιά, να τα κάνουμε τρακτέρια, να οργώνει η εργατιά’’. 

Και λέμε “πού θα δούμε τα τρακτέρια;’’ και όντως τα είδαμε μετά. 

Νικολέτα: Ναι αυτοί έκαναν κινήσεις από το ‘30.Το επεδίωξαν αυτό να 

το μεταδώσουν σε όλους, να εμείς τι κάνουμε για την εργατιά. Ήταν 

πλάνα αυτά σίγουρα.  

κ. Συμεωνίδης: Ορισμένοι που ήρθαν από τη Ρωσία είδαν το καθεστώς 

αυτό. Μετά ήρθαν εδώ, συνέχισαν το καθεστώς και τα παιδιά τους και 

αυτό ήταν λάθος. Να αυτή ήταν πολύ όμορφη κοπέλα και πήγε στα 

βουνά, ταλαιπωρίες,ούτε οικογένεια έκανε, ούτε τίποτα. Και οι δύο. Πήγε 

στο βουνό, τι να κερδίσει; Το σπίτι είναι το πρώτο σχολείο και από εκεί 

επηρεάστηκε. Βλέπεις τώρα η Ρωσία κατέρρευσε ο κομουνισμός.  

Νικολέτα: Τα χρόνια που ακολούθησαν μετά τη μάχη της Φλώρινας, ο 

κόσμος έφυγε, ο κόσμος εργάστηκε εδώ; 

κ. Συμεωνίδης: 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. Δουλειά δεν 

υπάρχει,δε δουλεύουνε. Τα παρατήσαμε,ποιος να δουλέψει.  
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Νικολέτα: Με τη θρησκεία κυνηγούσαν τους παπάδες και την εκκλησία, 

δηλαδή σφάζανε κόσμο, γιατί έχω ακούσει περιστατικά από τις Πρέσπες. 

Τους κυνηγούσαν πάρα πολύ.  

κ. Συμεωνίδης: Εγώ ξέρω και παπάδες πήγαν και ήταν στο βουνό. 

Ξυρίστηκε. Ήταν από τους σλαβόφωνους. Εκείνος φαίνεται πήγε για 

άλλο σκοπό, δεν πήγε για τους αντάρτες και τους κομμουνιστές. Είχε και 

ένα γιο με το βουλγάρικο στρατό. Ήθελαν να κάνουν εδώ αυτονομία.  

Νικολέτα: Ήταν αυτής της κατηγορίας. Γιατί σλαβόφωνοι λίγο πολύ 

όλος ο κόσμος εδώ θα μπορούσε να είναι. Μιλάνε όλοι δηλαδή τη 

γλώσσα. Σήμερα αυτό εννοούμε με τη λέξη σλαβόφωνους. Γίνονται 

κινήσεις ακόμα προς τα εκεί από διάφορους εδώ; 

κ. Συμεωνίδης: Εδώ στο χωριό μας όχι, καθαρό είναι το χωριό μας. 

Ορισμένα χωριά έχουν οργανώσεις και προσπαθούν και αν γίνει τίποτα 

αλίμονο σε εμάς.  

Νικολέτα: Εγώ έχω ακούσει το Ουράνιο Τόξο, που είναι ευρωπαϊκού 

χαρακτήρα.  

κ. Συμεωνίδης: Εδώ δεν τολμάνε. Σε ένα χωριό ήταν, στη Μελίτη. Είχα 

ακούσει τον πρόεδρο που έλεγε “εγώ είμαι Βούλγαρος, δε νιώθω 

Έλληνας’’. Και τον βγάλανε και πρόεδρο. Γιατί ο παππούς του την 

κατοχή έφυγε μέσα. 

Νικολέτα: Πάντως εκείνα τα χρόνια της αντίστασης υπήρχαν άνθρωποι 

που τα είχαν καλά, δηλαδή φιλοξενούσαν στο σπίτι τους 

Γερμανούς,Βούλγαροι έβαζαν μέσα τα ζώα τους, δηλαδή ίσως και από 

αυτό ξεκίνησε και λίγο ή που έφυγαν κιόλας να έχουν μια συμπάθεια 

κάτι.  

κ. Συμεωνίδης: Εντάξει, αλλά ο Μακεδόνας ο Μέγας Αλέξανδρος αυτή 

τη γλώσσα μιλούσε; Όχι.  

Νικολέτα: Σας ευχαριστώ πολύ.   
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23)  Όνομα: Παπαλαζάρου Αναστασία (συνέχεια της προηγούμενης     

συζήτησης) και Μαίρη Παυλίδου 

     Καταγωγή: Πρέσπα-Ήπειρος  και Πόντος/Ρωσία αντίστοιχα 

     Τόπος διαμονής : Τριπόταμος 

 

κ.Παπ: Ήταν Βούλγαροι εκείνη την εποχή και μετά πέθανε ένας και 

έπρεπε να τον κηδέψει ο πατέρας μου. Στην επιστροφή του τη στήσανε. 

Στο πρώτο group όχι. 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 τον 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. Και μετά μας έφυγε ένας 

αδερφός, μας έφυγε η ανιψιά μας.  

Νικολέτα: Ήθελα να ρωτήσω για μια γειτόνισσα που έχετε... 

κ.Παπ: Ναι τον 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’’. “Και εγώ πού 

θα πάω στο σπίτι’’, κάπου σκόνταψε στον πάγο πλήγωσε το πόδι μου , 

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 δεν μιλούσανε σλαβικά. Θα έπιαναν και 

το θείο μου, τον αδερφό του πατέρα μου, δεν ξέρω πως τη γλίτωσε, ήταν 

πρόεδρος του χωριού στη Φλώρινα. Και έλεγε η θεία μου “αν τον έπιαναν 

και τον βασανίζανε δεν θα άντεχε το ξύλο’’. Τους κυνηγούσαν οι 

σλαβόφωνοι εδώ στο χωριό πολύ. Και σε όλα τα χωριά.  

Νικολέτα: Γιατί δεν το λένε, ότι τους κατατρέχανε;Δεν το λένε. Ίσως 

επειδή μιλάνε τη γλώσσα¨ οι άνθρωποι ντρέπονται.  

κ.Παπ: Τότε έλεγαν στη μητέρα μου “καλημέρα’’ και έλεγε “όταν 

αναστηθεί ο πεθερός μου θα αναστηθεί και η καλημέρα σας’’.  

Νικολέτα: Θέλω λίγο να μου πείτε για το μνημόσυνο, εκεί στο 

Φλάμπουρο με τους χωροφύλακες, που έκαναν στη λίμνη. 
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κ.Παπ: Α στη Μικρολίμνη. Κάθε χρόνο ο πατέρας μου το έκανε το 

μνημόσυνο αυτό. Και όταν έκανε το τελευταίο μνημόσυνο, είχε ράψει 

μόνος του τα ρούχα του. Ήξερε πολύ ωραία και με εκείνα κοιμήθηκε. 

Τότε 6 Μαΐου αυτοί έκαναν το μνημόσυνο και 16 Αυγούστου κοιμήθηκε 

ο πατέρας μας. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Απειλές από τους αντάρτες, 

απειλές το ίδιο το χωριό, επειδή ήταν αδύνατος και τον έλεγαν ξυλιάρη 

στα σλαβικά. Πολλές φορές μας χτυπούσαν τις πόρτες, πέταγαν πέτρες 

στην αυλή και πήγε και παραπονέθηκε κάπου και έτσι ησυχάσαμε.  

Νικολέτα: Έτσι λίγο πάλι το περιστατικό με τους χωροφύλακες, πώς 

τους πιάσανε, να του πούμε πάλι, στη Μικρολίμνη το θυμάστε; 

κ.Παπ: 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, είχαμε φύγει στη Φλώρινα εμείς  

και τον βρήκε ο πατέρας σε ένα καφενείο και λέει “έλα να δεις τον 

Παντελή!’’. Έτρεξα εγώ και χάρηκα που ζούσε. Είχε τραυματιστεί στο 

πόδι και γενικά όσοι μπόρεσαν το σκάσανε.  

Νικολέτα: Η νύφη σας μου ανέφερε για μια άλλη γειτόνισσά σας τη 

Μαίρη, που την πήραν οι αντάρτες. 

κ.Παπ: Πήγε και έφυγε μικρό κορίτσι και σώθηκε προς το Κιλκίς. Έφυγε 

κρυφά με άλογο. Και μας έλεγε μέχρι σε ένα σημείο φύγανε και επειδή 

ήταν ντυμένα έτσι με τα αντάρτικα, ο πατέρας του κοριτσιού δεν τα 

γνώριζε και φώναξε η κοπέλα “πατέρα εμείς είμαστε!’’ αλλιώς...Η αδερφή 

της ήταν μεγαλύτερη, αλλά επειδή ήταν μικρόσωμη πήραν τη Μαίρη που 

ήταν ψηλή.  Είχαν πάρει τέσσερα κορίτσια  νομίζω. Έλεγε μια φίλη μου, 

αυτή που την πήραν και είναι παντρεμένη τώρα στο Κιλκίς και “ήρθε λέει 

η αδερφή μου από το Πέρασμα και είπαν τα δύο κορίτσια αύριο είναι 

Κυριακή θα πάνε στην εκκλησία’’. Είχε πάρει κάτι ρούχα να την ντύσει, 

δεν πρόλαβε, την πήρανε.  

 

 

 

Νικολέτα: Κατ’αρχάς  την περίοδο που βρίσκονταν οι Γερμανοί εδώ, 

εσείς που ήσασταν; 

κ.Μαίρη: Θυμάμαι λίγο μέσα στο ποτάμι περπάτησαν, κουράστηκαν τα 

πέταξαν μέσα στο ποτάμι. Και φεύγοντας δεν ξέρω πού πηγαίνανε. Εφτά 

χρονών ήμουν τότε.  

Νικολέτα: Αυτοί κινούσαν προς τη Φλώρινα…; 

κ.Μαίρη: Προς τα κάτω πήγαιναν. Για τη Σερβία, από εκεί.  

Νικολέτα: Οπότε εσείς στην αντίσταση δεν έχετε και τόσες πολλές 

εμπειρίες. Αργότερα; 

κ.Μαίρη: Αργότερα όταν μας έστειλαν οι αντάρτες, τότε καταλαβαίνω.  
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Νικολέτα: Από το 46 με 47 άρχισαν τα επεισόδια του εμφυλίου που ήταν 

ο κόσμος να ανέβει πάλι στα βουνά. Εδώ ερχόντουσαν οι αντάρτες να 

μαζέψουν παιδιά; 

κ.Μαίρη: Είχαν έρθει δύο φορές στο σπίτι μας. Εγώ και η αδερφή μου η 

μεγάλη και ο μπαμπάς μου. Τότε έτσι, δεν είχαμε κρεβάτια, όλοι μαζί. 

Είχαμε ένα κρεβάτι ξύλινο και ακριβώς εκεί στη γωνία μέσα η μεγάλη 

μου αδερφή, τέσσερα χρόνια με περνάει, μπήκε εκεί κάτω και κάθισε. 

Ήρθαν αυτοί την πρώτη φορά, δεν είχαν σκοπό για να πάρουν κόσμο. 

Μετά από λίγες μέρες πάλι ήρθαν. Χτυπάνε την πόρτα, εμείς θυμώσαμε 

τότε, δεν ανοίξαμε. Λέει ο μπαμπάς “μη μιλάτε κάνετε πως κοιμάστε’’. 

Αυτοί από τα παράθυρα μπήκανε μέσα. Ήταν ένας από την Καστοριά. 

Έβγαλε το πιστόλι και λέει του μπαμπά μου...“γιατί δεν άνοιγες την 

πόρτα...;’’, λέει “παιδί μου, δεν ακούσαμε, κοιμόμασταν’’. Τέλος πάντων 

κάθισε, μας κοίταξε μια φορά έτσι, δε μίλησε. Ύστερα λέει “εσύ 

συναγωνίστρια θέλεις να έρθεις μαζί μας;’’. Εγώ δε μίλησα. Έλεγα “μικρή 

είμαι’’. Πάλι είπε, λέει ο μπαμπάς μου “αυτό μικρό είναι, μην το βλέπεις  

έτσι, δεκαπέντε χρονών δεν είναι’’. 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. Καθίσαμε εκεί λίγο και 

μετά σηκωθήκανε και πήγανε στην * Ελάτη. Εκεί στο ιππικό ήμαστε. 

Κάθε δεκαπέντε μέρες πηγαίναμε ένα ταξίδι στο Βέρμιο. Πηγαίναμε εκεί 

και την άλλη μέρα γυρνούσαμε. Για να μπερδέψουν το στρατό. Εδώ 

ήτανε εκεί ήτανε, ύστερα έγινε αυτό, μπαμ μπούμ φύγαμε, νηστικοί  

γυρνούσαμε στα βουνά, σκοτωθήκαμε, τραυματίστηκα εκεί, από εκείνο 

το βράδυ, ένα βράδυ φύγαμε όλοι, γιατί κατεβαίναμε από τη Βέροια. 

Αυτοί το κατάλαβαν. Ο στρατός το κατάλαβε. Έστησαν ενέδρα. Μόλις 

κατεβήκαμε από το βουνό, μια παρέα από δω και μια από εκεί και εμείς 

μπήκαμε από τη μέση να φύγουμε. Και σταματήσανε και όταν 

κατεβήκαμε το βουνό ξαναρχίσανε. Τι έγινε τότε, δεν ξέρω. Είμαστε 

μικρά κορίτσια, εγώ είχα το δικό μου το άλογο, στο δικό μου άλογο 

είχαμε δέσει άλλο άλογο, πέντε έξι άλογα τα είχα εγώ, τα έσερνα. Οι 

σφαίρες έρχονταν από τα μούτρα μας, περνούσαν έτσι, πώς δεν πάθαμε 

τίποτα εκείνη την ημέρα. Πόσοι σκοτώθηκαν, πόσα κορίτσια 

τραυματίστηκαν, φύγαμε ένας εδώ, ένας εκεί, τα άλογα τα αφήσαμε, 

γιατί μείνανε και αυτά κουράστηκαν. Μετά πήγαμε στο Σκρα και μείναμε 

μια μέρα εκεί όσο να βραδιάσει. Τα αυτοκίνητα πήγαιναν, από το 

δημόσιο περνούσαμε εμείς, με τα πόδια περνούσαμε από εκεί. Πήγαμε 

πάνω εκεί στο βουνό, καθίσαμε να βραδιάσει και ύστερα θα φεύγαμε. 

Ανεβήκανε όμως, μας είδαν, μας γνώρισαν σου λέει “αυτοί είναι αντάρτες 

πού πάνε;’’. Τα βράδια βγήκαν στα βουνά οι αντάρτες πάλι, εγώ και κάτι 

άλλα κορίτσια μαζευτήκαμε σε ένα δένδρο εκεί. Ήταν τέτοια δένδρα 

χαμηλά. Όλη τη νύχτα τη βγάλαμε εκεί. Και φοβόμασταν τρία μικρά 
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κορίτσια. Ήρθανε το βράδυ αυτοί, μαζευτήκανε, φύγανε. Πήρανε άλογα 

που ήταν εκεί, τι έκαναν δεν ξέρω. Εκείνο το βράδυ, αν δεν φεύγαμε, θα 

φεύγαμε μέσα και εμείς στην Πολωνία.  

Νικολέτα: Είχαν σκοπό να πάνε προς τα εκεί; 

κ.Μαίρη: Ναι τελείωσαν όλα τα βουνά, τα πήρανε, ο ελληνικός στρατός. 

Και να είναι και ο αδερφός μου φαντάρος. 

Νικολέτα: Ο αδερφός σας πού ήτανε, πού υπηρετούσε εκείνη την εποχή; 

κ.Μαίρη: Φαντάρος ήτανε. Ήταν στο Γράμμο, Βίτσι και έλεγε όταν ήρθε 

“τώρα τι να έκανα πώς να ρίξω τι να ρίξω, αδέρφια να πολεμάνε 

αδέρφια’’. Φύγανε εκείνοι, βράδιασε, εμείς ξημερώσαμε εκεί και από 

εκείνο το δρόμο που πήραμε, εκεί πάλι γυρίσαμε. Γιατί νηστικοί, 

διψασμένοι, τι να δεις, βλέπαμε κάθε χωριό από μακριά και ήταν και ένα 

ποτάμι εκεί με ορμή έτρεχε. Και λέγανε “δεν έχουμε αντοχή να πάμε μέχρι 

από εδώ, ό,τι γίνει, ας πνιγούμε, ό,τι και να γίνει από εδώ θα περάσουμε’’. 

Και ήμουν η πιο ψηλή εγώ. Και μια ήταν από τη Νεα Ζωή της Έδεσσας.  

Νικολέτα: Είχαν μαζέψει πολλά κορίτσια από την Έδεσσα; 

κ.Μαίρη: Την ημέρα περάσανε και τα πήρανε από τη Νέα Ζωή τα 

κορίτσια. Και από τότε που τα πήρανε στρατό πηγαίνανε το πρωί, 

δουλεύανε, οι εργάτες ό,τι είχανε να κάνουν, αχλάδια μαζεύανε τότε. Και 

από εκεί εμείς γυρίσαμε, μπήκαμε στο ποτάμι μέσα, εγώ ήμουνα πιο 

ψηλή, περάσαμε τώρα, ό,τι γίνει ας γίνει. Με πιάσανε, η μια από εδώ, η 

άλλη από εδώ και πήδηξαν μέσα στο νερό και μας κατέβασε, μπήκαμε 

κάτω, κατεβήκαμε. Μας πήρε .Τώρα δεν έχουμε αντοχή, δεν έχουμε φάει, 

λίγο σιτάρι μας έδιναν με ζάχαρη. Τι θα κάνεις θα χορτάσεις; Ανεβήκαμε 

μετά, ζέστη, όπως ήταν Ιούλιος μήνας, από εκεί ανεβήκαμε πάνω στο 

βουνό, το κορίτσι λέει “που ήρθαμε; Σαν τα μέρη τα δικά μας είναι’’. Και 

ήταν το χωριό της. Κατεβήκαμε από εκεί, μας είδε ο στρατός. Μπαμ 

μπουμ, αλλά όχι να μας σκοτώσουν. Έλεγαν ότι σας είδαμε. Κατεβαίναμε 

σε ένα μικρό χωριό και ήταν η αχλαδιά έξω στο χωριό. Εμείς θέλαμε να 

φάμε κανένα αχλάδι, γιατί πεινούσαμε. Και ήρθε ο στρατός. “Μη 

φοβάστε’’, λέει. “Αδέρφια σας είμαστε’’. Και ήρθαν και μας πήρανε. 

Όταν μας πήγανε μέσα στο χωριό, στο καφενείο ήταν άνδρες.Του 

κοριτσιού ο μπαμπάς με το κάρο πέρασε από εκεί, πήγαιναν για δουλειά, 

να μαζέψουν αχλάδια. Ο πατέρας της με τα δύο αδερφάκια. Αυτός μας 

είδε και κατέβηκε. Μαήτης ήτανε. Κατέβηκε, είδε ότι είμαστε εμείς και 

έτρεξε σε ένα σπίτι στη γωνία, έπιασε τη γωνία για να εκτελέσει το 

καθήκον του. Το κορίτσι είδε το αδερφάκι και λέει “τα αδέρφια μου!’’ 

και τρέχει και πάει στα αδέρφια. Αυτός όπως ήταν στη γωνία του λέει 

“πάπα εγώ είμαι!’’. Είδε αυτός ότι ήταν η κόρη του και ήρθε να τους 

αγκαλιάζει, να τους φιλάει . Ήρθε ο στρατός ύστερα, μας πήρε από εκεί 

και πήγαμε στην *Άψα. Εκεί ήτανε μεγάλοι εκεί.  

Νικολέτα: Συγκέντρωση; Τους μαζεύανε, όσους ξεγλιστρούσαν; 
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κ.Μαιρη: 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. Βλέπαμε, 

“καλέ εδώ είστε κι εσείς;’’. “Όλοι εκεί, πώς βρέθηκαν;’’. 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 “από πού είσαι, πώς πήγες, σε πήρανε ή 

μόνη σου,τι οικογένεια έχεις;’’ και μετά ήμουν η προτελευταία εγώ. Μου 

λέει “από πού είσαι, από την Φλώρινα; Και πώς βρέθηκες εδώ;’’, λέω 

“μας πήρανε’’, λέει “έχεις άλλα αδέρφια;’’, “έχω, μια πιο μεγάλη αδερφή 

από μένα και έναν αδερφό που είναι φαντάρος’’. Ρώτησε και την 

τελευταία και λέει “όποιος είναι άνδρας, να του δώσω ένα χαρτί και να 

φύγει’’. Το βράδυ, όταν πήραμε το συσσίτιο, μετά έρχεται ένας, με δύο 

άστρα ήταν αυτός, έρχεται, “Παυλίδου ποια είναι;’’, “εγώ’’. Λέει 

“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’’. Και μετά με ρώτησε πάλι από την αρχή την 

οικογένεια και του είπα και λέει “τώρα εσύ άμα θέλεις να καθίσεις εδώ, 

να σε στείλουμε στην Αθήνα, στο  σχολεί’’ο, γιατί η μάνα μου πέθανε. 

Επειδή είσαι ορφανή, σου λέει, να πάει. Εγώ δεν ήθελα όμως, φτωχοί ας 

είμαστε και ας είμαστε μαζί. Και λέει “αύριο καλά, θα σου στείλω τα 

χαρτιά για να δεις’’. Και πάλι με πήγε πίσω¨ εκεί την άλλη μέρα ήταν η 

τροχαία, στο δρόμο περνούσαμε και λέει “που πας;’’, για εκεί έβαζε 

μερικούς μέσα. Ήρθανε και σε μας τα τρία κορίτσια και έμεινε εκεί 

κοντά, ήτανε στη Νέα Ζωή. Εγώ και αυτή μας έδωσαν το χαρτί, χωρίς 

αυτό δε βγάζαμε τότε άδειες να πάμε, μας έδωσαν το χαρτί, εδώ στη 

γέφυρα ήταν στρατός. Όταν είδα το χωριό έτσι λέω “παναγία μου, ήρθαμε 

στο χωριό τώρα!’’, πήγαμε στη γέφυρα, να κατέβω, κατεβαίνω εγώ και 

φεύγω. “Ε, πού πας; Πού πας; Περίμενε, πού είναι τα χαρτιά σου;’’, ο 

στρατός. Ήταν ένας μπομπινιέρης,  αλώνιζε τα σιτάρια και μας γνώριζε 

όλους εδώ κάθε χρόνο, “ελάτε τα χαρτιά εγώ τα έχω’’. Και πήγαν εκεί, τα 

είδανε και μας αφήσανε.  

Νικολέτα: Εκεί, όταν σας μαζεύανε είχαν ένα συγκεκριμένο μέρος στο 

χωριό που συγκέντρωναν τα κορίτσια στην αρχή; Επέλεγαν σπίτια;  

κ.Μαιρη: 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. 

Νικολέτα: Ήξεραν την τέχνη του πολέμου, ήξεραν πολύ τα πολεμικά; 

Φαίνονταν ότι ήταν γνώστες;  

κ.Μαιρη: Εμάς δε μας έλεγαν τίποτα.  
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Νικολέτα: Προσπαθούσαν να σας μάθουν ή απλώς σας έδιναν τα όπλα 

και σας έλεγαν τα βασικά; 

κ.Μαιρη: 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.  

Νικολέτα: Θυμάστε το τάγμα που ήσασταν, γιατί είχαν τους αρχηγούς 

τους. 

κ.Μαιρη: Είχανε τους αρχηγούς τους, είχανε. Εδώ εκεί στην εφημερίδα 

διάβασα, είχα μια ξαδέρφη και πήραν τον 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. Και όταν γυρίζει λέω “ποια είσαι εσύ;’’ και πήγα 

κοντά της και ύστερα κλάμα. Και αυτή μετά σκοτώθηκε, ο άντρας της 

έφυγε. 

Νικολέτα: Πόσο καιρό καθίσατε εκεί στο βουνό; 

κ.Μαιρη: Έξι μήνες.  

Νικολέτα: Και πώς ήταν οι συνθήκες εκεί; Σας δίνανε τρόφιμα 

ρουχισμό; 

κ.Μαιρη: 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.  

Νικολέτα: Ήταν και ανάλογα με τις ομάδες, δεν είχαν όλες οι ομάδες 

των ανταρτών τα ίδια εφόδια. Ήταν και στερημένες κάποιες. 

κ.Μαιρη: Ναι, άλλοι ούτε τσουκνίδα δεν είχαν.  

Νικολέτα: Το πίστευαν αυτό που έκαναν; Ήταν παθιασμένοι οι μεγάλοι 

αρχηγοί της ομάδας;  

κ.Μαιρη: Ναι βέβαια, ήτανε, άμα δεν ήταν δε θα πολεμούσαν. Αυτοί, 

όταν κλέβανε, λέγανε “όποιος φύγει, να μη φύγει κανένας, γιατί θα σας 

βάλουμε στη γέφυρα και θα περνάει όλος ο στρατός από πάνω’’. Και 

ήρθαμε στη Νέα Ζωή, ήταν το κοριτσάκι εκείνο με τον μπαμπά του και 

της το είπαμε και λέει “τώρα που ήρθατε στα αδέρφια σας μη φοβάστε’’. 

Το είπε και στο φαντάρο, γιατί μας βάλανε στο κάρο. Και οι φαντάροι 

περπατούσαν για να πάμε πιο γρήγορα. Και το είδε και λέει “εμείς, τα 

αδέρφια σας είμαστε, εκείνοι σας έλεγαν έτσι να σας φοβίσουν, να μη 

φύγετε’’.  
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Νικολέτα: Υπήρχαν πολλές γυναίκες που είχαν έρθει με τη θέλησή τους 

στη δική σας την ομάδα;   

κ.Μαιρη: Όχι όλες αναγκαστικά τις πήραν, έτσι. Όπως πήραν εμένα, 

έτσι και αυτές.  

Νικολέτα: Είχαν προσαρμοστεί με την πάροδο του χρόνου ή ήταν 

φοβισμένες οι πιο μεγάλες; 

κ.Μαιρη: Ήταν όλες της ίδιας ηλικίας, μικρά. Και μια μέρα κοιτούσαν 

εκεί που δουλεύαμε, ότι φεύγαμε και πηγαίναμε πίσω. Και είχε ένα 

νοσοκομείο.  

Νικολέτα: Θα ήταν αυτοσχέδιο, μάλλον των ανταρτών.  

κ.Μαιρη: Και πέρασε ένα άλογο και ένα κορίτσι μικρό και να είναι τα 

πόδια του κομμένα και να κλαίει και να φωνάζει. Τι έγινε δεν ξέρω. 

Μήπως πέθανε από αιμορραγία;  

Νικολέτα: Συνήθως τα νοσοκομεία τα στήριζαν από μέσα, από 

Γιουγκοσλαβία,Ρωσία. Έφερναν γιατρούς. Είχατε μείνει σε νοσοκομείο 

κάποιο διάστημα, είχατε δει περιστατικά ή περάσατε σαν περαστική; 

κ.Μαιρη: Δεν πήγαμε ποτέ εμείς.  

Νικολέτα: Εκεί σας είχαν χωρισμένους, Πόντιοι, σλαβόφωνοι...έκαναν 

τέτοιους διαχωρισμούς στα τάγματα, γιατί πώς τους έφερναν όλους μαζί; 

κ.Μαιρη: Όχι δεν είχαν τέτοια.  

Νικολέτα: Και πώς μετά καταφέρατε και γλιτώσατε και δεν σας έπιασαν; 

κ.Μαιρη: Το βράδυ που φύγαμε, που μαζεύονταν, ήταν και τραυματίες 

εκεί σε ένα μέρος, αυτοί ανέβηκαν στα βουνά, φυλάγανε μήπως έρθουν 

και εμείς πήγαμε σε εκείνο το δένδρο από κάτω και αυτοί ήρθανε βράδυ 

και φύγανε.  

Νικολέτα: Δε φέρονταν καλά στις γυναίκες μέσα στο τάγμα;  

κ.Μαιρη: Κοίταξε, “μην τυχόν και πειράξει κανένας κανένα κορίτσι’’, τον 

κρεμούσαν. Τουλάχιστον τηρούσαν τις αρχές. Βέβαια αυτό δεν ξέρω αν 

ίσχυε παντού.  

Νικολέτα: Εκεί που ήσαστε οι γυναίκες, ήταν και από ευκατάστατες 

οικογένειες; 

κ.Μαιρη: Δεν ξέρω.  

Νικολέτα: Είχατε επαφές με το στρατό, είχατε καμιά υπόνοια, γιατί 

αυτοί για να είναι εξοπλισμένοι με τόσα πράγματα θα είχαν και επαφές 

με το στρατό; 

Κ.Μαιρη: Ποιος ξέρει τι έκαναν. Τίποτα δε μας έλεγαν.  

Νικολέτα: Ήταν εφοδιασμένοι όμως. 

κ.Μαιρη: Και αλάτι δεν είχαν στα φαγητά.  

Νικολέτα: Τη μάχη της Φλώρινας εσείς δεν τη ζήσατε;  

κ.Μαιρη: Όχι. Εκεί ήμουν. 

Νικολέτα: Α ήσασταν εκεί μέχρι το ‘49. Φύγανε αυτοί μέσα πολλοί, 

μάθατε ποτέ αν γλίτωσαν και πήγαν προς τα μέσα, προς τα άλλα κράτη 

της Ρωσίας και αλλού; 
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κ.Μαιρη: Τίποτα δεν ξέρω παιδί μου.  

Νικολέτα: Τα χρόνια που ακολούθησαν μετά, αφού πέρασε το ‘49; 

Κατατρέχανε τον κόσμο; Τους μαζεύανε για ανακρίσεις, τους 

ενοχλούσαν;  

κ.Μαιρη: Δεν ξέρω αν έκαναν τέτοια πράγματα, εμείς μικρά ήμασταν, 

ακόμα παίζαμε.  

Νικολέτα: Πάντως τα χρόνια μετά το 49, το 50, φύγατε, πήγατε στο 

εξωτερικό;  

κ.Μαιρη: Όχι. Παντρεύτηκα και μετά πήγα στο εξωτερικό, στη 

Γερμανία.  Όταν ήρθαμε ο μπαμπάς μου, τότε είχαμε μια μεγάλη γέφυρα 

στο χωριό. Από τη γέφυρα και πάνω ήταν ένας δύο τρεις φυλάγανε να μη 

βάζανε νάρκες. Και από τη μισή γέφυρα προς τα κάτω ήταν άλλοι. Ήταν 

ένας και πέρασε και έσκασε η νάρκη και σκοτώθηκε. Από εκείνη τη 

μεριά όμως, ο μπαμπάς μου ήταν από εδώ. Αλλά τότε τους πήρανε στη 

φυλακή. Κάθισε μια μέρα, την άλλη μέρα ήρθα εγώ από τα αντάρτικα, το 

σπίτι κλειστό. Έρχεται ένας ο Αλέξης και λέει “πού πας;’’. “Εγώ θα πάω 

να τη φωνάξω την αδερφή μου’’,τη μεγαλύτερη αδερφή αυτή. Και πήγε 

τη φώναξε και ήρθε. Η καημένη εκείνη έπεφτε στο δρόμο, 

σηκώνονταν,ήρθε ύστερα, καθίσαμε την άλλη μέρα, “θα πάμε στη 

Φλώρινα. Θα σε πάει ο παππούς. Ο μπαμπάς είναι στη φυλακή και έτσι’’. 

Πήγαμε στη Φλώρινα, ήρθαμε εμείς, τον μπαμπά μου τον εξετάσανε 

ωραία, ήταν από την άλλη μεριά. 

Νικολέτα: Τον πήρανε για ανάκριση.  

κ.Μαιρη: Και το βράδυ όταν ήρθαμε από τη Φλώρινα αργά ήταν, 

βλέπουμε ο Λάζαρος και ο μπαμπάς μου. Χαρά ο μπαμπάς μου όταν με 

είδε και έτσι μαζευτήκαμε η οικογένεια πάλι.  

Νικολέτα: Εσείς ήσασταν Πόντια στην καταγωγή, είχατε έρθει από 

Ρωσία ή ήσασταν από πάππου προς πάππου εδώ; 

κ.Μαιρη: Όχι, οι γονείς μου ήρθαν από τη Ρωσία το ’22. 

Νικολέτα:Σας είχαν πει για το μένος των Βουλγάρων εναντίον των 

Ποντίων, για τέτοιες διενέξεις που είχαν μεταξύ τους;  

κ.Μαιρη: Δεν υπήρχαν τέτοια κρούσματα εδώ στο χωριό. Ήταν και 

Βούλγαροι... 

Νικολέτα: Είχαν έρθει μαζί με τους Γερμανούς εδώ αυτοί. 

κ.Μαιρη: Θυμάμαι εκεί στο Θανάση μπήκανε, στην αυλή. Τι έκαναν, 

δεν ξέρω.  

Νικολέτα: Ήταν σύμμαχοι με τους Γερμανούς αυτοί,είχαν έρθει στον 

ελληνικό χώρο. Εδώ στο χωριό μιλάτε τα σλαβόφωνα; 

κ.Μαιρη:  Τα μιλάνε,  αλλά είναι εδώ γεννημένοι. Εμείς ήρθαμε μετά.  

Νικολέτα: Υπήρχαν Μάηδες στο χωριό; Αυτοί ήταν εθνικόφρονες ; 

κ.Μαιρη:  Ναι υπήρχαν. Μέχρι το ’81.  

Νικολέτα: Αυτοί ήταν με τη μεριά του στρατού. 
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κ.Μαιρη: Περιπολία κάθε βράδυ. Οι Μάηδες και η αστυνομία από το 

γειτονικό χωριό. Πού να τολμούσες να περάσεις. Και όλα τα σύνορα 

είχαν στρατό,φυλάκια. Μετά ήρθε ο Ανδρέας κατήργησε τα σύνορα και 

για αυτό μας ήρθαν όλοι οι ξένοι.  

Νικολέτα: Υπήρχαν ακόμα και τότε;  

κ.Μαιρη: Τότε ήταν που υπήρχε. Ο στρατός τότε φύλαγε και κοιμόνταν 

ο κόσμος ήσυχος.  Εκεί στο φυλάκιο, στη γέφυρα, είχανε σκάψει και 

είχανε μπει μέσα. 

Νικολέτα: Είχαν κάποια προνόμια,τους έδιναν κάποια χρηματικά ποσά ή 

απλά εκτελούσαν σαν θητεία. 

κ.Μαιρη: Όχι τίποτα, μετά γίνονταν Μάηδες, δεν είχαν ούτε λεφτά, ούτε 

τίποτα.  

Νικολέτα: Το ζητάγανε αυτό, να καταταγούν; 

Κ.Μαιρη: Φοβότανε τότε ο κόσμος να είναι στα σπίτια και φεύγανε εκεί.  

Νικολέτα: Έτσι κάποια περιπέτεια θυμάστε, κάποια ιστορία, πορεία;  

κ.Μαιρη: Μας έκαναν στις αυλές εκεί. Ο κάθε ένας στο άλογό του και 

κάναμε την εκπαίδευση.  

Νικολέτα: Έκαναν και προπαγάνδα κατά της θρησκείας, γιατί δεν 

πίστευαν πουθενά αυτοί…  

κ.Μαιρη: Όχι.  

Νικολέτα: Υπήρχαν περιπτώσεις ανθρώπων που μεταπηδούσαν, να είχαν 

πάει από το αντάρτικο στο στρατό ;  

κ.Μαιρη: Όχι, δεν ξέρω. Αυτοί κάθε μέρα που ήμαστε εκεί, μας 

μαζεύανε και λέγανε. Κάποιοι φαντάροι είχαν παραδοθεί από το στρατό 

στους αντάρτες. Και ένας γνωστός που ήτανε στο στρατό, διάβασε 

κάποιο βιβλίο, έγινε κομμουνιστής και βρέθηκε στη Ρουμανία.  

Νικολέτα: Σας ευχαριστώ πολύ. 
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24) Όνομα:Τσάμη  Όλγα 

       Καταγωγή:  Πισοδέρι 

       Τόπος διαμονής: Φλώρινα 

 

 

Κ.Χ: Δύο στελέχη του κομμουνιστικού κόμματος, αλλά δεν ξέραμε τότε 

εμείς, νέοι, θέλαμε να φύγουνε οι Γερμανοί. Από τότε αρχίζει. 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 

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, να συνεχίσουμε τη σπουδή μας και να κοιτάξουμε 

τη δουλειά μας. Πράγματι, πήγαμε στο γυμνάσιο, εγώ πήγα και στο 

πανεπιστήμιο, αλλά όμως ξεγέλασαν τα παλικάρια, τα πιο πολλά από το 

χωριό μας φύγανε, αρκετά παιδιά, τα οποία δε γύρισαν πίσω.  

Νικολέτα: Από ποιο χωριό είστε; 

Κ.Χ: Από το Πισοδέρι. Τα ξεγέλασαν, τους είπαν αυτά τα ωραία λόγια 

με ενθουσιασμό, τα ωραία τραγούδια,τους πήραν και άλλοι μεν γύρισαν, 

άλλοι σκοτώθηκαν στα βουνά, δηλαδή διαλύθηκε το χωριό μας από τότε. 

Νικολέτα: Αυτοί τα πίστευαν αυτά; 

Κ.Χ: Αυτοί τι πίστευαν ,ένα πράγμα, τους είχαν πιπιλίσει το μυαλό οι 

μεγάλοι, διότι δεν υπήρχε λόγος να κάναμε μετά που φύγανε οι Γερμανοί, 

να γίνει εμφύλιος σπαραγμός, διότι ο Τρούμαν τότε και ο Στάλιν είχαν 

μοιράσει τη γη στο δυτικό κόσμο και ανατολικό και εμείς πέσαμε στο 

δυτικό. Αλλά όμως ο Στάλιν και ο Τίτο δε σταμάτησαν τις 

μηχανορραφίες. Μια έλεγαν στους καπεταναίους εδώ, “χτυπάτε τους τους 

Άγγλους και όλους τους αντίθετους’’ και μια έλεγαν“ σταματήστε τον 

εμφύλιο’’. Δηλαδή δεν ήξεραν και οι αρχηγοί τι να κάνουν. Τελικά ο Τίτο 

κατάφερε με τον Ζαχαριάδη να σχηματίσουν ομάδες και να μαζέψουν τα 

όπλα, τότε είχε γίνει μια συμφωνία στην Αθήνα, να παραδώσουν τα όπλα 

το ’45, αλλά αυτοί δεν παρέδωσαν όπως και εδώ ο αδερφός μου ήταν 

δικηγόρος... 
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Νικολέτα:Τα έκρυψαν τα όπλα; 

Κ.Χ: Έρχονταν εδώ από την Τριανταφυλλιά, από τον, Τριπόταμο 

διάφορα χωριά και έλεγαν οι πελάτες και έλεγαν “γιατί τα θέλουν τα 

όπλα;’’ και οι ίδιοι χωρικοί δεν ήξεραν. Πού τα πάνε, έλεγε ο αδερφός 

μου, ψηλά στο Βίτσι τα ανεβάζουν. Τα κρύψανε τα όπλα λοιπόν και με 

την υποκίνηση του Τίτο,αλλά ο Τίτο ζητούσε κομμάτι της Ελλάδας, τη 

Μακεδονία όπως και τώρα το ίδιο συμβαίνει και τώρα, τους ξεγέλασε.Ο 

δε Ζαχαριάδης, επειδή ήθελε τίτλους, επειδή ήθελε δόξα και τιμή, 

μάλλον έμπλεξε μαζί του και έσυρε όλη τη νεολαία στο σπαραγμό, στη 

σφαγή. 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 τη κοπέλα να μπει μέσα να 

μας πει’’. Μπήκε μέσα “τι θέλεις εδώ;’’,“έναν τραυματία και θέλω λίγο 

νερό’’. “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. 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 
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άλλο στρατιώτη, πάλι έτσι σε νάρκη, του κόψανε το πόδι. Είχα δει πολλά 

περιστατικά τέτοια, που, όταν τα θυμάμαι, στενοχωριέμαι.  

Νικολέτα: Σας είχαν πει ποτέ κάποια ιστορία; 

Κ.Χ: Εκτός αυτού όμως είχα και ένα, γιατί δεν έγινε αυτό στα άλλα 

κράτη. Έγινε μια αντίσταση, όλοι μαζί και εντάξει. Έπρεπε να 

σταματήσουν, γιατί προχώρησαν; 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. 

Νικολέτα: Τις έφεραν τότε σαν μάχιμη δύναμη; 

Κ.Χ: Εγώ καθόμουν κάτω, στη 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. 

Καθόταν ένας αξιωματικός επάνω στον τρίτο όροφο και ήρθε χαράματα, 

πήρε πιστόλια και το ρωτήσαμε τι γίνεται. “Είναι πολύ κρίσιμη η 

κατάσταση’’, λέει,“ έχουν ανέβει στο λόφο, στην εκκλησία, μας έχουν 

κυκλώσει. Αν δεν έρθει δύναμη άλλη κρυφτείτε μέσα και μη μιλάτε’’.Είχαν 

ετοιμάσει και λίστα ποιους θα σκότωναν από μέσα στη Φλώρινα και μας 

είχαν στη λίστα και εμάς, την οικογένειά μας, γιατί είχαμε αδερφό 

αξιωματικό. 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. Μια μέρα μας είπαν δεν ξέρω να 

πυροβολώ και τι έκαναν. Μας έβαζαν μπροστά για ασπίδα και 

σκοτωθήκαμε όλες.Σκοτώθηκαν όλες οι φίλες μου’’. Και 8 μετά με 

ημιφορτηγά, από το νοσοκομείο, τις πήγαιναν και τις θάβανε όλες εκεί. 

Τις θάψανε. 

Νικολέτα : Όλες πίσω από το νοσοκομείο το στρατιωτικό; Από εκείνη 

την πλευρά που πηγαίνουμε από τη Φλώρινα; 

Κ.Χ: Πού είναι το νοσοκομείο των στρατιωτών, πιο κάτω, αλλά εκεί 

ήταν ένας ξάδερφός μου, ήταν στο κομμουνιστικό τέσσερις πέντε ήταν 

από το χωριό μου. 

Νικολέτα: Δεν είχε ένα σταυρό, ένα μνήμα, κάτι. 

Κ.Χ: Και πάνε κάθε τόσο και λένε “να προσκυνήσουμε τους νεκρούς 

μας’’. Οι νεκροί ανήκουν σε όλη την Ελλάδα. Ήταν από όλα τα κόμματα 

και στο χωριό μου δεν υπήρχε κόμμα. Ήμασταν Έλληνες όλοι. Αλλά 

παλεύαμε για την Ελλάδα, για την ελευθερία μας, για το δίκαιό μας, αλλά  

ο Ζαχαριάδης που πρόδωσε την Ελλάδα και φυσικά έφυγε μετά, τον 

εξόρισαν και έφυγε από το κόμμα,αυτός δεν πολεμούσε για τα δίκαια, 

όπως έλεγε, της Ελλάδας αλλά για το διεθνισμό . 
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Νικολέτα: Αυτό ήταν προβληματική κατάσταση.  

Κ.Χ:  Η κατάσταση ήταν πολύ επικίνδυνη, πολύ άσχημη, ευτυχώς ο 

στρατός επεβλήθη, έγινε η εκκαθάριση του Γράμμου το ’49 και έτσι 

γλιτώσανε. 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.  

Νικολέτα: Κάτι που να του έκανε εντύπωση ή την άποψή του για την 

κατάσταση αυτή, για το πώς δρούσαν οι κομμουνιστές... 

Κ.Χ:  Είχαν ένα καπετάνιο κομμουνιστή, αξιωματικό, πολύ καλό παιδί, 

νεαρός, παντρεμένος με ένα παιδάκι και είχε την ιδεολογία του, δεν έχει 

σημασία η ιδεολογία, δεν πρέπει να καταδιώκεται. Ο άλλος είναι 

δημοκρατικός, ο άλλος είναι συντηρητικός, άσε τον με την ιδέα του.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 του 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 πως 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!Είναι 

αιχμάλωτοι πολέμου, δεν έχετε το δικαίωμα να σκοτώσετε, αφήστε τους να 

πάνε στα σπίτια τους . Γιατί να τους σκοτώσετε;’’ .Τους έσωσε. Του 

έκαναν εντύπωση και εγώ τότε δούλευα σε ένα χωριό, στις Κάτω Κλεινές 

και ένας από εκεί δούλευε στη Γερμανία το ’65. Και μια μέρα έρχεται 

σπίτι και μου λέει “σας φέρνω χαιρετίσματα από ένα Γερμανό’’. “Ποιόν 

Γερμανό;’’, λέω, “δε γνωρίζω κανένα Γερμανό’’ .“ Από έναν που έσωσε ο 

αδερφός σου στο βουνό από τους αντάρτες. Τον έχουμε διευθυντή στο 

εργοστάσιο και μου λέει θυμάται το όνομά του και του έσωσε τη ζωή, 

εγώ…’’ λέει, “δεν ήθελα τον πόλεμο, με πήραν βίαια, είχα οικογένεια.Μου 

έσωσε τη ζωή και ήρθα στην οικογένειά μου’’. Πολλά γίνονταν και από 

τους μεν και από τους δε. Ο εθνικός στρατός πιάνανε διάφορους που 
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ήταν αναμειγμένοι, περνούσαν από εδώ… πολλά στρατοδικεία έγιναν, 

σκότωσαν αρκετούς.  

Νικολέτα: Γίνονταν βασανιστήρια...; 

Κ.Χ:  Ένας είχε εδώ στη Φλώρινα, δεν ήξερες από πού, από ποιόν θα 

σκοτωθείς. Από φίλο ή από εχθρό. Δεν ξέραμε από ποιόν να φυλαχτούμε, 

από Γερμανό, από Βουλγάρους, από συλλόγους, ήταν πλημμύρα 

διαφόρων ανθρώπων εδώ μέσα. Πολύ δύσκολη κατάσταση.  

Νικολέτα: Εσείς που είχατε τον αδερφό σας στο στρατό, υπήρχαν και 

δικοί του, από τη δική του συνομωταξία, που ήταν ισχυροί εθνικόφρονες 

και εθνικιστές, γιατί πολλοί ήταν δημοκρατικοί στρατιωτικοί. 

Κ.Χ: 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 και λέει “κυρία Αλεξάνδρα…’’, τον είχαν 

φέρει το λόχο για ξεκούραση, “αύριο θα φύγει ο γιός σου για την Πρέσπα, 

πάλι αυτόν θα στείλουμε’’. Η μαμά μου άρχισε να κλαίει, “πάλι αυτόν θα 

στείλετε’’,λέει “αυτός τα καταφέρνει, ήταν πολύ καλός,τα καταφέρνει, 

ξέρει τα κατατόπια για να φέρει τον κόσμο πίσω, γιατί θα τους σκοτώσουν 

όλους’’. Τέλος πάντων έφυγε και κατάφερε το λόχο του, στο λόχο ήταν 

όλοι στρατιώτες από εδώ, οι οποίοι είχαν πολεμήσει στην Αλβανία. 

Πήγαν στην 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, αλλά οι αντάρτες φάγανε εκεί αρκετό 

μπαρούτι και φύγανε, τελείωσε. Η Πρέσπα έμεινε στα χέρια τους τρία 

χρόνια. 

Νικολέτα: Ήταν η ελεύθερη Ελλάδα που έλεγαν αυτή; Από την Πρέσπα 

και πάνω το χαρακτήριζαν το τοπίο ελεύθερη Ελλάδα; 

Κ.Χ: 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 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 . 

Νικολέτα: Τόση βαρβαρότητα αυτοί οι λαοί... 
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Κ.Χ: Και έλεγαν οι Γερμανοί, ότι “και εμείς κάναμε βασανιστήρια αλλά 

σαν τα βασανιστήρια που έκαναν οι Βούλγαροι και αυτοί οι αντάρτες δεν 

έχουμε δει τέτοια μαρτύρια’’. 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. 

Νικολέτα: Εσείς πιστεύετε ότι δίκαια τον ονομάζουν τον ΕΛΑΣ με τους 

αντάρτες δημοκρατικό στρατό, γιατί έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους 

και λένε τι δημοκρατικός “είναι δυνατόν ένας στρατός που κάνει τόσα 

πολλά εγκλήματα να επιβιώσει και να προσφέρει;’’. 

Κ.Χ: 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;  

Νικολέτα: Ίσως για να μη βάλουν τα πλήθη στο μυαλό τις ιδέες. 

Κ.Χ: Ο εμφύλιος πόλεμος ήταν τελείως άδικος για μένα. Σκοτώθηκαν 

και από τη μια μεριά και από την άλλη, άνευ λόγου σοβαρού, για τα 

συμφέροντα των μεγάλων.  

Νικολέτα: Αυτοί οι καπεταναίοι και όλοι αυτοί οι μεγάλοι, πώς ήξεραν 

την τέχνη του πολέμου και τα πολεμικά και τα στρατιωτικά, αφού δεν 

ήταν του στρατού. Πώς ήξεραν πώς να χειριστούν τέτοιες καταστάσεις. 

Σας είχε πει κάτι ο αδερφός σας; Πως γνώριζαν πώς να επιβιώσουν στα 

βουνά; 

Κ.Χ: Είχαν έρθει από το εξωτερικό και είχαν εκπαιδεύσει. 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. Λόγω των περιστάσεων είχαμε καταφύγει στο χωριό Άγιος 

Γερμανός και είδα, είχα έναν ανιψιό που γκρίνιαζε, καθόμασταν στο 

βάθος μακριά από την πλατεία και ανέβηκα στην πλατεία να κάνει μια 

βόλτα το παιδάκι, να μην κλαίει. Και βλέπω εκεί να κατεβαίνει στρατός, 

περιποιημένος, με χακί, με περιλαίμια, με κόκκινο σταυρό, “α!’’, λέω, “τι 

είναι αυτοί;!’’ και χάζευα καθώς περνούσαν και μια αντάρτισσα βγαίνει 

στη γραμμή και με το τουφέκι της χτυπάει, “ε, εσύ! Τι κάθεσαι! Έλα μαζί 

μας!’’.Εγώ φοβήθηκα και πήρα το μικρό και έφυγα. Αυτοί ήταν του Τίτο 
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και έκαναν επανάσταση εναντίον του ΕΛΑΣ. Ήταν στο ΕΛΑΣ και 

έκαναν επανάσταση εναντίον του ΕΛΑΣ, για να καταλάβουν μαζί με τον 

Τίτο την Μακεδονία.  

Νικολέτα: Οι Σνοφίτες; 

Κ.Χ: Οι Σνοφίτες, τους ξέρεις.  

Νικολέτα: Άλλο Σνοφίτες όμως και άλλο Νοφίτες.  

Κ.Χ: Αυτοί ήταν του Γκότσε, έτσι τους έλεγαν. Ήταν στρατός του 

Γκότσε. Και τότε επενέβη ο αδερφός μου, ήταν στην Πρέσπαν στον 

ΕΛΑΣ.  

Νικολέτα:Στην πρώτη φάση, όταν ήρθαν αυτοί. 

Κ.Χ: Στη πρώτη,στον ΕΛΑΣ ήταν και μόλις αναδείχτηκε το κίνημα του 

στήσανε ενέδρα να τον σκοτώσουν.Ο αδερφός μου, χωρίς να πάρει καμία 

διαταγή, από το πουθενά, τους κυνήγησε και αυτοί ερχόταν να πάρουν τη 

Φλώρινα. Τους κυνήγησε και αυτοί μπήκαν στην Αλβανία. Ύστερα από 

μέρες παίρνει τηλέφωνο και λέει “Έλα κάτω στην Αγία Παρασκευή, γιατί 

του *Γκότσε πέρασαν τα σύνορα και ήρθαν στην Αγία Παρασκευή’’.  

Νικολέτα:Είχαν πολλά τέτοια, πήγαινε έλα. 

Κ.Χ: Λέει ο αδερφός μου, “είναι αργά τώρα κύριε συνταγματάρχα…’’, 

ήταν τότε ένας νοματάρχης πολύ καλός, ήταν του στρατού. “Τώρα δε θα 

τους πιάσετε, εγώ τους είχα στο χέρι,τους είχε αιχμαλώτους στο σχολείο 

του Αγίου Γερμανού’’. Η Πρέσπα και η Φλώρινα έχουν τραβήξει πάρα 

πολλά. Σε όλους τους πολέμους, τον ιταλικό, την κατοχή και τον 

εμφύλιο.  

Νικολέτα: Αυτοί ήθελαν τώρα, ουσιαστικά, να πάρουν με το μέρος τους 

τους σλαβόφωνους εδώ,άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν, μεγάλωσαν εδώ.  

Κ.Χ:  Που πολέμησαν στον ιταλικό πόλεμο, άφησαν την αξία τους και 

πολέμησαν και πήραν και παράσημα, γηγενείς, αυτόχθονες, πατριώτες, 

Έλληνες.Πέφτει πολύ χρήμα. 

Νικολέτα: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε αυτή τη 

συνομωταξία και αυτοχορηγείται με κάποιο τρόπο; 

Κ.Χ:  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.  

Νικολέτα:Πάντως ούτε και αυτοί τα πιστεύουν, οι μεγαλύτεροι εκεί που 

ζουν, εγώ θεωρώ ότι γνωρίζουν ποια είναι η αλήθεια και η κατάσταση 

απλά θέλουν τους νέους... 

Κ.Χ: 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 υπερέλληνες που θα πάρουν τα όπλα, άντρες γυναίκες, αλλά δεν 

πρόκειται ποτέ η Μακεδονία να πέσει στα χέρια άλλων.  
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Νικολέτα: Πάντως σπείρουν αυτές τις αναστατώσεις... 

Κ.Χ: Ναι πέφτει χρήμα . 

Νικολέτα : Ο δωσιλογισμός ήταν έντονο φαινόμενο;  

Κ.Χ: Τους δωσίλογους… Ήταν ένα σωρό δωσίλογοι. Με τους 

Γερμανούς ήταν και ένα σωρό οργανώσεις αντιστασιακές. Το 

κομμουνιστικό κόμμα δεν κοίταξε να χτυπήσει τους Γερμανούς, 

χτυπούσε το Ζέρβα, άλλους αξιωματικούς, οργανώσεις, γινόταν της 

τρελής. Δεν συνεννοήθηκαν από την αρχή όλοι μαζί όπως σε όλα τα 

κράτη. Αυτό ήταν το κακό σε μας. Ο ένας χτυπούσε τον άλλο, δεν 

κοίταζαν να διώξουν τους Γερμανούς.  

Νικολέτα: Η δράση σας μέχρι πότε ήταν, πώς γίνατε εθελόντρια στην 

πόλη...; 

Κ.Χ: Με έδιωξε από το πανεπιστήμιο μια ομάδα το ’46, κύκλωσαν τα 

πανεπιστήμια οπλίτες, στη Θεσσαλονίκη. Από τη μια πλευρά η είσοδος 

ήταν απέναντι από το Γεννηματά και μου λέει μια φίλη “έρχονται, θα μας 

πιάσουν’’, τότε έπιαναν φοιτητές. “Πάμε’’, λέει, “από τη πορτούλα να 

φύγουμε!’’. Και πηγαίνουμε, στο Λαϊκό Νοσοκομείο κάπου καθόταν 

αυτή, εγώ καθόμουν στη Νεάπολη,τότε δεν είχε πολλά σπίτια,οπότε 

κοιμήθηκα εκείνο το βράδυ στη φίλη μου,την άλλη μέρα παίρνω τα 

πράγματά μου και πάω στη Φλώρινα. Έκοψα το πανεπιστήμιο. Δούλευα 

εθελόντρια από το ’46 μέχρι το ’54 και μετά διορίστηκα.  

Νικολέτα:Πώς ήταν τα χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Για σας είχε 

επιπτώσεις η περίοδος αυτή; 

Κ.Χ: 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... 

Νικολέτα:Για αυτό έχουνε χτιστεί και νέα σπίτια στα χωριά,έχουν 

ανεγερθεί... 

Κ.Χ: 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.  

Νικολέτα: Με τους Ποντίους εδώ, είχατε κάποια σχέση, γιατί είναι πολύ 

μεγάλος ο αριθμός στα χωριά. 

Κ.Χ: Και είχε ποντιακό χωριό μαζί με ντόπιους και σε σλαβόφωνο χωριό 

με Ποντίους. Στους γάμους πήγαιναν, έρχονταν και καλούσαν, σε μένα 

είχαν μεγάλη... 

Νικολέτα: Είχαν και θέσεις στον ΕΛΑΣ…;  

Κ.Χ: Αυτά τα άρχισε ο εμφύλιος. Τους βάλανε και οι μεν κατηγορούσαν 

τους δε, “εσείς φταίτε που έγινε ο εμφύλιος’’,  λέγανε στους Ποντίους, 

“Πόντιοι εσείς φταίτε!’’. 
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Νικολέτα: Πάντως γενικά οι άνθρωποι μετά τη λήξη του εμφυλίου δεν 

μπόρεσαν να σπουδάσουν και πολλούς τους κυνηγούσαν στην περίοδο 

της δικτατορίας για παράδειγμα λόγω φρονημάτων,μιλάμε για τους πολύ 

αριστερούς, για αυτούς που ήταν άκρα αριστερά και πιστή αριστερά, 

είχαν φοβερές επιπτώσεις. 

Κ.Χ: Είχε άκρα αριστερά, είχε άκρα αριστερά. Αυτά κατέστρεψαν την 

Ελλάδα. Τότε από το ’36 και μετά, από τότε άρχισαν. 

Νικολέτα: Και οι γυναίκες όμως δεν πήγαιναν πίσω, είχαν ενεργότατη 

δράση από ότι έχω καταλάβει.  

Κ.Χ: Γυναίκες πάρα πολλές στο μακεδονικό, πολέμησαν ηρωικά.  

Νικολέτα: Και φοβερή εκπαίδευση, όποιος είχε την ευκαιρία να κάνει 

εκπαίδευση.  

Νικολέτα:Εσείς θα συμμετείχατε αν σας έπαιρναν,θα συμμετείχατε ή θα 

φεύγατε; 

Κ.Χ: Εγώ μετά μπήκα στο Λύκειο Ελληνίδων πρόεδρος ,στο σύλλογο 

Μακεδονομάχων πρόεδρος,είμαι στο σύλλογο Λογοτεχνών Βορείου 

Ελλάδος, στο σύλλογο Γυναικών Θεσσαλονίκης. 

Νικολέτα:Σας ευχαριστώ πολύ. 
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  25)  Όνομα :Βασίλης Τσιλίδης και Χρυσάνθη Τσιλίδη 

         Καταγωγή: Νέος Καύκασος Φλωρίνης 

         Τόπος διαμονής: Νέος Καύκασος 

 

Νικολέτα: Θα ήθελα να μου πείτε το όνομά σας. 

κ.Βασίλης: Ονομάζομαι Βασίλης Τσιλίδης του Κυριάκου και της 

Ρεβέκκας και γεννήθηκα στο Νέο Καύκασο Φλωρίνης. Οι γονείς μου 

κατάγονται από το Γκατς, εκεί γεννήθηκαν. 

Νικολέτα: Πότε ήρθαν εδώ στην Ελλάδα; 

κ.Βασίλης:Στην Ελλάδα ήρθαν το '22 και το '24, εγκαταστάθηκαν στο 

Νέο Καύκασο. 

Νικολέτα: Πώς ήταν η ζωή τους μέχρι να φτιαχτούν,να συνηθίσουν την 

Ελλάδα, σας είχαν πει ποτέ; 

κ.Βασίλης: 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.  

Νικολέτα:Εδώ ήταν κτηνοτρόφοι και γεωργοί; 

κ.Βασίλης: 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. 262 

παιδιά είμαστε στο δημοτικό σχολείο. Όλοι από τέσσερα μέχρι οχτώ 

παιδιά. 

Νικολέτα: Ναι είχαν και πολλά παιδιά τότε. Ήταν μεγάλες οι 

οικογένειες.  

κ.Βασίλης: Όλοι ήμασταν αγαπημένοι, μονιασμένοι στο χωριό μέσα. 

Γλέντια, κέφια, χορούς το ένα, το άλλο. Ήρθε η κατοχή λίγο, 

περιοριστήκαμε πάλι, το ένα το άλλο,δείξανε μερικοί άλλη πλευρά, άλλοι 

έγιναν του Ζέρβα ,άλλοι του ΕΛΑΣ , άλλοι του ΕΑΜ,άλλοι του ΚΚ, 

άλλοι της ΕΠΟΝ, και το '45 βγήκαν τα αγκάθια. Και άρχισε το κυνηγητό.  

Νικολέτα: Πώς ήταν τα χρόνια της κατοχής εδώ στο χωριό;  

κ.Βασίλης: Εμείς στην κατοχή δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Δε 

στερήθηκε τίποτα, το χωριό. Παρ'όλο που ήταν Γερμανοί εδώ πάνω, 

ολόκληρος λόχος ήταν, το παραμικρό δεν έγινε, παρεξήγηση. Παίζαμε 

μπάλα με τους Γερμανούς και ένας καθοδηγητής έπαιζε μπάλα, έβγαλε το 

περίστροφο και το σκέπασε με τα ρούχα του,ήταν άνθρωπος.  
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Νικολέτα: Είχαν και άλλη νοοτροπία δεν το έβλεπαν και τόσο επιθετικά. 

κ.Βασίλης: 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 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’’.Και μετά το '45 το '46 βγήκαν τα *Σκένδρα 

και όπως έλεγε ένας αστυνόμος, γνωστός του πατέρα μου, “κύριε Τσιλίδη 

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’’. Αστυνόμος λέει. 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...  

Νικολέτα: Διαφορετικές ζωές και ιδεολογίες. 

κ.Βασίλης: Και έτσι το '48, το Μάϊο μήνα ήταν, στις 14,χτύπησαν για 

πρώτη φορά το χωριό. Ήταν ο καπεταν Βάνιας στο χωριό μας. 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. Γύρισε 

εκείνος,περικύκλωσε το χωριό που αυτοί έφυγαν, 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. Και έτσι μείναμε στη Γιουγκοσλαβία 

το '48. Το '49 πήγαμε Τσεχοσλοβακία και μας πήγαν σε κάτι στρατώνες, 

μας έβαλαν όλους γενική εξέταση,μικρούς, μεγάλους,τι θέλεις να κάνεις, 

τι επάγγελμα έχεις, θέλεις να μάθεις, τα παιδιά σε σχολείο, τεχνικές 

σχολές και ήταν όλοι καλά. Υπήρχαν τα κομματικά πάλι από εκεί πέρα, 

δε μιλούσαν,αλλού με τον πατέρα μου, αλλού με τον παππού μου.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 μου σε μια μεριά ήταν. Τον είχα 

αδυναμία και με είχε αδυναμία. Στην Τσεχοσλοβακία τεχνικές δουλειές 
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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, ενυδρία, παραγωγή. Εμπόριο. Εκείνοι κρατούσαν 

τον νόμο.Και έτσι το '70 γύρισα πίσω. 

Νικολέτα: Θέλατε να γυρίσετε; Το επιθυμούσατε;  

κ.Βασίλης: 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. 

Νικολέτα: Πώς σας αντιμετώπισε ο κόσμος; Οι δικοί σας είχαν έρθει, 

υπήρχαν; 

κ.Βασίλης: 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. 

Νικολέτα:  Το πηγαίνανε στο πολιτικό και με βάση το παρελθόν. Ίσως 

επειδή εδώ ήταν πιο πίσω όσοι είχαν μείνει και είχαν βιώσει αυτά. 

κ.Βασίλης: 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.  

Νικολέτα:Εδώ ο κόσμος πως αντιμετώπισε τον ερχομό σας;  

κ.Βασίλης: 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.  

Νικολέτα: Εσείς την περίοδο της κατοχής συμμετείχατε στην αντίσταση;  

κ.Βασίλης: Το αμπέλι που είχαμε ήταν γιάφκα. Εκεί ερχόντουσαν οι 

καθοδηγητές, τρώγανε πίνανε και εγώ ήμουν ο σύνδεσμός τους. 

Δεκατέσσερα χρονών. Πήγαινα στις Κλεινές, εκεί έχω το νονό μου. Του 

Κεραυνού τον πατέρα. Ο πατέρας του και ο πατέρας μου δεύτερα 

ξαδέρφια. Και πήγαινα εκεί στο νονό μου και πήγαινα τα σημειώματα. 

Από εδώ πήγαινα από το ποτάμι, δεν μπορούσα.Πέρναγα από τη γέφυρα 
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τη σιδερένια .Έλληνες στρατιώωτες με το Γερμανό που ήταν και μαύροι 

στο φυλάκειο. Εκεί τη φυλούσαν γύρωγύρω νάρκες ρίχνανε, να μη το 

τινάξουν οι αντάρτες. Και πήγαινα στο Μεσοχώρι, στρατός βουλγάρικος 

ήταν και στο Μεσόκαμπο Βούλγαροι ήταν και μου λένε “δε φοβάσαι μη 

σε πιάσουν;’’ και μέσα στο παπούτσι είχα τα σημειώματα.  

Νικολέτα: Δεν σας έκαναν έλεγχο, δεν υποπτεύονταν; 

κ.Βασίλης: Όχι. “Πού πας;’’.“Στο θείο μου’’ . 

Νικολέτα: Γιατί δεν έλεγχαν, δε φαντάζονταν ότι ο κόσμος αντιδρούσε 

και θα έβρισκαν τεχνάσματα. 

κ.Βασίλης: Επί Γερμανίας τον αδερφό μου τον προδώσανε. Δεκαπέντε 

Επονίτες έδωσαν πληροφορίες στη Γκεστάπο και άρχισαν να καίνε τα 

σπίτια. Και πολλά σπίτια γλιτώσανε, γιατί έρχονταν τρένο με άρματα να 

περάσει και αυτό εμπόδιζε.  

Νικολέτα:Εδώ από το χωριό υπήρχε έντονη δράση κατά τη διάρκεια της 

αντίστασης; 

κ.Βασίλης: Ενταχθήκαμε στον ΕΛΑΣ. Και δύο κοπέλες στον ΕΛΑΣ 

ήτανε.  

Νικολέτα: Η σύζυγος ήτανε; 

κ.Βασίλης: Αυτή ήταν μετά, στον εμφύλιο.  

Νικολέτα: Πώς το βλέπανε αυτό,πιστεύανε σε ένα καλύτερο αύριο; Στην 

απελευθέρωση ή ήταν ό,τι έκανε ο διπλανός; 

κ.Βασίλης: Τα λέγανε κρυφά και άκουγαν τις ειδήσεις από το BBC. 

Αλλά οι δικοί μας έπιαναν τη Μόσχα και έπαιρναν καλύτερες 

πληροφορίες.  

Νικολέτα: Δηλαδή υπήρχαν διαφορές ως προς τι μηνύματα περνούσαν, 

αν έλεγαν ψέματα προπαγανδιστικά. 

κ.Βασίλης: Δε ξέρανε τι θέλανε. 

Νικολέτα: Αργότερα τα παιδιά έφευγαν με τη θέλησή τους και 

εντάσσονταν στον ΕΛΑΣ ή τους επιστρατεύανε; 

κ.Βασίλης: Στον ΕΛΑΣ εθελοντές ήταν.  

Νικολέτα: Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό που πιστεύει ο κόσμος, ότι  

μπαίνανε οι αντάρτες στα σπίτια έκαναν… 

κ.Βασίλης: Στον εμφύλιο δεκατέσσερα παιδιά πήραν και τον αδερφό 

μου. Δεκαεννιά χρονών ήταν.  

Γυναίκα κύριου Βασίλη: Και εμένα με πήραν από το καταφύγιο 

κρυμμένη.  

Νικολέτα: Εκεί συνηθίζατε μετά, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου; Τι σας 

περνούσαν,να απελευθερώσουμε την πατρίδα κλπ ή πόλεμο; Τι 

νοοτροπία περνούσαν; 

κ.Βασίλης: Το σύνθημα ήταν «έξω οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι από την 

Ελλάδα». Και πληρωνόντουσαν άλλοι εδώ πέρα,φέρνεις ένα κεφάλι 

ανταρτικό και παίρνεις χρήματα.  



305 

 

Νικολέτα: Υπάρχει και ένας μύθος ας το πούμε και έτσι, που πετούσαν 

από τα αεροπλάνα λίρες χρυσές και πήγαινε ο κόσμος και τις μάζευε.  

κ.Βασίλης: Στον ΕΛΑΣ ήτανε. Ναι αληθεύει.  

Νικολέτα: Ουσιαστικά οι Άγγλοι στηρίζανε τον ΕΛΑΣ υλικά... 

κ.Βασίλης: 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.  

Νικολέτα: Μα γιατί το έκαναν αυτό; 

κ.Βασίλης: Για να συνεχίσουν τον σπαραγμό. Να φύγουν έξω ορισμένοι 

και όπως φύγανε πολλοί.  

Νικολέτα: Για να συνεχίζουν αυτοί και να υπάρχει αντίδραση 

περισσότερη. Σας εκπαιδεύανε εκεί,συμμετείχατε στον εμφύλιo; 

κ.Βασίλης: Όχι. 

Νικολέτα: Α, η σύζυγος συμμετείχε.  

Γυναίκα κύριου Βασίλη:  Δεκαπέντε μέρες έκανα σκοποβολή, κάπως να 

κρύβομαι, να κάνω... 

Νικολέτα: Σας άρεσε αυτό; 

Γυναίκα κύριου Βασίλη: Δε μου άρεσε,φοβόμουνα. Ήμουν δεκαέξι 

χρονών στα δεκαεφτά. 

Νικολέτα: Σας εκπαιδεύανε γυναίκες ή άντρες μεγαλύτεροι που ήξεραν; 

Γυναίκα κύριου Βασίλη: Ήταν και μεγαλύτερες κοπέλες. Όπως και 

μικρότερες ήταν, που κρατούσαν τους τραυματίες. Έπεφταν, πού να τους 

σηκώσουν. Τον τραυματία πάνω σε σανίδια, φορεία. 

Νικολέτα: Πού σας είχαν μεταφέρει;  

Γυναίκα κύριου Βασίλη: 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 

*Καρατζομυστρα ?? 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 ήμαστε 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.  

Νικολέτα: Σε ποιό λόχο ήσασταν, θυμάστε; 

Γυναίκα κύριου Βασίλη: Του Μαύρου. 

Νικολέτα: Είχαν ψευδώνυμα,τα ονόματα δε σας τα έλεγαν ποτέ;  
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Γυναίκα κύριου Βασίλη: Όχι. Δεν έπρεπε να ξέρεις τίποτα. Ένα ξέραμε, 

το '49, όταν γίνανε καθαριστικές επιχειρήσεις ήρθε ο ασύρματος σε 

εμάς,εμένα με βάλανε τελευταία σε μια πορεία ,ήμουν αδύνατη, τόσο 

φορτωμένη , όλη τη νύχτα,πήγαμε πιο βαθιά για να χτυπήσουμε, το άλλο 

βράδυ κρυμμένοι, χωρίς να φας τίποτα, να αντέξεις, να περπατάς και 

φορτωμένη.Και φοβόμουνα να βγω στην αυλή,τότε δεν είχαμε τουαλέτες, 

στο μαντρί πηγαίναμε. Και χάθηκα μια μέρα στο βουνό. Και έτσι 

βρέθηκα. 

Νικολέτα: Πόσο καιρό μείνατε εκεί στις μάχες πάνω στα βουνά;  

Γυναίκα κύριου Βασίλη: Εννέα μήνες. Τραυματίστηκα και ύστερα με 

έστειλαν μέσα στη Σερβία. 

Νικολέτα: Πριν τραυματιστείτε πώς περνούσε κάθε μέρα, με φόβο; 

Γυναίκα κύριου Βασίλη: Ύστερα γίνεται σκληρός ο άνθρωπος. 

Νικολέτα: Μετά δε νιώθετε από ένα σημείο...  

Γυναίκα κύριου Βασίλη: Σε αυτή την πορεία που ήταν τόσες μέρες 

λιποθύμησα από την πείνα, δεν άντεχα. Και με βάλανε σε μόνιμη θέση 

ύστερα. Σε βαρύ πολυβόλο, γεμιστής. Και ήτανε διαταγή.  

Νικολέτα: Δηλαδή χειρίζονταν τα όπλα οι γυναίκες με την ίδια δυναμική 

που και οι άντρες...  

Γυναίκα κύριου Βασίλη:  Να δεις κάτι κοπέλες να ρίχνουν... 

Νικολέτα: Γιατί είχαν περισσότερο πάθος; 

Γυναίκα κύριου Βασίλη: Είχανε πίστη. Και φοβόντουσαν τα κορίτσια 

να παραδοθούν, γιατί θα περνούσε ο στρατός. Και μας βρίζανε σε μάχη, 

“ελάτε πουτάνες να σας κάνουμε…’’ και τον έλεγαν τα κορίτσια “αν είσαι 

μάγκας έλα εσύ’’. Δηλαδή μιλούσαν. Και είχαμε μια που ήταν 

τουρκόφωνη, τραγουδούσε έτσι και κλαίγαμε.“Αφήστε αδέρφια να σας 

πω ένα τραγούδι…’’. Και ύστερα τα τανκς, που λιποθύμησα σε εκείνη 

την πορεία, με βάλανε σε μόνιμη θέση. Αλλά δεν είχα πορείες, να πάμε 

στα χωριά, να χτυπήσουμε, να κρυβόμαστε όλη την ημέρα και 

μαγειρεύαμε. Τρείς μέρες το κάναμε να κρυβόμαστε και εκείνη την 

ημέρα που γυρνούσαμε από άλλο δρόμο πίσω, γιατί κατάλαβαν πού 

είμαστε, από πού θα πάμε, αλλάξαμε διαδρομή, όπως πάντα πέφταμε σε 

ενέδρα και μας είπανε “καθίστε’’ ,τη νύχτα πολύ ακούγεται,για να πάει 

ένας να κοιτάξει αν είναι εκεί πέρα. Τα κορίτσια αριστερά να πάνε να 

κάνουν τη δουλειά τους, τα αγόρια εκεί, λέω “θα με βλέπουν από την 

ντροπή’’,“ ποιος σε βλέπει’’, μου έλεγαν, ε, πρώτη φορά βγήκα κορίτσι. 

Πήγα πιο κάτω, πιο κάτω, λέω θα γυρίσω πίσω. Όταν γύρισα πίσω 

έφυγαν οι δικοί μας. Το όπλο στη θέση του το είχα αφήσει εκεί πέρα που 

καθόμασταν, γιατί όλοι ήμασταν με τη σειρά χωρίς να μιλάμε για να μην 

μας ακούσουν. Τώρα τι να κάνω. Να γυρίσω πίσω δάσος ,να πάω μπροστά 

δεν ξέρω. Πήρα το όπλο και κάθομαι και θυμήθηκα τις ιστορίες της 

μαμάς μου της Μικράς Ασίας, τον πόλεμο, κοιμήθηκε και έμεινε και πήγε 

να βρει δρόμο και έπεσε σε ένα κοπάδι γουρούνια που ξεσκίζανε αυτό, 
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ιστορίες του μπαμπά μου, φοβήθηκα πιο πολύ, πού να πάω. Στέκομαι και 

κλαίω. Ούτε ξέρω πού βρίσκομαι. Εκεί κατέβηκα κάτω, πιο κάτω από τα 

Λουτρά και ακούω πυροβολισμούς και πήγα εκεί που πυροβολάνε.Θα με 

βρει σφαίρα ή θα βρω όποιον είναι, παρόλο που φοβόμασταν πως ο 

στρατός, έτσι έλεγαν τα κορίτσια, τα ατιμούσε… Πήγα εκεί και κλαίω 

και ένας με αρπάζει και οι σφαίρες μια από εδώ μια από εκεί, δε με πήρε 

καμιά. Με αρπάζει,κοιτάζω μαύρα φοράει, όλοι μαυροφορεμένοι, λίγοι 

είχαν χακί ρούχα, κάθισα ,σκούπισα το πρόσωπο επιτέλους δε με φάγανε 

τα γουρούνια.  

Νικολέτα: Και εκεί συμμετείχατε σε μάχες; 

Γυναίκα κύριου Βασίλη: Δεν πέτυχα σε μάχη, επειδή λιποθύμησα και 

ήταν καθαριστικές οι επιχειρήσεις και στο βαρύ πολυβόλο όλο χτυπούσε 

μακριά. Και παντού προδότες είναι. Χτύπησαν τους Σέρβους και μπήκαν 

πισόπλατα και αναγκάστηκαν και βάλαμε έξω, το πολυβόλο τρίποδο... 

Νικολέτα: Σας χτυπούσαν από τη μια μεριά και αυτοί ήρθαν από πίσω... 

Γυναίκα κύριου Βασίλη: Σκότωσαν Σέρβους. Και ήρθαν πισόπλατα. 

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. 

Νικολετα: Δύσκολο όμως,αν το σκεφτεί κανείς σήμερα είναι αδιανόητο.  

Γυναίκα κύριου Βασίλη: 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 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... 

Νικολέτα: Και πώς δεν έκαναν κάποια επίθεση, κάτι; 

Γυναίκα κύριου Βασίλη: Δεν έκαναν τίποτα και τους έβλεπα εγώ 

γελούσαν και πού να γελάω εγώ, έπρεπε να φτάσω στα βράχια πριν 

σκοτεινιάσει. Κορόϊδευαν, σίγουρα θα έβγαλαν και φωτογραφία .Αφού 

τους έβλεπα.  
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Νικολέτα: Αυτοί ήταν του στρατού έτσι… του ελληνικού στρατού. 

Γυναίκα κύριου Βασίλη: Ναι, και βρέθηκαν καλοί και δε με 

πυροβόλησαν. Θα μπορούσαν να με καθαρίσουν. Δεν ξάπλωνα, δεν 

κρυβόμουνα, τους έβλεπα γελούσαν και εγώ προχωρούσα να φτάσω πριν 

σκοτεινιάσει. Μόλις έφθασα, με πήραν, πού να κρατήσει μόνο γάζα στο 

πόδι,γλίστρησε πάλι. Όμως με φόρτωσαν στο γαϊδούρι πάνω και άλλα 

δύο κορίτσια και από πάνω να βρέχει.Όλη τη νύχτα περπατούσαμε,τα 

κορίτσια κουράστηκαν, ήμασταν και πεινασμένοι. 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 .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 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’’. Μετά φώναξε 

και τα σκυλιά. 

Νικολέτα: A ήταν κινούμενο, δεν είχε μια βάση του νοσοκομείου...  

Γυναίκα κύριου Βασίλη: Όχι ήταν καλύβες... Εκεί που τρέχει το νερό. 

Νικολέτα: Τώρα έχουν και το νοσοκομείο τους εκεί.  

Γυναίκα κύριου Βασίλη: Μας λέει ο άνθρωπος “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 χανζαπλαστ,  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 
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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. 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 την Γιουγκοσλαβία, 

ρουχισμό, πολεμικά εφόδια,βοηθούσε τους αντάρτες. 

Νικολέτα: Ήταν και πιο κοντά και ιδεολογικά και συμπάσχανε με την 

όλη κατάσταση... 

Γυναίκα κύριου Βασίλη: 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.  

Νικολέτα: Εκεί είχε το κράτος ακόμα λεφτά να δώσει, να συντηρήσει 

τους νέους ανθρώπους που ήρθαν; 

Γυναίκα κύριου Βασίλη: Και όμως πόλεμο ήταν και εκείνοι. Δουλειές 

είχαν, εργοστάσια είχαν,οι Γερμανοί τους έδιωξαν και οι Τσέχοι, πολλοί 

φύγανε. Τους έδιωξαν μετά τον πόλεμο και είχαν θέσεις για δουλειά. 

Λίγες οικογένειες μείνανε. 

Νικολέτα: Και πολλούς Βούλγαρους είχαν πάρει με το μέρος τους.  

Γυναίκα κύριου Βασίλη: Ναι είχαν πάρει και με τους Γερμανούς στο 

χωριό μας. 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’’. 

Νικολέτα: Ήταν και ο τρόπος που φύγατε έτσι. 
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Γυναίκα κύριου Βασίλη: Παρ'όλο δηλαδή εγώ μάνα δεν 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.  

Νικολέτα: Τις ξαναείδατε; 

Γυναίκα κύριου Βασίλη: Ήρθε η αδερφή μου από Αυστραλία στη 

Τσεχοσλοβακία και ήθελε να με πάρει . Δεν ήξερες τι να κάνεις. Έκανα 

και τρία παιδιά και πάλι σκορπισμένοι είμαστε. 

Νικολέτα: Εκεί υπήρχαν ελληνικές κοινότητες, οργανώσεις; Ήταν και 

πολιτικά οργανωμένοι; 

Γυναίκα κύριου Βασίλη: Είχε.  

Νικολέτα: Συνέχιζε να υπάρχει αυτή η διάθεση δηλαδή. 

Γυναίκα κύριου Βασίλη: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 τους 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.  

Νικολέτα: Μετά από τόσα χρόνια!  Δηλαδή συνέχιζε κατά κάποιον 

τρόπο η κατάσταση αυτή αλλά με ένα πιο σκοτεινό τρόπο. Δηλαδή 

υπήρχαν διαφορές στα συνδικάτα αυτά και στις κομματικές παρατάξεις ή 

μεταξύ των όσων είχαν μείνει εκεί. 

Γυναίκα κύριου Βασίλη:  Είχαν γερά θεμέλια αυτοί.  

Νικολέτα: Συνέχιζε αυτό μήπως επειδή είχαν μεταφερθεί όλοι εκείνοι οι 

αντιδραστικοί εκεί πάνω; 

Γυναίκα κύριου Βασίλη: Γιατί οι βουλευτές και οι υπουργοί λίγα αίσχη 

κάνουν; 

Νικολέτα: Για το παιδομάζωμα παιδιά είχαν φύγει;  

Γυναίκα κύριου Βασίλη: 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 2000 παιδιά πού τα πούλησε. Ο Τσέχος άνοιξε το στόμα του. 

Πούλησαν και παιδιά στην Αμερική και στην Αυστραλία. 

Νικολέτα: Αυτό είναι γεγονός, έχει σημειωθεί.  
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κ.Βασίλης: Άκουγα σε μια συνέντευξη ένα παιδί που μιλούσε τη γλώσσα 

με τις αγελάδες για να μην τη ξεχάσει, γιατί, “όταν έρχονταν το αφεντικό, 

με έδερνε’’. Και έξι χρονών το πούλησαν.  

Νικολέτα: Είχαν κάνει και με τους σλαβόφωνους διάφορα τέτοια.  

κ.Βασίλης: Όλα των Άγγλων και των Αμερικάνων είναι.  

Νικολέτα: Με το πρόσχημα ότι ήταν από μέσα και ήθελαν σαν τιμωρία, 

ενώ οι άνθρωποι μιλούσαν τη γλώσσα από τις γιαγιάδες, τους παππούδες. 

κ.Βασίλης: 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.  

Νικολέτα: Γιατί τώρα στις νότιες περιοχές και στην Αθήνα θεωρούν οτι 

αυτοί είναι Σλάβοι και  Βούλγαροι. 

Γυναίκα κύριου Βασίλη: 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.  

Νικολέτα: Το λένε λόγω της γλώσσας, επειδή μιλάνε τη γλώσσα αυτή 

και ο κόσμος τώρα στο μυαλό του δε δίνει σημασία... 

κ.Βασίλης: Τα βουλγάρικα ταιριάζουν ογδόντα τις εκατό με τα ρώσικα 

και σαράντα τα εκατό με τα σέρβικα.  

Νικολέτα: Ναι είναι λάθος αυτό, που διαχωρίζουν τους ανθρώπους, τους 

ντόπιους και τους βάζουν σε πολιτικά καλούπια. Αρβανίτες έχετε εδώ; 

κ.Βασίλης: Όχι. 

Νικολέτα: Εκείνη την περίοδο τα ΝΟΦ συμμετείχαν, εσείς που ήσασταν 

στον εμφύλιο; Τα ΝΟΦ πολεμούσαν με την πλευρά των ανταρτών; 

Γυναίκα κύριου Βασίλη: Όχι. Παρόλο τη γλώσσα που την καταλάβαινα 

μας βοηθούσαν,συμμετείχαν στο να μας βοηθάνε .'Ολα τα χωριά γύρω 

στα σύνορα μπήκαν όλα μέσα. Τους έδωσε η Γιουγκοσλαβία και εμάς 

έπιανε η προπαγάνδα να μείνουμε με γη, σπίτια έτοιμα. Και όλοι οι 

χωριανοί που είχαν φύγει από τα χωριά που ήταν γύρω στα σύνορα τους 

δώσανε και σπίτια και χωράφια να ζήσουν. 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.  

Νικολέτα: Εκεί πήγατε δεν γυρίσατε πίσω εδώ; 
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Γυναίκα κύριου Βασίλη: Δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε, αφού γράμμα 

έστειλα μέσω Καναδά στον πατέρα ενός γνωστού μου και αυτός το 

έστειλε στην Ελλάδα. Για να ξέρουνε επί ζωήν. Ο μπαμπάς μου, όταν μας 

είδε μετά από χρόνια, ρώταγε πού είναι το κορίτσι μου....; 

Νικολέτα: Οπότε φύγατε από εδώ πολύ μικρή και γυρίσατε πολύ 

μεγάλη. Αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω θα συμμετείχατε πάντα ξανά,θα 

τα δεχόσασταν αυτά, θα είχατε ίδιες αντιδράσεις; 

Γυναίκα κύριου Βασίλη: Όχι, δεν πιστεύω. Και εγώ δε συμμετείχα,με 

πήρανε από το καταφύγιο. Προδότες, κάθε χωριό είχε και πήγαιναν από 

σπίτι σε σπίτι. Γιατί για να γίνει εμφύλιος, έτοιμοι είναι οι προδότες. Να 

μη γίνει ξανά πόλεμος. Εννιά μήνες μπάνιο δεν έκανα, να πιάσω ψείρα. 

Δεν είχαμε ρούχα να αλλάξουμε. Οι Σέρβοι βοηθούσαν στα φάρμακα; 

τους επιδέσμους .Ύστερα μου δώσανε παλτό, γιατί είχα μόνο σακάκι.  

Νικολέτα: Σας ευχαριστώ πολύ.  
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26)  Όνομα: Τσαχουρίδης  Κωνσταντίνος 

       Καταγωγή: Κιλκίς 

      Τόπος διαμονής: Θεσσαλονίκη 

 

 

Β- Αρχικά θέλω να μου πείτε πώς ονομάζεστε… 

Τ- Τσαχουρίδης Κωνσταντίνος. 

Β- Από πού κατάγεστε; 

Τ- Από το Κιλκίς. 

Β- Πότε γεννηθήκατε; 

Τ- Το 1932. 

Β- Πήρατε μέρος στην Εθνική αντίσταση;  

Τ- Όχι, ήμουν μικρός. 

Β- Θυμάστε κάποιες αντιστασιακές δράσεις; 

Κ- 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. 

Β- Υπήρχαν γυναίκες στην αντίσταση; 

Κ- Υπήρχαν. Πήραν μέρος πολλές γυναίκες. Υπήρχαν και αντάρτισσες. 

Υπήρχαν τα τμήματα γυναικών του ΕΛΑΣ. 

Β- Ποιος ήταν εχθρός για εσάς; 

Κ- Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία. Οι Γερμανοί σε όλη την Ελλάδα και 

Ιταλοί κάπου στην Ήπειρο και κάτω. Δημιουργήθηκε το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ 

ίδρυσε τον ΕΛΑΣ και την ΕΠΟΝ. 

Β- Θυμάστε δοσίλογους στην περιοχή σας; 

Κ- Αυτοί οι Παοτσήδες. Η ένοπλη οργάνωση. Ο Κώστας Παπαδόπουλος 

έγινε ο αρχηγός τους. Ένα εγκληματικό πρόσωπο.Τρομοκρατούσε όλη 

την περιφέρεια Κιλκίς.  

Β-Πήρατε μέρος στον εμφύλιο και για ποιο λόγο; 

Κ- 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. 
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Β- Ασκούνταν Λευκή Τρομοκρατία; 

Κ- Πολύ έντονα. Εγώ δεν πήγα ως εθελοντής. Ερχόντανε στα χωριά και 

μας πήρανε. 

Β- Σε ποια φυλετική ομάδα ανήκετε; 

Κ- Πόντιος, Καυκάσιος 

Β- Ήσασταν πολιτικά οργανωμένος; 

Κ- Ήμουν Αετόπουλο και το ‘45 μπήκα στη ΕΠΟΝ. Και το ‘48 ήμουν 

αντάρτης στο δημοκρατικό στρατό. Εγώ ήμουν στην 6
η
  μεραρχία, στην 

20
η
  ταξιαρχία. Η περιοχή δράσης του ήταν από τη λίμνη Δοϊράνη, μέχρι 

τον Στρυμώνα, το Μπέλες. 

Β- Ποια ήταν η δομή, λειτουργία και η  ιεραρχία του τάγματος? 

Κ- Ταγματάρχης, λοχαγός, διμοιρίτης, ομαδάρχες και οι μαχητές. 

Β- Θυμάστε κάποια άτομα; 

Κ- 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. 

Β-Εσείς τι ρόλο είχατε στο τάγμα; 

Κ- Σκοπευτής πολυβόλου, ύστερα άλλο όπλο, ανάλογα με τον λόχο άλλο 

πόστο. 

Β- Πήρατε μέρος σε μάχη; 

Κ- Ε ναι, 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 – Θες/νίκης. 

Περνούσε ο αστικός στρατός από τις Σέρρες, έγινε η έκρηξη, το τρένο 

αναποδογύρισε και κατέβηκε ο στρατός. Φεύγανε προς τον Στρυμώνα. 

Β- Αντίποινα υπήρχανε; 

Κ- Αντίποινα κάνανε οι Γερμανοί. Ο στρατός δεν έφτιαχνε. Οι Μάηδες 

κάνανε αντίποινα. Αν πιάνανε κανένα δικό μας αιχμάλωτο κινδύνευε η 

ζωή τους. 

Β- Σε άλλες μάχες; 

Κ- Μικρές. Στο Μπέλες. 

Β- Ποια ήταν η θέση των γυναικών;  

Κ- Πολεμούσαν. Παληκάρια. Υπήρχαν και ασυρματίστριες και 

νοσοκόμες, όμως κυρίως μαχήτριες. 

Β- Θυμάστε ονόματα από συμπολεμιστές σας; 

Κ- Ο διμοιρίτης μου ήταν ένας Τεζανίδης Θεόφιλος, πολιτικός 

πρόσφυγας στη Τσεχοσλοβακία. Πέθανε. 

Β-Συμμετείχατε σε άλλες δράσεις; 

Κ-Σε επιστρατεύσεις. 
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Β- Συμπολεμήσατε με Σλαβομακεδόνες; 

Κ- Ναι.  

Β- Ποια ήταν η στάση σας απέναντι τους;  

Κ-Μια χαρά. Ήταν για μένα Έλληνες. Του Μεταξά ήταν δουλειές οι 

φυλετικές διακρίσεις. 

Β-Θεωρείτε πως υπήρχε σχέση με τον Τίτο; 

Κ- Τι να σε πώ; 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. 

Β- Η στράτευση των Σλαβομακεδόνων έβλαψε το ΚΚΕ και μεγέθυνε τις 

κατηγορίες για το Μακεδονικό; 

Κ- Γιατί να το βλάψει; 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. 

Β- Πολεμήσατε με Πόντιους καπετάνιους; 

Κ- Τσαμαντουρίδης Στέφανος και Μασμανίδης. 

Β- Ποια γνώμη έχετε γι’ αυτούς; 

Κ- Παλληκάρια. 

Β- Μετά τον εμφύλιο πού πήγατε; 

Κ- 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. 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. 

Β- Πότε επιστρέψατε στην Ελλάδα; 

Κ- Το ‘77 γύρισα στην Ελλάδα, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. 

Β- Το ελληνικό κράτος πώς σας υποδέχτηκε? 

Κ- Με την ανεργία. 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. 

Β- Αν υποθέσουμε ότι τα δεδομένα επαναλαμβάνονται τι θα κάνατε από 

αυτά που κάνατε τότε; 

Κ- Εγώ τον ίδιο δρόμο θα ακολουθούσα, τα ίδια θα έκανα. Ό,τι με λέει 

το κόμμα μου το ΚΚΕ το κάνω. 

Β- Πώς αξιολογείτε τη συμμετοχή σας στον εμφύλιο; 

Κ- 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.  
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27)  Όνομα: Μερτζανίδης  Μηνάς 

      Καταγωγή: Μεσαίο Σερρών, Βυρώνεια  

      Τόπος διαμονής: Θεσσαλονίκη 

 

Β- Καταρχήν να σας ρωτήσω πώς ονομάζεστε. 

Μ- Μερτζανίδης Μηνάς του Γιάννη 

Β- Και γεννηθήκατε; 

Μ- Το 1930 στο χωριό Μεσαίο Σερρών 

Β- Πήρατε μέρος στην Εθνική Αντίσταση; 

Μ-Στην Αντίσταση ήμουν μικρός. Προς το τέλος βοήθησα και όσο 

μπορούσα με τον ερχομό του ΕΛΑΣ στο Μπέλες μαζί με τον πατέρα μου. 

Ο πατέρας μου τροφοδοτούσε τους αντάρτες και εγώ βοηθός του πατέρα 

μου να πηγαίνω σε ένα σημείο και να δίνω τα τρόφιμα στους αντάρτες 

του ΕΛΑΣ. 

Β- Ήσασταν οργανωμένος σε κάποιο κόμμα πριν την έναρξη της 

αντίστασης; 

Μ- Ήμουν μικρός τότε. Προς το τέλος, όταν ήμουν 14-15, μπήκα και εγώ 

σε κάποιο λούκι και μετά δεν ξέφυγα. 

Β- Εσείς όταν ήσασταν 14-15, μπήκατε σε κάποια οργάνωση; 

Μ- Έγινα μέλος της ΕΠΟΝ και στο χωριό μου στη Βυρώνεια 

αναπτύξαμε αξιόλογη δράση με χοροεσπερίδες κλπ. 

Β- Συμμετείχανε γυναίκες στις αντιστασιακές δράσεις; 

Μ- Υπήρχαν γυναίκες, ναι.  Αλλά στο χωριό μου δε γνωρίζω. Ήταν στη 

βουλγαροκρατούμενη περιοχή και δεν υπήρχε αξιόλογη δράση. 

Β- Για σας ποιος ήταν ο εχθρός της εθνικής αντίστασης; 

Μ- Ο εχθρός ήταν οι κατακτητές. Γερμανοί, Ιταλοί, Βούλγαροι. 

Β- Γνωρίζετε φαινόμενα δοσιλογισμού στην περιοχή σας; 

Μ- Γνωρίζω, αλλά έδρασαν στο Νομό Κιλκίς. 

Β- Εσείς πήρατε μέρος στην εθνική αντίσταση; 

Μ- Εγώ πήρα μέρος στην εθνική αντίσταση. 

Β- Γιατί πήρατε μέρος; Γιατί συμμετείχατε; 

Μ- Ο πατέρας μου ήταν διωκόμενος και λόγω της δράσης του στην 

εθνική αντίσταση και λόγω της ιδέας. Και έτσι ήμασταν διωκόμενοι και 

εμείς. Δίπλα στον πατέρα μου το ‘46- ‘47. Ήμουν οργανωμένος στην 

ΕΠΟΝ. 

Β- Σε ποια φυλετική ομάδα ανήκετε; 

Μ- Πόντιος. 

Β- Στρατευτήκατε σε κάποιο τάγμα/λόχο? 

Μ- Στον εμφύλιο ήμουν στο δημοκρατικό στρατό, στο 650 τάγμα, 20
ης 

 

ταξιαρχίας και 6
η
  μεραρχία ήταν εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. 

Β- Μπορείτε να μου πείτε λίγα λόγια για τη δομή και την ιεραρχία του 

τάγματος; 
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Μ- Εγώ ήμουν στην περιοχή του Μπέλες. Τα τάγμα φρουρούσε το 

αρχηγείο του δημοκρατικού στρατού της 6
ης

  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.  

Β- Ποιοι ήταν οι αρχηγοί του; Θυμάστε κάποιους να μου πείτε; 

Μ- Οι αρχηγοί του ήταν καταρχήν ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο 

οποίος σκοτώθηκε, ο διοικητής του τάγματος ήταν ο Στάθης Σουμελίδης, 

από τα χωριά του Κιλκίς.  

Β- Εσείς τι ρόλο είχατε;  

Μ- 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. 

Β- Πήρατε μέρος σε μάχες; 

Μ- Πήρα, ναι.  

Β- Θέλετε να μου πείτε κάποιες; 

Μ- 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. 

Β- Θυμάστε άλλους συμπολεμιστές σας; 

Μ- Τσαχουρίδης Κώστας, Αϊνατσίδης Παύλος. Συμμετείχαν. Έκαναν 

κρούσεις σε χωριά των Σερρών κάτω, σε διάφορα μέρη, στα Κρούσια, 

Πετρίτσι. 

Β- Ποιος ήταν ο ρόλος των γυναικών; 

Μ- 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. 

Β- Με Σλαβομακεδόνες πολεμήσατε; 

Μ- Είχαμε τους ντόπιους. Ξέρανε τη γλώσσα, τη σλάβικη. 

Β- Θεωρείτε πως έπρεπε να βρίσκονται στον ΕΛΑΣ; 

Μ- Έπρεπε, γιατί διώχτηκαν και αυτοί. Και αυτοί το ίδιο κυνηγήθηκαν. 

Β- Η στάση σας απέναντί τους ποια ήταν; 
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Μ- Μα δεν είχαμε καμία διαφορά. Στο τάγμα μας ο επιτελάρχης ήταν 

Σλαβομακεδόνας.  

Β- Θεωρείτε πως υπήρχε σχέση με τον Τίτο; 

Μ-Σε εμάς εδώ δεν είχε. Προς το τέλος κάπου κάπου φεύγανε και 

πήγαιναν στη Γιουγκοσλαβία. 

Β- Τι γνωρίζετε για τη σύγκρουση των ΣΝΟΦ το 1944 στον ΕΛΑΣ με το 

ΚΚΕ; 

Μ- 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 τη Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία και 

Αλβανία. Και άλλαξε στάση με το σοσιαλιστικό στρατόπεδο και 

αντίστοιχα και σε εμάς. 

Β- Πολεμήσατε με Πόντιους καπετάνιους; 

Μ- Οι περισσότεροι Πόντιοι ήτανε. Και ο διοικητής Πόντιος ήταν, 

Γιώργος Ερεθριάδης. 

Β- Ποια γνώμη έχετε για αυτούς; 

Μ- Όλοι αυτοί που φύγανε και δημιουργήσανε τον δημοκρατικό στρατό 

αναγκαστικά φύγανε. Διωκόμενοι. Μετά τη Βάρκιζα οι εκτελέσεις, 

χιλιάδες πήγανε φυλακές και εξορία. Ύστερα διάφορες συμμορίες 

δρούσανε στην επαρχία, στη Θεσσαλία, ανάγκασαν τον κόσμο. 

Β- Με το πέρας του εμφυλίου γυρίσατε στην Ελλάδα; 

Μ- Όχι ήμουν πολιτικός πρόσφυγας στη Σόφια της Βουλγαρίας. 

Β- Εκεί πώς σας υποδέχτηκε το κράτος; 

Μ-Το κράτος μας υποδέχτηκε πολύ καλά. Εκεί σπουδάσαμε. Όλη τη 

μόρφωση την πήρα εκεί. Σπούδασα στρατιωτικός. Έζησα 35 χρόνια. 

Β- Πώς σας υποδέχτηκε το ελληνικό κράτος; 

Μ- 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. 

Β-Κοινωνικά και επαγγελματικά πώς σας υποδέχτηκε το ελληνικό 

κράτος; 

Μ- 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». 

Β-Αν υποθέσουμε πως τα δεδομένα επαναλαμβάνονται, τι από όσα 

κάνατε τότε θα κάνατε και τώρα; 
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Μ- 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. 

Β- Πώς θα αξιολογούσατε τη δράση σας στον εμφύλιο; 

Μ- Όπου βρέθηκα το καθήκον μου το έκανα. Ως  στρατιωτικός στη 

Σόφια άσκησα το επάγγελμα στο βουλγαρικό στρατό. Συνεχίζουμε αυτό 

που ξεκινήσαμε εμείς και παίρνουμε τη θέση μας στην πλευρά του 

λαϊκού κινήματος. 
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28)  Όνομα: Δίγκογλου Χρήστος 

       Καταγωγή: Βουλγαρία 

       Τόπος διαμονής: Αγία Βαρβάρα Βέροιας 

 

Β-Αρχικά θέλω να μου πείτε πώς ονομάζεστε. 

Ε-Δίγκοκλου Χρήστος 

Β- Και από πού κατάγεστε; 

Ε- Γεννήθηκα στη Βουλγαρία το 1923 και ήρθα στην Ελλάδα 

οικογενειακώς το 1924. 

Β-Και πώς βρεθήκατε στην Βουλγαρία; 

Ε-Εκεί γεννήθηκαν και αυτοί. 

Ε-Επιλέξαμε το χωριό Αγ. Βαρβάρα έξω από τη Βέροια... Εκεί 

μεγάλωσα, εκεί δούλεψα, εκεί πήρα μέρος στο κίνημα μέχρι και σήμερα. 

Β- Πήρατε μέρος στην εθνική αντίσταση; 

Ε- Στην εθνική αντίσταση από το 1943 είμαι ταγμένος στον ΕΛΑΣ. 

Υπηρέτησα στη διλοχία μηχανικού Νοτίου Ολύμπου. 

Β- Πόσο χρονών ήσασταν όταν πήγατε στην οργάνωση; 

Ε-19. 

Β- Η δομή και η λειτουργία της οργάνωσης ποια ήταν τότε; 

Ε- Ήταν διλοχία μηχανικού ενταγμένη στην 10
η
  μεραρχία του ΕΛΑΣ και 

δρούσαμε στην περιοχή των Τεμπών, αφού είμαστε διλοχία 

μηχανικού,ανατινάζαμε τρένα, σιδηροδρομικές γραμμές, φάλαγγες  

γερμανικές χτυπούσαμε.  

Β-Ποιους αρχηγούς είχατε στην οργάνωση; 

Ε-Στη διλοχία είχαμε διοικητή τον Βρατσάνο Αντώνη. 

Β- Εσείς ποια θέση είχατε στην ιεραρχία της; 

Ε- Εγώήμουν αυτοματιστής. 

Β- Και σε ποιες μάχες εσείς συμμετείχατε; 

Ε-Σε όλες που πήρε μέρος η διλοχία. 

Β-Θέλετε να μου πείτε κάποιες σημαντικές;Αν θυμάστε 

Ε- Ε πώς δε θυμάμαι! Θα σας πω για την κατάληψη του αεροδρομίου της 

Λάρισας το 1944, τον Αύγουστο μήνα, η διλοχία μας σε συνεννόηση με 

Ιταλούς φρουρούς την  περίοδο της κατοχής φρουρούσε το αεροδρόμιο, 

μπήκαμε στο αεροδρόμιο τη νύχτα, κάψαμε δύο αεροπλάνα…Οι 

Γερμανοί προσπάθησαν, το σκάσανε και μπήκανε στη Λάρισα μέσα. 

Ήταν περίοδος που η Ιταλία βρισκότανε κοντά σε συνθήκες παράδοσης. 

Β-Σε άλλες δράσεις, που είπατε για τα τρένα; 

Ε- Μια αμαξοστοιχία...δε θυμάμαι το νούμερο...με 450 αξιωματικούς 

Γερμανούς, οι οποίοι τραυματισμένοι στο Ανατολικό μέτωπο, ήρθαν για 

να αναρρώσουν στην Ελλάδα και επιστρέφανε στο μέτωπο το Ανατολικό, 

ανατινάξαμε  μέσα στα Τέμπη την αμαξοστοιχία με 450 νεκρούς και 

όσους είχανε μέσα¨ από πολεμικό υλικό έπεσε μέσα στον ποταμό. 

Β- Αντίποινα μετά υπήρξαν; 
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Ε-Εκεί δεν είχαμε αντίποινα, σε αυτή την επιχείρηση. 

Σε άλλες περιπτώσεις, στην περιοχή τη δική μας, στα Τέμπη, δεν 

υπήρχαν.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 

διοίκησης της 10
ης

  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 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
ο
  σύνταγμα. Από εκεί και πέρα αρχίσαν τα 

Δεκεμβριανά γεγονότα, ο δικός μας ο λόχος έδωσε εντολή να συντηρείτο 

τον δημόσιο δρόμο Γρεβενά – Καλαμπάκα...Αυτή τη δουλειά 

κάναμε,διορθώναμε τις γέφυρες να μπορούν να κυκολοφορούν 

αυτοκίνητα μηχανοκίνητα για  να μπορούν να περάσουν από δώ τώρα 

που άρχισε η οπισθοχώρηση του ΕΛΑΣ από την Αθήνα. 

Πήγα να παραδώσω το όπλο μου στη Βέροια, πήγα στο χωριό και 

αρχίσαμε τη δράση. 

Β- Η δράση σας στην εθνική αντίσταση ήταν κυρίως στα Τέμπη; Κάποια 

άλλη δράση; 

Ε-Ό,τι περνούσε από τα Τέμπη, οποιαδήποτε αμαξοστοιχία, 

προσπαθούσαμε να την ανατινάξουμε...κάθε βράδυ δηλαδή οι ράγιες 

ήταν σμπαραλιασμένες.  

Β- Αυτή ήταν δηλαδή κυρίως η δράση σας; 

Ε- Ναι. 

Β- Γυναίκες συμμετείχαν στις αντιστασιακές δράσεις; Στην Εθνική 

Αντίσταση; 

Ε- Γυναίκες εμείς στη διλοχία δεν είχαμε. 

Β- Γενικά συμμετείχανε; Ποιες ήταν οι δράσεις τους; 

Ε-Πολεμούσαν. 

Β-Εκτός από το ότι πολεμούσαν, τι άλλο κάνανε; 

Ε-Ασυρματίστριες, νοσοκόμες ,τηλεφωνήτριες, σύνδεσμοι. 

Β-Κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης είχατε κάποιους ανθρώπους 

οι οποίοι είχανε αναλάβει το ρόλο να σας διαφωτίσουν ιδεολογικά;Είχατε 

κάποια ιδεολογική καθοδήγηση; 
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Ε-Το ΄42 έγινα μέλος του κόμματος, με στρατολογήσανε στο 

κομμουνιστικό  κομμα 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.  

Β-Ποιος ήταν για σας ο εχθρός την περίοδο της Αντίστασης; 

Ε-Οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Βούλγαροι και οι συνεργάτες τους. 

Β-Ποιους ορίζετε εσείς ως συνεργάτες τους; 

 Ε-ΠΑΟ και η οργάνωση του Πούλου η οποία ήταν στην περιοχή τη 

δικιά μας. 

Β-Γνωρίζετε φαινόμενα δοσιλογισμού στην περιοχή σας; 

Ε-Υπήρχαν πάρα πολλοί τους οποίους, όσους μπορούσαμε στις μάχες 

που δίναμε, σκοτώθηκαν πολλοί…βέβαια. 

Β- Ως δοσίλογοι ποια ήταν η δράση τους;  

Ε-  Η δράση τους ήταν να βοηθάνε πρώτα και κύρια τις γερμανικές 

δυνάμεις.΄Ηταν 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. 

Β-Πήρατε μέρος στον εμφύλιο πόλεμο; 

Ε-Πήρα. 

Β-Για ποιον λόγο συμμετείχατε; 

Ε-Καταρχήν, τελειώνοντας με την Εθνική Αντίσταση, η οργάνωσή μας 

στο χωριό δημιούργησε, είχε κάποια δράση, δράση πολιτιστική, η δράση 

αυτή, επικεφαλής της δράσης αυτής στο χωριό ήμασταν εμείς...εγώ, 

Δουλγερίδης Κώστας, βασικά στελέχη. Η αντίδραση αυτό δεν μπορούσε 

να το χωνέψει. 

Β-Εσείς γιατί συμμετείχατε στον Εμφύλιο; Τι θέλατε να αλλάξει; 

Ε-Με υποχρεώσανε. 

Β-Τι; Το κόμμα; 

Ε-Όχι το κυνηγητό που άρχισε από την πλευρά της αντίδρασης ενάντια 

στους Αντιστασιακούς. 

Β-Ήσασταν οργανωμένος πολιτικά κατά την έναρξη του εμφυλίου 

πολέμου; 

Ε-Ήμουν στην οργάνωση του κόμματος του ΚΚΕ, στο χωριό μας. 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 
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παρακρατικών, οι οποίοι είχαν στόχο να σκοτώνουν τα στελέχη των 

οργανώσεων, με πήραν, “πού έχεις τα όπλα κρυμμένα κλπ...;’’ Αυτά 

ζητούσαν, τελικά θα πάμε στη Βέροια στο τμήμα...Αυτοί εξυπηρετούσαν 

τα συμφέροντα των Εγγλέζων... Αφού τους είπα πως “δεν έρχομαι’’ 

νύχτα…στο δρόμο θα με καθαρίζανε αυτοί… ξεσηκώθηκε η αδερφή μου, 

η μάνα μου ξεσηκώθηκε, όλο το χωριό, να με αφήσουν...ένας σύντροφος 

από τη Θεσσαλονίκη είπε “Θα τον φέρω εγώ’’. Το πρωί – μίλησα με το 

κόμμα- για να μην εκθέσω τον σύντροφο, η οργάνωση μου έδωσε το 

δικαίωμα να πάω, πηγαίνω στο Στρατώνι επάνω, με κλείνουν μέσα σένα 

μικρό δωματιάκι και με αρχίζουν ξύλο, με μαύρισαν στο ξύλο…εγώ την 

ώρα του διαλείμματος τους ετοίμαζα ξύλα, έβγαζα τα καρφιά για να μη 

με χτυπήσει κανένα καρφί…τους ετοίμαζα ξύλα…αυτοί δεν 

καταλάβαιναν, κοπανούσαν μέχρι το μεσημέρι, με τρελάνανε στο ξύλο, 

οπότε ήρθε ο γέρος, ο δικός μου ο πατέρας, ο πρόεδρος του χωριού, 

πήγανε στον  δήμαρχο της Βεροίας, ζητήσανε εντολή από εκεί, ήρθανε 

στο στρατώνα ο πατέρας μου και ο πρόεδρος του χωριού, ο πατέρας μου 

αγόρασε ένα δέρμα με τυλίξανε και το δέρμα αυτό με έκανε καλό και με 

πήγανε στο χωριό…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...Βγαίνανε αποσπάσματα έξω, μετά άρχιζαν να βγαίνουν πιο πάνω 

και θυμάμαι 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... Είναι δύο 

μέρες τώρα στα χωριά…γυρίζουνε και κάνουνε αυτή τη δουλειά…ό,τι 

πλιάτσικο στα χωριά… μας λένε αυτό συμβαίνει… Τι να κάνουμε 

εμείς…στήνουμε ενέδρα στην επιστροφή τους, από εκεί ο Αλιάκμονας, 

από δω εμείς, ανοίγουμε πυρ, τους καθαρίζουμε όλους...άλλοι δύο 

πήγανε να ξεφύγουν, τρέξανε κάποιοι από εμάς, 8 ήμασταν όλοι…θέλαμε 

να πάρουμε τα λάφυρα, τα πήραμε όλα, τα κρύψαμε…μόνο έμεινε ο 

οδηγός, ο οποίος ήταν πολίτης, αυτός βαριά τραυματισμένος. Από εκεί 

και πέρα αρχίζει η δράση του δημοκρατικού στρατού. 

Β- Εσείς ήσασταν στο δημοκρατικό στρατό; 

Ε- Ναι εγώ είμαι στο συγκρότημα του Ανδρεάδη, μετά έγινε τάγμα, μετά 

έγινε σύνταγμα, τρία τάγματα. 

Β- Ποια ήταν η περιοχή δράσης του; 

Ε-Ήταν όλα τα Πιέρια. 

Β-Κεντρική Μακεδονία- Δυτική; 
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Ε- Εκεί ήταν άλλες μονάδες. 

Β-Ποια ήταν η δομή και η λειτουργία του; 

Ε-Ομάδες, ομαδάρχες, διμοιρίτες, λοχαγοί, ταγματάρχες. 

Β-Εσάς η δράση σας ήταν…; 

Ε-Ήμουν οπλίτης. Όποια δράση είχαμε στα Πιέρια στις αρχές, μετά το 

συμβάν του Σωτηρίου...μετά αυτοί κάνανε αντίποινα...ήρθαν στο χωριό 

μου τη νύχτα, πήραν 9 άτομα, μαζί και τον πατέρα τον δικό μου, εκεί 

τους κατακρεούργησαν, τους σφάξανε, τους κάνανε… 

 Το ‘47 με στέλνουν από το αρχηγείο Πιερίων…,δημιουργείτα σχολή 

αξιωματικών από τον δημοκρατικό στρατό…στο χωριό Καριοπλές ήταν 

η έδρα της σχολής κοντά στη Λίμνη Πλαστήρα…,ένα εξάμηνο κάναμε 

εκεί σχολή, από τη σχολή πήρα εντολή και σαν μηχανικός που ήμουν στο 

ΕΛΑΣ συνάντησα και τον διοικητή μου, τον Βρατσάνο τον Αντώνη, ο 

οποίος δημιούργησε μια ομάδα, ήρθε και μια ομάδα αξιωματικών από 

την Αθήνα…έπρεπε να έρθουμε από τα Πιέρια και από εκεί να 

περάσουμε το Καϊμάκτσαλαν και να βγούμε στο Γράμμο...με διόρισε 

υπεύθυνο της ομάδας και της αποστολής ο Βρατσάνος…η αποστολή 

ήρθε με δυσκολίες, φτάσαμε στα Πιέρια. Στα Πιέρια μένω ως 

αξιωματικός πλέον με εντολή να δημιουργήσω τμήματα μηχανικού στα 

τάγματα Πιερίων, πράγμα το οποίο έγινε¨ ύστερα από αυτό αναλαμβάνω 

διοίκηση λόχου, ύστερα αναλαμβάνω 3
ο
  τάγμα από δω, ύστερα από 

πολλές μάχες και ταλαιπωρίες έφτασα με μια αποστολή της φάλαγγας 

των αόπλων, έφτασα στο Γράμμο από τα Πιέρια, διοικητής λόχου στο 

τάγμα του Ανδρεάδη. Στο δρόμο τραυματίστηκα ελαφρώς...¨όταν 

φτάσαμε στο Γράμμο εγώ έμενα στο πρώτο χωριό έξω από τον 

Πεντάλοφο και παίρνω εντολή να επιστρέψω στα Πιέρια με μια ομάδα 

παιδιών που θα αναλάμβανα εγώ...ξανά ανέλαβα άλλο λόχο εκεί 

πέρα...,με τον λόχο αυτό πέρασα όλο το διάστημα. 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. 

Β- Οι αρχηγοί του τάγματος που βρισκόσασταν ποιοι ήταν; 

Ε-Ο Ανδρεάδης.  

Β-Θυμάστε άλλους συμπολεμιστές σας; 

Ε-Θυμάμαι τον Πιπέρα, διμοιρίτη, ο οποίος ανέπτυξε σοβαρή δράση στη 

μάχη της Αλεβίτσας. 

Β-Σε ποιες μάχες συμμετείχατε; 

Ε-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, είχαν πολλά θέματα…Τρίτη επίθεση και αυτή 
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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. Μεγάλες μάχες 

γίνονται στον Γράμμο, ο δημοκρατικός στρατός υποχωρεί και 

συγκεντρώνεται στα Ψωριάρικα για να κάνει τον ελιγμό από τον Γράμμο 

στο Βίτσι. Μεγάλη μάχη και εδώ δώσαμε. Στις 20-8-1948, αφού 

συγκεντρώθηκαν όλες ο 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, υπερασπίζοντας την επίθεση του δημοκρατικού 

στρατού στο φυλάκιο της Γκένοβας πήρε εντολή να καταλάβει δύο 

υψωματάκια στην Αλεβίτσα, να τραβήξει την προσοχή του εχθρού εκεί 

να διευκολυνθούν τα τμήματα που επιτίθενται στην Γκένοβα για να 

σπάσουν τον κλοιό. 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 μεγάλες δυνάμεις να καταλάβει 

το ύψωμα, όγκος, ο εχθρός διέθεσε εκεί τρείς μεραρχίες. Μια μεραρχία 

είχαμε εμείς 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 τον 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. Τον 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. Είχαμε στο 

Γκόλιο Κάμινικ του Γράμμου. Ο λόχος ο δικός μου ανέλαβε την 

υπεράσπιση του Άη Ηλιά Πυρσόγενης. Εκεί την αράξαμε μέχρι την 

υποχώρηση. Από την Πυρσόγενη υποχωρήσαμε κανονικά την ώρα που 
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με το ζόρι κρατιόταν το τελευταίο ύψωμα που είχε ο δημοκρατικός 

στρατός, περάσαμε τα σύνορα και περάσαμε στην Αλβανία. 

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 την 

γραμμή που είχαμε πριν την επίθεση. 

Β- Ποίος ήταν ο ρόλος των γυναικών την περίοδο αυτή στην περιοχή 

σας; 

Ε- 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. 

Β-Με Σλαβομακεδόνες πολεμήσατε; Θεωρήσατε πως έπρεπε να 

βρίσκονται στον ΕΛΑΣ; 

Ε-Στον ΕΛΑΣ δεν είχαμε Σλαβομακεδόνες. Στον Δημοκρατικό στρατό 

είχαμε. Στελέχη καλά, διμοιρίτες, επιτρόπους είχα στο λόχο. 

Β-Η στάση απέναντί τους ποια ήταν; 

Ε-Όταν άρχισε δράση, η οργάνωση των Σλαβομακεδόνων στα Σκόπια, 

μπήκε ζήτημα να λιποτακτούν από την δημοκρατική οργάνωση οι 

Σλαβομακεδόνες. 

Β-Εσείς τι στάση είχατε απέναντί τους; 

Ε-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 

μιλούσε και μου έφυγε. Είχα όμως και παλληκάρια. 

Β-Θεωρείτε πως η συμμετοχή τους στον ΕΛΑΣ έβλαψε το ΚΚΕ και 

μεγέθυνε τις κατηγορίες για το Μακεδονικό; 

Ε-Ε φυσικά, η στάση τους έβλαψε και μεγέθυνε και τις κατηγορίες για το 

Μακεδονικό. 

Β-Γιατί; 

Ε-Είχαμε υποψίες. Κάνανε κάτι που έβλαπταν τις μονάδες που 

υπηρετούσαν. 

Β-Σε ποια φυλετική ομάδα ανήκετε; 

Ε- Σε καμία. Είμαι πρόσφυγας από τη Βουλγαρία. 

Β-Πολεμήσατε με Πόντιους καπετάνιους; 
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Ε-Πολέμησα με τον Νικητίδη.  

Β-Ποια ήταν η γνώμη σας για τους Πόντιους καπετάνιους; 

Ε-Και πολεμιστές καλοί και διοικητές καλοί. Ήταν παλληκάρια. Στον 

πρώτο λόχο που ανέλαβα οι μισοί ήταν Πόντιοι.  

Β-Στη συνέχεια πήγατε στην Τασκένδη; 

Ε-Ναι. 

Β-Πώς σας υποδέχτηκε εκεί το κράτος; Πώς ζήσατε εκεί; 

Ε-Εκεί παρά τις δυσκολίες είχαμε ό,τι χρειαζόταν. Εγώ σπούδασα 

κομματική σχολή. Βγάζει κομματικά στελέχη με πολυκομματικότητα. 

Στα Μαθηματικά, στα αγροτικά. 

Β- Πότε γυρίσατε στην Ελλάδα; 

Ε- Το 1977. 

Β- Και πώς σας υποδέχτηκε το Ελληνικό κράτος;  

Ε-Ήταν μεταπολίτευση τότε. 

Β-Πώς σας υποδέχτηκαν; Υπογράψατε κάτι; 

Ε-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. Δουλειά εδώ με έδωσε το 

κόμμα, αποστολή στη Δράμα. Δεν πολιτεύτηκα. Στη Νομαρχιακή 

επιτροπή του ΚΚΕ. Τη σύζυγο, λόγω πολιτικού φρονήματος δεν την 

δεχτήκανε για δουλειά σχετική με το αντικείμενό της. Ώσπου 

συνταξιοδοτηθήκαμε.  

Β- Και αν υποθέσουμε πως τα τότε δεδομένα επαναλαμβάνονταν, τι θα 

ξανακάνατε από αυτά που κάνατε τότε; 

Ε- Θα έκανα το ίδιο που έκανα και τότε. 

Β- Πώς θα αξιολογούσατε τη συμμετοχή σας στον εμφύλιο; 

Ε-Υποχρεώθηκα από τους καινούργιους κατακτητές, τους Άγγλους. 

Ιδεολογικά θα πολεμούσα, διαφορετικά αν δεν υποχρεωνόμουν δε θα 

πολεμούσα. Έπρεπε να πολεμήσω, έκανα το καθήκον μου. 
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29) Όνομα:Παπαδημητρίου Χρήστος 

      Καταγωγή: Αμμοχώρι 

      Τόπος διαμονής: Αμμοχώρι 

 

 

Π- Πήρατε μέρος στον Εμφύλιο Πόλεμο; 

Χ-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.  

Π- Άρα έτσι μπήκατε μέσα στον πόλεμο; 

Χ- Έτσι μπήκα μέσα, να σου πω μια περίπτωση. Όταν σκοτώθηκε ο 

…………., μια πληροφορία από τη Σιταριά, στοιχεία δεν έχω, 

πληροφορίες είναι αυτές, ειδοποίησε, διότι περνάνε αντάρτες από το 

Καϊμακτσαλάν και το Βίτσι, απ’τη Λάρνα περνάνε αντάρτες για το Βίτσι. 

Αυτός ο Σιταριώτης ειδοποίησε τις Αρχές, το στρατό και ο στρατός από 

πίσω τους, την πρώτη μέρα. Αλλά όταν πήγε ο Στρατός εκεί πέρα, οι 

αντάρτες είχαν περάσει από το Χιο…. πιο πέρα προς το Ραδόσι και ούτε 

αυτοί συναντηθήκανε, ούτε οι άλλοι, το ένα κύμα πέρασε από τους 

αντάρτες. Πήγε ο στρατός, έρχεται το άλλο κύμα από τους αντάρτες και 

βρέθηκε ο στρατός στη μέση, ανάμεσα από τις δυο ομάδες. Ό,τι κάνανε, 

κάνανε το βράδυ, τότε σκοτώθηκε αυτός, βρέθηκαν στρατός με αντάρτες 

ανακατεμένους και ορισμένοι, διότι αυτά που στα λέω, μου τα ‘λεγε ένας 

λοχίας από τη Σκοπιά. Την επομένη, τι είχε γίνει δεν ξέραμε, ο Παύλος, ο 

Χρήστος, ο Δημήτρης, αγγαρεία με τ’ άλογα, πού;; Στο Ραδόσι. Αυτόν 

τον είχα γνωρίσει, εκείνον τον λοχία στο …………. . “Καλημέρα, 

καλημέρα’’. Μόνο αυτή την καλημέρα είχαμε. Τώρα ο λοχίας εκείνη την 

εποχή δεν μπορούσε  να συνδέεται πολύ με τους πολιτικούς, διότι ήταν 

σαν εχέμυθοι, πώς να σου πω, ξέρεις τι θέλω να σου πω, εχέμυθοι…. Του 

λέω “ρε φίλε τι έγινε;’’, μου κάνει έτσι, “πού είναι το δικό μου το 

φυτώριο;’’, εκεί τον πλησίασα. Λέει, “χτες στείλαμε στρατό, 

ανακατευτήκαν με τους αντάρτες κι ορισμένοι στρατιώτες βρέθηκαν στην 

Φλώρινα απ’ τη φυγή από ‘κει πέρα, απ’ τη συμπλοκή’’. Και λέω, “τώρα 

εμείς που πάμε;’’. Λέει, “εκεί πάμε’’. Εγώ άρχισα λίγο να τα κακαρώνω, 

να πούμε την αλήθεια και ήμασταν ως απλοί πολίτες, δεν ξέραμε τίποτα. 

Τέλος πάντων, από εδώ πάμε Λεπτοκαρυά, απ’ τη Λεπτοκαρυά πήραμε 

έναν άλλο δρόμο για το Λαμπάνοβο, αλλά όσο πλησιάζαμε ακούγαμε 

ντανκ, ντανκ, διασκορπισμένα πυρά. Φτάσαμε στη βάση, εκεί όπου 

έπρεπε να φτάσουμε και βρήκαμε εκεί, να σου πω ακόμα το όνομα, το 

θυμάμαι ακόμα, ………………… . Μας πήγανε εκεί πέρα και 

καθόμασταν εκεί πέρα σε ένα άνοιγμα. Ήτανε μετά από το μεσημέρι, 
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κατά τις 4 το απόγευμα κι ο καθένας έλεγε ό,τι γνώριζε απ’ το στρατό. 

Αυτά οι γέροι που σας λέω στο στρατό δεν είχανε πάει. Κι εκεί που 

καθόμασταν, παπ κάτι σφαίρες άρχισαν να έρχονται, από τα ταμτούμ 

νομίζω πως τα λένε, σφαίρες που όταν πέφτουν ξανασκάνε. Τέλος 

πάντων, λέει “μέχρι εδώ φτάνουν οι σφαίρες;’’, και λέω, “φτάνουν, τι να 

κάνουμε;’’. Εκεί που καθόμασταν, αρχίζει να σουρουπώνει και άρχισαν 

οι σφαίρες να έρχονται πιο συχνά και ήταν μια πηγή εκεί πέρα. Αυτοί οι 

αντάρτες την πηγή την είχαν στιγματίσει και πώς ο όλμος μια από εδώ 

και μια από εκεί, άρχισαν να έρχονται. Μόλις άρχισε να σουρουπώνει και 

όσο πιο πολύ σουρούπωνε ,τόσο φωνάζανε κάτι κοπέλες “αέρα, σας 

φάγαμε!’’ κι άρχισαν οι τουρτούρες και τα μυδράλια. Ήταν ένας λοχίας, 

δεν μπορώ να θυμηθώ τ’ όνομά του, διότι και τσακωθήκαμε, εμείς οι 

πολίτες δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, τίποτα. Γρήγορα να 

φορτωθούνε τα ……………, εγώ είχα τον ασύρματο. Ε, που να το 

φορτώσεις στο άλογο. Ήτανε ένα ύψωμα έτσι, σ’ εκείνο το ύψωμα πώς 

ανεβαίνεις; Κάποιοι άρχισαν να σκάβουν με τα χέρια για να κρύψουν το 

κεφάλι τους, τίποτα παραπάνω. Δεν είχαμε ούτε φτυάρια, ούτε τίποτα. 

Μόνο με κανά ξύλο αν έβρισκες να σκάβεις. Ήρθε προς τα εμένα αυτός ο 

ασυρματιστής και μου λέει, “γρήγορα να φορτώσεις!’’, του λέω, “πήγαινε 

φόρτωσέ το!’’. Τα μυδράλια θερίζανε, πού να σηκώσεις κεφάλι και τι να 

κάνουμε, φορτώνω τον ασύρματο στη μια πλευρά, κρατάω το άλογο από 

την άλλη και λέω, “αν χτυπήσουν, θα χτυπήσουν το άλογο, όχι εμένα’’. 

Αυτή τη σκέψη την έκανα τέλος πάντων. Όσο πάνε αυτοί πλησιάζουνε, 

τώρα τι κάνουμε; Ένας λοχίας φωνάζει, “γρήγορα’’, λέει, “στην 

χαράδρα!’’. Εκεί που ήτανε η πηγή, ήταν ένα σαν ίσιωμα, τώρα στο 

βουνό ίσιωμα δεν μπορείς να βρεις  και από ‘κείνο το ύψωμα αρχίσαμε 

να κατεβαίνουμε σιγά σιγά και δεν ξέραμε πού να πάμε. Κι εκεί που 

κατεβαίναμε από εκείνο το ύψωμα, σκυφτοί όλοι και τ’ άλογα τα 

τραβούσαμε, λέει “στην χαράδρα!’’. Και μόλις κατεβήκαμε στην 

χαράδρα, αυτές οι κοπέλες φωνάζανε “αέρα τους φάγαμε!’’ και να 

χτυπάνε τα μυδράλια. Σ’ εκείνη την χαράδρα, μόλις κατεβήκαμε κάτω, 

αρχίσανε να μη μας παίρνουν οι σφαίρες. Κατεβήκαμε και τον αυχένα, 

ανεβήκαμε στο άλλο το ύψωμα απέναντι, εκεί είχε έρθει και ο στρατός 

από το Αμύνταιο και ήταν και ξαστεριά κι ένα φεγγάρι, είχε ένα 

τσουχτερό κρύο, πού να κοιμηθείς, τίποτα.Ανεβήκαμε από την άλλη 

πλευρά. Εκεί συνάντησα τον ………………. και μετά που λες το 

βραδάκι λέει, “τώρα μπορείτε να φύγετε’’, “να πάμε πού;’’, “να κατεβείτε 

στον Αετό’’. Νύχτα, μόνοι μας, κατεβήκαμε στον Αετό. Από εκεί 

ερχόμαστε με τ’ άλογο για το Αμύνταιο. Φτάσαμε στο Αμύνταιο. Ο 

στρατός δε μας άφηνε να μπούμε μέσα. Βρε αμάν ήμαστε αγγαρεία, έτσι 

κι έτσι έγινε στο Ραδόσι, αυτοί τίποτα. Τέλος πάντων, μ’ εκείνα τα 

τηλέφωνα τότε συνεννοηθήκαμε με τις αρχές εκεί στο Αμύνταιο και 

πήγαμε στο Αμύνταιο. Στο Αμύνταιο, πού;  
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 Εν τω μεταξύ, άρχισε να ξημερώνει. Κατεβαίνουμε. Τότε δεν είχε 

μηχανοκίνητα να πας με το αμάξι, τίποτα, μόνο με το άλογο. Τέλος 

πάντων, φτάσαμε στο Αμύνταιο. Μας λέει, “εδώ να κοιμηθείτε, εκεί να 

κοιμηθείτε’’, τίποτα, μας ξημέρωσε. Από εκεί δρόμο με τα άλογα, 

ερχόμαστε στο σπίτι και τότε καταλάβαμε ότι ο ………… σκοτώθηκε 

εκεί πέρα.Παρέλειψα να σου πω, ότι όταν καθόμασταν εκεί πέρα, 

ορισμένοι από εμάς παίρνουν με τα άλογα τους σκοτωμένους στρατιώτες 

να τους φορτώσουν και να τους φέρουν. Και μετά ο στρατός να τους 

πάρει με τα Τζέιμς να τους φορτώσει. Κι ορισμένοι φίλοι αυτών των 

στρατιωτών, τους έλεγαν “βρε μη σηκώνεις το κεφάλι’’, “όχι θα τους 

σκοτώσω, θα κάνω αυτό’’. Αυτά τα γεγονότα από εκείνη την αγγαρεία. 

Θες να σου πω κι άλλη; Από εκεί, μας παίρνουνε με τ’ άλογα και πού μας 

φέρνουνε; Κατεβήκαμε την Λεπτοκαρυά, απ’ την Λεπτοκαρυά Πέρασμα, 

Σκοπιά και μας ανεβάζουνε πάνω απ’ τον Αϊ Γιώργη, σ’ εκείνη την 

οροσειρά. Από φαγητό και πιοτό, ξέχασέ το, τίποτα. Όταν ανεβήκαμε 

πάνω, ρώτησα έναν λοχία αν υπάρχει τίποτα να φάμε. Με σημάδεψε με τ’ 

όπλο και μου είπε να φύγω. Κοιμηθήκαμε έτσι νηστικοί, ούτε τσάι, ούτε 

ψωμί, ούτε γκαλέτα, ούτε τίποτα. Την επομένη φέρανε γαλέτες και τσάι, 

αυτό ήταν το πρωινό. Δεν καθίσαμε πολύ, μας κατεβάζουνε από εκεί και 

μας πάνε στη Βίγλα. Περνούσαμε εδώ δίπλα από το χωριό, δε μας 

αφήνανε. Στη Βίγλα κι από εκεί σ’ ένα ύψωμα. Μόλις ανεβήκαμε πάνω 

στο ύψωμα, δεξιά είχε μια γυμνή κορυφή και πήγαμε εκεί να 

κατασκηνώσουμε. Από την απέναντι πλευρά (Τρίβουνο), είχανε στήσει 

κάτι τουρτούρες (ρωσικά όπλα). Από εκεί τροφοδοτούνταν οι αντάρτες. 

Και χτυπούσαν στην άλλη πλευρά, έχουν μεγάλο βεληνεκές, από τη μια 

κορυφή στην άλλη. Εμείς κατεβαίναμε για να πάρουμε τρόφιμα στο 14
ο
  

χλμ. Κάτω από το Πισοδέρι (14
ο
  χλμ. από τη Φλώρινα προς το 

Πισοδέρι). Κατεβαίναμε κάτω και μετά πηγαίναμε από ένα μονοπάτι, 

πίσω από τ’ άλογα για να μη μας παίρνουν οι σφαίρες, διότι από εκεί 

χτυπούσαν για να πάμε τα τρόφιμα πάνω. Καθόμασταν εκεί κι έλεγαν “τι 

πάθαμε, δεν μπορούμε να δούμε τα παιδιά μας, αν θα μπορέσουμε να πάμε 

σπίτι μας’’ κι εγώ προσπαθούσα να τους δώσω κουράγιο.  

    Ένα  πρωί, εκεί που συζητούσαμε, πηγαίναμε να πάρουμε τσάι κι εκεί 

που καθόμασταν, άρχισαν εκείνες οι τουρτούρες από απέναντι, από το 

Λόπους, όπως το λένε το ύψωμα. Αυτό γινόταν για μια βδομάδα.Αυτούς 

που μας παίρνανε αγγαρεία, έπρεπε να μας αλλάξουν. Πήγες μια 

βδομάδα, θα στείλει άλλους, ν’ αντικατασταθείς. Στο χωριό Πρόεδρος 

ήταν ο Νούφρης. Αυτός δεν ήθελε να μας αλλάξει. Η μητέρα της 

γυναίκας μου πήγε και ρώτησε, “γιατί δεν τους αλλάζεις’’ και ξέρω ‘γω 

τι. Και βλέπω ένα πρωί, λέει “ποιος είναι ο Χρήστος;’’, λέω “εγώ είμαι’’. 

Λέει, “πρέπει να κατέβεις κάτω’’. Έξι εβδομάδες μα μην αλλάξεις τίποτα, 

ούτε σώβρακο, ούτε κάλτσες, ούτε παπούτσια. Τα παντελόνια, τότε 

μάλλινα φορούσες, είχαν κοπεί και να ντρέπεσαι από τον κόσμο που σε 



331 

 

βλέπει έτσι. Ήταν τέτοια η κατάσταση, θα μου πεις δε φταίγανε οι αρχές, 

για να μας αλλάξουνε, να κατέβουν κάτω, να έρθουν άλλοι. Και τη μέρα 

που κατέβηκα κι ευτυχώς που κατέβηκα, οι αντάρτες ανεβήκανε σ’ 

εκείνο το ύψωμα, “αέρα! Σας φάγαμε, σας φάγαμε!’’ κι όλος ο στρατός 

ευτυχώς έφυγε, βρέθηκε στη Φλώρινα.Τέτοιες περιπέτειες είχαμε. Και 

δεν ήμουν στρατιώτης, φαντάσου ο στρατός τι πέρασε.  

 Π-Είχατε όπλα; 

 Χ- Όχι δεν είχαμε όπλα, πού όπλα. Δε μας δίνανε και κακώς.Εκεί που 

ήταν ο καταυλισμός για το στρατό, νερό δεν είχαμε. Ήταν μια βρύση που 

ήταν κάτω από αυτό το ύψωμα που καθόντουσαν οι αντάρτες. Το ύψωμα 

είναι πάνω από τον Άγιο Γερμανό. Όταν το βλέπω με πιάνει ρίγος. Ένα 

λευκό ύψωμα στον Άγιο Γερμανό κάτω από την Πρέσπα, δεξιά από τη 

Βίγλα, εκεί ήμασταν εμείς. Και πιο πέρα ήταν η βρύση, πολύ καλό κρύο 

νερό και από εκεί πηγαίναμε να παίρνουμε νερό και για μαγείρεμα και 

για να πιούμε.Μια φορά πήγα να βρω  το άλογό μου, που είχε πάει προς 

τα εκεί και χωρίς να ξέρει ο στρατός ότι πήγα. Εκεί που έψαχνα κι 

ευτυχώς που τη γλίτωσα τέλος πάντων, είχε πυκνή βλάστηση με οξιές και 

βελανιδιές. Άρχισαν πυροβολισμοί από τους αντάρτες που ανέβαιναν 

προς τον Ακρίτα, που ήταν η Διοίκησή τους και από εκεί μας 

παρακολουθούσαν τι κάναμε. Όταν πηγαίναμε για εκείνη τη βρύση 

έπρεπε να πας με στρατιώτες κι από πάνω πυροβολισμοί. Αυτή ήταν η 

κατάσταση τότε. Με είχαν πάρει δυο τρεις φορές από εδώ κι από εκεί και 

αυτό που σου είπα, όταν έφυγα με το άλογο για τη Φλώρινα για να με 

αλλάξουν, ήταν το τελευταίο.  
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30)  Όνομα: Γεωργιάδης Αθανάσιος 

       Καταγωγή: Αμμοχώρι 

      Τόπος διαμονής: Αμμοχώρι 

 

Π- Πήρατε μέρος στον Εμφύλιο Πόλεμο; 

Α-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. Ο δεύτερος ο λόχος ήτανε από αριστερά μας. Ο δεύτερος ο λόχος 

αιφνιδιάστηκε και σκοτώθηκαν όλοι. Την άλλη μέρα ενίσχυση εμείς. 

Πήγαμε πάλι πάνω. Οι Πομάκοι κουβαλούσανε σκοτωμένους όλη τη 

νύχτα. Από εκεί περνάνε από μας, λένε έτσι κι έτσι, όλος ο λόχος 

σκοτώθηκε. Ξανά εμείς πάμε εκεί, διώχνουμε και τους υπόλοιπους 

αντάρτες, ξανά πίσω στις ……………… . Οχυρωθήκαμε στις 

……………… και είχαμε έναν διμοιρίτη από τα Άλωνα. Αυτός ήτανε 

στη γραμμή, σ’ ένα στήριγμα όπου περνούσε το τρένο. Τον χτυπούσαν 

όλη τη νύχτα αλλά αυτός δεν παραδόθηκε. Από ‘δω από ‘κει εμείς 

ενίσχυση, νύχτα στα κατσάβραχα. Μόλις φύγανε, μετά χτυπήσαμε κι 

εμείς, τους διώξαμε και γλιτώσαμε. Την επόμενη μέρα, να κι ο πατέρας 

μου. Από εδώ (Αμμοχώρι) ήρθε να με δει. Από εκεί ξανά, τελειώσαμε, 

πήγαμε στο Κιλκίς. Στο Κιλκίς κάναμε παρέλαση 25
η
  Μαρτίου. Από εκεί 

μετά μας σηκώνουνε και πού μας πάνε; Στην Κομοτηνή, στα σύνορα. 

Από εκεί στην Ξάνθη, στα βουλγάρικα σύνορα επιχείρηση. Μέχρι τη 

Δράμα φτάσαμε και το Νέστο ποταμό. Καθίσαμε εκεί. Μετά το δικό μας 

το τάγμα διαλύθηκε. Διαλύθηκε και με στέλνουν, πού με ’στείλαν λες; 

Στη Βούρμπανη, στ’ αλβανικά σύνορα. Κι εκεί κάτσαμε έναν χρόνο 

ολόκληρο. Και από εκεί απολυθήκαμε. Αυτά είναι τα νέα από το 

στρατιωτικό μας.  

Α-Πως μπήκατε στον πόλεμο; 

Π-Υπηρετούσα τη θητεία μου κι έτσι μπήκα, πώς αλλιώς; Το ’48 πήγαμε, 

το ’51 γυρίσαμε. Τρία χρόνια φαντάρος.  

Π-Σε ποια μονάδα ήσασταν; 

Α- 554.  

Π-Ποιον είχατε Διοικητή; 

Α-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.  

Π-Σε ποιες μάχες πήρατε μέρος; 

Α- Στο Μπέλες επάνω. Όλες οι μάχες εκεί.  

Π-Τι όπλα είχατε; 

Α-Είχαμε αυτά τα μικρά τα Μάλινγκερ και τα πολυβόλα.  



333 

 

Π-Με ποια ένοπλα σώματα πολεμήσατε; 

Α-Με του αντάρτες.  

Π-Συγκεκριμένες ομάδες από τους αντάρτες θυμόσαστε; 

Α-Πού να θυμάμαι. 

Π-Πώς σας αντιμετώπισε το κράτος μετά τη λήξη του πολέμου; 

Α-Τίποτα, ούτε μας είδε. Μας ξέχασε όλους. Προτού να πάμε μας έβλεπε 

κάποτε. Αφού τελειώσαμε, καληνύχτα.  

Π-Δημιουργήσατε σχέσεις – φιλίες που τις διατηρείτε ακόμα και σήμερα; 

Α-Ναι με αυτόν από τα Άλωνα ήμασταν πολύ φίλοι. Και ακόμα φίλοι 

είμαστε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



334 

 

31) Όνομα: Νεοκάζης Χρήστος 

      Καταγωγή: Αμμοχώρι 

      Τόπος διαμονής: Αμμοχώρι 

 

 Χ-Φεύγοντας από το κέντρο, μας πήγαν κατευθείαν στο Γράμμο. Μετά 4 

μέρες, πήγαμε και λάβαμε μέρος στις επιχειρήσεις. Ε, από εκεί που ήτανε 

στο ύψωμα, έκανε επίθεση η διμοιρία μας, δεν το πήρε το ύψωμα. Μετά 

ο λόχος προχώρησε προς τα πέρα, εμείς μια ομάδα μείναμε εκεί. Από ‘κει 

και πέρα, μετά καμιά ώρα, ο Δαλάκης ο Λάζαρος έρχεται. Του λέω “τι 

έχεις ρε;’’, “Άσε ρε, το πόδι μου τραυματίστηκε’’. Του σηκώνω το 

παντελόνι, το αίμα ξεχείλιζε. Αυτός επειδή ήταν δεμένος με τα ντοπ, δεν 

του έτρεχε. Μόλις είδε το αίμα εκείνος, τα έχασε. Και του έδωσα 

κουράγιο, τον επίδεσα και τον κράτησα εκεί. Μετά καμιά ώρα έρχεται 

ένας φαντάρος για να πάει στο Τάγμα. Ε, τον παρακάλεσα εγώ, του λέω 

“ρε συνάδελφε αυτός είναι τραυματίας, συνάμα είναι και χιόνια. Παρ’ τον 

βοήθησέ τον, αν τυχόν δεν μπορεί πουθενά ν’ ανέβει’’. “Θα τον πάρω’’. 

Τον πήρε κι έφυγαν. Μόλις σκοτείνιασε λίγο, βράδιασε, εμείς 

καινούργιοι, δεν γνωρίζαμε ούτε λοχαγούς ούτε αξιωματικούς πως 

λεγόντουσαν. Ακούμε φωνάζουν “αέρα, αέρα!’’ κι εκείνοι οι παλιοί που 

ήτανε, εμείς νεοσύλλεκτοι βέβαια 5 ημερών στο τάγμα, μας λένε “είναι 

αντάρτες’’. “Βρε αέρα φωνάζουν!’’.“Τι σημασία που φωνάζουν αέρα κι οι 

αντάρτες αέρα φωνάζουνε’’. Ε, δεν πήγε κανά τέταρτο, βλέπουμε φεύγει 

ο στρατός. Φωνάζαμε “αλτ, αλτ τι είστε;’’. “Φύγετε μας πιάσανε τι αλτ, 

μαλτ’’, λέει. Εμείς ποδαρόδρομο, φεύγουμε για το τάγμα. Ε, πρόλαβαν 

μερικοί μπήκαν στο τάγμα, πήρε χαμπάρι ο διοικητής, βγαίνει έξω, όσοι 

μπήκαν μπήκαν. Και μας μάζευε εκεί πέρα όλη τη μέρα, ξυλιασμένοι 

εμείς, μαζεμένοι. Λοιπόν, καθόμαστε εκεί και μας λέει “τι γίνεται, γιατί 

μόνο οι γυναίκες φεύγουν έτσι…,’’ λέει. Εμείς τώρα ήμασταν πιο πίσω, 

δεν ξέραμε τι γινόταν. Ένας εκεί φαντάρος του λέει “σκοτώθηκε ο τάδε 

Ανθυπολοχαγός’’. Γρήγορα πίσω, νύχτα. Πίσω τώρα, αυτοί κουρασμένοι, 

ξυλιασμένοι, παίρνει την γλίτσα ο διοικητής κι όπου βρει στα χέρια, στα 

πόδια μπαμ, μπουμ χτυπάει. Ε, τι θα κάνουμε, θα πάμε. Εμείς μ’ έναν από 

την Κλαδοράχη. “Τράικο, εκεί σκοτώνουν, εδώ χτυπάνε, άντε τράβα’’. 

Φωνάζανε άλλοι, “δεν έχουμε πυρομαχικά’’. Φέρνουνε πυρομαχικά, μια 

κάσα ανά δυο άτομα. Ε, παίρνουμε την κάσα και προχωράμε τώρα στα 

χιόνια νύχτα, πέφτουμε εδώ, πέφτουμε εκεί. Μερικοί που ήτανε παλιοί, 

για να μην κουβαλάνε βάρος, αδειάζουνε τη μισή κάσα πυρομαχικά και 

πάνε. Ε, πάμε εκεί τέλος πάντων, κάπου σταματήσαμε κι εκείνος που μας 

είχε ο Ανθυπολοχαγός γύρισε, μας άφησε. Καθόμαστε τώρα νύχτα, 

σκοτάδι δε φαίνεται κανένας. Βλέπω έναν φαντάρο πλαγιασμένο και 

πήγα εκεί δίπλα του. Χωρίς να τον ξέρω να είναι ο λοχαγός. Νύχτα, 

πλάτη με πλάτη, ε, κάποια στιγμή από το πολύ κρύο άρχισα να 

τουρτουρίζω. Και να μου λέει “ε, φαντάρε τι κάνεις, φοβάσαι;’’. Του λέω, 
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“ρε συνάδελφε τι να φοβάμαι, τώρα να σκοτωθώ δε φοβάμαι. Πάγωσα, 

είμαι ξύλο’’. Ε, ξημέρωσε το πρωί έτσι, μερικοί φαντάροι είχαν μαζέψει 

ξύλα, είχαν μαζέψει λίγο το χιόνι κι άναψαν φωτιά. Εγώ τώρα πάω να 

ζεσταθώ. Πήγα από πάνω τους, κανά 4-5 άτομα ήτανε. Τους λέω “ρε 

παιδιά κάντε μέρος για να ζεσταθώ λιγάκι’’. Τίποτε αυτοί, αλλά αυτοί 

είχαν δίκιο. Εγώ νομίζοντας ότι τους μιλάω δε μιλούσα, είχα κοκαλώσει. 

Ξανά, “βρε παιδιά κάντε λίγο μέρος’’, πιο δυνατά τάχα, αυτοί τίποτα. Κι 

εγώ όπως ήμουνα έτσι, πέφτω πάνω στη φωτιά. Με πιάνουμε αυτοί με 

τρίβουνε, με τρίβουνε. Μετά από κανά τέταρτο συνήλθα, άνοιξα τα 

μάτια. “Τι κάνεις, τρελάθηκες;’’, μου λένε. Λέω “γιατί;’’, λένε “έπεσες 

στη φωτιά’’. “Σας παρακαλούσα’’, τους λέω, “να ανοίξετε να έρθω να 

ζεσταθώ’’. “Πού μιλούσες εσύ’’, μου λένε, “δε μιλούσες νόμιζες πως 

μιλάς, ούτε στόμα άνοιγες ούτε τίποτα’’. Τέλος πάντων, πέρασε ξημέρωσε, 

καθίσαμε καμιά μέρα εκεί και φεύγουμε ξανά πίσω από εκεί που ήρθαμε. 

Δεν καθίσαμε δεκαριά μέρες, πάλι στις επιχειρήσεις.  

 Ξανά επιχειρήσεις, εγώ συνάμα ήμουν του υγειονομικού, 

τραυματιοφορέας. Λοιπόν, πήγαμε στον Γράμμο τώρα, πήγαμε στο 

Τσάρνο. Εκεί αν δεν χάσαμε παιδιά, η μάνα έχανε το παιδί και το παιδί 

τη μάνα που λένε. Η αεροπορία ήρθε, δεν ήξερε που να βομβαρδίσει, τα 

είχε χαμένα, διότι όλο το βουνό καιγότανε από τις βόμβες που ρίχνανε 

και κάπνιζε όλο παντού. Τραυματίες κουβαλούσαμε τρεις μέρες. Τι να 

σας πω, εκεί χάσαμε παιδιά κι από εκείνους βέβαια κι από εμάς. Ήρθε η 

αεροπορία, είχαν πιάσει κάτι αντάρτες και πήγαν να βγάλουν 

φωτογραφία. Όπως κάθονταν, έρχεται γυρίζει τώρα πάνω, γυρίζει κανά 

δυο φορές, την τρίτη έρχεται και ρίχνει μια ρουκέτα, όπως ήτανε όλη η 

διμοιρία πάει, μαζί με τους αντάρτες, τους σκότωσε. Δεν ήξερε πού να 

βομβαρδίσει, τι να κάνει. Εκεί ρίχνανε καμιά βδομάδα. Ξανά, 

προχωρήσαμε προς τα πάνω.Με στείλανε εκεί, εγώ ήμουνα στον δεύτερο 

σταθμό επιδέσεως, ο πρώτος ήτανε στη μάχη απάνω. Και με στέλνουν 

εμένα συνοδό να πάω στην πρώτη γραμμή, δηλαδή στον πρώτο σταθμό. 

Εκεί τώρα πού να πάω μόνος, καλοκαίρι, Αύγουστος μήνας, οι φτέρες 

είναι μέχρι το ταβάνι. Του λέω, “προς τα πού;’’. Μου λέει, “πάρε αυτό το 

μονοπάτι’’, αλλά παντού ακούς μπαμ μπουμ, όλμοι, πολυβόλα, ρίχνουνε 

κάνουνε. Εγώ τα είχα χαμένα. Έφτασα σε μια χαράδρα, βλέπω ένας 

φαντάρος με φωνάζει, “Νεοκάζη, Νεοκάζη!’’, απ’ την Φλώρινα ήτανε. 

“Πού πας;’’. “Να πάνω με στείλανε να πάω. Από πού μπορώ καλύτερα να 

βγω;’’, του λέω. Και όπως ήτανε οι φτέρες, δηλαδή μονοπάτια που 

πήγαινε ο στρατός, “πάρε αυτό το μονοπάτι και θα σε βγάλει’’. Εγώ το 

πήρα εκείνο το μονοπάτι, αλλά παντού απ’ το βουνό ακούγονταν πυρά. 

Κι όπου πήγαινα, πήγαινα. Βγήκα δεξιά, σταμάτησα. Βγαίνω σ’ ένα 

μέρος ανοιχτό, βλέπω μια κίνηση, ένα πολυβόλο τώρα στα πόδια μου, 

μπροστά μου δηλαδή, ευτύχημα που δε με χτύπησε. Κι εγώ όπως πήγαινα 

έτσι, έπεσα με το βλέμμα προς το πολυβόλο. Μετά κανά λεπτό ακούω 
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ένα σφύριγμα με το στόμα, σφυρίζει και βλέπω ένα δεύτερο άτομο από 

εκεί σηκώνεται κι έρχεται σ’ αυτόν. Μιλούσαν, φαίνεται θα του έλεγε, 

“ερχόταν προς τα εδώ τον σκότωσα’’, εγώ ακίνητος εκεί σκεφτόμουν τι 

να κάνω. Στα δυο τρία μέτρα από μένα είχε μια χαράδρα και λέω τώρα θα 

κάνω βαρελάκια, να σηκωθώ θα με σκοτώσουνε. Θα κάνω βαρελάκια, έτσι 

κυλώντας δηλαδή να πάω στη χαράδρα. Κι όπως έκανα, με πήρε χαμπάρι 

εκείνος κι άρχισε πάλι να βαράει. Μόλις πήρα την χαράδρα εγώ προς τα 

πάνω, φεύγω, άρχισαν με τους όλμους, μπαμ μπουμ. Πήγα, αλλά έπρεπε 

να πάω στον προορισμό μου. Κάνω τον σταυρό μου και τώρα όπου με 

βγάλει. Εκείνος αν δεν χτυπούσε με το πολυβόλο, θα του πήγαινα στα 

χέρια χωρίς να ξέρω. Τέλος πάντων, σταμάτησα σκέφτηκα καμιά στιγμή, 

λέω τώρα όπου με βγάλει. Ξεκίνησα σιγά σιγά κι έφτασα. Μόλις έφτασα 

στα χαρακώματα εκεί βλέπω “αλτ, τις ει;’’. Τι να πω τώρα, τακτικός 

στρατός λέω. “Πού πας;’’. “Πάω στο τάγμα’’. “Ποιο τάγμα;’’. “Στο 15’’. 

“Δεν είναι εδώ το 15, θα πας έτσι, εκεί είναι’’. “Ρε παιδιά το 15;’’. 

“Είμαστε το 20, το 12’’. Κάποια στιγμή έφτασα. Βλέπω κάποιος να 

φωνάζει: “Νεοκάζη!’’ Του λέω, “τι είναι ποιος είσαι εσύ;’’. “Δε με 

γνωρίζεις;’’Ρε, η μάνα σου να σε δει δε σε γνωρίζει τώρα έτσι όπως είσαι 

μαύρος από την κάπνα, ποιος να σε γνωρίσει;’’. “Ο Μαζουράκης είμαι’’, 

λέει, ένας Κρητικός. Του λέω, “που είναι ο Ανθυπίατρος;’’ Μου λέει, “να 

εκεί είναι ο διοικητής, πιο πέρα είναι’’. Ε, τέλος πάντων πήγα εκεί, βλέπω 

ο διοικητής δίνει σήμα με τον ασύρματο. Ο ασυρματιστής γυρίζει εκείνο 

για να πάρει σήμα, ο διοικητής τα είχε χαμένα. Κάτω το μικρόφωνο και 

δίνει σήμα, μιλάει. Τον σκουντάει ο διαβιβαστής του λέει, “κύριε 

διοικητά τι κάνετε, πάρετε το μικρόφωνο, σε μένα μιλάτε, δίνετε σήμα’’. 

Τότε κι εγώ του φώναξα, “κύριε διοικητά έχετε γράμματα’’, μου είχαν 

δώσει κανά δυο γράμματα γι’ αυτόν. “Ριξ’ τα μέσα παιδί’’, μου λέει. 

“Έρχομαι από κάτω του λέω. Τα έριξα από την θυρίδα εγώ, τώρα πάω 

στον προορισμό μου’’. Πάω στον Ανθυπίατρο εκεί πέρα και με ρωτάει, 

“έφερες φορεία;’’. “Όχι του λέω, εμείς όσα φορεία έρχονται τα 

συνοδεύουμε προς τα πάνω, δεν έφερα’’. Λέει, “γρήγορα κάντε ένα 

πρόχειρο’’. Ε, κόβουνε κάτι ξύλα με κουβέρτες, τα δένουνε. Ήταν ένας 

τραυματίας Ανθυπολοχαγός με κάταγμα, σπασμένο πόδι. Και  μου λέει 

αυτός, “θα τον αναλάβεις εσύ με 4 άτομα και θα τον κατεβάσεις’’. 

“Εντάξει του λέω’’. Ε, πηγαίναμε, συνάμα βουνό τώρα, σ’ ένα μέρος 

έπρεπε να βγούμε στο καθαρό, που να μην έχει δέντρα. Εκεί πώς θα τον 

περάσουμε τώρα; Τέλος πάντων τον παίρνουμε, πάμε σιγά σιγά και 

βλέπω δεν πάει καλά ο άνθρωπος, σβήνει, δηλαδή άρχισε να μη φωνάζει. 

Και μου λένε αυτοί, “πού τον πάμε, να τον πετάξουμε, πεθαμένος είναι 

αυτός’’, λέει. Εγώ, η δουλειά μου ήτανε. Τον βλέπω ο χτύπος χτυπάει. 

Τους λέω, “μην στεναχωριέστε, καλά είναι, αλλά τρέξτε να πάμε μέχρι την 

χαράδρα, εκεί έχει νερό, θα τον βοηθήσω’’. Ε, σιγά σιγά πήγαμε εκεί, τον 

κατέβασα βλέπω, είχε επιδεθεί το τραύμα που το είχαν επιδέσει και 
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λύθηκε και το αίμα έτρεχε. Έτσι φυσικά αυτός έχασε αίμα και το επίδεσα 

πάλι, τον έσφιξα πάνω γερά με μια σφινοκαθαριστήρα, σταμάτησε το 

αίμα. Αυτός τα είχε ακόμα χαμένα, δεν ήξερε. Παίρνω ένα μαντήλι, το 

μουσκεύω και τον αλείφω με αυτό, ώσπου κάποτε λέει “νερό, νερό’’. 

Του λέω “κύριε Ανθυπολοχαγέ άκουσε, νερό σ’ εσένα απαγορεύεται, αλλά 

θα σου κάνω μια χάρη, θα μουσκέψω το μαντήλι και θα στο δώσω να 

δροσιστείς, αλλά μην καταπιείς, γιατί δεν κάνει για το τραύμα σου». Τέλος 

πάντων, συνήλθε.Τον πήραμε τώρα, πήγαμε κανά 100 – 200 μέτρα, 

έπρεπε να βγούμε σ’ ένα ανοιχτό μέρος, πώς θα περάσουμε; Τον ρωτάω 

“κύριε Ανθυπολοχαγέ είμαστε στο τάδε μέρος, πώς θα περάσουμε;’’. Λέει, 

“ρε παιδιά με συγχωρείτε, εγώ δεν ξέρω τίποτε, ό,τι καταλαβαίνετε 

κάντε’’. Κι εγώ τώρα ρωτάω τους συναδέλφους, “ρε παιδιά, θέλω ένας να 

μείνει μαζί μου και μόλις βγούμε στο κενό οι άλλοι θα φύγετε, θα μας 

αφήσετε εμάς τους δυο. Ποιος θέλει να μείνει;’’.Όλοι θέλουν να φύγουν. 

Σκουντάω έναν, του λέω “κάτσε’’. “Ε, εντάξει’’. “Μόλις μας βάλουν με 

τα πυρά του λέω θα πέσουμε κι εσείς τι θα κάνετε, θα φύγετε και στο τάδε 

μέρος θα περιμένετε αν μείνετε, να μη σκοτωθεί κανείς’’. Ε, τέλος πάντων, 

μας άφησαν τώρα φορείο, έχουμε τραυματία, πώς θα το κουβαλήσουμε; 

Όρθιοι δεν πάει, θα μας σκοτώσουνε. Τώρα πηγαίναμε σέρνοντας το 

φορείο, τόσο μπορούσαμε να κινηθούμε, το σέρναμε το φορείο. Ξανά, 

ξανά, το περάσαμε εκείνο, δε μας πήραν χαμπάρι. Φύγαμε από εκεί, 

πράγματι μας περίμεναν εκείνοι, μας βοήθησαν, φτάσαμε στο σταθμό 

μας, εκεί στο δεύτερο σταθμό.Βλέπω μας περιμένει ο Ανθυπίατρος εκεί 

πέρα. Αγκαλιάζονται με τον Ανθυπολοχαγό και του λέει την ιστορία ο 

Ανθυπολοχαγός. Λέει, “αυτό κι αυτό είχα πάθει, αλλά εδώ απ’ τα παιδιά 

ένας μ’ έσωσε’’. Και του λέει, “έχεις τύχη, έπεσες σε καλά χέρια. Είναι 

καλό παιδί, είναι νοσοκόμος κι αυτός σε γλίτωσε’’. Τέλος πάντων, τον 

επιδέσαμε. Τώρα για να τον βάλω στα μουλάρια δεν μπορούσε να 

καθίσει, πάλι έπρεπε στα χέρια. Στα χέρια, αλλά πολύ μακριά. Μου λέει, 

“Νεοκάζη η τύχη σου είναι, θα τον πάρετε και θα τον πάτε στα Τρία Αυγά, 

στην Αλιβίτσα’’. Εκεί ήταν η συγκοινωνία, δηλαδή έρχονταν αυτοκίνητα 

για να τον παραλάβουνε. “Ε, θα πας, δεν μπορείς να μην πας’’, αλλά ήταν 

μακριά, για να σας πω, από εδώ ίσα με το Νυμφαίο. Ανηφόρες, 

κατηφόρες, χάλια. Του λέω στον Ανθυπίατρο, “κύριε Ανθυπίατρε’’, διότι 

ρούχα δεν μπορούσαμε κυρίως να πάρουμε, “αν τυχόν μετακινηθείτε που 

πάτε μπρος πίσω’’, του λέω, “τα ρούχα’’. “Εντάξει’’, μου λέει. 

Ξεκινήσαμε 5 άτομα, ένας τα όπλα και 4 τον κουβαλάμε, πηγαίνουνε 

τώρα μακριά.Τότε ο Ταξίαρχος ο δικός μας είχε αναλάβει κάποιος 

Κατσιμήτρος. Συνταγματάρχης αυτός ανώτερος, είχε αναλάβει τις 

επιχειρήσεις κι ο δικός μας, αυτός ο Αυτιάς Γεώργιος, του λέει σ’ αυτόν, 

“κύριε Ταξίαρχε’’, του λέει, “να σταματήσουμε, δεν έχουμε διαταγή’’. 

Τίποτα, προχωράτε. Προχωράτε αλλά αυτός πίσω. Τέλος πάντων του 

λέει, “κύριε Ταξίαρχε αυτά τα παιδιά έχουνε υποχρεώσεις, άλλος γυναίκα, 
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άλλος μάνα, άλλος αδέρφια. Εμείς δεν τα υπολογίζουμε, δεν είναι κρίμα 

του λέει, χάνομε παιδιά…’’ Τίποτε αυτός, προχωράτε. Φεύγει από εκεί, 

απ’ την πρώτη γραμμή, πάει στην Μεραρχία. Του αναφέρει πως, τι 

γίνεται και του λέει, “αν μέχρι το βράδυ δεν κάνεις αντικατάσταση σ’ 

αυτούς, να ξέρεις δε θα έχεις ούτε τους μισούς φαντάρους’’. Λέει, “αυτό κι 

αυτό γίνεται’’. Προχωράνε έως ότου φτάσουνε εκεί, δεν προλαβαίνουμε, 

σκοτώνονται, τραυματίζονται και άντε ξανά άλλοι, χαμός γίνεται κι από 

αυτούς και από εμάς. Τέλος πάντων, ο Μέραρχος παίρνει την άδεια 

Ταξιαρχία που ήτανε, την προοδεύει προς τα πάνω και του λέει, “θα πάτε 

μέχρι το τάδε μέρος και θα σταματήσετε, δεν θα κάνετε βήμα μπροστά. Εάν 

έρχονται αυτοί, θα φυλάγεστε, αλλά για να κάνετε επιθέσεις’’, όχι. Και 

προχώρησαν. Εμείς μόλις κατεβαίνουμε κάτω, έρχεται η φάλαγγα για να 

μας αντικαταστήσει πάνω. Ε, κάτι γνωστοί φαντάροι, απ’ την Υδρούσα 

ήταν ένας, “τι γίνεται μου λέει;’’. “Τι γίνεται ρε Μήτσο…’’, του λέω, 

“πόλεμος’’. “Τι πόλεμος’’, λέει, “τι κρύβεις, εδώ πέρα συνέχεια έρχονται 

τραυματίες, σκοτωμένοι’’. Λέω, “πόλεμος είναι, τι θέλεις να γίνει’’. Τέλος 

πάντων προχωράνε αυτοί, φεύγουμε εμείς. Μας βράδιασε στον δρόμο, 

βλέπουμε οι άλλοι οπισθοχωρούνε. Δηλαδή πήγανε αυτοί κι εκείνοι 

γυρνάνε οι δικοί μας.Ε, περνάνε τώρα μονοπάτι, λέω, “ρε παιδιά παρ’ τε 

τουλάχιστον 50 μέτρα για να βοηθήσετε λίγο’’. Κανένας, φεύγουνε. 

Παρακαλάμε, τίποτα κανένας. Τέλος πάντων, κάποτε ακούω έρχονται 

του υγειονομικού. Τους λέω, “παιδιά σωθήκαμε, έρχονται οι δικοί μας 

τώρα όποιον πάρει η μπόρα’’. Έφτασε εκεί ο Ανθυπίατρος του λέω, 

“κύριε Ανθυπίατρε είμαστε κομμένοι, πτώματα. Παρακαλούμε, τόσοι 

πέρασαν κανένας δεν πήρε έστω 10 βήματα να μας βοηθήσει’’. Ε, 

σταμάτησε τότε αυτός, ερχότανε φαντάροι, μας αντικατέστησε και άντε 

μαζί του τώρα εμείς. Τέλος πάντων, φτάσαμε στον προορισμό μας, στην 

Αλιβίτσα.Ήταν ένα ανοιχτό μέρος έτσι και βουνά.Τέλος πάντων, μόλις 

φτάσαμε εκεί πέρα, παίρνουνε αναφορά τώρα τι απώλειες, τι τραυματίες, 

τι σκοτωμένοι. Μόλις είδανε αυτοί και άρχισαν το πυροβολικό να 

βάζουνε. Ε, διαταγή τώρα να φύγουμε. Συνάμα δυο μουλάρια του 

υγειονομικού που κουβαλούσαν τα φάρμακα και τα φορεία. “Ρε, ποιος 

θα τα πάρει;’’, κανένας δεν τα παίρνει. Του λέω στον Ανθυπίατρο, “ασ’ 

τα, θα τα πάρω εγώ’’. Τα παίρνω σε μια χαράδρα, τα δένω εκεί πέρα κι 

εγώ ταμπουρωμένος, βάζουνε το πυροβολικό, βάζουνε, βάζουνε. Μόλις 

φύγανε εκείνοι, η φάλαγγα που ήταν με τον στρατό, σταμάτησαν. Εγώ τα 

παίρνω εκείνα τα μουλάρια, τα δένω το ένα πίσω α’ το άλλο και 

προχωράω. Κάποτε τους έφτασα. Καθίσαμε εκεί πέρα και μας πάνε σ’ 

ένα μέρος στην Αλβανία, στα σύνορα. Είχαμε Ανθυπολοχαγό δικό μας 

και μας λέει τώρα το σχέδιο. “Τώρα’’, λέει, “θα χτυπήσουμε στην Πρέσπα 

και θα φύγουνε οι αντάρτες, θα πηγαίνουν προς τον Γράμμο. Εμείς εδώ θα 

τους πιάνουμε’’. Ταμπουρωθήκαμε σ’ ένα κάμπο έτσι καμουφλαρισμένοι, 

ούτε νερό, ούτε πιοτό.Τέλος πάντων, πράγματι κάνανε επίθεση στην 
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Πρέσπα, έφυγαν από εκεί τώρα θα πάνε προς τον Γράμμο. Αλλά αυτοί 

περνούσανε μέσα από τα σύνορα. Εμείς είχαμε πιάσει τα σύνορα, αλλά 

από εδώ δεν πέρασε κανένας. Εγώ του λέω, “πήγαινε πιασ’ τους, αυτοί 

είναι πιο πονηροί από εμάς’’, του λέω. Ε, πήγανε στον προορισμό τους. 

Μετά από 5 μέρες, ξανά στον Γράμμο. Δεν είχαμε τόσες μάχες, φεύγανε 

αυτοί. Αλλά μετά είχανε πολλά ναρκοπέδια. Μέχρις ότου τελείωσε ο 

Γράμμος, ο πόλεμος δηλαδή, στις 29 Αυγούστου το τελευταίο ύψωμα 

ήτανε, το 2520, εκεί δώσαμε την τελευταία μάχη κι από εκεί φύγανε για 

μέσα για την Αλβανία. Έκτοτε μείναμε εκεί μέχρι τέλος. Από εκεί, μόλις 

τελείωσε, μας παίρνουν εμάς, την μεραρχία, από τον Γράμμο 

αντικατάσταση και κατεβαίνουμε στον Τύρναβο. Η μεραρχία πήγε στον 

Τύρναβο, εμείς, το τάγμα, στην Ελασσόνα. Καθίσαμε κανά μήνα. Ξανά 

από εκεί μας παίρνουνε, μας πάνε στα Γιάννενα. Απ’ τα Γιάννενα στην 

Κόνιτσα, όπου καθίσαμε κανά μήνα και από εκεί ξανά στον Γράμμο. 

Μετά άρχισαν έργα, να ανοίγουν δρόμους. Μέχρις ότου απολυθήκαμε, 

αυτή ήτανε η μοίρα μας.  

 Π-Σε ποιο τάγμα ήσασταν; 

 Χ-Στο 615, στην πρώτη μεραρχία.  

 Π-Θυμάστε ποιον είχατε διοικητή; 

 Χ-Δε θυμάμαι.  

 Π-Τι όπλα σας είχαν δώσει; 

 Χ-Είχαμε εγγλέζικο οπλισμό, παλιό. Μόνο η 8
η
  και η 9

η
  είχαν 

αμερικάνικο οπλισμό. Αλλά η μοίρα μας έπιασε, δηλαδή η σειρά μας, 

απολύθηκε σε δυο φορές. Διότι πιάστηκε η Κορέα και στείλανε παιδιά 

στην Κορέα κι εμείς που μείναμε καθίσαμε άλλους τρεις μήνες λόγω της 

Κορέας. Κάναμε 32 μήνες φαντάροι.  

Π-Θυμάστε με ποια αντίπαλα σώματα πολεμήσατε; 

Χ-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.  
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32)  Όνομα:Παπαγεωργίου Χρήστος 

       Καταγωγή:Αμμοχώρι 

      Τόπος Διαμονής: Αμμοχώρι 

 

Π-Πήρατε μέρος στον Εμφύλιο Πόλεμο; 

Χ- Εγώ υπηρέτησα στο στρατό από τον Οκτώβριο του 1947 μέχρι τον 

Απρίλιο του 1951, δηλαδή 5 χρονολογίες, 44 μήνες, γιατί τον ένα χρόνο 

μπήκα στο τέλος κι από τον άλλο ήρθα στην αρχή.  

Π-Σε ποιο Τάγμα ήσασταν; 

Χ-Τάγμα 782, συνεργείο επισκευών αυτοκινήτων και μηχανημάτων.  

Π-Θυμάστε ποιον είχατε διοικητή; 

Χ-Εμείς ήμασταν εκστρατείας. Πού να τα θυμηθώ μετά από τόσα χρόνια. 

Ο πρώτος ήτανε ο Ταγματάρχης ο Πανάς, το 1947 – ’48 που πήγα.  

Π-Είχατε όπλα; Τι εξοπλισμό είχατε; 

Χ- 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.  

Π-Θυμάστε καμιά μάχη στην οποία πήρατε μέρος; 

Χ-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. 

Π-Σας φρόντισε το κράτος μετά το τέλος του Εμφυλίου;  

Χ-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 1500 αξιωματικοί, 15.000 

στρατιώτες;!!! Αυτοί δεν ήτανε πατριώτες, αυτοί ήταν προδότες λένε!!! 

Εμείς δηλαδή που κάναμε 5 χρόνια στρατιώτες, ήμαστε προδότες. Μας 
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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.  
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33 )Όνομα: Αναστασιάδης Χαράλαμπος 

     Καταγωγή: Αμμοχώρι 

     Τόπος διαμονής:Αμμοχώρι 

 

Π-Πήρατε μέρος στον Εμφύλιο πόλεμο; 

X- Πήρα μέρος στον Εμφύλιο, με πήρε εμένα ο Εμφύλιος και πλήρωσα 

ακριβά. 

Π-Πως δημιουργήθηκε τώρα με μια λέξη ο εμφύλιος… 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. Όταν ήμαστε στην ίδια μοίρα πιάνουν εσένα, εγώ 

κινδυνεύω να πιαστώ, συνέχεια. Ή σκοτώνουν τον έναν που ήμασταν 

μαζί στην ΕΠΟΝ, εγώ θα φύγω κι έφυγα, παράδειγμα. Έτσι 

δημιουργήθηκε ο εμφύλιος πόλεμος στο βουνό. 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 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. 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, τους είχαν κάνει…. 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’’. “Δεν αντέχομε’’, του λέω. “Καθίστε’’, λέει, “θα 
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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 10ριά οικογένειες που είχαμε, αντάρτες, από ανάγκη που βγήκαν 

οι άνθρωποι, από φόβο, από κίνδυνο. Μας παίρνουν οικογενειακώς, μας 

μαζεύουν στην Αστυνομία. Οι άντρες στο στάβλο, οι γυναίκες εκεί κάτω 

από μια μουριά στον ίσκιο και τις οικογένειες τις διώχνουνε στο βουνό, 

“πηγαίνετε να φέρετε τους άντρες, αλλιώς δεν χωράτε εδώ’’. Τις 

οικογένειες τις διώχνουν κι εμάς μας παίρνουν από το στάβλο μέσα, 14 

άτομα κι ήταν κάτι γέροι…. Όσοι είχαν παιδιά στο βουνό, τους πιάσανε 

οικογένειες (αναφέρονται τα ονόματα αυτών που πιάστηκαν). Λοιπόν, 

μας παίρνουν πεζοπορία από το Βοδενίτσε που λέμε, κάτω εκεί που είναι 

το κρεοπωλείο έρχεται ένα αυτοκίνητο, με αμάξι. Σταματάει εκείνο το 

αυτοκίνητο, μπαίνουν στη σειρά οι στρατιώτες και περνάμε ένας - ένας 

εμείς, χραπ μ’ όλη τη δύναμη, χραπ μ’ όλη τη δύναμη. Από πίσω μας 

χτυπάγανε. Πεζοί τώρα στην Αστυνομία πάμε. Εκείνα τα γεροντάκια 

ήταν μπροστά. Μας βαράνε, θέλανε να τρέξουμε. Δεν μπορούσαμε όμως, 

γιατί τα γεροντάκια μπροστά δεν μπορούσαν να τρέξουνε. Μας πάνε 

στην Αστυνομία. Το πρώτο 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 δεν 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. Και βρίσκεται ένας άνθρωπος χωροφύλακας που ήξερε 

λεπτομέρειες πώς θα τους διώξουν, πώς θα γίνει και λοιπά και τους λέει, 

“θα πυροβολήσουν, μη φοβηθείτε’’. Την πιο έξυπνη γυναίκα διαλέγει και 

της λέει “πες σε όλους, στα παιδιά, στις γυναίκες, θα πυροβολούν στον 

αέρα, μη φοβηθείτε, δε θα βαράνε σ’ εσάς’’. Αυτό το ξέρανε όλες και 

όταν αρχίσανε, εκεί πριν ανέβεις, πριν στρίψεις για Λεπτοκαρυά, για 

Φλάμπουρο, πολυβόλα, αυτοί ξέρανε όμως. 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 
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περάσανε ορισμένοι και τελικά ορισμένοι γυρίσανε πίσω. Πίσω, ποιοι 

γυρίσανε πίσω; Ήμασταν μια οικογένεια εμείς όλοι, αλλά όταν ο αδερφός 

μου ο μεγάλος, γυναίκα και 4 παιδιά, είναι εδώ, δεν είναι αντάρτης, 

θεωρείται χώρια οικογένεια, γυρίσανε ορισμένες οικογένειες. Του 

αδερφού μου η γυναίκα που ήταν αντάρτης δεν 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. Αλλά αφού φτάσανε στα σύνορα, σιγουριά 

τώρα, ότι δεν κινδυνεύουν πια από εδώ. Τους κρατάνε εκεί, δεν τους 

αφήνουν.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 στην Βοϊβοδίνα, κάμπος 

τεράστιος, τους δώσανε χωράφια, δουλέψτε για να φάτε. Γόνιμος κάμπος. 

Εκεί ήτανε κατεστραμμένα χωριά από τους Γερμανούς και λοιπά, 

δουλέψανε χρόνια εκεί πέρα, δουλεύανε για να βγάλουν τη διατροφή και 

μετά σιγά σιγά κατεβήκανε όλοι στα Μπίτολα. Αυτά εν ολίγης.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 στην 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 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. Έγινα 

αριστερός όμως στην πορεία και μάλιστα φανατικός και μάλιστα 

υπολογίσιμος. Έπαιξα ρόλο σε οργανώσεις, νόμιμες αλλά τις 

κυνηγούσανε. Κάποια ΕΔΑ υπήρχε τότε και είχε βγάλει 80 βουλευτές το 

’58. Από το ’60 μέχρι και τις τελευταίες εκλογές, πάντα αντιπρόσωπος 

είμαι, στα αριστερά κόμματα. Ότι την πλήρωσα, την πλήρωσα, αλλά δεν 

τους έκανα το κέφι, δεν μπορούσα να το κάνω, δεν μπορούσα ν’ 

αποκηρύξω τον αδερφό μου, τον πατέρα μου, από πάνω να καρφώσω και 
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τους άλλους; Δε γινότανε, πρέπει να καρφώνεις, πρέπει να συνεργαστείς 

μαζί του. Ε, δεν μπορούσα να το κάνω, σε καμία περίπτωση. Όταν είσαι 

αποφασισμένος ακόμα και να πεθάνεις, δε σε πειράζει η διάρκεια, όχι δε 

σε πειράζει,  πειράζει, αλλά όταν είσαι αποφασισμένος ότι θα πεθάνω και 

δεν το κάνω, περνάνε τα χρόνια. Με τη δικτατορία με τσακώνουν την 

πρώτη μέρα. Είχαμε ΕΔΑ εμείς εδώ πέρα. Η δικτατορία ήρθε, είπε 

διαλύστε τα πάντα. Στα 11 χρόνια εξορίας είχα έρθει με άδεια. Τώρα θα 

πεις, πώς γίνεται κρατούμενος και άδεια; Σου λέει μετά από 11 χρόνια 

κράτηση, ας τον αφήσουμε, κάποια κοπελίτσα θα είχε αυτός, όπως έχουν 

τα παιδιά τώρα, θα τον περιμένει, κάποια άρρωστη μάνα θα είχε, κάποιο 

άρρωστο πατέρα. Και στο κάτω κάτω θα γλυκαθεί, κοινωνία είναι, 

ελεύθερη ζωή. Και θα πάμε μια μέρα, θα τον τσακώσουμε και όχι μια 

υπεύθυνη δήλωση και δέκα θα μας δώσει. Αυτό ήταν το σύστημα. Αυτό 

το είχε εφαρμόσει ο Φράνκο στην Ισπανία, το εφαρμόσανε κι αυτοί. 

Κάπου όμως δεν του απέδωσε. Ορισμένοι πραγματικά σταματήσανε τον 

αγώνα. Μετά το απλοποιήσανε. Ά ρε λέει, μη μας κάνεις δημοσιεύσεις 

στις εφημερίδες και υπεύθυνες δηλώσεις, πες ότι θα κάτσω καλά. Κι άμα 

το πεις αυτό και το κάνεις πράξη, δεν τους πείραζε, το απλοποιήσανε 

πολύ. Δεν χρειάζονταν υπογραφές και καταγγελίες. Κι εγώ 

αρραβωνιάζομαι, παντρεύομαι με την άδεια. Μετά το γάμο, 15 μέρες, 

μας τσακώνουνε, στο σταθμό. Ε, σου λέει είναι τώρα ευκαιρία. “Θα 

κάτσεις καλά ρε;’’, στο Σταθμό μέσα πάλι σ’ εκείνο το σπίτι. “Τι εννοείς 

να κάτσω καλά; Κάθομαι καλά, είμαι στην κοινωνία εντάξει, αποδεκτός 

και δουλεύω, κάνω, ράνω και τα λοιπά’’.“ Όχι ρε, με τις οργανώσεις, μ’ 

αυτά’’. Εγώ όμως ήμουν στην ΕΔΑ. Η ΕΔΑ θεωρήθηκε κομμουνισμός 

που ήτανε μέσα ο Πασσαλίδης, που ήτανε μέσα προσωπικότητες, που 

ήτανε μέσα πάρα πολύς κόσμος. Η αφρόκρεμα της Ελλάδος ήταν μέσα. 

Και με πήγαν πίσω. Άλλα 4 χρόνια. Τα 11 έγιναν 15, συν η δικτατορία, 

συμπληρώσαμε.  

 Π-Ποια πρόσωπα σας οδήγησαν στον Εμφύλιο; 

 Χ-Ε, δεν μπορώ να πω αυτό το πράγμα, γιατί ήμασταν γνωστοί εμείς.   

Ήμασταν γνωστοί. Τώρα εγώ να αποκρύψω ότι είχα αδερφό στο βουνό; 

Εγώ δεν κρυβόμουν. Ήμουνα πάντα σε νόμιμες οργανώσεις, καμία 

παράνομη. Εδώ ήταν η ΕΔΑ, που στην ΕΔΑ μέσα είχε απ’ όλα τα 

κόμματα, απ’ όλα τα κόμματα. Και αυτό είναι μια δύναμη ισχυρή. 

Λοιπόν, αλλά δεν μπορώ να πω πρόσωπα εγώ, έτσι ότι του κάνανε το 

κέφι αυτουνού ή είχαμε διαφορές με τα σύνορα τα χωράφια και λοιπά, 

δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. 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 τη «Μακεδονία» ακόμα την θεωρούσαν αριστερή εφημερίδα, 

την «Μακεδονία» του Βελλίδη.  

Π-Πήρατε μέρος σε καμιά ένοπλη μάχη; 
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Χ- Όχι, γιατί 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 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. 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 με γέρο Παπανδρέου και μου λέει στρατολογία, 

υπηρέτησες δεν υπηρέτησες. Πάω στη στρατολογία μου λέει, “πού είσαι 

ρε σε ψάχνουμε’’, ο στρατολόγος, νέος Κρητικός. Του λέω, “εδώ είμαι’’. 

“Καλά’’, λέει, “ανυπότακτος είσαι’’. Μου λέει, “9.500 χιλιάδες’’, (1.500 

η καλύτερη αγελάδα τότε), τότε ήταν πολλά χρήματα, για το ’64 μιλάμε. 

Μου λέει γιατί και πως. Του λέω, έτσι κι έτσι. “Α, μου λέει, εγώ έχω θείο 

σαν κι εσένα. Ξέρεις τι θέλω μου λέει; Να πας να μου φέρεις από την 

διοίκηση χωροφυλακής ένα σημείωμα ότι ήσουνα κρατούμενος, από πότε 

έως πότε. Πολύ εύκολο’’. 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.Εμένα 

αυτό που με πείραξε πολύ σ’ αυτήν την ιστορία ήταν ότι μέχρι το ’49, 

οποιαδήποτε ώρα έβγαινα έξω, ήμουν αποφασισμένος να φύγω προς το 

βουνό. Δεν άντεχα, όχι μόνο το ξύλο, υπήρχε κίνδυνος οποιαδήποτε ώρα 

να σε σκοτώσουν, στο δρόμο, στο χωράφι. Ευκαιρία έψαχναν να σε 

πετσοκόψουν. Θα έφευγα. Καλά έκαναν και με κράτησαν, δεν τους 

παρεξηγώ μέχρι το ’49, ’47 – ’49. Απ’ τη στιγμή που έληξε η ιστορία 

αυτή, μείνανε αυτοί που μείνανε, φύγανε προς τα μέσα σε άλλες χώρες, τι 

με κρατάς, εγώ θα δημιουργήσω αντάρτικο; Δεν υπήρχε περίπτωση. 

Απλώς μας κρατούσανε για αυτό που πιστέψαμε στην πορεία και να 

τρομοκρατούνε γενικά τον κόσμο, ότι μην ανακατεύεσαι με αυτά ΕΑΜ, 

ΕΔΑ γιατί καταλαβαίνεις τώρα, να ο άλλος την πληρώνει τη νύφη, ο 

άλλος εκεί, ο άλλος εκεί… Εκείνο είναι που δεν του το συγχωρώ με 

τίποτα. Εμάς δε μας αποζημίωσαν, μας γέμισαν χαρτιά, πιστοποιητικά 

μετάλλια.  

Π-Με τους Άγγλους είχατε σχέσεις; 

Χ-Με τους Άγγλους; Όχι, γιατί τους θεωρούσα αντίπαλους, εχθρούς για 

να πούμε την αλήθεια. Γιατί ενώ βοήθησαν την Ελλάδα στην Κατοχή 

κατά των Γερμανών, Βουλγάρων, Ιταλών φασιστών, με την παροχή 

ρούχων, τροφίμων κλπ, μετά ήθελαν να κάνουν κουμάντο, όπως θέλανε 

αυτοί εδώ πέρα. Αλλά στη γέφυρα του Γοργοπόταμου συνεργαστήκανε, 
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ο Ζέρβας από δεξιά ήτανε στο βουνό κατά των Γερμανών φασιστών 

κλπ… Μετά βέβαια δεν είχανε συνεργασία πάντα κι ο Ζέρβας 

συνεργάστηκε με Ταγματασφαλίτες.  
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34) Όνομα: Παπαδόπουλος Σάββας 

      Καταγωγή: Πόντος/Ρωσία/Αμμοχώρι 

      Τόπος διαμονής: Αμμοχώρι 

 

Σ- Ο πατέρας μου σαν πολύτεκνος είχε απαλλαχθεί από τον Εθνικό 

Στρατό και πήγε εθελοντής στο αλβανικό μέτωπο. Λοιπόν, από εκεί 

γύρισε, από ότι τουλάχιστον άκουσα εγώ, με ανδραγαθία, με τον 

πολεμικό σταυρό. 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 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. Για την Εθνική Αντίσταση λίγα πράγματα. Οι Γερμανοί πήραν 

έναν Έλληνα πατριώτη, τώρα τίνος κόμματος ήταν, δεν ξέρω. Εδώ στις 

γραμμές είχαμε μια παράγκα. Εκεί ο πατέρας μου με τα συντρόφια του 

ανατινάξανε το τρένο και πήρανε τον κρατούμενο. Αυτό το έχω και σε 

γραπτή μαρτυρία από μια εφημερίδα εκείνης της εποχής. Αυτά τα 

εξιστορεί σ’ αυτήν την εφημερίδα, έναν γιατρό είχαμε εδώ στη Φλώρινα 

απ’ τις παλιές οικογένειες της Φλώρινας, ο οποίος έγραφε τ’ 

απομνημονεύματά του τότε, εκείνης της εποχής. Κι αυτοί πήρανε εντολή 

ν’ ανατινάξουνε το τρένο κι ήρθε ο πατέρας μου, πήρε την πρωτοβουλία, 

ανατίναξαν το τρένο και βγάλανε τον Έλληνα πατριώτη. Έχω πολλά 

τέτοια γύρω από το όνομα του πατέρα μου. Αυτά με τους Γερμανούς.  

Π-Για τον Εμφύλιο; 

Σ- 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. Τον είχαν κάνει σαν λοχαγό. Επειδή είχε Ρωσικό λόχο, 

καταγόταν από τη Ρωσία, είχε τους Ρώσους υπό τις διαταγές του. Κι όταν 
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μια φορά είχαν συνάντηση εδώ πάνω στο Καϊμάκτσαλαν, αυτό το 

διάβασα σ’ ένα βιβλίο κι έλεγε, «περιμένουμε να έρθει ο Καπετάν 

Αυγερινός με τον 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.  

Π-Δηλαδή οι Ρώσοι τον βάλανε αρχηγό; 

Σ-Όχι, οι δικοί μας, οι αντάρτες. Επειδή οι Ρώσοι, όταν ήρθανε κι 

ενταχθήκανε στους αντάρτες, στους Έλληνες, εναντίον των Γερμανών, 

αυτό έγινε στην Εθνική Αντίσταση. Κι από τότε μετά του έμεινε αυτό του 

λοχαγού. 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 στη Γερμανία αυτόν. 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…. 

Π-Μόνος του είχε πάει; 

Σ- Όχι ήταν κι ένας ακόμα, ο οποίος μπορεί να είναι ακόμα εν τη ζωή 

αλλά θα είναι τώρα πάνω από 90. Πρέπει να είναι από την Κλέστινα. 

Πήγα να τον βρω εγώ μέσω φυλλαδίων του Κ.Κ., αλλά δεν έδωσε σημεία 

ζωής. Εδώ ο πρώτος γραμματέας του Κ.Κ. μου λέει, ότι “πρέπει να είναι 

εν τη ακόμα ο κύριος αυτός’’. Τέλος πάντων, μέσω της εφημερίδας του 

Ριζοσπάστη, επειδή αυτά τα φυλλάδια διανέμονται σ’ όλους τους 

οργανωμένους, ζήτησα να δώσει σημεία ζωής για να μου πει κάποια 

στοιχεία.Λοιπόν, όταν βγήκε από το σπίτι ο πατέρας μου, ήταν η 

χωροφυλακή παραταγμένη. Αυτός είχε έναν μαντρότοιχο, όπως κάνανε 
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παλιά, πρέπει το σπίτι να υπάρχει ακόμα. Όταν βγήκε ο πατέρας μου τον 

πήρε μια ριπή κι έπεσε. Ο άλλος που ήταν μαζί του και μπορεί να είναι εν 

τη ζωή, πήδηξε απ’ το πίσω παράθυρο κι έφυγε. Και μετά του ’δωσαν και 

μια χαριστική βολή, από εκεί τον βρήκα τον πατέρα μου, εδώ στο 

αριστερό το μάτι.Τον βρήκα θαμμένο στη Φλώρινα μετά από 52 χρόνια, 

στα νεκροταφεία της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, όχι στον ομαδικό 

τάφο που υπάρχει κάτω. Έψαχνα τα χωριά εδώ να βρω κανέναν εκείνης 

της εποχής, ανθρώπους που πολέμησαν από τη μια ή την άλλη πλευρά, 

να μου δώσουν κάποια στοιχεία, πού περίπου είναι ο πατέρας μου. Και 

τον πληροφοριοδότη τον είχα μες τα πόδια μου. Είναι του Πέτρου 

Παναγιωτίδη η μάνα, η κυρία Σοφία. Αυτή ήξερε ακριβώς πού είναι και 

μου λέει, “τι ψάχνεις;’’, γιατί μια μέρα με τον Πέτρο συζητούσαμε, 

άκουσε του πατέρα μου τ’ όνομα και σου λέει τι ψάχνουν. Της λέμε, έτσι 

κι έτσι. Λέει, “εγώ ξέρω που είναι’’. Και την πήρα με τ’ αμάξι και την 

πήγα εκεί.  

Π-Ποιος τον έθαψε εκεί; 

Σ- 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…», 

κάπου τα ‘χω εγώ αυτά σε κάποια εφημερίδα, κάπου τα ’χω και 

φωτογραφίες. Λοιπόν, τον είχαν σαν έκθεμα για να περάσει ο κόσμος, 

κάποιοι τον φτύνανε. Κι επειδή είχε σταυρό, δεν τον πέταξαν. Γιατί οι 

κομμουνιστές δεν πίστευαν. Τον πήρανε, πήγε ο παπάς του χωριού μας, 

δε θυμάμαι ποιον παπά είχαμε, ήτανε η θεία μου η Σοφία, ο Λάζαρος ο 

Καλπατσινίδης, ήτανε τότε πρόεδρος κι ο παπάς, αυτοί οι τρεις. Τον 

βάλανε εκεί, τον πήρανε τον παπά να πει ένα τρισάγιο. Ήταν ανοιγμένος 

ο λάκκος και λέει, “τον είδατε τώρα’’ και τους διώξανε. Ε, τότε ποιος 

έψαχνε να βγάλει άκρη, καταλαβαίνεις τώρα. Και τον θάψανε σε 

νεκροταφείο, μόνο επειδή φορούσε σταυρό. Όταν πήγαμε εκεί, ήταν 

φυτεμένα δέντρα μέσα. Τον τάφο τον βρήκα πριν από 4 χρόνια. Και μου 

λέει η θεία μου ότι “θα με πάτε στη γωνία εκεί στα νεκροταφεία’’. Εκεί, 

από την πάνω και την αριστερή του μεριά δεν μπορούσαν να βάλουν 

άλλο τάφο. Και μας πήγε και μας λέει, “εδώ είναι, εδώ ψάξτε και βγάλτε 

τον’’. Ψάξαμε και τον βρήκαμε. Και τον βρήκαμε από την χαριστική 

βολή. Κι αφού πήγα στην Μητρόπολη κι έβγαλα άδεια, μου είπαν ότι 

“κανένας δεν ξεθάφτηκε από αυτά τα νεκροταφεία’’. Δηλαδή αν κάποτε 

στ’ αρχεία τους είχαν ότι κάποιοι είχαν πάρει τους πεθαμένους τους και 

ξέρω ’γω…. Αλλά είναι αυτός, δεν υπάρχει περίπτωση. Και τώρα τον 

έχουμε στο χωριό, στα νεκροταφεία δεξιά, έχει και φωτογραφία πάνω. 

Ήτανε στην ηλικία του τότε, 33 χρονών.  

Π-Το όνομα Καπετάν Αυγερινός; 

Σ-Αυτά τα ψευδώνυμα τα δίνανε τότε για να μην ξεγελαστεί κάποιος και 

φωνάξει το κανονικό του το όνομα που ήταν Γιάννης Παπαδόπουλος. 
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Αυτά τα ψευδώνυμα τα χρησιμοποιούσανε για να μην τους 

αναγνωρίζουν. Αυτοί κατεβαίνανε και στα χωριά τους. Ξέρανε τον 

Καπετάν Αυγερινό, αλλά δεν ήξεραν ότι ο Γιάννης Παπαδόπουλος κι ο 

Καπετάν Αυγερινός ήταν το ίδιο πρόσωπο.  

Π-Έμενε εδώ στο χωριό; 

Σ- Όχι δεν έμενε εδώ. Ο πατέρας μου δεν έμενε στο χωριό. Δεν έμενε 

εδώ, γιατί ήταν ήδη γνωστός. Στείλανε από το Υπουργείο Εθνικής 

Αμύνης, αυτά μου τα είπε η κυρία Παρθένα, του Μιχάλη του 

Αρχιτεκτονίδη, που πέθανε προχτές. Επειδή με τον πατέρα του ο πατέρας 

μου είχε καλές σχέσεις, η μάνα του του έλεγε «Βάνια», Βάνια τον έλεγαν 

στα Ρωσικά, Γιάννης σημαίνει Βάνιας, “τι κάνεις εκεί απάνω αφού δεν 

είναι το στοιχείο σου;’’. Και λέει ότι,“εμείς ούτε εκεί τώρα μπορούμε να 

είμαστε, ούτε να γυρίσουμε πίσω’’.  

Π-Που γεννήθηκε ο πατέρας σας; 

Σ- Ο πατέρας μου γεννήθηκε στη Ρωσία. Και ήρθε εδώ εννιά χρονών 

τότε με τις ανταλλαγές, το 1922. Και μου λέει η κυρία Παρθένα ότι 

στείλανε από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης έναν τώρα, δεν ξέρω, 

ανώτερο Αξιωματικό, να ψάξουν να τον βρουν να τον πάρουνε πίσω. Να 

τον πάρουνε στον Στρατό. Καταρχήν του τάξανε αμνηστία, του τάξανε 

αξιώματα, γιατί αν θα φύγεις από εκεί και θα έρθεις. Και αυτά όλα 

βγαλμένα από το ότι πήγε εθελοντής και γύρισε με ανδραγαθίες από 

το…. Δηλαδή, είχε πολεμήσει πολύ εναντίον των Γερμανών. Μάλιστα σε 

μια μάχη, μου τα είπε ένας εδώ στη Φλώρινα, δικηγόρος είναι, για να 

γλιτώσουνε, ήτανε καμιά τριακόσιοι, έκατσε ο πατέρας μου και κρατούσε 

άμυνα τους Γερμανούς για να φύγουν. Φύγανε οι δικοί μας και 

περιμένανε, σου λέει, τώρα ο Αυγερινός που είναι, τότε δεν ήταν Αυγερινός 

ήταν Γιάννης Παπαδόπουλος, πάει ο Γιάννης. Και κατάφερε, τους ξέφυγε 

και γύρισε πίσω. Όλα αυτά τα στοιχεία τα είχε το Υπουργείο Αμύνης και 

σου λέει, τέτοιους πατριώτες γιατί να τους χάσουμε. Κάποιος μεσολάβησε 

και σου λέει, πάμε να τον πάρουμε. Και όταν ήρθαν ήταν αργά, είχε ήδη 

σκοτωθεί. Αυτά στον Εμφύλιο μιλάμε τώρα.Αυτά τα στοιχεία είναι από 

εδώ κι από εκεί. Γιατί καμιά φορά, μου έλεγε ένας εδώ από το Μεσονήσι, 

“όταν τον θάψανε…’’, λέει, “εδώ στη Φλώρινα, η μπάντα του Δήμου και 

μουσικές και αυτές….’’. Ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα. Έχω την φωτογραφία 

που τον είχαν πετάξει, εκεί που είναι τα κανόνια, τον πετάξαν εκεί για να 

περνάει ο κόσμος να τον φτύνει, να τον φτύνει και να λέει ότι σκοτώσαμε 

τον Καπετάν Αυγερινό τον αρχηγό των Ανταρτών κι από αυτά θα 

αποθαρρύνουν τον κόσμο οι οποίοι ήταν ας πούμε ουδέτεροι, 

αναποφάσιστοι. Και για να αποθαρρύνουν όλους αυτούς, σου λέει ε, 

αφού σκοτώσατε τον αρχηγό τους ξέρω εγώ, να τους πάρουν όλους με το 

μέρος του Στρατού. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Έχω κάποια τα οποία 

είχα διαβάσει από εφημερίδες, αλλά κι αυτά όλα τα γράψανε άνθρωποι, 

άνθρωποι άλλοι που ζήσανε μαζί του. Ένα στην Δράμα μου είχε πει ότι 
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όλα αυτά τα είχε σημειώσει τότε, αυτός που ήτανε από το χωριό του 

πατέρα μου. Γιατί η καταγωγή του πατέρα μου ήτανε από τη Δράμα. 

Όταν ήρθε ο παππούς, μου ήρθαν στη Δράμα και η γιαγιά μου τον 

πάντρεψε εδώ. Το σόι μου εμένα στη Δράμα είναι, δεν είναι εδώ. Λοιπόν, 

κι αυτός που ήτανε από το χωριό του μου λέει, “έχω γράψει ένα τόσο 

βιβλίο για όλο τον αγώνα που κάναμε’’, αλλά για τον Εμφύλιο μιλάμε 

τώρα. Και μου λέει μια μέρα, “θα πάω να στα φέρω’’. Πήγε στο σπίτι του 

και δε γύρισε, δεν μου τα έφερε. Φαίνεται τον επηρέασε ο γιος του τώρα, 

δεν ξέρω. Αυτά τα στοιχεία θα τα είχα εγώ και θα τα έδινα να 

δημοσιοποιηθούνε, αλλά δεν έγινε. Και δεν τα βρήκα. Ο γιος του έκανε 

πως δεν ξέρει, λέει “δεν ξέρω αν έχει ο πατέρας μου τέτοια χαρτιά’’.  

Π-Ξέρετε κάποια μάχη στην οποία πήρε μέρος ο πατέρας σας; 

Σ- Αυτά τώρα για να τα ψάξω είναι λίγο δύσκολο. Σε κάποια φυλλάδια 

που έχω, λέει σε ποιες μάχες πήρε μέρος. Εν ολίγης, σε δυο τρεις μάχες 

είχε πάρει μέρος, εναντίον των Γερμανών μιλάμε τώρα, μιλάμε για την 

Εθνική Αντίσταση. Εδώ μάλιστα ένας λέει, από εδώ απ’ τα χωριά πάνω 

Δροσοπηγή, ξέρω εγώ, ήταν ένα παιδί, στήσανε καρτέρι, ερχότανε αυτοί 

από τα Μπίτολα, κάπου ερχότανε. Δηλαδή από αυτή τη μεριά ερχόταν οι 

Γερμανοί, φάλαγγα. Στήσανε εδώ καρτέρι στα δικά μας τα βουνά, κάπου 

εκεί στο πεδίο βολής και να τους θερίσουνε. Κι αφού άρχισε η μάχη 

σηκώθηκε ένα παιδί, τώρα από τη Δροσοπηγή ήτανε, κάπου έτσι δηλαδή, 

με το πολυβόλο στα χέρια κι έριχνε όρθιος τώρα. Και τρέχει τον βουτάει 

ο πατέρας μου, γιατί αυτός ήταν υπεύθυνος. Του λέει, “αγόρι μου θα σε 

χρειαστούμε κι αύριο’’, δηλαδή, μην εκτίθεσαι τόσο πολύ, γιατί θα σου 

ρίξουν μια και θα πας αδιάβαστος. Και κάτι τέτοιες μικρολεπτομέρειες 

έχει ας πούμε. Εδώ λέει που ανατινάξανε το τρένο και πήρανε τον 

αιχμάλωτο. Έχω αυτό που περιμένανε, αλλά αυτό είναι στον Εμφύλιο 

πόλεμο. Περιμένανε τον πατέρα μου εδώ πάνω στα βουνά του 

Καϊμάκτσαλαν να έρθει. Εκεί όμως κάνω λάθος, γιατί τότε στην Εθνική 

Αντίσταση ήταν οι Ρώσοι, στον Εμφύλιο όμως δεν ήταν οι Ρώσοι. Δεν 

ήταν οι Ρώσοι, γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν μέρος. Άρα με τους 

αντάρτες που είχε εδώ πάνω τον περιμένανε στο Καϊμάκτσαλαν σε μια 

συγκέντρωση που είχανε. Για να λέει ότι «περιμέναμε τον Αυγερινό για να 

αρχίσει η συνέλευση των συντρόφων, των Καπεταναίων», έτσι 

ονομάζονταν, άρα σημαίνει ότι ο πατέρας μου είχε υπεύθυνη θέση εδώ. 

Δεν περίμεναν έναν τυχαίο λοχαγό για να κάνουν μια συνέλευση τα 

κομματικά στελέχη του Κ.Κ., του Εμφυλίου πολέμου. Άρα εκεί λέει, ότι 

«περιμέναμε τον Καπετάν Αυγερινό» και από κάτω μετά παρακάτω λέει, 

«τώρα εμφανίστηκε ο Καπετάνιος με το τμήμα του, με τον λόχο του», τώρα 

είπε, με το τάγμα του; Και μετά παρακάτω λέει γενικά για την συνέλευσή 

τους πάνω στο βουνό. Μετά δεν αναφέρεται ο πατέρας μου, λέει γενικές 

γραμμές.Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου. Ήμουν 4 χρονών αλλά τον 

θυμάμαι. Τον θυμάμαι σε δυο περιπτώσεις. Εντάξει, τον θυμάμαι έτσι 
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σαν εικόνα, έτσι ας πούμε. Ο αδερφός μου θα θυμόταν πολλά παραπάνω. 

Όταν τον σκότωσαν στον Άγιο Βαρθολομαίο, ο αδερφός μου πήγε τον 

πήρε. Έτρεξε δηλαδή εκεί και μετά τον πήρε η αστυνομία, δεν τον 

άφησε. Εμείς δεν μπορούσαμε να κοντέψουμε, η γυναίκα του Καπετάν 

Αυγερινού! Τότε δεν υπήρχαν δημοκρατίες και τέτοια. Αλλά έδωσε την 

ψυχή του για τον Αγώνα. Και μιλούσε για μια ισότητα, τουλάχιστον έτσι 

έλεγε η μητέρα μου.Καταρχήν, όταν έφυγε σ’ αυτό, ήταν 20 χρονών 

παιδί, εθελοντής. Τι ξέρανε τότε αυτοί από πολιτική; Οι άνθρωποι δεν 

είχαν να φάνε. Λοιπόν, πήγανε πολεμήσανε απάνω όσο πολεμήσανε με 

του Ιταλούς, με τους Γερμανούς κλπ, γυρίσανε πίσω κάνανε Εθνική 

Αντίσταση. Αρχίζει μετά σιγά σιγά μπαίνει στα γρανάζια. Κάπου στον 

δρόμο, εμ τον κυνηγήσανε η χωροφυλακή και τον αναγκάσανε κι έγινε 

κομμουνιστής; Μπορεί στο δρόμο να ασπάστηκε και την ιδεολογία, γιατί 

ο φιλελευθερισμός που έλεγε ο ελεύθερος Βενιζέλος κι αυτό που έλεγε ο 

Άρης Βελουχιώτης, ότι, όταν θα κερδίσουμε τον αγώνα θα κάνουμε 

δημοψήφισμα, ποιο καθεστώς θα επικρατήσει στην Ελλάδα. Κι αυτή ήταν 

η σύγκρουση της Κεντρικής Επιτροπής με τον Άρη Βελουχιώτη. Γι’ αυτό 

τον φάγανε. Ο Αρχιστράτηγος του Δημοκρατικού Στρατού αναγκάστηκε 

ν’ αυτοκτονήσει, γιατί η Κεντρική Επιτροπή ήθελε να ριζώσει το 

κομμουνιστικό καθεστώς κι ο Άρης Βελουχιώτης έλεγε δημοψήφισμα.  

Λοιπόν, ε, κάπου στο δρόμο τώρα ο άνθρωπος αρχίζει κι αλλάζει μετά. 

Μπορεί να ασπάστηκε τον κομμουνισμό, μπορεί να παρέμενε 

φιλελεύθερος και δεν μπορούσε να κάνει τίποτε παραπάνω, αυτό δεν 

μπορεί να το ξέρει κανείς. Πάντως έδωσε την ψυχή του για τον Αγώνα, 

για μια καλύτερη Ελλάδα, λέγανε αυτοί. Τώρα από ποια μεριά είναι ο 

καθένας, από αυτή τη μεριά το βλέπει.  
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35) Όνομα: Κυριακίδης Παναγιώτης  

      Καταγωγή: Μελίτη 

      Τόπος διαμονής:Μελίτη  

 

 -Καλημέρα κύριε Παναγιώτη, λέγεστε Κυριακίδης; 

 -Κυριακίδης Παναγιώτης του Ανέστη. 

 -Ποια χρονιά γεννηθήκατε; 

 -Το ˈ28. 

-Είστε από τη Μελίτη; 

-Από τη Μελίτη. 

-Εδώ γεννηθήκατε; 

-Εδώ γεννήθηκα. 

-Θέλετε να μας πείτε αν πήρατε μέρος στην Eθνική Αντίσταση; 

-Ναι. 

-Ήσασταν σε κάποια οργάνωση; 

-Ήμουνα στην ΕΠΟΝ και ήμουνα μεμονωμένος μαχητής ας πούμε, 

σύνδεσμος ας πούμε, έτσι λεγόταν τότες, τότες υπήρχε η οργάνωση το 

ΕΑΜ, ΕΠΟΝ και τα Αετόπουλα ήταν τότες. 

-Εσείς ήσασταν στην ΕΠΟΝ, ποιός ήταν ο ρόλος σας σε αυτή την 

οργάνωση, σε αυτή την ομάδα; 

-Η οργάνωση ήταν εναντίον των Γερμανών, όλοι και το ΕΑΜ που ήτανε, 

ήτανε όλοι εναντίον των Γερμανών. Εμείς  παίρναμε μέρος, ας πούμε, 

μας δίνανε σημειώματα και να τα πάμε στις οργανώσεις. 

-Τα έκρυβαν πάνω σας; 

-Ναι, τα κρύβαμε και δεν μας υποψιαζόταν και τόσο ξέρω γω. 

-Πώς κι έτσι, τα παιδιά δεν τα υποψιάζονταν; 

-Ε δεν τα υποψιαζότανε τότε τα παιδιά, εμείς την τελευταία φορά που 

πήγαμε στο Νεοχωράκι ένα σημείωμα από πίσω είχαν έρθει οι Βούλγαροι 

και το πρωί κυκλώσαν το χωριό, αλλά τι θα κάνεις άμα σου δώσουν 

εντολή; 

-Εσείς πού τα πηγαίνατε τα σημειώματα; 

-Στην οργάνωση. 

-Στον ΕΛΑΣ; 

-Όχι, όχι στον ΕΛΑΣ, υπήρχε εδώ η οργάνωση του ΕΑΜ, το ΕΛΑΣ 

ήτανε μόνιμοι, αυτοί ήτανε στο βουνό σχεδόν, οι Ελασίτες, αλλά εδώ είχε 

το εφεδρικό ΕΛΑΣ, που ήτανε μες στις πόλεις αυτό και στα χωριά, εδώ 

είχαμε το εφεδρικό, το πηγαίναμε σˈ αυτούς. 

-Ξέρατε εσείς κάποια ονόματα; Τα πηγαίνατε σε κάποιον συγκεκριμένο; 

-Εδώ είχαμε από το Αμμοχώρι τον Μιχαηλίδη, αυτός ήτανε.., τον είχαμε 

εδώ πέρα, ήτανε στο εφεδρικό ΕΛΑΣ, μάγειρας ήτανε, (ο γιός του είναι 

εργολάβος, μηχανικός και είχε κάνει κι εγχείρηση από καρδιά). Αυτόν 

τον είχαμε και σε αυτόνα πηγαίναμε,  δίναμε τις πληροφορίες. Αυτός 

ήτανε και μάγειρας αλλά ήτανε και στη διμοιρία, ήτανε σαν αρχαιότερος 
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αυτός και είχε σχέση με το ΕΛΑΣ. Και τελευταία, όταν έφυγε το 

τελευταίο φυλάκιο εδώ από την Κέλλη, όταν φεύγανε οι Γερμανοί, το 

τελευταίο φυλάκιο έφυγε από την Κέλλη που ήτανε, περνάνε, 

συγκεκριμένα αυτός ήτανε εκεί μπροστά στο καφενείο και όπως ήτανε 

και με τον μπερέ του, Εθνική Αντίσταση ας πούμε, τον ρωτάει ο 

Γερμανός του λέει, “Μπίτολα, πού είναι Μπίτολα;’’, φεύγανε, τώρα ήτανε 

καμιά ομάδα, τελευταίοι αυτοί έφευγαν, και αυτός λέει, “μω το Θεό σˈ’’, 

λέει, Πόντιος ας πούμε, “μω το θεό σˈ’’, λέει, “επίασαν εμάς’’, λέει, 

δηλαδή μας πιάσανε, μου λέει εμένα, “τρέχα γρήγορα’’, λέει, “στο μόνιμο 

ΕΛΑΣ’’, στο σχολείο το μεγάλο ήτανε το μόνιμο ΕΛΑΣ, τρέχω εγώ 

ειδοποιάω εκεί πέρα και αυτοί πήρανε το δρόμο να φύγουνε για τα 

σύνορα, Σερβία¨ ήταν δίπλα και ο ένας ο Γερμανός κι ήταν και 

αξιωματικός, έβγαλε τις κάλτσες του να μη βραχούν τα πόδια του και 

μετά να τα φορέσει. Αυτόνα πρόλαβε από δω, όταν πήρε το ΕΛΑΣ και 

τον σκοτώσανε τον Γερμανό, τους άλλους τους πιάσανε, κανά τέσσερις, 

πέντε, τους πιάσανε αιχμαλώτους, ήτανε δυο Γερμανοί, ήτανε και Ιταλοί 

δύο, τους πιάσανε και αυτούς. 

-Θυμάστε να μας πείτε άλλες ιστορίες από τη δράση τότε της ΕΠΟΝ, 

αυτής της οργάνωσης, που έγιναν εδώ στο χωριό ή στη Φλώρινα, στα 

άλλα χωριά, είχε κάποιους αρχηγούς αυτή η οργάνωση; 

-Η οργάνωση τότες ήτανε από τη Βεύη ένας, Βελάκης λεγόταν, πώς 

λεγόταν, εδώ είχαμε τον Ζάγο, τον Λαζαρίδη, ε ήταν αυτοί, ήταν τότες. 

Το ˈ41-ˈ44 ήταν τότε η Εθνική Αντίσταση και άμα θέλετε να πούμε και 

όταν παραδώσαν τα όπλα οι αντάρτες. 

- Ναι αυτά πιο μετά, εσείς μέχρι πότε συμμετείχατε στην ΕΠΟΝ, μέχρι 

ποια ηλικία περίπου; 

-Στην ΕΠΟΝ ήμουν μέχρι που έληξε, όταν παρέδωσαν οι αντάρτες τότες 

τα όπλα, τότες έληξε. 

-Γνωρίζετε κάποιες δράσεις και ας μην πήρατε μέρος εσείς, εδώ στο 

χωριό ας πούμε,  άλλοι νέοι συμμετείχαν στην ΕΠΟΝ, είχατε σχέσεις  με 

την Φλώρινα, ή εδώ στο χωριό μόνο; 

-Όχι, όχι, εδώ στη Μελίτη είχαμε εμείς, ήτανε πολλοί τότε, αλλά 

πεθάνανε τώρα. 

-Τότε όμως δε συμμετείχατε με βάση τα πολιτικά ή τις ιδεολογίες, ήτανε 

ενάντια στον κατακτητή για την ελευθερία; 

-Ενάντια στον κατακτητή ήτανε τότες, μέχρι το.., μετά που ήρθαν να 

πούμε…, είχανε κυριεύσει όλη την Ελλάδα οι αντάρτες, το ΕΑΜ τότες, 

μόνο μια οδός έμεινε στην Αθήνα, ήρθε ο έκτος στόλος τότε με το 

Σκόμπυ, τους βομβαρδίσανε και μετά κάνανε τη συνθηκολόγηση. Τότες 

ο Παπανδρέου ήτανε πρωθυπουργός, ο Γεώργιος Παπανδρέου και 

συμφωνήσανε να συνθηκολογήσουνε και να παραδώσουν τα όπλα, 

ζητήσαν κάποια υπουργεία, οι αντάρτες ζητήσαν, δε ξέρω, πέντε, έξι 

υπουργεία. Αυτοί θέλαν και το Εθνικής Άμυνας, δεν το δώσανε, 
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παραδώσαν τα όπλα, πήραν τα υπουργεία τους, σε τέσσερις, πέντε μήνες 

έπεσε η κυβέρνηση, χάσανε και τα υπουργεία και τότε άρχισε ύστερα 

ξανά ο εμφύλιος μετά. Αυτοί κατεβήκαν, παραδίναν τα όπλα όλοι και 

ξέρω γω […], γιατι αυτοί είχανε κρύψει και όπλα … και συνέχισε 

ύστερα, συνέχισε 

-Συμμετείχανε γυναίκες στην Αντίσταση, στον πρώτο γύρο; 

-Ναι, είχαμε δυο κοπέλες και μορφωμένες από τις Κλεινές, του 

Καλαϊτζίδη δυο κόρες, ο Καλαϊτζίδης, αυτοί συμμετείσχαν, ναι, είχαμε, 

μα ερχόντανε και κάνανε διάγγελμα, μας μιλούσανε. 

-Ποιοι έρχονταν και σας διαφώτιζαν; 

-Δε θυμάμαι τα ονόματα τους,  δυο ήταν του Καλαϊτζίδη, του δάσκαλου 

οι κόρες, νέες, ωραίες, ερχόταν και μας μιλούσανε. 

-Εν ζωή βρίσκονται οι κυρίες αυτές; 

-Δεν ξέρω.  

-Είναι από τις Κλεινές; 

-Απˈ τις Κλεινές, του Καλαϊτζίδη του δάσκαλου οι κόρες, οι κόρες αυτές 

ήταν μορφωμένες, ωραίες. 

-Τι σας έλεγαν, σας μάζευαν και σας μιλούσαν; 

-Ε για την οργάνωση να πούμε, ό,τι ό,τι μπορούμε ο καθένας να 

προσφέρουμε για την απελευθέρωση . 

-Μόνο σας μιλούσαν, σας έδιναν τίποτα φυλλάδια; 

-Όχι, όχι. 

-Γινόταν μυστικά αυτές οι συγκεντρώσεις; 

-Κάναμε συγκεντρώσεις και συγκεκριμένα εγώ, συνέχεια με το 

μεγάφωνο φώναζα, τακτικά, δυο, τρεις φορές την εβδομάδα κάναμε 

συγκεντρώσεις, εγώ φώναζα με το χολίδειο;; “συναγωνιστές και 

συναγωνίστριες έχουμε συγκέντρωση, μετά έχουμε χοροσπερίδα!’’. 

-Αλλά δε σας πείραζε; 

-‘Όχι, δεν είχαμε πρόβλημα, μα ήτανε εναντίον των Γερμανών, δεν 

είχαμε ακόμα, δεν είχε δημιουργηθεί για τον εμφύλιο, όταν άρχισαν και 

χωρίζαν. 

-Δε φοβόσασταν, από δω δεν υπήρχαν άνθρωποι που μπορεί να σας 

πρόδιδαν στους Γερμανούς; 

-Όχι, όχι, δεν είχε, εγώ ήμουν με το μεγάφωνο που φώναζα, με το χωνί, 

τα  γραμμόφωνα [..] και με εκείνο ανέβαινα και φώναζα. 

-Αυτές οι κυρίες που συμμετείχαν στην αντίσταση σας συγκέντρωναν και 

σας μιλούσαν, ξέρετε αν υπήρχαν γυναίκες που ήταν πιο μάχιμες; 

-Πως, ξέραμε, είχαμε…, πολλές γυναίκες ήτανε, μάχιμη ήταν του 

Τορνικίδη η Παρασκευούλα, η Όλγα η Αποστολίδου, η Ελένη από τη 

Μελίτη. 

-Είναι εν ζωή τώρα οι κυρίες αυτές; 

-Όχι,πεθάνανε. 

-Έχουν συγγενείς εδώ; 
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-Όχι, ούτε εδώ και τα αδέρφια τους πεθάνανε Σαλονίκη. 

-Εσείς πότε αποφασίσατε και πώς, να πάτε στα βουνά; 

-Στο βουνό δεν πήγα εγώ, έληξε εκείνο, μετά, το ˈ48, εγώ κατατάχτηκα 

εθελοντής στον Εθνικό Στρατό, είχα καταταχτεί, παίρναμε μέρος σε όλες 

τις μάχες εδώ Καϊμάκτσαλαν κλπ., πρώτα κατατάχτηκα στη Φλώρινα 

εγώ, στο τάγμα. 

-Εθελοντικά πήγατε εσείς; 

-Ναι, εθελοντής. 

-Για ποιο λόγο πήγατε εθελοντικά, τι πιστεύατε ας πούμε τότε; 

-Πιστεύαμε τότες, εδώ ήτανε μια άλλη προπαγάνδα που δεν μπορούμε να 

την πούμε και δεν μπορώ να πω εγώ τώρα, γιατί το όνομά μου το έχεις 

γράψει, τέτοια δε θέλω να πω. 

-Εγώ το όνομα σας δεν πρόκειται να το δημοσιεύσω πουθενά. 

-Ναι, αλλά δεν μπορώ να αναφέρω γιˈ αυτό, εγώ κατάχτηκα εθελοντής 

τότες  και παίρναμε  μάχες εδώ, ξέρω γω, μετά  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. Λοιπόν μας πάνε στο νοσοκομείο, στην Καρατζόβα που 

είναι τα λουτρά, εκεί μέσα στην χαράδρα είχανε διώροφο νοσοκομείο. 

-Πού ήταν αυτό το νοσοκομείο, στον Σκοπό; 

-Όχι, στην Καρατζόβα, τα λουτρά, που 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. 

-Αλλά σας φρόντισαν! 

-Μα κοίτα να δεις, ναι, μερικοί από το ίδιο φυλάκιο που τραυματιστήκαν, 

κι αυτοί, αυτοί ήταν αντάρτες, εμείς ήμασταν στρατιώτες. Στο ίδιο 

νοσοκομείο, αυτοί λίγο εκεί πέρα μας αγριέψαν λιγάκι, λέει, όχι, λέει, 

τους σταματήσανε, μας δώσανε  κρεβάτι, μπιτζάμες, 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. 

-Ποιος το είχε οργανώσει αυτό το νοσοκομείο δηλαδή; 
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-Οι  αντάρτες. 

-Ήτανε αντάρτικο δηλαδή; 

-Αντάρτικο, αντάρτικα ήταν αυτά. 

-Και τους τροφοδοτούσαν οι Εγγλέζοι; 

-Τους τροφοδοτούσαν οι Εγγλέζοι, αλλά τότες ήταν αυτά τα 

κομμουνιστικά κράτη εδώ, η Σερβία, η Αλβανία με τον Τίτο, ναι και 

είχανε πιο πολύ με τη Βουλγαρία επαφές.  Οι βαριά τραυματίες 

πηγαίνανε στη Βουλγαρία. 

-Υπήρχε μια οργάνωση που λεγόταν ΟΧΡΑΝΑ; 

-Ε ναι (λέει πως δε θέλει να μιλήσει γιˈ αυτό). 

-Πάντως είναι θέμα, γιατι παρόλο που ήταν κομμουνιστικά τα 

νοσοκομεία κι οι εγκαταστάσεις κι όλα αυτά, είχανε στήριξη από τις 

μεγάλες δυνάμεις. 

-Ναι, τότες είχε γίνει μια αυτή, ότι αυτοί χωρίσαν απάνω και θέλανε.., 

τότες ήτανε ο Γκότσε Ντέλτσεφ, που λένε και ξέρω γω, αυτοί είχανε 

χωρίσει τότες. 

-Αυτοί τότε τους έδιωξαν, πήγανε με τον Τίτο; 

-Ναι, ναι, ήταν μέσα με τον Τίτο. 

-Οι ξένοι τότε γιατί τους στηρίζανε, οι δυτικοί; 

-Εκείνους δεν τους στηρίζανε τότες οι δυτικοί, ύστερα, όταν έγινε η 

αναγνώριση της εθνικής αντίστασης τους αναγνωρίσανε και αυτούς. 

Μετά τους αναγνωρίσανε, όταν ήρθε ο Παπανδρέου και αναγνώρισε την 

εθνική αντίσταση. 

-Στο στρατό δεν υπήρχαν γυναίκες! 

-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. 

-Αυτές γιατί πιστεύετε ότι ήταν τόσο φανατισμένες; 

-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 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. Εμένα έρχεται, ήμουν σε ένα πολυβολείο προς τη 

Σερβία εκεί, στο Μεσόκαμπο, αλλά αυτό ήτανε ξεροντούβαρο, πέφτει 

ένας όλμος εκεί πέρα, ξέρω γω, αντιαρματικό πυρόβολο 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 πέτρα από πάνω μου και πάλι 
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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 την χειροβομβίδα να την πετάξει, έρχεται μια ριπή, 

τον σκοτώνει, ανοίγει το χέρι του, αυτός σκοτώθηκε, τραυματίζεται ένας 

κουμπάρος μου εμένα από την 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 και αυτός ο Καπετάν Νέστορας, που θα τον σκότωνα αν 

τραβούσα τη σκανδάλη, ήρθε, λέει, “τι πα να κάνεις;’’, του λέει, [..] 

καλώδια, νάρκες, γιατί το τινάξαν το φυλάκιο και μας έβαλαν και εμάς 

μέσα, “όχι!’’, του λέει, “τους παίρνει η αμνηστία του αρχηγού’’, λέει και 

μας έβγαλαν έξω. Τότες ο αρχηγός, ο Μάρκος ο Βαφειάδης, λέει, “ο 

αρχηγός είπε πλην τους δεκαέξι της κυβερνήσεως, όλους τους άλλους τους 

πιάνει η αμνηστία, δε θα πειράξετε κανένα’’ και του λέει ο Καπετάν 

Νέστορας αυτός, “τι πας να κάνεις;’’, του λέει, να λέει, “να τους 

ανατινάξουμε’’, “όχι’’, του λέει και ντόπιος ήταν κιόλα αυτός, 

Μακεδόνας ήτανε εκεί πέρα, “όχι’’, του λέει, “τους παίρνει η αμνηστία 

του αρχηγού’’ και μας έβγαλε έξω. 

-Αυτός ο Καπετάν Νέστορα ήτανε πρόσφυγας; 

-Αυτός πρέπει να ήτανε από τον Καύκασο. 

-Όλοι αυτοί οι καπεταναίοι πολεμάγανε με τον ΕΛΑΣ; 

-Με τον ΕΛΑΣ, αυτός, πώς λεγότανε, απˈ τον Καύκασο ήτανε 

-Το Νέστορας είναι σαν ψευδώνυμο; 

-Ψευδώνυμο, αλλά έπεσε σε ενέδρα, μετά τον σκοτώσανε. 

-Αυτοί συμμετείχανε στο πλευρό της αριστεράς ή είχανε τα δικά τους; 

Γιατί υπάρχουν  λεγόμενα ότι δημιούργησαν πρόβλημα. 

-Ανήκανε στους αριστερούς, γιατί από την άλλη μεριά ήταν ο Ζέρβας, ο 

Ζέρβας ήτανε δεξιοί και αυτοί ήταν αριστερά, και τελευταία ξέρεις τι 

τους…, 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 Παναγίσσα, 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, 
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εγώ σε μια αποθήκη δούλευα. Οι πρώτοι επαναπατρισθέντες από του 

παραπετάσματος ήμασταν εμείς, πενήντα εφτά άτομα, πέντε 

αξιωματικούς είχαμε μαζί και με τον υπομοίραρχο της Ναούσης, 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, ο 

άλλος  και τους στέλναν για τη Βουλγαρία, συνέχεια για τη Βουλγαρία, 

χειμώνα καιρό πήγανε να πάρουν την Έδεσσα, περάσαν το ποτάμι, 

ήμασταν εκεί. 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, μόνο για εκεί και εγώ με 

εκείνα ξεκίνησα να πα να πάρω λεφτά απˈ την πρεσβεία, για να φύγω 

σκαστός, “όχι’’, μου λέει, “θα σου δώσουμε λεφτά και για τους άλλους 

τους δεκαεφτά’’, μηνιάτικο κανονικά στον καθένα, λέει, “μόνο κοίτα μη 

σε πιάσουνε’’, λέει, θα σε σκοτώσουνε, “γιατι θα σε περάσουν για 

κατάσκοπο με τα χρήματα’’, λέω, “όχι, δε με πιάνουνε’’. Πέντε φορές 

πήγα ύστερα στην πρεσβεία. 

-Σας δίνανε αποζημίωση; 

-Ναι, μας δίνανε μηνιάτικο εκεί πέρα και εγώ, δε μου δώσαν ελεύθερο να 

φύγω, θα ˈφευγα, επειδή ψάχνανε τους πέντε αξιωματικούς, “έχουμε 

πληροφορίες’’, λέει, “ότι είναι πέντε αξιωματικοί και δεν μπορούμε να 

ανακαλύψουμε πού είναι, θα πας πάλι στη θέση σου μου λένε’’. Και πώς 

ξέρανε ότι .. λοιπόν φύγανε τρεις από μας να πάν να βρούνε δουλειά στο 

Βελιγράδι, τους πιάσανε, τους κλείσανε αυτούς στη φυλακή μαζί με τους 

αξιωματικούς. Εμείς είχαμε αλληλογραφία με αυτούς, αυτοί ξέρανε, 

είχαμε αλληλογραφία, μας γράφουνε από κει πέρα ότι, “είμαστε με  τους 

αξιωματικούς’’. Τους λέμε εμείς, “γράψτε τα ονόματα ολονών και 

στείλτα’’, μας στείλανε το γράμμα, το παίρνω εκείνο το γράμμα, το πήγα 

στην πρεσβεία και μετά, ύστερα έγινε, άρχισε η πρεσβεία εδώ με τη 

βασίλισσα, η οργάνωση, το ένα, το άλλο και κάναμε απεργία πείνας εκεί 

πέρα, απεργία δουλειάς και η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, μαλώναμε 

μεταξύ μας εκεί πέρα και μαζευόμασταν όλοι μαζί, πενήντα εφτά άτομα 

γίναμε εκεί πέρα και μετά, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, σου λέει 

τρελάθηκαν οι Έλληνες. 

-Το πρόβλημα ποιο ήτανε, ότι δε σας δέχονταν εδώ πίσω; 

-Δεν είχανε σχέσεις, ψυχρές οι σχέσεις και ήμασταν οι πρώτοι 

επαναπατρισθέντες, 7 Νοεμβρίου του ˈ50. 

-Υπήρχαν και άλλοι πολλοί όμως που πήγαν πάνω Τσεχία, Ρωσία. 
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-Εκεί βρήκαμε άλλους, αντάρτες όμως, που ήτανε. Εμείς λέγαμε θα 

φύγουμε για την Ελλάδα, την ημέρα εκείνη που πήγα στο Βελιγράδι 

κανα\ά δεκαριά βλέπω με τις χλαίνες, του λέω, “τι’’, “εσείς’’, λέει, 

“ευτυχία σας, θα φύγετε στην Ελλάδα, εμείς’’, λέει, “από εδώ και από 

εκεί, έτσι θα πεθάνουμε’’, λέει και εκεί γίνανε τα δυο κόμματα, άλλοι 

ήταν του Ζαχαριάδη και άλλοι ήτανε του Μάρκου του Βαφειάδη και 

τρωγόταν μεταξύ τους, εκεί στο Μπούργκες είχαν τα έμπεδα τους οι 

αντάρτες, εκεί εκπαιδευότανε 

-Είχανε πάρει και πολλά παιδιά; 

-Ε όλοι οι νέοι εκει… α! για το παιδομάζωμα λες; 

-Ναι. 

-Το παιδομάζωμα το είχανε κάνει και τα στείλαν σˈ αυτές τις χώρες, 

μικρά παιδιά ήταν εκείνα. 

-Και η βασίλισσα είχε πάρει, είχε φτιάξει ορφανοτροφεία. 

-Εδώ δεν ξέρω, αλλά εκεί ξέρω ότι είχανε πάρει είκοσι χιλιάδες παιδιά, 

είχανε πάρει από τα χωριά. 

-Αυτά τα στέλναν μετά πίσω, στο πλευρό των ανταρτών, κάναν τέτοιες 

κινήσεις, σαν στρατό; 

-Όχι, όχι, όχι, δεν είχε τόσο χρόνο να ωριμάσουν τα παιδιά, να φτάσουνε, 

αυτά τα σπουδάζαν όλα και να πιστεύουν σε κάτι, τότες ήταν το 

ανατολικό μπλοκ. 

-Κάποιοι επέστρεψαν όμως αργότερα, δεν επέστρεψαν; 

-Πώς επέστρεψαν, εμείς είχαμε τον Μουρατίδη, που πέθανε, τον Γιώργο, 

ο γιος του, που ήταν στο νοσοκομείο, ο πατέρας του, επαναπατρισθείς κι 

εγώ ήμουν επαναπατρισθείς, ο Ντέμος στη διεύθυνση γεωργίας  και 

αυτός επαναπατριζόμενος ήτανε και αυτός μέσα ήταν κι αυτός, σ’αυτά τα 

κράτη ήταν (στις ανατολικές χώρες). 

-Αυτά τα παιδιά τα παίρνανε για να δείξουν ότι οι ανατολικοί 

μορφώνουν, έχουν επίπεδο…; 

-Ναι, μα τους σπουδάσανε, όλοι γίνανε και επιστήμονες, χωριανούς εδώ 

πέρα, με συγχωρείτε κιόλας, βουβάλια βοσκούσανε και κει γίναν 

τεχνίτες. 

-Αυτοί ήθελαν να πάνε ή τους έπαιρναν αναγκαστικά; 

-Όχι, τους πήραν από δω αναγκαστικά, κατεβαίναν οι αντάρτες τότες και 

παίρναν δέκα, είκοσι παιδιά από κάθε χωριό, πέντε, όσα μπορούσαν. 

-Οι γονείς δεν ήθελαν δηλαδή να τα δώσουν; 

-Όχι, όχι. 

-Αυτά τα παιδιά δεν ήταν μόνο παιδιά αριστερών; 

-Εκεί δεν ξέρω να σου πω, επιστράτευση όπως κάνουν την επιστράτευση, 

έτσι τα παίρνανε και τα πηγαίνανε εκεί στις σχολές. 

-Πήραν πολλά παιδιά από το χωριό; 

-Από εδώ δεν πήρανε πολλά, αλλά γενικά παίρνανε. 
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-Γενικά είπατε δεν υπήρχαν φαινόμενα δοσιλογισμού στο χωριό, 

προδότες. 

-Α! τότες με την εθνική αντίσταση, όχι, όχι, μετά έγινε μια αυτή, όταν 

έγινε το ΕΔΕΣ, είχαν χωρίσει τότες μερικοί και τότες υπήρχε ο κίνδυνος, 

ήταν μερικοί. 

-Τα λεγόμενα τάγματα ασφαλείας δρούσαν εδώ; 

- Όχι, αυτά ήταν Κοζάνη, αυτοί οι Παοτζίδες, αυτοί συνεργαζόταν με 

τους Γερμανούς. 

-Τελικά ποιοι ήταν οι χειρότεροι εχθροί, οι ξένοι ή οι Έλληνες; 

-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, ρούχα βαμμένα μαύρα, εγγλέζικα, του κουτιού 

όλα και χρυσά τους ρίχνανε για να μπορέσουνε να δράσουνε. Δεν ξέρω, 

τελευταία οι Άγγλοι, όταν βέβαια ήρθε ο καιρός για να συμβιβαστούνε με 

το 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. 

-Δηλαδή εκμεταλλευόντουσαν τη φτώχεια του λαού και τον αγώνα, μετά 

όμως τάχτηκαν υπέρ του κυβερνώντος. 

-Εδώ ένας, επειδή είπε τον πόλεμο, ότι στην Τουρκία, όταν φτάσανε στην 

Κόκκινη Μηλιά οι δικοί μας, οι Άγγλοι, ύστερα και με ζεματιστά νερά 

φεύγανε πλέον οι δικοί μας και τους ρίχνανε στην θάλασσα, οι 

Άγγλογάλλοι, λοιπόν κι αυτό είναι γεγονός και μια μέρα εδώ ένας, ήταν 

αριστερός αυτός, παίζανε πρέφα  και λέει, “έτσι μας κάνανε οι Άγγλοι, 

έτσι μας κάνανε οι Γάλλοι’’, ήταν μορφωμένος αυτός, ήταν 

Κωνσταντινοπολίτης και αμέσως πήγαν, τον καρφώσανε και τον πήγανε 

στο αυτόφωρο στη Φλώρινα, με τη γυναίκα του μαζί, λέει, “σήκω πάνω 

κατηγορούμενε, εδώ κατηγορείσαι ότι κατηγοράς’’, λέει, “τους συμμάχους 

τους Άγγλους και τους Γάλλους’’, “ναι κύριε πρόεδρε, το είπα’’, λέει, “και 

το επαναλαμβάνω, εγώ είμαι γέρος, μπορεί να πεθάνω, εσείς θα ζήσετε και 

θα το δείτε, λέει’’,τους απαλλάξανε, αλλά είπαν, λέει, “δε θα μιλάτε για 

τους συμμάχους ξανά’’ και εκεί στο δικαστήριο μέσα το είπε. 

-Εσείς το μετανιώσατε που πήρατε μέρος εθελοντικά, θα ξαναπαίρνατε; 

-Κοίταξε, για την πατρίδα λέω την αλήθεια εγώ, όταν έγινε το κυπριακό, 

μεγάλος ήμουνα, πήγα να καταταχτώ εγώ και ένας από το Νεοχωράκι 

πάλι εθελοντής και γέλασε ο διοικητής, λέει, “κοίταξε’’, λέει, “προς το 
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παρόν δεν χρειάζεστε’’, λέει, έγραψε τα ονόματα μας, “αν χρειαστεί θα 

σας καλέσουμε’’, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί έζησα και έξω και ξέρω, 

ούτε ο εχθρός σου με εκείνο το σύστημα, καλά έκανα που κατατάχτηκα 

και εδώ εμείς τους κατηγορούσαμε, ο πατέρας μου ήταν στο κόμμα 

γραμμένος, εγώ ήμουν στην ΕΠΟΝ, άλλοι στο ΕΑΜ, νομίζαμε ότι 

πήρανε αυτοί τη θεωρία του Χριστού και ότι είναι έτσι, όχι. Τα ζήσαμε, 

ήρθε ένας μεγάλος κομμουνιστής από την Καλαμάτα, καθηγητής 

μαθηματικών, έφυγε από τη Μελίτη, από το χωριό μας, λιποτάκτησε τα 

σύνορα, στρατιώτης ήτανε εδώ, συνεργαζότανε με το βουνό, με τους 

αντάρτες, μεγάλος κομμουνιστής και ο αδερφός του τον παίρνει 

τηλέφωνο, “μας ανακαλύψανε’’, λέει, “φύγε για να γλιτώσεις’’και ήρθε 

μέσα. Όταν είδε το σύστημα και εκεί κάτσαμε δυο χρόνια, κάναμε 

ενσήρωση για τα ζώα και του πήρε λίγο το χέρι η μηχανή και το μάσησε, 

τον πήγα εγώ στο νοσοκομείο, τώρα τον πήγα εγώ, δεν είχανε εκεί πέρα, 

εξακόσιοι εργάτες δεν είχανε πρώτων βοηθειών, το σύστημα μέσα, του 

δώσαν δυο τσίπουρα να πιει  και τον παίρνω τώρα εγώ, ήξερα τη 

γλώσσα, ο μόνος διερμηνέας ήμουν εγώ, εκεί πέρα έμαθα τη γλώσσα,να 

τον πάω στην Μαντελούκα;; , ήταν κανά τριάντα χιλιόμετρα, με ένα 

φορτηγάκι μέχρι τη στάση. Για μένα  δε σκέφτηκε κανένας, ότι, πού θα 

μείνω εγώ, τι θα κάνω, τον πήγα στο νοσοκομείο, στο δρόμο όμως, στο 

λεωφορείο μέσα πονούσε αυτός και με συγχωρείτε για τη φράση μου, 

λέει, “γαμώ τον Τίτο σας και γαμώ τον κομμουνισμό σας’’, ο μεγάλος 

κομμουνιστής αυτός και μέσα ήταν ένας λοχαγός, μου λέει, “στα καζε ζα  

Τίτο η ζα κομμουνίσμα’’, μου λέει, “τι λέει για τον Τίτο και για τον 

κομμουνισμό;’’,, εγώ ήξερα όμως το σύστημα, λέω, “να είναι καλά ο 

Τίτος’’, λέω, “και ο κομμουνισμός, θα μου το κάνουν το χέρι καλά’’. 

“ντόμπρο’’ λέει, αυτοί πιστεύανε τότες … και εκείνο με ωφέλησε εμένα. 

Πάμε στο νοσοκομείο, τον πάω αυτόνα, εμένα με διώχνουνε, νηστικός 

όλη μέρα με τα άρβυλα, δούλευα, ιδρωμένα τα πόδια μου, μαύρα, πάω 

στο ένα το ξενοδοχείο, δυο ξενοδοχεία υπέρ πολυτελείας, δεν έχει θέση, 

με βλέπουν έτσι με τα ρούχα κιόλα, πού να με βάλουνε, πάω στο άλλο 

τίποτες δεν έχει θέση, κάθομαι τώρα λέω να κουρνιάσω μέσα εκεί στο 

θάλαμο, να ξημερώσω, τι να κάνω αφού έξω έβγαλε κρύο, κάποτε αυτός ο 

λοχαγός παίρνει τηλέφωνο το ξενοδοχείο, δε με βρίσκει, παίρνει το άλλο, 

με βλέπει αυτή εκεί πέρα, γυναίκα ήτανε, ξενοδόχος, λέει, “εδώ είναι’’, 

εγώ κατάλαβα για μένα, ήξερα τη γλώσσα για μένα μιλάνε, “να του πεις 

να περιμένει’’, λέει, “θα ˈρθω’’, έρχεται εκείνος ο λοχαγός με βρίσκει, 

λέει, “σου δώσανε κρεβάτι;’’, “όχι, δεν έχει κρεβάτι’’, “θα κάτσεις εδώ’’, 

εκεί οι αξιωματικοί, πήγε στην ασφάλεια στην Ούρμπα και είχαν δίκιο να 

μη μου δώσουν κρεβάτι, είχανε κρεβάτι για στρατηγούς, είχε ένα κρεβάτι 

ακόμα, μόλις αυτός ενέργησε και μου δίνουν το κλειδί να πάω πάνω, 

πήγα απάνω, δεν ήξερα να πλένω ούτε τα πόδια μου, έβγαλα τˈ αυτά, εκεί 

όλο βελούδα, καθρέπτες, πράματα, θάματα, εγώ δεν είχα ιδεί στη ζωή 
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μου,  εγώ δεν ήξερα να πάω και στον καμπινέ, τίποτα, δεν ήξερα, λέω την 

αλήθεια, από δω πέρα δεν είχαμε τότες, κουρασμένος, κάτι σεντόνια 

όπως αυτά, άσπρα όλα κάτω εκεί, μπαίνω μέσα τώρα να κοιμηθώ εγώ, 

νηστικός, κουρασμένος, μέσα τρία κρεβάτια, μέσα μόνον εγώ. Όταν 

ξυπνάω το πρωί, λερώθηκαν εκείνα τα σεντόνια, εγώ πάω να τα 

σκεπάσω, να τα κάνω, δυο στρατηγοί μέσα με τα ρούχα τους, για 

τέτοιους τα είχανε τα κρεβάτια, γι’αυτό δεν είχανε να με βάλουνε εμένα, 

εκείνοι γλεντούσανε με τις πιτσιρίκες, με την όπερα κάτω, ήρθαν αργά, 

κοιμήθηκαν και δεν τους πιάνει και ύπνος τους μεγάλους, με βλέπουν 

εκεί διορθώνω το κρεβάτι μου, λέει, “παράτησˈ το στην άκρη’’, λέει, “θαˈ 

ρθουν τώρα οι καθαρίστριες’’, λέει, “θα τα πλύνουν, θα τα κάνουν’’, λέω, 

“ευχαριστώ πολύ’’, λέω [φάλα..], “αντίο, φεύγω’’. 

-Αυτά ποιά εποχή έγιναν ; 

-Το ˈ49, ˈ50, 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. 

-Παρ’ όλο που ήταν υπέρ της ισότητας. 

-Στα λόγια ήταν η θρησκεία, πιστεύει ο κόσμος, γιατί τώρα το ΚΚΕ  

δεκαοχτώ έχει και ανεβαίνει και οι απογοητευμένοι, αλλά κι εκείνοι που 

λέει με το αυτό… Ο γιός μου είναι στο Ρετζίκι, αυτός ήταν με τον 

Συνασπισμό, πήγε, δάσκαλος είναι, η γυναίκα του είναι καθηγήτρια και η 

κόρη μου είναι καθηγήτρια, είναι στη Φλώρινα. Και θέλω να σου πω, 

“Βρε πού πήγες βρε’’, του λέω, “εγώ ψήφιζα τον Παπανδρέου’’, αλλά 

τώρα.. “βρε’’, του λέω, “στον Τσίπρα πήγες;’’ και πήρε διακόσιους 

ψήφους πήρε εκεί. Δε σας τελείωσα για εκείνον από την Καλαμάτα, 

έφυγε σκαστός με έναν από τη Φλώρινα, οι συγγενείς του, Μπίτολα εδώ 

πέρα, εκείνος φοβήθηκε, γαβγίζανε τα σκυλιά, έμεινε, αυτός με φάνε δεν 

με φάνε, πέρασε κι ενώ ήταν δικασμένος εις θάνατον, αυτός από την 

Καλαμάτα ο κομμουνιστής, να πάω να πω λέει, “πίσω λαέ!’’, μόνο να πω 

λέει, “πίσω λαέ’’, γιατί πίστευε τόσο πολύ στον κομμουνισμό και όταν 

είδε τον κομμουνισμό, σου λέει να παν από πίσω, μα δεν είναι σύστημα, 

εμάς μας λέγανε εκεί πέρα, “πέστε τους Αμερικάνους να μας βοηθήσουν 

να ελευθερωθούμε’’, αυτά τα κράτη που θέλαν την Αμερική, γιˈ αυτό την 

θέλανε, μόνο και μόνο σου λέει,να ελευθερωθούμε από το σύστημα του 

κομμουνισμού. 

-Δηλαδή αυτοί ουσιαστικά ήθελαν να εξυπηρετήσουν τον εαυτό τους 

περισσότερο; 

-Αυτοί τίποτες, τους κοροϊδεύανε, τα δυο πεντάχρονα πλάνα θα κάνουμε, 

αυτό, δύο πενταετίες, μετά τέσσερα πεντάχρονα πλάνα θα κάνουμε αυτό 

και οι βόρειοι λαοί πιστεύουνε. Εγώ έκανα δεκαέξι μέρες απομονωτήριο 
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μέσα, ένα καμένο φως, εδώ στη Σκόπια, ούτε να απλώσεις τα πόδια, τα 

άρβυλα μου μαξιλάρι, μια φορά την ημέρα δυο ρουφηξιές πλιγούρι, 

σιτάρι βρασμένο και μια φέτα 60 γρ. ψωμί το εικοσιτετράωρο, αυτό 

ήτανε. Όταν με έβγαλε, μετά δεκαέξι μέρες, ήθελε να μου πάρει 

ανάκριση ο αξιωματικός, έρχεται… τι απομονωτήριο με σίδερα τέτοια, 

κλειδαριές τέτοιες, “πώς θα βγεις βρε από κει πέρα;’’, με βγάζει, μου 

προσφέρει καφέ ο αξιωματικός αυτός του υπουργείου που ήταν ένας 

Έλληνας και να σου είναι από την Έδεσσα, στο υπουργείο της Σκόπιας 

ήταν, μου πρόσφερε καφέ, μου δίνει τσιγάρο, μου λέει, “θέλεις να 

επιστρέψεις στην Ελλάδα;’’, “βεβαίως θέλω’’ του λέω, λέει, “κοίταξε, 

τώρα οι σχέσεις είναι ψυχρές μεταξύ Ελλάδος και Γιουγκοσλαβίας, δεν 

ξέρω τι θα γίνει ,τώρα δε θα επιστρέψεις στην Ελλάδα’’, μου λέει, “εγώ 

είμαι από την Έδεσσα’’, λέει, “είμαι φυγάς, Έλληνας είμαι’’, λέει, “είμαι 

φυγάς’’, λέει, “είχα’’, λέει, “πολιτική αυτή’’, λέει, “με άρεζε, ας πούμε 

εδώ πέρα και έκανα αυτό και θέλω να σου πω’’ και μου λέει ότι, “αν 

κάποτε οι σχέσεις βελτιωθούν τότε μπορείς, τώρα δε θα φύγεις’’, του λέει 

στο σκοπό, του λέει, “πηγαιν’τον κάτω’’, εγώ κατάλαβα, στα σέρβικα του 

είπε, “πηγαιν’τον κάτω’’, εκείνος δεν κατάλαβε, γιατί ήταν από την 

Κροατία από πέρα, αυτός Μακεδόνικα του είπε, δεν κατάλαβε, πάει ξανά 

ανοίγει μέσα, με βάζει ξανά μέσα, μα εγώ λέω ρε παιδί μου αφού του είπε 

να με πάει κάτω, αυτός τι βλάκας είναι που με βάζει εδώ πέρα, αλλά από 

μέσα άκουσε αυτός το χτύπημα που έκανε,  πατάει το κουδούνι, έρχεται 

του λέει, “βγάλτον να τον πας κάτω’’ και μετά με πάει κάτω. Κάτω ήταν 

δυο Αλβανοί, ένας μεγάλος και ένας νεαρός, κομματιασμένα τα ρούχα 

τους, εκεί ήταν όμως τέσσερα επί τέσσερα πλέον δωμάτιο και πάτωμα, 

αλλά οι ψείρες έτσι να παν να’ρχονται και εδώ είχαμε ψείρες αλλά έτσι, 

και μιλάμε λίγο με τους Αλβανούς, λίγα ελληνικά, λίγα μακεδονικά, λίγα 

ξέρω γω,  λέω, “πως έτσι εδώ;’’, “ήρθαμε να ζητήσουμε όπλα’’, λέει, “να 

πολεμήσουμε τον Χότζα’’, λέει, μα και εκεί τα ίδια, κατάλαβες, ήρθαν για 

καλύτερα από δω, να πάρουνε όπλα να πολεμήσουνε τον Χότζα, τα 

συστήματα θέλω να σου πω πώς είναι. 

-Αυτός έμεινε πολλά χρόνια στην κυβέρνηση. 

-Ο Χότζας, ναι. 

-Εσείς όταν γυρίσατε, ο κόσμος δεν… οι αριστεροί; 

-Καλά που μας ρωτήσατε, όταν γυρίσαμε πολλοί, να σου πω την αλήθεια, 

οι Έλληνες είναι υπερήφανοι. 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 
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κατεβαίναμε και θέλω να σου 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. 

-Εσείς στον στρατό, όταν συμμετείχατε, δε σας έκαναν τόση μεγάλη 

πλύση εγκεφάλου, όπως έκαναν στους αριστερούς ή τέτοια προώθηση 

ιδεολογίας, δεν είχατε τέτοια πράγματα;! 

-Κοίταξε, στο στρατό δεν είχε ακόμα, ναι 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 τους βάζουν στο στρατό. 

-Τώρα,  δεν εξαιρούν κανέναν τώρα  μωσαϊκό είναι το κράτος τώρα, όλοι 

είναι μέσα. 

-Τώρα είναι καλύτερα ή χειρότερα τα πράγματα; 

-Καλύτερα είναι. 

-Σε ποιό λόχο ή τάγμα στρατευτήκατε; 

-Δε θυμάμαι. 

-Έχετε φωτογραφίες από τότε που ήσασταν στο στρατό; 

-Στο στρατό ήμουνα φωτογράφος, σε όλο το 575 τάγμα ήμουνα 

φωτογράφος. 

-Αυτή η περιοχή που δρούσατε εσείς ήτανε εδώ πέρα Φλώρινα…; 

-Ναι, Αχλάδα, Σκοπό και το Νεοχωράκι ήταν ανταρτοκρατούμενο. 

-Από το Νεοχωράκι γνωρίζετε κανέναν; 

-Ο Λεωνίδας ήτανε, ο Γεωργιάδης, αυτός τώρα τελευταία πέθανε και στο 

γραφείο δούλευε εθνική αντίσταση, στη Φλώρινα. Είχε πολλούς το 

Νεοχωράκι, ήτανε και του Νίκου του Σαπρανίδη ο αδερφός, αυτός ο 

καθηγητής που ήτανε στη Ρωσία, αυτός επί χούντας ήθελε να του κόψουν 

το λιβάδι και τα δικά μας τα κόψανε. Ήρθε ο υπουργός, δεν άφησε [..], 

τέτοιος κομμουνιστής κι όταν πήγε στη Ρωσία στον αδερφό του και ήρθε, 

ο μεγαλύτερος Νεοδημοκράτης έγινε, πήγε, είδε, έκατσε ένα μήνα εκεί 

πέρα με τον αδερφό του. Εμένα και τα παιδιά μου κι αυτοί είχαν 

αριστερές ιδέες, είχανε, μέχρι να πάρουν τη θέση όλοι μες στα 

πανεπιστήμια, εδώ μου λεγε εδώ πέρα ένας γείτονας, λέω προπαγάνδα 

κάνουνε, λέει, “στη Θεσσαλονίκη είναι λέει μικρή Μόσχα’’ και πάω που 

λες εγώ να γράψω την κόρη μου τώρα εκεί στο Πανεπιστήμιο, βλέπω 
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όπου πατάς, όπου κάνεις, όλο σφυροδρέπανα, βρε λέω, καλά λέει εκείνος 

μικρή Μόσχα και πάω εκεί στο γραφείο κάτω, λέω, “θέλω να 

πάω…’’,λέει, “χαρτί έχεις;’’, μου λέει, λέω, “τι χαρτί;’’ , “απˈ το 

κόμμα’’, βρε και κει απˈ το κόμμα, λέω, “δεν ξέρω’’, λέω, “τι χαρτί;’’, 

“άμα έχεις χαρτί απˈ το κόμμα’’, λέει, “θα πας απάνω κι όλα εντάξει’’. 

-Δηλαδή έπρεπε να είχε χαρτί απˈ το κομμουνιστικό κόμμα; 

-Ναι, για να γίνει η δουλειά σου πιο γρήγορα, μέσα στο Πανεπιστήμιο 

και έγραφε απˈ έξω με μεγάλα γράμματα, «το Πανεπιστήμιο του 

καλολαδωμένου γραναζίου», μα εγώ λέω προπαγάνδες κάνουν αυτοί, 

επειδής δεξιοί αυτοί, εμείς δεν ήμασταν έτσι, μικρή Μόσχα, λέει, όταν 

πήγα μεγάλη Μόσχα, τι μικρή! 
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36) Όνομα: Πετρίδης Γεώργιος  

      Καταγωγή: Ρωσία 

      Τόπος διαμονής: Κάτω Καλλινίκη  

 

Π-Ονομάζομαι Γεώργιος Πετρίδης του Χαραλάμπου και της Ευδοκίας 

γεννηθείς [..] το 1930 και δεν κάνω προπαγάνδα, λέω την αλήθεια 

Δ-Εδώ στο χωριό γεννηθήκατε; 

Π-Όχι, στη Ρωσία, το ˈ39 ήρθαμε, 9 χρονών ήρθα εδώ, ορφανά ήρθαμε 

εδώ, 4 αδέρφια, υποφέραμε πάρα πολύ, αλλά δόξα τω Θεώ, με την 

εργασία, με την επιμονή, με την υπομονή και…. το κράτος ουδεμία 

βοήθεια σε μας τον καιρό εκείνο, τι να κάμνε, πόλεμος, ήρθε ο πόλεμος 

εν πάσει περιπτώσει, αλλά και εκ των υστέρων, εμάς δε μας βοήθησε 

κανένα κράτος, κανένας, μα κανένας εντελώς κι έρχονται τώρα απˈ τα 

τζενέμι ο κόσμος και τους βολεύουν και τους κάνουν υπηκοότητες και 

τους δίνουν [..], δίνουν συντάξεις, τι, κράτος είναι αυτό ή 

ξεχαρβαλωμένο σώβρακο…… να τα γράψεις όπως τα λέω…… το 1936 

με πήγαινε ο πατέρας μου μυστικά σˈ ένα φιλικό του σπίτι και ξέρεις τι 

μου είπε, μου είπε, “αυτά που άκουσες σˈ αυτό το μηχάνημα, ράδιο, αυτά 

δε θα τα πεις σε κανέναν, ούτε τη μαμά σου’’, η μάνα μου φυσικά το 

ήξερε, αλλά αυτός για να με δοκιμάσει αν έχω εμπιστοσύνη, λέω “γιατί 

μπαμπά;’’, μου λέει, “δε θα τα πεις σε κανέναν, δε θα τα πεις, γιατι άμα 

θέλεις να πεθάνει ο μπαμπάς σου, να τα πεις’’, 1936, μαθαίναμε τον 

Εθνικό Ύμνο της Ελλάδος κι ήταν δυο κοριτσάκια, φοιτήτριες, οι οποίες 

ξέρανε νότες και γράφανε τον Εθνικό Ύμνο, καταλαβαίνεις; [..] 

θρηνούσαμε για την Ελλάδα κι ήρθαμε εδώ και μας εγκατέλειψε το 

κράτος….  δεν μπορώ να μιλήσω, όταν τα σκέπτομαι αυτά και δεν το 

ˈλεγα τη μάνα μου και μετά τον πήραν τον πατέρα μου εξορία και χάθηκε 

εκεί στην εξορία, το ˈ39, ˈ37 και τότε είπα τη μάνα μου, “εγώ δε σου είπα 

το μυστικό και πάλι πέθανε ο μπαμπάς’’ και λέει, “πουλάκι μου, εγώ το 

ήξερα’’…… τώρα που μεγαλώσαμε και βάλαμε μυαλό και 

καταλαβαίνομε με τι αγωνία και πώς ζούσε ο λαός μας, έχομε μεγάλη 

ιστορία, της μάνας μου ο πατέρας ήταν αρχηγός στον Πόντο, στˈ 

αντάρτικα και κείνον τον πρόδωσαν πάλι οι δικοί μας κι εκεί τα ίδια 

γινόταν, δε θέλω να ονοματίσω τα ονόματα, οι καπεταναίοι, οι αρχηγοί, 

οι υπουργοί που ξεσήκωσαν 1600 άτομα, σήκωσαν σημαίες και πήγαν 

στους δρόμους κι οι Τούρκοι τους διώξαν με τα καράβια και μετά 

ρημάξαν τον στρατό που είχαμε, αυτά δεν τα λένε, κάτι Πόντιοι μεγάλοι 

Ιασονίδηδες και κολοκύθια…. σβήσανε, σβήσαν όλα, μεγάλα αίσχη, 6 

άτομα ήταν κι όταν ήρθα εδώ μου το είπε αυτό, η μάνα μου τα ˈλεγε, 

αλλά δεν ήξερε και πολλά, μου το είπε ένας μπάρμπα Χρήστος [..], ήταν 

με τον παππού μου μαζί, μου λέει, “είχα έναν παππού, ένας λεβέντης¨ ρε, 

αυτός’’, λέει, “σα στρατηγός ήταν, ψηλός και γεμάτος κι όμορφος, μωρέ 

αυτός’’, λέει, “οπλαρχηγός ήταν…’’.Ισαάκ, Ισαάκ Σικαλίδης, “ο Ισαάκ, ο 
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Ισαάκ!, όταν έλεγαν, έτρεμε ο Πόντος’’ και ήτανε στο λιμεναρχείο 

Τραπεζούντας κι από τους πρώτους, τα παράτησε κι έφυγε αντάρτης και 

μετά τους αφήσαν και διαλυθήκανε, ευτυχώς ο παππούς μου γύρισε, 

πρόλαβε και κατέβηκε στην Τραπεζούντα και επειδή ήταν στο 

λιμεναρχείο, όλοι τον ξέραν και τον βόλεψαν εκεί πέρα και ανέβηκε στα 

καράβια και πήρε τα παιδιά του κι έφυγε. Η μάνα μου ήταν τότε 11 

χρονώ, “άρον άρον μας πήρε’’, λέει, “κι έφυγε’’, το ‘15 γεννηθείς ήταν η 

μάνα μου, το ˈ16 φύγαν οι δικοί μας 

Δ-Οπότε ήρθατε εδώ το ˈ39, ήσασταν 9 χρονών, αργότερα ξεκίνησε εδώ 

ο πόλεμος και λοιπά, ήρθαν οι Γερμανοί; 

Π-Ήρθαν οι Γερμανοί, όταν ήρθαν οι Γερμανοί, είχανε μαζί τους εδώ το 

ˈ43 αιχμαλώτους Ρώσους, ήταν 11 Ρώσοι που βοσκάγαν αλόγατα, εγώ 

τότε δεν ήξερα ελληνικά, όλο ρωσικά μιλούσα, λίγα ελληνικά ξέραμε και 

με τους Ρώσους όλη μέρα εκεί κάτω βοσκούσαμε τα γελάδια, 

πιτσιρικάδες, δε ξέρεις απˈ αυτά, παλιά όλοι είχαμε αγελάδες και όλοι 

είχανε ένα άτομο απˈ το σπίτι να βοσκάει τις αγελάδες και μαζί τους 

περνούσα καλά… ε μια και δυο και τρεις και πέντε το πήραν χαμπάρι οι 

αντάρτες, υπήρχαν και οργανωμένοι στο χωριό μας 

Δ-Τώρα μιλάμε την περίοδο ˈ41; 

Π-ˈ43. Το ˈ43 

Δ-Ποιοί το πήραν χαμπάρι, οι αντάρτες…. του ΕΛΑΣ λέτε τότε; 

Π-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’’, “αυτό μωρό είναι, 

δεν ξέρει’’ και μοναχογιό με είχε 

Δ-Δηλαδή τι εννοούσε να τους πάρετε; 

Π-Επειδή μιλούσα τα ρωσικά και μαζί τους όλη μέρα, να τους πηγαίνω, 

να πάνε αντάρτες, να τους πάω εγώ κι εγώ πηγαίνω τους φωνάζω κι αυτοί 

μου λένε, “Νι κρι τσάι, νι κρι τσάι;;’’ και δύο άτομα τότε ο Ιβάν και ο 

Βίκτορας […], ε ήρθανε την άλλη μέρα, μου λέει, “θα τους πάρεις κι 

αυτούς εκεί προς την Άνω  Καλλινίκη, στο ποτάμι μέσα», αυτοί όμως κι οι 

αντάρται είχαν την πολιτική τους βέβαια τότε, αυτοί είχαν στολή, 

ντυμένοι καλά, εγγλέζικα ρούχα φοράγανε, σπιρούνια, Αύγουστος μήνας 

φοράγανε μπότες, πέτσινες, όταν τους είδανε οι Ρώσοι τα ˈχασαν και μου 

λένε, “Γιόρικα ντασταγιάσνι άρμια;;;’’, “τι είναι;’’, του λέω, “αντάρτες 

είναι και αυτοί’’, “γρήγορα γύρνα πίσω’’, μου λένε οι Ρώσοι, “γύρνα 

πίσω και πήγαινε φέρε και τους άλλους’’, μου λέει ο καπετάνιος […], 

“τώρα γίνεται ντόρος, μια εβδομάδα δε θα πατήσεις εκεί, αν πας θα σε 

πιάσουν οι Γερμανοί, να το ξέρεις και θα σε σκοτώσουν’’. Εγώ δεν πήγα 

εκεί κανα δέκα μέρες, αλλά πήγαινα εδώ, ήρθαν αυτοί, ήρθαν τρια 

άτομα, μου λένε, “Γιορίκα’’, ναι, αλλά εγώ δεν είχα συνεννοηθεί την 

ημέρα εκείνη με τους αντάρτες, το ˈπα μέσα στο καφενείο, στα 

γεροντάκια, λέω, “αυτοί είναι οι Ρώσοι, λέω, φύγαν οι δύο, τώρα θέλουν 
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και οι άλλοι, σήμερα με βρήκανε και μου λένε αυτούς…’’, τόσο για τόσο 

μου έκοβε το μυαλό, κατάλαβε κάποιος, λέω θα είναι στην οργάνωση, 

αυτοί όλοι ήταν στην οργάνωση, το χωριό μας όλο ήτανε στην 

οργάνωση. 

Δ-Στον ΕΛΑΣ; 

Π-Στον ΕΛΑΣ, όλοι ήτανε, Λίγοι ήταν που φύγαν στη Φλώρινα, κάτι 

τέτοια καθάρματα, γερμανόφιλοι, σκοτώναν τους Εβραίους και τους 

δίναν σπίτια οι Γερμανοί και γινήκανε γερμανόφιλοι, γινήκανε, 

κατέστρεψαν το ελληνικό κράτος, τα καθάρματα. 

Δ-Γνωρίζετε εδώ στην περιοχή εσείς κάποια τέτοια φαινόμενα 

δοσιλογισμού; 

Π-Διάβασες του Δορδανά το βιβλίο; Αυτά που λέει, ούτε ένα δεν είναι 

ψέμα, εγώ γνωρίζω πολλά απˈ αυτά 

Δ-Εδώ, περιστατικά από την περιοχή; 

Π-Βέβαια. 

Δ-Θέλετε να μας πείτε; 

Π-Όχι, δεν μπορώ να πω ονόματα κι απˈ το χωριό μας δύο πήραν σπίτια. 

Δ-Όχι ονόματα, μη μας λέτε ονόματα. 

Π-Απˈ το χωριό μας δύο οικογένειες πήραν εβραϊκά σπίτια και αυτοί 

ήταν που πρόδωσαν κιόλα το χωριό μας κι ήρθαν οι Γερμανοί, κάναν 

μπλόκο και σκότωσαν απˈ το χωριό μας 6 άτομα. 

Δ-Εδώ απˈ την Κάτω Καλλινίκη; 

Π-Ναι. 

Δ-Θέλετε να μας πείτε γιˈ αυτό το περιστατικό, πώς έγινε δηλαδή τότε; 

Π-Ε ήταν στην οργάνωση οι δικοί μας, όλοι, όλος ο κόσμος ήταν στο 

ΕΛΑΣ, όλος ο κόσμος, εμείς στο χωριό μας κουμμουνιστή δε νομίζω να 

είχαμε. Είχαμε φανατικούς φιλελεύθερους και βρήκε ευκαιρία η δεξιά 

και τους έλεγε κουμμουνιστές, άλλο ο κουμμουνιστής κι εγώ μιλούσα 

την αλήθεια κι έλεγαν, “κι εσύ κουμμουνιστής’’,πολλές φορές μου το 

είπαν. Είχα ένα μπάρμπα και [..], “μην το πειράζετε το παιδί, το παιδί λέει 

την αλήθεια, έχει και δίκιο’’, λέει …..και ήρθαν πάλι αυτοί με 

ειδοποίησαν, “αύριο θα τους φέρεις’’, πάω την άλλη μέρα… τους είδα 

που έρχονται οι τρεις, τους πήγα πάλι κι εκείνοι τα ίδια… μετά.. μείναν 

άλλοι τέσσερις, όχι, έξι, μετά από κάμποσο καιρό, πάλι πέρασε πολύς 

καιρός, πάλι ξαναπήγαν πήραν τους τέσσερις και τους τους έδωσαν… 

κακιά μου τύχη, ήμουνα μικρός, δεν μου ˈκοβε το μυαλό, ε κι η κατοχή 

δε μας άφησε έστω και το δημοτικό να τελειώσουμε και τι να σου πω, 

πρέπει άνθρωπος να ξέρει γράμματα, είναι καλό πράμα να ξέρει 

γράμματα, δεν κάνει λάθη, τελοσπάντων και δε μου έκοβε το μυαλό 

εμένα και λέω…. “ναι’’, ήταν οργανωμένοι, το χωριό μας και τρώγανε ο 

ένας τον άλλον κι αυτά τα καθάρματα μέναν στη Θεσσαλονίκη, στη 

Φλώρινα και μακριά και ερχόντουσαν, σου λέγαν πληροφορίες και 

κάρφωναν και φεύγαν και άδικα σκοτώσαν, 18 [..] στη φυλακή. 
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Δ-Εδώ απˈ το χωριό; 

Π-Ναι…. και σκοτώσαν, ευτυχώς μόνο 6 σκοτώσαν, δηλαδή 

συμπλήρωσαν απˈ αλλού, ήταν 18 άτομα να σκοτώσουν, ίσα ίσα όταν 

είπαν 18 να σκοτώσουν, είπαν 18, πάνε οι δικοί μας ευτυχώς, βρήκαν στο 

πάρκο;;; κάτι [..] 

Δ-Τους πρόδωσαν αυτοί που λέτε, εδώ απˈ το χωριό κάποιοι 

γερμανόφιλοι; 

Π-Ναι. 

Δ-Είπαν ας πούμε στους Γερμανούς ότι αυτοί είναι στην οργάνωση του 

ΕΛΑΣ και τα λοιπά και … έγινε κάποιο μπλόκο; 

Π-Κοίταξε, είχε γίνει το ˈ42, το χειμώνα είχε έρθει βουλγάρικος στρατός 

εδώ, στο Μεσοχώρι ήταν κι ερχόντουσαν εδώ, μερικοί βουλγαρόφερναν 

και ήταν… είχαμε τέτοιες διχόνοιες αναμεταξύ μας, με τους Μακεδόνες 

εδώ και πολλοί ήταν αντάρτες απˈ αυτούς, ο Λέων συγκεκριμένα ήταν 

υπαρχηγός του Γκότσε, εν πάσει περιπτώσει, αλλά ήταν ντόμπρος 

άνθρωπος και Θεος ˈχωρέσˈ τον ήταν πολύ τίμιος, απˈ το χωριό μας δεν 

άφησε να ματωθεί μύτη και έλεγε, κατέβηκε στο χωριό ένα βράδυ κι όλοι 

οι δικοί μας οι οπλίται μαζωμένοι ήμασταν εκεί πέρα και ότι έγινε έγινε, 

αποτύχαμε, ο Λουκάς ο Ναούμ, διάβασες το βιβλίο του; Το ˈχω κι αυτό 

το βιβλίο του και λέει, “σας παρακαλώ το χωριό, φυλάξτε το, φτάνει τόσα 

θύματα που είχαμε’’ κι οι δικοί μας τα χάσανε, περιμέναν να βάλει τˈ 

αυτόματα να μας σκοτώσει, εδώ στην πλατέα κοντά ήμασταν κι αυτός 

κατέβηκε απˈ τˈ άλογο, ήταν άλλοι πέντε αντάρτες μαζί, μας αγκάλιασε 

και μας φιλούσε …καταλαβαίνεις; παρασύρθηκαν και έχουν γίνει τέτοια 

πράγματα πολλά, εν πάσει περιπτώσει, αυτά από χρόνια γινόντουσαν, δεν 

ήταν μόνο τώρα και με την Τουρκία τα ίδια, άλλοι ήταν τουρκόφιλοι, 

άλλοι ήταν βουλγαρόφιλοι, εν πάσει περιπτώσει και έτσι οι δικοί μας 

πήγαν εκεί, είχαν βάλει και αψίδες εδώ, μακεδονόφωνοι και βγάλανε, 

βάλαν τον Μπόρις, το βασιλιά της Βουλγαρίας και το Χίτλερ και οι δικοί 

μας πήγαν κόψαν με το τσεκούρι τις αψίδες, τα ρίξαν κάτω κι αυτοί, 

φανερά δηλαδή, το μεσημέρι και… δεν τόλμησε κανένας να πει τίποτα 

ε… τα πήρε ο πρόεδρος και τα πήγε στους Γερμανούς, “κοίταξε, οι 

Έλληνες πετάξαν τη φωτογραφία του Χίτλερ και οι Πόντιοι’’, οι Γερμανοί 

αμέσως κατέβηκαν εδώ, τότε βγήκε ένας απˈ το χωριό μας γεραλέος και 

τους λέει, “αυτοί θέλουν να μας εξολοθρεύσουν, τους Πόντιους, γιˈ αυτό 

τα κάνουν αυτά, αυτοί αγαπάν τη Βουλγαρία, εμείς δεν είμαστε Βούλγαροι, 

είμαστε Έλληνες¨ αν θέλετε να είμαστε αγαπημένοι, να μας δώσετε όπλα να 

φυλαγόμαστε απˈ αυτούς, όχι από άλλους, κανέναν’’ και μας δώσαν όπλα 

Δ-Οι Γερμανοί; 

Π-Ναι, μας δώσανε 9 όπλα. 

Δ-Για να φυλάγεστε από τους βουλγαρόφιλους; 

Π-Ναι, ναι … και μας δώσανε 9 όπλα και μετά ύστερα το πήραν χαμπάρι 

οι αντάρτες και ήρθαν και τα πήρανε οι αντάρτες, ύστερα πήγαν, τους 
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καρφώσαν οι δικοί μας, αυτοί οι γερμανόφιλοι τους καρφώσαν και κάναν 

μπλόκο και μας μαζεύουν όλους, τους πάνε 18 άτομα φυλακή, 

κατάλαβες; ούτε οι παθόντες δεν τα ξέρουν αυτά, χαμένα στοιχεία, έτσι 

χάθηκαν οι άνθρωποι, αλλά όταν τους κλείσαν φυλακή και έξτρα, είχανε 

βάλει τους πιο επικίνδυνους, ο αρχηγός των Παοτσήδων, κάποιος…  

όνομα και μη χωριό, τελοσπάντων, λέγανε οι δικοί μας είπαν να φέρουν 

λέει και τον τάδε να σας πει, ξέραν ότι είναι γερμανόφιλος, τον φέραν 

αλλά εκείνος, αφού εκείνος τους κάρφωσε, τι τον φέρανε, εκείνος τους 

κάρφωσε “και τα δώσαν τα όπλα στους αντάρτες’’, λέει, έτσι τους 

σκοτώσανε. 

Δ-Εσείς τότε, είπατε ότι στην ουσία βοηθήσατε τον ΕΛΑΣ, αν κατάλαβα 

καλά. 

Π-Οπωσδήποτε. 

Δ-Με το να πάτε τους Ρώσους. 

Π-Ναι, τους στρατιώτες. 

Δ-Ενταχθήκατε στην οργάνωση του ΕΛΑΣ κατά κάποιο τρόπο; 

Π-Όχι, παιδί ήμουνα, ούτε ανακατώθηκα, ούτε είπα να με γράψουνε, 

ούτε ήθελα ανδραγαθήματα, όταν κατεβήκανε οι αντάρτες εδώ, το ˈ44, 

μετά από ένα χρόνο, όταν ήρθαν εδώ, ήρθαν σˈ αυτουνού του προδότη το 

σπίτι και πήγαμε να τους δούμε, εγώ δεν έλπιζα να είναι κι οι Ρώσοι μαζί 

του, οι Ρώσοι και οι 11 ζούσαν, είχε περάσει ένας χρόνος, όχι πιο πολύ, 

τον Αύγουστο τους έστειλα πάνω εγώ, τον Οκτώβριο φύγαν οι Γερμανοί 

την άλλη χρονιά και όλοι ήταν, οι Ρώσοι με σηκώναν στον αέρα εκεί στο 

αλώνι μέσα και τα όργανα παίζαν και μου φώναζαν, σάλπιγγες κακό [..], 

μου δίνανε κάθε μέρα μια καραβάνα, μια κατσαρόλα φαί να τρώει η 

οικογένειά μου, το ˈ44 ήμουν 14 χρονώ και τραβούσα κόσα; για να 

βγάλω ένα πιάτο αλεύρι, να φέρω τˈ αδερφάκια μου να τα μεγαλώσω. 

Δ-Μήπως συμμετείχατε και σε κάποιες άλλες δράσεις που βοηθούσαν 

την οργάνωση; 

Π-Όχι, άκουσε να δεις, μετά όταν έγινε ο εμφύλιος… 

Δ-Θα πάμε αργότερα στον εμφύλιο, να μείνουμε λίγο στην αντίσταση, να 

ολοκληρώσουμε και θα πάμε μετά…Εσάς ποιοι λόγοι σας έκαναν έτσι 

τότε να… στην ουσία βοηθήσατε στην εθνική αντίσταση, δηλαδή με τους 

Ρώσους κι αυτά, ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκαναν να θέλετε να 

στείλετε τον κόσμο εκεί και τα λοιπά; 

Π-Το εθνικό ήθος, η ελευθερία της Ελλάδος, “για την Ελλάδα ρε 

γαμώτο!’’, είχε πει η Πατουλίδου, εμείς παιδιά ήμασταν, τι ξέραμε απˈ 

αυτά τα πράματα, εμείς θρηνούσαμε, είχα βγάλει το τραγούδι τότε, «στης 

κατοχής τα χρόνια μαύρισαν οι ουρανοί, είχαν πετάξει τˈ αεροπλάνα και 

κανόνια παντού οι Γερμανοί», όταν το έλεγα αυτό το τραγούδι, ακούγανε 

και κλαίγανε στην πλατεία της Φλώρινας, ξέρεις τι φωνή είχα εγώ; 

Καζαντζίδη φωνή είχα, τώρα έχω κάνει 35 ακτινοβολίες έκανα στο 

λάρυγγα, καταστράφηκε ο λάρυγγάς μου, ευτυχώς προχτές τη Δευτέρα 
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πήγα πάλι ξανά στο Παπανικολάου, μου λέει, “την πήδηξες Γιορίκα’’, 

λέω εντάξει είμαστε, καλά πάμε, ας είναι και χωρίς φωνή, ναι, είμαι… 

αυτά όταν τα αναφέρνω συγκινούμαι πάρα πολύ, δε μˈ αρέσει το άδικο, 

δε μˈ αρέσει η ατιμία, δε μˈ αρέσουνε, δε μˈ αρέσουν αυτά εμένα, έχω 

κουμπάρο, το ˈ50 έκανα κουμπάρο, ο Αρχιτεκτονίδης εκεί στο Αμμοχώρι 

και αυτός παντρευόταν κι εγώ τον έβγαλα τραγούδι κι ο παπάς με 

μάλωσε, “τον έκανες ρεζίλι το γαμπρό’’, λέω του χρειάζεται, οι 

Αμμοχωρίται όλοι με ξέρουν και…. σου λέω μετά, μετά όταν φύγαν οι 

Γερμανοί και ξεκίνησε ο εμφύλιος… 

Δ-Μήπως θυμάστε κάποιες άλλες δράσεις από την εθνική αντίσταση 

γενικότερα εδώ στη Δυτική Μακεδονία; 

Π-Μόνο με τον Γκότσε. 

Δ-Ναι. 

Π-Ε τον Γκότσε, μας έστειλαν ένα βράδυ, πήγαμε 5 άτομα στην Αγία 

Παρασκευή, αλλά δεν είδαμε τίποτα. 

Δ-Ποιος σας έστειλε εσάς; 

Π-Μας έστειλαν, μας είπανε, τότε πλέον είχανε έρθει οι αντάρτες, ήταν 

οι αντάρτες εδώ και χτυπιόντουσαν, κατέβηκαν κάτω και μας είπαν ότι ο 

Γκότσες απˈ την Αγία Παρασκευή έρχεται να καταλάβει τη Φλώρινα και 

πήγαμε, εμείς δεν είχαμε όπλα όμως. 

Δ-Ποια χρονιά έγινε αυτό; 

Π-Το ˈ44, το ˈ44 Νοέμβριο μήνα ήτανε, έτσι κάπως… και δεν είδαμε και 

τίποτα, αλλά μας είπαν ότι προχθές, αντιπροχθές εδώ, πυροβολισμοί και 

κάτι τέτοια.. τελικά ο Γκότσες δεν χτύπησε προς τα εδώ, ψέματα ήταν 

αυτά, προπαγάντες ήταν και γυρίσαμε πίσω, ύστερα κάναν ότι κάναν, ο 

λαός ο ελληνικός πίστευε στην Ελλάδα, δεν πίστευε στους Γερμανούς και 

στους προδότες, ούτε και στον κουμμουνισμό, μπορεί να ήταν […] 100 

κουμμουνισταί, ούτε πέντε, τι πέντε, καθαρώς κουμμουνισταί δεν 

υπήρχαν, γιατί μερικούς κουμμουνιστές που γνώρισα, η μάνα μου, έναν 

καπετάνιο όργωνε στας Κλεινάς, λέω, “μάνα, αυτός μας πυροβόλησε’’, 

λέω, “εδώ στο στρατόπεδο’’, πήγαμε για μακαρόνια τότε που γινότανε η 

[ληστεία;] όλοι πέρνανε, φτώχεια υπήρχε, τι να κάνουμε, είπαμε μπας και 

βρούμε τίποτα και μας πυροβολάει ο μαλάκας, εγώ παιδί ήμουνα, άλλος 

μαζί μου ήτανε απˈ τον Πειραιά, είχε αδερφή εδώ […] μου λέει “Γιορίκα, 

τι να τον κάνω, κρατάει το στάγιερ, τι να τον κάνω, λέει’’ και του λέει, 

“δεν ντρέπεσαι ρε, πάνω απˈ το κεφάλι που χτύπησε η σφαίρα στον τοίχο, 

θα σκότωνες αυτό το παιδί;’’ [ένας μαύρος] εγώ τον στάμπαρα καλά. Μια 

μέρα πάμε στας Κλεινάς, πηγαίναμε, έχομε και εκεί κάτι συγγενείς στις 

Άνω Κλεινές και πηγαίναμε να πάρομε μήλα, μήλα, είχαν φυτώρια και 

από ένα τσουβάλι φορτωμένο στην πλάτη, τα φέρναμε από κει στο χωριό, 

να τα ξεράνουμε, να τρώμε με το ψωμί, μήλο και ψωμί και εντάξει 

ήμασταν, χορταίναμε και αυτός όργωνε εκεί και το δρόμο τον όργωσε και 

λέω, “μάνα, αυτός είναι που με πυροβόλησε’’, η μάνα μου λέει, “αυτός, 



374 

 

καπετάνιος ήτανε», της λέω, λέει «ήσουνα καπετάνιος κιόλα, δε ντρέπεσαι, 

του λέει, εσύ βρε πυροβόλησες το παιδί αυτό, δεν ντρέπεσαι και οργώνεις 

το δρόμο’’, λέει, “εγώ’’, λέει, “απˈ τη Σοβιετική Ένωση ήρθα, εκεί δεν 

οργώνουν δρόμους οι κουμμουνισταί’’, αυτός δε μίλησε τίποτα, δεν είπε 

κουβέντα, πού μπορούσε να μας πλακώσει, εγώ ήμουνα μικρός, δε μας 

είπε τίποτα. 

Δ-Μήπως θυμάστε κάποιες δράσεις πάλι στη Δυτική Μακεδονία που να 

μη συμμετείχατε κι ας μη συμμετείχατε, διάφορα περιστατικά, ιστορίες, 

είτε ήσασταν, είτε δεν ήσασταν; 

Π-Εδώ, ήταν πολλοί που φύγανε στη Φλώρινα, μπορούσαν, είχαν την 

οικονομική ευχέρεια, η οικογένεια η δικιά μας δεν μπορούσε και ντόπιοι 

ακόμα κι ήταν κάτι ορφανά παιδιά εκεί… ξέρω μια οικογένεια, 4 παιδιά 

είχε, 4 ή 5, δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά, τσοπαναραίοι ήσαν οι 

καημένοι, ε κάθε βράδυ αντάρτες ερχόντουσαν, αγγαρεία εμάς, την άλλη 

μέρα ερχόντουσαν η χωροφυλακή, αγγαρεία εμάς […] ρε κάθε μέρα 

τελοσπάντων, κάθε μέρα αυτό θα γίνεται, “πηγαίντε φέρτε μας αλμυρό 

κρέας’’, οι ντόπιοι είχαν βαρέλια αλμυρό κρέας, να τρώνε οι κεχαγιάδες, 

ε μα τι, εγώ αυτά τα πράγματα δε μˈ αρέσουνε, μˈ έβαλε κλητήρα ο 

πρόεδρος, του λέω “δεκαπέντε μέρες, σταματάω’’,“μα, δεν υπάρχει 

άλλος’’, “δε με νοιάζει’’, λέω, “εγώ άλλο δεν πάω πουθενά’’, τι τη νύχτα 

έρχονται οι αντάρτες, “χθες το βράδυ’’, λέω, “ήρθαν οι αντάρτες, 

πήγαμε’’, λέω, “μια αγελάδα κι ένα μοσχάρι στην Κολχική, νύχτα, τι 

τραβήξαμε’’ και τότε είπα [..] τους λέω “ρε παιδιά, για φανταστείτε οι 

αντάρτες τι τραβάνε, τη νύχτα πού περπατάνε και τι κάνουνε, τι φοράνε στα 

πόδια τους, με τα χιόνια, με το κρύο…’’. 

Δ-Τους πηγαίνατε τρόφιμα εσείς δηλαδή; 

Π-Ναι, ερχόντουσαν και λέγανε τον τάδε ένα μοσχάρι, μια αγελάδα. 

Δ-Α! έρχονταν και έλεγαν να μας φέρετε ας πούμε… 

Π-Μία αγελάδα, ένα μοσχάρι, ότι έχετε… ήταν και σπιούνηδες, λέγαν ας 

πούμε ο Πετρίδης έχει ζώα μπόλικα, παρˈ τε του ένα μοσχάρι… τέτοια 

γινόντουσαν, γουρούνια…. και μια φορά στας Άνω Κλεινάς τα πήγαμε 

και δεν ήθελαν να τα παραλάβουν, ήθελαν να τα πάμε στο Μπούφι, ρε τι 

πάθαμε, ένα μοσχάρι δεν πήγαινε κι άρχισε να μουγκρίζει όλη τη 

νύχτα… πω πω πω εγώ είπα αμάν από αντάρτες, πώς ναˈ ναι αυτοί οι 

άνθρωποι, τους λυπόμουνα, εγώ λέω δεν υποφέρω, εγώ άλλο δεν πάω, δεν 

μπορώ να πάω, ήμουνα μικρός, 13 χρονών. 

Δ-Είχατε εσείς, ας πούμε πηγαίνατε τα τρόφιμα, είχατε κάποιους 

αρχηγούς, επικοινωνούσατε με κάποιους από αυτούς; 

Π-Εδώ απˈ το χωριό μας, πώς δεν ήτανε!Ήρθαν παρέα, λέει ο πρόεδρος, 

το λέει φανερά, “πάλι ήρθαν απόψε, οι αντάρται θέλουνε ένα μοσχάρι και 

μια αγελάδα,ή θέλουν ένα γουρούνι ή…γουρούνι σφαγμένο’’, στον ώμο, να 

το κουβαλάς 
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Δ-Ξέρετε εσείς σε ποια ομάδα των ανταρτών τα πηγαίνατε τα τρόφιμα, 

ξέρατε κάποια ονόματα; 

Π-Όχι, δεν ξέραμε ονόματα, αλλά ξέραμε στην περιοχή αυτή, εδρεύει ας 

πούμε ο Κεραυνός, ο Αυγερινός… ξέραμε. 

Δ-Ήτανε με περιοχές χωρισμένες οι ομάδες αυτές; 

Π-Ναι, την περιοχή μας εδώ την είχε ο Καύκασος, οι Καυκάσιοι 

καπεταναραίοι και ο Κεραυνός. 

Δ-Ο Κεραυνός εδώ από τις Κλεινές ήτανε; 

Π-Ναι, Αποστολίδης. 

Δ-Την περιοχή εδώ Καλλινίκη, Κλεινές, Καύκασος… αυτά τα χωριά; 

Π-Ναι, βέβαια. 

Δ-Παραπέρα ήτανε άλλοι αρχηγοί; 

Π-Ήταν άλλοι, να ο Κεραυνός καμιά φορά δεν πήγε στο Βαρθολόμι, ο 

Αυγερινός στο Βαρθολόμι τον σκότωσαν, εκείνος έδρευε εκεί, αλλά από 

εδώ ξεκίνησε, απˈ το χωριό μας κι εγώ βοσκούσα τα αγελάδια και πώς 

δεν τους είδα και το βιβλίο του λέει, στο βιβλίο του απάνω, 18 μέρες 

μέσα στον αχυρώνα μου κοιμόντουσαν, τον Φεβρουάριο του 1943, μα να 

μην τους δω εγώ ρε… 

Δ-Ήταν εδώ στο χωριό, είχαν οργανωθεί εδώ στο χωριό; 

Π-Είχαν έρθει και μαζευόντουσαν από διάφορα χωριά, πολλοί 

μαζευτήκαν, 18 άτομα, 23 άτομα κι από δω πήγανε στο Νεοχωράκι 

μείνανε και την άλλη μέρα πήγαν στη Μελίτη, αφοπλίσαν τους 

χωροφύλακες, ήταν 12 χωροφύλακες εκεί, τους πήραν τα όπλα και φύγαν 

στη Δροσοπηγή φύγανε, απάνω ανέβηκαν στο Μπελκάμενι, στην 

Τριανταφυλλιά 

Δ-Εδώ, απˈ τον Κεραυνό, μήπως θυμάστε κάτι απˈ αυτήν την ομάδα, 

κάποιες δράσεις που έγιναν εδώ στην περιοχή; 

Π-Κοίτα… μετά…..ε…. 

Δ-Κάποιες ενέργειες που έγιναν εδώ, κάποια συμπλοκή με τους 

Γερμανούς ενδεχομένως; 

Π-Δεν ήτανε στο … τον Χαραλαμπίδη όταν τον απελευθέρωσαν, ο 

Αυγερινός ήταν, ενώ ο Κεραυνός δεν ήταν εκεί. 

Δ-Α! ήταν ο Αυγερινός στην απελευθέρωση του Χαραλαμπίδη από το 

τρένο θέλετε να πείτε… 

Π-Ναι, από το τρένο, ναι και εδώ πάλι ήταν ο Αυγερινός στον Καύκασο, 

όταν σκοτώσαν τον Γερμανό, είχαν έρθει δύο Γερμανοί στον Καύκασο 

και πήγαν, τους κάναν μπλόκο και τον έναν τον σκοτώσανε και τότε ο 

Αυγερινός μιλούσε ρώσικα και πριν ξεψυχήσει ο Γερμανός, είπε ότι 

μιλάγαν ρώσικα, αλλιώς θα τον καίγαν τον Καύκασο. 

Δ-Ποιος θα τον έκαιγε; 

Π-Οι Γερμανοί.Ο ίδιος στρατιώτης που σκοτώθηκε, πριν ξεψυχήσει είπε 

ότι ρωσικά μιλούσανε και είπαν οι Καυκάσιοι, “Ρώσοι ήτανε, αντάρτες, 

δεν ήτανε δικοί μας’’ κι έτσι γλίτωσε ο Καύκασος, έτσι γλίτωσε. 
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Δ-Μήπως ξέρετε αν συμμετείχαν γυναίκες στις αντιστασιακές δράσεις 

και τι ρόλο είχαν αυτές; 

Π-Τότε, του Ναούμ η γυναίκα ήταν καθοδηγήτρια, αυτουνού του 

υπαρχηγού του Γκότσε, πολύ μορφωμένος ήταν αυτός και η γυναίκα του 

μορφωμένη ήταν και ήταν απˈ το Ανταρτικό αυτή, η κυρά Θωμαή και 

πήγαμε στη Βουλγαρία και την είδαμε, με τη γυναίκα μου μαζί, ήμουνα 

τσομπάνος στο σπίτι τους, φύλαγα τˈ αγελάδια τους. 

Δ-Δηλαδή ποιος ήταν ο ρόλος αυτής της κυρίας; 

Π-Καθοδηγήτρια ήτανε. 

Δ-Τι σημαίνει αυτό; 

Π-Αυτή κατέβαινε στα χωριά και οργάνωνε τον κόσμο και μια φορά, 

συγκεκριμένα στο χωριό σας, στο Αμμοχώρι, μαζεύτηκαν όλοι μες στην 

εκκλησία στο χωριό, δεν ξέρω πού κι όταν μιλούσε αυτή όλες οι ντόπιες 

οι γυναίκες λέγανε “βάα οτ Πελοπόννησο». 

Δ-Τους φαινόταν έτσι πολύ μορφωμένη; 

Π-Ναι, αυτή είναι απˈ την Πελοπόννησο, έτσι που μιλάει τα ελληνικά, αυτό 

κυκλοφόρησε. 

Δ-Αυτή δηλαδή οργάνωνε τον κόσμο για να συμμετέχει στην αντίσταση, 

στον ΕΛΑΣ ας πούμε; 

Π-Βέβαια, πάντα γινόντουσαν τέτοιες συγκεντρώσεις. 

Δ-Σˈ όλα τα χωριά; 

Π-Σˈ όλα τα χωριά, παντού, εμείς πολλές φορές εδώ μες στην εκκλησία, 

μες στην εκκλησία και βάζανε φύλακες έξω απˈ το χωριό και… 

Δ-Και τι σας έλεγαν; 

Π-Μας έλεγαν να βοηθήσουμε στον αγώνα, για την Ελλάδα, να 

συμμετέχομε και….. να φύγει ο κατακτητής, ο Γερμανός 

Δ-Αυτοί που έρχονταν ήτανε πάντοτε γυναίκες να σας διαφωτίσουν ή 

ήτανε και άντρες; 

Π-Και άντρες και γυναίκες και άντρες, άντρες, αντρόγυνα. 

Δ-Εσείς είχατε πάρει μέρος σε τέτοιες συζητήσεις ιδεολογικής 

διαφώτισης; 

Π-Όχι… απˈ το… ήταν κι από φόβο, γιατι υπήρχε πίεση, λέγαν θα ˈρθει 

να μιλήσει ο τάδε περιφερειακός, έπρεπε να πας, αν δεν πας μια δυο 

ύστερα σου λέει γιατί δεν πάς στην οργάνωση, είσαι γερμανόφιλος; Κι 

άρχισε ο κόσμος να φεύγει στις πόλεις, φοβόταν, φοβόταν, απˈ το χωριό 

μας πάρα πολλοί, όλοι οι Πόντιοι, άδεια ήταν τότε τα χωριά, μόνο οι 

φτωχοί που ήταν Ρωσοπόντιοι σαν κι εμένα και δεν είχαν στον ήλιο 

μοίρα… χάλια. 

Δ-Αυτό όμως, αφού ήτανε για το καλό της πατρίδας, γιατί τρόμαζαν οι 

άνθρωποι; 

Π-Ε ξέρω γω, φοβόντουσαν, η ψυχή είναι γλυκιά, γιατι πολλές φορές 

πήγανε και Γερμανοί, είχαν και προδόται…..  στο Φλάμπουρο που κάναν 

μπλόκο και τους πιάσανε, στο Φλάμπουρο, στο Νυμφαίο κάπου… 
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Δ-Δηλαδή έπρεπε να συμμετέχεις για το καλό της πατρίδας, αλλά υπήρχε 

ο φόβος μήπως σε προδώσουν ότι πας στη συγκέντρωση…… 

Π-Αφού είχαμε κατακτητές, βέβαια ήταν ο φόβος, αφού οι Γερμανοί 

ήταν εναντίον των ανταρτών. 

Δ-Οι γυναίκες στην αντίσταση, εκτός από αυτό που είπατε, δηλαδή σαν 

καθοδηγήτριες, είχανε άλλους ρόλους; Είχαν κάποιον άλλον ρόλο; 

Π-Οπωσδήποτε θα είχανε, ήταν σύνδεσμοι, ήταν …. κουβαλούσαν 

γράμμα, πολλά πράγματα κάναν οι γυναίκες, αυτές ήταν όμως 

οργανωμένες καλά, ήταν μια απˈ τη Νίκη, ο άντρας της ήταν καπετάνιος 

κι αυτός… αυτή και θαρραλέα και θυμάμαι πολλές φορές ήρθε στο χωριό 

μας, μαζευόντουσαν στα σπίτια και μιλούσε αυτή και τότε φοράγανε 

κόκκινες γραβάτες κομμουνιστικές, οι κοπέλες… κόκκινες γραβάτες, 

δίκοχα φοράγανε το ΕΛΑΣ. 

Δ-Α! όλες οι κοπέλες που ήταν στον ΕΛΑΣ φορούσαν κόκκινη γραβάτα; 

Π-Βέβαια, βέβαια. 

Δ-Εσείς με τον α΄ ή β΄ τρόπο κάπως συμμετείχατε στην αντίσταση, 

δεχτήκατε αργότερα κάποια αντίποινα γιˈ αυτή τη συμμετοχή σας; 

Π-Όχι, δεν έπαυα να είμαι Έλληνας, εγώ έλεγα για την Ελλάδα ρε 

γαμώτο, δεν… τον κομμουνισμό τον έζησα, ξέχασα να σου πω ότι το ˈ37, 

πριν τον πάρουν τον πατέρα μου, μας κατέσχεσαν το κτήμα, όχι το 

κατέσχεσαν, μας χτύπησαν […] 150.000 ρούβλια, μας χτύπησαν 150.000 

ρούβλια φόρο να πληρώσομε για το κτήμα ή θα το κατασχέσουμε κι ο 

πατέρας μου εδέχθηκε να τα πληρώσει, ήτανε Ιανουάριος μήνας, 

Φεβρουάριος, είχαμε ένα Ρώσο γιατρό οικογενειακό, Κοζάρωφ λεγότανε, 

το θυμάμαι πολύ καλά και λέει ο Κοζάρωφ τον πατέρα μου, “Χαραλάμπη 

τι [..]’’, του λέει, “παλαβός είσαι, θα δώσεις ξερά λεφτά, 150.000 ρούβλια 

και τι θα βγάλεις;’’,“ θα ˈχω το κτήμα μου λέει και πάλι θα βγάλω λέει’’, 

έβγαζε λεφτά το… ήταν 24 στρέμματα, η πρώτη οπωρώνα μέσα στη 

Σοβιετική Ένωση την είχε ο πατέρας μου, αφού όλο το σόι μας ήτανε 

αμπελουργοί και στην Τουρκία, στην Τραπεζούντα, έχομε αφήσει εποχή 

εκεί οι Πετριδέηδες και εδώ που ήρθαμε στη Ρωσία, ούτε λεφτά είχε 

τότε, τα ˈδωσε κι αγόρασε 24 στρέμματα, μια πλάκα στην πλαγιά του 

βουνού και το ˈκανε, ήτανε 11 αδέρφια όμως, 11 αδέρφια ήτανε και με το 

πατόφτυαρο το δουλεύανε 24 στρέμματα χωράφι και λέει ο πατέρας μου 

“θα τα βγάλω’’, του λέει, “άμα δέχτηκες τώρα, την άλλη βδομάδα θα σου 

πουν 250, μην τυχόν και τα δώσεις’’,λέει, είχαμε 300.000 και μετά όταν 

πράγματι ο γιατρός το ήξερε, μετά από μια βδομάδα μας έρχεται άλλο 

χαρτί Πετρίδη [..], 250.000, τότε υπέκυψε ο πατέρας μου και υπόγραψε, 

αλλά είχαμε ένα παιδάκι, έναν ξάδερφο είχε η μάνα μου, Παπαδόπουλος 

Ιακώβ, είχε δύο αγόρια και μια κόρη, τον Κωστάκη και τον Αχιλλέα, ο 

Αχιλλέας ήταν πιλότος και έδρασε και στον β΄ παγκόσμιο πόλεμο και ο 

Αχιλλέας τον είπε ο πατέρας μου, “να το βγάλεις αεροφωτογραφία το 

κτήμα’’ κι είχε γράψει από κάτω, «δεν έχει μόνο λεμόνια και 
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πορτοκάλια», δεν ευδοκιμούσαν τα λεμόνια, πολύ κρύο έκαμνε, μόνο 

λεμόνια και πορτοκάλια δεν έχει, όλα τα είδη τα φρούτα τα είχε ο κήπος 

μας αυτός, βέβαια… και το πήρανε και… πήγα το ˈ90 εγώ στη Ρωσία, με 

τη γυναίκα μου μαζί τη συγχωρεμένη, πήγα το ˈ90, όταν επί 

Γκορμπατσώφ, αλλά όταν πήγαμε ξεχαρβαλώθηκε η Ρωσία εντελώς και 

ο κλέψας του κλέψαντος γινόταν κι εκεί μέσα, γιˈ αυτό φανήκαν οι 

εκατομμυριούχοι, εν πάσει περιπτώσει, το δολάριο είχε 162 δρχ. το ˈ90 

και το ρούβλι κοστολογιόταν, πήγα στην τράπεζα ρώτησα στο 

αεροδρόμιο 254, ενάμισο δολάριο δεν έφτανε για να πάρεις ένα ρούβλι κι 

όταν πήγαμε στη Σοβιετική Ένωση, τα ξαδέρφια μου εκεί πολύ το σόι 

μας, τα αδέρφια όλα, έχω μεγάλο σόι, μείνανε κι όταν πήγαμε εκεί με 

είπε ο ξάδερφός μου “δε θα δώσεις δολάριο πουθενά, σε κανέναν, λεφτά 

εγώ θα σας δώσω ώσπου να χαλάσετε τα δολάρια’’, εμείς λέγαμε θα 

βρούμε χρυσαφικά, κάτι νˈ αγοράσουμε φθηνά, πράγματι τα είχανε πάρει 

οι καρχαρίες, τα ˈκλεψαν, δεν υπήρχαν άλλα και τίποτα δεν υπήρχε και 

χάλασα 2.500 δολάρια, πήρα 50.000 ρούβλια [..] και τα πήρε η 

αντιδήμαρχος της πόλεως, ο άντρας της ήταν Πόντιος και είχαμε, είχα 

εγώ, είχε ο ξάδερφός μου σχέσεις μαζί της, με τον άντρα της […] 

δολάρια, “η Ράνια, η Ράνια λέει θα τα ξοφλήσε’’, “σίγουρα [..] σίγουρα’’, 

λέω, “να μη μας κάνει καμιά ζημιά’’, “όχι’’, λέει, “μη φοβάσαι’’, 

πράγματι, τι να τα κάνω εγώ 2.500, ήτανε 50 μισθοί, 100 ρούβλια 

παίρναν το μήνα αυτοί, 50 μισθούς εγώ σˈ ένα μήνα μπορούσα να τα 

φάω; Δεν υπήρχε τίποτα, ούτε κρέας μπορούσαμε να βρούμε, πηγαίναμε 

στα χωριά, τι τρέλες έχω κάνει, βόδια αγόραζα, δαμάλι έσφαξα και έτρωε 

όλο το χωριό, κριάρια, στα χωριά, ό,τι έβρισκα, κάναμε μεγάλη τρέλα 

εκεί πέρα, πολύ μεγάλη τρέλα, στην Ερυθρά πλατεία πήγαμε [..] παντού 

γυρίσαμε τη Ρωσία, τα φάγαμε… στο διάλο να πάνε, καλά να ήταν η 

γυναίκα μου, όταν μˈ έβρισκε η γυναίκα μου με είδε, “είμαι 

υπερευχαριστημένη που μας βρήκε η συμφορά’’, την κόρη μου την 

κρατούσε αγκαλιά και ίσα που μιλούσε, τα τελευταία λόγια της, με 

κάλεσε να με μιλήσει, εγώ δεν άντεχα να την ακούω… πολύ ωραία 

περάσαμε, είχα πάρα πολύ καλή γυναίκα, όλη η Άνω Καλλινίκη, σπίτι 

δεν έμεινε, όλοι ήρθαν στην κηδεία, όλοι μου λέγανε [….] 

Δ-Σήμερα τι πιστεύετε εσείς, ποια γνώμη έχετε για τη δράση αυτή που 

έγινε στην αντίσταση; Για όλα αυτά που έγιναν τι πιστεύετε σήμερα; 

Π-Για όλα που έγιναν, πάλι τα κεφάλια τα μεγάλα φταίνε, για να ˈχουν 

εξουσία, για να τρώνε λεφτά, στην Ελλάδα δεν υπάρχει δίκαιος και δε θα 

γίνει ποτέ δικαιοσύνη, καμιά φορά, ποτέ, όλοι απατεώνες είναι, είμαι 

αγανακτισμένος πάσης φύσεως, τι μου λένε τώρα αυτοί τώρα, εδώ…  μα 

εμείς και τη χούντα δεν τη θέλαμε, δεν την ήθελα κι εγώ στη Γερμανία τη 

χούντα την κατέκρινα αλλά όχι κι έτσι βρε παιδιά, μα τι πράμα είναι, ο 

Ιωάννης ο Μεταξάς έπαιρνε 2 δρχ. το σιτάρι το αμερικάνικο το 

ανακάτωνε με το ελληνικό και 8 έπαιρνε το ελληνικό το σιτάρι για να 
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βοηθήσει τον αγρότη [..] στον αμερικάνικο γινόντουσαν 10 και το ˈκανε 

το ψωμί 5 και φωνάζαν οι κουμμουνισταί οι δικοί μας «δικτατορία έχομε, 

δεν υποφέρεται αυτό’’, μα 100 φορές να είναι τέτοια δικτατορία, έτσι δεν 

είναι; Μα τι διάλο δηλαδή, για την αρχηγία εκάναν τον εμφύλιο πόλεμο, 

ποιος τον έκανε; Δε φταίνε τˈ αγαθά τα πλάσματα απˈ τα χωριά που 

ξεσηκώθηκαν, τους οργάνωσε ο Σάντος κι ο κωλοσάντος και οι 

κολοκυθάδες, Φλωράκηδες γιατί, γιατί, για να ˈρθουν στην εξουσία, γιˈ 

αυτό το κάνανε, δεν υπάρχει Ελλάδα γιˈ αυτούς. Εγώ πήγα και με 

ξενάγησαν τˈ ανίψια μου στην Αθήνα και πήγα είδα τις περιουσίες του 

Φλωράκη και του Κύρκο, στο Ψυχικό ολόκληρα στρέμματα οικόπεδα [..] 

εκατομμύρια αξία, τα είδα και του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου και 

του Καραμανλή και άσε μας. 

Δ-Εσάς πώς σας αντιμετώπισε η τοπική κοινωνία μετά, για τη δράση σας 

στην αντίσταση; Είχατε κάποια θέματα; 

Π-Όχι, εγώ ήμουνα το αρνί το παλαλό, όπου τον λέγαν ο Γιορίκας.. και 

στης αρκούδας την τρύπα έβαλε το κεφάλι του ο Γιορίκας, τι περιμένεις… 

δεν …. πάντα και πρώτο και κύριο ήταν το έθνος μου, η Ελλάδα για μένα, 

εγώ αυτό σκέφτομαι, δε βάζω στο μυαλό μου κόμματα και… δεν μˈ 

ενδιαφέρει. 

Δ-Εσείς στον εμφύλιο πήρατε μέρος; 

Π-Δεν πήρα, αλλά με βάλανε υποχρεωτικά. 

Δ-Ποιοι σας έβαζαν; 

Π-Τη νύχτα οι αντάρτες και την ημέρα οι χωροφύλακες. 

Δ-Σας ανάγκαζαν οι μεν και οι δε; 

Π-Όχι μας ανάγκαζαν, ήταν τύραννο, τύραννο ήταν αυτό, δεν 

υποφερόταν, σου είπα με βάλανε, 15 μέρες έκατσα κλητήρας, 

αγανάκτησα. 

Δ-Δηλαδή τι κλητήρας, τι εννοείτε; 

Π-Κλητήρας του χωριού. 

Δ-Τι να κάνετε δηλαδή; 

Π-Να, ότι ήρθαν οι χωροφύλακες, θέλουν να φάνε , “πήγαινε κλητήρα να 

παραγγείλεις κρέατα’’, θέλαν και κρέατα, ας ήταν και αλμυρά απˈ το 

βαρέλι… ερχόντουσαν οι αντάρτες, “θέλουμε να μας πάτε στην 

Κλαδοράχη’’, ποιος; Κανένας δεν ήταν στο χωριό, έλα δω Πετρίδη [..] και 

τα ορφανά παιδιά της γειτόνισσας;; 

Δ-Για τον εμφύλιο λέμε τώρα. 

Π-Ναι, για τον εμφύλιο. 

Δ-Α! τώρα έρχονταν οι αντάρτες απˈ τη μια και η χωροφυλακή απˈ την 

άλλη; 

Π-Βέβαια, ώσπου τελικά μεγαλώσαμε λιγάκι, άλλο δεν υποφερόταν αυτό 

κι αναγκαστήκαμε πηγαίναμε στο λόχο απάνω να κοιμηθούμε, ήταν 

φυλάκιο εδώ. 

Δ-Εδώ στο χωριό; 
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Π-Ναι κι εκεί απάνω γινόταν μεγάλη ατιμία, ήταν άνθρωποι που κόβαν 

και ράβαν κι ενώ ήταν … δούλευαν με τους αντάρτες και τους είχαν για 

εθνικόφρονες. Εμείς που ήμασταν ουδέτεροι τα παίρναμε χαμπάρι αυτά, 

αλλά ο λόγος μας δεν περνούσε και μια και δυο και τρεις και πέντε κάπου 

θα.. κι όταν άρχισαν να βγαίνουν στη φόρα, τότε μας κάναν ήρωες και 

λέγανε “καλά έλεγαν τα παιδιά… τα παιδιά’’, χαμένος λαός. 

Δ-Εσείς πόσο χρονών ήσασταν τότε; 

Π-16 χρονών. 

Δ-Τι ατιμίες δηλαδή γίνονταν, θυμάστε περιστατικά; 

Π-Μα.. στο λόχο απάνω που κοιμόμασταν, ήταν προδόται, ήταν 

ανταρτόφιλοι εκεί απάνω. 

Δ-Οι στρατιώτες; 

Π-Όχι, πολίται […] 400 άτομα, προστασία, ύπνο και όσοι ήταν καλοί, 

μας οπλίζαν. Τώρα που πήγα στο Κολχικό;; Λαγκαδά βρήκα τους 

συγγενείς ενός καπετάνιου, έχετε έναν Πανόπουλο στο χωριό σας απˈ την 

Άνω Καλλινίκη, αυτός είχε μια θεία, Πελαγία την λέγανε, μια πολύ 

όμορφη, την πήραν οι αντάρται με το ζόρι και την αγάπησε ένας 

καπετάνιος από κει, απˈ τον Λαγκαδά, απˈ το Κολχικό, το ˈ48, 26 

Αυγούστου, μˈ έναν δεκανέα απˈ την Καλαμάτα πίναμε τσίπουρο στο 

καφενείο το βραδάκι κι ετοιμαζόμασταν να πάμε στο λόχο, πριν 

βασιλέψει ο ήλιος φεύγαμε, πάμε απάνω κι αυτός ήταν ο υπεύθυνος να 

βάζει, να παγιδεύει χειροβομβίδες γύρω γύρω απˈ το στρατόπεδο, τα 

βράδια έβαζε χειροβομβίδες και του ξέφυγε η περόνα, δεν το πήρε 

χαμπάρι, τον είπα τώρα… μετά που… είναι μεγάλη ιστορία αυτή, ναι, 

ίσως ήταν πιωμένος και δεν είχε σταθερό μυαλό, δεν ξέρω, σκάει η 

χειροβομβίδα αλλά αυτός το κατάλαβε ότι η περόνα έφυγε και την 

έσπρωξε με το αριστερό χέρι να την πετάξει αλλά δεν πρόλαβε, αυτό 

έσκασε και του κοψε το χέρι, το ˈ48, 26 Αυγούστου και τότε ο λοχαγός 

λέει “δεν έχω δύναμη, από αιμορραγία θα πεθάνει αυτός, πρέπει να πάει 

στη Φλώρινα, με τι, στρατό δεν έχω να στείλω’’. Έπαιρνε τηλέφωνο στο 

σύνταγμα, δε μπορούσε το σύνταγμα να… μέχρι το αεροδρόμιο ερχόταν 

το τρένο των ανταρτών, πιο εδώ δεν ερχόταν… τελοσπάντων, από 

φιλοτιμία εγώ, λέει ο λοχαγός “αν κάποιος φιλοτιμηθεί να τον πάει’’, εγώ 

ήμουνα σκοπός εκείνη την ώρα, λέω “εγώ θα πάω, να με 

αντικαταστήσετε’’, λέω, “θα πάω εγώ να τον πάω’’ και τον παίρνω και 

τον πηγαίνω στη Φλώρινα με τη Σούστα, με ένα αλογάκι, το άλογο όμως 

στην Άνω Καλλινίκη, εκεί στο εκκλησάκι κοντά, στα μνήματα, δεν 

πήγαινε άλλο, γιατί δίπλα ήταν οι αντάρτες στο ποτάμι, ήτανε 9 

αντάρτες, είχαν έρθει απˈ τον Καύκασο στην Άνω Καλλινίκη, στο σπίτι 

του Πανόπουλου είχε έρθει η θεία του η Πελαγία και δεν τους άνοιξε ο 

αδερφός της, ούτε η μάνα της, δεν άνοιξαν την πόρτα και τώρα έμαθα ας 

πούμε, τον είπε η Πελαγία, Γιώργο τον λέγαν, Μιχαηλίδης Γεώργιος, 

“Γιώργο, του λέει, αν έμπαινα μέσα (στο σπίτι), πεθαμένη θα μˈ έβγαζες, 
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δεν γυρνούσα άλλο πίσω, αν μˈ άνοιγαν να μπω μέσα, πεθαμένη θα μˈ 

έβγαζες, δεν έβγαινα άλλο, τα βάσανα που τραβάν οι αντάρτες, δεν 

υποφερόταν’’ και το καημένο, όταν φεύγανε στο Καϊμακτσαλάν, κάπου 

εκεί από την Αχλάδα από πάνω μεριά [..] σκοτώθηκε κι αυτός την έκανε 

μνήμα εκεί κι έβαλε σημάδια κι έρχεται απˈ τη Σοβιετική Ένωση το ˈ80, 

ˈ81, ˈ82, ˈ83 δε θυμάμαι, ήρθε και δούλευε μˈ ένα χωριανό μας στα… 

ξηρούς καρπούς, φυστίκια καβουρδίζαν τη νύχτα και του λέει την 

ιστορία, “στο χωριό’’, λέει, “ένας, μˈ ένα αλογάκι», “ε τον εξέρω ποιος 

είναι’’ ,λέει, “γιατί αυτός με αντικατέστησε σκοπιά…’’ , “ναι, ο Πετρίδης, 

πω πω αν το μάθει ο Πετρίδης’’, λέει, “σαν τη μύγα μες στο γάλα, άμα 

ρίχναν μια ριπή θα τον καθαρίζαμε αμέσως αλλά είπαμε καμιά γυναίκα 

έγκυα θα ˈναι, ξέρω γω, τέτοια ώρα, 11 η ώρα τη νύχτα, πού πάει αυτός 

τώρα, στο γυρισμό θα τον πιάσουμε, αλλά ένα λοχίας στο σύνταγμα δε μˈ 

άφησε να γυρίσω πίσω, μου είπε κάτσε εδώ εγώ απόψε θα ξενυχτήσω, 

κοιμήσου στο δικό μου το κρεβάτι, λέει, για αύριο το πρωί να σε πάμε’’. 

Τελοσπάντων, σύμπτωση το ˈ51 όταν κατατάχτηκα στο στρατό, πάω 

στην Καλαμάτα, ήξερα ότι είναι Γαλατάς Γεώργιος απˈ την Καλαμάτα, 

αλλά απˈ την πόλη ήταν, από χωριά ήταν και λέω, ρώτησα εκεί πού να 

τον βρω, μου λέει “στο δήμο θα πας, στο δήμο’’, πάω μια μέρα στο δήμο 

και μόλις μπήκα μέσα από μακριά τον είδα με κουλό χέρι, μια τσάντα 

είχε, αμέσως […] τον γνώρισα, ε δεν πέρασαν και πολλά χρόνια, 3 χρόνια 

περάσαν, ναι, εγώ όμως ήμουνα στο χακί ντυμένος, αυτός δε με γνώρισε, 

ε κοίταξε, αδιαφόρησε, του λέω εσένα θέλω, εσένα, ο Γαλατάς Γιώργος 

δεν είσαι;’’, μόλις μίλησα δυνατά «ρε μου λέει Γιορίκα» κατέβηκε ο 

ουρανός, είχε παντρευτεί κιόλα, είχε γυναίκα, με αγκάλιασε … και λέει 

“Γιώργο εσύ γλίτωσες τον άντρα μου’’, 8 χρόνια μου ˈστελνε κάθε χρόνο 

έναν τενεκέ λάδι […] το ˈ60 έφυγα στη Γερμανία και χάσαμε τις 

επαφές….. και μου είπε ο λοχαγός, “θα σου δώσω λέει παράσημο γιˈ αυτό 

που έκανες’’ κι εγώ τον λέω “δεν το θέλω’’, ο ηλίθιος εγώ και με 

μάλωσαν εδώ κάτι… “δεν ντρέπεσαι ρε μαλάκα, αυτό που έκανες εσύ το 

ˈκανε κανένας;’’, μα δεν τόλμησε κανένας να πάει, νύχτα η ώρα 12 να 

πάει με τη Σούστα στη Φλώρινα, 2 ώρες δρόμο, εγώ είπα ότι ήθελε ας 

γίνει, η μάνα μου καθόταν εδώ κοντά, τα παπούτσια μου τˈ άφησα στη 

γέφυρα κοντά, ήρθε, κρατούσε τα παπούτσια έτσι και με περίμενε, έλεγε 

«θα ˈρθει το παιδί μου; πού είναι;» 

Δ-Κι εσείς τότε τελικά τον πήγατε; 

Π-Ναι και δε δέχτηκα να πάρω το ανδραγάθημα, αλλά τότε όταν 

έσκασαν... όταν δολοφόνησαν έναν απˈ την Άνω Καλλινίκη, ο οποίος 

ήταν αντάρτης, ήταν σαμποτέρ κι ήξερε ότι κάποιος μένει απάνω στο 

λόχο και κάνει τον [;] και βάζει νάρκες στους δρόμους και πληρώνει ένα 

δεκανέα, είχε μαθευτεί ύστερα, 20 χρυσά και πάει ο δεκανέας στη σκοπιά 

μέσα, όπως φύλαγε σκοπός το παλικάρι, τον πατάει μια ριπή και τον 

σκοτώνει ο δεκανέας, ο ηλίθιος κι όταν ξεψυχούσε, ήμουνα εγώ, 
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κοιμόμουνα με τον διαβιβαστή εκεί σˈ ένα ντιβανάκι απάνω και τον λέω.. 

άκουα πριν ξεψυχήσει, εδώ ήταν τρυπημένος ο λάρυγγας, τρέχανε [..] και 

αίματα κι η φωνή ερχόταν κάπως, δύσκολα ερχόταν η φωνή κι αυτός τον 

έλεγε μακεδονικά “δεκανέα τα με οτέπα’’, τον έλεγε μακεδονικά, εγώ τα 

ήξερα και τα μακεδονικά, τα ˈμαθα και τον λέω το δεκανέα, λέω “τι 

έκανες, τον σκότωσες […]’’, στα γόνατα ήμουν κιόλα και άκουγα και 

βούιξε το αυτί μου “ρε μαλάκα θα σε σκοτώσουν κι εσένα, μη μιλάς’’, 

αυτός το κατάλαβε και το βούλωσα εγώ. 

Δ-Μήπως θυμάστε κάποιες άλλες δράσεις από τον εμφύλιο στη Δυτική 

Μακεδονία; Είτε συμμετείχατε, είτε δε συμμετείχατε; 

Π-Δεν, όχι, εγώ… 

Δ-Ποιος ήταν ο ρόλος των γυναικών στον εμφύλιο, την περίοδο αυτή; 

Γνωρίζατε γυναίκες που συμμετείχαν; 

Π-Ήταν οι κουμμουνίστριες, οι πολυβολητές, ήταν πολλές, αλλά γενικά, 

γενικά τις γυναίκες στο παιδομάζωμα που παίρνανε, τις παίρναν για να 

τις σκοτώνουν, γιˈ αυτό τις παίρναν, τη γυναίκα με το ζόρι την πήρες και 

τη βάζεις στην πρώτη γραμμή, χωρίς να ξέρει τίποτα, “προχωράτε,[…] 

τους λέει, γιατι θα σας καθαρίσουμε’’, τι ήταν αυτό, ήταν αυτό σωστό; 

Δ-Σήμερα τι πιστεύετε, ποια γνώμη έχετε σήμερα για τον εμφύλιο, γιˈ 

αυτά που έγιναν; 

Π-Μας κατέστρεψε ο εμφύλιος, ο εμφύλιος πόλεμος, η Ελλάδα, 

ψωροελλάδα ήταν απˈ ανέκαθεν, εν πάσει περιπτώσει, μας βοήθησαν και 

με το παραπάνω και [..] και σχέδιο Μάρσαλ και χίλια δυο πράματα, αλλά 

όλα τα δώσαμε στους εξοπλισμούς και στους κλέφτες, στους 

κομπιναδόρους και στους απατεώνες, ερημάχτηκε η Ελλάδα απˈ τον 

εμφύλιο πόλεμο, ενώ θα ήταν το μπιμπελό του πλανήτη, εάν είχαμε τίμια 

δικτατορία σαν του Ιωάννη Μεταξά, οργανωμένη δικτατορία, να 

συνηθίσει ο κόσμος κάπως στην αλήθεια τελοσπάντων, έστω και 

δικτατορία που ήταν, δεν τη θέλω τη δικτατορία, εμένα μˈ αρέσει 

ελεύθερα να μιλάω, αλλά δε γίνεται βρε, όλοι απατεώνες είμαστε και 

καμιά φορά αναρωτιέμαι, βρε Γιορίκα, άμα σε βάλουν σε μια θέση, δε θα 

βοηθήσεις ένα γνωστό σου; Μόνος μου το λέω και λέω οπωσδήποτε, αν 

δεν τον βοηθήσω θα είμαι κακός, αν τον βοηθήσω θα κάνω κακό στην 

πατρίδα…. γιατί ο Ζέρβας που τους πλήρωνε από δυο χρυσά το μήνα, 

ένοπλο στρατό, τι ήταν στρατός… αντάρτης ήταν; Τι ήταν; Ο Ζέρβας τον 

στρατό που είχε, ήταν με πληρωμή… είχα στη Γερμανία Ηπειρώτες μαζί 

μου, “δυο χρυσά παίρναμε το μήνα’’, λέει, δύο χρυσά άμα παίρνανε το 

μήνα, “δικαιολογημένα’’, λέω,“ ήσασταν με το Ζέρβα’’. 

Δ-Ήταν ο λόγος που συμμετείχαν αυτοί, ήταν επί πληρωμή; 

Π-Ναι, επί πληρωμή ήταν οι Ζερβικοί, γιˈ αυτό χώρισε ο λαός, πήγε από 

κείνη την μεριά, ενώ το ΕΛΑΣ, δε νομίζω, είχε πλειοψηφία, ο ΕΛΑΣ είχε 

μεγάλη πλειοψηφία, αλλά ο λαός όμως, η πλειοψηφία αυτή ήταν 

γελασμένη, γιατί το ΕΛΑΣ είχε σχέδια Σοβιετικής Ένωσης που δεν 
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πιστεύω ο λαός αυτός που τον αγαπούσε τον ΕΛΑΣ να πίστευε σˈ αυτό 

το κόμμα. 

Δ-Τα γνώριζε, πιστεύετε ο λαός αυτά τα σχέδια; 

Π-Δεν τα γνώριζε, ύστερα το πήραν χαμπάρι. 

Δ-Πιστεύετε ότι ο ΕΛΑΣ εξαρχής ήταν οργανωμένος προς εκείνη την 

κατεύθυνση; 

Π-Κοίταξε να δεις, οι κουμμουνισταί αμέσως βγήκανε εθελονταί το ˈ40, 

οι κουμμουνισταί βγήκαν εθελονταί και πήγαν στον αλβανικό πόλεμο, με 

4 παιδιά άλλος πήγε στρατιώτης, εθελοντής, για την Ελλάδα, δεν πήγε 

για την Ελλάδα, πήγε για το σκοπό να γίνει καπετάνιος του ΕΛΑΣ, 

υπήρχε του Σάντο μια προπαγάνδα τέτοια, υπήρχαν τέτοια πράματα και 

προσπαθούσαν να ανέβουν στις εξουσίες, κολοκυθάδες και δεν τους 

ένοιαζε, πατάτε επί πτωμάτων… ,εγώ έτσι πιστεύω, γιατι όλες οι ενδείξεις 

προς τα εκεί κατευθύνονται, τι θέλαμε εμείς άλλο εμφύλιο πόλεμο; έφυγε 

ο τζαναμπέτης ο Γερμανός, τον καθαρίσαμε, η Ελλάδα είδε άσπρη μέρα, 

σκουπίδι δεν υπήρχε, τίποτα στην Ελλάδα, ανοιχτά τα […] κοιμόμασταν, 

τι είναι αυτό το πράγμα, πώς καταντήσαμε; 

Δ-Μήπως θυμάστε κάτι που θέλετε να πείτε είτε για την αντίσταση είτε 

για τον εμφύλιο, κάποια ιστορία, κάποιο περιστατικό που είδατε, που 

ζήσατε, να αναφέρετε κάτι…. Για το παιδομάζωμα, για τους δοσίλογους, 

εδώ απˈ το χωριό ή απˈ τη Φλώρινα, απˈ τα γειτονικά χωριά; 

Π-Ε απˈ όξω τα ξένα δεν μπορώ να τα πω, ξένα που δεν είδα, θετικά, 

αυτά που σου λέω όλα είναι θετικά, είναι γεγονότα που τα έζησα, τα 

ξέρω, όλα είναι αλήθεια. Πήγαμε στη Μελίτη το ˈ47, δούλευα στα [..] τα 

φάρμακα αυτά που ξεψειριάζανε τον κόσμο, δούλευα εκεί, μεροκάματο, 

φτώχεια και από βραδίς είχε γίνει μάχη, όταν πήγαμε εκεί είδαμε κάτι 

αντάρτικα κεφάλια κρεμαμένα στα σύρματα τα βάλανε … με τα γένια… 

κεφάλια, 10 μέρες εγώ ψωμί δεν έτρωγα [..] μουˈ ρθε να… λέω παιδιά 

πάμε να φύγομε τι, πού ήρθαμε εδώ..μακελειό… και γυρίσαμε πίσω 

ήρθαμε στην Ιτιά, μάλλον πήγαμε στο.. Σιταριά κι εκεί ο αρχηγός, ο 

νοματάρχης που ήταν σταθμάρχης, δε μας άφησε να κοιμηθούμε στο 

σταθμό μέσα, του λέω “τώρα ερχόμαστε απˈ τη Μελίτη’’, κρεμαμένα 

κεφάλια ήταν εκεί, “θέλεις να μας πάρουν οι αντάρτες, εμείς ήρθαμε να 

σας ξεψειριάσουμε εδώ, δεν ήρθαμε να κάνουμε προπαγάνδες και 

ατιμίες’’, δε μας άφησε με κανέναν τρόπο. Είχα κι ένα θείο χωροφύλακα 

στην Άνω Βεύη, του λέω “παρˈ τηλέφωνο θείο’’, δεν τον έπαιρνε 

τηλέφωνο, λέω, “αύριο φεύγουμε, απόψε θα τη βγάλομε στις αχερώνες 

κάπου’’, την άλλη μέρα τα μαζέψαμε τα πράματα, πήγαμε στην Ιτιά, δεν 

κατεβήκαμε να ρωτήσομε τι έγινε στη Μελίτη, τα είδα αυτά τα πράγματα 

κι εγώ αρρώστησα. 

Δ-Προς παραδειγματισμό τα είχαν βάλει αυτά εκεί ή είχε γίνει κάποια 

μάχη; 
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Π-Ε χτυπήσαν τη Μελίτη οι αντάρται το βράδυ, χτύπησαν τη Μελίτη και 

το μέρος ήταν κυκλωμένο εκεί κι οι αντάρτες τι χτυπάν…. να φέρουν το 

ΕΛΑΣ, τον κουμμουνισμό και καταπίεζαν τον κόσμο και τον 

κουβαλούσαν με το ζόρι απάνω, γυναίκες και μωρά… άι στο διάλο, 

αηδίες πράματα. 

Δ-Εσείς τότε είπατε πηγαίνατε και ξεψειριάζατε, τι εννοείτε, δηλαδή 

δουλεύατε; 

Π-Το [..] το φάρμακο, το πρώτο φάρμακο, η ψειρόσκονη που ραντίζαμε 

απˈ το ˈ46. 

Δ-Εσείς δηλαδή πού δουλεύατε; 

Π-Συνεργεία του υγειονομικού ήμασταν, αλλά δεν πηγαίναν, 

φοβόντουσαν τους αντάρτες και δεν πηγαίναν ο κόσμος, μας πληρώναν 

καλά. 

Δ-Ήταν κρατική αυτή η δουλειά; 

Π-Ναι. 

Δ-Α! σας έβαζε ας πούμε το κράτος και πηγαίνατε, πού πηγαίνατε; 

Π-Στα χωριά, όλα τα χωριά τα ραντίσαμε, στˈ Αμμοχώρι δεν ήρθα, άλλοι 

θα ήρθαν, εμείς στˈ Αμμοχώρι δεν πήγαμε, πήγαμε στη Σιταριά, δεν 

δέχτηκε αυτός, στη Μελίτη είδαμε σκοτωμένους, γυρίσαμε πίσω, μετά 

πήγαμε στην Ιτιά, εδώ στο χωριό μας στον Πολυπλάτανο, όπου μας 

έλεγαν πηγαίναμε. 

Δ-Εσείς θεωρείτε ότι οι Σλαβομακεδόνες έπρεπε να βρίσκονται στον 

ΕΛΑΣ; 

Π-Οπωσδήποτε, άμα σκεφτόντουσαν όπως σκέφτονται οι άλλοι και 

υπήρχανε πολλοί οι οποίοι πολέμησαν για την ιδέα τους.. εντάξει, αλλά 

άλλοι χωρίζαν, (δε) ζήτησαν αυτονομία, είδες όμως μέχρι το ˈ43 ήταν, οι 

Βούλγαροι ήταν πονηροί, μέχρι τότε ήταν με τους Γερμανούς και μόλις 

είδαν ότι η Γερμανία άρχισε και οπισθοχωράει, αλλάξαν κυβέρνηση και 

διώξαν τον τσάρο και άλλαξε η κυβέρνηση κι έγινε η κυβέρνηση υπέρ 

των Ρώσων, ενώ πολεμάγαν τους Ρώσους… καταλαβαίνεις και αυτό το 

ξέρετε… και γινήκανε εναντίον των Ρώσων και πήραν και αποζημίωση… 

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 δε δούλευε ίσα με 3 

Γερμανούς. 

Δ-Πιστεύετε ότι.. σε σχέση μˈ αυτό που είπαμε για τους Σλαβομακεδόνες 

και λοιπά, πιστεύετε ότι υπήρχε κάποια σχέση με τον Τίτο; 

Π-Αυτοί οι αυτονομισταί, οπωσδήποτε, μα δε γινόταν και αλλιώς, 

βέβαια, δε γινόταν αλλιώς, ο Τίτος τους προώθησε και τους ξεκίνησε, 

βέβαια ο Τίτος… 

Δ-Μήπως γνωρίζετε Πόντιους καπετάνιους που πολέμησαν; 
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Π-Εμείς εδώ δεν είχαμε, δεν είχαμε πολλά πράματα, εδώ σε μας 

ακουγόταν ο Κεραυνός κι ο Αυγερινός κι ο […] και απˈ τον Καύκασο ο 

Ρώσος, ήταν ας πούμε 

Δ-Εσείς ποια γνώμη έχετε γιˈ αυτούς και ποια πιστεύετε ότι ήταν τα 

κίνητρά τους; 

Π-Αυτουνούς εγώ πιστεύω ότι παίρνανε οδηγίες από την Αθήνα, όλοι οι 

κουμμουνισταί απˈ την Αθήνα παίρναν οδηγίες και ίσως και τώρα τα ίδια 

γίνεται και τώρα απˈ την Αθήνα δεν παίρνουν οδηγίες; Τι ήξεραν τώρα οι 

δικοί μας, απˈ το χωριό μας 3, οι πρώτοι που ξεκινήσανε, ο Ναούμ ήταν 

πολύ μορφωμένος, ο Λέων, αλλά οι άλλοι δύο ήτανε ντουβάρια και μισά, 

οι άλλοι, άλλοι δύο, ο ένας Μαραγκός κι ο άλλος Μάρκου, πού πήγαν 

αντάρτες, τι πήγαν να κάνουν, πήγανε για να σκοτωθούν, αφού να 

μιλάγαν δεν ξέρανε, δήθεν… όποιον να ρωτήσεις αυτό θα σου πει 

Δ-Γιατί το ˈκαναν αυτοί; 

Π-Ε παρασύρθηκαν, οι πιο έξυπνοι τους παρέσυραν…. Σου είπα όταν 

κατέβηκε ο Ναούμης ˈ46 ήταν ˈ47, το ˈ47 με τˈ άλογα ήρθαν κρυφά 

ούτε… σαν αετοί ήρθαν, πότε ήρθαν και… ήμασταν 20 άτομα έτοιμοι με 

τα πόδια πάμε στο λόχο να κοιμηθούμε και βγήκαν αυτοί με τα άλογα 

μες στην πλατεία μπροστά μας, είχαμε και οπλίτες κάτι 

υπερεθνικόφρονες, χέστηκαν, καθόντουσαν προσοχή και ο ένας 

αγροφύλακας, θείος μου ήταν, της μάνας μου την αδερφή είχε, η 

Ουρανία, “τώρα θα με καθαρίσουνε’’ ,λέει, “ανιψιέ’’ κι εγώ επειδή 

φύλαγα τα ζώα τους, λέω ο θείος ο Ναούμης είναι, τρέχω μπροστά του κι 

αυτός σκύβει απˈ το άλογο και με πιάνει, μˈ αγκαλιάζει, με φιλάει και 

λέει “οοο [..] κι εσύ είσαι’’, του θείου μου, κατέβηκε κάτω και πήγε τον 

αγκάλιασε και τον φίλησε πω πω πω το χωριό όλο, όσοι είδαν με τα 

μάτια τους και δεν το παραδέχονται οι δεξιοί οι φανατικοί, “πότε μωρέ 

τον φίλησε και πού τον φίλησε;’’, ρε γαμώτο, ρε πούστη δεν είχες μάτια; 

Δ-Αυτός ήτανε αντάρτης; 

Π-Υπαρχηγός του Γκότσε ήτανε, ο Λέων. 

Δ-Και ήρθε και αγκάλιασε εσάς και τον θείο που ήτανε… 

Π-Ναι, για να φυλάνε το χωριό, μας συμβούλευε, “εμείς γελαστήκαμε, 

πέσαμε έξω’’, ε έλεγε ο άνθρωπος την αλήθεια και ούτε φοβόταν κανέναν 

“γελαστήκαμε, πέσαμε έξω, μπήκαμε στο χορό τώρα… εσείς που είστε εδώ 

να φυλάγετε το χωριό να μην πάθει κανένας ζημιά, φτάνει τόσα θύματα 

που έγιναν εδώ στο χωριό’’. 

Δ-Σας στήριξε δηλαδή; 

Π-Μόνο, κι όσοι ήταν αντάρτες από δω […] ναι αυτός τους είπε “δεν θα 

πειράξετε κανέναν απˈ το χωριό, τους αντάρτες, δε θα πειράξετε κανέναν’’ 

Δ-Το προστάτευε το χωριό. 

Π-Βέβαια, τέτοιοι αυτονομιστές σαν αυτόν, τι αυτονομιστής, αυτός 

ήτανε … Άγιος. 
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Δ-Εσείς ζήσατε εδώ τα υπόλοιπα χρόνια, έτσι; φύγατε; Είχατε ίσες 

ευκαιρίες εδώ στο κράτος εσείς και στη μόρφωση με τους υπόλοιπους; 

Π-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. 

Δ-Εσείς γιατί φύγατε τότε, για εργασία; 

Π-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’’. 

Δ-Εδώ στο κράτος όμως, εδώ στην Ελλάδα είχατε ίσες ευκαιρίες σε 

σχέση με τους άλλους; 

Π-Όχι, τίποτα, καμία, καμία βοήθεια δεν έχω δει απˈ το κράτος εγώ, 

τίποτα, ούτε μια βελόνα και να σου πω έδωσα και στο κράτος. 
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37) Όνομα: Παπαγεωργίου Γεώργιος 

      Καταγωγή:Σιταριά 

      Τόπος διαμονής: Σιταριά 

 

-Εθνική Αντίσταση εννοείται ήμασταν να πολεμήσουμε εναντίον των 

εχθρών Βουλγάρων, Αλβανών και όσοι ήτανε εχθροί της πατρίδας και 

περισσότερο εκείνη την εποχή, δεν ήτανε μόνο οι Γερμανοί εχθροί για 

μας, στην περιοχή μας, χειρότερα ήμασταν με το βουλγάρικο σύστημα. 

Ήτανε, ο Κάλτσεφ κι ο Μπλαδένοφ,εκπρόσωποι της Βουλγαρίας, 

κατάσκοποι με λίγα λόγια, που είχανε το φρουραρχείο στη Φλώρινα και 

δρούσανε στα χωριά για να οπλίσουνε όλα τα χωριά…μπόρεσαν, 

κατόρθωσαν, Αϊτός, Σκλήθρο, Βαρικό, εκείνα τα χωριά όλα τα οπλίσανε, 

Ξινό Νερό, ήτανε στο χέρι του, πολεμούσαν να...το χωριό μας να το 

οπλίσουνε. 

-Εσείς με ποια οργάνωση είχατε συνδεθεί στα χρόνια της Αντίστασης; 

-Στην εθνική οργάνωση. Η Εθνική Αντίσταση τρεις κατηγορίες 

αντίσταση ήτανε...δεν κάνει να τα πούμε, δεν κάνει να δημιουργούμε 

προβλήματα […], ώσπου ήταν οι Γερμανοί και οι Βούλγαροι εδώ πέρα, 

το τάγμα στην Ιτιά, ήμασταν όλη η Αντίσταση ενωμένοι και είχαμε 

πλήρη συνεργασία, πλήρης σε όλα τα πράγματα, όταν φύγανε οι 

Γερμανοί κι οι Βούλγαροι, ανοίξανε εδώ πέρα τα χωριά τα δικά μας, 

άλλο σύστημα, οι μεν αυτονομισταί, οι άλλοι εθνικισταί κι οι άλλοι 

κομμουνισταί. Οι κομμουνισταί, ο Αυγερινός οργανώθηκε, ξεκίνησε να 

χτυπήσει την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου 

-Α εσείς το πάτε ιδεολογικά, πολιτικά, εγώ σας λέω αν είχατε ξεκινήσει 

ας πούμε με τη νεολαία… 

-Όχι απευθείας, όχι απευθείας, εμείς που οργανωθήκαμε, τα παιδιά, 

συνήλικοι ήμασταν όλοι, οργανώθηκα εγώ με τον Παντελή Σαπρανίδη 

απˈ τον Άγιο Βαρθολομαίο, ήταν γενικός καθοδηγητής στη περιφέρεια, ο 

πιο καλός, ήτανε 12 καθοδηγηταί, που δρούσανε στο Μοναστηράκι στο 

δικό μας απάνω και δρούσανε στα χωριά να κάνουνε την οργάνωση. 

Οργανωθήκαμε.. 

-Ποια χρονιά εσείς μπήκατε στην… 

-Το ˈ43, 13 Νοεμβρίου το ˈ43, από τότες μπήκαμε στην οργάνωση, 

προσπαθήσαμε, ας πούμε, δουλέψαμε λίγο αυτό. Όταν ήρθε η περίπτωση, 

ήρθε ο Σαπρανίδης και είπε “εγώ ήμουν αιτία που δεν πήγαινανε 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. 

-Τότε δε ρωτάγατε, δεν παίρνατε την άδεια των γονέων; 
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-Όχι, κανενός, κανενός, μυστικά αποφασίσαμε και μας πήρε, μας 

περίμενε ο φίλος μας ο καθοδηγητής στο Βαρθολόμι, από κει φύγαμε, 

πήγαμε στο Φλάμπουρο, 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, να πούμε 

την αλήθεια; εγώ απορώ ας πούμε ο Αυγερινός που με είχε δεξί χέρι, 

χωρίς εμένα δεν πήγαινε πουθενά, ο διοικητής έμενε μόνιμος στο 

Φλάμπουρο, ο λοχαγός και ο διμοιρίτης πηγαίναμε στα χωριά να 

παρακολουθούμε, να […], τι μπορούσαμε να κάνουμε και περισσότερο 

δε χτυπούσαμε τους Γερμανούς, γιατι οι Γερμανοί είχανε ρίξει 

προκηρύξεις και είπανε «ένας προς τους εκατό, ένας Γερμανός με εκατό, 

προσέξτε καλά, δε σας πειράζομε, μη μας πειράζετε» και πραγματικά δεν 

τους πειράζαμε, αλλά ο δικός μας ο σκοπός… θα δείξω λίγο τον πιο 

πατριωτισμό μας, εμείς κυνηγούσαμε τον Κάλτσεφ και τον Μπλαδένοφ 

να τους πιάσουμε και να τους ψήσουμε ζωντανούς, γιατι ήθελαν να 

κάνουνε μια μεγάλη οργάνωση και βουλγαρική, όπως έκανε και πιο 

πέρα… αυτός ήταν ο σκοπός μας και αυτό πετύχαμε. Τους φέραμε 

αντίσταση, ήτανε... το χωριό μας να οπλιστεί, να οπλιστεί η Άνω Βεύη, 

να οπλιστεί και το Πάτελε, ο Άγιος Παντελεήμονας, αφού βγήκαμε 

απάνω εμείς, προσπαθήσαμε, τους κόψαμε, δεν μπορέσαμε και ήταν ο 

σκοπός, ξέρεις τι μας έλεγαν οι αρχηγοί; “Δε θα τους σκοτώσετε, 

προσέξτε καλά [..], θα τους ψήσουμε ζωντανούς κρεμασμένους στο 

δέντρο’’, αυτός ήταν ο σκοπός μας και το πετύχαμε, σταμάτησαν οι 

Βούλγαροι να τρέχουν μες στα χωριά, σταμάτησαν, αυτό μπορέσαμε, 

αυτό κάναμε. Ο Αυγερινός ήτανε πολύ καλό παιδί, πώς παρασύρθηκε, 

πώς έγινε, δεν ξέρω ας πούμε. 

-Από ποιους παρασύρθηκε; Άλλαξε παράταξη; 

-Δεν ξέρω γιατί. Δε μου λες, ήρθε η κυβέρνηση του Γεωργίου 

Παπανδρέου, την έφερε ο στρατηγός ο Σκόμπυ από την Αγγλία και τον 

όρισε πρόεδρος κυβερνήσεως και πρωθυπουργός της Ελλάδος, εμείς που 

ήμασταν εθνικισταί αμέσως πήραμε τα όπλα και τα παραδώσαμε, αφού 

ήρθε κυβέρνηση, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις, παραδώσαμε τα όπλα 

και στο γόνατο που έκανε το γράμμα ο Αυγερινός «προσωρινό 

απολυτήριο, αόριστη άδεια», μου λέει, “Γιώργο, αν σας χρειαστούμε, πάλι 

θα ζητήσομε’’, λέω, “η γιαγιά μια φορά πήγε στˈ αμπέλια, άλλη φορά δεν 

έρχεται’’, γιατι υποφέραμε, υποφέραμε πολύ, πάρα πολύ υποφέραμε, 

τρέξαμε πάρα πολύ, κουραστήκαμε, αλλά καταφέραμε, μπορέσαμε ας 

πούμε να σταματήσει το μεγάλο κακό, για τους Βουλγάρους λέμε. 

-Ο Αυγερινός τι έκανε δηλαδή; 
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-Δεν ξέρω γιατι ας πούμε, όταν ήρθε ας πούμε αυτή η περίπτωση η [..] 

αλλάζει, από τη [..] αυτό και γίνονται αυτονομισταί, ε άλλαξε από την 

οργάνωση, δεν ήταν Εθνική Αντίσταση… 

-Πήγαν με τους Βούλγαρους δηλαδή; 

-Όχι, εναντίον των Βουλγάρων, αλλά για αυτόνομη Μακεδονία, όχι, όχι 

για τη Βουλγαρία, εναντίον στη Βουλγαρία, μέχρι ήμασταν μαζί εναντίον 

στη Βουλγαρία, ήμασταν πολύ κατά, 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. 

-Να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο αυτό; 

-Πώς να σας το εξηγήσω; 

-Αυτό το τάγμα είχε κανένα όνομα; 

-«Μπριγάδα Μακεδόντσκα», «Ταάγμα Μακεδονικό», το παιδί που ήτανε ο 

ταγματάρχης, ήτανε από την Κρυσταλλοπηγή Ιωάννης Κοροβέσης, πολύ 

μορφωμένο 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 γιατι έχομε 

κάνει κακό για τη 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 ˈ45-ˈ47, 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. Εδώ που λες 

εσύ με τον δικό μας το λοχαγό... 

-Εσείς για πείτε μας τη δική σας περιπέτεια στην αντίσταση! 
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-Να η δική μου η περιπέτεια, αυτή είναι. 

-Αν έχετε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό, καμια ιστορία, πού πήγατε, 

τι κάνατε… 

-Κοίταξε, αυτά δε λέγονται ας πούμε, είναι αλήθεια, να μην πούμε 

αμαρτία […] μπορεί να είναι αμαρτία, 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. 

-Αργότερα, στον εμφύλιο συμμετείχατε; 

-Στον εμφύλιο, όχι, 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 μην τα λέω τα χωριά, 

τούρκικα ας πούμε τα βουνά, τα υψώματα, πολύ σκληρά, από κει ήρθαμε 

στο Γράμμο, απˈ το Γράμμο στη Κρυσταλλοπηγή, Ιεροπηγή, ε στην 

Πρέσπα, από την Πρέσπα πήρα το απολυτήριο, αυτή ήταν η περίπτωση. 

-Μετά που τελείωσαν όλα αυτά δεχτήκατε κάποια… 

-Κοίταξε, κοίταξε στο στρατό πολεμήσαμε σκληρά, γιατί είπανε πολλοί, 

ξέρεις, μας παρεξηγήσανε, απˈ το χωριό, έβρισκα φαντάρους απάνω, 

συναντηθήκαμε στη Ροδόπη και μου λέει “Πολεμάς με τˈ αδέρφια μας, με 

τˈ αδέρφια;’’, του λέω, “Ποια είναι τˈ αδέρφια; Όταν ερθεί ο αδερφός σου 

να σκοτώσει τα παιδιά σου, την οικογένειά σου είναι αδερφός σου αυτός; 

Για μένα δεν είναιι’’, λέω, όχι πολεμάω και πολύ σκληρά’’, του λέω, είναι 

η αλήθεια, πολύ σκληρά πολέμησα, πολύ φανατικά εναντίον των 

ανταρτών. 

-Αυτό, όταν ήσασταν φαντάρος; 

-Φαντάρος, όταν ήμουνα φαντάρος  για, δεν είπαμε, όλα τα βουνά μας 

είχανε κυκλώσει ένα τάγμα στο Λαμψάκι από αυτούς, απˈ τˈ αδέρφια μας 

στο… πως λεγόταν… Αλάν Τεπέ, μας είχαν άλλη φορά να μας 

εξοντώσουν κι είχανε φέρει απˈ τη Βουλγαρία 30 κάρα με τα ζευγάρια να 

περιμένουν στη χαράδρα να μας εξοντώσουνε και να μας τραβήξουν 

μέσα στη Βουλγαρία, μόλις ξημέρωσε, άμα δεν ξημέρωνε θα πεθαίναμε, 

δε θα έμενε κανένας, τίποτα. 

-Αυτό ποια χρονιά έγινε, θυμάστε; 

-Το ˈ49. Είχανε φέρει 30 κάρα να μας φορτώσουνε, αλλά μόλις 

ξημέρωσε […] είχαμε λοχαγό Γιαπουντζίδης Ευστάθιος, ήτανε Πόντιος, 

ήτανε του Αντών Τσαούς, αλλά πολύ παλικάρι δεν [...] μπροστά και με 

αγαπούσε, αλλά και τον αγαπούσα, πρώτος μπροστά αυτός με το 

αυτόματο, ύστερα εμείς, ο στρατός, να… σηκώνονταν μέσα στη μάχη, να 

σφυρίζουνε μυδράλια και πολυβόλα των ανταρτών, ανεβήκανε στα 

δέντρα απάνω οι αντάρτες, τˈ αδέρφια μας και να χτυπάνε, “μπάσταρδα 

της Φρειδερίκης, παραδοθείτε, σας φάγαμε!’’, έτσι μας φώναζαν αυτοί, 

αλλά ο λοχαγός γυρνούσε όρθιος και δεν τον πείραζαν οι σφαίρες, 

“Κάντε υπομονή μισή ώρα’’, μας έλεγε στα παιδιά, “κρατήστε, μη 
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φοβηθείτε’’, μόλις ξημέρωσε λίγο ειδοποίησε τα πουλάκια [...], όταν 

ήρθαν τα πουλάκια [...] τι έγινε, μακελειό, τους κατάστρεψαν πέρα για 

πέρα και διαλυθήκανε. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, ή αυτοί πρέπει να 

σκοτωθούνε ή εμείς. 

-Πού έγινε αυτή η μάχη; 

-Στα σύνορα τα βουλγαρικά και αυτό ήτανε πολύ κακό πράμα, όταν 

βλέπανε ζόρι, φεύγανε μες στη Βουλγαρία και από τη Βουλγαρία από το 

πίσω μέρος πάλι ερχότανε, είχανε μεγάλη στήριξη από τους 

Βουλγάρους… Τσολιάς λεγότανε ένα ύψωμα 1206 υψόμετρο, εκεί, εκεί 

φόβος και τρόμος δύο ώρες μάχη που δώσαμε, αν δε κρατούσε ακόμα 

λίγο, δεν ξημέρωνε, δε γλιτώναμε ούτε ένας. 

-Πόσοι ήσασταν εσείς εκεί; 

-300 άτομα. 

-Και οι αντάρτες; 

-Αυτοί, αυτοί ήτανε 5000, μια μεραρχία, αυτοί προσπαθούσαν να 

φύγουνε από τα βουνά, από τη [...] και να συγκεντρωθούνε σˈ αυτά τα  

βουνά. Σύμπτυξη να κάνουνε, στην οπισθοχώρηση¨ κι εμείς τους 

εμποδίζαμε και αναγκαζότανε, χτυπούσανε πολύ άσχημα, χτυπούσανε. 

-Άρα, ως φαντάρος βιώσατε την επίθεση των ανταρτών. 

-Άκουσε, το διώξαμε, χωρίς παρεξήγηση, ήρθαν τˈ αδέρφια να μας 

σκοτώσουν, ήρθαν να μας πάρουν τα σπίτια, προσπαθήσαμε να μην τους 

τα δώσομε, να μη με παρεξηγήσετε έτσι, συγγνώμη. 

-Απλά αυτοί ήθελαν να περάσει το δικό τους. 

-Μα αυτοί δουλεύανε για ξένες προπαγάντες, τι δουλειά είχανε και 

πήγανε στο βουνό, τι δουλειά είχανε; 

-Γιατί πιστεύετε ότι πήγανε αυτοί εκεί, γιατί επηρεάστηκαν, τι έγινε; 

-Η προπαγάνδα η βουλγάρικη και η κομμουνιστική από πίσω ύστερα, οι 

κουμμουνιστές τραβήξαν εναντίον του Παπανδρέου και οι Βούλγαροι, 

όσοι πιστεύαν στην οργάνωση τη βουλγαρική το ίδιο πράγμα, τι σου 

είπα, εμείς που ήμασταν εθνικισταί παραδώσαμε τα όπλα, υπογράψαμε 

χαρτάκι, υπογράψαμε. 

-Πότε τα παραδώσατε το ˈ44; 

-Το ˈ44 ναι, αφού φύγανε οι Γερμανοί κι οι Βούλγαροι, δεν είχαμε [...] 

και ήρθε η κυβέρνηση του Παπανδρέου. Τελειώσαμε εμείς. 

-Τι χαρτί υπογράψατε, όταν παραδώσατε τα όπλα; 

-Στο γόνατο να.., χαρτί σαν αυτό, μας έγραψε… 

-Μετά τη συνθήκη της Βάρκιζας δεν υπεγράφη αυτό; 

-Ποιος τα ήξερε αυτά, συνθήκες και πράματα εκείνη την εποχή, εμείς δεν 

ξέραμε πού πηγαίναμε. Εμένα δεν με ήξερε ο μπαμπάς μου, πού 

βρίσκομαι, ήμασταν 11 παιδιά συνήλικοι όλοι, αφού δε μας ήξεραν οι 

μπαμπάδες πού είναι τα παιδιά μας. 

-Άρα, εσείς εφόσον δεν συμμετείχατε στον εμφύλιο και ουσιαστικά 

ανήκατε στο εθνικιστικό μέτωπο ιδεολογικά ας πούμε… 
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-Εναντίον του εμφυλίου πολέμου. 

-Δεν είχατε και κάποια, δε σας πείραξαν μετά, δηλαδή δεν είχατε 

κυρώσεις, όπως είχανε οι αντάρτες που τους κυνηγάγανε, τους διώκανε. 

-Όχι, όχι, όχι. 

-Προσωπικές διαφορές με αυτούς όταν γύρισαν πίσω; 

-Προσωπικές διαφορές από πριν, γιˈ αυτό και χτυπιόμασταν. 

-Αυτό συνεχίστηκε και μετά, όταν τελείωσαν όλα αυτά, είχατε έτσι 

προβλήματα με τον κόσμο; 

-Όχι, κοίταξε, κοίταξε ήταν πολύ δύσκολο, στο Γράμμο ήτανε 

οπλισμένοι γερά, ακόμα θα υπήρχε ο πόλεμος, ακόμα και σήμερα...τέτοια 

πολυβολεία, τέτοιο μέρος που προχωρούσε ο στρατός και μακελειό 

γινόταν, το 556 τάγμα καταστροφή έπαθε, ότι πάντα πρώτο ήτανε, 

λοιπόν, αναγκάστηκαν τα ΛΟΚ…μια διμοιρία, δυο διμοιρίες ΛΟΚ και να 

προσπεράσουν κρυφά από μέσα από την Αλβανία και ήρθανε πισώπλατα 

στο Γράμμο κι όταν χτυπήσαν απˈ το πίσω μέρος σηκώθηκαν επˈ ώμου 

τα όπλα και φύγανε, δεν είχαν άλλο να αντέξουνε, έτσι έγινε, έτσι έγινε 

οπισθοχώρηση στο αυτό…των ανταρτών. 

-Άρα, ο στρατός φυσικά ήταν πιο καλά εξοπλισμένος από τους αντάρτες; 

-Ε καλά ο στρατός, στρατός, ήμασταν και ντυμένοι, ήμασταν κι αυτό 

[υπήρχαν οι...] υπήρχε τα πάντα που μας προστατεύανε αυτοί κι αυτοί 

είχανε. 

-Αυτοί από πού τα παίρνανε; 

-Πάλι από τους Εγγλέζους, εγγλέζικα ρούχα, εγγλέζικα όπλα, 

όλα…είχανε και τουρτούρες όμως, γερμανικές, είχανε και μυδράλια 

τουρκικά. 

-Δηλαδή, οι Εγγλέζοι υποστήριζαν την επανάσταση των ανταρτών, τη 

δράσης τους; 

-Ε κοίταξε, άμα δεν είχανε από έξω προπαγάντες, αν δεν είχανε δύναμη, 

δε μπορούσαν να σταθούνε πουθενά, αυτό που κράτησαν ας πούμε, απˈ 

το ˈ47 μέχρι το ˈ49, κράτησαν γιατι τους βοηθούσανε από δω μεριά οι 

Βούλγαροι, από δω οι Αλβανοί, από πιο πέρα οι Τούρκοι. 

-Εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσε ο ΕΛΑΣ, κυρίως ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, να 

πάρει την κυβέρνηση της Ελλάδας, είχε τις δυνατότητες; 

-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 ΕΛΑΣ είχε τη δυνατότητα να πάρει με το μέρος του τον κόσμο και να 

πάρει την κυβέρνηση τελικά; 
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-Ε κοίταξε, δε χωράει συζήτηση τώρα, αυτό που προσπαθούσαν οι 

Βούλγαροι, περιμένανε με τα νύχια να πάρουν τη Μακεδονία να την 

κάνουν βουλγαρική, δε χρειάζεται να τα λέμε, διότι στο Κιλκίς, στη 

Δράμα και στην Καβάλα το είχανε κατακτήσει οι Βούλγαροι, το 

Μοναστήρι εδώ πέρα των Σκοπίων, όλη την είχαν κατακτήσει, έμεινε… 

ένα τάγμα είχαμε στην Ιτιά, αυτό προσπαθούσε, να οπλίσει τα χωριά και 

να γίνει αυτό που θέλουνε. 

-Άρα εσείς έχετε ταυτίσει τον ΕΛΑΣ με τη βουλγαρική τακτική 

περισσότερο; 

-….Εμείς, είπα, ό,τι μπορούσαμε για την οργάνωση … ήμασταν πολύ 

αγαπημένοι, πολύ οργανωμένοι και (δεν) είχαμε πάθει τίποτα¨ μετέπειτα 

τρία άτομα σκοτώθηκαν από τη διμοιρία μου, τρία άτομα...ε τι να 

κάνομε, υπήρχε και αυτό το πράμα, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. 

-Υπήρχαν κι άλλοι εδώ στο χωριό σαν κι εσάς που ήταν ενάντια στον 

εμφύλιο; 

-Πώς δεν ήτανε. Οι περισσότεροι, οι περισσότεροι το χωριό μας, 

ήμασταν στο στρατό, στον τακτικό στρατό, λίγοι ήταν αυτοί που είχανε 

φύγει κάτω κι από κει ερχότανε να μας ενοχλούνε και να την κάνουν τη 

Μακεδονία όπως θέλουνε...δε μπορούσαν, δεν υπήρχε τρόπος...Δεν ξέρω 

παρακάτω ας πούμε τι έκανε αυτό. 

-Πάντως οι περισσότεροι πήγαν στα βουνά με βάση τα κομμουνιστικά... 

-Οι περισσότεροι ήμασταν στο χωριό, ακόμα και σήμερα είμαστε οι 

περισσότεροι εθνικισταί και λιγότεροι αυτονομισταί και σήμερα…θέλεις 

έτσι να σου μιλήσω; Να σου μιλήσω έτσι, οι περισσότεροι είμαστε 

εθνικισταί, οι λιγότεροι είμαστε αυτονομισταί, έλα να σου πώ στην 

πλατέα, να σου πω στα καφενεία, όπου ούτε φοβάμαι, ούτε ντρέπομαι, να 

πάνε στον ίσιο δρόμο, άμα δεν τους αρέσει να που είναι η Μακεδονία, 

άιντε δρόμο ή να πάρουν τα όπλα, μόνο με όπλα χάνεται η Μακεδονία 

και κερδίζεται, δεν κερδίζεται με προπαγάντες. Εγώ τους έχω πει χίλιες 

φορές κι όλοι φεύγουν από εμένα, σου λέει αυτός τρελός είναι……….. 

Έπρεπε να ζήσει, ύστερα στο δεύτερο πόλεμο σκοτώθηκε ο Αυγερινός, 

στον Άγιο Βαρθολομαίο, στον εμφύλιο σκοτώθηκε στον Άγιο 

Βαρθολομαίο. 

-Ο Αυγερινός έμεινε μέχρι το τέλος με την άλλη παράταξη; 

-Ναι, πήγε απάνω στο βουνό, πήγε απάνω σαν να είναι… κοίταξε, οι 

αρχηγοί που ήτανε εκείνη την εποχή ας πούμε του ΕΛΑΣ τραβήξανε, 

πήγαν να καλωσορίσομε την κυβέρνηση του Παπανδρέου και ζήτησαν 

από τον Παπανδρέου να τους δώσει το υπουργείο Εθνικής Αμύνης, ο 

Παπανδρέου τους είπε το εξής, «Όποιο υπουργείο και όποια υπουργεία 

θέλετε θα σας τα δώσω, το υπουργείο Εθνικής Αμύνης θα είναι δικό μου» 

δε συμφώνησαν οι αρχηγοί των κομμάτων ας πούμε, του ΕΛΑΣ, 

δε,συμφώνησαν, επιμέναν, επιμέναν, σαν είδαν ύστερα, πιάσανε τα 

βουνά, ύστερα κάναν επιστράτευση απάνω κι αυτοί. 
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-Οι αντάρτες, ο ΕΛΑΣ; 

-Ύστερα λέγονταν αντάρτες αυτοί, αλλά αιτία ήτανε το υπουργείο 

Εθνικής Αμύνης, επειδή δεν τους το έδινε ο Παπανδρέου, τους έδινε 

υπουργεία… 

-Αυτή ήταν μάλλον η αφορμή για να γίνει ο εμφύλιος. 

-Μπορεί να ήταν κι αυτό, δεν αποκλείεται. 

-Γιατί το ήθελαν το υπουργείο τόσο πολύ; 

-Ε κοίταξε το υπουργείο Εθνικής Αμύνης είναι που ρυθμίζει τα πάντα, σε 

κάθε πατρίδα, έπρεπε να πάρουν τα ηνία στα χέρια αυτοί… εντάξει, 

πολεμήσαμε, προσφέραμε, πολύ δύσκολα, πολύ τρομερά, αλλά αν δεν 

είχαμε τη βοήθεια από κάτω, μπορούσαμε εμείς να τους διώξουμε; 

-Από πού κάτω; 

-Απˈ την Αθήνα, από κει, απˈ την Αθήνα, αν δεν είχαμε τη βοήθεια, δεν 

είχαμε το Γεώργιο Παπανδρέου, αν δεν είχαμε.. μπορούσαμε να τους 

διώξουμε αυτούς; Τον Παπανδρέου ποιός τον έφερε; οι Εγγλέζοι, ποιος 

τον τακτοποίησε; Οι Εγγλέζοι, ποιος τον βοηθούσανε; Οι Εγγλέζοι, οι 

Αμερικάνοι. 

-Εσείς συμφωνείτε μˈ αυτό, το ότι οι ξένες δυνάμεις, Αμερικανοί και 

Εγγλέζοι βάλαν το χεράκι τους για να… 

-Ήταν και Εγγλέζοι εδώ στο δικό μας το βουνό, εγγλέζικος στρατός 

ήτανε να πολεμήσει, ήτανε, αλλά πολύ λίγος, αλλά στην οπισθοχώρηση 

ύστερα χαθήκανε όλοι αυτοί. 

-Εσάς σαν τακτική αυτό σας άρεσε, το ότι οι ξένοι καθορίζανε και τους 

εθνικιστές; 

-Κοίταξε, κοίταξε, εμείς να σου πω μας άρεσε, ξέρεις γιατί μας άρεσε; 

Γιατι μπορέσαμε, δε θέλω να δείξω εγώ ότι είμαι ο σωτήρας της πατρίδας 

ή ο σωτήρας των Ελλήνων, 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; Ετσι τους μιλάω στα καφενεία, ντροπής πράγμα, δεν μας 

πειράζει η γλώσσα, δε σε πειράζει η γλώσσα, η καρδιά να είναι ελληνική, 

πειράζει και η γλώσσα, γιατι ύστερα από τόσα χρόνια έπρεπε να είχε 

αλλάξει, να μην υπάρχει, τι θα πει αυτό, αφού είναι ξένη γλώσσα, δεν 

είναι ελληνική, του σχολείου που έμαθες εκείνα τα τρία πράματα. 

Μπορείς να βρεις άκρη; 

-Πάντως πολλοί απˈ αυτούς που φύγαν στα βουνά δεν είχαν καλή 

αντιμετώπιση από το κράτος αργότερα. Πιστεύετε ότι αυτό ήταν καλό; Κι 

αυτοί πολέμησαν για τα δικά τους θέλω. 

-Όσοι, όσοι μετάνιωσαν από την πράξη αυτή, όλοι καλοπεράσανε και 

όλοι ενισχύθηκαν κι όλοι ενισχυούνται και σήμερα, 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 
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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, γιατι 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. 

-Θα υπήρχαν όμως και άνθρωποι που ήτανε κομμουνιστές για την 

Ελλάδα και όχι για τους Βούλγαρους και τόσο; 

-Ε ήτανε, πώς δεν ήτανε και σήμερα υπάρχουν, βλέπεις η οργάνωση η 

κομμουνιστική, αλλά για την Ελλάδα κομμουνισταί είναι, δεν είναι για τη 

Βουλγαρία, ούτε για την Αλβανία, ούτε για τη Σερβία, για αυτονόμια 

Μακεδόνια, ναι είναι κομμουνιστική, είναι εδώ, οι κύριοι σου λέει να 

κυβερνήσουμε εμείς, αλλά την Ελλάδα να την κυβερνήσουν, όχι τη 

Βουλγαρία. 

-Για πείτε μας τι έγινε στο Ξινό Νερό; 

-Στο Ξινό Νερό φάνηκε πολύ καλά, γιατί ήτανε στη βουλγάρικη 

προπαγάνδα, ο Αϊτός ήτανε πολύ άσχημα, πολύ, όταν κάναμε μια μάχη 

στον Αϊτό, αυτά τα παιδιά που σας γράφω εκεί (μας έδειξε μια επιστολή, 

την οποία είχε γράψει ο ίδιος και είχε απευθύνει στο υπουργείο), 

σηκώθηκε και ήρθε απάνω, ζήτησε συνάντηση με εμάς, πήγα εγώ, ο 

Αυγερινός και ο διμοιρίτης μου. 

-Αυτό πότε έγινε, ποια χρονιά; 

-Το ˈ44 έγινε. Ακόμα εδώ ήταν οι Γερμανοί, ακόμα ήτανε, δεν είχανε 

φύγει, ήρθανε απάνω, ζήτησαν συνάντηση, σε μια φοβερή βραδιά, πολλή 

βροχή και πολύ κακό είχαν πάθει και πίστευα ότι να χαθούμε εμείς, αλλά 

ήμασταν υποχρεωμένοι να πάμε στο σημάδι που μας είπανε, (ήρθανε 

αυτά 5 άτομα), αυτοί που οργάνωσαν το χωριό και ο λοχαγός του ο ίδιος, 

Βασίλειος Παπάς λεγότανε, ξέρεις τι είπε; Του λέει ο Αυγερινός, του λέει 

“Μας μιλάς’’και τα μιλούσε στα ντόπια, του μιλούσε και του έλεγε ας 

πούμε “αυτά που μου τα λες είναι αλήθεια, εσύ θα γίνεις φίλος μας;’’, 

σηκώθηκε, τον αγκάλιασε και τον φίλησε, “σου το λέω με την ψυχή μου, 

εγώ είμαι που τους πήρα στο Λαιμό και τώρα έχομε είδηση ότι η Γερμανία 

και η Βουλγαρία σε 1,5 σε 2 μήνες φεύγουνε, μη στεναχωριέσαι’’, εμείς 

δεν είχαμε είδηση ακόμα γιατί θα φύγουν, αυτός μας είπε που ήταν στη 

βουλγάρικη αυτή, “αλλά επειδής έχομε κάνει μεγάλο κακό, οπλίσαμε το 
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χωριό, πήγαμε ενάντια στην πατρίδα, ήρθα να ζητήσω συγγνώμη, από εδώ 

και στο εξής θα είμαστε συνεργάται μαζί σας, οι σύνδεσμοι θα έρχονται, θα 

πηγαίνουν’’ και όπως το κάνανε και μας φέρνανε και τροφές και 

πράγματα, το μόνο χωριό, το Ξινό Νερό, Βασίλειος Παπάς λεγότανε, έτσι 

μας εξηγήθηκε. 

-Συνεργαστήκατε δηλαδή μετά; 

-Συνεργαστήκαμε, αγαπηθήκαμε, δεν είχαμε πρόβλημα, δεν είχαμε 

εμπόδιο, ούτε να τους κυνηγάμε, ούτε να μας κυνηγάνε. 

-Ενώ με τα άλλα χωριά τι έγινε; 

-Με τα άλλα τα χωριά ήμασταν πολύ άσχημα, πολύ άσχημα, το Βαρικό 

προπαντώς φαρμάκι μεγάλο. 

-Θυμάστε καμιά ιστορία με το Βαρικό; 

-Ναι, έχομε, αυτοί τρελοί ήτανε, ήθελαν να κυβερνήσει η Βουλγαρία, 

έτσι πίστευαν. 

-Στο Σκλήθρο, στα άλλα χωριά που λέτε εδώ, Ασπρόγεια, τι έγινε μˈ 

αυτά τα χωριά; 

-Ήταν οπλισμένα, αυτά τα κυνηγούσαμε νύχτα μέρα, να μην μπορεί ο 

Κάλτσεφ και ο Μπλαδένοφ να κάνει επισκέψεις και να τους δίνει το 

θάρρος, νύχτα τρέχαμε, ενέδρες πράματα, για να φοβούνται και να μην 

παν στα χωριά, αυτό κάναμε. 

-Ήτανε πολλοί απˈ αυτούς οπλισμένοι, σˈ αυτά τα χωριά; 

-Όλο το χωριό, όλο, αν ήτανε πολλοί, λίγοι  άοπλοι, οι περισσότεροι ήταν 

οπλισμένοι. 

-Κι εσείς όταν πηγαίνατε εκεί, πώς τους «προσέχατε», δηλαδή τι κάνατε; 

-Εμείς δε μπαίναμε στο χωριό, θα μας κόβανε σαν αυτό, εμείς, εμείς 

κυκλώναμε το χωριό για να φαινόμαστε ότι τους κυνηγάμε και να έχομε, 

να έχουνε εμπόδιο, μπορούσαμε να τους πολεμήσουμε; 

-Έπαιρναν κόσμο και με το έτσι θέλω απˈ τα χωριά στο βουνό; 

-Αυτοί τα παίρναν για επιστράτευση. 

-Τι ηλικίες, παίρναν και μικρά παιδιά; 

-Κοίταξε να δεις, και 10 χρονών, τους παίρναν απάνω για εκπαίδευση, 

για όλα, για προπαγάντα, να δείχνουν μεγάλη δύναμη, να φαίνονται 

πολλοί, βέβαια. 

-Οι γυναίκες πώς τους βοηθούσαν; 

-Και οι γυναίκες, θέλεις να μιλήσομε, πιο σκληρά πολεμήσαν οι 

αντάρτισσες από τους αυτούς. Πάντοτε περισσότερο, τους είχαν οπλίσει 

τις γυναίκες με πολυβόλα και τους άντρες, οι άντρες να κουβαλάνε 

δεσμίδες κι αυτοί να βαράνε, οι γυναίκες, αυτοί στα χαρακώματα ή στις 

επιθέσεις, από κοντά πέντε άτομα να κουβαλάνε δεσμίδες κι αυτοί με τα 

πολυβόλα, οι γυναίκες, πολύ σκληρά. 

-Αυτό που λένε για το παιδομάζωμα, ότι πολλά παιδιά τα στείλαν στις 

ανατολικές χώρες; 
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-Ε κοίταξε, εγώ, της Πρέσπας τα χωριά που είχανε καταβληθεί από τους 

αντάρτες, φεύγοντας τους μάσανε όλους και φύγανε και τα παιδιά και οι 

ηλικιωμένοι οι νέοι και μείνανε, όταν ανεβήκαμε εμείς απάνω στην 

Πρέσπα […] κατεβήκαμε στους Ψαράδες, στους Ψαράδες τι βρήκαμε, ο 

λοχαγός μου κι εγώ [..] η διμοιρία που κατεβήκανε να δούμε τι γίνεται, 3 

γυναίκες και 2 άντρες να μην μπορούνε να περπατάνε και να τρέμουνε 

“ρε παππού, τι φοβάσαι;’’, “τι είστε εσείς;’’, λέει, επειδή και οι αντάρτες 

είχανε χακί, δεν μπορούσαν να ξέρουν ότι είμαστε εμείς Εθνικός 

Στρατός, λέω “εμείς είμαστε στρατός της πατρίδος’’, “αμαν βρε, αμαν!’’ 

[..]έτσι μας μίλησαν και οι γέροι. 

-Πού τα έστειλαν αυτά τα παιδιά; 

-Ε τα πήγανε στα Σκόπια, εκεί τα πήγανε. 

-Από αυτούς τους ανθρώπους που τους έστειλαν με το έτσι θέλω στα 

Σκόπια που λέτε, ξέρετε αν γύρισαν κάποιοι πίσω, έμειναν εκεί, τι 

απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι; 

-Κοίταξε, αυτοί που θέλανε, και εκείνη την εποχή με την αμνηστία του 

Παπανδρέου κάνανε τα χαρτιά τους και γυρίσανε όλοι, έχω απˈ την 

Κολχική, έχω δυο φίλους κομμουνισταί, δεν έχει σημασία, αλλά 

άνθρωποι σωστοί, πατριώτες, ήρθανε από την Τασκένδη, είχανε φύγει 

στην Τασκένδη, απˈ την Τασκένδη ήρθαν εδώ πέρα, όλα νόμιμα, στην 

περιουσία τους, στα σπιτάκια τους, στην οικογένειά τους …………Λάθη 

έγιναν κι ανθρώποι νοικοκυραίοι εξαιτίας της προπαγάνδας χάλασαν τα 

σπίτια τους και νοικοκυραίοι άνθρωποι, αλλά οι Βούλγαροι έτσι παίξανε 

μεγάλο αυτό… εδώ πέρα, μαθηταί, τους παίρναν από δω πέρα εθελονταί, 

δεν υπήρχε με το ζόρι και τους πλήρωναν 3000 λέβα το μήνα. 

-Τους πλήρωναν; 

-3000 λέβα το μήνα και να σπουδάζουνε και στη σχολή και με άδεια με 

ρούχα, κανονικά. 

-Άρα, ήθελαν να πάνε μαζί τους 

-Ήθελαν, να μη σου πω τώρα, απˈ το χωριό μας ήτανε 15 παιδιά, παιδιά 

του δημοτικού που ήμασταν, ύστερα πήγαν εκεί. 

-Αυτοί τι ήτανε και τους πληρώνανε; 

-Η βουλγάρικη προπαγάνδα, για να μένουν εκεί πέρα και να 

προσπαθούνε και για εδώ, να ξέρουν ότι έχουν τόσο κόσμο. 
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38)  Όνομα: Σεχίδης Θεοφύλακτος 

      Καταγωγή: Πόντος/Ρωσία/Φλώρινα 

      Τόπος διαμονής: Φλώρινα 

 

-Ονομάζομαι Σεχίδης Θεοφύλακτος του Παναγιώτη και της Δέσποινας. 

Γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ στη Φλώρινα. Η συμμέτοχή μου στην 

αντίσταση, προ πολλών ετών, από παιδί ακόμα, είχα συμβάλλει στην 

αντίσταση. Άλλοι πώς το θεωρούσαν παράνομο, διότι το 1937- 1938 που 

υπήρχε η παρανομία στο ΚΚ, ήταν ορισμένοι οργανωμένοι κι  ήταν και ο 

μπαμπάς μου που έκανε τον αριστερό, λοιπόν και 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, πού 

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 διαλυόνταν, 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 κουμμουνιστής», 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 Κ ήταν τότε, στέλεχος μεγάλο, έμενε 

στο σπίτι. 

-Συγγνώμη, αυτό πια περίοδο ήταν περίπου αυτό; 

-Αυτό πρέπει να ˈταν  περίοδο ˈ37-ˈ38 Μεταξά, εκεί πριν από το ˈ41, από 

κει σας λέω, σας κάνω μια εισήγηση το πώς τα παιδάκια 
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διαπαιδαγωγούνται και ύστερα προχωράνε σε διάφορα πιο σοβαρά έργα. 

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 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, δεν έλεγα δεν την θες τη ζωή, όχι, έλεγα ότι δε 

με δικαιώνουν στη ζωή κι αφού δε με δικαιώνουν θα προσπαθήσω να 

βρω το δίκιο κι όπως απέδειξε ο χρόνος, ότι βρήκα το δίκιο και που το 

οφείλω; Το οφείλω στον ελληνικό στρατό, όχι στη χωροφυλακή, στον 

ελληνικό στρατό, ο στρατός είναι η μάνα της πατρίδος, από εκεί μπορεί 

να ξεκινήσουν πολλά καλά και άσχημα μεν, αλλά τα περισσότερα, 

μπορεί να είναι εκτελεστής ο στρατός. Λοιπόν μεγάλωσα παιδί και 

μπήκαμε στο αυτό…, ήρθε η κατοχή το ΄40, μπαίνουμε στο θέμα, δε θα 

μακρηγορήσω, ήρθε η κατοχή, εγώ ήμουν τότε 9 χρονών κάπου εκεί 

μέσα, λοιπόν θυμάμαι, αυτά είναι σαν ένα όνειρο και ίσως δακρύζω που 

τα λέω, αλλά θα τα ακούσετε σαν να βλέπετε ένα κινηματογραφικό έργο. 

Γίνεται ο πόλεμος, έρχεται ο στρατός από τα κάτω μέρη, χειμώνας, 

χιόνιζε, η Φλώρινα ήταν τότε χιονισμένη, παιδάκι τώρα, βγαίνω εγώ στο 

μπαλκόνι, παλιό σπίτι είχαμε, όχι παλιό, καινούριο μεν ημιτελές, διότι 

δεν είχαμε χρήματα, είχαμε μια κουζίνα, ένα σαλόνι και ένα δωμάτιο, 

λοιπόν απάνω και κάτω ήταν υπόγεια, βλέπω απˈ το μπαλκόνι μου ο 

ελληνικός στρατός, τα παλικάρια μέσα στα χιόνια και στην παγωνιά να 

κοιμούνται απάνω σε ξερότοιχους, σε ντουβάρια ξερά με πέτρες, τα είδα, 

παιδί ήμουν, ευαίσθητο παιδί, αλλά και αποφασιστικό παιδί ήμουνα, 

μπαίνω μέσα και λέω τον πατέρα μου και την μάνα μου “πατέρα, μητέρα 

βγέστε έξω να δείτε οι στρατιώται που κοιμούνται, οι στρατιώται απάνω 

στα ντουβάρια θα παγώσουνε’’, βγαίνουν έξω, βλέπουνε τους στρατιώτες, 

σαν να τους βλέπω έτσι απάνω σε ξεροντούβαρα, τώρα γίναν 

πολυκατοικίες, εκεί στα ξεροντούβαρα απάνω στις πέτρες να κοιμούνται 

οι στρατιώτες. “Πάμε’’, λέει τη μητέρα μου ο πατέρας μου “Πινίκα’’, τη 

Δέσποινα στα ποντιακά τη λέγανε Πινίκα, “Πινίκα’’, λέει, “άδειασε τα 

δωμάτια’’, λέει, “και φέρε άχυρο’’, λέει¨ λέει “τί θα τα κάνουμε;’’, “θα τα 

κάνουμε στρώμα’’, λέει, “θα στρώσουμε στρώμα και κουβέρτες να 

πάρουνε τα παιδιά να κοιμηθούνε, θα παγώσουν’’. Ανοίγουμε το σπίτι, 

φωνάζουμε τα παιδιά, έρχονται τα παιδιά, είδανε η γειτονιά ότι ο 
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Παναγιώτης ο φωτογράφος, φωτογράφος ήταν ο μπαμπάς μου, επειδή 

ήταν φωτογράφος και εγώ, όταν έκανα ρετούς τις πλάκες κλπ, μˈ άρεσε 

πολύ και θα σας δείξω, έγιναν και λίγο καλύτερες, αλλά μˈ αρέσει και 

ζωγραφίζω, κάτι θα σας δείξω, κάτι πίνακες. Λοιπόν, “στρώσε άχυρο’’, 

λέει, “και βάλε απάνω’’, λέει, “τις κουβέρτες’’, βάλαμε τους στρατιώτες 

απάνω, ήταν κανα έξι εφτά παιδιά, όταν λέμε εμείς μικροί οι στρατιώτες, 

δεν ήταν μεγάλοι, ήταν 20, 22, 24 ετών, παραπάνω δεν ήταν. Ενθυμούμαι 

δε ακόμα και τα ονόματα αυτών που φιλοξενήσαμε, ήταν ένας καθηγητής 

μαθηματικός, ο άλλος ήτανε από την Καλαμπάκα, Αρσένης  Γιώργος, 

ήταν υπάλληλος της Αγροτικής Τραπέζης, με μάθαινε προπαίδεια ο 

καθηγητής και μˈ έλεγε “δυο η δυο τέσσερα, δυο η τέσσερις οχτώ’’ και 

εγώ επειδή ζωηρός ήμουνα και  φώναζα “δυο η δυο τέσσερα’’, “όχι 

Θεοφύλακτε, σιγά σιγά δυο η δυο τέσσερις, δυο η τέσσερις οχτώ’’ και με 

μάθαινε την προπαίδεια ο καθηγητής και είπε τον μπαμπά “Παναγιώτη’’, 

λέει, “αλλιώς ερχόμουν μέχρι εδώ να πολεμήσω απάνω στην Αλβανία και 

με άλλα ιδανικά θα ανέβω απάνω’’, λέει, “να πολεμήσω’’, λέει, “να είστε 

καλά’’, λέει, “και όταν απολυθώ’’, λέει, (κλαίει) “όταν απολυθώ απˈ τον 

στρατό Παναγιώτη, θα ζητήσω να πάρω μετάθεση για τα παιδιά σου’’, η 

αδερφή μου ήταν τρία χρόνια μεγαλύτερη και εγώ, οι δυο ήμασταν, “να 

ˈρθω εδώ να τα προγυμνάζω τα παιδιά στα μαθηματικά’’, λέει. 

Ε, κάθισαν αυτοί, έφυγαν, ανέβηκαν απάνω στον πόλεμο, τελειώνει ο 

ελληνοϊταλικός πόλεμος, καταρρέει, ανεβοκατεβαίνει ο ελληνικός 

στρατός από πάνω, περήφανοι, μεταξύ αυτών και ο Βοριάς, στρατιώτης 

ήτανε του πυροβολικού, ο Καπεταν Βοριάς που έγινε αργότερα ήτανε του 

πυροβολικού και η οβίδα, την οποία έγραψαν τότε οι εφημερίδες πολλές, 

η οβίδα που έπεσε στο καζάνι των Ιταλών, ήταν απˈ το κανόνι του και 

έγραψε γράμμα, το «η οβίδα που έπεσε, εγώ την βρόντησα και έπεσε στων 

Ιταλών το καζάνι» και ήρθε αυτός, κατέβηκε κάτω με ένα μουστάκι, ένας 

λεβέντης, άγγελος όταν σας λέω, άγγελος με πράσινα μάτια, ψηλός, νέο 

παιδί ήταν 22, 23 χρονών, εμείς τον θεωρούσαμε μεγάλο, τίποτα διαφορά 

ετών δηλαδή. Λοιπόν τέλειωσε εδώ, κατάλαβες, έρχεται ο Αρσένης ο 

Γιώργος, που ήτανε υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας, δε μας βρήκε 

εμάς, διότι είχαμε και αγροτικό κλήρο, ήταν στα χωράφια η μάνα μου, ο 

πατέρας μου ήτανε φωτογράφος και δεν τον βρήκαν κι άφησε μια κάρτα 

και είπε «Αρσένης Γιώργος επέστρεψε» και πάλι, έρχονται πάλι, «Αρσένης 

Γιώργος σας χαιρετώ», ο καθηγητής, σκοτώθηκε. Βλαστάρια, παλικάρια, 

βρε μέχρι που να πεθάνω θα αγωνίζομαι για αυτήν την αντίσταση, όσοι 

την νιώθουν και όσοι την καταλαβαίνουν, η μεγαλύτερη προσφορά του 

Έλληνος ήταν η εθνική αντίσταση, άμισθοι, με ψείρες, τα πάντα, 

ταλαιπωρημένοι στα βουνά και στις χαράδρες σκοτώθηκαν, εάν 

ορισμένοι πήγαν και διαστρέβλωσαν την εθνική αντίσταση και να μπει 

μέσα το κόμμα από τη μια μεριά και να μπει το άλλο από την άλλη μεριά, 

ντροπή τους, η εθνική αντίσταση είναι κάτι που πρέπει να διατηρηθεί 
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στους αιώνας των αιώνων και εάν η επιγραφή, διαβάστε 1941-1944 λέει 

η επιγραφή, δεν έλεγε αυτό το πράγμα, εγώ δεν θα ˈμουν σήμερα σε αυτό 

το γραφείο και δεν θα ˈμουν και πρόεδρος και δεν θα ˈμουν και μέλος του 

περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και δεν θα ˈμουν μέλος 

του κεντρικού συμβουλίου Ελλάδος. Είμαι σ’αυτά όλα μέσα και Αθήνα 

και Πτολεμαΐδα και Φλώρινα και πολλοί νομίζουν, επειδή με ζήλο 

κρατάω αυτό το γραφείο και εγώ το ˈκανα αυτό το γραφείο, διότι ο 

προηγούμενος από μένα το είχε στο σπίτι του, δεν είχε τίποτα, ένα 

τετράδιο είχε, εγώ βρήκα το γραφείο και του λέω “τι κάνεις εδώ, γρήγορα 

έλα εδώ, βρήκα γραφείο’’, λέω, “μικρό αλλά θαυματουργό’’, όταν 

κυματίζει εκεί η ελληνική σημαία, για μένα είναι το ιδανικότερο πράμα. 

Ήρθε η κατοχή και επειδή μιλάμε για ελληνική σημαία, λοιπόν ήρθε η 

κατοχή, άσχημα χρόνια, 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. Ήρθαν οι Σλάβοι το 600 με 700 μ. Χ., αφού ήρθαν το 600 μ. Χ. 

700 εδώ, ο τόπος αυτός εκατοικείτο και ποιοι ήταν εδώ που 

κατοικούσανε; Οι γνήσιοι Έλληνες Μακεδόνες και ήρθαν και οι Σλάβοι, 

έγινε ένα κράμα και ανακατεύτηκε. Γιατί να επικαλούνται και να λένε, 

επειδή αυτό το κράμα μιλάει τη σλαβική και έχει το σλαβικό ιδίωμα από 

εκεί και πέρα  είναι Σλάβοι και δεν λένε ότι είναι Έλληνες Μακεδόνες, οι 

οποίοι ανακατεύτηκαν με τον ελληνικό πολιτισμό και τελείωσε αυτό το 

θέμα. Πάνε παλαιότερα, τα ξέρω, γιατί ήμουν υπάλληλος στη δημαρχία, 

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 πως αυτός πέντε χρόνια, εδώ το εντόπιο στοιχείο, το 
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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. 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 την 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. Αυτά είναι ιστορικά 

γεγονότα τα λέω και όσες φορές και να τα λέω και συγκινούμαι και 

κλαίω και κάθε Έλληνας που έχει λίγη συνείδηση πρέπει να κλαίει και να 

αγωνίζεται, όχι να αγωνίζονται πώς θα πάνε στην πολιτική για να 

πιάσουνε θέσεις, αλλά να κοιτάνε να γεμίζουν την τσέπη τους με 

παράδες, υπάρχουν και αγωνισταί που δώσαν… εμένα η γειτονιά μου, 

έχουν χαθεί παλικάρια, Bοριάς, τον σκότωσαν, αυτός… πέθανε στη 
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Θεσσαλονίκη πέρσι, ταλαιπωρημένος, ήτανε αστυνόμος, όταν 

απελευθερώθηκε η Φλώρινα από τους Γερμανούς, στον Καύκασο ήτανε 

διοικητής της Πολιτοφυλακής, εκεί. Όλοι τους είναι με θυσίες, εδώ ο 

Γούλιος ο Θωμάς αγωνιστής, εντόπιος μιλούσε τα εντόπια κλπ, 

αγωνιστής, Έλληνας αγωνιστής, εκεί ο Κασκαμανίδης ο Νίκος, 

αγωνιστής, 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. Έρχομαι τώρα να μπούμε 

στο θέμα, ξεφύγαμε, δεν ξεφύγαμε, αλλά αποτελεί μια συνέχεια αυτό που 

πρέπει να τα λες για να τα ακούει ο κόσμος και να τα ξέρουν αυτά τα 

πράγματα. Σε μια ομιλία, την οποία την έκανα στο κεντρικό συμβούλιο 

κάτω και έλεγα αυτό για το εντόπιο στοιχείο, διότι ο αντιστασιακός, λέμε 

’41-’44, αλλά ο αντιστασιακός πρέπει να είναι αντιστασιακός σε κάθε 

στραβό, ότι στραβό βλέπει θα αντιστέκεσαι, ιδίως όταν αυτό το κακό 

είναι εις βάρος της πατρίδος, εις βάρος του γενικού συνόλου, πρέπει να 

αντιστέκεσαι περισσότερο. Βρήκανε κλέφτες τώρα π.χ. και οι μεν και οι 

δε, με ποιο δικαίωμα ρε φίλε, με ποιο δικαίωμα ρε, με ποιο δικαίωμα, 

εγώ κάθομαι εδώ και στέλνω συνδρομή και πληρώνω  στο ΠΑΣΟΚ, εδώ, 

είκοσι, τριάντα, δραχμές ΠΑΣΟΚ, πληρώνω συνδρομή για να στα 

στέλνω, να τα μαζεύεις εσύ να τα βάζεις στο πουγκί και να τα πας στην 

Ελβετία, απατεώνες, πάρε ορισμένους βαλτούς στη φυλακή μέσα, να μην 

πω τώρα, άντε να μην πω τι να τους κάνεις και να τους κάνεις……, διότι 

θυσιάστηκαν παλικάρια, έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να 

αποκτήσουν την ελευθερία, να κρατηθεί η ελληνική δημοκρατία, αυτούς 

τι θα τους κάνουμε, θα τους διαγράψουμε;  Όταν πεθαίνει ένας, το 

πνεύμα του πάει απάνω. Μη λέμε δεν υπάρχει η μετέπειτα ζωή, μη λέμε 

ότι δεν υπάρχει η πίστης, υπάρχει και η πίστης. Ο Θεός βοήθησε την 

ανθρωπότητα, όχι μόνο τους χριστιανούς, όλη την ανθρωπότητα, ο Θεός 

τη βοήθησε και πάντοτε στις δύσκολες στιγμές κάνουμε τον σταυρό μας 

και λέμε “Θεέ μου σε παρακαλώ, βοήθησέ με’’. Ζημία από αυτό δεν έχεις, 

από την πίστη στον Θεό, αλλά τι να πω, τα μικρά τα κράτη, η μοίρα τους 

είναι τέτοια, που δεν μπορούμε να έχουμε δική μας ανεξάρτητη πολιτική. 
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Μπαίνουνε οι δάκτυλοι οι άλλοι και αρχίζουν και κάνουν, βρίσκουνε 

φτωχούς, ταλαιπωρούν… 

-Οπότε κύριε Θεοφύλακτε πήρατε μέρος στην εθνική αντίσταση. Ήσαστε 

με κάποια οργάνωση τότε; Ήσαστε στα Αετόπουλα όπως είπατε; 

-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. Ας έρθουμε τώρα, η δική μου η προσφορά, να φανταστείτε ότι 

είναι μια προσφορά ενός νέου στη Φλώρινα, που αυτήν την προσφορά 

την έχουνε δώσει πολύς κόσμος, πολλοί νέοι της πατρίδος. 

-Εσείς τότε πόσο χρονών ήσασταν περίπου; 

-Εγώ τότε ήμουνα, ‘31, ’32, πες ’31, βάλε. Πόσο έρχεται; Το ’44, μέχρι 

που έφυγαν οι Γερμανοί, ήμουνα 12-13 ετών, με μυαλό 400, όχι αυτά. 

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 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 ˈχω 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;’’ και να κατεβάσει τη σημαία και σού ˈπα, μου ˈπες. Ο 

Γλέζος κατέβαζε την σημαία στην Ακρόπολη, εμείς εδώ κάθε μέρα 

ανεβάζαμε τις σημαίες και τις κατεβάζαμε τις σημαίες, μη φοβούμενοι 

ούτε Χανς, ούτε κανέναν. Λοιπόν αυτή ήταν…. . Άρχισε το αντάρτικο, 

δημιουργήθηκε ο ΕΛΑΣ, ανεβαίνει ο κόσμος στα βουνά αφιλοκερδώς,  
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με θυσίες, κάθε μάνα πλέκει τις κάλτσες στο παιδί, έτσι λοιπόν και η 

γειτονιά μας άρχισαν και ανέβηκανε στα βουνά. 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 

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. Μου λέει μια μέρα, λέει 

“Θεοφύλακτε ξέρεις τι θα κάνεις;’’,  “τι θα κάνω θείο;’’, “θα πάς’’, λέει, 

το Γιάτσοβο που είναι το πυροβολικό τώρα εκεί, εκεί οι Γερμανοί είχανε, 

όπου είναι η σχολή λίγο παραπάνω, η σχολή που είναι, η παιδαγωγική, 

λίγο πιο πάνω, εκεί οι Γερμανοί είχανε έδρα και είχανε αυτοκίνητα, 

κανόνια, διάφορα πολεμικά πράγματα, λέει “Θεόφιλε θα πας εκεί’’, λέει, 

“θα τα μετρήσεις όλα’’, λέει, “και θα ˈρθεις να μου πεις πόσα είναι εκείνο, 

εκείνο, εκείνο, εκείνο’’,  “θα πάω θείο’’, λέω, λοιπόν, μετράω τα 

αυτοκίνητα, μετράω ό,τι πολεμικό είδος είδα εκεί, κανόνια, το ένα το 

άλλο, όλα τα μετράω και μου λέει “πώς θα πας λέει εκεί να τα 

μετρήσεις;’’, μου λέει, λέω “πώς θα πάω;’’, λέω, “θα πάρω την αγελάδα 

μας’’, μία αγελάδα είχαμε κάθε σπίτι, διότι κάθε σπίτι τότε είχε από ένα 

ζώο για να μπορέσει να…, λέω, “μία αγελάδα’’, λέω, “έχω, θα την πάω 

εκεί να την βοσκίσω και θα μετράω εγώ τώρα’’,  “άντε’’, λέει, “κάντο’’. 

Πάω πραγματικά την άλλη μέρα, παίρνω την αγελαδίτσα μου, Βαϊτσα 

την λέω, θυμάμαι, όλα τα θυμάμαι, α Βαϊτσα Βαϊτσα, την πάω εκεί, 

έβοσκα τη Βαϊτσα μου,  μια ωραία αγελαδίτσα, όμορφη, αλλά έκανα και 



406 

 

τη δουλειά μου, έκανα και την κατασκοπεία μου, μέτρησα ό,τι 

αυτοκίνητα ήταν, ό,τι κανονάκια ήταν, ό,τι ήταν τα μέτρησα, χωρίς να τα 

γράφω, τα μέτρησα, τόσα κανόνια, τόσα εκείνα, τόσα εκείνα. Την άλλη 

μέρα, την τσάντα στην Κολχική, νόμιζαν ότι είμαι μαθητής της Κολχικής 

και πάω και έρχομαι, ενώ αυτά η Ρουσάβα, η γιαγιά μου, Ρουσάβα την 

λέγανε, διότι είχε γαλανά μάτια, ήταν πάρα πολύ όμορφη και ο Βοριάς 

ήταν ωραίος άντρας και ο παππούς μου ο Γιώργος ήταν ωραίοι, ωραίοι οι 

άνθρωποι ήταν βέβαια, επειδή ήταν έτσι την λέγανε Ρουσάβα, Ρωσίδα 

δηλαδή, καταλάβατε; Πάω εκεί, τον βρίσκω τον θείο μου, ξέρω και το 

μέρος ακριβώς, δηλαδή όταν λέμε το μέρος, στα δέκα μέτρα, θα σου πω 

από εδώ μέχρι εκεί ήτανε όταν κάναμε αυτήν τη συζήτηση και λέω τον 

ε…. “θείο θα σου πω’’, “τι;’’, λέει, “τι θα μου πεις;’’, “αυτά που μου 

ˈπες’’, λέει, “τι, πώς;’’, “αυτό, αυτό, αυτό’’, με κοιτάει, τρόμαξε, “βρε τι, 

πήγες τα μέτρησες;’’, “τα μέτρησα θείο’’, με πιάνει έτσι, απˈ τη μέση, 

αθλητής ήμουν καλός, κορμοστασιά, λεβέντης ήμουνα, με πιάνει έτσι απˈ 

τη μέση, με σηκώνει απάνω, “χαίρομαι’’, λέει, “που έχω έναν λεβέντη 

ανιψιό’’. Έτσι μου είπε ο Βοριάς, άγγελος, άγγελος. Λοιπόν αυτό ήτανε 

ως προς το αντάρτικο, μπαίναμε, βγαίναμε, τώρα δεν τα λέω αυτά για να 

εξυψώσω ας πούμε την προσφορά μου, ε την προσφορά μου στην εθνική 

αντίσταση. Κάθε Έλληνας για μένα εκείνη την εποχή έκανε αντίσταση 

και ποιοι έκαναν αντίσταση και ποιους παραλληλίζω με τη δική μας την 

αντίσταση; Παραλληλίζω τον καλλιτεχνικό κόσμο των Αθηνών. 

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’’. Μέσα σ’ αυτά που είπα τώρα, ενθυμούμαι την… για 

δράση θέλετε να ακούσετε. Εγώ μένω όπου είναι ο φιλεκπαιδευτικός 

σύλλογος, ο Αριστοτέλης, λίγο απάνω στον λόφο, στην πλαγιά. Ο 

πατέρας μου ήταν οργανωμένος στην εθνική αλληλεγγύη, μου ˈλεγε 

“Θεόφιλε, εκεί κάτω είναι’’, λέει, “οι Γερμανοί στη γέφυρα, ό,τι μπορείς 

κάθε βράδυ, πήγαινε άρπα και φέρτο στο σπίτι, που μπορεί να το 

χρησιμοποιήσουμε και εμείς, αλλά περισσότερο για τους αντάρτες, για τους 

Ελασίτες’’. 

-Στη γέφυρα που λέτε, εκεί στον Αριστοτέλη, στο ποτάμι; 

-Στον Αριστοτέλη και όταν κάθομαι εκεί και παρακολουθώ ορισμένα 

έργα ή ομιλίες, κάθομαι εκεί στην καρέκλα μου και λέω, ακριβώς εδώ 

στην καρέκλα συνέβη αυτό το οποίο θα σας πω τώρα. Έπαιρνα, κάθε 
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βράδυ, όταν περνούσα σούρουπο, αντίσκηνο έβλεπα, διπλωμένα εκεί 

ήταν σαν... οι Γερμανοί το είχανε, τμήμα εφοδιασμού, είχανε οπλισμό, 

είχανε αντίσκηνα, είχανε φτυάρια, είχανε ό,τι ήθελες είχανε εκεί. Εγώ 

πιτσιρίκος τώρα, δώδεκα ετών, 13 χρονών, αλλά σου λέω ήμουνα 

αθλητικό παιδί, δεν ήμουνα μαραμένος, έκανα δουλειές. Έβλεπα ας 

πούμε τι είναι; Αντίσκηνο; Πήγαινα εκεί, το’ παιρνα το αντίσκηνο, 

σκοτάδι, τσουπ το’ παιρνα, το σπίτι μου εκατό μέτρα παραπάνω, τα 

ˈβαζα στο υπόγειο, τα ˈβαζα εκεί, εντάξει. “Θεόφιλε, τι έφερες σήμερα;’’, 

“αυτό!’’,“τι έφερες σήμερα;’’, “αυτό!’’. Ε, πήγα και μία μέρα πάλι να 

πάρω ένα αντίσκηνο τυλιγμένο, ωραίο, πάω να πάρω εκείνο το 

αντίσκηνο, το παίρνω στην αγκαλιά μου, δεν έκανα ένα βήμα και από 

πίσω μου ένα γερμανικό χέρι, εδώ στον ώμο, χραπ με βουτάει, με γυρίζει, 

με γυρίζει απέναντι του, στο πρόσωπό του και με κοπανάει ένα χαστούκι 

στα αριστερά, εδώ, με ζάλισε, δύο μέτρα Γερμανός, πιτσιρίκος εγώ. 

Αλλά αυτός νόμιζε ότι το αντίσκηνο εγώ, επειδή αγροτική γειτονιά ήταν 

εκεί, το παίρνω το αντίσκηνο και το πάω στο σπίτι να το δώσω στους 

γονείς μου για αγροτική δουλειά. Αυτά όλα πήγαιναν στην Κολχική, 

ενισχύαμε τον ΕΛΑΣ με αντίσκηνα, με ό,τι μπορούσαμε, λοιπόν μου το 

παίρνει έτσι με πείσμα, αφού μου δώσε το χαστούκι, “πάρˈτο τώρα’’, 

δηλαδή μου το ˈδωσε “πάρτο και φύγε’’, γιατί το κλέβεις σου λέει, γιατί 

το κλέβεις, έφαγα εγώ, όχι γιατί θα το ˈπαιρνα και θα το πήγαινα στους 

αντάρτες, άμα το έλεγα αυτό, αν ήξερε ότι… θα με σκότωνε, δεν υπήρχε  

περίπτωση, αλλά εκείνο το χαστούκι που έφαγα, έχασα το αυτί μου, από 

τότε δεν ακούω τίποτα, δεν ξέραμε τότε εκείνα τα χρόνια, δεν πρόσεχαν 

οι γονείς τα παιδιά να πει “Θεόφιλε, γιατί δεν ακούς απ’ τα αριστερά;’’. 

Εγώ είχα την εντύπωση, εάν ήταν το δεξί θα πήγαινα στον γιατρό, θα το 

ˈβρισκα, αλλά όπως το αριστερό χέρι δεν το χειριζόμαστε και  δεν το 

χρησιμοποιούμε, όπως, έτσι ήταν τα πράγματα και αν ήθελα να πω κάτι, 

πήγαινα στον κινηματογράφο και ήθελα να πω τη Δήμητρα κάτι, ήθελα 

να της πω, να την ειδοποιήσω “στο σπίτι σε θέλουν κλπ.’’, καθόμουν έτσι 

και σκεφτόμουνα που είναι το δεξί της το αυτί, έψαχνα τα δεξιά τα αυτιά 

και πήγαινα και το ˈλεγα στο δεξί το αυτί. Αυτό δεν ήταν... χάθηκε το 

αυτί, έσπασε το τύμπανο και όταν πήγαινα να το εξετάσω μετά από 

χρόνια, μου λένε “αυτό τελείωσε’’, λέει, “έσπασε το τύμπανο’’. Δε 

ζήτησα τίποτα, δεν πήγα σαν ορισμένους με ψευδομαρτύρους, να πα να 

λένε “αυτό έκανα, εκείνο έκανα’’, για να βγάλω συντάξεις. Εδώ κάθομαι 

και ακόμα και το ενοίκιο όταν δε μπορώ να το πληρώνω, βγάζω από την 

τσέπη και το πληρώνω. Έγινα διευθυντής της δημαρχίας, πάντοτε ήμουνα 

καλός και πάντοτε στη ζωή μου είμαι μετρημένος και ψάχνω εγώ, εάν 

κάποιον έχω πικράνει σˈ αυτή τη ζωή εδώ στο νομό Φλώρινας, λέω 

“ποιoν πίκρανα;’’, διότι η ζωή τίποτα δεν είναι, η ζωή είναι ένα όνειρο, 

όπως όταν κοιμάσαι, όταν πας να κοιμηθείς και πέφτεις στο κρεβάτι,  

καταλαβαίνεις τη στιγμή που από ξύπνιος πας στον ύπνο; Δεν 
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καταλαβαίνεις τίποτα, αυτός είναι ο θάνατος. Μην το φοβάστε, δεν είναι 

τίποτα και αυτό θα πάμε εκεί. Και αφού θα πάμε εκεί, σˈ αυτή την ζωή 

δεν παίρνουμε μαζί μας τίποτα, να μπορούμε να κάνουμε ένα καλό. Αυτά 

ήταν για την εθνική αντίσταση. Τώρα αν θέλετε, επειδή περνάει ο χρόνος 

και θα έρθω και λιγάκι στον εμφύλιο, θα σας πω και για τον εμφύλιο. 

-Να συμπληρώσουμε λίγο κάτι άλλο. Δηλαδή εσείς πήρατε μέρος. Με 

τον τρόπο αυτό πήρατε μέρος στην εθνική αντίσταση. Ποιοι λόγοι ας 

πούμε σας έκαναν, σας ώθησαν να πάρετε μέρος; Πώς; 

- Τα λόγια που πήραμε, απˈ τα λόγια, ήταν απλά. Απλά τα λόγια. Όποιος 

δεν έπαιρνε μέρος τότε στην εθνική αντίσταση δεν ήταν Έλληνες. Διότι 

αυτοί οι Έλληνες που ήταν στην Αθήνα, αυτοί που ήρθαν από κάτω, 

γύριζαν εδώ κι είδαν έργα, για να εμψυχώσουν το... αυτοί όλοι τι έκαναν, 

δεν χρειάζεται … αυτό είναι το είναι μας. Όταν δεν έχουμε μέσα μας την 

πατρίδα, δεν έχουμε την πατρίδα, τότε δεν είσαι άνθρωπος, αυτό είναι η 

φύσις του ανθρώπου, ο ελληνισμός, αλίμονο αν δεν υπάρχει. 

-Μήπως θυμάστε  δράσεις στην Δυτική Μακεδονία πάλι από την εθνική 

αντίσταση; 

-Πολεμικές; Ε ναι. Ήρθαν μια φορά… πολεμικές, ναι. Ήρθανε, 

χτυπούσαν, χτύπησαν τη Φλώρινα, ήρθαν εδώ και γινότανε μάχη με τους 

Γερμανούς. Μπήκαν μέσα οι αντάρτες κλπ, σκότωσαν και ορισμένους, οι 

οποίοι κατά τη γνώμη τους ήταν συνεργάται των Γερμανών και κάτι 

τέτοια ήταν, αυτά για να πω… 

- Συνεργάτες των Γερμανών, ποιοι; 

-Προδότες, Έλληνες, Έλληνες, οι οποίοι δούλευαν με τους Γερμανούς, 

λέγανε ότι “αυτός..’’, δε θέλω να θίξω, ξέρω κι ονόματα, να μη θίξομε, ν’ 

αφήσουμε αυτά που αμαυρίζουν, ας πούμε, την όλη ιστορία, αυτά είναι 

ελάχιστα, ας τα βάλουμε στο περιθώριο, ο καθένας το τι έκανε για αυτό 

το πράγμα, δηλαδή που λέρωσε τον πατριωτισμό των Ελλήνων, ας 

προσπαθούμε να μην το αναμοχλεύουμε, διότι είναι δυσάρεστο, 

δημιουργεί μίση και όπως αργότερα δημιουργήθηκαν τα μίση με τον 

εμφύλιο που λέμε και θα σας πω και για τον εμφύλιο, πώς έγινε και τι 

προσφέραμε εμείς έτσι οι αφανείς, οι αφανείς, ας πω τη λέξη ήρωας που 

λέμε, οι αφανείς, τα αφανή παλικάρια. 

- Ωστόσο, υπήρξανε κάποια τέτοια περιστατικά ανθρώπων που βοήθησαν 

ας πούμε… 

-Ε υπήρχαν κι άνθρωποι εδώ που βοήθησαν, τους Γερμανούς τους 

βοηθούσαν και κυνηγούσαν τους Ελασίτες. Και κατέβηκαν, όταν έγινε η 

μάχη της … ήρθαν εδώ και χτυπούσανε τη Φλώρινα, σκοτώσανε 

ορισμένους, ορισμένους σκοτώσανε, ορισμένους καναν και… κοίταξε, 

ανάλογα με τις πληροφορίες που πέρνανε κάναν κι αυτοί οι Ελασίται, οι 

αντάρται που κατέβαιναν κάναν. Όλα δίκαια μπορεί να μην έχουν γίνει, 

μη λέμε…, γιατί ο πόλεμος είναι ένα καζάνι καμιά φορά, βράζει και δεν 

ξέρεις τι βράζει, δηλαδή ανάλογα με τις πληροφορίες που παίρνουν, 
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αυτός είναι ο προδότης, αυτός είναι ο…. και ο άνθρωπός μπορεί να μην 

φταίει, να φταίει ένας άλλος και τον παίρνει στο λαιμό. Κακώς, ξέρεις τι 

είναι το καλό; Μπορεί να επικρατήσει μια πολιτική και ένα καθεστώς 

χωρίς τα όπλα; Αυτό θα είναι το ιδανικό. Και αυτό το πράγμα πήγε να το 

κάνει και ο Ιησούς Χριστός και η θεωρία του, εάν ήτανε σωστοί οι 

άνθρωποι, θα ήτανε… το πρώτο θα ˈταν χριστιανοί, δε θα υπήρχαν 

κόμματα, τώρα θα υπήρχαν εδώ χριστιανοί και εφόσον θα υπήρχε ο 

χριστιανισμός, δεν χρειαζόταν να υπάρξει τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. 

 Έτυχε να είμαι, έτυχε να είμαι, να σας πω ένα, πάλι παρένθεση, που 

αξίζει να το ακούσετε, αυτό που δεν το ξέρουν κανείς ακόμα και οι 

συγγενείς του δεν το ξέρουν, οι… φοβούμενοι, αυτοί γίναν δεξιοί και 

φοβόντουσαν να μιλήσουν για έναν ο οποίος ήτανε αριστερός, 

κουμουνιστής, ιδέα του κουμμουνισμού. Αυτοί οι κουμμουνισταί, η 

θεωρία τους δηλαδή, όλοι που δημιούργησαν τον κουμουνισμό και πήραν 

τˈ αυτά, τˈαυτά, ξεκίνησαν από μία ιερατική σχολή που υπήρχε, αυτά σας 

τα λέω από ανθρώπους που τα έζησαν, που τα έζησαν και μας τα λέγανε 

εμάς οι πατεράδες μας, οι γιαγιάδες μας κλπ, δηλαδή γεγονότα. Είχα έναν 

θείο που πήγαινε στην ιερατική σχολή στη Μόσχα, η ιερατική σχολή στη 

Μόσχα, πήγαινε και ο Στάλιν μαζί, ήταν συμμαθηταί με το Στάλιν, αυτός 

το επώνυμο του, από το Μεσονήσι η καταγωγή, ο Φέντας που έχει το 

καφενείο εκεί στο…. ο Φέντας,  Αηδονίδης είναι και η γιαγιά μου ήταν 

Αηδονίδου, με το Φέντα είμαστε συγγενείς. Λοιπόν αυτός Αηδονίδης 

ήτανε, από της γιαγιάς μου το σόι, ήταν στην ιερατική σχολή. Φεύγουν 

από την ιερατική σχολή, Στάλιν, Μπιρμπίλοφ με το ρωσικό, το 

Αηδονίδης,  Μπιρμπίλοφ ήταν, φεύγει, φεύγουν από τη σχολή και 

άρχισαν να διαδίδουν τον κουμμουνισμό κάνοντας καθοδήγηση σε χωριά 

ελληνικά που ήταν στον, στην περιοχή του Καυκάσου με πρωτεύουσα το 

Καρς, γύρω γύρω υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα τα ελληνικά χωριά και 

τα σπίτια, ακόμα είναι όπως τα αφήσανε οι γονείς μας, πεσμένα, έτσι 

ζούνε μέσα εδώ, σε τρώγλες, αλλά καμία πρόοδος, δεν πήγα εγώ, πήγαν 

άλλοι και.. όπως ήταν ακόμα και εκεί στο χωριό Λάλογλη;; υπάρχει μία 

βρύση που η γυναίκα του Έβερτ, η οποία ασχολείται με τη 

δημοσιογραφία, πήγε εκεί, έπεσε, σ’ ένα περιοδικό που το διάβασε 

κάποτε, έβγαλε φωτογραφία το… τη βρύση με δυο κάνουλες που έτρεχε 

και έγραφε η πηγή ε… τον… του Χατζηπάνου και του Χατζηκώτα. Αυτοί 

ήταν δύο αδέρφια που λέγονταν Χατζήδες και κάναν την πηγή, και 

ακόμα σήμερα γράφει στο βιβλίο, «δροσίζομαι απˈ αυτήν τη βρύση» και 

όσοι πάνε και βλέπουν τη βρύση αυτή του Χατζηπάνου και του 

Χατζηκώτα, αλλά να μην…, διότι ανοίγουμε θέματα πολλά, ερχόμαστε 

πάλι στον καλόγερο. Όταν ο καλόγερος έφυγε από το… φύγανε και 

άρχισαν να κάνουν διαφώτιση στο... κατά της ιδιοκτησίας και χίλια δυο 

πράγματα, τον λένε “καλόγερε’’, λέει, “θα σε σκοτώσουν, τα χωριά εκεί, 

θα σε σκοτώσουν’’, λέει, “οι προύχοντες, οι ξύπνιοι τσιφλικάδες αυτοί, οι 
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οποίοι έχουν τα κτήματα κλπ, διότι πας εσύ..’’, λέει, “..εναντίον τους’’, 

λέει, δηλαδή να πάρουν τα χωράφια τα πολλά που τα ˈχουν, να τα 

δώσουν στους αγρότες, ιδεολογία, ιδεολογία άκουσε και να σου πω και τ’ 

άλλο, η καλύτερη ιδεολογία από τον κουμμουνισμό δεν υπάρχει, η 

καλύτερη ιδεολογία, όχι στα έργα, αλλά εδώ ερχόμαστε, εδώ στα έργα 

μηδέν, διότι απεδείχθη ότι και αυτοί δεν κάνουν τίποτε και κάποτε στην 

εκκλησία, επειδή εκκλησιάζομαι και πιστεύω στον Θεό, ο μακαρίτης ο 

Καντιώτης ο Αυγουστίνος στην ομιλία του εδώ στο μητροπολιτικό ναό 

Φλώρινας ξέρετε τι είπε;. “Eάν δεν μπορείτε να γίνετε Χριστιανοί, να 

γίνετε κουμμουνισταί, αλλά κουμμουνισταί’’, ποιος μπορεί να γίνει 

κουμουνιστής, να έχεις που λέει “δύο χιτώνες έχετε, τον έναν να τον 

δίνεις στον συνάνθρωπο’’, ποια, εδώ τι είσαι, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε 

λύκος, ο ένας κοιτάει να φάει τον άλλον κι όταν φτιάχνουμε, όπως 

φτάσαμε στην κατάντια που φτάσαμε, ο Θεός πάλι λέω να μας βοηθήσει 

να μην πεινάσει πολύ ο κόσμος και άμα πεινάσει ο κόσμος, θα σκοτωθεί 

ο κόσμος, θα ‘χουμε δυσάρεστα αποτελέσματα. Αυτό το κλείνω. Τώρα ο 

καλόγερος, έρχομαι όσο μπορώ, προσπαθώ να κάνω τον κύκλο κανονικά. 

Ο καλόγερος άρχισε, λέει “αφού είναι έτσι’’, λέει, “εγώ δε θα πάω’’, 

λέει, “να… τη μέρα’’, λέει, “στα χωριά’’, λέει, “θα πηγαίνω τις νύχτες’’. 

Έπαιρνε το άλογο, το καβαλίκευε το άλογο στη Ρωσία, φαντάζεσαι τώρα 

ε τα χιόνια, χιόνια ο γέρος, νέος ήταν δηλαδή, το άλογο καβαλίκευε, 

πήγαινε στα χωριά και έκανε διαφώτιση, οι προύχοντες, αυτοί οι οποίοι 

είχαν τα τσιφλίκια, του στήνουνε κάπου ενέδρα και μ ˈένα ξύλο τοn 

κοπανά στο κεφάλι, πέφτει κάτω στη χαράδρα ο καλόγερος και φτάνει το 

άλογο στο σπίτι και το βλέπουνε και ο καλόγερος λέει, “ο καλόγερος, τι 

έγινε ο καλόγερος;’’, τον σκότωσαν βέβαια, πάνε ψάχνουν στον κάμπο, 

τον βρίσκουν τον καλόγερο στην χαράδρα μέσα. Αλλά δεν πέθανε ο 

καλόγερος, ο καλόγερος τον πήραν, τον πρόσεξαν, τον έκαναν... έγινε 

καλά ο καλόγερος, έγινε καλά, αλλά πάθαινε αμνησία, ερχότανε η στιγμή 

που ξεχνούσε, άλλα τα ξεχνούσε, άλλα τα ήξερε εντελώς. Ε πρόσφυγες 

όταν ήρθαν εδώ και όταν έγινε η πείνα στην Αθήνα το ’41 που πεινούσε 

ο κόσμος και πέθαιναν από την πείνα και δεν τους θάβανε, τους πέρναν 

και τους ρίχναν απˈ τις πόρτες έξω, διότι οι Γερμανοί είχανε κάνει 

απογραφή και είπαν ότι “σ’ αυτό το σπίτι είναι τέσσερα άτομα. Τα τέσσερα 

άτομα θα πάρετε τέσσερις φέτες ψωμί’’. Εάν πετούσες τον νεκρό έξω και 

έλεγες “είναι δικός μου’’, τώρα γίναν τρία, θα σου ˈδιναν τρία. Ενώ έτσι 

εξακολουθούσαν η οικογένεια και έπαιρνε τις τέσσερις φέτες, και 

πέθαιναν έξω και τους κουβαλούσαν τα καρότσια και ομαδικά τους 

πέρναν και τους θάβανε και τους πετούσαν και τους χάνανε. Αυτοί 

αγαπητοί μου, αυτούς δεν μπορεί να τους θεωρήσουμε τώρα εμείς 

αντιστασιακούς; Αντιστασιακοί και αυτοί και αν επεκταθούμε πιο πέρα, 

η Ελλάδα, επειδή πέρασε τόσα και τόσα πέρασε η Ελλάδα, η Ελλάδα, 

όλοι οι Έλληνες είναι αντιστασιακοί. Οι πάντες. Άλλος με τον τρόπο του, 
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ο άλλος με τον τρόπο του είναι αντιστασιακός και ερχόμαστε, 

προχωρήστε…. 

-Σήμερα μετά από όλα αυτά που ˈγίναν στην αντίσταση, τι γνώμη έχετε 

για αυτές τις δράσεις, για αυτά που γίνανε, που γίνανε στην αντίσταση; 

Έχουν αναθεωρηθεί κάποια πράγματα, έχει… πως το βλέπετε δηλαδή; 

-Κοίτα, εμείς στο σωματείο μας είναι για να διατηρούμε τη μνήμη αυτών 

που χάθηκαν, να μην πούμε ότι σκοτώθηκαν αυτοί και εσύ πάρε το 

κλαρίνο και τον ζουρνά σου και βάρα και χόρευε και γλέντα. Όχι, όχι σε 

κάθε γλέντι πρέπει να είναι κοντά μας αυτοί, να είναι κοντά μας αυτοί, δε 

φτάσαμε στον εμφύλιο. Θα σας κάνω πάλι να κλάψετε, πάλι να κλάψετε 

και λέω, το επαναλαμβάνω αυτό πολλές φορές να μη θεωρηθώ εγωιστής. 

Όταν μιλάω έτσι, μιλάω, ας μˈ ακούσουν όλοι οι συγγενείς μου, ας μˈ 

ακούσουν όλοι οι σκοτωμένοι νέοι, νέοι τότε που χάθηκαν, ότι μιλάω για 

αυτούς, ότι το πνεύμα τους γυρίζει όταν κοιμάμαι πάνω από το κεφάλι 

μου και λέω “μη στενοχωριέστε, μένουν και ορισμένοι οι οποίοι ζουν 

ακόμα μαζί σας’’. Δε φοβάμαι το θάνατο, θα πάω να τους βρω, άσε ρε 

κορίτσια, άσε, θα προχωρήσουμε, γιατί μ’ ανοίξατε πληγές, αλλά κάνετε 

μια διατριβή που δεν έχει γίνει πουθενά. Προχωρήστε. 

-Ε να πάμε στον εμφύλιο σιγά σιγά. Αν κάπως είχατε πάρει μέρος και 

στον εμφύλιο, αν ήσασταν σε κάποια οργάνωση; 

- Να σας πω τι έκανα στον εμφύλιο. Στον εμφύλιο λοιπόν, πώς 

δημιουργήθηκε ο εμφύλιος, να εκφέρουμε τη γνώμη μας, έτσι, πώς το 

βλέπω εγώ, πώς το βλέπει ο άλλος, πώς το βλέπει ο άλλος κλπ. Εγώ λέω 

ότι ο εμφύλιος ήταν για τον […] και πάντοτε αυτοί μας κάναν τη ζημιά, 

μας κάνουνε, διότι ήθελαν να επικρατεί εδώ μοναρχία, μπήκανε μέσα 

λοιπόν και δημιουργήσανε τα ξερονήσια και πήρανε τον κόσμο και τον 

στέλναν εκεί και γινόντουσαν πράγματα που δεν αφήνανε, ενώ ο 

Ελασίτης που κατέβηκε απˈ το βουνό, ο Άρης ο Βελουχιώτης το 

παλικάρι, αυτοί άλλοι και πολλοί άλλοι που ανέβηκαν στο βουνό, με τη 

Γιάλτα που έγινε η συμμαχία, ε όχι της Βάρκιζας η απόφαση, που είπαν 

ότι, να παραδώσουν τα όπλα και τα παρέδωσαν τα όπλα και βλέπετε σε 

μία ταινία, όταν παράδιδαν τα όπλα οι Ελασίτες να κλαίνε, ξέρεις τι είναι 

το όπλο το οποίο ήταν η ζωή σου και έδρασες και προσπαθούσες να 

νικήσεις για να δώσεις την ελευθερία, έρχονται τώρα οι Άγγλοι, οι 

πολιτικοί, να παραδίδεις τα όπλα... αυτά, δύσκολα, δύσκολα, αλλά ξέρεις 

πέρασαν τα χρόνια μας και ορισμένες φορές, θα σˈ έλεγα κάτι τώρα πάλι 

για το… την παράδοση των όπλων και το πώς φύγανε έξω κλπ, καταρχήν 

ορισμένοι ήτανε, ορισμένοι καπεταναίοι όπως ήταν ο Βοριάς, ήτανε κατά 

του εμφύλιου, δεν ήθελαν να γίνει ο εμφύλιος πόλεμος, και έλεγαν, τον 

Βοριά τον καλέσανε δέκα φορές, το θυμάμαι το ’48, ήμουν δεκαεφτά 

χρονών παιδί, τα ήξερα καλά, του έλεγαν “Βοριά έλα, η θέση σου είναι 

απάνω, να αναλάβεις τη διοίκηση του Βιτσίου, το Βίτσι, να αναλάβεις τη 

διοίκηση του Βιτσίου, λοιπόν η θέση σου είναι απάνω’’,αυτός έλεγε 
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“Ρουσάβα’’, έλεγε τη μάνα του, μάνα δεν την έλεγε, “Ρουσάβα, τι λένε 

αυτοί, αυτό τελείωσε, ο πόλεμος τελείωσε, παραδώσανε τα όπλα, όλα 

έγιναν..’’, ότι έγιναν, “..με ποιους θα τα βάλουμε πέρα;’’, έλεγε, “..με 

τους Άγγλους θα τα βάλουμε πέρα, αυτό τελείωσε, δε γίνεται άλλο’’. 

Ειδοποιούσαν, δεν ανέβαινε ο Βοριάς, μπορεί να τον κάλεσαν δέκα 

φορές, δεν πήγε απάνω. Οι άλλοι απˈ εδώ, οι εθνικόφρονες, διότι 

ορισμένοι εδώ ζουν με την εθνικοφροσύνη, δεν έχουν άλλο επάγγελμα, 

αλλά πουλάνε εθνικοφροσύνη, αυτοί είναι, δημιουργούν έτσι, διχάζουν, 

καρφώνουν και τίποτα άλλο δεν κάνουν, προσφορά μηδέν. Και όταν η 

άλλη πλευρά τώρα, έκαναν βρόμικα πράγματα βρόμικα. 

- Τώρα για ποια πλευρά λέτε δηλαδή; 

-Η δεξιά η πλευρά, εκείνη… μετά τον τελειωμό, τελείωσε η αντίσταση, 

απελευθερώθηκε η Ελλάδα, ε άρχισαν τώρα, άλλα βγήκαν, άλλα από κει 

κάτω, τα καρφώματα, αυτός έκανε εκείνο, αυτός έκανε εκείνο, το ένα τ’ 

άλλο, σκότωσε και δημιουργήθηκε ένα μίσος μεταξύ των… αυτών και 

τους πέρνανε αυτοί οι οποίοι πολέμησαν απάνω χωρίς να πάρουν ούτε 

μία δραχμή, άμισθοι και νηστικοί και πεινασμένοι, πολέμησαν απάνω, 

τους πήραν εν συνεχεία από ˈδώ και ντουρ στα Μακρόνησα και στα 

νησιά, τους στέλναν εκεί να τους εξαφανίσουν, να μειωθεί ο αριθμός των 

αριστερών για να επικρατεί η δεξιά, να κάνουν ό,τι θέλουν και κάναν. 

Πήγαν στα Μακρόνησα και τους ρίχναν στη θάλασσα και πνιγόντουσαν, 

τους πνίγαν, να μην τα επαναλαμβάνω, ντροπή πράματα, έχουν γίνει 

τρομερά πράματα, γιατί αυτά τα έχουν γράψει πολλοί, όχι σαν εμένα, 

ένας απλός πολίτης, πολλοί διανοούμενοι έχουν ασχοληθεί με αυτά και 

τα γράφουν και χρησιμοποιούνε λογοτεχνία πιο ισχυρή και πιο καλή. 

Λοιπόν, αυτό… , να ˈρθουμε τώρα πάλι, να μη σας διακόψω, τις 

ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε, αλλά για τον εμφύλιο θα σας πω. 

-Αυτό θέλαμε να ρωτήσουμε, αν είχατε, ας πούμε, εσείς συμμετάσχει σε 

κάποια οργάνωση, σε κάποια ομάδα αν ήσασταν… 

-Ομάδα, όχι ομάδα, δεν ήμουνα, ήμουνα παιδί αλλά και οι ομάδες αυτά 

κάναν και ίσως δεν κάναν και τίποτα καμιά φορά οι ομάδες, αυτά που 

έκανα εγώ. 

-Είχατε, όπως και στην αντίσταση, είχατε και στον εμφύλιο κάποιες 

δράσεις, κάτι που … 

-Ε ναι, βεβαίως, στον εμφύλιο είχα, εκεί θα καταλήξουμε, εκεί, στη 

δράση του εμφυλίου. Λοιπόν, οι δράσεις του εμφυλίου. Αρχίζει ο 

εμφύλιος πόλεμος λοιπόν, θέλανε τους πυρήνες εδώ, οι Ελασίτες, τους 

αριστερούς, όπως θέλεις πες το, αντιστασιακούς, τυχερούς να τους 

εξοντώσουν, να τους εξαφανίσουνε. Τι κάνανε! Λέω τώρα για την εποχή 

μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος από τους Γερμανούς και έρχεται ο 

εθνικός στρατός, έρχονται εδώ οι Άγγλοι και εφαρμόζουνε το πρόγραμμα 

τους οι Έλληνες. Αλλά οι Άγγλοι προγραμματίζουν και εκτελούν οι 

Έλληνες, είχαν τα όργανα τους κλπ. Έρχομαι παραδείγματος χάρη στο 
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θέμα του Βοριά, αυτό για παράδειγμα, ανά το πανελλήνιο γίνονταν αυτά 

τα πράγματα, πετούσαν προκηρύξεις το βράδυ, προκηρύξεις, 

γραφομηχανή, το βράδυ τις ρίχνανε έξω, όπως έγινε αυτό στο σπίτι του 

Βοριά και το πρωί πάνε και συλλαμβάνουν τη θεία μου ας πούμε, την 

Κίτσα, ως συντάκτρια αυτού του κειμένου, ότι το ˈγραψε αυτή και την 

πιάνουν και την κλείνουν μέσα. 

-Ποιος, ο εθνικός στρατός τα έριχνε ας πούμε; 

-Ναι, αυτή η δεξιά παράταξη. 

-Και μετά την άλλη μέρα κατηγορούσε ας πούμε…. 

-Την άλλη μέρα πήγαιναν, το πρωί πήγαιναν και ότι το βρήκαν έξω από 

το σπίτι και λένε αυτό, με το κατηγορητήριο αυτό, ότι “έξω από το σπίτι 

σου, βρήκαμε αυτές τις προκηρύξεις, εσύ τις έγραψες’’, που δεν είχε ιδέα 

αυτή, τίποτα. Και αναγκαστικά αυτός, α! Πέρνουνε ορισμένους, τους 

πάνε... περνούσαν τότε στρατοδικείο, όταν  περνούσες από στρατοδικείο, 

τίποτα, εκτελούσαν, δεν υπήρχε... αστεία πράγματα, εκτελούσαν. Ο θείος 

για να γλιτώσει, αυτά δεν λέω, δεν είναι προσωπικά τώρα, λέω θείος, 

θείοι, κόσμος και κοσμάκης, λοιπόν για να γλιτώσει έφυγε και πήγε σ’ 

έναν θείο μου άλλο στη Θεσσαλονίκη, στον θείο μου τον Παντελή, τον 

Πετίδη, του Γιούρα τον μπαμπά, ήταν εθνικόφρονας, η μητέρα μου από 

ˈκει, εμείς  από ˈδω, άνω κάτω ήμασταν. Λοιπόν, έφυγε από ˈκει και πήγε 

εκεί και όταν είδε ότι αύριο περνάει από το στρατοδικείο η αδερφή του 

και ορισμένοι άλλοι συγγενείς, ότι περνάνε, σου λέει πάει τελείωσε, τους 

σκοτώνουν, κατάλαβες, φεύγει, πάει, λέει “Παντελή άλλο δεν μπορώ να 

καθίσω, θˈ ανέβω στο βουνό’’, λέει, “θˈ ανέβω για εκδίκηση αυτήν τη 

φορά, δηλαδή ανεβαίνω απάνω για να σκοτώνω’’, λέει, “διότι σκοτώνουν 

την αδερφή μου’’ και γίνεται το στρατοδικείο εδώ και αθωώνεται η 

αδερφή του και κανά έξι, εφτά και τους άλλους τους εκτελούν. Αλλά 

όταν αθωώθηκε αυτός, ήδη ανέβηκε απάνω. 

-Εκεί με ποιον ήταν; Με τον δημοκρατικό στρατό δεν ήταν εκεί;   

-Ποιος; Εκεί απάνω με τον δημοκρατικό στρατό. Ναι εκεί πήγε, που 

αναγνωρίστηκε δημοκρατικός στρατός, ναι. Τώρα ανέβηκε πάνω, έπεσε 

σε δυσμένεια… να σας πω κι ένα άλλο γεγονός σοβαρό που είναι με τον 

Βοριά. Αυτός ήταν φοιτητής της νομικής και ήταν συμφοιτητής του ο 

Τσάπανος ο Σοφοκλής, εδώ Φλωρινιώτης, που ήταν διευθυντής της 

Τραπέζης Ελλάδος. Και αυτός, εγώ ήμουν στη δημαρχία, ε τελοσπάντων, 

διευθυντής του Δήμου ήμουν, το ένα τˈ άλλο, άκουγε ο Τσάπανος, ο 

Θεόφιλος, αλλά δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι μπορεί εγώ να είμαι ο 

ανιψιός του Βοριά. Και μια μέρα στο καφενείο που σύχναζαν όλοι οι 

δεξιοί εκεί πέρα, παράταξη, εγώ δεν…. εγώ συγγενείς έχω δεξιούς, δεν 

κατακρίνω κανέναν, έχει ο καθένας το δικαίωμα του να ανήκει κάπου, 

αρκεί εκεί που ανήκει να πρεσβεύει δίκαια πράγματα και ορθά πράγματα 

προς το συμφέρον του ελληνικού λαού, όταν είναι μπροστά το συμφέρον 

του ελληνικού λαού, όπου θέλεις ας είσαι. Λοιπόν, στο καφενείο εκείνο 
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λέει “ρε Θεόφιλε να σε ρωτήσω, έχω να σε ρωτήσω κάτι’’,λέω “τι θα με 

ρωτήσεις Σοφοκλή;’’, “δεν μου λες, τον Γιάννη τον Σεχίδη..’’, λέει, “..τον 

Βοριά..’’, λέει, “..που λέμε, τι τον έχεις;’’, λέω “του πατέρα μου 

αδερφός’’, “τι λες βρε παιδί μου..’’, λέει, “..βρε χρόνια ψάχνω εγώ..’’, 

λέει, “..έναν συγγενή πολύ του..’’, λέει, “..σαν εσένα, να είσαι ρε Θεόφιλε 

εσύ και να μην το ξέρω..’’, λέει, “..να σου πω..’’, λέει, “..την ιστορία του 

Βοριά..’’, λέει, «..γίνεται μάχη απάνω στο βουνό και παίρνω το μεγάφωνο, 

το μικρόφωνο εκείνο και φωνάζω “μήπως απέναντι είναι κανείς από τη 

Φλώρινα;’’», ο θείος μου απˈ τη φωνή κατάλαβε ότι ήταν ο Σοφοκλής, ο 

συμμαθητής και συμφοιτητής του αυτός ο Σοφοκλής, ο τέως υπουργός, 

αυτοί όλοι ήτανε συμμαθηταί, λοιπόν τον γνώρισε, παίρνει το μικρόφωνο 

αυτός από εκεί λέει “Σοφοκλή είμαι ο Γιάννης ο Σεχίδης, ο Βοριάς 

είμαι’’, λέει, κλπ και όλοι δώσανε, αρε σταματήσανε, κινηματογραφικά, 

σταματήσανε τα πολυβόλα όλα και συζητούσαν οι δύο και κλαίγανε, οι 

δυο οι συμμαθηταί να συναντηθούνε στο μέτωπο ο ένας από απέναντι, ο 

άλλος από την άλλη μεριά και δράματα έχουν γίνει σε αυτή τη ζωή, η 

ιστορία μας, αυτά άμα τα γράψει θα πρέπει να πω ότι να, ντρεπόμαστε να 

λέμε ότι είμαστε και Έλληνες, όλο, ό,τι κάναμε κάτι, τον Κολοκοτρώνη, 

τον λεβέντη, έδωσε τα πάντα και πήγα είδα τις φυλακές εκεί που τον 

είχανε κάτω, λες ρε τίποτα η Ελλάδα μας είναι τι… κι έτσι όπως κάνουν 

ακόμα και σήμερα, αν ήμουνα νέος θα ˈπαιρνα το καπέλο μου και θα 

ˈφευγα και δε θα γύριζα να δω, θα έλεγα «Θεέ μου ρίξε με όπου θέλεις, 

εδώ δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος» και γι’ αυτό οι ξενιτεμένοι 

επιθυμούν τη Φλώρινα. Να μην σας κουράσω, για τον εμφύλιο, θα 

προχωρήσω στον εμφύλιο, την προσφορά μου στον εμφύλιο, για την 

προσφορά πάλι λέω όχι μου, το μου,  το μου, δεν μ’αρέσει αλλά όταν 

λέω μου, να ξέρετε είναι μας, όλος, όλος ο νέος κόσμος 

-Άν θυμάστε κάτι δικό σας, κάτι από τη Δυτική Μακεδονία γενικότερα, 

από τις δράσεις που έγιναν. 

-Θυμάμαι, πώς δε θυμάμαι. Έχεις ακούσει για τον Γκότσε; 

-Ναι 

- Έχεις ακούσει τον Γκότσε; 

-Το τάγμα του Γκότσε. 

-… με το επώνυμο του Δημάκης; 

- Δημάκης, ναι. 

- Έτσι δεν είναι; 

- Ναι, ναι. 

-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 και όταν λέμε δυνατό εννοούμε και στην ψυχή 

δυνατός ο Γκότσες. Ήθελε να κάνει κάτι, αυτονομιστής, το ένα το άλλο 

αργότερα, άλλο αυτό το πράμα, αλλά εκείνη την εποχή ήταν 

συναγωνιστής του Βοριά, συναγωνιστής των άλλων αυτών, ήτανε μαζί 
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στον αγώνα, το τι μεσολάβησε, να ντρέπεται ο καθένας ανάλογα με τον 

δρόμο που ακολουθούσε. Ο Γκότσες έκανε, ήθελε να προδώσει έτσι για 

μένα το μακεδονικό, δηλαδή να, λέει “Μακεδονία και δεν υπάρχει …’’, 

αυτά ήταν τρομερά πράγματα που έκανε. Σου περιγράφω τη μάχη της 

Φλώρινας με τον Γκότσε, επειδή είσαι εντόπια και επειδή με έναν γαμπρό 

εντόπιο ο οποίος μιλούσε τα σλάβικα, ο γαμπρός μου, Δογούλης 

Στέφανος λεγότανε, εδώ στο ποτάμι έμενε και η κυρά Σοφία, η οποία δεν 

ήξερε ελληνικά και επειδή δεν ήξερε ελληνικά η κυρά Σοφία, θα λες εσύ 

ότι είναι Μακεδόνας ή ότι είναι Βουλγάρα, επειδή δεν ξέρει. Βρε ο 

πατριωτισμός των Ελλήνων δεν είναι από τα λόγια. Ο πατριωτισμός των 

Ελλήνων είναι οι καρδιές των ανθρώπων, ο πατριωτισμός των Ελλήνων 

είναι το μάλιχερ, όταν το τάγμα της Φλώρινας στον Ελληνοϊταλικό 

πόλεμο, στην πρώτη γραμμή πολεμούσανε εκεί και μπαίνανε από εκεί, ο 

γιος πολεμούσε και από δώ τον πατέρα τον στέλνανε εξορία σαν 

κουμουνιστή οι εθνικόφρονες, βρε κατέστρεψε, η δεξιά κατέστρεψε 

κόσμο, δεν πρέπει να σκέπτονται τόσο προσωπικά και τόσο φανατικά, να 

σκέφτονται εθνικά, υπεράνω όλων τη σημαία μας, βλέπετε τις σημαίες 

εδώ που έχω, τρεις. Αγαπητοί μου, τις σημαίες αυτές τις κάψανε, αλλά 

λάθος πόρτα χτυπήσαν, την κάψαν τη μία, την άλλη μέρα είδες, ναι την 

άλλη, την ποδοπάτησαν την άλλη, την άλλη σημαία την έβαλα, την 

κουρέλιασαν την άλλη, την άλλη σημαία… . Είναι ορισμένοι, οι οποίοι 

δεν αγαπούνε τον ελληνισμό, αλλά αφού δεν αγαπούνε τον ελληνισμό, 

πώς πάνε στα ελληνικά σχολεία, πώς διορίζονται, πώς παίρνουνε λεφτά 

απˈ το ελληνικό δημόσιο, εκείνα καλά είναι; Όλα καλά είναι, αλλά δεν 

είμαστε Έλληνες, είμαστε Μακεδόνες, παράλογα… αυτά δηλαδή δεν 

μπορεί να τα συγχωρήσει κανείς. Τρομερά, προχώρα προχώρα  και έχω 

να σας πω κι άλλα, γράψε, για τον εμφύλιο τώρα θα σου πω, για τον 

Γκότσε, εγώ είδες ασχολούμαι και με τον Γκότσε, δεν το φοβάμαι, επειδή 

εθνική αντίσταση είμαστε εμείς, αφού ήταν αντίσταση, αφού ήταν 

ατιστασιακός, εγώ και ο Ζέρβας λέω αντιστασιακός είναι, αφού… όταν 

είδα τη φωτογραφία κάτω στην Αθήνα, λοιπόν εγώ όταν…. . Λοιπόν, 

όταν κάτω στην Αθήνα μας έδειξαν, αυτά να τα θυμάσαι, διότι είναι 

αληθινά γεγονότα, δεν είναι επειδή είμαι ΠΑΣΟΚ παραδείγματος χάρη 

πολιτικά, εδώ μέσα πολιτικά δε συζητάνε, εδώ στο γραφείο δεν έχει 

πολιτική, εδώ είναι αντίσταση, εθνική αντίσταση, ˈ41- ˈ44, για Γκότσε 

μιλάω, μιλάω για Γκότσε ˈ41- ˈ44 όχι για μετά, ˈ41-ˈ44 λέω, ότι ήταν 

παλικάρι, παλικάρι ήτανε, γίνεται η μάχη της Φλώρινας, ο Γκότσες, το 

σπίτι μου στη γωνία, από εκεί παρακολουθώ όλη την κίνηση της 

γειτονιάς, έμενε σε ένα σπίτι μου στο βουνό κολλητά, ήτανε η φωλιά των 

ανταρτών εκεί, από ˈκει ξεκινούσε και κατέβαινε κάτω, για μια στιγμή 

βλέπω τον Γκότσε με ένα κόκκινο μαντήλι εδώ, ανεβαίνει απάνω ο 

Γκότσες, κατέβηκε, όταν κατέβηκε δεν τον είδα, όταν ανέβαινε τον είδα, 

τον βλέπω τον Γκότσε με το μαντήλι ματωμένο, όλος ματωμένος ο 



416 

 

Γκότσες, βγήκαν εκεί θείος, συγγενείς, ξαδέρφια ήταν “βρε τι’’, είπαν 

“Γκότσε..’’, “μη μιλάτε..’’, λέει, “γλίτωσα απˈ τον θάνατο..’’, “τι 

συνέβη;’’. Το τι συνέβη, κατεβαίνει ο Γκότσες απˈ το δημαρχείο από 

πίσω, που είναι η γέφυρα, γεγονός ε, του Παπαστεργίου τα ξύλα που 

κόβει, ένας ξυλέμπορας, δεν είναι εκεί ο Παπαστεργίου; Απˈ τη γέφυρα, 

απˈ το δημαρχείο από πίσω στο ποτάμι, μόλις κατεβαίνεις προς τα κάτω, 

η γέφυρα που είναι στο διεθνές το καφενείο, απέναντι που 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 το 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. Θα σας δείξω 

ακριβώς τώρα τη γέφυρα, όπου έγινε η πάλη Γκότσε με το Γερμανό και 

τη ζωγράφισα, εγώ βρήκα και τη φωτογραφία, την έβαλα εδώ και τη 

ζωγράφισα, θα σας τη δείξω κι αυτή στο τέλος, προχώρα λοιπόν. Α 

ερχόμαστε ναι, πες το να μην έχεις να μην έχεις.. αλλά ένα πράγμα μόνο, 

νομίζω ότι, επειδή ανοίγω την καρδιά μου, άνοιξα την καρδιά μου έτσι, 

αυτά που τˈ ακούσατε, δε θα τα ακούσετε πουθενά. 

-Τι πιστεύετε τώρα εσείς, ποια γνώμη έχετε σήμερα για τον εμφύλιο, για 

αυτά που έγιναν, για τις δράσεις που γίνανε; 

-Ναι, αυτοί, άκουσε, για τον εμφύλιο που έγινε, ο εμφύλιος που έγινε, 

καλύτερα να μην το συζητάει ο άνθρωπος, αλλά επειδή η ιστορία, η 

ιστορία το επιβάλλει να τα ακούτε, διότι άμα δεν τˈ ακούτε εσείς, πώς θα 

γίνει, δηλαδή ήρθε ο εμφύλιος έτσι άντε, δεν είναι, ο εμφύλιος είναι για 

μένα και για κάθε γνήσιο Έλληνα και περισσότερο για σας τα νιάτα, 

λοιπόν να σας…. . Εσείς, εσείς τα νιάτα να τα θυμάστε αυτά, για να 

μένουν στην ιστορία, να λέτε “ε κάποτε, πήγαμε, είδαμε τον Θεοφύλακτο 

και μας είπε..’’, αλλά σας λέω αλήθειες, αλήθειες. Λοιπόν, εγώ, επειδή το 

ίδιο αισθάνομαι, ακόμα νέος και λέω, όταν μιλάμε για τον εμφύλιο θα 

πρέπει να ντρεπόμαστε να λέμε ότι είμαστε Έλληνες, ντροπή μας, διότι 

όλοι αυτοί οι πολιτικοί το ξέρουν, να επικρατεί και να δια… πώς να το 

πω, να διαλαλείται εδώ και εκεί, αλλά για τον εμφύλιο όταν έρθεις, εκεί 

πρέπει να σταματάς, διότι εκεί σκότωνε το παιδί τον πατέρα, σκότωνε ο 

αδερφός τον αδερφό και κάθε νίκη μας ήταν η ήττα της Ελλάδος, ποιον 
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σκότωνες, ποιον κατέστρεφες, τίποτα, να πούμε για τους Εγγλέζους, οι 

οποίοι ερχόντουσαν με τα αεροπλάνα και έλεγαν τους Ελασίτες ότι “θα 

σας φέρουμε πολεμοφόδια, θα σας φέρουμε ρούχα κλπ’’, και ερχότανε τα 

αεροπλάνα και ανάβανε φωτιές σε διάφορα σημεία και ερχότανε το 

αεροπλάνο και έριχνε τα αριστερά παπούτσια, όλα αριστερά στους 

δεξιούς και τα δεξιά παπούτσια, όλα στους αριστερούς και αυτά που 

ήτανε αντάρτη απάνω που τον λέγανε, ο Θρασύβουλος και άλλοι όλοι 

τους ξέρω, λοιπόν “Θεόφιλε να τα βλέπουμε’’, λέει, “και να γελάμε.., πού 

να τα φορέσεις εκείνα τα παπούτσια’’, λέει, “όλα αριστερά, ο άλλος, οι 

δεξιοί, όλα δεξιά κλπ’’, και άκουσα έναν Ηπειρώτη να λέει  μια φορά, 

όταν ήταν ενωμένοι ο Ζέρβας με τον Άρη Βελουχιώτη, στην Ήπειρο σε 

μια μάχη ενωμένοι, αγαπημένοι, λοιπόν νικήσανε, τι όργανα, τι πράματα 

κλπ, εν τη ενώσει η ισχύς αγαπητέ μου, είναι το βασικότερο πράγμα και 

όταν κάποτε στην Αθήνα είδα μια ταινία, αντίσταση, πάμε και μας 

προβάλανε μια ταινία με την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, 

να χορεύει τσάμικο ο Άρης ο Βελουχιώτης μπροστά, μάλλον ο Ζέρβας 

μπροστά και ο Άρης ο Βελουχιώτης από πίσω, να κρατάν χέρι χέρι 

αγκαλιασμένοι έτσι και να χορεύουν ελληνικούς χορούς, ωραίους 

χορούς, υπάρχει ωραιότερο πράγμα από τον ελληνισμό και να είναι έτσι 

αγαπημένοι; Ε αυτά πάντα σκέφτομαι και δεν προδίδω και δεν ξεχωρίζω, 

είναι ένας αντιστασιακός, αν έκανε ότι έκανε, ας έκανε, ασˈ τα να τˈ 

αφήσουμε κατά μέρος και πάλι για χάρη του ελληνισμού να μην τα 

σχολιάζουμε πολύ και πικραίνουμε τις καρδιές. 

 -Μήπως είχατε και άλλους συγγενείς έτσι τότε που.., συγγενείς που να 

συμμετείχαν έτσι στον εμφύλιο…; 

-Συγγενείς μου; 

-Ναι. 

-Στον εμφύλιο; 

-Ναι. 

-Ε πώς, συγγενής μου ο Βοριάς ήταν, τώρα θα πεις ανέβηκε, κατˈ 

ανάγκην ανέβηκε, από εκδίκηση ανέβηκε, διότι από την άλλη μεριά 

ˈρίξαν προκήρυξη, πιάσαν την αδερφή του να περάσει στρατοδικείο κλπ, 

και εγώ να περάσω στρατοδικείο, εμένα που με βλέπετε 14 ετών πέρασα 

στρατοδικείο, ξέρεις γιατί πέρασα στρατοδικείο 14 ετών, σου είπα για το 

αυτόματο, όχι, αα, λοιπόν εγώ και ο θείος μου, του Γιούρα αδερφός, του 

Γιούρα ο αδερφός, τότε το έθιμο έτσι ήταν, κάθε πρώτη του μηνός, ο 

παπάς γύριζε στα σπίτια και έκανε αγιασμούς στα σπίτια και ρίχνουμε 

στο.. κρατούσαν και το κουτάκι που θα ρίχνεις,, να ενισχύεις 

τελοσπάντων, πέρασα και εγώ και πάτησα κοπριά και για να… επειδή 

δεν είχαμε χρήματα να ρίξουμε πάμε να κρυφτούμε εκεί σε έναν αχερώνα 

που ήτανε, ε είδαμε τα άχυρα εκεί, πάω να σκουπίσω έτσι τα πόδια μου 

στη γωνία σε ένα τσουβάλι, σημά, γερμανικό, σα να το βλέπω τώρα, 

λοιπόν ακούω κρακ κρακ κρακ στα πόδια μου, ρε τι είναι αυτό, πάω 
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ανοίγω το τσουβάλι, ήταν ένα στάγιερ γερμανικό, καινούριο, 

ολοκαίνουριο, με κάτι δεσμίδες σφαίρες, καινούριες, όλες καινούριες,  

παίρνει αυτός ο [..] τις σφαίρες, διότι απˈ την ταινία τις βγάζει και πάει 

στο χωριό του, εκεί ήταν ένας Σέρβος, σκότωνε αυτός, αυτήν τη δουλειά 

έκανε, λοιπόν πήγαινε στο χωριό του, λέει  “Λαζίκο τι είναι αυτές οι 

σφαίρες;’’, λέει “να με τον ξάδερφο’’, λέει, “πήγαμε εκεί, πάτησε αυτό, 

βρήκαμε ένα αυτόματο στάγιερ’’, “τι βρήκατε;’’,“στάγιερ’’, λέει, 

“γερμανικό..’’, έρχεται στην ασφάλεια, τον ειδοποιούν εκεί, “με ποιον 

είσαι;’’, “με τον Θεοφύλακτο’’, με βουτάει η ασφάλεια εμένα, με 

κλείνουν εδώ μέσα, η ασφάλεια ήτανε λίγο παραπάνω από μένα, η γωνία, 

περνάω καμιά φορά και θυμάμαι τα καλά χρόνια και με αρχίζει ο αυτός, 

έπρεπε να ομολογήσω ότι το αυτόματο εκείνο ήταν του Βοριά, ε πώς θα 

ομολογήσω τη στιγμή που κι αυτός ο άλλος έμενε κολλητά, κι ήταν 

απάνω στο βουνό, αντάρτης, λέω, “πώς θα πω ότι είναι του Βοριά, αφού 

ήταν κι άλλος αντάρτης εκεί και πού ξέρω εγώ ποιος έβαλε το αυτό;’’, “α 

δεν ξέρεις;’’,τσάκ, να τρώμε μια βδομάδα ξύλο, από 14 ετών να σε 

βαράει ο διοικητής της ασφάλειας, ε τώρα γίνονται αυτά τα πράγματα 

αγαπητέ; Δεν το είπα, δεν ομολόγησα ότι ο Βοριάς, αν ήταν του Βοριά ή 

δεν ήταν του Βοριά, εγώ ξέρω τι ήτανε, αλλά ακόμα δε συνήθισα τέτοια 

πράγματα, σαν να λέω, λοιπόν, έφαγα το ξύλο γίνεται το… έρχονται, 

ύστερα επενέβησαν οι θείοι μου,  ο θείος μου ο Παντελής, συγγενείς 

δεξιοί, το ένα, το άλλο, με βγάλανε από την ασφάλεια, γίνεται το 

στρατοδικείο στην Θεσσαλονίκη, πάω μάρτυρας κατηγορίας εναντίον 

του θείου μου στη... στρατοδικείο με δικηγόρο το Μακρή, που ήτανε τότε 

υπουργός εσωτερικών, φίλος του Βοριά, μου είπε ο Μακρής “Θεόφιλε θα 

πείς αυτά κι αυτά παιδί μου, μικρός είσαι, μη φοβάσαι θα τα πεις’’, τα είπα 

έτσι όπως ήτανε, αθώος ο Βοριάς, εάν τότε δεν είχε αθωωθεί και τον 

βάζαν δυο χρόνια φυλακή, δηλαδή είναι ορισμένοι που ζουν στην ηλικία 

του, θα ζούσε και τώρα ο Βοριάς, ανέβηκε με αυτό [..] εκεί απάνω και 

έτσι χάθηκε και σκοτώθηκε ο Βοριάς, λεβέντης, λεβέντης, όταν σου λέω 

λεβέντης άλλο πράμα, λοιπόν έρχομαι τώρα στο θέμα για τον εμφύλιο, 

για την.., όταν γινότανε ο πόλεμος και θέλανε ο δημοκρατικός στρατός 

τελοσπάντων να δημιουργήσει εδώ μια εστία για να κάνει, να 

δημιουργηθεί πόλις, να έχουν μια πόλη για να κάνουνε κράτος δηλαδή, 

να έχουν αξιώσεις και να πούνε “να αφού έχουμε..’’, να πάρουν 

ενισχύσεις από τα άλλα τα κράτη, να, τέτοια πράγματα. Γίνεται η μάχη 

της Φλώρινας, απˈ το σπίτι μου απέναντι βλέπω να πέφτουν οι οβίδες 

εδώ απάνω ακριβώς στην πλαγιά, όπου είναι το ξενοδοχείο Κing 

Alexander λίγο προς τα κάτω και να σκάνε οι οβίδες σαν παπαρούνες 

έτσι πουφ πουφ, απέναντι έβλεπα οι οβίδες πέφτουν, ρε Θεόφιλε λέω, τι 

κάνεις τώρα; Εάν θα μείνεις, θα έρθουν οι αντάρται, μιλάμε τώρα καλά, αν 

θα έρθουν οι αντάρται, λέω, θα σε πάρουν, λέω, νέος είσαι 17, 18 χρονών, 

θα σε βάλουν στην πρώτη γραμμή, θα φας το κεφάλι σου, τι θα κάνεις 
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Θεόφιλε, θα κάνω λέω, θα πάω στον εθνικό στρατό, θα προσφέρω τις 

υπηρεσίες μου. 

-Συγγνώμη λίγο, αυτό που είπατε πριν, μια μικρή παρένθεση, ότι θα σας 

πάρουν, δηλαδή έρχονταν και μπορούσαν… 

-Όπως γινόταν το παιδομάζωμα, δεν κάνανε  στη Νάουσα παιδομάζωμα; 

Πήραν τους νέους, ήρθαν εδώ, τους βάλαν στην πρώτη γραμμή και οι 

καπεταναίοι ήταν από πίσω, τα παιδιά φάγαν τη ζωή τους, τετρακόσια, 

πεντακόσια παιδιά. 

-Εδώ απˈ τη Φλώρινα; 

-Η μάχη έγινε εδώ στη Φλώρινα. 

-Αυτά τα παιδιά που λέτε που πήρανε… 

-Από τη Νάουσα κυρίως, που τους πήρανε, που τους είχαν εκπαιδεύσει, 

μου είπανε εμένα ορισμένοι που ήταν μέσα, ούτε ξέρανε σκανδάλη να 

πατήσουνε, δεν ξέραν να πολεμήσουνε, τίποτα δεν ξέραν, στην πρώτη 

γραμμή, τους πήρε το ξημέρωμα εδώ και ήρθαν τα εγγλέζικα τα 

αεροπλάνα και τους θέρισαν, θα ˈρθω και σˈ αυτό, εκεί θα φτάσουμε. 

Λοιπόν αφού έγινε, γίνεται η μάχη και λέω τώρα 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 ήταν νοσοκομείο, σταυρό 

είχε από πάνω, στον ελληνοϊταλικό, σταυρό, λοιπόν παρουσία... 
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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 στον 

δεύτερο όροφο απάνω. Απάνω, στον 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 

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 
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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 δεν 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». Αυτά τα έλεγα, αυτά τα 

έλεγα και κοιμάμαι, κοιμάμαι ανάλαφρα, διότι δεν αδίκησα, έπραξα το 

καθήκον, το καθήκον εις το ακέραιο και δίδω γραπτά στην ακαδημία να 

γίνω δάσκαλος και με βγάζουνε, τριακόσιοι υποψήφιοι [..] υποψήφιους 

στους τριακόσιους, παίρναν τριάντα και με βάζουν την πρώτη φορά 

δωδέκατο επιλαχόντα, δωδέκατο επιλαχόντα, έλεγα ίσως κάπου δεν 

έγραψα καλά [..] παπάδες, δεσποτάδες εδώ, δε γινόταν τίποτα. Λέει η 

μάνα μου “τι θα κάνεις Θεοφύλακτε;’’, “θα ξαναδώσω’’, λέω, “στην 

παιδαγωγική ακαδημία’’, την οποία βλέπω από το παράθυρο μου [..], 

απέναντι βλέπω την παιδαγωγική, την πόρτα και λέω έγινα διευθυντής 

του Δήμου, αλλά εκεί ήθελα να ˈμαι, δάσκαλος ήθελα να ˈμαι και καλός 

δάσκαλος, τα παιδιά τα βλέπω και τα Αλβανέζικα τα βλέπω και περνάω 

“κύριε Θεόφιλε, κύριε Θεόφιλε!’’ και καραμέλες τους δίνω και τα αγαπώ 

τα παιδιά. Ε, έρχεται η στιγμή ας πούμε που λέμε για… δίδω.. μου λέει η 

μάνα μου “τι θα κάνεις;’’, “θα ξαναδώσω’’, λέω, “του χρόνου 

εξετάσεις’’. Αυτά στη ζωή έχουν γίνει όχι μόνο σε μένα, σε πολλούς, 

δίδω και τη δεύτερη χρονιά εξετάσεις, δίδω τη δεύτερη χρονιά εξετάσεις 

με βγάζει, παιδιά με βγάζουνε τέταρτο επιλαχόντα, παίρνουν τριάντα, 

εγώ είμαι τριακοστός τέταρτος. Αλλά Θεόφιλε, είπαμε Αετόπουλο ήμουν, 

ήμουνα παλικάρι, σε όλα δυνατός, μου λέει “Θεόφιλε τι θα κάνεις;’’ ,η 

μάνα μου, η μάνα μου περισσότερο ασχολείτο με τα γράμματα, ο 

πατέρας μου φωτογράφος ήτανε και ό,τι έγινα, όλα, έγινα με δική μου 

πρωτοβουλία, όταν στο σπίτι μέσα δεν υπήρχε εφημερίδα να πάρεις να 

διαβάσεις, να διαβάσεις να δεις τα γράμματα, να τα μάθεις τα γράμματα, 

να διαβάσεις, να μορφωθείς, δεν υπήρχαν, παιδιά δεν υπήρχαν, ποιος να 
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πάει εφημερίδα, να πάρει, δεν είχαμε να αγοράσουμε εφημερίδα, τίποτα 

κοιτούσε ο μπαμπάς μου απˈ τη φωτογραφία να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί 

για να ζήσουμε, μου λέει ύστερα “τι θα κάνεις Θεοφύλακτε;’’ αυτό έτσι, 

να τρομάξεις πάλι, ε, “θα δώσω τρίτη χρονιά’’, λέω, “θα δω πού θα πάει 

αυτό το πράγμα’’. Δίδω την τρίτη χρονιά πάλι στην παιδαγωγική 

ακαδημία, αυτά είναι τώρα προσωπικά, αλλά αυτά συμβαίνουν σε όλους 

τους Έλληνες, αυτά έχουν γίνει, καπεταναίοι έτσι, θα σας πω κάτι άλλο 

για τον στρατό και θα πείτε… 

-Πότε δίνατε εσείς τότε; Ποια περίοδο ήταν; 

-Αυτό γίνεται, αυτά τα γεγονότα γίνονται ˈ55, ˈ56, ˈ55 εκεί μέσα στο… 

εκεί μέσα, χρονολογίες πολύ δεν ασχολούμαι, εκεί μέσα είμαστε, δίδω 

την τρίτη χρονιά αγαπητά παιδιά μου, την τρίτη χρονιά γράφω άριστα, 

εγώ ξέρω ότι γράφω, εγώ ξέρω εκείνη την άσκηση με την οποία έδωσα 

μαθηματικά, δεν την έλυσε κανείς, εγώ την έλυσα μόνος μου και επειδή 

οι άλλοι μου λέγαν “λάθος εσύ Θεόφιλε, εμείς την κάναμε σωστά’’, 

ρωτήσαμε τον καθηγητή μαθηματικών, τυχαίως τον συναντήσαμε, “τι 

μιλάτε εσείς;’’, “ο Σεχίδης’’, λέει, “αυτή είναι η λύσις’’, το ξέρω, την 

άσκηση, τώρα να στο κάνω το σχήμα, να σου κάνω όπως λυνόνταν ….. 

στα κάνω τώρα, τα ξέρω, λοιπόν έγραψα ωραία, “ρε Θεόφιλε τι 

συμβαίνει;’’,  με ειδοποιεί ένας καθηγητής, ότι ο Θεοφύλακτος είναι στην 

πρώτη δεκάδα, επιτυχών. Άρχισε η μάνα μου η καημένη αγώνα έκανε και 

εκείνη, καλά που είσαι πατριώτισσα εδώ και ξέρεις εσύ, η μάνα μου είναι 

απˈ το Μεσονήσι, ο πατέρας μου πήγαινε τσάρκα με το μηχα.. ,με 

ποδήλατο της έκανε τσάρκα από τη Φλώρινα στο Μεσονήσι και έτσι εσύ 

είσαι από ˈκει γιˈ αυτό πρέπει να τα ξέρεις πιο καλά, στα λέω να τα 

ακούς. Δίδω και την τρίτη, αυτό γίνεται κλπ, πέτυχα, άρχισε η μάνα μου 

να μοιράζει λουκούμια και να κερνάει τις φιλινάδες της, τις γυναίκες στη 

γειτονιά, “Θεόφιλε πέρασες!’’ χαρά, εντάξει, έγινα δάσκαλος, μου λέει 

“τώρα τι θα κάνουμε;’’, “τώρα θα πας στην παιδαγωγική ακαδημία’’, 

λέω, “θα καθήσεις εκεί’’, λέω, “θα βγεί ο διευθυντής’’, Παπαγεράκης απˈ 

την Χαλκιδική ο διευθυντής, πράγματα ξέρω, ωραία τα θυμάμαι, 

Παπαγεράκης, ωραίος, πολύ καλός. Λέει “εσύ κυρά μου τι περιμένεις 

εδώ;’’, λέει, “μου είπανε ότι ο γιός μου έχει περάσει, αλλά δεν άκουσα το 

όνομά του’’, λέει “πώς λέγετε ο γιος σας;’’, λέει “Σεχίδης Θεοφύλακτος’’, 

λέει, όταν, “καθίστε, περιμένετε λιγάκι’’, έφυγε ο κόσμος της λέει “έλα, 

πάμε’’, την ανεβάζει απάνω, της βγάζει το πιστοποιητικό κοινωνικών 

φρονημάτων, πώς να είμαι βρε παιδί μου, βρε παιδιά δεν είμαι, δε μισώ 

άνθρωπο, δε μισώ, αλλά ορισμένα γεγονότα στη ζωή σε κάνουν, που 

χωρίς να το θέλεις δεν μπορείς να γίνεις δεξιός, διότι έχεις φάει 

ραπίσματα, έχεις φάει μουτζούρες, έχεις εκμηδενιστεί σαν άνθρωπος, δε 

σε λογάριαζαν, δεν ήσουν τίποτα, μπορείς δηλαδή ότι κάνεις, το ˈκανα με 

την προσπάθεια τη δική μου, αγώνα έκανα για να επιβιώσω εγώ, αγώνα 

για να επιβιώσω, να βγάλω ένα κομμάτι ψωμί, δεν τα ξεχνάω αυτά και 
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για να μη 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 δε μου το λέγανε απˈ την αρχή, απˈ την 

πρώτη χρονιά να μου λέγανε ότι “με αυτό το χαρτί δε γίνεσαι πουλάκι μου 

τίποτα, κοίταξε να γίνεις ο,τιδήποτε άλλο, δημόσιος υπάλληλος δε 

γίνεσαι’’, αυτό είπαν τη μάνα μου, ο Παπαγεράκης, “με αυτό το χαρτί ο 

γιος σας δεν μπορεί να γίνει δημόσιος υπάλληλος, να πάει να ιδιωτεύσει’’. 

-Δηλαδή αυτό ήταν σαν τιμωρία επειδή είχατε πάρει εσείς … 

-Όχι πουλάκι μου, επειδή το πιστοποιητικό και το πιστοποιητικό 

κοινωνικών φρονημάτων το διάβασα και το είχα εγώ, το ήξερα… ξέρεις 

τι έγραφε το πιστοποιητικό; 

-Τι έγραφε; 

-Έγραφε και έλεγε “ο πατέρας του εμπνέεται από αριστεράς ιδέας, ο δε 

θείος του Ιωάννης Σεχίδης στον ΕΛΑΣ, έγινε καπετάν ΕΛΑΣ, έδρασαν, 

πορεύονται… από αριστερή οικογένεια, ο δε Σεχίδης Θεοφύλακτος, λόγω 

της νεαράς ηλικίας δεν ανεμίχθει’’, εντάξει … αυτά γράψαν, αλλά τα 

γράψαν αυτά, πέστο ότι αυτό είναι, δε γίνεται, να μην πάω εγώ του 

χρόνου να δώσω, αφού είπανε ότι δε θα γίνω.. εν συνεχεία αυτό.. 

δημόσιος υπάλληλος, να πάει να ιδιωτεύσει και ήρθε η μάνα μου η 

καημένη, καλή μαμά είχα, όλο στην εκκλησία πήγαινε, ήταν, δηλαδή 

Κυριακή χωρίς εκκλησία δεν πήγαινε και από εκείνη πήρα κι εγώ την 

πίστη και με βοήθησε ο Θεός και εγώ δεν κοιμάμαι άμα δε σταυρώσω το 

μαξιλάρι μου, δεν κοιμάμαι, κάθε βράδυ, Κύριε Ιησού Χριστέ στˈ όνομα 

σου και το λέω ποντιακά: Κύριε Ιησού Χριστέ σ’ όνομας και κοιμήθηκα, 

κοιμάμαι και δε φοβάμαι τίποτα, δε φοβάμαι και τα παιδιά μου τα 

μόρφωσα, μόρφωσα πολύ δυνατά τα παιδιά μου, πολύ καλά διαβασμένα, 

η κόρη μου τώρα δεν έχει δουλειές, δεν κάνει… δεν πειράζει, υγεία να 

ˈχει, εγώ να είμαι πάλι καλά, πάλι τη βοηθάω, πάλι κάνω και εν συνεχεία 

μετά από αυτό αναγκάζομαι να πάω στο Βέλγιο, θα πάω στο Βέλγιο 

εργάτης, είχα θείο εκεί και λέω θα γίνω εργάτης, θα δουλέψω στα 

ανθρακωρυχεία, παλικάρι ήμουνα, πάω λοιπόν να βγάλω το διαβατήριο 

εκεί Στεφάνου Δραγούμη, ήταν ένας εκεί από τη Σκοπιά, λέω “έτσι κι 

έτσι ήρθα να βγάλω’’, με ξέρανε, “Θεόφιλε τι έγινε;’’, “θα πάω’’, 

εντάξει, αυτό κι αυτό τα βγάζαν τα χαρτιά, τα φέραμε τα χαρτιά να 

βγάλουμε διαβατήριο, να πάω στο Βέλγιο. Την ώρα που έπιανα το 

χερούλι αγαπητοί μου, στιγμές αξέχαστες, στιγμές που αφήσανε κηλίδες, 

ε την ώρα που πάω να ανοίξω την πόρτα να φύγω, το χερούλι, ακούω 

αυτόν από μέσα φωνάζει, “ααα! Θεόφιλε, Θεόφιλε!’’, λέω “τι 

συμβαίνει;’’ “ξέχασα να σου πω, χρειάζεται και πιστοποιητικό 

κοινωνικών φρονημάτων’’, λέω άστο τότε, δεν μπορούμε να πάμε και στο 
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εξωτερικό, κόπηκε και αυτό το φτερό. Έρχεται τώρα, θα πάω στο στρατό 

για υποψήφιος έφεδρος αξιωματικός, από εδώ όταν περνούσα αθλητής, 

ήμουνα υποψήφιος, πρώτος, “κύριε Σεχίδη είσαι αξιωματικός, να πας’’. 

Πάω στην Κόρινθο, αρχίζει η εκπαίδευση, ζόρικα τα πράγματα, 

εκπαίδευση, το ένα, το άλλο, έρχεται ο στρατιώτης που ήταν μέσα στα 

γραφεία εκεί “Σεχίδης, Μιχαηλίδης και Βλάχος’’, λέει, “σας θέλει ο 

διοικητής’’, λέω “τι μας θέλει ο διοικητής;’’, πάμε εκεί, μου λέει εμένα, 

κουρεμένοι τώρα ε, περιμένουμε να βάλουμε αστέρι, “λοιπόν, σε θέλει ο 

διοικητής’’, πάμε εκεί, “Σεχίδης, δυο χρόνια αναβολή, κοίτα δυο χρόνια 

αναβολή’’, “γιατί κύριε διοικητά;’’,  “εσύ Σεχίδη πάσχεις από αριστερά 

πλευρίτιδα’’,λέω “κύριε διοικητά, τι αριστερά πλευρίτιδα λέτε, εγώ στα 

γήπεδα έχω μεγαλώσει’’, λέω, “εγώ μέχρι σήμερα δεν είδα γιατρό’’ και 

πραγματικά ακόμα και μέχρι σήμερα ρε παιδιά, ασπιρίνη δεν έχω πάρει, 

τίποτα δεν έχω πάρει, αλλά κάνω ζωή υγιέστατη, δεν κάπνισα, δεν ήπια, 

τέτοια πράγματα δεν … λέω τον γιο, την κόρη που καπνίζει, “ότι κάνεις 

πτυχία έχεις, ντοκτορά έχεις, όλα τα έχεις, για μένα δεν έχεις τίποτα, γιατί, 

γιατί δεν μπορείς αυτό το τσιγάρο που καπνίζεις να το πετάξεις, αυτό σε 

τρώει, είσαι αριστερή και το κεφάλαιο σε κάνει, ωφελούνται λέω αυτοί που 

βγάζουν τα τσιγάρα, χάνεις την υγεία σου και καπνίζεις τσιγάρα;’’ Λέει, 

“υπάρχει άνθρωπος μορφωμένος να μην μπορεί να επιβληθεί σε αυτά τα 

πράγματα και να βλέπεις στα πεζοδρόμια να υπάρχουν ενέσεις και 

ναρκωτικά;’’.Καμιά φορά είναι και οι κοινωνίες που τα δημιουργούν, 

ξεφεύγουμε πολύ, λοιπόν, ερχόμαστε εκεί, φεύγω από αυτό, τελείωσε, θα 

πάω στο Βέλγιο, δε γίνεται και το Βέλγιο. Πάω Θεσσαλονίκη, πάω 

γράφομαι στην ιδιωτική σχολή της ΧΑΝΘ. 

-Με ˈκεινη τη σχολή που είπατε πριν τι έγινε, σας διώξανε; Α, δυο χρόνια 

αναβολή πήρατε και φύγατε... 

-Έφυγα τώρα, α πολύ ωραία το ˈθιξες. Μου δώσανε δυο χρόνια αναβολή, 

έρχομαι εδώ  κουρεμένος, κουρεμένος, τώρα λέω θα ˈρθεις Θεόφιλε, θα 

πας απάνω στη Φλώρινα λέω, ήμουν και ερωτευμένος, αγαπούσα και μια 

δασκάλα, ήταν έτσι, τι θα πούνε λέω τώρα, ο Θεόφιλος είναι άρρωστος, 

είναι άρρωστος και γύρισε του δώσανε αναρρωτική, άρρωστος είναι 

γύρισε, τι θα πεις ρε Θεόφιλε…; 

-Και συγγνώμη, αυτή η αριστερά πλευρίτιδα δηλαδή ήταν υπονοούμενο, 

έτσι; 

-Υπονοούμενο, από αυτήν την αριστερά πλευρίτιδα, άκουσε να με 

θυμίσεις να προχωρήσω, να μου θυμίσετε να προχωρήσω στο θέμα, τώρα 

είναι αυτή… αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα, δε σας λέω τη ζωή τη 

δική μου, σας λέω σαν εμένα πολλοί έχουν πάθει αυτή τη δουλειά  και οι 

άλλοι δυο το ίδιο κι αυτοί από αριστερές, από άλλο, αυτά τα λέγαν τα 

μπάλωναν [..]. Λοιπόν, αφού έκανα, αφού γύρισα με το καβουράκι, 

αγόρασα ένα ωραίο καβουράκι απˈ τη Θεσσαλονίκη, γύρισα λέγανε ας 

[..] εδώ τότε ψηφίζαμε κέντρο, εμείς δεν ψηφίζαμε, αριστερά δεν ψήφιζε 
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ο πατέρας μου, κεντρώος ήτανε αλλά προς τˈ αριστερά έγερνε, τον 

ˈλεγαν Σεχίδης κουμουνιστής, παραμύθια της Χαλιμάς, δεν ήτανε, στα 

έργα του δεν ήτανε, δεν ήτανε για τον εξής λόγο, διότι για να γίνει ένας 

κουμουνιστής θέλει κότσια αγαπητέ μου και εκείνος ο οποίος θα πει 

“είμαι κουμουνιστής’’,να το λέει χίλιες φορές, γαργάρα να κάνει για να 

λέει ότι είναι κουμουνιστής, κουμμουνισμός είναι μια ιδεολογία 

ανεφάρμοστη, δεν μπορείς να εφαρμόσεις αυτήν την ιδεολογία, ποιος 

είναι κουμουνιστής; Κανείς δε γίνεται κουμουνιστής, ποιος είναι 

χριστιανός; Χριστιανός κανείς, αυτά τα δυο πράγματα δε..., μακάρι να 

επικρατούσε ο χριστιανισμός. Ο Χριστός ζητούσε, γύριζε απάνω στο 

γαϊδούρι καβάλα, με ένα ρακένδυτο ρούχο σκεπασμένο, τρύπιο, γύριζε 

και έκανε διαφώτιση στον κόσμο να ξυπνήσει, να βοηθήσει ο ένας, να 

βοηθήσει τον άλλο, πράγματα δύσκολα και ανεφάρμοστα και στο τέλος 

πάλι για πέντε δολάρια τον πρόδωσαν και τον θανάτωσαν. Πάω στην… 

έρχομαι τώρα, πάω στη Θεσσαλονίκη, στη Χανθ, πάω στα οικονομικά, 

λογιστικά τότε, με πήρε και ένας άλλος που ήμουν διαβασμένος εγώ απˈ 

την παιδαγωγική ακαδημία, με παίρνουν και μου πλήρωναν τα έξοδα του 

διαγωνισμού, πήγα στον Ευκλείδη, ράδιοηλεκτρολογίες κι αυτά, 

καθηγηταί πανεπιστημίου μας κάναν εκεί, “Θεόφιλε έλα, θα δίδομε 

εξετάσεις, μόνο να έρθεις να βλέπουμε από την κόλλα σου να γράφομε 

για να περάσουμε μέσα’’, αυτοί οι άλλοι φίλοι ρε γνωστοί … γνώριζα 

εκεί, λογιστικά που πήγαινα, λέω “έρχομαι ρε παιδιά’’,εντάξει, βοήθεια, 

πήγα, καθόμουν μαζί τους, γράφομε εκεί στον Ευκλείδη κανά, πήγα κανά 

τρείς μήνες, ε όχι δυο μήνες, ώσπου να πάρω το πάσο, το ˈχω ενθύμιο 

στο συρτάρι μου, για να κυκλοφορώ με το τραμ, δωρεάν είχε τότε, το 

πήρα κι εκείνο, γύριζα και κείνο το αφήνω, δημιουργείται η σχολή η 

βιομηχανική, με κλειστά μάτια μπορούσα να πάω εκεί, αλλά λέω σαν τον 

Ευκλείδη είναι λέω, δεν πάω να δώσω εξετάσεις, εκείνος ο άλλος, 

Σπανός, πήρε στον συμβολαιογράφο, αδερφή εδώ του Χατζηχρήστου και 

πήρε εκείνος το …. δηλαδή μπορούσα να προχωρήσω, μπορούσα να γίνω 

καθηγητής μαθηματικών άνετα, γύρισα, αλλά εκείνη την περίοδο που 

πήγε, ένας Καψίδης α! Τον Καψίδη τον Φώντα, τον έχεις καθόλου, που 

πέθανε, λυκειάρχης ήταν στο γυμνάσιο το 1
ο
  απάνω, ο Φώντας, 

Ξενοφών Καψίδης, αυτός. Μου έλεγε, όταν έδωσα εξετάσεις, μου λέει 

“Θεόφιλε έλα εδώ, να πάμε κάτω ρε στο πανεπιστήμιο να δώσουμε 

εξετάσεις’’, “ποιο πανεπιστήμιο;’’, λέω, “κάτσε καλά, δεν έχω λεφτά’’, 

λέω, “δεν μπορώ να πάω να δώσω εξετάσεις’’, αλλά πού να πετύχουμε 

πανεπιστήμιο, “βρε έλα, θα πάμε’’, πάει, δίνει εξετάσεις, πετυχαίνει, 

φυσικός αυτός, μου λέει “Θεόφιλε άμα ήσουν εσύ, πρώτος θα ήσουνα, 

δεν έγραψες εξετάσεις’’, τ’ άφησα, εν ολίγοις, αφήνω αυτά κατά μέρος, 

αυτά ήτανε, η σταδιοδρομία μου, το τι μπορούσε, όχι μου, η 

σταδιοδρομία των Ελλήνων, των νέων που ήταν στην κατηγορία μου, 

ένας από αυτούς τους νέους ήταν και ο.., ο από το χωριό του Αμυνταίου, 
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από τα Ασπρόγια ήτανε, με το ψευδώνυμο, πως το λένε, καπετάν 

Βαγιανάς, Βαγιανάς. Πήγε να δώσει στην ακαδημία, δεν τον πήραν, δεν 

είχε πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, πάει στο στρατό, αριστερά 

πλευρίτιδα δώστου, ανέβηκε στο βουνό απάνω, αν υπήρχε και βουνό και 

μένα τότε, θα έφευγα δηλαδή όταν, τότε δεν είσαι Έλληνας, αφού είσαι… 

σε κοπανάνε από εδώ, σε κοπανάνε από εκεί και πήγα στο στρατό, αφού 

κατετάγη στον στρατό, ύστερα από τα δυο χρόνια ο Σπυρόπουλος εδώ ο 

γιατρός, ενήργησαν ας πούμε, είδαν ότι δεν … πάω στο στρατό, πάω στο 

στρατό, αλλά  αξιωματικός δε γίνεσαι, ακολουθώ το στρατιωτικό στην 

Καλαμάτα, στην Καλαμάτα πάω, γίνονται τώρα οι μεταθέσεις, δεν ήρθαν 

τα πιστοποιητικά, όχι, ήρθαν τα πιστοποιητικά και εκεί κάτω, το 

πιστοποιητικό αυτό δεν μπορείς να το σβήσεις, υπάρχει, δηλαδή σε 

ακολουθεί εκείνα τα χρόνια όπου πας, λοιπόν πάω εκεί, έρχεται ε, κάνομε 

την εκπαίδευση σαράντα, πενήντα μέρες που κάναμε εκεί, έρχεται πάλι ο 

στρατιώτης λέει “Σεχίδης’’, εκεί ήταν τα ονόματα που είπε “Βλάχος και 

Μηχαηλίδης’’, “ελάτε’’, λέει, “σας θέλει ο.. απάνω ο στρατολόγος’’, πάω 

μέσα στο στρατολόγο, “Σεχίδης, εσύ στο ταμείο’’, μου λέει, “εσύ στη 

γραφομηχανή, εσύ στη διαχείριση’’, τρεις, τους τρεις, άλλους τρεις τώρα, 

τρεις όταν ήταν για αξιωματικός, τρείς τώρα για τις τοποθετήσεις, ρε 

παιδί μου, σα να παίρνουνε ένα ζεματιστό κουβά νερό, να σου ρίχνουν 

απάνω, τι λένε αυτοί ρε λέω, λέω «εμάς διαλέξατε να μείνουμε εδώ, από τη 

Μακεδονία, λέω, αγαπούσα τη δασκάλα, η οποία πρέπει να είναι τώρα 

και παντρεμένη, τη βλέπουμε τώρα α! Χρόνια, αναμνήσεις ωραίες, 

λοιπόν, λέω “εμάς διαλέξατε;’’, “σκάσε’’, λέει, “εσύ θα μας πεις’’, λέει,“ 

τι θα κάνουμε εμείς εδώ; Θα μείνετε εδώ’’. Ε τι να κάνεις, λέω ρε Θεόφιλε 

κάνε υπομονή, λέω, αφού θα μείνομε εδώ, θα μείνομε εδώ, όταν έφευγε ο 

…..τελείωσε η εκπαίδευση και έφευγαν οι στρατιώται για διάφορα μέρη, 

εκείνοι απάνω στα τζέημς, ήτανε δειλινό, δειλινό ήτανε και δειλινό έτσι 

λίγο σβηστό, ανάλογα με τις καρδιές μας, μουντό ήτανε το δειλινό εκείνο 

ρε παιδιά, να κλαίνε οι στρατιώται απάνω στα τζέημς περισσότερο από 

μας τους τρεις, να καθόμαστε τώρα, φανταστείτε τρεις φουκαράδες 

ζεματισμένοι απˈ την κακία των ανθρώπων δηλαδή, να μείνομε εκεί, να 

φύγουν, φεύγουν αυτοί, κλαίγανε αυτοί, κλαίγαμε και εμείς κάτω, “στο 

ταμείο εσύ, εσύ’’, κάθε δέκα η ώρα όμως είχε εντολή, ως ταμίας μου και 

ένας άλλος στρατιώτης μαζί που ήμασταν, δάσκαλος, κάθε δέκα η ώρα 

του λέγαν του ταμία, “θα τον κάνεις τον Σεχίδη καψόνια’’, έλεγε 

“Σεχίδη, έξω απ’ το… από το γραφείο», λέω “γιατί κύριε λοχαγέ;’’, 

υπολοχαγός, λοχαγό τον λέγαμε, “γιατί κύριε λοχαγέ;’’, Παρούσης 

Βασίλειος εξαίρετος αξιωματικός, πρώτος, οικονομολόγος πρώτος, 

λεβέντης, γιατί τα λέω αυτά, γιατί ξέρω γιατί τα λέω, πήγα εκεί, θα σας 

πω γιατί τα λέω, πάω έξω κάθε... πήγαινα, έμπαινα μέσα στα πεύκα, 

έπαιρνα ένα κουτί, κονσερβοκούτι θυμάμαι, έπαιζα μπάλα με το 

κονσερβοκούτι, τακα τουκα τάκα τούκα, να περάσει η ώρα, χτυπούσα 
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μπάλα, έβγαινε ο Πανούσης ο Βασίλης, “Σεχίδη!’’,τώρα στον στρατό 

ήμασταν, λόχος διοικήσεως μόνο ήμασταν, “Σεχίδη!’’, μες τα πεύκα εγώ, 

“ορίστε’’, “έλα Σεχίδη, έλα’’, “έρχομαι’’, πήγαινα μέσα, καθόμουνα πάλι 

εκεί κανα δυο ώρες, “έξω Σεχίδη’’, “μέσα Σεχίδη’’,“έξω Σεχίδη’’, λάθος, 

λάθος δεν υπάρχει, αλλά αφού το θέλεις, έξω, καψόνια, αλλά όταν 

βγαίναμε έξω μας έκανε παρέα κι ένας…  ο στρατός οργανωμένα 

πράγματα, δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό συνέχεια, ένας ήτανε του 

Α2 που μαζί μας Χοντρός, Γεώργιος λεγόταν,απˈ την Μεσσήνη ήταν 

κιόλας, Καλαμών, Μεσσήνη, δεν πήγα στο χωριό του, δεν πήγα, 

Μεσσήνη, ένας Χοντρός, Χοντρός, αλλά και χοντρός ήτανε, λοιπόν 

παρακολουθούσε τις συζητήσεις που κάναμε όταν τρώγαμε, όπως 

συζητάμε τώρα εμείς και είδαν ότι εγώ δεν είμαι κουμμουνιστής, είδαν 

ότι εγώ έχασα το Βοριά, τον φάγανε οι κουμμουνισταί, έναν άλλον θείο 

στη Ρωσία τον σκότωσαν οι κουμμουνισταί, δηλαδή από κουμμουνισταί, 

από σφαίρες κουμουνιστών χάθηκαν δυο άνθρωποι, άδικα χάθηκαν, 

άδικα και ύστερα ξέρω, έχω συναίσθηση και γνώση,  ότι δεν μπορώ να 

γίνω κουμμουνιστής, για να γίνεις κουμμουνιστής πρέπει πρώτα απˈ όλα 

να μην πιστεύεις στο Θεό, άπιστοι είναι αυτοί, αφού πιστεύω στο Θεό, 

είδαν ότι δεν… πηγαίνανε τα λέγανε, τα λέγανε και ένα καλό πρωινό 

“Σεχίδη σε θέλουνε στο υπασπιστήριο’’, πάω εκεί, όλοι οι αξιωματικοί 

εκεί …συνταγματάρχης, ο οποίος φάνηκε αργότερα, άσε να μην 

επεκταθώ, λοιπόν, “Σεχίδη σε θέλω’’, πάμε εκεί, “ρε Σεχίδη’’, λέει, 

“όταν είπαμε να μείνεις εδώ πολύ στεναχωρήθηκες, μήπως δεν ήθελες να 

υπηρετήσεις τον ελληνικό στρατό;’’ και αυτό [..] την ερώτηση μου κάνει, 

νέος, λέω “δε μου λέτε κύριε λοχαγέ, εάν είχες φιλινάδα εσύ στην Ήπειρο 

και γινόταν αυτά που γίνονται τώρα σε μένα, τα κάναν σε σας, εσείς δε θα 

στεναχωριόσασταν;’’, με λέει “ώστε ρε Σεχίδη αυτό είναι; Ε άντε τι να 

ˈναι άλλο, ρε παιδί μου, λέει πως τα πήραμε εμείς και εδώ… χαρτιά ήρθανε 

[αριστερούς…] χίλια συγνώμη Σεχίδη και δως το χέρι’’, πιάσαν το χέρι, με 

σφίξανε από εδώ και πέρα, διότι τα απολογιστικα στοιχεία τα οποία 

δουλεύαμε στο [..] τα έπαιρνε ο δάσκαλος και πήγαινε κάθε δεκαπέντε 

μέρες, ήτανε στο τέλος του κάθε μηνός πήγαινε στην Αθήνα, το Ζ’ 

γραφείο, οικονομικό γραφείο ήταν στην Αθήνα, καθόταν αυτός, 

παρακολουθούσε την κίνηση τρόπον τινά και δεκαπέντε μέρες το μήνα 

καθόταν και παραθέριζε, εγώ δούλευα, έκανα δουλειές και παραθέριζε 

εκείνος, ύστερα ήρθε η σειρά του, λέει ο Πανούσης, “τώρα’’, λέει, πώς 

τον είπε τον δάσκαλο δεν ξέρω, “τώρα ήρθε η σειρά σου, εσύ θα κάθεσαι 

και ο Σεχίδης θα παίρνει το δέμα να πάει στην Αθήνα’’, “α κύριε λοχαγέ 

έτσι;Ήρθε η σειρά μου;’’, “τώρα Σεχίδη εσύ, πάρτο τώρα το δέμα και 

τράβα για την Αθήνα’’ και θυμάμαι ήμουν και καλαμπουρτζής και λέω 

“κυρ λοχαγέ, πώς θα μου δώσεις το δέμα , ξέρεις πού θα το πάω;’’, λέω¨ 

λέει «πού θα το πας» «στην Κόσσα(;) θα το πάω’’, “πάρτο και όπου θέλεις 

πήγαινˈ το’’ και πήγαινα και παραθέριζα και ύστερα έγινε το Ζ’ γραφείο, 
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αυτό το γραφείο έγινε στην Τρίπολη και μου λέει ο Πανούσης “τους 

καλούς στρατιώτες τους αμοίβω, θα πας εκεί σαν εκπρόσωπος του κέντρου 

Καλαμών’’ και πήγαινα εκεί και παρακολουθούσα όλα τα οικονομικά 

Μεραρχίας που λέω Πελοποννήσου, περνούσαν από το Ζ’ γραφείο, τα 

οδοιπορικά έξοδα των αξιωματικών, άμα δεν τα ˈβλεπα εγώ, εγώ τα 

‘καμνα, μόνο ο Φαβατάς, ο Χρήστος, πέθανε ο καημένος, έφυγε 

ταξίαρχος κι αυτός έφυγε, καλά παιδιά ρε, μου έλεγε “Θεόφιλε, εμένα μη 

μου λές τίποτα, εμένα φέρε μου να υπογράφω’’, λέει, ξέρω τι 

είσαι’’,υπέγραφα αυτά τα πράγματα, τα πήγαινα και… 

-Με την τοπική κοινωνία είχατε κάποια θέματα, όπως αυτά τα αντίστοιχα 

που μας είπατε; 

-Με την τοπική κοινωνία, άκουσε… 

-Πώς σας αντιμετώπιζαν δηλαδή, επειδή είχατε και τους συγγενείς που 

είχανε πολεμήσει…; 

-Ε ναι, οι τοπικοί συγγενείς, κοίτα μόνο οι τοπικοί συγγενείς, η τοπική 

κοινωνία, οι  Φλωρινιώται, ε οι Φλωρινιώται πάλι τους δικαιολογώ τους 

Φλωρινιώτες, διότι περάσαμε εδώ φτωχικά χρόνια και δεν είχανε ο 

κόσμος να φάει κλπ και ύστερα για λόγους οικονομίας, για λόγους ζωής 

ορισμένοι ξεφεύγανε ας πούμε και μας βρίζαν κιόλας, μας κάναν κιόλας, 

αφού έφτασα μια φορά στη δημαρχία που ήμουνα, αφού μπήκα στη 

δημαρχία, μία η οποία ήτανε… μπήκε μέσα ένα πρωινό, ένα καλό 

πρωινό, να φωνάζει “εεεε!’’, έτσι είναι, δηλαδή έγιναν προαγωγές και 

ανέβηκα εγώ και έμεινε εκείνη εκεί, αφού ήμουν πιο καλός με ανέβασαν 

“ε.. ήρθαν εδώ οι Σεχιδαίοι, ήρθαν οι κουμμουνισταί και μας πέταξαν εμάς 

στην άκρη!» τέτοια πράγματα είχαν, αλλά εγώ είχα φαρδιά καρδιά και 

ό,τι κάνανε… όταν είναι ένας…, εγώ κάποτε διορίστηκα επί ΠΑΣΟΚ, ο 

ειδικός ενημερωτής στα ασφαλιστικά του ΟΓΑ, ήμουνα στο νομό ο 

πρώτος. Τώρα δε θέλω να πω ότι ήμουν ο εξυπνότερος των συναδέλφων, 

δημοτικός υπάλληλος, γραμματέας, αλλά, επειδή ο μπαμπάς μου, η μάνα 

μου ήταν αγρότισσα, επειδή εγώ μεγάλωσα, γνώρισα την αγροτιά, πήρα 

το δρεπάνι, το λελέκι και θέρισα με το λελέκι και έμπαινε η λάσπη στη 

μύτη μου και έκαμνα έτσι τη μύτη μου, έβγαζα λάσπες από τη μύτη, 

έπινα θολό νερό, είδα τη ζωή του αγρότη, είδα τις δυσκολίες του αγρότη, 

επειδή όλα αυτά τα πέρασα, αλλιώς έβλεπα τους ανθρώπους και αλλιώς 

βλέπω ακόμα τους ανθρώπους, αφού κοιμάμαι, δεν ξέρω αν είναι έτσι 

όλοι οι άνθρωποι βρε παιδί μου, δε νομίζω να ˈναι, όχι δεν το λέω για 

περηφάνια, αλλά έτσι πρέπει να ˈναι, κάθομαι και κοιμάμαι έτσι και λέω 

Θεέ μου, μήπως αδίκησα κανέναν, μήπως στεναχώρησα κανέναν, μήπως..; 

Υπάρχει ζήλια, με βλέπουνε εδώ όλο, καλός είμαι, όλο προχωράω, χωρίς 

να προχωράω εγώ, με προχωράνε, εγώ τίποτα δεν κάνω, εγώ είμαι εδώ, 

εδώ, εδώ το ευαγγέλιο, με το Θεόκλητο είμαστε πρώτοι φίλοι, με το 

δεσπότη, δεν μπορεί δηλαδή, δεν μπορώ να φύγω απˈ το Θεό, δεν 

μπορώ... κακό δε θα πω, άμα δε μιλάει κανείς στεναχωριέμαι, πάω τον 
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χτυπάω στην πλάτη, το ξέρω με μισεί, όχι με μισεί με ζηλεύει, γιατί βρε 

με ζηλεύεις, αυτή η ζωή, δεν μπορεί όλα τα χέρια, τα δάχτυλα να είναι 

όλα, ο ένας έτσι, ο άλλος έτσι, δεν μπορεί τα χέρια, αλλά εγώ να ζηλέψω 

τον άλλο που είναι οικονομικά ανώτερος από μένα, πνευματικά ανώτερος 

από μένα, γιατί να ζηλεύουμε, η ζήλια είναι η αφετηρία, ας πούμε, του 

κακού, άμα αρχίσεις και ζηλεύεις αρχίζεις και κάνεις κακά, γιατί να 

κάνεις κακά, άμα χτυπάς την πλάτη και κοιμάμαι έτσι ήσυχος, λέω με 

ποιον και άμα θυμάμαι, πιστεύετε ρε παιδιά ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ 

όταν είμαι, θυμώνει κάποιος από μένα και δε μου μιλάει, εγώ τον μιλάω. 

Συναντούσα, συναντούσα ανθρώπους στα δύσκολα χρόνια επί 

δικτατορίας ας πούμε και ανθρώπους εδώ στη Φλώρινα, ανθρώπους, με 

τους οποίους τώρα έρχονται και με αγκαλιάζουνε, αλλά οι αρχές τους 

λανθασμένες, ανέβαινα εγώ από εδώ απˈ τον δρόμο, σημεία γνωστά, απˈ 

την στοά προς τα κάτω πήγαινα και ανέβαιναν άλλοι δυο προς τα πάνω, 

συνάδελφοι, υπάλληλοι, όχι τοπικοί, υπάλληλοι, πάω να τους χαιρετήσω, 

“γεια γεια’’, βρε παιδιά να σε βλέπουνε και να γυρίζουνε το κεφάλι απˈ 

την άλλη μεριά, δηλαδή υπάρχει τέτοιο χαστούκι, υπάρχει, η αγάπη είναι, 

πώς να σου πω, πρώτα ο σταυρός, πρώτα ο σταυρός που σταύρωσαν τον 

Ιησού Χριστό για το δίκιο και δεύτερον η αγάπη είναι, μαζί με τον 

σταυρό, να βαδίζει και η αγάπη, τότε θα μπορεί να προχωρήσουν οι 

κοινωνίες και να διορθωθεί η ανθρωπότητα, που δεν βλέπω να διορθωθεί, 

διότι άμα βλέπουνε έναν καλό και τον αγαπάνε οι άλλοι, ακόμα και αυτή 

την αγάπη που σου προσφέρει ο άλλος την ζηλεύουνε και δεν την 

θέλουν, έτσι είναι, αυτά που συζητάω μαζί σας έτσι είναι και μακάρι ο 

Θεός, αχ τι να πω τη ζωή εδώ, τα διαβάζω αυτά εδώ του Θεόκλητου, 

πολλά, βοήθησε πολύ κόσμο, πολύ κόσμο! 

-Να γυρίσουμε λίγο πάλι πίσω, γιατί μας διέφυγε, στο παιδομάζωμα, αν 

θυμάστε κάτι να μας πείτε, αν έχετε κάποια εμπειρία από τότε, από 

κάποιους γνωστούς … 

-Ναι, κοίταξε, επειδή παιδομάζωμα εδώ στη Φλώρινα μέσα δεν έχει γίνει, 

έχει γίνει παιδομάζωμα στα χωριά, κάνανε παιδομάζωμα στις Πρέσπες, 

κάνανε παιδομάζωμα στη Δυτική Μακεδονία κάτω κλπ, ε κι αυτό είναι 

κάτι, ορισμένες φορές, ορισμένες φορές, όταν μέναν τα παιδιά μόνα στα 

σπίτια, δηλαδή το παίρνω έτσι να ˈμαστε λίγο ρεαλισταί, να μην 

επηρεαστούμε, τώρα ο μπαμπάς για τον άλφα ή βήτα σκοτώθηκε, η μαμά 

δουλειά δεν έχει, πες ότι είναι φυλακή, κάτι έγινε και μένουν τα παιδιά 

εις βάρος της άλλης οικογένειας, του συγγενή ή περιμένει κάποιος, χθες 

συζητούσαμε στο καφενείο του Κασκαμανίδη, πάω εκεί παίζω και 

περνάει η ώρα και έκλαιγε ο καημένος, τον λυπήθηκα και το κλάμα του 

μˈ έμεινε και λέω να τον βρω τώρα να του πω “έλα εδώ ρε, έλα ρε Λάτο’’, 

φίλος, γνωστό παιδί, “έλα ρε Λάτο, εκείνα τα δάκρυά σου να μην τα δω’’, 

του είπα και χθες γιατι.., έκανε εγχείρηση by pass στην καρδιά, “να μη σε 

δω άλλη φορά να πέφτουν δάκρυα απˈ τα μάτια σου, γιατί μπορεί να πάθεις 
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ζημιά’’, λέει “Θεόφιλε τέσσερα ορφανά παιδιά ήμασταν στο δρόμο και να 

παρακαλάμε τον έναν, να παρακαλάμε τον άλλον, να πάει στην ασφάλεια 

να πούνε κάτι’’ και είπαν για ασφάλεια και όταν εγώ….. στην ακαδημία 

δεν μπορούσαν να μου δώσουν το πιστοποιητικό, είχα έναν φίλο που μαζί 

πηγαίναμε στο σχολείο, μαζί διαβάζαμε, να μην πω εγωιστικά, 

μαθηματικά τον βοηθούσα, έλυνα τις ασκήσεις, τον βοηθούσα κιόλας, 

αυτό το πράγμα, λοιπόν λέω να το πω, του λέω “σε παρακαλώ’’, αυτό 

γινόταν ακριβώς στη γέφυρα του Αριστοτέλη από πάνω δέκα μέτρα, 

ανεβαίνοντας, φίλος καρδιακός, λέω “σε παρακαλώ ρε, πήγαινε μια φορά 

στην ασφάλεια, ήσουν και αξιωματικός έφεδρος’’, λέω, “τόσα χρόνια 

είμαστε μαζί, πήγαινε πες τους, ότι εγώ δεν είμαι απˈ αυτά που λένε, 

κουμμουνιστής, δυο λόγια καλά πες, για να με βάλουν στην ακαδημία’’, 

επειδή αυτός δεν τον παίρνανε, δεν ήταν, δεν έγραφε, δεν μπορούσε να 

γράψει, ξέρετε τι μου είπε, “α, δεν υπάρχει η ανθρωπιά!’’, αλλά να μην 

παρασυρόμεθα, να μη ζητάμε πολλά πράγματα απˈ την ανθρωπότητα, 

έχει σοβαρά ελλείμματα ο άνθρωπος και για να τα γεμίσει αυτά, να 

αφήσουν όλα κατά μέρος, ξεφεύγουμε τώρα αλλού, όλα τα σφάλματα κι 

όλα τα κακά προέρχονται από την αγραμματοσύνη, από τον αγράμματο 

άνθρωπο, δεν τον κατακρίνω, αλλά δεν έχει γίνει άσκηση στο πνεύμα 

μέσα, να μπορεί να αναπτύξει τη συνείδηση και συνείδησις λέει η 

ψυχολογία, «το εντός ημών κριτήριο της ηθικότητας, ονομάζεται 

συνείδηση», «όταν αυτή σε προτρέπει», έτσι τα κάναμε στο σχολείο, «όταν 

αυτή σε προτρέπει στην εκτέλεση του έργου, ονομάζεται προτρεπτική, όταν 

δε σε αποτρέπει, ονομάζεται αποτρεπτική», θυμάμαι ορισμένα, καλά 

πράγματα θυμάμαι, ε αυτήν τη συνείδηση πρέπει να καλλιεργηθεί στην 

ανθρωπότητα και ιδίως σε μας, στα χωριά μας παντού, τα χωριά, τα 

χωριά τα αδειάσαμε εμείς, το μακεδονικό το δημιουργήσαμε εμείς, όταν 

εμείς λέμε Βουλγάρους και κουμμουνιστάς, όταν λέμε, εσύ που το λες 

εξετάζεις τον εαυτό σου, τι είσαι εσύ και για μένα ξέρεις, πώς είναι η 

ανθρωπότητα, κάποτε η ανθρωπότητα θα ενωθεί, όταν ο άνθρωπος θα 

φτάσει σε όλα τα αστέρια πάνω και ανακαλύψει κι άλλη ζωή εκεί πάνω, 

από κει πάνω θα βλέπουμε τη γη και θα λέμε ο άνθρωπος της γης, δε θα 

λέμε ούτε Γερμανός, ούτε Τούρκος, ούτε τίποτα, θα λέμε ο άνθρωπος της 

γης. Γιατί να μην ενωθούμε τώρα και να είμαστε αγαπημένοι για να 

προχωρήσουμε όλοι ενωμένοι, όχι άλλοι να τρώνε και άλλοι να μην 

τρώνε, όχι άλλοι να κλέβουν και άλλοι να είναι ηθικοί, άσε η ζωή είναι 

αυτή και δεν ξέρω μπορεί να σας κούρασα τώρα, αλλά καλά έκανα, να τα 

θυμάστε αυτά, είναι δίκαια ρε παιδιά, είναι άδικα, είναι άδικα; Δε μιλάω 

άδικα εγώ, δε μιλάω άδικα, καλλιεργήθηκα μόνος μου, βάζω τον εαυτό 

μου μέσα, παλεύω με τη ζωή και δεν την αφήνω ακόμα, διάβασα βιβλία, 

τι κλασσικά κάποτε διάβαζα, πήρα και τη γυναίκα, καλή γυναίκα έχω, 

όλα τα καλά,  δεν έχει αυτό το, δεν μπορούμε να, δεν έχει, αλλά πάλι λέω 

Θεόφιλε όταν με όλο τον κόσμο πας καλά, με τη γυναίκα σου, αφού έκανε 
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παιδιά, αφού έκανε αυτά… αυτά είναι η αρχή για να υπάρχει οικογένεια, 

ειδάλλως η οικογένεια  δεν υπάρχει, αν ψάχνεις όλα να τα σιάξεις, ούτε 

κοινωνίες θα υπάρχουνε, ούτε τίποτα, τίποτα δε θα υπάρξει στην ζωή, 

τίποτα αλλά πού να βρεις, γιατί δε δημιουργούνε νυχτερινά σχολεία, γιατί 

δε δημιουργούν στην παιδεία, αλλά τα κρατάνε ίσως, γραμμές λέει 

υπάρχουν να μην καλλιεργήσουν το πνεύμα του ανθρώπου, του Έλληνα 

να μην το καλλιεργούν πολύ, διότι το ελληνικό, ο Έλληνας φύσει είναι 

εξυπνότατο στοιχείο είναι…. δε θέλουν να το καλλιεργούν πολύ, διότι 

ξυπνάει και άμα ξυπνήσει πολύ, οι αδικίες είναι πολλές, θα γίνονται 

φασαρίες. 
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39)  Όνομα: Σεχίδης Γρηγόρης 

       Καταγωγή: Πόντος/Ρωσία/Κολχική 

       Τόπος διαμονής: Κολχική 

 

-Κύριε Γρηγόρη καλησπέρα…Θέλουμε να μας πείτε λίγα πράγματα για 

τον εαυτό σας και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις. 

-Από το 1941 που μπήκαν οι Γερμανοί εδώ στην Ελλάδα, τον Απρίλιο 

του 1941,στη συνέχεια έγιναν οι οργανώσεις διάφορες ενάντια στον 

κατακτητή. Ο Γερμανός ήταν κατακτητής. 

-Εσείς που μένετε; Θα μας πείτε σε πιο μέρος μένετε; Μένετε εδώ στην 

Κολχική. 

-Σήμερα είμαι εδώ στην Κολχική, ναι μένω εδώ στην Κολχική σήμερα. 

Τοτε εγώ είμανε μαθητής γυμνασίου. Το 1943 εντωμεταξύ στην αρχή 

έγιναν οι οργανώσεις ενάντια στον κατακτητή, η πρώτη οργάνωση ήταν 

το ΕΑΜ το οποίο συμβολίζει Εθνικός Απελευθερωτικός Μέτωπο, στη 

συνέχεια συγκροτήθηκε ο ΕΛΑΣ Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός 

Στρατός ενάντια στον κατακτητή, αυτά έγιναν το ˈ42. Το 1943 γίνεται η 

οργάνωση των νέων ενάντια στον κατακτητή η ΕΠΟΝ, εγώ ήμουν 

μαθητής γυμνάσιου τότε. Από του πρώτους που είχαμε [..] ήμουν  εγώ 

και κανα 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. 

- Άρα συμμετείχατε στην εθνική αντίσταση σαν νέος. 

-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. 

-Άρα αυτός ήταν ο αρχικός σας στόχος να εναντιωθείτε στον κατακτητή 

για να απελευθερωθεί η ….. 

-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. 

-Στα σύνορα ήταν αυτό; 

-Στα σύνορα είναι το Εθνικό, είναι κάτω στα σύνορα εκεί πέρα. Στο 

διάστημα όμως του 1944 τότε μέσα από το… ο  ΕΛΑΣ είχε 

δημιουργηθεί, στρατός αρκετός, μια μερίδα ξεχώρησε λοιπόν με αρχηγός 

τότε ήταν κάποιος Γκότσες, εκεί μέσα μεσολάβησε κάποια οργάνωση 

πώς να την πούμε; αυτονομιστική, λοιπόν μέσα από τον ΕΛΑΣ τώρα 

υπήρχε ένας ο οποίος λεγότανε Γκότσες… 

-Για  το τάγμα του Γκότσε τώρα θα μας πείτε; 
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-Να σας αναφέρω εγώ τώρα περίπου εκεί θα ˈρθω. Αυτός αρτιμελής και 

σιγά σιγά δεν ξέρω τώρα οι οργανώσεις που τον έχουν πιάσει, τι έκανε 

δεν ξέρω, απομονώνεται από εδώ από τον κάμπο, από την μονάδα τη 

δικιά του και πάει προς την Πρέσπα. Εκεί έδωσε το σύνθημα του αυτός 

και άρχισαν τώρα ένα μέρος από τους Μακεδόνες ας πούμε να 

συρρικνώνονται με αυτό. 

-Όταν λέτε Μακεδόνες ποιούς εννοείτε, αυτούς που ζούσανε εδώ; 

-Από εδώ, από εδώ Μακεδόνες οι οποίοι ήτανε στον ΕΛΑΣ  αλλά με το 

σύνθημα το δικό του τώρα αυτός, με την άλλη Μακεδονία τώρα αυτά 

έχουν άλλη σημασία, λοιπόν συρρικνώνονται μαζί του ένα μέρος. 

-Τους είπε αυτός τι ήθελε να κάνουν; 

-Πως, πως, ναι, τους είχε ασφαλώς ενημερώσει. Τώρα θα σας αναλύσω 

από αυτά τα οποία εγώ έχω ζήσει [..]. Τελοσπάντων, αυτά γίνονται όμως 

μέσα στο 1944, εμείς, η διμοιρία η δικιά μας, μας στείλανε εκεί που είναι 

το Εθνικό ήταν το ένα  φυλάκιο που ελέγχαμε εκεί πέρα είσοδο- έξοδο, 

στον κάμπο ήταν οι Γερμανοί [..] ήταν κατοικημένη από Γερμανούς. 

Αυτή η περίπτωση έφτασε τώρα το φθινόπωρο του ˈ44, τώρα ήτανε 

περίπου Οκτώβριος μήνας. 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 

ˈ44 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. 

- Που το είχε το σφυροδρέπανο; 

-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. Και τι κάνει, εδώ ήταν το 28 σύνταγμα του ΕΛΑΣ, έρχεται 

επειδή και οι Γερμανοί σχεδόν από όλη την Ελλάδα έχουν ηττηθεί;; και 

φεύγανε στο τέλος, έδωσε το δικαίωμα και αυτός, το αυτονομιστικό;; 

προς ενίσχυση και το 27 σύνταγμα της Κοζάνης εδώ στη Φλώρινα για να 

τους στριμώξουν Γερμανούς κι αυτά και να μπούν μέσα;; Από την 

προηγούμενη μέρα το 27 σύνταγμα της Κοζάνης όπως έφτασε εδώ, εμείς 

ήμασταν το 28 η διμοιρία, είχε φτάσει απάνω στο Κρατερό, σˈ ένα χωριό. 

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 που να πάει η διμοιρία να [..]. Στο διάστημα 

αυτό όμως ο διμοιρίτης ο δικός μας έλειπε, ήταν ο καπετάνιος της 
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διμοιρίας, ο καπετάνιος της διμοιρίας ήταν από ένα χωριό Ανταρτικό, 

παίρνει το σημείωμα;; να το διαβάζει, α σου λέει εδώ τα πράγματα 

αλλάζουν, τώρα αυτός ήξερε τί προηγούνταν νωρίτερα; δεν ήξερε; δεν 

γνωρίζω, τι κάνει, παίρνει και άλλα δυο παιδιά από μέσα από την 

διμοιρία και εξαφανίζεται, εξαφανίζεται λέγοντας πήγε προσκόλλησε με 

τον Γκότσε, εμείς όμως δεν γνωρίζομε τίποτα τώρα, εμείς οι υπόλοιποι, 

νύχτωσε, αυτοί από κει όπως κατέβηκαν πήγαν Αγία Παρασκευή, το 

αρχηγείο τώρα έκανε την δουλειά του με σκοπό τώρα να τον χτυπήσει. 

Εμείς δεν γνωρίζαμε η διμοιρία τι απόφαση βγάλανε, αφού μας έστειλαν 

στο σημείο να συμπτυχθούμε, να πάμε απάνω να μας δώσουν την 

αποστολή μας που έπρεπε να μας δώσουν. Την άλλη μέρα τώρα 

χαράματα εμείς, όπως είναι το σχολείο του Εθνικού,  απέναντι βλέπουμε 

τα υψώματα, βλέπουμε αντάρτες; εκεί, κατεβαίνουν απάνω στους 

πρόποδες με τα αυτόματα να πιάσουν, βγαίνοντας τώρα ο Γκότσε από 

την Αγία Παρασκευή να τον χτυπήσουν, εμείς δεν γνωρίζαμε ότι έχει 

γίνει αυτή η μπαμπεσιά. Τελοσπάντων, βγαίνοντας ο Γκότσε για να μην 

αρχίζουν τώρα τα .. οι δικοί μας του 27 συντάγματος [..] και αρχίζουν να 

χτυπάνε, εμείς τώρα τί συμβαίνει δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά 

λίγο πολύ ύστερα ψυλλιαστήκαμε και εμείς αλλά αργά ήταν. Παίρνουμε 

το Εθνικό τώρα απˈ τη χαράδρα, να πάμε προς το Κρατερό, να πάμε 

απάνω όπου να ˈναι εδώ είναι οι δικοί μας, να δούμε τι γίνεται, 

προχωρήσαμε ένα διάστημα δεν μπορούσαν τα πυρά να μας πιάσουν 

εμάς, ε φτάσαμε σε ένα [..] ήταν ανοιχτό, δε μπορούσαμε να 

ξεκινήσουμε, καταλάβαμε ότι στα υψώματα αυτά πάνω είναι Ελασίτες  

«ρε εμείς είμαστε Ελασίτες τι θέλετε από εμάς» και αυτοί από πάνω 

φωνάζουνε τα όπλα ανα χείρας λέει και τα χέρια ψηλά και προχωράτε 

-Ποιοί σας είπανε έτσι ; 

-Οι αυτοί οι Ελασίτες, που να ξέρουν ότι είμαστε εμείς τώρα, 

τελοσπάντων και αφού προχωρήσαμε και μας βλέπουν τώρα εμείς το 

σήμα ΕΛΑΣ, βλέπουμε και εμείς  σήμα ΕΛΑΣ άρχισε αυτός 

παραδείγματι να βρίζει, ο ταγματάρχης, να λέει, γιατί αυτοί ξέραν όλοι 

ότι στείλαν τον σύνδεσμο να μας ενημερώσει να πάμε πάνω, αλλά έγινε 

το μπλοκάρισμα που σας είπα με τον καπετάνιο διμοιρίας ο οποίος το 

πήρε και εξαφανίστηκε και εμάς δεν είπε τίποτα. Τελοσπάντων, αφού 

έγινε αυτή η δουλειά μας λέει από δω απˈ αυτή την ώρα, καθίστε εδώ σε 

αυτό το τάγμα, λέει, η διμοιρία η δικιά σας και θα δούμε τι θα γίνει. Ε 

αυτό ήτανε, εκεί τελείωσε, ο Γκότσε από κει αφού τον χτυπήσαν και δε 

ξέρω τώρα πρέπει να πέσαν και μερικά θύματα εκεί πέρα 

τραυματίστηκαν, στους πρόποδες του Εθνικού, εκεί βγαίνοντας αυτός 

προχωρήσαν μέσα [..]. Την ίδια βραδιά ακριβώς τελείωσε αυτή η [..]                                               

.Την άλλη μέρα τώρα [..] οι Γερμανοί τότε, οι Γερμανοί τώρα από όλη 

την Ελλάδα έχουν φύγει  και είχαν στριμωχθεί εδώ στην Φλώρινα ,τώρα 

φέρανε κανα δυο-δυόμισι χιλιάδες Βουλγάρους στρατιώτες τότε 
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φεύγοντας οι Γερμανοί να οπλίσουν για αυτούς, αρχίσαν οι άλλες 

οργανώσεις. 

-Ποιός τους έφερε αυτούς τους Βούλγαρους ; 

-Ποιος τους έφερε, οι Γερμανοί οι οποίοι ήταν μαζί με τους Βουλγάρους 

τότε είχαν συμμαχία. Τώρα, γιατι τους φέραν, πώς να δημιουργήσουν με 

τον Γκότσε να ενωθούν τι θα κάνουν, αυτό είναι άλλο ζήτημα το οποίο δε 

ξέρω, τελοσπάντων. Τους φέραν αυτούς όμως τους φέραν άοπλους μές 

στο γήπεδο, το γήπεδο αυτό δεν υπάρχει, εκεί μέσα. Λοιπόν, εμείς αφού 

ήρθαμε την επόμενη, οι Γερμανοί, οι Γερμανοί ήταν έτοιμοι για να 

φύγουν ,φύγαν τους αφήνουν αυτούς, αφήνουν αυτούς αλλά αυτοί ήρθαν 

άοπλοι, όμως τους φέραν μέσα για να μην υποψιαστεί ο κόσμος, ο 

οπλισμός ερχόταν με το τρένο. Εδώ στον Τριπόταμο κάπου εκεί τα 

σαμποτέρς τα δικά μας, του ΕΛΑΣ παραδείγματι, το τρένο το εμπόδισαν, 

ο οπλισμός δεν μπόρεσε να έρθει μέσα .Λοιπόν, αφού οι Γερμανοί φύγαν, 

τους πιάνουν τους Βουλγάρους, τους βλέπουμε τώρα όλοι ήταν εντάξει οι 

αξιωματικοί τα πιστόλια τα είχαν στο γιακά; τους, τους ξεβράκωσαν 

όλους εκεί κανονικά ότι πιστόλια, αυτά τι είχαν τελοσπάντων. Οι 

Γερμανοί φύγαν. Αφού φύγαν οι Γερμανοί, η αποστολή ήταν ο ΕΛΑΣ 

τώρα να πάει να χτυπήσει τον Ζέρβα τον άλλο τον εχθρό. Από την 

Φλώρινα τώρα 

-Ο Ζέρβας που ανήκε; 

- Ο Ζέρβας είναι άλλη ιστορία τώρα, ναι μεν οπλίστηκε κι αυτός, οι 

Εγγλέζοι τον έχουν οπλίσει, τον έχουν κάνει, αλλά για μένα, από ότι 

ξέρω εγώ μέχρι εκείνη τη στιγμή ούτε μια σφαίρα είχε ρίξει ενάντια … 

-Ήταν με τους Βρετανούς δηλαδή; 

-Αυτόν τον είχαν οργανώσει οι Εγγλέζοι γιατι έτσι το ήθελαν οι Εγγλέζοι 

για να έχουν αυτόν μέσα σαν σαν δόλωμα γιατι  να μην πέσει η 

οργάνωση, τελοσπάντων 

-Δεν ξέρατε αν είχε κάποιο όνομα η οργάνωση που ανήκε ο Ζέρβας; 

-‘Όχι, Ζέρβας, εμείς, κοίταξε, τελοσπάντων, θεωρώ με τους 

Βουλγάρους;; ότι [..].  Αφού τελείωσε αυτή, μας δίνουν τώρα αποστολή 

το σύνταγμα το δικό μας για την, να τους πάρουμε αυτούς, το τάγμα το 

δικό μας βασικά το 2ο, το 27, το 2ο τάγμα του 27 συντάγματος, μας 

προσφώνησαν και μας είπαν από εδώ και πέρα θα είστε σε αυτό το τάγμα 

εσείς. Τελοσπάντων, τους παίρνουμε τώρα αυτούς από την Φλώρινα 

πεζοπορία ένα τάγμα εμείς αριστερά δεξιά οι διμοιρίες, πεζοπορία 

φτάνουμε στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη τους παραδίδουμε σε ένα άλλο 

τμήμα για να τους πάνε προς την Βουλγαρία πού θα τους πήγαιναν και 

εγώ από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω πλέον για αυτούς τίποτα. Εμείς 

κόψαμε το δρόμο για την Ήπειρο για τον Ζέρβα. Στο Τσοτύλι τώρα εκεί, 

όπως περπατούσαμε ένας μεγάλος ήταν εκεί πέρα, τι ήτανε, ήταν 

τροποδότης;; των ανταρτών, λέει εγώ λέει θέλω μια διμοιρία και θέλω 

αυτή τη διμοιρία εδώ την δικιά μας να μείνει στο Τσοτύλι .Εκεί είχαν τις 
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αποθήκες του ΕΛΑΣ, τα τμήματα που προχωρούσαν για την  Ήπειρο 

κάτω, από εκεί να τροφοδοτούνται με τις τροφές που υπήρχαν. 

Εντωμεταξύ εκεί στο Τσοτύλι τώρα, στο γυμνάσιο είχαν κανα 150-130 

ήτανε αιχμαλώτους Παοτσίδες τους λέγαμε, τους λέγαν αυτούς, αυτοί 

ήταν συνεργάτες των Γερμανών, αυτοί ήταν αιχμάλωτοι ήταν, ο ΕΛΑΣ 

τους είχε αιχμαλωτίσει [..]. 

-Αυτοί συνεργάζονταν με τους Γερμανούς; 

-Είχαν και όπλα και χτυπούσαν, μας χτυπούσαν, τους χτυπούσαμε;; στα 

χωριά στη Κοζάνη [..] ήταν ακροδεξιοί, οι Ελασίτες τους πιάσαν 

αιχμαλώτους αυτούς, αιχμαλώτους και τους είχαν εκεί τώρα. Ε τώρα 

σταματάν τη διμοιρία τη δικιά μας να τους περιφρουρήσουμε αυτούς για 

να τους έχουμε εκεί, και η τιμωρία που τους επιβάλλαν τότε γιατί τα 

χνώτα τα δικά μας είχαν προχωρήσει προς τον Ζέρβα κάτω για την 

Ήπειρο και τότε δεν υπήρχαν μέσα συγκοινωνίας στο Τσοτύλι  [..] μια 

ομάδα παίρναμε από αυτους 50, τους βάζαμε στην πλάτη όπως φορτώνεις 

ένα γαϊδουράκι όσο αντέχει, τους πηγαίναμε Επταχώρι, τους 

ξεφορτώναμε αυτούς, έρχονταν η άλλη ομάδα έπαιρνε ..  κάναμε αυτή τη 

διαδρομή μˈ αυτούς αυτό το διάστημα αλλά όταν τα τμήματα είχαν 

φτάσει κάτω, τον Ζέρβα τον πετάξαν [..] στην θάλασσα, εκεί τον 

εξόντωσαν, τι έγινε,  άσε δεν είχε μεγάλη δύναμη αυτός , αυτόν τον είχαν 

οι Εγγλέζοι έτσι σαν μισθοφόρο για να λερώσουν το κίνημα μετέπειτα 

όπως [στην Αλβανία;;] ε αυτό ήτανε .Γυρίσαμε τώρα από εκεί, ότι έγινε 

έγινε, έγιναν κάποιες συμφωνίες εκεί πέρα τι κάναν δε ξέρω τι, εμείς 

είμαστε στο Τσοτύλι , έρχεται η ώρα μπήκαμε τώρα μέσα στο 1945,10 

Φεβρουαρίου από εκεί ανοίξτε τις πόρτες λέει να πάνε στα σπίτια τους, 

άνοιξαν τις πόρτες φύγαν όλοι [..]. Το γραφείο το δικό μας του 

συντάγματος ήταν στην Κοζάνη από εκεί κατεβαίνω στην Κοζάνη μας 

δίνουν απολυτήριο του ΕΛΑΣ ε ο αγώνας τελείωσε. 

-Ποια εποχή; 

-Το 45, αρχές  γύρω από τις 10 Φεβρουαρίου, τα άλλα τα τμήματα 

σχεδόν πολύ νωρίτερα πρέπει να είχαν τελειώσει, αλλά εμάς […] επειδή 

είχαμε και αυτους … στα σπίτια σας, τελείωσε ο αγώνας, μας έδωσαν το 

απολυτήριο του ΕΛΑΣ ένα χαρτάκι τελοσπάντων. 

-Εσείς αντιδράσατε τότε; 

-Όχι, μα 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. 

-Αφού είχε υπογραφεί η συνθήκη της Βάρκιζας. 

-Ναι, 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 



437 

 

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, γιατι 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, 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. 

-Οπότε δεν τελειώσατε το γυμνάσιο 

-Ναι δεν τελειώσαμε το γυμνάσιο, μείναμε εκεί τελοσπάντων στα χωριά. 

Στα χωριά τώρα λίγο πολύ αρχίσανε κυνηγήματα το ένα το άλλο μέσα 

στο ˈ45 όχι τόσο δηλαδή, αλλά άρχισαν δηλαδή να φαίνονται ότι ...η 

δεξιά άρχισε να δουλεύει το σκουλήκι για να μην πέσουμε στην αριστερά 

Περνάμε τώρα φεύγουμε από το ˈ45 ερχόμαστε τώρα μές 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;; , αλλά μέχρι τότε εμείς εδώ στο χωριό 

υπαγόμασταν στην αστυνομία της Κάτω Υδρούσας εκεί ήταν η 

αστυνομία, ο αστυνόμος αυτός ήταν ωραίος και καλός δηλαδή δεν 

ενοχλούσε τίποτα ,δεν μας κυνηγούσε .Τώρα το ˈ46 τώρα εκεί οι πρώτοι 

οι οποίοι βγήκαν στην παρανομία, άοπλοι όμως από δω πέρα δεκαριά 

από αυτούς τώρα εγώ θυμάμαι τον Αυγερινό  απˈ το Αμμοχώρι, ένας απˈ 

τους Καλαιτζίδηδες, ένας Κουλίδης  Στάθης και άλλα ονόματα αρκετά 

ήταν όμως σε παρανομία αυτοί οι άνθρωποι χωρίς όπλο χωρίς τίποτα. 

Κάποτε τώρα τον Οκτώβριο του ˈ46 αυτός ο Αυγερινός έχει κουμπάρο 

στον   Άγιο Βαρθολομαίο, ακόμα αυτοί ούτε οπλισμένοι τίποτα με το 

θάρρος που είχε στον κουμπάρο, «κουμπάρε του λέει κανά κομμάτι 

ψωμί», ήταν στην παρανομία τώρα, και τι άλλο δεν ξέρω αν τον έχει 

ζητήσει ή όχι και με το θάρρος μπαίνοντας στην αυλή του  του λέει αυτό 

και αυτό του λέει εκείνος «καλά του λέει πάτε εξω λέει εσείς» και αυτοί 

από τον Άγιο Βαρθολομαίο ήταν οπλισμένοι Μαίτες ήτανε, είχαν 

οπλιστεί και αυτοί «και θα κανονίσω να ρθώ», βγήκε έξω αυτός, πήγε 

εκεί τέσσερεις πέντε πόσοι ήταν αυτοί οι υπόλοιποι εκεί, καθίσαν αρκετή 

ώρα περίμεναν περίμεναν αυτός δεν φάνηκε κανείς να του έρθει. Ο 

Αυγερινός χωρίς να υποψιαστεί τίποτα εδώ εκεί σηκώνεται και πάει πίσω 
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μπαίνοντας στην αυλή αυτουνού του κουμπάρου μπαμ τον ρίχνουν ,τον 

σκοτώνουν, 

-Ποιος τον σκότωσε; 

- Τώρα ο κουμπάρος τον σκότωσε! Ποιος άλλος τον σκότωσε! Στην αυλή 

του κουμπάρου του πάει . Οι άλλοι από έξω, εντωμεταξύ η παρέα του 

είπαν «εφόσον άργησε ασˈ τον πάμε να φύγουμε» είπαν, αλλά αυτός δεν 

υπολόγισε ότι θα πέσει σε τέτοια παγίδα. Τέλοσπάντων μόλις έγινε αυτό 

ακούσαν και οι άλλοι απάνω ,φύγαν . Φεύγοντας τώρα αυτοί τι κάναν, 

αυτοί είχαν λίγο πολύ έδρα την Δροσοπηγή απάνω, αυτοί πέντε, δέκα 

,είκοσι  πόσοι ήτανε άοπλοι σε παρανομία που καθόταν σου λένε τα 

πράγματα δεν πάν καλά πρέπει να αρχίσουμε να οπλιστούμε και εμείς και 

αναγκάστηκαν από δώ και απο κεί τα όπλα τα οποία εμείς έχουμε 

παραδώσει , όπλα τώρα δεν υπάρχουν αλλά από δω από κει αν είχε 

κανένας κρυμμένο ή από εδώ ή από εκεί, λοιπόν αυτά γίνονται τότε μετά 

τον θάνατο τον δικό του, κατεβαίνουν ένα βράδυ τώρα αυτοί οι ολίγοι 

όπως οπλίστηκαν , έρχονται εδώ στο χωριό το δικό μας , εδώ ήμασταν 

κανά δώδεκα δεκαπέντε άτομα νεαροί όλοι Ελασίτες ,έρχονται ένα βράδυ 

καθόμαστε , εντωμεταξύ τότε άρχισαν και κάτι αποσπάσματα να 

κυκλοφορούν με Μαίτες , με χωροφυλάκους με τους λίγους , οι αντάρτες 

που έχουν οπλιστεί εκεί, αμέσως άφησαν αποσπάσματα οι δεξιοί να 

γυρνάνε και στα χωριά . Κατεβαίνουν ένα βράδυ στο χωριό, εδώ σε μας, 

εμείς νέα παιδιά και ξέρω γω  μας παίρνουν , «ο αγώνας δεν τελείωσε 

συνεχίζεται  λένε» . 

-Άρα πήγατε πάλι πίσω ; 

-Μας παν στην Δροσοπηγή . 

-Σας να σας ανάγκασαν κάπως να πάτε; 

-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 ότι είδαμε , «εμείς δεν μπορούμε να καθίσουμε μαζί σας» αυτοί 

μας κράτησαν κανα δύο μέρες εκεί πέρα και εμείς δεν δεχτήκαμε από 

εκεί από την παλιά Δροσοπηγή φεύγουμε, ερχόμαστε, φεύγουμε, 

ερχόμαστε, ο αστυνόμος όμως εδώ που ήταν στην Υδρούσα ήταν καλός 

άνθρωπος , δεν ήταν τόσο τραμπούκος που λέμε. Αυτά γίνονται τον 

Οκτώβριο του ˈ46, κάπου στον Νοέμβριο τώρα μέσα αυτόν τον 

αστυνόμο τον παίρνουν, τον κάνουν μετάθεση στην Πρέσπα που τον 

κάναν δεν ξέρω. ‘Έρχεται ένας άλλος αστυνόμος τώρα εδώ, ο πρώτος 

αστυνόμος λεγόταν Μακριώτης; Αποστόλης , ο δεύτερος  λεγόταν 

Παναγόπουλος Αποστόλης , τώρα με τους ολίγους [..] άρχισαν να 

βγαίνουν αποσπάσματα με Μαίτες , με χωροφυλάκους ξέρω γω τι, δίνουν 

εντολή, τώρα εντωμεταξύ από το ˈ46 μπαίναμε στο ˈ47, αρχές ˈ47 , 

αποσπάσματα γυρνάν στα χωριά για τους ολίγους αντάρτες που 
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υπάρχουν. Εδώ εκεί μπήκαμε στο ˈ47, Γενάρης έφυγε, Φεβρουάριος , 

διαταγή «ηλιοβασίλεμα  όλοι στο σπίτι, έξω κυκλοφορία καμία». 

-Από την χωροφυλακή η διαταγή; 

-Ναι από αυτούς , κυκλοφορία , ηλιοβασίλεμα όλοι στο σπίτι, ένας δεν 

θα μείνει έξω γιατί άρχισαν να κυκλοφορούν οι ολίγοι αντάρτες. Τώρα 

μπήκαμε στο ˈ47, Γενάρης έφυγε, αρχές Φλεβάρη ήτανε, καιρός καλός 

όπως τώρα, νέοι άνθρωποι που να μπείς μέσα, κάπου ένα βράδυ όπως 

ήταν η πλατεία η δικιά μας, αρκετά παιδιά καθόμασταν εγώ με έναν φίλο 

μου τότε ήμασταν πιο… τότε ήταν άλλα κτήρια εκεί πέρα, τότε 

καθόμαστε εκεί και ελέγχουμε το δρόμο μήπως έρθει το απόσπασμα να 

ξέρουμε να κρυφτούμε, δεξιά μεριά ήταν πολλά παιδιά καθόταν , ακόμα 

δεν πήγε να σουρουπώσει , ο ήλιος να πέσει βλέπουν 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 πιασαν όλους ,κλοτσιές , ξύλο ξερω γω, τους πάνε στην 

Υδρούσα , όλη τη νύχτα τους κάναν μπαλόνι στο ξύλο. Το πρωί πάει ο 

πρόεδρος και του λέει «για κάτσε κάτω τι έγινε;» «δεν ξέρω τι έγινε του 

λέει θα μου φέρεις και αυτούς τους δύο που φύγαν» , μας είχαν δει εμένα  

και έναν άλλο. Τελοσπάντως τους ελευθέρωσε εκείνους τους έφερε, 

«τώρα εσείς λέει τι θα κάνετε» εμένα και τον άλλο  «πρέπει να πάτε να 

τα φάτε και  εσείς»  «τι να πάμε να τα φάμε, δεν πάμε να τα φάμε» και 

κρυβόμαστε από δώ κρυβόμαστε από κει, δεν περνάει είκοσι μέρες 

,είκοσι πέντε, ξανά οι αντάρτες, τότε εντωμεταξύ, το αντάρτικο 

φουντώνει γιατί με τα κυνηγήματα η χούντα; Πάλι, μια νύχτα εδώ πέρα 

μας βρίσκουν, μας παίρνουν , «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 ΒαΪνάς, ήταν κανά 

εικοσιπενταριά ,τριάντα και κανά δεκαριά πήραν από εμάς , τώρα εμείς 

σκεφτόμαστε τι κάνουμε εκεί πάμε μας κυνηγάνε εδώ καθόμαστε […] 

και υποχρεωτικά μείναμε και από κει και πέρα να σταματήσω εδώ με τον 

εμφύλιο. Μπαίνουμε στον εμφύλιο πόλεμο. 

-Ενταχθήκατε μετά … 

-Μετά ενταχθήκαμε 

-Σας έδενε όμως και κάτι για να το ξανακάνετε πάλι αυτό! 

-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 […]. 

-Με ποια ομάδα ήσασταν κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου; 

-Η ομάδα ήταν αυτή, τότε ήταν συγκρότημα, ήταν ο ΒαΪνάς, ήταν ο 

συγκροτάρχης, ΒαΪνάς λεγόταν αυτός. 
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-Υπαγόσασταν στον ΕΛΑΣ 

-Αφήνουμε τον ΕΛΑΣ. Τον ΕΛΑΣ τον αφήσαμε τελειώσε, μπήκαμε 

τώρα στο ˈ47, για τον εμφύλιο τώρα. 

-Είχε κάποια ονομασία αυτή η παράταξη; 

-Ναι, μα εδώ τώρα, στο αρχηγείο .. ήταν αρχηγός ο Αμύντας, καπετάνιος 

ήτανε κάποιος Κατσακός;; Λευτέρης γραφίατρος .. ποιος τους ξέρει. Το 

συγκρότημα το είχε ένας Βαϊνάς λεγόταν, από Ασπρόγια ήταν αυτός  και 

οι άλλοι εικοσιπέντε , τριάντα άτομα κανά σαπιοντούφεκο;;[..] πάμε κι 

εμείς οι δεκαριά εκεί πέρα γίναμε τριάντα, σαράντα από κει τώρα 

παίρνουμε αποστολή να πάμε να χτυπήσουμε στη Βασιλειάδα ένα χωριό 

εκεί πέρα όπου ήτανε Μαϊται αυτοί οπλισμένοι, να πάρουμε κανά 

κομμάτι ψωμί , να πάρουμε κανά όπλο, εκεί πηγαίνοντας τώρα, αυτοί 

ήταν οπλισμένοι στην πλατεία του χωριού , είχαν τώρα.. σχολείο ήτανε 

[..]εκεί μέσα, βγήκαν λίγοι αντάρτες, αυτοί άρχισαν τα βαριά 

συγκεντρώματα . Ο Βαϊνάς έβαλε μια σκάλα γιατί τα όπλα τα δικά μας 

ήταν τότε [..] πετρέλαιο, να δώσει φωτιά το κτήριο, ανεβαίνοντας για να 

δώσει τη φωτιά, κάπως τον πήραν χαμπάρι, τον χτυπάν , του δίνουν μια 

σφαίρα εδώ μπαμ κάτω, από κει τώρα πάλι ο συνδυασμός τώρα […] 

απέτυχε η αποστολή, τον παίρνουμε, ανεβαίνουμε επάνω στην 

Προκοπάνα ένα χωριό, Προκοπάνα λέγεται, Προκοπή, εκεί το αρχηγείο 

τη νύχτα  με ζώα ξέρω γώ τι, στην Αλβανία τον τραυματία. Τους 

υπόλοιπους εμάς μας μοιράζουν σε δύο συγκροτήματα από εικοσαριά , 

εικοσιπέντε και κάθε μέρα τότε πάντα κυνηγημένοι ανεβαίνανε πάνω, 

αφού καθίσαμε καμπόσες μέρες εκεί ξεκουραστήκαμε, δίνουν αποστολή 

στην διμοιρία την δικιά μας για τον [..], για τον [..] εδώ που είναι, εκεί 

υπήρχε ένα αστυνομικό τμήμα, κανα δεκατρείς  χωροφύλακες οπλισμένοι 

μέσα στην εκκλησία και δίπλα στο χωριό σε ένα άλλο κτήριο ήταν μια 

διμοιρία στρατού, αλλά εμείς πάντα είχαμε , αυτοί μας κυνηγούσαν οι 

χωροφύλακες, όπως τους λέγαμε εμείς, μπασκίνες τους λέγαμε. 

Αποστολή δώσαν σε μας για την εκκλησία το συγκρότημα το δικό μας , 

μπήκαμε μέσα ο αρχηγός ο δικός μας, εμείς πιάσαμε τις θέσεις, αυτός 

κατάφερε έβαλε τη φωτιά , ο σκοπός ο δικός τους στο καμπαναριό είχε 

κοιμηθεί δεν είχε πάρει χαμπάρι όταν εμείς κάναμε όλη την κίνηση εκεί 

πέρα αλλά μόλις πήρε φωτιά και άρχισε ο σαματάς τότε πήρε χαμπάρι 

αυτός άρχισε να φωνάζει «τι ζητάτε ρε Βούλγαροι, Σλάβοι ήρθατε να μας 

πάρετε τη Μακεδονία» εμείς «βρε για καθίστε καλά τι είναι αυτά που μας 

λέτε; Εδώ δεν υπάρχει ούτε ένας Βούλγαρος ούτε ένας Σλάβος όλοι 

ήμαστε Έλληνες, από τα χωριά αυτά εδώ, το αν βρεθήκαμε εδώ ή δε 

βρεθήκαμε μας κυνηγήσατε και μας αναγκάσατε να βρεθούμε, δεν 

ήρθαμε εθελοντικά εμείς εδώ»  τέλος πάντων με αυτά που γίνονται πήρε 

φωτιά η εκκλησία, από αυτούς τώρα δεκατρείς θα ήταν , οι έξι μου 

φαίνεται, οι έξι πετάχτηκαν στην φωτιά στο όνομα του Παύλου και της 

Φρειδερίκης, ήταν τόσο ορκισμένοι αυτοί, οι άλλοι πετάχτηκαν προς 
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εμάς , από εκεί που τους στείλαν δεν ξέρω , η ομάδα η δικιά μας αυτό το 

συγκρότημα, κατεβαίνουμε από εκεί εδώ που είναι το Φλάμπουρο τώρα, 

μέσα σε μια χαράδρα την αράξαμε εκεί πέρα, αυτά τώρα γίνονται τον 

Απρίλιο του ˈ47. Κάπου εκεί τέλη Απριλίου του ˈ47 μες στη χαράδρα 

όπως ήμασταν, τα βράδια κατεβαίναμε στο Φλάμπουρο παίρναμε κανα 

κομμάτι ψωμί, λίγο πολύ να ικανοποιήσομε και το στομάχι, τελοσπάντων 

καθίσαμε εκεί κανα δεκαπέντε μέρες από εκεί μας ήρθε εντολή, 

ερχόμαστε, να πάμε για Πρέσπα τώρα, για Πρέσπα ερχόμαστε από εδώ, 

από τον κάμπο την νύχτα περπατάμε, φτάνουμε στην Ατραπό σε ένα 

χωριό , εκεί ξημέρωσε χαράματα καθίσαμε, ξεκουραστήκαμε, φάγαμε , 

ήπιαμε, μας ταίζανε, ο κόσμος στα χωριά μας τάιζε, δηλαδή είχε πάρει 

χαμπάρι τι γίνεται, άλλος αγώνας δηλαδή τον οποίον  στον ανάγκασαν , 

ήταν αναγκαστικός αγώνας , δεν ήταν αγώνας δηλαδή γραμμή να γίνει, 

ήταν αυθόρμητος αγώνας αυτός, τελοσπάντων ξεκουραστήκαμε εκεί. 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 αυτά 

τα .. 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, στην 

Μικρολίμνη, εκεί υπάρχει ένα αστυνομικό τμήμα λέει, είναι τόσοι 

χωροφύλακες εκεί πέρα», εμείς ήμαστε εικοσιπέντε , στρώσαμε το σχέδιο 

πως πρέπει να τους εξοντώσουμε [..]. 

-Κυρίως στα αστυνομικά τμήματα πηγαίνατε απ’ ότι κατάλαβα. 

-Ναι, μα αυτοί, ο στρατός τόσο σε μας δεν .. μα αυτοί μας κυνηγούσαν 

και αφού έγινε η επεξεργασία πως θα γίνει, ξεκινούμε. Ξεκινήσαμε οι 

δυο ομάδες, μία από την απέναντι μεριά του χωριού και η άλλη από την 

είσοδο του χωριού , η ομάδα η δικιά μας ήμασταν από την είσοδο του 

χωριού αλλά από την είσοδο του χωριού ήταν κάπως δύσκολο, δεν 

μπορούσες εύκολα να πλησιάσεις εκεί γιατί ήταν μπροστά από την 

αστυνομία η εκκλησία, στην Μικρολίμνη εκεί ακόμα είναι η εκκλησία, 

και το αστυνομικό τμήμα ήτανε μπροστά από την εκκλησία , η άλλη 

ομάδα όμως είχε προλάβει  πιο νωρίτερα και κατάφερε τώρα να τη δώσει 

φωτιά την αστυνομία, αλλά η αστυνομία όμως τότε, μόλις άρχισαν αυτά 

τα .., αυτοί είχανε γύρω γύρω τα χαρακώματα και είχαν πολυβολεία  και 

ήταν μες στα πολυβολεία τους. Το κτήριο το δώσαν φωτιά οι αντάρτες , 

εμείς όταν φτάσαμε όμως εδώ τώρα, μπροστά είναι η εκκλησία δεν 

μπορούσαμε να πιάσουμε, αναγκαστήκαμε να τρυπήσουμε την εκκλησία 

της Μικρολίμνης, μπαίνουμε μέσα. Μπαίνοντας μέσα φτάσαμε εδώ , εδώ 

είναι τρία μέτρα, βλέπεις τώρα το κτήριο καίγεται, αλλά τα αυτόματα 

παίζουν από τα πολυβολεία, αυτός που ήταν του ψάλτη;; από  τις Άνω 
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Κλεινές, ο Χαραλαμπίδης αυτόν τον είχα ομαδάρχη, μου λέει εγώ και 

έναν άλλον πάλι από εδώ ήτανε χωριανός μας, ήτανε Παντελής,  λέει 

«την πόρτα μόλις ανοίξουμε λέει στο κεφάλι, με τα αυτόματα στο 

κεφάλι» και αυτό γίνεται. Ανοίγουμε τώρα την πόρτα της εκκλησίας, το 

κτήριο καίγεται αλλά αυτοί το χαράκωμα είναι άλλο πολυβολείο […]. 

Μπήκαμε μέσα στο πολυβολείο, σˈ αυτό το χαράκωμα;; το κτήριο όπως 

καίγεται τώρα, αυτοί είχαν καρφιά εδώ εκεί κι είχαν κρεμασμένα κανά 

τόξον καμιά χλαίνη , ο άλλος ο δικός μου, εκείνος Πατουλίδης 

Κωνσταντίνος λεγόταν, τραβάει [..] να πάρει χλαίνη ήθελε να πάρει, το 

αυτόματο ήθελε να πάρει, κάτι ήθελε να πάρει, κάποια στιγμή από τα 

αέρια [..]πέφτει στο πολυβολείο μέσα , πέφτει στο πολυβολείο εμείς 

είπαμε χτυπήθηκε, χτυπήθηκε, εμείς τον αγώνα κοιτάζαμε , ρίξαμε άλλη 

χειροβομβίδα χειροβομβίδα τώρα αυτός δεν είχε πάθει τίποτα ,χτυπιέμαι 

εγώ, να εδώ έχω μια τρύπα φαίνεται στο κεφάλι, αλλά κατάλαβα ότι τα 

πράγματα, το κεφάλι μου χτύπησα… , πέφτω εγώ, ο άλλος σηκώθηκε δεν 

είχε τίποτα και ο άλλος δεν έπαθε τίποτα ε με αφήνουν εμένα, αυτοί 

συνεχίζουν τον αγώνα τους . Κάποια στιγμή τώρα εγώ συνήλθα από εδώ 

και κάτω ήμαν γερός μόνο εδώ που με χτύπησε στο κεφάλι, δίνω 

κουράγιο στον εαυτό μου με δύο άλματα στην εκκλησία μέσα με 

βλέπουν τα άλλα τα συντρόφια «βρε σύντροφε εντάξει στα πόδια είσαι;» 

«μια χαρά είμαι εγώ δεν υπάρχει τίποτα» και είχα κοκκινίσει από τα 

αίματα, από εκείνη την γωνία με επιδένουνε με μία γάζα προσωρινή, με 

ένα ζώο με στέλνουν πίσω στη Σφήκα, με συνοδεύει κάποιος . Οι 

αντάρτες τώρα αφού καθαρίσαν όλα τα πολυβολεία, έμεινε αυτό το 

πολυβολείο στην λίμνη , δεν πήγαν, όπως μπαίνεις τώρα στην 

Μικρολίμνη εκεί ήταν, έχει κάτι υψωματάκια, τα πιάσαν αντάρτες τα 

υψωματάκια αυτά, σου λέει που θα πάν τώρα αυτοί, κάθονται εκεί 

απάνω, αφού ησύχασε όλη η δουλειά, αυτοί σου λέει οι αντάρτες φύγαν 

τώρα, πήραν την Μικρολίμνη τώρα από την λίμνη από κει  να φύγουν να 

πάνε για Λευκώνα, εκεί υπήρχε τάγμα στρατού, αλλά δεν τόλμησε τη 

νύχτα να βγει για ενίσχυση και ούτε μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχαν 

ανταμώσει;; οι αντάρτες τώρα από πάνω τους βλέπουν που πήραν την 

λίμνη για να πάνε προς τα εκεί, τους αφήσαν απομονώθηκαν, μπαπ ένα 

μπλοκάρισμα  τους βουτάνε , τώρα όμως εμείς, όχι εγώ καλά είχα 

τραυματιστεί, ήταν άλλα δύο παιδιά από το χωριό μας, ο αστυνόμος τώρα 

αυτόν που είπαμε ήταν εδώ στην Υδρούσα κι ήταν καλός, εκεί ήταν 

αυτός εκεί μέσα, μόλις πιάσαν αυτούς ενδιαφέρθηκε καποιος «που είναι 

ο Αποστόλη ο Μαυρίνας;» , αυτοί λένε «ο Αποστόλης είναι μες στο 

πολυβολείο τραυματίας από το βράδυ» γυρνάν πίσω τα παιδιά, παν τον 

βρίσκουν εκεί πέρα, τον βάζουν σε μια κουβέρτα, τον φέρνουν στη 

Σφήκα, εκεί είμαι και εγώ και ένας ακόμα αντάρτης έχει τραυματιστεί 

και ένας έχει σκοτωθεί σε όλη την περίπτωση αυτή εκεί. Αυτούς τους 

άλλους τους πήραν, κάθισαν όλην την ημέρα εκεί οι αντάρτες, χτύπα από 
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δω πρέπει αμέσως να εξαφανιστείς την άλλη μέρα, να πάς αλλού, φεύγει 

τώρα το τμήμα από την Σφήκα τώρα, έρχεται προς τα Κορέστεια, τώρα 

ήμαστε τραυματίες εγώ ,ένας αντάρτης ακόμα δύο και ο αστυνόμος τρείς. 

Το τμήμα είχε φύγει μπροστά από κοντά πρέπει να πάμε και εμείς να' 

ρθούμε εδώ προς τα Κορέστεια, Χαλάρα ..δεν ξέρω αν τα ξέρετε τα 

χωριά αυτά Χαλάρα , Μακροχώρι, ξεκινώντας, τώρα μας βάλαν στα ζώα 

καβάλα, ήμασταν σαν τραυματίες, αυτός  ο αστυνόμος δεν είχε ζώο  για 

να καθίσει, αυτός είχε  ριπή είχε φάει στο χέρι εδώ, όπως κατεβαίνεις 

τώρα Σφήκα, Κώττα είναι οι δρόμοι, μονοπάτια κάτι απότομοι έρχεται να 

πέσει, ο νοσοκόμος που μας συνόδευε λίγο πολύ, «τι να σου κάνω του 

λέει μπορώ εγώ εσένα να σε φορτώνω και να σε ξεφορτώνω;» και 

αναγκάστηκε κάποια στιγμή να τον …του λέω «κάτσε κάτω δεν είναι για 

τέτοια δουλειά  του λέω αυτός» εγώ πάω στον νοσοκόμο «δεν είναι για 

τέτοια δουλειά αυτός, αυτός να τον πάμε στην αποστολή μας και από κει 

και πέρα το τι θα γίνει θα γίνει». Του λέω «κύριε Αποστόλη», μέχρι 

εκείνη την στιγμή δεν τον είχα μιλήσει τώρα εγώ αυτόν «δεν ξέρω τι θα 

κάνεις του λέω κρατήσου στο ζώο ώσπου να πάμε στη αποστολή μας» 

αυτός να κλαίει ,να οδύρεται δεν περίμενε ότι δεν ..ότι θα έχει καλή τύχη. 

Χαράματα φτάνουμε στη Χαλάρα, φτάνομε στη Χαλάρα μπαίνει μέσα 

αυτός ο καπετάνιος στο αρχηγείο;; που λέγαμε, Κατσακός Λευτέρης 

λέγεται, τώρα κι αυτός μακαρίτης είναι, πέθανε, του λέει «κύριε 

Αποστόλη του λέει, για σένα έχουμε καλή γνώμη δεν πρόκειται να σε 

πειράξουμε, θα σε στείλουμε στο νοσοκομείο να γίνεις καλά και από κει 

και πέρα θα’ρθεις μαζί μας, μαζί με τα παιδιά, « όχι, στην γυναίκα μου, 

στα παιδιά μου, στην γυναίκα μου, στα παιδιά μου» αφού δε θέλεις , δε 

θέλεις .Εμείς από κει το άλλο το βράδυ με τα ζώα Αλβανία , η Αλβανία 

ήταν που μας προστάτευε αν δεν είχαμε Αλβανία δε θα γινότανε τίποτα, 

δεν μπορούσαμε να κρατηθούμε οι αντάρτες , αυτός, τότε τα χωριά όλα, 

ο κόσμος υπήρχε.. η Χαλάρα είχε περίπου χίλιους κατοίκους, χίλιους 

πεντακόσιους, το Μακροχώρι, τον πρόεδρο του χωριού, αυτόν θα τον 

πάτε στο Μακροχώρι, το Μακροχώρι στο Τούριε ένα χωριό, Τούριε από 

εκεί  Πολυπόταμο, δηλαδή σε  φορείο, σε μια κουβέρτα ξέρεις, απλά 

φορεία δηλαδή, όχι αυτά που υπάρχουν σήμερα, τέλος πάντων τον 

φέρνουν στη Φλώρινα αυτόν  ,εμείς πήγαμε εκεί, αυτά που είχαμε μάθει 

ύστερα γιατί τότε με το χτύπημα που είχαμε κάνει εμείς εκεί, είχε βγει ο 

στρατός εδώ από την Φλώρινα να έρθει προς ενίσχυση για την Πρέσπα 

πάνω εκεί. Μια ομάδα δικιά μας εδώ στο Πισοδέρι είχε ενέδρα, το τάγμα 

του στρατού του, τους έκανε μεγάλη ζημιά, σκοτώθηκαν κανα εικοσαριά 

στρατιώται , αιχμαλωτίστηκαν κανα εικοσαριά και η Φλώρινα είχε γίνει 

…σου λέει τι γίνεται, χαμπάρι δεν είχανε ακόμα, τι γίνεται εδώ πέρα , την 

ώρα εκείνη που τον πηγαίνανε αυτόν με την κουβέρτα, τον φέραν στη 

Φλώρινα μέσα, φώναζε [..] «ας είναι καλά τα παιδιά της Κολχικής που με 

γλιτώσαν» γιατι και εγώ και οι άλλοι δύο που ήταν από το χωριό μας εκεί 
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πέρα και άλλα παιδιά είχαμε καλή εντύπωση από αυτόν τον αστυνομικό 

ο οποίος δεν ήταν και τόσο τραμπούκος. Γίνεται αυτή η δουλειά μέχρι 

εκεί, τώρα εμείς  Αλβανία έκατσα εγώ εκεί κανα μήνα, ίσως και 

παραπάνω, μετά που συνήλθα ξανά πίσω. 

-Σε ποιο μέρος ήσασταν; 

-Στην Κορυτσά, εκεί θεραπεύτηκα και γύρισα πίσω. Γύρισα πίσω, στο 

αρχηγείο με κράτησαν κανά μήνα περίπου «κύριε Γρηγόρη θα καθίσεις 

εδώ» , εγώ δεν μπορούσα να καθίσω εκεί, 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, δεν θα αναφερθώ τώρα, μέχρι τη μάχη της 

Φλώρινας το 1949, δηλαδή από το ˈ47 το καλοκαίρι, δεν θα πω τώρα σαν 

ομάδα τις αποστολές Καιμακτσαλάν, 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 τον 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 και το ΠΑΣΟΚ;; είχε ιδρύσει μια προσωρινή κυβέρνηση και 

άμα μας την αναγνωρίσουν λέει αυτή την κυβέρνηση λέει θα μας δώσουν 

και εμάς όπλα…» λοιπόν τον Μάρκον τον απομονώνει αυτός 

-Ο Μάρκος ποιος ήταν; 

- Ο Μάρκος ο Βαφειάδης ήταν στρατιωτικός, Ζαχαριάδης πολιτικός 

αρχηγός [..] αυτά το ˈ48 είχαν γίνει ταξιαρχίες, μεραρχίες, το αντάρτικο 

είχε φουντώσει. 

-Ήταν της ίδιας πολιτικής ιδεολογίας; ο Ζαχαριάδης ήταν του ΚΚΕ, ο 

άλλος; 

-Ο άλλος δεν ξέρω τώρα αν ήταν και αυτός του ΚΚΕ ή τι ήταν, τώρα του 

λέει ο Μάρκος, ο Μάρκος του λέει προσωπικά αυτό «εμείς δεν μπορούμε 

να ανταποκριθούμε λέει με τον οπλισμό αυτόν που έχουμε εμείς στον 

εχθρό ο οποίος είναι οπλισμένος κανονικά» του λέει και ο Ζαχαριάδης 

«εαν εμείς πάρουμε οποιαδήποτε, μια πολιτεία, Καστοριά παραδείγματι, 

[..] ξέρω γω και την κρατήσουμε δύο τρεις μέρες, θα μας αναγνωρίσουν 

την προσωρινή κυβέρνηση οπότε θα μας δώσουν και εμάς τα όπλα 

-Ποιος θα δώσει τα όπλα; 

-Θα μας αναγνωρίσουν τώρα οι άλλες λαϊκές δημοκρατίες, μέχρι τότε δεν 

μπορούσαν να μας δώσουνε τα τανκς παραδείγματι, αεροπλάνα και 

πυροβόλα, μας δίναν σαπιοντούφεκα, με αυτά τα σαπιοντούφεκα δεν 
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γίνεται ,γιατί ο στρατός;; εδώ διέθετε πυροβολικό , αεροπορία, τανκς, τα 

πάντα είχαν, μέχρι και 

-Περίμεναν και ρωσική βοήθεια; 

-Ναι, εάν πάρουμε οποιαδήποτε πολιτεία, θα μας αναγνωρίσουν την 

προσωρινή κυβέρνηση του βουνού που είχε τότε ορίσει ο Ζαχαριάδης. 

Εκεί ήρθαν σε αντίθεση, ο Μάρκος του λέει «δεν μπορούμε αρχηγέ μου 

να ανταποκριθούμε έτσι όπως είναι, το καλύτερο είναι του λέει να 

ξαναγυρίσουμε στις ομάδες του λέει από δω και από κει και να 

προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπο συνθηκολόγησης» που λέμε. Αφού 

ύστερα από όλη αυτή την ιστορία σου λέει δεν θα μπορέσουμε να τα 

βγάλουμε πέρα […..] 

-Δηλαδή ο Βαφειάδης ήθελε λίγο να σταματήσει αυτή η κατάσταση; 

-Ε να σταματήσει με τον τρόπο αυτό, ωσότου βρει, ωσότου βρούμε με 

τους φασίστες κάποια συνεργασία. Πάμε εκεί, όμως ο Ζαχαριάδης δεν το 

δέχτηκε, τον απομόνωσε, πού τον έστειλε και εγώ δεν ξέρω. Έρχεται 

τώρα, λοιπόν, να πάρομε μια πολιτεία, ποια πολιτεία να πάρομε, έρχεται 

τώρα [..] εγώ δε λέω πολλά πράγματα […]. Μπήκαμε τώρα μέσα στο ˈ49, 

το 1949 τον Φεβρουάριο μήνα οργανώνει τώρα, βάζει στρατιωτικό έναν, 

Ηπειρώτης ήτανε, στην θέση του Μάρκου, μου διαφεύγει το όνομα του, 

λοιπόν οργανώνουν τώρα την επιχείρηση;; για τη Φλώρινα. 

-Αποφάσισαν να πάρουν την Φλώρινα; 

-Αποφάσισαν τώρα το αρχηγείο του Ζαχαριάδη να πάρουν την Φλώρινα. 

Αντάρτες πολλά τμήματα, πολύς κόσμος, εγώ ήμουν σε εκείνη την 

ομάδα, έρχεται τώρα η ώρα, σε κάθε ταξιαρχία έδωσε και την εντολή, μια 

θα’ ρθει από πάνω από την 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 Βαινάς, ο Βαινάς 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 στην Φλώρινα, εδώ που είναι το πυροβολικό, οι παλιοί 

στρατώνες αυτοί άρχισαν τη μάχη από κει, εμείς ήμασταν ακόμα στο  

Μπούφι .Γίνεται αυτή η οπισθοχώρηση, ερχόμαστε εμείς, η ομάδα η 

δικιά μας αφού δεν μπόρεσαν να […] αυτά που μπήκαν μέσα, άρχισαν να 

οπισθοχωρούν, που είναι σήμερα τα νεκροταφεία της Φλώρινας, είχε ένα 

υψωματάκι εδώ και από κάτω είναι η Πρώτη, εμένα μου λέει τώρα αυτός 

ο Βαινάς που από αυτόν έπαιρνα εντολές «Γρηγόρη, λέει, θα καθίσεις σε 

εκείνη την ομάδα λέει, όσοι από αυτούς που έχουν προχωρήσει μέσα και 

μπορέσουν και οπισθοχωρήσουν, για να φύγουν και να μην πιαστούν». 
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Αφού ξημέρωσε [..] η μέρα ήταν ξαστεριά μέρα, πλακώνει η αεροπορία, 

εμείς γαντζωμένοι στο ύψωμα εκεί απάνω εντάξει, αυτά τα τμήματα που 

μπήκαν μέσα δεν μπορούσαν, όσοι είχαν μείνει για να φύγουν, η 

αεροπορία θέριζε, έκανε και σε μας εκεί απάνω χτύπησε και 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 

-Τους αφήνατε εκεί τους νεκρούς έτσι, τους θάβατε, τί τους κάνατε ή δεν 

προλαβαίνατε; 

-Ποιους νεκρούς; 

-Τους δικούς σας. 

-Δεν μπορούσαμε, εκεί απάνω χτυπήθηκαν τους αφήσαμε εκεί, εκεί 

απάνω,[..] όπως και στη Φλώρινα μέσα αυτοί οι άλλοι που έχουν .., γιατί 

από εδώ από την Γεωργική σχολή που λέμε, τα θύματα έχουν φτάσει 

μέχρι εδώ την παλιά νομαρχία έχουν φτάσει, μετά τους κλείσανε εκεί, 

σκοτώσαν πολλούς [..] που λέμε τώρα, οι 700 νεκροί από αυτούς είναι 

όλοι. Αυτό είχε γίνει μέχρι τότε, από εκεί πίσω, μόλις φύγαμε πίσω, 

γίνεται τώρα ανασυγκρότηση γιατί τον Δημοκρατικό στρατό σχεδόν τον  

έχουν διαλύσει στη Φλώρινα. Λοιπόν γίνεται ανασυγκρότηση του 

Δημοκρατικού στρατού, τότε το αρχηγείο μου λέει «ότι έγινε, έγινε μέχρι 

τώρα, η ομάδα η δικιά σου θα πάει απάνω στην Πρέσπα, εκεί γίνεται 

ανασυγκρότηση, εκεί γίνεται ένα άλλο μια άλλη ταξιαρχία συγκροτείται 

και την  αναλαμβάνει ένας Ρώσος Αλέκος Υψηλάντης» και την 

ονόμασαν «έκτη σειρά σχολής αξιωματικών» γιατί μέχρι τότε είχαν 

περάσει πέντε σειρές σχολής αξιωματικών. Μας συγκεντρώνουν εκεί 

απάνω μια βδομάδα, δύο βδομάδες, ταξίαρχος;; αυτός κανά χίλια, χίλια 

διακόσια άτομα μάσαν από όλους σχεδόν, νέους, νεαρούς σε δεκαπέντε 

μέρες μέσα, το Γράμμο το είχε καταλάβει ο στρατός τώρα το 1948, οι 

μεγάλες επιχειρήσεις… Μας δίνουν αποστολή να πάμε τώρα, να 

εισχωρήσουμε στο Γράμμο τώρα, να ξανά ελευθερώσουμε τον Γράμμο 

εμείς όμως οι παλιοί έχουμε ξανά το κουράγιο… 

-Από ποιούς να τον ελευθερώσετε; 

-Από τον στρατό. 

- Πόσα άτομα ήσασταν; 

-Κανα χίλια, χίλια διακόσια δηλαδή που μας οργάνωσαν, δηλαδή 

συγκεντρώσαν από όλα τα τμήματα νέο κόσμο μας ονόμασαν έκτη σειρά 

σχολής αξιωματικών αλλά εκεί δεκαπέντε μέρες δεν έγινε, τι έγινε, από 

εκεί τώρα μας δίνουν αποστολή να εισχωρήσουμε στον Γράμμο. 

-Ο αρχηγός ήταν Ρώσος; 
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-Όχι  Ρώσος Υψηλάντης αυτό, Αλέκος λεγόταν το όνομα, δεν ήτανε 

Ρώσος , Ρώσος στο επίθετο. 

-Από πού ήταν αυτός ; 

-Από τη Σιάτιστα και ζούσε μέχρι τώρα τελευταία δεν έχει εφτά οχτώ 

χρόνια που πέθανε και συναντιόμασταν τακτικά γιατί είχε αναλάβει και 

την οργάνωση της ΠΟΑΕΑ και είναι άλλη συνέχεια. 

-Όπλα τότε σας φέρανε; 

-Είχαμε [..] αυτά που είχαμε, όταν ανεβήκαμε στην Πρέσπα πάνω 

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, τον Γράμμο τον 

έχουν καταλάβει τώρα ο στρατός που έχει, δεν έχει πουθενά, ούτε ένα 

ξεροκόμματο, […αν χτυπήσει τον εχθρό και πάρει τις αποθήκες τις δικές 

του..]. 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 την μάχη της Φλώρινας να πάμε για τον Γράμμο. 

Στο δρόμο ο καθένας για να ξεφορτώσει το φορτίο του [..] τα φαγητά, τις 

σφαίρες κι αυτά άμα τις χάσεις δεν υπάρχει τελοσπάντων έγινε τι έγινε, 

προχωρήσαμε εκεί. Εκεί τώρα τι γίνεται, ένα χωριό Κάτσικο λέγεται , 

εκεί ήταν ο στρατός είχε την έδρα του, είχε τις αποθήκες  και από εκεί 

τροφοδοτούσε τα τμήματα του [..] κάτι υψώματα είναι από τη [..] προς τα 

εδώθε Ταμπούρια;; τα λέγαμε, το τάγμα το δικό μας το στήσανε εκεί 

πέρα [..] εως ότου το άλλο το τάγμα θα χτυπήσει το Κάτσικο, θα πάρει 

τροφές, θα σας φέρει να φάτε. Καθίσαμε εκεί μια μέρα δυο, τόσες μέρες 

που κάναμε πεζοπορία για να πάμε, τροφές κανένας δεν είχε, όλοι λόρδα 

έπαιζε. Μια μέρα, δύο μέρες, τρίτη μέρα ο ταγματάρχης ο δικός μας ούτε 

το όνομα δεν θυμάμαι , Θεοδώρου κάπως έτσι λεγόταν, ξεκινήσαμε να 

πάμε προς Κάτσικο;; για να δούμε τι γίνεται, αλλά για να πάς τώρα από 

εκεί που ήμασταν εμείς μέχρι το Κάτσικο, είναι δύο δυόμισι ώρες με τα 

πόδια ίσως και παραπάνω. Ξεκινώντας τώρα να πάμε προς τα εκεί, 

εντωμεταξύ αυτοί καταφέραν χτυπήσαν εκεί το τάγμα, το διέλυσαν 

πήραν κάτι τροφές, φορτώσαν κάτι μουλάρια και ερχόνταν προς εμάς, 

στο δρόμο «Ποιος σας είπε να ρθείτε, λέει, αυτά είναι για σας, γρήγορα 

λέει να τα πάρετε να πάτε πίσω». Τα ξεφορτώνουνε, μας ρίχνουν εκεί, 

τρώμε , πίνουμε, που να πάμε τώρα. 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. 

-Στην προηγούμενη θέση που ήσασταν εσείς. 
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-Που ήμασταν εμείς. Τώρα από εκεί όμως δίνουν εντολή πάση θυσία θα 

πάτε στα μέρη τα δικά σας, όταν πάμε εμείς εκεί, γαντζωμένοι αυτοί εκεί. 

-Εσείς τους είδατε. 

-Εμείς τους είδαμε, αυτοί μας είχανε έτοιμους τώρα όπως τους είχαμε 

εμείς, τώρα μας είχανε αυτοί έτοιμους. Δίνουν εντολή τώρα πάση θυσία 

να τους διώξουμε αυτούς και αρχίζουμε τώρα το τάγμα το δικό μας να 

τους χτυπήσουμε, επίθεση κόντρα επίθεση ότι 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 γιατί όπως ήμασταν 

ξαπλωμένοι και φτάσαμε στο σημείο που αυτοί ήταν γαντζωμένοι για να 

κόψουμε τα πλέγματα, εγώ το πήρα χαμπάρι, πατάω τον δεύτερο, ο 

δεύτερος όμως ο τρίτος, ο τέταρτος, με ακούμπημα ήταν το σύνθημα, σε 

ακουμπάω ακίνητος, δεν μπόρεσε όμως τον δεύτερο, τον τρίτο, τον 

τέταρτο να φτάσει το σύνθημα και γλιτώσαμε και οι δυο τραυματισμένοι 

ο πρώτος και ο δεύτερος, οι άλλοι όλοι σέκος γιατί πήρε φωτιά το 

ναρκοπέδιο. 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 τον Γράμμο, στο Βίτσι ότι 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 Βαινάς 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, από εκεί το τμήμα το δικό μας βγήκε, ερχόμαστε τώρα στο 

τμήμα το δικό μας, συναντηθήκαμε χτυπήσαμε αυτούς, καταφέρνει ο 

Βαινάς 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, 

εμάς μας.., έχουμε στριμωχτεί και φτάσαμε εκεί το τμήμα το δικό μας, η 

ταξιαρχία, η σχολή αξιωματικών δηλαδή, εκεί κατεβαίναν 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 Πρέσπα που λέμε απάνω, αυτά τα χωριά, 
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εκεί είναι Βροντερό λέγεται κάτι άλλα 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 μεσα 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 . 

-Σας είπανε να πάτε εκεί; 

-Όχι, δεν μας είπανε, μας φορτώσανε στα βαπόρια, γιατι τώρα από κει [..] 

τελειώσαμε, 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 κανα δύο μήνες δηλαδή φτάσαμε μέχρι τέλη 

Οκτωβρίου με Νοέμβριο. 

-Που είναι αυτό το μέρος ; 

-Στην Αλβανία, εκεί καθίσαμε κανα 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. 

-Τρεισήμισι χιλιάδες άνθρωποι; 

-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 

-Σε ποιο μέρος πήγατε; 

-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. 

-Η Γεωργία δεν είναι εκεί; 

-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 
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το δικό μας πήγαμε δωδέκατη πολιτεία [..] εκεί μας κράτησαν σε 

καραντίνα κανα 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. 

-Πως και δεν σας γύρισαν πίσω, γιατί δεν ήθελαν να γυρίσετε πίσω στην 

Ελλάδα για να μην σας κυνηγήσουν και σας διώξουν; 

-Μα δεν μπορούσαμε τότε να γυρίσουμε πίσω. 

-Πόσο καιρό μείνατε; 

-Όλο το διάστημα αυτό ήμουν εκεί, το 1959 εγώ γύρισα πίσω μετά δέκα 

χρόνια. 

-Κάποιοι γύρισαν πολύ αργότερα. 

-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 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 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 σας είναι από εκεί; 

-Η γυναίκα μου είναι και αυτή αντάρτισσα, εκεί παντρεύτηκα εγώ. 

-Εκεί βρεθήκατε, και αυτή είχε φύγει από εδώ και βρεθήκατε εκεί; 

-Και αυτή είναι άλλη ιστορία η δικιά της. Αυτή είναι από την Ποντοκώμη 

Κοζάνης αντάρτισσα, εκεί γνωριστήκαμε, εκεί παντρευτήκαμε. 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. 

-Η τοπική κοινωνία όμως ήξερε ποιος ήσασταν εσείς και τα ξαναέβγαλε 

όλα στη φόρα. 

-Ε ναι, έρχονται κάποια στιγμή εδώ η αστυνομία με παίρνει, τότε η 

αστυνομία στις αρχές που γύρισα εγώ, είχαμε ιδρύσει αστυνομία στην 

Υδρούσα, τώρα η αστυνομία ήταν στον Τροπαιούχο, έρχεται ο 

αστυνόμος εκεί, με ένα τζιπ με μπουζουριάζουν στην Φλώρινα, στην 

Φλώρινα τώρα φυλακές δεν είχε, από εκεί με παν στην Κοζάνη, ο 

αδερφός ρωτάει τι συμβαίνει, «δεν είναι τίποτα το τυπικό μέρος γιατί 

αυτός δεν υπηρέτησε φαντάρος, του παν και θα τον στείλουν». Το τυπικό 

μέρος, εγώ κάθομαι κανά ενάμισο μήνα,  δυο μήνες στις φυλακές, κάποια 
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στιγμή με παίρνουν από εκεί με παν να με περάσουν στρατοδικείο μου 

λένε «δικηγόρο έχεις;» τους λέει ο αδερφός μου «τι δικηγόρο εδώ μας 

είπατε ότι είναι το τυπικό μέρος, λέει δεν έχουμε» αναβάλλεται λέει πίσω 

στις φυλακές. Πάει τότε ο αδερφός μου ψάχνει έναν δικηγόρο στην 

Κοζάνη, του λέει ο δικηγόρος εντάξει θα δούμε τι θα γίνει, πήγε πήρε τον 

φάκελο έψαχνε, του λέει ο δικηγόρος τα πράγματα είναι πολύ φορτωμένα 

αλλά θα τα ξεμπλέξουμε του κάνει ο δικηγόρος, αφού του είπε τι έγινε, 

στο τέλος του λέει θα πας στο χωριό, θα πάρεις πέντε, έξι ανθρώπους 

γεραλέους και θα πεις ότι αυτός ήτανε νέος  και θα πεις ότι τον πήρανε, 

δεν πήγε εθελοντής, και  έκανε αυτό έκανε εκείνο. Ο αδερφός μου 

έρχεται εδώ, πήρε κανα πέντε, έξι τέτοιους τους πάει εκεί, αυτοί που 

είχανε βάλει την κατηγορία έπρεπε και αυτοί να παρουσιαστούν, αυτοί 

δεν παρουσιάστηκαν, ο τότε πρόεδρος με τον γραμματέα. Γίνεται αυτό, 

αλλά ώσπου να ξαναγίνει το άλλο στρατοδικείο πέρασαν ενάμισο, τρείς 

μήνες, εγώ φυλακή. 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 

-Μαζί με την γυναίκα σας; 

-Όχι, η γυναίκα δεν μπορούσε γιατί είχα παιδιά εδώ πέρα, αλλά δεν 

έκατσα ούτε ένα χρόνο μπορεί ενάμισο και γύρισα. Πέφτει η κυβέρνηση 

του Παπανδρέου και αναλαμβάνει κάποιος Στεφανόπουλος πριν την 

χούντα ακόμα. Μόλις ήρθα  εγώ ο αστυνόμος στο σπίτι,  μου λέει «το 

διαβατήριο σου» «παρ’ το» «έλα στον Τροπαιούχο να το πάρεις», πάω 

στον Τροπαιούχο μου λέει είναι στην ασφάλεια, πάω στην Φλώρινα στην 

ασφάλεια «ποιος είναι αυτός που σου έδωσε διαβατήριο λέει και θα 

έρχεσαι κάθε μέρα και θα δίνεις το παρόν», πάει η Γερμανία, μένω εδώ. 

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 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 

του λέει… «εμένα με παρακολουθείς έτσι κι έτσι» έρχεται μια μέρα το 

εκατό εδώ στο σπίτι, μου λέει «που 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 
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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 τον γιο μου με αναστολή [..] δούλεψε ιδιαίτερα 

τελευταία αυτός. 

Σταματάω εδώ, αυτή ήταν η βιογραφία η δικιά μου πιο πέρα δεν θέλω να 

πω γιατί μες στο ˈ80, το ˈ81 που βγήκε το ΠΑΣΟΚ και ύστερα όλα είχαν 

αποδεσμευτεί. 

-Εδώ στο χωριό πώς σας αντιμετωπίζανε γενικά όταν ήρθατε, όταν 

εγκατασταθήκατε, έχει πολλούς κατοίκους καταρχάς; 

-Έχει κατοίκους, είμαστε εδώ η πλειοψηφία είναι δημοκρατικό χωριό, 

ύστερα εγώ ασχολήθηκα αγρότης, σαν αγρότης εδώ πέρα εγώ.. , το χωριό 

το δικό μας, το Αμμοχώρι,  το Περασμα, όποιον να ρωτήσεις γα μένα θα 

σας πούνε. 

-Οπότε βρήκατε τη σειρά σας και οικονομικά; 

-Δόξα τω Θεώ δούλεψα ωραία και καλά και η κυρά με τα παιδιά ήταν 

δίπλα μου, είχα την υγεία μου δούλεψα γερά 

-Γενικά ποιοι ήταν οι λόγοι ουσιαστικά που συμμετείχατε σε όλο αυτό 

είτε εθελοντικά είτε μη εθελοντικά, θα το μετανιώνατε; 

-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. 

-Άρα το κράτος δεν αντιμετώπισε σωστά  αυτούς που πρωταγωνίστησαν; 

-Ύστερα από όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια το ΠΑΣΟΚ […] ο λαός έδωσε 

την εμπιστοσύνη με το σύνθημα «ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά» και 

λέω τώρα εγώ σαν Γρηγόρης, δεν εκμεταλλεύτηκε το θέμα όπως έπρεπε, 

η δεξιά είναι δεξιά, η δεξιά είναι το εγκληματικό κόμμα για μένα, έχω 

την γνώμη και να το αποδείξω ξεχωριστά στον καθένα, αλλά έτσι σαν 

ΠΑΣΟΚ να έχεις και επαγρύπνηση, επαγρύπνηση δεν έχει, εισχώρησαν 

πολλά άτομα μέσα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και έγινε αυτή όλη η 

ατασθαλία μέσα, φάγαν, ήπιαν χωρίς έλεγχο, πάρε χρήμα, βάλε εδώ 

,διόρισε εκεί 

-Τώρα είναι τα ίδια και από τις δύο πλευρές 

-Εγώ αυτή τη γνώμη έχω, το ΠΑΣΟΚ αν είχε λίγο την επαγρύπνηση 

όπως την είχε η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία το διάστημα αυτό 

που εγώ γνώρισα, τα άτομα τα δικά της τα εξυπηρετούσε και έναν άλλον 

που τον έβλεπε ότι ανήκε στην προοδευτική με τον τρόπο της να τον 

επαναφέρει, να του δώσει κάποιο ρουσφέτι να τον ρίξει από εκεί. Στο 
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ΠΑΣΟΚ πέσαν όλοι μέσα , φάγαν, ήπιαν γιˈ αυτό έφτασε ως εδώ. Η Νέα 

Δημοκρατία τάισε μετρημένους ανθρώπους. Να είχαν τον Μαβίδη αυτοί, 

τι έκανε ο Μαβίδης ο δικός σας, ποιους διόρισε, τι έκανε, ποιος τους 

πήγαινε εκεί, ποιος τους πήγαινε εδώ, έχω κάνει πρόεδρος εδώ δύο 

τετραετίες εγώ, στην ένωση αγροτικών συνεταιρισμών δεκαοχτώ χρόνια 

ήμαν από το 1970 μέχρι το 2002 σχεδόν μπορώ να σου πω, από εκεί 

σταμάτησα. 

-Άρα είναι ζοφερά τα πράγματα και για τις επόμενες γενιές που έρχονται; 

-Οι επόμενες γενιές εδώ είναι τώρα, εμείς δεν αφήσαμε καλή διαθήκη 

που λέμε, αυτά είχα, να τώρα έχω τον εγγονό μου.. 

-Σπουδάζουν, τελειώσανε; 

-Έχω τις εγγονές, να η μια στις 23 του μηνός πήρε το.., οικονομικά 

τελείωσε…η άλλη Θεολογία, τι είναι….. Εγώ αυτά είχα να σας πω είναι 

πολλά πράγματα, έχω κι ένα άλλο να σας πω, με την Εθνική Αντίσταση, 

το πρώτο χαρτί εθνικής αντίστασης με αριθμό πρωτοκόλλου  είναι το 

δικό μου στον νομό Φλώρινας  και εγώ είμαι απ’ έξω από τα βοηθήματα, 

γιατί όμως 

-Δεν παίρνετε σύνταξη, εννοείτε; 

-Όχι, ούτε σύνταξη ούτε τίποτα δεν παίρνω, αυτά είναι τα λάθη του 

ΠΑΣΟΚ που είπαμε, έρχεται και κάνει την αναγνώριση της εθνικής 

αντίστασης το 1982 με έναν νόμο το 1285 πως το λέει και λέει το 

ΠΑΣΟΚ «όσοι έτυχε να είναι, να έχουν πάρει μέρος στην εθνική 

αντίσταση, θα πάνε στην ασφάλεια να υποβάλλουν αίτηση και η 

ασφάλεια τα στοιχεία της θα τα στείλει στο δικαστήριο και εκεί θα γίνει 

η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης». Ο πρώτος ήμουν που πήγα εγώ 

στην ασφάλεια εδώ στη Φλώρινα, πάω με την εφημερίδα, ο αξιωματικός 

της υπηρεσίας χαμογελούσε « τι είναι αυτό που ζητάς;» λέει, λέω «ζητάω 

αυτό που λέει η εφημερίδα, του λέω» το 1982 με κυβέρνηση του 

ΠΑΣΟΚ, τι να κάνει «εντάξει μου λέει έγινε», αφήνω την αίτηση εδώ, 

την στέλνει στο δικαστήριο, το δικαστήριο ορίζει δικάσιμη μέρα, έρχεται 

η ώρα στο δικαστήριο, ήρθε η σειρά μου, ανεβαίνω στο βήμα, «στα 

χαρτιά τα δικά μας λέει υπάρχει αυτό, το 1943 οργανώθηκες στην 

ΕΠΟΝ, αρχές του 1944 εντάχθηκες στις γραμμές του ΕΛΑΣ» λέω αυτό 

ζητάω, λέει «τι ηλικία έχεις, τα χαρτιά σου είναι εκεί» δεκάξι χρονών 

ήμαν το ˈ44….έρχομαι τώρα απˈ όλα αυτά που πέσαν πολλοί και 

γράφονται τώρα, για να κερδίσουν κάτι, χωρίς να έχουν πάρει μέρος 

-Γιατί εσείς δεν πήρατε τελικά; 

-Θα σας πω τώρα γιατί δεν πήρα, έρχεται τώρα το 1984;;, λέει το 

ΠΑΣΟΚ, «όσοι αγρότες  έχουν κλείσει το όριο ηλικίας και πήραν μέρος 

ή έτυχε να έχουν αναπηρική σύνταξη του ΟΓΑ και είναι χαμηλόμισθοι, 

έχουν το δικαίωμα να πάρουν ένα βοήθημα» για μένα είναι άσχετο, εγώ 

όμως δεν είχα αναπηρική σύνταξη, το όριο ηλικίας το είχα κλείσει το 

1993 ,65 χρονών το ˈ28 γεννηθείς, δεν μπορούσα να μπω σε αυτό το 
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βοήθημα μέσα. Έρχεται τώρα το 1993 και μπαίνει στον Μητσοτάκη, τα 

κόβει, έρχεται τώρα το ΠΑΣΟΚ το 1995 ο Ανδρέας Παπανδρέου και λέει 

«όσοι προλάβαν και δώσαν τα χαρτιά τους μέχρι το 1989 και είχαν 

κλείσει το όριο ηλικίας ή είχαν αναπηρικές συντάξεις θα μπούνε στο 

βοήθημα μέσα» εγώ ούτε όριο ηλικίας είχα κλείσει γιατί το ˈ93 έπρεπε να 

κλείσω όριο ηλικίας, ούτε αναπηρική σύνταξη είχα και έτσι έμεινα απ’ 

έξω από τότε και παίρνουν τώρα το βοήθημα, άνθρωποι οι οποίοι, οι 

περισσότεροι δεν είχαν σχέση γιατί μετά την αναγνώριση που είχε κάψει 

τους φακέλους που λέει το ΠΑΣΟΚ, δημιούργησε επιτροπές και  οι 

επιτροπές αναγνώριζαν όποιον έβρισκαν στους δρόμους αρκεί να είχες 

κάνει χαρτιά και να έβρισκες δυο μαρτύρους εκεί πέρα και να έλεγες 

«ναι, πράγματι πήρε μέρος κι αυτός κι εκείνος» και έγινε της τρελής.. Η 

κυρά η δικιά μου έπαιρνε, αυτή εδώ, γιατί ήταν μέσα σε αυτούς εδώ, 

αλλά αυτή είχε την αναπηρική σύνταξη του ΟΓΑ …αυτή αρρώστησε 

πολλά χρόνια κι είχε την αναπηρική σύνταξη..το πήρε. 
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40)  Όνομα: Σουμπάσης Νικόλαος   

       Καταγωγή: Σιταριά 

       Τόπος διαμονής: Σιταριά 

 

 

- Καλησπέρα κύριε Νίκο. 

- Καλησπέρα. 

- Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια… το ονοματεπώνυμο σας. 

- Σουμπάσης Νικόλαος.   

- Και ποια χρονιά γεννηθήκατε; 

- Το 1935. 

- Εδώ απˈ τη Φλώρινα; 

- Από τη Σιταριά της Φλώρινας. 

- Εσείς μήπως πήρατε μέρος στην Εθνική Αντίσταση; 

- Ε όχι, δεν πήραμε, ήμουνα μικρός. 

- Ήσασταν μικρός σε ηλικία, μήπως ξέρετε να μας πείτε κάποια  

πράγματα εδώ για τη Δυτική Μακεδονία, κάποιες δράσεις που έγιναν 

τότε στην αντίσταση; 

- Ε ξέρω αρκετά πράματα, διότι 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 κάνει ας 

πούμε στην στρατιωτική φάλαγγα των Γερμανών, μια ομάδα παιδιά της 

αντίστασης, είχανε βάλει ενέδρα και χτύπησαν την φάλαγγη, ε τότες αυτό 

το παιδί σκοτώθηκε και ένα αλλό παιδί ακόμα το οποίο δεν… ξέρω ότι 

σκοτώθηκε και αυτό από το Πισοδέρι.  Αυτοί οι δύο σκοτώθηκαν εκεί, 

ναι, μετά μπορώ… ασφαλώς κι άλλα παιδιά ήταν από το χωριό μου, δεν 

ήταν μόνο αυτοί που ονόμασα, είπαμε Πέτρος Τάντσης, Θόδωρος εεε 

αυτός δεν ξέρω αν ήταν, Σωτήριος Αφορόζης, ήτανε και αυτός στην 

Αντίσταση, αλλά για λίγο καιρό κι όλοι αυτοί για λίγο καιρό ήταν, τότες 

ήταν προς το τέλος. 

- Ε αυτοί οι άνθρωποι κύριε Νίκο ήταν ας πούμε στον ΕΛΑΣ; 

Ξέρετε αν ήταν σε κάποια οργάνωση; 

- Στον ΕΛΑΣ ήτανε όλοι αυτοί. Όλοι ήτανε στον ΕΛΑΣ και είχανε 

βγει, είχανε πάει στην Εθνική Αντίσταση, ήταν αρκετά παιδιά, είναι και 

άλλοι, δεν ξέρω πόσους σας είπα, αλλά είναι και άλλα παιδιά τα οποία 

πήραν μέρος, Λιάσος Ναούμ, Σφέτκος Σταύρος, δεν ξέρω αν τον έχετε 

σημειωμένο, αυτοί είπαμε, Βορτσίλας κι έτσι Παπαγεωργίου, Τάντσης 

Πέτρος ναι… 

- Ωραία, αυτοί όλοι πήγαν ας πούμε τότε εναντίον των Γερμανών. 
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- Εναντίον των Γερμανών, εθελοντές πήγαν τα παιδιά αυτά. 

- Θυμάστε κάποιες δράσεις που έγιναν τότε, απˈ την οργάνωση 

αυτή, απˈ τον ΕΛΑΣ; Κάποιες ιστορίες δηλαδή τότε με τους Γερμανούς, 

με την αντίσταση εδώ απˈ την περιοχή μας, απˈ την Δυτική Μακεδονία; 

-  Ε κοίταξε δράσεις, εγώ, επειδής εμείς εκεί Σιταριά, Βεύη ήμασταν 

κοντά, ξέρω εκεί που είχανε κάνει, είχανε στήσει ενέδρα ενάντια των 

Γερμανών και εκεί σκοτώθηκε ο Μιχάλτσης ο Παντελής απˈ το χωριό 

μου. 

- Αυτό έγινε εκεί στο χωριό; 

- Μεταξύ Βεύης και Κλειδιού έγινε, ε μετά πώς φεύγαμε απˈ τα 

χωριά, επειδής οι Γερμανοί, ας πούμε φοβόμασταν, αλλού σκοτώσανε 

κόσμο κάτω στο…  τέτοιο πρέπει να έχετε ακούσει προς την 

Πελοπόννησο και αλλού. 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. 

- Ποιά χρονιά δηλαδή, με την αποχώρηση των Γερμανών; 

- Με την αποχώρηση των Γερμανών. 

- Πήγατε να κρυφτείτε ας πούμε εκεί; 

- Βεβαίως, πήγαμε να κρυφτούμε. 

- Γιατί υπήρχε κίνδυνος... 

- Υπήρχε κίνδυνός να σε πάρουνε αιχμάλωτο ή να σου πάρουνε ό,τι 

είχες και δεν είχες, ζώα ξέρω ˈγω, άλογα, ζευγάρια βόδια, σκοτώνανε 

ανθρώπους, βέβαια. 

- Μήπως γνωρίζετε αν συμμετείχαν γυναίκες στις αντιστασιακές 

δράσεις και ποιος ήταν ο ρόλος τους; 

- Α, κοίταξε υπήρχε τότες μία οργάνωση ας πούμε που 

συμμετείχανε, υπήρχαν και γυναίκες που συμμετείχανε, αλλά ονόματα 

δεν ξέρω. 

- Δεν πειράζει, δεν πειράζει. 

- Υπήρχαν και γυναίκες που συμμετείχαν, βεβαίως. 

- Ήτανε μάχιμες ας πούμε, πήγαιναν στο βουνό; 

- Υπήρχαν, στο δεύτερο ξέρω ότι υπήρχανε μάχιμες γυναίκες 

πολλές. 

- Στον πρώτο γύρο τώρα, ας μείνουμε λίγο στην αντίσταση… 

- Στον πρώτο γύρο, στην αντίσταση, απˈ το χωριό μου δεν ήτανε 

καμία, δεν ήτανε καμία, δεν ξέρω να ήτανε καμία, δεν ήταν. 

- Ούτε από άλλες περιοχές ξέρετε κάποια περιστατικά με γυναίκες 

ας πούμε, που συμμετείχαν… 

- Από άλλες περιοχές, απˈ το χωριό τη Βεύη υπήρχανε γυναίκες και 

στην καθοδήγηση, υπήρχανε και ξέρω μερικές που ήτανε στην 

καθοδήγηση, από τις Πρέσπες υπήρχανε γυναίκες, απˈ τον Πολυπόταμο, 
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από εκεί που ήταν και η μάνα μου, υπήρχαν γυναίκες που είχανε στα... 

που ήτανε και στον ΕΛΑΣ, στην καθοδήγηση. 

- Δηλαδή στην καθοδήγηση όταν λέτε, ποιος ήταν ο ρόλος τους, τι 

έκαναν; 

- Α, πηγαίνανε στα χωριά και κάνανε ομιλίες και άντρες και 

γυναίκες, κοπέλες νέες και ήτανε, καθοδηγούσαν ας πούμε τον κόσμο, 

λέγανε ας πούμε τα…  ενάντια του κατακτητή κι έτσι. 

- Μάλιστα, κάναν κάποιες συγκεντρώσεις δηλαδή και… 

- Συγκεντρώσεις γινότανε και κάνανε καθοδήγηση. 

- Μάλιστα, μήπως γνωρίζετε κάποια φαινόμενα δοσιλογισμού στην 

περιοχή σας; 

- Υπήρχανε και τέτοια, υπήρχανε. 

- Θέλετε να μας πείτε κάποια περιστατικά, θυμάστε; Χωρίς να... 

- Όχι κάθε άλλο, υπήρχανε, ξέρω εγώ μερικούς και έχω ακούσει από 

παλαιότερους, από πιο μεγάλους, οι οποίοι συνεργαζόταν με τους 

Γερμανούς και ένα περιστατικό υπάρχει, παιδιά του Γυμνασίου, ένας, τον 

είχανε έναν για κουμμουνιστή, τον είχανε βάλει στο τρένο οι Γερμανοί 

για να τον πάνε Θεσσαλονίκη, τον πηγαίνανε να τον εκτελέσουνε 

σίγουρα εκείνον τον άνθρωπο και ανέβηκαν στο τρένο, παιδιά του 

Γυμνασίου, ένα συγκεκριμένο, που ξέρω το όνομα του, είναι από την  

Αγία Παρασκευή, ε λοιπόν και στο σιδηροδρομικό σταθμό Βεύης κόψανε 

το βαγόνι από το τρένο εκεί που πήγε να αλλάξει γραμμές, εκεί στο 

τέτοιο, πάνω στη γραμμή, κόψανε το αυτό και η μηχανή, χωρίς να 

καταλάβουν οι Γερμανοί ας πούμε, ότι κόπηκε το τρένο, έφυγε μόνη της 

και αυτοί φυγάδεψαν τον άνθρωπο που τον πήγαιναν για εκτέλεση. 

- Α, τον βοήθησαν δηλαδή… 

- Τον βοήθησαν ναι, παιδιά του Γυμνασίου και μετά από ˈκεί φύγανε 

αυτοί, ε πήγανε, ε τέτοιο, φύγανε αντάρτες. 

- Αυτά τα παιδιά; 

- Ναι, παιδιά του Γυμνασίου, νέα παιδιά. 

- Μήπως θυμάστε άλλα περιστατικά με ανθρώπους που 

συνεργάζονταν με τους Γερμανούς; 

- Ε υπήρχε εδώ, ένα όνομα, κάποιος Σίσκος μέσα από τη Φλώρινα, ο 

οποίος συνεργαζόταν με τους Γερμανούς, υπήρχαν και από χωριά, 

ανθρώπους οι οποίοι συνεργαζόταν με Γερμανούς. 

- Αυτοί ήταν μεμονωμένα άτομα ή ανήκαν πιστεύετε σε κάποια 

οργάνωση; 

- Υπήρχε μία οργάνωση, ε βουλγαρικής προπαγάνδας, κάποιος 

Κάλτσεφ ήταν οργανωτής αυτονών, ο οποίος είχε οργανώσει προς τα 

πέρα, προς την Καστοριά είχε οργανώσει πολύ κόσμο, τους έδινε και 

βουλγάρικες ταυτότητες, λεγόμενοι Λίτσνα καπ;; ,κατάλαβες; Αυτά ξέρω 

γιˈ αυτούς τους ανθρώπους, από εδώ από την αυτήνα ήτανε κάποιος 

Σίσκος. 
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- Αυτός όμως συνεργάζονταν μετά με τους Γερμανούς; 

- Συνεργάζονταν με τους Γερμανούς, βεβαίως. 

- Για ποιό λόγο πιστεύετε, ήτανε Γερμανόφιλοι; 

- Ίσως ήταν, Γερμανόφιλοι όχι, Βουλγαρόφωνοι, διότι οι Βούλγαροι 

με την Γερμανία τότες είχανε... σύμμαχοι ήσανε. Βουλγαρόφωνοι, ε, 

μάλλον Βουλγαρόφιλοι ήτανε. 

- Ωραία, να προχωρήσουμε τότε στον εμφύλιο. 

- Α έχουμε, δεν τελειώσαμε μετά, για το τέτοιο που έγινε το 

μακελειό στην Αθήνα το ΄45, μετά προχωρήσαμε στον εμφύλιο, όταν 

γύρισε ο Γεώργιος Παπανδρέου από κεί που ήτανε στη Μέση Ανατολή 

και άλλοι ας πούμε γυρίσανε το 1945, ε και ήρθε το… το ’44 έγινε αυτό, 

μετά αυτοί ήρθανε, το ΄44 έγινε, έγιναν αυτές στην Αθήνα. 

- Τα Δεκεμβριανά; 

- Τα Δεκεμβριανά. Τότες σκοτώθηκαν τέσσερις χιλιάδες κόσμος, 

σκότωσαν αντιστασιακούς οι Αγγλοαμερικάνοι, οι Άγγλοι μάλλον, ήσαν 

οι Άγγλοι τότες, ε έγιναν τα Δεκεμβριανά και εκ των υστέρων ήρθανε 

πίσω αυτοί που είχανε φύγει στο Κάϊρο και ήρθανε να κάνουνε…  και 

δημιουργήσανε ένα αυτό, να πάνε σε εκλογές, ο Άρης Βελουχιώτης, ο 

οποίος ήτανε στην αντίσταση δε δέχτηκε, λέει “παιδιά εμείς, γιατί να 

κάνουμε τώρα συμμαχίες με τον Γεώργιο Παπανδρέου και μˈ αυτούς που 

ήρθαμε, που ήρθαν απˈ το Κάϊρο, αφού εμείς πολεμήσαμε εδώ στην 

Ελλάδα, ήμασταν η Εθνική Αντίσταση’’ και τότες λένε ότι αυτοκτόνησε ο 

Άρης Βελουχιώτης, αλλά δεν αυτοκτόνησε, τον σκότωσαν, επειδής είχε 

αυτός, εναντιώθηκε και έγιναν τα…  έγιναν οι εκλογές το 1945 και τις 

κάναν όπως θέλανε και επαναφέρανε και τον Βασιλιά και όλα αυτά. 

- Ας έρθουμε λοιπόν τώρα σε σας, στον εμφύλιο και να σας ρωτήσω 

αν πήρατε μέρος στον εμφύλιο. 

- Εγώ πήρα μέρος έξι μήνες, δεκατεσσάρων χρονών παιδί. 

- Ήσασταν σε κάποια οργάνωση; 

- Εμείς ήμασταν αριστεροί, αλλά δεν είμαι ότι έφυγα έτσι, επειδής 

ήμασταν αριστερή οικογένεια, ήτανε φθινόπωρος και με τα... τότες 

οργώναμε, δεν υπήρχαν τρακτέρ, με τα ζευγάρια, όπως πάμε μετά το 

σέρβικο μνημείο, που πάμε για τη Βεύη, το πρώτο χωράφι από την άλλη 

μεριά αμέσως αριστερά είναι δικό μας και οργώναμε το χωράφι, ο 

πατέρας μου, ο θείος μου με δυο ζευγάρια, λοιπόν και εγώ ήμουνα τότες 

δεκατεσσάρων χρονών παιδί, πόσο ήμουνα δεκαπέντε, λοιπόν και 

βοσκούσα εκεί γύρω, ό,τι είχαμε, αγελάδες, βουβάλια, μοσχάρια, τέτοια, 

ε γαϊδούρια, με συγχωρείς για τη φράση μου κι έτσι. Εκείνο το διάστημα 

ερχότανε κάθε μέρα, πήγαινε Θεσσαλονίκη- Φλώρινα μία φάλαγγα 

στρατιωτική, η οποία κουβαλούσε πυρομαχικά, κουβαλούσε τρόφιμα για 

το στρατό και άλλα και εκεί που είχαμε εμείς, που οργώναμε τα χωράφια, 

ήτανε και ένα παιδί από την Άνω Βεύη, δίπλα είχαμε τα χωράφια, όργωνε 

και αυτός. Σαν φτάνει η φάλαγγη σε μας, σταματάει και έρχεται ένας 
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υπολοχαγός και όταν το θυμάμαι κλαίω, δεν μπορώ να κρατηθώ, 

κουβαλάει έναν όπως αυτοί οι σκουπιδιάρηδες, ένα γύφτο δύο μέτρα με 

κάτι μουστάκια κατεβασμένα, ένα μαύρο, με ένα όπλο πολυβόλο, πάει το 

στήνει, μας μαζεύει αυτός απˈ το χωράφι όλους και μας βάζει στα πέντε 

μέτρα και τους λέει “καθάρισε τους!’’ και εκείνος έβαλε την ταινία πάνω 

για να μας σκοτώσει. 

- Εσάς; 

- Εμάς, εμένα, τον πατέρα μου, τον θείο μου και ένα παιδί απˈ την 

Άνω Βεύη. 

- Για ποιο λόγο; 

- Δήθεν, για ποιο λόγο θα σου πω στην τέτοια… 

- Ωραία. 

- Λοιπόν, είχε με διαφορά, δύο γυναίκες από την Κάτω Βεύη 

καθότανε, περίμεναν να περάσει κανά αυτοκίνητο να πάνε στην Άνω, 

γιατί στην Κάτω Βεύη δεν υπήρχε ούτε μαγαζί, κανά παντοπωλείο, ούτε 

τίποτα, να αγοράσουν κάτι, ε να πάρουν από τη Βεύη λίγο αλάτι, λίγο 

πετρέλαιο, λίγο λαδάκι ξέρω γώ, για το σπίτι να ψωνίσουν, κάθονται εκεί 

οι γυναίκες, περιμένουν να ανεβούν σε κανά αυτοκίνητο για να πάνε 

στην Άνω Βεύη, λοιπόν μόλις έστησε ο γύφτος, εκείνος ο φαντάρος, το 

πολυβόλο και τους λέει ο υπολοχαγός “καθάρισε τους!’’,αυτές, η μία 

έπεσε απάνω στο πολυβόλο, την πετάει ο αξιωματικός, πέφτει η άλλη 

πάνω και του λέει  “παιδί μου, τι κάνετε, αυτοί είναι δικοί μας ανθρώποι, 

απˈ τα χωριά μας ανθρώποι, ε πώς, από δω είναι, απˈ τη Σιταριά, τους 

γνωρίζουμε, δεν είναι αντάρτες αυτοί’’ λέει, να του φιλάν τα πόδια του 

αξιωματικού, λοιπόν αυτός τίποτα “καθάρισέ τους!’’ ε, εγώ τώρα είναι 

μεγάλη αυτή, να σε φιλήσει ο πατέρας σου ότι πεθαίνεις, όλοι μαζί, 

κατάλαβες, λοιπόν από την τελευταία φάλαγγη, τρέχει ένας λοχίας 

στρατιωτικός και φτάνει εκεί, μόλις φτάνει εκεί σε μας του ρίχνει μία 

κλωτσιά σε κείνον εκεί, “φύγε βρε γύφτε’’, του λέει, “ποιον θα 

σκοτώσεις;’’ του λέει, αυτοί οι άνθρωποι “αν είναι αντάρτες’’, λέει, “θα 

κάτσουν εδώ να τους σκοτώσετε εσείς;’’. “Κύριε υπολοχαγέ’’, του λέει 

του αξιωματικού, “η νάρκη που έσκασε στην Άρνισσα’’, του λέει, “αυτοί 

στη βάλανε; Είναι αντάρτες αυτοί οι άνθρωποι; Αν είναι αντάρτες’’, λέει, 

“αυτοί θα κάτσουν εδώ για να τους σκοτώσεις εσύ;’’, του λέει, “λοιπόν, 

άκουσε να δεις’’, του λέει, α, με τη φορά οι γυναίκες συνεχίζανε, 

πετούσανε τη μία, έπεφτε η άλλη και η μία είχε κι αυτή γιο αξιωματικό, ο 

οποίος πέθανε τώρα πριν δυο χρόνια, του λέει “παιδί μου κι εγώ έχω γιο 

αξιωματικό, αυτά άμα κάνετε εσείς’’, λέει, “αλίμονο κι ο γιός μου αν 

κάνει’’ κι η άλλη λέει “κι εγώ έχω φαντάρο παιδί’’, λέει,το οποίο και 

σκοτώθηκε εκείνο εκεί της άλλης το παιδί, ο Αβραάμ και αυτόν εδώ τον 

λέγανε Διονύσιο, που ήταν ο αξιωματικός, τέλος πάντων αυτή η σκηνή 

μπορεί να κράτησε... ο άλλος ήρθε, που ήρθε από το τελευταίο αυτό ας 

πούμε, αυτοκίνητο, μπορεί να ˈτανε 500 μέτρα που έτρεχε να προλάβει 



460 

 

και τότες είδε ο αξιωματικός και του λέει του αξιωματικού “άκουσε κύριε 

υπολοχαγέ’’, λέει, “αυτοί σου βάλαν την νάρκη στην Άρνισσα;’’, λέει, 

“σκότωσε τους’’, λέει, “αλλά για κοίταξε χωριά: Άνω Βεύη, Κάτω Βεύη’’, 

λέει, “Άγιος Βαρθολομαίος, Αμμοχώρι, Αρμενοχώρι, Ιτιά, Παπαγιάννη, 

Μελίτη, Τριπόταμος’’, λέει, “αύριο’’, λέει, “χίλιοι αντάρται, αε πέρνα με 

τη φάλαγγά σου να δούμε’’, λέει και εκείνος, ένας σταχτής έτσι μας 

κοίταξε, μας κοίταξε και μας λέει “φύγετε!’’ και πάλι επεμβαίνει ο 

τέτοιος, αφού μας άφησε, έφυγε αυτός ο λοχίας, μας λέει “μη φύγετε από 

δω, απˈ το δρόμο, απˈ την άσφαλτο, θα σας φτάσουνε, πάλι θα σας 

σκοτώσει, φύγετε απˈ τα χωράφια!’’λέει και από εκεί φύγαμε απˈ τα 

χωράφια, Κάτω Βεύη και από εκεί απˈ τον χωματόδρομο πήγαμε στη 

Σιταριά, φύγαμε. Εγώ, μας έδωσε η μάνα μου φάγαμε ό,τι είχε, αλλά 

τρομαγμένοι κατατρομαγμένοι ας πούμε όλοι, μετά από κει εγώ 

σηκώνομαι και φεύγω, φεύγω πάω στο βουνό, διότι εμείς είχαμε πρόβατα 

και πηγαίναμε στα πρόβατα, τότες οι μεγάλοι φοβόντουσαν να πηγαίνουν 

στα πρόβατα, διότι θα τους δέρνανε, η αστυνομία, “πώς πάτε εκεί, οι 

αντάρτες θα σας βρίσκουν θα σας κάνουν…’’, αλλά εμείς πιο μικρά παιδιά 

πηγαίναμε στα πρόβατα και τους βλέπαμε κάθε μέρα τους…μερικούς 

εκεί ξέρω και ονόματα από αυτούς που βλέπαμε, τους αντάρτες, οι οποίοι 

ήταν ελεύθεροι σκοπιστές και γυρίζαν εκεί μέσα, ήταν ένας από την Άνω 

Βεύη, Κοτρώνης Ευάγγελος, άλλος ένας ήταν από το Ξινό Νερό, 

Μπότσης Αναστάσιος και τρίτος ήτανε από την Κάτω Υδρούσα, ένα κι 

αυτό μικρό παιδί τότες, μπορεί να ˈτανε δεκαεφτά, δεκαοχτώ χρονών, ένα 

ξανθό παιδί, δε θυμάμαι το όνομά του εκεινού, ο οποίος σκοτώθηκαν 

στην οπισθοχώρηση των δημοκρατικών στρατών στην Πρέσπα, 

σκοτώθηκαν ο Κοτρώνης Ευάγγελος και το άλλο το παιδί από την Κάτω 

Υδρούσα, ενώ ο Μπότσης από το Ξινό Νερό, ο Μπότσης Αναστάσιος 

πέθανε πριν τρία, τέσσερα χρόνια τώρα στο Μοναστήρι. 

- Α, πήγε μέσα μετά και έμεινε… 

- Πήγε μέσα, ε βρήκα αυτούς εκεί και όπως ήμουνα φανατισμένος, 

λέω “δώστε όπλο να πάω να πολεμήσω!’’, αυτοί άρχισαν να γελάνε μαζί 

μου, σου λέει πού θα πάει τώρα αυτός δεκατεσσάρων χρονών; 

- Αυτό ποια χρονιά έγινε αυτό το περιστατικό; Τότε δηλαδή που 

εσείς… 

-  Το ΄47. Λοιπόν, εγώ επιμένω, “δώστε μου όπλο να πάω στις μάχες, 

να με στείλετε!’’. 

- Δηλαδή ο λόγος που θέλατε να πάτε τότε… 

- Ήτανε που με βάλανε στα πέντε μέτρα να μας σκοτώσουνε, ο 

λόγος ήταν αυτός. Μου λένε “να στείλουμε, να πας σχολείο στην τέτοια, 

στη Γιουγκοσλαβία κι έτσι’’, λέω “εγώ δε θέλω να πάω σχολείο, εγώ θέλω 

να πάω να πολεμήσω ενάντια, λέω, στο φασιστικό στρατό της Ελλάδος’’, 

αυτοί γελούσανε μαζί μου, μου λένε “Νίκο’’, μου λένε, αφού με ξέρανε 

από μικρό παιδί εκεί πηγαινοερχόμασταν, το σπίτι μας ήτανε η γιάφκα 
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των ανταρτών στη Σιταριά, λοιπόν μου λένε “Νίκο άκουσε να δεις, εάν δε 

θέλεις,’’ λέει, εγώ είχα θείο καπετάνιο, ο οποίος ήτανε στο Θοδωράκι 

Αριδαίας, λέει, “αν δεν θέλεις’’, λέει, “να σε στείλουμε στο θείο σου;’’. 

“Να με στείλετε’’, λέω και από εκεί στείλανε δυο παιδιά, αντάρτες του 

δημοκρατικού στρατού και με στείλανε στην Αριδαία, στο Θοδωράκι 

Αριδαίας, στο χωριό. 

- Είναι χωριό αυτό; 

- Είναι χωριό μεγάλο. Εκεί πήγα στο θείο μου, ο θείος μου ήταν 

αξιωματικός του... 

- Του δημοκρατικού στρατού; 

- Του δημοκρατικού στρατού, ο οποίος είχε την επιστασία από το 

ποτάμι του Αξιού μέχρι την Κέλλη και μέχρι τα Τέμπη. 

- Ποιός ήταν ο αξιωματικός αυτός; Πώς λεγόταν; 

- 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. 

- Την ομάδα αυτή στην οποία ανήκατε; 

- Όχι εμείς, τους καπεταναραίους όλους. Σου είπα, 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 

- Εσείς τώρα σε αυτήν την... 

- Εγώ εκεί ήμουνα. 

- Σε εκείνη την ομάδα ας πούμε ήσασταν… 

- Εκεί, σε εκείνη ήμουνα. 

- Λεγόταν κάπως αυτός ο λόχος,  τάγμα ήτανε; 

- Δεν ήταν τάγμα, ήταν πολύς τέτοιος... πτέρυγα όλοι, πολύς 

στρατός. Αλλά ήτανε, ο μεγάλος ήτανε ο καπετάν Πέτρος. 

- Θέλω να πω είχε καμιά ονομασία αυτός ο στρατός; 

- Όχι. 

- Όχι, έτσι, ήταν ας πούμε του καπετάν Πέτρου; 

- 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. 
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Λοιπόν, είπανε ότι τάδε του μηνός, πήγανε πάνω στον Γράμμο όλοι οι 

καπεταναραίοι, τους κάλεσε ο Ζαχαριάδης, είχανε παύσει, διότι πιο 

μπροστά ήτανε ο Μάρκος κι  έκανε αντάρτικο πόλεμο, δεν έκανε αυτό, 

μετά ο Ζαχαριάδης έκανε, τους μάζεψε στην Πρέσπα και τους εξέδωσε, 

λοιπόν και είπανε τάδε του μηνός θα χτυπήσουνε, ο... εδώ θα πάνε ας 

πούμε, ο καπεταν Πέτρος θα κλείσει μέχρι τα Τέμπη, από εδώ θα 

χτυπήσουνε Βέροια, Νάουσα, όλα αυτά, Φλώρινα, μονομιάς παντού. 

Εντάξει, εντάξει, 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…’’,τον βλέπω στενοχωρημένο, 

του λέω “γιατί έτσι σε βλέπω;’’.“Τώρα’’, μου λέει, “θα σηκωθείς, να 

βρούμε τρόπο να φύγεις’’, του λέω, “γιατί;’’ ,“τον πόλεμο τον 

χάσαμε’’,λέει, “ο πόλεμος, ο δικός μας ο αγώνας είναι προδομένος’’, λέει, 

κατάλαβες, και βρήκα μια ευκαιρία εγώ, πώς βρήκα, έφυγα. Κι αυτό το 

πώς έφυγα κι αυτό μπορώ να στο πω… λοιπόν, α, όταν ξαναπήγανε την 

δεύτερη φορά για να ... και τους είπανε θα αυτόσετε μετά από… θα 

χτυπήσουμε μετά από εφτά μέρες, βγήκε ο καπεταν Γιαννούλης απˈ την 

Κολοκυθού και τους λέει “στρατηγέ’’, λέει, “εγώ δεν μπορώ να πάω’’, 

λέει, “Βέροια, Νάουσα και έτσι με το… με το στρατό μου, γιατί, διότι αν θα 

πάω’’, λέει, “η δουλεία είναι προδομένη και θα χάσω όλα μου τα 

παλληκάρια’’, λέει, λοιπόν και τότες βγάζει ο Ζαχαριάδης το περίστροφο 

και σκοτώνει τον καπεταν Γιαννούλη, σκοτώνει τον καπετάν Γιαννούλη 

και στέλνουνε έναν άλλο στην θέση του καπετάν Γιαννούλη, άλλον 

αξιωματικό, το όνομα του το θυμόμουνα και καλά, Σωτηριάδης, 

στέλνουνε τον Σωτηριάδη και από εκεί τους παίρνουνε σβάρνα την 

Έδεσσα, τη Νάουσα, τη Φλώρινα και έτσι έγινε αυτό που έγινε με τον 

εμφύλιο, δηλαδή ο Ζαχαριάδης ήτανε προδότης κι όταν φύγανε στη 

Ρωσία και τον δικάσανε τον Ζαχαριάδη, αυτά μου τα λέει πάλι ο θείος 

μου εκ των υστέρων, όταν γύρισε πίσω, ήρθε στο Γκόστιβαρ και δεν τον 

επιτρέπανε να ˈρθει στην Ελλάδα, τον πήγανε στα… τον αυτόνα τον... 

του λέει ο Στάλιν “γιατί έχασες τον πόλεμο; Εμείς σου δώσαμε τόσα 

πυρομαχικά, σου δίναμε τόσα, τόσα, τόσο οπλισμό, τα πάντα’’, ε και εγώ 

δεν τα άκουσα, να πω τα άκουσα από άλλους, “τον πόλεμο τον έχασα’’, 

λέει, “αλλά τον σκοπό μου τον πέτυχα’’. Τον είχανε στείλει στην έρημο, 

στη Σαχάρα, ξέρω γω πού τον είχανε το Ζαχαριάδη; 

- Τι πίστευε δηλαδή αυτός, τι ήθελε; 

- Ήτανε προδότης, αυτό πίστευε, ήτανε προδότης. Κι όταν φύγανε 

από δω οι…  ο δημοκρατικός στρατός έφυγε στην Αλβανία και 

ταξιδέψανε με ρώσικα πλοία, τα οποία φορτώνανε κάρβουνο από 

Αλβανία κι αυτοί ήτανε κάτω στα αμπάρια και τους περάσανε από το 

πυρά;; περάσανε και πήγανε, φύγανε στη Ρωσία, ανατολικές χώρες, διότι 

από εδώ ο Τίτο, αφού είδε ότι βρώμικος είναι ο τέτοιος του 
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δημοκρατικού στρατού, βρώμικοι ήταν οι αυτοί του Ζαχαριάδη, τους 

έκλεισε τον δρόμο από εδώ, δεν τους άφηνε. 

Διότι ποιο, τι κάνανε, ε κάνανε στα χωριά μας,εδώ στην περιοχή μας, 

παιδομαζώματα, μικρά παιδιά από τις Πρέσπες, από Σκοπό, Αχλάδα τους 

μάσανε και τα πήγανε στις δημοκρατικές χώρες, από κεί Τσεχία και που 

δε στείλανε, Βουλγαρία ξέρω γώ… 

- Γιατί το έκαναν αυτό; Αναγκαστικά τα έπαιρναν αυτά τα παιδιά; 

- Αναγκαστικά, δήθεν στον πόλεμο να μην σκοτωθούν και τα πήραν 

αυτά τα παιδιά και τα σκορπίσανε στο τέτοιο… 

- Ο σκοπός όμως ποιος ήταν; 

- Ο σκοπός ήταν να μας διαλύσουνε τους Μακεδόνες εδώ. Αυτός 

ήταν ο σκοπός. 

- Ήτανε μικρά αυτά τα παιδιά; 

- Μικρά παιδιά, μικρά και πέντε χρονών και δέκα χρονών και εφτά 

χρονών και έτσι. Έγινε το παιδομάζωμα που λέγανε, δήθεν να τα 

προστατέψουνε για να μην σκοτωθούνε στον πόλεμο και τα πήγανε στις 

χώρες τις ανατολικές. 

- Αυτοί όμως, ποιοι, ποιοι τα έπαιρναν αυτά τα παιδιά; 

- Εκείνες ήτανε κουμουνιστικές χώρες και τα πήρανε τα παιδιά 

αυτά. 

- Από εδώ ποιοι τα έπαιρναν από εδώ; 

- Ποιοι τα έπαιρναν; Ο στρατός του τέτοιου, του Ζαχαριάδη, βέβαια. 

Απˈ τις Πρέσπες όλους πήρανε γυναικόπαιδα, Σκοπό, Αχλάδα, 

γυναικόπαιδα εδώ και όπου αλλού μπορούσανε ας πούμε. 

- Θυμάστε κάποια πράγματα από την… εσείς τότε πήγατε στο βουνό 

με τον θείο σας είπατε; 

- Δεν πήγα με τον θείο μου, μόνος μου πήγα. 

- Ναι, ναι, θέλω να πω ήσασταν εκεί μετά με τον θείο σας. Μήπως 

θυμάστε κάποιες δράσεις τότε του…  αυτής της ομάδας, αυτού του 

τάγματος, από εκεί, που έκαναν κάποιες δράσεις τους, δικές τους, κι ας 

μην ήσασταν εσείς. 

- Ε δράσεις γινότανε τέτοια, ας πούμε, πηγαίνανε στα χωριά, 

θυμάμαι μία αυτή, σε ένα χωριό εκεί στην Αριδαία, τώρα δεν μπορώ να 

θυμηθώ το… εκείνη είναι Τουρκόφιλοι, εκείνο το χωριό, μας σκοτώσανε 

δυο παιδιά, οι Μάηδες και μετά πήγανε οι δικοί μας του δημοκρατικού 

στρατού κάψανε το χωριό. 

- Σαν αντίποινα δηλαδή. 

- Σαν αντίποινα, κάψανε το χωριό. 

- Μάλιστα, εσείς είπατε, ο δικός σας ο ρόλος τότε ποιος ακριβώς 

ήταν, είπατε κάτι για ψυχαγωγία, πηγαίνατε στα χωριά; 

- Πηγαίναμε στα χωριά, κάναμε ψυχαγωγία στα τέτοια, χορεύαμε 

κάναμε, για ψυχαγωγία… 

- Αυτή ήταν…  ας πούμε αυτός ήταν ο δικός σας ο ρόλος; 
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- Αυτός ήταν, με άλλους νεαρούς που ήτανε έτσι μικροί σαν και 

μένα. 

- Σας έστελναν τότε δηλαδή από το…  ο καπετάν Πέτρος ας πούμε 

σας έστελνε τότε και πηγαίνατε ή… 

- Όχι αυτό ήτανε πρόγραμμα, ο καπετάν Πέτρος μας έστελνε, είχε 

μία τέτοια…  νεαροί που πηγαίναμε εμείς στα χωριά, με τα κορίτσια, 

χορεύαμε, κάναμε για ψυχαγωγία και συγκεκριμένα επειδής εμείς πριν 

είχαμε μαγαζί μέχρι τινός στην Αριδαία, όταν πήγαινα εκεί στο μαγαζί, 

πήγα σε ένα χωριό, Γαρέφι;; λέγεται και βλέπω μια κοπέλα, η κυρά 

Μαρία τώρα, η οποία ήταν μεγάλη τότες, εμείς πιο μικροί ήμασταν και 

αυτή στα χρόνια μας ήταν, αλλά τώρα μεγάλη και τη βλέπω με…  την 

κοιτάω, εγώ τη γνώρισα, είχε καφενείο και της λέω “κυρά Μαρία, τι με 

βλέπεις, δε με γνωρίζεις;’’,της λέω, με κοιτάει, με κοιτάει, με διαφορά 

εκεί ήταν και ο σύζυγός της, με αναγνώρισε, α με φιλάει, με κάνει και 

μου λέει “ο μικρός αντάρτης είσαι, ο Νίκος’’, μου λέει. 

- Θυμάστε άλλους συμπολεμιστές από την περίοδο εκείνη, άλλα 

πρόσωπα που πήραν μέρος τότε, που ήταν στο βουνό και είχαν κάποιες 

δράσεις κι αυτοί; 

- Ε άλλα πρόσωπα εγώ, δεν είχα ας πούμε με τις αυτές... 

- Με τους μάχιμους εννοείτε; 

- Με τους μάχιμους δεν είχα σχέση, διότι εγώ, ο θείος μου με είχε 

σαν ιπποκόμο εκεί μέσα και είχαμε αυτά, πηγαίναμε  στα χωριά, 

ψυχαγωγίες κι έτσι. Και γιˈ αυτό δε θυμάμαι, μόνο ένα θυμάμαι, όταν 

έφυγα, ήμασταν αρκετοί ας πούμε από κει και θα πηγαίναμε για το Βίτσι 

και περάσαμε από Άγιο Αθανάση, περάσαμε Κέλλη, Λόφους και να 

βγούμε για το βουνό, να πάμε πάλι προς το Νυμφαίο, προς το Βίτσι, εκεί 

μας είχανε στήσει ενέδρα στην... όπως βγούμε στην άσφαλτο που πάει 

για τη Βεύη, εμείς ήμασταν όμως πολλοί και αυτοί βαρέσανε στους 

τελευταίους, βαρέσανε στους τελευταίους και μας σκοτώθηκε ένα παιδί, 

το οποίο κουβαλούσε δύο άλογα στα χέρια του, χτύπησαν από πίσω και 

το…  σκοτώθηκε εκείνο το παιδί και επειδής ήμασταν πολλοί, γύρισαν 

πίσω, περικύκλωσαν, μπορεί να μην έμεινε κανένας από αυτούς, 

σκοτώθηκαν όλοι οι αυτοί που μας είχανε κάνει ενέδρα. 

- Ποιοί σας χτύπησαν, ο στρατός; 

- Στρατός από την Άνω Βέυη, στρατός, χωροφυλακή, ξέρω γω τι 

ήταν όλοι και εκεί μας σκοτώθηκε ένα παιδάκι από τη Σαρακινή 

Εδέσσης. Κι από κει εγώ, επειδής ήξερα τα μέρη, φτάσαμε στις γραμμές, 

συνεννοημένος με διαφορά και με τον αξιωματικό εκεί που μας ήτανε, με 

τον θείο μου, ότι “θα τον αφήσεις να φύγει’’. Και από εκεί έφυγα, πήγα, 

παραδόθηκα, μου είπανε ας πούμε “πώς δεν πήγες σχολείο;’’, “δεν ήθελα 

να πάω σχολείο, δεν ήθελα να πάω εκεί’’, λέω, “και γιˈ αυτό και δεν έγινε 

και τίποτα, ε ήμουνα και μικρός’’, λέω, “με πήρανε εμένα,  μωρό παιδί’’, 

λέω, “με πήρανε αντάρτη’’, “ε πως δε σε στείλαν σχολείο’’, “δεν 
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ήθελα…’’, λέω, “…να πάω σχολεί και  έμεινα και έτσι επέζησα και δόξα 

τω Θεώ ζω ακόμα’’. 

-  Να σας ρωτήσω πάλι για τα γυναίκες, για τον ρόλο των γυναικών, 

αν θυμάστε κάτι πάλι για τον ρόλο των γυναικών στο βουνό κατά την 

περίοδο του εμφυλίου… 

- Ε στην περίοδο του εμφυλίου, ήτανε πολλές γυναίκες, κοπέλες, 

αντάρτισσες, άλλες στην καθοδήγηση, άλλες μάχιμες, ήταν και πολλά 

κορίτσια μάχιμα, τα οποία μερικά σκοτώθηκαν τα κορίτσια, πολλά από 

αυτά. Είχε πολλές γυναίκες, όχι μία, πάρα πολλές. 

- Λένε ότι ήταν και πιο δυναμικές εκεί οι γυναίκες στον πόλεμο. 

- Ε κοίταξε, πιο φανατικές, φανατιζότανε, ήτανε νέα παιδιά όπως και 

εγώ, φανατισμένοι. Εγώ αν δεν ήταν ο θείος μου και με είχε κρατήσει 

μαζί του κι εγώ θα είχα σκοτωθεί. Διότι οι νεολαίοι φανατίζονται πολύ 

περισσότερο, πιο γρήγορα. 

- Μήπως θυμάστε εσείς τώρα, εσείς εντάξει ήσασταν στο βουνό, 

κατά κάποιο τρόπο ας πούμε, μήπως θυμάστε αν υπήρχανε και 

Σλαβομακεδόνες; 

- Πως δεν υπήρχανε, όλοι εδώ, οι περισσότεροι από εδώ μέσα η 

περιοχή μας ήτανε Σλαβομακεδόνες και Πόντιοι, Σλαβομακεδόνες και 

Πόντιοι. 

- Αυτοί οι Σλαβομακεδόνες εντάσσονταν μήπως σε μία οργάνωση, 

μία ομάδα που λεγόταν ΣΝΟΦ; 

- Όχι. 

- Γνωρίζετε κάτι; 

- Όχι, μέσα στο τέτοιο, στον εμφύλιο όχι, άλλοι ήταν αυτοί Σνόφ, 

Μοφ, αυτά ήτανε του Σίσκου που σας είπα, του Κάλτσεφ, αυτοί ήτανε, 

ενώ οι υπόλοιποι, αυτοί που ήτανε στον εμφύλιο, δεν ήτανε κανένας σε 

τέτοια οργάνωση, όχι, όλοι ήσανε…  πολεμούσανε ενάντια του φασισμού 

της Ελλάδος, ήσανε όλοι από εδώ, γηγενείς Μακεδόνες, από εδώ βέβαια, 

δεν ήταν ένας, πολλοί, πάρα πολλοί, εδώ από τη Βεύη μπορεί να είχε 

τριακόσια, τετρακόσια παιδιά, από τον Πολυπόταμο, όλα τα ορεινά 

χωριά, απˈ τον Πολυπόταμο, από την Υδρούσα, από το χωριό μας 

σκοτώθηκε και άλλο ένα παιδί τότες, ε, Μιχάλτσης ή Τέρψης, ε, δεν 

μπορώ να θυμηθώ το όνομά του… όχι, Λάζαρο λέγανε τον αδερφό του, 

Κώστας, Μιχάλτσης ή Τέρψης Κώστας, σκοτώθηκε στην Άνω Υδρούσα 

τότε στον εμφύλιο. 

- Να ρωτήσω κάτι άλλο σχετικά με τους Σλαβομακεδόνες που 

είπαμε, με τους ΣΝΟΦ όμως… 

- Αυτοί ήταν άλλοι, αυτή ήταν οργάνωση του Κάλτσεφ 

- Πιστεύετε ότι έπρεπε να βρίσκονται στον ΕΛΑΣ; 

- Άκουσε να δεις κι από αυτούς καλά, υπήρχανε μερικοί  

παρασυρόμενοι, εδώ απˈ την περιοχή μας δεν είχαμε τέτοιο κίνημα, το 

περισσότερο κίνημα ΣΝΟΦ κι έτσι, αυτοί ήτανε στην Καστοριά, στα 
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χωριά της Καστοριάς, οι οποίοι είχανε ξεχωριστό αυτό με έναν καπετάν 

Κόλο; Μπαικόλο; το λέγανε, αυτοί ήτανε άλλοι, εμείς δεν είχαμε, μπορεί 

να ˈταν κανένας, αυτοί Σνοφ, Μοφ, όπως ήταν ο Σίσκος, όπως ήταν 

αυτοί, αυτοί μπορεί, αλλά ελάχιστοι, μέσα στον δημοκρατικό στρατό, δεν 

υπήρχανε τέτοιες αυτές. 

- Απλά για τον ΕΛΑΣ, ας πούμε, πιστεύετε ότι έπρεπε να βρίσκονται 

οι Σλαβομακεδόνες,  ΣΝΟΦ δηλαδή, μέσα στον ΕΛΑΣ; 

- Δεν υπήρχε τότες η οργάνωση ΣΝΟΦ εδώ στη Φλώρινα, που 

ήτανε στην ΕΛΑΣ, στο ΕΛΑΣ. Στο ΕΛΑΣ όσοι ήτανε πίστευαν στην 

Ελλάδα, δεν πίστευαν σε καμία…  αυτό ήτανε προπαγάνδα των 

Βουλγαρογερμανών, διότι οι Βούλγαροι με τους Γερμανούς ήσανε 

σύμμαχοι τότες. Δεν έχουμε εμείς εδώ τέτοιες αυτές. 

- Ε πιστεύετε όμως ότι αυτοί είχαν κάποια σχέση με τον Τίτο; 

- Οι ΣΝΟΦ; Όχι, με τον Τίτο δεν είχανε σχέση αυτοί, αυτοί απλά 

είχανε με τη βουλγαρική προπαγάνδα. 

- Ξέρετε να μας πείτε κάτι για τους Πόντιους καπετάνιους; 

- Ε είχαμε έναν Πόντιο καπετάνιο. 

- Κι αν γνωρίζετε κάποιους από αυτούς…; 

- Ένας ήτανε εδώ από την Μελίτη, ο καπετάν Τορνικίδης λεγότανε, 

ήταν εδώ στις περιοχές, εδώ στο Καϊμακτσαλάν αυτός, Τορνικίδης 

λεγόταν αυτός, αυτόν ξέρω, από τον Καύκασο, ε ήταν κι από κει, που 

ήτανε καπεταναραίοι απˈ τον Καύκασο, δε θυμάμαι τώρα τα ονόματα 

τους. 

- Ποιά γνώμη έχετε γι αυτούς και ποια θεωρείτε ότι ήταν  τα κίνητρά 

τους, δηλαδή σε τι πιστεύετε ότι αποσκοπούσαν; 

- Ήσανε δημοκρατικοί, ήσαν αριστεροί οι άνθρωποι, δεν 

αποσκοπούσαν σε κανένα αυτό, να φέρουνε άλλο κατακτητή εδώ, η 

πρώτη τους αυτή ήτανε να γίνει η Ελλάδα δημοκρατική, αριστερή, αυτός 

ήταν ο σκοπός τους. 

- Πώς βλέπετε σήμερα τους Πόντιους; 

- 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 την 

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. 
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- Μάλιστα, άλλη ερώτηση, αν ασκούνταν και από ποιους λευκή 

τρομοκρατία στην περιοχή σας, λευκή τρομοκρατία δηλαδή  λέμε τότε 

ότι την περίοδο του εμφυλίου κλπ κάποιοι, ας πούμε αυτοί που ήταν στην 

χωροφυλακή κι αυτά κάπως… 

- Από ρουφιάνους στο χωριό μας, από ρουφιάνους καλλιεργιόταν 

αυτό, όχι από…  και σκοτώθηκαν από άλλα χωριά και ανθρώπους 

σκοτώσανε από την Παλαίστρα, ξέρω σκοτώσανε αρκετούς ανθρώπους, 

στον Τριπόταμο σκοτώσανε ανθρώπους και σε άλλα χωριά ας πούμε και 

αυτό από ρουφιάνους απˈ τα χωριά από μέσα, από τους ψευτοπατριώτες 

που δεν πήγανε καν στον πόλεμο, ούτε στο αλβανικό, ούτε στο εμφύλιο, 

ούτε πουθενά, από τέτοιους ανθρώπους, αυτοί ήσανε οι ρουφιάνοι, από 

αυτούς σκοτώθηκαν ανθρώποι, από ρουφιάνους. 

- Ποιοι τους σκότωσαν δηλαδή μετά αυτούς; 

- Ε πηγαίνανε καρφώνανε ότι αυτός είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι 

και τους σκότωσε, τους σκότωσε ο …  το ελληνικό κράτος τους 

σκότωσε, το δεξιό κράτος. Από τη Βεύη σκοτώθηκαν ανθρώποι, τότες 

συγκεκριμένα κάθε βράδυ πηγαίνανε και φυλάγανε τις...  την άσφαλτο ο 

κόσμος, να μη βάλουν οι αντάρτες τη νύχτα νάρκη, τώρα εσύ μπορείς να 

φυλάξεις από τη Σιτάρια μέχρι τη Βεύη και μέχρι τη διασταύρωση ξέρω 

γω, ποιος θα πάει και θα βάλει νάρκη; Ποιος βάζει νάρκες; Ε έσκανε η 

νάρκη, “ποιος ήτανε φύλακας;’’,“ο τάδε και ο τάδε’’, “ελάτε εδώ, γιατί 

δεν τον πιάσατε;’’, “πώς θα τον πιάσουμε, με τι θα τον πιάσουμε;’’ και 

άμα θα πηγαίνανε εκεί θα τον άφηνε αυτός; Διότι βάζανε νάρκες, 

υπήρχανε και σαμποταριστές που δεν ήτανε αντάρτες καν, ήτανε 

σαμποταριστές ανθρώποι, όπως αποκαλύφτηκε ένας από την…  απˈ το 

Κλειδί, ο οποίος λεγόμενος Ράλκος, την ημέρα ήτανε με τις αστυνομίες 

και έτσι και το βράδυ δούλευε για τους αντάρτες και έβαζε νάρκες, 

σαμποταριστής. Έπαιζε διπλό παιχνίδι, υπήρχανε τέτοιοι πολλοί. 

- Μάλιστα, μήπως υπήρχαν κάποιοι που τρομοκρατούσαν τον 

κόσμο, ε ξέρω γω, απˈ την χωροφυλακή; 

- Υπήρχανε, απˈ την χωροφυλακή υπήρχανε πολλοί. 

- Δηλαδή τι, τι έκαναν αυτοί; 

- Πρώτον, το χωριό μου είχανε αστυνομία, εμείς, επειδής οι άντρες 

δεν πηγαίνανε στα πρόβατα, στα ζώα, δεξιά, αριστερά, μας στέλνανε 

εμάς τα παιδιά και αν ο ήλιος, πριν βασιλέψει έπρεπε να ˈναι ψηλά, 5 η 

ώρα έπρεπε να ΄ρθούμε με τα ζώα νωρίς, εάν αργούσαμε λίγο οι μπάτσοι 

τότες μας δέρνανε στο δρόμο “γιατί άργησες;’’, βεβαίως, πώς δεν 

υπήρχανε, αλλά και όλοι οι ρουφιάνοι, οι περισσότεροι ήσανε μέσα απˈ 

τα χωριά, δεν ήξερε, τι ήξερε τώρα ο χωροφύλακας, ποια είναι η…  

εμένα η … τέτοια η τοποθέτηση μου η πολιτική και τι…  τα κάμναν απˈ 

τα χωριά, από μέσα, υπήρχανε ρουφιάνοι σε όλα τα χωριά, όχι μόνο στο 

δικό μου, σε όλα. 
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- Εσείς, όταν άρχισε ας πούμε  ο εμφύλιος, τότε ήσασταν 

οργανωμένος πολιτικά, καλά εσείς ίσως και μικρός να ήσασταν… 

- Μικρός ήμουνα. 

- Η οικογένεια ίσως; 

- Η οικογένεια ήτανε, η οικογένεια ήτανε. 

- Ήτανε στον αριστερό χώρο; 

- Στον αριστερό χώρο, το σπίτι μας ήτανε η γιάφκα των ανταρτών. 

- Μαζεύονταν εκεί οι αντάρτες; 

- Εκεί μαζεύονταν αυτοί που...  και από άλλα χωριά, όπως από την 

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 πως λεγότανε και γυναίκες με γυναίκες, όταν λέμε ε 

γυναίκες τριαντάρες, εικοσιπεντάρες, νέες γυναίκες, έξυπνες γυναίκες, 

ήτανε κι αυτές οργανωμένες. 

- Ήταν μορφωμένες; 

- 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 ήταν αυτοί; 

- Απˈ το χωριό μου. 

- Και πήγανε και οι δυο μαζί επάνω; 

- Και οι δυο πήγανε αντάρτες. Μετά αυτός τραυματίστηκε, πιάστηκε 

στο Βίτσι, αιχμαλωτήθηκε, τον έσωσε ένας αξιωματικός του στρατού, 

Τσιάμης 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. 

- Μάλιστα, ε αν θυμάστε κάποιες άλλες δράσεις γενικότερα από τον 

εμφύλιο εδώ στη Δυτική Μακεδονία, αν θυμάστε κάτι, κάποια ιστορία 

απˈ την περίοδο εκείνη του εμφυλίου κι ας μην ήσασταν εσείς, από…  
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που συμετείχε ας πούμε ο θείος σας ή άλλοι, ό,τι είχατε ακούσει απˈ τη 

μάχη που έγινε εδώ. 

- Απˈ την μάχη που έγινε εδώ, η μάχη που έγινε εδώ τη θυμάμαι 

πολύ καλά, 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 το..  

πώς λέγεται η εκκλησία Άγιος Γεώργης; Εκεί απˈ τον Άγιο Γιώργη πιο 

πάνω και αριστερά από εκεί κάτω είναι θαμμένα τα παιδιά. 

- Δηλαδή πιστεύετε ότι σαν…. τους έβαλαν στην πρώτη γραμμή ας 

πούμε; 

- Ε τους πήρανε, τους έβαλαν στην πρώτη γραμμή, αυτά ήτανε 

ανεκπαίδευτα τα παιδιά. 

- Σήμερα τι πιστεύετε; Ποια γνώμη έχετε για τη δράση αυτή του 

εμφυλίου; 

- Εγώ πιστεύω να μην έρθει, τέτοια χρόνια να μην ξανάρθουνε, αυτά 

που είδαμε εμείς και οι μεγαλύτεροι μας περισσότερο να μην ξαναδείτε 

εσείς, να μην γίνει τέτοιο πράμα, δεν υπάρχει χειρότερο πράμα από τον 

εμφύλιο πόλεμο, να σκοτώνεσαι αδερφό με αδερφό, αυτό τον θείο που 

σου λέω, τον καπετάν Πέτρο, είχε και αδερφό στον στρατό, κατάλαβες 

και έτυχε, όπως μου τα ˈλεγε ο ίδιος,  πάνω απˈ το Νεστόριο σε μια μάχη 

να είναι ο αδερφός, να χτυπάει τον αδερφό, εκεί στην ίδια περίπτωση, 

στην περίπτωση εκείνη ήτανε και ο αδερφός του. 

- Οι δυο τους δηλαδή ήταν στα… 

- Οι δύο τους στα αντίθετα στρατόπεδα. 

- Εσείς μετά δεχτήκατε αντίποινα για τη συμμετοχή σας στον 

εμφύλιο; 

- Τι να δεχτούμε αντίποινα, σε μας; 

- Ναι, εσείς προσωπικά ας πούμε, αν δεχτήκατε κάποια αντίδραση. 

- Ε κοίταξε να δεις εμείς τι αυτό, οι φίλοι μας μας είχανε 

κατηγορήσει τόσο, μας είχανε κάνει έναν φάκελο τέτοιο, εγώ από τη 

Σιταριά ας πούμε παλιά δούλευα ζωεμπόριο εγώ, λοιπόν όταν ήρθε η 

χούντα, την ημέρα πού ήρθε συγκεκριμένα βρισκόμουνα στο Ατραπό και 

έσφαζα αρνιά, εμπορευόμουνα με κρεατεμπόριο, ήρθαν από κει με 

συλλάβανε και με πήγανε στο Πολυπόταμο, στην αστυνομία. Ε η 

αστυνομία του Πολυποτάμου, ο διοικητής που ήτανε, ήταν ένα παιδί απˈ 

τα Γρεβενά ονόματι Βασίλης, το επίθετό του δεν θυμάμαι, από τη Βεύη 

είχε μετατεθεί στην...  ε στην… στον Πολυπόταμο και μόλις με βλέπει 

εδώ λέει “τι τον φέρατε;’’,“ε να…’’ λέει, λέει “υπευθύνη μου, πήγαινε 

Νίκο στην δουλειά σου’’, μου λέει και μ’ έστειλε, με διαφορά, ε μετά από 

κει, όταν ήρθε η χούντα, με έστειλε από τη Σιταριά μέχρι τη 

διασταύρωση, από εκεί Φλώρινα μπορούσα να πάω, σε άλλα χωριά δεν 



470 

 

μπορούσα να πάω, ούτε προς τη Μελίτη, ούτε προς Ιτιά προς τα εκεί, 

πουθενά 

- Γιατί; 

- Ε με είχανε για αριστερό. Και από εκεί αφού είδα ότι δεν γίνεται 

αυτή η δουλειά, αναγκάστηκα, 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,  “βρές τε τον, πάρτε 

τον, δεν τον ξέρω που 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, γιατι δεν άνοιξα φλας για να μπω στο τέτοιο, 

στην αυλή μου. 

- Σας κυνηγούσαν δηλαδή. 

- Ε μας κυνηγούσανε. 

- Επομένως, πώς θα χαρακτηρίζατε τη συμπεριφορά του 

μετεμφυλιακού κράτους απέναντι σας; 

- Όχι δίκαιο, όχι μόνο απέναντι…, ολονών που είχανε για 

αριστερούς, ολονών και χειρότερα μερικούς, αλλά εγώ δεν παύει να είμαι 

αριστερός, πάλι αριστερός είμαι. 

- Πώς σας αντιμετώπισε η τοπική κοινωνία για τη συμμετοχή ας 

πούμε στον εμφύλιο; 

- Η τοπική κοινωνία, δε με αντιμετώπισε με κακό μάτι, δε με 

αντιμετώπισε, όχι. 

- Δεν είχατε προβλήματα; 

- Όχι δεν είχα προβλήματα, ε τώρα από κανα ρουφιάνο, εκεί αυτοί 

που ήτανε τα τσανάκια, από κείνους, δεν τους υπολογίζει και κανένας, 

δεν τους υπολογίζουν και σήμερα, σήμερα η αστυνομία, άμα πας να πεις 

τέτοιες βλακείες θα σου πει “αρε πήγαινε από εκεί, εμείς είμαστε εδώ, τι 

δουλειά έχεις εσύ;’’. 

- Εσείς είχατε ή δεν είχατε ίσες  ευκαιρίες πρόσβασης στο κράτος 

και στην μόρφωση με τους υπόλοιπους; 

- Ε κοίταξε, μόρφωση τι, εμένα τα χρόνια είχανε περάσει, αλλά μετά 

τα παιδιά μου είχανε ίσα μεταχείριση, να μη γελιόμαστε, σχολείο εγώ δεν 

έχω πάει, εγώ ό,τι πήγα, έμαθα, είμαι, ήταν τα χρόνια του εμφυλίου, 

σχολείο δεν πήγαμε εμείς κορίτσι μου, αυτά που ξέρουμε τα μάθαμε από 

μόνοι μας, κατάλαβες; 

- Μάλιστα, ωραία, νομίζω ότι δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο, αν 

θέλετε εσείς κάτι για την περίοδο εκείνη… 

- Ε τι να προσθέσω, να σου λέω ψέματα δεν κάνει. Α στον στρατό 

όταν ήμουνα, καταρχήν ήμουνα από δω, είχα ειδικότητα οδηγός 
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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. 

- Αυτό ποια χρονιά, πότε ήσασταν τότε φαντάρος; Πότε πήγατε; 

- Φαντάρος ήμουνα εγώ το ˈ59, ˈ58, ˈ59. 

- Για εκείνη την περίοδο μιλάμε τώρα… 

- Εκείνη την περίοδο. Το ’59, αλλά τα χαρτιά ερχότανε από πίσω, 

κατάλαβες; Το τι είναι ο καθένας, ε με πήγαν στο 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 κανα 

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 στον 

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 
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τελοσπάντων ε “μια κουβέρτα’’, μου λέει, “και στο πειθαρχείο’’, 

“ευχαριστώ πολύ’’, λέω και φωνάζει “είκοσι μέρες, τριάντα μέρες, 

σαράντα μέρες’’, είχα να απολυθώ κανα 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 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 

δημοκρατικά, 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, 
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Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, μόλις τον είπα Ελευθέριο Βενιζέλο έβαλε 

το κεφάλι του έτσι άρχισε να κλαίει “και εγώ είμαι βρε 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, “στην 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. 
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41) Όνομα: Φωτιάδης Ιωάννης   

      Καταγωγή: Πόντος/Φλώρινα 

      Τόπος διαμονής: Φλώρινα 

 

-Μόνο για την ΕΠΟΝ θα σας πω, γιατί δεν ήμουν ένοπλος, δεν είχα την 

ηλικία για να είμαι ένοπλος. Φωτιάδης Γιάννης λέγομαι και είμαι 

γέννημα θρέμμα από τη Φλώρινα. Οι γονείς μου από τη Μικρά Ασία 

ήρθαν, γιˈ αυτό ξέρω και τα μικρασιατικά, γιατι πήγα και στην 

Καππαδοκία, πήγα και στην Άγκυρα, στο χωριό μας. Εγώ εδώ 

γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, μετά την κατοχή υπήρχε αυτή η οργάνωση 

του ΕΑΜ, η αντιστασιακή αυτή οργάνωση στην οποία μετείχαν 

προσωπικότητες, ήταν πολιτικοί παλιοί, αριστεροί, δεξιοί γιατί η εθνική 

αντίσταση δεν ήταν αριστεροί αυτοί που ήρθαν απάνω στο βουνό, 

υπήρχαν και αξιωματικοί, οι οποίοι είχαν δράσεις στον ελληνικό στρατό, 

εμείς είχαμε εδώ από το Πισοδέρι εδώ το Τσάμη, ο οποίος ήτανε ένας 

άριστος αξιωματικός του ελληνικού στρατού και όμως αυτός βρέθηκε 

στο βουνό. 

-Δηλαδή πολλοί αλλάζανε στρατόπεδο; 

-Δεν ήταν αλλαγή στρατοπέδου, τότε επικρατούσε …ποια ήταν η 

κατάσταση, τώρα  προπαγάνδα να πω, ήταν η οργάνωση του ΕΑΜ, εμείς 

δεν είχαμε καμία σχέση, του ΕΑΜ και ήταν μεγάλη και αυτή. Να 

κάνουμε με όποιο τρόπο μπορούμε και εμείς τα παιδιά ακόμη αντίσταση 

στους Γερμανούς, αυτός ήταν τότε ο σκοπός, να φύγουν οι Γερμανοί από 

την Ελλάδα, να βοηθήσουμε. Υπήρχε αυτή η οργάνωση του ΕΑΜ, αλλά 

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 ανυποψίαστοι για τους Γερμανούς τα παιδιά, δεν 

περίμεναν, 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, που έχουνε στρατό, που δεν έχουνε και το 

σπουδαιότερο ότι τα βράδια ρίχναν προκηρύξεις, προκηρύξεις του 

ΕΛΑΣ, εμείς τα παιδιά […στις τσέπες μας]. 

-Αυτές οι προκηρύξεις τι έλεγαν; 

-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 
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ήταν η γραμμή, να φύγουν οι Γερμανοί, τίποτα άλλο, τότε δεν υπήρχε και 

εμείς γιˈ αυτό πιστέψαμε ότι πρέπει να φύγουν οι κατακτηταί από δω. 

Κολλούσαμε αφίσες τα βράδια, πετούσαμε προκηρύξεις, όλα αυτά κρυφά 

-Εσείς πόσο χρονών ήσασταν τότε; 

-Εγώ τότε, ήμουνα το ˈ44, δεκαπέντε ετών. 

-Είχε και μικρότερα παιδιά τότε, συμμετείχαν και…. 
-Ήταν 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. 

-Τα σημειώματα ποιος σας τα έδινε εσάς, υπήρχαν κάποιοι εδώ στην πόλη; 

-Το ΕΑΜ, η οργάνωση που ήταν στην πόλη, υπήρχαν, ερχόντουσαν και από κάτω, 

κοίταξε ο ΕΛΑΣ είχε το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, 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. 

-Τι έλεγαν αυτά τα σημειώματα; 

-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 

συννενοούντουσαν ότι στο ταδε 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. 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 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. 

-Άρα εσείς στην ουσία μέσω της κατήχησης, έτσι κάπως η ομάδα, έτσι μπήκατε; 

-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. 

-Α! Από κει είχε ο προσκοπισμός τις βάσεις του; 

-Όχι υπήρχε και παλιά, και παλιά, αλλά στην κατοχή είχε σβήσει, δεν υπήρχε, μετά 

οργανωθήκαμε εδώ στο σχολείο, στα υπόγεια. 

-Τότε πολλά παιδιά πήραν μέρος σαν εσάς; 
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-Πολλά παιδιά, εδώ τουλάχιστον εμείς είχαμε κανα δεκαριά παιδιά, λίγο πιο μεγάλα, 

της γειτονιάς, σε κάθε γειτονιά υπήρχαν. 

 -Λίγο πολύ όλοι συμμετείχαν τότε; 

-Δεν πήγαιναν όλοι, όχι όλοι, εξαρτόταν και από τις πεποιθήσεις και των γονιών τους, 

ίσως άλλοι φοβόντουσαν, δε θέλανε και.. 

-Οι περισσότεροι γονείς δεν το γνώριζαν όμως ή το γνώριζαν και.. 

-Και δεν το ˈπαιρναν και στα σοβαρά, δεν υπήρχε δηλαδή πολιτική αυτή μέσα, να 

πουν ότι “είσαι αριστερός ή δεξιός’’, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Αυτά τα είχαν οι 

μεγάλοι, το είχαν στο μυαλό τους, τι ήθελαν να κάνουν, γιατί ένα άλλο σφάλμα της 

πολιτείας μας, όλα τα κράτη της Ευρώπης που κάναν αντίσταση στους Γερμανούς, 

μετά που φύγαν οι Γερμανοί, κάνανε μνημεία εθνικής αντίστασης, αναγνωρισμένα με 

τα μνημόσυνα τους, με τˈ αυτά, με όλα. Εδώ οι δικοί μας… και γιˈ αυτό καπέλωσε το 

ΚΚΕ την εθνική αντίσταση και φαίνεται ότι την έκανε αυτό, ενώ δεν ήταν έτσι… και 

φοβόσουν τότε να πεις ότι είσαι στον ΕΛΑΣ, ότι ήμουν στην ΕΠΟΝ, εγώ το πλήρωσα 

πολύ ακριβά αυτό, αυτά είναι τα σφάλματα. Το επίσημο κράτος  έπρεπε την εθνική 

αντίσταση να την αναγνωρίσει, πολύ αργά την αναγνώρισαν, τώρα τελευταία κάναμε 

κάτι, μια φορά το χρόνο, είναι η ημέρα της εθνικής αντίστασης 

-Πώς έγινε όμως και συνδυάστηκε  η εθνική αντίσταση με το ΚΚΕ; 

-Καμία σχέση δεν είχε, καμία σχέση δεν είχε, αργότερα φάνηκε και αυτοί ήταν 

οργανωμένοι, το ΚΚΕ ήταν οργανωμένο, αργότερα φάνηκε ότι αυτοί είχαν άλλα στο 

μυαλό τους, να εγώ, αν πάρεις από μένα, απˈ την οικογένειά μου, είχα δυο αδέρφια 

στο βουνό, άσχετα, ούτε κουμουνισταί ήμασταν, ούτε τίποτα, στον εμφύλιο εγώ πήρα 

δυο σταυρούς, έναν απˈ το γενικό επιτελείο στρατού και έναν από το σώμα 

προσκόπων, γιατί προσφέραμε υπηρεσίες κατά τον εμφύλιο στις μάχες που γίνονταν 

εδώ για την κατάληψη της  Φλώρινας στον εμφύλιο και θεωρούμασταν παρˈ όλα 

αυτά μας είχανε, σου λέει ήταν στην ΕΠΟΝ [..] αυτό το λάθος και σήμερα ακόμη. 

-Το ζήσατε δηλαδή εσείς αυτό, το είδατε και στην πράξη μετέπειτα, 

θέλετε να μας πείτε τις εμπειρίες, δεχτήκατε κάποια αντίδραση σαν 

τιμωρία, σαν αντίποινα; 

-Ναι βέβαια, στον διορισμό, στις αποσπάσεις, στις μεταθέσεις, στο αν 

έγινες δόκιμος. 

-Είχατε εμπόδια δηλαδή; 

-Εμπόδια. Αυτό το άσχημο στην Ελλάδα είναι να είσαι σε ένα κόμμα, σε 

οποιοδήποτε κόμμα,  είσαι μέσα στο κόμμα, έχεις την εύνοια, δεν είσαι 

στο κόμμα, δεν έχεις την εύνοια, κανόνας έχει γίνει πλέον εδώ στην 

Ελλάδα, “είσαι δικός μας’’, γιˈαυτό είχαν γίνει και τα μπλε καφενεία, τα 

πράσινα καφενεία κλπ., αυτά είναι απαράδεκτα. 

-Άρα, πώς θα χαρακτηρίζατε αυτή την συμπεριφορά του κράτους 

απέναντι σας; 

-Όχι σωστή, γιατί 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 

δε μετείχαν στην ΕΠΟΝ, τότε στην κατοχή, μετά την κατοχή δε μιλάω τι 

έγινε στην κατοχή και πήγανε με τους  Γερμανούς,  γίνανε χαφιέδες,  

αυτοί ήταν οι πρώτοι, δηλαδή λες έπρεπε να γίνω κι εγώ δηλαδή. 

-Με αυτούς τι έγινε, δηλαδή εκείνη την περίοδο της κατοχής πήρανε το 

μέρος των Γερμανών; 
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-Πολλοί, πολλοί ήτανε.. δε μετείχανε στην αντίσταση, πολλοί έγιναν 

καταδόται, έγιναν αυτοί.. 

-Εσείς όμως τελειώσατε και το σχολείο, συνεχίσατε, εφόσον είστε 

δάσκαλός, συνεχίσατε, με ευκολία… 

-Εγώ το τελείωσα, το σχολείο το τελείωσα, με ευκολία, αλλά πόσους 

άλλους συναδέλφους δεν τους πήρανε… 

-Σας δεχτήκανε πίσω στο σχολείο; Γιατι πολλούς δεν τους δέχτηκαν, 

καλά όσοι γυρνάν απˈ τα βουνά δεν τους δέχονταν αργότερα. 

-Στον ΕΛΑΣ δεν έπρεπε να συμβεί αυτό, ξεχώρισαν μετά τον εμφύλιο, 

όσοι δεν ήτανε στο ΚΚΕ, γυρίσανε στα σπίτια τους, τελείωσε η 

αποστολή τους, άλλοι ναι, συνέχισαν και κάναν και τον δεύτερο γύρο, 

τον εμφύλιο, τώρα από ποιους παρακινούμενοι κλπ., τους Εγγλέζους, εδώ 

στην κατοχή, εδώ στα Άλωνα ήταν και μια ομάδα, τρεις Εγγλέζοι 

σταλμένοι από την [..] την αστυνομία της Αγγλίας τότε, αυτοί τι σκοπό 

είχαν εδώ, να στρατολογούν πολίτες, να ανεβούν στο βουνό, τώρα και 

αυτοί είχαν άλλα στο μυαλό τους, γιατί πολλοί πιστεύανε ότι αυτοί μας 

δημιούργησαν τον εμφύλιο, πολλοί πιστεύουν οι Ρώσοι, πολλοί 

πιστεύουν οι Εγγλέζοι, ήταν εδώ και αυτοί μεταμφιέζονταν, άλλαζαν 

πρόσωπα αυτά και κατέβαιναν στην πόλη και ξέρανε απˈ την οργάνωση 

πάλι, πού θα βρούνε Εαμίτες, πού θα βρούνε αντιστασιακούς να πούμε. 

-Αυτοί ήτανε Άγγλοι; 

-Άγγλοι στρατιώτες, αξιωματικοί και ερχόντουσαν στο καφενείο, δεξιά, 

αριστερά, δεν τους ήξερε ο άλλος, ξέραν τα ελληνικά άπταιστα, 

μεταμφιεσμένοι, σου έλεγε, συζητούσε, σου έλεγε “πάρε μια λίρα και 

πήγαινε στο βουνό’’, την κατοχή, πάντα για την κατοχή μιλάω, την 

κατοχή, εδώ ρίχναν λίρες οι Άγγλοι, αλλά πώς τις ρίχναν, είχαν αυτοί τα 

μέρη, είχαν ένα ίσιωμα στο βουνό, πάνω στα βουνά που δεν ήταν οι 

Γερμανοί, συνεννοούνταν αυτοί ότι “απόψε η ώρα δέκα θα ˈρθει το 

αεροπλάνο να ρίξει λίρες’’, αυτά γίνανε, άναβαν αυτοί φωτιά εκεί, το 

αεροπλάνο έριχνε εκεί πέρα κι  αυτά ήτανε κάτι δοχεία σαν βαρελάκια 

ήτανε έτσι, αλλά συσκευασμένα για να μην ανοίξουν όταν πέσουν κάτω, 

τα παίρνανε οι Εγγλέζοι και κάνανε την προπαγάνδα τους αυτή. 

-Ήταν συνεννοημένοι να τα πάρουν οι δικοί τους οι εκπρόσωποι εδώ 

πέρα, για να τα μοιράζουν στον κόσμο και να τον ανεβάζουν στο βουνό; 

-Για να κάνουν αντίσταση στους Γερμανούς, γιατί δεν τους συνέφερε κι 

αυτούς η γερμανική επέλαση, ίσως για να επηρεάζουν εδώ πέρα την 

Ελλάδα με την πολιτική τους, δεν ξέρω για ποιο σκοπό γινόταν αυτό. Εκ 

των υστέρων, φάνηκε ότι έτσι έγινε και το Ελ Αλαμέιν, φύγανε οι 

αντιστασιακοί πολλοί, πήγανε στην Ιταλία και πολέμησαν και στο Ρίμινι, 

στο Ελ Αλαμέιν. Εγώ πήγα, είδα και τα νεκροταφεία μας εκεί πέρα, με 

σταυρούς με αυτά, πεσόντες πάρα πολλοί, πάρα πολλοί χάσαν τη ζωή 

τους εκεί. Πίσω από όλα αυτά ήτανε το ΕΑΜ και οι Εγγλέζοι, τώρα [..] 

φάνηκε ότι στο μυαλό τους, στο πίσω μέρος του μυαλού, κάτι άλλο είχαν 



478 

 

αυτοί. Εμείς είχαμε να φύγουν οι Γερμανοί, αυτοί είχαν κάτι άλλο και 

όπως μετά ήμασταν στην επιρροή των Εγγλέζων στην αρχή και μετά μας 

πήραν οι Αμερικάνοι, το σχέδιο Μάρσαλ και την Ούντρα τότε που 

στέλνανε τα τρόφιμα κλπ. 

-Άλλες δράσεις θυμάστε από δω απˈ τη Φλώρινα; 

-Ε αυτές, για μας για την ΕΠΟΝ, αυτές ήτανε και όταν φύγαν οι 

Γερμανοί έγινε μια συγκέντρωση του νομού όλων των Επονιτών, έγινε 

στην αγορά, όπως είναι σήμερα, των Φλωρινιωτών Επονιτών. 

-Πόσοι ήσασταν τότε; 

-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. 

-Ποιοι ήταν οι μη αντιστασιακοί; 

-Πολλοί, υπήρχαν πολλοί που θέλαν τους Γερμανούς, ήταν αυτοί, άμα 

έχετε ακούσει γιˈ αυτούς του Πούλου, αυτοί ήτανε. 

-Αυτοί ήτανε με το μέρος των Γερμανών; 

-Βεβαίως. 

-Με ποιους είπατε ήτανε, με μια ομάδα; 

-Παοτζίδες ήτανε, του Μιχαλ Αγά ήτανε, του Παπαδόπουλου ήτανε, 

διάφορες οργανώσεις αυτοί, που τότε επί κατοχής γύριζαν με τους 

Γερμανούς, κατέδιδαν, βάζανε συρματοπλέγματα  μες στις πόλεις, αυτοί 

ήταν με τους Γερμανούς, είχαν δικά τους τάγματα. 

-Γιατί το κάναν αυτοί αυτό; 

-Γερμανόφιλοι ήτανε, αγαπούσαν τους Γερμανούς. 

-Ισχύει αυτό που λένε ότι μπαίναν στα σπίτια οι Γερμανόφιλοι και κάναν 

ό,τι ήθελαν; 

-Αυτοί ήταν πολύ βίαιοι, πολύ αιμοχαρείς, οι Γερμανοί δε μας πειράξαν. 

Όταν ήρθαν οι Γερμανοί, την ημέρα που ήρθανε λέγαμε “τι άγριοι είναι, 

γιατι 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 
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είχε την οργάνωση του Πούλου, Παοτζίδες κλπ., δεν είχανε, στο Κιλκίς 

είχανε, στη Βέροια είχανε, εκεί κάτω είχαν πάρα πολλούς. 

-Εδώ οι Φλωρινιώτες πού ανήκανε, μεμονωμένα άτομα ήτανε; 

-Μεμονωμένα, δεν ήταν οργάνωση, εδώ μεμονωμένα ερχόντουσαν από 

κάτω αυτοί, οι οργανωμένοι ερχόντουσαν, περνούσαν από δω κι 

έκαναν... 

-Πιστεύετε ότι άξιζε αυτή η αντιδραστική στάση των Ελλήνων εκείνη την 

περίοδο; 

-Βεβαίως. 

-Θα ˈχαν δηλαδή αποφευχθεί πολλά αν δε γινόταν; 

-Αν δεν γινόταν η αντίσταση; Τώρα πώς το δέχεται ο άλλος να έχει στο 

κεφάλι του, σαν Έλληνας (δεν) το δέχεσαι, εμείς τότε και ποια άλλη 

αντίδραση ήταν της ΕΠΟΝ εδώ, εμείς ήμασταν κανά εικοσαριά παιδιά 

εδώ στη γειτονιά, ήμασταν αρκετά παιδιά, κάναμε εδώ πιο πάνω μια 

καλύβα, μαζευόμασταν εκεί, όλοι ήμασταν στην ΕΠΟΝ και υψώναμε 

κάθε πρωί σημαία, επί κατοχής, την Ελληνική σημαία, μεγάλη σημασία 

έχει αυτό, κατοχή ήταν, οι Γερμανοί δεν ξέρανε πώς και γιατί, απλώς σου 

λέει Έλληνες είναι και είχαμε σαν στο στρατό, δεν ξέρω σε πολλά μέρη 

μετά, οι πρώτοι που κάναμε ήμασταν εμείς εδώ πέρα, κάθε πρωί είχαμε 

έναν σαλπιγκτή με τη σάλπιγγα, γινόταν η έπαρση της σημαίας κανονικά 

και η αποστολή το βράδυ, δηλαδή η σημαία κυμάτιζε. Ένα πρωί που 

κάναμε την έπαρση, περνούσαν δυο Γερμανοί Γκεσταπίτες, περιόδευαν, 

περιπολούσαν αυτοί μες στην πόλη και αυτοί ήτανε…μόνο που τους 

έβλεπες σου πάγωνε το αίμα, πανύψηλοι, είχανε εκείνα τα πέταλα 

κρεμασμένα των ναζί, δυο ήταν αυτοί και είχαν ένα σκύλο, ό,τι του 

λέγανε έκανε, ε λοιπόν αυτό που μας έκανε εντύπωση ένα πρωί, αυτοί οι 

Γερμανοί, οι Γκεσταπίται, οι ναζί ήταν αυτοί, κάθισαν προσοχή και 

χαιρετούσαν τη σημαία την ώρα που γινόταν η έπαρση, αυτό μας έκανε 

μεγάλη εντύπωση  και μετά από μας σε πολλές γειτονιές κυμάτιζε η 

ελληνική σημαία, δε μας πείραζαν, μετά όμως μας πείραζαν κάποιοι 

βουλγαρίζοντες εδώ πέρα, μας την κόβαν…. 

-Αυτοί.. ποια ήταν η θέση τους, ήτανε βουλγαρικές προπαγάνδες; Στην 

κατοχή εμφανίστηκαν αυτοί; 

-Στην κατοχή, γιατί 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 
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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, στην αίθουσα 

αυτή και όταν άκουσαν εκεί πέρα, αυτοί πίστευαν ότι η Φλώρινα…, 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; 

-Αυτός ο Κάλτσεφ  που ήταν αυτοί….. 

-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. 

-Αυτοί ήτανε …κάναν προπαγάνδα για μια ενιαία Μακεδονία… 

-Προπαγάνδα κάναν ότι η Μακεδονία είναι βουλγάρικη…. 

-Πήραν αρκετούς με το μέρος τους;  Γυρνούσαν στον κόσμο και μάζευαν 

υπογραφές; 

-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 

-Μ’ αυτές τις υπογραφές τί ήθελαν να αποδείξουν, πώς το 

χρησιμοποίησαν αυτό; 

-Νˈ αποδείξουν ότι η Φλώρινα… είναι Μακεδόνες στη Φλώρινα, είναι 

Βούλγαροι, Μακεδόνες, αυτό ήθελαν να αποδείξουν αλλά δεν μπόρεσαν, 

δεν τα κατάφεραν. 

-Τότε ο ΕΛΑΣ ήρθε σε αντίθεση και μˈ αυτούς έτσι δεν είναι; 

-Ασφαλώς, να σας πω, αυτό που λέτε ήρθε σε αντίθεση μˈ αυτούς, 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. 

-Αυτός από εδώ καταγόταν; 

-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. 
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Τότε, πριν φύγουνε ακόμη, πριν τους διώξουνε, έγινε μια συγκέντρωση 

στο Τρίβουνο εδώ, ένα χωριό, μες στις κορυφές είναι απάνω. 

-Αυτό είναι η Κορυφή που λέμε, εκείνο το χωριό; 

-Όχι η Κορυφή, είναι το Τρίβουνο πιο κάτω,  μαζεύτηκαν πήγαν όλοι οι 

δάσκαλοι, πήγαν αρκετοί δάσκαλοι από εδώ, παλιοί, οι οποίοι ήταν πιο 

παλιοί από μένα, εγώ δεν ήμουν τότε δάσκαλος, πήγαν τότε δάσκαλοι [..] 

να συζητήσουνε για το βιβλίο που ήθελε να εκδώσει ο ΕΛΑΣ και το 

βιβλίο αυτό, το είπα προηγούμενα, τˈ Αετόπουλα, κυκλοφορούν τέτοια 

βιβλία, υπάρχουνε, πολλοί έχουν, εγώ δεν έχω, δεν ξέρω ή είχα και το 

έδωσα σε μια έκθεση που έγινε, να κάνουν τα κείμενα όπως είναι όλα τα 

αναγνωστικά, παλιά ήτανε, είχε και θέματα για τους αγρότες, για τα ζώα, 

για τˈ αυτά, για τα παλιά που ήταν πολύ πιο καλά, τα σημερινά είναι πιο 

επιστημονικά. 

-Και αυτό προπαγανδιστικό ήτανε εκ μέρους του ΕΛΑΣ, δεν ήτανε; Να 

επιβάλλει την κυριαρχία του στον κόσμο, στα παιδιά; 

-Ε βέβαια, στα παιδιά, ε τότε πάλευε για να διώξει τους Γερμανούς, να 

αλλάξει μια ιδεολογία, να εκδημοκρατιστεί ο λαός στη γη. Εκεί 

διαφώνησαν για το βιβλίο, αυτοί ήθελαν να γραφτεί στα σλαβικά. 

-Ποιοί διαφώνησαν; 

-Του Γκότσεφ, εδώ 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. 

-Επειδή ξεκίνησε με ένα σκοπό και μετά μπλέχτηκαν και άλλες 

ιδεολογίες; 

-Μέχρι την κατοχή δεν υπήρχε, μέχρι που φύγαν οι Γερμανοί, ο ΕΛΑΣ 

ήταν ΕΛΑΣ, το δεύτερο γύρο που τον έκανε το ΚΚΕ, το ΕΑΜ, εκείνο 

είναι άλλο καπέλο. 

-Αυτό που λέγαμε για την ΟΧΡΑΝΑ… 

-ΟΧΡΑΝΑ ήτανε …τότε ήτανε…ήταν βουλγάρικες οργανώσεις. 

-Αυτά δεν ήτανε την περίοδο της κατοχής; 

-Η ΟΧΡΑΝΑ, η ΝΟΦ, ΣΝΟΦ αυτές ήταν οργανώσεις [..] 

-Οι αριστεροί πώς τους αντιμετώπιζαν αυτούς τους 

Βουλγαροπροπαγανδιστές; 

-Σας λέω, αν πούμε ότι στο ΕΑΜ μέσα ήταν και αριστεροί πολλοί κι 

αυτά, ελληνικά βέβαια. Αυτή ήταν η προσφορά της Φλώρινας κατά την 

κατοχή, κανείς μας δεν ξέραμε πού το παν οι άλλοι, τι κάνουν, εμείς 

απλώς ξέραμε “ήμαστε Έλληνες, πρέπει να μείνουμε Έλληνες και να 

διώξουμε τον κατακτητή’’,αυτή ήταν η ….μετά άλλαξαν. 
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-Άρα σταδιακά άρχισαν να δημιουργούνται τρεις ομάδες, αυτοί που ήταν 

υπέρ των Βουλγάρων,  αλλά για λόγους πείνας, για να επιβιώσουν 

ουσιαστικά. 

-Αυτοί είναι πρόσφυγες που υπέγραψαν ότι είναι Βούλγαροι. 

-Οι αυθεντικοί αριστεροί, οι κουμμουνιστές; 

-Οι αριστεροί, εδώ η Φλώρινα ανέκαθεν είχε αριστερούς πολλούς. 

-Και οι δεξιοί που ήταν εθνικιστές, θα μπορούσαμε να τους πούμε; Αυτοί 

κυνηγούσαν και τις δυο πλευρές; 

-Αυτοί κάναν κατάχρηση, άλλο να είσαι εθνικιστής, άλλο να είσαι 

εθνικόφρονας, υπάρχει διαφορά. Έγινε κατάχρηση. Κομμουνισταί παλιοί 

υπήρχαν, αλλά ήταν ιδεολόγοι, όχι σαν τους σημερινούς κομμουνιστές, οι 

παλιοί και εμείς τους ζήσαμε εδώ πέρα και τους είδαμε ότι ήταν καθαρά 

ιδεολόγοι, ήταν κομμουνισταί, ιδεολόγοι. Θα σας πω εγώ ένα 

παράδειγμα, υπηρετώ στην Κάτω Βεύη, στο Σ.Σ Βεύης, είναι προσφυγικό 

χωριό, εκεί ήτανε ο Δαυίδης, καπετάνιος του ΕΛΑΣ, κουμμουνιστής, από 

τη Ρωσία είχε έρθει, κουμμουνιστής ήταν, τον προόριζαν οι γονείς του 

για δεσπότη και αυτός δεν ….  η σύζυγος του ήταν νηπιαγωγός και 

συνυπηρετούσε στη Βεύη με την σύζυγο τμου στο ίδιο σχολείο, τα 

αδέρφια της συζύγου του ήταν αξιωματικοί του ελληνικού στρατού, 

αυτός κουμμουνιστής, τώρα λένε, τον κατηγόρησαν ότι έκανε πολλά ως  

κομμουνιστής στο βουνό κλπ., αλλά εγώ... 

-Λίγο πολύ όλοι δε θα κάνανε είτε από τη μια πλευρά, είτε από την άλλη, 

πόλεμος ήτανε… 

-Κάνανε, πώς δεν κάνανε, δεν εκβιάζανε και στον ΕΛΑΣ ακόμη, 

εκβιασμοί δε γινότανε, δεν έπαιρναν χρήματα από τους χωρικούς, δεν 

τους φοβέριζαν;Εγώ δεν τον γνώριζα αυτόνα, όταν πήγα εγώ στο χωριό 

αυτός ήτανε είκοσι χρόνια καταδικασμένος, στη φυλακή ήταν, το ˈ54, 

πότε βγήκε ο Γεώργιος Παπανδρέου ο γέρος; Το ˈ63 πήγα εγώ στην 

Κάτω Βεύη απˈ την Αχλάδα, εκεί τον γνώρισα, μεγάλος καπετάνιος, 

κομμουνιστής ξέρω γώ, μπάρμπα Γιώργης, στο σχολείο γνωριστήκαμε, 

γιατί η γυναίκα του ήταν με τη γυναίκα μου, το σπίτι του ήταν στο δρόμο 

πάνω, κατεβαίνοντας εγώ με τη μηχανή, στην Πάνω Βεύη υπηρετούσαν, 

η γυναίκα μου ήταν στην Πάνω Βεύη, εγώ ήμουν στην Κάτω Βεύη, 

περνούσα μπροστά από το σπίτι του και μιλούσαμε κάθε πρωί και γιˈ 

αυτό με κάρφωσαν, αν κάνεις παρέα με κομμουνιστές, μην το συζητάτε. 

-Δηλαδή ούτε και αυτό,  να μη μιλάς, δακτυλοδεικτούμενος; 

-Και του λέω, “αν δεν συζητήσω εγώ μˈ αυτόν που προπαγανδίζει και του 

πω και εγώ πέντε λόγια, κακό πράμα είναι αυτό;’’. Δηλαδή τώρα να μου 

πει αυτός.. εγώ έγινα κομμουνιστής; ….. Κάνω μια γιορτή 28
η
  

Οκτωβρίου, μονοθέσιο σχολείο ήτανε, αλλά είχα κανά είκοσι, είκοσι 

πέντε παιδιά είχα, κάνουμε μια γιορτή 28η Οκτωβρίου, τότε κάναμε, 

τώρα δεν ξέρω, δεν παρακάνουν, στα χωριά αυτή ήταν παλιά, οι γονείς 

να ακούσουν τα παιδιά τους, λοιπόν μετά που τελείωσε η γιορτή 
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σηκώθηκε αυτός με κλάματα, “ρε δάσκαλε’’, μου λέει, “τόσα χρόνια έχω 

νˈ ακούσω..’’, λέει, “..αυτά τα τραγούδια’’, φανταστείτε  στην ψυχή του 

ήταν Έλληνας, άλλο η ιδεολογία του κουμμουνιστής, δεν μπορείς να πεις 

ότι οι κουμμουνισταί όλοι δεν είναι Έλληνες, υπάρχουν κουμμουνισταί 

πολύ πιο καλοί από τους εθνικόφρονες τους δικούς μας, “μπράβο’’, λέει 

κλπ., χάρηκε πολύ, ευχαριστήθηκε. Αυτός στην κατοχή, όταν ήταν οι 

Βούλγαροι εδώ, βάλαν αψίδες στην είσοδο του χωριού, οι εντόπιοι, στην 

κατοχή λέω, την περίοδο της κατοχής. 

-Για ποιό χωριό λέμε τώρα; 

-Όλα τα χωριά, όλα τα εντόπια χωριά, έπρεπε να περάσεις κάτω από την 

αψίδα. 

-Τι αψίδες δηλαδή; 

-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. 

-Αυτό είναι δείγμα ότι τον αποδέχονταν, τον καλοδέχονταν τον 

Βούλγαρο;! 

-Ναι, ναι, μα τον υποδέχθηκαν με…, αν δεν περνούσες από εκεί, στο 

χωριό δεν έμπαινες.Αυτός ένα βράδυ τι κάνει, κουμμουνιστής λέω τώρα 

ε; 

-Πώς τον είπαμε αυτόν; 

-Δαυίδης Γιώργος, παίρνει ένα τσεκούρι και περνάει απˈ όλα τα χωριά 

και ρίχνει όλες τις αψίδες, την κατοχή, δεν το κάνει ο καθένας αυτό, πού 

ήταν οι εθνικόφρονες τότε που κάναν τον Έλληνα και… πού είσαι; 

-Τα χωριά δεν αντιδρούσαν τότε, τα δέχονταν; 

-Τι θα κάνουν, φοβόντουσαν, ήταν ο φόβος. Τώρα βλέπετε πολλούς από 

τα χωριά μας  που βγαίνουν με δυο, τρεις σημαίες, δεξιοί αυτό… όλοι 

από φόβο, να το ξέρετε αυτό, γιατί τράβηξαν πολλά, Μακρονήσια, 

εξορίες.. 

-Εσείς βιώσατε την εξορία; 

-Εγώ όχι, όχι, γιατί εγώ δεν είχα καμία σχέση, ούτε με κομμουνιστές, 

ούτε με…, ο πατέρας μου ήταν βενιζελικός, αλλά τον Βενιζέλο από την 

πατρίδα εκεί πέρα. Αυτός ο άνθρωπος κάθισε είκοσι χρόνια φυλακή 

-Γιˈαυτό το λόγο; 

-Όχι γιˈ αυτό, ήταν και καπετάνιος, ήτανε, κατέβαινα ένα πρωί, όταν 

έγινε η χούντα, στην Πάνω Βεύη, κατεβαίνω το πρωί για το σχολείο, 

βλέπω, δεν είχα μάθει εκεί πέρα, δεν ακούσαμε ότι έγινε χούντα κλπ., τον 

βλέπω έξω με δυο βαλίτσες, ωπ τον σταματάω, “πού βρε μπάρμπα 

Γιώργη, ταξιδάκι έχουμε;’’, “ναι’’, μου λέει, “που θα πας;’’, “κάτσε λίγο 

εδώ..’’, μου λέει, “..και θα δεις πού θα πάω’’, πράγματι ήρθε η 

αστυνομία, το τζιπ, τον πήρε αυτόνα, έναν απˈ το Ξινό και έναν απˈ τους 

Λόφους, αυτοί ήταν παλιοί κομμουνισταί, ξανά μέσα, ήταν τα χρόνια 

τέτοια, να μην έρθουν τέτοια χρόνια, ήταν πολύ άσχημα χρόνια, δεν 
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ήξερες με ποιον να μιλήσεις, με ποιον να κάνεις… η εθνικοφροσύνη 

έδινε και έπαιρνε, να είσαι Έλληνας, αλλά μην πουλάς εθνικοφροσύνη 

στον άλλον, αυτά είναι απαράδεκτα, ο διχασμός, τη Μικρά Ασία πώς την 

χάσαμε, απˈ το διχασμό και σήμερα δυστυχώς έχουμε τον ίδιο διχασμό. 

Οι γονείς μου μεγάλωσαν στη Μικρά Ασία, χρόνια, 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. Ο Κεμάλ όταν έκανε την επανάσταση, μέχρι τότε 

περνούσαν πολύ καλά με τους Τούρκους, όταν έκανε την επανάσταση ο 

Κεμάλ, ο Κεμάλ ήταν πολύ σκληρός, στο πρόγραμμά του ήταν να 

απελευθερώσει την ασιατική Τουρκία, εγώ έχω πολλά βιβλία, επειδή με 

ενδιαφέρει, με τραβάει η βίζα, είχε σκοπό να σταματήσει στην ασιατική 

Τουρκία, με την ευρωπαϊκή Τουρκία δεν είχε κανένα αυτό, γιατί σου λέει 

είναι ελληνική, αλλά σαν είδε τη ρεμούλα των δικών μας, δεν ξέρω αν 

έχετε διαβάσει λίγο για τη Μικρά Ασία, για την καταστροφή, σαν  είδε τη 

ρεμούλα των δικών μας, βέβαια μας κορόϊδεψαν και οι μεγάλες δυνάμεις, 

η μάνα μου πάντα έλεγε και ο πατέρας μου, η μάνα μου τα ελληνικά εδώ 

τα έμαθε, “τι δουλειά είχανε..’’, λέει, “..να διασχίσουν την αλμυρή 

έρημο;’’, γιατί μετά από την Κωνσταντινούπολη, εκεί που αρχίζει η 

ασιατική Τουρκία, εκεί η έρημος, εκείνη ήταν αλμυρή, αλάτι είχε, είχε 

ορυχεία αλατιού, “τι δουλειά είχαν’’, λέει, “να ˈρθουν εκεί;’’, λέει, “αν 

καθόντουσαν εκεί, ανατολική Μακεδονία μέχρι τη Σμύρνη, Προύσα θα την 

είχαμε’’. Κι ο Κεμάλ σαν είδε αυτή τη ρεμούλα, δεξιοί, βενιζελικοί, τον 

Βενιζέλο πήγαν να τον σκοτώσουν, να τον κάνουν, να τον ράνουν,  σαν 

είδαν αυτή τη ρεμούλα, σου λέει ευκαιρία είναι αυτή, αυτοί διαλυμένοι 

είναι, τότε αποφάσισε και κατέβηκε προς την ευρωπαϊκή Τουρκία, έτσι 

χάσαμε τα μέρη εκείνα και ο πατέρας μου πάντα λέει “τι δουλειά είχαν 

λέει να ˈρθουν στην Άγκυρα; ΗΆγκυρα ήταν δική τους, τι δουλειά είχανε;’’, 

λέει. Εγώ πέρσι έκανα ένα… πήγα στα μέρη αυτά, Καππαδοκία, εκεί τι 

έχουν αφήσει οι δικοί μας και βρήκα το κτήμα του πατέρα μου, αλλά 

εκείνος ο διχασμός είναι και σήμερα. Γιˈ αυτό πάμε κατά διαβόλου, η 

Ελλάδα ήταν να καταντήσει έτσι; Η Ελλάδα είναι ένα … Ελβετία έπρεπε 

να είναι σήμερα, με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές κι αυτά που έχει, με 

τον ήλιο, με τις θάλασσες,  με τον τουρισμό. 

-Η ίδια αντίληψη όμως του Έλληνα δεν άλλαξε, γιατί όμως αυτό, μήπως 

γιατί δε μαθαίνουμε την ιστορία για να ξυπνήσουμε και ξυπνάμε όποτε 

μας θίγονται τα συμφέροντα; 

-Εγώ πάντα το λέω, πολιτικός που δεν έχει διαβάσει την αρχαία ελληνική 

φιλοσοφία, δεν έχει διαβάσει Πλάτωνα, δεν έχει διαβάσει Αριστοτέλη, 

δεν έχει διαβάσει Σωκράτη και Αγία Γραφή, αυτοί πρέπει να τα ξέρουνε, 

ορισμένα κείμενα της Αγίας Γραφής είναι στη ζωή, δεν μπορούν να 

γίνουν πολιτικοί. 

-Κι ούτε και στα σχολεία μαθαίνονται σωστά! 
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-Τα σχολεία αφήστε τα, είχα το δάσκαλο στο δημοτικό, εδώ έβγαλα εγώ 

δημοτικό, εδώ τα παιδιά, όταν έγινε συνταξιούχος, εγώ ήμουν στο 

γραφείο προϊστάμενος, είχε πολλά χρόνια συνταξιούχος, όταν κηρύχθηκε 

ο ελληνοϊταλικός πόλεμος, μας έκαμνε μάθημα μπροστά σε μια τάξη, 

όταν χτύπησαν οι καμπάνες και ξέρω γω ο πόλεμος, μας είπε “παιδιά 

τώρα φεύγουμε, δεν ξέρω αν θα ξαναγυρίσουμε στο σχολείο, γίνεται αυτό 

και αυτό’’,  βερεσέ τα ακούω, όταν μετά είκοσι χρόνια συνταξιούχος που 

ήτανε, είχε τα κορίτσια του δασκάλες, ερχότανε εκεί στο γραφείο για να 

πάρει το μισθό των κοριτσιών, λέει “παιδί μου’’, λέει, “την παιδεία τη 

βλέπω χειρότερη απˈ ότι την άφησα’’, λέω “τι λέει αυτός;’’ και είχε δίκιο, 

τότε μαθαίναμε γράμματα, τώρα θα μου πεις με εκείνη την εποχή δε 

συγκρίνεται, πηγαίναμε μˈένα σημειωματάριο, γράφαμε αυτά που έλεγε ο 

δάσκαλος, αλλά οι δάσκαλοι δούλευαν, αυτά που μαθαίναμε,τα 

μαθαίναμε, σήμερα βέβαια δε συγκρίνεται… 

 -Τα νιώθανε κιόλας… 

-“Τη βλέπω λέει την παιδεία χειρότερη απˈ ότι την άφησα’’ και αυτός 

πάντα μου έλεγε, ήταν λίγο… σοβαρός ήταν, δεν πολύ χτυπούσε, αλλά 

με τα λόγια του, μου λέει “τώρα που έγινες’’, γιατί σ’ αυτόν έκανα εγώ 

πρακτική, μου λέει “όταν νευριάζεις’’, μου λέει, “τώρα που είσαι 

δάσκαλος, βγες απˈ την τάξη’’, μου λέει, “πήγαινε δέκα λεπτά έξω και 

μετά μπες’’ και είχε δίκιο. Κοιτάξτε τώρα, τα σχολεία μας άλλαξαν από 

τότε που έγινε υποχρεωτική η φοίτηση στα γυμνάσια, μέχρι τότε, εγώ 

όταν πήγα είκοσι χρονών, γιατί διορίστηκα πριν πάω στρατιώτης, είχε 

παιδιά η έκτη, απˈ τα πολεμικά γεγονότα, απˈ τον εμφύλιο δεν είχαν πάει 

τα παιδιά, δεκαπέντε, δεκαέξι χρονών παιδιά είχαμε, εγώ ήμουν είκοσι 

χρονών, δεν ήμουν και πολύ μεγαλύτερος απˈ αυτούς, οι μάνες δεν ξέραν 

ελληνικά, γιατί είναι που τους μπερδεύει και αυτό το ιδίωμα και 

προσπαθήσαμε να τους το…. 

-Μιλάγαν σλαβικά; 

-Το ιδίωμα αυτό, δεν είναι σλαβικά, αυτό είναι ένα ιδίωμα γλωσσικό που 

δεν έχει ούτε αλφάβητο  ούτε τίποτα. 

-Εσείς προσπαθούσατε τότε να μην το μιλάνε! 

-Ε τότε βέβαια, ναι και η Αχλάδα είναι ένα απˈ τα χωριά, έχω γυρίσει 

πολλά χωριά, ποτέ τα παιδιά δε μιλούσαν αυτό το ιδίωμα στο σχολείο. 

-Αλλά στο χωριό τα μιλούσαν, σίγουρα. 

-Ναι, τους έλεγα πάντα “μην τους μπερδεύετε με αυτή τη γλώσσα και 

αφήστε τα παιδιά να μιλάν τη γλώσσα τους την ελληνική’’. Ε αυτοί.. οι 

γριές, λέγαμε ότι “αν φύγουν οι γριές θα σταματήσει’’, δε σταματάει, 

βέβαια για μένα η γλώσσα δεν είναι και συνείδηση, δεν μπορώ να πω ότι 

δεν έχουν ελληνική συνείδηση, η γλώσσα… άλλο είναι η γλώσσα, αλλά 

έπρεπε από μόνοι τους. Εμείς όταν ήρθαμε από την Τουρκία, η μάνα μου 

ελληνικά δεν ήξερε γρι, ο πατέρας μου ήταν μορφωμένος, εδώ τα ˈμαθε, 
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ποτέ με τα εγγόνια, με ˈμάς δε μιλούσε τούρκικα, όλο ελληνικά 

προσπάθησε και τα ˈμαθε τα ελληνικά εδώ. 

-Ναι, αλλά το να ξέρει κάποιος διάφορες γλώσσες και αυτό κάτι τέτοιο 

δεν είναι; 

-Βέβαια, είναι κάτι τέτοιο, γιˈ αυτό εγώ πάντα  λέω, αυτοί αισθάνονται 

ένοχοι επειδή μιλάν αυτή τη γλώσσα, μην αισθάνεστε ένοχοι καθόλου, τί 

λέει η συνείδηση, η γλώσσα μπορεί… και εγώ καμιά φορά βρίσκω δικούς 

μας από εκεί, μιλάω τουρκικά αυτά, δεν τους βοηθάει στα….  από τότε 

που έγινε υποχρεωτική η φοίτηση στα γυμνάσια, οι μάνες μορφώθηκαν, 

τελείωσαν ένα γυμνάσιο, πρώτα ούτε δημοτικό, είχαν τα νυχτερινά τότε, 

κάθε βράδυ μάθημα τους κάναν, νυχτερινά, από τότε άλλαξαν τα παιδιά 

πολύ, μπορούσαν να τα βοηθήσουν, μπορούσαν να τους μάθουν κάτι, στα 

μαθήματα συμπεριφοράς αυτά, από τότε άλλαξαν, αλλά το σύστημα μας 

είναι τέτοιο, δεν έχουμε καλό σύστημα, δεν ξέρω και σε ˈσάς πώς σας 

φαίνεται. Κοιτάξτε ποιο είναι το λάθος, το 1960  η Γαλλία έκανε μια 

μεταρρύθμιση, νομίζω το ˈ60 ήτανε ναι, δάσκαλος ήμουν και έκανε 

δεκαπέντε χρόνια για να κάνει τη μεταρρύθμιση, όχι εδώ πέρα ο 

υπουργός άλλαξε, αλλάζουμε εκείνα, δεκαπέντε χρόνια κάνανε για τη 

μεταρρύθμιση την εκπαιδευτική και τώρα πάλι θα κάνουνε, δεν ξέρω κι 

αν… μπορεί και να το έχουν ξανακάνει, αλλά σωστές οι προτάσεις 

Διαμαντοπούλου, έπρεπε νˈ αλλάξουν πολλά πράγματα στην παιδεία, 

αλλά όχι έτσι απότομα, γράψανε εκεί πέρα ολοήμερα σχολεία, για 

καθίστε εδώ πέρα, υπάρχει υποδομή για ολοήμερο σχολείο; Η Ελλάδα 

δεν τελειώνει, η Ελλάδα μένει, αιώνια είναι, πες σε δεκαπέντε χρόνια θα 

κάνουμε, την πρώτη διετία θα κάνουμε αυτά που μπορείς να τα κάνεις,  

καταπιάστηκαν με όλα αυτά και τίποτα δεν κάνανε… εκεί δεν την 

παραδέχονταν την παιδεία, δουλεύαμε τότε, πρωί απόγευμα είχαμε στα 

μονοθέσια και το Σάββατο δουλεύαμε. 

-Τότε υπήρχαν και τιμωρίες, επειδή έχουμε ακούσει διάφορα για τα 

σλαβόφωνα, δηλαδή απαγόρευαν, είχαν κυρώσεις τα παιδιά; 

-Κοίταξε για μένα ήταν λάθος αυτό, να απαγορέψουν. 

-Εσείς είχατε κάποια εντολή να το κάνετε αυτό; 

-Όχι, επί χούντας ξέρετε τι έγινε! Επενέβη η ΚΥΠ και υποχρέωσε 

κάποιους δασκάλους να συγκεντρώσουν το χωριό και να υπογράψουν 

όλοι ότι δε θα ξαναμιλήσουν το ιδίωμα αυτό, εγώ μόλις το είδα αυτό, 

αυτό είναι απαράδεκτο, ήρθανε και σε μένα, τότε να δείτε πώς 

δουλεύανε, ήρθε ο διοικητής της ΚΥΠ στο χωριό που ήμουνα, στην 

Αχλάδα, ήρθε ο διοικητής της χωροφυλακής και κανά δυο άλλοι, με 

φώναξαν στο γραφείο, μου λένε “θα κάνεις πρωτόκολλο ορκωμοσίας’’, 

στο χωριό τους είχε κάνει ένας συνάδελφος, στο χωριό, πηγαίνοντας στον 

Πολυπόταμο, Ατραπός, εκεί έγινε αυτό και σε κάτι άλλα χωριά. 

-Τι σήμαινε αυτό δηλαδή, πρωτόκολλο ορκωμοσίας, ότι δε θα….. 
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-Ότι δε θα ξαναμιλήσουν αυτή τη γλώσσα, γίνεται αυτό το πράμα; Είναι 

σωστό αυτό το πράμα; Να, ο άλλος έχασε το παιδί του στον 

ελληνοϊταλικό πόλεμο, έχασε στον εμφύλιο αυτό, δε θα το βγάλεις έξω, 

πού έγινε! Όχι αυτά δεν είναι μέσα, γιˈ αυτό τότε τα Μακρονήσια κάναν 

πολύ κακή δουλειά, είχες μια διαφορά με τον γείτονα, πήγαινες και τον 

κάρφωνες, δεν τον χώνευες τον γείτονά σου, την άλλη μέρα στη 

Μακρόνησο, “εγώ’’, τους λέω, “αυτό δεν μπορώ να το κάνω, δε θα το 

κάνω αυτό, γιατί εγώ βλέπω εδώ το χωριό’’, λέω, “μιλάνε ελληνικά και 

στα καφενεία και σˈ αυτά μιλάνε ελληνικά, δεν υπάρχει λόγος να το 

κάνω’’, δεν το κανα. Υπηρετώ στην Κέλλη, η Κέλλη είχε τριακόσια 

παιδιά τότε, αποσπασμένος ήμουν εκεί, με παρακάλεσε ο επιθεωρητής, 

“πήγαινε εκεί’’, “εντάξει’’, του λέω, “θα πάω’’, δεν είχα υποχρεώσεις 

τότε, έρχεται, κι εκεί ήρθε η ΚΥΠ, χωροφυλακή κι αυτά. Ήμασταν 

δώδεκα, δεκατρείς, τρεις νηπιαγωγούς είχαμε και κανά δεκαριά ήμασταν 

εμείς, ήταν μεγάλο σχολείο, τριακόσια παιδιά και θέσανε πάλι το ζήτημα 

αυτό, εμείς δεν ξέρουμε γιατί μας θέλουνε καταρχήν, εγώ ήμουνα 

Ηπειρώτης, λοιπόν ήμασταν κανά δυο τρεις Φλωρινιώται, δυο τρεις 

Ηπειρώται, ήταν ένας Κρητικός, ήμασταν διάφοροι, από διάφορα μέρη 

και δεν ξέραμε γιατί μας θέλουνε, καθόμαστε εκεί και μας θέτουν αυτό 

το θέμα, με ποιο τρόπο δε μας είπανε, “αν θα κάνετε αυτό, με ποιο 

τρόπο’’, λέει, “λέτε να καταπολεμηθεί το ιδίωμα αυτό;’’, εμείς ούτε 

συνεννοημένοι ήμασταν, ούτε τίποτε, όλοι μαζί …,γιατί ο δάσκαλος αυτό 

που πιστεύει, αυτό θα πει, ε λέμε να…“ στις σχολές υπαξιωματικών, 

στρατό, χωροφυλακή, δεξιά, αριστερά, να απορροφηθούν τα παιδιά αυτά 

για να μπουν στην κοινωνία και να ξεχάσουν το ιδίωμα αυτό’’. Γιατί εγώ 

όταν πήγα στην Αχλάδα δεν είχε ούτε ένα παιδί στο γυμνάσιο, “γιατί 

ρε’’, του λέω, “δεν έτυχε, πανέξυπνα παιδιά’’, τι ήταν η αυτή τους: «τα 

δικά μας παιδιά δεν τα θέλουν πουθενά», αυτό επικρατούσε. 

-Δεν τα θέλανε γιατί; Για να μην πάνε σχολείο, για να μην τα πάρουν σε 

δουλειές μετά, επειδή μιλούσαν αυτή τη γλώσσα, το ιδίωμα; 

-Επειδή ήτανε ντόπιοι, η νοοτροπία αυτή της ελληνικής πολιτείας. 

-Μήπως ντρέπονταν πολλοί να τα στείλουν και σχολείο, επειδή θα 

άκουγαν κάποια κατακραυγή απˈ το δάσκαλο, επειδή μιλούσαν αυτό το 

ιδίωμα; 

-Οι δάσκαλοι ποτέ δεν ανακατώθηκαν σε αυτό, α πα πα πα, ποτέ. 

-Και εσείς προτείνατε να μπούνε σε σώματα….; 

-Σ’ αυτούς προτείνανε ότι τα παιδιά να απορροφηθούν σε διάφορες 

αυτές, κλητήρες να γίνουν, στη ΔΕΗ να παν να δουλέψουν, στη 

χωροφυλακή, εθελονταί να πάνε στρατιώται, δεν τους άρεσε αυτό το 

πράγμα και λένε “εμείς’’, λέει, “θα προτείνουμε κάτι άλλο’’, “τι;’’, “να 

πάρομε’’, λέει, “αυτούς από ˈδώ, να τους πάμε στην Πελοπόννησο και να 

φέρουμε Πελοποννήσιους εδώ’’, αυτούς τους είδαμε τους 

Πελοποννήσιους, αυτό δε γίνεται. 
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-Πώς να γίνει αυτό το πράγμα, τι θα πει να πάρουμε, τι εννοούσαν; 

-Αυτό εξαγριεύει περισσότερο, για να μετοικίσουνε, να τους διώξουν από 

εδώ. 

-Γιατί οι Πελοποννήσιοι τι προσόντα είχαν; 

-Πιο Έλληνες ήταν, εμείς είχαμε εδώ πολλούς Πελοποννήσιους και 

είδαμε τι είναι, τους ζήσαμε. Εμείς δε συμφωνήσαμε με αυτό, γιατί….. 

Όταν πήγα εγώ στην Αχλάδα δεν είχαμε ούτε έναν στο γυμνάσιο, δυο 

ήμασταν συνάδελφοι και οι δυο νέοι ήμασταν, πείσαμε τους γονείς να 

στείλουν κάποια παιδιά στο γυμνάσιο, στείλανε, δυο δασκάλους κάναμε 

τότε, δυο παπάδες και άλλους σε δημόσιες υπηρεσίες, μορφώθηκαν 

δηλαδή, ο Πετκάνης, άμα έχεις ακούσει, ο Τραϊανός, μαθητής μου ήταν, 

τώρα ούτε του μιλάω, πανέξυπνο παιδί και ο αδερφός του καθηγητής και 

ο τοπογράφος, πανέξυπνα παιδιά, ο πατέρας τους ήτανε ….δεν άξιζε, 

αυτά πανέξυπνα παιδιά και άλλα παιδιά τα κάναμε φροντιστήρια, αφού 

τελειώνανε την έκτη τάξη που ήταν τα παιδιά, τα παίρναμε στα 

αυτοκίνητα… να δώσουν γραπτά, να τα πάρουμε και να φύγουμε,  έτσι 

το χωριό γέμισε σήμερα από δασκάλους και απˈ αυτά, αλλά αυτή τη 

νοοτροπία και έτσι είχαν, είχαν και δίκιο, είσαι ντόπιος, Βούλγαρος είσαι, 

οι Πελοποννήσιοι εδώ που ήταν. Εμείς σαν δάσκαλοι αυτά δεν τα 

θέλαμε, για μας τα παιδιά όλα ήτανε το ίδιο, δεν κάναμε εξαίρεση και ένα 

άλλο, δεν ανακατωθήκαμε ποτέ στα πολιτικά τους αυτά…, εγώ γύρισα 

τόσα χωριά και κανείς δεν ήξερε τι είμαι, η πολιτική….. έκανα και δέκα 

χρόνια γραμματέας εδώ στο χωριό, εκεί έμαθα ό,τι έμαθα, εδώ στην 

ακαδημία δε μάθαμε τίποτα. Εσείς τώρα εντάξει. 

-Στην πράξη τα μαθαίνουμε τα περισσότερα.. 

-Κοίταξε, η ακαδημία, δεν ξέρω αν έχετε εδώ πέρα, πρέπει να έχετε και 

μια ώρα διοίκηση, οργάνωση σχολείου, γίνεσαι διευθυντής, γιατί σας το 

λέω αυτό, γιατί τελειώσαμε εμείς εδώ πέρα, διετούς φοιτήσεως ήμασταν, 

καθηγητές γυμνασίου είχαμε, δεν είχαμε πανεπιστημιακούς, είχαμε έναν 

διευθυντή, ο οποίος ήταν παιδαγωγός πολύ καλός, αλλά ήταν φιλάσθενος 

και κάθε τόσο έλειπε πήγαινε στη Σπάρτη και…., δηλαδή τελειώσαμε 

ακαδημία χωρίς να…. , αφού πήγαμε στα χωριά και δεν ξέραμε να 

κάνουμε αναφορά ανάληψης υπηρεσίας, από πού να τα μάθουμε; 

-Ούτε και τώρα αυτά τα γνωρίζουμε και τόσο καλά. 

-Αυτά είναι απαραίτητα, θα πας να γίνεις διευθυντής, θα μάθεις το 

πρωτόκολλο, θα μάθεις τα έγγραφα, αυτά είναι απαραίτητα για τον 

δάσκαλο, αλλά εμείς τίποτα, βγήκαμε έτσι και …. 

-Ένας καλός διευθυντής σήμερα αυτά μαθαίνει τον δάσκαλο, την πρώτη 

μέρα που πάει σχολείο, προσπαθεί να του δώσει μια εικόνα αλλά και πάλι 

θέλει καιρό. 

-Αυτά πρέπει, όταν πας να ξέρεις να κάνεις και την αναφορά σου. Τώρα 

ξεφύγαμε θέλετε τίποτα άλλο; 

-Για το παιδομάζωμα κάποιες λεπτομέρειες. 
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-Να σας πω, πώς έγινε το παιδομάζωμα, αν πάρω υπόψη εδώ απˈ το 

χωριό που υπηρέτησα, το ίδιο έγινε σχεδόν και σε όλα τα χωριά, η 

Αχλάδα, όπως και όλα τα χωριά το ίδιο παντού γινόταν, στην Αχλάδα 

υπήρχε στρατός, για τον εμφύλιο τώρα, υπήρχε στρατός, αποφασίστηκε 

απˈ την ηγεσία τους να συμπτυχτεί ο στρατός στη Μελίτη, το μεγάλο 

χωριό, χωρίς να ειδοποιήσουν κανέναν, ούτε τον πρόεδρο, κανέναν, 

σηκώθηκαν τη νύχτα και φύγανε, εντωμεταξύ οι αντάρται ήτανε στις 

παρυφές. 

-Ποιοι φύγανε τώρα δεν κατάλαβα; 

-Ο στρατός, συμπτύχτηκε ο στρατός στη Μελίτη νύχτα, ο ελληνικός 

στρατός, νύχτα φύγανε χωρίς να πούνε ότι “ξέρετε, εμείς θα φύγουμε από 

δω, όσοι θέλετε ελάτε μαζί μας, γιατί οι αντάρται είναι απˈ όξω’’, οι 

αντάρται ήταν απˈ όξω. 

-Ο στρατός δεν ήτανε οργανωμένος, δεν ξέρανε δηλαδή….; 

-Ε πώς, τακτικός στρατός ήταν, πριν φτάσει ο στρατός στη Μελίτη, 

πήρανε τα αυτοκίνητα τους, ό,τι είχαν και δεν είχαν, φύγανε στη Μελίτη, 

να οι αντάρται μέσα, μες στην Αχλάδα. Όταν έρχονταν με το αυτόματο,, 

ο αντάρτης και σου έλεγε “θα ˈρθεις μαζί μας ή φόρτωσε τα ζώα σου με 

το σιτάρι, με ό,τι έχεις, να τα ανεβάσεις στο Καϊμακτσαλάν’’, δε θα 

πήγαινες; 

-Εγώ προσωπικά; Φαντάζομαι με την απειλή το όπλου θα πήγαινα. 

-Ποιος δε θα πήγαινε; Αυτό γινόταν κι έτσι φύγανε. Η Αχλάδα είχε 

χίλιους εφτακόσιους κατοίκους, τους χίλιους και .. τους πήρανε 

-Πού τους πήγανε; 

-Στην Πολωνία, Τσεχοσλοβακία….. 

-Τους εξανάγκασαν δηλαδή; 

-Τους εξανάγκασαν, τους εξανάγκασαν να φύγουνε και μέσα σ’ αυτά 

ήταν και τα παιδιά. Το ίδιο έγινε και σε άλλα χωριά, στα περισσότερα 

χωριά. 

-Εσείς υπήρξατε μάρτυρας; 

-Όχι, εγώ δεν ήμουνα, εγώ στον εμφύλιο δεν ήμουνα εκεί, μου το λέγανε 

οι κάτοικοι, εγώ έκανα και δέκα χρόνια γραμματέας, εγώ έκανα τα 

δημοτολόγια εκεί πέρα, “πού είναι ο Φωτιάδης;’’, “έφυγε’’, “πού είναι ο 

τάδε;’’, καθαρίσαμε τα δημοτολόγια, αυτούς που ήτανε εκεί πέρα, αυτός 

ο Γκρουέφσκι, τώρα ο…  εγώ τον διέγραψα, τον πατέρα του, όχι αυτόν, 

τον πατέρα του εγώ τον διέγραψα απˈ τα δημοτολόγια, Γρούιος λέγεται 

και ήταν από κεί. Έτσι φύγανε  που λες, τους στρατολόγησαν οι αντάρται 

και το παιδομάζωμα και το Πισοδέρι και από άλλα χωριά, αφού έμειναν 

απροστάτευτα απˈ το στρατό, μπήκαν οι αντάρτες, τα πήραν τα παιδιά 

και φύγανε. Εδώ, από τα χωριά εδώ απˈ τα Κορέστεια, Πισοδέρι, 

Ανταρτικό και πιο πέρα απˈ τα άλλα χωριά, ξέρετε τι παιδιά μάζεψαν; 

Δικά μας παιδιά, συγγενείς της γυναικός μου, μικρά παιδιά τα πήρανε και 

τα πήγανε.. 
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-Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό; 

-Αυτό, αυτοί είχανε άλλο σκοπό, λέγανε να τους κάνουν γενίτσαρους 

ξέρω γω τι, αλλά τι μου είπε ο …., τους πήγανε στην αυτήνα και τους 

υποδέχτηκαν με σοκολάτες, με καραμέλες, “μας πήγανε’’, λέει, “στο 

ίδρυμα που μέναμε, στο οίκημα εκεί πέρα, με εστιατόρια, με πιρούνια, 

κουτάλια, αυτά, μια περιποίηση..’’, λέει, “τρομερή είχαμε’’. Μετά όσοι 

ήθελαν γύρισαν, όσοι δεν ήθελαν μείνανε, ήταν πολύ ευχαριστημένοι από 

τη συμπεριφορά αυτονών, ίσως ήτανε και η προπαγάνδα τους τέτοια. 

-Εσείς πιστεύετε ότι τότε για παράδειγμα, για την Αχλάδα που μας 

είπατε, ότι έφταιγε τότε και ο στρατός που έφυγε και άφησε 

ανυπεράσπιστο το χωριό; 

-Ανυπεράσπιστο και μπήκαν οι αντάρται, ήταν γύρω, το Καϊμακτσαλάν 

ήταν γεμάτο αντάρτες. 

-Οι αντάρτες τι όφελος είχανε να πάνε τα παιδιά αυτά εκεί; 

-Τι όφελος είχανε; Ε σου λέει να τους κάνουμε δικούς μας εκεί πέρα, γιατί 

η κατοχή απˈ τον εμφύλιο έχει διαφορά, ο εμφύλιος ήταν ταξικός 

πόλεμος, δεν ήταν ιδεολογικός, έχει διαφορά μεγάλη. Στον εμφύλιο δεν 

μείναν πολλοί, οι Ελασίται οι περισσότεροι γύρισαν πίσω, φύγανε οι 

Γερμανοί, οι Ελασίτες γύρισαν, αλλά δεν είχαν και πολύ καλή αυτή 

συμπεριφορά από δώ, απˈ τις αρχές, φταίξαν δηλαδή και οι δικοί μας, με 

το παραμικρό γέμισαν τα Μακρονήσια, φταίγαν, δε φταίγαν, ήταν πολύ 

που φταίγανε, ήταν πολύ ιδεολόγοι, είχαν αυτή την… αυτονομισταί, πώς 

να τους πούμε αυτούς; Αλλά και πολλοί πήγαν άδικα, γιατί εγώ 

διαπίστωσα ότι αυτό το στοιχείο είναι και πολύ φιλήσυχοι καταρχήν. 

-Ποιο στοιχείο; 

-Εδώ οι γηγενείς, οι εντόπιοι εδώ που τους λέγαν τότε, είναι νομοταγείς, 

είναι υπάκουοι, τουλάχιστον απˈ τα χωριά που πέρασα αυτό κατάλαβα, 

αλλά δεν είχανε την ίδια μεταχείριση και απˈ την πολιτεία. Η πολιτεία 

τώρα γιατί, πώς, αδικαιολόγητα ας πούμε, πολλοί αγανάκτησαν και 

πολλοί δε γύρισαν μετά, πολλοί γύρισαν, πολλοί δε γύρισαν, αυτό έκαμνε 

εντύπωση και στον… είχαμε έναν διοικητή της χωροφυλακής εδώ πέρα, 

έναν εξαιρετικό, η Αχλάδα είχε και σταθμό χωροφυλακής. Ήρθε μια 

μέρα στο σχολείο, επειδή ήμουν και γραμματέας και μ’ αυτήν την 

ιδιότητα λίγο με τα κοινά ασχολιόμουν, μου λέει “δάσκαλε να σε ρωτήσω 

κάτι;’’, “τι θέλετε;’’, του λέω, “δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί τόσοι απˈ 

την Αχλάδα είναι μέσα, γιατί τόσοι πολλοί;’’, ε και του εξήγησα, “έτσι 

έγινε;’’, μου λέει, “έτσι έγινε’’, του λέω, αλλά ήταν λογικός άνθρωπος, 

σωστός άνθρωπος. Είχαν έναν στο χωριό εκεί πέρα, μια μέρα, όλη την 

ημέρα ήταν στην αστυνομία, “ο τάδε είναι έτσι, ο τάδε έκανε αυτό’’, 

μικροπρέπειες και εκδικήσεις, είχε διαφορά με το χωράφι του, είχε 

διαφορά ξέρω γω με τα κτήματα [..] εκείνες οι περιστάσεις να μην 

έρθουν. 
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-Ίσως αυτά πήγανε πίσω τη χώρα και αναπτύχθηκε αυτή η τακτική και 

συνεχίζει και σήμερα. 

-Αυτό είναι, θα μπορούσε η Ελλάδα σήμερα να είναι Ελβετία και όμως 

γιατί, γιατί δεν ξέρω, εκεί όλη η περιοχή εκεί πέρα, η Αχλάδα μέχρι 

Πρέσπες, μέχρι τα σύνορα της Αλβανίας, όλη η πέτρα εκείνη είναι 

βωξίτης. Ήρθανε θυμάμαι, το ˈ60 είχαν έρθει,  κάτι γεωλόγοι, κάτι αυτοί 

και ξένοι εξετασταί λέει “είναι εκμεταλλεύσιμος βωξίτης’’. 

-Αυτή την κροκάλα λέτε; Αυτό είναι ο βωξίτης; 

-Ναι, όπως είναι και τα μάρμαρα των Πρεσπών, στην Πύλη. Δεν ξέρω τι 

έγινε, τι μεσολάβησε, δεν ξέρω, γιατί η θάλασσα  μας δεν είναι; Ο 

ουρανός, αέρα έχουμε, αλλά δεν έχουμε ανθρώπους, δυστυχώς. 

Η ιστορία επαναλαμβάνεται, εγώ απˈ ότι διαβάζω για τη Μικρασιατική 

Καταστροφή και απˈ ότι έχω ακούσει και απˈ τους γονείς μου, ζούμε 

ακριβώς την ίδια περίοδο. Τι είπε ο Κεμάλ; “Εμείς’’, λέει, “δε νικήσαμε 

τους Έλληνες, οι Έλληνες χάσαν τη Μικρά Ασία στα σαλόνια τους’’. 

Βασιλιάς, αντιβασιλιάς, οι άλλοι στο Γουδί  που εκτέλεσαν τους άλλους, 

αυτά μας φάγανε. 

-Εσείς μετά πήγατε στον Πόντο; 

-Εγώ στον Πόντο δεν πήγα, πήγα μέχρι την Καππαδοκία, γιατί οι γονείς 

μου ήταν απˈ την Άγκυρα, ήθελα να πάω να δω το σπίτι, να δω το κτήμα 

μας, είχαμε μεγάλο κτήμα εκεί πέρα, αλλά το σπίτι, μου είπανε εκεί πέρα 

οι γείτονες, λέει “αν ερχόσουν πριν δέκα χρόνια’’, λέει, “θα το έβλεπες το 

σπίτι απˈ την περίοδο..’’, λέει, “..των γκρίζων λύκων, τα γκρέμισαν όλα’’ 

και εκεί που ήτανε ακριβώς το σπίτι, γιατί ο πατέρας μου ήταν πολλά 

αδέρφια, πατριαρχική οικογένεια ήταν, εκεί κάνανε ζωολογικό κήπο, εκεί 

που ήταν το σπίτι μας, εκεί, χρησιμοποίησαν τη βρύση, την οποία έφερε 

ο πατέρας μου, γιατί ο πατέρας μου ήταν εργολάβος, βρύσες, γεφύρια, 

δρόμους έκανε εκεί πέρα, ο κήπος μας ήταν όπως ήτανε, απˈ ότι μου 

λέγανε, εκεί η μουριά, εκεί η καϊσιά, ο ξάδερφος μου ο μεγάλος πήγε 

κιόλας τα είδε εκεί, είχε πάει πριν από χρόνια και αυτός που μας πήγε, ο 

πατέρας αυτουνού δούλευε στον πατέρα μου, “όλη την οικογένειά σας την 

έχω ακουστά απˈ τον πατέρα μου, εγώ..’’, λέει, “θα σας πάω’’ και μας 

πήγε 

-Πώς νιώσατε όταν τα είδατε; 

-Συγκίνηση μεγάλη, είχε φέρει ο πατέρας μου μια βρύση, επειδή ήταν 

αυτής της δουλειάς, την έχουν κάνει καλή, μου λέει “πιες νερό, είναι του 

πατέρα σου, την έφερε από κεί πάνω’’, λέει. Η εκκλησία την οποία εγώ 

σαν να είχα πάει  στο χωριό, μου είπε ο πατέρας μου, πάντα μου έλεγε 

“εκεί ήταν η εκκλησία, εκεί ήταν το σχολείο, εκεί ήταν ο κήπος μας, εκεί 

ήταν τα δέντρα αυτά, εκεί ήταν το ελαιοτριβείο..’’, είχαν και ελαιοτριβείο, 

σαν είχα ζήσει εκεί… . Μου λέει “εδώ είναι η βρύση, εκεί είναι η πηγή 

που πότιζαν τον κήπο, έλα..’’, λέει, “πήγαινε στη μουριά, φάτε μούρα’’, 

πήγα εγώ, ο γιός μου και τα δυο εγγόνια μου και η αδερφή μου. Η 
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σύζυγος μου δε ζει, έχει πεθάνει τώρα και τα είδαμε όλα αυτά. “Εκεί 

πάνω..’’, λέει,“ ο παππάς, ο παππάς..’’, τον ήξερα από διηγήσεις, “εκεί’’, 

λέει, “καθόνταν απέναντι, όταν ήρθε για την εκκλησία κουράζονταν’’, απˈ 

την εκκλησία που είχαμε, οι γονείς μου, που την χτίζανε οι δικοί μας, 

είχαν μείνει μόνο τρία ντουβάρια, εκεί γκρεμίστηκε, μου είχε πει “με 

κόκκινη πέτρα είναι χτισμένη, σκαλιστή, το σχολείο είναι έτσι, τα 

νεκροταφεία είναι εκεί..’’ και με πήρε ο Τούρκος [….], έσκυψε κάτω και 

πήρε πέτρες χώμα, μου λέει “αυτά θα τα πας στο μνήμα του πατέρα σου’’, 

λέω “τι τόσο με τον πατέρα μου, πού τον ξέρεις;’’, “ο πατέρας μου..’’, 

λέει, “έχω ακούσει, δούλευε στον πατέρα σου και γι’ αυτό τα ξέρω’’, 

εντωμεταξύ τώρα δεν είναι, το χωριό μεταφέρθηκε, έγινε το […] λέγεται 

γιατί είχε μεταλλεία εκεί πέρα πολλά, τα εκμεταλλεύονταν οι Γάλλοι. 

Αυτός τι ήτανε; Κρυφοχριστιανός, τόσο μας περιποιήθηκε, τόσες 

φωτογραφίες βγάλαμε μαζί, αλλά δε φανερώθηκε. 

-Δε σας το είπε, εσείς που το ξέρετε; 

-Το κατάλαβα απˈ τα λεγόμενά του, να μας πάρει και έμοιαζε κατατομή 

δική μας,  να επιμένει να μείνουμε εκείνο το βράδυ στο σπίτι του, να μας 

φιλοξενήσει, μας πήγε […]. Όταν πήγαμε στην εκκλησία των 

Βλαχερνών, ειδοποίησαν εκεί πέρα τον δεσπότη ότι είμαστε ένα γκρουπ 

και ότι να εκκλησιαστούμε εκεί πέρα. “Ελάτε’’, λέει, “την  Παρασκευή, 

είναι μέρα λειτουργίας’’. Πήγαμε λοιπόν την Παρασκευή εκεί πέρα, ένας 

μόνο χριστιανός της περιοχής, μόνο ένας, μας μίλησε ο δεσπότης μετά, 

μας κατατόπισε εκεί πέρα, “πού είναι οι άλλοι;’’, λέμε, “δεν έχουμε 

άλλους χριστιανούς;’’, «εκατό χιλιάδες έχουμε κρυφοχριστιανούς’’, γιατί 

οι Τούρκοι μας βρίζανε εκεί πέρα, αυτός ο άνθρωπος ίδιος δηλαδή με 

τους πατεράδες, τι να σας πω. `, λέει, “κρυφοχριστιανούς έχουμε εδώ, αν 

…..τον σταυρό, θα δεις πως θα….’’.Μια οικογένεια έφυγε από τη Σμύρνη, 

αυτοί ήταν πλούσιοι και φεύγοντας τα χρυσαφικά που είχανε τα κρύψανε 

στο φούρνο. Η κόρη τους ήταν κοπελίτσα, τα είδε, στην Καλαμαριά 

ήρθανε εκεί πέρα, μετά από χρόνια πήγανε εκεί να επισκεφτούν το σπίτι, 

στο σπίτι εκείνο τώρα έμενε ένας αξιωματικός Τούρκος με τη γυναίκα 

του, τους υποδέχτηκε, λέει “δεν έχουμε πειράξει τίποτα, ό,τι θέλετε 

πάρτε’’, και λέει “ήρθαμε εμείς για αυτό το λόγο’’, ψάχνουν λοιπόν, 

πράγματι βρήκαν την κασετίνα με τα χρυσαφικά, της τα δώσανε, της λένε 

“δικά σου είναι’’, αυτή έβγαλε τα μισά να τους  αφήσει  “όχι’’, λέει, 

“αυτά ανήκουν σε σας’’, την πήρε τη γυναίκα, όταν έφευγε, την πήγε στο 

αεροδρόμιο. Η γυναίκα όμως το βράδυ χώρισε πάλι το μερίδιο του και 

στο αεροδρόμιο του λέει “πάρˈ τα αυτά να τα πας σπίτι σου’’, δηλαδή 

ήτανε πολύ καλή. Και αυτό μας είπε ο δεσπότης, “εδώ είναι..’’, λέει, 

“εκατό χιλιάδες κρυφοχριστιανοί, φοβούνται να εκδηλωθούν’’. 
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 42)     Όνομα: Χαραλαμπίδης Θεόδωρος 

            Καταγωγή: Πόντος/Άνω Κλεινές 

            Τόπος διαμονής: Άνω Κλεινές 

 

 

Κηπουρόπουλος Περικλής: Αυτόν που θέλουν αυτοί, αυτόν θα βάλουνε, 

δεν πέτυχε, θα γίνει πραξικόπημα, θα γίνει κάτι .. θα τον καθαρίσουν, 

να τώρα πάρε παράδειγμα ο Καραμανλής ο.. αυτός ο νέος, ο Κώστας, 

ασˈ τον παλιό το γέρο, για πρώτη φορά πήγε στη Ρωσία, στο Κρεμλίνο, 

Έλληνας πρωθυπουργός, σου λέει πήγε εκεί πέρα γιατί, “θέλετε τανκς, 

θα σας δώσω εγώ καινούργια και πιο φτηνά, θέλετε το υγραέριο θα το 

κατεβάσουμε, Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη εδώ πέρα άρχισαν να 

κάνουν κλπ. μεγάλες δουλειές, τους κακοφάνηκε τους Άγγλους και τους 

Αμερικάνους. Όλα τα ανέτρεψαν, όλα τα αναποδογύρισαν και αν οι 

Ρώσοι δεν τον έλεγαν τον Καραμανλή, να τον φευγατίσουνε, να τον …, 

θα τον καθάριζαν όπως τον γέρο τον Καραμανλή που θα τον .. σε μια 

ώρα θα ήταν σκοτωμένος, αλλά ο Σοφοκλής Βενιζέλος αμέσως, ως 

Τριανταφυλλίδης αυτός κλπ., τον έδιωξε απˈ την Ελλάδα, τον έδιωξε 

απˈ την Ελλάδα, αλλά στη θέση του πήγε ο Σοφοκλής ο Βενιζέλος, απˈ 

την [..] μέχρι να βγει στην Αθήνα, πάει ο Σοφοκλής, τα ίδια έκαναν και 

τον Μεταξά, μόλις κηρύχθηκε ο πόλεμος για το αλβανικό και λέει ο 

βασιλιάς “το στρατό στην Αλβανία’’ πήγαν εδώ, έκανε επιστράτευση, 

τα μουλαράκια και τα άλογα από δω να παν να πολεμήσουν, πήγαν 

εκεί, πολέμησαν, του Μεταξά, ο Μεταξάς “όχι, μην πάτε’’, ο Μεταξάς 

ήταν γερμανόφιλος “μην πάτε’’, τη φόλα του Μεταξά, πάει ο Μεταξάς, 

ανάλαβε ο Κορυζής, την εβδόμη ημέρα κατά τας γραφάς που λέει και η 

θρησκεία μας, την εφδόμη ημέρα, πάει κι ο Κορυζής και τελευταία 

κατήντησαν, δηλαδή ότι ελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους και 

σκλαβωθήκαμε στους Έλληνες, όπως έγινε το Κιλελέρ, στη Θεσσαλία 

κάτω κλπ., ελευθερωθήκαμε τώρα απˈ τους Γερμανούς, κυβερνήτες, 

μετά που έφυγαν οι Γερμανοί ήτανε πάλι Γερμανοί. Αυτοί οι 

Τουρκόφωνοι που ήτανε οπλισμένοι, μέσω Άγκυρας, Τουρκίας, 

Βαθύλακκος, αυτά, εδώ ήτανε ο Αντών Τσαούς, Θεσσαλονίκη κάτω 

ήτανε ο…πώς τον έλεγαν εκείνον, ξέχασα, Αντών Τσαούς εδώ, 

τελοσπάντων, όλοι πήραν όπλα για να υποστηρίζουν τους Γερμανούς, 

τα ίδια και στη Σερβία, Τουρκόφωνοι, όλοι οπλισμένοι με Στάγιερ 

γερμανικά, έφυγαν οι Γερμανοί, εδώ κοπάδια ερχόταν από κει, σου λέει 

στην Ελλάδα δε κυνηγάν τους γερμανόφιλους, εδώ στου Γούναρη το 

σπίτι, το αμπέλι που είναι, καμιά 30αριά ήταν εκεί μέσα. Λοιπόν, όταν 

τελείωσε το πράγμα και ησύχασε αυτό, όλους τους πήγαν στην 

Αμερική, πράσινη κάρτα και δουλειά, στην Αμερική κατευθείαν τους 

πήγαν, γιατι ο Τίτος τους κυνηγούσε, σου λέει “εσείς είσαστε 

οπλισμένο’’ι, εδώ στο Σινιάτσικο 2.000 ήτανε ταμπουρωμένοι, 
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Τουρκόφωνοι, Αντών Τσαούς κι αυτοί, λοιπόν, παν εκεί πέρα οι 

Ελασίτες, στο χωριό μέσα δεν έχει κόσμο, κάτι γριές, πηγαίνουν εκεί, 

λέει [..] στέλνουν αγγελιοφόρους, σου λέει “κατεβείτε κάτω 2000 είστε 

δε φταίτε εσείς, από σας αν φταιν 4-5 άτομα, αυτοί θα δικαστούν και 

αναλόγως .. κατεβείτε’’, δεν κατεβαίνουν, εκεί που διαπραγματεύονται 

κι αυτό, φτάνει ένα ¾, 3 συνταγματάρχαι αυτοί Άγγλοι, λέει “τι είναι;’’, 

“αυτό’’, αυτούς σου λέει αφήστε τους, εμείς θα τους αναλάβουμε, εμείς 

θα τους αναλάβουμε, τους ανέλαβαν οι Άγγλοι, τους λέει ένας 

αξιωματικός Ελασίτης “τώρα που ερχόσασταν είδατε’’, λέει, “δυο 

τρεις σταυρούς, τρεις πάλι σταυρούς αυτοί μεγάλους εκεί πέρα;’’, 

“ξέρουμε, ξέρουμε εμείς’’, λέει, “εκεί είναι λέει 3 συνταγματάρχαι 

Άγγλοι σκοτωμένοι’’¨ αυτοί πώς είχαν σκοτωθεί, έγινε λάθος, αυτοί 

ήταν το κουμάντο, είχαν το μουλάρι με τον ασύρματο, με τις λίρες που 

λέμε, με το χάρτη μέσα κλπ. Και ξεκίνησαν να πάνε απˈ το ένα βουνό 

στο άλλο, από το αυτό στο Καιμάκτσαλαν, ξέρω γω που θα πήγαιναν 

και τους συνόδευαν, τους συνόδευαν καμιά δεκαριά, μια ομάδα 

Ναουσαίοι αντάρτες, δηλαδή έμπειροι, έμπειροι, πέφτουν σε ενέδρα 

απˈ τους Τουρκόφωνους, αυτοί σου λέει τώρα έρχονται, αυτοί είναι 

Ελασίτες, αρχινάει η μάχη, απˈ τους Ελασίτες μόνο ένας 

τραυματίστηκε, αυτοί με το πρώτο τσαφ [..] εδώ εκεί βρήκαν τον 

τρόπο και … 
-Εσείς κύριε Θεόδωρε γεννηθήκατε το 1926; 

-Ναι. 

-Πού γεννηθήκατε; 

-Εδώ στις Άνω Κλεινές. 

-Στην Εθνική Αντίσταση πήρατε μέρος εσείς; 

-Πήρα, εγώ πήγαινα στο γυμνάσιο και είχαμε συνέλευση, εκεί ο 

γυμνασιάρχης με είδε απˈ 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, απˈ τα νεύρα μου το 

πέταξα, έφυγε το μελανοδοχείο, ξυστά τον πήρε κι έφυγα κι έτσι μπήκα 

στο αυτό, θα σας πω τώρα εν ολίγοις, βγήκα στο βουνό, πήγα στο 

Πισοδέρι, εκεί ήταν ο Θάνος, αυτός ερχόταν, ο μπαμπάς μου ήταν 

φαρμακοποιός κι ερχόταν σε μας εκεί στο φαρμακείο και καθοδηγητής 

του κόμματος ήταν. 

-Σε ποια οργάνωση ήσασταν εσείς τότε; 

-Εγώ στην ΟΚΝΕ ήμανε τότες, κομμουνιστική νεολαία, τι 15 χρονών, ε 

σαν την ΕΠΟΝ, ΕΟΝ ήταν του Μεταξά, ΟΚΝΙ, ΟΚΝΙ λεγόταν, πρώτα 

ήμασταν στην ΕΟΝ εκεί με τον Μεταξά, 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 
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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 χωριαδάκια 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. 

-Πόσο χρονών ήσασταν τότε; 

-Ε 17, 16-17, 17, γιατι έκανα εκεί πέρα πολύ καιρό, Θεσσαλονίκη. 

Θεσσαλονίκη, ακόμα πηγαίναμε τη νύχτα, κουβαλούσαμε και 

προκηρύξεις, κι εκείνοι  άμα σˈ έβλεπαν δε ..θα σˈ έλεγε “στοπ!’’, 

αμέσως, στην έδινε τη ντουφεκιά. 

-Εκεί με ποιον συνδεόσασταν εσείς; Δηλαδή ποιος σας έδινε αυτές τις 

εντολές; 

-Η οργάνωση. 

-Ξέρατε εσείς ονόματα από την οργάνωση, από εκεί; 

-Όχι. 

-Δε μαθαίνατε; 

-Όλοι ψευδώνυμα τα είχαν. 

-Και πώς φτάσατε στο βουνό μετα; 

-Μετά, ο κόσμος έφευγε για την Άρνισσα κι εκεί ήταν οι αντάρτες, εκεί 

πέρασα, μου λένε “πώς λέγεσαι;’’, “Χαραλαμπίδης’’, τον ρωτάω 

“γιατι;’’, εμείς πιάσαμε συζήτηση, “από πού είσαι;’’, λέω “απˈ τις Άνω 

Κλεινές’’, “α βρε έχουμε εδώ μια από τις Άνω Κλεινές, Νίκη τη λένε’’,τη 

μαμά μου ρε, πήγα εκεί πέρα, μόλις την είδα “μαμά!’’, μπαπ η μαμά μου 

κάτω, λιποθύμησε. 

-Η μητέρα σας ήτανε στον αγώνα, αλλά εσείς δε το ξέρατε;! 
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-Δεν ήξερα πότε, [..] ήξερα τον μπαμπά, μου τον απελευθερώσανε στη 

Βεύη, σταμάτησαν το τρένο και τον απελευθερώσανε, έφτιανε στάση το 

τρένο εκεί πέρα, ναι έκαμνε στάση [..] έφτιανε στάση, με τη στάση 

όρμησαν απάνω αυτοί, αυτοί απˈ τη Μελίτη, απˈ το χωριό μας ήταν 

αυτοί, παιδιά, δεκαρχίες που λέγονται, δεκαρχίες, δεν ήταν αυτοί στο 
ΕΛΑΣ κι εκεί κατέβηκα για να πάω στο .., να περάσω, να πάω στην 

Πρέσπα, περνάω απˈ τη Μελίτη, εκεί στη Μελίτη ήτανε ο 

Τριανταφύλλου ο δάσκαλος, αυτός έκαμνε κουμάντο εκεί πέρα “α, ρε 

καλωσήρθες’’, μου λέει, του λέω “α εγώ πάω’’, λέω, “στον Άγιο 

Γερμανό’’, “ποιον Άγιο Γερμανό;’’, λέει, “εδώ χρειάζεσαι εσύ’’ και 

έμεινα εκεί πέρα, πότε στη Μελίτη μέσα, πότε με τους τσομπάνους εκεί 

πέρα, ε αυτοί τα στάρια που στέλνανε κάτω, εμείς τα στέλναμε πίσω. 

-Πού; 

-Ε συλλήψεις, που συνεργάζονταν με τους Γερμανούς. 

-Άρα, εσείς δεν ήσασταν στο βουνό με τους αντάρτες, ήσασταν στις.. 

-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, όχι στην πολιτοφυλακή, στην ασφάλεια’’, “ε, εντάξει, θα 

πάω, πάω’’, ε εκεί συνάντησα το γυμνασιάρχη μου, τον είχανε στο 

υπόγειο, ναι αλλά τι φόβο τράβηξε ο γυμνασιάρχης, αλλά αυτός τον 

έδωσε και τσιγάρα και τσιγάρα και μια κονσέρβα τον έδωσα, δηλαδή για 

το καλό που μου κανες, λέει, του λέω “περασμένα, ξεχασμένα’’, ο 

Λιάκος, ε και τώρα γινόντανε, ήταν να χτυπήσουνε τη Φλώρινα, εκεί στη 

[..] ήταν ένας Ρώσος Γρηγόρης, Γκρίσε, Γκρίσε; τον λέγαν, Γρηγόρη, 

αυτός έδινε από έναν κουβά με το μαστραπά κρασί και ρωτούσε “ποιος 

ξέρει καλά τη Φλώρινα;’’, λέω “εγώ’’, με κοιτάει, ε σου λέει αυτόν τι, [..] 

του λέει “του Χατζηπαυλίδη την οπωρώνα, την ξέρεις;’’, “πώς δεν ξέρω, 

νονό τον έχω’’, λέω, “α, εσύ μας χρειάζεσαι’’, ε τους πήρα, τους πήγα 

στο σταθμό, εκεί δώσαμε τη μάχη, πήγαμε απελευθερώσαμε, 5000 

Βουλγάροι ήτανε κι αυτή η στολή που φοράω (σε φωτογραφία) είναι 

βουλγάρικια, εγώ ήμαν κουρελιασμένος, απˈ τους Βουλγάρους την πήρα. 

-Απελευθερώσατε εσείς τότε ποιους είπατε; 

-Τους Βουλγάρους, 5000 Βουλγάροι ήτανε, στο γήπεδο. 

-Ποιος τους είχε μαζέψει αυτούς εκεί; 

-Οι Γερμανοί …με τη Βουλγαρία, τα χάλασαν, χάλασαν τις σχέσεις τους 

και τους Βουλγάρους, τους πήραν και τους μάζεψαν, ε τώρα από ποιο 

μέρος.. 

-Γιατί τις είχαν χαλάσει, σε τι αποσκοπούσαν οι Βούλγαροι; 

-Οι Βούλγαροι πρώτα ήταν με τους Γερμανούς, ήταν σύμμαχοι και ήτανε 

πιο δύσκολοι απˈ τους Γερμανούς στην αρχή, αλλά ύστερα όταν 
μπήκαν στην [..] αυτοί, τον Δημητρόφ ύστερα πήραν αρχηγό, εδώ στα 
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χωριά, εδώ, όχι σε μας, αλλά πέρα στη Βυσσινιά, κάτι άλλα χωριά, στην 

Καστοριά, ήταν κομιτατζήδες, αυτοί ήταν με τους Βουλγάρους. 

-Εσείς πήγατε και τους ελευθερώσατε, ποιοι εσείς δηλαδή, ο ΕΛΑΣ; 

-Ο ΕΛΑΣ. 

-Ε τους είχαν οι Γερμανοί και μας είπανε, εγώ τότες ήμανε στα τμήματα 

και εγώ απλός ήμουνα και επειδής ήξερα το μέρος του Χατζηπαυλίδη, 

πώς να κατέβω τη χαράδρα κάτω; 

-Εσείς ήσασταν με το μέρος των Βουλγάρων, μˈ αυτά που πίστευαν οι 

Βούλγαροι, τα ασπαζόσασταν; 

-Όχι βρε, τι, όχι, αυτοί ήτανε, μας πολεμούσαν εμάς και ύστερα γύρισαν 

με το μέρος του Δημητρόφ, πως τους λένε… 

-Εσείς εδώ γιατί φοράτε βουλγάρικη στολή; 

-Γιατι ήμαν κουρελιασμένος κι έδωσα τα ρούχα τα δικά μου και πήρα 

αυτή τη στολή. 

-Και ύστερα αυτοί το γύρισαν, εδώ στο χωριό μας είχε ο Γκότσες.. 
-Αυτοί πίστευαν σε μια ενιαία Μακεδονία! 

-Ένωση της Μακεδονίας ήθελαν, γιατί η Μακεδονία έχει, 17 χωριά έχει η 

Αλβανία, έχουμε εμείς ένα μεγάλο κομμάτι, οι Βούλγαροι έχουν, οι 

Σέρβοι έχουν. 

-Εσείς το πιστεύετε αυτό, ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια ενιαία 

Μακεδονία; 

-Ε αυτοί θέλουνε, το σφάλμα ήταν, τους δικούς μας πάλι, απˈ την αρχή, 

όταν τους απαγορεύουν τη γλώσσα, τους απαγορεύουν εκείνο, ξέρεις τι 

θα πει… 

-[..] 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 σˈ αυτόνα, 

αλλιώς το 300άρι έπρεπε να πληρώσει για να.. 
-Άρα τα χρόνια της Αντίστασης πώς έληξαν για σας, τι ακολούθησε μετά 

από αυτό το επεισόδιο στη Φλώρινα με τους Βούλγαρους; 

-Ε μετά, πήγα, ήμανε στην πολιτοφυλακή πέρασα, ε έγραφα, έπαιρνα 

ανακρίσεις, τέτοια πράγματα, στο δεύτερο γύρο. 

-Προτού πάμε εκεί, νομίζω μου είπατε ότι ο πατέρας σας ήτανε στον 

ΕΛΑΣ…; 

-Ήτανε. 

-Θυμάστε κάτι, ίσως να σας είχε πει ο ίδιος ή κάποια περιστατικά; 

-Μα έχει, ολόκληρο βιβλίο έχει για τον πατέρα μου, έχει βιβλίο, δεν το 

ˈχω εγώ, το δωσα. 

-Έχει γράψει ο ίδιος; 

-Όχι. 

-Έχουν γράψει άλλοι; 

-Ο Αμύντας έγραψε και ο Νεδέλκος ο γιατρός, ο Μακεδόνας που λέγαμε. 
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-Θυμάστε κάποιες δράσεις έτσι να μας πείτε, κάποια περιστατικά που 

ίσως να ακούσατε κι εσείς από τον πατέρα σας; 

-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. 

-Μέχρι πότε διήρκησε η δράση του, πόσα χρόνια; 

-Ο μπαμπάς μου στο δεύτερο δεν ήτανε, ήτανε στο Μπούλγκες, ύστερα 

πήγε στην Τσεχοσλοβακία, όταν χαλάσαν οι σχέσεις με τον Τίτο, πήγε 

στο αυτό. 

-Για πείτε μας λίγο έτσι για σας τώρα περισσότερο, πριν ξεκινήσει ο 

εμφύλιος. 

-Ε 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, γιατι 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; 

-Πώς και δε σας πήρε μαζί του όμως; 

-Ε δε νόμιζε ότι θα με πιάσουν εμένα, είπαμε ο χωροφύλακας 

ειδοποίησε, ο χωροφύλακας με ειδοποίησε, τον Ηλία του Γκιόσε, το 

ίδιο πράγμα, τον λέει ο αστυνόμος, “αύριο’’, λέει, δούλευε εκεί πέρα 

που πήγαινε στην αστυνομία κάθε μέρα και κρυβόταν, “αύριο’’, λέει, 

“να μην ερθείς’’, λέει, “άμα ερθείς’’, λέει, “είμαι υποχρεωμένος να σε 

συλλάβω και να σε στείλω μέσα, άμα θες μην έρχεσαι’’, φύγε, δηλαδή, 

φύγε και ο Ηλίας αυτός, “τι θα με κάνουν;’’, λέει, “τι; θα με 

συλλάβουν;’’, πήγε, ε ο αστυνόμος, είχε τέτοια διαταγή, τον έστειλε 

μέσα, τον έβαλαν στις ποινικές, εκεί πέρα, στις φυλακές, εδώ εκεί, κάτι 

στρατοδικεία, κάτι έκτακτα κλπ., τον τουφέκισαν στον Άϊ- Νικόλα 

πάνω, ήρθε ο γιός του, πήγε στην Αμερική και πρόκοψε εκεί πέρα, 

λεφτά έκανε, ήρθε κι έκανε μνήμα εκεί και τυχαία μια μέρα είχαμε πάει 

με το γαμπρό μου, με τον Αντώνη, εκεί στα μνήματα, στον Άϊ- Νικόλα 

απάνω, είχαν μνημόσυνο για το Στέλιο το Μαλλή, το σπίτι που 

καθόμασταν εκεί πέρα, που πέθανε κι αυτός, καθόμασταν εκεί τότες 

που φεύγαμε από τους…, όποιον αντάμωνες τότες χωροφύλακα, το 

μπελά σου έβρισκες, στρατιώτη, τον μπελά σου, όποιος και να ˈταν, 

Μάϋδες, αντάρτες, όποιον και νˈ αντάμωνες, δεν ήξερες τι να πεις και 

τι να κάνεις [..] αντάρτης είναι, χωροφύλακας είναι, Μάϋδες είναι, όλοι 

είχαν από ένα όπλο και δεν έδιναν λογαριασμό, θα σε σκοτώσει και δεν 

έχει να πει, γιατί το ˈκανες αυτό το πράγμα, το γιατί δεν υπήρχε, πολλοί 

κάνανε και τον αντάρτη και μαζεύανε χρυσές. 

-Εσάς τι σας είπε ο χωροφύλακας; 

-Εμένα ο χωροφύλακας μου είπε “να σηκωθείς να φύγεις’’, ε έφυγα εγώ, 

πήγα, πέρασα την Γιουγκοσλαβία, πήγα, μου λέει “θα μείνεις εδώ;’’, 
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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 τον μπαμπά μου. 

-Έπρεπε να φύγετε όμως, σας είπε να φύγετε. 

-Να φύγω 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., τους έπαιρναν, “ήρθαν οι αντάρτες και πήραν 

ψωμί απˈ το σπίτι σου, μάθαμε’’, “ναι, ήρθαν και ζήτησαν ψωμί,ε τους 

έδωσα μισό ψωμί, γιατί δεν είχα πιο πολύ εγώ, μόνος είμαι’’, “γιατί το 

δωσες;’’, “ε, τι να κάνω εγώ, όπλα βαστάν, θα με σκοτώσουνε, να πω 

ότι δε σας δίνω, θα σε ζητήσουν κάτι άλλο, δεν έχει, δεν έχει, όπλο 

βαστάει, θα σε δώσει μια και..’’, τον λέει, θυμάμαι ένας τότε, στο 

στρατοδικείο, “αν ήσουν εσύ’’, λέει, “και ερχόταν με το όπλο εκεί 

πέρα’’, λέει, “και σου φερνόταν, όπως με φέρθηκε εμένα, τι θα 

ˈκανες;’’, αυτοί δεν ήξεραν και τα ελληνικά καλά, σπασμένα τα 

μιλούσαν, “θα ˈδινες’’, λέει, “με συγχωρείς και ό,τι δε φαντάζεσαι, μισό 

ψωμί’’, στον Άϊ- Νικόλα την άλλη μέρα, πάει, εξόντωση. Πήγα στο 

Μπούλγκες, ήμασταν 5000 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. 

-Ποια χρονιά πήγατε εσείς εκεί; 

-Πήγαμε το ˈ45, ˈ44-ˈ45, μετά τα Δεκεμβριανά, ε ήταν απˈ τον πρώτο 

πόλεμο, γιατι 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, εφόσον τα πράματα ησύχασαν και ήταν ο Ψυχρός πόλεμος 

ήταν, ζήτησε ο φον [..] ο ναύαρχος της Γερμανίας, είχε ανηψιό εκεί 

πέρα, αυτόν τον είχε ανηψιό από αδερφή, από ξέρω γω τι, ζήτησε να 

τον πάρει πίσω, οι Γερμανοί λεν, “ναι’’, λέει, “άμα θες να τον πάρεις, 

παρˈ τον, θα στον δώσουν’’, ναι αλλά εκεί δεν έστειλαν, έστειλαν τον 

[..] νέο παιδί, γερμανικά καλά, στα μούτρα αν είχε και καμιά 

φωτογραφία, μοιάζει, τον έστειλαν εκεί, έγινε αμέσως αξιωματικός, 

έγινε αυτό δηλαδή, φωστήρας, φωστήρας λεγόμενος και πρόκοψε, 

έφτιανε ύστερα το κουμάντο το ρώσικο, το κουμάντο. Όταν πήγαν στην 

Τεχεράνη, ο Τσώρτσιλ, ο Ρούσβελτ και ο Στάλιν για να συνεδριάσουν 

για τον πόλεμο πού θα εξελιχθεί, οι Γερμανοί το μυρίστηκαν ότι θα παν 

εκεί και ετοίμασαν ένα κουμάντο, να παν να τους αρπάξουν, όπως το 

γεράκι αρπάζει την κότα, έτσι να τους αρπάξουν και τους τρεις, οπόταν 

ο πόλεμος θα είχε πάρει άλλη στροφή. Ο Στάλιν το ήξερε, οι Εγγλέζοι 
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πήγαν λίγο πιο πέρα να κατοικήσουν, τους λέει “ελάτε εδώ κοντά’’, 

λέει, “να είμαστε όλοι μαζί, γιατι δεν ξέρεις τι συμβαίνει’’. Αυτός ο 

Ήλια με την κατασκοπεία ήξερε ότι οι Γερμανοί τους περιμένουν εκεί 

για να τους αρπάξουν, πήγαν τη στήσανε εκεί, αντί νˈ αρπάξουν αυτοί 

τους 3 αυτούς, άρπαξαν οι Ρώσοι το γερμανικό το κουμάντο, το 

εξουδετέρωσαν, τους βούτηξαν όλους, από τότες ο Ήλια δεν ξαναπήγε 

στη Γερμανία. Εγώ ξέχασα να σας πω στη Μελίτη, όταν ήμανε, ήρθανε 

οι.., ήρθε ο Αυγερινός, ναι, με τους…, αυτός είχε όλο Ρώσους 

αιχμάλωτους, ε ήταν και λίγοι Έλληνες, την άλλη μέρα ήρθαν οι 

Γερμαναράδες, εγώ ξάπλα έξω σε μια οπωρώνα ήμανε, ξάπλα, περνάει 

μια γυναίκα και με λέει “βρε οι Γερμανοί είναι στο Μεσοχώρι, εκεί 

ήρθανε’’, λέει, “στην πλατεία εκεί πέρα, στη Μελίτη’’, ε εγώ φευγάλα 

που λες, παίρνω να ανέβω στον Προφήτη Ηλία, στην εκκλησία, εκεί 

χαράδρα είχε, ε εκεί με τραυμάτισάνε, αλλά κι εγώ έκανα έτσι τον 

κόκορα, αυτοί βάζανε με το .. πολυβόλα, με τα μυδράλια, βγήκα από την 

χαράδρα, ήταν μια .. ένας βράχος, έβαλα κι εγώ, κανα 20αριά σφαίρες θα   

ˈριξα με το αυτόματο κι έφυγα. 

-Όταν ήσασταν με τον πατέρα σας, δε μας συνεχίσατε τι έγινε τότε; 

-Με τον μπαμπά μου λίγο έκανα, είχα μπαμπά από εδώ στη Βεύη απάνω, 

εγώ είχα ένα ιταλικό όπλο, τόσο δα ήτανε, αυτά με τα σπαθιά που ήτανε, 

ε λέει “πού πυροβολάς;’’, λέει, “λέω, πού πυροβολάω; Πυροβολάω’’, 

στον αέρα έβαζα. Είχα πολύ αυστηρό μπαμπά εγώ και πάντα, σε όλες τις 

μάχες που έπαιρνε μέρος και ήταν τότες με τον ΕΛΑΣ, έπρεπε  ο 

αξιωματικός να πάει μπροστά, άμε δεν πήγαινε μπροστά ο αξιωματικός, 

ο άλλος δεν πήγαινε. 

-Ήταν αξιωματικός είπαμε ο πατέρας σας; 

-Ε βέβαια. 

-Ανήκε σε κάποια τάγματα, είχε κάποιον ανώτερο, αρχηγό; 

-Ούτε ξέρει κανένας τι δουλειά έφτιανε ο μπαμπάς μου. Ήτανε μέχρι 

ταγματάρχης, ύστερα έγινε μεγάλος και τρανός. 

-Αργότερα, ποια ήταν η δράση σας; 

-Ε μετά από το Μπούλγκες, το Σεπτέμβρη μήνα του ˈ46, ήρθαν και μου 

λεν “θα κατέβεις κάτω’’. 

-Ποιοι ήρθαν να σας πούνε; 

-Η οργάνωση, ε γιατι εγώ έφτιανα φασαρίες κι έλεγα τον μπαμπά μου 

“άμα δε με στείλεις κάτω, θα πω στον κόσμο ότι εσύ στέλνεις τις 

αποστολές κάτω στην Ελλάδα, άμα θες μη με στέλνεις!’’. 

-Εσείς θέλατε όμως να ˈρθετε οπωσδήποτε; 

-Βέβαια, νέος ήμουν μωρέ. 

-Πώς το σκεφτόσασταν ας πούμε, θέλατε να ˈρθετε να πολεμήσετε; 

-Ναι, ήθελα, ναι! 

-Με ποιο σκεπτικό; 

-Με ποιο σκεπτικό;! 
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-Ναι. 

-Ε θα ελευθερώσουμε την Ελλάδα, δε θα χουμε άλλο σύστημα, τίποτα, 

τίποτα, είπαμε ότι ήτανε χρεωμένο, ναι, εκεί δεν υπήρχε, ανήκουμε στη 

Δύση, βέβαια όταν έγινε ο χωρισμός, εμείς [..] με τους Εγγλέζους, ο 

Τσώρτσιλ έκανε τυφλά μάτια, τυφλά μάτια, του λέει “δως τους θάρρος, 

δως τους θάρρος να φύγουν’’, εφόσον στρατός ήταν εδώ πέρα, μετά 

«μπουραντάδες» που λέγαμε και χτυπούσαν τον κόσμο για να φύγει στο 

βουνό, εδώ που περάσαμε ήταν ένα καφενείο, είχε ένα υπόγειο κάτω, 

τον έπιαναν τον άλλον, ξύλο, τον έβαζαν στο υπόγειο, την άλλη μέρα 

τον απολούσαν, έβλεπαν ότι δεν έφυγε στο βουνό ξανά τον έπαιρναν, 

πόσες φορές πήραν τον Κώστα το Τζανή, πόσες φορές πήραν και 
πόσους και πόσους, του Γαβρίλη του Μητρόπουλου τα αυτά…εξορίες 

όλος ο κόσμος ήτανε, η μαμά μου εξορία και ο αδερφός μου ο μικρός, 

πόσο χρονών, 14 χρονώ ήταν, 15 τόσο, κι αυτόν εξορία. 

-Λοιπόν, οπότε σας φώναξε η οργάνωση, κατεβήκατε εσείς… 

-Κατέβηκα εδώ πέρα, κατεβήκαμε στο Γράμμο, εκεί ψυχή δεν υπάρχει 

από αντάρτη, δεν είχε κανέναν, ε εκεί στο κλιμάκιο [..] μας έδωσάνε κάτι 

ντουφέκια, ούτε άνοιγε, ούτε έκλεινε. 

-Και τι κάνατε εκεί; 

-Ε πώς τι κάναμε, μας .. ήρθαν εδώ στο Βίτσι. 

-Εσείς είπατε θέλατε να πολεμήσετε, να διώξετε τον κατακτητή, αλλά 

αυτό ήτανε στην Αντίσταση. 

-Ναι. 

-Τώρα στον εμφύλιο, εναντίον ποιών πολεμούσατε; Ήσασταν με την 

οργάνωση, έτσι, ανήκατε κατά κάποιον τρόπο στον ΕΛΑΣ; 

-Ναι. 

-Με ποιον πολεμούσατε εσείς; 

-Με τους Έλληνες, με ποιους πολεμούσα, πάλι Έλληνες με Έλληνες, 

εμφύλιος πόλεμος ήτανε. 

-Ποια ήταν η δράση σας κατά τον εμφύλιο πόλεμο; Τι θυμάστε από 

εκείνα τα χρόνια, σε ποιες περιπέτειες είχατε μπει; 

-Τι περιπέτειες, μάχες δίναμε, η πρώτη μάχη έγινε στα Ασπρόγεια το .. 

αρχές ˈ47, ήρθε η χωροφυλακή να χτυπήσει κι εκεί ο διμοιρίτης, εγώ 

ήμαν ομαδάρχης, ο διμοιρίτης τραυματίστηκε, μου λέει “θα πας να 

περιλάβεις’’, “πού, εγώ;’’, λέω, “έχω χαμπάρι εγώ από τέτοια 

πράγματα;’’, “όχι, θα μπεις!’’, ε πήγαμε, πήγα εκεί πέρα, περίλαβα, τους 

βλέπω έρχονται, “απάνω τους παιδιά!’’, τρέλα είχα, “απάνω τους 

παιδιά!’’, τους στέλνω, μέχρι το Αμύνταιο τους κυνηγούσαμε. Μια 

διμοιρία, αυτοί ήτανε, δεν ξέρω από, λόχος τι ήτανε, τους κυνηγήσαμε 

μέχρι πέρα, ε μετά .. τώρα πόσες μάχες πήγαμε; Στο Νυμφαίο, εγώ πήρα 

τα παιδιά για να [..] που έμεινα μέχρι η ώρα 3:00 και επειδής θα 

ξημέρωνε, πήρα τα παιδιά και αρχίνισα να φεύγω, έρχεται ο σύνδεσμος 

του Αμύντα, λέει “άμα δεν πάρεις εδώ την εκκλησία, δεν πρόκειται να 
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φύγεις’’, ε εκεί πέρα 3 μέρες δεν δώσαμε μάχη, ώσπου στο τέλος, ήρθαν 

τα αεροπλάνα, πόυ θα βάλουν τˈ αεροπλάνο, εμείς στο ντουβάρι 

ήμασταν, στο ντουβάρι ήμασταν.. προτού, όταν πήγαμε εκεί 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!’’, 

φωτιά, γιατί καλά ξεκινήσατε να φύγετε και θα γλίτωναν κι αυτοί, αλλά 

μόλις έφυγαν λίγο μακριά, άρχισαν να τους βρίζουν, άρχισαν να τους 

βρίζουν και γυρνάν πίσω κι έγινε η ζημιά και αυτοί, όταν φεύγανε, 

φωνάζανε “Εν ονόματι της πατρίδος και τους βασιλέως!’’, πηδούσανε 

στη φωτιά. Εγώ [..] στη σκοπιά, ελεύθερο ήταν το μέρος για να φύγουνε, 

τους λυπήθηκα, στην αρχή, [..] αλλά όταν μάθανε ότι πήρα τη σκοπιά με 

τσεκουρώσανε. 

-Τι σκοπό είχατε που πολεμήσατε στον εμφύλιο, για ποιο λόγο, τι σας 

έλεγε η οργάνωση; 

-Ο σκοπός, το είπαμε ότι ο Άρης Βελουχιώτης μαζί με το Τζαβέλλα 

-Ναι, αυτά γίνανε στη Θεσσαλία, αυτά ήτανε.. 

-Πήγαν να κάνουνε συμβιβασμό με την Αλβανία. 

-Κάτι πιο προσωπικό όμως, ο καθένας; 

-Οι ίδιοι, οι Ελασίτες οι αξιωματικοί, γιατι μέσα ήταν και ο Τσάμης 

απˈ τη Φλώρινα, συνταγματάρχης, ήταν ο Κικιλίντζας, λοιπόν, 

αξιωματικοί, γιατί οι αξιωματικοί οι δικοί μας με την [..] ταξιαρχία, 

φύγαν όλοι στη Μέση Ανατολή κι όταν φεύγαν τραγουδούσαν “Ω 

Αθήνα με την τόση ομορφιά σου, με την όψη σου τη γελαστή, πώς 

πονώ που φεύγω από κοντά σου και σˈ αφήνω στον εχθρό τον 

υβριστή!’’, πήγαν στη Μέση Ανατολή και περνούσαν καλά. Όταν 

τελείωσε, οι Γερμανοί και φύγανε, ήρθαν να πάρουν την κυβέρνηση, οι 

Άγγλοι είπαμε «διαίρει και βασίλευε», άρχισαν να δίνουν καλό μάτι 

στους…αυτοί που ήταν στην Αίγυπτο, στον Άρη το Βελουχιώτη, το 

στράτευμα, για το δεύτερο γύρο μιλάω, γιατί δεν τον σκότωσαν και 

άρχισε ο δεύτερος γύρος…βρε ο κόσμος ήταν εξορίες στέλνανε, δεν είχε 

καμία ελευθερία, δεν μπορούσε τώρα αυτοί οι Σλαβομακεδόνες, 

μιλούσανε, μπορεί, δεν ξέρανε καθόλου ελληνικά, ε δεν ήξεραν, δεν 

ήξεραν, να το Μπούφι εδώ πάνω, ο Ακρίτας, δεν ήξεραν αυτοί, τους 

κυνηγούσανε τους ανθρώπους κι αυτούς ελευθερία λέγαμε “θα ˈχετε τη 

γλώσσα σας, θα ..τα γράμματα’’. 

-Για να υπάρχει έτσι μια ελευθερία κινήσεων δηλαδή, γιˈ αυτό πήρατε… 

-Πού ντόπιος να ήτανε στη χωροφυλακή ή δάσκαλος! μπα δεν είχε 

τέτοια. 
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-Πάντως δεσπότη ακόμα δεν έχουν κάνει απˈ τη Μακεδονία. 
-Δεν κάνανε; 

-Άλλους τους έχουν κάνει συνταγματάρχες, στρατηγούς.. 
-Δεν ξέρω. 

-Δηλαδή εσείς λέτε, ας πούμε, ότι οι περισσότεροι εδώ από τη Φλώρινα, 

που πήρανε μέρος, ήτανε άνθρωποι που μιλούσανε αυτό το ιδίωμα; 

-Μητρική τους γλώσσα, λέμε ότι ο πατέρας τους, ο παππούς τους κλπ., 

μητρική γλώσσα είναι, άλλο τώρα αν σπουδάζει και πάει στο σχολείο. 

-Τη δικιά τους τη γλώσσα, μητρική γλώσσα. 

-Τους βάζανε να κάνουν σύμφωνο ότι δε θα ξαναμιλήσουν τέτοια.. 

-Α κάνανε. 

-Στον Ατραπό, στον Ατραπό, ο Βακάλης, ο συνταγματάρχης, έκανε 

όρκο, μαζεύτηκαν εκεί πέρα τώρα νομάρχηδες, δεσποτάδες, 

στρατηγοί, αξιωματικοί της χωροφυλακής, όλοι εκεί και ξανά δε θα 

μιλήσουν αυτή τη βρωμόγλωσσα, τώρα κάτι γριούλες εκεί έκαναν το 

σταυρό τους και ορκίζονται τώρα “Αμ κακ κε σμπόρβαμε σέα;’’, 

δηλαδή “πώς θα μιλάμε τώρα;’’, “μάτσι’’, λέει, “σώπα’’, “Όιμε ντόμα 

κε σμπόρβαμε βάκα’’, αυτοί δεν ήξεραν άλλη γλώσσα. Σου λέει καλά 

τώρα ορκίστηκα, να μην τη μιλάμε τη γλώσσα, ποια γλώσσα θα μιλάμε 

τώρα, αφού δεν ξέρουμε και όλοι με τα μυαλά τους σηκώθηκαν και 

πήγαν εκεί για να κάνουν ορκωμοσία, δηλαδή είναι χάλια αυτά 

αδιόρθωτα. Διαίρει και βασίλευε, αυτό είναι, είναι το σκουλήκι των 

Εγγλέζων, εκεί είναι όλη η δουλειά. 
-Εγώ δεν ξέρω αυτό, εγώ δεν ήμουν εδώ. 

-Πώς μετά καταλήξατε στη Ρωσία εσείς, πώς φύγατε από δω; 

-Μας νίκησάνε. 

-Σας διώξανε; 

-Μας διώξανε, με τις μάχες που κάναμε, ε πήρα μάχες ποιος ξέρει κανα 

25-30 καλές μάχες. Ύστερα ξαναμπήκα μέσα, ήμαν στο νοσοκομείο, 

κάθισα δυο μήνες και γύρισα ξανά πίσω και γύρισα, την επόμενη μέρα 

κλείσανε τα σύνορα και με στείλανε διοικητή των συνόρων εκεί στο… 

επειδής ήμαν άρρωστος, δεν ήμαν καλά, στον Άϊ[ Γερμανό εκεί.. ο 

δεύτερος γύρος που λες Θόδωρε, ήθελαν να διώξουν πολύ κόσμο στο 

βουνό, θυμάσαι ο Κυριακάκης που ήρθε εδώ λοχίας με τις 

μπουραντάδες τότες, αυτό αμέσως το ˈ47, το ˈ48, πότε ήταν εκεί, ξύλο.. 
-Ε εσείς εδώ ήσασταν, ξέρατε, εγώ στο βουνό ήμουν, πού ήξερα; 

-Αυτός έκανε κουμπαριό και με τον παπά-Βασίλη, το θείο μου, έκανε 

κουμπαριό, τώρα ήρθε κανά δυο φορές τον λέμε “γιατί τα φτιάνατε 

αυτά τα πράγματα;’’, “τέτοια διαταγή είχαμε, λέει, να διώξομε..’’. 
-Από ποιόν είχαν διαταγή; 

-Απˈτο κράτος, απˈ το κράτος, ούτως ώστε, αυτοί ήταν Πειραιώτες κάτω, 

Αθηναίοι. 

-Το κράτος ήθελε δηλαδή να διώξει πολλούς στο βουνό; 



504 

 

-Δηλαδή να φέρνεσθε έτσι που να διώξετε κόσμο στο βουνό. 
-Ναι αλλά αυτό δε θα ενίσχυε τον πόλεμο; 

-Μα να τον ενισχύσει, να φουντώσει ο πόλεμος, να φουντώσει, να γίνει 

η Ελλάδα σε δυο κομμάτια και όταν θα γίνει… οι Άγγλοι που θα κάνουν 

την εγκαθάριση, όπως έγινε η Πρέσπα, στην Πρέσπα δεν έμεινε ούτε 

ένας μέσα, όλοι έφυγαν και έφεραν άλλους, απˈ την Κρύα Βρύση, ξέρω 

γω από πού, δεν πα να είναι και κομμουνισταί, δεν πα να είναι και…. 

μόνο τη γλώσσα αυτή να μη μιλάνε. 

-Τον διώξαν τον κόσμο μωρέ. 

-Αυτό θα γινόταν κι απˈ την Φλώρινα, γιˈ αυτό με τη μάχη της 

Φλώρινας… 
-Να, το Μπούφι, εδώ το Μπούφι [..] 

-Το Μπούφι, 500 παιδιά τα επιστράτευσαν και τα πήραν απάνω, 500, 

κάθε [..] ήλικία, ένα λόχο κατέβαζαν 80-90 άτομα. 

-Οι αντάρτες εννοείτε, αυτοί στον εμφύλιο έτσι; 

-Στον εμφύλιο, ναι, τους πήρανε. 

-Για το παιδομάζωμα τι ξέρετε; 

-Το παιδομάζωμα, αυτός πρέπει να ξέρει, γιατί εγώ στο βουνό ήμανε. 

-Το παιδομάζωμα, να πώς έγινε, έγινε, ήρθε ένας τζέμς εδώ πέρα μέσα, 

ποιοι τώρα, ο Καμπέρης ήταν στο βουνό, ο Μόσχος, όπως σε είπαν 

εσένα ή φύγε ή θα σε κλείσουνε μέσα κι αυτοί τα ίδια, τώρα απˈ τη μια 

μεριά μιλάει ο Σαράφης, απˈ την άλλη μεριά μιλάει ο…πώς τον λένε 

αυτόνα που ..τα στρατοδικεία που είχε, Τσακαλώτης, “πού θα 

πας;’’,…κι ο ένας στρατηγός κι ο άλλος στρατηγός «πού είναι οι 

πατεράδες σας;» ήρθε το τζεμς εδώ πέρα, “πού είναι οι πατεράδες 

σας;’’, αυτό.. έφυγαν, ο Μόσχος δεν είναι δω, ο Βασίλης ο Καμπερίδης 

δεν είναι δω, εδώ ο Πασχάλης ο Παπαδόπουλος, αγροφύλακας που 

ήταν, δεν είναι δω. 

-Οι αντάρτες δεν παίρναν πολλά παιδιά; 

-Πήραν, πήραν. 

-Κανα 7-8 οικογένειες, αυτά να σας τα πει η Νεράντζω, είναι μια 

γυναίκα στην ηλικία μου, ήταν στο ΕΛΑΣ, 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 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. 
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-Τα παιδιά όμως πώς τα έπαιρναν; 

-Πώς τα έπαιρναν, λέμε τώρα, ήρθε το τζεμς, ήρθε το τζεμς, “πού είναι 

ο μπαμπάς σου;’’, “δεν ναι δω’’, “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 παιρναν 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. 

-Αυτά τα παιδιά από πού τα πήραν, από αυτό το χωριό, απˈ τις Άνω 

Κλεινές; 

-Από εδώ, απˈ το χωριο, λοιπόν “παν τε τώρα’’, λέει,“ να βρείτε τους 

πατεράδες σας’’, αυτά, πάλι καλά σου λέει που δε μας έριξαν μέσα σε 

καμιά χαράδρα, δε μας σκότωσαν, 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 μέσα τα πήγανε, πού τα πήγανε; 

-Πού τα πήγανε, στο Μπούλγκες, στο Μπούλκγες, Τσεχοσλοβακία, 
Ρουμανία, Πολωνία …. και όλα τα παιδιά, όλα  σπουδαξάνε. 

-Πέρασαν καλά δηλαδή εκεί που πήγαν; 

-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. 

-Μήπως ήταν και μορφή προπαγάνδας, ίσως ήθελαν να δείξουν και κάτι 

άλλο; 

-Ε ύστερα στεναχωρέθηκαν οι δικοί μας για το παιδομάζωμα. Άρχισαν 

οι αντάρτες να παίρνουνε από τα χωριά εκείνα τα παιδιά, κοπέλες, 

κοπελίτσες παίρναν, στα χρόνια τα δικά σου, αυτοί, το όπλο μεγαλύτερο 

ήταν παρά αυτοί, άρχισαν και οι δικοί μας ύστερα να παίρνουν παιδιά 

από δω, πήρανε από κείνη την ηλικία, από 12 χρονών και κάτω, ξέρω 

γω πόσο ήταν, πήγαν Θεσσαλονίκη. 

-Τα παιδιά της Φρειδερίκης που λέμε; 

-Ναι, ναι, ναι. 

-Τα πήγαν Θεσσαλονίκη, οι δικοί μας που τα πήραν, ύστερα δεν 

κοίταζαν ότι ο πατέρας του ή ο παππούς του..είναι αντάρτης στο 

δεύτερο γύρο. Τα παίρναν τα παιδιά, τα πήγαιναν στνη πολιτεία κάτω, 

στη Θεσσαλονίκη, τα τάϊζαν εκεί και τα μάθαιναν ο,τιδήποτε ήταν και 

μετά τελευταία [..] ήταν εκεί στην παιδούπολη που τα μάζευαν εκεί, 
τώρα είναι παπάς στην Αυστραλία… 

-Γιατί τα έπαιρναν αυτά τα παιδιά; 
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-Ε τα έπαιρναν, σου λέει λάθος κάναμε εμείς που πήραμε τα παιδιά 

εκείνα και τα πήγαμε στην Τριανταφυλλιά [..] να παν να βρουν τους 

πατεράδες τους. 
-Γιατί αυτά τα παιδάκια που τα στείλανε, αυτά πήγανε σε άλλες 

Δημοκρατίες και ξαναγύρισαν πίσω τα περισσότερα και σκοτώθηκαν 

φυσικά, παιδάκια μικρά τι… 

-Α ο Στέλιος που λέμε, αυτός που [..] έγινε παπάς, αλλά εδώ πέρα ήθελε 

να γυρίσει, στο χωριό μας, ο Καντιώτης ήταν τότες, δεν τον έκανε, λέει 

“είσαι κομμουνιστής’’, απˈ το σόι, παππούδες προς παππούδες ήτανε 

αντίθετοι και ο Καντιώτης λέει ότι “στο κόκκινο χρώμα’’, λέει, “άλλο 

χρώμα δεν κολλάει’’, δεν τον έκανε παπά. 
-Τι πιστεύετε σήμερα για το ότι συμμετείχατε στον εμφύλιο, 

μετανιώσατε, θˈ αλλάζατε κάτι; 

-Τι πιστεύω…ότι έγινε κι έγινε, ήταν να μη γίνει…. τους γέλασαν, 

βρήκανε αξιωματικούς που τους έδωσαν κατεύθυνση και έκαναν αυτή 

τη ζημιά, να γίνει ο εμφύλιος, ο δεύτερος γύρος και σου λέει όταν θα 

τους εξοντώσουμε εμείς, να εξοντώσουμε 1,5 εκατ. τουλάχιστον, μˈ 

αυτό το 1,5 εκατ. να ξεριζώσουμε τις ρίζες του κουμμουνισμού από δω 

πέρα, αλλά με τη μάχη της Φλώρινας, που έγινε η μάχη της Φλώρινας 

κι εκεί υπάρχει προπαγάνδα, ο παππούς, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, 

που ήτανε στρατηγός εδώ, ήτανε εκεί κάτω στο γήπεδο, είχε ένα σπίτι, 

εκεί καθόταν, ανοιχτά, για να φυλάγεται και χτυπήθηκε το Καρπενήσι, 

χτυπήθηκε η Νάουσα, λέει ο παππούς, παίρνει το στρατηγείο στη 

Λάρισα και λέει “τι κάνουμε;’’, λέει, “το Καρπενήσι το χτύπησαν, τη 

Νάουσα τη χτύπησαν, εμείς εδώ’’, λέει, “οι Φλωρινιώται, τι 

κάνουμε;’’, του λένε “εσύ κάτσε εκεί που είσαι κι όταν θα χτυπηθεί η 

Φλώρινα θα μας πάρεις τηλέφωνο και θα σε πούμε εμείς τι να 

κάνεις’’,ε χτυπήθηκε η Φλώρινα και το μπουλούκι που κατέβαινε με τα 

παιδάκια εκείνα, τα 14 και 15 και 17 χρονών που κατέβαινε μέσα, 

κατέβηκαν μέχρι τη νοικοκυρική σχολή και δυο κανόνια είχε εκεί πέρα 

και τα κλείστρα τα πήραν, από κει ο παππούς μέχρι να συμμαζευτεί, να 

δει πού βρίσκεται και να πάρει τηλέφωνο, ο στρατός και τα ΤΕΑ, οι 

Μάϋδες, ξέρω γω τι είναι, τα πήραν πίσω αυτά τα παιδιά, τα 

κυνηγούσαν απάνω στο 1033, πίσω από το νοσοκομείο,έφυγαν. Παίρνει 

ο παππούς τηλέφωνο ότι η Φλώρινα χτυπιέται, στο στρατηγείο κάτω 

της Λάρισας, τον λεν από κει “εσύ’’, λέει, “θα βάλεις πυρά 

παρενοχλήσεως, παρενοχλήσεως και θα οπισθοχωρήσεις κανονικά και 

θα φύγεις απˈ το τάδε μέρος που είναι αφύλακτο, ούτε απˈ τους 

αντάρτες, ούτε απˈ το στρατό, που είν αφύλακτο’’, ναι, αλλά ο στρατός 

πήρε μπουλούκι, προς τα πάνω προχωράει, πώς να πει τώρα “βάλτε 

πυρά παρενοχλήσεως και να κάνουμε πίσω σιγά σιγά’’, δε γίνεται, 

λοιπόν, “χτύπα απόψε’’, όσοι σκοτώθηκαν, σκοτώθηκαν εκεί πέρα και 

πέρασε και η νύχτα, γιατι ώσπου να παν στη Φλώρινα από δω απˈ το 



507 

 

Μπούφι, είχαν μονοπάτι μέσα, ώσπου να παν, είχε πάει η ώρα μια, 

μιάμιση, [..] άρχισε να ξημερώνει. Έρχονται τα αεροπλάνα ύστερα κι 

ενώ ήξεραν ότι αυτά τα παιδιά είναι όλα επιστρατευμένα απˈ τη 

Νάουσα, απˈ το Καρπενήσι, από δω, από κει, νεαρά παιδιά, κοπέλες, 

αγόρια, ό,τι ήταν, τˈ αεροπλάνο τους θέρισε, 800 άτομα, 1800 άτομα 

έχουν θαμμένους στο σταθμό κάτω που θέλουν να κάνουν ηρώο δεν 

είναι…στο σταθμό που έκαναν λάκκο με τη μπολντόζα, με τη 

μπολντόζα, λάκκο έκαναν και τους έριξαν όλους μέσα, ναι από το 

ύψωμα το 1033 με τα σύρματα, μάζευαν κόσμο, αγγαρεία, πήγαιναν 

τους δέναν απˈ το λαιμό με το σύρμα και τους τραβούσαν κάτω ως εκεί 

που είναι τα τζέμς να τους βάλουν απάνω και να τους ξεφορτώσουν 

εκεί, λοιπόν 1000 άτομα εκεί πέρα σκοτώθηκαν. Εντωμεταξύ, ο 

Μήτσος του Χρηστακάκη, απˈ την Αυστραλία είναι, ήρθε και έχει 

συγγενείς στη Θράκη, στη Θράκη έχει συγγενείς κι εκεί που ήταν στο 

καφενείο και μιλούσαν, κάποιος κύριος τον πλησίασε και τον λέει 

“εσύ’’, λέει, “από πού είσαι;’’, λέει “απˈ τη Φλώρινα, ένα χωριό, Άνω 

Κλειναί’’, “απˈ τη Φλώρινα!’’, λέει, αυτός ήταν στη μάχη της 

Φλώρινας, ταγματάρχης ήτανε, εκεί, λέει, “στη μάχη της Φλώρινας 

χάσαμε 1500 άτομα …. και της [..] ο Θεολόης, ο Γρηγόρης’’, που μας 

είπε, απˈ το νεκροταφείο της Φλώρινας τώρα που είναι, “εκεί από 

πάνω είναι θαμμένος’’, λέει, “ο Γρηγόρης.., όποτε θέλετε..’’, λέει, “να 

σας πάω πού τον έχουνε θάψει’’. 

-Τώρα ο κόσμος ξέρετε γιατί έφευγε περισσότερο στο βουνό; Γιατί 

ερχόντανε “είσαι στον ΕΛΑΣ;’’, μπρατ φυλακή, δε σε ρωτούσε, φτάνει 

που ήσουν στον ΕΛΑΣ, άρα είσαι κομμουνιστής, είσαι κομμουνιστής, 

δεν ήσουν κομμουνιστής σˈ έπαιρναν, σε κλείναν σαν κομμουνιστή, δεν 

τους ενδιέφερε, με πήραν εμένα, ε έφευγε κι ο αδερφός μου, σου λέει 

τώρα θα με πιάσουν εμένα, γιατι έφυγε ο αδερφός μου, να έτσι 

γινόταν…φεύγαν στο βουνό. 

-Μετά στη Ρωσία, πώς ζήσατε τα χρόνια σας, πόσα χρόνια ζήσατε εκεί; 

-Από το ˈ49 μέχρι το ˈ91. 

-Το ˈ49 φύγατε, όταν τελείωσε..; 

-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’’. 
-Πόσοι ήσασταν, πολλοί ήσασταν; 

-5.000. 

-Αυτοί ήσασταν από εδώ, από τη Δυτική Μακεδονία ή…  
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-Από εδώ ήμασταν, Φλώρινα… ήτανε πολλοί από τη Θεσσαλία, από 

παντού. 

-Τι κάνατε εκεί τόσα χρόνια στη Ρωσία; 

-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. 

-Εκεί παντρευτήκατε και.. 

-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.. 

-Είχανε κομμουνισμό; 

-Σοσιαλισμό είχαμε, τι κομμουνισμό… 

-Πόσα χρόνια μείνατε εκεί; 

-42. 

-Και πώς γυρίσατε πίσω; 

-Γύρισα πίσω, είχαν ερθεί οι βουλευτές το ˈ91, απˈ όλα τα κόμματα 

βουλευτές και λέγανε να κατέβουμε κάτω. Μας υποσχέθηκαν… 

-Α σας ζήτησαν να γυρίσετε πίσω; 

-Εγώ νόμιζα θα γυρίσω..έχω σπίτι, αλλά εγώ δεν είχα τίποτα. 

-Οι δικοί σας πού είχαν πάει, πού βρίσκονταν; 

-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 φτιαναν εδώ στην Ελλάδα, δεν το πήγαιναν στην 

Τριανταφυλλιά, “να πάτε να βρείτε τους γονείς σας’’… 
-Και πώς σας φάνηκε η ζωή, όταν ήρθατε εδώ πίσω, απογοητευτήκατε; 

-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. 

-Άρα επιστρέψατε όλοι οικογενειακώς τότε από κει; 

-Όλοι, όλοι γυρίσαμε, ναι. 
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-Τώρα θα γυρίζατε πάλι πίσω; 

-Ο γαμπρός μπορεί να γυρίσει, εμείς 3 μήνες οι Έλληνες μπορούσαμε, 

μετά 3 μήνες να γυρίσουμε, αλλά δε γυρίσαμε. Εγώ μπορούσα να 

γυρίσω, γιατι της γυναίκας μου  η αδερφή ήταν παντρεμένη στο [..] [..] 

θα πει αυτός που είχε όλο το [..] κι αυτός μˈ έδινε και χωράφια μˈ έδινε 

500 στρέμματα, κάθε άτομο από 100 στρέμματα. Όταν ήρθε ο 

Γκορμπατσόφ κι έγιναν τα πράγματα ανάποδα, τότες δίνανε χωράφια, 

τραχτέρια, χαμπέρια, μπορούσα να μείνω…τα παιδιά ήθελαν (να έρθουν 

στην Ελλάδα). 

 

Η πλάγια, έντονη,  μαύρη γραμματοσειρά, είναι ο λόγος του κ. Περικλή 

Κηπουρόπουλου. 
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43)  Όνομα: Γιαλαμά Παρθένα 

       Καταγωγή: Πόντος/Νεός Καύκασος 

       Τόπο διαμονής: Νέος Καύκασος 

                      

 

-Το όνομά σας ποιο είναι τώρα; 

-Παρθένα, Παρθένα, με λέγαν και Πουλίτσα (ξέρεις εσύ), όλοι Πουλίτσα 

με ξέρουνε. 

-Πότε γεννηθήκατε; 

-Το ˈ30. 

-1930. 

-Πήρατε μέρος στην εθνική αντίσταση; 

-Ε πώς δεν ήμουνα, πώς δεν ήμουνα, ήμουνα. 

-Με ποια οργάνωση ήσασταν; 

-Επονίτισα, Επονίτισα ήμουνα τότε, με την ΕΠΟΝ. 

-Συμμετείχατε σε συγκεκριμένες δράσεις στη συγκεκριμένη οργάνωση; 

-Κοιτάξτε, ήμασταν τότε, όταν ήμουν το ˈ44, όταν άρχισε ο πόλεμος, 

όταν ήρθαν οι Ελασίτες, τότε εμείς όλοι ήμασταν οργανωμένοι, αρχίσαμε 

τα συλλαλητήρια (για τον Εμφύλιο μιλάει τώρα), ναι για τον εμφύλιο, 

αρχίσαμε .. 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. 

-Αυτό πότε έγινε, ποια εποχή; 

-Το ˈ44. 

-(Με την αποχώρηση των Γερμανών, τότε.) 

-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 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 
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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’’. 

-(Ζει ο Αναστάσιος Τσελίδης τώρα;) 

-Στην Οστράβα είναι, στην Τσεχοσλοβακία, στο Ζλάτοφορ. 

-Άρα, συμμετείχατε ενεργά οικογενειακώς; 

-Μα όλοι, όλοι μας. 

-Το πιστεύατε δηλαδή; 

-Μη χειρότερα… 

 -Για ποιο λόγο, αν μέσα σας δηλαδή ξανακοιτάξετε, ποιοι λόγοι; 

-Κοιτάξτε, οι γονείς μας ήρθαν από τη Ρωσία, υποστηρίζανε το κόμμα, ο 

μπαμπάς μου ήτανε από το ˈ37 στο κόμμα, κρυφά, πλήρωνε. 

-Στο Κομμουνιστικό Κόμμα; 

-Στο κομμουνιστικό κόμμα, ναι. Έφαγε ξύλο ο μπαμπάς μου [..] πέρασε 

και που λες “κομ κομ κομ!’’, μας πήγαν εκεί μέσα, ήρθε αυτός “πού είναι 

ο Αναστάσιος Τσελίδης;’’, λέει η μάνα μου “στη Φλώρινα’’, “όχι 

Φλώρινα, βουνό, αντάρτες σκοτώνει!’’, μια κλωτσιά τη σόμπα, 

αναποδογυρίζει όλα, τα γκρεμίζει και αρχίζουν οι φωτιές. 

-Όλα αυτά έγιναν εδώ στο χωριό; 

-Ναι, στο χωριό, εκεί κοντά ήταν το σπίτι μας, τώρα ο αδερφός μου ο 

Βασίλης έχει αυτό το οικόπεδο και ο Αμπατζίδης ο Χρήστος… 

-Αυτό δηλαδή ήταν το πιο συγκλονιστικό από τα γεγονότα που θυμάστε; 

-Πολλά θυμάμαι, πολλά θυμάμαι. 

-Μόνο σε αυτή την περιοχή, έτσι; 

-Ναι, αυτό το ˈ44 έγιναν αυτά και 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 

Μπούλγκες να σωθούνε, αλλιώς θα τους πιάνανε. 

-Φύγανε για να μην διωχθούνε; 

-Να σωθούνε, τότε ο Τίτος κάπως ήτανε… 

-Ναι, ήταν σύμμαχός τους. 

-Ε, τι θα φτιαχνε, αγωνίστηκε κι αυτός κι αυτός σαν κομμουνιστής, 

αντάρτης ήταν κι αυτός αισθάνθηκε κιόλας και μετά πιάσαν τον μπαμπά 

μου, ήρθε, ο αδερφός μου, ήταν δακτυλογράφος, έγραφε προκηρύξεις και 

έριχνε. Ζητούσαν τη μηχανή “πού την έχεις;’’, σκάβαν το σπίτι μας [..]. 
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-Να πιάσουν αποδείξεις δηλαδή ότι συμμετείχατε; 

-Ναι, αποδείξεις κι ο μπαμπάς μου “δεν ξέρω’’ και πραγματικά το είχε ο 

Πηλίδης ο Κώστας, που ήταν δεξιός, αλλά ήταν καλό παιδί, δεν το 

πρόδινε. Άιντε τη μάνα μου, άιντε εμένα, α τον αδερφό μου, εκεί στη 

γωνία ήταν ο αδερφός μου, εδώ ο μπαμπάς μου, ξυλοκοπούσαν τον 

μπαμπά μου να δει ο αδερφός μου, χτυπούσαν τον αδερφό μου να δει ο 

μπαμπάς μου. 

-Με βάση αυτά εσείς θα ξανασυμμετείχατε, δηλαδή αν γνωρίζατε από 

πριν ποια θα ήταν η κατάληξη; 

-Κοιτάξτε, εμείς έτσι πειστήκαμε στο κόμμα και.. 

-Δε μπορούσατε να κάνετε και αλλιώς όμως… 

-Είχα και κάτι ξαδέρφια, τον Τσελίδη τον Αλέκο στο Νεοχωράκι, αυτός 

ερχόταν και η Αθανασία, η Λυδία από τις Κλεινές, αυτές οι δύο αδερφές 

μια μέρα σκοτωθήκαν και οι δυο τους κι αυτοί όλοι κομμουνίσται, όλα τα 

αδέρφια τους ήτανε.. 

-Μάλιστα.. 

-Και μετά που λες, πριν να φύγει ο αδερφός μου, κάναμε τα 

συλλαλητήρια, οργάνωσε ο αδερφός μου, πήρε τον τηλεβόα στο σχολείο, 

πάντοτε ήταν διώροφο, “συγκεντρωθείτε να πάμε για τη Φλώρινα!’’, 

συλλαλητήρια, ήταν ο Θάνος ο Φουρκιώτης, έκανε το λόγο πάνω εκεί 

στην πλατεία. 

-(Αυτός από πού ήταν ο Φουρκιώτης;) 

-Κοίταξε αυτός εδώ ζούσε και στην Τασκένδη εκεί ήτανε, εκεί πέθανε 

και τον έχω φωτογραφία μαζί με τον αδερφό μου και με τον Αχιλλέα τον 

Παπαιωάννου, αυτός τον εξορίσαν τότε, επειδής ήταν Ζαχαριαδικός τον 

εξόρισαν, αλλά τώρα είναι ….πέθανε η γυναίκα του, [….] τώρα είναι 

συνταγματάρχης, είναι αυτός… ήταν στο Δημοκρατικό Στρατό και με τη 

σημαία ξεκινήσαμε από εδώ, πήγαμε στην Κάτω Καλλινίκη, Άνω 

Καλλινίκη, φτάσαμε στην πλατεία, εμείς,.. τα όργανα χτυπάνε, “Με τη 

χρυσή της νιότης πανοπλία’’, να τραγουδάμε, […] όλα να τα 

τραγουδάμε. 

-Ποια εποχή ήταν αυτό; 

-Το ˈ44. 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 
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από τότε, από 14 χρονών, με βάλανε στο κόμμα, ναι και μετά αρχίσανε 

αυτοί να χτυπάνε, να κάνουνε. Ήρθε το ˈ45, εγώ τρελή, πήρα κόκκινες 

κορδέλες κι έδεσα στις Επονίτισες 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 ποιόν; τον Ηλιάδη τον 

Ιγνάτη, 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 ˈκρυψα, έφαγα τη γροθιά. Με 

δίκασαν στη Φλώρινα και λέει ο δικαστής “δεσποινίς Τσελίδου, ξέρεις το 

κόκκινο το χρώμα είναι ρώσικη σημαία;’’, “μπα!’’, 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!’’, 15 χρονών κορίτσι πώς απάντησε, με είχαν τοιχοκολλήσει 

παντού σˈ αυτά, πώς απάντησα το δικαστή. Εγώ δε σταμάτησα, συνέχισα, 

δουλεύανε, στα κρυφά δουλεύανε. Έρχομαι το ˈ47, με πιάνουνε, με 

βάζουνε στη φυλακή, εκεί στον Τόλη που είναι το super τώρα, εκεί 

ήτανε.. 

-Άρα, τότε ξεκίνησε και ο εμφύλιος, σταδιακά, έτσι; 

-Βέβαια, βέβαια. 

-Είχε αρχίσει ήδη.. 

-Κι η μάνα μου έγκυα στο Ρετσί…την είχανε εδώ πάνω, ξύλο έφαγε 

έγκυα γυναίκα, τον μπαμπά μου τα ίδια, τον παππού μου στο αμπέλι, 

πήγαν, έβαζαν οι Μάϋδες, έλεγαν “εμείς είμαστε αντάρτες, πες πού είναι 

τα φυλάκια να πάμε να τους πιάσουμε’’ και ο παππούς μου γνώρισε, του 

χωριανού παιδιά ήτανε….ναι.. και έπρεπε να έρθει η ώρα 6 το πρωί να 

πει στην αστυνομία ότι ήρθαν αντάρτες να πάνε να τους πιάσουν. “Οι 

αντάρται τρελοί ήτανε να κάτσουν εκεί να πάτε να τους πιάσετε;’’. 

-Ήσασταν ακόμη στην ΕΠΟΝ ή ήσασταν τώρα στο ΚΚΕ; 

-Ήμασταν σε […] ότι το είχαμε μέσα μας, το είχαμε μέσα μας, αλλά δεν 

εκδηλωνόμασταν πολύ, αλλά ήξερανε, τα σπίτια μας, ποιοι ήταν οι 

Κουκουέδες. 

-Α..ήσασταν ενεργό μέλος  τώρα στο ΚΚΕ; 

-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 μπογιάς, δεν έβγαινε, 

“κύριε αστυνόμε αυτό φύτρωσε και δε ξεφυτρώνει’’, “σβήσˈτο!’’, λέει, 

το ˈξυνε με το σκεπάρνι εκείνο στο […]ο μπογιάς …να λέει “το 

ασβεστώνω, αυτό ρίζωσε’’, α τη ξέρω τη μάνα μου, γιατί είπε έτσι και 

τραγουδούσε η μάνα μου ρώσικα τραγούδια, αυτή πολύ ωραία φωνή είχε 

και τραγουδούσε ρώσικα, γιατί τραγουδούσε ρώσικα, τελοσπάντων, τον 

Γιούρα τα ίδια, ξύλο, τον Βάσο, γιατί πήγε η αγελάδα, τάχα έφαγε 

καποιανού λάχανα, του Σολομωνίδη του Σπύρου, τον έβαλαν πάνω στις 
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αλυσίδες, έτσι σε χαλίκια πάνω, όλη τη νύχτα τα χέρια ψηλά, τιμωρία και 

ο παππούς μου εκεί, ο παππούς μου στο αμπέλι πάντα πήγαινε ο Βάσος 

κοιμόταν μαζί του και το πρωί έρχεται, λέει “ο Βάσος δεν είναι;’’, 

“πως;’’, ρωτήσαν το Σολομωνίδη,“ αυτός στη φυλακή είναι’’, λέει, πάει ο 

παππούς μου εκεί, μόλις άκουσε ο Βάσος τη φωνή του, “παππού’’, λέει, 

“έτσι κι έτσι’’, σηκώνει ο παππούς μου το μπαστούνι όπως ήτανε και 

χτυπάει τον αστυνόμο, “ κοίταξε σε τι χάλια είναι ο εγγονός μου!’’, τι 

ήτανε, 9 χρονών και να τον έχουνε πάνω στα χαλίκια… 

-Άρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, οι δράσεις σας ήταν ακόμη 

αντιστασιακές, ας πούμε.. 

-Ε πώς, βέβαια. 

-Στον εμφύλιο, αυτούσια στον εμφύλιο, συμμετείχατε ή μέσα από αυτή 

την αντιδραστική στάση.. 

-Ε, κοίταξε το ˈ47, όταν βγήκα από τη φυλακή, πέρασα στρατοδικείο, ο 

Θεοχαρίδης ήτανε, δικηγόρο τον είχα και ήτανε η Λεοντίδου η Ελένη 

από το Μεσόκαμπο, η Ζαχαριάδου η Όλγα ήτανε, η αυτή η Λίζα από την 

Κολχική, η Κατικαρίδου, μαζί ήμαστανε. Ο μπαμπάς μου πήρε αυτόν τον 

Θεοχαρίδη, πήγαν στο στρατοδικείο, αλλά το βράδυ αυτός ο αστυνόμος, 

διοικητής, με φώναξε και έφερε ένα γράμμα για να με αγοράσουνε, 

κατάλαβες και ο Γιάννης ο δικός μου έστειλε, εδώ στο Κότορι γινόταν 

μάχη, ο Στάθης, αυτοί, τέσσερα γράμματα, ο Παρτσαλίδης ο Γιώργος, 

στείλανε γράμματα και πιάστηκε αυτή η κοπέλα στη Σκοπιά κοντά, γιατί 

γινόταν σωματικός έλεγχος κι αυτή φοβήθηκε και τα ˈριξε μες στο χιόνι 

και οι χωροφύλακες το βρήκανε και το βρήκε ένας χωροφύλακας που 

ήτανε, Όθωνας, υπηρετούσε στο χωριό μας, του Μάρκου του Πολατίδη 

μπατζανάκης ήτανε, θυμάσαι τον Μάρκο τον Πολατίδη ε..του Σάκη ο 

θείος και μόλις είδε “Τσελίδου Παρθένα’’, λέει, “αυτή πως θα κάνει;’’, ε 

με πήραν εμένα στους στρατώνες, ο ένας με πειράζει, ο άλλος με 

πειράζει, εγώ τι, 17 χρονών ήμουνα, σαν κούκλα ήμουνα, έτσι απˈ το 

μούτρο μου, “δεσποινίς άνοιξε το μούτρο σου, άνοιξε μούτρο σου!’’, εγώ 

δε μιλάω, ε να με μιλάνε “να οι δικοί σας, τˈ αδέρφια σας!’’. 

-Ποιοι σας είχαν πιάσει; 

-Πήγαινα στη μοδίστρα, πιάσανε τα γράμματα και ήρθανε, “η Τσελίδου η 

Παρθένα;’’, λέω γω “εγώ είμαι’’, συνοδεία. 

-Η αστυνομία, ο στρατός; 

-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 
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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 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. 

-Προσπαθούσαν να σας παγιδέψουν δηλαδή; 

-Ναι, ναι. 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 δε 

ξέρω ο αδερφός μου αν είναι ζωντανός. 

-Συμμετείχε κι εκείνος στο ανταρτικό; 

- 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!’’ και με πετάει στο άλλο το δωμάτιο μέσα, να η Ελένη 

Λεοντίδου, αυτή λοχαγός ήτανε στο Δημοκρατικό Στρατό, για να μην 

πιαστεί, κυκλώθηκε και αυτοκτόνησε, τα δύο αδέρφια της σκοτώθηκαν, 

αχ τι λεβέντισσα ήταν, τα θυμάμαι, δεν μπορώ και “Ελένη εσύ εδώ;’’ 
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“Πουλίτσα κι εσύ εδώ είσαι;’’, “εδώ είμαι’’, με παίρνει ξανά αυτός, με 

πηγαίνει και στο γραφείο μέσα, “άναψε τη σόμπα’’, “με τι να ανάψω;’’, 

μόνο κάρβουνα, ούτε ξύλα, ούτε πετρέλαιο, ούτε χαρτί, άιντε ένα 

χαστούκι, τακ, έρχονται και με παίρνουν συνοδεία ο στρατός, πάνω στο 

διοικητή. Έκατσα έτσι, αυτό το μάγουλό μου όλο κόκκινο, το μάτι μου 

κόκκινο, “Τσελίδου;’’, λέω εγώ “όχι, πριν να με πάρετε εσείς ανάκριση, 

εγώ θα σας πάρω ανάκριση, γιˈ αυτό φύγαν τˈ αδέρφια μας, πέρασαν 

Γερμανοί, πέρασαν Βούλγαροι, κανείς δε μας πείραξε, εσείς..’’, λέγω, 

“ήρθατε και πάτε να μας λερώσετε την τιμή μας;’’, “τι έγινε;’’, λέω 

“κάποιος Νικολόπουλος έτσι κι έτσι μας φέρθηκε’’. 

-Δηλαδή είπαν ψέματα για το όνομά σας; Τι προσπάθησαν να κάνουν; 

-Αυτός ήθελε να με κολλήσει τη νύχτα, να πάει να με ατιμήσει, να κάνει 

το κέφι του, εμ τι νομίζεις, μ ˈέβαλε στο μάτι, 17 χρονών ήμουνα τότε. 

-Αυτόν θυμάστε πως τον λένε; 

-Το επίθετο, Νικολόπουλο, τον άκουγα,…αλλά Νικολόπουλοι ένα σωρό 

είναι. Και αυτός ύστερα τον φώναξε, ήρθε πάνω, “παύεις να είσαι, από 

σήμερα..’’, λέει,“αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, φύγε από εδώ 

τομάρι!’’ τον κάνει και μετά με λέει “έχεις τίποτα να συμπληρώσεις;’’, 

λέω εγώ “ό,τι σας είπα το βράδυ, ούτε συμπληρώνω, ούτε αφαιρένω’’. Α 

και ύστερα στις φυλακές, εκεί που ήταν ο Σεχίδης ο Γιάννης, ο 

Φουρκιώτης, απˈ το Αρμενοχώρι ένα σωρό εκεί μέσα, όλοι 

κομμουνισταί, με γνώριζαν, γιατί συνέχεια εγώ παντού χωνόμουνα, “ε 

Τσελίδου κι εσύ εδώ είσαι;’’, μετά ο μπαμπάς μου έτρεξε, περάσαμε, ένα 

μήνα παραπάνω έκατσα, τι μας έφτιαχναν, σκοτώσανε 17 παλικάρια, 

κόψαν τα κεφάλια τους αυτοί οι ρουφιάνηδες και τα ˈβάλαν στˈ 

αυτοκίνητα έτσι, τα καρφώσανε και μας έρχονται “πουτάνες βγέστε έξω 

να δείτε τι γίνεται απˈ τα παράθυρα, κοιτάξτε τι κάναν οι αντάρται!’’, 

τάχα οι αντάρται κόψαν αυτά τα κεφάλια, τα κεφάλια, εκεί ήταν κάτι 

μαλλιά, κάτι παλικάρια, αυτοί τα ˈκόψαν και είπαν οι αντάρτες τα 

κάνανε. 

-Ο στρατός δηλαδή. 

-Ο στρατός ναι, για να κατηγορήσουν τους αντάρτες, να κατηγορήσουνε 

κι άρχισαν να βρίζουν κι ένας “μη μιλάς πουτάνα, θα σε σκοτώσω!’’, 

κρυφτήκαμε μέσα, όλο αυτά ακούγαμε. 

-Υπήρχε και κίνδυνος δηλαδή να μη σας κάνουν κακό και σε εσάς; 

-Καλά, άμα έβγαινες έξω φοβέριζε, αλλά πού μπορείς να.. . Τότε 

σκοτώθηκε και ο Αυγερινός, τον φέρανε εκεί ο Κεραυνός, όταν 

σκοτώθηκε τότε πήγα, τον είδα, ξάδερφός μου ήτανε, ύστερα σκοτώθηκε 

ένας αξιωματικός, αντάρτης πάλι, πολύ παλικάρι, τον φέρανε εκεί στο 

υπόστεγο κάτω, τον ρίξανε με τις μπότες, “βγέστε, βγέστε, να δεις τι 

ˈκάναν οι αντάρται!’’. 

-Μέχρι πότε ήσασταν ενεργή σε αυτές όλες τις διαδικασίες, μέχρι ποια 

ηλικία; 
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-Μέχρι 18 χρονών, μέχρι που έφυγα. 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. Ύστερα οι τρεις μπήκανε στο ποτάμι, ο άλλος ήρθε, ο 

Χρήστος, εγώ από πίσω του τώρα, την ισκιά του την κοιτάω, “ρε 

Τσελίδου, καθίσαμε καθίσαμε μέσα στο ποτάμι, θέλαμε να σε 

πιάσουμε’’, “γιατί να με πιάσετε, τι έκανα και θα με πιάσετε;’’, “ε, μήπως 

μιλάς μαζί τους’’, “ε κάτσε εδώ κοντά, εγώ θα μιλήσω μαζί τους’’, τα 

σημειώματα εδώ τα είχα, ε τσάπιζα και έπαιρνα πέτρα, τσάπιζα  έπαιρνα 

πέτρα, έριξα την πέτρα, πάει το σημείωμα, “ε έλα’’, λέω εγώ, “βάλε, 

τέλειωσα’’, “τι;’’, “τέλειωσα..’’, λέω εγώ, έτσι δηλαδή στα κρυφά. Άλλη 

μια μέρα πάλι..έβαλα τα σημειώματα, εφημερίδες, η μάνα μου λέει τον 

μπαμπά μου, λέει “αυτή κάτι έχει στα στήθια της, κάτι κρυμμένα έχει’’, 

με λέει ο μπαμπάς μου […..] “έλα εδώ’’,με λέει, “αυτά τι είναι εδώ 

μέσα;’’, τα ˈβγαλε κι άλλο δε μˈ αφήνανε να πάω κάτω. 

-Σας είχανε δηλαδή για να επικοινωνείτε, επειδή ήσασταν και μικρή; 

-Όταν κυκλώσανε, εδώ κοντά στα σύνορα, πήγαν οι δικοί μας να 

γλιτώσουνε, όλοι τρανοί ήτανε, όλα στελέχη ήτανε και η Χρυσή του 

Γιαλαμά ήρθε, είπε τη μάνα μου, ήταν κι ο μπαμπάς μου εκεί στα σύνορα 

και λέει “Ρεββέκα’’, λέει, “θα πάνε να τους πιάσουνε, θα κυκλώσουνε 

απόψε και θα τους πιάσουνε’’,εγώ δε χάνω καιρό, ίσα πηγαίνω στο 

σύνορο, τάχα μαζεύω χόρτα απˈ τα χωράφια και λέω “μπαμπά, εγώ θα 

ζέψω το κάρο, εσύ έλα κάτω στον κάμπο, στο χωράφι μας, θα σε πάρω 

με το κάρο’’ κι έτσι έκανα, έζεψα το κάρο, πήγα κάτω στον κάμπο, 

ξέρεις, εκεί στη λίμνη που ήτανε, πήρα τον μπαμπά μου, όταν ήρθανε, 

εκείνο το βράδυ πιάσαν όλους, ο Ζαχαρίας, ο Ευφραίμ, ταγματάρχης του 

Δημοκρατικού Στρατού, του ΕΛΑΣ, με τα σώβρακα έφυγε και δεν 

ήξεραν οι δικοί μας πού είναι και ήρθε αυτός ο Γιουγκοσλάβος κι έφερε 

σημείωμα, κι εμείς, τα χωράφια μας εκεί κοντά κι η αδερφή του εκεί 

έκοβαν τα καλαμπόκια και ο στρατιώτης να φωνάζει, να κάνει 

συνθήματα να πάμε εκεί, του λέω εγώ “Βάσο πήγαινε, μάζευε βίτσες, να 

δέσουμε τα καλαμπόκια, τα από κάτω, τα δεμάτια’’, “ε δεν πηγαίνω’’, 

του λέω “πήγαινε, για να κουνάει αυτός το χέρι του, πάει να πει κάτι 

είναι’’, πήγε κι έρχεται με λέει “είναι απˈ τον Ζαχαριάδη τον Αβραάμ 

γράμμα’’ και τώρα λέω “πώς θα κάνει’’, ο μπαμπάς του έκλαιγε, η μάνα 

του έκλαιγε, σε λέει μήπως τον σκότωσαν, του λέω εγώ “πήγαινε 
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σταφύλια φέρε’’, “πάλι εμένα θα με στείλεις;’’, “βρε, πήγαινε στˈ αμπέλι, 

φέρε σταφύλια να φάμε’’, η Όλγα, η αδερφή του ακούει, πήγε κι έδωσε 

τα σημειώματα στον μπαμπά του ότι είναι ζωντανός και ησύχασε. 

-Άρα, έστελναν οι αντάρτες απˈ το μέτωπο γράμματα δηλαδή… 

-Αυτοί μέσα που έφυγαν. Για τον αδερφό μου, δεν ξέραμε κι ύστερα ήρθε 

ένας, τώρα δεν ξέρω πώς τον λέγανε, η μάνα μου μˈ έφτιαχνε μπάνιο, τι 

ήμουνα 14 χρονών, 15, μες στο φούρνο, αφού μας κάψαν το σπίτι κι 

έφερε τα σημειώματα, εκεί στα ρώσικα κάτι είπε τη μάνα μου ο μπαμπάς 

μου, με το Μαυρόπουλο τον Ανέστη να τα διαβάζουνε. Εγώ, βρεγμένη 

όπως ήμουνα, σκεπάστηκα έτσι με το σεντόνι κι απˈ το παράθυρο 

ακούγω, βλέπω διαβάζουν του αδερφού μου το γράμμα, ε έκανα μπάνιο, 

σκουπίστηκα, λέω τη μάνα μου “μάνα, ξέρεις τι όνειρο είδα;’’, “τι 

είδες;’’, λέει, λέω “εγώ είδα γράμμα πήραμε απˈ τον Ανέστη’’, “ανάθεμά 

σε!’’. 

-Σε ποιό μέρος ήταν εκεί ο αδερφός σας, που είχε πάει; 

-Στο Μπούλγκες, εκεί μαζεύονταν, εκεί, εκεί ήταν το κέντρο, εκεί ήταν 

το κέντρο, εκεί κάνανε το Μπελογιάννη, «Ξενοδοχείον Μπελογιάννη», 

πήγα εγώ εκεί, να σου πω, θα φτάσω κι εκεί. Και που λες έτσι, όλο 

κυνήγι, κυνήγι, το ˈ48, στις 12 του Μάη, κατέβηκαν οι αντάρται, 

κατέβηκαν οι αντάρται, ήρθε και ο δικός μου με τον Παυλίδη τον Κώστα, 

ένας απˈ την Κολχική, χτύπησαν στην πόρτα, όλο έλεγαν ότι σκοτώθηκε 

ο Γιάννης, αλλά ήταν αυτό..προβοκάτορες, φοβέριζαν την πεθερά μου 

και ο Πολατίδης που ήτανε κουμπάροι, που τον βαπτίσανε, λέει την… με 

την πεθερά μου εξαδέρφια, “Ελένη ξέρεις, ο Γιάννης σκοτώθηκε’’,λέει 

“άμα σκοτώθηκε, σαν ήρωας σκοτώθηκε, χαφιές δεν είναι’’, “δεν 

ντρέπεσαι, για το παιδί σου λες έτσι;’’, “ήρωας σκοτώθηκε’’, λέει, 

τελοσπάντων ήρθανε, ήρθανε, χτύπησαν, πήγαν στο τσαγγαράδικο 

πρώτα, όταν κατέβαιναν εδώ στα γύρω οι αντάρται χτυπούσαν, ερχόταν η 

χωροφυλακή και έπαιρνε τους γονείς μας και τους έβαζαν στα 

συρματοπλέγματα, σε περίπτωση που κατεβούν οι αντάρται να 

χτυπήσουν την αστυνομία, να χτυπήσουν τους δικούς μας. 

-Δηλαδή, προσπαθούσαν οι αντάρτες να κάνουν τι ακριβώς; 

-Ε, κοιτάξτε, έρχονταν, νεολαία έπαιρναν, έπαιρναν τρόφιμα, 

επιστράτευαν κόσμο και στο δικό μας, έλεγαν οι δικοί μας οι δεξιοί “εδώ 

στο χωριό μας για να ˈρθούνε, πρέπει να μεταλάβουν για να ˈρθούνε’’. Ο 

δικός μου ο Γιάννης και ο Νεστορίδης ο Γιάννης, εδώ στην εκκλησία 

κοντά ήταν το σπίτι του, σκοτώθηκε, μπαμπέσικα τον σκότωσαν και 

έρχεται, χτυπάει στο παράθυρο, πρώτα πήγε στον μπαμπά μου, αντίκρυ 

ήτανε [……] “μαμά δε βήχει ο μπαμπάς μου, έχει γούστο να τον 

σκότωσαν επιτόπου!’’, “μη μιλάς, μη μιλάς!’’, ε καθόμουν μέσα στο 

κρεβάτι, δεν κοιμόμασταν εμείς, όλο με φόβο, ναι, έρχεται χτυπάει στην 

πόρτα, άκουσα του Γιάννη τη φωνή, ντράπηκα τώρα τη μάνα μου να πω 

ότι αυτός μˈ αγαπούσε, αλλά με είπε “εγώ φεύγω’’, τι ήμουνα, 14 
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χρονών, “άμα τύχει και παντρευτείς, θα σε σκοτώσω, θα τον σκοτώσω 

και θˈαυτοκτονήσω’’, τέλος του ανοίξαμε την πόρτα, ανοίξαμε την 

πόρτα, μπήκε μέσα, ο αδερφός μου ο Γιούρας ήτανε, καταγής κοιμότανε, 

γιατι εδώ αυτοί ήτανε φυλάκια, άμα θυμάσαι και ρίχνανε οι σφαίρες 

αντίκρυ στα παράθυρά μας και η μάνα μου λέει “Γιούρα, κάτω κοιμήσου 

να μη’’…τι σπίτι, αφού το κάψανε οι Γερμανοί, ένα δωμάτιο είχαμε και 

στο τσαγγαράδικο δεν πηγαίναμε. Ήρθε ο Γιάννης ο δικός μου, τον δίνει 

μια κλωτσιά τον αδερφό μου, αυτός νόμισε πάλι χωροφύλακας ήταν, ότι 

θα τον πάρει, λέει και ο αδερφός μου “τι κάνεις, τι με χτυπάς έτσι μες 

στον ύπνο;», η μάνα μου λέει “για κοίταξε, ποιος είναι..’’, “ω, Γιάννη εσύ 

είσαι;’’, αυτός έπαιζε λύρα, “πού είσαστε, η γιάφκα πού είναι;’’, “στο 

Ζαχαριάδη’’, παίρνει τη λύρα και παίζοντας τη λύρα έφτασε εκεί, στο 

Ζαχαριάδη. Από εκεί δεν τον είδα άλλο καθόλου και τον είδα το ˈ63, όχι 

το ˈ66 τον είδα. 

-Μετά από τόσα χρόνια; 

-Ναι, μετά από τόσα χρόνια. 

-Κρυβόταν δηλαδή; 

-Στο βουνό ήταν, στο ιππικό ήταν, ύστερα ήταν στην 14η ταξιαρχία, εδώ 

πάνω στο Μπούλτζερ, στο Δημοκρατικό Στρατό. Από εδώ, όπως έφυγε, 

ήταν ο Τορνικίδης ο Νικόλας, απˈ τη Μελίτη, αυτός ήταν στο ιππικό, ε 

τον μπαμπά μου τον ήξερε, ο μπαμπάς μου τσαγγάρης ήτανε, αυτός ο 

Τορνικίδης είχε 48 νούμερο πόδι και τα ˈστελνε ο μπαμπάς μου, ήξερε, 

τον έφτιαχνε παπούτσι και στο καλοπόδι κολλούσε πετσιά για να κάνει 

το νούμερο και μια φορά μπήκε αυτό το σκυλί μέσα, ο Ατματζίδης, που 

ψόφησε, του Λευτέρη ο μπαμπάς του, “Κυριάκο, τι παπούτσια είναι 

αυτά;’’, λέει “ε, ο Γιούρας είναι, μεγάλο πόδι έχει’’ και τα ˈστελνε με το 

χωροφύλακα ο μπαμπάς μου αυτά τα παπούτσια, με τον Αριστείδη, αυτός 

ήταν οργανωμένος, Πόντιος, απˈ  τον Πειραιά ήτανε, πήρε την Ηλιάδου 

τη Μαρίκα, τώρα του δήμαρχου την αδερφή είχε και μˈ αυτόν έστελνε τα 

παπούτσια και από ˈκει ερχόταν τα παιδιά, το ήξεραν και ταˈ παιρναν, 

κατάλαβες; 

-Σαν μεσάζοντας δηλαδή. 

-Ναι, ναι και σε λέει αυτόν δε θα τον κάνουν έλεγχο και τˈ άφηνε σˈ ένα 

Στάθη, τώρα του Πολατίδη του Θόδωρου το παιδί έχει εκεί κοντά κάτι, 

σουβλάκια, κάτι  κάνει, εκεί εκεί ήτανε εκείνο το καφενείο που δούλευε 

αυτός. Κι έτσι που λες, έφυγε ο Γιούρας, την άλλη μέρα όλους μας 

μαζεύουνε και στους στρατώνες, αυτό στο γήπεδο κοντά που είναι. Ο 

παππούς μου άρρωστος, με το λάστιχο ήτανε, με το μπουκάλι, ο [Φ…] 

ήταν 9 μηνών, ο αδερφός μου, η Έλλη ήτανε 6 χρονών, αρπάζουνε εμένα, 

αρπάζουν την αδερφή μου, αρπάζουν τον μπαμπά μου, πάνω στα 

αυτοκίνητα και “πιάσαμε κατσαπλιάδες!’’ κι εγώ πάνω στο αυτοκίνητο 

φωνάζω, τˈ αυτόματα έτσι πάνω μας, “δεν είμαστε κατσαπλιάδες, απˈ τα 

κρεβάτια μας παίρνανε, δεν είναι άξιοι για να πάνε να τους πιάσουν, οι 
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αντάρτες ζούνε και ζούνε!’’. Τρεις μέρες μας κρατήσαν εκεί στο γήπεδο, 

οι αντάρται από πάνω ειδοποίησαν, “άμα δεν αφήσετε τους γονείς μας, 

θα ˈρθούμε, θα κάψουμε το χωριό’’, […] να την πήγε, ζέψαν τα κάρα να 

ˈρθουν, να κρυφτούνε. 

-Ποιο μήνα ήταν αυτό, θυμάστε; Ποια χρονιά; 

-Το Μάη του ˈ48, 12 του Μάη ήταν αυτό και μας αφήσανε, τώρα πού να 

πας νύχτα; Ο αδερφός μου, αυτός ο Βασίλης, πήγαινε στο γυμνάσιο, 

πήγαμε εκεί. Λέω εγώ “μπαμπά, αυτό δεν πάει καλά’’. Στις 24 

κατεβαίνουν πάλι, ο αδερφός μου, αυτός που έφυγε, ο Γιούρας, 

ειδοποίησε, αυτός ήταν σˈ εκείνον το μαχαλά, γύρευε αυτόν τον 

Ατματζίδη, θα τον σκότωνε αλλά αυτός κρύφτηκε και τι ξύλο έφαγε ο 

αδερφός μου απˈ αυτόνα και .. “να πεις στον μπαμπά μου να φύγει’’, δύο 

σπίτια. 

-(Αυτός βίαζε και γυναίκες;) 

-Αυτός; Την Ολυμπία, γιατί αναγκάστηκε η Ολυμπία κι έφυγε στη 

Γερμανία; 

-Πέθανε ο συγκεκριμένος; 

-Ψόφησε, όχι πέθανε, καρκίνο είχε και πήγε του Παντελή ο αδερφός, του 

Κριθαρίδη, τον έκανε εγχείρηση και δεν τον έραβε, “ Κώστα, σώσε με, 

σώσε με!’’, “έτσι θα ψοφήσεις!’’, λέει, “πόσο κόσμο τυράννησες;!’’ και 

κανείς και κανείς δεν πήγε στην κηδεία του, μόνο οι σπιτικοί, οι δικοί του 

πήγανε. 

-Αυτός τι ήταν, με την άλλη πλευρά ήταν; 

-Δεξιός ήταν, δεξιός, με το περίστροφο κι έξω στα παράθυρα. Εμείς δεν 

μπορούσαμε έξω ούτε στην τουαλέτα να πάμε, τότε οι τουαλέτες, με 

συγχωρείτε, ήταν έξω κι έπαιρνα τον παππού μου και πήγαινα να κάνω 

το νερό μου, ο παππούς μου στεκόταν έτσι κι εγώ στη γωνία, αυτός το 

φακό πάνω μου, εγώ να σηκώσω τα … “πατέρα, πατέρα!’’, τον παππού 

μου πατέρα τον έλεγα, “τη μάνα σου να γαμώ!’’, τον έλεγε, […] “δηλαδή 

δεν έχει δικαίωμα η εγγονή μου να πάει να κατουρήσει;’’. Και τώρα που 

λες, έρχονται στις 24, κατεβαίνουν οι αντάρται πάλι, έμασαν πάλι 

κάμποσους, έγινε μάχη στην αστυνομία, σκοτώθηκαν κάμποσοι, ο Βάσος 

είναι στο γυμνάσιο, εγώ δε χάνω καιρό, παίρνω το κάρο, το ζεύω απˈ το 

σταύλο, το φέρνω κοντά στην πόρτα, φόρτωσα ό,τι μπορούσα, πάω στο 

τσαγγαράδικο, ο μπαμπάς μου κλαίει, είχε και μια, καλοπόδι, αυτό ήτανε 

συστημένο κι αυτός “μπαμπά, θα φύγουμε’’, “πού θα αφήσουμε;’’, 

“μπαμπά θα σε σκοτώσει ο Ατματζάς!’’, “όχι, Πουλίτσα!’’, εγώ δε χάνω, 

αρπάζω τη μηχανή του, το βάζω μες στο πάπλωμα, ό,τι καλοπόδια ήτανε, 

τα πετσιά όπως είχε, το αδιάβροχο το βακέτο, κάτι αυτά, τα εργαλεία, 

όλα τα βάζω σˈ ένα τσουβάλι μέσα, στο κάρο πάνω, το ποδήλατο το 

ξέχασα, μέχρι τον Τορλαχίδη πήγαμε πάνω, γυρίζω πίσω, οι σφαίρες σαν 

αυτά πήγαιναν, έρχεται μια σφαίρα και χτυπάει πάνω στο τιμόνι, πώς δε 

χτύπησε το χέρι μου, έτσι θέριζαν, όπως πέφτει το χαλάζι, οι σφαίρες, η 
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μάνα μου “πουλί μ θα σκοτωθείς!’’, “μαμά δε σκοτώνομαι, δε 

σκοτώνομαι’’ κι έτσι φύγαμε μέσα. Ο αδερφός μου το πρωί πήγε στο 

γυμνάσιο ..κλαίνε.. σκοτώθηκαν πολλοί και στρατός σκοτώθηκε και 

χωροφυλακή και χωριανοί μας, ο Ηλιάδης ο Σπύρος, ο Ηλιάδης ο Νίκος, 

του Σολομωνίδη του Γιάσκα ο […] ο Παντελής Σολωμονίδης, αυτοί 

σκοτώθηκαν. Πήρανε φωτιά, αυτοί θα μας φάνε, αλλά ήρθανε, δε μας 

βρήκανε, ήρθε στο σπίτι μας ο Ατματζάς, ο Νούρης μου τα λέει, δεν τον 

βρήκε το μπαμπά μου, πυροβολούσε, τα εργαλεία του να τα κάψει, να τα 

κάνει, σκότωσε το σκυλί μες στο σπίτι, κατάλαβες, τέτοιο μίσος. Άμα 

ήταν ο μπαμπάς μου θα τον έτρωγε αυτός, θα τον έτρωγε. 

-Δηλαδή είχαν κάνει επίθεση οι αντάρτες εκείνη τη μέρα; 

-Ναι, ναι, δεύτερη φορά ήτανε. Εμείς δεύτερη φορά φύγαμε, είπα 

“μπαμπά θα σε σκοτώσει άμα δε φύγουμε!’’. Αυτόν τον Ατματζίδη, εδώ 

κάτω στο ποτάμι έχουν χωράφι, ας ήμουνα μικρή, αλλά ήμουνα 

διάβολος, τον λέω, πήδησε έτσι πάνω στˈ άλογο, τον έπεσε το 

περίστροφο κι εγώ με την Αγγέλη τη Πετανίδου πήγαμε να κοιτάξουμε 

το καλαμπόκι αν έγινε για να το τσαπίσουμε, λέει “Πουλίτσα εδώ κοντά 

είναι νερό κρύο, απˈ τη γη βγαίνει, πάμε να πιούμε’’, μόλις πήγα και 

βλέπω ένα περίστροφο μες στην πρασινάδα, το παίρνω, λέει “φοβάμαι’’, 

λέω “εγώ δε φοβάμαι, θα το πάρω’’, το πήρα κι εδώ κοντά στο δέντρο 

κοντά, το ˈκρυψα, έρχομαι τον λέω το μπαμπά μου, “μπαμπά βρήκα του 

Ατματζίδη το περίστροφο’’,  “και πού το βρήκες;’’, λέω εγώ “έτσι κι 

έτσι, πήγα με την Αγγελική να πιούμε νερό..’’, “και πού το ˈχεις, φερˈ 

το’’, το ˈδωσα το μπαμπά μου. Αυτός είδε εμένα, με γνώρισε, την Αγγελή 

δεν τη γνώρισε. Έρχεται στο μπαμπά μου, λέει “Κυριάκο’’, ε  μίλησε, 

“μήπως αυτό, η Πουλίτσα..;’’, λέει, “πήδησα και δεν ήταν το δικό μου το 

περίστροφο, ήταν του Σολομωνίδη, του γαμπρού του χωροφύλακα’’, 

λέει, κι ο μπαμπάς μου “δεν ξέρω’’, λέει, “δε με είπε τίποτα’’, αλλά 

φοβόταν κι ο μπαμπάς μου μήπως τα χάνω, σε λέει μήπως μωρό είναι, τι 

είναι, 15 χρονών. Λέει “Πουλίτσα γεια σου’’, λέω “γειά σου θείο 

Ηράκλη’’, λέει “κάτω στον κάμπο ήσουνα;’’ λέω “εγώ «ήμουνα’’, “νερό 

δεν πήγες να πιεις;’’, “όχι’’, λέω, “κοιτάξαμε τα καλαμπόκια και 

γυρίσαμε’’, “όταν πήδηξα πάνω στο άλογο’’, λέει, “έπεσε το περίστροφο, 

αλλά δεν ήτανε και το δικό μου’’ και εγώ τον κάνω “θείο, όταν το πιάνεις 

εκείνο δε σκάνει;’’, “όχι, όταν κάνεις έτσι’’, (δείχνει), “σκάνει’’, σε λέει 

“αυτή χαμπάρι δεν έχει’’, ο μπαμπάς μου κόντεψε να τρελαθεί, λέει 

“καλά πώς σου ήρθε αυτό στο μυαλό;’’. Και ύστερα, όταν ήρθαμε εδώ, 

πέθανε ο άντρας μου, ύστερα και το ˈπα το γιό του το Λευτέρη, λέω “του 

μπαμπά σου το περίστροφο εγώ το ˈχω’’. Το ˈ84 που ήρθαμε, “και ο 

μπαμπάς μου το ˈχωσε μέσα στον τοίχο’’ και το βρήκε ο Σαματζίδης ο 

Χρήστος, της Μάρως ο αδερφός, καλά γκρέμισαν το σπίτι και το 

βρήκανε και ένα όπλο και τέσσερα όπλα τα είχαμε στον κήπο μέσα 

χωμένα κι εκείνα τα βρήκανε, σκάψανε όλο το χώμα, το πήρανε. Και έτσι 
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από εκεί ήμασταν στο Μπίτολε, απˈ το Μπίτολε μας πήρανε 6 

οικογένειες, ένα χωριό λέγεται Ριμπάρτσι, ήτανε ο Τεκτονίδης ο Παύλος, 

ο Λαζαρίδης ο Κυριάκος… 

-Αυτά ήταν στη Γιουγκοσλαβία, αυτά ήταν εκτός; 

-Ναι, ναι, μέσα ήτανε και μετά ο παππούς μου ήταν στο νοσοκομείο, με 

τη μάνα μου, με το μωρό, πήγε εκεί και βρήκε κάποιον Κώστα απˈ τη 

Φούστανι, πώς συνδέθηκε, λέει πως “έτσι κι έτσι, έχω αδερφή, πως η 

Όλγα είναι η Γιαλαουζίδου είναι στο Μπούλγκες’’, έρχεται, λέει 

“φεύγουμε!’’, “πού;’’, “έτσι κι έτσι, συνδέθηκα, θα πάμε στο Μπούλγκες, 

εκεί είναι οι γονείς μας, όλοι οι συγγενείς μας’’. Ζεύουμε το κάρο, τα 

είχαμε τα ζώα, πήγαμε στο τρένο κοντά, ε τότε κορίτσια άμα ήταν 

συγκίνηση, πώς καταλάβαιναν εκείνα τα ζώα ότι τˈ αφήνουμε και 

φεύγουμε, πηδούσαν έτσι και να μουγκρίζουν και να πηδάνε πάνω στον 

μπαμπά μου, ο μπαμπάς μου να τα φιλάει στο μέτωπο και να κλαίει και 

ˈκείνα “μουου!’’, σε λέει “πού μας αφήνεις;’’, αυτά τα θυμάμαι, τα ˈχω 

γραμμένα αυτά. Τα παραδώσαμε όλα, καθίσαμε, πήγαμε εκεί, εκεί μας 

τακτοποίησαν σε δουλειές, εγώ μοδίστρα τέλειωσα, μˈ έβαλαν σˈ ένα 

παντελονάδικο να δουλέψω, με παρουσιάστηκε, όπως σιδερώναμε, με 

παρουσιάστηκε σκωληκοειδήτις, πήγα στο Νόβισαντ, με εξέτασαν, 

“ύστερα από ένα μήνα’’, λένε “θα ˈρθείς’’, πήγα εκεί, έκανα την 

εγχείρηση, ήρθα, γίνεται η συγκέντρωση, στα γραφεία δούλευα της 

ΕΠΟΝ. 

-Ήσασταν ακόμη μέλος κι εκεί συνεχίζατε; 

-Ναι, ναι και ήμουν μέλος στο γραφείο της ΕΠΟΝ εκεί, ήταν κι ένα 

παιδί, Θωμά τον έλεγαν, αόμματος ήταν, πολύ μˈ αγαπούσε, μάτια δεν 

είχε καθόλου το καημένο και πάντα μου έλεγε “πες Πουλίτσα, τι λογιά 

είσαι;’’, έλεγαν οι άλλοι “ξέρεις τι όμορφη είναι;’’ και εκείνος πολύ 

όμορφος, αλλά έχασε τα μάτια του και για να μιλούσα, είχα το θάρρος 

για να μιλούσα και λένε “έτσι κι έτσι, θα γίνει απόψε αποστολή’’, η 

Μαρία η Κωνσταντινίδου, του λοχία που λέγανε, αυτή λέει “κορίτσια, κι 

εγώ να φύγω’’, εκείνο το βράδυ κάνανε γλέντι κατά περιοχάς, δηλαδή 

Καστοριά, Φλώρινα, Έδεσσα..αυτό, τώρα ο μπαμπάς μου περιμένει, 

έραψα κι ένα φουστάνι εκεί κοντά, πολύ όμορφο φουστάνι, δεν πρόλαβα 

να το φορέσω, ο μπαμπάς μου, “ήρθες Πουλίτσα;’’, λέω εγώ “ήρθα’’, 

πώς θα τον πω ότι θα φύγω στο βουνό; 

-Α, ήσασταν έτοιμη να λάβετε πάλι δράση; Το ˈ49 ήταν τώρα αυτό; 

-Ναι, το ˈ48. Πώς θα πω ότι θα φύγω; Λέγω τη θεία μου “θείτσα’’, λέω, 

έξω ο μπαμπάς μου λέει “τι κάθεσαι, πήγαινε ντύσου’’, με λέει, “καλά, 

θα ντυθώ τώρα’’, μέσα ήταν η ντουλάπα, “θείτσα θα πάω στο βουνό’’, 

“οοο!!’’, άρχισε να κλαίει, “Κυριάκο, η Πουλίτσα θα φύγει στο βουνό!’’, 

συνάμα η κόρη της 16 χρονών, πήγε και κόπηκε το πόδι της, δυο φορές 

το ˈκόψαν το πόδι της, τώρα στην Καλαμαριά, εκεί ζει. 

-Ακρωτηριάστηκε δηλαδή; 
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-Μια φορά τραυματίστηκε στον αστράγαλο, δεν μπορούσε, γάγγραινα, 

κυκλώθηκε το μέρος, σκουλήκια έπιασε, οι μύγες πάνω, σκουλήκιασε, 

ύστερα ξανά πέρασαν οι δικοί μας, άκουσε τη φωνή του και την πήραν 

και την έστειλαν στο Σουκ, στην Αλβανία κι εκεί το ˈκόψαν μια φορά και 

μετά το ˈκόψαν, ύστερα από εδώ είναι κομμένο. 

-(Ζει ακόμη;) 

-Ζει, ζει, τώρα στην Καλαμαριά είναι, αυτά τα χέρια της όλα που έσκασε 

η νάρκα, καλά αυτά άμα τα δεις όλα, μια λεβέντισσα, πιο ψηλή από 

εμένα είναι, λεβέντισσα, τελοσπάντων και η θεία μου άρχισε να κλαίει, 

“καλά’’, λέω “μπαμπά δε θα φύγω’’, αυτός πολύ με αγαπούσε, βγήκα 

τάχα να ντυθώ, παίρνω το σακίδιο, το είχα έτοιμο, με συγχωρείτε για 

περίοδο έκανε η μαμά μου, όλα τα ετοίμασε, ύστερα σαν είδε, σε λέει 

“δύο παιδιά έχω, να πάει κι αυτή;’’, δεν ήθελε να με στείλει, “καλά 

μπαμπά’’,λέω εγώ, “θα ντυθώ’’, βγήκα έξω στο δρόμο, να ο αδερφός μου 

έρχεται, “πού πας;’’, λέω εγώ “να εδώ, στα γραφεία της ΕΠΟΝ 

πηγαίνω’’, ήξερε ότι δουλεύω εκεί μέσα, ήρθε στο σπίτι, ο μπαμπάς μου 

περιμένει, τα ˈχασε, λέει “η Πουλίτσα’’, λέει, “προς τα εκεί την είδα’’, 

εγώ μέσα στο γραφείο, εκεί στα γραφεία, ήρθε η μάνα μου με τον 

μπαμπά μου, με την αδερφή μου “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’’, “ου τη μάνα του να γαμώ!’’, λέει, 

“πού θα πας μαζί του;’’, “μπαμπά φεύγω, όπου είναι τˈ αδέρφια μου, 

κοντά σˈ αυτούς’’, έκλεισε την πόρτα, εγώ απˈ το παράθυρο πήδηξα, 

ήταν ένας, Αργύρης τον λέγαν, πολύ με κυνηγούσε, με αγαπούσε, αυτός 

έξω περίμενε, ήξερε ότι θα φύγω, μˈ άρπαξε στην αγκαλιά του, 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 “το μπαμπά μου πώς θα τον αφήσω, αυτός 

μου είχε αδυναμία!’’, μας έντυσαν φόρμες έτσι, σαχτούρι που φοράν 

αυτοί στα κάρβουνα που δουλεύουν (στα ρώσικα σας το είπα). Πήγαμε 

στα σύνορα. 

-Σε ποια σύνορα πήγατε; 

-Στˈ αλβανικά, στο Λαιμό πάνω φτάσαμε, εκεί. Ο δικός μου ο Γιάννης 

έβαλε και τˈ όνομά μου, ήταν ο Κατσής ο Κώστας απˈτις Άνω Κλεινές 

και τον είπε “αν τύχει και περάσει αυτό το όνομα, θα με ειδοποιήσεις’’, 

τώρα παίρνει στοιχεία, ολονών στοιχεία, ήρθε η σειρά μου, “Τσελίδου 

Παρθένα; Πότε γεννήθηκες;’’, “το ˈ30’’, “σε ποιό;’’, “στο Νέο 

Καύκασο’’, αυτός παίρνει το τηλέφωνο και τηλεφωνάει το Γιάννη το 

δικό μου, “Γιάννη ήρθε’’ και μας πήγαν στην Καλλιθέα, βλέπω το πρωί 

έρχεται ο Γιάννης ο δικός μου μαζί με τον Κώστα και εκεί στην 

Καλλιθέα γίνονται εκπαιδεύσεις, τα έμπαιδα κι εκεί είχα το λοχαγό το 

Βλάσση το Θόδωρο απˈ τη Μελίτη, αυτός ο Μάνθος ο Γαλλιάδης ήτανε 
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απˈ την Πτολεμαΐδα, ο Λεωνίδας ο Καλαϊτζίδης απˈ τις Κλεινές, που τον 

είχα επίτροπο του τάγματος, η γυναίκα του ήταν επιτρόπισσα στη 

διμοιρία τη δικιά μου. 

-Σας εκπαίδευαν δηλαδή; 

-Ε, βέβαια. 

-Άλλες γυναίκες ήταν μαζί σας εκεί; 

-Ε πως  δεν ήμασταν, ολόκληρο τάγμα ήμασταν και παιδιά και κορίτσια. 

Πρώτη φορά μˈ έδωσαν εμένα τη χειροβομβίδα να ρίξω, εγώ τρελή, στο 

στόμα και τοˈ ριξα, λένε “αυτή δε φοβάται’’, ύστερα μˈ έδωσαν το 

πάντσερ, 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, ύστερα μας έκλειναν τα μάτια, νάρκα τέτοια μεγάλη, 

ναρκώναμε, μας έδειχναν πως ναρκώνει και ξεναρκώνεται  και εκείνα 

αμέσως τα κατάφερνα και μˈ έκαναν, […] ύστερα μας πήγανε στην 

Κώττα, τότε πήγα στην 108 ταξιαρχία, στον 9
ο
  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. 

-Θυμάστε κάποιο περιστατικό πιο χαρακτηριστικό; 

-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. 

-Αντέξατε όλη νύχτα; 

-Ε πώς, αντέξαμε, πώς, αντέξαμε; 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 
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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 8
η
  μεραρχία, σύνθημα δεν ξέρουμε για να πάμε 

κι όλη τη νύχτα κάτω στο δέντρο μουσκεμένοι. Ε το πρωί σηκωθήκαμε, 

λέει ο διμοιρίτης “τραγουδήστε εσείς αντάρτικα τραγούδια για να ξέρουν 

ότι είμαστε αντάρται’’. 

-Σαν συνθηματικό δηλαδή; 

-Ναι, ναι, 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 8
η
 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 16
η
  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. 

-Ήσασταν υπεύθυνη για τις γυναίκες; 

-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. Αρχίζει η προπαρασκευή, χτυπήσανε, αυτά 

ήταν τα τελευταία, χτυπήσανε το Τσάρνο πρώτα, εγώ ήμουνα σκοπιά, 

ήταν η Παρασκευούλα απˈ τον Πολυπόταμο μαζί μου. 

-Ποιοι χτυπήσανε δηλαδή; 

-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 
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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, “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… 

-Ήταν τόσο κοντά σας δηλαδή; 

- 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. 

-Δε μπορούσατε ούτε να δείτε από κάπου δηλαδή; 

-Πού να δω, 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. 

-Καλοκαίρι ήταν ή χειμώνας; 

-Αύγουστος μήνας. Και πήρα θέση, πήρα τον όλμο, λέω εγώ όχι τον 

ολμίσκο, ατομικό ήταν, όχι λέω να πάρω το μυδράλιο, μόλις άρχισα να 
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γεμίζω αυτό για να ρίξω, βλέπω ο στρατιώτης πήδηξε στο πολυβολείο το 

δικό μου μέσα, θα νόμισε μέσα είμαι, ήταν βαθιά τα χαρακώματα, μόλις 

είδα την κορόνα, λέω στρατιώτης είναι, παρατάω το μυδράλιο, παίρνω 

δυο χειροβομβίδες […] και με συγχωρείτε πάνω στον πισινό και 

κατρακυλιέμαι μαζί με τις πέτρες. Το σαμποτέρ κοιτούσε με τα κυάλια, ο 

Ζόας ο Γιάννης, ο Κωνσταντινίδης ο Γιάννης, απˈ την Πτολεμαΐδα ο 

Ανδρίκος, ο Χαρασαββίδης ο Σάββας απˈ την Κατερίνη, βλέπουν την 

κίνηση τη δικιά μου, οι πέτρες μαζί μου γυρίζουνε, ξεσκίστηκα, 

κομμάτια έγινα, μούτρα, μπούτια, όλα ήταν αυτό. Κατέβηκα σˈ ένα 

σημείο κάτω, να ο Λάμπρος, τον άφησε εκεί, με λέει “Παρθένα, εσύ 

έμεινες τελευταία;’’, “Λάμπρο, δε σε πήρε ο Θανάσης;’’, “Όχι’’, λέει, “μˈ 

άφησε’’. “Έλα θα σε πάρω στην πλάτη μου’’. “Όχι κορίτσι μου, φύγε’’, 

λέει, “εγώ, άμα με πιάσουνε, άντρας είμαι, θα με σκοτώσουνε, εσύ 

κοπέλα είσαι, θα πάνε, θα σε ατιμήσουνε, θα σε κάνουνε’’. Ε και τώρα να 

βαδίζω δεν μπορώ, στον κώλο πάνω, σβαρνιέμαι, μαζί με τις πέτρες και 

κατέβηκα κάτω, κατέβηκα κάτω, έπεσα μέσα στην όχθη, σε κάτι κλαδιά, 

εκεί ήταν του σαμποτέρ δυο παιδιά, ο Χρήστος ο Μαυρίδης, ύστερα 

γνωριστήκαμε και κάποιος Σκοτίδης που ζούσε στην δωδέκατη πολιτεία. 

Αυτός άκουσε τον κρότο απˈ το δικό μου, ήθελε να πυροβολήσει, λέει 

“Σκοτίδα, κάτι ακούγεται εδώ’’, εγώ μόλις άκουσα Σκοτίδα, λέω αυτό 

αντάρτικο όνομα είναι “μη ρίχνεις συναγωνιστή!’’. 

-Προλάβατε, γιατί θα σας σκότωναν... 

-Θα με σκότωνε, μέσα στους θάμνους δε με είδε, νόμισε ότι στρατιώτης 

ήμουνα. Αλλά εγώ όταν βγήκα στο χαράκωμα, έβαλα και το σιδερένιο το 

καπέλο, φύλαγα το κεφάλι μου. 

-Με τον άλλο το στρατιώτη τι έγινε τελικά που μπήκε στο πολυβολείο; 

-Ε μπήκε μέσα, δε με βρήκε. Ποιος ξέρει, γκρεμίστηκε, τσακίστηκε, 

αυτός θα ήθελε να κάνει και το κέφι του. Και μετά από εκεί, λέω εγώ 

“ποιο τμήμα είσαστε;’’, λέει “το σαμποτέρ’’, ε αφού είναι το σαμποτέρ, 

είναι και ο χωριανός μου ο Γιάννης, εγώ τώρα στην ύπαιθρο μέσα 

πηγαίνω, Ελένη αν με έβλεπες τότε, ξεσκισμένη, τα αίματα, τα μούτρα 

χάλια, φωνάζω “Γιάννη!’’, μπήκα μέσα στο δάσος, έχασα τον 

προσανατολισμό μου, δε ξέρω που βρίσκομαι, φωνάζω “Γιάννη!’’, 

εκείνος άκουσε τη φωνή μου, “Πουλίτσα!, “Γιάννη!’’, “Πουλίτσα!’’, 

μόλις με είδε “τι είναι αυτά τα χάλια σου;’’, με λέει, “εμείς κοιτούσαμε 

με τα κυάλια, πώς τόλμησες από τόσο ψηλά να πηδήξεις;’’, η ψυχή 

γλυκιά είναι, άμα μˈ έπιαναν, θα τραβούσα. Αμέσως φώναξε ο Γιάννης ο 

Ζόας, φώναξε τη νοσοκόμα την Αγγέλα, λέει “ραψˈ την προσωρινά, όλα 

τα κρέατα της φαίνονται, όλα σκισμένα’’. Κι από εκεί προχωράμε, 

φεύγουμε χωρίς όπλα, χωρίς τίποτα, όταν κατέβηκα μόνο έπεσα, έπεσα 

και το βρήκα και το περίστροφο του διμοιρίτη, με τρεις σφαίρες, το 

παίρνω κι αυτό, το βάζω εδώ στη ζώνη, τώρα πηγαίνουμε, δέκα ημέρες 

πηγαινοερχόμασταν, μαζευτήκαμε για να… 45 άτομα, όλοι, άλλοι 
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παραδόθηκαν, άλλοι σκοτώθηκαν, έριχνε η αεροπορία, έριχναν βενζίνη, 

θα μας καίγανε, φώναζαν οι κοπέλες, “ οΐ, αμάν αμάν αμάν!’’, εγώ βρήκα 

αυτόν τον Γάστη, το κρέας που πουλάει, ο πατέρας του, τον είχαμε 

μάγειρα, εκεί ανάμεσα τον είδα, ήξερα, αυτός δεν πρόκειται να 

παραδοθεί, “μπαρμπά Μιχάλη’’, λέω, “εγώ μαζί σου’’, “κορίτσι μου μη 

φοβάσαι’’, λέω εγώ “εσύ δεν πρόκειται να παραδοθείς, θα με 

κουβαλήσεις κι άμα δεις..’’, λέω εγώ, “..ζόρι, το περίστροφο το ˈχω και 

χειροβομβίδες, θˈ αυτοκτονήσω’’, “όχι κορίτσι μου, μη λες έτσι’’, “ε άμα 

με πιάσουνε, πού θα πάω εγώ, δεν έχω κανένα στο σπίτι, θα με περάσουν 

δικαστήρια και στρατοδικεία, θα ˈμαι στο ..’’, έτσι κι έτσι με γυρεύανε, 

έβρισκαν την ξαδέρφη μου την Παρθένα απˈ το Μεσονήσι κι αυτή 

Τσελίδου Παρθένα και λέει “εγώ όχι, του Κώστα είμαι δεν είμαι του 

Κυριάκου’’, με γυρεύανε εμένα, νόμιζαν εδώ κάπου κυκλοφορώ, με το 

ˈλεγε η ξαδέρφη μου. 

-Οι δικοί σας σας περίμεναν πίσω, ζούσαν, είχαν συνεχίσει τη ζωή τους, 

τι έκαναν; 

-Οι δικοί μας όταν λες, ποιοι; 

-Ε οι γονείς σας. 

-Οι γονείς μου εκεί στο Μπούλγκες ήτανε. Ούτε ξέρω. Μάθανε ότι 

τραυματίστηκα. Και στο Ελμπασάν ήμουνα πρόεδρος στην Κορυτσά, 

ύστερα στο Ελμπασάν. Σήκωσε το γιακά μου να δεις (δείχνει), από εκεί 

έβγαλα το βλήμα το ˈ56 […..]και τόσο καιρό ήμουνα, [….] αλλά ευτυχώς 

και έγραφε ο αδερφός μου ο Γιώργος, “Πουλίτσα δεν κάνει να είσαι στο 

νοσοκομείο, βγες, έχουμε αγώνα, να πολεμήσεις!’’. 

-Επικοινωνούσατε ακόμα ε; 

-Ε πώς γράμματα ερχότανε, πώς, στο νοσοκομείο και ο άντρας μου, όταν 

είπε ο Γρηγόρης ο Σεχίδης απˈ την Κολχική κι εκείνος ήτανε, η γυναίκα 

του πέθανε, μαζί με τον άντρα μου ήτανε ελεύθεροι σκοπευταί και εκεί 

που μιλούσαμε, “βρε ο εκτελεστής την έχει’’, λέει, “σκοτωμένη αυτήνα, 

τα γράμματα έρχονται και γυρίζουν και αυτή ζει, στο Ελμπασάν είναι και 

τέτοια χάλια έχει’’. Και αυτός έγραψε ένα γράμμα, “όσο μπορείς 

ασκήσεις να κάνεις, τα χέρια σου να τα σηκώσεις να τα κάνεις’’, τώρα 

εγώ τα χέρια μου δε σηκωνότανε, το βλήμα εκεί μέσα, ολόκληρο σίδερο 

ήτανε κι έλεγα το Γρηγόρη και […..] μˈ έπαιρναν αγκαζέ, με σήκωνανε, 

αφού δεν μπορούσα τουαλέτα, το βρακί να το κατέβαζα, δεν κουνιόταν 

τα χέρια μου. Και μˈ έλεγε ο […] “χόρεψε, χόρεψε’’, το χόρευα το 

κότσαρι, σήκωνα τα χέρια μου, το πύο έτρεχε, το αίμα έτρεχε, έλεγε ο 

γιατρός, “καλά λες Τσελίδου με […] κάναμε αλλαγή’’, δεν έλεγα ότι 

χορεύω, πηδάω για να κινηθούν τα χέρια μου. Και μˈ έστειλε και δύο 

φορές δέματα ο άντρας μου, κάτι φανέλες, κάτι αυτά, κάτι ελιές, από πού 

τα ˈβρισκε, δεν ξέρω τα [….] πηγαινοερχότανε. 

-Και το ˈ49 δηλαδή ή και την επόμενη χρονιά; 
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-Ναι, ναι τότε, το ˈ49. Αυτό το άφησα πίσω είδες; Και όταν γύρισα πίσω, 

τότε έτυχα το αυτό, πριν να σκοτωθεί ο Ζάρας, έτυχα το τμήμα το δικό 

μας, έλεγαν, “η Παρθένα’’, λέει, “τραυματίας, είναι βαριά, είναι βαριά’’ 

και στην εφημερίδα διάβασα, “η Τσελίδου.. πως απονέμεται το 

παράσημο Ηλέκτρα’’ και όταν πήγα, ο ίδιος ο Ζάρας ήρθε και μου το 

κάρφωσε. 

-Αυτό ήταν επιχείρηση, όνομα, σε κάθε επιχείρηση που οργάνωναν οι 

αντάρτες; 

-Ε όποιος πολεμούσε, όποιος πολεμούσε αυτό ... θαρραλέα και έβαζαν κι 

αυτό. Και το ˈχω το παράσημο, το ˈχω. Κι έτσι που λες ύστερα, πού 

σταματήσαμε πες; 

-Το ˈ49 ήμασταν. 

-Και μετά, ύστερα από τόσες ημέρες που ήμουνα στον κλοιό, ήρθαμε και 

τρία άτομα ήρθαν και βγήκαμε, εγώ, ο μπάρμπα- Μιχάλης και ο 

Γιάκοβος απˈ τα Γρεβενά, την τελευταία ημέρα μπήκαμε σˈ ένα δάσος, 

αυτό, μέσα λιβάδια, όλα τα θερίσαμε και πάνω στην κοιλιά, πάνω στην 

κοιλιά, πάνω στην κοιλιά, άμα δεις […] ξημερώνει [….] ο ήλιος βγαίνει 

κι εμείς ακόμη μες στο στρατό ήμαστε, ένα φυλάκιο εδώ κι ένα εκεί και 

λέω εγώ “μπάρμπα -Μιχάλη’’, μˈ έδωσε και τη χλαίνη, “εσύ μπροστά’’, 

λέει “κι εμείς από πίσω ερχόμαστε, άμα θα τύχει τους Αλβανούς και θα 

σε φωνάξουνε, εσύ πες «σόκε, σόκε»’’, λέω εγώ “τι είναι σόκε;’’, σόκε 

είναι οι σύντροφοι. Τα φυλάκια κοντά κι εγώ πάνω στην κοιλιά, πάνω 

στα …..τις χειροβομβίδες τις κρατάω και το περίστροφο το κρατάω στο 

χέρι, μόλις ήρθανε, πού να πάω, ααα άρχισαν να με πουν αλβανικά, εγώ 

τα ˈχασα. Αυτοί μˈ άρπαξαν το περίστροφο απˈ τα χέρια, τις 

χειροβομβίδες, τους λέω εγώ “σόκε, σόκε’’, με πήραν αγκαζιά, τˈ άρβυλα 

στο λαιμό για να μην κάνουμε κρότο, έπεσα στις πέτρες, αυτά τα γόνατα 

ξεσκίστηκάνε μες στις πέτρες και μας πήγαν σˈ ένα φυλάκιο, μας πήγαν 

σˈ ένα φυλάκιο ήρθαν και οι.. κάτι αξιωματικοί, αυτοί ήξεραν ελληνικά, 

“καλά ρε συντρόφισσα, οι άντρες άντεξάνε τόσες μέρες, οδό δώδεκα τη 

μέρα, εσύ πώς άντεξες;’’,λέω εγώ “άμα πιστεύεις, θˈ αντέξεις’’,ε κει που 

μιλούσαμε, κει που μιλούσαμε, έτσι καθιστά, αποκοιμήθηκα, οι άντρες 

κάτι καπνίσαν, ύστερα έρχεται αυτός ο αξιωματικός, με λέει 

“συντρόφισσα πρέπει να φύγουμε, εδώ άμα μάθουν οι δικοί σας ότι και 

έρχονται και σκοτώνουν κι εμάς’’ λέει, από κει μας πήγαν σˈ ένα.. μες 

απˈ τα καλαμπόκια γρήγορα γρήγορα, πώς τρέχαμε ρε παιδί μου. Πήγαμε 

σˈ ένα χωριό, εκεί ήρθαν άλλοι αξιωματικοί, μˈέφεραν κάτι φρούτα, μˈ 

έφεραν σαπούνι, βελόνα, ράφτηκα λίγο, πλύθηκα λίγο, έπλυνα και το 

Μιχάλη και το Γιάκοβο, μας έβαλαν σˈ ένα αυτοκίνητο πάνω, σε 

φορτηγό και μας πήγανε στο δάσος μέσα, εκεί στα πεύκα, όπου ήταν όλα 

τα τμήματα. Όλη τη νύχτα έβρεχε, μούσκεμα γινήκαμε για να πάμε και σˈ 

εκείνο το μέρος. Ε μόλις ξημέρωσε, α βγαίνει ο ήλιος, ο Γιάννης ο δικός 

μου κι ο Φρίξος ο Γυμνόπουλος, αυτοί πήγαν εκεί να πλυθούνε, ο 
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Γιάννης ο δικός μου ήτανε τραυματίας στον αγκώνα κι έτσι κρατούσε το 

χέρι του, [….] δεν ίσιαζε το χέρι του, λέω […] αυτό το βάδημα σαν του 

Γιάννη το βάδημα είναι και βάζω έτσι τα χέρια (δείχνει) και φωνάζω 

“Γιάννη!’’, μες στο δάσος πώς ακούγεται, σταματήσανε, τα παιδιά λένε 

“ποιον φωνάζει;’’, λέω “αυτός σαν το το παιδί μου είναι’’, “τι λες βρε, 

πού τον γνώρισες;’’, “απˈ το χέρι τον γνώρισα’’, ο αυτός κάνει έτσι το 

χέρι του, σου λέει ποιος είναι, εγώ πάλι, “Γιάννη!’’, ο Φρίξος λέει “βρε 

για να φωνάζει Γιάννη, κάποιος μας γνώρισε, ε πάμε να δούμε τι λάφυρο 

είναι’’, μόλις είδανε, πώ ρε απˈ τη χαρά να σφυρίζουν και το σαμποτέρ 

όλο να τρέχει, ο [….] αυτός μέσα στα Σκόπια πέθανε, ο Φρίξος, τα 

ξαδέρφια μου όλα να τρέχουν, πώς και με κοιτάει ο Γιάννης, “καλά από 

πού φύτρωσες εδώ;’’,λέω, “πώς φύτρωσα, για 15 ημέρες που έκανα 

αυτό’’. Μετά από ˈκει δε μˈ αφήσαν να φύγω, εκείνο το βράδυ καθίσαμε, 

μιλήσαμε, όλα τα παιδιά μαζευτήκανε, έλεγάμε τι τραβήξαμε, το πρωί 

λέω εγώ “θα παώ στο τμήμα μου’’, “βρε κάτσε ντε, γαμώ τη μάνα τους, 

σˈ αφήσανε και φύγανε’’, “όχι’’, λέω, “θα πάω να δώσω παρόν’’. Εκεί 

που πήγαινα, να ο ταγματάρχης, λέω εγώ “ευχαριστώ ζωή, ευχαριστώ, 

πήρατε τις γυναίκες και φύγατε κι εμείς.. οι πέντε σφαίρες θα 

πολεμούσαμε;’’, “πώς ρε Τσελίδου, πώς, από πού βγήκες;’’, “πως 

βγήκα’’, λέω, “είχα τύχη να ζήσω’’. Ύστερα από ˈκει, κάμποσες μέρες 

καθίσαμε εκεί, μετά ανασυγκρότηση κατά τμήματα, μας στείλανε στο 

Μπορέλι, σˈ ένα στρατόπεδο και στο στρατόπεδο, όλα ήτανε καλά, τα 

φαγητά μας, τα ποτάμια, πήγαμε όλες εκεί στο ποτάμι, πλέναμε τα ρούχα 

των αντρών μας, τα αυτά, εκεί. 

-Α ήσασταν μαζί με τον άντρα σας τότε. 

-Εγώ τότε απˈ την 108 ταξιαρχία, έγινε ανασυγκρότηση 14 ταξιαρχία, 

τότε το δικό μας το τμήμα διαλύθηκε, δεν έμεινε κανείς. Και με πήγαν 

εκεί, μόλις είπαν “θα πας στη 14 ταξιαρχία’’, εγώ χάρηκα, ήξερα ο 

αδερφός μου ο Γιώργος είναι στη 14. Πήγα, βρήκα τον ταγματάρχη εκεί, 

τον λέγω “το 2
ο
  τάγμα βρίσκεται εδώ;’’, “όχι’’, λέει, “το 2

ο
  τάγμα’’, 

λέει, “πιάστηκε μέσα’’. Άρχισα να κλαίω, άρχισα να κλαίω, το 

κυκλώσανε εδώ πάνω στη Φλώρινα, στο Λούντσερ λέγεται αυτό ύψωμα 

και αυτοί αναγκαστικά φύγανε μέσα. Και ήμουνα εκεί, ήμουνα εκεί, 

τώρα πάλι την υπεύθυνη, το κρατάω, συγκεντρώσαμε τα κορίτσια, τους 

μαθαίνω γυμναστική, τους μαθαίνω, “να πηδήσουμε έτσι, θα κάνομε 

ασκήσεις’’. 

-Σας εκπαιδεύανε πάλι; 

-Πώς, δεν καθόμασταν. Και ο δικός μου ο Στάθης ο Γιαλαμάς, όλοι, 

ήρθανε και κοιτούσανε πώς εγώ εκπαιδεύω τα κορίτσια κι εγώ έβαλα 

παντελόνι κοντό και πηδούσα κι εγώ, δεν ήμουνα τότε, 65 κιλά ήμουνα. 

-Πόσο ήσασταν τότε 20 χρονών; 

-19 και μου φωνάζει ο Γιάννης, “έλα εδώ’’, με λέει, λέω εγώ “τι’’, “θα 

ξεντυθείς’’, λέει, “έτσι και θα πας να πηδήσεις;’’, λέω εγώ “ναι’’, λέω 
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“πώς;’’, υπεύθυνη ήμουν, “άμα ξεντυθείς και θα πας να πηδήσεις, εκεί 

κοντά θα σε ντροπιάσω’’, πωπω, λέω εγώ θα με κάνει ρεζίλι κι ύστερα 

είπα τον λοχαγό “δεν μπορώ να πηδήσω γιατι έχω τα ρούχα μου’’ και μˈ 

αυτό γλίτωσα. Μετά  ανακοινώσανε, όσοι είναι ζευγάρια, να γραφούνε, 

να πάρουν τα επίθετα των αντρών, θα πάμε για τη Ρωσία. Έρχεται, με 

λέει “Παρθένα, εγώ γράφηκα ότι είσαι γυναίκα μου’’, “αφού δεν είμαι 

γυναίκα σου’’, “πώς, εγώ είπα η Τσελίδου είναι η γυναίκα μου’’, πω ρε 

εγώ πώς θˈ αλλάξω το επίθετο, κλαίγω, νˈ αρνηθώ το μπαμπά μου, 

κλαίγω, ε κρυφά πήγα δήλωσα ότι άντρας μου είναι ο Γιαλαμάς ο 

Γιάννης, ακόμη δε ζούμε μαζί, είμαστε ξένοι, είμαστε. Έρχονται ύστερα, 

από πάνω βροχή, κατακλυσμός, εγώ με μια κοπέλα κοιμόμαστε, την 

καλύβω μέσα με κουβέρτα, έπεφτε το χαλάζι, έπεσε μας πλάκωσε, 

έρχεται αυτός με το Νίκο το Μαυρόπουλο και με το Κωνσταντή το 

Γιάννη, πήραν δυο ξύλα και παίζουν τη λίρα ε [….] θα με πάρουν νύφη, 

αχ τι τραβήξαμε. Ε και με πήραν στην καλύβα μέσα κι εκεί παραδόθηκα 

στον δικό μου, τότε μαζί με τον Μπελογιάννη, με τον Μπελογιάννη θα 

πήγαινάνε κάτω, θα ˈρχόταν κάτω και πόσες ημέρες ήταν 

στεναχωρημένος, δεν το ˈλεγε, άμα πήγαινε με τον Μπελογιάννη και το 

δικό μου θα τον έπιαναν, θα τον έτρωγαν, βέβαια και μετά ύστερα από 

πόσες μέρες λέει “Παρθένα’’, λέει, “τώρα είμαι δικός σου’’, “γιατί μέχρι 

τώρα δεν ήσουνα δικός μου;’’, “έτσι κι έτσι, ήτανε να φύγουμε κάτω, μας 

αφήσανε χάρη’’, το χέρι του που ήταν…. 

-Είχατε φτάσει μέχρι τη Ρωσία, πήγατε μέχρι εκεί; 

-Ε πώς, πώς, το Νοέμβρη μήνα το ˈ49 πήγαμε, μέχρι το ˈ84. 

-Επιστρέψατε μετά με νόμο ή…; 

-Ε πώς κάναμε χαρτιά. 

-Η ζωή σας εκεί πώς ήτανε στη Ρωσία; 

-Καλά ήτανε, τον πρώτο χρόνο λίγο δυσκολευτήκαμε, γιατί απρόοπτα 

πήγαμε εκεί. 

-Εκεί τότε αυτοί είχαν κομμουνισμό ακόμα ε; 

-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 [……] αυτά τα λέγαμε όλα και 

έβαζα με το […] έφτιαχνα πόσα γραμμάρια χρειάζεται καθένα και τα 

ˈβαζα εδώ τον άντρα μου και τα ˈδινε μέσα στην μπετονιέρα και τα ˈριχνε 

μες στη σόμπα, να σου πω όπως ήταν το σπίτι το δικό μου έτσι, 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 πως τα κάνανε. 
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-Δηλαδή μάθατε μια νέα τέχνη για να επιβιώσετε; 

-Ναι, ναι. 

-Και ο κόσμος πώς σας αντιμετώπιζε, ήξεραν το ιστορικό σας; 

-Πώς δεν ξέρανε, πώς δεν ξέρανε. 

-Δεν το μετανιώσατε ποτέ όλο αυτό; 

-Κοίταξε, για να σου πω ότι για να μετάνιωσα, δε μετάνιωσα. Έζησα 

καλή ζωή, ε μόνο που έχασα τον άντρα μου, αυτό μˈ έτσουξε. 

-Εκεί τον χάσατε; 

-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 άε 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, ε όλοι 

μˈαγαπούσανε, λένε στο μετρό και 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. 1η 

του Αυγούστου κατεβήκαμε στο αυτό, στην Αθήνα, στις 10 του 

Σεπτέμβρη τον έχασα. 
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-Πήρατε μέρος ενεργά στον εμφύλιο, μας είπατε έτσι πολλά πράγματα, 

όλα αυτά, σήμερα τι πιστεύετε, ποια γνώμη έχετε σήμερα για τις δράσεις 

τότε, γιˈ αυτά που γίνανε. Άξιζε τον κόπο; 

-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; 

-Πιστεύετε ξεγελάσανε τότε τον κόσμο, το εκμεταλλευτήκανε αυτό ή..; 

-Ε ποιος ξέρει τώρα, αυτά τα ξέρουν οι τρανοί, εγώ από τότες που ήρθα, 

20 χρόνια, άλλο δεν πηγαίνω σε συγκεντρώσεις, μια φορά όταν ζούσα 

στη Φλώρινα, ήρθε ο Παπακώστας πώς τον λέγανε απˈ τˈ αυτό, απˈ την 

Αθήνα, απˈ το κόμμα, του κόμματος, βγήκε και μίλησε, “δεν κερδίσαμε 

τον αγώνα, γιατί..’’, λέει, “..ο Παπαντρέου, ο πρώτος που είπε να 

παραδώσουν τα όπλα’’ κι ύστερα με τον Κοσκωτά, ανακάτεψαν και τον 

Κοσκωτά, βγήκε ένας, κάποιος Βοζινίδης απˈ την Κάτω Καλλινίκη, 

βγήκε ένας λέει “εγώ ήμουνα στο κόμμα, τώρα μπήκα στο ΠΑΣΟΚ, γιατί 

το ΠΑΣΟΚ μˈ έδωσε δουλειά’’, “εγώ’’, λέω, “εγώ θα μιλήσω’’, όλοι εκεί 

μέσα να ... λέω εγώ “γιατί ρίχνουμε το βάρος στον Παπανδρέου, γιατί οι 

Ελασίτες παραδώσαν τα όπλα, ίσα με την Αλβανία και τη Γιουγκοσλαβία 

δεν ήμαστάνε; Εδώ έγινε η προδοσία’’, λέω, “οι Ελασίται κλαίγανε που 

παραδώσανε τα όπλα, αίμα χύσανε και μετά έγινε..’’, λέω εγώ, 

“..συλλήψεις και πιαστήκαν και σκοτώσανε και βγάλανε […] και..’’ 

-(Γιατί μπορούσαν να μην τα παραδώσουν;) 

-Βέβαια, μπορούσανε, βέβαια. Ύστερα, λέω εγώ “τι έγινε, αρχίσανε οι 

συλλήψεις, να πιάσουν κομμουνιστές, να το στείλουν εξορίες..’’. 

-Αυτή τώρα ήταν η αντίδραση του κράτους μετά την αντίσταση; 

-Αυτοί ήταν έτοιμοι, σε λέει παραδώσαν, τώρα λέει όπλα δεν έχουν, δεν 

μπορούν να μας χτυπήσουνε, “κι όσοι ήτανε’’, λέω εγώ, “όσοι ήτανε 

στα.., στις άκρες, στα σύνορα, φύγαν και πήγανε μέσα. Το ˈ46 γίνεται το 

πρώτο κίνημα, βγαίνουν τˈ ανταρτικά και σιγά σιγά γινήκαμε τόσοι και 

πάλι ανάμεσά μας έγινε σαμποτάζ, έγινε και προδοσία, μέχρι που ήρθαν 

στα σύνορα ένας που τον είχαμε επιτελάρχη στο ταξιαρχία το δικό μας, 

αυτός κρύφτηκε και πρόδινε, τον έπιασαν, τα τον έκαναν δεν ξέρω’’. 

-Εσείς δεχτήκατε αντίποινα για τη συμμετοχή σας και στην αντίσταση 

και στον εμφύλιο; 

-Τι να δεχτώ δηλαδή; 

-Υπήρξε κάποια έτσι αντίδραση από άλλα κόμματα, από άλλες 

παρατάξεις; 

-Κοίταξε, εγώ πάντα […..]και μέσα λέγω, εμείς εκεί μέσα αγωνιστήκαμε 

στον […] γιατι ο Κόντζας κι ο Τορόντζας, που φύγανε μέσα, απˈ τον 

ΕΛΑΣ, όταν φύγανε και ο άντρας μου ζούσε, ήταν μαζί τους στο τάγμα 

και λέει “Εκτελεστή’’, λέει, “πάμε μέσα’’, λέει, “εγώ δεν είμαι 
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Σλαβομακεδόνας, εγώ είμαι Έλληνας, θα μείνω εδώ στην πατρίδα μου’’ 

και πήγε με τον Κεραυνό, τότε ο Κεραυνός σκοτώθηκε, κατάλαβες, εδώ 

στη Σκοπιά σκοτώθηκε, δεν ξέρω αν το ˈμαθες αυτό, κάποιον του παπά ο 

γαμπρός τον γυρεύανε και… 

-Αυτό τι ήταν συνθηματικό, το όνομα Κεραυνός; 

-Κεραυνός συνθηματικό ήτανε, Χρήστος Αποστολίδης ήτανε, ξάδερφός 

μου ήτανε, έπαιζε τη λύρα, ένας λεβέντης που ήτανε… 

-(Εγώ γνώρισα την κόρη του, πού μένει στο Τέτοβο;) 

-Η Τασία, η Τασία, ε αυτή [….] αυτή πήγαινε στο Γυμνάσιο και μετά την 

πήραν και την έδιωξαν στα σύνορα και έμεινε εκεί κι έτσι παντρεύτηκε, 

έμεινε εκεί, η αδερφή της, ο αδερφός της είναι εδώ. Αυτήνα την πρόλαβα 

την έραψα «ζουπ κιλότ;», αυτό παντελόνι σαν φούστα που είναι και μια 

άλλη και φύγαμε, διαλυθήκαμε. 

- Όταν γυρίσατε πίσω το ˈ84 τι διαδικασίες ακολούθησαν, τι 

γραφειοκρατικά; 

-Κοίταξε, α ήρθες..; 

-Ο κόσμος τι έλεγε για σας; 

-Ήρθατε; Δε μπορούσαν να πουν τίποτε. Λέω “καλά που φύγαμε και 

αρπάξατε’’, 120 στρέμματα χωράφια είχαμε. 

-Και η περιουσία σας δημεύτηκε; 

-Όλα μας τα πήρε, τι μας έδωσαν τότε, από 60 χιλιάδες το στρέμμα κι 

ύστερα τα πουλούσανε από 200. 

-Η οικογένειά σας τι είχε γίνει στο εντωμεταξύ; 

-Η οικογένεια μου ήτανε στο Μπούλγκες εκεί και ο Τίτος, όταν χάλασε 

τις σχέσεις με τη Ρωσία, τα Δημοκρατικά κράτη, η Ρουμανία, η 

Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία, πήραν τους γονείς μας. Η αδερφή μου η 

μικρή, η Έλλη, αυτήν την έστειλαν στην Πολωνία, ύστερα από 8 χρόνια 

ανταμώθηκε και με τη μάνα μου. Τον παππού μου, ήτανε ξεχωριστά σˈ 

ένα γηροκομείο, τότε γινότανε … και ο παππούς μου, τον έστειλαν σˈ ένα 

χωριό, [….] λέγεται, πέρασα από ˈκει, εκεί τον θάψανε, είχε προστάτη, 

δεν μπορούσε, με λάστιχο, αλλά  ο μπαμπάς μου κρυφά πήγε και τον 

βρήκε, γλώσσα δεν ήξερε, με τα ρώσικα ταίριαζε και πήγε, τον βρήκε τον 

παππού μου, τον έφερε στο σπίτι, τον έκανε μπάνιο, έκανε και μετά είπε 

τον μπαμπά μου “Κυριάκο’’, λέει, “θέλω να μεταλάβω, θα πεθάνω’’ κι 

έφερε έναν παπά, του Σεχίδη κάποιον συγγενή και έκανε, τον μετάλαβε, 

είπε το «Πιστεύω εις έναν θεό..» και πέθανε ο παππούς μου, τον έθαψαν 

εκεί και όταν πήγαινα ο μπαμπάς μου λέει “εκεί κοντά είναι ο παππούς 

σου θαμμένος’’. 

-Ο αδερφός σας; 

-Και μετά, ο αδερφός μου ήτανε, από ˈδω έφυγαν στη .. που ήτανε μέσα, 

από ˈκει τους ˈβγάλαν και τους είπαν “όποιος ξέρει την τέχνη, να τους 

στείλουμε να δουλέψουνε’’. Ένας Γιουγκοσλάβος είπε “εδώ κοντά είναι 

τα σύνορα τα ρουμάνικα’’, συνδεθήκαν κι αυτός ο αδερφός μου ο 
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μεγάλος, αυτός του Γυμνασίου ήταν κι αυτός ήξερε, είπε “κι εγώ 

τσαγγάρης είμαι’’ και μια νύχτα κάμποσα παιδιά φύγανε μες στη 

Ρουμανία. Εκεί τους πιάσανε, τους έβαλαν σε φυλακές, δεν ήξεραν από 

πού είναι, μετά μέχρι που να συνεννοηθούνε με την Κεντρική Επιτροπή 

βγήκανε και ο αδερφός μου ο Γιώργος δούλευε σαν τσαγγάρης στη 

Βραΐλα μέσα, στη Βραΐλα μέσα δούλευε, ε ήταν αυτός και τον Ανέστη 

ύστερα στη μάνα μου, τον πήρε η Τσεχοσλοβακία, τώρα είναι 86 χρονών. 

-Ο κόσμος τι έλεγε, βρήκατε εύκολα, ας πούμε, μετά να ενσωματωθείτε 

στην ελληνική κοινωνία ή προτιμήσατε νˈ απομονωθείτε, ας πούμε, στο 

χωριό πάλι εδώ; Πώς ήταν η κατάσταση; 

-Κοίταξε, εμείς αφού… 

-Με τον κόσμο, όχι τόσο με τα κυβερνητικά και τα κρατικά. 

-Όχι, με τον κόσμο, ήθελάμε να ˈρθούμε στο χωριό, ο άντρας μου ήθελε 

στο χωριό, αλλά τι έζησε, λίγο, ενώ ο κουνιάδος μου φέρθηκε 

παλιάνθρωπος, όταν ήρθα μια φορά με άδεια, “Πάρθένα’’, λέει, “να 

ˈρθείτε, να ˈρθείτε’’, “και θα ˈρθούμε και πού θα ζήσουμε;’’. 

-(Όλοι έτσι λέγανε γι ˈαυτούς). 

-“Να ˈρθείτε, να ˈρθείτε’’, λέει. Έλεγε ο κουνιάδος μου “ελάτε, ελάτε, θα 

ζήσετε εδώ’’, “και πού θα ζήσουμε;’’. “Να που έχω τον κήπο, θα τον 

δώσω στο Γιάννη, να κάνει σπίτι και μια αγελάδα με το μοσχάρι’’ και η 

Μοίρα αμέσως, “ναι, μοσχάρι θα ˈδώσω κι αυτό’’, “πάψε εσύ, έναν 

αδερφό έχω’’, όταν ήρθαμε απˈ την Αθήνα κι είδε τα χάλια του, η 

κουνιάδα μου αυτή που ήταν στη δωδέκατη πολιτεία, αυτήνα τώρα 

πέθανε στην Αυστραλία, βάλανε θεμέλιο, σε λέει να μη ζητήσω 

οικόπεδο, καλά που δεν είμαι κοντά τους. 

-Τα παιδιά σας εδώ, όταν επέστρεψαν, ήταν σε ποια ηλικία, ήταν μικρά 

όταν επιστρέψατε; 

-Η κόρη μου τέλειωσε νοσοκόμα, μες στο χειρουργείο δούλευε, 16 

χρόνια στα νοσοκομεία, αρχινοσοκόμα. 

-Εδώ στην Ελλάδα; 

-Εκεί στη Ρωσία. 

-Άρα μορφωθήκαν τα παιδιά εκεί. 

-Βέβαια, ο γιος μου τέλειωσε οδοντοτεχνίτης, 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 και αυτά ήταν. 

-Ήταν Ρώσος ο άντρας της; 

-Εβραίος ήτανε, χαμένος. Τελοσπάντων, τρέχω να κάνω τα χαρτιά, το 

αυτοκίνητο που είχαμε το […] ήταν στου αντρός μου το όνομα, να 

τρέχω, να κάνω στον γιο μου τˈ όνομα. Ύστερα εδώ είπε ο Τελώνης, το 

δικό σου σε τρία μερίδια θα μοιραστεί, “το δικό σου το μερίδιο θα το 
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γράψεις μές στο συμβολαιογράφο […]’’. Ύστερα, όταν πήγα στη Μόσχα, 

τοˈ πα στον πρέσβη, λέει “μείνε ήσυχη κυρά Παρθένα, εγώ θα κατέβω 

κάτω να το τακτοποιήσω, πού να ˈρθει η κόρη σου τώρα στη Μόσχα απˈ 

την Τασκένδη, 3,5 ώρες με αεροπλάνο να πετάξει, εγώ θα τα κάνω όλα 

και θα τα στείλω’’, πολύ με βοήθησε. 

-Εδώ υπήρχε δουλειά για τα παιδιά σας, όταν ήρθανε; 

-Α τώρα θα σε πω. Ε όταν ήρθαμε, ο Κωστάκης δούλευε όπου να ˈναι, 

όπου πήγαινε δεν τον έπαιρναν, ήταν ο Ασημακόπουλος, τον ξέρεις τον 

Ασημακόπουλο, “ωωω θα τον πάρουμε τον …’’ 

-Ξέρανε δηλαδή το ιστορικό τους; 

-Ε πως δεν ξέρανε, (ήτανε πρόεδρος της Εθνικής Αντίστασης ο 

Ασημακόπουλος στη Φλώρινα, ο πρώτος, ο γιατρός, τους ήξερε αυτός) 

ύστερα τι τον στόλισα κι αυτός με στόλισε, αλλά κι εγώ τον στόλισα, 

επειδής μίλησα μέσα στο Ελληνίς και είπα, είπα την αλήθεια και με είπε 

“εσύ δεν πρόκειται να πάρεις σύνταξη’’, “γιατί;’’, τον λέω εγώ, “επειδής 

είπα την αλήθεια;’’ Έκανα τα χαρτιά του αντρός μου να πάρει σύνταξη 

Εθνικής Αντίστασης και με λέει “δεν πρόκειται να πάρεις Εθνική 

Αντίσταση εσύ’’, λέω εγώ “δε μου λες, όταν ήρθες στον άντρα μου κοντά 

και τον πήρες το χέρι και λες «σύντροφε Γιάννη εξόν τα βλήματα και τα 

βρογχικά, δε βρίσκω τίποτα μέσα σου» κι από τρεις μέρες ύστερα 

ξεψύχησε ο άντρας μου, αυτό το χαρτί θέλω από ˈσένα’’, “πας να […] τη 

δικιά μου την επιστήμη;’’, λέω “του αντρός μου η αρρώστια στο κεφάλι 

σου να χτυπήσει, τόσο που με κακοφάνηκε, εφόσον εσύ.. .’’Αυτός ο 

γιατρός πήγε κόντρα μαζί μου, επειδής μίλησα μέσα στο Ελληνίς. Γιατί 

να μην.. . Εγώ τον είπα “ο Λένιν τι είπε: πες την αλήθεια, η αλήθεια 

κερδίζει, τι κρυβόμαστε πίσω απˈ το δάχτυλο, αυτά που κάναμε πρέπει να 

τα πούμε και τα καλά μας και τα κακά μας, γιατί να κοροϊδέψουμε τον 

κόσμο, εγώ δεν αγαπώ τα ψέματα να πω, όταν είναι να τους επαινέψω, 

παινεύω, εγώ μες στη ρώσικη, στις συνελεύσεις που μιλούσα και μιλούσα 

εκεί μέσα και στο εργοστάσιο που δούλευα κι έλεγε ο διευθυντής «αυτή 

η Γιαλαμά», λέει, «τι είναι», λέει, δεν πρέπει να φοβάσαι να μιλήσεις’’. 

Τον Αρμένιο που είχα διευθυντή, τον Κακραμάνοφ λέει “Πάνα, Πάνα», 

με λέγανε, “εσύ’’, λέει, “μίλα, εσένα δε μπορούν να σε κάνουν τίποτα’’, 

λέει, “είσαι ξένη, εμείς άμα πούμε, το βράδυ θα μας εξαφανίσουνε’’ κι 

εγώ τα κοπανούσα, έλεγα την αλήθεια. 

-Για τα οικονομικά το κράτος δε μεριμνούσε, ας μην πούμε για τώρα, ας 

πούμε για τότε που επιστρέψατε. 

-Τι οικονομικά, πληρωνόμασταν όπως πληρωνόταν οι Ρώσοι, άδεια 

χρειαζόμασταν, κάθε 11 μήνες πηγαίναμε σε άδεια, νοσηλευόμαστάνε 

δωρεάν, μπαίναμε στα νοσοκομεία. 

-Όταν ήρθατε εδώ, εκεί ήταν όλα δωρεάν παρεχόντουσαν, όταν ζούσατε 

στη Ρωσία; 

-Τώρα λίγο δύσκολα είναι στην Τασκένδη. 
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-Εδώ με τα νοσοκομεία, με τα σχολεία μˈ αυτά, είχατε ίσες ευκαιρίες 

όπως τους άλλους ας πούμε ή σας αντιμετώπιζαν… 

-Ε κοίταξε, τώρα θα σου πω, όταν ύστερα στο χρόνο πάνω ήρθα να κάνω 

το μνήμα του αντρός μου, έφερα αυτήν την πλάκα την μαύρη που έκανα, 

έκανα και για μένα, είπα όταν πεθάνω να ˈχουν να με βάλουνε και τόσα 

20 χρόνια πάνε, 27 χρόνια την κρατάω πίσω στην ντουλάπα, να είμαι 

δίπλα στον άντρα μου, εκεί νέα είμαι (σε φωτογραφία), τώρα γέρασα, 

πού θα με βάλουν, ο άντρας μου εκεί νέος είναι, λέγω “όπως είμαι νέα, 

να με βάλετε νέα στο νέο κοντά’’ και ….τι θα σας έλεγα, απότομα με 

σταματάει το μυαλό, ήρθα εδώ κοντά, ο γιος μου έκανε για να μπει 

οδοντοτεχνίτης, δεν τον έπαιρναν πουθενά, “απˈ τη Ρωσία είναι, απˈ τη 

Ρωσία είναι’’, έκανε τα χαρτιά να πάει στο ασθενοφόρο, το δίπλωμά του 

ήτανε στα ρώσικα, το ˈστειλε στη Θεσσαλονίκη για να γίνει η 

μετάφραση, όταν ήρθα, εμάς μας αλλάζανε λεφτά, λέει “μαμά, έχεις 

λεφτά;’’, λέω εγώ “έχω 15 χιλιάδες’’, “μαμά, θα με δώσεις’’, λέει, “για 

να δώσω για τη μετάφραση’’, “θα σε δώσω πουλάκι μου’’, τον έδωσα, το 

πήγε εκεί  στον ..στη νομαρχία κάτω, ξέρεις που είναι εκείνη η τρύπα, ε 

τώρα αυτός πήγε με τον αδερφό μου να δουλεύει, λέει “μαμά πήγαινε, 

πάρε το δίπλωμα’’, ε είχε Γ, του το κάνανε Β, εγώ δεν το πρόσεξα, ήρθε 

η σειρά μου, δυο περάσανε, “πώς λέγεσαι, πότε γεννήθηκες’’, ε ήρθε η 

δικιά μου σειρά, “πότε γεννήθηκε ο γιός σου;’’, “το ˈ58’’, “ποιο μήνα;’’, 

“το Μάρτη μήνα’’, “πού γεννήθηκε;’’, “στην Τασκέντη’’, “Τασκέντη;’’, 

λέω εγώ “ναι’’, “Τασκέντη;’’, “ναι’’, λέω εγώ, “στην Τασκέντη, στη 

Ρωσία’’, αυτός παίρνει τα χαρτιά και πηγαίνει στον διευθυντή μέσα, ένας 

τουρκόφωνος ήτανε, εγώ λέω (χαμηλόφωνα), “θα σε γαμήσω τη μάνα’’, 

λέω, “θα δεις τι θα σε κάνω’’, μπήκε μέσα, εγώ απˈ το παραθυράκι 

βλέπω, αυτός επήρε άλλο βιβλιάριο, έγραψε και το πρώτο το ˈσκισε, λέω 

εγώ “κύριε, γιατί σκίζεις το πρώτο και γράφεις στο δεύτερο;’’, απˈ το Γ 

το ˈκανε Β, εγώ το πήρα, χωρίς να ξέρω το ˈδωσα τον Κωστάκη, “μαμά, 

μˈ άλλαξαν το βαθμό’’, λέω “πουλάκι μου, εγώ από μακριά είδα, αλλά 

δεν ήξερα τι βάζει’’, καμιά φορά δεν [..] 

-Τι βαθμό αυτοκινήτου που οδηγούσε; 

-Μόνο αυτό μπορεί να οδηγήσει στο δικό του, στο ασθενοφόρο δεν έχει 

δικαίωμα. Του λέω εγώ “πήγαινε’’ κι αυτός τότε στην αρχή δεν ήξερε και 

καλά. “Πήγαινε’’, λέω, “όχι, δεν μπορώ’’, “μπορείς, μπορείς’’, τον λέω 

εγώ, “έλα εδώ κοντά Κωστάκη, αυτό φερˈ το εδώ’’, ήτανε κάποιος 

Αδαμίκο το λέγανε, είχε μαγαζί, απˈ την Βεύη, συμπέθερος, λέω εγώ 

“Αδαμίκο μπορεί μˈ αυτό το ..’’, “όχι, θεία’’, λέει, “δεν μπορεί, μόνο στο 

δικό του τˈ αυτοκίνητο’’, τι θα κάνω, πηγαίνω στην Τάχου, λέω εγώ 

“Τάχου έτσι κι έτσι’’, λέει “πήγαινε μέσα στην κόρη μου’’, πήγα εκεί, 

τους παίρνει τηλέφωνο, τους παίρνει τηλέφωνο, λέει “το λάθος δεν είναι 

σε μένα, είναι στη Θεσσαλονίκη’’, παίρνει αυτή στη Θεσσαλονίκη, η 

Θεσσαλονίκη λέει “εμείς, όπως ήταν, έτσι, το λάθος είναι στη στο αυτό, 
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στη Φλώρινα’’, είχα και την Παρθένα μικρή μαζί μου, δεν πηγαίνω σˈ 

αυτόνα, πηγαίνω ίσα στον διευθυντή, πηγαίνω έτσι, στρατιωτικά τον 

χαιρετάω, “κύριε διευθυντά, είμαι αντάρτισσα, πολέμησα για να βρω το 

δίκιο μου, εάν δε μου το δώσει το δίκιο, από αυτήν την καρέκλα θα 

σηκωθείτε και θα πάτε αλλού’’, “τι’’, λέει, “τρελάθηκες;’’, “εγώ άμα 

τρελαινόμουν, δε θα είχα μυαλά να ˈρχόμουνα εδώ, το δίπλωμα του 

παιδιού μου και τις 15 χιλιάδες που πήρατε’’, “τι.. κυρία’’, […] έρχεται η 

Τάχου, η μάνα του κοριτσιού, “Αχ, κυρά Παρθένα, με ντρόπιασες’’, λέω 

εγώ “τι σˈ έκανα, σε ντρόπιασα, δεν έκανα τίποτα, εγώ ζητάω το δίκιο’’, 

έφυγα, πήγα στο σπίτι, έρχεται απˈ το παράθυρο, εκεί στο νοσοκομείο 

όταν ζούσαμε, “κυρά Παρθένα 1.500 δώσε και το δίπλωμα του γιού 

σου’’, λέω εγώ “1500 δεν έχω, 500 έχω, τˈ άλλα να τα βάλετε εσείς’’, 

πήγε εκεί κοντά, το ˈκανε το δίπλωμα του Κωστάκη, το ˈκανε Γ και το 

παιδί μου θα πιάσει δουλειά, πόσες μήνες δεν τον έδιναν τιμόνι και τα 

γένια έτσι τα είχε. Εγώ συνάμα έφυγα στη Ρωσία, ε για ένα μήνα είχα 

άδεια και έγραφα την Μπούτολα, λέει “καλά είναι, καλά είναι’’,το 

ˈκρυβε, όταν ήρθα τα ˈμαθα όλα, μετά τον έδωσαν τιμόνι. Ήρθα, εσύ μˈ 

έστειλες στον Παπαδάκη, στο στο αυτό, θυμάσαι; 

-(Στην τηλεόραση;) 

-Όχι, στο αυτό, πώς τα λέγανε μωρέ, στον αέρα αυτά που ήτανε, εσύ με 

είπες, μες στο καφενείο ήμασταν και με λες “πήγαινε, πήγαινε Παρθένα 

εκεί’’, ήρθανε …πώς το λέγανε μωρέ… 

-Δημοσιογράφοι; 

-Αυτό στον αέρα μωρέ […] και ήρθε ο Παπαδάκης, λέω “εγώ είμαι από 

την Τασκέντη’’, τον έδειξα τη φωτογραφία, “α’’, λέει, “εσύ έχεις 

πολλά’’, λέει, “έλα αύριο το πρωί η ώρα 10, θα σε βγάλομε συνέντευξη’’ 

και ο αυτός ο νομάρχης είδε [εκείνος ο Παναγιώτης…] του λέει “τι ήρθε 

αυτή’’, λέει, λέει “έτσι κι έτσι, μην τη βάζεις αυτή, δεν ξέρεις, θα μας 

κάνει..’’, λέει. 

-Φοβόντουσαν γενικά δηλαδή να ασχολούνται με ανθρώπους που είχαν 

συμμετάσχει; Για να μη μιλήσετε, να μην πείτε πολλά; 

-Ναι, “γιατι’’, λέει, “αυτή έχει γλώσσα, θα μας ντροπιάσει’’. Όχι, αυτός 

καλός ήταν τότε, καλός ήταν. Και πήγα το πρωί, περιμένω να ˈρθει ο 

Παπαδάκης, αυτός λέει “κυρία’’, λέει, “έτσι κι έτσι, ο νομάρχης είπε’’, 

λέει “έτσι κι έτσι’’, λέει, “μακάρι να ˈχει κι άλλα τέτοια παιδιά με τέτοια 

διπλώματα, αμέσως θα πάρουμε στη δουλειά’’. Τα πήρανε, τώρα [..] 

ήρθα εγώ εδώ κοντά, τη Λένα την κάνουν αλλοδαπή. 

-Η Λένα ποια ήτανε; 

-Η κόρη μου και την πλήρωναν σαν ξένη και τα ˈλεγε τη Χρύσα, την 

ξαδέρφη του αντρός μου και από ˈμένα το ˈκρυβε και λέω εγώ “τι 

ψιθυρίζετε;’’, λέω, “τι ψιθυρίζετε;’’, “τίποτα, τίποτα’’, “μα τι 

ψιθυρίζετε;’’, “τίποτα’’, ύστερα λέει η Χρύσα “να’’, λέει, “Παρθένα’’, 

λέει, “την έκαναν αλλοδαπή’’, λέει, “και πήρε 900 τόσα λιγότερα’’, 
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“ααα’’ ε πάω, αυτή η φωτογραφία να ˈναι καλά ίσα στο νομάρχη λέω εγώ 

“έτσι κι έτσι, εγώ το ˈ58 έχασα την ιθαγένεια, το ˈ84 όταν ήρθα, 

επανήρθα στην ιθαγένεια, τα παιδιά μου δεν έχουν ιθαγένεια;’’, “πώς’’, 

λέει, λέω εγώ, “έτσι κι έτσι’’, τηλεφωνάει στο νοσοκομείο, κάποιος 

Ωνάσης ήτανε “γρήγορα να επανέρθει, εφόσον η μάνα έχει ιθαγένεια, τα 

παιδιά αυτομάτως..’’, λέει, “..παίρνουν την ιθαγένεια’’ και την έδωσαν 

900 χιλιάδες, πόσα ήτανε, επιπλέον. 

-Εγγόνια έχετε; 

-Εγγόνια έχω, τέσσερα εγγόνια και δύο δισέγγονα. 

-Τώρα πιστεύετε, οι νέοι σήμερα, ότι έχουν τέτοιες ιδεολογίες, τέτοιους 

στόχους, τέτοια πιστεύω, τέτοιο πάθος; 

-Η Γιάννα η δικιά μου έχει χρόνια που ψηφίζει το ΚΚ, έχει …’τον 

παππού μου και τˈ αυτό δεν το πατάω, προχθές η Λένα με λέει “μαμά, 

τον Κουβέλη θα ψηφίσω, αυτός μιλάει, καλά λέει, μιλάει καλά’’, εγώ 

καλά κι εγώ το κόμμα ψηφίζω, τα πρώτα χρόνια που ήρθα ψήφιζα το 

ΠΑΣΟΚ γιατι ο Παπανδρέου μας έφερε και ψήφιζα, ύστερα γύρισα [..]. 

 

Στη συνέντευξη παρευρισκόταν και η κ. Ελένη Τράϊκου, την οποία 

εμπιστευόταν η κ. Γιαλαμά και πολλές φορές της απηύθυνε το λόγο.Οι 

φράσεις μέσα στις παρενθέσεις είναι δικές της. 
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44)  Όνομα:Κηπουρόπουλος Περικλής   

        Καταγωγή: Άνω Κλεινές 

        Τόπος διαμονής: Άνω Κλεινές 

 

  

(ηχογράφηση 1
η
 ) 

-Πείτε μας λίγο ποιός είστε, πώς λέγεστε; 

-Περικλής Κηπουρόπουλος λέγομαι. 

-Και είστε εδώ από τις Άνω Κλεινές; 

-Γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη, αλλά εδώ μεγάλωσα, εδώ έζησα 

-Και γεννηθήκατε το 1925; 

-ˈ25 10 του Φλεβάρη. 

-Πήρατε μέρος τότε στην Εθνική Αντίσταση; 

-Στην Εθνική Αντίσταση ένοπλοι δεν ήμασταν μαζί με το ΕΛΑΣ, ούτε με 

το κουμάντο το εγγλέζικο, που ήταν αυτοί από πίσω τους εκεί, πίσω απˈ 

το ΕΛΑΣ έτρεχε το κουμάντο το εγγλέζικο. 

-Το κουμάντο το εγγλέζικο; Τί ήταν δηλαδή αυτό; 

-Τι ήταν, ήταν 2-3 Άγγλοι, συνταγματάρχαι, ταγματάρχαι κ.λ.π. είχανε 

ένα το χάρτη, είχανε σε κάτι βαρελάκια έτσι σαν τενεκέδες, λίρες είχαν 

μέσα, λίρες και όπου  πήγαιναν κάτι έδιναν, κάτι αγόραζαν, έπιανανε, 

είχαν κι έναν απˈ το χωριό μας εδώ, έναν γείτονα, ήτανε Δημήτρης 

Γιαννακούλης λεγόταν, αυτός ήταν γεννηθείς το ˈ22 περίπου, τον είχαν 

ιπποκόμο εκεί μέσα, “εγώ’’, λέει, “τι κουτός, δεν πήρα μια χούφτα λίρες 

από κει, λέει, τις φοβόμουν,’’ λέει. 

-Τις έδιναν αυτές τις λίρες, πού τις έδιναν; 

-Ε αγόραζαν κάτι, ξέρω γω τι τι έπιαναν, κάπου τις έριχναν εδώ κει, 

έριχναν και με το αεροπλάνο πολλές φορές, εκεί στην Κέλλη, μερικοί 

έλεγαν, ρίχναν τέτοια πράγματα. 

-Και τα έδιναν οι Εγγλέζοι στον κόσμο για να πολεμήσει; 

-Ε στον κόσμο, θˈ αγοράζουν κάτι, ήταν σύμμαχοι μαζί με τους… το 

ΕΛΑΣ, το ΕΛΑΣ ήτανε, δηλαδή λέγεται Ενιαίος Λαϊκός 

Απελευθερωτικός Στρατός και λέγεται ΕΛΑΣ η λέξη, μέσα ήταν και 

συνταγματάρχαι, αξιωματικοί του στρατού του δικού μας και 

ταγματάρχαι και λοχαγοί υπήρχαν μέσα στο ΕΛΑΣ ενιαίο, υπήρχαν και 

απˈ τους εντόπιους, υπήρχαν κι απˈ τους, μόνο Τούρκοι δεν είχε, γιατί οι 

Τούρκοι όλοι είναι σύμμαχοι με τους Τούρκους ή με τους Γερμανούς. 

Τούρκοι και Γερμανοί ποτέ δε θα δεις στην ιστορία να έρθουν 

αντιμέτωποι, να ρίξει μια σφαίρα ο ένας στον άλλον, είναι όπως οι Ρώσοι 

με τους Βουλγάρους, οι Ρώσοι με τους Βουλγάρους, ποτέ αντίθετοι δε 

γίνονται ε... οι Γερμανοί τους Βουλγάρους τους είχαν σύμμαχους, 

σύμμαχους, με τη Ρωσία είχαν σύμφωνο μη επιθέσεως, μη επιθέσεως, 

υπόγραψε ο Ρόβελτ κι ο Χίτλερ, σύμφωνο μη επιθέσεως, θα μπούμε στον 

πόλεμο, αλλά με σας, με τους Ρώσους, ούτε εσείς θα μας πειράξετε, ούτε 



541 

 

εμείς, μη επιθέσεως, ε αφού ο Χίτλερ πάτησε στην Ευρώπη πόδι, οι 

Γάλλοι δεν αντιστάθηκαν, σου λέει κορόϊδα είμαστε τώρα εμείς νˈ 

αντισταθούμε, ας τσαλαπατήσουν [...] κι άμα θα ξεσηκωθούμε, όλοι μαζί, 

βέβαια, αν πολεμούσαν οι Γάλλοι με όλες τους τις δυνάμεις πιθανόν η 

Γερμανία να τους κατέβαζε [...δηλαδή να τους νικούσαν] αλλά θα ήταν 

σαν δυο πετεινοί που μαλώνουν και είναι και οι δυο μελλοθάνατοι και 

ματωμένοι, αλλά αυτοί, ο Ντε Γκώλ σου λέει ασˈ τους, ας πάνε, ε 

κατέβηκαν μέχρι την Αφρική κάτω, ο Ρόμελ εκεί πήγε, τις αποικίες των 

Εγγλέζων κυνηγούσε και τα λοιπά, είχε κρύψει και πετρέλαια εκεί και 

τους Γερμανούς τους... οι Γερμανοί τους κυνηγούσαν τους Εγγλέζους 

εκεί πέρα, αλλά μετά ο Χίτλερ, μπαμπέσικα δηλαδή, επιτέθηκε στη 

Ρωσία, μόλις επιτέθηκε στη Ρωσία, οι Βούλγαροι κατέβασαν τα όπλα, 

σου λέει  γιατί τους κάλεσε να στείλουν ένα σώμα στρατό να πολεμήσουν 

στη Ρωσία, τα βρήκε σκούρα εκεί ο Χίτλερ, ναι μεν μπήκε μέσα, αλλά τα 

βρήκε σκούρα, τώρα τι να γίνει, οι Βούλγαροι δε…μα καλάει τον 

Μπόρις, το βασιλιά, στην καγκελαρία, τον κάλεσε να πάει εκεί να 

μιλήσουν, πήγε ο βασιλιάς εκεί, μίλησαν τι είπαν και του λέει ο βασιλιάς 

ο Μπόρις “οι Βούλγαροι εναντίον των Γερμανών, των Ρώσων δεν 

πολεμάν’’, είναι μπαμπάς και γιος, δεν πολεμά, όπως οι Γερμανοί με τους 

Τούρκους, δεν πολεμάν,“ βρε θα στείλετε, δε θα στείλετε, θα στείλετε’’, 

είχε […] και νευρικός, ε δεν ήθελε νˈ ακούσει άλλη γνώμη, το πιστόλι ο 

Χίτλερ το ˈχει, τακ τακ τον καθάρισε, απˈ τα πόδια που λεν, εδώ έτσι στο 

αεροπλανάκι μέσα που τον έβαλε, πίσω στη Σόφια, ο στρατός όμως ο 

βουλγάρικος κατέβασε τα όπλα, στο γήπεδο στη Φλώρινα, σαν τα 

πρόβατα ήταν, αυτό το γήπεδο που το έχουμε, όχι, το παλιό το γήπεδο, το 

πάρκο που είναι, σαν πρόβατα ήταν μέσα, πολύ πυκνά δηλαδή, πολύ 

πυκνά, ο στρατός, ναι, τον μάσαν εκεί μέσα το στρατό. 

-Εσείς πότε συμμετείχατε στην Εθνική Αντίσταση; 

-Πώς; 

-Σε ποια ηλικία συμμετείχατε στην Εθνική Αντίσταση;  

-Ε να τότες, 18-19 χρονών που ήμασταν. 

-Εσείς σε ποια οργάνωση ήσασταν; 

-Ε το ΕΠΟΝ που λένε  εδώ και μας έστελναν τακτικά συνδέσμους, 

συνδέσμους. 

-Ποιοι σας έστελναν; 

-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’’. 

-Εσείς τα πηγαίνατε τα σημειώματα; 

-Τα πηγαίναμε, μέχρι το Καϊμακτσαλάν κάτω. 

-Τι σημειώματα ήταν αυτά; 
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-Πού ξέραμε εμείς, σφραγισμένο γράμμα ήταν, απόρρητα βέβαια, “θα τα 

πας θα το παραδώσεις εκεί’’, μας έλεγε το σύνθημα, σύνθημα 

παρασύνθημα που λέγαμε.  

-Ένας ένας πηγαίνατε ή ήσασταν ομάδες ας πούμε…; 

-Όχι, δυο άτομα πηγαίναμε, δυο 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 αυτά προσπαθούμε δεν... 

-Μέχρι ποια ηλικία το κάνατε αυτό; 

-Ε μέχρι που το ΕΛΑΣ διαλύθηκε το ˈ44, πότε ήταν, μέχρι τότες. 

-Εσείς γιατί συμμετείχατε τότε, πώς και αποφασίσατε έτσι να πηγαίνετε 

τα μηνύματα αυτά, ό,τι σας έλεγαν οι Ελασίτες; 

-Ε ένα ότι έπρεπε να πας, διότι αν δεν πήγαινες, θα πούμε ότι “εσύ είσαι 

αντίθετος, είσαι Γερμανός, προδότης’’, δηλαδή, “άμα δε βοηθάς εμάς’’, 

σου λέει, “βοηθάς τους Γερμανούς’’. Εδώ ήταν το Εγγλέζικο το 

κουμάντο μαζί με το ΕΛΑΣ, τώρα θα πας, καλά, δε πας, άρα έχεις 

αντίθετη γνώμη 

-Όμως, αν δεν ήθελε κάποιος να συμμετέχει, αν δεν ήθελε να πάει, είχε 

κάποια αντίποινα από τους Ελασίτες ή απλά…; 

-Όχι, δεν είδα κανέναν να κάνουν αντίποινα, αλλά μερικοί ήταν σαν ότι 

είμαι άρρωστος, ότι δεν μπορώ, ξερω γω τι, πού να πάω εγώ τώρα, ε σου 

λέει τώρα με παρακάλια θα το βάλουμε να πάει [..], δε φέρνει κι 

αποτέλεσμα, ε μερικοί δεν πήγαν, πολύ λίγοι. 

-Άρα δε συμμετείχατε με βάση το αν είχατε αριστερές διαθέσεις, 

ήσασταν πολιτικοποιημένος εκείνη την περίοδο; 

-Αριστερές διαθέσεις τότες, πού να τις έβρισκες, ήτανε, δεν υπήρχαν, 

ήτανε, ήτανε ο Μεταξάς, μέχρι το αλβανικό το μέτωπο, ήτανε ο Μεταξάς 

μαζί με το βασιλιά, ο Μεταξάς ήταν γερμανόφιλος, στο Πανεπιστήμιο 

του Βερολίνου, του Βερολίνου, με χρυσά γράμματα απ ˈέξω είχε μια 

τεράστια ταμπέλα και έγραφε: «ουδέν πρόβλημα άλυτον παρά τον Ιωάννη 

Μεταξά», οι Γερμανοί έγραφαν στο πανεπιστήμιο, στο Βερολίνο, το 

προετοίμαζαν για κυβερνήτη της Ελλάδος, για κυβερνήτη, ε σου λέει να 

έχουμε κι εμείς ένα [...] ναι αλλά ο βασιλιάς ήτανε αγγλόφιλος, ο 

Παύλος, ο Γιώργος, τι ήταν, αλλά αυτοί ήταν αγγλόφιλοι, λοιπόν τι 

κάνουν, ήρθε η ώρα να κηρυχθεί το μέτωπο, το αλβανικό, τώρα όλα τα 

κράτη, όλη την Ευρώπη πάτησαν, κανένας δεν έκανε νˈ αντισταθεί, οι 

δικοί μας έστειλαν το στρατό στην Αλβανία, να κάνει τι, να σταματήσει 

τους Ιταλούς, μπορούμε να σταματήσουμε τους Ιταλούς, αν οι Ιταλοί το 

είχαν βάλει κατά κανόνα δηλαδή ότι πρέπει, πήγαν εκεί πέρα, 

κρυοπαγήματα, πείνες, με τα μουλάρια και με τα γαϊδουράκια και με τα.., 

δηλαδή δεν είχαν τα μέσα, τελοσπάντων οι Ιταλοί είχαν και κανά τανκς, 

είχαν και αεροπλάνο, είχανε και… 
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-Απλά ήταν αγώνας εθνικής υπερηφάνιας, δηλαδή, από αυτό ξεκίνησε 

όλο. 

-Αγώνας, άνισος αγώνας.  

-Για σας άξιζε δηλαδή, τελικά η Εθνική Αντίσταση, ήταν κάτι που 

έπρεπε να γίνει, με βάση όλα αυτά τα ιστορικά που έχουν προηγηθεί; 

-Αν δεν γίνει, πάει να πει, ήμασταν σύμμαχοι με τους Γερμανούς, το να 

γίνει… αυτοί οι Γερμανοί δε φταιν για το κακό που έκανανε στην 

Ευρώπη μέσα;Οι Ρώσοι χάσαν 25 εκατ. κόσμο με τους Γερμανούς, όλο 

το [...] όταν μπήκαν για πρώτη φορά στην [...], τον Μπαρμπαρόσα που το 

παίζουν πολλές φορές, αν το έχετε δει, αν το έχετε δει, δεν ξέρω […] 

μπαίνοντας στη Ρωσία μέσα εκεί, ένας στρατιώτης πίσω, τι έπαθε, 

χτύπησε, έπεσε, τον χτύπησαν οι Ρώσοι, μάλωσαν, βρίστηκαν, τι έκαναν 

για ένα στρατιώτη που πέθανε, έπαθε κάτι, 200 χιλιάδες πέταξαν μέσα 

γυναικόπαιδα στο αυτό, σε μια χαράδρα μεγάλη, 200 χιλιάδες γέρους, 

γριές μέσα σε μια χαράδρα, Καιάδα που λένε δηλαδή, της Σπάρτης. 

-Εδώ τοπικά θυμάστε κάποια περιστατικά που να έχουν να κάνουν μˈ 

αυτήν την περίοδο, εδώ στη Φλώρινα; 

-Τι να κάνουν στη Φλώρινα, εδώ οι Άγγλοι που ήτανε πίσω από το 

ΕΛΑΣ, είχανε τον έλεγχο, ήξεραν δηλαδή όλα, ναι μεν ο κορμός του 

ΕΛΑΣ ήταν το κομμουνιστικό κόμμα, εκείνο σηκώθηκε πρώτο, εκείνο 

κυριάρχησε, εμείς ιδέα δεν είχαμε τι είναι και τα λοιπά, αλλά ύστερα 

αποδείχθηκε ότι έτσι ήταν, ο κορμός ήταν από κει, αλλά το ΕΛΑΣ αυτοί 

οι συνταγματάρχαι, το πρόβλεπαν αυτό το πράγμα και έλεγχαν την 

κατάσταση, το ΕΛΑΣ είχε, τελευταία 4 χρόνια έκανε το ΕΛΑΣ, ε 

άρχισαν, 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, τον παπά; 

-Ναι. 

-Για ποιο λόγο; 

-Ότι ήταν προδότης. 

-Ότι ήταν γερμανόφιλος ας πούμε, δοσίλογος, τους πρόδιδε στους 

Γερμανούς; 

-Ότι ήταν προδότης, γερμανόφιλος μπορεί να μην ήταν, αλλά αγγλόφιλος 

ήταν, προδοσίες έφτιανε, αλλά αυτά οι Άγγλοι τα εκμεταλλεύονται 

-Πού τους πρόδιδε όμως, πού τους είχε προδώσει ας πούμε ο παπάς; 

-Στη Γκεσταπό, στη Φλώρινα. 

-Στους Γερμανούς. 

-Οι Ελασίτες, οι Ελασίτες τους έπαιρναν ως καταδότες, είχαν κι αυτοί 

την 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, 
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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. 

-Γι αυτό πιστεύετε ότι ο κόσμος στο τέλος δεν υποστήριξε τον ΕΛΑΣ και 

υποστήριξε το ΕΑΜ τότε, το ΚΚΕ - ΕΑΜ, το οποίο ήθελε την 

ομαλότητα, ήθελε να ασπαστεί τους Άγγλους, ήθελε νˈ ακολουθήσει τον 

Παπανδρέου … 

-Κοίταξε, αυτά όλα είναι [...] που τα λέμε εμείς, δηλαδή τίποτες, εδώ με 

το σύμφωνο της Γιάλτας, γιατι αυτοί που, ο Τσώρτσιλ, ο Στάλιν κι ο 

Ρούσβελτ, αφού τελείωσαν τους Γερμανούς, ήθελαν να κάνουν τη 

μοιρασιά, έκατσαν εκεί στη Γιάλτα και κάναν τη μοιρασιά, ο Τσώρτσιλ 

επέμενε πολύ, να πάρει την Ελλάδα στο μέρος του, δηλαδή άφησε 

Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία σε μας και ο Στάλιν δεν τον χάλασε το 

χατίρι, λέει “εγώ’’, λέει, στην Ελλάδα έχω 50 και 55% δικούς μου 

ανθρώπους, στη Γιουγκοσλαβία, δεν έχω’’, λέει, “ούτε 25, αλλά εφόσον 

τόσο επιμένεις, παρˈ την’’ κι έτσι η Γιουγκοσλαβία και η Βουλγαρία κι 

αυτά έτυχαν εκεί και εμείς εδώ. Τώρα εμείς εδώ, όχι το ΕΛΑΣ που 

κατέβηκε από αυτό και παρέδωσε τα όπλα, είπαν ότι θα παραδώσουν τα 

όπλα για να κάνουν εκλογές, ε οι Ελασίτες αυτό, οι Ελασίτες, αφού είχαν 

και πολλούς αξιωματικούς μέσα και βαθμοφόρους, ταγματάρχαι [...] ε 

σου λέει αυτοί ένα και δυο πάλι το μυαλό τους ήταν προς τους Άγγλους, 

σου λέει θα παραδώσουμε τα όπλα, θα τα παραδώσουμε, θα κάνουμε 

εκλογές, θα κάνουμε, συμφώνησαν να παραδώσουμε τα όπλα, ο Άρης ο 

Βελουχιώτης δε συμφωνούσε, τελοσπάντων, εφόσον έγινε αυτό να 

παραδοθούν τα όπλα κι αυτός, αν τον δείτε στη φωτογραφία εκεί στην 

τηλεόραση, με δάκρυα, με κλάματα πήγε και πέταξε τα το όπλο του εκεί, 

δηλαδή το παρέδωσε και λέει ότι “είναι μπαμπεσιά’’, λέει, “θα μας 

παίξουνε παιχνίδι, μπαμπεσιά θα παιχτεί’’, λέει, δεν αυτό, αλλά και να 

μην παιζόταν, η Ελλάδα είχε [...] με τη μοιρασία, είμαστε με τους 

Άγγλους, με τους Αμερικάνους, δε γίνεται άλλο τίποτα, δε γίνεται τίποτα 

άλλο…,αφού παρέδωσαν τα όπλα, γέμισε η Αθήνα μαυροσκούφηδες, 

στρατό εγγλέζικο γέμισε, στον Πειραιά ο Σκόμπυ με τα πλοία έφτασε, 

γέμισε η Αθήνα [...], το ΕΛΑΣ σου λέει και μαθημένοι αυτοί, θα κάνουμε 

ένα, πως το λένε, συλλαλητήριο, ε μάζεψαν εκεί γυναικόπαιδα, το ένα το 

άλλο, να φύγουν οι ξένοι απˈ την Ελλάδα, να φύγουν οι ξένοι απˈ την 

Ελλάδα, εμείς μόνοι μας θα.., αυτοί όμως ήταν προγραμματισμένο, ένα 
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μπουρδούκλωμα εκεί πέρα με τους ξένους και τελείωσε, από κει και πέρα 

γυρνάει ο δεύτερος γύρος, τους λέει ο Άρης ο Βελουχιώτης,  “δε σας είπα 

εγώ ότι είναι μπλόφα;’’. “Και τώρα τι πρέπει να κάνομε;’’. “Τι πρέπει να 

κάνομε, άλλη μπλόφα τώρα στο μέσον’’, τους άλλους όλους τους είχαν 

στο τσουβάλι, πολλούς εξοντώσαν, τι έκαναν, έκαναν λοιπόν, τι κάνουμε 

τώρα εμείς; η Γιουγκοσλαβία δε μας θέλει, έκλεισε ο Τίτο τα σύνορα, δε 

δέχεται να μπαινοβγαίνουν, να έχουν και [...] ε λέει, μόνο η Αλβανία, 

πάνε στην Αλβανία να συνεννοηθείς, να μιλήσεις, να δούμε μας δέχονται 

να κάνουμε κι εμείς κάτι; αλλά ότι και να πιανε ήταν δώρον άδωρον, 

τίποτες, πήγε ο Άρης ο Βελουχιώτης, με το λόχο του, διμοιρία, τι ήταν 

και τα λοιπά, πήγε, μόλις έφτασε Πρέβεζα, Άρτα [...] τους περικύκλωσαν 

οι ίδιοι οι Ελασίτες, οι ίδιοι οι Ελασίτες που ήταν μαζί, που παρέδωσαν 

τα όπλα και δεν τους ενδιέφερε τίποτα παραπέρα, λέει ο Άρης 

Βελουχιώτης «εσείς’’, λέει, στους φαντάρους, “φύγετε’’, λέει, “δε φταίτε 

σε τίποτα εσείς’’, λέει, “εμείς λέει τελειώσαμε’’ κι άνοιξαν μια 

χειροβομβίδα, ο Άρης Βελουχιώτης μαζί με τον Τζαβέλλα, τον υπαρχηγό 

του και αυτοκτόνησαν, αυτοκτόνησαν και πήγαν πήραν τα κεφάλια και 

τα ˈβαλαν στους φανοστάτες στα Τρίκαλα, φανοστάτες, δηλαδή τότες δεν 

είχε φώτα, όπως έχει τώρα στις κολόνες, έχει κάτι φανοστάτες, τους 

άναβαν εκεί, τα ˈβαλαν εκεί απάνω για να κοιτάει ο κόσμος ότι τι 

ανδραγάθημα κάνανε! 

-Αυτά ήτανε στη Θεσσαλία. Εδώ στο χωριό έχουμε ακούσει ότι είχε 

πολλούς, οι Άνω Κλεινές, είχε πολλούς που ήταν στον ΕΛΑΣ. 

-Είχε, εδώ ήταν ένα φαρμακείο, αυτό που είναι σχολείο εκεί μπαίνοντας, 

Δημοτικό Σχολείο που λέει, ήταν ίδρυμα, σπίτι παιδιού που λέμε, αλλά με 

τον ερχομό που κάνανε από τότες από τη Μικρά Ασία, απˈ την 

καταστροφή της Μικράς Ασίας κι ήρθαν εδώ οι πρόσφυγες και τα λοιπά, 

ήρθε κι ένας γιατρός κι ένας φαρμακοποιός, ο φαρμακοποιός λεγόταν 

Χαραλαμπίδης, ήταν του Τέλη του Χαραλαμπίδη πατέρας κι ο Θόδωρος, 

ο γιος του ήταν στο ΕΛΑΣ, εδώ είνˈ ο Θόδωρος, λοιπόν και ο γιατρός ο 

Ιωαννίδης λεγόταν Ευθύμιος Ιωαννίδης, γιατρός κι εκείνος κι εκείνος 

γιατρός ήτανε, αλλά κι η γυναίκα του τον βοηθούσε πολύ, είχε κάτι 

βιβλία μεγάλα, διάβαζε μέσα συνταγές, τι θα κάνομε, τότες μόνο κινίνα 

υπήρχαν, φάρμακα δεν είχε τίποτα, κινίνα υπήρχαν, τελοσπάντων ήρθε 

το ΕΛΑΣ αφού τελείωσε και μετά τα πράματα αυτά, το γιατρό τον 

δίκασαν στο στρατοδικείο, ότι, ξέρω γω, στο οικοτροφείο ότι θα φτιανε, 

ότι θα δήθεν θˈ ανατίναζε τα παιδιά, δεν ξέρω ποια ήταν η κατηγορία και 

τον σκότωσαν στο αεροδρόμιο, κάτω στο αεροδρόμιο, φοβόταν να παν 

στον Άϊ-Νικόλα γιατί στον Άϊ-Νικόλα έχουν σκοτώσει πολλούς, πάρα 

πολλούς, σου λέει εκεί πέρα μήπως ερθούν και οι αντάρτες και κάνουν, 

αυτοί, όχι αντάρτες, τότες δεν υπήρχαν...,αυτοί οι εθελονταί, όπως έκαναν 

τον Χαραλαμπίδη. Ο Χαραλαμπίδης βγαίνοντας απˈ το χωριό μας, εδώ 

τώρα που πάει ο δρόμος και πάει προς την Κάτω Κλειναί και γυρνάει στο 
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χωριό, εκεί είχε μια στάση εκεί, αυτός εκεί περπατούσε, πού πήγαινε, είχε 

ένα κτήμα παραπέρα, εκεί τον πιάσαν οι Γερμανοί [...] με προδοσία, ότι 

αυτός εκεί είναι. Τον πήταν οι Γερμανοί, τον πήγαν στη Φλώρινα, από 

κει... αυτοί σκέφτονται πώς θα τον ελευθερώσουν, τον βάζουν στο τρένο 

μέσα και να τον πάνε Θεσσαλονίκη, Σαλονίκη, απˈ τη Μελίτη, απˈ τη 

Μελίτη κάτω και απˈ το χωριό μας εδώ κανά δεκαριά παιδιά, εδώ ένας 

γείτονας, Γιώργο τον έλεγαν, ο Τσακίρης ο πεταλωτής, απˈ τη Φλώρινα, 

ο Τσακίρης είχε το πεταλωτήριο, πού γυρνάει ο δρόμος που πηγαίνει για 

το γήπεδο που λέμε τώρα, μόλις πάρεις εκείνο το δρόμο και πας για το 

γήπεδο […] το πρώτο ήταν ένα καφενείο, το δεύτερο που ήταν ένα 

σπιτάκι, ήταν Ζωγράφος λεγόταν αυτός και ζωγράφιζε ένας γέρος εκεί, 

το πεταλωτήριο ήταν πάρα πέρα, άλλο ένα τενεκετζίδικο ήταν, ο 

Καρακώστας και μετά ήταν το πεταλωτήριο, αυτός πετάλωνε εκεί πέρα, 

πήγαν τον, αυτοί τον απελευθέρωσαν τον Χαραλαμπίδη, το τρένο όταν 

έκανε στάση, είπε, όρμησαν μέσα απομόνωσαν τους Γερμανούς, δυο 

Γερμανοί τον συνόδευαν, τον πήραν τον Χαραλαμπίδη και έφυγαν και 

από τότες τον ονόμασαν ο «Αθάνατος», αυτός έφυγε τότες στο βουνό, 

ξανά δεν ήρθε, πήγε στη Ρωσία, πήγε στην Τσεχοσλοβακία, τελευταία 

απˈ τη Τσεχοσλοβακία ήρθε εδώ και γέρασε, πέθανε. Και εκείνος ο 

Τσακιρίδης που λέμε, ο πεταλωτής, ήτανε μαζί με την ομάδα και 2-3 

παιδιά απˈ το χωριό μας, ο διερμηνέας δεν τους ήξερε τους άλλους ποιοι 

είναι, αλλά τον πεταλωτή που ήταν Φλωρινιώτης, τον γνώρισε. 

-Ποιος διερμηνέας; 

-Οι Γερμανοί είχαν μαζί έναν διερμηνέα, ένα διερμηνέα και που τους 

συνόδευε, σου λέει “ποιους γνώρισες;’’, αυτός γνώρισε μόνο τον 

πεταλωτή εκείνο, οι άλλοι δεν ήξερε ποιοι είναι, ήταν απˈ τη Μελίτη και 

3-4 και 3-4 από δω, δεν τους γνώρισε, τον πεταλωτή όμως που ήταν 

Φλωρινιώτης, ο διερμηνέας τον γνώρισε. 

-Ο διερμηνέας από πού ήτανε, τον ξέρετε; 

-Ε Φλωρινιώτης, από μέσα, Φλώρινα εκεί, ήξερε τη γλώσσα και μιλούσε 

μαζί τους, τον γνώρισε τον Τσακιρίδη κι εκεί που πετάλωνε πήγανε εκεί, 

μόλις τους είδε αυτός από μακριά πήρε το δρόμο και φεύγει, εκεί 

μπροστά στο Ζωγράφο το σπίτι που λένε δηλαδή,  πυροβόλησαν οι 

Γερμανοί από απόσταση 70 μ. – 80, τον σκότωσαν. 

-Αυτός ο πεταλωτής που λέτε και ο άλλος ο Χαραλαμπίδης, αυτοί ήταν 

στο βουνό δηλαδή, με τον ΕΛΑΣ δεν ήταν αυτοί; 

-Ε αυτοί ήταν στελέχη, δεν ήταν με το ΕΛΑΣ, ούτε ο Ιωαννίδης ο 

γιατρός ήταν.  

-Με ποια οργάνωση ήτανε; 

-Ποια οργάνωση τώρα, τι να σου πω. Είπαμε ότι απˈ το σύμφωνο της 

Βάρκιζας, [...] έκανε στην Πελοπόννησο επανάσταση, έκανε 

επανάσταση, ε λίγο εκεί πέρα έκανε πως ελευθερώνει καμιά πολιτεία 

δυο, εντωμεταξύ ο σουλτάνος απˈ την Άγκυρα εδώ πέρα, ειδοποιάει τον 
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Ιμπραήμ εδώ κάτω στη Μέση Ανατολή, στην Αίγυπτο πού ήταν, τον λέει, 

εκεί πέρα στην Πελοπόννησο γίνεται μια φασαρία, κάτι ανακατέυουνε, 

πήγαινε εκεί να τους ισιάξεις, ε να βάλεις τάξη, πήγε ο Ιμπραήμ και 

κατέπνιξε την επανάσταση, λοιπόν για το Ναυαρίνο λέμε τώρα, στη μάχη 

του Ναυαρίνου, πήγε ο Ιμπραήμ εκεί πέρα τους […] εντωμεταξύ ήταν 

μια ομάδα πλοία Άγγλοι, καμιά δεκαριά πλοία, Γάλλοι και Ρώσοι και 

Ρώσοι, αυτοί ήταν όλοι σύμμαχοι, πήγαν εκεί πέρα και στέλνουν και 

στέλνουν έναν αγγελιοφόρο, έναν αγγελιοφόρο και οι 3 από έναν, σε μια 

βάρκα μέσα με το λευκό πανί που λεν δηλαδή, να πάει μήνυμα εκεί πέρα 

και να μιλήσουν, να ˈρθουν σε συνεννόηση τι πρέπει να γίνει, ο Ιμπραήμ 

αφού είχε τόσο βεβαιότητα και ήταν αυτοκρατορία μεγάλη κ.λ.π, όχι 

μόνο δε τους δέχτηκε, αλλά τους σκότωσε και τους 3, πράγμα που 

απαγορεύεται, δηλαδή ταχυδρόμος, είτε αγγελιοφόρος που αυτά κ.λπ. και 

πιάστηκαν ύστερα αυτοί, αφού τους σκότωσε εκείνος, άρχισε μια μάχη 

με τον αυτόν, με πολύ δυσκολία τον κατέβαλλαν, κόντεψαν να χάσουν 

και τη μάχη αυτοί οι 3, Άγγλοι, Ρώσοι και Γάλλοι, ε τον κατέβαλλαν εκεί 

πέρα, σηκώθηκε ο Ιμπραήμ, έφυγε, επέβαλαν την επανάσταση ξανά στην 

Πελοπόννησο, ξανά τον Κολοκοτρώνη τον επέβαλαν να κάνει την 

επανάσταση, αλλά με τη συμφωνία ότι η Ελλάδα, όταν θα ελευθερωθεί, 

θα ανήκει σε μας δηλαδή, ότι λέμε εμείς θα είναι έμμεση αποικία, όπως 

είμαστε μέχρι σήμερα και θα είμαστε ακόμα, έμμεση αποικία, δηλαδή 

πως, ε θα έχει βασιλιά, ας υποθέσομε Άγγλο, στρατιωτικό διοικητή 

Γάλλο, ε Ρώσος θα είναι πρωθυπουργός, όπως ο Καποδίστριας και ξέρω 

γω […], την άλλη τετραετία, την άλλην αυτή, όταν πεθάνει ένας, εναλλάξ 

θα γίνεται, αυτό θα γίνεται, δηλαδή οι 3 θα έχουν από έναν κυβερνήτη 

στην Ελλάδα, στρατιωτικός διοικητής, βασιλιάς, πρωθυπουργός, θα 

έχουν αυτό, εντάξει, μέχρι σήμερα αυτό ισχύει και τώρα ακόμα ισχύει 

αυτό, το ˈ17 όμως, οι Ρώσοι, έγινε η επανάσταση, ο Λένιν έκανε 

επανάσταση στη Ρωσία, λοιπόν άλλαξε το καθεστώς, ο Λένιν έκανε και 

δεν ξέρω τι έκανε, τώρα αυτοί έχασαν το μερίδιο, οι Ρώσοι, δεν είχαν 

μερίδιο, σου λέει άλλαξα τη … φρόνημα, εσείς έχετε άλλη ..τώρα αυτό, το 

ˈ18, το 1918 οι Ρώσοι επέβαλαν το κουμμουνιστικό κόμμα στην Ελλάδα, 

ίδρυσαν το κουμμουνιστικό κόμμα στην Ελλάδα μέχρι πότε, μέχρι ο 

Καραμανλής ο γέρος που το αναγνώρισε τελευταία το κουμμουνιστικό 

κόμμα να μην είναι παράνομο, ως τότε ήταν παράνομο, παράνομο, δεν 

επιτρέπονταν να είναι κουμμουνιστικό κόμμα, ο,τιδήποτε άλλο κόμμα, 

αλλά όχι κουμμουνιστικό κι έτσι ήταν τα πράγματα. 

-Εσείς πιστεύετε ότι φταίνε οι κουμμουνιστές για την κατάσταση στον 

εμφύλιο και μετέπειτα; 

-Όλοι φταίνε, όλοι φταίνε. Τώρα να πούμε ότι οι Γερμανοί, γιατί έκαναν 

τόσο κακό μεγάλο με το Χίτλερ, να γιατί έκαναν, γιατί ο Κάϊζερ πρώτα 

έχασε τον πόλεμο, ήταν ο Κάϊζερ, πάλι Άγγλοι, Γάλλοι, αυτοί Γερμανοί, 

Αυστριακοί, Ούγγροι, όλοι πολεμούσαν και αφού έχασαν τον πόλεμο ο 
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Κάϊζερ είπε εκεί πέρα στους αυτούς, λέει “δεν έκανες αυτό, δεν έκανες 

εκείνο’’, λέει, “εγώ’’, λέει, “στη Γερμανία δεν πάτησα ξένο πόδι’’, δηλαδή 

ξένο στράτευμα δεν πάτησε μες στη Γερμανία, τον χάσαν τον πόλεμο, 

αλλά “εσείς’’, λέει, “και τη Γερμανία θα πατήσουν μέσα ξένοι’’ κι όπως 

έγινε, ξένος στα [...] θα πατήσουν μέσα, ανάλαβε ο Χίτλερ, αυτοί οι 

έξυπνοι τώρα, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι κάνουν εμπάργκο τους 

Γερμανούς, αποκλεισμό. 

-Αυτά ανήκουν έτσι, είναι πιο παλιά… 

-Αυστηρόν αποκλεισμό, αυστηρόν αποκλεισμό για να δούμε ποιος 

φταίει, τόσο αυστηρός που δεν είχανε τι να κάνουν, μέχρι βρίζα, ψωμί, 

ένα τόσο στρόγγυλο μαύρο, πατάτες μέσα, τσουβάλια με φέτες, φέτες 

ξεραμένες, στρατός εδώ ήρθε κ.λ.π. Ήτανε σε δύσκολη θέση, μέχρι στα 

μπαλκόνια πατάτες έσπερναν, έσπερναν, ό,τι να πουλούσε το φτιαχνε 

αυτό ο Γερμανός κι ήθελε να το πουλήσει για ένα δολάριο, το βαζαν 

φόρο που δεν μπορούσε να το πουλήσει ούτε με τρία, ποιος θα το πάρει; 

Αποκλεισμός, εμπάργκο, μεγάλο, σου λέει θα σκάσουν, λέει, και θα 

κάνομε έξοδο του Μεσολογγίου που...  όπως λένε, όπως πείνα 

-Δε μας είπατε όμως κ. Περικλή για τον «Αθάνατο» και για τον άλλο τον 

πεταλωτή, σε ποιά οργάνωση ανήκαν στην Αντίσταση, εκείνη την 

περίοδο; 

-Ε ναι στην Αντίσταση, στην Αντίσταση αλλά δεν ήταν στο ΕΛΑΣ ο 

πεταλωτής, δεν ήταν στο ΕΛΑΣ, ήταν στη δεκαρχία, δεκαρχία έλεγαν, 

δεκαρχία, δηλαδή τους μεταχείριζαν κάπου, σου λέει τώρα μας πιάσανε 

ένα στέλεχος, το Χαραλαμπίδη, τι θα κάνομε. 

-Άλλα περιστατικά που θυμάστε από την Αντίσταση, μέχρι τον εμφύλιο, 

πριν ξεσπάσει ο εμφύλιος, πριν οργανωθεί πάλι ο ΕΛΑΣ στα βουνά… 

-Η Αντίσταση, ο Τσώρτσιλ ήθελε να γίνει ο δεύτερος γύρος στην 

Ελλάδα, εκόντος, άκοντος, δηλαδή πήγε και στην Αθήνα έκανε και τον 

Δαμασκηνό, πώς τον λένε εκείνον, τον έκανε αντιβασιλιά, λοιπόν 

συμφώνησαν, μίλησαν... ήθελε οπωσδήποτε να γίνει ο δεύτερος γύρος 

στην Ελλάδα, φτιάνοντας το δεύτερο γύρο, σου λέει αυτοί οι 

κουμμουνισταί θα συσσωρευτούν, θα απλωθούν εδώ [..], τελευταία εμείς 

πού θα τους εξοντώσουμε, γιατι δεν μπορείς να τα βάλεις τώρα εσύ μˈ 

αυτούς, αυτοί έχουνε αεροπλάνα, έχουν πλοία, έχουν κανόνια, έχουν... οι 

Ελασίτες και ο δεύτερος γύρος και ο πρώτος γύρος, ένα τουφέκι είχαν, 

δεν είχαν τίποτα άλλο. 

-Εσείς πήρατε μέρος στον εμφύλιο; 

-Όχι, ε τι να κάνομε, να, σηκωνόμασταν από δω και φεύγαμε στη 

Φλώρινα για να κρυφτούμε εκεί, ε στο σπίτι του Μαλλή του Γιώργου [...] 

-Κρυβόσασταν γιατί, για να μην έρθουν οι αντάρτες; 

-Όχι να μην έρθουν, άμα είσαι στο χωριό, σου λέει “πού ήσουν εσύ 

εχθές;’’ 

-Ποιός έλεγε έτσι; 
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-Ποιός έλεγε, η αστυνομία, ο στρατός, να εγώ τι έπαθα μια φορά, έκατσα 

ένα μήνα φυλακή, γιατί, 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 προς το... 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 έτυχαμε 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 φύλαγάμε 

εμείς, μια μέρα οι Παρορίται, για να λέμε τον κόσμο ότι “θα πηγαίνˈ τε 

από κάτω, άλλο δρομάκι, έκανα, γιατι από δω έχει νάρκες’’. 

-Είχαν σκοτωθεί και άλλοι άνθρωποι από ˈδω, απˈ το χωριό; 

-Ε ναι είχαν σκοτωθεί, κι ένας εκεί στο [...] σκοτώθηκαν, ένας με το... 

-Όχι, εδώ στο χωριό αν τραυματίστηκαν άθρωποι, αν... 

-Ε ναι, τραυματίστηκαν. 

-Και τι έγινε τότε, εσείς πώς μπλέξατε; 

-Πώς μπλέξαμε, έβαζαν, 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, κι αν ακούσεις τίποτα να σκάβουν στον 

άσφαλτο, τότες δε … ο δρόμος ήταν απˈ τους Γάλλους με χαλικάκια 

καρφωμένος, οι Γάλλοι το είχαν κάνει κι άμα σκάβουν και ακούγεται, 

“να μας πείτε πού έσκαβαν για να πάμε να τις βγάλουμε, να μη γίνει καμιά 

ζημιά, να μη γίνει καμιά ζημιά’’, ε είχαμε τον κλητήρα εδώ και 

ειδοποιούσε, με το γαμπρό μου ξεκινήσαμε να πάμε για τη Φλώρινα 

τώρα να κρυφτούμε, μόλις φτάσαμε εδώ στην πλατεία, τι γίνεται εκεί 

πέρα ,λέει αυτός ο κλητήρας, “βρε αμάν’’ λέει, “τι κάνουμε τώρα’’, ο 

Γιώργος ο Ιωαννίδης, ένας Πόντιος [...] “θα πάμε για τις νάρκες, να 

φυλάω’’, λέει “είναι ο Ματσκαλίδης ο Περικλής’’ κι εκείνον Περικλή τον 

έλεγαν, απόψε μαζί με το Γιώργο τον [...], “αυτός’’, λέει, “λείπει’’ και 

ήταν εκείνος… πήγαινε στοΝ πεταλωτή, και μάθαινε πεταλωτής... να 

μαθαίνει, ήτανε ο αδερφός του ύστερα του Γιάννη, ο Θανάσης, ο 

αδερφός του ήτανε, το Γιάννη τον σκότωσαν οι Γερμανοί ... λέει τώρα, 

“αύριο βράδυ’’, μου λέει, “είμαι ˈγω, δεν πας απόψε που λείπει ο 

Περικλής, να γίνετε δύο και να πάτε και αύριο θα πάει εκείνος’’, ε πήγα 

εκείνο το βράδυ, κατά τύχη να ˈρθούν εκείνο το βράδυ οι αντάρτες εδώ 

πέρα, δυο άτομα κι έριξαν προκηρύξεις, έριξαν προκηρύξεις κι ο ένας 

ήτανε, Τζανής Κώστας λεγόταν, που ήτανε του Τζανή του Απόστολου 

αδερφός, εδώ απˈ το χωριό μας, Τζανής Απόστολος, αυτός κορυφή 

μεγάλη ήτανε, πολύ μεγάλος άνθρωπος, αλλά σκοτώθηκε εκεί στα 
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βουλγαρικά σύνορα, ένας τσομπάνος [...] και τον σκότωσαν οι 

Βούλγαροι, τον σκότωσαν και πήγαμε, φύλαξα εκείνο το βράδυ, το πρωί 

αφού έριξαν αυτοί προκηρύξεις, εδώ στο δρόμο ήτανε κάτι γριές, ε αυτές 

ένα ξύλο εκεί πέρα κάτι πέτρες είχε, κάθονταν κι έφτιαναν μουχαμπέτι, 

μιλούσαν και αυτός έφτασε εκεί πέρα, ο Κώστας ο Τζανής, χωριανός 

ήτανε, χωριανός, μια ηλικία ήμασταν, μαζί πηγαίναμε σχολείο, ρωτάει 

«τι κάνουν ο κόσμος εδώ πέρα;» λέει “οι άντρες είναι όλοι στη Φλώρινα’’, 

λέει, “πηγαίνουν, άλλοι στην Κάτω Κλέστινα που έχει αστυνομία’’¨ ε 

ρωτάει και για μένα, απˈ το σπίτι του από πίσω εδώ είναι, “ο Περικλής 

πού είναι;’’, λέει, “κι αυτός λέει, “στη Φλώρινα είναι’’, ε έφυγαν, αφού 

το πρωί ήρθαν αυτοί, ο στρατός και είδε τις προκηρύξεις, μάζευαν τις 

προκηρύξεις, πόσα είναι, βρήκαν εκεί, “α’’, λέει, “ήταν ένας Κώστας, ο 

Κώστας ο Τζανής, απˈ το χωριό μας είναι’’, αυτές οι γυναίκες, λέει, έτσι 

είπαν και τι είπαν, τι ρώτησαν, να ρωτούσαν πού εινˈ οι άντρες, είπαμε εινˈ 

αυτό, για τον Περικλή ρώτησε’’, λέει, “είπαμε ότι είναι κι αυτός στη 

Φλώρινα’’. 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;’’, “ε’’, λέω, “εγώ είμαι 

Περικλής, αυτός είναι Γιώργος Ιωαννίδης’’, “α εσύ είσαι ο Περικλής’’, με 

παίρνει που λες και στην Κλαδοράχη, είχε λόχο, πάμε κει, από κει στο… 

ξανά, 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, βρε τώρα που μιλάμε ήταν το ˈ48, στρατοδικεία φούλ, 

κάθε μέρα αυτό σκότωναν σωρηδόν στον Άϊ-Νικόλαο πάνω, κόσμο, για 

ο,τιδήποτες. 

-Άρα σας κυνηγάγανε. 

-Όχι μας κυνηγάγανε, αυτός έτσι, σου λέει θα δικαστείς γιατί… γιατί ότι, 

αφού ρώτησε για μένα ο αυτός, ο χωριανός μας, κάτι συνεννοηθήκατε, 

βρε πέρασαν 20 μέρες, 1 μήνας, η μάνα μου άρρωστη, πέντε αδέρφια 

εμείς και μια γιαγιά είχαμε, οικογένεια μεγάλη, εκεί που μέναμε στου 

κρεοπώλη το σπίτι, του Στέλιου του Μαλλή που μέναμε. 

-Εκεί κρυβόσασταν; 

-Εκεί μέναμε το βράδυ, στη Φλώρινα ήτανε ασφάλεια, τη Φλώρινα γύρω 

γύρω τη φύλαγαν με συρματοπλέγματα, ο στρατός την φύλαγε 

-Αν σας έβρισκαν εδώ στο χωριό οι αντάρτες... 

-Οι αντάρτες θα σε πάρουν μαζί τους, επιστράτευση, αν ο Κώστας δεν 

ήτανε που λέμε χωριανός μας και συμμαθηταί, αν αντάμωνε και ήταν 

ξένος θα σου πει “έλα μαζί μας…’’. 

-Γνωρίζετε κόσμο που τον πήραν με το ζόρι; 

-Ε απˈ το Παρόρι να, 50 παιδιά πήραν, 50 παιδιά πήραν απˈ το Παρόρι 

μέσα. 
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-Χωρίς να θέλουν αυτά; 

-Εμ τι επιστράτευση, “θα ˈρθείτε μαζί μας!’’. 

-Τους απειλούσαν μήπως; 

-Δε τους απειλούσαν, όταν είναι ένας στρατηγός, καλάει από ˈδω και ο 

Σαράφης καλάει από κει κι ο πώς τον λένε τώρα, αυτόνα… 

-Ήθελαν να συγκεντρώσουν δυνάμεις δηλαδή. 

-Δυνάμεις, δυνάμεις κι ο Τσώρτσιλ ήθελε να συγκεντρώσουν δυνάμεις, 

πολλές δυνάμεις στο βουνό. 

-Δηλαδή τώρα ο ΕΛΑΣ για σας ήτανε με το μέρος των Άγγλων, 

ελεγχόταν; 

-Το ΕΛΑΣ ήταν εκεί που ήταν, αλλά υπογείως έλεγχε το αυτό, εφόσον η 

μοιρασιά στη Γιάλτα έγινε, ότι η Ελλάδα θα ανήκει στη Δύση, ό,τι και να 

κάναμε...τώρα στη Τσεχοσλοβακία έκαναν πως κουνιούνται, η 

Τσεχοσλοβακία ήταν με τους Ρώσους, έκαναν πως κουνιούνται στην 

Πράγα, πηγαίνουν τα ρωσικά τα τανκς, τους τσαλαπάτησαν, ούτε Άγγλοι 

κουνήθηκαν, ούτε Αμερικάνοι, ούτε κανένας, στην Ουγγαρία το ίδιο, 

πήγαν τους τσαλαπάτησαν οι Ρώσοι, δεν κουνήθηκε κανένας, εδώ στην 

Ελλάδα, το τσαλαπάτησαν το ΕΛΑΣ, αυτούς ύστερα που [...]  στο 

δεύτερο γύρο, κουνήθηκαν οι Ρώσοι; Δεν κουνήθηκαν καθόλου, σου λέει 

είναι δικό σας μαντρί, ότι θέλετε θα κάνετε, εσείς εκεί και μεις εδώ και 

αυτό ισχούσε, νομίζω, δεν ξέρω, κατά τη γνώμη μου για μισόν αιώνα, για 

50 χρόνια, από κει και πέρα άρχισε νˈ αλλάζει, να παίρνει άλλη τροπή 

………… και να θα πω ότι ήμουν στη φυλακή, ε η σπιτονοικοκυρά μας 

εκεί πέρα, η Πολυξένη, ε μια καλή κυρία, αφού έμενα εκεί πέρα, ήξερε, 

και η γυναίκα μου είναι του αδερφού της παιδί που γνωριστήκαμε από 

κει και...τελοσπάντων, λέει τι γίνεται, εκεί κοντά στο σπίτι τους πιο τον 

άλλον τον μαχαλά κάθονταν ένας αξιωματικός μεγάλος, ο οποίος έλεγχε 

την κατάσταση, αρχηγός της Φλώρινας στο στρατό, στο στρατό ήταν, 

πήγε και του λέει “ότι έτσι κι έτσι κι έτσι συμβαίνει λέει, τώρα για να είσαι 

υπόδικος και πολύ έτσι να πούμε υπόδικος, είσαι αθώος, αλλά είσαι 

υπόδικος, θα περάσουν 3 χρόνια, 4 χρόνια, εδώ δικάζονται μεγάλες 

υποθέσεις, αυτά τα μικρά πράματα θα κοιτάμε; Θα κάτσεις φυλακή μέσα 

δυο τρία χρόνια και τελευταία θα πούμε ότι ε, αθώος’’, “ε τι αθώος, 3 

χρόνια εγώ να κάθομαι εδώ μέσα; Εσείς με ποιο δικαίωμα δηλαδή;’’και 

πάει του λέει αυτήν κι αυτήν την κατάσταση όλη, αυτός φιλοτιμήθηκε 

ποιος ήτανε, στέλνει ένα φαντάρο με τη μοτοσικλέτα, πάει και φέρνει το 

φάκελο, μου δίνει το φάκελο, βλέπω ότι ρώτησε αυτός για μένα, τι άλλο 

να γράψει, ξέρω γω τι, δεν έχει σημαντικά πράματα, ότι φυλάγαμε τις 

νάρκες και ήρθαν έριξαν προκηρύξεις και αυτός ρώτησε, ξανάστέλνει το 

φαντάρο με τη μοτοσικλέτα εκεί πέρα το […] στη φυλακή, με βγάζει έξω 

και γλίτωσα, αλλιώς θα καθόμουν και 2 χρόνια μέσα και 3 χρόνια, αλλά 

τι κάνεις. 

-Δε μπορούσατε να κάνετε κάτι; 
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-Τίποτα, έτσι ήταν. 

-Όταν τελείωσε ο πόλεμος, εσείς δεχτήκατε αντίποινα επειδή ήσασταν 

στην ΕΠΟΝ; 

-Όχι, όχι. 

-Είδατε να έχετε καμιά διαφορά με άλλους συγχωριανούς; 

-Το μόνο που ήτανε, πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, που με το 

δεύτερο γύρο τους έστελναν στη Μακρόνησο, στη Μακρόνησο έστελναν 

πολλούς, εμένα δε μˈ έστειλαν να σου πω, δεν πήγα στη Μακρόνησο, 

ούτε χρειάστηκα πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων και να πω ότι 

δε μˈ έδωσαν, δεν είδα κανένα πρόβλημα, αλλά οι άλλοι να... σου λέει ότι 

ο πατέρας σου ή ο παππούς σου έκανε και πήγαιναν στη Μακρόνησο, 

Μακρόνησο, εξορία. 

 

 

(ηχογράφηση 2
η 

) 
Αυτοί όλοι ήτανε απˈ το Τσοτύλι, είχε δώσει μια διαταγή τότε, όσα 

παιδιά έχουνε λέει κλίση προς τα γράμματα να μαθαίνουν, να τα στείλουνε 

στο Τσοτύλι και να γίνουν δάσκαλοι. Απˈ το χωριό μας έστειλαν έναν, απˈ 

την Κλαδοράχη ήταν κανα 3 κι άλλοι ήταν απˈ το χωριό μας απάνω λέει, 

“έχομε δουλειά’’, λέει, “τι θα κάνομε, ποιος θα τα βοσκάει τα ..το 

γαϊδούρι, το ζευγάρι’’ και δε στείλανε και ο Καραντζούλας, ο 

Καραντζούλας ο Γιάννης, ο παππούς του είχε βουβάλια, όλο βουβάλια 

είχε, πήγε στο Τσοτύλι [..] ότι τα ˈπιανε τα γράμματα να πάει στο 

Τσοτύλι, στο γυμνάσιο, για να γίνει δάσκαλος. Ναι, αλλά εκείνος μέχρι 

τότε ήταν με τα «κιουρντία» τα ρούχα τα εντόπια, σαν τσολιάς εκεί πέρα 

και τα τσαρούχια, τι θα κάνει τώρα, εφόσον τον έγκριναν να πάει στο 

Τσοτύλι να γίνει δάσκαλος, τον παίρνει ο παππούς του απˈ το χέρι και 

παν στο παζάρι, νˈ αγοράσουν ένα παντελόνι, εκείνα τα μάλτα;; που λένε 

απˈ τον Εβραίο, γαλάζιο παντελόνι και παπούτσια, “πόσο κάνει το 

παντελόνι;’’, “τόσο’’, ε το ˈβαλε αυτός το παντελόνι, το ˈζωσε καλά και 

βαδίζουν τώρα στον πεζόδρομο, ο παππούς τον κοιτάζει, “α ρε Όαν, στα 

εντόπια λένε έτσι, δεν τα ξέρω κι εγώ καλά, κόκου λίτσεν ντάσκαλ και 

μπίδεις’’, δηλαδή,“ τι όμορφος δάσκαλος θα γίνεις, όμορφος δάσκαλος, 

καλός!’’. 

-Δεν τους θέλαν τους σλαβόφωνους; 

-Ναι, αλλά ο χωροφύλακας από πίσω παρακολουθούσε, σου λέει αυτός ο 

γέρος κάπου θα πει καμιά κουβέντα, απˈ το γιακά που λες στο αυτόφωρο, 

θα πληρώσει τώρα 300 δρχ, ήτανε τότες, που είχαν αξία, αγόραζες μια 

αγελάδα που λέει ο λόγος, πρόστιμο, τι να κάνουν, πάνε το παντελόνι 

πίσω να συμπληρώσουν τα λεφτά, πάλι δε συμπληρώνουν τα λεφτά, παν 

και στον κρεοπώλη, τον λεν “δώσε να συμπληρώσομε εδώ τα χρήματα και 

έλα να πάρεις μια βουβάλα, όποια θέλεις’’. Τώρα, εκείνο το παιδί, ήρθαν 

οι Γερμανοί εδώ πέρα, κάναν κατοχή, σηκώθηκε, πήγε εδώ στο 
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Μαναστήρι, στα Μπίτολα, από κει στα Σκόπια, έγινε Επιθεωρητής 

Μέσης Εκπαιδεύσεως, θα ξεχάσει εκείνο το παιδί τώρα ότι, γιατί μίλησε 

μια κουβέντα; Αν μιλούσε τούρκικα δε θα τον πείραζε, δηλαδή αυτό θα 

πει προπαγάνδα, το «διαίρει και βασίλευε». Οι Άγγλοι αυτό θέλουν, 

«διαίρει και βασίλευε», να είναι μικρά μικρά κρατίδια, να η 

Γιουγκοσλαβία, ήταν ένα κράτος το οποίο θα συναγωνιζόταν σήμερα 

τους Γάλλους, τους Ιταλούς, αλλά το ˈκαναν 5-6 κομμάτια, σου λέει 

«διαίρει και βασίλευε». 
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1. Η μεταξική περίοδος (1936-1940) 

 

     1.1 Η δράση των αριστερών του ΚΚΕ 

 

κ.ΦΝ(14): «Ο πατέρας μου από τη Λάρισα, στέλεχος γερό του 

κομμουνιστικού 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 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 
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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 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» 
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1.2 Οι  εξορίες των κομμουνιστών από το καθεστώς Μεταξά 
 

κ.ΦΝ (14): « 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» 

 

 

1.3  Η οπτική του καθεστώτος Mεταξά απέναντι στο ζήτημα των 

Σλαβόφωνων κατοίκων της  Δυτικής Μακεδονίας 

 

κ.ΒΙ(8): « 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 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 
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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» 

 

 

2.Κατοχή –Αντίσταση (1940-1945) 

 

2.1 Οι κατοχικές δυνάμεις στη Δυτική Μακεδονία 

 

2.1.1  Ο γερμανικός παράγοντας 

 
κ.ΔΣ(5): « 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. 
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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» 

 

 

2.1.2 Ο βουλγαρικός παράγοντας 

 

κ. ΣΠ(21): « 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 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» 

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’’» 

κ.ΓΠ(3): «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» 

 

 

2.1.3  Ο ιταλικός  και  ρουμανικός παράγοντας 

 
κ.ΔΣ(5): «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» 

κ.ΓΠ(3): «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 
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έφερναν και εδώ. Στη Νομαρχία είχαν ταυτότητες, με ρουμάνικες 

ταυτότητες και πήγαιναν και έπαιρναν τρόφιμα. Και λεφτά δίνανε. Όπως 

και το ελληνικό κράτος τότε με το προξενείο εδώ στο Μοναστήρι, έδινε στα 

χωριά και χρυσά και τρόφιμα, ό,τι μπορούσαν[…]» 

 

 

2.2 Ο  γιουγκοσλαβικός παράγοντας 

 

κ.ΓΠ(3): « 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 Μπούλγκες 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 Μπούλγκες. Αλλά και εκεί το σκουλήκι υπήρχε, στο 

Μπούλγκες. 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 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» 
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2.2.1 Το Σλαβομακεδονικό ΛαϊκόΑπελευθερωτικό Μέτωπο (ΣΝΟΦ) 

 

κ.ΠΓ(18): «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 ότι 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..» 

 

 

2.2.2 Τα Τάγματα Γκότσε 

 

κ.ΣΠ(21): «… 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» 

 

 

2.3 Ο  βρετανικός  παράγοντας 

 

κ.ΚΠ(35): «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, ρούχα βαμμένα μαύρα, εγγλέζικα, του κουτιού 

όλα, και χρυσά τους ρίχνανε, για να μπορέσουνε να δράσουνε. Δεν ξέρω, 
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τελευταία οι Άγγλοι, όταν 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» 

 

 

2.4  Ο  ρωσικός παράγοντας 

 

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» 

 

 

2.5 Η Οργάνωση Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος (ΟΚΝΕ) 

 
κ.ΓΟ(15): «… 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 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 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» 
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2.6   Η εαμική αντίσταση 

 

κ. ΓΠ(3) και κ.ΓΠ(4) αντίστοιχα: «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.ΦΙ(41): «…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» 

 

 

2.6.1 Οι επιχειρήσεις σαμποτάζ των αντιστασιακών του ΕΑΜ/ΚΚΕ 

 

κ.ΜΛ(13): «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 
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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» 

 

 

2.6.2   Τα γερμανικά  αντίποινα  που ασκήθηκαν σε βάρος των    

αντιστασιακών 

 

κ. ΑΙ(9): «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 πάω να ταΐσω τους 

δικαστικούς’’. Αυτοί  νόμιζαν ότι τα έτρωγε όλα αυτός, αλλά ψέματα» 

 

 

2.6.3  Η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ) 

 
κ.ΣΘ(38): «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 
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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 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 ˈχω 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;» 

 

 

2.6.4 Ο ρόλος των γυναικών 

 

κ.ΚΠ(35): « 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) 

 
κ.ΠΓ(18):  «Οι άντρες τους ήταν Παουτζήδες, με τους Γερμανούς. Οι 

γυναίκες τους την ημέρα και το βράδυ μαζευόντουσαν σε ένα σπίτι, 
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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) 

 

κ.ΜΛ(13): « 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 
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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 έναν 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» 

 

 

2.8 Δοσιλογικές οργανώσεις 

 
κ.ΔΧ(28): « 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 

 
κ.ΓΠ(4) και  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» 
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2.9  Ο Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ) 

 

κ.ΠΚ(44): «… 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 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 κομμουνιστικού κράτους, αλλά ενός 

καπιταλιστικού στα μέτρα τα δικά τους» 

 

 

2.9.1 Οργάνωση κι ένοπλη δράση 

 

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» 
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2.9.2  Οι γυναίκες στον ΕΛΑΣ 

 

Οι κ.ΜΜ(27) και ΔΧ(28), καθώς επίσης και η κ.ΤΟ(24): «Πήραν 

μέρος πολλές γυναίκες. Υπήρχαν και αντάρτισσες. Υπήρχαν τα 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 

 
Κ. ΦΝ(14): «[…] 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 τον 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 χειροκροτούσαν οι άλλοι. Χαιρόμασταν 

με το Γιωργάκη το καλλιτεχνικό μέρος του ΕΛΑΣ. Και αυτό ήταν μεταξύ 
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των άλλων, που διαβαζόντουσαν ποιήματα στο σχολείο, που δε 

λειτουργούσε πλέον σα σχολείο, γινόντουσαν παραστάσεις θεατρικές [..]» 

  

2.9.4 Πολεμικές επιχειρήσεις σε επιμέρους περιοχές της Μακεδονίας 

 
κ.ΤΚ (26): «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» 

 

 

2.9.5 Οι μέρες της απελευθέρωσης 

 
κ. ΣΓ(39): «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, 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 ˈ45, όχι τόσο δηλαδή, αλλά άρχισαν δηλαδή να φαίνονται ότι ...η Δεξιά 

άρχισε να δουλεύει το σκουλήκι για να μην πέσουμε στην Αριστερά» 
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2.9.6  Η διαφυγή στα Βαλκάνια πριν από τον εμφύλιο πόλεμο 

 
κ.ΓΠ(3), κ. ΑΧ(33), η κ.ΓΠ(43) και ο κ.ΧΘ(42) αντίστοιχα: «Ο 

καπεταν Αμύντας από το χωριό μας και πέντε άτομα οι οποίοι ήταν οι 

πυρήνες εδώ στην περιοχή, πήγαν τότε στο Μπούλγκες της Γιουγκοσλαβίας. 

Στο Μαυροβούνιο, εκεί πήγανε. Από εκεί μετά ήρθανε και άρχισαν ξανά 

τον εμφύλιο». «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 Μπούλγκες να σωθούνε, αλλιώς θα τους 

πιάνανε» 

 

 

3.  Εμφύλιος Πόλεμος (1946-1949) 

 

3.1 Η περίοδος της Λευκής Τρομοκρατίας 

 
κ. ΑΧ(33): «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! Δε 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’’. 
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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 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, πού 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» 

 

 

3.1.1 Οι ενέργειες της Αριστεράς 

 
κ. ΤΟ(24): «[..]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» 
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3.2  Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ) 

 

3.2.1 Το στρατιωτικό σώμα του ΔΣΕ 

 
κ.ΟΒ(1) και ΓΠ(3) αντίστοιχα: «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» 

 

 

3.2.2  Η ζωή στο βουνό και τα πλιάτσικα στις γύρω περιοχές 

 

κ.ΠΜ(23): « Εδώ, εκεί στην εφημερίδα διάβασα, είχα μια ξαδέρφη και 

πήραν τον άντρα της και αυτή δεν το 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» 

 

 

3.2.3  Οργάνωση κι ανάθεση υποχρεώσεων 

 

 κ.ΔΧ(28):  «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 
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πόστο». Ο κ.ΜΜ(27): «Στον εμφύλιο ήμουν στο 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 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 και ο 

κ.ΣΓ(39): «.. 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[…..]» 

 

 

3.2.4  Στρατηγεία-Βάσεις 

 

κ.ΓΚ(2), Η(12) και ΓΟ(15) αντίστοιχα: «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 
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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» 

 

 

3.2.5  Η  εκπαίδευση  στο πλαίσιο του εμφυλίου 

 

κ.ΓΚ(2): « 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. 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. 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»  

 

κ.ΓΠ(43): «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, 
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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, 

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 

 
κ.ΤΧ(25): « 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 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 
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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» 

 

 

3.3 Η αντικομμουνιστική  πλευρά 

 

3.3.1 Οι Μονάδες Απελευθέρωσης Υπαίθρου (ΜΑΥ) 

 
κ.ΒΙ(8): «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» 

 

 

3.3.2  Η αστυνομία και η χωροφυλακή 

 
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 



579 

 

είναι Βούλγαρος!’’. Ο πεθερός μου ήταν στρατιώτης. Και λέει του λοχία 

“αν και ο γιος 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 

“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» 

 

 

3.4 Ο εμφύλιος στο νομό Φλώρινας 

 

κ.ΔΧ(28): «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..» 
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3.4.1  Η μάχη της Φλώρινας 

 

ΔΧ(28): «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. Τα 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» 

 

 

3.4.2  Οι επιμέρους μάχες εντός κι εκτός της περιφέρειας Φλωρίνης 

 
κ.ΣΓ(19) και κ.ΚΠ(35) αντίστοιχα: «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 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» 

 

κ.ΔΣ(5), ΤΚ(26), ΠΧ(32) αντίστοιχα: « 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 
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πιάνανε κανένα δικό μας αιχμάλωτο κινδύνευε η ζωή τους [..]. Στο 

Μπέλες» 

 

 

 

3.4.3 Οι πολεμικές επιχειρήσεις στα βουνά εναντίον του ΔΣΕ 

 
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 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 δεν 

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» 
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3.4.4  Οι ενέδρες σε βάρος του Εθνικού Στρατού 

 

κ.ΣΓ(19): «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 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’’» 

 

 

3.4.5 Το  Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΝΟΦ) 

 

κ.ΓΟ(15): «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 
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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 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 

 

κ.ΠΓ(18), ΣΠ(21) και ΤΒ(25) 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 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» 
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ΓΠ(3) και ΠΒ(17), αντίστοιχα: « 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» 

 

 

3.5.1  Το παιδομάζωμα  και οι συνθήκες στις χώρες υποδοχής 

 

κ.ΧΘ(42): «…. 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 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 
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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» 

 

κ.ΓΠ(3), κ.Ο(1), κ.Γ(10) και κ.Η(12) αντίστοιχα: «…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» 

 

κ.Ο(1): «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» 

 

 

3.6  Οι παιδουπόλεις της Φρειδερίκης 

 
ΓΠ(3) και ΒΙ(8) αντίστοιχα: «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 
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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 

 

4.1 Η φυγή στις ανατολικές χώρες και στην Ευρώπη 

 

 κ. ΣΓ(39): «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 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 
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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» 

 

1(ΟΟ), 11(κ.Μ) και 27(ΜΜ) 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» 

 

κ. ΠΓ(11): «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. 

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» 

 

 

4.2 Η ελληνική  εκπαίδευση στις χώρες υποδοχής 

 
κ.Γ(10):  «Μας πήγαν εκεί, εγώ θυμάμαι τι πέρασε όλος ο κόσμος. 

Έβραζαν ρούχα, έπλεναν κόσμο και μερικοί είχαν και ψείρα. Θυμάμαι ένα 
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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» 

 

κ.ΓΚ(2) και ο κ.ΔΧ(28) αντίστοιχα: «Στην αρχή μας χωρίσανε. Όσοι 

ήταν 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» 

 

 

4.3 Η συμπεριφορά του εθνικού κράτους απέναντι στους ηττημένους 

 

κ.ΟΒ(1), κ.ΟΟ(1) και  εξαδέλφη: «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 
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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» 

κ. ΣΓ(19): «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;’’» 

κ.ΜΜ(27): «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 σύνταξη. Η μητέρα μου 

είχε μείνει εδώ» 

 

κ. ΧΘ(42): «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 
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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 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 

 
κ. ΙΝ(4), ΠΓ(37) και η κ.ΤΟ(24) αντίστοιχα: «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 
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ενισχύονται και σήμερα, 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, 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 κομμουνιστική, 

αλλά για την Ελλάδα κομμουνισταί είναι, δεν είναι για τη Βουλγαρία, ούτε 

για την Αλβανία, ούτε για τη Σερβία, για αυτονόμια Μακεδόνια, ναι είναι 

κομμουνιστική, 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» 

 

κ. ΣΓ(19) και  κ.ΒΙ(8) αντίστοιχα: «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 

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 
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εικονικά τα ονόματά τους, δεν πήγαν οι ίδιοι. Δέχθηκαν να γίνουν 

υποψήφιοι. Ήταν στις ευρωεκλογές» 

 

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»  

 

 

5.2 Η οπτική για το Κουμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΚΚΕ) 

 

κ.ΦΝ(14): « 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 κομμουνιστικού κόμματος, τα έβαζε 

με τον 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» 

 

Ζεύγος Γιάνση(2): «… 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 κομμουνιστικά 

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» 

  

 

 



593 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


