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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών του 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Για την ολοκλήρωση αυτής της πτυχιακής 

εργασίας καθοριστικής σημασίας ήταν η συμβολή της καθηγήτριάς μου κ. Ηλιάδου-

Τάχου Σοφίας. Για το λόγο αυτό και την ευχαριστώ, εκ βαθέων, για την επιστημονική 

καθοδήγησή της όσο και για τη συμβολή της, σε όλα τα στάδια που οδήγησαν στην 

διεκπεραίωση της εργασίας, αλλά και  για τις πολύτιμες συμβουλές της. Το θέμα το 

οποίο μου εμπιστεύτηκε είναι αρκετά σύνθετο και  περίπλοκο, γιατί ο Ελληνικός 

εμφύλιος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στη νεότερη εθνική μας 

ιστορία, του οποίου οι μνήμες ακόμη  και στις μέρες μας είναι νωπές. Μαζί με τη 

Ρωσική Επανάσταση, τον Ισπανικό εμφύλιο και τα πρόσφατα γεγονότα της διάλυσης 

της Γιουγκοσλαβίας, θα μπορούσαμε να τον κατατάξουμε ανάμεσα στις μεγάλες 

εσωτερικές συγκρούσεις της Ευρώπης του 20ού αιώνα.  

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους της βιβλιοθήκης  Πιτόσκα 

Φλώρινας αλλά και τους εργαζόμενους στα ΓΑΚ Φλώρινας , οι οποίοι με βοήθησαν 

στην αναζήτηση πρωτογενών πηγών και στην αναζήτηση βιβλιογραφίας σχετικής με 

την εργασία μου. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το πολυσύνθετο θέμα του Ελληνικού εμφύλιου 

πολέμου. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με τα γεγονότα που εκτυλίχτηκαν κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία και το 

νομό Φλώρινας. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην περίοδο 1946-1949 κατά την οποία 

οι πολεμικές επιχειρήσεις ήταν πιο έντονες και αιματηρές. Ωστόσο, γίνονται μερικές 

αναφορές σε γεγονότα που έλαβαν χώρα λίγο πριν ή λίγο μετά από αυτό το χρονικό 

φάσμα για να μπορέσει να γίνει αποτελεσματικότερα και πιο ολοκληρωμένα η 

περιγραφή κάποιων γεγονότων.  

 

Βασικός στόχος της εργασίας ήταν να αναζητηθούν, να συγκεντρωθούν και να 

καταγραφούν πληροφορίες και γεγονότα που σχετίζονται με τον εμφύλιο πόλεμο στη 

Φλώρινα και την περιοχή της έτσι όπως αυτά παρουσιάζονται από άτομα που έχουν 

εμπλακεί στα γεγονότα άμεσα ή έμμεσα. Για το λόγο αυτό, και η εργασία εντάσσεται 

στο πλαίσιο της προφορικής ιστορίας, η οποία χρησιμοποιεί ως πρωτογενές υλικό 

γεγονότα, πληροφορίες και αναμνήσεις όπως παρουσιάζονται από ανθρώπους που 

έζησαν την συγκεκριμένη περίοδο, συμμετείχαν σε κάποια γεγονότα και επηρεάστηκαν 

από αυτά ή άτομα που εμπλέκονται έμμεσα καθώς κάποιο κοντινό συγγενικό τους 

πρόσωπο έζησε σε αυτή την ιστορική περίοδο και πήρε μέρος στα γεγονότα του 

εμφυλίου πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας.  

 

Η μέθοδος που αξιοποιήθηκε για να πραγματοποιηθεί η παρούσα εργασία ήταν οι 

συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις αυτές βασίστηκαν σε ημιδομημένο ερωτηματολόγιο, το 

οποίο ακολουθούσε κάποιες βασικές γραμμές, αλλά διευρύνονταν ή τροποποιούνταν 

ανάλογα με τις περιστάσεις και τις καταστάσεις που προκύπταν σε κάθε συνέντευξη.  

 

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων προέκυψε ένα πλούσιο και πολυδιάστατο 

πρωτογενές υλικό και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτό είναι αρκετά. Έτσι, 

μέσα από τις συνεντεύξεις φαίνεται τόσο η χρονική σειρά των γεγονότων,  οι δυσκολίες 

που προέκυψαν αυτή την περίοδο, τα συναισθήματα όσων συμμετείχαν και 

επηρεάστηκαν από αυτά τα γεγονότα όσο και ο τρόπος που τα αντιμετωπίζει κάθε 

πληροφορητής. Έτσι, φαίνεται, ότι η αντιμετώπιση των γεγονότων και η στάση του 
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κάθε συνεντευξιαζόμενου επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία, το 

φύλο, η ιδεολογία, το μορφωτικό επίπεδο, το οικογενειακό περιβάλλον, η μετέπειτα 

πορεία τους, κ.α.  

 

Λέξεις Κλειδιά:  

Εμφύλιος πόλεμος, Φλώρινα, μάχες, εξορία, στρατοδικεία, Εθνικός Στρατός, 

Δημοκρατικός Στρατός,  αντάρτες, καπετάνιοι, Γράμμος, Βίτσι, μάχη της Φλώρινας 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Με τον όρο ‘’Ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος‘’, εννοούμε την περίοδο των ενόπλων 

συγκρούσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα μεταξύ του Δημοκρατικού 

Στρατού Ελλάδας  (υπό τον έλεγχο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας) και του 

Ελληνικού Στρατού. Οι περισσότεροι ιστορικοί θέτουν την έναρξη του, τον Μάρτιο 

του 1946  και το τέλος του τον Αύγουστο του 1949. Είχε ως αποτέλεσμα την ήττα των 

κομμουνιστών ανταρτών. Ο Ελληνικός Εμφύλιος θεωρείται διεθνώς ως η πρώτη πράξη 

του ψυχρού πόλεμου στη μεταπολεμική ιστορία και ήταν η πολεμική σύγκρουση με τις 

μεγαλύτερες απώλειες που γνώρισε η χώρα από το 1830 έως σήμερα. 

Παραδοσιακά, σημείο έναρξης του Εμφυλίου πολέμου θεωρείται η επίθεση ομάδας 

πρώην ανταρτών του ΕΛΑΣ υπό την ηγεσία του Αλέξη Ρόσιου («Καπετάν 

Υψηλάντης») στο Σταθμό Χωροφυλακής Λιτοχώρου Πιερίας την νύχτα της 30ης 

Μαρτίου 1946. Η ομάδα του Ρόσιου σκότωσε 12 χωροφύλακες και εθνοφύλακες και 

πυρπόλησε τον Σταθμό, ως απάντηση στις εκτελέσεις, διώξεις, εξορίες και φυλακίσεις 

που υφίσταντο οι πολίτες που ανήκαν στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ μετά τη Συμφωνία της 

Βάρκιζας. 

Άλλοι ιστορικοί, διαφωνώντας με τα προηγούμενα, θεωρούν πως ο εμφύλιος της 

Ελλάδας  ξεκίνησε ακόμη από το 1943, πριν την αποχώρηση των δυνάμεων της τριπλής  

κατοχής. Επίσης, για την καλύτερη μελέτη του, τον διαχωρίζουν σε τρεις φάσεις. 

Συγκεκριμένα θεωρούν πως η πρώτη  περίοδος1 ξεκινά με τις ένοπλες συγκρούσεις 

μεταξύ αντιστασιακών οργανώσεων κατά τη διάρκεια του 1943, η δεύτερη περίοδος 

περιλαμβάνει τις μάχες στην Ήπειρο και στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 1944 και τα 

γεγονότα μετά την συμφωνία της Βάρκιζας και η τρίτη  περίοδος περιλαμβάνει τα 

γεγονότα  από την 30η  Μαρτίου 1946 έως τα τέλη του 1949. Αυτές οι φάσεις αν και 

                                                           
1 << Ο σκληρός ανταρτοπόλεμος που διεξήγαγε το ΚΚΕ εναντίον των πολιτικών του 

αντιπάλων, δηλαδή εναντίον των παλαιών κομμάτων που συνιστούσαν το Κέντρο και την 

Δεξιά της εποχής, ο πόλεμος αυτός που καθιερώθηκε να ονομάζεται ‘’Ελληνικός Εμφύλιος 

Πόλεμος‘’ , άρχισε ουσιαστικά το φθινόπωρο του 1943, όταν το ΚΚΕ δια του ΕΛΑΣ 

επιχείρησε και εν πολλοίς επέτυχε να θέσει εκτός μάχης ανταγωνιστικές αντιστασιακές 

οργανώσεις>> Κολλίοπουλος,  Η Μακεδονία σύνορο δύο κόσμων (1945- 1949), μελέτη από την 

ιστοσελίδα  του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού αγώνα. 
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είναι ξεχωριστές, διότι η κάθε μια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, εντούτοις είναι 

στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους και τελικά θα καθορίσουν τον πολιτικό και διεθνή 

προσανατολισμό της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια. 

 

AΠΑΡΧΕΣ ΕΜΦΥΛΙΟΥ 

 

Όπως παρατηρεί και ο Ν. Κέντρος: << αν κάποιος θέλει να ρίξει μια μάτια στην 

νεότερη ιστορία της χώρας μας, θα καταλήξει στην διαπίστωση πως για τα δεινά του 

διχασμού του τόπου μας μεγάλη ευθύνη φέρουν οι ξένες δυνάμεις και κυρίως οι 

Άγγλοι>>. Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι απαρχές του εμφύλιου πολέμου εντοπίζονται 

κατά την περίοδο ακόμα της γερμανικής κατοχής και αργότερα, στην επέμβαση των 

Άγγλων στα εσωτερικά της χώρας και στη σύγκρουση των ημερών του Δεκέμβρη του 

1944. 

Οι πρώτες διαμάχες εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της κατοχής. Οι μεν βοηθοί και 

συνεργάτες των Γερμανών με τις ομάδες τους αντιμετωπίζουν τους αντιστασιακούς 

του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) σαν <<αντεθνικούς>> και 

<<παράνομους>> και από την μεριά τους οι αντιστασιακοί που πολέμησαν τους 

κατακτητές (Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους) για την απελευθέρωση της 

πατρίδας, χαρακτηρίζουν τους συνεργάτες των Γερμανών, προδότες. Οι συνεργάτες 

των κατακτητών προέρχονται κατά κόρο, από τις γραμμές της δεξιάς παράταξης. 

Μάλιστα στη Δυτική Μακεδονία ακόμη και το βουλγαρικό κομιτάτο, ένα κίνημα 

αντεθνικό, στρατολογούσε τα μέλη του από την παράταξη της δεξιάς 2. Από την άλλη 

μεριά οι αντιστασιακοί που αποτελούσαν τη μεγαλύτερη πλειοψηφία του λαού, 

προέρχονταν από την Αριστερά και την ευρύτερη δημοκρατική παράταξη χωρίς αυτό 

να σημαίνει ότι στις γραμμές τους δεν υπήρχαν και αρκετοί δεξιοί μοναρχικοί. 

Και ενώ φάνηκε, εν πρώτοις,  ότι μετά το τέλος της κατοχής θα έρχονταν ειρήνη στη 

χώρα, οι συγκρούσεις μεταξύ οργανώσεων του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα ΕΑΜ-

                                                           
2 Σοβαρότερα προβλήματα δημιούργησε η συνεργασία των βουλγαρόφιλων Σλαβομακεδόνων 

και των δεξιών Ποντίων. Κολλιόπουλος, Ι. (1996). Λεηλασία φρονημάτων, Τόμος Β', Το 

μακεδονικό  ζήτημα στην περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου (1945-1949)  στην Δυτική Μακεδονία. 

Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 
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ΕΛΑΣ αφενός με άλλες αντιστασιακές οργανώσεις και αφετέρου με τους ένοπλους 

συνεργάτες των Ναζί, είχαν δημιουργήσει μια κατάσταση πόλωσης. Με το πρόσχημα 

ότι στη χωρά αναπόφευκτα θα ξεσπούσε εμφύλιος πόλεμος που θα οδηγούσε στη νίκη 

του ΕΛΑΣ, οι Άγγλοι μετά την αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων κατοχής από  

την Ελλάδα, εκδήλωσαν την απόφαση τους να επέμβουν στις εσωτερικές ελληνικές 

εξελίξεις με σκοπό να εξασφαλίσουν εν πρώτοις την επαναφορά της μοναρχίας και 

αφετέρου την εγκαθίδρυση των δυνάμεων της δεξιάς στον πολιτικό χώρο.  

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ 

 

Η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση επιστρέφει  από το Κάιρο και προσωρινά τα πνεύματα 

κατευνάζονται. Η διαφωνία  του ΕΑΜ με την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, 

σχετικά με την συγκρότηση του μελλοντικού στρατού, οδήγησε στην οριστική 

παραίτηση των 6 υπουργών του ΕΑΜ. Σε τελεσίγραφο της κυβέρνησης Παπανδρέου 

δόθηκε προθεσμία, ως τις 10 Δεκεμβρίου, για τον αφοπλισμό όλων των ενόπλων 

δυνάμεων πλην μικρών τμημάτων του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ. Επίσης εξαιρέθηκαν η 

τρίτη ορεινή ταξιαρχία και ο ιερός λόχος. Η  τελική όμως  ρήξη ανάμεσα στο ΕΑΜ και 

την κυβέρνηση ήρθε στις 3 Δεκεμβρίου 19443 όταν το ΕΑΜ οργάνωσε συλλαλητήριο 

το οποίο κηρύχθηκε παράνομο και πνίγηκε στο αίμα. Η αστυνομία πυροβόλησε κατά 

του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί μετά από κάλεσμα του ΕΑΜ, στην Αθήνα. Το 

ΕΑΜ τότε κινητοποίησε τον εφεδρικό ΕΛΑΣ και τις μονάδες που βρίσκονταν κοντά 

στην Αθήνα με αποτέλεσμα η σύγκρουση να γενικευτεί και να περάσει στην ιστορία 

με την ονομασία  Δεκεμβριανά. 

Η κυβέρνηση είχε την πολύτιμη στρατιωτική βοήθεια της Μεγάλης Βρετανίας και 

τελικά μετά από σκληρές μάχες ενός μήνα και παραπάνω που πραγματοποιήθηκαν 

στην πρωτεύουσα αλλά και σε άλλα μέρη του ελλαδικού χώρου, οι αντιστασιακές 

ομάδες υποχρεώθηκαν να αποσυρθούν στις 5 Ιανουάριου του  1945. Στα Δεκεμβριανά 

ο ΕΛΑΣ έχασε  δύο με τρεις χιλιάδες άνδρες, ενώ άλλοι περίπου επτά χιλιάδες 

πεντακόσιοι πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Από την κυβερνητική πλευρά, σκοτώθηκαν 3500 

                                                           
3 Χαραλαμπίδης Μ. (2014). Δεκεμβριανά 1944, η μάχη της Αθήνας.  Εκδ. Αλεξάνδρεια 
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άνδρες και τριακόσιοι βρετανοί άνδρες έχασαν τη ζωή τους. Η μάχη της Αθήνας 

σημαδεύτηκε, όπως είναι φυσικό, από πολλές αγριότητες.  

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ 

 

Στις 12 Φεβρουαρίου 1945 υπογράφτηκε η τελευταία πράξη των Δεκεμβριανών, η 

συμφωνία της Βάρκιζας. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΕΑΜ ήταν ο Σιάντος 

και επικεφαλής την κυβέρνησης Πλαστήρα ήταν ο υπουργός εξωτερικών 

Χριστιανόπουλος. Η συμφωνία αποτελούνταν από 9 άρθρα4 και  όριζε:                                   

1.Tη δημιουργία μιας δημοκρατικής πολιτείας με πλήρεις πολιτικές ελευθερίες.                    

2.Την άρση του στρατιωτικού νόμου.                                                                        

3.Την αμνηστία των πολιτικών αδικημάτων (με εξαίρεση των κοινών αδικημάτων), 

που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 3 Δεκεμβρίου 1944.                                                                                                   

4.Την πλήρη απελευθέρωση των συλληφθέντων από τον ΕΛΑΣ.                                                                   

5.Τη δημιουργία ενός νέου Εθνικού Στρατού.                                                                                      

6.Την αποστράτευση του ΕΛΑΣ και τον πλήρη αφοπλισμό του.                                               

7.Την εκκαθάριση των δημοσίων υπηρεσιών.                                                                                                         

8.Την αντίστοιχη εκκαθάριση των σωμάτων ασφαλείας, και                                                             

9.Τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το πολιτειακό ζήτημα και εκλογών με συμμετοχή 

διεθνών παρατηρητών. 

Η συμφωνία, εν ολίγοις, όριζε  ότι ο ΕΛΑΣ θα διαλυόταν και οι άνδρες του θα 

παρέδιδαν τον οπλισμό τους. Η κυβέρνηση από  την πλευρά της δεσμευόταν να 

εξασφαλίσει και να διατηρήσει τα συνταγματικά δικαιώματα για τις ατομικές 

ελευθέριες όλων των πολιτών της , να καθαρίσει τον κρατικό μηχανισμό από όργανα 

της μεταξικής δικτατορίας και από τους συνεργάτες των Γερμανών και να προχωρήσει 

στην διενέργεια δημοψηφίσματος για το πολιτειακό και σε εκλογές. Τέλος 

προβλεπότανε η αμνηστία των πολιτικών αδικημάτων που είχαν διαπραχθεί κατά τα 

Δεκεμβριανά, εκτός από  τα κοινά αδικήματα (τα οποία δεν ήταν απαραιτήτως 

αναγκαία δια την επιτυχία του πολιτικού αδικήματος). 

                                                           
4 Βουρνάς, Τάσος.(1999). Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας. Εμφύλιος. Τόμος Δ’.(3η 

εκδ.) Αθήνα: Εκδ. Πατάκη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1#.CE.A3.CE.B7.CE.BC.CE.B5.CE.B9.CF.8E.CF.83.CE.B5.CE.B9.CF.82
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Ο παραπάνω όρος έδωσε τη δυνατότητα στην αντιδραστική δεξιά, με την αστυνομική 

τρομοκρατία και τον μηχανισμό των δικαστηρίων να αρχίσει έναν φοβερό διωγμό των 

αγωνιστών της εθνικής αντίστασης αλλά και κάθε πολίτη που θα τολμούσε να 

εξωτερικεύσει τα δημοκρατικά του φρονήματα. Ήταν αρκετό αν μιλήσει κάνεις για 

δημοκρατία, να θεωρηθεί << εκτελεστής>> ή <<ηθικός αυτουργός>>5,  να δικαστεί με 

φρικτούς ψευδομάρτυρες και να κλειστεί στη φυλακή. Η αναγγελία της συμφωνίας της 

Βάρκιζας προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, πικρία στο λαό και εντύπωση στους μαχητές 

του ΕΛΑΣ οι οποίοι χαρακτήρισαν τη συμφωνία προδοτική. Το ΕΑΜ από την πλευρά 

του τήρησε μόνο εν μέρη τη συμφωνία της Βάρκιζας. Με εντολή του κουμμουνιστικού 

κόμματος ένα μεγάλο μέρος του οπλισμού του ΕΛΑΣ αποκρύφτηκε. 

Ανάλογη κατάσταση δυσφορίας  επικρατούσε και στη Δυτική Μακεδονία. Μέσα στο 

κλίμα σύγχυσης και πικρίας που επικρατούσε στην πόλη και τα χωριά της Φλώρινας, 

στις 18/02/1945  συνήρθαν όλα τα όργανα της ΚΕ, του ΚΚΕ, του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ 

σε μια ευρεία σύσκεψη στελεχών όπου αποφασίστηκαν τα πρώτα μετρά που έπρεπε να 

πάρουν οι οργανώσεις. Αποφασίστηκε ένας αριθμός καπεταναίων και στρατιωτικών 

του ΕΛΑΣ να εγκαταλείψουν τη χώρα, να πάνε στη Γιουγκοσλαβία προσωρινά, ώσπου 

να περάσει η μπόρα. Άλλο μετρό που πάρθηκε ήταν η απόκρυψη της κομματικής και 

στρατιωτικής περιουσίας. Τα στελέχη των οργανώσεων της Φλώρινας ήταν αδύνατο 

να σταθούν στη πόλη λόγω της απόλυτης τρομοκρατίας. 

 

ΟΨΕΙΣ ΛΕΥΚΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Η περίοδος που ξεκινά από τη Συμφωνία της Βάρκιζας και μέχρι τις εκλογές του 

Μαρτίου 1946, χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο μέρος των ιστορικών ως περίοδος 

της «λευκής τρομοκρατίας», λόγω των συστηματικών διώξεων οπαδών του ΕΑΜ. 

Στόχος του κρατικής πολιτικής ήταν η αποδυνάμωση του ΕΑΜ μέσα από την 

εξουδετέρωση των κοινωνικών του ερεισμάτων και τη διάλυση των οργανώσεών του. 

Για την επιτυχία του εγχειρήματος αυτού έπρεπε πρώτα να συγκροτηθεί ένας 

νομιμόφρων  κρατικός μηχανισμός, ο οποίος θα  φρόντιζε για  την απομάκρυνση όλων 

των φιλοεαμικών στοιχείων και τη στρατολόγηση αντικομουνιστών. 

                                                           
5  Κέντρος, Ν. (2011). Ο Εμφύλιος στη Φλώρινα. Αθήνα: Βιβλιόραμα. 

http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=80637
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 Χαρακτηριστικό παράδειγμα του είδους του στρατού που επεδίωκαν να φτιάξουν τα 

όργανα της Δεξιάς αποτελεί η παρακάτω διαταγή του διοικητή της 6ης ταξιαρχίας 

εθνοφυλακής Β.Π. με ημερομηνία 13.3.19456. O συγκεκριμένος διοικητής καθόριζε 

ότι:  

Α) τα τάγματα και οι λόχοι πρέπει να αναπτύξουν πλήρες δίκτυο πληροφοριών και 

αντικατασκοπίας δια του οποίου να καθίσταται δυνατή η ενημέρωση των διοικήσεων 

και να επιτευχθεί η ασφάλεια, η πειθαρχία και η τάξη σε όλα τα τμήματα. 

Β) οι υπηρετούντες στην Εθνοφυλακή αναρχικοί και πράκτορες εχθρικών και ξένων 

συμφερόντων να κατανεμηθούν σε 3 κατηγορίες: 1.απλώς υπόπτους και χρήζοντας 

παρακολούθησης 2. μη εμπνέοντας εμπιστοσύνη 3. επικίνδυνους. 

Γ) να καταρτηθούν λεπτομερείς καταστάσεις των κουμουνιστών όπως και οι ιδιότητες 

τους. […] 

Παράλληλα η κυβέρνηση επεδίωξε να τρομοκρατήσει τους οπαδούς του ΕΑΜ. Στην 

ύπαιθρο, ιδιαίτερα, η Εθνοφυλακή  αρχικά και η Χωροφυλακή στη συνέχεια, σε 

συνεργασία με  δεξιές παραστρατιωτικές ομάδες, εξαπέλυσε μια εκστρατεία βίας κατά 

των αριστερών στα χωριά. Σύμφωνα με το ΕΑΜ, περίπου 1.500 αριστεροί 

δολοφονήθηκαν, 6.500 τραυματίστηκαν ή βασανίστηκαν, και 700 γραφεία και 

τυπογραφεία του ΕΑΜ καταστράφηκαν.  Στο ίδιο πλαίσιο οργανώθηκε μια τεράστια 

επιχείρηση συλλήψεων και φυλακίσεων. Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο η 

μαρτυρία της μητέρας του Ν. Κέντρου για τον τρόπο αντιμετώπισης της, από τους 

εθνικόφρονες χωροφύλακες στις φυλακές: <<Με βασάνιζαν συνέχεια επι δεκαοχτώ 

μέρες με οργανωμένη φάλαγγα ( χτυπήματα στα πέλματα). Μέχρι βγάλσιμο των νυχιών 

μου έκαναν. Με χτυπούσαν ανοργάνωτα με γροθιές, κλοτσιές και με έβριζαν  χυδαία. 

Ούτε τα γεράματά μου, ούτε τα άσπρα μου μαλλιά δεν  σεβάστηκαν. Πέρασαν έξι μήνες 

για να καταφέρω να σταθώ στα πόδια μου. Όλο το κορμί μου επί μήνες ήταν μωβ. Το 

δέρμα μου όλο ξεφλουδίστηκε>> 

Με βάση το άρθρο της Συμφωνίας της Βάρκιζας, το οποίο εξαιρούσε από την αμνηστία 

τα κοινά ποινικά αδικήματα, εκδόθηκαν 80,000 εντάλματα σύλληψης, συνελήφθησαν 

50,000 άτομα και φυλακίστηκαν πάνω από 10,000 αριστεροί.    

                                                           
6 Κέντρος, Ν. (2011). Ο Εμφύλιος στη Φλώρινα. Αθήνα: Βιβλιόραμα. (σελ. 76-77) 

http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=73189
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Στις αρχές του Μάρτη του 1945 έφτασαν στη Φλώρινα τα πρώτα τμήματα των Άγγλων 

και στη συνέχεια τα πρώτα τμήματα της Εθνοφυλακής. Άρχισαν να ανασυγκροτούνται 

οι κυβερνητικές αρχές και να προωθούνται στην ύπαιθρο. Στην πόλη της Φλώρινας, τα 

αγγλικά στρατεύματα μαζί με τα κυβερνητικά, κατέλαβαν τα γραφεία της 

περιφερειακής επιτροπής της κομματικής οργάνωσης του ΚΚΕ7 και εγκατέστησαν εκεί 

το φρουραρχείο τους8. Με την ανοχή των Άγγλων στρατιωτών  λεηλατήθηκε η λέσχη 

της ΕΠΟΝ, απαγορεύτηκε η είσοδος στους Επονίτες και κάηκε το Ηρώο των πεσόντων 

αγωνιστών της εθνικής αντίστασης. 

Επίσης, ταυτόχρονα με τις συλλήψεις, οι έρευνες των οργάνων της τάξης, με τη 

βοήθεια των μπράβων, στα σπίτια των αγωνιστών ήταν συχνό φαινόμενο. Παράδειγμα 

τέτοιων ερευνών αποτελούν οι εισβολές σε σπίτια αγωνιστών στην πλατεία Ηρώων 

στις 5 Μαΐου. Ο Ν. Κέντρος μας περιγράφει στο βιβλίο του μια ακόμη έρευνα 

χωροφυλάκων σε σπίτια. << Ύστερα από λίγες μέρες, στις 10 Μαΐου, 30 χωροφύλακες 

μπλόκαραν το σπίτι της οικογένειας Βιτανιώτη, στην πλατεία Ηρώων. Η ασφάλεια 

φαίνεται είχε πληροφορίες πως κάτι παράνομο γίνεται στου Βιτανιώτη. Πράγματι, 

ύστερα από επίμονες έρευνες, ανακάλυψαν την παράνομη κρύπτη που χρησιμοποιούσε 

η οργάνωση του ΕΑΜ Φλώρινας. Ήταν το στέκι έκδοσης παράνομου υλικού. Η κρύπτη 

λειτουργούσε καθόλη τη διάρκεια της κατοχής. Εκεί εκδιδόταν σε πολύγραφο, οι 

παράνομες εφημερίδες ‘’Αγώνας‘’ και ‘’Νίκη‘’ καθώς και πολλές προκηρύξεις. Την 

ώρα της έρευνας στην κρύπτη βρισκόταν ο Βιτανιώτης, που κρατούσε και τη δουλειά 

της διαφώτισης της οργάνωσης, και ο Φουρκιώτης, γραμματέας της περιφερειακής 

επιτροπής Φλώρινας του ΚΚΕ. Και οι δυο τους κατάφεραν και διέφυγαν την σύλληψη, 

μέσω ενός τούνελ που συνέδεε την κρυψώνα με την αυλή της γειτόνισσας Λ.Μ. Οι 

χωροφύλακες με φτυάρια και κασμάδες, κάνανε πραγματικές ανασκαφές, βρήκαν και 

το τούνελ. Τους έκανε φοβερή εντύπωση η οργάνωση της κρύπτης με το τούνελ. 

Βρήκαν τον παράνομο πολύγραφο, γραφομηχανές και άλλα εκδοτικά εξαρτήματα. 

Όμως το σπίτι του Βιτανιώτη είχε και δεύτερη εφεδρική κρύπτη που λειτουργούσε 

άψογα σε όλη την περίοδο του Εμφυλίου πολέμου.>> 

                                                           
7 Κέντρος, Ν. (2011). Ο Εμφύλιος στη Φλώρινα. Αθήνα: Βιβλιόραμα. (σελ.30) 

8 (1987). Έτσι άρχισε ο εμφύλιος. Ολόκληρη η έκθεση του Δημοκρατικού Στρατού στον ΟΗΕ τον 

Μάρτιο του 1947. Η τρομοκρατία μετά τη Βάρκιζα 1945-1947. Αθήνα: Γλάρος. (σελ.78) 
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Ένας σημαντικός αριθμός διωκόμενων αριστερών καταφεύγει στα βουνά και κάποιοι 

περνούν στη Γιουγκοσλαβία, οι οποίοι συγκεντρώνονται στο στρατόπεδο 

του Μπούλκες. Παρά ταύτα η γραμμή του ΚΚΕ δεν αλλάζει ούτε μετά την άφιξη στην 

Ελλάδα του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ Νίκου Ζαχαριάδη, ο οποίος στα χρόνια της 

κατοχής ήταν έγκλειστος στο Νταχάου. Αντίθετα επιβεβαιώνεται με την αποκήρυξη 

του Άρη Βελουχιώτη, ο οποίος προσπαθεί να συγκροτήσει ένοπλες ομάδες παρά την 

αντίθεση του κόμματος.  

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

 

Και ενώ συμβαίνουν τα παραπάνω, και παρά την διακήρυξη της κυβέρνησης Σοφούλη 

(η οποία ανέλαβε τα πολιτικά ηνία στα τέλη του Νοεμβρίου του 1945 και ανήγγειλε  

γενικές εκλογές για τις 31 Μαρτίου 1946) ότι <<κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι η 

εμπέδωση της τάξεως και η εξασφάλιση πλήρους ισοπολιτείας>>, η κατάσταση όχι 

μόνο δεν άλλαξε προς το καλύτερο, αλλά έγινε ακόμα αφόρητη. Την εποχή εκείνη τα 

κρατικά όργανα για να τρομοκρατήσουν περισσότερο τον λαό, όσους ενόπλους 

σλαβόφωνους και αόπλους δημοκρατικούς καταδιωκόμενους έπιαναν αιχμαλώτους  

τους κόβανε τα κεφάλια και τα εξέθεταν σε κοινή θέα στα κάγκελα του προαύλιου του 

κτηρίου της χωροφυλακής ή τα κρεμούσαν στα κάρα και τα γυρνούσαν στη Φλώρινα 

και μάλιστα το Σάββατο, ημέρα παζαριού, που κατέβαινε ο κόσμος από τα χωριά στην 

πόλη. 

Στην ηγεσία του ΚΚΕ, αλλά και στις οργανώσεις, άρχιζε να ωριμάζει η ιδέα ότι 

μπροστά στο αδιέξοδο που δημιουργήθηκε, η μόνη λύση για την ενίσχυση των μαζικών 

πολικών αγώνων θα ήταν η προσφυγή και σε ένοπλης μορφής πάλη, σαν μέσο πίεσης 

για να υπάρξει ένας συμβιβασμός. Αυτή η αντίληψη επικράτησε στην 2η ολομέλεια του 

κόμματος και συνέχισε να ισχύει ολόκληρο το 1946. Όπως φαίνεται, από τις παραπάνω 

ενέργειες του ΚΚΕ, η ηγεσία του  δεν ήθελε να τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ της νέας 

αυτής μορφής πάλης, χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις, δηλαδή τη σύμφωνη γνώμη και κυρίως την συμπαράσταση των ΚΚ που 

βρίσκονταν στην εξουσία στα Βαλκάνια και φυσικά πρώτα από όλα του ΚΚ της 

Σοβιετικής ένωσης. 

http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=87711
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=79900
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Στις 5 Φεβρουαρίου ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης ρωτά τη 

Μόσχα αν θα πρέπει να πάρει μέρος στις επικείμενες εκλογές ή να ξεκινήσει έναν 

ένοπλο αγώνα. Τρεις μέρες μετά η απάντηση είναι να συμμετάσχουν στις εκλογές και 

να μην ακολουθήσουν τον δρόμο της ένοπλης εξέγερσης. Όμως ο Ζαχαριάδης θα 

ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο, αυτόν του μποϊκοτάζ των εκλογών και την περαιτέρω 

διεξαγωγή του αγώνα με κάθε δυνατή μέθοδο, μη φθάνοντας ωστόσο στην ένοπλη 

εξέγερση. Επίσης η εφημερίδα του ΚΚΕ Ριζοσπάστης καλεί τον ελληνικό λαό να ρίξει 

λευκό στο δημοψήφισμα για την επιστροφή του Γεωργίου Β΄ (φύλλο 1ης Σεπτεμβρίου 

1946). 

Τέσσερις μέρες πριν τις εκλογές, ο πολιτικός συνασπισμός των κομμάτων του ΕΑΜ 

Φλώρινας είχε προγραμματίσει ανοιχτή προεκλογική συγκέντρωση των χωριών του 

ανατολικού κάμπου στο κεφαλοχώρι Μελίτη. Την ίδια μέρα είχαν προγραμματίσει 

συγκεντρώσεις και κόμματα του Κέντρου. Από νωρίς είχαν συγκεντρωθεί μερικές 

χιλιάδες κόσμος έξω από το χωριό. << Το πλήθος αυτό θέλησαν να το εκμεταλλευτούν 

οι φιλελεύθεροι μιλώντας νωρίτερα από εμάς. Ο κόσμος τους άκουγε βουβά. Όταν 

τέλειωσαν έφτασε το αυτοκίνητο με την αντιπροσωπεία του ΕΑΜ. Τότε έγινε κάτι που 

δεν περιγράφεται. Περίπου 15 χωροφύλακες άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα και να 

προστάζουν τον κόσμο να διαλυθεί. Ο κόσμος αντιδρά και με ζωηρά χειροκροτήματα, 

υποδέχεται την αντιπροσωπεία του ΕΑΜ. Οι χωροφύλακες αγριεύουν αλλά δεν 

ελέγχουν πια την κατάσταση. Οι φαντάροι - περί τους 50- επεμβαίνουν κι αφοπλίζουν 

τους χωροφύλακες. Στρατός και λαός ενωμένοι ξεσπούν σε χειροκροτήματα. 

Επικράτησε μεγάλος ενθουσιασμός και το σύνθημα που βροντοφώναζαν ήταν: Κανείς 

δεν θα πατήσει στις εκλογές!>>9. Έτσι, οι δημοκρατικοί φαντάροι, που οι περισσότεροι 

τους ήταν πρώην Ελασίτες, κάνανε το χρέος τους απέναντι στο λαό. Δεν πέρασε όμως 

πολύς καιρός μετά τις εκλογές και ένας μεγάλος αριθμός αποστρατεύτηκε για λόγους 

υγείας, δήθεν, ως ανεπιθύμητοι.  

Στις εκλογές της 31ης  Μαρτίου 1946 η Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων (που είχε 

ως βάση της το Λαϊκό Κόμμα) έλαβε το 55% των ψήφων, ενώ ο κεντρώος χώρος (το 

Κόμμα Φιλελευθέρων και η Εθνική Πολιτική Ένωσή) μόλις το 34%  (οι φιλοβασιλικές 

δυνάμεις εξέλεξαν 236 βουλευτές σε σύνολο 354). Η νέα κυβέρνηση ήταν αμιγώς δεξιά 

και φιλοβασιλική και είχε ως πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Τσαλδάρη. Το ΚΚΕ μαζί 

                                                           
9 Κέντρος, Ν. (2011). Ο Εμφύλιος στη Φλώρινα. Αθήνα: Βιβλιόραμα. (80-81) 
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με κάποια μικρότερα κόμματα απείχαν και έχει υπολογιστεί ότι η «πολιτική αποχή» 

(δηλαδή ψηφοφόροι που δεν ψήφισαν ακολουθώντας την πολιτική γραμμή της αποχής) 

ήταν 25%,  ποσοστό το οποίο δείχνει ότι η επιρροή του ΚΚΕ, αν και είχε μειωθεί, 

παρέμενε σημαντική. Επιπλέον το βράδυ πριν τις εκλογές μία ομάδα 33 ενόπλων 

προσέβαλε το σταθμό της χωροφυλακής στο Λιτόχωρο του Ολύμπου και σκότωσε 12 

χωροφύλακες και άνδρες της Εθνοφρουράς. Αυτή η ενέργεια αν και δεν ήταν μοναδική 

συμβατικά θεωρείται ως και η αρχή του εμφυλίου πολέμου.  

Με την αποχή, που ήταν πραγματικά καθοριστικό λάθος της ηγεσίας του ΚΚΕ δόθηκε 

η δυνατότητα στο Αγγλοδεξιό κατεστημένο να αποκτήσει κοινοβουλευτικό μανδύα για 

να οικοδομήσει άνετα το κράτος της Δεξιάς. Όλα τα πράγματα κατόπιν έδειχναν ότι η 

χώρα κινούνταν σε δυναμικές συγκρούσεις. Γι’ αυτό, αμέσως μετά τις εκλογές το λαϊκό 

δημοκρατικό κίνημα δέχτηκε νέες πολύ σοβαρότερες τρομοκρατικές επιθέσεις, νέες 

μαζικές συλλήψεις, κυνηγητά και φυλακίσεις.  

Στη Φλώρινα, όπου η αποχή στις εκλογές βρήκε μεγάλη απήχηση, η αντίδραση της 

δεξιάς ήταν άγρια. Η εφημερίδα ‘’Λαϊκή Φωνή‘’ της Θεσσαλονίκης, στις 12/4/1946, 

γράφει σε άρθρο με τίτλο ’’ο Λαός θα αμυνθεί‘’: <<Αμέσως μετά τον θρίαμβο της 

αποχής της περιφέρειας Φλώρινας και των γύρω πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας έχει 

εξαπολυθεί η πιο άγρια τρομοκρατία. Συγκεκριμένα στο χωρίο Τριανταφυλλιά 

Φλώρινας, ήταν τέτοια η μανία των τρομοκρατών που ο λαός οργισμένος πήρε τα 

βουνά. Από τη στιγμή αυτή αρχίζει το μεγάλο δράμα. Ένοπλα αποσπάσματα άρχισαν 

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, κυνηγώντας τον άοπλο λαό στις πλαγιές και τα δάση. 

Όποιον βλέπουν τον πυροβολούν>>10.  

 

 

 

 

                                                           
10 Κέντρος, Ν. (2011). Ο Εμφύλιος στη Φλώρινα. Αθήνα: Βιβλιόραμα. (81-82) 

http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=87359&nofoto=0
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Η  ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΡΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟ ΒΙΤΣΙ 

 

Τον Μάιο του 1946 ήλθε εντολή στην Επιτροπή Πόλης Φλώρινας από το Μακεδονικό 

γραφείο του ΚΚΕ να φτιαχτεί ένοπλη ομάδα ανταρτών από τους καταδιωκόμενους 

πολίτες. Η εντολή όμως πρόσταζε ρητά: << από την οργάνωση δεν θα βγει κανείς στο 

βουνό, πολύ περισσότερο στέλεχος της. Η γραμμή του κόμματος παραμένει στην 

ομαλότητα,  στην συμφιλίωση και πάλι για την νομιμότητα>> . Με βάση την εντολή 

αυτή συγκροτήθηκε η  πρώτη ένοπλη ομάδα στο Βίτσι και  επικεφαλής της τέθηκε ο 

Λάζαρος Ουνουφριάδης (Οδυσσέας) από το Αρμενοχώρι. Στην  ομάδα αυτή 

προσχώρησαν και άλλο καταδιωκόμενοι από τα γύρω χωριά. 

Η προσταγή του κόμματος δυσαρέστησε τους πολίτες. Ο Κέντρος μάλιστα αναφέρει 

ότι <<αναρωτιόμασταν…  μα το κόμμα θέλει να κάνουμε αντάρτικο ή δεν θέλει;>>  

Πάρα πολλοί φαντάροι έθεταν ζήτημα να βγουν στο βουνό. Όταν η Επιτροπή Πόλης 

Φλώρινας του ΚΚΕ με γράμμα της ζήτησε εξηγήσεις από το Μακεδονικό γραφείο του 

Κόμματος, η απάντηση ήταν σαφής κάτι που δείχνει πόσο συγκρατημένο και 

προσεκτικό ήταν το ΚΚΕ: << Όποιος φαντάρος, μέλος του κόμματος βγει στο βουνό 

δίχως εντολή, χωρίς απόφαση θα διαγραφεί από το κόμμα>> 

Η κατάσταση αυτή δημιουργούσε ωστόσο, σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις της 

κομματικής οργάνωσης της πόλης με τις αντάρτικες ομάδες του Βίτσι. Η Επιτροπή 

Πόλης Φλώρινας όμως  έπρεπε να αντιμετωπίσει πλην του ζητήματος των 

καταδιωκόμενων, και τα προβλήματα που δημιουργούσε η παρουσία των ένοπλων 

ομάδων του ΝΟΦ. 

 

 

 

 

 

 



 
18 

 

OI ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΦ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ 

 

Τον Απρίλιο του 1945 ιδρύθηκε στα Σκόπια, με σκοπούς ξένους προς το δημοκρατικό 

κίνημα της Ελλάδας, το ΝΟΦ (Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο) και τα τμήματα του, 

ΑΦΖ και ΝΟΜΣ, για τις γυναίκες και τους νέους αντίστοιχα. Οι ηγέτες του 

διακήρυτταν ψευδώς ότι το ΝΟΦ ήταν η συνεχεία του ΣΝΟΦ. Ωστόσο ήταν κοινώς 

γνωστό ότι το ΣΝΟΦ ήταν οργάνωση των σλαβόφωνων που είχε ιδρυθεί στην Ελλάδα 

το 1943 από το ΕΑΜ και εργαζόταν υπό την καθοδήγηση του (αποτελούσε κατά 

κάποιο τρόπο  το σλαβόφωνο ΕΑΜ και όχι όργανο ξένης χώρας όπως το ΝΟΦ). 

Η βασική κατεύθυνση του ΝΟΦ ήταν η υπονόμευση του δημοκρατικού κινήματος στην 

Ελλάδα και ειδικότερα στους νομούς Καστοριάς, Φλώρινας και Έδεσσας όπου υπήρχε 

αρκετός σλαβόφωνος πληθυσμός, με σκοπό την απόσπαση και ένωση της ελληνικής 

Μακεδονίας11 με το κράτος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβικής 

Μακεδονίας. Αυτή η οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως σε ορεινά χωριά στα 

όποια υπήρχαν <<αυτονομιστικά αισθήματα>>. Οι προσπάθειες του ΝΟΦ στη 

Φλώρινα δεν τελεσφόρησαν και έτσι δεν δημιουργήθηκαν τέτοιου είδους οργανώσεις. 

Υπήρχαν μόνο μεμονωμένα μέλη που κρατούσαν επαφή με τα καθοδηγητικά στελέχη 

του ΝΟΦ. Σιγά σιγά όμως άρχισαν να εμφανίζονται ένοπλες ομάδες καλά οργανωμένες 

προερχόμενες από τους φυγάδες στα Σκόπια. Οι ένοπλες αυτές Νοφικές ομάδες                  

(οι οποίες ήταν αρχικά, σχεδόν τριπλάσιες σε δύναμη από τις αντάρτικες) είχαν ως 

κύρια επιδίωξη τους τη συγκρότηση δικού τους αρχηγείου στο Βίτσι και τη δημιουργία  

μιας -εκ των πραγμάτων-  κατάστασης, εκτοπίζοντας τις αντάρτικες δυνάμεις από την 

περιοχή. Δικαιολογούσαν την εμφάνιση τους λέγοντας  ότι υπεράσπιζαν τους 

Σλαβομακεδόνες από της τρομοκρατία της Δεξιάς. 

Με βάση αυτήν την γραμμή οδηγούνταν σε  εξτρεμιστικές ενέργειες βάζοντας σε 

μεγάλο κίνδυνο όλο τον πληθυσμό του νομού Φλώρινας. Η κομματική οργάνωση του 

ΚΚΕ και το ΕΑΜ Φλώρινας αντιμετώπιζαν φοβερές δυσκολίες από τις αντεθνικές 

προβοκάτσιες που έστηναν οι ένοπλες Νοφικές ομάδες. 

Στο χώρο του Βίτσι υπήρχαν πολλοί καταδιωκόμενοι αγωνιστές, Σλαβόφωνοι και 

Έλληνες, στελέχη των οργανώσεων οι όποιοι ήταν άοπλοι. Πολλές φορές έρχονταν σε 

                                                           
11 Σαράντης Θ., (1987)  Η συνωμοσία κατά της Μακεδονίας, Αθήνα  (σελ.109) 
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άνιση συγκρούσει με τις Νοφικές ομάδες. Η θέση τις κομματικής οργάνωσης του ΚΚΕ 

και του ΕΑΜ Φλώρινας ήταν κατηγορηματικά εναντία σε όλες τις προβοκατόρικες  

ενέργειες των Νοφικών ομάδων. Προσπάθησαν πολλές φορές να τους πείσουν να 

σταματήσουν την ένοπλη δράση τους. Όμως οι Νοφικές ομάδες τους επιτίθονταν 

κατηγορώντας τους ότι αντιμετώπιζαν την κατάσταση κρατώντας <<εθνικιστική 

θέση>> η οποία στόχο είχε να εξοντώσει το σλαβόφωνο στοιχείο  ( θεωρούσαν την 

πολιτική του ΚΚΕ προδοτική). 

Μέσα σε αυτή την κατάσταση σύγχυσης η διάσταση ανάμεσα στο σλαβόφωνο στοιχείο 

και τους Έλληνες αγωνιστές ολοένα και μεγάλωνε. Γινόταν περισσότερο εμφανείς οι 

αιτίες των διενέξεων ανάμεσα στο ΝΟΦ και το ΚΚΕ, οι οποίες οφείλονταν στην 

ύπαρξη δυο καθοδηγήσεων εντελώς αντίθετων πάνω στο ζήτημα της Μακεδονίας. 

Συγκεκριμένα το ΚΚ Γιουγκοσλαβίας, με πρωτοστάτη το  ΚΚ Μακεδονίας, συνεπώς 

και το ΝΟΦ, ζητούσαν να ενωθούν όλοι οι Μακεδόνες στο δικό τους κράτος και κάτω 

από  την καθοδήγηση του στρατάρχη Τίτο. Το ΚΚΕ, εν αντιθέσει, ζητούσε να 

αναγνωριστούν τα δικαιώματα και η ισοτιμία στον Σλαβομακεδόνων που ζούσαν στην 

ελληνική Μακεδονία, ως μειονότητα, μέσα στα πλαίσια της ελληνικής επικρατείας. 

 

Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

 

Στη Φλώρινα την περίοδο της πάλης για την νομιμότητα (1946) , παρά την 

τρομοκρατία, τους διωγμούς και τις συλλήψεις, όλες οι οργανώσεις μπόρεσαν να 

κρατηθούν σε ένα επίπεδο ετοιμότητας και δράσης. Είχαν μάλιστα συγκροτηθεί 

δημοκρατικοί σύλλογοι στις συνοικίες της πόλης όπου συμμετείχαν πρόσωπα από τον 

χώρο των Φιλελευθέρων και του Κέντρου. Αυτό ήταν το μεγάλο πλεονέκτημα των 

οργανώσεων εναντία σε όλες τις αυθαιρεσίες των κρατικών και παρακρατικών 

οργανώσεων. 
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ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ 

 

Στις 7 Ιουνίου 1946 ο Τσαλδάρης καταθέτει στη βουλή το 3ο ψήφισμα περί έκτακτων 

μέτρων επιβολής της τάξης. Τα μετρά αυτά: α) καταργούν και το τελευταίο ίχνος 

δημοκρατικών ελευθεριών, β) απαγορεύουν τις απεργίες και τις συγκεντρώσεις,              

γ) καταργούν το οικογενειακό άσυλο, δ) καταργούν την ελευθεροτυπία και                        

ε) αντικαθιστούν τα τακτικά δικαστήρια με τα έκτακτα στρατοδικεία. Όλη η Ελλάδα 

γίνεται ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Τα περίφημα << έκτακτα στρατοδικεία>> 

καθημερινά στέλνουν δεκάδες στη φυλακή ή χειρότερα στα εκτελεστικά 

αποσπάσματα.  Μετά την ψήφιση αυτού του ψηφίσματος όλες οι αντιστασιακές 

οργανώσεις των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας δέχονται καταλυτικά χτυπήματα από 

την ασφάλεια. 

Συγκεκριμένα στις 14 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, συνελήφθησαν στη Φλώρινα, όλα τα 

στελέχη του ΕΑΜ, του ΑΚΕ, του ΚΚΕ, της ΕΠΟΝ , του ΕΛΑΣ ακόμη και μέλη των 

δημοκρατικών συλλόγων της πόλης. Οι συλληφθέντες αυτοί κρατούνταν 4 ημέρες στα 

υπόγεια του τμήματος της ασφάλειας σε αυστηρή απομόνωση χωρίς να τους δοθεί η 

απαραίτητη εξήγηση για την σύλληψη τους.  

Παράλληλα, η επιστροφή στην προπολεμική πολιτειακή τάξη ολοκληρώθηκε τον 

Σεπτέμβριο του 1946 με το δημοψήφισμα για την επιστροφή του βασιλιά Γεώργιου. Σε 

ένα κλίμα πόλωσης και βίας, η επάνοδος του Γεωργίου ψηφίστηκε με ποσοστό 

68%.  Για την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος στη Φλώρινα, η εφημερίδα ‘’Νίκη‘’ 

γράφει στις 7.9.1946 σε κύριο άρθρο με τίτλο ‘’Το δημοψήφισμα και το καθήκον                  

μας ‘’ : << Ο λαός της πόλης και των χωριών του Νομού μας, κάτω από τις πιο αντίξοες 

συνθήκες, πιστός στις Δημοκρατικές του παραδόσεις, αψηφώντας την ωμή βία των 

μπράβων του μοναρχοφασισμού και τις φοβέρες των κρατικών οργάνων, την εξορία, 

τα κάτεργα, τα βασανιστήρια, τους διωγμούς και  τις εκτελέσεις, έδωσε τη μάχη για τη 

Δημοκρατία, ψήφισε με φανατισμό το λευκό-Δημοκρατικό ψηφοδέλτιο, καταρεζίλεψε 

τον ξετσίπωτο μοναρχοφασισμό και τους Άγγλους αφέντες του, και με τον όγκο του, 

κάλυψε την ψευτιά και τη νοθεία και ανέβασε το ποσοστό της Δημοκρατίας πάνω από 
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46%, και αυτό πάλι σύμφωνα με τα μαγειρεμένα αποτελέσματα της εδώ 

Αγγλοπρόβλητης κουζίνας12.[…]>> 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 1946 ΚΑΙ Η 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΤΣΙ 

 

Το καλοκαίρι του 1946 η χωροφυλακή και ο στρατός άρχισαν τις πρώτες 

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στο Βίτσι που όμως δεν έφεραν το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα, δηλαδή την εξόντωση των ενόπλων καταδιωκόμενων και την τελική 

διάλυση των οργανώσεων. Αντίθετα οι επιχειρήσεις αυτές ενίσχυσαν την ομάδα των 

ενόπλων καταδιωκόμενων. Για τις επιχειρήσεις γενικά του 1946 κατά των ενόπλων 

δυνάμεων και τα αποτελέσματα τους ο στρατηγός Δ. Ζαφειρόπουλος13 στο βιβλίο του 

ο αντισυμμοριακός αγών, 1945-1949, σημειώνει : << οι επιχειρήσεις αυτές 

περατώθηκαν τον Οκτώβριο του 1946 και δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα διότι δεν υπήρχε μυστικότητα στα στελέχη και στα τμήματα δεν υπήρχε 

πείρα ανταρτικού πολέμου >>. Επίσης σημειώνει ότι οι συμμορίτες απέφευγαν τις 

μάχες. Ακόμη στις επιχειρήσεις αυτές οι δυνάμεις του εθνικού στρατού υπεβλήθησαν 

σε κακουχίες και ψυχικές κοπώσεις.  

Στα μέσα στου Αυγούστου 1946 φτάνει στο Βίτσι η πρώτη αποστολή των καπεταναίων 

από το Μπούλκες για την ενίσχυση των ανταρτικών ομάδων. Αποτελούνταν από 

έμπειρους καπετάνιους του ΕΛΑΣ. Αποστολές από το Μπούλκες συνέχισαν να 

έρχονται στο Βίτσι. Όλοι τους ήταν καλοντυμένοι με στρατιωτικά ρούχα και καλά 

οπλισμένοι. Ο ερχομός των καπετάνιων αυτών σύντομα μαθεύτηκε σε όλη την 

Φλώρινα και προξένησε  ενθουσιασμό. Έτσι οι πολλοί διωκόμενοι από τη γύρω 

περιοχή έρχονταν εθελοντικά και προσχωρούσαν στις αντάρτικες ομάδες. Στο Βίτσι η 

δύναμη των ανταρτών άρχισε να γίνεται  πλέον υπολογίσιμη. 

Το φθινόπωρο του 1946 οι αντάρτες φθάνουν τις 7.000-8.000 και σημειώνουν κάποιες 

σημαντικές επιτυχίες έναντι της χωροφυλακής και του στρατού στη Δεσκάτη, τη 

Σιάτιστα, τη Νάουσα, και το Σκρα. Στις 28 Οκτωβρίου 1946 ιδρύεται το Γενικό 

Αρχηγείο των ανταρτών και ο Μάρκος Βαφειάδης αναλαμβάνει την ηγεσία των 

                                                           
12 Κέντρος, Ν. (2011). Ο Εμφύλιος στη Φλώρινα. Αθήνα: Βιβλιόραμα. (σελ. 127-128) 

13 Ζαφειρόπουλος, Δ. (1956)   Ο αντισυμμοριακός αγών 1945-1949. Αθήνα  (σ.185-186) 

http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=80878
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=80878
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=76330
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ενόπλων σωμάτων. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, τα αντάρτικα σώματα 

μετονομάζονται σε Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ). Οι αντάρτες έφταναν τις 

10.000 και είχαν καταφέρει να ελέγχουν τους ορεινούς όγκους στην Κεντρική και 

Βόρεια Ελλάδα και μετά από λίγους μήνες επεκτάθηκαν και στην Πελοπόννησο. 

 

ΑΦΙΞΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΤΗ 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

 

Η ελληνική κυβέρνηση στις 14.12.1946, προσέφυγε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του 

ΟΗΕ και ζήτησε να σταλεί ειδική επιτροπή στην Ελλάδα για να εξετάσει τα επεισόδια 

που σημειώθηκαν στα βόρεια σύνορα της χώρας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας δέχτηκε 

την προσφυγή και μέσα  σε 11 μέρες αποφάσισε να στείλει Επιτροπή, η οποία όμως θα 

εξέταζε γενικότερα την κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην 

περιοχή των βορείων συνόρων.  Η  κυβέρνηση είχε καλέσει την Επιτροπή για να 

<<ευλογήσει>> τα έργα της και να <<ρίξει τις ευθύνες του ελληνικού δράματος στους 

άλλους>>. Όμως διέτρεχε τον κίνδυνο, όπως έγραφαν οι τότε μοναρχικές εφημερίδες 

<<πηγαίνοντας για μαλλί να βγει κουρεμένη>>.  

Το γραφείο περιοχής Μακεδονίας-Θράκης του ΚΚΕ, σε απόφαση του στις 10.1.1947, 

σχετικά με την εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ,  υποχρέωνε όλες τις οργανώσεις του, 

να πάρουν άμεσα και δραστήρια μέτρα για να ξεσκεπάσουν όλα τα <<όργια του 

μοναρχοφασισμού>> και να δείξουν πειστικά τις αιτίες του δράματος της χώρας, του 

εμφυλίου πολέμου, που προκάλεσε ο αγγλομοναρχοφασισμός14. 

Με την εμφάνιση της εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ στη Φλώρινα, οργανώθηκε 

κάθοδος  γυναικών, συγγενών κρατουμένων, οι οποίες διαμαρτύρονταν για την 

τρομοκρατία και άλλων επιτροπών από τις συνοικίες της πόλης, που προξένησε 

                                                           
14 << Ο Εαμικός και δημοκρατικός κόσμος, θα δώσει, με την ευκαιρία του ερχομού της 

εξεταστικής επιτροπής , την μάχη της αλήθειας που προϋποθέτει: αποφασιστική κινητοποίηση 

όλου του λαού, συγκέντρωση και κατάταξη όλων των στοιχείων με βάση καλά μελετημένο 

σχέδιο και απόκρουση των προσπαθειών του μοναρχοφασισμού. […] Η μάχη αυτή είναι ένα 

σοβαρό κομμάτι του παλλαϊκού αγώνα για τη δικαίωση των αγώνων, για την δημοκρατία και 

την ανεξαρτησία. Κέντρος, Ν. (2011). Ο Εμφύλιος στη Φλώρινα. Αθήνα: Βιβλιόραμα. (σελ. 150) 
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ιδιαίτερη εντύπωση. Οι αρχές, παρά το ότι προσπαθούσαν να φανεί ότι κρατάνε τα 

προσχήματα της <<νομιμότητας>> είχαν πάρει όλα τα μέτρα για  να εμποδίσουν την 

επιτροπή του ΕΑΜ, ιδιαίτερα, να παρουσιαστεί στην εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ, 

κάτι που πέτυχαν προσωρινά καθώς επικαλέστηκαν την πιθανή διατάραξη της 

ασφάλειας της επιτροπής. Η ίδια όμως η  επιτροπή παρενέβη και ζήτησε επαφή με την 

επιτροπή του ΕΑΜ. Η επιτροπή του ΕΑΜ  κατέθεσε υπομνήματα σχετικά με την 

τρομοκρατία στη Φλώρινα.15 Με την αποχώρηση της εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ, 

όμως η κατάσταση χειροτέρεψε για μια ακόμη φορά. Τα όργανα της ασφάλειας 

ξανάρχισαν τις μαζικές συλλήψεις, αψηφώντας κατά μέρος τα προσχήματα. 

 

 Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ  

 

Από τα τέλη του προηγούμενου χρόνου οι Άγγλοι είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να 

αποχωρήσουν από την Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση στράφηκε τότε προς τις ΗΠΑ, 

τις οποίες επισκέφτηκε τον Δεκέμβρη του 1946 ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος 

Τσαλδάρης. Οι ΗΠΑ έστειλαν στην Ελλάδα, στις αρχές Ιανουαρίου, επιτροπή 

εμπειρογνωμόνων, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Πολ Πόρτερ. Ένα από τα αιτήματα 

της αμερικανικής πλευράς ήταν η δημιουργία κυβέρνησης ευρύτερης συνεργασίας με 

                                                           
15 Μέρος του υπομνήματος του ΕΑΜ στην εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ δημοσιοποιούσε τα 

κάτωθι δεδομένα: 

 1. Δολοφονίες: 24 

2. Βιασμοί γυναικών: 96 

3. Φυλακισμένοι: 3.000 

4. Δικασμένοι: 1.300 

5. Υπόδικοι: 1.200 

6. Εξόριστοι:  500 

7. Συλληφθέντες γενικά: 10.000 

8. Λεηλασίες χωριών: 60 

9. Λεηλασίες: σε 1000 οικογένειες καταδιωκόμενων 

10. Μετοίκηση πληθυσμών: 4.500 άτομα 

11. Φυγάδες: 2.000 

Κέντρος, Ν. (2011). Ο Εμφύλιος στη Φλώρινα. Αθήνα: Βιβλιόραμα. (σελ. 157-158) 
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τη συμμετοχή των κεντρώων παρατάξεων. Κατόπιν της αμερικανικής πίεσης η δεξιά 

κυβέρνηση Τσαλδάρη παραιτήθηκε και στις 24 Ιανουαρίου 1947 σχηματίστηκε 

ευρύτερη κυβέρνηση συνεργασίας με νέο Πρωθυπουργό τον Δημήτριο Μάξιμο.  

Οι ΗΠΑ εξέφρασαν επίσημα τη στήριξή τους στην Ελλάδα με το δόγμα Τρούμαν16 που 

ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο στις 12 Μαρτίου. Με βάση το δόγμα 

Τρούμαν οι ΗΠΑ θα εξασφάλιζαν στην Ελλάδα οικονομική τεχνική και στρατιωτική 

υποστήριξη. Το σχέδιο για βοήθεια στην Ελλάδα εγκρίθηκε από το Κογκρέσο στις 10 

Μαΐου και στις 22 Μαΐου έγινε νόμος του Αμερικανικού κράτους.  Το δόγμα Τρούμαν 

συνιστά την πρώτη επέμβαση των ΗΠΑ στα εσωτερικά θέματα μίας άλλης χώρας, μετά 

τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ενώ για την Ελλάδα σηματοδοτεί την αφετηρία της 

ένοπλης και πιο σημαντικής φάσης του εμφυλίου.  

Οι όροι της αμερικανικής βοήθειας καθορίστηκαν με την υπογραφή της 

ελληνοαμερικανικής συμφωνίας στις 20 Ιουνίου 1947. Αρχηγός της αμερικανικής 

αποστολής βοήθειας ανέλαβε ο Ντουάιτ Γκρίνσγουολντ, πρώην Κυβερνήτης της 

Νεμπράσκα, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα στις 14 Ιουλίου 1947. Σημαντική πολιτική 

εξέλιξη στο διάστημα αυτό υπήρξε ο αιφνίδιος θάνατος του Βασιλιά Γεωργίου την 1η 

Απριλίου 1947. Τον Γεώργιο διαδέχτηκε ο μικρότερός του αδελφός Παύλος. 

Τα παραπάνω γεγονότα, όπως είναι φυσικό, έκοψαν κάθε γέφυρα εξεύρεσης ειρηνικής 

λύσης στην Ελλάδα μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών. Οι Αμερικανοί, 

αψηφώντας την έκθεση της εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ στη Γενεύη, συνέχισαν, 

με την ουσιαστική τους συμβολή,  τον εμφύλιο που είχαν ξεκινήσει οι προκάτοχοι τους, 

Βρετανοί, με την μοναρχική Δεξιά. 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Αμύντας, Κ. (1996). Εθνική Αντίσταση-Εμφύλιος Πόλεμος (Αναμνήσεις ενός Καπετάνιου). 

Θεσσαλονίκη: Φιλολογική- Μπίμπης 
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Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Ο Δημοκρατικός Στρατός στα πρώτα βήματά του στηρίχτηκε στην εμπειρία του ΕΛΑΣ 

από την Κατοχή. Μικρές ομάδες ανταρτών (που μπορούσαν να φτάσουν 60-70 άνδρες), 

βρίσκονταν διάσπαρτες και χαλαρά συνδεδεμένες, με έντονη πρόσδεση στις τοπικές 

κοινωνίες από τις οποίες οι αντάρτες προέρχονταν. Τα χαρακτηριστικά  της δράσης 

τους   από την άνοιξη του 1946, όπου εμφανίζονται οι πρώτες ομάδες ανταρτών, μέχρι 

την άνοιξη του 1947, όταν ξεκινούν οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του ΕΕΣ, ήταν η 

ταχύτητα, η διαρκής κίνηση, ο αιφνιδιασμός και η ενέδρα ή το σαμποτάζ. Ο αντίπαλος 

του ΔΣΕ σε εκείνη τη φάση ήταν κυρίως η Χωροφυλακή και οι παραστρατιωτικές 

ομάδες και δευτερευόντως ο στρατός. Στόχος των ανταρτών  ήταν η «απελευθέρωση» 

ορεινών περιοχών, δηλαδή να περάσουν από τον έλεγχο της κυβέρνησης και την 

τρομοκρατία των παραστρατιωτικών στον έλεγχο τους.   

Το 1947 τα χαρακτηριστικά του πολέμου άλλαξαν. Η ανάληψη της ευθύνης για την 

αντιμετώπιση του ΔΣΕ από το στρατό και από την άλλη πλευρά η πρόθεση του 

Κομμουνιστικού Κόμματος να εγκαθιδρύσει σταθερή κυριαρχία σε εκτεταμένη 

περιοχή οδήγησαν στο μετασχηματισμό του ΔΣΕ από αντάρτικες ομάδες σε «λαϊκό 

επαναστατικό» στρατό.                                                                                                                                                          

O Δημοκρατικός Στρατός ήταν γεωγραφικά οργανωμένος σε Αρχηγεία Περιοχών τα 

οποία υπάγονταν στο  Γενικό Αρχηγείο. Υπήρχαν έξι αρχηγεία: 1) Δ. 

Μακεδονίας,       2) Κεντρικής Μακεδονίας (το οποία συγχωνεύτηκαν),  3) Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, 4) Ρούμελης, 5) Ηπείρου και 6) Πελοποννήσου. Τα Αρχηγεία 

Περιοχών είχαν την ευθύνη για τις δυνάμεις που ήταν διεσπαρμένες στους ορεινούς 

όγκους μιας περιοχής, τα λεγόμενα Περιφερειακά Αρχηγεία. Στις 27 Αυγούστου 1948 

στην κατεύθυνση μετατροπής του Δημοκρατικού Στρατού σε τακτικό στρατό 

με διάταγμα του υπουργού Στρατιωτικών της ΠΔΚ τα Αρχηγεία καταργήθηκαν και 

δημιουργήθηκαν Μεραρχίες17. Τότε επίσης το Γενικό Αρχηγείο για να ανταπεξέλθει 

σε δυσκολίες επικοινωνίας και συντονισμού δημιούργησε δύο Κλιμάκια του Γενικού 

Αρχηγείου, το ένα υπεύθυνο για τη Νότια Ελλάδα (ΚΓΑΝΕ) και το άλλο για την 

                                                           
17 Κυρίτσης, Ν. (2012). Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ίδρυση - μονάδες - αξιωματικοί - δυνάμεις 

- απώλειες - κοινωνική σύνθεση).  Αθήνα: Σύγχρονη εποχή 

http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=73068
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=85821
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=73866
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=73900
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=73900
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=86120
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=86591
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=87365
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Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (ΚΓΑΜΘ). Στις 26 Αυγούστου 1948 σε συνεδρίαση 

του Πολιτικού Γραφείου αποφασίστηκε δίπλα στο Γενικό Αρχηγείο να δημιουργηθεί 

το Ανώτατο Πολεμικό Συμβούλιο, το οποίο ασκούσε τον κομματικό έλεγχο στις 

επιχειρήσεις που διηύθυνε το Γενικό Αρχηγείο. Επικεφαλής του Ανώτατου Πολεμικού 

Συμβουλίου μπήκε ο Νίκος Ζαχαριάδης. Έτσι η διάρθρωση του ΔΣΕ εκείνη την εποχή 

διαμορφώθηκε ως εξής:                                                                                                                                  

Ανώτατο Πολεμικό Συμβούλιο: Νίκος Ζαχαριάδης                                                                                   

Γενικό Αρχηγείο: Μάρκος Βαφειάδης 

ΚΓΑΝΕ: Κώστας Καραγιώργης 

I Μεραρχία Θεσσαλίας: Χαρίλαος Φλωράκης (Γιώτης)  

II Μεραρχία Ρούμελης: Γιάννης Αλεξάνδρου (Διαμαντής) 

III Μεραρχία Πελοποννήσου: Στέφανος Γκιουζέλης 

VI Μεραρχία Κεντρικής Μακεδονίας: Γιώργος Ερυθριάδης (Πετρής) 

VII Μεραρχία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Θανάσης Γκένιος (Λασάνης)  

VIII Μεραρχία Ηπείρου: Κώστας Κολιγιάννης 

IX Μεραρχία Δυτικής Μακεδονίας: Δημήτρης Παλαιολόγος 

X Μεραρχίας Δυτικής Μακεδονίας: Αλέκος Ρόσιος (Υψηλάντης) 

XI Μεραρχία Δυτικής Μακεδονίας: Νίκος Θεοχαρόπουλος (Σκοτίδας) 

Στην κατεύθυνση μετεξέλιξης του ΔΣΕ σε τακτικό στρατό και της ανάδειξης 

καταρτισμένων στελεχών λειτούργησαν μια σειρά από σχολές στις ελεγχόμενες από 

αυτόν περιοχές. Καταρχάς δημιουργήθηκαν σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών. 

Στη Σχολή Αξιωματικών  του Γενικού Αρχηγείου, φοίτησαν μαχητές και μαχήτριες 

που είχαν διακριθεί στις μονάδες τους. Υπολογίζεται ότι από αυτή τη σχολή 

αποφοίτησαν 2.750 ανθυπολοχαγοί, οι πρώτοι από τους οποίους συμμετείχαν στις 

μάχες του 1947. Επίσης λειτουργούσαν σχολές σαμποτέρ, ασυρματιστών, μηχανικού 

και πολιτικών επιτρόπων.  

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στην υγειονομική υπηρεσία του ΔΣΕ, η οποία 

επιτελούσε έναν πραγματικό άθλο. Οι συνθήκες που επικρατούσαν στα βουνά αλλά 

και οι υποδομές και τα μέσα που είχε στη διάθεσή του ο Δημοκρατικός Στρατός στις 

περισσότερες περιοχές καθιστούσαν αδύνατη τη σωστή περίθαλψη και ανάρρωση 

των τραυματιών. Φάρμακα και εργαλεία σπάνιζαν, οι εκπαιδευμένοι νοσοκόμοι ήταν 

http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=87357
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=80515
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=81223
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=87596
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=85699
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=81050
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=85921
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=83470
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=81774
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=83306
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λίγοι, και τα αναρρωτήρια ή τα χειρουργεία ήταν συνήθως πρόχειρα κατασκευασμένες 

σκηνές.                                                                                                                                                                               

Ο Δημοκρατικός Στρατός ως προς την οργάνωσή του χαρακτηρίζεται από δύο 

καινοτομίες, το θεσμό του Πολιτικού Επιτρόπου και τις «δημοκρατικές συνελεύσεις». 

Τα τμήματα του ΔΣΕ είχαν μια δυάδα επικεφαλής: το Στρατιωτικό Διοικητή και τον 

Πολιτικό Επίτροπο. Ο θεσμός του Πολιτικού Επιτρόπου εισάγεται τον Δεκέμβριο του 

1947 ή τον Ιανουάριο του 1948 και λειτουργούσαν σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας 

από λόχο μέχρι Γενικό Αρχηγείο. Ο Πολιτικός Επίτροπος ήταν ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ 

στις μονάδες του ΔΣΕ. Ήταν υπεύθυνος για την πολιτική καθοδήγηση και 

τη «διαφώτιση» των ανταρτών, τη διατήρηση του ηθικού, τη διασφάλιση της 

πειθαρχίας, την επαγρύπνηση απέναντι στους εχθρούς, την ανάλυση των πολιτικών 

αποφάσεων της κομματικής ηγεσίας αλλά και για την αντιμετώπιση των καθημερινών 

προβλημάτων των μαχητών που συνδέονταν με την επιμελητεία και τον εφοδιασμό. 

Ο Πολιτικός Επίτροπος είχε την ευθύνη να συγκαλεί σε τακτική βάση συζητήσεις 

(«δημοκρατικές συνελεύσεις») στις οποίες συμμετείχαν οι μαχητές της μονάδας. Στις 

δημοκρατικές συνελεύσεις, οι οποίες συνήθως συγκαλούνταν συνήθως μετά από 

κάποια μάχη (αλλά και κατά τη διάρκεια πορειών), συζητιούνταν ο τρόπος διεξαγωγής 

της μάχης, η συμπεριφορά των μαχητών, τα προβλήματα καθημερινότητας και εν γένει  

γινόταν κριτική και αυτοκριτική για λάθη ή παραλείψεις.                                                                                           

Ένας από τους σημαντικότερους περιορισμούς που αντιμετώπιζε ο ΔΣΕ αφορούσε τον 

εξοπλισμό του. Τα όπλα ήταν κυρίως γερμανικής, ιταλικής και αγγλικής κατασκευής, 

προέρχονταν δηλαδή από αυτά που είχαν πέσει στα χέρια του ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια 

της Κατοχής και τα είχαν αποκρύψει μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας, καθώς και όπλα 

που συγκέντρωσαν από τις επιθέσεις κατά της Χωροφυλακής, των ΜΑΥ (Μονάδες 

Ασφαλείας Υπαίθρου) και διάφορων  άλλων παραστρατιωτικών. Δεν φαίνεται να 

υπήρχαν ελλείψεις σε τουφέκια και πιστόλια αλλά τα υπόλοιπα, όπως αυτόματα όπλα, 

οπλοπολυβόλα, όλμοι, μπαζούκας, χειροβομβίδες ήταν σαφώς πιο λίγα ενώ οι πιο 

πολλές νάρκες ήταν αυτοσχέδιες.   

Ο ΔΣΕ έλαβε αξιόλογη βοήθεια, ιδιαίτερα σε βαρέα όπλα και πυρομαχικά, από το 

εξωτερικό, ειδικά τη Γιουγκοσλαβία ( η οποία ξεκίνησε το δεύτερο ήμισυ του 1946 και 

τελείωσε το δεύτερο ήμισυ του 1948). Ακόμη και όταν υπήρχε επαρκής αριθμός όπλων 

το επόμενο πρόβλημα που θα έπρεπε να επιλυθεί ήταν η μεταφορά τους. Η σοβαρή 

http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=73447
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=80985
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=73327
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=73327
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=85855
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έλλειψη μεταφορικών ζώων και ζωοτροφών, ο έλεγχος των οδικών αρτηριών από το 

στρατό, οι δύσβατες περιοχές στις οποίες έπρεπε να κινούνται οι αντάρτες σήμαινε ότι 

ο ανεφοδιασμός ολόκληρων περιοχών στο νότο, όπως της Στερεάς Ελλάδας ή της 

Πελοποννήσου, συχνά ήταν σχεδόν αδύνατος. 

 

ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ  ΕΤΟΥΣ 1947 

 

Από τις αρχές του χρόνου οι συγκρούσεις ανάμεσα στις αντίπαλες πλευρές βρίσκονταν 

σε πλήρη εξέλιξη. Στις 13 Φεβρουαρίου του 1947 ομάδα του Δημοκρατικού Στρατού 

Πελοποννήσου κατέλαβε αιφνιδιαστικά τη Σπάρτη και απελευθέρωσε από τις φυλακές 

της πόλης 176 κρατουμένους. Τον Απρίλιο τέθηκε σε εφαρμογή από την κυβέρνηση το 

σχέδιο «Τέρμινους» με σκοπό την εκμηδένιση των αντάρτικων ομάδων που δρούσαν 

στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Η επιχείρηση ξεκίνησε από τα νότια Άγραφα όπου 

δρούσαν ισχυρές δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού. Ένα τάγμα του Δημοκρατικού 

Στρατού της περιοχής βρέθηκε εγκλωβισμένο από τις δυνάμεις του κυβερνητικού 

στρατού στα Μεγάλα Βραγγιανά. Οι ομάδες των ανταρτών, έχοντας ως μόνη διέξοδο 

το πέρασμα από τον ορεινό αυχένα της Νιάλας, αποφάσισαν να το διασχίσουν. Στην 

πορεία τους οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν και η σφοδρή χιονοθύελλα που 

ξέσπασε προκάλεσε τον θάνατο πολλών στρατιωτών και αμάχων που τους συνόδευαν. 

Στην ίδια επιχείρηση καταγράφηκε και  το μοναδικό περιστατικό κατά τη διάρκεια του 

εμφυλίου όταν στρατιώτες των αντίπαλων πλευρών βρέθηκαν συμφιλιωμένοι για ένα 

βράδυ να μοιράζονται τις ίδιες σκηνές για να προστατευτούν από τη μανία της φύσης18. 

 Οι επιχειρήσεις μεταφέρθηκαν στη συνέχεια βορειότερα, στον Κόζιακα και στα 

Τζουμέρκα. Τον Μάιο μεταφέρθηκαν στα Χάσια, τα Αντιχάσια και τη βόρεια Πίνδο 

και τον επόμενο μήνα επεκτάθηκαν προς τον Όλυμπο και τα Πιέρια. Παρά τη μεγάλη 

τους έκταση οι επιχειρήσεις δε στέφτηκαν από επιτυχία γιατί οι αντάρτες του ΔΣΕ 

κατάφερναν να ανακαταλαμβάνουν περιοχές ή να διεισδύουν σε νέες. Από τα μέσα του 

καλοκαιριού ο ΔΣΕ ανέλαβε μεγάλης έκτασης επιθετικές επιχειρήσεις με την απόπειρα 

κατάληψης της πόλης των Γρεβενών (25 Ιουλίου) και του Μετσόβου αργότερα (18 

Οκτωβρίου). Και οι δύο απόπειρες απέτυχαν. Η αποτυχία των εκκαθαριστικών 

                                                           
18 Εφημερίδα Ελευθερία, 16 Νοεμβρίου 1946 

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin_ftr.asp?c=64&pageid=-1&id=83761&s=0&STEMTYPE=0&STEM_WORD_PHONETIC_IDS=&CropPDF=0
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επιχειρήσεων προκάλεσε κυβερνητική κρίση που οδήγησε σε πτώση της κυβέρνησης 

Μαξίμου στις 23 Αυγούστου. Μετά από μία βραχύβια κυβέρνηση του Κωνσταντίνου 

Τσαλδάρη, σχηματίστηκε στις 7 Σεπτεμβρίου κυβέρνηση συνεργασίας Λαϊκού 

Κόμματος - Φιλελευθέρων, πρωθυπουργός της οποίας ανέλαβε ο Θεμιστοκλής 

Σοφούλης. Η κυβέρνηση Σοφούλη ψήφισε στις 11 Σεπτεμβρίου τη χορήγηση 

αμνηστίας σε όσους αντάρτες παρέδιδαν τα όπλα τους σε διάστημα ενός μήνα. Η 

προσπάθεια αυτή δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα λόγω της έντονης 

δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Το σχέδιο κατευνασμού εγκαταλείφθηκε τελικά στα 

μέσα Οκτωβρίου με νέες διώξεις και με την απαγόρευση κυκλοφορίας του Pιζοσπάστη 

(18 Οκτωβρίου). 

Την ίδια περίοδο το ΚΚΕ σκλήρυνε περισσότερο τη στάση του με τις αποφάσεις της 

3ης ολομέλειας της Κ.Ε. του κόμματος. Η ολομέλεια που συνήλθε στις 12 με 15 

Σεπτεμβρίου αποφάσισε τη μεταφορά του κέντρου βάρους του κόμματος στη 

διεξαγωγή του ένοπλου αγώνα. Καθορίστηκε επίσης το σχέδιο «Λίμνες», το οποίο 

στόχευε στη δημιουργία ξεχωριστού κράτους στη βόρεια Ελλάδα με κομμουνιστική 

κυβέρνηση. Για την επίτευξη του στόχου προέβλεπε δημιουργία τακτικού στρατού με 

δύναμη τουλάχιστον 60.000 στρατιωτών. Στις 24 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε η ίδρυση 

κυβέρνησης στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές, που ονομάστηκε Προσωρινή 

Δημοκρατική Κυβέρνηση. Πρόεδρός της ανέλαβε ο Μάρκος Βαφειάδης, που ανέλαβε 

και τη θέση του υπουργού στρατιωτικών. Την επόμενη μέρα ο ΔΣΕ εξαπέλυσε επίθεση 

για την κατάληψη της Κόνιτσας. Ένας από τους σκοπούς της επιχείρησης ήταν να 

καταστεί η πόλη έδρα της νέας κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα και στις 

27 Δεκεμβρίου εξέδωσε τον Αναγκαστικό Νόμο 509 «Περί μέτρων ασφαλείας του 

Κράτους, του Πολιτεύματος, του Κοινωνικού Καθεστώτος και προστασίας των 

ελευθεριών των πολιτών» που έθετε εκτός νόμου το ΚΚΕ, το ΕΑΜ και την Εθνική 

Αλληλεγγύη. 
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ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1948 

 

Στο ξεκίνημα του έτους 1948  βρισκόταν σε εξέλιξη η μάχη της Κόνιτσας η οποία 

τερματίστηκε στις 6 Ιανουαρίου 1948, με την αποτυχία του ΔΣΕ να καταλάβει την 

πόλη. Στις αρχές Φεβρουαρίου ομάδα ανταρτών προχώρησε σε μία παράτολμη 

επιχείρηση που προκάλεσε έντονη ανησυχία στις κυβερνητικές αρχές. Τη νύχτα της 

9ης προς τη 10η Φεβρουαρίου του 1948, δύναμη ανταρτών που προερχόταν από τα 

Κρούσσια Όρη έφτασε σε απόσταση 8 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Στην τοποθεσία 

Δερβένι – Λεμπέτ οι αντάρτες τοποθέτησαν ένα πυροβόλο και πραγματοποίησαν 

ρίψεις οβίδων προς τη Θεσσαλονίκη. Τα ξημερώματα της επόμενης μέρας ο στρατός 

και η χωροφυλακή εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό συλλαμβάνοντας μεγάλο αριθμό 

ανταρτών που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Την ίδια περίοδο ο κυβερνητικός στρατός 

πραγματοποιούσε επιχειρήσεις για την κατάληψη του όρους Μουργκάνα που 

κατέληξαν σε αποτυχία.  

Στις αρχές του 1948 ο Δημοκρατικός Στρατός είχε μεταφέρει το κέντρο βάρους των 

δυνάμεων του στη βορειοδυτική Ελλάδα ώστε να υπερασπιστεί την εδαφική επικράτεια 

που είχε δημιουργήσει στην περιοχή των συνόρων με την Αλβανία και τη 

Γιουγκοσλαβία. Η μεταφορά δυνάμεων από τη Νότια Ελλάδα σε εκείνη την περιοχή 

δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση καθώς έπρεπε να περάσουν από περιοχές που 

έλεγχε ο Εθνικός Στρατός. Οι κίνδυνοι που περιέκλειε το εγχείρημα φάνηκαν τον 

Φεβρουάριο του 1948, όταν οργανώθηκε η μεταφορά 1.300 άοπλων από τη Στερεά 

Ελλάδα προς τη Βόρεια Πίνδο. Δεν ακολούθησε το δρομολόγιο προς βορρά μέσω 

Κόζιακα για να μη γίνει αντιληπτός από τον Εθνικό Στρατό. Η «φάλαγγα αόπλων 

Ρούμελης», όπως ονομάστηκε, ξεκίνησε από την Ευρυτανία και πορεύτηκε προς 

Μαυροβούνι, στη συνέχεια προς  Όλυμπο, Πιέρια, Χάσια και τέλος έφτασε στα έμπεδα 

του Δημοκρατικού Στρατού. Η πολυήμερη πεζοπορία στα βουνά, οι αντίξοες καιρικές 

συνθήκες και  οι επιθέσεις από κυβερνητικές δυνάμεις στην κυριολεξία αποδεκάτισαν 

τη «φάλαγγα αόπλων Ρούμελης» και τελικά μόνο λίγες εκατοντάδες έφτασαν στον 

προορισμό τους.  

http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=87301
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Ο ΔΣΕ δεν φαινόταν να μπορεί να πετύχει το στόχο της αύξησης των δυνάμεων του 

ώστε να φτάσει τις 60.000 μαχητές19. Στις αρχές του 1948 οι δυνάμεις του παρέμεναν 

αριθμητικά καθηλωμένες και το μοναδικό ενθαρρυντικό στοιχείο ήταν η εδραίωση της 

παρουσίας του στην Πελοπόννησο. Εκείνη την εποχή ο ΔΣΕ διέθετε περίπου 6.000 

μαχητές στη Δυτική Μακεδονία, 3.900 στην Κεντρική Μακεδονία, 2.500 στην Ήπειρο, 

2.500 στη Θεσσαλία, 2.500 στη Στερεά Ελλάδα, 3.000 στην Πελοπόννησο και λίγες 

χιλιάδες μαχητές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στόχος του ΔΣΕ το 1948 

ήταν, πέρα από την υπεράσπιση της επικράτειάς του στα βορειοδυτικά σύνορα, η 

προσπάθεια ανακατάληψης περιοχών στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, οι οποίες 

είχαν περάσει στα χέρια του Εθνικού Στρατού. Ο ΔΣΕ στη Στερεά Ελλάδα κατάφερε 

να επανεγκαταστήσει τις δυνάμεις του στους ορεινούς όγκους της Στερεάς Ελλάδας 

(Παρνασσό, Γκιώνα, Ελικώνα) και απειλούσε με ανακατάληψη τα Τζουμέρκα και τον 

Κόζιακα που θα άνοιγαν το δρόμο επικοινωνίας μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ελλάδας 

για το Δημοκρατικό Στρατό.   

Οι εαρινές επιχειρήσεις του Εθνικού Στρατού το 1948 είχαν στόχο να αποτρέψουν την 

επέκταση του πεδίου δράσης του ΔΣΕ στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα. Η 

Πελοπόννησος δεν συμπεριλήφθηκε στα επιχειρησιακά σχέδια του στρατού με 

αποτέλεσμα να δώσει την ευκαιρία στο ΔΣΕ να αυξήσει τις δυνάμεις του και να γίνει 

πιο επιθετικός. Οι επιχειρήσεις του Εθνικού Στρατού στη Στερεά Ελλάδα με την 

κωδική ονομασία «Χαραυγή» (15 Απριλίου – 3 Μαΐου 1948) δεν στέφθηκαν με 

επιτυχία. Αντίθετα, ο Δημοκρατικός Στρατός όχι μόνο διέσωσε τις δυνάμεις του αλλά 

δυνάμεις του Αρχηγείου Ρούμελης, υπό την αρχηγία του καπετάν Διαμαντή κατέφυγαν 

στα Άγραφα, όπου μαζί με δυνάμεις του Αρχηγείου Θεσσαλίας ανακατέλαβαν το 

οροπέδιο Νευρούπολης, το οποίο είχαν εγκαταλείψει πριν ένα χρόνο. Το τίμημα αυτού 

του ελιγμού ήταν ότι άφησαν λίγες δυνάμεις στη Στερεά Ελλάδα, η οποία 

εκκαθαρίστηκε από τον Εθνικό Στρατό.        

Οι σημαντικότερες μάχες του 1948 σημειώθηκαν στους ορεινούς όγκους της Πίνδου. 

Ο Εθνικός Στρατός εξαπέλυσε την επιχείρηση «Κορωνίς» (20 Ιουνίου – 20 Αυγούστου 

1948) με σκοπό την εκκαθάριση της Βόρειας Πίνδου από τις δυνάμεις του ΔΣΕ. Η 

περιοχή του Γράμμου αποτελούσε την καρδιά της επικράτειας του Δημοκρατικού 

                                                           
19 Κυρίτσης, Ν. (2012). Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ίδρυση - μονάδες - αξιωματικοί - δυνάμεις 

- απώλειες - κοινωνική σύνθεση).  Αθήνα: Σύγχρονη εποχή 
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Στρατού και περιλάμβανε περίπου 150 χωριά και μια έκταση 2.500 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων.  Στην περιοχή του Γράμμου ήταν εγκατεστημένο κλιμάκιο της ΠΔΚ 

(Αετομηλίτσα) και του Στρατηγείου του ΔΣΕ (Λυκορράχη) και είχαν συγκεντρωθεί 

10.000-11.000 μαχητές. Ήταν η πρώτη φορά που ο ΔΣΕ έδωσε τακτικές μάχες απέναντι 

στον Εθνικό Στρατό, ο οποίος για την κατάληψη του Γράμμου είχε συγκεντρώσει 6 

μεραρχίες πεζικού. Ο Δημοκρατικός Στρατός για την υπεράσπιση των θέσεων του 

παρέταξε τις δυνάμεις βόρεια και νότια του Γράμμου. Βόρεια του Γράμμου υπό τη 

διοίκηση του Αρχηγείου Δυτικής Μακεδονίας (Διοικητής: Βασίλης Γκανάτσιος 

ή  «Χείμαρρος», Πολιτικός Επίτροπος: Δημήτρης Βλαντάς, Επιτελάρχης: Βασίλης 

Βενετσανόπουλος). Νότια του Γράμμου διάφορες μονάδες του Δημοκρατικού Στρατού 

(η 670 Μονάδα υπό τη διοίκηση του Γιώργου Βοντίτσιου ή Γούσια, η 102η  Ταξιαρχία 

υπό τον Γιώργο Γιαννούλη, η 103η  Ταξιαρχία υπό τον Αλέκο Ρόσιο ή 

«Υψηλάντη») ανέλαβαν την υπεράσπιση της κοιλάδας του Σαρανταπόρου, των 

υψωμάτων Ταμπούρι και  Γύφτισσα.  

Ο Δημοκρατικός Στρατός ήταν προετοιμασμένος για την επίθεση του Εθνικού Στρατού 

και τους προηγούμενους μήνες είχε κάνει εκτεταμένα οχυρωματικά έργα, είχε 

κατασκευάσει πολυβολεία, παρατηρητήρια, καταφύγια, αποθήκες με ελάχιστα τεχνικά 

μέσα και βασικά με την ανθρώπινη εργασία σε ένα ιδιαίτερα αφιλόξενο περιβάλλον 

όπου το υψόμετρο έφτανε και 2.500 μέτρα.  Η επίθεση του Εθνικού Στρατού στο 

Γράμμο εκδηλώθηκε στις 21 Ιουνίου 1948 από δύο κατευθύνσεις. Ανατολικά 

στην περιοχή του Νεστορίου η Ι Μεραρχία προσέκρουσε στην ισχυρή αμυντική 

διάταξη του ΔΣΕ με αποτέλεσμα πρακτικά να σταματήσει. Δυτικά η ΙΙ Μεραρχία 

μπόρεσε να προελάσει και να προσεγγίσει τις κορυφές Κάμενικ και Κλέφτη. Τελικά ο 

Κλέφτης έπεσε στα χέρια του Εθνικού Στρατού στις 2 Αυγούστου 1948. Η ηγεσία του 

Εθνικού Στρατού αποφάσισε να ενισχύσει την επίθεση στα ανατολικά με επιπλέον 

δυνάμεις και στόχο την κατάληψη την κορυφή Ταμπούρι στο Γράμμο. Στο Ταμπούρι 

δόθηκαν ιδιαίτερα σκληρές μάχες, όπου από την πλευρά του Δημοκρατικού Στρατού 

πολέμησαν οι δυνάμεις της 16ης , 103ης , 105ης  και 138ης   Ταξιαρχίας αλλά τελικά 

αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν την 1η Αυγούστου. Στο ανατολικό άκρο του 

μετώπου ο Εθνικός Στρατός κατάφερε στις 3 Αυγούστου να καταλάβει τα υψώματα 

Αμμούδα και Αλεβίτσα. Το επόμενο βήμα του Εθνικού Στρατού ήταν η επίθεση για 

την κατάληψη του κεντρικού Γράμμου. Ο ΔΣΕ βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Είχε 

χάσει μεγάλο μέρος από το έδαφος που έλεγχε και η αμυντική θωράκιση, λόγω της 
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αραιής διάταξης και των κατώτερων αριθμητικά δυνάμεων, είχε αποδειχθεί 

προβληματική. Οι μαχητές του ΔΣΕ μετά από τις σκληρές μάχες που είχαν προηγηθεί 

και στις οποίες είχαν διακριθεί για την ικανότητά τους τόσο στην άμυνα όσο και στις 

αντεπιθέσεις, είχαν αρχίσει να δείχνουν σημάδια κόπωσης μπροστά στην επικείμενη 

κατάρρευση.  

Μπροστά στον κίνδυνο να εγκλωβιστούν οι μαχητές του ΔΣΕ από τον Εθνικό Στρατό 

αποφασίστηκε η εγκατάλειψη του Γράμμου. Στις 20-21 Αυγούστου οι δυνάμεις του 

ΔΣΕ κινήθηκαν από το Γράμμο στο Βίτσι μέσα από το αλβανικό έδαφος και από το 

πέρασμα ανάμεσα στα υψώματα Αμμούδα και Αλεβίτσα. Η ηγεσία του ΔΣΕ 

παρουσίασε τη μετακίνηση στο Βίτσι ως «ελιγμό» αλλά στην πραγματικότητα είχε 

υποχρεωθεί να εγκαταλείψει το Γράμμο μπροστά στην διαγραφόμενη ήττα του και 

αφήνοντας πίσω του περισσότερους από 3.000 νεκρούς μαχητές και μαχήτριες 

(σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Στρατού).     

Μετά την απώλεια του Γράμμου, οι δυνάμεις του ΔΣΕ συγκεντρώθηκαν στο Βίτσι. Την 

περιοχή του Βίτσι είχαν αναλάβει να υπερασπιστούν οι 3 ταξιαρχίες (Βαγενά, Λιάκου, 

Σοφιανού) δύναμης 1.750 μαχητών που δρούσαν στην περιοχή με ενισχύσεις 800-

1.000 μαχητές  που ήλθαν από το Μπούλκες και 2.500-3.000 μαχητές που είχαν έλθει 

από το Γράμμο. Η μεγάλη μάχη δόθηκε στον ορεινό όγκο Μάλι-Μάδι (νότια του Βίτσι), 

τον οποίο κατείχε ο ΔΣΕ και πολιορκούσε ο Εθνικός Στρατός. Στις 10 Σεπτεμβρίου μια 

αντεπίθεση του ΔΣΕ προκάλεσε τη διάλυση μιας ταξιαρχίας με αποτέλεσμα να 

επικρατήσει σύγχυση στις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού και να εγκαταλείψει την 

επιχείρηση κατάληψης του Βίτσι. Ο ΔΣΕ μετά την επιτυχία του στο Μάλι-

Μάδι απέκτησε την πρωτοβουλία των κινήσεων και επιτέθηκε στην Καστοριά (20 

Σεπτεμβρίου 1948), χωρίς να μπορέσει να την κυριεύσει. 

Στα άλλα μέτωπα ο Δημοκρατικός Στρατός δεν έχει να επιδείξει επιτυχίες. Μετά από 

αλλεπάλληλες επιθέσεις του Εθνικού Στρατού, ο Δημοκρατικός Στρατός υποχρεώνεται 

τον Σεπτέμβριο του 1948 να εγκαταλείψει τον ορεινό όγκο της Μουργκάνας στα 

ελληνοαλβανικά σύνορα και να ανασυνταχθεί στα Ζαγόρια. Το 1948 ο εμφύλιος 

πόλεμος έχει επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Σε όλα τα βουνά της Βόρειας Ελλάδας 

γίνονται σκληρές μάχες μεταξύ στρατιωτών και ανταρτών. Οι αντάρτες υποχρεώνονται 

σε σημαντικές απώλειες στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία μετά από 

στρατιωτικές συγκρούσεις στο Βέρμιο, τα Κρούσια (Κιλκίς),  το Πάικο (Πέλλης),                  
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το Μενοίκιο (Σέρρες), το  Καϊμακτσαλάν (Πέλλης) και τα  Κερδύλλια (Σέρρες). 

Αντίθετα, το 1948 είναι η χρονιά ανάπτυξης του ΔΣΕ στην Πελοπόννησο. Με βάση 

τους ορεινούς όγκους του Μαίναλου, του Πάρνωνα και του Ταΰγετου, ο ΔΣΕ 

επεκτείνεται και φτάνει τους 3.500 μαχητές και συγκροτείται η ΙΙΙ Μεραρχία υπό τη 

διοίκηση του Στέφανου Γκιουζέλη. Ο Δημοκρατικός Στρατός στην Πελοπόννησο 

αναπτύχθηκε με ελάχιστη βοήθεια από την ηγεσία που βρισκόταν στη Βόρεια Ελλάδα 

και οργάνωσε μια σειρά από επιθέσεις σε πόλεις όπως η Σπάρτη, το Αίγιο, η Αμαλιάδα, 

η Ζαχάρω και η Δημητσάνα. 

Καθώς μαίνονται οι μάχες συγκαλείται η 4η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (28-29 

Ιουλίου 1948). Σε αυτήν αποφασίζεται η συμπαράταξη του ΚΚΕ με τη Σοβιετική 

Ένωση στη ρήξη Τίτο-Στάλιν, απόφαση που οδηγήσει στη διακοπή της βοήθειας που 

λάμβανε ο ΔΣΕ από τη Γιουγκοσλαβία. Επίσης, εκδηλώνεται η διαφωνία του Μάρκου 

Βαφειάδη σχετικά με τη μετατροπή του ΔΣΕ σε τακτικό στρατό, που οδηγεί στην 

καθαίρεσή του από τη θέση του αρχηγού του ΔΣΕ, την καταδίκη των απόψεών του και 

τη διαγραφή του από το κόμμα λίγους μήνες αργότερα. Αντικαταστάτης του Μάρκου 

Βαφειάδη ορίστηκε ο Γιώργης Βοντίτσος (Γούσιας), ο οποίος μαζί με το Νίκο 

Ζαχαριάδη (πρόεδρο του Ανώτατου Πολεμικού Συμβουλίου), ανέλαβε τη διοίκηση του 

ΔΣΕ.  

Η τελευταία μεγάλη μάχη του 1948 για το Δημοκρατικό Στρατό είναι η επίθεση κατά 

της πόλης της Καρδίτσας. Η επίθεση έγινε στις 11 Δεκεμβρίου 1948 από δυνάμεις της 

Ι και ΙΙ Μεραρχίας του ΔΣΕ που διοικούνταν αντίστοιχα από το Χαρίλαο Φλωράκη 

(Γιώτης) και τον Γιάννη Αλεξάνδρου (Διαμαντή) αντίστοιχα. Η πόλη καταλήφθηκε 

από το ΔΣΕ για δύο ημέρες και μετά αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν γιατί 

κατέφθαναν ισχυρές δυνάμεις του στρατού. 
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ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1949 

 

Στις αρχές του 1949 ο Δημοκρατικός Στρατός διεξάγει τρεις εντυπωσιακές 

επιχειρήσεις με σκοπό να καταλάβει πόλεις. Η κατάληψη πόλεων αποτελούσε 

σημαντικό στόχο για το ΔΣΕ γιατί ήταν ο μοναδικός τρόπος να στρατολογήσει νέους 

μαχητές και να αποκτήσει πολύτιμα εφόδια (όπλα, πυρομαχικά, οχήματα, τρόφιμα, 

τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, κλπ). Στις 11 Ιανουαρίου δυνάμεις της Χ Μεραρχίας του 

ΔΣΕ επιτέθηκαν και κατέλαβαν τη Νάουσα20. Αποχώρησαν από την πόλη στις 14 

Ιανουαρίου21 με πολλά λάφυρα (πολυβόλα, βλήματα, σφαίρες, μουλάρια, ασυρμάτους 

και διάφορα εφόδια) και αφού πρώτα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε 

κυβερνητικά κτίρια, εργοστάσια και  δημόσια έργα. Λίγες μέρες αργότερα εκδηλώνεται 

η επίθεση του ΔΣΕ κατά του Καρπενησίου. Δυνάμεις από τις δύο μεραρχίες του 

ΚΓΑΝΕ (την Ι και τη ΙΙ), ένα σύνολο περίπου 2.900 μαχητών, επιτέθηκαν στο 

Καρπενήσι στις 19 Ιανουαρίου 1949 και κυρίευσαν την πόλη στις 21 Ιανουαρίου. Το 

Καρπενήσι ήταν η πόλη που έμεινε στα χέρια του ΔΣΕ για το μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, σχεδόν 3 εβδομάδες, μέχρι την ανακατάληψή της από τον Εθνικό Στρατό 

στις 8 Φεβρουαρίου 1949. Μια άλλη σημαντική επιτυχία του ΔΣΕ τους πρώτους μήνες 

του 1949 ήταν η ανακατάληψη του Γράμμου. Τον Απρίλιο του 1949 δυνάμεις της VIII 

Μεραρχίας του ΔΣΕ προσέβαλαν τις θέσεις του Εθνικού Στρατού στην κοιλάδα του 

Σαρανταπόρου και μετά από σκληρές μάχες (στα υψώματα Κάμενικ και Πύργο 

Στράτσιανης) πέτυχαν να επανεγκατασταθούν στον κεντρικό όγκο του Γράμμου. Έτσι 

ο Δημοκρατικός Στρατός ανέκτησε τις θέσεις που είχε χάσει το καλοκαίρι του 1948 και 

αποκατέστησε την εδαφική ενότητα της περιοχής Γράμμου-Βίτσι.  

Η επόμενη μεγάλη επιχείρηση του ΔΣΕ ήταν η επίθεση κατά της Φλώρινας. Οι δύο 

προηγούμενες επιθέσεις εξυπηρετούσαν τακτικούς στόχους, αλλά η επίθεση στη 

Φλώρινα συνδεόταν άμεσα με το μέλλον του ΔΣΕ. Οι στόχοι του ΔΣΕ για το 1949 ήταν 

δύο: α) να υπερασπιστεί την επικράτειά του στην περιοχή Λίμνες Πρεσπών-Βίτσι και 

                                                           
20 Βουρνάς, Τ. (1998) Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Τόμος Δ', Ο Εμφύλιος. Αθήνα: 

Πατάκης.  

21 Αμύντας, Κ. (1996). Εθνική Αντίσταση-Εμφύλιος Πόλεμος (Αναμνήσεις ενός Καπετάνιου). 

Θεσσαλονίκη: Φιλολογική- Μπίμπης  (σελ.234-236) 
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β) να ανακαταλάβει το Γράμμο. Η επίθεση στη Φλώρινα συνδεόταν με τον πρώτο 

στόχο καθώς τυχόν κατάληψή της θα εξασφάλιζε τον πεδινό χώρο που οδηγούσε στο 

Βίτσι ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει και την έδρα της Προσωρινής Δημοκρατικής 

Κυβέρνησης. Ο Δημοκρατικός Στρατός για την επιχείρηση κατά της Φλώρινας 

συγκέντρωσε δυνάμεις από τη Χ, ΧΙ και την ΙΧ Μεραρχία, ένα σύνολο περίπου 7.000 

μαχητών. Η επίθεση έγινε στις 11 Φεβρουαρίου 1949 αλλά απέτυχε και προκάλεσε 

σοβαρές απώλειες στο Δημοκρατικό Στρατό (700 νεκρούς και 400 αιχμαλώτους). 

Όμως η αντίστροφη μέτρηση για το Δημοκρατικό Στρατό είχε ήδη αρχίσει στη Νότια 

Ελλάδα. Το Δεκέμβριο του 1948 ο Εθνικός Στρατός εξαπέλυσε την επιχείρηση 

«Περιστερά» στην Πελοπόννησο. Πριν τις επιχειρήσεις κατά του Δημοκρατικού 

Στρατού ο στρατός οργάνωσε μια εκστρατεία 4.500 προληπτικών συλλήψεων, με 

σκοπό να εξουδετερώσει το δίκτυο που υποστήριζε τους αντάρτες. Οι επιχειρήσεις 

κατά του ΔΣΕ ξεκίνησαν από τη Βόρεια Πελοπόννησο και στη συνέχεια προχώρησαν 

στη Νότια Πελοπόννησο και συμμετείχαν περίπου 25.000 άνδρες του Στρατού, της 

Χωροφυλακής και της Εθνοφρουράς. Η ΙΙΙ Μεραρχία του ΔΣΕ, περίπου 3.000 

μαχητές, αρχικά μπόρεσε να αντιμετωπίσει τις επιχειρήσεις και να διατηρήσει τις 

δυνάμεις της. Όμως η επίθεση αντιπερισπασμού στο Λεωνίδιο (21 Ιανουαρίου 1949) 

απέτυχε, ενώ την επόμενη ημέρα υπέστη σοβαρή ήττα στον Άγιο Βασίλειο Κυνουρίας. 

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ο ΔΣΕ διαλύθηκε σε μικρές ομάδες, οι οποίες 

σταδιακά εξοντώθηκαν από τον Εθνικό Στρατό. Όσοι μαχητές του ΔΣΕ επέζησαν 

καταδιώχθηκαν ανηλεώς από αποσπάσματα της Χωροφυλακής και της Εθνοφρουράς 

με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό τέλος. Μετά την Πελοπόννησο, ο Εθνικός Στρατός 

έστρεψε τις δυνάμεις του στη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία και οργάνωσε την 

επιχείρηση «Κυνηγός» (1 Μαΐου-21 Ιουνίου 1949) ενώ παράλληλα το Γ΄ Σώμα 

Στρατού διενεργούσε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην Κεντρική και Ανατολική 

Μακεδονία. Οι καταπονημένες δυνάμεις του ΔΣΕ δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις 

αριθμητικά υπέρτερες δυνάμεις του στρατού, υποχωρούν, κατακερματίζονται και 

τελικά διαλύονται. Στις 21 Ιουνίου 1949 πέφτει νεκρός ο διοικητής της 

αποδεκατισμένης ΙΙ Μεραρχίας Γιάννης Αλεξάνδρου («Διαμαντής»).  

Το καλοκαίρι του 1949 ο κύριος όγκος των δυνάμεων του ΔΣΕ, κάπου 13.000 άνδρες 

και γυναίκες, έχει συγκεντρωθεί στην περιοχή Γράμμου-Βίτσι. Εναντίον αυτών ο 

αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος θα οργανώσει μια πανστρατιά περίπου 100.000 
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ανδρών, υποστηριζόμενων από πυροβολικό, αεροπορία και τεθωρακισμένα. Η 

επιχείρηση «Πυρσός» τον Αύγουστο του 1949 εκδηλώθηκε σε δύο φάσεις. Ο Εθνικός 

Στρατός πρώτα επιτίθεται στο Βίτσι (10-16 Αυγούστου 1949), όπου ο Δημοκρατικός 

Στρατός αιφνιδιάζεται και αναγκάζεται να υποχωρήσει. Στη δεύτερη φάση της 

επιχείρησης «Πυρσός» (24-30 Αυγούστου 1949) ο Εθνικός Στρατός στράφηκε κατά 

των δυνάμεων του ΔΣΕ στο Γράμμο. Ο ΔΣΕ είχε πλέον περιοριστεί στην υπεράσπιση 

ενός θύλακα στα ελληνολβανικά σύνορα με δυνάμεις από τις VIII και IX Μεραρχίες 

(ένα σύνολο περίπου 7.000 μαχητών) υπό τις διαταγές του Γιώργη Βοντίτσιου (Γούσια) 

και του Βασίλη Μπαρτζώτα. Η επίθεση έγινε στις 25 Αυγούστου και με τη βοήθεια της 

αεροπορίας διέσπασε την αμυντική διάταξη του ΔΣΕ. Στις 29-30 Αυγούστου οι 

δυνάμεις του ΔΣΕ υποχώρησαν συντεταγμένα στο αλβανικό έδαφος. Ο εμφύλιος, 

τουλάχιστον στο πεδίο της μάχης, τελείωνε... 

Το πρωί της 17ης Οκτωβρίου του 1949, η εξόριστη πλέον «Προσωρινή Δημοκρατική 

Κυβέρνηση» των ανταρτών έδωσε τέλος στις εχθροπραξίες με διάγγελμα της  που 

μεταδόθηκε από ραδιοσταθμό του Βουκουρεστίου. Στο διάγγελμα αυτό, μεταξύ 

άλλων, αναφέρονται και τα εξής: «Ο ΔΣΕ δεν κατέθεσε τα όπλα, μονάχα τα έθεσε παρά 

πόδας. Υποχώρησε μπροστά στην τεράστια υλική υπεροχή που συγκέντρωσαν οι ξένοι 

καταχτητές ενισχυμένοι απ' την τιτοϊκή αποστασία και προδοσία που τον χτύπησε 

πισώπλατα. Μα ο ΔΣΕ δεν λύγισε και δεν συντρίφτηκε. Παραμένει ισχυρός με 

ακέραιες τις δυνάμεις του. Σταμάτησε την αιματοχυσία για να σώσει την Ελλάδα από 

την ολοκληρωτική εκμηδένιση και τα συμφέροντα του τόπου τα έβαλε πάνω απ' όλα. 

Οι δυνάμεις μας στο Βίτσι και το Γράμμο σταμάτησαν τον πόλεμο για να διευκολύνουν 

την ειρήνευση στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει συνθηκολόγηση. Σημαίνει απόλυτη 

προσήλωση στο συμφέρον της πατρίδας, που δε θέλαμε να δούμε ολοκληρωτικά 

κατεστραμμένη.» 
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Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

Παρά την κατάληψη του Γράμμου από τον Εθνικό Στρατό το καλοκαίρι του 1948, του 

Βίτσι και τις μάχες φθοράς του φθινοπώρου, στις αρχές Φεβρουαρίου του 1949 

παρέμεναν στη Δυτική Μακεδονία άθικτες τρεις αντάρτικες μεραρχίες - η ΙΧ, η Χ και 

η ΧΙ - .                           

 

Περίπου 10.000 αντάρτες είχαν συγκεντρωθεί στο Βίτσι από όπου ετοιμάζονταν να 

πραγματοποιήσουν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας. Δεδομένης της κλιμάκωσης του 

αγώνα και της στρατηγικής συγκέντρωσης που επιδίωκαν οι δύο αντίπαλοι πριν την 

τελική αναμέτρηση, το επόμενο χτύπημα των ανταρτών δεν θα μπορούσε να είναι παρά 

μόνο η κατάληψη μιας μεγάλης πόλης. Είχε προηγηθεί ο θρίαμβος στη Νάουσα (11-15 

Ιανουαρίου), όταν τρεις ταξιαρχίες διέλυσαν την άμυνα της πόλης και την κατέλαβαν 

για τρεις μέρες αποσπώντας σημαντικές ποσότητες εφοδίων και επιστρατευμένων 

νέων. 

 

Τη νέα ηγεσία του Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ που ανέλαβε τα καθήκοντά της μόλις 

στις 30 Ιανουαρίου, αποτελούσαν δυο «απόλεμα» κομματικά στελέχη, ο Γιώργος 

Βοντίτσιος («Γούσιας»), πρώην διοικητής του Αρχηγείου Ρούμελης και ο Δημήτρης 

Βλαντάς, οι οποίοι ονομάστηκαν Αντιστράτηγος και Υποστράτηγος αντίστοιχα. Η 

αποκαρδιωτική ένδεια των στρατιωτικών τους γνώσεων και η μονολιθικότητα της 

κομματικής τους συμπεριφοράς ήταν τα χειρότερα εφόδια για ένα στρατό που, 

βαδίζοντας αργά αλλά σταθερά προς την ήττα, χρειαζόταν απεγνωσμένα ορθή 

καθοδήγηση. Οι δύο «στρατηγοί» ήθελαν να αρχίσουν την θητεία τους με μια 

εντυπωσιακή επιτυχία που θα υπονόμευε το κύρος της αντίπαλης στρατιωτικής ηγεσίας 

που είχε επίσης αλλάξει, μετά την ανάληψη της αρχιστρατηγίας από τον Αλέξανδρο 

Παπάγο. Το επιθετικό ξέσπασμα του Δημοκρατικού Στρατού στις αρχές του 1949 θα 

έπρεπε να φτάσει στο απόγειό του αν έπρεπε να διατηρηθεί ζωντανή η ελπίδα 

συνέχισης του αγώνα.                                                                                                                                                  

 

Η επιλογή της πόλης εισβολής  αποδείχτηκε δύσκολη υπόθεση. Η Κοζάνη αποκλειόταν 

λόγω της πολύ ισχυρής αριθμητικής παρουσίας του στρατού και, τελικά επιλέχθηκε 

η Φλώρινα η οποία είχε επιλεγεί ως στόχος από τον προηγούμενο Νοέμβριο αλλά η 
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επιχείρηση είχε ματαιωθεί. Η ηγεσία του ΚΚΕ είχε κατανοήσει πλήρως και τη 

συμβολική σημασία που είχε για το κυβερνητικό στρατόπεδο η υπεράσπιση των 

αστικών κέντρων. Κατάληψη μεγάλης πόλης θα σήμαινε πάνω από όλα πλήγμα στο 

ηθικό του αντιπάλου, όπως έδειξαν τα πρόσφατα παραδείγματα της Νάουσας και του 

Καρπενησίου που είχαν αναστατώσει την κυβέρνηση των Αθηνών. Εξάλλου, οι 

επιθέσεις στις πόλεις ενδεχομένως να έδιναν επιτέλους στο αντάρτικο αυτό που 

αναζητούσε από το 1947: μια σταθερή εδαφική επικράτεια στα πεδινά και ένα αστικό 

κέντρο ως βάση στρατιωτικής εξόρμησης, στρατολόγησης αλλά κυρίως ως βάση για 

τη διεκδίκηση της πολυπόθητης πολιτικής αναγνώρισης της  «Προσωρινής 

Δημοκρατικής Κυβέρνησης (ΠΔΚ)» από το εξωτερικό22. Θα ήταν, με τα λόγια των 

ίδιων των στελεχών του ΚΚΕ, «η αρχή της αποφασιστικής στροφής».  

 

Η διαφορά με το 1947 ήταν πως πλέον δεν υπήρχε καμία πολυτέλεια χρόνου ενώ ο 

συσχετισμός δυνάμεων είχε αλλάξει δραματικά. Παρόλα αυτά, ο πόλεμος ήταν μακριά 

από το τέλος του και το κύκνειο άσμα του ΔΣΕ επρόκειτο να είναι πολύ ισχυρό. Ως 

προωθημένος θύλακας του στρατού στον ανταρτοκρατούμενο χώρο, η Φλώρινα 

φρουρούνταν από πολύ ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις. Η πόλη ήταν έδρα της ΙΙ 

Μεραρχίας του αντιστράτηγου Νικόλαου Παπαδόπουλου (με το παρωνύμιο 

«Παππούς») η οποία είχε στη διάθεσή της τρεις ταξιαρχίες και το 104ο Σύνταγμα 

Πεδινού Πυροβολικού για την εξασφάλιση της ευρύτερης περιοχής. Γύρω από τη 

Φλώρινα, οι 3η  και 21η  Ταξιαρχίες με τα τάγματα 501, 502, 503, 504, 505 και 

506, είχαν οργανώσει ένα ισχυρό αμυντικό πλέγμα με οχυρές θέσεις σε περισσότερα 

από 30 μικρά και μεγάλα υψώματα με κυριότερα τα Σολίσιτο (1641), 1215-Γκιούπκα, 

Ύψωμα 1033, Σκοπιά, Μπέλα Βόντα. Οι οχυρώσεις και το δύσβατο έδαφος έκαναν την 

προσβολή της ίδιας της πόλης να μοιάζει το ευκολότερο κομμάτι μιας επιθετικής 

επιχείρησης. Μια ακόμα ταξιαρχία, η 22η , στάθμευε αρκετά μακριά από την πόλη, στη 

Βεύη-Κλειδί και το Αμύνταιο. Η αριθμητική δύναμη των υπερασπιστών της πόλης την 

παραμονή της επίθεσης βρισκόταν περίπου  ανάμεσα στους 9.000-10.000 άνδρες. 

 

                                                           
22 Κυρίτσης, Ν. (2012). Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ίδρυση - μονάδες - αξιωματικοί - δυνάμεις 

- απώλειες - κοινωνική σύνθεση).  Αθήνα: Σύγχρονη εποχή 
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Για την πιο μεγάλη επιθετική έως τότε επιχείρηση του ΔΣΕ, το Γενικό Αρχηγείο 

χρησιμοποίησε κάτι λιγότερο από τη μισή παρατακτή δύναμη της Δυτικής 

Μακεδονίας. Διατέθηκε ολόκληρη η Χ Μεραρχία (14η  και 103η  Ταξιαρχία) και η ΧΙ 

Μεραρχία (18η  και 108η  Ταξιαρχία) με ενισχύσεις από την Ταξιαρχία Σαμποτέρ, το 

Λόχο Κυνηγών Αρμάτων, τον Αντιαεροπορικό Ουλαμό και την Αντιαρματική 

Πυροβολαρχία. Επίσης, η Σχολή Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου, η 107η 

Ταξιαρχία με δύο τάγματα και 3 ορειβατικές πυροβολαρχίες και το Τάγμα 

Μεταφορών. Βασική ιδέα ενέργειας ήταν η καταστροφή όλων των περιμετρικών 

φυλακίων που εκτείνονταν σε μεγάλο αμυντικό βάθος και η διείσδυση στην πόλη από 

τα βόρεια και βορειοδυτικά με ταυτόχρονη ματαίωση οποιασδήποτε αποστολής 

ενισχύσεων από τα νότια ή από τα βόρεια (Αμύνταιο). 

 

Ως βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας ορίστηκαν η κυριαρχία στο Ύψωμα 1641 

(Σολίσιτο)-1033 που βρισκόταν βόρεια του αμαξιτού δρόμου και η εδραίωση στη 

θέση Γκιούπκα -1115-1215 στα νότια της Φλώρινας. Για την επίθεση μέσα στην πόλη 

διατέθηκε ολόκληρη η 14η  Ταξιαρχία με τα τάγματα 580, 589 και 601. Το 589 Τάγμα 

που θα εισέβαλλε στην καρδιά της πόλης με σκοπό να καταλάβει όλα τα δημόσια κτίρια 

(νομαρχία, διοίκηση χωροφυλακής) έλαβε ως ενίσχυση ολόκληρο το Λόχο Κυνηγών 

Αρμάτων και μια διλοχία της Ταξιαρχίας Σαμποτέρ που αντιπροσώπευαν υπολογίσιμη 

δύναμη πυρός και θα χρησιμοποιούνταν για καταστροφές κτιρίων και οχυρώσεων και  

κατασκευή οδοφραγμάτων. 

 

Στο αριστερό πλευρό της 14ης  Ταξιαρχίας (χωρίς όμως καμία επαφή με τα τμήματά 

της), θα ενεργούσε η 18η  Ταξιαρχία που θα έπληττε τον Ε.Σ. στα βόρεια της πόλης. Η 

ΙΧ Μεραρχία θα αναλάμβανε να απασχολήσει τα τμήματα της 21ης Ταξιαρχίας στα 

υψώματα Κουλκουθούρια-Δερβέν που δέσποζαν αρκετά χιλιόμετρα προς τα δυτικά. Σε 

κάθε ταξιαρχία προσκολλήθηκε ένας ουλαμός αντιαεροπορικής άμυνας ενώ η 107η  

Ταξιαρχία που θα χτυπούσε το Σολίσιτο (τοποθεσία-κλειδί για τη μάχη) ενισχύθηκε 

από μια ορειβατική πυροβολαρχία. Εφεδρεία της διοίκησης ορίστηκε η Σχολή 

Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου (ΣΑΓΑ) στη θέση «Μπούφι» με μια εξίσου 

απαιτητική αποστολή: Τα Ι και ΙΙ Τάγματα της ΣΑΓΑ (που αντιστοιχούσε σε δύναμη 

ταξιαρχίας) θα επιχειρούσαν να καταλάβουν τη Μικρή Βίγλα και τη Μεγάλη Βίγλα 

αντίστοιχα, υψώματα που δεσπόζουν της Φλώρινας. Μεγάλη σημασία δόθηκε –ίσως 
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για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο βαθμό– στη νοσοκομειακή υποστήριξη. Η 

Υγειονομική Υπηρεσία του Γενικού Αρχηγείου με υπεύθυνο το γιατρό Επαμεινώνδα 

Σακελλαρίου συγκέντρωσε χίλιους τραυματιοφορείς στην περιοχή του Βίτσι οι οποίοι 

κατανεμήθηκαν σε διάφορους σταθμούς παραλαβής, επίδεσης και διακομιδής από την 

Φλώρινα μέχρι το Πισοδέρι. Μια ομάδα με υπεύθυνο το Γιώργο Τζαμαλούκα θα 

λειτουργούσε ως προωθημένο χειρουργείο στην έξοδο της πόλης ενώ στο Πισοδέρι 

βρίσκονταν ακόμα έξι χειρούργοι. Η παρουσία τόσο μεγάλης υγειονομικής δύναμης 

είχε τεράστια ψυχολογική επίδραση στους μαχητές που γνώριζαν πως σε περίπτωση 

τραυματισμού τους, δεν θα ήταν μόνοι. 

 

Με συνολική δύναμη 7.000 μαχητών και μαχητριών, επρόκειτο για τη μεγαλύτερη 

στρατηγική συγκέντρωση δυνάμεων που είχε πετύχει ως τότε ο ΔΣΕ. Η συγκέντρωση 

οπλισμού ήταν επίσης εντυπωσιακή. Υπήρχαν συνολικά 15 ορειβατικά πυροβόλα των 

75χστ., οχτώ αντιαρματικά πυροβόλα των 37 και των 42χστ. και έξι αντιαεροπορικά 

πυροβόλα, πάνω από 500 εκτοξευτές μπαζούκας και αντιαρματικές γροθιές και 

εκρηκτικές ύλες διαφόρων ειδών. Ο οπλισμός είχε κατανεμηθεί προσεκτικά ώστε να 

υπάρχουν τέσσερις όλμοι και τέσσερα πολυβόλα σε κάθε τάγμα ή διλοχία. 

 

Αν και η επίθεση σχεδιάστηκε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, υποτιμούσε 

δραματικά την αριθμητική ισχύ και το αμυντικό πλέγμα του αντιπάλου στην πόλη αλλά 

και την ευρύτερη περιοχή. Στο κέντρο της επιχείρησης, μια κεραυνοβόλα διείσδυση θα 

έφερνε τη διάσπαση των πιο αδύναμων σημείων της άμυνας και θα ανέτρεπε την 

αριθμητική υπεροχή του αντιπάλου. Αλλά η διάταξη του Εθνικού Στρατού αποτελούσε 

ουσιαστικά ένα ευρύ μέτωπο του οποίου η Φλώρινα ήταν μόνο ένα μικρό τμήμα και η 

κατάληψη των υψωμάτων δεν αρκούσε. Όπως παρατηρεί και ο Γιώργος Μαργαρίτης, 

η διάταξη δεν ήταν περίκλειστη και έμοιαζε περισσότερο με ανάπτυγμα μετώπου 

στραμμένο προς τις θέσεις των ανταρτών στο Πισοδέρι και τη Βίγλα, γεγονός που 

δημιουργούσε αναρίθμητα τακτικά προβλήματα στον επιτιθέμενο. 

 

Επίσης, η ΙΙ «μοναρχοφασιστική» Μεραρχία του Εθνικού Στρατού ήταν αξιόμαχη 

δύναμη, με διοικητή τον υποστράτηγο Νικόλαο Παπαδόπουλο, έναν ικανότατο 

πολεμιστή με το παρατσούκλι «Παππούς» (λόγω της εμφάνισής του και λιγότερο της 

ηλικίας του) πρώην υποδιοικητή της ΙΙΙ Ορεινής Ταξιαρχίας το 1944, προγόνου δηλαδή 
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της μονάδας που διοικούσε και τώρα. Το μεγαλύτερο προτέρημα του Στρατού ήταν 

πως διέθετε «άριστες πληροφορίες για τον αντίπαλο, είχε διαισθανθεί την επίθεση και 

μάλιστα λέγεται ότι είχε προλάβει να ενεργήσει ασκήσεις των ανδρών του στα πιθανά 

σημεία επιθέσεως»23 . 

Στην αντίπερα όχθη, ο τομέας των πληροφοριών ήταν η αχίλλειος πτέρνα. Η 

παρατήρηση και η συλλογή πληροφοριών έγινε με τρόπο παιδαριώδη, σχεδόν 

αυτοκτονικό24. Αν πιστέψουμε την κατοπινή κριτική της μάχης από τους ανώτατους 

αρχηγούς Γούσια και Βλαντά, δεν έγινε σχεδόν καμία σωστή αναγνώριση στόχων, ούτε 

καν από τους ταγματάρχες που θα επιχειρούσαν μέσα στην πόλη. Με απλά λόγια, οι 

άνδρες θα βάδιζαν στα τυφλά. Και για έναν αντάρτικο στρατό, όπως ο ΔΣΕ, που βάσιζε 

σχεδόν τα πάντα στον αιφνιδιασμό αυτά τα δεδομένα ισοδυναμούσαν με 

προδιαγεγραμμένη ήττα. Ωστόσο, το ηθικό των επιτιθέμενων ήταν σε πολύ υψηλά 

επίπεδα και δύσκολα κανείς θα μπορούσε, το βράδυ της 11ης Φεβρουαρίου 1949, να 

προβλέψει την έκβαση μιας μάχης στην οποία 7.000 φανατισμένοι και καλά 

εξοπλισμένοι αντάρτες θα αντιμετώπιζαν 9.000 εξίσου αποφασισμένους και 

οχυρωμένους στρατιώτες. 

                                                           
23 Ο Παπαδόπουλος, ανέμενε την επίθεση, για αυτό και είχε ζητήσει ενισχύσεις. Ωστόσο, την 

περίοδο εκείνη, με τη μάχη του Καρπενησίου ακόμα σε εξέλιξη και τη Νάουσα να μετρά ακόμη 

τα αποκαΐδια της, δεν υπήρχε περαιτέρω διαθέσιμη στρατιωτική δύναμη. Γνωρίζοντας  λοιπόν 

ότι έπρεπε να στηριχθεί στις ήδη υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάμεις εξέδωσε στις 21 

Ιανουαρίου 1949 προληπτική διαταγή επιχειρήσεων προς τα τμήματα του στην οποία μεταξύ 

άλλων έλεγε: <<Ο μεγαλύτερος εχθρός των εν αμύνη διατεταγμένων τμημάτων είναι ο 

αιφνιδιασμός κατά την νύχτα…Άπαντες οι αξιωματικοί, πλην ενός, ο οποίος θα εκτελεί τα 

καθήκοντα της υπηρεσίας της ημέρας και οι υπαξιωματικοί θα αγρυπνούν καθ΄ όλη την 

διάρκεια της νύχτας και εκ περιτροπής ένας αξιωματικός και αριθμός υπαξιωματικών θα 

περιέρχονται συνεχώς τις θέσεις μάχης[…]Πάσα ιδέα εγκατάλειψης θέσεων μάχης οδηγεί στον 

θάνατο και την ατίμωση. Τηρήσατε με θρησκευτική ευλάβεια τα ανωτέρω και να είστε βέβαιοι 

ότι πάντοτε θα σας συνοδεύουν η νίκη και η δόξα>>. Ανδρεόπουλος, Θεόφραστος. Εμφύλιος 

πόλεμος (η πολιορκία της Φλώρινας- η μάχη που έκρινε τον εμφύλιο). Αθήνα: DNM GROUP  

 

24 <<Εμείς πιστεύαμε πως κάτι άλλο προετοιμάζουν και επίτηδες άφησαν να διαρρεύσει αυτή 

η πληροφορία>>. Αμύντας, Κ. (1996). Εθνική Αντίσταση-Εμφύλιος Πόλεμος (Αναμνήσεις ενός 

Καπετάνιου). Θεσσαλονίκη: Φιλολογική- Μπίμπης (σελ. 236-237) 
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Η επίθεση εκδηλώθηκε στις  3.00  το πρωί της 12ης Φεβρουαρίου. Οι αμυντικές θέσεις 

του στρατού ήταν ήδη οργανωμένες και η παρατήρηση των κινητών σκοπών και 

φυλακίων βρισκόταν στο έπακρο. Στην πόλη επικρατούσε πλήρης συσκότιση σε σπίτια 

και καταστήματα, κατόπιν αυστηρών εντολών του «Παππού». Οι επιθέσεις του ΔΣΕ 

εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα σε όλα τα σημεία, προσπαθώντας να αντισταθμίσουν την 

απώλεια του αιφνιδιασμού. Αφού παρακάμφθηκαν τα εξωτερικά στηρίγματα της 

άμυνας, όλα τα τμήματα κρούσης προωθήθηκαν με ταχύτητα στους στόχους τους. Οι 

αντάρτες πολεμούσαν με πείσμα, γρήγορα όμως φάνηκαν τα προβλήματα: Τα πυρά του 

αντιπάλου ήταν πολύ ισχυρά, οι θέσεις των πολυβολείων άγνωστες στους διμοιρίτες, 

ενώ χάθηκε σύντομα η επαφή ανάμεσα στα μαχόμενα τμήματα και τις διοικήσεις των 

ταξιαρχιών. Τα 580 και 589 Τάγματα της 14ης  Ταξιαρχίας του Λευτέρη Λαζαρίδη 

(«Λευτεριά») επιτέθηκαν ορμητικά αλλά αντιμετωπίστηκαν ακαριαία από τη φρουρά 

που τους περίμενε με τα όπλα στα χέρια. 

 

Όπως γράφτηκε αργότερα στην έκθεση της μάχης, η διλοχία που είχε ταχθεί ως 

εμπροσθοφυλακή της 14ης  Ταξιαρχίας έπεσε θύμα της βιασύνης της και της αδυναμίας 

της να προσπεράσει το δυτικό συρματόπλεγμα. Ο συνωστισμός των μαχητών στην 

τομή του συρματοπλέγματος έδωσε την ευκαιρία σε δύο πολυβολεία, με απόσταση 80 

μέτρων το ένα από το άλλο, να θερίζουν τους μαχητές με τα διασταυρούμενα πυρά 

τους. Το «ρήγμα» έμοιαζε περισσότερο με παγίδα στην οποία εγκλωβίστηκε ολόκληρη 

η Ταξιαρχία. Τα πυροβόλα των ανταρτών δε μπορούσαν να βάλλουν από φόβο μήπως 

πλήξουν φίλια τμήματα με αποτέλεσμα κανένα πολυβολείο να μην καταληφθεί μέσα 

στη Φλώρινα και η επίθεση από τα δυτικά να αποκρουστεί. Η 18η Ταξιαρχία 

προσέγγισε τους στρατώνες της 3ης  Ταξιαρχίας του Εθνικού Στρατού στα βόρεια, αλλά 

έχοντας να διασχίσει τη μεγαλύτερη απόσταση, επισημάνθηκε σύντομα από τις θέσεις 

όλμων στα φυλάκια και τα γύρω υψώματα με αποτέλεσμα να χαλαρώσει η επιθετική 

της ορμή.  

 

Τα βαρέα όπλα από τα υψώματα αποδεκάτιζαν τους αντάρτες. Γύρω στις 07.00, μετά 

από άγριες μάχες στα υψώματα που κόστισαν σοβαρές απώλειες, η 107η  Ταξιαρχία 

κατέλαβε το Σολίσιτο (1641) και αμέσως κινήθηκε για το Ύψωμα 1033 θέλοντας να 

προστατεύσει τη 18η  που βαλλόταν ανηλεώς από τα αντερείσματα. Χρειάστηκαν τρεις 
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πολύ αιματηρές προσπάθειες και η «επί τόπου» αντικατάσταση μερικών διοικητών για 

να αντιληφθεί η διοίκηση της Ταξιαρχίας ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσει πυροβολικό. 

Μετά από μερικές επιτυχείς βολές, το ύψωμα έπεσε. Στη Μικρή και τη Μεγάλη Βίγλα, 

οι νεαροί μαθητές της ΣΑΓΑ που επιχείρησαν να περάσουν τα χαρακώματα, 

αποδεκατίστηκαν από σφοδρά πυρά. «Μας περίμεναν πολύ καλά, εξάλλου μας 

έβλεπαν όλη μέρα που παίρναμε θέσεις μάχης στο ανοιχτό χωράφι», θα πει αργότερα 

ένας μαχητής. Εκτός από το Σολίσιτο και το Ύψωμα 1033, μια τολμηρή διμοιρία 

ανταρτών της 108ης  Ταξιαρχίας κατέλαβε τη Γκιούπκα και το Ύψωμα 1181 και 

απείλησε τη Σκοπιά. Τέσσερα πυροβολεία του Στρατού εγκαταλείφθηκαν στους 

επιτιθέμενους. Ωστόσο, αυτές οι επιτυχίες δε μπορούσαν να αποτρέψουν την αποτυχία 

μέσα στην πόλη. Πραγματοποιώντας αλλεπάλληλες επιθέσεις κατά κύματα, τα 

τμήματα της 14ης  Ταξιαρχίας εκμηδενίζονταν, ενώ όσοι κατάφερναν να προχωρήσουν, 

κυκλώνονταν και καταστρέφονταν. Η κατάσταση ήταν δραματική και ο χρόνος 

μετρούσε αντίστροφα. 

  

Τα ξημερώματα, η επίλεκτη Διλοχία Σαμποτέρ και ο Λόχος Κυνηγών Αρμάτων που 

είχαν ταχθεί ως υποστήριξη της 14ης  Ταξιαρχίας και περίμεναν άπρακτοι το πεζικό να 

ανοίξει το δρόμο, δέχθηκαν μια αιφνιδιαστική πλευρική επίθεση με θεριστικά πυρά και 

καθηλώθηκαν κοντά στο κτίριο της Γεωργικής Σχολής, στη βορειοδυτική έξοδο της 

Φλώρινας, δηλαδή πριν καν εισβάλλουν στην πόλη. 

 

Αν κάποιοι επέζησαν ήταν χάρη στη γενναιότητα και την επάρκεια οπλισμού και 

πυρομαχικών: «Ο μαχητής του Λόχου μου Νίκος Γκορτώνης ήταν το πρώτο θύμα από 

αυτά τα πυρά. Ήταν δίπλα μου. Τον είδα πώς τον θέρισε μια εχθρική ριπή. Στη συνέχεια 

βλέπουμε να σκοτώνονται άλλοι τρεις μαχητές μας. Όλοι μας αντικρίζουμε τώρα το 

θάνατο κατά πρόσωπο. Αυτή η αναταραχή είναι γενική. Ακούγονται αγωνιώδεις 

κραυγές απόγνωσης, συγκίνησης και πόνου: - Δεν θα μείνει σήμερα κανένας ζωντανός. 

Θα σκοτωθούμε όλοι…Τι κάνουν οι διοικητές μας;… […] Και ακολουθεί στη συνέχεια 

μια ορμητική προέλαση προς τα εμπρός, η οποία συνοδευόταν από μια ταυτόχρονη 

εκδήλωση μαζικών πυρών με αδιάκοπες ριπές και εκτοξεύσεις πάντσερ (αντιαρματικές 

γροθιές)…Τραβάμε ίσια μέτωπα για τα εχθρικά χαρακώματα, κόντρα στις χαριστικές 

βολές των εχθρικών πολυβόλων […] Χτυπούμε, σαρώνουμε και εξοντώνουμε την 

εχθρική αντίσταση. Ένας λόχος φαντάρων το έβαλαν στα πόδια πανικόβλητοι. Όταν 
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δρασκελούσαμε το αντέρεισμα, πατούσαμε πάνω σε εχθρικά πτώματα, ενώ η επιφάνεια 

του εδάφους ήταν βαμμένη με ανθρώπινο αίμα. Από το ρήγμα που ανοίχθηκε 

συμπτύχθηκαν οι εναπομείναντες ζωντανοί σύντροφοί μας» (Δημήτρης Κατσής, 

διοικητής λόχου Ταξιαρχίας Σαμποτέρ) 

 

Το μεσημέρι της 12ης Φεβρουαρίου, έφτασαν ενισχύσεις από το 507 και το 509 

Τάγματα Πεζικού της 22ης  Ταξιαρχίας που ρίχθηκαν στη μάχη για τα υψώματα και 

κατάφεραν να ανακαταλάβουν το 1033. Στην κορυφή εντόπισαν τα πτώματα των 

ανδρών της διμοιρίας του 502 Τάγματος Πεζικού που υπεράσπιζε τη θέση και το άψυχο 

σώμα του επικεφαλής τους, ανθυπολοχαγού Χαράλαμπου Καστρισιαννάκου. Η 

επίθεση των ανταρτών καρκινοβατούσε ήδη όταν το απόγευμα άρχισε να φτάνει 

τμηματικά στο πεδίο της μάχης από Κλαδορράχη-Τρύπια Πέτρα η 77η  Ταξιαρχία, 

γεγονός που έγειρε αποφασιστικά την πλάστιγγα προς την πλευρά του Εθνικού 

Στρατού. Η μάχη συνεχίστηκε με μικρότερη ένταση για ένα ακόμα βράδυ με το στρατό 

να έχει περάσει ήδη σε ενεργητική αντεπίθεση και την πόλη να μην αντιμετωπίζει πια 

κίνδυνο. Στις 13 Φεβρουαρίου, τρεις ταξιαρχίες, κινούμενες με υπερδιπλάσιες 

δυνάμεις και υποστήριξη αεροπορίας, σε σχέση με τους καταπονημένους αντάρτες, 

απειλούσαν πλέον τον Αυχένα Πισοδερίου και όλα τα μετόπισθεν του ΔΣΕ μέχρι το 

Βίτσι. Το αντάρτικο πυροβολικό αναγκάστηκε να βάλλει από τα υψώματα για να 

ανακόψει την προέλαση αλλά δε μπορούσε να προστατεύσει τις ατέλειωτες φάλαγγες 

των ανταρτών και των μεταγωγικών που υποχωρούσαν από την Φλώρινα βαλλόμενες 

συνεχώς από τα αεροπλάνα. Η μερίδα του λέοντος των τραυματιών του ΔΣΕ ήταν 

απώλειες της υποχώρησης. Ούτε η άλλη πλευρά έμεινε αναίμακτη. 

 

Στις μάχες της τρίτης ημέρας έχασε τη ζωή του και ο διοικητής του 509 Τάγματος 

Πεζικού, ταγματάρχης Κυριάκος Φιλιππάκος. Ωστόσο, οι αντεπιθέσεις δεν έγιναν με 

τόση ορμή ώστε να επιτρέψουν μια ολοκληρωτική καταστροφή του Δημοκρατικού 

Στρατού, καθώς η άγνοια για τις ακριβείς δυνάμεις των ανταρτών στα δυτικά παρέμενε 

καθοριστικός παράγοντας για το σχεδιασμό τέτοιων κινήσεων. Όταν τα πυρά σίγησαν 

οριστικά στις 14 Φεβρουαρίου, οι άνδρες του Παπαδόπουλου δεν θέλησαν να 

διακινδυνεύσουν την επιτυχία και δεν έγιναν εκτεταμένες εκκαθαρίσεις στην ευρύτερη 

περιοχή «προς διατήρησιν ηθικού δια μελλοντικάς επιχειρήσεις», όπως έγραψε ένας 

ανώτερος αξιωματικός. 
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Σύμφωνα με τον πολεμικό ανταποκριτή της «Βραδυνής», Γιώργο Λυδία που έσπευσε 

στην αιματοβαμμένη Φλώρινα με αεροπλάνο ενώ ήταν ακόμη σε εξέλιξη οι 

επιχειρήσεις, η συμμετοχή της αεροπορίας ήταν καθοριστική, ιδιαίτερα στον τομέα του 

ηθικού: «Βόμβαι μεγάλου διαμετρήματος –εσχάτως χρησιμοποιούμεναι– πίπτουν ως 

βροχή εν μέσω των εν πανικώ καταδιωκόμενων συμμοριτών. Η αεροπορία συμμετέχει 

ενεργώς εις την συνεχιζομένην εξολόθρευσιν των συμμοριτών, δι’ ακαταπαύστων 

ρουκετοβολισμών, πολυβολισμών και βομβαρδισμών […] Είδα την δοκιμασθείσα 

Φλώρινα από χαμηλοτάτου ύψους, ως πάντοτε ζωηροτάτην εις κίνησιν πεζών και 

οχημάτων. Πολλαί σημαίαι έδιδον την εντύπωσιν ότι ο λαός πανηγυρίζει την μεγάλην 

νίκην του κατά του σλαβοκομμουνισμού. Κατά μίαν μάλιστα, από ελαχίστου ύψους 

διέλευσιν του αεροπλάνου μας υπεράνω της μεγάλης κεντρικής οδού και της πλατείας, 

εκατοντάδες πολιτών έσειον τα καπέλλα των και τα μαντήλια των, ενώ από παράθυρα 

και εξώστας, γυναίκες, άνδρες και παιδιά, προέβαιναν εις παρομοίας ζωηράς 

εκδηλώσεις» (Η Βραδυνή, 14 Φεβρουαρίου 1949). 

 

Όπως φαίνεται και από την παραπάνω ανταπόκριση, η πόλη βρήκε πολύ γρήγορα τους 

κανονικούς της ρυθμούς. Οι συγκοινωνίες αποκαταστάθηκαν σχεδόν αμέσως. 

Ολόκληρη τη δεύτερη ημέρα, τα συνεργεία του Στρατού εκκαθάριζαν την πόλη και 

περισυνέλλεγαν αιχμαλώτους και τραυματίες αντάρτες οι περισσότεροι από τους 

οποίους προωθούνταν στα νοσοκομεία της πόλης. Αυτό βέβαια δεν ήταν πάντα ο 

κανόνας. Ακολουθεί μια μαρτυρία ενός μαχητή του ΔΣΕ: «25Εγώ τραυματίστηκα βαριά 

στο αριστερό πόδι και δεν μπορούσα να περπατήσω. Η ομάδα τραυματιοφορέων με 

βοήθησε και με έβαλε πάνω στο άλογο, εγώ, όμως, έπεσα από το άλογο και έμεινα εκεί 

24 ώρες. Με βρήκαν δύο φαντάροι και ο υπολοχαγός Βυζάντιος του Α2 ( του Εθνικού 

Στρατού). Ο υπολοχαγός Βυζάντιος τράβηξε αμέσως το πιστόλι του να με 

πυροβολήσει. Τότε, ένας στρατιώτης, Γκίζας Αλέκος, από τα Φάρσαλα, εμπόδισε τον 

υπολοχαγό Βυζάντιο να με πυροβολήσει λέγοντάς του: «Μικρό παιδί είναι, 

τραυματίας, μην το κάνεις αυτό». Ένας από τους φαντάρους μου είπε ότι ο υπολοχαγός 

αυτός εκτέλεσε 52 τραυματισμένους εκείνη την ημέρα… Αφού σώθηκα, τελικά, 

πέρασα στρατοδικείο και καταδικάστηκα σε 10 χρόνια φυλακή με αναστολή. Στη 

                                                           
25  Η μαρτυρία είναι παρμένη από το άρθρο του Κυρίτση Ιωάννη  στην ηλεκτρονική  ιστοσελίδα 

www.rizospastis.gr 
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φυλακή έμεινα 12 μήνες. Μετά το 1950, όμως, πέρασα από το Κακουργιοδικείο της 

Φλώρινας. Στο Κακουργιοδικείο παραβρέθηκε ως μάρτυρας κατηγορίας ενάντιά μας, 

ο ίδιος ο υπολοχαγός Βυζάντιος. Ένας από τους δικαστές του Κακουργιοδικείου έκανε 

πολλές ερωτήσεις στον υπολοχαγό Βυζάντιο και ανοιχτά τον επετίμησε γιατί 

’’εκτέλεσε εν ψυχρώ 50 τραυματισμένα άτομα’’» (Σεραφείμ Φλώρος, Λόχος Κυνηγών 

Αρμάτων). 

 

Οι ισχυρισμοί περί «συρφετού επιστρατευμένων» που πολεμούσαν υπό την απειλή των 

όπλων ήταν μια μόνο πτυχή της πραγματικότητας. Η επίθεση των ανταρτών είχε 

διεξαχθεί με πάθος και φανατισμό, ενώ ισχυρή εντύπωση προκάλεσε το υψηλό 

ποσοστό των γυναικών που βρέθηκαν ανάμεσα στους αιχμαλώτους και τους νεκρούς. 

Ο Αμερικανός ανταποκριτής Έντγκαρ Κλαρκ που ταξίδεψε από την Θεσσαλονίκη στη 

Φλώρινα δήλωσε εντυπωσιασμένος από το θέαμα πτωμάτων    

[(νεκρές «συμμορίτισσες» που βρέθηκαν σπαρμένες σε ένα λόφο, δείγμα 

ότι «πολέμησαν με αγριότητα και έπεσαν όλες με τα αυτόματα στα χέρια 

τους») (Εμπρός, 26 Φεβρουαρίου 1949)]. 

 

Στη Φλώρινα σημειώθηκε η μεγαλύτερη επιθετική ενέργεια του Δημοκρατικού 

Στρατού η οποία εξελίχθηκε, σύμφωνα με τους αριθμούς, στη σφοδρότερη και πλέον 

πολυαίμακτη μάχη του Εμφυλίου Πολέμου. Από την πλευρά του Στρατού, οι απώλειες 

ήταν συγκριτικά μικρές. Σκοτώθηκαν 4 αξιωματικοί (ανάμεσά τους και ο 

ταγματάρχης Φιλιππάκος) και 40 οπλίτες, τραυματίστηκαν 17 αξιωματικοί και 207 

οπλίτες αντίστοιχα και 33 αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι, εκ των οποίων δύο 

ανθυπολοχαγοί. 

 

Για τους επιτιθέμενους, το τίμημα υπήρξε με μια λέξη τρομακτικό26. Το κυβερνητικό 

στρατόπεδο καταμέτρησε 702 πτώματα στο πεδίο της μάχης και ακόμα 350 

συλληφθέντες ή παραδοθέντες. Μέσα στην ίδια την πόλη και τις βορειοδυτικές της 

παρυφές, βρέθηκαν 483 νεκροί αντάρτες και οι 294 από τους παραδοθέντες-

συλληφθέντες. Στους νεκρούς συγκαταλέγονταν πολλά στελέχη, λοχαγοί και 

                                                           
26 Ανδρεόπουλος, Θεόφραστος. Εμφύλιος πόλεμος (η πολιορκία της Φλώρινας- η μάχη που έκρινε 

τον εμφύλιο). Αθήνα: DNM GROUP (σελ. 38) 
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ταγματάρχες, ανάμεσά τους και ο διοικητής της 14ης  Ταξιαρχίας, Λευτέρης Λαζαρίδης 

(«Λευτεριάς») το σώμα του οποίου βρέθηκε σε μικρή απόσταση από το πεδίο της 

μάχης δίπλα σε δεκάδες άλλα. Οι ελάχιστοι επιζώντες κατέθεσαν πως είχε σκοτωθεί 

από τους πρώτους. Εξίσου συντριπτικός ήταν ο αριθμός των τραυματιών. 

 

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που για πρώτη φορά συνέλεξε η Υγειονομική 

Υπηρεσία του ΔΣΕ, 1.557 αντάρτες τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να τους 

παρασχεθούν πρώτες βοήθειες, να τους γίνει επίδεση ή να προωθηθούν σε χειρουργεία 

(οι σοβαρότερες περιπτώσεις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αλβανίας). Κανένα 

από τα αντάρτικα τμήματα δεν έμεινε αλώβητο μέσα σε αυτό το μακελειό. Τα τμήματα 

της πρώτης γραμμής αφανίστηκαν, όπως φαίνεται και από την αφήγηση του μαχητή 

της αποδεκατισμένης Διλοχίας Σαμποτέρ, Στέφανου Ρέλια: «Μετά το βράδυ της 12ης , 

κανείς μας δεν γνώριζε πιο ολέθριες εκτάσεις των τρομακτικών απωλειών που υπέστη 

ο λόχος μας. Γι’ αυτό οι σώοι συναγωνιστές που είχαν απομείνει, αυτόβουλα και 

ανοργάνωτα τραβήξαμε ο καθένας για την Οξιά. Τότε είδαμε από τη Διλοχία μας 12 

άτομα. Μόλις η μαχήτρια του Λόχου μας, Ολυμπία Τσεκούρα αντίκρισε αυτό το 

θλιβερό και συγκλονιστικό φαινόμενο, που είχαμε απομείνει συνολικά 12 και μάλιστα 

ανάμεσά τους να μην υπάρχει ούτε ένας μικρός ή μεγάλος διοικητής, την πιάνει αμέσως 

ένας μεγάλος λυγμός και το βάζει στα κλάματα κι αρχίζει να φωνάζει: 

-Τι μεγάλο κακό είναι αυτό που μας βρήκε. Κοιτάξτε πόσοι μείναμε. Πήγαμε στη 

Φλώρινα 200 και γυρίσαμε 12. Πού είναι τα παιδία μας; Πού είναι τα παλικάρια μας; 

Οι λεβέντες μας; Πού είναι οι διμοιρίες μας; Οι λοχαγοί μας; Αφήστε με, δεν θέλω να 

ζήσω άλλο…». 

 

Το πεδίο της μάχης ήταν σπαρμένο από εγκαταλειμμένο πολεμικό υλικό και για πρώτη 

φορά, ο Εθνικός Στρατός διαπίστωνε πόσο καλά εξοπλισμένος και προετοιμασμένος 

ήταν ο αντίπαλός του αυτή τη φορά. Λαφυραγωγήθηκαν συνολικά 4 όλμοι των 81 χιλ., 

1 όλμος των 60 χιλ., 1 Α/Α τυφέκιο των 20χιλ., 90 πολυβόλα Bren, 3 πολυβόλα Breda, 

120 αυτόματα, 405 τυφέκια, 1 αντιαρματικός εκτοξευτής, 126 νάρκες, 1 πιστόλι 

φωτοβολίδων, 660 βλήματα όλμου και 103.000 φυσίγγια. Τον κατάλογο των λαφύρων 

συγκέντρωνε η μεγαλύτερη ποσότητα βαρέων όπλων που είχαν λαφυραγωγηθεί ποτέ, 

ειδικά για αγώνα εναντίον οχυρωμένων στόχων, συγκεκριμένα 440 εκτοξευτές 

μπαζούκας, 133 σταυροί καταστροφής συρματοπλεγμάτων και 160 εμπρηστικές 
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φιάλες (βόμβες μολότωφ). Στο άψυχο σώμα του Λευτεριά, βρέθηκαν όλες οι διαταγές 

και το αναλυτικό σχέδιο επιχειρήσεων το οποίο δημοσιεύτηκε κατ’ επανάληψη στις 

εφημερίδες τις αμέσως επόμενες μέρες (και από εκεί μας είναι σήμερα γνωστό) με 

σκοπό να προκληθεί εντύπωση στην κοινή γνώμη από τη λεπτομέρειά του αλλά και 

την πλήρη αποτυχία μιας τόσο μελετημένης και φιλόδοξης επιχείρησης. Το πρωί της 

16ης Φεβρουαρίου έφτασαν στην πόλη ο αρχιστράτηγος Παπάγος και ο στρατηγός Βαν 

Φλητ οι οποίοι μίλησαν σε όλους τους στρατιώτες για τη σημασία της επιτυχίας τους 

και εξήραν τη γενναιότητά τους. 

 

Είναι προφανές πως ο αντίκτυπος του γεγονότος δεν έφτασε με τον ίδιο τρόπο στα δύο 

στρατόπεδα. Ο ορυμαγδός της μάχης ταξίδεψε αμέσως στην Αθήνα μέσα από τις 

ανταποκρίσεις των εφημερίδων που έκαναν λόγο για «πρωτοφανή πανωλεθρία των 

συμμοριτών» και για μάχη που άνοιξε «τον τάφον του συμμοριτισμού εις την 

κεντρικήν και δυτικήν Μακεδονίαν»27. Πέρα από τις ρητορικές υπερβολές και την 

προπαγανδιστική τους διάθεση, αυτά τα δημοσιεύματα φωτογράφιζαν την 

πραγματικότητα. Η αιματηρή συντριβή στη Φλώρινα, από την οποία ο ΔΣΕ δεν 

ανέκαμψε ποτέ, αδυνάτισε πολύ την αντάρτικη διάταξη στη Δυτική Μακεδονία και 

επέτρεψε στα τμήματα του Στρατού να πλήξουν επικίνδυνα την αμυντική διάταξη του 

Βίτσι το αμέσως επόμενο διάστημα. Από την άλλη, η πρόσληψη της πανωλεθρίας στη 

Φλώρινα από το ΚΚΕ δεν είχε τις απαραίτητες δόσεις αυτοκριτικής και ρεαλισμού που 

απαιτούσαν οι περιστάσεις. 

 

Από στρατιωτικής άποψης, η αποτυχία ήταν απόλυτη. Εκτός από τις τεράστιες 

απώλειες, αναδείχθηκε ένα πλήθος από εγγενείς αδυναμίες. Το πυροβολικό δεν 

χρησιμοποιήθηκε όπως θα έπρεπε, η αναγνώριση των στόχων ήταν πλημμελής και η 

σύνδεση μάχιμων τμημάτων και διοικήσεων ανύπαρκτη. Το ίδιο το γεγονός ότι μέσα 

σε δύο μέρες τέθηκαν εκτός μάχης κάπου 2.000 αναντικατάστατοι μαχητές, δεν 

αντιμετωπίστηκε με την πρέπουσα σοβαρότητα, ενώ οι αιτίες της ήττας αναζητήθηκαν 

                                                           
27 Ο Καπετάν Αμύντας παρατηρεί: << Αν ξέρανε οι στρατηγοί του κυβερνητικού στρατού, 

ποιους αντιμετώπισαν (εν. αντιπάλους), δεν θα πανηγύριζαν αλλά θα πέθαιναν από ντροπή! >>  

Αμύντας, Κ. (1996). Εθνική Αντίσταση-Εμφύλιος Πόλεμος (Αναμνήσεις ενός Καπετάνιου). 

Θεσσαλονίκη: Φιλολογική- Μπίμπης ( σελ.237) 
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σε δευτερεύοντες παράγοντες και χρωματίστηκαν από την ίδια αλαζονική αίσθηση 

παντογνωσίας που χαρακτήριζε τα ανώτερα κομματικά κλιμάκια. Στην εκτενή έκθεση 

που συνέγραψαν (ή τουλάχιστον υπέγραψαν) τα ηγετικά στελέχη του ΔΣΕ, Γιώργος 

Βοντίτσιος (Γούσιας) και Δημήτρης Βλαντάς για τη μάχη και τα συμπεράσματά της 

και η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Δημοκρατικός Στρατός» δύο μήνες 

αργότερα (Απρίλιος 1949), διακρίνει κανείς αφόρητες γενικότητες, αοριστολογίες και 

επιμονή στην άποψη περί ορθού σχεδίου επιχείρησης και πως η μάχη «μπορούσε να 

πετύχει».  

 

Ο Επαμεινώνδας Σακελλαρίου, που ως αρχίατρος του ΔΣΕ και υπεύθυνος για την 

περίθαλψη εκατοντάδων τραυματιών είδε με τα ίδια του τα μάτια την φοβερή 

αιμορραγία ανθρώπινου δυναμικού, κατέγραψε στα απομνημονεύματά του τη δική του 

εντύπωση από τη Μάχη της Φλώρινας: «Την παρουσίαζα ως εξής: σαν τον παλαιστή 

που συγκεντρώνει τις δυνάμεις του και κάνει την τελευταία του αντεπίθεση, αλλά τρώει 

τα μούτρα του μια για πάντα. Έτσι το βλέπω. Αλλά σπάει τα μούτρα του…Τα σπάσαμε. 

Για αυτές τις μάχες δε μπορείς να πεις τίποτα καλό…». Παλιοί αντάρτες και 

αξιωματικοί άρχισαν να δυσανασχετούν με τα απόλεμα κομματικά στελέχη που 

οδηγούσαν το ΔΣΕ σε αλόγιστη σπατάλη αίματος αν και αναγνώριζαν πως επιθέσεις 

τύπου Φλώρινας ήταν μονόδρομος. 

 

Σαν ταιριαστό τέλος στην ανελέητη και χωρίς ανθρώπινη διάσταση ανθρωποσφαγή του 

Εμφυλίου, οι 800 περίπου αντάρτες που έπεσαν στη Φλώρινα εκτέθηκαν σε σειρές σε 

ένα τεράστιο χωράφι στην έξοδο της πόλης, κοντά στον ναό του Αγίου Γεωργίου28. 

Αιχμάλωτοι οδηγήθηκαν στο σημείο για να αναγνωρίσουν τους ομαδάρχες, τους 

διμοιρίτες και τους λοχαγούς και τους ταγματάρχες τους. Αργότερα τα πτώματα 

τάφηκαν ομαδικά σε τεράστιους λάκκους. Τα οστά παραμένουν μέχρι σήμερα 

ανώνυμα, απόρροια μιας γενικότερης απώθησης των γεγονότων της μάχης στην τοπική 

μνήμη.  

Η τελευταία επίθεση των ανταρτών στη Φλώρινα σημειώθηκε το βράδυ της 8ης 

Αυγούστου, όταν βλήματα πυροβολικού των ανταρτών έπεσαν στο Οικονομικό 

                                                           
28 Κέντρος, Ν. (2011). Ο Εμφύλιος στη Φλώρινα. Αθήνα: Βιβλιόραμα. 
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Γυμνάσιο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι περισσότεροι  από τους 50 Διαβιβαστές29 

της 11ης Μεραρχίας που ήταν εκεί συγκεντρωμένοι, γεγονός που συντάραξε την πόλη 

της Φλώρινας.  

 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΔΣΕ 

 

Η συμμετοχή των γυναικών στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας ήταν πολύ υψηλή, 

ιδιαίτερα εάν συγκριθεί με αυτή των γυναικών στο αντάρτικο κατά τη διάρκεια της 

Κατοχής. Οι περισσότερες γυναίκες ήταν νεαρές κοπέλες αγροτικής προέλευσης, 

επιστρατευμένες από το ΔΣΕ. Οι γυναίκες από 12-15% το 1948 έφτασαν να αποτελούν 

το 25-30% των μάχιμων δυνάμεων του ΔΣΕ το 1949, όταν οι εφεδρείες του είχαν 

αρχίσει πλέον να εξαντλούνται. Με αντίστοιχα υψηλό αριθμό αυξήθηκαν και οι 

γυναίκες αξιωματικοί, οι οποίες διοικούσαν μάχιμες μονάδες.   

Η μεγάλη συμμετοχή των γυναικών στο ΔΣΕ οδήγησε και στην έκδοση γυναικείων 

εφημερίδων, όπως η Μαχήτρια, η Αγωνίστρια και η Παρτιζάνα. 

Στους κόλπους του ΚΚΕ και του ΔΣΕ ιδρύεται στις 25 Οκτωβρίου 1948 η Πανελλαδική 

Δημοκρατική Οργάνωση Γυναικών ( η πρώτη αμιγώς γυναικεία οργάνωση του 

κόμματος) με πρόεδρο στην αρχή τη Χρύσα Χατζηβασιλείου και στη συνέχεια τη 

Ρούλα Κουκούλου. Η ΠΔΕΓ συμμετείχε στο 2ο Συνέδριο της Παγκόσμιας 

Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών (Βουδαπέστη, Δεκέμβριος 1948), ενώ τον 

Μάρτιο του 1949 οργάνωσε την Α΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη στην «ελεύθερη 

Ελλάδα», στην οποία συμμετείχαν και γυναίκες εκπρόσωποι από τις σοσιαλιστικές 

χώρες. 

 

 

 

 

                                                           
29 Περιβολάρης, Γ. ( 2012) Φλώρινα 1912-2012 Χρονικό ενός αιώνα  

http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=73451
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=73701
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=86708
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=87662
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=82213
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=82213
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ΟΙ ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 

 

Οι Σλαβομακεδόνες κινητοποιήθηκαν ξανά στα χρόνια του Εμφυλίου στο πλευρό του 

ΔΣΕ. Γενικότερα οι Σλαβομακεδόνες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στο 

Δημοκρατικό Στρατό και έφτασαν να αποτελούν ένα σεβαστό ποσοστό των δυνάμεων 

του. Στις περιοχές που έλεγχε ο Δημοκρατικός Στρατός λειτούργησαν σχολεία στη 

σλαβομακεδονική γλώσσα, τα σλαβομακεδονικά χωριά εφοδίαζαν τους μαχητές με 

τρόφιμα και εργάζονταν στην κατασκευή οχυρωματικών έργων, εκδίδονταν έντυπα 

στη σλαβομακεδονική γλώσσα και  επιμορφώθηκαν Σλαβομακεδόνες δάσκαλοι. Η 

αυξημένη συμμετοχή των Σλαβομακεδόνων στο ΔΣΕ, ιδιαίτερα στην ύστερη φάση του 

Εμφυλίου, σε συνδυασμό με την περιπλοκή που δημιούργησε η ρήξη Τίτο-Στάλιν 

οδήγησε το ΚΚΕ να αλλάξει τη θέση σχετικά με το ζήτημα της σλαβομακεδονικής 

μειονότητας. Στην 5η Ολομέλειά της ΚΕ του ΚΚΕ (30-31 Ιανουαρίου 1949) θα 

εγκαταλειφθεί η παλαιότερη θέση για πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων της 

μειονότητας και θα υιοθετηθεί η θέση ότι  «σαν αποτέλεσμα της νίκης του ΔΣΕ και της 

λαϊκής επανάστασης, ο μακεδονικός λαός θα βρει την πλήρη εθνική αποκατάστασή 

του, έτσι όπως το θέλει ο ίδιος». Αποτέλεσμα της ισχυροποίησης των Σλαβομακεδόνων 

στο εσωτερικό του ΔΣΕ αλλά και της προσπάθειας εξισορρόπησης της αυτονομιστικής 

προπαγάνδας της Γιουγκοσλαβίας ήταν η δημιουργία ξεχωριστής σλαβομακεδονικής 

οργάνωσης, της Κομμουνιστικής Οργάνωσης της Μακεδονίας του Αιγαίου (ΚΟΕΜ). 

 

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣΕ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 

Με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την προέλαση του σοβιετικού 

στρατού στα Βαλκάνια εγκαθιδρύονται σοσιαλιστικά καθεστώτα τη Ρουμανία, τη 

Βουλγαρία, την Γιουγκοσλαβία και την Αλβανία. Ο Δημοκρατικός Στρατός εξαρτάται 

από την υλική βοήθεια αυτών των χωρών για την ανάπτυξη του, και ιδιαίτερα τη 

Γιουγκοσλαβία η οποία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή. Η στάση, 

όμως, των βαλκανικών σοσιαλιστικών χωρών εξαρτιόταν από τη στάση που κρατούσε 

η Σοβιετική Ένωση απέναντι στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Στη διάρκεια του 

τριετούς εμφυλίου πολέμου ο ΔΣΕ έλαβε σημαντική βοήθεια από τις όμορες 

σοσιαλιστικές χώρες και γι’ αυτό το λόγο άλλωστε και η επικράτεια που έλεγχε ήταν 

http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=81304
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=87619
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=73169
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=83620
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=83620
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τόσο κοντά στα σύνορα. Ο Δημοκρατικός Στρατός έλαβε από τις όμορες σοσιαλιστικές 

χώρες όπλα και πολεμοφόδια, τρόφιμα, είδη ένδυσης και υπόδησης, φάρμακα, 

ραδιοτηλεγραφικό υλικό και πολλά άλλα. Οι τραυματίες μεταφέρονταν σε νοσοκομεία 

που λειτουργούσαν στο έδαφος εκείνων των χωρών. Σε ξένο έδαφος είχε εγκατασταθεί 

ο ραδιοσταθμός του ΔΣΕ «Ελεύθερη Ελλάδα» (στο Βελιγράδι), όπως επίσης και 

κάποια από τα τυπογραφεία του ΔΣΕ. Επίσης άρθρα από βιβλία και περιοδικά που 

εκδίδονταν στις βαλκανικές χώρες, μεταφράζονταν και κυκλοφορούσαν μεταξύ των 

μαχητών του ΔΣΕ. Οι σχέσεις του ΔΣΕ με τη Γιουγκοσλαβία θα δοκιμαστούν μετά τη 

ρήξη Τίτο-Στάλιν, συνέπεια της οποίας ήταν ότι ο Τίτο διέκοψε τη βοήθειά του προς 

το ΔΣΕ και λίγο πριν τη λήξη του Εμφυλίου «έκλεισε» τα σύνορα της Γιουγκοσλαβίας 

στους Έλληνες μαχητές.  

 

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

 

Ο εμφύλιος πόλεμος ήταν από τις πιο αιματηρούς πολέμους  στη νεότερη ελληνική 

ιστορία. Στον εμφύλιο σκοτώθηκαν από την πλευρά του στρατού περίπου 14.000 

άτομα (13.000 φαντάροι, και 830 αξιωματικοί), ενώ από την άλλη  πλευρά οι απώλειες 

των ανταρτών υπολογίζονται στις 25.000. Όμως  ο εμφύλιος πόλεμος δεν αφορούσε 

μόνο τα πεδία των μαχών. Ο πόλεμος συμπαρέσυρε ολόκληρη την κοινωνία, 

μεταφέρθηκε σε κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής, και έθεσε σε κίνηση διαδικασίες 

οι οποίες μετασχημάτισαν την ελληνική κοινωνία και πολιτική για τις επόμενες 

δεκαετίες. 

Ο κοινωνικός και πολιτικός αποκλεισμός της αριστεράς θα λάβει ολοκληρωτικές 

διαστάσεις στα χρόνια του εμφυλίου. Οι διώξεις που είχαν ξεκινήσει μετά τη συμφωνία 

της Βάρκιζας θα ενταθούν στα πλαίσια των εκτάκτων μέτρων που εγκαινίασε το                     

Γ΄ Ψήφισμα του 1946. Τα στρατοδικεία που εισήγαγε, θα δικάσουν περίπου 37.000 

άτομα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Από αυτούς,  γύρω στις 8.000 θα καταδικαστούν 

σε θάνατο ενώ θα εκτελεστούν τουλάχιστον 3.500 άνδρες και γυναίκες. Ο αριθμός των 

πολιτικών κρατουμένων ήταν ο μεγαλύτερος στη νεότερη ιστορία της χώρας.  Μεταξύ 

1947 και 1949 βρίσκονταν στη φυλακή ή την εξορία 40.000 έως 50.000 πολιτικοί 

κρατούμενοι. Για να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες που δημιουργούσε ο 

εμφύλιος πόλεμος ιδρύθηκαν στρατόπεδα μαζικού εγκλεισμού όπως αυτά της Γυάρου 

http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=85268
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=81446
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=82776
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=83266
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=75851
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=75851
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=86681
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και της Μακρονήσου. Το στρατόπεδα της Μακρονήσου είχαν ως σκοπό την 

«αναμόρφωση» (μέσω βασανιστηρίων και προπαγάνδας) αριστερών στρατιωτών ώστε 

να εξασφαλιστεί η πολιτική αξιοπιστία του στρατεύματος που πολεμούσε κατά του 

ΔΣΕ.  

Οι πολιτικές διώξεις αποτέλεσαν μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος νόμων και 

πρακτικών στην κατεύθυνση οικοδόμησης ενός αντικομμουνιστικού κράτους και 

εξακολούθησαν να βρίσκονται σε ισχύ επί πολλά χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η καθιέρωση των πιστοποιητικών νομιμοφροσύνης 

και των συμβουλιών νομιμοφροσύνης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ώστε να 

εξασφαλισθεί η πρόσληψη εθνικοφρόνων μόνο πολιτών.  

Μία άλλη διάσταση του πολέμου αφορά  τους πληθυσμούς που μετακινούνται κατά τη 

διάρκεια του πολέμου. Γύρω στους 700.000 είναι οι λεγόμενοι «συμμοριόπληκτοι», οι 

οποίοι μετακινούνται με ευθύνη του στρατού από τα ορεινά χωριά στις πόλεις. Ο λόγος 

των μετακινήσεων ήταν σαφής. Οι κυβερνητικές δυνάμεις επεδίωκαν να αποκόψουν 

τους αντάρτες από τους ορεινούς πληθυσμούς, οι οποίοι αποτελούσαν πηγές 

στρατολόγησης, εφοδιασμού και πληροφόρησης για τους αντάρτες. Η εκκένωση των 

πληθυσμών ξεκίνησε μέσα στο 1946 και αφορούσε πληθυσμούς από χωριά της 

Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου και Κεντρικής Ελλάδας. Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες 

εμφανίστηκαν με το τέλος του εμφυλίου, όταν επιδιώχθηκε από το κράτος η επιστροφή 

των προσφύγων στα χωριά τους. Εξαιτίας της εγκατάλειψης και του πολέμου οι 

περιουσίες στα χωριά είχαν καταστραφεί αλλά και η ίδια η κοινωνική συνοχή των 

χωριών είχε διαρραγεί.  Η κυβέρνηση δήλωνε ότι τον Οκτώβριο του 1949 166.000 

άτομα είχαν επιστρέψει στα χωριά τους.  Πόσοι τελικά επέστρεψαν στα χωριά και 

πόσοι από αυτούς που επέστρεψαν έμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι 

δύσκολο να τεκμηριωθεί. Αυτό που μπορεί να πει κανείς με κάποια ασφάλεια είναι ότι 

τα ορεινά χωριά που ερήμωσαν στα χρόνια του εμφυλίου δεν ανέκαμψαν ποτέ από τότε 

και οι κάτοικοί τους μετανάστευσαν είτε στα αστικά κέντρα είτε στο εξωτερικό. 

Στα χρόνια του εμφυλίου το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα των προσφύγων 

επισκιάστηκε από τη συζήτηση για το λεγόμενο «παιδομάζωμα».  Το θέμα αφορούσε 

τη μεταφορά ανήλικων από τις περιοχές που ήλεγχε ο ΔΣΕ σε χώρες της Α. Ευρώπης. 

Η χρήση του όρου, βέβαια, «παιδομάζωμα» είχε καθαρά προπαγανδιστική αξία. 

Παρέπεμπε κατευθείαν στην εποχή της οθωμανικής αυτοκρατορίας και δημιουργούσε 
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αντίστοιχους συνειρμούς περί αρπαγής παιδιών από τυράννους και μεταμόρφωσής 

τους σε εχθρούς του ελληνισμού. Ο ΔΣΕ δεν είχε αρνηθεί την πρακτική της μεταφοράς 

παιδιών στην Α. Ευρώπη αλλά έθετε το ζήτημα από μία εντελώς διαφορετική σκοπιά, 

αυτή της απομάκρυνσης των παιδιών από τις ζώνες των στρατιωτικών επιχειρήσεων 

με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους. Το πρόβλημα πέρα από ανθρωπιστικό 

(ασφάλεια των παιδιών) ήταν και πολιτικό. Οι δύο αντίπαλοι εκκένωναν παιδιά από τις 

εμπόλεμες ζώνες (ο στρατός τα μετέφερε στις λεγόμενες «παιδουπόλεις30 της 

βασίλισσας Φρειδερίκης») όχι μόνο για να τα προστατεύσουν αλλά και για να 

εξασφαλίσουν τη νομιμοφροσύνη των γονέων τους. Επιπλέον πολλές αριστερές 

οικογένειες, οι οποίες είχαν καταφύγει σε φτωχές ή σε επικίνδυνες ζώνες, έβλεπαν την 

απομάκρυνση των παιδιών τους ως μία προσωρινή και αναγκαία λύση31. Αν 

σκοτώνονταν γνώριζαν ότι κάποιοι θα αναλάμβαναν την προστασία των παιδιών τους 

και αν ζούσαν θα μπορούσαν να τα αναζητήσουν και να τα βρουν μετά από κάποιο 

                                                           
30 Κατά τη διάρκεια του Ανταρτοπόλεμου (1946-1949) η βασίλισσα Φρειδερίκη επέδειξε 

σημαντική δράση, τόσο με τις επισκέψεις της στις πολεμικές ζώνες, όσο και με το 

φιλανθρωπικό της έργο με την ίδρυση των «Παιδοπόλεων», όπου φιλοξενούνταν ορφανά του 

εμφυλίου, παιδιά φτωχών οικογενειών, αλλά και επαναπατριζόμενα ορφανά του 

Παιδομαζώματος. Υπολογίζεται ότι πάνω από 30.000 παιδιά φιλοξενήθηκαν στις 53 

«Παιδοπόλεις» που τους παρείχαν τροφή, διαμονή και εκπαίδευση. Αναγνωστοπούλου, Ε. 

(2003) Το έργο της βασίλισσας Φρειδερίκης, Παιδοπόλεις   1948-1950. Ιδιωτική συλλογή 

 

31 << Από την άνοιξη του 1947, η αεροπορία άρχισε να βομβαρδίζει και να πολυβολεί 

καθημερινά σχεδόν τα χωριά που ελέγχονταν από αντάρτες. Και πάντα καταστρέφονταν σπίτια 

και υπήρχαν θύματα. Για να γλυτώσουν τα παιδιά από την κόλαση αυτή και επειδή η διατροφή 

τους ήταν προβληματική, πάρθηκε η απόφαση να σταλούν στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Ήταν μία 

απόφαση λογική. Δεν χρησιμοποιήθηκε καμία βία, όπως ισχυρίζονται οι ‘’εθνικόφρονες‘’. 

Ήταν παιδιά (στην απόλυτη πλειοψηφία ανταρτών) και των αγωνιστών που βρίσκονταν στα 

στρατόπεδα και στις φυλακές.[…] Τα  παιδιά αυτά, που έφυγαν ξυπόλυτα και ζαρωμένα, 

γυρίζουν σήμερα στην πατρίδα επιστήμονες και καλοί τεχνίτες. Μπορούν να μας πουν όμως 

αυτοί που καμώνονται ότι πονούν για τα παιδιά του λαού, τι απέγιναν τα παιδιά του 

παιδομαζώματος της Φρειδερίκης τους; Οι πληροφορίες λένε πως ούτε τέχνες δεν έμαθαν. 

Ακόμα και παιδιά των ανταρτών μάζεψαν, για να τα μεταβάλλουν σε γενίτσαρους!>>  Αμύντας, 

Κ. (1996). Εθνική Αντίσταση-Εμφύλιος Πόλεμος (Αναμνήσεις ενός Καπετάνιου). Θεσσαλονίκη: 

Φιλολογική- Μπίμπης 

http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=85683
http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=85683
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διάστημα. Το πρόβλημα περιπλέχθηκε μετά την ήττα του ΔΣΕ και τη διακοπή των 

διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και ανατολικών χωρών. Συνολικά ο αριθμός 

των παιδιών που μεταφέρθηκαν στις ανατολικές χώρες ήταν γύρω στα 25.000, εκ των 

οποίων μόνο λίγες εκατοντάδες θα επιστρέψουν τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια.  

Δεν ήταν όμως μόνο τα παιδιά που βρέθηκαν σε ξένες και «εχθρικές» για την Ελλάδα 

χώρες. Με την ήττα του ΔΣΕ χιλιάδες αντάρτες πέρασαν τα σύνορα και μετατράπηκαν 

σε πολιτικούς πρόσφυγες. Πάρα πολλοί από αυτούς ήταν Σλαβομακεδόνες που βρήκαν 

καταφύγιο στη Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (20.000 περίπου). 32Οι 

υπόλοιποι διασκορπίστηκαν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως στη 

Σοβιετική Ένωση (στην πόλη της Τασκένδης στο Ουζμπεκιστάν), στην 

Τσεχοσλοβακία και την Πολωνία. Οι πολιτικοί πρόσφυγες υπολογίζονται σε 56.000 

(εκτός Γιουγκοσλαβίας), και εκπροσωπούσαν τα πιο πληβειακά στρώματα του 

κινήματος –οι περισσότεροι ήταν αγρότες, με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Στην 

απογοήτευση της ήττας ήλθε να προστεθεί το πολιτισμικό σοκ της εγκατάστασης σε 

ξένες χώρες, όπου σταδιακά θα προσαρμοστούν και θα συγκροτήσουν τις κοινότητες 

των πολιτικών προσφύγων κάτω από το στενό έλεγχο του κόμματος. Χωρίς δικαίωμα 

επαναπατρισμού για πάρα πολλά χρόνια, θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα 

μόνο μετά τη μεταπολίτευση και κυρίως κατά τη δεκαετία του 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Έτσι, μετά από αυτές τις διαδοχικές μεταναστεύσεις των Σλαβομακεδόνων, η Ελληνική 

Μακεδονία και γενικότερα η Ελλάς, απέκτησε μια πολύ μεγάλη εθνική, γλωσσική και 

θρησκευτική ομοιογένεια. Σαράντης, Θ. (1987).  Η συνωμοσία κατά της Μακεδονίας, Αθήνα  

(σελ.120) 

 

http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=84437
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ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

 

Το Ελληνικό κράτος στις 18 Σεπτεμβρίου 1989, επί προέδρου της Δημοκρατίας 

Σαρτζετάκη Χρίστου,  εξέδωσε τον νόμο με αριθμό 1863, σύμφωνα με τον οποίο 

αίρονται οι συνέπειες του εμφυλίου πολέμου. Παρακάτω ακολουθούν αυτούσια τα 

άρθρα του νόμου από την εφημερίδα της κυβερνήσεως της Ελληνικής δημοκρατίας: 

 

 

Άρθρο 1 

 

 Η περίοδος από την αποχώρηση των Στρατευμάτων κατοχής μέχρι 31.12.1949 

αναγνωρίζεται ως «περίοδος εμφυλίου πολέμου». 

 Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «συμμοριτοπόλεμος» 

αντικαθίσταται με τον όρο «εμφύλιος πόλεμος» και όπου «συμμορίτες» με τον 

όρο «Δημοκρατικός Στρατός». 

 Διατάξεις συντακτικών πράξεων, ψηφισμάτων, νόμων, διαταγμάτων και 

υπουργικών αποφάσεων, που είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος 

καταργούνται. 

 

 

Άρθρο 2 

 Αίρονται οι οποιεσδήποτε συνέπειες από καταδίκες αγωνιστών της Εθνικής 

Αντίστασης και όσων έλαβαν μέρος στον εμφύλιο πόλεμο που επιβλήθηκαν 

από κακουργοδικεία, εφετεία, τακτικά ή έκτακτα στρατοδικεία, ναυτοδικεία ή 

αεροδικεία για πράξεις που είχαν σχέση με συμμετοχή τους στην Εθνική 

Αντίσταση και τον εμφύλιο πόλεμο καθώς επίσης με τα κοινωνικά τους 

φρονήματα και γενικότερα με την κατά διαστήματα πολίτικη ανωμαλία από την 

απελευθέρωση και μέχρι 24 Ιουλίου 1974, οι δε ποινές διαγράφονται από τα 

δελτία του ποινικού μητρώου.   
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Άρθρο 3 

 

 Δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 

έως 14 του Ν. 1543/1985 (ΦΕΚ 73) έχουν όσοι είχαν ενταχθεί σε ανταρτικές 

ομάδες ή οργανώσεις του άρθρου 9 του Ν. 1285/1982 ή στο «Δημοκρατικό 

Στρατό» και κατέστησαν διαρκώς ανίκανοι συνεπεία οποιουδήποτε παθήματος, 

τραύματος ή νόσου που οφείλεται αποκλειστικά στις εμφύλιες συγκρούσεις ή 

συμπλοκές ή σε βίαια περιστατικά ή σε αντίποινα ή σε κακουχίες κατά τη 

διάρκεια της φυλάκισης ή σε εκτόπιση ή σε εξορίες, για τη δράση τους ή τα 

κοινωνικά τους φρονήματα, εφ' όσον αποδεδειγμένα το πάθημα έχει άμεση 

σχέση με τις συγκρούσεις αυτές και εφ' όσον αυτό έλαβε χώρα καθόλο το 

χρονικό διάστημα από την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής μέχρι τη 

λήξη του εμφυλίου πολέμου ή και μετά τη λήξη του ή εφ' όσον κατέστησαν 

ανίκανοι συνεπεία νόσου που οφείλεται σε κακουχίες ή σε εκτοπίσεις ή σε 

εξορίες. 

 Η νόσος πρέπει, στην τελευταία αυτή περίπτωση, να εκδηλώθηκε κατά τη 

διάρκεια των γεγονότων αυτών ή μέσα σε ένα εξάμηνο από τη λήξη τους. 

 Η ένταξη στις ανταρτικές ομάδες ή οργανώσεις του άρθρου 9 του Ν. 1285/1982 

αποδεικνύεται με πιστοποιητικό αγωνιστή της εθνικής αντίστασης του άρθρου 

10 του Π.Δ. 379/1988 (ΦΕΚ 136), η δε ένταξη στο «Δημοκρατικό Στρατό» με 

οποιοδήποτε επίσημο στοιχείο ή αν λείπουν στοιχεία, με ένορκη βεβαίωση δύο 

μαρτύρων ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου. 

 

Άρθρο 4 

 Δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με τις διατάξεις που 

ισχύουν για τη συνταξιοδότηση των πολιτών από τον άμαχο πληθυσμό έχουν 

όσοι δεν είχαν ενταχθεί σε ανταρτικές ομάδες ή οργανώσεις ή στο 

«Δημοκρατικό Στρατό» και κατέστησαν διαρκώς ανίκανοι συνεπεία τραύματος 

που οφείλεται αποκλειστικά στις εμφύλιες συγκρούσεις ή συμπλοκές ή σε βίαια 

περιστατικά ή σε αντίποινα, εφ' όσον τα γεγονότα αυτά έλαβαν χώρα στο 

χρονικό διάστημα από την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής μέχρι τη 

λήξη του εμφυλίου πολέμου, καθώς και από έκρηξη βλημάτων ή εκρηκτικών 
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μηχανημάτων κάθε είδους, που τοποθετήθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν από τον 

«Εθνικό» ή το «Δημοκρατικό Στρατό» ή από άλλες ένοπλες οργανώσεις και αν 

ακόμη ο τραυματισμός αυτός επήλθε μετά τη λήξη των εμφύλιων 

συγκρούσεων. 

 Επίσης δικαιούνται σύνταξη και όσοι από τους αναφερόμενους στην 

προηγούμενη παράγραφο κατέστησαν ανίκανοι συνεπεία νόσου που οφείλεται 

αποκλειστικά σε κακουχίες κατά τη διάρκεια της φυλάκισης ή αιχμαλωσίας ή 

εκτόπισης ή εγκλεισμού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ή σε εξορίες, για τη 

δράση τους ή τα κοινωνικά τους φρονήματα, έστω και αν τα γεγονότα αυτά 

έλαβαν χώρα μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου. Η νόσος πρέπει να 

εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια των γεγονότων αυτών ή μέσα σε ένα εξάμηνο 

από τη λήξη τους. 

 Η σύνταξη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού χορηγείται εφ' 

όσον το ποσοστό μείωσης της ικανότητας για εργασία ανέρχεται τουλάχιστον 

σε 25%. 

 

Άρθρο 5 

 Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα για συνταξιοδότηση με βάση τις διατάξεις του 

παρόντος, έχουν δε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για την ίδια αιτία με 

βάση άλλες διατάξεις, δικαιούνται να επιλέξουν τη μία από τις δύο συντάξεις. 

 Δικαίωμα σύνταξης κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού έχουν και οι χήρες, οι 

γονείς, τα ανάπηρα τέκνα και οι ανάπηρες άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες ή 

αδελφές με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, όσων από τους αναφερόμενους 

στα άρθρα 3 και 4 του νόμου αυτού σκοτώθηκαν ή εκτελέστηκαν ή πέθαναν ή 

εξαφανίστηκαν, καθώς και όσων πεθαίνουν μετά την απόκτηση δικαιώματος 

σύνταξης ή, ενώ είχαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, πέθαναν μέχρι την 

έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ή και μετά από αυτήν, χωρίς να έχουν 

αναγνωρίσει δικαίωμα σύνταξης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων 

που ισχύουν για τις οικογένειες αναπήρων πολέμου οπλιτών. 

 Ως προς το ποσό της σύνταξης και τα επιδόματα ανικανότητας των δικαιούχων 

του άρθρου 4 του νόμου αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των 
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άρθρων 80 και 105 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων, όπως ισχύουν για τους 

ανάπηρους πολίτες από τον άμαχο πληθυσμό. 

 Ως προς την απόδειξη του τραυματισμού και του είδους του παθήματος, τη 

σχέση του με τα γεγονότα που κατά τα άρθρα 3 και 4 του νόμου αυτού παρέχουν 

δικαίωμα σύνταξης, το όργανο που προσδιορίζει το ποσοστό αναπηρίας, το 

συντάξιμο ποσοστό ανικανότητας, την απόδειξη του θανάτου, τη διαδικασία 

απονομής της σύνταξης και τα δικαιολογητικά, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι 

διατάξεις των άρθρων 3, 5, 7, 8, 12, 13 και 14 του Ν. 1543/1985. Πιστοποιητικό 

αγωνιστή εθνικής αντίστασης υποβάλλεται όπου απαιτείται. 

 Τα οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του νόμου αυτού αρχίζουν 

από την 1η του επόμενου μήνα μετά την υποβολή της αίτησης για 

συνταξιοδότηση. 

 

  Άρθρο 6 

 Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
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ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 

1η Συνέντευξη 

Η πρώτη συνέντευξη πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2017 και συγκεκριμένα 

την 18η  του μηνός.  Πραγματοποιήθηκε στην οικία των συνεντευξιαζόμενων. Η 

διαδικασία ήταν αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα καθώς οι ερωτώμενοι, αν και έχαιραν 

άκρας  νοητικής διαύγειας, αρκετές φορές ξέφευγαν από το προβλεπόμενο θέμα και η 

διήγηση τους αφορούσε άλλου είδους θέματα, ενδιαφέροντα μεν αλλά παντελώς 

άσχετα με αυτά που τους ζητήθηκαν.   Επίσης, τα γεγονότα δεν υπόκεινται σε κάποια 

λογική ιστορική αλληλουχία.  Για αυτό και έγινε μια μικρή επεξεργασία από μέρους 

μου στη συνέντευξη ώστε ο λόγος να έχει  μια στοιχειώδη ροή και συνοχή. Αν και 

έγιναν από μέρους μου κάποιες κατευθυντήριες ερωτήσεις, οι συνεντευξιαζόμενοι 

προτίμησαν να διηγηθούν τα γεγονότα του Εμφυλίου που  αυτοί ήθελαν (ας μην 

λησμονούμε πως οι πληγές των ανθρώπων αυτών, που έζησαν στον εμφύλιο δεν 

έκλεισαν ποτέ, - αυτό φάνηκε και κατά την διάρκεια της συνέντευξης όταν και οι δύο 

συνεντευξιαζόμενοι ξεσπούσαν σε κλάματα- ). Ωστόσο , η διήγηση των γεγονότων 

αυτών είναι πλούσια και διαφωτιστική ως  προς την ενημέρωση, για τις ημέρες εκείνες. 

Την διήγηση ξεκίνησε η κυρία Ελένη και όπου χρειαζόταν συμπλήρωνε και ο σύζυγός 

της. 

Κωνσταντινίδης Αθανάσιος, ετών 85 και Κωνσταντινίδου Ελένη, ετών 83                    

κάτοικοι Φλώρινας 

<<Το 1947  άρχισαν να βομβαρδίζουν τη Φλώρινα. Στην αρχή έριχναν από τη Βίγλα 

οι αντάρτες. Είχαν δυο κανόνια και οι οβίδες έφταναν μέχρι την περιοχή που βρίσκεται 

η εκκλησία του αγίου Νικολάου, στις πάνω συνοικίες. Όμως αργότερα μετέφεραν τα 

κανόνια πιο κοντά και τα βάλανε σε μια χαράδρα ώστε εν πρώτοις να μη φαίνονται από 

τα αεροπλάνα  και να μη μπορούν να βομβαρδιστούν και αφετέρου να χτυπούν με τις 

οβίδες τους σε σημεία πιο κοντά στο κέντρο της πόλης. Αυτά τα κανόνια βρίσκονταν 

στη Βίγλα και σήμερα είναι στην πλατεία της Φλώρινας.  

Την 28η Οκτωβρίου πρώτη φορά ρίξανε πιο κάτω, προς το κέντρο της πόλης κοντά στα 

δικαστήρια. Συγκεκριμένα στην οδό Γιαννιτσών. Ήταν απόγευμα. Εγώ ήμουν τότε 13 

χρονών . Τα παιδιά του γυμνασίου ετοιμάζονταν για τις  ετήσιες λαμπαδηδρομίες, που 
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κάναμε τότε , και εκείνη τη στιγμή άρχιζαν να πέφτουν οι οβίδες κοντά στη γειτονιά 

μας. Δηλαδή, πέρασαν πάνω από το σπίτι μας στην οδό Γιαννιτσών. Στο άκουσμα της 

οβίδας, η μαμά μου και εγώ είπαμε να πάμε γρηγορά να φύγουμε για να μη μας 

προλάβουν και εμάς οι οβίδες. Θέλαμε να πάμε γρήγορα προς το κέντρο γιατί  εκεί 

αισθανόμασταν πιο ασφαλείς… Γιατί οι οβίδες δεν έφταναν στην αρχή, τόσο  κάτω 

στο κέντρο της πόλης. 

 Η λαμπαδηδρομία θα γινότανε στο γήπεδο, το σημερινό νέο πάρκο της Φλώρινας. Εγώ 

είχα μείνει σπίτι γιατί η μαμά μου ήταν άρρωστη και την πρόσεχα. Μόλις οι οβίδες 

άρχισαν να πέφτουν σιγά - σιγά στη γειτονιά μας, φώναξα στη μαμά μου, κατέβα, 

κατέβα γρήγορα![…] Το σπίτι μας είχε 2 εξόδους, η μια ήταν από την οδό Γιαννιτσών 

και ήταν η συνήθης είσοδος μας, και η άλλη μέσα από στενά οδηγούσε στην οδό  

Χρυσοστόμου Σμύρνης. Αυτό το στενό το χρησιμοποιούσαμε σπάνια - Θεέ μου, πως 

μας φώτισες και πήγαμε από εκεί!-  Φωνάζω τη μαμά μου, λοιπόν, έλα να φύγουμε από 

αυτή την πόρτα! Η μαμά μου με ρωτάει : απ’ αυτή τη μικρή;  Εγώ της φωνάζω: ε… 

έλα από εδώ τώρα, γρήγορα. Βγήκαμε στη Χρυσοστόμου Σμύρνης και πέφτουν δυο 

οβίδες από πάνω μας, ακούμε έναν ήχο ‘’γκράου…‘’ Σκύψαμε όταν ακούσαμε να 

πέφτει η οβίδα. Ήμασταν δίπλα σε μια αυλή που υπήρχε φράχτης πέτρινος. Σκύψαμε 

εκεί. Είδαμε τις αστραπές των οβίδων στο ίδιο ύψος που ήμασταν και εμείς!( σκέψου 

σου λέω ότι είναι παράλληλες οι  οδοί Χρυσοστόμου Σμύρνης και Γιαννιτσών). Μια 

αυλή χώριζε τους δύο δρόμους.  

Αν εμείς βγαίναμε από την κύρια είσοδο και προπορευόμασταν στην Γιαννιτσών 

ακριβώς στο ίδιο σημείο θα ήμασταν με το σημείο που έπεσε η βόμβα. Μόλις έγιναν 

αυτά τρέξαμε στην οδό Ηπείρου όπου υπήρχαν στρατιωτικά φορτηγά. Ίσως είχαν βάλει 

αυτά στο στόχαστρο οι αντάρτες. Προχωρήσαμε λίγο πιο κάτω στην οδό Ηπείρου, 

κοντά στα δικαστήρια σε ένα οίκημα που σήμερα είναι έτοιμο να πέσει. Χωθήκαμε 

εκεί, σε μια αυλή, στου Κοντίδη, μπήκαμε στην αυλή και εκείνη την ώρα πέφτουνε 

οβίδες στα στρατιωτικά φορτηγά που βρισκόμασταν πριν λίγα λεπτά και περνάει 

επίσης μια οβίδα από πάνω μας και πάει στο απέναντι δημοτικό σχολείο που ήταν τότε 

το κτήριο της παιδαγωγικής ακαδημίας.. Φύγαμε από την αυλή που κρυβόμασταν και 

κατευθυνθήκαμε προς το κέντρο. Άρχισε να σκοτεινιάζει. Σταμάτησαν να πέφτουν και 

οβίδες...  Η ώρα ήταν γύρω στις 6-7, το απόγευμα. Τότε σταματήσαμε και αρχίσαμε να 

καταλαβαίνουμε τι είχε συμβεί. 
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 Τρέξαμε και πήγαμε σε μια θεία μου στο κέντρο. Εγώ και η μαμά μου. Και 

ανησυχούσαμε για τον αδερφό μου ο οποίος ήτανε 4 χρόνια μικρότερος. Αυτός είχε 

πάει με τα παιδιά στις λαμπαδηδρομίες και όταν άκουσαν ότι οι οβίδες πέσανε πάνω 

από το δικαστήριο, έτρεξε να δει τι απέγινε το σπίτι και η οικογένεια του. Τι γίναμε 

εμείς. Στο δικαστήριο υπήρχε φυλάκιο και συγκρατούσε τα παιδιά που έρχονταν προς 

τα πάνω να δούνε τι απέγιναν τα σπίτια τους. Ο αδερφός μου διέφυγε της προσοχής 

των στρατιωτών και έτρεξε στο σπίτι μας και έψαχνε για εμένα και τη μαμά μου. Στο 

σπίτι είχε μείνει μόνο η γιαγιά μου η οποία είχε κατέβει κάτω στο υπόγειο, για 

ασφάλεια. Πρόλαβε και κρύφτηκε! 

Οι οβίδες είχαν πέσει γύρω από το σπίτι μας. Στη διπλανή αυλή είχαν πέσει οβίδες. Και 

όταν μετά γυρίσαμε, την άλλη μέρα, ( ο μπαμπάς μου δε θυμάμαι που ήταν, κάπου στο 

κέντρο) βρήκαμε θραύσματα από οβίδες στο υπόγειο, τα οποία είχαν μπει απ’ το 

παράθυρο στο υπόγειο και γύρω - γύρω στους  εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού 

υπήρχαν θραύσματα. Μάθαμε ότι εκείνη την ώρα που εμείς ήμασταν στη 

Χρυσοστόμου Σμύρνης,  στη Γιαννιτσών είχε γίνει μακελειό! Εκείνη ακριβώς την ώρα! 

Από τις οβίδες που είδαμε να περνάνε από πάνω μας, μάθαμε αργότερα ότι στη οδό 

Γιαννιτσών σκοτωθήκαν δυο  μικρά παιδάκια αδερφάκια που είχανε έρθει από τις 

Κλεινές . Μια μάνα,  η Τανάσκα, με το κοριτσάκι της τραυματίστηκε, κόπηκαν τα 

πόδια της. Το κοριτσάκι,   η Τσανα,  χάθηκε… Είχε τραυματιστεί, δεν ήξερε που να 

πάει και χώθηκε σε ένα πλύσταριο… μάλλον ήταν το δικό τους δε θυμάμαι καλά, και 

τη βρήκανε την άλλη μέρα, πεθαμένη από αιμορραγία. Τέσσερα άτομα είχαν σκοτωθεί. 

Πως γλιτώσαμε εμείς! Αυτή ήτανε η πρώτη μέρα που είχαν κατεβάσει προς τα κάτω 

τα κανόνια και είχαμε απώλειες κοντά στο κέντρο της πόλης. Οι οβίδες πέσανε μέχρι 

τα δικαστήρια… χονδρικά να σου πω.  

Εν τω μεταξύ, μετά, είχε φέρει ο στρατός έναν προβολέα και φώτιζε τη νύχτα όλες τις 

πλαγιές και τον λόφο του Αγίου Παντελεήμονα γιατί κατά καιρούς κατέβαιναν 

αντάρτες και κάνανε δολιοφθορές. Είχαν μπει συγκεκριμένα σε κάτι συνοικίες κρυφά, 

είχαν σκοτώσει οικογένειες, κάψανε κάποια σπίτια (10-11). Οι οικογένειες που 

σκοτωθήκαν ήταν φτωχοί Κιουταχιαλίτες που δεν ήταν κουμουνιστές.  ( αυτά έγιναν 

Μάιο - Ιούνιο του 1947). Οι αντάρτες βάλανε στο στόχαστρο τον προβολέα γιατί τους 

χαλούσε τα σχέδια. Έτσι κατεύθυναν προς τον προβολέα τα πυροβόλα και τους όλμους 

τους και πολύ συχνά έπεφταν στο βουνά οι οβίδες. Και οι οβίδες έπεφταν στις γειτονίες 
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κοντά στον προβολέα. Μια οβίδα έπεσε κοντά στη εθνική τράπεζα, μια μέρα θυμάμαι. 

Είχαν σκοτωθεί στην εθνική τράπεζα ένα παιδάκι, Πέιος το επίθετό του νομίζω και του 

διευθυντή του νοσοκομείου το κοριτσάκι από τραύμα στον εγκέφαλο έμεινε ανάπηρο, 

η Λιάτσου αν δεν κάνω λάθος. 

Τώρα θα σου διηγηθώ ένα άλλο περιστατικό. Συνέβη το 1949, τον Μάη ή τον Ιούνη, 

δεν ενθυμούμαι καλά. Τότε, ξέρεις, κάναμε σπουδαίες γυμναστικές επιδείξεις. Τα 

γυμνάσια αρρένων και θηλέων (1000 παιδιά και πάνω). Οι γυμναστικές επιδείξεις 

γίνονταν στο γήπεδο το οποίο σήμερα βρίσκεται στη θέση του νέου πάρκου. Ήταν 

Σάββατο και  ετοιμαζόμασταν για τη γενική πρόβα. Παραταχτήκαμε, γεμίσαμε το 

στάδιο... Και ξαφνικά έρχονται δύο οβίδες από πάνω μας και πέφτουν στα χωράφια 

δίπλα απ’ το γήπεδο. Εμείς πλέον είχαμε συνηθίσει στον ήχο της οβίδας, το σφύριγμα 

ιιιιιιι, το ακούσαμε και τρέχαμε και διασκορπιστήκαμε σε όλο το γήπεδο, άλλοι προς 

τα κάτω και άλλοι προς την είσοδο του γηπέδου. Στην κύρια είσοδο του γηπέδου είχαν 

πάει πολλά  παιδιά για να βρουν καταφύγιο. Έτσι πως ήμασταν σκορπισμένοι και 

φοβισμένοι φωνάζει ο γυμνασιάρχης των αρρένων κύριος Λιάκος: πίσω – πίσωωωωω! 

Ο Θεός να τον ανταμείψει, όπου και αν είναι!  Ομοίως και οι γυμναστές σφύριζαν 

στους μαθητές και τους σπρώχνανε προς το κέντρο του γηπέδου. Παραταχτείτε στις 

γραμμές σας φώναζαν. Ο Λιάκος πήγε με κίνδυνο της ζωής του προς την κύρια είσοδο 

και έδιωχνε τα παιδιά από εκεί. Αυτό το έκανε για να μην διασκορπιστούν τα παιδιά 

και δημιουργηθούν περισσότερα ατυχή συμβάντα. Αχ! Πως τον φώτισε ο Θεός; Ας έχει 

καλό παράδεισο! 

Παραταχτήκαμε, λοιπόν, όλοι οι μαθητές και στη συνέχεια εκεί στην είσοδο σκάνε δυο 

οβίδες στο μέρος δηλαδή από όπου θα φεύγαμε, λίγο πιο πριν αν δεν μας διώχνανε! 

Τότε για τα καλά σκορπίσαμε. Μετά μάθαμε  ότι από αυτές τις οβίδες πέθαναν δυο 

ξαδερφάκια με το επίθετο Ρακόβαλη ( ποντιακής καταγωγής από τις Κλεινές). Επίσης 

σκοτώθηκε και μια γιαγιά η οποία ήρθε να δει την εγγονή της στην πρόβα. Ακόμα, 

σκοτώθηκε  ένα παιδί, ο Αναγνωστόπουλος, που ήταν τότε 17 χρονών παλικάρι, που 

είχε έρθει για να παρακολουθήσει την πρόβα. Σύνολο πέθαναν 5 ή 4  άτομα, αλλά 

κανένας μαθητής. Ο κύριος Λιάκος μας έσωσε κανονικά, αφού δεν έχασε την 

ψυχραιμία του.  

[…] Θα σου διηγηθώ ένα περιστατικό, γεγονός κατά το  όποιο πέθαναν 30 διαβιβαστές, 

εκεί που είναι σήμερα το κτήριο του Αριστοτέλη. Είχαν έρθει 60-70 διαβιβαστές, 
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παιδιά μορφωμένα, στρατιώτες και έπαιρναν το συσσίτιο τους, κοντά στον 

Αριστοτέλη. Ένα απόγευμα  πέφτουν δύο οβίδες σε εκείνο το σημείο, πάνω  στους 

στρατιώτες. Δεν ξέρω αν οι αντάρτες είδαν τους διαβιβαστές ή  αν είχαν πληροφορίες 

ότι εκεί παίρνουν το συσσίτιο τους. Δεν φαινόταν πολύ καλά από το βουνό εκείνο (ενν. 

τη Βίγλα). Πω, πω! Τριάντα δύο διαβιβαστές σκοτώθηκαν επιτόπου και αρκετοί 

τραυματίστηκαν. Μακελειό σωστό… Τι  να σου πρωτοπώ! Μάλλον είχαν πληροφορίες 

οι αντάρτες και χτύπησαν κατευθείαν εκεί. Από την Βίγλα φαίνεται η Φλώρινα και 

ήταν εύκολο για τους αντάρτες να επιτεθούν με τα κανόνια τους.  Αύγουστος του  1949 

ήτανε, μετά την μάχη ης Φλώρινας! 

[…]Όποιοι μπορούσαμε να φύγουμε για άλλο μέρος, φεύγαμε… Ήταν επικίνδυνα στη 

Φλώρινα. Μακελειό σου λέω. Καταλαβαίνεις: Δεν ξέραμε που να πάμε. Φεύγαμε για 

το σχολείο και δεν ξέραμε αν θα γυρίσουμε. Είχαμε φύγει εμείς, η οικογένεια μου, για  

την  Κοζάνη. Ήμασταν φοβισμένοι, είχαμε πάθει μελαγχολία. Στην Κοζάνη ήμασταν 

πιο ασφαλείς. 

[…] Τώρα θα σου πούμε για την μάχη της  Φλώρινας! Όπως τα ζήσαμε… ( συνεχείς 

λυγμοί διέκοπταν την αφήγηση).  Όλοι αναγκαστικά, κινούμασταν προς το κέντρο της 

Φλώρινας, φοβούμενοι τα κανόνια των ανταρτών. Εμείς κατεβήκαμε στο σπίτι της 

θείας μου, στο κέντρο.  Είχε προηγηθεί η μάχη της Κόνιτσας και η εισβολή των 

ανταρτών στην Νάουσα. Στρατολόγησαν πολλούς νέους από τη Νάουσα. Γενάρη 

μπήκαν στη Νάουσα, ε;. Είχαμε πληροφορίες  στην πόλη ότι οι αντάρτες άρχισαν να 

περικυκλώνουν την Φλώρινα, μετά την Νάουσα. Είχαν προχωρήσει στα γύρω χωριά, 

είχαν ήδη δικά τους φυλάκια! Οπότε στη Φλώρινα συγκεντρώθηκε πολύς στρατός με 

αρχηγό τον Παπαδόπουλο, τον γνωστό και ως παππού.  

Παραμονή 12ης  Φεβρουαρίου ήτανε…Δίναμε εξετάσεις για την λήξη του πρώτου 

εξαμήνου  στο σχολείο αλλά επειδή άρχισαν να βομβαρδίζουν κατεβήκαμε προς το 

κέντρο στο σπίτι μιας θείας μου. Το βράδυ μετά τις 11 ξεκίνησαν να ακούγονται 

πυροβολισμοί πίσω από τα βουνά.  Στην Οικοκυρική σχολή υπήρχαν μαζεμένα 650  

παιδιά.  Οι οικογένειες τους από τα χωριά  τα έστειλαν στην πόλη, για να σωθούν από 

τους αντάρτες. Δίπλα, σε αυτό το κτήριο λοιπόν, από τις χαράδρες του βουνού, 

κατέβαιναν αντάρτες. 
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Οι πυροβολισμοί δεν έλεγαν να σταματήσουν, οπότε φανταστήκαμε πως σήμερα κάτι 

το διαφορετικό γίνεται! (διότι συνηθίσαμε αρκετά μπορώ να πω σε τέτοιου είδους 

πολεμικά ακούσματα). Παραξενευτήκαμε λόγω της διάρκειας των πυροβολισμών. Δεν 

έλεγαν να σταματήσουν οι πυροβολισμοί. Νιώθαμε περικυκλωμένοι  από όλα τα βουνά 

και καταλάβαμε πως είχε γίνει πια γενική επίθεση εκ μέρους των ανταρτών. Μετά τα 

μεσάνυχτα αντί να κοπάζουν οι πυροβολισμοί, δυνάμωναν  και βλέπαμε πως οι 

αντάρτες έρχονταν όλο και πιο κοντά στην πόλη. Οι Αντάρτες έβαλαν στην 1η γραμμή 

τους νεοσύλλεκτους για να σκοτωθούν πρώτοι και τους ανάγκαζαν από πίσω να 

πολεμάνε με τη βία, όπως ακούσαμε την επόμενη μέρα. 6.500 χιλιάδες αντάρτες 

μάθαμε ότι πολεμούσαν εκείνη τη μέρα για την κατάκτηση της πόλης. 

Ο μπαμπάς μου ήταν στρατιωτικός, αξιωματικός. Είχε πάρει μέρος σε πολλούς 

πολέμους. Στην αρχή παρακολουθούσε που γινόταν οι πυροβολισμοί. Μετά τις 2 ήρθε 

στο σπίτι της θείας μου, καθώς  ήταν προηγουμένως στο πατρικό μας. Μας λέει μάχη 

κανονική γίνεται έξω! Ήδη είχαν κατέβει οι αντάρτες από την μεριά του ποταμιού, 

υπήρχαν πολλές χαράδρες από τις οποίες μπορούσαν να κατεβούνε. Αρχίσαμε να 

φοβόμαστε! Οι περισσότερες δυνάμεις ήταν σταλμένες προς την οικοκυρική σχολή -  

την γνωστή και ως παιδόπολη - για να πάρουν τα παιδιά, αιχμάλωτα. Υπήρχε 

σημαντικός κίνδυνος. Τόσα παιδιά! Θα τα έπαιρναν και θα τα έστελναν στην 

Γιουγκοσλαβία, το γνωστό και ως παιδομάζωμα. 

Υπήρχε και κίνδυνός  να μπουν στην πόλη. Είχαν έτοιμη την κυβέρνηση τους, το 

αρχηγείο τους! Έτσι και έπεφτε η πόλη θα τους αναγνώριζαν και η Αλβανία, και η  

Βουλγαρία και η Γιουγκοσλαβία. Τι γίνεται αναρωτιόμασταν! Που είναι η αεροπορία;. 

Η αεροπορία δεν μπορούσε να επέμβει, βέβαια, διότι ήταν βράδυ, θα καταστρεφόταν 

η πόλη, θα σκοτώνονταν και  ο εθνικός στρατός! Εν τω μεταξύ οι αντάρτες συνέχιζαν 

να ρίχνουν όλμους προς τον προβολέα με σκοπό τη διάλυση του. Κάπου – κάπου 

καταλαβαίναμε ότι πλησίαζαν οι αντάρτες αλλά ο στρατός κρατούσε σθεναρή 

αντίσταση. Παρόλο που δεν ήταν όλες οι μονάδες επανδρωμένες κράτησαν για αρκετές 

ώρες. Ο Κόρκας ο Γιώργος, λοχαγός τότε, στρατηγός τώρα, ήταν στο ύψωμα 1033 και 

ενώ το κατέλαβαν οι αντάρτες και κατέβαιναν προς τα κάτω έκανε  επίθεση με τους 

άντρες του και τους απώθησε. Αυτοί έρχονταν, ωστόσο, κατά κύματα. Κατά το πρωί, 

7 με 8 η ώρα ήτανε νομίζω, ήρθαν και τα αεροπλάνα. Αρχίσαν να φοβερίζουν τους 

αντάρτες. Ήρθαν από την Αγχίαλο, ή τον Βόλο. Ε; Άργησαν σχετικά να έρθουν τα 
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αεροπλάνα. Η ηγεσία της πόλης ακόμα δεν ήξερε μέχρι ποιο σημείο της πόλης μπήκαν 

οι αντάρτες. Κατά τις 9  αρχίσαν τα αεροπλάνα να πολυβολούν όλους τους γύρω 

λόφους και τις χαράδρες. Εκεί έγινε το μεγάλο μακελειό. Τους θέρισαν! Όσοι είχαν 

κατέβει στις πλαγιές και σε χαράδρες, τα αεροπλάνα τους έκαναν… τι να σου πω! 

Γέμισαν οι χαράδρες σκοτωμένους. Οι νεκροί αντάρτες ήταν  άνω των 700! Ακούσαμε 

αργότερα ότι από τους  στρατιώτες του στρατού μας πέθαναν 120 άτομα. Ε;  

Κατά τις 12,  το μεσημέρι, πιάστηκαν πολλοί αιχμάλωτοι. Τους έφερναν αιχμάλωτους, 

άοπλους, μέσα στην πόλη. Τους έριχναν ψειρόσκονη στα μαλλιά. Ήταν ρακένδυτοί με 

ψείρες, σκονισμένοι με αρβύλες χαλασμένες… -ελεεινό το θέαμα- και 

αναρωτιόμασταν: αυτοί ήρθαν να μας καταλάβουν την πόλη; Αυτός είναι ο τρομερός 

στρατός; Όχι! Αυτοί ήταν τα θύματα! Οι Αρχηγοί τους ήταν αλλού… στην Πρέσπα ή 

σε ασφαλέστερα μέρη… Και βάζαν τα παιδιά να σκοτώνονται!  

Το ευχάριστο ήταν ότι δεν μπήκαν στην πόλη. Η νίκη στην μάχη  της Φλώρινας είχε 

καίρια σημασία. Αν νικούσαν θα έφτιαχναν αναγνωρισμένο κράτος! Επίσης και για 

έναν άλλο σημαντικό λόγο, δεν έπρεπε να πέσει στα χέρια των ανταρτών η πόλη. Οι 

Σλαβοκουμουνιστές είχαν ξεσηκωθεί και θα τους υποστήριζε ο Τίτο και θα τους 

ενσωμάτωνέ στη Γιουγκοσλαβία. Στα χωριά είχε πολλούς τέτοιους . Στα Κορέστια 

νομίζω είχε τέτοιους.  Επίσης την ίδια τακτική εφάρμοσαν και οι Βουλγαρίζοντες 

κάτοικοι των χωριών, οι οποίοι ήθελαν είτε την αυτονόμηση της περιοχής της Δυτικής 

Μακεδονίας είτε την ενσωμάτωση σε όμορα κράτη. Στα χωριά είχε πολλούς τέτοιους. 

Αυτοί έλεγαν ότι δεν ήταν Έλληνες. Ωστόσο  υπήρχαν και πολλοί σλαβόφωνοι, σε αυτά 

τα γύρω χωριά, οι οποίοι ήταν πιο Έλληνες και από εμάς, στη ψυχή, αλλά δεν γνώριζαν 

την Ελληνική κοινή. Αυτοί ξεκαθάριζαν την θέση τους απέναντι των προαναφερθέντων 

αλλά συχνά έπεφταν θύματα του μίσους και της πολιτικής των εθνικόφρονων. 

[..]Στο τέλος της δεκαετίας του 1940 είχε γεμίσει η Φλώρινα με  ανθρώπους από τα 

γύρω χωριά.  Έφτασε η Φλώρινα να έχει 30.000 κάτοικους! Άκουσον, άκουσον, λόγω 

του φόβου των επιθέσεων των ανταρτών στις γύρω περιοχές.  

[..]Το καλοκαίρι του 1949 μετά τις επιχειρήσεις  στο Βίτσι  που οι δυνάμεις των 

ανταρτών αποδεκατίστηκαν, οι αντάρτες πήραν πολύ (στρατολόγησαν) κόσμο βιαίως  

μαζί τους για προστασία, ως ανθρώπινη ασπίδα. Για να μην τους κυνηγήσουν τα 

αεροπλάνα. Πήραν, επίσης, μαζί τους κόσμο για να δείξουν προπαγανδιστικώς πως ο 
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κόσμος ήταν μαζί τους, ότι τους ήθελε, ότι τους επικροτούσε. Έτσι όλα τα χωριά των 

Πρεσπών ρημάχτηκαν και ερήμωσαν.  Χωριά μακριά από τη  Φλώρινα όπως ο   Άγιος 

Γερμανός, η Μικρολίμνη , η Λευκώνα ερήμωσαν μονομιάς για πάντα. Μετά από 

χρόνια,  αυτοί οι άνθρωποι δεν γύρισαν, διότι είχαν στήσει εκεί τις ζωές τους,  αν και 

το κράτος τους έδωσε αμνηστία, παρά την παράκληση δηλαδή του ελληνικού κράτους 

δεν γύρισαν πίσω παρά ελαχίστων εξαιρέσεων. 

[…]Θα σου πω και ένα τελευταίο ντοκουμέντο. Ο πατέρας μου ήταν απόστρατος 

αξιωματικός. Είχε υποβάλει την σύνταξη του. Ένα βράδυ το 44 κατέβηκαν αντάρτες 

από το βουνό, έκαψαν την εφορία και ήρθαν και πήραν τον πατέρα μου στο βουνό, 

κρυφά.  Με τα όπλα! Θέλουμε τον συναγωνιστή Λούκαρη, είχαν πει τότε. Έχομε 

διαταγή να σε πάρουμε. Χρειαζόμαστε την πείρα σου, του είπαν. Ο μπαμπάς μου ήθελε 

να πάει με τον Ζέρβα, αρχικά, που ήταν εθνικόφρων αντιστασιακός, αλλά υπό την 

απειλή των όπλων συγκατένευσε. Αφού έδωσε τις υπηρεσίες του, μετά την 

απομάκρυνση των Γερμανών από την Ελλάδα, έφυγε από το Βουνό λέγοντας στους 

αντάρτες οι οποίοι συνέχιζαν να πολεμούν, τώρα πιά με Έλληνες: Εσείς κάνετε ταξικό 

αγώνα, εγώ προσέφερα τις υπηρεσίες μου στην πατρίδα για την αποτίναξη του 

κατακτητή!>> 
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2η Συνέντευξη 

Η δεύτερη συνέντευξη πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2017 και συγκεκριμένα 

την 31 του μηνός.  Περατώθηκε στο γραφείο του παραρτήματος Φλώρινας, της 

Πανελλήνιας Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (Π.Ο.Α.Ε.Α.) καθώς ο 

συνεντευξιαζόμενος είναι  πρόεδρος του σωματίου αυτού και περνά αρκετές ώρες στο 

γραφείο αυτό. Η διαδικασία ήταν αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα καθώς ο 

ερωτώμενος, αν και έχαιρε άκρας  νοητικής διαύγειας, αρκετές φορές ξέφευγε από το 

προβλεπόμενο θέμα και η διήγηση του αφορούσε άλλου είδους θέματα, ενδιαφέροντα 

μεν αλλά παντελώς άσχετα με αυτά που του ζητήθηκαν.  Για αυτό και έγινε μια μικρή 

επεξεργασία από μέρους μου στη συνέντευξη ώστε ο λόγος του συνεντευξιαζόμενου 

να έχει ροή και συνοχή. Αν και έγιναν από μέρους μου κάποιες κατευθυντήριες 

ερωτήσεις, ο συνεντευξιαζόμενος προτίμησε να διηγηθεί τα γεγονότα του Εμφυλίου 

που  ήθελε (μην ξεχνάμε πως οι πληγές των ανθρώπων αυτών, που έζησαν στον 

εμφύλιο δεν έκλεισαν ποτέ). Ωστόσο , η διήγηση των γεγονότων αυτών είναι πλούσια 

και διαφωτιστική ως προς την ενημέρωση, για τις ημέρες εκείνες. 

                                                                                                                                        

Θεοφύλακτος Σεχίδης, ετών 86, κάτοικος Φλώρινας 

<<Ο εμφύλιος είναι ένα γεγονός που αποτελεί ντροπή για κάθε Έλληνα. Ήταν η 

καταστροφή μας και δυστυχώς τα αποτελέσματα του Εμφυλίου τα ζούμε ακόμη και 

σήμερα διότι δυστυχώς συνέχεια αναπολούμε όλα αυτά τα δυσάρεστα που έχουμε 

υποστεί. Ήμουν νέο παιδί, 18 ετών,  όταν τέλειωσε ο εμφύλιος το 1949.  

Σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο και αριστεροί και δεξιοί και ανεξάρτητοι - που δεν 

ανήκαν πουθενά-. 

Το βράδυ της μάχης της Φλώρινας καθόμουν στην κουζίνα του σπιτιού μου και  έβλεπα 

το βουνό το 1033, όπου έγινε η σκληρή μάχη. Έπεφταν οι οβίδες και σκέφτηκα: 

Θεοφύλακτε, είσαι 18 χρονών, τώρα  θα έρθουν οι αντάρτες, τι θα  κάνεις; Είχα και 

έναν θείο (Ιωάννης Σεχίδης λεγόταν) που ήταν καπετάνιος του ΕΛΑΣ αλλά στο 2ο 

αντάρτικο δεν συμμετείχε.  Ήταν από τους λίγους που αντέδρασε. Ίσως να ήταν ο 

μόνος καπετάνιος, ο Καπετάν Βοριάς  -έτσι τον λέγανε-, ο οποίος αντέδρασε διότι τον 

καλούσαν να αναλάβει τη διοίκηση στο Βίτσι και αρνήθηκε - νέο παλικάρι ήταν τότε-

( άδικα θα σκοτωθεί τόσος κόσμος, έλεγε, εγώ στο βουνό δεν ανεβαίνω.  Διότι θα 
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ανέβω στο Βίτσι και τι θα κάνω; Ποιους θα σκοτώνω; τα αδέρφια μου, τα ξαδέρφια 

μου, δεν αναβαίνω.) Εξαιτίας λοιπόν αυτού του θείου μου, φοβόμουν την πιθανή 

κακομεταχείριση μου από τους αντάρτες.  

Σκέφτηκα λοιπόν: Άμα έρθουν οι αντάρτες και πάρουν την Φλώρινα  θα σε πάρουν και 

θα σε βάλουν στην πρώτη γραμμή και θα σκοτωθείς. Τότε  έφυγα από το σπίτι μου και 

πήρα ένα  άσπρο σεντόνι το οποίο έκοψα σε λωρίδες.  Παίρνω νερομπογιές και κάνω 

το σήμα του ερυθρού σταυρού και το βάζω στο μπράτσο μου. Έξω με βλέπει ένας 

στρατιώτης, ο οποίος ήταν έτοιμος για οδομαχία και με μαλώνει να πάω στο σπίτι μου. 

Το δάσος από το σπίτι μου ήταν 15 μέτρα.  

-Που πας νεαρέ; Εδώ γίνεται μάχη!  

-(Εγώ  είπα ψέματα) Είμαι από τον Ερυθρό σταυρό και θα πάω  να προσφέρω τις 

υπηρεσίες μου. 

 -Α, εντάξει, πήγαινε, αλλά τοίχο - τοίχο για να μην σε πάρει κανένα βόλι! 

Φεύγω λοιπόν από το σπίτι μου, πηγαίνω σε συγγενικά σπίτια και δίνω σε γνωστούς 

μου να φορέσουν στο μπράτσο υφάσματα με το έμβλημα του ερυθρού σταυρού και 

τους λέω να πάμε να βοηθήσουμε, όπου υπάρχει ανάγκη. Πάω πάνω από το γήπεδο, 

στα σημερινά γραφεία των ΚΤΕΛ Φλώρινας. Εκεί υπήρχε ένα κτήριο όπου ήταν η 

διεύθυνση γεωργίας και είχαν βάλει έναν κόκκινο σταυρό για να φαίνεται ότι είναι 

νοσοκομείο. Πάμε εκεί με τους γνωστούς μου και παρουσιαζόμαστε με τα σήματα μας. 

Μας βλέπουν μικρούς και μας ρωτάνε: 

-Tι γυρεύετε εδώ;  

-Ήρθαμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.  

-Μετά χαράς να μας βοηθήσετε! 

[…] Περίμενα μια ώρα και δεν έκανα τίποτα… Πηγαίνω στον υπεύθυνο και του λέω:  

-Κύριε υπίατρε τι θα κάνω , έτσι θα κάθομαι;  

-Περίμενε, αγόρι μου, μου απαντάει. 
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Μετά από μισή ώρα έρχεται το πρώτο Ντόιτς, στρατιωτικό όχημα, και κατεβαίνουν 

δύο παλικάρια, σαν να το βλέπω μπροστά μου , ο οδηγός και ο συνοδηγός, στρατιώτες 

και οι δυο, κατεβαίνουν κάτω και μου λένε: 

-Άνοιξε τον μουσαμά. 

Ανοίγω τον μουσαμά του πίσω μέρους του αυτοκινήτου και τι να δω; Υπήρχαν  μέσα 

του σκοτωμένοι του εθνικού στρατού, ο ένας πάνω στον άλλο, και πολλοί  που πέθαναν 

από μέρες και άργησαν να τους μαζέψουν (αυτοί είχαν πεθάνει στους πρόποδες του 

υψώματος 1033, ή πέθαναν στην Βίγλα).Τους είχαν φέρει για αναγνώριση. 

Τραβήχτηκα πίσω μόλις είδα τα πτώματα στον μουσαμά. Αίματα, παντού αίματα… 

Τρομοκρατήθηκα… Φέραμε κουβάδες από τα διπλανά γραφεία και μου είπαν να 

πλύνω τα πτώματα για να τους βγάλουνε φωτογραφίες  και για να τους θάψουνε. Έτσι 

εγώ έπλενα τα πτώματα και έρχονταν μετά ο φωτογράφος. Στη συνέχεια για να γίνει η 

αναγνώριση, μου είπαν να ψάχνω στις τσέπες τους για να βρω τι είχαν μαζί τους, 

πορτοφόλια και λοιπά για να τους αναγνωρίσουμε. Αχ Έλληνες, Έλληνες τι πάθαμε! 

Φαντάσου την εικόνα… Μπορείς; Δεν μπορείς αγόρι μου! 

Δεν προλαβαίναμε να καθαρίσουμε τα αρχικά πτώματα, μας έφερναν και άλλους για 

αναγνώριση. Έρχονταν και άλλο Ντόιτς με πεθαμένους, τους παρατάγανε και έφευγαν 

για να φέρουν και άλλους νεκρούς.  Εν τω μεταξύ είχαν γεμίσει έως την αυλή νεκροί. 

Άλλο δεν χωρούσε .  Επίσης οι θάλαμοι μύριζαν διότι τα σώματα μέχρι την αναγνώριση 

άρχισαν να αποσυντίθενται. Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα.  

Έβγαζα τα προσωπικά τους αντικείμενα από τα ρούχα τους όπως κλειδιά, πορτοφόλια, 

λεφτά και τους… ετοίμαζα. Έπαιρνα τα αντικείμενα τους και τα έστελνα στους 

οικείους τους, οι οποίοι περιμέναν τους ήρωες να γυρίσουν… Ποιους ήρωες; Τα 

κορόιδά, τα νιάτα που έδωσαν το σώμα  τους και την ψυχή  τους για την πατρίδα… για 

τα συμφέροντα των άλλων. Οι Μακεδόνες, οι ντόπιοι να είναι στην 1η γραμμή, στο 1ο 

και στο 2ο σύνταγμα και  να σκοτώνονται.  Και από την άλλη οι  εθνικόφρονες εδώ, 

στη Φλώρινα, πουλούσαν εθνικοφροσύνη και τους έλεγαν Βουλγάρους και Σέρβους,  

και τους κορόιδευαν τους γνήσιους, τους ντόπιους, τους Μακεδόνες. 

Πολλοί νεκροί δεν είχαν ταυτότητες, ή στοιχεία. Ερχόταν όλοι με στολές ίδιες, επειδή 

οι Άγγλοι είχαν προηγουμένως ρίξει από τα αεροπλάνα τους πολεμοφόδια και 
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ρουχισμό και τα παίρναν και του εθνικού στρατού και του δημοκρατικού και έτσι δεν 

μπορούσες να καταλάβεις τίνος στρατιώτη ήταν το πτώμα (του εθνικού στρατού ή αν 

ήταν αντάρτης). Για όσους δεν γνωρίζαμε πληροφορίες, τους θάβαμε έτσι . 

Ανέβαινα στα δένδρα, -αχ ήμουν πατριώτης-  έκοβα κλωνάρια πράσινα και στόλιζα 

τους νεκρούς μέσα στις κάσες  -γινόμουν ένα με τους νεκρούς-, τους έδιδα τον 

τελευταίο ασπασμό. Το πιστεύεις;  

Ένα χρόνο κρέας δεν έβαλα στο στόμα μου, όλα τα κρέατα  με μύριζαν ανθρώπινη 

σάρκα! 

Πάνω στους στρατιώτες του δημοκρατικού στρατού δεν βρίσκαμε στοιχεία. Έρχονταν 

γυμνοί σε εμάς... σε κακό χάλι και δεν μπορούσαμε να τους κάνουμε αναγνώριση.           

Ε, αυτούς τους έθαβαν στο στρατιωτικό νεκροταφείο αλλά τους βάζαν σε μια γωνία με 

την δικαιολογία των αγνώστων στοιχείων και όχι μαζί με τους υπόλοιπους στρατιώτες. 

Βρε παιδί μου στα βουνά πέθαιναν οι περισσότεροι και τους έτρωγαν τα σκυλιά…         

Αμ πως; πατριώτες σου λέει…[…]  Αλλά τους περισσότερους που  έφερναν σε εμάς  

ήταν του εθνικού στρατού.  Τους στρατιώτες του δημοκρατικού στρατού, τους έπαιρνε 

μπουλντόζα  του κράτους και τους αράδιαζε στον ομαδικό τάφο - λάκκο. 

Εγώ έκανα, λοιπόν, την αναγνώριση , ως εθελοντής στον ερυθρό σταυρό. Ήμουν, όπως 

καταλαβαίνεις, ο άνθρωπος ο οποίος έδιδε το τελευταίο στερνό φιλί στους αγωνιστές 

και στους  δεξιούς και στους αριστερούς και έστελνα στις μάνες τους τα προσωπικά 

τους αντικείμενα ενώ εκείνες περιμέναν τα παιδιά τους. Τι περιμένουν οι μάνες και τι 

εντέλει θα πάρουν, συλλογιζόμουν κάθε φορά. 

Αχ να μην έρθουν ξανά εκείνα τα χρόνια. Δεν υπήρχε εκείνο το αίσχος που  ζήσαμε 

τότε! Δύο αγάλματα έπρεπε να στήσουν στη Φλώρινα: ένα άγαλμα στρατιώτη του 

εθνικού και ένα του δημοκρατικού στρατού.  Να αγκαλιάζονται, να απλώνουν τα χέρια 

( διότι εκείνα τι ήταν; παιδαρέλια που τα πήραν από τα παιδομαζώματα και τα έβαζαν 

να πολεμούν με φρονήματα  στην πρώτη γραμμή  και έφευγαν από τη ζωή για το 

τίποτα…για συμφέροντα ανθρώπων ξένων…όπως γίνεται δυστυχώς  και σήμερα) και 

να λένε νοητά << Μην ξανακάνετε τα λάθη μας>>. 

[…]Ήταν όμως πολλά και τα εγκλήματα των εθνικόφρονων.  Ορισμένοι πετούσαν στα 

σπίτια προκηρύξεις, επίτηδες, πήγαιναν την επομένη να ελέγξουν και συνελάμβαναν 
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τα  άτομα με ψευδείς κατηγορίες και τους έστελναν στην φυλακή. Επίσης ο ντόπιος 

Μακεδονικός - ο Ελληνικότατος εδώ λαός- δεν ήξερε να μιλήσει ελληνικά αλλά 

μιλούσε τα εντόπια, σλαβομακεδονικά. Από πού να τα ξέρουν, τα ελληνικά; Πήγαν 

σχολείο; Απελευθερωθήκαμε το 1912, πριν το 12 μακελειό γινόταν στη Φλώρινα.                     

Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους τους κατηγορούσαν οι εθνικόφρονες ως δήθεν 

αριστερούς και τους κακοποιούσαν και τους ανάγκαζαν εμμέσως πλην σαφώς να παν 

με το μέρος των ανταρτών καθώς σε αυτούς ένιωθαν περισσότερη ασφάλεια. 

Επίσης, πολλοί χαφιέδες, μετά τον εμφύλιο, λέγοντας ψέματα και ψευδορκώντας για 

όσους δεν συμπαθούσαν  -ότι δήθεν ήταν αριστεροί-, τους αναγκάσαν να φύγουν στις 

Ευρωπαϊκές χώρες, για να γλιτώσουν τις φυλακές και τις κακώσεις εις βάρος τους από 

τους εθνικόφρονες. Υπήρχαν βέβαια και ελάχιστοι Βουλγαρίζοντες, οι οποίοι ήταν 

βαλτοί και έπαιρναν χρήματα για να δημιουργούν καταστάσεις και να θίγουν απλούς 

ανθρώπους. Αυτοί δικαίως διώχτηκαν. Επίσης κάποιοι εθνικόφρονες, 

χρησιμοποιώντας το  ψευδές επιχείρημα ότι οι εντόπιοι ήταν αριστεροί επειδή δεν 

μιλούσαν ελληνικά, αλλά την εντόπια  Σλαβομακεδονική διάλεκτο, τους οδηγούσαν σε 

εκούσια ( ακουσίως) φυγή σε βαλκανικές χώρες γιατί δεν άντεχαν  άλλο, αυτή την 

ταπείνωση και την υποτίμηση. 

[…]Μην πας μακριά. Θα σου πω για εμένα… Στη στρατολογία είχα πιστοποιητικό 

κοινωνικών φρονημάτων ότι δήθεν εμπνέομαι  από ‘’αριστεράς ιδέας’’ (διότι είχα θείο 

τον  στρατηγό Βοριά. Τον οποίο σκότωσαν μέσα στο πολυβολείο, τον σκότωσε ο 

διμοιρίτης του πολυβολείου, ένας αντάρτης δηλαδή). Και εξαιτίας αυτό του 

πιστοποιητικού ήμουν αποκλεισμένος από την ανάληψη καίριων δημοσίων θέσεων 

στην καριέρα μου. Κατάλαβες; Μόνο επειδή ήμουν συγγενής με τον Βοριά, ο οποίος 

στο κάτω – κάτω όπως σου είπα δεν συμμετείχε στο 2ο αντάρτικο και για αυτόν τον 

λόγο τον  ‘’έφαγαν ‘’, μου στέρησαν πολλά από τα όνειρά μου. Όχι μόνο εμένα. Πολύ 

κόσμο έκαψαν αδίκως με αυτό το αναθεματισμένο, το πιστοποιητικό κοινωνικών 

φρονημάτων, που εν τέλει ήταν ψευδές!>> 
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3η Συνέντευξη 

Η παρακάτω συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου του 2016, στον χώρο του 

γραφείου της Πανελλήνιας Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (Π.Ο.Α.Ε.Α.) 

παραρτήματος Φλώρινας. Ο συνεντευξιαζόμενος βρέθηκε τυχαία στο γραφείο, καθώς 

είχε έρθει στη Φλώρινα για να ψωνίσει από τη λαϊκή αγορά και πέρασε να χαιρετήσει 

τον φίλο του, κ. Θεοφύλακτο. Τον παρακάλεσα να μου δώσει μια μικρή συνέντευξη 

και δέχτηκε. Βέβαια, επειδή έπρεπε να φύγει σύντομα, μου διηγήθηκε αυτός κάποια 

γεγονότα με δυσκολία, λόγω του γήρατος. Επίσης μου εκμυστηρεύτηκε πως λόγω των 

κακουχιών της ζωής του ( <<έφαγα τόσο ξύλο στη ζωή μου, που μου έφυγε το 

θυμητικό>>) δεν ήταν σε θέση να μου παραθέσει πολλά ιστορικά γεγονότα. Όσα 

ειπώθηκαν, αν και δεν είχαν κάποια αλληλουχία και συνοχή παρατίθενται παρακάτω 

και είναι αρκετά σημαντικά.                                               

Χαραλαμπίδης Θεόδωρος του Χαραλάμπους, ετών 87 από τις Άνω Κλεινές 

<<Ήμουνα του  καπετάν Αθάνατου ο γιος, (Αθάνατο τον έβγαλαν γιατί ενώ τα ρούχα 

του ήταν κατατρυπημένα από τις σφαίρες, εντούτοις δεν κατάφερε να τραυματισθεί 

ποτέ σοβαρά) χαϊδεμένο με είχαν. Συμμετείχα στο αντάρτικο (Αχ! Ξυπόλητοι 

πουλούσαμε πατριωτισμό στα βουνά). Όταν τελείωσε το αντάρτικο πήγα στο 

Μπούλκες. Ήρθε ένας χωροφύλακας και είπε στην μαμά μου: «Θα έρθουμε να πάρουμε 

το γιο σου, αύριο». Ο μπαμπάς μου ήταν ήδη φευγάτος, είχε φύγει στη Γιουγκοσλαβία.  

Ε, μου λέει… «Στο Μπούλκες θα πάμε». Από το Μπούλκες το ΄46 είπα να  γυρίσω 

πίσω στο δεύτερο αντάρτικο.  Στο Μπούλκες δουλεύαμε. Εγώ δούλευα στο φαρμακείο 

με τον μπαμπά μου. Έφτιαχνα ασπιρίνες. Πληρωνόμουν καλά. Ξέρω που ρίξανε και 

κάποιους σε πηγάδια εκεί στο Μπούλκες, και τους σκοτώσανε. Αυτούς που ήταν 

αντίθετοι με το Ζαχαριάδη. Τότες αναμεταξύ μας φαγωθήκαμε. 

Η μαμά μου ήταν στο 1ο αντάρτικο σαν νοσοκόμα. Στο 2ο ήταν εξορία μαζί με τον 

αδερφό μου τον Λεωνίδα. Ο μπαμπάς μου ήταν πραγματικός κομμουνιστής, δεν 

μετάνιωσε για τίποτα. Εγώ μετάνιωσα όμως για πολλά. Μετάνιωσα, γιατί είχαμε το 

φαρμακείο, είχαμε σπίτι, όλα. Μετά μας πήρανε το σπίτι όσο λείπαμε. Γιατί; Αφού δικό 

μας σπίτι ήτανε…  
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Θα σε πω και ένα άλλο περιστατικό. Μια φορά με χαιρέτησε ένας γέρος από το 

Μπούφι.  Εγώ τον χαιρέτησα στα ντόπια, ‘’ So Prai ; ‘’ του είπα (Τι κάνεις ;), αλλά 

ένας της ασφάλειας με άκουσε και μου έδωσε δύο χαστούκια και μου λέει «Βούλγαρε» 

και τέτοια. Μου έβαλε και  πρόστιμο . Και να σου πω και τ’ άλλο: τα εντόπια μπορεί 

να τα λέμε σλαβομακεδονικά αλλά μέσα τους περιέχουν και ελληνικά. Για άκου: ‘’So 

Prai ‘’ = τι πράττεις. Το κατάλαβες; Σχεδόν ελληνικά είναι. Ακούς εκεί!  Πήγε στον 

πατέρα μου να του πληρώσει το πρόστιμο. Μια κουβέντα έκανε 25 δραχμές. Αν έλεγες 

πιο πολλές κουβέντες πιο πολύ πρόστιμο, περισσότερα χρήματα. Τους κυνηγούσαν, 

δεν τους άφηναν να μιλήσουν, τίποτα. Να μιλήσουν στα ντόπια δεν τους άφηναν και 

οι περισσότεροι δεν ξέρανε και ελληνικά, τι να έκαναν; Ύστερα πήγαιναν στο σχολείο. 

Χρόνια δύσκολα, άγρια χρόνια. >> 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 
 

 
Φλώρινα 12-2-1949, 

τα κεφάλια 8 ανδρών 

του ΔΣΕ αποκόβονται 

από μέλη των ΛΟΚ 

και των ΜΑΥ και 

εκτίθενται σε κοινή 

θέα. 

 

 

 

 

 

Το κορμί του καπετάν Κεραυνού                                      

( Χρ. Αποστολίδης) εκτίθεται στον προαύλιο χώρο 

του κτιρίου της χωροφυλακής Φλώρινας το 1948. 
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Αιχμάλωτοι αντάρτες, μετά την μάχη της Φλώρινας 
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Αιχμάλωτες αντάρτισσες, μετά την μάχη της Φλώρινας  

 
 

 
 
Η Σχολή Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου που πήρε μέρος στη Μάχη της 

Φλώρινας. 
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Ο ομαδικός τάφος των μαχητών του ΔΣΕ στην περιοχή Αγ. Γεώργιος της Φλώρινας 
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Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ στις 16-10-2010 ανακοίνωσε ότι μετά από πολύχρονες 

προσπάθειες κατόρθωσε και αγόρασε το χωράφι όπου βρίσκεται ο ομαδικός τάφος των 

ηρώων, τιμημένων νεκρών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, με σκοπό να 

διαμορφωθεί ο χώρος αυτός ώστε να αποτελέσει μνημείο αντάξιο της μεγάλης αυτής 

θυσίας. 

 
Σημερινό μνημείο μαχητών Δ.Σ.Ε., κάτω από το οποίο βρίσκεται ο ομαδικός τάφος 

τους. 

 

 
 

Στρατιωτικό νεκροταφείο της Φλώρινας, οπού βρίσκονται οι τάφοι των μαχητών του 

Εθνικού στρατού. 
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Όψεις του στρατιωτικού νεκροταφείου της Φλώρινας, οπού βρίσκονται οι τάφοι των 

μαχητών του Εθνικού στρατού. 
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Αναφορές του ημερήσιου τύπου στη μάχη της Φλώρινας 

 
 
 

 
 
 



 
83 

 

 
 

Το ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ του ΔΣΕ για τη Μάχη της Φλώρινας από τα Αρχεία ΑΣΚΙ 
 
 
 

http://www.kolivas.de/wp-content/uploads/2015/02/429723_301802563211729_1014694940_n.jpg
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Ο Αμερικανός στρατηγός Τζέιμς Βαν Φλιτ φωτογραφίζεται με επιτελείς τους ΓΕΣ  

πάνω από πτώματα νεκρών μαχητών του ΔΣΕ στο Γράμμο. Ο Βαν Φλιτ στέκεται τέρμα 

δεξιά, δίπλα του ο στρατηγός Θ. Τσακαλώτος και ο αξιωματικός που δείχνει είναι ο Δ. 

Γιαντζής.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/--FOyNSvwNjQ/VHZd6B0DhSI/AAAAAAAAAJY/JQG6rO3hVz0/s1600/%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%AC+46.jpg
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Φάκελοι της Νομαρχίας ( σήμερα βρίσκονται αρχειοθετημένοι στα ΓΑΚ Φλώρινας) 

στους οποίους περιέχονται αιτήσεις για συνταξιοδότηση ατόμων που έλαβαν μέρος 

στον εμφύλιο. 
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Διαβίβαση φακέλου από τη Νομαρχία Φλώρινας προς το Γενικό Λογιστήριο του 

κράτους για τη συνταξιοδότηση αγωνιστή του εμφυλίου πολέμου. 
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Έγγραφη αναφορά υπαλλήλου της Νομαρχίας Φλώρινας σχετικά με τη διενέργηση 

ΕΔΕ προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου ενός αγωνιστή του εμφυλίου 

( ώστε να αξιολογηθεί η χορήγηση ή μη της σύνταξης αγωνιστών εμφυλίου). 
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Πιστοποιητικό Νομαρχίας Φλώρινας σύμφωνα με το οποίο πιστοποιείται πως  ο Δ.Κ. 

ξεπλήρωσε όλες τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις προς το κράτος αλλά ωστόσο 

φονεύθηκε ως συμμορίτης ( το έγγραφο αυτό θα αποτελέσει πειστήριο για  μελλοντική 

συνταξιοδότηση της συζύγου του). 
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Ένορκη βεβαίωση η οποία πιστοποιεί την ένταξη της Π.Ν.  στον ΔΣΕ ( σύμφωνα με 

την οποία αιτεί δικαίωμα σύνταξης). 
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