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Ππολογικά 

 

Σν θζηλφπσξν ηνπ 1944 μεθίλεζε ε απνρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ απφ ηελ Διιάδα. 

πληεηαγκέλα νη θαηαθηεηέο πξνζπάζεζαλ λα θηλεζνχλ ζε φζν ην δπλαηφλ πην 

αζθαιή δξνκνιφγηα, θηλνχκελνη πξνο βνξξά, κε ζρεηηθή ηαρχηεηα γηα λα απνθχγνπλ 

φζν ην δπλαηφλ λα εγθισβηζηνχλ απφ ην ζνβηεηηθφ ζηξαηφ πνπ βξηζθφηαλ ήδε ζηε 

Βνπιγαξία θαη θαηεπζπλφηαλ ζηε Γηνπγθνζιαβία κεηά απφ ζπκθσλία κε ηνπο 

παξηηδάλνπο ηνπ Σίην. ε φιε ηνπο ηε δηαδξνκή εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, νη 

Γεξκαλνί ζα αληηκεησπίζνπλ επηζέζεηο θαη ζακπνηάδ ηνπ Διιεληθνχ Λατθνχ 

Απειεπζεξσηηθνχ ηξαηνχ (ΔΛΑ) θαη ηεο πκκαρηθήο ηξαηησηηθήο Απνζηνιήο 

(Α).  

Πεξηνρέο νιφθιεξεο, πφιεηο θαη ρσξηά, απειεπζεξψλνληαη ζηαδηαθά, κε 

ηειεπηαίεο εθείλεο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Γεξκαληθφο ζηξαηφο θαηνρήο ζα 

παξακείλεη ζηε Κξήηε κέρξη θαη ηε ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. ηηο 18 

Οθησβξίνπ θηάλεη ζηελ Αζήλα ε εμφξηζηε ειιεληθή θπβέξλεζε, γλσζηή σο 

θπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη ππνπξγνί απφ ην Δζληθφ 

Απειεπζεξσηηθφ Μέησπν (ΔΑΜ).  

ηελ επαξρία θπξηαξρεί ην ΔΑΜ∙ εγθαζίζηαηαη ζηηο απειεπζεξσκέλεο πεξηνρέο 

θαη θηλείηαη πξνο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ θαηνρηθψλ αξρψλ.  Σα ζηειέρε 

ηεο ειιεληθήο θαηνρηθήο δηνίθεζεο, φζα δελ έρνπλ πξνιάβεη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 

επαξρία θαη λα θηλεζνχλ πξνο κεγαιχηεξεο πφιεηο, ζπιιακβάλνληαη θαη 

θπιαθίδνληαη. Ο ΔΛΑ θηλείηαη πξνο εμνπδεηέξσζε ησλ νπιηζκέλσλ 

ζπγθξνηεκάησλ Διιήλσλ ζπλεξγαηψλ ησλ θαηαθηεηψλ. Θα ππάξμνπλ βίαηεο 

ζπγθξνχζεηο, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξεο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο, εθείλεο πνπ 

έγηλαλ ζην Κηιθίο θαη ζηελ Κνδάλε, ζηηο αξρέο θαη ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ 

έηνπο αληίζηνηρα.  

Ζ θπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο δελ ζα επδνθηκήζεη, θαζψο ζα πξνηαρζνχλ νη 

δηαθνξέο ησλ παξαηάμεσλ πνπ ηελ ζπλαπάξηηδαλ. Σν παξαπάλσ δεδνκέλν, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εκκνληθή ζηάζε ησλ Βξεηαλψλ, πνπ ζεσξνχζαλ φηη είραλ απφιπην 

δηθαίσκα λα εκπιαθνχλ ζηα ειιεληθά δεηήκαηα, ζα νδεγήζεη ζε έλνπιε ζχγθξνπζε 

εληφο θπξίσο ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε δελ ζα κπνξέζεη λα 

νξγαλσζεί ψζηε λα ζηείιεη αληηπξνζψπνπο ηεο λα αλαιάβνπλ επζχλεο ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα.  Καζψο απηφ δελ έγηλε θαηνξζσηφ γηα έλα βξαρχ ή κεγαιχηεξν δηάζηεκα 

(πνπ δηέθεξε απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή), ήηαλ ην ΔΑΜ εθείλν πνπ αλέιαβε ηε 

κεηαθαηνρηθή δηνίθεζε ζηηο πεξηνρέο απηέο, κέρξη ηελ απνζηνιή θαη εγθαηάζηαζε 

ησλ θπβεξλεηηθψλ αξρψλ. ’ απηφ ην πιαίζην εθηάθησλ ζπλζεθψλ, ην ΔΑΜ ζα 

πξνζπαζήζεη λα νξγαλψζεη ηηο δηνηθεηηθέο δνκέο ζηηο πεξηνρέο πνπ είρε ππφ ηελ 

επζχλε ηνπ, ζηεξηδφκελν θπξίσο ζηα ζηειέρε θαη ζηα κέιε ηνπ, κε δείρλνληαο -

ηαπηνρξφλσο- ηδηαίηεξε αλεθηηθφηεηα ζ’ απηνχο πνπ εκθαλίδνληαλ αληηδξνχληεο ζην 

φιν εγρείξεκα. Δλψ ππήξρε ε εκπεηξία ησλ απηνδηνηθνχκελσλ ή «εακνθξαηνχκελσλ» 

πεξηνρψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο πνπ ζπλαπάξηηδαλ 

ηελ «Διεχζεξε Διιάδα», θαη ελψ ήηαλ δηάρπηε ε θνπιηνχξα ηνπ πξνηάγκαηνο ηεο 

«ιανθξαηίαο» σο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο δηαρείξηζεο κηαο θνηλσλίαο, ην ΔΑΜ 

βξέζεθε λα αλαιακβάλεη επζχλεο γηα επξχηεξεο πεξηνρέο, πνπ πεξηιάκβαλαλ πιένλ 



[10] 
 

θαη ζεβαζηφ αζηηθφ πιεζπζκφ κε πιήζνο πξνβιεκάησλ πνπ έπξεπε λα επηιπζνχλ 

άκεζα, θαη αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ ίδηα ηελ επηβίσζε απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ. Μεηά ηε 

«πκθσλία ηεο Βάξθηδαο» ν ΔΛΑ απνζηξαηεχζεθε θαη ην ΔΑΜ παξέδσζε ηε 

δηνίθεζε ησλ πεξηνρψλ, γηα ηηο νπνίεο ήηαλ ππεχζπλνο, ζηηο λέεο θπβεξλεηηθέο αξρέο.  

Ζ πεξίνδνο απφ ηελ απειεπζέξσζε, φπνπ νη δνκέο ηεο δηνίθεζεο ηνπνζεηνχληαη 

απφ ην ΔΑΜ, έσο θαη ηελ έιεπζε ησλ θπβεξλεηηθψλ αξρψλ
1
, νλνκάδεηαη απφ 

δηάθνξνπο ηζηνξηθνχο, θηιίζηνξεο εξεπλεηέο ή πξσηαγσληζηέο ησλ γεγνλφησλ σο 

«εακνθξαηία».  Πνιιέο θνξέο φκσο ε παξαπάλσ νλνκαηνδφηεζε δελ είλαη κηα απιή 

δηεπθξίληζε ηζηνξηθήο πεξηφδνπ, αιιά ελέρεη λνεκαηνδνηήζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη 

ζηνλ ραξαθηήξα απηήο ηεο πεξηφδνπ. Ηδηαίηεξα εκθαλέο έγηλε απηφ φηαλ, κεηά απφ 

θαζπζηέξεζε δεθαεηηψλ, εηζήρζε ζηελ Διιάδα ε ιεγφκελε «δηακάρε ησλ 

ηζηνξηθψλ», φπνπ νη νλνκαηνδνηήζεηο εκπεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο λνεκαηνδνηήζεηο, 

πξνζσπηθέο ηνπνζεηήζεηο θαη απνθάλζεηο. 

Αλαηξέρνληαο ζην ηζηνξηθφ ηεο ρξήζεο ηεο ιέμεο «εακνθξαηία»
2
 απφ 

επαγγεικαηίεο ηζηνξηθνχο ή άιινπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο, βιέπνπκε αξρηθά φηη ε 

ιέμε απηή δελ ππάξρεη ζε ηίηιν πνλήκαηνο
3
. Μφιηο ην 1994, ν Ησάλλεο Κνιηφπνπινο 

ζα παξαζέζεη αληίζηνηρν ππνθεθάιαην ζε δίηνκν έξγν ηνπ
4
. Ο ίδηνο ζα δψζεη έλαλ 

νξηζκφ ζε θείκελφ ηνπ πνπ ζα δεκνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο Μνπζείνπ 

Μαθεδνληθνχ Αγψλα. Ζ αληίζηνηρε παξάγξαθνο απφ ην θείκελν ηνπ  Κνιηφπνπινπ 

(πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο) έρεη σο εμήο: 

 

Ζ πεξίνδνο απφ ηελ απνρψξεζε ησλ γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ θαηνρήο ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1944 έσο ηελ άλνημε ηνπ 1945, φηαλ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή νη 

λφκηκεο αξρέο ηεο ρψξαο, απνηέιεζε δηάζηεκα έληνλεο αλεζπρίαο θαη αλαζθάιεηαο. Ήηαλ 

ε πεξίνδνο πνπ έκεηλε γλσζηή σο «Δακνθξαηία», επεηδή ν ηφπνο είρε ηεζή ππφ ηνλ έιεγρν 

ηνπ ΔΑΜ θαη ηνπ ΔΛΑ
5
. 

                                                           
1
 Πξηλ ηελ έιεπζε ησλ θπβεξλεηηθψλ αξρψλ έθζαλαλ ηα βξεηαληθά ζηξαηεχκαηα. Σν ΔΑΜ δελ 

εκπφδηδε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ δηνηθεηηθψλ αξρψλ. Βι. Φνίβνο Γξεγνξηάδεο, Ηζηνξία ηνπ 

Δκθπιίνπ Πνιέκνπ 1945-1949. Σν δεύηεξν αληάξηηθν, ηφκνο 1
νο

, Κακαξηλφπνπινο, Αζήλα, ρ.ρ.έ., ζ. 86. 
2
 Ο γξάθσλ ηελ παξνχζα εξγαζία δελ κπφξεζε λα εληνπίζεη αλ ε ιέμε εακνθξαηία 

ρξεζηκνπνηνχληαλ θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε ή αλ θαηαγξαθφηαλ σο ηέηνηα -απφ ην ΔΑΜ ή ηνπο 

αληηπάινπο ηνπ- ε παξαπάλσ πεξίνδνο (εληφο δειαδή απηήο θαζαπηήο ηεο πεξηφδνπ). Τπάξρεη βέβαηα 

ε άπνςε ηνπ Δπάλζε Υαηδεβαζηιείνπ, πνπ πξνζεγγίδεη κάιινλ ηε ζέζε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο 

ηεο πεξηφδνπ έγηλε εληφο ηεο πεξηφδνπ. Γξάθεη ζρεηηθά: «Σν ΔΑΜ επηδίσθε λα ζπληεξήζεη κηα 

πεξίεξγε δπαξρία ζηε ρψξα: κηα ηππηθή ςεπδνεμνπζία ηεο θπβέξλεζεο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη κηα 

νπζηαζηηθή θαη ζαθψο κνλνθνκκαηηθή εμνπζία ηνπ ΔΑΜ παληνχ αιινχ (απηφ πνπ ηφηε νλνκάζηεθε 

“εακνθξαηία”). Βι. Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ, «Μεηά, ηίπνηα δελ ήηαλ ην ίδην...», 3.12.2011, 

http://tvxs.gr/, εκεξνκελία επίζθεςεο ζηελ ηζηνζειίδα (εθεμήο: εκ. επίζθ.) 28.12.2016. 
3
 Σελ εληνπίδνπκε ζηνλ ππφηηηιν πνλήκαηνο ηνπ Υξ. Πηπηιηάγθα (λνκάξρε Σξηθάισλ θαη Λαξίζεο-

Βφινπ επί θαηνρήο θαη βνπιεπηή Κνδάλεο ηελ πεξίνδν 1946-1950). Βι. Υξπζφζηνκνο Πηπηιηάγθαο, Ζ 

Διιάο θαηά ηελ από ηνπ 1942-1967 πεξίνδνλ. Δρζξηθή Καηνρή - Δακνθξαηία - Γεθεκβξηαλόλ Κίλεκα - 

πκκνξηηνπόιεκνο - Δζληθή Δπαλάζηαζηο, ρ.ε., Αζήλα 1970.  
4
 Βι. θεθ. «Γ΄. Απειεπζέξσζε, α) Δακνθξαηία», ζην Ησάλλεο Κνιηφπνπινο, Λεειαζία 

θξνλεκάησλ, ηφκνο 1νο, Σν Μαθεδνληθό δήηεκα ζηελ θαηερόκελε Γπηηθή Μαθεδνλία 1941-1944, 

Βάληαο, 2
ε
 έθδ.[1

ε
 έθδ. 1994], Θεζζαινλίθε 1995, ζ. 185-198. 

5
 Ησάλλεο Κνιηφπνπινο, «Ζ Μαθεδνλία ζχλνξν δχν θφζκσλ (1945-1949)», Ίδξπκα Μνπζείνπ 

Μαθεδνληθνχ Αγψλα,  http://www.imma.edu.gr/, εκ. επίζθ. 28.12.2016. 

http://tvxs.gr/news/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF/%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE
http://www.imma.edu.gr/imma/history/15.html


[11] 
 

 

Σν 2007, ν Αζαλάζηνο (Θαλάζεο) Καιιηαληψηεο ζα πεξηιάβεη αληίζηνηρν 

ππνθεθάιαην ζην δηδαθηνξηθφ ηνπ
6
. Ζ πεξίνδνο πνπ νξίδεηαη εθεί σο «εακνθξαηία» 

είλαη αληίζηνηρε κε απηή ηνπ Κνιηφπνπινπ. Ο ίδηνο βέβαηα εηζάγεη, κε πξνεγνχκελεο 

αλαθνηλψλεηο θαη θείκελά ηνπ, έλα ηδηαίηεξν ζρήκα, ζεσξψληαο φηη γηα 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο είλαη δηαθξηηή κηα εληαία πεξίνδνο
7
, εθείλε θαηά ηελ νπνία 

«ηελ εμνπζία θαηείρε ην ΔΑΜ», έλα ηκήκα ηεο νπνίαο είλαη εληφο ηεο θαηνρήο θαη 

έλα κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ θαηαθηεηή. Γηεπξχλνληαο κάιηζηα ην ζρήκα ηνπ 

ππνζηεξίδεη φηη  ε δεχηεξε πεξίνδνο ηεο εακνθξαηίαο
8
 δελ απνηειεί παξά ζπλέρηζε 

ηεο «Καηνρήο» θαη ηνπνζεηεί  ηελ απειεπζέξσζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο έιεπζεο ησλ «θξαηηθψλ απεζηαικέλσλ». ε αλαθνίλσζή ηνπ ζηα 

Γξεβελά ην 2002 ζεκεηψλεη:  

 

Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε έρεη ηίηιν “Ζ Καηνρή ζηα Βέληδηα: 1941 –1945”. Δχινγα ζα 

ξσηνχζαλ βέβαηα αξθεηνί: Αθνύ νη Γεξκαλνί έθπγαλ ην 1944 πώο θηάλεη ε Καηνρή σο ην 

1945; Ζ απινχζηεξε απάληεζε είλαη φηη σο ην θαινθαίξη ηνπ 1945 ππήξραλ αθφκα ζηελ 

Διιάδα Γεξκαλνί, ζηελ Κξήηε, ζπλεπψο ε Καηνρή δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζηα πιαίζηα 

ησλ εηψλ ΄41 -΄44. Σα Βέληδηα θαηέρνληαλ κφληκα απφ ηνπο Ηηαινχο γηα 22 κφλν κήλεο, 

απφ ηα ηέιε δειαδή ηεο άλνημεο ηνπ ΄41 σο ην Φιεβάξε ηνπ ΄43. Απφ ηφηε σο ην 

θαινθαίξη ηνπ 1945, γηα 27 κήλεο, ηελ εμνπζία θαηείρε ην ΔΑΜ. Μεηά γηα δέθα κήλεο 

θπβέξλεζαλ ηελ πεξηνρή δηνξηζκέλνη αληηπξφζσπνη ηνπ θξάηνπο θαη γηα άιινπο πέληε 

κήλεο εθιεγκέλνη αληίζηνηρνη, νη νπνίνη δηψρηεθαλ κεηά απφ ηνπο αληάξηεο ηνπ ΓΔ. 

Καηά ην ρξφλν ηεο θαηνρήο ησλ Βεληδίσλ απφ ην ΔΑΜ ηέζζεξηο θνξέο πέξαζαλ απφ θεη 

νη Γεξκαλνί θαη νη Έιιελεο ζπλεξγάηεο ηνπο, αιιά θακηά θνξά δελ παξέκεηλαλ πάλσ απφ 

3 κέξεο. Ο νκηιψλ ζεσξεί φηη ε Καηνρή επεθηείλεηαη σο ην 1945, γηαηί νη δνκέο πνπ είρε 

δεκηνπξγήζεη ην ΔΑΜ ζπλερίδνληαλ σο εθείλν ην έηνο
9
. 

 

                                                           
6
 Βι. θεθ. «Σ'. Πφισζε θαη θαηαβνιή, […] δ΄. Ζ Δακνθξαηία» ζην Αζαλάζηνο Καιιηαληψηεο, Οη 

πξόζθπγεο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία (1941-1946), δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε 2007, ζ. 

415-426. 
7
 Αλαθεξφκελνο -ην 2009- ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία ππνζηεξίδεη: «Γηα ηελ αθξίβεηα, ε ΔΑΜνθξαηία 

αξρίδεη ζηελ χπαηζξν απφ ηελ άλνημε ηνπ 1943 κε ηε καδηθή εκθάληζε καρεηψλ ηνπ ΔΛΑ θαη ηε 

δεκηνπξγία αληαξηνθξαηνχκελεο πεξηνρήο απφ ηε δεμηά φρζε ηνπ πνηακνχ Αιηάθκνλα θαη πέξα θαη 

ηειεηψλεη ην θαινθαίξη ηνπ 1945, φηαλ επαλδξψζεθαλ ηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα απφ θξαηηθνχο 

απεζηαικέλνπο». Βι. Θαλάζεο Καιιηαληψηεο, «Αιήζεηα θαη πξνπαγάλδα ζηνλ Σχπν ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο (1941-1944)» ή «Ο Σχπνο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (1941-1944)», ζην Μνξθσηηθφ 

Ίδξπκα Έλσζεο πληαθηψλ Ζκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Δζληθή Αληίζηαζε 1941-

1944. Ο παξάλνκνο Σύπνο ζηε Βόξεηα Διιάδα, Πξαθηηθά Ζκεξίδαο, Θεζζαινλίθε 2009, ζ. 166. 
8
 Πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζε άιια θείκελά ηνπ θαη σο «“θαζαξή” Δακνθξαηία», βι. Θαλάζεο 

Καιιηαληψηεο, «Ζ πεξηνρή Φηιψηα ζηνλ θπξίσο Δκθχιην πφιεκν 1945 -1949», 

http://blogs.sch.gr/thankall/?p=898, εκ. επίζθ. 29.12.2016. 
9
 Θαλάζεο Καιιηαληψηεο, «“Ζ Καηνρή ζηα Βέληδηα: 1941 –1945”, νκηιία κνπ ζην παλειιήλην 

επηζηεκνληθφ ζπλέδξην “Γξεβελά, Ηζηνξία–Σέρλε–Πνιηηηζκφο”, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Ξελνδνρείν “Αρίιιεηνλ” Γξεβελψλ, νξγαλσκέλν απφ ηε Ννκαξρία Γξεβελψλ (1–3 Φιεβάξε 2002)» 

http://www.fora.gr/, εκ. επίζθ. 29.12.2016. 

http://blogs.sch.gr/thankall/?p=898
http://www.fora.gr/grevena/themata/elas.html
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Σν 2009 εθδίδεηαη ζηα ειιεληθά ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Βάηνπ Καινγξεά
10

. 

Δληφο ηνπ βηβιίνπ ππάξρεη ππνθεθάιαην ππφ ηνλ ηίηιν: «Απειεπζέξσζε θαη λέα 

θαηνρή - απφ ηε “Νέα Σάμε” ζηελ ΔΑΜνθξαηία»
11

. Απφ ηνλ ηίηιν θαη κφλν είλαη 

εκθαλήο κηα ζρεηηθή ζπκθσλία κε ηηο ζέζεηο ηνπ Καιιηαληψηε. «Νέα θαηνρή» [ηα 

εηζαγσγηθά ηνπ γξάθνληνο] είλαη απηφ πνπ αθνινχζεζε ηελ απειεπζέξσζε θαη απηή 

ε «λέα θαηνρή» δελ είλαη άιιε απφ ηελ «ΔΑΜνθξαηία». ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θεθαιαίνπ ηνπ, ν Καινγξεάο γίλεηαη πην ζπγθεθξηκέλνο ζε φηη αθνξά απηή θαζ’ απηή 

ηελ απειεπζέξσζε. Δλψ ζηνλ ηίηιν ε ιέμε απειεπζέξσζε δελ ηίζεηαη ζε εηζαγσγηθά, 

εληφο ηνπ θεηκέλνπ ηνπνζεηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε ιέμε απνθιεηζηηθά ζε εηζαγσγηθά, 

φηαλ απηή [ε ιέμε] αλαθέξεηαη ζε φπνηα απειεπζέξσζε πφιεο απφ ηνλ ΔΛΑ. Σν 

ζρήκα πνπ εηζάγεηαη είλαη φηη νη πφιεηο εγθαηαιείπνληαη απφ ηνπο Γεξκαλνχο, 

επίπιαζηα δειψλεηαη απειεπζέξσζή ηνπο απφ ηνλ ΔΛΑ, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πξνβαίλεη ζε θαηάιεςε-θαηνρή ησλ ήδε εγθαηαιεηκκέλσλ πφιεσλ∙ θαηάιεςε πνπ 

(φπσο αθήλεηαη απφ ηνλ ηίηιν λα ελλνεζεί) απνηειεί ζπλέρεηα ηεο μέλεο θαηνρήο ή 

λέα θαηνρή12
. 

Σν 2010, ν Νίθνο Μαξαληδίδεο ζα αθηεξψζεη ζε ηφκν ηνπ γηα ηνλ Γεκνθξαηηθφ 

ηξαηφ Διιάδαο (ΓΔ), ππνελφηεηα θεθαιαίνπ ηηηινθνξνχκελε: «Απφ ηελ 

εακνθξαηία ζηελ θνηλσλία ηνπ ΓΔ»
13

. Μέζα ζε 17 ζειίδεο, ν Μαξαληδίδεο 

πξνζεγγίδεη ην «ηδηφηππν θαζεζηψο» ηεο εακνθξαηίαο, δίλεη ηνλ νξηζκφ ηεο, 

ζπγθξίλεη ηελ εακνθξαηία κε ηε ιανθξαηία (ην θαζεζηψο ησλ απηνδηνηθνχκελσλ ππφ 

ηνλ έιεγρν ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ πεξηνρψλ θαηά ηα ρξφληα ηεο θαηνρήο), παξαζέηεη ηηο 

δηαθνξέο εακνθξαηίαο-ιανθξαηίαο, αλαδεηά (πξνβαίλνληαο ζε ζπγθξηηηθή κειέηε 

πέληε πφιεσλ ηεο Μαθεδνλίαο) ηελ θνκκαηηθή ηαπηφηεηα ησλ αληηπξνζψπσλ ζε 

ζέζεηο ιατθήο εμνπζίαο θαηά ηελ παξαπάλσ πεξίνδν, ηνλ ηξφπν επηινγήο ή εθινγήο 

ηνπο, ηελ απηνλνκία ησλ αληηπξνζψπσλ ζε ζρέζε κε ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα 

Διιάδαο (ΚΚΔ), εζηηάδεηαη ζε ζεζκνχο φπσο ε Πνιηηνθπιαθή, εμεηάδεη ηελ 

ειεπζεξία ηνπ Σχπνπ θαη επηζεκαίλεη, ηέινο, ηηο δηαθσλίεο-δηαθνξνπνηήζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν κεηαμχ ΚΚΔ θαη ΔΑΜ, ηηο ηξηβέο αλάκεζα 

ζηελ (εακηθή) δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηηο πνιηηηθέο νξγαλψζεηο, ηε ζχγρπζε 

                                                           
10

 Βάηνο Καινγξεάο, Σν αληίπαιν δένο. Οη εζληθηζηηθέο νξγαλώζεηο αληίζηαζεο ζηελ θαηερόκελε 

Μαθεδνλία (1941-1944), University Studio Press [1
ε
 έθδνζε ζηα γεξκαληθά ην 2008, κε πξφινγν ηνπ 

Heinz Richter], Θεζζαινλίθε 2012.  
11

 Βι. θεθ. «ΗΗΗ. Απξφζπκε ζπλεξγαζία, […], Απειεπζέξσζε θαη λέα θαηνρή - απφ ηε “Νέα Σάμε” 

ζηελ ΔΑΜνθξαηία», ζην ίδην, ζ. 363-409. 
12

 ην ίδην, ζ. 380-381, 385.  

Καη ζηηο εληνιέο ηνπ ΚΚΔ δεηείηαη «θαηάζηξσζε ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ θαηάιεςε ηεο 

Θεζζαινλίθεο». Βι. Γξάκκα ηνπ ΠΓ [Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ] ηεο ΚΔ [Κεληξηθήο Δπηηξνπήο] ηνπ ΚΚΔ 

(Γέξνο [Γηψξγεο ηάληνο]) πξνο Δπηηξνπή Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ηνπ ΚΚΔ (Λεσλίδα 

[ηξίγθν]), 12.9.1944. Παξαηίζεηαη ζην Αιέθνο Παπαπαλαγηψηνπ (επηκ.), ΚΚΔ. Δπίζεκα Κείκελα 

1940-1945, ηφκνο 5
νο

, Σν Κνκκνπληζηηθό Κόκκα Διιάδαο ζηνλ Πόιεκν θαη ζηελ Αληίζηαζε, Έθδνζε ηνπ 

ΚΚΔ (Δζσηεξηθνχ), Αζήλα 1974 (1
ε
 έθδ. Ρψκε 1973), ζ. 257. Ζ ηδηαίηεξε λνεκαηνδφηεζε βέβαηα 

πξνθχπηεη φηαλ σο απνηέιεζκα ηεο θαηάιεςεο (θάζε ζηξαηφο θαηαιακβάλεη ή αλαθαηαιακβάλεη) δελ 

επέξρεηαη απειεπζέξσζε αιιά «απειεπζέξσζε» θαη λέα θαηνρή, σο ζπλέρεηα ηεο μεληθήο θαηνρήο.     
13

 Βι. θεθ. «8. Οηθνδνκψληαο ηε “Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Διιάδαο”», ελφηεηα «Απφ ηελ 

εακνθξαηία ζηελ θνηλσλία ηνπ ΓΔ», ζην Νίθνο Μαξαληδίδεο, Γεκνθξαηηθόο ηξαηόο Διιάδαο 1946-

1949, Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2010, ζ. 155-171. 



[13] 
 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ, θαη ηελ εκθαλή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

αιιεινυπνλφκεπζή ηνπο. Βάζεη ησλ παξαπάλσ, δηαπηζηψλεη: 

 

Οη ζρέζεηο θεδεκνλίαο κεηαμχ ΚΚΔ θαη ησλ ππνινίπσλ νξγαλψζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΔΑΜ, δελ πξέπεη εληνχηνηο λα καο νδεγήζνπλ λα 

ζπκπεξάλνπκε πσο πξφθεηηαη γηα ηελ θνηλσλία ηεο επηαμίαο ηνπ νινθιεξσηηζκνχ, φπνπ 

ην Κφκκα, επηβάιιεηαη νινθιεξσηηθά ζε θάζε γσλία ηεο θνηλσλίαο. πρλά, ζπκβαίλεη ην 

αληίζεην […]
14

. 

     

Κάπνηα ρξφληα αξγφηεξα, νη η. Καιχβαο θαη Ν. Μαξαληδίδεο, ζα ζπκπεξηιάβνπλ 

θεθάιαην (ζπγθεθξηκέλα «εξψηεζε») αθηεξσκέλν ζηελ εακνθξαηία, ζε πφλεκά ηνπο 

(πνπ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα νξηζηεί σο ην best seller ησλ βηβιίσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δεθαεηία ηνπ ’40)
15

. ην θεθάιαην απηφ, πνπ νη πεξίνδνη 

εακνθξαηίαο-ιανθξαηίεο θαηαγξάθνληαη πιεζηέζηεξα ηνπ νινθιεξσηηζκνχ
16

, 

παξαηίζεηαη παξάγξαθνο πνπ ζα κπνξνχζε λα εηδσζεί σο νξηζκφο -εθ κέξνπο ησλ 

ζπγγξαθέσλ- ηνπ φξνπ «εακνθξαηία». Αλαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα: 

 

Πνιιά ζηνηρεία γηα ηνλ ραξαθηήξα απηήο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ ΔΑΜ απνθαιχπηνληαη κε 

ηε κειέηε ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά ηελ Απειεπζέξσζε, φηαλ 

ε εμνπζία ηνπ κεηαθέξζεθε απφ ην πεξηνξηζκέλν θαη «εθηάθηνπ αλάγθεο» πιαίζην ηνπ 

βνπλνχ θαη ηεο αληίζηαζεο ζηηο πφιεηο. Ζ πεξίνδνο απηή, θαηά ηελ νπνία παξνπζηάζηεθε 

έλα ζεζκηθφ θελφ κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ ην νπνίν θαιχθζεθε απφ ην ΔΑΜ 

θαη ηνπο ζεζκνχο ηνπ, έκεηλε γλσζηή ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο σο «εακνθξαηία» θαη 

ηαπηίδεηαη κε ηελ εγθαζίδξπζε νηνλεί θξαηηθψλ ζεζκψλ απφ ην ΔΑΜ. Ζ εακνθξαηία 

ππήξμε ε ζαθήο έθθξαζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπ ΚΚΔ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο 

Απειεπζέξσζεο θαη νπζηαζηηθά κέρξη ηε Βάξθηδα, κέζσ ηεο νπνίαο θαζηζηνχζε θαζαξά 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κειινληηθνχ ηνπ θαζεζηψηνο
17

. 

 

Διάρηζην δηάζηεκα κεηά ηελ έθδνζε ηνπ θνηλνχ ηνπο βηβιίνπ, ν έλαο εθ ησλ δχν, ν 

Καιχβαο, ζέινληαο λα αληηθξνχζεη ην επηρείξεκα πνπ δηαρέεηαη ζρεηηθά κε ηελ 

                                                           
14

 Νίθνο Μαξαληδίδεο, φ.π. Ζ δηαπίζησζε ζηε ζ. 168. 
15

 Βι. θεθ. [ή «εξψηεζε»] «11. Ση ήηαλ ε "ιανθξαηία" θαη ηη ε "εακνθξαηία";», ζην ηάζεο 

Καιχβαο - Νίθνο Μαξαληδίδεο, Δκθύιηα πάζε. 23 εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο γηα ηνλ εκθύιην, 

Μεηαίρκην, Αζήλα 2015, ζ. 271-295.  

Σν παξαπάλσ θεθάιαην ζηεξίδεηαη ελ πνιινίο ζην πξνεγνχκελν αληίζηνηρν ηνπ Μαξαληδίδε. Δίλαη 

κάιινλ ππνβαζκηζκέλν πνηνηηθά θαη δελ πξνζζέηεη λέα δεδνκέλα ζην ζέκα πνπ επεμεξγάδεηαη 

(εακνθξαηία).  
16

 Απηφ πξνθχπηεη φηαλ εηζάγεηαη έλα λέν ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πξνζέγγηζε ηνπ 

Μαξαληδίδε. Σν ζηνηρείν ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο εακηθέο δηεξγαζίεο, πνπ ην εξκελεχνπλ 

κέζα ζην πιαίζην ηνπ πλεχκαηνο ηνπ κεηαπνιεκηθνχ νινθιεξσηηζκνχ, φπνπ πθίζηαηαη «νπζηαζηηθή 

θαηάξγεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ» κε ηε ζέζπηζε θνξέσλ «θαη’ εληνιή ηνπ θφκκαηνο», πνπ 

είραλ σο ζθνπφ «ηνλ έιεγρν φισλ ησλ πηπρψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αλζξψπσλ, αθφκα θαη ζηελ 

παξακηθξή ηνπο ιεπηνκέξεηα». ην ίδην, ζ. 289-290. 

Αλαπηχζζνληαο εηδηθφηεξα ηα επηρεηξήκαηά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ «εακνθξαηία» επί θαηνρήο, νη 

Καιχβαο-Μαξαληδίδεο, ππνζηεξίδνπλ: «πνηνο ππεξαζπίδεηαη ην εακηθφ θξάηνο, αθφκα θη αλ έρεη 

θαιέο πξνζέζεηο, ζηελ νπζία ππεξαζπίδεηαη ηνλ νινθιεξσηηζκφ ελ ηε γελέζεη ηνπ». ην ίδην, ζ. 274.  
17

 ην ίδην, ζ. 274. 
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θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ θαη ζπκππθλψλεηαη ζην ζχλζεκα «πξψηε θνξά 

Αξηζηεξά», αλαηξέρεη ζηελ πεξίνδν ηεο εακνθξαηίαο. Καηά πξνζθηιή ηαθηηθή, 

δηαηππψλεη -λέν- εξψηεκα (ζηελ εθεκεξίδα Καζεκεξηλή): «Δίλαη ε ειιεληθή 

αξηζηεξά φζν πνιηηηθά παξζέλα ηζρπξίδεηαη πσο είλαη;». Σελ απάληεζε ηε δίλεη ν 

ίδηνο: 

 

Πξψηε θνξά αξηζηεξά ππήξμε αλακθίβνια ην ΚΚΔ ηελ πεξίνδν 1943-1949. Γηακέζνπ 

ηνπ ΔΑΜ, κηαο νξγάλσζεο πνπ έιεγρε πιήξσο, ην ΚΚΔ θπβέξλεζε ζηε δηάξθεηα ηεο 

θαηνρήο πεξίπνπ ην 70% ηεο ρψξαο: ηελ «Διεχζεξε Διιάδα» πνπ κπνξεί κελ λα είρε 

απαιιαγεί απφ ηνπο θαηαθηεηέο, αιιά δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ειεχζεξε. Με ηελ 

απειεπζέξσζε, απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1944, θαη σο ηελ άλνημε ηνπ 1945, ε εμνπζία ηνπ 

ΚΚΔ (γλσζηή σο «εακνθξαηία») αζθήζεθε ζε νιφθιεξε ζρεδφλ ηε ρψξα κε ηξφπν πνπ 

δελ δηέθεξε απφ ηηο «Λατθέο Γεκνθξαηίεο» ηνπ ζνβηεηηθνχ κπινθ. Σέινο, ην ΚΚΔ 

θπβέξλεζε νξηζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο ηελ πεξίνδν 1946-1949
18

. 

 

ηα ελδηάκεζα ρξφληα ζα ππάξμνπλ δηάθνξεο αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα ζρεηηθά 

κε ηελ επίκαρε πεξίνδν, ιίγεο φκσο απφ απηέο ζα θέξνπλ ζηνλ ηίηιν ηνπο ηε ιέμε 

«εακνθξαηία»
19

. Σελ ίδηα πεξίνδν θάπνηνη θηιίζηνξεο
20

 ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ φξν 

                                                           
18

 ηάζεο Καιχβαο, «Ο ίζπθνο θαη ε “αηψληα παξζέλα”», Ζ Καζεκεξηλή, 31.1.2016, 

http://www.kathimerini.gr/, εκ. επίζθ. 1.2.2016. Σν άξζξν απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην λέν βηβιίν ηνπ 

Καιχβα (νπζηαζηηθά ζπιινγή άξζξσλ ηνπ), πνπ θπθινθφξεζε πξφζθαηα. Βι. ηάζεο Ν. Καιχβαο, 

Πνύ είκαζηε θαη πνύ πάκε; Γηαηξέρνληαο ηελ θξίζε (2009-2016) θαη αηελίδνληαο ην κέιινλ, Μεηαίρκην, 

Αζήλα 2016. Σν βηβιίν απηφ δελ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ γξάθνληνο∙ ε πξνζπέιαζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ θεθαιαίνπ έγηλε απφ https://books.google.gr/ , εκ. επίζθ. 28.12.2016. 
19

 Ο γξάθσλ εληφπηζε κφλν δχν αλαθνηλψζεηο: 

1. Νίθνο Μαξαληδίδεο, «Θλεζηγελήο νινθιεξσηηζκφο; Ζ Δακνθξαηία ζηηο πφιεηο 1944‐1945», 

Αίγηλα, Γίθηπν γηα ηε Μειέηε ησλ Δκθπιίσλ Πνιέκσλ, 2007. Ζ αλαθνίλσζε δελ βξίζθεηαη ζηε 

δηάζεζε ηνπ γξάθνληνο. Ζ πιεξνθνξία αληιήζεθε απφ ην βηνγξαθηθφ ηνπ Μαξαληδίδε πνπ είλαη 

δεκνζηνπνηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα http://www.uom.gr/media/docs/des/konstantinidis/marantzidis.pdf, 

εκ. επίζθ. 29.12.2016.  

2. Διέλε Παζραινχδε - ηξάηνο Γνξδαλάο, «Έλαο αθήξπρηνο πφιεκνο: Ζ “εακνθξαηία” ζηε 

Θεζζαινλίθε», ζην Πνιπκέξεο Βφγιεο θ.ά. (επηκ.), Γεθέκβξεο 1944. Σν παξειζόλ θαη νη ρξήζεηο ηνπ, 

Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2017, ζ. 173-192.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε πξφζθαην ζπλέδξην, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Πάληεην 

Παλεπηζηήκην (19-23.11.2014), έλα κέξνο ησλ αλαθνηλψζεσλ αλαθέξνληαλ ζηελ επίκαρε πεξίνδν, 

θακία φκσο δελ έθεξε ζηνλ ηίηιν ηεο ηε ιέμε «εακνθξαηία». Βι. Πξνθφπεο Παπαζηξάηεο - Μηράιεο 

Λπκπεξάηνο - Λε αξάθε (επηκ.), Από ηελ Απειεπζέξσζε ζηα Γεθεκβξηαλά. Μηα ηνκή ζηελ πνιηηηθή 

ηζηνξία ηεο Διιάδαο (Πξαθηηθά πλεδξίνπ, Πάληεην Παλεπηζηήκην, 19-23 Ννεκβξίνπ 2014), χγρξνλε 

Διιεληθή Ηζηνξία, Αζήλα 2016. 
20

 Ο γξάθσλ εληφπηζε ηα παξαθάησ βηβιία θηιηζηφξσλ, πνπ θεθάιαηα ή ππνθεθάιαηά ηνπο έρνπλ 

ζηνλ ηίηιν ηνπο ηνλ φξν «εακνθξαηία»: 

1. θεθ. « 9
ν
: Δακνθξαηία», ζην Παλαγηψηεο Ακπεξηάδεο, Μηα πξνζθπγηθή νηθνγέλεηα ζηα νξεηλά 

ηεο Καβάιαο 1922-1952 (ζειίδεο απηνβηνγξαθίαο), ρ.ε., Καβάια 1994, ζ. 251-298. 

2. θεθ. «Ζ πεξίνδνο ηεο Δακνθξαηίαο ζηελ Πνληνθψκε», ζην Αλδξέαο Αζαλαζηάδεο - Υξήζηνο 

Μηραειίδεο,  Γελλεζείο εηο Καύθαζνλ Ρσζίαο, Ηλθνγλψκσλ, Αζήλα 2010, ζ. 229-239. 

3. θεθ. «12. Οη αμησκαηηθνί ηεο ηξαηησηηθήο Γηνίθεζεο Φξνπξάο Θεζζαινλίθεο θαη ε 

επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ ελ ιφγσ πφιε πεξί ην ηέινο ηεο Καηνρήο (Οθηψβξηνο 1944) θαη ηελ 

πεξίνδν ηεο “Δακνθξαηίαο” (Ννέκβξηνο 1944 - Ηαλνπάξηνο 1945), ζην Γηάλλεο Πξηφβνινο, 

http://www.kathimerini.gr/847732/opinion/epikairothta/politikh/o-sisyfos-kai-h-aiwnia-par8ena
http://www.metaixmio.gr/author/4545--.aspx
https://books.google.gr/books?id=hNGkDQAAQBAJ&pg=PT125&lpg=PT125&dq=%CE%B5%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1&source=bl&ots=JCAShEeI4g&sig=w8ivXn_Nu7mVMuNRN3FCYRlcNs0&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwi125PU7djRAhXpK5oKHYqHAxM4FBDoAQgmMAM#v=onepage&q=%CE%B5%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1&f=false
http://www.uom.gr/media/docs/des/konstantinidis/marantzidis.pdf
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«εακνθξαηία» ζε θεθάιαηα ή ππνθεθάιαηα ζρεηηθψλ βηβιίσλ ηνπο, θαη ην ίδην ζα 

ζπκβεί ζε θείκελα αλακλήζεσλ
21

.  

Δίλαη ινηπφλ γεγνλφο φηη ε παξάζεζε ηνπ φξνπ «εακνθξαηία» θέξεη έλα 

πνιχπινθν θαη πνιχπιεπξν θνξηίν λνεκαηνδνηήζεσλ, πνπ ζαθψο ηξνθνδνηήζεθε 

ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο πξναλαθεξζείζεο «δηακάρεο ησλ ηζηνξηθψλ». Γελ είλαη ινηπφλ 

ηπραίν ην γεγνλφο φηη ν Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο αλαθέξεηαη ζηε «ιεγφκελε 

εακνθξαηία», ζηελ νπνία θαηαθεχγεη ην «αλαζεσξεηηθφ ξεχκα», πξνθεηκέλνπ λα 

ζηξέςεη ηε ζπδήηεζε -γηα ηελ πεξίνδν κεηά ηελ απειεπζέξσζε- απφ ηα γεγνλφηα ηεο 

πξσηεχνπζαο ζηελ ππφινηπε ρψξα, κε ζθνπφ, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ 

Νηθνιαθφπνπιν, ηελ ηαχηηζε απηήο ηεο πεξηφδνπ, εθ κέξνπο ηνπ παξαπάλσ 

«ξεχκαηνο», κε «έλα απηαξρηθφ θαη νινθιεξσηηθφ θαζεζηψο ζηαιηληθνχ ηχπνπ»
22

.  

ηελ παξνχζα εξγαζία ν γξάθσλ ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν εακνθξαηία σο ρξνληθφ 

απνθιεηζηηθά πξνζδηνξηζκφ κηαο πεξηφδνπ, πνπ μεθηλάεη κε ηελ απειεπζέξσζε κηαο 

πεξηνρήο (ζην παξφλ θείκελν, ηεο πεξηνρήο Φιψξηλαο) απφ ηνλ Γεξκαλφ θαηαθηεηή
23

 

θαη ηελ αλάιεςε ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο απφ ην EAM θαη ην ΚΚΔ, θαη ιήγεη κε ηελ 

παξάδνζε ηεο εμνπζίαο ζηηο κεηαβαξθηδηαλέο θξαηηθέο αξρέο. 

                                                                                                                                                                      
Αληηπαξαζέζεηο θαη δηακάρεο ζηελ θαηερόκελε Μαθεδνλία (1941-1944). Μόληκνη αμησκαηηθνί ζηνλ 

ΔΛΑ Μαθεδνλίαο. Αξρεηαθά ηεθκήξηα, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2013, ζ. 195-210. 

4. θεθ. «Ζ απνρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ θαη ε αηκαηνβακκέλε Δακνθξαηία», ζην Δκκαλνπήι 

Καθεζζάθεο, Μεηαμύ ζθύξαο θαη άθκνλνο. Καηνρή θαη εκθύιηα ζύγθξνπζε ζηε Μεζζελία [1941-44]. 

Μηα ζεώξεζε, Παπαδήζε, Αζήλα 2014, ζ. 121-135. 
21

 Ο γξάθσλ εληφπηζε ηα παξαθάησ βηβιία αλακλήζεσλ, πνπ θεθάιαηα ή ππνθεθάιαηά ηνπο έρνπλ 

ζηνλ ηίηιν ηνπο ηνλ φξν «εακνθξαηία»:  

1. θεθ. «Δ΄ […] 4. Δακνθξαηία», ζην Βαγγέιεο Καζάπεο (Κξίησλ), ηνλ θόξθν ηεο Γθύκπξελαο 

(ρξνληθό ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ζηνλ Έβξν),ηφκνο Β΄, Κάιβνο, Αζήλα 1977. Σν βηβιίν δελ βξίζθεηαη 

ζηε δηάζεζε ηνπ γξάθνληνο. Αληρλεχζεθε ζην δηαδίθηπν, ζπγθεθξηκέλα ζηηο ηζηνζειίδεο: 

http://www.goodreads.com/  θαη http://www.politeianet.gr/, εκ. επίζθ. 29.12.2016.  

2. θεθ. «4
ν
. Σέινο θαηνρήο - Δακνθξαηία» θαη «5

ν
. Σέινο εακνθξαηίαο», ζην Λπθνχξγνο 

πλφπνπινο, Απνκλεκνλεύκαηα ελόο θαζηνξηαλνύ παηδηνύ ηεο πηάηζαο (1937-1957), ρ.ε., Καζηνξηά 

1998, ζ. 169-190 θαη 191-212 αληίζηνηρα.  

3. θεθ. «Δλληά πεξηζηαηηθά ζηε δηάξθεηα ηεο Δακνθξαηίαο», ζην ηέθαλνο Γψγνο, Ζ θαηαζηνιή ηεο 

θαηά ηνπ έζλνπο αληαξζίαο, ρ.ε., Φιψξηλα, 2001, ζ. 118-123.  
22

 Βι. Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο [απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα], «Γεθεκβξηαλά 1944: Παξειζφλ θαη 

παξφλ, Ζ Απγή - Δλζέκαηα, 7.12.2014, http://www.avgi.gr/, εκ. επίζθ. 29.12.2016. 
23

 Ο γξάθσλ ππνζηεξίδεη φηη κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ (είηε κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ 

ΔΛΑ είηε αλαηκάθησο) ππήξμε απειεπζέξσζε ησλ πάηξησλ εδαθψλ, αλεμαξηήησο αλ πξνέθπςε 

θαηφπηλ, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο απειεπζεξσκέλεο πεξηνρέο,  πνιηηηθή-δηνηθεηηθή δηαρείξηζε (λφκηκε ή 

παξάλνκε, αλάινγα κε ηηο νπηηθέο γσλίεο ησλ δηαθφξσλ εξκελεηψλ πνπ δίλνληαη) απφ ζπγθεθξηκέλε 

πνιηηηθή παξάηαμε, κε ηα πξνηάγκαηα ηεο νπνίαο κπνξεί θάπνηνο λα ζπκθσλεί ή λα δηαθσλεί, θαη 

αλεμαξηήησο απφ ηνλ ηξφπν πξαγκάησζεο απηψλ ησλ πξνηαγκάησλ  (γηα ηνλ νπνίν ηξφπν θαη πάιη ζα 

κπνξνχζαλ λα θαηαηεζνχλ θαη λα ζπδεηεζνχλ δηάθνξεο απφςεηο), κε ην ζθεπηηθφ φηη θαηάιεςε κηαο 

πεξηνρήο (ή ρψξαο), δειαδή θαηνρή ηεο, γίλεηαη απφ αιινεζλείο, θαη δελ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηελ 

αλάιεςε (ή εγθαζίδξπζε ή θαηάιεςε) -λνκίκσο ή παξαλφκσο- ηεο πνιηηηθήο-δηνηθεηηθήο εμνπζίαο 

κηαο πεξηνρήο (ή ρψξαο) απφ πνιίηεο απηήο θαζ’ απηήο ηεο ρψξαο, φηαλ κάιηζηα -φπσο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζεο ζπκβαίλεη- εθιείπεη απφιπηα θαη ε θπζηθή παξνπζία νπνηνπδήπνηε 

αιινεζλή ππνζηεξηθηή ηεο παξάηαμεο εθείλεο πνπ αλέιαβε ηηο ηχρεο πεξηνρψλ (ή επέβαιε ηελ εμνπζία 

ηεο ζηηο πεξηνρέο απηέο) θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. 

http://www.goodreads.com/author/show/8472677._
http://www.politeianet.gr/books/kasapis-baggelis-kriton-idiotiki-ston-korfo-tis-gkumprenas-ditomo-chartodeti-ekdosi-113448
http://www.avgi.gr/article/10811/5112909/dekembriana-1944-parelthon-kai-paron


[16] 
 

Καζψο δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθέο κνλνγξαθίεο πνπ λα εμεηάδνπλ ηελ 

πεξίνδν ηεο θαηνρήο ζηελ πεξηθέξεηα Φιψξηλαο, θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηνλ γξάθνληα 

λα μεθηλήζεη ηελ εξγαζία ηνπ παξνπζηάδνληαο «ζηηγκηφηππα» απφ ηνπο ηειεπηαίνπο 

εθείλνπο κήλεο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο απειεπζέξσζεο θαη ελδερνκέλσο επεξέαζαλ 

θαη θάπνηεο εμειίμεηο εληφο ηεο ίδηαο ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ. Σν ίδην 

επηζηεκνληθφ θελφ παξαηεξείηαη θαη γηα ηελ πεξίνδν πνπ αθνινπζεί ηελ εακνθξαηία. 

Δίλαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ζα γίλεη πξνζπάζεηα ελνπνίεζεο ηεο αζηηθήο ηάμεο  

εληφο κηαο ππεξθνκκαηηθήο (αξρηθά, θαη εληφο ηεο αζηηθήο ηάμεο πάληα) ηδενινγίαο, 

ηεο εζληθνθξνζχλεο, πνπ βαζκηαία ζα νξίζεη θαη θπξίσο κεηεκθπιηαθά ζα 

δεκηνπξγήζεη ην «θξάηνο ησλ εζληθνθξφλσλ»
24

. Ζ εζληθνθξνζχλε, ζα ηνπνζεηεζεί 

ζηνλ αληίπνδα ηεο εακνθξαηίαο, θαη πνιχ ζχληνκα ν «θφζκνο ηεο εζληθνθξνζχλεο» 

ζα επηβάιιεη ην δηθφ ηνπ πνιηηηθφ πξφηαγκα. Σα ζεκαληηθά θαη θαζνξηζηηθά -γηα ην 

κέιινλ ηνπ ηφπνπ θαη επξχηεξα- γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην ρξνληθφ εθείλν 

δηάζηεκα, εληφο ηνπ νπνίνπ ζπληειείηαη ε λέα απηή κεηαβνιή εμνπζίαο, νδεγνχλ ηνλ 

γξάθνληα ζην λα παξαθνινπζήζεη ην αξρηθφ ηνπιάρηζηνλ ζηάδην ηεο λέαο απηήο 

θαηάζηαζεο θαη θπξίσο λα αλαδεηήζεη, αληρλεχνληαο ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά 

δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη κε ηελ αληηζηξνθή ησλ φξσλ εμνπζίαο, ηελ επηξξνή ηεο  

εακνθξαηίαο ζηα ηεθηαηλφκελα εληφο ηεο ακέζσο επφκελεο πεξηφδνπ.   

Σν θείκελν ηεο εξγαζίαο παξαθνινπζεί αξρηθά ηηο θεληξηθέο πνιηηηθέο εμειίμεηο 

πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο απειεπζέξσζεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ηνπο 

φξνπο εθείλνπο εληφο ησλ νπνίσλ ζα δξνκνινγεζνχλ θαη νη εμειίμεηο ζηελ πεξηθέξεηα 

(θεθάιαην 1
ν
)∙ εζηηάδεηαη θαηφπηλ ζηε Φιψξηλα εθθηλψληαο ρξνλνινγηθά απφ ην 

ηειεπηαίν έηνο ηεο θαηνρήο θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο εακνθξαηίαο, 

                                                           
24

 Γηα ηε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία ε ζπληεξεηηθή παξάηαμε ζηελ Διιάδα πξνζπάζεζε λα 

κεηαζρεκαηίζεη ηνλ «ιαφ» ζε «ιαφ ησλ λνκηκνθξφλσλ» γηα λα δεκηνπξγεζεί -θαηά ηα έηε 1922 έσο 

1967- πξννπηηθά ην «έζλνο ησλ εζληθνθξφλσλ», ησλ ππεξάλσ παξαηάμεσλ λνκηκνθξφλσλ θαη 

παηξησηψλ πνιηηψλ, βι. Γέζπνηλα Παπαδεκεηξίνπ, Από ηνλ ιαό ησλ λνκηκνθξόλσλ ζην έζλνο ησλ 

εζληθνθξόλσλ. Ζ ζπληεξεηηθή ζθέςε ζηελ Διιάδα 1922-1967, αββάιαο, 2
ε
 έθδ., Αζήλα 2006. 

Γηα ηελ  πνιηηηθν-ηδενινγηθή ηαπηφηεηα ηνπ «θξάηνπο ηεο εζληθνθξνζχλεο», βι. Νηέηβηλη Κιφνπδ, 

«Ζ αλνηθνδφκεζε ηνπ θξάηνπο ηεο Γεμηάο», ζην Νηέηβηλη Κιφνπδ (επηκ.), Ο ειιεληθόο εκθύιηνο 

πόιεκνο 1943- 1950. Μειέηεο γηα ηελ πόισζε, κηθξ. Γηάλλεο παλδσλήο, Φηιίζησξ, 2
ε
 έθδ. Αζήλα 

1998, ζ. 197-237∙ Βάηνο Καινγξεάο, «Ζ πνιηηηθν-ηδενινγηθή ηαπηφηεηα ηεο εζληθνθξνζχλεο ζηελ 

ηαξαγκέλε δεθαεηία ηνπ ’40», αλαθνίλσζε ζηα πιαίζηα ηνπ 4
νπ

 Παλεπξσπατθνχ πλεδξίνπ 

Νενειιεληθψλ πνπδψλ (Γξαλάδα, 9-12 επηεκβξίνπ 2010), http://www.eens.org/?page_id=1834, εκ. 

επίζθ. 10.1.2017. 

Γηα ηηο ελζσκαηψζεηο ηνπ δνζηινγηζκνχ εληφο ηεο εζληθνθξνζχλεο, βι. ηξάηνο Γνξδαλάο, «ηελ 

θνιπκβήζξα ηνπ ηισάκ: απφ ηνλ δνζηινγηζκφ ηεο Καηνρήο ζηελ εζληθνθξνζχλε ηνπ Δκθπιίνπ», 

Οπηνπία, ηεχρνο 82, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2008, ζ. 73-84. 

Γηα ηελ ηδενινγηθή ρξήζε ηεο εζληθνθξνζχλεο ζηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θαη 

κεηεκθπιηαθνχ αζηηθνχ θξάηνπο, βι. Άγγεινο Διεθάληεο, «Δζληθνθξνζχλε: Ζ Ηδενινγία ηνπ ηξφκνπ 

θαη ηεο ελνρνπνίεζεο», ζην Ίδξπκα άθε Καξάγησξγα, Ζ ειιεληθή θνηλσλία θαηά ηελ πξώηε 

κεηαπνιεκηθή πεξίνδν (1945-1967), ηφκνο 1
νο

, 4
ν
 Δπηζηεκνληθφ πλέδξην, Πάληεην Παλεπηζηήκην, 

Αζήλα 24-27 Ννεκβξίνπ 1993, ζ. 645-654.  

Γηα ην δήηεκα ηεο πνιηηηθήο ρξήζεο θαη εμαξγχξσζεο ηνπ αληηθνκκνπληζκνχ θαη ηεο 

εζληθνθξνζχλεο ζηε Βφξεηα Διιάδα κεηά ηελ απειεπζέξσζε, βι. Βαζίιεο Γνχλαξεο, Δγλσζκέλσλ 

θνηλσληθώλ θξνλεκάησλ. Κνηλσληθέο θαη άιιεο όςεηο ηνπ αληηθνκκνπληζκνύ ζηε Μαθεδνλία ηνπ 

Δκθπιίνπ Πνιέκνπ, Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 2002.  

http://www.eens.org/?page_id=1834
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δειαδή ζηελ πεξίνδν κεηαμχ Ννεκβξίνπ ηνπ 1944, φηαλ ε Φιψξηλα απειεπζεξψλεηαη 

απφ ηε λαδηζηηθή θαηνρή, θαη Μαξηίνπ 1945, φηαλ θαηαθζάλνπλ θαη αλαιακβάλνπλ 

ηελ εμνπζία νη θπβεξλεηηθέο αξρέο (θεθάιαην 2
ν
)∙  εμεηάδεη ηέινο ηελ πεξίνδν απφ 

ηνλ Απξίιην ηνπ 1945 έσο ηα ηέιε ηνπ ίδηνπ έηνπο, φπνπ θαηαγξάθεη ηα δεδνκέλα 

εληφο ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε νξγάλσζε ηεο εζληθνθξνζχλεο ζηελ πεξηνρή 

ηεο Φιψξηλαο, θαη πξνζπαζεί λα εληνπίζεη ηηο απνηππψζεηο ηεο εακνθξαηίαο εληφο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο απηήο πεξηφδνπ  (θεθάιαην 3
ν
).  

Γεληθφηεξα ζηελ εξγαζία, ζε φιε ηελ έθηαζή ηεο, θαη πάληα ζην πιαίζην ησλ 

αξρεηαθψλ θαη ινηπψλ δηαζεζηκνηήησλ εληφο ηνπ νπνίνπ πινπνηήζεθε, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ, δηα ηεο παξάζεζεο ησλ 

γεγνλφησλ κέζσ θπξίσο ηεο πξνζέγγηζεο (ζηε βάζε κηαο δηαιεθηηθήο ζρέζεο) ησλ 

ζπκκαρηψλ ή ησλ αληηζέζεσλ πνπ είραλ αλαδεηρζεί -ηφηε- εληφο ηεο επηθξάηεηαο, θαη 

θαη’ επέθηαζε φξηζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο ζπκκαρίεο ή ηηο αληηζέζεηο εληφο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο. Γίλεηαη επίζεο πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο θαη -φπνπ απηφ ήηαλ 

εθηθηφ- παξάζεζεο ησλ απνηππψζεσλ ηεο ζπγρξνληθήο ζπλείδεζεο ησλ γεγνλφησλ, 

ελψ παξνπζηάδνληαη θαη κεηαγελέζηεξεο ελλνηνδνηήζεηο, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη 

ζηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία.   

ηελ εξγαζία δελ επηρεηξείηαη θάπνηα ζπγθξηηηθή κειέηε κε φκνξεο επαξρίεο∙ 

ζεσξείηαη απφ ηνλ γξάθνληα φηη γηα ηε Φιψξηλα ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηδε 

θπξίσο ε Θεζζαινλίθε. Απνηεινχζε θαη’ αξράο θαζνδεγεηηθφ πξφηππν (κε ηηο 

ζεκαληηθέο βέβαηα δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ) γηα ηηο εακηθέο αξρέο ηεο Φιψξηλαο θαη 

θέληξν αλαθνξάο γηα ηελ ηνπηθή νξγάλσζε ηνπ ΚΚΔ. Δπηπξφζζεηα, εθεί ζα δξάζεη, 

σο θπβεξλεηηθφο αληηπξφζσπνο, έλα πνιηηηθφ ζηέιερνο ηεο πεξηνρήο Φιψξηλαο, ν Γ. 

Μφδεο, πνπ ζα ζπγθξνπζηεί κε ην ΔΑΜ, φηαλ απνρσξήζεη ν ΔΛΑ απφ ηε 

Θεζζαινλίθε, δπφκηζε ζρεδφλ κήλεο πξηλ ηελ άθημε ησλ θπβεξλεηηθψλ αξρψλ ζηε 

Φιψξηλα, θαη θνξηηζκέλνο κε ηα αηζζήκαηα απηήο ηεο ζχγθξνπζεο ζα βξεζεί ζηε 

Φιψξηλα πξσηαγσληζηήο ζηελ πνιηηηθή νξγάλσζε ηνπ ηνπηθνχ, αληηεακηθνχ 

«θφζκνπ ηεο εζληθνθξνζχλεο».  

Κιείλνληαο ηα πξνινγηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε παξνχζα εξγαζία δελ 

απνηειεί παξά κηα πξψηε πξνζέγγηζε, κηα κειέηε ζηε δηάζεζε ελφο κειινληηθνχ 

εξεπλεηή, ν νπνίνο, επαλεμεηάδνληαο ην πιηθφ ηεο κε επξχηεξεο δηαζεζηκφηεηεο, ζα 

εκπινχηηδε ή ελδερνκέλσο ζα αλαηξνχζε ηηο φπνηεο παξαδνρέο ηεο θαη ζα ζπλέβαιε 

έηζη ζην λα δηαιεπθαλζεί πεξαηηέξσ θαη ζπλεπψο λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ε δχζθνιε 

-θαη γηα ηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο- πεξίνδνο ηεο αιιεινδηαδνρήο αληηζεηηθψλ 

εμνπζηψλ, ε πεξίνδνο δειαδή ησλ εηψλ 1944 θαη 1945.  
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Κεθάλαιο 1
ο
  

Πολιηικέρ και κοινυνικέρ μεηαβολέρ ζηο ζηάδιο μεηάβαζηρ ηηρ εξοςζίαρ 

1.1 Νομιμοποιημένερ ή νομιμοποιούμενερ εξοςζίερ 

 

Απφ ηελ άλνημε ηνπ 1944 θαη κέρξη ηελ απειεπζέξσζε παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν 

ηεο χπαξμεο ηξηψλ -ηαπηνρξφλσο- απηνηειψλ  ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ
25

. Δθηφο 

Διιάδαο ππήξρε ε θπβέξλεζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ. Ήηαλ ζπλέρεηα ηεο 

θπβέξλεζεο Δκκαλνπήι Σζνπδεξνχ θαη ηεο βξαρχβηαο θπβέξλεζεο νθνθιή 

Βεληδέινπ. Δληφο Διιάδαο ππήξρε ε θαηνρηθή θπβέξλεζε Ησάλλε Ράιιε, πνπ είρε 

δηαδερηεί ηηο αληίζηνηρεο θπβεξλήζεηο Κσλζηαληίλνπ Λνγνζεηφπνπινπ θαη Γεσξγίνπ 

Σζνιάθνγινπ. Δληφο Διιάδαο ππήξρε επίζεο ε θπβέξλεζε ηεο Πνιηηηθήο Δπηηξνπήο 

Δζληθήο Απειεπζέξσζεο ή «θπβέξλεζε ηνπ Βνπλνχ». Σν λνκηθφ δήηεκα ησλ 

θαηνρηθψλ, ησλ εμφξηζησλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ «βνπλνχ», αλ κπνξνχζαλ 

δειαδή λα αλαγλσξηζηνχλ σο de jure
26

 ή de facto
27

 θπβεξλήζεηο, απεηέιεζε ζέκα 

πξνβιεκαηηζκνχ, πνπ έκειε λα ιπζεί κεηαπνιεκηθά απφ ην αλψηαην δηνηθεηηθφ 

δηθαζηήξην ηεο ρψξαο.  Σν πκβνχιην Δπηθξαηείαο, επί θαηνρηθήο πεξηφδνπ, κε ηηο 

απνθάζεηο 97 θαη 98/1942 θαη κε νξηαθή πιεηνςεθία
28

 έθξηλε φηη ε θπβέξλεζε 

Σζνιάθνγινπ ήηαλ de facto θπβέξλεζε. πλεπψο είρε πιήξε θπβεξλεηηθή εμνπζία 

θαη ηθαλφηεηα λα λνκνζεηεί. Γηαηεξνχζε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε, ηδία λνκηθή 

βνχιεζε, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε επζχλε ησλ θαηαθηεηψλ. Μεηαπνιεκηθά, ε 

επίζεκε ζέζε ηεο (κεηαδεθεκβξηαλήο) θπβέξλεζεο ήηαλ φηη νη θαηνρηθέο θπβεξλήζεηο 

δελ απνηεινχζαλ de facto θπβεξλήζεηο. Ζ παξαπάλσ θπβέξλεζε, ζπλφςηδε ηα 

επηρεηξήκαηά ηεο, πνπ θαηαγξάθνληαλ ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο πληαθηηθήο 

Πξάμεο  (Π) 6/1945, ζην γεγνλφο φηη «αη ζρεκαηηδφκελαη Κπβεξλήζεηο δηαξθνχζεο 

ηεο Ξέλεο Καηνρήο ήζαλ Κπβεξλήζεηο ζηεξηδφκελαη εηο ηελ ζέιεζηλ ηεο Ξέλεο 

Καηνρήο». Με ηελ ίδηα Π, ζεσξήζεθαλ σο «κε έγθαηξα απφ ηππηθή άπνςε» ηα 

λνκνζεηήκαηα ησλ θαηνρηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη μεθίλεζε ν έιεγρνο θαη ην 

                                                           
25

 Καη «ηεζζάξσλ ζπζηεκάησλ λνκηκφηεηαο». Βι. ζρεηηθά, Νέζηνξαο Κνπξάθεο, «Σέζζεξα 

παξάιιεια ζπζηήκαηα λνκηκφηεηαο ζηελ Διιάδα ηεο Καηνρήο», Ζ Νέα Πνιηηηθή, 11.2.2015, 

http://neapolitiki.gr/, εκ. επίζθ. 8.3.2017. Χο ηέηαξην «ζχζηεκα λνκηκφηεηαο» θαηαγξάθεη ν 

Κνπξάθεο ην δίθαην ησλ θαηαθηεηψλ, πνπ ήηαλ ππεξάλσ νπνησλδήπνηε εληφπησλ λφκσλ. 
26

 «Χο de jure κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί κία θπβέξλεζε εάλ δηαζέηεη ξεηή θαη ζαθή αλαγλψξηζε εθ 

κέξνπο ηνπ θπβεξλψκελνπ ιανχ, εάλ αζθεί εμνπζία “ηδίσ νλνκάηη”». πχξνο Γαζπαξηλάηνο, Οη 

ειιεληθέο θαηνρηθέο θπβεξλήζεηο. Γίθεο θαηνρηθώλ δνζηιόγσλ θαη εγθιεκαηηώλ πνιέκνπ, Βηβιηνπσιείνλ 

ηεο "Δζηίαο", 2
ε
 έθδ., Αζήλα 2015, ζ. 139. 

27
 «De Facto είλαη κία θπβέξλεζε πνπ επηβάιιεηαη κε πιηθή δχλακε πνπ θαηαιχεη ηε ζπληεηαγκέλε 

θξαηηθή εμνπζία ιφγσ κηαο επαλάζηαζεο ή ελφο πξαμηθνπήκαηνο». ην ίδην.  
28

 Ζ κεηνςεθία ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο ππνζηήξημε ηφηε φηη «επί ζηξαηησηηθήο θαηνρήο μέλνπ 

εδάθνπο ε εγθαζηζηακέλε Κπβέξλεζηο δελ δχλαηαη λα ραξαθηεξηζζή σο ληε θάθην Κπβέξλεζηο, δηφηη 

ελ ηε πεξηπηψζεη ηαχηε  ηζρχνπζηλ αη ηδηαίηεξαη αξραί ηεο ζηξαηησηηθήο θαηαιήςεσο. […] ε θξαηηθή 

δχλακηο ηνπ θαηέρνληνο ππεηζέξρεηαη εηο ηελ ζέζηλ ηεο λνκίκνπ θξαηηθήο εμνπζίαο. […] Ο θαηέρσλ 

ελεξγεί εηο ηελ ζέζηλ ηνπ Κξάηνπο εηο ν αλήθεη ην θαηερφκελνλ έδαθνο». Βι. Θαλάζεο 

Παπαζαλαζφπνπινο, Λατθό Γεκόζην Γίθαην 1941-1945, Φηιηππφηε, Αζήλα 1982, ζ. 81.  

http://neapolitiki.gr/%CF%84%CE%AD%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84/
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μεθαζάξηζκά ηνπο. Έλα κέξνο ηνπο θαηαξγήζεθε. Με ηε πληαθηηθή Πξάμε 59/1945 

θαηαξγήζεθαλ θαη νη δηνξηζκνί θαη νη κεηαζέζεηο πνπ έγηλαλ επί θαηνρήο
29

.  

Ζ εμφξηζηε ειιεληθή θπβέξλεζε ήηαλ κηα θπβέξλεζε ρσξίο θνηλνβνπιεπηηθή 

εθπξνζψπεζε, θπβεξλεηηθή θαη δηθαζηηθή εμνπζία ζε ειιεληθφ έδαθνο. Μφιηο ζηηο 4
 
 

Φεβξνπαξίνπ 1942, ε εμφξηζηε θπβέξλεζε ραξαθηήξηζε, κε πληαθηηθή Πξάμε ηεο, 

«σο εμ ππαξρήο άθπξν ην δηάηαγκα ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ 1936», κε ην νπνίν ν βαζηιηάο 

θαη ε θπβέξλεζε Μεηαμά αλέζηεηιαλ ηηο ειεπζεξίαο ζηελ Διιάδα. «Έηζη», ζεκεηψλεη 

ν Αιηβηδάηνο, «απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε, ν βαζηιηάο Γεψξγηνο Β΄ ζέιεζε λα 

δηαρσξίζεη ηε ζέζε ηνπ απφ κία δηθηαηνξία ηεο νπνίαο ήηαλ ν θπξηφηεξνο 

πξσηεξγάηεο θαη ππεχζπλνο».  Ο βαζηιηάο ηειηθά θαη νη θπβεξλήζεηο πνπ δηφξηζε 

θαηφξζσζαλ λα νξηζηνχλ σο ζπλέρεηα ηνπ θξάηνπο, ιφγσ ηεο ππνζηήξημεο ησλ 

ζπκκάρσλ, πνπ ηνπο αλαγλψξηδαλ σο ηνπο κφλνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, 

θαη βάζεη κηαο «λνκηθήο θαηαζθεπήο», φπσο ηε ραξαθηεξίδεη ν Γαζπαξηλάηνο, ηεο 

αξρήο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ πεξί occupatio bellica, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε ερζξηθή 

θαηνρή δελ πιήηηεη ηελ θπξηαξρία ηνπ θαηαθηεκέλνπ θξάηνπο». Ζ εμφξηζηε 

θπβέξλεζε ζεσξήζεθε φηη ππαγφηαλ ζηηο de facto θπβεξλήζεηο. Οη λνκνζεηηθέο ηεο 

πξάμεηο, ζεκεηψλεη ν Παπαζαλαζφπνπινο, «απφ ηελ άπνςε ηνπ λνκηθνχ ησλ θχξνπο 

ακθηζβεηήζεθαλ, κέρξηο φηνπ κεηά ην 1945 δεκνζηεχζεθαλ αλαδξνκηθά ζηελ 

εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο»
30

.  

ηηο 10 Μαξηίνπ 1944 ζρεκαηίζηεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ ΔΑΜ θαη ηνπ ΚΚΔ, θαη 

κε ζπκκεηνρή αλεμάξηεησλ πξνζσπηθνηήησλ, ε Πνιηηηθή Δπηηξνπή Δζληθήο 

Απειεπζέξσζεο (ΠΔΔΑ)
31

 σο κηα πξνζπάζεηα πνιηηηθήο αλαδηνξγάλσζεο ηεο 

Διεχζεξεο Διιάδαο, θαη ζπληνληζκνχ θαη θαζνδήγεζεο ηνπ αγψλα θαηά ηνπ 

θαηαθηεηή, ζε ζχκπιεπζε κε ηνπο ζπκκάρνπο, κε ζηφρν ηελ εζληθή αλεμαξηεζία, ηελ 

αθεξαηφηεηα ηεο ρψξαο θαη ηε κεηάβαζή ηεο, κεηά ηελ απειεπζέξσζε 

 

ζε νκαιφ πνιηηηθφ βίν κε θαηεχζπλζε ηελ εμαζθάιηζε ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ 

ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε θάζε πξνζπάζεηαο γηα ιχζεηο 

πξαμηθνπεκαηηθέο ή δηθηαηνξηθέο θαη αληίζεηεο πξνο ηελ ειεχζεξε ζέιεζε ηνπ ειιεληθνχ 

ιανχ απ’ νπνπδήπνηε θαη νπνηνπζδήπνηε θαη αλ πξνέξρνληαη
32

.  
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 Θαλάζεο Παπαζαλαζφπνπινο, φ.π., ζ. 78-84∙ πχξνο Γαζπαξηλάηνο, φ.π., ζ. 139-140∙  

Παλαγηψηεο Παπαγαξπθάιινπ, Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηα πιαίζηα ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο (1941-

1944), Σν Αληίδνην, Καιακάηα 2016, ζ. 92, 96-100.  
30

 Νίθνο Αιηβηδάηνο, Οη πνιηηηθνί ζεζκνί ζε θξίζε 1922-1974. Όςεηο ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο, 

Θεκέιην, 3
ε
 έθδ., Αζήλα 1995, ζ. 140-144∙ πχξνο Γαζπαξηλάηνο, φ.π., ζ. 142∙ Θαλάζεο 

Παπαζαλαζφπνπινο, φ.π., ζ. 84-85∙  Παλαγηψηεο Παπαγαξπθάιινπ, φ.π., ζ. 365.  

Έλαο εθ ησλ θπξίσλ ζηειερψλ ησλ εμφξηζησλ θπβεξλήζεσλ, ν Π. Καλειιφπνπινο, έγξαςε (ην 

1975) ζρεηηθά: «Ζ “εμφξηζηε” θπβέξλεζε δελ είρε πξνθχςεη απφ εθινγέο, δελ εθπξνζσπνχζε ηνλ 

Διιεληθφ Λαφ. Ζ αληηλνκία απηή -λα εθπξνζσπνχκε ην Έζλνο, ρσξίο λα έρνπκε εμνπζηνδνηεζεί απφ 

ηνλ Διιεληθφ Λαφ- έθαλε πνιινχο, […] λα ακθηζβεηνχλ […] ην θχξνο […] ηεο θπβεξλεηηθήο 

εμνπζίαο […]». Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο, Ηζηνξηθά δνθίκηα, Βηβιηνπσιείνλ ηεο "Δζηίαο", 3
ε
 έθδ., 

Αζήλα 2007, ζ. 233. 
31

 Γηα ηελ ΠΔΔΑ, απφ ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη θαη ηε δηάιπζή ηεο, βι. Γηάλλεο θαιηδάθεο, Ζ 

Διεύζεξε Διιάδα. Ζ εμνπζία ηνπ ΔΑΜ ζηα ρξόληα ηεο Καηνρήο (1943-1944), Αζίλε, Αζήλα 2014, ζ. 

165-319. 
32

 Νίθνο Αιηβηδάηνο, φ.π., ζ. 147.  
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ηηο 18 Απξηιίνπ ηέζεθε επηθεθαιήο ηεο ΠΔΔΑ ν θαζεγεηήο ηνπ ζπληαγκαηηθνχ 

δηθαίνπ Αιέμαλδξνο βψινο
33

. Ζ ΠΔΔΑ άζθεζε, «πξαγκαηηθή εμνπζία», φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη ν Αιηβηδάηνο, ζηηο πεξηνρέο ηεο Διεχζεξεο Διιάδαο, 

εθδίδνληαο «πξάμεηο» θαη «απνθάζεηο», πνπ εγθξίλνληαλ απφ έλα αληηπξνζσπεπηηθφ 

ζψκα «κε πεξίπνπ ζπληαγκαηηθέο εμνπζίεο»
34

, ην Δζληθφ πκβνχιην, «πνπ 

αλαδείρζεθε κε θαζνιηθή ςεθνθνξία ηφζν ζηελ ειεχζεξε φζν θαη ζηελ θαηερφκελε 

Διιάδα»
35

. Παξαπιήζηα άπνςε είρε θαηαζέζεη ην 1945 ν βψινο, φηαλ ην 

κεηαβαξθηδηαλφ θξάηνο ζεψξεζε σο «αληηπνίεζε αξρήο» ηελ άζθεζε εμνπζίαο «απ’ 

ηα φξγαλα ηνπ θηλήκαηνο Δζληθήο Αληίζηαζεο θαη εηδηθψηεξα ηεο ΠΔΔΑ». Γηα ηνλ 

ίδην ήηαλ μεθάζαξν φηη ε ΠΔΔΑ ήηαλ θπβέξλεζε «επαλαζηαηηθήο θαηαγσγήο πνπ 

δεκηνχξγεζε κε ηελ επηθξάηεζή ηεο Γίθαην» θαη δελ ζπλέηξερε ζέκα αληηπνίεζεο: 

 

Γηαηί αλ κελ ε αληηπνίεζε ζηξέθνληαλ ελαληίνλ ηεο μέλεο θαηνρήο, ήηαλ λνκηθφ θαη 

εζηθφ θαζήθνλ θάζε πνιίηε, γηαηί ε ειιεληθή θπβέξλεζε δελ είρε ζπλζεθνινγήζεη, αιιά 

ζπλέρηδε ηνλ πφιεκν επ’ νλφκαηη ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Λανχ ηεο, ζα ζχκκαρνο ζηνλ θνηλφ 

αγψλα. Αλ δε ζηξέθνληαλ ελαληίνλ αξρψλ θαη νξγάλσλ ηεο Κπβέξλεζεο Αζελψλ, απηά, 

λνκηθά, δελ ήζαλ ειιεληθά φξγαλα, αιι’ φξγαλα ηνπ ερζξνχ αμηφπνηλα πνπ είραλ θηφια 

ππνπέζεη ζην αδίθεκα πνπ δηαθήξπμε ε πληαθηηθή Πξάμε 6, θαη «αληηπνίεζε» δελ 

κπνξεί λα λνεζεί, φηαλ ε «Αξρή» είλαη λνκηθά αλχπαξθηε θαη ε άζθεζε εμνπζίαο απ’ 

απηήλ αμηφπνηλε θαη πξνδνηηθή πξάμε
36

.  

 

Ζ ΠΔΔΑ ζπκκεηείρε ζην πλέδξην ηνπ Ληβάλνπ (Μάηνο 1944) θαη ζπλππέγξαςε 

ηε ζρεηηθή πκθσλία. Μεηά απφ παξάθακςε αληηξξήζεσλ, κε ζεκαληηθφηεξσλ 

εθείλσλ ηνπ Μαθεδνληθνχ Γξαθείνπ ηνπ ΚΚΔ, απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή ηεο 

ΠΔΔΑ, ηνπ ΔΑΜ θαη ηνπ ΚΚΔ ζε θπβέξλεζε ππφ ηνλ Γεψξγην Παπαλδξένπ. ηηο 2 

επηεκβξίνπ εληάρζεθαλ σο κέιε ηεο παξαπάλσ θπβέξλεζεο (νξθίζηεθαλ σο 

ππνπξγνί θαη πθππνπξγνί ελψπηνλ ηνπ αληηβαζηιηά δηαδφρνπ Παχινπ) ηξεηο 

εθπξφζσπνη ηεο ΠΔΔΑ (Αιέμαλδξνο βψινο, Νηθφιανο Αζθνχηζεο, Άγγεινο 

Αγγειφπνπινο), δχν ηνπ ΚΚΔ (Μηιηηάδεο Πνξθπξνγέλεο, Ησάλλεο Εέβγνο) θαη έλαο 

ηνπ ΔΑΜ (Ζιίαο Σζηξηκψθνο). ηηο 26 επηεκβξίνπ ππνγξάθεθε (απφ ηνλ 

αξρηζηξάηεγν Οπίιζσλ, θαη ηνπο αξρεγνχο ηνπ ΔΛΑ, ηέθαλν αξάθε θαη ηνπ 
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 ηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο, πιεξνθφξεζε γηα ηελ ΠΔΔΑ δηλφηαλ αλαιπηηθά κέζα απφ ηελ 

εθεκεξίδα ηνπ ΔΑΜ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Βι. Διεύζεξε Μαθεδνλία [ξγαλν ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΑΜ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο], 15.4.1944, ζ. 1∙ 1.5.1944, ζ. 1. 15.5.1944, ζ. 1, 2. 
34

 πχξνο Γαζπαξηλάηνο, φ.π., ζ. 137. 
35

 Νίθνο Αιηβηδάηνο, φ.π., ζ. 148. Πξβι. ηάζεο Καιχβαο – Νίθνο Μαξαληδίδεο, φ.π., ζ. 155, φπνπ 

ππνζηεξίδεηαη φηη «νη πεξίθεκεο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε εζλνζπκβνχισλ ηνλ Απξίιην 1944 

απνδείρηεθαλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απιή παξσδία θαη ζε γεληθέο γξακκέο δελ μέθπγαλ απφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ ΔΑΜ».  
36

 Βι. άξζξν ηνπ Αιέμαλδξνπ βψινπ ζηε νζηαιηζηηθή Δπηζεώξεζε, θχιιν 1/1945, ζρεηηθά κε ηε 

λνκηθή θχζε ηεο ΠΔΔΑ. Δθηελέο κέξνο ηνπ άξζξνπ παξαηίζεηαη ζην Ζιίαο Παπαζηεξηφπνπινο, Ζ 

λνκηθή θύζε θαη ην δίθαην ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο 1941-1944, Λεμίηππνλ (επαλέθδνζε), Αζήλα 2012, 

ζ. 24-28.  
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ΔΓΔ
37

, Ναπνιένληα Εέξβα) ε πκθσλία ηεο Καδέξηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία φιεο 

νη αληαξηηθέο δπλάκεηο ηέζεθαλ ππφ ηηο δηαηαγέο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Ζ 

ηειεπηαία ηηο έζεζε ζηε δηάζεζε ηνπ ζηξαηεγνχ θφκππ
38

. ηηο 23 Οθησβξίνπ, κεηά 

ηελ απειεπζέξσζε ησλ Αζελψλ, νξθίζηεθε ελψπηνλ ηνπ πξσζππνπξγνχ Γ. 

Παπαλδξένπ λέα θπβέξλεζε, ε ιεγφκελε θπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο, πνπ 

ζπκπεξηιάκβαλε θαη ηα παξαπάλσ έμη κέιε ηεο ΠΔΔΑ, ηνπ ΔΑΜ θαη ηνπ ΚΚΔ
39

.   

Ο ιφγνο ηεο απειεπζέξσζεο, πνπ εθθψλεζε ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ ζηηο 18 

Οθησβξίνπ σο πξσζππνπξγφο ηεο θπβέξλεζεο Δζληθήο Δλφηεηαο, εκπεξηείρε θξάζεηο 

θαη παξαγξάθνπο νιφθιεξεο πνπ δηθαίσλαλ ηνλ πφζν φινπ εθείλνπ ηνπ θφζκνπ πνπ 

ηνπνζεηνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ απέλαληη απφ ηε βαζηινκεηαμηθή δηθηαηνξία θαη ηηο 

δηνξηζκέλεο απφ ηνλ θαηαθηεηή ειιεληθέο θαηνρηθέο θπβεξλήζεηο. ινπ εθείλνπ ηνπ 

θφζκνπ πνπ βξέζεθε επί νθηψ θαη πιένλ έηε απνθιεηζκέλνο απφ ηα δεκνθξαηηθά ηνπ 

δηθαηψκαηα, θαηαπηεδφκελνο απφ ην αζηπλνκνθξαηνχκελν θξάηνο ηεο 

βαζηινκεηαμηθήο δηθηαηνξίαο θαη ηα θαηνρηθά κνξθψκαηα πνπ ππνζηήξηδαλ ηελ 

πνιηηηθή ζπλεξγαζίαο κε ηνλ θαηαθηεηή ελάληηα ζηελ -ππνζηεξηδφκελε θαη απφ ηνπο 

ζπκκάρνπο- βνχιεζε γηα αληίζηαζε θαη αλππαθνή. Σα ζρεηηθά απνζπάζκαηα απφ ηνλ 

παξαπάλσ ιφγν ηνπ Γ. Παπαλδξένπ έρνπλ σο εμήο: 

 

[…] Αλήθεη δηα ηνχην εηο ηνπο ακέζνπο θαη ζεκειηψδεηο ζθνπνχο καο ε απνθαηάζηαζηο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Διεπζέξνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. Δπί κίαλ νθηαεηίαλ ην Διεχζεξνλ 

Διιεληθφλ Κξάηνο έρεη θαηαιπζεί απφ ηελ Γηθηαηνξίαλ θαη ηελ Καηνρήλ. Ήιζελ ν θαηξφο 

λα ππάξμε! 

Δηο ηα θαζεζηψηα ηνπ Φαζηζκνχ, ην Κξάηνο ππνηάζζεηαη εηο ην Κφκκα. Δηο ηα 

Διεχζεξα Λανθξαηηθά Πνιηηεχκαηα ην Κφκκα, ε Οξγάλσζηο, ππνηάζζνληαη εηο ην 

Κξάηνο. Δηο ηα ειεχζεξα πνιηηεχκαηα ε πιεηνςεθία θπβεξλά, ε κεηνςεθία ειέγρεη, αιιά 
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 ΔΓΔ: Δζληθφο Γεκνθξαηηθφο Διιεληθφο χλδεζκνο. Αληηζηαζηαθή νξγάλσζε κε επηθεθαιήο 

ηνλ Ναπνιένληα Εέξβα. Αληαγσληζηηθή ηνπ ΔΛΑ, κε ηνλ νπνίν βξέζεθε ζε ζχγθξνπζε απφ ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1943.  
38

 Βι. Άγγεινο Αγγειφπνπινο, Από ηελ Καηνρή ζηνλ Δκθύιην. Ζ κεγάιε επζύλε ησλ ζπκκάρσλ. Έλα 

βηβιίν-ζπλέληεπμε ζηνλ νθνθιή Γ. Γεκεηξαθόπνπιν, Παξνπζία, Αζήλα 1994, ζ. 72-118∙ Φνίβνο 

Οηθνλνκίδεο, Οη Πξνζηάηεο. Ζ αιεζηλή ηζηνξία ηεο Αληίζηαζεο, Ησιθφο, 4
ε
 έθδ, Αζήλα 2008, ζ. 364-

378. 
39

 πχξνο Μαξθεδίλεο, ύγρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο, ηφκνο 2
νο

, 1944-1951, Πάππξνο, 

Αζήλα 1994, ζ. 17-18. 

Μεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ θαη ν πξψελ εζλνζχκβνπινο θαη πνιηηεπηήο Φιψξηλαο 

θαηά ηνλ κεζνπφιεκν Φίιηππνο Γξαγνχκεο, πνπ δηαηεξνχζε ηε ζέζε ηνπ πθππνπξγνχ εμσηεξηθψλ, 

πνπ είρε ιάβεη ηνλ Μάην, ζπκκεηέρνληαο ζηελ ηφηε θπβέξλεζε Παπαλδξένπ. Ο Γξαγνχκεο δηέκελε 

ζηελ Αζήλα θαη επηζθεπηφηαλ ηε Φιψξηλα ζε αξαηά δηαζηήκαηα, θπξίσο θαηά ηηο εθινγηθέο πεξηφδνπο. 

Σειεπηαίεο εκθαλίζεηο ηνπ ήηαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1936, φηαλ ζπκκεηείρε, ρσξίο επηηπρία, ζηηο 

ηειεπηαίαο εθινγέο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο πεξηφδνπ ηνπ κεζνπνιέκνπ. Σέιε Απξηιίνπ ηνπ 1944 

μεθίλεζε γηα ηελ Μέζε Αλαηνιή, φπνπ, κεηά ηελ άθημή ηνπ, εληάρζεθε ζηε θπβέξλεζε Παπαλδξένπ. 

Γηα ηελ πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Γξαγνχκε ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο, βι. Αλδξέαο Αζαλαζηάδεο, 

ηε ζθηά ηνπ «βνπιγαξηζκνύ». Απνηππώζεηο «πνιηηηθώλ θαη εζληθώλ θξνλεκάησλ» ησλ πνιηηώλ ηεο 

πεξηθέξεηαο Φιώξηλαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, Δπίθεληξν 2017 (ππφ έθδνζε). Γηα ηελ 

είζνδν ηνπ Γξαγνχκε ζηελ θπβέξλεζε Παπαλδξένπ ηνπ Μαΐνπ ηνπ 1944 έσο ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

Αζελψλ, βι. Φίιηππνο Γξαγνχκεο, Ζκεξνιόγην 1944. Λίβαλνο-Κάηξν-Ηηαιία-Απειεπζέξσζε, επηκ. Η.Κ. 

Μαδαξάθεο Αληάλ, Γσδψλε, Αζήλα 2011. 
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ην Κξάηνο, αη δεκφζηαη ιεηηνπξγίαη, δελ αλήθνπλ νχηε εηο ηελ πιεηνςεθίαλ νχηε εηο ηελ 

κεηνςεθίαλ. Αλήθνπλ εηο ηελ Ηδέαλ ηεο Παηξίδνο θαη ππεξεηνχλ ην ζχλνινλ ηνπ Λανχ. 

Δηο ην Κξάηνο Γηθαίνπ θχξηνο είλαη ν Νφκνο. 

Σν Διιεληθφλ Κξάηνο εηο ην παξειζφλ δελ ππελνκεχζε κφλνλ απφ ηνλ Φαζηζκφλ. 

Τπελνκεχζε θαη απφ ηελ ζπλαιιαγήλ. Τπήξμαλ εηο ην παξειζφλ πεξίνδνη αθκήο θαη 

πεξίνδνη πηψζεσο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. Ζ Κπβέξλεζηο ηεο Δζληθήο Δλψζεσο έρεη 

απφθαζηλ λα επαλαθέξε ηαο ιακπξνηέξαο εκέξαο ηνπ. Ζ Σάμηο, ε Πξνζσπηθή Αζθάιεηα 

θαη ε Πνιηηηθή Διεπζεξία ηνπ Λανχ ζα θαηνρπξσζνχλ. Σν ζχλζεκα ζα είλαη: «Διεπζεξία 

θαη Νφκνο». Γηφηη ηα αηψληα ακεηαθίλεηα ζπζηαηηθά ηεο αιεζνχο Πνιηηείαο είλαη ε 

Διεπζεξία θαη ε Γηθαηνζχλε. […] 

Θα επηδησρζεί επίζεο ε αλαζχληαμηο ησλ σκάησλ ηεο Γεκνζίαο Αζθαιείαο. 

Καη θαηά ηαο δχν πεξηφδνπο ηεο δνπιείαο ηνπ Έζλνπο, ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο 

εμσηεξηθήο, εηο ηα ψκαηα ηεο Γεκνζίαο Αζθαιείαο, θαη ηδίσο εηο ηελ Υσξνθπιαθήλ, 

παξνπζηάζζεζαλ ζπκπηψκαηα εζηθήο θξίζεσο. […] 

Θα γίλεη επίζεο αλαζχληαμηο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ καο: Καη ηεο Γηθαηνζχλεο, θαη 

ηεο Γηνηθήζεσο, θαη ησλ Πλεπκαηηθψλ Ηδξπκάησλ καο, θαζψο θαη ησλ άιισλ Οξγαληζκψλ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.[…] 

Ζ Ζγέηηο Σάμηο, θαηά κέγα κέξνο, δελ απεδείρζε αμία ηνπ Λανχ. 

Δηο ηνλ θαηξφλ ηεο Γηθηαηνξίαο, θαη ην Παλεπηζηήκηνλ, θαη ν Άξεηνο Πάγνο, θαη ην 

πκβνχιηνλ Δπηθξαηείαο, θαζψο θαη ηα άιια Αλψηαηα Ηδξχκαηά καο, εθηφο νιίγσλ 

ιακπξψλ εμαηξέζεσλ, πεξίπνπ ερξεσθφπεζαλ. […] 

Αιιά ην Κξάηνο ηνπ Γηθαίνπ δελ εκπνξεί λα ζεκειησζή δηά ην κέιινλ εάλ δελ έρε 

ζπληειεζζή ε εζηθή θάζαξζηο ηνπ παξειζφληνο. Καη δηά ηνχην, εθηφο ησλ εθθαζαξίζεσλ 

ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, εθηφο ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ, ζα ρξεηαζζεί επίζεο θαη ε 

ηθαλνπνίεζηο ηνπ εζληθνχ αηηήκαηνο πξνο επηβνιήλ ησλ δηθαίσλ πνηληθψλ θπξψζεσλ. Σν 

Δζληθφλ πκβφιαηνλ ηνπ Ληβάλνπ επαγγέιιεηαη ηελ επηβνιήλ ζθιεξψλ θπξψζεσλ θαηά 

ησλ πξνδνηψλ ηεο Παηξίδνο θαη ησλ εθκεηαιιεπηψλ ηεο δπζηπρίαο ηνπ Λανχ καο. Με ην 

Γηάγγεικα ηεο 4
εο

 επηεκβξίνπ ε Κπβέξλεζηο επαλέιαβε ηελ ππφζρεζηλ φηη ε «Δζληθή 

Νέκεζηο ζα είλαη αδπζψπεηνο». Καη ηψξα ζα ηεξήζεη ηελ ππφζρεζίλ ηεο. 

Ο λφκνο ηεο επηβνιήο ησλ δηθαίσλ θπξψζεσλ έρεη δεκνζηεπζεί θαη ζα ηεζεί ακέζσο εηο 

εθαξκνγήλ. Έρνπλ πξνλνεζή φιαη αη εγγπήζεηο, ψζηε λα κε κεηαβιεζή εηο φξγαλνλ 

εθδηθήζεσλ θαη ηθαλνπνηήζεσο παζψλ. 

Δκπλεπζηήο ησλ πνηλψλ ζα είλαη ε ζπλείδεζηο ηνπ Έζλνπο. […] 

Ζ απνθαηάζηαζηο ηεο Λατθήο Κπξηαξρίαο αλήθεη θαη’ εμνρήλ εηο ηνπο πξψηνπο 

ζεκειηψδεηο ζθνπνχο καο. Ο Λαφο αλαθηά ηαο ειεπζεξίαο ηνπ θαη γίλεηαη ν θπξίαξρνο ηεο 

Υψξαο ηνπ. 

Ζ Κπβέξλεζηο ηεο Δζληθήο Δλψζεσο έρεη απφθαζηλ λα πξνρσξήζε εηο ηελ ηαρπηέξαλ 

δπλαηήλ ελέξγεηαλ θαη δεκνςεθίζκαηνο θαη εθινγψλ πληαθηηθήο πλειεχζεσο θαζψο 

θαη Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ εθινγψλ. Καη απνηειεί δήηεκα ηηκήο δηά ηελ Κπβέξλεζηλ 

φπσο ε Λατθή Δηπκεγνξία εθδεισζή θαηά ηξφπνλ απνιχησο γλήζηνλ. Δίλαη πιένλ θαηξφο, 

έπεηηα απφ ηελ καθξάλ πεξίνδνλ ηεο δνπιείαο, φπσο ν Διιεληθφο Λαφο, απειιαγκέλνο 

πάζεο θαη πιηθήο θαη ςπρνινγηθήο βίαο, απνθαζίζε θπξηάξρσο θαη δηά ην Πνιίηεπκα θαη 

δηά ην Κνηλσληθφλ Καζεζηψο θαη δηά ηελ Κπβέξλεζηλ ηεο αξεζθείαο ηνπ, θαζψο επίζεο 

θαη δηά ηνπο δεκνηηθνχο θαη θνηλνηηθνχο άξρνληάο ηνπ. […]
40

 

                                                           
40

 Βι. Γεψξγηνο Παπαλδξένπ, Ζ Απειεπζέξσζηο ηεο Διιάδνο, Σν Βήκα Bηβιηνζήθε, εηδ. έθδ., 

Αζήλα 2009, ζ. 191-203. 
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Ζ θπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο, ππνζηεξίδεη ν Αιηβηδάηνο αλαδεηψληαο ηε 

λνκηκνπνίεζε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο απφ ηελ απειεπζέξσζε έσο θαη ηελ πξψηε 

θπβεξλεηηθή κεηαβνιή, αληαλαθινχζε ηνλ ζπκβηβαζκφ πνπ επηηεχρζεθε κεηαμχ ησλ 

πνιηηηθψλ δπλάκεσλ θαη νξηνζεηήζεθε κε ηηο πκθσλίεο Ληβάλνπ θαη Καδέξηαο. Ζ 

πκθσλία ηνπ Ληβάλνπ, παξαηεξεί ν ίδηνο, δελ αλαθεξφηαλ θαζφινπ «ζην ζχληαγκα 

ηνπ 1864/1911 σο θεηκέλνπ πνπ θαζφξηδε ηε ζέζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

θπβέξλεζεο ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζηελ Διιάδα, κεηά ηελ επάλνδφ ηεο». Έηζη, 

«είλαη πξνθαλέο φηη ε θπβέξλεζε εζληθήο ελφηεηαο ζεσξνχληαλ de facto θπβέξλεζε, 

νη αξκνδηφηεηεο ηεο νπνίαο, σο ηε ζχγθιεζε ηεο κέιινπζαο Βνπιήο, ζα 

πεξηνξίδνληαλ κφλν απφ ηηο ίδηεο ηηο εμαγγειίεο θαη ηηο δεζκεχζεηο πνπ είρε αλαιάβεη 

απέλαληη ζην ιαφ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νκαινχ δεκνθξαηηθνχ βίνπ». Ζ 

θπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο αλέιαβε πξάγκαηη, κε ηελ εγθαηάζηαζή ηεο ζηελ 

Αζήλα, φιεο ηηο εμνπζίεο (θαη εηδηθφηεξα ηε λνκνζεηηθή), θχξηα απνζηνιή ηεο φκσο 

παξέκελε ε πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή «ππφ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο, 

αδηάβιεησλ εθινγψλ» γηα ηελ αλάδεημε πληαθηηθήο πλέιεπζεο. Ζ πνιηηηθή 

ηζνξξνπία πνπ «θαζηέξσλε ν “ράξηεο” ηνπ Ληβάλνπ», κεηαβιήζεθε εληειψο κεηά ηε 

δηάιπζε ηεο θπβέξλεζεο Δζληθήο Δλφηεηαο θαη ηε κάρε ησλ Αζελψλ (ηα 

Γεθεκβξηαλά). Ο δηνξηζκφο ηνπ αληηβαζηιηά απφ ηνλ βαζηιηά ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 

ζεκεηψλεη ν Αιηβηδάηνο, «δελ είρε γίλεη ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία πνπ 

πξνέβιεπε ην ζχληαγκα ηνπ 1864/1911 θαη νη ζρεηηθνί κε ηελ αληηβαζηιεία λφκνη». 

πκπιεξψλεη φηη ζρεηηθή δηαδηθαζία δελ κπνξνχζε λα αθνινπζεζεί εμ αηηίαο ηεο 

απνπζίαο λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο, πνπ ήηαλ θαηά ην ζχληαγκα ην κφλν αξκφδην λα 

δηνξίζεη αληηβαζηιηά. ηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 1945 ζρεκαηίζηεθε ε θπβέξλεζε Νηθνιάνπ 

Πιαζηήξα θαη ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ νη αληηκαρφκελεο δπλάκεηο (ηεο κάρεο ησλ 

Αζελψλ) ππέγξαςαλ ηε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο. Ζ πκθσλία πεξηιάκβαλε 

δεζκεχζεηο, γεληθά απνδεθηέο απφ φιεο ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηεο ρψξαο, πνπ, φπσο 

γξάθεη ν Αιηβηδάηνο, «φθεηιαλ λα απνηειέζνπλ ην πνιηηηθφ πιαίζην ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ έξγνπ σο ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηεο πληαθηηθήο πλέιεπζεο». 

Ζ άπνςε ηνπ ηδίνπ είλαη φηη ε θπβέξλεζε ησλ Αζελψλ, πνπ έπαπζε πηα λα είλαη 

θπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο, «παξέκελε θπβέξλεζε de facto, ηεο νπνίαο ην θχξνο 

πήγαδε απφ ην λέν ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ θαη ηε ζέιεζε γηα εζληθή ζπκθηιίσζε πνπ ε 

ζπκθσλία ηεο Βάξθηδαο εμάγγειιε παλεγπξηθά». Ζ πκθσλία ηεο Βάξθηδαο, σο ηε 

ζχγθιεζε ηεο πληαθηηθήο πλέιεπζεο, «ζα έπξεπε λα απνηειέζεη γηα ηελ 

θπβέξλεζε ηεο Αζήλαο ην κφλν πιαίζην γηα ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο, πιαίζην 

πνιηηηθφ, θπζηθά, αιιά θαη λνκηθφ, αθνχ κηα ηπρφλ παξαβίαζε ησλ δηαηάμεψλ ηεο ζα 

αλέηξεπε ην ζπκβηβαζκφ πνπ είρε επηηεπρζεί, αλνίγνληαο ην δξφκν γηα κηα λέα 

ζχγθξνπζε […]»
41

.  

                                                                                                                                                                      
Ο Παπαγαξπθάιινπ ζεκεηψλεη φηη ιφγνο ηεο απειεπζέξσζεο πνπ εθθψλεζε ν Γ. Παπαλδξένπ 

απνηεινχζε «ηελ πην επίζεκε αλαγλψξηζε ηεο αλππαξμίαο θξάηνπο θαη θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θαηνρηθήο πεξηφδνπ». Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη «απηή ηελ αλππαξμία ήξζε λα θαιχςεη ε 

δεκηνπξγία ησλ ζέζεσλ ηεο ιατθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηηο ειεχζεξεο 

πεξηνρέο ηεο ππφ θαηνρήλ Διιάδνο». Παλαγηψηεο Παπαγαξπθάιινπ, φ.π., ζ. 103.   
41

 Νίθνο Αιηβηδάηνο, φ.π., ζ. 152-163.  
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Πιεζηάδνληαο πξνο ηελ απειεπζέξσζε ππήξμε αξθεηή ζχγρπζε εληφο ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο, θπξίσο απφ ηε πκκαρηθή ηξαηησηηθή Απνζηνιή, ζρεηηθά κε 

ην πνηνο ζα έρεη δηθαίσκα εμνπζίαο επί ησλ απειεπζεξνχκελσλ πεξηνρψλ, πξηλ ηελ 

εγθαζίδξπζε λνκίκσλ θπβεξλεηηθψλ αξρψλ. Απνθαιππηηθά είλαη ηα ζήκαηα πνπ 

δηαβίβαζε ζην Κάηξν ν Βξεηαλφο ηαγκαηάξρεο R.R. Prentis (Πξέληηο), ππνδηνηθεηήο 

ηεο Α πνπ είρε έδξα ηνλ Πεληάινθν (έδξα ηεο 9
εο

 Μεξαξρίαο ηνπ ΔΛΑ πνπ είρε 

ππφ ηελ επζχλε ηεο θαη ηελ πεξηνρή Φιψξηλαο). Ο Πξέληηο είρε ήδε ζηα ρέξηα ηνπ 

νδεγίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο έπξεπε λα «ηνλίζεη κε έκθαζε ζ’ φινπο ηνπο Έιιελεο 

ηηο θνβεξέο ζπλέπεηεο λα αλαιάβνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ» θαη λα 

δηαβηβάζεη «ζ’ φινπο ηνπο πκκ. πλδέζκνπο Αμ/θνχο λα ζπκπεξηθεξζνχλ αλάινγα 

κε ηε λέα απηή θαηάζηαζε»
42

.  

Πιεζηάδνληαο πξνο ηε πκθσλία ηεο Καδέξηαο, ην Γεληθφ ηξαηεγείν Μέζεο 

Αλαηνιήο εμέδσζε ηηο θάησζη νδεγίεο γηα ηνπο ηνπηθνχο Γηνηθεηέο ΔΛΑ: 

 

Οη ηνπηθνί ηξαηησηηθνί Γηνηθεηέο είλαη ππφινγνη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ηάμεσο 

θαη ηνπ λφκνπ ηεο πεξηνρήο ηνπο, εξγαδφκελνη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο πνιηηηθέο αξρέο. Οη 

ζηξαηησηηθνί πξέπεη λα βνεζήζνπλ ηελ πνιηηηθή δηνίθεζε θαη ηελ αζηπλνκία. Μέρξη λα 

δεκηνπξγεζνχλ πνιηηηθά δηθαζηήξηα απφ ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε (ηεο Δζληθήο 

Δλφηεηνο) δελ ζα ζπιιεθζνχλ χπνπηνη γηα ιφγνπο πνιηηηθνχο. 

Οη Βξεηαλνί ζα θαηαδηθάζνπλ θάζε ζηξαηησηηθφ δηνηθεηή πνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα 

ζάλαην Διιήλσλ απφ Έιιελεο ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε
43

. 

 

Ο Πξέληηο, έρνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ νδεγίεο, επηθνηλψλεζε κε ην Κάηξν ζηηο 

24 επηεκβξίνπ θαη έζεζε κε ζήκα ηνπ ζρεηηθά εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο: 

 

Οη πνιηηηθέο αξρέο θαη ε πνιηηηθή δηνίθεζε κε ηελ νπνία πξέπεη λα ζπλεξγαζζνχλ νη 

ζηξαηησηηθνί απνηεινχληαη απφ ηελ παξνχζα δηνίθεζε ηνπ Ράιιε, ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ 

Παπαλδξένπ ή ηε δηνίθεζε ηεο ΠΔΔΑ; 

Δδψ ε ΠΔΔΑ δελ πθίζηαηαη επηζήκσο, αιιά ε ηνπηθή δηνίθεζε ζηε ηάηηζηα 

απνηειείηαη απφ ηελ Δζληθή Πνιηηνθπιαθή, ε νπνία κε ηε κνξθή ηεο ηνπηθήο 

εζλνθπιαθήο δηαπξάηηεη ηα ίδηα φπσο θαη ε πξνεγνχκελε εηθνληθή δηνίθεζε ηνπ ΔΛΑ. Ζ 

9
ε
 Μεξ/ρία δειψλεη φηη ε δηθή ηνπο θαηνρή, αο πνχκε ηεο Κνδάλεο, ζα είλαη θαηνρή απφ 

                                                                                                                                                                      
Με ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ (13/1945 θαη 68/1945), ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο δέρζεθε φηη νη 

κεηαδεθεκβξηαλέο θπβεξλήζεηο δελ ήηαλ de facto αιιά λφκηκεο θπβεξλήζεηο. πχξνο Γαζπαξηλάηνο, 

φ.π., ζ. 142. 

Μεηαγελέζηεξα λνκνζεηήκαηα, δνκεκέλα θη απηά ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ ζπζρεηηζκψλ πνπ 

πξνέθπςαλ κεηά ηε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο, ακθηζβήηεζαλ πιήξσο ηε λνκηθή ππφζηαζε ηεο ΠΔΔΑ. 

Βι. Υξήζηνο Σπξνβνχδεο, Απηνδηνίθεζε θαη «Λατθή» Γηθαηνζύλε 1942-1945. πκβνιή ζηελ ηζηνξία 

ησλ ζεζκώλ ηεο Διιεληθήο Αληίζηαζεο, Πξνζθήλην, Αζήλα 1991, ζ. 319-320∙ Θαλάζεο 

Παπαζαλαζφπνπινο, φ.π., ζ. 88. 

Με ηε κεηαπνιίηεπζε μεθίλεζε κηα «ςχρξαηκε» ζπδήηεζε, κεηαμχ θπξίσο λνκηθψλ, πνπ 

θαηέγξαςε ζεκαληηθά επηρεηξήκαηα γηα ηε λνκηκφηεηα ή κε ησλ ηξηψλ παξάιιεισλ θπβεξλήζεσλ ηεο 

θαηνρηθήο πεξηφδνπ. Βι. ζρεηηθά, Θαλάζεο Παπαζαλαζφπνπινο, φ.π., ζ. 97-100. 
42

 Nicholas Hammond, Γπηηθή Μαθεδνλία: Αληίζηαζε θαη πκκαρηθή ηξαηησηηθή Απνζηνιή, κηθξ.-

απφδ. Παξκελίσλ Παπαζαλαζίνπ, Παπαδήζε, Αζήλα  ρ.ρ.έ., ζ. 290. 
43

 ην ίδην. 
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ηνλ Δζληθφ ηξαηφ, δηαβεβαηψλνληαο φηη ηεξείηαη ε ηάμε θαη ν λφκνο. Φαίλεηαη φκσο 

πηζαλφ φηη ζα πξνζπαζήζνπλ λα εγθαηαζηήζνπλ εηθνληθνχο επηζήκνπο εθιεγκέλνπο ππφ 

ηελ ΠΔΔΑ, κεηακθηεζκέλνπο ζε Δζλνθπιαθή, ζπιιακβάλνληαο θαηά ην κεζνδηάζηεκα 

φινπο ηνπο επηζήκνπο ηνπ Ράιιε, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη κειψλ ηεο αληηπνιηηεχζεσο 

φπσο ηνπ ΔΔ
44

. Παξαθαιψ λα θαζνξίζεηε ηε ζέζε ηεο Α επί ηνπ ζέκαηνο. Δάλ 

ππάξρεη πξφζεζηο νη επίζεκνη ηεο Κπβέξλεζεο Ράιιε λα ζπλερίζνπλ, αλακέλνληαο ηελ 

άθημε ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Παπαλδξένπ, είλαη νπζηψδεο λα εθδνζεί απζηεξή δηαηαγή 

πξνο ην Γ/ΔΛΑ, θαζψο νη ηνπηθνί δηνηθεηαί ηνπ δελ ζα ιάβνπλ δηαηαγέο ηεο Α. Πνηα 

είλαη ε απάληεζε ζηνλ ΔΛΑ φηαλ θαηαιακβάλεη ζηξαηησηηθά κηα πφιε θη εγθαζηζηά 

ζηξαηνδηθεία θαη ην ζηξαηησηηθφ λφκν ζην φλνκα ηεο Κπβέξλεζεο; Μπνξείηε λα κε 

πιεξνθνξήζεηε πφηε πξνβιέπεηαη λα πξνσζεζνχλ αληηπξφζσπνη ηεο θπβεξλήζεσο ζηε 

Μαθεδνλία; 

Δδψ ν ΔΛΑ επαλαιακβάλεη φηη νη ίδηνη είλαη ππφ ηαο δηαηαγάο ηεο θπβέξλεζεο, αιιά 

απηφ ιεηηνπξγεί θαη κε ηνπο δπν ηξφπνπο, θαζψο είλαη ζήκεξα ηκήκα ηεο θπβεξλήζεσο 

θαη νη κνλαδηθνί εθπξφζσπνί ηεο ζηελ πεξηνρή. 

πληζηψ ινηπφλ κε ζεβαζκφ ε Κπβέξλεζε λα εθδψζεη ην ηαρχηεξν δπλαηφ ιεπηνκεξείο 

νδεγίεο θαιχπηνπζεο ηηο ελέξγεηεο ηνπ ΔΛΑ ζηηο επαλαθαηαιακβαλφκελεο πεξηνρέο. ε 

άιιε πεξίπησζε ζα πξνζπαζήζνπλ, ρσξίο ακθηβνιία, λα δεκηνπξγήζνπλ ηεηειεζκέλα 

γεγνλφηα, αλακέλνληαο ηελ άθημε αληηπξνζψπσλ ηεο θπβεξλήζεσο, θαη ηαξαρέο ζηελ 

πεξηνρή Κνδάλεο κε ηελ ηζρπξή αληίζεζε ηνπ ΔΔ είλαη πνιχ πηζαλέο. ήκεξα γίλνληαη 

ηνπηθέο εθινγέο ζε ηνπηθά ρσξηά ζηε ηάηηζηα, Άξγνο θαη Καζηνξηά (πφιεηο απφ ηηο 

νπνίεο είραλ απνζπξζεί ελσξίηεξα νη Γεξκαλνί) γηα ππνςεθίνπο πνπ θαζνξίζζεθαλ απφ 

ΔΛΑ. ε πξφζθαηε πξνζπάζεηα λα πάξνπλ ηελ Κνδάλε -νη εθιεγέληεο επίζεκνη ηεο 

ΠΔΔΑ καδί κε κηα δηκνηξία «ζηξαηησηηθήο αζηπλνκίαο» πεξηεθέξνλην ζηηο πχιεο ησλ 

ηκεκάησλ. Σν πξάγκα είλαη επείγνλ. Παξαθαιψ απαληήζαηε ην ελσξίηεξν
45

.  

 

Ο Πξέληηο δελ έιαβε κάιινλ απάληεζε ζηα εξσηήκαηα πνπ έζεζε θαη επαλήιζε κε 

λέν ζήκα ηνπ ζηηο 29 επηεκβξίνπ: 

 

Παξαθαιψ ζρνιηάζαηε ηα αθφινπζα:  1) Ζ πνιηηηθή εθηειεζηηθή εμνπζία ζήκεξα ζηελ 

Κνδάλε είλαη ηκήκα ή ζεσξείηαη σο ηκήκα ηνπ ΔΔ;
46

 2) Ο ΔΛΑ δηαηείλεηαη φηη ν ΔΔ 

                                                           
44

 ΔΔ: Δζληθφο Διιεληθφο ηξαηφο. Βι. παξαθάησ ππνζεκείσζε. 
45

 Nicholas Hammond, φ.π., ζ. 290-292. 
46

 ηελ Κνδάλε νη Γεξκαλνί είραλ δεκηνπξγήζεη ηνλ Δζληθφ Διιεληθφ ηξαηφ (ΔΔ), γχξσ απφ ηνλ 

Μηράιε Παπαδφπνπιν (Μηράιαγα), εγεηηθφ ζηέιερνο ηεο Παλειιελίνπ Απειεπζεξσηηθήο 

Οξγαλψζεσο (ΠΑΟ), πνπ βξέζεθε φκσο κπξνζηά ζηελ άξλεζε κεγάινπ κέξνπο ησλ κνλίκσλ 

αμησκαηηθψλ ηεο πεξηνρήο λα ζηξαηεπηνχλ ζην εγρείξεκα απηφ ησλ θαηαθηεηψλ. Ο ΔΔ ζπκκεηείρε 

ζηηο αηκαηεξέο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ Γεξκαλψλ θαηά ησλ ρσξηψλ ηνπ Βεξκίνπ θαη 

βνήζεζε ζηελ φιε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο ηεο παξαγσγήο ηεο επαξρίαο. Ζ χπαξμε θαη ε δξάζε ηνπ 

ΔΔ ήηαλ -ηδίσο πξνο ην ηέινο ηεο θαηνρήο- ηδηαίηεξα ζπκθέξνπζα ζηηο γεξκαληθέο αξρέο, πνπ 

πξνζέβιεπαλ ζε φμπλζε ηεο αληηκαρίαο ΔΔ θαη ΔΛΑ, γεγνλφο πνπ ζα βνεζνχζε ζηελ θαζφια 

επηζθαιή απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ Διιάδα. Ζ Α ηεο πεξηνρήο πξνζπάζεζε λα έξζεη ζε επαθή κε 

ηνλ ΔΔ, κε ζθνπφ ηελ παξάδνζή ηνπ, ελφςεη θαη ηεο απνρψξεζεο ησλ Γεξκαλψλ απφ ηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο φκσο ππήξμαλ ζαλαηψζεηο θαη ζπιιήςεηο κειψλ ηεο Α απφ 

καρεηέο ηνπ ΔΔ. Πξνζπάζεηεο παξάδνζεο ηνπ ΔΔ γίλνληαλ κε κεζνιάβεζε ησλ Βξεηαλψλ έσο θαη 

ηα ηέιε Οθησβξίνπ, ρσξίο φκσο επηηπρία. πζθέςεηο γηα παξάδνζε ησλ θαπεηαλαίσλ θαη αλδξψλ ηνπ 

ΔΔ ζπλερίζηεθαλ θαη φιν ηνλ Ννέκβξην. ηα κέζα Ννεκβξίνπ πάξζεθε απφθαζε (ζηε ζπζθεςε ησλ 

θαπεηαλαίσλ ηνπ ΔΛΑ ζηε Λακία) γηα βίαηε δηάιπζε ηνπ ΔΔ. ηελ απφθαζε απηή ήηαλ αληίζεηνο ν 
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απνθεξχρζεθε απφ ηνλ Παπαλδξένπ θαη ε ΠΔΔΑ εμνπζηνδνηήζεθε απφ ηελ Δζληθή 

Κπβέξλεζε λα δηνξίζεη πξνζσξηλνχο πνιηηηθνχο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο. 3) Ο ΔΛΑ 

ιέγεη φηη ζ’ αληηθαηαζηήζεη ηελ πνιηηηθή εθηειεζηηθή εμνπζία κε πξνζσξηλνχο επηζήκνπο 

ηεο ΠΔΔΑ. 4) Γηνηθεηηθνί ππάιιεινη ζα παξακείλνπλ αλελφριεηνη, εθηφο εάλ 

απνδεηρζνχλ πξάθηνξεο ησλ Οχλλσλ... 5) Δίλαη αδχλαην ζηελ ηνπηθή Α λα επηκείλεη 

ζηελ δηαηήξεζε παιαηάο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ρσξίο άκεζε δηαηαγή απφ ην Γ/ΔΛΑ 

πξνο ηελ 9
ε
 Μεξ/ρία

47
.  

 

Σν Κάηξν δελ ζα απαληήζεη, παξά κφλν ζα δεηήζεη, ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ, λα 

κεξηκλήζνπλ νη ζχλδεζκνη ηεο Α λα ηνπνζεηεζνχλ ζπκκαρηθέο «θξνπξέο 

αζθαιείαο» ζηηο απειεπζεξνχκελεο πφιεηο, αίηεκα πνπ ζχληνκα θαηέζηε αλέθηθην, 

θαζψο ηα βξεηαληθά ζηξαηεχκαηα ζα ζπλέθιηλαλ πξνο Θεζζαινλίθε θαη θπξίσο πξνο 

Αζήλα
48

.  

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ησλ Αζελψλ θαη ηελ απηνδηάιπζε ηεο ΠΔΔΑ (αξρέο 

Ννεκβξίνπ), ππήξμαλ πεξηνρέο ηεο επξχηεξεο επηθξάηεηαο ζηηο νπνίεο εκθαλίζηεθε 

έλαο εμνπζηαζηηθφο δπηζκφο. Σέηνηα ήηαλ ε πεξίπησζε ηεο Θεζζαινλίθεο, φπνπ 

ππήξμε θπβεξλεηηθή εθπξνζψπεζε (θαη βξεηαληθή ζηξαηησηηθή παξνπζία) θαη 

ηαπηφρξνλα ήηαλ ελεξγνί ή δηεθδηθνχζαλ ελεξγφ ξφιν ζεζκνί ηεο εακηθήο 

δηθαηνηαμίαο, κε απνηέιεζκα, ιφγσ ησλ επηθαιχςεσλ, λα παξνπζηαζηνχλ ηξηβέο θαη 

εληάζεηο
49

.  Τπήξμαλ ηαπηφρξνλα θαη πεξηνρέο φπνπ, κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηνπο, 

δελ παξνπζηάζηεθαλ θξαηηθνί αληηπξφζσπνη θαη δελ έθηαζαλ κέρξη εθεί βξεηαληθέο 

ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο. ηηο πεξηνρέο εθείλεο, φπνπ ήηαλ εκθαλήο ε απνπζία ελφο 

ζηνηρεηψδνπο έζησ θξαηηθνχ δηθηχνπ, ν έιεγρνο πέξαζε απφ ηηο αξρέο ηεο ειιεληθήο 

θαηνρηθήο δηνίθεζεο ζηηο εακηθέο δπλάκεηο. Σν θελφ εμνπζίαο έπξεπε άκεζα λα 

θαιπθζεί πξνο ράξε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ ηδηαίηεξα απμεκέλσλ αλαγθψλ ηνπ 

ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απαηηνχληαλ, κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηελ 

άθημε ησλ θπβεξλεηηθψλ αξρψλ θαη ηελ έληαμε ηεο πεξηνρήο ζηε θξνληίδα ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο. Κνκβηθφ ζεκείν ήηαλ ε απηή πξαγκαηηθφηεηα («ε πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζηο»). Απηήλ εμάιινπ επηθαιέζζεθε ν Παπαλδξένπ ζε δειψζεηο ηνπ ζηηο 6 

Ννεκβξίνπ, φηαλ αλέζεηε πξνζσξηλά, «πξνο απνθαηάζηαζηλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Κξάηνπο», ζηελ Δζληθή Πνιηηνθπιαθή ηνπ ΔΑΜ ηνλ ξφιν ηεο «κε πθηζηακέλεο» 

πιένλ ρσξνθπιαθήο. Δίρε δειψζεη ηφηε ν Παπαλδξένπ: 

 

                                                                                                                                                                      
αξάθεο θαη ε επηρείξεζε έγηλε ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Γ ηνπ ΔΛΑ κε δηαηαγή θαη θαζνδήγεζε ηνπ 

Μάξθνπ Βαθεηάδε. Ζ αηκαηεξή δηήκεξε κάρε πνπ αθνινχζεζε, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη ην 28
ν
 

χληαγκα ΔΛΑ πνπ επαλδξσλφηαλ κε καρεηέο απφ Φιψξηλα θαη Καζηνξηά, ζπλνδεχηεθε θαη απφ 

ζπιιήςεηο θαη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, εθηειέζεηο καρεηψλ ηνπ ΔΔ. Να ζεκεησζεί φηη θαλέλαο απφ 

εγέηεο ηνπ ΔΔ δελ ήηαλ αλάκεζα ζηνπο εθηειεζζέληεο. Οη ζπιιεθζέληεο, θαπεηαλαίνη θαη καρεηέο 

ηνπ ΔΔ εγθιείζηεθαλ θαη απνκνλψζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Βνΐνπ θαη παξαδφζεθαλ ζηηο 

θπβεξλεηηθέο αξρέο θαηά ηελ έιεπζή ηνπο ζηελ πεξηνρή, ηνλ Μάξηην ηνπ 1945. Βι. Αζαλάζηνο 

Καιιηαληψηεο, Οη πξόζθπγεο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία (1941-1946), φ.π., ζ. 403-413∙ Αλδξέαο 

Αζαλαζηάδεο - Υξήζηνο Μηραειίδεο,  φ.π., ζ. 151-159, 185-195, 215-228.  
47

 Nicholas Hammond, φ.π., ζ. 292. 
48

 ην ίδην, ζ. 292-293.  
49

 Υξήζηνο Σπξνβνχδεο, φ.π., ζ. 319.  
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Ζ πξαγκαηηθή θαηάζηαζηο, ηελ νπνίαλ εχξελ ε Κπβέξλεζηο απφ ηεο αθίμεψο ηεο εηο ηελ 

Διιάδα, είλαη φηη ε ρσξνθπιαθή ζρεδφλ παληαρνχ έρεη παχζεη πθηζηακέλε, θαη έρεη 

ππνθαηαζηαζή ππφ ηεο Δζληθήο Πνιηηνθπιαθήο ηνπ ΔΑΜ-ΔΛΑ. Πξνο απνθαηάζηαζηλ 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κξάηνπο ειήθζεζαλ νκνθψλσο ππ’ νινθιήξνπ ηεο Κπβεξλήζεσο αη 

αθφινπζνη απνθάζεηο:  

1) Ζ Δζληθή Πνιηηνθπιαθή ηνπ ΔΑΜ-ΔΛΑ ηάζζεηαη ππφ ηαο δηαηαγάο ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο κέρξη ηεο 1
εο

 Γεθεκβξίνπ νπφηε ζα παξαδψζε 

ππεξεζίαλ θαη ζα παχζε πθηζηακέλε θαζ’ άπαζαλ ηελ Διιάδαλ. Δμαηξείηαη ε πεξηθέξεηα 

ηεο πξσηεπνχζεο (Αζελψλ-Πεηξαηψο-Πεξηρψξσλ) φπνπ ιεηηνπξγεί αζηπλνκία πφιεσλ, θαη 

φπνπ ε Δζληθή Πνιηηνθπιαθή έπαπζελ ήδε πθηζηακέλε. […]
50

 

 

Σν εξψηεκα ήηαλ ηη ζπγθεθξηκέλα ζα έπξεπε λα γίλεη, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

απνθαηάζηαζεο «ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κξάηνπο», εθεί φπνπ δελ ζα έθηαλαλ 

αληηπξφζσπνί ηνπ ή κέρξη λα θηάζνπλ νη αληηπξφζσπνί ηνπ. Δδψ θαη πάιη ε 

πξαγκαηηθφηεηα («ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζηο») ήηαλ απηή πνπ ζα επέβαιε ηε ιχζε. 

Ήηαλ δεδνκέλν φηη νη εακηθέο δπλάκεηο, απνθαζηζκέλεο φπσο ήηαλ λα θαιχςνπλ 

απηφ ην θελφ, δελ ζα βάδηδαλ ζην θελφ. Οη εθπξφζσπνί ηνπο ζηελ θπβέξλεζε Δζληθήο 

Δλφηεηαο, ήηαλ κεηαμχ εθείλσλ ησλ ζηειερψλ ηεο ΠΔΔΑ, πνπ δεκηνχξγεζαλ φιν 

εθείλν ην πιαίζην ησλ ζεζκψλ δηνίθεζεο ησλ πεξηνρψλ ηεο Διεχζεξεο Διιάδαο. 

Θεσξψληαο ινηπφλ, νη ηνπηθέο εακηθέο αξρέο, φηη ππάξρεη ζρεηηθή λνκηκνπνίεζή 

ηνπο, σο εθπξνζσπνχκελεο δηα ππνπξγψλ ζηελ θπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο (πνπ 

ππνζηήξηδε ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηεο θαηνρηθήο έλλνκεο ηάμεο
51

, ησλ θαηνρηθψλ 

δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαη ηε ζχιιεςε ησλ πξνδνηψλ), έρνληαο σο εκπεηξία ηε δηνίθεζε 

ησλ ήδε απειεπζεξσκέλσλ πεξηνρψλ θαη παίξλνληαο ζρεηηθέο εληνιέο απφ ηελ 

εγεζία ηνπ ΔΑΜ θαη ηνπ ΚΚΔ
52

, θηλήζεθαλ κε απνθαζηζηηθφηεηα ζηελ νξγάλσζε 

δηθηχσλ δηνίθεζεο πξνζαξκνζκέλσλ ζηα πξνηάγκαηα θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο ΠΔΔΑ.  

Μεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο ίζρπζαλ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ήηαλ θαη ε 

πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο. Σν δήηεκα πνπ πξνέθππηε, αλ δειαδή έπξεπε λα δηαηεξεζνχλ 

                                                           
50

 Βι. Διεπζεξία [Αζελψλ], 7.11.1944, ζ. 1. 

Γηα ηελ θχξσζε ηεο απφθαζεο, βι. Πξάμηο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ππ’ αξηζ. 9, Πεξί 

αλαγλσξίζεσο σο δεκνζίαο ππεξεζίαο ηεο Δζληθήο πνιηηνθπιαθήο, Δλ Αζήλαηο ηε 9.11.1944, 

Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο, ηεχρνο πξψηνλ, αξηζκφο θχιινπ 15, Δλ 

Αζήλαηο ηε 11.11.1945, ζ. 48. 
51

 Οη λφκνη ησλ ειιεληθψλ θαηνρηθψλ θπβεξλήζεσλ ζα δηαηεξεζνχλ ηειηθά γηα πνιιά απφ ηα 

επφκελα ρξφληα. Ο -κε εακηθφο- γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ππνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο ζηελ θπβέξλεζε 

Δζληθήο Δλφηεηαο (Ννέκβξηνο 1944), ζε κειέηε ηνπ (πνπ νινθιεξψζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1945), 

έγξαςε ζρεηηθά: «Θα εδχλαην ίζσο επιφγσο λα παξαηεξεζή φηη, απφ απφςεσο λνκνζεζίαο, δελ έρεη 

εηζέηη απειεπζεξσζή ε Διιάο. Πξάγκαηη, ηφζνλ ε λνκνζεζία ηεο ζπλερηζάζεο ηνλ αγψλα εηο ην 

εμσηεξηθφλ Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο, φζνλ θαη ε ζεζπηζζείζα, επίζεο θαηά ηελ Καηνρήλ, θαη 

εθαξκνζζείζα εηο ηαο ππφ ηνλ έιεγρνλ ηνπ Κηλήκαηνο Αληηζηάζεσο Διεπζέξαο Διιεληθάο Πεξηνράο, 

παξακέλνπλ άλεπ ηζρχνο, πεξηθξνλεκέλαη θαη άγλσζηνη, εηο ηελ απφ ηνπ Οθησβξίνπ 1944 ειεπζέξαλ 

πιένλ Διιάδα. Δηο ηελ ηειεπηαίαλ ηαχηελ, φρη κφλνλ εμαθνινπζεί λα ηζρχε ε λνκνζεζία ηεο Καηνρήο, 

αιι’ εζεκεηψζε θαη επέθηαζηο απηήο κεηά ηελ απειεπζέξσζηλ εηο πεξηνράο αη νπνίαη θαηά ηελ 

Καηνρήλ δελ ηελ είρνλ γλσξίζεη∙ ήηνη εηο ηαο ππφ ηνλ έιεγρνλ ηνπ Κηλήκαηνο Αληηζηάζεσο πεξηνράο». 

Βι. Γεκήηξηνο Εέπνο, Λατθή Γηθαηνζύλε εηο ηαο ειεπζέξαο πεξηνράο ηεο ππό θαηνρήλ Διιάδνο, ρ.ε., 

Αζήλα 1945, ζ. 107. 
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 Βι. ην επφκελν θεθάιαην.  
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νη ζεζκνί θαη νη λφκνη ηεο βαζηινκεηαμηθήο δηθηαηνξίαο θαη ηεο θαηνρηθήο δηνίθεζεο 

ή αλ ζα εθαξκνδφηαλ ην ζεζκηθφ πιαίζην δηνίθεζεο πνπ νξηζηηθνπνηήζεθε απφ ηελ 

ΠΔΔΑ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1944, κέρξη ηελ πηνζέηεζε λένπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, 

ζπλαπνθαζηδφκελνπ ζην πιαίζην ησλ δεζκεχζεσλ ηεο θπβέξλεζεο Δζληθήο 

Δλφηεηαο, δελ δεκηνπξγνχζε δίιεκκα ζηηο εακηθέο αξρέο Φιψξηλαο. Ήηαλ δεδνκέλν 

φηη δελ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ εληφο ελφο πιαηζίνπ λφκσλ 

ραξαθηεξηδφκελσλ σο λφκσλ ησλ «ςεπδν-Κπβεξλήζεσλ ησλ Αζελψλ
53

». Θα 

πξνζπαζνχζαλ λα εθαξκφζνπλ -γηα ην βξαρχ κεζνδηάζηεκα, φπσο κάιινλ 

ζεσξνχζαλ φηη ζα ήηαλ- ην ζεζκηθφ πιαίζην δηνίθεζεο ηεο ΠΔΔΑ, αλακέλνληαο ηηο 

εληνιέο θαη ηηο νδεγίεο ηεο θπβέξλεζεο, εληφο ηεο νπνίαο βξηζθφηαλ εγεηηθά ζηειέρε 

ηνπ εακηθνχ θηλήκαηνο. Ο θπβεξλεηηθφο αληηπξφζσπνο φκσο ζα θηάζεη πνιχ αξγά 

ζηε Φιψξηλα, ε πεξηνρή κάιινλ δελ ζα εληαρζεί ζηηο θπβεξλεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, 

νη λφκνη ησλ «ςεπδν-Κπβεξλήζεσλ» δελ ζα αιιάμνπλ θαη ε λνκηθή ππφζηαζε ηεο 

ΠΔΔΑ, απφ αξρέο Γεθεκβξίνπ, ζα ακθηζβεηεζεί
54

. Ζ ΠΔΔΑ ζα πάςεη λα ιεηηνπξγεί 

απφ ηηο 5 Ννεκβξίνπ, νη εακηθέο αξρέο φκσο ηεο Φιψξηλαο ζα ζπλερίζνπλ λα αζθνχλ 

εμνπζία, ιεηηνπξγψληαο βέβαηα εληφο ελφο «λνκηθνχ θελνχ», φπσο εθ ησλ πζηέξσλ 

ζεσξήζεθε. Με ηελ εγθαζίδξπζε ησλ θπβεξλεηηθψλ αξρψλ (ηέιε Μαξηίνπ 1945) θαη 

θαζψο, φπσο ππελζπκίδεη ν Παπαζαλαζφπνπινο, «ν ληθεηήο […] φρη κφλν δεκηνπξγεί 

δίθαην, αιιά ζβήλεη θαη ην φπνην δίθαην ηνπ εηηεκέλνπ αληηπάινπ ηνπ»
55

, νη 

«εηηεκέλεο», εθφληεο-άθνληεο, εακηθέο αξρέο Φιψξηλαο, ζα ζεσξεζνχλ απφ ην 

κεηαβαξθηδηαλφ θξάηνο φηη άζθεζαλ εμνπζία «θαη’ αληηπνίεζηλ αξρήο». 

 

1.2 Το ΔΑΜ και ηο ΚΚΔ ζηην ποπεία ανάλητηρ εςθςνών διοίκηζηρ 

 

ηηο 2 επηεκβξίνπ 1944, ΔΑΜ θαη ΚΚΔ εηζέξρνληαη ζηελ θπβέξλεζε Παπαλδξένπ 

(θπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο) θαη αλαιακβάλνπλ ππνπξγηθά  ραξηνθπιάθηα. Σελ 

ίδηα κέξα, κεηά ην ηέινο ηεο δηήκεξεο «Παλειιαδηθήο χζθεςεο ησλ Δακηθψλ 

πεξηνρψλ πνπ ζπλήιζε ζηελ Διεχζεξε Διιάδα», θαη θαζψο επέθεηην ε 

απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο,  ζπλεδξίαζε ε ΚΔ ηνπ ΔΑΜ, ε νπνία, αθνχ εθηίκεζε ηα 

δεδνκέλα, θαηέιεμε ζε κηα εθηελέζηαηε «απφθαζε». Μέζσ απηήο, θαη κεηαμχ άιισλ, 

ε ΚΔ ηνπ ΔΑΜ δηαβεβαίσλε φηη ν ΔΛΑ θαη ε Δζληθή Πνιηηνθπιαθή, αηζζαλφηαλ 

σο θαζήθνλ ηνπο, «κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο Υψξαο λα εμαζθαιίζνπλ κέζα ζηηο 

πφιεηο θαη ηελ χπαηζξν ηελ ηάμε θαη λα πξνζηαηέςνπλ ηε δσή, ηελ πξνζσπηθή 

ειεπζεξία, ηελ ηηκή θαη ηελ πεξηνπζία ησλ πνιηηψλ». Σελ ίδηα ζηηγκή, ηα θφκκαηα 

θαη νη νξγαλψζεηο ηνπ ΔΑΜ, έπξεπε λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, «λα γίλνπλ 

αθφκα πην δσληαλνί νξγαληζκνί κε δσή θαη δξάζε», λα αγθαιηάζνπλ πιαηχηεξεο 
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 Ο ραξαθηεξηζκφο αλήθεη ζηνλ Δ. Σζνπδεξφ θαη πεξηέρεηαη ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ 

πξσζππνπξγφ, απεζηαικέλε ζηηο 16.5.1945, φπνπ ζχκηδε φηη «νη λφκνη ησλ ςεπδν-Κπβεξλήζεσλ ησλ 

Αζελψλ παξακέλνπλ ελ ηζρχη, θαη εθαξκφδνληαη ππφ ησλ λνκίκσλ κεηαπνιεκηθψλ Κπβεξλήζεψλ καο». 

Ζ επηζηνιή Σζνπδεξνχ παξαηίζεηαη ζην Παχινο Πεηξίδεο (επηκ.), ηε δίλε ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ. 

πάληα ληνθνπκέληα ηνπ ΔΑΜ (1944-1947), Πξνζθήλην, Αζήλα 1998, ζ. 187. 
54

 Θαλάζεο Παπαζαλαζφπνπινο, φ.π., ζ. 88∙ Γεκήηξηνο Εέπνο, φ.π., ζ. 100. 
55

 Θαλάζεο Παπαζαλαζφπνπινο, φ.π., ζ. 86. 
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κάδεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη «λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο δνπισκέλεο 

πφιεηο καο, πνπ απνηεινχλ ηα θαηαθχγηα ηεο αληίδξαζεο»
56

.   

Λίγεο κέξεο κεηά ε θπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο εμέζεζε, κε δηάγγεικα πξνο ηνλ 

ειιεληθφ ιαφ, ην πξάγξακκά ηεο, πνπ απέβιεπε ζηελ «απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο θαη 

ζηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ ιατθψλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ». Μέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ε θπβέξλεζε επαλαβεβαίσλε ηε ζέζε ηεο πκθσλίαο ηνπ Ληβάλνπ γηα 

θαηαδίθε ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο
57

, ησλ ελφπισλ δειαδή δπλάκεσλ, ησλ 

«ζπλεξγαδνκέλσλ κεηά ηνπ θαηαθηεηνχ ππφ νηαλδήπνηε κνξθήλ». Σαπηφρξνλα 

θαηλφηαλ λα πηνζεηνχληαη εληφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα πνιηηηθά πξνηάγκαηα ηνπ 

εακηθνχ θηλήκαηνο. Σν δηάγγεικα αλέθεξε ζρεηηθά: 

 

Ζ ιατθή θπξηαξρία, ε Λανθξαηία
58

 απνηειεί ηνλ δεχηεξνλ κέγαλ ζθνπφλ ηεο Δζληθήο 

Κπβεξλήζεο. Γελ ζα επηηξαπεί εηο νπδέλα λα εμαζθήζε πνιηηηθήλ θαη ςπρνινγηθήλ βίαλ 

θαηά ηνπ ιανχ. Ο ιαφο ειεχζεξνο ζ’ απνθαζίζε δηα ην θνηλσληθφλ ηνπ θαζεζηψο θαη δηα 

ηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο ηνπ θαη δηα ην πνιηηεηαθφλ
59

. 

 

Γηα ηελ εγεζία ηνπ ΔΑΜ, ην πξφγξακκα ηεο θπβέξλεζεο Δζληθήο Δλφηεηαο 

απνηεινχζε «ζην ζχλνιφ ηνπ κηα λίθε πεξίιακπξε ηνπ ιανχ καο». Ζ ίδηα εγεζία 

αλαγλψξηδε φηη «νη αξρέο θαη ηα ζπλζήκαηα ηνπ ηξίρξνλνπ αγψλα ηνπ [ιανχ καο] 

δηαθεξχζζνληαη ζαλ πξφγξακκα κηαο Κπβέξλεζεο Παλεζληθήο, ζαλ πξφγξακκα 

νιφθιεξνπ ηνπ Έζλνπο». Καινχζε έηζη ζε ζπζπείξσζε «γχξσ απφ ηελ Κπβέξλεζε 

                                                           
56

 Βι.  «Απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΑΜ», Ζ ΚΔ ηνπ ΔΑΜ, 2.9.1944. Παξαηίζεηαη 

ζην Αιέθνο Παπαπαλαγηψηνπ (επηκ.), ΚΚΔ. Δπίζεκα Κείκελα 1940-1945, φ.π., ζ. 463-466.  
57

 «Ζ Δληαία Δζληθή Κπβέξλεζε ηνπ Καΐξνπ απνθεξχζζεη αλεπηθχιαρηα ηα Σάγκαηα Αζθαιείαο», 

Λατθή Φσλή [ξγαλν ηεο ΚΟΠΜ ηνπ ΚΚΔ], 10.9.1944, ζ. 2.   
58

 Ζ Λανθξαηία (ή Λατθή Γεκνθξαηία) σο πνιηηηθή πξφηαζε είρε αλαιπζεί εθηελψο ζηα θείκελα 

ηνπ ΚΚΔ ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο. Μάιηζηα, εληφο ηνπ 1943, είρε θπθινθνξήζεη θαη ζρεηηθή 

κπξνζνχξα (Γελάξεο-Απξίιεο 1943). Βι. Λανθξαηία θαη νζηαιηζκόο. Σν πξόγξακκα εζληθήο 

απειεπζέξσζεο  θαη ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο, εθδφζεηο «Ρηδνζπάζηε», Αζήλα 1943 (αλαηχπσζε 

Καξδίηζα, επηέκβξεο 1943). 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε ζρεηηθή θαηαγξαθή ζην εκεξνιφγην ηνπ Κψζηα Κνπβαξά, αξρεγνχ κηαο 

εθ ησλ κπζηηθψλ απνζηνιψλ ηνπ OSS (Office of Strategic Services) ζηελ Διιάδα, πνπ βξέζεθε 

πιεζίνλ ηεο εγεζίαο ηνπ ΔΑΜ θαη δελ έθξπβε ηε ζπκπάζεηά ηνπ γηα ην εακηθφ θίλεκα: «21 ηνπ Ηνχιε 

1944. […] Οη Έιιελεο αληάξηεο θαη νη εγέηεο ηνπο κηιάλε γηα Λατθή Γεκνθξαηία ζην κέιινλ. 

Καλέλαο φκσο σο ηψξα δελ κνπ έδσζε ηνλ νξηζκφ απηήο ηεο ιέμεο, αιιά θαίλεηαη λα ζεκαίλεη 

αφξηζηα κηα κνξθή δεκνθξαηηθήο θπβέξλεζεο κε κεγαιχηεξεο εγγπήζεηο γηα ηα ζπκθέξνληα θαη ηελ 

νηθνλνκηθή άλεζε ησλ θησρφηεξσλ ηάμεσλ. […] Οη εγέηεο ηνπ ΔΑΜ, καδί θαη νη θνκκνπληζηέο, 

δηαθεξχζζνπλ φηη δελ ελδηαθέξνληαη λα πάξνπλ ηελ εμνπζία κε ηε βία ζην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, αιιά 

θαη δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λ’ αθήζνπλ θαλέλαλ άιιν λα ην θάλεη. Λέλε φηη ελδηαθέξνληαη λα 

εγθαζηδξπζεί έλα δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο ζηελ Διιάδα, φπνπ φια ηα θφκκαηα, καδί θαη ην 

θνκκνπληζηηθφ, ζα είλαη ειεχζεξα λα εθζέζνπλ ην πξφγξακκά ηνπο». Βι. Κψζηαο Κνπβαξάο, OSS - 

Με ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΑΜ, Δμάληαο, Αζήλα 1976, ζ. 104-105. 

Σν δεδνκέλν είλαη φηη δελ δεηήζεθε ηφηε -ην θζηλφπσξν ηνπ 1944- λα δηεπθξηληζηεί,  απφ ηνπο 

ζπκπξάηηνληεο ζην εγρείξεκα ηεο θπβέξλεζεο Δζληθήο Δλφηεηαο, θαη ηνπο δερφκελνπο ηελ 

ζπκπεξίιεςε ηεο ιέμεο Λανθξαηία ζην θνηλφ πξφγξακκα, ην πψο αληηιακβάλνληαλ ηελ έλλνηα ηεο 

Λανθξαηίαο, κε απνηέιεζκα λα δηαρέεηαη -αβάζηκα- απφ ην ΔΑΜ φηη ππήξμε πηνζέηεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηφο ηνπ. 
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 Διεύζεξε Διιάδα [ξγαλν ηεο ΚΔ ηνπ ΔΑΜ], 16.9.1944, ζ. 1.  
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ηεο Δζληθήο Δλφηεηαο», ψζηε λα πξνρσξήζεη ζηελ «έκπξαθηε εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηφο ηεο»
60

.  

ηηο 12 επηεκβξίνπ, ν γξακκαηέαο ηνπ ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ ελεκέξσλε ηελ 

Δπηηξνπή Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ηνπ ΚΚΔ, φηη άκεζνο ζηφρνο νξηδφηαλ ε 

απνκφλσζε ησλ γεξκαληθψλ ηκεκάησλ, ν αθνπιηζκφο ηνπο ε παξεκπφδηζε ηεο 

φδεπζήο ηνπο πξνο βνξξά θαη ν εγθισβηζκφο ηνπο ζηα κεγάια θέληξα. Έπξεπε επίζεο 

λα δηαιπζνχλ «νη έλνπιεο πξνδνηηθέο νκάδεο ηεο αληίδξαζεο», ρσξίο θαλέλα 

ζπκβηβαζκφ, θαζψο είραλ ήδε απνθεξπρζεί απφ ηελ θπβέξλεζε Παπαλδξένπ. Ο 

πξνζαλαηνιηζκφο ησλ δπλάκεσλ ήηαλ πξνο ηε ζπκπξσηεχνπζα, γη’ απηφ επηβαιιφηαλ 

«άκεζε θαηάζηξσζε ζρεδίνπ γηα ηελ θαηάιεςε ηεο Θεζζαινλίθεο φηαλ έιζεη ε 

θαηάιιειε ζηηγκή». Ζ εληνιή πνπ έδηλε ην ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ ήηαλ ζαθήο: «ηηο 

θαηαιακβαλφκελεο πφιεηο λα εγθαζίζηαληαη ακέζσο αξρέο δηνηθεηηθέο, ζηξαηησηηθέο, 

πνιηηνθπιαθήο ελ νλφκαηη ηεο εληαίαο θπβέξλεζεο θαη λα θξαηείηαη ππνδεηγκαηηθή 

ηάμε». Ζ δηαηήξεζε ηεο ηάμεο ήηαλ θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε ππνζηήξημε ησλ 

ππφ εγθαηάζηαζε δηνηθεηηθψλ δνκψλ, γη απηφ θη έπξεπε λα επαλειεγρζεί ε 

ζηειέρσζε ηεο δηνίθεζεο ηεο Πνιηηνθπιαθήο θαη ηνπ ΔΛΑ, ψζηε ζηηο εγεηηθέο  

ζέζεηο λα βξίζθνληαη θνκκνπληζηέο, «απφ ηα αλψηεξα θαη ζνβαξά θνκκαηηθά 

ζηειέρε» ηεο πεξηνρήο
61

. Νέεο νδεγίεο ηνπ ηάληνπ φξηδαλ φηη ζηηο ειεπζεξνχκελεο 

πφιεηο, εθεί φπνπ ππήξραλ παιηά δηθαζηήξηα, κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο «αθνχ απνκαθξπλζνχλ [νη] πξνδφηεο». Δθεί φπνπ δελ ιεηηνπξγνχλ 

δηθαζηήξηα νξίδνληαλ ππεχζπλνη νη Πξφεδξνη Λατθήο Δπηηξνπήο θαη Αλαζεσξεηηθνχ 

ηεο Πεξηθέξεηαο λα δηνξίζνπλ «πξνζσξηλά ιατθά δηθαζηήξηα». ηα απειεπζεξνχκελα 

ρσξηά πνπ είραλ κέρξη 500 εθινγείο ζα αλαδεηθλχνληαλ δηα βνήο «πξνζσξηλά 

Κνηλνηηθά πκβνχιηα». ηα ππφινηπα ρσξηά θαη ζηηο πφιεηο ηα «πξνζσξηλά 

Κνηλνηηθά θαη Γεκνηηθά πκβνχιηα» ζα δηνξίδνληαλ απφ ηα Δπαξρηαθά πκβνχιηα
62

.  
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 ην ίδην.  

Γεγνλφο είλαη φηη ην πξφγξακκα ηεο θπβέξλεζεο Δζληθήο Δλφηεηαο ελνρινχζε ηελ αζηηθή ηάμε. 

πγθεθξηκέλα, ν Μαξθεδίλεο ζπλνκηιεηήο ηνπ βαζηιηά θαη εθπξφζσπφο ηνπ ζηελ Αζήλα, ζε επηζηνιή 

ηνπ πξνο ηνλ ηειεπηαίν ηφληδε ηελ ελφριεζή ηνπ γηα ηελ θαηεχζπλζε ησλ κέηξσλ, πνπ ζεσξνχζε φηη 

ζπλέβαιιαλ ζηελ «εμαζιίσζε» ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο ε εθαξκνγή ηνπο ζα εθκεδέληδε ηηο πεξηνπζίεο 

ησλ κηθξναζηψλ θαη γεληθφηεξα ε θαηάζηαζε ζα ήηαλ «αθφξεηε» ιφγσ ηνπο ειέγρνπ ηνπ θξάηνπο θαη 

ηνπ παξεκβαηηζκνχ ζηε βηνκεραλία. Βι. σηήξεο Ρηδάο, Απ’ ηελ Απειεπζέξσζε ζηνλ Δκθχιην, 

Καζηαληψηε, Αζήλα 2011, ζ. 57. 
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 Βι. ΚΚΔ, Πνιηηηθφ Γξαθείν πξνο Δπηηξνπήλ Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο -Θξάθεο ηνπ ΚΚΔ, Γέξνο 

(Γηψξγεο ηάληνο) πξνο Λεσλίδα (ηξίγθν), 12.9.1944. Παξαηίζεηαη ζην Αιέθνο Παπαπαλαγηψηνπ 

(επηκ.), ΚΚΔ. Δπίζεκα Κείκελα 1940-1945, φ.π., ζ. 257-258.   
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 ΚΚΔ, ΚΟΠΜ πξνο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δπηηξνπέο, Θεζζαινλίθε 27.9.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 

408, Φ=23/1/63.  

Λίγεο κέξεο λσξίηεξα, ην Γξαθείν Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΚΚΔ είρε δψζεη εληνιέο ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γξεβελψλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο: «ζηηο απειεπζεξσκέλεο πφιεηο θαη ρσξηά 

πξέπεη λα εγθαζηζηάηε ακέζσο πξνζσξηλέο δηνηθεηηθέο αξρέο […] Σα πξφζσπα πνπ ζα παίξλνπλ κέξνο 

πξέπεη λα είλαη πξφζσπα θχξνπο αιιά θαη εκπηζηνζχλεο καο, λα πξνζπαζήζεηε δε λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζ’ απηέο ηηο αξρέο θαη πξφζσπα απφ ηα άιια θφκκαηα, θξνληίδνληαο πάληνηε λα έρσκε ζηα ρέξηα καο 

ηηο αξρέο». Βι. ΚΚΔ, Γξαθείν Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο πξνο ηελ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γξεβελψλ, 

5.9.1944. Παξαηίζεηαη ζην ηάζεο Καιχβαο - Νίθνο Μαξαληδίδεο, φ.π., ζ. 280.  
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Μία κέξα κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθψλνπ ηεο Καδέξηαο, ε ΚΔ ηνπ ΔΑΜ 

θάιεζε «φιεο ηηο νξγαλσκέλεο δπλάκεηο» ηνπ θαη νιφθιεξν ηνλ ιαφ, λ’ αγσληζζνχλ 

κε ηνλ ΔΛΑ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο Διιάδαο «ζην πιεπξφ 

ησλ πκκάρσλ καο ππφ ηελ Δζληθή Κπβέξλεζε». Δπηπιένλ, ζα έπξεπε λα 

αγσληζζνχλ «γηα ηε ζπληξηβή θαη ηνλ αθνπιηζκφ ησλ Γεξκαλψλ θαη ησλ νξγάλσλ 

ηνπο», γηα ηε ζχιιεςε θαη ηηκσξία ησλ «εγθιεκαηηψλ πνιέκνπ», γηα ηελ 

«εμνπδεηέξσζε θάζε πξνζπάζεηαο δηάζπαζεο ηεο Δζληθήο Δλφηεηαο» θαη «πάηαμε 

θάζε δηθηαηνξηθήο απφπεηξαο». Σέινο, νη νξγσκέλεο δπλάκεηο ηνπ ΔΑΜ έπξεπε κε ηε 

ζπκκεηνρή θαη δξάζε ηνπο λα απνηειέζνπλ εγγχεζε «δεκνθξαηηθήο ειεπζεξίαο, 

ηάμεο θαη εζπρίαο ηνπ ηφπνπ»
63

.  

ηηο 28 επηεκβξίνπ 1944, ην Foreign Office έζηεηιε κλεκφλην ζην State 

Department, γλσζηνπνηψληαο φηη ε ζνβηεηηθή θπβέξλεζε δηαβεβαίσλε γξαπηά ηελ 

θπβέξλεζε ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο φηη ν Κφθθηλνο ηξαηφο δελ ζα πξνρσξνχζε ζηελ 

Διιάδα θαη δερφηαλ φηη ν ειιεληθφο ρψξνο αλήθε ζηε δηθαηνδνζία ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο
64

.  Ήδε, απφ ηηο 23 επηεκβξίνπ ε βξεηαληθή θπβέξλεζε απέζπαζε 

έγθξηζε ηνπ ηάιηλ γηα απνζηνιή ζηξαηεπκάησλ ηεο ζηελ Διιάδα πνπ ζα εκπφδηδαλ 

«ζνβαξέο αλαηαξαρέο ή εκθχιην πφιεκν»
65

. ηηο 9 Οθησβξίνπ έγηλε ζην Κξεκιίλν 

ζπλάληεζε ηεο βξεηαληθήο θαη ηεο ζνβηεηηθήο εγεζίαο. Σζφξηζηι θαη ηάιηλ 

θαηέιεμαλ ζηε «ξχζκηζε» ησλ «ππνζέζεσλ ησλ Βαιθαλίσλ». Ο Σζφξηζηι δηεθδίθεζε 

θαη απέζπαζε πιήξε δηθαηνδνζία επί ησλ ειιεληθψλ ππνζέζεσλ (90%)∙ αληηζηξφθσο, 

νη ξνπκαληθέο ππνζέζεηο ηίζνληαλ ππφ ηελ δηθαηνδνζία ησλ ζνβηεηηθψλ. Απφ θνηλνχ 

(50%-50%) νξίζηεθε ε επηξξνή ησλ δχν ζπκκάρσλ ζηε Γηνπγθνζιαβία. Δίλαη βέβαηα 

γεγνλφο φηη ε ζπκθσλία ησλ παξαπάλσ εγεηψλ, πνπ έκεηλε γλσζηή σο ζπκθσλία 

«δσλψλ επηξξνήο», ηεξήζεθε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη γηα πνιιά ρξφληα κπζηηθή. 

Σελ αγλννχζαλ αθφκε θαη πξφζσπα πνπ είραλ άκεζε αλάκεημε ζηα γεγνλφηα ηεο 

επνρήο. Γελ θνηλνπνηήζεθε απφ ηελ αξρή ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε θαη δελ ηε 

γλψξηδε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ε εακηθή εγεζία. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 

ηελ αγλννχζε θαη ν αξρεγφο ηεο βξεηαληθήο ζηξαηησηηθήο απνζηνιήο ζηελ Διιάδα 

Μφληπ Γνπληράνπδ (Κξηο), ηνπιάρηζηνλ σο ην 1948, φηαλ έγξαςε ην πξψην βηβιίν 

ηνπ
66

.  

ηηο αξρέο Οθησβξίνπ, ε ΚΔ ηνπ ΔΑΜ απεπζχλζεθε εθ λένπ πξνο ηνλ ειιεληθφ 

ιαφ κε πξνθήξπμή ηεο. Δθεί πξνηάζζνληαλ ε πεηζαξρία θαη ε ηάμε σο απαξαίηεηα 

φπια, φρη κφλν γηα λα επηηεπρηεί ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα ζηνλ θαηαθηεηή, αιιά θαη 

γηα λα ζπληξηβνχλ φιεο νη «πξνζπάζεηεο εθείλσλ πνπ θαηξνθπιαθηνχλ λα ζπάζνπλ 

ηελ έλσζε πνπ πέηπρε ην Έζλνο, λα ζπείξνπλ ράνο θαη λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ 

επηβνιή ησλ αληηιατθψλ ζρεδίσλ ηνπο». Οη εληνιέο ήηαλ ζαθείο: «Κακκηά απηνδηθία. 

Πεηζαξρηθνί ζηελ Δζληθή Κπβέξλεζε. Πηζηνί ζηελ Οξγάλσζή ζαο. Ππθλψζηε θαη 
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 Βι. «Γηάγγεικα ηεο ΚΔ ηνπ ΔΑΜ πξνο ην Έζλνο», ΚΔ ηνπ ΔΑΜ, 27.9.1944. Παξαηίζεηαη ζην 

Αιέθνο Παπαπαλαγηψηνπ (επηκ.), ΚΚΔ. Δπίζεκα Κείκελα 1940-1945, φ.π., ζ. 467-469. 
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 Φνίβνο Οηθνλνκίδεο, φ.π., ζ. 347.  
65

 ην ίδην, ζ. 361. 
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 Βι. Άγγεινο Αγγειφπνπινο, φ.π., ζ. 135-141.  
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ζπζθίμηε ηηο καρεηηθέο γξακκέο ηνπ ΔΑΜ»
67

. Σελ  ίδηα κέξα, ε ΚΔ ηνπ ΔΑΜ 

απεπζχλζεθε θαη ζηηο νξγαλψζεηο ΔΑΜ, ελεκεξψλνληάο ηεο φηη επήιζε ζηξαηησηηθή 

ζπκθσλία κεηαμχ ΔΛΑ, Δζληθήο Κπβέξλεζεο θαη ζπκκάρσλ «ζρεηηθά κε ηειηθέο 

επηρεηξήζεηο απειεπζέξσζεο Υψξαο». Ζ ΚΔ ηνπ ΔΑΜ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εληνινδφρνπο ππνπξγνχο ηεο θπβέξλεζεο Εεχγν θαη Σζάηζν, θαζφξηζαλ «απφ θνηλνχ 

κέηξα ζπληνληζκνχ εζληθνχ αγψλα».  Βάζεη ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ εληέιινληαλ 

νη νξγαλψζεηο ΔΑΜ λα «ππνζηεξίμνπλ κε φιεο δπλάκεηο ηνλ ΔΛΑ ζηελ εθπιήξσζε 

ηεο απνζηνιήο ηνπ». Σν βαζηθφ πνιηηηθφ θαζήθνλ ήηαλ «ε ηήξεζε ηάμεο, απνθπγή 

απηνδηθηψλ, ζηδεξέληα πεηζαξρία». Οη «ζπιιακβαλφκελνη απνδεδεηγκέλνη πξνδφηεο 

εγθιεκαηίεο πνιέκνπ» ζα θξίλνληαλ απφ ηελ θπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο, ζηελ 

νπνία νη νξγαλψζεηο φθεηιαλ λα πεηζαξρήζνπλ «γηα λα εθπιεξψζεη ην εμαγγειζέλ 

πξφγξακκά ηεο». Γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο ζπγθεθξηκέλα, ε ΚΔ ηνπ ΔΑΜ, 

θαζηζηνχζε πξνζσπηθά ππεχζπλνπο ηνπο γξακκαηείο ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ ΔΑΜ
68

.  

ηηο 12 Οθησβξίνπ νη Γεξκαλνί απνρσξνχζαλ πιένλ απφ ηελ Αζήλα. ηηο 18 

Οθησβξίνπ απνβηβάζηεθε ζηνλ Πεηξαηά ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ θαη νη Έιιελεο θαη 

Βξεηαλνί ζπλεξγάηεο ηνπ. ηηο 23 ηνπ ίδηνπ κήλα νξθίζηεθε ε λέα θπβέξλεζε ππφ 

ηνλ Παπαλδξένπ, πνπ πεξηιάκβαλε έμη εακηθνχο ππνπξγνχο
69

. Δπ’ επθαηξίαο ηεο 

απειεπζέξσζεο ησλ Αζελψλ, ν γξακκαηέαο ηεο ΚΔ ηνπ ΔΑΜ Μήηζνο Παξηζαιίδεο 

απεχζπλε, εθ κέξνπο ηεο ΚΔ, ραηξεηηζκφ πξνο ηνλ «καξηπξηθφ θαη εξστθφ ιαφ ηεο 

Πξσηεχνπζαο». ην ραηξεηηζκφ εθζεηαδφηαλ ε πνιηηηθή ηεο Δζληθήο Δλφηεηαο, πνπ 

απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΑΜ «ζηάζεθε ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ έξγνπ ηνπ» θαη 

«νινθιεξψζεθε κε ηε δεκηνπξγία ηεο Δζληθήο Κπβέξλεζεο». Γηα ηελ ΚΔ ηνπ ΔΑΜ, 

ε δηαηήξεζε ηεο Δζληθήο Δλφηεηαο ήηαλ ε εγγχεζε ηεο «νινθιήξσζεο ηεο εζληθήο 

ιεπηεξηάο», ηεο νκαιφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ θαη ηεο 

θαηνρχξσζεο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο. Σν ΔΑΜ ζα ζπλέρηδε ηνπο αγψλεο ηνπ «γηα ηε 

ιεπηεξηά, ηε ιανθξαηία θαη ηελ αλαδεκηνπξγία ηεο Διιάδαο»
70

.  

Δπ’ επθαηξίαο ηεο απειεπζέξσζεο ησλ Αζελψλ δεκνζηνπνηήζεθε θαη απφθαζε 

ηνπ ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη νδεγφ ζηελ πνξεία 

απειεπζέξσζεο θη άιισλ πφιεσλ. Καη’ αξράο ε απειεπζέξσζε νξηδφηαλ σο ην 

άλνηγκα ελφο λένπ ζηαδίνπ αγψλσλ «γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο θαη 

γηα ηελ αλαγέλλεζε ηεο λέαο δεκνθξαηηθήο Διιάδαο». ην ηξέρνλ πιαίζην, θχξην 

θαζήθνλ ήηαλ ε «πεξηθξνχξεζε  ηεο ηάμεο θαη ηεο αζθάιεηαο θαηά ηελ ψξα ηεο 

απειεπζέξσζεο», γεγνλφο πνπ ζχκθσλα κε ην ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, θαηνξζψζεθε κε 

ππνδεηγκαηηθφ ηξφπν ζηελ πεξίπησζε ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά. Σαπηφρξνλν 

θαζήθνλ νξηδφηαλ, βιέπνληαο πάληα ηελ απφθαζε φρη απιά σο αμηνιφγεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ απειεπζέξσζεο ησλ Αζελψλ αιιά θαη σο ληνθνπκέλην νδεγηψλ πξνο ηηο 
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νξγαλψζεηο ηεο πεξηθέξεηαο, ε ζπλεξγαζία κε «ηα γελλαία ηέθλα ηεο θηιειεχζεξεο 

θαη ζπκκάρνπ Μεγάιεο Βξεηαλίαο», πνπ βξήθαλ «ηελ πην ζεξκή ππνδνρή θαη 

ππνζηήξημε απφ ην ζχκκαρν, θηιειεχζεξν θαη θηινπξφνδν ειιεληθφ ιαφ», ν νπνίνο 

«ραηξέηηζε θαη θηινμελεί ηκήκαηα ελφπισλ δπλάκεσλ ησλ ζπκκάρσλ, πνπ ήξζαλ εδψ 

γηα λα ζπλερίζνπλ ηνλ αγψλα ελαληίνλ ηνπ ερζξνχ πνπ ππνρσξεί». Δληνιή ήηαλ 

«ακέζσο λα ζπιιεθζνχλ θαη λα ηηκσξεζνχλ απζηεξά απφ ιατθά δηθαζηήξηα» φινη νη 

«πξνδφηεο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ θαηαθηεηή». Οη πεξηνπζίεο ησλ «κεγάισλ 

καπξαγνξηηψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαηαθηεηή» έπξεπε «ακέζσο λα θαηαζρεζνχλ πξνο 

φθεινο ηνπ έζλνπο». Ο αγψλαο ζην ηξέρνλ ζηάδην αθνξνχζε -κεηαμχ άιισλ- «ην 

δηψμηκν ηνπ ηειεπηαίνπ γεξκαλνχ θαη βνχιγαξνπ ζηξαηηψηε απφ ηα ειιεληθά 

εδάθε», ηελ «θαηνρχξσζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη αθεξαηφηεηαο ηεο Διιάδαο», ηελ 

«αζθάιεηα ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ», ηελ θαηνρχξσζε ηεο «ιατθήο θπξηαξρίαο θαη 

φισλ ησλ ιατθψλ θαηαθηήζεσλ», ηελ «άκεζε αλαθνχθηζε ηνπ ιανχ ηεο πφιεο θαη 

ηεο ππαίζξνπ», ηελ «άκεζε ζηέγαζε ησλ πνιεκνπαζψλ» θαη ηελ «πεξίζαιςε ησλ 

ζπκάησλ ηνπ αγψλα». Ήηαλ έλαο αγψλαο γηα «ηελ άκεζε εθθαζάξηζε ησλ πξνδνηψλ, 

ησλ θαζηζηψλ θαη θξππηνθαζηζηψλ θαη ησλ ζηπινβαηψλ ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ απφ ηνλ 

θξαηηθφ κεραληζκφ, ηε δηθαηνζχλε, ηα ζψκαηα αζθαιείαο θαη ησλ ηάμεσλ ησλ 

αμησκαηηθψλ μεξάο, ζαιάζζεο αέξα» θαη γηα «ηε γξήγνξε θαηάξγεζε ηνπ 

ιανκίζεηνπ ζψκαηνο ηεο ρσξνθπιαθήο». Αγψλαο ηέινο «γηα ηε  ιανθξαηία», γηα ηελ 

«νκαιή δεκνθξαηηθή εμέιημε ηεο ρψξαο θαη ελαληίνλ θάζε κνξθήο δηθηαηνξίαο», γηα 

ηε «γξήγνξε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο γηα ην πνιηηεηαθφ, γηα εθινγέο ζπληαθηηθήο 

εζλνζπλέιεπζεο θαη δεκνηηθήο θαη θνηλνηηθήο απηνδηνίθεζεο»
71

.  

Σν ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, ελεκέξσλε δεκφζηα
72

 -ζηελ ίδηα απφθαζε- φηη 

ππνζηήξηδε ηελ θπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο «γηαηί νη πξνγξακκαηηθνί ζθνπνί ηεο 

ζπκπίπηνπλ κε ηνπο άκεζνπο ζθνπνχο ηνπ αγψλα καο»∙ δήισλε φκσο μεθάζαξα θαη 

αλνηρηά φηη ε ππνζηήξημε απηή ήηαλ «ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη [ε θπβέξλεζε Δζληθήο 

Δλφηεηαο] ζα πάξεη φια ηα κέηξα πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκαηηθψλ 

δηαθεξχμεψλ ηεο»
73

. Σαπηφρξνλα, κε εζσηεξηθφ δειηίν, θαινχληαλ νη νξγαλψζεηο λα 

ππεξαζπηζηνχλ ηε λέα θπβέξλεζε, θαζψο ππήξραλ πιεξνθνξίεο φηη «παιαηνί αξρεγνί 

αζηηθψλ Κνκκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε αληηδξαζηηθνχο θηλνχληαη γηα αλαηξνπή 

Παπαλδξένπ». Χο θχξηνο ππνθηλεηήο θαηνλνκαδφηαλ ν νθνχιεο. ζν γηα ηνλ ίδην 

ηνλ Παπαλδξένπ, θαηλφηαλ λα ππνινγίδεη «ζνβαξφηαηα δχλακε ΚΚΔ [θαη] ΔΑΜ». 

Δίρε δειψζεη κάιηζηα φηη ζα εμαθνινπζήζεη ε ζηελή ζπλεξγαζία εληφο ηεο 

θπβέξλεζεο θαη δελ πξφθεηηαη λα δερζεί πξσζππνπξγία νθνχιε
74

.  

ηηο 29 Οθησβξίνπ ηα ηειεπηαία γεξκαληθά ηκήκαηα απνζχξζεθαλ απφ ηε 

ζπκπξσηεχνπζα. Σελ επνκέλε, ηκήκαηα ηνπ ΔΛΑ κπήθαλ ζηε Θεζζαινλίθε, θαηά 

παξάβαζε ηεο πκθσλίαο ηεο Καδέξηαο, θαη αλέιαβαλ ηε δηνίθεζε ηεο πφιεο. Σελ 1
ε
 

Ννεκβξίνπ, εηζήιζε ζηελ πφιε βξεηαληθφ απφζπαζκα. Ζ Δζληθή Πνιηηνθπιαθή (ΔΠ) 
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 Βι. «Απφθαζε ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ πάλσ ζηελ απειεπζέξσζε ηεο Αζήλαο», Σν Πνιηηηθφ 

Γξαθείν ηνπ ΚΚΔ, 17.10.1944. Παξαηίζεηαη ζην Αιέθνο Παπαπαλαγηψηνπ (επηκ.), ΚΚΔ. Δπίζεκα 

Κείκελα 1940-1945, φ.π., ζ. 268-270. 
72

 Ο «ραηξεηηζκφο» δεκνζηνπνηήζεθε ζηνλ Ρηδνζπάζηε ηεο 24
εο

 θαη 25
εο

 Οθησβξίνπ.  
73

 ην ίδην, ζ. 270.  
74

 Γειηίν 20.10.1944, γηα φιεο ηηο Οξγαλψζεηο. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 410, Φ=23/2/96. 
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αλέιαβε ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, αληηθαζηζηψληαο ηε ρσξνθπιαθή, ηελ νπνία δηέιπζε 

θαη ζπλέιαβε άλδξεο ηεο.  Ζ ΔΠ πξνέβε άκεζα θαη ζηε ζχιιεςε αηφκσλ ππφπησλ 

γηα δνζηινγηζκφ, αιιά θαη πνιηηψλ, ζεκεηψλεη ν Η. ηεθαλίδεο, ελαληίνλ ησλ νπνίσλ 

ππήξραλ δηάθνξεο θαηαγγειίεο, ζπρλά αδηεπθξίληζηεο∙ πξννπηηθά ζπλειήθζεζαλ 

πεξίπνπ 2.500 άηνκα. Ο Σχπνο ηεο πφιεο ήηαλ ππφ ηνλ απφιπην έιεγρν ηνπ ΔΑΜ θαη 

ηνπ ΚΚΔ
75

. Σηο απφκελεο κέξεο ζπγθξνηήζεθε λέν δεκνηηθφ ζπκβνχιην ππφ ηελ 

επσλπκία «Πξνζσξηλή Γεκνηηθή Δπηηξνπή». ηελ πξψηε ζχγθιεζή ηεο, ζηηο 4 

Ννεκβξίνπ, ε παξαπάλσ Γεκνηηθή Δπηηξνπή φξηζε σο θχξην ζηφρν ηεο λα εξγαζηεί 

θαη λα αγσληζηεί «ηφζνλ δηα ηα ζπκθέξνληα θαη δίθαηα ηνπ Λανχ», ν νπνίνο επέβαιε, 

φπσο δεισλφηαλ, ηνλ θαηλνχξγην απηφ ζεζκφ ηεο απηνδηνίθεζεο, «φζν θαη γηα ην 

θαιφ ηεο πφιεο». Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή επηθεληξψζεθε ζηελ επίιπζε πξσηίζησο 

ησλ νηθνλνκηθψλ-λνκηζκαηηθψλ, επηζηηηζηηθψλ θαη ζηεγαζηηθψλ δεηεκάησλ πνπ 

απνηεινχζαλ ηα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο. Οη 

Γνξδαλάο θαη Καινγξεάο, πνπ κειέηεζαλ ηα πξαθηηθά ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

Θεζζαινλίθεο, ηεο πεξηφδνπ ηεο εακνθξαηίαο, ζεκεηψλνπλ φηη ε «αξρή ηεο 

ιανθξαηίαο» ήηαλ εθείλε πνπ πξνζδηφξηζε ηνλ πξαγκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο λέαο 

δεκνηηθήο αξρήο. Ηζρπξίδνληαη φηη ην θχξην βάξνο ηεο άζθεζεο πξαγκαηηθήο 

δηνίθεζεο ζηελ πφιε είραλ αλαιάβεη νη Λεσλίδαο ηξίγθνο (ηεο Δπηηξνπήο 

Μαθεδνλίαο ηνπ ΔΑΜ) θαη Μάξθνο Βαθεηάδεο (ηεο ΟΜΜ
76

 ηνπ ΔΛΑ). 

Τπνζηεξίδνπλ επίζεο φηη «ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε πνιηηηθή δσή ζηε Θεζζαινλίθε 

κνλνπσιήζεθε απφ ην ΚΚΔ, ην νπνίν ρξεζηκνπνίεζε ηνπο κεραληζκνχο ηνπ γηα λα 

εμνπδεηεξψζεη ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ αληηπάινπο»
77

.  

Μία κέξα κεηά ηελ πξψηε ζχγθιεζε ηεο Πξνζσξηλήο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

δήκνπ Θεζζαινλίθεο, πάξζεθε ε απφθαζε απηνδηάιπζεο ηεο ΠΔΔΑ, ζε θνηλή 

ζπλεδξίαζε ηεο ΠΔΔΑ κε ηελ αληηπξνζσπεία ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο ΚΔ ηνπ ΔΑΜ, ζηελ Αζήλα
78

. Σν ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ 

ΚΚΔ ραηξέηηζε ηελ ππνδεηγκαηηθή ηάμε θαη αζθάιεηα, ηελ νπνία εμαζθαιίζαλε «ν 

γελλαίνο ιαφο ηεο Θεζζαινλίθεο, ν ζηξαηφο ηεο απειεπζέξσζεο ΔΛΑ, ε Δζληθή 
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 Ησάλλεο ηεθαλίδεο, «Ζ “Δξπζξά πκπξσηεχνπζα”. Ζ θπξηαξρία ηνπ ΔΑΜ ζηε Θεζζαινλίθε, 

Οθηψβξηνο 1944-Ηαλνπάξηνο 1945», ζην ΗΜΥΑ, Μαθεδνλία θαη Θξάθε, 1941-1944. Καηνρή - 

Αληίζηαζε - Απειεπζέξσζε, ΗΜΥΑ, Θεζζαινλίθε 1998, ζ. 360-361∙ Βφγιεο Πνιπκέξεο, Ζ αδύλαηε 

επαλάζηαζε. Ζ θνηλσληθή δπλακηθή ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2014, ζ. 71-72∙ Βάηνο, 

Καινγξεάο Σν αληίπαιν δένο. Οη εζληθηζηηθέο νξγαλώζεηο αληίζηαζεο ζηελ θαηερόκελε Μαθεδνλία 

(1941-1944), φ.π., ζ. 396-397. 
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 Ζ Οκάδα Μεξαξρηψλ Μαθεδνλίαο (ΟΜΜ)∙ πεξηιάκβαλε ηελ 9
ε
, 10

ε
, 11

ε
 θαη 16

ε
 Μεξαξρία ηνπ 

ΔΛΑ.  
77

 ηξάηνο Γνξδαλάο – Βάηνο Καινγξεάο, «“Ζ Πξσηεχνπζα ηνπ Βνξξά”: Πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δπλάκεηο ζηε Θεζζαινλίθε ηε δεθαεηία ηνπ ’40», ζην Θεζζαινλίθε. Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα, ηφκνο 

7
νο

, Κέληξν Ηζηνξίαο Θεζζαινλίθεο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 2008, ζ. 373-374.  
78

 Ζ απφθαζε απηνδηάιπζεο ηεο ΠΔΔΑ θαη ε αληίζηνηρε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ παξαηίζεληαη 

ζην Ηζηνξηθφ Σκήκα ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, Κείκελα ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο, ηφκνο 2
νο

, χγρξνλε Δπνρή, 

Αζήλα 1981, ζ. 440-441. 
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Πνιηηνθπιαθή απειεπζεξψλνληαο ηελ πφιε». Απηφ απνηεινχζε «κία δεχηεξε λίθε» 

κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Αζήλαο
79

.  

Σν ΚΚΔ θαη ην ΔΑΜ είραλ επηιέμεη ηε ζπλεξγαζία κε ηηο αζηηθέο δπλάκεηο, θαη 

κέζσ απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο πξνζπαζνχζαλ λα πξνσζήζνπλ πνιηηηθά αηηήκαηα, ε 

εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ ζα απνηεινχζε ηελ πξνυπφζεζε παξάδνζεο ησλ φπισλ ηνπ 

ΔΛΑ. Ζ ζπλεξγαζία πξνυπέζεηε, θαηά ην ΚΚΔ θαη ην ΔΑΜ, ηε ιήςε επηπξφζζεησλ 

ζέζεσλ επζχλεο ζηνλ θπβεξλεηηθφ κεραληζκφ. Ζ πξφηαζε πνπ θαηαηέζεθε ήηαλ λα 

δεκηνπξγεζεί έλα ηκήκα πνπ λα ηαμηλνκεί ηα κέιε θαη ηα ζηειέρε ηνπ εακηθνχ 

θηλήκαηνο ή άιιεο πξνζσπηθφηεηεο ζηηο νπνίεο αζθνχζε επηξξνή ην θίλεκα, πνπ 

είραλ ην αλάινγν θχξνο σο «δηθεγφξνη, ηξαπεδηθνί ππάιιεινη, δεκφζηνη ππάιιεινη 

θιπ», ψζηε, φηαλ δεκηνπξγνχληαη θελά, λα ήηαλ εχθνιν λα  πξνσζεζνχλ ζε επίζεκεο 

ή εκηεπίζεκεο θπβεξλεηηθέο ζέζεηο, «γηα λα ειέγρνπλ ηελ δηνίθεζε, πνπ ζήκεξα 

βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ θαζηζηψλ»
80

.  

Λίγεο κέξεο κεηά ε εγεζία ηνπ ΚΚΔ επαλεξρφηαλ ζην δήηεκα θαη έδηλε εληνιή 

πξνο ηα γξαθεία ηεο επαξρίαο:  

 

Καζψο ε θπβέξλεζε ζπεχδεη λα δηνξίζε λνκάξρεο, επάξρνπο θαη δεκάξρνπο, 

παξαθαινχκε λα ηειεγξαθήζεηε νλφκαηα θαηαιιήισλ πξνο ηνχην πξνζψπσλ γηα ηελ 

θάζε θαηεγνξία. Πξέπεη λα έρνπκε ηα νλφκαηα ακέζσο
81

.  

 

Οη πεξηθεξεηαθέο νξγαλψζεηο έπξεπε επηπξφζζεηα λα θξνληίζνπλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ζηελ πεξηνρή ηνπο «ελφο δεκνθξαηηθνχ κεηψπνπ θαηά ηνπ θηλδχλνπ ηεο 

κνλαξρίαο»
82

.  

Πάλσ ζ’ απηφ ην θάζκα πνιηηηθψλ επηινγψλ ηνπ ΔΑΜ θαη ηνπ ΚΚΔ, θαη βάζεη 

αληίζηνηρσλ νδεγηψλ πνπ ιάκβαλαλ νη πεξηθεξεηαθέο νξγαλψζεηο ηνπο, ζα γηλφηαλ 

αλάιεςε πξνζσξηλήο εμνπζίαο απφ εακηθέο δπλάκεηο ζηηο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο, 

εθεί φπνπ απηέο νη δπλάκεηο θπξηαξρνχζαλ (ηδηαίηεξα ζε θείλεο πνπ δελ είραλ ζηαιεί 

αθφκε θπβεξλεηηθνί αληηπξφζσπνη), κέρξη ηεο νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο ησλ δεηεκάησλ 

πνπ είραλ ηεζεί ζην πιαίζην ησλ δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ησλ ζπληζησζψλ δπλάκεσλ 

ηεο θπβέξλεζεο Δζληθήο Δλφηεηαο.   

 

  

                                                           
79

 Βι. ηνλ ραηξεηηζκφ πνπ απεχζπλε ην ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ πξνο ηελ «Διεχζεξε Θεζζαινλίθε», 

ζην Αιέθνο Παπαπαλαγηψηνπ (επηκ.), ΚΚΔ. Δπίζεκα Κείκελα 1940-1945, φ.π., ζ. 272. 
80

 Οδεγίεο απφ ηελ ΚΔ ηνπ ΚΚΔ πξνο ηελ ΚΔ ηνπ ΔΑΜ, Αζήλα 23.10.1944. Παξαηίζεηαη ζην 

Ησάλλεο Ηαηξίδεο, φ.π.,  ζ. 145-146. 
81

 Σειεγξάθεκα Γεψξγηνπ ηάληνπ πξνο ηα Γξαθεία ΚΚΔ Μαθεδνλίαο, Ζπείξνπ, Θεζζαιίαο, 

ηεξεάο, Κξήηεο θαη Μπηηιήλεο, Αζήλα, 6.11.1944. Παξαηίζεηαη ζην Ησάλλεο Ηαηξίδεο, φ.π., ζ. 151.  
82

 Σειεγξάθεκα Γεψξγηνπ ηάληνπ πξνο ηα Γξαθεία ΚΚΔ Θεζζαιίαο, ηεξεάο, Αζήλα, 9.11.1944. 

Παξαηίζεηαη ζην Ησάλλεο Ηαηξίδεο, φ.π., ζ. 152. 
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Κεθάλαιο 2
ο
  

Από ηην απελεςθέπυζη ζηην εαμοκπαηία 

 

2.1 Βία και αναζθάλεια ηοςρ ηελεςηαίοςρ μήνερ ηηρ καηοσήρ  

 

Απφ ηελ άλνημε ηνπ 1944, ε πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο ζεσξνχληαλ «ειεχζεξε» πεξηνρή 

θαζψο, εθηφο απφ ηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο θαη ην Ακχληαην φπνπ είραλ πεξηνξηζηεί 

ηκήκαηα ηνπ θαηνρηθνχ ζηξαηνχ,  ζε φια ηα άιια ρσξηά
83

 ν θφζκνο θπθινθνξνχζε 

ειεχζεξνο. Απηφ άιιαδε κφλν θαηά ηε δηάξθεηα εθθαζαξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη 

νπνίεο φκσο θξαηνχζαλ ιίγεο κφλν εκέξεο
84

. Έηζη, νη αγξφηεο είραλ πιένλ ηε 

δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ ην παξαθξάηεκα κε θνξησκέλα θάξα ζην Φιάκπνπξν, 

φπνπ είρε ηελ έδξα ηεο ε Δπηκειεηεία ηνπ Αληάξηε (ΔΣΑ). ε φια ηα ρσξηά 

εθιέρηεθαλ Λατθά πκβνχιηα θαη Λατθά Γηθαζηήξηα, ελψ ζηα θεθαινρψξηα ηεο 

ππαίζξνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηκήκαηα ηεο Δζληθήο Πνιηηνθπιαθήο. Δθαηφ 

αληηπξφζσπνη ησλ Λατθψλ πκβνπιίσλ καδεχηεθαλ ζην ρσξηφ Κνξπθή θαη εμέιεμαλ 

-ηνλ Ηνχλην ηνπ 1944- ην πξψην Λατθφ Δπαξρηαθφ πκβνχιην Φιψξηλαο. Έλα κήλα 

πξηλ είραλ γίλεη εθινγέο θαη εθιέρηεθαλ ηξεηο εζλνζχκβνπινη πνπ πήξαλ κέξνο ζηηο 

εξγαζίεο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ ζηηο Κνξπζράδεο
85

.  

Σνλ Απξίιην ηνπ 1944 ε Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Φιψξηλαο ηνπ ΚΚΔ είρε 73 

θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο θαη 2.575 κέιε κε ηηο γπλαίθεο λα απνηεινχλ ην 24% ηεο 

δχλακήο ηνπ. Κπξηαξρνχζαλ νη αγξφηεο (74%) θαη έπνληαλ νη εξγάηεο (17%) θαη νη 

ππάιιεινη-επαγγεικαηίεο-δηαλννχκελνη (3%). Σν 39% ησλ κειψλ ηνπ θφκκαηνο 

αλήθαλ θαη ζην ΔΑΜ, ην 27% ζηελ ΔΠΟΝ θαη ηα ππφινηπα ζηηο άιιεο κεησπηθέο 

νξγαλψζεηο. ηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο ππήξραλ 141 κέιε ηνπ θφκκαηνο (κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη 56 γπλαίθεο). ηελ νξγάλσζε ηεο πφιεο θπξηαξρνχζαλ νη ππάιιεινη-

επαγγεικαηίεο-δηαλννχκελνη (32%) θαη έπνληαλ νη εξγάηεο (18%) θαη νη αγξφηεο 

(10%). Σα πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ θφκκαηνο θαηαγξάθνληαλ πεξηθεξεηαθά θαη καθξηά 

απφ ην θέληξν∙ ζηε Γξνζνπεγή (576), ην Ακχληαην (408), ζηνλ Άγην Γεξκαλφ (374), 

ζηα Βαιηφλεξα (349), ζην Αληαξηηθφ (272) θαη ζηε Μπάληηζα (215)
86

. Σνλ Αχγνπζην 

ηνπ ίδηνπ έηνπο, ην ΚΚΔ δηπιαζίαζε ζρεδφλ ηε δχλακή ηνπ. Δίρε πιένλ 93 

νξγαλψζεηο θαη 4.731 θνκκαηηθά κέιε. Οη γπλαίθεο απνηεινχζαλ ηψξα ην 19% ηεο 

δχλακήο ηνπ, νη λένη ην 19% θαη νη λέεο ην 8,5%. Κπξηαξρνχζαλ πάιη νη αγξφηεο 

(61%), νη εξγάηεο ήηαλ ζην ίδην πεξίπνπ πνζνζηφ (18%) θαη νη δηαλννχκελνη, ελψ 

απμήζεθαλ αξηζκεηηθά (έθζαλαλ ηψξα ηνπο 80), ζεκείσλαλ πνζνζηηαία πηψζε 

(1,7%). Δίρε απμεζεί ην πνζνζηφ ησλ κειψλ ηνπ θφκκαηνο πνπ αλήθε θαη ζην ΔΑΜ 

(46%) θαη παξέκελε ζηαζεξφ απηψλ πνπ αλήθαλ θαη ζηελ ΔΠΟΝ. Μεηαμχ ησλ κειψλ 
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 Δθηφο απφ απηά, πνπ κέξνο ησλ θαηνίθσλ ηνπο ζα νπιηζηνχλ -πξνζσξηλά- απφ ηνπο Βνχιγαξνπο 

κε ηε ζπλδξνκή ησλ Γεξκαλψλ.  
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 Κίηζνο Γηαγγηψξγνο, θηαγξάθεζε ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ζηε Φιώξηλα, ρ.ε., Αζήλα 1990, ζ. 32. 
85

 ηαχξνο Κσηζφπνπινο,  Ζ Δζληθή Αληίζηαζε ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία,  ρ.ε., φθηα 1981, ζ. 141. 
86

 ΠΔ Φιψξηλαο ηνπ ΚΚΔ πξνο ην Γπηηθνκαθεδνληθφ Γξαθείν ηνπ ΚΚΔ, Μεληάηηθε νξγαλσηηθή 

θαηάζηαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Φιψξηλαο, Απξίιεο 1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 415, Φ=23/8/220. 
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ηνπ θφκκαηνο θαηαγξάθνληαλ ηψξα θαη 35 «ζηειέρε εζσθνκκαηηθά εμ 

επαγγέικαηνο» θαη 102 «ζηειέρε εμσθνκκαηηθά εμ επαγγέικαηνο»
87

.  

Καζ’ φιν ην 1944 ην ΔΑΜ θαη ην ΚΚΔ ηεο πεξηνρήο Φιψξηλαο ζα πξνζπαζήζνπλ 

λα απνηξέςνπλ θάζε θίλεζε εθ κέξνπο ησλ «αληηθξνλνχλησλ» ή «αληηδξαζηηθψλ», 

φζσλ δειαδή ζεσξνχληαλ σο ζπλεξγάηεο ησλ γεξκαληθψλ ή ησλ ειιεληθψλ-

αληηεακηθψλ θαηνρηθψλ αξρψλ
88

. Πνιχ ζπρλά δε, κε απνιχησο βίαην ηξφπν
89

.  

Σν Φεβξνπάξην ζπιιακβάλεηαη θαη εθηειείηαη απφ ειαζίηεο ν Ζξαθιήο 

θάκπαο
90

. Έλα κήλα κεηά (27 πξνο 28 Μαξηίνπ) έλνπινη ειαζίηεο κεηαθέξνπλ ζηελ 

Σξηαληαθπιιηά ηνλ Αζαλάζην Πηληδφπνπιν, ν νπνίνο εθηειείηαη ιίγεο κέξεο 

αξγφηεξα
91

.  

Σελ παξακνλή ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ, ην ΚΚΔ, ην ΔΑΜ θαη ε ΔΠΟΝ
92

 κνίξαζαλ θαη 

ηνηρνθφιιεζαλ πξνθεξχμεηο «κε παηξησηηθφ θαη επαλαζηαηηθφ πεξηερφκελν» θαη 

νξγάλσζαλ παλεγπξηθέο ζπγθεληξψζεηο ζε πνιιά ρσξηά
93

. Σελ ίδηα κέξα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γξνζνπεγή (Μπειθακέλε) ε Α΄ Πεξηθεξεηαθή πλδηάζθεςε 

(Π) ηνπ ΔΑΜ Φιψξηλαο. Λίγεο κέξεο κεηά ηελ Π ηνπ ΔΑΜ Φιψξηλαο, ζα γίλεη, 
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 ΚΚΔ, ΠΔ Φιψξηλαο, Οξγαλσηηθή θαηάζηαζε, Μήλαο Αχγνπζηνο 1944, Φιψξηλα 8.9.1944. 

ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 415, Φ=23/8/232. 
88

 Ζ απφθαζε ηνπ ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, ηεο 21
εο

 Γεθεκβξίνπ 1943, μεθαζάξηδε φηη «νη ίδηνη νη 

κεγάινη χκκαρνη δηαθήξπμαλ απ’ ηε Μφζρα πσο εγθιεκαηίεο πνιέκνπ είλαη φινη νη “ζπλεξγήζαληεο” 

κε ηνλ θαηαθηεηή. Βάζεη ηεο παξαπάλσ απφθαζεο, ην Γπηηθνκαθεδνληθφ Γξαθείν ηνπ ΚΚΔ θαινχζε 

ηνπο «θνκκνπληζηέο-παηξηψηεο-αγσληζηέο ηνπ ιανχ»: «θνηψζηε ζαλ παιεφζθπια ηνπο ραθηέδεο άκα 

ζαο παξαθνινπζνχλ, άκα κπαίλνπλ ζηα ζπίηηα ζαο γηα έξεπλα, άκα δνθηκάδνπλ λα ζαο πηάζνπλ. […] 

Κάηνηθνη ηεο Κνδάλεο, ηεο Φιψξηλαο, ηεο Καζηνξηάο, ηεο Πηνιεκαΐδαο, εμνληψλεηε ηα ειιελφθσλα 

θαζάξκαηα. ζνη ζπκκαρνχλ κε ηνπο Γεξκαλνχο είλαη πξνδφηεο γηα ηελ Διιάδα. Δίλαη εγθιεκαηίεο 

πνιέκνπ γηα ηνπο ζπκκάρνπο». Βι. Αιήζεηα [ξγαλν ηνπ Γπηηθνκαθεδνληθνχ Γξαθείνπ ηνπ ΚΚΔ], 

31.1.1944, ζ. 1, 2. 
89

 Ζ θαηαγξαθή ησλ εθηειεζζέλησλ απφ ηηο εακηθέο νξγαλψζεηο γίλεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία 

έρνληαο σο θχξηα πεγή ηηο δηθνγξαθίεο ησλ εηψλ 1945-1946, πνπ θπιάζζνληαη ζηα ΓΑΚ Φιψξηλαο.  Ζ 

ζπδήηεζε γηα ηελ πξνβιεκαηηθή ηέηνησλ δηθνγξαθηψλ, γηα ηελ πξνβιεκαηηθή δειαδή ησλ δηθψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ θαξδηά ηεο πεξηφδνπ πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο πεξίνδνο «ιεπθήο 

ηξνκνθξαηίαο»,  είλαη γλσζηή ζηνλ γξάθνληα θαη ιακβάλεηαη ππφςε. Απφ ηηο ίδηεο ηηο δηθνγξαθίεο 

θαίλεηαη επίζεο φηη ε απφδνζε θαηεγνξηψλ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηνπιάρηζηνλ, έγηλε κε 

ζθνπηκφηεηα, ήηαλ αβάζηκε θαη νη θαηεγνξίεο ελαληίνλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ δελ κπφξεζαλ -θαη 

ζε θείλεο ηηο ζπλζήθεο- λα ζηνηρεηνζεηεζνχλ. Καζψο φκσο είλαη ιηγνζηέο νη αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο 

ζηα έγγξαθα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Φιψξηλαο ηνπ ΚΚΔ θαη ειάρηζηεο ζηα ζρεηηθά πνλήκαηα ή 

αλακλήζεηο ησλ ηνπηθψλ εακηηψλ ή αληηεακηηψλ, νη δηθνγξαθίεο ησλ εηψλ 1945, 1946 -κέρξη 

αλαδείμεσο λέσλ ζηνηρείσλ- παξαπέκπνληαη απφ ηνλ γξάθνληα σο θχξηεο πεγέο αλάδεημεο ησλ 

παξαπάλσ -κε ακθηζβεηνχκελσλ, ηνπιάρηζηνλ κε ην δεδνκέλα πνπ έρεη ζπιιέμεη ν γξάθσλ- 

εθηειέζεσλ. 
90

 Βι. πκβνχιηνλ ησλ ελ Φισξίλε Πιεκκειεηνδηθψλ, αξ. απφθ. 74/5.9.1945 θαη αξ. απφθ. 

74/19.2.1946. ΓΑΚ-Αξρ. Φιψξηλαο, ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1, ΑΔ 1 θαη ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1, ΑΔ 2, 

Απνθάζεηο πκβνπιίνπ Πιεκκειεηνδηθψλ Φισξίλεο. 
91

 πκβνχιηνλ ησλ ελ Φισξίλε Πιεκκειεηνδηθψλ, αξ. απφθ. 51/27.1.1946. ΓΑΚ-Αξρ. Φιψξηλαο, 

ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1, ΑΔ 1 θαη ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1, ΑΔ 2, φ.π. 
92

 ΔΠΟΝ: Δληαία Παλειιαδηθή Οξγάλσζε Νέσλ. Ήηαλ ε νξγάλσζε ηεο λενιαίαο ηνπ ΔΑΜ θαη 

ηδξχζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1943 
93

 ηαχξνο Κσηζφπνπινο, φ.π., ζ. 135-136 θαη Αγώλαο [ξγαλν ηεο ΠΔ Φιψξηλαο ηνπ ΚΚΔ], 

25.03.1944, ζ. 1. 
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ζην ίδην ρσξηφ θαη ε Π ηνπ ιαβνκαθεδνληθνχ Λατθνχ Απειεπζεξσηηθνχ Μεηψπνπ 

(ΝΟΦ) Φιψξηλαο
94

.  

Σελ άλνημε ηνπ 1944, Έιιελαο αμησκαηηθφο ηεο Φξνπξάο Φιψξηλαο «εδέρηελ», 

φπσο ν ίδηνο παξαδέρζεθε (κεηαπνιεκηθά, χζηεξα απφ ππεξεζηαθφ έιεγρν),  

πξνηάζεηο απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη ζπδήηεζε καδί ηνπο «πεξί επηδηψμεσο ζπζηάζεσο 

θξαηηθψλ ελ ηε πεξηθεξεία Φισξίλεο Σαγκάησλ Αζθαιείαο, πξνο ζσηεξίαλ απηήο εθ 

ησλ απεηινχλησλ ηζνηίκσλ θηλδχλσλ ηνπ Βνπιγαξηζκνχ θαη ηνπ 

Δακνθνκκνπληζκνχ». Σα Σάγκαηα φκσο απηά, «ηειηθψο θαη ιφγσ ηεο ηδηαδνχζεο ελ 

Φισξίλε θαηαζηάζεσο απεθαζίζζε φπσο κε ζπζηαζψζηλ»
95

. 

Ζ εθηίκεζε ήηαλ φηη ε δεκηνπξγία Σαγκάησλ Αζθαιείαο ζηε Φιψξηλα δελ 

επνδψζεθε ιφγσ ηεο άξλεζεο ησλ αμησκαηηθψλ πνπ θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ,  νη 

νπνίνη «απήληεζαλ εηο ηνλ ζπλάδειθνλ εθείλνλ φηη είλαη παξαθξνζχλε ε πξνζπάζεηα 

δεκηνπξγίαο Σαγκάησλ Αζθαιείαο» θαη φηη «είλαη ηηκηψηεξνλ ε δεκηνπξγία εζληθψλ 

αληαξηηθψλ νκάδσλ πξνο θαηαδίσμηλ ησλ θνκκνπληζηψλ αληί ησλ Σαγκάησλ 

Αζθαιείαο». κσο ν ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο αμησκαηηθφο «δεινί φηη νχησ 

ζθεπηφκελνη νη αμησκαηηθνί δχλαληαη λα ζεσξεζνχλ σο αληίδξαζηο θαη ερζξνί ηεο 

θαηαζηάζεσο»
96

.  

Σελ επνρή εθείλε, ζχκθσλα κε ηνλ Κίηζν Γηαγγηψξγν, δάζθαιν απφ ηελ 

Γξνζνπεγή θαη κέινο ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ Φιψξηλαο, ν θαηνρηθφο λνκάξρεο Φιψξηλαο 

Κσλζηαληίλνο Μπφλεο «πξνζπάζεζε λα εθκεηαιιεπηεί ηηο εθηειέζεηο ησλ 

Φιακπνπξησηψλ απφ ηνπο Βνχιγαξνπο θαη ηνπο πξνέηξεςε λα νπιηζηνχλ γηα λα ηνπο 

αληηκεησπίζνπλ (ηνπο Βνπιγάξνπο)». Ο ΔΛΑ ζα επηζθεθηεί ην ρσξηφ, ζα βξεη 

πξνθεξχμεηο ηεο ΠΑΟ
97

 ζην θνηλνηηθφ γξαθείν θαη ζα ζπιιάβεη ηνλ πξφεδξν ηνπ 

ρσξηνχ Ησάλλε Εηάθα θαη φζνπο ζεψξεζε σο πξσηνζηαηνχληεο-ζπλεξγάηεο ηνπ
98

. 

«Γπζηπρψο», ζεκεηψλεη ν Γηαγγηψξγνο, «νη άλζξσπνη εθηειέζηεθαλ», ελψ ν ΔΛΑ 

ζα «κπνξνχζε λα απνηξέςεη ην θαθφ κε ζπζηάζεηο». «Ήηαλ παηξηψηεο», ηνλίδεη ν 

Γηαγγηψξγνο, «θαη δελ είραλ θακηά ζρέζε κε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γεξκαλνχο». 
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 ηαχξνο Κσηζφπνπινο, φ.π., ζ. 139-140∙ Κίηζνο Γηαγγηψξγνο, Μπειθακέλε, ρσξηό ηνπ λνκνύ 

Φιώξηλαο. Δθαηό ρξόληα δσήο, Γηνγέλεο, Αζήλα 2000, ζ. 171-173. 
95

 Βι. ζπκπιεξσκαηηθή απνινγία Παπαιαδάξνπ Παληειή, πξνο Τπνζ/γνλ Γηαηδήλ Γεκ. σο 

Πξφεδξνλ ηνπ Γεπη. Αλ. πκβνπιίνπ ΥΗ Μεξαξρίαο», Θεζζαινλίθε 3.4.1946. Δπίζεο, «Έθζεζηο 

Τπνινραγνχ Πεδ. Καλέιινπ Ρήγα» πεξί ησλ αηηηψλ πξνζρσξήζεψο ηνπ ζηνλ ΔΛΑ, πξνο ην 

θξνπξαξρείν Θεζζαινλίθεο (Μαξ. 1945). ΤΑ, αη.έ. Καλέιινπ Ρήγα ηνπ Θενδ. Παξαηίζεληαη ζην 

Γηάλλεο Πξηφβνινο,  φ.π., ζ. 102 θαη ππνζεκείσζε 15 ζηελ ίδηα ζειίδα. 
96

 «Έθζεζηο Τπνινραγνχ Πεδ. Καλέιινπ Ρήγα» πεξί ησλ αηηηψλ πξνζρσξήζεψο ηνπ ζηνλ ΔΛΑ, 

πξνο ην θξνπξαξρείν Θεζζαινλίθεο (Μαξ. 1945). ΤΑ, αη.έ. Καλέιινπ Ρήγα ηνπ Θενδ. Παξαηίζεηαη 

ζην Γηάλλεο Πξηφβνινο,  φ.π., ζ. 102-103. 
97

 Ζ ΠΑΟ (Παλειιήληνο Απειεπζεξσηηθή Οξγάλσζηο) ηδξχζεθε απφ αμησκαηηθνχο ηελ άλνημε ηνπ 

1943 θαη πνιχ γξήγνξα βξέζεθε ζε ζχγθξνπζε κε ην ΔΑΜ/ΔΛΑ.  
98

 ε «Λεχθσκα Δθπαηδεπηηθψλ», πνπ θπθινθφξεζε ην 1947, γξάθεηαη: «ηηο 15 Μαΐνπ 1944 

ζπλειήθζεζαλ απφ θνκκνπληζηηθή αληαξηηθή νξγάλσζε νη Φιακπνπξηψηεο 1) Παπαζαλαζίνπ 

Κσλ/λνο δεκνδηδάζθαινο 2) ηεθαλίδεο Γεψξγηνο ζπληαμηνχρνο δεκ/ινο 3) Ησάλλεο Εηάθαο 4) 

Αλδξέαο Μεηξνχζεο αγξνηηθφο δηαλνκεχο θαη 5) Γεψξγηνο Νηθνιαΐδεο. ινη εθηειέζζεζαλ ζηα ρσξηά 

Σξηαληαθπιιηά θαη Βαςψξη, γηα λα εμνπδεηεξσζή ε αληίδξαζη ηνπ ρσξηνχ ζηηο ζιαπτθέο επηδηψμεηο». 

Κσλζηαληίλνο Μπάιιαο (επηκ.), Λεύθσκα Δθπαηδεπηηθώλ Φισξίλεο 1945-1947, ρ.ε., Φιψξηλα 1947, ζ. 

173.  
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«Έγηλαλ», φκσο, «ζχκαηα ηεο ζθιεξάδαο πνπ έδεημε απέλαληί ηνπο ν ΔΛΑ, 

θνβνχκελνο ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ρσξηνχ, πνπ ήηαλ θιεηδί γηα ηελ πεξηνρή αιιά θαη ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ Μπφλε λ’ αληαπνθξηζεί ζηνπο ζθνπνχο ηνπ»
99

.  

Σνλ ίδην κήλα -Μάην 1944- εθηειείηαη απφ ειαζίηεο ν Πέηξνο Παπαπέηξνπ
100

 θαη 

νη Αλαζηάζηνο Βαθάιεο, Κσλζηαληίλνο Ληάκνο θαη Ησάλλεο Δινβάξεο
101

. Έλα κήλα 

κεηά εθηειείηαη ν Κσλζηαληίλνο Πνπγαξίδεο
102

 θαη ν ρσξνθχιαθαο ππξίδσλαο 

Καπφιαο
103

.  

Ζ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή (ΠΔ) Φιψξηλαο ηνπ ΚΚΔ πιεξνθνξνχζε -ζηα ηέιε 

Ηνπλίνπ- ην Μαθεδνληθφ Γξαθείν ηνπ ΚΚΔ, φηη «ε πφιε ηεο Φιψξηλαο νξγαλσκέλε 

αληίδξαζε (ΠΑΟ θιπ.) δελ έρεη». Μέζα ζηελ πφιε βέβαηα ππήξρε «αληίδξαζε», πνπ 

ηελ απνηεινχζαλ αλνξγάλσηνη αιιά «πνιινί γθεζηαπίηεο», νη νπνίνη «αλνηρηά πιένλ 

δηαηξέρνπλ ηελ πφιε θαη ππνβνεζνχλ ηελ γθεζηαπφ λα καο ρηππήζεη». Ζ ΠΔ ηνπ 

ΚΚΔ Φιψξηλαο είρε ιάβεη ηα κέηξα ηεο: «Γεκηνπξγήζακε ηελ “ΟΠΛΑ
104

” θαη 

ειπίδνπκε πνιχ ζχληνκα λα έρνπκε θαιά απνηειέζκαηα». Γηα ηελ επαξρία, ε ΠΔ 

Φιψξηλαο ηνπ ΚΚΔ ζεκείσλε φηη θαη εθεί ρηππήζεθε ε «αληίδξαζε» θαη πηάζηεθαλ 

«θάκπνζνη έιιελεο θαζίζηεο θαη πανηδήδεο», αιιά θαη γλσζηνί «βνπιγαξνθαζίζηεο, 

πνπ παξαθηλνχζαλ ηνπο ζπγρσξηαλνχο [ηνπο] λα νπιηζζνχλ». Γηα φινπο ηνπο 

παξαπάλσ, δεισλφηαλ φηη ππήξραλ «ζπγθεθξηκέλα επηβαξπληηθά ζηνηρεία». ζνη, 

ηέινο, «αληηδξαζηηθνί» εγθαηέιεηςαλ ηα ρσξηά ηνπο θαη βξήθαλ θαηαθχγην ζηε 

Φιψξηλα, εηδνπνηήζεθαλ απφ ηηο εακηθέο νξγαλψζεηο λα γπξίζνπλ πίζσ ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Με ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, νη νξγαλψζεηο 

πξνέβεζαλ «ζην θάςηκν νξηζκέλσλ ζπηηηψλ πξνδνηψλ»
105

.   

Απφ ηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ ε θίλεζε γηα ηε δεκηνπξγία θαη λέσλ Σαγκάησλ 

Αζθαιείαο -επξχηεξα ζηελ επηθξάηεηα- εληάζεθε. Ο ππνινραγφο (ηεο Φξνπξάο 

Φισξίλεο επί θαηνρήο) Καλέιινο απνθαιχπηεη ζε «έθζεζή» ηνπ -ην 1945- φηη 

ηαπηφρξνλα εληάζεθε θαη ε πίεζε πξνο ηνπο αμησκαηηθνχο ηεο Φξνπξάο Φιψξηλαο λα 

ζηειερψζνπλ ηα Σάγκαηα «άηηλα επξφθεηην ζεηηθψο λα γίλνπλ σο νη ππεχζπλνη 
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 Κίηζνο Γηαγγηψξγνο, θηαγξάθεζε ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ζηε Φιώξηλα, φ.π., ζ. 31∙ πκβνχιηνλ 

ησλ ελ Φισξίλε Πιεκκειεηνδηθψλ, αξ. απφθ. 120/28.3.1946, ΓΑΚ-Αξρ. Φιψξηλαο, ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1., 

ΑΔ 2, φ.π.  

Γηα ηηο εθηειέζεηο «αληηθξνλνχλησλ» απφ ηνλ ΔΛΑ Φιψξηλαο, βι. θαη ηέθαλνο Γψγνο, φ.π., ζ. 

57. 
100

 πκβνχιηνλ ησλ ελ Φισξίλε Πιεκκειεηνδηθψλ, αξ. απφθ. 18/23.1.1946. ΓΑΚ-Αξρ. Φιψξηλαο, 

ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1., ΑΔ 2, φ.π. 
101

 πκβνχιηνλ ησλ ελ Φισξίλε Πιεκκειεηνδηθψλ, αξ. απφθ. 3/7.1.1946. ΓΑΚ-Αξρ. Φιψξηλαο, 

ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1., ΑΔ 2, φ.π. 
102

 πκβνχιηνλ ησλ ελ Φισξίλε Πιεκκειεηνδηθψλ, αξ. απφθ. 122/28.3.1946. ΓΑΚ-Αξρ. Φιψξηλαο, 

ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1., ΑΔ 2, φ.π. 
103

  πκβνχιηνλ ησλ ελ Φισξίλε Πιεκκειεηνδηθψλ, αξ. απφθ. 119/28.3.1946. ΓΑΚ-Αξρ. 

Φιψξηλαο, ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1., ΑΔ 2, φ.π. 
104

 Οξγάλσζε Πξνζηαζίαο Λατθψλ Αγσληζηψλ ή Οξγάλσζε Πεξηθξνχξεζεο Λατθνχ Αγψλα. Γηα 

ηελ ΟΠΛΑ βι. νθία Ζιηάδνπ-Σάρνπ, «Μέξεο» ηεο ΟΠΛΑ ζηε Θεζζαινλίθε. Σα ρξώκαηα ηεο βίαο 

(1941-1945), Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2014∙ Ηάζνλαο Υαλδξηλφο, Σν ηηκσξό ρέξη ηνπ ιανύ. Ζ δξάζε 

ηνπ ΔΛΑ θαη ηεο ΟΠΛΑ ζηελ θαηερόκελε πξσηεύνπζα 1942-1944, ζεκέιην, 2
ε
 έθδ., Αζήλα 2012. 
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 ΚΚΔ, ΠΔ Φιψξηλαο πξνο ην Μαθεδνληθφ Γξαθείν, «Έθζεζε δξάζεο», 23.6.1944. ΑΚΗ, 

ΑΚΚΔ, θ. 415, Φ=23/8/226. 
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έιεγνλ». Ο ίδηνο θαη άιινη αμησκαηηθνί αλέθεξαλ ην γεγνλφο «αλεπηζήκσο» ζηνπο 

αλσηέξνπο ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε, φκσο «νπδείο αλαιακβάλεη λα καο θαζνδεγήζεη». 

πληζηάηαη κφλν ππνκνλή. Σν ζέξνο ηνπ 1944 ε θίλεζε ηεο δεκηνπξγίαο Σαγκάησλ 

Αζθαιείαο ιακβάλεη κεγάιεο δηαζηάζεηο. Ο Καλέιινο ζεκεηψλεη ζπγθεθξηκέλα:  

 

Ο δεκηνπξγφο ηνχησλ ζπλάδειθνο θαιεί αμησκαηηθνχο θαη ππαμησκαηηθνχο θαη ηνπο 

δειψλεη απεξηθξάζησο φηη απεθαζίζζε ε ζπγθξφηεζηο Σαγκάησλ Αζθαιείαο θαη φηη 

παξαρσξήζεθαλ 2.000 πεξίπνπ φπια θαη ζηνιέο (χθαζκα) ππφ ησλ Γεξκαλψλ θαη φπνηνο 

δελ δερηεί λα ζπκκεηάζρε ζα ζπιιεθζή
106

.  

 

Οη Γεξκαλνί ηξνκνθξαηνχζαλ θαη πίεδαλ. Οη αμησκαηηθνί βξίζθνληαλ κπξνζηά ζε 

αδηέμνδν, αλεζπρνχζαλ θαη εμέηαδαλ ηα δεδνκέλα. Αξθεηνί απφ απηνχο απνθαζίδνπλ 

λα πξνζρσξήζνπλ ζηνλ ΔΛΑ, ιφγσ έιιεηςεο κέζσλ ζπγθνηλσληψλ γηα 

Θεζζαινλίθε θαη ιφγσ ηεο παληεινχο έιιεηςεο ρξεκάησλ, φπσο ζα δειψζνπλ 

κεηαπνιεκηθά. Σελ απφθαζή ηνπο απηή «ελίζρπζελ ε εμαγγειζείζα απφ ξαδηνθψλνπ 

πιεξνθνξία πεξί ηεο ζπκθσλίαο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ελ Αηγχπησ θαη ηεο 

ζπγθξνηήζεσο Κπβεξλήζεσο Δζληθήο Δλψζεσο»
107

.  

Ο ππνινραγφο Παχινο Σζάκεο,  ζε «έθζεζή» ηνπ -ην 1947- αλαθέξεη πσο ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1944 ιίγνη κφλν άλδξεο (ηεο Φξνπξάο Φισξίλεο) παξέκεηλαλ ζηε 

Φιψξηλα «ιφγσ ηεο εμαπνιχζεσο ηξνκνθξαηίαο ππφ ησλ Γεξκαλψλ […]»
108

. 

ηελ 25 Ηνπιίνπ, ε «γθξνχπα» ηεο ΠΔ ηνπ ΚΚΔ αλέιαβε «ηελ εμφλησζε ησλ 

Γθεζηαπηηψλ ηεο πφιεο» θαη, ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο ΠΔ, «έπηαζε θαη μεθαζάξηζε 

ηνλ Δι Παπαζαλαζίνπ γεξφλ Γθεζηαπίηελ»
109

. 

ην κήλα Αχγνπζην αλαθέξνληαη θαη νη πεξηζζφηεξεο εθηειέζεηο Διιήλσλ 

πνιηηψλ εθ κέξνπο ηνπ ΔΛΑ
110

. Δθηειείηαη ε Παξαζθεπή, ρήξα Αλδξέα 

Μεηνχζε
111

, ν Νηθφιανο ηακπνπιίδεο
112

, ν Κσλζηαληίλνο Γαζθαιφπνπινο
113

, ν 
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 «Έθζεζηο Τπνινραγνχ Πεδ. Καλέιινπ Ρήγα» πεξί ησλ αηηηψλ πξνζρσξήζεψο ηνπ ζηνλ ΔΛΑ, 

πξνο ην θξνπξαξρείν Θεζζαινλίθεο (Μαξ. 1945). ΤΑ, αη.έ. Καλέιινπ Ρήγα ηνπ Θενδ. Παξαηίζεηαη 

ζην Γηάλλεο Πξηφβνινο,  φ.π., ζ. 103. 
107

 «Έθζεζηο κάξηπξνο» Ζιηάδε Πεξηθιή ηνπ Θσκά, πνπ γελλήζεθε ζηελ Κνξπηζά ην 1913 

(Φιψξηλα 1.2.1947), ΤΑ, αη. έ. Καλέιινπ Ρήγα. Παξαηίζεηαη ζην Γηάλλεο Πξηφβνινο,  φ.π., ζ. 108-

109. 
108

 «Έθζεζηο κάξηπξνο» Σζάκε Παχινπ ηνπ Λαδ., πνπ γελλήζεθε ζην Πηζνδέξη Φιψξηλαο ην 1914, 

ΤΑ, αη. έ. Καλέιινπ Ρήγα. Παξαηίζεηαη ζην Γηάλλεο Πξηφβνινο,  φ.π., ζ. 109-110.  
109

 ΚΚΔ, ΠΔ Φιψξηλαο πξνο ην Μαθεδνληθφ Γξαθείν, «Έθζεζε δξάζεο κήλα Ηνχιε», 31.7.1944. 

ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 415, Φ=23/8/227. 
110

 ρεηηθέο πιεξνθνξίεο, γηα ην δηάζηεκα Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο 1944, πεξηέρνληαη ζηελ 

αιιεινγξαθία ηνπ ηνπηθνχ ππεπζχλνπ ηνπ ΚΚΔ κε ηελ Κνκκαηηθή Οξγάλσζε Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο 

(ΚΟΠΜ) ηνπ ΚΚΔ, φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα εθηειέζεηο (κε θαηνλνκαδφκελσλ πξνζψπσλ θαηά θχξην 

ιφγν) απφ ηηο «γθξνχπεο» ηεο πεξηνρήο∙ νη εθηειεζζέληεο νξίδνληαη ζπλήζσο σο «ζπλεξγάηεο ησλ 

Γεξκαλψλ» ή «πξψηνπ κεγέζνπο Γθεζηαπίηεο». Βι. ελδεηθηηθά, Θάλνο (ΠΔ Φιψξηλαο ηνπ ΚΚΔ) πξνο 

Αιέθν (ΚΟΠΜ ηνπ ΚΚΔ), ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 415, Φ=23/8/228∙ Θάλνο πξνο Σάζην (Γξαθείν Πεξηνρήο 

Μαθεδνλίαο), 4.9.1944, ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 415, Φ=23/8/229∙ Θάλνο πξνο Σάζην, 6.9.1944, ΑΚΗ, 

ΑΚΚΔ, θ. 415, Φ=23/8/230. 
111

 πκβνχιηνλ ησλ ελ Φισξίλε Πιεκκειεηνδηθψλ, αξ. απφθ. 116/26.3.1946. ΓΑΚ-Αξρ. Φιψξηλαο, 

ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1., ΑΔ 2, φ.π. 
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θαξκαθνπνηφο Θεφδσξνο Καηζνχιεο
114

, ν Παχινο Θ. ηφηθνο
115

,  ν Νηθφιανο 

Γνχλαξεο
116

 θ.ά. 

Μεγάινο ήηαλ θαη ν θφξνο αίκαηνο πνπ θιήζεθε λα πιεξψζεη ην εακηθφ θίλεκα 

Φιψξηλαο
117

, φιε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν θαη ην ηειεπηαίν έηνο ηεο θαηνρήο. 

Μεηαμχ ησλ εακηηψλ θαη θνκκνπληζηψλ, πνπ εθηειέζηεθαλ θπξίσο απφ ηνπο 

Βνχιγαξνπο (θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ πεξηνρή, απφ ηέιε Ηαλνπαξίνπ έσο κέζα 

Φεβξνπαξίνπ 1944), ηνπο Γεξκαλνχο θαηαθηεηέο ή ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο
118

, κεηά 

απφ κάρε ή ζχιιεςή ηνπο (απφξξνηα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαηάδνζήο ηνπο), ήηαλ 

θαη ζηειέρε ηνπ θηλήκαηνο, γξακκαηείο θνκκαηηθψλ νξγαλψζεσλ ρσξηψλ ηεο 

πεξηνρήο, κέιε ηνπ πκβνπιίνπ πφιεο Φιψξηλαο ηεο ΔΠΟΝ, ησλ ηνκεαθψλ 

επηηξνπψλ ΔΑΜ, ηεο Δπηηξνπήο Πφιεο Φιψξηλαο ηνπ ΔΑΜ, ησλ Αρηηδηθψλ 

Δπηηξνπψλ ηνπ ΚΚΔ θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο (ΠΔ) Φιψξηλαο ηνπ ΚΚΔ, 

ελψ κεηαμχ ησλ εθηειεζζέλησλ ήηαλ θαη ν γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο πφιεο 

Φιψξηλαο ηνπ ΚΚΔ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο ζεκεηψλεη ν Κσηζφπνπινο, φηη 

«επηά απφ ηα έληεθα κέιε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Φιψξηλαο ηνπ ΚΚΔ 

ζθνηψζεθαλ ή εθηειέζηεθαλ απφ ηνπο θαηαθηεηέο»
119

.     
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 πκβνχιηνλ ησλ ελ Φισξίλε Πιεκκειεηνδηθψλ, αξ. απφθ. 2/7.1.1946 θαη αξ. απφθ. 

28/26.1.1946. ΓΑΚ-Αξρ. Φιψξηλαο, ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1., ΑΔ 2, φ.π. 
113

 πκβνχιηνλ ησλ ελ Φισξίλε Πιεκκειεηνδηθψλ, αξ. απφθ. 68/7.2.1946. ΓΑΚ- Αξρ. Φιψξηλαο, 

ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1., ΑΔ 2, φ.π. 
114

 πκβνχιηνλ ησλ ελ Φισξίλε Πιεκκειεηνδηθψλ, αξ. απφθ. 146/28.11.1945. ΓΑΚ-Αξρ. 

Φιψξηλαο, ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1., ΑΔ 1, φ.π. 
115

 πκβνχιηνλ ησλ ελ Φισξίλε Πιεκκειεηνδηθψλ, αξ. απφθ. 17/23.1.1946. ΓΑΚ-Αξρ. Φιψξηλαο, 

ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1., ΑΔ 2, φ.π. 
116

 πκβνχιηνλ ησλ ελ Φισξίλε Πιεκκειεηνδηθψλ, αξ. απφθ. 82/25.2.1946. ΓΑΚ-Αξρ. Φιψξηλαο, 

ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1., ΑΔ 2, φ.π. 
117

 Πέξαλ ησλ ζπιιήςεσλ, ησλ κεηαθνξψλ ησλ ζπιιεθζέλησλ ζην ζηξαηφπεδν «Παχινο Μειάο» 

θιπ, ππήξρε θαη ε ηξνκνθξαηία ησλ ζπγγελψλ ησλ εακηηψλ εθ κέξνπο ησλ θαηνρηθψλ αξρψλ. 

Κνξπθαία έθθαλζε ηεο παξαπάλσ ηξνκνθξαηίαο απνηεινχζε ε ζχιιεςε ησλ γνλέσλ εακηθψλ 

ζηειερψλ σο νκήξσλ θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζηα πξψηα βαγφληα ζπξκψλ κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ή 

πιηθψλ. Γηα ηελ αληίζηνηρε  δηαηαγή, βάζεη ηεο νπνίαο πξνέβαηλαλ νη θαηαθηεηέο ζηελ παξαπάλσ 

ελέξγεηα, βι. Μάξηηλ Εέθεληνξθ, Νηνθνπκέληα από ηα γεξκαληθά αξρεία, χγρξνλε Δπνρή, Αζήλα 

1991, ζ. 186-187. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαηαγήο απηήο ζηε Φιψξηλα, βι. ηελ αληίζηνηρε πεξίπησζε 

ησλ γνλέσλ ησλ εακηθψλ ζηειερψλ Φιψξηλαο Υξήζηνπ Κνιέληζε (Κφθθηλνπ), θνηηεηή ηεο λνκηθήο, 

θαη Γηψξγνπ Νεδέιθνπ (Μαθεδφλα), γηαηξνχ, ζην Γηψξγνο Νεδέιθνο (Μαθεδφλαο), Αλακλήζεηο απ' ηελ 

Δζληθή Αληίζηαζε ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία, Η. Αξηζηείδνπ, ρ.η.έ. 2000, ζ. 108.  
118

 Ο Γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο πφιεο Φιψξηλαο ηεο ΔΠΟΝ ηαχξνο Αζαλαζηάδεο, 

ππνζηεξίδεηαη φηη δνινθνλήζεθε ζηελ αγνξά ηεο Φιψξηλαο απφ Έιιελα «φξγαλν ηεο Γθεζηαπφ». 
119

 Βι. ηαχξνο Κσηζφπνπινο, φ.π., ζ. 165-169. Πιεζψξα εθηειεζζέλησλ ζηειερψλ ηνπ ΔΑΜ θαη 

ηνπ ΚΚΔ πεξηνρήο Φιψξηλαο, εκθαίλεηαη θαη ζηε ζηήιε κε ηίηιν: «Μαξηχξσλ θαη Ζξψσλ αίκα», ζηελ 

εθεκεξίδα Μαθεδνληθή Αιιειεγγύε [ξγαλν ηεο Γπηηθνκαθεδνληθήο Δπηηξνπήο Δζληθήο 

Αιιειεγγχεο], 25.4.1944, ζ. 1. 

ηα ΓΑΚ Φιψξηλαο ππάξρεη αλαιπηηθή δαθηπινγξαθεκέλε (αλππφγξαθε) θαηάζηαζε θαη 

αληίζηνηρεο -ζπλνδέο- θαηαζηάζεηο αλά ρσξηφ θαηαγσγήο, πνπ εκθαλίδνπλ «ζχκαηα θαηνρήο» ηεο 

πφιεο Φιψξηλαο (53 άηνκα) θαη ησλ γχξσ ρσξηψλ (άλσ ησλ 100 αηφκσλ). Γελ εκθαίλνληαη νη 

εθηειεζζέληεο απφ ηνλ ΔΛΑ θαη δελ εκθαίλνληαη εθηειεζζέληεο ππφ ησλ θαηαθηεηψλ απφ φια ηα 

ρσξηά (ελδεηθηηθά εληνπίζακε φηη δελ εκθαίλνληαη νη εθηειεζζέληεο ηεο Πξψηεο ζηα ηέιε Οθησβξίνπ 

1944). Οη παξαπάλσ πίλαθεο είλαη ινηπφλ ζεκαληηθνί, αιιά ρξίδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο θαη 
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ηηο 28 Ηνπιίνπ 1944 ε Φιψξηλα βνκβαξδίζηεθε απφ ηνπο Βξεηαλνχο, κε 

απνηέιεζκα λα ζθνησζνχλ γχξσ ζηνπο πελήληα Έιιελεο πνιίηεο θαη λα 

ηξαπκαηηζηνχλ πεξί ηνπο εθαηφ, ελψ ππνζηεξίδεηαη φηη ζθνηψζεθαλ θαη ηξηαθφζηνη 

πεξίπνπ Γεξκαλνί. Σα βξεηαληθά βνκβαξδηζηηθά είρε εηδνπνηήζεη κε ηνλ αζχξκαην ν 

Βξεηαλφο ζχλδεζκνο Έβαλο (ινραγφο Patrick Hutchinson Evans, δηνηθεηήο  

ππνηνκέσο Βίηζη ηεο  Α
120

), θαζψο είρε πιεξνθνξίεο φηη γεξκαληθή κνλάδα απφ 

ηελ Αιβαλία, κε άινγα θαη εκηφλνπο, επηβηβαδφηαλ ζε ηξαίλν ζηνλ ζηδεξνδξνκηθφ 

ζηαζκφ Φιψξηλαο
121

.  

ηα ηέιε ηνπ ίδηνπ κήλα, κηθξέο θαη επέιηθηεο νκάδεο ηνπ ΔΛΑ ηεο πεξηνρήο 

Ακπληαίνπ-Φιψξηλαο επηηίζεληαη θαη δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζε πνιιά 

εμνπιηζκέλα ρσξηά, λαξθνζεηνχλ ην δξφκν Ακπληαίνπ-Φιψξηλαο, ρηππάλε 

ακαμνζηνηρίεο θαη ζηήλνπλ ελέδξεο. ηηο 7 Απγνχζηνπ ζα ππάξμνπλ πιεξνθνξίεο φηη 

ν Αληφλ Κάιηζεθ (Βνχιγαξνο αλζππνινραγφο, αμησκαηηθφο-ζχλδεζκνο ζην 

γεξκαληθφ θξνπξαξρείν Φιψξηλαο θαη Καζηνξηάο) θηλείηαη πξνο Βεχε. Θα ζηεζεί 

ελέδξα, αιιά ν Κάιηζεθ δελ ζα θαλεί εθείλε ηε κέξα
122

. Σν γεξκαληθφ θξνπξαξρείν 

Φιψξηλαο, ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ, πνπ δεκηνπξγνχλ ζηελ χπαηζξν νη 

αληάξηεο, αιιά θαη πξνζπαζψληαο λα δηαζθαιίζεη ην δξφκν  Φιψξηλαο-Νίθεο-

ζχλνξα (σο θφκβν δηαθπγήο ησλ γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηελ Διιάδα), 

πξνβαίλεη ζε ζπιιήςεηο ππφπησλ, πνπ θαηεγνξνχληαη φηη θξχβνπλ φπια ή 

ηξνθνδνηνχλ ηνπο αληάξηεο κε ηε ζνδεηά ηνπο. Ο λένο θξνχξαξρνο Φιψξηλαο 

ινραγφο Μπνχληζει, πνπ αλέιαβε απφ ηέιε Ηνπιίνπ 1944, ζα ζηείιεη ζηηο 3 

Απγνχζηνπ ηνλ Απζηξηαθφ δεθαλέα ζβαιλη Πνχζζηρ (δηεξκελέα ζην θξνπξαξρείν) 

ζηελ Κάησ Καιιηλίθε, φπνπ ζα ζπιιάβεη δεθανθηψ άληξεο απφ ηνπο πξφζθπγεο ηνπ 

                                                                                                                                                                      
ηεθκεξίσζεο. Βι. ΓΑΚ-Αξρ. Φιψξηλαο, ΑΒΔ 15, ΑΔΔ Κ.5.1, ΑΔ 6. Πξβι. «Πίλαθαο εθηειεζζέλησλ 

1942-1944» θαη «Ολνκαζηηθή αλαθνξά ησλ εθηειεζζέλησλ Διιήλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο 

απφ ηνπο Βνπιγάξνπο», φπσο παξαηίζεληαη απφ ην «αξρείν ηνπ Π. Σζάκε», ζην Αληηγφλε Σζάκε, 

Αλακλήζεηο από ην Έπνο ηνπ 1940 θαη ηελ Καηνρή 1941-44 ζην λνκό Φιώξηλαο, ρ.ε., Φιψξηλα 2011, ζ. 

125-135.  
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 Ζ 9
ε
 Μεξαξρία ηνπ ΔΛΑ αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε λα ζπγθξνηήζεη (βάζεη ηεο «πκθσλίαο ηεο 

Πιάθαο» θαη ησλ λέσλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ΔΛΑ θαη Βξεηαλψλ) ηξία Απνζπάζκαηα 

[ζπγθξνηήκαηα], ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ δηαηξνθή ησλ νπνίσλ αλαιάκβαλαλ νη Βξεηαλνί κε ηελ 

ππνρξέσζε λα δερζνχλ ζε απηά Βξεηαλνχο ζπλδέζκνπο κε ηκήκαηα θνκάληνο. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ 

ηξία Απνζπάζκαηα. Αλάκεζά ηνπο θαη ην Απφζπαζκα Βίηζη δπλάκεσο 800 αληαξηψλ. πγθξνηήζεθε 

απφ ηκήκαηα ηνπ 28
νπ

 πληάγκαηνο ηνπ ΔΛΑ θαη ηελ νκάδα ηνπ Γεκήηξηνπ Σνππνχξθα (Σηηάλ) θάησ 

απφ ηε δηνίθεζε ηνπ Υξχζαλζνπ Λπηξίδε, Αξηζηνηέιε Υνπηνχξα  (Αξεηαλνχ ή Αξξηαλνχ) θαη Κνζκά 

παλνχ (Ακχληα). Βξεηαλφο ζχλδεζκνο απνζπάζηεθε ν ινραγφο Έβαλο κε ηνλ επηινρία Πχξν. 

Γεκήηξηνο Εαθεηξφπνπινο, Σν ΚΚΔ θαη ε Μαθεδνλία, ρ.ε., Αζήλα 1948, ζ. 67. 
121

 Οη αξηζκνί ησλ λεθξψλ θαη ηξαπκαηηψλ, Διιήλσλ θαη Γεξκαλψλ, πνηθίινπλ ζηηο δηάθνξεο 

πεγέο. Βι. Γεψξγηνο Σδψξηδεο, «Ζ Φιψξηλα. Ηζηνξία θαη αγψλεο», ζην ηαχξνο Κσλζηαληηλίδεο 

(επηκ.), Φιώξηλα. Ζ αθξηηηθή εζληθή ζθνπηά, Έθδνζηο εθεκεξίδνο «Έζλνο», Φιψξηλα 1953, ζ. 58∙ ηνπ 

ηδίνπ, «Ζ Φιψξηλα θαηά ηελ Καηνρή», ζην Κσλζηαληίλνο Μπάιιαο (επηκ.), φ.π., ζ. 151∙ Αληηγφλε 

Σζάκε, Ζ δξάζε ησλ Δζεινληξηώλ Αδειθώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ 

Φισξίλεο ζηελ πνιεκηθή θαη εηξεληθή πεξίνδν, Γήκνο Φισξίλεο, Θεζζαινλίθε 1995, ζ. 38-40∙ 

ηαχξνο Κσλζηαληηλίδεο, Ζ Φιώξηλα εηο ηαο θιόγαο. πκβνιή εηο ηελ ηζηνξίαλ ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, Έθδνζηο εθεκεξίδνο «Έζλνο», Φιψξηλα 1957, ζ. 43-44. 
122

 Κψζηαο Παπαλαζηαζίνπ, Σν αληάξηηθν ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία 1941-1944, ρ.ε., ρ.η.έ., ρ.ρ.έ., ζ. 

104-111. 
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ρσξηνχ. πιιήςεηο ζα γίλνπλ θαη απφ άιια ρσξηά
123

. ηηο 14 Απγνχζηνπ ζα γίλεη 

επηρείξεζε απφ ηκήκα ηνπ ΔΛΑ Βηηζίνπ κέζα ζηε Φιψξηλα γηα απειεπζέξσζε ησλ 

θξαηνπκέλσλ. Ζ επηρείξεζε ζα απνηχρεη
124

. Καηά ηνλ ΔΛΑ, ε επηρείξεζε απέηπρε 

δηφηη νη Άγγινη αμησκαηηθνί ζηελ πεξηνρή, πνπ ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ εκεξνκελία 

ηεο επηρείξεζεο, δελ ηνπο ηξνθνδφηεζαλ έγθαηξα κε λάξθεο-εθξεθηηθά θαη θνκάληνο, 

φπσο ηνπο δεηήζεθε
125

. Ο δηεπζπληήο-ηδηνθηήηεο ηεο εθεκεξίδαο Έζλνο ηαχξνο 

Κσλζηαληηλίδεο, θάπνηα ρξφληα αξγφηεξα, έγξαςε φηη ε επίζεζε ησλ αληαξηψλ ζηε 

Φιψξηλα εληάζζνληαλ ζηηο «θαηά ηεο Φισξίλεο ηξνκνθξαηηθάο επηζέζεηο», ζηηο 

νπνίεο πξνέβαηλαλ νη «ηξνκνθξαηνχληεο ηελ χπαηζξνλ αληάξηαη». Οη αληάξηεο, θαηά 

ηνλ Κσλζηαληηλίδε, εθκεηαιιεχηεθαλ ην γεγνλφο φηη ε γεξκαληθή θξνπξά ηεο 

Φιψξηλαο είρε πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά θαη έηζη κπήθαλ εχθνια ζηελ πφιε, 

ππξπφιεζαλ ην θηίξην ηεο Οηθνλνκηθήο Δθνξίαο, «εθηειέζαληεο άλδξαο ηηλάο θαη 

γπλαίθαο θαη απαγάγνληεο νκήξνπο ηηλάο». Μάιηζηα θηλδχλεςε λα αηρκαισηηζηεί θαη 

ν κεηξνπνιίηεο Βαζίιεηνο, θαζψο αληάξηεο εηζήιζαλ ζηνλ πεξίβνιν ηεο 

κεηξνπφιεσο θαη πξνζπαζνχζαλ λα «εθβηάζνπλ ηαο ζχξαο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ 

Νανχ». Σειηθά ν κεηξνπνιίηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Κσλζηαληηλίδε,  ζψζεθε απφ ηνπο 

αληάξηεο φηαλ «ζθνδξά γεξκαληθή αληεπίζεζηο εμεδίσμελ απηνχο πέξαλ ηνπ 

πνηακνχ»
126

. 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1944 ζα ζπγθξνηεζεί ζην Ξηλφ Νεξφ, ην επνλνκαδφκελν «2
ν
  

Δζεινληηθφ Σάγκα», επαλδξσκέλν απφ 200-250 άηνκα, θπξίσο «εζληθηζηέο ηεο 

βνπιγαξνκαθεδνληθήο πξνζθπγηάο» ηεο πεξηνρήο ηνπ Πηξίλ, πνπ ζηξαηνινγήζεθαλ 

κε ηε ζπλδξνκή ηεο ΔΜΔΟ
127

. Σν Σάγκα απηφ ζα κείλεη ζην Ξηλφ Νεξφ απφ 19 

Απγνχζηνπ έσο 15 επηεκβξίνπ 1944
128

.  

ηηο 22 Απγνχζηνπ επηά Γεξκαλνί ζθνηψζεθαλ ζε ελέδξα κεηαμχ Βεχεο θαη 

Κιεηδηνχ. Σελ επφκελε ν θξνχξαξρνο Μπνχληζει δηέηαμε ηελ εθηέιεζε είθνζη 

                                                           
123

 ηξάηνο Γνξδαλάο, «Σα αληίπνηλα ησλ γεξκαληθψλ αξρψλ θαηνρήο ζην λνκφ Φιψξηλαο: Ζ 

εθηέιεζε ηεο 23
εο

 Απγνχζηνπ 1944», ζην Αληξέαο Αλδξένπ (επηκ.), Φιώξηλα 1912-2002, 

ΑΠΘ/ΠΦ/ΣΒ, Φιψξηλα 2004, ζ. 347-348. 
124

 Κνζκάο παλφο-Ακχληαο,  Κνζκάο παλφο (Ακχληαο), Δζληθή Αληίζηαζε, Δκθύιηνο Πόιεκνο. 

Αλακλήζεηο ελόο Καπεηάληνπ, Φηινινγηθή-Μπίκπεο, Θεζζαινλίθε ρ.ρ.έ., ζ. 103.   

Ζ εθεκεξίδα ηνπ ΔΑΜ Διεπζεξία ζα γξάςεη φηη θαηά ηελ επίζεζε ζθνηψζεθαλ 75 

«Γεξκαλνθαζίζηεο» θαη «εθηειέζηεθαλ απ’ ηνπο αληάξηεο καο 20 θαζάξκαηα φξγαλα ησλ Γεξκαλψλ». 

Γηθέο καο απψιεηεο 4 ηξαπκαηίεο». Διεπζεξία [ξγαλν ηεο Πακκαθεδνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΑΜ], 

18.8.1944, ζ. 2.  
125

 Βι. «Έθζεζε ηεο ΟΜΜ ηνπ ΔΛΑ: Απφ ηε δξάζε ησλ Άγγισλ πλδέζκσλ Αμησκαηηθψλ ζηνλ 

ΔΛΑ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Ννέκβξηνο 1944)». Παξαηίζεηαη ζην Ηζηνξηθφ Σκήκα ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, 

Κείκελα ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο, ηφκνο 1
νο

, χγρξνλε Δπνρή, Αζήλα 1981, ζ. 470-480, ε ζπγθεθξηκέλε 

αλαθνξά, ζ. 477.  
126

 Βι. ηαχξνο Κσλζηαληηλίδεο, Ζ Φιώξηλα εηο ηαο θιόγαο, φ.π., ζ. 44-45. Δπηπξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο ζην Γεψξγηνο Σδψξηδεο, «Ζ Φιψξηλα θαηά ηελ Καηνρή», φ.π., ζ. 153, φπνπ θαη ε 

παξαηήξεζε φηη «νη Γεξκαλνί δελ πξνέβεζαλ εηο αληίπνηλα, δηφηη δελ είραλ απψιεηεο». 
127

 Δζσηεξηθή Μαθεδνληθή Δπαλαζηαηηθή Οξγάλσζε. Ηδξχζεθε ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Έδξαζε 

θαη θαηά ηνλ κεζνπφιεκν, δηαζπάζηεθε θαη δηαιχζεθε. Τπνιείκκαηά ηεο, κε επηθεθαιήο ηνλ Ηβάλ 

Μηραήισθ, εκθαλίζηεθαλ θαηά ην ηειεπηαίν έηνο ηεο θαηνρήο, ζπλεξγαδφκελα κε ηνπο Γεξκαλνχο.   
128

 Σάζνο Κσζηφπνπινο, «“Αμνλνκαθεδνληθφ” Κνκηηάην θαη Ορξάλα (1943-1944). Μηα πξψηε 

πξνζέγγηζε”», Αξρεηνηάμην, ηεχρνο 5, Αζήλα 2003, ζ. 45. 
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αηφκσλ. Δπειέγεζαλ άηνκα απφ απηά πνπ ήηαλ θπιαθηζκέλα ζηηο πνηληθέο θπιαθέο 

ηεο πφιεο. Απφ ηνπο εθηειεζζέληεο ηξεηο δηέκελαλ ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο θαη είραλ 

ζπιιεθζεί ηελ ίδηα κέξα, πέληε ήηαλ απφ πεξηνρή Καζηνξηάο θαη νη ππφινηπνη ήηαλ 

απφ ηελ χπαηζξν ηεο Φιψξηλαο θαη είραλ ζπιιεθζεί θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. 

Απφ ηα ρσξηά ηεο Φιψξηλαο εθηειέζηεθαλ πέληε κε θαηαγσγή απφ ηελ Σξαπεδνχληα 

ηνπ Πφληνπ, έλαο απφ ηελ Αλάπε θαη έλαο απφ ην Καξο ηεο Ρσζίαο, έλαο απφ ηελ 

Αλαηνιηθή Θξάθε, θαη ηέζζεξηο γεγελείο απφ ηνλ Πνιππφηακν θαη ην Κξαηεξφ 

Φιψξηλαο
129

.   

 

2.2 Σηην ποπεία ηηρ απελεςθέπυζηρ 

 

Μεηά ηελ Α΄ Πεξηθεξεηαθή πλδηάζθεςε ηνπ ΔΑΜ (ηέιε Μαξηίνπ 1944) πνιινί λένη 

θαη λέεο ζα πξνζρσξήζνπλ ζηνλ κφληκν θαη ζηνλ εθεδξηθφ ΔΛΑ, ελψ ε εθηέιεζε 

ησλ είθνζη (ζηηο 23 Απγνχζηνπ) ζα νδεγήζεη κεγάιν πιήζνο Φισξηλησηψλ λα 

εγθαηαιείςεη ηελ πφιε θαη λα θηλεζεί ζηα βνπλά δεηψληαο ηελ πξνζηαζία ηνπ ΔΛΑ. 

Πιένλ ζηνλ ΔΛΑ είραλ εληαρζεί αξθεηνί κφληκνη θαη έθεδξνη αμησκαηηθνί. 

Αλάκεζά ηνπο ν ζπληαγκαηάξρεο Λνχθαξεο, πνπ ζα αλαιάβεη ηε δηνίθεζε ηεο 9
εο

 

Μεξαξρίαο ηνπ εθεδξηθνχ ΔΛΑ, νη κφληκνη αμησκαηηθνί Παχινο Σζάκεο, Ζιίαο 

Μήξηζνο, Ρ. Καλέιινο, Κνΐδεο θ.ά. θαη νη έθεδξνη αμησκαηηθνί Σάθεο Κχξνπ, 

Θαλάζεο Μπφθνο, Βαζίιεο Παπαδφπνπινο, Κψζηαο Μπνξίλαο θ.ά. Δπίζεο ζα 

«αλεβνχλ ζην βνπλφ» ν γηαηξφο Βαζίιεο Γπκλφπνπινο θαη -κεηά κεηά ηνλ Αχγνπζην- 

νη δηθεγφξνη Γεψξγηνο Σδψξηδεο, Ησάλλεο Αζπηψηεο, ηάζεο Μαξγέιεο (ή 

Μαξγέιινο), Νίθνο ηέκπεο, Λεσλίδαο Νέηζθνο, Γεψξγηνο Ληάθνο, Πέηξνο 

Νεδειθφπνπινο, Βαζίιεο Σζάκεο
130

.  

ηα κέζα επηεκβξίνπ είραλ ήδε γίλεη θάπνηα πξψηα βήκαηα απφ ηηο εακηθέο 

νξγαλψζεηο ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ελφςεη ηεο απειεπζέξσζεο ηεο πεξηνρήο. 

Ζ έμνδνο ζην «βνπλφ» ηνπ πξψελ Φηιειεχζεξνπ γεξνπζηαζηή Σδψξηδε θαη ησλ 

αληηκνλαξρηθψλ δηθεγφξσλ Αζπηψηε θαη Μαξγέιινπ δηεπθφιπλαλ ηα δεδνκέλα. Οη 

παξαπάλσ, ζχκθσλα κε πιεξνθφξεζε πνπ έδσζαλ ζηηο εακηθέο αξρέο, 

ζπλεξγάδνληαλ ζηελά κε ηε δηνίθεζε ρσξνθπιαθήο Φιψξηλαο. Ο δηνηθεηήο απηφο 

είρε επαθή κε θάπνηνλ Γεξκαλφ αμησκαηηθφ ηεο θξνπξάο Φιψξηλαο. Έηζη, κεηά απφ 

ζπδήηεζε ησλ εακηθψλ αξρψλ κε ηνπο ηξεηο δηθεγφξνπο Φιψξηλαο, ζπκθσλήζεθε λα 

ζηαινχλ γξάκκαηα ζηνλ δεζπφηε, ηνλ λνκάξρε, ηνλ δήκαξρν θαη ηνλ αζηπλνκηθφ 

δηνηθεηή, λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηε γεξκαληθή θξνπξά Φιψξηλαο γηα λα παξαδνζεί. 

Σα γξάκκαηα ζηάιζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πνιηηηθφ Δπίηξνπν ηεο ΗΥ Μεξαξρίαο 

ηνπ ΔΛΑ Ρέλν Μηραιέα, πνπ έζηεηιε θη απηφο επηζηνιή κε δηθή ηνπ ππνγξαθή
131

.  

Ο γξακκαηέαο ηεο ΠΔ Θάλνο (Γηψξγνο Φνπξθηψηεο, δάζθαινο απφ ηε ηάηηζηα, 

παιηφο θνκκνπληζηήο θαη «αθξνλαππιηψηεο») ελεκέξσλε ηνλ Αιέθν (Λεσλίδα 

                                                           
129

 ηξάηνο Γνξδαλάο, «Σα αληίπνηλα ησλ γεξκαληθψλ αξρψλ θαηνρήο ζην λνκφ Φιψξηλαο: Ζ 

εθηέιεζε ηεο 23
εο

 Απγνχζηνπ 1944», φ.π., ζ. 345 θαη 348-350. 
130

 ηαχξνο Κσηζφπνπινο, φ.π., ζ. 140-141 θαη Κίηζνο Γηαγγηψξγνο, θηαγξάθεζε ηεο Δζληθήο 

Αληίζηαζεο ζηε Φιώξηλα, φ.π., ζ. 34.    
131

 ΚΚΔ, ΠΔ Φιψξηλαο (Θάλνο) πξνο ην Γξαθείν Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο (Αιέθν), ρσξίο 

εκεξνκελία. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 415, Φ=23/8/253. 



[46] 
 

ηξίγθν, γξακκαηέα ηεο Κνκκαηηθήο Οξγάλσζεο Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο, κε 

θαηαγσγή απφ ηελ Κχπξν) ζρεηηθά κε ηελ επαθή κε ηε δηνίθεζε ηεο ρσξνθπιαθήο: 

«Πξνζπαζνχκε λα ηνπο πάξνπκε φινπο. Μαο θέξλνπλ κηθξά εκπφδηα. Βγάιακε 

κεκνλσκέλνπο»
132

. Ζ πξνζέγγηζε κε ηνπο Γεξκαλνχο πξαγκαηνπνηήζεθε. ηάιζεθαλ 

θάπνηεο επηζηνιέο πξνο απηνχο θαη ζηηο 24 επηεκβξίνπ έγηλε ζχζθεςε δεθαελλέα 

αμησκαηηθψλ θαη δψδεθα ππαμησκαηηθψλ, πνπ κειέηεζαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ ΔΑΜ. 

Απάληεζε δελ ππήξμε. Σέζζεξηο ή πέληε Γεξκαλνί απηνκφιεζαλ θαη 

παξνπζηάζηεθαλ ζην ζχληαγκα ηνπ ΔΛΑ. Σαπηφρξνλα ξίρλνληαλ πξνθεξχμεηο κέζα 

ζηα πνιπβνιεία ησλ Γεξκαλψλ, «φπνπ απηνί βξίζθνληαη ηακπνπξσκέλνη»
133

.  

ηα κέζα επηεκβξίνπ, ε Κνκκαηηθή Οξγάλσζε Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο (ΚΟΠΜ) 

ηνπ ΚΚΔ δεηνχζε απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δπηηξνπέο λα γλσζηνπνηήζνπλ αλ 

πξνεηνηκάζηεθαλ «γηα ηελ πιαηζίσζε ησλ απειεπζεξνπκέλσλ πφιεσλ». Αλ έρνπλ 

δειαδή κειεηήζεη «πνηα πξφζσπα ζα πξνηαζνχλ γηα Γεκνηηθνί χκβνπινη θαη 

Δπαξρηαθνί εθεί πνπ δελ βγήθαλ». Ζ ΚΟΠΜ ήζειε λα γλσξίδεη πνηα πξφζσπα έρνπλ 

ππφςε ηνπο νη Πεξηθεξεηαθέο Δπηηξνπέο θαη πνηα είλαη ηα πξνζφληα ηνπο, ψζηε λα 

ππάξμεη θαη θεληξηθή έγθξηζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο «γηα ηε ζνβαξή απνζηνιή 

ηνπο». εκείσλε επηπξφζζεηα φηη νη πξνηεηλφκελνη δελ ζα έπξεπε λα είλαη 

απνθιεηζηηθά κεηαμχ ησλ θνκκαηηθψλ κειψλ, αιιά ζα κπνξνχζαλ λα πξνηαζνχλ θαη 

πνιίηεο κε πςειφ θχξνο «εθ’ φζνλ ζπκθσλνχλ πάλσ ζηηο γξακκέο ηνπ 

Απειεπζεξσηηθνχ Αγψλα ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απφθαζε ηεο ΚΔ»
134

.  

Γηα ηηο 14 επηεκβξίνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε Δπαξρηαθή πλέιεπζε γηα ηελ 

αλάδεημε Δπαξρηαθνχ πκβνπιίνπ Φιψξηλαο
135

. Ο Θάλνο δηαβεβαίσλε φηη 

αθνινπζνχζε ηηο νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο ΚΟΠΜ θαη έιαβε φια ηα κέηξα ψζηε «λα 

κελ παξνπζηαζηνχλ παξαηξάγνπδα» εληφο ηεο πφιεο ηεο Φιψξηλαο
136

.  

Λίγεο κέξεο κεηά, ν Θάλνο ελεκέξσλε ηνλ Σάζην (Σάζν Κνληνπξέιε, ζηέιερνο 

ηνπ Μαθεδνληθνχ Γξαθείνπ ηνπ ΚΚΔ) φηη νξίζηεθε Δπαξρηαθφ πκβνχιην: 

 

Έπαξρν βγάιακε θάπνηνλ Βειάθε απ’ ηε Μπάληηζα [Βεχε] ιαπνκαθεδφλα, 

εγγξάκκαην, πνιχ θαιφ παηδί, δηθφ καο, πξηλ ιίγεο κέξεο ήξζε απ’ ην ηξαηφπεδν 

ζπγθέληξσζεο φπνπ θξαηηφηαλε επηά κήλεο. Δίλαη γλσζηφο θαη αγαπεηφο ηφζν απφ ηνπο 

ιαπνκαθεδφλεο φζν θαη απφ ηνπο Έιιελεο.  

Γξακκαηέαο ηνπ Δπαξρηαθνχ βγήθε θάπνηνο Ληάθνο απ’ ην Πηζνδέξη, δηθεγφξνο ζηε 

Φιψξηλα. Σψξα βέβαηα βγήθε έμσ. Κξαηήζακε θαη ζηε ζχλζεζε ηνπ Δπαξρηαθνχ, ηελ ίδηα 

αλαινγία κε ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ. 2/3 ιαπνκαθεδφλεο, 1/3 Έιιελεο, πάλησο ε 

ζχλζεζε έθεξε ηθαλνπνίεζε ζε φιν ηνλ θφζκν
137

.  
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 Θάλνο πξνο Αιέθν, 13.9.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 415, Φ=23/8/234. 
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 Θάλνο πξνο Αιέθν, 25.9.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 415, Φ=23/8/236. 
134

 ΚΚΔ, ΚΟΠΜ πξνο ηηο ΠΔ Μαθεδνλίαο, 13.9.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 408, Φ=23/1/55. 
135

 Ζ Δπαξρηαθή πλέιεπζε (ζπλέιεπζε ησλ πξνέδξσλ ησλ θνηλνηήησλ) πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα Λατθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο ΠΔΔΑ θαη ζπκκεηείραλ 74 πξφεδξνη θνηλνηήησλ 

ηεο επαξρίαο ηεο Φιψξηλαο. Βι. αλαιπηηθή παξνπζίαζή ηεο ζηελ εθεκεξίδα Λανθξαηία [Δθεκεξίδα 

ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο Φιψξηλαο ηνπ ΔΑΜ], 6.10.1944, ζ. 3-4. 
136

 Θάλνο πξνο Αιέθν, 13.9.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 415, Φ=23/8/234. 
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 Θάλνο πξνο Σάζην (Γξαθείν Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο), 19.9.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 415, 

Φ=23/8/235. 
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Νσξίηεξα, ζηηο 10 επηεκβξίνπ, είρε γίλεη ζχζθεςε «γηα πξνζσξηλή Γηνηθεηηθή 

Δπηηξνπή», φπνπ απνθαζίζηεθε «ε πξνζσξηλή απηή επηηξνπή λα απνηειείηαη απφ ηα 

παξαθάησ πξφζσπα»: 

 

1. Μεγαινκάζηνξα ηξαπεδ. ππάιιεινο (κέινο ηνπ Κ.Κ.) πξφζσπν θαιφ, ηίκην θαη κε 

θχξνο, γλσζηφο ζηε Φιψξηλα ζαλ Γεκνθξαηηθφο. 

2. Σδψξηδε, πξψελ Φηιειεχζεξν γεξνπζηαζηή, πξφζσπν κε θχξνο ζ’ φιε ηε Φιψξηλα. 

3. Γπκλφπνπιν, γηαηξφ, άιινηε ππνςήθηνπ ηνπ Αγξνηηθνχ [Κφκκαηνο] 

4. Μαξγέιιν, δηθεγφξν, ηεο Γεκνθξ. Έλσζεο 

5. Βιαδίθν, πξφεδξν Γεσξγ. πλεηαηξ. Φιψξηλαο, κέινο ηνπ Κ.Κ. 

6. Γαγάηζε, ζηδεξνδξ. ππάιιειν, κέινο ηνπ Κ.Κ. 

7. Ενχπαο, δαραξνπιάζηεο, κέινο ηνπ Κ.Κ. 

8. Πιηάγθαο, πξφεδξνο ηνπ σκαη. Διαηνρξσκαηηζηψλ Κ.Κ. 

9. Μία θαζεγήηξηα
138

.  

 

Ζ επηινγή ησλ πξνθξηλφκελσλ πξνζψπσλ, ζχκθσλα κε ηα γξαθφκελα ηνπ Θάλνπ 

έγηλε κε θπξίαξρν θξηηήξην φηη «νη παξαπάλσ  είλαη άλζξσπνη ηίκηνη θαη αγαπεηνί». 

Γηα φζνπο δε εκθαλίδεη σο κέιε ηνπ ΚΚΔ, αθήλεη λα ελλνεζεί («ηα κέιε ηνπ Κ.Κ. 

δελ είλαη φινη ηνπο ρξσκαηηζκέλνη») φηη ζίγνπξα κέξνο απηψλ δελ ήηαλ απφ ηα παιηά 

κέιε ή ηνπιάρηζηνλ δελ ήηαλ απφ ηα γλσζηά, πξνβεβιεκέλα κέιε ηνπ θφκκαηνο
139

.  

Σαπηφρξνλα, σο θπβεξλεηηθφο επίηξνπνο (αξγφηεξα ζα νλνκαζηεί δηνηθεηηθφο 

αληηπξφζσπνο επαξρίαο Φισξίλεο
140

, αμίσκα αληίζηνηρν ηνπ λνκάξρε) πξνηάζεθε -

θαη δέρζεθε λα αλαιάβεη- ν πξψελ γεξνπζηαζηήο Γεψξγηνο Σδψξηδεο «πνπ είλαη 

θαηαιιειφηαηνο», φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκείσλε ν Θάλνο. Δπίζεο, νη 

αληηκνλαξρηθνί δηθεγφξνη Αζπηψηεο θαη Μαξγέιινο «δέρηεθαλ λα πξνζρσξήζνπλ» 

ζηελ ΠΔ ηνπ ΔΑΜ. Ο Θάλνο, θαηαγξάθνληαο ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηηο επηινγέο 

πνπ έγηλαλ, ππνγξάκκηδε θαηαιεθηηθά ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Αιέθν: 

 

Έηζη ζήκεξα κέζα ζηελ πεξηθέξεηα καο πεηχρακε πέξα γηα πέξα ηελ Δζληθή Δλφηεηα. 

Μέζα ζην ΔΑΜ ζπλεξγάδνληαη νη αγξνηηθνί (γηαηξφο Γπκλφπνπινο), νη Γξαγνπκηθνί 

(πξψελ δήκαξρνο Φιψξηλαο) Θενδνζίνπ, νη Φηιειεχζεξνη Σδψξηδεο θαη Αζπηψηεο, νη ηεο 

Γεκνθξ. Έλσζεο Μαξγέιινο. ια ηα παξαπάλσ πξφζσπα είλαη ε αθξφθξεκα ηεο 

πεξηθέξεηαο Φιψξηλαο
141

. 

 

Σν ΚΚΔ απέδηδε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζχλζεζε ηεο Δζληθήο Πνιηηνθπιαθήο 

(ΔΠ)
142

. Οη πιεξνθνξίεο θαηά ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ ήηαλ φηη 
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 Θάλνο πξνο Αιέθν, 25.9.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 415, Φ=23/8/236. 
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 ην ίδην.  
140

 Γηνηθεηηθφο Αληηπξφζσπνο Δπαξρίαο Φισξίλεο (Γ. Σδψξηδεο) πξνο ηελ Γηνηθεηηθήλ Δπηηξνπήλ 

Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Φιψξηλα, 11.11.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 415, Φ=23/8/247. 
141

 ΚΚΔ, ΠΔ Φιψξηλαο (Θάλνο) πξνο ην Γξαθείν Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο, ρσξίο εκεξνκελία. ΑΚΗ, 

ΑΚΚΔ, θ. 415, Φ=23/8/253. 
142

 Ζ Δζληθή Πνιηηνθπιαθή (ΔΠ) ηδξχζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1944 κε ζθνπφ ηελ αζηπλφκεπζε ησλ 

πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηεο ΠΔΔΑ. 
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ζηελ ΔΠ πξνζρσξνχλ φζνη «ζέινπλ λα απνθχγνπλ ηηο θαθνπρίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο 

ησλ επηρεηξήζεσλ» θαη φζνη ζηνρεχνπλ «λα εμαζθαιίζνπλ κεηαπνιεκηθά κηα ζέζε 

κηζζσηνχ θαη θαξηέξα». Ζ ΚΟΠΜ ηνπ ΚΚΔ μεθαζάξηδε φηη ε ΔΠ έπξεπε λα 

απαξηίδεηαη απφ «ηνπο θαιιίηεξνπο θνκκνπληζηέο», γηαηί είρε σο ζθνπφ λα 

«θαηνρπξψζεη ηηο ιατθέο ειεπζεξίεο απφ θάζε δηθηαηνξηθή ηάζε ηψξα θαη ζην 

κέιινλ». Οη Πεξηθεξεηαθέο Δπηηξνπέο ηνπ ΚΚΔ έπξεπε λα εμεηάζνπλ «πνηνη 

θαηαηάρζεθαλ ζηελ Δζληθή Πνιηηνθπιαθή θαη λα απνιχζνπλ φζνπο απφ 

ππνινγηζκνχο είηε απφ θφβν κπήθαλ ζηελ ΔΠ», θαζψο «απηνί καο θάλνπλ θαθφ θαη 

φρη θαιφ»
143

.  

ηα κέζα επηεκβξίνπ δεκηνπξγήζεθε ε ππνδηνίθεζε Πνιηηνθπιαθήο Φιψξηλαο. 

ηηο 17 ηνπ ίδηνπ κήλα, ζην πιαίζην πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ επεξρφκελε 

απειεπζέξσζε ηεο Φιψξηλαο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, 

έγηλε ε νξθσκνζία 148 πνιηηνθπιάθσλ, πνπ πξννξίδνληαλ γηα φιε ηελ πεξηθέξεηα. 

Γηνηθεηήο ηνπνζεηήζεθε ν Μαλψιεο (Δκκαλνπήι) γνπξνκάιιεο, δάζθαινο απφ ην 

Καζηέιη Κηζάκκνπ Υαλίσλ Κξήηεο, πνπ έκελε ζηελ Έδεζζα (28 ρξνλψλ) θαη 

ππνδηνηθεηήο ν -επίζεο δάζθαινο-  Γεκήηξεο Μεηνχζεο, θάηνηθνο Άξγνπο 

Οξεζηηθνχ (25 ρξνλψλ). Όζηεξα απφ λέα εληνιή ηεο αλσηέξαο Γηνίθεζεο ΔΠ, 

δηνηθεηήο ηεο ππνδηνίθεζεο ΔΠ Φιψξηλαο αλέιαβε ν Μεηνχζεο θαη ππνδηνηθεηήο ν 

γνπξνκάιιεο. Σν θιίκα κεηαμχ ησλ δχν αλδξψλ ήηαλ πνιχ θαθφ θαη απηφ επεξέαδε 

ηελ φιε ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο Πνιηηνθπιαθήο
144

.  

ηηο 24 επηεκβξίνπ, έγηλε ε νξθσκνζία 40 θαηλνχξγησλ πνιηηνθπιάθσλ, ζηελ 

έδξα ηεο ππνδηνίθεζεο Πνιηηνθπιαθήο Φιψξηλαο. Οη λένη πνιηηνθχιαθεο, έγξαθε ε 

ηνπηθή εθεκεξίδα ηνπ ΚΚΔ, πνπ ν φξθνο (φξθνο ηεο ΠΔΔΑ) έζεηε σο βαζηθφ 

θαζήθνλ ηνπο λα είλαη «νδεγνί θαη παξαζηάηεο ηνπ ιανχ ζηνλ αγψλα ηνπ γηα ηε 

ιεπηεξηά», ήηαλ «παηδηά ηνπ Λανχ, φια ςεκέλα ζηελ πάιε ελάληηα ζην θαζηζκφ, κ’ 

άςνγν παξειζφλ θαη κε πίζηε ζηα Λανθξαηηθά ηδαληθά»
145

.  
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 ΚΚΔ, ΚΟΠΜ πξνο φιεο ηηο Πεξηθ. Δπηηξνπέο, Θεζζαινλίθε 23.9.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 408, 

Φ=23/1/62.  

ηα κέζα επηεκβξίνπ, ε ΚΟΠΜ είρε ζηείιεη ζηηο ΠΔ ππφδεηγκα εγγξάθνπ απνγξαθήο 

πνιηηνθπιάθσλ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ζρεηηθνχ θνκκαηηθνχ κεηξψνπ. Σα ζηνηρεία πνπ έπξεπε λα 

θαηαγξαθνχλ (πιελ ηνλ ηππηθψλ) παξνπζηάδνληαλ ππφ κνξθή εξσηήζεσλ: «ε πην Κφκκα αλήθε 

πξνεγνχκελα», «ε πην Κφκκα αλήθεη ηψξα θαη απφ πφηε», «Αλ ήηαλ ζε θαζηζηηθή νξγάλσζε (ΔΟΝ, 

ΔΟ, Σξνηζθπζηήο θιπ)», «Πφηε κπήθε ζην ΚΚΔ», «Αλ έθαλε δήισζε», «Αλ πήγε θπιαθή ή εμνξία 

(πνχ θαη πφζν θαηξφ θαη πφηε έθπγε)», «Ση δνπιεηά έθαλε σο ηψξα ζηηο Δζληθναπειεπζεξσηηθέο 

νξγαλψζεηο». Βι. «Κνκκαηηθφ κεηξψν γηα ηνπο πνιηηνθχιαθεο», ΚΚΔ, ΚΟΠΜ πξνο ηηο ΠΔ 

Μαθεδνλίαο, 13.9.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 408, Φ=23/1/55. 
144

 ΚΚΔ, ΠΔ Φιψξηλαο (Θάλνο) πξνο ην ΚΟΠΜ, Φιψξηλα, 5.1.1945. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 415, 

Φ=23/8/254. 

Σα βηνγξαθηθά ζηνηρεία απφ πκβνχιηνλ ησλ ελ Φισξίλε Πιεκκειεηνδηθψλ, αξ. απφθ. 79/45, 

ΓΑΚ- Αξρ. Φιψξηλαο, ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1., ΑΔ 1, φ.π.  
145

 Αγώλαο [ξγαλν ηεο ΠΔ Φισξίλεο ηνπ ΚΚΔ], 6.10.1944, ζ. 4.  

Απφ ηα κέζα επηεκβξίνπ, ζεκεηψλνπλ νη Καιχβαο-Μαξαληδίδεο, γηα λα ειέγμεη ηελ ζηειέρσζε 

ηεο Δζληθήο Πνιηηνθπιαθήο, «ην θφκκα [ΚΚΔ] ηχπσζε θνκκαηηθφ κεηξψν πνιηηνθπιάθσλ πνπ 

παξείρε ζηνλ κεραληζκφ επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ην πνιηηηθφ παξειζφλ ησλ αλδξψλ». Βι. 

Κνκκαηηθή Οξγάλσζε Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο πξνο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δπηηξνπέο ηνπ ΚΚΔ, 13.9.1944. 

Παξαηίζεηαη ζην ηάζεο Καιχβαο - Νίθνο Μαξαληδίδεο, φ.π., ζ. 281.  
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ηελ «ειεχζεξε πεξηνρή» ηεο επαξρίαο Φιψξηλαο, ζηα «ειεχζεξα βνπλά» ηεο 

(ζπγθεθξηκέλα ζην Νπκθαίν) ζα πξαγκαηνπνηεζεί (ζηα ηέιε επηεκβξίνπ
146

) ε 2
ε
 

Πεξηθεξεηαθή πλδηάζθεςε ηνπ ΔΑΜ Φιψξηλαο. Δίρε πξνεγεζεί ελσηηθφ θάιεζκα 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Φιψξηλαο ηνπ ΔΑΜ, γηα ζπζπείξσζε «θάησ απφ ηελ 

ζεκαία ηεο Δζληθήο Δλφηεηαο»: 

 

Αγξφηεο Δξγάηεο, επαγγεικαηίεο, ππάιιεινη, αζηνί θάησ απφ κηα εληαία απνθαζηζηηθή 

πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή γξακκή, άλζξσπνη φισλ ησλ πνιηηηθψλ ηάζεσλ απφ ηνπο 

Κνκκνπληζηέο ίζακε ηνπο νπαδνχο ηεο Βαζηιεπνκέλεο Γεκνθξαηίαο, ζπζπεηξψλνληαη 

θάησ απ’ ηηο εληνιέο ηεο Δζληθήο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ Δληαίνπ Δζληθνχ ηξαηνχ. 

Γηα λα δψζνπκε ηελ απνθαζηζηηθή κάρε γηα ηε ιεπηεξηά λα ζπληξηβεί ν θαηαρηεηήο 

θαη λα ζπλέιζε ν ιαφο καο απφ ηα θξηρηά βάζαλα ηεο ηξίρξνλεο ζθιαβηάο, γηα λα 

αλαδεκηνπξγεζή απφ ηα εξείπηα ε ρψξα καο. 

Έιιελεο θαη ιαπνκαθεδφλεο ηεο Πεξηθέξεηάο καο ζθηρηαγγαιηαζκέλνη θάησ απφ ηηο 

εληνιέο ηεο Δζληθήο Κπβέξλεζεο αο βαδίζνπκε ζηε κάρε.  

ηελ επίζεζε γηα ην ηζάθηζκα ηνπ θαηαρηεηή, γηα ηε δηαηήξεζή καο ζηε δσή, γηα ηελ 

θαηνρχξσζε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο ιατθήο εηπκεγνξίαο.   

Δκείο νη εακίηεο πνπ αληηπξνζσπεπφκαζηε απφ δνθηκαζκέλνπο αγσληζηέο βψινλ, 

Αγγειφπνπινλ, Αζθνχηελ, δειψλνπκε πσο, φπσο πάληα, ζα παιέςνπκε γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο Δζληθήο καο ελφηεηαο πνπ κε ηφζνπο θφπνπο θαη πξνζπάζεηεο θέξδηζε ν Λαφο θαη 

θαινχκε θάζε ηίκην παηξηψηε πνπ δελ ηνλ κφιπλε ε ιέπξα ηνπ θαζηζκνχ λα ηαρζή θάησ 

απφ ηε ζεκαία ηεο Δζληθήο Δλφηεηαο γηα ην Δζληθφ θαη Λατθφ ζξίακβν
147

.  

 

Ζ 2
ε
 Π ζα αξρίζεη «κε ηνλ ειιεληθφ εζληθφ χκλν θαη έλα καθεδνληθφ 

επαλαζηαηηθφ ηξαγνχδη». χκθσλα κε ηνλ ηαχξν Κσηζφπνπιν, εακηθφ ζηέιερνο ηεο 

πεξηνρήο, ν δηθεγφξνο Γ. Σδψξηδεο, απφ ηελ Κξήηε, πξψελ γεξνπζηαζηήο θαη 

πνιηηεπηήο ηνπ θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ ζηε Φιψξηλα, κηιψληαο ζηε 

πλδηάζθεςε ζα ηνλίζεη ηελ «ελφηεηα ησλ ειιήλσλ θαη ζιαβνκαθεδφλσλ, πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ην ΔΑΜ θαη ην ΚΚΔ»
148

. ην ίδην πλεχκα ζα κηιήζνπλ θαη νη 

δηθεγφξνη Γηάλλεο Αζπηψηεο απφ ην Βφιν, ηάζεο Μαξγέιεο απφ ηελ Δχβνηα, 

Γεκνζζέλεο Θενραξίδεο θαη άιινη πνιηηηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο ηεο 

Φιψξηλαο, θαζψο θαη εθπξφζσπνη ηνπ θιήξνπ, πνπ πήξαλ κέξνο ζηε πλδηάζθεςε. 
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 «ηηο 24 θαη 25 επηέκβξε ζπλήιζε ε β΄ Δπαξρηαθή ζπλδηάζθεςε ηα Φιψξηλαο ζε έλα 

δξνζφινπζην ρσξηφ ηεο ιεχηεξεο πεξηνρήο καο. Γηαθφζηνη αληηπξφζσπνη ιαπνκαθεδφλεο θαη 

Έιιελεο απφ φια ηα ρσξηά ηεο Δπαξρίαο καο κεηαμχ ησλ νπνίσλ αγξφηεο, αγξφηηζζεο εξγάηεο-

εξγάηξηεο, ππάιιεινη θαη δηαλννχκελνη, θησρνί βηνπαιαηζηέο θαη άλζξσπνη φισλ ησλ ηάμεσλ πνπ 

αληηπξνζψπεπαλ νπζηαζηηθά ηελ Δζληθή Δλφηεηα». Βι. Λανθξαηία [Δθεκεξίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δπηηξνπήο Φιψξηλαο ηνπ ΔΑΜ], 19.10.1944, ζ. 1.  
147

 Λανθξαηία [Δθεκεξίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Φιψξηλαο ηνπ ΔΑΜ], 17.9.1944, ζ. 1.  
148

 Ο ηαχξνο Κσηζφπνπινο, παξαζέηεη εθηελέο απφζπαζκα απφ ηελ νκηιία ηνπ Σδψξηδε κέζα 

«απφ ηα πξαθηηθά ηεο πλδηάζθεςεο». Αλάκεζα ζηα άιια, ν Σδψξηδεο είρε πεη: «[…] Έκεηλα 

θαηάπιεθηνο απ’ απηφ πνπ είδα ζηελ ειεχζεξε θαη ειεγρφκελε απφ ηνλ ΔΛΑ πεξηνρή. […] Δίδα 

γλσζηνχο κνπ, πξψελ πειάηεο κνπ πνπ κε θφβν βγάδαλ κηα θνπβέληα πξηλ, εδψ λα ξεηνξεχνπλ ζηε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Ο θηιφπνλνο θαη θηιηθφο ζιαβνκαθεδνληθφο πιεζπζκφο, έπξεπε απφ λσξίο λα 

βξεη ην δίθαηφ ηνπ, πνπ απνιακβάλεη ηψξα. Σν 1930, ζαλ παξάγνληαο ηνπ θφκκαηνο ησλ 

θηιειεπζέξσλ, ππνζηήξημα λα αλαγλσξηζηεί ην δηθαίσκα ηεο εζληθήο ηζνηηκίαο ζηνπο 

ζιαβνκαθεδφλεο».  
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Πνιινί δε ζάλαη θαη νη ζιαβφθσλνη εθείλνη πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ κηιψληαο ζηε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα
149

. Ζ πξνζρψξεζε κεξίδαο δηαλννχκελσλ Φισξηλησηψλ ζην 

εζληθναπειεπζεξσηηθφ κέησπν ζα πξνζδψζεη κηα αίζζεζε εζληθήο ελφηεηαο ζηηο 

κέξεο ηεο απειεπζέξσζεο ηεο πεξηνρήο
150

. Ζ εθεκεξίδα ηνπ ΚΚΔ Λατθή Φσλή, 

κεηαθέξνληαο θαη ην θιίκα ηθαλνπνίεζεο πνπ ππήξρε εληφο ηεο ΠΔ ηνπ θφκκαηνο, 

έγξαθε:  

 

-Ο Λαφο ηεο Φιψξηλαο ελσκέλνο παιεχεη γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπ  

-Φιψξηλα, επηέκβξεο  

[…] ηελ πξνζπάζεηα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πιήξνπο εζληθήο ελφηεηαο ζηελ πάιε 

γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο ζηε πεξηθέξεηα ηεο Φιψξηλαο ζεκεηψζεθε κεγάιε 

πξφνδνο. Απηέο ηηο κέξεο βγήθαλ ζην βνπλφ θαη πξνζρψξεζαλ ζην καρφκελν έζλνο ν 

πξψελ θηιειεχζεξνο γεξνπζηαζηήο Σδψξηδεο θαη νη πνιηηεπηέο δηθεγφξνη Αζπηψηεο θαη 

Μαξγέιινο. Έηζη ζηελ απειεπζεξσηηθή πάιε ζηε Φιψξηλα ζπκκεηέρνπλ φια ηα θφκκαηα, 

νη Αγξνηηθνί, νη Γξαγνπκηθνί, νη Φηιειεχζεξνη, ε Γεκνθξαηηθή Έλσζε θαη ην 

Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα
151

. 

 

Ήδε, απφ Αχγνπζην-επηέκβξην 1944 ηα Λατθά Δπαξρηαθά πκβνχιηα Φιψξηλαο 

θαη Καζηνξηάο πξνεηνηκάδνληαλ -ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηεο εζληθήο ηζνηηκίαο 

ηνπ «ζιαβνκαθεδνληθνχ πιεζπζκνχ»- γηα ην άλνηγκα «ζιαβνκαθεδνληθψλ 

ζρνιείσλ»
152

. Σέιε επηεκβξίνπ-αξρέο Οθησβξίνπ, ε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή 

Φιψξηλαο ηνπ ΔΑΜ ζα νξγαλψζεη ζχζθεςε δαζθάισλ ζηνλ Πνιππφηακν, ζε κηα 

ειεχζεξε πιένλ πεξηνρή, θαζψο «νη θαηαθηεηέο είραλ θιεηζηεί ζηελ πφιε». ηε 

ζχζθεςε απηή πήξαλ κέξνο πνιινί δάζθαινη απφ ηα γχξσ ρσξηά, θαη ν γξακκαηέαο 

ηνπ ΔΑΜ Φιψξηλαο Βίθησξαο Παληειήο (Νίθνο) αλάκεζα ζηα άιια ζα πεη πσο 

«ζηνπο ιαβνκαθεδφλεο αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα λα δηδάζθνληαη ηε γιψζζα ηνπο 

ζηα ζρνιεία» θαη ζα θαιέζεη ηνπο δαζθάινπο, φζνη κηινχζαλ ηε γιψζζα, λα ηε 

δηδάμνπλ ζηα ζρνιεία δίπια ζηελ ειιεληθή. ε κεξηθά ρσξηά κάιηζηα δηδάζθνληαλ 

ήδε (ζην Λαηκφ απφ ηνλ Ησάλλε Μνπληνχζε, απφθνηην ηνπ Γηδαζθαιείνπ Φιψξηλαο, 
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 ηαχξνο Κσηζφπνπινο, φ.π., ζ. 144.  
150

 Σελ ίδηα πεξίνδν έγηλε πξνζπάζεηα απφ ηνλ ππεχζπλν πφιεο ηνπ ΔΑΜ γηα έμνδν ζην βνπλφ θαη 

ηνπ κεηξνπνιίηε Φιψξηλαο. Βι. (κεηαγελέζηεξν ηεο πεξηφδνπ) ρεηξφγξαθν ζεκείσκα-έθζεζε ηνπ 

ππεχζπλνπ ΔΑΜ πφιεο Φιψξηλαο, ζε ΓΑΚ-Αξρ. Φιψξηλαο, ΑΒΔ 15, ΑΔΔ Κ.5.1, ΑΔ 5 θαη 14, έγγξ. 

21. 
151

 Λατθή Φσλή [ξγαλν ηεο ΚΟΠΜ ηνπ ΚΚΔ], 5.10.1944, ζ. 2. 
152

 ηαχξνο Κσηζφπνπινο, φ.π., ζ. 174. Δπξχηεξα, γηα ηνπο «ζεζκνχο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

ζιαβφθσλσλ» ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία, βι. νθία Ζιηάδνπ-Σάρνπ - Αληξέαο Αλδξένπ, «ςεηο ηεο 

ΔΑΜηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε Γπηθή Μαθεδνλία: Οη ζεζκνί ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

ζιαβνθψλσλ», ζην  Κσλζηαληίλνο Φσηηάδεο, νθία Ζιηάδνπ-Σάρνπ, Βιάζεο Βιαζίδεο (επηκ.), Ζ 

Γπηηθή Μαθεδνλία: Από ηελ ελζσκάησζε ζην ειιεληθό θξάηνο έσο ζήκεξα, ΠΓΜ, Π/ΣΒ, Δπίθεληξν, 

Θεζζαινλίθε 2014, ζ. 235-257. Γηα ηηο «πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο» γηα ην άλνηγκα 

«ζιαβνκαθεδνληθψλ» ζρνιείσλ, βι. Σάζνο Κσζηφπνπινο, Ζ απαγνξεπκέλε γιώζζα. Κξαηηθή 

θαηαζηνιή ησλ ζιαβηθώλ δηαιέθησλ ζηελ ειιεληθή Μαθεδνλία, Μαχξε Λίζηα, Αζήλα 2000, ζ. 192-197. 

Βι. θαη άξζξν ηνπ Αιεμάληαξ Ηβάλνβζθη (Αιέμαλδξνπ Ησαλλίδε), «Πελήληα ρξφληα απφ ηελ έθδνζε 

Αιθαβεηαξίνπ Μαθεδνληθήο γιψζζαο ζηελ Καζηνξηά», Νόβα Μαθεληόληα, θφπηα, 28.11.1994, ζην 

Παχινο Κνχθεο, Λανγξαθηθά Φιώξηλαο Καζηνξηάο, ρ.ε., Αζήλα 1996, ζ. 20-22.   
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ζηε ηηαξηά απφ ηνλ παπά ηνπ ρσξηνχ Πέηξν Μεξάθε, πνπ είρε θνηηήζεη ζην 

Γηδαζθαιείν θαη θαηαγφηαλ απφ ηελ Κιαδνξάρε θαη ζην Μπνχθη απφ ην Γεψξγην 

Βαζηιεηάδε, κε θαηαγσγή απφ ην Κξαηεξφ, απφθνηην ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο). 

Τπήξμε φκσο δηζηαθηηθφηεηα γηα ηε δηδαζθαιία κηαο γιψζζαο «θαηαδησγκέλεο 

ακείιηθηα» θαηά ην παξειζφλ, θαη πξνβιήζεθε θαη ην εξψηεκα «πνηα ηξνπή ζα 

πάξνπλ ηα πξάγκαηα κεηά ηελ απειεπζέξσζε». Καλείο βέβαηα απφ ηνπο 

παξεπξηζθφκελνπο δελ αληηηάρζεθε ζηε ιεηηνπξγία κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ, φκσο 

πνιινί ζα ηζρπξηζηνχλ φηη δελ κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ηε γιψζζα θαζψο δελ μέξνπλ ηε 

γξαθή νχηε ηελ αλάγλσζή ηεο
153

. Σε ζηάζε ησλ παξαπάλσ δαζθάισλ αλέδεημε ε 

εθεκεξίδα Δθπαηδεπηηθόο Αθξίηαο
154

, ην «φξγαλνλ ηνπ ζπιιφγνπ Δζληθνθξφλσλ 

Γεκνδηδαζθάισλ Φισξίλεο», ζε άξζξν ηεο ηελ άλνημε ηνπ 1945. χκθσλα κε ηνπο 

ζπληάθηεο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1944 ζην γξαθείν ηεο απηνδηνίθεζεο Πνιππνηάκνπ, 

παξαβξέζεθαλ: ν έπαξρνο σο επηζεσξεηήο, ν Παπαβαζηιείνπ -δηθεγφξνο Βέξνηαο- σο 

αληηπξφζσπνο ηεο ΠΔΔΑ θαη κεξηθνί δάζθαινη. Δθεί έθηαζαλ νη ηκηηδήεθ, 

θηιφινγνο ηέσο Βνχιγαξνο έπαξρνο ζηελ Α. Μαθεδνλία, Ήιν Ννχζεθ, θνηηεηήο 

Παλεπηζηεκίνπ φθηαο θαη Μπακπνχισθ, ηέσο δάζθαινο «έιθσλ ην γέλνο εμ 

ειιεληθσηάηεο νηθνγελείαο», κε ζθνπφ «ηελ νξγάλσζηλ ηεο ζιαπνκαθεδνληθήο 

παηδείαο ζηε Γ. Μαθεδνλία». «Φέξαλε βνπιγαξηθή γξαθνκεραλή, αξθεηά 

βνπιγαξηθά έληππα, πξνθεξχμεηο θαη αιθαβεηάξην βνπιγαξηθφ εθδνζέλ ζηε φθηα ην 

1936», πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηα «ζιαπνκαθεδνληθά ζρνιεία». Οη παξεπξεζέληεο 

δάζθαινη «δηεκαξηεξήζεζαλ πιάγηα» ξσηψληαο «αλ ην αιθαβεηάξην είλαη 

βνπιγαξηθφ ή … ζιαπνκαθεδνληθφ». Σνπο απάληεζαλ φηη ζα ην θάλνπλ 

«ζιαπνκαθεδνληθφ». Μάιηζηα, ζε θείλε ηε ζπλάληεζε, ν αληηπξφζσπνο ηεο ΠΔΔΑ 

δήισζε ζηνπο δαζθάινπο φηη «ζηελ Διιάδα (ελλννχζε θάησ ηνπ Οιχκπνπ) φηαλ ην 

θφκκα καο πάξε ηελ αξρή ζηα ρέξηα ηνπ ζα αληηθαηαζηήζνπκε ην ειιεληθφ 

αιθάβεην κε ην ιαηηληθφ!!»
155

.  

Παξφκνηα επηθπιαθηηθή ζηάζε ζα ππάξμεη εθ κέξνπο ζιαβφθσλσλ δάζθαισλ ηεο 

Φιψξηλαο θαη ζε αληίζηνηρε ζχζθεςε -«Παηδαγσγηθφ πλέδξην»-, πνπ ζα γίλεη ζηελ 

Σξηαληαθπιιηά ην ηξίην δεθαήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 1944
156

. Δηδηθφηεξα, -

ζχκθσλα πάιη κε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Δθπαηδεπηηθόο Αθξίηαο- ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

1944 θιήζεθαλ κε πξνζσπηθή πξφζθιεζε δάζθαινη εθ ησλ «εληνπίσλ» ζην ρσξηφ 

                                                           
153

 Βι. ην άξζξν Παχινο Κνχθεο, «1944 ζηε Φιψξηλα. Πξνζπάζεηα ιεηηνπξγίαο κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ», ζην Παχινο Κνχθεο, Λανγξαθηθά Φιώξηλαο Καζηνξηάο, φ.π., ζ. 24 -30. 
154

 Ο Δθπαηδεπηηθόο Αθξίηαο ήηαλ κηα «Γεθαπελζήκεξνο Δθπαηδεπηηθή εθεκεξίο Φισξίλεο», 

«θνξεχο ησλ Ηδαληθψλ ηεο Δζληθήο δηδαζθαιηθήο ςπρήο πνπ δελ πνξψζεθε θαη δελ θαηέζηε βνξά ηνπ 

ιαπτθνχ ζσβηληζκνχ». Γηεπζπλφηαλ απφ ζπληαθηηθή νκάδα, ε νπνία επαηξφηαλ φηη ήηαλ απηή πνπ 

«σξγάλσζε θαη επέηπρε ηελ καηαίσζηλ ηεο πξνζπαζείαο ηνπ ΔΑΜ-ΚΚΔ, πεξί ηδξχζεσο θαη 

ιεηηνπξγείαο “ιαπνκαθεδνληθψλ” ζρνιείσλ, εθθιεζηψλ, θαη αιινηψζεσο ηνπ Δζληθνχ θξνλήκαηνο 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηθέξεηάο καο, ζακπνηάξνπζα ζπγρξφλσο ηελ απηνλνκηζηηθήλ θίλεζηλ ηεο 

Ορξάλα θαη ΚΚΔ», Δθπαηδεπηηθόο Αθξίηαο [Φιψξηλαο], 7.4.1945, ζ. 1 θαη 7.1.1946, ζ. 1.  
155

 Δθπαηδεπηηθόο Αθξίηαο [Φιψξηλαο], 7.4.1945, ζ. 2. 
156

 Γηα ην «Παηδαγσγηθφ πλέδξην Σξηαληαθπιιηάο», βι. Κσλζηαληίλνο Αλησλίνπ, Ζ ζιαπτθή θαη 

θνκκνπληζηηθή επηβνπιή θαη ε αληίζηαζηο ησλ Μαθεδόλσλ, ρ.ε., Θεζζαινλίθε 1950, ζ. 15-155∙  

Παλαγηψηεο Γπηφθαο, Καηξνί εζληθήο δνθηκαζίαο, ρ.ε., Θεζζαινλίθε 1982, ζ. 70∙ ηέθαλνο Γψγνο, 

φ.π., ζ. 122-127. 



[52] 
 

Σξηαληαθπιιηά ζηηο παξπθέο ηνπ Βηηζίνπ. Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν ηνπ ρσξηνχ αλαιχζεθε ζηνπο παξφληεο ε χπαξμε «ζιαπνκαθεδνληθνχ ελ 

Μαθεδνλία Έζλνπο, κε ηα ήζε ηα έζηκα ηελ γιψζζαλ, ηελ λννηξνπίαλ ηνπ, ηελ 

ηζηνξίαλ ηνπ, ηνλ πνιηηηζκφλ θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ», πνπ είλαη  «δηάθνξνλ ηνπ 

Διιεληθνχ» θαη «δένλ λα έρε ηα δηθαηψκαηά ηνπ», ηα νπνία «εζηεξήζε ιφγσ ηεο 

θαηαθηεηηθήο ηάζεσο ηνπ ειιεληζκνχ». Καηφπηλ δεηήζεθε απφ ηνπο «εληφπηνπο» 

δαζθάινπο -«σο επηηαθηηθφλ θαζήθνλ»- λα αλαγλσξίζνπλ ηελ «εζληθφηεηά» ηνπο θαη 

λα εξγαζηνχλ «κεηά δήινπ» γηα ηελ «ιεηηνπξγίαλ ησλ ζιαπνκαθεδνληθψλ 

νλνκαζζέλησλ ζρνιείσλ» γηα ηα νπνία πξννξίδνληαλ σο δάζθαινη
157

. χκθσλα κε 

ηελ εθεκεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ Φιψξηλαο, ζηελ Σξηαληαθπιιηά παξίζηαλην είθνζη 

πεξίπνπ δηδάζθαινη, ην επηηειείν ηνπ ΔΑΜ θαη νη Γ. Σδψξηδεο (πξψελ 

γεξνπζηαζηήο), Η. Αζπηψηεο (δηθεγφξνο, ζηέιερνο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ 

Φιψξηλαο) θαη . Φηνξάθεο (δηθαζηηθφο).  Μίιεζε ν δάζθαινο (πξφζθπγαο απφ ην 

Καξο Καπθάζνπ Ρσζίαο) Ησάλλεο Καιατηδίδεο, σο επηζεσξεηήο ζρνιείσλ, ν νπνίνο 

εμέζεζε ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζπλεδξίνπ, «ηελ έλλνηα ηνπ αγψλνο, ηελ ζέζηλ απηνχ 

έλαληη ηνπ πθηζηακέλνπ … ιαπνκαθεδνληθνχ Έζλνπο θαη ηαο ππνρξεψζεηο ησλ 

ιαπνκαθεδφλσλ δαζθάισλ». Ο Καιατηδίδεο πξφηεηλε ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο γηα 

ηε ζπγγξαθή αιθαβεηαξίνπ, θαη ηφληζε φηη «είλαη ππνρξέσζηο ησλ εληνπίσλ 

δαζθάισλ λα δηδάμνπλ ηα λέα γξάκκαηα θαη ηελ λέαλ γιψζζαλ κε ηνλ 

ραξαθηεξηζκφλ φηη, ηνχην απνηειεί έξγνλ πςίζηεο εζληθήο ζεκαζίαο!!». Σν ιφγν 

πήξε θαηφπηλ ν εθπξφζσπνο ηνπ ΔΑΜ η. Κσηζφπνπινο, ν νπνίνο ηαπηίζηεθε κε ηηο 

ζέζεηο ηνπ Καιατηδίδε. Δπφκελνο νκηιεηήο ν θαζεγεηήο Γ. Αλαζηαζηάδεο∙ 

αλαθέξζεθε ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο ηάηηζηαο, φπνπ ππήξμε δηαπίζησζε 

φηη «εηο ηελ πεξηνρήλ ησλ δελ πθίζηαληαη ιαπνκαθεδνληθφλ ζηνηρείνλ θαη ζπλεπψο ε 

ζπδήηεζηο παξέιθεη» θαη έηζη ν ίδηνο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα εθθέξεη γλψκε γηα ην 

παξαπάλσ δήηεκα. Ο επφκελνο νκηιεηήο, ν . ίκνπ, Δζλνζχκβνπινο ηεο ΠΔΔΑ, 

αλαθέξζεθε ζηε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Δπηπξφζζεηα 

αλαθέξζεθε ζηα «δίθαηα ηνπ ιαπνκαθεδνληθνχ έζλνπο», πνπ αγσλίδεηαη «κεηά ησλ 

ηηκίσλ Διιήλσλ δηα ηελ ζπληξηβήλ ηνπ θαζηζκνχ». Κάιεζε ηνπο ζπλέδξνπο λα 

πξσηνζηαηήζνπλ ζηελ έλαξμε ησλ «ιαπνκαθεδνληθψλ ζρνιείσλ» σο δάζθαινη 

απηψλ, «πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ιανχ, ηνπ αγψλνο θαη ηεο Παηξίδνο!». Μεηά ην ιφγν 

πήξε ν πξψελ βεληδειηθφο γεξνπζηαζηήο Γ. Σδψξηδεο, δηθεγφξνο Φιψξηλαο. Οη 

απφςεηο ηνπ ελδηέθεξαλ απφιπηα, «θαη ε πξνζνρή ησλ ζπλέδξσλ εληείλεηαη ζην 

έπαξθνλ», θαζψο «δηα ηνπ ζηφκαηφο ηνπ νκηιεί ε αζηηθή ηάμηο ηεο ρψξαο θαη 

ηδηαηηέξσο ηεο Φισξίλεο». Ο Σδψξηδεο αγφξεπζε «κε ηελ ηδηάδνπζα ησλ λνκηθψλ 

επραίξεηαλ» γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο επηηπρίεο ηνπ αγψλα θαη «θεξχζζεηαη ππέξ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζιαπνκ. ρνιείσλ κε ηελ πξνηξνπήλ φπσο δερζνχλ νη ζχλεδξνη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δηδάζθαινη απηψλ». Αλέθεξε πσο «θαη άιινηε απεζρφιεζε ηελ 

Κπβέξλεζηλ παξφκνηνλ δήηεκα θαη επέθεηην ε ιεηηνπξγία Βνπιγαξηθψλ ζρνιείσλ 

ηφηε». Εήηεζε απφ ηνπο παξηζηάκελνπο  «εληφπηνπο» δαζθάινπο φπσο ρσξίο θφβν 

θαη ελδνηαζκφ απνδερηνχλ πσο είλαη «ιαπνκαθεδφλεο», πξάγκα πνπ ζα απνηειέζεη 

«ηίηινλ ηηκήο δη πκάο». Σειεηψλνληαο πξφηεηλε λα αλαβιεζεί γηα θάπνην δηάζηεκα ε 
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 Δθπαηδεπηηθόο Αθξίηαο [Φιψξηλαο], 4.3.1945, ζ. 2. 
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έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαπάλσ ζρνιείσλ, ψζηε λα «δνζή πεξηζζνηέξα 

πξνζνρή εηο ηελ πξνθαηαθηηθήλ εξγαζίαλ, ίλα κε ε βεβηαζκέλε ελέξγεηα, ειιείςεη 

ησλ κέζσλ, ζπληειέζε εηο ηελ απνηπρίαλ ηεο “σξαίαο” ηαχηεο πξνζπαζείαο». Ο 

γξακκαηέαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Φιψξηλαο ηνπ ΚΚΔ Γεψξγηνο  

Φνπξθηψηεο (Θάλνο) ζα ηνπνζεηεζεί θαηά ηεο ζέζεο ηνπ Σδψξηδε πεξί αλαβνιήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ «ιαπνκαθεδνληθψλ» ζρνιείσλ. Ο έπαξρνο ηνπ ΔΑΜ Γεκήηξεο 

Βειάθεο ζεκείσζε θη απηφο πσο πθίζηαηαη «ιαπνκαθεδνληθφλ έζλνο» θαη σο 

αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη αληάιιαγκα ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηνλ 

αληηθαζηζηηθφ αγψλα δηθαηνχηαη «ηελ ίδξπζηλ ιαπνκαθεδνληθψλ ζρνιείσλ», φπνπ 

«ζα δηδάζθεηαη ε γιψζζα ησλ, σο αιθάβεηνλ δε ζα ρξεζηκνπνηεζή ην ηνηνχηνλ ησλ 

άιισλ ιαπτθψλ ιαψλ πξνζαξκνδφκελν πξνο ηελ γιψζζαλ θαη ηελ πξνθνξάλ ηνπ 

γλσζηνχ ζιαπτθνχ ηδηψκαηνο». Μάιηζηα «νη εληφπηνη δηδάζθαινη, σο πξνεξρφκελνη 

εθ ηνπ έζλνπο απηνχ επηβάιιεηαη λα εξγαζζνχλ δηα ηελ κφξθσζηλ θαη ηνλ 

εθπνιηηηζκφλ ηνπ»
158

. 

Σνλ ιφγν κεηά πήξαλ νη παξηζηάκελνη δάζθαινη. ινη ζρεδφλ νη «εληφπηνη» 

δάζθαινη αληηηάρζεθαλ ζην εγρείξεκα. Δμαίξεζε ήηαλ ν δάζθαινο Ζι. Ληάπηζεο 

απφ ην Ξηλφ Νεξφ. Έθπιεμε απνηέιεζε ε ζηάζε ηνπ πξφζθπγα δαζθάινπ Γ. 

Αζαλαζηάδε, πνπ δέρηεθε λα δηνξηζηεί «σο ιαπνκαθεδφλαο δάζθαινο»
159

. Οη 

πεξηζζφηεξνη ηειηθά δάζθαινη αξλήζεθαλ ηνλ ηίηιν ηνπ «θαινκαθεδφλνο», 

δήισζαλ φηη «ηπγράλνπλ Έιιελεο» θαη πσο «ιαπνκαθεδνληθφλ έζλνο δελ 

πθίζηαηαη»
160

. 

Σελ ίδηα πεξίνδν ή ιίγν αξγφηεξα, ζε «ζε πνιιά ρσξηά ηεο Φιψξηλαο θαη 

Καζηνξηάο, φπσο ην Νερσξάθη θη αιινχ», ζεκεηψλεη ν ηαχξνο Κσηζφπνπινο, «ε 

ιεηηνπξγία ζηηο εθθιεζίεο ηεινχληαλ ζηα ζιαβηθά». Ο κεηξνπνιίηεο Φιψξηλαο 

αληέδξαζε θαη παξαπνλέζεθε ζηνπο γξακκαηείο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξνπψλ 

ΔΑΜ θαη ΚΚΔ. χκθσλα κε ηνλ Κσηζφπνπιν, ηνπ δειψζεθε φηη «απηφ είλαη πφζνο 

ησλ ζιαβνκαθεδφλσλ λα αθνχλε ηε ζεία ιεηηνπξγία ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα» θαη 

φηη «βξίζθεηαη ζηα πιαίζηα ηεο αξρήο ηεο ηζνηηκίαο, πνπ έρεη δηαθεξχμεη ε εγεζία ηνπ 

θηλήκαηνο Αληίζηαζεο»
161

. 

ηηο 2 Απγνχζηνπ -κεηά απφ δηεξγαζίεο πνπ δηήξθεζαλ έσο θαη  ηνλ Ηνχιην ηνπ 

1944- ηδξχζεθε ην «ζιαβνκαδνληθφ ηάγκα Φιψξηλαο-Καζηνξηάο» ηνπ ΔΛΑ, 

γλσζηφηεξν σο Σάγκα Γθφηζε. Δλ ησ κεηαμχ, ηκήκαηα ηνπ ΔΛΑ (αλεμάξηεηε 

δηκνηξία θαη ηάγκα Βίηζη) ζα μεθηλήζνπλ επηρεηξήζεηο θαηά εμνπιηζκέλσλ ρσξηψλ. 

ηηο 24 Ηνπιίνπ ζα γίλεη επηρείξεζε ζηα Αζπξφγεηα, ζηηο 27 Ηνπιίνπ ζην θιήζξν θαη 

ζηηο 5 Απγνχζηνπ ζηνλ Αεηφ. ηηο 22 Απγνχζηνπ, κεηά απφ αηκαηεξή ζπκπινθή ζηελ 

Πεξηθνπή παξαδφζεθαλ ηα φπια, ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ ζα γίλεη λέα επίζεζε θαηά ησλ 

νπιηζκέλσλ ζην θιήζξν. Σελ ίδηα κέξα νη εμνπιηζκέλνη απφ ην Βαξηθφ ζα 
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 Δθπαηδεπηηθόο Αθξίηαο [Φιψξηλαο], 21.4.1945, ζ. 1 θαη 2.  
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 ηαχξνο Κσηζφπνπινο, φ.π., ζ. 175-176. 
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παξαδψζνπλ ηα φπια, ελψ λέα θαη θαζνξηζηηθή επίζεζε θαηά ηνπ θιήζξνπ ζα γίλεη 

ζηηο 4 επηεκβξίνπ
162

.  

Ζ ίδξπζε ησλ ζιαβνκαθεδνληθψλ ηαγκάησλ ηνπ ΔΛΑ, νη επηζέζεηο ηκεκάησλ 

ηνπ ΔΛΑ θαηά εμνπιηζκέλσλ ρσξηψλ, ε θήξπμε ηεο νπδεηεξφηεηαο απφ ηε 

Βνπιγαξία (26 Απγνχζηνπ) θαη ε δηαθαηλφκελε ήηηα ηεο Γεξκαλίαο ζα 

δεκηνπξγήζνπλ πιένλ ζνβαξφ «πξφβιεκα επηβίσζεο» ησλ Δζεινληηθψλ Σαγκάησλ 

θαη ησλ νκάδσλ απηνάκπλαο. Με ηελ είζνδν ηνπ ζνβηεηηθνχ ζηξαηνχ ζηε Βνπιγαξία 

(9 επηεκβξίνπ), νη Γεξκαλνί ζα δηαιχζνπλ νξηζηηθά ηα παξαπάλσ ζπγθξνηήκαηα
163

. 

ηηο 19 επηεκβξίνπ 1944, ν Άγγινο ζχλδεζκνο ζην Βίηζη, ινραγφο Έβαλο, 

πιεξνθνξεί ηε Α -θαη απηή κεηαδίδεη ηελ πιεξνθνξία ζην Κάηξν- πσο «δελ 

ππάξρνπλ πιένλ εμνπιηζκέλα ρσξηά ζ’ απηή ηελ πεξηνρή (Βίηζη)»
164

.  

Οη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηνπο ζιαβφθσλνπο θαη ην ΚΚΔ, πνπ έπαημαλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ απεγθισβηζκφ κέξνπο απηψλ απφ ην βνπιγαξηθφ εζληθηζκφ 

θαη ζηελ πεξηζηνιή δηαρσξηζηηθψλ ηάζεσλ, πνπ θαιιηεξγνχζαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζιαβφθσλνπ πιεζπζκνχ γηνπθνζιαβνκαθεδφλεο εζληθηζηέο
165

, είραλ πιένλ δηαξξαγεί 

κε ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1944. Αθφκα θαη θνκκνπληζηηθά ζηειέρε ησλ 

ζιαβνθψλσλ αηζζάλνληαλ αλήζπρα απφ ηε ζηάζε ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπο ζπκβηβαζκνχο 

ηνπ, φπσο ήηαλ ε πκθσλία ηνπ Ληβάλνπ, ε ζπκκεηνρή ζε θπβέξλεζε Δζληθήο 

Δλφηεηαο θαη ε πκθσλία ηεο Καδέξηαο
166

, κε έληαμε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΔΛΑ ππφ 

ηηο δηαηαγέο Βξεηαλνχ ζηξαηεγνχ
167

. Γελ δηαθαηλφηαλ πιένλ ε πξννπηηθή 
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ε
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νο

, Ο ιαόο πξνρσξεί.  Ζ εγεζία θινλίδεηαη. Γύν γξακκέο ζην Λατθό επαλαζηαηηθό 

θίλεκα, Γσξηθφο, 3
ε
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ε
 έθδ., Αζήλα 2012, ζ. 

463-472.  
167

 Δηδηθφηεξα ν κέξαξρνο ηνπ ΔΛΑ Καιακπαιίθεο, ζε έθζεζή ηνπ γηα «ην απηνλνκηζηηθφλ», ζα 
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κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζε κηα Λατθή Γεκνθξαηία (δελ 

δηαθαηλφηαλ ε επηθξάηεζε ηεο Λανθξαηίαο), εληφο ηεο νπνίαο ζα ήηαλ εθηθηή ε 

δηαθεξπζζφκελε απφ ην ΚΚΔ πνιηηηθή ηεο ηζνηηκίαο ηεο «εζληθήο κεηνλφηεηαο ησλ 

ζιαβνκαθεδφλσλ». Έηζη, ηνπο κήλεο επηέκβξην θαη Οθηψβξην ηνπ 1944, ζα 

ππάξμνπλ ηξηβέο κεηαμχ ΔΑΜ/ΚΚΔ θαη ηνπ Σάγκαηνο Γθφηζε, θαζψο ηφζν ν ίδηνο ν 

Ζιίαο Γεκάθεο (Γθφηζε)  φζν θαη αξθεηά ζιαβνκαθεδνληθά ζηειέρε (πξψελ ζηειέρε 

ηνπ ΝΟΦ), αηζζαλφκελνη απνκνλσκέλνη, ζα πξνηηκήζνπλ λα ζπλδεζνχλ κε ηε 

γηνπγθνζιαβηθή Μαθεδνλία θαη ζα πξνζρσξήζνπλ ζηελ πνιηηηθή ηνπ 

γηνπγθνζιαβηθνχ καθεδνληζκνχ. Ζ δηνίθεζε ηνπ ΔΛΑ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (9
ε
 

Μεξαξρία), κε αθνξκή ηελ άξλεζε ηνπ Γεκάθε λα ζηακαηήζεη ηε ζπζηεκαηηθή 

επηζηξάηεπζε ζηελ νπνία πξνέβαηλε -πνπ πεξηιάκβαλε θαη πιήζνο ζιαβνθψλσλ πνπ 

ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα είραλ εμνπιηζηεί απφ ηνπο θαηαθηεηέο- θαη λα κεηαθηλεζεί 

πξνο ην λφην, ζα δηαηάμεη ηε δηάιπζε ηνπ Σάγκαηνο.  

Σέινο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 1944, ν Γεκάθεο ζα πεξάζεη 

κε ην Σάγκα ηνπ ζηε γηνπγθνζιαβηθή Μαθεδνλία θαη ηα ζπληάγκαηα ηνπ ΔΛΑ (27
ν
 

θπξίσο θαη 28
ν
) ζα αλαιάβνπλ ηε θχιαμε ησλ ζπλφξσλ, «ηελ απαγφξεπζηλ εηζφδνπ 

εθ εξβίαο ζπγθξνηεκάησλ Σκεκάησλ ηνπ απνζηάηνπ Γθφηζε» θαη ηνλ αθνπιηζκφ 

«ησλ ηπρψλ δηαξξεφλησλ εηο ην Διιεληθφλ έδαθνο νκάδσλ ηνπ Γθφηζε», ελψ 

ηαπηφρξνλα ηίζεληαη ζε εηνηκφηεηα «πξνο θαηάιεςηλ ηεο πφιεσο Φισξίλεο ελ 

θαηαιιήισ ρξφλσ»
168

.  

Δίθνζη κέξεο κεηά ηελ «έμνδν» Γθφηζε, ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ 1944, απειεπζεξψλεηαη 

ε πφιε ηεο Φιψξηλαο  απφ ηνπο θαηαθηεηέο
169

.  

χκθσλα κε έθζεζε ηεο επηρείξεζεο απειεπζέξσζεο ηεο Φιψξηλαο, πνπ 

ζπληάρζεθε απφ ην δηνηθεηή ηνπ 27
νπ

 πλάγκαηνο ΔΛΑ ηξαηή Καξαηάζν, ζην 27
ν
 

χληαγκα είρε αλαηεζεί ηξηπιή απνζηνιή. Έπξεπε «λα πξνζβάιιε θηλνπκέλαο 

                                                                                                                                                                      
ιαπφθσλνλ ζηνηρείνλ θαζπβξίδνλην θαη δηέηξεμαλ κέγηζηνλ θίλδπλνλ». Ζ έθζεζε παξαηίζεηαη ζε: 

Δκκαλνπήι Γξεγνξίνπ, Σν βνπιγαξηθόλ όξγηνλ αίκαηνο εηο ηελ Γπηηθήλ Μαθεδνλίαλ 1941-1944, 

Ππξζφο, Αζήλα 1947, ζ. 138-140. 
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 Βι. αληίζηνηρεο δηαηαγέο ηνπ 27
νπ

 πληάγκαηνο ηεο  9
εο

 Μεξαξρίαο ΔΛΑ (δηνηθεηήο, ίιαξρνο 

ηξαηήο Καξαηάζνο), φπσο παξαηίζεληαη ζην Βάζνο Σζαθαιίδεο-Υαηδεληθνιάνπ [ππαζπηζηήο 

ίιαξρνπ Καξαηάζνπ, δηνηθεηή 27
νπ

 πληάγκαηνο ΔΛΑ], Ο Αγώλ ηνπ Βνπλνύ θάησ από ην δπγό ηνπ 

ΚΚΔ, Διεχζεξε θέςηο, [θσηνγξαθηθή αλαηχπσζε έθδνζεο ηνπ 1947], Αζήλα 2009, ζ. 28-37. Γηα κηα 

πην αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ΔΛΑ θαη απνζρηζηηθψλ νκάδσλ θαηά ην 

θαινθαίξη θαη ην θζηλφπσξν ηνπ 1944, βι. Παχινο Σζάκεο [ππνινραγφο - δηνηθεηήο Απνζπάζκαηνο 

Βίηζη 28
νπ

 πληάγκαηνο ΔΛΑ], «ηνηρεία δηα ηελ δξάζηλ ησλ ιαβνκαθεδνληθψλ Σαγκάησλ θαηά ηελ 

θαηνρήλ». Παξαηίζεηαη ζην Δπάγγεινο Κσθφο, «Ζ βαιθαληθή δηάζηαζε ηνπ Μαθεδνληθνχ δεηήκαηνο 

ζηα ρξφληα ηεο θαηνρήο θαη ηεο αληίζηαζεο», ζην Υ. Φιάηζεξ - Ν. βνξψλνο (επηκ.), Ζ Διιάδα 1936-

1944, Γηθηαηνξία-Καηνρή-Αληίζηαζε, Μνξθσηηθφ Ηλζηηηνχην ΑΣΔ, 2
ε
 εθδ., Αζήλα 1990, ζ. 464-469. 

Δπίζεο, ππξίδσλ θέηαο, «Απηνλνκηζηηθέο θηλήζεηο ησλ ιαβνθψλσλ θαηά ην 1944, ε ζηάζε ηνπ 

ΚΚΔ θαη ε δηαθχιαμε ησλ Διιελν-Γηνπγθνζιαβηθψλ ζπλφξσλ», φ.π.., ζ. 127-155∙ Δπάγγεινο Κσθφο, 

«Σν Μαθεδνληθφ ζηηο ζρέζεηο ΚΚΔ-ΚΚΓ θαηά ηα ηέιε ηνπ 1944: Ζ απνζηνιή ηνπ Αλδξέα Σδήκα ζηνλ 

Σίην», ζην Μαθεδνλία θαη Θξάθε, 1941-1944, Καηνρή-Αληίζηαζε-Απειεπζέξσζε, ΗΜΥΑ, Θεζζαινλίθε 

1998, ζ. 125-156.  
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 Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Φιψξηλαο (αιιά θαη ηνπ Ακπληαίνπ πνπ 

πξνεγήζεθε), βι. ζηελ εθεκεξίδα Λανθξαηία [Δθεκεξίδα ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο Φιψξηλαο ηνπ 

ΔΑΜ], 18.11.1944, ζ. 1-3. 



[56] 
 

θάιαγγαο επί ηεο νδνχ Φισξίλεο-Κνξπηζάο», λα «θαηαιάβε ηελ πφιηλ ηεο 

Φισξίλεο» θαη «λα απαγνξεχζε ηελ είζνδνλ εηο ην Διιεληθφλ έδαθνο ηκεκάησλ ησλ 

απηνλνκηζηψλ ππφ ηνλ Γθφηζε», κάιηζηα δε «εηο πεξίπησζηλ […] εηζφδνπ [ησλ] λα 

αθνπιίζε ηαχηα». Οη πιεξνθνξίεο ήηαλ φηη απφ 30 Οθησβξίνπ «δχλακηο πεξί ηνπο 

800 κε 30 νπι/ια κε ηνλ Γθφηζε επξίζθνληαη εηο Αγίαλ Παξαζθεπήλ-

Πνιππιάηαλνλ», ελψ θαη «εηέξα δχλακηο επξίζθεηαη εληφο εξβίαο». Έηζη, «ην 

χληαγκα ελαγθάζζε λα δηαζέζε ην πιείζηνλ ησλ δπλάκεψλ ηνπ δηα λα απνηξέςε 

ελδερνκέλελ θάζνδνλ πξνο Φιψξηλαλ»
170

.   

Τπεχζπλνο «γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απηνλνκηζηψλ», πνπ βξίζθνληαλ ήδε γχξσ 

απφ ην ρσξηφ Πξψηε, ιίγν έμσ απφ ηε Φιψξηλα, ηηζφηαλ ν θαπεηάληνο ηνπ 

πληάγκαηνο Βαζίιεο Γθαλάηζηνο (Υείκαξξνο). Θα πξαγκαηνπνηεζεί έλνπιε 

ζχγθξνπζε γχξσ απφ ηελ Πξψηε πνπ ζα αλαγθάζεη ηνπο «απηνλνκηζηέο λα 

απνζπξζνχλ ζηα ζχλνξα Διιάδαο-Γηνπγθνζιαβίαο θνληά ζην ρσξηφ Πνιππιάηαλνο», 

φπνπ ζα πάξεη δηάηαμε θαη ην Η/27 Σάγκα πξνο απαγφξεπζε θίλεζήο ηνπο πξνο 

Φιψξηλα, ελψ «ε νξηζηηθή εθθαζάξηζε ηεο παξακεζνξίνπ απφ ηα απηνλνκηζηηθά 

ηκήκαηα πξνβιεπφηαλ λα γίλεη χζηεξα απφ ηελ θαηάιεςε ηεο Φιψξηλαο»
171

.  

Σν βξάδπ ηεο 31
εο

 Οθησβξίνπ μεθίλεζε ε επηρείξεζε απειεπζέξσζεο ηεο 

Φιψξηλαο
172

. Σκήκα αληαξηψλ ηνπ ΔΛΑ κε πνιηηηθή πεξηβνιή κπήθε ζηελ πφιε θαη 

θάιπςε επίθαηξεο ζέζεηο θπξίσο πίζσ απφ ηα γεξκαληθά πνιπβνιεία. πλνιηθά ζηελ 

επηρείξεζε έιαβαλ κέξνο 331 άλδξεο (κφληκνπ, εθεδξηθνχ ΔΛΑ θαη ΔΠΟΝ). Ζ 

κάρε μεθίλεζε ζηηο 10 πκ, ελψ ν ερζξφο, πνπ ε δχλακή ηνπ ππνινγηδφηαλ ζε 500 

άλδξεο, άξρηζε λα απνζχξεηαη ζηηο 2κκ, παξακέλνληαο «αθφκε πνιχ ηζρπξφο», 

ακπλφκελνο «ζζελαξψο εθ ησλ νξγαλσκέλσλ ηνπ ζέζεσλ». Ζ κάρε θνξπθψζεθε ζηηο 

4κκ «φηε ηα ηκήκαηά καο βνεζνχκελα απφ πνιίηαο ζπλδέζκνπο θαη Δπνλίηαο σο θαη 

ρσξνθχιαθαο έθζαζαλ εηο ην θέληξνλ ηεο πφιεσο». Οη κάρεο πιένλ γίλνληαλ 

«θηίξηνλ πξνο θηίξηνλ». Καζ’ φιε ηε κέξα ν ελζνπζηαζκφο ησλ Φισξηλησηψλ ήηαλ 

κεγάινο:  

 

Μηθξνί θαη κεγάινη θνπβαινχζαλ θπζίγγηα εηο ηα απηφκαηά καο ή ππεδείθλπνλ 

δξνκνιφγηα θαη ζηφρνπο εηο ηα ηκήκαηά καο. Ζ ΔΠ θαη κέξνο ρσξνθπιαθήο ηεο πφιεσο 

νίηηλεο ήζαλ ζπλαγσληζηέο, αλήθνληεο απφ πνιινχ εηο ηελ νξγάλσζηλ ηνπ ΔΛΑ 

επέδεημαλ αξίζηελ καρεηηθφηεηα ίζελ πξνο ηα ηκήκαηα ηνπ ΔΛΑ
173

.  
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 Βι. ΔΛΑ, ΗΥ Μεξαξρία, 27
νλ

 χληαγκα Πεδηθνχ, Έθζεζηο επηρεηξήζεσο θαηά ηεο Φισξίλεο 

ηελ 1.11.44, Ο Γηνηθεηήο ηνπ πληάγκαηνο Καξαηάζνο ηξαηήο, Ίιαξρνο, ΣΣ 309 ηε 8.11.44. 

Παξαηίζεηαη ζην Βάζνο Σζαθαιίδεο-Υαηδεληθνιάνπ, φ.π., ζ. 40-42. 
171

 Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Φιψξηλαο, ην Η/27 Σάγκα ζα δηαηαρζεί απφ ηελ ΗΥ Μεξαξρία «λα 

νξγαλψζεη επηρείξεζε γηα ηελ εθδίσμε ησλ απηνλνκηζηψλ απφ ην ρσξηφ Πνιππιάηαλνο». Μεηά απφ 

δχν κέξεο θαη «κε αλάινγε δηάηαμε έθιεηζε ηα ζχλνξα βφξεηα ηεο Φιψξηλαο». Βαζίιεο Γθαλάηζηνο 

(Υείκαξξνο), Έλαο Γάζθαινο Καπεηάληνο θαηαγξάθεη θαη αμηνινγεί ηε δεθαεηία 1940-1950, Κψδηθαο, 

Θεζζαινλίθε 2004, ζ. 249-264. 
172

 χκθσλα κε ηνλ ππαζπηζηή ηνπ δηνηθεηή ηνπ 27
νπ

 πληάγκαηνο ΔΛΑ, «ε επηρείξεζε θαηά ηεο 

Φιψξηλαο ήηαλ απφ ηηο πην αξηζηνηερληθέο θαη εξστθέο». Ο φινο δε ζπληνληζκφο ηεο επηρείξεζεο είρε 

αλαηεζεί ζηνλ δηνηθεηή ηνπ ΗΗΗ Σάγκαηνο, ζηνλ κφληκν ππνινραγφ Μαλψιε Νηθνινχδε. Βάζνο 

Σζαθαιίδεο-Υαηδεληθνιάνπ, φ.π., ζ. 38-39. 
173

 Έθζεζηο επηρεηξήζεσο θαηά ηεο Φισξίλεο ηελ 1.11.44, φ.π. 



[57] 
 

 

ηηο 5,30 κπήθε ζηε κάρε θαη νκάδα Βξεηαλψλ θαη ζηηο 6,00 «ν ερζξφο είρελ 

απνζπξζή ηειείσο» θαη «ε πφιηο ήην ειεπζέξα», ελψ ην ζπκκαρηθφ ππξνβνιηθφ ηφζν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάρεο φζν θαη θαηά ηε ζχκπηπμε ηνπ ερζξνχ πξνο ηελ 

Καιιελίθε έβαιε ζπλερψο ελαληίνλ ηνπο
174

. «Ξερχζεθε ν θφζκνο ζηνπο δξφκνπο θη 

αγθάιηαδε θαη θαηαθηινχζε ηνπο αληάξηεο. Παιιατθφο ζπλαγεξκφο. Απεξίγξαπηε 

ραξά αλαθαηεκέλε κε δάθξπα αγαιιίαζεο»
175

. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κάρεο ζθνηψζεθαλ πέληε Έιιελεο θαη ηξαπκαηίζηεθαλ 

επηά, αλάκεζά ηνπο θαη ν ππνινραγφο Νηθνινχδεο. Οη Γεξκαλνί είραλ δεθαηέζζεξηο 

λεθξνχο, αξθεηνχο ηξαπκαηίεο, ελψ αηρκαισηίζηεθαλ δεθανθηψ Γεξκαλνί
176

 θαη 

4.500 άνπινη Βνχιγαξνη «εγθαηαιεηθζέληεο ππφ ησλ Γεξκαλψλ εληφο ηεο πφιεσο 

άπαληεο ελδεδπκέλνπο ζηξαηησηηθήλ ζηνιήλ», νη νπνίνη κεηαθέξζεθαλ αξγφηεξα 

ζηελ Κνδάλε
177

.  

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ 27
νπ

 πληάγκαηνο ΔΛΑ, ηέηνηνο ήηαλ 

ν παληθφο ηεο θπγήο ησλ Γεξκαλψλ, ψζηε εγθαηέιεηςαλ φιν ην πιηθφ ηνπο άζηθην: 

«Ππξνβφια, πνιπβφια, άθζνλα ππξνκαρηθά, θαη πξν πάλησλ ηεξάζηηεο απνζήθεο 

ηξνθίκσλ, πνπ δελ πξφιαβαλ λα ηηο αλαηηλάμνπλ». Ο ππαζπηζηήο ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

πληάγκαηνο ζα ζεκεηψζεη: «Οη απνζήθεο απηέο ζπληήξεζαλ νιφθιεξε ηε ΥΗ 
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 ην ίδην.. 
175

 Βάζνο Σζαθαιίδεο-Υαηδεληθνιάνπ, φ.π., ζ. 39.  
176

 Ο Γθαλάηζηνο αλαθέξεηαη ζε «ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ», ζχκθσλα κε ην νπνίν νη Γεξκαλνί 

άθεζαλ πίζσ ηνπο 40 λεθξνχο θαη 35 αηρκαιψηνπο. Βαζίιεο Γθαλάηζηνο-Υείκαξνο, φ.π., ζ. 259.  
177

 Έθζεζηο επηρεηξήζεσο θαηά ηεο Φισξίλεο ηελ 1.11.44, φ.π.  

Ζ εθεκεξίδα Έζλνο, ζην θχιιν ηεο 19
εο

 Μαξηίνπ 1945, έγξαςε φηη ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ 1944, ηελ 

εκέξα πνπ νη Γεξκαλνί εγθαηέιεηπαλ ηε Φιψξηλα, κεηαθέξζεθαλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο, κε θνξηεγά 

νρήκαηα 5.000 πεξίπνπ Βνχιγαξνη ζηξαηηψηεο απφ ην Μνλαζηήξη «ίλα θαιχςνπλ ηελ Γεξκαληθήλ 

ππνρψξεζηλ». Σν αγγιηθφ ππξνβνιηθφ καηαίσζε ην ζρέδην ησλ Γεξκαλψλ, νη δε Βνχιγαξνη ζηξαηηψηεο 

«εθξαηήζεζαλ ππφ ησλ νιίγσλ αλδξψλ ηεο Διιεληθήο ρσξνθπιαθήο» θαη ηελ επνκέλε παξαδφζεθαλ 

ζηηο Δακηθέο αξρέο, νη νπνίεο «εζεψξεζαλ ππνρξέσζίλ ηνπο λα ηνπο εμαπνζηείινπλ εθ λένπ εηο 

Βνπιγαξίαλ». Σα θνξηεγά απηά, 63 ηνλ αξηζκφ, εθ ησλ νπνίσλ 25 ήηαλ ειιεληθά, ζεξβηθά θαη 

βνπιγαξηθά θαη ηα ππφινηπα γεξκαληθά, παξέκεηλαλ ζηνλ  Αξκελνρσξίνπ κέρξη ηεο 25 Γεθεκβξίνπ, 

νπφηε θπγαδεχηεθαλ πξνο Μνλαζηήξη. Δπηπξφζζεηα, ε εθεκεξίδα ζεκείσλε φηη ηα θνξηεγά αλήθαλ 

δηθαησκαηηθά ζηελ Διιάδα «σο ιεία πνιέκνπ», θαη γη απηφ ε θπβέξλεζε έπξεπε λα ελεξγήζεη 

θαηάιιεια ψζηε λα αλαδεηεζνχλ θαη λα επηζηξαθνχλ. Έζλνο [Φιψξηλαο], 19.3.1945, ζ. 1.  

Σνπ άξζξνπ απηνχ ηνπ Έζλνπο είρε πξνεγεζεί -απφ 17 Φεβξνπαξίνπ 1945- επηζηνιή δηακαξηπξίαο 

ηνπ Έιιελα πξεζβεπηή ζην Λνλδίλν πξνο ην Foreign Office, επίζεο ηειεγξάθεκα ηνπ Έιιελα πξέζβε 

ζηε Μφζρα -απφ 22 Φεβξνπαξίνπ- πξνο ην ζνβηεηηθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ελψ επηζηνιή 

δηακαξηπξίαο απέζηεηιε θαη ε Γηεχζπλζε ηδεξνδξφκσλ Διιεληθνχ Κξάηνπο πξνο ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε ησλ θξαηηθψλ Γηνπγθνζιαβηθψλ ηδεξνδξφκσλ ζηηο 9 Ηνπλίνπ. Οη ζνβηεηηθνί απνδέρηεθαλ 

ην ειιεληθφ αίηεκα γηα επηζηξνθή ησλ θνξηεγψλ, ελψ ε γηνπγθνζιαβηθή πιεπξά παξαδέρηεθε φηη είρε 

αθαηξέζεη 56 ειιεληθά βαγφληα γηαηί «ζηε ρψξα ηνπο ππήξρε κεγάιε έιιεηςε ζηδεξνδξνκηθνχ 

πιηθνχ» θαη δεζκεχηεθε φηη ζα επηζηξέθνληαλ ην ζπληνκφηεξν. Βι. Ηάθσβνο Μηραειίδεο, Σα πξόζσπα 

ηνπ Ηαλνύ. Οη ειιελνγηνπγθνζιαβηθέο ζρέζεηο ηηο παξακνλέο ηνπ ειιεληθνύ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ (1944-

1946), Παηάθε, Αζήλα 2004, ζ. 37-38. 



[58] 
 

Μεξαξρία, ελίζρπζαλ θαη ηελ Οκάδα Μεξαξρηψλ Μαθεδνλίαο κέρξη ηεο θαηαζέζεσο 

ησλ φπισλ απφ ηνλ ΔΛΑ»
178

.  

 

2.3 Σςγκπόηηζη ηοπικήρ εξοςζίαρ ζηο όνομα ηηρ κςβέπνηζηρ Δθνικήρ Δνόηηηαρ 

 

Σν 1947, ν πξψελ ππαζπηζηήο ηνπ δηνηθεηή ηνπ 27
νπ

 πληάγκαηνο ΔΛΑ Βάζνο 

Σζαθαιίδεο-Υαηδεληθνιάνπ, εληαγκέλνο ηελ επνρή εθείλε ζηνλ «θφζκν ηεο 

εζληθνθξνζχλεο», ζεκείσλε ζε πφλεκά ηνπ: 

 

Ακέζσο απφ ηε δεχηεξε κέξα ηεο απειεπζέξσζεο, ν ελζνπζηαζκφο ηνπ ιανχ 

κεηαβιήζεθε ζε νδπλεξή έθπιεμε. Γέκηζαλ ηα ληνπβάξηα ησλ ζπηηηψλ κε ζθπξνδξέπαλα 

θαη θνκκνπληζηηθά ζπλζήκαηα. ην γπκλαζηήξην ηεο πφιεο δφζεθε γηνξηή γηα ηελ 27
ε
 

επέηεην ηεο Οθησβξηαλήο Δπαλάζηαζεο. πγθεληξψζεθε θφζκνο πνιχο. Μφιηο φκσο 

άξρηζε λα κηιή ν ππεχζπλνο ηνπ ΚΚΔ Φισξίλεο Θάλνο θαη λα αλεβνθαηεβάδεη ηε γξνζηά 

ηνπ, ν θφζκνο απεζχξζεθε επηδεηθηηθά, άδεηαζε ην Γπκλαζηήξην, γηα λα κείλε ν ξήηνξαο 

ρσξίο … αθξναηήξην!
179

 

 

Σν ίδην έηνο, ν δηεπζπληήο-ηδηνθηήηεο ηεο ηνπηθήο εθεκεξίδαο Έζλνο (πνπ 

θπθινθνξνχζε, ππφ θαζεζηψο ινγνθξηζίαο θαζ’ φιε -ζρεδφλ- ηελ πεξίνδν ηεο 

θαηνρήο
180

) ηαχξνο Κσλζηαληηλίδεο, θαλαηηθφο βεληδειηθφο θαηά ηνλ κεζνπφιεκν, 

πεξηέγξαςε ζηελ εθεκεξίδα ηνπ -σο ππέξκαρνο πιένλ ηνπ βαζηιέα θαη ζηέιερνο ησλ 

«εζληθνθξφλσλ πνιηηψλ Φισξίλεο»- ηηο πξψηεο κέξεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

Φιψξηλαο: 
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 Βάζνο Σζαθαιίδεο-Υαηδεληθνιάνπ, φ.π. Να ζεκεησζεί φηη ν Βάζνο Σζαθαιίδεο-

Υαηδεληθνιάνπ θπθινθφξεζε ην παξαπάλσ βηβιίν ην Μάξηην ηνπ 1947. Ο ίδηνο πίζηεπε ζηελ «εξστθή 

θαη έλδνμε δξάζε» ηνπ ΔΛΑ, πνπ «δπζηπρψο δελ κπφξεζε λ’ απνθχγε […] ηελ εμάξηεζή ηνπ απφ ην 

ΚΚΔ» θαη έγξαςε ην βηβιίν θπξίσο γηα λα απνθαιχςεη ηε «ζπλσκνηηθή θαη αληεζληθή δξάζε ησλ 

ιαπνκαθεδφλσλ ζην θίλεκα ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο», ηελ «πξνδνηηθή θαη εγθιεκαηηθή δξάζε ηνπο 

ελαληίνλ ηεο Διιάδαο», ηελ «απξνθάιππηε εθδήισζή ηνπο ππέξ ηεο Βνπιγαξίαο» θαη γηα λα εθζεηάζεη 

«ην εξστθφ 27
ν
 χληαγκα» ηνπ ΔΛΑ, πνπ θαηέζηεηιε «ηελ επαλάζηαζε ησλ απηνλνκηζηψλ» θαη 

ζπλεηέιεζε ζηελ «εξστθή θαηάιεςε ηεο Φιψξηλαο». Σν βηβιίν ηνπ, γξάθεη ν ίδηνο, ζάζειε λα 

δηαβαζηεί ηδηαίηεξα «απ’ εθείλνπο πνπ εμαθνινπζνχλ λάλαη παξαπιαλεκέλνη θαη λα κέλνπλ 

πξνζθνιιεκέλνη ζην ΚΚΔ», γηα λα δνχλ «πφζε ςεπηηά θαη πφζε πζηεξφβνπιε αληεζληθή πξφζεζε 

θξχβεηαη ζη’ αιεζνθαλή ζπλζήκαηά ηνπ». Μάιηζηα, ηελ επνρή πνπ θπθινθφξεζε ην βηβιίν (1947) ν 

ίιαξρνο Καξαηάζνο θαη ν ππνινραγφο Νηθνινχδεο ήηαλ ελ ελεξγεία θαη ππεξεηνχζαλ «ζηνλ 

θαηλνχξγην Δζληθφ ηξαηφ». ην ίδην, ζ. 3-4. 
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 Βάζνο Σζαθαιίδεο-Υαηδεληθνιάνπ, φ.π., ζ. 46-47. 
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 Ζ εθεκεξίδα Έζλνο ζα θαηεγνξεζεί απφ ην ΔΑΜ θαη ην ΚΚΔ Φιψξηλαο γηα ζπλεξγαζία κε ηηο 

θαηνρηθέο αξρέο. Απαληψληαο ν ηδηνθηήηεο ηεο εθεκεξίδαο ζα ηζρπξηζηεί πσο επί θαηνρήο, νη 

ζπληειεζηέο ηεο εθεκεξίδαο «δελ ελεξγνχζακε σο άηνκα, νχηε σο επηρείξεζηο, αιιά εθηεινχζακε 

σξηζκέλεο εζληθέο εληνιέο, ηεο νπνίεο εθηειέζακε πηζηά θαη κε θίλδπλν ηεο δσήο καο». ηελ δε 

θαηεγνξία φηη ε εθεκεξίδα «ιηβάληδε» ηνπο θαηαθηεηέο θαη ραηξέηηδε ηελ είζνδν ησλ Βνπιγάξσλ ζα 

αληαπεμέιζεη ζεκεηψλνληαο πσο «εκείο νχηε ζιαπνκαθεδνληθά ζρνιεία θξνληίζακε λα αλνίμσκε νχηε 

ζιαπνκαθεδφλεο θαη πξάζηλα άινγα λα αλαγλσξίζσκε». Μάιηζηα ζα ηνλίζεη πσο θαλέλαο Έιιελαο 

δελ ραηξέηηζε ηνπο Βνπιγάξνπο παξά κφλν «θνκηηαηδήδεο θαη ζιαπνκαθεδφλεο», ηνπο νπνίνπο «ηφζνλ 

ζεξκά» αγθαιηάδνπλ νη θνκκνπληζηέο. Βι. Έζλνο [Φιψξηλαο], 11.10.1945, ζ. 1. 



[59] 
 

[…] Σελ πξσΐαλ ηεο επνκέλεο (2 Ννεκβξίνπ) εηζήιζνλ ζξηακβεπηηθψο εηο Φιψξηλαλ 

εθ ηεο νδνχ θνπηάο άπαζαη αη πνιηηηθαί, ζηξαηησηηθαί θαη αζηπλνκηθαί αξραί ηνπ ΔΑΜ 

νη νπνίνη δηέκελνλ εηο Φιάκπνπξνλ θαη Σξηαληαθπιιηάλ θαη θαηεπζχλζεζαλ εηο ην 

Γεξκαλ. Φξνπξαξρείνλ (Ξελνδνρείνλ “Σα Βαιθάληα”) απ’ φπνπ δεθάδεο ξεηφξσλ θαη επί 

ηέζζαξαο ζπλερείο ψξαο εμεθψλεζαλ ππξίλνπο επαλαζηαηηθνχο ιφγνπο. Οη ξήηνξεο ελψ 

αθ’ ελφο αλεγλψξηδνλ ηελ Κπβέξλεζηλ Παπαλδξένπ σο λφκηκνλ θπβέξλεζηλ ηεο ρψξαο 

θαη εδεησθξαχγαδνλ ππέξ απηήο, δελ παξέιεηπνλ αθ’ εηέξνπ λα αλαπηχζζνπλ ίδηνλ 

πξφγξακκα θαη λα εθηνμεχνπλ απεηιάο ελαληίνλ παληφο αληηθξνλνχληνο.  

Αη απεηιαί νχηνη δελ εβξάδπλνλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Οχησ ηελ επνκέλελ 

ζπλειήθζεζαλ θαη ελεθιείζζεζαλ εηο ηαο θπιαθάο πνιινί εζληθφθξνλεο πνιίηαη κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ν Γηνηθεηήο Υσξ/θήο αείκλεζηνο σηεξίνπ Σαγκαηάξρεο, νη αμησκαηηθνί 

Υσξ/θήο Μπαθνγηαλλάθεο, Μπαρηαιηάο, Γνπξλήο, Σεξδφπνπινο, Κνκπφζεο, 

ηεξγηάλλεο, Παζακέξεο, θαη 40 πεξίπνπ ρσξνθχιαθεο. 25 ρσξνθχιαθεο θαηψξζσζαλ λα 

δηαθχγνπλ ηελ ζχιιεςηλ θαηαθπγφληεο εηο νηθίαο εζληθνθξφλσλ πνιηηψλ φπνπ 

παξέκεηλνλ θξππηφκελνη κέρξη ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο. 

Καη άξρηζε ην θνκκαηηθφ φξγην: 

Αη γεξκαληθαί απνζήθαη ηξνθίκσλ κεηεθέξζεζαλ λχθησξ εηο απφθξπθα κέξε. Δηο ηνλ 

ιαφλ φρη κφλνλ δελ εδφζε ηίπνηε εθ ησλ απνζεθψλ απηψλ αιιά θαη θαηεζρέζε ζηηάξη 

πξννξηδφκελνλ δηα ηελ αξηνδφηεζηλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεσο. Σν Γεκνη. Ννζνθνκείνλ 

ειεειαηήζε ηελ ηδίαλ λχθηα, ηα εξγαιεία, ηα θάξκαθα, ηα ηξφθηκα θαζψο θαη αη θιίλαη 

θαη ηα θιηλνζθεπάζκαηα δηεξπάγεζαλ θαη ην ίδξπκα κεηεβιήζε εηο θέληξνλ νξγίσλ. 

Οη ηνίρνη εγέκηζαλ κε ζθπξνδξέπαλα θαη θνκκνπληζηηθά ζπλζήκαηα. Δηο ηελ πφιηλ 

εγθαηεζηάζεζαλ φιαη αη θνκκνπληζηηθαί παξαθπάδεο: ΔΑΜ, ΔΛΑ, ΔΠΟΝ, ΔΣΑ
181

, 

ΔΑ
182

, ΔΠ θιπ. Ζ Ννκαξρία αληεθαηεζηάζε δηα ηεο Δπαξρίαο θαη κε Έπαξρνλ ηνλ εθ 

Βεχεο Βνχιγαξνλ Βειάθελ. Σν Γεκ. πκβνχιηνλ θαζεξέζε θαη αλη’ απηνχ δησξίζζεζαλ -

πιελ δχν ηξηψλ- ζχληξνθνη κε Γήκαξρνλ ηνλ ηαηξφλ Β. Γπκλφπνπινλ. Σα Γηθαζηήξηα 

αληεθαηεζηάζεζαλ δηα ησλ ιεγνκέλσλ Λατθψλ ηνηνχησλ κε αμέζηνπο θαη αγξακκάηνπο 

δηθαζηάο ππνδεηθλπνπκέλνπο ππφ ηνπ ΚΚΔ θαη εθιεγνκέλνπο ππφ … ηνπ ιανχ. Ζ 

Υσξνθπιαθή δηα ηεο Πνιηηνθπιαθήο θαη κε ηνπο αιεζκνλήηνπο Μνπηνχζελ θαη 

γνπξνκάιιελ, ε Αζθάιεηα δηα ηεο Λατθήο Αζθαιείαο. Δπηζεσξεηήο ησλ Γεκ. ρνιείσλ 

δησξίζζε ν Η. Καιατηδίδεο παιαηφλ ζηέιερνο ηνπ ΚΚΔ. Σα ζπιιαιεηήξηα εηο ηα νπνία 

ειάκβαλνλ κέξνο θαη νη Βνχιγαξνη ηεο ππαίζξνπ κε αγξίαο δηαζέζεηο, ήζαλ εηο ηελ 

εκεξεζίαλ δηάηαμηλ, αη θπιαθαί ήζαλ δηαξθψο ππεξπιήξεηο. Γχν ελσκνηάξραη νη 

Σζνκπαλφπνπινο θαη Αξρνληίδεο κεηεθέξζεζαλ εθ ησλ θπιαθψλ θαη εμεηειέζζεζαλ εηο 

Πνιππφηακνλ. 62 ζηδ. νρήκαηα εγθαηαιεηθζέληα ππφ ησλ Γεξκαλψλ εηο ηνλ ηδ. ηαζκφλ 

Αξκελνρσξίνπ παξεδψζεζαλ εηο ηνλ Σίην αληί νιίγσλ πνιπβφισλ. Ζ ηξνκνθξαηία 

επιψζε παληνχ θαη εάλ δελ κεζνιαβνχζε ε ζπκθσλία ηεο Βάξθηδαο ζα εμεηεινχλην 

εθαηνληάδεο εζληθνθξφλσλ πνιηηψλ»
183

. 

 

Μηα έθζεζε ηνπ -«ρξεκαηίζαληνο βξαδχηεξνλ δηνηθεηνχ Γηνηθήζεσο Φισξίλεο»- 

αληηζπληαγκαηάξρε Αλδξ. Δπαγγειίνπ αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα πεξίνδν, εζηηαδφκελε 

«εηο ηελ δξάζηλ ηεο Γηνηθήζεσο Υσξνθπιαθήο Φισξίλεο».  χκθσλα κε ηελ έθζεζε: 
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 ΔΣΑ: Δπηκειεηεία ηνπ Αληάξηε. 
182

 ΔΑ: Δζληθή Αιιειεγγχε.  
183

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 14.11.1947, ζ. 1.  



[60] 
 

Απφ ησλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 1944, ε αγσλία ηνπ εζληθφθξνλνο 

πιεζπζκνχ ηνπ Ννκνχ Φισξίλεο ελεηάζε ηα κέγηζηα. Ζ εηο Βνπιγαξίαλ είζνδνο ηνπ 

Ρσζηθνχ ηξαηνχ θαη ε αξμακέλε απνρψξεζηο ησλ Γεξκαλψλ εθ ηεο Διιεληθήο Παηξίδνο 

αληί ραξάο θαη ειπίδσλ, επιήξνπλ ηνλ ιαφλ θφβνπ θαη απνγλψζεσο. Ο 

εακνθνκκνπληζκφο δηεζάιπηζελ φηη, απφ εκέξαο εηο εκέξαλ, αλέκελε ηελ πξνέιαζηλ ησλ 

ξσζηθψλ ζηξαηεπκάησλ πξνο Θεζζαινλίθελ, φρη βέβαηα δηα ηελ απειεπζέξσζηλ ηεο 

Μαθεδνλίαο, αιιά δηα ηελ παξνρήλ απηψ ηεο επθαηξίαο λ’ απαιιαγή ησλ αληηπάισλ ηνπ, 

ζθάδσλ απηνχο σο θαζίζηαο, φξγαλα ηνπ θαηαθηεηνχ. Οη βνπιγαξίδνληεο ηεο θαηνρήο, εμ 

άιινπ, εραηξέηηδνλ ηελ ξσζηθήλ πξνέιαζηλ, σο ελίζρπζηλ ησλ επί ηεο Μαθεδνλίαο 

βιέςεψλ ησλ, ζπλελσζέληεο δε πάληεο, εακίδνληεο, ζλνθίηαη, θαη θνκηηαηδήδεο νρξαλίηαη, 

παξεζθεχαδνλ ηνλ ενξηαζκφλ ηεο ππνδνρήο ησλ Ρψζσλ, νίηηλεο, θαηά ηαο πξνζδνθίαο 

ησλ, ζα εδεκηνχξγνπλ ακέζσο ην απηφλνκνλ Μαθεδνληθφλ Κξάηνο. 

Ζ αγσλία ηνπ λνκηκφθξνλνο ιανχ πεξί ηεο ηχρεο ηνπ ήην ηφζνλ κεγάιε, ψζηε νη 

πάληεο νπδέλ πιένλ ηεο ζσηεξίαο ησλ εζθέπηνλην. Ζ Υσξνθπιαθή, πηζηή εηο ηα 

πεπξσκέλα ηεο Διιεληθήο Φπιιήο, παξέκεηλελ αθιφλεηνο εηο ηελ ζέζηλ ηεο, εθηεινχζα ην 

πξνο ηελ Παηξίδα θαη ηα ηέθλα απηήο εζληθφλ ηεο θαζήθνλ, πξνεηνηκαζκέλε ςπρηθψο λα 

ππνζηή νηαλδήπνηε δνθηκαζίαλ. 

Σελ 30ήλ Οθησβξίνπ 1944, θαζ’ ελ απερψξεζε θαη ην ηειεπηαίνλ γεξκαληθφλ 

ζηξαηησηηθφλ ηκήκα εθ ηνπ Ννκνχ Φισξίλεο, ε εακνθξαηία επηβάιιεηαη πιήξσο, ηφζνλ 

ελ ηε πφιεη ηεο Φισξίλεο, φζνλ θαη ελ ηε πεξηνρή απηήο. Ο εακνθνκκνπληζκφο 

αζρνιείηαη πιένλ απφ ηεο εκέξαο ηαχηεο κε ηελ θαηάιεςηλ ησλ Αξρψλ, κε ζπιιήςεηο θαη 

εθηειέζεηο. 

Αη ιεηηνπξγνχζαη κέρξη ηεο ζηηγκήο εθείλεο Τπεξεζίαη ηεο έδξαο ηεο Γηνηθήζεσο θαη ε 

Τπνδηνίθεζηο Υσξνθπιαθήο Ακπληαίνπ, κεηά ησλ ππ’ απηήλ ηαζκψλ Υσξνθπιαθήο, 

αληηθαζίζηαληαη ππφ ηεο θνκκνπληζηηθήο Πνιηηνθπιαθήο θαη νη άλδξεο αθνπιίδνληαη θαη 

ελ ζπλερεία πεξηνξίδνληαη. Έληνη εθ ηνχησλ δηέθπγνλ θαη εθξχβεζαλ εηο δηαθφξνπο νηθίαο. 

Οπδείο εθ ησλ αλδξψλ εδέρζε λα πξνζρσξήζε εηο ηαο ηάμεηο ηεο θνκκνπληζηηθήο 

Πνιηηνθπιαθήο, παξά ηαο επηκφλνπο πξνηξνπάο θαη πηέζεηο. Δθ ησλ ζπιιεθζέλησλ, ππφ 

ησλ εακνθνκκνπληζηψλ, αλδξψλ Υσξνθπιαθήο θαη θξαηνπκέλσλ εηο ηαο θπιαθάο 

Φισξίλεο, δχν επίιεθηνη ππαμησκαηηθνί ηνπ Σκήκαηνο Αζθαιείαο Φισξίλεο, νη 

ελσκνηάξραη Αξρνληίηεο Αξηζηείδεο θαη Σζνκπάλνγινπ Γεψξγηνο, νδεγεζέληεο εθ ησλ 

θπιαθψλ Φισξίλεο εηο ηελ πεξηνρήλ Πνιππνηάκνπ εμεηειέζζεζαλ παξ’ απηψλ ηελ 

13.12.1944. Ζ ππφινηπνο δχκαληο ηεο Γηνηθήζεσο αθέζε ειεπζέξα κεηά ηελ ζπκθσλίαλ 

ηεο Βάξθηδαο. 

Αη ππφ ηαο αλσηέξσ εθηεζείζαο ζπλζήθαο δηαιπζείζαη Τπεξεζίαη ηεο Γηνηθήζεσο, 

επαλαζπλεζηήζεζαλ κεηά ηελ ζπκθσλίαλ ηεο Βάξθηδαο. […]
184

 

 

Οη παξαπάλσ πεξηγξαθέο, πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν ηεο εακνθξαηίαο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο, είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ θιίκαηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, 

φπσο απηφ ηνπιάρηζηνλ εηζπξάρζεθε θαη ελζσκαηψζεθε σο άπνςε απφ ην κέξνο 

εθείλν ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βξέζεθε απέλαληη απφ ην ΔΑΜ θαη ην ΚΚΔ θαηά ηελ 

παξαπάλσ ή θπξίσο θαηά ηελ ακέζσο επφκελε πεξίνδν.  
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 Ζ παξαπάλσ έθζεζε παξαηίζεηαη ζην Απφζηνινο Γαζθαιάθεο, Ηζηνξία Διιεληθήο 

Υσξνθπιαθήο 1936-1950, ηφκνο 1
νο

, ρ.ε., Αζήλα 1973, ζ. 553-554.  



[61] 
 

Με ηελ απειεπζέξσζε ηεο Φιψξηλαο, ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ, ν ηνπηθφο ΔΛΑ θαη ε 

Δζληθή Πνιηηνθπιαθή παξέκελαλ ζηηο ζέζεηο ηνπο
185

 θαη νη ηνπηθέο νξγαλψζεηο ηνπ 

ΔΑΜ θαη ηνπ ΚΚΔ αλαιάκβαλαλ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ησλ 

θαζνδεγεηηθψλ ηνπο νξγάλσλ, λα ζπζηήζνπλ, ζην φλνκα ηεο Δζληθήο Κπβέξλεζεο 

«θαη φρη ελ νλφκαηη ηνπ ΔΑΜ»
186

, λέεο δηνηθεηηθέο δνκέο, ζηξαηησηηθέο αξρέο θαη 

ππεξεζίεο αζθαιείαο, αληηθαζηζηψληαο ηηο αληίζηνηρεο δνκέο θαη ππεξεζίεο, πνπ 

ππεξέηεζαλ ηηο ειιεληθέο θαηνρηθέο θπβεξλήζεηο, θαη ζεσξνχληαλ, ηνπιάρηζηνλ απφ 

ην ΔΑΜ θαη ην ΚΚΔ, χπνπηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ θαηαθηεηή.   

Οη λέεο δηνηθεηηθέο αξρέο εληέιινληαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηάμε, λα 

πξνζηαηέςνπλ ηε δσή θαη ηελ ειεπζεξία ησλ πνιηηψλ θαη λα ζπιιάβνπλ ρσξίο λα 

πξνβνχλ ζε απηνδηθίεο ηνπο ζπλεξγάηεο ησλ θαηαθηεηψλ, πνπ ζα θξίλνληαλ απφ ηελ 

θπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο. θεηιαλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο ζπκκάρνπο θαη λα 

πεηζαξρήζνπλ ζηελ θπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο, ψζηε ε ηειεπηαία λα πινπνηήζεη 

ην πξφγξακκά ηεο, γηα ην νπνίν ππήξρε ζπκθσλία φισλ ησλ κεξψλ. Πξσηαξρηθφο 

βέβαηα ζηφρνο νξηδφηαλ ε αλαθνχθηζε ηνπ ιανχ ηεο πφιεο θαη ηεο ππαίζξνπ θαη ε 

θάιπςε ησλ άκεζσλ αλαγθψλ ηνπ. Παξαζέηνληαο έλα ζχλνιν ππνρξεψζεσλ πνπ 

αλαιακβάλνληαλ απφ ηηο παξαπάλσ αξρέο, ν Γηάλλεο θαιηδάθεο ζεκεηψλεη: 
 

Οη λενζχζηαηεο αξρέο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα επηζηηηζηηθά πξνβιήκαηα, ηελ 

έιιεηςε ρξήκαηνο θαη ηε δηαθνπή κηζζνδνζίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ηελ 

επαλεθθίλεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ θαηνρχξσζε ησλ εξγαηηθψλ 

δηεθδηθήζεσλ πνπ επαγγειιφηαλ ε ΠΔΔΑ, ηελ εχξεζε πφξσλ κέζσ θνξνινγίαο θαη ηελ 

επηζθεπή θηηξίσλ κε ηελ επηβνιή πξνζσπηθήο εξγαζίαο, ηε ζχλδεζε ησλ πφιεσλ κε ηελ 

χπαηζξν κέζσ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δξπζξφ ηαπξφ, ηε 

ιεηηνπξγία ππνδνκψλ πγείαο ζηηο πφιεηο θαη ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ, ηε δηαζθάιηζε ησλ 

εβξατθψλ πεξηνπζηψλ, ηελ θξάηεζε ησλ θαηεγνξνπκέλσλ γηα ζπλεξγαζία κε ηνλ 

θαηαθηεηή θαη ηε ζπγθξφηεζε ζρεηηθψλ δηθνγξαθηψλ θαη άιια δεηήκαηα
187

. 

 

ηηο 2 Ννεκβξίνπ, ε Φιψξηλα είρε κηα ενξηαζηηθή-παλεγπξηθή φςε. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξηγξαθή ηεο εκέξαο εθείλεο, φπσο απνηππψλεηαη ζηελ 

εθεκεξίδα ηνπ ΔΑΜ Λανθξαηία:  

 

Σελ επνκέλε ηεο απειεπζέξσζεο, θαηέβεθαλ νη Πνιηηηθέο Αξρέο θη’ νη 

Δζληθναπειεπζεξσηηθέο Οξγαλψζεηο ηεο Δπαξρίαο ν ιαφο ηνπο επεθχιαμε πξσηνθαλή 

ππνδνρή. 

Ζ πφιε παξνπζίαδε παλεγπξηθή φςε. Οη πκκαρηθέο ζεκαίεο θαη ε γαιαλφιεπθνο 

θπκαηίδνπλ. Δακηθά ζπλζήκαηα παληνχ. Παιιατθφο ζπλαγεξκφο. Οκάδεο Αληαξηψλ 

δηαηξέρνπλ ηξαγνπδψληαο ζηελ πφιε. Ζ κπάληα ηεο Δπαξρίαο παηαλίδεη. 
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 Σειεγξάθεκα ηνπ ΚΚΔ πξνο ηα επαξρηαθά γξαθεία επαλαβεβαίσλε ηελ εληνιή πνπ φξηδε φηη ν 

ΔΛΑ έπξεπε λα παξακείλεη ζηηο ζέζεηο ηνπ «κέρξηο φηνπ εμαζθαιηζηνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα κηα 

νκαιή εμέιημε ηεο θαηαζηάζεσο». Ζ Πνιηηνθπιαθή ζα έπξεπε λα εθηειεί θη απηή ηα θαζήθνληά ηεο 

«κέρξηο φηνπ ζπγθξνηεζή κηα Δζλνθπιαθή πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηε ζέιεζε ηνπ ιανχ». 

Σαπηφρξνλα, έπξεπε λα δηαιπζεί ε ρσξνθπιαθή. Βι. ηειεγξάθεκα Γεψξγηνπ ηάληνπ πξνο ηα Γξαθεία 

ΚΚΔ Θεζζαιίαο, ηεξεάο, Αζήλα, 9.11.1944. Παξαηίζεηαη ζην Ησάλλεο Ηαηξίδεο, φ.π., ζ. 152.  
186

 ΚΚΔ, ΚΟΠΜ πξνο φιεο ηηο Πεξηθεξ. Δπηηξνπέο, 10.10.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 408, Φ=23/1/78. 
187

 Γηάλλεο θαιηδάθεο, φ.π., ζ. 316.  
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Καηά ηαο 9½ π.κ. έλαο κεγάινο ιατθφο φγθνο μεθηλάεη πξνο ηελ Αθξφπνιε κ’ 

επηθεθαιήο ηηο ζξεζθεπηηθέο αξρέο κε ηνλ εβαζκηφηαηνλ Μεηξνπνιίηελ, ηηο 

ζηξαηησηηθέο αξρέο κε ηνλ Γ/ηελ ηνπ 27
νπ

 πλ/ηνο ΔΛΑ ζπλ. Καξαηάζνο ηελ Γηνίθεζε 

ηεο Δ.Π. θαη ηηο ηνπηθέο Δζληθναπειεπζεξσηηθέο νξγαλψζεηο κε ηνλ Γξακκαηέα ηεο Δ.Δ. 

ηνπ ΔΑΜ  ζπλαγ. Νίθν. 

Δθεί έγηλε ε ζπλάληεζε κε ηηο πνιηηηθέο Αξρέο θαη Δζληθναπειεπζεξσηηθέο 

Οξγαλψζεηο ηνλ Γηνηθεηηθφλ Αληηπξφζσπν ζπλ. Γ. Σδψξηδε, ην Δπαξρηαθφ πκβνχιην, 

ηελ Δ.Δ. ηνπ ΔΑΜ ηελ Δ.Α. ηεο Δ.Α. ην Δ. πκβ. ηεο ΔΠΟΝ ηηο Δπηηξνπέο ησλ 

Κνκκάησλ, ηελ Π.Δ. ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ, ηε Γξακκαηεία ηνπ Αγξνηηθνχ, ηελ Δ. ηεο 

Οκάδνο Φηιειεπζ. ηεο Αξηζηεξάο, θαη πνιινχο ζπλαγσληζηέο. 

Μεηά ηηο πξνζθσλήζεηο, έγηλε ε εθθίλεζε γηα ηελ Κεληξηθή Πιαηεία ηεο πφιεο. ’ φιε 

ηε δηαδξνκή αθνχγνληαλ ηξαγνχδηα ρεηξνθξνηήκαηα θαη δεησθξαπγέο. 

Δηεξήζε κεγάιε ηάμε. Πάλσ απφ 4 ρηι. ελζνπζηψδνπο πιήζνπο ζπγθεληξψζεθε. Απφ 

ηνλ εμψζηε ησλ Βαιθαλίσλ κίιεζαλ πξνο ην Λαφ θαηά ζεηξάλ ν Γ/θφο Αληηπξφζσπνο 

ζπλαγ. Γ. Σδψξηδεο, ν Έπαξρνο ζπλ. Γ. Βειάθεο, ν Καπεηάληνο ηνπ 27
νπ

 πλ/ηνο ΔΛΑ 

ζπλαγ. Υείκαξνο, ν Καπεηάληνο ηνπ 28
νπ

 πλ/ηνο ζπλαγ. θνηίδαο ν Καπεηάληνο ηεο 

ππνδεηγκ. Γηκνηξίαο ΔΠΟΝ ηεο ΗΥ Μεξαξρίαο, ν ζπλαγ. η. Κσηζφπνπινο ηεο 

Γξακκαηείαο ηεο Δ.Δ. ηνπ ΔΑΜ, ν ζπλαγ. Λαδ. Παπαδαραξηάδεο ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Α., ν 

ζπλαγ. Άξεο ηνπ Δ.. ηεο ΔΠΟΝ ν ζπλαγ. Γηάλ. Αζπηψηεο ηνπ Φηιειεπζέξνπ Κφκκαηνο 

(Ο.Φ.Α.), ν ζπλαγ. Φηι. αββίδεο ηνπ Αγξνηηθνχ ΑΚΔ, ν ζπλ. Θάλνο γξακκαηέαο Π.Δ. 

ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο (ΚΚΔ) θαη θαηφπηλ ν ζπλαγ. Κνιέληζεο ηεο Σνκεαθήο 

Φισξίλεο ΔΑΜ έθαλε πξνηάζεηο 18 ζπλαγσληζηψλ γηα κέιε ηνπ πξνζσξηλνχ Γεκνηηθνχ 

πκβ. πνπ έγηλε δερηφ απφ ην Λαφ δηα βνήο.  Δπαθνινχζεζε παξέιαζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

ΔΛΑ ππφ ηνπο ήρνπο ηεο κπάληαο θαη ε ηειεηή έιεμε κε ηνλ Δζληθφ Όκλν ζηε 

Λεπηεξηά
188

. 

 

Πξάγκαηη, ζηηο 2 Ννεκβξίνπ εθιέρηεθε -«δηα βνήο ππφ ηνπ Λανχ ηεο πφιεο θαηά 

ηελ παιιατθή ζπγθέληξσζε ηεο απειεπζέξσζεο»- «Πξνζσξηλφ Γεκνηηθφ πκβνχιην 

Φισξίλεο-ΠΓΦ»
189

, κε κέιε γεγελείο θαη πξφζθπγεο (θπξίσο απφ ηνλ Καχθαζν), 

απνηεινχκελν απφ δχν πξψελ δεκάξρνπο, έλαλ Λατθφ («Γξαγνπκηθφ») θαη έλαλ 

Φηιειεχζεξν, δηαλννχκελνπο, επαγγεικαηίεο, εξγάηεο, ελψ ζπκκεηείραλ θαη ηξεηο 

γπλαίθεο, γηα πξψηε θνξά σο κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
190

. Μία κέξα κεηά -

                                                           
188

 Βι. Λανθξαηία [Δθεκεξίδα ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο Φιψξηλαο ηνπ ΔΑΜ], 18.11.1944, ζ. 2.  

ηηο 8 Ννεκβξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα εθεκεξίδα, έγηλε επίζεκε δνμνινγία «γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο πφιεο απφ ηνπο Υηηιεξνθαζίζηεο θαηαρηεηέο». Σε δνμνινγία ηέιεζε ν 

κεηξνπνιίηεο Βαζίιεηνο θαη παξνπζία φισλ ησλ αξρψλ «εθήξπμελ εκπλεπζκέλνλ ιφγνλ». 

Δπαθνινχζεζε παξέιαζε ηκεκάησλ ηνπ ΔΛΑ θαη θαηάζεζε ζηεθάλσλ ζην κλεκείν ηνπ Αγλψζηνπ 

ηξαηηψηε. ηελ φιε εθδήισζε ζπκκεηείρε ε αλδξηθή ρνξσδία ηνπ «Αξηζηνηέιε» θαη ε «Δπαξρηαθή 

κπάληα». ην ίδην.  

Γηα ηηο ηειεηέο ηεο απειεπζέξσζεο, βι. επίζεο, Θαλάζεο Εηψγαο, Ζ Δζληθή Αληίζηαζε ζηε 

Φιώξηλα-Καζηνξηά 1941-1944, Δληφο, Αζήλα 2016, ζ. 317-318. Ο Εηψγαο ήηαλ εγεηηθφ ζηέιερνο ηεο 

ΠΔ Φιψξηλαο-Καζηνξηάο ηνπ ΚΚΔ. 
189

 Σν πιήξεο αξρείν ησλ πξάμεσλ-απνθάζεσλ ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Φιψξηλαο 

(εθεμήο:  ΠΓ-Φ) θπιάζζεηαη ζηα ΓΑΚ-Αξρ. Φιψξηλαο. 
190

 Ζ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ήηαλ ζχκθσλε κε ην άξζξν 5 ηνπ ςεθίζκαηνο ηεο 27
εο

 Μαΐνπ 1944 

ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΠΔΔΑ, ζχκθσλα κε ην νπνίν: «ινη νη Έιιελεο, άληξεο θαη γπλαίθεο, 

έρνπλ ίζα πνιηηηθά θαη αζηηθά δηθαηψκαηα». Βι. ην ςήθηζκα ζην Θαλάζεο Σζνππαξφπνπινο, Οη 
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«ηελ Παξαζθεπή 3 Ννεκβξίνπ 1944 θαη ψξα 4.00 κκ»
191

- πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

πξψηε ζπλεδξίαζε, θαη ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα. ηε ζπλεδξίαζε πξνήδξεπε ν 

έπαξρνο Γεκήηξηνο Βειάθεο θαη ζε κπζηηθή ςεθνθνξία
192

 δήκαξρνο εμειέγε ν 

Βαζίιεηνο Γπκλφπνπινο
193

 (17 ςήθνη ζηα 17 έγθπξα) κε αλαπιεξσηέο ηελ ιγα 

ερίδνπ (17 ςήθνη) θαη ηνλ Ησάλλε Θενδνζίνπ
194

 (15 ςήθνη), ηακίαο ν Ηάθσβνο 

ερίδεο (17 ςήθνη) θαη γξακκαηέαο ν Γεψξγηνο Μεγαινκάζηνξαο
195

 (17 ςήθνη). 

Παξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ νη: Σέγνο απνπληδήο
196

, Νηθ. Σζνιηάο
197

, Ηάθσβνο 

ερίδεο, Βαζίιεηνο Γπκλφπνπινο, Βιαδίκεξνο Παπιίδεο, Βφξεο Σεξπέλνπ
198

, 

                                                                                                                                                                      
ιανθξαηηθνί ζεζκνί ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο. Ηζηνξηθή θαη λνκηθή πξνζέγγηζε, Γιάξνο, Αζήλα 1989, ζ. 

72-74.  
191

  Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 1/44, 3.11.1944, ΓΑΚ-Αξρ. Φιψξηλαο.  
192

 Ζ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε (πξνζαξκνδφκελε βέβαηα ζηα έθηαθηα-εμαηξεηηθά δεδνκέλα) 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 23 (ξγαλα Γηνίθεζεο) ηνπ θεθαιαίνπ Γ΄(Γηνίθεζε Γήκσλ) θαη ηνπ άξζξνπ 40 

(Σξφπνο θαη ρξφλνο εθινγήο) ηνπ θεθαιαίνπ Ε΄ (Αλάδεημε νξγάλσλ Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ, 

ηεο Πξάμεο 55 (Κψδηθαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο) ηεο ΠΔΔΑ, πνπ εγθξίζεθε ζηηο 12 Απγνχζηνπ 

1944. Βι. ηα παξαπάλσ άξζξα ζην Θαλάζεο Σζνππαξφπνπινο, φ.π., ζ. 189-191, 195-196.  
193

 Ο Β. Γπκλφπνπινο ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο δηαλννχκελνπο Φισξηληψηεο πνπ ηέζεθαλ ζηε 

δηάζεζε ηνπ ΔΑΜ Φιψξηλαο. Γελλήζεθε ζην αινχη, ηεο πεξηνρήο Αξηαράλ-Καξο, ήηαλ πνιχγισζζνο 

(ήμεξε γαιιηθά, ηνπξθηθά, ξσζηθά θαη αξκέληθα), ζπνχδαζε γηαηξφο θεη εηδηθεχηεθε σο γπλαηθνιφγνο 

ζην ξσζηθφ λνζνθνκείν Θεζζαινλίθεο. Καηά ηνλ κεζνπφιεκν πνιηηεχηεθε κε ην θφκκα ηνπ 

Παπαλαζηάζε, κε ηνπο Φηιειεχζεξνπο, ελψ απφ θνηηεηήο είρε έξζεη ζε επαθή θαη κε ην αξηζηεξφ 

θίλεκα. Δπί Μεηαμά (ην 1939) ζα ζπιιεθζεί θαη ζα θιεηζηεί επί 1½ κήλα ζηηο θπιαθέο. Σν θαινθαίξη 

ηνπ 1944 ζα πεξάζεη ζηνλ ΔΛΑ θαη ζα ππεξεηήζεη ζηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

Βηηζίνπ. Θα αλαιάβεη δε δήκαξρνο ηεο Φιψξηλαο θαηά ηελ απειεπζέξσζε. Βι. ΓΑΚ- Αξρ. Φιψξηλαο, 

ΑΒΔ 15, ΑΔΔ Κ.5.1, ΑΔ 5 θαη 14, αξ. θχιινπ 11 θαη ηαχξνο Κσηζφπνπινο, φ.π., ζ. 285. Ο Β. 

Γπκλφπνπινο ήηαλ επί θαηνρήο θαη κέινο ηνπ «Αδειθάηνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ννζνθνκείνπ» [Πξφεδξνο 

ήηαλ ν Γ. Κψηηαο θαη κέιε -πιελ ηνπ Γπκλφπνπινπ- ήηαλ νη: Α. Δμάξρνπ, Γ. Μφδεο, Αλ. 

Υαηδερξίζηνο, Νηθ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαη  Απ. Οηθνλφκνπ], Έζλνο [Φιψξηλαο], 17.4.1943, ζ. 2. 
194

 Ο πξψηνο εθιεγκέλνο δήκαξρνο ηεο πφιεο θαηά ηελ πεξίνδν 1925-1929. Βι. Γεψξγηνο 

Πεξηβνιάξεο, Φιώξηλα 1912-2012. Υξνληθό ελόο αηώλα, ρ.ε., Φιψξηλα 2012, ζ. 228.  

Πνιηηηθά αλήθε ζηνλ αληηβεληδειηθφ ρψξν θαη ήηαλ «Γξαγνπκηθφο». Ήηαλ ππνςήθηνο 

γεξνπζηαζηήο κε ην Λατθφ Κφκκα (δελ εθιέρζεθε), ζηηο εθινγέο ηνπ 1929. Βι. Μαθεδνλία 

[Θεζζαινλίθεο], 24.4.1929, ζ. 4 θαη  Έιεγρνο [Φιψξηλαο], 26.4.1929, ζ. 1 
195

 Σξαπεδηθφο απφ ηε Φιψξηλα. Τπήξμε έλαο απφ ηνπο ηδξπηέο ηνπ «Αξηζηνηέιε». Βι. νθία 

Ζιηάδνπ-Σάρνπ, «Ζ ίδξπζε ηνπ θηινινγηθνχ ζπιιφγνπ Φισξίλεο «Αξηζηνηέιεο» ζηε Φιψξηλα ηελ 

πεξίνδν ηεο θαηνρήο», Μαθεδνληθά, ηεχρνο 36, ΔΜ,  Θεζζαινλίθε 2007, ζ. 214. 
196

 Πξψελ δήκαξρνο ηεο πφιεο (1912-1914 θαη 1929-1934). Γεψξγηνο Πεξηβνιάξεο, φ.π., ζ. 225. 

Δκθαίλεηαη (κε α/α 3) θαη ζηε ρεηξφγξαθε θαηάζηαζε κε ηα ελλέα «Έκπηζηα φξγαλα πιεξνθνξηψλ 

(δηα ηελ εζληθήλ θαη αληεζληθήλ θίλεζηλ)», πνπ δηαηεξνχζε ζην αξρείν ηνπ ν λνκάξρεο Φιψξηλαο Α. 

νπιηψηεο. Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε, Αξρείν Αζαλαζίνπ νπιηψηε-Νηθνιαΐδε, Φ. 2/ΗΗ, 5, έγγξ. 124.  

Με ηελ έιεπζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζηξαηνχ ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο δηνξίζηεθε σο δήκαξρνο απφ 

ηνλ Μάην ηνπ 1945 έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 1946 θαη απφ ηα ηέιε Απξηιίνπ 1949 έσο ηα ηέιε 

Απγνχζηνπ 1950. Γεψξγηνο Πεξηβνιάξεο, φ.π., ζ. 232-233. 

Πνιηηηθά αλήθε ζηνπο αληηκνλαξρηθνχο-βεληδειηθνχο. 
197

 Πξφζθπγαο «εθ Πξνχζζεο Μηθξάο Αζίαο». Βι. Διιεληθφ Λνγνηερληθφ θαη Ηζηνξηθφ Αξρείν 

(εθεμήο: ΔΛΗΑ Θεζζαινλίθεο), Δηξελνδηθείνλ Φισξίλεο, Πνιηηηθαί Δθζέζεηο θαη Πξάμεηο, 1945,  

Έλνξθνο βεβαίσζηο 338/1.7.1945. 
198

 Γεγελήο έκπνξνο, εμνξίζηεθε απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1941, θαζψο είρε 

πεξηιεθζεί ζε ιίζηα «βνπιγαξηδφλησλ». Βι. Δηξελνδηθείνλ Φισξίλεο, Πνιηηηθαί Δθζέζεηο θαη 

Πξάμεηο, 1945, Έλνξθνο βεβαίσζηο 536/26.9.1945. ΔΛΗΑ Θεζζαινλίθεο. 
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Νηθφιανο Εηνχπαο, ιγα ερίδνπ, Ηνπιία Γεκεηξνπνχινπ, Γεσξγία Αζπηψηνπ, 

Δπάγγεινο Κνιέληζεο, Μηραήι Γξεγνξηάδεο, Λάδαξνο Υαηδεηχπεο
199

, Ησάλλεο 

Θενδνζίνπ, Γεψξγηνο Μεγαινκάζηνξαο, Υξήζηνο Γαγάηζεο, Αληψληνο 

Παπαβαζηιείνπ, ελψ απνπζίαδε ν Γεψξγηνο Μπιηάγθαο200.  

Σαπηφρξνλα, νξγαλψζεθε απφ ην ΔΑΜ «εμνπζία απφ ηνπηθνχο παξάγνληεο, 

ιαβνκαθεδφλεο, Πνληηνθαπθάζηνπο, Βιάρνπο θαη Αξβαλίηεο». χκθσλα κε ηνλ 

δάζθαιν Κίηζν Γηαγγηψξγν, κέινο ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ απφ ηε Γξνζνπεγή, ε δνκή ηεο 

εακηθήο εμνπζίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο είρε σο εμήο:  

 

Έπαξρνο ηνπ λνκνχ
201

 αλέιαβε ν Μήηζνο Βειάθεο απφ ηελ Άλσ Βεχε. […]. Γηνηθεηήο 

ηεο πνιηηνθπιαθήο ν Μεηνχζεο, δάζθαινο απφ έλα ρσξηφ ηεο Καζηνξηάο. Τπνδηνηθεηήο 

ηεο πνιηηνθπιαθήο ν Μαλψιεο γνπξνκάιεο, δάζθαινο απφ ηελ Κξήηε, πνπ αγσλίζηεθε 

ζηελ πεξηνρή καο. Πνιηηηθφο επίηξνπνο ηεο πνιηηνθπιαθήο, ν ηέθαλνο Μπάζγθαο απφ 

ηηο Κιεηλέο. Γηεπζπληήο ηνπ λνζνθνκείνπ ν γηαηξφο Γεψξγηνο Νεδέιθνο απφ ηελ πφιε 

Φιψξηλα. Γξακκαηέαο ηνπ επαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ ν Γηψξγνο Μεγαινκάζηνξαο, 

ηξαπεδηθφο απφ ηελ πφιε. Λατθφο επίηξνπνο ηεο Λατθήο Γηθαηνζχλεο ν δηθεγφξνο κέζα 

απφ ηελ πφιε Βαζίιεο Σζάκεο. Γξακκαηέαο ηνπ ΔΑΜ ν ηαχξνο Κσηζφπνπινο απφ ηελ 

Άλσ Βεχε, κε βνεζφ ηνπ ηε Λνπθία, δαζθάια απφ ηα Γξεβελά θαη ηνλ Μηράιε αξή, 

δάζθαιν απφ ηε Μπηηιήλε, πνπ αγσλίζηεθε ζην λνκφ καο. Πξφεδξνο ηνπ εξγαηηθνχ 

Κέληξνπ, αλέιαβε ν κπιεξγάηεο Παλαγηψηεο Μαζηψηεο θαη γξακκαηέαο ν Πέηξνο 

Κέληξνο θαη νη δχν κέζα απφ ηελ πφιε. Φξνχξαξρνο ηεο πφιεο ν Παλαγησηίδεο, έθεδξνο 

ινραγφο απφ ηνπο Άγηνπο Αλαξγχξνπο Ακπληαίνπ. Δπηζεσξεηήο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ν 

Γηάλλεο Καιατηδίδεο απφ ηηο Κιεηλέο. Βνεζφο ηνπ ν Αιέθνο Υαηδεηάζθνο, δάζθαινο απφ 

ηελ Καηξάληηζα, πνπ αγσλίζηεθε ζην λνκφ καο. Γηεπζπληήο ηεο Έλσζεο Γεσξγηθψλ 

πλεηαηξηζκψλ, ν Φίιηππαο αββίδεο απφ ην Αξκελνρψξη. Πξφεδξνο ηεο Δζληθήο 

Αιιειεγγχεο, ν Βαζίιεο εληέδεο θαη αληηπξφεδξνο, ν Παληειήο Βνγηαηδήο, γξακκαηέαο 

ν Γηψξγνο ηέκπεο θαη νη ηξεηο απφ ηελ πφιε. Καη νη άιιεο ππεξεζίεο θαιχθζεθαλ απφ 

άιινπο Φισξηληψηεο
202

.  

 

Σελ κέξα πνπ νη εακίηεο/ειαζίηεο εηζήιζαλ ζηε Φιψξηλα, ζπλειήθζε ε εγεζία ηεο 

ρσξνθπιαθήο θαη ην έλα κεγάιν πιήζνο ησλ αλδξψλ ηεο
203

.  Σελ ίδηα κέξα, θαη 

ζχκθσλα κε κεηαγελέζηεξε δηθνγξαθία, ν ππνδηνηθεηήο Δζληθήο Πνιηηνθπιαθήο Δ. 

                                                           
199

 Μέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο ηελ πεξίνδν 1938-1941. Γεψξγηνο 

Πεξηβνιάξεο, φ.π., ζ. 230. 
200

 Δληαγκέλνο ζε ΚΚΔ θαη ΔΑΜ επί θαηνρήο, εθπξφζσπνο ηεο εακηθήο νκάδαο ηνπ 

Δξγαηνυπαιιειηθνχ Κέληξνπ Φιψξηλαο ηελ ίδηα πεξίνδν. Βι. Κ. Φσηηάδεο - . Ζιηάδνπ-Σάρνπ - Π. 

Πνπγαξίδνπ, «ςεηο θαη νπηηθέο ηεο αληηζηαζηαθήο Φιψξηλαο: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δζληθνχ 

Δξγαηνυπαιιειηθνχ Κέληξνπ Φιψξηλαο», ζην  Κσλζηαληίλνο Φσηηάδεο, νθία Ζιηάδνπ-Σάρνπ, 

Βιάζεο Βιαζίδεο (επηκ.), Ζ Γπηηθή Μαθεδνλία: Από ηελ ελζσκάησζε ζην ειιεληθό θξάηνο έσο 

ζήκεξα, ΠΓΜ, ΠΦ/ΣΒ, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2014, ζ. 489-491.  
201

 Σν Δπαξρηαθφ πκβνχιην πξνβιεπφηαλ ζην άξζξν 53 (ξγαλα Γηνίθεζεο) ηνπ θεθαιαίνπ Α΄ 

(Γηνίθεζε Δπαξρηψλ) ηεο Πξάμεο 55 (Κψδηθαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο) ηεο ΠΔΔΑ. Βι. Θαλάζεο 

Σζνππαξφπνπινο, φ.π., ζ. 198-199. 
202

 Κίηζνο Γηαγγηψξγνο, θηαγξάθεζε ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ζηε Φιώξηλα, φ.π., ζ. 41-42. 
203

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 14.11.1947, ζ. 1. 
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γνπξνκάιιεο204 καδί κε άιια ηξία άηνκα205 «ππεμήγαγαλ θαη εμεθάληζαλ εθ ηνπ ελ 

Φισξίλε Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο Αζθαιείαο γλήζηα δεκφζηα έγγξαθα άιια κελ 

εθδεδφκελα παξά ηνπ Σκήκαηνο ηνχηνπ θαη άιια επηθεθπξσκέλα παξ’ άιισλ 

δεκνζίσλ αξρψλ ήηνη ην αξρείνλ ηνπ Σκήκαηνο ηνχηνπ, πεξηιακβάλνλ ηα αληεζληθψο 

δξψληα πξφζσπα»206. Έλαο Βξεηαλφο ινραγφο παξνπζηάζηεθε ζηελ ΠΔ Φιψξηλαο 

ηνπ ΚΚΔ θαη δήηεζε λα κάζεη ζρεηηθά κε ηε δηάιπζε ηεο ρσξνθπιαθήο. Ζ ΠΔ ηνλ 

ελεκέξσζε γηα ηελ απφθαζε Παπαλδξένπ πεξί θαηάξγεζεο ηεο ρσξνθπιαθήο
207

. Ο 

Βξεηαλφο ινραγφο «δήηεζε φπσο νη ρσξνθχιαθεο παξακείλνπλ ζηε Φιψξηλα 4-5 

κέξεο κέρξηο φηνπ πάξεη απηφο πιεξνθνξίεο απφ ηελ Αζήλα». Αθνχ ελεκεξψζεθε 

«παξαδέρζεθε ην άζηνρν ηεο κεζνιάβεζήο ηνπ θαη δήηεζε φπσο απηή ε πξάμε ηνπ 

κε ζεσξεζή ζαλ επέκβαζε»
208

.  

Απφ ηηο πξψηεο απνθάζεηο ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Φιψξηλαο -

θαηά ηε δεχηεξε ζπλεδξίαζή ηνπ- ήηαλ ε απνζηνιή ραηξεηηζηήξηνπ ηειεγξαθήκαηνο 

πξνο ηελ Δληαία Δζληθή Κπβέξλεζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο, φπνπ 

δεισλφηαλ ε πίζηε ηνπ πκβνπιίνπ πξνο ηελ θπβέξλεζε. ην ηειεγξάθεκα 

δεηνχληαλ νδεγίεο
209

 «γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο ρψξαο χζηεξα 

                                                           
204

 «Δκκαλνπήι γνπξνκάιιελ ηνπ Αλησλίνπ θαη ηεο Δπαγγειίαο γελλεζέληα ελ Καζηειίσ 

Κηζάκνπ θαη θαηνηθνχληαλ ελ Δδέζζε εηψλ 28 δεκνδηδάζθαινλ». 
205

 Σνπο «Αληψληνλ Κνξαΐηζαλ ηνπ Φηιίππνπ θαη ηεο Δπαζαιίαο γελλεζέληα θαη θαηνηθνχληα ελ 

Φισξίλε εηψλ 23 δαραξνπιάζηελ, Κσλζηαληίλνλ Σζψηζνλ ηνπ Ησάλλνπ θαη ηεο Μαξίαο γελλεζέληα 

ελ Αιψλνηο θαη θαηνηθνχληα ελ Φισξίλε εηψλ 25 δεκνδηδάζθαινλ θαη Γεκήηξηνλ Μεηνχζελ ή 

Μήηξνλ θάηνηθνλ Άξγνπο Οξεζηηθνχ θαη ήδε αγλψζηνπ δηακνλήο».  
206

 Βι. πκβνχιηνλ ησλ ελ Φισξίλε Πιεκκειεηνδηθψλ, αξ. απφθ. 79/45, ΓΑΚ-Αξρ. Φιψξηλαο, 

ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1., ΑΔ 1, Απνθάζεηο πκβνπιίνπ Πιεκκειεηνδηθψλ Φισξίλεο.  

Δληφο ηεο Γηνίθεζεο Υσξνθπιαθήο Φιψξηλαο ππήξρε Γξαθείν Δηδηθήο Αζθαιείαο πνπ, 

αθνινπζψληαο ηελ ππ’ αξηζκ. 95/1/14/11 δηαηαγή (έηνπο 1941) ηνπ ππνπξγείνπ Γεκνζίαο Αζθαιείαο, 

δηαηεξνχζε θαη ελεκέξσλε -ελ κέζσ θαηνρήο- θαθέινπο κε «αηνκηθά δειηία» «βνπιγαξνθξφλσλ» 

πνιηηψλ ηεο πεξηθέξεηαο Φιψξηλαο. Δληφο δηθνγξαθίαο, δίθεο δνζηιφγσλ Φιψξηλαο, πνπ έγηλε ην 1945 

ζηε Θεζζαινλίθε, ππάξρνπλ ηέζζεξα ηέηνηα «δειηία» ηνπ έηνπο 1942. Βι. ΓΑΚ-Αξρ. Θεζζαινλίθεο, 

Ηζηνξηθφ Αξρείν καθεδνλίαο (εθεμήο ΗΑΜ), ΑΒΔ697/ΑΔΔ Γηθ. 13.01, Φ. 436 (αηαμηλφκεην πιηθφ). 

Γηα ηελ Δηδηθή Αζθάιεηα, ηνλ ξφιν ηεο επί θαηνρήο θαη ηελ αληηεακηθή δξάζεο ηεο, βι. Μελέιανο 

Υαξαιακπίδεο, «Γηεχζπλζε Δηδηθήο Αζθαιείαο ηνπ Κξάηνπο. Ζ αηρκή ηνπ αληηθνκκνπληζηηθνχ αγψλα 

ηεο θπβέξλεζεο Ράιιε ζηελ θαηνρηθή Αζήλα», ζην  Πνιπκέιεο Βφγιεο θ.ά. (επηκ.), Ζ επνρή ησλ 

ξήμεσλ. Ζ ειιεληθή θνηλσλία ζηε δεθαεηία ηνπ 1940, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2012, ζ. 165-194∙ 

Φίιηππνο Αξκααλίδεο, «Ζ δξάζε ηεο Δηδηθήο Αζθάιεηαο ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο Καηνρήο», ζην 

Πξνθφπεο Παπαζηξάηεο - Μηράιεο Λπκπεξάηνο - Λε αξάθε (επηκ.), Από ηελ Απειεπζέξσζε ζηα 

Γεθεκβξηαλά. Μηα ηνκή ζηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηεο Διιάδαο, χγρξνλε Διιεληθή Ηζηνξία, Αζήλα 2016, 

ζ. 271-282. πκπιεξσκαηηθά, βι. Παλαγηψηεο Γεκεηξάθεο, Οη Γεξκαληθέο Μπζηηθέο Τπεξεζίεο ζηελ 

Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη ηεο Καηνρήο (1937-1945), Δλάιηνο, Αζήλα 2009, ζ. 37-38, 91, 99, 106-

107. 
207

 Βι. ΚΚΔ, ΚΟΠΜ πξνο φιεο ηηο Πεξηθεξ. Δπηηξνπέο, 10.10.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 408, 

Φ=23/1/78. 
208

 Βι. ΠΔ Φιψξηλαο ηνπ ΚΚΔ (Θάλνο) πξνο ηελ ΚΟΠΜ ηνπ ΚΚΔ, Δλ Φισξίλε ηε 30.11.1944. 

ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 415, Φ=23/8/248. 
209

 Απφ ηα πξαθηηθά ηνπ ΠΓ-Φ δελ θαίλεηαη λα ζηάιζεθαλ νη δεηνχκελεο νδεγίεο. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΔΑΜ, ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ νξγαλψζεθε ε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή Πεξηνρήο 

Μαθεδνλίαο, ε νπνία κε αλαθνίλσζή ηεο θαινχζε ηα «Γεκνηηθά θαη Κνηλνηηθά πκβνχιηα θαη ηα 

Δπαξρηαθά πκβνχιηα ηεο Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο» λα απεπζχλνληαη ζηε δηεχζπλζε ηεο έδξαο ηεο 
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απφ ην δηψμηκν ηνπ βάξβαξνπ θαη κηζεηνχ θαηαθηεηή», θαη κέξηκλα εθ κέξνπο ηεο 

θπβέξλεζεο γηα απνζηνιή εηδψλ δηαηξνθήο γηα αλεθνδηαζκφ ηεο πφιεο, «δηφηη ε 

πείλα θαη εμαζιίσζε κπνξεί λα νδεγήζε ηνλ ιαφ ζε έθηξνπα». ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε 

ηνπ πξνζσξηλνχ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ 

θαηαξηίζηεθαλ πέληε επηηξνπέο
210

. Δίραλ σο πξφεδξν έλα κέινο ηνπ ΠΓ-Φ, 

εθπξνζσπνχληαλ αλάινγα ε Δπαξρία, ε Δζληθή Αιιειεγγχε (ΔΑ) ή ε Δπηκειεηεία 

ηνπ Αληάξηε (ΔΣΑ), ελψ απαξηίδνληαλ απφ αληηπξνζψπνπο ησλ αληηζηνίρσλ 

επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ θαη νξγαλψζεσλ ηεο πφιεο
211

.  

Ζ Δπηηξνπή Δπηζηηηζκνχ είρε πξφεδξν ηνλ Ηάθσβν ερίδε, εθ κέξνπο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κέιε ηνλ κεηξνπνιίηε Φιψξηλαο εθ κέξνπο ηεο 

ΔΟΥΑ
212

, ηνλ Γεψξγην Σδψξηδε σο δηνηθεηηθφ αληηπξφζσπν, ηνλ Γεκήηξην Βειάθε 

(έπαξρν), εθ κέξνπο ηεο Δπαξρίαο, ηνλ Λεσλίδα Μπεθφπνπιν εθ κέξνπο ηνπ Δξπζξνχ 

ηαπξνχ, ηνλ Λάδαξν Παπαδαραξηάδε εθ κέξνπο ηεο Δζληθήο Αιιειεγγχεο, ηνλ 

Ησάλλε Αζπηψηε εθ κέξνπο ησλ επηζηεκφλσλ, ηνλ ηπιηαλφ Φηνξάθε εθ κέξνπο ηνπ 

Γεκνζηνυπαιιειηθνχ Κέληξνπ, ηνλ Αζαλάζην Καζκάξε εθ κέξνπο ηνπ Δξγαηηθνχ 

Κέληξνπ, ηνλ Γεψξγην ίκνπ εθ κέξνπο ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ, ηνλ Ησάλλε 

Θενδνζίνπ εθ κέξνπο ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ηνλ Φίιηππν 

αββίδε εθ κέξνπο ηεο Έλσζεο Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ, ηνλ Πέηξν Νέζθν εθ 

κέξνπο ησλ ζπκάησλ πνιέκνπ θαη ηνλ Αιέμαλδξν Μπισλά εθ κέξνπο αλαπήξσλ 

1940-41
213

.  

Δπφκελε Δπηηξνπή πνπ θαηαξηίζηεθε ήηαλ απηή «ηεο ζηέγαζεο ησλ 

βνκβνπιήθησλ θαη άιισλ νηθνγελεηψλ πνπ είραλ άκεζε αλάγθε ζηέγαζεο». 

Πξφεδξνο νξίζηεθε ν Νηθφιανο Σζνιηάο, εθ κέξνπο ηνπ ΠΓ-Φ θαη κέιε ν Γεψξγηνο 

Ληάθνο εθ κέξνπο ηεο Δπαξρίαο, ν Σξχθσλ Βαζηιείνπ εθ κέξνπο ησλ Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ν Δπάγγεινο Ννκηθφο εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζηνυπαιιειηθνχ 

θφζκνπ, Ζξαθιήο Κεβξέθεο εθ κέξνπο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ θαη πκεψλ 

Μνπξαηίδεο εθ κέξνπο ηεο ΔΑ
214

.  

Σξίηε Δπηηξνπή ήηαλ «ηεο πγείαο θαη θαζαξηφηεηαο ηεο πφιεο Φισξίλεο». Δθ 

κέξνπο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Πξφεδξνο, νξίζηεθε ν Νηθφιανο Εηνχπαο θαη 

κέιε ν Δπάγγεινο Μσξαΐηεο εθ κέξνπο ηεο Δπαξρίαο, ν Αλαζηάζηνο Νανχκ εθ 

                                                                                                                                                                      
Δπηηξνπήο (Κνκλελψλ 20, Θεζζαινλίθε), γηα ηελ επίιπζε φισλ ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε 

Λατθή Απηνδηνίθεζε». Βι. Διεπζεξία [ξγαλν ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΑΜ Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο], 

13.11.1944, ζ. 2. Γελ γλσξίδνπκε αλ ππήξμε ζχλδεζε ηνπ ΠΓ-Φ κε ηελ παξαπάλσ Δπηηξνπή, θαζψο 

δελ εληνπίζακε ζρεηηθή αλαθνξά ή αιιεινγξαθία.  
210

 Ζ δεκηνπξγία ησλ Δπηηξνπψλ απηψλ ηνπ δήκνπ εληαζζφηαλ ζ ην άξζξν 24 (Αξκνδηφηεηεο θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ) ηνπ θεθαιαίνπ Γ΄ (Γηνίθεζε Γήκσλ) ηεο Πξάμεο 55 (Κψδηθαο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο) ηεο ΠΔΔΑ. Βι. Θαλάζεο Σζνππαξφπνπινο, φ.π., ζ. 188-189.  
211

 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 2/44, 10.11.1944, φ.π. 

Βι. ηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο (ζπλεδξίαζε -ηεο 2αο Ννεκβξίνπ- ηεο Πξνζσξηλήο Γεκνηηθήο 

Δπηηξνπήο Θεζζαινλίθεο) αληίζηνηρσλ δεκνηηθψλ επηηξνπψλ ζηε Θεζζαινλίθε, ζην Διέλε 

Παζραινχδε - ηξάηνο Γνξδαλάο, φ.π., ζ. 176. 
212

 ΔΟΥΑ: Δζληθφο Οξγαληζκφο Υξηζηηαληθήο Αιιειεγγχεο. Ηδξχζεθε ην 1941 απφ ηνλ 

αξρηεπίζθνπν Γακαζθελφ κε ζθνπφ ηελ παξνρή βνήζεηαο πξνο ηνλ ιηκνθηνλνχληα ειιεληθφ ιαφ.  
213

 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 2/44, 10.11.1944, φ.π. 
214

 ην ίδην 
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κέξνπο ηνπ ηαηξηθνχ πιιφγνπ θαη Άλζηκνο Βνγηαηδήο εθ κέξνπο ηνπ Δξγαηηθνχ 

Κέληξνπ
215

.  

Σέηαξηε Δπηηξνπή απηή ηεο «Γεκνηηθήο Οδνπνηίαο, νδψλ, Πιαηεηψλ θιπ». 

Πξφεδξνο ν Υξήζηνο Γαγάηζεο, εθ κέξνπο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Μέιε ηεο 

Δπηηξνπήο νξίζηεθαλ νη Βαζίιεηνο Σδψηδεο εθ κέξνπο ηεο Δπαξρίαο, Μηιηηάδεο 

Αλαζηαζηάδεο, εθ κέξνπο Γξαθείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ Φιψξηλαο, Παχινο 

Υαηδεθνπκάλεο ΔΚ
216

, Παλαγηψηεο Υαηδεκαιηάθαο ΣΣΣ
217

 θαη Ησάλλεο 

Βαζηιεηάδεο εθ κέξνπο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ
218

.  

Σέινο, γηα ηε δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ννζνθνκείνπ Φιψξηλαο 

«Διέλε Γεκεηξίνπ» νξίζηεθαλ πέληε πξφζσπα πνπ απνηέιεζαλ ην Αδειθάην ηνπ 

παξαπάλσ ηδξχκαηνο. Πξφεδξνο ηνπ Αδειθάηνπ νξίζηεθε ν δήκαξρνο Γπκλφπνπινο 

θαη κέιε νη Απφζηνινο Οηθνλφκνπ, ηέξγηνο Πηηφζθαο, Ζιίαο Ζιηάδεο, Δκκαλνπήι 

Πξεβειάθεο θαη Σεξςηρφξε Υξηζηνδνχινπ
219

.  

ηε δεχηεξε εθείλε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ ν δήκαξρνο δήηεζε απφ ηνπο 

ζπκβνχινπο λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ην ζέκα ηεο εμεχξεζεο πφξσλ 

«πξνο αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ αιιά θαη εηδηθφηεξα γηα λα κπνξέζε ν 

Γήκνο λα ζπλδξάκε ηηο άπνξεο ηάμεηο ηνπ Λανχ ηεο πφιεο». Ζ πξφηαζε ηνπ 

δεκάξρνπ ήηαλ λα επηβιεζεί θνξνινγία ζηνπο εχπνξνπο θαηνίθνπο «θαη 

ζπγθεθξηκέλσο εηο εθείλνπο πνπ ιφγσ ηεο θαηαζηάζεσο εθέξδηζαλ εηο βάξνο ηνπ 

ιανχ». Ο δήκαξρνο ππελζχκηζε ζηνπο ζπκβνχινπο ηνπ φηη «ελεξγνχκελ ζχκθσλα κε 

ηηο εληνιέο ηεο Κπβεξλήζεσο ζρεηηθά κε ηελ επηβίσζε ηνπ ιανχ καο», ελψ αλέθεξε 

θαη ην παξάδεηγκα ηεο Θεζζαινλίθεο φπνπ είραλ ιεθζεί αλάινγα κέηξα
220

. Ο Γ. 

Μεγαινκάζηνξαο ζπκθψλεζε λα πξνρσξήζεη ν δήκνο ζε «εξαληθή εηζθνξά εηο 

εθείλνπο πνπ εθέξδηζαλ θαηά ηελ εκπφιεκνλ πεξίνδνλ θαη εηδηθφηεξα εηο εθείλνπο 

πνπ εδεκηνχξγεζαλ πεξηνπζίαο εηο βάξνο ηνπ ιανχ», θαζψο ν δήκνο ήηαλ ν κφλνο 
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 ην ίδην. 
216

 ΔΚ: ηδεξφδξνκνη Διιεληθνχ Κξάηνπο. 
217

 ΣΣΣ: Σειέθσλα, Σειέγξαθνο, Σαρπδξνκεία. Οη εξγαδφκελνη ζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ 

θιάδνπο νλνκάδνληαλ «ηξηαηαηηθνί».  
218

 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 2/44, 10.11.1944, φ.π. 
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 ην ίδην.  
220

 ηε Θεζζαινλίθε, φπσο γξάθνπλ νη Παζραινχδε - Γνξδαλάο, έρνληαο σο πεγή ηνπο ηα 

πξαθηηθά ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Θεζζαινλίθεο, δεηήζεθε ε ζηήξημε ησλ επηθαλψλ 

πνιηηψλ ηεο πφιεο, ε νπνία ήηαλ «πξναηξεηηθή ζηελ αξρή θαη αλαγθαζηηθή ζηε ζπλέρεηα». Οη 

παξαπάλσ επηζεκαίλνπλ φηη ππήξμε κεγάινο θχθινο ζπδεηήζεσλ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, θαζψο νη 

φπνηεο απνθάζεηο ζα ιακβάλνληαλ ζα είραλ «ηεξάζηην αληίθηππν ζηε δσή ηεο πφιεο» θαη παξαζέηνπλ, 

σο ηδηαηηέξσο ραξαθηεξηζηηθή, ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηειέρνπο ηνπ ΚΚΔ Βαγγέιε Βαζβαλά ζηελ 

ζεκαληηθή ζπλεδξίαζε ηεο 2αο Ννεκβξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία έπξεπε λα ππάξρεη ζπγθέληξσζε 

ρξπζνχ «φρη απφ επηζηήκνλαο θαη κηθξνεκπφξνπο αιιά απφ θεξδνζθνπήζαληαο θαηά ηελ δηάξθεηαλ 

ηεο Καηνρήο». ηελ παξαπάλσ ζπλεδξίαζε, αιιά θαη ζε επφκελεο, εθθξάζηεθε ε πεπνίζεζε φηη 

έπξεπε νη βηνκήραλνη, νη πινχζηνη, αθφκε θαη νη καπξαγνξήηεο ηεο πφιεο, λα πεηζηνχλ θαη φρη λα 

εμαλαγθαζηνχλ λα ζπλδξάκνπλ ππφ ηχπν δαλείνπ ζηελ θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ. Οη 

επηρεηξεκαηίεο φκσο αξλήζεθαλ λα ζπλεηζθέξνπλ θαη ζπγθεληξψζεθε ηειηθά έλα πνζφ πνπ δελ 

κπνξνχζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο επηζηηηζκνχ ή πιεξσκήο ησλ ππαιιήισλ ηνπ δήκνπ. Απνθαζίζηεθε 

έηζη  ην δάλεην λα κεηνλνκαζηεί ζε «αλαγθαζηηθή εηζθνξά», ε κε θαηαβνιή ηεο νπνίαο ζα επέθεξε 

θπξψζεηο. Βι. Διέλε Παζραινχδε - ηξάηνο Γνξδαλάο, φ.π., ζ. 179-182. 
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αξκφδηνο γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ ιανχ θαη ηδίσο ησλ απφξσλ, κέρξη λα ιεθζνχλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα απφ ηελ Κπβέξλεζε. Πξφηεηλε ηελ θαηάξηηζε «εξαληθνχ 

θαηαιφγνπ» θαη θαζνξηζκφ ησλ πνζψλ πνπ ν θαζέλαο ζα ζπλεηζέθεξε «ππφ ηχπνλ 

ππνρξεσηηθήο εηζθνξάο». Πξφηεηλε φπσο ν θαζνξηζκφο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ 

ζα αληηζηνηρνχζαλ κε ηελ νηθνλνκηθή δχλακε ηνπ θαζελφο εθ ηνπ θαηαιφγνπ, 

απνηειέζεη πξσηνβνπιία ηνπ πκβνπιίνπ. Καη ν Η. ερίδεο επηρεηξεκαηνιφγεζε ππέξ 

ηεο εξαληθήο εηζθνξάο κε ην ζθεπηηθφ φηη ρσξίο απηήλ δε «ζα κπνξέζσκε λα 

ζπλδξάκσκε ηαο απφξνπο ηάμεηο ηεο πφιεο καο πνπ θπξηνιεθηηθά πεηλάλε». Πξφηεηλε 

λα θιεζνχλ αληηπξφζσπνη ησλ δηαθφξσλ ζσκαηείσλ, ησλ νξγαλψζεσλ θαη ηνπ 

εκπνξηθνχ θφζκνπ θαη λα δεηεζεί ε ζπλδξνκή ηνπο. Ο Σέγνο απνπληδήο δήισζε φηη 

ζπκθσλεί κε ηηο απφςεηο ησλ εηζεγεηψλ θαη ν Λαδ. Υαηδεηχπεο πξφηεηλε λα αλαηεζεί 

ζε επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, ν θαηαξηηζκφο ηνπ 

θαηαιφγνπ θαη λα ηεζεί πξνο έγθξηζε ζηελ νινκέιεηα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Σειηθά ην ΠΓ-Φ απνθάζηζε κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε «λα επηβιεζή 

ππνρξεσηηθή εξαληθή εηζθνξά θαη λα θαηαξηηζζή ν θαηάινγνο»
221

.  

Σελ επνκέλε κέξα παξνπζηάζηεθε ζην πκβνχιην ν θαηάινγνο. Ο Σ. απνπληδήο 

δήισζε φηη δελ εγθξίλεη ηνλ εξαληθφ θαηάινγν, αλεξρφκελν ζην πνζφλ ησλ 1.486 

ρξπζψλ εηθνζαθξάγθσλ, θαη εμέθξαζε ηελ επρή φπσο ην πκβνχιην «πεξηνξίζε 

ηνχην εηο ην [.] πνζφλ ησλ 500 ρξπζψλ εηθνζαθξάγθσλ, σο επαξθέο δηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πξνζσξηλψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ δηφηη θαη ε δνζείζα εηο εκάο 

εληνιή ππφ ηνπ Λανχ πξνο δηνίθεζηλ ηνπ Γήκνπ είλαη ππφζεζηο απνιχηνπ 

πξνζσξηλφηεηνο». Ο απνπληδήο αλαγλψξηδε φηη ήηαλ δίθαην λα θνξνινγεζνχλ «νη 

νπνηνδήπνηε αηζρξνθεξδίζαληεο θαηά ηελ εκπφιεκνλ πεξίνδνλ», απηφ φκσο ήηαλ 

έξγν ηνπ Γεκνζίνπ «θαη εθθεχγεη ηεο αξκνδηφηεηνο ηνπ Γήκνπ», ν νπνίνο «ελ 

απνιχησ αλάγθε δηθαηνχηαη λα θαηαιήγε εηο εξάλνπο κεηαμχ ησλ Γεκνηψλ ηνπ αιιά 

κε κεγάιελ θεηδψ θαη επηείθεηαλ». Με ηνλ απνπληδή ζπκθψλεζε θαη ν Βφξηο 

Σεξπέλνπ, ελψ ν Γξεγνξηάδεο πξφηεηλε φπσο «επί ηνπ παξφληνο εηζπξαρζνχλ έσο 

500 εηθνζφθξαγθα», ηαπηφρξνλα φκσο «λα εξσηεζεή ε Κπβέξλεζηο εάλ ν Γήκνο 

δχλαηαη λα επηβάιε απεξηφξηζηελ ππνρξεσηηθήλ εηζθνξάλ». Πάλσ ζηελ ηειεπηαία 

πξφηαζε ν Α. Παπαβαζηιείνπ εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

δηθαηνχληαλ λφκηκα λα επηβάιεη απεξηφξηζηε εξαληθή εηζθνξά. Μεηά απφ ζπδήηεζε 

ην ζέκα ηέζεθε ζε ςεθνθνξία. 

Σειηθά ππεξςεθίζηεθε ν εξαληθφο θαηάινγνο θαη ε ζπλνιηθή εηζθνξά ησλ 1.486 

ρξπζψλ εηθνζφθξαγθσλ222. Τπέξ ηάρζεθαλ επηά κέιε ηνπ πκβνπιίνπ, κεηαμχ ηνπο 

                                                           
221

 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 2/44, 10.11.1944, φ.π. 

Ζ επηβνιή θνξνινγίαο ζηνπο δεκφηεο θαη νη έξαλνη εληαζζφηαλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 (Πφξνη Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ) ηνπ θεθαιαίνπ 

Γ΄(Γηνίθεζε Γήκσλ) ηεο Πξάμεο 55 (Κψδηθαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο) ηεο ΠΔΔΑ. Βι. Θαλάζεο 

Σζνππαξφπνπινο, φ.π., ζ. 194-195.  
222

 χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα Έζλνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εακνθξαηίαο «ε Δπαξρία, ε Γεκαξρία 

θαη νη δηάθνξνη αλεχζπλνη παξάγνληεο» εηζέπξαμαλ απφ ηνπο εκπφξνπο ηεο Φιψξηλαο «κε ην ζχζηεκα 

ησλ αλαγθαζηηθψλ εηζθνξψλ», δχν ρηιηάδεο πεξίπνπ ρξπζά εηθνζφθξαγθα «εηο κεηξεηά- εθηφο ησλ 

εκπνξεπκάησλ», Έζλνο [Φιψξηλαο], 6.5.1945, ζ. 3. Τπήξραλ πεξηπηψζεηο φπνπ πνιίηεο αηηνχληαλ ηε 

δηαγξαθή ηνπο απφ ηνλ εξαληθφ θαηάινγν ιφγσ κε δπλαηφηεηαο πιεξσκήο ηεο εηζθνξάο απφ κέξνπο 

ηνπο. Δίλαη νη πεξηπηψζεηο ησλ Γεκήηξηνπ Κχθξνπ θαη Μελέιανπ Υάζνπ, πνπ απαιιάρηεθαλ ηεο 
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θαη ν δήκαξρνο, ελψ πέληε κέιε (νη απνπληδήο, Θενδνζίνπ, Υαηδεηχπεο, Σεξπέλνπ 

θαη Γξεγνξηάδεο) ςήθηζαλ ππέξ ηνπ λα πεξηνξηζηεί ε ζπλνιηθή εηζθνξά ζηα 500 

εηθνζφθξαγθα.  Ζ Γεσξγία Αζπηψηνπ θαη ε Ηνπιία Γεκεηξνπνχινπ ςήθηζαλ φπσο 

πεξηνξηζηεί ην πνζφλ ηνπ θαηαιφγνπ ζηα 1.000 εηθνζφθξαγθα, ελψ απνπζίαδαλ νη Υ. 

Γαγάηζεο, Γ. Μπιηάγθαο, Βι. Παπιίδεο θαη ιγα ερίδνπ. Κάπνηνη απφ ηνπο 

δηαθσλνχληεο (νη απνπληδήο, Θενδνζίνπ θαη Υαηδεηχπεο) ζα εθθξάζνπλ ηελ 

αληίζεζή ηνπο κε ηε κε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επφκελν ζπκβνχιην φπνπ ζπδεηηφηαλ ην 

ζρέδην θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ «εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ δηαρείξηζεο ηεο εξαληθήο 

ππνρξεσηηθήο εηζθνξάο ζε ρξήκα ή ζε είδνο»223. Σειηθά ν απνινγηζκφο ησλ 

ρνξεγήζεσλ απφ ηνλ «εηδηθφ ινγαξηαζκφ» εξρφηαλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνο 

έιεγρν θαη εγθξηλφηαλ κεηά απφ ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο224. 

ε επφκελεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ην ΠΓ-Φ αζρνιήζεθε κε ην επηζηηηζηηθφ 

πξφβιεκα. Έηζη απνθάζηζε ην δαλεηζκφ 2.000 νθάδσλ ζηηαξηνχ απφ ηελ Έλσζε 

Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ Φιψξηλαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δήκνπ225. Δπίζεο, αθνχ 

έιαβε ππφςε ηελ απφθαζε ηεο Δπηζηηηζηηθήο Δπηηξνπήο, ελέθξηλε νκφθσλα, φπσο 

«ηα δεζκεπκέλα άιαηα ππφ ηεο Πνιηηνθπιαθήο Φιψξηλαο, δηαλεκεζψζηλ εηο ην 

θνηλφλ ππφ ησλ παληνπσιψλ βάζεη ησλ ππαξρφλησλ δειηίσλ ηξνθίκσλ»226. Σέινο, 

φξηζε Δπηηξνπή, απνηεινχκελε απφ ηνπο ερίδε, Παπαβαζηιείνπ θαη απνπληδή, 

ζηελ νπνία αλέζεζε «λα κεηαβή ζηε Θεζζαινλίθε, καδχ κε αληηπξνζψπνπο πνπ ζα 

νξίζνπλ αη Οξγαλψζεηο θαη σκαηεία ηεο πφιεηο, εάλ ζειήζνπλ λα απνζηείινπλ, γηα 

λα ελεξγήζνπλ ζηεο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ απνζηνιή ην ηαρχηεξνλ ηξνθίκσλ γηα ηελ 

πνιήλ Φισξίλεο θαη ηεο πεξηθεξείαο»227. Σαπηφρξνλα απέξξηςε αηηήκαηα θνξέσλ ή 

ζπιιφγσλ (ηεο Ζιεθηξηθήο Δηαηξίαο, ησλ Αλαπήξσλ θιπ) γηα δαλεηζκφ ζηηαξηνχ απφ 

ηελ Έλσζε κε εγγχεζε ηνπ δήκνπ, κε ην αηηηνινγηθφ φηη δελ είρε αλάινγε 

αξκνδηφηεηα λα κεζνιαβήζεη σο εγγπεηήο, ή αλέβαιε αηηήκαηα νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο (φπσο ησλ κνπζηθψλ ηεο Φηιαξκνληθήο ηνπ ζπιιφγνπ «Αξηζηνηέιεο»228 ή 

                                                                                                                                                                      
εηζθνξάο κεηά απφ απφθαζε ηνπ ΠΓ-Φ, Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 8/44, 20.12.1944, 

ΓΑΚ-Αξρ. Φιψξηλαο.  
223

  Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 6/44, 4.12.1944,  φ.π. 
224

 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 1/45, 3.1.1945, φ.π. 
225

 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 3/44, 14.11.1944, φ.π. 
226

 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 4/44, 21.11.1944,  φ.π. 
227

 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 4/44, 21.11.1944,  φ.π. 
228

 Ο Μεγαινκάζηνξαο είρε εηζεγεζεί λα δνζνχλ ζηνπο κνπζηθνχο ηνπ «Αξηζηνηέιε» απφ 50 

νθάδεο ζηηάξη ζηνλ θάζε έλα. Νέν αίηεκα ηνπ «Αξηζηνηέιε», αξρέο Ηαλνπαξίνπ 1945 ζα πάξεη θαη 

πάιη αλαβνιή. Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 1/45, 3.1.1945. ηνλ «Αξηζηνηέιε» ζα δνζνχλ 

ηειηθά 100 νθάδεο ζηηάξη. Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 6/45, 20.2.1945, φ.π.  

χκθσλα κε έγγξαθν, ηνπ έηνπο 1948, ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Μέζεο Δθπαίδεπζεο Φισξίλεο Η. 

ηακαηέινπ, ε δξάζε ηνπ παξαπάλσ πιιφγνπ «ππήξμε θαηά ηα έηε 1941-1943 σο εμ ηδίαο 

αληηιήςεσο γλσξίδνκελ ιίαλ εζληθή». Απηφ νθεηιφηαλ ζην «ηδηαίηεξνλ ελδηαθέξνλ ηνπ Ννκάξρε Κ. 

Μπφλε ηνπ δεκάξρνπ -απνζαλφληνο θαηφπηλ- Φισξίλεο Υάζηνπ θαη ηνπ θαζεγεηνχ ηεο Χδηθήο ηνπ 

Γπκλαζίνπ Αξξέλσλ Παληειή Σξηαληαθχιινπ». Απφ ηηο αξρέο φκσο ηνπ 1943 ηα δεδνκέλα άιιαμαλ. 

χκθσλα κε ηνλ ηακαηέιν, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ζπιιφγνπ θαηειήθζε απφ θνκκνπληζηέο θαη 

ε δξάζε ηνπ ζπιιφγνπ ζηακάηεζε. Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο ζεκείσλε ζπγθεθξηκέλα: «Καηά ηαο αξράο 

ηνπ 1943 αληεθαηαζηάζε ην Γηνηθεηηθφλ πκβνχιηνλ ππφ άιινπ, ηνπ νπνίνπ ηα κέιε ήζαλ νη 1) 

Ησάλλεο Γαθίιεο, Γ/ηήο ηεο Γεσξγηθήο ρνιήο Φισξίλεο ραξαθηεξηδφκελνο σο θνκκνπληζηήο 2) 
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ηνπ σκαηείνπ ησλ Γεκνηηθψλ Τπαιιήισλ), ελψ ελέθξηλε νκφθσλα229 ηε ρνξήγεζε 

150 νθάδσλ ζηηαξηνχ ζηελ νηθνγέλεηα ηεο Βηθησξία Κέληξνπ «σο νηθνλνκηθή 

ελίζρπζηο, απφ ηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ δηαρείξηζεο ηεο εξαληθήο ππνρξεσηηθήο 

εηζθνξάο», θαζψο ε παξαπάλσ νηθνγέλεηα «πξαγκαηηθά εδεηλνπάζεζε θαη επξίζθεηαη 

ζε άζιηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε»230 θαη ηε ρνξήγεζε 20 νθάδσλ ζηηαξηνχ ζε θάζε 

άηνκν απφ «ηαο απνδεδεηγκέλσο απφξνπο νηθνγελείαο» ηεο πφιεο Φιψξηλαο, κε ηε 

δπλαηφηεηα λα απμάλεηαη ε πνζφηεηα απηή θαηά ηελ θξίζε ηεο Γεκαξρηαθήο 

Δπηηξνπήο231.  

Σέιε Ννεκβξίνπ ην ΠΓ-Φ ελέθξηλε ηελ απφθαζε ηνπ Αδειθάηνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ννζνθνκείνπ «δη εο ελεθξίζε ε παξαρψξεζηο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ννζνθνκείνπ κεηά ησλ ηνπ ελ απηψ παληφο είδνπο πιηθνχ εηο ην 27 χληαγκα δη 

αλαξξσηήξηνλ απηνχ εηο ν ζα εμππεξεηνχληαη θαη νη πνιίηαη» θαη ζπλέζηεζε ηξηκειή 

Δπηηξνπή «δηα ηελ απνγξαθήλ ηνπ παληνεηδνχο πιηθνχ θαη ηελ παξάδνζηλ ηνχηνπ θαη 

θηηξίνπ εηο ην 27 χληαγκα έλαληη πξσηνθφιινπ παξαιαβήο θαη παξαδφζεσο»
232

.  

Σνλ ίδην κήλα, ζα γίλεη εθ κέξνπο ηνπ ΔΑΜ πξνζπάζεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ 

πξψηνπ δηδαζθαιηθνχ ζπλεδξίνπ θαη αλάδεημεο αληηπξνζψπσλ ηνπ θιάδνπ. Οκάδα 

δαζθάισλ, πνπ ζα ζπζπεηξσζνχλ αξγφηεξα γχξσ απφ ηελ εθεκεξίδα Δθπαηδεπηηθόο 

Αθξίηαο, ζα νξγαλψζνπλ «ςεθνδέιηηνλ ησλ εζληθνθξφλσλ δηδαζθάισλ», γεγνλφο 

πνπ -φπσο νη ίδηνη ζα ηζρπξηζηνχλ- ππνρξέσζε ηνπο «Δακνθνκκνπληζηάο 

αληηπξνζψπνπο» λα αλαβάινπλ ηηο εθινγέο γηαηί «σζθξάλζεζαλ παηαγψδε ηελ ήηηαλ 

ησλ ππνςεθίσλ ησλ κεηά ηελ απνθάιπςηλ ηνπ πθηζηακέλνπ ςεθνδειηίνπ ησλ 

“δηαζπαζηψλ” φπσο καο νλφκαζαλ!». Δίραλ ήδε θαηνξζψζεη λα ζπζηήζνπλ κηα 

πξψηε νκάδα «εζληθνθξφλσλ εθπαηδεπηηθψλ», απνηεινχκελε απφ ζαξάληα κέιε, ε 

νπνία «ελ θξππηψ θαη παξαβχζησ» έδξαζε «ζπλσκνηνχζα ελαληίνλ ηνπ Δακηζκνχ», 

                                                                                                                                                                      
Γεψξγηνο Μεγαινκάζηνξαο ππ. ηεο Σξαπέδεο Διιάδνο. Οχηνο ήην θνκκνπληζηήο θαη ήδε επξίζθεηαη 

εηο ηαο θπιαθάο, θαζ’ φζνλ επί Δακνθξαηίαο δηελήξγεζε ηαο ππέξ ηνπ ΔΑΜ παξά ησλ εκπφξσλ 

εηζθνξάο εηο ρξπζφλ. Ζ αδειθή ηνπ θαηά ηα έηε ηεο θαηνρήο ήην ππάιιεινο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ 

Κέληξνπ Φισξίλεο θαη απειχζε κεηά ηαχηα σο θνκκνπλίζηξηα. 3) Νηθ. Απνζηνιίδεο ηεο Σξαπέδεο ηεο 

Διιάδνο θνκκνπληζηήο σο ιέγεηαη θαη νχηνο θαη 4) Κσλ. Παπαδάθνο ζεκαίλσλ θνκκνπληζηήο. Σν 

λένλ Γ. πκβνχιηνλ πξνζέιαβε θαηά ην 1943 ηε εηζεγήζεη ηνπ εθ Καβάιιαο θνκκνπληζηνχ θαζεγεηνχ 

Υαξ. Λαιέλε, θαη’ απφζπαζηλ ππεξεηνχληνο ελ Φισξίλε, ηνλ γλσζηφλ ηνπ εθ πξνεγεζείζεο ελ 

Καβάιια ζπλεξγαζίαο, Θσκαΐδελ θνκκνπληζηήλ, σο δηδάζθαινλ ηεο κνπζηθήο. Καηφπηλ ηεο 

πξνζιήςεσο ηνπ Θσκαΐδνπ, ν θαζεγεηήο Π. Σξηαληαθχιινπ απερψξεζε ηνπ πιιφγνπ. Καηά κήλα 

Αχγνπζηνλ ηνπ έηνπο 1943 νη Γεξκαλνί απεγρφλεζαλ κεη’ άιισλ ηνλ Θσκαΐδελ, ν δε χιινγνο 

πξνζέιαβε θπξίαλ ηηλά σο δηδ/ζαλ ηνπ Πη[.]λνπ, ήηηο κεηά ηξίκελνλ αλερψξεζελ. Έθηνηε ν χιινγνο 

νπδεκίαλ δξάζηλ εζεκείσζελ. […]».Βι. Γεληθή Δπηζεψξεζεο Μέζεο Δθπαηδεχζεσο πξνο ην 

Τπνπξγείνλ Θξεζθεπκάησλ θαη Δζληθήο Παηδείαο, Αλ Φισξίλε ηε 1 επηεκβξίνπ 1948. ΓΑΚ-Αξρεία 

Φιψξηλαο, ΑΒΔ 96, πιι. «Αξηζηνηέιεο» 1.2. 

Βι. ζπκπιεξσκαηηθά ην ζεηηθφ ζρφιην γηα ηε δξάζε ηνπ «Αξηζηνηέιε» ησλ εηψλ 1943-1945 ζηελ 

εθεκεξίδα Νίθε [ξγαλν ηνπ Πνιηηηθνχ πλαζπηζκνχ ησλ Κνκκάησλ ηνπ ΔΑΜ Ννκνχ Φιψξηλαο], 

27.10.1945, ζ. 2. 
229

 Απφληεο ηεο ζπλεδξίαζεο ήηαλ νη Θενδνζίνπ, απνπληδήο, Γξεγνξηάδεο, Παπιίδεο θαη ερίδεο.  
230

 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 5/44, 29.11.1944, φ.π. 
231

 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 6/44, 4.12.1944, φ.π. Βι. θαη ηθαλνπνίεζε επηπξφζζεησλ 

αηηεκάησλ κεκνλσκέλσλ απφξσλ ζε Πξαθηηθφλ αξηζκ. 3/45, 24.1.1945 , 4/45, 5.2.1945 θαη 6/45, 

20.2.1945,  φ.π. 
232

 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 5/44, 29.11.1944, φ.π. 
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θπθινθνξψληαο πξνθεξχμεηο «κεηαμχ ζηελσηάηνπ θχθινπ», ζηηο νπνίεο θαινχληαλ 

νη εθπαηδεπηηθνί «εηο αληίδξαζηλ, ελαληίνλ ησλ θεξπγκάησλ ηνπ 

Δακνθνκκνπληζκνχ»233.  

Απφ αξρέο Ννεκβξίνπ θαηλφηαλ φηη εληζρπφηαλ ε ζέζε ηνπ εακηθνχ θηλήκαηνο 

ζηνλ ζηξαηφ, ελψ ε πξνζηαζία ηεο ππαίζξνπ απνηεινχζε επζχλε ηεο Δζληθήο 

Πνιηηνθπιαθήο, ζηελ νπνία αλαγλσξίζηεθε πξνζσξηλψο ε παξαπάλσ αξκνδηφηεηα 

κεηά απφ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο. ηηο 6 Ννεκβξίνπ ν ζηξαηεγφο Αιέμαλδξνο 

Οζσλαίνο επηζθέθζεθε ηνλ Πξφεδξν ηεο Κπβέξλεζεο θαη ππνπξγφ ησλ 

ηξαηησηηθψλ Παπαλδξένπ θαη δήισζε  φηη δέρεηαη ηελ αξρεγία ηνπ ειιεληθνχ 

ζηξαηνχ, πνπ αλαηέζεθε ζ’ απηφλ. Σελ ίδηα κέξα ν Παπαλδξένπ πξνέβε ζε δειψζεηο 

γηα ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ηεο ρψξαο. Ο Παπαλδξένπ κεηαθέξνληαο νκφθσλε 

απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο αλαθνίλσλε πσο ε Δζληθή Πνιηηνθπιαθή ηνπ ΔΛΑ 

ηηζφηαλ πιένλ ππφ ηηο δηαηαγέο ηεο θπβέξλεζεο έσο ηελ απνζηξάηεπζή ηεο ηελ 1
ε
 

Γεθεκβξίνπ
234

. Πέληε κέξεο κεηά αλαθνηλψζεθε ν δηνξηζκφο ηνπ ηέθαλνπ αξάθε 

σο ππαξρεγνχ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ
235

. Ο Οζσλαίνο, πξνθεηκέλνπ λα 

αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ δήηεζε λα πεξηνξηζηεί ε δηθαηνδνζία ηνπ θφκππ θαη λα 

έρεη απηφο ην απφιπην δηθαίσκα ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ειιεληθνχο 

λφκνπο
236

. ηηο 13 Ννεκβξίνπ ν ζηξαηεγφο θφκππ -έρνληαο εμνπζία επί φισλ ησλ 

ειιεληθψλ δπλάκεσλ κέζα απφ ηε πκθσλία ηεο Καδέξηαο- ζα θαηαθέξεη λα 

εκπνδίζεη ηνλ Οζσλαίν (πνπ έραηξε επξχηαηνπ ζεβαζκνχ θαη νη εακηθνί ηνλ 

ζεσξνχζαλ ζχκκαρφ ηνπο) λα αλαιάβεη ηα λέα ηνπ θαζήθνληα «θαη θαλφληζε λα 

κεηαθεξζεί ν έιεγρνο ηνπ δηνξηζκνχ ησλ λέσλ αμησκαηηθψλ ζε αληηθνκκνπληζηέο, 

αλάκεζά ηνπο ηνλ Βεληήξε θαη ην πειησηφπνπιν». Μηα βδνκάδα αξγφηεξα ν 

Παπαλδξένπ, πξνζπαζψληαο λα θαηεπλάζεη ηηο ππνςίεο ησλ θνκκνπληζηψλ, ζα 

«πξνζθέξεη» ηε δηάιπζε ηεο Οξεηλήο Σαμηαξρίαο, δίλνληαο άδεηα ζε φια ηα κέιε ηεο 

θαη απνκαθξχλνληαο ηνπο Βεληήξε θαη πειησηφπνπιν. Με παξέκβαζε φκσο ησλ 

Βξεηαλψλ, ε Οξεηλή Σαμηαξρία δελ ζα δηαιπζεί. Σειηθά ην  Τπνπξγείν Πνιέκνπ ζα 

πξνβεί ζην δηνξηζκφ «πξψελ ηαγκαηαζθαιηηψλ» ζηε δηνίθεζε νθηψ εθ ησλ 

δεθαηεζζάξσλ ζρεδηαδφκελσλ λέσλ ηαγκάησλ. Ζ δεκνζηνπνίεζε ησλ δηνξηζκψλ 

απηψλ ζηηο 24 Ννεκβξίνπ, φπσο ήηαλ θπζηθφ, πξνθάιεζε ηελ αγαλάθηεζε ηνπ 

εακηθνχ θφζκνπ
237

. Ο Οζσλαίνο είρε ήδε παξαηηεζεί
238

. 

                                                           
233

 Δθπαηδεπηηθόο Αθξίηαο [Φιψξηλαο], 7.1.1946, ζ. 1.  
234

 Ρηδνζπάζηεο, 7.11.1944, ζ. 2. Βι. επίζεο, Νηέηβηλη Κιφνπδ, Οη ξίδεο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ 

Διιάδα, Φηιίζησξ, Αζήλα 2003, ζ. 204. 
235

 «Ο αξρηζηξάηεγνο θ. Οζσλαίνο έζηεηιε ζηνλ αξρεγφ ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΔΛΑ ζπλαγ. ηξαηεγφ 

ηέθαλν αξάθε ην παξαθάησ ηειεγξάθεκα: “Πξνο ηνλ αξρηζηξάηεγν ηνπ ΔΛΑ. Δπραξίζησο  ζαο 

πιεξνθνξψ φηη δησξίζζεηε ππαξρεγφο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ θαη πεξηκέλσ ηελ ηαρείαλ έιεπζίλ ζαο 

δηα λα ζπλεξγαζζψκελ. Αιέμαλδξνο Οζσλαίνο”. πσο είλε γλσζηφ αξρεγφο ηνπ Δπηηειείνπ είλε ν 

ίδηνο ν αξρηζηξάηεγνο θ. Οζσλαίνο».  Ρηδνζπάζηεο, 11.11.1944, ζ. 1. Βι. επίζεο, Νηέηβηλη Κιφνπδ, Οη 

ξίδεο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Διιάδα, φ.π., ζ. 205. 
236

 Σάζνο αθειιαξφπνπινο, «Μέζε Αλαηνιή, Λίβαλνο, Απειεπζέξσζε: ε νδφο πξνο ηελ εκθχιηα 

ζχγθξνπζε ζηελ Αζήλα κέζα απφ ηα βήκαηα ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ», ζην Θαλάζεο θήθαο - 

Λνπθηαλφο Υαζηψηεο - Ηάθσβνο Μηραειίδεο (επηκ.), Γξόκνη ηνπ Γεθεκβξίνπ. Από ηνλ Λίβαλν ζηελ 

Αζήλα, 1944, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2016, ζ. 154.  
237

 Νηέηβηλη Κιφνπδ, Οη ξίδεο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Διιάδα, φ.π., ζ. 211-212. 
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Σνλ επηέκβξην ηνπ 1944, ν Θεκηζηνθιήο Σζάηζνο, σο ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο ηεο 

θπβέξλεζεο Παπαλδξένπ, εηνίκαζε ηε πληαθηηθή Πξάμε (Π) αξηζ. 1, «Πεξί 

επηβνιήο θπξψζεσλ θαηά ησλ πξνδνηψλ», ε νπνία θαζφξηδε ηηο δηαδηθαζίεο βάζεη 

ησλ νπνίσλ ζα δηθάδνληαλ νη δνζίινγνη ζηελ απειεπζεξσκέλε Διιάδα. Ζ Π αξηζ. 1 

δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 36/14.10.1944. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη ηελ νξθσκνζία 

ηεο θπβέξλεζεο Δζληθήο Δλφηεηαο, δφζεθε απηνχζηα πξνο έγθξηζε ζην λέν 

ππνπξγηθφ ζπκβνχιην θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 12/6.11.1944, κε κηα κηθξή κφλν 

δηαθνξά ζηνλ ηίηιν, σο Π αξηζ. 1 «Πεξί επηβνιήο θπξψζεσλ θαηά ησλ 

ζπλεξγαζζέλησλ κεηά ηνπ ερζξνχ». Ο λφκνο ήηαλ αλαιπηηθφο, πξνέβιεπε δηάθνξνπο 

βαζκνχο ζπλεξγαζίαο θαη αληίζηνηρεο πνηλέο. Σα εηδηθά δηθαζηήξηα πνπ ζα 

αλαιάκβαλαλ ηελ εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ δνζηιφγσλ ζα είραλ κηθηή ζχλζεζε θαη 

πεξηγξάθεθαλ επίζεκα σο «Λατθά Γηθαζηήξηα». Ζ παξαπάλσ Π αλαζεσξήζεθε ηνλ 

Ηαλνπάξηνπ ηνπ 1945 κε ηε Π 6/45, ε νπνία αλάκεζα ζηηο ινηπέο αιιαγέο απάιεηςε 

θαη ην άξζξν 1 ηεο Π 1/44, πνπ πεξηείρε σο πξνυπφζεζε ηεο δηάπξαμεο ηνπ πνηληθνχ 

αδηθήκαηνο ηελ «πξφζεζηλ» ζπλεξγαζίαο κεηά ηνπ ερζξνχ. Γεκηνχξγεζε έηζη, ε λέα 

Π, δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο γηα ηνπο θαηεγνξνχκελνπο
239

.  

Χο έλνρνη ηνπ αδηθήκαηνο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηά ηνπ ερζξνχ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 2 ηεο Π 1/44 νξίδνληαλ: 

 

α) ζνη δηεηέιεζαλ Πξφεδξνη ή κέιε Κπβεξλήζεσλ Καηνρήο. 

β) ζνη θαηέρνληεο δεκνζίαλ ζέζηλ, ζηξαηησηηθήλ, δηνηθεηηθήλ, δηθαζηηθήλ ή άιιελ, 

εγέλνλην ζπλεηδεηά φξγαλα ηνπ ερζξνχ θαη ήζθεζαλ ην ιεηηνχξγεκά ησλ θαηά ηξφπνλ 

πηεζηηθφλ δηα ηνλ Λαφλ ή δηεπθνιχλνληα ην έξγνλ ηεο Καηνρήο. 

Χο ηδηάδνπζα επηβαξπληηθή πεξίπησζηο ζεσξείηαη ε αλάιεςηο ηνπ αμηψκαηνο 

δηαξθνχζεο ηεο Καηνρήο. 

Ζ δηάηαμηο αχηε ηζρχεη θαη δηα ηα φξγαλα ηεο απηνδηνηθήζεσο αηξεηά ή κε, σο θαη ηνπο 

δηνηθεηάο, δηεπζπληάο θαη ππαιιήινπο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ. 

γ) ζνη αλέιαβνλ ππεξεζίαλ παξά ηαηο Αξραίο Καηνρήο θαη ελήξγεζαλ θαηά ηξφπνλ 

πηεζηηθφλ δηα ηνλ Λαφλ ή δηεπθνιχλνληα ην έξγνλ ηεο Καηνρήο. 

δ) ζνη εγέλνλην ζπλεηδεηά φξγαλα ηνπ ερζξνχ πξνο δηάδνζηλ ηεο πξνπαγάλδαο ηνπ, 

εμαίξνληεο ην έξγνλ ηνπ θαηαθηεηνχ ή πξνθαινχληεο ηελ εηηνπάζεηαλ παξά ησλ 

Διιεληθψ Λαψ ή ηελ πεξηθξφλεζηλ ηνπ Δζληθνχ ή ζπκκαρηθνχ αγψλνο. Ζ ηδηφηεο ηνπ 

δξάζηνπ σο εθδφηνπ, δηεπζπληνχ Δθεκεξίδνο ή Πεξηνδηθνχ ή δεκνζηνγξάθνπ απνηεινχλ 

ηδηαηηέξαλ επηβαξπληηθήλ πεξίπησζηλ. 

ε) ζνη θαηέδνζαλ εηο ηνλ ερζξφλ έιιελαο ή μέλνπο ππεθφννπο εξγαδνκέλνπο ράξηλ 

ηνπ Δζληθνχ ή πκκαρηθνχ αγψλνο ή ελήξγεζαλ δηα ηελ αλαθάιπςηλ ή ζχιιεςίλ ησλ.  
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 Σάζνο αθειιαξφπνπινο, φ.π., ζ. 154. 
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 Βι. ηξάηνο Γνξδαλάο, Ζ γεξκαληθή ζηνιή ζηε λαθζαιίλε. Δπηβηώζεηο ηνπ δνζηινγηζκνύ ζηε 

Μαθεδνλία, 1945-1974, Δζηία, Αζήλα 2011, ζ. 66-75∙ πχξνο Γαζπαξηλάηνο, φ.π., ζ. 175-194∙ Mark 

Mazower, «Σξεηο κνξθέο δηθαηνζχλεο: Διιάδα, 1944-45», ζην Mark Mazower (επηκ.), Μεηά ηνλ 

Πόιεκν. Ζ αλαζπγθξόηεζε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ έζλνπο θαη ηνπ θξάηνπο ζηελ Διιάδα, 1943-1960, κηθξ. 

Δηξήλε Θενθπιαθηνπνχινπ, Αιεμάλδξεηα, 2
ε
 έθδ., Αζήλα 2004, ζ. 42-43∙ Γεκήηξεο Κνπζνπξήο, 

Γίθεο ησλ Γνζηιόγσλ 1944-1949. Γηθαηνζύλε, ζπλέρεηα ηνπ θξάηνπο θαη εζληθή κλήκε, Πφιηο, Αζήλα 

2014, ζ. 142-152, 234-245. 
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Απνηειεί ηδηαηηέξαλ επηβαξπληηθήλ πεξίπησζηλ ε ηπρφλ θαηαδίθε ηνπ θαηαδνζέληνο ή 

ζπιιεθζέληνο. 

ζη) ζνη πξνέβεζαλ εηο πξάμεηο βίαο ελ ζπκπξάμεη ή κε κεηά ησλ νξγάλσλ ησλ Αξρψλ 

Καηνρήο εηο βάξνο Διιήλσλ έλεθα ηεο δξάζεψο ησλ θαηά ηνπ ερζξνχ. 

Ηδηαηηέξα επηβαξπληηθή πεξίπησζηο ζεσξείηαη ν εμνπιηζκφο ηνπ δξάζηνπ παξά ησλ 

Αξρψλ Καηνρήο. 

Απνηειεί ηδηαηηέξαλ επηβαξπληηθήλ πεξίπησζηλ δηα ηα αδηθήκαηα ησλ εδαθίσλ 5 θαη 6 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε ηδηφηεο ηνπ δξάζηνπ σο αλήθνληνο εηο ηαο ελφπινπο δπλάκεηο ηεο 

ρψξαο ή ηα ψκαηα Αζθαιείαο. 

Δάλ εθ πξάμεσλ πξνβιεπνκέλσλ εηο ηα άλσ εδάθηα επήιζε ζάλαηνο Έιιελνο ή 

πκκάρνπ, απνθιείηαη ε παξνρή ειαθξπληηθψλ πεξηζηάζεσλ θαηά ην άξζξνλ 3. 

δ) ζνη παξέζρνλ ζπζηεκαηηθψο εηο ηνλ ερζξφλ πιεξνθνξίαο πεξί θηλήζεσλ αηφκσλ ή 

νξγαλψζεσλ εξγαδνκέλσλ δηα ηνλ Δζληθφλ ή πκκαρηθφλ αγψλα. 

ε) ζνη παξεκπφδηζαλ δη’ νηνπδήπνηε κέζνπ Δζληθήλ ή πκκαρηθήλ πνιεκηθήλ ελ 

γέλεη ελέξγεηαλ. 

ζ) ζνη ελ ζπλεξγαζία θαη κε ηελ βνήζεηαλ ηνπ ερζξνχ εγέλνλην αξρεγνί ή νδεγνί 

θηλήζεσο ηεηλνχζεο εηο πξνζβνιήλ ηεο αθεξεηφηεηνο ηεο ρψξαο. 

Η) ζνη επί ζθνπψ πινπηηζκνχ εθκεηαιιεπζέληεο ηελ κεηά ηνπ ερζξνχ νηθνλνκηθήλ 

απηψλ ζπλεξγαζίαλ πξν[.]θάιεζαλ δεκίαο εηο ηνλ Διιεληθφλ Λαφλ ή Έιιελαο πνιίηαο θαη 

ππεβνήζεζαλ νπζησδψο ηελ πνιεκηθήλ ηνπ ερζξνχ πξνζπάζεηαλ
240

. 

 

Ήδε, ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ, ε θαζνδήγεζε ηνπ ΚΚΔ ζηε 

Μαθεδνλία απέζηεηιε ζηηο πεξηθεξεηαθέο νξγαλψζεηο ηνπ θφκκαηνο νδεγίεο 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο έπξεπε ηα ζηξαηνδηθεία λα παχζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ 

πξνζσξηλά. Ζ Δζληθή Πνιηηνθπιαθή φκσο έπξεπε λα ζπλερίζεη ηηο ζπιιήςεηο θαη 

ηνλ θαηαξηηζκφ θαθέισλ γηα πξφζσπα «ελερφκελα ζε εγθιήκαηα εζράηεο πξνδνζίαο 

θαη πνιέκνπ» θαη λα παξαπέκπεη ηα πξφζσπα απηά ζηελ Δζληθή Κπβέξλεζε. Τπήξρε 

δηαηαγή ηεο Γξακκαηείαο Δζσηεξηθψλ ηεο θπβέξλεζεο πξνο ηελ ΔΠ, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία απαγνξεπφηαλ «θάζε δίσμε γηα πνιηηηθά θξνλήκαηα», φκσο, απηφ δε ζήκαηλε, 

δηεπθξίληδε ε θαζνδήγεζε ηνπ ΚΚΔ, πσο «νη πξνδφηεο πνπ θάησ απφ ηε κάζθα ηεο 

δηαθνξάο πνιηηηθψλ αληηιήςεσλ θξχβνπλ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ θαηαρηεηή, 

πξέπεη λα κέλνπλ αλελφριεηνη». Απηνί ζα ζπιιακβάλνληαη «ρσξίο ελδνηαζκφ 

ακέζσο» θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ Δζληθή Κπβέξλεζε. Ηδηαίηεξα ε θαζνδήγεζε 

μεθαζάξηδε φηη «ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα γίλε νπνηαδήπνηε εθηέιεζε ζηηο 
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 Βι. Άξζξνλ 2, πληαθηηθή Πξάμηο ππ’ αξηζ. 1, Πεξί επηβνιήο πνηληθψλ θπξψζεσλ θαηά ησλ 

ζπλεξγαζζέλησλ κεηά ηνπ ερζξνχ, Δλ Αζήλαηο ηε 3 Ννεκβξίνπ 1944, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπ 

Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο, ηεχρνο πξψηνλ, αξηζκφο θχιινπ 12, Δλ Αζήλαηο ηε 6.11.1944, ζ. 31-36.  

Ζ παξαπάλσ Π ζηάιζεθε ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δπηηξνπέο Μαθεδνλίαο ηνπ ΚΚΔ ζηηο 23 

Ννεκβξίνπ. Βι. ΚΚΔ, Γξαθείν Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο πξνο φιεο ηηο Πεξηθ. Δπηηξνπέο, Θεζζαινλίθε 

23.11.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 408, Φ=23/1/109. 

Έλα κέξνο ηεο δεκνζηεχζεθε λσξίηεξα ζηελ εθεκεξίδα Λανθξαηία [Δθεκεξίδα ηεο Δπαξρηαθήο 

Δπηηξνπήο Φιψξηλαο ηνπ ΔΑΜ], 18.11.1944, ζ. 2. 
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απειεπζεξνχκελεο πεξηνρέο», θαζψο απηφ «ζα ηζνδπλακνχζε κε πξφθιεζε θαη 

ζπκθέξεη κφλν ζηνπο θαηαρηεηέο θαη ηα φξγαλά ηνπο»
241

.  

Ακέζσο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Φιψξηλαο, ν δηθεγφξνο Νηθφιανο Λαδ. 

Μνπρηάξεο, κε θαηαγσγή απφ ηα Σξίθαια, εληέιιεηαη απφ ην δηθαζηηθφ ηεο 9
εο

 

Μεξαξρίαο ηνπ ΔΛΑ λα ελεξγήζεη αλαθξίζεηο «πεξί ηεο δξάζεσο ηνπ 

Βνπιγαξνκαθεδνληθνχ θνκηηάηνπ», θαη επξχηεξα ησλ ζπλεξγαηψλ ησλ θαηαθηεηψλ 

ζηελ πεξηνρή
242

. Οη αλαθξίζεηο δηεμήρζεζαλ επί δίκελν. Έηζη δεκηνπξγήζεθε έλαο 

ζεκαληηθφο θάθεινο κε θαηαζέζεηο καξηχξσλ θαη θαηεγνξνπκέλσλ γηα ζπλεξγαζία 

κε ην γεξκαληθφ θξνπξαξρείν θαη ηνπο Βνχιγαξνπο ζπλδέζκνπο. Πνιινί 

ζπλειήθζεζαλ, αιιά νη θεξφκελνη σο πξσηαγσληζηέο-δνζίινγνη απιά αλαδεηήζεθαλ 

θαζψο εγθαίξσο είραλ εγθαηαιείςεη ηε Φιψξηλα. Ο θάθεινο ηνπ Μνπρηάξε 

παξαδφζεθε αξγφηεξα ζηηο θπβεξλεηηθέο αξρέο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ απηέο κφλν 

σο πξνο ηνπο «βνπιγαξφθξνλεο» ζπλεξγάηεο ησλ θαηαθηεηψλ, ζηηο ελαληίνλ ηνπο 

δίθεο θαηά ηα έηε 1945 θαη 1946
243

.   

Μεηαμχ ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ δηαζσζεί
244

 είλαη θαη κία θαηάζεζε ηνπ 

δηεπζπληή ηνπ Έζλνπο ηαχξνπ Κσλζηαληηλίδε. Σν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηεο 
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 ΚΚΔ, ΚΟΠΜ πξνο φιεο ηηο Πεξηθεξ. Δπηηξνπέο, 10.10.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 408, Φ=23/1/78∙ 

ΚΚΔ, Γξαθείν Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο πξνο φιεο ηηο Πεξηθ. Δπηηξνπέο, 11.10.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 

408, Φ=23/1/82. 

Βι. επίζεο, Μηράιεο Λπκπεξάηνο, ηα πξόζπξα ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ. Κνηλσληθή πόισζε, 

Αξηζηεξά θαη αζηηθόο θόζκνο ζηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα. Από ηα Γεθεκβξηαλά ζηηο εθινγέο ηνπ 1946, 

Βηβιηφξακα, Αζήλα 2006, ζ. 100 θαη 113. 
242

 ηα κέζα Ννεκβξίνπ ππήξμε γλσζηνπνίεζε -εθ κέξνπο ηεο Δζληθήο Πνιηηνθπιαθήο Φιψξηλαο-  

ζχζηαζεο πξναλαθξηηηθνχ γξαθείνπ θαη ηαπηφρξνλα έθθιεζε πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Φιψξηλαο θαη 

ηεο επαξρίαο λα ζπεχζνπλ «λα θαηαζέζνπλ ζηνηρεία γηα ηνπο Δζλνπξνδφηεο, εγθιεκαηίεο πνιέκνπ, γηα 

θείλνπο πνπ πινχηηζαλ παξάλνκα κε ηε καχξε αγνξά ζε βάξνο ηνπ Λανχ θαη γεληθψηεξα γηα φζνπο 

ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνλ θαηαρηεηή ή ππεθίλεζαλ θαη ζπγθξφηεζαλ Φαζηζηηθνχο ζπλαζπηζκνχο ζηελ 

πεξίνδν ηεο θαηάρηεζεο». Ζ ζχζηαζε ηεο ΔΠ ήηαλ «πσο ηα ζηνηρεία πξέπεη λάλαη αληηθεηκεληθά έμσ 

απφ πξνζσπηθνχο ππνινγηζκνχο θαη εθδηθήζεηο». Βι. Δζληθή Πνιηηνθπιαθή Τπνδηνίθεζεο Φιψξηλαο, 

«Γλσζηνπνίεζε», αξηζ. 3/11/10, Φιψξηλα 9 Ννεκβξίνπ 1944, ν Γηνηθεηήο Μ. γνπξνκάιιεο. 

Λανθξαηία [Δθεκεξίδα ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο Φιψξηλαο ηνπ ΔΑΜ], 18.11.1944, ζ. 4. 
243

 Βι. ΓΑΚ-Αξρ. Θεζζαινλίθεο, ΗΑΜ, ΑΒΔ697/ΑΔΔ Γηθ. 13.01, Φ. 436 (αηαμηλφκεην πιηθφ), 

αλαθξηηηθά έγγξαθα -Ννεκ. 1944- Γηθαζηηθνχ 9
εο

 Μεξαξρίαο ΔΛΑ γηα «βνπιγαξνκαθεδνληθφ 

θνκηηάην Φιψξηλαο».  
244

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Μνπρηάξεο έιαβε θαηάζεζε θαη «ηνπ παξακείλαληνο εληαχζα 

Γεξκαλνχ αλζππαζπηζηνχ ηεο θξατο θνκαληαηνχξ Μηραήι Γεσξγίνπ Έκπλεξ, ζπληάμαο κάιηζηα 

ηνηνχηελ ηδηνρείξσο». Ζ θαηάζεζε ήηαλ εληφο θαθέινπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηεγνξνχκελνπ θαη 

παξαδφζεθε, κε φινπο ηνπο άιινπο θαθέινπο, ζηηο θπβεξλεηηθέο αξρέο. ηαλ μεθίλεζαλ νη αλαθξίζεηο 

γηα ην «βνπιγαξηθφ θνκηηάην» Φιψξηλαο (ηνλ Απξίιην ηνπ 1945), ε θαηάζεζε Έκπλεξ έιεηπε απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν θάθειν. Εεηήζεθαλ εμεγήζεηο απφ ηνλ Μνπρηάξε, ν νπνίνο είρε «ηελ πξφλνηαλ» λα 

θξαηήζεη αληίγξαθν, ην νπνίν θαη παξέδσζε ζηηο αλαθξηηηθέο αξρέο. ην ΗΑΜ, ζηνλ ίδην θάθειν, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θάθειν εγγξάθσλ πνπ πξνζθνκίζηεθαλ ζηε 2
ε
 δίθε Μελειάνπ Γέιε (ηνπ 

θεξφκελνπ σο αξρεγνχ ηνπ Βνπιγαξηθνχ Κνκηηάηνπ Φιψξηλαο), ππάξρεη ιίζηα φπνπ θαίλεηαη φηη 

πξνζθνκίζηεθε θαη ε «έθζεζηο ηνπ Γεξκαλνχ Αλζ/ηνπ Μηραήι Έκπλεξ ηεο 4.11.1944». Ο γξάθσλ δελ 

κπφξεζε λα εληνπίζεη ηελ Έθζεζε Έκπλεξ κεηαμχ ησλ εγγξάθσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαθέινπ. Βι. 

«Έλνξθνο εμέηαζηο κάξηπξνο» Νηθφιανο Λαδάξνπ Μνπρηάξεο, Δλ Φισξίλε ηε 12
ε
 Απξηιίνπ 1945 θαη 

«Φάθεινο Γηαθφξσλ εγγξάθσλ, εθζέζεσλ θιπ θαηά Μελειάνπ Γέιε» ζην ΓΑΚ-Αξρ. Θεζζαινλίθεο, 

ΗΑΜ, ΑΒΔ697/ΑΔΔ Γηθ. 13.01, Φ. 436 (αηαμηλφκεην πιηθφ), φ.π. 
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παξαπάλσ θαηάζεζεο, πνπ δελ είλαη γλσζηφ θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο δφζεθε, αλ 

δειαδή ν ίδηνο ήηαλ θαηεγνξνχκελνο ή απιφο πιεξνθνξεηήο θαη αλ πξνζήιζε βηαίσο 

ή απηνβνχισο λα θαηαζέζεη, είλαη νη αλαθνξέο ζηηο νπνίεο πξνέβε ν παξαπάλσ 

κάξηπξαο γηα ηελ πνιηηεία ηνπ λνκάξρε Φιψξηλαο επί θαηνρήο Κσλζηαληίλνπ 

Μπφλε. Πξνεγνχληαλ -ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζεζεο
245

- επψλπκεο θαηαγγειίεο γηα 

ηα ζηειέρε ηεο «θηινβνπιγαξηθήο θίλεζεο Φιψξηλαο». πγθεθξηκέλα γηα ηνλ Μπφλε, 

ν Κσλζηαληηλίδεο θαηέζεζε: 

 

Ο Κσλ/λνο Μπφλεο δηνξίζηεθε λνκάξρεο Φιψξηλαο ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο θαηνρήο. 

Ηθαλφηαηνο άλζξσπνο θαη γεξκαλνκαζήο αλ ρξεζηκνπνηνχζε θαιά ηηο ηδηφηεηέο ηνπ 

κπνξνχζε λα ζψζε ην ιαφ ηεο Φιψξηλαο[∙] απηφο φκσο εζρνιήζε θπξίσο κε ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αηνκηθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ ρξεζηκνπνηψληαο αζχζηνια θάζε κέζν πνπ 

δηέζεηαη. Έηζη θάκλνληαο ινγνθξηζία κνπ απεγφξεπζε λα θαηαγγείισ κε ηελ εθεκεξίδα 

κνπ Έζλνο ηηο αλσκαιίεο
246

, πνπ γίλνληαλ εηο βάξνο ηνπ ιανχ φηαλ είρε δηαηαρζή ε 

ζπγθέληξσζε γάιαθηνο, ηελ νπνία είρε αλαζέζεη ν λνκάξρεο ζε αλζξψπνπο ηνπ. 

πλππεχζπλνο ζηελ θαηάζηαζε απηή πξέπεη λα ζεσξεζεί θαη ν Παληειήο Παπαιαδάξνπ
247
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 Απφ ην πιηθφ πνπ ππάξρεη εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαθέινπ (ηνπ ΗΑΜ) κπνξεί λα ζπλαρζεί ην 

ζπκπέξαζκα φηη ην ζπγθεθξηκέλν απηφ πιηθφ απνηειεί επηινγή εγγξάθσλ απφ ην ζχλνιν ησλ 

αλαθξίζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηνλ Μνπρηάξε, θαζψο νη θαηαγγειίεο πνπ παξαηίζεληαη αθνξνχλ πνιίηεο 

ηεο πεξηνρήο Φιψξηλαο πνπ θπξίσο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο Βνχιγαξνπο ζπλδέζκνπο-αμησκαηηθνχο 

θαη ζεσξήζεθε φηη απνηεινχζαλ ην ιεγφκελν «βνπιγαξνκαθεδνληθφ θνκηηάην Φιψξηλαο». Απηφ 

θαίλεηαη ινγηθφ, θαζψο ελππάξρνπλ ζε δηθνγξαθία πνπ αλαδεηνχζε ηεθκήξηα ελνρήο απηήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο δνζηινγηζκνχ. Να ζεκεησζεί φηη ζε θάζε έγγξαθν (ρεηξφγξαθν ή 

δαθηπινγξαθεκέλν αληίγξαθν), ππάξρνπλ ππνγξακκίζεηο (έγρξσκεο, ζπλήζσο θφθθηλεο) κφλν θάησ 

απφ ηα νλφκαηα ησλ ππνδίθσλ «βνπιγαξνθξφλσλ».   

Δληφο βέβαηα ησλ αλαθξηηηθψλ απηψλ εγγξάθσλ, εκθαλίδνληαη (επηπξφζζεηα ησλ θαηαγγειηψλ γηα 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Βνχιγαξνπο ζπλδέζκνπο-αμησκαηηθνχο) θαη θαηαγγειίεο γηα πνιίηεο πνπ 

ζπλεξγάζζεθαλ κε ην γεξκαληθφ θξνπξαξρείν ή πξνέβεζαλ γεληθφηεξα ζε κε ελδεδεηγκέλεο εζληθά 

ελέξγεηεο.  
246

 Παξά ην θαζεζηψο ινγνθξηζίαο θάησ απφ ην νπνίν εθδηδφηαλ, ε εθεκεξίδα Έζλνο είρε πξνβεί 

ζε θξηηηθή ή θαη θαηαγγειίεο θαηά ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζηηηζκνχ Φιψξηλαο θαη ελαληίνλ απηψλ πνπ 

ζεζαχξηδαλ απφ ηε καχξε αγνξά (ρσξίο λα παξαζέηεη ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα). Βι. Έζλνο [Φιψξηλαο], 

6.6.1942, ζ. 1∙ 20.6.1942, ζ. 1∙ 27.6.1942, ζ. 1∙ 4.7.1942, ζ. 1∙ 19.9.1942, ζ. 1∙ 13.2.1943, ζ. 3. Μηα 

πξψηε πηψζε ησλ ηηκψλ, ηελ άλνημε ηνπ 1943, ζα αλαγθάζεη ην Έζλνο λα δειψζεη φηη αδίθεζε ηνλ 

Μπφλε, πσο ε ζηάζε ηεο εθεκεξίδαο απέλαληη ζην έξγν ηνπ ήηαλ αδηθαηνιφγεηε θαη πσο «αξγά ή 

γξήγνξα ε παηξησηηθή ηνπ εξγαζία θαη ε Δζληθή ηνπ πξνζπάζεηα ζα αλαγλσξηζζνχλ αδηζηάθησο θαη 

νκνθψλσο». Έζλνο [Φιψξηλαο], 8.5.1943, ζ. 3. Απηφ φκσο ζα δηαξθέζεη ιίγν δηάζηεκα, θαζψο ζα 

νμπλζεί γηα άιιε κηα θνξά ε καχξε αγνξά, θαη ην Έζλνο ζα ζπλερίζεη ηηο δεκφζηεο θαηαγγειίεο ηνπ. 

Έζλνο [Φιψξηλαο], 21.8.1943, ζ. 1, 3∙ 15.9.1943, ζ. 3.  
247

 Βι. θαη «Έθζεζηο εμεηάζεσο κάξηπξνο» ππνινραγνχ πεδ. Σζηάκε Παχινπ ηνπ Λαδ. εηψλ 33, εθ 

Πηζνδεξίνπ Φιψξηλαο (Φιψξηλα, 1.2.1947). ΤΑ, αη.έ. (αηνκηθά έγγξαθα) Καλέιινπ Ρήγα. 

Παξαηίζεηαη ζην Γηάλλεο Πξηφβνινο, Μόληκνη αμησκαηηθνί ζηνλ ΔΛΑ Μαθεδνλίαο, φ.π., ζ. 42. 

Γηα ηα δηάθνξα ζθάλδαια ηνπ Γξαθείνπ Δπηζηηηζκνχ Φιψξηλαο (ππεχζπλνο ηνπ Γξαθείνπ ν 

Παπαιαδάξνπ) πνπ απαζρφιεζαλ ηελ πξντζηακέλε ππεξεζία ηνπ (πνπ είρε έδξα ηε Θεζζαινλίθε), 

αιιά θαη γηα ηελ θάιπςε πνπ παξείρε ν Μπφλεο ζηνλ Παπαιαδάξνπ, βι. ΓΑΚ-Αξρ. Θεζζαινλίθεο, 

ΗΑΜ, Απηφλνκε Τπεξεζία Δπηζηηηζκνχ Μαθεδνλίαο 1941-1945, Έγγξαθα ηνπ Γξαθείνπ Δπηζηηηζκνχ 

Φιψξηλαο, Φ.24.6, φπνπ θαη πιεζψξα εγγξάθσλ γηα ην παξαπάλσ ζέκα θαηά ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην, 

Μάξηην θαη Απξίιην ηνπ 1944. Δηδηθφηεξα βι. ηα έγγξαθα: 46, 47, 69, 70, 72, 73, 77, 79, 80, 83- 87, 89 
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δηεπζπληήο ηνπ επηζηηηζκνχ. Χο λνκάξρεο δελ έρεη λα επηδείμε θακκηά εζληθή ή θηινιατθή 

ελέξγεηα νχηε θαλ παξνπζηάζηεθε πνηέ ζηνπο γεξκαλνχο ζαλ λνκάξρεο γηα λα 

δηακαξηπξεζεί ή λα παξαθαιέζε γηα ηελ θαηάπαπζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ απνθπγή 

εθηειέζεσλ. Κπξία αζρνιία ηνπ ήηαλ ε καχξε αγνξά γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχζε ην 

απηνθίλεηφ ηνπ. Γελ εδίζηαζε, κνινλφηη ήμεξε ην πνηφλ θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ Γθέιε, λα 

ζπλεξγαζηή αλνηρηά κ’ απηφλ, κε ζθνπφ ηελ ελέξγεηα εκπνξηθψλ αηνκηθψλ πξάμεσλ 

δερφκελνο ηαθηηθά επηζθέςεηο ηνπ ζηε Ννκαξρία
248

. 

 

ηνλ ίδην θάθειν ππάξρεη θαη θαηάζεζε ηνπ δαζθάινπ Παλαγηψηε Νηθνιαΐδε, πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα νξγάλσζεο Σαγκάησλ Αζθαιείαο, ζηελ πεξηνρή ηεο 

Φιψξηλαο ην θαινθαίξη ηνπ 1944. Ο Νηθνιαΐδεο θαηέζεζε: 

 

Καηά ην ζέξνο ε.έ. νη γεξκαλνί επξφηεηλαλ εηο ηνλ Παλ. Παπαιαδάξνπ λα δερζή λα 

ζρεκαηίζε κηα έλνπιν νκάδα εληφο ηεο Φιψξηλαο παίξλσλ φπια απ’ ηνπο γεξκαλνχο, γηα 

ηελ αζθάιεηα ηεο πφιεσο θαη ηνπ Διιεληθνχ ζηνηρείνπ δηφηη αλ δελ εδέρεην λα νπιηζζή 

θαη ήξρνλην βνχιγαξνη νη νπνίνη εδέρνλην λα αλαιάβνπλ ηελ θξνχξεζε ηεο πφιεσο. Ο 

Παπαιαδάξνπ θαη’ αξράο εδέρζε θαη εζέιεζε λα βξε ζπλεξγάηεο
249

. πλεξγάηαη ηνπ ήζαλ 

νη αμ/θνί Ππιαξηλφο, ν ππαμ/θφο Επγνκάλεο θαη ν Δπάγγεινο Κηθηιίληδαο
250

. […] Ο 

Παπαιαδάξνπ παξά ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ δελ κπφξεζε λα ζρεκαηίζε έλνπινλ νκάδα γηαηί 

αη πξνηάζεηο ηνπ δελ εγέλνλην δεθηαί
251

.   

 

Δλ ησλ κεηαμχ, ε θπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο δηφξηζε Αληηπξφζσπν ηεο 

Κπβέξλεζεο (κε βαζκφ θαη απνδνρέο Γεληθνχ Γηνηθεηή) ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία 

(κε πεξηθέξεηα ηνπο λνκνχο Θεζζαινλίθεο, Κηιθίο, Πέιιεο θαη Υαιθηδηθήο θαη έδξα 

ηε Θεζζαινλίθε) ηνλ Φισξηληψηε πνιηηεπηή Γεψξγην Μφδε
252

, πνπ έθηαζε ζηε 

                                                                                                                                                                      
θαη 93. Να ζεκεησζεί φηη ε εθεκεξίδα Έζλνο, δελ θάιπςε (ή δελ ηεο επηηξάπεθε λα θαιχςεη) 

δεκνζηνγξαθηθά ην ζέκα, πνπ ηαιάληζε ηφηε ηελ ηνπηθή θνηλσλία γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.  
248

 Βι. ηελ θαηάζεζε ηαχξνπ Κσλζηαληηλίδε ζην ΓΑΚ-Αξρ. Θεζζαινλίθεο, ΗΑΜ, ΑΒΔ697/ΑΔΔ 

Γηθ. 13.01, Φ. 436, (αηαμηλφκεην πιηθφ), φ.π.  

Ζ θαηάζεζε απηή θέξεη ππνγξακκηζκέλν κφλν ην φλνκα ηνπ ππφδηθνπ (ην 1945) 

«βνπιγαξφθξνλα» Παληειή Λαδέλθα.   
249

 Βι. θαη ΤΑ, αη.έ. Παπαιαδάξνπ Παληειή, ΑΜ 18869. Παξαηίζεηαη ζην  Γηάλλεο Πξηφβνινο, 

φ.π., ζ. 40-43.   
250

 Γηα ηελ εκπινθή ηνπ Κηθηιίληδα -θαη- ζηε «καχξε αγνξά», βι. ΤΑ, αη.έ. Κηθηιίληδα 

Δπαγγέινπ, ΑΜ 18427. Παξαηίζεηαη ζην Γηάλλεο Πξηφβνινο,  φ.π., ζ. 39-40. 
251

 Βι. θαηάζεζε Παλαγηψηε Νηθνιαΐδε, Φιψξηλα, 22.11.1944, ζην ΓΑΚ-Αξρ. Θεζζαινλίθεο, 

ΗΑΜ, ΑΒΔ697/ΑΔΔ Γηθ. 13.01, Φ. 436, φ.π. 

Ζ θαηάζεζε απηή θέξεη ππνγξακκηζκέλν κφλν ην φλνκα ηνπ ππφδηθνπ (ην 1945) 

«βνπιγαξφθξνλα» Νηθφιανπ Βφηθνπ.   
252

 Γεψξγηνο Υ. Μφδεο, «Πνιηηηθφο απφ ην Μνλαζηήξη. Γηνηθεηηθφο Δπίηξνπνο Κατιαξίσλ ην 1912, 

Ννκάξρεο Κνδάλεο ην 1923, Βνπιεπηήο ησλ Φηιειεχζεξσλ απφ 1925, Γεληθφο Γηνηθεηήο Μαθεδνλίαο 

απφ Ννέκβξην 1944 έσο Μάξηην 1945, Τπνπξγφο Παηδείαο ην 1951 θαη Βνπιεπηήο έσο 1956». Γ.X. 

Μφδεο, Αλακλήζεηο, επ. Μ. Ππξνβέηζε, Η. Μηραειίδεο, Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

Θεζζαινλίθε  2004, ζ. ρρ.  

Ο Γ. Μφδεο εκθαίλεηαη (κε α/α 4)  θαη ζηελ  ρεηξφγξαθε θαηάζηαζε κε ηα ελλέα «Έκπηζηα φξγαλα 

πιεξνθνξηψλ (δηα ηελ εζληθήλ θαη αληεζληθήλ θίλεζηλ)», πνπ δηαηεξνχζε ζην αξρείν ηνπ ν λνκάξρεο 

Φιψξηλαο (1934) Α. νπιηψηεο. Βι. Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε, Αξρείν Αζαλαζίνπ νπιηψηε-Νηθνιαΐδε, 

Φ. 2/ΗΗ, 5, έγγξ. 124. 
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Θεζζαινλίθε ζηηο 13 Ννεκβξίνπ
253

. Μαδί ηνπ ήηαλ θαη ν Εήζεο Παπαιαδάξνπ, πνπ 

είρε δηνξηζηεί Αληηπξφζσπνο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία (κε πεξηθέξεηα ηνπο λνκνχο 

Καζηνξίαο, Κνδάλεο θαη Φισξίλεο θαη έδξα ηεο Κνδάλε)
254

. Λίγεο κέξεο λσξίηεξα, 

ζηελ ίδηα πφιε αθίρζεθε λένο ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο, ην επηηειείν ηνπ θαη κέξνο 

βξεηαληθήο κεξαξρίαο (πεξίπνπ 5.000 άλδξεο)
255

. 

Ο Μφδεο είρε θχγεη απφ ηε Θεζζαινλίθε γηα ηε Μέζε Αλαηνιή ηνλ Μάην ηνπ 

1944, επέζηξεςε κε ηελ θπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο, θαη πήξε εληνιή απφ ηνλ 

Παπαλδξένπ λα θαηεπζπλζεί ζηε Θεζζαινλίθε αλαιακβάλνληαο «“Κπβεξλεηηθφο 

Δπίηξνπνο”, δειαδή Γεληθφο Γηνηθεηήο Θεζζαινλίθεο». Μεηά απφ πνιιέο 

πεξηπέηεηεο, έθηαζε κε πινίν ζηε Θεζζαινλίθε, φπνπ «κηα κεγάιε παξέα 

Φισξηλησηψλ θαη Μνλαζηεξηψηεο» ηνλ πεξίκελαλ κε ινπινχδηα
256

. Απφ απηνχο 

πιεξνθνξήζεθε φηη ζηε Φιψξηλα «νη Κνκκνπληζηαί είραλ ζπγθεληξψζεη πξψηα ζηνλ 

Πνιππφηακν θαη έπεηηα ζηελ Σξηαληαθπιιηά φινπο ηνπο εληνπίνπο δεκνδηδαζθάινπο 

θαη ηνπο ππνρξέσλαλ λ’ αλνίμνπλ “Μαθεδνληθά” ή “ιαπνκαθεδνληθά” ζρνιεία». 

κσο νη δάζθαινη, «παξά ηνλ άκεζν θίλδπλν ηεο δσήο ησλ, επξφβαιαλ 

θαηεγνξεκαηηθήλ θαη νκαδηθήλ άξλεζηλ». Ο Μφδεο απεπζχλζεθε ζηνλ 

«θνκκνπληζηή θαζνδεγεηή ηνπ ΔΑΜ Θεζζαινλίθεο» Γειαβέξε, κε ηνλ νπνίν είρε 

ηαθηηθή επηθνηλσλία. ηε ζπδήηεζή ηνπ κε ην παξαπάλσ ζηέιερνο ηνπ ΔΑΜ, 

αληηιήθζεθε φηη γηα ηνπο εακίηεο θαη ηνπο θνκκνπληζηέο, ην άλνηγκα κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ ήηαλ ζπλπθαζκέλν, «κε ηαο θηιειεπζέξαο Διιεληθάο παξαδφζεηο θαη ηαο 

ζνζηαιηζηηθάο θαη δεκνθξαηηθάο αληηιήςεηο». Σηο ζέζεηο απηέο αληέθξνπζε ν Μφδεο, 

εζηηάδνληαο ηελ θξηηηθή ηνπ ζηε ιαλζαζκέλε ινγηθή ησλ εακηηψλ λα ζεσξνχλ ηνπο 

ζιαβφθσλνπο σο εληαίν ζχλνιν. «Οη άλζξσπνη απηνί κε ην αλάκηθηνλ ηδίσκα», 

ηφληζε ζηνλ Γειαβέξε, «ήζαλ άιινη Έιιελεο θαη πνιχ θαινί κάιηζηα Έιιελεο θαη 

άιινη Βνχιγαξνη, πνιχ θαλαηηθψηεξνη απφ ηνπο Βνχιγαξνπο ηεο Βνπιγαξίαο». 

Έζεζε δε -ρσξίο λα πάξεη απάληεζε- ζην εακηθφ ζηέιερνο κηα ζεηξά εξσηεκάησλ:  
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 Διεπζεξία [Αζελψλ], 7.11.1944, ζ. 2∙ 19.11.1944, ζ. 2. 
254

 Πξάμηο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ππ’ αξηζ. 2,  Πεξί δηνξηζκνχ αληηπξνζψπσλ ηεο Κπβεξλήζεσο 

ησλ Νήζσλ Αηγαίνπ, Γπη. Μαθεδνλίαο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Αλαη. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Δλ 

Αζήλαηο ηε 9.11.1944, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο, ηεχρνο πξψηνλ, αξηζκφο 

θχιινπ 19, Δλ Αζήλαηο ηε 15.11.1945, ζ. 59. 

Ο Παπαιαδάξνπ ήηαλ πξνπνιεκηθφο βνπιεπηήο Καζηνξηάο. Βι. Αζαλάζηνο Καιιηαληψηεο, Οη 

πξόζθπγεο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία (1941-1946), φ.π., ζ. 405-406. 

Σν ηξίην δεθαήκεξν ηνπ Ννεκβξίνπ, ν Παπαιαδάξνπ, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ δηνηθεηή ηεο 4
εο

 

Ηλδηθήο Σαμηαξρίαο ζηξαηεγφ Υφιγνπνξζ, έθηαζε ζηελ Κνδάλε θαη ζπκκεηείρε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

γηα ηνλ αθνπιηζκφ ησλ εμνπιηζκέλσλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο ρσξηθψλ ηεο πεξηνρήο. Βι. ηελ αληίζηνηρε -

εθηελή- έθζεζε ηνπ Υφιγνπνξζ, φπσο παξαηίζεηαη ζην Γξεγφξεο Φαξάθνο, Ο ΔΛΑ θαη ε εμνπζία, 

ηφκνο 2
νο

, Μπζηηθή έθζεζε [1946] θαη άιια ληνθνπκέληα, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2000, ζ. 339-

342.  
255

 Ησάλλεο ηεθαλίδεο, φ.π., ζ. 362.  

Σν ΔΑΜ ππνδέρζεθε ηνπο Βξεηαλνχο κε ηξίζηειν δηζπξακβηθφ άξζξν: «Καιψο ήιζαηε δνμαζκέλα 

παηδηά ηεο ζχκκαρεο Αγγιίαο – Ο ειιεληθφο ιαφο ζαο ραηξεηίδεη κε ραξά», Διεπζεξία [ξγαλν ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ ΔΑΜ Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο], ζ. 1. 
256

 Γεψξγηνο Μφδεο, Αλακλήζεηο, φ.π., ζ. 413-421. 
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Γηαηί ινηπφλ ηνπο βάδεηε φινπο καδχ ζην ίδην θαδάλη θαη κάιηζηα ελ αγλνία ηεο 

θπβεξλήζεσο εηο ηελ νπνίαλ ζπκκεηέρεηε; Γηαηί δελ αλαγλσξίδεηε σο Βνπιγάξνπο απηνχο 

πνπ απέδεημαλ θαζ’ φιελ ηελ δηάξθεηαλ ηεο θαηνρήο έσο ρζεο, κε ηαο ιπζζαιέαο 

θηινβνπιγαξηθάο θαη αλζειιεληθάο εθδειψζεηο ησλ, φηη είλε βνχιγαξνη ςπρή θαη ζψκαηη; 

Γελ ζα ήην ηνχην ζπκθσλφηεξν κε ηαο θηιειεπζέξαο παξαδφζεηο θαη ηαο ζνζηαιηζηηθάο 

αληηιήςεηο;
257

  

 

Ο Μφδεο θαίλεηαη πσο πξνζπάζεζε λα δεκηνπξγήζεη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο κε ην 

ηνπηθφ ΔΑΜ, θαη κάιινλ θαηφξζσζε, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην πξψην δηάζηεκα 

ζπλχπαξμεο καδί ηνπ, λα ηχρεη ηεο απνδνρήο ηνπ. ηαλ κε ηελ έιεπζή ηνπ ζηε 

ζπκπξσηεχνπζα ηνλ επηζθέθζεθε ε Δπηηξνπή Απηνδηνίθεζεο ηνπ ΔΑΜ θαη ηνπ 

έζεζε ην εξψηεκα «αλ ε Διιάδα δηαηξέρεη θίλδπλν απφ κέξνπο ηεο αληίδξαζεο ή ηνπ 

Γιχμκπνπξγθ», ν ίδηνο θέξεηαη λα δήισζε φηη «ζπκθσλεί απφιπηα ζηελ αλάγθε 

ζπλέλσζεο ησλ δεκνθξαηηθψλ δπλάκεσλ ελάληηα ζηνλ θίλδπλν ηεο κνλαξρίαο», 

θαζψο «έηζη κνλάρα εμαζθαιίδνπκε ηελ αζθάιεηα, ηελ ηάμε θαη ην νκαιφ πέξαζκα 

ζηε δεκνθξαηηθή δσή». ε ηειεγξάθεκα πνπ έζηεηιε ηφηε πξνο ην θέληξν, ζεκείσζε 

φηη «απφιπηε ηάμε επηθξαηεί ζηε Θεζζαινλίθε» θαη κηιψληαο ζε αληηπξνζψπνπο ηνπ 

Σχπνπ ζηε Θεζζαινλίθε, είπε κεηαμχ άιισλ φηη «ε ηάμε θαη ε αζθάιεηα πνπ ηεξεί ε 

Δζληθή Πνιηηνθπιαθή είλε εμαηξεηηθή». ε εξψηεζε γηα ηνλ ΔΛΑ απάληεζε φηη «ν 

ΔΛΑ είλε ν εζληθφο καο ζηξαηφο θαη νη ιακπξνί αγψλεο ηνπ είλε γλσζηνί ζην 

παλειιήλην. Πξν ησλ αγσληζηψλ ηνπ ΔΑΜ θαη ηνπ ΔΛΑ νθείιεη λα απνθαιπθζεί 

θάζε Έιιελαο». Γηα «ηνπο εζλνπξνδφηεο, ηνπο εγθιεκαηίεο πνιέκνπ θαη ζπλεξγάηεο 

ηνπ θαηαρηεηνχ», ν Μφδεο δήισζε πσο άπνςε ηεο θπβέξλεζεο είλαη «λα 

ηηκσξεζνχλ ακείιηθηα θαη ζπληξηπηηθά φινη, ςεθίζηεθε δε θαη ν ζρεηηθφο λφκνο πνπ 

πξνβιέπεη εηδηθή θαη ζχληνκνο δηαδηθαζία». Ζ επίζεκε άπνςε ηεο Κπβέξλεζεο, 

πξφζζεζε ν Μφδεο, είλαη «φηη ε ηηκσξία ηνπο ζάλαη ζθιεξνηάηε θαη απελήο». 

Μάιηζηα, ηειεηψλνληαο, «εμχκλεζε ην έξγν ηεο Απηνδηνίθεζεο». Γήισζε 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

Με ραξά κνπ είδα ζηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή πξφζσπα ηθαλά θαη γλσζηά. Ζ εληνιή πνπ 

είρα απφ ηελ Κπβέξλεζε ήηαλ λα θξνληίζσ λα ζρεκαηηζηή Γεκνηηθφ πκβνχιην απφ 

αληηπξνζψπνπο φισλ ησλ ηάμεσλ. Σψξα φκσο βιέπσ κε ραξά φηη απηφ πνπ ππάξρεη 

αληηπξνζσπεχεη φια ηα ζηξψκαηα θαη εξγάδεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπ ιανχ. 
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 Γεψξγηνο Μφδεο, Ζ Μαθεδνλία καο θαη ε καθεδνληθή κεηνλόηεο, ρ.ε., Αζήλα 1962, ζ. 7-8. 

Οη ζπδεηήζεηο κε ηνλ Μφδε αλεζχρεζαλ πηζαλφλ ην Γξαθείν Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΚΚΔ, ην 

νπνίν είρε ππφςε ηνπ θαη ηηο ζρεηηθέο αγσλίεο εακηθψλ ζηειερψλ ησλ παξακεζνξίσλ πεξηνρψλ (φπσο 

ήηαλ ε επηζηνιή ηνπ Σδψξηδε πξνο ηε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή καθεδνλίαο). Ζ αλεζπρία απηή 

κεηαθέξζεθε ζην ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ: «Γχξσ απφ ην δήηεκα ησλ ζιαπνκαθεδφλσλ γίλεηαη πάιε ζηε 

Γπη. Μαθεδνλία. Ζ αληίδξαζε πξνζπαζεί λα πάξεη καδχ ηεο ηνπο έιιελεο, εδψ ηψξα κφιηο άξρηζε λα 

πηάλεη ην δήηεκα ε αληίδξαζε, αιιά φπσο βιέπνκε ζα καο αλνίμνπλ κεγάιε πάιε απηέο ηηο κέξεο. Γη’ 

απηφ είλαη αλάγθε νη ζπλελλνήζεηο κε ηνλ Σίην λα ιήμνπλ ην ζπληνκψηεξν. Γφζηε κεγάιε πξνζνρή 

ζην δήηεκα απηφ γηαηί ζα ην εθκεηαιιεπζή ε αληίδξαζε θαη ζα καο δεκηνπξγήζεη πνιιά δεηήκαηα». 

Βι. ΚΚΔ, Γξαθείν Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο πξνο ην ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ,  Θεζζαινλίθε 14.11.1944. 

ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 408, Φ=23/1/108.  
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Ζ ηάμε θαη ε αζθάιεηα ζα ηεξεζή απφ ηελ Δζληθή Πνιηηνθπιαθή πνπ ζα βξίζθεηαη 

θάησ απφ ηε δηαηαγή κνπ. 

Δγψ ήκνπλ πάληνηε ππέξ ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθέληξσζεο θαη ν ζεζκφο φπσο 

ηνλ βιέπσ κνπ αξέζεη πνιχ
258

. 

 

Μεηά ηε ζπλάληεζε κε ηνλ Μφδε, ην Γξαθείν Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΚΚΔ 

ελεκέξσζε ην ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ φηη ν Μφδεο θαη νη Βξεηαλνί αλαγλσξίδνπλ θαη 

ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δζληθή Πνιηηνθπιαθή θαη ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή. Ο Μφδεο 

κάιηζηα, αλ θαη είρε εληνιή ηνπ πξσζππνπξγνχ λα ζπγθξνηήζεη Γεκνηηθφ 

πκβνχιην, ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην εακηθφ πκβνχιην θαη δελ πξνηίζεην λα 

αιιάμεη θαλέλα πξφζσπν. Σν Γξαθείν Μαθεδνλίαο ζεκείσλε επηπξφζζεηα φηη είρε 

νξηζηεί απφ ην ίδην Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή Μαθεδνλίαο
259

 (Καξακανχλεο, 

Παπαδφπνπινο, Καιηδφπνπινο) θαη γηλφηαλ πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί απηή σο 

φξγαλν απηνδηνίθεζεο, «πνπ [λα] έρεη επαθέο κε φια ηα Δπαξρ. πκβνχιηα»∙ γηα ην 

δπλάκσκα ηεο θνκκαηηθήο νξγάλσζεο ηεο πφιεο Θεζζαινλίθεο, πιεξνθνξνχζε ην 

Γξαθείν Μαθεδνλίαο, νξίζηεθε σο γξακκαηέαο ν γηαηξφο Θαλάζεο Υαηδήο, πξψελ 

γξακκαηέαο ηνπ ΔΑΜ κε θαηαγσγή απφ ην Ακχληαην Φιψξηλαο. Σέινο, ηφληδε φηη ε 

ΟΜΜ «αλέιαβε θαη επηιχεη φια ηα δεηήκαηα ηεο Μαθεδνλίαο θαη καδχ ηεο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ζπλεξγάδεηαη ν Μφδεο»
260

.  

Με ηελ παξαπάλσ Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ήξζε ζε άκεζε επαθή ν Γηνηθεηηθφο 

Αληηπξφζσπνο Δπαξρίαο Φισξίλεο Γ. Σδψξηδεο. Ο πξψελ γεξνπζηαζηήο αλεζπρνχζε 

ηδηαίηεξα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ αιιά θαη ηεο πεξηθέξεηαο Καζηνξηάο, 

θαζψο «ε γλσζηή αληαξζία ηνπ ηάγκαηνο Γθφηζε έρεη πξνθαιέζεη κηα αλαζηάησζε 

πλεπκάησλ κε απνηέιεζκα ηε δηάζηαζε ηνπ Βνπιγαξίδνληνο ζηνηρείνπ θαη ηνπ 

Διιεληθνχ πιεζπζκνχ». Ζ αγσλία ηνπ πνιιαπιαζηαδφηαλ απφ ην γεγνλφο φηη ε 

ππάξρνπζα δχλακε ηεο Δζληθήο Πνιηηνθπιαθήο ήηαλ αλεπαξθήο. Γελ απέθιεηε 

κάιηζηα «ζπγθξνχζεηο θαηά ηφπνπο θαη δηαηαξάμεηο ηεο ηάμεσο»: 

 

Δμ’ άιινπ ε θαζεκεξηλή ελίζρπζηο ηνπ ζηαζηαζηνχ Γθφηζε ππφ ηνπ Βνπιγαξίδνληνο 

ζηνηρείνπ εηο άλδξαο είλαη ιίαλ πηζαλφλ λα παξάζρε εηο απηφλ δχλακηλ θαη ηα κέζα φπσο 

δεηήζε δη’ αηθληδηαζκνχ λα εηζέιζε εηο ηαο πφιεηο ηεο Φιψξηλαο θαη ηεο Καζηνξηάο ίλα 

θαηαιχζε ηαο αξράο πξαγκαηνπνηψλ νχησ ηνπο ζθνπνχο ηνπ εηο βάξνο ηεο Διιεληθήο 

θπξηαξρίαο
261

. 

 

Ο Σδψξηδεο γλψξηδε φηη ν ΔΛΑ είρε ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα «δηα ηελ 

καηαίσζηλ» ησλ ζρεδίσλ ηνπ Γθφηζε, πξνέβιεπε φκσο φηη ππήξρε ην ελδερφκελν 
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 Διεπζεξία [ξγαλν ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΑΜ Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο], 13.11.1944, ζ. 2∙ 

14.11.1944, ζ. 1, 2∙ Ρηδνζπάζηεο, 23.11.1944, ζ. 2∙ 24.11.1944, ζ. 1.  
259

 Αληίζηνηρν φξγαλν ηεο Γεληθήο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο.  
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 Βι. ΚΚΔ, Γξαθείν Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο πξνο ην ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ,  Θεζζαινλίθε 

14.11.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 408, Φ=23/1/108.  
261

 Γηνηθεηηθφο Αληηπξφζσπνο Δπαξρίαο Φισξίλεο (Γ. Σδψξηδεο) πξνο ηελ Γηνηθεηηθήλ Δπηηξνπήλ 

Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζηελ Φιψξηλα ηε 11.11.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 415, Φ=23/8/247. 

Να ζεκεησζεί φηη ν ηχπνο ηνπ εγγξάθνπ πάλσ ζην νπνίν δαθηπινγξάθεζε ην θείκελφ ηνπ ν 

Σδψξηδεο ήηαλ ηεο Ννκαξρίαο Φιψξηλαο.  
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«ιίαλ ζπληφκσο λα κε επαξθή πξνο ηνχην». Εεηνχζε ινηπφλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

Γεληθνχ ηξαηεγείνπ θαη ηεο θπβέξλεζεο 

 

ίλα ακέζσο δηαηαρζή ε κεηαθίλεζηο ζνβαξψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ πξνο ηελ 

πεξηθέξεηαλ Φισξίλεο θαη Καζηνξίαο κε ηελ εληνιήλ φπσο θηππήζνπλ θαη δηαιχζνπλ ηελ 

αληαξζίαλ απηήλ ε νπνία, σο είξεηαη, εγθπκνλεί θηλδχλνπο ζνβαξνχο
262

. 

 

ηε Θεζζαινλίθε, καδί κε ηνλ Μφδε θαηέθζαζαλ θαη αμησκαηηθνί ηεο ML 

(Military Liaison), ηεο ζπκκαρηθήο εθείλεο ππεξεζίαο πνπ είρε αλαιάβεη ηελ 

αλαθνχθηζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ πεξηνρψλ πνπ απειεπζεξψλνληαλ. ηε 

Θεζζαινλίθε, ηελ πεξίνδν εθείλε ππήξμε νπζηαζηηθά έλα είδνο δηαξρίαο, πνπ 

εκπεξηείρε θπβεξλεηηθέο θαη εακηθέο αξρέο. Ο Μφδεο, ζέινληαο λα δείμεη πνηα ήηαλ ε 

πξαγκαηηθή εμνπζία ζηελ πφιε, ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά: «Ήκνπλ Κπβεξλήηεο κε 

“επξχηαηελ αξκνδηφηεηα θαη εμνπζίαλ”, ρσξίο φκσο θακκηά ζεηηθή δχλακη!». 

Κπξηφηεξε απαζρφιεζή ηνπ ήηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, ε απνζηνιή θαη δηαλνκή 

ηξνθίκσλ θαη εθνδίσλ ηεο ML. Δίρε δηαπηζηψζεη φηη ππήξρε κεγάιε αλάγθε ζε 

πνιιέο πφιεηο, φπσο γξάθεη, ζεκεηψλνληαο ελδεηθηηθά -κφλν- ηελ πφιε ηεο 

Φιψξηλαο, θαζψο είραλ κείλεη ρσξίο θσο απφ έιιεηςε πεηξειαίνπ. Γπζηπρψο, ν 

Μφδεο δελ δίλεη πιεξνθνξίεο αλ ελήξγεζε ψζηε λα ζηαιεί πεηξέιαην (ή άιιν 

αλαγθαίν εθφδην ή ηξφθηκα) θαη ζηελ πφιε πνπ ηνλ αλέδεημε σο πνιηηηθφ
263

.  

  Να ζεκεησζεί φηη κέρξη ηελ απνρψξεζε ηνπ θαηαθηεηή, ε δηαλνκή ηεο 

αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ήηαλ ζηα ρέξηα ηνπ ειβεηηθνχ θαη ηνπ ζνπεδηθνχ Δξπζξνχ 

ηαπξνχ, πνπ βξίζθνληαλ ζηε ρψξα απφ ηελ επνρή ηνπ πνιέκνπ. Με ηελ 

απειεπζέξσζε, ήξζε ζηελ Διιάδα απνζηνιή ηεο UNRRA (United Nations Relief and 

Rehabilitation Administration), ελφο νξγαληζκνχ βνεζείαο πνπ ηδξχζεθε ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 1943 απφ 44 θξάηε (κεηαμχ απηψλ θαη ηε Διιάδα) θαη είρε ζθνπφ ηελ 

απνζηνιή βνήζεηαο ζε ρψξεο πνπ επιήγεζαλ απφ ηνλ πφιεκν. Μέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 

1945, ηελ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζηελ Διιάδα είρε ε 

Joint Relief Commission (δηάδνρν ζρήκα ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνχο Δξπζξνχ 

ηαπξνχ) θαη ε Military Liaison (ML), κηα αγγιν-ακεξηθαληθή ππεξεζία αξσγήο, 

επαλδξσκέλε κε ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ, πνπ ππαγφηαλ ζηε βξεηαληθή δηνίθεζε ησλ 

κνλάδσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Διιάδα. Ζ απνζηνιή ηεο UNRRA ελζσκαηψζεθε 

νπζηαζηηθά ζηε βξεηαληθή ζηξαηησηηθή δηνίθεζε. Ο Πνιπκέξεο Βφγιεο ζεκεηψλεη 

φηη γηα ηνπο Βξεηαλνχο, «ε δηαρείξηζε ηεο επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο, κε δεδνκέλεο ηηο 

πηεζηηθέο θαη άκεζεο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ, ήηαλ έλα κέζν γηα λα εληζρχζνπλ ηα 

θηινβξεηαληθά αηζζήκαηα ζηελ θνηλή γλψκε θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πνιηηηθά 

εξείζκαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ αξγφηεξα λα θεθαιαηνπνηήζνπλ». ηαλ μέζπαζαλ 

ηα Γεθεκβξηαλά, νη απεζηαικέλνη ηεο UNRRA αλαθιήζεθαλ ζηελ Αίγππην, θαη 

ζηακάηεζαλ θαη νη ππεξεζίεο ηεο Joint Relief Commission ζε Αζήλα θαη Πεηξαηά. 

ηακάηεζε επίζεο θαη ε δηαλνκή ηξνθίκσλ ζηελ επαξρία. Ζ ML δηέλεηκε ηξφθηκα 

κφλν ζηελ αζηπλνκία, ηελ εζλνθξνπξά θαη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηνλ βξεηαληθφ 
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 ην ίδην.  
263

 Γεψξγηνο Μφδεο, Αλακλήζεηο, φ.π.  
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ζηξαηφ. Μεηά ηα Γεθεκβξηαλά, ε επηζηηηζηηθή θαηάζηαζε νκαινπνηήζεθε ζηελ 

πξσηεχνπζα θαη αξγφηεξα ζηε Θεζζαινλίθε
264

. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1945 είρε 

δεκνζηνπνηεζεί φηη ε ML δελ είρε απνζηείιεη ηξφθηκα «ζηηο πεξηνρέο ππφ ηνλ έιεγρν 

ηνπ ΔΛΑ, νη νπνίεο απνηεινχζαλ ηα ηξία ηέηαξηα ηεο Διιάδαο», επεηδή, φπσο 

ηζρπξηδφηαλ ε ίδηα ε ML, ην ΔΑΜ/ΔΛΑ δελ ζα ηα κνίξαδε δίθαηα
265

.   

Γηα ηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο, πνπ ήηαλ πεξηνρή «ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ΔΛΑ», νη 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε ζρεηηθά κε ηελ επηζηηηζηηθή βνήζεηα είλαη ειάρηζηεο. 

χκθσλα κε ηελ Αληηγφλε Σζάκε, ν Γηεζλήο Δξπζξφο ηαπξφο (ΓΔ) απέζηεηιε ζηε 

Φιψξηλα ζθφλε γάιαθηνο. Γεκηνπξγήζεθαλ ζπζζίηηα ζην ΠΗΚΠΑ
266

, θαη ζε έλα 

άιιν ζεκείν ηεο πφιεο  γηα ηα κηθξά παηδηά, γηα αζζελείο θαη απφξνπο. Τπήξρε, 

πξνζζέηεη, κεγάιε έιιεηςε βαζηθψλ ηξνθψλ (δάραξε, ηπξί, βνχηπξν, ζηηάξη γηα ηελ 

παξαγσγή ςσκηνχ) θαη έιιεηςε θαξκάθσλ. πσο γξάθεη, «ζηα ρσξηά εχξηζθε θαλείο 

επθνιφηεξα [ζηηάξη], αιιά ην πνπινχζαλ ζηε καχξε αγνξά». Μέζσ ηνπ Δπαξρηαθνχ 

Κέληξνπ Φισξίλεο
267

 δηαλεκήζεθαλ, ζεκεηψλεη ε ίδηα (ρσξίο φκσο λα είλαη μεθάζαξν 

ζε πνηα πεξίνδν αλαθέξεηαη θαη ηελ πεγή πξνέιεπζεο ησλ αγαζψλ) κνπξνπλφιαδν, 

ζθφλε γάιαθηνο, αιεχξη θαη θάξκαθα. Ζ δηαλνκή γηλφηαλ απφ ηηο εζειφληξηεο ηνπ 

Διιεληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ (ΔΔ). Δπίζεο νη εζειφληξηεο ηνπ ΔΔ Φιψξηλαο είραλ 

αλαιάβεη ηε δηαλνκή ξνχρσλ (δελ αλαθέξεηαη γηα άιιε κηα θνξά ε πεξίνδνο 

δηαλνκήο) ζε δεηλνπαζνχληα ρσξηά (Φιάκπνπξν, Κξαηεξφ, Πξψηε θιπ)
268

. Δίλαη 
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Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2012, ζ. 149-151∙ Αλαζηαζία Κνχθνπλα, Δπηβίσζε ζηελ θαηερόκελε Διιάδα. 

Οη απνζηνιέο ηνπ Διβεηηθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ 1942-1945, Historia, Αζήλα 2016, ζ. 110-111, 131.  
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 Αλαθέξεηαη ζην Λεπηέξεο ηαπξηαλφο, Ζ Διιάδα ζε επαλαζηαηηθή πεξίνδν (ζαξάληα ρξόληα 

αγώλεο), κηθξ. Π. Λακπξφπνπινο, Κάιβνο, Αζήλα 1974, ζ. 167, κε πεγή: Washington Post, 24.2.1945, 

πνπ αλαπαξήγαγε αλαθνξά ηνπ Ζλσκέλνπ Σύπνπ ησλ Αζελψλ, ηεο 23
εο

 Φεβξνπαξίνπ. Ο ηαπξηαλφο 

ζεκεηψλεη επηπξφζζεηα: «Ο ιαφο ήηαλ θνπξαζκέλνο θαη πεηλαζκέλνο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο πνπ ήηαλ 

ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ΔΛΑ. Οη Άγγινη είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ηα ηξφθηκα σο πνιηηηθφ φπιν».  
266

 ΠΗΚΠΑ: Παηξησηηθφ Ίδξπκα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο (θαη) Αληηιήςεσο. Ηδξχζεθε ην 1914 γηα ηε 

θξνληίδα ησλ ζπκάησλ ηνπ πνιέκνπ. Δμειίρζεθε ζε νξγαληζκφ πξφλνηαο γηα ηε θξνληίδα θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ παηδηψλ.  
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 χκθσλα κε απφξξεηε έθζεζε ηεο UNRRA, ηεο 2αο Ηαλνπαξίνπ 1945, ην ΔΑΜ «θαηαλφεζε 

πσο ε αλάγθε αξσγήο ήηαλ ηφζν ζεκαληηθή […] θαη έηζη έζεζε ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ φιεο ζρεδφλ ηηο 

πεξηνρέο ησλ επηηξνπψλ δηαλνκήο ηνπ Δξπζξνχ ηξαηνχ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ. […] ε 

φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, ηα θαλάιηα δηαλνκήο αλήθνπλ νπζηαζηηθά ζηα 

θαλάιηα ηνπ ΔΑΜ. Αθνχ νη Γεξκαλνί εθθέλσζαλ ηηο κεγάιεο πφιεηο, ην ΔΑΜ κπήθε κέζα θαη κέρξη 

ζηηγκήο ε δηαρείξηζή ηνπο αλήθεη νινθιεξσηηθά ζε απηφ. […] είλαη μεθάζαξν απφ ην παξειζφλ θαη ην 

παξφλ ηνπ ΚΚΔ πσο νη πξνκήζεηεο αξσγήο απνηεινχλ έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα φπια ηνπ». Βι. 

UNRRA, Αξρεγείν βαιθαληθήο απνζηνιήο. Σκήκα πιεξνθνξηψλ,  Έθζεζε ησλ κπζηηθψλ Τπεξεζηψλ, 

2 Ηαλνπαξίνπ 1945. Παξαηίζεηαη ζην Κψζηαο Γηαλλαθφπνπινο, Νίθνο Μηζνιίδεο, Αιεμάλδξα 

Πεξραλίδνπ (επηκ.), ηα εξείπηα ηεο θαηεζηξακκέλεο Διιάδαο. Έγγξαθα από ην αξρείν ηεο UNRRA 

(1944-1946), κηθξ. Κψζηαο Γηαλλαθφπνπινο, Νίθνο Μηζνιίδεο, Αιεμάλδξα Πεξραλίδνπ, ΔΜ - 

Δμάληαο, Θεζζαινλίθε 2017, ζ. 228-229. 
268

 Αληηγφλε Σζάκε, Ζ δξάζε ησλ Δζεινληξηώλ Αδειθώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Διιεληθνύ 

Δξπζξνύ ηαπξνύ Φισξίλεο ζηελ πνιεκηθή θαη εηξεληθή πεξίνδν, φ.π., ζ. 25-27. 
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ραξαθηεξηζηηθφο πάλησο, ν πίλαθαο πνπ παξαζέηεη γηα ηε δηαλνκή γάιαθηνο πνπ 

παξαρσξήζεθε απφ ηνλ ΓΔ, απφ 1 Απξηιίνπ 1944 έσο 15 Ηαλνπαξίνπ1945, ν νπνίνο 

παξνπζηάδεη έλα θελφ κεηαμχ 18 επηεκβξίνπ θαη 14 Γεθεκβξίνπ θαη δελ ζπλερίδεηαη 

κεηά ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ
269

.  

ηα ίδηα ηα αξρεία ηεο UNRRA, ηα ζρεηηθά κε ηελ Διιάδα πνπ παξέιαβε ν 

Ηάθσβνο Μηραειίδεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξίαο Μαθεδνληθψλ πνπδψλ (ΔΜ), ε 

πφιε ηεο Φιψξηλαο δελ θαίλεηαη λα ιακβάλεη θάπνηα βνήζεηα. Μηθξή βνήζεηα 

έθηαζε ζην Ακχληαην θαη ζεκαληηθή ζηελ Καζηνξηά ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ θαη ηελ 1
ε
 

βδνκάδα ηνπ Φεβξνπαξίνπ. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ αξρεία, πνπ θαιχπηνπλ ην 

δηάζηεκα απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1944 έσο ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ 1945, νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο Γεθεκβξίνπ-Ηαλνπαξίνπ έθαλαλ ηνπο δξφκνπο αδηαπέξαζηνπο. κσο 

θνκβφη ηξνθίκσλ θηλήζεθε ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ πξνο Γηαλληηζά, Λαγθαδά, 

Έδεζζα, Αξηδαία, Νέα Απνιισλία θαη Πνιχγπξν θαη αλακελφηαλ φηη «30 θνξηεγά 

ζα ηαμηδέςνπλ ζηελ Καζηνξηά γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ θαη άιισλ εηδψλ». Έθζεζε 

ηεο UNRRA ηεο 14
εο

 Φεβξνπαξίνπ αλέθεξε φηη απφ ηε 2
ε
 βδνκάδα ηνπ Γεθεκβξίνπ 

ηνπ 1944 έσο θαη ηελ 1
ε
 βδνκάδα ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1945 «νη δηαλνκέο ζηε 

Μαθεδνλία πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε επξεία θιίκαθα» θαη ππνζηήξηδε φηη νη παξαπάλσ 

δηαλνκέο «απνηέιεζαλ θχξην παξάγνληα ζηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο». Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζε ζπλεκκέλν πίλαθα ηεο ίδηαο έθζεζεο, αλαθέξεηαη (εηδηθφηεξα γηα 

ηε Γπηηθή Μαθεδνλία) φηη ηε 2
ε
 βδνκάδα ηνπ Γεθεκβξίνπ ζηάιζεθαλ 134.400 ιίβξεο 

εθνδίσλ ζηελ Καζηνξηά θαη ηελ 3
ε
 βδνκάδα ηνπ ίδηνπ κήλα ζηάιζεθαλ ζε Γξεβελά 

164.600 ιίβξεο θαη ζε ηάηηζηα 168.000 ιίβξεο. Μέρξη θαη ηελ 3
ε
 βδνκάδα ηνπ 

Ηαλνπαξίνπ δελ ζηάιζεθε ηίπνηε ζε θακία πφιε ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Σελ 4
ε
 

βδνκάδα ηνπ Ηαλνπαξίνπ ζηάιζεθαλ 3.185 ιίβξεο ζηελ Κνδάλε. Σελ 1
ε
 βδνκάδα ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ ζηάιζεθαλ 240.800 ιίβξεο ζηελ Καζηνξηά θαη 41.375 ζην Ακχληαην. Ζ 

Φιψξηλα δελ αλαθέξεηαη -ζηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα ηεο UNNRA- λα παξαιακβάλεη 

βνήζεηα, έσο εθείλε ηελ πεξίνδν
270

. Δκθαλίδεηαη ζε έγγξαθν ηεο 17
εο

 Φεβξνπαξίνπ, 

ζην νπνίν δίλεηαη ε ελεκέξσζε φηη «ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα δχν 

απηνθηλεηνπνκπέο [14
εο

 θαη 15
εο

 Φεβξνπαξίνπ] ζηάιζεθαλ ζην Ακχληαην» θαη πσο 

«κε απηφλ ηνλ ηξφπν κεηαθέξνληαη πξνκήζεηεο ζην Ακχληαην, ηελ Πηνιεκαΐδα θαη ηε 

Φιψξηλα»
271

.  

 Σν πηζαλφηεξν ινηπφλ είλαη φηη ε Φιψξηλα έκεηλε αβνήζεηε γηα ην κεγαιχηεξν 

δηάζηεκα ηεο εακνθξαηίαο. Ο επηζηηηζκφο ηεο πφιεο, απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

                                                                                                                                                                      
ε εθεκεξίδα ηνπ ΔΑΜ Φιψξηλαο Λανθξαηία ππάξρεη ε πιεξνθνξία (αθνξά ηα κέζα Γεθεκβξίνπ 

1944) φηη ζην ρσξηφ Λέρνβν ιεηηνπξγνχζε ζπζζίηην ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ, πνπ ην δηεχζπλαλ νη 

δάζθαινη θαη «εθεί ηξψλε 450 παηδηά». Βι. Λανθξαηία [Δθεκεξίδα ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο 

Φιψξηλαο ηνπ ΔΑΜ], 22.12.1944, ζ. 2. 
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 ην ίδην, ζ. 27.  
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 Πηζαλφλ ε Φιψξηλα λα ιάκβαλε θάπνηεο πνζφηεηεο απφ Καζηνξηά, αιιά απηφ δελ θαίλεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο UNRRA θαη ν γξάθσλ δελ έρεη εληνπίζεη άιιεο πεγέο πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ή λα 

απνξξίπηνπλ απηή ηελ ππφζεζε. Ζ πην πηζαλή νδφο γηα απνζηνιή εθνδίσλ πξνο Φιψξηλα ήηαλ απηή 

κέζσ Ακπληαίνπ. Οη πνζφηεηεο φκσο πνπ έθηαζαλ ζην Ακχληαην, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην, 

δελ ήηαλ ζεκαληηθέο, φπσο βέβαηα εκθαίλνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο.  
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 Κψζηαο Γηαλλαθφπνπινο, Νίθνο Μηζνιίδεο, Αιεμάλδξα Πεξραλίδνπ (επηκ.), φ.π., ζ. 315, 319, 

361-363, 371.  
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δηαζέηνπκε, αλαιήθζεθε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ην Πξνζσξηλφ Γεκνηηθφ 

πκβνχιην Φισξίλεο, κέζσ ησλ αληηζηνίρσλ Δπηηξνπψλ ηηο νπνίεο ην ίδην επφπηεπε, 

θαη εζεινληηθψλ ζσκαηείσλ, φπσο ην ηνπηθφ παξάξηεκα ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ 

ηαπξνχ.  

 

2.4 Αλλαγή ηυν δεδομένυν ζηη ζκιά ηυν Γεκεμβπιανών  

 

-Οη απφςεηο ηνπ ΔΑΜ θαη ηνπ ΚΚΔ ζπκπίπηνπλ κε ην Κπβεξλεηηθφ πξφγξακκα 

-Γειψζεηο ηνπ πξσζππνπξγνχ θ. Παπαλδξένπ 

Όζηεξα απφ ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δζληθήο Κπβέξλεζεο θ. Παπαλδξένπ 

ζρεηηθά κε ηελ απνζηξάηεπζε ησλ αληαξηηθψλ νκάδσλ ν γξακκαηέαο ηεο ΚΔ ηνπ ΔΑΜ 

ζπλ. Γ. Παξηζαιίδεο, ν γξακκαηέαο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ ζπλ. Γ. ηάληνο θη’ ν ππνπξγφο ηεο 

γεσξγίαο ζπλ. Γ. Εέβγνο επεζθέθζεθαλ ηνλ θ. Πξσζππνπξγφ θαη ηνπ αλέπηπμαλ ηεο 

απφςεηο ηνπ ΔΑΜ θαη ηνπ ΚΚΔ γηα ην ζηξαηησηηθφ δήηεκα θαζψο θαη γηα ηα κέηξα πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο Γεκνθξαηηθήο εμέιημεο θαη ηε 

καηαίσζε θάζε πξνζπάζεηαο δηθηαηνξηθνχ πξαμηθνπήκαηνο. Ο θ. Πξσζππνπξγφο 

απαληψληαο είπε φηη ε άπνςε ηνπ ΔΑΜ θαη ηνπ ΚΚΔ γηα ην ζηξαηησηηθφ ζηεξίδεηαη ζε 

απφιπηα ινγηθή βάζε θαη φηη ηνλ βξίζθεη ζχκθσλνλ δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ζπκπίπηεη κε 

ην Κπβεξλεηηθφ πξφγξακκα. Ο θ. Πξσζππνπξγφο αλεθνίλσζε φηη ζπλαληήζεθε κε ηνπο 

ζπλ. Γ. ηάλην γξακκ. ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ ηνλ Γ. Εέβγν ππνπξγφ Γεσξγίαο θαη Γ. 

Παξηζαιίδε γξακκ. Σεο ΚΔ ηνπ ΔΑΜ θαη πξφζζεζε: Γηεπηζηψζε εθ λένπ ηαπηφηεο 

απφςεσλ. 

Ο Ραδηνθσληθφο ζηαζκφο Αζελψλ αλήγγεηιε ρζεο φηη κε Κπβεξλεηηθφ δηάηαγκα 

θαινχληαη λα παξνπζηαζζνχλ ηελ 24/11/44 νη ηθαλνί θαη γεγπκλαζκέλνη ησλ θιάζεσλ 

1936 γηα ην ζψκα ηεο πξνζσξηλήο Δζλνθπιαθήο. Θα εθδνζνχλ ζρεηηθέο δηαηαγέο πνπ ζα 

ξπζκίδνπλ ηεο ιεπηνκέξεηεο ηεο θαηάηαμεο 

ε ζπγθέληξσζε ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ ηεο Αζήλαο ηφληζε ν θ. 

Παπαλδξένπ φηη ην ζχλζεκα φισλ πξέπεη λα είλαη Δζληθή Δλφηεηα. ζνλ αθνξά ην 

πξφγξακκα ηεο Δζληθήο Κπβέξλεζεο ν θ. Παπαλδξένπ είπε φηη ε Κπβέξλεζε αγσλίδεηαη 

γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ Έζλνπο θαη ηνπ Λανχ, γηα Λανθξαηία θαη γηα ηθαλνπνίεζε ησλ 

Δζληθψλ δηθαίσλ. Αζθάιεηα θαη δηαξξχζκηζε ησλ ζπλφξσλ. Δπίζεο ηφληζε φηη ε 

Κπβέξλεζεο ζα πξνβή ζηελ ηηκσξία φισλ ησλ εγθιεκαηηψλ πνιέκνπ πνπ δελ πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη θαλ Έιιελεο
272

. 

 

Σν ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Ννεκβξίνπ ζα νμπλζεί ην πξφβιεκα κε ηε δηαδηθαζία 

απνζηξάηεπζεο ησλ αληαξηηθψλ δπλάκεσλ, ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ εζληθνχ ζηξαηνχ 

θαη ηνπ λένπ ζψκαηνο αζθαιείαο, ηεο Δζλνθπιαθήο. ηηο 20 Ννεκβξίνπ πάλησο 

θαηλφηαλ φηη ε θξίζε κπνξνχζε λα απνθεπρζεί, θαζψο ππήξμε πξνθνξηθή ζπκθσλία 

κεηαμχ Παπαλδξένπ θαη ηάληνπ
273

. 

Ο γξακκαηέαο ηνπ ΚΚΔ ηάληνο ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα θηλεζεί ζχκθσλα κε ηηο 

ηξέρνπζεο ζπκθσλίεο, θαη έδεηρλε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηαηήξεζε ηνπ νπιηζκνχ 

ηνπ ΔΛΑ, κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηελ επίηεπμε νξηζηηθήο ζπκθσλίαο, ζρεηηθήο κε ηε 
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 Λανθξαηία [Δθεκεξίδα ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο Φιψξηλαο ηνπ ΔΑΜ], 18.11.1944, ζ. 4. 
273

 George Alexander, «Ζ θξίζε απνζηξάηεπζεο ηνπ Ννεκβξίνπ 1944», ζην John Iatrides (επηκ.), Ζ 

Διιάδα ζηε δεθαεηία 1940-1950. Έλα έζλνο ζε θξίζε, κηθξ. Μαξγαξίηα Γξίηζα, Ακαιία 

Λπθηαξδνπνχινπ, Θεκέιην, Αζήλα 2006, ζ. 270. 
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δηαδηθαζία απνζηξάηεπζεο ησ ελφπισλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ. ηηο 22 

Ννεκβξίνπ, ιίγεο κέξεο κεηά ην θάιεζκα ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

Δζλνθπιαθήο
274

, απέζηεηιε ζρεηηθέο νδεγίεο πξνο φιεο ηηο θαζνδεγήζεηο ηνπ ΚΚΔ 

ζηε ρψξα, δίλνληαο νπζηαζηηθά εληνιή ζηα κέιε ηνπ θφκκαηνο, ηεο θιάζεσο 1936, 

«λα θαηαηαγνχλ πξψηνη ζηελ πξνζσξηλή Δζλνθπιαθή». ηε ζπλέρεηα δηεπθξίληδε: 

 

Σα κέιε ηνπ ΔΛΑ θαη ηεο Πνιηηνθπιαθήο, ηεο θιάζεσο ηνπ 1936, πξέπεη λα 

παξαδψζνπλ ηα φπια ηνπο ζηνλ ΔΛΑ πξνηνχ θαηαηαρζνχλ ζηελ Δζλνθπιαθή. Σα 

ππφινηπα κέιε ηεο Πνιηηνθπιαθήο, κεηά ηελ παξάδνζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηελ 

Δζλνθπιαθή, πξέπεη λα θαηαηαρζνχλ ζηνλ ΔΛΑ κε φιν ηνλ νπιηζκφ θαη ηα εθφδηά ηνπο. 

Θα ζαο θξαηνχκε ελήκεξνπο γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο θαηαζηάζεσο
275

.  

 

Μία κέξα κεηά, ην Γξαθείν Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΚΚΔ ελεκέξσλε ηηο 

Πεξηθεξεηαθέο Δπηηξνπέο ηνπ θφκκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θιήηεπζε ηεο θιάζεο 1936. 

Δπαλαιάκβαλε ηηο νδεγίεο θαη εληνιέο πνπ είρε δψζεη ν ηάληνο θαη θαζηζηνχζε 

ζαθέο φηη «ην ζψκα ηεο Δζλνθπιαθήο ζα παίδεη ηεξάζηην ξφιν γηα ηε ζηεξέσζε ηεο 

Λανθξαηίαο». Καη’ απηή ηελ έλλνηα, νη θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο έπξεπε λα δψζνπλ 

ηδηαίηεξε πξνζνρή αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλεο ηαθηηθέο θαη λα θξαηάλε ελήκεξν ην 

Γξαθείν «γηα ηελ πνξεία ηεο δνπιεηάο κέζα ζηελ Δζλνθπιαθή». Έπξεπε 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

1. Να νξγαλψζνπλ θαιά ηηο θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο κέζα ζηα ηκήκαηα ηεο 

Δζλνθπιαθήο. 

2. Σηο Δακηθέο θαη 

3. Να θάλνπλ δηαθσηηζηηθή δνπιεηά φρη κφλν ζηνπο εακίηεο κα ζ’ φινπο ηνπο 

Δζλνθχιαθεο
276

.  

 

Διάρηζηεο κέξεο κεηά νη πιεξνθνξίεο ήηαλ αλεζπρεηηθέο γηα ην ΚΚΔ. Δίρε 

επηζεκαλζεί φηη ν ηέσο πθππνπξγφο ηξαηησηηθψλ, παξά ηηο απνθάζεηο ηεο 

θπβέξλεζεο, δηφξηζε σο ζηειέρε ηνπ ππφ ζπγθξφηεζε ζψκαηνο Δζλνθπιαθήο 

«αλάκεζα ζ’ άιινπο θαη πνιινχο θαζίζηεο θαη άιινπο πνπ βαξχλνληαη κε αληεζληθέο 

πξάμεηο». Σν Γξαθείν Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΚΚΔ έζηεηιε κηα «απζηεξψο 

εκπηζηεπηηθή - κφλν γηα ηνπο Γξακκαηείο» ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξνπψλ επηζηνιή, 

δίλνληαο εληνιή λα ειέγρεηαη ην παξειζφλ ησλ δηνξηδφκελσλ απφ ηελ θπβέξλεζε 

ζηειερψλ ηεο Δζλνθπιαθήο: 

 

Να εμεηάζεηε κε επηκέιεηα αλ απηνί πνπ έθζαζαλ ή ζα θζάζνπλ ζηηο Πεξηνρέο ζαο, δελ 

βαξχλνληαη κε αληεζληθέο θαη αληηιατθέο πξάμεηο ζηα ηειεπηαία 8 ρξφληα, ηφηε κπνξνχλ 
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 ηα κέζα Ννεκβξίνπ δεκνζηεχζεθε δηάηαγκα «γηα ηελ πξφζθιεζε ζηα φπια ησλ εθέδξσλ 

αμησκαηηθψλ θαη νπιηηψλ ησλ φπισλ ηεο θιάζεσο 1936 νιφθιεξεο ηεο ρψξαο». Βι. Διεπζεξία 

[ξγαλν ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΑΜ Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο], 13.11.1944, ζ. 2.  
275

 Σειεγξάθεκα ηάληνπ πξνο ηηο δηνηθήζεηο ηνπ ΚΚΔ ζε Πεινπφλλεζν, ηεξεά, Μαθεδνλία, 

Ήπεηξν, Αζήλα 22.11.1944. Παξαηίζεηαη ζην Ησάλλεο Ηαηξίδεο, φ.π., ζ. 163-164. 
276

 ΚΚΔ, Γξαθείν Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο πξνο φιεο ηηο Πεξηθ. Δπηηξνπέο, Θεζζαινλίθε 

23.11.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 408, Φ=23/1/109.  
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λα αλαιάβνπλ ππεξεζία ην ζψκα ηεο Δζλνθπιαθήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ν ΔΛΑ, ε ΔΠ θαη ν Λαφο λα ηνπο εηδνπνηήζεη φηη είλαη απαξάδεθηνη θαη 

πξέπεη λα γπξίζνπλ πίζσ ζηηο ζέζεηο ηνπο, νπφηε ε Δζληθή Πνιηηνθπιαθή ζα παξακείλε 

ζηηο ζέζεηο ηεο
277

. 

 

Σν «ζρέδην» Παπαλδξένπ «πεξί απνζηξαηεχζεσο» εγθαηαιείθζεθε ιφγσ ηεο 

άξλεζεο ησλ Βξεηαλψλ λα ην δερηνχλ. Νέα δηεπζέηεζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ δεηήκαηνο 

θαηλφηαλ φηη πξνέθπςε κεηά απφ ζπλάληεζε εακηθψλ ππνπξγψλ θαη Παπαλδξένπ 

ζηηο 27 Ννεκβξίνπ. Σελ επνκέλε φκσο επήιζε νξηζηηθή εκπινθή θαζψο νη εακηθνί 

ππνπξγνί θαηήγγεηιαλ ηνλ Παπαλδξένπ φηη ηε κέξα εθείλε ππέβαιε ζην ππνπξγηθφ 

ζπκβνχιην ζρέδην πνπ παξνπζίαδε σο δηθφ ηνπο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είρε 

ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ πξσζππνπξγφ. Μηα κέξα κεηά, ν Παπαλδξένπ θάιεζε ηνπο 

εακηθνχο ππνπξγνχο λα ππνγξάςνπλ ην παξαπάλσ ζρέδην, ππνζηεξίδνληαο φηη ήηαλ 

δηθφ ηνπο ζρέδην, ζην νπνίν ν ίδηνο δελ είρε επηθέξεη ηξνπνπνηήζεηο. Ζ ξήμε ήηαλ 

δεδνκέλε. Σελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ, ν ζηξαηεγφο θφκπε αλέιαβε πξσηνβνπιία έθδνζεο 

δηαηαγήο αθνπιηζκνχ ησλ αληαξηηθψλ ζσκάησλ. Σν ΔΑΜ αληέδξαζε άκεζα. Σν Α΄ 

ψκα ηξαηνχ ηνπ ΔΛΑ Αζελψλ δηέηαμε λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ζρέδην θαηάιεςεο 

ηεο Αζήλαο. Σελ ίδηα κέξα παξαηηήζεθαλ νη ππνπξγνί ηνπ ΔΑΜ. Σν βξάδπ ηεο 2αο 

Γεθεκβξίνπ ππνγξάθεθε βαζηιηθφ δηάηαγκα απνζηξάηεπζεο ηνπ ΔΛΑ θαη ηνπ 

ΔΓΔ, πνπ φξηδε σο εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ αθνπιηζκνχ ηελ 10
ε
 Γεθεκβξίνπ. Σελ 

ίδηα ζηηγκή, έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηεο ΚΔ ηνπ ΔΑΜ απνθάζηδε ηελ αλαζχζηαζε ηεο 

Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΛΑ, ηελ ππαγσγή ζ’ απηήλ ηνπ Γεληθνχ ηξαηεγείνπ 

ηνπ ΔΛΑ θαη ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Δζληθήο Πνιηηνθπιαθήο. Απνθαζίζηεθε επίζεο ε 

δηελέξγεηα ζπιιαιεηεξίνπ ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο θαη ε 

θήξπμε γεληθήο απεξγίαο γηα ηελ επνκέλε. Σα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ ζα 

θαηαγξαθνχλ ζηελ ειιεληθή ηζηνξία σο Γεθεκβξηαλά
278

. 

Διάρηζηεο κέξεο πξηλ ηα Γεθεκβξηαλά ν επηθεθαιήο Βηηζίνπ ηεο πκκαρηθήο 

ηξαηησηηθήο Απνζηνιήο Βξεηαλφο Έβαλο εγθαηαιείπεη ηε Φιψξηλα θαη βξίζθεηαη 

ζηελ Αζήλα. ηηο 2 Γεθεκβξίνπ αλαρσξνχλ θαη νη ππφινηπνη Βξεηαλνί. ηε Φιψξηλα 

ζα παξακείλεη -θαζφιν ηνλ Γεθέκβξην- κφλν έλα κηθξφ θιηκάθην Ακεξηθαλψλ 

αμησκαηηθψλ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο
279

.  
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 ΚΚΔ, Γξαθείν Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο πξνο φιεο ηηο Πεξηθ. Δπηηξνπέο (Απζηεξψο εκπηζηεπηηθή. 

Μφλν γηα ηνπο Γξακκαηείο), Θεζζαινλίθε 26.11.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 408, Φ=23/1/112.  
278

 George Alexander, φ.π., ζ. 263-284∙ Μελάιανο Υαξαιακπίδεο, Γεθεκβξηαλά 1944. Ζ κάρε ηεο 

Αζήλαο, Αιεμάλδξεηα, 2
ε
 έθδ., Αζήλα 2014, ζ. 53-64∙ Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο, φ.π., ζ. 252-259. 

Γηα ηα Γεθεκβξηαλά ππάξρεη πινχζηα βηβιηνγξαθία. Βι. ελδεηθηηθά ηηο «βηβιηνγξαθηθέο 

θαηεπζχλζεηο» πνπ δίλνληαη ζην ηάζεο Καιχβαο – Νίθνο Μαξαληδίδεο, φ.π., ζ. 252-254.  
279

 Κψζηαο Σζψηζνο, Άδνμε δόμα 1940-1945. Πνιεκηθή πεξηπέηεηα ζηα βνπλά, ζηνπο θάκπνπο, ζηα 

ρσξηά θαη ζηηο πόιεηο ηεο Λπγθεζηίδνο, ρ.ε., Σνξφλην 1999, ζ. 371.  

ηηο 30 Ννεκβξίνπ, ε ΠΔ Φιψξηλαο ηνπ ΚΚΔ ελεκέξσζε ηελ ΚΟΠΜ ηνπ ΚΚΔ φηη «ν επί θεθαιήο 

εδψ ησλ Άγγισλ Έβαλο αλερψξεζε γηα ηελ Αζήλα». Βι. ΠΔ Φιψξηλαο ηνπ ΚΚΔ (Θάλνο) πξνο ηελ 

ΚΟΠΜ ηνπ ΚΚΔ, Δλ Φισξίλε ηε 30.11.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 415, Φ=23/8/248. 
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Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο αληινχληαη απφ έλα βηβιίν αλακλήζεσλ θαη ηζηνξηθψλ 

αθεγήζεσλ πνπ εμέδσζε ν Κψηζαο Σζψηζνο
280

 (λεαξφο δάζθαινο ηα ρξφληα ηεο 

θαηνρήο) ην 1999 ζην Σνξφλην ηνπ Καλαδά, φπνπ δηέκελε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ απφ 

ην 1951. Απφ ηελ άλνημε ηνπ 1944, ν Σζψηζνο ήηαλ δίπια ζηνλ Βξεηαλφ αμησκαηηθφ 

Έβαλο, ζχλδεζκφο ηνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο, κεηά απφ εληνιή ηνπ ΔΛΑ θαη 

θαηφπηλ εθπαίδεπζεο απφ ηε Α. Έλα κήλα πξηλ ηελ απειεπζέξσζε ηεο Φιψξηλαο 

κεηαθηλήζεθε ζηελ Δζληθή Πνιηηνθπιαθή
281

. Με ηελ εγθαζίδξπζε ησλ θπβεξλεηηθψλ 

αξρψλ θαηεγνξήζεθε φηη ζπκκεηείρε, κε κηα νκάδα πνπ δηεχζπλε ν ππεχζπλνο ηεο 

Πνιηηνθπιαθήο, ζηελ απαιινηξίσζε επαίζζεησλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ ηνπ αξρείνπ 

ηεο αζηπλνκίαο Φιψξηλαο
282

. Μπφξεζε λα απαιιαγεί ησλ θαηεγνξηψλ ιφγσ ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ ζηε Α, απφ ηελ νπνία κπφξεζε θαη πήξε αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο
283

. 

Ζ άπνςε πνπ θαηαζέηεη ζην βηβιίν ηνπ γηα ηελ εκπινθή ηνπ Έβαλο ζην Μαθεδνληθφ 

Εήηεκα, ηδηαίηεξα γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ην απνζρηζηηθφ θίλεκα Γθφηζε, έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε αθεγήζεηο-εθηηκήζεηο πνιιψλ εακηθψλ ζπγγξαθέσλ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Εαραξηάδε, πνπ απφ ηα έηε 1945-1945 θαηεγνξνχζε επζέσο ζε άξζξα ηνπ ηνλ Έβαλο 

σο θχξην ππεχζπλν ηεο εκθάληζεο θαηλνκέλσλ «απηνλνκηζκνχ» ζηελ πεξηνρή 

Φιψξηλαο-Καζηνξηάο. Ο ίδηνο ν Σζψηζνο κάιηζηα, ππνζηεξίδεη φηη ηελ πεξίνδν πνπ 

ήηαλ ζηξαηηψηεο ζηελ Αζήλα (1946) ήξζε ζε επαθή κε ζηειέρε ηνπ ΚΚΔ (Ρέλν 

Μηραιέα, Μήηζν Παξηζαιίδε, Γηψξγν ηάλην) θαη ηνλ ίδην ηνλ Εαραξηάδε, ζηνπο 

νπνίνπο εμέζεζε ηηο απφςεηο ηνπ, πνπ ζπλνςίδνληαλ ζηε ζέζε φηη ν Έβαλο δελ είρε 

θακηά ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία ηνπ «δηαζπαζηηθνχ θηλήκαηνο»
284

.     

Ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνληα είλαη ηα απνζπάζκαηα εθείλα ζην βηβιίν ηνπ Σζψηζνπ, 

φπνπ ν ζπγγξαθέαο -δάζθαινο, ζχλδεζκνο κε ηνπο Βξεηαλνχο, θίινο κε ηα ζηειέρε 

ηεο ακεξηθαληθήο απνζηνιήο πνπ βξίζθνληαλ ζηε Φιψξηλα, πνιηηνθχιαθαο ηηο κέξεο 

ηεο απειεπζέξσζεο ηεο Φιψξηλαο, κεηαθηλνχκελνο ιίγεο κέξεο κεηά ζηηο Πξέζπεο- 

πεξηγξάθεη ζηηγκηφηππα  απφ ηε δσή ζηε Φιψξηλα, φπσο ν ίδηνο ηα παξαηήξεζε ή ηα 

βίσζε, ηφζν θαηά ηελ απειεπζέξσζε φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπρλψλ 
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 O Kψζηαο Σζψηζνο γελλήζεθε ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1920 ζηα Άισλα Φιψξηλαο. Ο παππνχο 

ηνπ Κψζηα, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, «ήηαλ πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ ησλ Αιψλσλ». Δπί 

θαηνρήο εηζήιζε ζηελ Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Φιψξηλαο, απ’ φπνπ απνθνίηεζε ην 1943. Δθεί 

γλσξίζηεθε θαη κε ηε κέιινπζα ζχδπγφ ηνπ (δαζθάια κε θαηαγσγή εθηφο Φισξίλεο, πνπ βξέζεθε 

ζηελ πφιε θαζψο ν παηέξαο ηεο ήηαλ ζπληαγκαηάξρεο, δηνηθεηήο ηνπ ζηξαηνινγηθνχ γξαθείνπ 

Φιψξηλαο). Σελ ίδηα πεξίνδν, ν Σζψηζνο ήηαλ κέινο ηνπ ζπιιφγνπ «Αξηζηνηέιεο», αλήθε ζην 

κνξθσηηθφ ηκήκα ηνπ θαη έγξαθε πνηήκαηα πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα Έζλνο. Βι. 

Κψζηαο Σζψηζνο, φ.π., ζ. 16, 69, 70 θαη «Βηνγξαθία ηνπ πγγξαθέα» ζηελ ηζηνζειίδα 

http://ktsotsos.com/, εκ. επίζθ. 5.2.2017. 
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 Κψζηαο Σζψηζνο, φ.π., ζ. 133-141, 353.  
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 Ο Σζψηνο δελ αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ ηηο θαηεγνξίεο πνπ ηνπ απνδφζεθαλ θαη ηηο δηθαζηηθέο 

ηνπ πεξηπέηεηεο ην 1945. εκεηψλεη απιά φηη άκεζα, κεηά ηελ απειεπζέξσζε, αλαρψξεζε απφ ηε 

Φιψξηλα θαη πήγε ζηνλ Άγην Γεξκαλφ, φπνπ πιένλ ήηαλ ε βάζε ηνπ, «αθνχ ηαθηνπνίεζα ηηο 

ππνζέζεηο κνπ ζηε Φιψξηλα». Γηα ηηο ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξίεο, βι. Βι. πκβνχιηνλ ησλ ελ Φισξίλε 

Πιεκκειεηνδηθψλ, αξ. απφθ. 79/45, ΓΑΚ-Αξρ. Φιψξηλαο, ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1., ΑΔ 1, Απνθάζεηο 

πκβνπιίνπ Πιεκκειεηνδηθψλ Φισξίλεο.  
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 Βι. θσηναληίγξαθα ησλ παξαπάλσ βεβαηψζεσλ, ζην βηβιίν ηνπ Σζψηζνπ, ζηηο ζει. vii θαη ix.  
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 Κψζηαο Σζψηζνο, φ.π., ζ. 291-295. Γηα ηνλ Έβαλο θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ ηνπ απνδφζεθαλ απφ 

ην εακηθφ θίλεκα, βι. ζε επφκελν θεθάιαην ηνπ παξφληνο ηφκνπ.  
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επηζθέςεψλ ηνπ ζηελ πφιε, κέρξη ηα Υξηζηνχγελλα ηνπ 1944. Παξά ην γεγνλφο φηη ν 

Σζψηζνο έγξαςε ην βηβιίν ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, ηα γξαθφκελά ηνπ απνηεινχλ 

κνλαδηθή παξάζεζε επξχηεξσλ θνηλσληθψλ πηπρψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. 

Απνηππψλνπλ ιεπηνκέξεηεο θαη αλαπαξηζηνχλ πξαγκαηηθφηεηεο πνπ είλαη πνιχ 

ρξήζηκεο λα ηηο έρεη ππφςε ηνπ ν κειεηεηήο ηεο πεξηφδνπ. Γηα φια ηα παξαπάλσ, ν 

γξάθσλ ζεσξεί φηη δελ ζα ήηαλ αδφθηκε ε παξάζεζε εθηελψλ απνζπαζκάησλ απφ ην 

αλαθεξφκελν πφλεκα.  

Ο Σζψηζνο ινηπφλ, επαλεθηηκψληαο νπζηαζηηθά κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ηελ 

πεξίνδν ηεο εακνθξαηίαο θαη κέζα θπζηθά απφ ηηο δηθέο ηνπ πξνζιήςεηο θαη ηα φπνηα 

θίιηξα αλαδηακφξθσζαλ απηέο ζην δηάβα ησλ ρξφλσλ, γξάθεη: 

 

[…] Όζηεξα απηφ ηνπο παλεγπξηζκνχο ζηελ Φιψξηλα ηα πξάγκαηα άξρηζαλ λα 

παίξλνπλ άιιε ηξνπή· δνπιεηέο δελ ππήξραλ θαη ν θάζε πνιίηεο πξνζπαζνχζε λα 

βνιεπηεί φπσο κπνξνχζε θαη φπσο είρε ζπλεζίζεη ζηα ρξφληα ηεο θαηνρήο. ε ιίγν ζα 

έθζαλε ν ρεηκψλαο θαη φια ζα ήζαλ πην δχζθνια κε θφβν φηη ζα έπεθηε κεγάιε πείλα 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηξνθίκσλ πξάγκα πνπ θαλείο δελ ζα κπνξνχζε λα ιχζεη παξά φιεο ηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο Νέαο Κπβέξλεζεο ζηελ Αζήλα.  […] 

Καη νη κέξεο πεξλνχζαλ ζαλ λα κε γηλφηαλ ηίπνηε, ζαλ λα κελ ππήξρε θάηη λα γίλεη 

πνπ ζα κπνξνχζε λα θέξεη, επί ηέινπο, θάπνηα αλαθνχθηζε ζηνλ ηφζν ηπξαλληζκέλν ηφπν 

θαη πιεζπζκφ θαη ηδηαίηεξα ζηα παηδηά πνπ είραλ ζηεξεζεί ηελ παηδηθή ηνπο δσή. 

Καη φκσο γίλνληαλ πνιιά θαη δηάθνξα αιιά θαλείο δελ ηα κάζαηλε.  

Οη εγεζίεο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ ΔΑΜ δελ έιεγαλ ηίπνηε ζε θαλέλαλ. ζα νη 

κεγάινη γλψξηδαλ ηα θξαηνχζαλ γηα ηνλ εαπηφλ ηνπο. Γελ έπξεπε νη αληάξηεο θαη ν ιαφο 

λα κάζνπλ ηελ αιήζεηα, πνπ γηα ηνπο πην πνιινχο ζα ήηαλ πηθξφ θαξκάθη, ελψ ζα ήηαλ 

ιχηξσζε γηα άιινπο πνπ ήζειαλ λα πεηάμνπλ ηα φπια ηνπο θαη λα νξθηζζνχλ λα κε ηα 

μαλαπηάζνπλ, παξά κφλνλ ζε ψξα πνπ ζα ήηαλ αλάγθε λα ζψζνπλ ηελ παηξίδα θαη 

λνπζεηεκέλνη λα αξρίζνπλ μαλά ηνλ αγψλα αιιά πην ινγηθά θαη πην πξαθηηθά. 

Γηαδφζεηο θπθινθνξνχζαλ αξθεηέο, αιιά ρσξίο ινγηθέο βάζεηο θαη λφεκα, θαληαζίεο 

κεξηθψλ πνπ πξνζπαζνχζαλ λα πνπιήζνπλ εμππλάδα. 

Δθεκεξίδεο δελ εθδίδνληαλ νχηε είρακε ξαδηνθσληθέο ζπζθεπέο. 

Ήηαλ ζαλ λα δνχζακε ζην ζθνηάδη, πνπ απφ κέξα ζε κέξα γηλφηαλ πην ππθλφ θαη πην 

απνπληθηηθφ θαη κάιηζηα ζε επνρή, πνπ γίλνληαλ πνιηηηθέο δπκψζεηο ζηελ Αζήλα πνιχ 

αλεζπραζηηθέο γηα φινπο ηνπο Έιιελεο, πνπ κε θφπν αλάπλεπαλ ηνλ αγέξα ηεο ιεπηεξηάο 

ησλ.   […] 

ηελ Φιψξηλα θαλείο δελ γλψξηδε ηη γηλφηαλ έμσ απφ ηα ζχλνξά ηεο γηαηί θαλείο απφ 

εθείλνπο πνπ ήζαλ ζηα πξάγκαηα θαη ήμεξε, δελ κηινχζε. 

ηηο 2 Γεθεκβξίνπ έηπρε λα βξίζθνκαη ζηελ Φιψξηλα θαη χζηεξα απφ ηελ πξφζθιεζε 

ελφο Ακεξηθαλνχ αμησκαηνχρνπ ηεο Ο (Office of Strategic Services) Γξαθείν 

ηξαηεγηθψλ Τπεξεζηψλ, πήγα ζην δηακέξηζκα ηνπ, ζην δεχηεξν πάησκα ηνπ θηηξίνπ ηεο 

Δζληθήο Σξαπέδεο. 

ηαλ άλνημε ε ζχξα βξέζεθα κπξνζηά απφ έλαλ λεαξφ πνπ ζπζηήζεθε κε ην φλνκα 

Ηππνθξάηεο, δηεξκελέαο ηνπ Ακεξηθαλνχ ινραγνχ John Daniels. Με ζπλφδεπζε ζην 

γξαθείν ηνπ ινραγνχ ηνπ, ζηνλ νπνίνλ κε παξνπζίαζε κε ην πξαγκαηηθφ κνπ φλνκα θαη 

σο θίιν ηνπ ινραγνχ Πάηξηθ Έβαλο. […] Μνπ είπε [ν Daniels] φηη ζηελ Φιψξηλα δελ 

γλψξηδε θαλέλαλ θαη επηζπκία ηνπ ήηαλ λα γλσξίζεη κεξηθνχο θαη κάιηζηα κηα θαη είρακε 

θαιέο ζρέζεηο κε ηνλ ινραγφ Έβαλο γηα πνιχλ ρξφλν, ην ζεσξνχζε απαξαίηεην λα 

γλσξίζεη εκάο πξψηα, πξηλ θάλεη άιιεο γλσξηκίεο. 
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Πξηλ θχγσ κνπ είπε φηη νη Βξεηαλνί πνπ ήζαλ ζηελ Φιψξηλα είραλ πξνβιήκαηα θαη 

ίζσο λα έθεπγαλ απφ ηελ Φιψξηλα. Ζ είδεζε απηή κε παξφηξπλε λα πάσ ζην Ξελνδνρείν 

Αίγιε λα δεηήζσ ηνλ Έβαλο, αιιά δελ ηνλ πξφιαβα γηαηί είρε θχγεη. 

Σν γξαθείν ηνπ ινραγνχ Κφιιηλο [Βξεηαλφο ηεο Α] ήηαλ αξθεηά θνληά ζηελ Αίγιε 

θαη ζε ιίγα ιεπηά ηεο ψξαο είκνπλ κπξνζηά απφ ηνλ ινραγφ θαη ηνλ θίιν ηνπ Μπνκπ 

[Βξεηαλφο ηεο Α]. Μάδεπαλ ηα πξάγκαηά ηνπο θαη ηα θφξησλαλ ζηα απηνθίλεηά ηνπο 

κε ζθνπφ λα θχγνπλ ακέζσο. 

Ο ινραγφο Κφιιηλο κνπ πξφηεηλε λα πάσ καδχ ηνπο ζηελ Αζήλα πξάγκα πνπ 

αξλήζεθα, φπσο ήηαλ θπζηθφ θαη φηαλ ηνλ ξψηεζα γηαηί θεχγεηε, κνπ είπε φηη δελ 

κπνξνχζε λα κνπ πεη ην γηαηί, αιιά λα έρσ ππνκνλή, πνιχ γξήγνξα ζα κάζαηλα πην πνιιά 

θαη ζα ηνπο δηθαηνινγνχζα γηαηί έθπγαλ θαη γηαηί δελ κνπ είπαλ ην γηαηί. 

ηαλ ήζαλ έηνηκνη, αλαρψξεζαλ γηα ηελ Αζήλα, αθήλνληάο κε λα βαζαλίδσ ην κπαιφ 

κνπ λα βξσ ην γηαηί.  […] 

Ήηαλ επνρή θαηά ηελ νπνίαλ νη Φισξηληψηεο εηνηκάδνληαλ λα γηνξηάζνπλ ηηο γηνξηέο 

ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηηο πξψηεο γηνξηέο ζαλ ειεχζεξνη θαη πξνζπαζνχζαλ λα ηα βνιέςνπλ 

κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηνπο, θαη λα εθνδηαζηνχλ κε φ,ηη κπνξνχζαλ θάησ απφ ηηο 

ζπλζήθεο γηα Καιά Υξηζηνχγελλα θη Δπηπρηζκέλν ην Έηνο 1945. 

Καηά ηηο κέξεο εθείλεο βξηζθφκνπλ ζηελ Φιψξηλα θαη ζαλ ν κεγαιχηεξνο πνπ είκνπλ 

ζηελ νηθνγέλεηα ζρεδίαδα ην πξφγξακκά κνπ γηα ηηο γηνξηέο. Πεξπαηνχζα ζηελ νδφ 

Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ πεξηεξγαδφκελνο ηηο βηηξίλεο ησλ θαηαζηεκάησλ κε απψηεξν 

ζθνπφ λα ςσλίζσ θάηη γηα ην ζπίηη. 

Καηά ζχκπησζε κπξνζηά κνπ βξέζεθε ν [Ακεξηθαλφο] ινραγφο Νηάληειο κε ηνλ 

δηεξκελέα ηνπ, ηνλ Ηππνθξάηε θαη κεηά απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο ραηξεηνχξεο κε θάιεζε ζην 

δηακέξηζκά ηνπ λα γηνξηάζνκε ηα Υξηζηνχγελλα 5 κέξεο λσξίηεξα απφ ηελ 25 Γεθεκβξίνπ 

πξάγκα πνπ κνπ θάλεθε παξάμελν αιιά δέρηεθα κε επραξίζηεζε. […] Σελ ζπκθσλεκέλε 

κέξα θαη ψξα βξεζήθακε ζην δηακέξηζκα ηνπ ινραγνχ Νηάληειο, ζηνλ δεχηεξν φξνθν ηεο 

Δζληθήο Σξαπέδεο. Καιεζκέλνη ηνπ ινραγνχ ήζαλ πξψηνη θαη θαιχηεξνη ν Γηεπζπληήο ηεο 

Σξάπεδαο, θχξηνο Μπαθφπνπινο κε ηελ ζχδπγφ ηνπ, δχν θνπέιεο γλσζηέο ηνπ ινραγνχ 

θαη ηνπ Ηππνθξάηε θαη δχν άιιεο γλσζηέο κνπ θαη ε αδειθή κνπ. Τπήξραλ πνιιά 

νξεθηηθά, πνηά, νπΐζθπ, κπχξα, θξαζί θαη λφζηηκα θαγεηά, αξλί ςεηφ θαη δακπφλ θαη 

δηάθνξσλ εηδψλ θξνχηα, κήια, θαξχδηα, ακχγδαια. ια ήηαλ σξαία ηαθηνπνηεκέλα κε 

γνχζην, πνπ θαη λα κελ είρεο φξεμε, κε κηα καηηά ζνπ πάλσ ηνπο, ζνπ άλνηγε ε φξεμε. 

Ήηαλ κηα βξαδπά μέγλνηαζηε πνπ καο έθαλε λα μεράζνπκε ηηο ζθνηνχξεο θαη λα 

αζρνιεζνχκε κε δεηήκαηα επράξηζηα θαη θάπσο εμεπγεληζκέλα ζε ζχγθξηζε κε φ,ηη 

ππήξρε έμσ απφ ην ζαιφλη ηνπ ινραγνχ, ζηελ Φιψξηλα θαη ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. 

Φχγακε πνιχ αξγά, […] Μεηά κεξηθέο κέξεο ηνλ επηζθέθζεθα μαλά ζην γξαθείν ηνπ, έηζη 

λα πηνχκε καδχ έλα θαθέ θαη λα θνπβεληηάζνπκε γηα ηελ δσή ζηελ Ακεξηθή. Πνηέ δελ 

είρακε κεηαμχ καο πνιηηηθή ζπδήηεζε θαη απηφ ήηαλ επράξηζην. ηαλ έθεπγα κνπ έδσζε 

10 δεπγάξηα αξβχιεο Ακεξηθάληθεο ηηο νπνίεο έδσζα ζε άλδξεο ηεο νκάδνο κνπ. Δίραλ 

πεξάζεη ηα Υξηζηνχγελλα, αιιά δελ είρε πεξάζεη θαη ε άγλνηά καο· δελ γλσξίδακε ηη 

γηλφηαλ έμσ απφ ηελ Φιψξηλα θαη ηδηαίηεξα ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ηελ Αζήλα. […] 

Δθείλε ηελ επνρή ζην θηίξην ηνπ Γηθαζηεξίνπ θξαηηνχληαλ αξθεηνί ζπιιεθζέληεο, 

κεξηθνί επηβαξπλφκελνη γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο Γεξκαλνχο, άιινη κε ηνπο Βνπιγάξνπο 

θαη άιινη, νη πεξηζζφηεξνη, γηα θαλέλα ιφγν. Απφ ηνπο ηειεπηαίνπο κεξηθνί εζεσξνχλην 

επηθίλδπλνη γηα πηζαλή δξάζε ελαληίνλ ηνπ ΔΑΜ θαη νη ππφινηπνη θξαηηνχληαλ γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπο. 

Πνιινί πνιίηεο φρη θξαηνχκελνη ζα εχρνληαλ λα αλήθαλ ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία 

γηαηί δελ ζα ππήξρε ηίπνηε εηο βάξνο ηνπο, ζάραλ ήζπρε ηελ ζπλείδεζή ηνπο θαη φηαλ ζα 
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δηαιπφηαλ ε Δακνθξαηία θαη ζα επηθξαηνχζε ην λφκηκν θξάηνο ζα ήζαλ ηα ρατδεκέλα 

παηδηά ηεο Κπβέξλεζεο Πιαζηήξα θαζψο θαη ησλ κεηέπεηηα ηζπλφλησλ.  […] 

Δίλαη πνιχ ιππεξφλ πνπ ζηνλ δήιν ηνπο γηα ζσζηή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ, 

κεξηθνί Διαζίηεο ζπιιάβαλε θαη αλζξψπνπο αζψνπο, γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο, ή γηα 

ιφγνπο πξνιεπηηθνχο ή γηα εθδίθεζε ιφγσ πξνζσπηθψλ δηαθνξψλ. Θα ήηαλ επηχρεκα εάλ 

απηφο ν δήινο έιεηπε θαη εάλ δελ είρε εθθξαζζεί κε ηνλ ηξφπν πνπ εθθξάζζεθε. 

ηελ Φιψξηλα έγηλε πεξίπνπ ην ίδην κε πξφζζεην ην αηχρεκα λα θνλεπζεί απφ 

άγλσζηνλ, αξγφηεξα ζηηο αξρέο ηνπ 1945, ν θαζεγεηήο ηνπ Γπκλαζίνπ Φισξίλεο πχξνο 

Βαξβαξξήγνο ρσξίο θαλέλα ιφγν, πξάγκα πνπ ακαχξσζε θαηά πνιχ ηελ ππφιεςε ηεο 

Φιψξηλαο γηα ηελ κεηαθαηνρηθή πεξίνδν απφ ηελ απειεπζέξσζή ηεο κέρξη ηελ πκθσλία 

ηεο Βάξθηδαο. Απφ φιεο ηηο πφιεηο ηεο Διιάδαο, είλαη ε πφιε πνπ είρε ηα ιηγφηεξα αζψα 

ζχκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ παξαζηξαηεκέλνπο αληάξηεο θαη θαθνπνηνχο. […]
285

. 

 

Μεηά ηελ έθξεμε ησλ Γεθεκβξηαλψλ, έλα κέξνο ηνπ ΔΛΑ ηεο πεξηνρήο θηλήζεθε 

πξνο ηελ Ήπεηξν
286

 θαη ηαπηφρξνλα έγηλαλ ζηε Φιψξηλα πξνιεπηηθέο ζπιιήςεηο 

παξαγφλησλ πνπ ζεσξνχληαλ επηθίλδπλνη γηα δξάζε θαηά ηνπ ΔΑΜ287 θαη 

αμησκαηηθψλ πνπ αξλήζεθαλ λα θηλεζνχλ θαηά ηνπ Εέξβα
288

, ελψ ν λνκάξρεο θαη ην 

δεμί ηνπ ρέξη, ν ππεχζπλνο Δπηζηηηζκνχ, ιατθψλ ζπζζηηίσλ θιπ, είραλ ήδε θαηαθχγεη 

ζηε Θεζζαινλίθε, φπνπ φκσο αλαγλσξίζηεθαλ θαη ζπλειήθζεθαλ
289

. Αλάκεζα ζ’ 

απηνχο πνπ ζπλειήθζεθαλ -«σο αληηδξαζηηθνί»- ήηαλ θαη νη ελσκνηάξρεο Αξηζηείδεο 

Αξρνληίδεο θαη Γεψξγηνο Σζνκπάλνγινπ. Μεηά απφ εληνιή ηνπ δηνηθεηή ηεο 

                                                           
285

 ην ίδην, ζ. 352-353, 359, 371, 381-382, 385.  
286

 Μηα πεξηγξαθή ηεο «εθζηξαηείαο» ηεο ΗΥ Μεξαξρίαο ζηελ Ήπεηξν θαη ηελ επηζηξνθή ηεο, βι. 

ζην Βάζνο Σζαθαιίδεο-Υαηδεληθνιάνπ, φ.π., ζ. 48-52. 
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 Κίηζνο Γηαγγηψξγνο, θηαγξάθεζε ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ζηε Φιώξηλα, φ.π., ζ.  42∙ Κψζηαο 

Σζψηζνο, φ.π., ζ. 385. 

Σσλ παξαπάλσ ζπιιήςεσλ είρε πξνεγεζεί απφξξεηε δηαηαγή ηνπ Γεληθνχ ηξαηεγείνπ ηνπ ΔΛΑ 

(αξάθεο – Άξεο) ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ππήξρε ππνςία φηη «ελδερνκέλσο 

αληίδξαζεο επηρεηξήζεη πξαμηθφπεκα […] Ίλα επηηχρε βηαίαλ επηβνιήλ ηεο επί ειιεληθνχ ιανχ». 

Έπξεπε, ζχκθσλα  κε ηελ ίδηα δηαηαγή, λα πξνζαλαηνιηζηνχλ «εξέκσο» νη δηνηθήζεηο θαη λα ιάβνπλ 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα λα κελ αηθληδηαζηνχλ. Μεηαμχ άιισλ ζεκεησλφηαλ: «[…] 2
νλ

) Αληηιατθνί 

θπβεξλεηηθνί αληηπξφζσπνη Ννκάξρεο θιπ δένλ ζπιιεθζψζηλ ακέζσο». Ζ εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ 

δηαηαγήο ζα γηλφηαλ «άκα ελάξμεσο επηζέζεσο αληηδξάζεσο». Βι. .Γ. Γελ. ηξαηεγείνπ (αξάθεο – 

Άξεο), Απφξξεηε πξνζσπηθή γηα ηελ Γηνίθεζηλ, Αξηζ. ΔΠΔ 2088. Γηαηαγή, 2.12.44. Παξαηίζεηαη ζην 

Γξεγφξεο Φαξάθνο, Άξεο Βεινπρηώηεο, Σν ρακέλν Αξρείν. Άγλσζηα θείκελα, Διιεληθά Γξάκκαηα, 2
ε
 

έθδ., Αζήλα 1997, ζ. 313.  
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 Σέηνηα ήηαλ ε πεξίπησζε ηνπ αλζππνινραγνχ Αλδξέα Κνΐδε  ε «απνινγία» ηνπ -ην 1945- γηα 

ηελ έληαμή ηνπ ζηνλ ΔΛΑ, ν ππνινραγφο -ηφηε- πεδηθνχ Αλδξέαο Κνΐδεο θαηέζεζε: «Δμήιζνλ ηελ 6
ελ

 

επη. 1944 θαη ελεηάρζελ εηο ηαο ηάμεηο ηνπ ΔΛΑ, θαζφηη ε παξακνλή κνπ ελ Φισξίλε ήην αδχλαηνο 

ιφγσ ηεο ηφηε εθξχζκνπ θαηαζηάζεσο θαη ησλ θηλδχλσλ ζπιιήςεψο κνπ παξά ησλ Γεξκαλψλ. Δηο ηελ 

ηνηαχηελ απφθαζίλ κνπ ζπλέηεηλε θπξίσο ην γεγνλφο φηη εζεψξεζα θαζήθνλ κνπ φπσο εμέιζσ πξνο 

ελίζρπζηλ ηνπ απειεπζεξσηηθνχ αγψλνο κεηά ηελ ζπκθσλίαλ ηνπ Ληβάλνπ, δη’ εο ν ΔΛΑ 

αλεγλσξίδεην απφ ηεο λνκίκνπ θπβεξλήζεσο Παπαλδξένπ». χκθσλα κε θαηάζεζή ηνπ φηαλ έιαβε 

δηαηαγή απφ ηνλ ΔΛΑ λα ιάβεη κέξνο ελαληίνλ ηνπ ζηξαηεγνχ Εέξβα, απηφο αξλήζεθε θαη θιείζηεθε 

ζηηο θπιαθέο «σο αληηδξαζηηθφο» κέρξη ηεο 25
εο

 Γεθεκβξίνπ 1944. Βι. «Απνινγία» Κνΐδε Αλδξέα ηνπ 

Πέηξνπ, πνπ γελλήζεθε ζην Πηζνδέξη Φιψξηλαο ην 1913, (Φιψξηλα 18.9.1945), ΤΑ, αη.έ. Α. Κνΐδε. 

Παξαηίζεηαη ζην Γηάλλεο Πξηφβνινο,  φ.π., ζ. 109, 284. 
289

 ηαχξνο Κσλζηαληηλίδεο, Ζ Φιώξηλα εηο ηαο θιόγαο, φ.π., ζ. 46-49. 
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πνιηηνθπιαθήο Αλαζηάζηνπ Γεκ. Μνπηνχζε ή Μεηνχζε ή Μήηξνπ θαη ηνπ 

ππνδηνηθεηή Δκκαλνπήι Αλη. γνπξνκάιιε, ζχκθσλα κε κεηαγελέζηεξε δηθνγξαθία, 

νη ελσκνηάξρεο κεηαθέξζεθαλ -ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ- ζηνλ Πνιππφηακν, φπνπ θαη 

εθηειέζηεθαλ ηελ επνκέλε290.  

ηηο 4 Γεθεκβξίνπ ηα πξάγκαηα θαίλνληαλ ήξεκα ζηε Φιψξηλα. ε ζπλεδξίαζε 

ηεο ίδηαο κέξαο, ην ΠΓ-Φ ελέθξηλε ηελ επηζθεπή ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ, 

Νεπηαγσγείσλ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ Αξξέλσλ ηεο πφιεο «πξνθεηκέλνπ λα αξρίζε ε 

ιεηηνπξγία απηψλ»291, ελψ ζην ίδην ζπκβνχιην πάξζεθαλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

πεξηνπζίεο ησλ εθδησρζέλησλ ηζξαειηηψλ ηεο πφιεο. Δηδηθφηεξα ην πκβνχιην, κεηά 

απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο ηέγαζεο, απνθάζηζε λα εθθελσζνχλ φια  ηα 

ηζξαειηηηθά θαηαζηήκαηα ηα νπνία «νη ζεκεξηλνί θάηνρνη ηα πήξαλ κε ηε 

κεζνιάβεζε ησλ Γεξκαλψλ» θαη «φζα ηα ππελνηθίαζαλ απφ ηνπο κεζεγγπνχρνπο 

ζηνπο νπνίνπο ηα παξέδσζελ ε επηηξνπή δηαρείξηζεο ηζξαειηηηθήο πεξηνπζίαο». 

Μπνξνχζαλ λα παξακείλνπλ ζηα θαηαζηήκαηα «φζνη ηδηνθηήηαη ηα πήξαλ απ’ 

επζείαο απφ ηελ επηηξνπή δηαρείξηζεο ηζξαειηηηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ηα έρνπλ 

ελνηθηάζεη ή ηα θαηέρνπλ νη ίδηνη» θαη φζνη κεζεγγπνχρνη παξεπξίζθνληαη εηο ηα 

θαηαζηήκαηα απηά». Απνθαζίζηεθε επίζεο φηη ηα θαηαζηήκαηα πνπ ζα εθθελσζνχλ 

ζα παξαρσξεζνχλ ζηελ Δπηηξνπή ηέγαζεο, ζηελ νπνία έπξεπε λα παξαδνζνχλ ηα 

θιεηδηά292.  
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 Γηα ηελ εθηέιεζε απνδφζεθε θαηεγνξία γηα θφλν ζηνπο πνιηηνθχιαθεο Ησάλλε Αζπξνθιεζηψηε 

θαη Λάδαξν Γεκεηξηάδε ή πηλζήξα, ελψ νη γνπξνκάιιεο θαη Μεηνχζεο  θαηεγνξεζήθαλ «επί εζηθή 

απηνπξγία εηο ηελ αλσηέξσ πξάμηλ ηνπ θφλνπ». Βι. πκβνχιηνλ ησλ ελ Φισξίλε Πιεκκειεηνδηθψλ, 

αξ. απφθ. 92/27.2.1946, ΓΑΚ-Αξρ. Φιψξηλαο, ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1., ΑΔ 2, φ.π. 
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 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 6/44, 4.12.1944,  φ.π.. 
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 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 6/44, 4.12.1944, φ.π.. 

Γηα ηελ Τπεξεζία Γηαρεηξίζεσο Ηζξαειηηηθψλ Πεξηνπζηψλ, πνπ «ήηαλ πξνθάιπκκα λνκηκφηεηαο 

πίζσ απφ ην νπνίν θξπβφηαλ έλαο πνιχ απιφο κεραληζκφο πνπ, φπσο απνδείρζεθε, θαη ιεηηνπξγηθφο 

ήηαλ, αιιά θπξίσο πνιχ επηθεξδήο», κε επηθέληξσζε ζηε Θεζζαινλίθε, βι. ηξάηνο Γνξδαλάο, 

«Δθφλησζε θαη ιεειαζία: Ζ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Ηζξαειηηηθψλ Πεξηνπζηψλ (ΤΓΗΠ)», ζην Γηψξγνο 

Αλησλίνπ, ηξάηνο Γνξδαλάο, Νίθνο Εάηθνο, Νίθνο Μαξαληδίδεο (επηκ.), Σν Οινθαύησκα ζηα 

Βαιθάληα, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2011, ζ. 331-352∙ Ρέλα Μφιρν, Σν Οινθαύησκα ησλ Διιήλσλ 

Δβξαίσλ. Μειέηεο ηζηνξίαο θαη κλήκεο, Παηάθε, Αζήλα 2015, ζ. 74-87. 

Γηα ηελ ηχρε ησλ πεξηνπζηψλ ησλ Δβξαίσλ ηεο Φιψξηλαο, βι. ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζην 

Κσλζηαληίλνο ερίδεο, «Ζ Δβξατθή Κνηλφηεηα ηεο Φιψξηλαο», ζην Αληξέαο Αλδξένπ (επηκ.), 

Φιώξηλα 1912-2002, ΑΠΘ/ΠΦ/ΣΒ, Φιψξηλα 2004, ζ. 287-292. 

Γηα ηνπο Δβξαίνπο ηεο Φιψξηλαο επί θαηνρήο, βι. θαη Γηψξγνο Νεδέιθνο (Μαθεδφλαο), φ.π., ζ. 14-

15∙ Θαλάζεο Εηψγαο, φ.π., ζ. 172-173. Γηα ηελ εμφλησζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο, βι. 

Έζλνο [Φιψξηλαο], 10.5.1946, ζ. 2. Σηο πιεξνθνξίεο ηεο ε εθεκεξίδα ηηο άληιεζε απφ ηελ κλεκφζπλε 

ηειεηή πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη επηδήζαληεο ηζξαειίηεο Φιψξηλαο, ζηηο 9 Μαΐνπ ηνπ 1946, ζην ρψξν 

ηνπ ηζξαειηηηθνχ λεθξνηαθείνπ ηεο πφιεο. χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα «νη ηζξαειίηαη ηεο Φισξίλεο 

αλήξρνλην εηο 400 πεξίπνπ, κεηά ηνλ δησγκφλ επέδεζαλ κφλνλ 64».  Οη ίδηνη αξηζκνί παξνπζηάδνληαη 

θαη ζε πίλαθα κε «ηαο απσιείαο ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδνο εθ ηνπ γεξκαληθνχ δησγκνχ 

ησλ εηψλ 1943 θαη 1944», πνπ ζπλέηαμε ην Κεληξηθφ Ηζξαειηηηθφ πκβνχιην. Ο πίλαθαο παξαηίζεηαη 

ζην Πνιπρξφλεο Δλεπεθίδεο, Οη δησγκνί ησλ Δβξαίσλ ελ Διιάδη 1941-1944. Δπί ηε βάζεη ησλ 

Μπζηηθώλ Αξρείσλ ησλ Δ-Δ, Παπαδήζε,  Αζήλα 1969, ζ. 170.  

Έλαο απφ ηνπο επηδήζαληεο Δβξαίνπο ηεο Φιψξηλαο ήηαλ ν Ησζήθ Κνέλ. Μεηαγελέζηεξα ν Κνέλ 

«ηζρπξίζζεθε φηη ε Αληίζηαζε έζσζε ην 25% ησλ Δβξαίσλ ηεο Φιψξηλαο θαη βνήζεζε 90 απφ απηνχο 

λα μεθχγνπλ πξνο ηνπο Ηηαινχο ζηελ Καζηνξηά». Ζ θαηάζεζε ηνπ Κνέλ είλαη απφ «πιηθφ πνπ 
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Σν γεγνλφο φηη νη ζπγθξνχζεηο ζηελ Αζήλα εληείλνληαλ, κε ηε ζπκκεηνρή φιν θαη 

πεξηζζφηεξσλ βξεηαληθψλ ζηξαηεπκάησλ πνπ ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα απνβηβάδνληαλ 

ζηελ πξσηεχνπζα, δελ άθεζε αλεπεξέαζην ην Πξνζσξηλφ Γεκνηηθφ πκβνχιην 

Φιψξηλαο.  

ηα κέζα ηνπ κήλα ην ΠΓ-Φ απνθάζηδε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εηθνζηηεηξάσξε 

απεξγία θαη ην ζπιιαιεηήξην ηεο 15
εο

 Γεθεκβξίνπ
293

, πνπ νξγάλσλε ην ΔΑΜ 

Φιψξηλαο καδί κε ζσκαηεία θαη νξγαλψζεηο ηεο πφιεο, «γηα λα δηαδειψζνπλ ηελ 

απνδνθηκαζίαλ ησλ πξνο ηα Αγγιηθά ηξαηεχκαηα πνπ επξίζθνληαη ζην Διιεληθφ 

έδαθνο» θαη «γηα λα εθθξάζνπλ ηελ απαίηεζή ηνπο λα απνζπξζνχλ απηά θαη λα 

αθήζνπλ ηνλ Διιεληθφ Λαφ λα ιχζε κφλνο ηνπ ηα εζσηεξηθά δεηήκαηα»294. Σν 

ζπιιαιεηήξην, ζχκθσλα κε ηνπο νξγαλσηέο ηνπ, ζπγθέληξσζε πιήζνο θφζκνπ, ελψ 

είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην ςήθηζκα ηεο εθδήισζεο παξαδφζεθε ζηελ ακεξηθαληθή 

απνζηνιή
295

, έλα κέινο ηεο νπνίαο κίιεζε ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο, εθθξάδνληαο 

                                                                                                                                                                      
ζπγθεληξψζεθε ζην Σει Αβίβ ηνλ Μάξηην ηνπ 1997», θαη παξαηίζεηαη ζην Steven Bowman, Ζ 

Αληίζηαζε ησλ Δβξαίσλ ζηελ θαηνρηθή Διιάδα, κηθξ. Ηζαάθ Μπελκαγηφξ, ΚΗΔ, Αζήλα 2012, ζ. 42. 

Μεηαμχ ησλ δηαζσζέλησλ Δβξαίσλ ηεο Φιψξηλαο ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Μσήο 

Κακρή. Ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ζπλειήθζε (ηνλ Απξίιην ηνπ 1945, κεηά ηελ έιεπζε ησλ 

θπβεξλεηηθψλ αξρψλ) «δη απηνλνκηζηηθάο ελεξγείαο» σο ππεχζπλνο ηνπ ΚΚΔ Φιψξηλαο. 

Καηεγνξήζεθε ηδηαίηεξα φηη «εμεδήισζε δηα ιφγσλ ή δηα έξγσλ αληεζληθήλ ηηλά θίλεζηλ» θαη 

επηπξφζζεηα «εθνχζζε ιέγσλ φηη πξέπεη λα πξνζαζξηεζζή ε Μαθεδνλία ε ειιεληθή εηο γεηηνληθφλ 

θξάηνο ή λα γίλε απηφλνκνο». Οη κάξηπξεο ππεξάζπηζήο ηνπ δήισζαλ πσο ν Κακρή θαηεγνξήζεθε γηα 

ηα παξαπάλσ κφλν γηα ην γεγνλφο φηη είρε «θνκκνπληζηηθάο ηδέαο θαη αξράο», ηηο νπνίεο «εμεδήισζε 

θαηά ηελ πεξίνδνλ ηεο εακνθξαηίαο» θαη πσο δελ αληηιήθζεθαλ «λα εθηλήζε θαηά ηεο ειιεληθήο 

αθεξαηφηεηνο θαη ειιεληθήο αλεμαξηεζίαο». Χο ηζξαειίηεο κάιηζηα δελ ήηαλ δπλαηφλ «λα έρε γίλε 

φξγαλνλ μέλεο πξνπαγάλδαο». Βι. Δηξελνδηθείνλ Φισξίλεο, Πνιηηηθαί Δθζέζεηο θαη Πξάμεηο, 1945, 

Έθζεζηο Δλφξθνπ Βεβαηψζεσο 84/14.5.1945, ΔΛΗΑ Θεζζαινλίθεο. 
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 Δίρε πξνεγεζεί ε γεληθή απεξγία πνπ θήξπμε ην ΔΑΜ Θεζζαινλίθεο ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ, ε 

νπνία αλεζηάιε κεηά απφ ηέζζεξηο εκέξεο, θαη ε θήξπμε, πάιη απφ ην ΔΑΜ Θεζζαινλίθεο, λέαο 

εηθνζηηεηξάσξεο γεληθήο απεξγίαο.  Βι. Γηάλλεο ηεθαλίδεο, φ.π., ζ. 372. 
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 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ,  Πξαθηηθφλ αξηζκ. 7/44, 14.12.1944, φ.π.. Απφ ηηο 11 Γεθεκβξίνπ, ην ΔΑΜ 

Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο αλαθνίλσζε ηελ «θήξπμε 24σξεο Παιιατθήο Απεξγίαο ζ’ νιφθιεξε ηελ 

πεξηνρή Μαθεδνλίαο», ελάληηα  ζηελ «ζπλερηδφκελε ζθαγή ηνπ ιανχ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά πνπ 

γίλεηαη κε απμαλφκελε αγξηφηεηα απφ κέξνο ησλ Άγγισλ […]». Βι. «Αλαθνηλσζέλ ηνπ ΔΑΜ 

Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο», Θεζζαινλίθε, 11.12.1944, ζην Ηζηνξηθφ Σκήκα ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, Κείκελα ηεο 

Δζληθήο Αληίζηαζεο, ηφκνο 1
νο

, χγρξνλε Δπνρή, Αζήλα 1981, ζ. 134-135. 
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 ηελ Διιάδα, απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1944, έδξαζαλ νθηψ απνζηνιέο ηνπ ακεξηθαληθνχ Office of 

Strategic Services (ην OSS ήηαλ πξνθάηνρνο ηεο CIA). Οη Ακεξηθαλνί πξάθηνξεο ζπκπαζνχζαλ θαη 

θξαηνχζαλ θηιηθή ζηάζε πξνο ην ΔΑΜ, ζε αληίζεζε κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο Βξεηαλνχο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ έδξαζαλ ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη αλήθαλ ζηελ SOE (Special Operations 

Executive). Βι. ηάζεο Καιχβαο - Νίθνο Μαξαληδίδεο, φ.π., ζ. 350-356, 368-371.  

Ζ ζπκπάζεηα ησλ πξαθηφξσλ ηνπ OSS ζηελ Διιάδα, θαηαγξάθεηαη επθξηλψο ζην εκεξνιφγην ηνπ 

αξρεγνχ κηαο εθ ησλ κπζηηθψλ απνζηνιψλ ηνπ OSS ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζην αξρείν ηεο ίδηαο 

απνζηνιήο. Βι. Κψζηαο Κνπβαξάο, φ.π.∙ Ζιίαο Θεξκφο (επηκ), Απνζηνιή «Πεξηθιήο». Σα επίζεκα 

αξρεία ηνπ Γξαθείνπ ηξαηεγηθώλ Τπεξεζηώλ (OSS) ησλ ΖΠΑ ζηελ θαηερόκελε Διιάδα, κηθξ. Ζιίαο 

Θεξκφο, Καζηαληψηε, Αζήλα 2016. 

Να ζεκεησζεί φηη ηελ πεξίνδν ησλ Γεθεκβξηαλψλ, ε αξηζηεξά, εθηφο απφ ηε ζπκπάζεηα ησλ 

Ακεξηθαλψλ ηνπ OSS, είρε ηελ ππνζηήξημε κεγάιεο κεξίδαο ηνπ βξεηαληθνχ θαη ακεξηθαληθνχ ηχπνπ, 

γεγνλφο πνπ, φπσο επηζεκαίλεη ν Gerolymatos, «ηφλσλε ην εζηθφ ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπ ΔΛΑ θαη 

ησλ νπαδψλ ηνπ ΚΚΔ, ελψ απφ ηελ άιιε έθεξλε ζε δχζθνιε ζέζε ηνλ Παπαλδξένπ θαη ηνλ 
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ζαπκαζκφ «γηα ηνπο αγψλεο ηνπ Διιεληθνχ Λανχ» θαη γηα ηνπο Έιιελεο. Ζ 

εθεκεξίδα Λανθξαηία, ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο Φιψξηλαο ηνπ ΔΑΜ, έγξαςε 

ζρεηηθά: 

 

ηηο 15 ηνπ Γεθέκβξε έγηλε ζηε πφιε καο Παλεπαξρηαθφ πιιαιεηήξην δηακαξηπξίαο 

ελάληηα ζηνλ δνινθφλν Παπαλδξένπ θαη ελάληηα ζηελ αλνηρηή έλνπιε επέκβαζε ησλ 

Άγγισλ. χγρξνλα θεξχρηεθε θαη Γεληθή Απεξγία 24σξνο. 

ινη νη νκηιεηέο ηφληζαλ ηηο θξίζηκεο ζηηγκέο πνπ πεξλάεη ν Διιεληθφο Λαφο θαη 

μεζθέπαζαλ ηηο νινθάλεξεο δηαζέζεηο ηεο αληίδξαζεο λ’ αθνπιίζε ην αγσληδφκελν 

Έζλνο θαη λα ηνπ πεξάζε ηηο ρεηξνπέδεο κηαο λέαο δηθηαηνξίαο κε επηθεθαιήο ηνλ 

Γιχμκπνπξγ.  

Σν πιήζνο, πάλσ απφ 20 ρηιηάδεο θφζκνο, δηαδήισζε ηελ αγαλάρηεζή ηνπ γηα ηηο 

ζθαγέο ηεο Αζήλαο, γηα ηελ αληηζπκκαρηθή θαη δνινθνληθή ζπκπεξηθνξά ησλ Άγγισλ 

θαη γηα ηνλ νηθνλνκηθφ απνθιεηζκφ, κα ζχγρξνλα δηεηξάλσζε ηε ζέιεζή ηνπ λα δήζε 

ειεχζεξνο θαη αλεμάξηεηνο.  

Σα πιήζε θαηεπζχλζεθαλ ζην κέγαξν φπνπ παξακέλεη ε Ακεξηθαληθή αληηπξνζσπία 

θαη δεησθξαχγαζαλ ππέξ ηεο Ακεξηθαληθήο Κπβεξλήζεσο θαη ηνπ Ακεξηθαληθνχ Λανχ. 

Ακεξηθαλφο αληηπξφζσπνο νκηιψλ ζην θνηλφ εμεδήισζε ηνλ ζαπκαζκφλ ηνπ γηα ηνπο 

αγψλεο ηνπ Διιεληθνχ Λανχ πξνο ηνπο Έιιελαο θαη δέρηεθε ςήθηζκα δηακαξηπξίαο απφ 

ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή
296

.  

 

Γηα ηε κέξα ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί λα νξηζηεί ε Δληαία 

Δπηηξνπή Δξάλνπ, πνπ ζα ζπλέιεγε είδε δηαηξνθήο ή ρξήκαηα γηα λα ζηαινχλ πξνο 

ππνβνήζεζε ηνπ «εξσηθνχ ιανχ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά»
297

. ιε ηε κέξα φκσο 

έβξερε κε απνηέιεζκα λα ρσξηζηεί ε ζπγθέληξσζε ζε ηξία κέξε θαη λα νξηζηεί κηα 

πξνζσξηλή επηηξνπή εξάλνπ. Σξεηο κέξεο κεηά ε επηηξνπή απηή αλαζπγθξνηήζεθε 

θαη αλέιαβε δξάζε, απνηεινχκελε πιένλ απφ ηνλ κεηξνπνιίηε Βαζίιεην, ηνπο 

πξνέδξνπο ηνπ Γηθεγνξηθνχ θαη ηνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ, ηνλ πξφεδξν ηνπ Δξγαηηθνχ 

Κέληξνπ, απφ αληηπξνζψπνπο ησλ εζληθναπειεπζεξσηηθψλ νξγαλψζεσλ, ηνπ Γήκνπ, 

ηεο Δλψζεσο πλεηαηξηζκψλ θαη άιισλ νξγαλψζεσλ
298

.  

                                                                                                                                                                      
Σζψξηζηι». Βι. Andre Gerolymatos, Κόθθηλε Αθξόπνιε, Μαύξνο ηξόκνο. Από ηελ Αληίζηαζε ζηνλ 

Δκθύιην 1942-1949, Κνριίαο, Αζήλα 2005, ζ. 198-199.  
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 Λανθξαηία [Δθεκεξίδα ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο Φιψξηλαο ηνπ ΔΑΜ], 22.12.1944, ζ. 1.  
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 Σν ΔΑΜ Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο, κε ην «Αλαθνηλσζέλ» ηεο 11
εο

 Γεθεκβξίνπ θαινχζε φιεο ηηο 

νξγαλψζεηο ηεο Μαθεδνλίαο «Ν’ αλνίμνπλ […] παιιατθφ έξαλν ζε είδε δηαηξνθήο γηα λα απνζηαινχλ 

ζηνλ εξσηθφ ιαφ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά». Βι. «Αλαθνηλσζέλ ηνπ ΔΑΜ Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο», 

Θεζζαινλίθε, 11.12.1944, ζην Ηζηνξηθφ Σκήκα ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, Κείκελα ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο, 

ηφκνο 1
νο

, φ.π., ζ. 134-135  

Δπηπξφζζεηα, ε ΚΔ ηνπ ΔΑΜ απεχζπλε έθθιεζε πξνο ηνλ ειιεληθφ ιαφ: «[…] Δληζρχζαηε ηνπο 

καρεηέο ηνπ ΔΛΑ. […] Κάζε επαξρηαθή πφιε, θάζε ρσξηφ, θάζε θαιχβα πξέπεη λα ζηείιεη ςσκί θαη 

ηξφθηκα ζην Λαφ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά. Φηηάρηε παληνχ επηηξνπέο βνήζεηαο […]. ιε ε 

Διιάδα πξέπεη λα ζηείιεη κε θάζε κεηαθνξηθφ κέζν φ,ηη κπνξεί γηα ηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά, πνπ 

δίλνπλ ην αίκα ηεο θαξδηάο ηνπο γηα ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ιεπηεξηά ηεο Παηξίδαο καο». Βι. 

«Έθθιεζε ηεο ΚΔ ηνπ ΔΑΜ πξνο ηνλ ειιεληθφ ιαφ», Αζήλα, 13.12.1944, ζην Ηζηνξηθφ Σκήκα ηεο ΚΔ 

ΚΚΔ, Κείκελα ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο, ηφκνο 1
νο

, φ.π., ζ. 137. 
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 ΚΚΔ, ΠΔ Φιψξηλαο πξνο ηελ ΚΟΠΜ, 18.12.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 415, Φ=23/8/250. 
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Λίγεο κέξεο κεηά ην ζπιιαιεηήξην, ν δήκαξρνο ελεκέξσλε ηα κέιε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ φηη «ιφγσ ησλ δηεμαγνκέλσλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ εηο ηαο 

Αζήλαο θαη ηνλ Πεηξαηά θαη ηνπ γελνκέλνπ απνθιεηζκνχ ππφ ησλ Άγγισλ, νη 

θάηνηθνη ησλ Αζελψλ θαη Πεηξαηψο επξίζθνληαη ζε απφγλσζε απφ ηελ έιιεηςε 

ηξνθίκσλ», θαη θαζψο γηλφηαλ έξαλνο γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ παξαπάλσ θαηνίθσλ
299

, 

ν δήκαξρνο πξφηεηλε «φπσο θαη ν Γήκνο Φιψξηλαο έιζε αξσγφο πξνο ηνπο 

δεηλνπαζνχληαο νη νπνίνη αγσλίδνληαη γηα ηελ ειεπζεξία ηεο Διιάδνο». Έηζη 

απνθαζίζηεθε νκφθσλα «φπσο ν Γήκνο θαηαβάιε ζηελ επηηξνπή εξάλνπ γηα ηελ 

πεξίζαιςηλ ησλ δεηλνπαζνχλησλ ιφγσ ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη απνθιεηζκνχ 

θαηνίθσλ Αζελψλ θαη Πεηξαηψο, δέθα (10) ρξπζά εηθνζφθξαγθα». Οη απνπληδήο 

θαη Θενδνζίνπ δελ πξνζππέγξαςαλ ηελ παξαπάλσ απφθαζε300.  

Σελ ίδηα πεξίνδν, ν ΔΛΑ Αζελψλ απνθάζηζε λα πξνβεί ζε καδηθέο ζπιιήςεηο 

αληηπάισλ ηνπ
301

, επηθαινχκελνο αλάινγεο ζπιιήςεηο ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

ζηξαηνπέδνπ πνπ μεθίλεζαλ απφ ηηο πξψηεο αθφκε εκέξεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη 

ζπλερίζηεθαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ Γεθεκβξηαλψλ. Οδεγίεο αληίζηνηρσλ 

ζπιιήςεσλ δφζεθαλ απφ ην ΚΚΔ θαη ζηηο θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο επαξρίαο
302

. 

Άκεζα μεθίλεζαλ αληίζηνηρεο ζπιιήςεηο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο. 

«Πξάγκαηη», γξάθεη ν ηαχξνο Κσλζηαληηλίδεο, «έλνπια αληαξηηθά απνζπάζκαηα, 

εηζεξρφκελα λχθησξ εηο ηαο νηθίαο ζπλειάκβαλνλ ηνπο άλδξαο θαη έξξηπηνλ απηνχο, 

άλεπ άιιεο δηαηππψζεσο, εηο ηαο θπιαθάο, εηο ηξφπνλ ψζηε, εληφο ειαρίζησλ 

εκεξψλ, ππεξεπιεξψζεζαλ αη θπιαθαί θαη ήξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηψληαη θαη άιια 

θηίξηα». Γηλφηαλ θαλεξφ πσο «νπδείο ζα έκελελ αζχιιεπηνο» θαη αλακελφηαλ «θαη 
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 Ζ Λανθξαηία έγξαθε φηη ην Δπαξρηαθφ πκβνχιην Φιψξηλαο είρε νξίζεη «Δπηηξνπή Βνήζεηαο 

γηα ηνλ αδνχισην Λαφ ηεο Αζήλαο-Πεηξαηά», θαη ήδε είραλ πξνζθεξζεί 1.000 νθάδεο ζηηάξη απφ ηελ 

Δπαξρηαθή Δπηηξνπή ΔΑΜ, 2.000 νθάδεο απφ ην Δπαξρηαθφ πκβνχιην θαη 5.000 νθάδεο απφ ηελ 

Έλσζε Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ. Βι. Λανθξαηία [Δθεκεξίδα ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο Φιψξηλαο 

ηνπ ΔΑΜ], 22.12.1944, ζ. 1.  
300

 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 8/44, 20.12.1944, φ.π.. 
301

 Γηα ην θχκα ησλ ζπιιήςεσλ εθ κέξνπο ηνπ ΔΛΑ κεηά ηα Γεθεκβξηαλά θαη ηελ νκεξία ησλ 

ζπιιεθζέλησλ, απφ ηε ζηηγκή ηεο ζχιιεςήο ηνπο, ηηο θαθνπνηήζεηο θαη εθηειέζεηο πνιιψλ απφ 

απηνχο, κε εζηίαζε ζηνλ ρψξν ηεο Μαθεδνλίαο, βι. ηξάηνο Γνξδαλάο, Ζ γεξκαληθή ζηνιή ζηε 

λαθζαιίλε, φ.π., ζ. 51-66. Γηα ην ίδην ζέκα, κε εζηίαζε ζηελ πεξηνρή ησλ Αζελψλ, βι. Σάζνο 

Κσζηφπνπινο, Κόθθηλνο Γεθέκβξεο. Σν δήηεκα ηεο επαλαζηαηηθήο βίαο, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2016, ζ. 

181-223. 
302

 χκθσλα κε ξαδηνηειεγξάθεκα ηνπ ηάληνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή Πεξηνρήο Πεινπνλλήζνπ 

(17.12.1944), ζθνπφο ησλ ζπιιήςεσλ ήηαλ ε «εμαζθάιηζε [ηεο] δσήο [ησλ] δηθψλ καο θξαηνπκέλσλ 

θαη αηρκαιψησλ». Ο ηάληνο μεθαζάξηδε επηπξφζζεηα φηη «ζηξαηνδηθεία θαη εθηειέζεηο δένλ [λα] 

απνθεπρζνχλ απηή [ηε] ζηηγκή». Αλαθέξεηαη ζην  Σάζνο Κσζηφπνπινο, Κόθθηλνο Γεθέκβξεο, φ.π., ζ. 

185. 

Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα ην ΚΚΔ ζα πηνζεηήζεη επηθξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ απφθαζή ηνπ λα 

πξνβεί ζε ζχιιεςε νκήξσλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ «Απφθαζε» ηεο 11
εο

 Οινκέιεηα ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ (5-

10.4.1945) ζεκεηψλνληαλ ηα εμήο: «Ζ ζχιιεςε ακάρσλ, έζησ θαη ζαλ κέηξν άκπλαο θαηά ηνπ άγξηνπ 

δησγκνχ θαη ηεο νκεξίαο απφ κέξνπο ησλ Παπαλδξένπ - θφκππ, ήηαλ ζνβαξφ πνιηηηθφ ιάζνο, πνπ 

έδσζε ηελ επθαηξία ζηελ αληίδξαζε λα μεζεθψζεη ζπθνθαληηθή εθζηξαηεία κε ζθνπφ λα ζθεπάζεη ηα 

δηθά ηεο εγθιήκαηα». Βι. «Απφθαζε ηεο 11
εο

 Οινκέιεηαο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ», ζην Παπαπαλαγηψηνπ 

Αιέθνο (επηκ.), ΚΚΔ. Δπίζεκα Κείκελα 1940-1945, φ.π., ζ. 369-379, ε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο ζηε 

ζει. 373. 
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απηή ε ζχιιεςηο ηνπ Μεηξνπνιίηνπ». Μεηά ηηο ζπιιήςεηο αθνινχζεζε, ζεκεηψλεη ν 

Κσλζηαληηλίδεο, θιίκα απφιπηεο ηξνκνθξαηίαο303. 

χκθσλα κε ηελ αθήγεζε ηνπ Κσλζηαληηλίδε, παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, 

νκάδα πξνθξίησλ ηεο πφιεο επηζθέθηεθε ηνλ κεηξνπνιίηε θαη ηνπ δήηεζε λα 

κεζνιαβήζεη γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ θξαηνπκέλσλ απφ ηελ Δζληθή 

Πνιηηνθπιαθή. Ζ παξέκβαζε ηνπ κεηξνπνιίηε ζηέθζεθε κε επηηπρία, θαη 

απνιχζεθαλ φινη νη θξαηνχκελνη
304

, εθηφο απφ ιίγνπο «θαζ’ σλ είρνλ ζρεκαηηζζεί 

θάθειινη»305. Ο κεηξνπνιίηεο ζπλέζηεζε θαηφπηλ ζηνπο πνιίηεο λα απνθεχγνπλ ηηο 

πξνθιήζεηο, ηεξψληαο «παζεηηθήλ αληίζηαζηλ» θαη δηεκήλπζε ζ’ απηνχο πσο ν ίδηνο 

ζα ηνπο ελεκέξσλε «πφηε ζα εμεδήισλνλ εκθαηηθψο ηα παηξησηηθά απηψλ 

αηζζήκαηα», θαζψο έπξεπε λα εμαγνξαζηεί ρξφλνο, «δηφηη αη εκέξαη είλε πνλεξαί». 

Έηζη, «ηελ πξνηέξαλ φζελ νμχηεηα δηεδέρζε ζρεηηθή εξεκία»306. 

Οη ζπιιήςεηο πνιηηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο κεηά ηα Γεθεκβξηαλά, θαη ε 

απειεπζέξσζε ησλ πεξηζζνηέξσλ, εθείλσλ ελαληίνλ ησλ νπνίσλ δελ είρε ζρεκαηηζηεί 

θάθεινο, ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ, θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ κηα αληίζηνηρε ινγηθή 

πξνιεπηηθψλ ζπιιήςεσλ, ππνβνεζεηηθψλ ησλ ζπιιήςεσλ ζηηο νπνίεο πξνέβε ν 

ΔΛΑ ζηελ Αζήλα, σο αληηζηάζκηζκα ησλ δηελεξγνχκελσλ ζπιιήςεσλ 

ειαζηηψλ/εακηηψλ ζηελ Αζήλα. πγθεθξηκέλα, θαη ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο ΚΔ 

ηνπ ΔΛΑ, απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηεο ζχγθξνπζεο ζηελ Αζήλα «ηφζνλ αη Βξεηαληθαί 

ηξαηησηηθαί Αξραί φζνλ θαη ηα φξγαλα ηεο αληηδξάζεσο, ππεχζπλα θαη αλεχζπλα, 

πξνέβεζαλ ζε ζπιιήςεηο ακάρσλ πνιηηψλ αλδξψλ - γπλαηθψλ - γεξφλησλ αθφκα θαη 

παηδηψλ ρσξίο θαλέλα ιφγν». «Πξν ηεο θαηαζηάζεσο απηήο», ζπλερίδεη ην 

αλαθνηλσζέλ ηεο ΚΔ ηνπ ΔΛΑ, «αη δπλάκεηο αληηζηάζεσο επξέζεζαλ κε ιχπελ ησλ 

εηο ηελ αλάγθελ λα πξνβνχλ εηο παξφκνηα κέηξα, θπξίσο κεηαμχ ησλ δνζηιφγσλ θαη 

ησλ ζπλσκνηνχλησλ εηο βάξνο ησλ ιατθψλ ειεπζεξηψλ, εθ’ ελφο δηα λα 

εμαλαγθάζνπλ ηελ αληίζεηνλ παξάηαμηλ λα ζηακαηήζε ηαο αζξφαο θαη 

αδηθαηνινγήηνπο ζπιιήςεηο ακάρσλ πνιηηψλ θαη αθ’ εηέξνπ δηα λα εμαζθαιίζνπλ 

θάπνηα ζηνηρεηψδε εγγχεζε δηα ηελ δσήλ θαη αζθάιεηαλ ησλ ζπιιεθζέλησλ ακάρσλ 

νπαδψλ καο». Γηα λα είλαη ηα παξαπάλσ κέηξα ιηγφηεξα νδπλεξά, ε ΚΔ ηνπ ΔΛΑ, 

κε ηελ ππ’ αξηζκ. 712/28.12.1944 δηαηαγή ηεο «δηέηαμε ηελ απφιπζε φισλ ησλ 

θαηεγνξνπκέλσλ πνπ δε βαξχλνληαη αηνκηθά κε έθλνκεο πξάμεηο», ελψ δηα ηνπ ηχπνπ 

«εθάιεζε ηνπο αξκνδίνπο ηεο δεμηάο», φπσο «ζηακαηήζνπλ νη εθαηέξσζελ 
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 ηαχξνο Κσλζηαληηλίδεο, Ζ Φιώξηλα εηο ηαο θιόγαο, φ.π., ζ. 46-49. 
304

 χκθσλα κε πξνθνξηθή καξηπξία, ζηελ νπνία θάλεη αλαθνξά ν Καιιηαληψηεο, νη θξαηνχκελνη 

ζηε Φιψξηλα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ Γεθεκβξηαλψλ άγγηδαλ ηα 170 άηνκα. Αζαλάζηνο Καιιηαληψηεο, 

Οη πξόζθπγεο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία (1941-1946), φ.π., ζ. 425. 
305

 Οη 27 παξακέλνληεο θξαηνχκελνη κεηαθέξζεθαλ αξγφηεξα ζηελ Έδεζζα. Αλάκεζά ηνπο ν 

δηνηθεηήο ρσξνθπιαθήο Φιψξηλαο σηεξίνπ θαη ν δηνηθεηήο αζθαιείαο Μπαθνγηάλλεο. Σνλ Μάξηην 

ηνπ 1945 ην δηθαζηήξην Έδεζζαο ηνπο απάιιαμε (φινπο πιελ ηξηψλ «νη νπνίνη παξαπέκζεζαλ ίλα 

δηθαζζψζη») θαη επέζηξεςαλ ζηε Φιψξηλα, φπνπ, ζπγθεθξηκέλα ν σηεξίνπ, «θαηά ηελ άθημίλ ηνπ 

έγηλελ αληηθείκελνλ ελζνπζησδψλ εθδειψζεσλ εθ κέξνπο ηνπ ιανχ ηεο πφιεψο καο. Έζλνο 

[Φιψξηλαο], 19.3.1945, ζ. 2. Βι. επίζεο, ηξάηνο Γνξδαλάο, Ζ γεξκαληθή ζηνιή ζηε λαθζαιίλε, φ.π., ζ. 

55, 65 θαη 79.  
306

 ηαχξνο Κσλζηαληηλίδεο, Ζ Φιώξηλα εηο ηαο θιόγαο, φ.π., ζ.46-49. 
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ζπιιήςεηο» θαη «απνιπζνχλ φινη νη ζπιιεθζέληεο άκαρνη απφ ηαο δχν 

παξαηάμεηο»
307

.  

Δλ ησ κεηαμχ, ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Γεθεκβξίνπ νινθιεξψζεθε ε ζπγγξαθή 

ηνπ «Αιθαβεηαξίνπ», πνπ είρε αλαηεζεί ζηνλ θνηηεηή ηεο λνκηθήο Αι. Ησαλλίδε θαη 

πξννξηδφηαλ λα δηδαρηεί ζην ζιαβφθσλν πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο Καζηνξηάο-

Φιψξηλαο. χκθσλα κε ηνλ Ησαλλίδε, ην Αιθαβεηάξη αλαπαξάρζεθε ζε πνιχγξαθν, 

ζε πεξηζζφηεξα απφ 500 αληίηππα θαη έθεξε ηνλ ηίηιν «Αιθαβεηάξην ηεο 

Μαθεδνληθήο γιψζζαο, πφιε ηεο Καζηνξηάο, 1944»
308

. Σηο ηειεπηαίεο κέξεο ηνπ 

1944 ζα γίλεη άιιε κηα ζχζθεςε δαζθάισλ γηα ην Δπνπηηθφ πκβνχιην Λατθήο 

Παηδείαο Φιψξηλαο.  Ο δάζθαινο Πέηξνο Κνχθεο, πνπ κφιηο είρε ζηξαηνινγεζεί ζην 

ΚΚΔ απφ ηνλ Γ. Καιατηδίδε, ζπκκεηείρε θαη θαηαζέηεη:  

 

ην Δ΄ Γεκνηηθφ ρνιείν ηεο Φιψξηλαο έγηλε άιιε κηα ζχζθεςε δαζθάισλ. Δθεί 

εθιέρηεθε ηξηκειέο Δπνπηηθφ πκβνχιην Λατθήο παηδείαο. Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ν 

Γηάλλεο Καιατηδίδεο, δάζθαινο, εγθαηεζηεκέλνο ζηηο Κάησ Κιεηλέο, παιαίκαρνο 

θνκκνπληζηήο, πξφζθπγαο απφ ηνλ Καχθαζν. Μέιε ηνπ πκβνπιίνπ ν Παχινο Κνχθεο, 

δάζθαινο απφ ηα Άισλα θαη ν Πεξηθιήο Κνπηνχιαο, δάζθαινο ζην Ακχληαην, απφθνηηνο 

ηνπ Γηδαζθαιείνπ Φιψξηλαο. Σα γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζην θηίξην ηεο 
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 Βι. εηδηθφηεξα: «Δπηζηνιή ηνπ ΔΑΜ ζηνλ Αξρηεπίζθνπν Γακαζθελφ», 28.12.1944, 

«Αλαθνίλσζε ηεο ΚΔ ηνπ ΔΛΑ», 29.12.1944, «Δπηζηνιή ηνπ ΔΑΜ ζηνλ ΓΔ», 3.1.1945 θαη 

«Αλαθνηλσζέλ ηεο ΚΔ ηνπ ΔΛΑ», 14.1.1945, ζην Ηζηνξηθφ Σκήκα ΚΔ ΚΚΔ, Κείκελα ηεο Δζληθήο 

Αληίζηαζεο, ηφκνο 1
νο

,  φ.π., ζ. 141-142, 149, 468-469 θαη 485-486. 

Οη Κάξακπνη θαη Παηξηθίνπ, ζε ζρεηηθφ άξζξν ηνπο κειέηεζαλ έλα ζπγθεθξηκέλν φγθν 

θαηαζέζεσλ ζπιιεθζέλησλ απφ ηνλ ΔΛΑ Αζελψλ ηελ πεξίνδν ηνπ Γεθεκβξίνπ θαη θαηέγξαςαλ έλα 

πςειφ πνζνζηφ ζπιιήςεσλ κε ελζηφισλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξψην εηθνζαήκεξν ηνπ 

παξαπάλσ κήλα. Έηζη, ζεκεηψλνπλ, «ειέγρεηαη ν ηζρπξηζκφο φηη ην κέηξν ηεο νκεξίαο μεθίλεζε λα 

εθαξκφδεηαη σο αληίπνηλν ησλ αληίζηνηρσλ βξεηαληθψλ ζπιιήςεσλ […]» θαη «ζε θάζε πεξίπησζε 

πάλησο, ν εακηθφο ηζρπξηζκφο φηη ε νκεξία απνηεινχζε απάληεζε ζηηο εληεηλφκελεο ζπιιήςεηο απφ ηε 

βξεηαληθή θαη ηελ θπβεξλεηηθή πιεπξά είλαη ηνπιάρηζηνλ κνλνδηάζηαηνο». Βι. Φίιηππνο Κάξακπνη - 

Αιεμάλδξα Παηξηθίνπ, «Ζ πξαθηηθή ηεο νκεξίαο θαη νη πξνζιήςεηο ηεο: Μηα πξψηε πξνζέγγηζε», ζην 

Πνιπκέξεο Βφγιεο θ.ά. (επηκ.), Γεθέκβξεο 1944. Σν παξειζόλ θαη νη ρξήζεηο ηνπ, Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 

2017, ζ. 202, 208. 
308

 Ο Αι. Ησαλλίδεο (Αιεμάληεξ Ηβάλνβζθη) πξνζζέηεη: «Σν Αιθαβεηάξη κνηξάζηεθε ζηα 

ζπκβνχιηα ησλ ρσξηψλ Καζηνξηάο θαη Φιψξηλαο. Οη Μαθεδφλεο φισλ ησλ ρσξηψλ κε κεγάιν 

ελζνπζηαζκφ θαη ραξά δέρηεθαλ ην πξψην καθεδνληθφ Αιθαβεηάξην. Έηζη πξαγκαησλφηαλ ν 

πξναηψληνο πφζνο ηνπο λα δηδάζθνληαη θαη λα γξάθνπλ ζηε δηθή ηνπο, ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Καη, 

ελψ γηα ηνπο Μαθεδφλεο ε έθδνζε ηνπ Μαθεδνληθνχ Αιθαβεηαξίνπ απνηεινχζε κεγάιε αλαγλψξηζε 

ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηνλ θνηλφ αγψλα ελάληηα ζηνπο θαηαθηεηέο, νη δηάθνξνη Έιιελεο ζνβηληζηέο θαη 

αληηδξαζηηθνί κηινχζαλ γηα πξνδνζία ηεο ειιεληθήο παηξίδαο. Γελ κπνξνχζαλε λα απνδερηνχλ ην 

γεγνλφο φηη νη Μαθεδφλεο απνθηνχζαλ ην δηθαίσκα λα δηδάζθνληαη θαη λα γξάθνπλ ζηε δηθή ηνπο ηε 

κεηξηθή γιψζζα  κε ηα πνηάκηα αίκα πνπ ρχζαλε». Βι. Αιεμάληαξ Ηβάλνβζθη, «Πελήληα ρξφληα απφ 

ηελ έθδνζε Αιθαβεηαξίνπ Μαθεδνληθήο γιψζζαο ζηελ Καζηνξηά», ζην Παχινο Κνχθεο, Λανγξαθηθά 

Φιώξηλαο Καζηνξηάο, φ.π., ζ. 22. Ο Ηβάλνβζθη επηζεκαίλεη φηη ε πηζηφηεηα ησλ γξαθέλησλ ηνπ 

εληζρχεηαη απφ αληίζηνηρε αλαθνξά ηεο ΚΟ Καζηνξηάο ηνπ ΚΚΔ πξνο ηνλ γξακκαηέα ηνπ γξαθείνπ ηε 

ΚΔ ηνπ ΚΚΔ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, πνπ θπιάζζεηαη ζηα αξρεία θνπίσλ.  
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Ννκαξρίαο. Ο Κνπηνχιαο δελ παξνπζηάζηεθε. ηε ζέζε ηνπ ηνπνζεηήζεθε ν Αιέθνο 

Υαηδεηάζθνο. Δθεί δνπιέςακε σο ηε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο
309

.  

 

ην πκβνχιην Λατθήο Παηδείαο ζα απνθαζηζηεί ε ιεηηνπξγία, ζην Άξγνο 

Οξεζηηθφ, σο ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ 1945, ηνπ Σαρχξξπζκνπ Φξνληηζηεξίνπ γηα 

ζιαβφθσλνπο δαζθάινπο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα «ζιαβνκαθεδνληθά» ζρνιεία 

πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηνλ επφκελν κήλα. Πξάγκαηη  ηα «ζιαβνκαθεδνληθά» ζρνιεία 

ιεηηνχξγεζαλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΔΑΜ
310

 γηα πνιχ κηθξφ φκσο ρξνληθφ δηάζηεκα -

θαηά ην Μάξηην 1945- θαη ζε αξθεηά πεξηνξηζκέλε έθηαζε. ε ηξία ρσξηά ηεο 

Καζηνξηάο Γελδξνρψξη, Σεηρηφ, Κνληνξφπε θαη ζε αξθεηά ηεο Φιψξηλαο: Λαηκφο, 

Μπνχθη, Τδξνχζα, ηηαξηά, Νενρσξάθη, Βεχε, Σξηαληαθπιιηά, Ξηλφ Νεξφ θαη Άγηνο 

Παληειεήκνλαο311. Τπήξραλ βέβαηα θαη ρσξηά πνπ αξλήζεθαλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

παξαπάλσ ζρνιείσλ, θαζψο, φπσο ζεκεηψλεη ν Κνχθεο, έξρνληαλ ζηε κλήκε ηνπο νη 

δηαρσξηζκνί ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ, νη δηακάρεο «ζε Παηξηαξρηθνχο θαη 

Δμαξρηθνχο, γηα Βνπιγαξηθφ ή Διιεληθφ ζρνιείν θαη εθθιεζία». Έηζη, φηαλ ν ίδηνο 

κεηέβε ζην ρσξηφ Πξψηε, σο απεζηαικέλνο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην 

Πξφγξακκα Λατθήο Παηδείαο, απεπζχλζεθε ζηνπο θαηνίθνπο ιέγνληάο ηνπο «πσο γηα 

πξψηε θνξά καο αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα λα θαιιηεξγνχκε ηε γιψζζα καο» θαη  

θαιψληαο ηνπο «λα δειψζνπλ φζνη ζέινπλ λα ηε δηδάζθνληαη ηα παηδηά ηνπο δίπια 

ζηα Διιεληθά». Οη θάηνηθνη φκσο ηεο Πξψηεο δελ δέρηεθαλ
312

.  

Σελ ίδηα πεξίνδν, ζχκθσλα πάιη κε ηνλ Κνχθε, «κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ 

νξγαλψζεσλ ζε νξηζκέλα ρσξηά άξρηζαλ λα δηεμάγνληαη ζηε ζιαβηθή γιψζζα νη 

ηειεηνπξγίεο ηεο εθθιεζίαο». Δπίζεο, «κε πξσηεξγάηεο ηνπο ΔΠΟλίηεο νξγαλψζεθαλ 

ζεαηξηθνί φκηινη ζηα Άισλα, Ξπλφ Νεξφ, Άγην Παληειεήκνλα Φιψξηλαο, ζην 

Βαξπθφ Καζηνξηάο». Μάιηζηα, «ην ζεαηξηθφ έξγν “Μαησκέλνο Μαθεδνληθφο 
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 Παχινο Κνχθεο, «1944 ζηε Φιψξηλα. Πξνζπάζεηα ιεηηνπξγίαο κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ», ζην 

Παχινο Κνχθεο, Λανγξαθηθά Φιώξηλαο Καζηνξηάο, φ.π., ζ. 27. 
310

 Σν πξψην «ζιαβνκαθεδνληθφ» ζρνιείν ιεηηνχξγεζε (πηζαλφλ ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ 

Γεθεκβξίνπ) ζην ρσξηφ ηηαξηά. ηελ εθεκεξίδα ηνπ ΔΑΜ Φιψξηλαο Λανθξαηία πξνβιήζεθε ε 

παξαθάησ είδεζε: «ηηαξηά – Ο πξννδεπηηθφο παπάο Πέηξνο Μεξάθεο, εθεκέξηνο ηνπ ρσξηνχ καο, 

είλαη ν δάζθαινο ηνπ ζιαπνκαθεδνληθνχ ζρνιείνπ. Σηκή ηνπ γηαηί ζπλέδεζε ηε δσή ηνπ κε ηελ ηζηνξία 

ηνπ πξψηνπ ζιαπνκαθεδνληθνχ ζρνιείνπ. Οη ιαπνκαθεδφλεο πξφζπκα θαη κέζα ζε 7 κέξεο 

επηζθεχαζαλ ην δηδαρηήξην, ην γέκηζαλ κε έπηπια θη’ έγηλε ε θπςέιε πνπ βνκβνχλ 130 ραξνχκελα 

παηδάθηα καζαίλνληαο ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα». Ζ εθεκεξίδα παξέζεζε θαη ζρφιηφ ηεο: «Με 

ηδηαίηεξε ραξά ραηξεηίδνπκε ην πξψην ζιαπνκαθεδνληθφ ζρνιείν πνπ αλνίγεη ην δξφκν γηα ην άλνηγκα 

θαη άιισλ ζρνιείσλ γηα λα γίλνπλ νη βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηε ζπλαδέιθσζε Διιήλσλ θαη 

ιαπνκαθεδφλσλ ζηα πιαίζηα κηαο ιεχηεξεο, αλεμάξηεηεο, αθέξαηαο Γεκνθξαηηθήο Διιάδαο». Βι. 

Λανθξαηία [Δθεκεξίδα ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο Φιψξηλαο ηνπ ΔΑΜ], 22.12.1944, ζ. 2. 

Να ζεκεησζεί φηη ζην ίδην θχιιν, ζηε ζειίδα φπνπ παξνπζηαδφηαλ ε πξφνδνο ζηελ πνξεία 

επηδηφξζσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιείσλ ηεο πεξηθέξεηαο Φιψξηλαο, γξάθεηαη πσο ζην ρσξηφ Νπκθαίν, 

παξάιιεια κε ην ειιεληθφ ζρνιείν πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί απφ 28 Οθησβξίνπ, ιεηηνπξγνχζε (απφ 

ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ) θαη «Ρνπκαληθφ ζρνιείν πνπ ζα ειέγρεηαη απ’ ην Γηνηθεηηθφ γξαθείν Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο». ην ίδην.  
311

 Σάζνο Κσζηφπνπινο, Ζ απαγνξεπκέλε γιώζζα, φ.π., ζ. 192-195. 
312

 Παχινο Κνχθεο, Λανγξαθηθά Φιώξηλαο Καζηνξηάο, φ.π., ζ. 27. 
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Γάκνο”, γξακκέλν ζηελ ηνπηθή ζιαβηθή δηάιεθην, κε ππφζεζε απφ ηα ρξφληα ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο παίρηεθε ζε πνιιά ρσξηά ηεο πεξηνρήο»
313

. 

ηηο 2 Ηαλνπαξίνπ 1945 πξαγκαηνπνηήζεθε Δπαξρηαθή πλέιεπζε, ηελ νπνία 

ζπγθάιεζε κε επηζηνιή ηεο (απφ 24 Γεθεκβξίνπ) ην Δπαξρηαθφ πκβνχιην 

Φιψξηλαο. ηε ζπλέιεπζε ζπκκεηείραλ αληηπξφζσπνη ησλ δήκσλ θαη ησλ 

θνηλνηήησλ ηνπ λνκνχ. Σνλ δήκν Φιψξηλαο εθπξνζσπνχζαλ νη Γπκλφπνπινο θαη 

Μεγαινκάζηνξαο314. Σελ επνκέλε ην ΠΓ-Φ απνθάζηζε ηελ θαηάξηηζε λένπ 

θαηαιφγνπ εξαληθήο εηζθνξάο, κε 83 άηνκα, απφ ηα νπνία 63 φθεηιαλ ην 1/3 ηεο 

πξνεγνχκελεο ππνρξέσζήο ηνπο θαη 21 άηνκα φθεηιαλ, σο νη πιένλ εχπνξνη ηεο 

πφιεο, λα ζπλδξάκνπλ κε λέα πνζά (απαιιαζζφκελνη απηνί ηνπ ππνινίπνπ 1/3 ηεο 

πξνεγνχκελεο νθεηιήο ηνπο), ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ δήκνπ, πνπ ήιπηδε -κε 

ηνλ λέν θαηάινγν- λα εηζπξάμεη επηπιένλ 424,14 ρξπζά εηθνζφθξαγθα. Σν 

πκβνχιην επηθαινχληαλ επηπξφζζεηεο αλάγθεο πνπ πξνέθππηαλ απφ αηηήκαηα 

επηρνξήγεζεο ησλ ιατθψλ ζπζζηηίσλ, ηνπ δεκνηηθνχ λνζνθνκείνπ, απφ αλάγθεο ησλ 

ζρνιείσλ ζε θαχζηκε χιε θαη ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ, γηα ηελ θαηαβνιή απνδνρψλ 

ζε δεκνηηθνχο ππαιιήινπο θαη άιια απξφβιεπηα έμνδα. Οπζηαζηηθά ζην λέν απηφ 

θαηάινγν θαινχληαλ λα θνξνινγεζνχλ επηπξφζζεηα -ζχκθσλα κε ηνλ δήκαξρν 

Γπκλφπνπιν- κφλν «νη έκπνξνη νη νπνίνη εθέξδηζαλ θαζ’ φινλ ην δηάζηεκα ηεο 

εκπνιέκνπ θαηαζηάζεσο» θαη θαλέλαο κηθξνεπαγγεικαηίαο315. Δλλέα πνιίηεο, απφ 

ηνπο ππφρξενπο ηεο λέαο εξαληθήο εηζθνξάο ζα ππνβάινπλ έλζηαζε ζην Γήκν κε ην 

αηηηνινγηθφ φηη ε λενεπηβιεζείζα εηζθνξά ήηαλ ππεξβνιηθή θαη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ λέα ππνρξέσζή ηνπο. Ζ έλζηαζή ηνπο ζα απνξξηθζεί316. Νέεο 

ελζηάζεηο ζα ππνβιεζνχλ ιίγεο κέξεο κεηά. Κάπνηεο ηθαλνπνηήζεθαλ, θάπνηεο 

απνξξίθζεθαλ ελψ γηα άιιεο αλαβιήζεθε ε ζπδήηεζή ηνπο317.  

Καζψο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην επηρνξεγνχζε κε κεγάια πνζά ηα Λατθά πζζίηηα 

απνθαζίζηεθε -ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Ηαλνπαξίνπ- φπσο νξηζηεί Δπηηξνπή Λατθψλ 

πζζηηίσλ κε πξφεδξν ηνλ δήκαξρν θαη κέιε ηνλ ζχκβνπιν Αλη. Παπαβαζηιείνπ θαη 

ηνπο Λεσλίδα Μπεθφπνπιν, Ησάλλε Αζπηψηε, Λάδαξν Παπαδαραξηάδε θαη Φίι. 

αββίδε318. Ζ Δπηηξνπή δελ ιεηηνχξγεζε θαζψο ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηεο δελ 

πξνζέξρνληαλ ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπζθέςεηο ηεο. Οξίζηεθε έηζη λέα Δπηηξνπή 

απνηεινχκελε απφ ηνλ Έπαξρν, ηνλ Γήκαξρν, ηνπο Παπαβαζηιείνπ, Παπιίδε θαη 

Μπιηάγθα εθ κέξνπο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνλ Νηθφιαν Σζνιηά εθ κέξνπο 

ηεο Δζληθήο Αιιειεγγχεο319.  
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 ην ίδην, ζ. 28. 
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 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 9/44, 28.12.1944, φ.π.. 
315

 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 1/45, 3.1.1945, φ.π.. 
316

 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 3/45, 24.1.1945, φ.π.. 
317

 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 4/45, 5.2.1945, φ.π..  
318

 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 2/45, 9.1.1945, φ.π.. 
319

 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 4/45, 5.2.1945, φ.π.. 
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ηηο 24 Ηαλνπαξίνπ ην ΠΓ-Φ απνθάζηζε λα ηθαλνπνηήζεη αίηεκα ησλ δηθεγφξσλ 

Φιψξηλαο πνπ ππνβιήζεθε ζην δήκν απφ επηηξνπή ηνπο320 ζηηο 30 Γεθεκβξίνπ. Σν 

πκβνχιην έθξηλε πσο νη δηθεγφξνη «έρνπζη άκεζνλ αλάγθελ νηθνλνκηθήο 

εληζρχζεσο θαζφζνλ ιφγσ ηεο ζηαζηκφηεηαο ησλ εξγαζηψλ ησλ επξίζθνληαη ζε 

δπζκελή νηθνλνκηθή ζέζηλ θαη επνκέλσο ν Γήκνο έρεη ππνρξέσζηλ λα βνεζήζε ηελ 

πάζρνπζαλ ηαχηελ ηάμηλ». Δγθξίζεθε έηζη ε ρνξήγεζε 2.000 νθάδσλ ζηηαξηνχ ζηελ 

αηηνχζα Δπηηξνπή, ε νπνία ζα ηα δηέλεηκε ζηνπο δηθεγφξνπο Φιψξηλαο «αλαιφγσο 

ηεο απνξίαο θαη ησλ κειψλ νηθνγελείαο εθάζηνπ εμ απηψλ». Ο η. απνπληδήο 

εμέθξαζε ηε γλψκε λα γίλεη ε ρνξήγεζε ηνπ παξαπάλσ ζίηνπ κφλν αλ «ε απνζήθε 

έρεη δηαζέζηκνλ ζηηάξη θαη αθνχ εμνηθνλνκεζή ε απαηηνπκέλε πνζφηεο δηα ηα Λατθά 

πζζίηηα». ην ίδην πκβνχιην απνθαζίζηεθε ε ίδξπζε «Οξγαληζκνχ ςπραγσγίαο- 

πγείαο παηδηνχ», πνπ ζθνπφο ηνπ ήηαλ ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία παηδηθνχ ζηαζκνχ γηα 

άπνξα παηδηά. Δγθξίζεθε δε θαη ε ρνξήγεζε 2.000 νθάδσλ ζηηαξηνχ γηα ηνλ 

παξαπάλσ νξγαληζκφ321. 

ηηο 5 Ηαλνπαξίνπ, είραλ ήδε επηθξαηήζεη ζηελ πξσηεχνπζα νη βξεηαληθέο θαη 

θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο θαη είρε ζρεκαηηζηεί θπβέξλεζε ππφ ηνλ ζηξαηεγφ Νηθφιαν 

Πιαζηήξα. Λίγεο κέξεο κεηά, ζηηο 11 Ηαλνπαξίνπ, ππνγξάθεθε αλαθσρή κεηαμχ ηνπ 

ΔΛΑ θαη ησλ Βξεηαλψλ. ηηο 16 Ηαλνπαξίνπ ην επηηειείν ηεο ΟΜΜ εγθαηέιεηπε ηε 

Θεζζαινλίθε θαη φξηδε ηε Βέξνηα σο λέα έδξα ηνπ
322

. ηηο 16 Ηαλνπαξίνπ ζπλεδξίαζε 

γηα ηειεπηαία θνξά ε Πξνζσξηλή Γεκνηηθή Δπηηξνπή Θεζζαινλίθεο. Μία κέξα κεηά 

απνρψξεζαλ ηα ηειεπηαία ηκήκαηα ηνπ ΔΛΑ
323

, θαη ην ΔΑΜ παξέδσζε ηε δηνίθεζε 

ζηνλ εθπξφζσπν -θαη- ηεο θπβέξλεζεο Πιαζηήξα, ηνλ Φισξηληψηε Γεψξγην 

Μφδε
324

.  
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 Σελ Δπηηξνπή ησλ δηθεγφξσλ απνηεινχζαλ νη Μηραήι Βαβνπιίθαο απφ ην Μνλαζηήξη, 

Δπζηάζηνο Μαξγέιεο απφ ηε Υαιθίδα, Γεψξγηνο Αλδξεάδεο απφ ηε Φιψξηλα, Ησάλλεο Γαθίδεο απφ ην 

Λέρνβν, Νηθφιανο Βαξβέξεο απφ ην Μνλαζηήξη θαη Λεσλίδαο Νέηζθνο απφ ην Μνλαζηήξη.  
321

 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 3/45, 24.1.1945, φ.π.. 
322

 Ησάλλεο ηεθαλίδεο, φ.π., ζ. 374-375.  
323

 Νσξίηεξα ν ΔΛΑ κεηέθεξε ηνπο θξαηνχκελνχο ηνπ πεδή ζηελ Αξηδαία. Σν δήηεκα κε ηνπο 

παξαπάλσ θξαηνχκελνπο αλαπηχζζεηαη ζην ηξάηνο Γνξδαλάο, Ζ γεξκαληθή ζηνιή ζηε λαθζαιίλε. 

Δπηβηώζεηο ηνπ δνζηινγηζκνύ ζηε Μαθεδνλία, 1945-1974, φ.π., ζ. 59-66.  

χκθσλα κε αλαθνξά ηεο UNRRA: «ηαλ ν ΔΛΑ εθθέλσζε ηελ πφιε, πήξε καδί ηνπ φια ηα 

δηαζέζηκα Διιεληθά θνξηεγά θαη άινγα θαη κεηέθεξαλ καδί ηνπο κεγάιεο πνζφηεηεο ηξνθίκσλ, 

επίπισλ θηι. Δπίζεο, έζεζαλ δπζθνιίεο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ζνδηέο έξρνληαη κέζα ζηελ πφιε. 

Απηφ έρεη πξνθαιέζεη κία ζεκαληηθή αχμεζε ζην θφζηνο ησλ ηξνθίκσλ, ηνπ μχινπ θαη ηνπ θάξβνπλνπ 

ζηε Θεζζαινλίθε». Βι. UNNRA, Γξαθείν ηνπ Αξρεγνχ ηεο Βαιθαληθήο Απνζηνιήο πξνο ηνλ Γεληθφ 

Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ ησλ Πεξηνρψλ, 20 Ηαλνπαξίνπ 1945. Παξαηίζεηαη ζην Κψζηαο 

Γηαλλαθφπνπινο, Νίθνο Μηζνιίδεο, Αιεμάλδξα Πεξραλίδνπ (επηκ.), φ.π., ζ. 340.  
324

 ηξάηνο Γνξδαλάο – Βάηνο Καινγξεάο, φ.π., ζ. 374.  

Ο Βξεηαλφο πξέζβεο Ρέηδηλαιλη Λήπεξ θαη ν ππνπξγφο αξκφδηνο γηα ηε Μεζφγεην Υάξνιλη 

Μαθκίιαλ ζεσξνχζαλ φηη ε εθπξνζψπεζε ηεο θπβέξλεζεο ζηε Θεζζαινλίθε δελ ήηαλ ηζρπξή θαη 

ρξεηαδφηαλ ελίζρπζε. Ο Πιαζηήξαο ζπκθσλνχζε καδί ηνπο θαη απφ ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ δξνκνιφγεζε 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ δηνξηζκέλνπ απφ ηελ θπβέξλεζε Παπαλδξένπ Γ. Μφδε απφ ηνλ ηπιηαλφ 

Γνλαηά. Οη Βξεηαλνί αλαγλψξηδαλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Γνλαηά, ζεσξνχζαλ φηη ζα ήηαλ ηδαληθφο 

αληηθαηαζηάηεο ηνπ Μφδε, φκσο ε ζχλδεζε ηνπ νλφκαηφο ηνπ κε ηα Σάγκαηα Αζθαιείαο θαζηζηνχζαλ 

ηνλ δηνξηζκφ ηνπ «πνιηηηθά αδχλαην πξνο ην παξφλ». Ο Πιαζηήξαο ζπλέρηδε λα πηέδεη γηα ηνλ 

δηνξηζκφ Γνλαηά θαη ηαπηφρξνλα θξφληηζε λα εληζρχζεη ηνλ Μφδε ζηέιλνληαο ζηε Θεζζαινλίθε ηνλ 
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Ζ ζρέζε ηζνξξνπηψλ πνπ θξαηνχζε ν Μφδεο κε ην ΔΑΜ Θεζζαινλίθεο 

δηαθφπεθε άκεζα. Με επείγνλ ηειεγξάθεκά ηνπ, ηεο 18
εο

 Ηαλνπαξίνπ, ν Β΄ 

γξακκαηέαο ηνπ Γξαθείνπ Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΚΚΔ Βαγγέιεο Βαζβαλάο 

θαηήγγεηιε φηη θαηειήθζεζαλ ηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γηνίθεζεο (ηα γξαθεία ηεο 

εακηθήο ΓΔΜ-Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο Μαθεδνλίαο) «απφ αγγιηθά ζηξαηεχκαηα, απφ 

Μπνπξαληάδεο, ηάγκαηα αιεηηθά αγγινθνξεκέλα». Παξεκπνδίζηεθε ε είζνδνο ηεο 

ΓΔΜ θαη ηαπηφρξνλα δηνξίζηεθε Γεληθφο Γηνηθεηήο ν Μφδεο απφ ηνπο Βξεηαλνχο. Ο 

Μφδεο αθχξσζε άκεζα φιεο ηηο πξάμεηο ηεο ΓΔΜ. Καζαίξεζε επίζεο ηελ Πξνζσξηλή 

Γεκνηηθή Δπηηξνπή Θεζζαινλίθεο θαη δηφξηζε κε έγγξαθφ ηνπ λέν δήκαξρν
325

.  Σνλ 

λέν Γεληθφ Γηνηθεηή πξνζπάζεζε λα ζπλαληήζεη επηηξνπή εξγαηψλ θαη λα ηνπ 

παξαδψζεη ππφκλεκα. Νέν «ξαδηνγξάθεκα» ηνπ Γξαθείνπ Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο 

ηνπ ΚΚΔ ζεκεηψλεη: 

 

Μφδεο έμαιινο ψξκεζε θαηά πξνέδξνπ Οηθνδφκσλ Μάγθνπ θαη πηάλνληάο ηνλ απφ 

ηνλ ιαηκφ ηνπ θαηάθεξε ηζρπξφ ξάπηζκα ελψ ηαπηφρξνλα ν ελσκνηάξρεο αθφινπζφο ηνπ 

θηππνχζε θαηαθέθαια ηνλ ίδην εξγάηε κε απηφκαηφ ηνπ. Τπνπξγφο κεηά θαηφξζσκά ηνπ 

έθπγε νπφηε απφ ηξηγχξσ κέγαξα άξρηζαλ ξίπηνληαη θαηά αλαπήξσλ θαη εξγαηψλ πέηξεο 

θαη μχια. Σαπηφρξνλα κπνπξαληάδεο άξρηζαλ ππξνβνινχλ. Αλάπεξνο Αιβαληθνχ 

πνιέκνπ […] ζθνηψλεηαη. […] Δπηηξνπή αλαπήξσλ πήγε Μφδε δηακαξηπξεζεί. Μφδεο 

δελ εδέρζε. Μπνπξαληάδεο θσλάδνπλ “Μαθξπά Βνχιγαξνη”. Λαφο δήηεζε 

αληηθαηάζηαζε Μφδε δνινθφλνπ θαη πκλεηή Υίηιεξ
326

.  

 

Σελ επνκέλε έγηλε εακηθή ζπγθέληξσζε ζην ζεκείν πνπ ζθνηψζεθε ν αλάπεξνο 

θαη ν «ιαφο δήηεζε αληηθαηάζηαζε Μφδε δνινθφλνπ θαη πκλεηή Υίηιεξ».  ε άιιν 

ζεκείν ηεο πφιεο πξαγκαηνπνηήζεθε «ζπγθέληξσζε ηεο δεμηάο»
327

. χκθσλα κε 

έθζεζε ηεο ΚΟΠΜ, θχξηνο νκηιεηήο ζηε ζπγθέληξσζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε «ε 

αληίδξαζε ππφ ηελ πξνζηαζία ηαγκαηαιεηψλ θαη αγγιηθψλ φπισλ» ζηελ Πιαηεία 

Διεπζεξίαο ήηαλ ν Μφδεο. Σα ζπλζήκαηα πνπ αθνχζηεθαλ ήηαλ «φθηα-Μφζρα-

Μεγάιε Διιάδα-Βαζηιεά». Αθνινχζεζε πνξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο, «ε 

αληίδξαζε ιηζνβφιεζε ηα γξαθεία ηνπ ΚΚΔ θαη ΔΑΜ θαη έζρηζε ηε ζνβηεηηθή 

ζεκαία θαη ηελ ηακπέια ηνπ Κφκκαηνο». Οη Βξεηαλνί έθαλαλ αθνινχζσο έξεπλα ζηα 

γξαθεία ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπ ΔΑΜ. Σν ΚΚΔ θαη ην ΔΑΜ αληαπάληεζαλ κε 

δηαδειψζεηο, παλεξγαηηθά ζπιιαιεηήξηα θαη δφζεθαλ ςεθίζκαηα «ζηνλ Άγγιν θαη 

Ακεξηθαλφ Πξφμελν». κσο «νη ζπιιήςεηο, [νη] έξεπλεο, θαη [ε] ηξνκνθξαηία 

                                                                                                                                                                      
ππνπξγφ Πξφλνηαο Πέηξν Λεβαληή θαη ηνλ πθππνπξγφ ηξαηησηηθψλ Λεσλίδα παή. Βι. Θαλάζεο 

θήθαο, Με ηνλ Μέηεξληρ ή κε ηνλ Πάικεξζηνλ; Οη Βξεηαλνί θαη ν Γεθέκβξηνο ηνπ 1944, Εήηε, 

Θεζζαινλίθε 2015, ζ. 107. 
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 Σειεγξάθεκα Βαγγέιε πξνο Αιέθν, 18.1.1945. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 408, Φ=23/1/154. 

Καηαγγειία απφ ηε Θεζζαινλίθε, κε εκεξνκελία 18 Ηαλνπαξίνπ, πνπ δεκνζίεπζε ν Ρηδνζπάζηεο 

ηελ επνκέλε, αλέθεξε: «Ο Γελ. Γηνηθεηήο Μφδεο αξλείηαη πιένλ λα δερζεί ιατθέο επηηξνπέο θαη άξρηζε 

λα θαζαηξεί ηνπο πξνέδξνπο ησλ νξγάλσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πνπ εμέιεμε ν ιαφο θαη λα 

επαλαθέξεη ηνπο παιηνχο θνηλνηάξρεο, πνπ είρε δηνξίζεη ν Ράιιεο». Βι. Ρηδνζπάζηεο, 19.1.1945, ζ. 2. 
326

 Ραδηνγξάθεκα ηνπ Γξαθείνπ Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΚΚΔ. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 408, 

Φ=23/1/158. 
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 ην ίδην. 
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εμαθνινπζνχλ θαη δηαξθψο κεγαιψλνπλ». Μάιηζηα, «φια ηα γξαθεία ηνπ Κφκκαηνο 

θαη [ηνπ] ΔΑΜ ηα θαηέρνπλ δπλάκεηο Μπνπξαληάδσλ»
328

.  

Ζ ζηάζε απηή ηνπ Μφδε δελ ζα κείλεη αλαπάληεηε. Οη εθεκεξίδεο Λατθή Φσλή 

θαη Διεπζεξία δεκνζίεπζαλ ζε θσηνηππία «ρεηξφγξαθα ηνπ Μφδε απφ άξζξα πνπ 

είρε ζηείιεη λα δεκνζηεπζνχλ ζηε γεξκαλνθπιιάδα “Νέα Δπξψπε”
329

 ζηνλ θαηξφ ηεο 

θαηνρήο». ηα άξζξα απηά, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα ηνπ Γξακκαηέα ηεο 

ΚΟΠΜ Λεσλίδα ηξίγθνπ, «ν Μφδεο πκλεί ηνλ Υίηιεξ, ριεπάδεη ηελ Αγγιία θαη 

ιέγεη φηη ε Αγγιία είλαη ε αηηία ηεο θήξπμηο ηνπ πνιέκνπ»
330

.  

Ο Μφδεο ζα ζηείιεη ζηε Λατθή Φσλή επηζηνιή, κε αξλνχκελνο ηηο ζρεηηθέο 

αλαθνξέο ζε ιφγν ηνπ πνπ εθθσλήζεθε ζηηο 19 Ννεκβξίνπ ηνπ 1942 ζηε Φιψξηλα, 

ζηε γηνξηή ηεο απειεπζέξσζεο ηεο πφιεο
331

, αιιά δηθαηνινγνχκελνο «ιέγνληαο  πσο 

κίιεζε ππέξ ηνπ Υίηιεξ γηαηί θνβήζεθε λα κελ ηνλ πηάζνπλ»
332

. Λίγεο βδνκάδεο 

κεηά, ζηε «Λεπθή Βίβιν», κηα ρξνληθή παξάζεζε πιηθψλ-ηεθκεξίσλ απφ ηε 

                                                           
328

 Δλεκεξσηηθφ δειηίν, απφ Θεζζαινλίθε, 25.1.1945. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 410, Φ=23/2/256α.  
329

 «[…] ηα ρεηξφγξαθα [εηο] ρείξαο καο». 
330

 ε επφκελν, πην αλαιπηηθφ ηειεγξάθεκα ζεκεηψλεηαη: «Ζ εθεκεξίδα “Διεπζεξία” δεκνζηεχεη 

θσηνηππία ρεηξνγξάθνπ άξζξνπ Μφδε πνπ έγξαςε θαηά ηελ θαηνρή κε ηίηιν “Ο πφιεκνο θαη ην 

Νηάληζηρ” [∙]ν Μφδεο έγξαθε κεηαμχ άιισλ: “Ζ Μεγάιε Βξεηαλία απνθάζηζε ειαθξά ηε θαξδία λα 

πξνθαιέζε έλαλ ηξνκεξφ πφιεκν, ράξηλ δηθαησκάησλ ηεο Πνισλίαο επί κηαο Γεξκαληθήο πφιεσο. Γηα 

θάζε θαιήο πίζηεσο ηξίηνλ είλαη πξφδεινλ φηη αγγιηθή πνιηηηθή ελ γλψζεη θαη εθ πξνζέζεσο ψζεζελ 

εηο ηελ θαηαζηξνθήλ έλα πησρφλ ιαφλ, επελέβε φκσο Μνπζνιίλη φζηηο θαη ελ έηνο ελσξίηεξνλ εηο ην 

Μφλαρνλ έζσζε δηα ηεο επεκβάζεψο ηνπ ηελ Δπξσπατθήλ εηξήλελ. Αιιά ν Δπαγγειηθφο ρξηζηηαλφο 

ιφδξνο Υάιηθαμ επξφβαιιε ηελ ππεξθίαινλ αμίσζηλ λα επηζηξέςε ν ληθεθφξνο Γεξκαληθφο ηξαηφο 

εηο ηαο αξρηθάο ζέζεηο”. […]».Σειεγξαθήκαηα, απφ Θεζζαινλίθε, 26.1.1945. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 408, 

Φ=23/1/159α.  
331

 Ζ ζρεηηθή απνζηξνθή ηνπ Μφδε, ήηαλ απφ παλεγπξηθφ ιφγν πνπ εθθψλεζε «επί ηε ηξηαθνζηή 

επεηείσ ηεο Απειεπζεξψζεσο Φισξίλεο». Απνηεινχζε θαηάιεμε ηεο νκηιίαο ηνπ θαη ζηελ εθεκεξίδα 

Έζλνο ήηαλ απνηππσκέλε σο εμήο: «Δνξηάδνπκε εθέηνο ηε ζεκεξηλή επέηεην κε ζπλζήθεο εμαηξεηηθέο. 

Ο πφιεκνο καίλεηαη θαη ζηεο πέληε Ζπείξνπο. ιε ε αλζξσπφηεο ππνθέξεη απ’ ηα δεηλά ηνπ πνιέκνπ 

πνπ εκείο ηφζεο θνξέο εδνθηκάζακελ. Αιι’ εηο ην βάζνο ηνπ ζθνηεηλνχ νξίδνληνο ζα γιπθνραξάμεη 

αξγά ή γξήγνξα ε απγή ηεο εηξήλεο. Θ’ αλαηείινπλ ηφηε θαιιίηεξεο κέξεο γηα φιν ηνλ θφζκν θαη γηα 

καο. Καηά ηνλ πφιεκνλ ηνπ 1912-13, πνπ απνηέιεζκά ηνπ ε επέηεηφο καο είλε, ν Γεξκαλφο 

Απηνθξάησξ εηο αλαγλψξηζηλ ησλ άζισλ ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ απέλεηκελ ηελ ξάβδν ηνπ Γεξκαλνχ 

ηξαηάξρνπ εηο ηνλ ηφηε ζηξαηεγφλ θαη βαζηιέα ησλ Διιήλσλ. Καη φηαλ εθξίλεην ε ηχρε ηεο 

Καβάιαο, έξξημε φιν ην βάξνο ζηελ πιάζηηγθα γηα λα κείλε ε καξηπξηθή πφιιηο ειιεληθή φπσο 

πάληνηε ήηαλ. ηνλ παξφληα πφιεκν ν Αδφιθνο Υίηιεξ ζην ιφγν ηνπ ηεο 5 Μαΐνπ 1941 εηφληζε 

χκλνπο ζηελ ειιεληθή αλδξεία. Έρνπκε θάζε ιφγν λα πηζηεχνπκε φηη ζηε λέα ηάμη ηνπ θφζκνπ ε 

παηξίδα καο ζα θαηαιάβε ηελ αξκφδνπζα ζέζη αλάινγα κε ηελ ηζηνξία, ηε ζπλεηζθνξά θαη ηεο ζπζίεο 

ηεο. Ζ θαιπηέξα γη απηφ εγγχεζηο είλαη ν ζαπκαζκφο ηνπ Αδφιθνπ Υίηιεξ πξνο ηελ αξραία Διιάδα, ε 

αγάπε ηνπ πξνο ηε λέα, ε αθνζίσζε νιφθιεξνπ ηνπ Γεξκαληθνχ ιανχ πξνο ην αξραίνλ ειιεληθφλ 

ηδεψδεο θαη ε ηζηνξία καο, ηζηνξία 40 αηψλσλ. Ζ Διιάο πξνψξηζηαη λα δήζε. Καη ζα δήζε ηηκεκέλε 

θαη έλδνμνο. (Παξαηεηακέλα ρεηξνθξνηήκαηα εθάιπςαλ ηνλ ιφγνλ ηνπ θ. Μφδε)». Βι. Έζλνο 

[Φιψξηλαο], 14.11.1942, ζ. 1 θαη 2. 
332

 Σειεγξαθήκαηα, Λεσλίδαο [ηξίγθνο] απφ Θεζζαινλίθε, 26.1.1945. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 410, 

Φ=23/2/256β.  
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πκθσλία ηνπ Ληβάλνπ σο ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο πνπ εμέδσζε 

ην ΔΑΜ
333

, γξάθνληαλ ηα εμήο: 

 

[…] δ) Κπβεξλεηηθφο αληηπξφζσπνο ζηε Μαθεδνλία δηνξίδεηαη ν θ. Μφδεο. Να ηη 

επξνπαγάλδηδε ν θ. Μφδεο ζηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο: 

Αξηζκφο 17 

Ζ θαιιίηεξε εγγχεζε γηα ηελ Διιάδα είλαη ν ζαπκαζκφο ηνπ Αδφιθνπ Υίηιεξ πξνο 

ηελ ρψξα καο. Έρνπκε θάζε ιφγν λα πηζηεχνπκε φηη ζηε  Νέα Σάμε ε παηξίδα καο ζα 

θαηαιάβεη ηελ θαιιίηεξε ζέζε… 

(Απφ ην άξζξν ηνπ θ. Μφδε, δεκνζηεπκέλν ζηελ εθεκεξίδα ηεο Φιψξηλαο «Έζλνο» 

ηεο 14-11-1942)
334

 

 

2.5 Αναμένονηαρ ηην έλεςζη ηυν κςβεπνηηικών απσών   

 

ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 1945, ε ΠΔ Φιψξηλαο ηνπ ΚΚΔ ππέβαιε πξνο ην Γξαθείν 

Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο έθζεζε δξάζεο γηα ηνλ κήλα Γεθέκβξην. Ηδηαίηεξε αλαθνξά 

γηλφηαλ γηα ην Δπαξρηαθφ θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Φιψξηλαο
335

. Σν Δπαξρηαθφ 

πκβνχιην είρε ηνπνζεηήζεη 33 δαζθάινπο ηνπ «Φξνληηζηεξίνπ Καζηνξηάο θαη 

Αθαδεκίαο», πνπ αλέιαβαλ ακέζσο δνπιεηά. Δίρε επίζεο θξνληίζεη λα πιεξσζνχλ 

απφ ην δεκφζην ηακείν ηφζν νη παξαπάλσ δάζθαινη φζν θαη νη ινηπνί δεκφζηνη 

ππάιιεινη. Πνιινί επαξρηαθνί δξφκνη θαη δξφκνη ρσξηψλ δηνξζψλνληαλ, ελψ κε 

πξνζσπηθή εξγαζία θηηάρλνληαλ γθξεκηζκέλεο γέθπξεο. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην 

θξφληηζε λα επηδηνξζσζνχλ φινη νη δξφκνη ηεο πφιεο, «πνπ είραλ κεηαηξαπεί ζε 

νρπξά θαη ραξαθψκαηα απφ ηνπο Γεξκαλνχο». Μάιηζηα, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, 

απφ ηηο 4 Γεθεκβξίνπ, έζεζε ζε θίλεζε ην εξγνζηάζην ειεθηξνθσηηζκνχ θαη «δίδεη 

θσο ζην ιαφ 3 ψξεο ηε βξαδεηά».  Δπίζεο, κε ηε βνήζεηα ηεο Δζληθήο Αιιειεγγχεο 

(ΔΑ) «δίδεη ζπζζίηηα ζε 2.000 θησρνχο πεξίπνπ εκεξεζίσο». Ζ ΔΑ κάιηζηα κπφξεζε 

θαη θηλεηνπνίεζε θαη ηνλ κεηξνπνιίηε Βαζίιεην. Γεκηνπξγήζεθε κηα επηηξνπή απφ 

εκπφξνπο, δηαλννχκελνπο θαη άιινπο, ε νπνία, έρνληαο επηθεθαιήο ηνλ κεηξνπνιίηε, 

γχξηζε φιε ηελ πφιε θαη έθαλε έθηαθην έξαλν γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΑ, βειηηψλνληαο 

έηζη ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ κε ερφλησλ ηα πξνο ην δελ. ηνλ επηζηηηζκφ ηνπ 

πιεζπζκνχ είρε ζπλδξάκεη θαη ε Έλσζε Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ, πνπ κνίξαζε 

ζπφξν ζηα νξεηλά θαη ζηνπο ππξνπαζείο. Έθακε κάιηζηα θαη αληαιιαγέο, θέξλνληαο 

γηα ηνπο ζπλεηαίξνπο ιάδη, ζαπνχλη, πεηξέιαην θαη καξκειάδα
336

.   
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 Αλαηππψζεθε κε ζπκπιήξσκα ηνλ Μάξηην ηνπ 1945, φηαλ ε εγεζία ηνπ ΔΑΜ επέζηξεςε ζηελ 

Αζήλα.  
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 ΔΑΜ, Λεπθή Βίβινο. Μάεο 1944-Μάξηεο 1945, Σξίθθαια, 1 Φιεβάξε (αλαηχπσζε Αζήλαο), ζ. 

17. Σν θείκελν ηεο Λεπθήο Βίβινπ ππάξρεη δεκνζηεπκέλν ζε δηάθνξνπο ηφκνπο, εδψ απφ 

θσηναληηγξαθηθή αλαηχπσζή ηνπ απφ ηηο εθδφζεηο Δπηθαηξφηεηα, Αζήλα 2009.  
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 Έλαο πξψηνο -εθηελήο- απνινγηζκφο, ηφζν ηνπ Δπαξρηαθνχ φζν θαη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

παξνπζηάζηεθε δεκφζηα ζηελ εθεκεξία  ηνπ ΔΑΜ Φιψξηλαο Λανθξαηία. Βι. Λανθξαηία [Δθεκεξίδα 

ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο Φιψξηλαο ηνπ ΔΑΜ], 22.12.1944, ζ. 2. 
336

 ΚΚΔ, ΠΔ Φιψξηλαο (Θάλνο) πξνο ην Γξαθείν Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο, Φιψξηλα ηε 10.1.1944. 

ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 415, Φ=23/8/258. 

Να ζεκεησζεί φηη ζε βηβιηαξάθη πνπ εμέδσζε ην 1945 ε Δζληθή Αιιειεγγχε, παξνπζηάδνληαο ην 

έξγν ηεο απφ ηελ ίδξπζή ηεο έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1945, ζπκπεξηέιαβε ηνλ κεηξνπνιίηε Φιψξηλαο 
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ηελ ίδηα έθζεζε ζεκεησλφηαλ φηη θαη ζηα 97 ρσξηά ηεο επαξρίαο Φιψξηλαο 

ιεηηνπξγνχζαλ Λατθά Γηθαζηήξηα, ελψ ππήξραλ θαη ηξία Αλαζεσξεηηθά πνπ ήηαλ 

ζηειερσκέλα κε δηθεγφξνπο, Λατθνχο Δπηηξφπνπο θαη κε γξακκαηείο. ρεηηθά κε ηηο 

«Δζληθναπειεπζεξσηηθέο Οξγαλψζεηο», ππήξρε πξφβιεκα ζην ΔΑΜ, ην νπνίν είρε 

αλάγθε «απφ Νηφπηα ζηειέρε γηα λα κπνξέζνπκε λα αγθαιηάζνπκε φιν ηνλ θφζκν 

θαη πξνπάλησλ ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο δηαλννχκελνπο κέζα ζηνπο νπνίνπο 

θαζπζηεξνχκε». Πξφβιεκα ππήξρε θαη ζηελ ΔΠΟΝ. Σξία κέιε ηνπ πξνεδξείνπ θαη 

ηξία θαηψηεξα ζηειέρε πξνζρψξεζαλ ζηνλ Γθφηζε, ελψ ηδηαίηεξα αδπλάηηζε ε 

νξγάλσζε απφ ηε κπζηηθή δξάζε ηεο  «Αληηθαζηζηηθήο Μαθεδνληθήο Οξγάλσζεο». 

«Σα παηδηά πνπ έκεηλαλ είλαη θαιά κα ζηεξνχληαη πείξαο νξγαλσηηθήο»
337

.   

Λίγεο κέξεο λσξίηεξα, ν γξακκαηέαο ηεο ΠΔ Φιψξηλαο ηνπ ΚΚΔ (Θάλνο – 

Γηψξγνο Φνπξθηψηεο) είρε ζηείιεη έγγξαθν πξνο ηελ ΚΟΠΜ, φπνπ αλαδείθλπε ην 

πξφβιεκα πνπ ππήξρε ζηε δηνίθεζε ηεο Τπνδηνίθεζεο Πνιηηνθπιαθήο Φιψξηλαο∙ 

παξάιιεια φκσο απνθάιππηε κηα ζεηξά επξχηεξσλ πξνβιεκάησλ πνπ ππήξραλ εληφο 

ηεο θνκκαηηθήο νξγάλσζεο Φιψξηλαο, ηελ νπνία νπζηαζηηθά παξνπζίαδε λα έρεη 

κεησκέλε ηζρχ εληφο ηεο πεξηνρήο θαη πεξηνξηζκέλε δπλακηθή εληφο ηεο θπξίαξρεο 

ηνπηθά πιεζπζκηαθήο νκάδαο ησλ ζιαβνθψλσλ.  

χκθσλα κε ηνλ Θάλν, δεκηνπξγήζεθε αξρηθά κεγάιν πξφβιεκα φηαλ μέζπαζαλ 

«ηα γεγνλφηα ηνπ Γθψηζε». Οη άλδξεο ηνπ Γθφηζε, ζεκείσλε ν Θάλνο, 

«πξνζπάζεζαλ ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα κέζα θαη κέρξη μπινδαξκνχ θαη βηαίαο 

απαγσγήο λα παξαζχξνπλ νξηζκέλνπο πνιηηνθπιάθνπο». Πνιινί ιηπνηάθηεζαλ θαη 

πξνέθπςε έηζη αλάγθε αληηθαηάζηαζήο ηνπο, θαζψο θαη απφιπζεο «νξηζκέλσλ πνπ 

θαηλφληνπζαλ θηινΓθσηζηθνί». Έγηλε λέα ζηξαηνινγία «κε θαιά παηδηά». Χο 

πξφβιεκα παξέκελε φκσο ε ζχγθξνπζε κεηαμχ δηνηθεηή (Μεηνχζε) θαη ππνδηνηθεηή 

(γνπξνκάιιε) ηεο ΔΠ. Ζ ζέζε ηνπ Θάλνπ ήηαλ μεθάζαξα ππέξ ηνπ γνπξνκάιιε: 

 

Ο ζπλ. Μεηνχζεο ήξζε ζηελ πεξηθέξεηά καο πξηλ 3 κηζή κήλεο. 

Ήξζε ζαλ ππνδηνηθεηήο ηεο Τπνδ/ζεο ΔΠ Φιψξηλαο κε Γηνηθεηή ηνλ ζπλ. 

γνπξνκάιιε. Δλ ησ κεηαμχ, χζηεξα απφ εληνιή ηεο αλσηέξαο Γηνίθεζεο ΔΠ αλέιαβε ηε 

Γηνίθεζε ηεο Τπνδ/ζεο ΔΠ. 

Ο απφηνκνο ραξαθηήξαο έθεξε απηφλ ζ’ αληίζεζε ηφζν κε ηνλ γνπξνκάιιε κα θαη 

άιιν ηφζν κε πνιηηνθχιαθεο.  

Φπρηθή επαθή κεηαμχ Γηνηθεηή θαη Τπνδηνηθεηή δελ ππάξρεη. Πνιιά παξάπνλα καο 

ππνβιήζεθαλ απφ κέξνπο πνιηηνθπιάθσλ, αθφκα θαη εγγξάθσο. Αθφκα ην απφηνκν ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ ζπλ. Μεηνχζε εθδειψλεηαη ζε πνιιέο ζπδεηήζεηο κε πνιίηεο. 

Γηα φια απηά ηνπ έγηλαλ ππνδείμεηο πνιιέο θνξέο. Ίζσο ηελ θξηηηθή λα ηελ θνβάηαη. 

Πξηλ λα θχγεη απφ δσ ε 9
ε
 Μεξαξρία κε ην επηρείξεκα φηη φ,ηη γίλεηαη, γίλεηαη ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία Μεξαξρίαο θαη ΔΠ, έθαλε δηάθνξεο ελέξγεηεο (ζπιιήςεηο θιπ) πνπ καο 

δεκηψλαλ. Πξνθαηαξθηηθά ιέγακε ζ’ απηφλ ηε γλψκε καο πνπ ήηαλ θαη αληίζεηε κε ηε 

                                                                                                                                                                      
σο έλαλ απφ ηνπο νθηψ κεηξνπνιίηεο πνπ «ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ηεο». Οη άιινη κεηξνπνιίηεο ήηαλ νη 

Κνδάλεο, Ζιείαο, Υίνπ, Υαιθίδαο, Βφινπ, πάξηεο θαη Γξπτλνππφιεσο. Βι. Πέηξνο Κφθθαιεο 

(πξφι.), Μηα πξνζπάζεηα θη έλαο άζινο. Σν έξγνλ ηεο Δζληθήο Αιιειεγγύεο Διιάδνο, εθδ. "Να 

ππεξεηνχκε ην Λαφ", Αζήλα 1977 (1
ε
 έθδνζε: εθδ. Καξαβία, Αζήλα Αχγνπζηνο 1945), ζ. 21. 
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γλψκε ηνπ. Υξεηάζηεθε λα παηήζνπκε πφδη γηα λα πεηζζεί πσο έηζη ελεξγψληαο βιάπηεη 

ηνλ αγψλα κα θαη πσο ρξεηάδεηαη λα αθνχεηαη φρη κφλν ε γλψκε ηεο Μεξαξρίαο κα θαη ε 

γλψκε ηεο ΠΔ
338

.  

 

Να ζεκεησζεί φηη, ιίγεο κέξεο λσξίηεξα, ν Μεηνχζεο είρε θαηαγγείιεη ζηελ 

ΚΟΠΜ πσο ζηελ πεξηνρή Φιψξηλαο ππήξρε θαζεζηψο «θνκκαηνθξαηίαο ή 

Θαλνθξαηίαο». Ο Θάλνο, ελεκεξψζεθε γηα ηηο εηο βάξνο ηνπ θαηαγγειίεο θαη 

απάληεζε: 

 

Ζ Κ.Ο. [Κνκκαηηθή Οξγάλσζε] Φιψξηλαο είλαη λεαξή, έρεη ιίγνπο κήλεο δσήο. Καη ηα 

ζηειέρε είλαη λεαξά. Χο εθ ηνχηνπ θαη νη εζληθναπειεπζεξσηηθέο νξγαλψζεηο ήζαλ πνιχ 

λεαξέο, ρξεηαδφηαλε ζηελή παξαθνινχζεζε. 

Έπεηηα νη ιαπνκαθεδφλεο δπζπηζηνχζαλ ιίγν ζην ΚΚΔ κπνξεί θαλέλαο λα ζθεθζεί 

πφζν δπζπηζηνχζαλ ζην ΔΑΜ – ΔΠΟΝ – ΔΑ. 

Απηέο ηηο νξγαλψζεηο ζηελ αξρή ηηο έβιεπαλ ζαλ μέλεο πξνο ηνλ αγψλα. 

Γη’ απηφ εδψ πάλσ παξνπζηάδνληαλ ην θφκκα πην αλνηρηά ζηνπο ιαπνκαθεδφλεο. 

Μ’ απηφ γηλφηαλε πξηλ. Σψξα απηφ φρη κφλν έπαςε λα παξνπζηάδεηαη κα απφθηεζαλ 

ηέηνηα νληφηεηα νη εμσθνκκαηηθέο νξγαλψζεηο πνπ λα επηβιεζνχλ αθφκα θαη ζηνπο πην 

δχζπηζηνπο ιαπνκαθεδφλεο
339

.  

 

ηελ Αζήλα, ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ ζα μεθηλήζνπλ, ππφ ηελ επηηήξεζε ησλ 

Βξεηαλψλ, νη δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ αληηπάισλ πνιηηηθψλ παξαηάμεσλ θαη ζηηο 12 

ηνπ ίδηνπ κήλα ζα ππάξμεη ε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο
340

.  

Μεηά ηε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο πνιιά κέιε ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ Φιψξηλαο έπαςαλ λα πξνζέξρνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. Δθηφο απφ 

ηνλ Λάδαξν Υαηδεηχπε, πνπ πξνζήιζε κφλν ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΠΓ-Φ, 

εγθαηέιεηςαλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη νη Σέγνο απνπληδήο, Ησάλλεο Θενδνζίνπ, 

Βφξεο Σεξπέλνπ, Μηραήι Γξεγνξηάδεο, Γεσξγία Αζπηψηνπ θαη Ηνπιία 

Γεκεηξνπνχινπ, πνπ ήηαλ θαη νη ζχκβνπινη κε ηηο πεξηζζφηεξεο απνπζίεο ζηηο 

πξνεγνχκελεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. Αλαθεξφκελνο ν δήκαξρνο ζην παξαπάλσ ζέκα 

ππελζχκηζε ζηνπο απφληεο ζπκβνχινπο πσο θαη κεηά ηε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο 

«παξακέλεη σο ηνπηθή Αξρή ην Γεκνηηθφλ πκβνχιηνλ θαη αη άιιαη αξραί», πνπ 

«πξέπεη λα ιακβάλνπλ κέηξα αζθαιείαο» έσο φηνπ «αλαιάβνπλ αη λφκηκαη αξραί ηελ 

δηνίθεζηλ ηεο πφιεσο», θαζψο «αη ινηπέο νξγαλψζεηο σο πνιηηηθαί θαη θνκκαηηθαί 

νπδεκίαλ επζχλελ θέξνπλ δη νηνλδήπνηε έθηξνπνλ θαη αλ ζπκβή ζηελ πφιηλ»341.  

                                                           
338

 ΚΚΔ, ΠΔ Φιψξηλαο (Θάλνο) πξνο ΚΟΠΜ, Φιψξηλα ηε 5.1.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 415, 

Φ=23/8/254. 
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 ην ίδην.  
340

 Γηα ηε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο έρνπλ θαηαγξαθεί πνιχπιεπξεο αλαγλψζεηο ηεο. Βι. ελδεηθηηθά,  

ηάζεο Καιχβαο - Νίθνο Μαξαληδίδεο, φ.π., ζ. 255-270∙ Γεκήηξηνο Κνχζνπιαο, Δπηβνπιή θαη 

απνηπρία. Ζ ηζηνξία ηνπ ΚΚΔ 1918-1949, Κακπαλά, Αζήλα 1971, ζ. 177-178∙ πχξνο Μαξθεδίλεο, 

ύγρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο, ηφκνο 2
νο

, 1944-1951, φ.π., ζ. 97-98∙ Heinz Richter, Ζ 

επέκβαζε ησλ Άγγισλ ζηελ Διιάδα. Από ηε Βάξθηδα ζηνλ Δκθύιην Πόιεκν. Φεβξνπάξηνο 1945 - 

Αύγνπζηνο 1946, κηθξ. Πεξηθιήο Βαιιηάλνο, Γηψξγνο Γηάλλαξεο, Βηβιηνπσιείνλ ηεο "Δζηίαο", Αζήλα 

1997, ζ. 78-93∙ Θαλάζεο θήθαο, φ.π., ζ. 109-122∙ Ησάλλεο Ηαηξίδεο, φ.π., ζ. 233, 238.  
341

 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 6/45, 20.2.1945, φ.π.. 
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Σηο κέξεο εθείλεο, θάπνηνη έκπνξνη ηεο πφιεο ζηαζκίδνληαο ηα δεδνκέλα 

απνθάζηζαλ λα αξλεζνχλ ηελ θαηαβνιή ηεο εξαληθήο εηζθνξάο. χκθσλα κε 

κεηαγελέζηεξεο δηθνγξαθίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ κεηά απφ θαηαγγειίεο παζφλησλ, 

κέιε Δπηηξνπψλ ηνπ ΔΑΜ πίεδαλ ηνπο εκπφξνπο Αιέμαλδξν θαη Θσκά ηάκθνπξε 

λα ηνπο παξαδψζνπλ εξαληθή εηζθνξά αμίαο 500 εηθνζφθξαγθσλ. Οη παξαπάλσ 

έκπνξνη αξλήζεθαλ αξρηθά λα παξαδψζνπλ ην πνζφ θαη πηεδφκελνη αλαγθάζηεθαλ λα 

παξαδψζνπλ ζ’ απηνχο ηα θιεηδηά ηνπ εκπνξηθνχ ηνπο θαηαζηήκαηνο. Οη εακίηεο -

ζχκθσλα κε ηηο θαηαγγειίεο- πξνέβεζαλ ζε εθπνίεζε κέξνπο ηνπ εκπνξεχκαηνο ζε 

δηάθνξα πξφζσπα πξνο είζπξαμε ηνπ παξαπάλσ πνζνχ. Καζψο ηα πξντφληα 

πσινχληαλ ζε ηηκέο γχξσ ζην 40% ηεο αμίαο ηνπο θαη γηα λα κε δεκησζνχλ πιήξσο νη 

έκπνξνη απνθάζηζαλ ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ θαη πιήξσζαλ ζηνπο εακίηεο 360 γαιιηθά 

ρξπζά εηθνζφθξαγθα, ελψ πνιιά γεσξγηθά εξγαιεία κεγάιεο αμίαο αθαηξέζεθαλ απφ 

ην θαηάζηεκα «ππφ ην πξφζρεκα δήζελ ηεο δηαζέζεσο απηψλ ππέξ ησλ γεσξγψλ»
342

. 

Δπίζεο θαη ν έκπνξνο Πεξηθιήο Μηιψζεο αξλήζεθε ηελ θαηαβνιή ηεο εξαληθήο 

εηζθνξάο θαη -ζχκθσλα κε θαηαγγειία ηνπ- ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ, εακηθά ζηειέρε 

«ήλνημαλ ηα εληαχζα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα απηνχ θαη αθήξεζαλ ηα ελ απηνίο 

εκπνξεχκαηα (γεσξγηθά εξγαιεία, ζηδεξηθά είδε, ρξψκαηα θιπ) εμ σλ άιια κελ 

επψιεζαλ εηζπξάηηνληεο ην αληίηηκνλ άιια δε δηέζεζαλ εηο ηξίηνπο»
343

.   

Δλ ησ κεηαμχ, κέζα ζηελ πφιε, «ζην θξνπξαξρείν ησλ ειαζηηψλ ζηε Φιψξηλα», 

ζα δνινθνλεζεί, ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 1945, ν πχξνο Βαξβαξξήγνο, θαζεγεηήο 

Φιψξηλαο απφ ηα Φηιηαηξά Σξηθπιιίαο
344

. Ο Βαξβαξξήγνο ήηαλ αξρηζπληάθηεο ηεο 

εθεκεξίδαο Δθαπηδεπηηθόο Αθξίηαο, ην πξψην θχιιν ηεο νπνίαο εθδφζεθε θαηά ηελ 

πεξίνδν ησλ Γεθεκβξηαλψλ θαη δηαλεκφηαλ «θξπθίσο ελ πιήξεη επαλαζηάζεη». 

χκθσλα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ν Βαξβαξξήγνο ήηαλ απφ απηνχο πνπ 

παξέκεηλαλ ζηε ζέζε ηνπο θαηά ηελ απνρψξεζε ησλ ειιεληθψλ αξρψλ, θπιαθίζηεθε 

δχν θνξέο απφ ηνπο Γεξκαλνχο, θαη «αληέδξαζε θαλαηηθά ελεξγεηηθά θαηά ησλ 

θαηαρζνλίσλ απηνλνκηζηψλ θαη ζιαπτζηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ ΔΑΜ». Ηδηαίηεξα 

«ελεςχρσλε θαη ζπγθξαηνχζε ηνπο καζεηάο απφ ηελ επίδξαζε ηεο έθθπιεο ΔΠΟΝ, 

ελ πιήξεη εακηθή επαλάζηαζεη θαη ηηο βξαδπλέο ψξεο, κπζηηθά, καδχ καο έγξαθε ηε 
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 Βι. πκβνχιηνλ ησλ ελ Φισξίλε Πιεκκειεηνδηθψλ, αξ. απφθ. 142/26.11.1945, ΓΑΚ-Αξρ. 

Φιψξηλαο, ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1., ΑΔ 1, φ.π.. Καηεγνξήζεθαλ νη Γεκήηξηνο Βειάθεο απφ ηε Βεχε, 

Γεψξγηνο Ληάθνο δηθεγφξνο απφ ην Πηζνδέξη, πχξνο ίκνπ ηνπ ίκνπ θάηνηθνο Αληαξηηθνχ, Υξήζηνο 

Ησάλλνπ Μήηξε θάηνηθνο Πνιππνηάκνπ, Γεψξγηνο Ησάλλνπ Μεγαινκάζηνξαο θάηνηθνο  Φιψξηλαο, 

Παλαγηψηεο Αζ. Μαζηψηεο απφ ηελ Πξνχζζα ηεο Μ. Αζίαο θάηνηθνο Φιψξηλαο, κεραληθφο θαη 

Φίιηππνο αββίδεο θάηνηθνο Φιψξηλαο. Οη παξαπάλσ, θαηεγνξνχληαλ επηπξφζζεηα φηη πξνέβεζαλ 

ζηηο πξάμεηο πνπ ηνπο απνδίδνληαλ γηα πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο.  
343

 πκβνχιηνλ ησλ ελ Φισξίλε Πιεκκειεηνδηθψλ, αξ. απφθ. 132/28.10.1945, ΓΑΚ-Αξρ. 

Φιψξηλαο, φ.π. Καηεγνξνχκελνη ήηαλ νη Π. Μαζηψηεο, Γ. Βειάθεο, Γ. Ληάθνο θαη Μηραήι Μπάιθνο, 

«νη ηξεηο ηειεπηαίνη θάηνηθνη Φισξίλεο θαη ήδε αγλψζηνπ δηακνλήο». 
344

 Κσλζηαληίλνο Μπάιιαο (επηκ.), φ.π., ζ. 215-216. Σνλ Μάξηην ηνπ 1945 «εμεδφζε έληαικα 

ζπιιήςεσο», ελαληίνλ ηνπ γνπξνκάιιε, ππνδηνηθεηή Πνιηηνθπιαθήο Φιψξηλαο, «σο ελερνκέλνπ εηο 

ηνλ θφλνλ ηνπ αεηκλήζηνπ θαζεγεηνχ ηνπ Γπκλαζίνπ Φισξίλεο πχξνπ Βαξβαξξήγνπ θαη δη άιιαο 

εγθιεκαηθάο πξάμεηο. Οχηνο ζπιιεθζείο θξαηείηαη εηο ηαο θπιαθάο Δδέζζεο». Βι. Έζλνο [Φιψξηλαο], 

19.3.1945, ζ. 2. χκθσλα κε ηνλ η. Γψγν, δνινθφλνο ηνπ θαζεγεηή ήηαλ ζπκπνιίηεο ηνπ 

θξενπψιεο-θνπζηαλεινθφξνο, θαπεηάληνο ηνπ ΔΛΑ, πνπ έθεξε ην ςεπδψλπκν «Νηφκπξεο». Βι. 

ηέθαλνο Γψγνο, φ.π., ζ. 69. 



[105] 
 

κνλαδηθή επί εακνθξαηίαο εζληθή εθεκεξίδα “Δθπ. Αθξίηαο”». Γηα ηνπο ζπληάθηεο 

ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ έλαο εζληθφο ήξσαο πνπ «έπεζε κάξηπο ζηηο επάιμεηο ηνπ 

εζληζκνχ θαη ηνπ θαζήθνληνο», ελψ «κπνξνχζε λα βξίζθεηαη ζηε δσή κεηαμχ ησλ 

“γαιαδναίκσλ ιηπνηαθηψλ ηνπ θαζήθνληνο”»345. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην 

ραξαθηήξηζε ηε δνινθνλία σο «ζιηβεξφλ επεηζφδηνλ» θαη αλέζεζε ζην δήκαξρν λα 

έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Έπαξρν θαη ηελ Δζληθή Πνιηηνθπιαθή, γηα λα «βγάινπλ 

αλαθνίλσζηλ ε νπνία λ’ αλαθέξε φηη φινη νη πνιίηαη ππνρξενχληαη λα 

ζπκκνξθψλνληαη πξνο ην πλεχκα ηεο ππνγξαθείζεο ζπκθσλίαο κεηαμχ Κπβεξλήζεσο 

θαη ΔΑΜ» θαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνχλ έθηξνπα ζα «παηαρζνχλ θαη 

ηηκσξεζνχλ νη ηαξαμίαη»
346

.  

Γχν κέξεο λσξίηεξα απφ ηε δνινθνλία Βαξβαξξήγνπ, ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ, 

ππνγξάθηεθε ε «Ζκεξήζηα δηαηαγή δηάιπζεο ηνπ ΔΛΑ» κε ηελ νπνία γηλφηαλ ν 

επίζεκνο «απνραηξεηηζκφο ζηα φπια», ελψ ε 28
ε
  Φεβξνπαξίνπ είρε νξηζηεί σο ε 

θαηαιπηηθή εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ φπισλ ηνπ ΔΛΑ ζηα θέληξα ζπγθέληξσζεο 

απηψλ. Ζ παξάδνζε ησλ φπισλ ηνπ ΔΛΑ ηεο πεξηνρήο Φιψξηλαο ζπλνδεχηεθε απφ 

ηειεηή απνραηξεηηζκνχ, θαηά ηελ νπνία ν θαπεηάληνο «Λεπηέξεο»
347

 απεχζπλε 

απνραηξεηηζκφ πξνο ηνλ ιαφ ηεο Φιψξηλαο εθ κέξνπο ηνπ ΔΛΑ348.  

ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ ζπλήιζαλ ηα φξγαλα ηεο ΚΔ ΚΚΔ, ηνπ ΔΑΜ θαη ηεο ΔΠΟΝ 

θαη απνθαζίζηεθε φπσο «έλαο αξηζκφο ζηειερψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ηνπ ΔΛΑ, λα 

εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα, λα πάλε ζηε Γηνπγθνζιαβία “πξνζσξηλά”, ψζπνπ λα 

πεξάζεη ε κπφξα». Σν Μαθεδνληθφ Γξαθείν ηνπ ΚΚΔ, πνπ ηφηε είρε έδξα ηε Βέξνηα, 

αλέζεζε ζηνλ γεσπφλν θαη ζηέιερνο ηνπ ΔΑΜ Θεζζαινλίθεο ηξαηή Αλαζηαζηάδε 

λα νξγαλψζεη άκεζα «ηελ απνζηνιή ζηε Γηνπγθνζιαβία φισλ ησλ αγσληζηψλ ηεο 

Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ ήηαλ εθηεζεηκέλνη». Ο Αλαζηαζηάδεο πήξε 

εληνιή λα κεηαβεί ζηε Φιψξηλα θαη λα ζπλαληεζεί κε ηνλ Αλδξέα Σδήκα 

(ακαξηληψηε), πνπ ήδε βξηζθφηαλ ζηελ πφιε απφ ηελ επνκέλε ηεο πκθσλίαο ηεο 

Βάξθηδαο. Οη Αλαζηαζηάδεο θαη Σδήκαο θαλνλίζαλ λα νξγαλψζνπλ καδί κηα γηάθθα 

ζην Ξηλφ Νεξφ Φιψξηλαο, πνπ ζα απνηεινχζε ηνλ ηειεπηαίν ζηαζκφ πξνψζεζεο ησλ 

ζηειερψλ πξνο ην Μνλαζηήξη. Τπεχζπλνο ηεο γηάθθαο αλέιαβε ν Κπξηάθνο Ππιάεο 

(Πέηξνο). Σαπηφρξνλα ζπγθξνηήζεθε ζηε πφιε ηεο Φιψξηλαο κεραληζκφο πνπ «ζα 

βνεζνχζε θαηαξρήλ ηνπο θπγάδεο ζηε Φιψξηλα» θαη θαηφπηλ ηνπο ππφινηπνπο, απφ 

ηηο άιιεο πεξηθέξεηεο. Τπεχζπλνο νξίζηεθε ν ίκνο Μνπξαηίδεο απφ ηε Φιψξηλα, κε 

ηελ νκάδα ηεο ΔΣΑ, ζπλεπηθνπξνχκελνο απφ ηνλ Μελά ηπιηάδε απφ ηε Γξνζνπεγή, 

ηνλ Θαλάζε Γθίδα απφ ηνλ Πνιππφηακν θαη άιινπο. ηελ άιιε κεξηά ησλ ζπλφξσλ 

είρε νξγαλσζεί -θαηφπηλ εληνιήο ηεο ΠΔ ηνπ ΚΚΔ θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο 9
εο
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 Δθπαηδεπηηθόο Αθξίηαο [Φιψξηλαο], 20.7.1945, ζ. 2 θαη 7.1.1946, ζ. 1.  
346

 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 6/45, 20.2.1945, ΓΑΚ-Αξρ. Φιψξηλαο. 
347

 Λεπηέξεο: Θεφδσξνο Μαξγηφιεο, απφ Οίηπιν Λαθσλίαο. Πξψελ ππελσκνηάξρεο ηνπ 

αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο Φιψξηλαο, ζην νπνίνπ ππεξεηνχζε ελψ ηαπηφρξνλα ήηαλ κέινο ηνπ ΔΑΜ. ηα 

κέζα ηεο θαηνρήο ηνπνζεηήζεθε, αθνχ εγθαηέιεηςε ηελ ππεξεζία ηνπ, σο γξακκαηέαο ηεο ΠΔ 

Καζηνξηάο ηνπ ΔΑΜ.  
348

 ηέθαλνο Γψγνο, φ.π., ζ. 68. Ο Γψγνο ηέθαλνο, πνπ ππεξεηνχζε ζηνλ ΗΥ πλνξηαθφ ηνκέα ηνπ 

εθεδξηθνχ ΔΛΑ, βξηζθφηαλ ζηε Φιψξηλα θαηά ηελ ηειεηή, απφ φπνπ πήξε θαη ην απνιπηήξηφ ηνπ 

απφ ηνλ ΔΛΑ.  



[106] 
 

Μεξαξρίαο ηνπ ΔΛΑ- εηδηθφο κεραληζκφο ππνδνρήο, κε ππεχζπλν ηνλ ηξάην 

Κέληξν. ην Ξηλφ Νεξφ είρε ήδε θηάζεη θαη ε πξψηε νκάδα «εθηεζεηκέλσλ» κέζα ζε 

κεγάια θιεηζηά θνξηεγά απηνθίλεηα, πνπ πξνσζήζεθαλ, κε ηε βνήζεηα ησλ 

ζπλδέζκσλ, ζην Μνλαζηήξη. Οη απνζηνιέο πξαγκαηνπνηνχληαλ ε κία πίζσ απφ ηελ 

άιιε «ρσξίο δπζθνιία».  Χο ην ηέινο ηνπ Φεβξνπαξίνπ-αξρέο Μαξηίνπ ην εγρείξεκα 

νινθιεξψζεθε. Ο Αλαζηαζηάδεο, θαη’ εληνιή ηνπ Μαθεδνληθνχ Γξαθείνπ ηνπ ΚΚΔ, 

κεηέβε θη απηφο ζην Μνλαζηήξη σο επηθεθαιήο ησλ πεληαθνζίσλ πεξίπνπ 

«αγσληζηψλ ηεο Μαθεδνλίαο» πνπ είραλ ήδε κεηαθεξζεί εθεί349.  

Απφ 27 Φεβξνπαξίνπ, ν Άξεο Βεινπρηψηεο ππέγξαςε, καδί κε ηνλ αξάθε, ηελ 

ππ' αξηζκ. 2697/15.2.1945 «Γεληθή Γηαηαγή» ηνπ Γ ηνπ ΔΛΑ:   

 

 […] θάζε Μεξαξρία […] ζα ππνδερζή αθηρζεζνκέλαο πεξηνρήλ ΔΛΑ αγγιηθάο 

δπλάκεηο πξνο παξαιαβήλ πεξηνρήο […] ηελ 27
ε
 Φεβξνπαξίνπ αη Μεξαξρίαη ζα 

αλαθέξνπλ αλππεξζέησο, ξαδηνγξαθηθψο ή ηειεθσληθψο, εηο γεληθφλ αξηζκφλ 

παξαδνζέληνο νπιηζκνχ θαηά θαηεγνξίαο
350

.  

 

Σελ ίδηα κέξα, ν Γηάλλεο Ησαλλίδεο, ζηέιερνο ηνπ ΚΚΔ, κε ξαδηνηειεγξάθεκά 

ηνπ πξνο φιεο ηηο θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο, επεζήκαλε:  

 

[…] Οξγαλψζεηο καο κε πξνζσπηθή επζχλε γξακκαηέσλ πεξηνρήο θαη ζε ζπλεξγαζία 

κε θαπεηαλαίνπο δηαθπιάμνπλ ζεκαληηθφ κέξνο νπιηζκνχ […]
351

.  

 

Ήδε απφ ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1945 απφ ην ρσξηφ θνπηά Φιψξηλαο 

κεηαθέξνληαλ -κε κεηαγσγηθά- φπια θαη ππξνκαρηθά ζηε Γξνζνπεγή γηα απφθξπςε, 

ζπλνδεία ηνπ Λεπηέξε, θαπεηάληνπ ηνπ εθεδξηθνχ ΔΛΑ. Δπίζεο, ηηο ίδηεο κέξεο, 

κεηαθέξνληαλ θαη άιια αληίζηνηρα θηβψηηα απφ Πνιππφηακν θαη Φιψξηλα πξνο 

Γξνζνπεγή. Οη κεηαθνξέο απηέο ζπλερίζηεθαλ έσο θαη ηα κέζα ηνπ επφκελνπ 

κήλα
352

. Σελ ίδηα πεξίνδν, Φεβξνπάξηνο 1945, κεηαθέξζεθε -κε έληεθα θάξα- ζηελ 

Αριάδα κεγάιε πνζφηεηα φπισλ, πνπ είρε απνζεθεπηεί ζηα νξπρεία ηεο Βεχεο κεηά 
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 Βι. ηξαηήο Αλαζηαζηάδεο, Από ηελ αληίζηαζε ζηε δηάςεπζε. Θεζζαινλίθε-Μπνύιθεο-Βίηζη, 

επ.-πξφι. Μηιηηάδεο Γ. Πνιπβίνπ, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2013, ζ. 99-101, 107∙ Νίθνο Κέληξνο, Ο 

Δκθύιηνο ζηε Φιώξηλα, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2011, ζ. 22-23, 26∙ Κπξηάθνο Ππιάεο (Πέηξνο), Μλήκεο - 

Βηώκαηα - ηνραζκνί  1870-1990, ρ.ε., Αζήλα 1990, ζ. 229-230. 
350

 Παπαπαλαγηψηνπ Αιέθνο (επηκ.), ΚΚΔ. Δπίζεκα Κείκελα 1940-1945, φ.π., ζ. 357∙ Γξεγφξεο 

Φαξάθνο, Άξεο Βεινπρηώηεο, Σν ρακέλν Αξρείν. Άγλσζηα θείκελα, Διιεληθά Γξάκκαηα, 2
ε
 έθδ., Αζήλα 

1997, ζ. 89. 
351

 ην ίδην.  
352

 Δκκαλνπήι Γξεγνξίνπ, Σν βνπιγαξηθόλ όξγηνλ αίκαηνο εηο ηελ Γπηηθήλ Μαθεδνλίαλ 1941-1944, 

φ.π., ζ. 134-135. Ο Γξεγνξίνπ εμέδσζε ην παξαπάλσ βηβιίν ην 1947, πεξηιακβάλνληαο ζ’ απηφ άξζξα 

ηνπ πνπ δεκνζίεπε ζηηο ζηήιεο ηνπ Αζύξκαηνπ, ζπκπιεξνχκελα απφ εκπηζηεπηηθέο εθζέζεηο πνπ 

ζηέιλνληαλ ζην Κάηξν, αιιά θαη κε πεγέο απφ ηελ αλέθδνηε -ηφηε- κειέηε ηνπ αμησκαηηθνχ Αλησλίνπ, 

πνπ αλαθέξνληαλ αλαιπηηθά ζηελ απφθξπςε νπιηζκνχ πνπ έρεη γίλεη ζηα ρσξηά απηά κε ζπκκεηνρή 

ησλ θαηνίθσλ ηνπο «σξγαλσκέλσλ ήδε θνκκνπληζηηθψο».  



[107] 
 

ηελ απνρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ. Έλα κέξνο απηνχ ηνπ νπιηζκνχ ζα κεηαθεξζεί 

αξγφηεξα θαη ζα απνθξπβεί ζε πεηξψδε πεξηνρή έμσ απφ ηνλ νηθηζκφ
353

.  

ζα ζπλεξγεία αζρνιήζεθαλ κε ηελ απφθξπςε φπισλ έθπγαλ, φπσο γξάθεη θαη ν 

Νίθνο Κέληξνο, «κε εληνιή γηα ηε Γηνπγθνζιαβία θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ην 

Μπνχιθεο»354. Ο ΔΛΑ νπζηαζηηθά παξέδσζε κφλν ηα άρξεζηα φπια, παιηά 

κάλιηρεξ θαη ηηαιηθέο αξαβίδεο, άρξεζηα φπια γηαηί δελ είραλ ζθαίξεο. Σα θαιά 

φπια, γεξκαληθά ιάθπξα θαη εγγιέδηθα είρε θξνληίζεη λα ηα θξχςεη355. Απφ ηηο  28 

Φεβξνπαξίνπ ν ΔΛΑ έπαςε λα ππάξρεη. 

ηηο 4 Μαξηίνπ θπθινθφξεζε, γηα πξψηε θνξά δεκφζηα ε εθεκεξίδα 

Δθπαηδεπηηθόο Αθξίηαο (4
ν
 θχιιν), πάιη φκσο κε ην θφβν «αλαθαιχςεψο ηνπ ππφ ηεο 

πνιηηνθπιαθήο». ην θχιιν εθείλν γηλφηαλ κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ζέζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαηά ην κεζνπφιεκν, ηε δηθηαηνξία θαη ηελ θαηνρή. Γηα ηελ 

θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ, ε παξαπάλσ εθεκεξίδα έγξαθε: 

 

Ζ ηχρε θαη ην κέιινλ φισλ καο ήην εηο ηελ δηάζεζηλ ηνπ πξψηνπ “ηζνξκπαηδή” ή 

θνκκαηάξρνπ, ηα θαπξίηζηα θαη ηνπο πφζνπο ηνπ νπνίνπ είκεζα ππνρξεσκέλνη σο δνχινη, 

λα εμππεξεηνχκε δηφηη άιισο ζα είρσκελ λ’ αληηκεησπίζσκελ ηελ κήληλ θαη ηελ 

εθδηθεηηθφηεηα ηνπ ςεθνζήξα πνιηηεπηνχ
356

.  

 

Γηα ηελ πεξίνδν ηεο βαζηινκεηαμηθήο δηθηαηνξίαο ζεκείσλε: 

 

 […] δηεζθνξπίζζεκελ “ζαλ παηδηά ηνπ ιαγνχ” εηο ηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ νξίδνληνο 

ηεο ειιεληθήο παηξίδνο εράζακελ ηα πάληα θαη καο επεβιήζε σο αξρή ε δνπινπξέπεηα. 

Σα πάληα απηή εζεψξε πάξεξγα θαη σο θχξηνλ έξγνλ καο έζεζελ ηελ νξγάλσζηλ ησλ 

θαζηζηηθψλ ηαγκάησλ ηεο ΔΟΝ. Παξ’ φια φκσο απηά θαη παξά ηαο πξνγξακκαηηθάο ηεο 

δειψζεηο έδεημε θιαζηθήλ αδηαθνξίαλ δηα ηελ απφ πάζεο απφςεσο εμχςσζηλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπο νπνίνπο ήζειελ απιψο σο φξγαλα δηα ηελ επηβνιήλ ησλ ζθνπψλ 

ηεο
357

.  

 

Γηα ηελ θαηνρή αλέθεξε πσο  
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 Είζν Καξάιηεβ - Σάζθν Γηνβάλνβ, Ραδγθόξελν Κξνπζζόξαληη. Σν Κξνπζζόξαληη-Αριάδα ζηηο 

θιόγεο, κηθξ. Γεκήηξηνο Ησάλλνπ, χιινγνο ησλ έηηληζη, Πνπάληηληζη θαη Κξνπζφξαληζη απφ ην 

Λέξηλ ζηε Μαθεδνλία, θφπηα 2009, ζηα ειιελ. 2011, ζ. 60-61. 
354

 Νίθνο Κέληξνο, φ.π., ζ. 69.  

Γηα ηε κεηαθίλεζε ζηειερψλ ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ εθηφο επηθξάηεηαο θαη ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπο ζην Μπνχιθεο, βι. Μίιαλ Ρίζηνβηηο, Σν πείξακα Μπνύιθεο. “Ζ Διιεληθή 

Γεκνθξαηία” ζηε Γηνπγθνζιαβία 1945-1949, κηθξ. Αδξηαλφο Παπαδξηαλφο, Παζραιίλα ππξνχδε, 
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Γηαδξνκέο δσήο ή ζαλάηνπ (κέζα από ην αξρείν ηνπ Ν. Σζηξώλε), Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2014∙ 

Υξήζηνο Καηλνχξγηνο, ηα άδπηα ηνπ Δκθπιίνπ. ηξαηόπεδα Ρνπκπίθ θαη Μπνύιθεο, Ησιθφο, Αζήλα 

2003∙ Κψζηαο Γθξηηδψλαο, Αλζξσπνζπζίεο ζην βσκό ησλ εηδώισλ, ρ.ε., Λάξηζα, ρ.ρ.έ. 
355

 Άγγεινο Διεθάληεο, Μαο Πήξαλ ηελ Αζήλα. Ξαλαδηαβάδνληαο ηελ ηζηνξία 1941-1950, 

Βηβιηφξακα, Αζήλα 2003, ζ. 117. 
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 Δθπαηδεπηηθόο Αθξίηαο [Φιψξηλαο], 4.3.1945, ζ. 1. Βι. θαη ην θχιιν 7.1.1946, ζ. 1. 
357

 ην ίδην. 
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φηαλ εθνχζζε ν πξψηνο ππξνβνιηζκφο εθ ησλ βνπλνθνξθψλ ησλ ειιεληθψλ καο 

νξέσλ, εκείο εδέρζεκελ απηφλ […]. Οη απειπηζκέλνη αλεζάξξεζαλ θαη φινη εζηξέςακελ 

αηελίδνληεο πξνο ηα φξε. Ζιπίζακελ φηη απφ εθεί ζα θαηήξρεην ε ειεπζεξία θαη κεη’ 

απηήο ε ζσηεξία καο! Αιιά νπνία πιάλε! … Δηο ηα φξε δελ εηνηκάδεην ην άξκα ηεο 

ειεπζεξίαο, αιιά εραιθεχεην ε άιπζζνο θνβεξσηέξαο ζθιαβηάο. […] Οη “αγσληζηέο θαη 

θχιαθεο ησλ ειεπζεξηψλ καο” καο εθίκσζαλ θαη καο έξξηςαλ ρεηξφηεξνλ πάζεο άιιεο 

θαηαζηάζεσο, εηο ηελ πιένλ ζθιεξάλ ηξνκνθξαηίαλ. Δλεπηζηεχζεζαλ ηελ ηχρελ θαη ην 

κέιινλ ηεο εζληθήο -ιατθήο φπσο έιεγνλ- παηδείαο εηο ρείξαο αλαμίσλ θαη ππφπησλ 

δηεπζπλφλησλ. […] θνπφο ησλ κνλαδηθφο ήην λα επηβιεζνχλ θαη επηβάιινπλ ηαο 

αληεζληθάο θαη απάηξηδαο ζειήζεηο ησλ αιιά επηπρψο εηχρεζαλ. […]»
358

.  

 

Κάλνληαο απηή ηελ αλαδξνκή, ε εθεκεξίδα παξφηξπλε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φπσο 

αλαινγηδφκελνη «ηαο ηαιαηπσξίαο καο», «λα ελσζψκελ», «λα αλαιάβσκελ ηαο 

επάιμεηο ηνπ θιάδνπ καο» θαη «λα ππθλψζσκελ ηαο γξακκάο ησλ εζληθψλ καο 

ζπιιφγσλ» ψζηε «λα ιάβσκελ ηελ ζέζηλ ε νπνία καο αλήθεη εηο ηελ θνηλσλίαο
359

.  

ηηο 14 Μαξηίνπ θηάλνπλ ζηε Φιψξηλα ηα βξεηαληθά ζηξαηεχκαηα
360

. Σελ 

επνκέλε, ην ΔΑΜ Φιψξηλαο πξαγκαηνπνίεζε παλεπαξρηαθφ ζπιιαιεηήξην θαηά ηεο 

αθίμεσο ησλ βξεηαληθψλ ζηξαηεπκάησλ
361

. ηηο 17 Μαξηίνπ ζπλήιζαλ «άπαληεο νη 

Δζληθφθξνλεο θνηηεηαί πφιεσο Φισξίλεο» θαη απνθάζηζαλ νκνθψλσο ηε ίδξπζε 

ζηελ πφιε παξαξηήκαηνο ηεο Μνξθσηηθήο Δλψζεσο Δζληθνθξφλσλ Φνηηεηψλ 

(ΜΔΔΦ). Γχν κέξεο κεηά, επαλαθπθινθφξεζε ε ηνπηθή εθεκεξίδα Έζλνο 

(ηδηνθηεζίαο ηνπ ηαχξνπ Κσλζηαληηλίδε, πνπ δηέθνςε ηελ έθδνζή ηεο ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο), ε νπνία, ζην πξψην εθείλν θχιιν ηεο αλαθέξζεθε εθηελψο 

ζηελ είζνδν ησλ βξεηαληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηε Φιψξηλα, ζεκεηψλνληαο φηη απηά 

έηπραλ «απνζεσηηθήο ππνδνρήο» απφ ηνλ ιαφ ηεο πφιεο πνπ «δηεηξάλσζε ηελ 

επγλσκνζχλελ ηνπ πξνο ηα ζηξαηεχκαηα ηεο Μεγάιεο καο πκκάρνπ πνπ καο 

απήιιαμαλ απφ ηνλ εθηάιηελ ηνπ Δακνθνκκνπληζκνχ»
362

. χκθσλα κε ην Έζλνο, 

                                                           
358

 ην ίδην 
359

 ην ίδην. 
360

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 19.3.1945, ζ. 2. Κάπνηεο κέξεο λσξίηεξα πηζαλφλ, ην ΔΑΜ θξφληηζε λα 

κεηαθέξεη απφ ηε Φιψξηλα θαη λα απνζεθεχζεη ζηελ Κνιρηθή, δηάθνξα είδε πνπ είραλ εγθαηαιείςεη νη 

Γεξκαλνί θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηηο νξγαλψζεηο ΔΑΜ θαη ΔΠΟΝ ηεο 

Φιψξηλαο. Πεξηιακβάλνληαλ γξαθνκεραλέο, γξαθεία, ληνπιάπεο, νηθηαθά ζθεχε, θηβψηηα ηεο 

γεξκαληθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, αδηάβξνρα, ζαλίδεο, πιηθά θάξσλ θαη ζέιιεο, ράιθηλα θαδάληα 

θιπ, ηα πεξηζζφηεξα θαηεζηξακκέλα. Σα απνθξπκκέλα αλαθαιχθζεθαλ απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο 

ζηηο 2 Οθησβξίνπ 1945. Απνδφζεθε ηφηε θαηεγνξία γηα αδηθαηνιφγεηε θαηνρή αληηθεηκέλσλ 

«αλήθνληα άιινηε (επί θαηνρήο) εηο ηελ θπξηφηεηα, λνκήλ θαη θαηνρήλ ησλ Γεξκαληθψλ ζηξαηησηηθψλ 

αξρψλ θαηνρήο απφ ηεο απειεπζεξψζεσο δε εηο ην Γεκφζηνλ», ηα νπνία έπξεπε λα δεισζνχλ ζηνλ 

αξκφδην νηθνλνκηθφ έθνξν. Παξαπέκθζεθαλ νη θάηνηθνη Κνιρηθήο: Αιέμαλδξνο Σξ. αρηλίδεο, 

Γεψξγηνο Κσλ. αρηλίδεο, «γελλεζέληεο ελ Καξο Καπθάζνπ», Υξήζηνο Ηζαάθ Κντκηζίδεο, «γελλεζείο 

ελ Πφλησ» θαη άββαο Λαδ. Κεζζίδεο, «γελλεζείο ελ Κνιρηθή». ηελ νηθία ηνπ Αιέμαλδξνπ αρηλίδε 

είραλ βξεζεί επηπιένλ θαη 100 βηβιία «ππφ ηνλ ηίηινλ απνθάζεηο ηεο 12 νινκέιεηαο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, 

ελ δέκα πξνθεξχμεσλ “ν Αγψλαο” ηεο 20.7.45, έηεξνλ δέκα ηνηνχηνλ δηα ηελ αρηίδα Πξεζπψλ θαη ελ 

δέκα δειψζεσλ ηεο ΚΟΒ […]». Βι. πκβνχιηνλ ησλ ελ Φισξίλε Πιεκκειεηνδηθψλ, αξ. απφθ. 

113/12.3.1946, ΓΑΚ-Αξρ. Φιψξηλαο, ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1., ΑΔ 2, φ.π.. 
361

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 29.3.1945, ζ. 2. 
362

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 19.3.1945, ζ. 2. 
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ζηηο θάιαγγεο ησλ αγγιηθψλ απηνθηλήησλ επέβαηλαλ θαη Δδεζίηεο
363

 «νη νπνίνη είρνλ 

εθδξάκε κέρξη Αξκελνρσξίνπ ίλα ζηεθαλψζσζη ηα ληθεθφξα Αγγιηθά φπια». ηελ 

είζνδν ηε πφιεο, έγηλε ε επίζεκε ππνδνρή, απφ φιεο ηηο αξρέο ηεο πφιεο ελψ 

ηαπηφρξνλα ε θηιαξκνληθή ηνπ δήκνπ «αλέθξνπελ ηνλ Αγγιηθφλ Όκλνλ». Σν 

θαισζφξηζκα ηνπ Άγγινπ ηαμίαξρνπ είρε αλαηεζεί ζηνλ κεηξνπνιίηε Φιψξηλαο
364

.   

Σν Έζλνο, ζην ίδην θχιιν, πιεξνθνξνχζε φηη θαηά ην δηάζηεκα ηεο γεξκαληθήο 

θαηνρήο, ηδξχζεθε ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο «Παξάξηεκα ηεο Δζληθηζηηθήο 

Οξγαλψζεσο ΔΓΔ»∙ ζθνπφο ηεο παξαπάλσ «Οξγαλψζεσο ΔΓΔ» ήηαλ «ε 

αθχπληζηο ηνπ εζληθνχ αηζζήκαηνο, ε ζπλέλσζηο φισλ ησλ αγλψλ παηξησηψλ θαη ε 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζηο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ». Καηά «ηελ πεξίνδνλ 

ηεο Δακνθξαηίαο», ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο «επμήζε θαηαπιεθηηθψο», 

κε απνηέιεζκα λα απνηειείηαη -ηφηε- «απφ κεξηθάο εθαηνληάδαο κειψλ» θαη λα έρεη 

παξαηήκαηα ζε κεξηθά ρσξηά. Καηά ηελ άθημε ησλ βξεηαληθψλ ζηξαηεπκάησλ, ην 

Παξάξηεκα ΔΓΔ Φισξίλεο, ζχκθσλα κε ην Έζλνο, «αξηζκεί ρηιηάδαο κειψλ θαη 

[έρεη] παξαξηήκαηα ζε φια ζρεδφλ ηα ρσξηά ηεο πεξηθεξείαο καο»
365

.  

Σελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο ή ηεο εακνθξαηίαο, ε χπαξμε νξγάλσζεο ΔΓΔ ζηε 

Φιψξηλα δελ ζπλαληάηαη ζε άιιε πεγή (ζηηο πεγέο εηδηθφηεξα πνπ ν γξάθσλ 

ζπκβνπιεχηεθε). Αθφκε θαη ν ηαχξνο Κσλζηαληηλίδεο, πνπ παξνπζίαζε θαη 

θαηέγξαςε ζηελ εθεκεξίδα ηνπ σο απζεληηθφ ηνλ πιεζπζκφ ησλ «ρηιηάδσλ» 

εδεζηηψλ, πνπ πξνυπάληεζαλ ηνπο Βξεηαλνχο αξρηθά θαη ηνλ λνκάξρε ιίγεο κέξεο 

αξγφηεξα, ζε πφλεκά ηνπ, ην1957, φπνπ δηέξρεηαη αλαιπηηθά ηε δεθαεηία ηνπ ’40 

(κέζσ ηεο βηνγξαθίαο ηνπ κεηξνπνιίηε Βαζηιείνπ), δελ πξνέβε ζε αλάινγε 

αλαθνξά
366

. Σν πηζαλφηεξν είλαη φηη ε «Οξγάλσζηο ΔΓΔ» Φισξίλεο απνηέιεζε ην 

πξψην πξνζσξηλφ φρεκα ελζσκάησζεο ζην λέν θαζεζηψο. Πξνζσξηλφ φκσο, θαζψο 

ζε πνιχ κηθξφ δηάζηεκα ζα πξνθχςνπλ δηάθνξεο νξγαλψζεηο θαη ζα ζρεκαηηζηνχλ 

θνκκαηηθνί κεραληζκνί πνπ ζα εγγπψληαη -θαη απηνί- ηελ αθψιπηε πξνζρψξεζε ησλ 

κειψλ ηνπο ζην λέν απηφ θαζεζηψο.  

Άκεζα, θαη κε ηελ είζνδν ησλ βξεηαληθψλ ζηξαηεπκάησλ, πξέπεη λα άξρηζε θαη ε 

ζπζηεκαηηθή δηαλνκή επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο απφ ηελ ML θαη ηελ UNRRA. Άκεζα 

πηζαλφλ άξρηζαλ -ή ηνπιάρηζηνλ δηαθάλεθαλ- θαη νη απνθιεηζκνί, θαζψο ε 

Δπαξρηαθή Δπηηξνπή (ΔΔ) ΔΑΜ Φιψξηλαο θαηήγγεηιε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γηεζλνχο Δξπζξνχ ηαπξνχ (ηνπ Παξαξηήκαηνο Φισξίλεο ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ 

ηαπξνχ) Αξγπξφπνπιν θαη Δμάξρνπ, φηη «θεξχηηνπλ ην κίζνο θαη ηε δηρφλνηα 

κεηαμχ Διιήλσλ θαη ιαπνκαθεδφλσλ» θαη φηη δειψλνπλ πσο «ηα ηξφθηκα πνπ 

ζηέιλεη ε Δκ-Δι θαη ε Οχλξα είλαη πξννξηζκέλα κφλνλ δηα ηνπο Έιιελεο θαη φρη δηα 

                                                           
363

 Μεηά ηε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο, ν ΔΓΔ έπαςε λα ππάξρεη, ν Εέξβαο δήηεζε ηελ 

απνζηξάηεπζή ηνπ θαη πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία λένπ θνκκαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ (ηνπ Δζληθνχ 

Κφκκαηνο Διιάδνο-ΔΚΔ), ε πξψηε παξνπζία ηνπ νπνίνπ έγηλε ζηελ Αζήλα ζηηο 30 Μαξηίνπ. Γηα ην 

ΔΚΔ ηεο πεξηφδνπ 1945-1950, βι. Νίθνο Βαθέαο - Βαγγέιεο Σδνχθαο, «Ζ πνιηηηθή θιεξνλνκηά ηνπ 

ΔΓΔ: Σν Δζληθφλ Κφκκα Διιάδνο (1945-1950)», ζην  Πνιπκέιεο Βφγιεο θ.ά. (επηκ.), Ζ επνρή ησλ 

ξήμεσλ. Ζ ειιεληθή θνηλσλία ζηε δεθαεηία ηνπ 1940, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2012, ζ. 255-257.  
364

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 19.3.1945, ζ. 2. 
365

 ην ίδην, ζ. 1, 2.  
366

 Βι. ηαχξνο Κσλζηαληηλίδεο, Ζ Φιώξηλα εηο ηαο θιόγαο, φ.π., ζ. 57-58. 
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ηνπο Βνχιγαξνπο». Σν Έζλνο αλέιαβε λα απαληήζεη ζηελ ΔΔ ηνπ ΔΑΜ «μάζηεξα θαη 

θαζαξά»: 

 

Σα ηξφθηκα πνπ ζηέιλνπλ νη χκκαρνί καο, ζαο ην δειψλσκελ μάζηεξα θαη θαζαξά, 

είλαη κφλνλ δηα ηνπο Έιιελαο. Οη ερζξνί καο θαη ερζξνί ησλ πκκάρσλ καο δελ έρνπλ 

θαλέλα δηθαίσκα. Πξέπεη λα απνθιεηζζνχλ. Αο ην θαηαιάβνπλ κηα γηα πάληα. Θέιεηε λα 

ζαο ην επαλαιάβσκελ; Σα Αγγιηθά θαη Ακεξηθαληθά ηξφθηκα πνπ έξρνληαη εηο ηελ 

Διιάδα είλαη πξννξηζκέλα κφλνλ δηα ηνπο Έιιελαο
367

. 

 

ηηο 20 Μαξηίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ Πξνζσξηλνχ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Φιψξηλαο. Απφ ηνπο απφληεο ησλ πξνεγνχκελσλ 

πκβνπιίσλ πξνζήιζε ν η. απνπληδήο. Πξψην ζέκα πνπ απαζρφιεζε ην 

πκβνχιην ήηαλ ν ενξηαζκφο ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ. Πξφηαζε ηνπ δεκάξρνπ ήηαλ λα 

ιεθζεί απφθαζε γηα ενξηαζκφ θαη λα θαζνξηζηεί ν ηξφπνο ενξηαζκνχ, ελψ θάιεζε 

θαη ηνπο παξηζηάκελνπο πξνέδξνπο ηνπ Δκπνξηθνχ-Βηνηερληθνχ θαη Ηαηξηθνχ 

πιιφγνπ λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο. Ο Μ. Φίζθαο, πξφεδξνο ηνπ Δκπνξηθνχ θαη 

Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηάρζεθε ππέξ ηνπ «λα ενξηαζζή θαη ηψξα ε Δζληθή 

Δνξηή», φπσο θάζε έηνο. Δμέθξαζε φκσο ηνλ θφβν ηνπ «κήπσο πξνθιεζνχλ 

επεηζφδηα θαζφζνλ θαη απφ ηηο δχν παξαηάμεηο ππάξρνπλ ζεξκφαηκνη». Με ηε γλψκε 

ηνπ Φίζθα ζπκθψλεζε θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ Αλαζηάζηνο 

Νανχκ. Ο απνπληδήο ζεψξεζε φηη δελ έπξεπε λα γίλεη ηειεηή, «θαζφζνλ ιφγσ ηεο 

εμάςεσο ησλ πλεπκάησλ ησλ αληηκαρνκέλσλ παξαηάμεσλ, ζα δεκηνπξγεζνχλ 

έθηξνπα θαη επεηζφδηα». Πξφηεηλε δε λα αλαβιεζεί ε ιήςε απφθαζεο γηα ηνλ 

ενξηαζκφ κέρξη ηελ άθημε ηνπ λένπ λνκάξρε «θαη αθνχ έιζεη απηφο αο αλαιάβε ηελ 

πξσηνβνπιίαλ ηνπ ενξηαζκνχ». Δλδνηαζκνχο πξνέβαιε θαη ν Νηθφιανο Σζνιηάο πνπ 

πξφηεηλε αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο «θαη λα θιεζνχλ φινη νη αληηπξφζσπνη ησλ 

ζσκαηείσλ θαη λα απνθαζίζσκελ νκνχ». Οη ππφινηπνη ζχκβνπινη ηάρζεθαλ ππέξ ηνπ 

λα γίλεη ε ηειεηή. Σειηθά ην πκβνχιην αθνχ έιαβε ππ’ φςε ηνπ ηελ επηθείκελε 

έιεπζε ηνπ λνκάξρε, ηηο πξνηάζεηο ηνπ δεκάξρνπ, ησλ ζπκβνχισλ θαη ησλ πξνέδξσλ 

ησλ ζπιιφγσλ, αλέβαιε «ην δήηεκα ηεο ιήςεσο απνθάζεσο δηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο 

Δζληθήο Δνξηήο», ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν368.  

κσο ν θχθινο ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Φιψξηλαο είρε πιένλ 

νινθιεξσζεί, θαζψο ζηελ πεξηνρή είραλ ήδε εγθαηαζηαζεί βξεηαληθά ζηξαηεχκαηα, 

ιίγν αξγφηεξα θαηέθζαζε ν λνκάξρεο θαη αλακέλνληαλ θαη νη ππφινηπεο 

θπβεξλεηηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο έπξεπε λα κεηαβηβαζηεί ε δηνίθεζε ηεο πεξηνρήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο ηεο 23
εο

 Μαξηίνπ αθίρζε ζηε Φιψξηλα ν λένο 

λνκάξρεο Α. Μαπξίδεο. Σνλ λέν λνκάξρε ππνδέρηεθε ε «Γ. Δπηηξνπή ηνπ ΔΓΔ, νη 

πξντζηάκελνη δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θαη ζχκπαο ν ιαφο ηεο Φισξίλεο»369. Ο λνκάξρεο 

ζα αλαζέζεη ηα θαζήθνληα ηνπ δεκάξρνπ ζηνλ Αλέζηε Καληδηά (ή Καληδά) κε 

θαηαγσγή απφ ηελ Σξαπεδνχληα. Έηζη, «ν Ννκάξρεο […] απεθαηέζηεζε ην 

                                                           
367

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 19.3.1945, ζ. 1, 2. 
368

 Πξαθηηθά ΠΓ-Φ, Πξαθηηθφλ αξηζκ. 8/45, 20.3.1945, φ.π.. 
369

 «Δηο ηνλ θ. Ννκάξρελ ε πφιηο καο επεθχιαμε ελζνπζηψδε ππνδνρήλ. Ζ πφιηο έπιεε εηο ην 

θπαλφιεπθνλ ελψ νη θψδσλεο έθξνπνλ ραξκνζχλσο». Έζλνο [Φιψξηλαο], 29.3.1935, ζ. 1. 
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παξαβηαζζέλ επί Δακνθξαηίαο δίθαηνλ. Οχησο ν Γήκνο απφ θνκκαηηθνχ θηήκαηνο 

θαηέζηε θαη πάιηλ πξαγκαηηθφο πξνζηάηεο θαη αληηιήπησξ ησλ δεηλψλ ηνπ 

πάζρνληνο ιανχ»370. Σε κέξα ηεο άθημεο ηνπ θπβεξλεηηθνχ λνκάξρε ζηε Φιψξηλα, 

δεκνζηεπφηαλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ην θείκελν ηεο πκθσλίαο ηεο 

Βάξθηδαο, κε ζπλνδά θείκελα ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο θπβεξλεηηθήο 

αληηπξνζσπείαο Η. νθηαλφπνπινπ θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

αληηπξνζσπείαο ηνπ ΔΑΜ Γ. ηάληνπ. Έηζη ε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο απνθηνχζε 

ηζρχ θαη επηπξφζζεην θχξνο σο θείκελν εληαγκέλν πιένλ ζην ζεζκηθφ δίθαην ηνπ 

θξάηνπο
371

. Ζ ζπγθεθξηκέλε φκσο δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 3 ηεο πκθσλίαο πεξί 

«ακλεζηίαο», άθελε εθηεζεηκέλνπο φινπο ηνπο άλδξεο ηνπ ΔΛΑ ζηελ θαηεγνξία φηη 

είραλ δηαπξάμεη «θνηλά πνηληθά εγθιήκαηα»
372

. πσο γξάθεη ν Η. Ηαηξίδεο: 

 

Ζ ηδηφηεο ηνπ κέινπο ηνπ ΔΛΑ ή ησλ βνεζεηηθψλ ηνπ νξγαλψζεσλ, απνηεινχζε 

επαξθή ιφγν γηα δηψμεηο, μπινδαξκνχο, ζπιιήςεηο θαη παξαηεηακέλεο θπιαθίζεηο. Έηζη 

ηα πάζε εληείλνληαλ αθφκε πεξηζζφηεξν θαη πην πνιχ πνπ ε θπβέξλεζε θαηέβαιιε 

αδχλακεο κφλνλ πξνζπάζεηεο λα θαηαζηείιε ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ αληηθνκκνπληζηψλ, 

νη νπνίνη δηςνχζαλ γηα εθδίθεζε
373

. 

 

Ζ παξαβίαζε ηεο πκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο είρε μεθηλήζεη ήδε ζηηο πεξηνρέο πνπ 

έιεγρε ε θπβέξλεζε
374

. Σε «δίςα γηα εθδίθεζε», φπσο ηε ραξαθηήξηζε ν Ηαηξίδεο, 

ησλ αληηθνκκνπληζηψλ ζα ηε γλψξηδε ιίγεο κέξεο αξγφηεξα θαη ε πεξηνρή ηεο 

Φιψξηλαο. Δπηπξφζζεηα ζηνηρεία πνπ ζα φπιηδαλ ηε «δίςα» ησλ ηνπηθψλ 

αληηθνκκνπληζηψλ ήηαλ φηη νη ηνπηθνί θνκκνπληζηέο δελ ήηαλ παξά «ππνιείκκαηα 

Βνπιγάξσλ» θαη έλα «ζεκαληηθφλ κέξνο» ησλ ζιαβαθψλσλ ηεο πεξηνρήο 

«παξεζχξζε», θαη πνιινί απφ απηνχο «έγηλαλ ππεξέηαη, ζπλεξγάηαη, θαηαδφηαη, 

ζχκκαρνη ησλ Γεξκαλψλ θαηαθηεηψλ».  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ιίγεο κέξεο κεηά ηελ άθημε ηεο εζλνθπιαθήο ζηε Φιψξηλα
375

 ν 

Φίιηππνο Γξαγνχκεο, ηνπηθφο αληηκνλαξρηθφο πνιηηεπηήο θαηά ηνλ κεζνπφιεκν, πνπ 

                                                           
370

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 29.3.1945, ζ. 2. 
371

 πληαθηηθή Πξάμηο ππ’ αξηζ. 23, Πεξί θπξψζεσο ηεο πκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο, Δθεκεξίο ηεο 

Κπβεξλήζεσο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο, ηεχρνο πξψηνλ, αξηζκφο θχιινπ 68, Δλ Αζήλαηο ηε 

23.3.1945, ζ. 235-241. 
372

 Ησάλλεο Ηαηξίδεο, φ.π., ζ. 238. Βι. επίζεο Heinz Richter, Ζ επέκβαζε ησλ Άγγισλ ζηελ Διιάδα, 

φ.π., ζ. 90-92 
373

 Ησάλλεο Ηαηξίδεο, φ.π. 
374

 Βι. ηελ επηζηνιή δηακαξηπξίαο πνπ έζηεηιε ε ΚΔ ηνπ ΔΑΜ ζηηο 5 Μαξηίνπ πξνο ηνλ 

αληηβαζηιέα, ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε θαη ηνπο πξεζβεπηέο Μ. Νξεηαλίαο, ΖΠΑ, Γαιιίαο, ην 

ζεκείσκα ηεο ΚΔ ηνπ ΔΑΜ ηεο 12
εο

 Μαξηίνπ, πνπ απεπζπλφηαλ ζηνλ ππνπξγφ Γηθαηνζχλεο θαη ην 

ππφκεκα ηεο ΚΔ ηνπ ΔΑΜ, ηεο ίδηαο κέξαο, πνπ απεπζπλφηαλ ζηηο θπβεξλήζεηο Μ. Βξεηαλίαο, ΖΠΑ, 

ΔΓ θαη Γαιιίαο. Παξαηίζεληαη ζην  ΔΑΜ, Λεπθή Βίβινο. Μάεο 1944-Μάξηεο 1945, Σξίθθαια, 1 

Φιεβάξε (αλαηχπσζε Αζήλαο), φ.π. ζ. 105-113.  

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ παξαβηάζεσλ ηεο πκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο, βι. ζην Heinz Richter, Ζ 

επέκβαζε ησλ Άγγισλ ζηελ Διιάδα, φ.π., ζ. 154-214.  
375

 Ζ εζλνθπιαθή αθίρζε ζηε Φιψξηλα θαη αλέιαβε ππεξεζία ζηηο αξρέο Απξηιίνπ. Έζλνο 

[Φιψξηλαο], 19.4.1945, ζ. 2. Δπηπξφζζεην Σάγκα Δζλνθπιαθήο ζα αθηρζεί ζηε Φιψξηλα ζηηο 23 
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πνηέ ηνπ δελ είρε έδξα ηε Φιψξηλα, αιιά εθιεγφκελνο ζηελ πεξηνρή δηαδξακάηηδε 

ελίνηε ζεκαίλνληα ξφιν ζηελ θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή, σο ζηέιερνο ηψξα ησλ 

βαζηινθξφλσλ θαη εθ ησλ θχξησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπ βαζηιηά
376

, αλαιάκβαλε λα 

ζπζηήζεη ηελ θνηλή γλψκε ηεο επηθξάηεηαο ην δηαρξνληθφ πνηφλ ησλ ηνπηθψλ 

θνκκνπληζηψλ
377

, απηψλ δειαδή πνπ αλέιαβαλ ηα ελία ηεο εμνπζίαο γηα έλα βξαρχ 

δηάζηεκα ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο. Έγξαθε ζρεηηθά ζηελ Πνιηηηθή Δπηζεώξεζε: 

 

Απφ ηνχηε πάιη ηελ κεξηά ησλ ζπλφξσλ, ζηελ ηδηθή κνπ πρ εθινγηθήλ πεξηθέξεηα ηεο 

Φιψξηλαο θαη ηεο Καζηνξηάο, νη θνκκνπληζηέο έπαηξλαλ κε η’ αλαινγηθφλ εθινγηθφ 

ζχζηεκα ζπλήζσο ην έλα δέθαην ησλ ςήθσλ∙ μέξακε πάληα πσο ην πνζνζηφ απηφ 

αληηπξνζψπεπε ην θαλαηηθφ βνπιγαξηθφ ζηνηρείν. Γηαηί ν λνκφο καο είλαη νξεηλφο θαη 

αγξνηηθφο κε θεθαινρψξηα, ρσξίο ηζηθιίθηα, θαη δίρσο βηνκεραλία, πνπ ζα εμεγνχζε 

θάπσο ηελ παξνπζία θνκκνπληζηψλ∙ απφ η’ απνηειέζκαηα ινηπφλ εβιέπακε πσο νη ςήθνη 

απηέο πξνέξρνληαλ απφ ρσξηά, πνπ πξνεγνπκέλσο, θαηά ηνλ καθεδνληθφλ αγψλα, 

ρξεζίκεπαλ σο θσιηέο θνκηηαηδήδσλ. Γελ κπνξνχζαλ ινηπφλ ηα ειάρηζηα απηά 

ππνιείκκαηα Βνπιγάξσλ λα εθδειψζνπλ αιιηψο ην κίζνο ησλ ελάληηα ζην ειιεληθφ 

θαζεζηψο, παξά εκθαληδφκελνη σο θνκκνπληζηέο, πνπ, σο ηέηνηνη, δεηνχζαλε ζπγρξφλσο 

θαη ηελ απηνλφκεζε ηεο Μαθεδνλίαο. 

                                                                                                                                                                      
Απξηιίνπ. Έζλνο [Φιψξηλαο], 26.4.1945, ζ. 2. Γηα ηνλ εξρνκφ ησλ Βξεηαλψλ θαη ηεο εζλνθπιαθήο ζηε 

Φιψξηλα, βι. θαη Νίθνο Κέληξνο, φ.π., ζ. 29-32. 
376

 Ο Γξαγνχκεο είρε δηαηειέζεη πθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ζηελ θπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο ππφ 

ηνλ Γ. Παπαλδξένπ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Γεθεκβξηαλψλ, πξηλ ηελ πηνζέηεζε ηεο πξφηαζεο 

αληηβαζηιείαο απφ ηνλ Γακαζθελφ, ν Παπαλδξένπ είρε πξνηείλεη ζχζηαζε ηξηκεινχο αληηβαζηιείαο κε 

ζπκκεηνρή ηνπ Γακαζθελνχ, ηνπ Πιαζηήξα θαη ηνπ «ππνζηεξηθηή ηνπ βαζηιηά» Φίιηππνπ Γξαγνχκε. 

Σελ πεξίνδν εθείλε ππήξμε ηαθηηθή αιιεινγξαθία κεηαμχ Γξαγνχκε θαη βαζηιηά. πσο ζεκεηψλεη ν 

Ρηδάο, ν βαζηιηάο απνζθνπνχζε ηφηε ζην ζρεκαηηζκφ κηαο λέαο θπβέξλεζεο «είηε ππφ ηνλ 

Παπαλδξένπ είηε ππφ έλαλ αδηακθηζβήηεην βαζηιφθξνλα φπσο ν Φίιηππνο Γξαγνχκεο». Ο Γξαγνχκεο 

ζπκκεηείρε ζηε ζχζθεςε ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ πνπ έγηλε ζην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ζηηο 26 

Γεθεκβξίνπ 1944, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Γακαζθελνχ, παξνπζία Βξεηαλψλ αμησκαηνχρσλ, ηνπ Ρψζνπ 

ηνπνηεξεηή θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Σζψξηζηι, θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά ηνλ βαζηιηά. Πξνηάζεθε, ζχκθσλα κε 

ηνλ Ρηδά, απφ ηνλ Πιαζηήξα -καδί  κε ηνλ Μαξθεδίλε θαη ηνλ Θενηφθε- λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

θπβέξλεζή ηνπ, αιιά ππήξμε άξλεζε ιφγσ «ηνπ πξνδηαγξαθφκελνπ ζπκβηβαζκνχ» δειαδή ηεο 

«ακλεζηίαο γηα ηα πνιηηηθά αδηθήκαηα», πνπ ζεσξνχζαλ φηη πξνσζνχζε ν Πιαζηήξαο. Ο Μαξθεδίλεο  

ζα ππνζηεξίμεη φηη ν Πιαζηήξαο δελ είρε αληίξξεζε γηα ηελ ππνπξγνπνίεζε ηνπ Γξαγνχκε, φκσο ν 

ηειεπηαίνο «επέκελε γηα ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ή ππφ ηνλ Πξφεδξν», αίηεκα πνπ δελ ήηαλ 

δηαηεζεηκέλνο λα ηθαλνπνηήζεη ν πξσζππνπξγφο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1945, ζχκθσλα κε ελεκέξσζε ηνπ 

Μαξθεδίλε πξνο ηνλ βαζηιηά, ν Γξαγνχκεο ήηαλ εληαγκέλνο ζε -κπζηηθή- επηηξνπή (πνπ νξγάλσλε 

θεληξηθά ηνλ αγψλα ησλ βαζηινθξφλσλ) θαη ζπγθεθξηκέλα ζην επηηειείν ηνπ Σνκέα Γηαθψηηζεο ηεο 

επηηξνπήο απηήο. Βι. πχξνο Μαξθεδίλεο, ύγρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο, ηφκνο 2
νο

, 1944-

1951, φ.π., ζ. 17-18, 42-59, 67-68∙ σηήξεο Ρηδάο, φ.π., ζ. 83, 85-86, 93, 98, 193∙ Θαλάζεο θήθαο, 

φ.π., ζ. 66-67, 88-89.  
377

 Ο Γξαγνχκεο είρε θαη πξνζσπηθνχο ιφγνπο λα θαηαθέξεηαη γεληθφηεξα ελαληίνλ ησλ 

θνκκνπληζηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ νκεξηψλ ζηηο νπνίεο πξνέβε ν ΔΛΑ Αζελψλ ηελ πεξίνδν ησλ 

Γεθεκβξηαλψλ, ζπλειήθζε θαη ε αδειθή ηνπ κε ην ζχδπγφ ηεο θαη δχν απφ ηα παηδηά ηνπο. Ζ αδειθή 

ηνπ Γξαγνχκε θαη ε κία ηεο θφξε επέζηξεςαλ είθνζη πέληε κέξεο αξγφηεξα, ελψ ν ζχδπγφο ηεο θαη ε 

άιιε ηεο θφξε εθηειέζηεθαλ θαη ηα πηψκαηά ηνπο βξέζεθαλ ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

Βι. ηελ αθήγεζε ηεο νκεξίαο ηεο αδειθήο ηνπ Γξαγνχκε κέζα «απφ ην εκεξνιφγηφ» ηεο, φπσο 

παξαηίζεηαη ζην πχξνο Μαξθεδίλεο, ύγρξνλε Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Διιάδνο, ηφκνο 2
νο

, 1944-1951, 

φ.π., ζ. 70-92. 
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[…] νη θνκκνπλνθνκηηαηδήδεο ζπκκάρεζαλ κε ηνπο ειαζίηεο θαη θαηαδίσμαλ, 

θαηάζηξεςαλ, θάςαλ, έζθαμαλ φ,ηη ειιεληθφ πξνθηάζαλ∙ θαη κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ 

βνπιγαξηθψλ θαη γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ πξνο ζηηγκήλ ελφκηζαλ πσο εθπξηάξρεζαλ 

ηξνκνθξαηηθά […] 

[…] κεηά ηελ ήηηα ησλ ειαζηηψλ, ην ζηξαηεγείν ησλ ειαζνθνκηηαηδήδσλ (ηνπ 

πεξίθεκνπ «ΝΟΦ», δειαδή ηνπ βνπιγαξηθνχ θαη απηνλνκηζηηθνχ ΔΑΜ) κεηαθέξζεθε 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Μνλαζηεξηνχ ζην ζεξβηθφλ έδαθνο, φπνπ νξίζηεθε θ’ ε έδξα ηεο 

«Απηφλνκεο» Μαθεδνλίαο. […] 

Ζ πξνρψξεζε ησλ αγγιηθψλ θαη ειιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ θαη ηκεκάησλ ηεο 

ρσξνθπιαθήο ίζακε ηα βνπιγαξηθά, ζεξβηθά θαη αιβαληθά ζχλνξα δηαιχεη, ρσξίο άιιε 

επέκβαζε, ηελ απηνλνκηζηηθή ζθεπσξία θ’ ε έμαιιε ραξά θαη ν εζληθφο ελζνπζηαζκφο 

ησλ δπζηπρηζκέλσλ πιεζπζκψλ ηεο Μαθεδνλίαο γηα ηελ επαλεκθάληζε ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο, πνπ ηφζν απζφξκεηα μεζπνχλε κπξνζηά ζηνπο αλίζρπξνπο πηα ηξνκνθξάηεο, 

θάλνπλ ηνπο ειαζνθνκηηαηδήδεο λα ζθπιηάδνπλ θαη λα θαηαηαξάδνληαη. Βιέπνπλ πηα ην 

έξγν ησλ, πνπ κε ηφζνπο θφπνπο είραλε ζθαξψζεη, λα θαηαξξέεη κνλνκηάο. Αηζζάλνληαη 

ην ηέινο ησλ αξπαρηηθψλ ησλ ζρεδίσλ λα πιεζηάδεη θαη δελ ζέινπλ λα ην πηζηέςνπλ
378

. 

 

Σν Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ν ηνπηθφο πνιηηεπηήο Γ. Μφδεο εηζάγεη ζηελ θεληξηθή 

ζθελή ην δήηεκα ησλ «βνπιγαξηδφλησλ». Με άξζξν ηνπ, ζηελ εθεκεξίδα ηεο 

Θεζζαινλίθεο Διιεληθόο Βνξξάο, πνπ θέξεη ην εχγισηην ηίηιν «αλάγθε 

εθθαζαξίζεσο»
379

 , αιιά θαη ζε επφκελα άξζξα ηνπ, απφξξνηα κηαο ζπδήηεζεο πνπ 

δηεμήρζε κεηαμχ ηνπ Μφδε θαη ηεο Φισξηληψηηθεο εθεκεξίδαο Φσλή ηνπ Λανύ επ’ 

αθνξκήο ηνπ αξρηθνχ ηνπ άξζξνπ, ν Μφδεο ζπζηήλεη -κε ηε ζεηξά ηνπ- ζηελ θνηλή 

γλψκε ηεο επηθξάηεηαο ηνπο ζιαβφθσλνπο εθείλνπο ηεο Φιψξηλαο πνπ έδεημαλ 

αληεζληθή ζηάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο, θαηαγξάθεη ηαπηφρξνλα ηελ 

ηξέρνπζα δηεζλή εκπεηξία ζρεηηθά κε ηηο «απνκαθξχλζεηο» αιινεζλψλ πιεζπζκψλ 

θαη ζέηεη ην εξψηεκα ηεο αλνρήο ηνπ θξάηνπο απέλαληί ηνπο, δειαδή ηνπ 

δηθαηψκαηνο παξακνλήο ηνπο ζηνλ ηφπν ηνπο ή ηεο απνκαθξχλζεψο ηνπο. Σν δήηεκα 

ζα επαλέξρεηαη έθηνηε ζηηο ηνπηθέο θαη φρη κφλν εθεκεξίδεο θαη ζα απαζρνιεί 

ελδνυπεξεζηαθά ηηο ππεξεζίεο αζθαιείαο, φρη πιένλ σο εξψηεκα αιιά σο πξφηαζε 

πξνο ηηο θεληξηθέο αξρέο. Ζ θαηαθιείδα ησλ ζέζεσλ ηνπ Μφδε έρεη σο εμήο:  

 

Πνίνο εκπνξεί λα ιεζκνλήζε ηαο εθαηνληάδαο θαη ρηιηάδαο ιαπνθψλσλ πνπ επί 

Σνπξθνθξαηίαο αθφκε εγσλίζζεζαλ θαη εζπζηάζζεζαλ δηα ηελ Διιεληθήλ ηδέαλ. […] 

Δίλαη θνηλφλ κπζηηθφλ επίζεο, φηη κέρξη ηνπ 1904 ε κέγηζηε πιεηνλφηεο ησλ 

ιαβνθψλσλ καο ήζαλ θαινί θαη πηζηνί Έιιελεο. Δδέεζε λα επέκβνπλ έθηνηε ε βία ησλ 

Κνκηηαηδήδσλ θαη ε δξάζηο ηεο πξνπαγάλδαο δηα λα επηρεηξήζνπλ ηελ αιινίσζηλ ηεο 

ςπρήο ησλ. 

Γπζηπρψο ηνλ Απξίιηνλ ηνπ 1941 κε ηελ Γεξκαληθήλ εηζβνιήλ εζεκεηψζε θαηλφκελνλ 

πνπ δελ εκπνξεί λα ιεζκνλεζή. εκαληηθφλ κέξνο ησλ ζπκπαηξησηψλ καο παξεζχξζε 

απφ θαθνχο αξρεγνχο εηο εθδειψζεηο πνπ δελ έρνπλ θαλέλα ειαθξπληηθφλ. Έγηλαλ 
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 Φίιηππνο Γξαγνχκεο, «Έζηηλ Διιάο θαη ε Μαθεδνλία», Πνιηηηθή Δπηζεώξεζηο, ηεχρνο 3, 1 

Μαΐνπ 1945. Παξαηίζεηαη ζην Φίιηππνο Γξαγνχκεο, Πξνζνρή ζηελ Βόξεηαλ Διιάδα 1945-1948, 

Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Θεζζαινλίθε 1949, ζ. 8-10.  
379

 Ο Μφδεο ππνζηήξημε ζηε ζπλέρεηα φηη δελ ήηαλ δηθφο ηνπ ν ηίηινο αιιά εγγξάθεθε 

πξσηνβνπιία ηεο εθεκεξίδαο.  
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ππεξέηαη, ζπλεξγάηαη, θαηαδφηαη, ζχκκαρνη ησλ Γεξκαλψλ θαηαθηεηψλ, θαη δελ 

παξέιεηςαλ θαλέλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ θαηά ηνλ πνηληθφλ λφκνλ ην έγθιεκα 

ηεο πξνδνζίαο. Έηζη θαηέζηεζαλ θαη αδχλαηνλ εηο επαπηνχο ηελ ζπκβίσζηλ κε ηνπο 

Έιιελαο ζπκπνιίηαο ησλ. Δθ’ φζνλ ινηπφλ δεηείηε ηελ γλψκελ κνπ, δελ δηζηάδσ λα 

δειψζσ, φηη εθείλνη πνπ επξσηνζηάηεζαλ ηνπιάρηζηνλ, δελ εκπνξνχλ λα έρνπλ ζέζηλ 

αλάκεζά καο. Γηα ηελ εζπρίαλ ηνπ εαπηνχ ησλ θαη ηνπ ηφπνπ νθείινπλ λ’ αιιάμνπλ 

θιίκα. Οη Πνισλνί θαη Σζέρνη εθδηψθνπλ απφ ηα εδάθε ησλ πνιιά εθαηνκκχξηα 

Γεξκαλψλ, θαη φρη νιίγαο εθαηνληάδαο ρηιηάδσλ Οχγγξσλ. Απφ ηελ Βντβνδίλαλ ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο ηνπ Σίην έρνπλ ήδε απνκαθξπλζή 500.000 Γεξκαλψλ. Μεηαμχ απηήο ηεο 

νβηεηηθήο Ρσζζίαο θαη ηεο ππφ νβηεηηθήλ εμάξηεζηλ Πνισλίαο ππεγξάθε πξνρζέο κφιηο 

ζχκβαζηο αληαιιαγήο πιεζπζκψλ. 

Ζκπνξεί λα παξακείλνπλ εηο κίαλ ρψξαλ άλζξσπνη πνπ ζπλεκάρεζαλ κε ηνπο 

θαηαθηεηάο ηεο, έγηλαλ φξγαλα φισλ ησλ ερζξψλ ηεο, θαη κφλνλ ην θαθφλ θαη ηελ 

θαηαζηξνθήλ ηεο έρνπλ ζθνπφλ;;…
380

 

 

Σν ηειεπηαίν ινηπφλ δεθαήκεξν ηνπ Μαξηίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε αιιαγή 

εμνπζίαο, ε παξάδνζε δειαδή ηεο εμνπζίαο απφ ην ΔΑΜ ζηηο θπβεξλεηηθέο αξρέο. Ζ 

εμνπζία ησλ θπβεξλεηηθψλ απηψλ αξρψλ ζα ζηεξηρηεί γηα έλα βξαρχβην δηάζηεκα 

απνθιεηζηηθά ζην βξεηαληθφ ζηξαηφ. Σφηε είλαη πνπ γηα πξψηε θνξά ζα 

ραξαθηεξηζηεί -δεκφζηα, ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο- ε πεξίνδνο θαηνρήο ηεο 

εμνπζίαο απφ ην ΔΑΜ σο «Δακνθξαηία», ε νπνία ζα νξηζηεί πξσηαξρηθά, απφ ηνπο 

εηζάγνληεο ηνλ φξν, σο πεξίνδνο παξαβίαζεο ηνπ δηθαίνπ θαη δηακφξθσζεο 

ζπλζεθψλ θνκκαηηθήο θηήζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζεζκψλ. Γεκηνπξγήζεθε έηζη εμ 

αξρήο κηα αθήγεζε πνπ έηεηλε λα ζβήλεη ηηο επξχηεξεο κλήκεο ηνπ απψηεξνπ 

παξειζφληνο (βαζηινκεηαμηθή δηθηαηνξία θαη θαηνρή) ή ηηο πξνζέγγηδε επηιεθηηθά, 

θαη εζηηαδφηαλ ζηα εγγχηεξα δεδνκέλα, θξίλνληάο ηα έμσ απφ ην πιαίζην ησλ 

ηδηαίηεξσλ εθείλσλ εθηάθησλ ζπλζεθψλ εληφο ησλ νπνίσλ ππήξμαλ. Ζ αθήγεζε 

απηή, πνπ ζα εκπινπηηζηεί κε ηηο απνθάλζεηο ζεκαηλφλησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ θαη 

ζα ηείλεη λα ηαπηίδεη «βνπιγαξίδνληεο» ή «απηνλνκηζηέο» κε εακίηεο θαη 

θνκκνπληζηέο, νξίδνληαο σο θνηλφ ερζξφ ηνλ «εακνβνχιγαξν»-«απηνλνκηζηή»-

«θνκκνπλνθνκηηαηδή», απνηέιεζε ην πξννίκην κηαο πνιηηηθήο άπνςεο, πνπ ζα 

εμειηρζεί ζε πνιηηηθή ζηάζε θαη πξννπηηθά ζα ελψζεη φιεο ηηο αληηεακηθέο δπλάκεηο, 

αιιά θαη πνιίηεο κεηέρνληεο ζηηο εακηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα απνθαζίζνπλ λα 

αιιάμνπλ ζηξαηφπεδν, νξίδνληαο θαη’ απηφλ ηξφπν έλα ζχλνιν πνιηηψλ, πνπ ζε 

ζχληνκν δηάζηεκα ζα απνηειέζεη ηνλ ιεγφκελν «θφζκν ηεο εζληθνθξνζχλεο».  
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 Βι. Φσλή ηνπ Λανύ [Φιψξηλαο], 8.7.1945, ζ. 1 (φπνπ θαη ν ζρνιηαζκφο ηνπ άξζξνπ ηνπ Μφδε, 

ηεο 20
εο

 Ηνπλίνπ ζηελ εθεκεξίδα Διιεληθόο Βνξξάο)∙ 29.7.1945, ζ. 1∙ 12.8.1945, ζ. 1 θαη 2 (φπνπ θαη ν 

δηάινγνο πνπ αθνινχζεζε). 
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Κεθάλαιο  3
ο
  

Η εθνικοθποζύνη ζηον ανηίποδα ηηρ εαμοκπαηίαρ 

 

3.1 Οπγάνυζη ηηρ εθνικοθποζύνηρ, οπιοθέηηζη ηος «εθνικού» και ηος 

«ανηεθνικού» 

 

Όζηεξα απφ ηεηξάρξνλε ζθιαβηά εθ κέξνπο ησλ θαηαθηεηψλ θαη ησλ 

Δακνθνκκνπληζηψλ, ενξηάζζε ηελ παξειζνχζαλ Κπξηαθήλ 25 Μαξηίνπ ε επέηεηνο ηεο 

εζληθήο καο Απειεπζεξψζεσο κεηά πάζεο κεγαινπξεπείαο θαη επηζεκφηεηνο αλά ην 

Παλειιήληνλ.  

Αθ’ εζπέξαο ε πφιηο καο είρε ζεκαηνζζνιηζζή πξνζδίδνπζα παλεγπξηθήλ φςηλ. […] 

Σελ 10.30΄ π.κ. ρνξνζηαηνχληνο ηνπ εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ καο εςάιε δνμνινγία 

εηο ηνλ Μεηξ. Ναφλ Αγίνπ Παληειεήκνλα, εηο ελ παξέζηεζαλ άπαζαη νη Αξραί, Βξεηαληθή 

θαη Ακεξηθαληθή Αληηπξνζσπεία, ηα ζρνιεία, χιινγνη, σκαηεία, Οξγαλψζεηο, θιπ σο 

θαη άπαο ν ιαφο ηεο πφιεσο. […] 

Καη νη Δακίηαη 

Υάξηλ θακνπθιαξίζκαηνο ησλ αδπζσπήησλ ζηπγεξψλ εγθιεκάησλ θαη εζληθψλ 

πξνδνζηψλ, εψξηαζαλ ζαλ … παιαηνεκεξνινγίηαη νη ειάρηζηνη … Κνπθνπέδεο ησλ 

δηαιπζεηζψλ νξγαλψζεσλ ηνπ ΔΑΜ θιπ, εμεθψλεζαλ … ππξίλνπο ιφγνπο θαη έςαιαλ 

ηξαγνχδηα ηεο … κεηξφο ησλ Βνπιγαξίαο, θαη’ εμνρήλ αληεζληθά ην απφγεπκα ηεο ηδίαο 

εκέξαο. Ζ ενξηή ησλ δελ είρε ηίπνηε ην ειιεληθφλ
381

. 

 

Μεηά ηελ εγθαζίδξπζε ησλ ειιεληθψλ θπβεξλεηηθψλ θαη αζηπλνκηθψλ αξρψλ θαη 

ηεο εζλνθξνπξάο ζηε Φιψξηλα, θαη κε ηε ζπλδξνκή ηνπο, ηα βξεηαληθά ζηξαηεχκαηα 

θαηέιαβαλ ηα γξαθεία ηεο ΠΔ ηεο ΚΟ ηνπ ΚΚΔ Φιψξηλαο θαη εγθαηέζηεζαλ εθεί  ην 

θξνπξαξρείν ηνπο. κνηα θαη ζηε Βεχε, φπνπ ζηα γξαθεία ηνπ ΔΑΜ 

εγθαηαζηάζεθαλ αξρηθά βξεηαληθέο δπλάκεηο θαη ζχληνκα παξαρσξήζεθαλ ζηελ 

εζλνθπιαθή. Βξεηαληθά ζηξαηησηηθά ηκήκαηα είραλ πιένλ εγθαηαζηαζεί ζηα ρσξηά 

Άγηνη Αλάξγπξνη, Ακχληαην, Κέιιε, Βεχε, Λφθνη, Κιαδνξάρε θαη αιινχ θαη 

παξέκεηλαλ εθεί κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 1945
382

.   

Απφ ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1945, ζηε Φιψξηλα 

νξγαλψλνληαη ή επαλαδξαζηεξηνπνηνχληαη ζχιινγνη, ζχλδεζκνη ή παξαξηήκαηα 

παξαηάμεσλ πνπ είραλ έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ. Απαξηίδνληαλ απφ αθξαηθλή 

εζληθφθξνλα ζηνηρεία θαη ζπλέηεηλαλ ζηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ «θφζκνπ ηεο 

εζληθνθξνζχλεο»
383

 ηεο πεξηνρήο Φιψξηλαο. Έηζη ζηηο 17 Μαξηίνπ ηδξχεηαη ε 
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 Διιεληθή Φσλή [Φιψξηλαο], 8.4.1945, ζ. 2. 
382

 Νίθνο Κέληξνο, φ.π., ζ. 30.  
383

 χκθσλα κε ηελ Γ. Παπαδεκεηξίνπ, απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1935 νξηδφηαλ -απφ ηνλ αζηηθφ 

Σχπν- σο «εζληθφθξνλεο» πνιίηεο απηνί πνπ είραλ θαζαξά αζηηθή ζπλείδεζε (δειαδή ην 90% ησλ 

ππνζηεξηθηψλ ηεο βεληδειηθήο θαη αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο) θαη δελ ήζειαλ λα ζπλάςνπλ ζπκκαρία 

κε ηνπο «ερζξνχο ηεο Διιάδαο, ηεο ζξεζθείαο, ησλ ηδαληθψλ» ηνπο. Με «εζληθφθξνλεο» ήηαλ νη 

θνκκνπληζηέο, πνπ ραξαθηεξίδνληαλ «εθπξφζσπνη ηεο θνηλσληθήο επαλάζηαζεο» θαη ηεο αλαηξνπήο. 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1940, ζπκπιεξψλεη ε ίδηα, «ε ιέμε “εζληθφθξσλ” ζπλαληάηαη σο δεισηηθή ηνπ 

αληηθνκκνπληζηηθνχ παηξησηηζκνχ θαη εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηελ έθθξαζε “εζληθφθξνλα θφκκαηα” θαη 

σο ηίηινο ζε πνηθηιψλπκνπο ηνπηθνχο ζπιιφγνπο θαη επαγγεικαηηθά ζσκαηεία». Γέζπνηλα 

Παπαδεκεηξίνπ, φ.π., ζ. 143-144 θαη 209-210. 
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«Μνξθσηηθή Έλσζηο Δζληθνθξφλσλ Φνηηεηψλ- ΜΔΔΦ»
384

, ελψ ηέιε Μαξηίνπ 

ελεκεξψλνληαη νη έθεδξνη αμησκαηηθνί λνκνχ Φιψξηλαο πσο ζπζηήζεθε, κε έδξα ηε 

Φιψξηλα, «χλδεζκνο Δθέδξσλ Δζληθνθξφλσλ Αμησκαηηθψλ»
385

. Απφ αξρέο 

Απξηιίνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν «χιινγνο Δζληθνθξφλσλ Δθέδξσλ Αμησκαηηθψλ»
386

 

θαη ζηηο 26 ηνπ ίδηνπ κήλα αλαθνηλψλεηαη ζην ιαφ ηεο Φιψξηλαο φηη ηδξχζεθε 

«Δζληθφο χλδεζκνο Δζληθνθξφλσλ Τπαμησκαηηθψλ»
387

.  

ηηο 2 Μαΐνπ 1945 πξαγκαηνπνηείηαη ζχζθεςε ησλ δαζθάισλ ηεο πεξηθέξεηαο 

Φιψξηλαο κε ζθνπφ ηελ ίδξπζε ζπιιφγνπ. Μνλαδηθφ δήηεκα δηαθσλίαο ήηαλ αλ ζα 

έπξεπε ην ζσκαηείν λα νλνκαζηεί «χιινγνο Δζληθνθξφλσλ Γηδαζθάισλ». 

Θεσξήζεθε φηη ε ιέμε «Δζληθφθξσλ» ήηαλ πεξηηηή, θαζψο «εηο ηελ πεξηθέξεηάλ καο 

εθ ησλ 250 δηδ/ισλ κφλνλ 5 είλαη απηνλνκηζηαί ή θνκκνπληζηαί, νη νπνίνη έδξαζαλ 

αληεζληθψο θαη δελ πξφθεηηαη σο εθ ηνχηνπ λα αλήθνπλ εηο ηνλ θιάδνλ καο». ινη δε 

νη άιινη ήηαλ εζληθφθξνλεο, ελψ δελ ππήξρε θαη δελ κπνξνχζε λα ππάξμεη ζχιινγνο 

κε εζληθνθξφλσλ δαζθάισλ, πνπ ζα δηθαηνινγνχζε ηε δηαθξηηή πξνζσλπκία ηνπ 

ζπιιφγνπ
388

.   

ηηο 8 Μαΐνπ γίλνληαη νη αξραηξεζίεο αλάδεημεο λένπ Γ ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο 

«Παξαηάμεσο Δζληθνθξφλσλ “Βαζηιεχο Γεψξγηνο Β΄”»
389

 θαη ηελ επνκέλε 

πξαγκαηνπνηείηαη ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ «εληαχζα πλδέζκνπ Μνλαζηεξησηψλ θαη 

ησλ πέξημ “Ζ Διπίο”»
390

. Δίραλ πξνεγεζεί, αξρέο Απξηιίνπ, νη αξραηξεζίεο γηα ηελ 

αλάδεημε λένπ Γ ηνπ «Φηιεθπαηδεπηηθνχ πιιφγνπ “Αξηζηνηέιεο”»
391

 ελψ ζηα 

κέζα Ηνπιίνπ ζα εθιεγεί θαη ην Γ ηεο «Δζληθήο Οξγαλψζεσο “Παχινο Μειάο”»
392

. 

Οη έθεδξνη πνιεκηζηέο ηνπ αιβαληθνχ κεηψπνπ θαινχληαλ λα γξαθνχλ ζηα κεηξψα 

ηνπ «Δζληθνχ πλδέζκνπ Δθέδξσλ Πνιεκηζηψλ 1940-41»
393

, ελψ ην επηέκβξηνπ 

ηνπ ίδηνπ έηνπο γίλνληαλ θαη νη αξραηξεζίεο ηνπ «πλδέζκνπ Φίισλ ηνπ ηξαηνχ»
394

.  

                                                                                                                                                                      
Γηα ην ίδην ζέκα, ν Ζ. Νηθνιαθφπνπινο ππνζηεξίδεη φηη  ν φξνο «εζληθφθξνλεο» ππήξμε 

δεκηνχξγεκα ηεο παξάηαμεο ησλ βαζηινθξφλσλ ακέζσο κεηά ηα Γεθεκβξηαλά θαη «ππνδήισλε ηε 

δηακφξθσζε κηαο επξχηεξεο παξάηαμεο ζηελ νπνία εληάζζνληαλ απηνδηθαίσο [θαη] νη 

ζπλεξγαζζέληεο, ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέζα ηνπ 1943, κε ηηο αξρέο Καηνρήο». Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο, 

«Ακθηζβεηψληαο ηα φξηα ηεο “εζληθνθξνζχλεο”: Οη ζπλεξγάηεο ηεο ΔΓΑ κε ηνλ ξεπζηφ ρψξν ηεο 

Κεληξναξηζηεξάο», ζην Παχινο νχξιαο (επηκ.), Γνινθνλία Λακπξάθε. Ζ ηζηνξηθή ζπδήηεζε 50 

ρξόληα κεηά, Πξαθηηθά Ζκεξίδαο, Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ηνλ Κνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηε 

Γεκνθξαηία - εθδ. Δπξαζία, Αζήλα 2016, ζ. 119- 126. 

«Έπξεπε λα αλνηθνδνκεζεί ηδενινγηθά ν θφζκνο ηεο εζληθνθξνζχλεο», γξάθεη ν Μ. Λπκπεξάηνο, 

«πνπ ηνπ αληηζηνηρνχζε έλα θξάηνο ην νπνίν ζα απέθιεηε απφ ηνλ εζληθφ θνξκφ ηε κεξίδα εθείλε ησλ 

πνιηηψλ πνπ πξφηαζζαλ δηεζληζηηθά ελδηαθέξνληα, “ππνθηλνχληαλ” απφ μέλεο δπλάκεηο, ήηαλ κε άιια 

ιφγηα νη “εακνβνχιγαξνη”». Μηράιεο Λπκπεξάηνο, ηα πξόζπξα ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ, φ.π., ζ. 319.  
384

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 19.3.1945, ζ. 2. 
385

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 29.3.1945, ζ. 2 
386

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 12.4.1945, ζ. 2. 
387

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 26.4.1945, ζ. 2. 
388

 Δθπαηδεπηηθόο Αθξίηαο [Φιψξηλαο], 6.5.1945, ζ. 2. 
389

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 6.5.1945, ζ. 4∙ 7.6.1945, ζ. 2. 
390

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 7.6.1945, ζ. 2. 
391

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 12.4.1945, ζ.2. 
392

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 19.7.1945, ζ. 3. 
393

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 15.6.1945, ζ. 2∙ 12.7.1945, ζ. 2.   
394

Έζλνο [Φιψξηλαο], 13.9.1945, ζ. 2. 
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Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο παξαπάλσ νξγαλψζεηο θαινχληαλ ν «εζληθφθξσλ 

θφζκνο» ηεο Φιψξηλαο λα απνδείμεη ηα εζληθά ηνπ ερέγγπα θαη λα δηαρσξίζεη ηε ζέζε 

ηνπ απφ ηνλ «βνπιγαξφθηιν» ή «εακνθνκκνπληζηή» ζπληνπίηε ηνπ.  

χληνκα ζα αλαδεηρηεί θαη έλαο ηδηφηππνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

εζληθνθξφλσλ νξγαλψζεσλ. Ο Δθπαηδεπηηθόο Αθξίηαο, θάλνληαο κηα πξψηε 

αλάγλσζε ησλ λεφδκεησλ νξγαλψζεσλ, ζα νξίζεη ηελ ΜΔΔΦ σο «πξψηελ κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ Οξγαλψζεσλ, Δζληθνθξφλσλ, πεξηνξηδνκέλσλ κφλνλ εηο ζνξχβνπο 

αγψλνπο θαη εηο ην “Δζληθφθξσλ” ησλ ηίηισλ ησλ»
395

. 

Σα «εζληθφθξνλα» ζσκαηεία Φιψξηλαο αξρίδνπλ λα νξγαλψλνπλ ηε δξάζε 

ηνπο
396

. ηελ θνηλή πξνζπάζεηα ησλ Οξγαλψζεσλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζα 

δηαδξακαηίζνπλ θπξίσο ηα ζηειέρε ηεο Παξάηαμεο Δζληθνθξφλσλ «Βαζηιεχο 

Γεψξγηνο Β΄», κε πξσηεξγάηεο ηνλ θαξκαθνπνηφ Γεψξγην Αξγπξφπνπιν
397

 θαη ηνλ 

δάζθαιν ηέξγην Σξηαληαθπιιίδε
398

, θαη ν πξψελ εζλνζχκβνπινο Γεψξγηνο 

Μφδεο
399

. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1945, ν ζπλνκηιεηήο ηνπ Γξαγνχκε Αξγπξφπνπινο, ζα 

νξίζεη -ζε ηδησηηθή επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ ππνπξγφ- ηελ θχξηα δηαηξεηηθή ηνκή 

κεηαμχ ηνπ «θφζκνπ ηεο εζληθνθξνζχλεο» θαη ησλ «άιισλ»: «Απφ ηε κηα είλαη νη 

βνπιγαξνθνκκνπληζηαί θαη απφ ηελ άιιε νη Έιιελεο θαη κφλνλ νη Έιιελεο»
400

. 

Ο νξηζκφο πνπ έδσζε ν Αξγπξφπνπινο είρε κηα πξνβιεκαηηθή. Πεξηείρε κηα 

θάζεηε δηαίξεζε κεηαμχ «βνπιγαξνθνκκνπληζηψλ» θαη «Διιήλσλ», φκσο ππήξραλ 

ζηε Φιψξηλα πνιίηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εακηθέο δηαδηθαζίεο, αιιά δχζθνια ζα 

                                                           
395

 Δθπαηδεπηηθόο Αθξίηαο [Φιψξηλαο], 23.6.1945, ζ. 2. 
396

 χκθσλα κε ηνλ Μ. Λπκπεξάην: «Με βάζε ηελ πάγηα ηδενινγηθή ππνδνκή, ε λέα θπξίαξρε 

ηδενινγία έπξεπε λα εκθαλίδεη ηνλ ρψξν ηεο εζληθνθξνζχλεο νκνηνγελή, απαιιαγκέλν απφ 

αλππέξβιεηεο θνηλσληθέο αληηζέζεηο, έηνηκν λα ζπζηάζεη ηηο πεξηνξηζκέλεο πνιηηηθέο ηνπ δηαθνξέο 

πξνο φθεινο ησλ εζληθψλ αηηεκάησλ», ζε αληίζεζε κε ηηο εακηθέο ή θνκκνπληζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ 

πξνζέβιεπαλ -ζχκθσλα κε ηνλ «θφζκν ηεο εζληθνθξνζχλεο»- ζηελ ππνηαγή ηεο ρψξαο ζηνλ 

παλζιαβηζκφ θαη απνηεινχζαλ «έλαλ αλεηξήλεπην αληίπαιν ηεο εζληθήο ππφζηαζεο ησλ Διιήλσλ». 

Μηράιεο Λπκπεξάηνο, ηα πξόζπξα ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ, φ.π., ζ. 319. 
397

 Με θαηαγσγή απφ ηελ Κιεηζνχξα, θαλαηηθφο αληηβεληδειηθφο θαηά ηνλ κεζνπφιεκν, ήηαλ 

ππνςήθηνο ζηηο εθινγέο ηνπ 1936 κε ηελ «Λατθή Ρηδνζπαζηηθή Έλσζε», πνπ απνηεινχζε ζπλαζπηζκφ 

ησλ θνκκάησλ ηνπ Κνλδχιε, ηνπ Θενηφθε θαη ηνπ Η. Ράιιε. Βι. Αλδξέαο Αζαλαζηάδεο, ηε ζθηά ηνπ 

«βνπιγαξηζκνύ», φ.π., ζ. 332. 

Τπήξμε δξαζηήξην κέινο ηεο ΠΑΟ Φιψξηλαο επί θαηνρήο. Βι. «Έθζεζε» Καλέιινπ Ρήγα 

(Μάξηηνο 1945) θαη «Απνινγία θαηεγνξνπκέλνπ» Καλέιινπ Ρήγα (Φιψξηλα 15.12.1945), ΤΑ, αη.έ. 

Καλέιινπ Ρήγα, παξαηίζεηαη ζην Γηάλλεο Πξηφβνινο,  φ.π., ζ. 46-47. 
398

 Καηαγφηαλ απφ ην ρσξηφ Μπφξζηα [Κνξπθή Βνΐνπ Κνδάλεο] θαη πξσηνδηνξίζηεθε δάζθαινο 

ζην ρσξηφ Νεγνβάλε [Φιάκπνπξν Φιψξηλαο] ην 1918. 

Ο Σξηαληαθπιιίδεο είρε εγθαηαιείςεη ηε Φιψξηλα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1944, κεηέβε ζηελ Αζήλα 

θαη επαλήιζε ζηα κέζα Μαΐνπ ηνπ 1945. Φσλή ηνπ Λανύ [Φιψξηλαο], 20.5.1945, ζ. 2.  

Τπήξμε ηνπηθφ ζηέιερνο ηεο «εζληθνθξνζχλεο» θαηά ηνλ κεζνπφιεκν θαη αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα 

κε ηελ θαηαγξαθή θαη ππφδεημε ζρεδίσλ θαηάιπζεο ηεο ζιαβνθσλίαο ζηελ πεξηνρή. Ήηαλ ζηπινβάηεο 

ηνπ πξνζθνπηζκνχ θαη κέινο ηνπ πξψηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Φιψξηλαο ηεο 

αθξαίαο, αληηεβξατθήο εζληθηζηηθήο νξγάλσζεο «Δζληθή Έλσζηο “Ζ Διιάο”» (γλσζηήο σο «Σξία 

Έςηινλ» ή ΔΔΔ).  Βι. Αλδξέαο Αζαλαζηάδεο, φ.π., ζ. 92, 93, 115, 237-239.  
399

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 15.6.1945, ζ. 1∙ 19.7.1945, ζ. 3. 
400

 Γ. Αξγπξφπνπινο πξνο Φ. Γξαγνχκε, Φιψξηλα, 25.6.1945. Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε (εθεμήο 

ΓΒ), Αξρείν Φίιηππνπ Γξαγνχκε (εθεμήο ΑΦΓ), Φ. 88.1, έγγξ. 34. 
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κπνξνχζαλ λα νξηζηνχλ σο «βνπιγαξνθνκκνπληζηέο». Οη ηειεπηαίνη κάιηζηα 

θαηλφηαλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα δηεθδηθνχλ νθίηζηα θαη ζην λέν θαζεζηψο. χληνκα 

ζα ππάξμνπλ πξνζηξηβέο, θαζψο πνιηηεπηέο θαη πνιηηηθέο παξαηάμεηο πίεδαλ θαη 

δηεθδηθνχζαλ ηνλ έιεγρν ζηηο λενδηνξηδφκελεο δηνηθεηέο δνκέο θαη ηα ζσκαηεία.  

Δμάιινπ ζε ζχληνκν δηάζηεκα αλακέλνληαλ θαη νη εζληθέο εθινγέο. Ζ αληηπαξάζεζε, 

αλάκεζα ζηα ζηειέρε ηεο «Παξάηαμεο Δζληθνθξφλσλ “Βαζηιεχο Γεψξγηνο Β΄”» θαη 

ζηνπο αληηκνλαξρηθνχο δηαλννχκελνπο ηεο Φιψξηλαο, ηδηαίηεξα κε φζνπο 

ζπκκεηείραλ ζηηο εακηθέο δηαδηθαζίεο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ηεο θαηνρήο, ζα 

νδεγήζεη ζε αληαιιαγή επηζηνιψλ πνπ ζπλνδεχνληαλ απφ ζθιεξνχο θαη 

απαμησηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο. Μηα πξψηε αθνξκή δφζεθε φηαλ δηνξίζηεθε σο 

δήκαξρνο Φιψξηλαο ν Σέγνο απνπληδήο
401

, «απφ ηνπο εξστθνχο πξσηεξγάηεο ηνπ 

Μαθεδνληθνχ Αγψλνο»
402

, αγγιφθηινο θαη «αξρεγφο ησλ εληαχζα Φηιειεπζέξσλ» 

θαηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ν νπνίνο «εμεπαηξίζζε» ην 1916 γηα ηα ηδεψδε ηνπ, 

«θαηαθπγψλ κεηά ηεο νηθνγελείαο ηνπ εηο Κνδάλελ». Θα αληηδξάζεη άκεζα ην 

Παξάξηεκα Δζληθνθξφλσλ “Βαζηιεχο Γεψξγηνο Β΄” θαη ν πξφεδξφο ηνπ Γεψξγηνο 

Αξγπξφπνπινο, θαξκαθνπνηφο Φιψξηλαο απφ ηελ Κιεηζνχξα Καζηνξηάο, ζα 

απνζηείιεη επηζηνιή δηακαξηπξίαο πξνο ηνλ ππνπξγφ Βνξείνπ Διιάδνο, ε νπνία ζα 

δεκνζηεπζεί ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα Διιεληθή Φσλή ζηηο 27 Μαΐνπ 1945. Ο 

Αξγπξφπνπινο, αλάκεζα ζηα άιια, θαηήγγεηιε ηνλ απνπληδή πσο ζπκκεηείρε ζην 

εακηθφ δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο πφιεο θαη ζπλππέγξαςε ςήθηζκα ηνπ δήκνπ θαηά 

ησλ Άγγισλ. Ο ηειεπηαίνο ζα απαληήζεη φηη ζπκκεηείρε «εγεζείο ελ απηψ ηεο 

αζηηθήο αληηπνιηηεχζεσο ζζελαξψο» θαη φηη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ απηή 

πεξηθξνχξεζε ζπλεηδεηά ηα ζπκθέξνληα ηνπ δήκνπ θαη απάιιαμε «ηνπο εκπφξνπο 

ηεο πφιεψο καο απφ ζνβαξάο αθαηκάμεηο». Οη ελέξγεηέο ηνπ απηέο αλαγλσξίζηεθαλ 

απφ ηνπο εκπφξνπο θαη ινηπνχο δεκφηεο, ελψ επέζπξαλ «ηελ δπζθνξίαλ ησλ ηφηε 

θξαηνχλησλ». Γηα ην θαηά ησλ Άγγισλ ςήθηζκα, ν απνπληδήο αλέθεξε πσο είρε 

απνρσξήζεη απφ εθείλε ηελ ζπλεδξίαζε θαη ζπλεπψο ην ςήθηζκα δελ έθεξε ηελ 

ππνγξαθή ηνπ. Απέδσζε δε ηελ επίζεζε ηνπ Αξγπξφπνπινπ ζε θνκκαηηθή 

εκπάζεηα
403

.  

Σνλ δηνξηζκφ -σο δεκάξρνπ- ηνπ Σέγνπ απνπληδή απέδηδε (παξαζθεληαθά) ν 

Αξγπξφπνπινο ζε θνκκαηηθή παξέκβαζε ηνπ Μφδε, εμ’ αηηίαο ηεο νπνίαο, δήισλε 

απεπζπλφκελνο ζηνλ ππνπξγφ Γξαγνχκε, «ηνλ παξαηήζακε [ηνλ Μφδε] κε θάπσο 

άζρεκν ηξφπν ψζηε αλαγθάζζεθε λα θχγε γξήγνξα απ’ εδψ». Ο Αξγπξφπνπινο 

πίζηεπε φηη ε δηάζηαζε πνπ πξνέθπςε κε ηνλ Μφδε, δελ ζα έζηγε «ην δήηεκα ηεο 

ελφηεηνο ηνπ Δζληθηζηηθνχ αγψλνο», θαζψο, φπσο ηφληδε ζηνλ Γξαγνχκε, 

«αλακέλνκελ θαη απφ ζαο πνιιά πξάγκαηα δηφηη γλσξίδνκελ πνιχ θαιά πσο θαη ζεηο 

είζζε ζχκθσλνο καδί καο». Καηαζέηνληαο ηα παξαπάλσ, εμεγνχζε:  

 

Γπζηπρψο ε κσξία ηνπ Μφδε καο δπζαξέζηεζε κε ην δήηεκα ηνπ Γεκάξρνπ Σέγνπ 

απνπληδή Δακίηε αιι’ ειπίδνπκε πσο ε Κπβέξλεζηο ζα ζειήζε λ’ απνθαηαζηήζε ηα 

πξάγκαηα νξίδνπζα σο Γήκαξρνλ ηνλ […] Καληδάλ ηέσο Φηιειεχζεξνλ αιιά θαιφ θαη 

                                                           
401

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 24.5.1945, ζ. 2. 
402

 Κσλζηαληίλνο Μπάιιαο (επηκ.), φ.π., ζ. 124. 
403

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 31.5.1945, ζ. 2∙ Διιεληθή Φσλή [Φιψξηλαο], 3.6.1945, ζ. 2.  
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ηίκην παηδί. Ζ πξάμηο απηή ηνπ Μφδε ηνπ εζηέξηζελ ηειείσο ησλ θίισλ ηνπ πξνζθχγσλ 

νίηηλεο νχηε λα ηνλ ηδνχλ δελ ζέινπλ. Γελ γλσξίδσ αλ ζειήζε πνηέ λα πνιηηεπζή εδψ
404

. 

 

Νέα αθνξκή γηα ζχγθξνπζε ζα δνζεί θαηά ηε δηαδηθαζία αξραηξεζηψλ αλάδεημεο 

λένπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Φιψξηλαο. Γηαθαηλφηαλ ε 

αλάδεημε δηθεγφξσλ εκπιεθφκελσλ επί θαηνρήο κε ην ΔΑΜ
405

. Ο Αξγπξφπνπινο ζα 

επηηεζεί -πάιη κέζσ ηεο εθεκεξίδαο Διιεληθή Φσλή- ζηνπο δηθεγφξνπο Φιψξηλαο 

Δπζηάζην (ηάζε) Μαξγέιε απφ ηε Υαιθίδα θαη Γεψξγην Σδψξηδε, απφ ηελ Κξηηζά 

Κξήηεο, πξψελ γεξνπζηαζηή Φιψξηλαο, ζηέιερνο ησλ Φηιειεπζέξσλ. Σνπο 

θαηήγγεηιε δε σο «αλζξψπνπο πνπ ζεσξνχληαη αλακηρζέληεο κε ηνπο 

Βνπιγαξνθνκκνπληζηάο» επί θαηνρήο. Ο Μαξγέιεο ζα αληεπηηεζεί ππελζπκίδνληαο 

πσο ν Αξγπξφπνπινο, σο πξφεδξνο ηνπ Φαξκαθεπηηθνχ πιιφγνπ Φιψξηλαο επί 

θαηνρήο, ππέγξαςε ζηηο 22 Μαΐνπ 1943 ςήθηζκα «ζσδφκελνλ έθηνηε απηνχζηνλ πξνο 

ηαο Γεξκαληθάο Αξράο Καηνρήο», ζην νπνίν «εμέθξαδελ […] ηελ αθιφλεηνλ πίζηηλ 

απηνχ θαη νινθιήξνπ ηνπ Διιεληθνχ Λανχ εηο ηελ λίθελ ηεο Γεξκαλίαο πξνο 

ζσηεξίαλ ηνπ Δπξσπατθνχ πνιηηηζκνχ θιπ»
406

. Ο Σδψξηδεο, ζα ζεκεηψζεη ηηο 

ζρέζεηο πνπ είρε ν Αξγπξφπνπινο ηφζν κε ηηο ηηαιηθέο αξρέο Αζελψλ φζν θαη κε ην 

ΔΑΜ. Απφ ηηο ηηαιηθέο αξρέο ν Αξγπξφπνπινο, ζχκθσλα κε ηνλ Σδψξηδε, ζα πάξεη 

«άδεηαλ αλαρσξήζεσο εμ Αζελψλ», ηηο πξψηεο κέξεο ηνπ Μαΐνπ ηνπ 1941 θαη ζα 

επαλέιζεη πξψηνο ζηελ Φιψξηλα «θαζ’ φλ ρξφλνλ φινη νη άιινη (κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη εγψ νηθνγελεηαθψο) Έιιελεο πξνζθπγφληεο εηο ηαο Αζήλαο εθ ηνπ θφβνπ ηεο 

Γεξκαλνβνπιγαξηθήο εηζβνιήο δελ εδχλαλην θαλ λα ζθεθζψζη πεξί επαλφδνπ εηο 

Φιψξηλα ηαο εκέξαο εθείλαο νπδέ ερνξεγνχλην θαλ εηο Έιιελαο άδεηαη ηαμεηδίνπ». 

ζν γηα ηε ζρέζε ηνπ Αξγπξφπνπινπ κε ην ΔΑΜ, ν Σδψξηδεο ζα γξάςεη πσο ν 

θαηήγνξφο ηνπ ελίζρπε ηνλ αγψλα ηνπ ΔΑΜ κε πνζφηεηεο θαξκάθσλ, «επέηπρε λα κε 

θνξνινγζή απφ ηνπο Δακίηαο φηαλ εηζήιζνλ εηο ηελ Φιψξηλαλ» θαη «ελψ ζπλειήθζε 

κεη’ άιισλ πνιιψλ θαηά ηελ έθξεμηλ ηνπ Γεθεκβξηαλνχ θηλήκαηνο δελ εθπιαθίζζε 

αιιά αθέζε ακέζσο ειεχζεξνο, ελψ φινη νη άιινη εθπιαθίζζεζαλ»
407

. 

Γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο «Βνπιγαξνθνκκνπληζηάο» ηνπ ΔΑΜ, νη Μαξγέιεο 

θαη Σδψξηδεο ζα θξαηήζνπλ κηα απνινγεηηθή ζηάζε. Ο Μαξγέιεο ζα ηζρπξηζηεί πσο 

ζπκκεηέρνληαο ζην ΔΑΜ δηαθηλδχλεπζε ηε δσή ηε δηθηά ηνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ 

«πξνο ράξηλ ηεο παηξίδνο […]» θαη «νχησο ζπλεηέιεζα φπσο ε πφιηο ηεο Φισξίλεο 

δηαζσζή εθ ηεο θαηαζηξνθήο ιφγσ ζρεδηαδνκέλσλ θαζεκεξηλψλ αληαξηηθψλ 

εηζβνιψλ θαηά ηνλ 8/βξηνλ ηνπ 1944 δηαξθνχζεο ηεο Γεξκαληθήο Καηνρήο». Δπίζεο 

πσο κε ηελ έληαμή ηνπ επέηπρε φπσο «θαη νη άλδξεο ηεο Υσξνθπιαθήο Φισξίλεο 

                                                           
404

 Βι. Γ. Αξγπξφπνπινο πξνο Φ. Γξαγνχκε, Φιψξηλα, 25.6.1945, φ.π. 
405

 Οη αξραηξεζίεο ζηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν έγηλαλ ζηηο 8 Ηνπιίνπ 1945 θαη «επί 27 ςεθηζάλησλ 

πξφεδξνο εμειέγε ν Ησάλλεο Αζπηψηεο [απφ ηε Λάξηζα]. χκβνπινη νη θθ Αλαγλσζηφπνπινο 

[Γεψξγηνο Αλαγλσζηφπνπινο απφ ηνλ Πχξγν Ζιείαο], Ν. Βαξβέξεο [Νηθφιανο Βαξβέξεο απφ ην 

Μνλαζηήξη], Δ. Μαξγέιεο [Δπζηάζηνο Μαξγέιεο απφ ηε Υαιθίδα] θαη Β. Σζάκεο [Βαζίιεηνο Σζάκεο 

απφ ην Πηζνδέξη]». Έζλνο [Φιψξηλαο], 12.7.1945, ζ. 2∙ Κσλζηαληίλνο Μπάιιαο (επηκ.), φ.π., ζ. 131. 

Πξάγκαηη, νη Αζπηψηεο, Μαξγέιεο θαη Σζάκεο είραλ ζπλεξγαζηεί κε ην ΔΑΜ θαηά ηελ θαηνρή. 
406

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 12.7.1945, ζ. 2. 
407

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 1.11.1945, ζ. 1 θαη 2. 
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πεξηθξνπξεζψζηλ (πξάγκα φπεξ κφλν εηο ηελ Φιψξηλαλ θαηνξζψζε, νπδακνχ δε 

αιινχ ηεο Διιάδνο) εθ ηνπ εξπζξνχ θχκαηνο». Γηα ηα παξαπάλσ δε γεγνλφηα, 

θαηέιεγε ν Μαξγέιεο, είρε πιήξε γλψζε ε ππεξεζία αζθαιείαο Φισξίλεο
408

. Ο 

Σδψξηδεο, ζα «απνινγεζεί» πσο ε «ζηξάηεπζή» ηνπ ζην ΔΑΜ έγηλε «θαη’ επηηαγήλ 

ελ ζπλελνήζεη δε θαη ηε αδεία ηεο εηδηθήο αζθαιείαο», γηα λα βνεζήζεη «εηο ηελ 

απνηξνπήλ ηεο απεηινχζεο ηελ πφιηλ ηεο Φισξίλεο θαηαζηξνθήο εθ ηεο 

ζρεδηαδνκέλεο ππφ ησλ αληαξηψλ επηζέζεσο» θαη γηα λα ππάξμεη εθ ησλ έζσ 

αληίδξαζε ζηελ «αμίσζε [ησλ αληαξηψλ] πεξί εμφδνπ νινθιήξνπ ηεο ρσξνθπιαθήο 

ηεο πφιεσο», πξάγκα «εζληθψο επηδήκηνλ». Δίρε κάιηζηα σο ζθνπφ «ηελ απνηξνπήλ 

ηνπ θηλδχλνπ ηνλ νπνίνλ δηέηξερελ ε πεξηθέξεηα απφ ηνλ εμνπιηζκφλ ησλ 

θνκηηαηδήδσλ ππφ ηνπ Κάιηζεθ θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ ππ’ απηνχ θηλήκαηνο δηα ηελ 

θαηάιπζηλ ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ». εκείσζε, ηέινο, φηη νη φπνηεο θηλήζεηο ηνπ 

έγηλαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θπβέξλεζεο Δζληθήο Δλφηεηνο ηνπ Καΐξνπ, «φηε θαη 

αλεθνηλνχην ππφ ξαδηνθψλνπ θαη επαλεγπξίδεην σο επράξηζηνλ εζληθφλ γεγνλφο ε 

ζπλελλφεζηο ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ θαη εζεσξείην φηη αη αληαξηηθαί δπλάκεηο, νίηηλεο 

εμηθλνχλην κέρξη ησλ παξπθψλ ηεο πφιεσο Φισξίλεο απεηέινπλ ηαο πξνθπιαθάο ηνπ 

Διιεληθνχ ηξαηνχ!»
409

.  

Αλ ηα παξαπάλσ δηακείβνληαλ θαηά θχξην ιφγν δεκνζίσο, ζην παξαζθήλην ηα 

δεδνκέλα ήηαλ πην δξακαηηθά. Ο θφζκνο ηεο εζληθνθξνζχλεο ζα έπξεπε λα έρεη 

μεθάζαξν -αληηεακηθφ- παξειζφλ, θαη θηιίεο ηνπ παξειζφληνο δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

απνθαζάξνπλ ηηο φπνηεο αληεζληθέο θειίδεο. ηα ηέιε Ηνπλίνπ 1945, ην ζηέιερνο ηεο 

εζληθνθξνζχλεο ηεο πεξηνρήο Φιψξηλαο, ν θαξκαθνπνηφο Γ. Αξγπξφπνπινο, 

ελεκέξσλε ηνλ θίιν ηνπ πξψελ ππνπξγφ Γξαγνχκε γηα ην παξειζφλ ελφο θνηλνχ ηνπο 

θίινπ, ηνπ γηαηξνχ Σξαταλνχ Μήξηζνπ: 

 

Ο θνηλφο καο θίινο Σξατλφο θαζ’ φινλ ην ηεηξαεηέο δηάζηεκα έδεημε κεγάιελ 

νιηγνςπρίαλ αλ θαη πνιιά κπνξνχζε λα πξνζθέξε ιφγσ ηνπ φηη θαη ηελ γεξκαληθήλ 

εγλψξηδε θαη εηο ην ζπίηη [ηνπ] εθάζεζαλ νη εθάζηνηε ζηξαηησηηθνί δηνηθεηαί. ην ζπίηη 

ηνπ καδεχνληαλ φινη νη Γθεζηαπίηαη θαη Βνχιγαξνη ηεο πφιεσο
410

. 

 

Γελ ήηαλ φκσο ηα παξαπάλσ ηφζν επηιήςηκα φζν ην γεγνλφο φηη ν 

πξναλαθεξφκελνο γηαηξφο, ζχκθσλα κε ηνλ Αξγπξφπνπιν, ζπκκεηείρε ζηηο εακηθέο 

δηεξγαζίεο θαηά ηελ εακνθξαηία: 

 

ηελ Δακνθξαηίαλ πξνζερψξεζελ εθ ησλ πξψησλ θαη εδέρζε λα εθπξνζσπή ηνλ 

επηζηεκνληθφλ θφζκνλ, ρσξίο θπζηθά λα ηνπ αλαζέζε θαλείο ηνλ ξφινλ απηφλ. Τπέγξαςε 

εθ κέξνπο ηνπ επηζηεκνληθνχ θφζκνπ ην ςήθηζκα «Να θχγνπλ νη Άγγινη απφ ηελ 

Διιάδα» θαη ηα ηνηαχηα ελψ κπνξνχζε φπσο πνιινί εμ εκψλ λα θαζήζε ζην ζπίηη ηνπ κε 

θάπνηαλ δηθαηνινγίαλ, ρσξίο λα πηεζζή θαζφινπ
411

.   

 

                                                           
408

 Έζλνο [Φιψξηλαο] 5.7.1945, ζ. 2. 
409

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 25.10.1945, ζ. 1. 
410

 Γ. Αξγπξφπνπινο πξνο Φ. Γξαγνχκε, Φιψξηλα, 25.6.1945, φ.π. 
411

 Γ. Αξγπξφπνπινο πξνο Φ. Γξαγνχκε, Φιψξηλα, 25.6.1945, φ.π. 
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Ο Γξαγνχκεο ζα απεπζπλζεί πξνο ηνλ θίιν ηνπ Μήξηζν κε βαξείο 

ραξαθηεξηζκνχο, γεγνλφο πνπ ζα αλαγθάζεη ηνλ ηειεπηαίν λα απνζηείιεη ζηνλ πξψην 

εθηελή επηζηνιή γηα λα απαληήζεη ζηηο «ζπθνθαληίεο» πνπ ηνπ θαηαινγίδνληαλ. 

Απνθάιππηε έηζη ν Μήξηζνο ζηνλ Γξαγνχκε φηη απφ ηα ηέιε ηνπ 1941 ήηαλ απηφο 

πνπ «καδί κε άιινπο εηιηθξηλείο παηξηψηαο» ζρεκαηίζαλε κπζηηθά ηελ Πνιηηηθήλ 

Γηνηθνχζαλ Δπηηξνπήλ Φισξίλεο ηεο Δζληθήο Οξγαλψζεσο ΤΒΔ (Τπεξαζπηζηαί 

Βνξείνπ Διιάδνο), θαη απέηξεςαλ ηνλ πιεζπζκφ «απφ νκαδηθέο εθδειψζεηο θαη ζε 

αληεζληθά θηλήκαηα». Αξγφηεξα, απηή ε νξγάλσζε, πνπ «σο Κέληξν είρε ηε 

Θεζζαινλίθε», κεηνλνκάζζεθε ζε ΠΑΟ (Παλειιήληνο Απειεπζεξσηηθή Οξγάλσζηο) 

θαη «πήξε παλειιήλην ραξαθηήξα». Παξάιιεια, ζηελ ΤΒΔ/ΠΑΟ είραλ νξγαλσζεί 

θαη νη αμησκαηηθνί ηεο πφιεο ηεο Φιψξηλαο. «Μεηαμχ απηψλ, Δδέζζεο θαη Κέληξνπ 

Θεζζαινλίθεο ζχλδεζκνο ππήξμα εγψ», ηφληδε ν Μήξηζνο ζηνλ θίιν ηνπ
412

. ζν γηα 

ηελ θαηαγγειία πεξί πξνζρψξεζήο ηνπ εηο ηελ «Δακνθξαηίαλ», έγξαθε ν ίδηνο, 

«ζεσξψ πεξηηηφ λα ζε δηαβεβαηψζσ πσο ηφζνλ πξν ηνπ καξηπξηθνχ Γεθεκβξίνπ, 

φζνλ θαη κεηά, νπδεκίαλ ζρέζηλ είρα, νχηε κπνξνχζα λα έρσ κε ην ΔΑΜ».  Τπήξμε 

βέβαηα εκπινθή ησλ αδειθψλ ηνπ κε ην ΔΑΜ, απηφ δελ ζήκαηλε φκσο φηη ν ίδηνο 

παξαζχξζεθε απφ θάπνην «αιινπξφζαιιν ξεχκα»: 

 

Αλ ηα αδέιθηα κνπ αλαγθάζζεζαλ, απφ αγλφ παηξησηηζκφ, λ’ αλέβνπλ ζην βνπλφ, γηα 

λα ελαληησζνχλ ζηνλ θαηαθηεηή, δελ είλαη ηνχην επαξθέο γηα λα πηζηέςεηο πσο εγψ θαη ηα 

αδέιθηα κνπ παξαζπξζήθακε απφ “αιινπξφζαιια ξεχκαηα”. Γελ πξφθεηηαη εδψ θαη ηψξα 

λα γίλσ απνινγεηήο γηα ηηο πξάμεηο ησλ αδειθψλ κνπ. Σα αδέιθηα κνπ αλδξψζεθαλ ήδε 

θαη δελ λνκίδσ πσο είλαη δπλαηφλ λα είκαη ππεχζπλνο δη’ νηνλδήπνηε πνιηηηθφλ 

πξνζαλαηνιηζκφλ ηνπο
413

. 

 

Οη κνκθέο πνπ εηζέπξαμε ν Μήξηζνο απφ ηελ νκάδα Αξγπξφπνπινπ, ζα ηνλ 

ηαιαηπσξήζνπλ έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1947, νπφηε θαη ζα ππάξμεη νξηζηηθή 

θαηάπησζε ησλ θαηαγγειηψλ414
.  

                                                           
412

 Σα ιεγφκελά ηνπ επηβεβαηψλεη θαη έλαο εθ ησλ ηδξπηψλ ηεο ΤΒΔ. Βι. Παξκελίσλ 

Παπαζαλαζίνπ, Γηα ηνλ ειιεληθό Βνξξά. Μαθεδνλία 1941-1944. Αληίζηαζε θαη ηξαγσδία. Σν αλέθδνην 

αξρείν-εκεξνιόγην ηνπ (ηόηε) Σαγκαηάξρε Γηάλλε Παπαζαλαζίνπ, ηφκνο 1
νο

, Παπαδήζε, Αζήλα 1988, ζ. 

313-319.  
413

 Σξαταλφο Μήξηζνο πξνο Φίιιηπν Γξαγνχκε, Φιψξηλα, 25.8.1945. ΓΒ, ΑΦΓ, Φ. 88.1, έγγξ. 36. 
414

 ηνλ Σξατλφ Μήξηζν, ηνλ γηαηξφ πνπ θαηαγφηαλ απφ ην Αληαξηηθφ, ζα απνδνζνχλ θαηεγνξίεο 

θαη ν ίδηνο ζα αλαγθαζηεί λα απνινγεζεί έλαληη ηνπ πξσηνβάζκηνπ αλαθξηηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Καηεγνξνχληαλ κεηαμχ άιισλ φηη «θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο θαηνρήο είξρεην εηο ζηελήλ επαθήλ κεζ’ 

φισλ ησλ Αμησκαηνχρσλ ησλ ζηξαηψλ θαηνρήο Ηηαιψλ-Γεξκαλψλ-Βνπιγάξσλ σο επίζεο δηεηήξεζε 

κέρξη ηεο απειεπζεξψζεσο ζηελνηάηαο ζρέζεηο κε εμέρνληαο βνπιγάξνπο πξνπαγαλδηζηάο. […] ην 

ηαηξείνλ ηνπ θαηεθιχδεην ππφ βνπιγαξνθξφλσλ θαηνίθσλ νπο θαη κφλνλ εμππεξέηεη θαη ηέινο κεηά 

ηελ ππνρψξεζηλ ηνπ ζηξαηνχ θαηνρήο ζπλεηξγάδεην κεηά ησλ θνκκνπληζηψλ, θαη βνπιγαξηδφλησλ[∙] 

γεληθψο δε έδσζε εληχπσζηλ επηζήκνπ εθπξνζψπνπ ησλ βνπιγαξηθψλ ελ Διιάδη ζπκθεξφλησλ θαη 

βιέςεσλ». Σξαταλφο Μήξηζνο (έθεδξνο ππίαηξνο) πξνο Πξφεδξνλ Πξσηνβ. Αλαθξηηηθνχ πκβνπιίνπ 

(εληαχζα), Φιψξηλα, 9.11.1947. ΓΒ, ΑΦΓ, Φ. 88.1, έγγξ. 38. 

 «Ζ πεξίθεκνο ππφζεζηο έιεμε φπσο έπξεπε κε πακςεθεί απαιιαγή κνπ», θαζψο ήηαλ «θαζαξά 

ζπθνθαληηθή», ελεκέξσλε ν Μήξηζνο ηνλ θίιν ηνπ Γξαγνχκε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1947. «Οη 



[122] 
 

ηηο 12 Απξηιίνπ ε εθεκεξίδα Έζλνο ελεκέξσλε πσο θαζεκεξηλψο ππνβάιινληαη 

κελχζεηο ζηνλ Δηζαγγειέα θαη ηελ εζλνθπιαθή «θαηά δνζηιφγσλ θαη θαηά 

εγθιεκαηηψλ θαη Δακνθνκκνπληζηψλ». Σελ ίδηα κέξα ν Φίιηππνο Γξαγνχκεο ζε 

επηζηνιή ηνπ ζεκείσλε πσο «ηψξα αθήλνληεο θαηά κέξνπο θάζε απνινγηζκφ είηε 

θνκκαηηθφ είηε αηνκηθφ, πξέπεη λα θξνληίζσκε λα δησρζνχλ φζνη ζπλεξγάζζεζαλ κε 

ηνλ ερζξφ»
415

. Αλαθξίζεηο γίλνληαλ θπξίσο γηα «ηελ αγξίαλ εθηέιεζηλ ησλ 

ελσκνηαξρψλ Α. Αξρνληίηε θαη Γ. Σζνκπάλνγινπ», πνπ έγηλε ην Γεθέκβξην ηνπ 1944 

«παξά ηεο Πνιηηνθπιαθήο ελ ηε πεξηθεξεία Φισξίλεο». Ο αλαθξηηήο εμέδσζε 

εληάικαηα ζχιιεςεο θαηά ησλ ππεπζχλσλ απηήο γνπξνκάιιε θαη Μεηνχζε, θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο. Δπίζεο γηλφηαλ αλάθξηζε θαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ δηθεγφξνπ 

ηακπνπιίδε, πνπ εθηειέζηεθε ζηε Μειίηε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1944. Δθδφζεθαλ 

εληάικαηα θαηά πνιιψλ «Δακνθνκκνπληζηψλ», απφ ηνπο νπνίνπο, «ν πιένλ 

ζεκαίλσλ Λαδαξίδεο ζπλειήθζε ήδε». Σέινο αλάθξηζε γηλφηαλ θαη γηα ηελ 

απνθάιπςε ησλ δξαζηψλ ηεο εθηέιεζεο ηνπ θαζεγεηή Βαξβαξξήγνπ
416

. 

Ζ εθεκεξίδα Δθπαηδεπηηθόο Αθξίηαο ζα αλαιάβεη λα «απνθαζάξεη» ηνλ ρψξν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο, απφ ην πξψην δεκφζην θχιιν ηεο αθφκα, απνθάιππηε 

ιεπηνκέξεηεο απφ ην «ζπλέδξην ηεο Σξηαληαθπιιηάο» θαη νλνκάηηδε ηνπο δαζθάινπο 

εθείλνπο πνπ «έδξαζαλ αληεζληθψο», κεηέρνληαο ζηελ δηαδηθαζία ίδξπζεο 

«ζιαβνκαθεδνληθψλ» ζρνιείσλ ζηελ πεξηνρή.  ηφρνο ηεο εθεκεξίδαο ζα απνηειέζεη 

ν «θαζνδεγεηήο ηνπ ΝΟΦ» Μηραήι Παπαζπχξνο Μπάιθνο, ν «δηδάζθσλ ηελ 

Βνπιγαξηθήλ γιψζζαλ εηο ηνλ Άγηνλ Γεξκαλφλ»  Ησάλλεο Μνπληνχζεο, ν Ζιίαο 

Ληάπηζεο, πνπ «εζπάζζε ηνλ Βνπιγαξηζκφλ», ε λεπηαγσγφο νθία ερίδνπ πνπ 

δεκνζία δήισλε φηη «είλαη απνθαζηζκέλε λα πεζάλε γηα ην αγαπεκέλν ηεο θφκκα ελ 

αλάγθε ζα αλεβή θαη πάιηλ ζηα βνπλά», ν θαζεγεηήο γπκλαζίνπ Η. Σδσξηδίδεο, πνπ 

«ρσξίο ληξνπή» δηαιαιεί φηη «ηνπ αξέζνπλ νη γεληθέο γξακκέο ηνπ ΔΑΜ» θαη 

«πξνζπαζεί λα πείζε εθπαηδεπηηθνχο αθφκε θαη ζήκεξα φηη “δελ ππάξρεη θαιπηέξα 

ιχζηο απφ ηελ Λανθξαηηθήλ ιχζηλ ησλ πξνβιεκάησλ καο”», ε «ζπλαγσλίζηξηα» 

λεπηαγσγφο Γ. Παπάδνγινπ, πνπ «απνκαθξχλζεθε εθ Φισξίλεο», ν πξφζθπγαο Γ. 

Αζαλαζηάδεο, πνπ δέρηεθε λα δηνξηζηεί «σο ιαπνκαθεδφλαο δάζθαινο» θαη 

δηάθνξνη άιινη θηινεακηθνί δάζθαινη θαη δαζθάιεο. Κπξίσο φκσο ε εθεκεξίδα ζα 

ζηξαθεί θαηά ησλ ππεπζχλσλ ηεο «Λατθήο Παηδείαο» ηνπ ΔΑΜ, ησλ 

«ιαπκαθεδφλσλ» Παχινπ Κνχθε θαη Αιέθνπ Υαηδεηάζθνπ θαη ηνπ «ιαχνπ» ή 

                                                                                                                                                                      
πξσηαγσληζηαί ηεο ππνζέζεσο ηάθνο – Αξγπξφπνπινο […] δελ εηφικεζαλ λα παξνπζηαζζνχλ». Βι. 

Σξαταλφο Μήξηζνο πξνο Φίιιηπν Γξαγνχκε, Φιψξηλα, 12.12.1947. ΓΒ, ΑΦΓ, Φ. 88.1, έγγξ. 45. 

Δίρε πξνεγεζεί «ηξηζεπείγνλ-βνπιεπηηθφλ» ηειεγξάθεκα ηνπ Γξαγνχκε, ψζηε λα ην πξνζθνκίζεη 

ππεξαζπηζηηθά ν Μήξηζνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν, ν βνπιεπηήο δήισλε ηε ζιίςε ηνπ «δηα αλαθίλεζηλ 

δεηεκάησλ ηεηλφλησλ παξαζηήζνπλ εμέρνληα κέιε επηζηεκνληθνχ θφζκνπ θαη θνηλσλίαο Φισξίλεο 

[…] σο δήζελ κε εκθνξνχκελα ππφ ειιεληθψλ θξνλεκάησλ (ζηνπ). Σνχην δε θαζ’ ελ ζηηγκήλ 

απαηηείηαη ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ζχκπξαμηο πάλησλ πξνο αληηκεηψπηζηλ εθ βνξξά απεηιήο (ζηνπ). 

Φαηλφκελνλ ηνχην αλακθηβφισο ραξνπνηεί νινθιεξσηηθνχο ερζξνχο Παηξίδνο (ζηνπ) Γχλαζζε 

θαηαζέζεηε ηειεγξάθεκά κνπ ηνχην εηο πκβνχιηνλ». Βι. Φίιηππνο Γξαγνχκεο πξνο Σξαταλφ 

Μήξηζν θαη Αλαζηάζην Νηαιίπε, Αζήλα, 28.11.1947. ΓΒ, ΑΦΓ, Φ. 88.1, έγγξ. 45. 
415

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 12.4.1945, ζ. 2. 
416

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 29.4.1945, ζ. 2. 
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«ππεξζιαπφθηινπ» πξφζθπγα Γηάλλε Καιατηδίδε
417

. Οη απνθαιχςεηο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ Αθξίηα ζα ζπκβάινπλ ζην λα ζηνηρεηνζεηεζνχλ θαηεγνξίεο ελαληίνλ 

ησλ παξαπάλσ, θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ζα ζπιιεθζνχλ ην επφκελν 

δηάζηεκα. Ήδε, απφ αξρέο Απξηιίνπ, είραλ αξρίζεη γεληθφηεξεο ζπιιήςεηο ζηελ 

πεξηνρή
418

.  

Οη ζπιιήςεηο πνπ μεθίλεζαλ ζηε Φιψξηλα κε ηνλ εξρνκφ ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη 

βξεηαληθψλ δπλάκεσλ, εκπεξηείραλ κέζα ηνπο ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. Οη 

ζπιιεθζέληεο, δνζίινγνη, «εθηεζέληεο»-βνπιγαξφθηινη, εακίηεο, ειαζίηεο, 

θνκκνπληζηέο αιιά θαη «νπδέηεξνη» πνιίηεο, θαηεγνξνχληαλ ζπιιήβδελ -γεγελείο 

θαη πξφζθπγεο- γηα «βνπιγαξηζκφ» ή «απηνλνκηζκφ». Κχξηα θαηεγνξία απηή ηεο 

«εζράηεο πξνδνζίαο», ή πην αλαιπηηθά φηη νη ζπιιεθζέληεο «ζπλψκνζαλ εληφο ηνπ 

Κξάηνπο δηα ηελ απηνλφκεζηλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη κεηέζρνλ εηο πξνδνηηθάο ελψζεηο 

ερνχζαο ηνλ απηφλ ζθνπφλ»,  πξάμεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ θπξίσο θαηά ηα έηε 1941 

θαη 1944-1945. Άιινη θαηεγνξνχληαλ φηη ήηαλ κέιε ηεο «Ορξάλα» ή ζπλεξγάδνληαλ 

κ’ απηήλ, φηη πξνπαγάλδηδαλ ππέξ «ηεο απηνλνκήζεσο ηεο Μαθεδνλίαο», 

θαηαθέξνληαλ θαηά ηεο Διιάδαο θαη ππέξ μέλνπ θξάηνπο, θαηέδσζαλ Έιιελεο ή φηη 

πξνέβεζαλ ζε άιιεο αληεζληθέο πξάμεηο
419

. 

Αλάκεζα ζηνπο πξψηνπο ζπιιεθζέληεο ήηαλ θαη ηα εακηθά κέιε ηνπ Πξνζσξηλνχ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Φιψξηλαο, ν πξνζσξηλφο δήκαξρνο Βαζίιεο Γπκλφπνπινο 

θαη ν γξακκαηέαο ηνπ ΠΓ-Φ Γεψξγηνο Η. Μαγαινκάζηνξαο, θαηεγνξνχκελνη «επί 

εθβηάζεζη, παξαλφκσ θαηαθξαηήζεη θαη αληηπνηήζεη αξρήο»
420

.  

Ήδε, απφ 20 Απξηιίνπ 1945 πεξηήιζε ζηα ρέξηα ησλ αξρψλ ε θαηάζηαζε 650 

πεξίπνπ πνιηηψλ ηεο Φιψξηλαο «επλννχλησλ ηελ βνπιγαξηθήλ δηνίθεζηλ», πνπ 

απνηεινχζε ζπιινγή ππνγξαθψλ Φισξηλησηψλ, πνπ -ηελ άλνημε ηνπ 1941- 

επεδίσμαλ αιιαγή ζηε δηνίθεζε ηνπ δήκνπ. Ζ θαηάζηαζε βξέζεθε ζηελ νηθία ηνπ 

απνζαλφληνο -δεκάξρνπ επί θαηνρήο- Νηθφιανπ Υάζνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηηο 

αξρέο γηα ηε ζχιιεςε θαηνίθσλ ηεο πφιεσο Φιψξηλαο, θαηεγνξνχκελσλ «δηα ηελ 

πξνζάξηηζηλ ηεο Μαθεδνλίαο εηο ηελ Βνπιγαξίαλ» ή σο κέιε ηεο «Ορξάλα»
421

.   

                                                           
417

 Βι. Δθπαηδεπηηθόο Αθξίηαο [Φιψξηλαο], 4.3.1945, ζ. 2∙ 22.3.1945, ζ. 2∙ 21.4.1945, ζ. 1, 2∙ 

6.5.1945, ζ. 2∙ 3.6.1945, ζ. 2∙ Διιεληθή Φσλή [Φιψξηλαο], 19.8.1945, ζ. 2.  
418

 Γηα ηηο νκαδηθέο ζπιιήςεηο, πνπ άξρηζαλ ζηηο 10 Απξηιίνπ ζηε Φιψξηλα θαη ζηελ χπαηζξν, ηηο 

ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηηο θπιαθέο, θαζψο θαη γηα ηε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο πηέξπγαο ησλ 

δνζηιφγσλ, βι. Νίθνο Κέληξνο, φ.π., ζ. 35 έσο 38. 
419

 Βι. γεληθφηεξα δηάθνξεο έλνξθεο θαηαζέζεηο ή βεβαηψζεηο ζην Δηξελνδηθείνλ Φισξίλεο, 

Πνιηηηθαί Δθζέζεηο θαη Πξάμεηο, 1945, ΔΛΗΑ Θεζζαινλίθεο. 
420

 πκβνχιηνλ ησλ ελ Φισξίλε Πιεκκειεηνδηθψλ, αξ. απφθ. 14-15/3.5.1945. ΓΑΚ-Αξρ. 

Φιψξηλαο, ΑΒΔ 27, Γηθ. 1.1, ΑΔ 1, φ.π.. 

χκθσλα κε έθζεζε ηνπ ηνπηθνχ θιηκαθίνπ ηεο ηξαηησηηθήο Αληηπξνζσπείαο ησλ ΖΠΑ, φπσο ηε 

κεηαθέξεη ν Π. Βφγιεο, «ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο ζπλειήθζεζαλ ζηηο 8 Απξηιίνπ δψδεθα λένη ηεο 

ΔΠΟΝ, ηελ επφκελε εκέξα έθιεηζαλ κε δηαηαγή ηνπ δηεπζπληή εζλνθπιαθήο ηα γξαθεία ηνπ ΔΑΜ θαη 

ζπλειήθζε ν γξακκαηέαο θαη ηε κεζεπφκελε ζπλειήθζε ν δήκαξρνο ηεο πφιεο θαηά ηελ 

“εακνθξαηία”, καδί κε δχν γηαηξνχο θαη κηα δαζθάια ηελ ψξα πνπ επέζηξεθαλ απφ ηα γξαθεία ηεο 

Βξεηαληθήο Απνζηνιήο». Βι. Πνιπκέξεο Βφγιεο, φ.π., ζ. 116.  
421

 ΓΒ, ΑΦΓ, Φ. 69.6, έγγξ. 446γ∙ Δηξελνδηθείνλ Φισξίλεο, Πνιηηηθαί Δθζέζεηο θαη Πξάμεηο, 1945, 

Αίηεζηο Δλφξθνπ Καηαζέζεσο …/5.9.1945 θαη Έθζεζηο Δλφξθνπ Βεβαηψζεσο 471/7.9.1945, φ.π.∙ 
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ηηο 26 Απξηιίνπ ε εθεκεξίδα Έζλνο δεκνζίεπε κηα πξψηε θαηάζηαζε 

ζπιιεθζέλησλ απφ ηελ αζηπλνκία θαη ηελ εζλνθπιαθή ζηελ πεξηθέξεηα Φιψξηλαο, νη 

νπνίνη θαηεγνξνχληαλ: «Γη αδηθήκαηα Πνηληθνχ Γηθαίνπ [12 άηνκα]. Γη 

απηνλνκηζηηθάο ελεξγείαο [4 άηνκα]. Γηα ηελ πξνζάξηηζηλ ηεο Μαθεδνλίαο εηο ηελ 

Βνπιγαξίαλ [14 άηνκα]. Χο κέιε ηεο Ορξάλα [15 άηνκα]. Άπαληεο θάηνηθνη 

Φισξίλεο. […]». Άιια νθηψ άηνκα ζπλειήθζεζαλ «εηο Βεχελ ππφ ηεο Δζλνθπιαθήο 

[σο] κέιε ηεο “Ορξάλα”»
422

. 

Νέεο ζπιιήςεηο αλαθνηλψλνληαη αξρέο Μαΐνπ423. Σα «δειηία εγθιεκάησλ θαη 

ζπκβάλησλ» ηεο Διιεληθήο Βαζηιηθήο Υσξνθπιαθήο, βξίζνπλ πιένλ απφ ζπιιήςεηο 

«επηθηλδχλσλ θαθνπνηψλ», θπξίσο γηα πξάμεηο ηνπο επί θαηνρήο ή θαη λσξίηεξα. ηηο 

12 Ηνπλίνπ ζπλειήθζεθαλ δχν θάηνηθνη θιήζξνπ, «δηφηη πξνέθπςελ εμ ελεξγεζείζεο 

πξναλαθξίζεσο, φηη ππεξεηνχληεο ηελ 6
ελ

 Ηαλνπαξίνπ 1941 εηο ην ελ Αιβαλία 28
νλ

 

χληαγκα Πεδηθνχ απηνκφιεζαλ εηο ηνλ ερζξφλ (Ηηαινχο) πξνο νλ παξέζρνλ 

πιεξνθνξίαο πεξί ζρεδηαδνκέλεο Διιεληθήο επηζέζεσο, ησλ θηλήζεσλ θαη ηεο 

ζπλζέζεσο ησλ Διιεληθψλ ηξαηεπκάησλ»424.  Δπίζεο, ζε επηαζέιηδν δειηίν ηεο 15
εο

 

Ηνπλίνπ 1945 αλαθέξεηαη πσο ζηηο 5 Ηνπλίνπ ζπλειήθζεθαλ απφ ην ηκήκα Αζθαιείαο 

Φιψξηλαο ηξία άηνκα σο εζηθνί απηνπξγνί «ηνπ ππφ ησλ αληαξηψλ δηαπξαρζέληνο 

θφλνπ ηνπ Μνηξάξρνπ Καδάλα Γεσξγίνπ ιαβφληα ρψξαλ εηο θφπηα εξβίαο ηελ 

28.5.44». Σελ ίδηα κέξα είραλ ζπιιεθζεί απφ ηελ ππνδηνίθεζε ρσξνθπιαθήο (ΤΥ) 

Ακπληαίνπ νθηψ άηνκα, σο κέιε ηεο «Ορξάλα» θαηεγνξνχκελνη γηα απηνλνκηζηηθέο 

ελέξγεηεο. Παξαπέκθζεθαλ ζηνλ εηζαγγειέα Φιψξηλαο θαζψο «εηο ρείξαο ηνχησλ 

θαηεζρέζεζαλ πνιιά έληππα». ηηο 12 Ηνπλίνπ ζπλειήθζεζαλ απφ ηελ ίδηα 

ππνδηνίθεζε 41 άηνκα απφ ην ρσξηφ Αζπξφγεηα «δηφηη επί θαηνρήο ζπλεηξγάζζεζαλ 

κε ηνπο Γεξκαλνχο θαη Βνπιγάξνπο, βαξπλφκελνη νχησ κε ην αδίθεκα ηεο εζράηεο 

πξνδνζίαο». πλειήθζεζαλ επίζεο 25 άηνκα απφ ην θιήζξν, θαζψο «άπαληα ηα 

άηνκα ηαχηα» απνηεινχζαλ «ηνλ ππξήλα ηνπ Βνπιγαξηθνχ Κνκηηάηνπ» ηνπ 

ρσξηνχ
425

.   

χκθσλα κε αλαθνξά ηνπ ηνπηθνχ θιηκαθίνπ ηεο ηξαηησηηθήο Αληηπξνζσπείαο 

ησλ ΖΠΑ, ν δηνηθεηήο ηεο εζλνθπιαθήο Φιψξηλαο, αληηζπληαγκαηάξρεο Κνχβειαο, 

επαίξεην φηη επέηπρε ηε ζχιιεςε 240 αηφκσλ απφ 10 Μαΐνπ έσο θαη 15 Ηνπλίνπ
426

.  

Σέιε Ηνπλίνπ αλαθνηλψλεηαη ε κεηαγσγή ηνπ δηνηθεηή Πνιηηνθπιαθήο Φιψξηλαο 

γνπξνκάιιε θαη ηνπ γξακκαηέα ηεο ΠΔ Φιψξηλαο ηνπ ΚΚΔ Γ. Φνπξθηψηε ή 

                                                                                                                                                                      
Κσλζηαληίλνο Μπφλεο, Ζ Φιώξηλα θαηά ηελ Καηνρήλ 1941-1944, ρ.ε., Θεζζαινλίθε 1982, ζ. 20∙ 

Μαθεδνλία, 14.11.1959, ζ. 3 (θαηάζεζε καξηχξσλ Θενδ. Σδψηδε θαη Πίδα ζηε «Γίθε Γέιε»). 
422

 Βι. Έζλνο [Φιψξηλαο], 26.4.1945, ζ. 2, φπνπ θαη ηα νλφκαηα ησλ ζπιιεθζέλησλ.  
423

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 6.5.1945, ζ.4, φπνπ θαη ηα νλφκαηα ησλ ζπιιεθζέλησλ θαη νη θαηεγνξίεο 

πνπ ηνπο απνδίδνληαλ.  
424

  Σειεθσληθή αλαθνξά Γηνηθήζεσο Υσξνθπιαθήο Φισξίλεο πξνο Αλσηέξαλ Υσξνθπιαθήο-

Κνδάλε, Δλ Φισξίλε ηε 8.7.1945. ΓΑΚ-Αξρεία Θεζζαινλίθεο, ΗΑΜ, Φ. Β.24.1.1, έγγξ.92. 
425

 Βι. Διιεληθή Βαζηιηθή Υσξνθπιαθή, ΑΓΥ Γ. Μαθεδνλίαο, Γξαθείνλ Γεκνζίαο Αζθαιείαο 

πξνο Γεληθήλ Γηνίθεζηλ Βνξείνπ Διιάδνο, Δλ Κνδάλε ηε 15 Ηνπλίνπ 1945, «Γειηίνλ εγθιεκάησλ θαη 

ζπκβάλησλ Α΄ 15ζήκεξνπ κελφο Ηνπλίνπ». ΓΑΚ-Αξρεία Θεζζαινλίθεο, ΗΑΜ, Φ. Β.24.1.1, έγγξ. 45-

53.   
426

 Βι. Πνιπκέξεο Βφγιεο, φ.π., ζ. 116.  
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Θάλνπ
427

. Σελ ίδηα επνρή θαηαγγέιιεηαη φηη ε εζλνθπιαθή Φιψξηλαο ζπλέιαβε ηνλ 

πξφεδξν ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ θαη ηξνκνθξαηεί ηνπο εξγάηεο
428

. Ζ εζλνθπιαθή 

Φιψξηλαο απάληεζε φηη ν πξφεδξνο ζπλειήθζε θαηφπηλ νκαδηθψλ θαηαγγειηψλ, «σο 

νξγηάζαο θαηά ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπ επί Δακνθξαηίαο» θαη πσο ήηαλ αλαιεζέο φηη 

ηξνκνθξαηεί ηνπο εξγάηεο. «Απηά κνλάρα θνκκνπληζηαί θαη θνκκνπληζηηθά έληππα 

κπνξεί λα ηα επηλνήζνπλ», θαηέιεγε ε αλαθνίλσζε ηεο εζλνθπιαθήο429. 

Οκάδα πνιηηψλ ηεο Φιψξηλαο, παξαηεξεί φηη απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ 

ζπιιεθζέλησλ ιείπεη κία ζεκαληηθή θαηεγνξία, απηή ησλ δνζηιφγσλ, «δει. ησλ 

πξνδνηψλ, γθεζηαπηηψλ» πνπ πεξηιακβάλεη «ζπλεξγάηαο ησλ Γεξκαλψλ, Γηεπζπληάο 

Λεζρψλ βάζεη γεξκαληθψλ αδεηψλ, νηθνλνκηθψο ζπλεξγαζζέληαο κε ηνπο θαηαθηεηάο 

θιπ», φπσο αλαθέξνπλ νη Φισξηληψηεο απηνί ζε εθηελέο θείκελφ ηνπο, κε ηίηιν 

«Πξνο ηαο Αξράο», ζην νπνίν απηνπξνζδηνξίδνληαη σο «Δζληθφθξνλεο πνιίηαη», θαη 

ην νπνίν απνζηέιινπλ ζηελ εθεκεξίδα Έζλνο, πνπ ην δεκνζηνπνηεί ζηηο 6 Μαΐνπ
430

. 

ην θείκελν απηφ, αλαθέξνπλ αξρηθά πσο γηα ηνπο παξαπάλσ δνζίινγνπο «ππάξρεη 

πληαθηηθή πξάμηο θαη γεληθή ε απαίηεζηο πξνο ηηκσξίαλ ησλ» θαη θαζψο «ηα 

Αζηπλνκηθά φξγαλα γλσξίδνπλ θάιιηζηα ηνπο σο άλσ δνζηιφγνπο» ζεσξνχλ πσο 

απηά «πξέπεη λα πάξνπλ ζέζηλ θαη λα θαηαζηνχλ άμηα ηεο απνζηνιήο ησλ». 

εκεηψλνπλ πσο «είλαη ιππεξφλ λα βιέπσκελ λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξνη νη σο άλσ 

δνζίινγνη θαη λα ζπλδηαζθεδάδνπλ κε φξγαλα ηεο πνιηηείαο, σζάλ λα κε δηαηεξνχλ 

ηίπνηε ην κεκπηφλ απφ ην ακαξησιφλ παξειζφλ ηνπο». Υαξαθηεξίδνπλ ηνπο 

δνζίινγνπο απηνχο σο «ηερλίηαη ζην λα πξνζαξκφδνληαη κε θάζε θαηάζηαζη θαη λα 

πιεζηάδνπλ ηζχλνληαο δηφηη δηαζέηνπλ ρξήκα πείξαλ θαη πφξσζηλ ζπλεηδήζεσο»
431

. 

Γείρλνπλ απφιπηα ελεκεξσκέλνη γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ πεξηνρή ηνπο, ζηα 

πξφζθαηα θαηνρηθά ρξφληα, θαη ζέηνπλ εξσηήκαηα:  

 

Πνχ είλαη νη ζπλεξγάηαη ηεο Γθεζηαπφ; Σνπ Γεξκαληθνχ Φξνπξαξρείνπ; Σνπ 

Διιελνθάγνπ Υάλζει; Σνπ δηεξκελέσο Βίθησξνο; Οη ηξνθνδφηαη ησλ Γεξκαλψλ; Οη 

δεζκεπηαί ησλ θξνχησλ ηεο πεξηθεξείαο καο; Οη κεηαθνξείο δεθάδσλ βαγνληψλ άιαηνο εθ 

ησλ Αιπθψλ ηνπ Κξάηνπο; Οη δηάθνξνη επηηήδεηνη πνπ κε Γεξκαληθάο αδείαο θαη 

κεηαθνξηθά κέζα επινχηηδνλ; Οη αγνξαζηαί ησλ Γεξκαληθψλ αιφγσλ πξνο εκπνξίαλ; Οη 

κεζάδνληεο θαηά ηελ επίηαμηλ ησλ δψσλ ππφ ησλ Γεξκαλψλ, πνπ σο αθνξκή ηνχησλ 

νθείιεηαη, σο ιέγνπλ, ε αηηία ηεο απνπείξαο ηνπ ρσξίνπ Κιαδνξάρεο, κε ην γλσζηφλ 

απνηέιεζκα ηνπ απαγρνληζκνχ ησλ 15 Διιήλσλ πνιηηψλ; Οη θαζαηξεζέληεο εηο ηνλ 

βαζκφλ ηνπ ζηξαηηψηνπ δη αληεζληθάο ελεξγείαο; Οη δηεπζχλνληεο ηαο ιέζραο 

                                                           
427

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 28.6.1945, ζ. 4. 
428

 χκθσλα κε έθζεζε ηνπ ηνπηθνχ θιηκαθίνπ ηεο ηξαηησηηθήο Αληηπξνζσπείαο ησλ ΖΠΑ, φπσο 

ηε κεηαθέξεη ν Π. Βφγιεο, ε δξάζε ηεο εζλνθπιαθήο ζηα ρσξηά ηεο Φιψξηλαο ήηαλ ηδηαίηεξα βίαηε: 

«Ζ εμαθάληζε ελφο κνλαξρηθνχ ζα νδεγήζεη ηελ εζλνθπιαθή ζηηο 15 Ηνπλίνπ 1945 ζην κεηθηφ (απφ 

ιαβνκαθεδφλεο θαη πξφζθπγεο) ρσξηφ Άλσ Κιεηλέο. Ζ αλάθξηζε ησλ ρσξηθψλ θαηέιεμε ζε άγξην 

μπινδαξκφ θαη ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ πνιιψλ απφ απηνχο. Με ηε βνήζεηα ησλ Βξεηαλψλ, ηνπο 

κεηέθεξαλ ζην λνζνθνκείν ηεο πφιεο, φπνπ φκσο ν δηεπζπληήο αξλήζεθε λα ηνπο λνζειεχζεη, θάηη 

πνπ, φπσο θαίλεηαη, είρε επαλεηιεκκέλα ζπκβεί ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο μπινδαξκνχ αξηζηεξψλ». 

Βι. Πνιπκέξεο Βφγιεο, φ.π., ζ. 116.  
429

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 28.6.1945, ζ. 4. 
430

 Αλαιπηηθά ην θείκελν ζην Έζλνο [Φιψξηλαο], 6.5.1945,  ζ. 4. 
431

 ην ίδην.  



[126] 
 

θαηαζθνπείαο βάζεη Γεξκαληθψλ αδεηψλ; Καη ηέινο νη απηνκνιήζαληεο θαηά ηνλ εξστθφλ 

Διιελν-Ηηαιν-Γεξκαληθφλ πφιεκνλ;
432

 

  

Πηζηεχνπλ πσο ηα εξσηήκαηα απηά «δελ πξφθεηηαη λα θαηαπληγνχλ, αιιά 

ηνπλαληίνλ ζα ηίζεληαη θαζεκεξηλψο ζηελ πεξηθέξεηα απηή κε ηεο ιεπηεξηάο ηνλ 

αέξα». Απνθαιχπηνπλ επίζεο πσο κεξηθνί απφ ηνπο παξαπάλσ δνζίινγνπο «δελ 

αξθνχληαη ζην φηη είλαη ειεχζεξνη αθφκε», αιιά «πξσηνζηαηνχλ ζε θηλήζεηο θαη 

παξνπζηάδνληαη σο φκεξνη ηεο Πνιηηνθπιαθήο ηνπ ΔΑΜ θαη ηα θαη ιακβάλνπλ 

δηάθνξα βνεζήκαηα», κε απνηέιεζκα λα «επαπμάλνπλ ηα πινχηε ηνπο». Κιείλνπλ δε 

ην θείκελφ ηνπο απεπζπλφκελνη ζηνπο ίδηνπο ηνπο δνζίινγνπο: «ρη, θχξηνη 

δνζίινγνη, νη λφκνη ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο πξέπεη λα επηβιεζνχλ, ίλα ζπληειεζζή ν 

γεληθφο θαζαξκφο»
433

. 

κσο ηα λέα δεδνκέλα, νη θπξίαξρεο πνιηηεηαθέο θαη πνιηηηθέο ζηνρεχζεηο είλαη 

πιένλ ζπγθεθξηκέλεο θαη ην «θείκελν» ησλ «Δζληθνθξφλσλ πνιηηψλ» Φιψξηλαο 

έκειε λα κείλεη αλαπάληεην.  

ηηο 14 Απξηιίνπ 1945 έγηλαλ ζηε Φιψξηλα ηα εγθαίληα ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ ηεο 

Αγγινειιεληθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ (Α-ΔΤΠ, AGIS)
434

 «ελ επηζήκσ ηειεηή». 

Σν Αλαγλσζηήξην ζα ζπλέβαιε, ζχκθσλα κε ην Έζλνο, «εηο ηελ εμχςσζηλ ηνπ 

πλεπκαηηθνχ επηπέδνπ ηεο πφιεψο καο», θαζψο δηλφηαλ ε κνλαδηθή επθαηξία ζηνπο 

λένπο λα εμαζθεζνχλ «εηο ηελ γιψζζαλ ηεο Μεγάιεο πκκάρνπ καο»
435

. Γχν κήλεο 

κεηά -ζηηο 12 Ηνπλίνπ- έγηλαλ θαη ηα εγθαίληα ηνπ Γξαθείνπ Πιεξνθνξηψλ θαη 

Αλαγλσζηεξίνπ ηεο Α-ΔΤΠ ζηελ Καζηνξηά. Σνπο πξνζειζφληεο επραξίζηεζε ν 

ινραγφο Π. Έβαλο, ελψ ηνπο ζθνπνχο ηνπ Γξαθείνπ αλέπηπμε ν Άιεμ Εξεθ
436

. Ζ 

γιψζζα ζεσξήζεθε ν ζπλδεηηθφο θξίθνο πνπ ζα έλσλε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο 

κε ηνπο ζπκκάρνπο Βξεηαλνχο. Βέβαηα, απφ ηα ηέιε Ηνπλίνπ, ην ππνπξγείν Παηδείαο 

αλαθνίλσλε πσο ε αγγιηθή γιψζζα επξφθεηην λα εηζαρζεί ζηα ζρνιεία σο 

ππνρξεσηηθφ κάζεκα απφ ην πξνζερέο ζρνιηθφ έηνο, θαη δεηνχζε απφ ηνπο 
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 ην ίδην. 
433

 ην ίδην. 
434

 Anglo Greek Information Service (AGIS). Ήηαλ παξάξηεκα ηεο Τπεξεζίαο Φπρνινγηθνχ 

Πνιέκνπ. Σν θιηκάθην ηεο Τπεξεζίαο Φπρνινγηθνχ ή Πνιηηηθνχ Πνιέκνπ βξέζεθε ζηελ Διιάδα ζηα 

κέζα ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 1944 θαη κεηνλνκάζηεθε ζε AIS (Allied Information Service – πκκαρηθή 

Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ). Σν ζρεηηθφ γξαθείν ηεο Θεζζαινλίθεο, ππεχζπλν γηα ηα πεξηθεξεηαθά ηεο 

Βφξεηαο Διιάδαο, είρε σο κέξηκλά ηνπ «ην ζπληνληζκφ ηνπ Φπρνινγηθνχ Πνιέκνπ ζηε Βφξεηα Διιάδα 

κε εηδηθή αλαθνξά ζηα ειιελνβνπιγαξηθά θαη ειιελνγηνπγθνζιαβηθά πξνβιήκαηα». ηηο 6 Απξηιίνπ, 

ε AIS κεηνλνκάζηεθε ζε AGIS. χκθσλα κε ηα βξεηαληθά αξρεία, ε AGIS είρε δηαθιαδσζεί «ζε φιε 

ηελ επηθξάηεηα», θαη ηνλ Μάην ηνπ 1945 «ιεηηνπξγνχζαλ 62 θέληξα πιεξνθνξηψλ [ηεο AGIS] ζηελ 

Διιάδα», κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ ξπζκφ. Βι. Φνίβνο Οηθνλνκίδεο, Σν ύλδξνκν ηνπ Οδπζζέα. Ζ 

Διιεληθή εκπεηξία ηνπ 20νπ αηώλα, κέζα από ηελ εκπεηξία ηνπ θόζκνπ, Οξθέαο, Αζήλα 1999, ζ. 39-44∙ 

Heinz Richter, Ζ επέκβαζε ησλ Άγγισλ ζηελ Διιάδα, φ.π., ζ. 43. 
435

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 19.4.1945, ζ. 2. Ζ αλαθνίλσζε ηεο ίδξπζεο Αλαγλσζηεξίνπ ζηε Φιψξηλα 

απφ ηελ Α-ΔΤΠ, νθεηιφηαλ, ζχκθσλα κε ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Αθξίηα «ζηελ επγελή 

πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ νη χκκαρνί καο Άγγινη δηα ηελ πλεπκαηηθή καο εμχςσζε θαη δηα ηελ 

ζχζθημηλ ησλ δεζκψλ θηιίαο θαη ακνηβαίαο θαηαλνήζεσο, δηα εθπνιηηηζηηθψλ θαη αλσηέξσλ κέζσλ». 

Δθπαηδεπηηθόο Αθξίηαο [Φιψξηλαο], 21.4.1945, ζ. 1. 
436

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 28.6.1945, ζ. 2.  
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ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πξφζιεςήο 

ηνπο σο δαζθάισλ ηεο αγγιηθήο
437

. Γχν κήλεο κεηά αλαθνηλσλφηαλ θαη ε απφθαζε 

ηεο Α-ΔΤΠ γηα ίδξπζε ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο αγγιηθήο ζρνιήο ζηελ νπνία ζα 

δηδαζθφηαλ ε αγγιηθή γιψζζα. Ζ εθεκεξίδα Διιεληθή Φσλή ζεκείσλε πσο κε ηελ 

ίδξπζε ηεο ζρνιήο, «ήηηο ζα ηεζή ππφ ηελ πεθσηηζκέλε θαζνδήγεζηλ θαη 

παξαθνινχζεζηλ ηεο AGIS», θαιππηφηαλ έλα κεγάιν θελφ πνπ ππήξρε ζηελ πφιε ηεο 

Φιψξηλαο. «Διπίδνκελ φηη πάληεο δηαηζζαλφκεζα ηελ ζπνπδαηφηεηα ηελ νπνίαλ 

ελέρεη ε εθκάζεζηο ηεο αγγιηθήο γιψζζεο ζα ζπεχζσζη λα εγγξαθψζηλ κεηά δήινπ 

θαη αγάπεο», θαηέιεγε ε εθεκεξίδα
438

.  

Ήδε ζηε Φιψξηλα, εθηφο απφ ηηο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο, ηελ Τπνδηεχζπλζε 

Υσξνθπιαθήο θαη ην 165
ν
 Σάγκα Δζλνθπιαθήο, ππήξρε ηξαηησηηθή Αληηπξνζσπεία 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, Γηνίθεζε ησλ Βξεηαληθψλ Γπλάκεσλ (Βξεηαλφο 

θξνχξαξρνο - Αγγιηθή Μνλάδα Φ)  θαη Αγγινειιεληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ, 

κε ππεχζπλν ηνλ Βξεηαλφ ινραγφ Έβαλο
439

. 

Σελ Μεγάιε Πέκπηε (Κπξηαθή ηνπ Πάζρα ην 1945 ήηαλ ε 6
ε
 Μαΐνπ) έθηαζε ζηε 

Φιψξηλα «πξνεξρφκελνο εμ Αζελψλ» ν Γεψξγηνο Μφδεο
440

. Δίρε δηαηεξήζεη θαη επί 

θπβεξλήζεσο Πιαζηήξα ηε ζέζε πνπ έιαβε απφ ηελ θπβέξλεζε Παπαλδξένπ. Γελ 

ππήξμε φκσο γη απηφλ ζέζε ζηε λέα θπβέξλεζε Βνχιγαξε. ηαλ βξέζεθε ζηε 

Φιψξηλα βξήθε «έλα θνπηζφ ηάγκα Δζλνθπιαθήο», φπσο γξάθεη ζηηο Αλακλήζεηο 

ηνπ. «ηαλ έθηαζαλ εθεί νη πξψηνη Άγγινη», ζπλερίδεη, «ην ΔΑΜ νξγάλσζε κεγάιεο 

δηαδειψζεηο κε… Βνπιγαξηθά ηξαγνχδηα. Έλαο θνπκπάξνο κνπ θψλαμε: “Θάλαηνο 

ζηνλ Μφδε”»
441

.  

Δξρφκελνο ζηε Φιψξηλα, ν Μφδεο ζπλαληήζεθε κε ηνλ ππεχζπλν ηεο Α-ΔΤΠ 

ινραγφ Έβαλο. Σελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ 1944, ν Έβαλο είρε γξάςεη έθζεζε γηα ηελ πεξηνρή 

Φιψξηλαο κε ηίηιν «Report on the Free Macedonian Movement in Area Florina 

1944», ε νπνία δηαβηβάζηεθε ζην Λνλδίλν απφ ηε βξεηαληθή πξεζβεία ζηελ Αζήλα 

ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ, θηάλνληαο ζην βξεηαληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζηηο 30 

Γεθεκβξίνπ. ηελ πνιπζέιηδε θαη αλαιπηηθή εθείλε έθζεζή ηνπ, ν Έβαλο δηαπίζησλε 

ηελ αλάδεημε ηνπ καθεδνληζκνχ κεηαμχ ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ θαη φηη ε πεξηνρή 

ήηαλ θχζεη ζιαβηθή παξά ειιεληθή
442

. Σελ ίδηα επνρή ε ΟΜΜ είρε ππνβάιεη έθζεζε 

γηα ηε δξάζε ησλ Βξεηαλψλ πλδέζκσλ Αμησκαηηθψλ ζηνλ ΔΛΑ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, φπνπ θαη γίλνληαλ πάκπνιιεο αλαθνξέο θαη θαηαγγειίεο γηα ηελ 

«απηνλνκηζηηθή» δξάζε ηνπ Έβαλο ζηελ πεξηνρή
443

. Οη θαηαγγειίεο απφ ην ΔΑΜ θαη 
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 Έζλνο [Φιψξηλαο], 28.6.1945, ζ. 4. 
438

 Διιεληθή Φσλή [Φιψξηλαο], 19.8.1945, ζ. 2∙  Έζλνο [Φιψξηλαο], 23.8.1945, ζ. 2.  
439

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 28.6.1945, ζ. 3.  
440

 Φσλή ηνπ Λανύ [Φιψξηλαο], 6.5.1945, ζ. 2.  
441

 Γεψξγηνο Μφδεο, Αλακλήζεηο, φ.π., ζ. 444-445. 
442

 Βι. ηελ έθζεζε ζην Andrew Rossos, "The Macedonians of Aegean Macedonia: A British 

Officer's Report, 1944", Slavonic and East European Review. 69/2 (1991), 282–309, 

http://www.gate.net/~mango/britrep.html, εκ. επίζθ. 12.3.2017. 
443

 Βι. «Έθζεζε ηεο ΟΜΜ ηνπ ΔΛΑ: Απφ ηε δξάζε ησλ Άγγισλ πλδέζκσλ Αμησκαηηθψλ ζηνλ 

ΔΛΑ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Ννέκβξηνο 1944)». Παξαηίζεηαη ζην Ηζηνξηθφ Σκήκα ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, 

Κείκελα ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο, ηφκνο 1
νο

, φ.π., ζ. 470-480. 
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ην ΚΚΔ γηα ηε δξάζε ηνπ Έβαλο ζπλερίζηεθαλ θαη ηελ επφκελε πεξίνδν
444

. Ο Έβαλο 

ζα θαηαγγειζεί θαη ζηελ έθζεζε πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ ΓΔ ην Μάξηην ηνπ 1947 

ζηνλ ΟΖΔ. χκθσλα κε ηελ έθζεζε: 

 

 Ο άγγινο ινραγφο Έβαλο ζαλ ζχλδεζκνο ηνπ ζηξαηεγείνπ Μέζεο Αλαηνιήο ζην Βίηζη, 

γχξηδε ζηα ζιαβνκαθεδνληθά ρσξηά θαη ππνδαχιηδε ηελ απηνλνκηζηηθή θίλεζε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Κάιηζεθ. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε εγθαηαζηάζεθε ζηελ Φιψξηλα θαη 

κε φξγαλά ηνπ ηνπο πξψελ ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλνβνπιγάξσλ νξγάλσζε ηελ 

απηνλνκηζηηθή θίλεζε πνπ ζηξέθεηαη ελάληηα ζηελ αθεξαηφηεηα ηεο Διιάδαο
445

. 

 

Ζ άπνςε φηη ν Έβαλο «δνχιεςε δξαζηήξηα γηα ην ζιαβνκαθεδνληθφ εζληθηζκφ»
446

 

έβξηζθε ζχκθσλνπο -ειάρηζηα ρξφληα κεηά- θαη κε εακηθνχο κειεηεηέο ηεο 

πεξηφδνπ
447

.  
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 Γηα ην ΚΚΔ νη ελέξγεηεο ηνπ Έβαλο ζπλέηεηλαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ απηνλνκηζκνχ κέζα ζηνπο 

ζιαβφθσλνπο.  ην ιφγν πνπ εθθψλεζε ν Εαραξηάδεο ζηελ Οινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο Μαθεδνλίαο-

Θξάθεο ηνπ ΚΚΔ, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηνλ Ρηδνζπάζηε ζηηο 1.1.1946, αλαθεξφκελνο ζηελ ππνδαχιηζε 

ηνπ απηνλνκηζκνχ απφ ηνπο Άγγινπο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο φζν θαη ακέζσο κεηά, ζεκείσλε: 

«[…] ηελ πεξηνρή Φιψξηλαο θαηεπζχλεη απηή ηε δνπιεηά έλα μέλν πξνμελείν θαη ν άγγινο ινραγφο 

Έβαλο, πνπ ήηαλ κέινο ηεο αγγιηθήο απνζηνιήο ζηνλ ΔΛΑ. Ο Έβαλο απηφο φηαλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

1944 θνχλησζαλ νη κάρεο ηνπ ΔΛΑ κε ηνπο Γεξκαλνχο, έιεγε ζην ζπκκαρηθφ ζηξαηεγείν φηη δήζελ ν 

ΔΛΑ αξλήζεθε λα αλαιάβεη επηρεηξήζεηο κε ηνπο Γεξκαλνχο θαη φηη κφλν ην ηάγκα Γθφηζε 

πνιεκνχζε κε ηνπο Γεξκαλνχο. ηελ ίδηα πεξίνδν θη ελψ άξρηδε ε θίλεζε ηνπ Γθφηζε ελάληηα ζηνλ 

ΔΛΑ, ν Έβαλο ζηακάηεζε θάζε ελίζρπζε ηνπ ΔΛΑ θαη ελίζρπζε ην Γθφηζε. ήκεξα ν Έβαλο 

πεξηνδεχεη κε ηνλ ζθαγηαζηή Κνιάξα θαη ε εηδηθφηεηά ηνπ θαίλεηαη λα είλε φηη ρξεζηκνπνηεί 

πξάθηνξέο ηνπ νρξαλίηεο ζαλ απηνλνκηζηέο Μαθεδφλεο γηα λα δεκηνπξγεί δεηήκαηα θαη πξνζηξηβέο 

αλάκεζα ζηελ Διιάδα, Γηνπγθνζιαβία θαη Βνπιγαξία γχξσ απφ ην καθεδνληθφ δήηεκα. Ο 

ζηαζκάξρεο Σίην θαηάγγεηιε ζε ηειεπηαίν ιφγν ηνπ ζηα θφπηα, φηη απηνί πνπ παξνπζηάδνληαη ζαλ 

απηνλνκηζηέο είλε πξάθηνξεο θηλνχκελα μέλσλ βαιθαληθψλ ζπκθεξφλησλ. Σν ίδην κπνξνχκε λα πνχκε 

γηα ηνπο απηνλνκηζηέο πνπ δνπιεχνπλ ζηελ Διιάδα. Δίλε πξάθηνξεο μέλσλ εμσβαιθαληθψλ, 

αληηβαιθαληθψλ ζπκθεξφλησλ. Απηφ δείρλνπλ νη πξάμεηο ηνπο. ηα ζιαβνκαθεδνληθά ρσξηά νξηζκέλεο 

γθξνχπεο απηνλνκηζηψλ αθήλνπλ αλελφριεηνπο ηνπο αλζξψπνπο ηνπ Μαχξνπ Μεηψπνπ, ελψ 

θαθνπνηνχλ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ ΔΑΜ.[…] Οη απηνλνκηζηέο θάλνπλ φζα κπνξνχλ γηα λα 

ζπείξνπλ ηε δηρφλνηα αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο θαη ηνπο ιαβνκαθεδφλεο θαη θξαηνχλ ζ’ αλεζπρία ηε 

Μαθεδνλία θαη ηηο βαιθαληθέο ρψξεο, […]». Βι. Ρηδνζπάζηεο, 1.1.1946, ζ. 4. 
445

 Βι. Έηζη άξρηζε ν εκθύιηνο. Ζ ηξνκνθξαηία κεηά ηε Βάξθηδα, 1945-1947. Οιόθιεξε ε έθζεζε ηνπ 

Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ ζηνλ ΟΖΔ ηνλ Μάξηην ηνπ 1947, Γιάξνο, Αζήλα 1987, ζ.78- 79. 

ηηο 10.3.1947 αλαθνξά γηα ηνλ Έβαλο ζα γίλεη θαη απφ ηνλ Γηνπγθνζιάβν Σδέξηδα  ζε δήισζή 

ηνπ επί ηνπ απηνλνκηζηηθνχ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ ΟΖΔ. Δθεί ν Σδέξηδα ηφληζε πσο ν Άγγινο 

αμησκαηηθφο Έβαλο «θαηά ηελ θαηνρήλ εμχθαλε ζπλσκνηηθά ζρέδηα θαηά ηνπ καθεδνληθνχ ιανχ». Βι. 

Διεπζεξία [Αζελψλ], 11.3.1947, ζ. 1 θαη 2.  
446

 Γηψξγνο Νεδέιθνο (Μαθεδφλαο), φ.π., ζ. 58.  
447

 Δηδηθφηεξα, ν ζπληαγκαηάξρεο Εαθεηξφπνπινο, ζα εθδψζεη ην 1948 κειέηε ηνπ, φπνπ ζα 

ππνζηεξίμεη πσο ζηνλ απηνλνκηζκφ ησλ ζιαβνθψλσλ βνήζεζε θαη ν Βξεηαλφο ζχλδεζκνο ηνπ 

Απνζπάζκαηνο Βίηζη, ινραγφο Έβαλο. χκθσλα κε ηνλ Εαθεηξφπνπιν, ν Έβαλο δηέθξηλε πσο ε 

ελφηεηα ηνπ ΔΛΑ θαη ηνπ ζιαβνκαθεδνληθνχ ζηνηρείνπ ησλ Κνξεζηίσλ θαη ηεο Φιψξηλαο ζα ήηαλ 

ζηνηρείν εθκεηάιιεπζεο απφ κέξνπο ηνπ ΔΛΑ γηα θαηάιεςε ηεο αξρήο. Έηζη επηδίσμε ηε δηάζπαζε 

κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηδέαο ηεο απηνλνκήζεσο, δηαδίδνληαο ζηνπο ζιαβνκαθεδφλεο φηη ην ΔΑΜ-

ΔΛΑ ζα αληηδξάζεη ζε φπνηα επηζπκία απηνλφκεζήο ηνπο φπσο θαη ζην παξειζφλ έπξαμαλ νη 

ειιεληθέο νξγαλψζεηο. Με ηε βνήζεηα ησλ αγγιφθσλσλ θαηνίθσλ ησλ Κνξεζηίσλ άθελε έληερλα θαη 
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Γελ γλσξίδνπκε ηη απφ ηα παξαπάλσ είρε ππφςε ηνπ ν Μφδεο φηαλ ζπλαληήζεθε 

κε ηνλ «έθεδξν Άγγιν ινραγφ θ. Έβαλο», ν νπνίνο «ην 1945 ππεξεηνχζε ζηε 

Φιψξηλα κε εηδηθή απνζηνιή»
448

. Ο Έβαλο ηφηε ηνπ δήηεζε κεξηθά απφ ηα βηβιία 

ηνπ, ηηο Μαθεδνληθέο ηζηνξίεο. Αθνχ ηα κειέηεζε, ζπλαληήζεθε εθ λένπ κε ηνλ Μφδε 

θαη επραξηζηψληαο ηνλ «ζεξκφηαηα», ηνπ είπε:  

 

[…]  

-Δγψ πνπ γχξηζα δπφ ρξφληα ζ’ απηά ηα κέξε λφκηδα  φηη απηνί πνπ κηινχλ 

Βνπιγαξνκαθεδνληθά είλαη Βνχιγαξνη, απηνί πνπ κηινχλ ηα Βιάρηθα Ρνπκάλνη θαη 

εθείλνη κε ηα Αιβαληθά είλαη Αιβαλνί. ηαλ είδα ζηα βηβιία ζαο φηη ζε ηνχηα ηα ρσξηά 

ππήξραλ πνιινί πνπ ζθφησλαλ θαη ζθνηψλνληαλ γηα ηνλ Διιεληζκφ, δελ ζαο πίζηεςα. 

Πεηάρηεθα ζηελ Πξψηε θαη ξψηεζα γέξνπο, γξηέο, παηδηά, ηη είλαη.  

Μνπ απάληεζαλ: «Δίκαζηε Έιιελεο». 

-Γελ είζηε Μαθεδφλεο; μαλαξψηεζα. 

-Δίκαζηε Έιιελεο Μαθεδφλεο. 

-Γελ είζηε Βνχιγαξνη; 

-Α! Μπα! Μπα! Να ηνπο πάξε φινπο ν δηάβνινο. 

-Γελ είζηε Μαθεδφλεο, φπσο απηνί ζηελ Γηνπγθνζιαπία; 

-Α! Μπα! Μπα! Απηνί  είλαη Βνχιγαξνη. 

Έηζη πίζηεςα απηά πνπ γξάςαηε ήηαλ αιεζηλά. Γελ κπνξψ φκσο λα θαηαιάβσ πψο 

είλαη δπλαηφλ πιεζπζκνί πνπ νκηινχλ σξηζκέλελ γιψζζα λα λνηψζνπλ φηη αλήθνπλ ζε 

άιιελ εζλφηεηα. […]
449

. 

 

Ο Μφδεο παξέζεζε ζηνλ Έβαλο ηα παξαδείγκαηα ησλ Ηξιαλδψλ θαη ησλ Οπαιιψλ, 

ν ηειεπηαίνο ηνπ έδσζε δίθην θαη ηνλ επραξίζηεζε ιέγνληαο: «Γηαθσηίζηεθα ζ’ έλα 

ζέκα πνπ δελ είρα πξνζέμεη θαη ην αγλννχζα»
450

. 

Ο Μφδεο δελ θαίλεηαη λα αλεζπρνχζε γηα ην γεγνλφο φηη απηφο πνπ «δηαθψηηδε» 

εζσηεξηθά ηηο βξεηαληθέο ππεξεζίεο, ζρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ ζιαβνθψλσλ ηεο 

πεξηνρήο Φιψξηλαο, «δηαθσηίζηεθε» ν ίδηνο κφιηο ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 

1945. Δθείλν πνπ ηνλ απαζρνινχζε πξψηηζηα εθείλε ηελ επνρή ήηαλ λα 

πξσηαγσληζηήζεη ζηε δεκηνπξγία ηεο ελφηεηαο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ εζληθνθξφλσλ 

δπλάκεσλ. Ζ δπλακηθή ηνπ φκσο ζα κεησζεί ζηηο εθινγέο ηνπ  Μαξηίνπ ηνπ 1946, 

φηαλ σο δεχηεξνο ζε ςήθνπο ζην ςεθνδέιηην ηεο Δζληθήο Πνιηηηθήο Δλψζεσο (κηα 

                                                                                                                                                                      
έκκεζα λα δηαδνζεί θαη λα πηζηεπηεί πσο ην ζπκθέξνλ ησλ ζιαβφθσλσλ είλαη λα απνθηήζνπλ δηθηά 

ηνπο ειεπζεξία θαη αλεμαξηεζία. Δλίζρπε ηνλ Πέγην  κε νπινπνιπβφια θαη ζπγθξνηνχζε ηελ νκάδα 

ησλ θνκάληνο -πνπ πξνζσπηθά δηεχζπλε- απνθιεηζηηθά κε ζιαβφθσλνπο (παξά ηηο δηακαξηπξίεο ηεο 

δηνίθεζεο). Μεηά ην θίλεκα ηνπ Γθφηζε, ν Έβαλο ζα ηνλ θαηεγνξήζεη φηη δελ έπξεπε λα δηαζπάζεη ηνλ 

αγψλα ηε ζηηγκή ηεο ζπκπηχμεσο ησλ Γεξκαλψλ θαη ζα βνεζήζεη ελεξγά ηνλ ΔΛΑ ζηελ δηάιπζε ηεο 

νκάδαο ηνπ. Βι. Γεκήηξηνο Εαθεηξφπνπινο, Σν ΚΚΔ θαη ε Μαθεδνλία, ρ.ε., Αζήλα 1948, ζ. 94-98. 

Σελ ίδηα άπνςε ζα θαηαγξάςεη θαη ν Γ.Α. Λεβέληεο: «Ο Νανχκ Πέηνο […] πξνέβαηλελ εηο έληνλνλ 

απηνλνκηζηηθήλ πξνπαγάλδα εηο νιφθιεξνλ ηελ πεξηνρήλ Κνξεζηίσλ. Δηο ηαο ελέξγεηάο ηνπ ηαχηαο 

εχξε ππνζηεξηθηήλ ηνλ Βξεηαλφλ ζχλδεζκνλ ηνπ πληάγκαηνο Λνραγφλ Έβαλο». Γ.Α.Λ. [Γεψξγηνο Α. 

Λεβέληεο], Ζ θαηά ηεο Μαθεδνλίαο επηβνπιή, ρ.ε., 2
ε
 έθδ., Αζήλα 1963, ζ. 231. 

448
 Γεψξγηνο Μφδεο, Υσξηά θξνύξηα ηεο Μαθεδνλίαο, Πάππξνο, Αζήλα, 1950, ζ. 11. 

449
 Γεψξγηνο Μφδεο, Αλακλήζεηο, φ.π., ζ. 445-446. Πξβι. Γεψξγηνο Μφδεο, Υσξηά θξνύξηα ηεο 

Μαθεδνλίαο, φ.π., ζ. 11-12, φπνπ επδηάθξηηεο δηαθνξέο ηεο αθήγεζεο ηνπ ίδηνπ επεηζνδίνπ. 
450

 Γεψξγηνο Μφδεο, Αλακλήζεηο, φ.π., ζ. 446.  
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πνιηηηθή παξάηαμε πνπ εθπξνζσπνχζε θεληξψεο πνιηηηθέο δπλάκεηο, πνπ απέθεπγαλ 

λα αλαθεξζνχλ ζην δήηεκα ηνπ βαζηιηθνχ ζεζκνχ θαη επεδίσθαλ ηε δεκηνπξγία ελφο 

επξχηεξνπ ζπλαζπηζκνχ κε άμνλα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο θαη  

ηνπ Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ
451

) δελ ζα εθιεγεί βνπιεπηήο
452

. Θα εγθαηαιείςεη 

ηε Φιψξηλα θαη ζα εγθαηαζηαζεί ζηε Θεζζαινλίθε. χληνκα ζα αλαδεηρζεί ζε 

εζληθφθξσλ ζηέιερνο παλειιήληαο εκβέιεηαο. Αξζξνγξαθεί ζε πάκπνιιεο 

εθεκεξίδεο Θεζζαινλίθεο θαη Αζελψλ. Σίζεηαη άκηζζνο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαθσηίζεσο ηνπ Γ΄ ψκαηνο ηξαηνχ
453

. Γηα απηφλ πιένλ δελ ππήξρε ζέκα 

βαζηιείαο ή δεκνθξαηίαο γηαηί φπσο έιεγε, «απηφ πνπ ζήκεξα θξίλεηαη» είλαη ε ίδηα 

«ε χπαξμίο καο ζηελ Μαθεδνλία ηνπιάρηζην». Σνπνζεηείηαη ελάληηα ζηνπο πξψελ 

ζπληξφθνπο ηνπ πνπ ήηαλ γχξσ απφ ηελ νκάδα ηνπ Θεκηζηνθιή νθνχιε, θαζψο 

«πάζρηδαλ λα δηθαηνινγήζνπλ ζρεδφλ ηελ αληαξζία θαη λα ηεο βάινπλ 

ειαθξπληηθά!». κσο θαη ε θπβέξλεζε Σζαιδάξε ήηαλ ππεχζπλε γη απηή ηελ 

αληαξζία:  

 

Δίραλ ζεκεησζεί πνιιέο ππεξβαζίεο θαη θαηαρξήζεηο. ξγαλα ηεο ηάμεσο είραλ γίλεη 

φξγαλα αηαμίαο. ηελ Φιψξηλα έλαο ππνινραγφο είρελ αλαηδέζηαηα εθηξαρειηζζή. 

Γηθαζηηθνί ππήξμαλ ππεξβνιηθά απζηεξνί ζηελ εθδίθαζη ππνζέζεσλ ηεο θαηνρήο. Οη 

κεγάινη θαη αξρεγνί είραλ πάξεη άθεζηλ ακαξηηψλ κε ηελ Βάξθηδα. Καη πιήξσλαλ ηα 

φξγαλά ηνπο… Μεξηθνί «Δζληθφθξνλεο» παιηθαξάδεο εμαληινχζαλ ηελ γελλαηφηεηά ηνπο 

εηο βάξνο ηνπ θνζκάθε
454

.  

 

«Μεξηθνί εζληθφθξνλεο», θάπνηνο ππνινραγφο, εθθξάζεηο ηνπ Μφδε πνπ 

ππέθξππηαλ θαη ηαπηφρξνλα απνθάιππηαλ φιν εθείλν ην πιαίζην ηεο εκθαλνχο θαη 

παξαζθεληαθήο νξγάλσζεο ηεο εζληθνθξνζχλεο ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο, πνπ 

πεξηιάκβαλε ηα ζψκαηα αζθαιείαο, ηηο παξαζηξαηησηηθέο νκάδεο, ηηο δηνξηζκέλεο 

δηνηθεηηθέο αξρέο θαη έλα ζχλνιν απφ πνιίηεο πνπ ζπλεηδεηά ηνπνζεηήζεθαλ κε ηνλ 

ηζρπξφ, ηνλ ηδηνθηήηε θαη δηαρεηξηζηή ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θξάηνπο, αιιά θαη έλα 

ζχλνιν πνιηηψλ πνπ αηζζαλφκελνη ηελ αδπλακία ηε δηθή ηνπο θαη ηελ ηζρχ ησλ 

θξαηνχλησλ ζα επέιεγαλ ηε ζησπή θαη ηελ ππνηαγή.  

 

3.2 Η «λεςκή» και η «κόκκινη» ηπομοκπαηία 

 

Μεηά ηε Βάξθηδα, γξάθεη ν Γ. Μαπξνγνξδάηνο, θαη ηνλ επαθφινπζν αθνπιηζκφ ηνπ 

ΔΛΑ, έλα θχκα ζπιιήςεσλ θαη ηξνκνθξαηίαο ζάξσλε ηελ Διιάδα θαη ηδίσο ηελ 

επαξρία. χκθσλα κε ηνλ ίδην, θνξείο ηεο ηξνκνθξαηίαο ήηαλ άηαθηεο νκάδεο 

                                                           
451

 Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο, Ζ θαρεθηηθή δεκνθξαηία. Κόκκαηα θαη εθινγέο, 1946-1967, Παηάθε, 5
ε
 

έθδ., Αζήλα 2009, ζ. 70.  
452

 Υξήζηνο Εάγθνο, Πνιηηηθή, Σύπνο θαη Σόπνο. Οη θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ζηε Φιώξηλα (1926-

1991), Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2011, ζ. 217-218∙ Γεψξγηνο Μφδεο, Αλακλήζεηο, φ.π., ζ. 447. 
453

 Απφ ην πιηθφ πνπ ζα ζπγθεληξψζεη απφ ηελ άκηζζε εθείλε ζέζε ηνπ ζα εθδψζεη βηβιίν κε 

κεηαθξαζκέλα απνζπάζκαηα απφ γηνπγθνζιαβηθέο θαη βνπιγαξηθέο εθεκεξίδεο ησλ εηψλ 1945, 1946 

θαη 1947. Βι. Γεψξγηνο Μφδεο, ρέδηα θαη νξέμεηο γεηηόλσλ, Δπηηξνπή Αιπηξψησλ Βνξείνπ Διιάδνο, 

Θεζζαινλίθε 1947.  
454

 Γεψξγηνο Μφδεο, Αλακλήζεηο, φ.π., ζ. 447-455. 
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θαλαηηθψλ βαζηινθξφλσλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζε δξάζε θαηά κειψλ θαη ππνζηεξηθηψλ 

ηνπ ΔΑΜ θαη γεληθφηεξα ελαληίνλ δεκνθξαηηθψλ πνιηηψλ. Παξάιιειε ππήξμε θαη ε 

δξάζε αξηζηεξψλ νκάδσλ, θπξίσο ζηε Μαθεδνλία. κσο ε αλνρή, ε πξνζηαζία θαη ε 

ελζάξξπλζε ησλ δεμηψλ παξαθξαηηθψλ απφ ηε ρσξνθπιαθή θαη ηε λενζχζηαηε 

εζλνθπιαθή, ε ζχκπξαμε δειαδή ησλ θξαηηθψλ αξρψλ κε ηε ηξνκνθξαηηθή απηή 

δξάζε, νδήγεζε, θαηά ηα έηε 1945 θη έσο ηνπιάρηζηνλ ην δεκνςήθηζκα  ηνπ 1946, ζε 

έλα «κνλνκεξή εκθχιην ηεο κνλαξρηθήο Γεμηάο ελαληίνλ ησλ αλππεξάζπηζησλ 

αληηπάισλ ηεο -νπζηαζηηθά θάζε πνιηηηθήο απφρξσζεο»455. 

Οη Λατθνί δηθαηνινγνχζαλ αλνηρηά ηνπο άλδξεο ηεο εζλνθπιαθήο πνπ 

ηξνκνθξαηνχζαλ ηνπο αξηζηεξνχο, ελψ παξά ηα φζα απνθαζίζηεθαλ ζηε Βάξθηδα, ε 

ζπκκεηνρή ζην ΔΑΜ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο ζεσξνχληαλ έγθιεκα 

θαζνζηψζεσο456.  

Ζ δεκνζηνπνίεζε άξζξσλ πεξί «δεμηάο ηξνκνθξαηίαο» ελφριεζε πνιηηεπηέο θαη 

θνξείο ηεο Φιψξηλαο. ηηο 20 Ηνπλίνπ 1945, είθνζη επηά πξφεδξνη ζσκαηείσλ ηεο 

Φιψξηλαο απέζηεηιαλ ππφκλεκα πξνο ηνλ αληηβαζηιέα, ηα κέιε ηεο θπβέξλεζεο, ηνλ 

γεληθφ δηνηθεηή Μαθεδνλίαο, ηνλ «Γηνηθεηή ησλ ελ Φισξίλε Βξεηαληθψλ 

Γπλάκεσλ», ηνλ «ηξαηησηηθφλ Αληηπξφζσπνλ ελ Φισξίλε ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ», ηνλ λνκάξρε Φιψξηλαο θ.ά. Με ην ππφκλεκα απηφ ελεκέξσλαλ γηα ηελ 

«επηθξαηνχζαλ θαηάζηαζηλ ελ ηε πεξηθεξεία Φισξίλεο απφ απφςεσο Γεκνζίαο 

Αζθαιείαο». Οη θνξείο ηεο Φιψξηλαο εμέθξαδαλ ηελ απνξία ηνπο γηα ηηο επηζέζεηο 

πνπ δέρνληαλ δηα ηνπ Σχπνπ ε εζλνθπιαθή θαη ε ρσξνθπιαθή, «φηη δήζελ 

κεηαρεηξίδνληαη αληηδεκνθξαηηθά κεζφδνπο ελ ηε δξάζεη απηψλ». Μπνξεί λα 

ζπλέβαηλαλ δηάθνξα ζε άιιεο πεξηθέξεηεο, ηζρπξίδνληαλ, πνπ λα δηθαηνινγνχζαλ ηηο 

θαηεγνξίεο, φκσο ζηε Φιψξηλα «φρη κφλνλ αη αλσηέξσ δπλάκεηο δελ κεηαρεηξίδνληαη 

αληηδεκνθξαηηθάο κεζφδνπο πεξηνξηδφκελνη εηο ζπιιήςεηο θαηφπηλ λνκίκσλ θαη 

θαηεγνξεκαηηθψλ θαηαγγειηψλ αιιά ηνπλαληίνλ ιφγσ ίζσο ηεο απνιχησο αςφγνπ 

απηψλ ζπκπεξηθνξάο θαη κεηξηνπαζείαο ήξρηζαλ λα πξνζθέξσζηλ εηο ηνλ βσκφλ ηνπ 

θαζήθνληνο θαη λέα ζχκαηα». εκείσλαλ δε πσο ζηελ χπαηζξν Φιψξηλα ππήξραλ 

πιένλ ζχκαηα πνπ «εμεηειέζζεζαλ ππφ αηάθησλ ελφπισλ», ηα νπνία «αλήθνλ εηο ηνλ 

θχθινλ ησλ αθξαηθλψλ Διιήλσλ εζληθνθξφλσλ πνιηηψλ». Εεηνχζαλ ηελ ελίζρπζε 

ηεο εζλνθπιαθήο θαη ηεο ρσξνθπιαθήο, ηελ δίσμε ησλ «ελφπισλ ιεζηψλ» κε 

κεηαβαηηθά απνζπάζκαηα θαη ηδηαίηεξα ηφληδαλ φηη έπξεπε λα ηεζεί ζε ηζρχ λφκνο γηα 
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 Νάηηδει Κιάηβ, Δκπεηξία ζηελ Διιάδα (1943-1948), κηθξ. Δπγ. Πηεξξήο, Διιεληθή 

Δπξσεθδνηηθή, Αζήλα ρ.ρ.έ., ζ. 176.  

χκθσλα κε ηνλ Δπάγγειν Αβέξσθ: «Με δχν ιέμεηο, ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ηνπ 1945, αλ είρε 
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ζπλεξγαζία κε ηνλ ερζξφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ είρε γίλεη ζε πςειά επίπεδα ή επί ζθνπψ 

κεγάισλ θεξδψλ, εζπγρσξείην εχθνια, θαη κάιηζηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ήηαλ αθφκε θαη 

αλεθηή». Δπάγγεινο Αβέξσθ-Σνζίηζαο, «Φσηηά θαη ηζεθνύξη!». Διιάο, 1946-49 θαη ηα πξνεγεζέληα, 

Σν Βήκα Bηβιηνζήθε, εηδ. έθδ., Αζήλα 2009, ζ. 167, 171-172. 
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ηε ιεζηεία ψζηε «δηα ηεο εθηνπίζεσο ηδία ησλ ππνζαιπφλησλ ηνπο ιεζηάο ηνχηνπο», 

λα εμαζθαιηδφηαλ «ε εμαθάληζηο θαη εμφλησζηο απηψλ»457.  

Μέζα ζ’ απηφ ην θιίκα, ν ζπλεξγάηεο-ζπλνκηιεηήο ηνπ βαζηιηά Υξήζηνο 

Εαινθψζηαο, κεηέθεξε ηελ άπνςε φηη ε «δεμηά ηξνκνθξαηία» εδξαίσλε ηε βαζηιεία. 

Ο ίδηνο ζεκείσλε φηη ε βαζηιεία αλακελφηαλ λα σθειεζεί «απφ ηελ έλαξμηλ 

αληηζέηνπ ηψξα ηξνκνθξαηίαο, ηεο δεμηάο δειαδή». Δηδηθφηεξα ν Εαινθψζηαο, 

γξάθνληαο ζηνλ Γεψξγην ηνλ Β΄ ζηηο 20 Μαξηίνπ 1945 επεζήκαηλε πσο ε άλνδνο ηνπ 

θηινβαζηιηθνχ αηζζήκαηνο ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε ηνλ αληηθνκκνπληζκφ, ελψ 

ελαληίνλ ηεο βαζηιείαο ζηαζεξή ήηαλ ε ζηάζε φρη κφλν ηεο αξηζηεξάο αιιά θαη ησλ 

πξνζθχγσλ, θαζψο -φπσο έγξαθε- «απηνί αιινηψλνπλ ην πνζνζηφ ησλ θίισλ αο εηο 

Αζήλαο, Πεηξαηά, Μπηηιήλελ θαη Μαθεδνλίαλ», θαη επί 100 πξνζθχγσλ, ήηαλ δήηεκα 

αλ νη 20 «ζθέπηνληαη φπσο νη Παιαηνειιαδίηεο»458. ηηο 31 Μαξηίνπ ν Εαινθψζηαο 

ζα πιεξνθνξήζεη ην βαζηιηά φηη ην θηινβαζηιηθφ αίζζεκα θπξηαξρνχζε πιένλ ζε 

Πεινπφλλεζν, Κπθιάδεο, Κεθαινληά. Φηινβαζηιηθή ζεσξνχζε ηελ Κέξθπξα, αιιά 

θαη ηελ Κνδάλε, ελψ ε Φιψξηλα αλαθεξφηαλ σο ν κφλνο λνκφο φπνπ νη πξφζθπγεο 

απφ ηε Μηθξά Αζία θέξνληαλ λα έρνπλ κεηαζηξαθεί ππέξ ηνπ ζηέκκαηνο, κηα 

«ηδηφξξπζκε» ζηάζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζθχγσλ, πνπ εμεγνχληαλ -θαηά ηνλ ίδην- 

ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ ζιαβφθσλνπ ζηνηρείνπ ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη ηεο 

πφισζεο κεηαμχ βαζηινθξφλσλ θαη θνκκνπληζηψλ, πνπ εμαθάληζε ηνπο 

δεκνθξαηηθνχο. Ο Εαινθψζηαο, πξνβάιινληαο ηε ζέζε ησλ βαζηινθξφλσλ ζην 

πιαίζην ηεο θαηίζρπζεο έλαληη ηεο αξηζηεξάο, ζα θαηαγγείιεη ηελ ππνηηζέκελε 

ζπλεξγαζία δεκνθξαηηθψλ κε ηελ αξηζηεξά θαη ην ζιαβφθσλν ζηνηρείν. Έηζη ζα 

πιεξνθνξήζεη ην βαζηιηά πσο γηα λα ζπάζεη απηή ε ζπλεξγαζία δεκνθξαηηθψλ-

αξηζηεξάο θαη ζιαβνθψλσλ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ αμησκαηηθνί πνπ ππεξεηνχζαλ ζηε 

Μαθεδνλία, επηδηψθνληαο ηελ άκεζε επέκβαζε ηνπ ζηξαηνχ. Σνπο αμησκαηηθνχο 

απηνχο, έγξαθε ν Εαινθψζηαο, «ζπγθξαηνχκελ αιιά φρηλ ρσξίο θφπνλ». Απηφ πνπ 

«θαη λα εζέιακε, ζα ήην αδχλαηνλ λα ζηακαηεζή […] θαη δηθαίσο» ήηαλ ε ρξήζε 

θαηά ην δπλαηφ θξπθήο βίαο, πνπ είρε σο απνηέιεζκα «λα εμαθαλίδσληαη εδψ θη εθεί 

Έιιελεο αξρηθνκκνπληζηαί ή πξάθηνξεο ησλ Βνπιγάξσλ», ηφληδε ν ζπλεξγάηεο ηνπ 
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 Έζλνο [Φιψξηλαο], 28.6.1945, ζ. 3. Σν αίηεκα απηφ ησλ Φισξηλησηψλ ζα ηθαλνπνηεζεί. Γψδεθα 

κέξεο κεηά  δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ν «Νφκνο πεξί θαηαδηψμεσο ηεο 

ιεζηείαο». χκθσλα κε απηφλ ηηκσξνχληαλ κε ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ ή ηζνβίσλ δεζκψλ «νη 

αλήθνληεο εηο ιεζηξηθάο νξγαλψζεηο θαη νη θαηέρνληεο φπια θαη ππξνκαρηθά». Δπίζεο νη «αξρεγνί 

ησλ ηνηνχησλ νξγαλψζεσλ ή ηκεκάησλ» θαη «παο έλνπινο αλζηζηάκελνο θαηά ηεο δεκνζίαο 

δπλάκεσο». Σηκσξνχληαλ επίζεο θαη φπνηνη έθξπβαλ ή ζπλεξγάδνληαλ κε «ηαο ηνηαχηαο ιεζηξηθάο 

ζπκκνξίαο». Ο λφκνο ηέινο πξνέβιεπε φηη «δχλαληαη λα εθηνπηζζψζηλ», απφ ην κέξνο πνπ θαηνηθνχλ 

ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Διιάδαο, νη «αληφληεο, θαηηφληεο, ζχδπγνη, ηέθλα, αδειθνί θαη αδειθαί, 

πελζεξνί θαη πελζεξαί θαη ζπγγελείο εθ πιαγίνπ κέρξη ηεηάξηνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο θαη δεπηέξνπ εμ 

αγρηζηίαο» θάζε «ιεζηνχ επηθεθεξπγκέλνπ». Βι. Έζλνο [Φιψξηλαο], 2.8.1945, ζ. 2.   

Γηα ην λφκν πεξί ιεζηείαο, βι. Νίθνο Αιηβηδάηνο, φ.π., ζ. 460-461. 
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 Εαινθψζηαο πξνο Γεψξγην Β’, 20.3.1945, Αξρείν ηέσο Βαζηιηθψλ Αλαθηφξσλ, Φ. 439. 

Αλαθέξεηαη ζην σηήξεο Ρηδάο, Απ’ ηελ Απειεπζέξσζε ζηνλ Δκθχιην, φ.π., ζ. 121-122. 
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βαζηιηά ρσξίο λα δίλεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε ηεο πξαθηηθήο ηεο 

«εμαθάληζεο» ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία459.   

Αλαθνξά απφ ηε Φιψξηλα, ζηηο αξρέο Μαΐνπ 1945 (απφ ην ηνπηθφ θιηκάθην ηεο 

ηξαηησηηθήο Αληηπξνζσπείαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ), πξνο ηηο ακεξηθαληθέο 

ππεξεζίεο παξνπζηάδεη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ πεξηνρή:  

 

ηε Φιψξηλα […] ε Άθξα Γεμηά έρεη αλακθίβνια ράζεη ζεκαληηθφ έδαθνο. Οη 

επηζέζεηο ηνπο ζε πνιινχο επππφιεπηνπο κεηξηνπαζείο πνιίηεο νδήγεζαλ θάπνηνπο ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηελ άθξα Γεμηά δελ ηελ απαζρνιεί έλαο δίθαηνο ζθνπφο αιιά ζέκαηα 

πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ. Ο ηξνκεξφο πιεζσξηζκφο θαη ε απφθξπςε εκπνξεπκάησλ 

έθαλαλ επίζεο δεκηά ζηνπο δεμηνχο, δηφηη γεληθά είλαη απνδεθηφ φηη θπξίσο επζχλνληαη νη 

[δεμηνί] καγαδάηνξεο πνπ ζπζζσξεχνπλ εκπνξεχκαηα ζηηο απνζήθεο ηνπο. Δπηπιένλ, έλα 

ζθάλδαιν ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ, ζην νπνίν εκπιέθνληαλ δχν θνξπθαίνη κεηαμηθνί […] 

φπσο επίζεο θαη δηάθνξνη άιινη ιηγφηεξν ζεκαληηθνί δεμηνί, έθαλε πνιχ θαθφ ζηε Γεμηά. 

[…] Δίλαη αλακθίβνιν φηη έρνπλ γίλεη πεξηζζφηεξεο δνινθνλίεο, μπινδαξκνί θαη 

ηξνκνθξαηηθέο ζπιιήςεηο απφ ηελ άθημε ηεο Δζλνθξνπξάο απ’ φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

Δκθπιίνπ [ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 1944]
460

.  

 

Δλ ησ κεηαμχ, ζηα ηέιε Απξηιίνπ 1945 ζπζηάζεθε ζηα θφπηα ην ΝΟΦ461 (Λατθφ 

Απειεπζεξσηηθφ Μέησπν), ζπλεπηθνπξνχκελν απφ ηε ΝΟΜ (Λατθή 

Απειεπζεξσηηθή Οξγάλσζε Νενιαίαο), θαη ην ΑΦΕ (Αληηθαζηζηηθφ Μέησπν 

Γπλαηθψλ). Καζνδεγνχληαλ, ζχκθσλα κε ην ζηέιερνο ηνπ ΚΚΔ ζε ΝΟΦ θαη ΝΟΦ 

ηαχξν Κσηζφπνπιν, «απφ ην ΚΚ Μαθεδνλίαο θαη ην ΚΚ Γηνπγθνζιαβίαο»462, ελψ 

νη ζθνπνί ηνπ, φπσο ζεκεηψλεη θαη ην ζηέιερνο ηεο ΔΠΟΝ Φιψξηλαο Νίθνο Κέληξνο, 

ήηαλ μέλνη «πξνο ην δεκνθξαηηθφ θίλεκα ηεο Διιάδαο». Μάιηζηα, δειψλεη ν 

Κέληξνο, θχξηνο ζθνπφο ηνπ ήηαλ «ε απφζπαζε θαη έλσζε ηεο ειιεληθήο 

Μαθεδνλίαο κε ην θξάηνο ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο γηνπγθνζιαβηθήο 

Μαθεδνλίαο». Πξάγκαηη, νη λνθίηεο άξρηζαλ λα νξγαλψλνπλ ζπγθεληξψζεηο ζηα 

νξεηλά ρσξηά θαη λα δηαζπείξνπλ ζπλζήκαηα φπσο «δήησ ην ΚΚ Μαθεδνλίαο», «δήησ 

ην ΝΟΦ», παξνπζηαδφκελνη σο «γλήζηνη εθθξαζηέο ησλ Μαθεδφλσλ». Γελ άξγεζαλ 

λα εκθαληζηνχλ θαη νη πξψηεο έλνπιεο νκάδεο ηνπ ΝΟΦ «θαιά νξγαλσκέλεο θαη 

εμνπιηζκέλεο»463.    
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 Ζ βάζε ηνπ ΝΟΦ, ζχκθσλα κε ηνλ Ρ. Αιβαλφ, απνηεινχληαλ απφ ζιαβφθσλνπο -πξψελ κέιε 

ηνπ ΚΚΔ, ηνπ ΝΟΦ θαη ηνπ Σάγκαηνο Γθφηζε-, πνπ είραλ θαηαθχγεη ζηε Γηνπγθνζιαβία 
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Φεβξνπάξηνο 2011, ζ. 114. 
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 ηαχξνο Κσηζφπνπινο, φ.π., ζ. 343-344.  
463

 Νίθνο Κέληξνο, φ.π., ζ. 87-88. Γηα ην ΝΟΦ, εθηφο απφ ην αδεκνζίεπην βηβιίν ηνπ η. 

Κσηζφπνπινπ θαη ηελ εξγαζία ηνπ Ν. Κέληξνπ, βι. θαη ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο θαη άξζξα ησλ Δπάγ. 
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Ζ δξάζε ησλ έλνπισλ λνθηθψλ νκάδσλ ήηαλ πιένλ εκθαλήο ελψ ζηα δειηία 

ρσξνθπιαθήο νη αλαθνξέο γηα δξάζε ελφπισλ νκάδσλ ήηαλ ζπλερείο.  

Έηζη, ε Γεληθή Γηνίθεζε Βνξείνπ Διιάδνο ελεκεξψλεηαη -κε επηαζέιηδν δειηίν 

ηεο 15
εο

 Ηνπλίνπ 1945 - φηη ζηηο 4 Ηνπλίνπ νκάδα νθηψ ελφπισλ επηηέζεθε θαηά 

πεξηπφινπ ηνπ ιφρνπ Βεχεο, θαη θαηέθπγε κεηά απφ ζπκπινθή ζηελ πεξηνρή Αγίνπ 

Παληειεήκνλα. ηηο 6 Ηνπλίνπ ζπλειήθζε ν δαζνθχιαθαο Γξνζνπεγήο θαη αθνχ 

θξαηήζεθε απφ ελλεακειή νκάδα ελφπισλ αθέζεθε ειεχζεξνο δχν κέξεο κεηά
464

. ην 

ίδην δειηίν ππήξραλ επηπξφζζεηεο αλαθνξέο γηα θινπέο ή άιιεο πξάμεηο βίαο. 

Παξέρνληαλ επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ελδερφκελεο ελέξγεηεο. Έηζη «παξεζρέζε ε 

πιεξνθνξία απφ ηε ΓΥ [Γηνίθεζε Υσξνθπιαθήο] Φισξίλεο φηη κειεηάηαη ν 

αθνπιηζκφο ησλ αλδξψλ νπ ηαζκνχ Υσξ/θήο (Υ) Κάησ Τδξνχζεο παξά 

πεξηθεξνκέλσλ εθείζε ελφπισλ θαθνπνηψλ». ηηο 12 Ηνπλίνπ, έμη έλνπινη, 

ζπλνδεπφκελνη θαη απφ δχν γπλαίθεο, κπήθαλ ζηνλ Πνιππιάηαλν θαη δεηνχζαλ 

πιεξνθνξίεο γηα ην αλ ε ρσξνθπιαθή πξνέβαηλε ζε ζπιιήςεηο ησλ νηθνγελεηψλ ησλ 

απφλησλ ησλ ρσξηψλ Άλσ θαη Κάησ Κιεηλψλ, «σο θαη πεξί ηεο δπλάκεσο θαη ηνπ 

νπιηζκνχ ηνπ Υ Κιεηλψλ»
465

.  

Οη εκθάληζε ησλ λνθηθψλ νκάδσλ ήηαλ κηα επθαηξία ζηνρνπνίεζεο ηνπ ΚΚΔ. 

χκθσλα κε ηνλ Ν. Κέληξν, «ε παξνπζία ηνπο δεκηνπξγνχζε ζνβαξά επηρεηξήκαηα 

ζηελ αθξνδεμηά αληίδξαζε, πξνμελψληαο ηεξάζηηα δεκηά ζην θίλεκα». Ήδε απφ ηα 

ηέιε Μαΐνπ απνθαζίζηεθε, ζε ζχζθεςε ζηειερψλ ηεο ΠΔ Φιψξηλαο ηνπ ΚΚΔ, λα 

απνζηαιεί ν Κπξηάθνο Ππιάεο ζην Βειηγξάδη «γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ Αλδξέα Σδήκα, 

κφληκν εθπξφζσπν ηνπ ΚΚΔ ζην Βειηγξάδη, θαη λα ζέζνπλ ην πξφβιεκα ζηελ εγεζία 

ηνπ ΚΚ Γηνπγθνζιαβίαο». Απφ ηε ζπλάληεζε φκσο «δελ βγήθε ηίπνηε». Οη λνθηθέο 

νκάδεο ζπλέρηζαλ ηε δξάζε ηνπο ιέγνληαο φηη «ππεξάζπηδαλ ηνπο ζιαβνκαθεδφλεο 

απ’ ηελ ηξνκνθξαηία ηεο Γεμηάο», θαη έηζη, κε ηηο «εμηξεκηζηηθέο ηνπο ελέξγεηεο» 

έζεηαλ ζε θίλδπλν φιν ηνλ πιεζπζκφ ηνπ λνκνχ, ελψ κε ηηο «αληεζληθέο 

                                                                                                                                                                      
Κσθνχ, Σ. Κσζηφπνπινπ, Η. Μηραειίδε θαη π. θέηα. Μειέηεο γηα ην ΝΟΦ έρνπλ επίζεο εθδνζεί θαη 

απφ ηζηνξηθνχο ηεο ΠΓΓΜ. Καηά ηελ άπνςε ησλ ηειεπηαίσλ, ην ΝΟΦ ήηαλ «νξγάλσζε πνπ 

δεκηνχξγεζε ην Βειηγξάδη ζηα θφπηα, ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ λα πνιεκήζεη γηα ηελ απηνδηάζεζε θαη 

ηελ ελνπνίεζε ηεο “Μαθεδνλίαο ηνπ Αηγαίνπ” κε ηελ ελδνρψξα ηεο, ηε λεντδξπζείζα Λατθή 

Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο». Βι. Σνληφξ Σζεπξεγθάλσθ-Ληιηάλα Πάλνθζθα [ηζηνξηθνί ζην 

Ηλζηηηνχην Δζληθήο Ηζηνξίαο ηεο ΠΓΓΜ], «Ο ειιεληθφο Δκθχιηνο Πφιεκνο, 1946-1949. Έλα ηζηνξηθφ 

γεγνλφο. Έλα κάζεκα γηα ην κέιινλ», ζην Ησάλλεο Μνπξέινο - Ηάθσβνο Μηραειίδεο (επηκ.), Ο 

ειιεληθόο Δκθύιηνο Πόιεκνο. Μηα απνηίκεζε. Πνιηηηθέο, ηδενινγηθέο, ηζηνξηνγξαθηθέο πξνεθηάζεηο, 

ΗΜΥΑ-Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2007, ζ. 145-155.  

Πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ην ΝΟΦ είραλ ζπιιέμεη νη ειιεληθέο αξρέο απφ πξψελ κέιε ηεο 

νξγάλσζεο πνπ είραλ ζπιιεθζεί ή παξαδνζεί. Δθηελείο παξνπζηάζεηο ππάξρνπλ ζηηο εθεκεξίδεο ηεο 

επνρήο θαη ζηε «Λεπθή Βίβιν» πνπ εμέδσζε ε ειιεληθή θπβέξλεζε γηα λα ζηεξίμεη ηελ πξνζθπγή ηεο 

ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ ην Γεθέκβξην ηνπ 1946. Βι. ζρεηηθά, Τθππνπξγείνλ Σχπνπ θαη 

Πιεξνθνξηψλ, Ζ ελαληίνλ ηεο Διιάδνο επηβνπιή, Αζήλα, Ηνχληνο 1947, ζ. 130-136. 
464

 Διιεληθή Βαζηιηθή Υσξνθπιαθή, ΑΓΥ Γ. Μαθεδνλίαο, Γξαθείνλ Γεκνζίαο Αζθαιείαο πξνο 

Γεληθήλ Γηνίθεζηλ Βνξείνπ Διιάδνο, «Γειηίνλ εγθιεκάησλ θαη ζπκβάλησλ Α΄ 15ζήκεξνπ κελφο 

Ηνπλίνπ», Δλ Κνδάλε ηε 15 Ηνπλίνπ 1945. ΓΑΚ-Αξρεία Θεζζαινλίθεο, IAM, Φ. Β.24.1.1, έγγξ. 45-53.   
465

 ην ίδην. 
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πξνβνθάηζηεο πνπ ζηήλαλ», έθεξαλ ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε ηελ ΚΟ ηνπ ΚΚΔ θαη ην 

ΔΑΜ Φιψξηλαο466. 

ηηο 17 Ηνπλίνπ εθηειέζηεθαλ δχν ρσξνθχιαθεο ζην δξφκν κεηαμχ θνπηάο θαη 

Σξνπαηνχρνπ. Οη εθηειεζζέληεο Γεψξγηνο Πνιπρξφλεο θαη Λάκπξνο Λακπξάθεο 

ππεξεηνχζαλ ζην ζηαζκφ ρσξνθπιαθήο Κάησ Τδξνχζαο467. Ο ηαγκαηάξρεο ηεο 

ρσξνθπιαθήο Φιψξηλαο Νηθφιανο Ησάλλνπ, ελεκέξσζε κε θαηεπείγνλ ηειεγξάθεκά 

ηνπ ηελ Αλσηέξα Υσξνθπιαθή Κνδάλεο468, πσο νη δξάζηεο ήηαλ ηέζζεξηο 

πεξηθεξφκελνη έλνπινη.  Ο Ησάλλνπ απνθάιππηε πσο γηα ηελ αλεχξεζε ησλ δξαζηψλ 

θπθιψζεθε ην ρσξηφ θνπηά θαη «δηα ζπλεξγείσλ» ελεξγήζεθαλ πνιιέο έξεπλεο 

«άλεπ απνηειέζκαηνο». Τπνβιήζεθαλ ζε εμέηαζε πεξί ηα ηξηάληα άηνκα «θαζ’ σλ 

δελ πξνέθπςαλ απνδείμεηο ελνρήο». Οη έξεπλεο ζπλερίδνληαλ «ελ ζπλελλνήζεη κεηά 

ησλ ζηξαηησηηθψλ αξρψλ θαη Άγγισλ». Ο Ησάλλνπ, θαηαιήγνληαο ζην ηειεγξάθεκα, 

επεζήκαλε ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ αμησκαηηθψλ θαη ησλ νπιηηψλ κε ζχγρξνλν 

νπιηζκφ θαη κε κεηαβαηηθά απνζπάζκαηα, «πξνο δίσμηλ ζπκκνξηηψλ», θαζψο είρε 

ηελ αίζζεζε «φηη εγθιήκαηα θαη’ εζληθνθξφλσλ πνιηηψλ ζα πνιιαπιαζηαζζψζηλ»469. 

Οη αλαθνξέο γηα εκθαλίζεηο ελφπισλ ζηα δηάθνξα ρσξηά ζπλερίζηεθαλ θαη θαηά 

ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ. Τπήξραλ επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα 

ελδερφκελεο επηζέζεηο θαη θαηά Βξεηαλψλ. ηηο 16 Ηνπλίνπ ηξεηο έλνπινη, 

ζηακάηεζαλ γπλαίθεο ζηα ζχλνξα Ξηλνχ Νεξνχ-Φιάκπνπξνπ. Δλδηαθέξνληαλ λα 

κάζνπλ αλ πέξαζε απφ ην ζεκείν εθείλν απηνθίλεην κε δχν Άγγινπο αμησκαηηθνχο. 

Δθείλν φκσο πνπ πξνβιεκάηηδε ηδηαίηεξα ηελ Αζθάιεηα ήηαλ ε πιεξνθνξία φηη 

«πιένλ ησλ 1.500 ειεπζέξσλ ζθνπεπηψλ ππφ ηνλ γλσζηφλ απηνλνκηζηήλ Γεκάθελ ή 

Γθφηζελ εηζήιζελ εηο ην Διιεληθφλ έδαθνο θαη επιαηζίσζε δηα θπιαθίσλ θαη 

ππξνβνιείσλ νιφθιεξνλ παξακεζφξηνλ λνκφλ». Οη «ειεχζεξνη ζθνπεπηέο» ηνπ 

Γθφηζε -έιεγαλ νη πιεξνθνξίεο- ηξνθνδνηνχληαλ απφ θαηνίθνπο ηνπ Πνιππνηάκνπ, 

ηεο Σξηαληαθπιιηάο, ηνπ Βαςσξίνπ, ηεο Κνξπθήο, ηνπ Σξηγψλνπ θαη ηεο 

Γξνζνπεγήο. Έρνληαο ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, ε ρσξνθπιαθή Φιψξηλαο 

εθηηκνχζε φηη εηνηκάδνληαλ επηζέζεηο θαη θαηά ζηαζκψλ ρσξνθπιαθήο ηεο 

ππαίζξνπ470. Παξφκνηεο πιεξνθνξίεο ππήξμαλ θαη ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ. 

Παξαηεξνχληαλ ζηελ πεξηνρή Κνιρηθήο-Πεξάζκαηνο «ζπγθέληξσζηο ελφπισλ 

πξνεξρνκέλσλ εθ ηνπ Μαθεδνληθνχ Σάγκαηνο Γθφηζε θαη άιισλ γεγελψλ ελφπισλ». 

Μάιηζηα, ζηηο 8 Ηνπιίνπ είρε εκθαληζηεί νκάδα 15-20 ελφπισλ θαη ζην ρσξηφ Άλσ 

                                                           
466

 Νίθνο Κέληξνο, φ.π., ζ. 49 θαη 89.  
467

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 21.6.1945, ζ.1. 
468

 Σα ηειεγξαθήκαηα ηνπ Ησάλλνπ θνηλνπνηνχληαλ ζε φιε ηελ ηεξαξρία θαη ζηνλ «Κχξηνλ 

Βξεηαλφλ Φξνχξαξρνλ», ζηελ «Αγγιηθήλ Μνλάδα Φ» θαη ζηνλ «Βξεηαλφλ Λνραγφλ θ. Έβαλο». Με 

ηελ αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο απφ ηνλ Μπφθνβν έπαςαλ νη θνηλνπνηήζεηο ηεο ρσξνθπιαθήο πξνο ηηο 

βξεηαληθέο αξρέο.  
469

 Διιεληθή Βαζηιηθή Υσξνθπιαθή, ΑΓΥ Γ. Μαθεδνλίαο, Γξαθείνλ Γεκνζίαο Αζθαιείαο πξνο 

Γεληθήλ Γηνίθεζηλ Βνξείνπ Διιάδνο, «Γειηίνλ εγθιεκάησλ θαη ζπκβάλησλ Β΄ 15ζήκεξνπ κελφο 

Ηνπλίνπ». ΓΑΚ-Αξρεία Θεζζαινλίθεο, IAM, Φ. Β.24.1.1, έγγξ. 56-57. 
470

 Σειεθσληθή αλαθνξά Γηνηθήζεσο Υσξνθπιαθήο Φισξίλεο πξνο Αλσηέξαλ Υσξνθπιαθήο-

Κνδάλε, Δλ Φισξίλε ηε 20.6.1945. ΓΑΚ-Αξρεία Θεζζαινλίθεο, IAM, Φ. Β.24.1.1, έγγξ. 59-60. 
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Τδξνχζα471, ελψ ν λνκάξρεο Φιψξηλαο ελεκέξσλε ηειεγξαθηθά ηε Γεληθή Γηνίθεζε 

Βνξείνπ Διιάδνο φηη ζηηο 8 επηεκβξίνπ «ελεθαλίζζε ζπκκνξία 25-30 

Βνπιγαξνθνκκνπληζηψλ κεηαμχ Αξκελνρσξίνπ-Λεπηνθαξπψλ θαη δχν έλνπινη 

δηήιζνλ Λεπηνθαξπψλ»472. 

Ζ δξάζε ηνπ ΝΟΦ είρε σο ζπλέπεηα ηελ έληαζε ησλ ζπιιήςεσλ ζηειερψλ ή 

κειψλ ησλ εακηθψλ ή θνκκνπληζηηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο πεξηνρήο, ελψ πνιινί ζάλαη 

θαη απηνί πνπ θαηαδησθφκελνη ζα βξεζνχλ άνπινη ζην Βίηζη. Ήδε ην ΝΟΦ 

εηζέπξαηηε ηε ζπκπάζεηα φιν θαη κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ ζιαβφθσλνπ πιεζπζκνχ, 

νξηδφκελν σο ππεξαζπηζηήο ηνπ. Οη δηελέμεηο αλάκεζα ζην ΝΟΦ θαη ην ΚΚΔ ήηαλ 

ζπλερείο. Σν ΝΟΦ, πξνζπαζψληαο λα ηδξχζεη μερσξηζηέο θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο, 

ζπλδηθάηα θαη ζπλεηαηξηζκνχο ζα αληηηαζεί ζην ΔΑΜ, ην ΑΚΔ θαη ην ΚΚΔ473. Ζ 

Δπηηξνπή Πφιεο Φιψξηλαο πξνζπάζεζε λα πείζεη, ρσξίο ηδηαίηεξε επηηπρία, ηηο 

έλνπιεο νκάδεο λα ζηακαηήζνπλ ηε δξάζε ηνπο474.  

Δλ ησ κεηαμχ, ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ν ίδηνο ν Σίην θαηεγνξνχζε  ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε γηα άζθεζε ηξνκνθξαηίαο ζε βάξνο ηνπ ζιαβφθσλνπ πιεζπζκνχ. Σελ 

ίδηα πεξίνδν ε εθεκεξίδα Πνιίηηθα ηνπ Βειηγξαδίνπ αλέθεξε φηη πεξίπνπ 8.000 

ζιαβφθσλνη είραλ εγθαηαιείςεη ήδε -εμ αηηίαο ηεο θαηαπίεζεο πνπ ππέζηεζαλ- ηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ε εθεκεξίδα Μπόξκπα έθαλε ιφγν γηα θαηάζηαζε ηξφκνπ 

ζηελ ειιεληθή Μαθεδνλία. Ο πθππνπξγφο Πιεξνθνξηψλ Εαθπλζηλφο δηέςεπζε ηα 

δεκνζηεχκαηα ραξαθηεξίδνληάο ηα αλαθξηβή. Ο γεληθφο δηνηθεηήο Βνξείνπ Διιάδνο 

Μεξεληίηεο ζα πεξηνδεχζεη ζηηο πεξηνρέο Φιψξηλαο, Καζηνξηάο θαη Κνδάλεο θαη ζα 

δειψζεη πσο δελ παξαηήξεζε θαλέλα θχκα εμφδνπ ησλ ζιαβνθψλσλ απφ ηελ 

Διιάδα. Καηήγγεηιε δε φηη ε «πεξηνρή ηξνκνθξαηνχληαλ απφ έλνπιεο ζπκκνξίεο πνπ 

εηζέξρνληαλ ζηελ ειιεληθή Μαθεδνλία απφ ηα Γηνπγθνζιαβηθά ζχλνξα αιιά θαη απφ 

ηνπηθνχο πξάθηνξεο ηνπ ΝΟΦ θαη ηεο Ορξάλαο»475. Καη ν Πιαζηήξαο, πνπ 

επηζθέθηεθε ηε Φιψξηλα ζηα κέζα Οθησβξίνπ, ζε νκηιία ηνπ αλαθέξζεθε ζηηο 

δειψζεηο ηνπ Σίην «πεξί Αηγηαθήο Μαθεδνλίαο» θαη ηφληζε φηη «ε Μαθεδνλία 

απνηειεί αλαπφζπαζηνλ κέξνο ηεο Διιεληθήο παηξίδαο θαη νπδεκία δχλακηο είλαη 

ηθαλή λα ηελ απνζπάζε απφ ηαο αγθάιαο ηεο Μεηξφο Διιάδνο». Δπηπξφζζεηα, ν 

ζηξαηεγφο επηηέζεθε ελαληίνλ ηνπ «αξηζηεξνχ θαζηζκνχ-ηνπ Κνκκνπληζκνχ» θαη 

δηαθήξπμε πσο κφλν ε δεκνθξαηία «ζα πξαγκαηνπνηήζε ηελ εζληθήλ ελφηεηα, ηελ 

γαιήλελ θαη ηελ ηζνπνιηηείαλ εηο ηελ ρψξαλ θαη ζα δηεθδηθήζε επηηπρψο ηαο εζληθάο 

απαηηήζεηο»
476

.  
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 Σειεθσληθή αλαθνξά Γηνηθήζεσο Υσξνθπιαθήο Φισξίλεο πξνο Αλσηέξαλ Υσξνθπιαθήο-

Κνδάλε, Δλ Φισξίλε ηε 9.7.1945. ΓΑΚ-Αξρεία Θεζζαινλίθεο, IAM, Φ. Β.24.1.1, έγγξ. 80-81. 
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Β.24.1.1, έγγξ. 107. 
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 Θαλάζεο Καιιηαληψηεο, «Ζ “ιεπθή ηξνκνθξαηία” ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία, 1945-46», ζην 

Βαζίιεο  Γνχλαξεο (επηκ.), Έζλνο, θξάηνο θαη πνιηηηθή. Μειέηεο Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο αθηεξσκέλεο 

ζηνλ Γηάλλε . Κνιηόπνπιν, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2009, ζ. 129-130. 
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 Νίθνο Κέληξνο, φ.π., ζ. 91.  
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 Ηάθσβνο Μηραειίδεο, φ.π., ζ. 47-49, 55, 241.  
476

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 18.11.1945, ζ. 2. 

Μεηά ηελ πηψζε ηεο θπβέξλεζήο ηνπ, ν Πιαζηήξαο δήισζε φηη δελ επξφθεηην λα πνιηηεπηεί ζηηο 

επηθείκελεο εθινγέο, θαη εγήζεθε ελφο ππεξθνκκαηηθνχ ζρήκαηνο, ηεο Δπηηξνπήο Οξγάλσζεο 
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Σέιε Ηνπλίνπ ε εθεκεξίδα ηνπ ΚΚΔ Λατθή Φσλή παξνπζίαζε ζε άξζξα ηεο ηελ 

θαηάζηαζε πνπ βίσλε ν εακηθφο πιεζπζκφο θαη ηδηαίηεξα νη ζιαβφθσλνη ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο. Αλάκεζα ζηα άιια έγξαθε: 

  

’ νιφθιεξν ην λνκφ ηεο Φιψξηλαο θπξηαξρεί ε πην καχξε κνλαξρηθή ηξνκνθξαηία. Οη 

αγσληζηέο δέξλνληαη, θαθνπνηνχληαη, βαζαλίδνληαη, θπιαθίδνληαη. Οη ιαβφθσλνη 

ραξαθηεξίδνληαη γεληθά θαη αδηάθξηηα φξγαλα ηεο Ορξάλαο θαη πθίζηαληαη παληνηφηξνπεο 

πηέζεηο. Οη Υίηεο
477

 θαη νη εμνπιηζκέλνη κνλαξρηθνί κπξάβνη νξγηάδνπλ. Υηιηάδεο αγξνηψλ 

θεχγνπλ ζηα ρσξάθηα θαη ζηα βνπλά γηα λ’ απνθχγνπλ ηηο δηψμεηο, ηνπο ηξαπκαηηζκνχο, 

ην αιχπεην μχιν θαη έλα ζσξφ άιιεο βαξβαξφηεηεο […]. Πάλσ απφ 200 δεκνθξαηηθνί 

πνιίηεο ζαπίδνπλ ζηηο θπιαθέο, χζηεξα απφ ςεχηηθεο θαηεγνξίεο γηα εθηειέζεηο θαη 

ζπλεξγαζία κε ηελ Ορξάλα
478

. 

 

ηηο αξρέο Ηνπιίνπ, γεληθεπκέλεο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο εζλνθπιαθήο 

θαη ηεο ρσξνθπιαθήο επέθεξαλ απνηειέζκαηα, «ήηνη ηελ εθδίσμηλ ηνχησλ [ησλ 

ελφπισλ] εθείζελ ή ηελ εθηφπηζίλ ησλ εηο σξηζκέλα ζεκεία εμ σλ δελ δχλαληαη λα 

δξάζσζη»479. Ζ παξνπζία ηεο εζλνθπιαθήο πξνθαινχζε πιένλ ηξφκν ζηνπο 

δησθφκελνπο αιιά θαη ζηνπο ζπγγελείο ηνπο. ηηο 26 Ηνπλίνπ πεξίπνινο ηεο 

εζλνθπιαθήο παξαηήξεζε ηε Μάξζα, ζχδπγν Ησάλλε Κεβξεθίδε θαη θάηνηθν Νένπ 

Καπθάζνπ, θαζψο δελ ήηαλ εθνδηαζκέλε κε εηδηθή άδεηα γηα λα κεηαβεί ζην ζεξηζκφ 

ηνπ αγξνχ ηεο. «Φνβεζείζα ε ελ ιφγσ ηπρφλ ζχιιεςίλ ηεο θαζφζνλ ν ζχδπγφο ηεο 

Ησάλλεο Κεβξεθίδεο, ηέσο Τπνδηνηθεηήο Πνιηηνθπιαθήο Βεχεο, ηπγράλεη θπγάο», 

ζεκεηψλεηαη ζε αλαθνξά ηεο ρσξνθπιαθήο, «εγθαηέιεηςελ απφ εκέξαο θείλεο ην 

Διιεληθφλ έδαθνο, εηζειζνχζα εληφο ηνπ εξβηθνχ ηνηνχηνπ»480.   

πσο γξάθεη ν Η. Κνιηφπνπινο, «πνιινί, ίζσο νη πεξηζζφηεξνη, Δζλνθχιαθεο ήζαλ 

άλδξεο ησλ δηαιπζέλησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο» ή «ήζαλ πξψελ Υσξνθχιαθεο ηεο 

                                                                                                                                                                      
Γεκνθξαηηθνχ Αγψλα, πνπ πξνπαγάλδηδε ηελ αληηκνλαξρηθή ιχζε ηνπ πνιηηεηαθνχ δεηήκαηνο θαη ηελ 

ππεξςήθηζε θνκκάησλ πνπ είραλ ηαρζεί ππέξ ηεο αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο. Ζ πεξηνδεία ηνπ, ζε φιε 

ζρεδφλ ηε ρψξα έγηλε κέζα ζε θιίκα ηξνκνθξαηίαο, νη κεηέρνληεο ζηηο νκηιίεο ηνπ απεηιήζεθαλ κε 

δηαθνπή δηαλνκήο εηδψλ ηεο UNNRA. Ο ίδηνο δήισλε φηη θχξηνο ζηφρνο ηεο πεξηνδείαο ηνπ ήηαλ λα 

δηαθσηίζεη ην ιαφ, γηα λα ηνλ απαιιάμεη «απφ ηελ πιάλελ θαη ηελ θνβνθξαηίαλ εθ ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ, θεξχζζνληεο φηη ν θνκκνπληζκφο αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθψο κφλνλ 

δηα λνκίκσλ δεκνθξαηηθψλ κέζσλ». Βι. Καηεξίλα Γέδε, Ο ζύληνκνο πνιηηηθόο βίνο ηεο ΔΠΔΚ. Ζ 

αλάδπζε ηνπ Κέληξνπ ζηε κεηεκθπιηαθή Διιάδα, Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ, Αζήλα 2016, ζ. 43-47. 
477

 Γηα ηελ νξγάλσζε «Υ» θαη ηελ δξάζε ηεο θαηά ηελ κειεηνχκελε πεξίνδν, βι. ελδεηθηηθά, 

Ηάζνλαο Υαλδξηλφο, «Μηα ειιεληθή Κνπ-Κινπμ-Κιαλ: Ζ νξγάλσζε Υ ζηελ Καηνρή θαη ηνλ Δκθχιην 

(1941-1949)»,  Οπηνπία, ηεχρνο 102, Αζήλα, Μάηνο 2013, ζ. 113-132∙ πχξνο Μαξθέηνο, «Ζ ειιεληθή 

Άθξα Γεμηά ηε δεθαεηία ηνπ 1940», ζην Υξήζηνο Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νύ 

αηώλα, ηφκνο Γ΄, Αλαζπγθξόηεζε - Δκθύιηνο - Παιηλόξζσζε 1945-1952, κέξνο 2
ν
, Βηβιηφξακα, Αζήλα 

2009, ζ. 298-300, 302-309∙ Φνίβνο Οηθνλνκίδεο, Ζ Δπαλάζηαζε ζηελ Διιάδα. Σν ΚΚΔ θαη νη μέλνη 

θίινη. Δκθύιηνο 1945-1949, Α.Α. Ληβάλε, Αζήλα 2011, ζ. 363-367. 
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 Λατθή Φσλή [ξγαλν ηνπ Γξαθείνπ Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο ηεο ΚΟ ηνπ ΚΚΔ], 30.6.1945, 

παξαηίζεηαη ζην Ηάθσβνο Μηραειίδεο, φ.π., ζ. 155.  
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 Σειεθσληθή αλαθνξά Γηνηθήζεσο Υσξνθπιαθήο Φισξίλεο πξνο Αλσηέξαλ Υσξνθπιαθήο-

Κνδάλε, Δλ Φισξίλε ηε 9.7.1945. ΓΑΚ-Αξρεία Θεζζαινλίθεο, ΗΑΜ, Φ. Β.24.1.1, έγγξ. 80. 
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Καηνρήο» πνπ έζπεπζαλ λα θαηαηαγνχλ ζην λέν ζψκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

Γεθεκβξηαλψλ. εκεηψλεη δε πσο «ε αγξηφηεηα θαη ε αξπαθηηθφηεηα ησλ 

Δζλνθπιάθσλ ζχκηδαλ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο [Γπηηθήο Μαθεδνλίαο] ηνπο 

ιπκεψλεο ηνπ Κνκηηάηνπ θαη ηεο Λεγεψλνο». ηαλ δε, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1945, «νη 

νηκσγέο απφ ηελ πεξηνρή έθζαζαλ ζηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο», ε θπβέξλεζε 

απνθάζηζε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο εζλνθπιαθήο απφ ηε ρσξνθπιαθή. Ζ αλάιεςε 

ησλ θαζεθφλησλ ηεο εζλνθπιαθήο απφ ηε ρσξνθπιαθή πξαγκαηνπνηήζεθε κε εηδηθφ 

λφκν ηνλ επηέκβξην, φκσο πνιινί απφ ηνπο εζλνθχιαθεο θαηαηάρζεθαλ ζηε 

ρσξνθπιαθή. Ο Κνιηφπνπινο ηνλίδεη φηη  

 

έσο ηελ νξηζηηθή αλάιεςε φισλ ησλ θαζεθφλησλ ηεο Δζλνθπιαθήο απφ ηε 

Υσξνθπιαθή θαη ηνλ ηξαηφ, ηνλ Μάην ηνπ 1946, ε Δζλνθπιαθή είρε δεκηνπξγήζεη κηα 

θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή πνπ ήηαλ δχζθνιν λα αλαηξαπεί: Υηιηάδεο Αξηζηεξνί ή 

ζεσξνχκελνη Αξηζηεξνί θαη ιαβνκαθεδφλεο ππήξμαλ ζχκαηα ηεο αγξηφηεηαο ησλ 

Δζλνθπιάθσλ θαη ρηιηάδεο Γεμηνί ή ζεσξνχκελνη Γεμηνί νπιίζζεθαλ θαη ζρεκάηηζαλ 

νκάδεο ελφπισλ επηθνπξηθέο ησλ σκάησλ Αζθαιείαο
481. 

 

ηα κέζα Ηνπιίνπ 1945 αγγιηθφ απηνθίλεην πνπ κεηέβαηλε ζηε Θεζζαινλίθε 

δέρηεθε επίζεζε κεηά ηελ Κέιιε κε απνηέιεζκα λα θνλεπζεί έλαο Βξεηαλφο 

ζηξαηηψηεο θαη κηα γπλαίθα πνπ ήηαλ ζπλεπηβάηεο, ελψ έλαο άιινο Βξεηαλφο 

ηξαπκαηίζηεθε482. Λίγεο κέξεο κεηά δνινθνλήζεθε ν δηεπζπληήο ηνπ ιηγληησξπρείνπ 

Βεχεο κε ηε δεθαεπηάρξνλε αληςηά ηνπ ελψ κεηέβαηλαλ απφ ηε Βεχε ζην 

ιηγληησξπρείν483. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα ζπιιεθζνχλ δεθάδεο κέιε ηνπ ΚΚΔ 

θαη ηνπ ΔΑΜ απφ ηε Βεχε484.  

Οη λέεο απηέο ελέξγεηεο ησλ ελφπισλ νκάδσλ ηεο ππαίζξνπ επέθεξαλ λέν θχκα 

ζπιιήςεσλ επξχηεξα ζηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ πφιε. ηηο 23 Ηνπιίνπ 

ζπλειήθζεζαλ ζην ζπίηη ηνπ γηαηξνχ Δπζχκηνπ Ησαλλίδε
485

 -απφ φξγαλα ηεο 

Αζθάιεηαο Φιψξηλαο- δεθαεπηά άηνκα, θάηνηθνη Φιψξηλαο, νη πεξηζζφηεξνη 

πξνζθπγηθήο θαηαγσγήο, «επί παξαβάζεη ηνπ Νφκνπ πεξί ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ ήηνη 

δηφηη ελήξγνπλ έξαλνλ ππέξ ηεο ΔΑ Φισξίλεο». Σελ ίδηα κέξα θαη «επί παξαλφκσ 

ζπγθεληξψζεη» ζπλειήθζεθαλ άιια επηά άηνκα, θάηνηθνη επίζεο ηεο Φιψξηλαο486.  

Καζ’ φιν ηνλ Ηνχιην, ην Βειηγξάδη δηακαξηπξφηαλ «γηα ηε καδηθή θπγή πνιηηψλ 

ιφγσ ηεο αζθνχκελεο ηξνκνθξαηίαο απφ θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο». Σαπηφρξνλα 

δηαβίβαδε δηπισκαηηθέο λφηεο ζηηο θπβεξλήζεηο ζηηο θπβεξλήζεηο ηεο ΔΓ ησλ 

                                                           
481

 Ησάλλεο Κνιηφπνπινο, Λεειαζία θξνλεκάησλ, ηφκνο 1
νο

, φ.π., ζ. 90-92. 
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 Έζλνο [Φιψξηλαο], 19.7.1945, ζ. 3∙ Geoffrey Chandler, Γηραζκέλε ρώξα. Μηα αγγιν-ειιεληθή 

ηξαγσδία, κηθξ. Φψηεο Κνθαβέζεο, Παξαηεξεηήο, 2000, ζ. 143. Βι. επίζεο Σειεγξάθεκα ηνπ 

γεληθνχ δηνηθεηή Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Κνδάλε 17.7.45, ζε ΓΑΚ-Αξρεία Θεζζαινλίθεο, ΗΑΜ, Φ. 
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ΖΠΑ θαη ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, δηακαξηπξφκελν γηα «ηε ζπλερηδφκελε θαηαπίεζε 

ηνπ ζιαβφθσλνπ πιεζπζκνχ ζηε Βφξεηα Διιάδα». Αληίζηνηρε λφηα ζα επηδνζεί ζηηο 

22 Ηνπιίνπ θαη ζηελ Αζήλα. Οη Γηνπγθνζιάβνη δεηνχζαλ λα «ζηακαηήζνπλ ακέζσο 

νη δησγκνί πνπ εμαπέιπζε ε ειιεληθή Κπβέξλεζε ελαληίνλ ησλ Μαθεδφλσλ θαη 

ζπκπαηξησηψλ ηνπο ζηε Μαθεδνλία ηνπ Αηγαίνπ κέζσ αηάθησλ ζσκάησλ, κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ηαθηηθνχ ζηξαηνχ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο»
487

. 

Δλ ησ κεηαμχ νη επηζθέςεηο πνιηηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ θαη εθπξνζψπσλ 

θνκκάησλ ζηελ πεξηνρή, ζα είλαη ζπλερείο φιν απηφ ην δηάζηεκα. Απφ ηνπο πξψηνπο 

πνπ επηζθέθηεθαλ ηε Φιψξηλα ήηαλ ν Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο, αξρεγφο ηνπ 

Δζληθνχ Δλσηηθνχ Κφκκαηνο. Παξέκεηλε ζηε Φιψξηλα γηα δχν εκέξεο (22 θαη 23 

Ηνπλίνπ) θαη νξγάλσζε ζπγθέληξσζε ζην θηλεκαηνζέαηξν «Πάλζενλ»
488

. ηηο 10 

Οθησβξίνπ, «έγθξηηνη δεκνθξαηηθνί παξάγνληεο» ζπλήιζαλ θαη απνθάζηζαλ «ηελ 

ίδξπζηλ Παξαξηήκαηνο εληαχζα ηεο Δζληθήο Οξγαλψζεσο Γεκνθξαηηθνχ Αγψλνο 

(ΔΟΓΑ)» θαη αλέιαβαλ ηελ νξγάλσζε ηνπ αγψλα θαη ηελ ππνδνρή ηνπ αξρεγνχ 

ζηξαηεγνχ Πιαζηήξα
489

. Έλα κήλα κεηά ζα θηάζεη ζηε Φιψξηλα ν ππαξρεγφο ηεο 

ΔΚΔ-ΔΓΔ Ν. Παπαδάθεο σο εθπξφζσπνο ηνπ Εέξβα. Με ηελ άθημή ηνπ, επηηξνπέο 

θαη νξγαλψζεηο ηνπ ΔΓΔ παξνπζηάζηεθαλ ζε απηφλ γηα «λα ππνβάινπλ ηα ζέβε θαη 

ηελ αθνζίσζίλ ησλ πξνο ηνλ γελλαίνλ ηξαηεγφλ Εέξβαλ». Ο Παπαδάθεο 

«εμηζηφξεζε ηελ δξάζηλ ησλ Δζληθψλ Αληαξηηθψλ Οκάδσλ ππφ ηελ αξρεγίαλ ηνπ 

ηξαηεγνχ Εέξβα» θαη  

 

πεξηέγξαςε κε ηα κειαλψηεξα ρξψκαηα ηελ πξνδνηηθήλ θαη αληεζληθήλ ηαθηηθήλ ηνπ 

ΔΛΑ ν νπνίνο ππήξμελ φξγαλνλ ησλ ερζξψλ ηνπ έζλνπο, παξά ησλ νπνίσλ 

ερξεκαηνδνηείην […] ηελ ζπλεξγαζίαλ ηνπ ΔΛΑ κεηά ησλ Βνπιγάξσλ θαη Αιβαλψλ 

κεηά ησλ νπνίσλ ππέγξαςε θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξψηνπο δηα ηελ απηνλφκεζηλ ηεο 

Μαθεδνλίαο θαη κε ηνπο δεπηέξνπο ηελ παξαρψξεζηλ νινθιήξνπ ηεο Ζπείξνπ εηο ηελ 

Αιβαλίαλ ηνπ Δκβέξ Υφηδα. […]
490

.  

 

Απφ ηηο αξρέο Απγνχζηνπ, ε εζληθφθξσλ ηνπηθή εθεκεξίδα Διιεληθή Φσλή 

αλέιαβε λα ππελζπκίζεη ζηνπο αλαγλψζηεο ηεο ηα δεηλά ηεο εακνθξαηίαο θαη ηνπο 

πξσηαγσληζηέο απηψλ ησλ δεηλψλ. Μέζα ζε επηά ζπλέρεηεο, πνπ είραλ ηνλ ηίηιν 

«Λατθή Γεκνθξαηία», απνθάιππηε ε παξαπάλσ εθεκεξίδα φιε ε δξάζε ηεο 

«ζπκκνξίαο ησλ θνπθνπέδσλ», πνπ αλέιαβε «λα δηνηθήζε ην δχζκνηξν απηφ Ννκφ» 

θαη «ηάθακε θπξηνιεθηηθψο γπαιηά-θαξθηά». Ζ Διιεληθή Φσλή εζηίαδε ηδηαίηεξα ζηα 

πξφζσπα ηεο «ζπκκνξίαο», πνπ επί εακνθξαηίαο «έδεημαλ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο 

ππφθνζκν θαη ηα ιεζηξηθά έλζηηθηα απφ ηα νπνία ελεθνξνχλην», θαζψο 

απνηεινχζαλ ην αιάζεην -γηα ηελ εθεκεξίδα- ηεθκήξην ηεο θαηάιεμεο κηαο 

δηνίθεζεο ζηα ρέξηα παξφκνησλ αλζξψπσλ:  
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Ση επεξίκελελ φκσο ν θνζκάθεο απφ έλα Βειάθσθ ή απφ έλα Μήηξεθ; Ση επεξίκελελ ε 

ηάιαηλα εθπαίδεπζηο απφ έλα ππνδηδάζθαιν Καιατηδήδεθ; Ση κπνξνχζε λα πεξηκέλε ν 

γεσξγηθφο πιεζπζκφο θαη γεληθψο ν αγξφηεο απφ έλα ζεζεκαζκέλν ισπνδχηε θαη 

κεηέπεηηα αξρηεγθιεκαηία αββίδε, πνπ αλέιαβε ηε Γηεχζπλζη ηεο Δλψζεσο Γεσξγ. 

πλεηαηξηζκψλ; Ση ήην δπλαηφλ λα πεξηκέλε απφ ηελ ιεζηξηθή ΔΣΑ απφ ηνπο 

Φνπληνπθίδεδεο, Λπθνγηάλλεδεο θιπ ήξσαο ηνπ ισπνδπηηθνχ Παλζένπ ηνπ ΚΚΔ; Μήπσο 

επεξίκελε θάηη θαιφ απφ ηνπο δεκίνπο ησλ ρηιηάδσλ εζληθνθξφλσλ ελ Βαςσξίσ θιπ 

γνπξνκάιιελ θαη Θάλνλ, πνπ θαίηνη θξαηνχκελνη ζήκεξνλ πεξλνχλ ράξηο ζε μεηζίπσηεο 

θαη αλήζηθεο θηιελάδεο ηνπο θαη ηνπο ελαπνκείλαληεο «ζπλαγσληζηάο» ησλ κηα δσή 

δειεπηή θαη καραξαγηάδηθε;
491

 

 

Οη εζληθφθξνλεο πνιίηεο ηεο Φιψξηλαο ήηαλ πιένλ νξγαλσκέλνη θαη 

απνθαζηζκέλνη λα πεξηθξνπξήζνπλ ηε Φιψξηλα απφ νπνηαδήπνηε εακηθή εθδήισζε. 

ηηο 27 Απγνχζηνπ 1945 αληηπξνζσπεία ηνπ πνιηηηθνχ ζρεκαηηζκνχ ηνπ ΔΑΜ 

επηζθέθηεθε ηε Φιψξηλα. Απνηεινχληαλ απφ ηνλ ζηξαηεγφ Νεφθνζκν Γξεγνξηάδε, 

ηνλ αξρεγφ ηνπ θφκκαηνο ησλ Αξηζηεξψλ Φηιειεχζεξσλ Μήηζν Παπαδεκήηξε θαη 

ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ ΚΚΔ, Φισξηληψηε δηθεγφξν Εήζε Εσγξάθν. Σελ επφκελε 

κέξα πξαγκαηνπνίεζε δεκφζηα ζπγθέληξσζε ζην γήπεδν ηεο πφιεο. Πξηλ αθφκα 

αξρίζνπλ νη νκηιίεο, «ππθλαί νκάδεο εζληθνθξφλσλ πνιηηψλ ήξρηζαλ λα θαηέξρσληαη 

απφ ηα δηάθνξα κέξε ηεο πφιεσο θαη θαηέιαβνλ ηελ πιαηείαλ θαη φιαο ηαο πέξημ ηνπ 

γεπέδνπ νδνχο». Ζ ρσξνθπιαθή ζα θηλεζεί πξνο ην γήπεδν «πξνο ηήξεζηλ ηεο 

ηάμεσο» θαη ζα γίλεη «αληηθείκελνλ ζεξκψλ εθδειψζεσλ ππφ ηνπ πιήζνπο». Μάιηζηα 

«θαηά ηελ έμνδνλ ησλ θνκκνπληζηψλ εθ ηνπ Γεπέδνπ» ην ζπγθεληξσκέλν πιήζνο 

«πξνέβε εηο παηαγψδεηο απνδνθηκαζίαο». Σειηθά «εζρεκαηίζζε νγθψδεο δηαδήισζηο 

εμ εζληθνθξφλσλ πνιηηψλ πξνο ηνπο νπνίνπο σκίιεζαλ δηάθνξνη ξήηνξεο 

θαπηεξηάζαληεο ηαο πξνδνηηθάο θαη αληεζληθάο ελεξγείαο ηνπ ΚΚΔ». χκθσλα κε 

ηελ εθεκεξίδα Έζλνο, πξνθιήζεθαλ «αζρεκίαη ηηλαί - ιίαλ επηπρψο πεξησξηζκέλνπ 

βαζκνχ» θαη κφλνλ «παξ’ αλεπζχλσλ θαη απείξσλ ιφγσ λεαξάο ειηθίαο πξνζψπσλ». 

Καηά ηελ επίζθεςε ηνπ θιηκαθίνπ ηνπ πνιηηηθνχ ζρεκαηηζκνχ ΔΑΜ ζηε Φιψξηλα, 

θαη ζε απνζηξνθή ηνπ ιφγνπ ηνπ, ν Νεφθνζκνο Γξεγνξηάδεο ζα πεη πσο πξέπεη 

επηπξφζζεηα λα ζπκπαζνχκε ηνπο Ρψζνπο «δηφηη εθεί δηαβηνχλ πεξί ηνπο 300.000 

Διιήλσλ». Ο αξζνγξάθνο ηνπ Έζλνπο ζα βξεη αθνξκή λα ζεκεηψζεη: «’ απηφ έρεη 

δίθαηνλ ν θ. Γξεγνξηάδεο. Αιινίκνλφ καο αλ καο εμαπνζηείιεη ε Ρσζζία θαη άιινπο 

πξφζθπγαο λα καο δηαθσηίζνπλ»492. Γλψξηδε ν αξζξνγξάθνο ηνλ πξσηαγσληζηηθφ 

ξφιν ησλ εθ Ρσζίαο πξνζθχγσλ ζηηο ηάμεηο ηνπ ΔΑΜ, ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπ ΔΛΑ. Γελ 

είρε πεξάζεη εμάιινπ κεγάιν δηάζηεκα, φηαλ ν εθ Ρσζίαο εξρφκελνο δάζθαινο 

Γηάλλεο Καιατηδίδεο ηνπνζεηνχληαλ ππεχζπλνο ησλ ζιαβνκαθεδνληθψλ ζρνιείσλ 

θαη ν Βαζίιεο Γπκλφπνπινο, γηαηξφο θαη πξφζθπγαο εθ Ρσζίαο θη απηφο, νξηδφηαλ 

δήκαξρνο ηεο πφιεο επί εακνθξαηίαο. Μάιηζηα, πξφζθπγεο ηεο πεξηνρήο Φιψξηλαο 
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 Βι. ηα θχιια ηεο εβδνκαδηαίαο, (φπσο ήηαλ θαη νη άιιεο εθεκεξίδεο ηεο πφιεο) Διιεληθήο 
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Φσλή [Φιψξηλαο] , 2.9.1945. ζ. 1, 2∙ 8.9.1945, ζ. 1, 2∙ 15.9.1945, ζ. 1, 2.  
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 Έζλνο [Φιψξηλαο], 30.8.1945, ζ. 2. 
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ήηαλ -ηελ πεξίνδν εθείλε- νη «ζηπινβάηαη ηνπ ΔΑΜ493», ελψ «ηεξάξραη θαη θσζηήξαη 

ηνπ θνκκνπληζηηθνχ ζηεξεψκαηνο» ζεσξνχληαλ νη δηαλννχκελνη πξφζθπγεο Βαζίιεο 

Γπκλφπνπινο (γηαηξφο), Δπζχκηνο Ησαλλίδεο (γηαηξφο) θαη Γεκνζζέλεο Θενραξίδεο 

(δηθεγφξνο), πνπ πεξηφδεπαλ ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ 1945 ζηα ρσξηά Αξκελνρψξη, 

Σξηπφηακν, Παπαγηάλλε, Μαξίλα θαη Νέν Καχθαζν, «δηα λα ηνλψζνπλ ην θξφλεκα 

ησλ πηζηψλ θαη λα ζπγθξαηήζνπλ ην πνίκληνλ», ην νπνίν «ήξρηζε λα δεηθλχεη ζεκεία 

αθππλήζεσο θαη δηαξξνήο». κσο, θαη ζηα ρσξηά άξρηζαλ πιένλ λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη  εζληθφθξνλεο ρσξηθνί θαη έηζη, ζχκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα 

Έζλνο, νη πεξηνδεχνληεο εακίηεο εθδηψρηεθαλ απφ ηα κέξε ζηα νπνία πήγαλ θαη 

απνρψξεζαλ ηάρηζηα θαζψο «εδέρζεζαλ χβξεηο, ηελεθεδνθξνπζίαο θαη δηαζέζεηο γηα 

μπινθνπήκαηα»494. 

ηηο 31 Απγνχζηνπ, ε Γηνίθεζηο Υσξνθπιαθήο Φισξίλεο ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα 

ελεκεξψζεη ηεξαξρηθά γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ θαη ηε δξάζε ησλ «ελφπισλ ζπκκνξηψλ 

θαηά πεξηθεξείαο Τπνδηνηθήζεσο». χκθσλα ινηπφλ κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ρσξνθπιαθήο, ζηελ πεξηνρή Φιψξηλαο δξνχζε «κία ζπκκνξία ππφ ηνλ Αξρεγφλ 

Σζβέηζθνλ», πνπ θαηαγφηαλ απφ ηε Φιψξηλα θαη δηέκελε ζην Μνλαζηήξη-

Γηνπγθνζιαβίαο, απνηεινχληαλ απφ 15 άλδξεο θαη δξνχζε ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ 

ηαζκφο Υσξνθπιαθήο (Υ) Κάησ θιεηλψλ θαη ηδηαίηεξα ζηα ρσξηά Κιαδνξάρε έσο 

Δζληθφ. Μηα άιιε νκάδα-«ζπκκνξία» απνηεινχληαλ απφ 10 άλδξεο θαη δξνχζε 

κεηαμχ ησλ ρσξηψλ Κάησ Τδξνχζαο, Γξνζνπεγήο θαη Σξηαληαθπιιηάο. Σξίηε 

«ζπκκνξία» απνηεινχκελε απφ 6 άλδξεο, ήηαλ «εμάξηεκα» ηεο πξνεγνχκελεο θαη 

δξνχζε ζηα ρσξηά Κνιρηθή, Πέξαζκα θαη Σξνπαηνχρν. Καηά ηε ρσξνθπιαθή 

«άπαζαη αη αλσηέξσ νκάδεο απνηεινχληαη απφ Βνπιγαξναπηνλνκηζηάο, 

ζπκπξάηηνληαο κεηά ππνιεηκκάησλ ηνπ ΔΛΑ, ηεινχζη δε ππφ ηελ θαζνδήγεζηλ ηνπ 

Βνπιγαξναπηνλνκηζηνχ Γθφηζεθ, εδξεχνληνο ελ Μνλαζηεξίσ». θνπφο ηνπο ήηαλ ε 

απηνλφκεζε ηεο Μαθεδνλίαο θαη ε εμφλησζε ηνπ «Δζληθηζηηθνχ ζηνηρείνπ», εηο 

βάξνο ηνπ νπνίνπ είραλ ήδε δηαπξάμεη αξθεηά εγθιήκαηα. Οη «ζπκκνξίεο», ζχκθσλα 

κε ηε ρσξνθπιαθή, κε απεηιέο θαη ππνζρέζεηο πξνζπαζνχζαλ λα αλαπηεξψζνπλ ην 

θξφλεκα ησλ νκντδεαηψλ ηνπο θαη λα πξνθαιέζνπλ «απνζάξξπλζηλ θαη 

απνγνήηεπζηλ ηνπ Διιεληθνχ ζηνηρείνπ». ηηο παξαπάλσ έλνπιεο νκάδεο 
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 Πάκπνιινη πξφζθπγεο ήηαλ ζηειέρε ηνπ ΔΑΜ θαη ηεο ΔΠΟΝ Φιψξηλαο. Βι. ζρεηηθά, Νίθνο 

Κέληξνο, φ.π., ζ. 40-41. 
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 ηνλ Νέν Καχθαζν κάιηζηα, «κφιηο επιεξνθνξήζεζαλ νη θάηνηθνη ηελ άθημίλ ησλ έζπεπζαλ κε 

μχια, πέηξεο, παηάηεο, ληνκάηεο θαη ήξρηζαλ λα βάιινλ ελαληίνλ ησλ θξαπγάδνληεο: “Να θχγεηε!... 

ηε Ρσζία λα πάηε!... αο γλσξίζακε!...”». χκθσλα κε ην Έζλνο, ν πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο ηνπο 

έθιεηζε ζην γξαθείν ηνπ γηα λα ηνπο πξνζηαηεχζεη, ελψ νη άλδξεο ηνπ ζηαζκνχ ρσξνθπιαθήο 

«θαηφξζσζαλ κεηά κεγάινπ θφπνπ λα επηβάινπλ ηελ ηάμηλ». Έζλνο [Φιψξηλαο], 11.10.1945, ζ. 3.  

Ο Π. Κξηζαξίδεο αλαθέξεη φηη πξηλ αξρίζεη ε νκηιία ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ΔΑΜ ζηνλ Νέν 

Καχθαζν «έγηλε κηα αηθλίδηα επίζεζε ελαληίνλ ηνπο, απφ θαιά πξνεηνηκαζκέλνπο θαη νξγαλσκέλνπο 

“εδεζίηεο” (φξγαλα ηεο δεμηάο) πνπ θξαηνχζαλ ξφπαια. Απφ ηελ άγξηα επίζεζε ησλ “εδεζηηψλ” 

ηξαπκαηίζηεθαλ ζνβαξά ν γηαηξφο Γπκλφπνπινο θαη πνιινί ρσξηθνί». Παληειήο Κξηζαξίδεο, Σν 

ρσξίν κ’ [Νένο Καχθαζνο], Μπαξκπνπλάθεο, Θεζζαινλίθε 2006, ζ. 103. 
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απνδίδνληαλ κηα ζεηξά απφ θφλνπο θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη ε εθηέιεζε ησλ 

ρσξνθπιάθσλ ηνπ ζηαζκνχ ηεο Κάησ Τδξνχζαο
495

.  

Δθηφο ηεο πεξηνρήο Φιψξηλαο, ζηελ πεξηνρή Βεχεο (πεξηθέξεηα ηνπ Υ Κέιιεο), 

αλέπηπζζαλ δξάζε δχν έλνπιεο νκάδεο, απνηεινχκελεο απφ 25 άηνκα ε θάζε κία, 

φινη θάηνηθνη Κέιιεο. ηε δξάζε ησλ παξαπάλσ απνδηδφηαλ ν θφλνο δχν Άγγισλ 

ζηξαηησηψλ, κηαο λεαξήο θνπέιαο θαη ε απαγσγή ελφο θαηνίθνπ ηεο Κέιιεο. Ζ 

εθηίκεζε  ηεο ρσξνθπιαθήο ήηαλ πσο νη έλνπιεο απηέο νκάδεο ηεο Κέιιεο «είλαη 

εμαξηήκαηα ησλ απηνλνκηζηηθψλ Σαγκάησλ Γθφηζεθ, ζθνπφο ησλ νπνίσλ είλαη […] 

ε απηνλφκεζηο ηεο Μαθεδνλίαο»
496

. 

ηελ πεξηνρή ηνπ Ακπληαίνπ, δξνχζαλ δχν νκάδεο ζηε ζέζε Ράδνζη Ξηλνχ Νεξνχ. 

Μία δεθακειήο «απηνλνκηζηηθή», θαη κηα δεχηεξε δσδεθακειήο «θνκκνπληζηηθή». 

Σα κέιε ησλ παξαπάλσ νκάδσλ «εηζίλ ππνιείκκαηα ηνπ ΔΛΑ, ησλ εμνπιηζζέλησλ 

θνκηηαηδήδσλ ππφ ησλ Γεξκαλψλ θαη ηνπ Βνπιγάξνπ πξνπαγαλδηζηνχ Κάιηζεθ» θαη 

«δηάθνξνη ηξαπέληεο εηο ηα φξε, ίλα απνθχγσζηλ ηελ ηηκσξίαλ»
497

. 

ηα ρσξηά Ρνδψλα έσο Βαιηφλεξα-Ληκλνρψξη εκθαληδφηαλ έλνπιε νκάδα ηνπ 

ηέσο θαπεηάληνπ ηνπ 3
νπ

 Σάγκαηνο ηνπ εθεδξηθνχ ΔΛΑ ζηελ νπνία αλήθαλ 

πξφζθπγεο, θάηνηθνη Ρνδψλαο. Ζ δξάζε ηεο νκάδαο απηήο έθηαλε κέρξη ην Ράδνζη. 

Οκάδα ελφπισλ είρε ζρεκαηηζηεί θαη γχξσ απφ ην ρσξηφ Αεηφο. Ζ εθηίκεζε ήηαλ 

πσο «ε νκάο απηή αλήθεη εηο ηελ Οξγάλσζηλ Ορξάλα», ελψ ζπλεξγαδφηαλ ζηελά κε 

φια ηα άιια ππνιείκκαηα ηνπ ΔΛΑ». Αλάινγεο νκάδεο δξνχζαλ γχξσ απφ ηα 

ρσξηά Βαξπθφ (16κειήο νκάδα), Πεξηθνπή (14κειήο) θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Πξέζπαο 

(25 κειήο, πνπ ε δχλακή ηεο απμνκεησλφηαλ ιφγσ «ηεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ εθ ησλ 

Διιελνζεξβηθψλ ζπλφξσλ απηνλνκηζηψλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη εηζφδνπ θαη εμφδνπ 

Διιήλσλ Μαθεδφλσλ επίζεο απηνλνκηζηψλ»)
498

.  

Σαπηφρξνλα, ζηελ ίδηα ελεκέξσζε, θαη γηα ηελ «εμφλησζηλ ησλ δξσζψλ 

ζπκκνξηψλ» ηεο πεξηνρήο Φιψξηλαο, ν δηνηθεηήο ρσξνθπιαθήο Φιψξηλαο Νηθφιανο 

Ησάλλνπ, πξφηεηλε -«εθηφο ησλ επξέσλ εθθαζαξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ»- λα ηδξπζνχλ 

θαη λα εμνπιηζηνχλ ηέζζεξα κεηαβαηηθά απνζπάζκαηα, δηνηθνχκελα απφ 

αμησκαηηθνχο θαη απνηεινχκελα απφ δχλακε 14 νπιηηψλ ηεο ρσξνθπιαθήο ην 

θαζέλα. Δπίζεο πξφηεηλε ηε ζπγθξφηεζε έθηππσλ απνζπαζκάησλ, ηε ρνξήγεζε 

απηνθηλήησλ γηα ηα απνζπάζκαηα θαη «ηελ επξείαλ εθαξκνγήλ ησλ ηεζέλησλ ελ ηζρχτ 

δηνηθεηηθψλ κέηξσλ θαηά ησλ εθπεζφλησλ εηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 453/1945 δη 

νπ εηέζε ελ ηζρχτ ν Νφκνο “πεξί ιεζηείαο”»
499

.  

Σελ ίδηα πεξίνδν, ν Εαινθψζηαο, ζπλεξγάηεο-ζπλνκηιεηήο ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ 

Β΄, ελεκεξψλνληάο ηνλ γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί θαηά ηνπο κήλεο Ηνχιην-
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 Γηνίθεζηο Υσξνθπιαθήο Φισξίλεο, «Γειηίνλ Καηαζηάζεσο Γεκνζίαο Αζθαιείαο θαη Σάμεσο 

(Απφ 1-31 Απγνχζηνπ 1945)», Δλ Φισξίλε ηε 31 Απγνχζηνπ 1945. ΓΑΚ-Αξρεία Θεζζαινλίθεο, 

ΗΑΜ, Φ. Β.24.1.1, έγγξ. 61-64. 
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 ην ίδην.  
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 Γηνίθεζηο Υσξνθπιαθήο Φισξίλεο, «Γειηίνλ Καηαζηάζεσο Γεκνζίαο Αζθαιείαο θαη Σάμεσο 
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Αχγνπζην ηνπ 1945 ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία θαηαγξάθεη αλαδσπχξσζε αληαξηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Πιεξνθνξεί ην βαζηιηά φηη ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία είρε επηθξαηήζεη 

πιήξεο πφισζε κεηαμχ βαζηιείαο θαη θνκκνπληζκνχ ζε εζλνηηθέο γξακκέο. Σα 

ζιαβφθσλα ρσξηά ππνζηήξηδαλ ην ΚΚΔ, ελψ ηα ειιελφθσλα ην βαζηιηά. ην 

πιαίζην ηεο ζθιήξπλζεο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο εζλνηηθήο δηακάρεο πνπ εμειηζζφηαλ 

ζηελ πεξηνρή, ν Εαινθψζηαο αλέθεξε ηελ χπαξμε κηαο κπζηηθήο νξγάλσζεο κε ηελ 

επσλπκία «Πφθα», πνπ είρε ηδξπζεί απφ «εζληθφθξνλεο πνιίηεο» (εκπφξνπο, 

δηθεγφξνπο θαη ρσξηθνχο) ηεο Πηνιεκαΐδαο θαη ηεο Φιψξηλαο, θαη ε νπνία είρε 

αλαιάβεη «λα δνινθνλή ζπζηεκαηηθψο ηνπο Βνπιγάξνπο πξάθηνξαο ή θαη κεξηθνχο 

θαθνχο Έιιελαο θνκκνπληζηάο», νη νπνίνη εξγάδνληαλ γηα ηελ απηνλφκεζε ηεο 

Μαθεδνλίαο500. 

Γηα ην κήλα επηέκβξην ηνπ 1945 ε Γηνίθεζε Υσξνθπιαθήο Φιψξηλαο 

ελεκεξψλεη ηελ ηεξαξρία φηη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο δηνηθήζεσο «δξψζηλ αη απηαί 

έλνπινη ζπκκνξίαη, αη αλαθεξζείζαη δηα ηνπ νκνίνπ δειηίνπ ηνπ κελφο Απγνχζηνπ ε. 

έηνπο». Σα λέα δεδνκέλα είλαη ε ζπγθξφηεζε θαη ε δξάζε ησλ κεηαβαηηθψλ 

απνζπαζκάησλ. χκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε, είραλ ήδε ζπγθξνηεζεί ηξία 

κεηαβαηηθά απνζπάζκαηα ζηηο ηξεηο ππνδηνηθήζεηο ρσξνθπιαθήο (Φιψξηλαο-Βεχεο-

Ακπληαίνπ). Σν απφζπαζκα Φιψξηλαο απνηεινχληαλ απφ 13 νπιίηεο κε 

απνζπαζκαηάξρε ηνλ ππελσκνηάξρε Γηνγέλε Εαραξηνπδάθε, ηεο Βεχεο απφ 14 

νπιίηεο ππφ ηνλ αλζππνκνίξαξρν Παλαγηψηε Καινγξηδάθε θαη ηνπ Ακπληαίνπ απφ 

14 νπιίηεο ππφ ηνλ ππελσκνηάξρε Ησάλλε Νηειή. Σα απνζπάζκαηα απηά, ήδε απφ 

αξρέο επηεκβξίνπ, «πεξηψδεπζαλ αλά ηα δηάθνξα ρσξία ησλ δηθαηνδνζηψλ ησλ» θαη 

δηελήξγεζαλ πνιιάο ελέδξαο εκεξεζίαο θαη λπθηεξηλάο εηο δηαθφξνπο επηθαίξνπο 

ηνπνζεζίαο θαη δηαβάζεηο». Δπίζεο «εμεξεχλεζαλ ηαο δεκνζίαο νδνχο ηεο πεξηνρήο 

ησλ πξνο εμαζθάιηζηλ ησλ ζπγθνηλσληψλ». Ζ δξάζε ησλ απνζπαζκάησλ θξηλφηαλ 

απφ ηε δηνίθεζε απνιχησο ηθαλνπνηεηηθή, θαζψο «απνθαηέζηεζε κεγάισο ην 

αίζζεκα Αζθαιείαο ησλ θαηνίθσλ», ελψ πξνβιεπφηαλ -ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα- ε εθθαζάξηζε ηεο πεξηνρήο «εθ ησλ ελφπισλ θαθνπνηψλ», ε δξάζε ησλ 

νπνίσλ, ιφγσ ηεο παξνπζίαο ησλ απνζπαζκάησλ, «εζράησο εκεηψζε αηζζεηψο».  ηε 

δξάζε ησλ απνζπαζκάησλ νθείινληαλ ηέινο θαη νη ζπιιήςεηο δχν εθ ησλ 

ζεκαηλφλησλ εθ ησλ δησθνκέλσλ. ηηο 10 επηεκβξίνπ ηα απνζπάζκαηα ζπλέιαβαλ 

ζηελ Παιαίζηξα έλαλ θάηνηθν «δησθφκελν επί ζπλεξγαζία κεηά ηνπ ερζξνχ θαη δηα 

δηάπξαμηλ αδηθεκάησλ θαηά ηεο δσήο θαη πεξηνπζίαο πνιηηψλ». Καηά ηε ζχιιεςή 

ηνπ, ν ζπιιεθζείο έθεξε πάλσ απηφκαην «ξσζζηθήο πξνειεχζεσο κεηά δχν ηαηληψλ 

θαη 100 θπζηγγίσλ απηνχ». Πέληε κέξεο λσξίηεξα ην κεηαβαηηθφ απφζπαζκα 

Φιψξηλαο είρε ζπιιάβεη θαη «ηνλ δηαβφεηνλ Βνπιγαξνθνκκνπληζηήλ θαη Βνπιεπηήλ 

ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο πεξηνρήο Φισξίλεο Κπξηάθνλ Ππιάελ, εθ Ξπλνχ 

Νεξνχ», πνπ δησθφηαλ βάζεη εληάικαηνο ζχιιεςεο ηνπ αλαθξηηή Φιψξηλαο «επί 

θφλσ θαη δηα παξάβαζηλ ησλ ππ’ αξηζκ. 6 θαη 7 πληαθηηθψλ Πξάμεσλ επί 

ζπλεξγαζία κεηά ηνπ ερζξνχ (Ορξαλίηεο)». Ζ ζχιιεςε κάιηζηα ηνπ Ππιάε, 

ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηεο ρσξνθπιαθήο, «ζέιεη ζπληειέζεη εηο ηελ ηειείαλ 
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 Εαινθψζηαο πξνο Γεψξγην Β’, [Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 1945], Αξρείν ηέσο Βαζηιηθψλ Αλαθηφξσλ, 

θαθ. 439, αλαθέξεηαη ζην σηήξεο Ρηδάο, Απ’ ηελ Απειεπζέξσζε ζηνλ Δκθύιην, φ.π., ζ. 214-215. 
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απνζάξξπλζηλ ησλ Βνπιγαξνθνκκνπληζηψλ, δνζέληνο φηη νχηνο εηχγραλελ ν θχξηνο 

ζπληειεζηήο ηεο Βνπιγαξνθνκκνπληζηηθήο θηλήζεσο ελ ηε πεξηνρή Φισξίλεο»
501

. 

Λίγεο κέξεο κεηά «δηέξξεπζε» ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ε είδεζε φηη «δηαιχνληαη ηα 

… πεξίθεκα “Μαθεδ. Σάγκαηα”»: 

 

Έγθπξαη πιεξνθνξίαη καο αλαθέξνπλ φηη ηα πεξίθεκα «Μαθεδνληθά Σάγκαηα», ησλ 

νπνίσλ αξρεγνί θέξνληαη νη πξνδφηαη Γθφηζεθ, Γθέιεθ, Κέληξσθ, Σδήκεθ, Νηφκπξεθ 

[έλαο θη έλαο δειαδή], δηαιχνληαη θαζεκεξηλψο ιφγσ ηεο κεγάιεο δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ 

θαη ηεο αλαθαιχςεσο ηεο καηαηνπνλίαο θαη θηινδνμίαο ησλ πνπιεκέλσλ «αξρεγψλ»
502

. 

 

ηηο 12 επηεκβξίνπ, ε εθεκεξίδα Αγώλαο, ηεο Δπηηξνπήο Πφιεο Φιψξηλαο ηνπ 

ΚΚΔ, δεκνζίεπζε ην ιφγν ηνπ Φισξηληψηε δηθεγφξνπ θαη ζηειέρνπο ηνπ ΚΚΔ Εήζε 

Εσγξάθνπ. Ο Εσγξάθνο, ζηελ νκηιία ηνπ θαηήγγειιε ηε βία πνπ εμαζθνχληαλ 

ελάληηα ζε ζηειέρε ή θίινπο ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπ ΔΑΜ.  Σν Έζλνο ηεο Φιψξηλαο, 

κεκθφηαλ ηνλ Εσγξάθν πνπ είδε «ηα κειαληαζκέλα πιεπξά ησλ γπλαηθψλ ηνπ Ν. 

Καπθάζνπ θαη ην ζπαζκέλν ρέξη ηεο αξαηζνχιαο», ελψ δελ είδε θαη «δελ έκαζε ηη 

έγηλαλ ν Πνγαξίδεο απφ ηνλ Πνιππιάηαλν, ν Υξηζηαθάθεο απφ ηαο Άλσ Κιεηλάο, ν 

Παπαδφπνπινο απφ ηνλ Λαηκφ, ν Αιέμεο απφ ηελ Μηθξνιίκλε, ν Πάιεο θαη ε αλεςηά 

ηνπ, ν πξφεδξνο, ν εθεκέξηνο θαη νη ζχκβνπινη ηεο Οιπκπηάδαο, ν αληηπξφεδξνο ηνπ 

Φαλνχ, ν θχιαμ ηνπ ιηγληησξπρείνπ Βεχεο, ν αγξνθχιαμ ηεο Ρνδψλνο, δχν 

ρσξνθχιαθεο, ηξεηο εζλνθχιαθεο θαη άιινη πνπ ηνπο ζθφησζαλ εθέηνο ην θαινθαίξη 

νη  βνπιγαξνθνκκνπληζηηθαί ζπκκνξίαη ηνπ». Κιείλνληαο ην Έζλνο δηεξσηάηαη: «Δίλε 

φινη απηνί απνπαίδηα;»503.  

Σν πξψην δεθαήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ επηζθέθζεθε ηε Φιψξηλα ν αξρεγφο ησλ «ελ 

Διιάδη Βξεηαληθψλ Γπλάκεσλ» ζηξαηεγφο θφκππ. Με ηελ άθημή ηνπ επηζεψξεζε ηα 

παξαηεηαγκέλα ζηελ πιαηεία Οκνλνίαο βξεηαληθά θαη ειιεληθά ζηξαηεχκαηα θαη 

ηνπο πξνζθφπνπο θαη ζπλεράξε ηδηαίηεξα ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Έθνξν απηψλ η. 

Σξηαληαθπιιίδε. Καηφπηλ, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνπο δηνηθεηέο ησλ βξεηαληθψλ θαη 

ειιεληθψλ δπλάκεσλ, επηζεψξεζε ηα θπιάθηα Νίθεο θαη Αγίαο Παξαζθεπήο. Πξνο 

ηηκήλ ηνπ ζηξαηεγνχ παξέζεζε επίζεκν γεχκα ν δήκαξρνο Σέγνο απνπληδήο, ζην 

νπνίν παξαβξέζεθαλ φιεο νη πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο αξρέο ηεο πφιεο. Σελ 

επφκελε επηζεψξεζε ην 165 Σάγκα Δζλνθπιαθήο θαη παξαθάζηζε ζε πξφγεπκα ζηε 

Λέζρε ησλ Άγγισλ Αμησκαηηθψλ. Σηο κέξεο εθείλεο ελεκεξψλνληαλ νη πνιίηεο ηεο 

πεξηνρήο φηη ηδξχζεθε ππνπξνμελείν ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ζηε Φιψξηλα θαη είρε 

ήδε αθηρζεί θαη αλέιαβε θαζήθνληα ππνπξφμελνπ ν Υηιι (George Hill), 

«δεδεισκέλνο θαη έλζεξκνο θίινο ηεο Διιάδνο»504. Ο Υηιι, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 

Κέληξν, ήηαλ γηα πνιιά ρξφληα πξνμεληθφο ππάιιεινο ζην Μνλαζηήξη θαη «είρε 

ζηελέο ζρέζεηο κε Ορξαλίηεο απηνλνκηζηέο», ελψ «κηινχζε άξηζηα ηε ζεξβηθή, ηε 
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 Γηνίθεζηο Υσξνθπιαθήο Φισξίλεο, Γειηίνλ Καηαζηάζεσο Γεκνζίαο Αζθαιείαο θαη Σάμεσο 

(Απφ 1-16 επηεκβξίνπ 1945)», Δλ Φισξίλε ηε 16 επηεκβξίνπ 1945. «ΓΑΚ-Αξρεία Θεζζαινλίθεο, 

ΗΑΜ, Φ. Β.24.1.1, έγγξ. 65-66 
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 Έζλνο [Φιψξηλαο], 11.10.1945, ζ. 3.  
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 Έζλνο [Φιψξηλαο], 11.10.1945, ζ. 4. 
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βνπιγαξηθή θαη ηε γιψζζα ησλ ληφπησλ ζιαβφθσλσλ». Απφ ηε κηα κεξηά ππέζαιπηε 

πνιηηηθέο ελαληίνλ ησλ ζιαβνθψλσλ ηεο Φιψξηλαο θαη απφ ηελ άιιε, απηφο θαη ην 

επηηειείν ηνπ, πνπ απνηεινχληαλ απφ Διιελνθχπξηνπο «γχξηδαλ φια ηα ζιαβφθσλα 

ρσξηά ηεο πεξηνρήο θαη πξνπαγάλδηδαλ ηελ απηνλνκία, ιέγνληαο πσο κφλν έηζη ζα 

ζσζνχλ νη ζιαβφθσλνη απφ ηελ “ειιεληθή θαηαπίεζε”». Δπηπξφζζεηα ν Υηιι, φπσο 

γξάθεη ν Κέληξνο, «νξγάλσλε θπγάδεο, έξβνπο θαη Αιβαλνχο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Υσξνθπιαθή, θαη ηνπο έζηειλε γηα ππνλνκεπηηθή δξάζε ζηηο ρψξεο ηνπο». Μάιηζηα, 

«απηνί νη έκκηζζνη ηνπ Αγγιηθνχ Τπνπξνμελείνπ είραλ ζηέθη ηνπο ην ρσξηφ Αγία 

Παξαζθεπή»505.    

Λίγεο κέξεο λσξίηεξα, ζην Δηδηθφ Γηθαζηήξην Θεζζαινλίθεο, βάζεη ηνπ 

αλαγθαζηηθνχ λφκνπ 533/1945 (πνπ θσδηθνπνηνχζε ηε Π 6/1945), δηθάδνληαλ νη 

πξψηνη Φισξηληψηεο πνπ είραλ θαηεγνξεζεί σο δνζίινγνη
506

. Ήηαλ κηα εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνπζα δίθε, φπσο ηε ραξαθηήξηζε ε εθεκεξίδα Έζλνο, θαη πξνζέιθπζε 

πιήζνο θφζκνπ. Ήδε απφ 30 επηεκβξίνπ, άλσ ησλ 250 Φισξηλησηψλ ηαμίδεςαλ ζηε 

Θεζζαινλίθε γηα λα παξεπξεζνχλ ζην Δηδηθφ Γηθαζηήξην. Μεηαμχ ησλ Φισξηλησηψλ 

πνπ παξαβξέζεθαλ, ππήξραλ κάξηπξεο θαηεγνξίαο ή ππεξάζπηζεο θαη ζπγγελείο ησλ 

θαηεγνξνπκέλσλ. Ζ δίθε μεθίλεζε ζηηο 2 Οθησβξίνπ θαη δηεμήρζε «κε ηάμηλ θαη 

εππξέπεηαλ» θαη «κε φιελ ηελ ζνβαξφηεηα θαη ζεκλφηεηα κε ηελ νπνίαλ εξγάδεηαη ε 

Διιεληθή Γηθαηνζχλε». Γηήξθεζε δχν εκεξνλχρηηα. Σελ 4
ε
 πξσηλή ηεο δεχηεξεο 

κέξαο εθδφζεθε ε απφθαζε
507

. Οη θαηεγνξνχκελνη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαλ 

θαη απηνί πνπ -ζχκθσλα κε ηνπο θαηεγφξνπο ηνπο- απάξηηδαλ ηελ εγεζία ηεο 

«Βνπιγαξηθήο Δπηηξνπήο Φιψξηλαο»,  ήηαλ εμήληα δχν, αλάκεζά ηνπο κία γπλαίθα 

θαη ηξεηο παπάδεο. Απφ απηνχο, ηξηάληα πέληε ήηαλ παξφληεο θαη είθνζη επηά 

απφληεο. Απφ ηνπο παξφληεο  νη είθνζη δχν ήηαλ ήδε πξνθπιαθηζκέλνη (αλάκεζά ηνπο 

θαη νη δχν απφ ηνπο ηξεηο παπάδεο θαη ε γπλαίθα). Απφ ηνπο απφληεο έλαο δελ 

παξνπζηάζηεθε ιφγσ κε λφκηκεο θιήηεπζήο ηνπ θαη είθνζη έμη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη 

θιήζεθαλ λνκίκσο σο «θάηνηθνη πξψελ Φισξίλεο θαη ήδε αγλψζηνπ δηακνλήο». Οη 

ηειεπηαίνη δηθάζηεθαλ εξήκελ (αλάκεζά ηνπο θαη ν έλαο εθ ησλ ηξηψλ παπάδσλ). 

Δίθνζη νθηψ ζα θαηαδηθαζηνχλ «ηξηο εηο ζάλαηνλ» (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη είθνζη 

έμη «εξεκνδηθνχληεο»), έμη «ηξηο εηο ηζφβηα δεζκά», έλαο «εηο 19 πξφζθαηξα δεζκά», 

έλαο «εηο 16 πξφζθαηξα δεζκά», δχν «εηο 10 εηψλ εηξθηήλ», έλαο «εηο 8 εηψλ 

εηξθηήλ», έμη «εηο 2 εηψλ θπιάθηζηλ», έλαο «εηο 1 έηνπο θπιάθηζηλ», ελψ δεθαπέληε 

απφ ηνπο θαηεγνξνχκελνπο αζσψζεθαλ. Χο κάξηπξεο θαηεγνξίαο πξνζήιζαλ 16 

άηνκα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηξεηο ρσξνθχιαθεο, θαη ζηειέρε ηεο εζληθνθξνζχλεο 

φπσο ν θαξκαθνπνηφο Γ. Αξγπξφπνπινο, ν δεκνζηνγξάθνο θαη ηδηνθηήηεο ηνπ 

Έζλνπο η. Κσλζηαληηλίδεο, ν ζπκβνιαηνγξάθνο Υξ. Κψηηαο, ν πνιηηεπηήο Γ. 

Μφδεο θαη ν θαηνρηθφο λνκάξρεο Κ. Μπφλεο
508

. Να ζεκεησζεί φηη φινη νη 
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ζα γίλνπλ απφ ην λενζπζηαζέλ γη’ απηφ ηνλ ζθνπφ Δηδηθφ Γηθαζηήξην Φισξίλεο.  
507

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 11.10.1945, ζ. 2 θαη 4. 
508

 Βι. Δηδηθφ Γηθαζηήξην ΑΝ 533/45 Θεζζαινλίθεο (πλη. πξάμηο 6/45), Οθη. 1945, Πξαθηηθά 

πλεδξηάζεσο ηνπ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ ΑΝ 533/45, αξηζ. 173, 174, Θεζζαινλίθε ηε 2-4 Οθησβξίνπ 
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θαηεγνξνχκελνη (απηνί πνπ παξαβξέζεθαλ ζηε δίθε), θαηά ηελ απνινγία ηνπο 

αξλήζεθαλ ηηο θαηεγνξίεο πνπ ηνπο απνδφζεθαλ θαη «έζρηδαλ ηα ηκάηηά ησλ φηη ήζαλ 

Έιιελεο θαη δελ έπαςαλ πνηέ λα είλε θαινί Έιιελεο» θαη κάιηζηα «αθξαηθλείο 

Έιιελεο». Κάπνηνο δε ηζρπξίζηεθε «φηη νχηε ε αηνκηθή βφκβα δελ κπνξεί λα ηνλ 

θάκε βνχιγαξνλ»
509

. 

Με ηελ είζνδν ηνπ Οθησβξίνπ, ην θιίκα ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο, φζνλ αθνξά 

ηε δξάζε ησλ ελφπισλ νκάδσλ, δηαθνξνπνηείηαη. Οη πιεξνθνξίεο ηεο Γηνίθεζεο 

Υσξνθπιαθήο ήηαλ πσο νη «έλνπιεο ζπκκνξίεο» ηεο πεξηνρήο Ακπληαίνπ 

δηαιχζεθαλ, ηεο πεξηνρήο Φιψξηλαο έρνπλ απνζπξζεί θαη δελ εκθαλίζηεθαλ επί έλα 

δεθαπελζήκεξν θαη ζηελ πεξηθέξεηα Βεχεο δελ ζεκεηψζεθε θακία θίλεζή ηνπο θαηά 

ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ. Μφλν ζηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ 

δηαηεξνχληαλ κηα κηθξή νκάδα 8-10 αηφκσλ. Σν γεληθφ δε ζπκπέξαζκα -ηνπ λένπ 

δηνηθεηή ρσξνθπιαθήο αληηζπληαγκαηάξρε Παξαζθεπά Μπφθνβνπ- ήηαλ φηη 

«νπδεκία εκθάληζηο ελφπισλ εζεκεηψζε θαηά ην παξειζφλ 15-ζήκεξνλ εηο ηαο 

πεξηθεξείαο εηο αο δξψζη ηαχηα», ελψ θαη ε δξάζε ηεο «απηνλνκηζηηθήο Οξγαλψζεσο 

“Ορξάλα”», πνπ έθαλε «ζπνξαδηθψο εκθαλίζεηο ηηλέο ησλ κειψλ ηεο ελ ηε 

πεξηθεξεία ηαχηε», είρε θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε κεησζεί ζεκαληηθά «ιφγσ δηαξξνήο 

ησλ κειψλ απηήο»
510

.  

Ζ ίδηα θαηάζηαζε επηθξαηνχζε θαη φιν ηνλ Οθηψβξην. Μέζα απφ ην δειηίν ηεο 

15
εο

 Οθησβξίνπ θαίλεηαη φηη ε δηνίθεζε ρσξνθπιαθήο γλψξηδε πιένλ ηα πέληε θχξηα 

κέιε ηεο νξγάλσζεο Ξηλνχ Νεξνχ, ηα δεθαηέζζεξα  κέιε ηεο «απηνλνκηζηήο 

πκκνξίαο» ζηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ, θαη ηα ηέζζεξα θχξηα κέιε ηεο νκάδαο ηεο 

Κάησ Τδξνχζαο. Γηα ηελ νκάδα πνπ δξνχζε ζηελ πεξηνρή Βεχεο ππήξραλ 

πιεξνθνξίεο πσο «εηζήιζελ εηο ην Γηνπγθνζιαπτθφλ έδαθνο». ην ίδην δειηίν 

μεθαζαξηδφηαλ φηη «αη ζπκκνξίαη αχηαη δελ εζεκείσζαλ θαηά ην παξειζφλ 

15ζήκεξνλ δξάζηλ ηηλά», ελψ ήδε άξρηζε ε δηαξξνή απφ ηηο ηάμεηο ησλ ελφπισλ 

νκάδσλ
511

.  Νέα δεδνκέλα -ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ512- απνηεινχζαλ ε παξάδνζε ηνπ 

αξρεγνχ ηεο έλνπιεο νκάδαο ηεο πεξηνρήο Ξηλνχ Νεξνχ θαη ε νηθεηνζειήο παξάδνζε 

ηξηψλ «ζπκκνξηηψλ», θαηνίθσλ Πνιππνηάκνπ. Σαπηφρξνλα εηνηκαδφηαλ θαη ν 

ζρεκαηηζκφο θαη ηέηαξηνπ κεηαβαηηθνχ απνζπάζκαηνο γηα ηελ πεξηνρή Πξεζπψλ. 

πκπεξαζκαηηθά, γηα ηνλ Οθηψβξην, ν δηνηθεηήο ρσξνθπιαθήο ζεκείσλε πσο «ε 

θαηάζηαζηο απφ απφςεσο Αζθαιείαο ελ ηε δηθαηνδνζία εκψλ θαίλεηαη φηη εηζήιζελ 

εηο θαιφλ ζεκείνλ θαη απεθαηεζηάζε αξθνχλησο ην αίζζεκα αζθαιείαο ησλ 

                                                                                                                                                                      
δηθνγξαθίαο «Γίθεο θαηεγνξνχκελσλ πεξηθ. Φιψξηλαο». ΓΑΚ-Αξρ. Θεζζαινλίθεο, ΗΑΜ, ΑΒΔ.697, 

ΑΔΔ. Γηθ. 13.01, Φ. 436. 
509

 Έζλνο [Φιψξηλαο], 11.10.1945, ζ. 2 θαη 4. 
510

 Γηνίθεζηο Υσξνθπιαθήο Φισξίλεο, «Γειηίνλ Καηαζηάζεσο Γεκνζίαο Αζθαιείαο θαη Σάμεσο 

(Απφ 16-30 επηεκβξίνπ 1945)», Δλ Φισξίλε ηε 1 Οθησβξίνπ 1945. ΓΑΚ-Αξρεία Θεζζαινλίθεο, 

Ηζηνξηθφ Αξρείν Μαθεδνλίαο, Φ. Β.24.1.1, έγγξ. 94-95. 
511

 Γηνίθεζηο Υσξνθπιαθήο Φισξίλεο, «Γειηίνλ Καηαζηάζεσο Γεκνζίαο Αζθαιείαο θαη Σάμεσο 

(Απφ 1-15 Οθησβξίνπ 1945)», Δλ Φισξίλε ηε 16 Οθησβξίνπ 1945. ΓΑΚ-Αξρεία Θεζζαινλίθεο, ΗΑΜ, 

Φ. Β.24.1.1, έγγξ. 100-102. 
512

  Βι. Γηνίθεζηο Υσξνθπιαθήο Φισξίλεο, «Γειηίνλ Καηαζηάζεσο Γεκνζίαο Αζθαιείαο θαη 

Σάμεσο (Απφ 16-31 Οθησκβξίνπ 1945)», Δλ Φισξίλε ηε 1 Ννεκβξίνπ 1945. ΓΑΚ-Αξρεία 

Θεζζαινλίθεο, ΗΑΜ, Φ. Β.24.1.1, έγγξ. 97-99. 
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θαηνίθσλ». Απηφ νθεηιφηαλ ζηελ «επίκνλνλ θαηαδίσμηλ ησλ ζπκκνξηηψλ» θαη «ηεο 

ζέζεσο εηο εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ “πεξί ιεζηείαο”», θαζψο κε ηα 

παξαπάλσ «έρεη ζνβαξψο θινληζζή ην εζηθφ ηνχησλ», γεγνλφο πνπ απνδεηθλπφηαλ 

απφ ηηο απζφξκεηεο παξνπζηάζεηο-παξαδψζεηο «ζπκκνξηηψλ» ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο 

ηεο πεξηνρήο
513

.    

Σν πξψην δεθαήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ ζπλειήθζεθαλ απφ αζηπλνκηθά φξγαλα ηεο 

πεξηνρήο Φιψξηλαο, έμη άηνκα, σο «δησθφκελνη δη εληαικάησλ ηνπ θ. Αλαθξηηνχ 

Φισξίλεο δηα θφλνπο πνπ δηέπξαμαλ εηο βάξνο εζληθνθξφλσλ»
514

. Σηο κέξεο εθείλεο ε 

εθεκεξίδα Νίθε, αλαθνίλσλε πσο ην ΔΑΜ Φιψξηλαο είρε αλαζρεκαηηζηεί ζε 

Πνιηηηθφ πλαζπηζκφ θνκκάησλ. πκκεηείραλ εθ κέξνπο ηνπ Αγξνηηθνχ Κφκκαηνο 

Διιάδαο-ΑΚΔ νη Γεκνζζέλεο Θενραξίδεο, δηθεγφξνο, Βαζίιεο Γπκλφπνπινο, 

γηαηξφο θαη Ζ. Κιάδεο. Απφ κέξνπο ηνπ ΚΚΔ νη Δπζχκηνο Ησαλλίδεο, γηαηξφο, Φ. 

Γαβξηειίδεο θαη Υ. [Θενράξεο] Καξαζαββίδεο. Γξακκαηέαο ηνπ ζπλαζπηζκνχ είρε 

εθιεγεί ν -δήκαξρνο επί εακνθξαηίαο- Β. Γπκλφπνπινο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα 

πεξηζζφηεξα ζηειέρε ηνπ πλαζπηζκνχ θνκκάησλ ηνπ ΔΑΜ Φιψξηλαο ήηαλ 

πξφζθπγεο
515

.  

ηηο 12 Οθησβξίνπ 1945 εθηειέζηεθε έμσ απφ ην Μπνχθη ν ζηαζκάξρεο 

ρσξνθπιαθήο Μπνπθίνπ αλζππαζπηζηήο Γεψξγηνο Παλαγησηαθφπνπινο516. Σν ΔΑΜ 

Φιψξηλαο ζα θπθινθνξήζεη πξνθήξπμε θαηαδηθάδνληαο ην θφλν ηνπ ρσξνθχιαθα 

απφ ηηο λνθηθέο νκάδεο αιιά θαη «θάζε είδνπο απηνλνκηζηηθή θίλεζε». Ζ εθεκεξίδα 

ηνπ ΔΑΜ Νίθε επηηηζφηαλ ζηνπο «νπιηζκέλνπο ιεζηνζπκκνξίηεο», πνπ κε ηε δξάζε 

ηνπο ζηελ πεξηθέξεηα Φιψξηλαο, ζηα ρσξηά ηεο Πξέζπαο θαη ζην Ακχληαην 

«πιάηπλαλ ηελ αλαξρηθή αθπβεξλεζία», ελψ θαηεγνξνχζε θαη ηε ρσξνθπιαθή θαη 

εζλνθπιαθή πνπ «ηνπο θακαξψλνπλ θαη πνιιέο θνξέο παίξλνπλ ην κέξνο ηνπο»517.   

ηηο 19 Γεθεκβξίνπ ε ίδηα εθεκεξίδα έγξαθε:  

 

Δπαλεηιεκκέλα ρηππήζακε ηελ απηνλνκηζηηθή θίλεζε Γθφηζε-Σνπξνχληδα. […] 

Καλέλαο δελ ζθνηψζεθε απ’ ηνπο δεκνθξαηηθνχο πνιίηεο. Αληίζεηα έρνπκε 9 

ζθνησκέλνπο, δεθάδεο ηξαπκαηηζκέλνπο θαη βαζαληζκέλνπο απφ ηνπο κνλαξρνθαζίζηεο, 

απ’ ηελ Δζλνθπιαθή θαη ρσξνθπιαθή. […] Απηφο πνπ δέξλεηαη, βαζαλίδεηαη, 

ηξνκνθξαηείηαη, δνινθνλείηαη, είλαη ν ιαφο. […] ζνλ αθνξά γηα ηελ απηνλνκηζηηθή 

θίλεζε, είκαζηε νη κφλνη πνπ παιέςακε γηα ηελ αθεξαηφηεηα θαη αλεμαξηεζία ηεο ρψξαο 

καο
518

. 
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27.10.1945, ζ. 1. 
518

 Νίθε [ξγαλν ηνπ Πνιηηηθνχ πλαζπηζκνχ ησλ θνκκάησλ ηνπ ΔΑΜ λνκνχ Φιψξηλαο], 

27.10.1945, ζ. 1. Σν άξζξν ηεο Νίθεο παξαηίζεηαη θαη ζην Νίθνο Κέληξνο, φ.π., ζ. 92-93. 



[148] 
 

 

Λφγσ ηεο έθξπζκεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή ησλ ζπλφξσλ απνθαζίζηεθε απφ 

ηελ θπβέξλεζε Βνχιγαξε φπσο πεξηνδεχζνπλ εθεί νη ηέσο ππνπξγνί Φ. Γξαγνχκεο, 

Γ. Μφδεο θαη ν πξψελ βνπιεπηήο Γ. Αλδξεάδεο. Ο Γξαγνχκεο ζα απεπζπλζεί ζηνλ 

θφκππ δεηψληαο δηεπθνιχλζεηο ησλ βξεηαληθψλ ζηξαηησηηθψλ αξρψλ ζηηο 

κεηαθηλήζεηο ηνπο
519

.  ηνπο παξαπάλσ ηξεηο πνιηηηθνχο είρε αλαηεζεί
520

, απφ ηνλ 

Αχγνπζην, ε επηκέιεηα δεκηνπξγίαο πηλάθσλ θαη θαηαζηάζεσλ αλά θνηλφηεηα ησλ 

λνκψλ Φιψξηλαο, Καζηνξηάο, Κνδάλεο θαη Πέιιεο «κε ελδείμεηο ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζιαπφθσλσλ θαηνίθσλ θαη ην εζληθφ θξφλεκα (ζπλείδεζε)»
521

. 

Σέιε Οθησβξίνπ έθηαζε ζηε Φιψξηλα θαη ν θαζεγεηήο Αιέμαλδξνο βψινο, σο 

αξρεγφο ηεο ΔΛΓ-ΚΔ
522

. ε νκηιία ηνπ «ελψπηνλ ππθλνχ αθξναηεξίνπ» 

αλαθέξζεθε ζηηο εζληθέο δηεθδηθήζεηο, ζην νηθνλνκηθφ ράνο θαη ζηελ πνιηηηθή 

αλσκαιία, ππεξακχλζεθε ηεο νκαιφηεηαο θαη ζεκείσζε πσο «κε ηελ βία δελ πλίγεηαη 

ε ιατθή δχλακε», ελψ ηφληζε φηη  «ην αίκα θέξλεη αίκα θαη ε βία θέξλεη βία». 

Καηαδίθαζε ηέινο νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηλφηαλ «απφ θαηξφ ζε θαηξφ έμσ απφ ηελ 

Διιάδα» γηα ηελ απηνλφκεζε ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο, θαζψο θάζε ηέηνηα 

ζπδήηεζε είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αηκφζθαηξαο αλεζπρίαο αζπκβίβαζηεο 

«κε ηελ ζεξκή θηιία πνπ ν ειιεληθφο ιαφο αηζζάλεηαη γηα ην ζχκκαρν 

Γηνπγθνζιαπτθφ ιαφ» 
523

.  

ηηο 12 Ννεκβξίνπ, επηηξνπή ηνπ πλαζπηζκνχ ησλ θνκκάησλ ηνπ ΔΑΜ 

παξνπζηάζηεθε ζηνλ δηνηθεηή ρσξνθπιαθήο Μπφθνβν θαη θαηήγγεηιε «ηηο 

κεραλνξξαθίεο ηνπ ηαζκάξρε Κάησ Κιεηλψλ ελαληίνλ αζψσλ ρσξηθψλ, ηνλ 

εμνπιηζκφ ησλ “εζληθνθξφλσλ” απφ ηνλ ίδην, θαη ηνλ άγξην μπινδαξκφ ηνπ Γξ. 

Παξαζηαηίδε θαη ηεο γπλαίθαο ηνπ απφ ηνπο “εζληθφθξνλεο” ηνπ Θ. Κνχζνπια”». Ζ 

επηηξνπή εθδηψρηεθε απφ ηνλ δηνηθεηή. Σν ίδην ζπλέβε θαη ζε επηηξνπή ηνπ ΑΚΔ, 

πνπ παξνπζηάζηεθε ζηνλ ίδην δηνηθεηή, ζηηο 24 Ννεκβξίνπ, γηα λα δηακαξηπξεζεί 

«γηα ηελ απζαίξεηε απαγφξεπζε ζχζθεςεο ζηειερψλ ηνπ ΑΚΔ απφ ηνλ ζηαζκάξρε 

Μειίηεο παξφινλ πνπ ν ίδηνο είρε εθδφζεη ζρεηηθή άδεηα»524.  

 Ζ θπβέξλεζε Θεκηζηνθιή νθνχιε, πνπ ζρεκαηίζηεθε ην ηξίην δεθαήκεξν ηνπ 

Ννεκβξίνπ, είρε αξρηθά ηελ ππνζηήξημε ηεο ΚΔ ηνπ ΔΑΜ, θαζψο έδσζε ειπίδεο γηα 

ακλεζηία θαη παχζε ησλ ελεξγεηψλ ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ. Οη βίαηεο πξνζαγσγέο 

φκσο θαη παξελνριήζεηο ησλ εακηηψλ ζπλερίδνληαλ, θαη ε εθεκεξίδα Νίθε 

απνθάιππηε πσο «εθαηφ θαη παξαπάλσ θξαηνχκελνη αξγνπεζαίλνπλ ζηα 

κπνπληξνχκηα ησλ θπιαθψλ ηεο πφιεο καο», φπνπ απαγνξεχεηαη απζηεξά «λα 
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δηαβάδεηαη ν αξηζηεξφο ηχπνο» θαη «λα ηξαγνπδνχλ νη θξαηνχκελνη ηα ηξαγνχδηα ηεο 

αληίζηαζεο ηνπ έζλνπο», ελψ δελ ππάξρεη ειεπζεξία ιφγνπ κεηαμχ ηνπο525.  

Ο Πνιηηηθφο πλαζπηζκφο ησλ θνκκάησλ ηνπ ΔΑΜ λνκνχ Φιψξηλαο, 

απεπζπλφκελνο ζηελ θπβέξλεζε νθνχιε, ην Ννέκβξην ηνπ 1945, ελεκέξσλε γηα 

«ηνλ θαηήθνξν πνπ έρεη πάξεη ε ιεγφκελε δηθαηνζχλε» ζηελ πεξηνρή. Παξαηεξνχζε 

πσο ζηα δηθαζηήξηα επηθξαηνχζε «έλαο πληγεξφο άλεκνο θαλαηηζκνχ, αλέθδνηνπ 

θαηξηαζκνχ θαη αμηνζξήλεηεο κεξνιεςίαο». χκθσλα κε ην ΔΑΜ Φιψξηλαο:  

 

Ζ ηδηφηεηα ελφο θαηεγνξνπκέλνπ, κάξηπξα ή κελπηή ζαλ Δακίηεο ή δεκνθξάηεο ήηαλ 

ηθαλή λα πξνθαιέζε ηελ αγαλάρηεζε ηνπ δηθαζηή κε απνηέιεζκα αλ ήηαλ 

θαηεγνξνχκελνο λα δηθαζηεί θαη λα θπιαθηζηεί ρσξίο ζπδήηεζε, λα δησρζεί αλ ήηαλ 

κάξηπξαο θαη λα πεηαρζεί πέξα ζαλ «αβάζηκε» θαη κε γεινίεο δηθαηνινγίεο ε κήλπζε αλ 

ήηαλ κελπηήο. Με ηελ ίδηα πξνζπκία νη δνζίινγνη πξνθαινχλ ηελ απεξηφξηζηε εχλνηα ηνπ 

δηθαζηεξίνπ. Κη απηφ είλαη ην πλεχκα ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο Θέκηδαο ηεο πφιεο καο
526

.  

 

Γηα ηηο θαηεγνξίεο πνπ απνδίδνληαλ, ε άπνςε ηνπ ΔΑΜ Φιψξηλαο ήηαλ πσο απηέο 

«ζθαξψζεθαλ […] ζηα ραιθεία ηεο αζθάιεηαο», ελψ εληάικαηα ζχιιεςεο απφ ηνλ 

εηζαγγειέα εθδφζεθαλ ελάληηα «ζε θάζε δεκνθξαηηθφ πνιίηε πνπ έζηεθε θαξθί ζην 

κάηη ηνπ καχξνπ κεηψπνπ». Δηδηθφηεξα γηα ηνλ Διαζίηε ε θαηεγνξία ήηαλ απηή ηνπ 

«εθηειεζηή», γηα ηνλ Δακίηε ηνπ «νρξαλίηε», γη απηφλ πνπ ήηαλ ζηελ ΔΣΑ ηνπ 

«ιεζηή», γηα ηνλ «ιαπνκαθεδφλα» απηή ηνπ «Βνχιγαξνπ–Κνκκηηαηδή». Γηα ηνπο 

αμησκαηηθνχο θαη ρσξνθχιαθεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε ΔΑΜ/ΔΛΑ ε θαηεγνξία ήηαλ 

ηεο «ιηπνηαμίαο», γηα ηνπο Πνιηηνθχιαθεο ηεο «αληηπνίεζεο αξρήο». Δλψ φια απηά 

απνδίδνληαλ ζε απηνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζε ΔΑΜ θαη ΔΛΑ, «ε πνιηηεία θαη 

ζπκπεξηθνξά ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ πξνο ηελ καθία ηνπ δνζηινγηζκνχ», ηφληδε ν 

πλαζπηζκφο ησλ θνκκάησλ ηνπ ΔΑΜ λνκνχ Φιψξηλαο, «φρη κφλν ζηάζεθε 

πεξηπνηεηηθή κα θαη θαηαβιήζεθε θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε δηάζσζε ησλ δνζηιφγσλ 

πξνδνηψλ»
527

.  

Σαπηφρξνλα, ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 1945, ν Βαζίιεο Γπκλφπνπινο, γξακκαηέαο ηνπ 

πλαζπηζκνχ θνκκάησλ ΔΑΜ Φιψξηλαο απέζηεηιε ηειεγξάθεκα πξνο ηνλ Γηνηθεηή 

Βνξείνπ Διιάδνο. χκθσλα κε ην ηειεγξάθεκα,  

 

ν πλαζπηζκφο ΔΑΜ Φιψξηλαο θαηαγγέιιεη ηελ απηαξρηθή ζηάζε Γηνηθεηή 

Υσξνθπιαθήο θ. Μπνθφβνπ. πκπεξηθνξά ηνπ δελ εμππεξεηεί ζπκθέξνληα ιανχ. 

πκπεξηθέξεηαη κεγαιχηεξε εκπάζεηα αληηπξνζψπνπο καο κεηά ζρεκαηηζκφλ 

Γεκνθξαηηθήο Κπβεξλήζεσο
528

.  

 

Ήηαλ νινθάλεξεο νη ειπίδεο πνπ έηξεθε θαη ε ηνπηθή νξγάλσζε ηνπ ΔΑΜ πξνο ηε 

Γεκνθξαηηθή Κπβέξλεζε. ε κηθξφ φκσο ρξνληθφ δηάζηεκα, νη ειπίδεο απηέο 
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 ην ίδην. 
526

 ην ίδην. 
527

 ην ίδην. 
528

 Σειεγξάθεκα Β. Γπκλφπνπινπ, Φιψξηλα 28.11.1945. ΓΑΚ-Αξρεία Θεζζαινλίθεο, ΗΑΜ, Φ. 

Β.23.2.1, έγγξ. 10. 
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ακβιχλζεθαλ, θαη ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ ε ΚΔ ηνπ ΔΑΜ απέζπξε ηελ ππνζηήξημή ηεο 

ζηελ θπβέξλεζε νθνχιε
529

.  

ηα ηέιε Ννεκβξίνπ, ην Γξαθείν Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ηνπ ΚΚΔ 

απνθάζηζε ηελ νξγάλσζε ησλ «θαηαδησθφκελσλ αγσληζηψλ» πνπ βξίζθνληαλ ζηελ 

χπαηζξν ηεο Φιψξηλαο ζε «εκεζηξαηησηηθή» βάζε. Καζψο δε πνιινί απφ ηνπο 

θαηαδησθφκελνπο ήηαλ ζιαβφθσλνη θαη «ππήξρε θίλδπλνο λα ζηξαηνινγεζνχλ απφ 

ηηο Ννθηθέο νκάδεο», απνθαζίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Πφιεο Φιψξηλαο ηνπ ΚΚΔ 

«φηη νη νξγαλψζεηο ησλ δεκνθξαηηθψλ θαηαδησθνκέλσλ δελ πξέπεη λα έρνπλ θακηά 

επαθή θαη ζρέζε, νχηε θαλ ζπλεξγαζία, κε ηηο Ννθηθέο νκάδεο»530. Λίγεο κέξεο κεηά, 

ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ 1945, ζα γίλεη κπζηηθή ζπλάληεζε ηνπ εγέηε ηνπ ΚΚΔ θαη 

άιισλ ζηειερψλ ηεο ΚΔ ηνπ θφκκαηνο κε ηελ εγεζία ηνπ ΝΟΦ
531

, ελψ ζηηο 28 

Γεθεκβξίνπ, ζηελ Οινκέιεηα ηεο ΚΟ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, ν Εαραξηάδεο ζα αθήζεη 

λα ελλνεζεί φηη ζα κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ ζεκεία ζχγθιηζεο κεηαμχ ΚΚΔ θαη 

ΝΟΦ, ζην πιαίζην απνθιεηζηηθά ησλ ζέζεσλ ηνπ ΚΚΔ, πνπ αλαγλψξηδαλ  

 

ζηνπο ιαβνκαθεδφλεο ην πξσηαξρηθφ, αλζξψπηλν, δεκνθξαηηθφ δηθαίσκα λα δνπλ, λα 

δνπιεχνπλ, λ’ αλαπηχζζνληαη ζηα ρψκαηά ηνπο κε παξαδφζεηο, ήζε θαη έζηκα ησλ 

παηέξσλ ηνπο, αλαπφζπαζην θη απηνί θνκκάηη ηεο Διιαδηθήο Γεκνθξαηηθήο Κνηλφηεηαο. 

Με ηνπο ιαβνκαθεδφλεο απηνχο πάκε ρέξη ρέξη ελάληηα ζηνλ ληφπην κνλαξρνθαζηζκφ, 

ελάληηα ζηνπο νρξαλίηεο απηνλνκηζηέο θαη μέλνπο αθέληεο πνπ εκπλένπλ θαη πιεξψλνπλ 

ηνπο απηνλνκηζηέο
532

.  

 

Μηα πξψηε έλδεημε πηνζέηεζεο εθ κέξνπο ηνπ ΝΟΦ ησλ ζέζεσλ ηνπ ΚΚΔ είρε 

ππάξμεη ζηελ πεξηνρή ηεο Πέιιαο. χκθσλα κε ηνλ Εαραξηάδε: 

 

Κάζε Έιιελαο δεκνθξαηηθφο ζα ζπκθσλήζεη κε ηελ πξνθήξπμε ηεο αληηθαζηζηηθήο 

νξγάλσζεο ησλ ιαβνκαθεδφλσλ ηνπ λνκνχ Πέιιεο, πνπ θαιεί φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο 

θαηνίθνπο ηνπ λνκνχ λ’ αγσληζζνχλ καδί γηα ηηο ιατθέο ειεπζεξίεο, γηα ηζνπνιηηεία, 

ηζνλνκία, ηζνηηκία θαη γεληθή πνιηηηθή ακλεζηία. Μ’ απηνχο ζα βαδίζνπκε θαη ζα 

παιαίςνπκε καδί γηα ςσκί, ιεπηεξηά, Νενειιεληθή Λατθή Γεκνθξαηία
533

. 

 

Σελ πεξίνδν πνπ ε ηξνκνθξαηηθή δξάζε ηνπ ΝΟΦ είρε ζρεδφλ θαηαζηαιεί απφ 

ηελ εζλνθπιαθή θαη ηε ρσξνθπιαθή, ηελ πεξίνδν πνπ αξθεηά ζηειέρε ή ζεκαίλνληα 

κέιε ηνπ ΝΟΦ είραλ ζπιιεθζεί θαη νη έλνπιεο νκάδεο ηνπ απνζχξνληαλ 

θαηεπζπλφκελεο ζηε Γηνπγθνζιαβία, άξρηζε ε ζηαδηαθή πξνζέγγηζε ΚΚΔ θαη ΝΟΦ. 

Πνιχ ζχληνκα ην ΚΚΔ ζα απνθάζηδε, φπσο γξάθεη ν Ole Smith, λα πεξάζεη απφ ηελ 

                                                           
529

 Γηνλχζεο Υνπξρνχιεο, Θεκηζηνθιήο Π. νθνύιεο, Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ηνλ 

Κνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηε Γεκνθξαηία, Αζήλα 2014, ζ. 272-273. 
530

 Νίθνο Κέληξνο, φ.π., ζ. 68. 
531

 Ηάθσβνο Μηραειίδεο, φ.π., ζ. 171-172. 
532

 Βι. «Λφγνο ηνπ Εαραξηάδε ζηελ Οινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ηνπ ΚΚΔ», 

Ρηδνζπάζηεο, 1.1.1946, ζ. 1 θαη 4.  
533

 ην ίδην.  
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«νξγαλσκέλε καδηθή απηνάκπλα
534

 ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία», πνπ «βαζηθά 

ζήκαηλε άνπιε άκπλα», ζε πην ελεξγεηηθέο κνξθέο αληηκεηψπηζεο ηεο «δεμηάο 

ηξνκνθξαηίαο», πνπ ιίγνπο κήλεο κεηά ζα πάξνπλ ηε κνξθή ησλ «έλνπισλ νκάδσλ, 

πνπ ζα κάρνληαλ ελάληηα ζηε ρσξνθπιαθή θαη ηηο κνλαξρηθέο ζπκκνξίεο, ελάληηα ζε 

φ,ηη ην ΚΚΔ απνθαινχζε κνλφπιεπξν εκθχιην»
535

.  

Δξεπλψληαο ηνλ πιεζπζκφ ησλ θνλεπζέλησλ απφ ην ΝΟΦ θαηά ην έηνο 1945 (θαη 

ηηο αξρέο ηνπ 1946), ν Θ. Καιιηαληψηεο θαηαγξάθεη γηα ηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο 

(παξαζέηνληαο αλαιπηηθά ζηνηρεία) 37 εθηειεζζέληεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη πέληε 

νπαδνχο ή θίινπο ηνπ ΚΚΔ
536

. Σν ππφκλεκα ηνπ ΓΔ, πνπ ππνβιήζεθε ζηνλ ΟΖΔ 

ηνλ Μάξηην ηνπ 1947, αλαθέξεη γηα ηελ ίδηα πεξηνρή (παξαζέηνληαο θη απηφ 

αλαιπηηθά ζηνηρεία) 22 δνινθνλίεο, πνπ ηηο απνδίδεη ζηε δεμηά θαη αθνξνχλ ηα έηε 

1945 θαη 1946. Δηδηθφηεξα, έμη δνινθνλίεο θαηαγξάθνληαη ζην έηνο 1945, έληεθα ην 

1946 θαη πέληε θαηαγξάθνληαη ρσξίο λα αλαθέξεηαη ην έηνο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ
537

.  

Σα ζηειέρε ησλ εακηθψλ νξγαλψζεσλ (ζιαβφθσλα θαη κε) παξέκελαλ, θαζ’ φιν 

ην 1945, άνπια θαη πηζηά ζηε ινγηθή ηεο «καδηθήο ιατθήο απηνάκπλαο». Ο Νίθνο 

Κέληξνο, γξακκαηέαο ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΠΟΝ Φιψξηλαο ηελ 

πεξίνδν εθείλε ζεκεηψλεη: 

 

ην ρψξν ηνπ Βίηζη ππήξραλ πνιινί θαηαδησθφκελνη αγσληζηέο, Έιιελεο θαη 

ζιαβφθσλνη, ζηειέρε θαη κέιε ησλ νξγαλψζεσλ, νη νπνίνη ήζαλ άνπινη. Πνιιέο θνξέο 

έξρνληαλ ζε αλνηρηή ζχγθξνπζε κε ηηο Ννθηθέο νκάδεο. Ζ ζέζε ηεο Κνκκαηηθήο 

νξγάλσζεο ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπ ΔΑΜ Φιψξηλαο ήηαλ θαηεγνξεκαηηθά ελάληηα ζ’ φιεο ηηο 

πξνβνθαηφξηθεο ελέξγεηεο ησλ Ννθηθψλ νκάδσλ. ε επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο ηεο 

Δπηηξνπήο Πφιεο Φιψξηλαο γηα λα πείζεη ηηο νκάδεο απηέο λα ζηακαηήζνπλ ηελ έλνπιε 

δξάζε ηνπο δερφκαζηαλ άγξηεο επηζέζεηο απ’ απηέο φηη δήζελ θξαηάκε «εζληθηζηηθή 

                                                           
534

 Ζ απφθαζε γηα «νξγάλσζε ηεο καδηθήο ιατθήο απηνάκπλαο» ελάληηα ζηε «δνινθνληθή 

ηξνκνθξαηηθή δξάζε ηεο δεμηάο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία «άληξεο, γπλαίθεο, παηδηά, φιε ε 

δεκνθξαηηθή Διιάδα ζα ηζαθίζεη ην ρέξη ησλ δνινθφλσλ θαζηζηψλ, θάζε θνξά πνπ ζεθψλεηαη 

νπιηζκέλν», πάξζεθε ζηελ 12
ε
 Οινκέιεηα ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, ζηα ηέιε Ηνπλίνπ 1945. Βι. Σν ΚΚΔ,  

Δπίζεκα Κείκελα, ηφκνο 6
νο

, 1945-1949, χγρξνλε Δπνρή, Αζήλα 1987, ζ. 34. 
535

 Βι. Ole Smith, «Απηνάκπλα θαη θνκκνπληζηηθή πνιηηηθή 1945-1947», ζην Lars Baerenzen, 

Γηάλλεο Ηαηξίδεο, Ole Smith (επηκ.), Μειέηεο γηα ηνλ εκθύιην πόιεκν 1945-1949, κηθξ. Αξηζηέα 

Παξίζε, Οιθφο, 3
ε
 έθδ., Αζήλα 2002, ζ. 165-171.  

536
 Θαλάζεο Καιιηαληψηεο, «Ζ “ιεπθή ηξνκνθξαηία” ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία, 1945-46», φ.π., ζ. 

129-133.  
537

 Έηζη άξρηζε ν εκθύιηνο, φ.π., ζ. 86-88. Σν ππφκλεκα (ην θνκκάηη ηνπ πνπ αθνξά ηελ πεξηνρή 

λνκνχ Φιψξηλαο), γηα λα ηεθκεξηψζεη ηελ έθηαζε ηεο «ιεπθήο ηξνκνθξαηίαο» ζηελ πεξηνρή παξαζέηεη 

εθηφο ησλ δνινθνληψλ θαη κηα ζεηξά άιισλ αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ «νκαδηθέο 

ζπιιήςεηο», «νκαδηθέο δίθεο», «μπινδαξκνχο, θαθνπνηήζεηο», «δηαπνκπεχζεηο, βηαζκνχο θνξηηζηψλ, 

γπλαηθψλ», «εκπξεζκνχο ζπηηηψλ, θαιπβηψλ, αρπξψλσλ», «παξάλνκεο ζπιιήςεηο, θπιαθίζεηο, 

εμνξίεο», «θινπέο θαη ιεειαζίεο ηξνθίκσλ ΟΤΝΡΑ», «επηζέζεηο θαηά ησλ γξαθείσλ 

εζληθναπειεπζεξσηηθψλ νξγαλψζεσλ», «ιεειαζίεο», «εμνπιηζκνχο κνλαξρνθαζηζηψλ ζηελ 

πεξηθέξεηα Φιψξηλαο», «[πξνβιήκαηα] ειεπζεξνηππίαο», δξάζεηο «ηνπ ινραγνχ Έβαλο θαη ηνπ 

ππνπξφμελνπ Υηιι», ηνπ «θξαηηθνχ κεραληζκνχ» θαη ησλ «δνζηιφγσλ». Σν ρξνληθφ εχξνο ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη ην ππφκλεκα είλαη απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 1944 έσο θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1947. ην ίδην, 

ζ. 76-93. 
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ζέζε», φηη παζεηηθά αληηκεησπίδνπκε ηελ αληίδξαζε «γηα λα εμνληψζεη ην ζιαβφθσλν 

ζηνηρείν θαη γη’ απηφ ε πνιηηηθή ηνπ ΚΚΔ είλαη πξνδνηηθή!»
538

.    

 

Παξά ηε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ησλ εακηθψλ νξγαλψζεσλ, νη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο 

ηνπ ΝΟΦ ζα απνδνζνχλ ζηελ αξηζηεξά, θαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δηεπθνιπλζνχλ 

νη θξαηηθέο αξρέο, θαη νη παξαθξαηηθέο παξαθπάδεο ηνπο, ζην λα θηλεζνχλ 

θαηαζηαιηηθά,  απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1945 έσο ην ηέινο ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ, ελαληίνλ 

δηθαίσλ θαη αδίθσλ θαη θπξίσο θαηά ησλ ζιαβνθψλσλ. Ζ βία θαηά ηνπ εακηθνχ 

πιεζπζκνχ επξχηεξα
539

 ζα ζπλερηζηεί θαη ην επφκελν έηνο∙ ηαπηφρξνλα ζα εληαζεί 

θαη ε πίεζε θαηά ηνπ ζιαβφθσλνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο
540

.  
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 Νίθνο Κέληξνο, φ.π., ζ. 91. 
539

 Οη εακίηεο θαη νη θνκκνπληζηέο ζπιιακβάλνληαλ κε ην λφκν «πεξί ιεζηείαο», ελψ άξρηζαλ θαη 

νη εμνξίεο, κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε, απφ αξρέο Μαΐνπ 1946, ηεο Δπηηξνπήο Αζθαιείαο Φισξίλεο. Απφ 

ηα κέζα Ηνπλίνπ ε θαηαζηαιηηθή πνιηηηθή είρε ην θάιπκκα ηνπ Γ΄ Φεθίζκαηνο, «πεξί έθηαθησλ 

κέηξσλ αθνξψλησλ ηελ δεκφζηαλ ηάμηλ θαη αζθάιεηαλ», θαη ιίγν δηάζηεκα αξγφηεξα, πξνο εθαξκνγή 

ηνπ Γ΄Φεθίζκαηνο, ηδξχζεθε θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην Έθηαθην ηξαηνδηθείν Φισξίλεο. 
540

 Οη ζιαβφθσλνη γεληθφηεξα, θαη κέρξη ην Γ΄ Φήθηζκα, αληηκεηψπηδαλ ηελ θαηεγνξία ηνπ 

δνζηιφγνπ θαη νκάδεο ηνπο -αλά θνηλφηεηα- παξαπέκπνληαλ ζε δίθεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ην 

Δηδηθφ Γηθαζηήξην Φισξίλεο ηνπ αλαγθαζηηθνχ λφκνπ 533/45 (Π 1/44 θαη Π 6/45).  

Σελ 1
ε
 Μαξηίνπ 1946, ην Έζλνο ηεο Φιψξηλαο παξνπζίαζε αλαιπηηθά ηηο πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ 

απφ ην παξαπάλσ δηθαζηήξην, απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έσο ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ ηνπ 

έηνπο εθείλνπ. Μέρξη ηφηε ινηπφλ είραλ θαηαδηθαζηεί 237 άηνκα, ελψ νη θαηεγνξνχκελνη ήηαλ ζαθψο 

πνιχ πεξηζζφηεξνη. Δηδηθφηεξα θαηαδηθάζηεθαλ 3 πνιίηεο απφ Κάησ Καιιηλίθε, 3 απφ Νίθε, 18 απφ 

Φιψξηλα, 23 απφ Αζπξφγεηα, 1 απφ Κάησ Κιεηλέο, 1 απφ Φιάκπνπξν, 1 απφ Λφθνπο, 12 απφ Ξηλφ 

λεξφ, 11 απφ Άγην Παληειεήκνλα, 32 απφ θιήζξν, 4 απφ Μεζνρψξη, 5 απφ Κιεηδί, 16 απφ Μειίηε, 

27 απφ Αληαξηηθφ, 13 απφ Λαηκφ, 7 απφ Πνιππιάηαλν, 12 απφ Μεζνλήζη, 10 απφ Σξηπφηακν, 17 απφ 

Ακκνρψξη, 13 απφ Αξκελνρψξη θαη 9 απφ Μαξίλα. Δπηβιήζεθαλ πνηλέο θπιάθηζεο απφ 6 κήλεο έσο 20 

έηε ζε 186 πνιίηεο, «άπαμ εηο ηζφβηα δεζκά» ζε 10, «ηξηο εηο ηζφβηα δεζκά» ζε 5, «άπαμ εηο ζάλαηνλ» 

ζε 4, «δηο εηο ζάλαηνλ» ζε 18, «ηξηο εηο ζάλαηνλ» ζε 6, «ηεηξάθηο εηο ζάλαηνλ» ζε 4 θαη «εμάθηο εηο 

ζάλαηνλ» ζε 4. ε φινπο φζνπο θαηαδηθάζηεθαλ επηβιήζεθε θαη ηζφβηα ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπο 

δηθαησκάησλ, αιιά θαη δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο ζηνπο θαηαδηθαζζέληεο απφ 10 έηε θαη πάλσ. ηηο 27 

Φεβξνπαξίνπ, απφ ην ίδην δηθαζηήξην εθδηθάζηεθε άιιε κία «ππφζεζηο Ορξαληηψλ Φισξίλεο». Σν 

δηθαζηήξην επέβαιε πνηλέο ζε 32 άηνκα. Δηδηθφηεξα, ζε 5 άηνκα επηβιήζεθαλ πνηλέο απφ 1 έσο 12 έηε, 

ζε 16 πνιίηεο επηβιήζεθε πνηλή 15 εηψλ, ζε 6 πνηλή 20 εηψλ, 2 πνιίηεο θαηαδηθάζηεθαλ «δηο εηο 

ηζφβηα δεζκά» θαη ζε 3 πνιίηεο θαηαδηθάζηεθαλ «δηο εηο ζάλαηαλ». Έζλνο [Φιψξηλαο], 1.3.1946,  ζ. 3. 

Ο κήλαο Μάξηηνο (ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ δηεμήρζεζαλ νη πξψηεο κεηαπνιεκηθέο θνηλνβνπιεπηηθέο 

εθινγέο) ήηαλ ν κήλαο πνπ πξνθάιεζε ηδηαίηεξε αλαζθάιεηα, θφβν θαη πίεζε ζην ζιαβφθσλν 

πιεζπζκφ. Καζ’ φιν ην κήλα ην Δηδηθφ Γηθαζηήξην Φισξίλεο εθδίθαδε ππνζέζεηο «Ορξαληηψλ» θαη 

εμέδηδε πνηλέο. Έηζη αξρέο Μαξηίνπ εθδηθάζηεθε ε ππφζεζε 51 θαηνίθσλ ηνπ Ακπληαίνπ, 21 ηεο 

θνηλφηεηαο Παπαγηάλλε θαη 16 ηεο Ηηηάο. Σξεηο πνιίηεο θαηαδηθάζηεθαλ εηο ζάλαηνλ, 7 ζε ηζφβηα 

δεζκά, νη ππφινηπνη ζε θπιάθηζε απφ 1 έσο 12 ρξφληα, ελψ αζσψζεθαλ θαη 27 πνιίηεο. ηα κέζα 

Μαξηίνπ θαηαδηθάζηεθαλ 7 θάηνηθνη απφ ην Νενρσξάθη θαη 11 απφ ηηο Πέηξεο, 2 ζε ζάλαην, 6 ζε 

ηζφβηα δεζκά θαη νη ππφινηπνη κε  θπιάθηζε απφ 1 έσο 12 ρξφληα.  ηηο 21 Μαξηίνπ, ζε επφκελε 

ζπλεδξίαζε ηνπ ίδηνπ δηθαζηεξίνπ θαηαδηθάζηεθαλ 60 θάηνηθνη ηεο Βεχεο (είραλ θιεηεπζεί ζηε δίθε 

150 άηνκα απφ ην παξαπάλσ ρσξηφ), 30 ηνπ Μεζνρσξίνπ, 6 ηεο Άλσ Τδξνχζαο θαη 12 ηεο Κάησ 

Τδξνχζαο. Δπηβιήζεθε ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ ζε 17 άηνκα, ελψ ζηνπο ππφινηπνπο επηβιήζεθε πνηλή 

θπιάθηζεο απφ 2 έσο 20 ρξφληα. Διάρηζηεο δε κέξεο πξηλ ηηο εθινγέο θνηλνπνηήζεθαλ λέεο θιήζεηο ζε 

πνιίηεο ηεο πεξηνρήο γηα λα δηθαζηνχλ. Δηδηθφηεξα, 70 θιήζεηο θνηλνπνηήζεθαλ ζε θαηνίθνπο ηνπ 

Ακπληαίνπ, άιιεο ηφζεο ζηνλ Παπαγηάλλε, 60 ζηελ Ηηηά, 90 ζηνλ θνπφ, 60 ζηελ Κάησ Τδξνχζα, 

άιιεο ηφζεο ζην Μεζνλήζη, 40 θιήζεηο ζηε Μαξίλα, 35 ζην Σξίγσλν, απφ 30 ζην Αξκελνρψξη θαη 
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Ζ απφθαζε αθελφο ηνπ ΚΚΔ λα απέρεη απφ ηηο εθινγέο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1946, λα 

πξνρσξήζεη ζηελ νξγάλσζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ θαηαδησθφκελσλ, λα ηδξχζεη ηνλ 

ΓΔ θαη λα ελζσκαηψζεη ζ’ απηφλ ην ΝΟΦ θαη ε απνθαζηζηηθφηεηα αθεηέξνπ ησλ 

ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο λα νξγαλψζνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

θξαηηθφ θαη παξαθξαηηθφ κεραληζκφ, πξνζαξκνζκέλν απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην 

νινζρεξνχο ππνηαγήο ή θαη εθκεδέληζεο ηνπ αληηπάινπ ηνπο, πνπ ηνπηθά ηνλ 

αληηπξνζψπεπε ν «εακνβνχιγαξνο θνκκνπληζηήο» ή απιά ν «Βνχιγαξνο», ζα 

πξνζζέζνπλ δεδνκέλα ζην ελππάξρνλ πνινηηθφ ζρήκα θαη πξννπηηθά ε ρψξα ζα 

νδεγεζεί ζε έλαλ εκθχιην πφιεκν, έλα απφ ηα θχξηα ζέξεηξα ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ε 

πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο.  

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                      
ζηνλ Άγην Γεξκαλφ, 20 ζηε Μειίηε, 16 ζηε θνπηά θαη πάλσ απφ 100 ζηε Φιψξηλα. Βι. Έζλνο 

[Φιψξηλαο], 8.3.1946 , ζ. 2∙ 15.3.1946, ζ. 2∙ 5.4.1946, ζ. 1∙ Λατθή Φσλή  [ξγαλν ηεο ΚΟΠΜ ηνπ 

ΚΚΔ], 22.3.1946, αλαθέξεηαη ζην Ηάθσβνο Μηραειίδεο, φ.π., ζ. 172. 

Σνλ Μάην, θαη κεηά έλα κήλα δηαθνπήο ιφγσ ηνπ ζρεκαηηζκνχ λέαο θπβέξλεζεο, ην Δηδηθφ 

Γηθαζηήξην Φισξίλεο ζπλέρηζε ηηο εξγαζίεο ηνπ. Καηαδηθάζηεθαλ ηφηε 20 θάηνηθνη απφ Νενρσξάθη, 

48 απφ Βεχε, 29 απφ Πνιππφηακν, 20 απφ Κιεηδί, 8 απφ Μειίηε, 8 απφ Σξηπφηακν, 8 απφ Δζληθφ, 9 

απφ ηηαξηά, 23 απφ Αγ. Παληειεήκνλα, 35 απφ Μπνχθη, 23 απφ Ομπά-Μηθξνιίκλε, 29 απφ Αεηφ, 13 

απφ Καξπέο, 14 απφ Άγ. Γεξκαλφ, 8 απφ Παιαίζηξα, 10 απφ Λεπηνθαξπά, θάηνηθνη Νίθεο, 10 απφ 

Νενρσξάθη, 11 απφ θνπφ, 6 απφ Φιψξηλα θαη 2 απφ Ακχληαην. ε 37 άηνκα επηβιήζεθε ε πνηλή ηνπ 

ζαλάηνπ, ζε 16 ηα ηζφβηα δεζκά, ελψ ζηνπο ππφινηπνπο πνηλέο θπιάθηζεο απφ 1 έσο 20 έηε.  Βι. 

Έζλνο [Φιψξηλαο], 10.5.1946, ζ. 1∙ 24.5.1946, ζ. 2∙ 31.5.1946, ζ. 2. 
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Δπιλογικά 

 

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο πεξηνρήο ηεο Φιψξηλαο θαλείο δελ ήμεξε πψο ζα 

εμειίζζνληαλ ηα πξάγκαηα. Σελ θχξηα επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε λέσλ δηνηθεηηθψλ 

δνκψλ ηελ είραλ νη ηνπηθέο νξγαλψζεηο ΔΑΜ θαη ΚΚΔ, πνπ δξνχζαλ ζχκθσλα κε ηηο 

εληνιέο πνπ έπαηξλαλ απφ ηα θεληξηθά θαη πεξηθεξεηαθά θαζνδεγεηηθά ηνπο φξγαλα. 

Σν ΔΑΜ θαη ην ΚΚΔ είραλ ππνπξγνχο ηνπο ζηελ θπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο θαη 

ππνζηήξηδαλ ηελ εθαξκνγή ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ είρε ζπκθσλεζεί 

απφ φιεο ηηο πιεπξέο. Οη ηνπηθέο νξγαλψζεηο, θαηάξγεζαλ ηηο ππάξρνπζεο 

δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο αζθαιείαο, ππνζηεξίδνληαο φηη απηφ ην 

θάλνπλ ζην φλνκα ηεο θπβέξλεζεο Δζληθήο Δλφηεηαο. Έηζη πξνέθπςαλ νη λέεο 

δηνηθεηηθέο αξρέο ηεο πεξηνρήο.  

Ο ΔΛΑ ηεο πεξηνρήο (28
ν
 χληαγκα ΔΛΑ) είρε λα αληηκεησπίζεη, απφ ην 

δεχηεξν δεθαήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ, ηελ απνζρηζηηθή θίλεζε ηνπ Σάγκαηνο Γθφηζε∙ 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 27
ν
 χληαγκα θαη θηλήζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο. Σν 

27
ν
 χληαγκα αλέιαβε ηε δηαθχιαμε ησλ ζπλφξσλ, ελψ κέξνο ησλ κνλάδσλ ηεο 

Φιψξηλαο ζπκκεηείρε ζηνλ εγθισβηζκφ θαη ηε βίαηε δηάιπζε ησλ ελαπνκεηλάλησλ 

καρεηψλ θαη θαπεηαλαίσλ ηνπ ΔΔ Κνδάλεο. Μεηά ηα Γεθεκβξηαλά, κεγάιν κέξνο 

ησλ κνλάδσλ Φιψξηλαο αθνινχζεζε ηελ πξντζηάκελε 9
ε
 Μεξαξρία ΔΛΑ ζηελ 

Ήπεηξν πξνο δηάιπζε ησλ κνλάδσλ ηνπ ΔΓΔ.  

Ζ Δζληθή Πνιηηνθπιαθή, πνπ νξίζηεθε σο πξνζσξηλά ππεχζπλε γηα ηελ ηήξεζε 

ηεο αζθάιεηαο, πξνέβε ζε ζπιιήςεηο ππφπησλ γηα δνζηινγηζκφ ή ζηειερψλ ησλ 

θαηνρηθψλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ ή αξρψλ αζθαιείαο, ηελ αλάθξηζε ησλ νπνίσλ 

αλέιαβε ην δηθαζηηθφ ηκήκα ηεο 9
εο

 Μεξαξρίαο ηνπ ΔΛΑ. Μεηά ηα Γεθεκβξηαλά, ε 

Δζληθή Πνιηηνθπιαθή ζα πξνβεί ζε λέεο ζπιιήςεηο-νκεξίεο «αληηθξνλνχλησλ», σο 

αληηζηάζκηζκα αληίζηνηρσλ ζπιιήςεσλ εακηηψλ/ειαζηηψλ απφ ηνπο Βξεηαλνχο ζηελ 

Αζήλα. ηειέρε ηεο ηνπηθήο Πνιηηνθπιαθήο ζα πεξάζνπλ ηελ ίδηα πεξίνδν ζηα 

θφπηα θαη ην Μνλαζηήξη γηα λα παξαιάβνπλ ηνπο δχν Βνχιγαξνπο αμησκαηηθνχο-

ζπλδέζκνπο (Κάιηζεθ θαη Νηίκηζεθ
541

) πνπ ζεσξνχληαλ ππεχζπλνη γηα ηνλ 

εμνπιηζκφ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη γηα ηνλ θφλν πνιιψλ Διιήλσλ. ην 

αξλεηηθφ θιίκα εληφο ηεο δηνίθεζεο ηεο Πνιηηνθπιαθήο, ζηνλ αληαγσληζκφ 

ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ ησλ δχν θχξησλ ζηειερψλ ηεο, πηζαλφλ λα νθείιεηαη ε κε 

                                                           
541

 Γηα ηελ ππφζεζε ηεο παξαιαβήο ησλ Βνχιγαξσλ αμησκαηηθψλ απφ ζηειέρε ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ 

Φιψξηλαο (κε επηθεθαιήο ηνπο Μαλψιε γνπξνκάιιε, ηεο δηνίθεζεο Δζληθήο Πνιηηνθπιαθήο 

Φιψξηλαο, Βαγγέιε Τθαληή, Πνιηηηθφ Δπίηξνπν ηνπ 27
νπ

 πληάγκαηνο ΔΛΑ θαη Νίθν Πινπκίδε, 

εθπξφζσπν ηνπ Μαθεδνληθνχ Γξαθείνπ ηνπ ΚΚΔ) ηελ παξάδνζή ηνπο ζηηο θπβεξλεηηθέο αξρέο θαη 

ηελ πνηληθή εμέιημε ησλ ππνζέζεσλ ησλ παξαπάλσ Βνπιγάξσλ, βι. ππξίδσλ θέηαο, «Ζ ίδξπζε θαη 

ε δξάζε ηεο Ορξάλαο (1943-1944) ζηε Γπηηθή θαη Κεληξηθή Μαθεδνλία ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηεο 

VMRO θαη ησλ ηηαιν-γεξκαληθψλ αξρψλ θαηνρήο», ζην ππξίδσλ θέηαο (επηκ.), Όςεηο ηνπ 

Μαθεδνληθνύ Εεηήκαηνο ζηνλ 20
ό 

 αηώλα, Βάληαο, Θεζζαινλίθε 2001, ζ. 125∙ ηαχξνο Κσηζφπνπινο, 

φ.π., ζ. 241∙ πχξνο Κνπδηλφπνπινο, Σα παξαζθήληα ηνπ Μαθεδνληθνύ δεηήκαηνο, Καζηαληψηεο, 

Αζήλα 2008, ζ. 101-109∙ Σάζνο Κνληνγηαλλίδεο, Ο Εώξαο ηνπ Πόληνπ Γεώξγηνο Μειηζζαλίδεο, 

Ληβάλε, Αζήλα 2010, ζ. 114-116∙ Ρηδνζπάζηεο, 24.10.1945, ζ. 1∙ Νίθε [ξγαλν Πνιηηηθνχ 

πλαζπηζκνχ ησλ θνκκάησλ ηνπ ΔΑΜ Ννκνχ Φισξίλεο], 8.11.1945, ζ. 1∙ Δκπξόο [Αζελψλ], 

10.11.1945, ζ. 4∙ Διεπζεξία [Αζελψλ], 12.3.1946, ζ. 2. 
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απνηξνπή ησλ ηξηψλ εθηειέζεσλ «αληηθξνλνχλησλ» πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο εακνθξαηίαο, παξά ηηο αληίζεηεο ππνδείμεηο ηνπ Γξαθείνπ Πεξηνρήο 

Μαθεδνλίαο ηνπ ΚΚΔ
542

.  

Μεηά ηε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο, ε Φιψξηλα ζα απνηειέζεη ηνλ θεληξηθφ θφκβν, 

φπνπ ζα ζπγθεληξψλνληαη ζηειέρε θαη κέιε ηνπ ΔΑΜ, ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπ ΔΛΑ, γηα 

λα νδεγεζνχλ βφξεηα, εθηφο ησλ ζπλφξσλ, θαηαιήγνληαο ζην Μπνχιθεο ηεο 

Βντβνληίλαο. Σελ ίδηα πεξίνδν, νξγαλψλεηαη θαη ηνπηθά ε απφθξπςε κέξνπο ηνπ 

νπιηζκνχ, απφ εθείλνλ πνπ έπξεπε λα παξαδνζεί κεηά ηνλ αθνπιηζκφ ησλ 

αληαξηηθψλ ζσκάησλ
543

.  

ιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, ζα ππάξμεη εθ κέξνπο ησλ Γηνπγθνζιάβσλ, 

θπξίσο ησλ πέξημ ηνπ Σίην, αλαθίλεζε κεηνλνηηθψλ ζεκάησλ θαη ζπλαθφινπζεο 

εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο εηο βάξνο ηεο Διιάδαο. Σαπηφρξνλα, ζα γίλνπλ πξνζπάζεηεο 

παξαβίαζεο ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ απφ ηα απνζρηζηηθά ηάγκαηα, πνπ ζα 

κεηνλνκαζηνχλ ζε «Αηγηαθή Σαμηαξρία». Οη επαθέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

κεηαμχ απεζηαικέλσλ ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπ Σίην, αιιά θαη νη παξεκβάζεηο ησλ 

Βξεηαλψλ ζηνλ γηνπγθνζιάβν εγέηε, κεηά απφ παξφηξπλζε θαη ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο, ζα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηελ θαηάζηαζε εληφο ελφο επηθίλδπλνπ βέβαηα 

πιαηζίνπ εθαηέξσζελ θαηεγνξηψλ θαη απεηιψλ, ελψ ε «Αηγηαθή Σαμηαξρία» ζα 

δηαηαρζεί λα θηλεζεί βνξεηνδπηηθά ζηα αιβαληθά ζχλνξα
544

.  
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 Ο Εαραξηάδεο, ζηελ «Δηζήγεζή» ηνπ ζηε 12
ε
 Οινκέιεηα ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ (25-27.6.1945) 

απέδσζε ηηο «αγξηφηεηεο» πνπ δηέπξαμε ε Δζληθή Πνιηηνθπιαθή απνθιεηζηηθά ζηα άηνκα πνπ ηηο 

δηέπξαμαλ θαζψο ελεξγνχζαλ εθηφο νδεγηψλ ηνπ θφκκαηνο. Γήισζε ζπγθεθξηκέλα: «[…] νη 

“αγξηφηεηεο”. Σέηνηεο γέλεθαλ, κε ηνχηε ηε δηαθνξά: […] γ) θξφληηζα θαη έςαμα λα βξσ, κα νχηε κηα 

πεξίπησζε ππάξρεη πνπ λάρεη δνζεί ζα γξακκή ηνπ ΚΚΔ λα γίλνπλ αγξηφηεηεο. κσο αγξηφηεηεο 

έγηλαλ, θαη ηέηνηεο έθαλαλ θαη κέιε ηνπ Κφκκαηνο. Σέηνηα κέιε πνπ είηε πξνβνθάηνξεο ήηαλ, είηε δελ 

ήηαλ άμηα λάλε κέιε ηνπ Κφκκαηνο. Φπζηθά νη πξάμεηο πνπ θάλαλ ηα κέιε ηνπ Κφκκαηνο δεκηνπξγνχλ 

επζχλεο θαη γηα ην ίδην. Μα κηα πνπ ην ΚΚΔ δελ έδσζε ηέηνηα γξακκή, θαη απηνχο πνπ έθαλαλ 

ππεξβαζίεο θαη ηηο ππεξβαζίεο ηηο ίδηεο ηηο απνθήξπμε θαη ηηο απνθεξχζζεη, δε δεκηνπξγείηαη δήηεκα 

εζηθήο ηάμεο γηα ην ΚΚΔ. […]». Βι. Νίθνο Εαραξηάδεο, «Δηζήγεζε ζηελ 12
ε
 Οινκέιεηα ηεο ΚΔ ηνπ 

ΚΚΔ», Ρηδνζπάζηεο, 1.7.1945, ζ. 1, 3. 
543

 Να ζεκεησζεί φηη νη Καιχβαο-Μαξαληδίδεο έγξαςαλ φηη ε «καδηθή απφθξπςε φπισλ ήδε πξηλ 

απφ ηε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο θαη ε απνζηνιή πνιιψλ ζηειερψλ ηνπ θφκκαηνο ζην ζηξαηφπεδν 

Μπνχιθεο ζηε Γηνπγθνζιαβία ήηαλ ζεκάδηα ηεο επηθείκελεο “ξεβάλο” ησλ εηηεκέλσλ ηνπ 

Γεθέκβξε». ηάζεο Καιχβαο - Νίθνο Μαξαληδίδεο, φ.π., ζ. 306. Παξφκνηεο απφςεηο είραλ θαηαηεζεί 

λσξίηεξα θαη απφ άιινπο ηζηνξηθνχο. Βι. ελδεηθηηθά, Γεκήηξηνο Κνχζνπιαο, φ.π., ζ. 177-178.  

Ζ ζέζε απηή ακθηζβεηείηαη (ζεκεηνχκελε σο «αλαρξνληζκφο») ζην Heinz Richter, «Ζ πκθσλία 

ηεο Βάξθηδαο θαη ηα αίηηα ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ», ζην John Iatrides (επηκ.), Ζ Διιάδα ζηε δεθαεηία 

1940-1950. Έλα έζλνο ζε θξίζε, κηθξ. Μαξγαξίηα Γξίηζα, Ακαιία Λπθηαξδνπνχινπ, Θεκέιην, Αζήλα 

2006, ζ. 285-306. 
544

 Γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα, πνπ άπηνληαη ηνπ Μαθεδνληθνχ Εεηήκαηνο θαη ησλ δηεζλψλ 

δηαζηάζεψλ ηνπ, βι. Ηάθσβνο Μηραειίδεο, φ.π., ζ. 35-37, 187-1932, 229-240∙ Φνίβνο Οηθνλνκίδεο, 

φ.π., ζ. 439-459∙ σηήξεο Ρηδάο, Σν Μαθεδνληθό Εήηεκα. Δμσηεξηθή επέκβαζε θαη ειιεληθή πνιηηηθή, 

Γξεγφξεο, Αζήλα 1996, ζ. 28-52∙ Γεκήηξεο Λπβάληνο, Μαθεδνληθό θαη Βξεηαλία (1939-1949), 

Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2015, ζ. 172-185, 209-236∙ Ηνξληάλ Μπάεθ, Μηα καηηά απ' έμσ. Ο εκθύιηνο 

πόιεκνο ζηελ Διιάδα. Νηνθνπκέληα θαη πεγέο, κηθξ. Γηψξγνο ηαθαληάξεο, Φηιίζησξ, 2
ε
 έθδ., Αζήλα 

1999, ζ. 63-81∙ Υαξάιακπνο Μελαζίδεο, Ζ πνιηηηθή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ζην Μαθεδνληθό 

Εήηεκα ηε δεθαεηία ηνπ 1940, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2016, ζ. 151-168∙ Γηψξγνο Μηραειίδεο, «"Σν 

ρξψκα έρεη ην βάζνο η' νπξαλνχ"; Αιιεινγξαθία ηνπ ΚΚΔ κε ηα θνκκνπληζηηθά θφκκαηα 
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Δληφο ηεο πφιεο ηεο Φιψξηλαο, κε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πξνέθπςε θαη ην 

λέν Γεκνηηθφ πκβνχιην πφιεο Φισξίλεο, πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν «Πξνζσξηλφ», θαζψο 

ζα παξέκελε σο ηέηνην γηα έλα δηάζηεκα, πνπ θαλέλαο φκσο δελ γλψξηδε ηφηε ηε 

ρξνληθή ηνπ δηάξθεηα, θαζψο ν βίνο ηνπ εμαξηηφηαλ απφ ηηο εμειίμεηο ζηελ θεληξηθή 

πνιηηηθή ζθελή.  

Σν ΠΓ-Φ, απφ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο, θαίλεηαη φηη ήηαλ 

εθείλν πνπ ζήθσζε, καδί κε ην Δπαξρηαθφ πκβνχιην, ην θχξην βάξνο ηεο νξγάλσζεο 

θαη -νπζηαζηηθά- ηεο επηβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο. πλεξγαδφηαλ κε ηηο 

ηνπηθέο εακηθέο αξρέο θαη αθνινπζνχζε ηηο θεληξηθέο επηινγέο ηνπ ΔΑΜ θαη ηνπ 

ΚΚΔ. Πξνζπάζεζε φκσο, ηφζν κέζσ ηεο ζχλζεζήο ηνπ απηήο θαζ’ απηήο, φζν θαη 

κέζσ ηεο επηινγήο ησλ πξνζψπσλ πνπ επέιεμε λα απαξηίζνπλ ηηο επηηξνπέο ηνπ, λα 

ελεξγνπνηήζεη έλα κεγάιν αξηζκφ πνιηηψλ, κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ επφπηεπε θαη -θαη’ επέθηαζε- ηελ νκαινπνίεζε ηεο δσήο ηεο πφιεο. 

Σν θχξην πξφβιεκα πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ην ΠΓ-Φ ήηαλ ν επηζηηηζκφο. 

Απνκνλσκέλν θαζψο ήηαλ απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε ή απφ ηνπο νξγαληζκνχο 

επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο, ην ΠΓ-Φ ελήξγεζε, φπσο θαη φια ηα άιια εακηθά 

ζπκβνχιηα ηεο πεξηφδνπ, πξνβαίλνληαο ζηε θνξνινγία ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ 

πνιηηψλ, κε έρνληαο νπζηαζηηθά άιιε επηινγή.  

Δζηηάδνληαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη βάζεη ησλ ζσδφκελσλ πξαθηηθψλ ηνπ, 

δηαπηζηψλνπκε επηπξφζζεηα φηη ήηαλ έλα Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ είρε 

αληηπνιίηεπζε, παξνπζηάδνληαλ δηαθνξνπνηεκέλεο εηζεγήζεηο, ππήξραλ πιεηνςεθίεο 

θαη κεηνςεθίεο, απνρέο ζπκβνχισλ, αξλήζεηο ππνγξαθήο εγγξάθσλ ππνζηήξημεο 

θιπ, ήηαλ δειαδή έλα ζπκβνχιην πνπ ελ γέλεη δελ δηαθνξνπνηνχληαλ απφ ηα 

αληίζηνηρα πκβνχιηα ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο πεξηφδνπ ηνπ κεζνπνιέκνπ.  

Δθείλν ζην νπνίν ν γξάθσλ δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνβεί είλαη ε θαηάηαμε ησλ 

κεηερφλησλ ηφζν ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην φζν θαη ζηηο Δπηηξνπέο ηνπ Γήκνπ (έλα 

κεγάιν πιήζνο αζηψλ -κεηαμχ ησλ νπνίσλ δηαλννχκελνη, επαγγεικαηίεο θαη έκπνξνη- 

ή εξγαηψλ, ππαιιήισλ θιπ) ζε αληίζηνηρεο θνκκαηηθέο παξαηάμεηο, θαη’ αληηζηνηρία 

απηνχ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Μαξαληδίδεο ζηε κειέηε ηνπ Γεκνθξαηηθόο ηξαηόο 

Διιάδαο 1946-1949. Πηζαλφλ ν Μαξαληδίδεο λα ζηεξίδεηαη ζε θαηαζηάζεηο, φπνπ 

δίπια αλαθέξνληαη νη πνιηηηθέο ηαπηφηεηεο, αιιά αθφκε θαη αλ ππήξραλ ηέηνηεο 

θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο, απηφ ζα ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλν λα 

πηνζεηεζεί σο απφιπην δεδνκέλν ηεθκεξίσζεο πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο, δηφηη -γηα ηελ 

Φιψξηλα- ην κέγηζην πνζνζηφ ησλ αζηψλ πνπ πξνζρψξεζε ζην ΔΑΜ, ην έπξαμε 

κεηά ηηο εθηειέζεηο ηεο 23
εο

 Απγνχζηνπ ηνπ 1944, φηαλ «βγήθαλ ζην βνπλφ» πνιιέο 

εθαηνληάδεο Φισξηλησηψλ. Δίλαη γεγνλφο βέβαηα φηη ζηε Φιψξηλα δεκηνπξγήζεθε  

θαη γηγαληψζεθε (ζπλεηδεηά ή εμ αλάγθεο) ην ηειεπηαίν έηνο ηεο θαηνρήο  

θηινεακηθφ θιίκα, γεγνλφο πνπ ππνβνήζεζε ε κε χπαξμε ζηελ πφιε ηζρπξνχ 

                                                                                                                                                                      
Βνπιγαξίαο-Γηνπγθνζιαβίαο ζην β΄ κηζφ ηνπ 1944», ζην Πξνθφπεο Παπαζηξάηεο - Μηράιεο 

Λπκπεξάηνο - Λε αξάθε (επηκ.), Απφ ηελ Απειεπζέξσζε ζηα Γεθεκβξηαλά. Μηα ηνκή ζηελ πνιηηηθή 

ηζηνξία ηεο Διιάδαο, χγρξνλε Διιεληθή Ηζηνξία, Αζήλα 2016, ζ. 368-379∙ ππξίδσλ θέηαο, «Σα 

Γεθεκβξηαλά θαη ε ζηάζε ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ», ζην Θαλάζεο θήθαο - Λνπθηαλφο Υαζηψηεο - 

Ηάθσβνο Μηραειίδεο (επηκ.), Γξόκνη ηνπ Γεθεκβξίνπ. Από ηνλ Λίβαλν ζηελ Αζήλα, 1944, Δπίθεληξν, 

Θεζζαινλίθε 2016, ζ. 213-232. 
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αληηεακηθνχ πφινπ, πέξαλ ηνπ θχθινπ ηεο λνκαξρίαο (ηνπ λνκάξρε Μπφλε, ησλ 

ζηελψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη ησλ πνιηηψλ πνπ είραλ ελαπνζέζεη ηηο ειπίδεο ηνπο ζ’ 

απηφλ), πνπ δελ ήηαλ βέβαηα ακειεηένο. Μπνξνχκε επίζεο λα πξνζζέζνπκε, βάζεη 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε, φηη ζηηο εακηθέο δηεξγαζίεο επί εακνθξαηίαο ζπκκεηείρε 

(ζπλεηδεηά ή εμ αλάγθεο), εθηφο απφ ην θνκκάηη εθείλν ηεο λέαο γεληάο πνπ 

ζπλεηδεηνπνηήζεθε πνιηηηθά επί θαηνρήο, θαη έλαο θφζκνο πνπ ήηαλ ελεξγφο πνιηηηθά 

θαηά ηνλ κεζνπφιεκν, θαη ηνπ απαγνξεχζεθε ε πνιηηηθή έθθξαζε θαη ε πξφζβαζε 

ζηελ πνιηηηθή εμνπζία απφ ην 1936, ν θφζκνο δειαδή -ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ- ησλ 

αληηκνλαξρηθψλ Φιψξηλαο
545

. Αληηζέησο, ν κέγηζηνο ηνπ ρψξνπ ησλ βαζηιηθψλ-

αληηβεληδειηθψλ ηνπ κεζνπνιέκνπ, πνπ ήηαλ πιεζίνλ ηεο δηθηαηνξίαο, ηνπ Λατθνχ 

δεκάξρνπ ηεο πφιεο θαη ηνπ λνκάξρε Μπφλε επί θαηνρήο, δελ ζπκκεηείρε θαη δελ 

πξνζθιήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εακηθέο δηεξγαζίεο, ζην Πξνζσξηλφ Γεκνηηθφ 

πκβνχιην θαη ζηηο Δπηηξνπέο ηνπ. Αμίδεη επηπξφζζεηα λα ζεκεηψζνπκε φηη ν 

δήκαξρνο επί εακνθξαηίαο Βαζίιεο Γπκλφπνπινο, ήηαλ ππνςήθηνο βνπιεπηήο ηνπ 

θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ ζηηο εθινγέο ηνπ 1936 (ηέηαξηνο ζε ςήθνπο κεηά απφ 

Μφδε, Βαιαιά
546

 θαη Σδψξηδε), έλα απφ ηα δχν ζεκαληηθφηεξα ζηειέρε ησλ 

Φηιειεπζέξσλ ηεο πεξηνρήο, ν Γεψξγηνο Σδψξηδεο (ν άιινο ήηαλ ν Γεψξγηνο Μφδεο, 

πνπ άθεζε ηελ πεξηνρή ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1943, φηαλ ζπλειήθζε πξφζθαηξα απφ 

ηνπο Γεξκαλνχο, παξέκεηλε ζηε Θεζζαινλίθε, κεηαθηλήζεθε ζε Αζήλα θαη Μέζε 

Αλαηνιή, επέζηξεςε ζηε Θεζζαινλίθε θαη εκθαλίζηεθε ζηε Φιψξηλα ηελ άλνημε ηνπ 

1945
547

), ζπκκεηείρε εκθαλψο ζηηο εακηθέο δηεξγαζίεο (καδί κε πιεζψξα ζηειερψλ 

ηνπ αληηκνλαξρηθνχ ρψξνπ) ηφζν ζην ηειεπηαίν έηνο ηεο θαηνρήο φζν θαη επί 

εακνθξαηίαο, ελψ ηα δχν θχξηα ζηειέρε ησλ Λατθψλ Φιψξηλαο, νη βνπιεπηέο 

Φίιηππνο Γξαγνχκεο
548

 θαη ηέξγηνο Μπηλφπνπινο
549

, έιεηπαλ απφ ηελ πεξηνρή θαζ’ 

                                                           
545

 Να ζεκεησζεί φηη ε ζπγθξφηεζε Γεκνθξαηηθνχ Μεηψπνπ πνπ ζα ζπγθέληξσλε φιεο ηηο 

αληηκνλαξρηθέο δπλάκεηο, είρε ηεζεί απφ ην Γξαθείν Πεξηνρήο Μαθεδνλίαο σο θαζήθνλ πξνο φιεο ηηο 

πεξηθεξεηαθέο θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο. Ζ απφθαζε πάξζεθε απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Κνκκαηηθήο 

Δπηηξνπήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ «αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ δηαηξέρεη ε ρψξα καο λα αλάςνπλ 

ηνλ εκθχιην πφιεκν ζηελ παηξίδα καο». Σν Γεκνθξαηηθφ Μέησπν δελ ζα ήηαλ νξγάλσζε, αιιά ζα 

είρε ηέηνηα ζπγθξφηεζε «πνπ λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξαβερηνχλ φινη νη αληηκνλαξρηθνί ζ’ απηφ ην 

κέησπν». Βι. ΚΚΔ, Γξαθείν Πεξ. Μαθεδνλίαο πξνο φιεο ηηο Πεξ. Δπηηξνπέο, Θεζζαινλίθε 

30.11.1944. ΑΚΗ, ΑΚΚΔ, θ. 408, Φ=23/1/114. 
546

 Σεο επαξρίαο Καζηνξηάο.  
547

 Βι. Γεψξγηνο Μφδεο, Αλακλήζεηο, φ.π., ζ. 408-445. 
548

 Ο Γξαγνχκεο επηζθέθζεθε ηε Φιψξηλα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1945 «πξνεξρφκελνο απφ ηελ 

Θεζζαινλίθελ» θαη πεξηφδεπζε «αλά ηελ χπαηζξνλ, δηα λα κειεηήζε ηελ κεηά ηνλ πφιεκνλ 

δεκηνπξγεζείζαλ ελ ησ Ννκψ  ηνχην θαηάζηαζηλ». ηηο νκηιίεο ηνπ, πιεξνθνξεί ηνπηθή εθεκεξίδα, ν 

Γξαγνχκεο εζηηαδφηαλ «εηο ηελ Έλσζηλ θαη πλαζπηζκφλ φισλ ησλ Δζληθνθξφλσλ θνκκάησλ».  Βι. 

Φσλή ηνπ Λανύ [Φιψξηλαο], 9.12.1945, ζ. 2.  

Σν γεγνλφο ζρνιίαζε θαη ε ηνπηθή εθεκεξίδα ηνπ ΔΑΜ: «[…] ν καπξνκεησπίηεο Φίιηππαο 

Γξαγνχκεο […] παιηφηεξα ζπκφηαλ ην Ννκφ καο κφλν ζηελ πεξίνδν ησλ εθινγψλ […] θάιεζε […] ζε 

ζχζθεςε κε ηνπο καπξνκεησπίηεο θαη Γεκνθξαηηθνχο παξάγνληεο, πξνζπαζψληαο λα ηνπο πείζε φηη 

επηβάιιεηαη έλαο “αληηεακηθφο ζπλαζπηζκφο” θαη φηη απηφ γίλεηαη παληνχ. Οη Γεκνθξαηηθνί –φπσο 

κάζακε- δελ δέρηεθαλ θαη απνρψξεζαλ απφ ηε ζχζθεςε». Βι. ην εθηελέο άξζξν ζηελ εθεκεξίδα Νίθε 

[ξγαλν ηνπ Πνιηηηθνχ πλαζπηζκνχ ησλ Κνκκάησλ ηνπ ΔΑΜ Φιψξηλαο], 18.11.1945, ζ. 4. 
549

 Πξψελ αμησκαηηθφο, αδηάιιαθηνο κνλαξρηθφο, βνπιεπηήο ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο θαηά ηνλ 

κεζνπφιεκν, βξέζεθε -ηφηε- ζε νμεία ζχγθξνπζε ηφζν κε ηνλ Μφδε φζν θαη κε ηνλ Γξαγνχκε. 
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φιν ην δηάζηεκα ηεο θαηνρήο θαη εκθαλίζηεθαλ κφιηο ην θαινθαίξη ή ηνλ ρεηκψλα 

ηνπ 1945.   

Ο γξάθσλ ζεσξεί πηζαλφλ φηη ην Δπαξρηαθφ πκβνχιην, ε Δπηκειεηεία ηνπ 

Αληάξηε, ε Δζληθή Αιιειεγγχε θαη ε Δζληθή Πνιηηνθπιαθή Φιψξηλαο 

ζηειερψζεθαλ απφ πξνπνιεκηθά ζηειέρε ηνπ ΚΚΔ, αιιά, βάζεη θαη ηεο 

αιιεινγξαθίαο ηεο ηνπηθήο νξγάλσζεο ηνπ ΚΚΔ, κπνξεί λα εηδσζεί φηη απηά δελ 

ήηαλ επαξθή ζε αξηζκφ θαη ζπλεπψο ππήξμε πιεζψξα αηφκσλ πνπ εληάρζεθαλ ζηνλ 

ΔΛΑ, ην ΔΑΜ ή ην ΚΚΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο, κάιηζηα δε ζην ηειεπηαίν 

έηνο ηεο, ηα νπνία δελ είραλ αληίζηνηρα πνιηηηθά πηζηεχσ ηελ πξνπνιεκηθή πεξίνδν.  

Σν 1953 εθδφζεθε «Λεχθσκα πφιεσο Φισξίλεο» ππφ ηνλ ηίηιν: «Φιψξηλα. Ζ 

αθξηηηθή εζληθή ζθνπηά». Ήηαλ κηα ζπιινγή επψλπκσλ θεηκέλσλ ηζηνξηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, αξθεηά απφ ηα νπνία αθνξνχζαλ ηε δεθαεηία ηνπ ’40. Ζ επηκέιεηα θαη 

ε έθδνζε ηνπ Λεπθψκαηνο αλήθε ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο εθεκεξίδαο Έζλνο ηαχξν 

Κσλζηαληηλίδε, ν νπνίνο έγξαςε θαη ηνλ πξφινγν. Έλα απφ ηα θείκελα, ην 

κεγαιχηεξν, ήηαλ ηνπ Γεψξγηνπ Σδψξηδε. Ο Σδψξηδεο, λνκηθφο, γεξνπζηαζηήο θαη 

εζλνζχκβνπινο θαηά ηνλ κεζνπφιεκν, είρε πξνζρσξήζεη ζην ΔΑΜ (κε ην ζχλνιν 

ζρεδφλ ησλ αληηκνλαξρηθψλ δηθεγφξσλ ηεο πφιεο) θαη ζπκκεηείρε ζηηο δηεξγαζίεο 

ηνπ, ππνζηεξίδνληαο θαη ηελ ίδξπζε ζιαβνκαθεδφλσλ ζρνιείσλ. Ήηαλ κάιηζηα 

απηφο πνπ εθθψλεζε ηνλ «ιφγν ηεο απειεπζέξσζεο»
550

, θαηά ηελ παλεγπξηθή ηειεηή 

απειεπζέξσζεο ηεο Φιψξηλαο. Ακέζσο κεηά νξίζηεθε δηνηθεηηθφο αληηπξφζσπνο ηεο 

επαξρίαο Φιψξηλαο (αληίζηνηρν αμίσκα κε απηφ ηνπ λνκάξρε). πκκεηείρε ζηηο 

εθινγέο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1946 θαη εθιέρζεθε βνπιεπηήο κε ην θφκκα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ. Γελ είρε ηελ ίδηα επηηπρία ζηηο εθινγέο ηνπ 1950 ζηηο νπνίεο επίζεο 

ζπκκεηείρε
551

.    

Σν θείκελν πνπ ππέγξαθε ν Σδψξηδεο, επαλεθηηκψληαο ηα πξνγελέζηεξα ζηηο 

ηξέρνπζεο πνιηηηθέο ζπλζήθεο θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαο νπζηαζηηθά θαη ην δηθφ ηνπ 

παξειζφλ, είρε ηίηιν: «Ζ Φιψξηλα. Ηζηνξία θαη αγψλεο». Δληφο ηνπ θεηκέλνπ απηνχ, 

ππήξρε αλαθνξά ζρεηηθή κε ηελ πεξίνδν ηεο εακνθξαηίαο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Φιψξηλαο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην θνκκάηη ηεο αλαθνξάο απηήο φπνπ εηζάγεη ηε 

                                                                                                                                                                      
χκθσλα κε ηνλ ηειεπηαίν, ν «θαηαγφκελνο  απφ ην αιβαλφθσλν ρσξηφ Λέρνβν», ηέξγηνο 

Μπηλφπνπινο, ήηαλ έλαο απφ ηνπο «νπαδνχο» ηεο δηθηαηνξίαο Μεηαμά. Βι. Αλδξέαο Αζαλαζηάδεο, 

φ.π., ζ. 266, 282-284, 305-335.  

χκθσλα κε ηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο, ν Μπηλφπνπινο αθίρζε ζηε Φιψξηλα ζηηο 10 Απγνχζηνπ 

1945: «Μεη’ απνπζίαλ εηψλ εηο ην εμσηεξηθφλ αθίρζε πξνρζέο ν πνιηηεπηήο ηνπ Ννκνχ καο θ. 

ηέξγηνο Μπηλφπνπινο». Οη ίδηεο εθεκεξίδεο ελεκέξσλαλ φηη ν Μπηλφπνπινο βξηζθφηαλ ζε 

μελνδνρείν ησλ Αζελψλ, ηνλ Απξίιην ηνπ ίδηνπ έηνπο, «φπνπ νη επηζπκνχληεο δχλαληαη λα 

απεπζχλνληαη». Βι. Διιεληθή Φσλή [Φιψξηλαο], 22.4.1945, ζ. 2∙ 12.8.1945, ζ. 2∙ Φσλή ηνπ Λανύ 

[Φιψξηλαο], 12.8.1945, ζ. 2.  
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 Σα εηζαγσγηθά είλαη ηνπ γξάθνληαο θαη έρνπλ σο ζθνπφ λα παξαπέκςνπλ ζηνλ αληίζηνηρν ιφγν 

πνπ απεχζπλε ν Παπαλδξένπ ζηνλ ιαφ ηεο Αζήλα κεηά ηελ απειεπζέξσζε.  
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 Ο Σδψξηδεο απείρε απφ ηηο εθινγέο ηνπ 1951 επηθαινχκελνο ιφγνπο πγείαο θαη «νηθνλνκηθάο 

δπζρεξείαο». ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ν ίδηνο δεκνζίσο απνθάιπςε, πέξαλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνβιεκάησλ, δελ επηζπκνχζε λα κεηέρεη «ελφο πλδπαζκνχ ν νπνίνο απνηειεί πλνζείιεπκα». Σα 

βέιε ηνπ Σδψξηδε ζηξέθνληαλ κάιινλ ζηελ ζπκπεξίιεςε ηνπ Γξαγνχκε εληφο ηνπ ςεθνδειηίνπ ηνπ 

Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ. Βι. Γ. Σδψξηδεο, «Γηαηί δελ ζπκκεηέρσ εηο ηελ εθινγήλ», Έζλνο 

[Φιψξηλαο], 1.9.1951, ζ. 1.  
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δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη θαηαζέηεη θαη ηε δηθή 

ηνπ άπνςε-εξκελεία γηα ην γεγνλφο απηφ. Σν ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην θείκελν ηνπ 

Σδψξηδε έρεη σο εμήο: 

 

Σελ 2αλ Ννεκβξίνπ 1944 ν ζηξαηφο ηνπ ΔΛΑ θαη αη αξραί ηνπ ΔΑΜ  εηζήιζνλ εηο 

ηελ πφιηλ. Ο  πιεζπζκφο ηεο πφιεσο κε ηνλ Μεηξνπνιίηελ θαη ηνλ Γήκαξρνλ επί θεθαιήο 

ηνπο ππεδέρζε σο ειεπζεξσηάο θαη επαλεγχξηζελ ηελ απνιχηξσζίλ ηνπ απφ ηελ 

Γεξκαληθήλ θαηνρήλ. Ο ελζνπζηαζκφο ηνπ φκσο δελ εβξάδπλε λα κεηαβιεζή εηο 

απφγνήηεπζηλ δηφηη ην ΔΑΜ, εηο ην νπνίνλ πεξηήιζελ ε πξνζσξηλή δηνίθεζηο ηνπ ηφπνπ, 

θαζφζνλ ε Κπβέξλεζηο ησλ Αζελψλ ιφγσ ηνπ εθθξαγέληνο θηλήκαηνο θαη ηεο 

επαθνινπζεζάζεο ελφπινπ ζπξξάμεσο δελ εδχλαην λα επεθηείλε ηελ εμνπζίαλ ηεο κέρξη, 

Φισξίλεο, ήξρηζε λα εθαξκφδε κέηξα πηεζηηθά δηά ηεο ζπιιήςεσο πξνζψπσλ είηε ιφγσ 

ησλ αληηδξαζηηθψλ θξνλεκάησλ ησλ, σο ηα εραξαρηήξηδνλ νη Κνκκνπληζηαί, είηε πξνο 

αλαγθαζηηθήλ είζπξαμηλ ππεξφγθσλ ρξεκαηηθψλ εηζθνξψλ. Σν θηίξηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

είρελ ππεξπιεξσζή θξαηνπκέλσλ ε δε αλεζπρία δηά ηελ δεκηνπξγίαλ εθηξφπσλ απφ 

εκέξαο εηο εκέξαλ εχμαλελ. Σν ΔΑΜ απνβιέπνλ εηο ηελ θαηάθηεζηλ ηεο εμνπζίαο 

νξηζηηθψο, ελήξγεη θαζεκεξηλψο νριαγσγηθάο ζπγθεληξψζεηο εθ ρσξηθψλ θαη πξνέβαηλελ 

εηο απεηιάο εθηειέζεσλ ιφγσ ηεο εθηξαρχλζεσο ηεο θαηαζηάζεσο εηο Αζήλαο. 

Ο δηαβφεηνο ιαπνθνκκνπληζηήο Γθφηζεο ν νπνίνο είρελ πξνεγνπκέλσο θαηαθχγεη εηο 

Μνλαζηήξηνλ κε έλα Σάγκα ηνπ ΔΛΑ, δηαθσλήζαο κε ηνλ ΔΛΑ, επείιεη λα επηδξάκε 

εηο ηελ πφιηλ ε νπνία παξέκεηλελ αλππεξάζπηζηνο ιφγσ ηεο κεηαθηλήζεσο ησλ δπλάκεσλ 

ηνπ ΔΛΑ πξνο Αζήλαο θαη Ησάλληλα φπνπ έζπεπδε λα εληζρχζε ηαο Κνκκνπληζηηθάο 

δπλάκεηο καρνκέλαο ελαληίνλ ησλ Δζληθψλ θαη Αγγιηθψλ ηνηνχησλ. Ζ θαηάζηαζηο 

ππήξμελ θξίζηκνο θαη εηο ηελ θξηζηκσηέξαλ ζηηγκήλ, φηε επεηινχλην θαη εληαχζα έθηξνπα 

ήιζελ ε ζπκθσλία ηεο Βάξθηδαο δηα λα πξνιάβε επαπεηινπκέλαο ππφ ηνπ ΔΑΜ αζρεκίαο 

θαη εγθιήκαηα, αλάινγα πξνο εθείλα πνπ ζπλέβεζαλ εηο άιιαο πεξηθεξείαο. Γένλ φκσο λα 

νκνινγεζή φηη εθηφο ηεο εμαθαλίζεσο δχν ελσκνηαξρψλ ηεο Υσξνθπιαθήο θαη ησλ θαηά 

ηελ δηάξθεηαλ ηεο θαηνρήο εμαθαληζζέλησλ αληηδξαζηηθψλ, σο ηα εραξαθηήξηδνλ, 

πξνζψπσλ δελ ζπλέβεζαλ άιια εγθιήκαηα θαηά ηελ θξίζηκνλ ηαχηελ επνρήλ. Δηο ηνχην 

θαίλεηαη ζπλεηέιεζαλ ζπζηάζεηο θξνλήζεσο πξνο ηνπο Γηεπζχλνληαο ην ΔΑΜ νίηηλεο 

ήζαλ άιινη κελ θαηά ζχκπησζηλ θξφληκνη άλζξσπνη, άιινη δε γλσζηνί, σο θαηαγφκελνη 

εθ ηεο πεξηθεξείαο. Οχησ ε πφιηο, ελ ζπγθξίζεη κε άιιαο πέξαζελ επζελψηεξα θαη απηήλ 

ηελ πεξηπέηεηαλ θαζ’ ελ εδνθίκαζελ κεγάιαο αγσλίαο θαη θφβνπο. Λατθή πεπνίζεζηο 

άιισο ηε είλαη φηη ηελ πξνθπιάζζεη ν Άγηνο Γεψξγηνο
552

.  

 

Ζ εακνθξαηία ινηπφλ ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο μεθίλεζε θαη παξέκεηλε σο έλα 

θαζεζηψο ελ αλάγθε, έλα θαζεζηψο ελ αλακνλή θαη ήηαλ κηα δχζθνιε πεξίνδνο. 

Γνθηκάζηεθαλ νη αλζξψπηλεο αληνρέο θαη νη πξνζσπηθέο ζρέζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα 

νμχλζεθαλ νη πνιηηηθέο δηαθνξέο πνπ εθθηλνχζαλ απφ ηνλ κεζνπφιεκν, αιιά είραλ 

θπξίσο αλαθνξά ζηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο. Θα κπνξνχζε επίζεο λα ιερζεί φηη ε 

εακνθξαηία ζηε Φιψξηλα ήηαλ κηα πεξίνδνο φρη ηφζν βίαηε φζν ε ηειεπηαία θαηνρηθή 

πεξίνδνο (θαινθαίξη 1943-θζηλφπσξν 1944) θαη απηφ ίζσο έρεη λα θάλεη, φπσο ν 

Σδψξηδεο ππνζηήξημε, κε ηνπο «δηεπζχλνληαο ηνπ ΔΑΜ».  
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 Γεψξγηνο Σδψξηδεο, «Ζ Φιψξηλα. Ηζηνξία θαη αγψλεο», φ.π., ζ. 62-63. 
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Ζ ελζσκάησζε ησλ αληηπάισλ ηνπ ΔΑΜ ζην κφξθσκα ηεο εζληθνθξνζχλεο, 

ακέζσο κεηά ηελ εγθαζίδξπζε ησλ θπβεξλεηηθψλ αξρψλ ζηελ πεξηνρή, δηακφξθσζε 

λέα δεδνκέλα. Ζ εζληθνθξνζχλε ζπζπείξσλε εληφο ηεο έλα ζχλνιν πνιηηψλ κε 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο αθεηεξίεο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγνχζε πξφβιεκα ζηελ εληαία 

ηδενινγηθνπνιηηηθή απνηχπσζή ηεο. ξηζε έηζη εμ’ αξρήο σο αληίπαιφ ηεο φιν εθείλν 

ηνλ θφζκν πνπ πξνζέβιεπε ζε κηα άιιε Διιάδα, ζηε ιανθξαηνχκελε Διιάδα, σο 

αληίπαιε ηδενινγία ηεο απηή ηεο ιανθξαηίαο θαη σο απερζέο παξάδεηγκα εθαξκνγήο 

ηεο ηελ πεξίνδν ηεο εακνθξαηίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε εακνθξαηία δελ ήηαλ 

παξά κηα πεξίπησζε πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο ρσξίο θεληξηθή-θξαηηθή ππνζηήξημε, 

πεξηνξηζκέλε ζην πιαίζην ηεο πξνζσξηλφηεηαο θαη εζηηαζκέλε ζηελ πξνζπάζεηα 

επίιπζεο άκεζσλ βηνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ. Σν δεδνκέλν βέβαηα ήηαλ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηθεξεηαθή εμνπζία πέξαζε ζηα ρέξηα εακηηψλ θαη απηφ ήηαλ θάηη 

πνπ ε εζληθνθξνζχλε δελ ζα επέηξεπε λα μαλαζπκβεί.  

Ο θφζκνο ηεο εζληθνθξνζχλεο, πνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εακνθξαηίαο 

αηζζάλζεθε ηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπ θαη έλα κέξνο ηνπ (θπξίσο εθείλν πνπ 

θαηεγνξνχληαλ γηα ζπλεξγαζία κε ηνλ θαηαθηεηή) έλησζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη 

ηελ σκή βία ηεο εακηθήο εμνπζίαο, δελ ήηαλ εληαίνο θαη ππήξμε αλάγθε ππνβίβαζεο 

ησλ δηαηξέζεψλ ηνπ. κσο απηφ ήηαλ αδχλαην, θαζψο γηλφηαλ ηψξα κνίξαζκα 

εμνπζίαο θαη αγψλαο γηα ηελ θαηάιεςε κηαο πξνλνκηνχραο ζέζεο ζην λέν θαζεζηψο. 

Λίγν πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ 1946, έγηλε κηα ηειεπηαία πξνζπάζεηα ελνπνίεζεο ηνπ 

ρψξνπ ηεο εζληθνθξνζχλεο. Δπαλαβεβαηψζεθε ηφηε, κέζα απφ ηνλ ιφγν ηνπ εμέρνληα 

παξάγνληα ηεο εζληθνθξνζχλεο Γ. Μφδε, γηα κηα αθφκε θνξά ν αληίπαινο (ην ΔΑΜ 

θαη ην ΚΚΔ),  παξαηέζεθε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή αθήγεζε, πνπ ζα απνηεινχζε 

εθεμήο ην ελδεδεηγκέλν γηα ηνλ «θφζκν ηεο εζληθνθξνζχλεο» ζρήκα θαηαλφεζεο ηνπ 

πξφζθαηνπ παξειζφληνο (θαηνρή-εακνθξαηία) θαη ηαπηφρξνλα νξίζηεθε -γηα πξψηε 

θνξά- έλα πνιηηηθφ πξφηαγκα ζπζπείξσζεο πνπ, εθηφο ηνπ επαλαιακβαλφκελνπ, κε 

πνιιαπινχο θαη παξαπιήζηνπο ηξφπνπο, δηαρσξηζκνχ ησλ πνιηηψλ «εηο έιιελαο θαη 

κε έιιελαο», πξφθξηλε ηελ απάιεηςε θαη εγθαηάιεηςε ησλ πνιηηηθψλ ζεσξηψλ πεξί 

δεμηάο, θέληξνπ θαη αξηζηεξάο δηα ηεο ζπλεξγαζίαο «φισλ αλεμαηξέησο ησλ πξάγκαηη 

ειιεληθψλ θνκκάησλ». κσο εθείλε πνπ ηειηθά ζα ζπζπεηξσλφηαλ ήηαλ ε 

θηινκνλαξρηθή δεμηά παξάηαμε, θαη έηζη θχξηα ζηειέρε ηεο εζληθνθξνζχλεο ηεο 

πεξηνρήο Φιψξηλαο, κε αληηκνλαξρηθφ φκσο παξειζφλ φπσο ν Γ. Μφδεο, δελ ζα 

κπνξέζνπλ λα ιάβνπλ κηα ζέζε ζηα έδξαλα ηεο πξψηεο κεηαθαηνρηθήο βνπιήο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1946 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ηεο Φιψξηλαο κεγαιεηψδεο ζπγθέληξσζε «επ’ επθαηξία ηεο 

ελψζεσο φισλ ησλ εζληθνθξφλσλ πνιηηηθψλ Κνκκάησλ». Οκηιεηέο ήηαλ νη Γ.Υ. 

Μφδεο, Υ. ηάθνο, Αζ. Αιεμίδεο, η. Μπηλφπνπινο θαη η. Σξηαληαθπιιίδεο. 

Αληίπαινη κεηαμχ ηνπο, θάπνηνη απ’ απηνχο θαηά ην παξειζφλ, σο Φηιειεχζεξνη, 

Λατθνί ή Αλεμάξηεηνη
553

, ελσκέλνη ηψξα θάησ απφ ην ζθέπαζηξν ηεο 

εζληθνθξνζχλεο
554

. Καζψο δε ην δεκνςήθηζκα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ βαζηιηά 

                                                           
553

 Βι. ζρεηηθά ηε κειέηε, Αλδξέαο Αζαλαζηάδεο, ηε ζθηά ηνπ «βνπιγαξηζκνύ», φ.π. 
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 Σν νπνίν έκειε λα ζηεγάδεη πνιηηεπηέο, φπσο νη πξναλαθεξφκελνη ηεο πεξηνρήο Φιψξηλαο, αιιά   

θαη πνιίηεο κε ζπγθεθξηκέλν παξειζφλ, φπσο ν Κσλζηαληίλνο Παπαδφπνπινο, βνπιεπηήο Κνδάλεο ην 
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αλαβαιιφηαλ -ζχκθσλα κε ηα κέρξη ηελ πεξίνδν εθείλε δεδνκέλα- γηα ην 1948, δελ 

θαηλφηαλ πιένλ «θαλέλα απνιχησο θψιπκα εηο ηελ πξαγκαηνπνίεζηλ ηεο 

ζπλεξγαζίαο φισλ αλεμαηξέησο ησλ πξάγκαηη ειιεληθψλ θνκκάησλ». Ο Μφδεο ζηελ 

νκηιία ηνπ μεθαζάξηζε φηη έπξεπε λα πάςεη ν δηαρσξηζκφο ζε δεμηά, θέληξν θαη 

αξηζηεξά
555

. Ζ δηάθξηζε ήηαλ κφλν «εηο έιιελαο θαη κε έιιελαο, εηο αλζξψπνπο θαη 

απαλζξψπνπο». Αθνχ αλέιπζε ηα «θξηθαιέα φξγηα αίκαηνο», πνπ «δηεπξάρζεζαλ 

απφ ηνπο πεξηέξγνπο απηνχο αλζξσπηζηάο» ηνπ ΔΑΜ θαη ηνπ ΚΚΔ θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο εακνθξαηίαο
556

 πξνέβιεςε πσο νη παξαπάλσ ήηαλ έηνηκνη «λα επαλέιζνπλ 

δξηκχηεξνη κε ηνλ “ηξίηνλ γχξνλ”». Γηα ηνλ Μφδε, ν παηξησηηζκφο ησλ 

«θνπθνπέδσλ» ήηαλ «ηφζνλ κεγάινο … ηφζνλ κεγάινο» ψζηε 

 

 δελ ηνλ ρσξάεη ε κηθξή Διιάο θαη εθρχλεηαη θαη αγθαιηάδεη κηα απέξαληε μέλε ρψξα 

καδχ κε ηα παξαθιάδηα ηεο καδχ αθφκα θαη κε ηνλ Σίην, ηνλ Γεσξγήεθ, ηνλ Δκβέξ Υφηδα, 

εθεί είλαη ε πξαγκαηηθή ησλ παηξίο.  

 

Θχκηζε επίζεο ν Μφδεο ηελ πνιηηηθή ηνπ ΚΚΔ απφ ην 1925 γηα ηελ «απηνλνκία 

ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο» θαη ην γξάκκα ηνπ Εαραξηάδε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1941, 

πνπ θαινχζε ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ κεηψπνπ «λα πεηάμνπλ ηα φπια θαη λα 

ζπλαδειθσζνχλ κε ηνπο Ηηαινχο». Σφληζε πσο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο ην ΚΚΔ 

δηεμήγαγε αγψλα «θαηά ηξφπνλ ψζηε νη κελ Γεξκαλνί ηίπνηε ζρεδφλ λα κελ πάζνπλ, 

λα ρηππεζνχλ φκσο αιχπεηα φια ηα εζληθά αληαξηηθά ζψκαηα». Καηεγφξεζε ηνπο 

«θνπθνπέδεο» φηη «δηαηεξνχλ ζπκκνξίεο, ζθνηψλνπλ αιχπεηα θαη ηδηαηηέξσο ζηελ 

πεξηθέξεηά καο θαη μειαξπγγίδνληαη φηη ηξνκνθξαηνχληαη…», ελψ επηηέζεθε θαη 

ζηνπο «Αγξνηηθνχο ηνπ Γαβξηειίδε θαη ηνπ Γπκλφπνπινπ», ζηνπο «αξηζηεξνχο 

                                                                                                                                                                      
1946 κε ην Λατθφ Κφκκα, εγεηηθφ ζηέιερνο επί θαηνρήο (καδί κε ηνλ Μηράιαγα θαη ηνλ Κηζά 

Μπαηδάθ) ηνπ ΔΔ, πνπ έδσζε κάρεο θαηά ηνπ ΔΛΑ, νη νπνίεο, φπσο ηνλίδεη ν Γνξδαλάο, «είραλ 

δηεμαρζεί κε γεξκαληθά φπια θαη κε ηελ επηρεηξεζηαθή ππνζηήξημε ησλ θαηαθηεηψλ». Γελ ήηαλ 

παξάδνμν ινηπφλ πνπ ζην «παιιατθφ κλεκφζπλν ππέξ ησλ ζθαγηαζζέλησλ [ππφ ηνπ ΔΛΑ] 

εζλνκαξηχξσλ», πνπ ηειέζηεθε ζην Κηιθίο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1946 παξνπζία ησλ ζπγγελψλ ησλ 

ζπκάησλ, ηνπ κεηξνπνιίηε, πιήζνπο εζληθνθξφλσλ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Μηράιαγα, νη θχξηεο θαη 

ζεκαληηθφηεξεο νκηιίεο ήηαλ απηέο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παπαδφπνπινπ θαη ηνπ Γεψξγηνπ Μφδε. Βι. 

ηξάηνο Γνξδαλάο, Ζ γεξκαληθή ζηνιή ζηε λαθζαιίλε. Δπηβηώζεηο ηνπ δνζηινγηζκνύ ζηε Μαθεδνλία, 

1945-1974, φ.π., ζ. 269, 357-359. 
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 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηακφξθσζε ηνπ ειιεληθνχ «θέληξνπ» αξρίδεη κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε, θπξίσο σο «δεκνθξαηηθφ θέληξν», κηα πνιηηηθή πξφηαζε κεηαμχ ηεο «κνλαξρηθήο ή 

άθξαο δεμηάο» θαη ηεο «θνκκνπληζηηθήο ή αθξαίαο ή άθξαο αξηζηεξάο». ηελ πνιηηηθή νξνινγία ηεο 

επνρήο πηνζεηείηαη ν φξνο «Κέληξν» (κε θεθαιαίν Κ θαη ρσξίο πξνζδηνξηζκφ) κφιηο ζηα ηέιε ηνπ 

1945. Βι. Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο, Ζ θαρεθηηθή δεκνθξαηία, φ.π., ζ. 33-35. 

ηηο αξρέο ηνπ 1946, ν Μφδεο πξνηείλεη ηελ ππέξβαζε ηνπ ζρήκαηνο δεμηά-θέληξν-αξηζηεξά∙ πνιχ 

ζχληνκα φκσο ζα εγθαηαιείςεη ηνπο ππεξθνκκαηηθνχο νξακαηηζκνχο ηνπ, ζα εληαρζεί θαη ζα 

πνιηηεπζεί εληφο ηνπ «Κέληξνπ», ηφζν ζηηο επεξρφκελεο εθινγέο, φζν θαη ζηε κεηεκθπιηαθή πεξίνδν. 

Θα βξεζεί ηφηε ζε θνηλά «δεκνθξαηηθά ςεθνδέιηηα», κε έλα απφ ηα εακηθά ζηειέρε ηεο πεξηφδνπ 

1945-1946, ηνλ Γεκνζζέλε Θενραξίδε. Βι. Υξήζηνο Εάγθνο, φ.π., ζ. 236-312.  
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 Ο Μφδεο, αθνχ πεξηέγξαςε ηηο «ζεξησδίεο» ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ θαη ηνπ ΚΚΔ «εηο βάξνο ηφζνπ 

πιήζνπο Διιήλσλ» ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο, εζηίαζε ζηε Φιψξηλα θαη δήισζε: 

«Δπηπρψο εδψ [ζηε Φιψξηλα] έγηλαλ ζρεηηθψο νιηγψηεξα ελ ζπγθξίζεη κε ην Κηιθίο, ηελ Νάνπζαλ, 

ηελ Βέξξνηαλ, ηελ Υαιθηδηθήλ, ηελ Νηγξίηαλ». 
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θηιειεχζεξνπο ηνπ Γξεγνξηάδε θαη ηνπ Καξακανχλα», ζηνλ Οζσλαίν θαη ζηνλ 

Κχξθν. Καηέζεζε επίζεο ηηο πνιηηηθέο δηαθνξέο πνπ ρψξηδαλ ηνπο «ελσκέλνπο 

εζληθφθξνλεο» απφ ην ΚΚΔ:  

 

Γελ είκεζα ελαληίνλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ εμειίμεσλ. Πξσηνζηαηήζακελ ζην 

δήηεκα ηεο απαιινηξίσζεο θαη δηαλνκήο ησλ ηζηθιηθηψλ ζηνπο θαιιηεξγεηάο καο. Γελ 

είλαη ην θνηλσληθφ ή νηθνλνκηθφ ησλ πξφγξακκα λεθειψδεο ή λεθεινθξαηνχκελνλ πνπ 

καο ρσξίδεη απφ ην ΚΚ αιιά ε βία, ε ηπξξαλία, ε απαλζξσπηά, ε λνζεξά ςχρσζίο ησλ.  

 

Σέινο, ν Γ. Μφδεο εμήγεζε φηη ε Φιψξηλα δελ ζα κπνξνχζε λα έρεη θακηά ζρέζε 

κε ηνλ θνκκνπληζκφ, θαζψο  

 

είκεζα ηφπνο θαη’ εμνρήλ κηθξντδηνθηεηψλ, κηθξνγεσξγψλ, κηθξνεπαγγεικαηηψλ, 

κηθξνλνηθνθπξαίσλ, ρσξίο βηνκεραλίαλ, ρσξίο θεθάιαηα, ηφπνο πνπ εμαξηάηαη, 

επαλαιακβάλσ θαη ην ηνλίδσ, απφ ηα εκβάζκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη δελ έρεη επνκέλσο 

ηίπνηα λα θάκε κε ηα θνιρφδ, θνκρφδ θαη ηα άιια θνκκνπληζηηθά θαηνξζψκαηα
557

.  

 

Καηέιεμε δε κε ηε θξάζε «Εήησ ν ιαφο ηεο Φισξίλεο!», ππνλνψληαο ζαθψο ηνλ 

εζληθφθξνλα ιαφ ηεο Φιψξηλαο. Φξάζε ή ζχλζεκα κε μεθάζαξα ζπκθξαδφκελα, πην 

πξνζεθηηθά δηαηππσκέλν απφ ην «Εήησ ε Φιψξηλα», πνπ ηφικεζε λα εθζηνκίζεη, 

θάπνηα ρξφληα πξηλ (ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 1934), ππνςήθηνο δήκαξρνο ηεο 

πφιεο, εζηηάδνληαο ζην πξφβιεκα αλάδεημεο ηεο Φιψξηλαο πνπ -θαηά ηε γλψκε ησλ 

ππνζηεξηθηψλ ηνπ δεκάξρνπ- είρε απαμησζεί απφ ην εζληθφ θέληξν, πξνθαιψληαο 

ηφηε ηα εζληθά αληαλαθιαζηηθά ησλ «εζληθνθξφλσλ» ηεο επνρήο εθείλεο, πνπ 

ζεψξεζαλ φηη ην ζχλζεκα ππνλννχζε ηελ πξφζεζε «λα θάκσκελ ηελ Φιψξηλα 

Βνπιγαξηθήλ»
558

.  

Ζ Φιψξηλα πιένλ, έρνληαο ηνλ δηθφ ηεο «θφζκν ηεο εζληθνθξνζχλεο», 

εληαζζφηαλ δπλακηθά ζην «θξάηνο ησλ εζληθνθξφλσλ», πνπ δηέζεηε φινπο εθείλνπο 

ηνπο κεραληζκνχο ψζηε ε πεξηνρή λα κε βηψζεη άιιε θνξά πεξηφδνπο φπσο εθείλε 

ηεο εθαξκνγήο ηεο «δφιηαο δεκνθξαηίαο» ησλ «θνπθνπέδσλ», φπσο ηε ραξαθηήξηδε 

ν Μφδεο, δειαδή ηεο πεξηφδνπ ηεο εακνθξαηίαο.  
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 Βι. αλαιπηηθά ηελ νκηιία ηνπ Γ. Μφδε, ζε Έζλνο [Φιψξηλαο], 1.3.1946, ζ. 1 θαη 2. 
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 Βι. ζρεηηθά ην θεθάιαην «Οη δεκνηηθέο εθινγέο ηεο 11
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1934, κηα “δηέλεμηο 

ηνπηθηζηηθνχ θαη θπιεηηθνχ ραξαθηήξνο”», ζην Αλδξέαο Αζαλαζηάδεο, φ.π., ζ. 283-305. 
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