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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το θέμα της Κατοχής και του Εμφύλιου
Πολέμου. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με τα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στα χωριά της Δροσοπηγής και του
Πολυποτάμου του νομού της Φλώρινας. Η περίοδος που θα μας απασχολήσει
ξετυλίγεται από το 1941-1949. Παρόλα αυτά όμως και στο θεωρητικό κομμάτι και
στο κομμάτι των συνεντεύξεων γίνονται κάποιες αναφορές σε γεγονότα που έλαβαν
χώρα λίγο πριν ή λίγο μετά από αυτό το χρονικό φάσμα με σκοπό να κατανοήσουμε
καλύτερα την ιστορία στο πέραμα των χρόνων. Ο βασικός στόχος της εργασίας ήταν
να αναζητηθούν, να συγκεντρωθούν και να καταγραφούν πληροφορίες και γεγονότα
που σχετίζονται με την Κατοχή και τον Εμφύλιο Πόλεμο στα χωριά της Φλώρινας,
και συγκεκριμένα τον Πολυπόταμο και τη Δροσοπηγή. Το υλικό για την εργασία μου
δεν ήταν τίποτα άλλο από τις μνήμες των ανθρώπων της περιόδου εκείνης οι οποίοι
μου εξιστορήθηκαν προσωπικά τους βιώματα και προσωπικές ιστορίες οι οποίες τους
έχουν χαραχθεί στη μνήμη. Τα άτομα τα οποία πήραν μέρος στις συνεντεύξεις, μου
διηγήθηκαν γεγονότα από τα οποία σε κάποια συμμετείχαν και επηρεάστηκαν από
αυτά ή άτομα που εμπλέκονται έμμεσα καθώς κάποιο κοντινό συγγενικό τους
πρόσωπο έζησε σε αυτή την ιστορική περίοδο και πήρε μέρος στα γεγονότα της
Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου είτε στον Πολυπόταμο είτε στη Δροσοπηγή
Φλώρινας. Η μέθοδος που αξιοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας
ήταν οι συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις αυτές βασίστηκαν σε ημιδομημένο
ερωτηματολόγιο,

το

οποίο

ακολουθούσε

κάποιες

βασικές

γραμμές,

αλλά

διευρύνονταν ή τροποποιούνταν ανάλογα με τις περιστάσεις και τις καταστάσεις που
προέκυπταν σε κάθε συνέντευξη. Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων
προέκυψε ένα πλούσιο πρωτογενές υλικό και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από
αυτό είναι αρκετά. Από όλα αυτά λοιπόν είναι φανερό ότι μέσα από τις συνεντεύξεις
φαίνεται όχι μόνο η χρονική σειρά των γεγονότων και οι τοποθεσίες στις οποίες
έλαβαν χώρα σημαντικές μάχες αλλά και οι δυσκολίες που προέκυψαν αυτή την
περίοδο καθώς και τα συναισθήματα των κατοίκων κάθε χωριού.
Λέξεις κλειδιά: Κατοχή, Εμφύλιος Πόλεμος, Φλώρινα, Πολυπόταμος, Δροσοπηγή,
Παλιό Χωριό, Ελατιά, ολοκαύτωμα, Δημοκρατικός Στρατός, Εθνικός Στρατός,
αντάρτες
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ABSTRACT
This diploma thesis deals with the Occupation and the Civil War. More specifically,
he deals with the events that took place during this period in the villages of Drosopigi
and Polιpotamos in the prefecture of Florina. The period we are dealing with is
unfolding from 1941 to 1949. Nevertheless, in the theoretical part and in the part of
the interviews, some references are made to events that took place shortly before or
shortly after that time frame in order to better understand the history over the years.
The main objective of the work was to search for, collect and record information and
events related to Occupation and Civil War in the villages of Florina, namely
Polipotamos and Drosopigi. The material for my work was nothing but the memories
of the people of that period who personally told me the experiences and personal
stories that have been drawn to their minds. The people who participated in my
interviews narrated events from which some were involved and influenced by them or
indirectly involved as a close relative lived in this historical period and took part in
the events of the Occupation and the Civil War either In Polipotamos or in Drosopigi,
Florina. The method used to complete this paper was the interviews. These interviews
were based on a semi-structured questionnaire, which followed some basic lines but
was broadened or modified depending on the circumstances and the situations that
emerged in each interview. After the interviews were completed, a rich raw material
emerged, and the conclusions drawn from that were enough. Of all this, it is clear that
the interviews show not only the time series of events and the locations where
important battles took place, but also the difficulties that arose during this period as
well as the feelings of the inhabitants of each village.

Keywords: Occupation, Civil War, Florina, Polipotamos, Drosopigi, Old Village,
Elatia, Holocaust, Republican Army, National Army, Rebels
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
To βασικό θέμα της πτυχιακής μου εργασίας είναι τα γεγονότα της Κατοχής και του
Εμφυλίου Πολέμου στα χωριά Πολυπόταμος και Δροσοπηγή του νομού της
Φλώρινας. Τα στοιχεία που συγκέντρωσα περιγράφονται μέσα από μαρτυρίες απλών
ανθρώπων των δύο αυτών χωριών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την
συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο θα
συναντήσουμε το θεωρητικό κομμάτι των συνεντεύξεων το οποίο σχετίζεται με την
κοινωνία, την οικονομία, τη θρησκεία, την εκπαίδευση, την πολιτική και την
παράδοση στην περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου. Να υπογραμμίσω ότι τα
άτομα τα οποία έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις κάνουν αναφορές και στην περίοδο
πριν την Κατοχή και μετά τον Εμφύλιο, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της
χρονικής περιόδου 1941-1949. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα συναντήσουμε το προϊόν
που προέκυψε από την έρευνα, δηλαδή τις απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις
όπως αυτές πραγματοποιήθηκαν, από τη Δροσοπηγή και στη συνέχεια αυτές από τον
Πολυπόταμο, οι οποίες αφορούν το θεωρητικό κομμάτι της Κατοχής και του
Εμφυλίου μέσα από προσωπικά βιώματα και εμπειρίες του κάθε ατόμου. Στο επόμενο
κεφάλαιο παρουσιάζονται εκείνα τα στοιχεία που αφορούν την ερευνητική
διαδικασία, όπως ο βασικός σκοπός της εργασίας και οι επιμέρους στόχοι της, επίσης,
περιγράφεται το δείγμα, σχολιάζονται οι κύριες μεταβλητές που μελετήθηκαν στα
πλαίσια του συγκεκριμένου δείγματος. Ακόμη, περιγράφεται η μεθοδολογία της
έρευνας και θέτονται τα όριά της. Στο τέλος του ίδιου κεφαλαίου, παρουσιάζονται οι
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκαν στις συνεντεύξεις. Σε κάθε
συνέντευξη αρχικά δίνονται οι βασικές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητας του
συνεντευξιαζόμενου,

το ονοματεπώνυμο, την ηλικία

και

τον τόπο όπου

πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη.
Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα που προέκυψαν μετά από τη συλλογή των
μαρτυριών που προσέφεραν οι πληροφορητές. Αυτά τα συμπεράσματα έχουν να
κάνουν με την ταύτιση και αντιπαράθεση πληροφοριών που δόθηκαν από
διαφορετικούς πληροφορητές σχετικά με το ίδιο γεγονός. Έτσι, μπορούμε να
οδηγηθούμε σε επιβεβαίωση κάποιου περιστατικού ή σε διχογνωμία σχετικά με
κάποιο συμβάν. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στις δυσκολίες που προέκυψαν αυτή
την περίοδο, στα συναισθήματα όσων συμμετείχαν και επηρεάστηκαν από αυτά τα
γεγονότα όσο και στον τρόπο που τα αντιμετωπίζει κάθε πληροφορητής. Έτσι,
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συμπερασματικά, φαίνεται, ότι η αντιμετώπιση των γεγονότων και η στάση του κάθε
συνεντευξιαζόμενου επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο,
η ιδεολογία, το μορφωτικό επίπεδο, το οικογενειακό περιβάλλον, η μετέπειτα πορεία
τους, κ.α.
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1.1ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται σε ένα σπουδαίο κομμάτι της κοινωνίας,
στην τοπική ιστορία. Σκοπός της εργασίας μου είναι η παρουσίαση των δύο
πατρίδων μου, του Πολυποτάμου και της Δροσοπηγής

Φλώρινας με ιδιαίτερα

στραμμένο το ενδιαφέρον μου στο πεδίο της Ιστορίας και συγκεκριμένα στην
δεκαετία του 1940,στην περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου. Η επιλογή του
συγκεκριμένων χωριών ως θέμα της εργασίας μου δεν ήταν τυχαία και αυτό μπορεί
να διευκρινιστεί αν αναφερθεί ότι τα συγκεκριμένα χωριά αποτελούν

τόπο

καταγωγής της μητέρας μου και του πατέρα μου αντίστοιχα, για τον λόγο αυτό
υπάρχει και το συγκεκριμένο συναισθηματικό δέσιμο. Έτσι, αυτή η εργασία θα
μπορούσε να αποτελέσει μια αφορμή για να αναζητηθούν περισσότερες πληροφορίες
για αυτούς τους τόπους με ένα πιο συστηματοποιημένο και αναλυτικό τρόπο. Για την
επίτευξη αυτής της εργασίας, δηλαδή για μια πιο αντικειμενική πληροφόρηση
έπαιξαν σημαντικό ρόλο κάποια άτομα και από τα δύο χωριά τα οποία με όλη τους
την καλή διάθεση ταξίδεψαν πίσω στον χρόνο και ‘’ξέθαψαν’’ παλιές μνήμες.
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2.ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ

2.1ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Η Δροσοπηγή, πρώην Μπελκαμένη, είναι ένα μικρό χωριό το οποίο ανήκει στο Δήμο
Φλώρινας και βρίσκεται Νοτιοανατολικά του Βιτσίου σε υψόμετρο 1.000 μέτρων.
Το φυσικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα πλούσιο, περιβάλλεται από μεγάλες χαράδρες
που σφύζουν από πλούσια βλάστηση καθώς επίσης και από τον Δροσοπηγιώτικο
ποταμό που πηγάζει από το όρος Βίτσι εκβάλλει στον ποταμό Αξιό και έχει τρεις
παραποτάμους. (Ν. Δ. κάτοικος Δροσοπηγής) Ο ποταμός διατηρεί και πληθυσμό
πέστροφας ενώ στις όχθες του

υπάρχουν οξιές και βελανιδιές. Για τους

Δροσοπηγιώτες ιδιαιτέρως αγαπητά είναι τα δύο αυτά μέρη, η Γκολίνα, η οποία είναι
μια δασωμένη κορυφή και το ποτάμι

‘’Λιούμι’’ του χωριού (Π.Σ. κάτοικος

Δροσοπηγής). Από τα εκατό χρόνια ζωής της τα ογδόντα λεγόταν ‘’Μπελκαμένη’’, η
μετονομασία του χωριού σε ‘’Δροσοπηγή’’ έγινε το 1926. (Ν. Δ. κάτοικος
Δροσοπηγής)

11

2.2ΑΙΤΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Οι κάτοικοι της Μπελκαμένης ήρθαν από το Πληκάτι, την Αετομηλίτσα και γενικά
την ευρύτερη περιοχή της Κολόνιας, περιοχή μεταξύ Κόνιτσας και Κορυτσάς, οι
οποίες υπάγονταν στο νομό των Ιωαννίνων, δεν ήταν μόνο αρβανίτες αλλά και
βλάχοι. Οι δύο αυτές φυλές σμίξανε γιατί είχαν κοινά πολιτισμικά στοιχεία και το
σημαντικότερο και οι δύο μιλούσαν και τις δύο διαλέκτους, την αρβανίτικη και την
βλάχικη. Η απόφασή τους ήταν μελετημένη, δεν αποφάσισαν επιπόλαια,
αναλογίστηκαν όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζαν παρόλα
αυτά όμως κατευθύνθηκαν ομαδικά προς τη Μπελκαμένη. Εκεί που θα πήγαιναν
γνώριζαν ότι θα είναι ένα μέρος καταπράσινο, ήρεμο, με γάργαρα νερά που θα τους
πρόσφερε τις ίδιες ασχολίες με αυτές του τόπου τους, αυτό ίσως να τους απάλυνε
λίγο τον πόνο του ξεριζωμού. Το κυριότερο είναι ότι «ήθελαν μια γωνιά δική τους,
που να μην μπορούν να την πλησιάζουν άλλες ράτσες. Αλλά κυρίως να μην είχαν στα
πόδια τους τους Τούρκους». (Κίτσος Γιαγγιώργος, Άνοιξη 2000, εκδόσεις Διογένης,
σελ.31). Η απόφαση του ξεριζωμού από το Πληκάτι στη Μπελκαμένη ως αφορμή
είχε διαφόρους λόγους πρώτον, την τούρκικη καταπίεση, κάποιοι μπέηδες ήταν
αρκετά αυστηροί και σκληροί απέναντί τους εν συγκρίσει με κάποιους άλλους, για
τον λόγο αυτό οι Πληκατιώτες κατευθύνθηκαν προς την περιοχή της Φλώρινας μη
μπορώντας να αντέξουν άλλο την ταλαιπωρία, γνωρίζοντας ότι ο Μπέης της περιοχής
θα τους δεχτεί σίγουρα, αφού είχαν κυρίως οικονομική επιφάνεια. Αυτός δεν δεχόταν
όλους όσους ήθελαν να εγκατασταθούν στην περιοχή της κυριαρχίας του, ήταν
επιλεκτικός αφού από αυτούς άμεσα θα ωφελούνταν. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι
οι Τούρκοι γνώριζαν την αποσύνθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για τον λόγο
αυτό πούλησαν όσο-όσο τα κτήματα τους, πάντα βέβαια σε ευκατάστατους
ανθρώπους. Τρίτον, το γεγονός ότι οι κάτοικοι του Πληκατιού προσανατολίστηκαν
προς το Βορρά και όχι ως προς το Νότο δύο πιθανοί λόγοι υπήρχαν. Ο ένας λόγος
ήταν οικονομικός, καθώς επιθυμούσαν εξασφάλιση δουλειάς αφού ήταν οικοδόμοι,
δηλαδή η μετακίνηση αυτή έδινε την ευκαιρία στους Πληκατιώτες να είναι πιο κοντά
στα κέντρα Φλώρινα, Μοναστήρι, Θεσσαλονίκη και Άγιο Όρος, έτσι ώστε να
καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες.

Ενώ, ο άλλος λόγος ήταν ότι η

συγκεκριμένη περιοχή ήταν αρκετά πρόσφορη και θα κάλυπτε τις ανάγκες τους για
γεωργική καλλιέργεια. Αντίθετα, οι περισσότεροι άνθρωποι κατέβαιναν προς την
ελευθερωμένη Ελλάδα, συγκεκριμένα προς την Αττική και τη Θεσσαλία για
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οικονομικούς και όχι προς τη Δυτική Μακεδονία η οποία υπέφερε από τον τουρκικό
ζυγό σε αντίθεση με την υπόλοιπη ελευθερωμένη Ελλάδα. (Ν.Δ. κάτοικος
Δροσοπηγής)
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2.3ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΚΑΤΙ ΣΤΗ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ
Οι κάτοικοι του Πληκατιού και των γύρω περιοχών τον Οκτώβριο του 1842
συγκρότησαν μια επιτροπή που σαν σκοπό είχε να πάει στον μπέη, Οσμάν Ισμαήλ
Πάσιο κάτοικο Υποδιοίκησης Φλώρινας. Αυτός είχε την έδρα του στην Φλώρινα και
είχε προς πώληση το τσιφλίκι «Μπάλκμεν». «Αμέσως συγκροτήθηκε μια τετραμελής
επιτροπή η οποία συγκροτούνταν από τους

Γεώργιο και Μήτρο τα παιδιά του

Στέλιου, τα οποία αγόρασαν τα 42/84 όλης της περιοχής και πλήρωσαν 5000 γρόσια
καθώς επίσης και από τους Μιχαήλ Κώτε και Κώστα Κομοτσούλη ή Τσούλη, και
αυτοί πλήρωσαν 5000 γρόσια και αγόρασαν τα υπόλοιπα 42/84 της περιοχής της
Μπελκαμένης. Ολόκληρη η έκταση της Δροσοπηγής ήταν 22.500 στρέμματα. Το
ποσό που έπρεπε να καταθέσουν ήταν 10 σεβάλ 1260, αυτή είναι μια Μωαμεθωνική
χρονολογία, η οποία με μια μετατροπή εξίσωσης αντιστοιχεί στα 10.000 γρόσια που
πλήρωσε η τετραμελής επιτροπή από το Πληκάτι». (Δ.Ν. Κάτοικος Δροσοπηγής) Η
επιτροπή αυτή κατευθύνθηκε από το Πληκάτι προς την Φλώρινα. Η επιλογή να
προσανατολιστούν προς τον Βορρά και όχι προς τον Νότο δεν ήταν τυχαία και
επιπόλαιη αντιθέτως ήταν αρκετά μελετημένη από τους παππούδες κυρίως, οι οποίοι
ήταν μετρημένοι, βαθυστόχαστοι και έμπειροι άνθρωποι, γιατί στην ξενιτιά γνώρισαν
διαφορετικές κοινωνίες, κόσμο και τρόπους ζωής. Δύο κυρίως λόγοι συντέλεσαν σε
αυτή τους την απόφαση, πρώτον η περιοχή του Βορρά ήταν πιο ευνοϊκή γιατί τους
εξασφάλιζε επαγγελματική αποκατάσταση, καθώς αυτοί ήταν οικοδόμοι και
δεύτερον, η συγκεκριμένη περιοχή ήταν οικονομικά πρόσφορη. Η επιλογή της
μετακίνησης αυτής δεν ήταν απόφαση κάποιων οικογενειών αλλά ενός μεγάλου
μέρους κατοίκων του Πληκατιού. Οι κάτοικοι του Πληκατιού επιθυμούσαν μια γωνιά
δική τους, που να μην μπορούν να τους πλησιάζουν άλλες ράτσες αλλά κυρίως να
μην τους πλησιάζουν οι Τούρκοι. Αφού συνάντησαν τον μπέη και του ανακοίνωσαν
ότι ενδιαφέρονται για την περιοχή «Μπάλκμεν» ζήτησαν από αυτόν να τους δώσει
έναν άνθρωπο, ο οποίος θα τους οδηγούσε προς το μέρος που τους ενδιέφερε και
στην συνέχεια αυτοί θα αποφάσιζαν για το εάν θα αγοράσουν ή όχι την περιοχή.
Κατόπιν, εξέτασαν την περιοχή και αποφάσισαν πως ήταν κατάλληλη για το χωριό
που επιθυμούσαν να δημιουργήσουν, επέστρεψαν στον μπέη και τον ρώτησαν για την
τιμή. Αφού έγιναν διαπραγματεύσεις μεταξύ του μπέη και της τετραμελούς επιτροπής
κατέληξαν στο τελικό ποσό των 3.000 λιρών Τουρκίας, συμφώνησαν με τον μπέη και
του έδωσαν προκαταβολή. Επίσης, συμφώνησαν μέχρι την άνοιξη ο μπέης να έχει
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έτοιμα τα συμβόλαια και η επιτροπή να παραδώσει το υπόλοιπο χρηματικό ποσό. Με
την επιστροφή της επιτροπής στο Πληκάτι ειπώθηκαν τα συμφωνηθέντα και
ανακοινώθηκε σε όλους πως το μέρος στο οποίο θα πήγαιναν θα λεγόταν
«Μπαλκμεν». Όλοι μαζί συμφώνησαν και πρόσθεσαν δύο γράμματα το (Α και το Η)
έτσι δημιουργήθηκε το όνομα Μπαλκαμένη. Το χωριό λεγόταν και «Μπελκάμεν» που
σημαίνει άσπρη πέτρα. Για να είναι για όλους πιο εύκολη η πληρωμή διαίρεσαν όλη
την έκταση σε μερίδια και αφού δόθηκε διορία έξι μήνες, τακτοποιήθηκαν όλοι έτσι
ώστε να είναι έτοιμη για την άνοιξη. Την άνοιξη αφού πήγαν στον μπέη και
πλήρωσαν και τα υπόλοιπα χρήματα πήραν τα συμβόλαια και επέστρεψαν πάλι πίσω
στο Πληκάτι για να αρχίσουν τις ετοιμασίες. Για μεγαλύτερη διευκόλυνση διαιρέσανε
την έκταση σε μερίδια έτσι ώστε να είναι όλοι έτοιμοι την άνοιξη. Με τον ερχομό της
Άνοιξης δημιούργησαν μικρές ομάδες και μαζί με τα ζώα τους κατευθύνθηκαν προς
την Μπαλκαμένη. Εκεί, σε ένα ανοιχτό μέρος, το λεγόμενο ‘’Τέντα’' (Τέντα σημαίνει
σκηνή στα αρβανίτικα) στήσανε σκηνές, τακτοποίησαν τα ζώα τους και πήγαν να
χαράξουν τους δρόμους και τα οικόπεδα του χωριού. (Χ. Γ. κάτοικος Δροσοπηγής)
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2.4ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ-ΔΟΜΗ ΣΠΙΤΙΩΝ
Οι προετοιμασίες από τους κατοίκους της Δροσοπηγής ξεκίνησαν το 1824 γιατί
ήθελαν το χωριό να είναι έτοιμο πρίν από το χειμώνα. «Το χωριό είχε υψόμετρο
1200-1500 μ. και οι καιρικές συνθήκες ήταν συνήθως ζεστά δροσερά καλοκαίρια και
πολύ κρύο με πολλά χιόνια το χειμώνα. Το χιόνι έφτανε τα 2-2,50 μ. Η Μπελκαμένη
απείχε από το κέντρο της πόλης 2-3 ώρες, την απόσταση αυτή οι κάτοικοι την
διένυαν με τα ζώα τους. Κοντά στη Μπελκαμένη υπήρχαν και άλλα χωριά όπως η
Άνω και Κάτω Υδρούσα και το Νυμφαίο. Η πρώτη εγκατάσταση των
Μπελκαμενιωτών έγινε στη Τέντα [από το λατινικό tendum-i που σημαίνει σκηνή]
μια περιοχή απέναντι από την Ελατιά και διήρκησε ένα μήνα». (Δ.Ν. Κάτοικος
Δροσοπηγής). Αφού πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της αποψίλωσης στο χώρο
όπου θα έχτιζαν τα οικόπεδα, τα μοίρασαν και μετέφεραν τις σκηνές ο καθένας στο
οικόπεδό του. Βέβαια, υπήρχαν μεγάλες διαφορές εν συγκρίσει με σήμερα καθώς
υπήρχαν διαφορές όχι μόνο στα υλικά αλλά και στη μεταφορά. Οι παππούδες του
χωριού έχοντας γνώσεις πολεοδομίας, καθώς ήταν καλοί οικοδόμοι ετοίμαζαν όλο τα
χειμώνα το προσχέδιο του χωριού. Έτσι ξεκίνησε η ρυμοτομία του χωριού, αφού
χάραξαν δρόμους και χώρισαν τα οικόπεδα, ξεκίνησε το μοίρασμα με τη μορφή
κλήρου με σκοπό την αρχή ανοικοδόμησης των σπιτιών. Τα πρώτα σπίτια ήταν απλά
σε μορφή τετράγωνου και τα κύρια δομικά υλικά για να τα φτιάξουν ήταν η λάσπη,
το ξύλο και τα άχυρα, οι σκεπές ήταν πέτρινες. Τα παράθυρα ήταν μικρά και γύρωγύρω είχαν κάσες στις οποίες οι νοικοκυρές κάρφωναν τις βελέντζες, ενώ η πόρτα
του σπιτιού ήταν ένα απλό σανίδι καρφωμένο σε κλάπες και άνοιγε είτε με ξυλάκι
είτε με το χέρι. Κάθε σπίτι είχε και ένα μεγάλο τζάκι και μια χοντρή αλυσίδα
κρεμασμένη για την μεγάλη κατσαρόλα (κούσι). Επίσης, διέθετε μια μικρή
κρεβατοκάμαρα και μια μικρή αποθήκη για τα ρούχα. Τέλος, ένα σημαντικό μέρος
για το κάθε σπιτικό ήταν το υπόγειο, αυτό αποτελούσε το χώρο αποθήκευσης για όλα
τα απαραίτητα προϊόντα της οικογένειας. Ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη, στο ένα
μέρος αποθήκευαν προϊόντα όπως τουρσί, τυρί, βούτυρο, κρασί και οτιδήποτε άλλο
φαγώσιμο, ενώ στο άλλο μισό το οποίο ήταν και το μεγαλύτερο είχαν ε τα ζώα,
δηλαδή τα βόδια, τις αγελάδες και τα άλογα. Στη συνέχεια χτίστηκαν μεγαλύτερα
σπίτια, τα οποία ήταν διόροφα και τριόροφα, τα σπίτι αυτά είχανε τέσσερα δωμάτια,
διάδρομο, σκάλα και υπόγειο. Το κάθε δωμάτιο είχε και το δικό του τζάκι εξάλλου
αυτή ήταν και η μοναδική θέρμανση. Κανένα από τα σπίτια δεν ήταν εξωτερικά
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σοβατισμένο αντιθέτως όλα τα σπίτια καλύπτονταν από πέτρινες μεγάλες πλάκες
(ντράσα). Κάθε σπίτι είχε στην αυλή του στρωμένες μεγάλες πλάκες, που έδειχναν
πολύ ωραία. Ακόμα, ο φούρνος και το μαγειρείο ήταν χώροι που χρησιμοποιούσε
καθημερινά η νοικοκυρά. Εάν όχι όλα τότε τα περισσότερα σπίτια είχαν μεγάλους
περιποιημένους κήπους μπροστά από το σπίτι τους, σε κάποια σπίτια υπήρχαν και
στάβλοι. Τέλος, την περίοδο εκείνη ήταν το μόνο χωριό που διέθετε αποχετευτικό
δίκτυο και όλα τα σπίτια συνδέονταν με αυτό. (Κ.Α. κάτοικος Δροσοπηγής)
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2.5ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Στη Δροσοπηγή υπήρχε μία εκκλησία, και προστάτιδα του χωριού ήταν η Αγία
Τριάδα η οποία χτίστηκε το 1853, από τους κατοίκους της Μπελκαμένης, σύμφωνα
με μια επιγραφή που βρέθηκε στην ίδια την εκκλησία. Κάθε χρόνο τις ημέρες που
γιόρταζε το χωριό γίνονταν λιτανεία και με την εικόνα της Αγίας Τριάδας οι παπάδες
και οι κάτοικοι του χωριού γύριζαν όλο το χωριό. Την μνήμη της γιόρταζαν κάθε
χρόνο την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Η εκκλησία ήταν βασιλικού ρυθμού,
μεγάλη, με τρούλο στο κέντρο που στηρίζονταν σε τέσσερις κίονες. Υπήρχαν και
εικόνες οι οποίες ήταν έργα Μπελκαμενιωτών αγιογράφων και κάλυπταν το τέμπλο.
Ο τρούλος ήταν ζωγραφισμένος με την εικόνα του Χριστού και στην κορυφή των
τεσσάρων κιόνων ήταν ζωγραφισμένοι οι τέσσερις Ευαγγελιστές.

Όλα αυτά τα

δημιουργήματα ήταν έργα των κατοίκων της Μπελκαμένης αλλά και δωρεές
ανθρώπων που έχουν φύγει στο εξωτερικό. (Σ. Θ. κάτοικος Δροσοπηγής) Ας
υπογραμμίσουμε ότι «Οι χωριανοί μας και στα χρόνια που είχαν διασπαστεί σε
ελληνίζοντες, ρουμανίζοντες και αλβανίζοντες στην εκκλησία συλλειτουργούσαν. Η
λειτουργία γίνονταν στα ελληνικά, μόνο τη Δευτέρα του Πάσχα το Ευαγγέλιο
διαβάζονταν στις τρεις γλώσσες». (Κίτσος Γιαγγιώργος, Άνοιξη 2000, σελ.74). «Παρ’
όλες τις διακρίσεις που υπήρχαν μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα αυτές στην
εκκλησία στην οποία οι ελληνίζοντες πήγαιναν δεξιά και οι ρουμανίζοντες αριστερά
είχαν πάντα κοινές εορτές, κοινές διασκεδάσεις, προσπαθούσαν να είναι
συμφιλιωμένοι και να μην υπάρχουν προβλήματα μεταξύ τους. Να τονίσω τρία
σημαντικά γεγονότα για το χωριού μας πρώτον ΟΛΟΙ οι κάτοικοι ήταν Χριστιανοί
Ορθόδοξοι, δεύτερον οι γριούλες του χωριού πήγαιναν στην εκκλησία με σταυρό στο
μέτωπο και τρίτον ότι στις ονομαστικές εορτές οι Μπελκαμενιώτες έλεγαν ‘’Να
ζήσεις με το όνομα’’ που σημαίνει Να μην αλλαξοπιστήσεις. Οι δυο τελευταίες
συνήθειες των Μπελκαμενιωτών υποδήλωναν βαθιά θρησκευτική τους πίστη». Ο
παλαιότερος παπάς του χωριού ήταν ο Παπά- Κώστας Στυλιάδης. Παρόλα αυτά όμως
τον Απρίλιο του 1944, όταν οι Γερμανοί έκαψαν όλο το χωριό κάηκε και η εκκλησία,
η οποία μέχρι τότε είχε ζωή 90 χρόνων. (Τ. Μ. κάτοικος Δροσοπηγής)
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2.6ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Οι περισσότεροι κάτοικοι της Μπελκαμένης ήταν χτίστες, δούλευαν σε κοντινά μέρη
όπως ήταν η Φλώρινα αλλά και σε πιο μακρινά όπως το Άγιο Όρος, τη Χαλκιδική, τη
Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την Αθήνα, τη Ρουμανία και γενικά τα Βαλκάνια. «Οι
Δροσοπηγιώτες επηρεαστήκαμε αρκετά από τους κατοίκους των Βαλκανίων καθώς
δανειστήκαμε από αυτούς ιδέες και αξίες τις οποίες μεταφέραμε στο χωριό μας, αυτό
είναι λογικό εάν σκεφτεί κανείς ότι εργαζόμασταν εκεί για αρκετό διάστημα» (Σ.Π.
κάτοικος Δροσοπηγής). Αυτοί που πήγαιναν να δουλεύουν στο Άγιο Όρος έπαιρναν
συνήθως και τα παιδιά τους μαζί τους, εκεί μάθαιναν από τους καλόγερους και την
Αγιογραφία. Με τη ζωγραφική και κυρίως με την αγιογραφία ασχολήθηκαν οι
αρβανίτες της Μπελκαμένης, αυτοί δηλαδή που ήρθαν από την Ήπειρο. Οι άνθρωποι
αυτοί δέχτηκαν μεγάλη επίδραση κυρίως από το Άγιο Όρος.
«Ονομαστοί καλλιτέχνες από τη Δροσοπηγή , το Φλάμπουρο, το Λέχοβο, δουλεύουν
στο Άγιο Όρο, όπου ασκούνται στην αγιογραφία με πρότυπα από την Οδησσό της
Κριμαίας, Εργαστήρια καλλιτεχνών από την περιοχή της Φλώρινας που λειτουργούν
στις Καρυές του Αγίου Όρους, όπως για παράδειγμα το εργαστήριο του Στυλιανού
Στυλιάδη ή Ζωγράφου από τη Δροσοπηγή, εξακολουθούν να εξάγουν εικόνες τους
στη Ρωσία μέχρι και το 1917. Επιστρέφοντας οι ζωγράφοι αυτοί στη πατρίδα τους και
οργανωμένοι σε «παρέες» ζωγράφιζαν εκκλησίες στη Μακεδονία αλλά και εκκλησίες
ια ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού. Μια τέτοια «παρέα» ζωγράφων ήταν οι Α.
Στυλιάδης, Χ. Χαρίσης και Κ. Τζιάτζιος». (Σ. Μ. κάτοικος Δροσοπηγής) Η
Μπελκαμένη θεωρούνταν το χωριό των οικοδόμων επειδή οι περισσότεροι στο χωριό
ήταν οικοδόμοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δουλειάς τους είναι η γέφυρα του
Παλιού Χωριού. Για διευκόλυνση τους αποφάσισαν να χτίσουν μία γέφυρα στο
ποτάμι γιατί αυτή θα ήταν αρωγός για αυτούς, αφού το ποτάμι ήταν ορμητικό και
είχε αρκετό νερό, κυρίως την Άνοιξη και το Φθινόπωρο, και αυτό δυσχαίρενε τη
μεταφορά τους. Αρχικά, δημιούργησαν ένα γεφύρι με κορμούς δέντρων αλλά αυτό
ήταν απότομο και δύσκολο για να ανεβαίνουν τα φορτωμένα ζώα, έτσι λοιπόν
αργότερα έχτισαν μια γέφυρα. Η γέφυρα ήταν πέτρινη, θολωτή χτισμένη σε μεγάλους
βράχους και από τις δύο πλευρές ενώ ο θόλος κατασκευάστηκε με πέτρα γρανίτη. «Η
γέφυρα κατασκευάστηκε στα 1891 και
Κωνσταντινέσκου).

Επιπλέον,

αρκετοί

στοίχισε 160 λίρες.» (εργασία, Στέργιος
ασχολούνταν

και

με

την

γεωργία
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καλλιεργούσαν βρίζα, σίκαλη και φτέρες. Για την καλλιέργεια των χωραφιών
χρησιμοποιούνταν ένα ζευγάρι βοδιών. Με την κτηνοτροφία ασχολούνταν οι Βλάχοι,
όμως υπήρχαν και κατηγορίες όπως αγελαδάρης και γιδάρης. Επίσης, υπήρχαν και
αγωγιάτες οι οποίοι ήταν και ξυλοκόποι. Αυτοί εφοδίαζαν με ξύλα τις οικογένειες του
χωριού παράλληλα όμως μετέφεραν και καυσόξυλα στην Φλώρινα τα οποία ήταν
προς πώληση. Όλες οι οικογένειες του χωριού είχαμε κατοικίδια ζώα, αυτά ήταν
συνήθως αγελάδες, πρόβατα και γίδια. Όμως επειδή επιθυμούσαμε να είμαστε
ανεξάρτητοι εκτός από τα παραπάνω επαγγέλματα είχαμε και τσαγκάρηδες,
ραφτάδες, μοδίστρες, κουρείς, πρακτικούς γιατρούς, οικοδόμους και μαραγκούς.
(Μ.Δ. κάτοικος Δροσοπηγής)
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3.ΗΘΗ- ΕΘΙΜΑ- ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Για έναν τόπο με εξέλιξη στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα σίγουρα θα υπάρξει
και μια ανάλογη εξέλιξη στον πολιτιστικό τομέα. Οι κάτοικοι της Μπελκαμένης
δημιούργησαν και διατήρησαν ανεξίτηλα κάποια ήθη και έθιμα στο πέρασμα των
χρόνων τα οποία αναβιώνονται μέχρι και τις μέρες μας.

3.1ΦΩΤΙΑ Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ‘’ΤΖΟΥΤΖΟΥΝΑΤΕ’’
Όταν πλησίαζαν οι αποκριές όλα τα παιδιά από το χωριό μάζευαν αρκετά ξύλα, για
την ακρίβεια τα έκλεβαν από τα σπίτια του χωριού σύμφωνα με το έθιμο με σκοπό να
φτιάξουν την φωτιά. Αφού τελείωνε ο εσπερινός της εκκλησίας τα παιδιά και οι
γονείς πήγαιναν σπίτι να ετοιμάσουν το τραπέζι. Αυτή την ημέρα το τραπέζι έχει
ιδιαίτερη σημασία για όλα τα μέλη της οικογένειας γιατί είναι μέρα συγχωρήσεων.
Δεν ζητούσαν συγχώρεση μόνο αυτοί που έβλαψαν κάποιον αλλά και αυτοί που
νόμιζαν πως έβλαψαν κάποιον και επιθυμούσαν με αυτό τον τρόπο να γαληνέψουν
την ψυχή τους. Μετά τους ασπασμούς συγχωρήσεων μεταξύ της οικογένειας, τα
παιδιά κάνανε μετάνοια στον παππού και στην συνέχεια στους γονείς τους, οι
παππούδες παλαιότερα για τις μετάνοιες δίνανε και χρήματα. Στην συνέχεια όλη η
οικογένεια πήγαινε στον νονό για συγχώρεση και ευλογία, ταυτόχρονα η νονά
έστρωνε το τραπέζι για να φάνε όλοι μαζί , σίγουρα το τραπέζι είχε πίτα, βακαλάο και
μπρούστουλα, αυτά ήταν πίτες στριφτές, Επίσης, πίναμε κρασί και τραγουδούσαμε,
μέχρι οι νέοι να πάνε στην φωτιά. Η φωτιά άναβε τα μεσάνυχτα και όλοι μαζί πίναμε,
χορεύαμε και τραγουδούσαμε μέχρι το πρωί. ( Σ. Μ. κάτοικος Δροσοπηγής)

3.2ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
Η Αγία Τριάδα είναι εορτή του χωριού, τη γιορτάζουμε δύο ημέρες, Δευτέρα και
Τρίτη. Την Δευτέρα που είναι και η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, έρχονταν στο
χωριό πολλοί άνθρωποι από την Φλώρινα και κυρίως από το Φλάμπουρο, από το
χωριό αυτό είχαν πολλούς συγγενείς. Το πρωί πηγαίναμε στην εκκλησία, αφού
τελείωνε, οι άνδρες πήγαιναν στο καφενείο, ενώ οι γυναίκες στο σπίτι για να
ετοιμάσουν το τραπέζι. Αυτοί έμεναν όλη την ημέρα στο χωριό για το γλέντι και τους
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χορούς, επειδή δεν υπήρχαν ξενοδοχεία φιλοξενούνταν από τους κατοίκους της
Μπελκαμένης. Οι νοικοκυρές των σπιτιών ετοίμαζαν φαγητό και για τα μέλη της
οικογένειάς τους αλλά και για τους φιλοξενούμενους.. Το μεσημέρι ξεκινούσε το
γλέντι, γυναίκες, παιδιά, άντρες όλοι έδιναν το παρόν στην πλατεία. Στους χορούς οι
Δροσοπηγιώτες άφηναν πάντα προτεραιότητα στους ξένους γιατί αυτοί θα έφευγαν,
αντίθετα οι κάτοικοι της Δροσοπηγής είχαν το γλέντι και την επόμενη ημέρα. Την
Τρίτη λοιπόν, πηγαίναμε όλοι το πρωί στην εκκλησία, μετά την λειτουργία γινόταν
περιφορά στο χωριό. Την εικόνα κρατούσαν κυρίως νέα παιδιά, αφού
πραγματοποιούνταν η περιφορά επέστρεφαν και πάλι στην εκκλησία. Με το
σχόλασμα της εκκλησίας οι άνδρες πήγαιναν στο καφενείο και οι γυναίκες στο σπίτι
να ετοιμάσουν το γιορτινό τραπέζι. Αφού έτρωγαν πήγαιναν και πάλι στην πλατεία
του χωριού για το μεγάλο γλέντι, την ημέρα αυτοί οι κόσμος ήταν μόνο από το χωριό,
σπάνια είχε μείνει κάποιος ξένος. Τον χορό ξεκινούσαν πρώτα οι νέοι και μετά
σηκωνόντουσαν και οι ηλικιωμένοι, μετά από λίγο ο χορός φούντωνε και γινόταν
διπλός και τριπλός, η διασκέδαση κρατούσε μέχρι τα μεσάνυχτα και εάν ο καιρός το
επέτρεπε και μέχρι τις πρωινές ώρες. (Σ.Θ. κάτοικος Δροσοπηγής)
«Η καθιέρωση της Τρίτης έγινε διότι, φέρνοντας τη μεγάλη εικόνα της Αγίας Τριάδας
στο χωριό, άλλοι ισχυρίζονται από το Πληκάτι, άλλοι από το Άγιο Όρος
καθυστέρησαν και δεν ήρθαν τη Δευτέρα αλλά την Τρίτη. Όσοι υποστηρίζουν πως,
τη φέραν από το Άγιο Όρος υποστηρίζουν πως είναι έργο Μπελκαμενιωτών
αγιογράφων, που εργάζονταν τακτικά εκεί. Η ίδια εικόνα κοσμεί και τώρα την
εκκλησία της Δροσοπηγής ». (Κίτσος Γιαγγιώργος, Χρήστος Γεωργίου, εκδόσεις
Διογένης, έκδοση Άνοιξη 2000)

3.3ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ
Την φροντίδα για να αρραβωνιάσουν τα παιδιά τους την εποχή εκείνη την έπαιρναν
οι γονείς. Ο πατέρας του παιδιού έψαχνε τη μελλοντική νύφη πρώτα από το κύκλο
γνωριμιών του, αναζητούσε

κυρίως ευκατάστατους και τίμιους ανθρώπους. Να

τονίσω ότι οι Δροσοπηγιώτες έκαναν συμπεθεριό μόνο με αρβανίτες κυρίως από την
Δροσοπηγή και το χωριό Φλάμπουρο, γιατί επιθυμούσαν τον ίδιο τρόπο ζωής,
δηλαδή την ίδια τέχνη, φορεσιά και τα ίδια ήθη και έθιμα. Εάν έβρισκαν την
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κατάλληλη κοπέλα οι γονείς όριζαν την ημέρα του αρραβώνα και του γάμου. Όσον
αφορά τον αρραβώνα, οι γονείς του παιδιού ετοίμαζαν πολλά πλούσια δώρα για την
νύφη και καλούσαν όλους τους συγγενείς. Την ημέρα του αρραβώνα πήγαιναν και
στο σπίτι της νύφης να βρούνε το συμπέθερο, εκεί υπήρχε μεγάλη υποδοχή και
γίνονταν μια σειρά από έθιμα. Να σημειώσω ότι ήταν πολύ πιθανόν ο γαμπρός μέχρι
τότε να μην είχε δει και καθόλου τη νύφη. Τώρα την όλη κατάσταση ορίζει ο
κουμπάρος, αυτός δίνει το πρόσταγμα να περάσουν τα πεθερικά και τα αδέρφια να
δώσουν τα χρυσαφικά στη μέλλουσα νύφη, για την ακρίβεια τα τοποθετούσαν πάνω
στο φόρεμα της. Στη συνέχεια περνούσαν στο τραπέζι για το φαγοπότι, το τραπέζι το
είχε ετοιμάσει ο συμπέθερος, μετά ακολουθούσε και το τραγούδι. Τέλος, όσο καιρό
θα ήταν αρραβωνιασμένοι οι γονείς του γαμπρού έστελναν στη νύφη κυρίως στις
γιορτές Πάσχα και Χριστούγεννα πλούσια δώρα, αυτό γινόταν και από την μεριά της
νύφης. (Κ. Α. κάτοικος Δροσοπηγής)

3.4ΓΑΜΟΣ
Παλιά ο γάμος δεν αργούσε πολύ μετά τον αρραβώνα. Ο πατέρας του αγοριού με τον
συμπέθερο κανόνιζαν αμέσως την ημερομηνία του γάμου. Λίγες μέρες πρίν από τον
γάμο θα πήγαιναν κάποια άτομα στο σπίτι της νύφης έτσι ώστε να κανονίσουν τα του
γάμου. Ο γάμος ξεκινούσε την Τετάρτη και τελείωνε αργά τη Δευτέρα. Το Σάββατο
ήταν η μέρα του καλέσματος μικρά παιδιά από το σόι του γαμπρού και της νύφης
προσκαλούσαν τους συγγενείς και φίλους του χωριού. Τα παιδιά είχαν δεμένο στο
λαιμό τους ένα μαντήλι και κρατούσαν ένα μπουκάλι με κρασί, το μπουκάλι ήταν
στολισμένο με λουλούδια. Όποιον προσκαλούσαν του έδιναν να πιεί λίγο κρασί και ο
νοικοκύρης του σπιτιού για

αντάλλαγμα τους έδινε χρήματα. Το βράδυ του

Σαββάτου οι καλεσμένοι θα πάρουν από μια πογάτσα ( είναι το ψωμί που φτιάχνουν
για το γάμο) και με την συνοδεία μουσικών οργάνων θα πάνε όλοι μαζί πρώτα στο
σπίτι του κουμπάρου και στη συνέχεια του παρακούμπαρου. Εκεί θα κεραστούν, θα
πάρουν μαζί τους πρώτα τον κουμπάρο και στη συνέχεια το παρακούμπαρο και θα
τους πάνε στον γαμπρό έτσι ώστε να ξεκινήσει το γλέντι. Αφού ευχηθούν στους
νεόνυμφους θα ξεκινήσει το φαγοπότι και στη συνέχεια το τραγούδι. Την Κυριακή το
πρωί θα πάρουν τον κουμπάρο-κουμπάρα και τον παρακούμπαρο-παρακουμπάρα και
θα κατευθυνθούν προς τη βρύση του χωριού για να πάρουν νερό να πλυθεί ο
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γαμπρός, νερό για τον γαμπρό έπαιρναν μόνο από τη βρύση του Μπαλιάση. Εκεί ο
γαμπρός με την παρακουμπάρα με ην συνοδεία μουσικών οργάνων θα γεμίσουν και
θα αδειάσουν την κανάτα τρεις φορές. Στη συνέχεια θα πάνε στο σπίτι του γαμπρού
εκεί ο παρακούμπαρος ξυρίζει το γαμπρό και όλη γύρω τραγουδάνε, συγγενείς και
φίλοι φιλάνε τον γαμπρό. Έπειτα, ξεκινάνε να πάρουν την νύφη, πριν βγει ο γαμπρός
από το σπίτι ρίχνει με το πόδι του ένα ποτήρι με νερό μετά συνεχίζουν μπροστά η
ελληνική σημαία, τα όργανα, οι κουμπάροι και πίσω ακολουθούν οι υπόλοιποι που
τραγουδάνε. Φτάνοντας στη νύφη οι συμπεθέροι

τους καλωσορίζουν αλλάζουν

λουλούδια, ανταλλάζουν τις ευχές τους. Να μας ζήσουν, και κερνιούνται από τα
γλυκίσματα. Μετά περνάνε να ασπαστούν τον γαμπρό και τη νύφη για να τους
δωρίσουν. Μόλις τελειώσουν πηγαίνουν τη νύφη όλοι μαζί τραγουδώντας προς την
εκκλησία. Αφού τελειώσει η στέψη θα έρθει ένα παιδί από το σόι του γαμπρού το
οποίο θα κρατάει μία κουλούρα και λίγο μαλλί, αυτό σημαίνει τη νίκη που πήρανε τη
νύφη και πως αυτή θα γεράσει μαζί με το γαμπρό. Όταν η νύφη θα επιστρέψει στο
σπίτι του γαμπρού θα ακολουθήσει μία σειρά από έθιμα πρώτα θα λάβει ένα μήλο το
οποίο θα έχει χρήματα και θα πρέπει να το πετάξει προς τα πίσω έτσι ώστε να το
πιάσει κάποιος από τους προσκεκλημένους. Έπειτα, η νύφη θα κατευθυνθεί προς τη
πόρτα του σπιτιού όπου εκεί θα την περιμένει η πεθερά της την οποία θα πρέπει να
φιλήσει, η πεθερά με τη σειρά της θα τοποθετήσει την κουλούρα στο κεφάλι και θα
της δώσει λίγο μαλλί που θα πρέπει να το βουτήξει μέσα σε ένα πιάτο με βούτυρο και
μέλι με το οποίο θα κάνει ένα σταυρό πάνω από τη πόρτα. Μετά από αυτά τα έθιμα η
νύφη θα μπορέσει να εισέλθει στο νέο της σπίτι και να ξεκουραστεί μέχρι το βραδινό
γλέντι του γάμου. Το βράδυ ο κουμπάρος και ο παρακούμπαρος με την συνοδεία
μουσικών οργάνων και καλεσμένων κατευθύνονταν προς το σπίτι των νεόνυμφων. Ο
κουμπάρος και ο παρακούμπαρος ετοίμαζαν συνήθως ψητό κατσίκι ή αρνί με αρκετά
φρούτα το οποίο θα το πρόσφεραν στο γαμήλιο τραπέζι, μετά το φαγοπότι θα
ακολουθούσε το τραγούδι και ο χορός μέχρι το πρωί. Τέλος, πριν αποχωρήσουν
κουμπάρος και παρακούμπαρος έπαιρναν τα δώρα που τους αναλογούσαν από το
νεόνυμφο ζευγάρι. (Μ.Δ. και Κ.Α. κάτοικοι Δροσοπηγής)
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4.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η μόρφωση για εμάς ήταν πολύ σημαντική, επιθυμούσαμε δηλαδή να μάθουμε την
ελληνική γλώσσα έτσι ώστε να μην υπάρχουν δυσκολίες στην επικοινωνία μας με
τους υπόλοιπους ανθρώπους. Είχαμε μια ιδιαίτερη αγάπη για τα γράμματα γιατί
θέλαμε να γίνουμε καλοί επαγγελματίες, κάποιοι από τους Δροσοπηγιώτες τα
κατάφεραν και έγιναν δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, δάσκαλοι, καθηγητές,
φαρμακοποιοί και καλλιτέχνες. Κάποιοι άλλοι βέβαια ακολούθησαν το τεχνικό κλάδο
και έγιναν οικοδόμοι. Αυτοί στα ταξίδια που πραγματοποίησαν σε διάφορες πόλεις
και συγκεκριμένα στο Άγιο Όρος είχαν την δυνατότητα να μάθουν να διαβάζουν και
να γράφουν, την ίδια ακριβώς δυνατότητα είχαν και οι αγιογράφοι. Στο χωριό την
περίοδο εκείνη υπήρχαν τρία σχολεία, το ελληνικό, το βλάχικο και το αρβανίτικο το
οποίο λειτούργησε μέχρι την απελευθέρωση το 1912, ενώ τα πρώτα δύο συνέχιζαν να
λειτουργούν κανονικά. Όσον αφορά το ρουμανικό συνέχισε, γιατί είχε συναφθεί
συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας, έτσι ώστε να λειτουργούν αμοιβαία και
στις δύο χώρες ελληνικά και ρουμάνικα. (Σ.Π. κάτοικος Δροσοπηγής)

Το σχολείο

που χτίστηκε στη Δροσοπηγή ήταν αυτό που βοήθησε όλους τους κατοίκους του
χωριού να μορφωθούν, βρίσκονταν στο κέντρο του χωριού και δημιουργήθηκε τα
έτη 1864-1868. Είχε δύο μεγάλες αίθουσες και μια μικρή. Πρώτος ελληνοδιδάσκαλος
αναφέρετε ο παπά- Πέτρος. Το νέο σχολείο του χωριού χτίστηκε το 1924, με χρήματα
του δασικού συνεταιρισμού και με μικρή κρατική βοήθεια, ήταν διώροφο και είχε
αίθουσες και γραφείο. (Ν. Δ. κάτοικος Δροσοπηγής)
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5.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Η κοινότητα του χωριού Μπελκαμένη [Μπελ Κάμεν ή Μπέλκαμεν / Bel Kamen ή
Belkamen = είναι σλάβικη λέξη η οποία σημαίνει άσπρη πέτρα] αναγνωρίστηκε για
πρώτη φορά στις 19-12-1918, ΦΕΚ Α 259/1918. Η κοινότητα συμπεριελάμβανε τους
συνοικισμούς της Μπελκαμένης και του Ελλόβου. Η μετονομασία του χωριού, από
Μπελκαμένη σε Δροσοπηγή και από Έλλοβο σε Ελατιά, πραγματοποιήθηκε στις 197-1928, ΦΕΚ Α 156/1928.
Με βάση τις απογραφές του πληθυσμού του συγκεκριμένου χωριού παίρνουμε τα
ακόλουθα αποτελέσματα:
ΕΤΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

1920

Μπελκαμένη

770

1920

Έλλοβον

52

1928

Δροσοπηγή (Μπελκαμένη)

752

1940

Δροσοπηγή

765

1940

Ελάτεια

125

1951

Δροσοπηγή

-
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6.ΙΣΤΟΡΙΚΑ

6.1Η ΖΩΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
Η ζωή μας κυλούσε ήρεμα μέχρι που εμφανίστηκαν τα πρώτα σύννεφα. Τα
προβλήματα ξεκίνησαν με τον Μακεδονικό Αγώνα (1904-1908) , στον οποίο δεν
συμμετείχαν μόνο τα σλαβόφωνα χωριά αλλά και κάτοικοι των αρβανίτικων χωριών.
Ο Μακεδονικός Αγώνας βρήκε τη Μπελκαμένη χωρισμένη σε ελληνίζοντες,
ρουμανίζοντες, και αλβανίζοντες και δεν αρκούσε μόνο αυτό ταυτόχρονα
λειτουργούσαν και τρία διαφορετικά σχολεία. Παρόλα αυτά όμως είχαν μια ήρεμη
ζωή και προσπαθούσαν να βρούνε λύση στα προβλήματα μεταξύ τους. Οι αντάρτες
και κυρίως οι επικεφαλείς του Μακεδονικού Αγώνα ήταν αυτοί που δεν σεβάστηκαν
καθόλου τους Μπελκαμενιώτες, προέβησαν σε ενέργειες τέτοιες οι οποίες πλήγωσαν
αρκετά το χωριό. Στη Μπελκαμένη οι αντάρτες είχαν αρκετή περιποίηση και
ζεστασιά, εκεί οργάνωσαν καλά το κίνημα τους, εγκαθιστώντας φρούραρχο του
χωριού τον Λαμπρινό, παράλληλα όμως έχτισαν κρησφύγετα για τους αντάρτες και
τα πυρομαχικά. Στη Δροσοπηγή συνέβησαν κάποια γεγονότα τα οποία σημάδεψαν
τους κατοίκους της. Πρώτον, η εκτέλεση του Απόστολου Στυλιάδη και του Στέρια
Μιχαλαλιέξη, δεύτερον, η συμπλοκή και η παράδοση του σώματος ανταρτών με
επικεφαλής τον αξιωματικό Καλομενόπουλο. τρίτον, ο σκοτωμός του Αποστόλη
Στυλιάδη, τον σκότωσαν στο μύλο του, και τέταρτο και τελευταίο ο σκοτωμός του
Μιντίρη. Η λήξη του Μακεδονικού Αγώνα πραγματοποιήθηκε με την επικράτηση του
κινήματος των Νεότουρκων, ως συνέπεια να σταματήσουν οι ένοπλες συγκρούσεις
Ελλήνων ανταρτών με τους κομιτατζήδες και η παράδοση του οπλισμού, αφήνοντας
πεδίο ελεύθερης δράσης στις προπαγάνδες των Βουλγάρων, των Ελλήνων, των
Αλβανών και των Ρουμάνων. Βέβαια, με το νεοτουρκικό κίνημα οι Μακεδόνες δεν
ένιωσαν ελεύθεροι. (Χ. Γ. κάτοικος Δροσοπηγής) Μια ακόμα δυσκολία ήταν η
εξέγερση του Ίλιντεν το 1903, αυτή πραγματοποιήθηκε από το σλαβικό λαό που
κατοικούσε στη Μακεδονία. Μετά από αρκετές συγκρούσεις μεταξύ τους αλλά και με
τους γύρω λαούς, αποφάσισαν να ενωθούν και να γίνουν μία δύναμη ενάντια των
Τούρκων. Μια μικρή ανακούφιση υπήρχε από τα τέλη του Μακεδονικού Αγώνα
μέχρι και το 1912 που απελευθερώθηκε η περιοχή της Μπελκαμένης από το τουρκικό
στρατό. Ο πρώτος βαλκανικός πόλεμος σημάδεψε τους κατοίκους όπως και ο
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δεύτερος, στον δεύτερο βέβαια οργάνωσαν και τον Ιερό Λόχο, για να προστατευθούν
από τους Βούλγαρους κομιτατζήδες. Στη συνέχεια έχουμε τον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο και μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, στους πολέμους αυτούς η
Δροσοπηγή έστειλε δικούς της πολίτες για να πολεμήσουν για την πατρίδα, χωρίς να
εμπλακεί ιδιαίτερα στους αγώνες αυτούς. Έπειτα, με την οριστικοποίηση των
συνόρων της χώρας και την ανταλλαγή των πληθυσμών οι Τούρκοι έφυγαν από την
πόλη της Φλώρινας και οι Μπελκαμενιώτες έμειναν στο μικρό και απόμακρο από την
Φλώρινα χωριό τους, ζώντας ειρηνικά. Τα χρόνια αυτά, μέχρι τη δικτατορία του
Μεταξά, ήταν επίσης ήρεμα, κάτοικοι της Μπελκαμένης έφυγαν και εγκαταστάθηκαν
στη Ρουμανία ενώ κάποιοι νέοι έφτασαν μέχρι και την Αμερική. Επιτέλους, ήρθε και
για τη Μπελκαμένη η μεγάλη ώρα της απελευθέρωσης, η ζωή τους δεν άλλαξε
ιδιαίτερα με βάση τα νέα δεδομένα. Το σημαντικό είναι ότι τα χρόνια αυτά (19261936) υπήρχε οικονομική άνθιση, έτσι οι κάτοικοι δημιούργησαν το πέτρινο γεφύρι,
το καινούργιο ελληνικό σχολείο και τρεις καινούργιες βρύσες με δωρεές που
προέκυψαν από την Αμερική. (Π. Σ. κάτοικος Δροσοπηγής) Ένα επίσης σημαντικό
έργο ήταν το άνοιγμα του δρόμου και η σύνδεση της Δροσοπηγής με το χωριό Κάτω
Υδρούσα. Την εποχή αυτή έχουμε την άφιξη των πρώτων αυτοκινήτων στο χωριό
αλλά και την δημιουργία της ποδοσφαιρικής ομάδας την ονομαζόμενη «Εργατικός
Αστέρας». Ταυτόχρονα, οι δουλειές των οικοδόμων άρχισαν να αυξάνονται όπως και
τα εμβάσματα που έρχονταν στο χωριό από την Αμερική και τη Ρουμανία. Να
σημειωθεί ότι με την εδραίωση της ελληνικής πολιτείας στην περιοχή η Μπελκαμένη
μετονομάζεται σε ‘’Δροσοπηγή’’.

Το έτος 1936 κάνει την εμφάνιση της και η

δικτατορία του Μεταξά η οποία διαρκεί μέχρι και την εισβολή των Γερμανών στο
χωριό το καλοκαίρι του 1939. Η ζωή μας σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια
χειροτέρευε καθώς η οικονομική κάλυψη δεν ήταν επαρκής, έτσι το 1939 έγινε και η
πρώτη επιστράτευση και ακολούθησε και η δεύτερη το 1940 με την οποία άδειασε
και το χωριό. Οι

άνδρες πολεμούσαν δύο μέτωπα και το αλβανικό και το

βουλγαρικό, με την κατάρρευση των μετώπων επέστρεψαν ταλαιπωρημένοι,
αφήνοντας πίσω τους αρκετούς νεκρούς. (Μ.Σ. κάτοικος Δροσοπηγής)
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6.2Η ΚΑΤΟΧΗ
Η περίοδος της Κατοχής ήταν η σκληρότερη περίοδος για τη Μπελκαμένη μας. Οι
οικοδόμοι σχεδόν σταμάτησαν το επάγγελμά τους. Από το τέλος του 1941 μέχρι και
τον Οκτώβριο του 1942 ήταν μια περίοδος πείνας για όλο τον ελληνικό λαό. Η πείνα
είχε μαστιγώσει όλο το χωριό, ξεπουλούσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε για λίγο
αλεύρι. Η απασχόληση μας στα χρόνια της Κατοχής και μέχρι το 1947 δημιούργησε
μια απασχόληση στο βουνό, επειδή άλλη επιλογή δεν υπήρχε οι κάτοικοι του χωριού
ξεκίνησαν την παραγωγή ξυλείας και κάρβουνου. Παρόλο που δεν είχαμε γνώση της
δεύτερης δουλειάς τα καταφέραμε, στη δουλειά αυτή εργάζονταν όλη η οικογένεια
ακόμα και τα παιδιά. Παράλληλα με την παραγωγή ξυλείας και κάρβουνου ξεκίνησε
και η καλλιέργεια της πατάτας, και σε αυτή τη δουλειά συμμετείχε όλη η οικογένεια.
Με αυτές τις ενέργειες καταφέραμε να πουλήσουμε τα εμπορεύματα τους στη πόλη
της Φλώρινας για να ζήσουμε. Την εμφάνιση της βέβαια έκανε και η αγορά είδος
προς είδος (π.χ. ένα τσουβάλι καλαμπόκι με ένα τσουβάλι πατάτες) να υπογραμμίσω
εδώ ότι κάποια αντικείμενα όπως, το αλάτι και το πετρέλαιο ήταν δυσεύρετα. Την
περίοδο αυτή συνέβησαν δύο γεγονότα τα οποία απάλυναν ελαφρώς την πείνα στο
χωριό. Αρχικά, η Ρουμανία ήταν σύμμαχος των Γερμανών, αυτή έκανε προσπάθειες
για να βοηθήσει τους ρουμανίζοντες της Ελλάδας, έκανε ρουμανικές λέσχες οι οποίες
μοίραζαν φαγητό. Στην κίνηση αυτή συμπεριέλαβαν και τους ρουμανίζοντες της
Δροσοπηγής, αυτοί όμως δεν κράτησαν όλα τα τρόφιμα για αυτούς αλλά τα μοίρασαν
και στους συγχωριανούς τους χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις. Ένα άλλο γεγονός ήταν
η εμφάνιση ενός χωριανού του Μιχάλη Τζιάτζιο, ο οποίος επί Τουρκοκρατίας έγινε
πρωτεργάτης στους αλβανίζοντες και είχε διοριστεί Νομάρχης στην Κορυτσά. Αυτός
μαζί με άλλες οικογένειες εγκαταστάθηκαν στην Κορυτσά και στη Δροσοπηγή
επέστρεφαν τα καλοκαίρια, όμως επειδή δεν μπορούσε να μας βλέπει σε αυτή την
κατάσταση, στην περίοδο της πείνας ήρθε και μοίρασε σε όλους μας ένα χρηματικό
ποσό. (Τ. Μ, Κ.Α. και Σ.Μ. κάτοικοι Δροσοπηγής)
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6.3ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Οι κάτοικοι της Δροσοπηγής δεν ήταν γερμανόφιλοι, στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η
Γερμανία συμπαραστάθηκε στη Βουλγαρία.

Μέχρι τότε στο χωριό δεν υπήρχε

οργάνωση του ΚΚΕ παρά μόνο συμπάθεια προς τη Σοβιετική Ένωση. Κατά την
διάρκεια του πολέμου δεν υπήρχαν μέσα μαζικής ενημέρωσης έτσι ώστε να
ενημερωνόμαστε, το μόνο μέσο πληροφόρησης ήταν ένα μεγάλο ραδιόφωνο, το
οποίο εξασφάλισε στο καφενείο του ο Θωμάκης Έξαρχος. Οι Γερμανοί σφράγισαν τα
ραδιόφωνα και ο Θωμάκης αναγκάστηκε να μεταφέρει το ραδιόφωνο στο σπίτι του,
εκεί

βέβαια

συγκεντρώνονταν

μετρημένα

άτομα.

Οι

Δροσοπηγιώτες

συγκεντρώνονταν όλοι στο καφενείο του χωριού για να ακούσουν τους καθοδηγητές
του ΕΑΜ, αυτοί έμειναν ενθουσιασμένοι και δημιούργησαν μια επιτροπή του αγώνα
του χωριού με επικεφαλή το δάσκαλο Στυλιανό Ζωγράφο. Την ίδια περίοδο ήρθαν
στο χωριό και οι πρώτοι αντάρτες του ΕΛΑΣ για να μιλήσουν για τους σκοπούς του
αγώνα. Ήταν νύχτα, όλοι οι κάτοικοι μαζεύτηκαν στην πλατεία για να δούνε τι
συνέβη, οι αντάρτες είχαν ξεκινήσει να χορεύουν με την συνοδεία επαναστατικών
τραγουδιών. Το χωριό ξεκίνησε δυναμικά στον αγώνα με τη δημιουργία οργάνωσης
του ΚΚΕ. Τον Ιούνιο του 1943 την ημέρα γιορτής της Αγίας Τριάδας στέλεχος του
ΚΚΕ μίλησε για τους στόχους του κινήματος, για των αγώνα κατά των κατακτητών
και για την απελευθέρωση της πατρίδας. Οι Δροσοπηγιώτες ενθουσιάστηκαν και
δημιούργησαν αμέσως μια επιτροπή της οργάνωσης. Η συγκέντρωση διαλύθηκε και
όλοι πήγαν στο πανηγύρι, στην πλατεία του χωριού. Πλέον η οργάνωση πήγαινε
αρκετά καλά, έτσι τον Ιούλιο του 1943 πάνω στο χωριό, πίσω από τη Γκολίνα
συγκεντρώθηκαν όλα τα στρατεύματα του ΕΛΑΣ του νομού. Εκεί έγινε
ανασυγκρότηση και η οργάνωση του χωριού τα προμήθευσε με τρόφιμα. Τα
πράγματα βέβαια δεν πήγαν όπως τα επιθυμούσαν γιατί κάποιος τους πρόδωσε και οι
Γερμανοί βομβάρδισαν τον χώρο της συγκέντρωσης. Λίγες μέρες αργότερα οι
Γερμανοί μπήκαν στο χωριό και έκαψαν τα σπίτια των παιδιών που συμμετείχαν στον
ΕΛΑΣ. Το διάστημα αυτό πραγματοποιούνταν κάποιες συναντήσεις, όμως η μεγάλη
συνδιάσκεψη του ΕΑΜ του νομού έγινε το Μάρτιο του 1944. Από όλα τα χωριά του
Νομού έρχονταν αντιπρόσωποι οργανώσεων μέσα σε κλίμα επαναστατικού
ενθουσιασμού. Οι αντιπρόσωποι φιλοξενήθηκαν από τους Δροσοπηγιώτες. «Την
πρώτη Απριλίου 1944, στο σχολείο του χωριού φιλοξενήθηκε η Συνδιάσκεψη των
Σλαβομακεδόνων του ΣΝΟΦ, (Σλαβομακεντονσκι ναρόντνιι οσλομποντίτνιι φροντ)»
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(Κίτσος Γιαγγιώργος, Χρήστος Γεωργίου, εκδόσεις Διογένης, έκδοση Άνοιξη 2000).
Οι Γερμανοί είχαν δύο στρατεύματα ένα με βάση τον Τροπαιούχο που
κατευθύνονταν προς την Τριανταφυλλιά και ένα με βάση την Άνω Υδρούσα που
κατευθύνονταν προς τη Μπελκαμένη. Αυτοί στις 4 Απριλίου του 1944 συνέλαβαν
στην Άνω Υδρούσα το Μπελκαμενιώτη Θωμά Σταθόπουλο, 17 χρονών, ο οποίος
πήγαινε στο Φλάμπουρο. Αυτός ήταν μέλος της ΕΠΟΝ και τον ρώτησαν εάν υπήρχαν
αντάρτες στο χωριό, αυτός απάντησε όχι, παρόλα αυτά όμως τον κράτησαν και δεν το
άφησαν να φύγει. Αμέσως ξεκίνησε εξόρμηση προς τη Μπελκαμένη, η
εμπροσθοφυλακή της γερμανικής φάλαγγας πιάστηκε στην ενέδρα τον ΕΛΑΣ, εκεί
συνελήφθησαν τρεις Γερμανοί. Η εμπροσθοφυλακή υποχώρησε και η εξόρμηση
αναβλήθηκε, παρόλα αυτά οι Γερμανοί σκότωσαν με βασανιστήρια το μέλος της
ΕΠΟΝ. Η Μπελκαμένη άδειασε και οι κάτοικοι προσπαθούσαν να κρυφτούν. Την
επόμενη ημέρα οι Γερμανοί

μπήκαν οργανωμένα στο χωριό, δεν συνάντησαν

αντίσταση αφού ο ΕΛΑΣ είχε αποσυρθεί στο Βίτσι, όπου εκεί έδωσε μάχη με τη μία
φάλαγγα των Γερμανών, εκεί σκοτώθηκαν και ΕΛΑΣίτες και Γερμανοί. Οι Γερμανοί
γύρισαν πίσω ενώ οι ΕΛΑΣίτες κινήθηκαν προς την άλλη φάλαγγα των Γερμανών.
Όταν οι Γερμανοί επέστρεφαν μπήκαν στη Μπελκαμένη και έψαξαν για τους τρεις
Γερμανούς. Πίστευαν ότι αυτοί ήταν σκοτωμένοι για αυτό ξέθαψαν τον τάφο του
ΕΛΑΣίτη που σκοτώθηκε μήπως και αυτός ήταν εκεί, όμως δεν βρήκαν τίποτα. Η
οργάνωση του χωριού τους είχε θάψει αλλού, με αυτόν τον τρόπο οι Γερμανοί
πείστηκαν πως οι συμπατριώτες τους δεν εκτελέστηκαν. Εντούτοις, οι Γερμανοί
πυρπόλησαν όλη τη Μπελκαμένη, σιγά- σιγά οι φλόγες κατέκλυσαν όλες τις γωνιές
του χωριού αυτοί επέστρεψαν στην Άνω Υδρούσα και οι Μπελκαμενιώτες
παρέμειναν στις στάχτες του χωριού τους. Ακόμα, ένα σημαντικό περιστατικό που
συνέβη την περίοδο εκείνη είναι ότι οι πρώτοι αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού
μπήκαν στο χωριό, αυτοί σκότωσαν τον Σπύρο Γύτση, έναν Μπελκαμενιώτη που
υπηρετούσε δάσκαλος στο Φλάμπουρο. Να υπενθυμίσουμε ότι το χωριό υποστήριζε
από άποψη πολιτικής την αριστερά. Από όλα αυτά λοιπόν είναι φανερό ότι η
Μπελκαμένη ως τόπος υπέφερε αρκετά όλα αυτά τα χρόνια της Κατοχής από την
άλλη και οι Μπελκαμενιώτες εξουθενωθήκαμε ψυχικά, σωματικά και οικονομικά, το
κυριότερο όμως είναι ότι αντέξαμε και τα καταφέραμε μέχρι το τέλος ενωμένοι, παρά
τις οικονομικές δυσκολίες που συναντήσαμε για την επιβίωση τους [εύρεση νέων
μορφών εργασίας, όπως παραγωγή κάρβουνου και πατάτας]. «Η κατάσταση
εκτροχιάστηκε με την πυρπόληση του χωριού, όταν βλέπαμε τον τόπο και τα
31

υπάρχοντα μας να καίγονται ανήμποροι να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση για να τα
σώσουμε. Οι φλόγες που περικύκλωσαν τη Μπελκαμένη μετέτρεψαν σε κάρβουνο
και στάχτη τις περιουσίες μας». (Τ.Μ. κάτοικος Δροσοπηγής)
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6.4ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Ήταν 25η Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού, οι κάτοικοι του χωριού βρίσκονταν
στην εκκλησία, ξαφνικά εισέρχεται μέσα ένας άνθρωπος ο οποίος ενημέρωσε τους
πιστούς ότι στο χωριό ερχόντουσαν οι Γερμανοί, όλοι τρομοκρατημένοι άρχισαν να
βγαίνουν γρήγορα έξω από την εκκλησία. Εκείνες τις ημέρες όλοι οι κάτοικοι του
χωριού ήμασταν αρκετά ανήσυχοι καθώς βλέπαμε στο χωριό άγνωστα πρόσωπα, δεν
ήταν αντάρτες, ήταν ξένοι όχι μόνο άντρες αλλά και γυναίκες. Η κατάσταση αυτή
έδειχνε κάτι κακό. Μετά από λίγες μέρες μάθαμε ότι στο χωριό θα
πραγματοποιούνταν η συνεδρίαση του ΕΑΜ με τους Γερμανούς, όλοι ξεκινήσαμε να
κάνουμε καταφύγια και να κρύβουμε πράγματα αξίας που είχαν στην κατοχή τους
γιατί αισθανόμασταν ότι θα γίνει πόλεμος, σε καμία περίπτωση όμως δεν περιμέναμε
το ολοκαύτωμα του χωριού. Λίγες μέρες αργότερα οι Γερμανοί πήγαν στην Άνω
Υδρούσα, εκεί έπιασαν έναν Μπελκαμενιώτη, τον Θωμά Σταθόπουλο και τον
ρώτησαν εάν υπήρχαν αντάρτες στο χωριό αυτός τους είπε όχι, έτσι μια ομάδα
Γερμανών πήρε τον δρόμο και κατευθύνονταν προς τη Δροσοπηγή. Εκεί κοντά
υπήρχε κρυμμένη μια ομάδα ανταρτών, η οποία αιχμαλώτισε πέντε από τους εφτά
Γερμανούς, δύο μόνο κατάφεραν και ξέφυγαν, δύο από τους υπόλοιπους πέντε τους
εκτέλεσαν και τους έθαψαν στα νεκροταφεία, τους τρείς τους σκότωσαν στη βρύση
του Μπαλιάση και τον έναν στη γέφυρα του Παλιού Χωριού. Στη συμπλοκή είχε
σκοτωθεί ένας αντάρτης ενώ την ίδια μέρα είχαν θάψει και

έναν γέροντα της

Δροσοπηγής. Στη συνέχεια εκτέλεσαν και τους άλλους τρεις Γερμανούς που είχαν
μαζί τους και για να μην τους βρούνε οι Γερμανοί οι αντάρτες αποφάσισαν να τους
θάψουν μέσα σε ένα σκουπιδότοπο. Κάποιοι από τους Δροσοπηγιώτες κατέφυγαν
στην Ελατιά, κάποιοι άλλοι στο Βίτσι, κυρίως άντρες, ενώ οι γυναίκες με τα παιδιά
παρέμειναν στο χωριό. Με το ξημέρωμα φάνηκαν τα πρώτα μαύρα σύννεφα καπνού
που περικύκλωσαν το χωριό. Οι άνδρες που βρίσκονταν στο Βίτσι φοβήθηκαν για τις
γυναίκες και τα παιδιά τους που είχαν αφήσει στο χωριό. Μόλις έμαθαν ότι οι
Γερμανοί έφυγαν κατευθύνθηκαν αμέσως προς το χωριό να ανταμώσουν τους δικούς
τους. «Η κατάσταση ήταν απελπιστική, το μόνο που είχε μείνει στο χωριό μας ήταν
τα καμένα σπίτια και οι ολικές καταστροφές παντού γύρω μας, οι κόποι τόσων
χρόνων για το χτίσιμο του μικρού μας χωριού είχαν πάει χαμένοι. Δεν ξέραμε τι θα
γινόταν και που θα βρισκόμασταν την επόμενη ημέρα. (Π.Σ. κάτοικος Δροσοπηγής).
Οι Γερμανοί βέβαια δεν είχαν ξεχάσει το ‘’χάσιμο’’ των Γερμανών που
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αιχμαλωτίστηκαν από τους αντάρτες του χωριού. Όταν επέστρεφαν μπήκαν στη
Μπελκαμένη και έψαξαν για τους πατριώτες τους. Πίστευαν ότι αυτοί ήταν
σκοτωμένοι για αυτό πήγαν στο νεκροταφείο και ξέθαψαν δύο τάφους οι οποίοι ήταν
πρόσφατα σκαμμένοι μήπως και αυτοί βρίσκονταν εκεί, αλλά άδικος κόπος. Η
οργάνωση του χωριού τους είχε θάψει αλλού, με αυτόν τον τρόπο οι Γερμανοί
πείστηκαν πως οι συμπατριώτες τους δεν εκτελέστηκαν. Εντούτοις, πυρπόλησαν όλη
τη Μπελκαμένη, σιγά- σιγά οι φλόγες κατέκλυσαν όλες τις γωνιές του χωριού. (Σ. Θ.
κάτοικος Δροσοπηγής)
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6.5Η ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ ΣΤΗ ΣΚΟΠΙΑ
Το έτος 1948 οι κάτοικοι του χωριού προέβλεπαν ότι θα γίνει πόλεμος για το λόγο
αυτό πήραν την απόφαση να φύγουμε από το χωριό για να σωθούμε. Οι κάτοικοι και
της Δροσοπηγής και της Ελατιάς συγκεντρωθήκαμε όλοι στη πλατεία του χωριού και
από εκεί ήρθε να μας πάρει ένα στρατιωτικό αμάξι. Αφού μας φόρτωσε όλους και τα
υπάρχοντα μας πήρε και μας κατέβασε στη Σκοπιά. Κάποιοι από όλους εμάς πήγαν
προς την Φλώρινα σε συγγενείς τους ενώ οι υπόλοιποι παραμείναμε στη Σκοπιά. Οι
περισσότεροι είχαμε τακτοποιηθεί είτε σε σπίτια που μας παραχώρησαν οι κάτοικοι
της Σκοπιάς είτε στα ίδια σπίτια μαζί τους. Οι άνθρωποι εκεί ήταν φιλόξενοι και
καλοί, ενώ δεν μας ήξεραν μας έβαλαν στα σπίτια τους και μας έδωσαν φαί. (Θ.Σ
κάτοικος Δροσοπηγής). Το διάστημα εκείνο η Πρόνοια έδινε κουτιά με γάλα ή
σκόνη για τα παιδιά ενώ για τους μεγάλους αλεύρι και κονσέρβες.

6.6ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΥΔΡΟΥΣΑ
Εμείς και οι Σκοπιώτες την περίοδο που ζήσαμε μαζί δεν είχαμε προβλήματα και
δυσκολίες, στις μεταξύ μας σχέσεις, επικρατούσε ένα κλίμα αλληλοκατανόησης και
εμπιστοσύνης. Έφτασε όμως η ώρα που έπρεπε να φύγουμε από την Σκοπιά, τώρα θα
πηγαίναμε στην Υδρούσα, εκεί θα αναζητούσαμε το καινούργιο μέρος κατοικίας μας.
Τα καταφέραμε και εγκατασταθήκαμε και εκεί παρά τις μικρές δυσκολίες που
αντιμετωπίσαμε στην αρχή. Όμως ούτε εκεί μπορούσαμε να μείνουμε για πάντα, έτσι
αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα νέο χωριό. Όλοι συμφώνησαν και ξεκινήσαμε τα
σχέδια για το που και πως θα χτιζόταν η νέα Δροσοπηγή, αλλά πριν από την απόφαση
του χτισίματος του χωριού έπρεπε να πάρουμε έγκριση από το Συνεταιρισμό, η οποία
ήταν θετική. Το ξεκίνημα μιας νέας αρχής για εμάς μόλις ξεκίνησε. Αρχικά, δείξαμε
στην Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως

την τοποθεσία που είχαμε επιλέξει και στη

συνέχεια δημιουργήσαμε το σχέδιο του χωριού. Αμέσως βάλαμε συνεργεία τα οποία
καθάρισαν το δάσος και ορίστηκε μια επιτροπή υπεύθυνη για την κλήρωση των
οικοπέδων και την χάραξη των δρόμων. Έτσι λοιπόν ήρθε συνεργείο από την
Φλώρινα το οποίο χάραξε τους δρόμους και τα οικόπεδα, τα όρια κάθε οικοπέδου
καθορίζονταν με πασσάλους. Κάθε οικόπεδο είχε και το νούμερο του αυτό ήταν πιο
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εύκολο για την κλήρωση που θα πραγματοποιούνταν αργότερα. (Ν.Δ κάτοικος
Δροσοπηγής)

6.7ΤΟ ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ
Το έτος 1952 μπαίνουν τα θεμέλια του νέου χωριού, μόλις άρχισε να ανοίγει ο
καιρός, εμείς πήγαμε στο γραφείο της Κοινότητας για να δούμε το σχέδιο του χωριού
και για να πάρουμε τον αριθμό του οικοπέδου που μας αντιστοιχούσε. Το σχέδιο του
χωριού φαινόταν καλό αλλά δεν το είχε ελέγξει κανένας μηχανικός όσον αφορά τη
μορφολογία του εδάφους, μόλις λοιπόν πήραμε τα νούμερα που μας αντιστοιχούσαν
πήγαμε στο χωριό και παρατηρήσαμε ότι πρέπει να γίνουν μικροαλλαγές για να είναι
όλοι ικανοποιημένοι με το μερίδιο τους. Αρχικά, ανοίξαμε τους δρόμους του χωριού,
στη συνέχεια πήγαμε στο Παλιό Χωριό για να πάρουμε ό,τι είχε σωθεί από τα σπίτια
τους, ξύλα και λαμαρίνες. Οι άντρες ήμασταν όλη την ημέρα στο χωριό και κάνανε το
καλύτερο δυνατό για το μελλοντικό τους

σπίτι, ενώ οι γυναίκες έμειναν στην

Υδρούσα για να προσέχουν την οικογένεια. Όταν όμως ήταν απαραίτητο, όπως για
παράδειγμα στη μεταφορά του νερού από το ποτάμι μέχρι το σπίτι, βοηθούσαν και τα
γυναικόπαιδα γιατί οι άντρες χτίζανε το σπίτι. (Χ. Γ. κάτοικος Δροσοπηγής) Την
περίοδο εκείνη οι κάτοικοι του χωριού εργαζόμασταν αρκετά σκληρά, αυτό είναι
απόλυτα κατανοητό εάν αναλογιστεί κανείς ότι πλέον θα είχαμε το δικό μας μέρος
και το δικό μας σπίτι. Να σημειώσω ότι όλα τα γεγονότα συνέβησαν το μήνα
Απρίλιο. Απρίλη κάηκε το χωριό, Απρίλη το εγκαταλείψαμε για να πάμε στη Σκοπιά,
Απρίλη ήρθαμε στην Υδρούσα και τέλος Απρίλη επιστρέψαμε στο Νέο Χωριό. Το
1953 όλοι επέστρεψαν στο χωριό και ο καθένας εγκαταστάθηκε στο σπίτι του. Την
Άνοιξη του 1954 ξεκίνησε να δημιουργείται η δεξαμενή, αυτή θα διευκόλυνε την
διαδικασία της ύδρευσης του χωριού. (Μ.Σ. κάτοικος Δροσοπηγής) Στη πλατεία του
χωριού οι αφήσαμε μια παραδοσιακή βρύση, η οποία θα είχε πόσιμο καθαρό νερό για
όλους. Σιγά-σιγά η ζωή στο χωριό άρχισε να πηγαίνει προς το καλύτερο, τα σπίτια
του χωριού μεγάλωναν, όπως επίσης και οι κήποι τους. Αυτό όμως είχε ως
αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε τη δική μας εσωτερική ύδρευση στο σπίτι.
Προχωρήσαμε λοιπόν σε μια αναφορά στη Νομαρχία η οποία εγκρίθηκε, αυτή μας
έδωσε τους ανάλογους σωλήνες και κάποιες δραχμές γα την κατασκευή της
δεξαμενής. Όσον αφορά την αποχέτευση, ο υδραύλακας ξεκινούσε από την Ελατιά,
36

περνούσε από το χωριό και κατέληγε στο ρέμα, να σημειωθεί εδώ ότι ζητήσαμε από
τη Νομαρχία να γίνουν υπόνομοι, όπως και έγιναν. (Χ. Γ. κάτοικος Δροσοπηγής) Ένα
άλλο σημαντικό έργο ήταν η δημιουργία της εκκλησίας, το 1954 δημιουργήθηκε μια
μικρή εκκλησία, αυτή δεν χωρούσε πολλούς ανθρώπους αλλά την είχαν μόνο για να
εκκλησιάζονται. Δύο χρόνια πέρασαν έτσι, στη συνέχεια, το έτος 1956-1957,
δημιουργήσαμε μια μεγάλη εκκλησία, μόνο από τους εράνους, τη βοήθεια από το
Σύλλογο Δροσοπηγιωτών Αμερικής και το Δασικό Συνεταιρισμό Δροσοπηγής, γενικά
το χωριό είχε πολλά δωρήματα. Στη Δροσοπηγή δημιουργήθηκαν και κοινοτικά
λουτρά για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, όμως η δημιουργία αυτών των λουτρών
διήρκησε για λίγο αφού ο χειμώνας στο χωριό ήταν αρκετά κρύος και το καζάνι με το
νερό πάγωσε. Στη συνέχεια το κάθε σπίτι απέκτησε το δικό του λουτρό, το οποίο
ήταν πιο εύχρηστο και πιο άμεσο. Τα λουτρά μπορεί να έκλεισαν αλλά ο χώρος
εκείνος ανακαινίστηκε και έπειτα στεγάστηκε το Λαογραφικό Μουσείο. Το 1953
ξεκίνησε και η ίδρυση του Δημοτικού Σχολείου, δεν υπήρχε η δυνατότητα άμεσης
εύρεσης ενός κατάλληλου χώρου οπότε η διδασκαλία πραγματοποιούνταν στα σπίτια
των Δροσοπηγιωτών, οι οποίοι έμεναν στη Φλώρινα. Το μεγάλο σχολείο
κατασκευάστηκε το 1958 και το 1959 ξεκίνησε να λειτουργεί. Το σχολείο αυτό
χρησιμοποιούνταν ακόμα και για διάφορες συνελεύσεις καθώς επίσης και για
κινηματογραφικές προβολές. (Τ. Μ. κάτοικος Δροσοπηγής)
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7.ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ
7.1ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ο Πολυπόταμος, πρώην Νερέτη, είναι ένα χωριό του Δήμου Φλώρινας το οποίο
απέχει 14,5 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και βρίσκεται σε υψόμετρο 950 έως
1.050 μ. Ονομάζεται Πολυπόταμος γιατί πέντε μικρά ποτάμια καταλήγουν στο ποταμό
που περνά μέσα από το χωριό. Τα ποτάμια αυτά πηγάζουν από τις πηγές Δερβένι,
Μεσοποταμία, Επτά πηγές, Στάπνικ και Χιλιάδα. Γύρω από το χωριό υπάρχουν και οι
κορυφές Ορνίτσα (Πλατύ) στα 1759 μ. υψόμετρο με λίμνη και Λιούτα στα 1606 μ.
υψόμετρο. Στο χωριό υπάγονται και οι οικισμοί «Χωριουδάκι» και αυτός στη θέση
«Λασέιτσα». Επίσης, ο Πολυπόταμος είναι ένα χωριό με πλούσια δάση τα οποία έχουν
οξιές, δρυές και σκλήθρα. (Ρ.Π. κάτοικος Πολυποτάμου)
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7.2ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Το χωριό δημιουργήθηκε από Έλληνες οι οποίοι κατέφυγαν εξαιτίας των διώξεων των
Τουρκαλβανών. Όσο καιρό διαρκούσε η Τουρκοκρατία αναφέρετε στην περιοχή
οικισμός με το όνομα «Μαρένα», ο οικισμός αυτός αναφέρεται ότι βρισκόταν
ανάμεσα στα χωριά Τροπαιούχος και Ατραπός. Έτσι ανάμεσα στα βουνά υπήρχαν
αρκετοί διάσπαρτοι οικισμοί , κάποια ονόματα τοποθεσιών του χωριού όπου υπήρχαν
οικισμοί αυτή τη περίοδο ήταν «Αράπκα», «Βάλετς», «Σέλιτσε» κ.α.. (Χειρόγραφη
εργασία του δασκάλου του χωριού Πραπαβέση Θεοφάνη (Δάνη), 1953). Τα διάσπαρτα
αυτά μικρά ορεινά χωριά επιθυμούσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα
‘’χτυπήματα’’ των Τούρκων, αυτό είχε ως αποτέλεσμα την συνένωσή τους και τη
δημιουργία ενός νέου οικισμού με το όνομα «Νερέτη» ή «Νέρετ», η ονομασία αυτή
του χωριού σημαίνει χωρίς σειρά. Για την προέλευση της ονομασίας υπάρχουν
διάφορες εκδοχές. Μία εκδοχή της προέλευσης της ονομασίας του χωριού είναι ότι τα
χωριά αυτά ήταν σκόρπια και χωρίς σειρά, σε αυτό βέβαια συντελούσε και το
ανώμαλο έδαφος της περιοχής καθώς το χωριό είναι χτισμένο στις ρίζες τριών βουνών
(Πλατύ, Δερβένι, Στόγου). Μια δεύτερη εκδοχή για την προέλευση της ονομασίας του
χωριού οφείλεται γενικά στην αναρχία που επικρατούσε την περίοδο εκείνη στην
συνένωση των διάσπαρτων μικρών χωριών σε ένα ενιαίο χωριό. Τέλος, μια τρίτη
εκδοχή είναι ότι οι κάτοικοι δεν ήταν συνεπείς στην πληρωμή του φόρου προς τον
Τούρκο Αγά της περιοχής, αυτός από μεριάς του τους αποκαλούσε «ανθρώπους χωρίς
σειρά».(Χειρόγραφη εργασία του δασκάλου του χωριού Πραπαβέση Θεοφάνη (Δάνη),
1953).Στα τέλη του 17ου αιώνα πολλοί Έλληνες, κυρίως από την περιοχή της
Ηπείρου, από τα Άγραφα και από τη Ρουμανία κάνουν την εμφάνιση τους στο χωριό,
η εγκατάσταση των πληθυσμών αυτών στο χωριό οφείλεται στην εύρεση δουλειάς. Η
δουλειά που ακμάζει την περίοδο αυτή στο χωριό είναι το χτίσιμο. Έτσι λοιπόν
αρκετοί ξένοι έρχονται και εγκαθίστανται στο χωριό ταυτόχρονα όμως παρατηρείται
και η αύξηση του πληθυσμού του χωριού. Όμως παρά την εγκατάσταση των
πληθυσμών αυτών στο χωριό τον 19ο αιώνα γίνονταν αισθητό το φαινόμενο της
μετακίνησης των πληθυσμών από τον Πολυπόταμο στην πόλη της Φλώρινας.
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7.3ΟΙ ΜΑΧΑΛΑΔΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΔΟΜΗ ΣΠΙΤΙΩΝ
Ο Πολυπόταμος παλιά, πριν ακόμα μετονομαστεί, ήταν χωρισμένος σε μικρές
γειτονιές. Οι γειτονιές αυτές βρίσκονταν κατά μήκος του χωριού και είχαν κάποιες
ονομασίες. «Οι ονομασίες τους ήταν οι εξής: Γκόρνα Μάλα, Νόα Μάλα, Ντόλνα
Μάλα, Τούμπα Μάλα, Κοφτόφσκα Μάλα, Μουκαλόφτσκα Μάλα, Καζαβάρτσκα
Μάλα, Στρέμπνα Μάλα, Καπαλιτσόφτσκα Μάλα, Ελληνικός Μαχαλάς. Ο Ελληνικός
Μαχαλάς ήταν αυτός που είχε φιλοξενήσει όλους τους Ηπειρώτες, από την Ήπειρο
κυρίως και κάποιους από τα Άγραφα.» (Ε.Ρ., Στεφούιτσα, κάτοικος Πολυποτάμου)
Εμείς χτίζαμε τα σπίτια μας με υλικά που διέθετε το χωριό. Το σπίτι της κάθε
οικογένειας μαρτυρούσε οικονομική και κοινωνική της κατάσταση της. Όσον αφορά
την κατασκευή των σπιτιών αυτά είχαν στο κάτω μέρος πέτρα και στο πάνω άψητη
πλίνθο, η άψητη πλίνθος ήταν ένα φθηνό οικοδομικό υλικό το έργο του όμως ήταν
χρονοβόρο. Τα σπίτια αυτά αναφέρονταν ως «αρχοντόσπιτα της λάσπης», τέτοιου
είδους σπίτια δεν χτίζονταν μόνο στον Πολυπόταμο και τα γύρω χωριά αλλά και στη
πόλη της Φλώρινας. Η κατασκευή των σπιτιών αυτών ήταν ελαφριά και ευλύγιστη
θεωρούνταν αντισεισμικά σπίτια, και δεν υστερούσαν ούτε σε τέχνη αλλά ούτε και σε
στερεότητα. Η στέγη των σπιτιών γίνονταν από τούβλα και κεραμίδια, τα οποία
ψήνονταν. Επιπλέον, για την κατασκευή των σπιτιών απαραίτητα ήταν και τα
εργαλεία, τα οποία διευκόλυναν τη δουλειά των κατοίκων, κάποια από αυτά ήταν
κασμάδες, φτυάρια, βαριοπούλες, πηλοφόρια καροτσάκια ενώ άλλα μικρότερα ήταν
το μυστρί, το σφυρί, η γωνιά, το αλφάδι. Με την βοήθεια αυτών των εργαλείων
μπορούσαν να χτίσουν όσο πιο σωστά γίνονταν τα σπίτια τους. Το χτίσιμο ξεκινούσε
με το σκάψιμο των θεμελίων και τελείωνε με το σκέπασμα της στέγης. Τα είδη
τοιχοποιίας με ξερολιθιά χωρίς κονίαμα, για μαντρότοιχους, η απλοτοιχεία ή
αργολιθοδομή από ακατέργαστη πέτρα, που είναι και το πιο συνηθισμένο είδος. (Α.Φ.
κάτοικος Πολυποτάμου)
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7.4ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Η κοινότητα του χωριού (Νέρεντ/Nered) αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά με το
Βασιλικό Διάταγμα στις 19-12-1918 ΦΕΚ Α΄ 259/1918. Η μετονομασία του χωριού,
από Νερέτη σε Πολυπόταμον πραγματοποιήθηκε στις 20-8-1927, ΦΕΚ Α΄179/1927.
Επίσης, πρώτος πρόεδρος του χωριού αναφέρεται ο Δίνης Πέτρος του Στεφάνου,
αυτός οργάνωσε αρκετά γρήγορα την κοινότητα. Επιπλέον, το κοινοτικό συμβούλιο
αποτελούνταν είτε από κληρικούς είτε από μορφωμένους ανθρώπους. Να τονιστεί ότι
στο χωριό μέχρι τότε δεν λειτουργούσε ελληνικό σχολείο. Με βάση τις απογραφές
του πληθυσμού του συγκεκριμένου χωριού παίρνουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

ΈΤΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

1920

Νερέτη

1.606

1928

Πολυπόταμον (Νερέτη)

1.697

1940

Πολυπόταμον

1.535

1951

Πολυπόταμον

1.046

1961

Πολυπόταμον

853

1971

Πολυπόταμον

657

1981

Πολυπόταμον

573

1991

Πολυπόταμον

506

2001

Πολυπόταμον

482

Από όλα αυτά λοιπόν είναι φανερό ότι ο πληθυσμός του χωριού παρουσιάζει μια
φθίνουσα πορεία, η πορεία αυτή οφείλεται κυρίως στις περιόδους εκείνες που
πραγματοποιήθηκαν διάφορες πολεμικές συγκρούσεις, όπως η κατοχή και ο
εμφύλιος.
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8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Στο πέρασμα των χρόνων οι κάτοικοι του Πολυποτάμου δεν είχαν βρεί μια εργασία η
οποία μπορούσε να τους καλύπτει οικονομικά καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι
λοιπόν άλλαζαν συχνά τις ασχολίες τους ανάλογα με τις καταστάσεις που
επικρατούσαν. «Οι ασχολίες μας ήταν εποχιακές, οι κάτοικοι δεν είχαν όλο το χρόνο
το επάγγελμα του οικοδόμου αλλά μόνο την Άνοιξη και το Καλοκαίρι, τότε
μπορούσαν να χτίσουν γιατί ο καιρός τους το επέτρεπε. Πολλές φορές όμως τους
επηρέαζε αρκετά και η περίοδος των πολέμων, τότε έπρεπε να βρούνε άλλη
απασχόληση για να ζήσουν» (Φ.Ν. κάτοικος Πολυποτάμου). Επίσης, οι κάτοικοι του
χωριού ασχολιόντουσαν με την κτηνοτροφία είχαν κυρίως πρόβατα και κατσίκια,
αλλά και με την γεωργία καλλιεργούσαν διάφορα είδη προϊόντων αλλά κυρίως
βρύζα και σίκαλη. Άλλες ασχολίες που ανέπτυξαν προκειμένου να τους καλύψουν
οικονομικά ήταν η μελισσοκομία, η υλοτομία και η παραγωγή τυριού. Να σημειωθεί
ότι το 1960 περίπου το χωριό είχε και τον δικό του ράφτη. Τέλος, μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο οι κάτοικοι του χωριού έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς την
φραουλοκαλλιέργεια, η οποία στην συνέχεια έγινε και η κύρια ασχολία τους αλλά το
σημαντικότερο ήταν η κύρια πηγή του εισοδήματός τους. (Ν.Α. κάτοικος
Πολυποτάμου)
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8.1Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΡΑΟΥΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟ
Το 1938 για πρώτη φορά καλλιεργήθηκε στο χωριό μας η φράουλα. Δύο εκδοχές
υπάρχουν για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε αυτή η ασχολία των κατοίκων. Όσον
αφορά την πρώτη εκδοχή η Ρόμπη Ανθούλα, σύζυγος του Γεωργίου Ρόμπη έφερε στο
χωριό φράουλες από τη Βουλγαρία, για την ακρίβεια έφερε μαζί της οχτώ ρίζες από
φράουλες τις οποίες είχε κρύψει στα ρούχα της προκειμένου να περάσει από τα
σύνορα. (Μ. Κ. κάτοικος Πολυποτάμου) Από την άλλη όσον αφορά την δεύτερη
εκδοχή η ίδια γυναίκα πάλι η Ρόμπη Ανθούλα έκλεψε τις φράουλες από τον κήπο του
Κοντόπουλου, ο οποίος βρισκόταν στη Φλώρινα [σημερινή τοποθεσία: γεωργική
σχολή Φλώρινας] (Μ. Κ και Ν.Α. κάτοικοι Πολυποτάμου). Η πρώτη ποικιλία που
καλλιεργήθηκε ήταν η «Μαντάμ Μουτότ». Στο χωριό όλη την ευθύνη για την
καλλιέργεια της φράουλας την είχαν ο Ρόμπης Γεώργιος και ο Βέλλιος Φίλιππος,
επίσης αυτοί οι δύο μόνοι τους εμπορεύονταν τις ρίζες της φράουλας και τις
μετέφεραν στο χωριό. Πολλοί κάτοικοι του Πολυποτάμου εργάζονταν στα χωράφια
τους, όμως κάποια στιγμή κάτοικοι του χωριού έκλεψαν κάποιες από τις ρίζες. Στη
συνέχεια ξεκίνησε όλο το χωριό την καλλιέργεια της φράουλας, η καλλιέργεια όχι
μόνο είχε μεγάλη επιτυχία αλλά αποτέλεσε και την κυρίαρχη πηγή εισοδήματος των
περισσότερων κατοίκων του χωριού.
Το 1946 για πρώτη φορά ξεκίνησε ερασιτεχνικά ο συνεταιρισμός της
φραουλοκαλλιέργειας, ενώ από το 1955 ξεκίνησε η κανονική λειτουργία του
συνεταιρισμού. Από το 1955 και για τριάντα περίπου χρόνια η παραγωγή της
φράουλας έφτανε μέχρι και τους 1600 τόνους ημερησίως. (Σ.Ι. κάτοικος
Πολυποτάμου) Να σημειωθεί εδώ ότι το χρονικό διάστημα 1946-1955, εξαιτίας των
πολεμικών συγκρούσεων η παραγωγή της φράουλας μειώθηκε αισθητά. Παρόλα αυτά
όμως τα πράγματα άρχισαν να καλυτερεύουν και έτσι από το 1963-1964 εκτός από
την κατανάλωση της φράουλας στην Ελλάδα υπήρχε και προώθηση του προϊόντος
στο εξωτερικό. Έμποροι από την Έδεσσα και από την Φλώρινα ξεκίνησαν να
συγκεντρώνουν μεγάλες ποσότητες φράουλας για να τις εξάγουν. Το έτος 1968 ο
Γεωργικός Συνεταιρισμός του Πολυποτάμου αφού πήρε άδεια εξαγωγής είχε την
δυνατότητα να πραγματοποιήσει εξαγωγές προς τη Γερμανία, όπως άλλωστε
επιθυμούσε. (Σ.Ι. και Σ.Κ. κάτοικοι Πολυποτάμου)
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Η διαδρομή της φράουλας ξεκινούσε από τον Πολυπόταμο, έπειτα έφτανε στα
ψυγεία της Φλώρινας για πρόψυξη και στη συνέχεια από τον έλεγχο των γεωπόνων
δρομολογούνταν για να φύγει για το εξωτερικό με βαγόνια που είχαν τη μορφή
ψυγείων. Αρκετές φορές όμως εξαιτίας της μικρής χωρητικότητας των ψυγείων της
Φλώρινας φράουλες μεταφέρονταν και σε ψυγεία της Σκύδρας. Για πολλά χρόνια η
καλλιέργεια της φράουλας αποτέλεσε την κύρια ασχολία των κατοίκων του
Πολυποτάμου. Οι φραουλοκαλλιέργειες προσέφεραν σε αρκετούς ανθρώπους
δουλειά όχι μόνο από το χωριό αλλά και από τα γύρω χωριά. Να υπογραμμίσουμε
εδώ ότι, σύμφωνα με τους γεωπόνους της εποχής η φράουλα του Πολυποτάμου ήταν
άριστης ποιότητας και οι εργαζόμενοι δεν χρησιμοποιούσαν καθόλου φυτοφάρμακα
μέχρι το 1960. Τη δεκαετία του ΄70 το κράτος στήριξε την παραγωγή της φράουλας
με επιδοτήσεις στους καλλιεργητές. Ενώ μετά το 1980 η παραγωγή της φράουλας
άρχισε σταδιακά να μειώνεται λόγω της συνεχούς καλλιέργειας αυτό είχε ως
αποτέλεσμα η ποικιλία να καταστραφεί από την εξασθένιση των εδαφών και από την
πολλή υγρασία, γιατί στις ρίζες των φυτών δημιουργήθηκαν διάφοροι μύκητες οι
οποίοι

κατέστρεψαν

τις

ρίζες

τους.

Όμως

παρά

τις

προσπάθειες

που

πραγματοποιήθηκαν για την καλλιέργεια νέων ποικιλιών φράουλας όλες εν τέλει
ήταν άκαρπες. Αυτός λοιπόν ήταν ένας από τους λόγους που ενθάρρυνε το τέλος της
καλλιέργειας. (Ε.Ρ., Στεφούιτσα, κάτοικος Πολυποτάμου)
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9.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το σχολείο είναι σχεδιασμένο ώστε να ενθαρρύνει τους μαθητές να μαθαίνουν και με
τη βοήθεια καθοδήγησης των δασκάλων γνωρίζουν περισσότερα για τον κόσμο γύρω
τους. Συγκεκριμένα στο σχολείο του Πολυποτάμου κατά την περίοδο της Κατοχής
φοιτούσαν 160 μαθητές και δίδασκαν 8 δάσκαλοι, ενώ οι κάτοικοι του χωριού
ξεπερνούσαν τους 1535. (Σ.Ι. κάτοικος Πολυποτάμου) Αφού οι Γερμανοί έκαναν
έφοδο στο χωριό ουσιαστικά μας ανάγκασαν είτε να κατευθυνθούμε προς τα χωριά
του κάμπου είτε να γίνουμε αντάρτες στα βουνά. Από το 1937 μέχρι το 1940
διευθυντής του σχολείου ήταν ο Κώνστας Ιγνάτιος από τη Σκοπιά. Όταν αυτός
επιστρατεύθηκε τη θέση του τη πήρε ο Λουλούσης Παναγιώτης, ο οποίος εργάστηκε
στο σχολείο κατά διαστήματα στην Κατοχή έως και το 1947. (Α. Φ. κάτοικος
Πολυποτάμου) Την ίδια χρονιά κατασκευάστηκε και το μαγειρείο δίπλα στο σχολείο,
το οποίο προσέφερε φαγητό στα άπορα παιδιά. Ταυτόχρονα, ενώ το σχολείο
λειτουργούσε κανονικά οι μαθητές μειώνονταν σταδιακά. Εξαιτίας του Εμφυλίου
Πολέμου από το 1947 και για δύο ακόμα χρόνια το σχολείο δεν λειτουργούσε
παράλληλα οι δάσκαλοι τοποθετήθηκαν σε άλλα χωριά. (Ρ. Π. κάτοικος
Πολυποτάμου) Αυτή την περίοδο του Εμφυλίου, οι κάτοικοι του χωριού έφυγαν γιατί
έπρεπε να προστατευθούν έτσι λοιπόν κατευθύνθηκαν προς το Αρμενοχώρι και τη
Σκοπιά. Όταν οι κάτοικοι του χωριού άρχισαν πάλι να επιστρέφουν προς το χωριό το
1949 υπεύθυνος για την διδασκαλία πλέον ορίστηκε ο Καλτσούνης Γεώργιος, αυτός
μέσα σε αρκετό μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να τακτοποιήσει το σχολείο. Το
1950 ο Ζώνιος Στέφανος ορίστηκε ως το τέλος της χρονιάς, ενώ ο Καλτσούνης
επιστρατεύθηκε. Τη σχολική χρονιά 1950-1951 υπηρεσία ανέλαβε ο Πραπαβέσης
Θεοφάνης (Δάνης), ο οποίος κατέγραψε και την ιστορία του σχολείου, από την οποία
αντλούμε και αυτές τις πληροφορίες που προαναφέρθηκαν. Για την καταγραφή αυτής
της ιστορίας βοήθησαν επίσης, ο Δογούλης Στέφανος, η Τσαπάνου Καλλιρόη, η
Καντζά Ευτυχία και ο Ζάχος Χριστόφορος. Ο Πραπαβέσης Την Άνοιξη του 1951
δημιουργήθηκε για πρώτη φορά κήπος στο χώρο του σχολείου. Μετά από αυτά τα
γεγονότα το σχολείο ξεκίνησε να λειτουργεί πρωί και απόγευμα. Επίσης, στον χώρο
της αυλής του σχολείου υπήρχε όχι μόνο μαγειρείο] αλλά και κήπος τον οποίο
περιποιούνταν οι μαθητές.
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Στο κεφάλαιο αυτό παραθέτονται όλες οι απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, με σκοπό να
εξασφαλιστεί το απαραίτητο υλικό που θα οδηγήσει στην ασφαλή εξαγωγή των
συμπερασμάτων. Να υπογραμμίσω ότι οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν
έδιναν απαντήσεις όχι μόνο στο ιστορικό κομμάτι που μας ενδιαφέρει άμεσα αλλά και
στο ευρύτερο κομμάτι της μικρής κοινωνίας κάθε χωριού που αφορά την κοινωνία,
οικονομία, πολιτική, πολιτισμό, εκπαίδευση και τη θρησκεία. Έτσι λοιπόν

τις

πληροφορίες που έλαβα από τους κατοίκους των δύο χωριών για τα υπόλοιπα
γεγονότα πλην των ιστορικών γεγονότων αναγράφονται στο θεωρητικό κομμάτι και
στη συνέχεια ακολουθεί το κομμάτι των συνεντεύξεων.
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10.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα στοιχεία της εργασίας τα οποία έχουν σχέση
με την ερευνητική διαδικασία. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζεται ο βασικός σκοπός της
εργασίας καθώς και οι επιμέρους στόχοι της. Έπειτα, περιγράφεται το δείγμα και
σχολιάζονται οι κύριες μεταβλητές που μελετήθηκαν στα πλαίσια του συγκεκριμένου
δείγματος και με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Εν συνεχεία, περιγράφεται η
μεθοδολογία της έρευνας που ακολουθήθηκε και θέτονται τα όρια της έρευνας.
Τέλος, παρουσιάζονται οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκαν
στις συνεντεύξεις.

10.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να αναζητηθούν και να
καταγραφούν κάποιες μαρτυρίες που σχετίζονται με τα γεγονότα της Κατοχής και του
Εμφυλίου Πολέμου, στα χωριά Πολυπόταμος και Δροσοπηγή στην περιοχή της
Φλώρινας. Οι μαρτυρίες αυτές συλλέγονται από την προφορική μνήμη των ατόμων
που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις και σχετίζονται με γεγονότα της περιόδου 19411949. Παρόλα αυτά όμως για την καλύτερη κατανόηση των ερωτηθέντων και για το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα της εργασίας αρκετές φορές αυτό το χρονικό φάσμα
διευρύνθηκε. Εκτός από το ιστορικό κομμάτι το οποίο μας ενδιαφέρει άμεσα, έμμεσα
μας ενδιαφέρει και το κομμάτι της καθημερινής ζωής το οποίο σχετίζεται με την
κοινωνία, την οικονομία, την θρησκεία, την εκπαίδευση, την πολιτική και την
παράδοση. Έτσι λοιπόν όπως προκύπτει από τα παραπάνω ένας από τους
βασικότερους σκοπούς της εργασίας είναι η καταγραφή μαρτυριών και περιστατικών
που τοποθετούνται στην περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου. Εκτός βέβαια από
το βασικό σκοπό της εργασίας προκύπτουν και διάφοροι επιμέρους στόχοι. Ένας από
τους στόχους της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι εμπειρίες απλών
ανθρώπων και η συμβολή τους στην περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου. Μέσα
από την εργασία αυτή φαίνεται και η δράση των ανθρώπων αυτών τόσο κατά τη
διάρκεια της Κατοχής και του Εμφυλίου όσο και πρίν και μετά από την περίοδο του
’41- ’49, ανάμεσα στις χρονικές αυτές περιόδους δεν υπάρχει διάκριση, όλες
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αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοεξαρτώνται μεταξύ τους. Επιπλέον ένας ακόμα
στόχος είναι να καταγραφούν τα βιώματα των ανθρώπων και τα συναισθήματα των
ανθρώπων αυτών όσο αυτό είναι εφικτό, έτσι ώστε να κατανοήσουμε τις δύσκολες
στιγμές που πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Απαρατήρητη βέβαια δεν θα περνούσε και
η δράση των γυναικών κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 1941-1949. Πιο
συγκεκριμένα, μέσα από ερωτήσεις στις γυναίκες του δείγματος διαφαίνεται η θέση
τους, ο ρόλος τους, η ψυχολογία τους και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με αυτές και
αναδεικνύουν το ρόλο τους στην Κατοχή και στον Εμφύλιο.

10.2. ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την επίτευξη της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκαν συνολικά 20
συνεντεύξεις. Τα άτομα που ερωτήθηκαν κατάγονται από τα χωριά του Πολυποτάμου
και της Δροσοπηγής του νομού της Φλώρινας και είτε πήραν μέρος στην Κατοχή και
στον Εμφύλιο είτε επηρεάστηκαν έμμεσα από αυτόν καθώς συνδέθηκαν με τα
γεγονότα της περιόδου μέσω συγγενικών τους προσώπων. Παρόλα αυτά όμως, ο
αριθμός αυτός δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό ποσοστό του συνόλου των
συμμετεχόντων στα γεγονότα της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου από την
περιοχή της Φλώρινας ούτε φυσικά και του συνολικού πληθυσμού της περιοχής.
Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν θεωρείται πρόβλημα ούτε επηρεάζει αρνητικά είτε τα
αποτελέσματα της έρευνας είτε την προσπάθεια επίτευξης των στόχων που έχουν
τεθεί. Παρόλα αυτά τα προϊόντα της ερευνητικής διαδικασίας μας οδηγούν σε
χρήσιμα συμπεράσματα που σχετίζονται με την προφορική ιστορία για τον εμφύλιο
πόλεμο στην περιοχή της Φλώρινας και βοηθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων που
προκύπτουν ως απάντηση στους στόχους που έχουν τεθεί.
Έτσι, όπως προαναφέρθηκε, στην έρευνα συμμετέχουν 20 άτομα. Από αυτά οι 13
ήταν γυναίκες και τα 7 ήταν άντρες. Σχετικά με την ηλικία αυτών των ατόμων πρέπει
να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος του δείγματος βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα των 7080, οι ηλικίες που συμμετείχαν στο δείγμα ήταν από 70-97 χρονών. Επίσης,
σημαντικό θεωρείται να αναφερθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος

των ατόμων του
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δείγματος είχαν άμεση σχέση με τα γεγονότα του εμφυλίου, ενώ λίγα ήταν τα άτομα
που είχαν έμμεση σχέση με τα γεγονότα.

10.3. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στην παρούσα εργασία με τίτλο «Ο Πολυπόταμος και η Δροσοπηγή Φλώρινας στη
περίοδο της Κατοχής και της Αντίστασης», επιχειρείται μία προσπάθεια προσέγγισης
της κατάστασης που επικρατούσε την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου
Πολέμου (1941-1949), στον Πολυπόταμο και στη Δροσοπηγή Φλώρινας. Η
προσέγγιση αυτή γίνεται με δύο τρόπους, δηλαδή μέσα από την βιωμένη αντίληψη
κάποιων ανθρώπων που έζησαν εκείνη την εποχή και συμμετείχαν άμεσα στα
γεγονότα, αλλά και μέσα από την αντίληψη ανθρώπων που συμμετείχαν κάποια
συγγενικά τους πρόσωπα και επηρεάστηκαν από τα γεγονότα αυτά.
Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι ποιοτική και βασίζεται σε
ημιδομημένα ερωτηματολόγια – συνεντεύξεις. Πιο αναλυτικά, με την έννοια των
ημιδομημένων ερωτηματολογίων εννοείται ότι υπήρχε κάποιο υπόβαθρο ερωτήσεων,
και ενοτήτων που πρόκειται να ειπωθούν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.
Παρόλα αυτά όμως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι συνεντευξιαζόμενοι
μπορεί να ζητήσουν επιπλέον διευκρινιστικές και να προκύψουν επιπλέον ερωτήσεις
ή μπορεί

να ζητήσουν να μην απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις και έτσι να

παραλειφθούν κάποιες ερωτήσεις της προϋπάρχουσας λίστας.
Αυτό φαίνεται και στην πράξη καθώς στην πορεία των συνεντεύξεων παρουσιάστηκε
πολλές φορές η ανάγκη να δοθούν παραπάνω διευκρινίσεις σε κάποιες ερωτήσεις με
αποτέλεσμα να προστεθούν επιπλέον ερωτήσεις ή να απλοποιηθούν οι ήδη
υπάρχουσες ερωτήσεις. Άλλες φορές λόγω της στάσης των ατόμων που ερωτούνταν
ήταν αναγκαίο κάποιες ερωτήσεις να παραλειφθούν. Ωστόσο, υπήρχαν και κάποιοι
που επιθυμούσαν να μην τους γίνονται εξ αρχής οι ερωτήσεις, αλλά να αφηγούνται
μόνοι τους όσα είχαν κατά νου και στη συνέχεια να θέτονται κάποιες πρόσθετες
ερωτήσεις. Σημαντικός παράγοντας που επηρέασε την πορεία και την κατάληξη κάθε
συνέντευξης ήταν η ψυχολογία και η διάθεση του κάθε συνεντευξιαζόμενου. Για το
επιθυμητό αποτέλεσμα αυτής της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν διάφορα βοηθητικά
49

εργαλεία. Πρώτον, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε
μαγνητόφωνο

για

απομαγνητοφώνησή

να

καταγραφούν

των

οι

συνεντεύξεων

συνεντεύξεις.

Δεύτερον,

χρησιμοποιήθηκε

για

την

πρόγραμμα

για

επεξεργασία κειμένου (Microsoft Word).

10.4. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
Για τη διεξαγωγή του ερευνητικού μέρους της πτυχιακής εργασίας, το βασικό
εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η συνέντευξη. Οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων
ήταν προετοιμασμένες εκ των προτέρων και βασίζονταν σε μια σειρά ερωτήσεων που
πληρούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις και βοηθούν στην εκπλήρωση των
στόχων της ερευνητικής διαδικασίας που έχουν τεθεί. Επιπλέον, οι ερωτήσεις αυτές
αποτελούσαν την αφορμή ώστε να ξεκινήσει μια συζήτηση στα πλαίσια του θέματος
που σχετίζεται με την Κατοχή τον Εμφύλιο Πόλεμο του Πολυποτάμου και της
Δροσοπηγής της Φλώρινας. Πολλές φορές η σειρά των ερωτήσεων άλλαζε και η ροή
προσαρμοζόταν στις αφηγήσεις των πληροφορητών. Πρέπει να αναφερθεί η
ιδιαιτερότητα του δείγματος και τα χαρακτηριστικά του καθώς οι άνθρωποι ήταν
μεγάλης ηλικίας, με κάποια μικρά προβλήματα που η ηλικία αυτή και οι δυσκολίες
της ζωής τους μπορεί να τους έχουν προκαλέσει, η τάση τους προς τη συγκίνηση
κατά τη διάρκεια της αφήγησης, κλπ οι συνεντεύξεις και κατ’ επέκταση οι ερωτήσεις
προσαρμόζονταν κάθε φορά με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να παραχθούν τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Έτσι, κάποιες ερωτήσεις της συνέντευξης, μπορεί
να καλύφθηκαν από μία προηγούμενη απάντηση του πληροφορητή ή να μην
χρειάστηκε να γίνουν, γιατί η απάντησε δόθηκε από τον ίδιο τον πληροφορητή πριν
τεθεί η ερώτηση, κλπ. Όπως προαναφέρθηκε, μια δυσκολία που εμφανίστηκε στην
πορεία των συνεντεύξεων με τους πληροφορητές ήταν η συγκίνηση και η
συναισθηματική φόρτιση που δημιουργούνταν στους περισσότερους, και κυρίως
ιδιαίτερα σε όσους είχαν άμεση συμμετοχή στα γεγονότα της συγκεκριμένης
περιόδου. Ακόμη, μέσα στα όρια της συγκεκριμένης έρευνας εμφανίζεται και το
φαινόμενο πολλών πληροφορητών που διστάζουν να μιλήσουν για ορισμένα
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περιστατικά και διακατέχονται από αίσθημα φόβου. Ωστόσο, έγινε μια προσπάθεια
προσέγγισής τους μέσα από συζήτηση με σκοπό να νοιώσουν πιο οικεία και να
καταφέρουν να αφηγηθούν τα περιστατικά που βίωσαν κατά την κατοχή και τον
εμφύλιο. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που εντοπίστηκε πολύ συχνά-και μπορεί να
δικαιολογηθεί λόγω της ηλικίας των περισσότερων πληροφορητών, ήταν η τάση τους
να «ξεφεύγουν» από το θέμα ή την χρονική περίοδο που μελετάται. Για να
αποφευχθεί αυτό στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό γίνονταν πιο συγκεκριμένες
ερωτήσεις και δίνονταν ίσως κάποια παραδείγματα ή ονόματα μαχών και
τοποθεσιών, ημερομηνιών, κλπ.
Στα πλαίσια της επεξεργασίας και της ανάλυσης των συνεντεύξεων, μετά την
πραγματοποίησή τους, έγινε η απομαγνητοφώνησή τους, η οποία αποτυπώθηκε
γραπτώς με τη μορφή διαλόγου ακριβώς όπως ήταν και στην ηχητικά
καταγεγραμμένη μορφή των συνεντεύξεων. Η διαδικασία της απομαγνητοφώνησης
ήταν αρκετά απαιτητική καθώς έγινε προσπάθεια για πλήρη απόδοση των νοημάτων
που αναφέρονταν από τους πληροφορητές αλλά και για απόδοση του ύφους και των
συναισθημάτων των συνεντευξιαζόμενων μέσα από την κατάλληλη χρήση των
σημείων στίξης με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρεται όσο το δυνατόν πιο γλαφυρά το
ύφος, ο τόνος και τα συναισθήματά τους.

10.5. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Το εργαλείο που χρησιμοποίησα για την πτυχιακή μου εργασία είναι το
ερωτηματολόγιο, αυτό χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τη διεξαγωγή των
συνεντεύξεων. Περιλαμβάνει ερωτήσεις που σχετίζονται με δύο θεματικές ενότητες.
Αρχικά, στην πρώτη ενότητα θα συναντήσουμε το θεωρητικό κομμάτι των
συνεντεύξεων το οποίο σχετίζεται την κοινωνία, την οικονομία, τη θρησκεία, την
εκπαίδευση, την πολιτική και την παράδοση στην περίοδο της Κατοχής και του
Εμφυλίου. Να τονίσω και πάλι ότι τα μέλη τις συνέντευξης κάνουν αναφορές και
στην περίοδο πριν την Κατοχή και μετά τον Εμφύλιο. Στην δεύτερη ενότητα, θα
συναντήσουμε τις συνεντεύξεις από τον Πολυπόταμο και στη συνέχεια αυτές από τη
Δροσοπηγή, οι οποίες αφορούν το θεωρητικό κομμάτι της Κατοχής και του Εμφυλίου
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μέσα από προσωπικά βιώματα και εμπειρίες είτε αυτοί έχουν σχέση είτε έμμεση με
την χρονική περίοδο που μελετάμε. Ωστόσο, οι ερωτήσεις αυτές παρουσιάζουν μια
ελαστικότητα καθώς διαφοροποιούνταν ανάλογα με το άτομο, το είδος της
συμμετοχής του στα γεγονότα, το φύλο του και τις διάφορες ιδιαιτερότητές του κάθε
ατόμου.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΟΥ
1)Περιγράψτε με λεπτομέρεια το χωριό ή την πόλη από την οποία κατάγεστε.
2)Σε ποια δημοκρατία άνηκε;
3)Από πότε υπάρχει το χωριό σας;
4)Πόσες οικογένειες είχε ο οικισμός στο χωριό σας;
5)Πότε εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά στο χωριό;
6)Από ποια μέρη ήρθαν και γιατί;
7)Προϋπήρχε εγκατάσταση μελών άλλης εθνότητας; Αν ναι, ποιας;
8)Ποιες παραδόσεις υπήρχαν για την ίδρυση του χωριού σας;

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1)Θέση του οικισμού, χιλιομετρική απόσταση από την πιο κοντινή πόλη.
2)Ποια άλλα χωριά βρίσκονταν γύρω από το χωριό σας;
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ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
1)Υψόμετρου του χωριού, θερμοκρασία, βροχές, ξηρασία.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
1)Ποιο είναι το θρήσκευμα των κατοίκων του χωριού σας;
2)Ποιες εκκλησίες υπήρχαν στο χωριό σας;
3)Ποιους ιερείς είχατε;
4)Ποια ήταν η σχέση σας με τους αλλογενείς συγχωριανούς σας;

ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΦΥΛΕΣ
1)Ποια γλώσσα μιλούσατε: Ελληνικά, Αρβανίτικα, Ντόπια, Βλάχικα
2)Ονόματα και επίθετα των κατοίκων του οικισμού.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΒΛΑΧΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ
1)Ποιες ήταν οι σχέσεις των Ελλήνων με τις άλλες εθνότητες;
2)Με ποια εθνότητα είχαν οι Έλληνες την καλύτερη σχέση;
3)Διατηρούσαν οικονομικές σχέσεις μεταξύ τους;
4)Πως γίνονταν μεταξύ τους οι συναλλαγές;
5)Οι Έλληνες της κοινότητας προτιμούν να παντρεύονται μεταξύ τους;
6)Οι μικτοί γάμοι ήταν πολλοί;
7)Πόσα μέλη είχε μια οικογένεια;

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΧΩΡΙΟΥ
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1)Πληροφορίες για τους μαχαλάδες, δρόμους, πλατείες, καφενεία του χωριού.
2)Τι γνωρίζετε για τις εκκλησίες και τα παρεκκλήσια του χωριού σας;
3)Πόσα σχολεία είχε το χωριό σας;
4)Τι άλλα κτίσματα είχε το χωριό σας; (μαγαζιά, λουτρά, καφενεία)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1)Υπήρχαν ελληνικά σχολεία στο χωριό σας;
2)Το σχολείο πληρούσε τις προϋποθέσεις που έπρεπε;
3)Διδάσκονταν η ελληνική ως μητρική γλώσσα;
4)Γνωρίζετε ονόματα εκπαιδευτικών της περιόδου εκείνης;

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ
1)Υπήρχαν έθιμα στην περιοχή σας;
2)Περιγράψτε κάποια ήθη και έθιμα του χωριού σας.
3)Εάν έχετε κάποιο ξεχωριστό τοπικό έθιμο στο χωριό σας περιγράψτε το.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
1)Τι γνωρίζετε για την αρχιτεκτονική των σπιτιών στο χωριό σας;
2)Τα κτίσματα ήταν λιθόκτιστα ή πλινθόκτιστα;
3)Περιγράψτε με λεπτομέρεια τον τρόπο κατασκευής των σπιτιών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
1)Γενικές πληροφορίες για την οικονομία του χωριού σας.
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2)Τι προϊόντα καλλιεργούσατε;
3)Δώστε στοιχεία για τα επαγγέλματα του χωριού σας.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
1)Υπήρχε παλιά τάση φυγής όπως σήμερα στους Έλληνες της κοινότητας;
2)Εάν ναι, προς τα πού και γιατί;
3)Τι προσδοκούσαν να βρούνε στον τόπο νέας εγκατάστασης;

Β. Ερωτήσεις σχετικές με την περιγραφή της δράσης των κατοίκων την περίοδο της
Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου.
1) Πόσο χρονών ήσασταν την Κατοχή;
2) Πήρατε μέρος στην Κατοχή και στον Εμφύλιο; Για ποιο λόγο συμμετείχατε;
3) Σε ποια ομάδα ανήκατε;
4) Σε ποια περιοχή δρούσατε;
5) Υπήρχαν αρχηγοί, εάν ναι, ποιοι ήταν και ποια ήταν η λειτουργία τους;
6) Θυμάστε άλλους ανθρώπους;
7) Πήρατε μέρος σε μάχες;
8) Οι γυναίκες τι ρόλο είχαν αυτή την περίοδο στην περιοχή;
9) Τι εμπειρίες έχετε εσείς από αυτή την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου;
10)Ποιες επιπτώσεις είχε για εσάς η συμμετοχή σας σε αυτά τα γεγονότα; Σας
επηρέασε στη μετέπειτα ζωή σας;
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10.6 ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στο κεφάλαιο αυτό παραθέτονται όλες οι απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, με σκοπό να
εξασφαλιστεί το αναγκαίο πρωτογενές υλικό που θα οδηγήσει στην εξαγωγή των
απαραίτητων συμπερασμάτων. Στη συνέχεια, ακολουθούν οι συνεντεύξεις.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ
1η Συνέντευξη
Νεδέλκος Δημήτρης, Ετών 83
-Η περίοδος της κατοχής ήταν η χειρότερη για τη Μπελκαμένη, η πείνα θέριζε όλο το
χωριό. Όλοι οι κάτοικοι του χωριού ξεπούλησαν ότι είχαν για δύο και τρεις οκάδες
αλεύρι. Για να επιβιώσουν άρχισαν να πουλάνε κάρβουνο και να καλλιεργούν
πατάτες. Να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι παρόλο τη δύσκολη κατάσταση συνέβησαν
κάποια περιστατικά τα οποία ελάφρυναν τους Μπελκαμενιώτες. Αρχικά, η Ρουμανία
ήταν σύμμαχος των Γερμανών, αυτή βοηθούσε τους ρουμανίζοντες στην Ελλάδα,
κάποιοι από τους ρουμανίζοντες έμεναν στο χωριό μας, έτσι όταν έπαιρναν το φαγητό
το μοίραζαν και στους υπόλοιπους κατοίκους, αυτή η κίνηση τους ήταν κίνηση
ανθρωπιάς. Έπειτα, άλλο ένα περιστατικό ήταν αυτό με τον Μιχάλη τον Ντίμτσε.
Αυτός ήταν νομάρχης στην Κορυτσά, είχε μείνει εκεί από την ίδρυση του αλβανικού
κράτους μαζί με τρεις οικογένειες οι οποίες μετακόμισαν από το χωριό. Οι οικογένειες
που μετακόμισαν στην Κορυτσά επικοινωνούσαν με τους συγγενείς τους στη
Μπελκαμένη. Έτσι λοιπόν όταν το χωριό πεινούσε αυτός ήρθε και μοίρασε χρήματα
στους συγχωριανούς του χωρίς διακρίσεις. Στις 4 Απριλίου του 1944 τότε ο
γερμανικός στρατός μπήκε στο χωριό και έκαψε τα σπίτια μας, τους στάβλους, το
σχολείο και την εκκλησία, μέσα από την εκκλησία πήραν τα ασημοκάντηλα και
κατέστρεψαν τις εικόνες και τις τοιχογραφίες. Τότε κλάψαμε και στεναχωρηθήκαμε
πολύ γιατί εκείνες τις άγιες μέρες δεν θα πηγαίναμε στο βουνό να μαζέψουμε τα
Χριστολούλουδα για να στολίσουμε τον επιτάφιο. Έχω να υπογραμμίσω ότι η
Δροσοπηγή ήταν το μόνο μέρος που θρήνησε τρία θύματα και κατά την γνώμη μου
αυτό οφείλεται στη Θεία προστασία της Προστάτιδός μας Αγίας Τριάδας, θα σου
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εξηγήσω και γιατί το λέω αυτό. Οι Γερμανοί αρκέστηκαν στην απάντηση των
ανήμπορων γερόντων που είχαν μείνει στο χωριό ότι τους συλληφθέντες Γερμανούς
τους πήραν οι αντάρτες και έφυγαν, τη στιγμή κατά την οποία γνωρίζαμε ότι σε
παρόμοιες περιπτώσεις οι Γερμανοί σφάζανε αλύπητα Έλληνες αθώους. Όταν οι
Γερμανοί έκαψαν το χωριό και έφυγαν εμείς επιστρέψαμε από τα βουνά στο χωριό,
όλα είχαν γίνει στάχτη, ολοκληρωτικός χαλασμός. Το χωριό κάπνιζε πάνω από ένα
μήνα και οι συνθήκες διαβίωσης γίνονταν μέρα τη μέρα χειρότερες.
-Κύριε Δημήτρη για ποιο λόγο οι Γερμανοί έκαψαν ένα ολόκληρο χωριό;
-Η Δροσοπηγή Θεοδότα παιδί μου ήταν ανταρτοχώρι, όλοι οι αντάρτες έβρισκαν
καταφύγιο σε αυτή ήταν ένα φυσικό οχυρό, έτσι για να μην τους ψάχνουν οι Γερμανοί
σε κάθε σπίτι του χωριού αποφάσισαν να βάλουν μια φωτιά σε όλο το χωριό, μετά από
αυτό το συμβάν όλοι οι αντάρτες θα έφευγαν από το χωριό. Όμως, εμείς δεν το
βάλαμε κάτω, επιστρέψαμε και ξεκινήσαμε την ανοικοδόμηση. Ξέρεις τι λένε παιδί
μου, οι Δροσοπηγιώτες είναι λεύτεροι, αισιόδοξοι και δημιουργικοί ακόμα και την πιο
δύσκολη στιγμή. Και ενώ περάσαμε δύσκολα και σιγά-σιγά μετά την αποχώρηση των
Γερμανών αρχίσαμε να ορθοποδούμε τον Απρίλιο του ’47 μας είπαν να φύγουμε
οριστικά από το χωριό. Φύγαμε από το αγαπημένο μας χωριό και πήγαμε σε συγγενείς
μας στη Σκοπιά, εκεί βρήκαμε καταφύγιο. Και σαν τώρα θυμάμαι εκείνη την οβίδα
που έσκασε μπροστά στους παιδικούς μας φίλους, τον Αργύρη και την Κυράτσα
Γύτση, ζήσαμε τραυματικές εμπειρίες, αυτές είναι πληγές που δεν κλείνουν. Και ενώ
περνούσαμε δύσκολα στη Σκοπιά μακριά από τον τόπο μας, μας είπαν να φύγουμε
από εκεί και να πάμε αυτή τη φορά στη Κάτω Υδρούσα, μείναμε και εκεί για λίγο,
αλλά βάλαμε μπρος για να χτίσουμε το χωριό μας, το νέο μας χωριό πλέον, την
καινούργια Μπελκαμένη. Οι Μπελκαμενιώτες δεν ήταν Γερμανόφιλοι και την περίοδο
εκείνη περίμεναν από στιγμή σε στιγμή τη συντριβή της Γερμανίας και βέβαια οι
πεποιθήσεις αυτές ενισχύθηκαν με την εισβολή της στην Σοβιετική Ένωση. Στο χωριό
μας δεν υπήρχε οργάνωση του Κ.Κ.Ε. αντίθετα υπήρχε μεγάλη συμπάθεια στη
Σοβιετική Ένωση και εδώ θα σου δώσω ένα παράδειγμα οι οικοδόμοι του χωριού μας
κατά κύριο λόγο οι νέοι πίστευαν ότι πως το δίκαιο βρίσκεται παντού για αυτό
δημιούργησαν έναν αθλητικό ποδοσφαιρικό σύλλογο που ονομάστηκε «Εργατικός
Αστέρας».
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-Κύριε Δημήτρη μπορείτε να μου πείτε την κατάσταση που επικρατούσε στο χωριό
την περίοδο εκείνη, την περίοδο πριν το ολοκαύτωμα..
-Εεεε ναι… Στην Δροσοπηγή το Νοέμβριο του 1943 στο σπίτι του Χαρίση είχε
πραγματοποιηθεί μια μάζωξη, είχαν έρθει πολλά σημαντικά άτομα, από τα κόμματα
εννοώ, για την εποχή εκείνη στο χωριό μας. Όλοι αυτοί δημιούργησαν μια επιτροπή
του Κ.Κ.Ε. της Φλώρινας. Ύστερα τον Μάρτιο του 1944 ήρθαν στο χωριό μας
αντιπρόσωποι οργανώσεων από όλα τα χωριά του Νομού και έγινε η μεγάλη
συνδιάσκεψη του ΕΑΜ. Στο χωριό τότε επικρατούσε ένα επαναστατικό κλίμα…
(σκέφτεται) ναι ναι… τον επόμενο μήνα του ’44 στο σχολείο του χωριού
φιλοξενήθηκε η Επιτροπή των Σλαβομακεδόνων του ΣΝΟΦ, Μέχρι που οι Γερμανοί
δεν άντεξαν άλλο την κατάσταση αυτή στη μικρή μας Μπελκαμένη και οργάνωσαν
δύο γερμανικά συγκροτήματα, το ένα στον Τροπαιούχο και το άλλο στην Υδρούσα, το
πρώτο είχε κατεύθυνση προς Τριανταφυλλιά και το δεύτερο προς τη Μπελκαμένη.
Έτσι λοιπόν φτάσαμε και στις 2 Απριλίου, την ημέρα εκείνη κάποιοι Γερμανοί
σταματάνε τον ΕΠΟΝίτη Σταθόπουλο στην Άνω Υδρούσα και τον ρωτήσανε εάν
υπάρχουν αντάρτες στο χωριό, η απάντηση αυτού ήταν όχι. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε
προς το χωριό η εμπροσθοφυλακή των Γερμανών και στη σημερινή Δροσοπηγή
πιάστηκε στην ενέδρα μια ομάδα τριών Γερμανών. Εκείνη τη νύχτα η Δροσοπηγή
άδειασε όλοι έφυγαν να κρυφτούν στα βουνά και την επομένη οι Γερμανοί μπήκαν
στο χωριό. Δεν συνάντησαν αντίσταση αλλά ξεκίνησαν να ψάχνουν αμέσως για τους
τρεις Γερμανούς που χάσανε… τότε πήγαν και ξέθαψαν τον τάφο του ΕΛΑΣίτη στο
νεκροταφείο, τότε πίστεψαν πως δεν τους είχαν σκοτώσει… Αμέσως άναψαν φωτιά
και όλο το χωριό τυλίχτηκε στις φλόγες, όλος ο Νομός ήταν έντρομος από αυτή τους
την πράξη. Οι Μπελκαμενιώτες δοκιμαστήκαμε σκληρά και ταλαιπωρηθήκαμε πολύ!!
Να σου πω τώρα και λίγα πράγματα για τον αδελφικό;
-Ναι βέβαια… σας ακούω..
-Οι Γερμανοί έφυγαν και όλοι περίμεναν μια νέα ειρηνική ζωή, χωρίς πολέμους και
φασαρίες. Τα πράματα πήγαιναν καλά μέχρι τη στιγμή, το ’46-’47 ήταν, που ο
στρατός μας κατέβασε στη Σκοπιά. Όλη η ζωή μας πάλι άλλαξε προς το χειρότερο. Το
χωριό μας πλέον είχε μοιραστεί σε αριστερούς και εθνικόφρονες. Το ’47 ο στρατός
άδειασε όλο το χωριό, κάποιοι Μπελκαμενιώτες αντιστάθηκαν αλλά μάταια. Ο
στρατός μας ανάγκασε να φύγουμε. Με μεγάλα καραβάνια πήραμε τον δρόμο προς
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την Σκοπιά, με δάκρυα και μεγάλο πόνο φύγαμε όλοι… Σε αυτό το σημείο θέλω να
τονίσω κάτι, η Δροσοπηγή την περίοδο του Εμφυλίου ήταν μπορεί και το μόνο χωριό
που δεν έπεσε μια σταγόνα αίμα, αυτό δείχνει και την ποιότητα των ανθρώπων παιδί
μου. Θα σου πω τρία βασικά περιστατικά. Πρώτον, την περίοδο εκείνη οι αντάρτες
είχαν πιάσει τον Γιώργο Στυλιάδη, τον διευθυντή της ελληνικής Τράπεζας και την
Αναστασία Στυλιάδου, μια γυναίκα που ασχολούνταν με τα οικιακά και τους
κατηγόρησαν για συνεργασία με τον στρατό. Τους πήγαν στην Περικοπή και στη
συνέχεια στο στρατοδικείο. Τότε ο φύλακας λέει στον Δημήτρη Ρόιδη, στο
ψευδώνυμο ‘’Γκρούτσας’’ «Αγωνιστά έχουμε δύο δικούς σας..τι να τους κάνουμε;»
Αμέσως ο Δημήτρης πήγε να βρεί τους αντάρτες του χωριού του και από την
Περικοπή τους πήγε στην Κάτω Υδρούσα και του είπε να μην το κουνήσουν από το
χωριό εώς ότου έχουν νέα του. Δεύτερον, ο αντάρτης Αναστάσιος Στυλιάδης, ήταν
φίλος με ένα αντρόγυνο τον Ηλία και την γυναίκα του. Ο Ηλίας ήταν χωροφύλακας
στο Νυμφαίο και ο Αναστάσης όντας αντάρτης και γνωρίζοντας ότι επρόκειτο να
χτυπήσουν το Νυμφαίο σε τρεις ημέρες πηγαίνει στη γυναίκα του Ηλία και της λέει
πες στον άνδρα σου να πάρει πέντε μέρες άδεια γιατί οι αντάρτες θα μπούνε και θα
σκοτώσουν όλους τους χωροφύλακες, αλλά μην το μάθουν και οι άλλοι. Έτσι, ο Ηλίας
παίρνει πέντε μέρες άδεια… την τρίτη ημέρα πράγματι οι αντάρτες μπήκαν και
σκότωσαν όλους τους χωροφύλακες, ο Ηλίας όμως σώθηκε!! Τρίτο και τελευταίο, ο
Νικόλαος Χαρίσης ήταν στρατιώτης και πολυβολιτής… από ότι καταλαβαίνεις ήταν
εναντίον των ανταρτών. Όταν όμως είδε ότι οι αντάρτες που ερχόντουσαν ήταν
συγχωριανοί του δεν μπορούσε να τους σκοτώσει έτσι που λες πυροβολούσε αλλά όχι
κατά πάνω τους, αλλά πάνω από τα κεφάλια τους με σκοπό να μην τους τραυματίσει
από τη μια αλλά και να μην τον υποψιαστούν οι δικοί του από την άλλη.

2η Συνέντευξη
Ν. Δέσποινα, Ετών 78
Η Δροσοπηγή κορίτσι μου ήταν ένα φυσικό οχυρό της Εθνικής Αντίστασης, στο
χωριό μας φώλιαζαν κυρίως οι αντάρτες. Μια μέρα οι αντάρτες αναστάτωσαν το
χωριό και φώναζαν έρχονται οι Γερμανοί, τότε μπορώ να πω ξεκίνησε ο εφιάλτης
μας!! Οι αντάρτες αυτοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις των Γερμανών οι οποίοι
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είχαν στρατοπεδεύσει στην Άνω Υδρούσα. Από την Υδρούσα οι Γερμανοί έφθασαν
στην ενέδρα που είχαν στήσει οι αντάρτες. Τότε στο χωριό μας πιάσανε πέντε
Γερμανούς, οι άλλοι προσπάθησαν και ξέφυγαν. Οι Γερμανοί αιχμάλωτοι
μεταφέρθηκαν στο χωριό όπου και εκτελέστηκαν, για να βλέπουμε όμως και τις δύο
πλευρές και οι αντάρτες είχαν το θύμα τους. Ο αντάρτης που σκοτώθηκε θάφτηκε
στην αρχή του νεκροταφείου. Το βράδυ της ίδιας μέρας όλοι οι κάτοικοι του χωριού
αποφασίσαμε να εγκαταλείψουμε το χωριό μας. Μαζέψαμε ότι θεωρούσαμε πιο
απαραίτητο πάνω στα γαϊδουράκια και ξεκινήσαμε για το βουνό. Γυναίκες και
παιδιά, μικροί και μεγάλοι όλοι ήταν, κουβαλούσαμε τα δικά μας απαραίτητα
αντικείμενα. Το χειρότερο Θεοδότα κορίτσι μου ήταν όλος αυτός ο μόχθος και η
αγάπη για την πατρίδα που αφήναν πίσω τους, αυτό τους στοίχιζε περισσότερο από
όλα. Αυτό όμως που μας πλήγωσε περισσότερο ξέρεις πιο ήταν το καμπαναριό της
εκκλησίας, η εκκλησία σαν χώρος και το σχολείο. Οι Μπελκαμενιώτες είμαστε
αρκετά κοντά στη θρησκεία, να σκεφτείς το πρώτο πράμα που έκαναν μόλις ήρθαν
στο χωριό ήταν να φτιάξουν την εκκλησία. Τότε το ’44 στο χωριό είχανε μείνει μόνο
ανήμποροι ηλικιωμένοι. Στις 4 του Απριλίου του 1944, οι Γερμανοί είχαν
περικυκλώσει το χωριό μας, τότε δεν υπήρχε καμία αντίσταση με αποτέλεσμα να
μπούνε μέσα στο χωριό. Όλο το χωριό μας είχε γίνει μια κινούμενη λάβα, ένα ένα
καταστρέφονταν όλα από τη φωτιά, το σχολείο, η εκκλησία, τα σπίτια, τα χωράφια, οι
στάβλοι… όλα. Το μόνο που παρέμεινε μέχρι σήμερα ήταν το καμπαναριό.
Άλλο να στα περιγράφω κορίτσι μου και άλλο να είσαι εκεί…. Σαν χωριό έχουμε
βαριά και πονεμένη ιστορία. Όμως η Δροσοπηγή μας εκτός από τις υλικές
καταστροφές, είχε και θύματα συγχωριανών μας, του Μηνά του Γκίνου και της
Σοφίας Κυριαζή. Το γεγονός όμως που μας στεναχώρησε περισσότερο ήταν ο
θάνατος του Θωμάκη Σταθόπουλου, καθώς τον σκότωσαν στην Άνω Υδρούσα. Τότε
ήταν αρκετά δύσκολο να επιβιώσει κάποιος στο χωριό γιατί υπήρχαν αρκετές
δυσκολίες στη καθημερινή του ζωή. Παρά τον πόνο μας και τη στενοχώρια οι
Δροσοπηγιώτες ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε από την αρχή το χωριουδάκι μας. Και
ενώ όλα φαίνονταν πως τελείωναν με την αποχώρηση των Γερμανών και την
απελευθέρωση της Ελλάδας, και πάλι τον Απρίλη του 1947 μας είπαν ότι πρέπει να
εγκαταλείψουμε το χωριό μας. Ο πόνος κορίτσι μου τεράστιος, ίσα-ίσα που κάναμε
ένα νέο ξεκίνημα στις ζωές μας και πάλι όλα καταστράφηκαν. Τότε μας πήραν και
μας πήγαν στην Σκοπιά και εκεί φιλοξενηθήκαμε σε σπίτια των κατοίκων του χωριού.
Εκεί φτιάξαμε καινούργια ζωή από την αρχή περάσαμε και Χριστούγεννα και Πάσχα
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και καλοκαίρια… μας αγάπησαν σαν δικούς τους ανθρώπους αλλά εμείς δεν
μπορούσαμε να μείνουμε για πάντα εκεί, τότε ήμασταν φιλοξενούμενοι και αυτό δεν
θα διαρκούσε για πάντα. Αργότερα το ’50 και πάλι με διαταγή πήγαμε στην Κάτω
Υδρούσα, εκεί ζήσαμε σχεδόν δύο χρόνια. Ήμασταν σαν ξενιτεμένα πουλιά που
ψάχναμε να βρούμε φωλιά, δύσκολα και σκληρά χρόνια… Να σου κάνω μια
διευκρίνιση ότι παρόλο τους πολέμους και τις κακουχίες εμείς μείναμε ενωμένοι και
αγαπημένοι, προσπαθήσαμε να είμαστε όσο καλύτερα μπορούμε και να μιλάμε
αληθινά ο ένας στον άλλον. Και αφού φύγαμε και από την Κάτω Υδρούσα, το 1952
αρχίσαμε να χτίζουμε και πάλι το χωριό μας, από την αρχή και πάλι όλοι μαζί και
όλοι αγαπημένοι. Ήταν το πιο δύσκολο ξεκίνημα γιατί είχαμε περάσει πάρα πολλά
και φοβόμασταν ότι κάτι μπορεί να συμβεί και πάλι και να μας τα χαλάσει όλα… ο
Θεός όμως μας φύλαξε και κάναμε ένα νέο ξεκίνημα. Έτσι, με πολλή αγάπη και
εργατιά ξεκινήσαμε το νέο μας χωριό, το δικό μας χωριό, την αγαπημένη μας
Δροσοπηγή. Κάθε αρχή και δύσκολη λένε αλλά εμείς τα καταφέραμε και φτιάξαμε
ένα υπέροχο μικρό χωριουδάκι, για εμάς ήταν η Νέα Μπελκαμένη ενώ για τους
υπόλοιπους ήταν η Δροσοπηγή. Αυτή είναι η ιστορία του μικρού μας χωριού…
-Κυρία Δέσποινα έχετε προσωπικές μνήμες από αυτή τη περίοδο που θα θέλατε να
αναφέρετε;
-Σου είπα κορίτσι μου περάσαμε δύσκολα και πονεμένα χρόνια, και μόνο το
ολοκαύτωμα του χωριού, η καταστροφή μιας ζωής, πιστεύω εξηγεί πολλά…
-Σας ευχαριστώ πολύ.

3η Συνέντευξη
Κύρκου Αρετή, Ετών 90
-Εγώ γεννήθηκα το 1927 και έζησα πολλά από αυτά που ζητάς, αλλά είναι δύσκολα
να τα θυμάσαι ξανά και ξανά, μη νομίζεις και εμείς οι παλιοί κάθε μέρα τα
σκεφτόμαστε αλλά δεν λέμε τίποτα για να μην στεναχωρούμε τους δικούς μας, τους
νέους κορίτσι μου… Ήταν 25η Μαρτίου όταν όλο το χωριό βρισκόταν στην εκκλησία
για την εορτή του Ευαγγελισμού. Ο παπάς της εκκλησίας μας διάβαζε τα ονόματα
των Ηρώων των πολέμων 1904-1922. Ξαφνικά εκείνη τη στιγμή ανοίγει η πόρτα και
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μπαίνουν μέσα στην εκκλησία άτομα του χωριού και είπαν κάτι στους χωριανούς μας
που βρίσκονταν στην πόρτα. Τότε όλοι φάνηκαν αναστατωμένοι, ο ένας ρωτούσε τον
άλλο τι συμβαίνει. Τα κακά μαντάτα κορίτσι μου ήρθαν γρήγορα στα αυτιά μας, οι
Γερμανοί ήταν στον Τροπαιούχο με τα κανόνια τους στραμμένα προς το χωριό, αν
ήθελαν να μας καταστρέψουν και από εκεί που βρίσκονταν μπορούσαν αλλά κανένας
δεν σκεφτόταν λογικά. όλοι ξεκίνησαν να τρέχουν προς την πόρτα. ο Παπαδημήτρης
τους είπε να παραμείνουν ψύχραιμοι, γιατί έτσι όπως έκαναν θα σκοτώνονταν μόνοι
τους. Κάθε μέρα που μας ξημέρωνε ήμασταν αγχωμένοι, δεν ξέραμε τι μας
ξημέρωνε… Μετά από δύο μέρες έμαθαν ότι στο χωριό θα γινόταν η συνεδρίαση του
ΕΑΜ, με τους Γερμανούς να είναι τρία χιλιόμετρα κοντά μας. Όλοι ετοιμάζονταν για
παν ενδεχόμενο παίρνοντας μέτρα για την προφύλαξη τους. Περίμεναν πόλεμο…
κανείς τους όμως δεν φαντάστηκε ότι θα έκαιγαν το χωριό. Οι Γερμανοί είχαν φθάσει
στο χωριό… (Σκέφτεται)…Τρεις Απριλίου, ο Θωμάς Σταθόπουλος ήθελε να πάει στο
Φλάμπουρο, ακόμα δεν ξέρουμε αν τον στείλανε ή πήγε από μόνος του. Οι Γερμανοί
τον πιάσανε στην Άνω Υδρούσα και τον ρώτησαν αν υπήρχαν αντάρτες στο χωριό.
Αυτός τότες τους είπε όχι. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια ομάδα από εφτά Γερμανούς και
πήρε το δρόμο για το χωριό. Οι αντάρτες είχαν στήσει ενέδρα και τους χτυπήσανε. Οι
δύο πρόλαβαν και φύγανε από το ποτάμι αλλά τους άλλους πέντε τους πήραν στο
χωριό και τους εκτέλεσαν στο δρόμο. Και τι γίνεται τότε..τους σκότωσαν αλλά δεν
ήξεραν που να τους θάψουνε, πήγαιναν πέρα δώθε… ξέρεις τότε είχε χιόνια και όλα
θα φαίνονταν γιατί το αίμα θα πότιζε στο χιόνι. Είχε χιόνι αρκετό, κι εκεί κοντά είχε
ένα σκουπιδότοπο, τους έθαψαν εκεί κι έπειτα οι γυναίκες τους σκέπασαν με κοπριά
και σκουπίδια. Οι αντάρτες που κρύβονταν στο χωριό επιστράτευσαν δέκα άτομα
τότε και τους έδωσαν όπλα αυτά όμως ήταν άχρηστα, αυτό το έκαναν μόνο και μόνο
για να δουν οι Γερμανοί μεγάλη δύναμη ανταρτών, τα όπλα που τους δώσανε ήταν
πιο ψεύτικα και από τα παιχνίδια.. Μόλις γύρισαν την στροφή άλλοι οι αντάρτες
πήραν τον πάνω δρόμο και άλλοι τον κάτω, άφησαν τα όπλα και γύρισαν στο χωριό.
Στο χωριό γινόταν πανικός, όλοι ήταν αναστατωμένοι, έτσι όλοι πήραν τον δρόμο για
το βουνό, γιατί μόνο εκεί πίστευαν πως θα είναι ασφαλείς. Οι Γερμανοί παιδί μου
έκαναν υπομονή ή καλύτερα δεν έκαναν υπομονή, νευρίαζαν κάθε μέρα από λίγο
μέχρι που ήρθαν στο χωριό και το κατέστρεψαν, το έκαψαν ολόκληρο. Αυτή η
κίνηση τους ήταν τα αντίποινα για την δολοφονία των πέντε Γερμανών. Στις 4 του
μηνός, οι Γερμανοί είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες, η μία ήλθε από τον Προφήτη
Ηλία, και η άλλη από την γέφυρα, οι πρώτοι μόλις μπήκαν στο χωριό άρχισαν από
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τον πάνω μαχαλά και βάζοντας φωτιά σε όλα τα σπίτια προχωρούσαν προς τα
κάτω… Τέτοιο μίσος και κακία από άνθρωπο δεν έχω ξαναδεί. Εμείς τότε
κρυβόμασταν στα βουνά… μετά από λίγη ώρα σκοτεινιάσει και τότε καταλάβαμε ότι
καιγόταν το χωριό μας. Ένα μαύρο σύννεφο είδαμε να σηκώνεται και καταλάβαμε ότι
έκαιγαν την εκκλησία, γιατί ήταν όλο λαδομπογιές και άλλαζε το χρώμα του καπνού.
Είχαμε δύο παππούδες τότε και ξέρεις έκλαιγαν σαν παιδιά… Η άλλη ομάδα των
Γερμανών με τους αξιωματικούς άρχισε από κάτω. Οι Γερμανοί πριν ακόμα μπούνε
στο χωριό πήγανε αμέσως στο νεκροταφείο, σε δύο τάφους τους οποίους είδαν ότι το
χώμα ήταν πρόσφατα σκαμμένο. Ήθελαν να βρούνε τους Γερμανούς που χάσανε έτσι
πήραν φτυάρια και ανοίξανε τους τάφους. Στον ένα ήταν ο Κύρκος ο Χρήστος και
στον άλλο ένας αντάρτης που σκοτώθηκε στην συμπλοκή, αφού είδαν ότι δεν είναι οι
δικοί τους άφησαν έτσι και έφυγαν… Μετά κατευθύνθηκαν προς την πλατεία, μόλις
πήγαν στην πλατεία, φωνάξανε στο σιντριβάνι όσους βρήκαν και τους ρώτησαν «αν
είδαν τους Γερμανούς που πιάσανε οι αντάρτες και αν τους είδαν τι τους κάνανε
τελικά», απάντησαν πως τους είδαν για λίγο αυτοί μετά τους πήραν οι αντάρτες και
φύγανε. Οι χωριανοί που είχαν μείνει τότε στο χωριό μιλούσαν βλάχικα, ο ένας από
τους Γερμανούς το παρατήρησε αυτό και τους ρώτησε τι γλώσσα μιλάνε. Του είπαν
ρουμάνικα. Ο Γερμανός κάτι είπε στους στρατιώτες του και μετά από λίγο σκόρπισαν
και σταμάτησαν τους άλλους να βάζουν φωτιά. Εκείνος ο Γερμανός που ήξερε να
μιλάει λίγα σπασμένα ρουμάνικα συνεννοήθηκε με τους υπόλοιπους τους δικούς του
και ύστερα κατάφερε να μην καούν τα δεκαπέντε με είκοσι σπίτια που είχαν
απομείνει.
-Μετά τι κάνατε κυρία Αρετή; Επιστρέψατε στο χωριό;
-Επιστρέψαμε κορίτσι μου επιστρέψαμε μήπως και βρούμε κάτι, ψάχναμε να βρούμε
αν σώθηκε κάτι αλλά που όλα είχαν γίνει στάχτη, παντού καταστροφή, όλα ήταν
μαύρα. Η απογοήτευση ήταν στα πρόσωπα όλων μας. Αυτό όμως που θυμάμαι πολύ
ζωντανά ήταν τα ηλικιωμένα άτομα, αυτά έκλαιγαν σαν μωρά παιδιά. Μαζέψαμε ότι
ήταν χρήσιμο από αυτά που είχαν μείνει και ξεκινήσαμε προς την Σκοπιά μείναμε για
αρχή εκεί. Εμείς ήμασταν τυχεροί είχαμε φιλοξενηθεί σε ένα μεγάλο σπίτι όλη μου η
οικογένεια και στο σπίτι αυτό έμενε μόνοι της η γιαγιά Άννα, ήταν η καλύτερη μας
βοήθησε και μας μαγείρευε μέχρι να μπούμε σε σειρά, μετά χωρίσαμε τις δουλειές.
Περάσαμε μαζί τις μεγάλες γιορτές και τις μικρές αλλά δεν μπορούσαμε να μείνουμε
για πάντα εκεί, την αποχαιρετήσαμε και φύγαμε για το Κόττορι, για την Υδρούσα,
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όπως τη λένε σήμερα. Εμείς ήμασταν η τελευταία οικογένεια που έφυγε από τη
Σκοπιά. Στο Κόττορι μας έβαλαν σε ένα σπίτι δύο οικογένειες και τα δωμάτια ήταν
μικρά για τόσα άτομα που ήμασταν αλλά όλα βρήκαν τον δρόμο τους και όλα πήγαν
καλά. Καθίσαμε λίγο και εκεί και μετά οι άντρες ξεκίνησαν να κάνουν τα σχέδια για
το νέο μας χωριό. Έπρεπε και εμείς να μείνουμε στα δικά μας σπίτια γιατί είχαμε
ταλαιπωρηθεί αρκετά.

4η Συνέντευξη
Χαρίσης Γεράσιμος , Ετών 86
-Γεννήθηκα το 1931, έζησα και την κατοχή και τον εμφύλιο. Η κατοχή από τους
Γερμανούς μπέρδεψε τα πράγματα στο χωριό μας, ήρθε και αναστάτωσε το χωριό,
την γαλήνη και την ηρεμία του. Έπεσε μια πείνα, τι να σου πω παιδί μου υποφέρανε.
Τρώγαμε μόνο ψωμί με λίπος από τα ζώα, τους κήπους μας τους είχαν κάψει και
αυτούς, όλη μέρα ψωμί και λίπος μη νομίζεις κανένα φουσκωτό, πλάκα ήταν και από
αυτό έτρωγε όλη η οικογένεια. Υπέφερε πάρα πολύ το χωριό μας, ξεπούλησε τα
πάντα για να σώσει τους κατοίκους του. Την άνοιξη του ’42, οι πλαγιές των βουνών
γέμισαν πατάτες και το δάσος κάρβουνα. Σταμάτησε λίγο η πείνα υπήρχε και η
ανταλλαγή τότε δίνανε κάρβουνο παίρνανε σιτάρι και καλαμπόκι από τον κάμπο.
Μέχρι που μια νύχτα του Μάρτη το ’43 μπήκαν στο χωριό οι πρώτοι αντάρτες και
ξεκίνησαν να τραγουδάνε, ενώ τραγουδούσαν και από ότι έμαθαν στη συνέχεια είχαν
πιει και κάτι, έβαλαν φωτιά στα χαρτιά της κοινότητας. «Ντιγκενμαλκιμετ ε
Μπρέτρις» (κιονταί οι κατάρες του κράτους) τραγουδούσε ο Πασκάλης του
Κολαναστάση, ανακατεύοντας τη φωτιά με το ραβδί του. Το τραγούδι αυτό το
τραγουδούσαν στο χωριό μας τις απόκριες, στο Τζουτζουνάτε, σε αυτή τη φωτιά που
ανάβουμε μέχρι και σήμερα στο χωριό. Την περίοδο εκείνη ήρθαν στο χωριό και δύο
ξένοι μας πατριώτες, αυτοί έφεραν στο χωριό τη φλόγα του ΕΑΜ στη συγκέντρωση
που έγινε στο μεγάλο καφενείο του χωριού. Στο καφενείο μαζεύτηκαν όλοι οι άνδρες
του χωριού, ετοίμασαν μια οργάνωση κι έβαλαν τον Στύλο τον Ζωγράφο υπεύθυνο,
αυτός ήταν και δάσκαλος.

Αρχές του καλοκαιριού της ίδιας χρονιάς, ημέρα της

Αγίας Τριάδος που γιορτάζει το χωριό, ετοιμάστηκε στο χωριό μια οργάνωση κοντά
στα τριάντα άτομα στο σπίτι του Μιχάλη Στυλιάδη. Η οργάνωση αυτή ήταν
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κουμμουνιστική. Στα μέσα του καλοκαιριού της ίδιας χρονιάς, πάνω από το χωριό,
στο δάσος της Γκολίνας, έγινε και η συνδιάσκεψη του ΕΛΑΣ του Νομού. Τα
πράγματα άρχισαν να αλλάζουν στα μέσα Αυγούστου. Μια ομάδα Γερμανών
ανεβαίνει στο χωριό και βάζει φωτιά στα σπίτια των παιδιών που είχαν ενταχτεί στον
ΕΛΑΣ, δεν θα τους άφησαν ατιμώρητους. Δέκα σπίτια αυτά των ανταρτών
καταστράφηκαν τελείως. Αυτές ήταν και οι πρώτες φωτιές των Γερμανών στο Νομό.
Το Νοεμβρίου του ’43, στο σπίτι του Μηνά του Χαρίση έγινε η πρώτη συνδιάσκεψη
της Περιφερειακής Επιτροπής του ΚΚΕ, εκεί υπήρχαν αντιπρόσωποι από όλο το νομό
συζητούσαν για τον αγώνα... και τότε τον Δεκέμβριο πάλι του ’43 έγινε άλλη
συνδιάσκεψη από αντιπροσώπους των χωριών που ήταν στο Βίτσι. Αυτή έγινε στο
σπίτι του Τέγου του Τσουμίτα. Τέλος Φεβρουαρίου 1944, στο χωριό έρχεται τμήμα
βουλγαρικού στρατού. Ας είναι καλά οι γείτονες του χωριού της Κάτω Υδρούσας,
που μεσολάβησαν με τα καλύτερα λόγια για το χωριό και δεν έκαναν κακό οι
Βούλγαροι.

Αρχές Μαρτίου 1944 γίνεται πάλι στη Δροσοπηγή η Περιφερειακή

Συνδιάσκεψη του ΕΑΜ. Γέμισε κόσμο το δημοτικό σχολείο της Δροσοπηγής.
Πολιτεία τώρα η Δροσοπηγή! Τέλος Μαρτίου γίνεται στο χωριό και άλλη
συνδιάσκεψη, αυτή τη φορά του ΣΝΟΦ. Στο χωριό μας υπήρχαν αντιπρόσωποι από
όλα τα σλάβικα χωριά της Μακεδονίας, έτσι το σχολείο της Δροσοπηγής γέμισε για
άλλη μια φορά. Τα γεγονότα τότε άρχισαν να νευριάζουν τους Γερμανούς, σε όλη τη
Δροσοπηγή αντηχούσαν τραγούδια ΕΑΜικά, ελληνικά και σλαβομακεδονικά.
Ακριβώς την ίδια περίοδο ενώ συνεχιζόταν η συνδιάσκεψη του ΣΝΟΦ, οι Γερμανοί
ξεκίνησαν την πορεία τους εναντίον μας. Το ένα τμήμα των Γερμανών έφτασε στην
Άνω Υδρούσα, ενώ η συνδιάσκεψη ήταν έτοιμη να τελειώσει. Την συνδιάσκεψη την
επέβλεπε τμήμα του ΕΛΑΣ. Την ίδια στιγμή οι ΕΛΑΣίτες της Δροσοπηγής έστησαν
ενέδρα στο ποτάμι. Στις 2 Απριλίου 1944, η εμπροσθοφυλακή των Γερμανών, που
έιχαν στρατοπεδεύσει στην Άνω Υδρούσα, πήγε για τη Δροσοπηγή και έπεσαν στην
Ενέδρα του ΕΛΑΣ. Οι Γερμανοί πιάστηκαν και άφησαν πέντε αιχμαλώτους στους
ΕΛΑΣίτες. Θύματα δεν είχαν μόνο οι Γερμανοί αλλά και οι πατριώτες μας είχαν έναν
νεκρό νέο. ΕΛΑΣ Το άλλο τμήμα των Γερμανών πήγε από τον Τροπαιούχο προς την
Τριανταφυλλία προς το Βαψώρι. Το χωριό είχε περικυκλωθεί. Καταλάβαμε ότι δεν
μπορούμε να σωθούμε για αυτό την ίδια νύχτα φύγαμε όλοι από τα σπίτια μας και
πήραμε μαζί μας και τα ζώα και όσα πράγματα μπορούσαμε να πάρουμε και φύγαμε
στο δάσος, στη Λέσκα Ρέκα όπως τη λέμε εμείς. Στο χωριό έμειναν μόνο οι γέροι και
οι γριές που δεν μπορούσαν να τους ακολουθήσουν. Πρίν φύγουν οι Δροσοπηγιώτες
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θάψανε τους Γερμανούς αιχμαλώτους που σκότωσε ο ΕΛΑΣ για να μην τους βρούνε
οι Γερμανοί γιατί εάν τους βρίσκανε όλο το χωριό θα σκοτώνανε τότε. Εκείνο το
βράδυ στο δάσος δεν περνούσε, είχε τόσο κρύο που δεν ξέραμε τι να κάνουμε… να
σκεφτείς κορίτσι μου ακόμα χιόνια υπήρχαν. Στις 3 Απριλίου, γερμανική φάλαγγα
ξεκίνησε από την Άνω Υδρούσα για τη Δροσοπηγή και χωρίς καμιά αντίσταση μπήκε
στο χωριό. Έψαξαν στο νεκροταφείο και σ’ άλλα μέρη, να βρουν θαμμένους του
αιχμαλώτους, τον μόνο τάφο που βρήκαν ήταν αυτός του αντάρτη, τον ξέθαψαν για
να δουν εάν ήταν δικός τους. Πίστευαν ότι τους αιχμαλώτους τους είχε πάρει ο
ΕΛΑΣ. Οι Γερμανοί βρήκαν τους γέρους και τις γριές και τους έλεγαν πως εάν δεν
τους πούνε που είναι θα βάλουν φωτιά σε όλο το χωριό. Τότε όμως οι γέροι και οι
γριές, ξεκίνησαν τα παρακάλια και με αυτό το τρόπο έσωσαν κάποια σπίτια. Οι
Γερμανοί δεν πίστεψαν τους γέροντες του χωριού και ξεκίνησαν να βάζουν φωτιές
παντού. Οι καπνοί φάνηκαν μέχρι το Βίτσι, τότε καταλάβαμε ότι τα χωριό μας
καίγεται, όλοι νιώθαμε πόνο, θλίψη και μια μεγάλη αδικία Όταν βράδιασε, οι
Γερμανοί φύγαν από τη Δροσοπηγή προς την Άνω Υδρούσα, πλέον είχαν κάψει τη
Δροσοπηγή. Την επόμενη ημέρα γυρίσαμε και εμείς στο χωριό μας, να δούμε τι
απέμεινε τελικά. Αυτό που αντικρίσαμε μας ράγισε την ψυχή μας… όλα είχαν γίνει
σκόνη. Οι Γερμανοί μας σκότωσαν και δύο γέροντες την Σόφκα που δεν άφηνε να της
πάρουν τις κότες και τον Μηνά τον Γκίνου. Τέλος αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ο
χαμός του ΕΠΟΝίτη Θωμάκη Σταθόπουλου, που δεν πρόδωσε το χωριό μας. Οι
Γερμανοί τον συνέλαβαν στην Άνω Υδρούσα, τον βασάνισαν και τον σκότωσαν, και
μέχρι την τελευταία στιγμή αυτός δεν είπε τίποτα. Οι Μπελκαμενιώτες μετά την
απελευθέρωση ξεκινήσαμε να επισκευάζουμε τα νέα μας σπίτια πάλι με πολλή αγάπη
και πόνο βέβαια έχω στο μυαλό μας τις μνήμες του παρελθόντος.

5η Συνέντευξη
Σ. Θ. , Ετών 73
-Την κατοχή δεν την έζησα αλλά έχω να σου πω βιώματα τα οποία με επηρέασαν στο
υπόλοιπο της ζωής μου από τον εμφύλιο. Εμένα ο πατέρας μου ήταν ένας από τους
κρυφούς αρχηγούς του Κ.Κ.Ε. και ότι γίνονταν στο χωριό και στη Φλώρινα τα
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ρύθμιζε και αυτός. Θα σε παρακαλούσα να μην φανεί το όνομά μου κάπου παρά μόνο
αυτά που θα πω.
-Ναι βέβαια, δεν θα αναφέρω το όνομα σας, πείτε μου…
-Όσο καιρό ο πατέρας μου ήταν κρυφός στο κόμμα δεν μας επηρέαζε αυτό
οικογενειακώς, όταν όμως τον κατάλαβαν αναγκάστηκε να φύγει στο εξωτερικό για
να σωθεί, έπρεπε να σώσει τη ζωή του, παλιά δεν τους ένοιαζε, μία χτυπούσαν με το
πιστόλι και πάρτον κάτω... Πέρασε στην Αλβανία, Σερβία, Ρουμανία, Ουκρανία για
να φτάσει στη Ρωσία. Εκεί έμεινε για τρία χρόνια. Αφού τον έψαχναν και δεν τον
βρήκαν μετά ήρθαν σε εμάς στο σπίτι… εγώ έμενα με τη γιαγιά μου γιατί η μητέρα
μου είχε πεθάνει νέα και ο πατέρας μου ήταν όλη μέρα με το κόμμα. Αφού έφυγε για
τρία χρόνια στη Ρωσία ήμουν μόνη στο χωριό με τη γιαγιά και τα αδέρφια μου στο
σπίτι και παρόλο που ήμουν η πιο μικρή τους πρόσεχα όλους… Ο πατέρας μας δεν
είχε εμφανιστεί, από τον πρώτο κιόλας χρόνο πιστεύαμε ότι τον σκότωσαν στα ξένα,
είχαμε χάσει τις ελπίδες μας. Περάσαμε δύσκολα χρόνια, στο χωριό να γίνεται
συνέχεια φασαρία με τους κουμουνισταί και με τη χωροφυλακή, συνέχεια τσακωμοί,
τα πιστόλια τα είχαν για παιχνίδι, έβγαζαν και απειλούσαν, αλλά δεν σκότωναν,
τέτοια δεν είχαμε στη Μπελκαμένη. Και ξαφνικά μια μέρα μας λένε φεύγετε για τη
Σκοπιά, να μην ξέρουμε τι να μαζέψουμε και τι να αφήσουμε όλα ήταν χρήσιμα.
Πήραμε όλοι από κάτι πήραμε και το γαϊδούρι που είχαμε στο σπίτι και φύγαμε για
τη Σκοπιά, εκεί μείναμε περίπου μισό χρόνο και μετά πήγαμε στη Βέροια στην
αδερφή της γιαγιάς που μας πρόσεχε εκεί μείναμε εγώ, τα αδέρφια μου και η γιαγιά.
Ήμασταν οι μόνοι που φύγαμε τόσο μακριά, τότε όλοι οι άλλοι από το χωριό πήγανε
στη Σκοπιά και στη συνέχεια στην Κάτω Υδρούσα. Εκεί τα πράματα ήταν καλύτερα
από ότι ήταν στη Μπελκαμένη. Μείναμε εκεί για τα επόμενα δύο χρόνια και εκεί
ήρθε μας βρήκε μετά και ο πατέρας μου, οι δικοί του τον είχαν ενημερώσει που
πήγαμε. Μας βρήκε αμέσως, έτσι μας είπε, και άρχισε να μας διηγείται πως πέρασε
όλα αυτά τα χρόνια μακριά μας... Και στη Ρωσία τα πράγματα ήταν δύσκολα αλλά
όλοι του κόμματος ήταν μαζί, τους προστάτευαν, τους κοίμιζαν και τους δίναν
φαγητό. Αφού άρχισε να κοπάζει η εμφύλια διαμάχη ο πατέρας μου όσο μπορούσε
αποτραβήχτηκε από το κόμμα για να προστατέψει πρώτα εμάς και μετά τον εαυτό
του. Πάνω στη Ρωσία είχαν γίνει πολλές ομιλίες σχετικές με το θέμα, ο πατέρας μου
μας είπε ότι πολλοί ήθελαν να αποχωρήσουν από το κόμμα για να σώσουν τη ζωή
τους και για αυτό επειδή ο αριθμός ήταν αρκετά μεγάλος αποφάσισαν να
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σταματήσουν τις σχέσεις μεταξύ τους. Τότε άρχισαν να καταλάβαιναν τον κίνδυνο,
τότε βλέπανε τα πράματα λογικά, γιατί πολλοί ήταν και αυτοί που έφυγαν από την
Ελλάδα και ήθελαν να γυρίσουν πάλι πίσω στη πατρίδα τους. Ο πατέρας μου δεν
άντεχε άλλο μακριά από το χωριό του τον έβλεπα δυσκολευόταν, είχε να το δει
σχεδόν τρία χρόνια, τότε πήρε την απόφαση να γυρίσουμε σε αυτό. Όταν σταμάτησε
όλη αυτή η ταραχή με τους κουμουνισταί και τον στρατό στη χώρα μας οι χωριανοί
μας ετοίμαζαν τα σχέδια για τη Νέα Δροσοπηγή, τότε αυτοί έμεναν πάλι προσωρινά
στην Κάτω Υδρούσα… Μόλις είχαν έτοιμα τα σχέδια ξεκίνησαν να φτιάχνουν το νέο
μας χωριό, τότε εμφανιστήκαμε και εμείς στη Νέα Δροσοπηγή και πήραμε το μέρος
που μας ανήκει για να φτιάξουμε το νέο μας σπίτι, όλοι μαζί δουλέψαμε αρκετά. Και
τότε ξεκίνησε η ζωή μας… ήμασταν όλοι πίσω στο αγαπημένο μας μέρος, στον τόπο
που αγαπήσαμε όλοι μαζί και ξεκινούσαμε μια νέα ζωή…

6η Συνέντευξη
Στρεμπένης Πασχάλης , Ετών 77
-Εγώ γεννήθηκα στην κατοχή, τότε ζούσαμε στο Έλοβο, σήμερα λέγεται Ελατιά. Τα
χρόνια ήταν δύσκολα για όλους αλλά και περισσότερο για εμάς και αυτό στο λέω
γιατί ήμασταν πέντε αδέρφια μόνο με την μητέρα μου στο σπίτι, ο πατέρας μου ήταν
χτίστης στην Μπελκαμένη και πολλές φορές έλειπε και πέρα από τα χωριά μας. Το
Έλοβο με την Μπελκαμένη δεν ήταν το ίδιο ήταν δύο διαφορετικά χωριά αλλά όλοι
γνωριζόμασταν μεταξύ μας. Αν και ήμασταν πολλά άτομα στο σπίτι μέχρι να έρθει η
κατοχή ήμασταν καλά, είχαμε το φαγητό μας, τους κήπους μας, τα ζώα μας,
μπορούσαμε να ζήσουμε. Με την κατοχή δυσκολευτήκαμε πολύ. Τα πράματα ξέρεις
πως είναι με το παλιό χωριό και τους Γερμανούς, εμάς δεν μας έκαψαν το χωριό όπως
την παλιά Μπελκαμένη αλλά και πάλι αναγκαστήκαμε να φύγουμε.
-Γιατί φύγατε και εσείς αφού οι Γερμανοί δεν ήρθαν και στο χωριό;
-Ναι τότε δεν ήρθαν αλλά πολλοί φύγαν γιατί άλλοι φοβόντουσαν, κάποιοι άλλοι
είχαν συγγενείς στη Μπελκαμένη και έφυγαν όλοι μαζί, κάποιοι ακόμα και για
δουλειά. Στο τέλος όλο το χωριό ερήμωσε, σου είπα οι Γερμανοί δεν έκαψαν το δικό
μας χωριό αλλά μετά πέρασαν και από αυτό, στο χωριό μας είχαν μείνει λίγοι γέροι
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και γριές, αυτοί δεν ήθελαν να φύγουν από τον τόπο τους. Όταν οι Γερμανοί πήγαν
στο χωριό το είδαν άδειο, μία γιαγιά συνάντησαν μόνο αλλά ούτε την ρώτησαν κάτι
μπήκαν με τα άλογα έκαναν μια βόλτα και έφυγαν έτσι μάθαμε αργότερα, δεν
πείραξαν κανέναν. Εμείς στη Σκοπιά μείναμε για τρία χρόνια όλη η οικογένεια μαζί.
Μας φιλοξένησαν στη Σκοπιά και μας φέρθηκαν πολύ καλά, στο σπίτι που μέναμε
ήμασταν εμείς και μια άλλη οικογένεια από το χωριό. Κάναμε καλή παρέα, καλοί
άνθρωποι ήταν μας νοιαζόντουσαν. Τα χρόνια πέρασαν αρκετά γρήγορα και ίσα που
συνηθίσαμε έπρεπε να φύγουμε για να πάμε τώρα στο Κάτω Κόττορι. Όλοι
σκεφτόμασταν πως θα φύγουμε αυτοί που είχαν το σπίτι μας είπαν πως μπορούμε και
να μη φύγουμε, αλλά εμείς οι Δροσοπηγιώτες πηγαίνουμε πάντα όλοι μαζί ενωμένοι.
Έτσι πήραμε το δρόμο για το Κόττορι, πάλι φορτώσαμε τα γαϊδαράκια, πήραμε και
εμείς ό,τι μπορούσαμε και ξεκινήσαμε φτάσαμε στο Κόττορι και εδώ μας δέχτηκαν οι
άνθρωποι αλλά όχι όπως στη Σκοπιά, μας έβαλαν στα σπίτια τους αλλά να σκεφτείς
ήμασταν μια οικογένεια εφτά ατόμων σε ένα πάρα πολύ μικρό δωμάτιο. Είχαμε
κουραστεί πολύ με αυτή τη ταλαιπωρία τόσα χρόνια, είχε έρθει ο καιρός να
φτιάξουμε το δικό μας χωριό. Ένα βράδυ μαζευτήκαμε όλοι οι χωριανοί στη πλατεία
του χωριού και σκεφτήκαμε να φτιάξουμε ένα νέο χωριό από την αρχή κι οι
Μπελκαμενιώτες και εμείς από το Έλοβο. Εκείνο το βράδυ που μιλήσαμε για τα
σχέδια του χωριού όλοι ήμασταν αναστατωμένοι και ανυπόμονοι να ξημερώσει η
επομένη για να αρχίσουμε τα σχέδια. Επειδή οι περισσότεροι ήταν χτιστάδες τα
σχέδια δεν άργησαν να γίνουν, οι δικοί μας έφτιαξαν ένα χωριό… τι να σου λέω. Όχι
επειδή είναι χωριό μου αλλά αυτό ήταν το πιο ωραίο από όλα, υπήρχαν όλα
σχεδιασμένα πάνω στο χαρτί και έτσι έγιναν. Εμείς από το Έλοβο δεν έχουμε
δυσάρεστες μνήμες από τον γερμανικό και τον αδερφικό, εμείς είχαμε μόνο τον
ξεριζωμό, εμάς αυτό μας πόνεσε πολύ, γιατί ήμασταν μεγάλη οικογένεια. Ούτε
θύματα είχαμε εμείς, ούτε σπίτια κάηκαν, ούτε άνθρωποι σκοτώθηκαν. Περάσαμε
δύσκολα αλλά ήρθαν και φύγαν, αυτοί που πόνεσαν ήταν οι Μπελκαμενιώτες. Εμείς
μετά όταν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε τη Νέα Δροσοπηγή είχαμε τα δικά μας
πράματα, αυτοί δεν είχαν τίποτα.

7η Συνέντευξη

69

Τριανταφυλλίδου Μαρίκα , Ετών 93
-Εγώ δεν είμαι από εδώ κανονικά, γεννήθηκα στο Πεντάβρυσο της Καστοριάς το
1924, αλλά έφυγα νωρίς από εκεί γιατί με πήρανε οι αντάρτες, έγινα και εγώ
αντάρτισσα, δεν με πήραν με το ζόρι, εγώ (γελάει) ήθελα και πήγα… ναι δεν πρέπει
να στο έχει πει κανένας άλλος αυτό. Με εμένα πως έγινε ήμασταν τότε στο σπίτι όλη
η οικογένεια καθόμασταν και έρχονται στο χωριό οι αντάρται το ξέραμε ότι θα
έρθουν και μας ζήτησαν κορίτσια για να πάνε να βοηθάνε στη πολυβολεία κάποιες
και άλλες να είναι νοσοκόμες. Εγώ δεν άκουγα τη λέγανε τότε οι αντάρται με τους
χωριανούς μας και λέω θα έρθω εγώ μαζί σας. Η μητέρα μου με άκουσε αλλά δεν μου
έδωσε σημασία γιατί νόμιζε πως λέω ψέματα…
-Κυρία Μαρίκα γιατί θέλατε να πάτε μαζί τους;
-Θα σου πω μόνο χρόνο να έχεις να ακούσεις. Και ναι τότε πηγαίνω από τη μεριά
τους με έβλεπε η μητέρα μου και το πρόσωπο της το θυμάμαι σαν τώρα, είχε αλλάξει
χρώμα… μου φώναξε τότε: «Μαρίκα τι κάνεις παιδί μου; Έλα εδώωω!!»

Της

απάντησα τότε πρέπει να βοηθήσω μαμά θα πάω με τους ανθρώπους, τότε δεν ήμουν
μικρή κοντά στα 22 ήμουν αλλά ήμουν κορίτσι και όλοι είχαν ξαφνιαστεί που ήθελα
να πάω. Τώρα θα σου πω γιατί πήγα, ανάμεσα σε όλους τους αντάρται που ήρθαν εγώ
ξεχώρισα έναν, μόλις τον είδα (γελάει)… τι να σου πω κορίτσι μου μαγεύτηκα και
ξέχασα και πολέμους και τα πάντα. Όλοι τότε μας έλεγαν να προσέχουμε και να
έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και εγώ πήγα και αγάπησα έναν αντάρτη. Μόνο για
αυτόν σηκώθηκα και πήγα μαζί τους και αυτός με αγάπησε κα με προστάτευε όσο
καιρό ήμασταν στον πόλεμο. Έτσι χαιρετάω την οικογένεια μου και φεύγω. Όλοι
είχαν ξαφνιαστεί μαζί μου, η μητέρα μου δεν μπορούσε να καταλάβει τι γίνεται και
εγώ στα βουνά να πολεμάω εναντίον του στρατού. Τότε δεν μείναμε για αρκετό
καιρό στην Ελλάδα, εγώ με άλλους πέντε αντάρται και δύο κοπέλες φύγαμε για τη
Ρωσία. Εκεί μείναμε για καιρό, εγώ ήμουν νοσοκόμα, βοηθός χειρούργου και ο
άντρας μου ήταν καθηγητής, έκανε μάθημα σε ελληνικά σχολεία. Μαζί οι δύο
συγκεντρώσαμε τα απροστάτευτα παιδιά στη Ρωσία και τα βάλαμε σε ένα σπίτι τώρα
θα το λέγαμε οικοτροφείο, ο άντρας μου τα μάθαινε γράμματα και εγώ τα φρόντιζα.
Εγώ επειδή ήμουν βοηθός χειρούργου ήξερα πώς να καθαρίζω τις πληγές και πώς να
δένω τα τραύματα. Βοηθήσαμε αρκετά τότε τον κόσμο, το θέλαμε. Έτσι λοιπόν από
τη Καστοριά βρέθηκα στη Ρωσία και από τη Ρωσία επιστρέψαμε πάλι στην Ελλάδα,
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τώρα όμως θα πηγαίναμε στο χωριό του άντρα μου στη Νέα Μπελκαμένη. Στο χωριό
φτάσαμε το ’52 τότε που ξεκίνησε να χτίζεται το Νέο χωριό. Έτσι πήραμε και εμείς
το οικόπεδο μας και ξεκινήσαμε να χτίζουμε το σπίτι μας. Κορίτσι μου ακόμα και
τώρα να με ρωτήσεις εγώ δεν θυμάμαι κάτι λυπηρό από το ’40 μέχρι το ’52 που
ήρθαμε στο χωριό όσο περίεργο και αν είναι εγώ μέσα στο πόλεμο γνώρισα και
αγάπησα τον άντρα μου και μαζί περάσαμε όλα τα δύσκολα. Φύγαμε στα δύσκολα
και ήρθαμε σε ένα νέο χωριό από τότε μέναμε εδώ. Και ξέχασα να σου πω, μόλις
επιστρέψαμε πήγα και χαιρέτισα την οικογένεια μου στη Καστοριά και τους είπα πως
πέρασα τόσα χρόνια γιατί μόνο με γράμματα ήξεραν ότι είμαι καλά. Όλοι
συγκινήθηκαν που με είδαν καλά αλλά στεναχωρήθηκαν γιατί και πάλι θα έφευγα,
όχι τόσο μακριά αλλά και πάλι δεν θα ήμουν στ σπίτι μου. Αυτό που τους
παρηγορούσε ήταν ότι ήμουν καλά με τον άντρα μου και ότι αυτός με προστάτευε.
Όταν επιστρέψαμε στη Δροσοπηγή ξεκινήσαμε μια νέα ζωή τότε η κατάσταση άρχισε
να καλυτερεύει, τα πράματα ήταν πιο καλά. Αν και δεν ήμουν από το χωριό το
συνήθισα αμέσως και το αγάπησα σαν δικό μου, όπως και συνεχίζω να το αγαπώ.
Μπορεί να μην πέρασα την ταλαιπωρία που πέρασαν εδώ αλλά μετά ρώτησα και
έμαθα και όσο μπορούσα βοηθούσα με ότι έχω τους χωριανούς μου για να είναι
καλά.

8η Συνέντευξη
Μάνου Δέσποινα , Ετών 75
-Είμαι του 1942. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Δροσοπηγή, ήμασταν τρία
αδέρφια και οι γονείς μου στο σπίτι, χωρίς παππούδες ακόμα και πριν την κατοχή.
Αυτοί μέναν σε ξεχωριστό σπίτι, λίγο πιο κάτω από εμάς. Για εμάς δεν ξεχωρίζουν η
κατοχή και ο αδελφικός ένα τα έχουμε στο μυαλό μας θα στα πω όλα μαζί.
-Ναι, όπως σας βολεύει κυρία Δέσποινα...
-Ο πατέρας μου ήταν χτίστης πριν την κατοχή μας έλεγε είχε αρκετή δουλειά, με την
κατοχή όλοι σταμάτησαν να παίρνουν τους χτίστες και τα έκαναν μόνοι τους, γιατί
δεν είχαν χρήματα. Η μητέρα μου ήταν στο σπίτι, μας πρόσεχε και έκανε τις δουλειές
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του σπιτιού. Την κατοχή δεν είχαμε τι να φάμε οι δικοί μας ξεπουλούσαν τα πάντα
για λίγο σιτάρι και καλαμπόκι. Οι Γερμανοί και τους κήπους μας είχαν κάψει, δεν
μπορούσαμε να βοηθηθούμε από πουθενά και άντε πες για φαγητό κάτι θα κάναμε
και θα τρώγαμε το χειρότερο ήταν όταν ήρθε ο στρατός στο χωριό και μας είπαν να
φύγουμε στη Σκοπιά για να σωθούμε, αυτό έγινε το ’45. Δεν μας ανάγκασαν να
φύγουμε ούτε μας απείλησαν, το μόνο που μας είπαν ήταν ότι εάν θέλουμε να
σωθούμε πρέπει να φύγουμε από το χωριό. Από πού θα ξεκινούσαμε και τι θα
μαζεύαμε, αυτά σκεφτόμασταν. Μόνο που θα πηγαίναμε ξέραμε αλλά και πάλι ακόμα
και εκεί θα ήμασταν με άλλους δεν θα είχαμε το σπίτι μας. Έπρεπε να ξεσηκώσουμε
τη ζωή μας, αν και ήμασταν μικρά σαν τώρα το θυμάμαι κλαίγαμε και λέγαμε εμείς
δεν φεύγουμε. Αυτό μας στοίχισε πολύ… φορτώσαμε τα άλογα και πήγαμε προς την
Σκοπιά, σε όλο το δρόμο άχνα δε βγάλαμε, ούτε εγώ ούτε τα αδέρφια μου. Βλέπαμε
ότι οι γονείς μας είναι και αυτοί στενοχωρημένοι και δεν θέλαμε να τους ζαλίζουμε.
Στη Σκοπιά φτάσαμε το βράδυ εκεί μας φιλοξένησε μια οικογένεια αυτοί ήταν
τέσσερα άτομα και εμείς πέντε, το σπίτι για τόσα άτομα ήταν μικρό αλλά από το
τίποτα ήταν μια χαρά. Βολέψαμε τα υπάρχοντα μας και με τον καιρό, μέρα με τη
μέρα το συνηθίσαμε. Εμείς κάναμε παρέα με τα παιδιά που είχαμε στο σπίτι και οι
γονείς μας μιλούσαν με τους γονείς των παιδιών, τα πράγματα ήταν καλά ή
τουλάχιστον τότε έτσι νομίζαμε. Ο μπαμπάς μου πάλι σαν χτίστης δούλευε αλλά
τώρα δούλευε στη Φλώρινα, ήταν πιο κοντά. Εκεί στη Σκοπιά περάσαμε τρία
ολόκληρα χρόνια, μέχρι το ’49 εκεί μείναμε, περάσαμε εκεί Χριστούγεννα, Πάσχα
και καλοκαίρια. Μετά από τρία χρόνια αποφασίσαμε να πάμε στην Υδρούσα, δεν
θέλαμε αλλά έπρεπε. Έτσι από το ’49 μέχρι και το ’52 μέναμε στην Κάτω Υδρούσα
εκεί δεν μας φιλοξένησαν τόσο καλά όσο και στην Σκοπιά, μας άνοιξαν τα σπίτια
τους αλλά ήταν σαν να τους ανάγκασαν, παρόλα αυτά και εκεί μείναμε μέχρι το ’52.
Τον χρόνο εκείνο κάναμε προετοιμασίες για το νέο μας χωριό, για τη Νέα μας
Δροσοπηγή, όλοι κάναμε όνειρα για ένα καλύτερο μέλλον. Την Άνοιξη του ’53 ενώ
είχαμε τα σχέδια πήγαμε στο χωριό μοιράσαμε τα μέρη μας η κάθε οικογένεια και
ξεκινήσαμε το χτίσιμο. Ένα καινούργιο χωριό ξεκινούσε από την αρχή, γίναν δρόμοι,
πλατείες, σχολείο, βρύσες και εκκλησία. Οι παππούδες μας ήταν πιστοί χριστιανοί
ορθόδοξοι για αυτό το πρώτο κτίριο που ξεκίνησαν να χτίζουν στο χωριό ήταν η
εκκλησία, η πρώτη που χτίστηκε ήταν το 1953 και ήταν αφιερωμένη στην Αγία
Τριάδα. Οι Δροσοπηγιώτες ήταν και σπουδαίοι αγιογράφοι μέχρι το Άγιο Όρος
έφτασαν για να μάθουν την τέχνη και να την προβάλλουν. Η εκκλησία του χωριού
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μας είχε πολλές εικόνες μέσα και πολλές τοιχογραφίες, είχε και πολλές δωρεές από
Μπελκαμενιώτες που έφυγαν στο εξωτερικό. Να σου πω κάτι σημαντικό, στην
εκκλησία πηγαίναμε όλοι αλλά όσο και αγαπημένοι αν ήμασταν οι ελληνίζοντες
πήγαιναν δεξιά και οι ρουμανίζοντες αριστερά, αυτή η διάκριση ήταν πιο έντονη
στους μαθητές και στους δασκάλους του χωριού... (σκέφτεται) Ναι να στο πω και
αυτό γράψτο είναι σημαντικό… Το χωριό μας είχε το πρώτο δίκτυο αποχέτευσης σε
ολόκληρο το νομό, αλλού δεν θα έβρισκες, τα μπάνια για εκείνη την εποχή ήταν κάτι
πολύ καλό. Όπως σου είπα όλοι οι άντρες στο χωριό ήταν χτίστες, αυτό τους βοήθησε
αρκετά για το χτίσιμο του νέου χωριού, ο καθένας έφτιαχνε το σπίτι του και οι
γυναίκες με τα παιδιά μετέφεραν τα απαραίτητα υλικά και το νερό από το ποτάμι. Μη
φανταστείς πολυτέλειες, τα σπίτια ήταν χτισμένα από λάσπη και πέτρα, αλλά ήταν
γερά. Όλοι μαζί χτίζαμε και βοηθούσαμε πρωί βράδυ, ξεκούραση δεν είχαμε αλλά
άξιζε γιατί όλοι μαζί κάναμε το νέο μας χωριό και ξεκινήσαμε να μένουμε όλοι μαζί
πάλι εκεί, και πάλι στη Δροσοπηγή όχι στη πρώτη που μέναμε αλλά στη νέα
Δροσοπηγή. Αυτό ήταν το χωριό της καρδιάς μας… Η αγαπημένη μας μικρή και
ήσυχη Δροσοπηγή!!

9η Συνέντευξη
Σ. Μαριγούλα, Ετών 74
- Εμείς μέναμε στο Έλοβο, το Έλοβο και η Μπελκαμένη ήταν διαφορετικά χωριά. Το
΄Ελοβο ή Ελατιά ήταν συνοικισμός της Δροσοπηγής, και εμείς που μέναμε στο
Έλοβο ήρθαμε από την Ήπειρο. Το δάσος του Ελόβου το αγόρασαν το 1906 κάποιοι
Δροσοπηγιώτες από τους μπέηδες που μένανε στην Καστοριά. Αν και ψάξαμε δεν
βρήκαμε πολλές πληροφορίες για αυτό, δεν ξέρουμε πότε ήρθαν οι πρώτοι κάτοικοι
όπως έγινε στη Μπελκαμένη αυτό που ξέρουμε είναι ότι το Έλοβο το έβλεπε
περισσότερο ο ήλιος από ότι τη Μπελκαμένη, είχε γόνιμα εδάφη και καθαρά νερά.
Όλα αυτά που στα λέω δεν είναι τυχαία και άσχετα με την Κατοχή και τον Εμφύλιο
απλά στα λέω για να δεις τη διαφορά, αν και τα Έλοβο σαν μέρος ήταν σημαντικό οι
Γερμανοί πήγαν και κατέστρεψαν μόνο τη Μπελκαμένη. Μπορεί να σκέφτεσαι το
γιατί, η απάντηση είναι ότι η Μπελκαμένη ήταν φωλιά των ανταρτών… η
Μπελκαμένη ήταν ανταρτοχώρι.
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-Ναι κατάλαβα… Κυρία Μαριγούλα πως ήταν η ζωή σας την περίοδο της κατοχής
και του Εμφυλίου;
-Την κατοχή δεν την έζησα αλλά ξέρω ανέσεις δεν υπήρχαν… να σκεφτείς εγώ και η
φίλη μου η Στεργιανή στον Εμφύλιο κοντά πεινούσαμε πολύ και στο σπίτι δεν είχαμε
φαγητό, εκεί που κάναμε βόλτες στο χωριό βλέπουμε έναν κήπο μεγάλο και γεμάτο,
σκύβουμε κατευθείαν κάτω στα γόνατα και μπουσουλώντας φτάσαμε μέχρι στο σπίτι
κοντά. Έτσι σκυμμένες μπήκαμε και μέσα στον κήπο και φάγαμε ντομάτα και
κρομμύδια… τότε σαν λουκουμάκια μας φαινόντουσαν (γελάει). Ήμασταν τυχερές
που βρήκαμε και φάγαμε φαγητό, γιατί τότε λίγοι κήποι είχαν μείνει ανέπαφοι. Η
ζωή μας ήταν δύσκολη, με τους Μπελκαμενιώτες είχαμε καθημερινά επαφές, πολλές
φορές τύχαινε να έρχονται να παίρνουν πράματα από εμάς και εμείς πηγαίναμε
ύστερα και από αυτούς. Το κακό κορίτσι μου φαινόταν να έρχεται από μακριά, το
1948 ετοιμαζόμαστε όλοι να φύγουμε από το χωριό για να σωθούμε. Όλοι και οι
κάτοικοι της Δροσοπηγής και της Ελατιάς

συγκεντρωθήκαμε στην πλατεία του

χωριού και από εκεί ήρθε να τους πάρει ένα στρατιωτικό αμάξι. Αφού μας φόρτωσε
πρώτα εμάς και μετά τα υπάρχοντα μας, μας πήρε και μας πήγε στη Σκοπιά. Κάποιοι
από από το χωριό φύγανε και προς την Φλώρινα σε συγγενείς τους ενώ οι υπόλοιποι
μείναμε στη Σκοπιά. Οι περισσότεροι από τους Δροσοπηγιώτες είχαν τακτοποιηθεί
είτε σε σπίτια που τους παραχώρησαν οι κάτοικοι της Σκοπιάς είτε στα ίδια σπίτια
μαζί τους. Οι άνθρωποι στη Σκοπιά ήταν φιλόξενοι και καλοί, ενώ δεν μας ήξεραν
μας έβαλαν στα σπίτια τους, καταλάβαιναν τον πόνο μας. Τότε πάλι την ίδια περίοδο
η Πρόνοια μας έδωσε κουτιά με γάλα και σκόνη για τα παιδιά ενώ για εμάς έδωσε
αλεύρι και κονσέρβες, με αυτά που μας έδωσε μπορούσαμε να βολευτούμε, μετά μας
βοηθούσε την άνοιξη και το καλοκαίρι ο κήπος ενώ το χειμώνα ζυμώναμε το ψωμί.
Τότε και ο στρατός ήταν παντού να σκεφτείς ότι υπήρχαν στρατιώτες οι οποίοι
προστάτευαν τους δρόμους ανάμεσα στα χωριά για να μην συμβεί κάποιο πρόβλημα
με τους κατοίκους των χωριών. Ξέρεις τότε με το παραμικρό μάλωναν οι άντρες μία
κουβέντα περίμεναν και άναβαν σαν τα σπίρτα. Μεγάλο πρόβλημα υπήρχε ανάμεσα
στους αριστερούς και τους δεξιούς, πάντα όταν έβγαιναν ακόμα και στη γειτονιά
χωρίζονταν, σαν μαλωμένοι έκαναν, στο μαγαζί χώρια, στην εκκλησία χώρια, στα
πανηγύρια χώρια. Μόνο πρόβλημα για τους γάμους δεν υπήρχε εκεί μένανε μόνο στο
χωριό. Οι Μπελκαμενιώτες και εμείς από το Έλοβο δεν θέλαμε να μπλέξουμε με τους
άλλους, θέλαμε να κρατήσουμε ζωντανή τη δικιά μας γλώσσα και τα δικά μας έθιμα.
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Γενικά δεν μαλώναμε ήμασταν αγαπημένοι και πολλές φορές συζητούσαμε για τα
προβλήματα που είχαμε και μετά τα λύναμε όλοι μαζί, αυτό γινόταν και στο χωριό
μας και στη Σκοπιά και την Υδρούσα και τέλος στη Νέα Μπελκαμένη… Μην το
ξεχάσω αυτό… και ενώ είχαμε

συνηθίσει τη Σκοπιά μας λένε ότι πρέπει να

μεταφερθούμε και πάλι, αυτή τη φορά θα πηγαίναμε ακόμα πιο κοντά στον τόπο μας.
Μετά πήγαμε στην Υδρούσα εκεί βρήκαμε καινούργια σπίτια να μας φιλοξενήσουν,
εκεί δεν ήταν τόσο φιλόξενοι όσο οι Σκοπιώτες, αλλά τα βγάλαμε πέρα. Όλοι
βλέπαμε πόσο δύσκολα είμαστε για αυτό συμφωνήσαμε να βάλουμε μπρος στα
σχέδια του χωριού. Οι άντρες του χωριού μας τα ανέλαβαν όλα και ξεκίνησαν τα
σχέδια για το που και πως θα χτιζόταν η νέα Δροσοπηγή, αλλά πριν από την απόφαση
έναρξης χτισίματος του χωριού. Ένα νέο ξεκίνημα για εμάς είχε αρχίσει όλοι
ήμασταν ανυπόμονοι να φύγουμε, να γυρίσουμε στον τόπο μας, κουραστήκαμε πολύ
αλλά περισσότερο κουράστηκαν οι γέροντες και οι γριές που είχαμε μαζί μας… αυτοί
περίμεναν να φιλήσουν το χώμα που έζησαν. Ταλαιπωρηθήκαμε αλλά βρήκαμε και
εμείς το δρόμο μας.

10η Συνέντευξη
Σ. Μιχάλης, Ετών 78
-Εγώ είμαι 78 χρονών, το ΄39 γεννήθηκα… Εμείς μέναμε στη παλιά Μπελκαμένη σε
ένα σπίτι κοντά στην εκκλησία, αν πας ακόμα και τώρα στο παλιό χωριό θα δεις το
καμπαναριό μόνο αυτό έχει μείνει και κάτι γκρεμισμένα σπίτια. Τα έφαγε όλα η
φωτιά και ο χρόνος. Η κατοχή για εμάς τους Μπελκαμενιώτες ήταν μια από τις
χειρότερες εμπειρίες της ζωής μας. Οι δουλειές σταματούσαν η μία μετά την άλλη, οι
χτίστες σχεδόν σταμάτησαν το επάγγελμά τους. Το ’42 η πείνα θέριζε όλο το χωριό
μας, οι ξεπουλούσαμε ότι είχαμε και δεν είχαμε για λίγο αλεύρι. Έπρεπε κάπως να
ζήσουμε για αυτό βρήκαμε νέα απασχόληση, μέχρι το ’47 ξεκινήσαμε την παραγωγή
ξυλείας και κάρβουνου. Το κάρβουνο μέχρι τότε δεν το ξέραμε αλλά τα βγάλαμε
πέρα. Δεν μείναμε μόνο εκεί αλλά στα βουνά ξεκινήσαμε να καλλιεργούμε και
πατάτες, έτσι καταφέραμε να πουλήσουμε τα εμπορεύματα μας στη Φλώρινα για να
ζήσουμε. Τώρα που το θυμάμαι μπορεί να ήμασταν και λίγο τυχεροί… εμείς με τους
Γερμανούς δεν είχαμε σχέσεις αλλά η Ρουμανία ήταν σύμμαχος των Γερμανών, αυτή
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έκανε προσπάθειες για να βοηθήσει τους ρουμανίζοντες της Ελλάδας, έκανε
ρουμανικές λέσχες οι οποίες μοίραζαν φαγητό. Στους ρουμανίζοντες αυτούς ήταν και
οι ρουμανίζοντες της Μπελκαμένης. Οι χωριανοί μας όμως ήταν άνθρωποι
πονόψυχοι, μόλις πήρανε τα φαγητά από τη λέσχη τα μοίρασαν και σε όλους εμάς
στο χωριό. Από την άλλη Θεοδότα, οι Μπελκαμενιώτες δεν θέλαμε να βλέπουμε
μπροστά μας Γερμανό, αυτοί κάνανε πολλά κακά στο χωριό μας, το έκαναν στάχτη,
μας σφράγισαν τα ραδιόφωνα και ο Θωμάκης αναγκάστηκε να μεταφέρει το
ραδιόφωνο στο σπίτι του, εκεί βέβαια συγκεντρώνονταν μετρημένα άτομα, οι
συγγενείς του μόνο. Ένα βραδάκι πολλοί συγκεντρώθηκαν στο καφενείο του χωριού
για να ακούσουν τους καθοδηγητές του ΕΑΜ, αυτοί έμειναν ενθουσιασμένοι και
δημιούργησαν μια επιτροπή του αγώνα του χωριού με υπεύθυνο τον Στυλιανό
Ζωγράφο. Τότε την ίδια περίοδο ήρθαν στο χωριό και οι πρώτοι αντάρτες του ΕΛΑΣ
για να μιλήσουν για τους σκοπούς του αγώνα. Θυμάμαι ήταν νύχτα, όλοι μαζεύτηκαν
στην πλατεία για να δούνε τι συνέβη, οι αντάρτες είχαν ξεκινήσει τους χορούς και τα
τραγούδια. Εκείνο το βράδυ στο χωριό δημιουργήθηκε η οργάνωση του ΚΚΕ.
Κάποιοι δικοί μας έφτιαξαν αμέσως μια επιτροπή της οργάνωσης, πλέον η οργάνωση
πήγαινε αρκετά καλά, έτσι τον Ιούλιο του 1943 πάνω στο χωριό, πίσω από τη
Γκολίνα συγκεντρώθηκαν όλα τα στρατεύματα του ΕΛΑΣ του νομού, τα πράγματα
βέβαια δεν πήγαν όπως τα ήθελαν γιατί κάποιος τους πρόδωσε και οι Γερμανοί
βομβάρδισαν τον χώρο της συγκέντρωσης. Λίγες μέρες αργότερα οι Γερμανοί
μπήκαν στο χωριό και έκαψαν τα σπίτια των παιδιών που συμμετείχαν στον ΕΛΑΣ.
Οι Γερμανοί είχαν δύο στρατεύματα, όχι ένα, το ένα είχε τη βάση στον Τροπαιούχο
και κατευθύνονταν προς την Τριανταφυλλιά και το άλλο είχε τη βάση στην Άνω
Υδρούσα και κατευθύνονταν προς τη Μπελκαμένη. Στις 4 Απριλίου του 1944 οι
Γερμανοί έπιασαν στην Άνω Υδρούσα το Μπελκαμενιώτη Θωμά Σταθόπουλο και τον
ρώτησαν εάν υπήρχαν αντάρτες στο χωριό, αυτός απάντησε όχι, παρόλα αυτά όμως
τον κράτησαν και δεν το άφησαν να φύγει. Αμέσως ξεκίνησε εμπροσθοφυλακή των
Γερμανών και πιάστηκε στην ενέδρα τον ΕΛΑΣ, εκεί πιάστηκαν τρεις Γερμανοί, την
επόμενη ημέρα οι Γερμανοί

μπήκαν οργανωμένα στο χωριό και αφού δεν

συνάντησαν αντίσταση μπήκαν στη Μπελκαμένη και έψαξαν για τους τρεις
Γερμανούς, πίστευαν ότι αυτοί ήταν σκοτωμένοι για αυτό ξέθαψαν τον τάφο του
ΕΛΑΣίτη που σκοτώθηκε μήπως και αυτός ήταν εκεί, όμως δεν βρήκαν τίποτα.
Παρόλα αυτά όμως οι Γερμανοί βάλανε φωτιά σε όλη τη Μπελκαμένη...Μετά από το
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ολοκαύτωμα πήγαμε για τρία χρόνια στη Σκοπιά και από εκεί στο Κάτω Κόττορι και
το ’53 ήρθαμε με τα σχέδια του Νέου Χωριού για να το χτίσουμε από την αρχή…

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ
1η Συνέντευξη
Αλεμπάκου Φανή, Ετών 86
-Πως βιώσατε εσείς την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου;
-Κατοχή…. Με τη λέξη αυτή μου έρχεται αμέσως στο μυαλό ψωμί, αλάτι και
κρεμμύδι.
-Τι εννοείται; Αυτά τρώγατε;
-Μόνο αυτά κορίτσι μου, τα υπόλοιπα το κρέας και τα πράσινα τα παίρναμε από τα
ζώα και από τους κήπους και εκείνα όμως με μεγάλη δυσκολία γιατί εάν δεν έχεις
χρήματα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα… και τα ζώα φαί ήθελαν.
-Πείτε μου οι μέρες σας πως ήταν;
-Μέρες δύσκολες με αρκετή δουλειά και πίεση εμείς τα κορίτσια και το σπίτι
καθαρίζαμε και στα χωράφια πηγαίναμε και ζυμώναμε και στα ζώα πηγαίναμε… δεν
μας ξεχώριζαν από τα παιδιά, τις ίδιες δουλείες κάναμε.
-Η ζωή σας πως ήταν με τους συγχωριανούς;
-Ήρεμη δεν είχαμε τσακωμούς και προβλήματα, καμιά φορά οι άνδρες μάλωναν
μεταξύ τους αλλά και αυτοί για ασήμαντα πράματα, μετά όλα πάλι καλά ήταν.
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-Ήταν δύσκολη περίοδος για εσάς;
-Όχι μόνο για εμάς για όλους αλλά αντέχαμε σφίγγαμε τα δόντια και αντέχαμε… τα
δύσκολα ήρθαν μετά με τον Εμφύλιο, εκεί γίναμε όλοι νευρικοί, απότομοι, άγριοι,
προσπαθούσαμε να επιβιώσουμε και να σωθούμε εμείς και μετά οι άλλοι… να μην
ξανα έρθουν τέτοια χρόνια κορίτσι μου μακριά από εμάς!!
-Εσείς πήρατε μέρος στον εμφύλιο πόλεμο;
-Ναι… ήμουν νοσοκόμα έπαιρνα μαζί με τις άλλες νοσοκόμες τους τραυματισμένους
-Πως σας πήραν ως νοσοκόμα;
-Τυχαία και με το ζόρι απλά ήθελαν κόσμο και έτυχε να πάρουν και εμένα μαζί…
όλα οι αντάρτες τα είχαν κανονίσει. Μας πήραν και μας πήγαν από το χωριό κοντά
στη Καστοριά με τα φτυάρια εμείς στους ωμούς να κάνουμε αυλακιές για τα
πυροβολικά.
-Ήσασταν σε ένα μέρος συνέχεια;
-Μετακινούμασταν συνέχεια, γιατί άλλαζαν οι περιοχές που γίνονταν οι πόλεμοι.
Όπου γινόταν πόλεμος εκεί μας πηγαίναμε... πάντα με τα φτυάρια μαζί μας και τις
τσάπες.
-Θυμάστε ποια χρονιά έγινε αυτό;
-Χρονιά; Δεν ξέραμε τότε από χρονιά… νομίζω το 1948.
-Και τι κάνατε εκεί;
-Όλοι μέρα σκάβαμε και πάνω από το κεφάλι μας είχαμε τους αντάρτες και τα
αεροπλάνα… φοβόμασταν για τη ζωή μας. Δεν ξέρω πως είμαστε ακόμα ζωντανοί!!
Αλλά μια μέρα αποφασίσαμε να φύγουμε δεν αντέχαμε άλλο, έτσι λοιπόν ξεκίνησε
μία κοπέλα που ήξερε πιο καλά το δρόμο και οι υπόλοιπες την ακολουθήσαμε.
Ακόμα και αν μας έβρισκαν οι αντάρτες θα λέγαμε ότι χάσαμε το δρόμο, για καλή
μας τύχη φτάσαμε στο στρατόπεδο στην Καστοριά και μπήκαμε μέσα όλες. Πρώτα
μας ρώτησαν ποιες είμαστε από πού ερχόμαστε και τι θέλουμε και μετά μας έβαλαν
μέσα…. Πωω κορίτσι μου θυμάμαι εκεί μας φίλεψαν είχαμε τόσες μέρες να φάμε το
λίγο ψωμάκι και το κασέρι για εμάς ήταν θαύμα.
-Μετά μείνατε εκεί;
-Όχι βρε κορίτσι μας έβαλαν στη κλούβα και μας κατέβασαν όλες μαζί στη Φλώρινα
για να μη μας βρούνε οι αντάρτες. Στην αστυνομία μας πήγαν και εκεί μας έκαναν
ανακρίσεις για να καταλάβουν τι συμβαίνει και να προσπαθήσουν να φυλαχτούν από
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το νέο χτύπημα των ανταρτών… μείναμε για δέκα μέρες στη Φλώρινα και μετά
γυρίσαμε πάλι στο χωριό μας.
-Σας περίμεναν οι δικοί σας άνθρωποι;
-Δεν μας περίμεναν τότε, μόλις μας είδαν άρχισαν να κλαίνε και να μας αγκαλιάζουν.
-Θυμάστε κάτι άλλο από τότε;
-Δύσκολα χρόνια… τι με βάζεις να θυμάμαι. Θα σου πω για τα αδέρφια μου, ο ένας
ήταν στρατιώτης και έμενε εδώ στη πόλη, στη Φλώρινα και μόλις τελείωσε ο
πόλεμος έφυγε στην Αυστραλία, ενώ ο άλλος μου ο αδερφός έμεινε εδώ στα
χωράφια. Φτώχεια κορίτσι μου, δεν είχαμε τίποτα.

2η Συνέντευξη
Σλήφκας Ιωάννης, Ετών 79

-Πως ήταν τα χρόνια του 1940-1950;
-Κορίτσι μου και να σου πω δεν θα μπορέσεις να καταλάβεις πόσο δύσκολα
περάσαμε.
-Για πείτε μου…
-Από πού να αρχίσω...Το ’40 ξεκινήσαμε με τη κατοχή ήταν δύσκολα χρόνια αλλά
όλοι είχαμε στο σπίτι μας τον κήπο μας, τα ζώα μας και το φαγητό, πολυτέλειες δεν
είχαμε.
-Ζούσατε όλοι μαζί;
Ναι όλοι μαζί γονείς παππούδες γιαγιάδες γονείς εμείς είχαμε και την αδερφή του
μπαμπά μου με τα δυο παιδιά της αλλά είχαμε όλοι να φάμε το φαγητό μπορεί να
ήταν λίγο αλλά δεν έλειπε…
-Μάλιστα… οι μέρες σας πως ήταν;
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-Δουλειά οι μεγάλοι δούλευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ στα χωράφια, εμείς πότε
πηγαίναμε μαζί τους στα χωράφια, πότε καθόμασταν με την μπάμπο (εννοεί την
γιαγιά) στο σπίτι, πότε βγαίναμε έξω για να παίξουμε, μπορεί να ήμουν μικρός αλλά
θυμάμαι πολλά. Δεν καταλάβαμε την Κατοχή όπως άλλα μέρη. Τα δύσκολα ήρθαν
στον Εμφύλιο… εκεί έγινε σφαγή.
-Κύριε Γιάννη εσείς πήρατε μέρος στον εμφύλιο πόλεμο;
-Όχι… δεν ήμουν ούτε 10 χρονών, αλλά είχαν φύγει δικοί μου γνωστοί άνθρωποι.
-Θυμάστε γεγονότα από εκείνο το διάστημα;
-Όταν σκέφτομαι εκείνα τα χρόνια μου έρχεται πάντα ένα άγχος, ένας φόβος για τη
ζωή… Όλα ήταν δύσκολα όχι στην κατοχή τότε είχαμε και να φάμε και να
μετακινηθούμε μπορούσαμε. Στον πόλεμο… τότε γίναν πράγματα που φοβόμασταν.
Ερχόντουσαν οι αντάρτες και έπαιρναν με το ζόρι τα κορίτσια, τα πιο μεγάλα, να
πάνε μαζί τους, να σκάβουνε, να κουβαλάνε τα φτυάρια και τις τσάπες να ανοίγουν
δρόμο για τα πυρομαχικά. Φοβόμασταν να βγούμε από το σπίτι, το φαγητό ήταν λίγο.
-Μάλιστα… Κάποιος άλλος από την οικογένειά σας πήρε μέρος στον εμφύλιο;
-Από την οικογένεια μου όχι γιατί δεν έχω άλλα αδέρφια, αλλά θυμάμαι οι αντάρτες,
είχαν πάρει την Μάχη.
-Ποια είναι η Μάχη;
-Είναι η γειτόνισσα μας, μπορείς να πας μετά και σε αυτήν. Από ότι θυμάμαι τη
Μάχη ως νοσοκόμα την πήρανε, είχαμε μεγαλώσει σαν αδέρφια στεναχωρήθηκα και
έκλαψα όταν την πήραν, αυτή δεν ήθελε να πάει αλλά αν δεν πήγαινε αυτή θα
έπαιρναν τη μαμά της, πράμα πολύ δύσκολο γιατί η μαμά της είχε να μεγαλώσει και
τα άλλα της αδέρφια.
-Και για πείτε μου τι έγινε τελικά;
-Τι να γίνει κορίτσι μου… ενώ ήταν κρυμμένη από τους αντάρτες μόλις άκουσε ότι
θα πάρουν την μαμά της αν δεν πήγαινε η ίδια η Μάχη βγήκε αμέσως από το πατάρι
του σπιτιού και είπε «Όχι τη μαμά μου εγώ θα έρθω μαζί σας». Έτσι λοιπόν την
πήρανε μαζί τους και την βάλανε στην ομάδα με τα υπόλοιπα κορίτσια του χωριού.
-Μετά τι έγινε; Πως επέστρεψε πάλι πίσω;
-Αυτές είχαν όλες μια αρχηγό στην ομάδα αυτή ήξερε καλά τα μέρη και τις οδηγούσε
που θα πάνε τι θα κάνουνε. Έτσι λοιπόν μια μέρα λέει σε όλες ακολουθήστε με για να
σωθούμε. Τους είχε πει αρχικά ότι ακόμα και αν τις δουν οι αντάρτες αυτές θα
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κάνουν πως έχασαν τον δρόμο… έτσι λοιπόν έφυγαν σιγά-σιγά και με τη καθοδήγηση
αυτής της κοπέλας.
-Θυμαστε πως την έλεγαν;
-Όχι δεν θυμάμαι.
-Και ναι…(παύση σκέφτεται) τι έλεγα;
-Για τη κοπέλα λέγατε που τις καθοδηγούσε…
-Α…ναι… και αφού την ακολουθούσαν βρέθηκαν σε ένα φυλάκιο όλες στη
Καστοριά εκεί μίλησαν με τους υπεύθυνους, τους είπαν ότι κινδυνεύουν και τους
ζήτησαν να κάνουν κάτι για να σωθούν. Αυτοί από το φυλάκιο πρώτα τις ρώτησαν
από πού είναι και τι θέλουν και μετά άνοιξαν τις πόρτες και τις έβαλαν στο φυλάκιο.
Μετά από όσο θυμάμαι πρέπει να τις πήγαν στη Φλώρινα… θα στα πει καλύτερα και
η ίδια η Μάχη.
3η Συνέντευξη
Νάστου Ανδρομάχη, Ετών 87
-Πως βιώσατε εσείς την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου;
-Κατοχή… (σκέφτεται) η κατοχή κορίτσι μου μεγάλη ιστορία αλλά ο εμφύλιος ακόμα
μεγαλύτερη, από πού να αρχίσω και που να τελειώσω… Δεν περάσαμε καλά χρόνια
την κατοχή τρώγαμε μόνο ψωμί με λίπος από τα ζώα..αυτό που είχαμε στο σπίτι,
εμείς ήμασταν και πολλοί και δεν έφτανε μόνο αυτό.
-Τι εννοείται δεν έφτανε μόνο αυτό κυρία Ανδρομάχη;
-Να κορίτσι μου μια οικογένεια με 12 άτομα για να χορτάσει ήθελε και το κρέας από
τα ζώα και τον κήπο της και τα χωράφια της..στην αρχή είχαμε ένα μικρό κήπο, 2
προβατίνες, ένα γάϊδαρο και μία αγελάδα, μετά βάλαμε και τα χωράφια. Έπρεπε
κάπως να ζήσουμε δεν είχαμε κάτι άλλο.
-Κατάλαβα… για πείτε μου… η ζωή σας πως ήταν την περίοδο της Κατοχής;
-Τότες βρε κορίτσι μου είχαμε τις δουλειές του σπιτιού, ζυμώναμε και ψήναμε το
ψωμί, πλέναμε τα ρούχα σκουπίζαμε μαγειρεύαμε, όλα εμείς τα κάναμε και μετά
πηγαίναμε και στα χωράφια… γράψε και αυτό και κάθε μέρα έπρεπε να φροντίζουμε
τα ζωντανά. Η κατοχή ήταν δύσκολη μόνο για το φαγητό, γιατί δεν είχαμε πολύ από
αυτό… το δύσκολο ήταν ο πόλεμος κορίτσι μου εκεί σκοτώνονταν αδερφός με
αδερφό, υπήρχε μίσος στις ψυχές δεν βλέπαν καθαρά.
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-Εσείς συμμετείχατε στον πόλεμο κυρία Ανδρομάχη;
-Ναι εγώ ήμουν νοσοκόμα με πήρανε χωρίς τη θέληση μου, δεν ήθελα να πάω αλλά
αν δεν πήγαινα εγώ θα έπαιρναν τη μαμά μου, αυτό δεν μπορούσε να γίνει γιατί η
μαμά μου είχε να μεγαλώσει και τα υπόλοιπα αδέρφια μου… που να τα άφηνε βρε
κορίτσι και να έφευγε… από την άλλη εγώ ήμουν μικρή δεν ήθελα να φύγω
φοβόμουν.
-Και τι έγινε τελικά;
-Τι να γίνει κορίτσι μου… εγώ ήμουν κρυμμένη στο πατάρι κάτω από ένα τραπέζι δεν
φαινόμουν από τις κουβέρτες που είχε πάνω οι αντάρτες έψαξαν όλο το σπίτι δεν με
βρήκαν. Τότε είπε ο ένας στη μαμά μου θα έρθεις εσύ μαζί μας αφού δεν βρίσκουμε
την κόρη σου. Μόλις άκουσα ότι θα πάρουν την μαμά μου βγήκα αμέσως από το
πατάρι του σπιτιού και τους είπα όχι τη μαμά μου εγώ θα έρθω μαζί σας, η μαμά μου
έχει να μεγαλώσει και τα παιδιά. Έτσι λοιπόν με πήρανε μαζί τους και με έβαλαν
στην ομάδα με τα υπόλοιπα κορίτσια του χωριού.
-Πόσο χρονών ήσασταν;
-Τότε ήμουν 13…το θυμάμαι σαν τώρα κορίτσι μου.
-Μάλιστα, μετά τι έγινε;
-Μετά αφού μας μάζεψαν από το τα σπίτια όλες… (σκέφτεται) ναι τώρα που θυμάμαι
ήμασταν 45 από το χωριό (εννοεί από τον Πολυπόταμο και 4 από την Υδρούσα) μας
πήγαν στο βουνό οι αντάρτες, εκεί κάναμε πολυβολία, κουβαλούσαμε όπλα, σκάβαμε
δρομάκια για τα όπλα. Τόσο που στεναχωρηθήκαμε και κλάψαμε όλη τη μέρα
κλαίγαμε, μετά σταματήσαμε δεν είχαμε άλλο δάκρυ.
-Πως επέστρεψε πάλι πίσω;
-Αυτές είχαν όλες μια αρχηγό στην ομάδα αυτή ήξερε καλά τα μέρη και τις οδηγούσε
που θα πάνε τι θα κάνουνε. Έτσι λοιπόν μια μέρα λέει σε όλες ακολουθήστε με για να
σωθούμε. Τους είχε πει αρχικά ότι ακόμα και αν τις δουν οι αντάρτες αυτές θα
κάνουν πως έχασαν τον δρόμο… έτσι λοιπόν έφυγαν σιγά-σιγά και με τη καθοδήγηση
αυτής της κοπέλας.
-Θυμαστε πως την έλεγαν;
-Όχι δεν θυμάμαι.
-Και ναι…(παύση σκέφτεται) τι έλεγα;
-Για τη κοπέλα λέγατε που τις καθοδηγούσε…
-Α…ναι… και αφού την ακολουθούσαν βρέθηκαν σε ένα φυλάκιο όλες στη
Καστοριά εκεί μίλησαν με τους υπεύθυνους, τους είπαν ότι κινδυνεύουν και τους
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ζήτησαν να κάνουν κάτι για να σωθούν. Αυτοί από το φυλάκιο πρώτα τις ρώτησαν
από πού είναι και τι θέλουν και μετά άνοιξαν τις πόρτες και τις έβαλαν στο φυλάκιο.
Μετά από όσο θυμάμαι πρέπει να τις πήγαν στη Φλώρινα…

Λοιπόν, το τι έγινε εκεί, εκείνο το βράδυ, χάος, ο ένας πατούσε τον άλλον,
προσπαθούσαμε να βγούμε έξω. Εγώ καθόμουν με μία φίλη μου, Τασούλα την
λέγανε, με πιάνει από το χέρι και με βγάζει από την πίσω πόρτα, που είναι τώρα η
κλινική του Γεννηματά, στα Εβραϊκά νεκροταφεία και μου λέει τρέχα γρήγορα να
πάμε στο σπίτι μου. Αυτή καθόταν λίγο παραπάνω, στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Λοιπόν,
ασθμαίνοντας, κουρασμένες, τρέχαμε, δεν ξέραμε τι συμβαίνει. Καθίσαμε, πήραμε
μία ανάσα εκεί στο Λαϊκό και από εκεί πήγαμε σιγά- σιγά στο σπίτι της. Καθίσαμε,
φοβισμένες, δεν ξέραμε τι συμβαίνει, τρέμαμε κιόλας. Εκείνο το βράδυ έμεινα εκεί.
Μη φύγεις, λέει, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Και την άλλη μέρα το πρωί πήγα σπίτι
μου, μάζεψα τη βαλίτσα μου, τα πράγματά μου όλα, αποχαιρετώ τον ξάδερφό μου, τη
φίλη μου, αυτή δε με άφηνε, λέει τώρα θα φύγεις; Λέω θα διαβάσω στο σπίτι. Αυτή
μου λέει ξέρω ότι θα διακόψεις. Κρίμα είναι να το αφήσεις στη μέση το
Πανεπιστήμιο. Εγώ όμως είχα φοβηθεί τόσο πολύ, ήταν και ο αδερφός μου στα
βουνά, εδώ, στο Βίτσι, πολεμούσε… με τους αντιφρονούντας… οπότε το τρένο και
βρέθηκα στο σπίτι μου… Το ΄47 είχα διακόψει πλέον. Στη σχολή κάθισα 2,5 χρόνια.
-Μετά τι κάνατε;
-Ήθελα να προσφέρω πάρα πολύ, γράφτηκα στη Σχολή Νοσοκόμων Εθελοντριών
Αδερφών και εκεί προσφέραμε πάρα πολλά στον εμφύλιο πόλεμο, πάρα πολλά. Ως
εθελόντριες αδερφές μας πήγαν και στην Καστοριά και εκεί είχαμε παρατράγουδα.
Κάθε βράδυ, όπως και εδώ, χτυπούσαν οι αντάρται… Εδώ χτυπούσαν από τη Βίγλα,
είχαν στη Βίγλα ένα κανόνι, το οποίο το είχα δει εγώ, τελευταία το είχαν ακόμη εκεί
και χτυπούσαν κάθε βράδυ εδώ. Αλά και στην Καστοριά το ίδιο. Εγώ είχα ένα
παράρτημα σε ένα λόφο απέναντι από το νοσοκομείο το Κεντρικό στην Καστοριά
μαζί με μια άλλη, είχαμε 20 βαριά τραυματίες, παράρτημα… και όσες ώρες
χτυπούσαν οι αντάρτες με τους όλμους, τους βάζαμε σε ένα υπόγειο… Άλλους
μπορούσαμε, άλλους δεν μπορούσαμε. Τραβήξαμε πολλά εκεί. Έμεινα ένα μήνα,
αλλά μετά κουράστηκα και έφυγα. Μάλιστα, είχε έρθει και η βασίλισσα ένα
διάστημα εκεί. Τους παρασημοφόρησε όλους. Τους έδωσε δέματα. Μου έδωσε και
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εμένα ένα σταυρό χρυσό. Και μετά εργαστήκαμε εδώ. Στα νοσοκομεία αυτά. Οι
εθελόντριες αδερφές πρόσφεραν πάρα πολλά. Και παρόλο που σε ένα περιοδικό
έγραφαν ότι τάχα οι εθελόντριες αδερφές, όταν έγινε η μάχη της Φλώρινας, η μεγάλη,
κλωτσούσαν τους τραυματίες, τους αντιφρονούντες. Αυτό είναι ψέμα, εγώ ήμουν
εκεί, ίσα ίσα δε διακρίναμε, τάκα τάκα τους βγάζαμε τα ρούχα και τους δίναμε σε ένα
δωμάτιο στους γιατρούς. Ποτέ καμία δεν κλώτσησε. Αυτό είναι ψέμα μεγάλο. Το
διαψεύδω!
Λοιπόν, θέλω να σου πω λίγο για τις εθελόντριες νοσοκόμες.
Οι εθελόντριες νοσοκόμες εργάστηκαν πολύ σκληρά στο Δημοτικό Νοσοκομείο, στο
Εθνικό Νοσοκομείο, στα κινητά ιατρεία, στην Καστοριά, στο Νεστόριο, στην
Κοζάνη, στη Φλώρινα…. Ξεσκίζαμε τα ρούχα στα σημεία των τραυμάτων
αποφεύγοντας τη μόλυνση και δέναμε προσεκτικά τις πληγές. Έπειτα τους ανεβάζαμε
στο χειρουργείο ή στους θαλάμους και τους παραδίδαμε στους γιατρούς.
Εργαζόμασταν με βάρδιες, χωρίς ωράριο. Εγώ ειδικά αντιμετώπισα ένα φρικτό
θέαμα. Ένα τζιπ πήγαινε στις Κάτω Κλεινές για εφοδιασμό, αλλά στο δρόμο υπήρχε
νάρκη και τινάχτηκε το τζιπάκι και σκοτώθηκε ο οδηγός. Ο δε συνοδηγός
τραυματίστηκε πολύ βαριά. Όταν τον φέρανε στο νοσοκομείο είχα εγώ βάρδια και
όταν τον αντίκρισα μάλλον λιποθύμησα, διότι ήταν το μούτρο του παραμορφωμένο, η
μύτη του είχε φύγει, το σαγόνι του είχε φύγει, τα μάτια του ήταν τρύπια και αυτά,
ήταν σε κακή κατάσταση, ανέπνεε μόνον. Τον βάλανε στο πρόχειρο αεροδρόμιο να
τον μεταφέρουν Αθήνα, αλλά έμαθα ότι καθοδόν πέθανε. Αυτή η εικόνα δε σβήνει
ακόμα και τώρα μέσα από το μυαλό μου. Επίσης, έχω και μία άλλη εικόνα από τους
ακρωτηριασμούς. Ήμουν στο χειρουργείο και χειρούργος ήταν ο Αγγελής, καλός
χειρούργος, αλλά όμως μόλις είδα εγώ να βάζει το πριόνι στο γόνατο για να χωρίσει
το πόδι του, διότι είχε πάθει γάγγραινα, τα χασα, οι νοσοκόμες με έβγαλαν έξω και
έκτοτε δεν πάτησα στο χειρουργείο παρά μόνο είχα το παθολογικό μέρος.
-Κλείνοντας, τι έχετε να πείτε για το τέλος;
-Δεν έπρεπε να στέλνουν μετά στα νησιά τον κόσμο, στην εξορία… Ο Σοφούλης, ο
Παπανδρέου, όλοι μωρέ… ήταν κράτος εν κράτει… δε λογάριαζαν. Εδώ η
χωροφυλακή έκανε μεγάλο λάθος και έκανε καταστροφή. Για το τίποτε τους βάζανε
μέσα… Στρατοδικεία. Εγώ θυμάμαι έναν από τη Λευκώνα, δεν ανακατωνότανε, αλλά
από μίση μέσα στα χωριά και από
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αντιζηλίες τον κατηγόρησαν και είπαν στη χωροφυλακή ότι έχει όπλο και τον
έπιασαν και τον πήγαν στο Ρετζί, στη φυλακή. Ειδοποίησε τότε τον αδερφό μου και
του είπε αυτός ότι δεν είχε όπλο και τον κατηγορούν άδικα και φοβόταν ότι θα τον
έδερναν. Ο αδερφός μου του υποσχέθηκε να τον σώσει… Οι χωροφύλακες το έκαναν
αυτό. Ε, και ο αδερφός μου πήγε και τους έκανε άνω κάτω στο δικαστήριο και τον
άφησαν τον άνθρωπο. Όσοι δεν είχαν όμως γερούς δικηγόρους φεύγανε στην Ανάφη,
στην Ικαρία, στα νησιά… Πολλά τράβηξε ο τόπος αυτός. Η Πρέσπα άδειασε από
τους αντάρτες, καταστράφηκε…

4η Συνέντευξη
Μούκα Κατίνα, Ετών 81
-Τώρα να στα λέω όλα μόνη μου; Να σου τα πω όπως τα θυμάμαι;
-Ναι, πείτε μου όπως σας βολεύει… όπως σας είναι πιο εύκολο.
-Κορίτσι μου να σου πω στην αρχή για την Κατοχή… η κατοχή δεν χτύπησε όλες τις
οικογένειες με τον ίδιο τρόπο στο χωριό μας. Υπήρχαν οικογένειες οι οποίες
χτυπήθηκαν δίχως τέλος και με τον χειρότερο τρόπο, άλλες θα σου πούνε λίγο δεν
καταλάβαμε σχεδόν τίποτα και άλλες τις χτύπησε πολύ.
-Γιατί το λέτε αυτό κυρία Κατίνα;
-Κορίτσι μου από την Κατοχή ακόμα το χωριό μας ήταν χωρισμένο στους προδότες,
στους σπιούνους, και στους υπόλοιπους… η οικογένεια μου ήταν στους υπόλοιπους
ούτε χωράφια δεν μπορούσαμε να βάλλουμε εμείς, μόνο έναν μικρό κήπο είχαμε στο
σπίτι. Ξέρεις τι είναι ένας μικρός κήπος για ολόκληρη οικογένεια 10 και 12 ατόμων..
τίποτα δεν είναι κορίτσι μου. Ποιος μπορούσε να φάει από τα λίγα πράγματα που
έβγαζε ένας τόσο μικρός κήπος;.
-Τι άλλο θυμάστε από την εποχή εκείνη;
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-Τους Γερμανούς, τέτοιοι άνθρωποι να μην έρθουν πάλι στο χωριό μας, κακοί
άνθρωποι, χωρία καρδιά. Αυτοί που λες κορίτσι μου μπαίνανε στα σπίτια και τα
καίγανε, δεν καταλάβαιναν τίποτα και κανέναν, δεν είχαν αισθήματα.
-Γιατί γίνονταν αυτό, τι ζητούσαν;
-Τι να ήθελαν… όπλα έψαχναν, όπλα παντού. Εγώ τότε ήμουν 4 χρονών. Όπως σου
είπα στο χωριό είχαμε σπιούνους αυτοί ήταν δύο, τον έναν θυμάμαι τον Κύρκου
Μάριν, αυτός είπε στο σπίτι του Μούκα έχει όπλο, του πατέρα μου εννοούσε. Τότε
κορίτσι μου όρμησαν μέσα οι Γερμανοί, κάνανε το σπίτι άνω κάτω ρίξανε τα πάντα.
Δεν έβρισκαν τίποτα έριξαν και το εικονοστάσι για να βρούνε το όπλο.
-Όπλο υπήρχε κυρία Κατίνα;
-Υπήρχε και βέβαια υπήρχε αλλά ήταν καλά κρυμμένο ο πατέρας μου είχε ανοίξει ένα
μέρος δίπλα στο ντουλάπι που βάζαμε τα ρούχα για τις φράουλες και από πάνω το είχε
σκεπάσει με ένα μαντήλι… εάν δεν το ήξερες δεν πήγαινε το μυαλό σου ότι το μέρος
έχει όπλο… το είχε φτιάξει πολύ ωραία.
- Τελικά τι έγινε με τους Γερμανούς;
-Τίποτα δεν βρήκαν τίποτα και έφυγαν, μόνο εκείνη την ημέρα αργότερα ήρθαν πάλι
αλλά ο μπαμπάς μου είχε φύγει στο βουνό να κρυφτεί πρόλαβε. Τότε… θυμάμαι πολύ
καλά εκείνη την μέρα μπήκανε στο σπίτι και τα σπάσανε όλα είπαν στη μαμά μου εάν
δεν έρθει ο άνδρας σας μαζί μας θα πάρουμε εσάς, την μαμά μου εννοούσε. Αμέσως
μου λέει η μαμά μου φύγε στο βουνό να βρεις τον μπαμπά σου, τότε ενώ ήμουν 4
χρονών έφυγα μόνη μου στο βουνό να ψάχνω τον μπαμπά μου αλλά δεν τον βρήκα και
τότε γύρισα πάλι πίσω, οι Γερμανοί νευρίασαν αλλά έφυγαν με τα άλογα τούς. Αυτά
γινόντουσαν τότε στην Κατοχή κορίτσι μου ερχόντουσαν έφευγαν οι Γερμανοί,
απειλούσαν, έκαναν καταστροφές και έφευγαν. Δεν μας έφταναν αυτά μετά ήρθε και ο
Εμφύλιος… (σκέφτεται) μακριά παιδί μου μακριά, τέτοια πράγματα ούτε στους
εχθρούς μας να μην γίνονται, αδέλφια να σκοτώνονται μεταξύ τους.
-Κυρία Κατίνα στον εμφύλιο πήρατε μέρος;
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-Εγώ όχι κορίτσι μου, αλλά έγιναν πολλά τότε θα στα πω και αυτά. Λοιπόν, το ’47 οι
αντάρτες μάζευαν τα κορίτσια από τα σπίτια και σου λέω τα κορίτσια γιατί τα αγόρια
όλα τα είχαν μαζέψει στον στρατό. Θυμάμαι ένα βράδυ είχαν μαζέψει 40 κορίτσια. Να
σου πω ότι το σπίτι μας ήταν απέναντι από το γραφείο των παρτιζάνων, πάντα όταν
πήγαινα για νερό με παρατηρούσαν μέχρι που μια μέρα ήρθαν τρείς άνδρες ψηλοί και
καλοντυμένοι στο σπίτι μας και ζήτησαν από τη μητέρα μου να με πάρουν. Η μαμά
μου αναστατώθηκε… (έμεινε σιωπηλή και άρχισε να κλαίει). Τους έδωσε την μεγάλη
μου τν αδερφή αυτή ήταν 15 χρονών ενώ εγώ μόλις 8. Αφού την πήραν και φύγαν
μετά ήρθε ο παππου-Κώστας από το σπίτι του απέναντι και είπε στη μητέρα μου να μη
βγαίνω μόνη μου στη βρύση για νερό γιατί θα με πάρουν μαζί τους, για αυτό και εγώ
μετά άρχισα να κρύβομαι.
-Κυρία Κατίνα μετά έφυγαν οριστικά ή γύρισαν πάλι πίσω;
-Αχ κορίτσι μου οι αντάρτες δεν καταλάβαιναν τίποτα… ήρθαν πάλι, τότε είδαν τον
παππού μου και τους είπε πρώτα θα σκοτώσετε εμένα και μετά θα πάρετε το κορίτσι…
τους είπε αυτό και έφυγαν δεν αντέδρασαν και δεν συνεχίστηκε η κουβέντα… ήταν
πολύ περίεργο όλοι που ήμασταν μπροστά νομίζαμε θα συμβούν τα χειρότερα, η
Παναγία μας έσωσε όλους. 23 κορίτσια πήραν μαζί τους εκείνο το βράδυ με το ζόρι
βέβαια, τα έντυσαν αντάρτες και τα έβαλαν να πολεμούν με αντρικά ρούχα. Το βράδυ
εκείνο πήραν πολλά κορίτσια και τη μαμά μου επειδή δεν με έδινε την έβαλαν στη
φυλακή… εκεί την κράτησαν για ένα χρόνο. Όλα τα κορίτσια τα πήγαν στο Δερβένι.
Το βράδυ εκείνο έβρεχε πολύ και όλες τις πήγαν στο στρατόπεδο, εκεί κορίτσι μου οι
στρατιώτες έδωσαν φαγητό σε όλα τα κορίτσια και τις βάλανε να κοιμηθούν σε ένα
ζεστό μέρος. Την επόμενη ημέρα τις πήραν όλες με ένα μικρό λεωφορειάκι και τις
πήγαν στη Φλώρινα και από εκεί στην Σκοπιά, εγώ τότε είχα πάει στον μπαμπά μου
στην Σκοπιά. (Σκέφτεται) να σου πω κορίτσι μου… τότε την μαμά μου που την
κρατούσαν οι αντάρτες την είχαν βάλει φουρνάρισσα να κάνει ψωμί για τους
αντάρτες, οχτώ φούρνους είχε τότε η Φλώρινα και το ψωμί δεν έφτανε. Εκείνη τη
χρονιά έστελναν φαγητό και οι Ρώσοι για να μας βοηθήσουν, μη φανταστείς ότι μας
αγαπούσαν αλλά ήταν άνθρωποι… καταλαβαίνεις τι θέλω να πω!
-Ναι κυρία Κατίνα καταλαβαίνω πολύ καλά. Θυμάστε άλλα γεγονότα από εκείνη την
περίοδο;
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-Και βέβαια η μητέρα μου εκτός από φουρνάρισσα ήταν και τραυματιοφορίνα, μας
είχε πει πολλά περιστατικά που γινόντουσαν όλο το χρόνο που έλειπε, να στα πω όλα;
-Πείτε μου ένα κυρία Κατίνα όποιο θυμάστε…
-Ναι θα σου πω αυτό με τον αστυνομικό, αυτός που λες κορίτσι μου ήταν άνθρωπος
της αστυνομίας αλλά υποστήριζε κρυφά τους αντάρτες, ήταν ο σπιούνος της
αστυνομίας οι αντάρτες ήξεραν κάθε κίνηση που θα έκανε η αστυνομία. Εάν δεν κάνω
λάθος… (σκέφτεται) όχι όχι έτσι είναι όπως θα στα πω… αυτός ο αστυνομικός είχε
αδερφό του έναν αντάρτη τον Νικολή και επειδή ήθελε να προστατέψει τον αδερφό
του, του έλεγε κάθε κίνηση που ετοιμάζονταν να κάνουν. Η αστυνομία άρχισε να
καταλαβαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα γιατί ζημιές γίνονταν παντού αλλά οι αντάρτες
δεν ήταν πουθενά, έτσι λοιπόν μια μέρα η αστυνομία παρακολούθησε τον αδερφό του
Νικολή και κατάλαβε πως αυτός λέει τις κινήσεις τους.
-Κυρία Κατίνα γιατί η αστυνομία ακολούθησε τον αδερφό του Νικολή και όχι κάποιον
άλλο;
-Γιατί κορίτσι μου ένας χωριανός, ο Κύρκου πήγε και τον πρόδωσε στον υπεύθυνο της
αστυνομίας, και μετά ένα αεροπλάνο του στρατού ενώ ήταν έξω στη δουλειά του
πέρασε και τον σκότωσε. Όλοι κατάλαβαν ότι έγινε επίτηδες γιατί έξω είχε πολλούς
αστυνομικούς και μόνον αυτόν τον σκότωσαν. Μετά πήγαν αμέσως η μητέρα μου και
η φίλη της η Σουλτάνα να τον μαζέψουν με το φορείο αλλά ήταν ήδη αργά. Και για να
τα πω πιο σύντομα, γιατί αν με αφήσεις έχω να πω πολλά, μετά από ένα χρόνο οι
αντάρτες έφεραν πίσω στο χωριό την μαμά μου από το Λάγεν (Τριανταφυλλιά). Μόλις
έφτασε σπίτι βάλαμε όλοι μαζί τα κλάματα και άρχισε να μας λέει πως πέρασε έναν
χρόνο μακριά μας και πως περάσαμε εμείς, όλο το βράδυ μείναμε ξύπνιοι. Αυτά
κορίτσι μου!!
-Σας ευχαριστώ πολύ…

5η Συνέντευξη
Ν. Φανή (Κάτη), Ετών 78
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-Πότε γεννηθήκατε;
-(γελάει) του ’39 είμαι. Το 1939 γεννήθηκα. Έχω να σου πω πολλά και για την
Κατοχή που θέλεις και για τον Εμφύλιο.
-Πείτε μου αρχικά για την Κατοχή.
-Κατοχή… δεν ήταν εύκολα τα χρόνια τότε, είχαμε πολλές φασαρίες στο χωριό
πολλούς τσακωμούς γιατί δεν είχαμε φαγητό. Όλα για το φαγητό γινόντουσαν με μισή
φραντζόλα ψωμί και με κρεμμύδι από τον κήπο τρώγαμε το μεσημέρι. Ήμασταν
τυχεροί γιατί είχαμε τα ζώα στο σπίτι, εμείς είχαμε μία αγελάδα τρία πρόβατα και
πέντε κότες τα βασικά τα παίρναμε από αυτά τα ζωντανά. Αααα να μην ξεχάσω να
σου πω και για τον κήπο κορίτσι μου από αυτόν παίρναμε τα πράσινα, αλλά και την
φακή. Έτσι ζούσαμε το μεγάλο θέμα μας ήταν το φαγητό, είχαμε και πολλούς άνδρες
στην οικογένεια όλο φαγητό ζητούσαν.
-Η ζωή σας πως ήταν κυρία Φανή;
-Δύσκολη ανέσεις δεν είχαμε, όλη μέρα ήμασταν στα χωράφια, όταν όμως ξεκίνησαν
να έρχονται οι ξένοι από κάτω, για τους Γερμανούς λέω, τα πράγματα ήταν ακόμα πιο
δύσκολα οι γυναίκες δεν βγαίναμε από το σπίτι ούτε μέχρι τη βρύση για να γεμίσουμε
νερό δεν πηγαίναμε. Τότε μόνο οι άνδρες έβγαιναν, και όταν λέω έβγαιναν για
δουλειές εννοώ, εμείς στο σπίτι. Φοβόμασταν για τη ζωή μας… οι Γερμανοί έκαναν
βόλτες στο χωριό και στα σπίτια μας έμπαιναν, κατέστρεφαν πράγματα, έπαιρναν
πράγματα, έφευγαν… σε εμάς δεν έκανα πολλές ζημιές μόνο τον αχυρώνα μας
έκαψαν. Αχ… δεν μπορώ κορίτσι μου να τα σκέφτομαι.
-Κυρία Φανή οι Γερμανοί επηρέασαν την καθημερινότητα σας;
-Και βέβαια κορίτσι μου, η αλήθεια είναι πως εμάς όχι τόσο πολύ, μη με ρωτήσεις
γιατί δεν ξέρω, πες ότι ήμασταν αρκετά τυχεροί σε σύγκριση με κάποιους άλλους από
το χωριό. Να σου πω ότι οι σπιούνοι ήταν αυτοί που έστελναν τους Γερμανούς στα
σπίτια δεν πήγαιναν τυχαία. Να ξέρεις ότι αυτοί πήγαιναν στα σπίτια που ήξεραν ότι
έχει όπλα για αυτό γίνονταν όλη η φασαρία… εμείς είχαμε μόνο ένα αλλά δεν
φτάσαμε στο σημείο να το εμφανίσουμε, μπορεί για αυτό να μην μας είχαν βάλει στο
μάτι οι Γερμανοί. Έτσι ήταν όλες οι μέρες μας την περίοδο του ’40 άγχος, κρύψιμο
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από τους Γερμανούς και επιβίωση με τα λίγα φαγητά που είχαμε. Όλοι κάναμε την
προσευχή μας για να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό το μαρτύριο του
τρόμου. Και δεν μας έφτανε η Κατοχή ήρθε αμέσως και ο Εμφύλιος εκεί ακόμα
χειρότερα τα πράγματα όλοι σκοτωνόντουσαν δεν υπολόγιζαν τίποτε. Το χωριό μας
είχε χωριστεί σε δύο στρατόπεδα στον στρατό και στους αντάρτες… τέτοιο πράγμα
δεν έχεις δει και εύχομαι να μην δεις ποτέ κορίτσι μου… ο ένας πυροβολούσε τον
άλλον λες και ήταν τετράποδα, δεν είχαν ψυχή μέσα τους.
-Θυμάστε να μου πείτε περιστατικά από την περίοδο του εμφυλίου. Είχατε και εσείς
κάποια άμεση ή έμμεση σχέση με τα γεγονότα.
-Εγώ στην περίοδο αυτή ήμουν γύρω στα έξι, αλλά θυμάμαι αρκετά ζωντανά τα
γεγονότα γιατί τα έζησα αλλά και γιατί μετά τη λήξη του πολέμου τα συζήτησα
αρκετά με τους μεγαλύτερους στο χωριού μου… με ενδιέφερε και με ενδιαφέρει ο
τόπος μου κορίτσι μου! Εκείνη την εποχή λόγω του εμφυλίου οι αρχές είχαν μαζέψει
στις πρωτεύουσες των νομών όλους τους κατοίκους των χωριών της Φλώρινας για να
μην ενισχύσουν τους αντάρτες. Αυτό που ήθελαν ήταν να μην επωφελούνται οι
αντάρτες από αυτούς και να μην έχουν επαφές. Η σύγκρουση αυτή από πλευράς
ανταρτών ήταν πολύ οργανωμένη, από τους αντάρτες κάποια πρόσωπα κατάγονταν
από την Φλώρινα, για αυτό το λόγω όλοι οι αντάρτες γνωρίζονταν μεταξύ τους και
αυτοί των χωριών και αυτοί της πόλης, όλοι μιλούσαν μεταξύ τους. Ο στρατός τη
μόνη

πληροφορία που είχε ήταν ότι η αντάρτες θα κάνουν μια επίθεση, αλλά

γνώριζαν γενικά όχι κάτι συγκεκριμένο. Αυτά είναι τα γενικά, να σου πω ότι άμεση
σχέση με τον Εμφύλιο από την οικογένεια μου είχε μόνο η μητέρα μου, εγώ επειδή
ήμουν μικρή δεν με πήραν οι αντάρτες για αυτό πήραν τη μαμά μου, τότε
στεναχωρηθήκαμε και κλάψαμε πολλοί όλοι. Μαζί με όλα τα κορίτσια είχαν και την
μαμά μου, τυχερά τα κορίτσια γιατί θα τα πρόσεχε.
-Και που τις πήγαν όλες κυρία Φανή; Θυμάστε;
-Τις μάζευαν όλες από κάθε μαχαλά και τις συγκέντρωναν στη πλατεία του χωριού…
σαν τώρα να τα ακούω τα κλάματα από τη πλατεία, όλες έκλαιγαν. Τις βάλανε σε ένα
σπίτι κοντά στη πλατεία του χωριού τους δώσανε ρούχα αντάρτικα και τσάπες σε
όλες, η μία πίσω από την άλλη ξεκίνησαν προς το βουνό, μπρός και πίσω τους είχαν
από έναν αντάρτη και τις καθοδηγούσαν για να μη πατήσουν τις νάρκες. Τις βάλανε
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να σκάβουν στο χώμα και να κρύβουν τα πυροβολικά, αυτή ήταν η δουλειά τους, δεν
υπολόγιζαν ότι ήταν γυναίκες όλη την ήμερα δούλευαν, ούτε φαγητό δεν είχαν
(κλαίει), εγώ παρακαλούσα να επιστρέψει ζωντανή η μαμά μου… τα αεροπλάνα
πετούσαν πάνω από το κεφάλι τους, τόσο κοντά στο έδαφος, αυτά μας έλεγε όταν
γύρισε. Κάθε μέρα κάνανε το ίδιο σκάβανε και κρύβανε τα πυροβολικά από το πρωί
μέχρι το βράδυ. Κορίτσι μου να σου πω επίσης κοιμόντουσαν έξω όπου έβρισκαν,
συνήθως μέσα σε δέντρα τα οποία ήταν κενά, κούφια, μέχρι που βαρέθηκαν ή να σου
πω καλύτερα κουράστηκαν, έτσι λοιπόν μια κοπέλα η πιο μικρόσωμη δεν θυμάμαι
πως την έλεγαν, οργάνωσε σχέδιο για να ξεφύγουν από τους αντάρτες. Ξεκίνησαν
λοιπόν μια μέρα μεσημέρι με τις τσάπες στους ώμους να πάνε προς το στρατόπεδο στη
Καστοριά, εκεί θα μπορούσαν να τις σώσουν από τους αντάρτες, έτσι και έγινε. Ενώ
περπατούσαν μια ολόκληρη μέρα και ένα βράδυ έφτασαν επιτέλους στο στρατόπεδο
της Καστοριάς, εκεί πρώτα τις ρώτησαν ποιες είναι από πού έρχονται και γιατί θέλουν
να μπούνε στο στρατόπεδο, αφού πρώτα απάντησαν τις έβαλαν στο στρατόπεδο και
τις φίλεψαν, τους έδωσαν ελιές, ψητό ψωμί και ζεστό τσάι, επειδή δεν είχαν φάει
τόσες μέρες τους φάνηκαν υπέροχα και αυτά τα λίγα που είχαν. Μετά από το φαγητό
κάθισαν όλοι μαζί γύρω από τη σόμπα και συζητούσαν για το τι είχε συμβεί, (άρχισε
να γελάει) και τώρα θα σου πω κάτι αστείο όταν το δωμάτιο ζεστάθηκε αρκετά
ξεκίνησαν από τα κεφάλια των κοριτσιών να φεύγουν οι ψείρες, περπατούσαν πάνω
στα ρούχα τους και στους τείχους ακόμα και οι στρατιωτικοί τρόμαξαν (γελάει), όταν
μου τα έλεγαν και εμένα αυτά που είχαν συμβεί δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε
από το γέλιο. Μετά τις πήρε ένα μικρό φορτηγάκι και τις κατέβασε στη Φλώρινα, εκεί
θα πήγαιναν σε δικούς τους γνωστούς και φίλους, δεν μπορούσαν να επιστρέψουν
πίσω στο χωριό γιατί θα τις έπιαναν οι αντάρτες κάποιες έμειναν στη Φλώρινα αρκετό
καιρό ενώ άλλες επέστρεψαν την επόμενη κιόλας ημέρα, μια από αυτές ήταν και η
μαμά μου δεν μπορούσε άλλο μακριά μας ήθελε να δει ότι είμαστε καλά.
-Κυρία Φανή πως επέστρεψε αφού οι αντάρτες ήταν ακόμα στο χωριό;
-Από το βουνό κορίτσι μου, τις φέραν κρυφά από το Λάγεν (Τριανταφυλλιά) και πολύ
προσεχτικά τις έφεραν μέσα από τα βουνά στο χωριό. Αχ μωρέ κορίτσι μου όταν ήρθε
αγκαλιές, φιλιά δεν φύγαμε από πάνω της. (κλαίει) άλλη μία μαμά είχαν πάρει από το
χωριό μας, δύο ήταν στο σύνολο. Αυτή κορίτσι μου είναι η μικρή μας ιστορία.
-Ευχαριστώ πολύ να είστε καλά.
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6η Συνέντευξη
Ρασπόπτσης Παντελής, Ετών 70
-Εγώ να σου πω κορίτσι μου την Κατοχή δεν την έζησα και από τον Εμφύλιο θα σου
πω όσα θυμάμαι αλλά και όσα έψαξα και ρώτησα στη συνέχεια. Την περίοδο του
Εμφυλίου και για την ακρίβεια στα τέλη του πολέμου ήμουν γύρω στα τέσσερα αλλά
οι μνήμες έχουν χαραχθεί στο μυαλό μου, το χειρότερο περιστατικό για εμένα ήταν
όταν οι αντάρτες σκότωσαν τον πατέρα μου σε ένα βουνό κοντά στην Τριανταφυλλιά.
Τότε ήμουν δύο χρονών πολύ μικρός, με μία μεγαλύτερη αδερφή την οποία έπρεπε να
προστατέψω και με μία μητέρα χήρα. Από πολύ μικρός έπρεπε να καταλάβω τη ζωή
και ταυτόχρονα να γίνω αρχηγός της οικογένειας μου, όχι γιατί το ήθελα αλλά γιατί
έπρεπε, έπρεπε να κρατήσω ενωμένη και δυνατή την οικογένεια μου, ενώ ήμουν μόλις
δύο χρονών. Για να καταλάβεις από τα τρία μου χρόνια πήγαινα στα χωράφια να
δουλεύω και σε ό,τι δουλειές υπήρχαν στο χωριό έτσι ώστε να ζήσει η οικογένεια μου,
μη συγκρίνεις με τα σημερινά δεδομένα, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Την περίοδο
της Κατοχής η οικογένεια μου πέρασε δύσκολα γιατί ο πατέρας μου ήταν στον στρατό
και έλειπε συνέχεια από το σπίτι και η μητέρα μου με την αδερφή μου μένανε μόνες
τους στο σπίτι. Για εκείνη την εποχή ήταν επικίνδυνο να αφήνεις στο σπίτι μόνες τους
γυναίκες, να αναφέρω ότι στο χωριό μας έγιναν διάφορα επικίνδυνα σκηνικά εκείνη
την περίοδο, δεν νομίζω ότι πρέπει να μπω σε λεπτομέρειες απλά να ξέρεις ότι ένας
πόλεμος δεν έχει μόνο σκοτωμούς.
-Μάλιστα, θέλετε να μου πείτε τι άλλο γνωρίζετε για την περίοδο της Κατοχής;
Η Κατοχή ήταν δύσκολη, όπως σου είπα δεν έχω βιωματικές εμπειρίες παρα μόνο
αυτές που σου διηγήθηκα, για να στα πω ακριβώς όπως είναι θα στα πω από τον
πόλεμο και μετά, από το ’49 και μετά. Αυτό που έμαθα από χωριανούς για την
περίοδο της κατοχής είναι ότι όλα τα πράματα, όλες τις κινήσεις που έκαναν γίνονταν
για να μην τους πιάσουν οι Γερμανοί, γιατί οι Έλληνες για έναν Γερμανό που
σκότωναν αυτοί, αυτοί σκότωναν 10 Έλληνες ύστερα από υποδείξεις που έκαναν. Και
συνήθως τις υποδείξεις τις έκαναν οι σπιούνοι κυρίως οι βουλγαρόφρονες ήταν αυτοί
που υπεδείκνυαν για τα αντίποινα και υποδείκνυαν κάποιον που ήταν εκδηλωμένος
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Έλληνας , είτε αριστερός είτε δεξιός, δεν είχε σημασία τότε δεξιός, αριστερός. Να σου
πω ότι αρχηγός των βουλγαροφρόνων εδώ ήταν ο Γκέλες η καταγωγή του ήταν από το
χωριό μας, από τον Πολυπόταμο. Επίσης, ο Πολυπόταμος είχε πολλούς αποίκους από
την Ήπειρο. Για αυτό οι βουλγαρόφιλοι έλεγαν με περηφάνια σε σπαστά ελληνικά που
ξέρανε για το Γκέλε «Εμείς έχουμε έναν αρχηγό από την Ήπειρο» , αυτό το έλεγαν
μόνο για να ζηλεύουν οι Έλληνες. Δηλαδή παρόλο που αυτός ήταν από την Ήπειρο
ήταν βουλγαρόφιλος, και στο επάγγελμα ήταν δικηγόρος. Τώρα να σου πω για τον
αδελφικό πόλεμο, για τον Εμφύλιο εννοώ. Ο Εμφύλιος για εμένα είναι ένα μαυρό
σκοτεινό κουτί από το οποίο θυμάμαι ότι ήμουν δύο χρονών όταν σκότωσαν τον
πατέρα μου και ξαφνικά έπρεπε να αναλάβω μια τεράστια ευθύνη, έπρεπε να
φροντίσω όλη μου την οικογένεια.
-Γνωρίζετε ποιος τον σκότωσε;
-Δεν μάθαμε ούτε ποιος τον σκότωσε ούτε γιατί, το μόνο που μας είπε μια γιαγιά από
το διπλανό σπίτι ήταν ότι «Φανή μωρέ Φανή τον άνδρα σου τον σκότωσαν οι
αντάρτες», αυτά τα λόγια που είπε στην μητέρα μου η γειτόνισσα έμειναν στο κεφάλι
μου για χρόνια ολόκληρα. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για αυτό το θέμα αν
θέλεις θα σου πω κάποια γενικά στοιχεία που θυμάμαι και κάποια άλλα που έμαθα.
-Ναι βέβαια, πείτε μου ό,τι θέλετε.
- Το ΄49 όταν τελείωνε ο εμφύλιος στο χωριό μας εκτός από τους πολλούς σκοτωμούς,
και από τα καμένα σπίτια υπήρχαν και πολλές απώλειες από ανθρώπους και δεν θα
σου πω μόνο από εμάς τους απλούς πολίτες αλλά απώλειες υπήρχαν και από τους
αντάρτες και από τον στρατό. Επίσης, την περίοδο εκείνη μεγάλη αντίσταση από την
αεροπορία κοντά στην περιοχή της Πρέσπας βρήκαν οι αντάρτες, για αυτό και
υποχώρησαν. Τα γεγονότα αυτά έγιναν τον Αύγουστο με Σεπτέμβριο του ’49, ο
στρατός προχωρούσε και έσπρωχνε αυτούς, τους αντάρτες, αυτοί όμως ήθελαν να
προλάβουν να περάσουν τα σύνορα για να γλυτώσουνε. Το δύσκολο ήταν όμως ότι
δεν μπορούσανε να περάσουνε τα γιουγκοσλάβικα σύνορα, τότε τα σύνορα της
Γιουγκοσλαβίας τα έκλεισε ο Τίτο ήταν γνωστό ότι υπήρχε μια παρεξήγηση του
Στάλιν με τον Τίτο, για τον λόγο αυτό ο Τίτο άλλαξε πολιτική, έτσι λοιπόν έκλεισε τα
σύνορα από την Ελλάδα, έτσι δεν είχαν που να πάνε. Ξαφνικά όλοι ξεκίνησαν προς
την Αλβανία όμως ο στρατός είχε άλλο σχέδιο, καθώς αυτός ήξερε ότι ήταν κλειστά
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τα σύνορα, έτσι λοιπόν περικύκλωσε τα αλβανικά σύνορα και τα έκλεισε, αρκετοί
ήταν αυτοί που γλίτωσαν. Να σου πω ότι τα σύνορα δεν τα πέρασαν μόνο από το
βουνό αλλά και από τη λίμνη με βάρκες. Τελείωσε ο εμφύλιος τέλη Αυγούστου του
’49 μετά από πολλές μάχες που γίνονταν στο Γράμμο και στο Βίτσι. Αυτά που σου
λέω δεν είναι άσχετα γράψτα… επειδή το Βίτσι είναι κοντά μας εμείς
επηρεαζόμασταν αρκετά σαν χωριό, πολλούς αντάρτες τους σκότωναν και μπροστά
μας, δεν τους ένοιαζε που ήμασταν παιδιά…(σκέφτεται) αυτά… αυτά ήταν τα
γεγονότα που έγιναν, δύσκολα χρόνια, χρόνια που λες να πάνε και να μην γυρίσουν.
Όταν μου είπες εμφύλιος μου ήρθε στο μυαλό ο πατέρας μου, δύσκολο θέμα, δεν είναι
για συζήτηση, αυτές οι πληγές δεν κλείνουν όσα χρόνια και αν περάσουν.

7η Συνέντευξη
Ρασπόπτση Ελευθερία, Ετών 77
-Θα σου πω πρώτα για την κατοχή. Η κατοχή στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε από
τη γερμανική εισβολή, όπως ξέρουμε σαν γεγονός ήταν αρκετά δύσκολο για τον
ελληνισμό, να σου πω ότι για το χωριό μας τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι και
θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Το χωριό μας υπέστη την γερμανική εισβολή αλλά
συγκριτικά με άλλα χωριά, όπως η γειτονική Δροσοπηγή για παράδειγμα με το
ολοκαύτωμα, για εμάς δεν ήταν τόσο επίπονη εκείνη η περίοδος … νομίζω ξέρεις και
εσύ καλύτερα για το άλλο σου χωριό.
- Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε…
-Εγώ γεννήθηκα το ’40, την Κατοχή την έζησα αλλά ήμουν μικρή και δεν τη θυμάμαι
για να σου πω λεπτομέρειες αλλά από τον Εμφύλιο θυμάμαι τα πάντα, θα σου πω ότι
θες. Στον Πολυπόταμο την περίοδο πριν την Κατοχή έτυχε όλοι στο χωριό να έχουμε
πολύ καλές σχέσεις, οι γονείς μας πήγαιναν στα χωράφια και μας έπαιρναν και εμάς
μαζί, μόλις τελείωναν την δουλειά άπλωναν όλοι μαζί τα κουβερλί και καθόμασταν
όλοι μαζί γύρω-γύρω και στη μέση θυμάμαι βάζαμε τα φαγητά, όλα από τον κήπο,
και φυσικά δεν έλειπε και η φράουλα. (γελάει) ωραία χρόνια αλλά όλα αυτά πριν την
Κατοχή. Με τον ερχομό της Κατοχής όλα κόπηκαν, προσέχαμε πως και πότε θα
βγαίνουμε έξω, δεν βγαίναμε στους μαχαλάδες. Οι γονείς μας δεν μας είπαν αμέσως
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τι συμβαίνει για να μη μας τρομάξουν αλλά πιο συχνά ακούγαμε το όχι παρά το ναι
από αυτούς. Στο χωριό μας ζημιές υπήρχαν σε σπίτια, κάποια τα έκαψαν κάποια άλλα
τα γκρέμισαν για να μπούνε να ψάχνουν όπλα. Βάζανε φωτιές στα χωράφια που
καλλιεργούσαν

οι

γονείς

μας

ολόκληρα

στρέμματα

καταστρέφονταν

σε

δευτερόλεπτα. Εμείς θυμάμαι κάθε φορά που ακούγαμε τα άλογα με τους Γερμανούς
να περνάνε έξω από το σπίτι κρυβόμασταν κάτω από τα τραπέζια, λες και αν ήθελαν
αυτοί δεν θα μας βρίσκανε, άνθρωποι άκαρδοι κορίτσι μου. Και οι ζημιές που έκαναν
δεν ήταν μόνο στα πράματα αλλά και στους ανθρώπους. Θα σου πω μια ιστορία που
έγινε στο χωριό με μία κοπέλα νέα και όμορφη, Κατίνα την λέγανε, ψηλή με μακριά
μαλλιά (γελάει) όλες από τη γειτονιά θέλαμε να τις μοιάσουμε, αυτή ήταν κοντά στα
16 τότε έμενε με την οικογένεια της στο ίδιο μαχαλά με εμάς, στο Γκόρνα Μάλα, αν
και δεν ήταν δικιά μας. Είχε έρθει από την Ήπειρο με τους γονείς της, να ξέρεις ότι
στο χωριό είχαμε και κόσμο από την Ήπειρο, όχι αρκετό αλλά είχαμε. Έτσι λοιπόν
κορίτσι μου μια μέρα φύγαν οι γονείς της για τα ξύλα στο βουνό και αυτή έμεινε στο
σπίτι να κάνει τις δουλειές του σπιτιού τότε μπήκανε μέσα οι Γερμανοί, λέγανε ότι
έψαχναν για όπλο αλλά αυτή έλεγε πως δεν έχει και έτσι της έκαναν κακό, φώναζε
αλλά δεν μπορούσε κανένας να τη σώσει από τους Γερμανούς, καταλαβαίνεις θα
έβαζε σε κίνδυνο τη δική του ζωή. Μετά από αυτό που έγινε στο χωριό δεν μας
άφηναν στο σπίτι μόνα τα κορίτσια. Αυτό το περιστατικό έχει μείνει στην μνήμη μου
σαν τώρα, όλοι είχαμε τρομάξει αρκετά.
-Καταλαβαίνω… κυρία Ελευθερία θυμάστε κάτι άλλο από αυτή την περίοδο;
-Κορίτσι μου όπως σου είπα πολλά δεν θυμάμαι, αυτό που μου έχει μείνει είναι ότι
κάθε μέρα προσευχόμασταν να είμαστε ζωντανοί και να περάσει όσο πιο γρήγορα
γίνεται αυτός ο εφιάλτης. Να σου πω τώρα για τον πόλεμο;
-Ναι βεβαίως…
-Για τώρα θυμάμαι πολλά κορίτσι μου και τα περισσότερα τα έχω ζήσει κιόλας,
εμένα ο πατέρας μου εκείνη την περίοδο το ’46-’47 ήταν υπεύθυνος του στρατού του
χωριού, επικοινωνούσε μέσα από τα γράμματα με τον στρατό της Φλώρινας, όχι με
το κανονικό του όνομα αλλά με ψεύτικο, αυτό το έκανε για να μην τον καταλάβουν
οι αντάρτες. Πρώτα ήθελε να προστατέψει εμάς για αυτό ακόμα και στις συναντήσεις
που γίνονταν τότε στο χωριό δεν πήγαινε φανερά αλλά κρυφά… δεν είναι ο
«σπιούνος» όπως αυτούς που είχαμε στο χωριό αλλά «ο κρυφός του στρατού»,

95

παρατηρούσε όλες τις κινήσεις των ανταρτών του χωριού και μετά μιλούσε με τους
υπεύθυνους στη Φλώρινα. Το καλό ήταν πως δεν τον κατάλαβαν οι αντάρτες στο
χωριό, ήταν τυχερός, μόνο μία φόρα τον υποψιάστηκαν γιατί καταλάβαιναν ότι
κάποιος τους παρακολουθεί, έτσι χωρίστηκαν σε δύο πλευρές στο βουνό και τον
περίμεναν μέχρι να περάσει για να δούνε ποιος είναι, μόλις τον είδαν βγήκαν όλοι και
του είπαν, «Καλά Δημήτρη εσύ εδώ τι θέλεις τέτοια ώρα;», μέρα μεσημέρι ήταν τότε
όχι τίποτα άλλο, αλλά και ο μπαμπάς μου τους απάντησε ευθύς αμέσως… «Να μωρέ
χάσαμε την Ελευθερία δεν ήταν σπίτι και βγήκα να την ψάξω.», η αλήθεια είναι πως
δεν ξέρω αν το πίστεψαν αλλά από εκείνη τη στιγμή ο μπαμπάς μου φοβήθηκε πρώτα
για τη ζωή του αφού τους είδε όλους έτοιμους με τα όπλα, αυτοί μωρέ κορίτσι δεν
περίμεναν να δούνε τον πατέρα μου. Και μετά φοβήθηκε για εμάς αφού εάν τον
πιάνανε και ομολογούσε θα τον σκοτώνανε και μετά θα ερχόντουσαν αυτοί στο σπίτι
μας. Αντάρτες και στρατός ήταν τότε στα μαχαίρια… σκοτωνόντουσαν με την
παραμικρή αφορμή. Οι αντάρτες είχαν σχέδια δεν κάνανε βήμα χωρίς σχέδιο, άνοιγαν
μια τρύπα βάζαν μια νάρκη μέσα στο χώμα και τη σκεπάζαν, έτσι όποιος περβούσε
από πάνω καταλαβαίνεις τι γινόταν... για ναρκοφύλακες έβαζαν τους ανθρώπους οι
οποίοι είχαν στην κατοχή τους εκείνο το συγκεκριμένο κτήμα. Οι αντάρτες είχαν
δασκαλέψει και τους κτηματάρχες πώς να κρύβονται και αυτοί μέσα στους θάμνους
και στα χαντάκια και παρακολουθούσαν μήπως πλησίασε κάποιος άγνωστος και ήρθε
να σκάψει για να βάλει τη νάρκη. Έτσι λοιπόν το πρωί αν είχε τοποθετήσει κάποιος
νάρκη, οι ναρκοφύλακες σταματούσαν τα αυτοκίνητα έτσι ώστε να περάσει πρώτα ο
ναρκοσυλλέκτης να βγάλει τη νάρκη. (σκέφτεται). Αααα… ναι και πολλές φορές οι
αντάρτες κατέβαιναν εδώ στην γειτονιά κυρίως το βράδυ και έπαιρναν φαγητό από
τους κατοίκους του χωριού, από αυτούς που γνώριζαν όχι από όλους. Αυτά κορίτσι…
δεν έχω κάτι άλλο.
-Ευχαριστώ πολύ!!

8η Συνέντευξη
Π. Φανή, Ετών 93
-Κορίτσι μου κορίτσι μου γιατί τα σκαλίζεις αυτά; Δεν ξέρεις μου φαίνεται τι δύσκολα
πράματα είναι, ότι και να σου πω λίγο είναι μπροστά σε αυτά που ζήσαμε.
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Εγώ έζησα και τη Κατοχή και τον Αδελφικό, στον γερμανικό πόλεμο ήμουν 17
χρονών… για το ’41 σου μιλάω. Η οικογένεια μου και εγώ μέναμε σε ένα μικρό σπίτι
δέκα άτομα, τότε μέναμε όλοι μαζί και οι παππούδες μαζί μας, το σπίτι μας ήταν στη
Γκόρνα Μάλα… παλιά χωρίζαμε το χωριό σε μαχαλάδες. Εμείς ήμασταν τέσσερα
αδέρφια, τα πράματα για μεγάλες οικογένειες ήταν πιο δύσκολα, με το που ήρθαν οι
Γερμανοί στο χωριό όλα άλλαξαν κορίτσι μου… φόβος, κλάματα, άγχος. Εμένα να
φανταστείς ο πατέρας μου δεν με άφηνε να βγαίνω μόνη από το σπίτι ούτε μέχρι τη
βρύση που πήγαινα να γεμίζω νερό δεν μπορούσα να πάω μόνη, πάντα ερχόταν μαζί
μου και ένας άντρας από την οικογένεια. Οι Γερμανοί κορίτσι μου την πρώτη στιγμή
που μπήκαν στο χωριό με τα άλογα τους ήταν λες και γινόταν σεισμός… φασαρία,
φωνές και σκόνη. Μπαίνανε στα σπίτια και ψάχνανε για όπλα έκαναν όλο το σπίτι άνω
κάτω για να βρούνε όπλο, εμείς στο σπίτι μας είχαμε τρία αλλά τα είχαμε σε κρυφά
μέρη. Ο παππούς μου είχε κάνει μια κατασκευή στο σπίτι δίπλα από τη ντουλάπα, είχε
φτιάξει στο τοίχο ένα σχέδιο σαν τετράγωνο και έβαζε εκεί τα όπλα από μπροστά το
είχε φτιάξει ωραία με πέτρα και δύσκολα το καταλάβαινε κάποιος που δεν ήξερε το
σπίτι. Έφτασε η μέρα να έρθουν και στο σπίτι μας οι Γερμανοί, χτύπησαν δυνατά τη
πόρτα και μπήκαν μόνοι τους, την ρίξαν την πόρτα, άρχισαν να ψάχνουν το σπίτι και
να τα πετάνε όλα κάτω, μετά πήγαν αμέσως στον μπαμπά μου τον ρώτησαν για όπλα
αλλά τους είπε ότι δεν είχε, αυτοί φώναζαν αλλά ο μπαμπάς μου δεν τους έδωσε
τίποτα είπε ότι δεν είχε κανένα όπλο… βγήκαν νευριασμένοι από το σπίτι και έβαλαν
φωτιά στον αχυρώνα που είχαμε δίπλα στο σπίτι, εμείς δεν το καταλάβαμε αμέσως
αλλά μόλις άρχισαν να βγάζουν φωνές τα ζώα βγήκαμε όλοι γρήγορα έξω… τι κάναν
κορίτσι μου ξέρεις; Έβαλαν φωτιά στον αχυρώνα ενώ ήταν μέσα τα ζώα, δεν
λυπήθηκαν ούτε τα ζωντανά, τα έκαψαν, εμείς κοιτάζαμε τι γινόταν και τρέχαμε να
σβήσουμε τη φωτιά για να μη πάει στα σπίτια τα δίπλα, τότε μας βοήθησαν και οι
γείτονες και σβήσαμε γρήγορα τη φωτιά. Τότε, το ’41-’44 ο φόβος μας ήταν οι
Γερμανοί δεν ξέραμε τι θα κάνουν για αυτό δεν ξέραμε και εμείς τι να κάνουμε, να
φοβόμαστε να μείνουμε μέσα στο σπίτι αλλά και να φοβόμαστε να βγούμε έξω.
Γυναίκες και παιδιά δεν βγαίναν έξω μόνο οι άντρες και αυτοί για να πάνε στο βουνό
για ξύλα… που και που μπορεί να πήγαιναν και στο καφενείο αλλά μόνο για να
μαθαίνουν τι συμβαίνει με τους Γερμανούς, αυτά τα μάθαιναν από ένα μικρό
ραδιόφωνο που υπήρχε στο καφενείο. Έτσι περνούσαν οι μέρες. Τώρα από τα
πολιτικά να σου πω ότι όταν έφυγαν οι Γερμανοί δεν υπήρχε κυβέρνηση στην Ελλάδα,
αυτοί έφυγαν τον Οκτώβριο του ’44 και τότε ήρθε η αστυνομία, και η εθνοφρουρά.
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Τότε ο στρατός λεγόταν εθνοφρουρά. γιατί δεν ήταν τακτικός στρατός, αλλά γιατί τον
καλούσαν βιαστικά και οργάνωναν την εθνοφρουρά. Έτσι, μόλις καταλάβαμε ότι οι
Γερμανοί άρχισαν να φεύγουν από το χωριό μας εμείς είπαμε να ξεκινήσουμε να
φτιάχνομε τις ζημιές που έγιναν, αλλά δεν προλάβαμε ήρθε ο αδερφικός πόλεμος…
αυτή ήταν η καταστροφή μας!!!
-Κυρία Φανή θυμάστε να μου πείτε γεγονότα από τον Εμφύλιο; Είχατε πάρει μέρος;
-Ναι κορίτσι μου, βέβαια…εγώ για καλή μου τύχη δεν πήρα μέρος. Το χωριό μας
χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα στους Ελλασίτες και στους αντάρτες, εγώ αυτά τα
έψαξα καλύτερα και μετά που τελείωσε ο πόλεμος, έψαξα και μελέτησα και βιβλία να
δω γατί ξεκίνησε… εμένα αυτός ο πόλεμος με είχε σημαδέψει κορίτσι μου, ο αδερφός
μου ο ένας ήταν από τη μεριά με τους αντάρτες και ο άλλος με τη μεριά του στρατού,
ακόμη και το σπίτι μας είχε χωριστεί και σε δύο στρατόπεδα, οι γονείς μου είχαν
τρελαθεί δεν ήξεραν πώς να κινούνται πώς να συμπεριφέρονται, είχαν αλλάξει όλοι
χαρακτήρες, γίναμε ξένοι στο ίδιο μας το σπίτι. (σκέφτεται)… Εγώ ήμουν τυχερή και
θα σου πω γιατί, όλα τα αγόρια από το χωριό τα είχαν πάρει στο στρατό, όπως σου
είπα και τον έναν μου τον αδερφό τον Βασίλη, ενώ τα κορίτσια τα έπαιρναν οι
αντάρτες για να ανοίγουν δρόμους και να θάβουν τα πυρομαχικά, μέχρι και ρούχα
αντρικά τους δίνανε για να τις κάνουν να μοιάζουν με άνδρες. Εμένα δεν με είχαν
πάρει τότε για αυτό συνέχισα και το σχολείο. Εγώ τα γράμματα τα έπαιρνα, ήμουν
καλή μαθήτρια, μόλις τελείωσα όλες τις τάξεις στο σχολείο με πήρανε σαν βοηθό της
δασκάλας εδώ στο σχολείο του χωριού. Να σου πω ότι στο σχολείο πηγαίναμε
κανονικά και στην κατοχή και στον εμφύλιο πηγαίναμε, το μόνο πρόβλημα σχεδόν σε
όλους τους μαθητές ήταν ότι δεν ήξεραν καλά την ελληνική αλλά μιλούσαν τα ντόπια,
τότε αυτοί ήταν σε όλους μας η μητρική γλώσσα, (γελάει) για να μην σου λέω ψέματα
και τώρα για εμάς αυτοί είναι κορίτσι μου, αν και μας κυνηγήσανε πολύ για τη
γλώσσα μας εμείς δεν την αλλάξαμε. Αυτό μια παρένθεση για το σχολείο, αν σου
χρειάζεται γράψτο… να σου πω για τα αδέρφια μου τώρα. Ο αδερφός μου ο Βασίλης
που ήταν στον στρατό έπαιρνε εντολές από αυτούς στη Φλώρινα, τα μεγάλα κεφάλια
ήταν εκεί. Αυτός ήταν ήρεμος και υπομονετικός, έκανε τη δουλειά του και δεν
δημιουργούσε προβλήματα, ο άλλος μου αδερφός ο Χρήστος που ήταν με τους
αντάρτες ήταν νευρικός και επιθετικός, κάτι τέτοιο δεν είχε ξαναγίνει στο χωριό μας,
μέσα σε μια οικογένεια δύο αντίπαλοι, πολλές φορές είχαν φτάσει στα μαχαίρια, ο
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πατέρας μου τους χώριζε συνέχεια. Για ένα χρόνο το ’48 είχαν φύγει και οι δύο από το
σπίτι, κανείς δεν ήξερε που ήταν και αν ήταν καλά, δεν ξέραμε ούτε αν ήταν ζωντανοί,
η μητέρα μου είχε στεναχωρηθεί πολύ. Το ’49 γυρίσανε και οι δύο σπίτι, ο Χρήστος
ήρθε πρώτος και μετά ο Βασίλης, ο Βασίλης ήρθε μετά από τρεις μήνες. Άλλοι
άνθρωποι ήταν, μας είπαν τι πέρασαν ένα χρόνο και οι δύο πίναν το τσάι τους κοντά
στη σόμπα και μιλούσαν. Όσο καιρό έλειπαν τα αδέρφια μου εμείς οι υπόλοιποι
ήμασταν σπίτι και προσπαθούσαμε να μην μαλώνουμε με τους αντάρτες και τον
στρατό, κάθε μέρα το ίδιο μαρτύριο να περιμένουμε να έρθει το τέλος του πολέμου.
Εκείνο το διάστημα είχαν σκοτωθεί πολλοί από το χωριό μας, οι περισσότεροι χωρίς
λόγο. Στη πλατεία στο χωριό έχει να δεις και το άγαλμα που έχει πάνω τα ονόματά
τους.

9η Συνέντευξη
Σ. Γεώργιος, Ετών 75
-Θα σου πω τι θυμάμαι…
-Ναι ότι θυμάστε.
-Εμείς είμαστε μεγάλο σόι ή καλύτερα ήμασταν, με τον ερχομό της κατοχής και για
την ακρίβεια το ’38 τα 3 αδέρφια του πατέρα μου έφυγαν έξω… ο ένας πήγε
Αυστραλία και οι άλλοι δύο προς Γερμανία και στη συνέχεια Ρωσία. Το ’39 είχαμε
τον ερχομό του αδερφού του πατέρα μου ο οποίος είχε έρθει από την Σοβιετική
Ένωση, με την κόρη του και τη γυναίκα του. Εκείνη ακριβώς την περίοδο ήταν ο
Εμφύλιος στη Ρωσία και στη συνέχεια οι εκκαθαρίσεις του Στάλιν, φασιστικών
κυρίως στοιχείων. Όλοι παγκοσμίως ξέρουμε πως αυτός ήταν ένας άκαρδος
εγκληματίας ενώ στη πραγματικότητα δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί η ιστορία του
Στάλιν είναι κατ’ επιλογήν ανθρώπων αντισταλινικών. Με τον ερχομό της κατοχής
πολλά πράγματα άλλαξαν στο χωριό πόσο μάλλον στην οικογένεια μας αφού πλέον
δεν ήμασταν μόνοι μας… εφτά εμείς και τέσσερις οι παππούδες και τρείς ο θείος μου,
δεκατέσσερα άτομα σε ένα πολύ μικρό σπίτι. Και πριν την κατοχή περνούσαμε
δύσκολα αλλά από το ’41 τα πράματα δυσκόλευαν, δεν είχαμε περιθώρια ούτε να
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βγαίνουμε από το σπίτι, για τα κορίτσια δεν το συζητάω… μόνο με τη συνοδεία
κάποιου άνδρα έβγαιναν από το σπίτι, ακόμα και για να πάνε στη βρύση απέναντι από
το σπίτι, καταλαβαίνεις υπήρχε φόβος πιο πολύ από ατιμία.
-Καταλαβαίνω… κύριε Γιώργο έχει χαραχθεί στη μνήμη σας κάποιο προσωπικό
βίωμα από τη περίοδο της Κατοχής;
-Εγώ είμαι του ’42… από την Κατοχή δεν θυμάμαι και πολλά παρά μόνο το βροντερό
όχι της μητέρας μου κάθε φορά που ήθελα να βγω έξω, ακόμα και τώρα το θυμάμαι
μου έλεγε: «Ναι Γιώργο ναι», να σου πω ότι το «ναι» στα ντόπια σημαίνει όχι.
(σκέφτεται) Η κατοχή ήταν δύσκολη αλλά αυτό που μου έχει μείνει είναι εκείνο το
ψωμί που τρώγαμε με το κρεμμύδι και το φασόλι, μικρά παιδιά ήμασταν δεν μας
άρεσαν αλλά τα τρώγαμε με το ζόρι γιατί δεν είχε τίποτα άλλο να φάμε, θυμάμαι μια
μέρα η γιαγιά μου με τάιζε με το ζόρι να φάω ψωμί με φασόλι και τα έβγαλα όλα
πάνω της από τότε με άφηναν να τρώω μόνος όποτε πεινούσα… Τότε το χωριό μας
δεν ήταν ενωμένο το κάθε σπίτι προσπαθούσε να είναι αυτό καλά και δεν το ένοιαζε
για τον δίπλα, ξέρεις τότε κανένας δεν πήγαινε εναντίον των Γερμανών. Να σου πω
τώρα για τον Εμφύλιο που μου είναι και πιο φρέσκα;
-Ναι βέβαια πείτε μου…
-Τότε ήταν υποχρέωση τότε κάθε σπιτιού, να έχει μια κατάσταση με τα μέλη της
οικογένεια, ποιοι μένουν δηλαδή στο κάθε σπίτι. Με βάση αυτή τη κατάσταση
γίνονταν και ο έλεγχος στο κάθε σπίτι, καταλαβαίνεις… για να δούνε μήπως υπάρχουν
άνθρωποι που έρχονται από το βουνό και βρίσκουν καταφύγιο στα σπίτια. Αυτό
γινόταν γιατί είχε αρχίσει κανονικά ο αγώνας του ΕΛΑΣ. Το ’47 έρχονται στο σπίτι
μας οι αντάρται και παίρνουν την μητέρα μου στη φάλαγγα να τους βοηθήσει με τα
όπλα… αυτή και άλλη μια κοπέλα ήταν οι πιο μεγάλες, ένα χρόνο ήταν μακριά από το
σπίτι μας. Εμείς τότε είχαμε τη γιαγιά για να μας φροντίζει αλλά στεναχωριόμασταν
όλοι για τη μαμά… δεν μπορούσαμε όμως να κάνουμε κάτι να σωθεί γιατί αυτοί δεν
λογάριαζαν και πολλά, μία με το πιστόλι και πάρ΄ τον κάτω. Μόλις επέστρεψε η
μητέρα μου μας τα είπε όλα πως είχαν γίνει τι είχε συμβεί. Κάθε μέρα δεν ήξεραν αν
θα ξημερώσουν, πάνω από το κεφάλι τους να πετάνε τα αεροπλάνα, να σκάβουν στο
χώμα για τα πυροβολικά και να φοβούνται να σηκώσουν κεφάλι, τόσο χαμηλά
πετούσαν τα αεροπλάνα, μέχρι που μια βροχερή μέρα η Γιάννα Λάκοα πήρε την
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πρωτοβουλία να τις σώσει όλες. Αυτή ήταν μια μικρόσωμη κοπέλα αλλά πανέξυπνη,
τους είπε θα κάνετε ότι σας λέω για να σωθούμε, αυτή ήξερε καλά τα βουνά, έτσι
πήραν στη πλάτη τα φτυάρια και φύγανε όλες για το Δερβένι αν και έβρεχε πολύ
εκείνο το βράδυ αυτές κατάφεραν να φτάσουν στο πιο κοντινό φυλάκιο. Εκεί τις
δέχτηκαν μέσα αφού πρώτα τις ρώτησαν τι θέλουν και από πού έρχονται, στη
συνέχεια τις φίλεψαν κιόλας. Την επόμενη ημέρα ξεκίνησαν με το φορτηγάκι του
στρατού να πάνε προς τη Φλώρινα, ενώ οι στρατιώτες τους είπαν να μη φύγουν από τη
Φλώρινα γιατί κινδυνεύουν αυτές περίμεναν να φύγει το αμάξι και να επιστρέψουν
στο Νέρετ. Στο δρόμο επειδή ήταν με τα πόδια κουράστηκαν και ήθελαν να
ξεκουραστούν, σταμάτησαν λοιπόν

κάτω από ένα δέντρο, η μητέρα μου

αποκοιμήθηκε λίγο και στον ύπνο της είδε την Παναγία να της λέει σήκω πάνω και
πήγαινε να βρεις τα παιδιά σου, τινάχθηκε αμέσως πάνω και συνέχισαν όλες το δρόμο
τους. Μόλις έφτασε στο σπίτι μας βρήκε όλους στο τραπέζι του φαγητού, δεν την
περιμέναμε και για να σου πω την αλήθεια δεν ξέραμε αν ζει, παλιά δεν είχαμε
επικοινωνία. Όλοι τρέξαμε να την αγκαλιάσουμε, μείναμε κοντά της και τότε με
κλάματα στα μάτια ξεκίνησε να μας λέει τι έγινε έναν χρόνο περίπου που ήταν μακριά
μας.
(Σκέφτεται) το ’45 ήρθε ο Ζαχαριάδης, μετά τον Μάιο του ’45 που απελευθερώθηκε η
Γερμανία και ο Χίτλερ αυτοκτόνησε τότε κατέλαβε την γερμανική βουλή ο Κόκκινος
Στρατός και ύψωσε την σημαία εκεί. Απελευθερώθηκε η Γερμανία και μετά
απελευθερώθηκε ο Ζαχαριάδης, αυτός ήταν έγκλειστος σε στρατόπεδο συγκέντρωσης
των Γερμανών. Ο Ζαχαριάδης ήταν στην φυλακή. ο Μεταξάς δεν τον απελευθέρωσε,
τον παρέδωσε στους Γερμανούς με χιλιάδες άλλους Έλληνες και βρέθηκαν στην
Γερμανία, να εργάζονται, στα γερμανικά εργοστάσια για τον Χίτλερ, έτσι τους
υποχρέωναν. Αυτοί ήταν αριστεροί, τους πολύ μεγάλους, όπως ο Ζαχαριάδης, τους
είχαν για να τους εκτελέσουν. Αυτός ήταν ένας από τους τυχερούς που δεν
εκτελέστηκε και γύρισε Ελλάδα. Υπήρχε το μίσος μεταξύ κουμμουνιστών ή
αριστερών και εθνικοφρόνων, υπήρχε μια περίεργη κατάσταση. Από την στιγμή που ο
ΕΛΑΣ παρέδωσε τα όπλα τότε, κατά τη γνώμη μου αυτό ήταν το τεράστιο, το
μεγαλύτερο λάθος, από τότε η Αθήνα ήταν στα χέρια του ΕΛΑΣ, είχαν ετοιμοπόλεμο
στρατό και μπορούσαν να επικρατήσουν άνετα. Όμως τότε ο Σιάντος δέχτηκε την
πρόταση που του έκανε ο Παπανδρέου και αυτοί που ήταν και παρέδωσαν τα όπλα για
να μην γίνει ο εμφύλιος και να γίνουν εκλογές. Αλλά πριν ακόμα παραδώσουν τα
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όπλα, τα όπλα αυτά τα έδωσαν στους συνεργάτες των Γερμανών σαν πολιτοφύλακες,
γιατί ο στρατός ο ελληνικός τότε δεν υπήρχε. Και δεν υπήρχε, γιατί ο στρατός είχε
διαλυθεί με τον γερμανικό πόλεμο, όσοι στρατιώτες υπήρχαν είχαν φύγει και ήταν στη
Μέση Ανατολή… έτσι είναι τα πράματα!!
-Σας ευχαριστώ!!

10η Συνέντευξη
Στόινα Κίζου, Ετών 97
-Μωρέ κορίτσι μου… τι σκαλίζεις; Δύσκολα περάσαμε και με φόβο… κάθε βράδυ τα
σκέφτομαι αυτά, θα σου πω τι πρέπει να ξέρεις γιατί πολλά είναι αυτά που δεν ξέρουν
πολλοί αλλά δεν πρέπει και να μάθουν.
-Ναι πείτε μου ότι θέλετε…
-Εγώ είμαι γεννηθείσα το ’20, το 1920, οπότε καταλαβαίνεις το ’44 που ξεκίνησε ο
γερμανικός ήμουν αρκετά μεγάλη. Το ’44 λοιπόν που τελείωσε ο γερμανικός ήμουν
στα είκοσι τέσσερα. Έμενα με την οικογένεια μου στη βόρεια μεριά του χωριού…
όταν μου είπες κατοχή σκέφτηκα τους Γερμανούς που μπήκαν στο σπίτι μας,
καθόμασταν όλοι γύρω από ένα στρόγγυλο χαμηλό τραπέζι και τρώγαμε είχαμε τότε
τουρσί, ψωμί και φασόλι όχι πολλά όπως σήμερα… λίγα για να ζήσουμε. Τότε μπήκαν
μέσα οι Γερμανοί, ήταν δύο, άρχισαν να ψάχνουν το σπίτι, δεν μας είπαν τίποτα, εμείς
φοβισμένοι καθόμασταν γύρω από το τραπέζι. Άρχισαν να φωνάζουν στον άντρα μου,
όπλα ζητούσαν… δεν είχαμε κάτι εμείς… ξέρεις τι έκαναν κορίτσι μου… βγήκαν έξω
από το σπίτι και έβαλαν φωτιά στα λιβάδια… όλοι θα καιγόμασταν. Τι μας θέλεις
εμάς να βγαίνουμε όλοι μαζί να τρέχουμε στα ποτάμια να παίρνουμε νερό, όλο τέτοια
μας έκαναν, όταν δεν κάναμε κάτι που ήθελαν βάζανε φωτιές. Δεν ήταν μόνο οι
φωτιές ήταν και η καταστροφή ενός ολόκληρου χωριού… όλοι ήμασταν φοβισμένοι,
φοβόμασταν να πάμε στα χωράφια.. σε όσα μας άφησαν και φοβόμασταν να βγούμε
στο μαχαλά μας… πριν τον γερμανικό βγαίναμε όλες οι κοπέλες και συζητούσαμε…
-Κυρία Στόινα θυμάστε κάτι άλλο από αυτή τη περίοδο;
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-Πείνα κορίτσι μου… δεν ξέρεις τι σημαίνει δώδεκα άτομα να τρώμε μισή φρατζόλα
ψωμί, εμείς εδώ στο χωριό ήμασταν τυχεροί γιατί είχαμε και τους κήπους και κάτι
παραπάνω τρώγαμε. Πείνα και καταστροφές παντού ακόμα και από τους κήπους
περνούσαν με τα άλογά τους και τους πατούσαν δεν τους ένοιαζε τίποτα δεν
σεβόντουσαν, επειδή δε σεβόντουσαν κάναν και ατιμίες, στους ανθρώπους εννοώ…
Κάθε μέρα φόβο, μόνο φόβο για το εάν θα ζούμε… αυτό μας σκότωνε πιο πολύ… δεν
έχω να σου πω άλλα για τη κατοχή αυτά κορίτσι μου.
-Μάλιστα θυμάστε να μου πείτε για τον Εμφύλιο πόλεμο; Είχατε πάρει μέρος;
-Ναι είχα πάρει μέρος όχι επειδή το ήθελα, με πήρανε και εμένα...ακόμα πιο δύσκολα
στον αδερφικό… αδερφός με αδερφό σκοτώνονταν και δεν λυπόντουσαν ήταν ένα
περίεργο πράμα. Εγώ επειδή ήμουν μεγάλη ήταν πιο εύκολο να με πάρουν οι
αντάρται.
-Γιατί δεν κρυφτήκατε κυρία Στόινα;
-Που να κρυφτείς κορίτσι μου; Αφού οι αντάρται ήταν στο χωριό, έτσι και έφευγες,
μετά σίγουρα θα σε σκοτώνανε. Γιατί λίγοι αποφάσισαν να φύγουν νομίζεις; Τους
σκότωσαν μετά όλους… Σκότωναν επί τόπου δεν τους ένοιαζε, δεν λυπόντουσαν
κανέναν. Αυτοί άρχισαν να βομβαρδίζουν στο Νέρετ. Εγώ βγήκα να δω στην πόρτα.
Η Κάτι, η μικρή μου η αδερφή μου φώναζε «Κατέβα κάτω στο υπόγειο!», δεν
πρόλαβε να μου φωνάξει, με ένα μαχαίρι οι αντάρτες άνοιξαν την πόρτα και μπήκαν
μέσα. Κατέβηκα αμέσως και έφυγα από τη κάτω πόρτα και πήγα κρύφτηκα στο
βουνό πίσω από κάτι μεγάλες πέτρες, έτσι όπως ήμουν μικρόσωμη δεν φαινόμουν,
ένα βράδυ κοιμήθηκα εκεί, υπήρχε μια αναταραχή στο χωριό. Υπήρχαν πολλοί
σκοτωμένοι πόδια και χέρια παντού έβλεπες, τα είχε συνηθίσει το μάτι μας.
-Τελικά τι έγινε ήρθαν και σας πήραν;
-Εκεί ήταν, στο χωριό, ήξεραν ότι ήμουν στο χωριό, ξέρεις τότε είχαμε και σπιούνους
Θα με άφηναν έτσι; Και πήγαμε πάλι στο Βίτσι μετά. Και ξεκινήσαμε να πάμε για τη
Φλώρινα, θα χτυπούσαμε σε χωριό του κάμπου. Όμως δεν προλάβαμε να πάμε γιατί
ένας σπιούνος τους πρόδωσε φαίνεται και εκεί στο βουνό άρχισε μια μάχη, τι να σου
πω κορίτσι μου… όλο το βουνό κάηκε. Και ο προδότης και αυτός δεν ξέρεις σε τι
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θέση μπορεί να ήταν και πρόδωσε. Δεν ξέρεις σε τι κατάσταση μπορεί να τον φέρανε,
μάλλον πρέπει να τους αναγκάζουν τι να κάνουν και αυτοί οι προδότες. Να σου πω
και κάτι άλλο, κάποιοι έπαιρναν και λεφτά για να προδώσουν και ήταν το επάγγελμά
τους αυτό. Εγώ τότε ήμουν τραυματιοφορίνα σε εμένα ταίριαξε πιο καλά η δουλειά
της τραυματιοφορίνας, για εμάς τις κοπέλες ήταν πιο εύκολη. Σε τέτοιες δουλειές
μόνο γυναίκες βάζανε, οι άντρες έπρεπε να πολεμήσουν. Παίρναμε τραυματίες
συνεχώς. Ένας τραυματίας μας λέει «Φύγετε μωρέ κορίτσια για να ζήσετε,
τρεχατεεεε!». Όμως που να φύγουμε; Και εγώ με μια νοσοκόμα που ήμασταν πήραμε
την κατηφόρα σιγά-σιγά…μας κυνηγούσαν τα αεροπλάνα, αλλά ήμασταν τυχερές
γλιτώσαμε. Βρήκαμε ένα δέντρο, κοντά σε ένα ποτάμι και μπήκαμε μέσα στο κορμό
και οι δύο, και όλο το βράδυ πέφταν οι οβίδες αλλά ήμασταν τόσο κουρασμένες δεν
καταλάβαμε και πολλά, πέσαμε ξερές για ύπνο. Ήμασταν στο Έλοβο, στην σημερινή
Ελατιά κοντά στη Δροσοπηγή. Και συνήθως περνούσαμε από εκείνο το χωριό για να
πάμε στην Περικοπάνα. Πλέον βλέπαμε τα ίχνη, από εδώ είχαν περάσει, γιατί βλέπαμε
πατημασιές με πρόκες. Περάσαμε λοιπόν και εμείς στο λιβάδι, έτσι ώστε να βγούμε
στα χωριά της Φλώρινας. Τότε ξεφύγαμε από τους αντάρτες, αλλά δεν ξέραμε που
βρισκόμασταν, στην τύχη πηγαίναμε. Όμως εκεί που βρισκόμασταν μας είχαν
κυκλώσει από τη μια μεριά οι αντάρτες, από την άλλη ο στρατός και εμείς στη μέση,
δεν ξέραμε τι να κάνουμε και που να πάμε. Προχωρήσαμε λίγο παρακάτω και
βλέπουμε μπροστά μας τον στρατό έτοιμο να μας πυροβολήσει. Για καλή μας τύχη
μας γνώρισε ο αρχηγός του στρατού και αυτός τους σταμάτησε και δεν μας σκότωσαν,
είδαν που δεν είχαμε όπλα πάνω μας. Αυτό κορίτσι μου ήταν θαύμα… κατάλαβες
πόσο γρήγορα θα μπορούσε να συμβεί το κακό; Μετά αφού σωθήκαμε από αυτούς
μας πήγαν με δικό τους αμάξι στο κέντρο στη Φλώρινα για να πάμε στους συγγενείς
μας και να μην πάθουμε κανένα κακό. Εγώ μετά από μία εβδομάδα περίπου
επέστρεψα στο Νέρετ, μόνο για την οικογένεια μου επέστρεψα, έτσι όπως είδα το
χωριό δεν μου άρεσε, ψυχή δεν είχε… οι πιο πολλοί είχαν φύγει το χωριό μας είχε
ερημώσει…
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11.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά την έρευνα που προηγήθηκε είναι φανερό ότι η περίοδος που μελετάται (19411949) αποτελεί μια αρκετά δύσκολη περίοδο για τον ελληνικό λαό, αλλά ιδιαίτερα
για τους κατοίκους των δύο χωριών, γιατί και τα δύο χωριά είναι ορεινά και οι
αντάρτες τα χρησιμοποιούσαν ως κρησφύγετα. Αν εξαιρέσουμε όμως αυτή την
ομοιότητα διαπιστώσαμε μια βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο χωριά. Οι αντάρτες
στον Πολυπόταμο έπαιρναν με το ζόρι τους κατοίκους, κυρίως τις γυναίκες για να
ενισχύσουν την θέση τους, μελετώντας τις παραπάνω συνεντεύξεις παρατηρούμε ότι
κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε στον Πολυπόταμο.

Και στον Πολυπόταμο και στη

Δροσοπηγή οι κάτοικοι πέρασαν πολλές δοκιμασίες ήδη από την περίοδο της
Κατοχής μέχρι και του Εμφυλίου, αυτό είναι ένα στοιχείο που τονίζεται σχεδόν από
κάθε πληροφορητή. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών ήταν ήδη εξουθενωμένοι και
ιδιαίτερα ταλαιπωρημένοι από την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και
την Αντίσταση εναντίον των γερμανικών δυνάμεων, έτσι, φτάνοντας στην περίοδο
του Εμφυλίου Πολέμου ήταν αρκετά δύσκολο να επανέλθουν στους φυσιολογικούς
καθημερινούς τους ρυθμούς. Τελικά, γίνεται πλήρως αντιληπτό ότι η Κατοχή και ο
Εμφύλιος Πόλεμος έβαλαν σε νέες δοκιμασίες τον ελληνικό λαό αποτελώντας έναν
από τους πιο δύσκολος πολέμους για που εμφανίζεται στην ιστορία της χώρας μας.
Συγκεκριμένα ο Πολυπόταμος ταλαιπωρήθηκε αρκετά από αυτήν τη περίοδο των
αιματηρών γεγονότων γιατί, στην προσπάθεια τους οι Πολυποταμιώτες να
πολεμήσουν εναντίον των αντιπάλων έχασαν πολλούς συγχωριανούς τους. Έτσι
λοιπόν προς τιμή αυτών των ανθρώπων που πολέμησαν και έχασαν την ζωή τους έχει
φτιαχτεί ένα μνημείο στην πλατεία του χωριού. Σε αντίθεση με το χωριό της
Δροσοπηγής το οποίο συμμετείχε ενεργά και αυτό σε αυτή τη χρονική περίοδο και
είχε την ατυχία να καεί το ’44 από τους Γερμανούς δεν είχε πολλά θύματα.
Συγκεκριμένα ο κ. Δ. Ν. αναφέρει ότι «Η Μπελκαμένη είχε την ατυχία να καεί αλλά
ήταν τυχερή γιατί δεν έχασε κόσμο, αυτό το αποτέλεσμα μας δείχνει και το ποιόν των
ανθρώπων». Η μελέτη των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν αναδεικνύει
πολλά στοιχεία σχετικά με τη βιωμένη αντίληψη των συνεντευξιαζόμενων, για
διάφορα

ιστορικά

γεγονότα

και

μάχες

που

πραγματοποιήθηκαν.

Ακόμη,

περιγράφονται πολλές εμπειρίες τους που παρουσιάζονται μέσα από περιστατικά για
τα οποία είχαν έντονες αναμνήσεις. Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες, όπως
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εντοπίστηκαν μέσα από τις αφηγήσεις των πληροφορητών, είναι το φύλο, το
οικογενειακό περιβάλλον, το είδος της συμμετοχής στα γεγονότα (άμεση ή έμμεση),
η συμμετοχή τους στην Αντίσταση, η ιδεολογία.
Τα άτομα που συμμετείχαν στη συνέντευξη ήταν 20 και κατάγονταν από

τον

Πολυπόταμο και τη Δροσοπηγή, χωριά του νομού της Φλώρινας. Συγκεκριμένα τα
άτομα αυτά μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς που είχαν άμεση
σχέση με τα γεγονότα της περιόδου και σε αυτούς που είχαν έμμεση σχέση με τα
συγκεκριμένα γεγονότα καθώς συνδέονται συγγενικά με πρόσωπα που είχαν άμεση
συμμετοχή στον Εμφύλιο Πόλεμο. Συγκεκριμένα, τα άτομα που είχαν άμεση σχέση
με τα γεγονότα της Κατοχής του Εμφυλίου Πολέμου πρέπει να τονιστεί ότι αυτά τα
άτομα πήραν μέρος σε μάχες και συγκεκριμένα πολεμικά γεγονότα είτε με τον Εθνικό
Στρατό είτε με το Δημοκρατικό Στρατό. Κάποιοι από αυτούς πήραν μέρος με τη
θέλησή τους, ενώ κάποιοι άλλοι με τη βία. Επιπλέον, από τις συνεντεύξεις προκύπτει
ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς που πήραν μέρος στον Εμφύλιο με τη θέληση
τους ήταν άντρες, ενώ αντίθετα οι περισσότερες γυναίκες που ήταν άμεσα
εμπλεκόμενες στα γεγονότα αυτής της περιόδου πήραν μέρος παρά τη θέληση τους
και συνήθως τραυματιοφορίνες. Κάποιοι από τους συνεντευξιαζόμενους είχαν και πιο
ενεργητικό ρόλο, καθώς ήταν ομαδάρχες και έπαιρναν κάποιες αποφάσεις για την
πορεία των μαχών. Ακόμη, πολλοί από τους άμεσα εμπλεκόμενους στα γεγονότα
είχαν πάρει μέρος και στην περίοδο της Αντίστασης, ενώ άλλοι ήταν μικρότεροι σε
ηλικία και η δράση τους ξεκινά από την περίοδο του Εμφυλίου. Ένας άλλος από
αυτούς τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν είναι και το φύλο των πληροφορητών.
Αυτή η παράμετρος φαίνεται να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη συμμετοχή των
ατόμων του δείγματος στα γεγονότα της μελετώμενης περιόδου. Πιο συγκεκριμένα,
φαίνεται ότι από τα άτομα που είχαν άμεση συμμετοχή σε μάχες αυτής της περιόδου
το μεγαλύτερο ποσοστό αποτελούν οι άντρες. Ακόμη, όσον αφορά τον παράγοντα
του φύλου των συμμετεχόντων, προκύπτει ότι η μεταβλητή αυτή επηρεάζει κατά
κάποιο τρόπο και που διαδραμάτισαν στα γεγονότα. Αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί
καθώς οι περισσότερες από τις γυναίκες που έλαβαν δράση την περίοδο αυτή είχαν
αναλάβει το ρόλο του τραυματιοφορέα. Αντίθετα, οι περισσότεροι άντρες
αναλάμβαναν ρόλους, όπως αυτός του μαχητή, του πολιτικού επιτρόπου, κ.α. Παρόλα
αυτά τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες είχαν να αντιμετωπίσουν τις ίδιες άσχημες
συνθήκες κατά την παραμονή τους στο βουνό και στις μάχες, όπως τις άσχημες
καιρικές συνθήκες, τις κακουχίες, την πείνα και πολλά άλλα. Χαρακτηριστική είναι η
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αναφορά των γυναικών τους δείγματος από τον Πολυπόταμο οι οποίες αναφέρουν ότι
πήγαιναν για πολυβολία στο βουνό, έσκαβαν, κουβαλούσαν πολεμικά και φορούσαν
ανδρικά ρούχα δίχως διάκριση από τους άνδρες.
Μια ακόμη παράμετρος που αξίζει να σχολιαστεί είναι το οικογενειακό περιβάλλον των
ατόμων του δείγματος και τα πολιτικά φρονήματά τους. Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι η στάση
των γονέων και των μελών της οικογένειας απέναντι στα γεγονότα αυτής της περιόδου
επηρεάζει την πορεία των ατόμων του δείγματος με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα,
υπάρχουν αναφορές πολλών ατόμων που πήραν μέρος στον Εμφύλιο Πόλεμο, οι οποίοι
τονίζουν ότι και κάποιος από τους γονείς τους ή ακόμα και οι δύο γονείς τους ή και τα
αδέρφια τους είχα ανάλογη δράση αυτή την περίοδο. Το οικογενειακό περιβάλλον, επιπλέον,
και η δράση των γονέων και των άλλων μελών της οικογένειας φαίνεται να επηρεάζει την
πορεία πολλών πληροφορητών και την ένταξή τους στα γεγονότα ανεξάρτητα αν πήραν
μέρος σε αυτά με τον Εθνικό Στρατό ή με το Δημοκρατικό Στρατό.

Ένα στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στο οποίο έγινε αναφορά από
όλους τους πληροφορητές, είτε τάσσονται υπέρ της μιας πλευράς είτε υπέρ της
άλλης, είναι ο δοσιλογισμός. Στις συνεντεύξεις που έγινε λόγος για το φαινόμενο
αυτό οι πληροφορητές χρησιμοποιούσαν τους όρους «δοσίλογοι», «χαφιέδες»,
«προδότες» ή «ρουφιάνοι». Οι περισσότεροι ανέφεραν ότι την ιδιότητα του
δοσίλογου συνήθως απέδιδαν σε άτομα, τα οποία κατά την περίοδο της Αντίστασης
ήταν οι πληροφοριοδότες των Γερμανών και στη συνέχεια, κατά την περίοδο του
Εμφυλίου Πολέμου, συνέχισαν να επιδίδονται στις ίδιες ενέργειες, αλλά αυτή τη
φορά εναντίον των αριστερών. Σχεδόν όλοι όσοι αναφέρονται στο δοσιλογισμό
τονίζουν ότι τα άτομα που ασχολήθηκαν με αυτή την ενέργεια ήταν αυτά για τα οποία
το κράτος επεφύλαξε ιδιαίτερη μεταχείριση αργότερα, μετά και το τέλος του
Εμφυλίου Πολέμου, προσφέροντάς τους εργασία και προστασία. Ακόμη, η
μετεμφυλιακή περίοδος αποτέλεσε ένα ζήτημα στις περισσότερες συνεντεύξεις στο
οποίο αναφέρθηκαν πολλοί πληροφορητές. Οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι όταν
αναφέρονται στην περίοδο που ακολούθησε μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο ξεκινούν την
περιγραφή τους και φτάνουν περίπου μέχρι τη δεκαετία του ’50 ή άλλοι μέχρι τη
δεκαετία του ’60. Όσον αφορά στο θέμα αυτό και εδώ υπάρχει έντονο το στοιχείο
των διώξεων σε αρκετές συνεντεύξεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι
συνεντεύξεις των κατοίκων της Δροσοπηγής οι οποίοι μετά το τέλος της Κατοχής και
του Εμφυλίου έπρεπε να επιστρέψουν πάλι πίσω στο χωριό τους και να το
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ξεκινήσουν από την αρχή, αυτή τη φορά έπρεπε να ξεκινήσουν ένα νέο χωριό πάλι
από την αρχή.
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12.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΙΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχεία:
ΓΑΚ Φλώρινας, ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βιβλία: Πραπαβέσης Θεοφάνης, (1953) Βιβλίο Ιστορίας του Δημοτικού Σχολείου
Πολυποτάμου,

Ομιλία: Εργασία Στεργίου Κωνσταντινέσκου, έχει δημοσιευτεί σε περιοδικό του
Βουκουρεστίου το έτος 1931. ΜΠΕΛΚΑΜΕΝΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΔΙΩΤΗ
Γιορτή μνήμης, Ομιλία του Νικολάκη (Τσούλης Νικόλαος) στις 10-7-2004
Πηγές

από

το

διαδίκτυο:

http://florina-history.blogspot.gr/2011/03/neret-

florinas.html
Φωτογραφία εξωφύλλου:
Φωτογραφικό αρχείο από την γερμανική κατοχή
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13.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εικόνα 1
Εικόνα 1.1

Μνημείο για όλους τους Πολυποταμιώτες που έχασαν τη ζωή τους την περίοδο
1940-1949 (Εικόνα 1, 1.1, 1.2, 1.3)
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Εικόνα 1.2

Εικόνα 1.3
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Εικόνα 2

Εικόνα 2.1

Το περίφημο γεφύρι της
Δροσοπηγής (Εικόνα 2, 2.1)
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Εικόνα 3

Η βρύση του Μπαλιάση , Παλιό Χωριό, Δροσοπηγή (Εικόνα 3)

Εικόνα 4

Το καμπαναριό, Παλιό χωριό,
Δροσοπηγή (Εικόνα 4)

113

Εικόνα 5

Στο κέντρο της φωτογραφίας βρίσκεται η εκκλησία της Ελατιάς Δροσοπηγής
(Εικόνα 5)
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