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Πρόλογος 

  Αναμφισβήτητα η μελέτη της ιστορίας και η παράλληλη διερεύνηση των κινήτρων, των 

αφορμών και των αιτιών που συνοδεύουν κάθε πολιτική ή στρατιωτική ενέργεια του παρελθόντος 

έχει θετικές απορροές για κάθε άνθρωπο, δίνοντας την αφετηρία για κριτική σκέψη και 

αναστοχασμό. Στο πλαίσιο της προβληματικής γύρω από ιστορικά ζητήματα και γεγονότα που 

αφορούν την Καστοριά και επηρέασαν ποικιλοτρόπως την κοινωνία, η παρούσα εργασία στοχεύει 

στη μελέτη των όψεων του κοινωνικού βίου στην πόλη της Καστοριάς κατά την περίοδο της 

Κατοχής (1941-1944). 

 Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα πηγάζει από το ζωηρό ενδιαφέρον σχετικά με τη 

δυναμική που επέδειξαν οι κάτοικοι της συγκεκριμένης πόλης απέναντι στις δυσκολίες που 

κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή κατά την 

περίοδο κατοχής της πόλης αρχικά από τους Ιταλούς και στη συνέχεια από τους Γερμανούς 

κατακτητές. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώθηκε πως αφενός έχει μελετηθεί η 

χρονική περίοδος της κατοχής στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας αφετέρου όμως 

πως μέχρι σήμερα δεν έχουν διερευνηθεί σε βάθος οι όψεις της κοινωνικής ζωής στην Καστοριά, 

δηλαδή μια έρευνα που να έχει ως θεματικό κέντρο την καθημερινότητα των Καστοριανών σε 

συνθήκες πολέμου και ξένης κατοχής, τις στρατηγικές επιβίωσής τους, την κατοχική πολιτική και 

τα αντίποινα, την αντίσταση έναντι του κατακτητή τις ανθρώπινες απώλειες κατά την περίοδο 

1941-1944. Αυτή η διαπίστωση ώθησε στη μελέτη του διαθέσιμου υλικού και στην αναζήτηση 

νέων πηγών που φωτίζουν το συγκεκριμένο θέμα. 

 Ακριβώς επειδή η σχετική βιβλιογραφία δεν είναι πλούσια, οι πηγές προέρχονται κυρίως 

από τα αρχεία των κρατικών υπηρεσιών της πόλης, όπως είναι το ληξιαρχείο, ο Δήμος, το 

Υποθηκοφυλακείο και το Πρωτοδικείο. Με επιτόπια έρευνα στα αρχεία των συγκεκριμένων 

υπηρεσιών αντλήθηκαν πληροφορίες που αποτυπώνουν το κλίμα της εποχής και ανασυνθέτουν την 

ανθρώπινη δράση της περιόδου εκείνης. 

  Η Καστοριά, στις αρχές του 20ου αιώνα, κατάφερε να διακριθεί στον οικονομικό και 

κοινωνικό τομέα και αυτό οφείλεται σε δύο πρωταρχικά λόγους: α) στο γεγονός ότι η πόλη 

αποτέλεσε ένα σημαντικό αστικό κέντρο μεταξύ των γειτονικών πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας 

και της Βορείου Ηπείρου, οι οποίες υπάγονταν διοικητικά στα βιλαέτια του Μοναστηρίου και της 

Θεσσαλονίκης. β) στην παραγωγική αποκλειστικότητα που σχετιζόταν με την επεξεργασία της 

γούνας, χάρη στην οποία η Καστοριά διακρίθηκε σε σχέση με άλλες πόλεις στον οικονομικό τομέα, 

αποκτώντας μια διαφορετικού τύπου προνομιακή οικονομία κλίμακας.  Η κατάσταση άλλαξε 

άρδην προς το χειρότερο μετά την εισβολή και την κατάληψη της χώρας από τα γερμανικά 

στρατεύματα την άνοιξη του 1941. 
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Οι κάτοικοι της Καστοριάς στο εξής κλήθηκαν να υπερβούν ποικίλες δυσκολίες, καθώς 

κάθε τομέας της καθημερινής δραστηριότητας είχε ανατραπεί. Πιο συγκεκριμένα, η συγκοινωνία 

διεξαγόταν με μεγάλη δυσκολία, καθώς δρόμοι και γέφυρες είχαν καταστραφεί ή είχαν υποστεί 

πολλές φθορές, ενώ τα καύσιμα διανέμονταν περιορισμένα και μετά από αυστηρό έλεγχο. Τα 

μεταφορικά ζώα είχαν ήδη επιταχθεί από το φθινόπωρο του ’40 και μόνο ένας μικρός αριθμός από 

αυτά είχε επιστραφεί στους ιδιοκτήτες τους, είτε ως υπεράριθμα, είτε ως απολύτως αναγκαία. Τα 

γεωργικά είδη, όπως ο καπνός ή το σιτάρι είχαν επιταχθεί από τον κατοχικό στρατό. Όλα τα είδη 

γενικά είχαν υπερτιμηθεί, καθώς έμποροι και γεωργοί απέκρυβαν τα προϊόντα τους από το κράτος, 

προσδοκώντας σε υψηλότερες τιμές. 

Το αποτέλεσμα ήταν η ανταλλαγή των προϊόντων να γίνεται μόνο με αντιπραγματισμό ή με 

τη χρήση χρυσών λιρών, αφού τα ελληνικά χαρτονομίσματα έχαναν καθημερινά την αξία τους, 

λόγω του καλπάζοντος πληθωρισμού. Επιπρόσθετα, οι πολίτες της Καστοριάς την περίοδο της 

Κατοχής διένυαν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις έως και τις ακτές του Ιονίου Πελάγους και την 

Αλβανία, προκειμένου να εμπορευτούν λάδι, δημητριακά και άλλα αγροτικά προϊόντα. Παρόλα 

αυτά, με την αρωγή κυρίως της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς, η πείνα αντιμετωπιζόταν τις 

περισσότερες φορές με επιτυχία και οι κάτοικοι βίωσαν την κατοχή ως μια σκληρή και 

αναπόφευκτη πραγματικότητα. Με σημείο εκκίνησης το πλέγμα αυτών των συνθηκών η παρούσα 

εργασία αποτυπώνει την πορεία της καστοριανής κοινωνίας κατά την Κατοχή. 

 Τα κεφάλαια που συνθέτουν την παρούσα εργασία είναι τρία. 

Στο πρώτο κεφάλαιο με τίτλο «Πόλεμος και Κατοχή. Οι Ιταλοί και οι Γερμανοί στην 

Καστοριά» περιγράφονται τα γεγονότα της κατάληψης της Καστοριάς από τους Γερμανούς, η 

συνεπακόλουθη ιταλική διοίκηση αλλά και την παρουσία των Βουλγάρων μέσα κυρίως από την 

παρουσία αξιωματικών συνδέσμων στα ιταλικά και αργότερα στα γερμανικά φρουραρχεία. Επίσης 

φωτίζεται η καθημερινή ζωή των κατοίκων, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την κατάληψη της 

πόλης. Ειδικότερα, αναλύονται ζητήματα σχετικά με την ξένη διοίκηση και τη στάση των 

ελληνικών αρχών την περίοδο εκείνη, ενώ παράλληλα φωτίζεται η παρουσία των Βουλγάρων 

αξιωματικών συνδέσμων και η ξένη προπαγάνδα. Ακόμη, παρουσιάζονται οι πρώτες αντιστασιακές 

κινήσεις και τα αντίποινα που επακολούθησαν από τις κατοχικές αρχές. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας που τιτλοφορείται «Όψεις του κοινωνικού βίου στην 

κατεχόμενη Καστοριά», παρουσιάζονται αναλυτικότερα πτυχές του καθημερινού βίου στην πόλη 

και αναλύονται οι αλλαγές που επηρέασαν τον τρόπο ζωής των κατοίκων της Καστοριάς. 

Ιδιαίτερα,, γίνεται αναφορά στην πείνα και στην ασιτία που μάστιζαν τον πληθυσμό σε μια 

προσπάθεια αφενός να διερευνηθούν οι στρατηγικές επιβίωσης που ανέπτυξαν οι κάτοικοι, και 

αφετέρου να υπάρξει μια πρώτη καταγραφή των έμψυχων και υλικών απωλειών που υπέστη η πόλη 

. Από την άλλη, επιδιώκεται να αναδειχτούν οι εμφύλιες συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στην πόλη 
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και στην περιφέρεια ως σημαντική πτυχή των συνεπειών της ξένης κατοχής στο εσωτερικό μέτωπο. 

   Το τρίτο κεφάλαιο με τίτλο «Εβραϊκή κοινότητα Καστοριάς» επικεντρώνεται στη 

σημαντική εβραϊκή κοινότητα της Καστοριάς και κυρίως στην τύχη που της επιφύλαξαν οι 

Γερμανοί κατακτητές. Η καταστροφή της εβραϊκής κοινότητας αποτέλεσε πτυχή της συνολικής 

καταστροφής που υπέστη ο ελληνικός εβραϊσμός κατά τη διάρκεια του πολέμου. Όπως συνέβη και 

στην υπόλοιπη Ελλάδα, την εξόντωση των Καστοριανών Εβραίων συνόδευσαν φαινόμενα 

αντισημιτισμού και αποσιωπήσεων εκ μέρους του χριστιανικού πληθυσμού, απότοκα εν μέρει της 

πρόσληψης της γλωσσικής και θρησκευτικής διαφορετικότητας ως εθνικά αλλότριας. 

  Ακολουθούν τα συμπεράσματα αντί επιλόγου και στο τέλος παρατίθενται οι πηγές και η 

βιβλιογραφία.  
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Εισαγωγή: Η Καστοριά από τις αρχές του 20ου αιώνα έως τη γερμανική 

εισβολή 

   Η Καστοριά, πόλη με μακραίωνη ιστορία, διαμόρφωσε τη δική της ταυτότητα μέσα από 

ιστορικές και πολιτικές συγκυρίες οι οποίες επηρέασαν ποικίλες πτυχές της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Η κινητικότητα στην εν λόγω περιοχή υπήρξε αυξημένη τόσο κατά τα τελευταία 

χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας όσο και κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Καθώς πολιτικές 

και κοινωνικές ζυμώσεις διαδραματίζονταν στην ευρύτερη περιοχή της βαλκανικής, οι κάτοικοι της 

Καστοριάς προσπάθησαν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, συμβάλλοντας έτσι στη 

διατήρηση της ευρωστίας της πόλης σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έντονη υπήρξε η 

δραστηριοποίηση Καστοριανών στη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας , καθώς επιχειρούταν η 

αποτίναξη της μακραίωνης υποταγής. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα 

αντίστασης και συμμετείχαν ενεργά στην Ελληνική Επανάσταση.
1
 Μέσα από δύσκολες 

καταστάσεις οι κάτοικοι κατάφεραν να διατηρήσουν τα επαγγελματικά σωματεία τους και να 

αποθηκεύουν τρόφιμα στις οικίες τους. Προς το τέλος μάλιστα της οθωμανικής κυριαρχίας 

αναφέρεται ότι η αγορά λειτουργούσε εύρυθμα, καθώς οι πανηγύρεις και οι θρησκευτικές εορτές 

ευνοούσαν το εμπόριο, κάτι που καταδεικνύεται και από την ύπαρξη δεκαπέντε χανιών στην πόλη 

της Καστοριάς.
2
 Επίσης, την ίδια περίοδο η ανάπτυξη του εμπορίου συνέβαλε στον περιορισμό της 

υπερπόντιας μετανάστευσης
3
 και στην αύξηση του πληθυσμού της πόλης. Η πόλη της Καστοριάς 

μετά την απελευθέρωσή της (1912) συνέχισε να διοικείται, όπως και κατά τα τελευταία χρόνια της 

περιόδου της οθωμανικής κυριαρχίας, δηλαδή ήταν έδρα υποδιοίκησης (καζά) με διοίκηση 

(σαντζάκ) την Κορυτσά, 
4

 η οποία ήταν μια δυσπρόσιτη, αρκετά απόμακρη έδρα για την περιοχή 

της λίμνης. Ένας αμαξιτός δρόμος οδηγούσε προς την περιοχή της Χρούπιστας (το σημερινό Άργος 

Ορεστικό) και στη συνέχεια προς την Λάψιστα (τη σημερινή Νεάπολη), τη Σιάτιστα, την Κοζάνη, 

                                                 

1 Για τους μάρτυρες της εν λόγω περιόδου   Τσαμίσης Π.,  «Η Καστοριά και τα μνημεία της», Αθήνα 1949, σσ. 29-36. 

και Χιονίδης Γ.,  «Οι εις τα μητρώα των αγωνιστών του '21 αναγραφόμενοι μακεδόνες», Μακεδονικά, 12 (1972), 34-

65. 

2 Σχινάς, Ν. «Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας – Ηπείρου.», Αθήνα 1886. 

3Mandatzis C., «Emigration from the district of Kastoria, 1922-1930», Balkan Studies, 37 /1, 1996, σσ. 107-131.    

4  Ladas S., «The Exchange of Minorities, Bulgaria, Greece and Turkey», Νέα Υόρκη 1932, σσ 41, 75-90, 104-106, 

121. 
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τα Σέρβια, την Βέροια και την Θεσσαλονίκη. Πιο συνηθισμένος οδικός άξονας ήταν το πέρασμα με 

βάρκα στην ανατολική ακτή της λίμνης, στο Μαύροβο, σε περίπου μια ώρα, και από εκεί με άμαξα 

ή ιππεύοντας προς το Σόροβιτς (το σημερινό Αμύνταιο), όπου διερχόταν η σιδηροδρομική γραμμή 

Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου. 

   Το προαναφερθέν οδικό δίκτυο με τα εμπόδια και τις δυσκολίες που παρουσίαζε, σε 

συνδυασμό με την έλλειψη ασφάλειας στις μετακινήσεις των ταξιδιωτών και των εμπορευμάτων, 

τα οποία κινδύνευαν από τις ληστρικές επιθέσεις ομάδων ληστών που λυμαίνονταν την περιοχή, 

οδήγησε τις τοπικές οικονομικές δραστηριότητες σε μια πλεονάζουσα εσωστρέφεια με επίκεντρο 

τη βιωσιμότητα και κατ’ επέκταση την αυτάρκεια της τοπικής κοινωνίας. Η λύση στο πρόβλημα 

δόθηκε με τη δημιουργία εμπορικών δρόμων στις διαδρομές που αναφέρθηκαν, οι οποίες έφταναν 

ως το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μέσω αυτών των εμπορικών δρόμων, η πόλη της Καστοριάς 

εξήγαγε το κύριο προϊόν της, που ήταν η κατεργασμένη γούνα, αλλά και τα κυριότερα προϊόντα της 

γης της, που ήταν τα κουκούλια και τα δημητριακά. Τα προϊόντα της γης, παραγόμενα από την 

εύφορη πεδιάδα της Καστοριάς μαζί με τα αλιεύματα της λίμνης διοχετεύονταν σε διάφορους 

προορισμούς, όπως στην υπόλοιπη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, στα εμπορικά πανηγύρια του Πρίλεπ 

και των Γιαννιτσών. Οι εμπορικές συναλλαγές έφταναν μέσω της Κορυτσάς ως τα λιμάνια της 

Αδριατικής θάλασσας, στην Αυλώνα, στο Δυρράχιο και τη Σαγιάδα. Η πόλη της Καστοριάς, όπως 

διαφαίνεται, ευημερούσε στις αρχές του 20 ου αιώνα χάρη στις έντονες εμπορικές δραστηριότητες 

των κατοίκων της. Αφενός οι συνθήκες που υπογράφηκαν
5
 και οι πολιτικές αναταραχές και 

αφετέρου οι συνέπειες αυτών των γεγονότων καθόρισαν την πορεία που θα ακολουθούσε στο εξής 

η ευρύτερη περιοχή αναγόμενη από το αυτοκρατορικό μοντέλο στο εθνικό κράτος.  Λίγα μόλις 

χρόνια μετά την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος το κύμα των προσφύγων μετά τη Μικρασιατική 

Καταστροφή επέφερε σημαντικές πληθυσμιακές μεταβολές , ενώ θετικό ήταν το γεγονός ότι υπό 

την αιγίδα της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π.) μέχρι το 1929 πολλοί από τους 

πρόσφυγες αποκαταστάθηκαν αστικά στην Καστοριά η αγροτικά στην ύπαιθρο. Σύμφωνα με πηγές, 

το σύνολο των ατόμων που αποκαταστάθηκαν στην πόλη της Καστοριάς ήταν 7.638 και πιο 

συγκεκριμένα 1.947 οικογένειες, ενώ δημιουργήθηκαν 36 νέοι συνοικισμοί. Η αγροτική 

αποκατάσταση των προσφύγων, όπως όριζε το Πρωτόκολλο της Γενεύης, συνέβαλε θετικά στην 

                                                 

5 Η υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης στις 30 Ιανουαρίου 1923 αναμφισβήτητα αποτέλεσε αυξημένης βαρύτητας 

γεγονός για τους προς ανταλλαγή πληθυσμούς, δηλαδή τους Έλληνες και τους Τούρκους και σε συνδυασμό με τη 

συμφωνία που υπεγράφη ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία τον Νοέμβριο του 1919 ενίσχυσε το ελληνικό στοιχείο 

στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, βλ. σχετικά Σβολόπουλος Κ., «Η Απόφαση για την υποχρεωτική ανταλλαγή 

πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας», Θεσσαλονίκη 1980, σ. 12-19. 
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αύξηση των καλλιεργούμενων εδαφών και στη γενικότερη ανάπτυξη.
6
 Πάντως το πληθυσμιακό και 

προσφυγικό ζήτημα απασχόλησε έντονα τους κατοίκους, όπως γίνεται εμφανές στον Τύπο της 

εποχής, ακόμη και κατά τον Μεσοπόλεμο
7
, καθώς επηρέασε κάθε πτυχή της ζωής τους αλλά και 

έθεσε με εμφαντικό τρόπο καινούργια ζητήματα συμβίωσης και συνύπαρξης μεταξύ διαφορετικών 

πληθυσμιακών ομάδων. 

      Κατά τον Μεσοπόλεμο το προσφυγικό ζήτημα δεν έλλειψε από την πολιτική και 

κοινωνική επικαιρότητα, όπως και τα προβλήματα που συχνά αναφύονταν μεταξύ γηγενών και    

προσφύγων.
8
 H μαζική έλευση προσφυγικών πληθυσμών προκάλεσε τεράστιες αναστατώσεις και 

δημιούργησε χαώδη προβλήματα, τα οποία επέβαλλαν άμεσες ρυθμίσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία 

ότι η πίεση του χρόνου, η στενότητα του τόπου και ο υπερβολικός ζήλος των οργάνων του 

δημοσίου μηχανισμού και του εποικισμού προκάλεσαν κατά τόπους δυσαρέσκειες και 

δημιούργησαν μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που προσπάθησαν να επιλύσουν. Είναι 

χαρακτηριστικό πως η μαζική εγκατάσταση προσφύγων σε σλαβόφωνα χωριά της Καστοριάς και 

της Φλώρινας - χωρίς να ελέγχεται η επάρκεια της γης και της στέγης, με μόνο γνώμονα συχνά 

λόγους «εθνικής ασφάλειας» αλλά και εξυπηρέτησης τοπικών μικροκομματικών συμφερόντων 

υπονόμευσε εξαρχής τις σχέσεις γηγενών και προσφύγων. Η σύγκρουση ντόπιων και 

προσφύγων διατηρήθηκε και επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, καθώς η οριστική 

διανομή των χωραφιών γινόταν με αργούς ρυθμούς μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ΄30. Από 

την άλλη, ντόπιοι και οι πρόσφυγες συγκροτούσαν στην πραγματικότητα δυο κλειστές κοινωνικές 

ομάδες με διαφορετική κουλτούρα η καθεμία. Χαρακτηριστικό είναι ότι το γεγονός ότι δεν 

πραγματοποιούνταν γάμοι μεταξύ των δύο κοινωνικών ομάδων, με άλλα λόγια δεν μοιράζονταν 

ούτε τις χαρές (γάμους πανηγύρια )αλλά ούτε και τις λύπες τους (κηδείες κλπ). Η διάκριση έφτανε 

                                                 

6 Φωτιάδης Κ.,«Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία» σε Κολιόπουλος , Ι –Μιχαηλίδης, Ι.  (επιμ.), «Οι πρόσφυγες στη 

Μακεδονία. Από την τραγωδία, στην εποποιΐα.»,  Αθήνα 2009, άρθρο , σσ. 61-62 

7  Βλασίδης, Β.  «Η προσφυγική αποκατάσταση στην Μακεδονία: Απόψεις του ελληνικού τύπου»,  σε Κολιόπουλος, Ι 

-Μιχαηλίδης , Ι.(επιμ.), «Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία, στην εποποιΐα», Αθήνα 2009. 

8  Μ/ΓΔΜ/φάκ.89/β, Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού προς Υπ. Εσωτερικών, Προνοίας, Γεωργίας και ΓΔΜ, Αθήνα 

17 Δεκ.1925, αρ.εμπ.πρωτ. 1436/1194. Καραβίδας, «Αγροτικά» Αθήνα, 1931, σσ.354-355..Δραγούμης Φ.Σ, «Εκλογή 

πολιτικών δημοσιευμάτων 1922-1925», Αθήνα, 1925, σσ.74-78. FO 371/9660/c4361, Λονδίνο 12 Μαρ.1924, f.75 και 

FO 371/11360/c11605, Θεσσαλονίκη 28 Οκτ.1926. 
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δε ακόμα και στο επίπεδο οργάνωσης διαφορετικών ταφικών χώρων. Η αντιπαράθεση αυτή 

εκφραζόταν πιο έντονα κατά τις εκλογικές περιόδους με ιδιαίτερα μάλιστα έντονο τρόπο.
9
 Η 

κοινωνική υπεροχή της μεν η της άλλης ομάδας κλυδωνίστηκε κατά την περίοδο του 

Μεσοπολέμου. Η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού της χωράς επηρέασε αισθητά τα επόμενα χρόνια 

τον σλαβόφωνο πληθυσμό. Το καθεστώς Μεταξά αντιμετώπισε με ιδιαίτερη καχυποψία την ομάδα 

αυτή και υπονομεύτηκε σοβαρά η πορεία ενσωμάτωσης τους στο ελληνικό εθνικό κράτος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

9  Αλβανός Ρ., «Κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτικές συμπεριφορές στην περιοχή της Καστοριάς (1922-1949)» 

Διδακτορική Διατριβή,Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη 2005, σσ.171 
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Κεφάλαιο Πρώτο 

 

α) Πόλεμος και Κατοχή 

  Το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ,το έτος 1939, σηματοδότησε την έναρξη της 

μελανότερης περιόδου ολόκληρης της υφηλίου. Οι σφοδρές ένοπλες συγκρούσεις, όσο και οι 

πολιτικές εξελίξεις επηρέασαν αρχικά έμμεσα και κατόπιν άμεσα την Ελλάδα. Η χώρα ενεπλάκη 

στον ολέθριο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο σχεδόν από την αρχή της διεξαγωγής του και αυτό συνέβη 

κυρίως λόγω της καθοριστικής γεωγραφικής της θέσης. Τον έλεγχο της Ελλάδας διεκδικούσαν 

τόσο ο συνασπισμός του Άξονα όσο και η Αγγλοσαξονική Συμμαχία. Από την πλευρά της η Αγγλία 

επηρέαζε ήδη για πολλές δεκαετίες, τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο τη χώρα. 

Αυτή ήταν και η αιτία που η χώρα τοποθετήθηκε από την αρχή στο πλευρό της Δυτικής Συμμαχίας, 

παρά την ιδεολογική ταύτιση του μεταξικού καθεστώτος με τη ναζιστική Γερμανία. Η θέση αυτή 

εκφράσθηκε ανοιχτά την 28η Οκτωβρίου 1940 με την άρνηση του Μεταξά στο τελεσίγραφο 

Μουσολίνι, με το ποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του ιταλικού στρατού στο ελληνικό 

έδαφος από την αλβανική μεθόριο.
10

 Την 28η Οκτωβρίου 1940 κηρύχτηκε ο πόλεμος μεταξύ 

Ελλάδας και Ιταλίας. Ο ελληνικός στρατός μέχρι τον Δεκέμβριο του 1940 είχε εισχωρήσει στα 

εδάφη της Αλβανίας και είχε καταλάβει την Κορυτσά (22-11-1940), τις πόλεις της Β.Ηπείρου 

Ερσέκα και Μόραβα (21-11-40),το Λεσκοβίκι (22-11-40), η Πρεμέτη (3-12-40),το Δέλβινο (5-12-

40), το Πόγραδετς, την παραλιακή επαρχία των Αγίων Σαράντα (6-12-40),τη Δερβίτσιανη το 

Αργυρόκαστρο (8-12-40), καθώς και τη Χειμάρρα. Ωστόσο, υπήρξε αντεπίθεση από την πλευρά 

του ιταλικού στρατού, η οποία υπήρξε σχετικά ανεπιτυχής. Οι ιταλικές αποτυχίες οδήγησαν σε μια 

Ιταλο-Γερμανική σύσκεψη στις 19/20-1-41 στο Σάλτσμπουργκ της Γερμανίας. Εκεί αποφασίστηκε 

η επικείμενη επίθεση των Γερμανών κατά της Ελλάδας. Παρόλα αυτά οι Ιταλοί, σε μια ύστατη 

προσπάθεια να σώσουν την τιμή του στρατού τους, χωρίς την επέμβαση της Γερμανία, μετέφεραν 

                                                 

 10 Φλάισερ, Χ. «Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης 1941-1944» τόμ 1, Αθήνα 1988, σ. 23 
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νέες στρατιωτικές δυνάμεις και εφόδια για την επιχείρηση, η οποία ονομάστηκε «Εαρινή Επίθεση». 

Ο ίδιος ο Μουσολίνι είχε μεταβεί στην Αλβανία με σκοπό να ηγηθεί της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, 

στις 2 Μαρτίου 1941 γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Αλβανία και από εκεί 

προωθήθηκαν προς τα ελληνικά σύνορα. Στις 6 Απριλίου του ίδιου έτους οι Γερμανοί επιτέθηκαν 

στην Ελλάδα. Η χώρα υπέκυψε όταν δέχθηκε τη δεύτερη και ισχυρή αυτή επίθεση των Γερμανών.
11

           

Στις 31 Μαΐου 1941 είχε πλέον ολοκληρωθεί η κατάληψη του συνολικού ελλαδικού χώρου 

και η Κατοχή αποτελούσε πλέον τη νέα πραγματικότητα. Με εντολή των αρχών Κατοχής, της 

Γερμανίας κυρίως, σχηματίστηκε η νέα κυβέρνηση με εντεταλμένο πρωθυπουργό τον Γεώργιο 

Τσολάκογλου, ο οποίος υπέγραψε πρωτόκολλα συνθηκολόγησης «άνευ όρων» με του 

κατακτητές.
12

  

  Η χώρα χωρίστηκε σε ζώνες Κατοχής. Ως τον Σεπτέμβριο του ’43 (οπότε και αποχώρησαν 

λόγω συνθηκολόγησης) οι Ιταλοί κατείχαν υπό στρατιωτική Κατοχή την Στερεά Ελλάδα, εδώ 

αξίζει να σημειωθεί ότι στην Αθήνα και τον Πειραιά υπήρχε μεικτή ιταλογερμανική στρατιωτική 

διοίκηση, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο, το μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής 

Μακεδονίας (Καστοριά, Γρεβενά και μεγάλο μέρος των νομών Κοζάνης και Φλώρινας), τις 

Κυκλάδες πλην της Μήλου, την Σάμο, την Ικαρία, τις Σποράδες, την Σκύρο ενώ από την κρητική 

νήσο κατείχαν τον νομό Λασιθίου. Όσον αφορά τη γερμανική ζώνη Κατοχής, αυτή περιελάμβανε 

την Κεντρική Μακεδονία και τμήμα της Δυτικής, την Κρήτη (πλην του νομού Λασιθίου όπως 

αναφέρθηκε), την Μήλο και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου (Χίος, Λέσβος, Λήμνος), καθώς και το 

μεγαλύτερο τμήμα του νομού Έβρου ιδιαίτερα κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων. 

Επιπλέον βουλγαρικές στρατιωτικές δυνάμεις κατείχαν την Ανατολική Μακεδονία (ανατολικά του 

ποταμού Στρυμόνα) και την Θράκη συμπεριλαμβανομένων των νησιών της Θάσου και της 

Σαμοθράκης.
13

 

β) Ζητήματα διοίκησης και οι ελληνικές αρχές 

  Όπως έχει ήδη αναφερθεί μετά την εισβολή των Γερμανών και την κατάληψη της χώρας, 

τα κατεχόμενα εδάφη χωρίστηκαν σε ζώνες κατοχής, η καθεμιά των οποίων ελεγχόταν από τους 

Γερμανούς και τους συμμάχους τους Ιταλούς και Βούλγαρους. Από τον Απρίλιο του 1941 μέχρι και 

                                                 

11  Παπαδόπουλος Κ., «Νεκροί και Μνήμες-Αιώνιο Μνημόσυνο στους ηρωικά  πεσόντες Ευρυτάνες κατά το Έπος του 

1940-1941»,  Αθήνα 2015, σσ 26-29                                                                                                                                                         

12 Oπ.π Παπαδόπουλος, «Νεκροί και Μνήμες», σσ 27-29 

13 Οπ..π Φλάισερ, «Στέμμα και Σβάστικα..», σσ 83-85 
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τις 27 Ιουνίου του ίδιου έτους η περιοχή της Καστοριάς βρισκόταν υπό γερμανικό έλεγχο. Αυτή 

την περίοδο οι τοπικές αρχές διοίκησης όπως ήταν η χωροφυλακή, τα δικαστήρια, ο δήμος και η 

νομαρχία, έπαψαν την λειτουργία τους, ενώ παράλληλα τα τοπικά κοινοτικά και δημαρχιακά 

συμβούλια σε συνεργασία με το νέο γερμανικό κατοχικό καθεστώς προσπαθούσαν να επιφέρουν 

την τάξη στην περιοχή. 

  Ωστόσο από τον Ιούνιο του ’41 η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα η 

περιοχή της Καστοριάς περιήλθε στον έλεγχο των ιταλικών δυνάμεων. Το ιταλικό σύνταγμα 

Πινερόλο, αποτελούμενο από 4.000 άντρες και με συνταγματάρχη τον Άλτο Βενιέρι ανέλαβε τον 

έλεγχο της πόλης. Αυτή την περίοδο οι ελληνικές αρχές επαναλειτούργησαν μόνο που τώρα οι 

τοπικοί άρχοντες διορίζονταν από τους Ιταλούς..14 Οι τελευταίοι κήρυξαν τον νομό Καστοριάς (ο 

οποίος μόλις τον Ιούλιο του ΄41 διακρίθηκε διοικητικά από τον νομό Φλωρίνης) ως zona reservata, 

δηλαδή ως ζώνη υπό δέσμευση και όχι απλά υπό Κατοχή. 15Με άλλα λόγια οι ιταλοί προσπάθησαν 

να προσαρτήσουν μόνιμα αυτές τις περιοχές με σκοπό τη δημιουργία μιας μεγάλης Αλβανίας ως 

ιταλικού προτεκτοράτου. 

  Για την εκπλήρωση των στόχων του οι Ιταλοί οργάνωσαν την «Ρωμαϊκή Λεγεώνα», η 

οποία απαρτιζόταν σχεδόν από 2.000 Βλάχους, οι οποίοι ήταν ένοπλοι και λειτουργούσαν ως ένα 

είδος πολιτοφυλακής στην υπηρεσία των ιταλικών στρατιωτικών αποσπασμάτων, το οποίο 

διενεργούσε επιδρομές στα χωριά με σκοπό την αναζήτηση τροφίμων και όπλων16. 

Οι Ιταλοί χρησιμοποιούσαν τους συνεργαζόμενος Βλάχους αφενός για τον καλύτερο έλεγχο 

της περιοχής και αφετέρου για να διασπάσουν την συνοχή του πληθυσμού για την ευχερέστερη 

καθυπόταξη του. Πολλοί Βλάχοι από την αρχή της κατοχικής περιόδου συνόδευαν τις ιταλικές 

δυνάμεις προσφέροντας τις υπηρεσίες τους ως οδηγοί και διερμηνείς των κατακτητών. Η δράση 

των μελών της «Λεγεώνος» δημιουργούσε πολλά προβλήματα και στους ίδιους τους Βλάχους, γιατί 

έσπειρε την καχυποψία και το μίσος στις βλάχικες κοινότητες καθώς ορισμένα μέλη τους, τους 

εξέθεταν συνολικά. Η «Ρωμαϊκή Λεγεώνα» πολύ γρήγορα έχασε τη δύναμη της καθώς μόλις το 

καλοκαίρι του ’42 αριθμούσε μόνο 100 μέλη.
17

 

                                                 

14  οπ.π Αλβανός Ρ. «Κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτικές συμπεριφορές στην περιοχή της Καστοριάς (1922-1949)» 

σσ.197-198. 

15 ΦΕΚ 257/Α’/31.07.1941. 

16 Κολιόπουλος Ι., «Η Μακεδονία στη δίνη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα»,  

www.imma.edu.gr 

 

       17 Κολιόπουλος Ι., «Η Μακεδονία στη δίνη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου»,  www.imma.edu.gr  &  Κολίοπουλος Ι., 

«Λεηλασία Φρονημάτων. Το Μακεδονικό ζήτημα στην κατεχόμενη Δυτική Μακεδονία 1941-1944», τεύχος α’, 

Θεσσαλονίκη 1994, σσ  68-69 

http://www.imma.edu.gr/
http://www.imma.edu.gr/
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 Όσον αφορά τις ελληνικές αρχές δήμαρχος της πόλης υπήρξε ο (πρώην Μακεδονομάχος) 

Φιλόλαος Πηχέων, ο μητροπολίτης Νικηφόρος, ο διοικητής χωροφυλακής και ο επιθεωρητής 

δημοτικών σχολείων Περικλής Ηλιάδης φαίνεται να συνεργάζονταν ομαλά με τις ιταλικές 

δυνάμεις. Οι ψυχώσεις του μεταξικού καθεστώτος στην ελληνική κοινωνία σε συνδυασμό με την 

έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Βούλγαρων και Ιταλών για τις περιοχές τις Φλώρινας και της 

Καστοριάς δημιούργησαν ένα κοινό μέτωπο όπου ιταλικές και ελληνικές αρχές έπρεπε να 

αντιμετωπίσουν την κοινή απειλή (για τον καθένα αποτελούσε για διαφορετικούς λόγους απειλή), η 

οποία ήταν οι κομμουνιστές και οι Σλαβόφωνοι. Ήδη από το ’41 οι Ιταλοί εκδίωκαν ή ακόμα και 

εκτελούσαν κομμουνιστές στα περίχωρα της Καστοριάς όπως στο Δενδροχώρι και στο χωριό 

Κρανιώνα. 

Η ελληνική χωροφυλακή από την πλευρά της χρησιμοποιούσε ακόμα και τα όπλα για να 

επιβάλλει τη τάξη στους χωρικούς. Επίσης στο στόχαστρο της χωροφυλακής βρίσκονταν και 

βουλγαρίζοντες, ειδικότερα όσοι είχαν εκδηλώσει τον φιλοβουλγαρικό ενθουσιασμό τους στην 

αρχή της Κατοχής.
18

 

γ) Οι Βούλγαροι αξιωματικοί σύνδεσμοι και η ξένη προπαγάνδα. Τα ελληνικά 

αντίμετρα 

   Η έκρηξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έδωσε για ακόμα μια φορά στη Βουλγαρία την 

ευκαιρία να επεκτείνει τις βλέψεις της στο χώρο της Μακεδονίας. Η ίδια συνέχισε την πολιτική του 

Μεσοπολέμου που απέβλεπε στην προσάρτηση σχεδόν ολόκληρης της Μακεδονίας. Ωστόσο τα 

σημαντικά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας κατά την περίοδο της Κατοχής τα διατήρησαν οι 

σύμμαχοι των Γερμανών, Ιταλοί. Αυτή την περίοδο οι Βούλγαροι, αρχικά επιθυμούσαν να 

πετύχουν την εθνολογική αλλοίωση της περιοχής για να διεκδικήσουν την κυριαρχία αυτών των 

εδαφών με αξίωση. Η προσοχή της βουλγαρικής προπαγάνδας στράφηκε και πέρα από την 

Θεσσαλονίκη, κυρίως στις περιοχές της του νομού Φλωρίνης, Καστοριάς και Πέλλας. Εξάλλου 

πολλά μέλη της κατάγονταν από αυτές τις περιφέρειες. Σκοπός ήταν το κομμάτι του πληθυσμού 

που κατοικούσε σε αυτές τις περιοχές να δείξει τα φιλοβουλγαρικά του αισθήματα προκειμένου να 

πεισθούν οι Γερμανοί πως η Δυτική Μακεδονία κατοικείται σχεδόν εξολοκλήρου από Βούλγαρους 

και επομένως έπρεπε να επεκταθεί η βουλγαρική κατοχή και στην υπόλοιπη Μακεδονία. Οι 

Βούλγαροι θεωρούσαν τους Σλαβόφωνες της Μακεδονίας οι οποίοι υπολογίζονταν το 1940 

περίπου στους 94.509) Βούλγαρους - γι αυτό και προσπάθησαν να πείσουν τους συμμάχους τους 

                                                 

      18  οπ.π Αλβανός Ρ., «Κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτικές συμπεριφορές», σσ.205 
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Γερμανούς - να αναλάβουν αυτοί, την προστασία τους στην κατεχόμενη χώρα. 

    Αξιωματικοί του βουλγαρικού στρατού είχαν εγκατασταθεί, έπειτα από παρέμβαση της 

βουλγαρικής κυβέρνησης, ως σύνδεσμοι στα γερμανικά και ιταλικά φρουραρχεία της 

Θεσσαλονίκης και της Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινας και Έδεσσας) και τιτλοφορούνταν ως 

«Βούλγαροι φρούραρχοι» με σκοπό να διαδώσουν φήμες για την κατάληψη της Δυτικής 

Μακεδονίας και να προσηλυτίσουν όσο το δυνατό περισσότερους κατοίκους στη βουλγαρική 

ιδέα.
19

 

   Τα «Κέντρα Συνδέσμου» που ιδρύθηκαν στην ελληνική Μακεδονία διευθύνονταν από 

γνωστούς αξιωματικούς του βουλγαρικού στρατού και υπάγονταν στην άμεση εποπτεία του 

στρατηγού Μαρίνωφ, ο οποίος διήυθυνε την βουλγαρική υπηρεσία κατασκοπείας στο Μοναστήρι. 

Οι Σύνδεσμοι αξιωματικοί εφάρμοζαν τις μεθόδους Κομιτάτου και στηρίζονταν σε πρόσωπα τα 

οποία υπήρξαν κατά το παρελθόν γνωστά για την ενέργεια τους ως μέλη της ΕΜΕΟ.
20 

    Επίσης άλλο ένα όργανο και κέντρο της βουλγαρικής προπαγάνδας υπήρξε η 

«Βουλγαρική Λέσχη», η οποία ιδρύθηκε τον Μάιο του ’41 στη Θεσσαλονίκη με αρμοδιότητα την 

εγγραφή μελών με βουλγαρική καταγωγή ώστε να μπορέσει η Βουλγαρία την κατάλληλη στιγμή να 

διεκδικήσει την Μακεδονία βάση πληθυσμιακών αποδείξεων. Ωστόσο η Λέσχη, στο καταστατικό 

ιδρύσεως της, επικαλείτο στόχους ηθικούς, εκπολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς για τα μέλη της. Η 

Βουλγαρική Λέσχη από την αρχή της ίδρυσης της αριθμούσε ήδη 2.000-3.000 μέλη, με πρόεδρο 

τον Νεδέλκο Τσαούσεφ. Ειδικά γραφεία ιδρύθηκαν αρχικά στην Έδεσσα έπειτα στη Φλώρινα και 

τέλος στην Καστοριά. Σκοπός αυτών των γραφείων υπήρξε η διενέργεια προπαγάνδας στους 

Σλαβόφωνους πληθυσμούς και τον προσηλυτισμό τους στη βουλγαρική ιδέα. Χαρακτηριστικό 

γεγονός υπήρξε η διάδοση της βουλγαρικής προπαγάνδας τον Σεπτέμβριο του 1941 ότι η Θράκη 

και η Μακεδονία δεν θα προσαρτούνταν στη Βουλγαρία αλλά ότι θα μετατρέπονταν σε αυτόνομο 

«Μακεδονικό κράτος». Φυσικό επακόλουθο ήταν η έντονη κινητοποίηση των Ελλήνων 

Μακεδόνων, οι οποίοι διακατέχονταν από έντονα αυτονομιστικά αισθήματα, να εγγραφούν άμεσα 

                                                 

       19 Μπελεγάκη Ο., Σταματιάδου Ε., «Όψεις της βουλγαρικής προπαγάνδας στη Δυτική Μακεδονία (1941-

1942),Κατοχή-Αντίσταση-Εμφύλιος», σε (επιμ.) Κ. Φωτιάδης, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Β.  Βλασίδης «Η Δυτική Μακεδονία 

‘Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα», Θεσσαλονίκη 2014, σσ.498-505, & Καρδάρας Χ, “Η 

Βουλγαρική Προπαγάνδα στη Γερμανοκρατούμενη Μακεδονία, Βουλγαρική Λέσχη Θεσσαλονίκης (1941-1944)”,  

Αθήνα 1997, σσ 18,22-25 

20 οπ.π Μπελεγάκη Ο., Σταματιάδου Ε., “Όψεις Βουλγαρικής προπαγάνδας στη Δυτική Μακεδονία (1941-1942)”, σσ 

498-505 
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στις λίστες της Λέσχης. 
21

  Με μεθοδικότητα η Βουλγαρική Λέσχη δελέαζε με τρόφιμα και είδη 

πρώτης ανάγκης τον κατεχόμενο πεινασμένο πληθυσμό και οι στρατιωτικοί Σύνδεσμοι μοίραζαν 

στη συνέχεια τις βουλγαρικές ταυτότητες. Επιπρόσθετα στο πλαίσιο της προπαγάνδας τους 

ανακοίνωναν στους γεωργούς της Δυτικής Μακεδονίας πως αν γίνονταν μέλη της Λέσχης δεν θα 

ήταν υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα προϊόντα τους στις ελληνικές αρχές. Με αυτόν τον τρόπο 

κατάφερε η Λέσχη να κερδίσει ακόμα περισσότερα, απελπισμένα για καλύτερες συνθήκες, μέλη. 

Από την αρχή οι Βούλγαροι σύνδεσμοι προσπάθησαν να συνεργαστούν ομαλά με τους Γερμανούς 

και Ιταλούς αξιωματικούς, ώστε να κερδίσουν την ανοχή τους και να διεισδύσουν ευκολότερα στα 

χωριά των βορειοδυτικών επαρχιών. Σε πολλές περιπτώσεις η Λέσχη λειτούργησε ως γραφείο 

παροχής πληροφοριών για τις γερμανικές κατοχικές αρχές καθώς ανέφερε οποιαδήποτε ενέργεια, η 

οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τον κατακτητή. Επίσης, πολλές φορές αναλάμβανε ρόλο 

αστυνομικής ή δικαστικής αρχής. Επιπλέον, όσον αφορά τη Δυτική Μακεδονία λειτουργούσε και 

ως στρατολογικό γραφείο του βουλγαρικού κράτους καθώς πολλοί βουλγαρόφρονες, μέλη της 

Λέσχης, φυγαδεύονταν στη Βουλγαρία με πλαστά διαβατήρια και εκεί εκπαιδεύονταν και 

εντάσσονταν στον βουλγαρικό στρατό.
22

 Ο στόχος του προσηλυτισμού θεωρείται ότι επετεύχθη εν 

μέρη καθώς στις περιοχές της Καστοριάς και της Φλώρινας είχε πειστεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού από την προπαγάνδα των Βούλγαρων. Ωστόσο, ο αριθμός των μελών της Λέσχης 

φαίνεται να παρουσιάζει μικρή αύξηση από τον Οκτώβριο του 1942 έως και τον Απρίλιο του 1944. 

Ενδεικτικά τον Οκτώβριο του ΄42 αριθμούσε 14.149 μέλη και μέχρι τον Απρίλιο του ’44 ο αριθμός 

αυτός ανήλθε στα 18.426 μέλη. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τον νομό Θεσσαλονίκης αλλά και τις 

περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.
23

 

 Όπως θα δούμε αργότερα η στάση των Ιταλών θα διαφοροποιηθεί απέναντι στην 

βουλγαρική προπαγάνδα, η οποία από το ’42 με ’43 θα λάβει άλλες διαστάσεις στην περιοχή λόγω 

τις εμφάνισης των πρώτων αντιστασιακών δραστηριοτήτων. Οι Ιταλοί στην πρώτη περίοδο 

Κατοχής στρέφονταν κατά τις βουλγαρικής   προπαγάνδας καθώς σε αυτή αναγνώριζαν την απειλή 

των επεκτατικών συμφερόντων τους στην περιοχή. Η διπλωματική πολιτική τους έναντι των 

Βουλγάρων κάθε άλλο παρά φιλική ήταν. Ωστόσο βλέποντας πλέον τον κίνδυνο ένοπλης εμπλοκής 

                                                 

21 οπ.π Καρδάρας Χ., «Η Βουλγαρική Προπαγάνδα στη Γερμανο κρατούμενη Μακεδονία», σσ 32-36 

             22 Μπελεγάκη Ο., «Ο ιταλικός παράγοντας και η ίδρυση του «βουλγαρομακεδονικού κομιτάτου παρά τω άξωνι» στη   

Δυτική Μακεδονία (Μάρτιος-Οκτώβριος 1943)», www.histsociety.web.auth.gr & οπ.π Καρδάρας Χ.,  «Η 

Βουλγαρική Προπαγάνδα στη Γερμανοκρατούμενη Μακεδονία», σσ 95-97. 

 

23 Οπ.π Καρδάρας Χ.,  «Η Βουλγαρική Προπαγάνδα στη Γερμανοκρατούμενη Μακεδονία», σσ 57-58 

http://www.histsociety.web.auth.gr/
http://www.histsociety.web.auth.gr/
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στις αρχές του ΄43 θεώρησαν καλύτερη την συνεργασία με τους Βούλγαρους αξιωματικούς, 

παραχωρώντας οπλικό εξοπλισμό στους βουλγαρίζοντες ώστε να αναλάβουν δράση εναντίον των 

Ελλήνων.
24

 

 δ) Αντιστασιακές κινήσεις και αντίποινα 

     Στις αρχές του ’42 στα βουνά της Καστοριάς δημιουργήθηκαν δύο αντάρτικες ομάδες, οι 

οποίες προέκυψαν όταν ένας χωροφύλακας, φοιτητής της Νομικής ελευθέρωσε μια ομάδα 

φυλακισμένων. Οι Πόντιοι και Σλαβομακεδόνες φυγάδες οπλίστηκαν και χωρίστηκαν σε δύο 

ομάδες εκ των οποίων η μία κατευθύνθηκε προς τα Κορέστια και η άλλη προς τα υψώματα του 

Νεστορίου. 
25

 Προς τα τέλη του ίδιου έτους αντάρτες του ΕΛΑΣ δραστηριοποιούνταν στις περιοχές 

της Πίνδου και του Βοΐου. Με εντονότερη την αντάρτικη δράση στη Δυτική Μακεδονία στις αρχές 

του ’43, οι κατοχικές δυνάμεις κατέφυγαν στην πρόσκληση του βουλγαρικού στρατού για να 

καταστείλουν τις αντάρτικες ομάδες. Οι αντάρτες στόχο είχαν τις ιταλικές κατοχικές δυνάμεις και 

τα «βουλγαρίζοντα» χωριά. Η πρόσκληση των Ιταλών, οι οποίοι είχαν τρομοκρατηθεί από την 

εμφάνιση των ανταρτών, στο βουλγαρικό στρατό υπήρξε μια τεράστια ευκαιρία για τους 

Βούλγαρους, όχι απλώς για να ασκήσουν την προπαγάνδα τους, αλλά πολύ περισσότερο για να 

προωθήσουν με κάθε μέσο την κατάληψη της περιοχής. Ο Άντον Καλτσέφ έπεισε τον τότε 

υπολοχαγό Τζοβάνι Ραβάλι, Διευθυντή του Γραφείου Πληροφοριών στο φρουραρχείο της 

Καστοριάς, να δημιουργήσει ένα σώμα ντόπιων οπλοφόρων για την τήρηση της τάξης στην 

περιοχή. Υποστήριξε πως αυτός ήταν ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι αντάρτες στις 

δύσβατες ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ο Ραβάλι τελικά πείστηκε και προχώρησε 

στον αφοπλισμό της χωροφυλακής προκειμένου να μην περιέλθουν τα όπλα τους στους αντάρτες.   

Από τον Φεβρουάριο του ’43 άρχισαν τα αντίποινα των Ιταλών, οι οποίοι χωρίς να χάσουν χρόνο 

προχώρησαν στην εκτέλεση Ελλήνων κατηγορώντας τους πως συνεργάζονταν με αντάρτες. 

26
Επόμενο βήμα των Ιταλών υπήρξε η στρατιωτική ενίσχυση της περιοχής της Καστοριάς με 37 

τανκς και 400 μοτοσυκλέτες να σπέρνουν την τρομοκρατία. Επιπλέον προχώρησαν παράλληλα στη 

διανομή όπλων στους «βουλγαρίζοντες». Στις 5 Μαρτίου του ίδιου έτους αποτέλεσμα της ιταλό-

                                                 

24  οπ.π Αλβανός Ρ., «Κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτικές συμπεριφορές», σσ.223 

         25 Καλλιανιώτης Α., «Οι Αρχές τις Αντίστασης στη Δυτική Μακεδονία (1941-1943)», Μεταπτυχιακή εργασία, 

Θεσσαλονίκη 2000, σσ.26-27 

         26 Οπ.π Μπελεγάκη Ο., «Η ίδρυση και η δράση του Αξονομακεδονικού Κομιτάτου-Οχράνα κατά την περίοδο της 

ιταλικής κατοχής (Μάρτιος-Σεπτέμβριος 1943)» 
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βουλγαρικής συμμαχίας ήταν η ίδρυση του «Κομιτάτου» στην Καστοριά. Η επίσημε ονομασία του 

ήταν «Βούλγαρο- Μακεδονικό  Κομιτάτο παρά τω Αξόνι» ενώ πολύ συχνά συναντάται και ως 

«Αξονομακεδονικό Κομιτάτο». Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής ορίστηκε ο Παντελής Μακρής 

(Pando Makriev) με καταγωγή από την Μεσοποταμία και αντιπρόεδρος ο Λουκάς Δαμιανίδης 

(Luka Dimanov) με καταγωγή από την Κρανιώνα. Σκοπός του Κομιτάτου ήταν «η προφύλαξη των 

βουλγαρικών χωριών από ενδεχόμενη εισχώρηση των ανταρτών». Ωστόσο η Επιτροπή έθεσε ένα 

πολύ βασικό όρο στις κατοχικές δυνάμεις και αυτός ήταν η αναγνώριση των δικαιωμάτων των 

βουλγαριζόντων Σλαβόφωνων. Αυτό το αίτημα είχε ακυρωθεί επανειλημμένα στο παρελθόν από 

τις ελληνικές αρχές. Έτσι η ιταλική διοίκηση Καστοριάς υπέγραψε ένα Πρωτόκολλο με το οποίο 

διευθετούνταν οι αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ Κομιτάτου και των ιταλικών κατοχικών αρχών. Επίσης 

το Κομιτάτο απέστειλε μια αναφορά στην ιταλική κυβέρνηση, ζητώντας την εκπλήρωση τριών 

αιτημάτων όσον αφορά την περιοχή της Καστοριάς. Πρώτον να αναγνωριστεί ο σχηματισμός 

αστυνομίας στην περιοχή, δεύτερον να καταργηθεί η ελληνική χωροφυλακή και τρίτον να 

προσαρτηθεί επίσημα στη Βουλγαρία η Καστοριά. Γεγονός είναι ότι η ιταλική κυβέρνηση 

ικανοποίησε τα δύο πρώτα αιτήματα των Βουλγάρων27.  

Ο Συνταγματάρχης Βενιέρ, χωρίς την επίσημη εμπλοκή της βουλγαρικής κυβέρνησης και 

υπό δική του ευθύνη, οργάνωσε ένα είδος βουλγαρικής αστυνομίας η οποία ονομαζόταν «Οχράνα». 

Αυτή αποτελούνταν από 1600 άτομα περίπου. Η κατάσταση που επικρατούσε στην Καστοριά ήταν 

εξαιρετικά ανησυχητική. Νότια της πόλης επικρατούσαν οι αντάρτες ενώ βόρεια οι Οχρανίτες. Στο 

μεταξύ ο ιταλικός στρατός επόπτευε το κέντρο της πόλης ενώ υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας 

υπάγονταν και αυτές στην εποπτεία των Οχρανιτών. Οι τελευταίοι όπου εντόπιζαν αντάρτες 

ειδοποιούσαν τον Βενιέρ, ο οποίος στη συνέχεια με βολές του πυροβολικού από την Καστοριά ή με 

αεροπλάνα προσπαθούσε να τους διασκορπίσει. Οι αντάρτες από την πλευρά τους δεν έμεναν 

άπραγοι καθώς με την σειρά τους ασκούσαν ένα είδος προπαγάνδας στις περιοχές που περνούσαν 

προσπαθώντας να αντιστρέψουν το φιλικό κλίμα που επικρατούσε για το Κομιτάτο και να 

τελματώσουν την ένταξη επιπλέον μελών σε αυτό. Και οι δύο πλευρές πραγματοποιούσαν 

συλλήψεις και στη συνέχεια διαπραγματεύονταν την απελευθέρωση των δικών τους. Οι επόμενοι 

μήνες της ιταλικής κατοχής υπήρξαν βιαιότεροι καθώς οι εκτός από την αντιμετώπιση Ελλήνων 

των ανταρτών, έπρεπε να αντιμετωπίσουν και τη βουλγαρική διοίκηση. Οι Ιταλοί άρχισαν να 

αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη δυσπιστία και καχυποψία τους Βούλγαρους συμμάχους τους καθώς 

συνειδητοποίησαν ότι οι τελευταίοι ενδιαφέρονταν αποκλειστικά για την προώθηση των δικών 

τους συμφερόντων στην περιοχή27. 

   Τέλη Απριλίου, οι αντάρτες είχαν πλησιάσει αρκετά κοντά στο κέντρο της Καστοριάς. 

Στις 29 του ίδιου μήνα το Επιτελείο της ιταλικής μεραρχίας Τρικάλων διέταξε τη διεξαγωγή 

εκκαθαριστικών αποστολών στις νοτιοδυτικές περιοχές της πόλης. Ο ιταλικός στρατός, μαζί με 
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τους Οχράνες, πέρασαν από τα χωριά Φτελιά, Κρανοχώρι και έπειτα Αγία Άννα. Στο τελευταίο 

παρόλο που δεν υπήρχαν αντάρτες, το πυρπόλησαν, το λεηλάτησαν και σκότωσαν 16 κατοίκους. 

Σειρά είχε το χωριό Νεστόριο, όπου μετά από μία σύγκρουση με τους αντάρτες, ιταλικά 

αερομαχητικά το βομβάρδισαν. Έπειτα κατευθύνθηκαν στο χωριό Αρχάγγελος, το οποίο και 

έκαψαν. Οι αντάρτες με τη σειρά τους κατέλαβαν το χωριό Λακκώματα αφού πρώτα ενεπλάκησαν 

με τους Οχρανίτες.
27

     

Τους τελευταίους μήνες οι ιταλικές αρχές ασχολούνταν πολύ περισσότερο με τη βελτίωση 

των σχέσεων τους με τις ελληνικές αρχές παρά με την αντιμετώπιση των ανταρτών. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της ένοπλης δράσης των ανταρτών και την αναδιοργάνωση του 

επιστρατευτικού τους δικτύου. Οι αντάρτες με εξυψωμένο το ηθικό τους αύξησαν σε πολλές 

περιπτώσεις την επιθετικότητα τους. Η αλλαγή ωστόσο επήλθε τον Σεπτέμβριου του ’43 όταν η 

ιταλική κατοχή αντικαταστάθηκε από τη γερμανική υπό την απειλή μιας Άγγλο- Αμερικανικής 

εισβολής στην Ιταλία. Αυτή την περίοδο οι Έλληνες αντάρτες προς το παρόν είχαν διακόψει την 

έντονη δραστηριότητα τους, δίνοντας χρόνο στον νέο αντίπαλο για να λάβει τα μέτρα του και να 

αντιμετωπίσει την έκρυθμη κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή.28 

 

ε) Το έργο της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς 

Τη μαρτυρική περίοδο 1941-1944, Μητροπολίτης στην Καστοριά ήταν ο σεβασμιότατος 

Νικηφόρος.
29

 Ο Νικηφόρος γράφει στα απομνημονεύματά του σχετικά με τη συγκεκριμένη 

περίοδο ότι οι θηριωδίες των Γερμανών, των Ιταλών και των Βουλγάρων κατακτητών στην πόλη 

της Καστοριάς ήταν τραγικά πολλές και ότι ο κάθε κατακτητής συναγωνιζόταν τους άλλους δύο σε 

αγριότητα. Την τετραετή αυτή περίοδο τα θύματα μόνο της Καστοριάς και της περιφέρειας της 

ήταν περίπου 600, μεταξύ των οποίων και 9 ιερείς. Από τους νεκρούς, άλλοι πέθαναν από την πείνα 

                                                 

27 Οπ.π Μπελεγάκη Ο., Η ίδρυση και η δράση του Αξονομακεδονικού Κομιτάτου-Οχράνα κατά την περίοδο της 

ιταλικής κατοχής (Μάρτιος-Σεπτέμβριος 1943)» 

28 Οπ.π Μπελεγάκη Ο., «Η ίδρυση και η δράση του Αξονομακεδονικού Κομιτάτου-Οχράνα κατά την περίοδο της 

ιταλικής κατοχής (Μάρτιος-Σεπτέμβριος 1943)» &  οπ.π Αλβανός Ρ, «Κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτικές 

συμπεριφορές στην περιοχή της Καστοριάς (1922-1949)».  

29 «Ο Μητροπολίτης Καστοριάς Νικηφόρος Παπασιδέρης (1888-1958) γεννήθηκε στην Καστοριά το έτος 1888 και 

υπηρέτησε ως δάσκαλος στα χωριά Αμπελόκηποι και Τσάκωνη του Νομού Καστοριάς ( 1900-1904), τα δύσκολα του 

Μακεδωνικού Αγώνα. Έζησε όλους τους πολέμους της εποχής του»., οπ.π Μπελεγάκη Ο., «Η ίδρυση και η δράση του 

Αξονομακεδονικού Κομιτάτου-Οχράνα κατά την περίοδο της ιταλικής κατοχής (Μάρτιος-Σεπτέμβριος 1943)», 

συγκεκριμένα, υποσημείωση 46.  
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και άλλοι από τις εκτελέσεις και τους βομβαρδισμούς, ως αντίποινα λόγω κάποιας επίθεσης των 

ανταρτών.
30 

   
 Η φιλανθρωπική δράση της Μητρόπολης Καστοριάς κατά τη διάρκεια της κατοχής ήταν 

πολύπλευρη . Οργάνωσε, μέσω των δικών της οικονομικών πόρων, συσσίτια για τους φτωχούς και 

τους πεινασμένους πολίτες, συνέβαλλε στην ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας γενικά, 

συμπαραστάθηκε ηθικά και οικονομικά στους στρατευμένους στο μέτωπο αλλά και στις 

οικογένειές τους κατά την περίοδο της κατοχής, όπως επίσης, βρισκόταν δίπλα στους 

φυλακισμένους και στους ετοιμοθάνατους, εμψυχώνοντάς τους. Πολλές φορές οργάνωνε 

φιλανθρωπικές δράσεις ανάλογα με τις ανάγκες των ημερών, μη φοβούμενη τις βίαιες αντιδράσεις 

των κατακτητών, γνωρίζοντας όμως ότι όλα γίνονταν για τον ιερό σκοπό της ελευθερίας. Ως 

πνευματικό καθίδρυμα, όφειλε να συμπαρασταθεί στο ποίμνιό της, όπως τις επέβαλλαν το 

Ευαγγέλιο αλλά και η αγάπη προς την πατρίδα.
31 

    Η δράση της Μητρόπολης δεν έμεινε μόνο στην ηθική και υλική συμπαράσταση. Πέρασε 

και στην ενεργό δράση, γράφοντας και στέλνοντας εκατοντάδες διαβήματα προς τους κατακτητές, 

κρύβοντας και φυγαδεύοντας άντρες της Αντίστασης, με την οποία συνεργαζόταν, αλλά και 

αρκετοί ιερείς έφυγαν στα βουνά, για να πολεμήσουν.
32

 Οι ιερείς αυτοί έδρασαν στα βουνά της 

Καστοριάς ως εθελοντές και ως Έφεδροι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα γενναιότητας και πίστης 

στον αγώνα για την ελευθερία του Έθνους, υπήρξε ο χειροτονηθείς ιερέας Παπαστέργιος 

Βλαχάκης, ο οποίος υπηρετούσε ως ιερέας στην ενορία Νοστίμου Καστοριάς. Ο ιερέας με κίνδυνο 

της ζωής του κατά την περίοδο της κατοχής αλλά και αργότερα στον εμφύλιο πόλεμο, διακινδύνευε 

                                                 

30  Ειδικά ο Νικηφόρος ήταν κεντρική αντιστασιακή μορφή της Καστοριάς, καθώς πολλές φορές είχε κληθεί να 

διαπραγματευθεί με τον κατακτητή για την ευμενέστερη μεταχείριση των ελλήνων και των συμμάχων τους, Βαφειάδης 

Μ., «Απομνημονεύματα», τομ. 3, 1944-1946, Αθήνα 1985, σσ 287 

31  Για τη συνολική στάση της εκκλησίας σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας κατά την περίοδο της Κατοχής  Πρίντζιπας 

Γ., «Εκκλησία και Ελληνισμός από το 1821 έως σήμερα»,  Αθήνα 2005, σσ. 105-110 

32Αναλυτικά οι πλέον γνωστοί από τους ιερείς της Καστοριάς που έδωσαν τη ζωή τους στην εθνική αντίσταση ήταν: 

Ἱερεύς Ἀνδρέας  Ἀθανασίου, � Μάϊος 1943.Ἱερεύς Ἄνθιμος Γαλάνης, ἐτῶν 64, � 27 Ἰουλίου 1943. Ἱερεύς Δαμιανός 

Καράκωστας, ἐτῶν 38, � 2 Νοεμβρίου 1943. Ἱερεύς Κωνσταντῖνος Κούστας, ἐτῶν 59, � 6 Αὐγούστου 1943. Ἱερεύς 

Γεώργιος Μήτρας, � 5 Ἀπριλίου 1944. Ἱερεύς Μηνᾶς Παπαδόπουλος, � Ἰούλιος 1943. Ἱερεύς Ἀπόστολος 

Παπανικολάου, ἐτῶν 50, � 2 Ἰουλίου 1943. Ἱερεύς Χρῆστος Παπαχρήστου, 20 Μαρτίου 1943. Τα στοιχεία 

προκύπτουν από το αρχείο της ιεράς συνόδου σχετικά με του εθνομάρτυρες κληρικούς και βρίσκονται διαθέσιμα: στον 

ιστότοπο της αποστολικής διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος/ Ιερά μητρόπολη Καστοριάς:  http://www.apostoliki-

diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=afier&NF=1&contents=contents_Katoxi.asp&main=kato

xi_1&file=22.htm 
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τη ζωή του πολλές φορές, για να προστατεύσει το ποίμνιο του. Το μεγάλο του τόλμημα υπήρξε η 

παρέμβασή του στο Γερμανό Φρούραρχο του Άργους Ορεστικού, μετά την πυρπόληση της 

κωμόπολης από τους Γερμανούς στρατιώτες, τον Αύγουστο του 1943, για να του ζητήσει την 

απελευθέρωση των συλληφθέντων συγχωριανών του, κάτι που τελικά έγινε. 
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Κεφάλαιο 2ο: Όψεις του κοινωνικού βίου στην κατεχόμενη Καστοριά 

 

2.1 Η εθνοτική συγκρότηση του πληθυσμού της Καστοριάς και οι ιστορικές της 

συνέπειες. 

 

 Η πληθυσμιακή συγκρότηση της Καστοριάς κατά την εξεταζόμενη περίοδο είναι 

πολυπολιτισμική, γεγονός μάλλον αναμενόμενο λόγω της πρόσφατης ενσωμάτωσης της περιοχής 

στο ελληνικό κράτος αλλά και της μετοίκησης της περιοχής από μεγάλο μέρος του προσφυγικού 

πληθυσμού, που εγκαταστάθηκε στη χώρα μετά την μικρασιατική καταστροφή.
33

 Η εθνοτική αυτή 

ανομοιογένεια είχε συνέπειες στη διαμόρφωση και εξέλιξη των κοινωνικών σχέσεων στην περιοχή 

της Καστοριάς, τόσο πριν τον Β' Π.Π και την κατοχή, ήδη δηλαδή από την περίοδο του 

μεσοπολέμου, όσο και μετά, στην περίοδο, δηλαδή, του εμφυλίου πολέμου, κατά τη διάρκεια του 

οποίου η πόλη της Καστοριάς και τα περίχωρα αυτής είχαν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Οι 

βασικές εθνοτικές ομάδες που συναντάμε είναι οι Έλληνες-χριστιανοί-ελληνόφωνοι, οι 

Τουρκόφωνοι χριστιανοί, οι Εβραίοι και οι Σλαβόφωνοι. 
34

 

Η βασική εθνοτική διαφοροποίηση και αυτή με τις σημαντικότερες ιστορικές επιπτώσεις 

αφορά το σλαβόφωνο πληθυσμό της Καστοριάς. Δεν πρέπει βέβαια να υποτιμάται και η παρουσία 

του εβραϊκού στοιχείου, το οποίο αποτελούσε μεγάλο μέρος του πληθυσμού και μάλιστα ιδιαίτερα 

δραστήριο και δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου 

πολέμου και συγκεκριμένα το 1943, όπως και στις άλλες ελληνικές πόλεις έτσι και στην Καστοριά, 

οι Έλληνες Εβραίοι εκτοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν στα στρατόπεδα εξόντωσης ανά την Ευρώπη 

που είχαν δημιουργηθεί από το ναζιστικό καθεστώς, μετακίνηση που σηματοδότησε και τη λήξη 

της εβραϊκής παρουσίας στην περιοχή.
35

 Οι σχέσεις μεταξύ εβραϊκού και χριστιανικού πληθυσμού 

                                                 

33 Μιχαηλίδης .Ι, «Μετακινήσεις σλαβόφωνων πληθυσμών (1912-1930): Ο πόλεμος των στατιστικών», Αθήνα, 2003, 

σσ. 245 επ. 

34 Αλβανός Ρ.,  «Μεσοπολεμικές πολιτικές και εθνοτικές συγκρούσεις: ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος στην περιοχή 

Καστοριάς», Επιστήμη και Κοινωνία, επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας, τεύχος 11/2003, σσ 71-110 

35  Το Σεπτέμβριο του 1943 μπήκαν στην πόλη της Καστοριάς οι Γερμανοί. Παραμονή του Γιομ Κιπούρ,- σύμφωνα με 

το πάγιο γερμανικό τέχνασμα της επιλογής μεγάλων εβραϊκών εορτών για την επιβολή αντισημιτικών μέτρων. 

Ζητήθηκε από την κοινότητα να καταβάλει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, ως αντίποινα-λύτρα για τη διαφυγή 

κάποιων νέων στο βουνό. Ένα άλλο τέχνασμα που χρησιμοποιήθηκε είναι η αποστολή πλαστών γραμμάτων από 

συγγενείς που βρίσκονταν στην Πολωνία και προσκαλούσαν τους συγγενείς τους να τους ακολουθήσουν, καθώς η ζωή 
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περιγράφονται ως αρμονικές από την πλειοψηφία των συγγραφέων, ωστόσο υπάρχουν και 

ορισμένοι, οι οποίοι με μία λιγότερο εξωραϊστική ματιά, φαίνεται να διακρίνουν τις λεπτές 

αποχρώσεις των εθνοτικών συγκρούσεων. Χωρίς οι εβραίοι πολίτες να είναι απομονωμένοι, 

υπήρξαν συγκρούσεις με οικονομικό κατά βάση υπόβαθρο αλλά σίγουρα συνέπειες σε επίπεδο 

υποτίμησης των διαφορετικών ηθών και εθίμων των εβραίων, όπως για παράδειγμα ήταν τελετές 

τις οποίες γινόταν χρήση αίματος.
36

 Παρά, ωστόσο, την έντονη παρουσία του εβραϊκού στοιχείου 

και του τραγικού του τέλους
37

, όπως ήδη ειπώθηκε, το η σλαβόφωνη μειονότητα είχε την πλέον 

καθοριστική επίδραση, λόγω της μεγαλύτερης ενεργητικής συμμετοχής στις εξελίξεις κατά την 

περίοδο της κατοχής αλλά και λόγω του φόβου σύνδεσης τους με εδαφικές απαιτήσεις των 

γειτονικών χωρών που είχαν βγει ηττημένες από τους βαλκανικούς πολέμους. Άλλωστε, σε 

αντίθεση με τον εβραϊκό πληθυσμό, ο οποίες δεν είχε σύνδεση με κάποια άλλη κρατική οντότητα 

(είχε εκδιωχθεί από την ιβηρική χερσόνησο αιώνες πριν), οι σλαβόφωνοι κάτοικοι της Μακεδονίας 

είχαν μία συγκροτημένη εθνική συνείδηση, που ουδεμία σχέση είχε με το ελληνικό κράτος, το 

οποίο αντιμετώπιζαν σε αρκετές περιπτώσεις, ως κράτος-κατακτητή. 
38

 Αξιοποιώντας τα στοιχεία 

αυτά, το καθεστώς του Μεταξά, πριν δηλαδή την αρχή του πολέμου, είχε απομονώσει το 

σλαβόφωνο στοιχείο, επιδεινώνοντας την αποξένωση του από τον εθνικό κορμό. Λόγω και της 

αδιαφορίας του δικτατορικού καθεστώτος για την εκλογική εκμετάλλευση των πολιτών
39

, η 

                                                                                                                                                                  

εκεί ήταν απολαυστική. Φυσικά επρόκειτο για χυδαία ψέμματα με σκοπό την οδήγηση στα στρατόπεδα συγκένρωσης 

με τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις. Κωστόπουλος Β., «Η εβραϊκή κοινότητα Καστοριάς τα τελευταία χρόνια», 

Χρονικά, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2013, σσ. 4-8 

36 Αλβανός Ρ., «Κοινωνικές και πολιτικές όψεις της συνύπαρξης  Χριστιανών και Εβραίων στην πόλη της Καστοριάς 

στο Γ. Αντωνίου - Σ. Δορδανάς - Ν. Ζάϊκος - Ν. Μαραντζίδης (επιμ.) – «Το Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια», Θεσ/ νίκη, 

2011, σ. 352-378. 

37 Μετά το τέλος του Β’ Π.Π στην Καστοριά επέστρεψαν 35 εβραίοι.  Συνολικά στα τραίνα με πρώτο σταθμό τη 

Θεσσαλονίκη και τελευταίο το Άουσβιτς-Μπιρκενάου, μπήκαν 753 εβραίοι πολίτες. Υπήρξε, δηλαδή, σχεδόν πλήρης 

εξόντωση, η οποία διευκολύνθηκε και λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής, η οποία δεν άφηνε περιθώρια διαφυγής 

προς τα βουνά, όπου γινόταν το αντάρτικό. Στον κανόνα αυτό υπήρξαν φυσικά και εξαιρέσεις,όπως για παράδειγμα, ο 

Κοέν, Σάκο και Χονέν, οι οποίοι εντάχθηκαν στις δυνάμεις του ΕΛ.ΑΣ. βλ. οπ.π Κωστόπουλος Β., «Η εβραϊκή 

κοινότητα Καστοριάς τα τελευταία χρόνια», Χρονικά, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2013, σσ. 4-8. 

38  Κωφός Ε., «Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο», Αθήνα 2008, σσ. 360-379 

39 Αξίζει, βέβαια, να αναφέρουμε πως οι σλαβόφωνοι πληθυσμοί της Μακεδονίας, ήταν συσπειρωμένοι γύρω από το 

λαϊκό κόμμα του Π.Τσαλδάρη, το οποίο εξέφραζε το αντιβενιζελικό στρατόπεδο και γενικότερα τη συντηρητική 

παράταξη. Χριστοδούλου Γ., «Σχέσεις συνεργασίας και σύγκρουσης των χωριών του Νομού Μακεδόνων της 

Καστοριάς κατά τον 20ο αιώνα», Πτυχιακή εργασία, 2004, σς.. 18 
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επίσημη κρατική πολιτική έγινε ανενδοίαστα διακριτική εις βάρος των πολιτών αυτών, 

ποντάροντας στη συσπείρωση του πληθυσμού μέσω της δημιουργίας ενός εσωτερικού εχθρού με 

αντεθνικές βλέψεις.
40

 Άλλωστε, μιλάμε πλέον για μία εποχή κατά την οποία ακόμα και το ΚΚΕ 

είχε αφήσει πίσω του την ρητορική υπέρ της αυτονόμησης της Μακεδονίας, επομένως δεν υπήρχε 

καμία πολιτική ή κοινωνική ομάδα που να παρέχει κάλυψη σε τέτοιες βλέψεις. 
41

 Το βασικό 

συμπέρασμα είναι πως ήδη πριν την εκδήλωση του πολέμου, το κράτος είχε εξαπολύσει βίαιες 

επιθέσεις προς του σλαβόφωνους, πολιτικοποιώντας τις πολιτισμικές τους διαφοροποίησης και 

επιβάλλοντας μία σειρά απαγορεύσεων, που αφορούσαν κυρίως την ομιλία της σλάβικης γλώσσας 

και τον εξαναγκασμό τους να μιλούν την ελληνική.
42

 Οι κρατικές αυτές πολιτικές, μας βοηθούν να 

καταλάβουμε καλύτερα τις πολιτικές επιλογές των πληθυσμών αυτών τόσο κατά την περίοδο της 

κατοχής, όσο και την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Οι σλαβόφωνοι, είτε συνεργάσθηκαν με τους 

Ιταλούς και Βούλγαρους κομιτατζήδες είτε εντάχθηκαν στις γραμμές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ 

αργότερα, εξέφρασαν σε κάθε περίπτωση μία απέχθεια προς το κράτος και τους επίσημους θεσμούς 

του, καθώς προφανώς αντιλαμβάνονταν τον ρόλο του στην περιθωριοποίηση τους και αργότερα 

στην εκδήλωση πράξεων τρομοκρατίας εις βάρους τους, στην αντιμετώπιση, δηλαδή, ενός 

γηγενούς πληθυσμού, ως πολίτες τρίτης κατηγορίας και καταχρηστικά διαμένοντες στην περιοχή. 
43

 

 2.2 Εθνοτικές συγκρούσεις με αφορμή την κατάληψη της εξουσίας στο επίπεδο της 

τοπικής διοίκησης.
 

   Την περίοδο της κατοχής μία σειρά ανταγωνιστικών ομάδων συγκροτήθηκαν με σκοπό 

την κατάληψη της τοπικής εξουσίας. Στον ανταγωνισμό αυτό, καθοριστικό ήταν και το εθνοτικό 

στοιχείο. Πιο συγκεκριμένα, η διαμάχη αυτή βρήκε πρόσφορο προς εκδήλωση έδαφος, λόγω της 

αλλαγής που επήλθε στη δεύτερη φάση της κατοχικής περιόδου, δηλαδή τον Μάρτιο του 1943. Η 

                                                 

40 Κάραμποτ Φ., «Σλαβομακεδόνες και Κράτος στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου» Ίστωρ 10 Αθήνα 1998,σσ 235-278 

41 Για την στροφή του ΚΚΕ μετά την κομμουνιστική διεθνή και την απόφαση περί δημιουργίας ευρύτερου 

αντιφασιστικού μετώπου για την αντιμετώπιση της πολεμικής απειλής Βλ. ενδεικτικά  Γρηγοριάδης Σ., «Συνοπτική 

ιστορία της εθνικής αντίστασης (1941-1945)»,Αθήνα 1985, σσ. 277 επ. 

42 Βρίσκεται σε ισχύ ο Αναγκαστικός Νόμος 376/1936, ο οποίος έχει κηρύξει όλη την περιοχή, όπου κατοικούν 

σλαβόφωνοι, ως αμυντική ζώνη με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η επικοινωνία με διερχόμενους ξένους, να υπάρχουν 

περιορισμοί στην έκδοση διαβατηρίων και να γίνονται διαρκείς εκτοπισμοί και εξορίες, με το πρόσχημα των 

κομμουνιστικών και αντεθνικών φρονημάτων. Βλ. Χριστοδούλου Γ., «Σχέσεις συνεργασίας και σύγκρουσης των 

χωριών του Νομού Μακεδόνων της Καστοριάς κατά τον 20ο αιώνα», Πτυχιακή εργασία, 2004, σσ. 16. 

43  Κοndis B., «The Macedonian question  as a Balkan problem  in the 40’s», Balkan Studies, 1987, σσ 185-194 
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αλλαγή αυτή αφορούσε την αντικατάσταση των προσώπων που κατείχαν τις διοικητικές θέσεις, οι 

οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν τα ίδια πρόσωπα που κατείχαν τις θέσεις και πριν τον πόλεμο, 

δίνοντας έτσι μία επίφαση κρατικής συνέχειας. Τον Μάρτιο, όμως, του 1943 κάνουν στην περιοχή 

της Καστοριάς την εμφάνιση τους οι αντάρτες και οι Ιταλικές αρχές αρχίζουν να αμφιβάλλουν για 

τους Έλληνες διοικητές και τη χωροφυλακή, ως προς την πιστή υποταγή στις διαταγές του και την 

απουσία σχέσεων και συνεργασίας με τους αντάρτες. Η αιχμαλωσία του Ιταλικού τάγματος στις 

αρχές του Μαρτίου, επιβεβαιώνει τους φόβους των Ιταλών, οι οποίοι αναζητούν απεγνωσμένα 

συμμάχους και ευστόχως, τους αναζητούν στα πρόσωπα που έχουν λόγους να εχθρεύονται το 

ελληνικό κράτος και τους Έλληνες εν γένει. Έτσι, δημιουργείται το αξιόμαχο Μακεδονικό 

κομιτάτο, στελεχωμένο από σλαβόφωνους χωρικούς, οι οποίοι σε πλήθος περιπτώσεων 

στρατολογήθηκαν με τη βία. Από τη δημιουργία του κομιτάτου και έπειτα οργανωμένη 

στρατιωτική δύναμη βρίσκεται στην περιοχή της Καστοριάς, με τους σλαβόφωνους κομιτατζήδες, 

να θεωρούν πως με αυτή τους τη συστράτευση θα πάρουν επιτέλους εκδίκηση από το έως τότε 

κυριαρχικό και καταπιεστικό ελληνικό στοιχείο.
44

 Ακόμα, όμως, και μετά τη συγκρότηση του 

κομιτάτου, οι ανταγωνιστικές δυνάμεις που προαναφέρθηκαν δεν είναι δύο, αλλά πολύ 

περισσότερες. Το δίπολο κατακτητές-αντάρτες, φαίνεται απλοϊκό, εάν εντοπίσουμε το πλήθος 

διαχωρισμών και αντιφάσεων που υπάρχει σε αυτά τα στρατόπεδα. Σύμφωνα με τον Αλβανό, 

εμφανίζονται «Σλαβόφωνοι Παοτζήδες γκρεκομάνοι, βουλγαρίζοντες σλαβόφωνοι κομιτατζήδες, 

έλληνες δεξιοί Παοτζήδες, έλληνες Εαμίτες αριστεροί και σλαβόφωνοι Σνοφίτες αριστεροί» .Όλοι 

αυτοί ανταγωνίζονται για το μονοπώλιο της βίας και την απόκτηση της τοπικής εξουσίας. Οι 

σλαβόφωνοι πληθυσμοί παίρνουν κατά βάση δύο θέσεις. Είτε συντάσσονται υπέρ της προσάρτησης 

της Μακεδονίας στη Βουλγαρία (πρόκειται κυρίως για όσους οικειοθελώς στελέχωναν το 

κομιτάτο) είτε, και αυτό μέσω της προπαγάνδας του κυρίαρχου στην περιοχή το 44-45 ΕΑΜ, υπέρ 

της αυτονόμησης της Μακεδονίας και της ένταξης τους σε μία ξεχωριστή εθνική ομάδα. Η δεύτερη 

ομάδα ήταν και η πιο περιορισμένη. 
45

 

 

 

                                                 

44 Οπ.π  Κολιόπουλος, I. «Λεηλασία Φρονημάτων. Το Μακεδονικό Ζήτημα στην Περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου 

(1945-1949) στη Δυτική Μακεδονία». Θεσσαλονίκη 1995., σσ. 25 

45 Αλβανός Ρ., « Μεσοπολεμικές πολιτικές και εθνοτικές συγκρούσεις: ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος στην περιοχή 

Καστοριάς», Επιστήμη και Κοινωνία, επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας, τεύχος 11/2003, σσ 71-110 
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2.3 Παρατηρήσεις σχετικά με την δημογραφική συγκρότηση της κατεχόμενης 

Καστοριάς: Φύλο, ηλικία, αιτίες θανάτου.  

Γενικότερα κατά την κατοχή τα δημογραφικά δεδομένα για την Καστοριά άλλαξαν σε 

όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις πληθυσμιακές στατιστικές 

μετρήσεις, πχ στους θανάτους , με διακυμάνσεις ακόμα και στις αιτίες θανάτου (ασθένειες, γήρας, 

αυτοκτονίες, εγκλήματα). Στη συνέχεια, θα παρατεθούν και θα σχολιαστούν αναλυτικά στοιχεία 

που αφορούν τον πληθυσμό, το φύλο, τη διαφορά ηλικίας και τους θανάτους στην πόλη της 

Καστοριάς κατά τη περίοδο της κατοχής ( 1941-1944). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των 

στατιστικών στοιχείων σχετικά με την παρουσία των δύο φύλων στην Καστοριά. Την περίοδο που 

εξετάζουμε έγινε ανακατανομή του πληθυσμού , λόγω των δραματικών εξελίξεων της κατοχής, η 

οποία οδήγησε σε αυξομειώσεις του τοπικού πληθυσμού ακόμα και στον αριθμό των δύο φύλων.  

Πιο συγκεκριμένα, στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 1) παρατηρείται αύξηση του αριθμού 

των γυναικών το έτος 1944 σε σχέση με τον αριθμό των ανδρών ,εξαιτίας των διωγμών, των 

μαζικών εκτελέσεων και θανατώσεων ανδρών, ως συνέπεια των αντιποίνων της αντιστασιακής 

δράσης των Ελλήνων από την πλευρά των κατακτητών Γερμανών.  

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρείται ότι από το 1939 έως και το 1942 υπήρχε μια ισορροπία (στην αναλογία) 

μεταξύ γυναικών και ανδρών, με μια μικρή αριθμητική υπεροχή του ανδρικού φύλου. Το έτος 1943 

παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση του ανδρικού πληθυσμού, ένα γεγονός που ανατρέπεται τον 

αμέσως επόμενο χρόνο υπέρ του γυναικείου πληθυσμού , όπως ήδη έχει αναφερθεί. Η αλλαγή αυτή 

εξηγείται από το κρισιμότερο γεγονός της κατοχικής περιόδου, την εμφάνιση των ανταρτών το 

1943. Συγκεκριμένα, το 1943 και εν μέσω της ιταλικής κατοχής κάνουν στην Καστοριά την 

εμφάνιση τους οι αντάρτες, μία εμφάνιση που προκαλεί σειρά εξελίξεων. Η στάση των αρχών 

κατοχής αλλάζει, προς μία κατεύθυνση έντασης της καταστολής, καθώς αρχίζουν να κινδυνεύουν 

από την συσπείρωση των αντιστασιακών οργανώσεων. Ταυτόχρονα, συγκροτείται το κομιτάτο, το 

οποίο ακολουθεί βίαιες πρακτικές κατατρομοκράτησης του πληθυσμού. Η δράση επομένως των 
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ανταρτών και η αντίδραση των κατοχικών αρχών, φαίνεται και στη συγκρότηση του πληθυσμού, 

καθώς αφενός πολλοί άνδρες αποχωρούν από την Καστοριά για να ενταχθούν στις αντάρτικες 

ομάδες που δρουν στο βουνό και αφετέρου οι άνδρες, ως αξιόμαχος πληθυσμός ,άρα και 

επικίνδυνος είναι το βασικό θύμα των κατακτητών, όταν προβαίνουν σε εκτελέσεις, ως αντίποινα 

για την αντίσταση των ανταρτών. 
46

 

Με το τέλος της κατοχής αλλά και του εμφυλίου πολέμου τη δεκαετία του '50, ο ανδρικός 

πληθυσμός εμφανίζει ξανά μεγάλη αύξηση που υποδηλώνει ακριβώς την επιστροφή των ανδρών 

από το βουνό ή τον εθνικό στρατό, αναλόγως με το στρατόπεδο που είχαν επιλέξει. 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2: Ηλικία 

    Οι πληθυσμιακές, όμως, διαφοροποιήσεις διαπραγματεύονται και την ηλικιακή δομή του 

πληθυσμού. Παρατηρείται μια ανακατανομή στις ηλικιακές ομάδες, με τις μεγαλύτερες ηλικίες να 

παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό και τις μικρότερες να είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το παρακάτω 

διάγραμμα (Διάγραμμα 2) δίνει μια γενική εικονική άποψη της ηλικιακής κατάστασης στην πόλη 

της Καστοριάς τη χρονική περίοδο από το 1941 έως το 1944, με μέτρο σύγκρισης ένα προηγούμενο 

έτος, στη συγκεκριμένη περίπτωση το 1939, και ένα επόμενο έτος, το 1950, προκειμένου να 

υπάρξει μια μορφή σύγκρισης για την καλύτερη δυνατή εικόνα. Τα χαμηλά ποσοστά των νεαρών 

ηλικιακών ομάδων είναι αναμενόμενα, καθώς αφενός η γεννήσεις παιδιών κατά την περίοδο τόσο 

του πολέμου, όσο και της κατοχής ήταν μειωμένες. Αυτό εξηγείται από δύο παράγοντες, την 

απουσία του ανδρικού πληθυσμού στο μέτωπο την πρώτη περίοδο και εξαιτίας των άθλιων 

συνθηκών διαβίωσης. Πράγματι, η έλλειψη τροφής αλλά και βασικών προμηθειών 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εξηγεί τόσο τη μείωση των γεννήσεων αλλά και την υψηλή 

                                                 

46  Οπ.π Κολιόπουλος Ι , «Λεηλασία φρονημάτων», τόμος Α’, σσ.233, Ληξιαρχείο πόλης Καστοριάς φάκ 1939-1950. 
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θνησιμότητα βρεφών και νηπίων, τα οποία αποτελούσαν τις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. 

Ταυτόχρονα, για την περίοδο μετά την κατοχή, κατά τον εμφύλιο πόλεμο, τα παιδιά είχαν μία 

ιδιαίτερη μεταχείριση που αποδεικνύει και την σταθερότητα χαμηλών ποσοστών στις νεαρές 

ηλικίες. Λόγω της καθοριστικής θέσης της πόλης στον εμφύλιο πόλεμο και της μεγάλης 

συμμετοχής στον στρατό του ΔΣΕ πολλά παιδιά κομμουνιστών ή γενικότερα ανταρτών, 

μεταφέρθηκαν στα ιδρύματα της βασίλισσας Φρειδερίκης και άλλα, κυρίως σλαβόφωνων 

οικογενειών αλλά και κομμουνιστών, μεταφέρθηκαν σε χώρες σοβιετικής επιρροής, στις οποίες 

έγιναν αποδεκτά ως πολιτικοί πρόσφυγες.
47

 

 

Διάγραμμα 3 (αιτίες θανάτου) 

Το παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 3) δίνει μια αποκαλυπτική εικόνα των αιτιών θανάτου 

του πληθυσμού της πόλης της Καστοριάς, όπως αυτά καταγράφηκαν από πρωτογενές υλικό των 

επίσημων αρχείων του Ληξιαρχείου Καστοριάς. Μεγάλη αύξηση των δολοφονιών και εγκλημάτων 

στην πόλη της Καστοριάς παρατηρείται το έτος 1943.  

 

                                                 

47 Ανδρέου Α. , Ηλιάδου-Τάχου Σ, Μπέτσας Γ , «Από το “παιδομάζωμα” στο βασιλικό “παιδοφύλαγμα”: 

μεταπολεμικές όψεις κοινωνικής δικαιοσύνης στις Βόρειες Επαρχίες της χώρας», Πρακτικά 5ου Επιστημονικού 

Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης με θέμα: «Εκπαίδευση και Kοινωνική Δικαιοσύνη», Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου 

Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολής Ανθρωπιστικών και 

Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πατρών, διαθέσιμο: 

http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=985&language=el&itemid706=1112 και Χασιώτης Λ., «Η δράση του 

‘Εράνου της Βασίλισσας’ στη Δυτική Μακεδονία, 1947-1950: Η περίπτωση της  παιδόπολης ‘Αγία Όλγα’», Πρακτικά 

Διεθνούς Συνεδρίου του Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας: Η Δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο 

ελληνικό κράτος έως σήμερα,  Φλώρινα 2014, σσ  566-574, Ληξιαρχείο πόλης Καστοριάς, φακ 1939-1950. 

 

http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=985&language=el&itemid706=1112
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Είναι η χρονιά που γνώρισαν έξαρση οι μαζικές εκτελέσεις κατοίκων της ευρύτερης 

περιοχής από τα στρατεύματα κατοχής, σε αντιδιαστολή με τις αντάρτικες επιθέσεις του ΕΛΑΣ. 

Επίσης, παρατηρείται αύξηση και το έτος 1950, το οποίο είναι η περίοδος λίγο μετά το τέλος του 

εμφυλίου πολέμου και των εχθροπραξιών μεταξύ ομοεθνών, που δίχασαν τους Έλληνες. 

Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται ότι τα ποσοστά θνησιμότητας από ασθένειες τη χρονική περίοδο  1939 

έως 1950 αλλά και αργότερα, με αποκορύφωμα το έτος 1943, είναι πολύ μεγάλα. Είναι η περίοδος 

που οι αγριότητες των κατακτητών κατά των κατοίκων της πόλης και η δυστυχία των κατοίκων 

είναι πλέον καθημερινή πραγματικότητα. Συνέπεια των παραπάνω είναι η έλλειψη τροφίμων και 

βασικών κανόνων υγιεινής που οδηγούν τους πολίτες της Καστοριάς και των γύρω χωριών να 

θρηνούν πολλούς θανάτους όλη την περίοδο της κατοχής αλλά και του εμφυλίου πολέμου 

αργότερα. Ο αριθμός των θανάτων από φυσικά αίτια λόγω γήρατος , τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο, είναι πολύ μικρός, αφού οι άνθρωποι πέθαιναν αρκετά νέοι, είτε με βίαιο τρόπο είτε λόγω 

των άθλιων συνθηκών διαβίωσης. Αξίζει να αναφέρουμε πως βασική ασθένεια που έπληττε τον 

πληθυσμό και είχε λάβει διαστάσεις επιδημίας ήταν η φυματίωση αλλά και η ελονοσία.
48

 Σύμφωνα 

με την κατάθεση του γιατρού και δημάρχου της πόλης κατά τη διεξαγωγή δίκης δωσιλόγων “η 

νεολαία της Δυτικής Μακεδονίας είναι καταδικασμένη εις τον δια φυματιώσεως θάνατον. Έχει 

κοκκινίσει το χώμα από τας αιμοπτύσεις. Η Καστοριά πρέπει να μεταβληθεί εις ένα απέραντον 

Σανατόριον, δια να γιάνη τα αγιάτρευτα, που ετσάκισαν, νιάτα της» 
49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

48  Οπ.π Κολιόπουλος Ι., «Λεηλασία φρονημάτων», τόμος Α’,  σσ.218 

        49   Εφημ. Ελληνική Φωνή Φλωρίνης της 23ης Φεβρουαρίου 1946 
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2.4 Συναλλακτικές πρακτικές, υλικές απώλειες και καταστροφές κατά την περίοδο της 

κατοχής 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4: Είδη πώλησης 

 

Ένα άλλο διάγραμμα χαρακτηριστικό της εποχής σχετικά με τις αγοραπωλησίες αποτυπώνει 

την πτώση των ανταλλαγών και τον οικονομικό μαρασμό που επήλθε στην περιοχή, καθώς μέχρι το 

1942 η πώληση ακινήτων και κάποιων αγροτεμαχίων ήταν αυξημένη, ενώ στο επόμενο διάστημα 

σημειώνεται σημαντική πτώση (Διάγραμμα 4). H πλειοψηφία των αγοροπωλησιών οφείλεται στην 

απελπισία των πολιτών, οι οποίοι εκποιούσαν μεγάλο μέρος της περιουσίας τους, στους 

μαυραγορίτες, συνεργαζόμενους με τις κατοχικές δυνάμεις, για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα 

για την επιβίωση τους
50

. Η μεγάλη αυτή πτώση είναι εμφανής και στο διάγραμμα 5, όπου 

αποτυπώνονται οι αγοραπωλησίες 

 

 

 

 

                                                 

50 Οπ.π  Γρηγοριάδης Σ., «Συνοπτική ιστορία της εθνικής αντίστασης (1941-1945)», Αθήνα 1985, σσ 85 επ., 

Υποθηκοφυλακείο Καστοριάς φακ. 1939-1950. 
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                   Διάγραμμα 5: Αγοραπωλησίες 

Γενικά, οι καταστροφές που υπέστη η πόλη της Καστοριάς κατά την περίοδο της κατοχής 

(1941-1944) ήταν ανυπολόγιστες και σε υλικό επίπεδο και αυτό οφειλόταν κυρίως στις επιτάξεις 

όλων των τροφίμων και πρώτων υλών από τα γερμανικά και ιταλικά στρατεύματα κατοχής. Το 

γεγονός αυτό εκτίναξε στα ύψη τις τιμές των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας, με αποτέλεσμα 

την εκρηκτική άνοδο του πληθωρισμού. Η έλλειψη των πρώτων υλών, των τροφίμων και γενικά 

των ειδών πρώτης ανάγκης, είχε ως αποτέλεσμα το ξέσπασμα του λιμού κατά την περίοδο 1941-

1942. Η έλλειψη τροφίμων οδήγησε στην ανάπτυξη της μαύρης αγοράς καθ’ όλη τη διάρκεια της 

κατοχής, καθώς οι έμποροι των προϊόντων της μαύρης αγοράς χρησιμοποιούσαν τις διασυνδέσεις 

τους, για να αγοράζουν τρόφιμα από τις δυνάμεις κατοχής και στη συνέχεια τα διοχέτευαν στον 

τοπικό πληθυσμό σε εξαιρετικά υψηλές τιμές. Αυτό επιβεβαιώνεται και από πλείστες πηγές και 

πληροφορίες σε τοπικές εφημερίδες, όπου επισημαίνεται πως υπήρχε έλλειψη προϊόντων (ψάρια, 

λαχανικά, καπνός) και ακόμη περισσότερο υπήρχε εσκεμμένη απόκρυψή τους, για να πωληθούν 

αργότερα σε μεγαλύτερη τιμή. 
51 

 

                                                 

51 Εφημερίδα «Έθνος» Φλώρινας, 9 Οκτωβρίου 1943. Υποθηκοφυλακείο Καστοριάς, φακ. 1939-1950. 
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2.5 Ο δωσιλογισμός στην κατεχόμενη Καστοριά και η δικαστική αντιμετώπιση του  

 

Μετά την απελευθέρωση από τις κατοχικές δυνάμεις, συγκροτήθηκαν θεσμικοί μηχανισμοί 

για την απονομή δικαιοσύνης και την απόδοση ευθυνών στους κατηγορούμενους για δωσιλογισμό 

και προδοτική στάση μέσω της σύμπραξης με τον κατακτητή και της εναντίωσης στον ελληνικό 

πληθυσμό και στις εθνικοαπελευθερωτικές δυνάμεις. 
52

 Η περιοχή της Καστοριάς δεν εξαιρείται 

από το πανελλαδικό φαινόμενο του δωσιλογισμού, αντιθέτως λόγω της βουλγαρικής κατοχής υπό 

την οποία βρισκόταν και της ταυτόχρονης ύπαρξης ισχυρού σλαβόφωνου και τουρκόφωνου 

στοιχείου, το οποίο είχε υποστεί και την καταπιεστική πολιτική του ελληνικού κράτους τα 

προηγούμενα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας, εμφανίστηκαν μεγάλα ποσοστά συνεργασίας με 

τις κατοχικές δυνάμεις.
53

Δεν ευθύνεται, βέβαια, αποκλειστικά το μειονοτικό στοιχείο για τα 

φαινόμενα δωσιλογισμού, άλλωστε είναι γνωστό, πως τέτοιοι ψευδείς αφορισμοί έδωσαν και την 

αφορμή για την εκδήλωση φαινομένων λευκής τρομοκρατίας εις βάρος των εν λόγω πληθυσμών 

από παρακρατικές-ακροδεξιές ομάδες, κατά τη λήξη της κατοχής και την έναρξη του εμφυλίου 

πολέμου. Αντιθέτως από πλήθος παραπεμπτικών αποφάσεων των τοπικών αρχών της Καστοριάς 

προς το ειδικό δικαστήριο δωσιλόγων προκύπτει πως αρκετοί από τους κατηγορούμενους κατείχαν 

θέσεις τουλάχιστον τοπικής εξουσίας.
54

 

 

Αρχικά, πρέπει να παρατηρήσουμε, ότι από τις αποφάσεις που εξετάσθηκαν προκύπτει, πως 

η μεγάλη πλειοψηφία των κατηγορουμένων ήταν άνδρες, των οποίων τα κίνητρα διακρίνονται σε 

                                                 

52 Για μία συνολική ανάλυση της δικαστικής αντιμετώπισης των δωσίλογων, βλ. Κουσουρής Δ., «Δίκες των 

δωσιλόγων 1946-1949», Αθήνα 2014. 

53 Για το ρόλο ιδίως των Τουρκόφωνων και την απεικόνιση τους στην «εθνική συνείδηση» βλ. Μαραντζίδης Ν., 

Γιασασίν Μιλλέτ/Ζήτω το Έθνος:Προσφυγιά, Κατοχή και Εμφύλιος, εθνοτική ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά 

στους Τουρκόφωνους ελληνορθόδοξους του Δυτικού Πόντου, Ηράκλειο, 2001 

54 Άυτο βέβαια δεν είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, καθώς τα πρόσωπα που στελέχωσαν την τοπική αλλά και την 

κεντρική αυτοδιοίκηση στην περίοδο της κατοχής, ήταν επίλεκτοι των κατακτητών και φυσικά στόχευαν στην 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους και όχι στην διευκόλυνση του ελληνικού λαού. Επρόκειται, κατά βάση για 

αχυράνθρωπους που εκτελούσαν διαταγές, Βλ. ενδεικτικά,  οπ.π Φλάισερ Χ, «Στέμμα και σβάστικα, η Ελλάδα της 

Κατοχής και της Αντίστασης, 1941-1944» 
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δύο μεγάλες κατηγορίες.
55

  

Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από αυτούς που επιδίωξαν την οικονομική συνδιαλλαγή με 

τις δυνάμεις κατοχής και την εκμετάλλευση των προνομίων που μία τέτοια συναναστροφή θα τους 

παρείχε.. Πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε στους κατηγορούμενους αυτής της κατηγορίας να ανήκουν 

δικηγόροι,
56

 δικαστές, πολίτες με υψηλές θέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ο δήμαρχος, 

νομάρχης και ο διευθυντής της νομαρχίας,
57

 βιοτέχνες και έμποροί.
58

 Η κατηγορία αυτή 

χαρακτηρίζεται, όπως ήδη ειπώθηκε, από τα κίνητρα του κέρδους και της εξουσίας, με τα πρόσωπα 

αυτά να επιδεικνύουν καταπιεστικές συμπεριφορές προς τους συμπολίτες τους και να 

εκμεταλλεύονται τις σχέσεις του με το κομιτάτο για την εκδήλωση βίαιων και ληστρικών 

πρακτικών. Η άλλη κατηγορία, ιδιαίτερα μεγάλη λόγω ακριβών των εθνοτικών ρηγμάτων που 

έχουν αναλυθεί ανωτέρω, αποτελείται από πολίτες μειονοτήτων, που επιθυμούσαν είτε την 

αυτονόμηση της Μακεδονίας είτε την προσάρτηση της στη Ρουμανία ή τη Βουλγαρία.
59

 Υπάρχει, 

                                                 

Υπάρχουν φυσικά και εξαιρέσεις γυναικών, οι οποίες λειτούργησαν υπέρ των κατοχικών δυνάμεων. Ενδεικτικά βλ. την 

απόφαση της 17

ης

 Ιουνίου 1947 σύμφωνα με την οποία «η κατηγορούμενη κατά το έτος 1942 υπηρετούσε ως 

υπηρέτρια σε μία οικία και σύναψε ερωτικές σχέσεις με έναν Ιταλό αξιωματικό εντός της οικίας και χρησιμοποιούταν 

από τις ιταλικές αρχές ως κατάσκοπος . Άρχισε να παρακολουθεί την οικογένεια όπου υπηρετούσε και να καταδίδει 

στον ανώτερο αξιωματικό άπαντα. Μάλιστα ανέφερε ότι ο πεθερός του μηνυτή έκρυψε ένα πυροβόλο όπλο το οποίο το 

είχε από τον Μακεδονικό Αγώνα. Κατέδωσε το γεγονός στις Ιταλικές αρχές και την 14

η

 Ιουνίου του 1942 συνέλαβαν 

και φυλάκισαν και τον μηνυτή και τον πεθερό του.» 

55 Βλ. την  απόφαση της 11
ης 

Μαϊου 1946 του Ειδικού Δικαστηρίου σχετικά με  νομικό σύμβουλο του δήμου 

Καστοριάς, ο οποίος κατηγορήθηκε για συνεργασία με τις δυνάμεις κατοχής. Η υπόθεση τερματίστηκε σε 

προδικαστικό στάδιο, καθώς θεωρήθηκε πως η κατηγορία δεν ευσταθούσε. 

56 Βλ.την απόφαση της 11
ης 

Μαϊου 1946 του Ειδικού Δικαστηρίου σχετικά με έναν πρωτοδίκη και τον διευθυντή της 

νομαρχίας. Η βασική κατηγορία που τους βάραινε ήταν η διατήρηση των θέσεων εξουσίας, σε μία περίοδο που οι 

θέσεις αυτές καταλαμβάνονταν στην πλειοψηφία τους από φίλα προσκείμενους στις κατοχικές δυνάμεις. Το τεκμήριο 

ενοχής που βάραινε τους πολίτες αυτούς και πάλι δεν ευστάθησε το δικαστήριο, το οποίο με μία αόριστη επίκληση 

νομιμοφροσύνης και πατριωτισμού δεν συνέχισε την ποινική διαδικασία. 

57 Βλ. την απόφαση της 27
ης

 Μαϊου 1946 του Ειδικού Δικαστηρίου σχετικά με δύο κατηγορούμενους, οι είχαν στην 

ιδιοκτησία τους λατομείο και ασκούσαν εμπορεία ξυλίας. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους αλλά και με 

αφορμή αυτές ανέπτυξαν σχέσεις συνεργασίας με τις κατοχικές δυνάμεις και εκδήλωσαν συμπεριφορές κατάχρησης 

εξουσίας προς τους συμπολίτες τους. Αυτές, ωστόσο, οι πρακτικές θεωρήθηκαν και πάλι πως δεν εμπίπτουν στις 

διατάξεις του νόμου για την τιμωρία των δωσίλογων (Αναγκαστικός Νόμος 533/45). 

58 Οπ.π Αλβανός Ρ.,  «Μεσοπολεμικές πολιτικές και εθνοτικές συγκρούσεις: ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος στην 
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βέβαια και μία περίπτωση όπου ο κατηγορούμενος συγκεντρώνει τις ιδιότητες του μέλους του 

ΚΚΕ, του ΕΑΜ αλλά και του ΣΝΟΦ δηλαδή του μόνου ένοπλου κινήματος που σκόπευε στην 

απόσχιση της Μακεδονίας.
 

60
Οι πρακτικές που παρατηρούνται σε αυτή την κατηγορία ομοιάζουν 

με της προηγούμενης, κυρίως στο κομμάτι της βίαιης και καταπιεστικής συμπεριφοράς απέναντι 

στους υπόλοιπους πολίτες και όχι τόσο στην άμεση, τουλάχιστον, απαίτηση κέρδους. 

Παρατηρούνται ειδικότερα, πρακτικές σχετικές με την εκδήλωση εθνοτικού μίσους, με πολλούς 

από τους δωσίλογους να πολιτογραφούνται ως Βούλγαροι και να επιδεικνύουν ιδιαίτερο μίσος προς 

το ελληνικό κράτος και τα σύμβολα του, μέσω αντεθνικών δηλώσεων αλλά και για παράδειγμα 

δημόσιας καύσης ελληνικών σημαιών.
61

Ως προς την αντιμετώπιση των δωσίλογων πρέπει να 

παρατηρήσουμε πως παρατηρείται μία σχετική επιείκεια των δικαστικών αρχών προς την πρώτη 

κατηγορία ενώ μεγαλύτερη αυστηρότητα φαίνεται να εκδηλώνεται προς την δεύτερη κατηγορία. 

Ενώ, δηλαδή κατηγορίες σχετικά με πρώην αξιωματούχους της εποχής φαίνεται να αποδομούνται 

με σχετική ευκολία και επίκληση ηθικών αρχών και εθνικοφροσύνης δύσκολα αποδείξιμης, η 

αντιμετώπιση των μειονοτικών πληθυσμών είναι μάλλον αυτοματοποιημένη προς την κατεύθυνση 

της καταδίκης. Η διαφοροποίηση αυτή έχει πολλούς παράγοντες να την εξηγούν. Αφενός, οι 

                                                                                                                                                                  

περιοχή Καστοριάς», Επιστήμη και Κοινωνία, επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας, τεύχος 11/2003, σελ. 71-110 

 

 59 Βλ. την απόφαση της 28
ης

 Φεβρουαρίου 1948 του Ειδικού Δικαστηρίου, στην οποία και πάλι παύεται η ποινική 

διαδικασία, με ιδιαίτερα συνοπτική αιτιολογία και συγκεκριμένα την έλλειψη στοιχείων. Συνδυάζοντας το διατακτικό 

αυτό με τις πολιτικές συνθήκες της εποχής, καθώς πλέον βρισκόμαστε ήδη στον εμφύλιο πόλεμο. Προφανώς, ο 

κατηγορούμενος κατηγορήθηκε με μία κατασκευασμένη κατηγορία ως μέλος του ΣΝΟΦ, λόγω της συμμετοχής του 

στο ΚΚΕ και στην αντιστασιακή δράση του ΕΑΜ. Για τη σχέση του ΣΝΟΦ με το ΚΚΕ οπ.π Κοndis B., «The 

Macedonian question  as a Balkan problem  in the 40’s», Balkan Studies, 1987. σσ. 185-194 

60 Βλ. ενδεικτικά: Απόφαση της 28

ης

 Αυγούστου 1947, σύμφωνα με την οποία οι κατηγορούμενοι «Διενήργησαν 

προπαγάνδα υπέρ της Βουλγαρίας διαδίδοντας ότι η Ελλάδα μετέβαινε στην Βουλγαρία και μοίραζαν 

προπαγανδιστικές προκηρύξεις και φωτογραφίες του βασιλιά της Βουλγαρίας Βόρη, προκαλώντας την ηττοπάθεια του 

ελληνικού λαού» και «Επίσης οι κατηγορούμενοι κατά το διάστημα από τον Ιούλιο του 1944 έως τον Δεκέμβριο του 

1946 θέλοντας να αποσπάσουν ένα τμήμα της επικράτειας της Μακεδονίας και να το προσαρτήσουν στη Βουλγαρία 

συνεννοήθηκαν με Βούλγαρους πράκτορες και έλαβαν συμμετοχή στην βουλγαρική κομμουνιστική ένωση ΣΝΟΦ 

επιδιώκοντας την αυτονόμηση της Μακεδονίας.» καθώς και την απόφαση της 10

ης

 Σεπτεμβρίου 1947, σύμφωνα με την 

οποία  η κατηγορούμενη «Διακήρυττε δημόσια ότι τώρα εδώ θα γίνει Βουλγαρία εσείς οι Έλληνες πρέπει να φύγετε 

γιατί δε σας θέλουμε , μολύνατε την Μακεδονία, να πάτε από κει που ήρθατε.» . Σύμφωνα με τον Αλβανό, βλ οπ.π «Η 

περιοχή είναι η μοναδική στην Ελλάδα που γνώρισε την εμπειρία ενός έστω περιορισμένου σε έκταση και σημασία 

αποσχιστικού κινήματος τη στιγμή που σχεδόν όλη η Ελλάδα έβγαινε σαφώς πιο εθνικιστική και πιο περήφανη για την 

‘ελληνικότητά’ της από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο» 
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πολίτες της πρώτης κατηγορίας, λόγω και της προηγούμενης ισχυρής τους θέσης βρίσκονταν ακόμη 

σε θέση να ελέγχουν πρόσωπα και καταστάσεις προς το συμφέρον τους. Επίσης, πρόκειται για 

άτομα, πλήρως ενταγμένα στην τοπική κοινωνία τα οποία ήταν δύσκολο να απομονωθούν από 

αυτήν, ενώ, τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη στενή σχέση που το μετεμφυλιακό κράτος δόμησε 

με τους πρώην συνεργάτες των κατοχικών δυνάμεων, πάνω στην κοινή βάση του 

αντικομμουνισμού και της πάταξης του εσωτερικού εχθρού.
62

 Αντίθετα, οι μειονοτικοί πληθυσμοί 

ήταν ήδη στο περιθώριο των τοπικών κοινωνιών, λόγω της πολιτικής διακρίσεων που είχε 

επιβάλλει το προπολεμικό κράτος εις βάρους τους.
63

 Επίσης, οι σλαβόφωνοι και τουρκόφωνοι 

πολίτες, αποτέλεσαν και τα εύκολα θύματα του εύθραυστου μεταπολεμικού κράτους, το οποίο 

προσπάθησε να ενισχύσει το εθνικό φρόνημα, μέσω της στοχοποίησης των πληθυσμών αυτών ως 

εχθρικών, εθνοπροδοτικών και χειραγωγούμενων από εχθρικά κράτη. Πράγματι, η απόδοση 

μεγάλων ευθυνών σε πολίτες που κατηγορούνταν για ανθελληνισμό, ήταν αρκετά βολική και για 

την ανάπτυξη του εθνικού φρονήματος αλλά και για την κάλυψη των ελλήνων δωσίλογων που στην 

πλειοψηφία τους παρουσιάσθηκαν ως θύματα ή είχαν μία εξαιρετικά επιεική μεταχείριση. 

Κλείνοντας τις σύντομες αυτές σκέψεις σχετικά με το δωσιλογισμό και την δικαστική του 

αντιμετώπιση, πρέπει να σημειώσουμε πως, η Καστοριά ακολούθησε το παράδειγμα και των 

υπόλοιπων ελληνικών πόλεων, ως προς τη μεταχείριση των δοσίλογων. Οι δωσίλογοι στην 

πλειοψηφία τους είχαν μία επιεικέστατη μεταχείριση και μάλιστα γρήγορα, ειδικά μετά τη 

συμφωνία της Βάρκιζας, απέκτησαν εξουσία, εξαπολύοντας βία κυρίως προς τα πρώην μέλη του 

ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, στην περίοδο που έχει επικρατήσει να αποκαλείται «λευκή τρομοκρατία». Αντίθετα, 

οι μειονοτικοί πληθυσμοί, είτε κατηγορήθηκαν για δωσιλογισμό είτε όχι, δέχθηκαν βίαιες επιθέσεις 

που οδήγησαν πολλούς από αυτούς είτε στην μετανάστευση σε γειτονικές χώρες είτε στην έξοδο 

στο βουνό και στη στελέχωση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, δίχως την ύπαρξη ιδεολογικής 

ταύτισης στις περισσότερες, τουλάχιστον, περιπτώσεις, αλλά με σκοπό την επιβίωση και την 

αποφυγή της εξαπολυόμενης εις βάρος τους βιαιότητας. 
64 

 

                                                 

61  Για μία διαφορετική άποψη επί των λόγων δημιουργίας αντίπαλων στρατοπέδων αλλά και για την ρευστότητα που 

τα χαρακτήριζε, Καλύβας Σ., «Εμφύλιος πόλεμος (1943-1949): Το τέλος των μύθων και η στροφή στη μαζικότητα», 

Επιστήμη και κοινωνία, τεύχος 11/2003, http://www2.media.uoa.gr/sas/issues/11_issue/kaluvas.html 

62 Οπ.π Αλβανός Ρ.,  «Μεσοπολεμικές πολιτικές και εθνοτικές συγκρούσεις: ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος στην 

περιοχή Καστοριάς», Επιστήμη και Κοινωνία, επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας, τεύχος 11/2003, σσ  71-110 

63  Οπ.π Κολιόπουλος, I. «Λεηλασία Φρονημάτων. Το Μακεδονικό Ζήτημα στην Περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου 

(1945-1949) στη Δυτική Μακεδονία».σσ  99 
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Κεφάλαιο 3ο :
 
Εβραϊκή κοινότητα Καστοριάς

 

α) Η προέλευση των Εβραίων της Καστοριάς 

 

Στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα αναφορών σχετικά με τους 

διωγμούς που υπέστη η εβραϊκή κοινότητα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, που κατελήφθη από τους Γερμανούς στις 9/4/1941 

και όπου σύντομα οι κατακτητές απαγόρευσαν την έκδοση των εφημερίδων και προχώρησαν σε 

φυλακίσεις Εβραίων. Μέσα σε μια τριετία ο εβραϊκός πληθυσμός της πόλης διώχτηκε, 

θανατώθηκε, φυλακίστηκε και εκτοπίστηκε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Έτσι, όταν η πόλη 

απελευθερώθηκε το 1944 ελάχιστοι ήταν οι εναπομείναντες Εβραίοι που σώθηκαν επειδή 

κρύφτηκαν ή γλύτωσαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
65

 

Όπως και η Θεσσαλονίκη έτσι και η πόλη της Καστοριάς είχε μια ακμαία κοινότητα 

Εβραίων που ασχολούνταν ιδιαίτερα με το εμπόριο, καθώς η πόλη βρισκόταν επάνω σε σημαντικές 

εμπορικές οδούς που συνέδεαν τα παράλια της Αδριατικής θάλασσας με τη Θεσσαλία και την 

Κεντρική Μακεδονία. Γενικά, οι κάτοικοι της Καστοριάς εκτιμούσαν τους Εβραίους και τους 

χαρακτήριζαν νοικοκυραίους και σοβαρούς επαγγελματίες, που ζούσαν σε δική τους συνοικία και 

ήταν φιλικοί με τους υπόλοιπους κατοίκους. Γενικά, είχαν καταφέρει να κερδίσουν την 

εμπιστοσύνη των κατοίκων της Καστοριάς και της περιοχής της και θεωρούνταν ένα οργανικό 

τμήμα του πληθυσμού της πόλης. 

Η Καστοριά ιδρύθηκε τον 6ο αι. μ.Χ. από τον Ιουστινιανό και αποτέλεσε από την αρχή της 

ίδρυσής της μια σημαντική εμπορικά και στρατηγικά πόλη-κάστρο επάνω σε σημαντικές οδούς που 

συνέδεαν τα παράλια της Αδριατικής με τη Μακεδονία, καθώς και τη Θεσσαλία με την πεδιάδα της 

Πελαγονίας. Έτσι, γρήγορα προσέλκυσε τον ενδιαφέρον των Εβραίων, που ενδιαφέρονταν να 

κατοικούν σε αναπτυγμένα αστικά κέντρα. Σύμφωνα μάλιστα με τον ερευνητή της ιστορίας των 

Καστοριανών Εβραίων Μιχαήλ Μόλχο, οι πρώτοι Εβραίοι πιθανότατα εγκαταστάθηκαν στην πόλη 

ήδη επί Ιουστινιανού,
66

 αφού ήδη κατά τη συγκεκριμένη περίοδο φαίνεται ότι δόθηκε στην εβραϊκή 

κοινότητα της πόλης να συγκροτήσει τη δική της συνοικία εντός των τειχών της πόλης.
67
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Τον 10ο αιώνα μαρτυρείται πια και με γραπτά τεκμήρια η εγκατάσταση Εβραίων εμπόρων 

στην Καστοριά, που γρήγορα σχημάτισαν μια πρώτη οργανωμένη ρωμανιωτική κοινότητα, η οποία 

τον επόμενο αιώνα ενισχύθηκαν από Ουγγροεβραίους προσφύγων που προσπαθούσαν να ξεφύγουν 

από τις λεηλασίες και τις διώξεις των Σταυροφόρων. Έτσι, τον 12ο αιώνα ο εβραϊκός πληθυσμός 

της πόλης θα φτάσει περίπου τις 3.000 ψυχές επί συνολικού πληθυσμού 20.000 κατοίκων.
68

 

Κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο η εβραϊκή κοινότητα της Καστοριάς παρουσιάζει 

σημαντική πνευματική ανάπτυξη, με τη ραββινική της ακαδημία από όπου αναδείχθηκαν 

σημαντικοί Ραββίνοι και μελετητές της Βίβλου, όπως ο Τοβίας μπεν Ελιέζερ, ο θεμελιωτής της 

σχολής των «ομιλητικών σχολιαστών» της Βίβλου και Λεόν Γεουδά μπεν Μοσέ Μοσκόνι, που 

ήταν και συλλέκτης σημαντικών εβραϊκών χειρογράφων, ενώ τον 14ο αιώνα έδρασαν στην πόλη οι 

Ραββίνοι Δαβίδ μπεν Γιακώβ, Ελί μπεν Αβραάμ, Μεναχέμ μπεν Ελιέζερ και Ραμπανά Δαβίδ που 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην προαγωγή του λειτουργικού τυπικού των ρωμανιωτικών εβραϊκών 

κοινοτήτων.
69

 

Ο εβραϊσμός της Καστοριάς ενισχύθηκε σημαντικά προς τα τέλη του 15ου αιώνα επί 

Σουλτάνου Βαγιαζήτ Β’, όταν βρήκαν καταφύγιο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οι Σεφαρδίτες 

Εβραίοι που είχαν εκδιωχθεί από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Είναι πολύ πιθανό ότι η ύπαρξη 

εβραϊκής κοινότητας στην Καστοριά ενθάρρυνε την άφιξη των Σεφαρδιτών, ενώ σημαντικό ρόλο 

πρέπει να έπαιξαν και τα προνόμια που δόθηκαν από την οθωμανική διοίκηση. Επιπλέον, τον 16ου 

αι. έφτασαν στην πόλη Εβραίοι από την Απουλία της Ιταλίας, που ακολούθησαν τα ηττημένα 

οθωμανικά στρατεύματα, όταν η συγκεκριμένη περιοχή παραδόθηκε στον Πάπα. Την ίδια περίοδο 

έφτασαν στην Καστοριά και Εβραίοι από τη Σικελία. Έτσι, μέχρι τα μέσα του 16ου αι. είχε 

σχηματιστεί στην πόλη μια νέα εβραϊκή κοινότητα από ισπανόφωνους αλλά και ιταλόφωνους 

φυγάδες, για τους οποίους η Καστορία αποτελούσε ιδανικό τόπο εγκατάστασης και λόγω της 

ανάπτυξης του εμπορίου γούνας. Οι νεοαφιχθέντες εγκαταταστάθηκαν στην περιοχή της σημερινής 

πλατείας Ομονοίας σε οικόπεδα που πιθανότατα αγόρασαν από Χριστιανούς κατοίκους της πόλης. 

Σταδιακά επιβλήθηκαν στη γλώσσα και στο τελετουργικό θρησκευτικό τυπικό στους 

ελληνόφωνους ομοθρήσκους τους, με αποτέλεσμα τελικά όλοι σχεδόν οι Εβραίοι της πόλης να 

θεωρούν ότι κατάγονται από την Ισπανία, να συνεννοούνται μεταξύ τους στα ισπανικά, ενώ ήταν 
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και επαρκείς χρήστες της ελληνικής και της τουρκικής.
70

 

 

β) Η θέση των Εβραίων της Καστοριάς στην οικονομική, πολιτιστική  και κοινωνική ζωή 

της πόλης 

 

Το σημαντικό πολιτιστικό επίπεδο της εβραϊκής κοινότητας κατά την Τουρκοκρατία 

φαίνεται από την ανάδειξη σημαντικών προσωπικοτήτων σε όλη τη διάρκειά της, τα αξιόλογα 

θρησκευτικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, τη διεξαγωγή πολιτιστικών δρώμενων και την έκδοση 

εντύπων με ποικίλη ύλη.
71

 

Οι Εβραίοι συνέβαλαν ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του γουνεμπορίου της Καστοριάς τον 16ο 

αιώνα, καθώς είχαν δημιουργήσει παροικίες και σχέσεις με όλα τα εμπορικά κέντρα της 

Μεσογείου. Μάλιστα, οι Χριστιανοί έμποροι είχαν αναπτύξει αρμονικές σχέσεις με τους Εβραίους 

και μάλιστα ίδρυαν από κοινού επιχειρήσεις στη Βενετία, τη Βιέννη, τη Δρέσδη, τη Λειψία, τη 

Μόσχα και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της Ευρώπης, όπου εμπορεύονταν γούνες, δέρματα και 

άλλα σημαντικά τοπικά προϊόντα. Φαίνεται ότι οι καστοριανοί τεχνίτες της γούνας αξιοποίησαν τα 

πανευρωπαϊκά δίκτυα τα οποία είχαν ήδη δημιουργήσει οι Εβραίοι, και αυτό συνέβαλε σημαντικά 

στη μεγάλη ανάπτυξη που γνώρισε η πόλη τον 18ο και 19οαιώνα.
72

 

Γενικά, επί Τουρκοκρατίας οι άνδρες Εβραίοι ήταν τρίγλωσσοι, κάτι που ευνοούσε τη 

συνεργασία τους τόσο με τους Έλληνες όσο και με τους Τούρκους, ενώ οι περισσότερες Εβραίες 

ήταν σχεδόν μόνο μονόγλωσσες και δεν έβγαιναν συχνά από την εβραϊκή συνοικία. Τον 19ο αι.., 

όταν στην περιοχή κυριαρχούσε ο Αλή Πασάς, οι Εβραίοι της Καστοριάς θα υποστούν μια 

σκληρότατη φορολογική του πολιτική. Πληθυσμιακά θα εξακολουθούν να αποτελούν περίπου το 

10% του συνολικού πληθυσμού της πόλης, κάτι που θα εξακολουθήσει να ισχύει και μέχρι την 

εξόντωσή τους από τους Γερμανούς. Έτσι, το 1891 σύμφωνα με την επίσημη οθωμανική επετηρίδα 

του βιλαετίου του Μοναστηριού στην πόλη κατοικούσαν 774 Εβραίοι επί συνόλου 5.615 κατοίκων, 

ενώ σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα του 1928 σε έναν πληθυσμό περίπου 10.000 Καστοριανών 
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υπήρχαν 900 περίπου Εβραίοι. Σχεδόν όλοι οι Εβραίοι της Καστοριάς ασχολούνταν με το εμπόριο. 

Είχαν επιχειρήσεις νεωτερισμών, υαλικών και υφασμάτων, ή ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, 

παντοπωλεία κ.ά.. Πολλοί επίσης ήταν (και) πλανόδιοι μικροέμποροι, που τριγυρνούσαν στα κάθε 

λογής παζάρια και πανηγύρια της ευρύτερης περιοχής μέχρι την Αχρίδα και την Κορυτσά, και 

επέστρεφαν στην Καστοριά τις Παρασκευές για να στήσουν τους πάγκους τους στην εβδομαδιαία 

αγορά στην πλατεία του Ντολτσού και να γιορτάσουν την αργία του Σαββάτου.
73

 

Από την άλλη πλευρά, υπήρχαν και κάμποσοι Εβραίοι μεγαλέμποροι, που κατοικούσαν σε 

πολυτελή αρχοντικά και ηγούντο της εβραϊκής κοινόητας, κατείχαν σημαντική θέση στην στην 

καστοριανή κοινωνία και κυριαρχούσαν στο εμπόριο της πόλης.
74

 

Οι Εβραίοι ήταν εγκατεστημένοι στο κέντρο της πόλης, ανάμεσα σε Έλληνες χριστιανούς 

και Τούρκους, γύρω από τη σημερινή πλατεία Ομονοίας. Οι περισσότεροι, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, ήταν μεροκαματιάρηδες οικογενειάρχες αλλά δεν έλειπαν και οι εκμισθωτές φόρου και 

φοροσυλλέκτες, επαγγέλματα αναγκαία για το οθωμανικό φορολογικό σύστημα. Φαίνεται ακόμη 

ότι ένα μέρος των Εβραίων της Καστοριάς (όπως και οι ομόθρησκοί τους στη Ρωσία) ασχολούταν 

και με τη γεωργία, φαινόμενο σπάνιο στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
75

 Ενδιαφέρον 

είναι ότι σύμφωνα με λαϊκή παράδοση η ανάπτυξη της γουναρικής στην Καστοριά συνδέεται με το 

εβραϊκό στοιχείο, αφού Σεφαραδίτες φυγάδες που εγκαταστάθηκαν αρχικά στην Αχρίδα, έμαθαν τη 

συγκεκριμένη τέχνη και τη μετέφεραν κατόπιν στην Καστοριά, ενώ στη συνέχεια αναδείχθηκαν σε 

ικανότατους εμπόρους που δραστηριοποιήθηκαν στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού.
76

 

Στα 1830 χτίστηκε η τελευταία συναγωγή της Καστοριάς, η Αραγωνία ή Μπεθ Ακενέσεθ 

και Μπεθ Καλ, που αντικατέστησε άλλες συναγωγές που είχαν καταστραφεί κυρίως από πυρκαγιές. 

Η συναγωγή ήταν δίδυμη, δηλ. αποτελούταν από μια μεγάλη συναγωγή και μια μικρή για τις 

καθημερινές προσευχές. Χτίστηκε στον ρυθμό της συναγωγής Σαλώμ της Θεσσαλονίκης και 
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έμοιαζε αρκετά με τις συναγωγές της Κομοτηνής και των Σερρών.
77

 

Το εβραϊκό νεκροταφείο Καστοριάς, γνωστό ως Μπέιτ Αχαΐμ, βρισκόταν έξω από την πόλη 

στην περιοχή της Ντόμπλιτσας, αν και φαίνεται ότι παλαιότερα υπήρχε και άλλο νεκροταφείο 

κοντά στη λίμνη, που έπαψε να χρησιμοποιείται πιθανότατα για λόγους υγιεινής εξαιτίας της 

εγγύτητάς του με την πόλη. Το Μπέιτ Αχαΐμ καταλάμβανε μια αρκετά μεγάλη έκταση πάνω σε 

λόφο. Κατά τη μεταπολίτευση η περιοχή καταλήφθηκε από τον Στρατό, κάποιες από τις επιτύμβιες 

πλάκες περισυνελέγησαν από τον Στρατό και τελικά κάποιες χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή 

στρατιωτικών κτιρίων και μονοπατιών.
78

 

Τα στοιχεία που διαθέτουμε από την εποχή του Μεσοπολέμου δείχνουν πώς τα μέλη της 

Εβραϊκής κοινότητας δραστηριοποιούνταν σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας και 

συνέβαλαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
79

 Χαρακτηριστικές του 

πώς έβλεπαν την οικονομική δραστηριότητα οι Καστοριανοί είναι μαρτυρίες όπως αυτή του Γ. Λ. 

(πρόεδρο της ΕΠΟΝ Καστοριάς κατά την Κατοχή) ότι οι Εβραίοι ήταν πολύ καλοί έμποροι και οι 

περισσότεροι κάτοικοι της Καστοριάς τους προτιμούσαν για τις αγορές τους, αφού οι Εβραίοι 

προσπαθούσαν να πουλήσουν με πολλές δόσεις και ενίοτε με ελάχιστο ή μηδενικό κέρδος. Ο δε Σ. 

Γ. από το κοντινό χωριό Πολυκάρπη επισήμανε ότι οι κάτοικοι των χωριών εκτιμούσαν ιδιαίτερα 

τους Εβραίους εμπόρους επειδή όχι μόνο έδιναν επί πιστώσει εμπόρευμα για τις προίκες των 

κοριτσιών αλλά συχνά δέχονταν να περιμένουν να πληρωθούν σε είδος όταν γινόταν η συγκομιδή, 

π.χ. των σιτηρών.
80

 

Η εποχή του Μεσοπολέμου χαρακτηρίστηκε από την έλευση των χριστιανικών πληθυσμών 

από την Μικρά Ασία και η σταδιακή κυριαρχία ενός πνεύματος εθνικισμού που συχνά 
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δημιουργούσε την αίσθηση ότι υπήρχαν μη ελληνόγλωσσες πολιτισμικές ομάδες, που έγιναν 

«πρόσφυγες» δίχως να μετακινηθούν από τη γη των πατέρων τους. Στην περίπτωση των Εβαρίαων 

η αίσθηση αυτή συνδεόταν και 1) με την αλλαγή των πολιτικών όρων ύπαρξής τους, σε σχέση με 

την εμπειρία τους από το καθεστώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η εγκαθίδρυση της 

αντιπροσωπευτικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και ειδικότερα η αλλαγή του καθεστώτος 

διακυβέρνησης έθεσαν αυτές τις ομάδες μπροστά σε ένα νέο πλέγμα σχέσεων με το κράτος, 2) με 

την αλλαγή του κοινωνικού τοπίου, λόγω της απομάκρυνσης των Μουσουλμάνων συμπολιτών τους 

και της έλευσης των Ελλήνων από την Μικρά Ασία, και 3) με το ότι για πολλούς Έλληνες τα μέλη 

αυτών των ομάδων γίνονταν αντιληπτά ως «ξένοι» και άρα το δικαίωμά τους να κατοικούν σε αυτό 

που θεωρούσαν πατρίδα τους αμφισβητούνταν. Ιδιαίτερα η περίοδος από το 1912 μέχρι το 1925 

αποτέλεσε τη μετάβαση σε μια νέα εποχή που έθετε νέα ζητήματα, προβλήματα και προκλήσεις για 

τους νεοεισελθέντες στο εθνικό κράτος της Ελληνικής δημοκρατίας
81

. 

Γενικότερα, η σχέση των Εβραίων με το ελληνικό κράτος καθώς και οι κοινωνικές και 

πολιτικές διαστάσεις της συνύπαρξης Εβραίων και Χριστιανών στην της Καστοριάς επηρεάστηκαν 

από την άνοδο του αντισημιτισμού και του εθνικισμού σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, την επιρροή 

του κινήματος του Σιωνισμού καθώς και τη διάσπαση της εβραϊκής κοινότητας. Στα πλαίσια της 

έξαρσης του εθνικισμού εμφανίστηκε στην εφημερίδα Καστοριά σύντομο άρθρο σύμφωνα με το 

οποίο οι Έλληνες ξεχώριζαν από τους Εβραίους επειδή οι πρώτοι ήταν πιο αισθητικοί ενώ οι 

δεύτεροι πιο συμφεροντολόγοι. Σε γενικές γραμμές όμως τα περισσότερα άρθρα της τοπικής 

εφημερίδας ήταν μάλλον θετικά προς τους Εβραίους. Ενδεικτικό είναι το δημοσίευμα της 

15/3/1931 όπου αναδεικνύεται το γεγονός ότι στον ετήσιο χορό της ισραηλιτικής κοινότητας για 

πρώτη φορά υπήρχε βιολί και πιάνο. Μάλιστα το α’ πληθυντικό στα λόγια του αρθρογράφου («έτσι 

εκάμαμεν ένα ακόμη βήμα πολιτισμού») δείχνει ότι οι Εβραίοι αποτελούσαν κανονικά μέρος του 

πληθυσμού της πόλης, τον οποίο, επιπλέον, η εφημερίδα παρότρυνε να παρευρεθεί στον ετήσιο 

χορό των Ισραηλιτών, που κατά την εφημερίδα ήταν πάντα πολύ επιτυχημένος. Σε κάθε περίπτωση 

οι επιμειξίες μεταξύ Χριστιανών και Εβραίων και ελάχιστες σπάνια κάποιοι Χριστιανοί 

παντρεύτηκαν Εβραίες αφού πρώτα εκείνες βαφτίστηκαν Χριστιανές.
82
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γ) Η οργάνωση και διαίρεση της εβραϊκής κοινότητας 

Η σχετική αυτονομία και αυτοδιαχείριση την οποία επέτρεψαν οι Οθωμανοί στην εβραϊκή 

κοινότητα της Καστοριάς έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθούν στενοί δεσμοί ανάμεσα στα μέλη 

της. Η οργάνωση της εβραϊκής κοινότητας της Καστοριάς ακολουθούσε το τυπικό της αντίστοιχης 

της Θεσσαλονίκης στην οποία υπαγόταν θρησκευτικά και διοικητικά. Μετά το 1920 η κοινότητα 

αποτέλεσε ΝΠΔΔ, που διοικούταν από 7μελές διοικητικό συμβούλιο. Στις δε δημοτικές εκλογές 

της Καστοριάς οι Εβραίοι εξέλεγαν συνήθως δύο δημοτικούς συμβούλους.
83

 

Η διαίρεση της συγκεκριμένης κοινότητας έχει να κάνει με την ανάπτυξη της ιδεολογίας 

του σιωνισμού, που βασική της θέση ήταν ότι οι Εβραίοι αποτελούσαν έθνος και όχι απλώς μια 

θρησκευτική κοινότητα ή μειονότητα στις χώρες που ζούσαν. Για τους Σιωνιστές ο μόνος τρόπος 

για να προστατευτούν οι Εβραίοι από τις διώξεις και τον αντισημιτισμό ήταν η δημιουργία ενός 

ανεξάρτητου εβραϊκού εθνικού κράτους όπου θα έβρισκαν καταφύγιο οι ανά τη γη 

διασκορπισμένοι Εβραίοι.
84

 Έτσι, προς τα τέλη της δεκαετίας του ’20 και ιδιαίτερα κατά τη 

δεκαετία του ’30 οι Εβραίοι της Καστοριάς παροτρύνονταν από ομόθρησκούς τους να 

μεταναστεύσουν στην Παλαιστίνη, ενώ στον ετήσιο χορό της Ισραηλιτικής κοινότητας το 1929 

τραγουδήθηκε ο σιωνιστικός ύμνος και προβλήθηκε φιλμ με τη δράση των Ισραηλιτών στην 

Παλαιστίνη.
85

 

Δεν έλειψαν και τα επεισόδια μεταξύ των δύο πλευρών. Έτσι, σε δημοσίευμα της Καστοριάς 

γίνεται λόγος για αιματηρή συμπλοκή στη Συναγωγή μεταξύ δύο αντίπαλων ομάδων Εβραίων, των 

«Βαϊσμάνων» και των «Ζαμποτίνσκυ» που προφανώς ήταν τα ονόματα των δύο συγκρουόμενων 

παρατάξεων. Οι πρώτοι ήταν οπαδοί του Βλάντιμιρ Ζαμποτίνσκυ, που αντιπροσώπευε τη Δεξιά 

τάση του «αναθεωρητικού σιωνισμού» σύμφωνα με την οποία στο νέο εβραϊκό κράτος θα έπρεπε 

να εγκατασταθούν μαζικά Εβραίοι από όλο τον κόσμο και να εκδιώξουν εντελώς τους Άραβες που 

ζούσαν τότε στην Παλαιστίνη, ενώ οι δεύτεροι ήταν υπέρ των απόψεων του Χαίμ Βάϊσμαν (1874-

1952) που πρέσβευε τον μετριοπαθή σιωνισμό και τη σταδιακή και επιλεκτική μετανάστευση στην 

Παλαιστίνη. Έτσι, τον Δεκέμβριο πια του 1933 η Καστοριά έγραφε ότι οι Ισραηλίτες «έγιναν και 
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αυτοί ρωμιοί», αφού έγιναν «δύο κομμάτια» που κάνουν πλέον διαφορετικούς χορούς»,
86

 και είναι 

χαρακτηριστικό ότι τον Σεπτέμβριο του 1934 στις κοινοτικές εκλογές της ισραηλιτικής κοινότητας 

υπήρχε ισχυρή δύναμη χωροφυλάκων γιατί λόγω της «μεγάλης οξύτητος του αγώνος» υπήρχε 

κίνδυνος για επανάληψη των βίαιων γεγονότων.
87 

 

δ) Οι σχέσεις των Εβραίων της Καστοριάς με τα ελληνικά πολιτικά κόμματα 

Σε πολιτικό επίπεδο οι Εβραίοι (όπως βέβαια και οι περισσότεροι Έλληνες Χριστιανοί του 

νομού Φλωρίνης, όπου τότε περιλαμβανόταν και η Καστοριά) ανήκαν στο αντιβενιζελικό 

στρατόπεδο ήδη από την εποχή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν είχαν ταχθεί ενάντια στην 

πολιτική του Βενιζέλου και την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Εδώ θα πρέπει να 

προσθέσουμε ότι η φιλοβασιλική στάση των Εβραίων συνδέεται και τις συχνά φιλοσημιτικές 

θέσεις του βασιλιά Κωνσταντίνου, και αυτό συνεχίστηκε σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου.
88

 

Ήδη στις εκλογές του 1920 η Καστοριά εξέφραζε την πικρία της επειδή Τούρκοι και Εβραίοι 

καταψήφισαν τους Φιλελευθέρους, ενώ τον Οκτώβριο του 1925, όταν έγιναν για πρώτη φορά στη 

Μακεδονία εκλογές για την ανάδειξη των τοπικών αρχόντων, για την Καστοριά ήταν δεδομένο ότι 

τον υποψήφιο των Φιλελευθέρων θα ψήφιζαν οι Χριστιανοί γουνέμποροι και οι πρόσφυγες, ενώ 

τον υποψήφιο των Λαϊκών οι εργάτες της γούνας και οι Εβραίοι, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από 

τελικά αποτελέσματα των εκλογών. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι οι αρθρογράφοι της 

Καστοριάς, ενώ και στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις καταφέρονταν εναντίον εκείνων των 

Χριστιανών κατοίκων των χωριών του νομού Καστοριάς που προεκλογικά υπόσχονταν ότι θα 

ψηφίσουν τους Φιλελεύθερους και τελικά δεν το έπρατταν, δεν κάνουν το ίδιο και για τους 

Εβραίους, για τους οποίους θεωρούσαν δεδομένο ότι θα καταψήφιζαν τους Φιλελεύθερους. Σε 

κάθε περίπτωση οι Εβραίοι είχαν συνδεθεί στενά με τους πολιτευτές του Λαϊκού Κόμματος στην 

περιοχή. Βέβαια, δεν ήταν όλοι οι Εβραίοι της Καστοριάς υπέρ των Λαϊκών, αφού γνωρίζουμε και 
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Εβραίους που ήταν δραστήρια μέλη της βενιζελικής παράταξης.
89

 

 

ε) Ο αντισημιτισμός  

Με βάση τις προφορικές μαρτυρίες και τα μεταπολεμικά δημοσιεύματα του τοπικού τύπου 

σχετικά με τους Εβραίους δε φαίνεται να υπήρχε αντισημιτισμός στην Καστοριά. Ο Καστοριανός 

Δ. Γιαννούσης έγραφε το 1957 στην Καστοριά: «Οι Καστοριανοί διατηρούμε ζωηρή την ανάμνηση 

των Ισραηλιτών συμπολιτών μας, οι οποίοι υπήρξαν πάντοτε φιλήσυχοι και ειρηνικοί άνθρωποι. 

Μπορεί να μας χώριζε θρησκεία και γλώσσα, αλλά μας ένωνε κοινή νοοτροπία, ψυχοσύνθεση και 

ίδιες σχεδόν συνθήκες ζωής και εργασίας», ενώ ο κάτοικος της Καστοριάς Λ. Δ., που μεγάλωσε σε 

εβραϊκή γειτονιά αναφέρει: «Εγώ δεν ξέρω κανέναν που να ήταν ρατσιστής ή να μισούσε τους 

Εβραίους».
90

 Η δε διασωθείσα από το Άουσβιτς Μπέρυ Ναχμία έγραφε: «Με τους συμπολίτες μας, 

χριστιανούς, ζούσαμε ειρηνικά, αρμονικά και στις κοινωνικές μας σχέσεις και στην εργασία διότι 

υπήρχε μεταξύ μας αλληλοσεβασμός, φιλία και αγάπη».
91

 Είναι επιπλέον χαρακτηριστικό ότι κατά 

τον Μεσοπόλεμο η Καστοριά τόνιζε ότι δεν υπάρχει αντισημιτισμός στην Ελλάδα, και απέδιδε τα 

γεγονότα του Κάμπελ στην Θεσσαλονίκη όχι σε αντισημιτική εξέγερση αλλά στις ραδιουργίες των 

κομμουνιστών.
92

 

Από την άλλη πλευρά, ξέρουμε ότι σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, το 1879 και το 1908, 

φαίνεται ότι οι Εβραίοι της πόλης συκοφαντήθηκαν ότι έκαναν χρήση αίματος στις θρησκευτικές 

τους τελετές,
93

 ενώ μεταγενέστερα υπάρχουν και δημοσιεύματα της Καστοριάς που δε συνάδουν με 

τις μεταπολεμικές μνήμες των Καστοριανών. Έτσι, το 1931 αρκετά δημοσιεύματα αναφέρονται 

επιδοκιμαστικά στην οργανωμένη κατά τα ναζιστικά πρότυπα εθνικιστική οργάνωση ΕΕΕ. 

Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 1934 διοργανώθηκε στην Καστοριά το πρώτο εθνικοσοσιαλιστικό 

συνέδριο της ΕΕΕ της επαρχίας Καστοριάς. Γενικότερα φαίνεται ότι από το 1934 εντείνεται ο 
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αντισημιτισμός στην πόλη. Έτσι, τον Απρίλιο του 1934 οι Εβραίοι της Καστοριάς βρήκαν στους 

τοίχους και στις πόρτες των σπιτιών τους το σήμα της οργάνωσης ΕΕΕ, ενώ δυο μήνες αργότερα 

καταγγέλθηκε ότι μέλη της ΕΕΕ ξυλοκόπησαν τον Ισαάκ Ελιάου, τον γιο του προέδρου της 

ισραηλιτικής κοινότητας Ιακώβ Ελιάου. Μάλιστα, η Καστοριά καταφέρεται κατά των Εβραίων 

επειδή «Οι κάτοικοι της Καστοριάς οι οποίοι ανέκαθεν θεωρούν τους Ισραηλίτες ως καλούς 

Καστοριανούς και χωρίς κανένα υπολογισμό οικονομικό, παρέχουν την υποστήριξη των εις αυτούς 

τόσον ώστε το ουσιαστικότερο μέρος του εμπορίου να είναι εις χείρας αυτών, τρίβουν τα μάτια τους 

με τον εγερθέντα θόρυβο […]». Οι δε Εβραίοι, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, «δεν δίστασαν να 

βγουν από τα όρια, τα οποία επιβάλλει η υποχρέωσις των να σέβονται την πόλη μας εις την οποίαν 

ζουν και ευδαιμονούν». Βλέπουμε εδώ ότι με το «πόλη μας» οι Εβραίοι δεν παρουσιάζονται, όπως 

στο παρελθόν, ως μέρος αλλά ουσιαστικά ως «μέτοικοι» που πρέπει να νιώθουν υποχρέωση 

απέναντι στους Χριστιανούς κατοίκους της για το ότι τους φέρονται καλά. Μάλιστα, ο ξυλοδαρμός 

του Ελιάου δεν πρέπει να συνιστούσε μεμονωμένο επεισόδιο, αφού σε άλλο κείμενο της Καστοριάς 

γίνεται λόγος για καταστροφές στο εβραϊκό νεκροταφείο και σε σπίτια Εβραίων από μέλη της ΕΕΕ. 

Οι αντισημιτικές ενέργειες δεν έπαψαν. Στις αρχές του 1935 αντισημίτες ταραξίες επιτέθηκαν σε 

Εβραίους μέσα στην πόλη και ψαλίδισαν τα γένια του ραβίνου, ενώ συνεχίστηκαν και οι επιθέσεις 

σε εβραϊκά μαγαζιά καθώς και οι ξυλοδαρμοί νεαρών Εβραίων. Έτσι, πολλοί Εβραίοι πήραν την 

απόφαση να μεταναστεύσουν στην Παλαιστίνη για να γλυτώσουν από την ΕΕΕ.
94

 

 

ζ) Γλωσσικός εθνικισμός 

Τα παραπάνω περιστατικά δεν ήταν μεμονωμένα ούτε περιορισμένα μόνο στην Καστοριά. 

Η κλιμάκωση του εθνικισμού σε όλη την Ελλάδα κατά τη δεκαετία του ’30 συνδέθηκε και με την 

προσπάθεια να εξελληνιστούν γλωσσικά οι Εβραίοι της Καστοριάς. Έτσι, τον Ιούνιο του 1935 η 

Καστοριά αναφέρεται θετικά στη γιορτή του ισραηλίτικου σχολείου όπου η ελληνίδα δασκάλα 

«κατώρθωσε απροσκόπτως να δύνανται τα νήπια να εκφράζονται εις την ελληνικήν γλώσσαν και 

ούτω σκόρπισαν τον ενθουσιασμόν εις τους παρισταμένους» και συγχαίρει τους δασκάλους για την 

αφοσίωσή τους «προς εξυπηρέτησιν του εθνικού φρονήματος». Παρομοίως δύο χρόνια αργότερα, 

αναφερόμενη στην ίδια γιορτή η εφημερίδα ξαναδίνει συγχαρητήρια στη δασκάλα που «πάντοτε 

παρουσιάζει τα νήπια των ισραηλιτών αν και ξενόφωνα σαν πραγματικά ελληνόπουλα». Και πάλι 

εδώ μέσω του πραγματικά επιχειρείται ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ των Χριστιανών Ελλήνων 
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και των «άλλων» Εβραίων. Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί ότι και αρκετοί Εβραίοι ήταν υπέρ 

της γλωσσικής αφομοίωσης της κοινότητάς τους, όπως δείχνει το γεγονός ότι προς τα τέλη της 

δεκαετίας του ’30 ορισμένες εβραϊκές οικογένειες έστελναν τα παιδιά τους στο δημοτικό σχολείο 

όπου φοιτούσαν και τα Χριστιανόπουλα. Επιπλέον, τον Μάιο του 1934 δημοσιεύεται στην 

Καστοριά άρθρο με την υπογραφή «Ισραηλίτης» το οποίο αναφέρεται στη θεατρική παράσταση της 

ισραηλίτικης προσκοπικής ομάδας «Μπετάρ» και όπου επαινείται «η νέα γενιά των Ισραηλιτών» 

που «δύναται να υπερηφανεύεται διά τας κατακτήσεις εις στην ελληνική γλώσσα».
95

 

Σε κάθε περίπτωση οι Εβραίοι, αν και δεν υποχρεώθηκαν επισήμως να υιοθετήσουν τα 

ελληνικά, όπως συνέβη με τις κυρώσεις που επιβάλλονταν (π.χ. με τη μορφή διοικητικών 

προστίμων) στους σλαβόφωνους, αναμφισβήτητα δέχονταν μια ολοένα και αυξανόμενη πίεση για 

τον γλωσσικό και όχι μόνο εξελληνισμό τους. Σύμφωνα με την Καστοριά της 15-3-1938, «οι 

Ισραηλίτες πρέπει να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις του εθνικού κράτους και να αφήσουν το 

ξένο δι’ αυτούς γλωσσικό ιδίωμα της παρεφθαρμένης ισπανικής που μάλιστα υπενθυμίζει το 

χειρότερο διωγμό που τους εξηνάγκασε να έλθουν εις την χώρα μας. Πρέπει να ομιλούν πάντοτε από 

μικράς ηλικίας μόνον της ελληνικήν. Προς την γνώμην ταύτη θα συμφωνούν και θα συμμορφωθούν 

και οι συμπολίται μας ώστε να λείψη η άσχημος πράγματι παραφωνία». Το αρνητικό για τους 

Εβραίους κλίμα επιτάθηκε εξαιτίας της εθνικιστικής πολιτικής του μεταξικού καθεστώτος, κάτι που 

φαίνεται και από την αύξηση των αντισημιτικών δημοσιευμάτων την περίοδο αυτή. 

Χαρακτηριστικό είναι και ένα δημοσίευμα τον Αυγούστο του 1935, ως επώνυμη ανταπόκριση από 

το Βερολίνο κάποιου καστοριανού μετανάστη, όπου καταγγελόταν το ότι στην Γερμανία 700.000 

εβραίοι κυβερνούσαν ουσιαστικά 63 εκ. Γερμανών αλλά «ευτυχώς ήρθε ο εθνικοσοσιαλισμός και 

όλα άλλαξαν», και περιγράφονταν με εξαιρετικά θετικό τρόπο όλα τα ρατσιστικά μέτρα που το 

ναζιστικό καθεστώς πήρε εναντίον των Γερμανών Εβραίων.
96

 

Σε κάθε περίπτωση για αρκετούς Εβραίους, σε αντίθεση με τους εθνικιστές της ΕΕΕ και 

τους φανατικούς σιωνιστές, η ελληνική εθνική της ταυτότητα και η εβραϊκή θρησκευτική 

ταυτότητα δεν απέκλειαν η μία την άλλη. Όπως γράφει χαρακτηριστικά η Μπέρυ Ναχμία: «Το 

Δημοτικό μου μόνον, ήταν εβραϊκό. Σ’ αυτό μαθαίναμε ελληνικά και εβραϊκά. Υποχρεωτική, απ’ το 

σπίτι μου για μένα και η εβραϊκή εκπαίδευση. Απ’ αυτό το σχολείο, […] έμαθα απταίστως την 

εβραϊκή γλώσσα των θρησκευτικών προγόνων μου. Στο Γυμνάσιο μόλις μπήκα εγκατέλειψα τελείως 
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τα εβραϊκά μου. Άλλαξα… ή μάλλον πήρα κι άλλους προγόνους επάνω μου. Γιατί όχι; Κι αυτή τη 

φορά ήσαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι: Σωκράτης, Πλάτωνας, Σοφοκλής, Θουκυδίδης, Όμηρος».
97 

Αυτή η τάση για σύνδεση του εβραϊσμού με τον ελληνισμό εκφράζεται και σε άρθρο του 

γιου του Ραβίνου και δασκάλου της μωσαϊκής στο ισραηλίτικο σχολείο Αβραάμ Μεβοράχ, στο 

οποίο επισημαίνεται ότι οι Εβραίοι ήταν στην Καστοριά πολύ παλιότερα από το 1500 και δεν ήταν 

τοκογλύφοι, όπως λέγεται, αλλά Εβραίοι ελληνόφωνοι (Ρωμανιώτες) που συνέβαλαν σημαντικά 

στην οικονομική ανάπτυξη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το άρθρο του ήταν απάντηση σε άρθρο 

που είχε δημοσιεύσει ο δημοσιογράφος και τοπικός λόγιος Π. Μπακάλης, ο οποίος ισχυριζόταν ότι 

οι Εβραίοι κατοίκησαν στην Καστοριά την εποχή που ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη οι Εβραίοι 

της Ισπανίας. Από τα κείμενά τους φαίνεται ότι η αντιδικία τους έκρυβε στο βάθος τη διαμάχη για 

το ποιος έχει προτεραιότητα στο δικαίωμα να ζει στην πόλη, ποιος είναι ο πραγματικά «ντόπιος». 

Οι Εβραίοι είχαν ζήσει την υποχρεωτική αποχώρηση των Οθωμανών στο όνομα του «εθνικά 

καθαρού» κράτους. Η ανάπτυξη του αντισημιτισμού αμφισβητούσε το δικαίωμα παραμονής τους 

στον τόπο που οι περισσότεροι από αυτούς ένιωθαν ως πατρίδα τους. Η απάντηση σε αυτήν την 

απειλή δεν ήταν κοινή από όλη την κοινότητα. Ορισμένοι επέλεξαν τον εβραϊκό εθνικισμό και 

διάλεξαν για πατρίδα τους το κράτος του Ισραήλ. Οι περισσότεροι όμως προτίμησαν το δρόμο της 

ειρηνικής ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία. Η προσκόλλησή τους στο πολιτικό πεδίο 

στους αναμφισβήτητα εθνικιστές Μακεδονομάχους πολιτευτές του Λαϊκού Κόμματος και στο 

βασιλικό θεσμό αποτελούσαν τρόπους σύνδεσής τους με την εθνικιστική ελληνική κοινωνία που 

τους έβλεπε με καχυποψία και επιφυλακτικότητα.
98 

Η συνειδητή προσπάθεια για ένταξη και ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία μερίδας των 

Εβραίων της Καστοριάς τεκμηριώνεται και από μια άλλη πηγή, η οποία φωτίζει αυτό το ζήτημα όχι 

τόσο με τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτήν όσο με αυτές που αποσιωπούνται. Όπως ήδη 

έχει αναφερθεί το βιβλίο του Μόλχο, που εκδόθηκε το 1938 με τη βοήθεια του Αβραάμ Μεβοράχ, 

αποτέλεσε πολύτιμη πηγή για όσους ασχολήθηκαν με την ιστορία των Εβραίων της Καστοριάς. Σε 

αυτό τονίζεται η αρμονική συνύπαρξη χριστιανών και Εβραίων και επισημαίνεται ότι «λίγες πόλεις 

στον κόσμο παρουσίαζαν το θέαμα εγκαρδίων σχέσεων γειτονίας, συγκατοικίας και στενής 

συνεργασίας».
99
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Το γεγονός ότι ο Μόλχο και ιδίως ο Μεβοράχ, ο οποίος ήταν βασική πηγή του για τη 

συγγραφή του βιβλίου, παρουσίασε μια ειδυλλιακή εικόνα για τη συνύπαρξη των δύο 

θρησκευτικών κοινοτήτων και αποσιώπησε τις αντισημιτικές εκδηλώσεις που σημειώθηκαν στην 

Καστοριά από το 1934 και μετά, συνδέεται πιθανότατα με την ισχυρή βούληση πολλών Εβραίων 

Καστοριανών να μην εκθέσουν τους Χριστιανούς συμπολίτες τους, ελπίζοντας έτσι στην αποδοχή 

της διπλής τους ταυτότητας (του Εβραίου και Έλληνα) από αυτούς. Πέρα από τον Αβραάμ 

Μεβοράχ, αναφορά αξίζει και στον Αλμπέρτο Μεβοράχ (πιθανότατα συγγενή του), ο οποίος ήταν 

αρχηγός των προσκόπων της πόλης, οι οποίοι συμμετείχαν ανελλιπώς στις εκδηλώσεις για τον 

εορτασμό της 25ης Μαρτίου, καθώς και στον εορτασμό για την απελευθέρωση της πόλης της 

Καστοριάς από τους Οθωμανούς (11 Νοεμβρίου). Ωστόσο, ο Αβραάμ Μεβοράχ, ο οποίος φέρεται 

ότι έγραφε κάθε μέρα τις εμπειρίες του στρατοπέδου στην Πολωνία, όπου, όπως θα δούμε 

παρακάτω, το 1944 οι Γερμανοί μετέφεραν όλους σχεδόν τους Εβραίους της Καστοριάς, λίγο πριν 

την απελευθέρωσή του «τρελάθηκε ξεχασμένος, πνιγμένος από ασφυξία στο κλειστό, κατάκλειστο 

βαγόνι του τραίνου» κατά τη μεταφορά του από την Πολωνία στην Γερμανία. Η εβραϊκή κοινότητα 

της Καστοριάς, που παρά τον εν πολλοίς εισαγόμενο αντισημιτισμό και εθνικισμό που χαρακτήριζε 

τη συνδεδεμένη με την ΕΕΕ μερίδα των Καστοριανών αποτελούσε σημαντικό συστατικό στοιχείο 

της πόλης, αφανίστηκε σχεδόν ολοσχερώς από τη χιτλερική βαρβαρότητα. Έτσι δε θα μάθουμε 

ποτέ αν η προσπάθεια του Μεβοράχ για σεβασμό και αποδοχή της διπλής ταυτότητας από τους 

χριστιανούς συμπολίτες του θα στεφόταν με επιτυχία τα επόμενα χρόνια.
100 

 

η) το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Καστοριάς 

Όταν η Ιταλία επιτέθηκε η Ελλάδα πολλοί Εβραίοι κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό, αν 

και μπορούσαν να εξαγοράσουν τη θητεία τους. Οι Γερμανοί κατέλαβαν την Καστοριά στις 15 

Απριλίου 1941 και την παράδωσαν στους Ιταλούς στις 27 Ιουνίου του ίδιου έτους. Έτσι, η περιοχή 

της Καστοριάς περιλήφθηκε στην ιταλική ζώνη κατοχής, με συνέπεια οι Εβραίοι της πόλης να μην 

έχουν ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι το Σεπτέμβριο του 1943, οπότε συνθηκολόγησαν οι Ιταλοί και η 

διοίκηση της πόλης και της περιοχής της πέρασε στους Γερμανούς.
101

 

Σύμφωνα με τον Λ. Γ., τον Οκτώβριο του 1943, οχτώ-εννιά Εβραίοι συμφώνησαν να βγουν 
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στο βουνό και να πολεμήσουν στον ΕΛΑΣ αλλά (μάλλον από προδοσία) συνελήφθησαν. Με 

μεσολάβηση των πλούσιων Εβραίων της πόλης και χάρη στις λίρες που δόθηκαν στους Γερμανούς 

οι αιχμάλωτοι αφέθησαν ελεύθεροι. Εξαιτίας αυτού του περιστατικού οι Εβραίοι πίστευαν ότι 

τελικά «θα τη σκαπουλάρουν χάρις στις λίρες τους» και μόνο 3-4 άτομα εντάχτηκαν στον ΕΛΑΣ. 

Γενικά, σύμφωνα με τις σχετικές πηγές οι Γερμανοί υπέβαλλαν σε ποικίλες κακουχίες τους 

Εβραίους (π.χ. αγγαρείες, όπως η μεταφορά λίθων στα λατομεία και η συλλογή των απορριμμάτων) 

και λίγοι ήταν εκείνοι που προνόησαν να φύγουν από την πόλη και έτσι να γλυτώσουν τις 

κακουχίες ή και την ίδια τους τη ζωή.
102

 Επιπλέον, οι Γερμανοί υποχρέωσαν τους Εβραίους σε 

καταβολή χρημάτων (απειλώντας τους ότι διαφορετικά θα εκτελούσαν ομήρους), αναγκάζοντάς 

τους σταδιακά να τους παραδώσουν όλο το χρυσάφι που κατείχε η εβραϊκή κοινότητα. Επίσης, 

τους υποχρέωσαν να φορούν το άστρο του Δαβίδ.
103

 

Οι δε φήμες για την τύχη των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και άλλων ελληνικών πόλεων 

έφταναν στην Καστοριά, αλλά η ανησυχία των Καστοριανών Εβραίων αμβλύνθηκε, όταν έλαβαν 

πλαστά γράμματα από συγγενείς τους που ήταν δήθεν στην Πολωνία και τους έγραφαν ότι όλα 

ήταν μια χαρά. Παράλληλα, για ένα διάστημα τα μέτρα κατά των Εβραίων χαλάρωσαν.
104

 Τελικά, 

τη νύχτα της Παρασκευής 24/3/1944 οι δυνάμεις κατοχής συγκέντρωσαν περίπου 1.000 Εβραίους 

της πόλης στο παλιό και εγκαταλελειμμένο κτίριο που παλιότερα στεγάζονταν το Γυμνάσιο 

Θηλέων. Οι Ναζί επέλεξαν σκόπιμα τη συγκεκριμένη ημέρα (παραμονή της αργίας του Σαββάτου 

και εθνικής εορτής), οπότε και οι περισσότεροι Εβραίοι ήταν συγκεντρωμένοι στα σπίτια τους και 

ήσυχοι λόγω του εορταστικού κλίματος. Επιπλέον, γενικότερα ήταν δύσκολο για τους Εβραίους να 

διαφύγουν από την πόλη, αφού ήταν συγκεντρωμένοι σε ένα σημείο της πόλης που μπορούσε 

εύκολα να ελεγχθεί, ενώ η μοναδική χερσαία διέξοδος της Καστοριάς, ο ισθμός που τη συνέδεε με 

τη στεριά φυλασσόταν αυστηρά.
105

 

Όσον αφορά την αντίδραση των Χριστιανών, ο Γιαννούσης επισημαίνει ότι ουσιαστικά δεν 

υπήρχε αντίδραση εκ μέρους των Καστοριανών, υπογραμμίζοντας όμως και την συμπόνια τους: 

«Μα πώς θα μπορούσε κανείς να αντιδράσει, όταν ο κρύος φόβος όλα τα τύλιγε στη φριχτή και 
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ανήλεη σιωπή; Ποια πραγματικά χριστιανική καρδιά δεν πόνεσε για τον άδικο κατατρεγμό τόσων 

συμπαθών – αλλόθρησκων έστω - φίλων και συμπολιτών μας;».
106

 Από την άλλη πλευρά, έχουμε 

και μαρτυρίες όπως αυτή του Α. Κοβάτση ότι «Η προσωπική μου εμπειρία έγκειται στο γεγονός ότι 

μόλις οι Γερμανοί φυλάκισαν τους Καστοριανούς εβραίους στα σπίτια Βαλαλά, ο πατέρας μου με 

συνέστησε (και το έκανα ευχαρίστως) να πηγαίνω κάθε μεσημέρι (11 ετών ήμουν) μερικές (5-10) 

μερίδες από το φαγητό μας διότι είχε ο πατέρας μου πολλούς φίλους Εβραίους, δείχνοντας έτσι τα 

φιλικά, αν όχι αδελφικά αισθήματα. Εξάλλου τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν οι χριστιανοί στο θέμα 

αυτό; Αντίσταση; δεν συζητείται. Μόνο ηθική και υλική βοήθεια τους δίναμε χωρίς φραγμούς».
107

 

Στο Γυμνάσιο Θηλέων έζησαν επί ένα μήνα κάτω από άθλιες συνθήκες, εκβιαζόμενοι συχνά 

από τους Γερμανούς να τους δώσουν λίρες, προκειμένου να τους επιτρέψουν να πάνε στα σπίτια 

τους να προμηθευτούν τρόφιμα. Στη συνέχεια, τους μετέφεραν οδικώς στη Θεσσαλονίκη και από 

εκεί στο στρατόπεδο Άουσβιτς-Μπιρκενάου της Πολωνίας, όπου 763 Εβραίοι της Καστοριάς 

βρήκαν τον θάνατο στις 11/4/1944. Οι υπόλοιποι κάτοικοι της Καστοριάς ουσιαστικά δεν 

αντέδρασαν λόγω του φόβου τους.
108

 Ανάμεσα στους συλληφθέντες Εβραίους υπήρχαν και αρκετοί 

νέοι, όπως η Μπέρρυ Ναχμία, που θα μπορούσαν να φύγουν στο βουνό και να γλυτώσουν, αλλά 

δεν το έκαναν, για να μην αφήσουν την οικογένειά τους: «Όχι δεν θα έσωζα μόνο το δικό μου 

τομάρι. Πώς θα μπορούσα να εγκαταλείψω όλο αυτό τον κόσμο που με είχε τόσο ανάγκη τώρα, τώρα 

αυτή τη στιγμή; Αυτοί όλοι τους είναι οι άνθρωποι μου, αυτοί που με μεγάλωσαν, με γαλούχησαν, με 

προστάτεψαν, με καμάρωναν, μ’ αγάπησαν και μ’ έμαθαν να αγαπάω. Πώς να τους αφήσω και να 

φύγω μόνη μου;».
109

 

Ολόκληρη η εβραϊκή συνοικία της Καστοριάς από τη μια μέρα στην άλλη ερήμωσε. Από τα 

πράγματα των σπιτιών και τα εμπορεύματα των μαγαζιών, ό, τι είχε ιδιαίτερη αξία, λεηλατήθηκε 

από τους Γερμανούς και τα υπόλοιπα περιήλθαν σε μία άτυπη επιτροπή διαχείρισης. Μετά τη λήξη 

του πολέμου οι περιουσίες των Εβραίων της Καστοριάς που είχαν μείνει χωρίς κληρονόμους 

τέθηκαν υπό τη διαχείριση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου και τελικά εκποιήθηκαν σε 

διάφορες δημοπρασίες. Τα 140 άδεια σπίτια της εβραϊκής συνοικίας κατοικήθηκαν κατά τον 

Εμφύλιο, όταν η πόλη γέμισε από χωρικούς των γύρω χωριών που αναζητούσαν στην Καστοριά 

                                                 

106 Οπ.π Αλβανός Ρ. «Κοινωνικές και πολιτικές όψεις Χριστιανών και Εβραίων στην πόλη της Καστοριάς». σσ. 376. 

107 Ελευθεροτυπία, 14/4/2014 (http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=425766) 

108 Οπ.π Αλβανός Ρ. «Κοινωνικές και πολιτικές όψεις Χριστιανών και Εβραίων στην πόλη της Καστοριάς». σσ. 377. 

109  Οπ.π Ναχμία Μ.,  « Κραυγή για το αύριο», Αθήνα 1989. σ. 63 



53 

 

καταφύγιο από τον πόλεμο.
110

 

Συνολικά μόλις έξι νεαροί Εβραίοι κατάφεραν να διαφύγουν στο βουνό και ορισμένοι 

κρύφτηκαν σε χριστιανικά σπίτια. Μια οκταμελής οικογένεια που κατά τύχη βρισκόταν σε ένα 

μύλο έξω από την Καστοριά γλύτωσε επίσης το μπλόκο. Με την επιστροφή τους οι 35 πρώην 

κρατούμενοι των στρατοπέδων συγκέντρωσης ήταν αξιοθρήνητοι, με τη φωνή και το 

παρουσιαστικό τους αγνώριστα από τις ταλαιπωρίες και τη φρίκη των στρατοπέδων. Τα δε σπίτια 

τους ήταν λεηλατημένα και σχεδόν όλοι οι γνωστοί τους εξοντωμένοι. Παρ’όλα αυτά το 1949 είχε 

ανασχηματιστεί μια βραχύβια Κοινότητα με Προέδρους τον υφασματέμπορο Μωυσή Ζαχαρία και 

αργότερα τον Πέπο Κοέν και Γραμματέα τον Μωυσή Μάτσα. Στα 1957 ζούσαν 24 Εβραίοι στην 

πόλη και το 2010 μόνο μία εβραϊκή οικογένεια.
111

 

Ο επόμενος πίνακας δείχνει συνοπτικά την πληθυσμιακή εξέλιξη της εβραϊκής κοινότητας 

κατά τον 20ο αι.
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Απογραφή 1904 1928 1940 1945 1959 1973 1983 

Άτομα 1600 1000 900 35 27 2 5 

 

Αντί επιλόγου 

 

Η περιοχή της Καστοριάς μετά την αποχώρηση των Γερμανών το 1944, αποτέλεσε το 

επίκεντρο εξέλιξης της ένοπλης αιματοχυσίας και των θλιβερών κοινωνικών συνεπειών που 

ακολούθησαν. Οι σφοδρές μάχες στα ορεινά συγκροτήματα, στο Γράμμο και στο Βίτσι, 

προκάλεσαν επιπρόσθετα δεινά στους κατοίκους. Τον Ιούνιο του 1949 καταμετρήθηκαν 77.822 

καταφεύγοντες των μερικώς ή ολικώς εγκαταλελειμμένων χωριών της περιοχής της Καστοριάς, για 

να φθάσουν συνολικά σε διάφορες πόλεις από όλη τη χτυπημένη και χειμαζόμενη περιοχή την ίδια 

εποχή. Κάτω από αυτές τις συνθήκες αρκετά παιδιά, κυρίως των καταφευγόντων, που είχαν χάσει 

τον ένα ή τους δυο γονείς τους και όσα δεν τύχαιναν στοιχειώδους οικογενειακής φροντίδας, 

μεταφέρθηκαν στις Παιδοπόλεις της Βασίλισσας Φρειδερίκης. 

Συγκεκριμένα, το 1943 μια δυνατή στρατιωτική αντιστασιακή οργάνωση, ο ΕΑΜ και η 

στρατιωτική της πτέρυγα ο ΕΛΑΣ, κατάφεραν να ελέγχουν και να διοικούν μεγάλα -ορεινά κυρίως- 

                                                 

110 Οπ.π Αλβανός Ρ. «Κοινωνικές και πολιτικές όψεις Χριστιανών και Εβραίων στην πόλη της Καστοριάς». σσ. 376. 

111 Οπ.π. Παπαστρατής Θ. Ο., Στάχτες και δάκρυα στη λίμνη, σ. 54. 

112 Plaut J. E., Greek Jewry in the 20th century 1913-1983, Cranbury 1996. σ. 54. 
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τμήματα της Δ. Μακεδονίας. Η «εαμοκρατία» όπως ονομάστηκε, είχε περιορισμένη χρονική 

διάρκεια και αποτέλεσε, λόγω των έκτακτων συνθηκών αλλά και της κυρίαρχης αριστερής 

ιδεολογίας, έναν εντελώς διαφορετικό και εναλλακτικό τρόπο άσκησης εξουσίας. 

Δημιουργήθηκαν στρατόπεδα συγκέντρωσης αιχμαλώτων από τον ΕΛΑΣ, από όταν άρχισε 

να ελέγχει και την ύπαιθρο. Συγκεκριμένα, κατασκεύασε στο Επταχώρι στρατόπεδα, στα οποία 

κλείστηκαν Ιταλοί που είχαν πιαστεί αιχμάλωτοι. Παράλληλα, οι αντάρτες αιχμαλώτιζαν, όταν δεν 

εξόριζαν σε άλλα χωριά διαφόρους ομήρους και αιχμαλώτους, σε ορεινά και απρόσιτα μέρη, όπως 

ήταν το Μαυρέλι Χασίων, η Αλατόπετρα κ.ά.. Στρατόπεδα συγκέντρωσης κατασκευάστηκαν, με 

την έναρξη των Δεκεμβριανών στην Αθήνα το 1944, στο Τρίλοφο του Γράμμου, στο οποίο 

οδηγήθηκαν εκατοντάδες πολίτες από την πόλη της Καστοριάς και της Φλώρινας. Από την 

Καστοριά υπήρχαν πολλοί αντίθετοι στη λεγόμενη «επανάσταση» αλλά και πολίτες της 

επισημασμένοι για «αγγλοφιλία», ένα γεγονός που τους καθιστούσε στόχο για τον ΕΛΑΣ. 

Οι συνθήκες διαβίωσης το χειμώνα του 1944-45, για τους αιχμαλώτους στα στρατόπεδα 

αιχμαλώτων του ΕΛΑΣ, ήταν τραγικές. Οι κρατούμενοι του Βόϊου και του Γράμμου, καθώς και οι 

κάτοικοι γύρω από την περιοχή της Καστοριάς, τροφοδοτούνταν από τα χωριά τους και γι’ αυτούς 

οι συνθήκες ήταν καλύτερες. Ειδικά, για τις πόλεις της Κοζάνης και της Καστοριάς, 

δραστηριοποιήθηκε η Εκκλησία και ο Ερυθρός Σταυρός, τα στελέχη των οποίων εργάστηκαν όχι 

μόνο για την τροφοδοσία αλλά και την απελευθέρωση των κρατουμένων.  

Καταδεικνύεται, λοιπόν, ότι μετά την υπογραφή της συνθηκολόγησης με τους εισβολείς 

Γερμανούς τον Απρίλιο του 1941 και το διαμελισμό της ελληνικής επικράτειας που ακολούθησε, η 

περιοχή της Καστοριάς ανατέθηκε στους Ιταλούς. Κατά τη διάρκεια της ιταλικής κατοχής, 

λειτουργούσαν κανονικά τόσο η ελληνική χωροφυλακή, όσο και οι υπόλοιπες ελληνικές κρατικές 

αρχές. Το 1943 ο απελευθερωτικός αγώνας του ΕΛΑΣ επεκτάθηκε στη Δ. Μακεδονία. Τότε οι 

Ιταλοί υποστήριξαν τους Βουλγάρους, οι οποίοι διεκδικούσαν επίσης την Καστοριά, ιδρύοντας το 

«Βουλγαρο-Μακεδονικό Επαναστατικό Κομιτάτο παρά τω Άξονι» και παραχωρώντας τους πολλά 

δικαιώματα στην πόλη. Ωστόσο, οι Ιταλοί δε δέχτηκαν την προσάρτηση της πόλης στην 

Βουλγαρία. Μετά από εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των ιταλικών στρατευμάτων κατά τμημάτων 

του ΕΛΑΣ το 1943, το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους οι Ιταλοί αποχώρησαν από την Καστοριά, μετά 

από τη συνθηκολόγηση της χώρας τους. 

Οι Γερμανοί δεν αναγνώρισαν τις εξουσίες που παραχώρησαν οι Ιταλοί στους Βουλγάρους 

και προέβησαν σε πρωτοφανείς αγριότητες. Οι Γερμανοί έφυγαν από την Καστοριά τον Σεπτέμβριο 

του 1944. Η γερμανική κατοχή άφησε επώδυνες αναμνήσεις στην πόλη, σε αντίθεση με την ιταλική 

που δε δημιούργησε σοβαρά προβλήματα.  
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