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να γερνάς σε ένα άλλο. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

   Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να καταγραφεί η διαδρομή των κατοίκων της 

Νέας Χαλκηδόνας και να φωτιστούν πτυχές της ιστορίας τους. Περιοχή έρευνας, 

λοιπόν, της εργασίας αποτελεί η Νέα Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης. Οι κύριοι χρονικοί 

άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε είναι: α) η Μικρασιατική Καταστροφή και οι 

συνέπειες της, β) ο Μεσοπόλεμος και, γ) η περίοδος της γερμανικής Κατοχής. Ως 

χρονική αφετηρία της μελέτης θεωρήθηκε το 1922, χρονιά που σημάδεψε τον 

ελληνισμό λόγω της Μικρασιατικής Καταστροφής, και ως σημείο λήξης το 1944, που 

τερματίστηκε η περίοδος της Κατοχής στην Ελλάδα. Η εργασία, δηλαδή, καλύπτει 

χρονικά την περίοδο του Μεσοπολέμου και της Κατοχής. Δεν επεκτάθηκε στον 

Εμφύλιο Πόλεμο, καθώς η κατάσταση αλλάζει ριζικά. 

    Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της σύνθεσης του προσφυγικού πληθυσμού 

που εγκατέλειψε τις εστίες του στην Ανατολική Θράκη και στη Μικρά Ασία και 

εγκαταστάθηκε στη Νέα Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης μετά τη Μικρασιατική 

Καταστροφή και τη Συνθήκη της Λωζάνης, η μελέτη της ιστορίας των τόπων που 

εγκατέλειψαν οι πρόσφυγες, των επαγγελμάτων και ασχολιών τους εκεί, των 

συνθηκών διαβίωσής τους. Επίσης, η εργασία αναφέρεται στην αποκατάσταση των 

προσφύγων,
2
 όπως αυτή είχε συντελεστεί όταν πλέον είχαν έρθει στη Νέα 

Χαλκηδόνα και οι τελευταίες οικογένειες. Έτσι, μέσα από την αναδρομή στις 

προγονικές ρίζες αναδεικνύεται η ιστορική ταυτότητα των κατοίκων της Νέας 

Χαλκηδόνας και η εν γένει ιστορική τους πορεία μέσα στον δεδομένο χρόνο. 

    Ένας ακόμη σκοπός είναι η εξέταση του κοινωνικού βίου του χωριού έτσι όπως 

αυτός διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα της 

στάσης που υιοθέτησαν οι κάτοικοι του χωριού κατά τη διάρκεια του πολέμου και της 

ξένης κατοχής. Ανάμεσα στα θέματα που εξετάζονται είναι τα δραματικά γεγονότα 

που συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής, η αντίσταση των κατοίκων και οι 

απώλειες του άμαχου πληθυσμού, οι κακουχίες και τα αιματηρά γεγονότα που 

                                                 
2
 Σχετικά με τον όρο «αποκατάσταση» και τη διάκρισή του από τον όρο «εγκατάσταση», 

σημειώνει ο Στάθης Πελαγίδης, Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930). Ο πόνος και η δόξα, Εκδοτικός 

Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 85: «[...]Κύριο στοιχείο της αποκατάστασης δεν 

είναι η απλή εγκατάσταση και τακτοποίηση, αλλά ο ψυχικός και ηθικός δυναμισμός των προσφύγων 

σ’ αυτή τη διαδικασία. Αν δηλαδή η εγκατάσταση αποτελεί ένα πρώτο στάδιο, η αποκατάσταση 

αποτελεί το δεύτερο, ως διαδικασία διατήρησης και συντήρησης». 
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συγκλόνισαν το χωριό. Ένα άλλο θέμα που πραγματεύεται η εργασία είναι η 

μεταστροφή της πολιτικής προτίμησης των προσφύγων και τελικά της εκλογικής τους 

συμπεριφοράς κυρίως μετά το 1930, αλλά και μεταπολεμικά, παρ’ όλο που 

υποστήριζαν τον Βενιζέλο και γενικότερα τη βενιζελική παράταξη. 

   Οι εμπειρίες της προσφυγιάς και του πόνου, του πολέμου και του θανάτου ήταν 

στοιχεία τα οποία διαμόρφωσαν την αντίληψη των κατοίκων της Νέας Χαλκηδόνας 

για την εξωτερική πραγματικότητα. Οι εμπειρίες αυτές της τραγωδίας και του 

θανάτου που βίωσαν μετά την Μικρασιατική Καταστροφή ήταν παρόμοιες με αυτές 

που έζησαν κατά τα χρόνια της Κατοχής και διαμόρφωσαν τη συμπεριφορά τους στα 

μεταπολεμικά χρόνια. 

    Η παρούσα εργασία είναι μια μελέτη τοπικής ιστορίας, αφού αντικείμενο έρευνας 

είναι η μικρή κοινωνία της Νέας Χαλκηδόνας και συνεπακόλουθα το ενδιαφέρον 

επικεντρώθηκε στους ανθρώπους της. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για μελέτη του 

βιώματος της προσφυγιάς και της Κατοχής από την πλευρά των απλών ανθρώπων. 

Εξάλλου, οι τοπικές μελέτες προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα πώς βιώθηκε 

η ιστορία από τους «καθημερινούς απλούς ανθρώπους».
3
 

   Η εργασία διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος (κεφάλαια 1 και 2) 

παρουσιάζεται η κατάσταση στο χώρο της Μακεδονίας και της Ανατολικής Θράκης 

πριν το 1922 και στη συνέχεια γίνεται λόγος για την εγκατάσταση των προσφύγων 

στη νέα πατρίδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο 

κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία για τη γενική κατάσταση που επικρατούσε και την 

εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού στο Γιάλετζικ
4
 της Μακεδονίας που υποδέχτηκε 

τους πρόσφυγες από το Καδίκιοϊ της Ανατολικής Θράκης και από άλλα μέρη της 

Μικράς Ασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου μέρους περιγράφονται η άφιξη και 

η εγκατάσταση των προσφύγων στη Νέα Χαλκηδόνα, οι νέες συνθήκες με τις οποίες 

ήρθαν αντιμέτωποι, καθώς και η ενσωμάτωση και η θέση τους στη νέα κοινωνία, 

όπως και οι σχέσεις τους με τον γηγενή πληθυσμό.  

     Το δεύτερο μέρος (κεφάλαιο 3) της εργασίας αναφέρεται στα χρόνια της Κατοχής 

και περιγράφεται η νέα κατάσταση που διαμόρφωσε ο πόλεμος. Συγκεκριμένα, τα 

θέματα που εξετάζονται είναι η συμμετοχή των κατοίκων της Νέας Χαλκηδόνας στον 

                                                 
3
 Για το θέμα των μελετών τοπικής διάστασης, βλ. Νίκος Μαραντζίδης, «Η τοπική διάσταση 

στη μελέτη της Κατοχής και του ελληνικού εμφυλίου πολέμου», στο Γιώργος Αντωνίου, Νίκος 

Μαραντζίδης (επιμ.), Η εποχή της σύγχυσης. Η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία,  Βιβλιοπωλείον 

της Εστίας, Αθήνα 2008, σσ. 173-176. 
4
 Πρόκειται για το παλαιό όνομα του οικισμού. 



8 

 

πόλεμο, η πείνα κατά τη διάρκεια της Κατοχής και οι πρακτικές αντιμετώπισής της 

από τους κατοίκους του χωριού, καθώς και διάφορα επεισόδια που συνέβησαν στη 

Νέα Χαλκηδόνα και τη γύρω περιοχή το χρονικό διάστημα 1941-1944, με 

αποκορύφωμα τον βαρύ φόρο αίματος που πλήρωσε ο άμαχος πληθυσμός στις 28 

Σεπτεμβρίου 1944.   

    Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η διαπραγμάτευση του θέματος ήρθε αντιμέτωπη με 

μια σειρά ερευνητικών εμπόδιων. Το βασικότερο πρόβλημα που έπρεπε να 

ξεπεραστεί ήταν αυτό της ένδειας των στοιχείων που αφορούσαν το Καδίκιοϊ της 

Ανατολικής Θράκης και άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας από τις οποίες προήλθαν 

οι πρόσφυγες και αποτέλεσαν στη συνέχεια τον πληθυσμό της Νέας Χαλκηδόνας. 

   Η εργασία βασίστηκε σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Το αρχείο της 

Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας που απόκειται στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας στη 

Θεσσαλονίκη προσέφερε πολύτιμο αρχειακό υλικό, καθώς αντλήθηκαν πληροφορίες 

για την περιοχή, βοηθώντας στην πληρέστερη κατανόηση των συνθηκών που 

επικρατούσαν στον Μεσοπόλεμο. Επίσης, ερευνήθηκαν τα αποτελέσματα των 

απογραφών του 1920, του 1928 και του 1940 για τον πληθυσμό της Νέας 

Χαλκηδόνας, καθώς και τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών των ετών 1928 

έως 1936 του εκλογικού τμήματος της Νέας Χαλκηδόνας. Ακόμη, αξιοποιήθηκε 

αρχειακό υλικό από τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και αντλήθηκε υλικό 

που αναφέρεται στην περίοδο της Κατοχής. Η έρευνα επεκτάθηκε και στο αρχείο του 

Δήμου Νέας Χαλκηδόνας. Συγκεκριμένα, το δημοτολόγιο και οι ληξιαρχικές πράξεις 

θανάτων προσέφεραν πολύτιμες πληροφορίες φωτίζοντας κάποιες πτυχές της 

ιστορίας του χωριού. 

   Η αναμόχλευση της ιστορίας του τόπου κατέστη δυνατή και μέσα από τις 

προσωπικές μαρτυρίες ορισμένων κατοίκων του. Έτσι, ένα μέρος των στοιχείων που 

παρατίθενται προέρχεται από τη μελέτη συγκεκριμένων συνεντεύξεων με σκοπό να 

συμπληρωθούν, να επαληθευτούν ή ακόμη και να αμφισβητηθούν ορισμένες πηγές. 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν συνεντεύξεις ανθρώπων που κατάγονταν 

από το Καδίκιοϊ της Ανατολικής Θράκης και από περιοχές της Μικράς Ασίας. Το εν 

λόγω υλικό αντλήθηκε από το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού στην 

Καλαμαριά. Ακόμη, απομαγνητοφωνήθηκαν συνεντεύξεις ανθρώπων που έζησαν την 

περίοδο της Κατοχής. Τα στοιχεία που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις 

διασταυρώθηκαν με γραπτές πηγές για την αποφυγή τυχόν ανακριβειών. 
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    Εκτός από το πρωτογενές υλικό μελετήθηκε και η βιβλιογραφία που αναφέρεται 

στην υπό εξέταση χρονική περίοδο. Το σχετικό δευτερογενές υλικό εντοπίστηκε στη 

βιβλιοθήκη του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 

στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σχετικά με το 

προσφυγικό ζήτημα πλούσιες πληροφορίες εντοπίστηκαν στις μελέτες του Στάθη 

Πελαγίδη Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία (1923-1930) και 

Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930). Ο πόνος και η δόξα. Θα πρέπει, επίσης, να 

προστεθεί η μελέτη του Κωνσταντίνου Βακαλόπουλου Ιστορία της Μείζονος Θράκης. 

Από την πρώιμη Οθωμανοκρατία μέχρι τις μέρες μας. Σχετικά με τη βιβλιογραφία για 

την περίοδο της Κατοχής αξίζει να μνημονευθούν οι μελέτες του Στράτου Δορδανά 

Το αίμα των αθώων. Αντίποινα των γερμανικών αρχών κατοχής στη Μακεδονία, 1941-

1944 και Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Ο κόσμος των Ταγμάτων Ασφαλείας στην 

κατοχική Θεσσαλονίκη, 1941-1944. Παρείχαν πολύτιμα στοιχεία για το ζήτημα της 

βίας και των αντιποίνων στη διάρκεια του πολέμου, αλλά και για τη δράση των 

Ταγμάτων Ασφαλείας. Το έργο του Βάιου Καλογρηά Το αντίπαλο δέος. Οι 

εθνικιστικές οργανώσεις αντίστασης στην κατεχόμενη Μακεδονία (1941-1944) υπήρξε 

ιδιαίτερα χρήσιμο, καθώς αντλήθηκαν πληροφορίες σχετικές με τα Τάγματα 

Ασφαλείας. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η μελέτη του Νίκου Μαραντζίδη Γιασασίν 

Μιλλέτ, ζήτω το έθνος: Προσφυγιά, Κατοχή και Εμφύλιος: Εθνοτική ταυτότητα και 

πολιτική συμπεριφορά στους τουρκόφωνους ελληνορθόδοξους του Δυτικού Πόντου.  

    Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνετέλεσαν με το δικό τους τρόπο στη 

συγγραφή και ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας. Θερμές ευχαριστίες οφείλω 

στον καθηγητή μου, κύριο Στράτο Δορδανά, Επίκουρο Καθηγητή της Νεότερης και 

Σύγχρονης Ευρωπαϊκής και Βαλκανικής Ιστορίας στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών 

και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του οποίου οι πολύτιμες 

παρατηρήσεις και επισημάνσεις με βοήθησαν να βελτιώσω την εργασία. Ακόμη, τον 

ευχαριστώ γιατί μου παρείχε αρχειακό υλικό από τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής 

Ιστορίας. Επίσης, ευχαριστώ τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής, τους 

Επίκουρους Καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κύριο Βλάση Βλασίδη και 

Γεώργιο Χρηστίδη, οι οποίοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή της. 

   Για τη βοήθεια του προσωπικού του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας, του Ιστορικού 

Αρχείου Μακεδονίας, του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού στην 

Καλαμαριά, του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης, του περιοδικού 
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«Φίλιππος» της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Γιαννιτσών τούς ευχαριστώ 

πολύ. 

    Ιδιαίτερα οφείλω να ευχαριστήσω τον Διαμαντή Κούσα και τη Ζωή Κάρδαρη,  

τους ανθρώπους που δέχθηκαν να «ξαναζήσουν» τα γεγονότα της εποχής εκείνης και 

να εξιστορήσουν την πείνα και την καταστροφή και γενικότερα τις δύσκολες 

εμπειρίες που βίωσαν. Τις μέγιστες και θερμότερες ευχαριστίες μου εκφράζω στην 

οικογένειά μου για την αγάπη και τη συμπαράστασή τους. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

   Ο ελληνικός Μεσοπόλεμος ορίζεται από δύο σημαντικά γεγονότα, τη Μικρασιατική 

Καταστροφή και την είσοδο της Ελλάδας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το χρονικό 

διάστημα 1922-1944 ήταν μια δύσκολη περίοδος για τον ελληνισμό. Η Μικρασιατική 

Καταστροφή, η οικονομική κρίση, η δικτατορία του Μεταξά, ο Β΄ Παγκόσμιος 

Πόλεμος, η Κατοχή προκάλεσαν γενική αναστάτωση, οικονομική καθυστέρηση, 

τεράστιες υλικές καταστροφές και χιλιάδες ανθρώπινα θύματα. Μετά τη 

Μικρασιατική Καταστροφή η Ελλάδα ήταν υλικά εξαντλημένη και σοβαρά 

εξασθενημένη. Αναφορικά με τις εξωτερικές σχέσεις της, η Ελλάδα βρέθηκε 

απομονωμένη μετά την κατάληξη που είχε ο πόλεμος με την Τουρκία. Αλλά και στο 

εσωτερικό η χώρα είχε να αντιμετωπίσει μείζονα προβλήματα που περίμεναν τη λύση 

τους. Αυτά, μεταξύ άλλων, ήταν η ανόρθωση των οικονομικών, η ανασυγκρότηση 

του στρατεύματος, η δημιουργία προϋποθέσεων για την επίτευξη ομαλού πολιτικού 

βίου, η περίθαλψη και η αποκατάσταση χιλιάδων προσφύγων. 

   Η εθνική συμφορά του 1922 είχε ως συνέπεια τον ξεριζωμό του ελληνισμού της 

Μικράς Ασίας. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 1.200.000 Έλληνες 

αναγκάστηκαν να εκπατρισθούν βίαια, εγκαταλείποντας μαζί με τις περιουσίες τους 

και τον πολιτισμό τους, με συνέπεια να τερματιστεί έτσι η δημιουργική παρουσία 

τους στις προγονικές πατρίδες τους. Οι πρόσφυγες κατέφυγαν στην ηπειρωτική, 

κυρίως, Ελλάδα και το μεγαλύτερο μέρος τους εγκαταστάθηκε στη Μακεδονία και τη 

Δυτική Θράκη. Η μετακίνηση των ελληνικών πληθυσμών της Ανατολικής Θράκης 

και της Μικράς Ασίας είναι η πλέον δραματική της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και 

αποτέλεσε μεγάλο σταθμό στην πορεία του ελληνικού κράτους, μεταβάλλοντας 

ριζικά την πληθυσμιακή σύνθεσή του. Στα τέλη του 1922 και στις αρχές του 1923 η 

χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό χάος. Την εποχή 

αυτή επείγουσα ανάγκη του κράτους ήταν η αποκατάσταση των προσφύγων. Η χώρα, 

όμως, δε διέθετε υποδομές για την υποδοχή ενός τόσο μεγάλου αριθμού προσφύγων, 

με άλλα λόγια μεταξύ άλλων τα υλικά μέσα, τις ειδικές κρατικές υπηρεσίες, τους 

χώρους στέγασης. 
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   Με τη Συνθήκη της Λωζάνης (24 Ιουλίου 1923) ο ελληνικός στρατός υποχρεώθηκε 

να εκκενώσει την Ανατολική Θράκη και τη Σμύρνη και να αποσυρθεί δυτικά του 

ποταμού Έβρου. Ο Έβρος ορίστηκε ως το φυσικό σύνορο μεταξύ Ελλάδας και 

Τουρκίας. Η Τουρκία αναγνώρισε ρητά την ελληνική κυριότητα στη Λήμνο, τη 

Σαμοθράκη, τη Χίο, τη Μυτιλήνη, τη Σάμο και την Ικαρία. Η Ίμβρος και η Τένεδος 

διατηρήθηκαν υπό τουρκική κυριαρχία, οι κάτοικοί τους, όμως, εξαιρέθηκαν από την 

υποχρεωτική ανταλλαγή. Νωρίτερα, με τη Σύμβαση της 30ής Ιανουαρίου 1923 

ορίστηκε η υποχρεωτική ανταλλαγή των Ελλήνων ορθοδόξων της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας και των μουσουλμάνων που ζούσαν στο ελληνικό κράτος. Από την 

ανταλλαγή εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της 

Τενέδου, καθώς και οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης. Έτσι, περισσότεροι από 

1.200.000 Έλληνες εγκατέλειψαν τις πατρογονικές εστίες τους και περισσότεροι από 

500.000 μουσουλμάνοι, που ζούσαν στην Ελλάδα, αναχώρησαν για την Τουρκία.
5
 

   Η ανταλλαγή των πληθυσμών ήταν υποχρεωτική. Σύμφωνα με τη Σύμβαση,
6
 η 

ανταλλαγή θα ξεκινούσε την 1η Μαΐου 1923. Όμως, χιλιάδες προσφύγων είχαν 

κατακλύσει τον ελλαδικό χώρο πριν από την ημερομηνία αυτή. Την περίοδο 1912-

1920 οι πρόσφυγες ανήλθαν σε 435.000, ενώ μέχρι τα τέλη του 1922 ο αριθμός τους 

έφτασε στους 900.000. Μέχρι το Μάρτιο του 1923 1.150.000 πρόσφυγες έφτασαν 

στην Ελλάδα, ενώ άλλοι 214.000 χριστιανοί εγκατέλειψαν τις εστίες τους μέχρι το 

Σεπτέμβριο του 1924.
7
 Η πλειοψηφία του προσφυγικού πληθυσμού, και 

συγκεκριμένα 638.253 άτομα (53%), δηλαδή 144.000 οικογένειες, εγκαταστάθηκε 

                                                 
5
 Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μείζονος Θράκης. Από την πρώιμη 

Οθωμανοκρατία μέχρι τις μέρες μας, Εκδόσεις Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 313, 565. Επίσης, 

Αρετή Τούντα-Φεργάδη, Η δανειακή ελληνική εξωτερική πολιτική. Η περίπτωση του δεύτερου 

προσφυγικού δανείου, 1926-1928, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2009, σ. 55. Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης 

(επιμ.), Η Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών. Πτυχές μιας εθνικής σύγκρουσης, Εκδόσεις Κριτική, 

Αθήνα 2006, σσ. 21-24. 
6
 Σχετικά με τους όρους της Σύμβασης για την ανταλλαγή των ελληνικών και τουρκικών 

πληθυσμών, την ιθαγένεια, τη διάθεση της κινητής τους περιουσίας και την ίδρυση της Μικτής 

Επιτροπής που διευκόλυνε την ανταλλαγή,  βλ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, [στο εξής ΙΑΜ], Γενική 

Διοίκηση Μακεδονίας [στο εξής ΓΔΜ], φάκ. 118, υποφάκ. 28: «Συνθήκη της Λωζάνης, Σύμβασις 

Περί Ανταλλαγής των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών. Υπογραφείσα εν Λωζάνη τη 30 

Ιανουαρίου 1923», Αθήνα 1924. Επίσης, Βακαλόπουλος, ό.π, σσ. 570-574. 
7
 Στάθης Πελαγίδης, Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία (1923-1930), 

Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 64-66. Επίσης, Άλκης Ρήγος, Η Β' 

Ελληνική Δημοκρατία 1924-1935. Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής, Θεμέλιο, Αθήνα 1992, 

σσ. 29 και 33. 
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στη Μακεδονία, εκ των οποίων οι 444.094 πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην 

ύπαιθρο, ενώ 194.159 σε πόλεις.
8
 

    Μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή η περιοχή της Τσατάλτζας, στην οποία ανήκε 

το Καδίκιοϊ -από το οποίο προήλθε η πλειοψηφία των προσφύγων που στη συνέχεια 

εγκαταστάθηκαν στη Νέα Χαλκηδόνα-, βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση. Όμως, 

μετά τη Διάσκεψη των Μουδανιών τον Σεπτέμβριο του 1922 ο ελληνικός στρατός 

υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την περιοχή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου και τμήμα 

διασυμμαχικού στρατού κατέλαβε την υποδιοίκηση Σηλυβρίας. Τότε, υποχρεώθηκαν 

οι Έλληνες να εγκαταλείψουν την πατρική τους γη. Μετά τη σύμβαση για την 

ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923 όλοι οι Έλληνες της διοίκησης Τσατάλτζας 

υποχρεώθηκαν να φύγουν. Το 1924 η διοίκηση Τσατάλτζας υποβιβάσθηκε σε 

υποδιοίκηση και υπάχθηκε στη νομαρχία Κωνσταντινούπολης.
9 

Σημαντικός αριθμός 

των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης δεν μετακινήθηκε το 1922, αλλά παρέμεινε 

μέχρι το 1924, οπότε με τη νέα συμφωνία των Μουδανιών το 1924 πήραν και αυτοί 

το δρόμο της προσφυγιάς. Η αναχώρηση των Ελλήνων από την Τουρκία έγινε βάσει 

προγραμματισμού ανά περιοχή. Έτσι, τον Μάιο του 1924 είχε προγραμματιστεί να 

αναχωρήσουν 32.000 άτομα από την περιοχή της Τσατάλτζας.
10

 

  Στην Ελλάδα δεν έλειψαν και οι διαμαρτυρίες των μουσουλμάνων για τον 

υποχρεωτικό χαρακτήρα της ανταλλαγής. Πολλοί ζήτησαν περισσότερο χρόνο για να 

πουλήσουν την περιουσία τους σε δίκαιη τιμή, ενώ άλλοι έφυγαν αμέσως για να 

εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες ζωής στον νέο τόπο εγκατάστασης. Μετά το 1923 

η Τουρκία δέχτηκε 350.000 μουσουλμάνους, αριθμός πολύ μικρότερος από την 

τεράστια εισροή των προσφύγων που δέχτηκε η Ελλάδα. Η πλειοψηφία των 

μουσουλμάνων προήλθε από τη Μακεδονία και την Κρήτη. Στην Τουρκία ορισμένες 

περιοχές δέχτηκαν πρόσφυγες σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με άλλες. 

Συγκεκριμένα, το διάστημα 1923-1960 η περιοχή του Μαρμαρά και η Ανατολική 

Θράκη δέχτηκε μεγάλα ποσοστά μουσουλμάνων προσφύγων.
11

  

                                                 
8
 Γιώργος Λαμψίδης, Οι πρόσφυγες του 1922. Η προσφορά τους στην ανάπτυξη της χώρας, 

Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 140.  
9
 Ν. Μουτσόπουλος-Κ. Βακαλόπουλος-Αρ. Κεσόπουλος, Αλησμόνητες Πατρίδες της Θράκης 

(Ανατολική Θράκη, Κωνσταντινούπολη, Ανατολική Ρωμυλία), Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 234-236. Επίσης, 

Τούντα-Φεργάδη, ό.π., σσ. 59-62. 
10

 Πελαγίδης,  ό.π., σ. 101.  
11

 Τσιτσελίκης, ό.π., σσ. 23-24. Επίσης, Renee Hirschon, «Τα αποτελέσματα της Ανταλλαγής», 

στο Τσιτσελίκης (επιμ.), ό.π., σσ. 164-165. Λάμπρος Μπαλτσιώτης, «Ανταλλαγές πληθυσμών και 

προσφυγιά στην Ελλάδα και την Τουρκία. Οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα δύο εθνικών 

αφηγήσεων», στο Τσιτσελίκης (επιμ.), ό.π., σσ. 470-473. 
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   Για την εκτίμηση της αξίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας των προσφύγων 

συστάθηκε Μικτή Επιτροπή (τέσσερα μέλη ήταν Έλληνες, τέσσερα μέλη Τούρκοι και 

τρία μέλη από την Κοινωνία των Εθνών).
12

 Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Σύμβασης 

της Ανταλλαγής, οι μουσουλμάνοι είχαν το δικαίωμα να πάρουν ό,τι μπορούσαν από 

την κινητή περιουσία τους. Τέλος, είχαν το πλεονέκτημα να προλάβουν την εκτίμηση 

και κατοχύρωση των περιουσιών τους.
13

 Έτσι, για τους μουσουλμάνους της Ελλάδας, 

με την επίβλεψη της Μικτής Επιτροπής, καταγράφηκε η κινητή περιουσία. Το ύψος 

των περιουσιών των ελλήνων ορθοδόξων κατοίκων της Τουρκίας και των 

μουσουλμάνων κατοίκων της Ελλάδας ήταν δυσανάλογο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 

η περιουσία των Ελλήνων ανερχόταν σε 100 δισεκατομμύρια δραχμές, ενώ των  

μουσουλμάνων υπολογίστηκε σε 12,5 δισεκατομμύρια δραχμές.
14

 

    Στο διάστημα μεταξύ των ετών 1922 και 1940 η χώρα ανασυγκροτείται εσωτερικά 

στη βάση των νέων πολιτικοκοινωνικών δεδομένων. Η πρώτη δεκαετία του 

Μεσοπολέμου εγκαινίασε μια νέα εποχή. Η παρουσία των προσφύγων μετέβαλε 

ριζικά την ελληνική κοινωνία. Παράλληλα, το κράτος αγωνιζόταν να αντιμετωπίσει 

τις δυσκολίες που είχαν ανακύψει. Ο προσφυγικός κόσμος στήριξε τον Ελευθέριο 

Βενιζέλο και συνέβαλε στην άνοδο του κόμματος των Φιλελευθέρων. Στις αρχές της 

δεκαετίας του 1930, όμως, αρκετοί πρόσφυγες δυσαρεστήθηκαν από την πολιτική του 

Βενιζέλου. Στον εξωτερικό τομέα επικρατούσε γενική δυσαρέσκεια από την πορεία 

των εθνικών εξελίξεων. Επίσης, τα πραξικοπήματα βενιζελικών στρατιωτικών το 

1933 και το 1935 είχαν ως αποτέλεσμα την κατάλυση του πολιτεύματος της 

Αβασίλευτης Δημοκρατίας τον Νοέμβριο του 1935 και την επαναφορά του Γεωργίου 

Β΄ στο θρόνο.
15

  

  Το 1936 η απουσία μιας ηγετικής προσωπικότητας εξαιτίας του θανάτου του 

Ελευθερίου Βενιζέλου και η αδράνεια του πολιτικού κόσμου έδωσαν τη δυνατότητα 

στον Ιωάννη Μεταξά, με την υποστήριξη του βασιλιά, να επιβάλει δικτατορία. Το 

μεταξικό καθεστώς, μιμούμενο τα πολιτικά συστήματα της φασιστικής Ιταλίας και 

της ναζιστικής Γερμανίας, ανέστειλε τις πολιτικές ελευθερίες του ελληνικού λαού και 

προχώρησε σε διώξεις σε βάρος του. Ακολούθησαν ο ελληνοϊταλικός πόλεμος του 

1940 και η σκληρή πραγματικότητα της τριπλής Κατοχής. Στην κατοχική περίοδο 

                                                 
12

 Λαμψίδης, ό.π., σ. 209.  
13

 Για τις συνθήκες αναχώρησης των μουσουλμάνων από την Ελλάδα, βλ. Πελαγίδης, ό.π., σσ. 

55-59.   
14

 Λαμψίδης, ό.π., σ. 215. 
15

 Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, 1204-1985, Εκδόσεις Βάνιας, κγ 

έκδοση, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 371-381 
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μεγάλο τμήμα της κοινωνίας οδηγήθηκε στη ριζοσπαστικοποίηση εξαιτίας των 

εμπειριών που βίωσε στη διάρκεια του Μεσοπολέμου.
16

 

 

 

 

                                                 
16

 Βακαλόπουλος, ό.π., σσ. 395-404 και 412-419. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

Η ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 1922 

 

1.1 Το Γιάλετζικ της Μακεδονίας 

 

    Η ανθρώπινη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας μαρτυρείται 

ήδη από την αρχαιότητα υπό την ονομασία «Βοττιαία». Βρίσκεται πολύ κοντά στην 

ιστορική πρωτεύουσα της Μακεδονίας, την Πέλλα, και γεωγραφικά ανήκε στην 

Κάτω Μακεδονία. Η αρχαία πόλη Ίχνες (Ίχναι) βρισκόταν μεταξύ της Νέας 

Χαλκηδόνας και των Κουφαλίων. Κατά την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου η 

περιοχή υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα και μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της 

Μακεδονίας, καθώς εκεί βρισκόταν το νομισματοκοπείο και το λιμάνι (η θάλασσα 

έφθανε βόρεια και ανατολικά της Χαλκηδόνας). Ακόμη, στην ευρύτερη περιοχή 

υπήρχαν και άλλες αρχαίες πόλεις, όπως ο Ευρωπός και η Ειδομένη.
17

 Αλλά και στα 

βυζαντινά χρόνια στην περιοχή της σημερινής Νέας Χαλκηδόνας υπήρχε ένας μικρός 

οικισμός. 

   Όταν οι Οθωμανοί κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη και τη γύρω περιοχή το 1430, η 

περιοχή ονομάστηκε Γιάλετζικ. Βέβαια, παραδίδονται διαφορετικές γραφές 

(Γιαλιατζίκ, Γιαλατζίκ, Γιαλαδζίκ, Γιαϊλατζίκ, Γιαλαΐτσι, Γιελετζίκ, Γιαλετζίκ, 

Γιαλετζίκι). Πιθανώς, οι Οθωμανοί έδωσαν στον οικισμό το όνομα Γιάλετζικ, 

μεταφράζοντας ή παραφράζοντας την αρχική του ονομασία, η οποία πρέπει να ήταν 

«Στενό πέρασμα», «Γυμνοχώρι», «Ανεμοδαρμένο». Το πρώτο συνθετικό της 

ονομασίας Γιάλετζικ πρέπει να ήταν μία από τις λέξεις «yayla=οροπέδιο», 

«yal=γυμνός», «yol=δρόμος», «yel=άνεμος». Ως δεύτερο συνθετικό πρέπει να ήταν η 

λέξη «gecilik=πέρασμα» ή «gecit=διάβαση, δίοδος, στενό πέρασμα». Επομένως, με 

βάση τα παραπάνω η ονομασία Γιάλετζικ μπορεί να σημαίνει πέρασμα, αφού το 

χωριό βρίσκεται στο δρόμο που οδηγεί στα Γαννιτσά και στη Βέροια ή το χωριό 

ονομάσθηκε έτσι από τον άνεμο Βαρδάρη.
18

 

   Ο Καζάς (διοικητική μονάδα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία) της Θεσσαλονίκης 

περιλάμβανε δήμους, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος του Βαρδαρίου (Βαρδάρ-

                                                 
17

 Γιάννης Θ. Στογιαννάρης, Αναδρομή στις προγονικές ρίζες των κατοίκων της Ν. Χαλκηδόνας, 

Δήμος Χαλκηδόνας, Χαλκηδόνα 2002, σσ. 63-64.  
18

 Στογιαννάρης, ό.π., σσ. 76-77.  
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Οβασί). Ο δήμος περιλάμβανε με τη σειρά του τα χωριά Γιάλετζικ/Γιαϊλατζήκ,
19

 

Τεκελί, Άνω Καβακλί, Κάτω Καβακλί, Τοψίν, Σαρίτσι, Τσουχαλάρ, Μουστάφτσα, 

Άνω και Μεσαίο Κουφάλοβο, Κάτω Κουφάλοβο και Ζορμπάς.
20

 Τα χωριά αυτά 

διατηρούσαν την αυτονομία τους αρκετά χρόνια μετά την κατάληψη της περιοχής 

από τους Οθωμανούς. Εξαιτίας, όμως, της αδυναμίας των κατοίκων να πληρώσουν τη 

βαριά φορολογία, οι οικισμοί μετατράπηκαν σε τσιφλίκια των τούρκων μπέηδων. 

Έτσι, τα χωριά Γιάλετζικ και Τσουχαλάρ έχασαν την αυτονομία τους, ενώ ο 

μουσουλμανικός οικισμός Μουστάφτσα τη διατήρησε. Τα Κουφάλια επειδή ήταν σε 

θέση να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές υποχρεώσεις τους παρέμειναν αυτοτελή.
21

 

   Κατά τον 15
ο
-16

ο
 αιώνα ο πληθυσμός του οικισμού Γιάλετζικ ήταν περίπου 190 

άτομα, ενώ τον 18
ο
 αιώνα αναφέρεται ότι είχε 30 περίπου σπίτια. Στο Γιάλετζικ 

ζούσαν και ελάχιστες οικογένειες μουσουλμάνων μεγαλοκτηματιών που είχαν στην 

κατοχή τους μεγάλες εκτάσεις γης.
22

 Σύμφωνα με την επίσημη στατιστική του 1905 ο 

οικισμός του Γιάλετζικ είχε τριάντα οικογένειες με 225 ορθόδοξους Έλληνες.
23

 Από 

τα παραπάνω απογραφικά δεδομένα διαπιστώνεται πως υπήρχε μια πληθυσμιακή 

σταθερότητα στον οικισμό. 

    Το Γιάλετζικ διοικητικά ανήκε στην κοινότητα των Κουφαλίων. Σύμφωνα με την 

απογραφή του 1914 χαρακτηριζόταν τσιφλίκι και ανήκε στο μεγάλο βακούφι του 

Γαζή Εβρενός μπέη. Το 1918 ο οικισμός Γιάλετζικ εντάχθηκε διοικητικά στην 

κοινότητα του Κίρτζιλαρ (Άδενδρο), όπου και παρέμεινε έως το 1920. Τότε, 

προσαρτήθηκε στην κοινότητα των Κουφαλίων όπου ανήκε και προηγουμένως. Το 

ίδιο έτος η κοινότητα των Κουφαλίων μαζί με τους οικισμούς Γιάλετζικ και Δαούτσα 

                                                 
19

 Το 1802 ένας νεαρός που ονομαζόταν Αναστάσιος, καταγόμενος από το χωριό Γιαϊλατζήκ 

του δήμου Βαρδαρίου, ασπάσθηκε τον ισλαμισμό, ονομάσθηκε Μεχμέτ και δόθηκε στον Αλή Μπέσε, 

κατασκευαστή πετάλων. Η πληροφορία αυτή πιστοποιεί την ύπαρξη του χωριού στις αρχές του 19ου 

αιώνα, βλ. Ιωάννης Κ. Βασδραβέλλης (επιμ.), Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας, Α΄ Αρχείον Θεσσαλονίκης 

1695-1912, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1952, σ. 381. 
20

 Σχετικά με τη διοικητική διαίρεση και την εθνολογική σύνθεση της Μακεδονίας στις αρχές 

του 20ού αιώνα, βλ. Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, Νεότουρκοι και Μακεδονία (1908-1912), 

Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 129. Επίσης, βλ. Αθ. Χαλκιόπουλος, 

Μακεδονία, Βιλαέτια Θεσσαλονίκης – Μοναστηρίου, Τυπογραφείο «Νομικής», Αθήνα 1910, σσ. γ΄-ι΄. 
21

 Στογιαννάρης, ό.π., σσ. 73-74.  
22

 Στο ίδιο, σσ. 75 και 80.  
23

 Το 1905 ο Γενικός Διοικητής της Μακεδονίας Χιλμή Χουσεΐν Πασά επιφορτίστηκε με την 

απογραφή του πληθυσμού της Μακεδονίας. Σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της οθωμανικής 

στατιστικής απογραφής για το βιλαέτι Θεσσαλονίκης που ο Χιλμή Πασάς διενήργησε από τον Μάιο 

μέχρι τον Αύγουστο και στην οποία βασίστηκε ο Χαλκιόπουλος, βλ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης, 

«Σλαβόφωνοι μετανάστες και πρόσφυγες από τη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη (1912-1930)», 

διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας 

και Λαογραφίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1992, 

σσ. 24-25. Επισημαίνεται πως τα 225 άτομα που καταγράφηκαν ήταν «ορθόδοξοι Έλληνες, 

τρομοκρατούμενοι από το 1905 από τους Βουλγάρους», βλ. Χαλκιόπουλος, ό.π., σσ. 3-4. 
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(Ελεούσα) εντάχθηκαν διοικητικά στο Νομό Πέλλας. Το 1928 η Νέα Χαλκηδόνα 

ανακηρύχθηκε σε αυτόνομη κοινότητα και εντάχθηκε στο Νομό Θεσσαλονίκης, αφού 

αποσπάσθηκε από τον Νομό Πέλλας.
24

 Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις 

κωμοπόλεις, τα χωριά και τους οικισμούς που υπήρχαν στην περιοχή, όπως 

προέκυψαν από την επίσημη απογραφή του 1914.
25

 

 

Κωμοπόλεις, Χωριά και Οικισμοί με τις παλιές και νέες ονομασίες 

Παλιά Ονομασία Νέα Ονομασία 

Κουφάλοβο Κουφάλια 

Γιάλετζικ Νέα Χαλκηδόνα 

Δαούτσι Ελεούσα 

Σαρίτσι Βαλτοχώρι 

Μεντεσελί Έλλη (Δεν υπάρχει σήμερα) 

Τσοχαλάρ Παρθένιο  

Κιρτζιλάρ Άδενδρο 

Ζορμπάς Μικρό Μοναστήρι 

Άγιοι Απόστολοι (Αλα-Κλίσα) Πέλλα  

 

   Εκκλησιαστικά
26

 την περίοδο της Τουρκοκρατίας οι οικισμοί Σαρίτσα, Γιάλετζικ, 

Ζορμπάς, Τσόχαλαρ και Κουφάλια ανήκαν στη Μητρόπολη των Βοδενών (Έδεσσας). 

Στις αρχές του 20ού αιώνα στα χωριά του Αξιού και συγκεκριμένα στο δήμο 

Βαρδαρίου οι κάτοικοι ορισμένων χωριών, κάτω από την πίεση των Εξαρχικών, είχαν 

ασπαστεί την Εξαρχία. Στις αρχές του 20ού αιώνα και εξαιτίας του κινήματος των 

Νεότουρκων στο Γιάλετζικ (Νέα Χαλκηδόνα), οι 225 ορθόδοξοι έλληνες κάτοικοι 

είχαν προσχωρήσει με τη βία στην Εξαρχία. Το ίδιο συνέβη και στο Κάτω Καβακλί 

(Άγιος Αθανάσιος) και το Άνω και Μεσαίο Κουφάλοβο. Αλλά και σε άλλα χωριά της 

                                                 
24

 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως [στο εξής ΦΕΚ], τ.χ. Α΄, Βασιλικό Διάταγμα υπ' αριθ. 

14: «Περί αναγνωρίσεως κοινοτήτων εν τη Γενική Διοικήσει Θεσσαλονίκης», Αριθ. Φύλλου 152, 

Αθήνα, 9 Ιουλίου 1918. Επίσης βλ. ΦΕΚ, τ.χ. Α΄, Βασιλικό Διάταγμα υπ' αριθ. 4: «Περί 

προσαρτήσεως των συνοικισμών Μεντεσελί, Δαούτσα και Γιαλιατζίκ εις την κοινότητα Κουφαλίων», 

Αριθ. Φύλλου 195, Αθήνα, 31 Αυγούστου 1920. ΦΕΚ, τ.χ. Α΄, Νομοθετικό Διάταγμα υπ' αριθ. 3: 

«Περί αναγνωρίσεως κοινότητος Χαλκηδόνος νομού Πέλλης», Αριθ. Φύλλου 175, Αθήνα, 28 

Αυγούστου 1928. ΦΕΚ, τ.χ. Α΄, Νομοθετικό Διάταγμα υπ' αριθ. 1: «Περί αποσπάσεως των κοινοτήτων 

Κουφαλίων και Χαλκηδόνος από του νομού Πέλλης», Αριθ. Φύλλου 45, Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 1929.   
25

 Μιχαηλίδης, ό.π., σσ. 180, 182 και 186. Στογιαννάρης, ό.π., σ. 34. 
26

 Σχετικά με τις έδρες των πατριαρχικών μητροπολιτών στο βιλαέτι της Θεσσαλονίκης, βλ.  

Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 131. 
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περιοχής, όπως στο Σαρίτσι (Βαλτοχώρι) και στον Ζορμπά (Μικρό Μοναστήρι). 

Αντίθετα, σε άλλα χωριά, όπως στο Άνω Καβακλί και Τοψίν (Γέφυρα), επικράτησε 

το ελληνικό στοιχείο.
27 

Σήμερα οι κοινότητες Νέα Χαλκηδόνα, Βαλτοχώρι, Μικρό 

Μοναστήρι και Κουφάλια εξακολουθούν να ανήκουν στην Ιερά Μητρόπολη 

Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας. 

    Στο Γιάλετζικ, λίγο πριν από την έλευση των προσφύγων, λειτουργούσε σχολείο με 

μικρό αριθμό μαθητών. Το σχολείο στεγαζόταν σε διώροφο κτήριο, όπου τα 

μαθήματα γίνονταν στον επάνω όροφο, ενώ στο ισόγειο υπήρχε μπακάλικο. Τα έξοδα 

συντήρησης του σχολικού κτηρίου και την πληρωμή των δασκάλων είχε αναλάβει η 

Μητρόπολη Εδέσσης επί Μητροπολίτου Στεφάνου (1906-1908). Το σχολείο 

λειτουργούσε πλημμελώς εξαιτίας ταραχών και πολέμων. Όμως, μετά το 1912 και 

κυρίως μετά το 1917 άρχισε η συστηματική και συνεχής λειτουργία των σχολείων.
28

  

    Γενικά, από τις περιγραφές ξένων και ελλήνων περιηγητών διαπιστώνει κανείς τις 

δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης που επικρατούσαν στην ευρύτερη περιοχή δυτικά του 

ποταμού Αξιού. Οπισθοδρομικότητα και απροθυμία των χωρικών να βελτιώσουν 

τους τρόπους καλλιέργειας χαρακτήριζαν τον τομέα της γεωργίας. Οι τσιφλικάδες 

επιβάλλονταν στους κολίγους. Τα σπίτια ήταν πλινθόκτιστα και εμφάνιζαν εικόνα 

εγκατάλειψης. Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων, όλοι σχεδόν ήταν 

αμόρφωτοι. Οι δρόμοι και οι γέφυρες ήταν ανύπαρκτοι, ενώ το συγκοινωνιακό δίκτυο 

βρισκόταν σε τραγική κατάσταση και διακοπτόταν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 

Τέλος, οι πεδιάδες πλημμύριζαν, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στους 

κατοίκους της περιοχής.
29

 

 

 

                                                 
27

 Στις αρχές του 20ού αιώνα στο σαντζάκι της Θεσσαλονίκης οι Βούλγαροι ήταν περίπου 

5.000. Με την έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα το βουλγαρικό στοιχείο αποδυναμώθηκε αρκετά, αλλά 

δραστηριοποιήθηκε και πάλι με την έκρηξη του κινήματος των Νεότουρκων, βλ. Βακαλόπουλος, ό.π., 

σσ. 131 και 136. Επίσης, βλ. Χαλκιόπουλος, ό.π., σσ. 3-4. 
28

 Το σχολικό έτος 1912-1913 ο αριθμός των μαθητών ήταν 27 μαθητές και 22 μαθήτριες και 

ένας δάσκαλος, βλ. Στογιαννάρης, ό.π., σσ. 79-81. Στο Γιάλετζικ υπηρέτησαν ως δάσκαλοι οι: 

Γεώργιος Παπαδόπουλος (1888-1889), Δημήτριος Στεργίου (1895-1897), Αστέριος Δημητρίου (1897-

1898 και 1902-1903) και Ευάγγελος Σταύρου (1899-1900), βλ. Τιμόθεος Τιμοθεάδης, «Η εκπαίδευση 

στον Καζά Γενιτσών (μέρος Γ΄). Κατάλογος διδασκάλων, διδασκαλισσών και νηπιαγωγών στα 

Γενιτσά, Γουμένισσα και χωριά του Καζά Γενιτσών», Φίλιππος, 12, (περιοδική έκδοση της Ιστορικής 

και Λαογραφικής Εταιρείας Γιαννιτσών «Ο Φίλιππος», Γιαννιτσά, Φεβρουάριος 1996), σ. 14. 
29

 Στογιαννάρης, ό.π., σσ. 30-33.  
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1.2 Το Καδίκιοϊ της Ανατολικής Θράκης 

 

   Το Καδίκιοϊ ήταν ένα χωριό που ανήκε στο Σαντζάκι Μετρών (Τσατάλτζας) στο 

βιλαέτι Κωνσταντινουπόλεως της Ανατολικής Θράκης.
30

 Στις αρχές του 20ού
 
αιώνα 

το σαντζάκι Μετρών (Τσατάλτζας) αποτελούνταν από τους καζάδες Μετρών, 

Σηλύβριας και μεγάλου Τσεκμετζέ και από τον ναχιγιέ των Δέρκων. Περιελάμβανε 

95 χωριά και κωμοπόλεις, από τα οποία τα 32 ήταν αμιγώς ελληνικά. Γύρω από την 

κωμόπολη της Τσατάλτζας υπήρχαν τα ελληνικά χωριά Τσακίλι, Ελμπασάνι, 

Γενίκιοϊ, Καδίκιοϊ, Οκλαλή, Καστανιές, Άη Αλάν, Ερμενίκιοϊ, Φανάρι, Τσαντώ, 

Τσιφλίκιοϊ, Βελιγράδι και Καρατζάκιοϊ, όπου ο αριθμός των ελληνικών οικογενειών 

έφτανε τις 2.500.
31

 Το Καδίκιοϊ, το οποίο είχε 150 ελληνικές οικογένειες, βρισκόταν 

σε απόσταση 12 χλμ. από την κωμόπολη των Μετρών/Τσατάλτζας.
32

 

   Εξετάζοντας την εκπαιδευτική κατάσταση
33

 του ελληνισμού στην επαρχία της 

Τσατάλτζας και συγκεκριμένα στον καζά της Σηλυβρίας, που αποτελούσε το 

νοτιοδυτικό τμήμα του σαντζακίου Τσατάλτζας προκύπτει ότι στα τέλη του 19ου 

αιώνα και στις αρχές του 20ού αιώνα ο αριθμός των μαθητών συνεχώς αυξανόταν. 

Έτσι, σύμφωνα με έκθεση του 1873 η περιοχή της Σηλυβρίας είχε 14 σχολεία με 27 

δασκάλους και συνολικό αριθμό μαθητών 1.050. Το Καδίκιοϊ στα τέλη του 19ου 

αιώνα είχε 65 οικογένειες με 380 περίπου κατοίκους. Το χωριό διέθετε ένα σχολείο 

με έναν δάσκαλο και σε αυτό φοιτούσαν 12 μαθητές.
34

 Σύμφωνα με έκθεση του 1892 

στην περιοχή της Σηλυβρίας ο συνολικός αριθμός των μαθητών έφτανε τους 1.679 με 

36 δασκάλους. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, στο Καδίκιοϊ ο αριθμός των ελληνικών 

οικογενειών αυξήθηκε σε 80, ενώ εξακολουθούσε να λειτουργεί στο χωριό το 

                                                 
30

 Σχετικά με τη διοικητική διαίρεση της περιοχής της Ανατολικής Θράκης, βλ. Κυριακή 

Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση, ΙΜΧΑ, 

Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 29 και 89.   
31

 Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μείζονος Θράκης, σ. 558.  
32

 Η κωμόπολη των Μετρών/Τσατάλτζας απείχε 71 χλμ. δυτικά της Κωνσταντινούπολης 

και βρισκόταν στους ανατολικούς πρόποδες του όρους Καρά-Τεπέ (1.200μ. υψόμετρο). Αποτελούσε 

ανεξάρτητο μουτεσαριφλίκι (διοικητική υποδιαίρεση), βλ. Μ. Μαραβελάκης-Α. Βακαλόπουλος, Οι 

προσφυγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 

269.  
33

 Στη Θράκη οι δαπάνες για τη συντήρηση και λειτουργία των ελληνικών σχολείων βάρυναν τις 

ίδιες τις ελληνικές κοινότητες. Ακόμη, σημαντική ήταν η οικονομική ενίσχυση από την Εκκλησία, 

τους συλλόγους και τους ευεργέτες, ενώ μικρότερη ήταν η βοήθεια του ελληνικού κράτους. Στα 

ελληνικά σχολεία της Θράκης εφαρμόζονταν η αλληλοδιδακτική και η συνδιδακτική μέθοδος, βλ. 

Βακαλόπουλος, ό.π., σσ. 324-325. 
34

 Στ. Β. Ψάλτης, Η Θράκη και η δύναμις του εν αυτή ελληνικού στοιχείου. Α΄ Στατιστικαί περί 

του ελληνικού πληθυσμού πληροφορίαι, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Βιβλιοπωλείο 

Ιωάννου Ν. Σιδέρη, Αθήνα 1919, (α΄ ανατύπωση 1997), σσ. 87-88.  
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σχολείο με έναν δάσκαλο και μεγαλύτερο αριθμό μαθητών (50 μαθητές).
35

 Τέλος, σε 

έκθεση του 1907 αναφέρεται ότι το 1903 η περιοχή της Σηλυβρίας είχε συνολικά 

1.793 μαθητές, 25 δασκάλους και 20 δασκάλες.
36

 

   Σχετικά με τη γεωμορφολογία της περιοχής, υπάρχουν τα βουνά Μεγάλος Καρά-

τεπές, Μικρός Καρά-τεπές και Κους-καγιά, οι λίμνες των Δέρκων και του Μεγάλου 

Τσεκμετζέ και οι ποταμοί Καρά-σου (Αθύρας ή Μέλας), Κανλή-ντερές ή ποταμός της 

Στράτζας. Το κλίμα της περιοχής ήταν ήπιο, το έδαφος γόνιμο και οι απέραντες 

πεδιάδες της Ανατολικής Θράκης έδιναν πληθώρα προϊόντων. Οι κάτοικοι της 

περιοχής ασχολούνταν με την κτηνοτροφία, την τυροκομία και την οινοποιία. Η 

περιοχή φημιζόταν για τα πουλερικά, τα λαχανικά και τα φρούτα. Εξήγαν στην 

Ευρώπη κουκιά, λιναρόσπορο και βρώμη.
37

 Παρήγαν κρασί από σταφύλια και 

μεγάλο μέρος της παραγωγής εξαγόταν στη Γαλλία. Στην Ανατολική Θράκη αμπέλια 

υπήρχαν στα χωριά της Σηλύβριας, στους Επιβάτες, στους Δελλιώνες, στο Εξάστερο, 

στους Αιγιαλούς, στο Οικονομείο, στη Δημοκράνεια και στην Καλλικράτεια.
38

 

   Σχετικά με το Καδίκιοϊ της Ανατολικής Θράκης, είναι άγνωστο από πότε υπάρχει 

χωριό με το όνομα αυτό, η χρονολογία ίδρυσής του, καθώς και η προέλευση των 

κατοίκων του. Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες μαρτυρίες παρά μόνο εκδοχές που 

βασίζονται στις αφηγήσεις των κατοίκων σχετικά με την ιστορία του χωριού. 

Σύμφωνα με μία εκδοχή και με βάση τα ευρήματα της αρχαιολογικής ανασκαφής, 

γύρω από το Μεγάλο Αγίασμα (Σινίκ Αγίασμα) υπήρχε ένας αρχαίος θρακικός 

συνοικισμός, πιθανόν με την ονομασία Χαλκηδόνα. Μετά την κατάληψη της 

περιοχής από τους Τούρκους (μετά το 1453) το χωριό παραχωρήθηκε σε κάποιον 

καδή. Οι καδήδες εισέπρατταν τους φόρους από τα χωριά και έτσι πολλά χωριά 

απέκτησαν την ονομασία Καδήκιοϊ. Σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή το χωριό 

προϋπήρχε της Άλωσης, αφού δημιουργήθηκε τον 11
ο
 αιώνα από τους κατοίκους της 

πόλης της Χαλκηδόνας, η οποία βρίσκεται στα παράλια του Βοσπόρου, απέναντι από 

την Κωνσταντινούπολη. Κατά τον 11
ο
 αιώνα ορισμένοι κάτοικοι αναζήτησαν 

                                                 
35

 Ψάλτης, ό.π., σσ. 89-90.  
36

 Στο ίδιο, σσ. 90-91. Επίσης, έντονη ήταν η συλλογική δραστηριοποίηση των κατοίκων της 

επαρχίας Δέρκων και των περιχώρων. Σε πολλές πόλεις και χωριά είχαν ιδρυθεί σύλλογοι με 

φιλεκπαιδευτικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Μεταξύ των χωριών που ανέπτυξαν συλλογική δράση 

ήταν ο Πύργος, οι Μέτρες, οι Δελλιώνες. Στον Πύργο ιδρύθηκε το 1882 η «Φιλόμουσος Αδελφότης», 

η οποία είχε εκπαιδευτικό κυρίως έργο, στις Μέτρες λειτουργούσε βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο ενώ 

στους Δελλιώνες ιδρύθηκε η «Αγαθοεργός και Φιλοπρόοδος Αδελφότης των Κυριών Άγιος Ιωάννης ο 

Θεολόγος» (1908), βλ. Μαμώνη, ό.π., σσ. 92-94. 
37

 Μουτσόπουλος-Βακαλόπουλος-Κεσόπουλος, ό.π., σ. 235.  
38

 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 487. 
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καταφύγιο στην περιοχή της Θράκης υπό την πίεση και τους διωγμούς των 

Οθωμανών Τούρκων. Εκεί ίδρυσαν έναν μικρό οικισμό με την ονομασία Χαλκηδόνα, 

σε ανάμνηση της μητρόπολής τους. Κατά την επικρατέστερη άποψη το χωριό πήρε 

την τουρκική ονομασία «Καδίκιοϊ» ή «Κατίκιοϊ» και σήμαινε χωριό ή πόλη όπου έχει 

την έδρα του κάποιος Τούρκος ιεροδικαστής ή εκεί βρισκόταν έδρα δικαστικής 

αρχής.
39

 

   Το Καδίκιοϊ ήταν χωριό της Ανατολικής Θράκης. Κοντινές πόλεις και χωριά στο 

Καδίκιοϊ ήταν οι Μέτρες, οι Δελλιώνες, το Ελπασάνι, το Φανάρι, το Νιχώρ. Σε 

μεγαλύτερη απόσταση βρισκόταν η Σηλύβρια, ενώ η Κωνσταντινούπολη απείχε 75 

χλμ. περίπου.
40

 Ήταν ένας αμιγώς ελληνορθόδοξος οικισμός, όπου οι κάτοικοι 

χρησιμοποιούσαν την ελληνική γλώσσα, οι λειτουργίες των εκκλησιών γίνονταν στα 

ελληνικά και στο σχολείο τα παιδιά διδάσκονταν τα ελληνικά γράμματα. Στο 

Καδίκιοϊ λίγο πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών ζούσαν 150 αμιγείς ελληνικές 

οικογένειες, με τον αριθμό των κατοίκων να φτάνει τους 850.
41

 

 Διοικητικά εντασσόταν στην Υποδιοίκηση των Μετρών του ανεξάρτητου 

μουτεσαριφλικίου της Τζατάλτζας. Σύμφωνα με την διοικητική διαίρεση της 

οθωμανικής αυτοκρατορίας η κοινότητα του Καδίκιοϊ διοικούνταν από τον Πρόεδρο 

(Μουχτάρη) και τρεις κοινοτικούς συμβούλους (Δημογέροντες). Τελευταίος 

πρόεδρος πριν την εγκατάλειψη του χωριού ήταν ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος.
42 

Εκκλησιαστικά το χωριό ανήκε στη δικαιοδοσία της Μητρόπολης Σηλύβριας. Ο ναός 

του χωριού ήταν αφιερωμένος στον Άγιο Παντελεήμονα, ενώ νοτιοδυτικά υπήρχε και 

το παρεκκλήσι του Κυρίου με το αγίασμα (Σινίκ Αγίασμα).
43

 

   Οι κάτοικοι του Καδίκιοϊ ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία, καθώς ο τόπος ήταν 

ιδιαίτερα εύφορος. Η γεωργική παραγωγή του χωριού περιελάμβανε σιτάρι, 

καλαμπόκι, βρώμη, κριθάρι, σίκαλη, λινάρι, καλαμπόκι, όσπρια και σταφύλια. Για 

την καλλιέργεια της γης εφάρμοζαν το σύστημα της αμειψισποράς και της 

αγρανάπαυσης, τρόποι που εφαρμόστηκαν από τους γεωργούς και στη νέα τους 

πατρίδα μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1950. Αργότερα, με τη χρήση των 

λιπασμάτων και σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας εγκαταλείφθηκαν αυτοί οι τρόποι 
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 Στογιαννάρης, ό.π., σσ. 26-27. 
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 Στο ίδιο, σ. 16. 
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 Μουτσόπουλος-Βακαλόπουλος-Κεσόπουλος, ό.π., σ. 261.  
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 Στογιαννάρης, ό.π., σσ. 16 και 19. 
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 Μουτσόπουλος, Βακαλόπουλος, Κεσόπουλος, ό.π., σ. 261.  
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καλλιέργειας.
44

 Λίγοι ήταν οι κάτοικοι που ασχολούνταν με την κτηνοτροφία 

(βουβάλια, αγελάδες, πρόβατα) και ορισμένοι από αυτούς έφτιαχναν το δικό τους 

γάλα και τυρί.
45

 Οι γυναίκες ασχολούνταν με τα υφαντά.  

   Με το σύστημα της δεκάτης (οσούρ) εξασφαλίζονταν τα χρήματα για τα έξοδα της 

κοινότητας. Μάλιστα, το σύστημα αυτό οι κάτοικοι εξακολουθούσαν να το 

εφαρμόζουν και στο νέο τόπο εγκατάστασής τους μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 

1950 και αποτελούσε το κύριο έσοδο της κοινότητας.
46

 Η καταβολή του φόρου από 

τους κατοίκους δεν αποδιδόταν σε χρήματα, αλλά σε είδος, κυρίως σιτάρι, κριθάρι, 

βρώμη, τον οποίο συνέλεγε κάτοικος του χωριού. Οι σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων 

ήταν φιλικές, χωρίς προβλήματα. Βέβαια, πολλές φορές οι Έλληνες αναγκάζονταν να 

μην δηλώνουν την πραγματική ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων εξαιτίας της 

βαριάς φορολογίας 
47

 

   Το σχολείο βρισκόταν στο κέντρο του χωριού. Είχε κατασκευαστεί το 1873-1874 

και το κτήριο ήταν διώροφο, κατασκευασμένο από πέτρα. Ανάμεσα στα μαθήματα 

που διδάσκονταν ήταν η ελληνική γλώσσα και η ιστορία, ενώ τα δύο τελευταία 

χρόνια πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών διδασκόταν και η τουρκική γλώσσα.
48

 Το 

σχολείο ήταν μεικτό. Σύμφωνα με μαρτυρία της Βαλεντίνης Μπαλτατζή, οι γονείς 

των παιδιών δεν ήταν πιεστικοί στο θέμα του σχολείου, αφού η συγκεκριμένη πήγε 

στο σχολείο μόνο τρεις μέρες. Γενικότερα, όμως, τα κορίτσια δεν τα έστελναν στο 

σχολείο. Γύρω στο 1922 οι Τούρκοι κατέλαβαν το σχολείο και το μετέτρεψαν σε 

αποθήκη σιτηρών που συνέλεγαν τον φόρο της δεκάτης.
49

  

    Τα περισσότερα σπίτια του χωριού ήταν διώροφα. Ο πρώτος όροφος συνήθως ήταν 

πέτρινος, ενώ βασικό υλικό του δεύτερου ορόφου ήταν το ξύλο. Στον πάνω όροφο 

βρίσκονταν τα υπνοδωμάτια, ενώ στο ισόγειο υπήρχαν το καθιστικό, η κουζίνα, 

αποθηκευτικοί χώροι για φύλαξη σιταριού, κριθαριού, βρώμης, φτιαγμένα με τούβλα 

και πέτρες, ενώ στα στηρίγματα έβαζαν ξύλα (οριζόντια). Οι στέγες των σπιτιών ήταν 

τετράρριχτες με κεραμίδι κατά τη βυζαντινή τεχνοτροπία. Η επίπλωση και η 

διακόσμηση των σπιτιών ήταν προσεγμένες και μαρτυρούσαν την καλαισθησία των 
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45
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ενοίκων τους. Σε κάθε σπίτι υπήρχε μια μεγάλη αυλή, όπου βρίσκονταν βοηθητικοί 

χώροι, όπως στάβλος, αχυρώνας, αποθήκες, αλώνι. Για θέρμανση χρησιμοποιούσαν 

ένα μπακιρένιο μαγκάλι.
50

 Φορούσαν μοντέρνα ρούχα, φορέματα, κάλτσες πλεκτές, 

που τις έφτιαχναν οι ίδιες, καθώς και κοσμήματα. Οι παντρεμένες γυναίκες έκαναν τα 

μαλλιά τους κότσο, ενώ οι μικρές και ανύπαντρες κοπέλες είχαν πλεξούδες. Οι 

άνδρες φορούσαν κοστούμια, ποτούρια, είδος παντελονιού, που το φορούσαν 

συνήθως οι ηλικιωμένοι, και μακρύ υφαντό ζωνάρι. Στο κεφάλι ορισμένοι άνδρες 

φορούσαν καλπάκι (πλεχτό σάλι).
51

 

   Το χωριό διέθετε πανδοχείο, παντοπωλείο και καφενείο. Για την ύδρευσή τους δεν 

είχαν βρύσες, αλλά δημόσιες κρήνες (χαβούζες), από τις οποίες αντλούσαν το νερό. 

Στην κεντρική πλατεία του χωριού υπήρχε μεγάλη κρήνη που εξυπηρετούσε τις 

ανάγκες των κατοίκων και των ζώων για νερό. Βέβαια, στο χωριό υπήρχαν και άλλες 

μικρότερες τέτοιες δεξαμενές.
52

 Στο Καδίκιοϊ δεν υπήρχε γιατρός με αποτέλεσμα 

πολλές φορές να καταφεύγουν στα γιατροσόφια. Όμως, για σοβαρές ασθένειες 

πήγαιναν σε νοσοκομείο κάποιας γειτονικής πόλης (Σηλύβρια) ή στην 

Κωνσταντινούπολη.
53

 

   Η πλειοψηφία των κατοίκων της Νέας Χαλκηδόνας προήλθε από το Καδίκιοϊ της 

Ανατολικής Θράκης. Ακόμη, σημαντικός αριθμός προσφύγων προήλθε από τον 

Πύργο της Ανατολικής Θράκης, αλλά και από το Γενίκιοϊ, το Νεοχώρι και την 

Τσολού της Μικράς Ασίας. Τέλος, λίγες οικογένειες κατέφθασαν από την Προύσα  

της Μικράς Ασίας. Σύμφωνα με την απογραφή προσφύγων του 1928, στη Νέα 

Χαλκηδόνα εγκαταστάθηκαν συνολικά 976 πρόσφυγες. Συγκεκριμένα, οι άνδρες 

ήταν 472 και οι γυναίκες 504.
54

 Όπως προαναφέρθηκε, πριν την έλευση των 

προσφύγων μαζί με τις οικογένειες των ορθοδόξων Ελλήνων ζούσαν και ελάχιστες 

οικογένειες μουσουλμάνων, οι οποίες αναχώρησαν για την Τουρκία μετά την 

υπογραφή της Σύμβασης Ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
55
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1.3 Περιοχές της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας 

 

   Οι περισσότεροι κάτοικοι του Πύργου εγκαταστάθηκαν στον νομό Εύβοιας κοντά 

στην Αιδηψό και συνοίκησαν τον Νέο Πύργο, ενώ ορισμένοι Πυργιώτες 

εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Ένας μικρός αριθμός οικογενειών, σαράντα περίπου, 

εγκατέλειψαν τον Πύργο το 1924 και ύστερα από περιπέτειες έφθασαν στη Νέα 

Χαλκηδόνα, όπου και εγκαταστάθηκαν οριστικά.
56

 Η κωμόπολη του Πύργου της 

Ανατολικής Θράκης βρισκόταν βορειοδυτικά  της Κωνσταντινούπολης. Το 1924 ο 

πληθυσμός του Πύργου έφτανε τις 5.000, με τους κατοίκους να έχουν πλούσια 

εκπαιδευτική, κοινωνική και φιλανθρωπική δράση. Ο Πύργος κατοικούνταν μόνο από 

Έλληνες μέχρι και το 1924, οπότε και μετονομάστηκε σε Κεμέρ Μπουργκάζ.
57 

Διοικητικά υπαγόταν στο σαντζάκι της Τσατάλτζας (Μέτρες), ενώ εκκλησιαστικά 

υπαγόταν στη Μητρόπολη Δέρκων. Ήταν έδρα της υποδιοίκησης της χωροφυλακής 

(Καρακόλι), και έδρα του μουδίρη (διοικητής επαρχίας).
 
Μέχρι τον Ιούνιο του 1924 

λειτουργούσε οκτατάξιο δημοτικό, ελληνοδημοτική σχολή και Παρθεναγωγείο με 

Έλληνες δασκάλους.
58

 

   Τριάντα οικογένειες που εγκαταστάθηκαν στη Νέα Χαλκηδόνα προέρχονταν από 

τα χωριά Γενίκιοϊ και Νεοχώρι της περιοχής της Χηλής, παραθαλάσσιας πόλης του 

Ευξείνου Πόντου. Οι Έλληνες της περιοχής αυτής μετά το διωγμό έφθασαν στην 

Ελλάδα και διασκορπίστηκαν στην Αλεξανδρούπολη, τον Πειραιά, την Καλαμάτα 

και τη Μυτιλήνη. Όσοι αποβιβάστηκαν στη Μυτιλήνη, 40 οικογένειες περίπου, 

παρέμειναν εκεί 22 μήνες και την άνοιξη του 1924 έφθασαν στη Θεσσαλονίκη. 7-8 

οικογένειες αναχώρησαν για τα χωριά της Αριδαίας (Καρατζόβας), όπου και 

εγκαταστάθηκαν προσωρινά. 25 περίπου οικογένειες παρέμειναν στη Θεσσαλονίκη 

μέχρι το 1927, από όπου στις αρχές του φθινοπώρου αναχώρησαν με μεταφορικά 

μέσα που τους διέθεσε η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ) και τελικά 

εγκαταστάθηκαν στη Νέα Χαλκηδόνα. Λίγους μήνες αργότερα έφθασαν στη Νέα 

Χαλκηδόνα και οι οικογένειες που είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή της Καρατζόβας. 

Στην απογραφή του 1928 οι εγκατεστημένες οικογένειες στη Νέα Χαλκηδόνα που 

προέρχονταν από την περιοχή της Χηλής ήταν 30.
59
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   Το 1927 είκοσι οικογένειες προερχόμενες από την περιοχή Τσολού της Μικράς 

Ασίας εγκαταστάθηκαν στη Νέα Χαλκηδόνα. Οι κάτοικοι της Τσολού προέρχονταν 

κυρίως από της περιοχή του Σουλίου. Προφανώς, κυνηγημένοι από τον Αλή Πασά 

των Ιωαννίνων είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή της Σμύρνης γύρω στα 1800. Το 

1922 αναχώρησαν για την Ελλάδα. Πρώτος σταθμός ήταν η Θεσσαλονίκη, έπειτα 

πήγαν στην Έδεσσα και το 1923 στο χωριό Δωροθέα της Αριδαίας. Το φθινόπωρο 

του 1927 εγκαταστάθηκαν στη Νέα Χαλκηδόνα. Τέλος, το 1927 έφθασαν στη Νέα 

Χαλκηδόνα και επτά οικογένειες από την Προύσα της Μικράς Ασίας.
60
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 

 

2.1 Η εγκατάσταση των προσφύγων στη νέα πατρίδα 

 

  Η αποκατάσταση των προσφύγων, αστική και αγροτική, ήταν ένα τεράστιο 

εγχείρημα για τα δεδομένα της εποχής, που συνάντησε τεράστιες και συχνά 

ανυπέρβλητες δυσκολίες. Οι πρόσφυγες σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφεραν να 

οργανώσουν τη ζωή τους.  Η αποκατάσταση των προσφύγων οδήγησε στην οργανική 

ένταξή τους στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι του τόπου 

εγκατάστασης. Παρ’ όλες τις αντιξοότητες και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης το 

δημιουργικό πνεύμα των προσφύγων δεν πτοήθηκε. Με αντοχή και επιμονή 

κατάφεραν να μετατρέψουν τον πόνο σε δημιουργία. Σπουδαία ήταν η οικονομική 

ανάπτυξη, αλλά το πιο σημαντικό όφελος ήταν η εθνολογική τόνωση των Νέων 

Χωρών.
61

 

  Η αποκατάσταση των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής και η 

ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό κορμό του αστικού και αγροτικού χώρου της 

Ελλάδας απασχόλησε ιδιαίτερα το ελληνικό κράτος. Η ανασυγκρότηση του 

ελληνικού κράτους μετά το 1922 ήταν ένα πολύπλοκο εγχείρημα που για να 

πραγματοποιηθεί απαίτησε τη δημιουργία σύνθετων μηχανισμών, οι οποίοι 

αποδείχθηκαν εξαιρετικά αποτελεσματικοί. Το κράτος κλήθηκε να καλύψει τις 

ανάγκες των προσφύγων για στέγαση, διανομή αγροτικών κλήρων και έργα υποδομής 

(κατασκευή προσφυγικών συνοικισμών, ύδρευση, αποξηραντικά έργα).  

   Η Κοινωνία των Εθνών (Κ.Τ.Ε.), μέσω της ίδρυσης της Επιτροπής Αποκατάστασης 

Προσφύγων (Ε.Α.Π.) ανέλαβε το έργο της αποκατάστασης των προσφυγικών 

πληθυσμών. Η Ε.Α.Π., ένας αυτόνομος οργανισμός υπό την εποπτεία της Κ.τ.Ε., 

συστάθηκε με το πρωτόκολλο της 28ης Σεπτεμβρίου 1923 και λειτούργησε από τον 

Σεπτέμβριο του 1923 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 1930.
62

 Τη διοίκηση 

αποτελούσαν τέσσερα μέλη, δύο Έλληνες και δύο ξένοι, ένας Αμερικανός (πρόεδρος) 
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 Γενικά για τον θετικό ρόλο των προσφύγων, βλ. Dimitris Pentzopoulos, The Balkan Exchange 

of Minorities and its Impact on Greece, Hurst & Company, Λονδίνο 2002, σσ. 149-151.  
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 Στάθης Πελαγίδης, Η αποκατάσταση των προσφύγων, σσ. 13 και 23.  
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και ένας Άγγλος (αντιπρόεδρος). Για τον εποικισμό της Μακεδονίας λειτούργησε στη 

Θεσσαλονίκη η Γενική Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας με δεκαεπτά Γεωργικά 

Γραφεία Εποικισμού. Ο οικισμός της Νέας Χαλκηδόνας υπαγόταν στη δικαιοδοσία 

του Γραφείου Εποικισμού Γιαννιτσών.
63

 

  Η παρακολούθηση της εγκατάστασης του προσφυγικού κόσμου στη Νέα 

Χαλκηδόνα συνιστά βασικό κεφάλαιο της νεότερης ιστορίας της. Η εγκατάσταση των 

προσφύγων στη Νέα Χαλκηδόνα συνέβαλε στην ταχύτατη εξέλιξή της και στη 

διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της. Μετά την έλευσή τους αξιολογείται ως ένα χωριό 

με στοιχεία που υπόσχονται γρήγορη εξέλιξη. Η αγάπη των προσφύγων για πρόοδο 

και το πνεύμα αλληλεγγύης τούς όπλισε δυναμικά, ώστε να ανταπεξέλθουν το πρώτο 

δύσκολο διάστημα και στη συνέχεια να επιδοθούν σε δημιουργικά έργα. Η εικόνα του 

χωριού άλλαξε χάρη στους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες προσαρμόστηκαν στη νέα 

πατρίδα και φάνηκαν πρόθυμοι να αγωνιστούν για τη βελτίωση των συνθηκών της 

ζωής τους. Τα όμορφα και περιποιημένα σπίτια, τα καταστήματα, οι άνετοι δρόμοι, 

τα εγγειοβελτιωτικά έργα, το υψηλό οικονομικό επίπεδο ήταν δείγματα της ραγδαίας 

πολιτιστικής και οικονομικής τους ανάπτυξης. 

     Οι κάτοικοι του Καδίκιοϊ της Ανατολικής Θράκης εγκατέλειψαν το χωριό το 1924. 

Συγκεκριμένα, στις αρχές του καλοκαιριού του ίδιου έτους μετακινήθηκαν στους 

πλησιέστερους σταθμούς του Καμπακτσή και του Ιντιέζ. Στην πορεία αυτή, διάρκειας 

μίας ώρας με τα πόδια, βοήθησαν αρκετοί Τούρκοι, ενώ χωροφύλακες 

(τσαντερμάδες) της τουρκικής αστυνομίας τούς συνόδευσαν σε όλη τη διαδρομή. Οι 

συνθήκες της μεταφοράς τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς επικρατούσε 

συνωστισμός, ταλαιπωρούνταν από ασθένειες, υπήρχε έλλειψη οργάνωσης. Το 

Διδυμότειχο ήταν ο πρώτος σταθμός των προσφύγων από το Καδίκιοϊ στην Ελλάδα. 

Εκεί έγινε υγειονομικός έλεγχος από έλληνες γιατρούς και στη συνέχεια απογραφή. 

Επόμενος σταθμός ήταν η Αλεξανδρούπολη, όπου παρέμειναν γύρω στις οκτώ μέρες. 

Από την Αλεξανδρούπολη μεταφέρθηκαν με πλοίο στη Θεσσαλονίκη και ύστερα από 

ταξίδι δύο ημερών αποβιβάστηκαν στο Καραμπουρνάκι της Καλαμαριάς. Εκεί 

έμειναν για 10-20 ημέρες για να περάσουν από το λοιμοκαθαρτήριο και στη συνέχεια 

                                                 
63

 Για τη δομή και τη στελέχωση των υπηρεσιών της Ε.Α.Π., βλ. Κοινωνία των Εθνών (έκδ.), Η 

εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, Γενεύη 1926, (επανέκδοση από τις Εκδόσεις Τροχαλία 

μετάφρ. Φιλοκτήτης και Μαρία Βεϊνόγλου, Αθήνα 1997), σσ. 17-19. Επίσης, βλ. Κωνσταντίνος 

Φωτιάδης, «Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία», στο Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος-Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης 

(επιμ.), Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία στην εποποιία, Εταιρεία Μακεδονικών 

Σπουδών, Εκδόσεις Μίλητος, Αθήνα 2009, σ. 61. Στάθης Πελαγίδης, Προσφυγική Ελλάδα, σσ. 79-81. 

Pentzopoulos, ό.π., σσ. 82-85. 
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οι κάτοικοι του χωριού Καδίκιοϊ μεταφέρθηκαν στους Λαχανόκηπους της Νέας 

Ιωνίας (Χαρμάνκιοϊ), όπου έμειναν άλλες δέκα μέρες περίπου.
64

 Κατά την παραμονή 

τους στο Χαρμάνκιοϊ δεν έλειψαν και οι θάνατοι εξαιτίας των κακουχιών, του 

υποσιτισμού και της έλλειψης ιατρικής φροντίδας.
65

 

   Γρήγορα συστάθηκαν επιτροπές, αποτελούμενες από τους γεροντότερους από κάθε 

χωριό, με σκοπό να βρεθεί η κατάλληλη περιοχή για την εγκατάστασή τους. 

Πρόεδρος της προσωρινής αυτής αντιπροσωπείας του Καδίκιοϊ για την επιλογή του 

τόπου εγκατάστασης ήταν ο Παναγιώτης Πουκαμισάς. Τελικός τόπος εγκατάστασης 

ήταν η Νέα Χαλκηδόνα. Ο Πουκαμισάς πρότεινε να εγκατασταθούν στη Νέα 

Χαλκηδόνα επειδή το χωριό βρισκόταν σε κόμβο και θα είχε γρήγορη ανάπτυξη.
66

 

Αφού βρέθηκε ο νέος τόπος εγκατάστασης, οι κάτοικοι του χωριού Καδίκιοϊ 

μεταφέρθηκαν με αυτοκίνητα που διέθεσε η Ε.Α.Π. στη σημερινή Νέα Χαλκηδόνα. 

Στην τοποθεσία αυτή βρισκόταν ο μικρός οικισμός που ονομαζόταν Γιάλετζικ.
67

 

Γενικά, το κριτήριο του γεωγραφικού παράγοντα και του φυσικού περιβάλλοντος 

λειτούργησε έτσι ώστε η εγκατάσταση να γίνει σε περιοχές με γεωφυσικά 

χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά που είχαν αφήσει στην Τουρκία. Έτσι, ως προς 

την εγκατάστασή τους στο νέο τόπο, παρατηρήθηκε ότι οι πρόσφυγες προτίμησαν 

περιοχές που θύμιζαν την περιοχή που εγκατέλειψαν (ορεινό, πεδινό, παραθαλάσσιο 

μέρος κλπ.). 

 

 

2.2 Η ζωή στη νέα πατρίδα 

 

   Τα πρώτα χρόνια μετά την εγκατάσταση η ζωή των προσφύγων στην ύπαιθρο ήταν 

εξαιρετικά δύσκολη. Τα προβλήματα με τα οποία ήρθαν αντιμέτωποι οι πρόσφυγες 

ήταν η πείνα, οι δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, οι άθλιες συνθήκες υγιεινής, η 

έλλειψη στέγης, η έλλειψη υποδομών, ο περιορισμένος κλήρος, ο υποσιτισμός, οι 

ασθένειες, η εμπειρία του ξεριζωμού. Οι παραπάνω παράγοντες επιβάρυναν τη ζωή 
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 Το Χαρμάνκιοϊ (αλωνότοπος) ήταν ο τόπος όπου συγκεντρώνονταν προσωρινά όσοι 
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των προσφύγων στη νέα πατρίδα. Ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες, στοιβαγμένοι 

πολλοί μαζί σε ένα σπίτι ή ακόμη και σε αντίσκηνα. Σε όλη τη Μακεδονία οι 

πρόσφυγες υπέφεραν από την ελονοσία και τα κουνούπια. Σε πολλές περιοχές της 

Ελλάδας υπήρχε έλλειψη νερού με αποτέλεσμα η διαθέσιμη προς καλλιέργεια γη να 

μένει αναξιοποίητη. Ακόμη και για πόσιμο νερό ή οικιακή χρήση οι πρόσφυγες 

αναγκάζονταν να διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις για την εξασφάλισή του. 

Όμως, με τη βοήθεια της ΕΑΠ κατασκευάστηκαν υδραγωγεία ή αντλήθηκε νερό από 

πηγάδια.
68

 Παρόμοιες συνθήκες επικρατούσαν και στη Νέα Χαλκηδόνα. Ο Νομάρχης 

Πέλλας σε τηλεγράφημά του προς τη Γενική Διοίκηση το 1924 επεσήμανε την 

τραγική κατάσταση των προσφύγων και τα εμπόδια που συναντούσαν, ώστε να τους 

καταβληθεί το χρηματικό επίδομα που δικαιούνταν.
69

 

   Με την έλευση των προσφύγων στην Ελλάδα προέκυψε η ανάγκη για την 

οργάνωση βιώσιμων και λειτουργικών οικισμών. Έπρεπε, λοιπόν, να αναζητηθούν 

λύσεις για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της στέγασης χιλιάδων εξαθλιωμένων 

ανθρώπων. Έτσι, επιδιώχθηκε να εξασφαλιστούν βασικοί όροι μόνιμης και οριστικής 

διαβίωσης. Τον πρώτο καιρό μετά την έλευσή τους στο Νέα Χαλκηδόνα οι 

πρόσφυγες στεγάστηκαν σε σκηνές και παράγκες που είχαν στηθεί για να τους 

φιλοξενήσουν προσωρινά. Το 1923 η θέσπιση του Νομοθετικού Διατάγματος «Περί 

σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του κράτους και οικοδομής αυτών», καθώς 

και οι νόμοι και τα διατάγματα των ετών 1925, 1927, 1929 όριζαν την πολεοδομική 

πολιτική που θα ασκούσε η χώρα μετά την έλευση των προσφύγων.
70

  

   Το Νομοθετικό αυτό Διάταγμα ήταν μία νέα πολεοδομική νομοθεσία που 

υιοθετούσε μια νέα αντίληψη δυτικού τύπου και λάμβανε υπόψη της και κοινωνικές 

παραμέτρους για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων. Ο σχεδιασμός των 

πόλεων και των χωριών ακολούθησε εξωστρεφή προσέγγιση. Έτσι, ο χώρος 

διευρύνθηκε και προβλέφθηκε και δημόσιος χώρος για κοινόχρηστες λειτουργίες.
71

 

Όμως, τελικά, στους αγροτικούς και αστικούς προσφυγικούς οικισμούς η 
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πολεοδομική οργάνωση ήταν απλή. Οι προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι χώροι ήταν 

ελάχιστοι και προορίζονταν μόνο για τις στοιχειώδεις λειτουργίες (σχολείο, 

εκκλησία, πλατεία). Το φιλόδοξο σχέδιο του υπουργείου Συγκοινωνίας για ένα 

πολεοδομικό σχεδιασμό με σύγχρονες χωρικές και λειτουργικές υποδομές δεν βρήκε 

εφαρμογή.
72

 

   Στον κατασκευαστικό τομέα το έργο της Ε.Α.Π. ήταν πολύ αξιόλογο. Στη 

Μακεδονία η γερμανική κατασκευαστική εταιρεία Sommer-Feld-Dehatege ανέλαβε 

την ανέγερση κατοικιών από το 1924. Ήδη το 1925 είχε ξεκινήσει η κατασκευή των 

σπιτιών. Η Ε.Α.Π. είτε οι ίδιοι οι πρόσφυγες, αφού το κράτος τους εφοδίαζε με τα 

απαραίτητα μέσα, αναλάμβαναν την ανέγερση των κατοικιών.
73

 Τα νεόδμητα σπίτια 

ήταν μικρά και αποτελούνταν από δύο χώρους. Κάθε σπίτι διέθετε ένα ή δύο 

υπνοδωμάτια, έναν μικρό διάδρομο και μία κουζίνα. Η σκεπή ήταν ξύλινη, επικλινής 

με κεραμίδια ευρωπαϊκού τύπου και ξύλινο σκελετό. Συνήθως υπήρχε ημιυπαίθριος 

χώρος εισόδου, καθώς και βοηθητικό κτίσμα δίπλα στην κυρίως κατοικία.
74

  

     Το κόστος κατασκευής των προσφυγικών κατοικιών παρουσίαζε ποικιλία, καθώς 

εξαρτιόταν από τον τύπο των σπιτιών, τα υλικά κατασκευής και το κόστος εργασίας. 

Το Τεχνικό Τμήμα της Ε.Α.Π. είχε δώσει δειγματοληπτικά τιμές ανά περιοχή. Έτσι 

ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι στα Κουφάλια μία κατοικία «με ξύλινο σκελετό, 

γεμάτο πλιθιά, με δύο δωμάτια, μία αποθήκη, ένα στάβλο και έκταση 46 τ.μ. είχε 

κόστος 22.202 δρχ. ή 78 λίρες Αγγλίας (1 λίρα Αγγλίας=287 δρχ.)». Το Γραφείο 

Αποκατάστασης με έδρα τα Γιαννιτσά καθόριζε την τιμή των σπιτιών, ενώ σε κάθε 

χωριό ορίστηκε μια διμελής επιτροπή, η οποία ανέλαβε την παραχώρηση των σπιτιών 

στους δικαιούχους.
75
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ανασχεδιαμός των βορειοελλαδικών πόλεων», σσ. 98-100 και 103.  
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  Στη Νέα Χαλκηδόνα ο οικισμός κατασκευάστηκε μέσα σε 6-8 μήνες και 

περιλάμβανε 300 κατοικίες. Ο οικισμός της Νέας Χαλκηδόνας είχε ρυμοτομική 

χάραξη με συμμετρικά οικοδομικά τετράγωνα και κοινόχρηστους χώρους.
76

 Τέλος, 

κατασκευάστηκε δίκτυο ύδρευσης. Οι πρόσφυγες συμμετείχαν πρόθυμα, ακόμη και 

με δικά τους έξοδα και με την προσωπική τους εργασία στο χτίσιμο των σπιτιών και 

στην εκτέλεση έργων κοινής ωφελείας. 

    Σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούσαν στην ευρύτερη 

περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το χωριό βρισκόταν 

κοντά στον ποταμό Αξιό και ότι η περιοχή ήταν γεμάτη από λίμνες και ελώδεις 

εκτάσεις. Όλη η περιοχή Θεσσαλονίκης-Γιαννιτσών ήταν καλυμμένη από νερά, που 

σχημάτιζαν αβαθείς λίμνες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσίαζαν οι περιοχές του 

Γιδά, των Γιαννιτσών και της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, οι καταστροφές που 

προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του ποταμού την άνοιξη του 1928 και του 1929 

ήταν τεράστιες. Συγκεκριμένα, στη Νέα Χαλκηδόνα καταστράφηκαν τελείως 400 

στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, ενώ δηλώθηκαν ως ημικατεστραμμένα 200 

στρέμματα, με το κόστος των ζημιών να έχει ανέλθει σε 240.000 δραχμές.
77

 Στις 

καταστροφές αυτές προστέθηκαν και οι απώλειες των ζώων από το ψύχος του 

χειμώνα του 1928.
78

 

   Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, δημιουργήθηκαν συνθήκες αυξημένης 

νοσηρότητας για τους κατοίκους της περιοχής με αποτέλεσμα πολλοί πρόσφυγες, τα 

πρώτα τουλάχιστον χρόνια της εγκατάστασής τους, να υποφέρουν από την ελονοσία 

και τις μολυσματικές ασθένειες, με κυριότερη τον τυφοειδή πυρετό. Έτσι, ήταν 

επιβεβλημένη η λύση αυτού του προβλήματος. Την περίοδο 1928-1931 συντελέσθηκε 

το μεγάλο έργο της αποξήρανσης των ελωδών εκτάσεων στην περιοχή της 

Θεσσαλονίκης, Σερρών και Δράμας. Έγιναν εκτροπές του Αλιάκμονα, του Αξιού και 

του Στρυμόνα και κατασκευάστηκαν φράγματα. Μάλιστα, η αποξήρανση της λίμνης 

των Γιαννιτσών και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα στην κοίτη του Αξιού
79

 ήταν 
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απαραίτητα για την εξασφάλιση καλλιεργήσιμης γης. Έτσι, το χρονικό διάστημα 

1925-1936 εξασφαλίστηκαν 200.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης.
80

 Στο χρονικό 

διάστημα 1925-1935 πραγματοποιήθηκαν σημαντικά αποξηραντικά και 

αντιπλημμυρικά έργα στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, δυτικά του ποταμού Αξιού 

μέχρι τις υπώρειες του Βερμίου.
81

 Ακόμη, το 1933 η αμερικανική εταιρεία Near East 

Foundation Company κατασκεύασε και τη γέφυρα του ποταμού Αξιού με μήκος 560 

μέτρων και πλάτος 5 μέτρων.
82

 Τα παραπάνω εγγειοβελτιωτικά έργα, που 

εκτελέστηκαν στην Μακεδονία, άλλαξαν τη μορφολογία του εδάφους. Η αποξήρανση 

της λίμνης των Γιαννιτσών,
83

 η οποία ως τότε αποτελούσε πηγή ελονοσίας, έδωσε τη 

θέση της σε εκτάσεις γόνιμης γης, αλλά και προστάτευσε την περιοχή από 

πλημμύρες. Έτσι, ο κάμπος των Γιαννιτσών μετατράπηκε σε μία πλούσια αγροτική 

περιφέρεια της χώρας.
84

 

   Για την αγροτική αποκατάσταση,
85

 σε κάθε προσφυγική οικογένεια παραχωρούνταν 

γη, ζώα και ζωοτροφές, γεωργικά εργαλεία, σπόροι, ακόμη και χρήματα υπό τη 

μορφή δανείου. Η έκτασης της γης που τους διανεμήθηκε εξαρτιόταν από την 

περιοχή, την ποιότητα του εδάφους και το είδος της καλλιέργειας. Συγκεκριμένα, στη 

Μακεδονία η διανομή της γης σε κάθε οικογένεια κυμάνθηκε από 40 έως 60 

στρέμματα. Πρόβλημα δημιουργήθηκε σχετικά με το εάν έπρεπε να δοθεί στους 

πρόσφυγες σαφής τίτλος κυριότητας για τις εκτάσεις γης που τους παραχωρούνταν. 

Έτσι, η καλλιεργήσιμη γη που παραχωρήθηκε ήταν χωρίς επίσημους τίτλους 

κυριότητας. Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν διαμάχες μεταξύ ντόπιων και 

προσφύγων.
86

 Λύση δόθηκε και η κατάσταση ομαλοποιήθηκε με τον νόμο που 
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ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 1929, σύμφωνα με τον οποίο χορηγήθηκαν τίτλοι 

κυριότητας.
87

 

   Η πλημμυρίδα των προσφύγων προκάλεσε νέα οργάνωση του αγροτικού χώρου. Η 

συμβολή των προσφύγων στη γεωργική αναμόρφωση της Ελλάδας υπήρξε 

αποφασιστική. Οι πρόσφυγες στους νέους τόπους εγκατάστασής τους συνέχιζαν σε 

γενικές γραμμές την αγροτική ζωή τους. Έτσι και στη Νέα Χαλκηδόνα η πλειονότητα 

των προσφύγων ασχολήθηκε με τη γεωργία. Εξάλλου, η γεωργία αποτελούσε τότε 

την κυριότερη βάση της ελληνικής οικονομίας. Η άφιξη γεωργικού πληθυσμού στο 

χωριό, που ήταν έμπειρος σε εξειδικευμένες εργασίες, συνέβαλε στη ριζική 

αναδιάρθρωση της τότε γεωργικής παραγωγής. 

  Όμως, ήδη κατά τον πρώτο χρόνο εγκατάστασης των προσφύγων στη Νέα 

Χαλκηδόνα σημειώθηκε γενική πτώση της γεωργικής παραγωγής. Σύμφωνα με τα 

διαθέσιμα στοιχεία της Υποδιοίκησης Γιαννιτσών, αναφέρθηκαν απώλειες ζώων των 

προσφύγων εξαιτίας χαλαζιού και έτσι ήταν απαραίτητη η βοήθεια της εποικιστικής 

υπηρεσίας και η χορήγηση χρηματικού επιδόματος.
88

 Ακόμη, οι υπηρεσίες της 

Ε.Α.Π. ανέλαβαν να αντιμετωπίσουν την απειλή που συνιστούσε για τις καλλιέργειες 

η ακρίδα. Συγκεκριμένα, οι περιοχές της Πέλλας και των Γιαννιτσών επλήγησαν 

βαριά από τις ακρίδες και ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα για την περιστολή της. 

Μάλιστα, το πρόβλημα ήταν τόσο οξύ που υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να καταστραφεί 

η γεωργική παραγωγή.
89

 Η προσπάθεια που έγινε μέχρι το 1927 απάλλαξε τα 

περισσότερα μέρη της Μακεδονίας από την ακρίδα.
90

 

    Γενικά, η κατάσταση στον γεωργικό τομέα πριν την έλευση των προσφύγων ήταν 

τραγική. Ο γηγενής πληθυσμός έκανε χρήση παρωχημένων μορφών καλλιέργειας και 

επέλεγε τη μονοκαλλιέργεια, κυρίως σιτηρών και καπνού. Με τον ερχομό τους, όμως, 

οι πρόσφυγες έδωσαν νέα ώθηση στην αγροτική παραγωγή. Έτσι, κατόρθωσαν να 

καταστήσουν τη γεωργία σύγχρονη και αναπτυσσόμενη για τα δεδομένα της εποχής. 

Συγκεκριμένα, δεν αρκέστηκαν να χρησιμοποιήσουν τα πατροπαράδοτα μέσα 
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καλλιέργειας, αλλά προχώρησαν στη χρησιμοποίηση σύγχρονων εργαλείων και 

μηχανών. Ακόμη, επεκτάθηκε η χρήση λιπασμάτων για την καλύτερη αξιοποίηση της 

γης και για τη μείωση της χειρωνακτικής εργασίας. Μάλιστα, εισήχθησαν νέες 

καλλιέργειες, αλλά και θεριστικές και αλωνιστικές μηχανές έκαναν την εμφάνισή 

τους στη Μακεδονία.
91

 Ακόμη, στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων 

ποσοτικής και ποιοτικής βελτίωσης της γεωργικής παραγωγής ιδρύθηκαν από την 

ΕΑΠ φυτώρια. Στα φυτώρια αυτά δοκιμάζονταν ξένες και ντόπιες ποικιλίες φυτών 

και σπόρων, ιδιαίτερα δημητριακών, με σύγχρονες καλλιεργητικές μεθόδους. Στη 

Νέα Χαλκηδόνα μετά το 1930 ιδρύθηκε φυτώριο έκτασης 180 στρεμμάτων, δύο χλμ. 

έξω από το χωριό.
92

 

    Λόγω της προόδου που σημειώθηκε στον αγροτικό τομέα προέκυψε η ανάγκη της 

ίδρυσης Γεωργικών Συνεταιρισμών. Πράγματι, το 1928 ψηφίστηκε νόμος, ο οποίος 

προέβλεπε την ίδρυση ομοσπονδιών και γεωργικών ενώσεων. Έτσι, μετά το 1928 

αποφασίστηκε η ίδρυση του Α΄  Γεωργικού Συνεταιρισμού στη Νέα Χαλκηδόνα. Τα 

πρώτα χρόνια ο Συνεταιρισμός αριθμούσε 100 μέλη περίπου, ενώ αργότερα ο 

αριθμός των μελών ξεπερνούσε τα τετρακόσια μέλη.
93

 Επίσης, παρατηρήθηκε 

σημαντική ανάπτυξη και στην κτηνοτροφία. Μάλιστα, οι πρόσφυγες αγόρασαν, με 

δικά τους έξοδα, έναν μεγάλο αριθμό ζώων πέρα από εκείνα που τους διέθεσε η 

Ε.Α.Π. Οι κάτοικοι της Νέας Χαλκηδόνας ασχολήθηκαν με την κτηνοτροφία μόνο σε 

οικιακό επίπεδο για να καλύψουν τις ανάγκες των οικογενειών τους.  

  Όπως προαναφέρθηκε, η Νέα Χαλκηδόνα ήταν ένας γεωργοκτηνοτροφικός 

οικισμός. Όμως, ήδη από τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης, υπήρχαν και εκείνοι 

που ασχολήθηκαν με άλλους τομείς της οικονομίας, όπως η συγκοινωνία-μεταφορά, 

η βιοτεχνία, η παροχή υπηρεσιών, το εμπόριο. Εξάλλου, ένα στοιχείο που έκανε 

φανερή τη βελτίωση των συνθηκών ζωής ήταν η ενασχόληση των κατοίκων του 

χωριού με το εμπόριο. Πολλοί κάτοικοι της Νέας Χαλκηδόνας έπαψαν να 

ασχολούνται αποκλειστικά με τη γεωργία και άρχισαν να αναπτύσσουν ποικίλες 

εμπορικές δραστηριότητες. Έτσι, κάποιοι διατηρούσαν εμπορικά καταστήματα, 

συνήθως παντοπωλεία, αρτοποιεία, κουρεία, οπωροπωλεία και κρεοπωλεία, ενώ 

άλλοι εργάζονταν ως γυρολόγοι και πλανόδιοι μικροπωλητές, μεταπράτες, 

υποδηματοποιοί, ξυλουργοί, καροποιοί και οδηγοί. Αρκετοί ήταν εργάτες και κτίστες, 
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ενώ δεν έλειπαν και οι γιατροί, φαρμακοποιοί, μηχανικοί, οδοντίατροι, δάσκαλοι. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επαγγελματικές δραστηριότητες των 

κατοίκων της Νέας Χαλκηδόνας στη διάρκεια του Μεσοπολέμου:
94

  

 

 

Επαγγέλματα των κατοίκων της Νέας Χαλκηδόνας κατά τον Μεσοπόλεμο 

Επάγγελμα Σύνολο 

Μικροπωλητές/Γυρολόγοι 3 

Τυροκόμοι 1 

Γεωργοκτηνοτρόφοι 11 

Σιτέμποροι 3 

Έμποροι 7 

Εργάτες 12 

Ράπτες 6 

Γραφείς 1 

Κτίστες 8 

Ιατροί 1 

Ξυλουργοί 3 

Υποδηματοποιοί 4 

Αρτοποιοί 3 

Κρεοπώλες 5 

Χωροφύλακες 2 

Πεταλωτές  1 

 

   Οι πρόσφυγες στη Νέα Χαλκηδόνα δραστηριοποιήθηκαν όχι μόνο για να επιλύσουν 

τα επιτακτικά προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά και για να οργανωθούν 

κοινοτικά. Μετά το 1924 πρώτος κοινοτάρχης διετέλεσε ο Κωνσταντίνος 

Διαμαντόπουλος, ο οποίος ήταν πρόεδρος και στο Καδίκιοϊ λίγο πριν την αναχώρηση 

των κατοίκων για την Ελλάδα. Ωστόσο, παρέμενε για λίγο πρόεδρος, καθώς το χωριό 

από το 1924 έως το 1928 δεν αποτελούσε αυτόνομη κοινότητα, αλλά ανήκε στην 

κοινότητα των Κουφαλίων.
95
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 Δημοτολόγιο Κοινότητας Χαλκηδόνας Νομού Θεσσαλονίκης, τόμ. Α΄, Χαλκηδόνα, 3 
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    Η επίδραση των προσφύγων στο πνευματικό, παιδευτικό και πολιτιστικό επίπεδο 

της χώρας ήταν πολύ σημαντική. Ιδιαίτερη σημασία απέδιδαν οι Έλληνες στην 

εκκλησία και το σχολείο. Η ανάγκη των προσφύγων για παιδεία ήταν έντονη, αφού 

μόλις εγκαθίσταντο σε μια περιοχή ενδιαφέρονταν εάν θα έχουν σχολείο. Η επιθυμία 

αυτή των προσφύγων για παιδεία οδήγησε την ΕΑΠ να αναλάβει τις δαπάνες για την 

ανέγερση σχολείων. Στη Μακεδονία μέχρι τον Αύγουστο του 1928 η ΕΑΠ ίδρυσε 

266 σχολεία.
96

 Τα κτήρια των σχολείων και οι εκκλησίες διαφοροποιούνταν από τα 

άλλα κτίσματα ως προς τα υλικά κατασκευής τους και το μέγεθός τους, 

υποδηλώνοντας συμβολικά την ξεχωριστή σημασία τους όχι μόνο για τους 

πρόσφυγες, αλλά και για τον γηγενή πληθυσμό.
97

 

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, ως σχολεία λειτουργούσαν σπίτια και καλύβες. 

Συγκεκριμένα, στη Νέα Χαλκηδόνα μέχρι το 1932 οι μαθητές έκαναν μάθημα σε 

αποθήκες ή σε πρόχειρα καταλύματα εξαιτίας της έλλειψης σχολικού κτηρίου. Σε 

έκθεση του Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων της περιφέρειας Γιαννιτσών, στην 

οποία ανήκε και το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Χαλκηδόνας επισημαίνεται ότι το 

1930 το σχολικό κτήριο της Νέας Χαλκηδόνας βρισκόταν στο στάδιο της τοιχοποιίας. 

Το σχολείο χτίστηκε σε μια έκταση δέκα στρεμμάτων περίπου στο κέντρο του 

χωριού. Τελικά, το σχολείο παραδόθηκε στους μαθητές το 1932. Το κτήριο ήταν 

διώροφο με τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας και μέχρι το 1941 λειτουργούσε ως 

τετρατάξιο.
98

 

  Οι κάτοικοι της Χαλκηδόνας και στη νέα πατρίδα διατήρησαν έντονη τη 

θρησκευτικότητά τους.
99

 Αποτελούσε για αυτούς στήριγμα στις δυσκολίες που 

αντιμετώπιζαν. Στο νέο τόπο εγκατάστασης πρώτο μέλημά τους ήταν να χτίσουν 

εκκλησία. Οι πρόσφυγες, μάλιστα, του Καδίκιοϊ, όταν εγκατέλειψαν το χωριό τους, 

αδιαφόρησαν για τα προσωπικά τους αντικείμενα και ενδιαφέρθηκαν κυρίως για τη 

μεταφορά των εικόνων και των ιερών σκευών του χωριού τους. Έτσι, κατάφεραν να 

φέρουν στο νέο τόπο εγκατάστασης την καμπάνα της εκκλησίας του χωριού. Στις 
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 Πελαγίδης, Η αποκατάσταση των προσφύγων, σ. 151.  
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 Γαβρά, «Προσφυγικές οικήσεις» σ. 218. 
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 Στογιαννάρης, ό.π., σσ. 109 και 113-114. 
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 Μάλιστα, την θρησκευτικότητά τους την προέβαλλαν με έντονο τρόπο. Κάτι ανάλογο 

συμβαίνει και με άλλα χαρακτηριστικά της πολιτισμικής τους ταυτότητας, όπως είναι η φιλοξενία και 

η ευγένεια. Ο υπερτονισμός αυτών των στοιχείων προέκυπτε από την ανάγκη των προσφύγων να 

διαφοροποιηθούν από τους γηγενείς και συνέβαλλε στην ενίσχυση της εθνοτικής τους ταυτότητας, βλ. 
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ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά στους τουρκόφωνους ελληνορθόδοξους του Δυτικού Πόντου, 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001.σ. 98. 
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αρχές της δεκαετίας του 1930 θεμελιώθηκε το κτήριο του Ιερού Ναού που 

αφιερώθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα σε ανάμνηση της εκκλησίας της πατρίδας. Ο 

ναός, χτισμένος στο κέντρο του χωριού, αποπερατώθηκε το 1935. Μέχρι τότε ο 

εκκλησιασμός των κατοίκων γινόταν στο παρεκκλήσι του Ναού Πέτρου και 

Παύλου.
100

 

  Μέχρι το 1928 δεν υπήρχε Αστυνομικός Σταθμός στη Νέα Χαλκηδόνα. Το χωριό 

υπαγόταν στο Σταθμό Χωροφυλακής του Μεντεσελί (Έλλη), ο οποίος συστάθηκε το 

1919. Το 1928 η Νέα Χαλκηδόνα έγινε έδρα Αστυνομικού Σταθμού, με δικαιοδοσία 

ελέγχου και προστασίας των γύρω χωριών.
101

  

  Τέλος, το υπουργείο Γεωργίας ίδρυσε κτηνιατρικές υπηρεσίες για την αναπαραγωγή 

ίππων και βοδιών, με σκοπό την αποτελεσματική άροση της γης. Έτσι, στις αρχές της 

δεκαετίας του 1930 στη Νέα Χαλκηδόνα ιδρύθηκε κτηνιατρική μονάδα, με σκοπό την 

εκτροφή ταύρων, καθώς και ίππων, για αναπαραγωγή πουλαριών. Μετά το 1936, 

αφού είχαν ολοκληρωθεί τα μεγάλα αποξηραντικά και αντιπλημμυρικά έργα στην 

περιοχή, ιδρύθηκε, επίσης, στη Νέα Χαλκηδόνα ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων 

Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.). Η τοπική αυτή υπηρεσία είχε έδρα τις παλιές εγκαταστάσεις 

της εταιρείας Foundation. Σκοπό είχε τη συντήρηση και επισκευή των 

αποξηραντικών καναλιών της ευρύτερης περιοχής της Νέας Χαλκηδόνας, τα οποία 

κατασκευάστηκαν την περίοδο 1925-1936 και την παροχή αρδεύσιμου νερού.
102

 

 

 

2.3 Δημογραφική εξέλιξη στη Νέα Χαλκηδόνα 

 

  Μεγάλη πληθυσμιακή μεταβολή παρουσίασε η Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική 

Καταστροφή και την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης. Με την άφιξη των 

προσφύγων ο πληθυσμός της χώρας αυξήθηκε αισθητά. Σύμφωνα με τη γενική 

απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδας του 1928 (15 Μαΐου 1928), ο πληθυσμός της 

χώρας ανερχόταν σε 6.204.684,
103

 εκ των οποίων οι πρόσφυγες ήταν 1.221.850. Από 

αυτούς οι 448.000 εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία και οι 72.000 στη Δυτική Θράκη. 
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Ακόμη, σύμφωνα με την απογραφή του 1928, μειώθηκε αισθητά ο αριθμός των 

μειονοτήτων (Τούρκοι, Βούλγαροι, Αλβανοί, Αρμένιοι, Ισραηλίτες), που διαβιούσαν 

στην Ελλάδα, στους 383.000, ενώ σύμφωνα με την απογραφή του 1920 λίγα χρόνια 

πριν αποτελούσαν το 1.066.000 του συνολικού πληθυσμού των 5.536.000 κατοίκων 

της χώρας.
104

 

   Σημαντικό αποτέλεσμα της έλευσης των προσφύγων στην Ελλάδα υπήρξε η αλλαγή 

στην εθνολογική σύνθεση στη Βόρεια Ελλάδα με την εγκατάσταση εκεί του 

μεγαλύτερου μέρους των προσφύγων. Έτσι, κατοχυρώθηκε και πληθυσμιακά η 

ελληνικότητα των Νέων Χωρών και κυρίως της Μακεδονίας και της Θράκης προς τις 

οποίες στρέφονταν τα βλέμματα των γειτόνων.
105

 Ακόμη, η Ελλάδα με τον ερχομό 

των προσφύγων απέκτησε εθνική ομοιογένεια. Συγκεκριμένα, στη Μακεδονία το 

1912 το ποσοστό των Ελλήνων ήταν 42,6% του συνολικού πληθυσμού, ενώ μετά τη 

Μικρασιατική Καταστροφή και την έλευση των προσφύγων το 88,8% του πληθυσμού 

της Μακεδονίας ήταν Έλληνες.
106

 

  Σημαντική αύξηση σημείωσε και ο πληθυσμός της Νέας Χαλκηδόνας. Η 

πληθυσμιακή εξέλιξη του χωριού είχε την παρακάτω εικόνα, σύμφωνα με τα επίσημα 

στοιχεία των απογραφών των ετών 1920 και 1928. Έτσι, σύμφωνα με την απογραφή 

του 1920, το Γιάλετζικ είχε 30 οικογένειες με συνολικό αριθμό 188 ατόμων. Στην 

απογραφή του 1928 η Νέα Χαλκηδόνα αριθμούσε 1.191 κατοίκους, αύξηση 

σημαντική που δικαιολογείται εάν λάβει κανείς υπόψη την έλευση των προσφύγων. Ο 

συνολικός αριθμός των κατοίκων ήταν, σύμφωνα με τα στοιχεία των απογραφών του 

1920 και του 1928, ο εξής:
107

 

 

Κάτοικοι του Γιάλετζικ κατά την απογραφή του 1920 
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 Το χωριό ανήκε στην κοινότητα Κουφαλίων της υποδιοίκησης Γενιτσών του νομού Πέλλας, 
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 Άρρενες Θήλεις Σύνολο 

Γιάλετζικ 113 75 188 

 

Κάτοικοι της Νέας Χαλκηδόνας κατά την απογραφή του 1928 

 Άρρενες Θήλεις Σύνολο 

Νέα Χαλκηδόνα 605 586 1191 

     

    Σύμφωνα με την απογραφή του 1928, ο συνολικός αριθμός των προσφύγων που 

εγκαταστάθηκε στο νεοσύστατο οικισμό της Νέας Χαλκηδόνας είχε ως εξής: α) 

Εκατόν πενήντα οικογένειες ήλθαν από το Καδίκιοϊ της Ανατολικής Θράκης. Οι 

οικογένειες αυτές εγκαταστάθηκαν στο χωριό Γιάλετζικ το 1924 και ίδρυσαν τον 

οικισμό των Κατικιωτών, β) Σαράντα οικογένειες από τον Πύργο της Ανατολικής 

Θράκης εγκαταστάθηκαν το 1926 και ίδρυσαν τον οικισμό των Πυργιωτών, γ) 

Τριάντα οικογένειες ήλθαν το 1927 από το Γενίκιοϊ και το Νεοχώρι της Χηλής της 

Μικράς Ασίας και δημιούργησαν τον οικισμό των Χηλιωτών, δ) Είκοσι οικογένειες 

ήλθαν το 1927 από την περιοχή Τσολού της Μικράς Ασίας και αποτέλεσαν τον 

οικισμό των Μικρασιατών, ε) Τέλος, επτά οικογένειες από την Προύσα της Μικράς 

Ασίας έφτασαν στο χωριό Γιάλετζικ το 1927. Αργότερα, εγκαταστάθηκαν 

Σαρακατσαναίοι, καθώς και κάποιες οικογένειες από τη Δυτική Μακεδονία. Βέβαια, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο χωριό Γιάλετζικ προϋπήρχαν και οι τριάντα 

οικογένειες των γηγενών κατοίκων, η εγκατάσταση των οποίων ανάγεται στα 

βυζαντινά χρόνια. Έτσι, η απογραφή του 1928 κατέγραψε 277 οικογένειες και 1.191 

άτομα. Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο αριθμός των 

προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στη Νέα Χαλκηδόνα είναι ο εξής:
108 

 

 

Πρόσφυγες στη Νέα Χαλκηδόνα 

Τόπος προέλευσης Αριθμός οικογενειών 

Καδίκιοϊ Ανατολικής Θράκης 150 

Πύργος Ανατολικής Θράκης 40 

Γενίκιοϊ και Νεοχώρι  

της Χηλής της Μικράς Ασίας 

30 

Τσολού Μικράς Ασίας 20 
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Προύσα Μικράς Ασίας 7 

Σύνολο  247 

 

    Να σημειωθεί ότι το όνομα Γιάλετζικ, που ήταν η παλιά ονομασία του χωριού, 

διατηρήθηκε μέχρι το 1926. Από τη χρονιά εκείνη, στο πλαίσιο της πολιτικής της 

ελληνικής κυβέρνησης που σκόπευε στην αλλαγή όλων των σλαβικών και τουρκικών 

ονομάτων των πόλεων και των χωριών της ελληνικής επικράτειας, το χωριό 

μετονομάστηκε σε Νέα Χαλκηδόνα
109

 σε ανάμνηση της γενέτειράς τους Χαλκηδόνας 

της Ανατολικής Θράκης. Γενικά, στους προσφυγικούς οικισμούς δόθηκαν νέες 

ονομασίες που προήλθαν από την παλιά ονομασία και ιστορία της περιοχής 

προέλευσης των προσφύγων. Έτσι, και στην περίπτωση της Νέας Χαλκηδόνας, το 

χωριό πήρε το νέο όνομα από την ονομασία του χωριού προέλευσης των 

περισσότερων κατοίκων. Σε κάθε περίπτωση, η νέα ονομασία δήλωνε το 

συναισθηματικό δεσμό με τις χαμένες πατρίδες. 

 

 

2.4 Ενσωμάτωση των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία και η πολιτική ένταξή 

τους 

 

   Γενικά, η ενσωμάτωση και η αφομοίωση των προσφύγων από την ελληνική 

κοινωνία ήταν μια δύσκολη υπόθεση. Παρόλο που η θρησκεία, η γλώσσα και η 

εθνική ταυτότητα ήταν κοινά, οι πρόσφυγες βίωσαν ένα «πολιτισμικό σοκ». Η 

ελληνικότητα των προσφύγων αμφισβητήθηκε, ή ακόμη και απορρίφθηκε. Οι ντόπιοι 

τούς θεώρησαν ως απειλή για την πολιτισμική τους καθαρότητα.
110

 Στη Νέα 

Χαλκηδόνα οι ντόπιοι κάτοικοι του χωριού αρχικά κράτησαν επιφυλακτική και 

συγκρατημένη στάση απέναντι στους πρόσφυγες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι ντόπιοι 

δεν βοήθησαν τους πρόσφυγες.
111

 Από την άλλη, επισημάνθηκε η κακή κατάσταση 

των ντόπιων (κακοντυμένοι, ατημέλητοι).
112

 Το περιβάλλον αυτό δημιουργούσε 

στους πρόσφυγες φόβο και αμηχανία, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι πρόσφυγες να 
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θεωρούσαν ως πατρίδα τους το Καδίκιοϊ.
113

 Γενικά, σχετικά με το θέμα της 

συνύπαρξης και της συμβίωσης γηγενών και προσφύγων, δεν έλειψαν τα προβλήματα 

στις μεταξύ τους σχέσεις. Οι πρόσφυγες αντιμετωπίστηκαν ως ξένοι, με αποτέλεσμα 

να βιώσουν συναισθήματα φόβου, εχθρότητας, ακόμη και μίσους.  

   Οι οικονομικές αντιδικίες, όπως το ζήτημα της διανομής των γαιών, ήταν ένα από 

τα αίτια που οδήγησε σε όξυνση των σχέσεων μεταξύ ντόπιων και προσφύγων. Οι 

ντόπιοι διεκδικούσαν εκτάσεις γης που ανήκαν στους ανταλλάξιμους μουσουλμάνους 

και τώρα παραχωρούνταν στους πρόσφυγες. Θεώρησαν ότι οι ακίνητες περιουσίες 

που είχαν αφήσει οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί ανήκαν σε αυτούς. Επομένως, οι 

ντόπιοι αντιμετώπισαν τους πρόσφυγες ως απειλή για τη γη, τα σπίτια και την 

εργασία τους.
114

 Δεύτερη αιτία των μεταξύ τους προστριβών ήταν η πολιτική 

τοποθέτηση των προσφύγων. Οι πρόσφυγες τάσσονταν υπέρ της βενιζελικής 

παράταξης σε αντίθεση με τους γηγενείς, οι οποίοι ταυτίζονταν με τους 

αντιβενιζελικούς.
115

  

   Ακόμη, στη Νέα Χαλκηδόνα οι πολιτισμικές και οι γλωσσικές διαφορές μεταξύ 

αυτών των δύο πληθυσμιακών ομάδων, αλλά και μεταξύ των ίδιων των προσφύγων, 

που προήλθαν από τις διάφορες περιοχές της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς 

Ασίας, προξενούσαν προστριβές. Ο ιδιαίτερος, δηλαδή, τρόπος που μιλούσαν οι 

πρόσφυγες που προήλθαν από το Καδίκιοϊ έγινε αφορμή για σχόλια από τους 

γηγενείς ακόμη και από τους πρόσφυγες που έφθασαν από άλλες περιοχές.
116 

Οι 

διαφοροποιήσεις αυτές στον τρόπο ομιλίας θεωρήθηκε από τους γηγενείς ως «σημάδι 

μη εθνικής καθαρότητας».
117

 Όμως, παρά τις πρώτες αρνητικές αντιδράσεις και 

αντιπαλότητες, όχι μόνο μεταξύ ντόπιων και προσφύγων, αλλά και μεταξύ 

προσφύγων από διάφορους τόπους προέλευσης, στο χωριό τελικά επικράτησε η 

ανάγκη της καλής γειτονίας. 

                                                 
113
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 Μαραντζίδης, ό.π., σ. 91.  
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   Οι πρόσφυγες στο σύνολό τους εκδήλωσαν την υποστήριξή τους προς τον Βενιζέλο 

και γενικότερα τη βενιζελική παράταξη. Αυτή η πολιτική τοποθέτηση
118

 των 

προσφυγικών πληθυσμών εκδηλώθηκε από το 1922 μέχρι και τη δικτατορία του 

Μεταξά το 1936.
119

 Η επιθυμία τους για γρήγορη και ομαλή ένταξη στην ελληνική 

κοινωνία συνέβαλε στη διαμόρφωση αυτής της επιλογής. Η άποψη ότι ο Βενιζέλος 

«τους έσωσε από τους Τούρκους» και ότι ήταν αυτός που θα συνέβαλε στην ένταξή 

τους στο ελληνικό κράτος οδήγησε τους πρόσφυγες να ταχθούν στο πλευρό του. 

Αναγνώριζαν, με άλλα λόγια, ότι η πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου για την 

ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό των αλύτρωτων περιοχών ήταν ορθή. Από την άλλη 

πλευρά, θεωρούσαν τους εκπροσώπους της αντιβενιζελικής παράταξης υπαίτιους της 

καταστροφής τους. Το σύνολο του προσφυγικού κόσμου, δηλαδή, θεωρούσε 

υπεύθυνη για την Μικρασιατική Καταστροφή την αντιβενιζελική παράταξη και τη 

Δυναστεία. Μάλιστα, κατά την πρώτη δεκαετία της άφιξής τους μετά το 1922 η 

αντιβενιζελική παράταξη όχι μόνο ήταν απούσα ή αποκλείστηκε από το μεγάλο έργο 

της αποκατάστασης των προσφύγων, αλλά εξαπέλυσε επίθεση εναντίον αυτού του 

έργου.
120

 Γενικότερα, οι πρόσφυγες διαπνέονταν από προοδευτικές ιδέες, στήριζαν 

φιλελεύθερες κυβερνήσεις, ενώ ο ντόπιος πληθυσμός χαρακτηριζόταν από 

συντηρητικότητα και ακολουθούσε τα συντηρητικά κόμματα. 

   Σύμφωνα με τα στοιχεία από τη Γενική Στατιστική Υπηρεσία,
121

 οι πρόσφυγες που 

εγκαταστάθηκαν στη Νέα Χαλκηδόνα εκδήλωσαν ίδια πολιτική τοποθέτηση και 

εκλογική συμπεριφορά. Στις εκλογές της 19ης Αυγούστου 1928 το κόμμα των 

Φιλελευθέρων σημείωσε μεγάλη νίκη και πλειοψήφησε σε όλη την χώρα.
122

 Στο 

εκλογικό τμήμα της Νέας Χαλκηδόνας σε σύνολο 366 ψηφισάντων εκλογέων ο 
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 Η πολιτική συμπεριφορά θεωρείται συστατικό στοιχείο της ταυτότητας της ομάδας και σε 
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πολιτευτές των επαρχιών Κιλκίς και Παιονίας στις βουλευτικές και γερουσιαστικές εκλογές 1926-
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σ. 539. 
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 Σχετικά με τις εκλογές της 19ης Αυγούστου 1928 και τα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης του 

Βενιζέλου (1928-1932), βλ. Mavrogordatos, ό.π., σσ. 36-41. 
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Συνδυασμός των Φιλελευθέρων συγκέντρωσε την πλειοψηφία και 325 ψήφους, ενώ ο 

Συνδυασμός των Λαϊκών 41 ψήφους.
123

 

 

Η ψήφος των κατοίκων της Νέας Χαλκηδόνας 

στις βουλευτικές εκλογές της 19ης Αυγούστου 1928 

Συνδυασμοί Ψήφοι Αναλογία επί % 

Κόμμα Φιλελευθέρων 325 88,8 

Λαϊκοί 41 11,2 

Ενιαίο Μέτωπο - - 

Προοδευτικοί - - 

Ηνωμένη  

Αντιβενιζελική Παράταξη 

- - 

Μεμονωμένοι Υποψήφιοι - - 

Σύνολο ψηφισάντων εκλογέων 366  

 

   Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των βουλευτικών 

εκλογών της 25ης Σεπτεμβρίου 1932
124

 που αφορούν το εκλογικό τμήμα της Νέας 

Χαλκηδόνας. Σε αυτές τις εκλογές 15 έδρες αναλογούσαν στην εκλογική περιφέρεια 

του νομού Θεσσαλονίκης.
125

 

 

Η ψήφος των κατοίκων της Νέας Χαλκηδόνας 

στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου 1932 

Συνδυασμοί Ψήφοι 

Φιλελεύθεροι 144 
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 Βασίλειον της Ελλάδος, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της 
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125

 Στις εκλογές αυτές στην εκλογική περιφέρεια του νομού Θεσσαλονίκης συμπεριλήφθηκαν 
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Στις γερουσιαστικές εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου 1932, οι οποίες διεξήχθησαν την ίδια μέρα με τις 
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Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική των γερουσιαστικών εκλογών της 25ης Σεπτεμβρίου 

1932, Αθήνα 1933, σσ. 3, 13-14, 19 και 21. 
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Λαϊκοί 36 

Προοδευτικοί 9 

Αγροτικό Κόμμα 21 

Αγροτικό και Εργατικό Κόμμα 81 

Εθνικό Ριζοσπαστικό Κόμμα 28 

Ενιαίο Μέτωπο Εργατών & Αγροτών - 

Μεμονωμένοι Υποψήφιοι - 

Σύνολο 319 

 

   Στις βουλευτικές εκλογές της 5ης Μαρτίου 1933
126

 η Νέα Χαλκηδόνα εντάχθηκε 

στην εκλογική περιφέρεια του Πρωτοδικείου Βέροιας. Σε αυτές τις εκλογές οι 

κάτοικοι του χωριού ψήφισαν τον Συνδυασμό του Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος 

συγκέντρωσε 114 ψήφους και τον Συνδυασμό του Εθνικού Συνασπισμού, ο οποίος 

απέσπασε 189 ψήφους. Πολύ λιγότερες ψήφους συγκέντρωσε το Ενιαίο Μέτωπο, ενώ 

ο Συνδυασμός Αγροτικών μόνο δύο ψήφους.
127

 

Η ψήφος των κατοίκων της Νέας Χαλκηδόνας 

στις βουλευτικές εκλογές της 5ης Μαρτίου 1933 

Συνδυασμοί Ψήφοι 

Λαϊκό Κόμμα 114 

Εθνικός Συνασπισμός 189 

Ενιαίο Μέτωπο 23 

Συνδυασμός Αγροτικών 2 

Μεμονωμένοι Υποψήφιοι - 

Σύνολο 330 

Άκυρα Ψηφοδέλτια 2 

 

   Όμως, τα πνεύματα ήταν οξυμένα και επικρατούσε φανατισμός ανάμεσα στο 

βενιζελικό και το αντιβενιζελικό στρατόπεδο. Έτσι, οι Φιλελεύθεροι απείχαν από τις 

εκλογές της 9ης Ιουνίου 1935, στις οποίες τη νίκη απέσπασε ο κυβερνητικός 
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 Mavrogordatos, ό.π., σσ. 43-45. 
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συνασπισμός.
128

 Σύμφωνα με την Στατιστική των εκλογών της 9ης Ιουνίου 1935 στην 

εκλογική περιφέρεια του νομού Θεσσαλονίκης, στην επαρχία Θεσσαλονίκης και 

συγκεκριμένα στο εκλογικό τμήμα της Νέας Χαλκηδόνας σε σύνολο 413 

ψηφισάντων εκλογέων οι 309 εκλογείς ψήφισαν τον Συνδυασμό Συμπραττόντων 

Κυβερνητικών κομμάτων.
129

 

 

Η ψήφος των κατοίκων της Νέας Χαλκηδόνας 

στις Εκλογές Εθνικής Συνέλευσης της 9ης Ιουνίου 1935 

Συνδυασμοί Ψήφοι 

Κυβερνητικά Κόμματα 309 

Μακεδονική Ένωσις 63 

Ένωσις Βασιλοφρόνων 13 

Παλλαϊκό Μέτωπο  

Δημοκρατικών Ελευθεριών 

- 

Μεμονωμένοι Υποψήφιοι - 

Σύνολο 413 

Άκυρα Ψηφοδέλτια 28 

   Ο έκπτωτος Γεώργιος Β΄, με το νόθο δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου 1935 

επανήλθε στο θρόνο. Λίγο μετά διέλυσε την Εθνοσυνέλευση και προκήρυξε εκλογές 

για τις 26 Ιανουαρίου 1936.
130

 Στη Νέα Χαλκηδόνα οι εκλογείς που ψήφισαν ήταν 

439 και έδωσαν τη μεγαλύτερη πλειοψηφία στο κόμμα των Φιλελευθέρων (208 

ψήφοι). Ακολουθούσε ο Δημοκρατικός Συνασπισμός με 106 ψήφους και πολύ 

λιγότερες ψήφους ή και καμία πήραν οι υπόλοιποι συνδυασμοί από την πληθώρα 

αυτών που κατήλθαν στις εκλογές.
131

 

   Όπως διαπιστώνεται από τα επίσημα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών 

φόβος των βενιζελικών ήταν μήπως οι δυσαρεστημένοι πρόσφυγες απέσυραν την 

υποστήριξή τους προς την παράταξη. Οι ανησυχίες τους επιβεβαιώθηκαν μετά την 

υπογραφή της ελληνοτουρκικής Σύμβασης ανταλλαγής των πληθυσμών (30 

Ιανουαρίου 1923) και της Συνθήκης ειρήνης της Λωζάνης (24 Ιουλίου 1923). Οι 

                                                 
128
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 Οι εκλογές της 26ης Ιανουαρίου 1936 ήταν οι τελευταίες του Μεσοπολέμου και το 
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πρόσφυγες αρνούνταν να αποδεχτούν τις αναπόφευκτες συνέπειες της Μικρασιατικής 

Καταστροφής. Η δυσαρέσκεια, όμως, των προσφύγων εντάθηκε μετά τον Ιούνιο του 

1930, όταν ο Βενιζέλος υπέγραψε τη Συμφωνία της Άγκυρας (10 Ιουνίου 1930) και 

το Σύμφωνο Φιλίας, Ουδετερότητας και Διαιτησίας στις 30 Οκτωβρίου 1930 και 

εκδηλώθηκε στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
132

 Μάλιστα, οι πολιτικοί 

αντίπαλοι του Βενιζέλου έσπευσαν να δηλώσουν πως αυτή η συμφωνία αποτελούσε 

προδοσία για τους πρόσφυγες. Αλλά και μεταξύ αυτών που απέρριψαν το Σύμφωνο 

ήταν και αρχηγοί της βενιζελικής παράταξης, όπως ο Καφαντάρης και ο Κονδύλης, 

αλλά και το Αγροτικό Κόμμα εξέφρασε την αντίθεσή του. Ο Τσαλδάρης μάλιστα 

εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Βενιζέλου και υπερασπίστηκε τους πρόσφυγες. 

Έτσι, τμήμα του προσφυγικού κόσμου απομακρύνθηκε από την εκλογική βάση του 

κόμματος των Φιλελευθέρων με αποτέλεσμα την ήττα του στις εκλογές του 1932 και 

του 1933.
133 

Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, και το εκλογικό σώμα της Νέας 

Χαλκηδόνας διαφοροποίησε τη στάση του από το 1930 και εξής. Βέβαια, η 

συρρίκνωση της πολιτικής βάσης των Φιλελευθέρων οφειλόταν κατά ένα μέρος και 

στην προϊούσα αφομοίωση των προσφύγων από τον περιβάλλοντα κοινωνικό ιστό 

των περιοχών εγκατάστασης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

Η ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ (1941-1944) 

 

3.1 Οι πρώτες μέρες της γερμανικής κατοχής στη Νέα Χαλκηδόνα 

 

  Τα χρόνια του Μεσοπολέμου ήταν μια περίοδος κρίσης για την Ελλάδα. Ο 

λεγόμενος «Εθνικός Διχασμός» έφερε αντιμέτωπους τους βενιζελικούς από τη μία 

πλευρά και τους βασιλόφρονες αντιβενιζελικούς από την άλλη. Η οικονομία της 

χώρας ήταν εύθραυστη εξαιτίας του εξωτερικού χρέους και του κόστους των 

πολέμων από το 1912 έως το 1922. Το πρόβλημα έγινε ακόμη πιο έντονο μετά την 

έλευση ενάμισι εκατομμυρίου προσφύγων. Μετά την οικονομική ύφεση του 

Μεσοπολέμου ακολούθησαν το 1936 η ανατροπή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας 

και η επιβολή της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά. Η πορεία προς την ανάπτυξη 

ανατράπηκε βίαια, όταν η Ελλάδα μπήκε στην περιπέτεια του Β΄ Παγκοσμίου 

                                                 
132

 Γιώτα, ό.π., σσ. 170-171 και 173-176. 
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Πολέμου. Τότε και για άλλη μια φορά οι πρόσφυγες βρέθηκαν στη δίνη της 

καταστροφής και της απώλειας.  

   Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η Ελλάδα περιήλθε υπό την κατοχή 

τριών ξένων δυνάμεων. Συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα 1941-1944 η Ελλάδα 

βρέθηκε υπό την κατοχή των γερμανικών, ιταλικών και βουλγαρικών στρατευμάτων. 

Στη γερμανική ζώνη κατοχής περιήλθαν η Κεντρική Μακεδονία με τη Θεσσαλονίκη, 

περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη, Φλώρινα), ο Έβρος, η Δυτική Κρήτη, 

ένα μικρό μέρος της Αττικής με το λιμάνι του Πειραιά, η Εύβοια και τα νησιά του 

Αιγαίου: Λήμνος, Χίος, Λέσβος, Σκύρος. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας (Κεντρική 

Ελλάδα, Ήπειρος, Πελοπόννησος, Κυκλάδες) περιήλθε στην ιταλική ζώνη κατοχής, 

ενώ η Βουλγαρία κατείχε την Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη.
134

 

Συνέπειες της τριπλής αυτής κατοχής ήταν η πολιτική και οικονομική κατάρρευση 

της χώρας, η κοινωνική αποσάθρωση, η πείνα, οι χιλιάδες νεκροί, οι τεράστιες υλικές 

καταστροφές. Τέλος, η κατάσταση στην Ελλάδα όξυνε τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, 

με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της ξένης Κατοχής να ξεσπάσουν μεταξύ των 

αντιστασιακών οργανώσεων εμφύλιες συγκρούσεις. 

    Η Νέα Χαλκηδόνα, ως περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, βρισκόταν κάτω από 

τη γερμανική Κατοχή από τον Απρίλιο του 1941 μέχρι τον Οκτώβριο του 1944. Ήδη 

από τις πρώτες μέρες της κατάληψης της χώρας οι Γερμανοί εγκατέστησαν φρουρές 

σε νευραλγικά σημεία. Η Νέα Χαλκηδόνα, τα Κουφάλια, το Άδενδρο και η γέφυρα 

στον Αξιό ποταμό ήταν ανάμεσα στις περιοχές που επιλέχθηκαν επειδή ήταν 

κομβικής σημασίας. 

  Οι Γερμανοί επιθυμούσαν να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη αποχώρηση του 

γερμανικού στρατού από την Ελλάδα, όταν θα έφτανε η ώρα του τερματισμού του 

πολέμου. Γνώριζαν καλά ότι οι δρόμοι της Κεντρικής Μακεδονίας και κυρίως η 

σιδηροδρομική γραμμή της κοιλάδας του Αξιού ήταν οι μόνες δίοδοι που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν, όταν θα λάμβαναν το σήμα αποχώρησής τους από 

τα ελληνικά εδάφη. Για τον λόγο αυτό επιδίωκαν να έχουν υπό τον έλεγχό τους 

περιοχές πάνω σε σημαντικούς οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες. Ακόμη, ήταν 

αναγκαίο να προστατευτούν από δολιοφθορές οι στρατηγικής σημασίας 

συγκοινωνιακές αρτηρίες. Το τελευταίο διάστημα της Κατοχής οι Γερμανοί διεξήγαν 

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις με στόχο την απελευθέρωση των οδών που οδηγούσαν 
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προς βορρά λόγω της επικείμενης εκκένωσης της Ελλάδας. Επιπρόσθετα μέτρα 

ελήφθησαν κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Αθηνών για 

προστασία από ενδεχόμενες δολιοφθορές. Σχετικά με την περιοχή αναφοράς 

ενισχύθηκαν και εξοπλίστηκαν με βαρύ οπλισμό οι φρουρές στη σιδηροδρομική 

γέφυρα του Αξιού.
135

  

    Δεν ήταν καθόλου τυχαία, λοιπόν, η συγκέντρωση ενός μεγάλου αριθμού ενόπλων 

στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η γεωγραφική 

θέση του χωριού και ιδιαίτερα η γειτνίασή του με βασικές συγκοινωνιακές αρτηρίες, 

καθώς η Νέα Χαλκηδόνα βρίσκεται πάνω σε σημαντικό οδικό δίκτυο και ήταν 

κόμβος διέλευσης των γερμανικών οχημάτων. Έτσι, η Νέα Χαλκηδόνα, λόγω της 

νευραλγικής της θέσης, από την άνοιξη μέχρι και τις αρχές του Νοεμβρίου του 1944 

δέχτηκε τα περισσότερα πλήγματα σε σχέση με τα γύρω χωριά από τις δυνάμεις 

Κατοχής και τους συνεργάτες τους. Όμως, και οι άνδρες του ΕΛΑΣ επιθυμούσαν τον 

έλεγχο του χωριού. Τα αντάρτικα τμήματα διενεργούσαν αιφνιδιαστικές επιθέσεις 

εναντίον των δυνάμεων Κατοχής, προκαλώντας καταστροφές σε γέφυρες, 

σιδηροδρομικές γραμμές, τεχνικά έργα ή πλήττοντας φάλαγγες οχημάτων. Έτσι, η 

Νέα Χαλκηδόνα τον Σεπτέμβριο του 1944 έγινε κέντρο συγκρούσεων και μαχών 

μεταξύ των αντάρτικων ομάδων και των Γερμανών και των συνεργατών τους.  

    Στις 8 Απριλίου 1941 ισχυρή μηχανοκίνητη γερμανική φάλαγγα, προερχόμενη από 

το γιουγκοσλαβικό έδαφος, εισέβαλε στο ελληνικό έδαφος από τον τομέα Δοϊράνης. 

Καθώς οι ελληνικές δυνάμεις ήταν ασθενείς, τα γερμανικά τμήματα κινήθηκαν προς 

το νότο. Έτσι, το μεσημέρι της 8ης Απριλίου βρίσκονταν έξω από το χωριό Γέφυρα 

(Τοψίν), 25 χιλιόμετρα δυτικά της Θεσσαλονίκης και μόλις λίγα χιλιόμετρα από τη 

Νέα Χαλκηδόνα.
136

 Η είσοδος των Γερμανών στη Νέα Χαλκηδόνα έγινε από δύο 

σημεία. Μία γερμανική φάλαγγα μπήκε από την πλευρά του Αξιού ποταμού και μία 

δεύτερη από το δρόμο Πολυκάστρου-Κουφαλίων.
137

 Το χωριό είχε γεμίσει με 
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ερπυστριοφόρα οχήματα.
138

 Είχε σχεδόν ερημώσει,
139

 αφού αρκετοί κάτοικοι από 

φόβο εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, αναζητώντας καταφύγιο νοτιότερα με κατεύθυνση 

την Αθήνα. Οι Γερμανοί δεν συνάντησαν αντίσταση από όσους είχαν παραμείνει. 

Μάλιστα, διαβεβαίωσαν τους κατοίκους ότι «δεν θα πειράξουν κανέναν».
140

  

    Σύμφωνα με μαρτυρία σχετικά με την πρώτη επαφή με τους γερμανούς στρατιώτες, 

ορισμένοι από αυτούς ρωτούσαν για να μάθουν ελληνικές λέξεις. Παρ' όλα αυτά ο 

κόσμος είχε πανικοβληθεί.
141

 Στο χωριό παρέμεινε μία διμοιρία, η οποία 

στρατοπέδευσε στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Για λίγο καιρό μετά την έλευση 

των Γερμανών στο χωριό, το σχολείο λειτουργούσε υποτυπωδώς με δύο δασκάλους. 

Η παραμονή των Γερμανών στο χωριό ήταν σύντομη, αφού λίγες μέρες μετά το 

εγκατέλειψαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
142

 

3.2 Η διαμόρφωση της ένταξης και της πολιτικής συμπεριφοράς 

 

    Η Ελ. Δέλτσου, κάνοντας λόγο για τη διαμόρφωση της ταυτότητας και της μνήμης, 

επισημαίνει ότι οι άνθρωποι μιας εθνοτικής ομάδας εντάσσονται σε αυτήν με σκοπό 

τη διαφοροποίησή τους από το ευρύτερο σύνολο. Μάλιστα, μέσω της συμμετοχής σε 

μία τέτοια ομάδα διαμορφώνεται η συλλογική μνήμη. Ακόμη, αναφέρει πως το 

παρελθόν καθορίζει την ύπαρξη της ομάδας και γι’ αυτό συνδέεται στενά με το 

παρόν.
143

 Στην προκειμένη περίπτωση, οι κάτοικοι της Νέας Χαλκηδόνας βίωσαν μια 

τραυματική εμπειρία κατά την περίοδο της Κατοχής που σφράγισε τη μνήμη τους για 

χρόνια και τη συνέδεσαν με μια άλλη οδυνηρή εμπειρία, αυτή που έζησαν μετά τη 

Μικρασιατική Καταστροφή. Η μνήμη, λοιπόν, ενός ιστορικού βιώματος, και η 
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συναισθηματική φόρτιση που προκαλεί αυτή η μνήμη, έγινε από τους βασικότερους 

παράγοντες διαμόρφωσης της εν γένει συμπεριφοράς των κατοίκων του χωριού.  

  Σχετικά με το θέμα της διαμόρφωσης της πολιτικής συμπεριφοράς, ο Ν. 

Μαραντζίδης συμπεραίνει πως η πολιτική συμπεριφορά ενός συγκεκριμένου συνόλου 

ατόμων εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες που αλληλεπιδρούν. Σημειώνει 

χαρακτηριστικά: «Η πολιτική συμπεριφορά Α εξαρτάται από την κεντρική πολιτική 

σκηνή, τις τοπικές ελίτ και τα ατομικά και συλλογικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού 

[...]».
144

 Για παράδειγμα, η πολιτική προτίμηση κάποιων ηγετικών κύκλων μιας 

εθνοτικής ομάδας συμπαρέσυρε σε αυτήν την επιλογή όλη την ομάδα. Ακόμη, 

υπάρχει σύνδεση της εθνοτικής ταυτότητας με την πολιτική συμπεριφορά. Τα 

εθνοτικά χαρακτηριστικά (γλώσσα, θρησκεία, κ.ά.) πολιτικοποιούνται. Σύμφωνα με 

τον Μαραντζίδη, η εθνοτική ταυτότητα διαμορφώνει την πολιτική ταυτότητα των 

πολιτών κατά τη διάρκεια της Κατοχής, αλλά και μετά τον πόλεμο.
145

 Ακόμη, οι 

πολιτικές επιλογές των ατόμων εξαρτώνται και διαμορφώνονται από το μορφωτικό 

επίπεδο και την καλή κοινωνική θέση τους ή και από την απουσία αυτών των 

παραγόντων. 

  Ορισμένοι κάτοικοι της Νέας Χαλκηδόνας συνδέθηκαν με τις εθνικιστικές 

αντάρτικες οργανώσεις.
146

 Ένα στοιχείο που μπορεί να εξηγήσει το γεγονός ότι δεν 

επέλεξαν να ενσωματωθούν στις γραμμές του ΕΑΜ είναι η θρησκεία. Μπροστά στο 

φόβο να χάσουν τη θρησκεία τους προτίμησαν να αντιστρατευθούν στο ΕΑΜ και 

στους κομμουνιστές και να ακολουθήσουν την εθνικοφροσύνη. Η θρησκεία, λοιπόν, 

πολιτικοποιήθηκε. Εξάλλου, το ΕΑΜ βασίστηκε στον αγροτικό κόσμο, ο οποίος, 

χαρακτηρίζεται για τη θρησκευτικότητά του και δεν ήταν εύκολο να επηρεαστεί από 

τις αποδιδόμενες στο ΚΚΕ αθεϊστικές αντιλήψεις.
147

 Ένας άλλος λόγος που 

ερμηνεύει αυτή την πολιτική προτίμηση υπήρξε η επιθυμία των ατόμων για την 

ένταξή τους στο κράτος. Την πρώτη φορά ενσωματώθηκαν στην ελληνική κοινωνία 

μέσω του βενιζελισμού, τη δεύτερη φορά μέσω της εθνικοφροσύνης.
148

 

   Οι λόγοι που ωθούσαν άλλους, όπως και κατοίκους της Νέας Χαλκηδόνας, να 

προσχωρήσουν στους αντάρτες, πέρα από την αντίδραση στα γερμανικά αντίποινα 

και την ανάγκη τους για προστασία ήταν το πατριωτικό καθήκον της αντίστασης 
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έναντι των ξένων κατακτητών, το γεγονός ότι ακολουθούσαν το παράδειγμα 

αξιοσέβαστων προσωπικοτήτων, η πείνα και γενικά ο ευτελισμός της ανθρώπινης 

ζωής που ριζοσπαστικοποίησε την κοινωνία, ακόμη και η δίψα για εκδίκηση για το 

θάνατο δικών τους ανθρώπων. Επίσης, οι ολοένα αυξανόμενες επιχειρήσεις των 

ανταρτών από τα μέσα του 1943, ο μεγάλος αριθμός όπλων που απέκτησε ο ΕΛΑΣ 

από τους Ιταλούς το Σεπτέμβριο του 1943, η διαφαινόμενη απελευθέρωση και οι νέες 

δυνατότητες που διανοίγονταν στον μεταπολεμικό κόσμο είχαν ως αποτέλεσμα τη 

διεύρυνση των αντάρτικων ομάδων. Όμως, και οι πιέσεις που ασκούσε ο ίδιος ο 

ΕΛΑΣ ανάγκαζαν πολλούς, ακόμη και σποραδικά μέλη δωσιλογικών μονάδων, να 

ενταχθούν στους κόλπους του ΕΛΑΣ.
149

 

  Με την πάροδο του χρόνου, στα χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου, 

παρατηρείται ιδεολογική και πολιτική μεταστροφή των προσφυγικών πληθυσμών. 

Σημειώθηκε, δηλαδή, μείωση της υποστήριξης προς τη βενιζελική παράταξη και οι 

πρόσφυγες προσελκύονταν από τη Δεξιά, καταφεύγοντας στην εθνικοφροσύνη. Η 

αλλαγή αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα ιδεολογικής προτίμησης ούτε αποτέλεσμα 

εθνοτικής ταυτότητας. Προέκυψε, όμως, από αντίδραση σε ό,τι βίωσαν. Γι” αυτούς η 

επιλογή αυτή δεν έγινε από την προσδοκία κάποιας ωφέλειας, αλλά ήταν ένα είδος 

εκδίκησης για όσα προηγήθηκαν. Ακόμη, η αντιπαλότητα με τον ΕΑΜ-ΕΛΑΣ τούς 

απομάκρυνε από τον βενιζελισμό των χρόνων του Μεσοπολέμου και τους έστρεψε 

στη Δεξιά.
150

 Τέλος, σύμφωνα με τον Ν. Μαραντζίδη, η επιλογή προς μια 

συγκεκριμένη παράταξη μπορεί να οφειλόταν στην απόρριψη των άλλων πολιτικών 

προτάσεων εξαιτίας προσωπικών λόγων.
151

 

 

 

3.3 Η συμμετοχή της Νέας Χαλκηδόνας στην Αντίσταση 

 

  Λίγους μήνες μετά την κατάληψη της Ελλάδας εκδηλώθηκαν τα πρώτα 

αντιστασιακά κρούσματα. Και οι κάτοικοι της Νέας Χαλκηδόνας ήδη από τις πρώτες 

ημέρες της Κατοχής άρχισαν να σκέφτονται τρόπους οργάνωσης και αντίστασης κατά 

του κατακτητή. Βέβαια, κατά τους πρώτους μήνες της Κατοχής η αντίσταση 

εκδηλώθηκε με τη μορφή μεμονωμένων επεισοδίων και δεν ήταν αποτέλεσμα 
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οργανωμένων ενεργειών. Η μετάβαση σε δυναμικότερες μορφές αντίστασης είχε ως 

αποτέλεσμα τη γερμανική αντίδραση. Η εφαρμογή των συλλογικών ποινών ήρθε ως 

απάντηση στο αναδυόμενο αντιστασιακό κίνημα. Με τις επιχειρήσεις αυτές οι 

δυνάμεις Κατοχής εγκαθίδρυαν ένα καθεστώς τρομοκρατίας και ευελπιστούσαν πως 

θα μετέβαλαν αρνητικά τη στάση του πληθυσμού απέναντι στην αντίσταση. Ο 

συνεχής έλεγχος λειτουργούσε αποτρεπτικά για τη συνέχιση της αντίστασης.
152

  

   Από τις αρχές του 1943 οι αντάρτικες ομάδες έκαναν πιο αισθητή την παρουσία 

τους. Στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας δρούσαν δύο ένοπλες διμοιρίες 

των ανταρτών. Η πρώτη δραστηριοποιήθηκε ως τις εκβολές του Αξιού ποταμού και η 

δεύτερη ανέλαβε δράση μέχρι τις εκβολές του ποταμού Λουδία. Στο όρος Πάικο είχε 

την έδρα του το 30ό Σύνταγμα του ΕΛΑΣ με χώρο ευθύνης την Έδεσσα, τα 

Γιαννιτσά, την Κρύα Βρύση, τη Γουμένισσα, τα Κουφάλια, την Παλιά και τη Νέα 

Πέλλα και τη Νέα Χαλκηδόνα μέχρι τις εκβολές του Λουδία ποταμού. Οι πολιτικές 

οργανώσεις των ανταρτών με επικεφαλής το ΚΚΕ έκαναν προσπάθειες για να 

οργανώσουν τον κόσμο στις γραμμές του ΕΑΜ. Έτσι, στη Νέα Χαλκηδόνα το ΕΑΜ 

δημιούργησε μία τοπική οργάνωση. Μάλιστα, αρκετοί κάτοικοι του χωριού 

εντάχθηκαν στις ομάδες του ΕΛΑΣ, καταφεύγοντας στο βουνό με σκοπό την 

ανάληψη δράσης κατά του εχθρού.
153

  

    Πολλοί ήταν και αυτοί που παρέμειναν στο χωριό με αποστολή τη συγκέντρωση 

πληροφοριών που αφορούσαν στις κινήσεις του εχθρού και τη μεταβίβαση αυτών στη 

διοίκηση των ανταρτών του Πάικου. Αλλά και γυναίκες από τη Νέα Χαλκηδόνα 

προσέφεραν στον αγώνα κατά του εχθρού, όπως ήταν η Φανή Μισκάκη και η Κατίνα 

Μπακιρλή. Οι περισσότεροι από αυτούς έπεσαν νεκροί στα πεδία των μαχών 

πολεμώντας τους κατακτητές ή δολοφονήθηκαν από τους άνδρες των Ταγμάτων 

Ασφαλείας.
154

  

    Κάποιοι από τους κατοίκους της Νέας Χαλκηδόνας που προσέφεραν τη ζωή τους 

για την απελευθέρωση ήταν ο Μιαούλης Αραπόπουλος που σκοτώθηκε κοντά στα 

Γιαννιτσά τον Ιούλιο του 1944. Αλλά και ο πατέρας του, Νικόλαος, δεν γλίτωσε από 
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τους Γερμανούς, πέφτοντας νεκρός το 1941. Ο Στέφανος Τσαλής από τη Νέα 

Χαλκηδόνα, καπετάνιος  ενός τμήματος του 30ού Συντάγματος, έχασε τη ζωή του 

στο χωριό Λιπαρό Γιαννιτσών στις 27 Ιουλίου του 1944, πολεμώντας τους άνδρες του 

Πούλου και των Ταγμάτων Ασφαλείας. Παρόλο που η δύναμη των εχθρικών 

δυνάμεων ήταν πενταπλάσια της ομάδας του ΕΛΑΣ, οι απώλειες για τους συνεργάτες 

των Γερμανών ήταν 25 νεκροί και περισσότεροι από 15 βαριά τραυματίες, ενώ ο 

ΕΛΑΣ είχε απώλειες τέσσερις άνδρες, μεταξύ των οποίων και τον καπετάνιο της 

διμοιρίας, τον Τσαλή
155

  

  Ακόμη, οι Κ. Δερμεντζόγλου, Γιώργος Μισκάκης και Ιωάννης Μισκάκης 

σκοτώθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου του 1944 κοντά στο Σταυρό Βέροιας. Στο Σταυρό 

Βέροιας έχασε τη ζωή του και ο Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος, ο αδελφός του οποίου 

είχε εκτελεστεί από τους Γερμανούς στις 23 Απριλίου του 1944. Ο Κωνσταντίνος 

Βλαχόπουλος είχε καταταγεί στο ΕΑΜ και η διοίκηση του 16ου Συντάγματος, που 

είχε το αρχηγείο του στο Βέρμιο, του ανέθεσε τη διοίκηση διμοιρίας. Τέλος, το 

Σεπτέμβριο του 1944 ο Ανδρέας Παπαδημητρίου έπεσε νεκρός στην Κρύα Βρύση 

πολεμώντας το τάγμα του Πούλου.
156

 

   Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις των γυναικών που συμμετείχαν στην αντίσταση. Οι 

Ελληνίδες συμμετείχαν στον πόλεμο είτε με την ένταξή τους σε διάφορες 

αντιστασιακές οργανώσεις, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στους αντάρτες είτε με 

τη συμμετοχή τους σε μάχες αναλαμβάνοντας πολεμική δράση.
157

 Από τη Νέα 

Χαλκηδόνα ανάμεσα στις γυναίκες που ξεχώρισαν για τη δράση τους κατά τη 

διάρκεια της Κατοχής ήταν η Φανή Μισκάκη και η Κατίνα Μπακιρλή. Η Φανή 

Μισκάκη (28 ετών) γρήγορα προσχώρησε στο ΕΑΜ και έγινε σύνδεσμος των 

ανταρτών, μεταφέροντας χρήσιμες πληροφορίες για τις κινήσεις του εχθρού. Ακόμη, 

είχε καθοδηγητικό ρόλο, καθώς ενημέρωνε τους κατοίκους του χωριού για τα ιδανικά 

του αγώνα και την αναγκαιότητα της αντίστασης κατά του κατακτητή. Τέλος, 

συγκέντρωνε ρούχα και τρόφιμα και τα προωθούσε στους αντάρτες στο Πάικο. Το 
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Πάσχα του 1944 η διοίκηση στο Πάικο ανέθεσε στη Φανή Μισκάκη την 

απελευθέρωση του Χρήστου Βλαχόπουλου, ενός νεαρού (24 ετών) από τη Νέα 

Χαλκηδόνα. Ο Βλαχόπουλος είχε συλληφθεί από τους Γερμανούς με την κατηγορία 

ότι ήταν μέλος του ΕΑΜ και κρατείτο στο στρατόπεδο «Παύλος Μελάς». Μετά την 

ανάκρισή του και τα βασανιστήρια που υπέστη, μεταφέρθηκε στο Δημοτικό 

Νοσοκομείο προσποιούμενος ότι πάσχει από νευρολογικά προβλήματα. Με τη 

βοήθεια της Φανής Μισκάκη, ο Βλαχόπουλος κατάφερε να δραπετεύσει. Όμως, λίγο 

αργότερα συνελήφθησαν και οι δύο, πιθανότατα μετά από προδοσία, και οδηγήθηκαν 

στα γραφεία της Μυστικής Αστυνομίας Στρατού, όπου και κρατήθηκαν δύο ημέρες. 

Εκεί, αφού κακοποιήθηκαν, εκτελέστηκαν στην περιοχή της Τριανδρίας στις 23 

Απριλίου 1944.
158

 

   Στα τέλη του 1942 και στις αρχές 1943 η Κατίνα Μπακιρλή, μόλις 16 ετών, 

προσχώρησε στο ΕΑΜ και έγινε σύνδεσμος της οργάνωσης. Κυκλοφορούσε πάντα 

μεταμφιεσμένη και είχε το ψευδώνυμο «Ερμιόνη». Λίγο αργότερα, εντάχθηκε ως 

μάχιμη στις ένοπλες αντάρτικες ομάδες του 30ού Συντάγματος του ΕΛΑΣ, που είχε 

έδρα το Πάικο. Τον Αύγουστο του 1944 μετά από αιφνιδιαστική περικύκλωση της 

Νέας Χαλκηδόνας, η Μπακιρλή συνελήφθη και φυλακίστηκε στην κλινική Τατάκη, η 

οποία βρισκόταν στην πλατεία του χωριού. Ένα βράδυ του ίδιου μήνα μετά από 

επίθεση των ανταρτών, οι λίγοι άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας, που είχαν μείνει 

στο χωριό, το εγκατέλειψαν. Ένας, όμως, από αυτούς πυροβόλησε τους 

κρατούμενους στην κλινική, πριν την εγκαταλείψει. Από τους τρεις κρατούμενους, 

νεκροί ήταν οι δύο, ενώ η Μπακιρλή σώθηκε. Στη συνέχεια, οι αντάρτες πυρπόλησαν 

την κλινική, αφού πρώτα ένας αντάρτης έβγαλε από το κτήριο την Μπακιρλή 

λιπόθυμη. Το Σεπτέμβριο του 1944 συμμετείχε ως νοσοκόμα περισυλλογής των 

τραυματιών ανταρτών στη μάχη στα Γιαννιτσά ανάμεσα στους Γερμανούς και τους 

άνδρες του 30ού Συντάγματος.
159

 

   Μία άλλη πτυχή του κατοχικού δράματος ήταν αυτή της συνεργασίας με τους 

κατακτητές. Η Μακεδονία αποτέλεσε τον κατεξοχήν χώρο όπου ευδοκίμησε το 

φαινόμενο της ένοπλης και της ιδεολογικής συνεργασίας και στον οποίο έδρασαν 

όλες εκείνες οι ομάδες που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Για παράδειγμα ως 

επικουρικές της Βέρμαχτ δυνάμεις, έδρασαν και παραστρατιωτικά τμήματα, όπως 

ήταν εκείνο του Γεωργίου Πούλου, που ανέπτυξε δράση και στη Νέα Χαλκηδόνα. 
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    Ποιοι ήταν, όμως, αυτοί που επέλεξαν να βρεθούν στο γερμανικό στρατόπεδο; 

Ποια ήταν τα κίνητρα που ώθησαν τους ανθρώπους αυτούς να ενταχθούν στον κόσμο 

των Ταγμάτων Ασφαλείας και ποιοι ήταν οι στόχοι που επιδίωκαν; Γενικά, μπορεί να 

σημειωθεί πως ο κόσμος των συνεργαζόμενων με τον κατακτητή συγκροτείτο από 

ετερόκλητα στοιχεία (απότακτοι αξιωματικοί του ελληνικού στρατού, ιδεολόγοι, 

καιροσκόποι, πράκτορες κ.λπ.). Μερικοί είδαν τη συμμετοχή τους σε αυτά ως 

ευκαιρία για να εκδικηθούν για τις δολοφονίες από τον ΕΛΑΣ συγγενικών τους 

προσώπων ή αναζήτησαν καταφύγιο και προστασία επειδή είχαν υποστηρίξει τους 

αντιπάλους του ΕΛΑΣ. Κάποιοι άλλοι ενσωματώθηκαν σε μια ένοπλη ομάδα και 

ανέλαβαν δράση επειδή ανέμεναν κάποιο προσωπικό όφελος (χρήματα, φήμη, 

κατάληψη θέσεων εξουσίας) ή  ακόμη αντιμετώπιζαν το φάσμα της πείνας. Έτσι, 

θεώρησαν την εμπλοκή τους σε τέτοιες ομάδες, όπως ήταν το σώμα του Πούλου, ως 

μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για εξασφάλιση των απαραίτητων προς επιβίωση. 

Τέλος, ορισμένοι ήταν ιδεολόγοι Εθνικοσοσιαλιστές και διαπνέονταν από έντονα 

αντικομμουνιστικά αισθήματα. Βέβαια, όπως υποστηρίζει ο Στράτος Δορδανάς, 

ελάχιστοι ήταν αυτοί που ήταν δεδηλωμένοι εχθροί του κομμουνισμού, είχαν όμως 

ως βασικό κίνητρο της δράσης τους τον αντικομμουνισμό και είδαν τη συνεργασία 

τους με τους Γερμανούς ως εθνική αναγκαιότητα. Πάντως, τις περισσότερες φορές η 

συμμετοχή σε τέτοια ένοπλα τμήματα δεν ήταν αποτέλεσμα ιδεολογικών 

πεποιθήσεων και πολιτικής προτίμησης, αλλά προέκυψε από ανάγκη ή 

πειθαναγκασμό ή και τα δύο μαζί.
160

 

   Ο Γεώργιος Πούλος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους συνεργάτες των 

Γερμανών. Ήταν αξιωματικός του στρατού, ο οποίος αποτάχθηκε από τον στρατό το 

1935. Επίσης, υπήρξε ηγετικό στέλεχος της Εθνικοσοσιαλιστικής οργάνωσης ΕΕΕ 

(Εθνική Ένωσις ‘ΕΛΛΑΣ’). Γνωστή ήταν η γερμανοφιλία του και διαπνεόταν από 

ισχυρή αντικομμουνιστική ιδεολογία.
161

 Μέσα στο 1943 εγκατέλειψε την πολιτική 

και το εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα επιλέγοντας την εμπλοκή του στις ένοπλες 

επιχειρήσεις.
162

 Έτσι, δημιούργησε την πρώτη εθελοντική αντικομμουνιστική ομάδα 
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στη Μακεδονία. Επρόκειτο για ένα εθελοντικό τάγμα 300 περίπου ένοπλων ανδρών, 

επικεφαλής του οποίου τέθηκε ο ίδιος. Το σώμα του Πούλου δρούσε ως στρατιωτικό 

τμήμα των γερμανικών αρχών κατοχής, εκτελώντας γερμανικές διαταγές και 

συμμετέχοντας στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών εναντίον του ΕΛΑΣ 

στη Μακεδονία. Κατά τη διάρκεια του 1944 η Βέροια, τα Γιαννιτσά, η Νέα 

Χαλκηδόνα ήταν περιοχές όπου δρούσε το σώμα του Πούλου, με έδρα το χωριό 

Κρύα Βρύση.
163

  

   Ο Πούλος υπήρξε ακραίος εκπρόσωπος της ένοπλης συνεργασίας στη Μακεδονία, 

το όνομα του οποίου έγινε σύντομα συνώνυμο του τρόμου και της βίας. Γρήγορα 

απέκτησε τη φήμη του σκληρού διώκτη των κομμουνιστών και όσων είχαν αναπτύξει 

εχθρική δράση έναντι των Γερμανών. Αλλά και οι άνδρες του Πούλου γρήγορα 

έγιναν γνωστοί για την εγκληματική τους δράση σε βάρος κυρίως του άμαχου 

πληθυσμού, τις λεηλασίες των περιουσιών, τη βία που χρησιμοποιούσαν. Ακόμη, 

έκαναν επιτάξεις γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, τα οποία αργότερα 

πουλούσαν στην αγορά. Γενικά, προέβαιναν σε πράξεις πρωτοφανούς αγριότητας και 

τους διακατείχε φανατισμός εναντίον των αριστερών ανταρτών. Ο Πούλος και οι 

άνδρες του μετατράπηκαν σε πραγματικό φόβητρο για τον άμαχο πληθυσμό. Η 

ληστρική και εγκληματική συμπεριφορά του ίδιου και των ανδρών του στην περίοδο 

της Κατοχής είχε ως αποτέλεσμα να περάσουν στη συλλογική μνήμη ως συνώνυμα 

της βίας και της σκληρότητας. 

  Μία από τις οργανώσεις που είχε επίσης κάποια σύνδεση με τον κατακτητή ήταν η  

Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωση (ΠΑΟ). Επρόκειτο για μια εθνικιστική 

οργάνωση με αντικομμουνιστικό προσανατολισμό, η οποία έδρασε στη 

γερμανοκρατούμενη ζώνη της Μακεδονίας. Στόχος της ήταν η καταπολέμηση των 

κατακτητών και των Βουλγάρων, αλλά στράφηκε και εναντίον του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ 

(διμέτωπος αγώνας).
164
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Πούλος και οι άνδρες του εξακολούθησαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους Γερμανούς, 

Στράτος Δορδανάς, «Αντικομουνιστές οπλαρχηγοί στη γερμανοκρατούμενη Κεντρική Μακεδονία», 

στο Νίκος Μαραντζίδης (επιμ.), Οι άλλοι καπετάνιοι. Αντικομουνιστές ένοπλοι στα χρόνια της Κατοχής 

και του Εμφυλίου, Εστία, Αθήνα 2005, σσ. 65-68 . 
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 Στράτος Δορδανάς, «Οι αντίπαλοι του ΕΛΑΣ στο νομό Πέλλας», Φίλιππος, 76, (τριμηνιαία 

έκδοση της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Γιαννιτσών «Ο Φίλιππος», Γιαννιτσά, Ιούλιος-

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012), σσ. 16-18. Χρυσοχόου, ό.π., σ. 403. 
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 Η οργάνωση ιδρύθηκε στις 10 Ιουλίου του 1941 στη Θεσσαλονίκη με την ονομασία ΥΒΕ, 

δηλαδή «Υπερασπισταί Βορείου Ελλάδος». Στο πρακτικό ίδρυσης σημειώνεται ότι πρωταρχικός 
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«Ρουμανίζοντες» και, κυρίως, τους «Βουλγαρίζοντες» να θεωρούνται οι πιο επικίνδυνοι εχθροί του 
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«σοσιαλιστικό, πατριωτικό» κίνημα. Η ΠΑΟ εκδήλωσε την αντίδρασή της εναντίον 

του φασισμού, του κομμουνισμού και των δωσίλογων οργανώσεων. Μάλιστα, η 

ΠΑΟ καταδίκαζε τη συνεργασία του Πούλου και των ανδρών του με τους 

Γερμανούς.
165

 Τον Ιούλιο του 1943 σχηματίστηκαν οι πρώτες ένοπλες ομάδες της 

ΠΑΟ στο Κιλκίς, τη Βισαλτία (περιοχή Νιγρίτας) και τη Χαλκιδική. Ακόμη, και στην 

περιοχή των Γιαννιτσών δημιουργήθηκε μια ομάδα της ΠΑΟ.
166

 Όμως, ενώ 

διεξάγονταν συζητήσεις ανάμεσα στο ΕΑΜ και την ΠΑΟ,
167

 τον Αύγουστο ο ΕΛΑΣ 

επιτέθηκε σε ομάδες της ΠΑΟ σε διάφορες περιοχές (Πάικο,
168

 Βισαλτία, Βέρμιο, 

Βεργίνα, Νησέλι, Κοζάνη, Πιερία
169

) προκαλώντας τη διάλυσή τους.  

   Ακόμη, παρά τα αιτήματα της ΠΑΟ προς την εξόριστη κυβέρνηση για να λάβει 

στρατιωτική βοήθεια, η απάντηση ήταν αρνητική. Έτσι, η στρατιωτική ηγεσία της 

ΠΑΟ παραιτήθηκε, ενώ η Διοικούσα Επιτροπή εξέδωσε διαταγή σύμφωνα με την 

οποία οριζόταν η διάλυση και των τελευταίων ένοπλων ομάδων της οργάνωσης, με 

την εντολή να αποκηρύξουν όποιον δεν συμμορφωνόταν με την παραπάνω απόφαση, 

καθώς και η απαγόρευση αποδοχής οπλισμού από τους Γερμανούς.
170

 Η οργάνωση, 

όμως, δεν θα διαλυόταν, αλλά θα εξακολουθούσε να υπάρχει παράνομα. Μάλιστα, 

ορισμένοι πρώην αξιωματικοί της ΠΑΟ ήρθαν σε επαφή με τις δυνάμεις Κατοχής και 

ζήτησαν όπλα και πυρομαχικά. Σημειώθηκαν, δηλαδή, μεμονωμένα φαινόμενα 

συνεργασίας αξιωματικών της ΠΑΟ με τους Γερμανούς και δε συνεργάστηκε η ΠΑΟ 

ως οργάνωση. Μέχρι τον Ιανουάριο του 1944 είχαν διαλυθεί και οι τελευταίες ομάδες 

της ΠΑΟ.
171
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    Το 1944 ένα συνονθύλευμα ομάδων που εμφανίζονταν ως ΠΑΟ δρούσε στα χωριά, 

όπως και στη Νέα Χαλκηδόνα. Συγκεκριμένα, άνδρες ενός τέτοιου τμήματος ήταν 

εγκατεστημένοι στις παλιές εγκαταστάσεις της εταιρείας «Foundation», σε μικρή 

απόσταση από τα τελευταία σπίτια του χωριού. Ως αποστολή τους είχαν τη 

συγκέντρωση σιτηρών από τη Νέα Χαλκηδόνα και τα χωριά της περιοχής και την 

αποθήκευσή τους στην αποθήκη της Αγροτικής Τράπεζας, τα οποία προορίζονταν για 

τους Γερμανούς και τους ίδιους. Τέλη Ιουλίου του 1944 οι άνδρες του ΕΛΑΣ, με 

επικεφαλής τον καπετάνιο Ξάνθο (Γιάννης Πονήρης), διοικητή της περιοχής των 

Κουφαλίων και της Νέας Χαλκηδόνας, επιτέθηκαν στην ομάδα των ενόπλων αυτών. 

Εξαιτίας της μη έγκαιρης ενημέρωσής τους για τη γεμάτη αποθήκη των σιτηρών οι 

αντάρτες το μόνο που κατόρθωσαν ήταν να βάλουν φωτιά στο οίκημα διαμονής των 

ανδρών του συγκεκριμένου τμήματος. Λίγες ημέρες μετά, δύο διμοιρίες των 

ανταρτών επανήλθαν στο χωριό και αφού άδειασαν την αποθήκη από τα σιτηρά, την 

πυρπόλησαν.
172

  

  Ακόμη, στις αρχές Σεπτεμβρίου 1944 έκαναν την εμφάνισή τους στη Νέα 

Χαλκηδόνα άνδρες, που προέρχονταν από τη διαλυμένη πια ΠΑΟ και μια διμοιρία 

Γερμανών. Αφού συγκέντρωσαν τους κατοίκους του χωριού στο προαύλιο του 

σχολείου εκτέλεσαν τον εικοσιτετράχρονο Νίκο Μπαξεβανάκη. Σύμφωνα με τους 

εκτελεστές, ο αδελφός του Νίκου Μπαξεβανάκη είχε καταφύγει στο βουνό και είχε 

προσχωρήσει στο 30ό Σύνταγμα του ΕΛΑΣ. Για το λόγο αυτό θεωρήθηκε ένοχος και 

εκτελέστηκε με σκοπό να λειτουργήσει η εκτέλεσή του αποτρεπτικά για όποιον από 

τους κατοίκους δεν συμμορφωνόταν με τις διαταγές των γερμανικών αρχών.
173

 

 

 

3.4 Ο κύκλος βίας και αίματος στη Νέα Χαλκηδόνα κατά τη διάρκεια της 

Κατοχής 

 

  Σκληρή γραμμή ακολούθησαν οι γερμανικές αρχές στον πόλεμο εναντίον των 

ανταρτών. Στόχος των γερμανικών δυνάμεων Κατοχής ήταν η αντιμετώπιση των 

ανταρτών με την προσφυγή σε κάθε πρόσφορο μέσο. Έτσι, σύμφωνα με τις διαταγές 

του επιτελείου της Ανώτατης Διοίκησης Στρατού, οι αντάρτες, αλλά και οι 

υποστηρικτές αυτών, που θα συλλαμβάνονταν, θα εκτελούνταν ή θα απαγχονίζονταν. 
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Η πολιτική των αντιποίνων εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της αρχής της συλλογικής 

ευθύνης, σύμφωνα με την οποία τα χωριά που βρίσκονταν στο πλευρό των ανταρτών 

κινδύνευαν με ολοκληρωτική καταστροφή. Η κατοχή όπλων από τον άμαχο 

πληθυσμό οδήγησε τις γερμανικές αρχές να απαιτήσουν την παράδοση των όπλων. 

Μάλιστα,  η ποινή για τον κάτοχο όπλου ήταν ο θάνατος.
174

 

    Ένα στοιχείο που διαφοροποίησε τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο από αυτούς που είχαν 

προηγηθεί ήταν πως οι κατακτητές προχώρησαν σε αντίποινα σε βάρος του άμαχου 

πληθυσμού. Στις περιπτώσεις τραυματισμών ή θανάτων Γερμανών στρατιωτών 

κατόπιν ενεδρών των ανταρτών οι Γερμανοί προέβαιναν σε σκληρότατα και 

απάνθρωπα αντίποινα σε βάρος του άμαχου πληθυσμού. Οι επιθέσεις σε βάρος του 

άμαχου πληθυσμού εκδηλώθηκαν με τη μορφή της σύλληψης και κακοποίησης 

ομήρων, την εκτέλεση αμάχων, τις ληστείες και λεηλασίες κατοικιών, την πυρπόληση 

χωριών, την κατάσχεση περιουσιών και την επιβολή συλλογικών χρηματικών ποινών, 

αλλά και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής εκτεταμένων επιχειρήσεων. Σε πολλές 

περιπτώσεις οι επιχειρήσεις αυτές οδήγησαν στην ολοκληρωτική καταστροφή χωριών 

και σε μαζικές ανθρωποσφαγές αμάχων.
175

 

   Η επιβολή των μέτρων αυτών αποσκοπούσε στον εκφοβισμό και την τρομοκράτηση 

του άμαχου πληθυσμού, ώστε να εξαναγκαστεί να αποσύρει την υποστήριξη που 

παρείχε στους αντάρτες, και η αποτροπή του για την ένταξη στον ΕΛΑΣ. Ακόμη, 

βασική επιδίωξη των αντιποίνων που εφαρμόστηκαν ήταν η καταστολή κάθε 

αντιστασιακής δράσης. Όμως, πολλές φορές συνέβαινε το αντίθετο από το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα, δηλαδή, ήταν η στράτευση των αμάχων στο 

πλευρό των ανταρτών είτε για λόγους προστασίας είτε εξαιτίας της απειλής που 

δέχονταν από αυτούς.
176

 Όμως, αν και στόχος των επιχειρήσεων αυτών ήταν ο 

περιορισμός της δράσης των ανταρτών ή ακόμη και η εξόντωσή τους, στην 

πραγματικότητα έπλητταν ανεπανόρθωτα τον άμαχο πληθυσμό.
177

 Θα πρέπει να 

αναφερθεί πως στις γερμανικές επιχειρήσεις το μεγαλύτερο μέρος των θυμάτων 

προερχόταν από τον άμαχο πληθυσμό και όχι από τους αντάρτες. Επομένως, τα 
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αντίποινα, ως μέσο καταστολής και τρομοκράτησης, δεν έφεραν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα για τις γερμανικές στρατιωτικές αρχές.  

    Όσον αφορά τη σχέση του ΕΑΜ με τα γερμανικά αντίποινα διατυπώνεται η άποψη 

ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το ΕΑΜ αντιμετώπισε τα αντίποινα ως τρόπο πίεσης 

στον πληθυσμό που έδειχνε απρόθυμος να βοηθήσει τους αντάρτες. Μάλιστα, 

υποστηρίζεται η άποψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι αντάρτες σκόπιμα 

προκαλούσαν δολιοφθορές στους Γερμανούς για να απαντήσουν αυτοί με τη σειρά 

τους με αντίποινα. Τα σκληρά αντίποινα των κατακτητών είχαν ως αποτέλεσμα την 

οργή του πληθυσμού και την ένταξή του στους κόλπους των ανταρτών.
178

 Ο 

Αθανάσιος Χρυσοχόου, Γενικός Διοικητής Μακεδονίας, θεωρούσε μηδαμινή την 

προσφορά του ΕΛΑΣ («ολίγοι φόνοι και τραυματισμοί ή συλλήψεις και απαγωγαί 

Γερμανών»). Υποστήριζε ότι οι ενέργειες των ανταρτών είχαν ως επακόλουθο οι 

Γερμανοί να στρέφονται εναντίον του άμαχου πληθυσμού με εκτελέσεις, 

πυρπολήσεις σπιτιών και χωριών ή ερήμωση άλλων. Παρουσιάζει μάλιστα αναλυτικά 

ορισμένα περιστατικά από τη δράση των ανταρτών επιρρίπτοντας τις ευθύνες στο 

ΚΚΕ.
179

 

    Σχετικά με τη νομιμότητα των αντιποίνων ο Χανς Λάτερνσερ (Hans Laternser), ο 

οποίος μεταπολεμικά ανέλαβε την υπεράσπιση γερμανών στρατηγών, επικαλέστηκε 

την ανάγκη επιβολής της τάξης. Ο Λάτερνσερ προσπάθησε να αποδείξει ότι τα 

γερμανικά αντίποινα καλύπτονταν από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο του πολέμου. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο άμαχος πληθυσμός δεν επιτρεπόταν να συμμετέχει σε 

ενέργειες που στρέφονταν εναντίον των δυνάμεων Κατοχής, ενώ υποστήριξε ότι το 

διεθνές δίκαιο δεν προστάτευε τους αντάρτες, καθώς αυτοί δεν ήταν μέλη ενός 

τακτικού και νόμιμου στρατού.
180

 

   Στη Νέα Χαλκηδόνα μέσα σε κλίμα τρομοκρατίας και πειθαναγκασμού οι Γερμανοί 

και αργότερα και οι άνδρες του Πούλου καθημερινά επιδίδονταν στη λεηλασία των 

περιουσιών των κατοίκων αφαιρώντας ρούχα, έπιπλα, μέσα μεταφοράς, σιτηρά, 

αλεύρι, όσπρια και ζώα με αποτέλεσμα οι κάτοικοι του χωριού να αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα επιβίωσης. Το ψωμί, το οποίο έφτιαχναν από κριθάρι ή καλαμπόκι, το 

μοιράζονταν μεταξύ τους. Ακόμη, και τα παιδιά προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν 

την πείνα τους με τον δικό τους τρόπο. Έτσι, πολλά νηστικά παιδιά έτρεχαν πίσω από 
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τα σταθμευμένα αυτοκίνητα των Γερμανών, ξεγελούσαν τους Γερμανούς και με 

αυτόν τον τρόπο έκλεβαν τρόφιμα.
181

 Οι Γερμανοί, από την πλευρά τους, έστηναν 

παγίδες και άρπαζαν μεγάλα παραγωγικά ζώα. Όμως, και οι αντάρτες στηρίζονταν 

στους κατοίκους των χωριών για να εξασφαλίσουν τρόφιμα, αλλά και πολεμικά 

εφόδια. Μάλιστα, τα αγαθά τα μετέφεραν οι χωρικοί με τα κάρα τους. Έτσι, όταν 

αποδέκτες ήταν οι αντάρτες, τα μετέφεραν στη Ραχώνα ή τα Κουφάλια, ενώ όταν 

προορίζονταν για τους άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας τα μετέφεραν στο χωριό 

Γέφυρα.
182

 

   Το πρόβλημα της πείνας πήρε γρήγορα ανησυχητικές διαστάσεις, που απαιτούσε 

την άμεση λύση του. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού ιδρύθηκε τον 

Ιούνιο του 1942 η Αυτόνομη Υπηρεσία Επισιτισμού Μακεδονίας, με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη, η οποία λειτούργησε μέχρι το 1945. Το Νοέμβριο του 1942 ιδρύθηκε 

και το Γραφείο Επισιτισμού Γιαννιτσών, το οποίο προσέφερε βοήθεια και στους 

κατοίκους της Νέας Χαλκηδόνας.
183

 Η υπηρεσία είχε ως σκοπό «το συντονισμό και 

την ενιαία ρύθμιση των επισιτιστικών δραστηριοτήτων στο χώρο της 

Μακεδονίας».
184

  Η Επαρχία Γιαννιτσών με αναφορά στις 18 Φεβρουαρίου 1942 

ζητούσε ζάχαρη και σταφίδες για τις ανάγκες της περιφέρειας.
185

 Όμως, ορισμένες 
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φορές η Αυτόνομη Υπηρεσία Επισιτισμού Μακεδονίας συναντούσε δυσχέρειες στο 

έργο της. Για παράδειγμα, στις 15 Ιουνίου 1943 η εν λόγω υπηρεσία ενημέρωνε το 

Γραφείο Επισιτισμού Γιαννιτσών ότι δε διέθετε αποθέματα τροφίμων και φωτιστικού 

οινοπνεύματος ώστε να διανείμουν προς τις επαρχίες.
186

 

   Θάνατος, πείνα, τρόμος, μαραυγορίτες, αδιέξοδο, αντίσταση είναι πτυχές που 

συνθέτουν την εικόνα που παρουσίαζε η Νέα Χαλκηδόνα κατά της διάρκεια της 

γερμανικής Κατοχής. Η Νέα Χαλκηδόνα βίωσε ιδιαίτερα έντονα τη γερμανική 

Κατοχή. Η έλλειψη τροφής ήταν ένα ζήτημα που απασχολούσε ιδιαίτερα τους 

κατοίκους του χωριού. Βέβαια, ο λιμός έπληξε κυρίως τις μεγάλες πόλεις της χώρας, 

ενώ στα χωριά, όπως και στη Νέα Χαλκηδόνα, η κατάσταση ήταν λίγο καλύτερη 

λόγω της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Ακόμη, η αύξηση των τιμών και 

η πώλησή τους στη μαύρη αγορά δυσχέραινε την κατάσταση. Λόγω των πολεμικών 

συγκρούσεων οι υποδομές, όπως γέφυρες, αρδευτικά έργα, σιδηροδρομικό δίκτυο 

είχαν καταστραφεί.  

    Μεταξύ 1941-1942 σημειώθηκαν στο χωριό και ευρύτερα στην περιοχή σποραδικά 

γεγονότα μικρής σημασίας. Στον αντίποδα, σύμφωνα με μαρτυρία, οι Γερμανοί 

δημιούργησαν δουλειές, όπως η κατασκευή δρόμων στις οποίες δούλευαν και 

κάτοικοι του χωριού.
187

 Από τα τέλη, όμως, του 1943 η κατάσταση μεταβλήθηκε 

άρδην, αρχής γενομένης από την 21η Νοεμβρίου 1943 όταν ο καπετάν Αλέξανδρος 

από την περιοχή των Γιαννιτσών απήγαγε τους άνδρες της χωροφυλακής του χωριού 

για να μη γίνουν όργανα των Γερμανών. Το ίδιο είχε συμβεί και σε άλλα χωριά και 

πόλεις.
188

 

   Λίγο αργότερα, με βάση έκθεση του 30ού Συντάγματος Πεζικού της Χ Μεραρχίας 

σχετικά με τις διεξαχθείσες επιχειρήσεις στις 25 και 26 Δεκεμβρίου 1943, μία 

διμοιρία του τρίτου λόχου του 30ού Συντάγματος, αποτελούμενη από 249 οπλίτες και 

αξιωματικούς, μετά από επιστράτευση του εφεδρικού ΕΛΑΣ Γιαννιτσών, 

Παλαιφύτου, Κουφαλίων και Νέας Χαλκηδόνας ανέλαβε διπλή αποστολή. Ένα 

τμήμα θα κατευθυνόταν προς το χωριό Μελίσσι με σκοπό την καταστροφή μιας 

ξύλινης γέφυρας, ενώ το άλλο τμήμα θα κατευθυνόταν προς τα Κουφάλια για να 

καταστρέψει τον ασύρματο. Δυνάμεις του ενεργού ΕΛΑΣ επιτηρούσαν τις 
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διασταυρώσεις των οδών Γιαννιτσών-Θεσσαλονίκης και Γουμένισσας και 

Γιαννιτσών-Θεσσαλονίκης και Κουφαλίων για την ομαλή διεξαγωγή των 

επιχειρήσεων. Και οι δύο επιχειρήσεις στέφθηκαν με επιτυχία για τον ΕΛΑΣ και 

επετεύχθησαν οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Σχετικά με την περιοχή του ενδιαφέροντος, οι 

άνδρες του ΕΛΑΣ έδρασαν τη νύκτα της 25ης προς 26η και πλησίασαν στον 

ασύρματο των Κουφαλίων. Η μάχη με τους Γερμανούς διήρκεσε λιγότερο από μία 

ώρα και οι αντάρτες αναγκάστηκαν να συμπτυχθούν, καθώς ο εχθρός ενισχύθηκε με 

δύο ακόμη αυτοκίνητα. Οι απώλειες του εχθρού, σύμφωνα με υπερβολικές αναφορές 

του ΕΛΑΣ, ήταν 18 νεκροί και 3 τραυματίες, ενώ δεν υπήρξαν απώλειες για τον 

ΕΛΑΣ.
189

 

    Ένα ακόμη περιστατικό, σαφώς μικρότερης σημασίας από το προαναφερόμενο, 

ήταν όταν την πρωτομαγιά του 1944 επονίτες, οι οποίοι βρίσκονταν στα Κουφάλια 

για να γιορτάσουν την εργατική πρωτομαγιά, πήραν εντολή να κατευθυνθούν προς τη 

Νέα Χαλκηδόνα και να κρεμάσουν μια κόκκινη σημαία. Οι επονίτες κρέμασαν τη 

σημαία σε μια λεύκα στο δρόμο προς Θεσσαλονίκη (στο σημείο όπου σήμερα 

βρίσκεται το Γυμνάσιο) και απομακρύνθηκαν. Οι Γερμανοί, που πέρασαν από την 

περιοχή, προσπάθησαν να κατεβάσουν τη σημαία χωρίς επιτυχία επειδή ήταν πολύ 

ψηλά. Τελικά, την κατέβασαν το απόγευμα, αφού αναρριχήθηκαν στο δέντρο.
190 

        
Όμως, κάποιες φορές αυτοί που έφερναν σε δύσκολη θέση τη Νέα Χαλκηδόνα δεν 

ήταν οι Γερμανοί ή οι συνεργάτες τους, αλλά οι άνδρες του ΕΛΑΣ.
191

 Στις αρχές 

Μαΐου 1944 ο Ζήσης Βαϊνάς αντίκρισε μπροστά στο κατάστημά του να κρέμεται από 

δέντρο μία κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο. Πανικοβλήθηκε και κάλεσε σε 

βοήθεια τον Παναγιώτη Πατενίδη. Ο φόβος τους ήταν μήπως η σημαία γίνει 

αντιληπτή από τους Γερμανούς ή τους άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας, με 

δυσάρεστες ασφαλώς συνέπειες για τους κατοίκους του χωριού. Τελικά, ένας τρίτος 

κάτοικος έσπευσε και την κατέβασε. Όμως, στις 10 Μαΐου οι τρεις άνδρες πέρασαν 
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από το τοπικό λαϊκό δικαστήριο επειδή θεωρήθηκαν εχθροί του ΕΑΜ εξαιτίας της 

υποστολής της σημαίας. Ο Βαϊνάς καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών, ενώ οι 

άλλοι δύο αθωώθηκαν. Από το ίδιο λαϊκό δικαστήριο την ίδια μέρα καταδικάστηκαν 

και τρεις ακόμη κάτοικοι της Νέας  Χαλκηδόνας. Αυτοί ήταν ο Πολύκαρπος 

Καρακεζλίδης (Πρόεδρος της Κοινότητας), ο Σταύρος Τσαλκιτζής (έμπορος) και ο 

Παναγιώτης Μπίτσικας (Πρόεδρος του Γεωργικού Συνεταιρισμού), οι οποίοι βρήκαν 

το θάνατο από τα χέρια των ανταρτών στις 23 Μαΐου. Πιθανόν λόγοι προσωπικοί 

(εκδίκηση), αλλά και η πολιτική πόλωση ήταν οι αιτίες των εκτελέσεων αυτών.
192

 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται τα ονόματα όσων εκτελέστηκαν από 

άνδρες του ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια της Κατοχής:
193

 

 

 

Νεκροί από άνδρες του ΕΛΑΣ 

Ονοματεπώνυμο Όνομα πατέρα Ηλικία Ημερομηνία 

εκτέλεσης 

Κουρούκλης 

Κωνσταντίνος 

 25 3 Οκτωβρίου '43 

Αραμπατζής 

Άγγελος 

  5 Δεκεμβρίου '43 

Βαϊνάς Ζήσης  44 23 Μαΐου '44 

Καρακεζλίδης 

Πολύκαρπος 

Νικόλαος 44 23 Μαΐου '44 

Μπίτσικας 

Παναγιώτης 

 53 23 Μαΐου '44 

Τσαλκετζής Σταύρος Γεώργιος 39 23 Μαΐου '44 

 

     Τους τελευταίους μήνες της Κατοχής πύκνωναν οι ενδοελληνικές συγκρούσεις, με 

πρωταγωνιστές τμήματα του ΕΛΑΣ και των Ταγμάτων Ασφαλείας. Τα τμήματα του 

30ού Συντάγματος της Χ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ είχαν τα ορμητήριά τους στο Πάικο 

και το Καϊμακτσαλάν (Βόρας). Από την άλλη, τα Τάγματα Ασφαλείας έδρασαν 

κυρίως στις περιοχές της Παιονίας, της Κρύας Βρύσης και της Σκύδρας. Έτσι, το 30ό 

Σύνταγμα πραγματοποίησε επιχείρηση κατά της Παιονίας φτάνοντας μέχρι τα 
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Κουφάλια και τη Νέα Χαλκηδόνα. Κατόρθωσε καίριο πλήγμα στους συνεργάτες των 

Γερμανών. Πυρπόλησε, μάλιστα, πολλά σπίτια στα Κουφάλια και στον Εύρωπο.
194

 

    Τον Ιούλιο του 1944 οι δυνάμεις των Ταγμάτων Ασφαλείας σε Νέα Χαλκηδόνα 

και Κουφάλια ανέρχονταν σε 60 άνδρες. Τον μήνα αυτό οι παραπάνω έδρασαν 

κυρίως στην περιοχή Παιονίας-Γιαννιτσών, ενώ οι άνδρες του Πούλου στην περιοχή 

της Κρύας Βρύσης και της Σκύδρας. Έτσι, την 6η προς 7η Ιουλίου τμήμα του 30ού 

Συντάγματος επιτέθηκε εναντίον των Γερμανών και της χωροφυλακής της πόλης των 

Γιαννιτσών, τους οποίους αιφνιδίασε με αποτέλεσμα να εξασφαλίσει όπλα, 

πυρομαχικά, τρόφιμα και ιματισμό. Δεν υπήρξαν απώλειες για τους αντάρτες. Ακόμη, 

στις 12 Ιουλίου ομάδες κρούσης μπήκαν στα Γιαννιτσά και ύστερα από επίθεση 

σκότωσαν 15-20 άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας.
195

 

    Την 6η προς 7η Ιουλίου του 1944 το 30ό Σύνταγμα Πεζικού του ΕΛΑΣ διενήργησε 

επιχείρηση μέσα στην πόλη των Γιαννιτσών κατά των Γερμανών, των Ταγμάτων 

Ασφαλείας και των χωροφυλάκων. Οι Γερμανοί ήταν περίπου 50, οι άνδρες των 

Ταγμάτων Ασφαλείας 60 και οι χωροφύλακες 55. Το Σύνταγμα είχε ως αποστολή να 

επιτεθεί, με σκοπό τον αφοπλισμό και την απαγωγή των χωροφυλάκων. Η επιχείρηση 

διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους αντάρτες να έχουν επιτύχει τον 

αντικειμενικό σκοπό τους, δηλαδή να αφοπλίσουν 27 χωροφύλακες, να τους 

αιχμαλωτίσουν και να πάρουν ως λάφυρα 42 όπλα με πυρομαχικά, αρκετά 

κλινοσκεπάσματα, είδη ιματισμού και πολλά τρόφιμα, ενώ οι ίδιοι δεν είχαν καμία 

απώλεια.
196

  

   Μέσα στον Ιούλιο μία γερμανική φάλαγγα στάθμευσε στη Νέα Χαλκηδόνα. Τη 

γερμανική φάλαγγα συνόδευαν ο γερμανός διοικητής του στρατοπέδου Γιδά 

(Αλεξάνδρεια) και ο Πούλος. Σκοπός της παρουσίας τους στο χωριό ήταν να 

διαπιστώσουν εάν ίσχυαν οι φήμες ότι άνδρες του χωριού είχαν ενταχθεί στον ΕΛΑΣ. 

Σύμφωνα με εντολή του γερμανού διοικητή, όλοι οι άρρενες κάτοικοι του χωριού 

άνω των 18 ετών έπρεπε εντός μιας ώρας να συγκεντρωθούν στην πλατεία. Όποιοι 

κάτοικοι δε συμμορφώνονταν με τη διαταγή, θα εκτελούνταν. Όταν οι γερμανοί 

αξιωματικοί διαπίστωσαν ότι οι πληροφορίες ήταν αβάσιμες λόγω της αθρόας 
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προσέλευσης των ανδρών και παρά την επιμονή του Πούλου για την παρουσία 

ανταρτών στο χωριό, διέταξαν την απομάκρυνση της φάλαγγας και των 

πολυβόλων.
197

 

   Από το καλοκαίρι του 1944 οι άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας ανέλαβαν τον 

έλεγχο του χωριού. Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο η συνολική τους δύναμή τους σε 

Νέα Χαλκηδόνα και Κουφάλια ανερχόταν στους 140 άνδρες. Μάλιστα, σε όλες τις 

περιοχές όπου είχαν εγκατασταθεί Τάγματα Ασφαλείας, ο άμαχος πληθυσμός 

βρέθηκε υπό καθεστώς τρομοκρατίας.
198

 Στη Νέα Χαλκηδόνα εγκαταστάθηκαν στο 

σχολείο, σε σπίτια, σε αποθήκες και άλλα κτήρια. Τότε, η διοίκηση του ΕΛΑΣ 

ανέλαβε την απομάκρυνση της ομάδας αυτής. Έτσι, το χωριό μπήκε στο στόχαστρο 

των ανταρτών του ΕΛΑΣ από τη μία μεριά και των συνεργατών των Γερμανών από 

την άλλη. Στα τέλη Αυγούστου, αντάρτες εμφανίστηκαν στο χωριό με σκοπό να 

επιτεθούν στους άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας, αλλά και να απελευθερώσουν 

τρεις αντάρτες, έναν άνδρα και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ήταν η Κατίνα 

Μπακιρλή, που κρατούνταν από τους συνεργάτες των Γερμανών στην κλινική του 

Τατάκη για να δικαστούν την επόμενη ημέρα με την κατηγορία της κατασκοπείας σε 

βάρος των Γερμανών. Η Μπακιρλή, όπως προαναφέρθηκε, τελικά σώθηκε χάρη στην 

επέμβαση των ανταρτών. Οι αντάρτες στην προσπάθειά τους να απομακρύνουν τον 

εχθρό στράφηκαν προς το Δημοτικό Σχολείο και το πυρπόλησαν. Το διώροφο κτήριο 

παραδόθηκε στις φλόγες και μέσα σε λίγη ώρα έγινε στάχτη.
199

 Εκείνο το βράδυ οι 

αντάρτες έβαλαν φωτιά και στην κλινική του Τατάκη, στην αποθήκη συγκέντρωσης 

σιτηρών, στο φαρμακείο και σε μία κατοικία, την οποία οι άνδρες των Ταγμάτων 

Ασφαλείας είχαν μετατρέψει σε φρουραρχείο και αποθήκη πολεμικού. Την επομένη 

και ενώ οι αντάρτες είχαν αποχωρήσει, οι συνεργάτες των Γερμανών περικύκλωσαν 

το χωριό για να πάρουν εκδίκηση.
200

 

   Την 17η προς 18η Αυγούστου 1944 το 30ό Σύνταγμα διενήργησε επιχείρηση κατά 

των Γερμανών και των συνεργατών τους στην πόλη των Γιαννιτσών. Σε αυτή την 
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επιχείρηση, σύμφωνα και πάλι με διογκωμένες αναφορές του ΕΛΑΣ για τις εχθρικές 

απώλειες, περισσότεροι από 100 άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας έπεσαν νεκροί, 

ενώ οι απώλειες των Γερμανών δεν εξακριβώθηκαν. Οι απώλειες του ΕΛΑΣ ήταν 4 

νεκροί κα 21 τραυματίες.
201

 

   Από τον Μάιο του 1944 το εθελοντικό σώμα του Πούλου είχε κατευθυνθεί προς 

την περιοχή των Γιαννιτσών, στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, στην κοιλάδα του Αξιού, 

μια περιοχή στρατηγικής σημασίας, και εγκαταστάθηκε στην Κρύα Βρύση. Η Κρύα 

Βρύση, ένα καλά οχυρωμένο χωριό, παρείχε στον Πούλο και στους άνδρες του 

ασφάλεια και προστασία από τους αντάρτες. Τον Σεπτέμβριο του 1944, έχοντας ως 

βάση την Κρύα Βρύση, με την άδεια των γερμανικών αρχών, οι άνδρες του Πούλου 

επιδόθηκαν σε επιθέσεις και λεηλασίες στα χωριά της ευρύτερης περιοχής των 

Γιαννιτσών.
202

 Ένα από τα χωριά που δέχθηκε επίθεση του τμήματος αυτού ήταν η 

Νέα Χαλκηδόνα. Μάλιστα, και για τους Γερμανούς η διατήρηση του ελέγχου της 

πόλης και του κάμπου των Γιαννιτσών ήταν πολύ σημαντική, καθώς με αυτό τον 

τρόπο θα έμεναν ανοικτές οι συγκοινωνιακές αρτηρίες που οδηγούσαν προς το 

βορρά. 

    Στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας οι ενέργειες της ομάδας του Πούλου 

ήταν ιδιαίτερα σκληρές σε βάρος του άμαχου πληθυσμού. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1944 

η πόλη των Γιαννιτσών, βίωσε την αγριότητα από τους άνδρες του Σούμπερτ και του 

Πούλου. Εκεί, αφού συγκέντρωσαν όλους τους άνδρες και τα παιδιά άνω των δέκα 

ετών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, ξυλοκόπησαν αγρίως πολλούς από αυτούς. Πολλοί 

μάλιστα δάρθηκαν μέχρι θανάτου, ενώ πολλοί περισσότεροι εκτελέστηκαν. Τις 

γυναίκες και τα μικρότερα παιδιά τούς συγκέντρωσαν σε άλλο χώρο. Πάνω από 75 

κάτοικοι εκτελέστηκαν. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο δήμαρχος της πόλης Θωμάς 

Μαγκριώτης. Οι γερμανοί αξιωματικοί της τοπικής φρουράς ήταν απλοί θεατές,  

τραβώντας φωτογραφίες. Την ίδια ημέρα οι κάτοικοι των Γιαννιτσών, είκοσι χιλιάδες 

άτομα περίπου, εγκατέλειψαν την πόλη καταφεύγοντας σε γειτονικά χωριά. Οι άνδρες 

του Σούμπερτ και του Πούλου, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία, λεηλάτησαν και 

έκαψαν σπίτια και καταστήματα. Συγκεκριμένα, έκαψαν το ένα τρίτο της πόλης και 
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λεηλάτησαν τις υπόλοιπες κατοικίες. Τις επόμενες ημέρες διεξήχθησαν μάχες μεταξύ 

των Γερμανών και των ανταρτών προκαλώντας εκ νέου σημαντικές καταστροφές.
203

 

   Για τους παραπάνω λόγους ο ΕΛΑΣ είχε επισημάνει τη Νέα Χαλκηδόνα ως εχθρική 

περιοχή, επικεντρώνοντας ιδιαίτερα την προσοχή του στους άνδρες των Ταγμάτων 

Ασφαλείας. Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 1944 το 30ό Σύνταγμα ανέλαβε επιχειρήσεις 

στην περιοχή των Γιαννιτσών, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτή στα Κουφάλια και 

τη Νέα Χαλκηδόνα, με σκοπό να πλήξει τους συνεργάτες των κατακτητών. Οι 

ενέργειες αυτές των ανταρτών είχαν επιτυχία, αφού η αντίπαλη πλευρά είχε απώλειες 

πολλούς νεκρούς και καταδιώχθηκε πέρα από τον Αξιό ποταμό. Τα λάφυρα του 30ού 

Συντάγματος ήταν 250 πρόβατα, 16 βοοειδή και δύο φορτηγά, το ένα με σταφύλια 

και το άλλο με νήματα εργοστασίου. Τέλος, μέσα στον Σεπτέμβριο δύο ακόμη 

επιχειρήσεις έλαβαν χώρα στη Νέα Χαλκηδόνα. Στην πρώτη αρκετοί άνδρες των 

Ταγμάτων Ασφαλείας και Γερμανοί σκοτώθηκαν, ενώ συνελήφθησαν επτά 

αιχμάλωτοι. Στη δεύτερη, άνδρες του ΕΛΑΣ επιτέθηκαν σε 23 γερμανούς 

ποδηλατιστές με αποτέλεσμα να πάρουν λάφυρα 15 ποδήλατα, ένα κιβώτιο 

πυρομαχικών και ένα όχημα στάγερ.
204

 

    Το καλοκαίρι του 1944 ο ΕΛΑΣ πέρασε στην αντεπίθεση με επιθέσεις εναντίον 

των Γερμανών αλλά και των ένοπλων ελληνικών ομάδων που είχαν συνεργαστεί με 

τον κατακτητή. Ο ΕΛΑΣ βρισκόταν πλέον σε θέση ισχύος και μπορούσε να ελέγξει 

την κατάσταση. Εξάλλου, είχε φθάσει η ώρα της αποχώρησης των γερμανικών 

στρατευμάτων από την Ελλάδα.
205

 Με ορμητήριο το Πάικο ο ΕΛΑΣ έστηνε ενέδρες 

στον οδικό άξονα Νέας Χαλκηδόνας-Πέλλας-Γιαννιτσών και Γουμένισσας 

προξενώντας σημαντικές φθορές και απώλειες για τον εχθρό.
206

 Όμως, οι Γερμανοί 

έλαβαν ακόμη σκληρότερα μέτρα ως απάντηση στις προκλήσεις των ανταρτών, 

προκαλώντας περισσότερες απώλειες στον άμαχο πληθυσμό από ό,τι στον ΕΛΑΣ. Η 

Νέα Χαλκηδόνα κατά την τελευταία περίοδο της γερμανικής Κατοχής έζησε ημέρες 

βίας και τρομοκρατίας. Στην περιοχή διεξήχθησαν σημαντικές μάχες μεταξύ των 

ανταρτών από τη μία πλευρά και των Γερμανών και των συνεργατών τους από την 

άλλη. 
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   Από την άνοιξη, και συγκεκριμένα από τον Μάιο του 1944, ο Πούλος με το 

εθελοντικό τάγμα του είχε εγκατασταθεί στην κωμόπολη της Κρύας Βρύσης. Η 

παρουσία και η δράση, όμως, του 30ού Συντάγματος του ΕΛΑΣ στον κάμπο των 

Γιαννιτσών ανάγκασε τον Πούλο στα τέλη Σεπτεμβρίου να εγκαταλείψει το 

προπύργιό του και να αναζητήσει αλλού ένα ασφαλές καταφύγιο για τον ίδιο και το 

παραστρατιωτικό τμήμα του. Συγκεκριμένα, στις 27 Σεπτεμβρίου η διοίκηση του 

συντάγματος πληροφορήθηκε ότι το σώμα του Πούλου με 500 επιταγμένα κάρα 

ξεκίνησαν από την Κρύα Βρύση με σκοπό να μεταφερθούν προς τη Θεσσαλονίκη. 

Έτσι, το 2ο Τάγμα έλαβε εντολή να μετακινηθεί στη διασταύρωση του δρόμου Κρύας 

Βρύσης-Σταυρού και Παλαιού Σκυλιτσίου. Τη νύχτα της 28ης Σεπτεμβρίου διεξήχθη 

μάχη ανάμεσα στο τμήμα του ΕΛΑΣ και σε 400 οπλισμένους άνδρες του Πούλου. Το 

αποτέλεσμα αυτής της συμπλοκής ήταν 50 Πουλικοί νεκροί και πολλοί τραυματίες, 

ενώ οι αντάρτες δεν είχαν καμία απώλεια και αποκόμισαν λάφυρα και συγκεκριμένα 

60 κάρα, όπλα, 130 χειροβομβίδες, 120 οπλοπολυβόλα, άλογα, βόδια, είδη 

ιματισμού.
207

 

     Τέλη Σεπτεμβρίου το 30ό Σύνταγμα του ΕΛΑΣ είχε πληροφορίες ότι 300 περίπου 

άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας από τη Θεσσαλονίκη και την Κρύα Βρύση 

έφθασαν στη Νέα Χαλκηδόνα και επιδόθηκαν σε πρόχειρη οχύρωσή της με σκοπό να 

εγκατασταθούν μόνιμα. Αν το κατόρθωναν αυτό, θα εξασφάλιζαν ένα ασφαλές 

καταφύγιο με τον άμαχο πληθυσμό του χωριού να λειτουργεί ως προστατευτική 

ασπίδα κάλυψης. Από την άλλη, οι αντάρτες επιθυμούσαν την εκκένωση της Νέας 

Χαλκηδόνας, καθώς εκτιμούσαν ότι το χωριό σύντομα θα μετατρεπόταν σε πεδίο 

συγκρούσεων μεταξύ των Γερμανών και του ΕΛΑΣ. Μπροστά σε αυτή την 

προοπτική η διοίκηση του 30ού Συντάγματος του ΕΛΑΣ αποφάσισε να στήσει 

ενέδρες στους άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας στο δρόμο Νέας Χαλκηδόνας και 

Πέλλας και να εμποδίσει την εγκατάστασή τους μέσα στο χωριό. Το πρωί της 28ης 

Σεπτεμβρίου 40 άνδρες περίπου του Πούλου κινήθηκαν από την Κρύα Βρύση με 

προορισμό τη Νέα Χαλκηδόνα για να παραλάβουν σιτηρά και άλλα τρόφιμα. Στην 

πορεία τους, όμως, δέχθηκαν τα πυρά των ανταρτών του 3ου Τάγματος. Έτσι, 

διεξήχθη σφοδρή μάχη ανάμεσα στον ΕΛΑΣ και τα Τάγματα Ασφαλείας, η οποία 

διήρκεσε μέχρι τις απογευματινές ώρες με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να 
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χάσουν τη ζωή τους, επτά άνδρες να συλληφθούν αιχμάλωτοι και οι υπόλοιποι να 

τραπούν σε άτακτη φυγή, παρά τη βοήθεια μιας δύναμης 100 ανδρών των Ταγμάτων 

Ασφαλείας που έσπευσε από το χωριό Γέφυρα και μιας άλλης με 100 Γερμανούς και 

50 άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας από τη Βέροια. Οι Γερμανοί και τα Τάγματα 

Ασφαλείας αναγκάστηκαν να συμπτυχθούν στο κέντρο της Νέας Χαλκηδόνας, από 

όπου άλλοι κατέφυγαν προς τη γέφυρα του Αξιού και άλλοι ακολούθησαν μια 

διερχόμενη φάλαγγα. Οι απώλειες των ανταρτών ήταν δύο νεκροί και τέσσερις 

τραυματίες, αλλά πήραν λάφυρα σιτάρι και άλλα είδη.
208

 

    Το ίδιο βράδυ ο Πούλος, οργισμένος, απαίτησε τη συγκέντρωση των κατοίκων 

στην πλατεία του χωριού με σκοπό την εφαρμογή αντιποίνων. Ο Πούλος 

προσπαθούσε να πείσει το γερμανό διοικητή της περιοχής ότι οι κάτοικοι του χωριού 

ήταν κομμουνιστές και αντάρτες και να του δώσει άδεια να προβεί σε εκτελέσεις ως 

αντίποινα για την συντριπτική ήττα που υπέστησαν οι άνδρες του.  Λόγω της αθρόας 

προσέλευσης των κατοίκων (300 άνδρες και 100 γυναίκες περίπου) ο γερμανός 

διοικητής απάλλαξε τους κατοίκους από κάθε συκοφαντία και απέτρεψε τον Πούλο 

από το να προβεί σε αντίποινα σε βάρος αθώων πολιτών.
209

 Η απόφαση του γερμανού 

διοικητή να αθωώσει τους κατοίκους από τις συκοφαντίες και διαβολές του 

συνταγματάρχη Πούλου δημιούργησε ένα κλίμα εφησυχασμού και τους έκανε να 

πιστέψουν πως οι Γερμανοί τιμωρούν μόνο εκείνους οι οποίοι τους δημιουργούσαν 

προβλήματα. Τα θλιβερά, όμως, γεγονότα της επόμενης ημέρας διέψευσαν τους 

πάντες. 

   Στις 28 Σεπτεμβρίου ο διοικητής του 3ου Τάγματος του ΕΛΑΣ αποφάσισε να 

μετακινήσει το τάγμα του πλησιέστερα προς τη Νέα Χαλκηδόνα, καθώς και να θέσει 

σε εφαρμογή ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο. Οι άνδρες του τάγματος, στο οποίο 

συμμετείχαν και κάτοικοι της Νέας Χαλκηδόνας, είχαν ως αποστολή να στήσουν 

ενέδρα σε οποιοδήποτε διερχόμενο γερμανικό όχημα, όπως και στο γερμανικό 

ταχυδρομικό όχημα, το οποίο κάθε Πέμπτη εκτελούσε το δρομολόγιο Αλεξάνδρεια-

Νέα Χαλκηδόνα-Θεσσαλονίκη. Το ταχυδρομικό αυτό όχημα μετέφερε την 

αλληλογραφία του τάγματος των Γερμανών που είχε την έδρα του έξω από το Πλατύ 

και το συνόδευαν πάντα δύο γερμανοί μοτοσικλετιστές. Από τη Νέα Χαλκηδόνα 

περνούσε συνήθως το πρωί. Σύμφωνα με την εντολή, οι αντάρτες έπρεπε να 
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πυροβολήσουν προς το όχημα και αμέσως να τραπούν σε φυγή. Οι άνδρες του ΕΛΑΣ 

χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες των τριών-τεσσάρων ατόμων και επέλεξαν τα σημεία 

όπου θα έστηναν τις ενέδρες. Τελικά, οι αντάρτες έστησαν τέσσερις ή πέντε ενέδρες 

σε διάφορα σημεία του χωριού. Η απόφαση αυτή του καπετάνιου των ανταρτών να 

επιτεθούν σε οποιοδήποτε γερμανικό όχημα και με οποιοδήποτε κόστος σκοπό είχε 

να προκαλέσει τις δυνάμεις κατοχής. Βέβαια, υπήρχε ο κίνδυνος των αντιποίνων από 

την πλευρά των Γερμανών σε βάρος του άμαχου πληθυσμού. Σύμφωνα με τον ΕΛΑΣ 

το όφελος θα ήταν διπλό. Οι κάτοικοι του χωριού για να γλιτώσουν από τα αντίποινα 

των Γερμανών θα αναζητούσαν προστασία στους άνδρες του ΕΛΑΣ, καταφεύγοντας 

στα χωριά του Πάικου, ενώ οι άνδρες θα κατατάσσονταν στο 30ό Σύνταγμα του 

ΕΛΑΣ. Η διοίκηση των ανταρτών εκτιμούσε πως θα υπήρχαν θύματα μεταξύ των 

κατοίκων της Νέας Χαλκηδόνας από ενδεχόμενα αντίποινα, αλλά θα σώζονταν 

περισσότεροι εάν εγκατέλειπαν το χωριό. Σε κάθε περίπτωση, δεν ήθελαν ο Πούλος 

να εγκλωβίσει τους κατοίκους μέσα στο χωριό. Τότε, οι αντάρτες δε θα μπορούσαν 

να πλήξουν το σώμα του Πούλου, καθώς θα υπολόγιζαν τον άμαχο πληθυσμό. 

Ακόμη, οι γερμανικές φάλαγγες θα στάθμευαν ανενόχλητες μέσα στη  Νέα 

Χαλκηδόνα για ανεφοδιασμό.
210

 

   Πράγματι, το πρωινό της 28ης Σεπτεμβρίου το γερμανικό ταχυδρομικό όχημα 

έκανε την εμφάνισή του με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη. Κοντά στην κεντρική 

πλατεία δέχθηκε τα πυρά των ανταρτών. Οι επιβαίνοντες γερμανοί στρατιώτες 

ανταπέδωσαν τα πυρά. Επικράτησε πανδαιμόνιο από τις αδιάκοπες ριπές που 

ρίχνονταν από τους γερμανούς μοτοσικλετιστές προς πάσα κατεύθυνση. Στη 

συνέχεια, τα τρία οχήματα άλλαξαν πορεία και κατευθύνθηκαν προς την 

Αλεξάνδρεια, αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα. Σύμφωνα με το γερμανικό 

φρουραρχείο της Θεσσαλονίκης, δεν υπήρξαν νεκροί από την πλευρά των Γερμανών. 

Μόνο ένας γερμανός συνοδός τραυματίστηκε. Ύστερα από αυτή την ενέδρα ο 

στρατιωτικός διοικητής Θεσσαλονίκης-Αιγαίου έδωσε εντολή στο διοικητή του 

τάγματος των Γερμανών να σπεύσει άμεσα στη Νέα Χαλκηδόνα με σκοπό: α) την 

απώθηση των ανταρτών που ήδη είχαν εισχωρήσει στο χωριό και β) τη σύλληψη και 

τιμωρία των υπαιτίων του επεισοδίου. Οι κάτοικοι της Νέας Χαλκηδόνας, όταν 

πληροφορήθηκαν τι είχε συμβεί, πανικοβλήθηκαν. Πολλοί άνδρες, ανάμεσά τους και 

γυναίκες, ξεχύθηκαν στους αγρούς για να ειδοποιήσουν τους δικούς τους να μη 
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γυρίσουν στο χωριό. Οι μητέρες καλούσαν τα παιδιά τους να κρυφτούν στα σπίτια. Οι 

ψυχραιμότεροι θεώρησαν πως οι Γερμανοί δε θα τους έβλαπταν, αφού οι ίδιοι δεν 

είχαν κάνει κάτι σε βάρος τους. Πολλοί υπήρξαν αυτοί που εγκατέλειψαν το χωριό, 

αναζητώντας προστασία στις τάξεις του 3ου Τάγματος.
211

 

     Δύο ώρες περίπου μετά το συμβάν δύο γερμανικές φάλαγγες έκαναν την εμφάνισή 

τους. Η μία έφθασε από το δρόμο της Βέροιας, ενώ η δεύτερη από την πλευρά του 

Αξιού. Οι Γερμανοί, βοηθούμενοι από άνδρες του Πούλου, άνοιξαν πυρ στη Νέα 

Χαλκηδόνα και απώθησαν τους αντάρτες στα Κουφάλια και την Πέλλα. Σφοδρή 

μάχη διεξήχθη μεταξύ των Γερμανών και των ανδρών του Πούλου από τη μία πλευρά 

και των ανταρτών του 3ου Τάγματος του ΕΛΑΣ από την άλλη. Οι πρώτοι υπερείχαν 

σε αριθμό και σε οπλισμό. Ύστερα από μία ώρα περίπου άνισου αγώνα οι άνδρες του 

ΕΛΑΣ αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν προς τα Κουφάλια, αφήνοντας ελεύθερο το 

πεδίο στον εχθρό να εισβάλει στο χωριό. Οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους, μόλις 

μπήκαν στο χωριό, συνέλαβαν άνδρες κάθε ηλικίας για να τους εκτελέσουν. Την 

ημέρα εκείνη συνελήφθησαν 33 άτομα. Η αντίδραση των μελλοθάνατων ήταν να 

προσεύχονται, ενώ άλλοι εκλιπαρούσαν τους εκτελεστές τους να τους αφήσουν 

ελεύθερους. Οι απελπισμένες κραυγές τους δεν τους λύγισαν. Σύμφωνα με το Βιβλίο 

Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτων του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας από τους 

συλληφθέντες οι 24 άνδρες μεταφέρθηκαν στη θέση «Κάμπος» ή «Μπαχτσελίκια». 

Εκεί, αφού δύο άνδρες (Πασχάλης Διαμαντόπουλος και Ευθύμιος Κουρέπης) 

αφέθηκαν ελεύθεροι για άγνωστους λόγους, οι είκοσι δύο βρήκαν το θάνατο. Οι 

υπόλοιποι εννιά οδηγήθηκαν στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου, όπου και 

εκτελέστηκαν οι οκτώ. Ένας από αυτούς, ο Δημήτριος Τσερκέζης, κατόρθωσε να 

δραπετεύσει. Ο απολογισμός των νεκρών της 28ης Σεπτεμβρίου του 1944 ανήλθε σε 

30 άνδρες. Η ομαδική αυτή εκτέλεση φανέρωσε για μια ακόμη φορά την πλήρη 

αναρχία που επικρατούσε τις ημέρες εκείνες και τους πολλαπλούς κινδύνους που 

παραμόνευαν πλέον για τους αμάχους, με τους τελευταίους να πληρώνουν για μια 

ακόμη φορά υψηλό φόρο αίματος.
212

 

   Οι κάτοικοι του χωριού, για να γλιτώσουν από τη μανία των Γερμανών και των 

συνεργατών τους, κατέφυγαν στα γύρω χωριά, αναζητώντας κάποιο ασφαλές μέρος. 
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Ελάχιστοι παρέμειναν, κυρίως ηλικιωμένοι. Τελικά, εγκαταστάθηκαν στα χωριά 

Μεσιά και Άγιος Πέτρος. Τα χωριά αυτά ήταν εγκαταλελειμμένα, καθώς οι κάτοικοί 

τους είχαν αφήσει τα σπίτια τους εξαιτίας του φόβου τους για ενδεχόμενη επίθεση 

των ανταρτών.
213

 Οι κάτοικοι της Νέας Χαλκηδόνας περιήλθαν σε τραγική θέση, 

αφού κατάντησαν σε ελάχιστο χρόνο πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους την πατρίδα. 

Τότε, οι άνδρες του Πούλου, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία της ερήμωσης του 

χωριού, επιδόθηκαν σε πυρπολήσεις και λεηλασίες σπιτιών και καταστημάτων, 

ολοκληρώνοντας την καταστροφή.
214

 

    Τον Οκτώβριο του 1944 δυνάμεις των Γερμανών και των Ταγμάτων Ασφαλείας 

παρέμεναν ακόμη στη Νέα Χαλκηδόνα, καθώς και σε ορισμένα χωριά της Παιονίας. 

Ο αριθμός των δυνάμεων αυτών, καθώς και ο οπλισμός τους δεν είναι δυνατό να 

εξακριβωθεί, αφού βρίσκονταν σε προετοιμασίες αναχώρησης. Πράγματι, η περιοχή 

των Γιαννιτσών εκκενώθηκε από εχθρικές δυνάμεις στις 22 Οκτωβρίου και οι 

περιοχές της Έδεσσας και της Σκύδρας στις 24 και 25 Οκτωβρίου, ενώ την 1η 

Νοεμβρίου οι εχθρικές δυνάμεις εγκατέλειψαν και την περιοχή της Παιονίας. Όλο τον 

Οκτώβριο δεν παρουσίασαν κάποια δράση, καθώς βρίσκονταν σε άμυνα. Αντίθετα, 

το 30ό Σύνταγμα του ΕΛΑΣ συνέχισε τις επιθέσεις από τα Κουφάλια, την Αραβησσό, 

τα Γιαννιτσά και άλλα χωριά της περιοχής, όπου είχε σταθμεύσει. Ειδικά, η Νέα 

Χαλκηδόνα μετατράπηκε σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων. Την 1η Οκτωβρίου το 3ο 

Τάγμα του 30ού Συντάγματος επιτέθηκε στους Γερμανούς και στους άνδρες του 

Πούλου μέσα και έξω από το χωριό χωρίς καμία απώλεια. Οι απώλειες του εχθρού, 

αν και ανεξακρίβωτες, ήταν πολλές.
215

 

     Στις 2 Οκτωβρίου 1944, λίγες ημέρες μετά την εγκατάλειψη του χωριού από τους 

κατοίκους του, η παραστρατιωτική οργάνωση του Πούλου κατέφθασε και 

εγκαταστάθηκε στη Νέα Χαλκηδόνα στήνοντας το διοικητήριό της σε ένα από τα 

σπίτια του χωριού. Επίσης, μαζί του εγκαταστάθηκαν και άνδρες των Ταγμάτων 

Ασφαλείας. Οι 300 περίπου άνδρες του Πούλου μαζί με 100 περίπου γερμανούς 

στρατιώτες και αρκετούς άνδρες του Παπάζογλου οχύρωσαν περιμετρικά τη Νέα 

Χαλκηδόνα, με σκοπό να αποκρούσουν κάθε επίθεση του ΕΛΑΣ. Μέσα σε κλίμα 
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τρομοκρατίας και πειθαναγκασμού ο Πούλος και οι άνδρες του στρατολόγησαν 

χωρικούς από τα γειτονικά χωριά για να εργαστούν στα οχυρωματικά έργα.
216

  

     Τη νύχτα προς την 3η Οκτωβρίου το 1ο, το 3ο Τάγμα και ο Λόχος Μηχανημάτων 

του ΕΛΑΣ πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον της συγκεντρωθείσας δύναμης στη 

Νέα Χαλκηδόνα. Η μάχη διήρκεσε όλη νύχτα και έληξε στις 8 το πρωί με απώλειες 2 

νεκρούς και 4 τραυματίες για τον ΕΛΑΣ και ανεξακρίβωτες απώλειες για τους 

αντιπάλους τους. Η επίθεση επαναλήφθηκε και τη νύχτα της 4ης Οκτωβρίου. Η μάχη 

έληξε τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Αυτή τη φορά οι απώλειες των ανταρτών 

ήταν δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες, ενώ οι απώλειες του εχθρού δεν 

εξακριβώθηκαν.
217

 

     Την επόμενη μέρα, 5 Οκτωβρίου, οι Γερμανοί κατευθύνθηκαν προς τα Γιαννιτσά 

με σκοπό να απελευθερώσουν τη φρουρά που δεχόταν την πολιορκία του ΕΛΑΣ. Η 

δύναμη των Γερμανών αριθμούσε 500 άνδρες. Όταν έφθασαν στην Παλιά Πέλλα, 

συνάντησαν αντίσταση από τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ, με αποτέλεσμα να διεξαχθεί 

μάχη διάρκειας τεσσάρων ωρών στην περιοχή εκείνη. Περισσότεροι από 30 Γερμανοί 

σκοτώθηκαν, μεταξύ αυτών και ένας ανθυπολοχαγός, και συνελήφθησαν δύο 

αιχμάλωτοι, ενώ σκοτώθηκε ένας αντάρτης και τραυματίστηκαν οκτώ. Τα λάφυρα 

που αποκόμισε ο ΕΛΑΣ ήταν δύο οπλοπολυβόλα και πυρομαχικά. Στις 6 Οκτωβρίου 

επαναλήφθηκε μάχη στην περιοχή ανάμεσα στους Γερμανούς και στα τμήματα του 

ΕΛΑΣ. Μετά από δίωρη μάχη οι Γερμανοί τράπηκαν σε φυγή με κατεύθυνση τη Νέα 

Χαλκηδόνα με σοβαρές απώλειες. Ο ΕΛΑΣ είχε τέσσερις τραυματίες.
218

 

    Μια ακόμη μάχη που διεξήχθη στη Νέα Χαλκηδόνα έλαβε χώρα στις 8 Οκτωβρίου 

1944. Οι άνδρες του Πούλου, που ήταν εγκατεστημένοι στο χωριό, ανήλθαν στα 

υψώματα της Νέας Χαλκηδόνας με σκοπό να επιτεθούν στις προφυλακές των 

τμημάτων του ΕΛΑΣ για να υποστηρίξουν τη σύμπτυξη γερμανικής 

αυτοκινητοφάλαγγας. Το Ι/28 Τάγμα αντιμετώπισε με επιτυχία τους συνεργάτες των 

Γερμανών, αναγκάζοντάς τους να συμπτυχθούν στη βάση τους με αρκετές απώλειες. 
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Αντίθετα, ο ΕΛΑΣ είχε μόνο δύο τραυματίες. Ακόμη, το πρωί της 17ης Οκτωβρίου οι 

άνδρες του Πούλου επιτέθηκαν εναντίον των προφυλακών του Ι/28 Τάγματος στη 

Νέα Χαλκηδόνα. Η μάχη ήταν πολύωρη και σκληρή με τους συνεργάτες των 

Γερμανών να μετρούν σημαντικές απώλειες, χωρίς όμως να εξακριβωθούν. Οι 

αντάρτες είχαν έναν νεκρό και έναν τραυματία.
219

 

   Τέλος, στις 20 και 23 Οκτωβρίου ισχυρές δυνάμεις του 30ού Συντάγματος 

επιχείρησαν κατά της φρουράς του Αγάλματος των Γιαννιτσών. Οι εχθρικές δυνάμεις 

ήταν περικυκλωμένες μέσα στα χαρακώματα για τέσσερις μέρες. Ενισχύθηκαν, όμως, 

από δυνάμεις που έσπευσαν σε βοήθεια από τη Θεσσαλονίκη και κατάφεραν να 

αποσυρθούν προς τη Νέα Χαλκηδόνα. Από εκεί οι δύο προσπάθειες να φθάσουν πάλι 

στα Γιαννιτσά ήταν ανεπιτυχείς, καθώς χτυπήθηκαν από το 3ο Τάγμα στην Παλιά 

Πέλλα.
220

 

   Αλλά οι Γερμανοί και τα Τάγματα Ασφαλείας δεν ήταν οι μόνοι στόχοι του ΕΛΑΣ 

αυτούς τους τελευταίους μήνες. Οι αντάρτες το ίδιο διάστημα στράφηκαν και 

εναντίον χωριών που θεωρήθηκαν «αντιδραστικά» για να εξουδετερώσουν τις 

θεωρούμενες ως «εστίες αντίστασης». Από την άνοιξη του 1944 ο ΕΛΑΣ ενέτεινε τις 

επιθέσεις του εναντίον της ένοπλης αντίδρασης στα χωριά της ευρύτερης περιοχής. 

Συγκεκριμένα, στα χωριά Άγιος Πέτρος και Μεσιά της Γουμένισσας στις 16 

Μαρτίου, με τη βοήθεια σέρβων ανταρτών, επιτέθηκε με πολλές απώλειες για τον 

αντίπαλο.
221

 

    Παρόμοια κατάσταση επικρατούσε και στην περιοχή της Σκύδρας με τους άνδρες 

του Πούλου και των Ταγμάτων Ασφαλείας να έχουν ως έδρα τους την Κρύα Βρύση 

και τη Σκύδρα αντίστοιχα. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις στον Εύρωπο 

και τα Γιαννιτσά, ενώ τον Ιούλιο το 30ό Σύνταγμα πραγματοποίησε επιθέσεις στα 

Κουφάλια, τα Γιαννιτσά και τη Γουμένισσα.
222

 

   Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1944 το Σύνταγμα κατευθύνθηκε προς τα Κουφάλια με 

σκοπό να επιτεθεί σε Γερμανούς και άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας που ήταν 

εγκατεστημένοι εκεί. Την ίδια μέρα άνδρες του Πούλου και των Ταγμάτων 
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εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος της περιοχής του 30ού Συντάγματος». 
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 ΙΑΜ, ΓΔΜ, φάκ. 20, υποφάκ. 1: Ε.Λ.Α.Σ., Χ Μεραρχία, 30όν Σύνταγμα, «Ιστορία του 

εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος της περιοχής του 30ού Συντάγματος». 
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Ασφαλείας με επικεφαλής τον Σούμπερτ και τον Πούλο έκαναν επιθέσεις μέσα στην 

πόλη των Γιαννιτσών με τα θύματα να ανέρχονται σε περισσότερους από 100 

νεκρούς πολίτες. Το ίδιο βράδυ Γερμανοί εισήλθαν στην πόλη και έκαψαν το κέντρο 

της πόλης. Τα τμήματα του Συντάγματος αναγκάστηκαν να συμπτυχθούν. Στη 

συνέχεια, όμως, το Σύνταγμα πέρασε στην αντεπίθεση και ανάγκασε τους Γερμανούς 

να εγκαταλείψουν την πόλη και να εγκατασταθούν στο ηρώο των Γιαννιτσών. Μόνο 

ένα τάγμα του συντάγματος έμεινε μέσα στην πόλη, ενώ τα υπόλοιπα διενήργησαν 

επιχειρήσεις στο δρόμο Γιαννιτσών-Νέας Χαλκηδόνας και έγιναν μάχες με τους 

γερμανοπουλικούς. Οι μάχες αυτές ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο και είχαν ως 

αποτέλεσμα οι Γερμανοί και τα Τάγματα Ασφαλείας να υποστούν απώλειες.
223

 

  Μετά τα γεγονότα αυτά στην πόλη των Γιαννιτσών οι κάτοικοί της την 

εγκατέλειψαν αφήνοντας πίσω όλη την κινητή περιουσία τους και διασκορπίστηκαν 

στα χωριά που βρίσκονται στους πρόποδες του Πάικου. Έτσι, Γερμανοί και άνδρες 

του Πούλου μπορούσαν ανενόχλητοι να λεηλατήσουν τα εγκαταλελειμμένα σπίτια. 

Από τις 18 μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου το 30ό Σύνταγμα του ΕΛΑΣ πραγματοποίησε 

επιθέσεις εναντίον της γερμανικής φρουράς της πόλης των Γιαννιτσών. Σύμφωνα με 

την αναφορά του 30ού Συντάγματος, οι απώλειες του εχθρού δεν εξακριβώθηκαν, 

ξεπέρασαν, όμως, τους 50 νεκρούς και τραυματίες, ενώ οι απώλειες του Συντάγματος 

ήταν μόνο υλικές, δηλαδή, ένα οπλοπολυβόλο, ένα στάγιερ, πέντα ατομικά 

τουφέκια.
224

 

   Στις 27 Οκτωβρίου 1944 μια φάλαγγα Γερμανών και Ταγμάτων Ασφαλείας 

κατευθύνθηκε προς τη Νέα Χαλκηδόνα. Επί δύο μέρες διεξήχθησαν σκληρές μάχες 

στο δρόμο από το Παλαίφυτο μέχρι τη Νέα Χαλκηδόνα με αποτέλεσμα οι Γερμανοί 

και τα Τάγματα Ασφαλείας να έχουν απώλειες πολλούς νεκρούς, καθώς και δύο 

πυροβόλα, ένα αντιαρματικό και 170 κάρα. Στη συνέχεια το 30ό Σύνταγμα του 

ΕΛΑΣ συμπτύχθηκε πέρα από τον Αξιό. Στα τέλη Οκτωβρίου το Σύνταγμα πέρασε 

τον Αξιό με σκοπό να επιτεθεί στις γερμανικές φάλαγγες που αποχωρούσαν από τη 

Γέφυρα και κατευθύνονταν βόρεια, προς το Πολύκαστρο. Στη συνέχεια, αφού 

πληροφορήθηκε ότι μεγάλος αριθμός των Ταγμάτων Ασφαλείας, συγκεντρώθηκε 

στην πόλη του Κιλκίς, αποφάσισε να κατευθυνθεί προς το Κιλκίς για να επιτεθεί στην 
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συγκεντρωθείσα αντίπαλη δύναμη. Τα τμήματα του ΕΛΑΣ που κατέφθασαν στο 

Κιλκίς έδωσαν σκληρή μάχη και κατάφεραν καίριο πλήγμα στους συνεργάτες των 

Γερμανών με αποτέλεσμα να απελευθερώσουν την πόλη του Κιλκίς. Οι απώλειες για 

την πλευρά των ηττημένων έφτασαν περίπου τους 1.100 νεκρούς και πάρα πολλούς 

αιχμαλώτους. Στις 23 Νοεμβρίου το 30ό Σύνταγμα του ΕΛΑΣ επέστρεψε στην έδρα 

του στα Γιαννιτσά.
225

 

    Στις αρχές Αυγούστου 1944 ένας λόχος του 30ού Συντάγματος από το Πάικο 

εισήλθε στην πόλη των Γιαννιτσών και επιτέθηκε κατά των Ταγμάτων Ασφαλείας. Οι 

απώλειες για την αντίπαλη πλευρά ήταν 20 νεκροί, ενώ για τους αντάρτες καμία. 

Ακόμη, στις 16 Αυγούστου 1944 στα Γιαννιτσά τμήμα του συντάγματος επιχείρησε 

εναντίον 150 ανδρών των Ταγμάτων Ασφαλείας και 90 Γερμανών που 

τρομοκρατούσαν τους κατοίκους της πόλης. Η μάχη διήρκεσε μέχρι τα ξημερώματα 

της επόμενης μέρας και είχε ως αποτέλεσμα αρκετούς νεκρούς άνδρες των Ταγμάτων 

Ασφαλείας και τα οικήματα στα οποία διέμεναν να ανατιναχθούν, ενώ οι απώλειες 

για τους Γερμανούς ήταν ανεξακρίβωτες. Οι αντάρτες είχαν 4 νεκρούς και 21 

τραυματίες.
226

  

     Στις αρχές Σεπτεμβρίου 1944 το 3ο Τάγμα και ο λόχος Μηχανημάτων ενήργησαν 

κατά των συνεργατών των Γερμανών στην περιοχή της Παιονίας και συγκεκριμένα 

στα Κουφάλια, απωθώντας τούς πέρα από τον Αξιό. Οι απώλειές τους ήταν τρεις 

νεκροί και έξι τραυματίες, ενώ μόνο ένας τραυματίας για τους αντάρτες. Το ίδιο 

βράδυ τμήματα του ΕΛΑΣ κύκλωσαν τη Νέα Χαλκηδόνα και ανατίναξαν το 

Φρουραρχείο των Ταγμάτων Ασφαλείας και πέντε οικίες, στις οποίες διέμεναν, με 

αποτέλεσμα να τους εκδιώξουν πέρα από τον Αξιό. Οι απώλειες τους δεν 

εξακριβώθηκαν. Μάλιστα, την ίδια νύχτα πυρπόλησαν και πέντε οικίες των 

Ταγμάτων Ασφαλείας στο χωριό Ελεούσα, λίγα χιλιόμετρα από τη Νέα 

Χαλκηδόνα.
227
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 Σύμφωνα με υπερβολικές αναφορές, ο ΕΛΑΣ διέθεσε 22.000 άνδρες. Στην πραγματικότητα ο 
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3.5 Τέλος της γερμανικής Κατοχής – Η αποχώρηση των Γερμανών και των 

συνεργατών τους 

 

   Το καλοκαίρι του 1944 οι Γερμανοί διεξήγαν στα βουνά τις τελευταίες μεγάλες 

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον του ΕΛΑΣ, με στόχο την απελευθέρωση των 

βασικών συγκοινωνιακών δικτύων, καθώς είχαν φτάσει (τέλη Αυγούστου) από τα 

γραφεία των γερμανικών επιτελείων οι πρώτες διαταγές για τη σταδιακή εκκένωση 

του ελληνικού χώρου και τη γρήγορη μετακίνηση όλων των γερμανικών 

στρατευμάτων προς τα βόρεια. Η αποχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα έγινε 

με κάθε μεταφορικό μέσο. Μάλιστα, κάποιοι έφυγαν ακόμη και πεζοί.
228

  

   Η στιγμή της απελευθέρωσης της χώρας ήταν φανερό ότι είχε φτάσει. Με τους 

Γερμανούς άρχισαν να αποχωρούν και όσοι είχαν συνεργαστεί μαζί τους, φοβούμενοι 

την οργή των συμπατριωτών τους. Στις αρχές Σεπτεμβρίου 1944 ο ΕΛΑΣ και ο ΕΔΕΣ 

πέρασαν σε γενική αντεπίθεση για την απελευθέρωση όλης της χώρας. Στις 12 

Οκτωβρίου 1944 αποχώρησαν και οι τελευταίοι Γερμανοί από την Αθήνα, γεγονός 

που σηματοδότησε το τέλος της Κατοχής στην Ελλάδα. 

  Μπροστά στο ορατό τέλος αρκετοί άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας και 

γερμανόφιλοι οπαδοί του Εθνικοσοσιαλισμού έμειναν στην Ελλάδα, προσπαθώντας 

να επιβιώσουν χωρίς πλέον τους προστάτες τους Γερμανούς, ενώ κάποιοι άλλοι 

αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον γερμανικό στρατό στο δρόμο της φυγής. Ανάμεσα 

στους συνεργάτες και υποστηρικτές των Γερμανών που εγκατέλειψαν την Ελλάδα 

ήταν και ο Πούλος. Έτσι, ο Πούλος και οι άνδρες του εγκατέλειψαν τις θέσεις τους 

στη Νέα Χαλκηδόνα
229

 και πέρασαν τα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα 

ακολουθώντας τα γερμανικά στρατεύματα. Στο εξωτερικό ο Πούλος θα συνέχιζε τον 

αντικομμουνιστικό αγώνα του.
230

 Στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 1947 

καταδικάστηκε σε θάνατο και δις σε ισόβια. Έμεινε στη φυλακή μέχρι τον Ιούνιο του 

1949, οπότε και εκελέστηκε στην Αθήνα (Γουδί, 11 Ιουνίου 1949).
231

 Ο Πούλος 
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καταγράφηκε στην ιστορία ως ένας από τους πρωταίτιους των συμφορών που 

έπληξαν τους κατοίκους της Νέας Χαλκηδόνας και των άλλων γειτονικών χωριών. 

   Η αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων και των Ταγμάτων Ασφαλείας από 

την ευρύτερη περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας έγινε στα τέλη Οκτωβρίου 1944. Αρχές 

Νοεμβρίου οι κάτοικοι του χωριού μπορούσαν πια να επιστρέψουν στο χωριό από τα 

χωριά Άγιος Πέτρος και Μεσιά του νομού Κιλκίς στα οποία είχαν καταφύγει.
232

 Το 

μέγεθος της καταστροφής δεν άργησε να αποκαλυφθεί. Τα περισσότερα σπίτια είχαν 

καταστραφεί ολοσχερώς. Παντού υπήρχαν σκορπισμένα τα σφάγια από ζώα, θύματα 

και αυτά των αδίστακτων ανδρών των Ταγμάτων Ασφαλείας και κυρίως του σώματος 

του Πούλου. Το χωριό σε γενικές γραμμές παρουσίαζε εικόνα βιβλικής καταστροφής 

τις πρώτες ημέρες μετά την επιστροφή των κατοίκων.
233

 Παρ' όλες τις δυσκολίες, 

βρήκαν το ψυχικό σθένος και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ξαναέχτισαν τα σπίτια 

τους, κατασκεύασαν νέους στάβλους και απέκτησαν πολλά ζώα. 

    Το 1983, 40 σχεδόν χρόνια μετά, το κοινοτικό συμβούλιο της Νέας Χαλκηδόνας 

αποφάσισε να τιμήσει τους κατοίκους για την προσφορά τους στην Αντίσταση και 

στην Απελευθέρωση. Έτσι, η οδός «Βεροίας» μετονομάστηκε σε οδό «Φανής 

Μισκάκη» για να τιμήσει τη γυναίκα αυτή της Εθνικής Αντίστασης. Ακόμη, η οδός 

Γιαννιτσών μετονομάστηκε σε οδό «Ενιαίας Εθνικής Αντίστασης» και η πλατεία της 

εκκλησίας του χωριού απέκτησε την ονομασία «Πλατεία Εθνικής Συμφιλίωσης».
234

 

Ήταν η ελάχιστη τιμή προς όσους είχαν αγωνιστεί, καθώς και μια ελάχιστη 

υπενθύμιση στην περίοδο του «πυρός και σιδήρου» από την οποία είχε διέλθει το 

χωριό, όπως άλλωστε είχε συμβεί με την ίδια τη χώρα. 

 

 

 

                                                                                                                                            
Κατοχή στην Απελευθέρωση», στο Mark Mazower (επιμ.), Μετά τον Πόλεμο. Η ανασυγκρότηση της 

οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960, μετάφρ. Ειρήνη Θεοφυλάκτου, 

Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003, σσ. 53-71. 
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 Στογιαννάρης, Η Χαλκηδόνα στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, σ. 116.  
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 Διαμαντής Κούσας, Ζωή Κάρδαρη, μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, Νέα Χαλκηδόνα, 28 

Ιουνίου 2015. 
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 Κοινότητα Νέας Χαλκηδόνας, Πρακτικά Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας 

Χαλκηδόνας, 1983.  



 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

   Το χωριό Γιάλετζικ, στην οθωμανική αυτοκρατορία, ανήκε στον Δήμο του 

Βαρδαρίου. Από τον 15ο μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα ο οικισμός παρουσιάζει 

πληθυσμιακή σταθερότητα, καθώς είχε τριάντα οικογένειες. Στις αρχές του 20ού 

αιώνα διοικητικά ανήκε στην κοινότητα Κουφαλίων, ενώ το 1928 η Νέα Χαλκηδόνα 

ανακηρύχθηκε σε αυτόνομη κοινότητα και εντάχθηκε στον Νομό Θεσσαλονίκης. 

Ακόμη, στο Γιάλετζικ, λίγο πριν από την έλευση των προσφύγων, λειτουργούσε 

σχολείο με μικρό αριθμό μαθητών. 

   Η μικρασιατική τραγωδία αποτέλεσε ορόσημο στην ιστορία του ελληνικού 

κράτους. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή οι Έλληνες υποχρεώθηκαν να 

εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην Ανατολική Θράκη και τη Μικρά Ασία και να 

εγκατασταθούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Σύμβαση για την ανταλλαγή των 

πληθυσμών μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Έτσι, η Ελλάδα δέχθηκε ενάμισι 

περίπου εκατομμύριο πρόσφυγες, τους οποίους έπρεπε να θρέψει, να στεγάσει και να 

αποκαταστήσει οικονομικά. Η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα από τα πιο δυσχερή 

και πολύπλοκα προβλήματα. Στο δύσκολο αυτό έργο της αποκατάστασης η 

προσφορά της Ε.Α.Π. υπήρξε τεράστια και το έργο της αναγνωρίστηκε από όλο τον 

προσφυγικό κόσμο.  

   Οικογένειες από το Καδίκιοϊ και τον Πύργο της Ανατολικής Θράκης, από το 

Γενίκιοϊ και το Νεοχώρι, την Τσολού και την Προύσα της Μικράς Ασίας, συνολικά 

247 οικογένειες, ύστερα από πολλές περιπέτειες, εγκαταστάθηκαν στο Γιάλετζικ της 

Κεντρικής Μακεδονίας. Οι πρόσφυγες βρήκαν στον οικισμό αυτό 30 οικογένειες 190 

περίπου ατόμων και αποτέλεσαν τον πληθυσμό του χωριού. Το 1926 το Γιάλετζικ 

μετονομάστηκε σε Νέα Χαλκηδόνα σε ανάμνηση της γενέτειρας Χαλκηδόνας της 

Ανατολικής Θράκης. 

     Η επίσπευση της διαδικασίας της αποκατάστασης ήταν απαραίτητη. Ελήφθησαν 

τα απαραίτητα μέτρα κοινωνικής πρόνοιας και περίθαλψης. Η ανάγκη της στέγασης 

των προσφύγων αντιμετωπίστηκε με τη προσωρινή διαμονή τους σε πρόχειρα 

καταλύματα. Όμως, πολύ γρήγορα άρχισε η κατασκευή σπιτιών. Στη Νέα Χαλκηδόνα 

ο οικισμός κατασκευάστηκε μέσα σε 6-8 μήνες περιλαμβάνοντας 300 κατοικίες.   

     Κρίσιμης σημασίας ήταν και η κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής, όπως 

αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα, κατασκευή δρόμων και γεφυρών, απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των προσφυγικών εγκαταστάσεων. Ακόμη, η 



 

 

αποξήρανση των ελωδών εκτάσεων στον κάμπο των Γιαννιτσών εξασφάλισε μεγάλες 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις και συνέβαλε στη βελτίωση των συνθηκών υγείας στην 

ευρύτερη περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας. 

  Ο πληθυσμός της Νέας Χαλκηδόνας ήταν κατά κύριο λόγο αγροτικός. Οι 

πρόσφυγες έκαναν χρήση σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας και γεωργικών 

μηχανημάτων, με αποτέλεσμα την αύξηση και τη βελτίωση της αγροτικής 

παραγωγής. Ακόμη, πολλοί ήταν και αυτοί που ασχολήθηκαν με την κτηνοτροφία, το 

εμπόριο και τις μεταφορές.  

   Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στους 

πρόσφυγες και τους γηγενείς της Νέας Χαληδόνας. Αρχικά, η εχθρότητα και η 

καχυποψία χαρακτήριζαν τις μεταξύ τους σχέσεις, που οφείλονταν σε οικονομικής, 

πολιτικής και κοινωνικής φύσεως λόγους. Η διανομή της γης, οι γλωσσικές 

διαφοροποιήσεις, η διαφορετική καταγωγή και νοοτροπία, τα διαφορετικά έθιμα και 

συνήθειες δημιουργούσαν εμπόδια στη μεταξύ τους επικοινωνία. Για παράδειγμα, οι 

πρόσφυγες που προέρχονταν από το Καδίκιοϊ δέχονταν συχνά σκωπτικά σχόλια για 

τον τρόπο ομιλίας τους, όχι μόνο από τους ντόπιους κατοίκους του χωριού, αλλά 

κυρίως από πρόσφυγες που προέρχονταν από άλλα μέρη της Ανατολικής Θράκης και 

της Μικράς Ασίας. Έτσι, οι πρόσφυγες τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους στη 

Νέα Χαλκηδόνα είχαν να αντιμετωπίσουν την επιφυλακτικότητα των γηγενών. 

   Η διαφοροποίηση εκδηλώθηκε και ως προς τις πολιτικές επιλογές, καθώς ο 

προσφυγικός κόσμος του χωριού έγινε φορέας προοδευτικών ιδεών στην Ελλάδα και 

τάχθηκε στο πλευρό του Βενιζέλου και του κόμματος των Φιλελευθέρων. Οι 

τραυματικές εμπειρίες, που βίωσαν οι πρόσφυγες, ενδυνάμωσαν το εθνικό τους 

αίσθημα, γεγονός που επηρέασε τις πολιτικές προτιμήσεις τους. Στην περίοδο του 

Μεσοπολέμου ως προς την πολιτική τους τοποθέτηση είχαν επηρεαστεί από τη 

Μικρασιατική Καταστροφή και την προσφυγιά. Το γεγονός ότι θεώρησαν υπεύθυνο 

για την καταστροφή αυτή τον βασιλιά και την αντιβενιζελική παράταξη, ενώ από την 

άλλη πλευρά έτρεφαν ελπίδες στο πρόσωπο του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς τον 

έβλεπαν ως σωτήρα τους, τους οδήγησε στην υποστήριξη της βενιζελικής παράταξης. 

Στη Νέα Χαλκηδόνα η υποστήριξη της βενιζελικής παράταξης από τους κατοίκους 

της ήταν βέβαια μαζική κατά την περίοδο από το 1926 έως και το 1936, εμφάνισε 

όμως ραγδαία μείωση από το 1932 και εξής. Η πολιτική αυτή μεταστροφή μπορεί να 

αναζητηθεί στην υπογραφή του ελληνοτουρκικού Συμφώνου Φιλίας από τον 

Βενιζέλο το 1930. 



 

 

    Γενικά, οι πρόσφυγες αποδείχθηκε πως ήταν μια δύναμη αναγέννησης και προόδου 

για τη χώρα. Μεγάλη υπήρξε η συμβολή τους, όχι μόνο στη δική τους αποκατάσταση, 

αλλά και στην ευρύτερη πρόοδο της χώρας. Τα δείγματα προόδου ήταν φανερά 

παντού, αφού ο προσφυγικός κόσμος αξιοποίησε τη δυναμικότητά του σε όλους τους 

τομείς. Σε μικρό χρονικό διάστημα, η Ελλάδα βγήκε από το χάος της καταστροφής 

και εισήλθε σε μια περίοδο αναδημιουργίας, με την εργατικότητα και την έφεση των 

προσφύγων για εργασία και πρόοδο. Ύστερα από την εθνική και οικονομική 

καταστροφή, ήρθε η σωτήρια ανόρθωση. Όσον αφορά τη Νέα Χαλκηδόνα, παρά τις 

γενικότερες αντίξοες συνθήκες, σημείωσε αξιόλογη πρόοδο σε πολλούς τομείς. Σε 

σύντομο χρονικό διάστημα οι πρόσφυγες εντάχθηκαν στην κοινωνία του χωριού. 

  Τα δύσκολα χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής και της προσφυγικής 

εγκατάστασης μπορεί να είχαν περάσει, οι κάτοικοι όμως της Νέας Χαλκηδόνας 

βρέθηκαν ξανά αντιμέτωποι με τον πόλεμο, βιώνοντας μια δεύτερη καταστροφή στα 

χρόνια της Κατοχής. Η πορεία προς την ανάπτυξη ανατράπηκε βίαια, όταν η Ελλάδα 

μπήκε στην περιπέτεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε και για άλλη μια φορά οι 

πρόσφυγες βρέθηκαν στη δίνη της καταστροφής και της απώλειας.  

      Η Νέα Χαλκηδόνα βρέθηκε κάτω από τη γερμανική Κατοχή από τον Απρίλιο του 

1941 μέχρι τον Οκτώβριο του 1944. Η συγκέντρωση ενός μεγάλου αριθμού ενόπλων 

στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας δεν ήταν καθόλου τυχαία. Σημαντικό 

ρόλο έπαιξε η γεωγραφική θέση του χωριού και ιδιαίτερα η γειτνίασή του με βασικές 

συγκοινωνιακές αρτηρίες. Έτσι, η Νέα Χαλκηδόνα, λόγω της νευραλγικής της θέσης, 

από την άνοιξη μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου του 1944 υπέστη δυσανάλογες 

καταστροφές για το μέγεθός της, αλλά και σε σχέση με τα γύρω χωριά από τις 

δυνάμεις κατοχής και τους συνεργάτες τους. 

    Γρήγορα πολλοί κάτοικοι του χωριού συμμετείχαν σε πράξεις αντίστασης κατά 

των Γερμανών και των συνεργατών τους. Αρκετοί από αυτούς έπεσαν νεκροί στα 

πεδία των μαχών πολεμώντας τους κατακτητές ή δολοφονήθηκαν από τους άνδρες 

των Ταγμάτων Ασφαλείας. Η Φανή Μισκάκη και η Κατίνα Μπακιρλή ήταν οι 

γυναίκες από τη Νέα Χαλκηδόνα που ξεχώρισαν για τη δράση τους κατά τη διάρκεια 

της Κατοχής. 

   Στο διάστημα 1941-1943 τίποτα δεν πρόδιδε όσα θα επακολουθούσαν, καθώς στη 

Νέα Χαλκηδόνα σημειώθηκαν κάποια σποραδικά γεγονότα μικρής σημασίας. Όμως, 

κατά τη διάρκεια του 1944 και κυρίως τους τελευταίους μήνες της γερμανικής 

Κατοχής το χωριό υπέστη σοβαρές υλικές καταστροφές και είχε δεκάδες ανθρώπινες 



 

 

απώλειες. Ορόσημο αποτέλεσαν τα γεγονότα της 28ης Σεπτεμβρίου 1944 με τον 

άμαχο πληθυσμό του χωριού να πληρώνει υψηλό φόρο αίματος, ο απολογισμός των 

νεκρών από τις εκτελέσεις των Γερμανών και των συνεργατών τους ανήλθε σε 30 

άνδρες. Ακόμη, μέσα σε κλίμα τρομοκρατίας και πειθαναγκασμού οι Γερμανοί και 

αργότερα και οι άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας καθημερινά επιδίδονταν στη 

λεηλασία των περιουσιών των κατοίκων. 

     Στα τέλη Οκτωβρίου 1944 αποχώρησαν τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής και 

τα Τάγματα Ασφαλείας από την ευρύτερη περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας. Αρχές 

Νοεμβρίου οι κάτοικοι του χωριού μπορούσαν πια να επιστρέψουν στο χωριό από τα 

χωριά Άγιος Πέτρος και Μεσιά του νομού Κιλκίς στα οποία είχαν καταφύγει. 

     Όταν η Ελλάδα απελευθερωνόταν από τον ζυγό του κατακτητή, η ανακούφιση και 

η ελπίδα ήταν κυρίαρχα. Ύστερα από τριάμισι χρόνια σκληρών δοκιμασιών και 

πικρών εμπειριών, η χώρα εμφανιζόταν γεμάτη προσδοκίες, αφού διάχυτη ήταν η 

επιθυμία για την οικοδόμηση ενός ριζικά ανανεωμένου κόσμου. Κυριαρχούσαν τα 

αιτήματα για ειρήνη, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Η διχόνοια και η διαίρεση, 

όμως, των Ελλήνων σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα άρχισε να γίνεται εμφανής. 

Εξάλλου, ένας από τους στόχους της γερμανικής πολιτικής κατά τη διάρκεια της 

Κατοχής ήταν η όξυνση της ελληνικής εμφύλιας αντιπαράθεσης και για τον λόγο 

αυτόν οι γερμανικές αρχές ακολούθησαν διχαστική πολιτική διασπώντας την ενότητα 

του αντιστασιακού κινήματος. Στην κρίσιμη φάση της μετάβασης από τον πόλεμο 

στην ειρήνη, η Ελλάδα, εσωτερικά διχασμένη και εξασθενημένη, δε στάθηκε τελικά 

ικανή να αξιοποιήσει την ευκαιρία της «ανοικοδόμησης».  

    Σε λίγο η Ελλάδα θα έμπαινε στη δίνη ενός άλλου, φοβερότερου πολέμου, του 

Εμφυλίου, μετατρέποντας -ακόμη μία φορά- τη χώρα σε θέατρο σκληρών 

συγκρούσεων. Η σύγκρουση ανάμεσα στους κομμουνιστές και σε αυτούς που 

αντιπαρατέθηκαν στον κομμουνισμό ή ακόμη και συνεργάστηκαν με τον κατακτητή 

συνεχίστηκε μετά την Απελευθέρωση και οδήγησε στην εμφύλια διαμάχη, 

διαιωνιζόμενη μάλιστα τα πολλά μεταπολεμικά χρόνια. Η μεγάλη εκείνη εποχή της 

Αντίστασης υποθηκεύτηκε κατά κάποιον τρόπο από τη διαμάχη μεταξύ των 

αντάρτικων οργανώσεων, καθώς και από τα Δεκεμβριανά και τον Εμφύλιο που 

επακολούθησαν, με συνέπεια την κρίση του έθνους και τον διχασμό του ελληνικού 

λαού.  

   Έγινε φανερό πως οι κάτοικοι της Νέας Χαλκηδόνας βίωσαν ως τραύμα τον 

ξεριζωμό, τις μεσοπολεμικές αντιπαραθέσεις αλλά και τους κινδύνους που διέτρεξαν 



 

 

στην Κατοχή, με φόβο να απωλέσουν την τελευταία πατρίδα τους, ζώντας και πάλι σε 

συνθήκες κοινωνικής αποδιοργάνωσης και πολιτικής πόλωσης. 
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