
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΙΣΤΟΡΙΑ, 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ 

ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» 

 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

«Ο πόλεμος εντός των τειχών»: 

Ο Εμφύλιος Πόλεμος στη Θεσσαλονίκη (1946-1949) 

 

ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ Ε. ΒΕΡΓΟΥ  

ΑΜ: hac17015 

 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΟΡΔΑΝΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ: ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΒΟΓΛΗΣ 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2020 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Η έγκριση της Μεταπτυχιακής Εργασίας από το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και 

Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει αναγκαστικά ότι 

αποδέχεται το Τμήμα τις γνώμες του συγγραφέα». 



3 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ .................................................................................................................................... 4 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...................................................................................................................................... 8 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗΣ: Η 

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΜΦΥΛΙΑΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ .............................................................................................................................. 17 

1.1 Η ίδρυση εθνικοφρόνων συλλόγων ..................................................................................... 18 

1.2. Η ενίσχυση της καλλιτεχνικής και της πνευματικής κίνησης ............................................. 24 

1.3. Δημόσιες τελετές και εκδηλώσεις ....................................................................................... 27 

1.4. Ο ρόλος του Στρατού .......................................................................................................... 38 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: «Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ........................................... 42 

2.1. Οι συνθήκες καταστολής .................................................................................................... 43 

2.2. Οι εκατέρωθεν δολοφονικές επιθέσεις ............................................................................... 49 

2.3. Από τις δολοφονίες στις οργανωμένες επιθέσεις: Ο βομβαρδισμός της Θεσσαλονίκης από 

τον ΔΣΕ (Φεβρουάριος 1948) .................................................................................................... 55 

2.4. Η Υπόθεση Πολκ: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία του Θερμαϊκού .......................................... 59 

2.5. Η τελευταία επίθεση ........................................................................................................... 65 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΣΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ................................................. 67 

3.1. Οι χώροι εγκλεισμού των πολιτικών κρατουμένων στη Θεσσαλονίκη .............................. 67 

3.2. Τα Έκτακτα Στρατοδικεία και οι μεγάλες δίκες του Εμφυλίου .......................................... 72 

3.3. «Εις τον συνήθη τόπον εκτελέσεων …» ............................................................................. 83 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: «ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΟΠΛΗΚΤΟΙ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ......................... 91 

4.1. Η άφιξη και η εγκατάσταση των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη ....................................... 93 

4.2. Η προνοιακή πολιτική του κράτους υπέρ των προσφύγων ................................................. 99 

4.3. Η κινητοποίηση της Πρόνοιας Βορείων Επαρχιών της βασίλισσας Φρειδερίκης και της 

τοπικής κοινωνίας στο πλαίσιο της «εθνικοφροσύνης» .......................................................... 107 

4.4. Η επιστροφή των «ανταρτόπληκτων» .............................................................................. 112 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .................................................................................................................... 117 

ΠΗΓΕΣ ......................................................................................................................................... 122 

  

 

 



4 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει τις συνθήκες της 

εμφύλιας σύγκρουσης την περίοδο 1946-1949, από την οπτική ενός μεγάλου αστικού 

κέντρου, με την έρευνα να εστιάζει τοπικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, 

επιχειρήθηκε να αναδειχθούν πτυχές, που σχετίζονται τόσο με τις διαμορφωθείσες 

πολιτικοκοινωνικές συνθήκες υπό καθεστώτος εκτάκτου ανάγκης, όσο και με τα 

στρατιωτικά γεγονότα και τον τρόπο πρόσληψης και βίωσης του Εμφυλίου από τον αστικό 

πληθυσμό.  

Με τις στρατιωτικές συγκρούσεις να λαμβάνουν χώρα στις περιοχές της υπαίθρου, ο 

πόλεμος αυτός προσλήφθηκε και βιώθηκε με διαφορετικό τρόπο από τους κατοίκους των 

πόλεων. Για τους τελευταίους και ιδιαίτερα τους κατοίκους της Αθήνας, τα δύο τελευταία 

έτη της σύγκρουσης (1948-49), ο Εμφύλιος ήταν ένα γεγονός που περισσότερο 

αποτυπωνόταν στις σελίδες των εφημερίδων. Ωστόσο, για τη Θεσσαλονίκη, ο «πόλεμος 

εντός των τειχών», ήταν ένας πολυδιάστατος πόλεμος, που αποτυπώθηκε σε κάθε πλευρά 

του καθημερινού βίου. Από τη διαμόρφωση της εθνικόφρονος ιδεολογίας, με τις εκδηλώσεις 

και τις δημόσιες τελετές, τα μέτρα καταστολής και τις κάθε είδους διώξεις εναντίον μελών 

και οπαδών της Αριστεράς, τις δολοφονικές επιθέσεις, τις εκτελέσεις πολιτικών 

κρατουμένων στο Επταπύργιο, έως και την έλευση των χιλιάδων προσφύγων της υπαίθρου, 

καθώς και τα στρατιωτικά γεγονότα με την επίθεση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 

(ΔΣΕ) εναντίον της πόλης. Έτσι, η τριετία του Εμφυλίου αποτέλεσε μια πολυτάραχη περίοδο 

με γεγονότα που σημάδεψαν την τοπική ιστορία της πόλης. 

Πιο συγκεκριμένα, η εργασία χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 

διερευνάται ο τρόπος μέσα από τον οποίο η κυβερνητική πολιτική διαμόρφωσε την 

εθνικόφρονα ιδεολογία και συσπείρωσε τον αστικό πληθυσμό γύρω από αυτήν, με την 

ίδρυση συλλόγων, τις δημόσιες τελετές και τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που εξέφραζαν και 

εξύψωναν το εθνικό φρόνημα, βάσει του δίπολου «εθνικό-αντεθνικό». Στη δεύτερη ενότητα, 

δίνεται έμφαση στις συνθήκες καταστολής που επιβλήθηκαν, με βάση την έκτακτη 

νομοθεσία της περιόδου, καθώς και στον τρόπο που τις προσέλαβε ο αστικός πληθυσμός της 

Θεσσαλονίκης, με τις δολοφονικές και οργανωμένες επιθέσεις εκατέρωθεν των 

αντιμαχόμενων πλευρών να αποτελούν μια βίαιη πραγματικότητα. Εν συνεχεία, η τρίτη 

ενότητα εστιάζει στις συλλήψεις και τις φυλακίσεις, βάσει πολιτικών κριτηρίων, που 

οδήγησαν στον θεσμοθετημένο αποκλεισμό της Αριστεράς. Στο Έκτακτο Στρατοδικείο 



5 
 

Θεσσαλονίκης έλαβαν χώρα σημαντικές πολυπληθείς δίκες, που οδήγησαν σε πλήθος 

καταδικαστικών αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες ένας σημαντικός αριθμός πολιτικών 

κρατουμένων εκτελέστηκε στο Επταπύργιο, πίσω από τις φυλακές του Γεντί Κουλέ. Τέλος, 

κομμάτι της καθημερινότητας της πόλης αποτέλεσε και η έλευση των χιλιάδων προσφύγων 

της υπαίθρου. Έχοντας ως στόχο την ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης του ζητήματος 

αυτού, στην τέταρτη ενότητα δόθηκε έμφαση στην προνοιακή πολιτική που εφάρμοσε η 

κυβέρνηση για την εγκατάσταση και την αποκατάστασή τους στον νέο τόπο διαμονής, 

καθώς και στην κινητοποίηση και την προσφορά της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, 

παρουσιάζονται αφενός η κρατική πολιτική που εφαρμόστηκε για την επιστροφή των 

προσφύγων στον τόπο προέλευσής τους και αφετέρου οι συνέπειες αυτής της αναγκαστικής 

μετακίνησης για την ελληνική κοινωνία ευρύτερα.    

Αναφορικά με τη δεκαετία του ’40 και ειδικότερα για τον Εμφύλιο Πόλεμο, τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες έχει σημειωθεί μία εντυπωσιακή έκρηξη του ιστοριογραφικού 

ενδιαφέροντος. Από τους πρώτους ιστορικούς που ασχολήθηκαν ήταν ο Γιάννης Ο. Ιατρίδης 

με το έργο Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση, όπου μελετήθηκε 

συνολικά η δεκαετία του ’40 και όχι μόνο η περίοδος της Κατοχής. Στο συλλογικό έργο που 

επιμελήθηκαν οι Ηλίας Νικολακόπουλος, Άλκης Ρήγος και Γρηγόρης Ψαλλίδας, Ο Εμφύλιος 

Πόλεμος, Από τη Βάρκιζα στο Γράμμο, Φεβρουάριος 1945-Αύγουστος 1949, αναδεικνύεται 

ειδικότερα η περίοδος του Εμφυλίου και τα βασικά θέματα που σημάδεψαν την ελληνική 

κοινωνία, από το τέλος των Δεκεμβριανών και την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας 

έως και τη λήξη του πολέμου. Αντίστοιχα, ο τόμος Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος 1943-

1950. Μελέτες για την πόλωση, σε επιμέλεια του David H. Close, ασχολείται με τα γεγονότα 

από την περίοδο της Κατοχής έως και την πτώση της Χούντας το 1974, εστιάζοντας στις 

ρίζες του Εμφυλίου και τις συνέπειες του σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο Γιώργος 

Μαργαρίτης στο δίτομο έργο του, Ιστορία του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου: 1946-1949, 

δίνει έμφαση στα στρατιωτικά γεγονότα του Εμφυλίου, παρουσιάζοντας παράλληλα τις 

συνέπειες αυτών για το σύνολο της κοινωνίας. Αντίθετα, ο Πολυμέρης Βόγλης στις μελέτες 

του, όπως Η αδύνατη επανάσταση. Η κοινωνική δυναμική του εμφυλίου πολέμου και Η 

εμπειρία της φυλακής και της εξορίας. Οι πολιτικοί κρατούμενοι στον εμφύλιο πόλεμο, 

διερευνά την πολιτική και κυρίως τη κοινωνική διάσταση του Εμφυλίου Πολέμου, 

εξετάζοντας τον τρόπο που η ελληνική κοινωνία οδηγήθηκε και βίωσε τον πόλεμο. 

Συνεπώς, εκεί όπου ακόμη παρατηρείται ιστοριογραφικό κενό είναι σε μελέτες 

κοινωνικής ιστορίας σε σχέση με τον Εμφύλιο, με άλλα λόγια η εξέταση κυρίως της 
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κοινωνικής διάστασης της σύγκρουσης και των συνεπειών της. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας τη 

διάσταση μεταξύ πόλεων και υπαίθρου λείπουν μελέτες που εστιάζουν στα αστικά κέντρα. 

Από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία δεν έχει εντοπιστεί σχετική μελέτη που να ασχολείται ειδικά 

με τη Θεσσαλονίκη στην αναφερόμενη περίοδο. Αυτό το κενό φιλοδοξεί (τουλάχιστον σε 

ένα πρώτο στάδιο) να καλύψει η εργασία αυτή. Ωστόσο, μια πρόσφατη έρευνα με επίκεντρο 

τη Θεσσαλονίκη την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου είναι η διπλωματική εργασία του 

Ποθητού Βαρβαρήγου, «Κρατική Καταστολή στη Θεσσαλονίκη του Εμφυλίου. Από το Γ΄ 

Ψήφισμα ως τη Στρατιωτική Λήξη του Εμφυλίου». Η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζει στην 

κρατική πολιτική καταστολής και την δίωξη που ασκήθηκε στους οπαδούς της Αριστεράς, 

με βάση την έκτακτη νομοθεσία, παρουσιάζοντας τη λειτουργία των κατασταλτικών 

μηχανισμών και της τοπικής γραφειοκρατίας. 

Τέλος, για τη διεξαγωγή της έρευνας, πέρα από τη βιβλιογραφική αναζήτηση,  

απαραίτητη ήταν η επίσκεψη σε αρχεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Πιο 

συγκεκριμένα, από το Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών και τα 

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας στην Αθήνα, αντλήθηκαν πληροφορίες σχετικά με 

τα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου στη Θεσσαλονίκη, 

όπως τις δολοφονικές επιθέσεις, αλλά και την επίθεση εναντίον της πόλης με σκοπό την 

«κατάληψή» της, καθώς και τη δράση των αριστερών οργανώσεων αντίστοιχα.  Στη 

Θεσσαλονίκη, τα Γενικά Αρχεία Κράτους προσέφεραν αξιόλογο υλικό, στο οποίο 

αποτυπώνονται, μέσα από κυβερνητικές και αστυνομικές εκθέσεις, τα κατασταλτικά μέτρα 

των κρατικών αρχών και η βιαιότητα της περιόδου, ενώ παράλληλα μελετήθηκαν τα 

καταστατικά των εθνικοφρόνων σωματείων, που ιδρύθηκαν την περίοδο του Εμφυλίου 

Πολέμου στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθως, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης μελετήθηκαν 

έγγραφα, σχετικά με τον μετασχηματισμό της πόλης σε πεδίο επιβολής και αποδοχής της 

κυρίαρχης κρατικής ιδεολογίας, ενώ μέσα από το Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, 

το οποίο μου παραχώρησε ο επιβλέπων καθηγητής μου, Στράτος Δορδανάς, προέκυψαν 

στοιχεία αναφορικά με την προνοιακή πολιτική υπέρ των προσφύγων. Επιπλέον, διεξήχθη 

έρευνα στα Πρακτικά Συνεδριάσεων του Αρχείου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης μελετήθηκαν και οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτων στο 

Ληξιαρχείο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η παράλληλη έρευνα στις εφημερίδες της εποχής 

απέδωσε επιπλέον σημαντικές πληροφορίες για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα.  

 Κλείνοντας τον πρόλογο θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν με τη βοήθειά 

τους, ώστε να υλοποιηθεί αυτή η εργασία. Αρχικά, θερμές ευχαριστίες οφείλω στον 
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καθηγητή μου, επίκουρο καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Ευρωπαϊκής και Βαλκανικής 

Ιστορίας, Στράτο Δορδανά, για την καθοδήγηση και τις χρήσιμες συμβουλές που μου 

προσέφερε. Η στήριξη και η επιμονή του ήταν πολύτιμες για μένα. Παρομοίως, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω και τον δεύτερο βαθμολογητή μου, Πολυμέρη Βόγλη, αναπληρωτή καθηγητή 

στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, για τον χρόνο που αφιέρωσε και τις χρήσιμες παρατηρήσεις του. Θα ήθελα 

επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, για την πολύτιμη βοήθειά τους, στο προσωπικό 

όλων των αρχείων που επισκέφτηκα και ιδιαίτερα του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας και 

του Αρχείου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου αφιέρωσα ένα μεγάλο 

χρονικό διάστημα έρευνας. Κυρίως όμως οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους 

που ήταν δίπλα μου σε αυτό το ερευνητικό ταξίδι. Στους γονείς μου, Ευάγγελο και Γεωργία, 

στα αδέρφια μου, Ζωή και Λεωνίδα, καθώς και στους στενούς φίλους και συμφοιτητές μου, 

όλοι τους συμπαραστάτες και συνοδοιπόροι. Τέλος, αυτή η εργασία είναι αφιερωμένη στη 

μνήμη της πνευματικής μου μητέρας, Ελένης Ταπούρη, που πάντα απέρριπτε το μονόπλευρο 

και επιφανειακό, αναζητώντας την αλήθεια. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ η Ευρώπη επιχειρούσε να αφήσει πίσω 

της το τραυματικό παρελθόν και να οικοδομήσει και πάλι τους δημοκρατικούς θεσμούς της, 

η Ελλάδα αντίθετα μετέβη από την Κατοχή σε μια εμφύλια σύγκρουση, εγκαινιάζοντας 

ουσιαστικά τη μακρά περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Με τη βία να αποτελεί κύριο γνώρισμα, 

αυτός ο ενδοελληνικός, «ενδοφυλετικός» πόλεμος, όπως χαρακτηρίστηκε από την 

κυβερνητική παράταξη με τον αντίπαλο να θεωρείται «αλλόφυλος», ενέπλεξε όχι μόνο 

στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά εμμέσως και το σύνολο των πολιτών, με τις προσωπικές 

σχέσεις και τις αντιπάθειες να παίζουν επίσης έναν πρωτεύοντα ρόλο στις επιλογές των 

δρώντων υποκειμένων.1   

Στην Ελλάδα του Εμφυλίου οικοδομήθηκε η ιδεολογία της εθνικοφροσύνης, με το 

σύνολο των πρακτικών που τέθηκαν σε εφαρμογή να αποτελούν εκδοχή των  

αντικομμουνιστικών πρακτικών που εφαρμόστηκαν στην Αμερική, για την «προστασία» του 

ελεύθερου δυτικού κόσμου, που τάχθηκε εναντίον της «βαρβαρότητας» του σοβιετικού 

ιμπεριαλισμού. Εντούτοις, η εθνικοφροσύνη ως έννοια συναντάται ήδη στα προπολεμικά 

χρόνια με το περίφημο «Ιδιώνυμο» του Βενιζέλου το 1929, που στρεφόταν εναντίον του 

κομμουνισμού, ποινικοποιώντας το πολιτικό φρόνημα, καθώς και στην περίοδο της 

μεταξικής δικτατορίας, κατά τη διάρκεια της οποίας χρησιμοποιήθηκαν αντικομμουνιστικές 

πρακτικές. Ως όρος όμως η εθνικοφροσύνη, με στόχο τον αποκλεισμό, ταυτίστηκε με τον 

αντικομμουνισμό στα χρόνια του Εμφυλίου Πολέμου και η διαφορά με την προπολεμική 

περίοδο έγκειται στο γεγονός, ότι ο κομμουνισμός δεν συγκαταλεγόταν απλώς μεταξύ των 

εγκλημάτων, αλλά θεωρούταν το σημαντικότερο έγκλημα.2 

Η ολοκλήρωση του εθνικόφρονος σχήματος οδήγησε στη διαμόρφωση ενός δίπολου, 

«εθνικό-αντεθνικό», βασισμένο στην υπό κατασκευή εθνική ιδεολογία, τονίζοντας 

ουσιαστικά τη φυλετική διάσταση, σχήμα που θα επιβιώσει έως και την πτώση της Χούντας 

των Συνταγματαρχών το 1974.3 Στο όνομα της ασφάλειας του έθνους και της εθνικής 

                                                           
1Νίκος Δεμερτζής, «Ο Εμφύλιος Πόλεμος: από τη συλλογική οδύνη στο πολιτισμικό τραύμα», Νίκος 

Δεμερτζής-Ελένη Πασχαλούδη-Γιώργος Αντωνίου (επιμ.), Εμφύλιος: Πολιτισμικό τραύμα, Αλεξάνδρεια, 

Αθήνα 2013, σσ. 54-66. 
2Δέσποινα Ι. Παπαδημητρίου, Από τον λαό των νομιμοφρόνων στο έθνος των εθνικοφρόνων. Η συντηρητική 

σκέψη στην Ελλάδα 1922-1967, Σαββάλας, Αθήνα 2006, σσ. 177-182, 207. 
3Ως φυλετική διάσταση ορίζεται η διάκριση από τον εθνικό εχθρό, τους Σλάβους, σε ότι αφορά τον πολιτισμό, 

την ταυτότητα και τις ιστορικές παραδόσεις, με την ελληνική παράδοση και την ιστορία να προβάλλονται ως 

ανώτερες των γειτόνων στα βόρεια σύνορα της χώρας, βλ. Δέσποινα Ι. Παπαδημητρίου, «Το ακροδεξιό κίνημα 
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ενότητας, βασικός πυρήνας της προπαγανδιστικής πολιτικής ήταν η ταύτιση του 

«εσωτερικού εχθρού» με τον εξωτερικό. Οι Σλάβοι, και συγκεκριμένα η Γιουγκοσλαβία και 

η Βουλγαρία, αποτελούσαν τον εχθρό των Ελλήνων και απειλή για την εδαφική ακεραιότητα 

της Μακεδονίας και της Θράκης, λόγω των αλυτρωτικών αξιώσεών τους. Έτσι, η ανάπτυξη 

του εθνικισμού και της σλαβοφοβίας, που συνδέθηκαν με τον αντικομμουνισμό, αποτέλεσαν 

τα προπαγανδιστικά εργαλεία πάνω στα οποία δομήθηκε η ιδεολογία της εθνικοφροσύνης.4  

Συνεπώς, η σύνδεση και η ταύτιση του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και του συνόλου της Αριστεράς με 

τον εξωτερικό εχθρό, αποτέλεσε το βασικό προπαγανδιστικό εργαλείο. Οι οπαδοί της 

Αριστεράς, σύμφωνα με την κυβερνητική πλευρά, αποτέλεσαν ένα ξένο στοιχείο για την 

ελληνική κοινωνία, που στρεφόταν εναντίον του κράτους και του έθνους. Ο φορέας αυτός 

λοιπόν των «αντεθνικών» κομμουνιστικών ιδεών χαρακτηρίζεται την εποχή εκείνη ως 

«εαμοβούλγαρος» (όρος κατοχικός), «συμμορίτης», «Σλαύος» και «αναρχοκομμουνιστής», 

με τη σύγκρουση να μετατρέπεται σε μια πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Ελλήνων και μη 

Ελλήνων. Από την άλλη, ο πόλεμος δεν κατονομαζόταν ως Εμφύλιος, αλλά ως 

«συμμοριτοπόλεμος», με την προσπάθεια από την κυβέρνηση και τον στρατό να 

διαμορφωθεί στη συνείδηση του λαού η επιτακτική ανάγκη της άμεσης αντιμετώπισης του 

«εσωτερικού εχθρού», ώστε να διασωθεί η κρατική συνέχεια.5 

Και ενώ με βάση την κυβερνητική προπαγάνδα οι κομμουνιστές ή όσοι θεωρούνταν 

κομμουνιστές ήταν εχθροί της εθνικής ενότητας και συνεπώς δεν ανήκαν στον εθνικό κορμό, 

από την άλλη πλευρά το ΚΚΕ αναφερόταν ρητά στον «μοναρχοφασισμό» και στην ανάγκη 

για την αποτίναξη αυτού, ως οργάνου του αμερικανικού ιμπεριαλισμού. Παρά τις 

διαφορετικές προσλήψεις όμως, η ομοιότητα διακρίνεται στο γεγονός ότι και οι δύο 

                                                                                                                                                                             
στην Ελλάδα, 1936-1949: Καταβολές, συνέχειες και ασυνέχειες», σσ. 148-149 και Νάση Μπαλτά, «Διαστάσεις 

και όψεις του εθνικού και του αντεθνικού στην κομμουνιστική και αντικομμουνιστική προπαγάνδα της 

περιόδου 1936-1949-Η έννοια της εθνικής ενότητας», Χάγκεν Φλάισερ (επιμ.), Η Ελλάδα ’36 -’49. Από τη 

δικτατορία στον Εμφύλιο-Τομές και συνέχειες, Καστανιώτη, Αθήνα 2003, σ. 130.  
4David H. Close, «Η ανοικοδόμηση του κράτους της Δεξιάς», David H. Close (επιμ.), Ο ελληνικός εμφύλιος 

πόλεμος 1943-1950. Μελέτες για την πόλωση, μετάφρ. Γιάννης Σπανδωνής, Φιλίστωρ, Αθήνα 1997, σ. 199. 

Επίσης, Evangelos Kofos, “The Impact of the Macedonian Question on Civil Conflict in Greece, 1943-1949”, 

John O. Iatrides-Linda Wrigley (επιμ.), Greece at the Crossroads. The Civil War and its Legacy, The 

Pennsylvania State University Press, University Park 1995, σ. 284.   
5Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, «Η ιδεολογική επίδραση του εμφυλίου πολέμου», Γιάννης Ο. Ιατρίδης (επιμ.), Η 

Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση, μετάφρ. Μαργαρίτα Δρίτσα-Αμαλία Λυκιαρδοπούλου, 

Θεμέλιο, Αθήνα 1984, σσ. 575-576. Περισσότερα για το ζήτημα αυτό βλ. Νίκος Κοταρίδης-Νίκος Σιδέρης, 

«Εμφύλιος Πόλεμος: Ιδεολογικά και πολιτικά διακυβεύματα», Ηλίας Νικολακόπουλος-Άλκης Ρήγος-Γρηγόρης 

Ψαλλίδας (επιμ.), Ο Εμφύλιος Πόλεμος, Από τη Βάρκιζα στο Γράμμο, Φεβρουάριος 1945-Αύγουστος 1949, 

Θεμέλιο, Αθήνα 2002, σσ. 118-120.   
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αντιμαχόμενες πλευρές ανέπτυξαν την προπαγανδιστική ρητορική τους με βάση το έθνος. Η 

κυβερνητική πλευρά, στηριζόμενη στο αρχαίο ελληνικό παρελθόν, προσπάθησε να αναδείξει 

τα επιτεύγματα της ελληνικής φυλής, ενώ η Αριστερά χρησιμοποίησε ως εργαλείο της 

προπαγάνδας της το πρόσφατο παρελθόν και την ηρωική δράση για την αποτίναξη του 

εξωτερικού εχθρού.6 Η αντικομμουνιστική προπαγάνδα όμως, ως νόμιμη με βάση το 

θεσμικό πλαίσιο, ήταν εκείνη που διαμόρφωσε τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις την 

περίοδο του Εμφυλίου, διαιρώντας την ελληνική κοινωνία σε «εθνικόφρονες» και «μη 

εθνικόφρονες». Μέσα από ένα σύστημα συμπεριφορών, αξιών και συμβόλων, προβαλλόταν 

ως κοινωνικό πρότυπο η «ορθή συμπεριφορά» προς όφελος της πατρίδας, με τη 

νομιμοφροσύνη να είναι συνώνυμο της εθνικοφροσύνης. 

Η χρονολογία έναρξης του πολέμου δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτη.  Στην Κατοχή, 

περίοδος που έληξε με τη χώρα να έχει καταστραφεί οικονομικά και κοινωνικά, εντοπίζονται 

οι πρώτες συγκρούσεις μεταξύ των αντιστασιακών ομάδων. Ως αφετηρία του Εμφυλίου 

λοιπόν μπορεί να θεωρηθεί το 1943, όταν ξεκίνησαν οι συμπλοκές, οι οποίες διήρκησαν έως 

τον Φεβρουάριο του 1944, μεταξύ του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ΕΛΑΣ) και του 

Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου (ΕΔΕΣ), της αντιστασιακής οργάνωσης που 

υιοθέτησε αντικομμουνιστικό προσανατολισμό. Ωστόσο, μείζονος σημασίας ήταν και οι 

συγκρούσεις που έλαβαν χώρα αυτήν την περίοδο μεταξύ των αντιστασιακών οργανώσεων 

και κυρίως του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ με τα Τάγματα Ασφαλείας.7  

Ακολούθως, με την Απελευθέρωση της χώρας, το πολιτικό κενό που άφησε πίσω η 

αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων οδήγησε, αντί για την αποκατάσταση της ομαλότητας 

όπως θα ήλπιζε κανείς, σε έναν νέο κύκλο συμπλοκών και βαθιάς ρήξης στο εσωτερικό της 

ελληνικής κοινωνίας. Τον Απρίλιο του 1944 ο Γεώργιος Παπανδρέου, που βρισκόταν 

εξόριστος, έγινε πρωθυπουργός της χώρας, με την υποστήριξη των βρετανικών δυνάμεων. 

Στόχος της νέας κυβέρνησης ήταν ο αφοπλισμός του ΕΛΑΣ, που στο μεταξύ είχε 

                                                           
6Μπαλτά, «Διαστάσεις και όψεις του εθνικού και του αντεθνικού», σσ. 136-137. Επίσης βλ. Hagen Fleischer, 

“The National Liberation Front (EAM), 1941-1947: A Reassessment”, John O. Iatrides-Linda Wrigley (επιμ.), 

Greece at the Crossroads. The Civil War and its Legacy, The Pennsylvania State University Press, University 

Park 1995, σ. 82. 
7Δεμερτζής, «Ο Εμφύλιος Πόλεμος: από τη συλλογική οδύνη στο πολιτισμικό τραύμα», σσ. 47-48. Ωστόσο, οι 

ρίζες του Εμφυλίου μπορούν να αναζητηθούν και νωρίτερα στην περίοδο του Εθνικού Διχασμού, ανάμεσα 

στον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον βασιλιά Κωνσταντίνο, σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, διαιρώντας την κοινωνία σε δημοκρατικούς και βασιλικούς. Αργότερα, η Μικρασιατική 

Καταστροφή με την έλευση χιλιάδων προσφύγων, ενέτεινε τη ρήξη της ελληνικής κοινωνίας, με την 

οικονομική κρίση και την αδυναμία επίλυσης των καίριων ζητημάτων να οδηγούν στην αναστολή της 

κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και την εγκαθίδρυση της μεταξικής δικτατορίας το 1936.  
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κυριαρχήσει στρατιωτικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και αποτελούσε απειλή για το 

καθεστώς με την αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων. Για τον σκοπό αυτόν, τον 

Οκτώβριο του 1944, αποβιβάστηκαν στην Ελλάδα βρετανικά στρατεύματα.  

Η Μάχη της Αθήνας που ακολούθησε τον Δεκέμβριο, πυροδότησε νέα πάθη και εθνικά 

τραύματα. Το συλλαλητήριο του ΕΑΜ στις 3 Δεκεμβρίου ενάντια στην αφοπλισμό του 

ΕΛΑΣ, που επέβαλλε η νέα κυβέρνηση με τους Βρετανούς συμμάχους, χαρακτηρίστηκε από 

τις αστικές δυνάμεις ως ο «Δεύτερος Γύρος» του Εμφυλίου Πολέμου. Για τριάντα τρεις 

ημέρες οι βρετανικές δυνάμεις, καθώς και ακροδεξιές ομάδες, ενεπλάκησαν σε έναν νέο 

κύκλο αίματος με τους οπαδούς του ΚΚΕ και κυρίως τα στρατιωτικά τμήματα του ΕΛΑΣ. 

Χάρη στις ενισχύσεις και τον απαραίτητο εξοπλισμό που διέθεταν οι Βρετανοί, τα 

Δεκεμβριανά έληξαν στις 6 Ιανουαρίου με την αποχώρηση του ΕΛΑΣ από την Αθήνα.8  

Στις 12 Φεβρουαρίου 1945 υπογράφτηκε η ειρηνευτική Συμφωνία της Βάρκιζας, που 

μεταξύ άλλων επέβαλλε τον αφοπλισμό των αντιστασιακών ενόπλων τμημάτων, σύμφωνα 

με το άρθρο 6, ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στο ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Ωστόσο, παρά τις 

αξιώσεις για μια μεταπολεμική ειρήνευση, η λεγόμενη περίοδος της «Λευκής 

Τρομοκρατίας» που ακολούθησε, αποτέλεσε την πρώτη πράξη της οικοδόμησης του 

μεταπολεμικού κράτους, στηριζόμενο αποκλειστικά στη διαμόρφωση της 

αντικομμουνιστικής ιδεολογίας. Ως παράδειγμα του αντικομμουνιστικού προσανατολισμού 

της περιόδου ήταν ο Αναγκαστικός Νόμος 453 της 10ης Ιουλίου του 1945 «περί καταδιώξεως 

της ληστείας», που έθεσε ξανά σε ισχύ τον νόμο 1871 για την καταπολέμηση της ληστείας. 

Ο συγκεκριμένος νόμος είχε εφαρμοστεί έως και τη δεκαετία του 1930, με στόχο τη δίωξη 

ληστών που λυμαίνονταν την ελληνική ύπαιθρο, καθώς και των κομμουνιστών. Μέσω της 

διάταξης αυτής, η κυβερνητική πλευρά προέβη στη σύλληψη όσων συμμετείχαν στην 

Αντίσταση την περίοδο της Κατοχής. Έτσι, οι οπαδοί της Αριστεράς αντιμετωπίζονταν ως 

                                                           
8Lars Baerentzen, David H. Close, «Η ήττα του ΕΑΜ από τους Βρετανούς, 1944-5», David H. Close (επιμ.), Ο 

ελληνικός εμφύλιος πόλεμος 1943-1950: Μελέτες για την πόλωση, μετάφρ. Γιάννης Σπανδωνής, Φιλίστωρ, 

Αθήνα 1997, σσ. 118-128. Αναφορικά με τη Μάχη της Αθήνας ειδικότερα βλ. Μενέλαος Χαραλαμπίδης, 

Δεκεμβριανά 1944: Η μάχη της Αθήνας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2014. Για τη Θεσσαλονίκη βλ. Στράτος Ν. 

Δορδανάς-Βάϊος Καλογριάς, «H πρωτεύουσα του Βορρά: πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη 

τη δεκαετία του ʻ40», Θεσσαλονίκη. Επιστημονική επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, τόμ. 7, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 374. Αντίστοιχα, τα τμήματα του ΕΛΑΣ αποχώρησαν από τη 

Θεσσαλονίκη στις 17 Ιανουαρίου, με το ΕΑΜ να παραδίδει τη διοίκηση στον Γεώργιο Μόδη, εκπρόσωπο της 

κυβέρνησης Πλαστήρα.  
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«εγκληματίες» και εξισώθηκαν με τους εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, ως 

επικίνδυνοι για τη «δημόσια ασφάλεια».9  

Παρά τις εγγυήσεις από την κυβερνητική πλευρά, για την προάσπιση των ατομικών 

ελευθεριών χωρίς πολιτικές και κοινωνικές διακρίσεις, με την υπογραφή της Συμφωνίας η 

χώρα εισήλθε σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας και εκφοβισμού. Η δράση ακροδεξιών 

ομάδων, με επιθέσεις ένοπλων συμμοριών εναντίον οργανώσεων και στο σύνολο οπαδών 

της Αριστεράς, σήμανε την απαρχή της λειτουργίας ενός παρακρατικού μηχανισμού, που 

ουσιαστικά αντικατέστησε τις συνταγματικές αρχές ήδη από τα τέλη του 1945, ενώ 

αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία οικοδομήθηκε το μεταπολεμικό (παρα) κράτος.10 

Μάλιστα, όπως σημειώνει ο C. M. Woodhouse: «Το να έχεις υπάρξει μέλος της Αντίστασης 

έφθασε να θεωρείται πολιτικό έγκλημα και η συνεργασία με τους Γερμανούς εναντίον του 

κομμουνισμού, πολιτική αρετή».11  

Επιπλέον, μεταξύ των άρθρων της Συμφωνίας της Βάρκιζας, προβλεπόταν και η 

διεξαγωγή εκλογών και ελεύθερου δημοψηφίσματος, για την κατάρτιση Συντάγματος και 

την επίλυση του πολιτειακού ζητήματος της χώρας αντίστοιχα. Ήδη από τον Νοέμβριο του 

1945, η κυβέρνηση του Θεμιστοκλή Σοφούλη όρισε ως ημερομηνία διεξαγωγής των 

εκλογών την 31η Μαρτίου 1946. Η απόφαση της Αριστεράς να απέχει από τις εκλογές (ως 

κυβέρνηση αναδείχτηκε το Λαϊκό Κόμμα με τον Κ. Τσαλδάρη υπό την Ηνωμένη Παράταξη 

Εθνικοφρόνων) και το δημοψήφισμα της 1ης Σεπτεμβρίου υπέρ της επαναφοράς του βασιλιά 

ήταν δύο γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά τις εξελίξεις και συνέστησαν το πολιτικό 

προοίμιο του Εμφυλίου Πολέμου.12  

                                                           
9Νίκος Αλιβιζάτος, Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση (1922-1974). Όψεις της ελληνικής εμπειρίας, Θεμέλιο, Αθήνα 

1983, σσ. 460-461.   
10Heinz Richter, «Η Συμφωνία της Βάρκιζας και τα αίτια του Εμφύλιου Πολέμου», Γιάννης Ο. Ιατρίδης (επιμ.), 

Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση, μετάφρ. Μαργαρίτα Δρίτσα-Αμαλία Λυκιαρδοπούλου, 

Θεμέλιο, Αθήνα 1984, σσ. 285-289, 296-297. Οι ακροδεξιές ομάδες, που είχαν συνεργαστεί την περίοδο της 

Κατοχής με τα Τάγματα Ασφαλείας, προώθησαν μεταπολεμικά πολλά από τα μέλη τους στις αστυνομικές 

δυνάμεις και στο στρατό και δρούσαν υπό την ανοχή της χωροφυλακής, διεισδύοντας όλο και πιο βαθιά στο 

κράτος. Επίσης, Γιώργος Μαργαρίτης, Ιστορία του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949, τόμ. Α΄, 

Βιβλιόραμα, Αθήνα 2001, σ. 176. Σύμφωνα με την Εθνική Αλληλεγγύη και το ΕΑΜ οι δολοφονίες και οι 

επιθέσεις αυτής της περιόδου υπολογίζονταν γύρω στις 3.000, ενώ συνολικά είχαν πραγματοποιηθεί 70.000 

συλλήψεις.    
11C. M. Woodhouse, Apple of Discord: A Survey of Recent Greek Politics in their International Setting, 

Hutchinson, London 1948, σσ. 256-257.  
12Γ. Θ. Μαυρογορδάτος, «Οι εκλογές και το δημοψήφισμα του 1946 προοίμιο του Εμφύλιου Πολέμου», 

Γιάννης Ο. Ιατρίδης (επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση, μετάφρ. Μαργαρίτα 

Δρίτσα-Αμαλία Λυκιαρδοπούλου, Θεμέλιο, Αθήνα 1984, σσ. 309-310. Επίσης βλ. Βασίλης Κόντης-Γιάννης Δ. 
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Η κύρια πράξη στο δράμα του Εμφυλίου Πολέμου λοιπόν τοποθετείται την περίοδο 

1946-1949. Συμβολικά η πράξη που θεωρείται ότι σηματοδότησε την έναρξη του πολέμου 

ήταν η επίθεση ανταρτών εναντίον του σταθμού της χωροφυλακής στο Λιτόχωρο Πιερίας, 

την παραμονή των εκλογών, στις 30 Μαρτίου. Με τη νέα κυβέρνηση Τσαλδάρη 

διαμορφώθηκε το νομοθετικό οπλοστάσιο της περιόδου, με ορόσημο το Γ΄ Ψήφισμα της 18ης 

Ιουνίου 1946 της Δ΄ Αναθεωρητικής Βουλής «Περί εκτάκτων μέτρων αφορώντων την 

Δημόσιαν Τάξιν και Ασφάλειαν», μέσω του οποίου θεσπίστηκε μια σειρά από έκτακτα 

μέτρα. Με την έκτακτη νομοθεσία του Εμφυλίου, που είχε στόχο κυρίως την 

απονομιμοποίηση του αντιπάλου, εγκαινιάστηκε αυτό που αποκαλείται, σύμφωνα με την 

ορολογία της περιόδου, «αντισυμμοριακός αγώνας».   

Ως παράδειγμα αναφέρεται το άρθρο 9 του Ψηφίσματος, σύμφωνα με το οποίο οι 

αστυνομικές αρχές μπορούσαν να διεξάγουν έρευνες ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, 

ενώ απαγορεύτηκε η κυκλοφορία μετά τη δύση του ηλίου, ενισχύοντας τις εξουσίες των 

αστυνομικών αρχών για τη «διατήρηση» της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας. 

Παράλληλα, με διάταγμα της 20ης Ιουνίου 1946 ιδρύθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια τα 

Έκτακτα Στρατοδικεία, για την εκδίκαση υποθέσεων που σχετίζονταν με παραβιάσεις του 

Ψηφίσματος, δηλαδή οποιαδήποτε ενέργεια στρεφόταν εναντίον του εθνικόφρονος 

κράτους.13  

Στο πλαίσιο αυτό, το μεταπολεμικό κράτος απέκτησε διευρυμένες εξουσίες έναντι των 

πολιτικών του αντιπάλων, ενώ ταυτόχρονα καταπατήθηκαν οι συνταγματικές ελευθερίες των 

«μη νομιμοφρόνων» πολιτών, με τη χώρα να οδηγείται σε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης. Οι 

συλλήψεις και οι φυλακίσεις για «αντεθνικές» ενέργειες που διενεργούνταν και στο 

παρελθόν, αποτελούσαν πλέον νόμιμες μεθόδους, με αποτέλεσμα την πλήρη κατάλυση των 

ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων.14  

                                                                                                                                                                             
Στεφανίδης, «Η Θεσσαλονίκη κατά την κρίσιμη δεκαετία 1940-1950», Ιωάννης Κ. Χασιώτης (επιμ.), Τοις 

Αγαθοίς Βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: ιστορία και πολιτισμός, τόμ. Α΄, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 227. 

Στη Θεσσαλονίκη η αποχή της Αριστεράς κυμάνθηκε γύρω στο 40%.  
13Αλιβιζάτος, ό.π., σ. 185.   
14Η έκτακτη νομοθεσία του Εμφυλίου αφορά έκτακτα νομοθετήματα που στην πλειοψηφία τους εκδίδονταν, 

χωρίς προηγουμένως την απαραίτητη εξουσιοδότηση της Βουλής, κατά τις περιόδους που διέκοπτε τις εργασίες 

της. Συνολικά, την περίοδο 1946-1950, εκδόθηκαν 283 νομοθετικές πράξεις, από τις οποίες μόνο οι 183 

επικαιροποιήθηκαν από το νομοθετικό σώμα. Την ίδια περίοδο η κυβέρνηση εξέδωσε 29 ψηφίσματα με 

συνταγματική ισχύ και 807 νομοθετικά διατάγματα. Παρατηρείται συνεπώς η ενίσχυση της εκτελεστικής σε 

βάρος της νομοθετικής εξουσίας και η διαμόρφωση του παρασυντάγματος, δηλαδή η θέσπιση νομοθετικών 
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Συνεπώς, κατέστη σταδιακά ασφυκτικός ο έλεγχος σε κάθε τομέα της δημόσιας και 

ιδιωτικής ζωής. Στο μεταξύ, μέσω της σύστασης Επιτροπών Δημόσιας Ασφάλειας στους 

νομούς της χώρας, αποφασιζόταν η εκτόπιση των «επικίνδυνων», με τον χρόνο εκτόπισής 

τους να κυμαίνεται από μήνες έως και χρόνια, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με τις 

ανάγκες που απαιτούσε η δημόσια ασφάλεια. Χαρακτηριστικό των Επιτροπών ήταν ο 

παρεμβατισμός και ο έλεγχος στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, μέσα από την 

καταγραφή των πολιτικών φρονημάτων των υπαλλήλων. Μάλιστα, η συγκεκριμένη 

πρακτική συναντάται ήδη από την μεταξική περίοδο, ως βάση της κυβερνητικής πολιτικής. 

Έτσι, ξεκίνησε η δίωξη κάθε οργάνωσης και σωματείου, που ανήκε στον χώρο της 

Αριστεράς.15  

Με βάση το Θ΄ Ψήφισμα της 28ης Αυγούστου του 1946, οι δημόσιοι υπάλληλοι, που 

συμμετείχαν στα Δεκεμβριανά και αναμείχθηκαν στην οργάνωση «αντεθνικών» ενεργειών, 

απολύονταν. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η απομάκρυνση των οπαδών της Αριστεράς από 

τον δημόσιο τομέα ήταν υποχρεωτική, αντίθετα για όσους είχαν συνεργαστεί με τις 

κατοχικές δυνάμεις η απομάκρυνσή τους ήταν εκούσια. Η απόλυση των δημοσίων 

υπαλλήλων στηρίχτηκε αποκλειστικά στον έλεγχο της «νομιμοφροσύνης» τους. Στα 

Συμβούλια Νομιμοφροσύνης που ιδρύθηκαν, κατά τα αμερικανικά πρότυπα, ο εκάστοτε 

δημόσιος υπάλληλος ήταν υποχρεωμένος να παραδώσει έγγραφο από την δημόσια υπηρεσία 

που εργαζόταν, στο οποίο πιστοποιούνταν ή όχι η νομιμοφροσύνη του. Ακολούθως, τα 

Συμβούλια χορηγούσαν το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων στον υπάλληλο, 

παραχωρώντας στον ίδιο ουσιαστικά το δικαίωμα στην εργασία.16  

Συνολικά, ο τομέας των δημοσίων υπαλλήλων που επλήγη περισσότερο από το μέτρο 

αυτό ήταν των εκπαιδευτικών. Με στόχο να εξυγιανθεί το εκπαιδευτικό σύστημα από τις 

«αντεθνικές» αντιλήψεις, πραγματοποιήθηκαν μαζικές απολύσεις από τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της χώρας, με τους «αντιφρονούντες» να κινδυνεύουν παράλληλα με δήμευση της 

περιουσίας τους και στέρηση της ελληνικής ιθαγένειας, ενώ οι συγγενείς τους κινδύνευαν 

επίσης με σύλληψη και εκτόπιση.17  

                                                                                                                                                                             
πράξεων με μη νόμιμες μεθόδους, σύμφωνα με το ισχύον σύνταγμα της περιόδου. Περισσότερα για το ζήτημα 

αυτό βλ. Αλιβιζάτος, ό.π., σσ. 172-175. 
15Μαργαρίτης, ό.π., σσ. 155-156. 
16Αλιβιζάτος, ό.π., σσ. 463-487. 
17Πολυμέρης Βόγλης, Η αδύνατη επανάσταση. Η κοινωνική δυναμική του εμφυλίου πολέμου, Αλεξάνδρεια, 

Αθήνα 2014, σ. 181-183. Την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου περίπου 3.000 εκπαιδευτικοί απολύθηκαν με 

βάση την έκτακτη νομοθεσία. Επίσης βλ. Prokopis Papastratis, “Purging the University after Liberation”, Mark 



15 
 

Η επιβολή των έκτακτων κυβερνητικών μέτρων σε βάρος μιας πληθυσμιακής ομάδας 

ενέτεινε την πόλωση εντός της ελληνικής κοινωνίας, με τους πολίτες να διαχωρίζονται σε 

«νομιμόφρονες» και «αντιφρονούντες». Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούνταν 

συλλήψεις, εκτοπισμοί και συμπλοκές μεταξύ των αστυνομικών αρχών και των 

παραστρατιωτικών ομάδων με τους οπαδούς της Αριστεράς. Ωστόσο, οι πρακτικές αυτές, 

που εν μέρει έδειχναν μια τυπική ανοχή εναντίον της Αριστεράς, εντατικοποιήθηκαν από τα 

τέλη του 1947. Αφορμή στάθηκε η αναγγελία συγκρότησης της Προσωρινής Δημοκρατικής 

Κυβέρνησης, στις 24 Δεκεμβρίου 1947, από τον ραδιοφωνικό σταθμό «Ελεύθερη Ελλάδα», 

που οδήγησε στην ψήφιση του Αναγκαστικού Νόμου 509 της 27ης Δεκεμβρίου 1947, «περί 

μέτρων ασφαλείας του κράτους, του πολιτεύματος, του κοινωνικού καθεστώτος και 

προστασίας των ελευθεριών των πολιτών». Η διατύπωση του εν λόγω νόμου, που βασίστηκε 

στο Ιδιώνυμο του 1929, έθεσε εκτός νόμου το ΚΚΕ, το ΕΑΜ, την Εθνική Αλληλεγγύη και 

όλα τα σωματεία και τις αριστερές οργανώσεις. Είναι η περίοδος που χρησιμοποιήθηκε κάθε 

μέσο καταστολής για την αντιμετώπιση του «εσωτερικού εχθρού».18 

Αργότερα, με την δολοφονία του Υπουργού Δικαιοσύνης Χρ. Λαδά, την 1η Μαΐου 1948 

στην Αθήνα, η κυβέρνηση σταδιακά επέβαλε τον στρατιωτικό νόμο σε ολόκληρη την 

επικράτεια. Με τον κύριο όγκο των στρατιωτικών συγκρούσεων ανάμεσα στον Εθνικό και 

τον Δημοκρατικό Στρατό να διεξάγεται στην ύπαιθρο, στις πόλεις επιβλήθηκε «κατάσταση 

πολιορκίας». Η λειτουργία του παρακρατικού μηχανισμού επιβεβαιώνεται από το γεγονός 

ότι η επιβολή αυτού του μέτρου έγινε, αφενός σε περίοδο που η Βουλή είχε διακόψει τις 

εργασίες της και αφετέρου, όπως όριζε το Σύνταγμα, μπορούσε να επιβληθεί μόνο σε 

περίπτωση εξωτερικής απειλής. Ωστόσο, η κυβέρνηση φρόντισε να κατοχυρώσει 

συνταγματικά την εφαρμογή αυτού του μέτρου, με την πρόβλεψη να αναστέλλονται οι 

εγγυήσεις των ελευθεριών σε περίπτωση εξωτερικής απειλής, αλλά και στην περίπτωση 

ταραχών ή απειλής της δημόσιας τάξης και ασφάλειας λόγω εσωτερικού κινδύνου.19 

Κατά την περίοδο αυτή εντατικοποιήθηκε το καθεστώς τρομοκρατίας. Το Γ΄ Ψήφισμα 

και ο Α.Ν. 509 οδήγησαν σε κατακόρυφη αύξηση των μαζικών συλλήψεων υπόπτων για 

συμμετοχή σε «αντεθνικές» ενέργειες. Οι φυλακές  των αστικών κέντρων και της επαρχίας 

                                                                                                                                                                             
Mazower (επιμ.), After the war was over. Reconstructing the family, nation and state in Greece, 1943-1960, 

Princeton University Press, New Jersey 2000, σσ. 66-68. Η εκκαθάριση των πανεπιστημίων σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη είχε ξεκινήσει ήδη από το 1945 με απολύσεις καθηγητών, που κατά τη διάρκεια της Κατοχής 

είχαν δραστηριοποιηθεί στο ΕΑΜ και όσων είχαν αναμιχθεί στα Δεκεμβριανά.  
18 Αλιβιζάτος, ό.π., σσ. 511-512. 
19Στο ίδιο, σσ. 185-188.   
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γέμισαν ασφυκτικά και στα Έκτακτα Στρατοδικεία διεξάγονταν πολυπληθείς δίκες, ενώ 

στους «συνήθεις τόπους» εκτελούνταν, ως παραβάτες της έκτακτης νομοθεσίας, 

καταδικασμένοι πολιτικοί κρατούμενοι.  

Με τη λήξη του Εμφυλίου και την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού, τον Αύγουστο του 

1949, οπότε και δόθηκε η τελευταία μάχη στον Γράμμο, οι ανθρώπινες απώλειες, οι υλικές 

καταστροφές και το τραύμα της εμφύλιας σύγκρουσης υπήρξαν ανυπολόγιστα. Η χώρα 

διχάστηκε στον υπέρτατο βαθμό, ενώ η συλλογική μνήμη διαμορφώθηκε από την πλευρά 

της οπτικής των νικητών. Έτσι, οι συνέπειες του Εμφυλίου αποτυπώθηκαν σε κάθε έκφανση 

του καθημερινού βίου, με τις μεταγενέστερες γενιές να έρχονται αντιμέτωπες για τις 

επόμενες δεκαετίες, με τις πολιτικοκοινωνικές εντάσεις του παρελθόντος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗΣ: Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΜΦΥΛΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

 

Στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν έλαβαν χώρα στρατιωτικά γεγονότα, όπως στις περιοχές 

της υπαίθρου, και αυτό που παρατηρείται είναι κυρίως η προσπάθεια ανασυγκρότησης του 

κράτους από την κυβερνητική πλευρά. Ειδικότερα, στη Θεσσαλονίκη την περίοδο του 

Εμφυλίου, επιχειρήθηκε σε όλους τους τομείς η συσπείρωση του αστικού πληθυσμού γύρω 

από την κυρίαρχη κρατική ιδεολογία. Στόχος ήταν η εξύψωση και η καλλιέργεια του 

πατριωτικού φρονήματος και για τον σκοπό αυτό διοργανώνονταν ομιλίες, παραστάσεις, 

έρανοι, ενώ αναπτύχθηκε η σχετική συγγραφική δραστηριότητα και ιδρύθηκε πλήθος 

συλλόγων και σωματείων.  

Στο πλαίσιο μάλιστα της προσπάθειας ανασυγκρότησης του κράτους, ενδεικτικές ήταν 

και οι πρώτες ενέργειες του Δήμου Θεσσαλονίκης, σχετικά με την αλλαγή της ονομασίας 

κεντρικών δρόμων της πόλης, ένα συχνό φαινόμενο σε περιόδους πολιτικών μεταβολών.20 

Ως παράδειγμα, τον Απρίλιο του 1945, η οδός Μητροπόλεως μετονομάστηκε σε Φραγκλίνου 

Ρούσβελτ. Αντίστοιχα, η Πλατεία Διοικητηρίου μετονομάστηκε σε Πλατεία Ουίνστων 

Τσώρτσιλ, ως δείγμα ευγνωμοσύνης της πόλης προς τους Βρετανούς, ενώ η Βασιλέως 

Κωνσταντίνου σε Ελευθέριου Βενιζέλου «για την κατάπαυση του εσωτερικού διχασμού».21 

Έτσι, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, η πόλη βίωσε τον πόλεμο μέσα από τις 

προπαγανδιστικές κυβερνητικές πρακτικές, ώστε να απομονωθεί ο «Άλλος», ο «ξένος» και 

να υπάρξει εθνική ενότητα και ταυτότητα. Με την επιρροή της Αριστεράς, λόγω του 

                                                           
20Δήμος Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, Συνεδρίαση της Προσωρινής 

Δημοτικής Επιτροπής της 22ης Νοεμβρίου 1944. Αριθ. 48, Θεσσαλονίκη, 22 Νοεμβρίου 1944 και Συνεδρίαση 

της Προσωρινής Δημοτικής Επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 1944. Αριθ. 98, Θεσσαλονίκη, 20 Δεκεμβρίου 

1944. Αντίστοιχες ενέργειες σχετικά με τη μετονομασία των δρόμων είχαν γίνει στο παρελθόν και από τις 

εαμικές αρχές, κατά τη διάρκεια της περιόδου της «Εαμοκρατίας» στην πόλη. Συγκεκριμένα, σε συνεδρίαση 

της Προσωρινής Δημοτικής Επιτροπής αποφασίστηκε να εκλεγεί επιτροπή για την ονομασία των οδών και των 

συνοικισμών της πόλης με ονόματα των πεσόντων, που συμμετείχαν στον απελευθερωτικό αγώνα. Επιπλέον, η 

οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου αποφασίστηκε να μετονομαστεί σε οδό Ανεξαρτησίας, η Λεωφόρος Βασιλίσσης 

Όλγας σε Λεωφόρο Δημοκρατίας και η Βασιλίσσης Σοφίας σε οδό Εθνικής Αμύνης.  
21Δήμος Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, Έκτακτη συνεδρίαση της 14ης 

Απριλίου 1945, «Περί εκφράσεως συλλυπητηρίων εις την οικογένειαν του αποβιώσαντος Προέδρου των 

Ηνωμένων Πολιτειών και ονομασίαν μιάς των οδών της πόλεως δια του ονόματός του». Αριθ. 146, 

Θεσσαλονίκη, 14 Απριλίου 1945/ Έκτακτη Συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 1945, «Επί του εντοιχισμού των 

πλακών μετονομασθεισών τελευταίως οδών και πλατειών και επί των δοθείσων ονομασιών». Αριθ. 245, 

Θεσσαλονίκη, 7 Ιουνίου 1945/ Τακτική Συνεδρίαση της 20ης Σεπτεμβρίου 1945, «Επί αιτήσεως δημοτών της 

πόλεως περί μετονομασίας της οδού Βασιλ. Κωνσταντίνου εις Ελευθερίου Βενιζέλου». Αριθ. 412, 

Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου 1945.  
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κατοχικού παρελθόντος, να αποτελεί μια μόνιμη απειλή που έπρεπε να εξαλειφθεί, 

υιοθετήθηκε η προπαγάνδιση του εθνικόφρονος σχήματος και η επιβολή του σε  κάθε τομέα 

της δημόσιας ζωής, υπέρ του «κοινού εθνικού συμφέροντος». 

 

1.1 Η ίδρυση εθνικοφρόνων συλλόγων 

   

Όπως αναφέρει ο Άγγελος Ελεφάντης, η εθνικοφροσύνη είναι η ιδεολογία που 

αναδεικνύεται στα μεταπολεμικά χρόνια και συγκροτεί την δεξιά παράταξη στον αντίποδα 

της ηττημένης Αριστεράς. Το σύνολο των αστικών δυνάμεων στρέφεται εναντίον ενός 

κοινού εχθρού, του εσωτερικού, δηλαδή των αριστερών και των ιδεολογικών τους 

πεποιθήσεων.22   

Με βάση λοιπόν την υπό κατασκευή εθνική ιδεολογία, από την επαύριο κιόλας της 

Συμφωνίας της Βάρκιζας, ιδρύθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν στην πόλη εθνικόφρονες 

σύλλογοι και σωματεία. Τον Φεβρουάριο του 1945, με στόχο την εξύψωση του πατριωτικού 

φρονήματος, που σύμφωνα με την κυβερνητική πλευρά καταρρακώθηκε κατά τη διάρκεια 

της Κατοχής και του τελευταίου κομμουνιστικού κινήματος, με κίνδυνο για τις εθνικές 

διεκδικήσεις και τα εθνικά σύμβολα, ιδρύθηκε ο «Σύνδεσμος Εθνικοφρόνων 

Θεσσαλονίκης». Σταδιακά, όπως προβλεπόταν από το καταστατικό του Συνδέσμου, 

ξεκίνησε η δημιουργία παραρτημάτων σε συνοικίες της πόλης και στις γύρω περιοχές.23  

Συγκεκριμένα, τους πρώτους μήνες που ακολούθησαν, ιδρύθηκαν ανεξάρτητα σωματεία, 

όπως η «Ένωσις Εθνικοφρόνων Δήμου Καλαμαριάς», που απαρτιζόταν κυρίως από πολίτες 

προσφυγικής καταγωγής, με σκοπό την συνένωση όλων των εθνικοφρόνων πολιτών του 

Δήμου Καλαμαριάς, «ασχέτως πολιτικών φρονημάτων», για την εξύψωση του εθνικού 

φρονήματος και την εξουδετέρωση των «αντεθνικών» ενεργειών και η «Πατριωτική 

Οργάνωσις Λαϊκής Αναγεννήσεως», για τη διαφώτιση «του ελληνικού λαού και τη 

δημιουργία εθνικής και κοινωνικής συνειδήσεως».24 Ο «Σύνδεσμος Εθνικοφρόνων Ελλήνων 

                                                           
22Άγγελος Ελεφάντης, «Εθνικοφροσύνη: Η ιδεολογία του τρόμου και της ενοχοποίησης», Γιάννης Ψυχάρης 

(επιμ.), Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967), τόμ. Α΄, 4ο Επιστημονικό 

Συνέδριο, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Πάντειο Πανεπιστήμιο 1993, σσ. 645-647.  
23Βασίλης Κ. Γούναρης, Εγνωσμένων κοινωνικών φρονημάτων. Κοινωνικές και άλλες όψεις του 

αντικομμουνισμού στη Μακεδονία του Εμφυλίου Πολέμου, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 71-73. 
24Γενικά Αρχεία του Κράτους, Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας [στο εξής ΓΑΚ-ΙΑΜ], Αρχείο Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης-Σωματεία [στο εξής ΠΘ], φάκ. 2015: Καταστατικό «Ένωσις Εθνικοφρόνων Δήμου 
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Πατριωτών», με έδρα τον συνοικισμό της Νεάπολης, σύμφωνα με το καταστατικό του, είχε 

αντίστοιχα ως σκοπό την εδραίωση των θρησκευτικών και οικογενειακών θεσμών και την 

εξύψωση της ιδέας της Πατρίδας, μέσα από διαλέξεις με εθνικό και ιστορικό περιεχόμενο 

«διά την ανάπτυξιν της ιδέας του Έθνους και της Πατρίδος» και τη διοργάνωση θεατρικών 

παραστάσεων, καλλιτεχνικών γιορτών και συναυλιών.25  

Παρομοίως, η «Εθνική Οργάνωσις Βορείου Ελλάδος» με παραρτήματα στους 

συνοικισμούς της πόλης και άλλες περιοχές στη Μακεδονία, τα μέλη της οποίας ήταν κυρίως 

δάσκαλοι, ιδρύθηκε για τη συσπείρωση των εθνικοφρόνων πολιτών και την παρακολούθηση 

και εξουδετέρωση της εχθρικής και αντεθνικής προπαγάνδας. Για την επίτευξη του σκοπού 

αυτού, κρινόταν απαραίτητη η διοργάνωση διαλέξεων, η κυκλοφορία έντυπου υλικού, καθώς 

και η ίδρυση αναγνωστηρίου και βιβλιοθήκης, ενώ τον ίδιο μήνα ιδρύθηκε η «Πατριωτική 

Ένωσις», για την ανάπτυξη πατριωτικού φρονήματος με βάση τις ελληνικές παραδόσεις της 

φιλοπατρίας, της θρησκείας και της οικογένειας.26 Επιπλέον, έναν χρόνο αργότερα ιδρύθηκε 

ο «Σύνδεσμος Εθνικοφρόνων περιοχής Εξοχών Θεσσαλονίκης», με σκοπό την άμυνα στην 

υπονόμευση των ελληνικών ιδεωδών και την προστασία της πατρίδας και της ελληνικής 

κοινωνίας, μέσω της τόνωσης των ελληνικών παραδόσεων και τη διαπαιδαγώγηση και τον 

φρονηματισμό της νεολαίας.27  

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα καταστατικά των παραπάνω συλλόγων, κοινός στόχος ήταν η 

καλλιέργεια και η τόνωση του εθνικού φρονήματος και του πατριωτισμού, του θρησκευτικού 

συναισθήματος και του οικογενειακού δεσμού, σύμφωνα με την ελληνική παράδοση. 

Απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του στόχου ήταν η αλληλοβοήθεια και η συνεργασία 

των εθνικών οργανώσεων, για τη «δημιουργία εθνικής και κοινωνικής συνειδήσεως», την 

«οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη», την «ηθική διάπλαση και σωματική αγωγή της 

νεολαίας», την «άμυνα κατά πάσης ανατρεπτικής αποπείρας στρεφόμενης κατά της 

ελληνικής πατρίδος και ελληνικής κοινωνίας». Μέλη των σωματείων μπορούσαν να γίνουν 

όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και φύλου, με απαραίτητη προϋπόθεση να 

είναι «εμφορούμενοι από υγιείς Εθνικάς Αρχάς». Παρά τις διαφορές που είχαν οι 

                                                                                                                                                                             
Καλαμαριάς». Καλαμαριά, 23 Μαρτίου 1945 και φάκ. 2023: Καταστατικό «Πατριωτική Οργάνωσις Λαϊκής 

Αναγεννήσεως». Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 1945. 
25ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΠΘ, φάκ. 2013: Καταστατικό «Σύνδεσμος Εθνικοφρόνων Ελλήνων Πατριωτών». Θεσσαλονίκη, 

11 Απριλίου 1945. 
26ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΠΘ, φάκ. 3460: Καταστατικό «Εθνική Οργάνωσις Βορείου Ελλάδος». Θεσσαλονίκη, 4 Μαΐου 

1945 και φάκ. 3472: Καταστατικό «Πατριωτική Ένωσις». Θεσσαλονίκη, Μάιος 1945. 
27ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΠΘ, φάκ. 1712: Καταστατικό «Σύνδεσμος Εθνικοφρόνων περιοχής Εξοχών Θεσσαλονίκης». 

Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 1946.  
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οργανώσεις μεταξύ τους, αναφορικά με τον πολιτικό προσανατολισμό και τον σκοπό τους, 

εντάχθηκαν στον κοινωνικό ιστό και εκπροσώπησαν το εθνικό φρόνημα της πόλης, 

απευθυνόμενες σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Άλλωστε, ο απώτερος στόχος ήταν η 

αφύπνιση του λαού απέναντι στην απειλή του «εσωτερικού εχθρού».  

Στις εθνικές οργανώσεις που ιδρύθηκαν, από το 1945 και μετά, συγκαταλέγονταν και οι 

φιλοβασιλικές, όπως η οργάνωση υπό την επωνυμία «Παράταξις Εθνικοφρόνων ‘Βασιλεύς 

Γεώργιος Β΄’», με σαφείς θέσεις υπέρ της επιστροφής του βασιλιά Γεωργίου Β΄. 

Συγκεκριμένα, σκοπός της οργάνωσης αυτής ήταν η επαναφορά του βασιλιά, «του φυσικού 

αρχηγού του Έθνους και του Στρατού», με νόμιμο και ελεύθερο δημοψήφισμα, για να 

αποκαταστήσει την εθνική ενότητα όλων των Ελλήνων πολιτών με υγιή και πατριωτικά 

φρονήματα. Σύμφωνα με το καταστατικό της οργάνωσης: «Σκοπός της παρατάξεως είναι η 

συμβολή εις την παγίωσιν της ειρήνης εν τω εσωτερικώ της χώρας δια της εθνικής 

διαπαιδαγωγήσεως και εξυψώσεως των μελών της παρατάξεως και δι’ αντιδράσεως κατά 

των εκνόμων, βιαίων και αντεθνικών ενεργειών των αναρχικών στοιχείων του Κράτους».28 

Παρομοίως, η «Ένωσις Βασιλοφρόνων Βορείου Ελλάδος», με έδρα τη Θεσσαλονίκη και 

παραρτήματα στη βόρεια Ελλάδα, εξέφραζε την ίδια θέση, περί της επανόδου του βασιλιά, 

με σκοπό την αποκατάσταση της εθνικής ενότητας και την επάνοδο της χώρας στην 

ομαλότητα. Χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με τα καταστατικά των οργανώσεων αυτών, 

τα μέλη έπρεπε να «εμφορούνται υπό εθνικιστικών φρονημάτων», γεγονός που καταδεικνύει 

ότι μέσα από τη δράση τους, οι εθνικές οργανώσεις στο σύνολό τους, ήλεγχαν τα φρονήματα 

των πολιτών, ένας ρόλος που ωστόσο ανήκε στις δημόσιες αρχές.29 

Παράλληλα, την περίοδο αυτή στη Θεσσαλονίκη, λόγω του αυξανόμενου 

αντικομμουνισμού, που διαμορφώθηκε με βάση τον σλαβικό κίνδυνο για τη Μακεδονία, 

έκαναν την εμφάνισή τους και σύλλογοι θυμάτων πολέμου, είτε αναφερόμενοι στην περίοδο 

της Κατοχής, είτε στην περίοδο των εμφύλιων συγκρούσεων, με αιτήματα κυρίως 

οικονομικά. Μεταξύ αυτών, ήταν το φιλανθρωπικό σωματείο, όπως χαρακτηρίζεται στο 

                                                           
28ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΠΘ, φάκ. 3455: Καταστατικό «Παράταξις Εθνικοφρόνων ‘Βασιλεύς Γεώργιος Β΄’». 

Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 1945 και φάκ. 2248: Καταστατικό «Νέα Παράταξις Εθνικοφρόνων ‘Βασιλεύς 

Γεώργιος Β΄’». Θεσσαλονίκη, 4 Ιανουαρίου 1948. Πιθανόν η εν λόγω οργάνωση να ιδρύθηκε ως συνέχεια της 

προηγούμενης, με σκοπό αυτή τη φορά την προάσπιση των ελληνικών παραδόσεων και την προστασία του 

θεσμού της βασιλευόμενης δημοκρατίας με την παρακολούθηση των κινήσεων των «ανατρεπτικών» και 

«αντεθνικών» στοιχείων. 
29ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΠΘ, φάκ. 2137: Καταστατικό «Ένωσις Βασιλοφρόνων Βορείου Ελλάδος». Θεσσαλονίκη, 30 

Σεπτεμβρίου 1945. Επίσης βλ. Γούναρης, ό.π., σσ. 76-78. 
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καταστατικό του, «Ένωσις Ομήρων Μακεδονίας». Τα μέλη του εν λόγω σωματείου ήταν 

όμηροι, που είχαν συλληφθεί από τον ΕΛΑΣ και άλλες «αναρχικές ομάδες» στη Μακεδονία, 

καθώς και μέλη οικογενειών των εκτελεσμένων και αγνοουμένων. Σκοπός ήταν η παροχή 

βοήθειας σε όσους υπέστησαν ζημιές εξαιτίας της ομηρίας τους, αλλά και η ηθική και υλική 

ενίσχυση στις οικογένειες των αγνοουμένων.30 Την ίδια περίοδο ιδρύθηκε επίσης η «Εθνική 

Ένωσις Θυμάτων Ε.Α.Μ-Ε.Λ.Α.Σ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας», για την προάσπιση 

των οικονομικών συμφερόντων των μελών του σωματείου και την εθνική εξύψωση, καθώς 

και το Σωματείο «Εθνικός Σύνδεσμος Θυμάτων Χωροφυλακής υπό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 

Μακεδονίας».31 

Όπως προκύπτει, η επίλυση των οικονομικών ζητημάτων ήταν ο κύριος λόγος ίδρυσης 

των σωματείων αυτών, καθώς η περίοδος μετά την Απελευθέρωση βρήκε τον πληθυσμό της 

πόλης σε οικονομική δυσχέρεια.32 Έτσι, μέσα στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκαν σύλλογοι 

που μέσα από την προβολή της εθνικής προσφοράς τους στο παρελθόν προάσπιζαν και 

προωθούσαν τις οικονομικές διεκδικήσεις τους. Η «Εθνική Ένωσις Εφέδρων και τέως 

οπλιτών χωροφυλακής Βορείου Ελλάδος» ιδρύθηκε για την ηθική εξύψωση και την επίλυση 

των ζητημάτων οικονομικής φύσεως των μελών.33 Επίσης, ο «Εθνικός Σύνδεσμος Εφέδρων 

Αξιωματικών» (Ε.Σ.Ε.Α.), με στόχο την εξουδετέρωση «πάσης ανθελληνικής προπαγάνδας 

ιδία δε της Βουλγαρικής αυτονομιστικής κινήσεως ως και πάσης ξενικής προσπαθείας 

στρεφομένης κατά της ακεραιότητος της χώρας μας», επιζητούσε την ανάπτυξη πνεύματος 

αλληλεγγύης και την προάσπιση των υλικών συμφερόντων των μελών του.34  

Με παρόμοιες διεκδικήσεις ιδρύθηκαν οι σύλλογοι «Σύνδεσμος Εθνικοφρόνων 

Αναπήρων Πολέμου 1940-41», για την προαγωγή των ηθικών και υλικών συμφερόντων και 

την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των μελών.35 Επίσης, η «Ένωσις εφέδρων 

                                                           
30ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΠΘ, φάκ. 1984: Καταστατικό «Ένωσις Ομήρων Μακεδονίας». Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 

1945. 
31ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΠΘ, φάκ. 1995: Καταστατικό «Εθνική Ένωσις Θυμάτων Ε.Α.Μ-Ε.Λ.Α.Σ Κεντρικής και Δυτικής 

Μακεδονίας». Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 1945 και φάκ. 4135: Καταστατικό «Εθνικός Σύνδεσμος 

Θυμάτων Χωροφυλακής υπό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ Μακεδονίας». Θεσσαλονίκη, 26 Νοεμβρίου 1945.  
32Γούναρης, ό.π., σ. 101. Με τους ανέργους της πόλης να φθάνουν τους 30.000, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι 

σύλλογοι που ιδρύονται από το 1945 και εξής και η συμμετοχή σε αυτούς συνδέονται άμεσα και με τις 

κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί την εποχή εκείνη.   
33ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΠΘ, φάκ. 2024: Καταστατικό «Εθνική Ένωσις Εφέδρων και τέως οπλιτών χωροφυλακής Βορείου 

Ελλάδος». Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου 1945.  
34ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΠΘ, φάκ. 3459: Καταστατικό «Εθνικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών». Θεσσαλονίκη, 21 

Απριλίου 1945. 
35ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΠΘ, φάκ. 2051: Καταστατικό «Σύνδεσμος Εθνικοφρόνων Αναπήρων Πολέμου 1940-1941». 

Θεσσαλονίκη, 7 Ιουλίου 1945. 
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υπαξιωματικών και στρατιωτών πολεμιστών 1940-41 Μακεδονίας-Θράκης» με την 

επωνυμία «Το Αλβανικόν Έπος» ιδρύθηκε με σκοπό την άμυνα του κράτους έναντι του 

εσωτερικού και του εξωτερικού εχθρού και την προάσπιση των συμφερόντων των μελών. Η 

προάσπιση αυτή αναφερόταν στην παραχώρηση δημόσιας έκτασης και ιδιωτικών χώρων 

στους εφέδρους για τη στέγαση αυτών και την ανάπτυξη παραγωγικής δραστηριότητας, 

καθώς και σε οικονομικές διευκολύνσεις και εξασφάλιση εργασίας.36  

Αργότερα, ιδρύθηκε η «Ένωσις Εφέδρων Πολεμιστών 1940-41 Βορείου Ελλάδος» με 

την επωνυμία «Το Έπος της Αλβανίας», για την προαγωγή των συμφερόντων των 

πολεμιστών 1940-1941 και την άμυνα στις ενέργειες στρεφόμενες κατά της πατρίδας. 

Παρομοίως, το «Εθνικόν Σώμα Ελλήνων Μαχητών 1940-1948 Β. Ελλάδος» στόχευε στη 

συνένωση όλων των πολεμιστών των εθνικών αγώνων της περιόδου 1940-1948 και την 

αντιμετώπιση πάσης «αντεθνικής» ενέργειας, που απειλούσε την εθνική υπόσταση και 

ακεραιότητα.37  

Αντίστοιχα, ιδρύθηκαν και επαγγελματικά σωματεία. Ενδεικτικά, ιδρύθηκε η «Ένωσις 

Εθνικοφρόνων κτηνοτρόφων περιφερείας Θεσσαλονίκης» με την επωνυμία «Ο Άγιος 

Μόδεστος», με σκοπό την βελτίωση της θέσης των κτηνοτρόφων και την ανάπτυξη της 

κτηνοτροφίας προς όφελος της εθνικής παραγωγής.38 Επίσης, ιδρύθηκαν η «Εθνική Ένωσις 

Καπνοπωλών Θεσσαλονίκη ‘Η Μεγάλη Ελλάς’», το «Σωματείον Εθνικοφρόνων 

μικροπωλητών», ο «Σύνδεσμος Εθνικοφρόνων εργατών, εργατριών και τεχνιτών 

κλωστοϋφαντουργίας Θεσσαλονίκης», καθώς και πλήθος πολλών ακόμα. Τονίζοντας της 

εθνικοφροσύνη τους και την ανάγκη ενίσχυσης του εθνικού φρονήματος, τα σωματεία αυτά 

προσπάθησαν να επωφεληθούν και να προάγουν τα οικονομικά και επαγγελματικά 

συμφέροντα των μελών τους.39  

                                                           
36ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΠΘ, φάκ. 1608: Καταστατικό «Ένωσις εφέδρων υπαξιωματικών και στρατιωτών πολεμιστών 

1940-41 Μακεδονίας-Θράκης, ‘Το Αλβανικόν Έπος’». Θεσσαλονίκη, 10 Δεκεμβρίου 1945. 
37ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΠΘ, φάκ. 1725: Καταστατικό «Ένωσις Εφέδρων Πολεμιστών 1940-41 Βορείου Ελλάδος ‘Το 

Έπος της Αλβανίας’». Θεσσαλονίκη, 17 Νοεμβρίου 1946 και φάκ. 2254: Καταστατικό «Εθνικόν Σώμα 

Ελλήνων Μαχητών 1940-1948 Β. Ελλάδος». Θεσσαλονίκη, 19 Σεπτεμβρίου 1948.  
38ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΠΘ, φάκ. 1999: Καταστατικό «Ένωσις Εθνικοφρόνων κτηνοτρόφων περιφερείας Θεσσαλονίκης, 

‘Ο Άγιος Μόδεστος’». Θεσσαλονίκη, 7 Μαρτίου 1945.  
39ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΠΘ, φάκ. 2096: Καταστατικό «Εθνική Ένωσις Καπνοπωλών Θεσσαλονίκης ‘Η Μεγάλη Ελλάς’». 

Θεσσαλονίκη, 1 Αυγούστου 1945/ Φάκ. 1624: Καταστατικό «Σωματείον Εθνικοφρόνων μικροπωλητών». 

Θεσσαλονίκη, 27 Ιανουαρίου 1946/ Φάκ. 4121: Καταστατικό «Σύνδεσμος Εθνικοφρόνων εργατών, εργατριών 

και τεχνιτών κλωστοϋφαντουργίας Θεσσαλονίκης». Θεσσαλονίκη, 9 Ιουλίου 1946. 
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Από τους κύριους εκφραστές της αντικομμουνιστικής ιδεολογίας ήταν και η νεολαία της 

Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 1945 ιδρύθηκε η «Μορφωτική Ένωσις Εθνικοφρόνων 

Φοιτητών» (Μ.Ε.Ε.Φ), με σημαντικό ρόλο στον πανεπιστημιακό χώρο του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την προώθηση αντικομμουνιστικών πρακτικών. Μάλιστα, 

η Μ.Ε.Ε.Φ επιθυμούσε τη διακοπή της λειτουργίας της Θεολογικής και της Ιατρικής Σχολής, 

με το επιχείρημα ότι αποτελούσαν κέντρο κομμουνιστικών ιδεών.40 Ως φοιτητική οργάνωση 

συμμετείχε ενεργά στη διοργάνωση εκδηλώσεων, καλλιτεχνικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών 

και επιστημονικών κινήσεων και ομιλιών με έντονο πατριωτικό χαρακτήρα, ενώ σκοπός 

ήταν: «η εξύψωσις της ιδέας της πατρίδος, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας […], η 

πνευματική σωματική και ψυχική ανάπτυξις των φοιτητών και εν γένει των σπουδαστών». 

Τα μέλη της προέρχονταν στην πλειοψηφία τους από τη Νομική Σχολή, ενώ στις εκδηλώσεις 

της συμμετείχαν και πανεπιστημιακοί καθηγητές.41 Συγκεκριμένα, μεταξύ των δράσεων της 

Μ.Ε.Ε.Φ ήταν η διοργάνωση εκδρομών, κατά τις οποίες σπουδαστές και καθηγητές του 

πανεπιστημίου εκφωνούσαν λόγους στο συγκεντρωμένο πλήθος.42  

Επιπροσθέτως, ιδρύθηκε στον πανεπιστημιακό χώρο η «Εθνική Ένωσις Φοιτητών και 

Αποφοίτων της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης» (Ε.Ε.Φ.Α.Π.Α.Θ), με τα μέλη να 

έχουν ως υποχρέωση: «Ν’ αγωνισθώσιν εναντίον πάσης εκδηλώσεως είτε εκ μέρους 

εκπαιδευτικών προέρχεται αύτη είτε εξ’ άλλων κοινωνικών τάξεων και τείνουσαν να 

νοθεύση το αγνόν Ελληνικόν αίσθημα διά κηρυγμάτων απεριορίστων δήθεν ελευθεριών 

προς δημιουργίαν ανθελληνικών μειονοτικών επιδιώξεων εις το ευπαθές τμήμα της Βορείου 

Ελλάδος».43 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εθνικοφροσύνης, οι διαμορφωθείσες κοινωνικές και 

οικονομικές συνθήκες της εποχής οδήγησαν στην ίδρυση συλλόγων με στόχο την βοήθεια 

                                                           
40Δήμος Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, Τακτική Συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 

1945, «Περί της διατηρήσεως της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης και της ταχείας 

επαναλειτουργίας αυτής». Αριθ. 247, Θεσσαλονίκη, 7 Ιουνίου 1945. Συγκεκριμένα, το ζήτημα της λειτουργίας 

της Ιατρικής Σχολής είχε απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν μερίδα φοιτητών της Σχολής καταδίκαζε 

τις απόψεις μελών του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που ζητούσαν την κατάργηση της Ιατρικής Σχολής 

«ως αντεθνικάς και στρεφομένας κατά των συμφερόντων του Μακεδονικού Λαού και ολοκλήρου της Πατρίδος 

και αιτούσι όπως το Υπουργείο Παιδείας ενεργήση τάχιστα δια τον διορισμόν των καθηγητών και διατάξη την 

έναρξιν των μαθημάτων». Το Δημοτικό Συμβούλιο συμμεριζόταν την άποψη αυτή για λόγους εθνικής ανάγκης 

και για να μην στερηθούν οι φοιτητές τις σπουδές τους. 
41ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΠΘ, φάκ. 1992: Καταστατικό «Μορφωτική Ένωσις Εθνικοφρόνων Φοιτητών (Μ.Ε.Ε.Φ)». 

Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 1945. Επίσης βλ. Γούναρης, ό.π., σσ. 156-159. 
42Μακεδονία, 22 Μαρτίου 1949. 
43ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΠΘ, φάκ. 1776: Καταστατικό «Εθνική Ένωσις Φοιτητών και Αποφοίτων της Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Θεσσαλονίκης», (Ε.Ε.Φ.Α.Π.Α.Θ). Θεσσαλονίκη, 27 Δεκεμβρίου 1946. 
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προς τους αναξιοπαθούντες πολίτες. Η «Εθνική Ένωσις Αστέγων Θεσσαλονίκης» ιδρύθηκε 

με σκοπό την υλική και ηθική εξύψωση των μελών και την προστασία αυτών «από παντός 

κινδύνου κοινωνικού και εθνικού εκ της οικονομικής εξαθλιώσεως».44 Επίσης, ιδρύθηκε η 

«Ένωσις Εθνικοφρόνων Φυματικών ‘Άγιοι Ανάργυροι’», για την υλική και ηθική ενίσχυση 

των μελών.45 

Συνολικά, η δράση των διαφόρων συλλόγων και σωματείων που ιδρύθηκαν ήταν έντονη 

στην κοινωνική ζωή της πόλης, ενώ έπαιξαν έναν συμβολικό ρόλο, εκπροσωπώντας τις 

αρχές του εθνικόφρονος συστήματος. Παράλληλα, μέσω της ταύτισής τους με το «υγιές» 

σώμα της κοινωνίας, στο όνομα του αντικομμουνισμού, κατάφεραν να επωφεληθούν 

οικονομικά και να ανέλθουν και σε κοινωνικό επίπεδο, με τον Δήμο Θεσσαλονίκης να 

ενισχύει συστηματικά τους συλλόγους, αλλά και ιδιώτες για την κάλυψη δαπανών, σχετικά 

με τις δράσεις τους.46 Δράσεις, όπως εκδηλώσεις και καλλιτεχνικές παραστάσεις, που 

ανταποκρίνονταν πλήρως στην ιδεολογία της εποχής και εξυπηρετούσαν τις ανάγκες 

ανοικοδόμησης του μεταπολεμικού κράτους, με σκοπό την αφύπνιση του λαού και την 

ενίσχυση του εθνικού φρονήματος.  

 

1.2. Η ενίσχυση της καλλιτεχνικής και της πνευματικής κίνησης 

 
Στόχος του Δήμου Θεσσαλονίκης ήταν να δοθεί βαρύτητα στην ενίσχυση του πληθυσμού 

της πόλης σε καλλιτεχνικό και πνευματικό επίπεδο, ώστε αντίστοιχα να ενισχυθεί το 

πατριωτικό φρόνημα. Έτσι, σύμφωνα με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω του 

εμφύλιου κλίματος έπρεπε να ενισχυθούν οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες, με 

προεξάρχοντες τους συλλόγους και τα σωματεία εθνικοφρόνων, που θα αναλάμβαναν να 

διοργανώσουν παραστάσεις, καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Ενδεικτικά, ανάμεσα 

στις εκδηλώσεις αυτές ήταν η περιοδεία του Βασιλικού Θεάτρου στη Θεσσαλονίκη, που 

έδωσε παραστάσεις μεταξύ Ιουνίου-Ιουλίου του 1948, «για την ενίσχυση της πνευματικής 

                                                           
44ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΠΘ, φάκ. 1779: Καταστατικό «Εθνική  Ένωσις Αστέγων Θεσσαλονίκης». Θεσσαλονίκη, 25 

Μαΐου 1947. 
45ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΠΘ, φάκ. 2223: Καταστατικό «Ένωσις Εθνικοφρόνων Φυματικών ‘Άγιοι Ανάργυροι’». 

Θεσσαλονίκη, 18 Ιουνίου 1948. 
46Δήμος Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, Τακτική Συνεδρίαση της 11ης 

Σεπτεμβρίου 1946, «Επί αιτήσεων ιδιωτών, υπαλλήλων, Συλλόγων κλπ περί οικονομικής ενισχύσεως». Αριθ. 

480, Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 1946. Ενδεικτικά, δόθηκε οικονομική ενίσχυση στην Ένωση Εφέδρων 

Πολεμιστών 1940-1941 Μακεδονίας-Θράκης «Το έπος της Αλβανίας» για την τέλεση καλλιτεχνικής γιορτής με 

πατριωτικό χαρακτήρα. 
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ζωής στη μακεδονική πρωτεύουσα».47 Στο πλαίσιο αυτό, επιδιωκόταν να διοργανώνονται 

ομιλίες με ομιλητές επίλεκτα μέλη της κοινωνίας, όπως επίσης να εκδίδονται βιβλία, 

αναφερόμενα στην εθνική δράση και τους αγώνες των Ελλήνων, με σκοπό να βρουν στη 

συνέχεια τη θέση τους στις βιβλιοθήκες και στα σχολεία της πόλης. Από την άλλη πλευρά, 

την ίδια περίοδο το ΚΚΕ, όπως αναφέρεται: «Διαθέτει χρηματικά ποσά και τεράστιες 

ποσότητες χάρτου εις τους ομόφρονας συγγραφείς διά να προσεταιρισθεί την νεότητα».48  

Στην πλειοψηφία τους τα βιβλία αυτά αναφέρονταν στην αντεθνική δράση του ΚΚΕ 

λόγω της συνεργασίας του με τον εξωτερικό εχθρό. Οι συγγραφείς των βιβλίων συστήνονταν 

μέσω Αθηνών από τη Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος και τις Νομαρχίες αντίστοιχα. 

Ενδεικτικά, τον Νοέμβριο του 1948 με επιστολή της Αθήνας προτάθηκε η εισαγωγή στις 

βιβλιοθήκες του βιβλίου «Εγκλήματα του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη-Η δίκη της ΟΠΛΑ». Το 

βιβλίο συνεγράφη από την Αντιφασιστική Δημοκρατική Ένωση (ΑΔΕ) και περιελάμβανε τα 

πρακτικά της δίκης της Στενής Αυτοάμυνας, που έλαβε χώρα στις 28 Αυγούστου 1947. 

Στόχος του εν λόγω βιβλίου ήταν να γνωρίσει ο αναγνώστης μέσα από τις καταθέσεις των 

μαρτύρων στη δίκη αυτή τα εγκλήματα που διέπραξε η οργάνωση, όπως φόνοι και επιθέσεις 

εναντίον εθνικοφρόνων στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με κατηγορίες ότι η δράση αυτής 

υποκινήθηκε από το ΚΚΕ: «Τα εγκλήματα έγιναν εις την Θεσσαλονίκην κατά διαταγή του 

ΚΚΕ και εξυπηρέτουν αμέσως την αυτονομιστικήν κίνησιν της Μακεδονίας […] δια να 

εξυπηρετηθούν οι σκοποί του Σλαυισμού […]. Ο Κομμουνισμός είναι το τρομερό 

καρκίνωμα το οποίον απεργάζεται την εξαφάνισιν της Ελλάδος».49  

Την ίδια χρονιά, το Γραφείο Διαφωτίσεως του Γ΄ Σώματος Στρατού κυκλοφόρησε το 

βιβλίο με τίτλο «Τι ζητούν οι Βούλγαροι μέσ’ στη Μακεδονία;», σημειώνοντας ότι δεν 

αποτελούσε ένα προπαγανδιστικό βιβλίο, καθώς η ελληνικότητα της Μακεδονίας δεν 

αμφισβητήθηκε ποτέ, άρα δεν υπήρχε λόγος για την άσκηση προπαγάνδας. Αντίθετα, όπως 

επισημαινόταν, αυτή ήταν τακτική που ακολουθούταν από βουλγαρικής πλευράς, για την 

                                                           
47Δήμος Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, Τακτική Συνεδρίαση της 20ης Μαΐου 

1948. Αριθ. 197, Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 1948.  
48Δήμος Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, Τακτική Συνεδρίαση της 16ης 

Ιανουαρίου 1947, «Περί διαθέσεως του εν τώ προϋπολογισμώ αναγραφομένου κονδυλίου διά την ενίσχυσιν της 

καλλιτεχνικής και πνευματικής κινήσεως της πόλεως». Αριθ. 23, Θεσσαλονίκη, 16 Ιανουαρίου 1947. 
49ΓΑΚ-ΙΑΜ, Αρχείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος [στο εξής ΓΔΒΕ], GRGSA-IAM_ADM002. 

S22_01_000011_0003_00058: Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Διοικήσεως, Τμήμα 

Διοικητικό (Ι. Λαζαρίδης) προς Γενικούς Διοικητές, Νομάρχες και Επάρχους, «Περί αποστολής των βιβλίων 

‘Μικρά Εξυγιαντικά έργα’ και ‘Εγκλήματα του Κ.Κ.Ε. στη Θεσσαλονίκη’». Αριθ. 78963, Αθήνα, 16 

Νοεμβρίου 1948. Επίσης βλ. Αντιφασιστική Δημοκρατική Ένωση (έκδ.), Τα εγκλήματα του ΚΚΕ στη 

Θεσσαλονίκη-Η δίκη της ΟΠΛΑ, Θεσσαλονίκη 1947.  
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οικειοποίηση δηλαδή της ιστορίας της ελληνικής Μακεδονίας, σε μια προσπάθεια στην 

οποία συνέβαλλε τα μέγιστα το ΚΚΕ. Κάνοντας μια ανασκόπηση στην ιστορία του 

μακεδονικού χώρου και στους αγώνες των Ελλήνων, κυρίως κατά τη διάρκεια του 

Μακεδονικού Αγώνα αλλά και στις βουλγαρικές αξιώσεις, επικεντρωνόταν στα γεγονότα 

που αφορούσαν στη βουλγαρική προπαγάνδα την περίοδο της Κατοχής και στις σχέσεις του 

ΕΑΜ και της ηγεσίας του ΚΚΕ με τους Βούλγαρους κατακτητές.50 

Προηγουμένως, την περίοδο μεταξύ 26-28 Οκτωβρίου 1945, συνήλθε στη Θεσσαλονίκη, 

μια πόλη με ιδιαίτερη σημασία, ως κέντρο των αλυτρωτικών δραστηριοτήτων λόγω της 

γεωγραφικής της θέσης στα βόρεια σύνορα της χώρας, το Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικών 

Δικαίων, με τις ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτού του Συνεδρίου να 

εκδίδονται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. 

Συγκεκριμένα, το βιβλίο αυτό περιελάμβανε την ομιλία του Στίλπωνος Κυριακίδη, καθηγητή 

του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που αναφερόταν στα «μυθεύματα των Βουλγάρων» 

σχετικά με την καταγωγή τους, που έφταναν, όπως αναφέρεται, στα όρια της υπερβολής και 

της φαντασιοπληξίας.51 Από την πλευρά τους, ο στρατηγός Κάκκαβος και ο πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Βογιατζίδης, τόνιζαν την ηθική αξία του έργου του 

Μακεδονικού Αγώνα. Κοινός παρανομαστής των ομιλιών αυτών ήταν η ανάγκη 

αποκατάστασης των εθνολογικών ορίων της Ελλάδας για την πλήρη εδαφική  και εθνική 

ολοκλήρωση.52 

Ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης, το εθνικόφρον κράτος έδωσε μεγάλη βαρύτητα, 

καθώς ήταν απαραίτητο η νεολαία της πόλης να διαπαιδαγωγηθεί σύμφωνα με τα «υγιή 

φρονήματα». Έτσι, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα σχολεία και τα πανεπιστήμια 

διαμορφώθηκε αναλόγως. Για παράδειγμα, ήταν σημαντική η διδασκαλία της αρχαίας 

ελληνικής γλώσσας και των θρησκευτικών, ενώ αντίστοιχα η διδασκαλία της φιλοσοφίας και 

                                                           
50Γ΄ Σώμα Στρατού, Γραφείον Διαφωτίσεως (έκδ.),, Τι ζητούν οι Βούλγαροι μέσ’ στη Μακεδονία;,  

Θεσσαλονίκη 1948. 
51Νωρίτερα ιδρύθηκε η Επιτροπή Διεκδικήσεως Εθνικών Δικαίων για την κινητοποίηση υποστηρικτών των 

ελληνικών διεκδικήσεων. Περισσότερα για το ζήτημα των αλυτρωτικών διεκδικήσεων και το Πανελλήνιο 

Συνέδριο Εθνικών Δικαίων βλ. Γιάννης Δ. Στεφανίδης, Εν ονόματι του έθνους. Πολιτική κουλτούρα, 

αλυτρωτισμός και αντιαμερικανισμός στη μεταπολεμική Ελλάδα, 1945-1967, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 

112-119. Επίσης, Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, Τα πρόσωπα του Ιανού, Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις τις 

παραμονές του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (1944-1946), τόμ. Α΄, Πατάκης, Αθήνα 2004, σ. 131. 
52Μακεδονία, 28 Οκτωβρίου 1945. Σχετικά με το ζήτημα αυτό βλ. Στίλπων Κυριακίδης, Τα βόρεια εθνολογικά 

όρια του ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1946. Δημ. Κάκκαβος, Η Μακεδονία κατά την τελευταίαν τεσσαρακονταετία 

και τα εθνικά ημών δίκαια, Θεσσαλονίκη 1946. Ιωάννης Κ. Βογιατζίδης, Τα προς βορράν σύνορα του 

ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1946.  
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της κοινωνιολογίας απαγορεύτηκε για λόγους «εθνικής ασφάλειας».53 Ενδεικτικά, ως 

προϋπόθεση για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στη Σχολή Μηχανικών «Ο Ευκλείδης» 

από τον Δήμο, αποφασίστηκε να τροποποιηθεί το πρόγραμμα της διδακτέας ύλης. Στο 

πλαίσιο της διδασκαλίας της Εθνικοκοινωνικής Αγωγής, θεωρήθηκε απαραίτητο να 

συμπεριληφθεί η διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας και το μάθημα της Εργατικής και 

Κοινωνικής νομοθεσίας, με τους κατάλληλους διδάσκοντες: 

«Ιδιαιτέρα προσοχήν δέον να δοθή εις την εφαρμογήν του προγράμματος της 

διδακτέας ύλης ως τούτο καθορίζεται υπό του οργανισμού της τόσω μάλλον 

καθ’ όσον οι φοιτούντες εν τη Σχολή ταύτη ως εκ της επαγγελματικής 

απασχολήσεως των και των σκληρών συνθηκών διαβιώσεώς των ασμενώς 

δέχονται την κατήχησιν κοινωνικών ιδεών ών η παρανόησις οδηγεί προς την 

αναρχίαν και είναι βλαπτική Εθνικώς, εφ’ όσον παραλλήλως δεν διδάσκονται 

ούτοι τας ιστορικάς αληθείας της φυλής και του Έθνους μας».54 

Η αντικομμουνιστική ιδεολογία λοιπόν επιχείρησε κατά την αναφερόμενη περίοδο να 

ελέγξει την πνευματική παραγωγή, αλλά και την καλλιτεχνική κίνηση, με απώτερο στόχο 

την άσκηση προπαγάνδας. Έτσι, παράλληλα με την πρωτοβουλία ιδιωτών για τη συγγραφή 

βιβλίων με αντικομμουνιστικό περιεχόμενο, κυκλοφόρησαν επίσης ποιητικές συλλογές με τα 

κατορθώματα των Ελλήνων στρατιωτών, περιοδικά που απευθύνονταν σε παιδιά και πλήθος 

ακόμα βιβλίων, τα οποία εισήχθησαν στις βιβλιοθήκες και τα σχολεία της πόλης.  

 

1.3. Δημόσιες τελετές και εκδηλώσεις  

 
Ένα ακόμη μέσο ώστε να συσπειρωθεί ο αστικός πληθυσμός, αλλά και να ενισχυθεί 

περαιτέρω η πνευματική και συναισθηματική ταύτιση του με την ιδεολογία της 

εθνικοφροσύνης, ήταν η διοργάνωση εθνικών εκδηλώσεων και δημόσιων τελετών στα 

αστικά κέντρα την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου. Μέσω των εκδηλώσεων αυτών, 

προβάλλονταν κυρίως εθνικά θέματα για την τόνωση του εθνικού φρονήματος του 

πληθυσμού, μέσα από την επίκληση του παρελθόντος και την ιστορική συνέχεια του 

                                                           
53Close, «Η ανοικοδόμηση του κράτους της Δεξιάς», σ. 234. 
54Δήμος Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, Έκτακτη Συνεδρίαση της 4ης 

Απριλίου 1946, «Περί εγκρίσεως χορηγήσεως οικονομικής ενισχύσεως εις την Σχολήν Μηχανικών ‘Ο 

Ευκλείδης’». Αριθ. 163, Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 1946. 
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«έθνους», που νοηματοδοτούσαν την ανάγκη εξουδετέρωσης του «εσωτερικού εχθρού». Οι 

εκδηλώσεις αυτές λοιπόν ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο για την εποχή και αποτέλεσαν 

κομμάτι της κοσμικής ζωής της πόλης, ενώ η συχνότητά τους ήταν άμεσα συνυφασμένη με 

τις εξελίξεις των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Όπως επισημαίνει η Βασιλική Λάζου, σε 

περιόδους ύφεσης των επιχειρήσεων οι δημόσιες τελετές ελαττώνονταν. Αντίθετα, η 

συχνότητά τους αυξανόταν κατά την περίοδο εορτασμού των εθνικών επετείων, καθώς και 

πριν αλλά και κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στόχος ήταν, παράλληλα 

με την καλλιέργεια αντικομμουνιστικού φρονήματος, να δημιουργηθεί μια ελεγχόμενη 

συλλογική μνήμη, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συσπείρωση του πληθυσμού γύρω 

από την ιδέα περί «έθνους».55  

Έτσι, το κεντρικό θέμα των δημόσιων εκδηλώσεων της εποχής ήταν ο σλαβικός 

κίνδυνος, αντιπαραβάλλοντας τις εθνικές διεκδικήσεις της Ελλάδας στην επεκτατική 

πολιτική των γειτόνων στα βόρεια σύνορα της χώρας. Τον Ιούλιο του 1945, με πρωτοβουλία 

του συλλόγου «Πατριωτική Ένωσις Θεσσαλονίκης» και τη συμμετοχή όλων των εθνικών 

οργανώσεων, ο εθνικόφρων πληθυσμός της πόλης συγκεντρώθηκε στην Πλατεία Τσώρτσιλ 

(Αριστοτέλους) για να διαδηλώσει ενάντια στις επεκτατικές βλέψεις των βόρειων γειτόνων 

στη Μακεδονία, με κατηγορίες να εκτοξεύονται από τον ομιλητή Θεόδωρο Οικονόμου, 

πρόεδρο του συλλόγου, εναντίον του ΚΚΕ και της αντεθνικής του δράσης.56 Για το ίδιο 

επίκαιρο ζήτημα, τον επόμενο μήνα, με πρωτοβουλία του Λυκείου Ελληνίδων, 

διοργανώθηκε στο Κρατικό Θέατρο συγκέντρωση με τη συμμετοχή των γυναικών των 

εθνικών συλλόγων της πόλης.57 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι συνολικά οι εκδηλώσεις και οι δημόσιες τελετές, που 

διοργανώνονταν την περίοδο αυτή, αποτελούσαν για τον πληθυσμό της πόλης την ευκαιρία 

να επωφεληθούν σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, μέσω της ανάδειξης της φιλοπατρίας 

στο όνομα της εθνικοφροσύνης.58 Για παράδειγμα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μέσω 

αιτήσεων προσλαμβάνονταν σε διάφορες επιχειρήσεις, όπως οικογένειες Μακεδονομάχων 

                                                           
55Βασιλική Λάζου, «Oι δημόσιες τελετές και η πολιτική τους σημασία στην πόλη της Λαμίας κατά τη διάρκεια 

του Εμφυλίου πολέμου: το παράδειγμα της διαπόμπευσης αιχμαλώτων», Βασίλης Δαλκαβούκης-Ελένη 

Πασχαλούδη-Ηλίας Σκουλίδας-Κατερίνα Τσέκου (επιμ.), Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940. Από το λόγο του 

κατοχικού κράτους στη μετανεωτερική ιστοριογραφία, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 182-184. 
56Μακεδονία, 19 Ιουλίου 1945, «Ο λαός της Θεσσαλονίκης εν παλλαϊκώ συναγερμώ. Διεμαρτυρήθη χθές κατά 

της ύπουλου συκοφαντικής εκστρατείας του Τίτο, των Βουλγάρων, των Αλβανών και του Κομμουνιστικού 

Κόμματος». Βλ. Μιχαηλίδης, ό.π., σσ. 127-128.  
57Μακεδονία, 21 Αυγούστου 1945. 
58Ελεφάντης, «Εθνικοφροσύνη: Η ιδεολογία του τρόμου και της ενοχοποίησης», σσ. 650-651. 
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και θυμάτων πολέμου,59 αλλά και με επιστολές προς την ίδια τη βασίλισσα Φρειδερίκη και 

την προώθηση αυτών στην Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, αναδεικνύοντας κυρίως τα 

πολιτικά τους φρονήματα, επωφελούνταν οικονομικής ενίσχυσης και ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης.60  

Ανάλογες πρωτοβουλίες, σχετικά με τις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα, αναλήφθηκαν 

μέσα στο 1945 και από την πλευρά του ΚΚΕ. Στις 24 Αυγούστου 1945 στη Θεσσαλονίκη, ο 

Νίκος Ζαχαριάδης εκφώνησε λόγο μπροστά σε πλήθος κόσμου, στο γήπεδο του Ηρακλή. Ο 

Ζαχαριάδης, αν και υποστήριζε την ανάγκη για αποκατάσταση της ομαλότητας με ειρηνικά 

μέσα, εντούτοις μίλησε ανοιχτά για ένοπλη δράση, σε περίπτωση που δεν σταματούσαν οι 

διώξεις. Για την Αριστερά, στις εκδηλώσεις που λάμβαναν χώρα, η επίκληση του ΕΑΜ-

ΕΛΑΣ και η ηρωική αντίσταση απέναντι στον κατακτητή αποτελούσε τη δική της δεξαμενή 

για την άντληση αντίστοιχων πατριωτικών επιχειρημάτων.61 Η δεύτερη ομιλία του 

Ζαχαριάδη πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Πύργο στις 12 Απριλίου 1946, μετά από την 

επίθεση εναντίον του αστυνομικού τμήματος στο Λιτόχωρο, που προηγήθηκε των εκλογών 

της 31ης Μαρτίου. Η ομιλία του είχε και πάλι μεγάλη απήχηση, ενώ εξέφρασε παρόμοιες 

θέσεις σχετικά με την ένοπλη απάντηση της Αριστεράς.62 Παράλληλα, οι διάφοροι 

δημοκρατικοί σύλλογοι που είχαν ιδρυθεί στη Θεσσαλονίκη διοργάνωναν συγκεντρώσεις 

στους συνοικισμούς της πόλης με ομιλίες των μελών των συλλόγων, περί εθνικής ενότητας 

και συμφιλίωσης του λαού στο όνομα της Δημοκρατίας.63 

Για την κυβερνητική πλευρά, ο Μακεδονικός Αγώνας αναδείχτηκε σε σημείο αναφοράς 

για την απόδειξη της εξωτερικής επιβουλής και τη διασύνδεσή της στη συνέχεια με τα 

σχέδια του ΚΚΕ σε συνεργασία με τους Σλάβους. Οι εκδηλώσεις και οι ομιλίες 

περιελάμβαναν συνεχείς αναφορές στη δράση των εθνικών ηρώων εναντίον του εξωτερικού 

εχθρού και κατηγορίες εναντίον του ΚΚΕ, με βασικό ομιλητή τον Γεώργιο Μόδη, που τόνιζε 

την ύπαρξη του σλαβικού κινδύνου, αναδεικνύοντας τους ηρωικούς αγώνες των Ελλήνων 

και κάνοντας ουσιαστικά επίκληση στην ιστορική μνήμη και στην πρόσφατη βουλγαρική 

                                                           
59ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S23_01_000003_00076, 00096: Επιστολές από τη Νομαρχία 

προς τις διάφορες επιχειρήσεις για προσλήψεις. Προς την Εταιρεία Αλλατίνι. Αριθ. 17950, Θεσσαλονίκη, 3 

Νοεμβρίου 1947 και προς Α.Ε.Β.Υ «ΥΦΑΝΕΤ». Αριθ. 14101, Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 1947. 
60ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000007_0009_00037: Αίτηση κατοίκου Θεσσαλονίκης 

για οικονομική ενίσχυση. Θεσσαλονίκη, 8 Ιουνίου 1947. 
61Βόγλης, Η αδύνατη επανάσταση, σ. 142. 
62Λαϊκή Φωνή, 13 Απριλίου 1946. 
63Λαϊκή Φωνή, 2 Ιουλίου 1946. 
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κατοχή.64 Μάλιστα, ανάμεσα στους ομιλητές, πέρα από καθηγητές πανεπιστημίου και μέλη 

των εθνικών οργανώσεων, υπήρχαν και πρώην κομμουνιστές, που «μετανόησαν», 

προσδίδοντας στον λόγο τους εντονότερο αντικομμουνιστικό πρόσημο, με τις ομιλίες να 

διοργανώνονται όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και στους διάφορους συνοικισμούς της πόλης.65 

Ενδεικτικό του κλίματος της εποχής, με τον Μακεδονικό Αγώνα στο προσκήνιο, ήταν το 

παλλαϊκό μνημόσυνο που διοργανώθηκε στη μνήμη του Παύλου Μελά, στις 12 Οκτωβρίου 

1947 στη ΧΑΝΘ, ενώ, ήδη από το 1946 είχε ξεκινήσει η διοργάνωση των 

Πανδυτικομακεδονικών Αγώνων «Παύλος Μελάς» στην Καστοριά.66 Οι αγώνες με τη 

συμμετοχή της νεολαίας είχαν διττή σημασία στη βόρεια Ελλάδα την περίοδο των 

εσωτερικών ταραχών. Από τη μια, ήταν σημαντική η σωματική διάπλαση της νεολαίας, 

επιπλέον όμως με την ονομασία των αγώνων αυτών «Παύλος Μελάς», συντελούνταν και η 

εθνική διαπαιδαγώγηση. Την οικονομική ενίσχυση των αγώνων που έλαβαν χώρα μεταξύ 

13-15 Σεπτεμβρίου 1946 ανέλαβε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ύστερα από αίτηση της 

επιτροπής: «Είναι περιττόν να εξάρωμεν το μέγεθος της Εθνικής σημασίας των εν λόγω 

αγώνων τελεσθησομένων υπό τας σημερινάς περιστάσεις εις το μάλλον νευραλγικόν 

διαμέρισμα της Μακεδονίας ως και τον έκδηλον σχετικόν συμβολισμόν, εκ της οικονομικής 

ενισχύσεως των αγώνων τούτων εκ μέρους του πρώτου Δήμου της Μακεδονίας».67 

Σε ότι αφορά τις δημόσιες τελετές και το τελετουργικό τους, οι κρατικές αρχές, από το 

1945, φρόντισαν να θεσπίσουν σχετικό πρωτόκολλο, στοιχεία του οποίου διατηρούνται έως 

και σήμερα. Ορίζονταν λοιπόν, σύμφωνα με τις οδηγίες, ο τρόπος διεξαγωγής τους, ο σκοπός 

τους, οι ομιλίες που θα λάμβαναν χώρα, οι δράσεις του στρατού, της εκκλησίας και του 

χώρου της εκπαίδευσης κατά τη διάρκειά τους, ακόμα και το ένδυμα των 

παρευρισκομένων.68 

                                                           
64Γούναρης, ό.π. σσ. 64-65. 
65Μακεδονία, 21 Οκτωβρίου, 4 και 11 Νοεμβρίου 1947. Από τον πρώτο μήνα ισχύος του ψηφίσματος περί 

αμνηστίας (δηλαδή έως και τις 13 Οκτωβρίου), παραδόθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης, 1729 αντάρτες και διωκόμενοι.  
66Μακεδονία, 14 Οκτωβρίου 1947. 
67Δήμος Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, Τακτική Συνεδρίαση της 11ης 

Σεπτεμβρίου 1946, «Επί αιτήσεων ιδιωτών, υπαλλήλων κλπ περί οικονομικής ενισχύσεως», Αριθ. 479, 

Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 1946. 
68Anastasia Karakasidou, “Protocol and Pageantry: Celebrating the Nation in Northern Greece”, Mark Mazower 

(επιμ.), After the war was over. Reconstructing the family, nation and state in Greece, 1943-1960, Princeton 

University Press, New Jersey 2000, σσ.  224-225. 
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Η πρώτη σημαντική δημόσια τελετή που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη με το τέλος της 

«Εαμοκρατίας» ήταν ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου 1945. Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες 

του υπουργείου Εσωτερικών, ο εορτασμός θα διαρκούσε τέσσερις ημέρες με τη συμμετοχή 

όλων των εθνικών οργανώσεων και σωματείων, τον σημαιοστολισμό και την φωταγώγηση 

της πόλης, θα δίνονταν παραστάσεις στο Εθνικό θέατρο και θα εκφωνούνταν πατριωτικοί 

λόγοι, ενώ μετά τη λειτουργία στον Ναό της Αγίας Σοφίας θα διεξαγόταν στρατιωτική 

παρέλαση στην Πλατεία Αριστοτέλους και το τελετουργικό θα ολοκληρωνόταν με αθλητικές 

εκδηλώσεις. Όπως σημειωνόταν:   

«Ύψιστον επίσης συμφέρον του Έθνους επιβάλλει όπως κατά την Αγίαν 

αυτήν ημέραν παρασχεθή η ευκαιρία, ίνα πάντα τα τέκνα της Πατρίδος 

λησμονούντα τας εμφυλίους έριδας, αι οποίαι τοσούτον συνεκλόνισαν και 

εζημίωσαν το Έθνος, συνενωθούν εις ένα και τον αυτόν πατριωτικόν παλμόν 

και με μόνον οδηγόν της Πατρίδος […]. Καλούμεν όθεν υμάς, αύθις ίνα εν 

συννενοήσει μετά των Εκκλησιαστικών, Στρατιωτικών, Εκπαιδευτικών και 

άλλων αρμοδίων Δημοσίων Αρχών […] μεριμνήσητε διά τον λαμπρότερον 

της Εθνικής ημών Εορτής πανηγυρισμόν […] απαραιτήτως δέον να 

περιλαμβάνηται η τέλεσις δοξολογιών καθ’ άπασαν την περιφέρειάν σας και 

η εκφώνησις καταλλήλων πατριωτικών λόγων προς τον λαόν».69 

Ως εθνική επέτειος, η 25η Μαρτίου, που είχε θεσπιστεί με το Βασιλικό Διάταγμα της 16ης 

Μαρτίου 1838, ήταν περισσότερο δημοφιλής στη νότια Ελλάδα. Ωστόσο, η επέτειος της 28ης 

Οκτωβρίου, που είχε θεσπιστεί ως εθνική γιορτή με το Βασιλικό Διάταγμα της 24ης 

Οκτωβρίου 1944, είχε μεγαλύτερη βαρύτητα και σημασία για αντίστοιχους ευνόητους 

λόγους για τη βόρεια Ελλάδα. Δημιουργήθηκε έτσι ένα πρωτόκολλο, με λεπτομερείς οδηγίες 

για τον εορτασμό της συγκεκριμένης επετείου και τη διοργάνωση των εκδηλώσεων, με 

στόχο να αποδοθεί η απαιτούμενη μεγαλοπρέπεια.70 

Σύμφωνα με τις οδηγίες λοιπόν από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, ο εορτασμός θα ήταν 

και σε αυτή την εθνική επέτειο τετραήμερος. Από την 25η Οκτωβρίου ξεκινούσε η 

φωταγώγηση και ο σημαιοστολισμός των πλατειών, των δημοσίων κτιρίων της πόλης και 

                                                           
69ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.01_B00009_000001_0003_00010: Βασίλειο της Ελλάδος, 

Υπουργείο Εσωτερικών, Α΄ Γενική Διεύθυνση, Δ/νση Διοικήσεως (Γ. Αθανασιάδης-Νόβας) προς Γενικούς 

Διοικητές, Νομάρχες και Επάρχους. «Σχετικά με τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου». Αριθ. 11156, Αθήνα, 12 

Μαρτίου 1945. 
70Karakasidou, “Protocol and Pageantry”, σ. 224. 
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του Λευκού Πύργου και η εκφώνηση πατριωτικών λόγων, τονίζοντας τα σημαντικά ιστορικά 

γεγονότα που έλαβαν χώρα και την τρισχιλιετή ύπαρξη της ελληνικής φυλής. Η σημαία, ως 

το κατεξοχήν σύμβολο του έθνους, απαραιτήτως έπρεπε να κυματίζει σε όλα τα 

καταστήματα και τις κατοικίες, με την Αστυνομία μάλιστα να διεξάγει έρευνες για να 

εξακριβώσει την εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Παράλληλα, στο πλαίσιο του εορτασμού θα 

διοργανώνονταν παρελάσεις των μαθητών, προσκόπων, αναπήρων πολέμου και όλων των 

εθνικών σωματείων και οργανώσεων.  

Πιο συγκεκριμένα, η έναρξη του εορτασμού της εθνικής επετείου έγινε με αγώνες 

ιστιοπλοΐας, ενώ αργότερα τα σχολεία, οι πρόσκοποι και διάφορα εθνικά σωματεία 

κατέθεσαν στεφάνια σε μνημεία της πόλης, συνδεόμενα με τα ιστορικά γεγονότα. Από τον 

Ναό του Αγίου Δημητρίου, μαζί με την μπάντα του Δήμου, έγινε στο κέντρο της πόλης η 

περιφορά της εικόνας του Αγίου και στο Κρατικό θέατρο δόθηκε συναυλία προς τιμήν των 

μελών του Συνεδρίου περί των Εθνικών Δικαίων.  

Την επόμενη ημέρα, μαζί με τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης, ο πληθυσμός 

γιόρταζε και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912. Το τελετουργικό ξεκίνησε από 

τις 7:00 π.μ. με την παρέλαση της μουσικής του Δήμου και του Στρατού στην πόλη και τη 

γενική κωδωνοκρουσία των εκκλησιών του Αγίου Δημητρίου και της Αγίας Σοφίας. 

Ακολούθησε η λειτουργία στον Ναό της Αγίας Σοφίας και η στρατιωτική παρέλαση στην 

Πλατεία Αριστοτέλους με την μπάντα του Δήμου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας οι 

πρόσκοποι με τον στρατό πραγματοποίησαν λαμπαδηδρομία με πυροτεχνήματα και το βράδυ 

στο Εθνικό Θέατρο έλαβε χώρα η γιορτή του  Λυκείου Ελληνίδων. Την παραμονή της 28ης 

πραγματοποιήθηκαν ομιλίες με πατριωτικό χαρακτήρα στα σχολεία της πόλης, ενώ δόθηκε 

παράσταση στο Εθνικό Θέατρο από τον σύλλογο «Μάρκος Μπότσαρης».  

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης με την ημέρα να 

ξεκινά υπό τους ήχους της δημοτικής και στρατιωτικής μπάντας και τις καμπάνες των 

εκκλησιών να χτυπούν χαρμόσυνα. Στις 10:00 π.μ. εψάλη δοξολογία στον Ναό της Αγίας 

Σοφίας με ομιλία του Μητροπολίτη, ενώ το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων 

έκλεισε με την γιορτή των προσκόπων στο Εθνικό Θέατρο.71 

                                                           
71ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.01_B00009_000001_0003_00035: «Πρόγραμμα για τον 

εορτασμό της Εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου». Στο ίδιο: Τηλεγράφημα της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης 

(Γ. Γεωργιάδης) προς Επάρχους Ημαθίας και Λαγκαδά, Δημάρχους και Προέδρους κοινοτήτων Νομού. Αριθ. 

9271, Θεσσαλονίκη, 20 Οκτωβρίου 1945. Επίσης, Μακεδονία, 25-28 Οκτωβρίου 1945. 
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Η θέσπιση των εθνικών εορτών είχε έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο κατά τη διάρκεια 

του Εμφυλίου. Για την εθνικόφρονα παράταξη ήταν σημαντικό να επουλωθεί το εθνικό 

τραύμα που είχε προκληθεί από τον ξένο κατακτητή στην Κατοχή, αλλά και να δημιουργηθεί 

μια «αντικομμουνιστική» μνήμη που θα συσπείρωνε τις αστικές δυνάμεις. Από την 

Απελευθέρωση, μέσα από τέτοιου είδους τελετουργικά καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε να 

αναγεννηθεί το εθνικό πνεύμα που είχε τρωθεί κατά τη διάρκεια της Κατοχής, όπως 

επέβαλλε το πνεύμα της εποχής και τα νέα διακυβεύματά του. Οι λεπτομερείς οδηγίες 

σχετικά με τον εορτασμό κάλυπταν όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής (εθνικές οργανώσεις 

και σωματεία, εκκλησία και εκπαίδευση, ομιλίες και διοργάνωση εκδηλώσεων και 

παραστάσεων) με στόχο την εξιστόρηση των γεγονότων του παρελθόντος, για την τόνωση 

του εθνικού φρονήματος. Έτσι, μέσα από την ιδέα της ενότητας και της ταυτότητας, που 

δημιούργησαν οι εθνικές γιορτές, ο πληθυσμός της πόλης συσπειρώθηκε γύρω από την 

έννοια του Έθνους, δίνοντας βαρύτητα και τιμώντας τους αγώνες για την απελευθέρωση και 

την προάσπιση της Μακεδονίας. Ταυτόχρονα, η σύνδεση των εορτασμών των εθνικών 

επετείων με τις θρησκευτικές γιορτές προσέδωσε ενωτικό χαρακτήρα, καθώς ο ελληνισμός 

ήταν πάντοτε άρρηκτα συνδεδεμένος με την Ορθοδοξία.72  

Ως δημόσιες γιορτές ορίστηκαν, σύμφωνα με το διάταγμα του βασιλιά Παύλου, πέρα από 

τις δύο εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου, η 1η Ιανουαρίου (για το 

νέο έτος), και η 29η Ιουνίου, ημέρα της ονομαστικής του εορτής. Μάλιστα, το 1948 στις 

επίσημες δημόσιες τελετές προστέθηκαν και η 18η Απριλίου (τα γενέθλια της βασίλισσας 

Φρειδερίκης) και η 21η Μαΐου (η ονομαστική γιορτή του Κωνσταντίνου).73 Άλλωστε, όπως 

φαίνεται και από τα κατά καιρούς δημοσιευμένα διατάγματα, ο θεσμός της βασιλείας 

εκπροσωπούσε τις διαχρονικές αξίες του έθνους-κράτους, συμπεριλαμβανομένου και του 

τρίπτυχου πατρίς-θρησκεία-οικογένεια.74  

Στις επίσημες εκδηλώσεις ήταν υποχρεωμένοι να παρίστανται όλοι οι δημόσιοι, 

στρατιωτικοί, δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι, ενώ σύμφωνα με τον Αναγκαστικό Νόμο 

4471/1938 «περί του τρόπου απονομής σεβασμού εις την εθνικήν σημαίαν και γενικώς εις τα 

                                                           
72Karakasidou, “Protocol and Pageantry”, σ. 223. 
73ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S03_01_000003_0003_00005: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 

Βασιλικό Διάταγμα της 9ης Μαΐου 1947 «Περί ορισμού δημοσίων τελετών». Αρ. φύλλου 98, Αθήνα, 15 Μαΐου 

1947. 
74Περισσότερα για το ζήτημα αυτό βλ. Έφη Γαζή, «Πατρίς-Θρηκεία-Οικογένεια»: Ιστορία ενός συνθήματος 

(1880-1930), Πόλις, Αθήνα 2011. 
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εθνικά σύμβολα» η απουσία τους συνιστούσε βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα.75 Στα σχετικά 

έγγραφα με τις οδηγίες για τον εορτασμό των εθνικών επετείων υπήρχαν αναφορές και στην 

κατάλληλη ενδυμασία, λόγω της ημέρας.76  

Ο Εθνικός Ύμνος αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι των τελετών αυτών και ένα 

κατεξοχήν στοιχείο που συμβόλιζε την ενότητα του Έθνους. Γι’ αυτόν τον λόγο, σύμφωνα 

με έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού προς το υπουργείο Εσωτερικών, η ανάκρουση 

του Εθνικού Ύμνου έπρεπε να περιοριστεί παρά μόνο σε επίσημες συγκεντρώσεις: 

«Η παρατηρουμένη συχνή, τελευταίως, εν παντί τόπω και χρόνω, ωδή και 

ανάκρουσις του Εθνικού ύμνου, μειώνει, ούν τω χρόνω, βαθμιαίως, την 

βαθείαν εντύπωσιν την οποίαν και δέον να εμποιή εις το κοινόν […]. Ούτω, η 

κοινότης αύτη, υπό μορφήν συνηθείας επιδρώσα εις την καθ’ όλου 

ψυχολογίαν του πλήθους, μειώνει αφ’ εαυτής την αξίαν και τον σκοπόν της 

αποστολής του, εις τοιούτον μάλιστα βαθμόν […] να κινδυνεύει να μη 

καθιστά έμπλεον Εθνικού ενθουσιασμού και υπερηφανείας  την Ελληνικήν 

ψυχήν, να μειώνη τον βαθμόν συγκινήσεως, από συναισθηματικής πλευράς, 

να χάνη από το διδακτικόν του κύρος και να μην απολαύη τελικώς του εκ του 

προορισμού του σεβασμού του Λαού […]. Ο Εθνικός Ύμνος δέον να 

περιβάληται με υπέρμετρον Πατριωτικόν σεβασμόν και προσατερίζηται η 

ανάκρουσις και ωδή του με πνεύμα ανωτέρας ψυχικής ανατάσεως και 

Εθνικής εκστάσεως».77 

Επιπροσθέτως, ως σύμβολο του Έθνους, η επάνοδος του βασιλιά Γεωργίου Β΄, ύστερα 

από το δημοψήφισμα του Σεπτεμβρίου του 1946, γιορτάστηκε σύμφωνα με το παραδοσιακό 

                                                           
75ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S03_01_000003_0003_00001: Βασίλειο της Ελλάδος, 

Υπουργείο Εσωτερικών προς Νομάρχες. Αριθ. 2942, Αθήνα, 22 Αυγούστου 1947. Η σημαία αποτέλεσε το 

εθνικό σύμβολο κατά την μεταξική περίοδο και οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν και στον Εμφύλιο, σχετικά 

με το πρωτόκολλο των εορτασμών, ανάγονται στην περίοδο εκείνη. Βλ. Karakasidou, “Protocol and 

Pageantry”, σσ. 226-228. 
76ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S03_01_000003_0004_00007: Βασίλειο της Ελλάδος, Δήμος 

Θεσσαλονίκης (Χρ.Κωνσταντίνου), «Πρόγραμμα δοξολογίας επί τη επετείω της 26ης Οκτωβρίου και 

εορτασμού Πολιούχου της Πόλεως Αγίου Δημητρίου», Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 1947. Συνήθως για τον 

εορτασμό των εθνικών επετείων το ένδυμα που αναγραφόταν στο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων 

ήταν αυτό του περιπάτου. Για τον εορτασμό όμως της 26ης Οκτωβρίου, παρουσία της βασίλισσας Φρειδερίκης 

και του βασιλιά Παύλου, το ένδυμα ήταν «προαιρετικώς επίσημον». 
77ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S03_01_000002_0003_00028: Βασίλειο της Ελλάδος, 

Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Διοικήσεως, Τμήμα Διοικητικό (Ι. Κυρόζης) προς Γενικούς Διοικητές, 

Νομάρχες και Επάρχους, «Περιορισμός της ωδής και ανακρούσεως του Εθνικού Ύμνου». Αριθ. 2406, Αθήνα, 

11 Δεκεμβρίου 1946.  
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τελετουργικό. Έτσι, τελέστηκε δοξολογία στο Ναό της Αγίας Σοφίας με την παρουσία όλων 

των αρχών της πόλης και αργότερα ακολούθησε η στρατιωτική παρέλαση στην Πλατεία 

Αριστοτέλους. Τα καταστήματα παρέμειναν κλειστά και ολόκληρη η πόλη 

σημαιοστολίστηκε.78 Άλλωστε, η επάνοδος του βασιλιά ήταν ένα σημαντικό γεγονός, καθώς 

ήταν το πρόσωπο που θα μπορούσε να συμβάλλει στη συσπείρωση των αστικών δυνάμεων. 

Η απόδοση τιμών στους πεσόντες αποτελούσε επίσης κομμάτι των επίσημων τελετών. Η 

11η Νοεμβρίου ήταν η επέτειος της υπογραφής της ανακωχής κατά τον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Στις 11 το πρωί, σύμφωνα με το τελετουργικό, τηρήθηκε σιγή δυο λεπτών και 

παύση από κάθε εργασία στη μνήμη των πεσόντων κατά τη διάρκεια του πολέμου.79 Για 

τους νεκρούς στρατιώτες  στη μάχη του Σκρα, τον Νοέμβριο του 1946 οργανώθηκε 

μνημόσυνο, που περιελάμβανε την εκφώνηση πατριωτικού λόγου από τον Πρύτανη του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιωάννη Βογιατζίδη. Ως ένδειξη πένθους τα 

καταστήματα παρέμειναν κλειστά επί τρεις ώρες, ελληνικές σημαίες κυμάτιζαν στα δημόσια 

κτίρια, ενώ ο στρατός έπαιζε πένθιμα εμβατήρια και εκφωνήθηκε λόγος.80 Παρομοίως, για 

την ημέρα ιδρύσεως του νέου Εθνικού Στρατού (15 Μαΐου), σύμφωνα με διαταγή της 

Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος, αποφασίστηκε ο σημαιοστολισμός και η φωταγώγηση 

της πόλης, τα γραφεία του Δήμου εκείνη την ημέρα παρέμειναν κλειστά, ενώ ακολούθησε 

και η στρατιωτική παρέλαση.81  

Από τις σημαντικές και μεγάλες εκδηλώσεις, που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη την 

περίοδο του Εμφυλίου, ήταν η «Εθνική Εβδομάδα ‘Εργασία και Νίκη’», με καθαρά 

προπαγανδιστικό χαρακτήρα. Στις 20-25 Μαρτίου 1949, με στόχο την προβολή της ενότητας 

του έθνους, σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις με διαφορετικό 

περιεχόμενο την κάθε ημέρα. Η εβδομάδα ξεκίνησε με την 20η Μαρτίου, ημέρα Κυριακή, 

                                                           
78ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S03_01_000002_0003_00040: Βασίλειο της Ελλάδος, Γενική 

Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Εσωτερικών, «Πρόγραμμα δοξολογίας» για την επάνοδο του 

Βασιλέως Γεωργίου Β΄, Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 1946. Στο ίδιο, GRGSA-

IAM_ADM002.S03_01_000002_0003_00080: Γ΄ Σώμα Στρατού (Αντιστράτηγος Βεντήρης), «Παράταξις 

παρέλασις» σχετικά με τη στρατιωτική παρέλαση. Αριθ. 52062, 27 Νοεμβρίου 1946.  
79ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.01_B00009_000001_0003_00063: Βασίλειο της Ελλάδος, 

Γενική Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Εσωτερικών, Γραφείο πολιτικών υποθέσεων (Τ. 

Μπακατσέλος, Αναπληρωτής Γ.Δ.Κ.Μ). Κοινοποίηση της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Αριθ. 

98810, Θεσσαλονίκη, 7 Νοεμβρίου 1945. 
80Βόγλης, Η αδύνατη επανάσταση, σσ. 197-198. 
81ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S03_01_000002_0002_00010: Βασίλειο της Ελλάδος, Γενική 

Δ/νση Βορείου Ελλάδος, Δ/νση Χωροφυλακής (Ν. Κώττας), Απόφαση της ΓΔΒΕ, «Έχοντες υπόψει ληφθείσαν 

απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου, καθ’ ην η 15η Μαΐου καθιερώθη ως ημέρα εορτασμού ιδρύσεως του 

Νέου Εθνικού Στρατού». Αριθ. 7/ 1/ 1β, Θεσσαλονίκη, 10 Μαΐου 1946.  
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που ήταν αφιερωμένη στην Εκκλησία και οργανώθηκαν ομιλίες και εκδηλώσεις, που 

σχετίζονταν με θρησκευτικά θέματα. Η επόμενη ημέρα ήταν αφιερωμένη στον Αγρότη. Από 

το πρωί αγρότες και σωματεία συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Δικαστηρίων, ενώ το 

απόγευμα μετέβησαν στο στάδιο της ΧΑΝΘ, όπου εκφωνήθηκαν ομιλίες προς τον αγροτικό 

λαό, όπως του υπουργού Βορείου Ελλάδος, Κ. Κορόζου. Στις εκδηλώσεις της ημέρας 

συμμετείχαν και χορευτικοί σύλλογοι, με τους άντρες και τις γυναίκες να παρελαύνουν στη 

Λεωφόρο Νίκης, με παραδοσιακές φορεσιές της μακεδονικής υπαίθρου. Η τρίτη ημέρα της 

Εθνικής Εβδομάδας αφορούσε την Εργασία, με συγκεντρώσεις αντίστοιχα των εργατικών 

σωματείων. Την τέταρτη ημέρα, τιμώντας τη νεολαία, οι μαθητές και οι σπουδαστές 

παρήλασαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, ψάλλοντας «πατριωτικά άσματα», ενώ 

διοργανώθηκε γιορτή για τους μαθητές στο γήπεδο της Καλαμαριάς‧  αργότερα, 

επισκέφτηκαν το στρατιωτικό νοσοκομείο στη Νέα Κρήνη με δώρα για τους 

νοσηλευόμενους. Ακολούθως, για την ημέρα της Διεθνούς Αλληλεγγύης διοργανώθηκε στην 

Πλατεία Αριστοτέλους παλλαϊκό συλλαλητήριο, ως διαμαρτυρία εναντίον των 

«σλαυόδουλων συμμοριτών», με την εκφώνηση λόγων και τη συμμετοχή όλων των 

οργανώσεων και των σωματείων της πόλης. Φτάνοντας στο τέλος, η Εθνική Εβδομάδα έληξε 

με τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, με τις καθιερωμένες εκδηλώσεις σε 

ολόκληρη την πόλη.82 

Η εβδομαδιαία αυτή εκδήλωση έγινε υπό τον συντονισμό του υπουργείου Τύπου, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μετάδοση των γεγονότων από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς 

της εκάστοτε πόλης, ενώ τέθηκε, ως σύμβολο του έθνους, υπό την αιγίδα του βασιλικού 

ζεύγους.83 Όπως ήταν σύνηθες, η πόλη σημαιοστολίστηκε και στις εκδηλώσεις συμμετείχαν 

όλα τα εθνικά σωματεία και οι σύλλογοι, ενώ οι ομιλίες που εκφωνήθηκαν είχαν καθαρά 

εθνικό χαρακτήρα, εξυμνώντας τις θυσίες του μαχόμενου στρατού, τους ανταρτόπληκτους 

και τα απαχθέντα παιδιά της βόρειας Ελλάδος από τον ΔΣΕ, θέματα δηλαδή που αφορούσαν 

τον «εθνικό συναγερμό» που είχε κηρυχθεί.84 

                                                           
82Μακεδονία, 22-25 Μαρτίου 1949. 
83Στρατής Μπουρνάζος, «Το κράτος των εθνικοφρόνων: Αντικομμουνιστικός λόγος και πρακτικές», Χ. 

Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Ανασυγκρότηση-Εμφύλιος-Παλινόρθωση 1945-1952, 

τόμ. Δ2, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009, σ.26. 
84ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000013_00039: Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο 

Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνση Διοικητικού, Γραφείο Προσωπικού (Α. Μπερνάρης), Κοινοποίηση της 

απόφασης «Κήρυξις Εθνικού Συναγερμού». Αριθ. 42116, Αθήνα, 22 Μαρτίου 1948. O εθνικός συναγερμός 

κηρύχθηκε με απόφαση της κυβέρνησης Σοφούλη με σκοπό τη λήψη μέτρων για την εξυπηρέτηση των 

επιτακτικών αναγκών της χώρας. Για την παλλαϊκή συγκέντρωση στις 30 Νοεμβρίου στην Πλατεία 
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Μάλιστα, με βάση τις κατηγορίες περί «παιδομαζώματος», η 29η Δεκεμβρίου ορίστηκε 

ημέρα Εθνικού Πένθους, ως διαμαρτυρία για την παράνομη κράτηση των παιδιών στις 

κομμουνιστικές χώρες. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων από την Αρχιεπισκοπή 

Αθηνών, κατά τη διάρκεια αυτών σε όλη την Ελλάδα στόχος ήταν να συγκεντρωθούν 

χρήματα που θα δίνονταν στα ίδια τα παιδιά με την επιστροφή τους. Πραγματοποιήθηκαν 

ομιλίες από συλλόγους και σωματεία και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, ενώ την 29η οι πόλεις 

σημαιοστολίστηκαν και από τις πρωινές ώρες απαγορεύτηκε η κυκλοφορία και τα 

παραθυρόφυλλα των σπιτιών παρέμειναν κλειστά.85  

Ωστόσο, στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στις μνημονικές τελετές για την ενίσχυση του 

πατριωτικού φρονήματος, πραγματοποιήθηκε και μια ακόμα δημόσια «τελετή», με 

διαφορετικό όμως περιεχόμενο. Στο πλαίσιο της αντικομμουνιστικής εκστρατείας, στις 12 

Φεβρουαρίου 1948, πραγματοποιήθηκε η διαπόμπευση των συλληφθέντων ανταρτών του 

ΔΣΕ που είχαν βομβαρδίσει την πόλη δύο ημέρες νωρίτερα, στις 10 Φεβρουαρίου. Οι αρχές 

της πόλης στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν την εχθρότητα του πληθυσμού της πόλης 

για τους «συμμορίτες» υποχρέωσαν τους αντάρτες από τον Λαγκαδά, όπου και 

συνελήφθησαν, να φτάσουν στο Γ΄ Σώμα Στρατού, διασχίζοντας πεζοί το κέντρο της πόλης, 

με τμήμα του πληθυσμού που παρακολουθούσε την πομπή να αντιδρά εναντίον των 

ανταρτών.86  

Για την κυβερνητική πλευρά, η σύλληψη και η δημόσια τελετή διαπόμπευσης των 

ανταρτών αποτέλεσε σημαντικό γεγονός, καθώς έτσι είχαν έτσι την ευκαιρία από τη μία να 

υποτιμήσουν τον αντίπαλο και παράλληλα να κερδίσουν ακόμα περισσότερο τη συμπάθεια 

του ντόπιου πληθυσμού, με τον στρατό να προβάλλεται ως «προστάτης» που διασφάλιζε την 

εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας και την ασφάλεια των κατοίκων.87  

 

 

                                                                                                                                                                             
Αριστοτέλους, στην οποία συμμετείχαν κάτοικοι της πόλης και της υπαίθρου βλ. Μακεδονία, 2 Δεκεμβρίου 

1949 και Γούναρης, ό.π., σσ. 198-200. 
85ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S03_01_000005_0003_00003: Βασίλειο της Ελλάδος, 

Αρχιεπισκοπή Αθηνών προς Γενικούς Διοικητές, Νομάρχες και Επάρχους. Αριθ. 3184, Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 

1949. Στο ίδιο, GRGSA-IAM_ADM002.S03_01_000005_0003_00004: Tο πρόγραμμα των εκδηλώσεων «Η 

Ελλάς πενθεί για τις χιλιάδες τα παιδιά του Παιδομαζώματος». 
86Βόγλης, Η αδύνατη επανάσταση, σ. 200. 
87Μακεδονία, 13 Φεβρουαρίου 1948. 
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1.4. Ο ρόλος του Στρατού 

 

Με το καθεστώς εκτάκτου ανάγκης που είχε επιβληθεί, ο μαχόμενος στρατός, κύριος 

προασπιστής του έθνους-κράτους, διείσδυσε στην κοινωνία και η θέση του ισχυροποιήθηκε, 

εδραιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον έλεγχο της κυβέρνησης στις πόλεις. Ουσιαστικά, αυτό 

που βίωνε ο πληθυσμός των αστικών κέντρων, μέσω της έντονης παρουσίας των 

στρατιωτικών δυνάμεων, ήταν ο απόλυτος έλεγχος της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής. Ο 

στρατός, λοιπόν, που κατείχε σημαντική θέση, αποτελούσε προτεραιότητα για τον 

εθνικόφρονα πληθυσμό, με στόχο μέσα από την κινητοποίηση και την οργάνωση να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες του και να τονωθεί το ηθικό των στρατιωτών.88  

Έτσι, την περίοδο του Εμφυλίου αναλήφθηκαν φιλανθρωπικές δράσεις, για την ενίσχυση 

του στρατού. Στο πλαίσιο αυτής της κινητοποίησης αναπτύχθηκαν στα αστικά κέντρα 

πρωτοβουλίες, όπως ήταν η ίδρυση του συνδέσμου «Φίλοι του Στρατού» και του 

φιλανθρωπικού σωματείου «Φανέλλα του Στρατιώτου», του οποίου επίτιμη πρόεδρος ήταν η 

βασίλισσα Φρειδερίκη, με παραρτήματα σε πολλές πόλεις. Τα καταστατικά τους ήταν 

παρόμοια μεταξύ τους με ελάχιστες διαφορές, ενώ στους Συνδέσμους αυτούς συμμετείχαν 

τα εύπορα και «υγιή» μέλη της κοινωνίας, όσον αφορά τα εθνικά τους φρονήματα, όπως 

έμποροι, εκπαιδευτικοί, γιατροί και δικηγόροι. Αντικείμενο της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η 

διοργάνωση εκδηλώσεων υπέρ του στρατού, η αποστολή τροφίμων, ρουχισμού και 

φαρμακευτικού υλικού στους μαχόμενους στρατιώτες, η περίθαλψη των τραυματιών, καθώς 

και η βοήθεια προς τις οικογένειες τους.89 Συγκεκριμένα, ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 

σωματείο «Σύνδεσμος των Φίλων του Στρατού Θεσσαλονίκης» (Σ.Φ.Σ.) και σκοπός 

σύμφωνα με το Άρθρο 2 του καταστατικού ήταν: «Η επιδίωξις της Πνευματικής, Ηθικής και 

Εθνικής εξυψώσεως του Στρατού, η παροχή παντός μέσου τείνοντος εις την μόρφωσιν, 

ανάπτυξιν και ψυχαγωγίαν τούτου και η εκδήλωσις του επιβαλλομένου ενδιαφέροντος της 

κοινωνίας προς τας ενόπλους δυνάμεις».90 

Για τον σκοπό αυτόν διοργανώνονταν εκδηλώσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα για τους 

οπλίτες, καθώς και επισκέψεις στους νοσηλευόμενους στρατιώτες στα νοσοκομεία της 

πόλης. Ανάμεσα στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν το ρεσιτάλ κλασικού χορού 

                                                           
88Βόγλης, Η αδύνατη επανάσταση, σσ. 196-198. 
89Μπουρνάζος, «Το κράτος των εθνικοφρόνων», σ. 24. 
90ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΠΘ, φάκ. 2106: Καταστατικό «Σύνδεσμος των Φίλων του Στρατού Θεσσαλονίκης (Σ.Φ.Σ.)». 

Θεσσαλονίκη, 14 Αυγούστου 1945. 
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που οργανώθηκε από το Γραφείο Ηθικής Αγωγής του Γ΄ Σώματος Στρατού και τον 

σύνδεσμο «Φίλοι του Στρατού».91 Επίσης, δόθηκε συναυλία από τη χορωδία του 

«Θερμαϊκού» στις 9 Νοεμβρίου 1947 στο Εθνικό Θέατρο.92 Παράλληλα, διοργανώνονταν 

ομιλίες και παραστάσεις με πατριωτικό χαρακτήρα και υπέρ των μαθητών τέκνων των 

στρατιωτών από τα σωματεία που είχαν ιδρυθεί, όπως η καλλιτεχνική γιορτή που 

διοργανώθηκε στο «Παλλάς» στις 21 Μαρτίου 1948 από τους εθνικόφρονες 

δημοδιδασκάλους και νηπιαγωγούς της πόλης.93 Για την ενίσχυση των οικογενειών των 

μαχόμενων στις 6 και 7 Μαρτίου 1948 δόθηκαν δύο συναυλίες από το Εθνικό Σώμα 

Εφέδρων Ελλάδος στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης.94 Την επόμενη χρονιά, στις 13 

Μαρτίου 1949, στην ίδια αίθουσα, ο σύνδεσμος οι «Φίλοι του Στρατού Θεσσαλονίκης» 

διοργάνωσε δυο θεατρικές παραστάσεις υπέρ των μαχόμενων.95 

Στις εκδηλώσεις αυτές, ο χώρος της εκπαίδευσης συμμετείχε ενεργά, συνδέοντας έτσι τις 

δράσεις του με τα στρατιωτικά και πολιτικά θέματα. Τα σχολεία, όπως τα εκπαιδευτήρια 

Σχινά και το Λύκειο Ελληνίδων, διοργάνωναν εκδηλώσεις και παραστάσεις προς τιμή του 

στρατού, ενώ πραγματοποιούσαν επισκέψεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο για τη ψυχαγωγία 

των στρατιωτών, παρουσιάζοντας καλλιτεχνικά προγράμματα.96  

Για την ενίσχυση των δράσεων της πόλης υπέρ των μαχόμενων, συστάθηκε η «Επιτροπή 

Περιθάλψεως και Διαφωτίσεως», που απαρτιζόταν από επίλεκτα μέλη της κοινωνίας της 

Θεσσαλονίκης, για τη συγκέντρωση χρηματικών ποσών, μέσω εράνων, τροφίμων και άλλων 

ειδών, με στόχο την παροχή βοήθειας στις άπορες οικογένειες (όπως είχε οριστεί να 

χαρακτηρίζονται) των στρατεύσιμων.97 Στους εράνους που πραγματοποιούνταν υπέρ των 

μαχόμενων και των οικογενειών τους, οι κάτοικοι της πόλης, θα μπορούσε να ειπωθεί, ότι 

                                                           
91Μακεδονία, 4 Σεπτεμβρίου 1947. 
92Μακεδονία, 11 Νοεμβρίου 1947. 
93Μακεδονία, 23 Μαρτίου 1948. 
94ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000015_00006: Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο 

Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση Έμμεσων Φόρων (Δ. Χέλμης) προς Υπουργείο 

Στρατιωτικών. Αριθ. Θ. 1828, Αθήνα, 29 Μαΐου 1948. 
95ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000017_00310: Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο 

Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση Έμμεσων Φόρων, Δ/νση 5, Τμήμα Δ΄ προς 

Υπουργείο Στρατιωτικών Γ.Ε.Σ Β/5. Αριθ. Υ. 741, Αθήνα, 30 Μαΐου 1949. 
96Μακεδονία, 19 Απριλίου 1949 και Γούναρης, ό.π., σ. 136.  
97ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000009_00275: Βασίλειο της Ελλάδος, Νομαρχία 

Θεσσαλονίκης προς Υπουργείο Οικονομικών. Αριθ. 8479, Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 1947. 
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ήταν υποχρεωμένοι να συνεισφέρουν, καθώς η συμμετοχή αυτή τούς εξασφάλιζε και την 

«πιστοποίηση» της φιλοπατρίας τους, και κατά συνέπεια της νομιμοφροσύνης τους.98  

Για την καλύτερη κατανόηση του μεγέθους της βοήθειας προς τον στρατό, να σημειωθεί 

ότι οι οικογένειες των στρατεύσιμων, όσων είχαν χάσει τη ζωή τους από τους 

«αναρχοκομμουνιστές», αλλά και όσων υπηρετούσαν ακόμα, λάμβαναν μηνιαία οικονομικά 

βοηθήματα, τρόφιμα, τους παρεχόταν στέγαση και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 

ενώ οι επίτοκες σύζυγοι τους λάμβαναν επιδόματα. Επιπλέον, βάσει του Νόμου 751/48 

«Περί προστασίας των απολυομένων εκ των υπηρετούντων ή υπηρετησάντων εις τας τάξεις 

του Στρατού κατά την διάρκειαν της παρούσης κατά του Έθνους συμμοριακής δράσεως», οι 

απολυόμενοι από τον στρατό τοποθετούνταν σε εργασία, ενώ η τυχόν άρνηση του 

επικεφαλής της επιχείρησης να τους προσλάβει οδηγούσε στην ποινική του δίωξη.99 Σε 

αντίθεση, όμως, με τους εθνικόφρονες στρατιώτες και τις οικογένειές τους που ήταν 

εξασφαλισμένοι, καθώς αποτελούσαν το «υγιές» κομμάτι του εθνικού κορμού, ο 

«συμμορίτης» και η οικογένειά του, που αποτελούσαν τον «εχθρό» του κράτους, είχαν 

αποκλειστεί από τέτοιου είδους βοηθήματα.  

Με βάση τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης βίωσε τον πόλεμο 

κυρίως μέσα από τις κοσμικές εκδηλώσεις και τις δημόσιες τελετές, μέσα σ’ ένα κλίμα 

εθνικής κινητοποίησης που στηρίχτηκε στην ιδεολογική κυριαρχία του κράτους, με τον 

στρατό να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες και εκφραστές του. Οι ενέργειες του 

Δήμου Θεσσαλονίκης είναι ενδεικτικές για την προσπάθεια της συσπείρωσης του 

εθνικόφρονος πληθυσμού και την απομόνωση και την καταδίκη της αντεθνικής δράσης του 

«εσωτερικού εχθρού», που μέσω της άσκησης συγκεκριμένων αντικομμουνιστικών 

πρακτικών αφορούσαν και επηρέασαν κάθε έκφανση της δημόσιας ζωής. Στη συσπείρωση 

αυτή συνετέλεσε σημαντικά και η ίδρυση των εθνικοφρόνων συλλόγων και των σωματείων, 

                                                           
98Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης [στο εξής ΚΙΘ], Γενικό Αρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης, φάκ. 12: Νομαρχιακή 

Επιτροπή Εθνικής Περιθάλψεως και Διαφωτίσεως προς προϊσταμένους των δημόσιων υπηρεσιών και 

οργανισμών δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου. Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 1947. Στο παρόν έγγραφο αναφέρεται 

ότι οι εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων και των διαφόρων οργανισμών υπέρ των οικογενειών των 

μαχόμενων εθνικών δυνάμεων υπήρξαν αρκετά ικανοποιητικές. «Επέδειξαν τον πατριωτισμόν των και την 

αλληλεγγύην των προς τους αγωνιζόμενους δια την ησυχίαν και την ακεραιότητα της πατρίδος στρατιώτας 

μας». 
99ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S23_01_000005_00043: Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο 

Εργασίας, Διεύθυνση Απασχολήσεως και Ανεργίας, Γραφείο προστασίας απολυόμενων (Εμμ. Λουλακάκης), 

«Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Ν. Δ 1196/1949 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του 

Νόμου 751/48». Αριθ. 48767, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 1949. Επίσης ενδεικτικά,  GRGSA-

IAM_ADM002.S22_01_000022_00106: Βασίλειο της Ελλάδος, Νομαρχία Θεσσαλονίκης προς την επιχείρηση 

υφαντουργίας Παπαδοπούλου, για πρόσληψη απολυόμενου. Αριθ. 9387, Θεσσαλονίκη 23 Μαΐου 1949.  
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που μέσα από τις δραστηριότητες τους επεδίωξαν την ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό 

ιστό της πόλης και με την παράλληλη προσπάθεια «εκμετάλλευσης» των διαμορφωθεισών 

κοινωνικοπολιτικών συνθηκών της εποχής, την ικανοποίηση των οικονομικών τους 

αιτημάτων, καθώς και την κοινωνική τους ανέλιξη. Τέλος, μέσω της δραστηριότητας που 

ανέπτυξε το βασιλικό ζεύγος με τη διοργάνωση φιλανθρωπικών δράσεων, προβλήθηκε η 

εικόνα του βασιλικού θεσμού ως προστάτη των αναξιοπαθούντων, ταυτίζοντας με αυτόν τον 

τρόπο τη μοναρχία με την κοινωνική πρόνοια και τη φιλανθρωπία. 

Παράλληλα όμως με τις εκδηλώσεις αυτές, την ίδια περίοδο στη Θεσσαλονίκη τέθηκαν 

σε εφαρμογή πρακτικές, που αποτέλεσαν την απαρχή μιας πολυτάραχης περιόδου. Ο 

πληθυσμός της Θεσσαλονίκης ήρθε αντιμέτωπος με μια σειρά γεγονότων, όπως δολοφονικές 

επιθέσεις και συμπλοκές, που επέδρασαν καταλυτικά στην καθημερινότητά του, 

επιβάλλοντας ένα καθεστώς τρομοκρατίας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: «Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» 
 

Από τα κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου που ακολούθησε της Συμφωνίας της 

Βάρκιζας, παρά τις αξιώσεις περί αποκατάστασης των ελευθεριών, ήταν η ανεξέλεγκτη 

δράση παρακρατικών ομάδων, ως ένα σημείο μάλιστα με την ανοχή του κράτους. Οι εν 

λόγω ομάδες, ορισμένα μέλη των οποίων είχαν συνεργαστεί με τις κατοχικές αρχές, μέσα 

από τον πολιτικό λόγο περί «εθνικοφροσύνης» αποτέλεσαν κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου 

τη συνέχεια του αντικομμουνιστικού αγώνα, επανδρώνοντας μάλιστα τα Σώματα Ασφαλείας 

της περιόδου, λόγω της επιτακτικής ανάγκης για «αποκατάσταση της τάξης». Τα κίνητρα 

βέβαια των παρακρατικών αυτών ομάδων, υπό την πρόφαση της προστασίας της εθνικής 

κυριαρχίας, ήταν κυρίως προσωπικά-υλικά, καθώς κάποια μέλη τους ήταν ήδη γνωστά για 

τις λεηλασίες που είχαν διαπράξει την περίοδο αυτή.100 

Ουσιαστικά, από την ανατροπή της κυβέρνησης Πλαστήρα, τον Απρίλιο του 1945 και 

έπειτα, οι κυβερνήσεις που ακολούθησαν, έχοντας στο πλευρό τους τις παρακρατικές 

οργανώσεις, δεν επέλεξαν τον δρόμο του κατευνασμού και της συμφιλίωσης, αλλά αντίθετα 

ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο τον διχασμό και την κοινωνική πόλωση. Στην ίδια την πόλη 

της Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε η περίοδος της «Λευκής Τρομοκρατίας», με διώξεις και 

συλλήψεις υπόπτων για συμμετοχή σε «αντεθνικές» ενέργειες. Έως και τις εκλογές του 

Μαρτίου του 1946 τα αστικά κέντρα, αν και σε μικρότερο βαθμό από τις περιοχές της 

υπαίθρου, βίωσαν κυρίως την τρομοκρατία και τον εκφοβισμό, με τον απόλυτο έλεγχο στον 

δημόσιο και ιδιωτικό βίο των πολιτών, που συνεχίστηκε έως και τη λήξη του Εμφυλίου 

Πολέμου.101 Ωστόσο, κατά την περίοδο που ακολούθησε τις εκλογές του Μαρτίου, 

παρατηρείται κλιμάκωση της βιαιότητας με τις δυο αντίπαλες πλευρές να εισέρχονται σε 

έναν κύκλο επιθέσεων και δολοφονικών ενεργειών.  

 

 

                                                           
100Μιχάλης Π. Λυμπεράτος, Στα πρόθυρα του εμφυλίου πολέμου. Κοινωνική πόλωση, Αριστερά και αστικός 

κόσμος στη μεταπολεμική Ελλάδα: Από τα Δεκεμβριανά στις εκλογές του 1946, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2006, σσ. 

272-278. 
101Φοίβος Ν. Γρηγοριάδης, Ιστορία του Εμφυλίου Πολέμου 1945-1949 (Το Δεύτερο Αντάρτικο), τόμ. Β΄, 

Νεόκοσμος, Αθήνα 1975, σ. 630. Σύμφωνα με την Εθνική Αλληλεγγύη έως τον Μάιο του 1946, ανάμεσα στους 

βασανισμούς και τις λεηλασίες, είχαν πραγματοποιηθεί 84.931 συλλήψεις και 8.624 φυλακίσεις.    
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2.1. Οι συνθήκες καταστολής 

 

Μέσα από ένα πλήθος αναφορών και εγγράφων των αστυνομικών αρχών της 

Θεσσαλονίκης, σκιαγραφείται το κλίμα που επικρατούσε στην πόλη από τον Μάρτιο του 

1945. Τα έγγραφα αυτά αναφέρονται στις συμπλοκές των δύο αντιπάλων και στις ενέργειες 

της κυβερνητικής πλευράς. Παρά τις προσπάθειες για εξομάλυνση της τεταμένης 

κατάστασης που επικρατούσε και τις εγγυήσεις για παύση της τρομοκρατίας μέσω της λήψης 

των απαιτούμενων μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης, με τις πράξεις αυτές να 

θεωρούνται καταδικαστέες, ο πληθυσμός της πόλης και οι οπαδοί της Αριστεράς στην 

καθημερινότητα τους άτυπα βίωναν τις τρομοκρατικές ενέργειες των μεμονωμένων ομάδων 

και των Αρχών. 102 

Ενδεικτικά, μια από αυτές τις ενέργειες ήταν στις 15 Μαΐου 1945, όταν ομάδα 15 

εθνοφυλάκων εισέβαλλε στη Λέσχη Μοσκώφ στον χορό της Εθνικής Αλληλεγγύης 

Θεσσαλονίκης, απαγόρευσε την έξοδο και υποχρέωσε τους μουσικούς να παίζουν μόνο 

«φασιστικά τραγούδια». Στη συνέχεια, οι εθνοφύλακες, αφού διεξήγαγαν έρευνα στις 

ταυτότητες, προκάλεσαν ζημιές και τραυματισμούς, τρομοκρατώντας τους 

παρευρισκόμενους. Αντίστοιχα, σύμφωνα με αναφορές της περιόδου, καταγράφηκαν 

επιθέσεις των ομάδων «Χ» και ΒΕΝ εναντίον πολιτών στους συνοικισμούς και στο κέντρο 

της πόλης.103 Ενδεικτικό της τρομοκρατίας ήταν το περιστατικό επίθεσης μελών της ομάδας 

                                                           
102Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας [στο εξής ΑΣΚΙ], Αρχείο ΚΚΕ, κ. 410, Φ=23/2/256α, 21, 22 και 25 

Ιανουαρίου 1945. Σημαντικό είναι ότι ήδη από τις αρχές ακόμα του 1945 και πριν την υπογραφή της 

Συμφωνίας της Βάρκιζας, οι οργανώσεις της Αριστεράς βρίσκονταν στο στόχαστρο. Ενδεικτική είναι η 

αναφορά για συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου κεντρικός ομιλητής ήταν ο 

Γεώργιος Μόδης, υπό την προστασία «ταγματαλητών». Στην παρέλαση που ακολούθησε ομάδες λιθοβόλησαν 

τα γραφεία της Εθνικής Αλληλεγγύης και του ΚΚΕ, ενώ το ΕΑΜ κατήγγειλε την επιδρομή «μπουραντάδων» 

στα γραφεία του, όπου και σημειώθηκαν λεηλασίες.  
103Hagen Fleischer, «Επαφές μεταξύ των γερμανικών αρχών κατοχής και των κυριότερων οργανώσεων της 

ελληνικής αντίστασης», Γιάννης Ο. Ιατρίδης (επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση, 

μετάφρ. Μαργαρίτα Δρίτσα-Αμαλία Λυκιαρδοπούλου, Θεμέλιο, Αθήνα 1984, σσ. 92-93. Περισσότερα για το 

ζήτημα αυτό βλ. Σπύρος Μαρκέτος, «Η ελληνική Άκρα Δεξιά τη δεκαετία του 1940», Χρήστος Χατζηιωσήφ 

(επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Ανασυγκρότηση-Εμφύλιος-Παλινόρθωση 1945-1952, τόμ. Δ2, 

Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009, σ. 315. Η «Χ», φιλομοναρχική και αντικομμουνιστική οργάνωση, με αρχηγό τον 

συνταγματάρχη Γεώργιο Γρίβα, ιδρύθηκε την περίοδο της Κατοχής και διατηρούσε στενές σχέσεις με τα 

Τάγματα Ασφαλείας. Την περίοδο του Εμφυλίου είχε αναλάβει, σε συνεργασία με τις δυνάμεις της 

Χωροφυλακής, την καταδίωξη της Αριστεράς και μέσα από τη συγκρότηση ειδικών ομάδων πραγματοποιούσε 

επιθέσεις εναντίον οπαδών της Αριστεράς και μελών του ΚΚΕ. Επίσης βλ. Βόγλης, Η αδύνατη επανάσταση, σ. 

106. Το 1945 μεταξύ των φιλομοναρχικών οργανώσεων που ιδρύθηκαν ήταν και η οργάνωση «Βασιλική 

Εθνική Νεολαία» (ΒΕΝ), παρομοίως με αντικομμουνιστικό προσανατολισμό, προσλαμβάνοντας 

χαρακτηριστικά κινήματος, οργανώνοντας ομάδες κρούσης εναντίον των οπαδών της Αριστεράς.  
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ΒΕΝ σε πολίτη, που ανήκε στην ΕΠΟΝ. Καταγγέλθηκε ο ξυλοδαρμός του και ο 

τραυματισμός του με μαχαίρι, επειδή τραγουδούσε «αντάρτικα τραγούδια».104  

Ακολούθως, τον Αύγουστο του 1945 η Λέσχη του ΕΑΜ στην Καμάρα δέχτηκε επίθεση 

από Βενίτες με άγριους ξυλοδαρμούς εναντίον μελών της ΕΠΟΝ, ενώ δύο ημέρες αργότερα, 

στις 23 Αυγούστου, κατέστρεψαν τα γραφεία του ΕΑΜ. Παράλληλα, έγινε επίθεση εναντίον 

πολιτών στον συνοικισμό Καλλιθέας (Κουλέ-Καφέ), ενώ μια ημέρα αργότερα Βενίτες 

κατέστρεψαν τα γραφεία της Λαϊκής επιτροπής του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ στην Τούμπα. Τον 

Οκτώβριο, η εφημερίδα Λαϊκή Φωνή κατήγγειλε ότι ένοπλοι των οργανώσεων «Χ» και ΒΕΝ 

κατέστρεψαν τα γραφεία της ΕΠΟΝ και τις σοβιετικές αφίσες που υπήρχαν στους 

κινηματογράφους «Ηλύσια» και «Πάνθεον».105 

Ανάλογες ενέργειες έλαβαν χώρα το ίδιο διάστημα σε πολλές περιοχές της βόρειας 

Ελλάδας, με καταγεγραμμένα συμβάντα κακοποίησης σε βάρος οπαδών της Αριστεράς από 

τα όργανα της Χωροφυλακής. Οι ενέργειες αυτές θορύβησαν την κυβερνητική πλευρά, 

καθώς τέτοιου είδους συμβάντα δεν εξασφάλιζαν τη συμπάθεια του λαού, αλλά ακριβώς το 

αντίθετο: 

«Πάσα κακοποίησις, ως αντιλαμβάνεσθε, πραττομένη εις βάρος πολιτών εκ 

μέρους των εντεταλμένων οργάνων δια την προστασίαν και εξασφάλισιν των 

δικαιωμάτων και αγαθών του πολίτου […] είναι πράξις καταδικαστέα […]. 

Κακοποίησις και κακή εν γένει συμπεριφορά των ανδρών της Χωρ/κης έναντι 

των πολιτών, εκθέτει το Σώμα μας εις τα όμματα της Κοινωνίας και των 

ξένων Άγγλων Συμμάχων μας […]. Είμαι διατεθειμένος να λάβω αυστηρά 

μέτρα κατά των παραβατών της παρούσης μου και να φθάσω μέχρι 

αποπομπής εκ του Σώματος».106 

                                                           
104ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S06_01_000001_0001_00005: Εθνική Αλληλεγγύη 

Θεσσαλονίκης προς γενικούς και στρατιωτικούς διοικητές, αστυνομικό διευθυντή, εισαγγελέα και φρούραρχο, 

«Υπόμνημα διαμαρτυρίας», Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 1945. Επίσης, Λαϊκή Φωνή, 15 Μαΐου 1945. 
105ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S07_01_000001_0005_00153/ 00166/ 00168: Ημερήσιο δελτίο 

από τον Πολιτικό Συνασπισμό Κομμάτων ΕΑΜ. Επιτροπή Περιοχής Μακεδονίας, 22, 24, και 31 Αυγούστου 

1945. Στο ίδιο, GRGSA-IAM_ADM002.S07_01_000001_0005_00122: Βασίλειο της Ελλάδος, Υφυπουργείο 

Τύπου και Πληροφοριών, Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκης, «Δελτίον πρωινού Τύπου της 5ης Οκτωβρίου 1945. 

Εσωτερική αρθρογραφία». Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 1945. Λαϊκή Φωνή, 5 Οκτωβρίου 1945. 
106ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S06_01_000001_0001_00007: Ανωτέρα Δ.Χ.Κ Μακεδονίας 

(Συνταγματάρχης Μιχαήλ Τσίπας) προς διοικήσεις Χωροφυλακής. Αριθ. 2/16/10, Θεσσαλονίκη, 13 Αυγούστου 

1945. Στο ίδιο, GRGSA-IAM_ADM002.S06_01_000001_0001_00180: Γενική διαταγή του Υπουργείου 

Δημοσίας Τάξεως: «Υποχρέωσις των οργάνων της τάξεως είναι να εξασφαλίσωσι την πολιτικήν ελευθερίαν 
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Παρά τις διαταγές, η επιθετική δράση των παρακρατικών εναντίον των συμπαθούντων 

της Αριστεράς συνεχίστηκε και με την πάροδο του χρόνου η κατάσταση βρέθηκε εκτός 

ελέγχου. Να προστεθεί ότι, όπως επέτασσε η κυρίαρχη ιδεολογία που στρεφόταν εναντίον 

του «εσωτερικού εχθρού», απαγορευόταν οποιαδήποτε συγκέντρωση σε ιδιωτικό χώρο 

οργανώσεων και συλλόγων, η διανομή προκηρύξεων και η τοιχοκόλληση εντύπων σε 

δημόσιο χώρο με «επαναστατικό» περιεχόμενο, ενώ γίνονταν αθρόες συλλήψεις για εράνους 

υπέρ των αριστερών οργανώσεων. Μάλιστα από τις 5 Φεβρουαρίου 1946, η κυβέρνηση 

Σοφούλη είχε υιοθετήσει τον Αναγκαστικό Νόμο 890, που καταδίκαζε οποιαδήποτε 

προσπάθεια «προσηλυτισμού» μέσω συγκεντρώσεων σε δημόσιο χώρο, συγκέντρωσης 

χρημάτων και διαμέσου του Τύπου, με απώτερο σκοπό την «απόσπαση ή αυτονόμηση 

τμήματος της επικράτειας», με τους παραβάτες της διάταξης αυτής να αντιμετωπίζουν την 

ποινή της φυλάκισης.107 Ως αποτέλεσμα έναντι των παραπάνω πράξεων κατά στελεχών και 

οπαδών των οργανώσεων του ΚΚΕ, η αντίπαλη πλευρά απάντησε αντίστοιχα με επιθέσεις, 

σε χώρους όπου σύχναζαν «εθνικόφρονες», με τις συμπλοκές μεταξύ τους στους διάφορους 

συνοικισμούς και στους δρόμους της πόλης να αποτελούν σύνηθες φαινόμενο.108  

Το κλίμα της τρομοκρατίας εντάθηκε ακόμα περισσότερο από τις εκλογές του Μαρτίου 

1946. Η αυθαίρετη δράση των ακροδεξιών συμμοριών προκάλεσε νέο κύμα επιθέσεων 

εναντίον των οπαδών της Αριστεράς, με στόχο την απομόνωση και εν τέλει την 

εξουδετέρωσή τους. Η απόφαση του ΚΚΕ να απέχει από τις εκλογές, οδήγησε σε νέο κύμα 

συλλήψεων και σποραδικών συγκρούσεων με τις αστυνομικές αρχές.109 Συγκεκριμένα, οι 

                                                                                                                                                                             
των πολιτών, ίνα ούτοι ελεύθερα και αβίαστα, άνευ δηλαδή υλικής ή ψυχολογικής βίας ρυθμίσωσι την 

πολιτικήν και κοινωνικήν ζωήν με την οποίαν θέλουν να ζήσουν». Αριθ. 501, Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 1945. 

Παρατηρείται δηλαδή μια πολιτική κατευνασμού της κατάστασης που επικρατούσε στη Θεσσαλονίκη, με την 

κυβέρνηση να τάσσεται υπέρ της ελευθερίας των πολιτών, σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, επικρίνοντας την 

επιθετική δράση των οργάνων της Χωροφυλακής, αλλά και στο σύνολο των ομάδων που ενεργούσαν 

αυθαίρετα εναντίον οπαδών της Αριστεράς. 
107Αλιβιζάτος, ό.π., σσ. 497-499. Λίγες μέρες αργότερα υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση και ο Α.Ν 942 της 

13ης Φεβρουαρίου 1946 «Περί κατευνασμού των πολιτικών παθών», σύμφωνα με τον οποίο απαγορευόταν η 

αναγραφή συνθημάτων και οι αφισοκολλήσεις σε δημόσιο χώρο. 
108ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S07_01_000002_0002_00334: Διεύθυνση Αστυνομίας 

Θεσσαλονίκης, Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας (Αντισυνταγματάρχης Γ. Τσολομιδάς) προς Αρχηγείο Βασιλικής 

Χωροφυλακής, Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας Αθήνας, «Δελτίο αδικημάτων και συμβάντων της 28ης 

Φεβρουαρίου 1946». Αριθ. 33/20/58. Ενδεικτικά, από τις επιθέσεις που καταγράφηκαν ήταν η επίθεση μελών 

της ΕΠΟΝ εναντίον μελών της ΒΕΝ, που περνούσαν έξω από τα γραφεία της αριστερής οργάνωσης στην οδό 

Ακροπόλεως και κατευθύνονταν προς το Κουλέ-Καφέ. 
109Η απόφαση του ΚΚΕ να απέχει από τις εκλογές όχι μόνο δεν επέτρεψε να διατηρήσει τη νόμιμη πολιτική 

παρουσία στις πόλεις, αλλά αντίθετα συρρίκνωσε την δύναμη του στα αστικά κέντρα, με σημαντικές συνέπειες 

για τις μετέπειτα εξελίξεις. Φίλιππος Ηλιού, Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος. Η εμπλοκή του ΚΚΕ, Θεμέλιο, 

Αθήνα 2004, σ. 23. 
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συλλήψεις αφορούσαν την παρεμπόδιση εκλογέων να μεταβούν στα εκλογικά τμήματα για 

να ψηφίσουν, τοιχοκόλληση προκηρύξεων που καλούσαν τον κόσμο σε αποχή από τις 

εκλογές, αναγραφή πολιτικών συνθημάτων στους τοίχους και παράνομες συγκεντρώσεις 

στους διάφορους συνοικισμούς της πόλης. Μια από αυτές τις συγκεντρώσεις 

πραγματοποιήθηκε στον συνοικισμό της Νεάπολης στις 30 Μαρτίου, όπου οπαδοί της 

Αριστεράς καλούσαν τον λαό να απέχει από τις εκλογές. Αποτέλεσμα ήταν η σύγκρουση με 

τις αστυνομικές αρχές και η σύλληψη δεκατεσσάρων ατόμων. Την ίδια ημέρα, παρόμοια 

συγκέντρωση με το σύνθημα «ΑΠΟΧΗ» έλαβε χώρα στην Πλατεία της Καλαμαριάς που 

είχε την ίδια κατάληξη.110 Επιπροσθέτως, την ημέρα των εκλογών καταγράφηκαν επιθέσεις 

και εναντίον εργατών και πολιτών που είχαν πάνω τους το σήμα της αποχής και πάνω από 

150 συλλήψεις στους συνοικισμούς της πόλης, με την  κατηγορία για «οπλοχρησία κατά των 

αστυνομικών οργάνων».111  

Σύμφωνα με το Γ΄ Ψήφισμα, στις ενέργειες που «στρέφονταν εναντίον του έθνους» ήταν 

οι συγκεντρώσεις σε κλειστό χώρο, χωρίς την ενημέρωση προηγουμένως των αστυνομικών 

αρχών,112 η επίθεση ομάδων και η χρήση βίας εναντίον των Αρχών και των οργάνων της 

τάξεως, ενώ μεταξύ των εγκληματικών πράξεων συγκαταλεγόταν και η προσπάθεια παύσης 

της λειτουργίας σε επιχειρήσεις δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα, με την κυβερνητική 

πλευρά να απαγορεύει ουσιαστικά το δικαίωμα της απεργίας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο η 

κυβέρνηση προσπαθούσε να χειραγωγήσει την εργατική τάξη και να τη θέσει υπό τον έλεγχό 

της.113  

                                                           
110ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S07_01_000002_0002_00248: Διεύθυνση Αστυνομίας 

Θεσσαλονίκης, Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας (Συνταγματάρχης Απ. Ξανθόπουλος) προς Αρχηγείο Βασιλικής 

Χωροφυλακής, Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας Αθήνας, «Δελτίο αδικημάτων και συμβάντων της 2ης Απριλίου 

1946». Αριθ. 33/20/89. Περισσότερα για την Καλαμαριά την περίοδο του Εμφυλίου βλ. Ελένη Ιωαννίδου, 

«Μια σκοτεινή εποχή. Όψεις του Εμφυλίου Πολέμου στην Καλαμαριά 1945-1949», Ελένη Ιωαννίδου-

Θεοδόσης Τσιρώνης (επιμ.), Η Καλαμαριά γράφει ιστορία, 1940-1967. Από την επιβίωση στη δημιουργία, 

Θεσσαλονίκη 2004, σ. 72. Ανήμερα των εκλογών σε συγκέντρωση στην πλατεία Καλαμαριάς έλαβαν χώρα και 

πάλι συλλήψεις οπαδών του ΚΚΕ, ύστερα από ανταλλαγή πυροβολισμών με τις δυνάμεις της χωροφυλακής. 
111Λαϊκή Φωνή, 3 Απριλίου 1946.  
112Λαϊκή Φωνή, 5 Ιουλίου 1946. Σύμφωνα με διαταγή της Αστυνομίας Θεσσαλονίκης «καμμιά συγκέντρωσις ή 

συνάθροισις πολλών προσώπων εν υπαίθρω ή εν κλειστώ ή εν περιφραγμένω χώρω δύναται να λάβη χώραν εάν 

αύτη δεν αναγγελθή ημίν εγγράφως 24 τουλάχιστον ώρας πρό της πραγματοποιήσεως της», ενώ μπορούσε να 

απαγορευθεί οποιαδήποτε συγκέντρωση θεωρούταν επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη. 
113ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ. 408, Φ=23/1/162, 21 Οκτωβρίου 1946. Παρά την απαγόρευση παύσης λειτουργίας 

των επιχειρήσεων από τους εργαζόμενους σύμφωνα με το Γ΄ Ψήφισμα, τον Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη 

έλαβαν χώρα απεργιακές κινητοποιήσεις καπνεργατών, αρτεργατών και σιδηροδρομικών, που οδήγησαν σε 

περαιτέρω συλλήψεις. Οι 400 εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν στο στρατόπεδο Παύλου Μελά και άλλοι 700 

στα κρατητήρια. Παράλληλα, γινόταν προσπάθεια για τη δημιουργία μιας επιτροπής συμφιλίωσης, στην οποία 
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Στις 24 Ιουνίου, λίγες μόνο ημέρες μετά την εφαρμογή του Γ΄ Ψηφίσματος, 

συνελήφθησαν δεκαεπτά Επονίτες για παράνομη συγκέντρωση στη Λέσχη της ΕΠΟΝ στη 

συνοικία Τσινάρ, με το Έκτακτο Στρατοδικείο να καταδικάζει τους δεκαπέντε εξ’ αυτών για 

παράβαση του Ψηφίσματος, παρά τις καταθέσεις ότι επρόκειτο για συγκέντρωση 

ψυχαγωγικού και όχι πολιτικού χαρακτήρα σχετικά με τα ζητήματα της οργάνωσης.114 Δύο 

ημέρες νωρίτερα, «άγνωστοι» προκάλεσαν φθορές στα γραφεία της Εθνικής Αλληλεγγύης 

στην οδό Κασσάνδρου.115 

Τον Ιούλιο του 1946 διενεργήθηκαν παρομοίως μαζικές συλλήψεις και σύμφωνα με τα 

δημοσιεύματα της εποχής του αριστερού Τύπου: «χιτλερικά μπλόκα, έρευνες και συλλήψεις 

πολιτών στην πόλη μας». Συγκεκριμένα, στις 15 Ιουλίου συνελήφθησαν δεκατρία μέλη της 

Λέσχης της ΕΠΟΝ στην Αγία Τριάδα, ενώ την ίδια ημέρα χωροφύλακες εισέβαλλαν στα 

γραφεία της Αχτίδας ΚΚΕ Καλαμαριάς και συνέλαβαν τριάντα άτομα.116 

Επιπλέον, σειρά δημοσιευμάτων και πάλι του Τύπου της Αριστεράς έκαναν λόγο για 

συλλήψεις και βασανιστήρια με την κατηγορία της πώλησης αριστερής εφημερίδας 

(«Δολοφόνησαν έναν πωλητή της Λαϊκής Φωνής», «Εξαφάνιση πολίτη γιατί διάβαζε Λ. 

Φωνή»). Να σημειωθεί ότι οι εφημερίδες, που ανήκαν στον χώρο της Αριστεράς, βρίσκονταν 

υπό συνεχή διωγμό και λογοκρισία. Σύμφωνα με καταγγελία της εφημερίδας Λαϊκή Φωνή με 

τίτλο «Ο διωγμός της Λ. Φωνής», ο διευθυντής της εφημερίδας, Π. Μαυρομμάτης, 

συνελήφθη και δικάστηκε, καθώς χρησιμοποίησε σε άρθρο του «υβριστική» φρασεολογία 

εναντίον του στρατεύματος και συγκεκριμένα τον χαρακτηρισμό «λούστροι του βασιληά». 

Όπως αναφέρεται: «Η χθεσινή καταδίκη της Λαϊκής Φωνής είναι έκφραση των αντιλαϊκών 

και αντιδημοκρατικών προθέσεων της Κυβέρνησης, του ΣΑΝ και των Άγγλων συμμάχων να 

επιβάλλουν φασιστικό καθεστώς […] θέλουν να φιμώσουν τον δημοκρατικό τύπο».117 

                                                                                                                                                                             
θα συμμετείχαν όλες οι οργανώσεις και οι παρατάξεις, ενώ σημαντικό ήταν να αποκατασταθεί η επαφή με τα 

χωριά της υπαίθρου. Βλ. Αλιβιζάτος, ό.π., σσ. 503-504. 
114ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S07_01_000002_0002_00060: Διεύθυνση Αστυνομίας 

Θεσσαλονίκης, Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας (Συνταγματάρχης Απ. Ξανθόπουλος) προς Αρχηγείο Βασιλικής 

Χωροφυλακής, Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας Αθήνας, «Δελτίο αδικημάτων και συμβάντων της 25ης Ιουνίου 

1946». Αριθ. 33/20/174. Επίσης, Λαϊκή Φωνή, 2 Ιουλίου 1946. 
115ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S07_01_000002_0002_00064: Διεύθυνση Αστυνομίας 

Θεσσαλονίκης, Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας (Συνταγματάρχης Απ. Ξανθόπουλος) προς Αρχηγείο Βασιλικής 

Χωροφυλακής, Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας Αθήνας, «Δελτίο αδικημάτων και συμβάντων της 23ης Ιουνίου 

1946». Αριθ. 33/20/172.  
116Λαϊκή Φωνή, 5 και 16 Ιουλίου 1946. 
117Λαϊκή Φωνή, 9 και 11 Ιουλίου 1946 και Νέα Λαϊκή Φωνή, 27 Οκτωβρίου 1946. 
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Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ο Νίκος Ζαχαριάδης, εξαιτίας του λόγου που είχε 

εκφωνήσει στις 12 Απριλίου 1946 στη Θεσσαλονίκη, σε συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο, 

με την παρουσία της αστυνομίας. Ο Ζαχαριάδης στον λόγο που εκφώνησε αναφέρθηκε στην 

κατάσταση που επικρατούσε την περίοδο εκείνη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη θέση 

της Ελλάδας, τονίζοντας την ανάγκη να αποτιναχθεί η «δοσίλογη πλουτοκρατία». Επιπλέον, 

αναφέρθηκε στην απόφαση του συνόλου της Αριστεράς να απέχει από τις εκλογές, καθώς 

δεν μπορούσε να συμμετάσχει στην επικράτηση του «μοναρχοφασισμού», που επιθυμούσε η 

«ξένη ιμπεριαλιστική πολιτική». Εξαπολύοντας κατηγορίες κατά της κυβέρνησης Σοφούλη, 

υποστήριξε την ακύρωση των εκλογών και την επιστροφή στην εσωτερική ομαλότητα, με 

«ενιαία και αδιάσπαστη δημοκρατική λαϊκή ενότητα», με σκληρούς αγώνες για τη Λαϊκή 

Δημοκρατία. Στη δίκη που ακολούθησε δικάστηκε και τελικά αθωώθηκε.118 

Άμεση συνέπεια των συλλήψεων των στελεχών και των μελών των σωματείων και των 

οργανώσεων της Αριστεράς εντός της πόλης ήταν να μειωθεί η δυναμική τους, καθώς υπό 

τον φόβο της σύλληψης και της φυλάκισης πολλοί επέλεγαν την αποχή από τις απεργιακές 

κινητοποιήσεις, ενώ υπήρχε δυσκολία στην επικοινωνία με τις οργανώσεις της επαρχίας.119 

Σε έκθεση προς το Πολιτικό Γραφείο αναφέρονται οι οικονομικές δυσκολίες και η ανάγκη 

αντικατάστασης των συλληφθέντων μελών, «οι ομαδικές συλλήψεις και ιδιαίτερα το πιάσιμο 

σειράς στελεχών εμποδίζουν την ανασυγκρότηση της ΚΟΘ» (Κομματική Οργάνωση 

Θεσσαλονίκης), με τους οργανωτές να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να παραμείνουν και να 

κυκλοφορήσουν στις πόλεις, λόγω των συλλήψεων. Ως εναλλακτική λύση για τις 

«χτυπημένες καθοδηγήσεις», προτεινόταν η αντικατάστασή τους με εργάτες και γυναίκες.120 

Οι συλλήψεις με βάση το Γ΄ Ψήφισμα δεν περιορίστηκαν μόνο στον δημόσιο χώρο. 

Καθημερινό φαινόμενο αποτελούσαν και οι αιφνιδιαστικές έρευνες που διεξάγονταν από τον 

στρατό σε κατοικίες, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, για τον έλεγχο των ταυτοτήτων 

και των προσωπικών αντικειμένων.121 Παράλληλα, από την 1η Οκτωβρίου τέθηκε σε 

εφαρμογή, σύμφωνα με διαταγή των αστυνομικών αρχών,  η απαγόρευση της εισόδου και 

της εξόδου από την πόλη, από τις 9 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Οι παραβάτες μάλιστα 

                                                           
118Λαϊκή Φωνή, 13 Απριλίου και 25 Οκτωβρίου 1946. 
119Για τις συλλήψεις μελών των συνδικαλιστικών σωματείων βλ. Λαϊκή Φωνή, 3 και 4 Ιουλίου 1946. 
120ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ. 408, Φ=23/1/161, 19 Οκτωβρίου 1946. 
121Λαϊκή Φωνή, 23 Οκτωβρίου 1946. Στην Τούμπα είχε καταγραφεί πλήθος επιδρομών σε σπίτια και ληστείες. 

Επιπλέον, αναφέρονται «κουρέματα κοριτσιών», τραυματισμοί και φόνοι, καθώς και επιδρομές χωροφυλάκων 

και μέλη της ομάδας ΒΕΝ στα εργοστάσια, για απαγόρευση «δημοκρατικών» τραγουδιών από τους εργάτες. 
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συλλαμβάνονταν και παραπέμπονταν στο Έκτακτο Στρατοδικείο, ένα ενδεικτικό μέτρο του 

ασφυκτικού κλοιού που είχε δημιουργηθεί στα αστικά κέντρα.122  

 

2.2. Οι εκατέρωθεν δολοφονικές επιθέσεις 

 
Η άσκηση τρομοκρατίας, που εντάθηκε με βάση το Γ΄ Ψήφισμα, πυροδότησε την 

αντίδραση, με τον προσανατολισμό σταδιακά του ΚΚΕ στην οργάνωση και διεξαγωγή ενός 

ένοπλου αγώνα εντός της πόλης. Τα αιματηρά γεγονότα που έλαβαν χώρα καθ’ όλη τη 

διάρκεια του Εμφυλίου και από τις δυο πλευρές αποτυπώνουν ουσιαστικά πτυχές της 

βιαιότητας αυτής της περιόδου. 

Στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε, υπό την καθοδήγηση του ΚΚΕ, η δράση ένοπλων 

ομάδων, που αναλάμβαναν δολοφονικές επιθέσεις εναντίον «εθνικοφρόνων» πολιτών, ως 

απάντηση στην κυβερνητική και παρακρατική πολιτική τρομοκρατίας. Η Στενή Αυτοάμυνα 

αποτέλεσε τον ένοπλο μηχανισμό του ΚΚΕ στο εσωτερικό της πόλης με επικεφαλής τον 

Ανδρέα (Τάκη) Παπαγεωργίου και δημιουργήθηκε μετά τις εκλογές του Μαρτίου 1946, 

διαπράττοντας τις πρώτες δολοφονικές επιθέσεις, ενώ επιτίθετο σε χώρους, όπου σύχναζαν 

«εθνικόφρονες» και σε αστυνομικά τμήματα.123 Αποτελούμενη από μικρές ένοπλες ομάδες, 

από τις πρώτες ενέργειες της Στενής Αυτοάμυνας ήταν η δολοφονία του χωροφύλακα 

Πέτρου Μακρή, στις 2 Οκτωβρίου 1946. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 6 Οκτωβρίου, 

διεπράχθη με περίστροφο η δολοφονία του Μοίραρχου Δημήτρη Κωφίτσα, υποδιοικητή της 

Εθνικής Ασφάλειας και εισηγητή του Εκτάκτου Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης, στην Πλατεία 

Δικαστηρίων.124 Τρεις άγνωστοι παρακολουθούσαν τον Μοίραρχο μέχρι τη στιγμή που ο 

ένας εξ’ αυτών τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Ως δράστης συνελήφθη ο Γεώργιος 

Σταυρόπουλος, μέλος της Αυτοάμυνας, με συντονιστή της επιχείρησης τον Αλβανό 

                                                           
122Μακεδονία, 28 Σεπτεμβρίου 1947. 
123Η Στενή Αυτοάμυνα αποτέλεσε, την περίοδο του Εμφυλίου, τη συνέχεια της ΟΠΛΑ (Οργάνωση Προστασίας 

Λαϊκών Αγωνιστών), που συστάθηκε ίσως και νωρίτερα από τον Ιανουάριο του 1943, αναλαμβάνοντας 

δολοφονικές επιθέσεις κυρίως εναντίον της χωροφυλακής και των Ταγμάτων Ασφαλείας. Για τη δράση της 

ΟΠΛΑ την περίοδο της Κατοχής βλ. Ιάσονας Χανδρινός, Το τιμωρό χέρι του λαού: Η δράση του ΕΛΑΣ και της 

ΟΠΛΑ στην κατεχόμενη πρωτεύουσα , 1942-1944, Θεμέλιο, Αθήνα 2012 και Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, «Μέρες» 

της ΟΠΛΑ στη Θεσσαλονίκη. Τα χρώματα της βίας (1941-1945), Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2013. 
124Δήμος Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, Τακτική συνεδρίαση της 7ης 

Οκτωβρίου 1946. Αριθ. 488, Θεσσαλονίκη, 7 Οκτωβρίου 1946 και Μακεδονία, 8 Οκτωβρίου 1946. Επίσης, 

Τάσος Κατσαρός, Μια απόφαση μάχομαι μέχρι το τέλος. Θεσσαλονίκη, 1946-47: Αντάρτικο Πόλεως. Στενή 

Αυτοάμυνα (Ο.Π.Λ.Α), Διάδοση, Καβάλα 2003, σσ. 43-45. 
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Ακίνδυνο, με σημαντική δράση στην οργάνωση.125 Όπως αναφέρεται από τη Νομαρχία 

Θεσσαλονίκης: «Ώρα 23 της 6ης τρέχοντος εις σκοτεινόν σημείον ενταύθα πλατείας 

δικαστηρίων εδολοφονήθη παρ’ αγνώστου βληθείς διά βλήματος περιστρόφου Μοίραρχος 

Κοφίτσας Δημήτριος. Δράστης αναμφισβητήτως Κομμουνιστής αίτια δε πολιτικά».126  

Ακολούθως, την 1η Νοεμβρίου 1946 δολοφονήθηκε ο υπενωμοτάρχης, Χρήστος 

Παγώνης, στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 7 Νοεμβρίου, έγινε 

επίθεση στο καφενείο «Ελληνικόν», στην οδό Τσιμισκή, όπου σύχναζαν «εθνικόφρονες», 

ενώ στις 18 Νοεμβρίου ακολούθησε επίθεση με χειροβομβίδες κατά του Α΄ Αστυνομικού 

Τμήματος.127  

Στις 14 Ιανουαρίου του 1947 έγινε απόπειρα δολοφονίας, με ρίψη χειροβομβίδας, του 

Βασιλικού Επιτρόπου, Θεμιστοκλή Ταμβακά, μπροστά από το ξενοδοχείο Ριτζ, στην οδό 

Βενιζέλου, ενώ στις 13 Απριλίου έγινε επίθεση με όπλα στο καφενείο του Απόστολου 

Μπόνου. Ωστόσο, στις 30 Απριλίου, η επίθεση ενόπλων εναντίον λεωφορείου της 

Αεροπορίας αποτελούσε πρώτη είδηση. Το λεωφορείο που βρισκόταν στη στάση Μισραχή 

επί της Βασιλίσσης Όλγας, για τη μεταφορά των αεροπόρων στο αεροδρόμιο, δέχτηκε δύο 

χειροβομβίδες από τρείς αγνώστους, με τελικό απολογισμό πέντε νεκρούς, ανάμεσά τους 

αξιωματικοί και ένας σμηνίτης, καθώς και οκτώ τραυματίες.128  

Οι συλλήψεις που έγιναν και ακολούθως οι ανακρίσεις από τη Γενική Ασφάλεια, με 

επικεφαλής τον Νικόλαο Μουσχουντή, Διοικητή της Γενικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, 

οδήγησαν στο να αποκαλυφθεί το οπλοστάσιο που είχαν στην κατοχή τους τα μέλη της 

Στενής Αυτοάμυνας και κατά συνέπεια στην εξάρθρωση του δικτύου της οργάνωσης. 

Συνολικά, συνελήφθησαν 67 άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν ο Ανδρέας Παπαγεωργίου και 

ο Αλβανός Ακίνδυνος, από τα κύρια μέλη της οργάνωσης.129   

Από τη στιγμή που οι αστυνομικές αρχές εξάρθρωσαν το δίκτυο της Στενής Αυτοάμυνας, 

η Θεσσαλονίκη βίωσε για ακόμη μια φορά νέο κύμα συλλήψεων. Σειρά είχε το δίκτυο της 

Μαζικής Λαϊκής Αυτοάμυνας (ΜΛΑ). Η εν λόγω οργάνωση συγκροτήθηκε το 1945 και 

                                                           
125Κατσαρός, ό.π., σσ. 127-128. 
126ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S07_01_000002_0002_00002: Νομαρχία Θεσ/νικης 

(Διευθυντής Αστυνομίας Ξανθόπουλος), Γραφείο Νομάρχη προς Υπουργείο Τάξεως, Αρχηγείο Χωρ/κής 

Αθήνας. Αριθ. 12/5/22/ 7-10-26, Θεσσαλονίκη, 7 Οκτωβρίου 1946. Επίσης βλ. Κατσαρός, ό.π., σσ. 44-45.  
127Μακεδονία, 2 και 20 Νοεμβρίου 1946. Σχετικά με τις επιθέσεις βλ. Γεώργιος Μόδης, Τεσσάρες δίκες στη 

Θεσσαλονίκη (ΟΠΛΑ, ΜΛΑ, οικονομική διαχείρισις, υπόθεσις Πολκ), Αθήνα 1959, σσ 28-29.  
128Μακεδονία, 1 Μαΐου 1947. Κατσαρός, ό.π., σσ. 53-55.  
129Μακεδονία, 4 Σεπτεμβρίου 1947. 
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αργότερα μαζί με την Στενή Αυτοάμυνα ανέλαβε κυρίως τη μεταφορά πληροφοριών και 

οπλισμού. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Έκτακτο Στρατοδικείο με την κατηγορία 

μεταξύ άλλων της απόπειρας απόσπασης τμήματος της επικράτειας, παράνομης κατοχής 

όπλων και προσβολής κατά των Αρχών.130 

Για το ΚΚΕ όμως το χτύπημα που το συγκλόνισε ήταν η δολοφονία του Γιάννη Ζέβγου ή 

Ταλαγάνη, όπως ήταν το πραγματικό του επίθετο. Ο Γιάννης Ζέβγος ήταν σημαντικό 

στέλεχος του ΚΚΕ και του ΕΑΜ, υπουργός της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και 

δημοσιογράφος, που υποστήριζε τις δημοκρατικές μεθόδους για την αποκατάσταση της 

πολιτικής ομαλότητας, αντιτιθέμενος ουσιαστικά στις απόψεις του Γενικού Γραμματέα του 

ΚΚΕ, Νίκου Ζαχαριάδη, περί ένοπλου αγώνα και επαναστατικής πολιτικής. Στις 20 Μαρτίου 

1947, το στέλεχος του ΚΚΕ, βγαίνοντας από το εστιατόριο «Ελβετικόν» και αφού νωρίτερα 

είχε επισκεφτεί τα γραφεία της εφημερίδας Αγωνιστής, πυροβολήθηκε από τον Χρήστο 

Βλάχο στην οδό Αγίας Σοφίας.  Ο ενταφιασμός του Ζέβγου έγινε υπό άκρα μυστικότητα από 

τις αστυνομικές αρχές και την επόμενη ημέρα κατέθεσαν στεφάνι η οικογένειά του, οπαδοί 

και στελέχη του Κόμματος, όπως ο Νίκος Ζαχαριάδης, ο Ιωάννης Πασαλίδης και ο Κώστας 

Καραγιώργης. Η χήρα του φονευθέντος Ζέβγου κατέθεσε μήνυση κατά μελών της 

κυβέρνησης, με σκοπό να αποδειχτεί η συμμετοχή τους στο έγκλημα «διότι δεν δέχεται το 

συμφιλιωτικόν κήρυγμα του ΕΑΜ». Κατήγγειλε επίσης το γεγονός ότι στερήθηκε το 

στοιχειώδες νόμιμο δικαίωμά της να είναι παρούσα στην κηδεία του συζύγου της, τονίζοντας 

ότι μόνο οι εγκληματίες που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο ενταφιάζονται από την 

αστυνομία.131  

Παράλληλα, αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του Πολιτικού Συνασπισμού των 

Κομμάτων του ΕΑΜ επισκέφτηκε στην Αθήνα τον πρόεδρο της κυβέρνησης, Δημήτριο 

Μάξιμο, για να διαμαρτυρηθεί για το «στυγερό έγκλημα», καταγγέλλοντας ότι επρόκειτο για 

μια πολιτική δολοφονία, με στόχο τη συντριβή των πολιτικών αντιπάλων, με τις ευθύνες να 

επιρρίπτονται κυρίως στους υπουργούς Γεώργιο Παπανδρέου και Ναπολέοντα Ζέρβα. Να 

αναφερθεί ότι ο Ζέβγος είχε καταθέσει πλήθος υπομνημάτων στην Επιτροπή του ΟΗΕ, 

αναφέροντας τους ξυλοδαρμούς, τις διώξεις και τις επιθέσεις σε βάρος οπαδών του ΕΑΜ, 

καταγγέλλοντας την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους. Από την πλευρά της η κυβέρνηση 

                                                           
130Μακεδονία, 27 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου 1947. 
131Αγωνιστής, 21 Απριλίου 1947. 
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υποστήριξε ότι η δολοφονία του Ζέβγου οφειλόταν σε ενδοκομματικές διενέξεις ή σε λόγους 

προσωπικής εκδίκησης.132  

Σύμφωνα με έκθεση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Χρ. Μουστάκη, ο 

θάνατος του Ζέβγου επήλθε σχεδόν ακαριαία «δια πυροβόλου όπλου».133 Ο δράστης Βλάχος 

συνελήφθη και ανακρίθηκε. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του αναφέρθηκε στη δράση 

του την περίοδο της Κατοχής, στη συμμετοχή στον ΕΛΑΣ και στη μετάβασή του στο 

Μπούλκες της Γιουγκοσλαβίας και σε χωριά της Βουλγαρίας για εκπαίδευση. Με 

λεπτομέρειες παρέθεσε τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης και την ανάγκη να μετανοήσει, 

όταν αντιλήφθηκε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Ύστερα από πολλές 

απόπειρες, κατάφερε τελικά να φτάσει στην Ελλάδα και παραδόθηκε στις Αρχές.  

Με βάση την ομολογία του, το κίνητρο για τον φόνο που διέπραξε ήταν το μίσος που 

έτρεφε για την ηγεσία του ΚΚΕ, λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπισε και της διάλυσης 

της οικογένειάς του, καθώς η σύζυγός του, ύστερα από την παράδοσή του στις Αρχές, τον 

θεωρούσε «προδότη της εαμικής ιδέας». Όπως ισχυρίστηκε, δεν είχε κάτι προσωπικό με το 

θύμα: «Την στιγμήν εκείνην θα εφόνευα όποιον έβρισκα μπροστά μου εκ των ηγετών του 

Κ.Κ.Ε. αδιαφορώντας ποιος ήτο αυτός» και συνέχισε λέγοντας ότι ήταν μόνος τη στιγμή που 

διέπραξε τον φόνο και ότι δεν παρακινήθηκε από κανέναν γι’ αυτήν του την πράξη.134 

Τελικά, καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών, φυγαδεύτηκε όμως νωρίτερα στην 

Αργεντινή, επέστρεψε στην Ελλάδα το 1981 και εγκλείστηκε στο ψυχιατρείο της Λέρου.135 

Η δολοφονία του Ζέβγου έδωσε το έναυσμα για νέο κύμα διώξεων και συλλήψεων, παρά 

τις κατηγορίες του ΚΚΕ προς την κυβέρνηση για ηθική αυτουργία. Στις 30 Μαρτίου 1947 

και ενώ είχε προηγηθεί δύο ημέρες νωρίτερα η δολοφονία ενός καπνεργάτη,136 άγνωστοι 

                                                           
132Αγωνιστής, 23 Απριλίου 1947. 
133Δήμος Θεσσαλονίκης, Ληξιαρχικά βιβλία Θανάτων 1946-1949, 20 Μαρτίου 1947. Αριθ. 207. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, ο Ιωάννης Ταλαγάνης ή Ζέβγος, ετών 46, μεταφέρθηκε στο 

Δημοτικό Νοσοκομείο. Ο θάνατος του προήλθε από «εσωτερική αιμορραγία εκ πυροβόλου όπλου (φόνος)» 

στις 20 Μαρτίου 1947. 
134Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου-Υπουργείο Εξωτερικών [στο εξής ΥΔΙΑ]: Κεντρική 

Υπηρεσία, 1947, φάκ.112: Υπουργείο Δικαιοσύνης (Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Χρ. 

Μουστάκης), Αθήνα, 3 Ιουνίου 1947. Σύμφωνα με την έκθεση απεστάλησαν και δημοσιεύθηκαν τρεις 

επιστολές από Θεσσαλονίκη στην εφημερίδα Ριζοσπάστης των Αθηνών, που απέδιδαν ευθύνες σε κυβερνητικά 

πρόσωπα. Ο ένας εκ των επιστολογράφων υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε απαχθεί από αγνώστους, ο δεύτερος 

επιστολογράφος κατέθεσε ότι η επιστολή δεν υπεγράφη από τον ίδιο και ο τρίτος κατέθεσε ότι η επιστολή 

γράφτηκε από τον ίδιο ύστερα από άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας που δέχτηκε.  
135Ριζοσπάστης, 3 Δεκεμβρίου 1996. 
136Δήμος Θεσσαλονίκης, Ληξιαρχικά βιβλία Θανάτων 1946-1949, 29 Μαρτίου 1947. Αριθ. 248. Ο 

καπνεργάτης Ν. Α., ετών 40, απεβίωσε «εκ τραυμάτων δια πυροβόλου όπλου (φόνος)». 
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(δύο με πολιτικά και δύο με στρατιωτικά ρούχα) εισέβαλλαν στα γραφεία της εφημερίδας 

Αγωνιστής, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και δολοφόνησαν τρεις τυπογράφους, 

τραυματίζοντας άλλους επτά, ύστερα από ρίψη χειροβομβίδας.137 Ευθύνες από την πλευρά 

της Αριστεράς αποδόθηκαν στον Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Ξανθόπουλο και 

τον Διευθυντή Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, Στεφανάκη, καθώς όπως κατήγγειλε η εφημερίδα: 

«Οι εγκληματίες ενεργούσαν βάσει προμελετημένου εγκληματικού δολοφονικού σχεδίου. 

Καμμία ανησυχία δεν είχαν αν και ήξεραν καλά ότι στο πλαϊνό, συνεχόμενο με τα 

τυπογραφεία δωμάτιο, υπήρχε φρουρά από 4 χωροφύλακες του Γ΄ Αστυνομ. Τμήματος». 

Την ίδια ώρα μάλιστα της εισβολής στην εφημερίδα, δολοφονήθηκαν τρεις εργάτες στον 

συνοικισμό της Τούμπας.138 

Κομβικό σημείο για τις εσωτερικές εξελίξεις της χώρας και κατά συνέπεια για το ΚΚΕ 

ήταν το φθινόπωρο του 1947. Η κυβέρνηση με στόχο την πλήρη εξάλειψη της Αριστεράς 

εξέδωσε τον Σεπτέμβριο ψήφισμα, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύτηκε η κυκλοφορία όλων 

των αριστερών εφημερίδων και εντύπων, με αποτέλεσμα είτε να περνούν στην παρανομία 

είτε να αλλάζουν συχνά όνομα, ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν. Αργότερα, η έκδοση του 

Α. Ν. 509, αποτέλεσε την απαρχή για έναν νέο κύκλο αυστηρών μέτρων καταστολής, με τις 

αριστερές οργανώσεις να περνούν στην παρανομία και πλήθος συλλήψεων να λαμβάνουν 

χώρα.139  

Στα υπόλοιπα αστικά κέντρα οι συμπαθούντες της Αριστεράς βίωσαν επίσης τον 

ασφυκτικό κλοιό, που επικρατούσε και στη Θεσσαλονίκη. Για παράδειγμα, στην Αθήνα, με 

την έκδοση του Α. Ν. 509, ξεκίνησαν συλλήψεις, αιφνιδιαστικές έρευνες και κατασχέσεις 

εντύπων. Επιπλέον, η δολοφονία του υπουργού Δικαιοσύνης, Χρήστου Λαδά, την 1 Μαΐου 

1948, οδήγησε σε περαιτέρω συλλήψεις και περιορισμούς. Η ομάδα που οργάνωσε τη 

δολοφονία αποτελούταν από εννέα άτομα και σύμφωνα με τις ανακρίσεις έγινε κατ’ εντολή 

του ΚΚΕ. Με τις συλλήψεις ο παράνομος μηχανισμός εξαρθρώθηκε και ως αντίποινα 

οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα πολιτικοί κρατούμενοι, που είχαν καταδικαστεί για 

αδικήματα που είχαν διαπράξει την περίοδο της Κατοχής και όχι κατά τη διάρκεια του 

Εμφυλίου. Μέσα στους επόμενους μήνες ολόκληρη η χώρα είχε κηρυχθεί σε «κατάσταση 

                                                           
137Δήμος Θεσσαλονίκης, Ληξιαρχικά βιβλία Θανάτων 1946-1949, 30 Μαρτίου 1947. Αριθ. 252, 253, 254. 

Σύμφωνα με τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτων των τριών τυπογράφων, που μεταφέρθηκαν στο Δημοτικό 

Νοσοκομείο, οι δυο, ετών 46 και 47, απεβίωσαν από «εσωτερική αιμορραγία δια πυροβόλου όπλου (φόνος)», 

ενώ ο τρίτος, ετών 30, από «εσωτερική αιμορραγία εκ χειροβομβίδος». 
138Αγωνιστής, 2 και 4 Απριλίου 1947. 
139Αλιβιζάτος, ό.π., σσ. 508-512.  



54 
 

πολιορκίας» και αμέσως ξεκίνησαν οι μαζικές συλλήψεις υπόπτων, ενώ χαρακτηριστική 

είναι η αναφορά ότι συλλαμβάνονταν ακόμα και όσοι ήταν ακούρευτοι ή χλωμοί στο 

πρόσωπο.140  

Στη Θεσσαλονίκη, ο παράνομος μηχανισμός απάντησε στις συνθήκες εκφοβισμού και 

τρομοκρατίας με εκ νέου επιθέσεις, με στόχο πλέον την «αυτοάμυνα». Για παράδειγμα, 

έγγραφο του τμήματος Εθνικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης, 

στις 20 Δεκεμβρίου 1948, αναφερόταν στη δολοφονία του  Ανθυπομοίραρχου, Παναγιώτη 

Μαράτου, στην οδό Αγίου Δημητρίου: 

«Εφονεύθη υπό ενόπλων αναρχικών […]. Ο αξιωματικός ούτος ανήκεν εις 

την κατηγορίαν των επιλέκτων οργάνων της Αστυνομικής Διευθύνσεως 

Θεσσαλονίκης και πρωτοπόρος εν τη διώξει του Κομμουνισμού αφ’ ης 

τρομοκρατικώς εξεδηλώθη, δια της δράσεώς του δε αυτής προσέφερε πολλά 

δια τους κατοίκους της πόλεως ταύτης και της πατρίδος γενικώτερον, τέλος δε 

προσέφερε και την ζωήν του δια την ιδέαν της ελευθερίας».141 

Συνολικά, οι εκατέρωθεν δολοφονικές επιθέσεις μαρτυρούν το τεταμένο κλίμα που 

επικρατούσε στο εσωτερικό της πόλης, με απώλειες και για τις δυο πλευρές. Ως αστικό 

κέντρο περιορίστηκε σε αυτές τις μικρές επιθέσεις, σε σχέση με τα αιματηρά γεγονότα που 

βίωσαν οι περιοχές της υπαίθρου μεταξύ ΕΣ και ΔΣΕ. Ωστόσο, υπήρξαν επιθετικές 

ενέργειες, που έστω και σε πολύ μικρότερο βαθμό, απείλησαν την καλά «οχυρωμένη» 

Θεσσαλονίκη από τις στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές.  

 

 

 

                                                           
140Βόγλης, Η αδύνατη επανάσταση, σσ. 208-209. Επίσης, Μακεδονία, 19 Μαΐου 1948. 
141Δήμος Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, Τακτική συνεδρίαση της 17ης 

Φεβρουαρίου 1949: «Επί εγγράφου Εθνικής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης περί ψηφίσεως ποσού εκ δραχμ. 

700.000 δια τον καλλωπισμόν του τάφου του δολοφονηθέντος Ανθυπομοιράρχου Π. Μαράτου». Αριθ. 61, 

Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 1949. 
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2.3. Από τις δολοφονίες στις οργανωμένες επιθέσεις: Ο βομβαρδισμός της 

Θεσσαλονίκης από τον ΔΣΕ (Φεβρουάριος 1948) 

 

Η πρώτη φορά που ο ΔΣΕ κατάφερε να απειλήσει άμεσα τη Θεσσαλονίκη ήταν στις 

αρχές του 1948. Συγκεκριμένα, στις 10 Φεβρουαρίου ένα ορειβατικό γερμανικό πυροβόλο, 

Σκόντα, εγκαταστάθηκε από αντάρτες του ΔΣΕ περίπου οκτώ χιλιόμετρα έξω από τη 

Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Δερβένι, με δεκάδες βλήματα να ρίχνονται εναντίον της πόλης. 

Θα μπορούσε να θεωρηθεί μια συμβολική κίνηση. Σύμφωνα με τον Γιώργο Μαργαρίτη, ο 

ΔΣΕ στόχευε μεταξύ άλλων να πλήξει το ηθικό των κυβερνητικών δυνάμεων και να τους 

θορυβήσει, αποδεικνύοντας ότι παρά τις μικρότερες δυνάμεις που διαθέτει σε σχέση με τον 

ΕΣ, εντούτοις μπορούσε να απειλήσει ένα μεγάλο αστικό κέντρο που βρισκόταν υπό τον 

ασφυκτικό έλεγχο της κυβέρνησης.142 

Το ζήτημα συζητήθηκε στη Βουλή με τους πολιτικούς να καταγγέλλουν το περιστατικό 

και τον Μπασιάκο, υπουργό Βορείου Ελλάδος να αναφέρει: 

«Ο πληθυσμός διετήρησε την ψυχραιμίαν του εις την παράφρονα ταύτην 

εκδήλωσιν του εκπνέοντος συμμοριακού θηρίου […]. Η αεροπορία μας και ο 

στρατός σφυροκοπούν αμειλίκτως τους φεύγοντας συμμορίτας […]. Το 

επεισόδιον τούτο οφείλει να διδάξη και εκείνους οι οποίοι μακαρίως ή 

υστεροβούλως αντιμετωπίζουσι την σημερινήν κατάστασιν, ότι ο κίνδυνος 

ελλοχεύει παντού, ότι όλοι πρέπει να είνε επιστρατευμένοι διά την κοινήν 

υπόθεσιν της συντριβής του συμμοριτισμού».143 

Ως μέρος ενός γενικότερου σχεδίου, ήδη από το 1947 η ηγεσία του ΚΚΕ είχε αποφασίσει 

τη μετατόπιση του κέντρου βάρους στη διεξαγωγή ένοπλου αγώνα. Με βάση την Γ΄ 

Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, που συνήλθε στις 11-12 Σεπτεμβρίου 

1947 στην περιοχή των Πρεσπών, εντός της Γιουγκοσλαβίας, αποφασίστηκε να τεθεί σε 

εφαρμογή ένα στρατιωτικό σχέδιο δράσης με την κωδική ονομασία «Λίμνες». Στόχος του 

ΚΚΕ με βάση το Σχέδιο αυτό ήταν η συγκρότηση και ανάπτυξη μεγάλης στρατιωτικής 

δύναμης περίπου 50.000-60.000 μαχητών για την υλοποίηση του στόχου της δημιουργίας 

της λεγόμενης «Ελεύθερης Ελλάδας», που θα περιελάμβανε ολόκληρη τη Μακεδονία και τη 

                                                           
142Μαργαρίτης, ό.π., σσ. 488-490. 
143Μακεδονία, 11 Φεβρουαρίου 1948. 
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Θράκη, με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη.144 Βέβαια, αυτή η αύξηση στον αριθμό των 

μαχητών, που αποτελούσε και τη βασική προτεραιότητα της ηγεσίας για να εδραιώσει ο ΔΣΕ 

την κυριαρχία του, αποτέλεσε και το βασικό πρόβλημα. Ουσιαστικά, μέχρι το τέλος του 

Εμφυλίου ο ΔΣΕ διέθετε δύναμη που ποτέ δεν ξεπέρασε τις 25.000, γεγονός που έκρινε την 

τύχη των επιχειρήσεων για την κατάληψη αστικών κέντρων, που θα αποτελούσαν τμήματα 

της «ελεύθερης ζώνης».  

Εντούτοις, ο βομβαρδισμός της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσπάθεια 

κατάληψης της πόλης, αλλά αντίθετα απέβλεπε κυρίως στη δημιουργία εντυπώσεων. Οι 

αντάρτες, σύμφωνα με τις διαταγές του επικεφαλής των δυνάμεων του ΔΣΕ στην κεντρική 

Μακεδονία, Νίκου Τριανταφύλλου, τα ξημερώματα της 10ης Φεβρουαρίου εγκατέστησαν το 

πυροβόλο στο Δερβένι και η επίθεση εναντίον της πόλης διήρκησε περίπου μία ώρα (2:30-

3:30 π.μ). Τα βλήματα που ρίχθηκαν προκάλεσαν ζημιές σε κάποια καταστήματα και οικίες, 

τραυματίστηκαν δέκα κάτοικοι και δυο βρετανοί οπλίτες, ενώ σκοτώθηκαν ένας βρετανός 

στρατιώτης που βρισκόταν στη φρουρά του αγγλικού στρατιωτικού γκαράζ στην οδό 

Μητροπόλεως και πέντε ακόμα κάτοικοι, κυρίως από τον συνοικισμό της Νεάπολης. 

Βλήματα επίσης ρίχτηκαν στην οδό Βασ. Ηρακλείου στο ξενοδοχείο «Μεντιτερρανέ», στην 

οδό Ερμού στο εμπορικό «Αθηναϊκή και Πανελλήνιος Αγορά», στο λιμάνι, στην Πλατεία 

Αριστοτέλους και στα Σφαγεία, κοντά στις αποθήκες πετρελαίου. Όπως αναφέρεται στην 

εφημερίδα Μακεδονία, ο στρατός κινητοποιήθηκε άμεσα και εντόπισε τη φάλαγγα των 

«συμμοριτών» που επεδίωκε να διαφύγει προς τη Χαλκιδική. Η επέμβαση της αεροπορίας, 

με τη χρήση πολυβόλων, πυροβόλων και βομβών, προκάλεσε τον θάνατο πενήντα οκτώ 

ανταρτών, ενώ συνελήφθησαν ακόμα είκοσι αιχμάλωτοι. Κατά τη διάρκεια του 

βομβαρδισμού, «συμμορίτες» έφθασαν στα χωριά Λητή και Λαϊνά και άρπαξαν τρόφιμα και 

άλλα είδη, ενώ απήγαγαν οκτώ κατοίκους.  

Επιπλέον, επειδή η οδός Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ήταν ναρκοθετημένη, ανατινάχθηκαν 

δυο στρατιωτικά αυτοκίνητα στο Δερβένι, που είχαν φθάσει από τον Λαγκαδά. Τα μαχητικά 

αεροπλάνα το πρωί της ίδιας ημέρας έβαλαν εναντίον 300 ανταρτών που βρίσκονταν στην 

περιοχή του Ασβεστοχωρίου και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ο στρατός συνέλαβε δέκα 

«συμμορίτες» και παραδόθηκαν άλλοι πέντε ένοπλοι. Την επόμενη ημέρα της επίθεσης η 

                                                           
144Βασίλειος Κόντης, «Σταθμοί στην εξέλιξη του Εμφυλίου Πολέμου», Ιωάννης Μουρέλος-Ιάκωβος Δ. 

Μιχαηλίδης (επιμ.), Ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος. Μια αποτίμηση: Πολιτικές, ιδεολογικές, ιστοριογραφικές 

προεκτάσεις, Ίδρυμα μελετών Χερσονήσου του Αίμου-Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007, σ. 25. 
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μάχη που διεξήχθη στην περιοχή του Δερβενίου οδήγησε στον θάνατο άλλων εβδομήντα 

«συμμοριτών», ενώ συνελήφθησαν επιπλέον εκατό, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον Λαγκαδά. 

Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση για τον βομβαρδισμό της Θεσσαλονίκης, το πυροβόλο, αν 

και αρχικά οι Αρχές ισχυρίζονταν ότι το «έφερον εκ των Σλαύων», ήταν γερμανικό. Ο 

αριθμός των βλημάτων που ρίχτηκαν εναντίον της πόλης ήταν 40, ενώ η δύναμη των 

ανταρτών που συμμετείχε ανερχόταν περίπου στους 350-400. 

Ως διαμαρτυρία για την πράξη αυτή των ανταρτών, στις 11 Φεβρουαρίου φοιτητές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας διαμαρτυρήθηκαν «διά την 

θρασυτάτην κατά της πόλεως επιδρομής των συμμοριτών», στο αμφιθέατρο του 

Πανεπιστημίου. Αργότερα, πραγματοποιήθηκε διαδήλωση στην οδό Βενιζέλου «εν μέσω 

διαρκών ζητωκραυγών υπέρ του Έθνους», που στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη Γενική 

Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, το Αμερικανικό Προξενείο και το μνημείο του Βότση, «όπου 

έδωκαν όρκον ιερόν ότι θα παραμείνωσιν πάντοτε ηνωμένοι δια να αντιμετωπίσουν τον 

μέγαν κίνδυνον του σλαβισμού».145 

Να σημειωθεί ότι από τον Δεκέμβριο του 1947 είχε φτάσει στη Θεσσαλονίκη η 

Βαλκανική Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ, «για την αποκατάσταση της εσωτερικής γαλήνης», 

με στόχο την επίβλεψη των βορείων συνόρων της χώρας, ύστερα από τις καταγγελίες από 

την πλευρά της κυβέρνησης για εφοδιασμό των ανταρτών του ΔΣΕ από τις γειτονικές χώρες, 

ένα καίριο ζήτημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί.146 Με τον κανονιοβολισμό της πόλης, η 

Βαλκανική Επιτροπή ήταν εκείνη που ανέλαβε να εξετάσει την υπόθεση. Μάλιστα, 

αποτέλεσε και στόχο των ανταρτών, καθώς όπως αναφέρθηκε, ρίχθηκαν βλήματα και προς 

το ξενοδοχείο «Μεντιτερρανέ», όπου και συνεδρίαζε. 147  

Στις 12 Φεβρουαρίου, μετά τον εντοπισμό της θέσης των ανταρτών, το πυροβόλο μαζί με 

τους 121 συλληφθέντες μεταφέρθηκαν με στρατιωτικά οχήματα στον Βαρδάρη και από εκεί 

πεζοί μέσα από το κέντρο της πόλης στο Γ΄ Σώμα Στρατού, ακολουθώντας τη διαδρομή: 

Πλατεία Βαρδαρίου - Εγνατία - Βενιζέλου - Τσιμισκή - Διαγώνιος Π. Μελά - Βασ. Γεωργίου 

- Γ΄ Σώμα Στρατού.148 Με πλούσιο φωτογραφικό υλικό απεικονίζεται η πομπή των 

αιχμαλώτων ανταρτών, που περπατούσαν ανά δυάδες φορώντας χειροπέδες.  Ανάμεσά τους 

                                                           
145Μακεδονία, 11 και 12 Φεβρουαρίου 1948. 
146Μακεδονία, 27 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου 1947. 
147Μακεδονία, 15 Φεβρουαρίου 1948. 
148Μακεδονία, 28 Φεβρουαρίου 1948. Με τις συλλήψεις να ολοκληρώνονται στις 18 Φεβρουαρίου, ο αριθμός 

των συλληφθέντων ανήλθε στους 128. 
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διακρίνονται και γυναίκες, με τις στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις να συνοδεύουν 

τους συλληφθέντες. Πλήθος κατοίκων της Θεσσαλονίκης είχε συγκεντρωθεί για να 

παρακολουθήσει την πομπή αποδοκιμάζοντας τους αντάρτες με προσφωνήσεις, όπως 

«Δολοφόνοι, Βούλγαροι, κρεμάλα στους προδότες».149 

Η πομπή των ανταρτών προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, το ενδιαφέρον των ξένων 

ανταποκριτών που σε άρθρα τους κατήγγειλαν την «παρέλαση» αυτή, αναφέροντας ότι οι 

δυνάμεις βιαιοπράγησαν εναντίον των συλληφθέντων, «έξαλλοι Έλληνες εχλεύασαν, 

εκακοποίησαν και ύβρισαν τους 121 αιχμαλώτους αντάρτας», ενώ παρομοίασαν το 

περιστατικό αυτό με την εποχή που ο Μέγας Αλέξανδρος έστειλε αλυσοδεμένους στη 

Θεσσαλονίκη τους αιχμάλωτους εχθρούς του. Το γραφείο Τύπου της Γενικής Διοίκησης 

Βορείου Ελλάδος απέκρουσε τις μομφές, αποκαλώντας τα εν λόγω δημοσιεύματα 

«κακόπιστον διαστροφήν της πραγματικότητος». Αντίστοιχα, το Γ΄ Σώμα Στρατού 

ανακοίνωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε κακοποίηση, αλλά αντίθετα οι αντάρτες 

ήταν προστατευμένοι, αφού στην αντίθετη περίπτωση «ο λαός θα είχεν όλην την ευχέρειαν 

να τους κακοποιήση μέχρι θανάτου», όπως επίσης ότι δεν υπήρξε καμία «παρέλαση», απλώς 

μεταφορά των συλληφθέντων.150  

Το ερώτημα βέβαια είναι αν όντως η πομπή αυτή εξυπηρετούσε απλώς τη μεταφορά των 

ανταρτών, τότε για ποιο λόγο δεν έγινε με στρατιωτικά οχήματα, που θα τους οδηγούσαν 

απευθείας στο Γ΄ Σώμα Στρατού, αλλά αντίθετα τους άφησαν στον Βαρδάρη και από εκεί οι 

συλληφθέντες διέσχισαν πεζοί το κέντρο της πόλης. Η διαπόμπευση των ανταρτών, το 

δημόσιο αυτό θέαμα, σαφέστατα είχε συμβολικό χαρακτήρα για το εθνικόφρον κράτος και 

στόχευε στην ενίσχυση του εθνικού φρονήματος μέσω της «αντιπάθειας» του πληθυσμού 

της Θεσσαλονίκης για τον «εχθρό». Ήταν εικόνες της επιβολής του νικητή επί του 

συντριπτικά ηττημένου που ενίσχυαν τον ρόλο του στρατού ως «προστάτη», στο πλευρό του 

                                                           
149Μακεδονία, 12 και 13 Φεβρουαρίου 1948. 
150Μακεδονία, 14 Φεβρουαρίου 1948. Επίσης, ΥΔΙΑ, Κεντρική Υπηρεσία, 1948, φάκ. 126: Επιστολή του 

Αλέξη Κύρου προς τους New York Times, 25 Φεβρουαρίου 1948. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα New 

York Times στις 13 Φεβρουαρίου 1948 από ανταποκριτή της που βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης 

Κύρου με επιστολή του προς την εφημερίδα αντέκρουσε τους ισχυρισμούς περί αδικίας και απάνθρωπης 

συμπεριφοράς, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επανειλημμένως είχε φερθεί με επιείκεια απέναντι στους 

αντάρτες και ότι δικάστηκαν όλοι με δίκαιο τρόπο, κάτι που αποδεικνύεται, όπως αναφέρει, από τον αριθμό 

των συλληφθέντων που καταδικάστηκαν σε θάνατο. Κλείνοντας την επιστολή του αναφέρθηκε στη βοήθεια 

που λάμβαναν οι κομμουνιστές από τις όμορες χώρες, διερωτώμενος «αν πρέπει οι άνθρωποι που πιστεύουν 

στην ελευθερία και τη δημοκρατία να επιτρέπουν να παρουσιάζονται οι εγκληματίες ως θύματα».   
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οποίου έπρεπε να συστρατευτεί ολόκληρη η κοινωνία, σύμφωνα με την κυρίαρχη 

αντικομμουνιστική ιδεολογία της εποχής.151 

 

2.4. Η Υπόθεση Πολκ: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία του Θερμαϊκού 

 
Τον βομβαρδισμό της Θεσσαλονίκης διαδέχτηκε ένα ακόμα σημαντικό γεγονός, το οποίο 

προκάλεσε το διεθνές ενδιαφέρον. Από τις δολοφονίες που διεπράχθησαν κατά τη διάρκεια 

του Εμφυλίου Πολέμου περισσότερο απασχόλησε τα διεθνή μέσα και την κοινή γνώμη αυτή 

του Αμερικανού δημοσιογράφου, Τζωρτζ Πολκ (George Polk), απεσταλμένου του 

ειδησεογραφικού δικτύου CBS στην Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Αν και θεωρήθηκε μια 

πολιτική δολοφονία, ωστόσο έως και σήμερα δεν έχει διαλευκανθεί η υπόθεση σχετικά με 

τον δράστη ή τους δράστες, καθώς  και τα κίνητρα που οδήγησαν σε αυτή, με το ενδεχόμενο 

της  εμπλοκής όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και του ίδιου του ΚΚΕ. Μια δολοφονία στην 

οποία ενεπλάκησαν επίσης οι Σοβιετικοί, οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί, δίνοντας της 

ψυχροπολεμική διάσταση. 

Σχετικά με το χρονικό της υπόθεσης, ο Αμερικανός δημοσιογράφος, που βρισκόταν 

εκείνη την περίοδο στη Θεσσαλονίκη, αγνοούνταν από τις 8 Μαΐου του 1948 (μια ημέρα 

μετά την άφιξή του στην πόλη), ενώ μια εβδομάδα αργότερα, στις 16 Μαΐου, το πτώμα του 

βρέθηκε να επιπλέει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δεμένο χειροπόδαρα. Πάνω του 

βρέθηκαν τα χρήματα που είχε, ενώ έλειπαν η ατζέντα και το σημειωματάριό του, χρήσιμα 

στοιχεία αναμφίβολα για τους δολοφόνους. Η ανακάλυψη του πτώματος του Πολκ 

κινητοποίησε τις Αρχές της Θεσσαλονίκης, με αρμόδιο για την έρευνα και τη διαλεύκανση 

του εγκλήματος τον Μουσχουντή, ο οποίος διέταξε άμεση νεκροψία. Σύμφωνα με τον 

ιατροδικαστή, Κωνσταντίνο Ηλιάκη, πέρα από τον πυροβολισμό στο πίσω μέρος του 

κεφαλιού του Πολκ, δεν υπήρχαν άλλες κακώσεις στο σώμα του, γεγονός που αποδείκνυε 

ότι δεν υπήρξε πάλη μεταξύ του θύματος και του θύτη ή θυτών. Ο Πολκ όταν πυροβολήθηκε 

έχασε τις αισθήσεις του, αλλά από την ποσότητα του νερού που βρέθηκε στους πνεύμονές 

του, πιθανολογείται ότι ήταν ακόμη ζωντανός όταν ρίχτηκε στη θάλασσα.152 

                                                           
151Βόγλης, Η αδύνατη επανάσταση, σσ. 199-200. 
152Έντμουντ Κήλυ, Φόνος στον Θερμαϊκό. Ύπατοι, πραίτωρες και Τύπος στην υπόθεση Πόλκ, μετάφρ. Μαριζέτα 

Γεωργουλέα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2010, σ. 96. 

http://www.biblionet.gr/author/26852/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CF%84%CE%B1_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AD%CE%B1
http://www.biblionet.gr/author/26852/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CF%84%CE%B1_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AD%CE%B1
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Η Μακεδονία κυκλοφόρησε στις 18 Μαΐου 1948 με τίτλο: «Ο Αμερικανός 

δημοσιογράφος Πολκ έπεσε θύμα στυγερού εγκλήματος. Το πτώμα του εξεβράσθη την 

Κυριακήν υπό της θαλάσσης πρό του «Τριανόν» […]. Το ατυχές θύμα εβλήθη εις τον 

αυχένα εξ απολύτου επαφής - Ερρίφθη εις την θάλασσαν ζων ακόμη και επνίγη - Είχε 

δεμένας τας χείρας και τους πόδας».153 

Το ζητούμενο, όμως, με βάση την έρευνα ήταν οι λόγοι της δολοφονίας. Ο Πολκ στα 

άρθρα του ήταν ιδιαίτερα καυστικός απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση και την πολιτική 

της, χαρακτηρίζοντας την «διεφθαρμένη», ενώ ήταν γνωστό ότι επιθυμούσε μια συνάντηση 

με τον αρχηγό του ΔΣΕ, Μάρκο Βαφειάδη. Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε από ρεπόρτερ της 

εφημερίδας The Christian Science Monitor, ο Πολκ του είχε αναφέρει τρεις εβδομάδες 

νωρίτερα ότι τους τελευταίους μήνες δεχόταν απειλητικά τηλεφωνήματα, στα οποία τον 

αποκαλούσαν «κομμουνιστή» και τον απειλούσαν ότι αν δεν εγκατέλειπε σύντομα την 

Ελλάδα θα τον σκότωναν.154 

Στις 20 Μαΐου η εφημερίδα The Boston Traveler δημοσίευσε άρθρο του δημοσιογράφου 

Drew Pearson, σύμφωνα με το οποίο υπεύθυνη για τη δολοφονία του Πολκ ήταν πιθανότατα 

η ελληνική κυβέρνηση, καθώς η συνάντηση του με τους αντάρτες μόνο οφέλη μπορούσε να 

προσδώσει στον Μάρκο. Σύμφωνα με τις επιστολές του Πολκ προς τον ίδιο: «Τις τελευταίες 

τέσσερις ημέρες έκανα προσπάθειες να πετάξω προς Θεσσαλονίκη […] αλλά δεν τα 

κατάφερα […]. Το πλάνο είναι να με αναγκάσουν να εγκαταλείψω το ταξίδι». Μάλιστα, ο 

Πολκ στις επιστολές αυτές του μετέφερε τη δυσαρέσκεια της κυβέρνησης για άρθρο του σε 

περιοδικό, στο οποίο ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για την πολιτική που ακολουθούσε η 

ελληνική κυβέρνηση.  

Από την πλευρά της η εφημερίδα Έθνος χαρακτήρισε τους Αμερικανούς ανταποκριτές, 

«ανεύθυνους που γράφουν παραπλανητικές ιστορίες για την ελληνική κυβέρνηση», ενώ η 

ίδια η κυβέρνηση με επιστολή προς τον πρόεδρο του δικτύου CBS, Frank Stanton, 

παραπονέθηκε για το άρθρο που είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό τον Δεκέμβριο του 1947.155 

Λίγες ημέρες νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών έλαβε τηλεγράφημα από την Ουάσιγκτον 

                                                           
153Μακεδονία, 18 Μαΐου 1948. 
154ΥΔΙΑ, Κεντρική Υπηρεσία, 1948, φάκ. 120: Royal Consulate of Greece προς την Β. Πρεσβεία Ουάσιγκτον, 

«Δημοσιεύματα Τύπου Βοστώνης Δευτέρας 17ης Μαΐου 1948». Αριθ. 681/ Β/ 5, Ουάσιγκτον, 18 Μαΐου 1948 

(Constantine Argyris, The Christian Science Monitor, 17 Μαΐου 1948). 
155ΥΔΙΑ, Κεντρική Υπηρεσία, 1948, φάκ. 120: Royal Consulate of Greece Royal Consulate of Greece προς την 

Β. Πρεσβεία Ουάσιγκτον, «Δημοσιεύματα Τύπου Βοστώνης Πέμπτης 20ης Μαΐου 1948». Αριθ. 739/ Β/ 5, 

Ουάσιγκτον, 21 Μαΐου 1948 (Drew Pearson, The Boston Traveler, 20 Μαΐου 1948). 
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με αναφορά στις επιστολές που ο Pearson προτίθετο να δημοσιεύσει και στην προσπάθεια 

των κομμουνιστών να επηρεάσουν τη διεθνή κοινή γνώμη: «Επειδή είναι ενδεχόμενον 

κομμουνισταί, οίτινες ασφαλώς διέπραξαν έγκλημα, προσπαθήσουν να εκμεταλλευθούν 

τούτο παρά διεθνή Κοινή Γνώμη αρκετά ηρεθισμένην ήδη εκ προπαγάνδας διεθνούς 

κομμουνισμού, αποδίδοντες έγκλημα εις δεξίας τινάς οργανώσεις».156 

Σχετικά με την επιθυμία του Πολκ για μια συνάντηση με τον Μάρκο, ο Edward R. 

Murrow, ρεπόρτερ στον ραδιοφωνικό σταθμό του CBS και φίλος του Πολκ, γνωστοποίησε 

επιστολή του Πολκ προς τον ίδιο, στην οποία ανέφερε πως επιθυμούσε να έρθει σε επαφή 

ήδη από τον Δεκέμβριο του 1947, όμως δεν υπήρξε ακόμη «ο σύνδεσμος» που θα τον 

βοηθούσε να φτάσει στον Μάρκο και συγκεκριμένα: 

«Ειλικρινώς μια από τις κυριώτερες αιτίες του ερχομού μου προς βορράν ήτο 

να κατορθώσω να επιτύχω μίαν απ’ ευθείας - πραγματικά επαγγελματικήν 

τρόπον τινά - επαφήν με το συγκρότημα της κυβερνήσεως Μάρκο […]. 

Πολλοί από μας έχουν γράψει και ειπή πολλά σχετικώς με τας επιδιώξεις της 

συμμορίας του Μάρκου, αλλά ολίγοι από εμάς έχουν πραγματικάς 

πληροφορίας […]. Θα ήθελα να βάλω τον Μάρκο να κάμη εκπομπή από τον 

μυστικόν ραδιοφωνικόν του σταθμόν».157 

Ο Murrow με άρθρο του στην εφημερίδα The Boston Daily Globe ανέφερε ότι δεν 

υπάρχουν στοιχεία που αποδείκνυαν ότι ο Πολκ είχε λόγους να φοβάται είτε τους 

κομμουνιστές είτε την ελληνική κυβέρνηση. Άλλωστε, όπως ανέφερε, όπως ασκούσε κριτική 

για τη «διεφθαρμένη» και «αναποτελεσματική» πολιτική που ακολουθούσε η ελληνική 

κυβέρνηση και την αμφιταλάντευση της αμερικανικής πολιτικής, το ίδιο ασκούσε κριτική 

και για τις φρικαλεότητες που διέπραττε η πλευρά του ΚΚΕ και ο ΔΣΕ.158 Ο Πολκ 

χαρακτηριζόταν από πολλούς συναδέλφους του ως άνθρωπος και ως δημοσιογράφος που δεν 

                                                           
156ΥΔΙΑ, Κεντρική Υπηρεσία, 1948, φάκ. 120: Ελληνική πρεσβεία (Δενδράμης) προς Υπουργείο Εξωτερικών, 

«Κρυπτογραφικό τηλεγράφημα». Αριθ. 33936/ ΗΠ4/ Α, Ουάσιγκτον, 16 Μαΐου 1948.  
157Μακεδονία, 18 Μαΐου 1948. 
158ΥΔΙΑ, Κεντρική Υπηρεσία, 1948, φάκ. 120: Royal Consulate of Greece προς την Β. Πρεσβεία Ουάσιγκτον, 

«Δημοσιεύματα Τύπου Βοστώνης Δευτέρας 24ης Μαΐου 1948». Αριθ. 765/ Β/ 5, Ουάσιγκτον, 27 Μαΐου 1948 

(Edward R. Murrow, The Boston Daily Globe, 24 Μαΐου 1948). 



62 
 

φοβόταν να αναζητήσει την αλήθεια: «Εστίαζε στην αλήθεια, είτε εξέθετε τους επαναστάτες 

είτε εκείνους που κατείχαν την εξουσία στην Ελλάδα».159 

Αντίθετα, με άρθρο του ο Fred Sparks υποστήριξε ότι η δολοφονία του Πολκ δεν 

μπορούσε να αποτελεί ούτε «έργο» της κυβέρνησης, αλλά ούτε και των κομμουνιστών 

(χαρακτηρίζοντας τον δημοσιογράφο ως «φίλο και συνάδελφο» του Μάρκου), παρά το 

γεγονός ότι οι ξένοι δημοσιογράφοι, Αμερικάνοι και Βρετανοί, ήταν μισητοί και στις δύο 

πλευρές. Όμως θεωρούσε ότι οι κομμουνιστές επιθυμούσαν να δίνουν την εντύπωση ότι δεν 

υφίστατο ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα και ίσως μέσω της δολοφονίας του Πολκ 

στόχευαν στο να δημιουργήσουν πολιτικό ζήτημα στις διεθνείς σχέσεις της χώρας.160 

Ωστόσο, έως και σήμερα καμία από τις παραπάνω θεωρίες δεν έχει επιβεβαιωθεί, ενώ 

υπήρχαν υποψίες για εμπλοκή και των Βρετανών, καθώς και για τη συνεργασία τους με 

δεξιές οργανώσεις. Για την ελληνική κυβέρνηση η δολοφονία αυτή έπρεπε να διαλευκανθεί 

και να κλείσει το συντομότερο δυνατόν, ύστερα από πιέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης. 

Στην Ελλάδα έφτασε ο William Donovan, που κατά τη διάρκεια της Κατοχής ήταν 

επικεφαλής του Γραφείου Στρατηγικών Υπηρεσιών (OSS), με τη δολοφονία αυτή να είναι 

μείζονος σημασία, καθώς διακυβευόταν και το μέλλον της αμερικανικής βοήθειας προς την 

Ελλάδα.161  

Για τους κυβερνητικούς κύκλους η επικρατέστερη άποψη ήταν ότι το έγκλημα διεπράχθη 

από κομμουνιστές: 

«Οι κομμουνισταί, βλέποντες να διολισθαίνη καθημερινώς το έδαφος υπό 

τους πόδας των μετέρχονται παν μέσον, δια να δυσχεραίνουν το Κράτος και 

τώρα κατέφυγον εις τας δολοφονίας, αλλά και το Κράτος αγρυπνεί. […] όλη 

αυτή η εντεινομένη παράνομος και δολοφονική δράσις των κομμουνιστών 

γίνεται και κατ’ εντολήν των ξένων προστατών των οίτινες επιθυμούν να 

εμφανίζουν την Ελλάδα ως αναρχουμένην».162  

                                                           
159ΥΔΙΑ, Κεντρική Υπηρεσία, 1948, φάκ. 120: Royal Consulate of Greece προς την Β. Πρεσβεία Ουάσιγκτον, 

«Δημοσιεύματα Τύπου Βοστώνης Πέμπτης 27ης Μαΐου 1948». Αριθ. 772/ δις/ Β/ 5, Ουάσιγκτον, 3 Ιουνίου 

1948 (Daniel Rudsten, The Jewish Advocate, 28 Μαΐου 1948). 
160ΥΔΙΑ, Κεντρική Υπηρεσία, 1948, φάκ. 120: Royal Consulate of Greece προς την Β. Πρεσβεία Ουάσιγκτον, 

«Δημοσιεύματα Τύπου Βοστώνης Πέμπτης 17ης Ιουνίου 1948». Αριθ. 904/ Β/ 5, Ουάσιγκτον, 18 Ιουνίου 1948 

(Fred Sparks, The Boston Daily Globe, 17 Ιουνίου 1948). 
161Κήλυ, ό.π., σσ. 31-33. 
162Μακεδονία, 19 Μαΐου 1948. 
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Ύστερα από πολύμηνη έρευνα στους χώρους που κινήθηκε ο Πολκ πριν την εξαφάνισή 

του, όπως στο ξενοδοχείο «Αστόρια» που διέμενε, στο εστιατόριο «Όλυμπος-Νάουσσα», 

όπου είχε γευματίσει, καθώς και στο «Μεντιτερρανέ», αλλά και πλήθος ανακρίσεων 

ανθρώπων που συνάντησε κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη Θεσσαλονίκη, οι 

αστυνομικές αρχές τελικά προχώρησαν στη σύλληψη του Γρηγόριου Στακτόπουλου, ως 

υπεύθυνου για τη δολοφονία του δημοσιογράφου. Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη 

του ήταν αφενός η σύντομη συνάντηση που είχε με τον Πολκ και αφετέρου το γεγονός ότι 

στο παρελθόν ήταν μέλος του ΚΚΕ και είχε εργαστεί για κάποιο χρονικό διάστημα στην 

εφημερίδα Λαϊκή Φωνή. Επιπλέον, το γεγονός ότι γνώριζε πολύ καλά την αγγλική γλώσσα 

έκανε τις Αρχές να θεωρήσουν ότι ο Στακτόπουλος, κατά πάσα πιθανότητα, αποτελούσε 

αυτόν τον «σύνδεσμο» που έψαχνε ο Πολκ για να μπορέσει να συναντήσει τον Μάρκο. 

Στις 14 Αυγούστου 1948 ο Στακτόπουλος, που την περίοδο εκείνη εργαζόταν στις 

εφημερίδες Μακεδονία και Ελευθερία και ήταν τοπικός ανταποκριτής του Reuters, 

συνελήφθη και οδηγήθηκε στη Γενική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, όπου και παρέμεινε για 

τέσσερα χρόνια. Με βάση την ομολογία του στη Γενική Ασφάλεια, ο Στακτόπουλος 

συνάντησε τον Πολκ μια φορά στο «Μεντιτερρανέ», στις 7 Μαΐου, καθώς κάλυπτε τις 

εξελίξεις στις συνεδριάσεις της Βαλκανικής Επιτροπής, που συνεδρίαζε στη Θεσσαλονίκη. 

Την γνωριμία έκανε η Έλεν Μάμας, που ήταν βοηθός ανταποκριτή του ΑΡ. Όπως 

ισχυρίστηκε ο Στακτόπουλος, η συνάντησή του με τον Πολκ δεν διήρκησε πάνω από πέντε 

λεπτά, ενώ δεν τον θυμόταν καν φυσιογνωμικά. Να σημειωθεί ότι την περίοδο της 

εξαφάνισης του Πολκ και πριν την ανακάλυψη του πτώματός του (10 Μαΐου 1948) είχε 

ταχυδρομηθεί στο Γ΄ Αστυνομικό Τμήμα Θεσσαλονίκης το δελτίο ταυτότητας του 

δημοσιογράφου. Σύμφωνα με την Ασφάλεια και αφού συνελήφθη ο Στακτόπουλος, ο 

φάκελος υπεγράφη από τη μητέρα του, Άννα, ύστερα από δική του προτροπή, «Προς το Γ΄ 

Αστυνομικόν Τμήμα Ενταύθα».163 Αυτό άλλωστε αποτέλεσε «ατράνταχτο επιχείρημα», 

δηλαδή ότι οι κομμουνιστές έστειλαν την ταυτότητα στο τμήμα και δεν έκρυψαν το πτώμα 

του Πολκ, γιατί δεν ήθελαν να αποδοθεί η ευθύνη σε εκείνους, αφού ο ίδιος είχε σκοπό να 

τους συναντήσει. Μάλιστα, από τη στιγμή που γνώριζαν ότι θέλει να τους συναντήσει, θα 

                                                           
163Γρηγόρης Στακτόπουλος, Υπόθεση Πολκ. Η προσωπική μου μαρτυρία, Γνώση, Αθήνα 1984, σσ. 45-46, 61-63. 

Ο Στακτόπουλος ζήτησε να ταυτοποιηθεί ο γραφικός χαρακτήρας του φακέλου με τον γραφικό χαρακτήρα της 

μητέρας του, το αίτημά του όμως απορρίφτηκε. 
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μπορούσαν να τον βοηθήσουν να μεταβεί στον Γράμμο, μέσω της Αλβανίας ή της 

Γιουγκοσλαβίας.164 

Οι ανακρίσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της κράτησης του Στακτόπουλου στη Γενική 

Ασφάλεια ήταν συχνές, με τον Μουσχουντή να προσπαθεί να επιβεβαιώσει τα φρονήματα 

του Στακτόπουλου μέσα από ερωτήσεις, σχετικά με το παρελθόν του και τις πολιτικές του 

πεποιθήσεις. Σύμφωνα όμως με τη μαρτυρία του, υπέστη ψυχολογική και σωματική βία.165 

Τα βασανιστήρια αυτά ακολούθησε η «ομολογία» του, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν 

υπαγορευμένη από τον Μουσχουντή. Ο Στακτόπουλος στη δίκη του, λοιπόν, ομολόγησε ότι 

ήταν εκείνος που οδήγησε τους δολοφόνους, Ευάγγελο Βασβανά και Αδάμ Μουζενίδη, στον 

Πολκ, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΚΕ,166 βρισκόταν πάνω στη βάρκα την ώρα της 

δολοφονίας του τελώντας χρέη διερμηνέα, ενώ ο ίδιος απέστειλε τον φάκελο στο 

Αστυνομικό Τμήμα. Μάλιστα, πριν τη δολοφονία είχε καλέσει τον Πολκ να γευματίσει στο 

σπίτι του.167 Στην απολογία του ο Στακτόπουλος «παραδέχτηκε» ότι το έγκλημα 

σχεδιάστηκε από το ΚΚΕ σε συνεργασία με τη Μόσχα: 

«Ονομάζομαι Γρηγόριος Στακτόπουλος […]. Ήμουν κομμουνιστής. 

Διακηρύσω ότι η Πατρίς μου, η Ελλάς, είνε αθώα του εγκλήματος του φόνου 

του Αμερικανού δημοσιογράφου Πολκ το οποίον απεδόθη εις αυτήν. 

Καταγγέλλω και κατηγορώ το Κ. Κ. Ε, την Κομινφόρμ και την Μόσχαν ως 

οργανωτάς του εγκλήματος. Αποκαλύπτω τους σκοτεινούς εγκεφάλους που 

συνέλαβαν την ιδέαν, ωργάνωσαν το έγκλημα και εδημιούργησαν κατόπιν 

                                                           
164Μόδης, ό.π., σσ. 116-120. 
165Στακτόπουλος, ό.π., σσ. 81-91.  
166Σύμφωνα με ισχυρισμούς του ραδιοσταθμού «Ελεύθερη Ελλάδα» του ΔΣΕ, ο Αδάμ Μουζενίδης είχε 

σκοτωθεί πολύ καιρό πριν από τη δολοφονία του Πολκ. Ωστόσο, στο δικαστήριο παρουσιάστηκε μια 

διαφορετική εκδοχή. Συγκεκριμένα, ο Μουζενίδης είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον αδελφό του στις 10 

Απριλίου και τον παρακάλεσε να μην αναφέρει πουθενά για το τηλεφώνημα αυτό. Βλ. Μόδης, ό.π., σσ. 136-

138. Περισσότερα για το ζήτημα αυτό βλ. Ευμορφία Δημητρακοπούλου, «Η Υπόθεση της Δολοφονίας του 

Τζώρτζ Πολκ: Ενοχοποίηση-Θυματοποίηση-Αποσιώπηση», διπλωματική εργασία, Τμήμα Βαλκανικών, 

Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2017, σσ. 79-90. Ο Βασβανάς, 

όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, την περίοδο της δολοφονίας του Πολκ βρισκόταν στην ανατολική Μακεδονία, ενώ 

το ίδιο το ΚΚΕ ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν στην Τσεχοσλοβακία. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ίδιος 

εκείνο το διάστημα βρισκόταν πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη.  
167Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση στο στομάχι του Πολκ βρέθηκε ποσότητα άπεπτης τροφής, γεγονός 

που καταδεικνύει ότι πιθανότατα το γεύμα του να ήταν βιαστικό. Πιθανολογείται ότι ο τελευταίος άνθρωπος 

που τον είδε ζωντανό και δείπνησε μαζί του ήταν ο Ράνταλ Κοουτ (Randall Coat), επικεφαλής του βρετανικού 

Γραφείου Πληροφοριών στη Θεσσαλονίκη και όχι ο Στακτόπουλος και ότι ο Πολκ είχε απευθυνθεί σ’ εκείνον, 

ώστε να τον βοηθήσει να συναντήσει τον Μάρκο μέσω των επαφών του. Βέβαια, η ανάμειξη του Κόουτ επίσης 

δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ, ωστόσο παραμένει περίεργο το γεγονός ότι μετά την εξαφάνιση του Πολκ, ο Κόουτ 

μετατέθηκε και έφυγε από την Ελλάδα. Βλ. Κήλυ, ό.π., σσ. 42-43, 490-492. 
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την προπαγάνδα της αποδόσεως του φόνου εις την Ελλάδα δια να την 

συκοφαντήσουν».168 

Η δίκη διήρκησε από τις 12 Απριλίου έως τις 21 Απριλίου 1949 και σύμφωνα με την 

απόφαση του δικαστηρίου, όπως την παραθέτει ο ίδιος: «ΝΑΙ είναι ένοχος ο αυτός ως άνω 

κατηγορούμενος […]. Ούτος αν και δεν ημπορεί να θεωρηθή ως αυτουργός […] συνήργησεν 

όμως».169  

Η ποινή του Στακτόπουλου ήταν ισόβια. Παρέμεινε στη Γενική Ασφάλεια έως το 1953, 

οπότε και μεταφέρθηκε στις φυλακές Επταπυργίου. Το 1960 η ποινή του μειώθηκε από 20 

σε 17 χρόνια και στις 11 Αυγούστου αποφυλακίστηκε από τις εγκληματικές φυλακές της 

Αίγινας. Το 1966 κατέθεσε αίτηση για την ηθική και υλική αποκατάστασή του, 

παραθέτοντας τα γεγονότα που αποδείκνυαν την αθωότητά του και όχι την 

«κατασκευασμένη ομολογία» της δίκης του το 1949, ενώ το 1979 αιτήθηκε αναψηλάφηση 

της δίκης του.170  

 

2.5. Η τελευταία επίθεση  

 

Από τη δολοφονία του Πολκ και την «εξιχνίαση» του εγκλήματος αυτού, έως και τη 

λήξη του Εμφυλίου, η πόλη της Θεσσαλονίκης δεν ήρθε «αντιμέτωπη» ξανά με παρόμοιο 

γεγονός. Τον Ιανουάριο του 1949, όμως, μια ακόμα επίθεση των ανταρτών του ΔΣΕ έλαβε 

χώρα. Συγκεκριμένα, στις 29 Ιανουαρίου τμήμα ανταρτών εισέβαλλε στην Αμερικανική 

Γεωργική Σχολή. Οι αντάρτες, που δεν είχαν γίνει αντιληπτοί από τους φύλακες, 

παραμόνευαν στο κοιμητήριο της Σχολής και κατά τη διάρκεια της νύχτας είκοσι εξ’ αυτών, 

οπλισμένοι, εισέβαλλαν στους κοιτώνες των μαθητών και διέταξαν σαράντα έναν μαθητές, 

ανάμεσά τους και τέσσερις καθηγητές, να τους ακολουθήσουν, με προορισμό τις θέσεις του 

ΔΣΕ στο βουνό. Τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια της μακράς πεζοπορίας τους, οι 

μαθητές θα προσπαθούσαν να αποδράσουν όταν έπεφτε το σκοτάδι. Οι αντάρτες αφενός 

ήταν εξαντλημένοι, αλλά πολύ περισσότερο δεν ήταν σε θέση να διακινδυνεύσουν να γίνουν 

αντιληπτοί από τους χωρικούς και να πυροβολήσουν κάποιον μαθητή για να παρεμποδίσουν 

την απόδραση. Ένα εικοσιτετράωρο μετά την απαγωγή, εικοσιπέντε από τους σαράντα έναν 

                                                           
168Μακεδονία, 19 Απριλίου 1949. 
169Στακτόπουλος, ό.π., σσ. 163. 
170Στο ίδιο, σσ. 329-353.  
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μαθητές είχαν καταφέρει να αποδράσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας και να επιστρέψουν 

στη Σχολή. Με την επιστροφή τους εξιστόρησαν τις κακουχίες που πέρασαν, την πείνα και 

τη δίψα, αλλά και την εμπειρία τους από συγκρούσεις μεταξύ του κυβερνητικού στρατού και 

των ανταρτών. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων του κυβερνητικού στρατού 

επωφελήθηκαν και οι υπόλοιποι μαθητές που επέστρεψαν μέσα στην πρώτη εβδομάδα, παρά 

τις απειλές των αναρτών ότι θα εκτελούνταν όσοι επιχειρούσαν να αποδράσουν, ενώ ο 

τελευταίος μαθητής, αφού παρέμεινε αιχμάλωτος των ανταρτών στο βουνό, επέστρεψε στις 

6 Απριλίου.  

Για την κυβέρνηση αυτή η κίνηση από την πλευρά των ανταρτών ήταν μια προσπάθεια 

να αποδείξουν ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης παρέμενε ευάλωτη και ότι οι ίδιοι είχαν ακόμα 

τη δυνατότητα να απειλήσουν μια μεγάλη πόλη. Για τους αντάρτες η «εισβολή» είχε μεγάλη 

προπαγανδιστική αξία, αποδεικνύοντας ότι ο κυβερνητικός στρατός ήταν αδύναμος να 

υπερασπιστεί τα περίχωρα της πόλης, με στόχο να κλονίσει την εμπιστοσύνη του 

πληθυσμού.171 

Συμπερασματικά, η Θεσσαλονίκη την περίοδο αυτή, με την ισχυρή κυβερνητική και 

στρατιωτική παρουσία, τέθηκε σε «κατάσταση πολιορκίας». Παρά το γεγονός ότι δεν 

υπήρξαν οι πολύνεκρες συγκρούσεις, που έλαβαν χώρα στην ύπαιθρο, εντούτοις όσα 

διαδραματίστηκαν εντός των «τειχών» της σημάδεψαν την καθημερινότητα του πληθυσμού 

και μετέβαλλαν τον αστικό χώρο σε πεδίο συγκρούσεων. Μέσα από τα κατασταλτικά 

κυβερνητικά μέτρα, ο κόσμος της Αριστεράς βίωσε ένα καθεστώς τρομοκρατίας και 

εκφοβισμού, ενώ οι εκατέρωθεν δολοφονικές επιθέσεις ενέτειναν περαιτέρω το ήδη 

επιβαρυμένο κλίμα. Παράλληλα, η ανεξιχνίαστη δολοφονία ενός δημοσιογράφου της Δύσης, 

την περίοδο των εμφύλιων συγκρούσεων στην Ελλάδα, προσέδωσε μια ψυχροπολεμική 

διάσταση στην υπόθεση, εμπλέκοντας μεταξύ των πιθανών δραστών, τους Αμερικάνους και 

τους Σοβιετικούς. Ωστόσο, η βίαιη κρατική καταστολή που επιβλήθηκε σε βάρος του 

πολιτικού αντιπάλου, οδήγησε στην εξάρθρωση των παράνομων μηχανισμών του και εν 

συνεχεία στην εξουδετέρωσή του, ενώ αποτυπώθηκε στη συλλογική μνήμη μέσα από τις 

εκατοντάδες συλλήψεις και εκτελέσεις των πολιτικών κρατουμένων. 

 

 

                                                           
171Brenda L. Marder, Stewards of the land: The American Farm School and Greece in the Twentieth Century, 

Mercer University Press, Macon, Georgia 2004, σσ. 235-241. Επίσης βλ. Κήλυ, ό.π., σσ. 85-86. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΣΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

 

Η έκτακτη νομοθεσία του Εμφυλίου έθεσε τις βάσεις για την καταστολή και την 

εξάρθρωση των κομματικών μηχανισμών της Αριστεράς. Παρά τις συνεχείς έρευνες εντός 

«ύποπτων» οικιών, στα γραφεία αριστερών οργανώσεων και εφημερίδων σε ολόκληρη την 

πόλη, οι συλλήψεις αυτές εντάθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις αρχές του 1948. Ήταν μια 

περίοδος κατά την οποία η κυβερνητική πλευρά έθεσε σε εφαρμογή κάθε μέσο καταστολής 

έναντι των οργανώσεων της Αριστεράς. Οι φυλακίσεις και εν συνεχεία η παραπομπή των 

συλληφθέντων σε δίκη αποτέλεσαν το «όπλο» της κυβέρνησης στον αγώνα εναντίον του 

«εχθρού», με κριτήριο τις πολιτικές πεποιθήσεις. Τα Έκτακτα Στρατοδικεία της περιόδου 

ανέλαβαν την ευθύνη για την εκδίκαση των αδικημάτων που σχετίζονταν με τις παραβάσεις 

του Γ΄ Ψηφίσματος και του Α.Ν. 509 και μέσα από τις καταδικαστικές αποφάσεις 

θεσμοθετήθηκε ο αποκλεισμός των μελών και των υποστηρικτών της Αριστεράς.172 

Στο σύνολο, οι φυλακισμένοι και οι εξόριστοι του Εμφυλίου, λόγω πολιτικών 

πεποιθήσεων, ήταν χιλιάδες. Ήδη από τη λήξη των Δεκεμβριανών τον Ιανουάριο του 1945 

και κατά τη διάρκεια της «Λευκής Τρομοκρατίας», ένας μεγάλος αριθμός πολιτικών 

κρατουμένων είχε φυλακιστεί για αδικήματα που σχετίζονταν με τα γεγονότα που έλαβαν 

χώρα στα Δεκεμβριανά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πολυμέρη Βόγλη, ο αριθμός αυτός 

πιθανόν να κυμάνθηκε γύρω στις 10.000. Αργότερα, με το Γ΄ Ψήφισμα της 18ης Ιουνίου 

1946 και τη θέσπιση των Έκτακτων Στρατοδικείων, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σημαντικά, 

με τον αριθμό τους να φτάνει τους 40.000-50.000.173  

 

3.1. Οι χώροι εγκλεισμού των πολιτικών κρατουμένων στη Θεσσαλονίκη 

 

Για τους πολιτικούς κρατούμενους οι συνθήκες διαβίωσης στις φυλακές ήταν εξαιρετικά 

δύσκολες, καθώς υπήρχαν πολλές ελλείψεις και προβλήματα, που παρέμειναν σε μεγάλο 

βαθμό άλυτα έως και τη λήξη του Εμφυλίου. Η έλλειψη χώρου αποτελούσε ένα από τα 

βασικότερα προβλήματα στις φυλακές την περίοδο αυτή. Σε πολλές περιπτώσεις, οι 

κρατούμενοι ήταν αναγκασμένοι να συμβιώνουν με πολύ μεγαλύτερο αριθμό κρατουμένων 

                                                           
172Αλιβιζάτος, ό.π., σσ. 515-516. 
173Πολυμέρης Βόγλης, Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας. Οι πολιτικοί κρατούμενοι στον εμφύλιο πόλεμο, 

Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004, σσ. 87, 96-99.  
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απ’ ότι μπορούσε ο χώρος της φυλακής να εξυπηρετήσει. Ως παράδειγμα, το «κολαστήρι» 

του Γεντί Κουλέ, που ήταν φυλακή «υψίστης ασφαλείας». Αν και είχε πολύ μικρότερη 

χωρητικότητα, ο αριθμός των κρατουμένων στους έξι θαλάμους που διέθετε η φυλακή είχε 

φτάσει πάνω από διακόσιους.174 Ανάμεσα στα προβλήματα πρέπει να προστεθούν οι συχνές 

διακοπές νερού, με αποτέλεσμα να προκύπτουν θέματα υγιεινής. Επίσης, προβλήματα 

εντοπίζονταν στο αποχετευτικό σύστημα και την τροφοδοσία με είδη πρώτης ανάγκης, όπως 

το σαπούνι, ενώ η θέρμανση ήταν ανύπαρκτη, με τις κουβέρτες να αποτελούν «σπάνιο 

είδος».175  

H εφημερίδα Λαϊκή Φωνή αναφέρθηκε στην έλλειψη χώρου και τη διαμονή διακοσίων 

σαράντα κρατουμένων, σε τρία δωμάτια, μαζί με «φυματικούς και συφιλιδικούς». Σύμφωνα 

με τους κρατούμενους, οι συνθήκες ήταν άθλιες: «Είναι αδύνατο να συνεχισθεί η κατάσταση 

που επικρατεί εδώ μέσα, χωρίς τον άμεσο κίνδυνο της ζωής μας […]. Καταργήθηκε το 

αδιαχώρητο και ζούμε σε τρείς θαλάμους 240 υπόδικοι ενώ δεν χωρούν περισσότεροι από 

150. Πολλοί κοιμούνται στο τσιμέντο και οι λιποθυμίες  απ’ την ασφυξία έρχονται η μία 

μετά την άλλη».176 

Λόγω των δυσμενών συνθηκών πολλοί από τους κρατούμενους ήταν βαριά άρρωστοι, 

ενώ η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ήταν ανεπαρκής και η ποσότητα τροφής πολύ μικρή:  

«Στις φυλακές Επταπυργίου οι κρατούμενοι ανά 40-45 στους θαλάμους δεν 

βλέπουν ούτε ήλιο ούτε αέρα. Ζουν μέσα σε διαρκή υγρασία και μαστίζονται 

από πνευμονικές αρρώστειες. Η τροφή τους ανεπαρκής και σε κακή ποιότητα 

[…]. Στις Νέες Φυλακές μέσα σε θαλάμους 11×5 μ. μένουν στιβαγμένοι από 

45-50 κρατούμενοι χωρίς κρεββάτια. Των περισσοτέρων θαλάμων το πάτωμα 

είναι με τσιμέντο και τα τζάμια σπασμένα. Τροφή των φυλακισμένων λίγη και 

σε κακή ποιότητα (κυρίως λαχανικά, όσπρια). Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

καμμιά γι’ αυτό υπάρχουν και πολλοί άρρωστοι. Στις γυναικείες φυλακές 

                                                           
174Νίκος Μιχαηλίδης, «Φυλακές Επταπυργίου (Γεντή Κουλέ)», Βαρδής Β. Βαρδινογιάννης-Παναγιώτης Γ. 

Αρώνης (επιμ.), Οι μισοί στα σίδερα, Φιλίστωρ, Αθήνα 1996, σ. 91.  
175Τασούλα Βερβενιώτη, Αναπαραστάσεις της ιστορίας. Η δεκαετία του 1940 μέσα από τα αρχεία του Διεθνούς 

Ερυθρού Σταυρού, Μέλισσα, Αθήνα 2009, σσ. 146-153. 
176Λαϊκή Φωνή, 7 Απριλίου 1945.  
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(τμήμα Ν. Φυλακών) σ’ ένα από τα δωμάτια πολύ μικρό και υγρό κοιμούνται 

15 γυναίκες και ανάμεσά τους τέσσερα βρέφη 3-8 μηνών».177 

Τη συγκεκριμένη περίοδο στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσαν τέσσερις φυλακές, στις 

οποίες μεταφέρθηκαν πολιτικοί κρατούμενοι. Στη φυλακή «Άλφα» (Α΄ Επανορθωτικαί 

Φυλακαί Θεσσαλονίκης), με χωρητικότητα 350 κρατουμένων, που δεν ξεπέρασε τον αριθμό 

αυτόν, από τους 256 που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο, οι 95 ήταν πολιτικοί κρατούμενοι. 

Για την αποσυμφόρηση αυτής της φυλακής ιδρύθηκε η φυλακή «Βήτα», το τμήμα 

Μεταγωγών (Β΄ Επανορθωτικαί Φυλακαί Θεσσαλονίκης), στην οδό Αγίου Δημητρίου, 

κτισμένη για να λειτουργήσει ως καπναποθήκη. Με χωρητικότητα 400 κρατουμένων, που 

δεν ξεπέρασαν τους 365, οι πολιτικοί κρατούμενοι υπολογίζονταν στους 158.  

Γενικότερα, στις Επανορθωτικές φυλακές οι συνθήκες διαβίωσης ήταν καλύτερες σε 

σχέση με την Εγκληματική φυλακή του Επταπυργίου, αν και στη «Βήτα» καταγράφηκε 

έλλειψη κρεβατιών, φωτισμού και εξαερισμού στους θαλάμους των κρατουμένων. Μάλιστα, 

το αξιοσημείωτο αυτής της φυλακής ήταν ότι δεν υπήρχε προαύλιο, αλλά οι κρατούμενοι ως 

αυλή χρησιμοποιούσαν την ταράτσα του κτιρίου, «οι άντρες αυλίζονταν το πρωί και οι 

γυναίκες από τις 2. 30 το μεσημέρι μέχρι τη δύση του ηλίου». Αντίθετα, το Γεντί Κουλέ, 

«Εγκληματικαί Φυλακαί Επταπυργίου», όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δέχτηκε τον διπλάσιο 

αριθμό κρατουμένων, που ήταν και το βασικό πρόβλημα. Με χωρητικότητα 300 ατόμων, ο 

αριθμός είχε φτάσει τους 665, με τους 571 από αυτούς να είναι πολιτικοί κρατούμενοι.178 

Επίσης, ως φυλακή έως τα τέλη του 1946 λειτούργησε το στρατόπεδο Παύλου Μελά, 

στρατόπεδο συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Στις 30 Δεκεμβρίου, ένας 

αριθμός κρατουμένων (125), μεταφέρθηκε στη Λήμνο, ενώ οι υπόλοιποι 47 διαμοιράστηκαν 

στα αστυνομικά τμήματα της πόλης.179  

Το πρόβλημα της ανεπάρκειας του χώρου προσπάθησε να επιλύσει η κυβέρνηση, χωρίς 

ιδιαίτερα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, βάσει του Α.Ν. 753 «περί αποσυμφορήσεως των 

φυλακών», που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 1945 από την κυβέρνηση του Θεμιστοκλή 

                                                           
177Αγωνιστής, 7 Μαρτίου 1947. Επίσης, βλ. Βερβενιώτη, Αναπαραστάσεις της ιστορίας, σ. 178. Σύμφωνα με 

μαρτυρία του εκπροσώπου του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, Γ. Κολλαντόν, αν και υπήρχε στο Δημοτικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ειδική πτέρυγα κρατουμένων με 23 κρεβάτια, από αυτά τα 12 ήταν κενά, επειδή ο 

Διευθυντής της φυλακής Επταπυργίου αρνήθηκε να τους στείλει στο νοσοκομείο, λόγω των πολιτικών 

φρονημάτων.  
178Βερβενιώτη, Αναπαραστάσεις της ιστορίας, σσ. 177-178. Σύμφωνα με τις εκθέσεις του Γ. Κολλαντόν, που 

επισκέφτηκε το 1951 τις φυλακές της Θεσσαλονίκης.  
179Αγωνιστής, 7 Μαρτίου 1947. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας, έως τον Μάρτιο του 1947 

στις φυλακές της Θεσσαλονίκης βρίσκονταν 1.595 κρατούμενοι.  
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Σοφούλη, απολύθηκε προσωρινά ένας μεγάλος αριθμός κρατουμένων. Ωστόσο, οι νέες 

συλλήψεις και οι φυλακίσεις που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα δεν μείωσαν τον αριθμό 

αυτών παρά μόνο στο ελάχιστο.180 

Η καθημερινότητα των κρατουμένων ρυθμιζόταν εξ’ ολοκλήρου με αποφάσεις του 

υπουργείου Δικαιοσύνης. Σε μεγάλο βαθμό, όμως, ο Διευθυντής της φυλακής ήταν ο 

υπεύθυνος για την εφαρμογή των αποφάσεων του υπουργείου, όπως για την αλληλογραφία 

που θα δέχονταν οι κρατούμενοι, το επισκεπτήριο, τις ώρες εξόδου τους στην αυλή, αλλά και 

τη διατροφή τους. Αναφορικά με το τελευταίο, κάθε κρατούμενος δικαιούταν 448 γραμμάρια 

ψωμιού και 640 οι ανήλικοι. Το μεσημεριανό και το βραδινό περιελάμβανε λαχανικά, 

χορταρικά, πατάτες, μακαρόνια, όσπρια, ελιές και παστό ψάρι, φαγητό όμως που διέφερε σε 

ποσότητα και ποιότητα ανά φυλακή. Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες, οι πολιτικοί κρατούμενοι 

οργανώθηκαν και δρούσαν συλλογικά. Μάλιστα τους δόθηκε η ευκαιρία να απασχοληθούν 

σε εργασία εντός των φυλακών, όπως στη γραμματεία και σε διάφορα εργαστήρια, ένας 

τρόπος για να δραστηριοποιηθούν. Για παράδειγμα, στις φυλακές Επταπυργίου υπήρχε 

ραφείο και ωρολογοποιείο.181  

Οι πολιτικοί κρατούμενοι όμως είχαν να αντιμετωπίσουν και την ψυχολογική 

επιβάρυνση, εξαιτίας του εγκλεισμού και των πρακτικών της φυλακής απέναντί τους. Πέρα 

από το γεγονός ότι στερούνταν την ελευθερία τους, επιπλέον κατά τη διάρκεια του 

Εμφυλίου, συστηματοποιήθηκαν πρακτικές, που στόχευαν στην ηθική εξουθένωσή τους, 

μέσα από την άσκηση σωματικής και κατ’ επέκταση ψυχολογικής βίας. Ως παράδειγμα, η 

απομόνωση, μέτρο που τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά στις ΗΠΑ και αποτελούσε την 

«τιμωρία» του κρατουμένου, όπου, όπως αναφέρει ο Πολυμέρης Βόγλης, μεταφερόταν 

πολλές φορές χωρίς κάποιον προφανή λόγο, με μοναδικό σκοπό να «σπάσει».182 

Άλλωστε, η παραμονή σ’ ένα μικρό κελί, υγρό και σκοτεινό, για ημέρες, χωρίς 

συγκρατούμενους, με τροφή που δινόταν πολλές φορές ημέρα παρά ημέρα, επηρέαζε σε 

μεγάλο βαθμό την ψυχολογία του κρατουμένου:  

                                                           
180Ο αριθμός των κρατουμένων που απολύθηκε έως και τον Απρίλιο του 1946 υπολογίζεται γύρω στις 7.500, 

ενώ ταυτόχρονα στο ίδιο διάστημα έγιναν 3.500 νέες συλλήψεις. Παράλληλα, βάσει της έκτακτης νομοθεσίας ο 

αριθμός των συλλήψεων αυξήθηκε και πάλι το διάστημα που ακολούθησε. Περισσότερα για το ζήτημα αυτό 

βλ. Βόγλης, Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας, σσ. 87-89, 147-150.  
181Βερβενιώτη, Αναπαραστάσεις της ιστορίας, σσ. 147-148, 178. Επίσης, σχετικά με τα συσσίτια των φυλακών 

βλ. Βαρδής Β. Βαρδινογιάννης-Παναγιώτης Γ. Αρώνης (επιμ.), «Συσσίτια πείνας», Οι μισοί στα σίδερα, 

Φιλίστωρ, Αθήνα 1996, σσ. 97-98. 
182Βόγλης, Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας, σσ. 210-213. 
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«Και μια εικόνα για τα πειθαρχεία του Γεντή Κουλέ […]. Χώρος περίπου 2 x 

1,5. Χωρίς τουαλέτα. Αερισμός: ένα μικρό πάντα κλειστό πορτάκι για κανένα 

τσάι, που ανοίγει όταν θέλουν οι φύλακες κάτι […]. Όταν μπαίνεις στο κελί 

δεν βλέπεις καθόλου μέσα. Δεν υπάρχει φως. Ύστερα από λίγες μέρες 

διαμονής στο κελί, αν βγεις έξω και κοιταχτείς στον καθρέφτη, θα δεις το 

πρόσωπο σου χλομό, από την έλλειψη οξυγόνου […]. Κατά υπολογισμό των 

Γερμανών, για να ανανεωθεί ο αέρας χρειάζεται μια βδομάδα».183 

Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια της παραμονής στην απομόνωση, οι φύλακες 

εφάρμοζαν διάφορου τύπου ψυχολογικά βασανιστήρια. Ένα από αυτά ήταν οι δυνατοί 

θόρυβοι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο έγκλειστος, ακούγοντας ξαφνικά δυνατούς ήχους 

από ξυλοδαρμούς των υπόλοιπων εγκλείστων, μέχρι και τον απλό ήχο των κλειδιών στη 

σιδερένια πόρτα, διαταρασσόταν ψυχικά: «Αυτός ουρλιάζει, αυτοί βαράνε. Μαζεύομαι στη 

γωνιά του κελιού και κλείνω τα αυτιά μου να μην ακούω».184 

Σκοπός μέσα από τις πρακτικές που ακολούθησε το σωφρονιστικό σύστημα της Ελλάδας 

την περίοδο του Εμφυλίου ήταν κυρίως η υπογραφή της δήλωσης μετανοίας και όχι τόσο η 

αποκάλυψη πληροφοριών και ο εντοπισμός υπόπτων. Η υπογραφή αυτής σήμαινε για τον 

κρατούμενο την αποκήρυξη των πολιτικών του φρονημάτων και ως πρακτική συναντάται 

ήδη από την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας, 1936-1940. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη 

δήλωση ο υπογεγραμμένος δήλωνε ότι: «Αποκηρύσσω το κομμουνιστικόν κόμμα δια τας 

τελείως ανθελληνικάς μεθόδους που χρησιμοποιεί και αισχύνομαι διότι υπήρξα οπαδός του. 

Διαβεβαιώ δε ότι εις το μέλλον θέλω διάγει ως γνήσιος Έλλην […]. Καλώ όλους τους 

παρασυρθέντας νέους να ακολουθήσουν το παράδειγμά μου».185  

Έχει αναφερθεί μάλιστα και σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι η δήλωση μετανοίας 

αποτελούσε σημαντικό «όπλο» για την κυβέρνηση στην ενίσχυση του αντικομμουνιστικού 

λόγου, καθώς δημοσιευόταν στις εφημερίδες και ανακοινωνόταν σε διάφορες συγκεντρώσεις 

στους συνοικισμούς της πόλης. Μάλιστα, ανάμεσα στους ομιλητές υπήρχε συνήθως και ένας 

                                                           
183Νίκος Τζένας, «Φυλακές Επταπυργίου (Γεντή Κουλέ), Βαρδής Β. Βαρδινογιάννης-Παναγιώτης Γ. Αρώνης 

(επιμ.), Οι μισοί στα σίδερα, Φιλίστωρ, Αθήνα 1996, σ. 96. 
184Χρόνης Μίσσιος, … Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς, Γράμματα, Αθήνα 1985, σ. 122.  
185Polymeris Voglis, “Between Negation and Self-Negation: Political Prisoners in Greece, 1945-1950”, Mark 

Mazower (επιμ.), After the war was over. Reconstructing the family, nation and state in Greece, 1943-1960, 

Princeton University Press, New Jersey 2000, σσ. 75-76. Οι περισσότεροι υπέγραφαν ύστερα από πολύωρα 

βασανιστήρια. Άλλωστε, η υπογραφή μπορούσε να συμβάλλει και στην απαλλαγή τους από την θανατική 

ποινή. Για το ΚΚΕ όμως η υπογραφή στιγμάτιζε τον κρατούμενο ως «δηλωσία», ενώ στην αντίθετη περίπτωση 

ο φυλακισμένος ήταν αντιμέτωπος με τον συνεχή βασανισμό και ακολούθως την εκτέλεσή του.  
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«μετανοημένος», που περιέγραφε στο συγκεντρωμένο πλήθος τα δεινά που πέρασε, λόγω 

της «αντεθνικής» του δράσης, διανθισμένη με κατηγορίες εναντίον του ΚΚΕ και του ΔΣΕ.186 

Η αποκήρυξη και η καταγγελία των κομμουνιστικών ιδεών αποτελούσε κύριο στόχο και των 

Έκτακτων Στρατοδικείων της περιόδου. Στις δίκες που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώνεται η 

επιμονή από την πλευρά των δικαστών, ώστε οι κατηγορούμενοι να παραδεχτούν τις 

αρνητικές συνέπειες που είχε η ανάμιξή τους με την Αριστερά, ένα είδος εκφοβισμού, ώστε 

να γλιτώσουν τη θανατική καταδίκη.   

   

3.2. Τα Έκτακτα Στρατοδικεία και οι μεγάλες δίκες του Εμφυλίου 

 

Τα Έκτακτα Στρατοδικεία ιδρύθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα στις αρχές Ιουλίου του 1946, 

βάσει του άρθρου 11 του Γ΄ Ψηφίσματος, με απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης, 

Στρατιωτικών και Δημοσίας Τάξεως. Με στόχο την καταστολή των «αυτονομιστικών» 

ενεργειών τα στρατοδικεία εκδίκαζαν υποθέσεις που σχετίζονταν με αδικήματα στρεφόμενα 

κατά της «ασφάλειας του κράτους και της δημόσιας τάξης». Μέσα από σειρά διατάξεων 

θεσπίστηκε το «αντεθνικό» έγκλημα και τα στρατοδικεία με τελεσίδικες αποφάσεις όριζαν 

την ποινή των κατηγορουμένων, όπως φυλάκιση και θανατική ποινή, αποκλειστικά 

στηριζόμενα σε πολιτικά κριτήρια.187  

Βέβαια, το αξιοσημείωτο της περιόδου του Εμφυλίου ήταν ότι για να οδηγηθεί κάποιος 

στο Έκτακτο Στρατοδικείο αρκούσε και μόνο η πρόθεση της υιοθέτησης και εφαρμογής των 

ιδεών, που θεωρούνταν επικίνδυνες από την εθνικόφρονα ιδεολογία. Δηλαδή, η παραπομπή 

του κατηγορουμένου σε δίκη, όπως σημειώνει ο Νίκος Αλιβιζάτος, δεν αφορούσε την πράξη 

αυτή κάθε αυτή, αλλά την πρόθεση: «Το διακριτικό γνώρισμα της περιόδου 1946-1952 ήταν 

το ότι λαμβανόταν υπόψη περισσότερο η πρόθεση, παρά η εγκληματική πράξη». Στις δίκες 

μάλιστα, που κυρίως από το 1947 ήταν μαζικές και συνοπτικές, οι περισσότεροι 

κατηγορούμενοι δικάζονταν ταυτόχρονα, όμως για διαφορετικά «εγκλήματα», ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις οι κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί, όχι επειδή ήταν εξακριβωμένο ότι 

                                                           
186Μακεδονία, 21 Οκτωβρίου 1947.  
187Ποθητός Βαρβαρήγος, «Κρατική καταστολή στη Θεσσαλονίκη του Εμφυλίου. Από το Γ΄ Ψήφισμα ως τη 

Στρατιωτική Λήξη του Εμφυλίου», διπλωματική εργασία, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2019, σσ. 78-79. Πάνω από 4000 άνθρωποι δικάστηκαν από το 

Έκτακτο Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης. Από αυτούς σε θάνατο καταδικάστηκαν οι 477, ενώ οι υπόλοιποι 

καταδικάστηκαν σε ισόβια και σε πολυετή φυλάκιση.  
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συμμετείχαν σε «αντεθνικές» ενέργειες, αλλά επειδή ήταν ύποπτοι για συμμετοχή σε 

αυτές.188 

Σταδιακά, συγκροτήθηκαν εικοσιπέντε τοπικά έκτακτα στρατοδικεία, μεταξύ των οποίων 

το Έκτακτο Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης. Ως μάρτυρες καλούνταν συνήθως «εθνικόφρονες» 

πολίτες, γεγονός που προσέδιδε ολοένα και περισσότερο αντικομμουνιστικό πρόσημο στις 

δίκες αυτές. Η παραπομπή «μη εθνικοφρόνων» πολιτών στο Έκτακτο Στρατοδικείο ξεκίνησε 

λίγες ημέρες μετά την έκδοση του Γ΄ Ψηφίσματος, μαρτυρώντας το μέγεθος της καταστολής 

που επιχειρούταν να εφαρμοστεί. Η εφημερίδα Λαϊκή Φωνή, στις 2 Ιουλίου, αναφέρθηκε στη 

δίκη 15 μελών της ΕΠΟΝ, της συνοικίας Τσινάρ, με την τελική επιβολή ποινής φυλάκισης 

από δύο έως οκτώ μήνες. Ο λόγος της παραπομπής τους στο στρατοδικείο ήταν η 

συγκέντρωσή τους στη Λέσχη της ΕΠΟΝ, για «ψυχαγωγικούς λόγους»: 

«Με την απόφασή του αυτή το Στρατοδικείο έγινε συνεργός στο έγκλημα των 

«λαοπρόβλητων», έβαλε τη σφραγίδα του σ’ ένα ξετσίπωτα φασιστικό 

ψήφισμα, αντισυνταγματικό και αντιλαϊκό, που καταργεί θεμελιώδη 

δικαιώματα των ελευθεριών των πολιτών […]. Το απόγευμα άρχισε η 

απολογία των κατηγορουμένων οι οποίοι κατέθεσαν ότι επρόκειτο για 

διασκέδαση των μελών της ΕΠΟΝ Τσινάρ […]. Ο Βασιλικός Επίτροπος κ. 

Ταμβακάς ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι διότι έλαβαν μέρος εις δημοσίαν 

συγκέντρωσιν […]».189 

Μέλος της ΕΠΟΝ μάλιστα κατήγγειλε στην απολογία του, ότι ξυλοκοπήθηκε στο τμήμα 

για να υπογράψει δήλωση, στην οποία παραδεχόταν ότι επρόκειτο για: «παράνομη 

συγκέντρωση και ότι ήταν Βούλγαροι, έδειξε μάλιστα στους στρατοδίκες μια τούφα απ’ τα 

μαλλιά του που απέσπασαν οι λυσσασμένοι χωροφύλακες». Ενδεικτική της παραπομπής στο 

στρατοδικείο, βάσει πολιτικών κριτηρίων, ήταν παρομοίως η δίκη τριών ατόμων, τα οποία 

συνελήφθησαν γιατί «πιάστηκαν» στην Τούμπα να εισπράττουν συνδρομές από μέλη  του 

ΚΚΕ. Τα μέλη καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων έως έξι μηνών για παράνομο 

έρανο, κατά παράβαση του Γ΄ Ψηφίσματος.190  

Και ενώ τους πρώτους μήνες από την εφαρμογή της έκτακτης νομοθεσίας οι δίκες 

αφορούσαν κυρίως μεμονωμένες πράξεις, από το 1947 οι αστυνομικές αρχές και το Έκτακτο 

                                                           
188Αλιβιζάτος, ό.π., σ. 519. 
189Λαϊκή Φωνή, 2 Ιουλίου 1946. 
190Λαϊκή Φωνή, 2 Ιουλίου 1946. 
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Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης στράφηκαν στην εξάρθρωση των μηχανισμών της Αριστεράς, 

που δρούσαν εντός της πόλης. Οι δίκες πλέον αφορούσαν μεγάλες ομάδες πολιτών 

αριστερών φρονημάτων. Τον Ιανουάριο του 1947 έλαβε χώρα η ομαδική δίκη 47 πολιτών, οι 

οποίοι παραπέμφθηκαν με την κατηγορία της στρατολογίας και της συμμετοχής σε 

αντάρτικες ομάδες, συγκεκριμένα ότι: «Στρατολόγησαν άτομα για τη συγκρότηση ενόπλων 

ομάδων ή στρατολογήθηκαν σ’ αυτές ή περιέθαλψαν στρατολογημένους», καθώς επίσης για 

τη χορήγηση τροφίμων και ενδυμάτων προς τους αντάρτες. Η πρώτη δίκη έγινε στις 23 

Ιανουαρίου με την προσαγωγή των πρώτων 19 κατηγορουμένων και στη συνέχεια, την 1η 

Φεβρουαρίου, ακολούθησε η δίκη των υπόλοιπων 27, ηλικίας 17-22 ετών. Ο Τύπος της 

Αριστεράς χαρακτήρισε τη δίκη ως «καθαρή σκευωρία», με στόχο να «συκοφαντηθεί το 

ΚΚΕ», με τα μοναδικά στοιχεία της κατηγορίας να είναι «οι αστικοί μύθοι και τα προϊόντα 

των ιεροεξεταστικών βασανιστηρίων»: «Είναι γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα 

διεξαχτεί η δίκη αυτή. Πριν δέκα μέρες όλος ο μοναρχικός και «δημοκρατικός» τύπος της 

πόλης μας άρχισε μια μεγάλη συκοφαντική καμπάνια ενάντια στο ΚΚΕ. Η αρρωστημένη 

φαντασία των πουλημένων κονδυλοφόρων «ανακάλυψε» … γιάφκες και δίχτυα 

στρατολόγων και την «ενοχή» ανώτερων στελεχών του Κομμ. Κόμματος Ελλάδας!».191 

Οι κατηγορούμενοι, τονίζοντας τα βασανιστήρια που υπέστησαν στα «δεσμωτήρια», 

διέψευσαν τις έγγραφες απολογίες που υπέγραψαν στο αστυνομικό τμήμα μετά τη σύλληψή 

τους, καθώς, όπως ισχυρίστηκαν, υπέγραψαν λόγω των βασανιστηρίων στα οποία τους 

υπέβαλλαν οι χωροφύλακες.192 Σύμφωνα με την απόφαση του Στρατοδικείου, τρεις εκ των 

κατηγορουμένων καταδικάστηκαν σε θάνατο, μεταξύ των οποίων και ένας δεκαεξάχρονος 

μαθητής, ενώ παρέμειναν στις φυλακές Επταπυργίου έως και την εκτέλεσή τους.193 Άλλοι 

κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη, καθώς και σε πολυετή φυλάκιση με 

την κατηγορία της «στρατολογίας και υπόθαλψης μελών ενόπλων ομάδων».194 

                                                           
191Αγωνιστής, 23, 24 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου 1947. Μέσα από τις ερωτήσεις τους προς τους 

κατηγορούμενους, οι δικαστές επεδίωκαν να τους αναγκάσουν να παραδεχτούν τη ενοχή τους. Ο Βασιλικός 

Επίτροπος, Ταμβακάς, επέμενε στη διάλυση των αριστερών οργανώσεων, όπως της Εθνικής Αλληλεγγύης, ενώ 

αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι οι κατηγορούμενοι, παρά τις ομολογίες τους, υπέστησαν βασανιστήρια από τις 

αστυνομικές αρχές. Επίσης, βλ. Μακεδονία, 23 Ιανουαρίου 1947. 
192Αγωνιστής, 28 Ιανουαρίου 1947.  
193Αγωνιστής, 2 Φεβρουαρίου 1947. Οι δύο από τους τρεις που καταδικάστηκαν σε θάνατο, ηλικίας 23 ετών, 

εκτελέστηκαν στον «συνήθη τόπο» το πρωί της 1ης Φεβρουαρίου, ενώ η εκτέλεση του δεκαεξάχρονου 

αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή.  
194Αγωνιστής, 30 Ιανουαρίου και 7 Μαρτίου 1947. Ο μικρός αριθμός των εκτελέσεων πιθανόν να εξηγείται από 

την άφιξη της Επιτροπής Έρευνας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στην Ελλάδα. Μάλιστα, λόγω της 

επικείμενης αυτής άφιξης καταγγέλθηκε από τον αριστερό Τύπο η μεταφορά των 125 κρατουμένων από το 
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Ακολούθως, τον Αύγουστο, έλαβε χώρα η μεγάλη δίκη της Στενής Αυτοάμυνας. Είχε 

προηγηθεί, στις 30 Απριλίου, η επίθεση εναντίον του λεωφορείου που μετέφερε τμήμα 

αεροπόρων, που οδήγησε στην εξάρθρωση των παράνομων μηχανισμών της οργάνωσης. Η 

δίκη των μελών της Στενής Αυτοάμυνας ξεκίνησε στις 28 Αυγούστου, με την καταδικαστική 

απόφαση να απαγγέλλεται στις 14 Σεπτεμβρίου 1947. Συνολικά, συνελήφθησαν και 

οδηγήθηκαν στο Έκτακτο Στρατοδικείο, που συνεδρίαζε στη μεγάλη αίθουσα της Σχολής 

Βαλαγιάννη, 67 άτομα, από τα οποία καταδικάστηκαν σε θάνατο τα 52.195  

Κατά τη διάρκεια της δίκης εξετάστηκαν όλες οι υποθέσεις, που σχετίζονταν με τις 

δολοφονικές επιθέσεις που είχαν διαπραχτεί. Κλήθηκαν και κατέθεσαν μάρτυρες σχετικά με 

την υπόθεση Κωφίτσα, την απόπειρα εναντίον του βασιλικού επιτρόπου, Θεμιστοκλή 

Ταμβακά, την επίθεση εναντίον των αεροπόρων, καθώς και για τις άλλες επιθέσεις που είχαν 

σημειωθεί έως τότε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την κατάθεση του Γεώργιου 

Τσώνου, Μοίραρχου της Γενικής Ασφάλειας, επικεφαλής στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Αλβανός 

Ακίνδυνος και η πρώτη ομάδα που συγκροτήθηκε αποτελούταν από φοιτητές του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, όπως ανέφερε, είχε δοθεί η εντολή να 

σχηματιστούν ομάδες «αυτοάμυνας», ως απάντηση στο κύμα τρομοκρατίας που εξαπέλυε η 

κυβερνητική πλευρά: 

«Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας εδόθη από το ΚΚΕ «η γραμμή» να 

κρυφτούν τα όπλα, να λάβουν προφυλακτικά μέτρα τα στελέχη και να 

διατηρήσουν την συνοχή τους. Τον Απρίλιο του 1946 ο Ζαχαριάδης εις μιαν 

συγκέντρωσιν εις τον Λευκόν Πύργον, ετόνισε ότι έπρεπε να δημιουργηθή 

«Πλατειά αυτοάμυνα» εις τας πόλεις. Ύστερα εδημιουργήθη και η «Στενή 

Αυτοάμυνα», δηλ. η ΟΠΛΑ […]. Τα μέλη της Στενής Αυτοάμυνας προήλθον 

από την «Πλατειά Αυτοάμυνα» και ήσαν τα παλαιά δυναμικά στελέχη».196 

Η εκτέλεσή τους πραγματοποιήθηκε έναν μήνα αργότερα στον «συνήθη τόπο 

εκτελέσεων». Στην πρώτη ομάδα των δέκα εκτελεσμένων, ήταν κυρίως τα ηγετικά στελέχη, 

όπως ο Αλβανός Ακίνδυνος και ο Ανδρέας (Τάκης) Παπαγεωργίου:  

                                                                                                                                                                             
στρατόπεδο Παύλου Μελά, μεταξύ των οποίων ήταν διευθυντές, συντάκτες και υπεύθυνοι τυπογραφείων των 

αριστερών εφημερίδων της πόλης, στις 30 Δεκεμβρίου 1946. Επίσης βλ. Λαϊκή Φωνή, 27 Οκτωβρίου 1946. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα μεταξύ των κρατουμένων στο Παύλου Μελά ήταν ο διευθυντής της εφημερίδας, Κ. 

Μαυρομάτης, ο συντάκτης Σαπουντζάκης και ο ανταποκριτής της εφημερίδας Ριζοσπάστης, Κ. Δημάδης.  
195Μακεδονία, 4 Σεπτεμβρίου 1947. Επίσης, Κατσαρός, ό.π., σσ. 38-43.  
196Αντιφασιστική Δημοκρατική Ένωση, ό.π., σ. 13.   
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«Εκτελεσταί ψύχραιμοι και στυγνοί όλοι των αποφάσεων της τρομοκρατικής 

οργανώσεως της ΟΠΛΑ, της εγκληματικής αυτής οργανώσεως – η οποία με 

τας χειροβομβίδας και τα δολοφονικά πιστόλια της έσπειρε τον τρόμον εις 

την πόλιν μας και εβύθισεν εις το πένθος τόσας οικογενείας ανυπόπτων 

θυμάτων της – έπεσαν διάτρυτοι από τας σφαίρας του εκτελεστικού 

αποσπάσματος […]. Ώρα 6.27. Οι μελλοθάνατοι […] καταβάλλουν μιαν 

απεγνωσμένην προσπάθειαν επιδείξεως θάρρους. Τραγουδούν ένα δικό τους 

τραγούδι. Οι στρατιώται του αποσπάσματος απαντούν κατά τον ίδιον τρόπον. 

Εις το «Βροντάει ο Όλυμπος, αστράφτει η Γκιώνα» των μελλοθανάτων 

προστίθεται το «Περνάει ο στρατός της Ελλάδος φρουρός» των στρατιωτών 

[…]. 6.40. Ακούεται το μοιραίον παράγγελμα. Επακολουθεί η ομοβροντία 

του εκτελεστικού αποσπάσματος. Δέκα κορμιά κλονίζονται λίγο και ύστερα 

σωριάζονται αιμόφυρτα στη γη. Εγένετο δικαιοσύνη… ».197 

Παρομοίως, στις 22 Νοεμβρίου παραπέμφθηκαν στο Έκτακτο Στρατοδικείο 13 άτομα ως 

μέλη της Στενής Αυτοάμυνας, που δρούσαν στον συνοικισμό της Νεάπολης και Καλλιθέας: 

«Εκ των ανακρίσεων προέκυψεν ότι η δικαζομένη ομάς είνε η τελευταία παραφυάς της 

εξουδετερωθήσεις ήδη «στενής αυτοάμυνας» του ΚΚΕ και ότι είχεν οργανωθή τον 

Φεβρουάριον του 1947». Μάλιστα, στη δίκη που διήρκησε τρεις ημέρες, ως μάρτυρας 

κατέθεσε και ο ήδη «καταδικασθείς εξάκις εις θάνατον» καθοδηγητής της Στενής 

Αυτοάμυνας, Δ. Ελευθεριάδης, στενός συνεργάτης του Παπαγεωργίου, κατ’ εντολή του 

οποίου δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα. Σύμφωνα με τις απολογίες των κατηγορουμένων, 

κάποιοι δήλωσαν ότι μετάνιωσαν για τις πράξεις τους και ότι παρασύρθηκαν, λόγω της 

δράσης τους στον ΕΛΑΣ στο παρελθόν. Ενδεικτικά, ένας κατηγορούμενος ανέφερε στην 

απολογία του: «Αναγνωρίζω το σφάλμα μου να αναμιχθώ εις εγκληματικάς πράξεις και 

καταδικάζω τους αντεθνικούς σκοπούς του ΚΚΕ. Έξη μήνες υποδικίας με εδίδαξαν πολλά». 

Ωστόσο, παρά την απολογία του καταδικάστηκε σε θάνατο μαζί με ακόμα ένα μέλος, ενώ οι 

υπόλοιποι σε ισόβια κάθειρξη και σε εικοσαετή φυλάκιση.198  

Από τη στιγμή της σύλληψης και της εξουδετέρωσης του δικτύου της Στενής 

Αυτοάμυνας, στη Θεσσαλονίκη ακολούθησε νέο κύμα συλλήψεων με στόχο την αποκάλυψη 

                                                           
197Για λεπτομερή περιγραφή των εκτελέσεων βλ. Μακεδονία, 18, 22, 23 και 24 Οκτωβρίου 1947. Στις 21 

Οκτωβρίου εκτελέστηκαν άλλοι 13, με τους τελευταίους 24 «τρομοκράτες», ανάμεσά τους και μια γυναίκα, να 

εκτελούνται δύο ημέρες αργότερα, ενώ η εκτέλεση των πέντε από τους καταδικασμένους σε θάνατο «ανεστάλη 

προσωρινώς».  
198Μακεδονία, 23 και 25 Νοεμβρίου 1947.  
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της δράσης της Μαζικής Λαϊκής Αυτοάμυνας (ΜΛΑ). Η δίκη των μελών της ξεκίνησε στις 

25 Νοεμβρίου 1947, στην αίθουσα συναυλιών του Ραδιοφωνικού Σταθμού Θεσσαλονίκης. 

Οι 73 συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε δίκη με την κατηγορία της «συνωμοσίας προς 

απόσπασιν μέρους της επικρατείας», την άσκηση βίας κατά των Αρχών, για αδικήματα κατά 

της ζωής των πολιτών και  παράνομη κατοχή όπλων, κατά παράβαση του Γ΄ Ψηφίσματος, 

ενώ ανάμεσά τους ήταν τρεις φοιτητές και τέσσερις γυναίκες. Σε ό,τι αφορά στη σύνθεση 

των συλληφθέντων της ΜΛΑ, σύμφωνα με την εφημερίδα Μακεδονία, από τους 73 οι 17 

ήταν ηλικίας 18-22 ετών, ενώ αρκετοί ήταν πάνω από 24 ετών. Οι 48 από τους 

συλληφθέντες ήταν νέα μέλη του ΚΚΕ, που εντάχθηκαν την περίοδο της «Εαμοκρατίας» και 

είχαν υπηρετήσει στην Πολιτοφυλακή και τον ΕΛΑΣ, ενώ υπήρχαν και 15 ανώτερα στελέχη, 

μεταξύ των οποίων ήταν και ο «καθοδηγητής» Γεώργιος Παπαθανασίου. Γενικά, οι 

περισσότεροι συλληφθέντες ήταν προηγουμένως μέλη της Στενής Αυτοάμυνας.199  

Σύμφωνα με τις απολογίες, οι στόχοι της ΜΛΑ είχαν διαφοροποιηθεί από της Στενής 

Αυτοάμυνας και από μεμονωμένοι ήταν πλέον πιο «μαζικοί»: «Θα κτυπούσαμε στόχους 

ζωτικής σημασίας, δημόσια κτίρια, θα δημιουργούσαμε μια κατάστασι χαώδη, με 

αντικειμενικό σκοπό να καταλάβουμε τις συνοικίες […]. Επί λέξει μου είπε ο 

Παπαθανασίου, «Εμείς θα χτυπήσουμε παντού. Μια μέρα η Θεσσαλονίκη θα ξυπνήση και θα 

μείνη κατάπληκτη».200 Τελικά, σύμφωνα με την απόφαση του Έκτακτου Στρατοδικείου, που 

ανακοινώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου, καταδικάστηκαν σε θάνατο οι 30 από τους 73 

συλληφθέντες.201 

Μια σημαντική δίκη επίσης που έλαβε χώρα ήταν εκείνη που αφορούσε στον 

βομβαρδισμό της Θεσσαλονίκης, τη μοναδική φορά που ο ΔΣΕ απείλησε άμεσα την  πόλη 

μέσα από την ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Ο κυβερνητικός στρατός, με τη βοήθεια της 

αεροπορίας, κατάφερε να πλήξει τις θέσεις των ανταρτών και συνολικά συνελήφθησαν 128 

αντάρτες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Έκτακτο Στρατοδικείο. Η δίκη  των «ζωγρηθέντων 

συμμοριτών» ξεκίνησε στις 27 Φεβρουαρίου 1948, με την κατηγορία της παράβασης του  Γ΄ 

                                                           
199Μακεδονία, 26 και 27 Νοεμβρίου 1947. Η αρχή για τη σύλληψη των μελών της ΜΛΑ έγινε ύστερα από 

έρευνα που διεξήχθη από τις αστυνομικές αρχές στο σπίτι της Ολυμπίας Παπαδοπούλου, στην περιοχή 

Συγγρού, οπότε και συνελήφθησαν οι δύο αρχηγοί της οργάνωσης, Παπαθανασίου και Κεσίδης. Η 

Παπαδοπούλου συγκεκριμένα αποτελούσε τον σύνδεσμο στις επαφές μεταξύ του Παπαθανασίου και τα 

στελέχη της οργάνωσης, καθώς και με τα ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ. Η έρευνα στο υπόγειο του σπιτιού της 

οδήγησε στην ανακάλυψη του αρχείου της οργάνωσης με τα ονόματα των στρατολογουμένων μελών της ΜΛΑ, 

που μετέπειτα οδήγησε και στη σύλληψή τους.  
200Μακεδονία, 3 Δεκεμβρίου 1947. 
201Γιώργος Αναστασιάδης, Το παλίμψηστο του αίματος. Πολιτικές δολοφονίες και εκτελέσεις στη Θεσσαλονίκη 

(1913-1968), Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 229.  
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Ψηφίσματος, συμπεριλαμβανομένου του φόνου πέντε κατοίκων της πόλης και ενός Άγγλου 

στρατιώτη. Σύμφωνα με τους μάρτυρες κατηγορίας, οι κατηγορούμενοι λεηλάτησαν 

κατοικίες στην περιοχή της Λιτής και των Λαϊνών, συνέλαβαν ομήρους και απήγαγαν νεαρές 

γυναίκες, με στόχο τη στρατολόγησή τους στον ΔΣΕ.202   

Ενδεικτική είναι η κατάθεση του προέδρου της κοινότητας των Λαϊνών, τονίζοντας τις 

εγκληματικές ενέργειες των ανταρτών στα χωριά της περιοχής, με λεηλασίες και βιασμούς. 

Να σημειωθεί ότι οι μάρτυρες κατηγορίας, όπως οι στρατιωτικοί που συμμετείχαν στις μάχες 

μετά τον βομβαρδισμό, καθώς και χωροφύλακες και άνδρες της ΜΑΥ, τόνιζαν την 

«ανθελληνική» στάση του ΔΣΕ και την συνεργασία με τους Σλάβους, οι οποίοι τους 

παρείχαν και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή του αγώνα.  Επιχείρημα που 

υποστήριξαν και οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους, αναφέροντας ότι σκοπός 

ήταν «η μείωσης της ελληνικής φυλής έναντι του σλαβισμού».203  

Σύμφωνα λοιπόν με τις απολογίες, ένας μεγάλος αριθμός κατηγορουμένων επικαλέστηκε 

ότι στρατολογήθηκε με τη βία στον ΔΣΕ, λίγες ημέρες μάλιστα πριν από την επίθεση στη 

Θεσσαλονίκη. Ισχυρισμός που παρουσιάστηκε και από τις γυναίκες που είχαν ενταχθεί στον 

ΔΣΕ, καταγγέλλοντας επίσης και περιστατικά βιασμών.204 Οι κατηγορούμενοι τόνισαν την 

αντίθεσή τους στις πρακτικές που ακολουθούσε ο ΔΣΕ, ενώ αρκετές φορές προσπάθησαν να 

αποδράσουν: «Καταλήγων δηλώνει ότι μετανοεί, ότι αγαπά την πατρίδα του, χαρακτηρίζει 

προδοτικάς τας συμμορίας και ζητά συγγνώμην από το κράτος και επιείκιαν από το 

δικαστήριον».205 

Επιπλέον, αυτό που διαπιστώνεται για την εν λόγω δίκη είναι ότι η επίθεση αυτή έτυχε 

της δέουσας προπαγανδιστικής προβολής, που «επιβεβαίωνε» την αντεθνική δράση των 

επιτιθέμενων και επομένως αιτιολογούσε την με κάθε μέσο αντίδραση απέναντί τους. Το 

γεγονός ότι η εξαγγελία της απόφασης μεταδιδόταν ζωντανά από τον ραδιοφωνικό σταθμό 

Θεσσαλονίκης, όπως και οι απολογίες των κατηγορουμένων, αποτελούν κομμάτι της 

                                                           
202Μακεδονία, 28 και 29 Φεβρουαρίου 1948. 
203Μακεδονία, 2 και 7 Μαρτίου 1948. 
204Μακεδονία, 9 Μαρτίου 1948. Ύστερα από διαταγή του προέδρου του δικαστηρίου για ιατροδικαστική 

εξέταση, ώστε να αποδειχθεί ο ισχυρισμός περί βιασμού, αποδείχθηκε, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή και 

αφροδισιολόγο γιατρό, ότι από τις δεκατρείς γυναίκες οι εννέα είχαν βιαστεί.  
205Μακεδονία, 6 Μαρτίου 1948. 
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προπαγανδιστικής πολιτικής του αντικομμουνιστικού αγώνα.206 Στόχος ήταν να 

γνωστοποιηθούν στο κοινό της πόλης ο σκοπός των ανταρτών μέσα από τις απολογίες τους, 

καθώς και οι συνέπειες. Στο πλαίσιο αυτό, εικάζεται ότι οι απολογίες των συλληφθέντων 

είχαν ληφθεί υπό καθεστώς πιέσεων και υπό το βάρος της θανατικής καταδίκης. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό, σύμφωνα με τον Τύπο της Θεσσαλονίκης, ισχυρίστηκε ότι 

στρατολογήθηκε με τη βία, ότι πολλάκις προσπάθησε να αποδράσει, καθώς επίσης 

κατηγόρησε την πολιτική του ΚΚΕ και τόνισε την «ανθελληνική» του στάση και τη 

συνεργασία με τους βόρειους γείτονες. Πιθανότατα για τους κατηγορούμενους η στάση αυτή 

να τους εξασφάλιζε και την απαλλαγή από τις κατηγορίες, με τους δικαστές να επιμένουν σε 

τέτοιου είδους ερωτήσεις. Τελικά, η καταδικαστική απόφαση απαγγέλθηκε από το Έκτακτο 

Στρατοδικείο στις 21 Μαρτίου. Σύμφωνα με αυτή: «Εν τη ποινή του θανάτου δια της 70/48 

αποφάσεως ή από 20/3/48 του Εκτάκτου Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης» καταδικάστηκαν οι 

52, μεταξύ των οποίων ήταν 2 γυναίκες, σε ισόβια φυλάκιση καταδικάστηκαν οι 7 και 

απαλλάχτηκαν από τις κατηγορίες 44 άτομα, ενώ σε 8 κατηγορούμενους επιβλήθηκε 

μικρότερη ποινή φυλάκισης.207  

Γενικότερα, ο αριθμός των συλλήψεων και των εκτελέσεων, βάσει των αποφάσεων των 

Στρατοδικείων ανά την Επικράτεια, ήταν άμεσα συνυφασμένος με τις στρατιωτικές και 

πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Η αύξηση του αριθμού των εκτελεσμένων παρατηρείται από 

τις αρχές του 1948, οπότε και διεξαγόταν ο κύριος όγκος των πολεμικών επιχειρήσεων 

ανάμεσα στον ΕΣ και στον ΔΣΕ. Παράλληλα, η δολοφονία του υπουργού Δικαιοσύνης, 

Χρήστου Λαδά, στην Αθήνα την 1η Μαΐου 1948, οδήγησε σε εφαρμογή σκληρότερων 

μέτρων καταστολής εναντίον των μελών και συμπαθούντων της Αριστεράς. Με τις 

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Ρούμελης από τον ΕΣ το καλοκαίρι του 1948 

και τη σύλληψη μεγάλου αριθμού ανταρτών, ξεκίνησαν οι μαζικές δίκες για την εξάρθρωση 

των παράνομων μηχανισμών της Αριστεράς και οι εκτελέσεις.208 

                                                           
206Μακεδονία, 14 Μαρτίου 1948. Ενδεικτικό της δημόσιας αξιοποίησης του γεγονότος ήταν η τελετή 

διαπόμπευσης των ανταρτών μαζί με το περίφημο πυροβόλο. Περισσότερα για την πομπή των ανταρτών βλ. 

Μακεδονία, 12 και 13 Φεβρουαρίου 1948.  
207Δήμος Θεσσαλονίκης, Ληξιαρχικά βιβλία Θανάτων 1946-1949, 27, 30 Μαρτίου και 20 Μαΐου 1947. Αριθ. 

344-358, 264-276 και 246, 247 αντίστοιχα. Επίσης βλ. Μακεδονία, 21 Μαρτίου 1948. 
208Βασιλική Λάζου, «Ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος από την οπτική μιας επαρχιακής πόλης: Πολιτική, 

Κοινωνία, Δικαιοσύνη στην πόλη της Λαμίας, 1946-1949», διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Πολιτικής 

Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2010, σσ. 676-677, 696. Ενδεικτικά, στη Λαμία, το 

1947 πραγματοποιήθηκαν 19 εκτελέσεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Έκτακτου Στρατοδικείου Λαμίας, ενώ 

το 1948 ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στις 183.  
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Έτσι, καθ’ όλη τη διάρκεια του 1948 οι αίθουσες του Έκτακτου Στρατοδικείου ήταν 

συνήθως ασφυκτικά γεμάτες, κατά τη διάρκεια της εκδίκασης πολλαπλών «εγκλημάτων», 

που στρέφονταν «εναντίον της ασφάλειας της χώρας» κατά παράβαση του Γ΄ Ψηφίσματος. 

Ο Α.Ν. 509, που έθεσε εκτός νόμου το ΚΚΕ και τις αριστερές οργανώσεις, έδωσε το 

έναυσμα να αυξηθούν οι συλλήψεις και κατά συνέπεια ο αριθμός των καταδικαστικών 

αποφάσεων. Στόχος ήταν να εξαρθρωθεί, ως παράνομη πλέον, η Κομματική Οργάνωση 

Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ). Με την κατηγορία της κατασκοπείας, συνελήφθησαν και 

οδηγήθηκαν στο Έκτακτο Στρατοδικείο 73 άτομα, που δρούσαν στην ΚΟΘ. Η ομάδα που 

συνελήφθη χαρακτηρίστηκε ως «δίκτυο κατασκοπείας» και συγκεκριμένα: «Οι 

κατηγορούμενοι ανήκοντες εις δίκτυον συλλογής πληροφοριών οργανώσεως του ΚΚΕ 

συγκροτηθείσης το θέρος του 1946 ενήργουν κατασκοπείαν εις βάρος των κρατικών 

υπηρεσιών και του στρατεύματος και ειδικώτερον εις βάρος της πολεμικής προσπάθειας του 

κράτους προς πάταξιν της ανταρσίας […]. Άπαντες οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται εις το 

έκτακτον στρατοδικείον ίνα δικαστούν επί παραβάσει των περί προδοσίας και κατασκοπείας 

διατάξεων».209   

Για άλλη μια φορά, χαρακτηριστικό αυτής της δίκης ήταν η «μεταμέλεια» των 

κατηγορουμένων, με στόχο την απαλλαγή τους από τη θανατική ποινή: «Σφάλαμε, 

αμαρτήσαμε, εγκληματίσαμε, αδικήσαμε την Πατρίδα μας. Γινήκαμε άβουλα όργανα των 

ορδών του Κρούμου […]. Πιστεύσατέ μας ότι ξαναζωντάνευσε μέσα μας η Ελλάς, 

ξαναγυρίσαμε στην Ελλάδα. Πιστεύσατε εις την μετάνοιάν μας και κρίνατέ μας επιεικώς». Η 

δίκη ξεκίνησε στις 3 Απριλίου και με βάση την καταδικαστική απόφαση «εν τη ποινή του 

θανάτου δια της αποφάσεως 76/48 του Εκτάκτου Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης» 

καταδικάστηκαν οι 36 από τους 73 κατηγορούμενους.210 

Τον Νοέμβριο του 1948 η ΚΟΘ «χτυπήθηκε» για άλλη μια φορά, με στελέχη της να 

συλλαμβάνονται. Σύμφωνα με την καταδικαστική απόφαση, από τους 66 που 

παραπέμφθηκαν σε δίκη, οι «καταδικασθέντες εν τη ποινή του θανάτου δια της αποφάσεως 

482/48 του Εκτάκτου Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης» ήταν 13, ανάμεσά τους 9 γυναίκες και 

4 μόνο άνδρες.211 Από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, οι 19 καταδικάστηκαν σε 

φυλάκιση, ενώ οι 34 απαλλάχτηκαν από τις κατηγορίες. Κατά τη διάρκεια των απολογιών 

                                                           
209Μακεδονία, 17 Φεβρουαρίου 1948.  
210Δήμος Θεσσαλονίκης, Ληξιαρχικά βιβλία Θανάτων 1946-1949, 6 και 11 Μαΐου 1948. Αριθ. 162-172 και 

282-283 αντίστοιχα. Επίσης βλ. Μακεδονία, 4 και 28 Απριλίου 1948. 
211Δήμος Θεσσαλονίκης, Ληξιαρχικά βιβλία Θανάτων 1946-1949, 7 Δεκεμβρίου 1948 και 19 Ιανουαρίου 1949. 

Αριθ. 85-91 και 469-473 αντίστοιχα. 
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υπήρξαν κατηγορούμενοι που αποκήρυξαν τον κομμουνισμό, ενώ αντίθετα, παρά την 

«συμβουλή» του επιτρόπου να αποκηρύξουν τις ιδέες τους, ορισμένοι αρνήθηκαν και απλώς 

περιορίστηκαν στην αποδοκιμασία των «εγκλημάτων» που διέπραξαν: «Το δικαστήριον 

όρθιον παρακολουθεί με αγωνίαν την σκηνήν. Η μάννα της Καλαϊτζή και οι οικείοι της 

Λαμπρινής παρακαλούν: «Αποδοκιμάστε τους κακούργους… Σωθήτε…», αλλά η φωνή τους 

δεν εισακούεται…».212  

Από τις μεγάλες δίκες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου ήταν η δίκη των 

69 στελεχών και μελών της ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησε στις 14 Ιανουαρίου 1949, 

με την κατηγορία για «συνωμοτικάς ενέργειας και υποβοήθησιν του συμμοριακού αγώνος». 

Σύμφωνα με τους μάρτυρες κατηγορίας, πολλά μέλη της είχαν προσχωρήσει στις παράνομες 

οργανώσεις που είχαν ήδη εξαρθρωθεί από την Ασφάλεια, ενώ από τους κύριους σκοπούς 

της οργάνωσης ήταν η διενέργεια παράνομου εράνου, η άσκηση προπαγάνδας, μέσω της 

κυκλοφορίας έντυπου υλικού «ανατρεπτικού περιεχομένου», η κατάρτιση ομάδων σαμποτέρ 

και η στρατολογία επονιτών σε «συμμορίας».213 

Στις απολογίες, όπως αναφέρονται από τον Τύπο της εποχής, όλοι οι κατηγορούμενοι 

«απεκήρυξαν την ΕΠΟΝ ως παράρτημα του Κ.Κ.Ε., το οποίον, ως είπεν ο φοιτητής Κ., 

ωργάνωσε τον συμμοριακόν αγώνα και τον συνεχίζει ενισχυόμενον από τους Σλαύους» και 

δήλωσαν μετάνοια για τις «συνωμοτικές» πράξεις τους, ισχυριζόμενοι ότι δεν γνώριζαν την 

ανάμιξη του ΚΚΕ στις υποθέσεις της ΕΠΟΝ. Μάλιστα, ένας ακόμα κατηγορούμενος 

ανέφερε στην απολογία του, ότι έπεσε θύμα επιτήδειων που εκμεταλλεύθηκαν τον «νεανικόν 

ενθουσιασμόν και τον άδολον ιδεαλισμόν» του. Ως αρχηγός φέρεται να ήταν ο Αθ. 

Μιχαλόπουλος, μέλος της ΕΠΟΝ από την περίοδο της Κατοχής, ο οποίος στην απολογία του 

δήλωσε πως αντιλαμβανόταν ότι είχε δράσει προδοτικά και σε σχετική ερώτηση του 

Προέδρου «εδήλωσεν ότι είνε έτοιμος να ομιλήση προς την νεολαίαν από του ραδιοφωνικού 

σταθμού εν τη ιδέα ότι θα συντελέση εις την ανακοπήν του εθνοκτόνου έργου των 

ξενοδούλων πρακτόρων της συμμοριακής ηγεσίας». Η καταδικαστική απόφαση 

ανακοινώθηκε στις 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την οποία καταδικάστηκαν σε θάνατο οι 9, 

σε φυλάκιση οι 25, από τους οποίους οι 14 δεν εξέτισαν την ποινή τους λόγω αναστολής, 

                                                           
212Μακεδονία, 27 Νοεμβρίου και 4 Δεκεμβρίου 1948. 
213Μακεδονία, 15 Ιανουαρίου 1949. Σχετικά με την εξάρθρωση του δικτύου της ΕΠΟΝ και τη σύλληψή των 

μελών βλ. Μακεδονία, 24 Οκτωβρίου 1948. 
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ενώ οι υπόλοιποι 35 απαλλάχτηκαν από τις κατηγορίες «λόγω αμφιβολιών ή πλήρους 

συγχύσεως».214  

Τέλος, στις 16 Μαΐου 1949 διεξήχθη η δίκη ακόμα 27 μελών της ΚΟΘ, με την κατηγορία 

της υποδοχής, απόκρυψης και αποστολής επίλεκτων ατόμων από και προς τα αρχηγεία των 

ανταρτών στο βουνό, οργανώνοντας παράλληλα την αποστολή εφοδίων. Σύμφωνα με την 

απόφαση του Έκτακτου Στρατοδικείου, σε θάνατο καταδικάστηκαν οι 14, σε φυλάκιση οι 

10, ενώ οι 3 απαλλάχτηκαν από τις κατηγορίες, με τον έναν όμως να τίθεται υπό αστυνομική 

επιτήρηση.215 

Στο σύνολο, όσον αφορά στην ποινή του θανάτου, από το 1948 εφαρμόστηκε ένας 

άγραφος κανόνας. Συγκεκριμένα, ενώ προηγουμένως η θανατική ποινή μπορούσε να 

εκτελεστεί τρεις έως πέντε ημέρες μετά την έκδοση της απόφασης από το δικαστήριο, από το 

1948 εάν οι πέντε δικαστές απήγγειλαν ομόφωνα την ποινή ή εάν συμφωνούσαν 

τουλάχιστον οι τέσσερις από τους πέντε η εκτέλεση του κατηγορουμένου γινόταν σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ο ίδιος να μπορεί να υποβάλλει αίτηση χάριτος. Αντίθετα, 

σε περίπτωση τριών ψήφων υπέρ και δύο κατά της ποινής αυτής, ο φάκελος του 

κατηγορουμένου διαβιβαζόταν στο Συμβούλιο Χαρίτων και η απόφαση σχετικά με την 

υπόθεση του μπορούσε να καθυστερήσει μήνες, ίσως και χρόνια. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, 

η αποκήρυξη του κομμουνισμού και του ΚΚΕ μπορούσε να μετατρέψει την ποινή θανάτου 

σε ισόβια κάθειρξη, αν και αυτό δεν αποτελούσε πάντα κανόνα.216  

Συνεπώς, η δημόσια καταγγελία της κομμουνιστικής ιδεολογίας ενώπιον του 

δικαστηρίου αποτελούσε κίνητρο για τον κατηγορούμενο, ώστε να «γλιτώσει» τη θανατική 

καταδίκη, παράλληλα όμως εξυπηρετούσε την κυρίαρχη ιδεολογία της περιόδου, καθώς 

καταγραφόταν ως «επιτυχία» για το κράτος η παραδοχή των κομμουνιστικών εγκλημάτων 

κατά της ασφάλειας του κράτους από τους ίδιους τους κατηγορούμενους και με τον τρόπο 

αυτόν «αυξανόταν» η δεξαμενή των «ανανηψάντων». Στόχος άλλωστε ήταν η αποδυνάμωση 

του δικτύου του ΚΚΕ και η τελική εξάρθρωσή του. Αντίθετα, η άρνηση της αποκήρυξης των 

«επιλήψιμων» ιδεών αποτελούσε και την παραδοχή της ενοχής για τον κατηγορούμενο.217  

                                                           
214Μακεδονία, 20,  25 και 30 Ιανουαρίου 1949.  
215Μακεδονία, 19, 26 και 29 Μαΐου 1949.  
216Βόγλης, Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας, σσ. 231-232. 
217Αλιβιζάτος, ό.π., σσ. 517-520. Η αποκήρυξη των κομμουνιστικών ιδεών εξυπηρετούσε τον ίδιο σκοπό και 

στις περιπτώσεις της επιβολής των μικρότερων ποινών. Την πρακτική αυτή ακολούθησαν και οι κεντρώες 

κυβερνήσεις της περιόδου 1950-1952, που εφάρμοσαν μέτρα επιείκειας για τους πολιτικούς κρατούμενους. 
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3.3. «Εις τον συνήθη τόπον εκτελέσεων …» 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η «αντεθνική» δράση τιμωρούταν μέσα από την επιβολή 

ποινών από τα Έκτακτα Στρατοδικεία της περιόδου. Η πλειονότητα των κρατουμένων είχε 

καταδικαστεί σε θάνατο για παραβάσεις του Γ΄ Ψηφίσματος και του Α.Ν. 509, ενώ υπήρχε 

και η κατηγορία όσων είχαν διαπράξει εγκλήματα κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Γιώργο Κατηφόρη, την περίοδο 1947-1949 εκδόθηκαν 

συνολικά 7.800 θανατικές καταδίκες, από τις οποίες εκτελέστηκαν οι 5.500.218  

Μετά την απαγγελία της καταδικαστικής απόφασης οι κατηγορούμενοι οδηγούνταν 

στους τόπους κράτησης έως την εκτέλεση της θανατικής ποινής. Στη Θεσσαλονίκη, οι 

εκτελέσεις πραγματοποιούνταν στον «συνήθη τόπο» πίσω από τις φυλακές του Γεντί Κουλέ 

και όπως αναφέρει ο Σάκης Σερέφας: «Στο Επταπύργιο μπορείς να μυρίσεις μπόλικο αίμα. 

Σε μια χθαμαλή πλαγιά, πίσω από τη βορειοανατολική του πλευρά, τα πτώματα πάνε κι 

έρχονται, για άλλη μια φορά στην πτωματένια ιστορία του - τώρα, φροντίζουν τα εμφυλιακά 

στρατοδικεία γι’ αυτό».219 

Σύμφωνα με το «τελετουργικό» των εκτελέσεων, οι φύλακες έμπαιναν κατά τη διάρκεια 

της νύχτας στους θαλάμους των κρατουμένων και μετέφεραν όσους επρόκειτο να 

εκτελεστούν το επόμενο πρωί στο κελί απομόνωσης ή σε ξεχωριστό δωμάτιο, όπου 

παρέμεναν μέχρι τα ξημερώματα, φοβούμενοι κάθε ημέρα ότι θα έρθει και η δική τους σειρά 

για να οδηγηθούν στο εκτελεστικό απόσπασμα: «Η νύχτα είναι η πιο δύσκολη ώρα για τους 

μελλοθάνατους, γιατί είναι ο προθάλαμος της αυγής, η ώρα της επικείμενης 

εκτέλεσης…».220 

Για το «τελετουργικό» των εκτελέσεων υπάρχει πλήθος μαρτυριών, αλλά και 

φωτογραφικό υλικό από τον Τύπο της εποχής. Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα έφτανε το 

εκτελεστικό απόσπασμα με τον Βασιλικό Επίτροπο, τον γιατρό, τον εκπρόσωπο του Δήμου 

και τους χωροφύλακες. Οι μελλοθάνατοι έβγαιναν στο προαύλιο της φυλακής με τα χέρια 

                                                                                                                                                                             
Συγκεκριμένα, μέσω της αποκήρυξης του κομμουνισμού, τους δινόταν η δυνατότητα να υποβάλλουν έφεση 

κατά των αποφάσεων των Έκτακτων Στρατοδικείων, ακόμα και να απαλλαχθούν από τα «εγκλήματα» για τα 

οποία είχαν καταδικαστεί.  
218Γιώργος Κατηφόρης, Η νομοθεσία των βαρβάρων, Θεμέλιο, Αθήνα 1975, σ. 63. Επίσης, Αλιβιζάτος, ό.π., σσ. 

520-521. Ο αριθμός αυτός δεν επιβεβαιώνεται από άλλες πηγές. Σύμφωνα με τον Η. Ηλιού ο αριθμός των 

εκτελέσεων κυμαινόταν γύρω στις 4.000.  
219Σάκης Σερέφας, Πτώματα και φαντάσματα στη Θεσσαλονίκη του εμφυλίου, Κέδρος, Αθήνα 1998, σ. 12. 
220Μίσσιος, ό.π., σ. 126.  
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δεμένα. Προηγουμένως, δύο κατάδικοι είχαν βγει από τον χώρο της φυλακής, κρατώντας 

φτυάρια και έσκαβαν τους τάφους των μελλοθανάτων. Το εκτελεστικό απόσπασμα τους 

οδηγούσε στον τόπο της εκτέλεσης, παρουσία του ιερέα. Όταν έφθαναν μπροστά στο 

απόσπασμα οι στρατιώτες έδεναν τα μάτια, όσων το επιθυμούσαν. Ο Βασιλικός Επίτροπος 

διάβαζε την καταδικαστική απόφαση του Έκτακτου Στρατοδικείου. Με τη διαταγή «Πυρ» 

από τον επικεφαλής αξιωματικό εκτελούνταν οι καταδικασθέντες και σε πολλές περιπτώσεις 

γινόταν δεύτερη και τρίτη βολή εξ’ επαφής στο κεφάλι. Ο γιατρός πιστοποιούσε τον θάνατο 

και γινόταν η ταφή παρουσία του ιερέα. 

Πάντως, το ακριβές σημείο των εκτελέσεων είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, γιατί η 

έκταση που εκτεινόταν γύρω από τις φυλακές ήταν πολύ μεγάλη. Τα πτώματα θάβονταν επί 

τόπου με τους τάφους να ξεχωρίζουν μόνο από την καμπύλη που σχηματιζόταν στο έδαφος. 

Όπως αναφέρει ο Ηλίας Πετρόπουλος: «Η κάθε μάνα ήξερε τον τάφο του παιδιού της από 

ένα μικρό σημάδι (παλουκάκι, τούβλο, κονσερβοκούτι κτλ.). Κάπου-κάπου ερχότανε στο, 

επισήμως ανύπαρκτο, Νεκροταφείο των Τουφεκισμένων, μια χαροκαμένη και 

σιγόκλαιγε».221 

Στο Επταπύργιο, βάσει της έκτακτης νομοθεσίας, οι πρώτες εκτελέσεις ξεκίνησαν το 

καλοκαίρι του 1946.222 Με τίτλο «Η πρώτη εκτέλεσις καταδικασθέντων δια μετοχήν εις 

οργάνωσιν συμμοριών», η εφημερίδα Μακεδονία περιέγραψε στις 16 Ιουλίου 1946, την 

εκτέλεση των Θεοχ. Σαπρανίδη και Γ. Καλέμο, δύο νέων με καταγωγή από το Κιλκίς:  

«5 και 40΄. Οι μελλοθάνατοι βγαίνουν. Με κόπο κρατιένται στα πόδια τους. 

Διασκελίζουν την εξώπορτα […]. Από μακρυά φαίνονται καθαρά οι δύο 

κατάδικοι που χτυπάνε τον κασμά και φτυαρίζουν το χώμα γοργά […]. Σε 

δέκα λεπτά η συνοδεία έχει φτάσει. Τελευταίος έρχεται ο παπάς βαστώντας το 

θυμιατό στα χέρια και μουρμουρίζοντας την νεκρώσιμη ακολουθία. 5 και 50΄. 

Σε μιαν απότομη κατάβαση του εδάφους στήνονται οι μελλοθάνατοι όρθιοι 

[…]. Ο Καλέμος συνεχίζει πάντοτε να διαμαρτύρεται […]. Ο Σαπρανίδης 

εξακολουθεί τη σιωπή του. Ένας φύλακας τον πλησιάζει και τον ρωτά αν 

θέλη να του δέσουν τα μάτια και εκείνος απαντάει καταφατικά […]. Το 

                                                           
221Ηλίας Πετρόπουλος, Πτώματα, πτώματα, πτώματα, Νεφέλη, Αθήνα 1990, σσ. 71-72. 
222Οι εκτελέσεις στο Επταπύργιο είχαν ξεκινήσει ήδη από το 1945, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ειδικών 

Δικαστηρίων Δωσιλόγων και συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου. Μεταξύ των 

εκτελεσμένων ήταν και ένας μεγάλος αριθμός Σλαβόφωνων, βάσει της κατηγορίας περί συνεργασίας με τους 

Βούλγαρους και της βουλγαρικής οργάνωσης «Οχράνα», κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Περισσότερα για το 

ζήτημα αυτό βλ. Μιχαηλίδης, ό.π., σσ. 171-175.  
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απόσπασμα παρουσιάζει όπλα και ο Βασιλικός Επίτροπος διαβάζει την 

απόφαση. Η σιγή είναι απόλυτη, νεκρική […]. Η ώρα είνε 6η πρωινή […]. Οι 

στρατιώται γονατίζουν, γεμίζουν και σκοπεύουν. Ο Σαπρανίδης με δεμένα τα 

μάτια ζητά ένα τσιγάρο […]. Έξαφνα μια ομοβροντία εδόνησε την 

ατμόσφαιρα και δυο κορμιά ξαπλώθηκαν καταγής ανάσκελα […]. Δυο 

στρατιώται βγαίνουν από το απόσπασμα. Ο ένας σκοπεύει και δίδει την 

χαριστική βολή».223  

Σύμφωνα με την έρευνα στα ληξιαρχικά βιβλία θανάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης της 

περιόδου 1946-1949, στο Επταπύργιο εκτελέστηκαν 184 θανατικές καταδίκες που 

επιβλήθηκαν από το Έκτακτο Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης.224 Αρχικά, το 1946 είναι 

καταγεγραμμένες μεμονωμένες εκτελέσεις ενός, δύο ή τριών ατόμων, ενώ οι πολυπληθείς 

εκτελέσεις, αλλά και η μεγαλύτερη συχνότητα αυτών, εμφανίζονται από τις αρχές του 1948. 

Παράλληλα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της 

έρευνας, αναφορικά με το φύλο, την ηλικία, τον τόπο καταγωγής και το επάγγελμα, μας 

επιτρέπουν να σχηματίσουμε μια πιο λεπτομερή εικόνα για το προφίλ των πολιτικών 

κρατουμένων του Εμφυλίου. 

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία της έρευνας, ο μεγαλύτερος αριθμός των πολιτικών 

κρατουμένων, που εκτελέστηκαν «όπισθεν του Επταπυργίου», αφορούσε άνδρες και σε πολύ 

μικρότερο ποσοστό γυναίκες. Συγκεκριμένα, από τους 184 εκτελεσμένους, οι 163 ήταν οι 

άνδρες, ενώ οι γυναίκες ήταν 21: 

 

                                                           
223Μακεδονία, 17 Ιουλίου 1946.   
224Να σημειωθεί ότι από τις 184 εκτελέσεις στο Επταπύργιο, οι επτά επιβλήθηκαν από το Έκτακτο 

Στρατοδικείο Κοζάνης, ενώ ακόμα επτά επιβλήθηκαν από τα Δικαστήρια Συνέδρων (Κακουργιοδικεία) 

Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Βέροιας. Επίσης, είναι σαφές ότι ο αριθμός των θανατικών εκτελέσεων «στον 

συνήθη τόπο» είναι μεγαλύτερος, αν υπολογιστεί ο αριθμός των εκτελέσεων που επιβλήθηκαν από το Έκτακτο 

Στρατοδικείο στις μαζικές δίκες των παράνομων αριστερών οργανώσεων. Βέβαια, παρά το γεγονός ότι 

επιβλήθηκαν οι συγκεκριμένες ποινές, τελικά αρκετές από αυτές δεν εκτελέστηκαν, καθώς, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, μετά τη λήξη του Εμφυλίου, εφαρμόστηκαν μέτρα επιείκειας απέναντι στους πολιτικούς 

κρατούμενους. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Τμήμα Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του υπουργείου 

Στρατιωτικών, στο σύνολο των αποφάσεων των Έκτακτων Στρατοδικείων την περίοδο του Εμφυλίου, στις 

36.920 υποθέσεις, το 13% των δικασθέντων καταδικάστηκε με την ποινή του θανάτου, με τον συνολικό αριθμό 

των εκτελεσμένων να είναι 2.903 άτομα. Αντίθετα, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης καταδικάστηκε σε 

θανατική ποινή το 18%, ενώ σύμφωνα με τα βιβλία των αποφάσεων των Στρατοδικείων μόνο το 9%, βλ. 

Λάζου, «Ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος», σσ. 656-658. 
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Γράφημα 1. Το ποσοστό των εκτελεσμένων ανδρών και γυναικών225 

 

Αντίστοιχα, σχετικά με την ηλικία των εκτελεσμένων, στην κατηγορία 17-22 ετών, με 

συνολικό αριθμό 29 άτομα, τα τέσσερα από αυτά ήταν ανήλικοι, ενώ στην πλειονότητά τους 

ήταν 22 ετών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτελεσμένων ανήκε στην ηλικιακή κατηγορία 

23-35 ετών και συγκεκριμένα οι 96 από τους 184 εκτελεσμένους. Ακολούθως, ένα μεγάλο 

ποσοστό εκτελεσμένων και συγκεκριμένα οι 56 από τους 184, ανήκε στην κατηγορία 36-50 

ετών και κυρίως έως την ηλικία των 43 ετών. Τέλος, στην τελευταία κατηγορία, 51-76 ετών, 

ανήκε το μικρότερο ποσοστό: 

Γράφημα 2. Ηλικιακή κατάταξη των εκτελεσμένων 226 

 

 

 

                                                           
225Δήμος Θεσσαλονίκης, Ληξιαρχικά βιβλία Θανάτων 1946-1949.  
226Δήμος Θεσσαλονίκης, Ληξιαρχικά βιβλία Θανάτων 1946-1949. 
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Σχετικά με τον τόπο καταγωγής των εκτελεσμένων, σχεδόν όλοι προέρχονταν από τη 

βόρεια Ελλάδα, με εξαίρεση τρία άτομα που κατάγονταν από τον νομό Αττικής. Πιο 

συγκεκριμένα, από τους 184 καταγεγραμμένους, οι 71 κατάγονταν από χωριά του νομού 

Θεσσαλονίκης και την πόλη της Θεσσαλονίκης, οι 25 από τον νομό Κιλκίς, οι 16 από τον 

νομό Πιερίας και οι 15 από τον νομό Χαλκιδικής: 

Πίνακας 1. Τόπος καταγωγής των εκτελεσμένων ανά νομό 227 

Τόπος καταγωγής ανά νομό Αριθμός εκτελεσμένων 

  

Θεσσαλονίκη 71 

Κιλκίς 25 

Πιερία 16 

Χαλκιδική 15 

Σέρρες 4 

Καστοριά 4 

Ημαθία 4 

Αττική 3 

Φλώρινα 2 

Καρδίτσα 2 

Κοζάνη 1 

Έβρος 1 

 

 

 

 

                                                           
227Δήμος Θεσσαλονίκης, Ληξιαρχικά βιβλία Θανάτων 1946-1949. Ο αριθμός αυτός δεν είναι απόλυτος, καθώς 

σε ορισμένες ληξιαρχικές πράξεις θανάτου δεν αναγραφόταν ο τόπος καταγωγής. Επίσης, να σημειωθεί ότι 

μεταξύ των εκτελεσμένων ήταν και δύο άτομα που κατάγονταν από περιοχές της Βουλγαρίας.  



88 
 

Τέλος, μέσα από την έρευνα προέκυψαν στοιχεία αναφορικά με την επαγγελματική τους 

ιδιότητα. Το μεγαλύτερο μέρος ήταν γεωργοί, εργάτες και χειρώνακτες, όπως καπνεργάτες, 

αρτεργάτες, κτίστες, σιδηρουργοί, κουρείς, ράφτες, σανδαλοποιοί και καροποιοί. Οι 

γυναίκες ασχολούνταν κυρίως με τα οικιακά, ενώ υπήρχαν και εργάτριες. Παράλληλα, 

ανάμεσά τους καταγράφηκαν δικηγόροι, δημόσιοι υπάλληλοι, γεωπόνοι, μικροπωλητές, 

φοιτητές και μαθητές, καθώς και πέντε στρατιώτες και ένας μόνιμος ανθυπολοχαγός.  

Μάλιστα, ανάμεσα στις εκτελέσεις καταγράφηκε και η εκτέλεση ενός ιερέα. Σύμφωνα με 

τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, στις 22 Ιανουαρίου 1947, εκτελέστηκε ο ιερομόναχος Σ. Α., 

ετών 31, «καταδικασθείς εν τη ποινή του θανάτου δια της αποφάσεως 6/47 ή από 18/1/47 

του Εκτάκτου Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης».228 Με την κατηγορία της παράνομης κατοχής 

χειροβομβίδων ο ιερέας οδηγήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα: «Ο εκτελεσθείς 

κατεδικάσθη πρό τετραημέρου υπό του Εκτάκτου Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης δια 

παράνομον κατοχήν δυο χειροβομβίδων και δυο δεσμίδων εκ 14 σφαιρών εν συνόλω. Κατά 

την δίκην ούτος ισχυρίσθη ότι αι χειροβομβίδες δεν ήσαν ιδικαί του, αλλ’ είχον 

εγκαταλειφθή εις το δωμάτιον υπό Βουλγάρων κατά την κατοχήν και τας εύρεν εκεί όταν 

ούτος ενοικίασε το δωμάτιον […]. Κατά το διάστημα της κατοχής είχεν υπηρετήσει εις τον 

ΕΛΑΣ ως ιερεύς μιας μονάδος του».229   

 

 

 

 

                                                           
228Δήμος Θεσσαλονίκης, Ληξιαρχικά βιβλία Θανάτων 1946-1949, 22 Ιανουαρίου 1947. Αριθ. 74. 
229Μακεδονία, 23 Ιανουαρίου 1947 και Αγωνιστής, 23 Ιανουαρίου 1947. Επιπλέον, την ίδια χρονιά, στις 22 

Οκτωβρίου 1947, εκτελέστηκε στο Επταπύργιο, βάσει της απόφασης του Ειδικού Στρατοδικείου Εγκληματιών 

Πολέμου στην Αθήνα, ο Επιλοχίας, Fritz Hermann Schubert, «Ο αιμοσταγής σφαγιαστής της Κρήτης, του 

Χορτιάτη, των Γιαννιτσών». Μάλιστα, κατά την εκτέλεσή του, ο Βασιλικός Επίτροπος υπενθύμισε στους 

στρατιώτες: «Αι ψυχαί των θυμάτων του τέρατος την στιγμήν αυτήν είνε ενσφηνωμέναι εις τας κάννας των 

όπλων σας […]». Περισσότερα για την εκτέλεση του Schubert βλ. Μακεδονία, 23 Οκτωβρίου 1947. Επίσης, 

Θανάσης Σ. Φωτίου, Η ναζιστική τρομοκρατία στην Ελλάδα. Η αιματηρή πορεία του Φριτς Σούμπερτ και του 

ελληνικού ‘Σώματος Κυνηγών’ στην κατοχική Κρήτη και Μακεδονία, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 416-

424. 
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Πίνακας 2. Η επαγγελματική ιδιότητα των εκτελεσμένων230 

Επαγγελματική ιδιότητα Αριθμός εκτελεσμένων 

  

Γεωργός 

Εργάτης 

53 

33 

Χειρώνακτας 14 

Οικιακά 8 

Φοιτητής, μαθητής 5 

Στρατιώτης (ανάμεσά τους ένας 

πρώην Σκαπανεύς) 

5 

Δικηγόρος 3 

Δημόσιος υπάλληλος 

Μικροπωλητής 

2 

2 

Μόνιμος Ανθυπολοχαγός 1 

Γεωπόνος 1 

Ιερέας 1 

 

Για τους κρατούμενους που έμεναν πίσω η εκτέλεση των συγκρατουμένων τους ήταν 

ημέρα διαμαρτυρίας, οργανώνοντας εκδηλώσεις προς τιμήν των νεκρών και διαβάζοντας τις 

επιστολές που είχαν γράψει.231 Ο Μανόλης Αναγνωστάκης υπήρξε επίσης κρατούμενος των 

φυλακών Επταπυργίου. Στη μεγάλη δίκη της ΕΠΟΝ, που αναφέρθηκε παραπάνω, δικάστηκε 

και καταδικάστηκε σε θάνατο σύμφωνα με την απόφαση του Έκτακτου Στρατοδικείου.232 

                                                           
230Δήμος Θεσσαλονίκης, Ληξιαρχικά βιβλία Θανάτων 1946-1949. Ακριβής αριθμός σχετικά με την 

επαγγελματική ιδιότητα των εκτελεσμένων δεν είναι δυνατό να προκύψει, καθώς αυτή δεν αναγραφόταν σε 

όλες τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου. 
231Βόγλης, Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας, σ. 237. 
232Πρόδρομος Χ. Μάρκογλου, «Ο Μανόλης Αναγνωστάκης στην εποχή του Επταπυργίου», Χρήστος 

Μουχάγιερ (επιμ.), Μνήμες Επταπυργίου. Η περίπτωση του ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη,  Κέντρο Ιστορίας 

Δήμου Συκεών, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 37. Ο Μανόλης Αναγνωστάκης, φοιτητής της Ιατρικής και μέλος της 

ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου, καταδικάστηκε σε θάνατο με ψήφους 3-2. Έτσι, η εκτέλεσή του καθυστέρησε και 

τελικά αποφυλακίστηκε το 1951. 
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Συνεπώς, βίωσε εκ των έσω την καθημερινότητα της φυλακής, αλλά και τις εκτελέσεις των 

συγκρατουμένων του. Για εκείνον και για όσους έμεναν πίσω ο αποχαιρετισμός και στη 

συνέχεια ο ήχος που ακουγόταν με το «Πυρ» δημιουργούσε κλίμα πένθους και πόνου. Μαζί 

με τις οικογένειες των εκτελεσμένων πενθούσαν και οι ίδιοι. Ο Αναγνωστάκης κατέγραψε τα 

συναισθήματα αυτά και την καθημερινότητα της φυλακής στα ποιήματά του:  

«Εδώ 

Κάτω από την καρδιά μου 

Καρφώθηκαν οι σφαίρες οι πρωινές 

Μπήγονται ολοένα και πιο βαθιά».233  

Συνοψίζοντας, όπως σε όλη την επικράτεια, έτσι και στη Θεσσαλονίκη, με βάση την 

έκτακτη νομοθεσία και τη θέσπιση των Έκτακτων Στρατοδικείων, η δίκη και καταδίκη σε 

θάνατο πολιτών, που στηρίχτηκε στα πολιτικά τους φρονήματα και όχι στις πράξεις τους, 

αποτέλεσε το δυναμικό μέτρο καταστολής της κυβερνητικής πλευράς για την εξουδετέρωση 

των «αντεθνικών» στοιχείων. Η επιβολή της αποκήρυξης των πολιτικών πεποιθήσεων 

οργανώθηκε συστηματικά για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. Το Έκτακτο 

Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, καταδικάζοντας αρχικά μεμονωμένες περιπτώσεις παραβατών 

των έκτακτων μέτρων, σταδιακά στράφηκε στη συλλογική μαζική καταδίκη για την 

εξάρθρωση των μηχανισμών που δρούσαν εντός της πολιορκούμενης ουσιαστικά πόλης. Η 

απομόνωση τους από τον κοινωνικό ιστό και ο εγκλεισμός τους στους τόπους κράτησης, με 

την υποβολή τους σε ψυχολογικά και σωματικά βασανιστήρια, συνέβαλλε στην ενδυνάμωση 

του αντικομμουνιστικού λόγου. Έτσι, οι πολιτικοί κρατούμενοι εξισώθηκαν με 

«εγκληματίες» και η θεσμοθετημένη εκτέλεσή τους στο Γεντί Κουλέ, έναν τόπο συλλογικής 

μνήμης, αποτέλεσε το σύμβολο της επικυριαρχίας του κράτους των νικητών-εθνικοφρόνων 

του Εμφυλίου Πολέμου. 

 

 

                                                           
233Πολυμέρης Βόγλης, «Το τραύμα της φυλακής», Χρήστος Μουχάγιερ (επιμ.), Μνήμες Επταπυργίου. Η 

περίπτωση του ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη,  Κέντρο Ιστορίας Δήμου Συκεών, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 51. Το 

παρατιθέμενο ποίημα είναι από τη συλλογή Συνέχεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: «ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΟΠΛΗΚΤΟΙ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Με τη χώρα να βρίσκεται σε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, οι μεγάλες μετακινήσεις 

πληθυσμών που σημειώθηκαν παράλληλα κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου, από τις 

ορεινές περιοχές της υπαίθρου προς τα αστικά κέντρα, αποτέλεσαν επίσης ένα ζήτημα με 

κοινωνικές, αλλά και οικονομικές προεκτάσεις. Οι επαρχιακές πόλεις και τα μεγάλα αστικά 

κέντρα υποδέχτηκαν έναν μεγάλο αριθμό προσφύγων, με τον κυβερνητικό στρατό να 

αναλαμβάνει τη μεταφορά τους στον νέο τόπο εγκατάστασης. Ωστόσο, οι μετακινήσεις 

αυτές επηρέασαν όχι μόνο τους ίδιους τους πρόσφυγες, αλλά και ευρύτερα την ελληνική 

κοινωνία.   

Ο όρος «ανταρτόπληκτοι», που έχει χρησιμοποιηθεί και ως τίτλος του κεφαλαίου αυτού, 

ή «συμμοριόπληκτοι», υιοθετήθηκε από την κυβερνητική πλευρά και από τον Τύπο της 

εποχής και είχε προπαγανδιστικό στόχο. Ορίζοντας ως «ανταρτόπληκτους» όσους 

«επλήγησαν» από τον ΔΣΕ και αναγκάστηκαν να μετακινηθούν στις πόλεις, 

εγκαταλείποντας τις οικίες τους, ενισχύθηκε περαιτέρω ο αντικομμουνιστικός λόγος, 

τονίζοντας έτσι την «αντεθνική» δράση της Αριστεράς. Στον αντίποδα, από το ΚΚΕ και το 

σύνολο της Αριστεράς, οι πληθυσμοί αυτοί ορίστηκαν ως «εκτοπισμένοι», «ξεριζωμένοι», 

που αναγκάστηκαν από τον ΕΣ να εγκαταλείψουν τα χωριά τους, ώστε να αποδυναμωθεί το 

δίκτυο των ανταρτών του ΔΣΕ.234  

Η εκκένωση της υπαίθρου αποτέλεσε για την κυβέρνηση σημαντικό εργαλείο στον 

αγώνα εναντίον του ΚΚΕ και του ΔΣΕ, καθώς θα συνέβαλλε στην εξάρθρωση των δικτύων 

που είχαν συγκροτήσει οι αντάρτες. Συγκεκριμένα, στις περιοχές που ήλεγχε ο ΔΣΕ είχε 

αναπτυχθεί δίκτυο πληροφοριών, με τους αντάρτες να εξασφαλίζουν τα είδη πρώτης 

ανάγκης και τα τρόφιμα από τους χωρικούς, οι οποίοι μάλιστα αποτελούσαν και πηγή 

στρατολόγησης στις μονάδες του ΔΣΕ. Αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές της υπαίθρου, οι 

οποίες θεωρούνταν «ανασφαλείς» για τους κατοίκους, λόγω της ενδεχόμενης εισόδου των 

ανταρτών, όπως αναφέρει η Αγγελική Λαΐου, ο στρατός είτε παρακινούσε τους χωρικούς 

είτε τους ανάγκαζε να μετακινηθούν στις πόλεις για την «ασφάλεια» τους.235  

                                                           
234Βασιλική Λάζου, «Οι ‘εσωτερικοί πρόσφυγες’ του Εμφυλίου Πολέμου. Ζητήματα χαρακτηρισμού και 

πρόνοιας», Πολυμέρης Βόγλης-Φλώρα Τσίλαγα-Ιάσονας Χανδρινός-Μενέλαος Χαραλαμπίδης (επιμ.), Η 

Εποχή των Ρήξεων. Η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 116-117.  
235Αγγελική Λαΐου, «Μετακινήσεις πληθυσμού στην ελληνική ύπαιθρο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου 

πολέμου», Lars Baerentzen-Γιάννης Ο. Ιατρίδης-Ole L. Smith (επιμ.), Μελέτες για τον εμφύλιο πόλεμο 1945-
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Να αναφερθεί ότι η μετακίνηση των προσφύγων ξεκίνησε ήδη από το 1946 σε μικρότερη 

κλίμακα, ωστόσο εν μέσω των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του ΕΣ στην κεντρική και 

βόρεια Ελλάδα σημειώθηκε, από την άνοιξη του 1947 έως και το τέλος του 1948, μεγάλη 

αύξηση των προσφύγων στις πόλεις. Συγκεκριμένα, από τα μέσα του 1947, σύμφωνα με 

στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, καταγράφηκε αύξηση σε σχέση 

με τις αρχές του ίδιου έτους. Από τους 20.000 που ήταν συγκεντρωμένοι στη βόρεια Ελλάδα 

τον Ιανουάριο του 1947, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ο αριθμός αυτών αυξήθηκε στους 

310.000, ενώ τον Ιούλιο του 1948 έφτασαν τους 348.000. Στον νομό Θεσσαλονίκης, έως τον 

Αύγουστο του 1947 είχαν καταγραφεί 31.000 πρόσφυγες, με τον αριθμό να φτάνει τον 

Ιούνιο του 1948 τους 62.000. Συνολικά, έως τον Μάιο του 1949 είχαν καταγραφεί περίπου 

700.000 πρόσφυγες σε ολόκληρη τη χώρα.236  

Το παρόν κεφάλαιο, λοιπόν, επιχειρεί να εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

πραγματοποιήθηκαν οι μετακινήσεις των πληθυσμών της υπαίθρου προς τα αστικά κέντρα 

και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και την πολιτική που ακολούθησε η 

κυβερνητική πλευρά για την εγκατάσταση, την οικονομική ενίσχυση και την περίθαλψή 

τους. Αποτελώντας ένα ζήτημα με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο, είναι σημαντικό να ληφθούν 

υπόψη οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ίδιοι, μετακινούμενοι από τον τόπο τους σε έναν 

άγνωστο τρόπο ζωής, όπως επίσης και οι συνέπειες αυτής της μετακίνησης σε ολόκληρη την 

ελληνική κοινωνία.  

 

 

                                                                                                                                                                             
1949, Ολκός, Αθήνα 1992, σ. 76. Επίσης, Γιώργος Μαργαρίτης, Ιστορία του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου 

1946-1949, τόμ. Β΄, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2001, σσ. 593-596.  
236Λαΐου, «Μετακινήσεις πληθυσμού στην ελληνική ύπαιθρο», σσ. 84-88 και ειδικότερα, Πίνακες ΙΙ. 1, ΙΙ. 2, ΙΙ. 

5. Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι την περίοδο αυτή, αντίστοιχες μετακινήσεις 

πραγματοποιήθηκαν και τον ΔΣΕ αρχικά προς τις όμορες χώρες με την Ελλάδα, από όπου αργότερα πολλοί από 

αυτούς μετακινήθηκαν προς τη Σοβιετική Ένωση και τις Λαϊκές Δημοκρατίες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης. Σε σχέση όμως με τους πρόσφυγες που μετακινήθηκαν από τον κυβερνητικό στρατό, ο αριθμός 

αυτών των προσφύγων εκτιμάται γύρω στις 130.000, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν και μαχητές του 

ΔΣΕ, καθώς και παιδιά. Περισσότερα για το ζήτημα αυτό βλ. Κατερίνα Τσέκου, «Η πολιτική προσφυγιά ως 

πολιτισμικό τραύμα: θύματα, θύτες και συλλογικός πόνος», Νίκος Δεμερτζής-Ελένη Πασχαλούδη-Γιώργος 

Αντωνίου (επιμ.), Εμφύλιος: Πολιτισμικό τραύμα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013, σσ. 187-188.   
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4.1. Η άφιξη και η εγκατάσταση των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη 

 

Η αναγκαστική μετακίνηση των πληθυσμών της υπαίθρου, υπό τον συντονισμό του 

κυβερνητικού στρατού, στην πραγματικότητα δεν ήταν άρτια οργανωμένη, με τον κρατικό 

μηχανισμό να είναι παντελώς απροετοίμαστος, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτούμενες 

ανάγκες. Οι ίδιοι οι πρόσφυγες πήραν μαζί τους ελάχιστα προσωπικά αντικείμενα και ζώα. 

Μια αποτύπωση της αναγκαστικής μετακίνησης των προσφύγων είναι η μαρτυρία του 

Άγγελου Ελεφάντη: 

«Μαζευτήκαμε, λοιπόν, στην πλατεία. Εκεί ένας αξιωματικός μας έβγαλε 

λόγο […]. Είπε, λοιπόν, ο αξιωματικός. Ως αύριο το μεσημέρι θα έχετε φύγει 

όλοι από το χωριό. Δεν θα μείνει κανείς. Όποιος παραμείνει συλλαμβάνεται. 

Θα πάτε στις πόλεις που κρατά ο Στρατός, στο Καρπενήσι, στη Λαμία. Η 

πατρίδα θα σας φροντίσει. Πάρτε μαζί σας ότι μπορείτε, ρουχισμό, φαγώσιμα 

και πολύτιμα πράγματα - σιγά τα χρυσαφικά -, κρύψτε τα υπόλοιπα γιατί 

σύντομα θα επαναπατριστείτε. Αυτός ο λίγος καιρός κράτησε 3 ολόκληρα 

χρόνια και για ορισμένους κράτησε για πάντα».237 

Ήδη από το 1946 με την έλευση των πρώτων προσφύγων από την ύπαιθρο, λόγω των 

στρατιωτικών συγκρούσεων, παρατηρείται προσπάθεια οργάνωσης της βοήθειας, καθώς 

ζούσαν σε άθλιες συνθήκες.238 Ενδεικτικά, σε τηλεγράφημα του υπουργού Βορείου 

Ελλάδος, Ν. Κώττα, προς την Αθήνα, περιγράφεται η άσχημη κατάσταση των προσφύγων, 

που είχαν μετακινηθεί από την ύπαιθρο στη Θεσσαλονίκη και σε περιοχές της Καστοριάς, 

τονίζοντας την άμεση ανάγκη για εξασφάλιση πιστώσεων, ώστε να τους παρασχεθεί η 

στοιχειώδης βοήθεια και περίθαλψη.239  

                                                           
237Άγγελος Ελεφάντης, «1947: Ανταρτόπληκτοι, μια μέρα», Αρχειοτάξιο, 2, 2000, σσ. 94-95.  
238Να σημειωθεί ότι εγκατέλειπαν τα χωριά τους κυρίως όσοι είχαν την οικονομική δυνατότητα ή θεωρούσαν 

ότι κινδύνευαν από τη δράση των ανταρτών, αλλά και των παρακρατικών ομάδων, με τις πόλεις να αποτελούν 

ένα ασφαλές καταφύγιο για εκείνους. Αντίθετα, στα χωριά που ελέγχονταν από τους αντάρτες, οι περισσότεροι 

κάτοικοι, που ήταν οπαδοί της Αριστεράς, επέλεξαν να μην εγκαταλείψουν τις εστίες τους, λόγω του φόβου της 

δίωξης τους στις πόλεις. Για το ζήτημα αυτό βλ. Frank Smothers - William Hardy McNeill-Elizabeth Darbishire 

McNeill, Report on the Greeks. Findings of a Twentieth Century Fund Team which Surveyed Conditions in 

Greece in 1947, The Twentieth Century Fund, New York 1948, σσ. 41-43.  
239ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000006_0009_00006: Βασίλειο της Ελλάδος, 

Υπουργείο Εσωτερικών (Ν. Λιανόπουλος) προς Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Αριθ. 80704, Αθήνα, 11 

Οκτωβρίου 1946.  
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Σταδιακά, για την επίλυση των προβλημάτων, με την περίθαλψη να αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη, σύμφωνα με απόφαση της ελληνικής πολεμικής περιθάλψεως Αμερικής, 

αποφασίστηκε η ίδρυση γραφείου της Ελληνικής Πολεμικής Περιθάλψεως στη βόρεια 

Ελλάδα.240 Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επιχειρήθηκε η λειτουργία περιοδευόντων 

υγειονομικών συνεργείων, κοινοτικών ιατρείων και η οργάνωση υγειονομικών κέντρων, 

καθώς επίσης και η εφαρμογή του προγράμματος Κοινωνικής Πρόνοιας σε συνεργασία με το 

αρμόδιο υπουργείο και τις κρατικές αρχές.241  

Εν συνεχεία, το σημαντικότερο ζήτημα που ήταν άμεσης ανάγκης να επιλυθεί ήταν αυτό 

της στέγασης και της συντήρησης των προσφύγων. Από την άνοιξη του 1947, με τις 

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην ύπαιθρο, αυξήθηκε και η έλευση των προσφύγων στη 

Θεσσαλονίκη, γεγονός που οδήγησε στην όξυνση των προβλημάτων. Συγκεκριμένα, μέχρι 

τον Οκτώβριο του 1947, είχαν καταγραφεί 16.860 πρόσφυγες Α΄ κατηγορίας, όπως θα 

αναλυθεί παρακάτω.242  

Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν δύσκολες για τους πρόσφυγες και οι καταυλισμοί είχαν 

αρκετά προβλήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά την υδροδότηση, τον ηλεκτροφωτισμό και τη 

θέρμανση. Ο ηλεκτροφωτισμός της πόλης αποτελούσε ένα χρόνιο πρόβλημα. Με επιστολή 

του 7ου Αστυνομικού τμήματος Θεσσαλονίκης προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης, 

γνωστοποιήθηκε η ανάγκη ηλεκτροφωτισμού σε καταυλισμούς προσφύγων, όπως στους 

συνοικισμούς πρώην Όρχου αυτοκινήτων και 151, όπου ήταν εγκατεστημένοι σε ξύλινα 

παραπήγματα και σε απόλυτο σκοτάδι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, πρόσφυγες της 

κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας. Η ανάγκη ηλεκτροδότησης ήταν επιτακτική για την 

                                                           
240Η ελληνική πολεμική περίθαλψη ιδρύθηκε στην Αμερική την περίοδο της Κατοχής, με στόχο την αποστολή 

βοήθειας για την καταπολέμηση του υποσιτισμού. Την περίοδο του Εμφυλίου, υπό τον φόβο μιας  

«κομμουνιστικής» κυριαρχίας, συνέχισε την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, για την περίθαλψη των 

«ανταρτόπληκτων».  
241ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000006_0005_00003: Greek War Relief Association, 

Inc. U.S.A. (Διευθυντής ελληνικής πολεμικής περιθάψεως, Δ. Χαράκας) προς τον Υπουργό Γενικό Διοικητή 

Βορείου Ελλάδος. Αριθ. 4703, Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 1946.  
242ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000015_00135: Βασίλειο της Ελλάδος, Γενική 

Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας (Μ. Ρηγάδης), «Πίναξ εμφαίνων τους 

ανταρτοπλήκτους Α΄ κατηγορίας περιφερείας Γεν. Δ/σεως Βορείου Ελλάδος κατά την 31.10.1947», 

Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 1947. Σύμφωνα με τον πίνακα, περίπου ίδιο αριθμό προσφύγων υποδέχτηκε και η 

επαρχία Λαγκαδά και Πιερίας, με τον νομό Θεσσαλονίκης να έχει δεχτεί συνολικά 45.000 πρόσφυγες, όπως 

επίσης το Κιλκίς, η Βέροια και τα Γρεβενά.   
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αποφυγή «εγκληματικών και τρομοκρατικών εν γένει πράξεων συμμοριτών, εισδυόντων 

μυστικώς δια των ακραίων σημείων του συνοικισμού».243  

Αρχικά, οι οικογένειες στεγάστηκαν σε κοινόχρηστους χώρους, πρόχειρα παραπήγματα, 

παράγκες, σχολεία και αποθήκες, αντιμετωπίζοντας πολλές φορές προβλήματα με τις 

συνθήκες υγιεινής. Ενδεικτική είναι η αναφορά για καταγραφή περιστατικών, που 

αφορούσαν κυρίως ασθένειες του πεπτικού και αναπνευστικού συστήματος, δερματολογικά 

προβλήματα, κρούσματα ελονοσίας, ενώ καταγράφηκαν θάνατοι λόγω φυματιώδους 

μηνιγγίτιδας.244 Σε αρκετές περιπτώσεις είχε διαπιστωθεί να έχουν εγκατασταθεί σε ένα μόνο 

δωμάτιο δύο με τρεις οικογένειες. Ως παράδειγμα, στο δημοτικό σχολείο Νεαπόλεως 

υπήρχαν τριάντα οικογένειες, ενώ στο μέγαρο Μάϊσα ογδόντα οκτώ, καθιστώντας 

επιτακτική την ανάγκη ορισμού επιτροπών, που θα ελέγχουν την καθαριότητα και τις 

ανάγκες των καταυλισμών.245 

Το Καραβάν Σαράι, επί της οδού Βενιζέλου, που αποτέλεσε έμπνευση για τη συγγραφή 

βιβλίων, αλλά και τη δημιουργία κινηματογραφικών ταινιών, ήταν ένας από τους χώρους, 

όπου εγκαταστάθηκαν «ανταρτόπληκτες» οικογένειες. Χαρακτηριστική, σχετικά με τις 

συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων, είναι η περιγραφή από το ομώνυμο βιβλίο του 

Λάζαρου Παυλίδη:  

«Το Καραβάν Σαράι, ένα τεράστιο κτίριο μισοτελειωμένο δίχως παράθυρα 

και πόρτες λες και χτυπήθηκε από χίλιες κανονιές, δέχτηκε μέσα του την 

περιφέρεια όλη. Μαζεύτηκαν τα χωριά και του κόσμου οι άνθρωποι […]. Ο 

Μαργαρίτης ανέβαινε τα σκαλοπάτια. Στο καθένα και από λίγα φασόλια, 

πιλάφι χυμένο, ακαθαρσίες, πατσαβούρες, πήλινες στάμνες, κομμάτια από 

γυάλινα ποτήρια, άπλυτα ρούχα, προβιές αρνιών και οι διάδρομοι με τα 

χωρίσματά τους σκηνοθεσία αθλίων […]. Ο Μαργαρίτης θέλοντας να δει τα 

                                                           
243Δήμος Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, Τακτική Συνεδρίαση 10ης 

Φεβρουαρίου 1949: «Περί εγκρίσεως προϋπολογισμού δαπάνης δια τον ηλεκτροφωτισμόν του Συνοικισμού 

Συμμοριοπλήκτων εις τον χώρον του πρώην Συνοικισμού 151 και Όρχου Αυτοκινήτων». Αριθ. 35, 

Θεσσαλονίκη, 10 Φεβρουαρίου 1949.  
244ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000020_00001: Διεύθυνση Υγειονομικού κέντρου (Δ. 

Παδιώτης), «Έκθεσις», Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 1949. Σύμφωνα με την αναφορά, ο καταγεγραμμένος αριθμός 

προσφύγων στη Θεσσαλονίκη την περίοδο αυτή ήταν 13.596. Επίσης βλ. Πολυμέρης Βόγλης, «Η κοινωνία της 

υπαίθρου στα χρόνια του Εμφύλιου Πολέμου», Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.),  Ιστορία της Ελλάδας του 20ου 

αιώνα. Ανασυγκρότηση-Εμφύλιος-Παλινόρθωση 1945-1952, τόμ. Δ1, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009, σ. 353.  
245ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000007_0007_00003: Βασίλειο της Ελλάδος, Γενική 

Διοίκηση Μακεδονίας, Τμήμα Υγιεινής (Δ. Παδιώτης) προς Υπουργό Βορείου Ελλάδος. Αριθ. 79551/5551, 

Θεσσαλονίκη, 4 Νοεμβρίου 1947. 
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διαμερίσματα που χώριζαν με κουρελούδες ανασήκωσε μια κι αυτόματα, λες 

χτυπημένος από κεραυνό, κοκάλωσε. Δυο μικρά κατάχλωμα πεταμένα στο 

τσιμέντο κοιμότανε».246   

Οι χώροι εγκατάστασης των προσφύγων σε ιδιωτικά και δημόσια οικήματα ήταν 

αναγκαίο να διαμορφωθούν αναλόγως και να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές. Από τους 

χώρους που χρησιμοποιήθηκαν και ήταν απαραίτητο να επισκευαστούν ήταν το Μέγαρο 

Μάϊσα επί της οδού Βενιζέλου, το εργοστάσιο «ΦΙΞ», «Πράσα» και «ΕΒΓΥ», στον 

συνοικισμό Χαριλάου. Επισκευές έγιναν επίσης στο καφενείο «Χατζή Μπαξέ», επί της οδού 

Χατζή Μπαξέ, και στο ισραηλιτικό σχολείο «Ρεζή Βαρδάρ».247 Ωστόσο, η εγκατάσταση 

προσφύγων σε ορισμένα δημόσια οικήματα προκάλεσε δυσκολίες στη λειτουργία τους. 

Συγκεκριμένα, οι οικογένειες, που είχαν εγκατασταθεί προσωρινά σε εκπαιδευτήρια και 

ορφανοτροφεία της πόλης, ήταν άμεση ανάγκη να μεταφερθούν σε χώρους κατάλληλα 

διαμορφωμένους, για την επαναλειτουργία των ιδρυμάτων.248   

Σταδιακά και με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του συντονιστικού συμβουλίου 

της Υπηρεσίας Προνοίας και Ανασυγκροτήσεως, οι πρόσφυγες χωρίστηκαν σε κατηγορίες, 

με σκοπό να επανεξεταστούν οι ανάγκες στέγασης και να ληφθούν άμεσα μέτρα για τις 

ευπαθείς ομάδες. Για την καταγραφή τους ορίστηκε σε όλους τους νομούς τριμελής επιτροπή 

και σύμφωνα με τις κατηγορίες οι πρόσφυγες χωρίζονταν ως εξής: Στην Α΄ κατηγορία 

ανήκαν οι άστεγοι, μεταξύ των οποίων ήταν όσοι διέμεναν ακόμη στην ύπαιθρο, όσοι 

διέμεναν στα Κέντρα Ασφαλείας, δηλαδή στους τόπους μετακίνησής τους, αλλά και σε 

υπαίθριους χώρους, σε χώρους πολύ μικρούς με μεγάλο αριθμό προσφύγων ή σε 

                                                           
246Λάζαρος Παυλίδης, Καραβάν Σαράϊ, Καστανιώτης, Αθήνα 2008, σσ. 20-23. Στο μυθιστόρημα αυτό 

βασίστηκε και η ομώνυμη ταινία «Καραβάν Σαράϊ» (1986), σε σκηνοθεσία του Τάσου Ψαρρά, παρουσιάζοντας 

την αναγκαστική μετακίνηση των χιλιάδων προσφύγων στις πόλεις και τις δύσκολες συνθήκες που 

αντιμετώπισαν, ειδικότερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.   
247ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000007_0003_00003: Βασίλειο της Ελλάδος, Γενική 

Διοίκηση Βορείου Ελλάδος (Αρ. Μπασιάκος) προς Β΄ Επιθεώρηση Ανοικοδομήσεως. Αριθ. 15742, 

Θεσσαλονίκη, 18 Δεκεμβρίου 1947.  
248ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000007_0003_00022: Βασίλειο της Ελλάδος, Γενική 

Διοίκηση Βορείου Ελλάδος (Αρ. Μπασιάκος) προς Β΄ Επιθεώρηση Ανοικοδομήσεως.  Αριθ. 14409, 

Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 1947. Για παράδειγμα, από τους χώρους που έπρεπε να διαμορφωθούν ήταν στον 

συνοικισμό Χαρμάνκιοϊ, όπου θα μεταφέρονταν εικοσιπέντε οικογένειες. Αντίστοιχες ενέργειες ξεκίνησαν και 

στο κτίριο Καραβάν Σαράϊ, όπου προβλεπόταν η διαμόρφωση των τριών ορόφων του κτιρίου και η 

εγκατάσταση των «ανταρτόπληκτων» οικογενειών. Επίσης, Ακτίνες, (Όργανον της Χριστιανικής Ενώσεως 

Επιστημόνων), «Καινούργιοι πρόσφυγες», 95, Αύγουστος 1949, σ. 358. Στη Θεσσαλονίκη, στο Καραβάν Σαράϊ 

φιλοξενήθηκαν περίπου πεντακόσιες οικογένειες και στην αποθήκη Τακβορικάν έμεναν εννιακόσια άτομα. Στο 

παλιό εργοστάσιο ΦΙΞ και Μπέζα, οι οικογένειες είχαν να αντιμετωπίσουν βασικά προβλήματα σε θέματα 

υγιεινής.  
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κατεστραμμένες σκηνές. Οι μερικώς στεγασμένοι της Β΄ κατηγορίας ήταν όσοι διέμεναν σε 

σκηνές και η Γ΄ κατηγορία συμπεριελάμβανε όσους διέμεναν σε χώρους, όπου ήταν 

απαραίτητο να γίνουν συμπληρωματικές βελτιώσεις. Τέλος, στη Δ΄ κατηγορία ήταν όσοι δεν 

λάμβαναν καμία βοήθεια για τη στέγασή τους.249 

Ωστόσο, με την ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των προσφύγων που 

κατέφθαναν στη Θεσσαλονίκη, αυξάνονταν και οι ανάγκες στέγασης. Σύμφωνα με τον 

υπουργό Ανοικοδομήσεως, Εμμ. Παπαδογιάννη, στην κεντρική Μακεδονία έως τον 

Ιανουάριο του 1949 προβλεπόταν η στέγαση 10.700 προσφύγων, που έμελλε να 

πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των απαραίτητων στεγαστικών έργων. Συγκεκριμένα 

στη Θεσσαλονίκη: «Εκ των 18.000 συμμοριοπλήκτων οίτινες έχουσι καταφύγει ενταύθα οι 

10.000 έχουσιν ήδη στεγασθεί εις χώρους κατασκευασθέντας ή επισκευασθέντας υπό των 

υπηρεσιών του υπουργείου Ανοικοδομήσεως και συνεπώς ο εναπομείνας αριθμός των 8.000 

ευχερώς δύναται να στεγασθή δι’ επιτάξεων στεγαστικών χώρων εν Θεσσαλονίκη υπό των 

οργάνων των τοπικών αρχών».250  

Παρά τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, η έλλειψη συντονισμού 

οφειλόταν στην καθυστέρηση της οργάνωσης και της διαμόρφωσης των απαραίτητων 

υποδομών. Παράλληλα, καθυστέρηση υπήρχε σχετικά με τη σύνταξη των καταλόγων όσων 

δικαιούνταν τα βοηθήματα και την καταγραφή των προσφερόμενων ειδών που παρέμεναν 

στις αποθήκες, επηρεάζοντας αρνητικά την καθημερινότητα των προσφύγων σε πολλές 

περιοχές της βόρειας Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Πολυμέρη Βόγλη, ποσότητες παιδικού 

γάλακτος έμεναν στις αποθήκες, γιατί δεν είχαν ετοιμαστεί οι λίστες των δικαιούχων και τα 

παιδικά συσσίτια δεν λειτουργούσαν, καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η ανέγερση των 

μαγειρείων.251  

Ενδεικτική για τις συνθήκες που επικρατούσαν στους χώρους εγκατάστασης ήταν η 

αναφορά του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης προς τη Νομαρχία 

Θεσσαλονίκης, η οποία αν και συντάχθηκε μετά τη λήξη του Εμφυλίου, ωστόσο 

                                                           
249ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000014_00049: Υπηρεσία Συντονισμού εφαρμογής 

σχεδίου ανασυγκροτήσεως (Σ. Στεφανόπουλος) προς Γενικούς Διοικητές και Νομάρχες, «Αποστολή 

αποφάσεως εκτελεστικής Επιτροπής Συντονιστικού Συμβουλίου υπηρεσίας Προνοίας και Ανασυγκροτήσεως». 

Αριθ. 1614, Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1948.   
250Μακεδονία, 21 Δεκεμβρίου 1948. Για τους «αυτοβούλως καταφυγόντες εν Θεσσαλονίκη» δεν λήφθηκε 

μέριμνα καθώς, όπως ανέφερε η εφημερίδα, σύμφωνα με τον υπουργό: «Δεν είναι ορθόν να διατίθενται αι 

ανεπαρκείς πιστώσεις […]. Εξ’ άλλου θεωρεί επικίνδυνον την εγκατάστασιν εις την πόλιν της Θεσσαλονίκης 

[…], διότι κατ’ αυτόν τον τρόπον θα ενισχυθεί το αίσθημα της αστυφιλίας». 
251Βόγλης, Η αδύνατη επανάσταση, σ. 319. 
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καταδεικνύει τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπιζαν οι πρόσφυγες καθ’ όλη τη διάρκεια 

της διαμονής τους στα Κέντρα Ασφαλείας, όπως επίσης και την αδυναμία της επίλυσης των 

οικονομικών ζητημάτων από την πλευρά του κράτους. Σύμφωνα με την αναφορά, προτάθηκε 

από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης ο ηλεκτροφωτισμός στον καταυλισμό 

της Άνω Τούμπας, «η πρότασις όμως αύτη εγκατελείφθη λόγω ανεπαρκείας των σχετικών 

πιστώσεων».  

Οι «ανταρτόπληκτοι» της Άνω Τούμπας με επιστολή προς την εφημερίδα Πρωινή, στις 

31 Οκτωβρίου 1949, εξέθεσαν την επικρατούσα κατάσταση στον καταυλισμό τους 

αναφέροντας: 

«Κύριε Διευθυντά, εις τα παραπήγματα του πρώην όρχου αυτοκινήτων Άνω 

Τούμπας στεγαζόμεθα υπερτριακόσιαι οικογένειαι συμμοριοπλήκτων και 

άλλων πτωχών ανθρώπων. Εις κανένα από τους θαλάμους μας δεν υπάρχει 

ηλεκτρικός λαμπτήρας και τρώμε και εργαζόμεθα με το φως της γκαζόλαμπας 

και του κηρίου. Καταλαβαίνετε το δράμα που παιρνούμε και τους κινδύνους 

που διατρέχουμε. Πως δεν καήκαμε ακόμα είναι θαύμα […]. Θα ήτο τόσο 

δύσκολο λοιπόν να γίνει μια πτωχή εγκατάστασις που θα σώση από την 

τύφλωση και τη φωτιά 1500 αναξιοπαθούντα θύματα του συμμοριτισμού».252  

Σε αυτό πρέπει να προστεθεί και το πρόβλημα των ίδιων των παραπηγμάτων. Η 

θέρμανση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελούσε μείζον ζήτημα. Και αυτό γιατί τα 

παραπήγματα, που παρέχονταν για την εγκατάσταση των προσφύγων, παρουσίαζαν 

προβλήματα. Ακόμα και τα σιδερένια παραπήγματα, που προορίζονταν για τον σκοπό αυτόν, 

δεν είχαν καμία μόνωση, ώστε να προφυλαχθούν οι ένοικοι από τις υψηλές θερμοκρασίες το 

καλοκαίρι ή από το ψύχος τον χειμώνα, ενώ δεν ήταν λίγες οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις 

όπου σημειώθηκε κατάρρευση ορισμένων παραπηγμάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν.253  

                                                           
252ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000019_00058: Βασίλειο της Ελλάδος, Κέντρο 

Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας, Γραφείο Ι. (Μιλτ. Ρηγάδης) προς τη 

Νομαρχία Θεσσαλονίκης. Αριθ. 8760, Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου 1949.    
253ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000011_0004_00007: Βασίλειο της Ελλάδος, 

Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, Β΄ Επιθεώρηση (Δ. Δούκας) προς υπουργό Γενικό Διοικητή Βορείου Ελλάδος. 

Αριθ. 201251, Θεσσαλονίκη, 12 Ιουλίου 1948. Στο ίδιο, GRGSA-

IAM_ADM002.S22_01_000011_0004_00010: Βασίλειο της Ελλάδος, Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος (Κ. 

Κορόζος) προς Β΄ Επιθεώρηση Ανοικοδομήσεως. Αριθ. 9481, Θεσσαλονίκη, 15 Ιουνίου 1948.    
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Επιπλέον, όμως, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι παράλληλα με τις αντίξοες 

συνθήκες, στις οποίες κλήθηκαν να ανταπεξέλθουν οι πρόσφυγες, έπρεπε με κάποιο τρόπο 

να καταφέρουν να ενταχθούν και σε μια άγνωστη κοινωνική πραγματικότητα για εκείνους. 

Έτσι, στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν έπρεπε να προσαρμοστούν στα δεδομένα του 

αστικού τρόπου ζωής, που σήμαινε διαφορετικές συνήθειες, άλλα πρότυπα συμπεριφοράς, 

άλλες διατροφικές συνήθειες, ακόμα και διαφορές στην ένδυση, δηλαδή σε ένα τελείως 

διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον. Ας μην παραλείπεται το γεγονός ότι πολλοί από τους 

πρόσφυγες της υπαίθρου έφτασαν στις πόλεις με τα κάρα τους, έχοντας μεταφέρει μαζί τους 

παρά μόνο λίγα προσωπικά αντικείμενα και ζώα. Αυτό αρκούσε ώστε εξαρχής να αποτελούν 

κάτι «ξένο», «διαφορετικό», για τον πληθυσμό ενός μεγάλου αστικού κέντρου.  

Ερχόμενοι λοιπόν, αντιμετώπισαν σε έναν βαθμό την απαξίωση από τους κατοίκους της 

Θεσσαλονίκης, για τους οποίους αποτελούσαν, λόγω των συνθηκών στις οποίες ζούσαν, 

κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, αλλά και επιβάρυνση για την οικονομία. Η άφιξή τους 

ουσιαστικά επέφερε σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα των κατοίκων. Έτσι, με όλη 

την προσοχή του κρατικού μηχανισμού να είναι στραμμένη στην αποκατάσταση των 

προσφύγων, οι κάτοικοι τους αντιμετώπισαν ως «εισβολείς».254 

 

4.2. Η προνοιακή πολιτική του κράτους υπέρ των προσφύγων 

  

Η προνοιακή πολιτική που εφάρμοσαν οι κυβερνητικές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια του 

Εμφυλίου Πολέμου, εξαρτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την παρεμβατική πολιτική που 

ακολούθησαν οι ΗΠΑ. Η αμερικανική βοήθεια έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του 

πολέμου, με την άμεση εμπλοκή της στην οργάνωση και διεξαγωγή του αντικομμουνιστικού 

αγώνα και στην πολιτική και κοινωνική απομόνωση της Αριστεράς.255 Συγκεκριμένα, τον 

Μάιο του 1947, ύστερα από πρόταση του Προέδρου Τρούμαν, εγκρίθηκε η ανάληψη της 

οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας από την αμερικανική πλευρά, βάρος το οποίο δεν 

μπορούσε να επωμιστεί περαιτέρω η Βρετανία. Μάλιστα, παρ’ ότι η βοήθεια αυτή 

προβλεπόταν για ένα χρόνο, δεδομένων των συνθηκών, παρατάθηκε με σκοπό την 

                                                           
254Βόγλης, Η αδύνατη επανάσταση, σ. 317. 
255Lawrence Wittner, «Η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα: 1944-1949», Γιάννης Ο. Ιατρίδης 

(επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση, μετάφρ. Μαργαρίτα Δρίτσα-Αμαλία 

Λυκιαρδοπούλου, Θεμέλιο, Αθήνα 1984, σσ. 407-411.  
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αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, τις επενδύσεις στη βιομηχανία και την αύξηση της 

αγροτικής παραγωγής.256 

Στο σημείο αυτό να αναφερθεί, ότι την περίοδο του Εμφυλίου συνέχισε παράλληλα τη 

δράση του και ο Οργανισμός Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως των Ηνωμένων Εθνών 

(UNRRA-United Nations Relief and Rehabilitation Administration). Η UNRRA είχε 

συσταθεί την περίοδο της Κατοχής, το 1943, με στόχο την παροχή βοήθειας (είδη πρώτης 

ανάγκης, ιατροφαρμακευτική, υλική) στις χώρες που πολεμούσαν τις δυνάμεις του Άξονα, 

με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών και τη συμμετοχή 44 χωρών, με τη δέσμευση για 

την αποστολή της απαραίτητης βοήθειας στις περιοχές που απελευθερώνονταν από τον 

Άξονα.257 

Έως τη Συμφωνία της Βάρκιζας, η λειτουργία της UNRRA βρισκόταν υπό την 

καθοδήγηση του Ronald Scobie, επικεφαλής του βρετανικού εκστρατευτικού σώματος και 

θεωρήθηκε το όργανο μέσω του οποίου η Βρετανία ασκούσε την παρεμβατική της πολιτική 

στην Ελλάδα. Η αυτόνομη λειτουργία της στην Ελλάδα ξεκίνησε ύστερα από συμφωνία με 

την ελληνική κυβέρνηση (1 Μαρτίου 1945), αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την οργάνωση 

και τη διανομή της βοήθειας, με την πρώτη να επιβλέπει την όλη διαδικασία. Με την 

εμπλοκή των ΗΠΑ, βασικού χρηματοδότη της UNRRA, στις ελληνικές υποθέσεις, η διεθνής 

βοήθεια την περίοδο του Εμφυλίου διευρύνθηκε περαιτέρω.258 

Ωστόσο, να σημειωθεί ότι η αποστολή της UNRRA στην Ελλάδα, η οποία διήρκησε έως 

και τον Μάρτιο του 1947, δεν εμπλέκεται άμεσα με την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες 

                                                           
256William H. Mcneill, Greece: American aid in action, 1947-1949, The Twentieth Century Fund, New York 

1957, σσ. 47-48. Επίσης, Γιάννης Ο. Ιατρίδης, «Η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα, 1945-9», 

David H. Close (επιμ.), Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος 1943-1950. Μελέτες για την πόλωση, μετάφρ. Γιάννης 

Σπανδωνής, Φιλίστωρ, Αθήνα 1997, σσ. 253-256. Οι ΗΠΑ αν και αρχικά δεν ενδιαφέρονταν να εμπλακούν 

στις ελληνικές υποθέσεις, εντούτοις η ανάγκη να εμποδιστούν οι βλέψεις της Σοβιετικής Ένωσης στην 

Ανατολική Μεσόγειο και να μην βρεθεί η Ελλάδα υπό την κυριαρχία της, τις μετέβαλλε σε πυρήνα της 

βοήθειας αυτής, με τη συνεχή εμπλοκή τους στις εσωτερικές υποθέσεις σε πολιτικοοικονομικό και στρατιωτικό 

επίπεδο. 
257Φλώρα Τσίλαγα, «Δράσεις και αντιδράσεις μεροληψίας: Η αποστολή της UNRRA στην Ελλάδα, 1945-

1947», Πολυμέρης Βόγλης-Φλώρα Τσίλαγα-Ιάσονας Χανδρινός-Μενέλαος Χαραλαμπίδης (επιμ.), Η Εποχή 

των Ρήξεων. Η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 139-141. 
258Η Ελλάδα ανήκε στις χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό βοήθειας που έλαβαν από την UNRRA, με το 

συνολικό ποσό να ανέρχεται περίπου σε 350 εκ. δολάρια, καλύπτοντας τις ανάγκες των προσφύγων που 

συνέρευσαν στις πόλεις κατά τη διάρκεια της Κατοχής και αργότερα την περίοδο του Εμφυλίου, κυρίως σε ό,τι 

αφορούσε σε τρόφιμα, είδη ένδυσης και φάρμακα. Περισσότερα για τη βοήθεια της UNRRA στην Ελλάδα βλ. 

George Woodbridge, UNRRA. The Ηistory of the United Nations Relief and Rehabilitation Administration, 

Columbia University Press, New York 1950, σσ. 98-103. Επίσης, David H. Close, Greece since 1945: Politics, 

Economy and Society, Longman, London 2002, σσ. 33-35.  
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του Εμφυλίου. Συγκεκριμένα, αν και δεν ήταν αρμόδια, η βοήθεια της χρησιμοποιήθηκε από 

τις τοπικές αρχές για να τη διοχετεύσουν στους «εθνικόφρονες» πολίτες, αποκλείοντας με 

αυτόν τον τρόπο τους συμπαθούντες της Αριστεράς. Βάσει αυτού, τέθηκαν ζητήματα 

«πολιτικής μεροληψίας», καθώς υπήρξαν πληθυσμιακές κατηγορίες, που αποκλείονταν της 

διανομής των τροφίμων λόγω πολιτικών πεποιθήσεων. Στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον  του 

«εσωτερικού εχθρού», οι υπεύθυνες επιτροπές για τη διανομή των αγαθών στα χωριά της 

υπαίθρου στελεχώθηκαν από «εθνικόφρονες» και κυβερνητικά στελέχη. Για παράδειγμα, η 

επιτροπή διανομών της Κατερίνης απέκλειε από τη διανομή όσους κατοίκους ήταν 

αριστερών φρονημάτων ή τους συγγενείς τους. Επίσης, τα αγαθά δεν έφταναν σε περιοχές 

που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του ΔΣΕ, καθώς δεν ήταν «ασφαλής» η μεταφορά τους.259  

Με την αμερικανική βοήθεια να αποτελεί τον πυρήνα της προνοιακής πολιτικής για την 

ανακούφιση των προσφύγων και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσή τους, το κράτος 

δημιούργησε μια σειρά προϋποθέσεων. Αρχικά, όσοι από τους πρόσφυγες συνέρευσαν στις 

πόλεις λόγω των στρατιωτικών γεγονότων χαρακτηρίστηκαν «ανταρτόπληκτοι», 

«συμμοριόπληκτοι» και με βάση την κυβερνητική πολιτική δικαιούνταν ορισμένα 

βοηθήματα, όπως ιατρική περίθαλψη και τρόφιμα, καθώς και χρηματικό επίδομα.  

Για να χαρακτηριστεί ο εκάστοτε πρόσφυγας «ανταρτόπληκτος», που δικαιούταν 

περίθαλψη και τρόφιμα, βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, 

έπρεπε να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες επιτροπές χαρακτηρισμού 

«συμμοριοπλήκτων» που είχαν συσταθεί και να εγγραφεί στους καταλόγους, για να λάβει τα 

παραπάνω βοηθήματα. Συγκεκριμένα, έπρεπε να υποβάλλει: α) βεβαίωση των αρχών 

ασφαλείας της περιφέρειάς του ότι τυγχάνει «πυροπαθής ή ολοσχερώς λεηλατηθείς», β) 

βεβαίωση από τις στρατιωτικές αρχές ότι έχει μετακινηθεί κατόπιν εντολής τους, γ) 

βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από την κοινότητά του, δ) δελτίο που αποδείκνυε την 

απορία του σύμφωνα με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της περιοχής, στην οποία 

κατέφυγε ως πρόσφυγας.  

Για την παροχή των βοηθημάτων ανάλογα με τις ανάγκες τους, οι πρόσφυγες 

χωρίστηκαν σε κατηγορίες. Στην Α΄ κατηγορία εγγράφονταν όσοι είχαν μετακινηθεί για 

                                                           
259Τσίλαγα, «Δράσεις και αντιδράσεις μεροληψίας», σσ. 154-155. Επίσης, Βόγλης, Η αδύνατη επανάσταση, σ. 

305. Πέρα από την πολιτική που απέκλειε την αποστολή τροφίμων και κάθε είδους βοήθειας σε χωριά,  όπου οι 

κάτοικοι ως επί τον πλείστον ήταν αριστεροί, αποκλείστηκαν χωριά στα οποία υπήρχε «φόβος» να εισέλθουν 

αντάρτες, γεγονός που οδήγησε τους κατοίκους να μετακινηθούν αναγκαστικά προς τα αστικά κέντρα για 

λόγους «ασφαλείας».  
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στρατιωτικούς λόγους σε άλλες περιοχές και είχαν πληγεί από τη δράση των ανταρτών στα 

χωριά της υπαίθρου, με τις οικίες τους να έχουν καταστραφεί ή μέλη της οικογένειάς τους να 

έχουν εκτελεστεί από τον ΔΣΕ. Τότε, χαρακτηρίζονταν τελείως άποροι και το κράτος 

αναλάμβανε εξ’ ολοκλήρου τη συντήρησή τους. Στη συγκεκριμένη κατηγορία 

συμπεριλαμβάνονταν και οι οικογένειες, οι προστάτες των οποίων «εφονεύθησαν υπό των 

συμμοριτών» και λάμβαναν τα σχετικά βοηθήματα και την περίθαλψη, βοηθήματα που 

δίνονταν και στις οικογένειες των μαχόμενων και των ανδρών των Μονάδων Αυτοάμυνας 

Υπαίθρου (ΜΑΥ).260   

Στη Β΄ κατηγορία ανήκαν όσοι εγκατέλειψαν οικιοθελώς τις οικίες τους λόγω των 

στρατιωτικών γεγονότων και κατέφυγαν στα αστικά κέντρα. Οι εγγεγραμμένοι στη Β΄ 

κατηγορία, δεδομένου ότι είχαν κάποιο εισόδημα, ώστε να μπορούν να συντηρηθούν, καθώς 

δεν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους, δεν δικαιούνταν χρηματικό επίδομα και 

χορήγηση άρτου. Ωστόσο, είχαν το δικαίωμα να λαμβάνουν δελτία τροφίμων και τους 

χορηγούνταν επί πληρωμή τα τρόφιμα, η στέγαση και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.261  

Παράλληλα, δικαιούνταν δωρεάν χορήγηση όλων των ειδών που προέρχονταν από τις 

διεθνείς οργανώσεις και σε μειωμένη τιμή τα είδη που προέρχονταν από την αμερικανική 

βοήθεια. Επιπλέον, υπήρχε και η Γ΄ κατηγορία, στην οποία ανήκαν όσοι δεν είχαν καμία 

ανάγκη περίθαλψης και η εγγραφή τους γινόταν απλώς για στατιστικούς λόγους. 

Ακολούθως, μετά τον διαχωρισμό των προσφύγων σε κατηγορίες, τα Κέντρα Κοινωνικής 

Πρόνοιας καταχωρούσαν τα στοιχεία τους ονομαστικά σε ειδικό μητρώο και σύμφωνα με 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, η κάθε οικογένεια θα είχε το δικό της 

                                                           
260ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000015_00214: Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο 

Κοινωνικής Πρόνοιας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Αντιλήψεως, Διεύθυνση Κρατικής Αντιλήψεως, Τμήμα 

προστασίας απόρων (Θ. Δεσύλλας) προς Γενικές Διοικήσεις, Νομάρχες και Επάρχους, Κέντρα και Γραφεία 

Κοινωνικής Πρόνοιας. Αριθ. 90220, Αθήνα, 27 Αυγούστου 1948. Επίσης, GRGSA-

IAM_ADM002.S22_01_000012_00008: Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, Γενική 

Διεύθυνση Δημόσιας Αντιλήψεως, Διεύθυνση Κρατικής Αντιλήψεως, Τμήμα προστασίας απόρων (Θ. 

Δεσύλλας) προς Γενικές Διοικήσεις, Νομάρχες και Επάρχους, Κέντρα και Γραφεία Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Αριθ. 85053, Αθήνα, 31 Ιουλίου 1948. Μεταξύ όσων χαρακτηρίζονταν «ανταρτόπληκτοι» ήταν και οι 

«συμμορίτες» που παραδόθηκαν ή συνελήφθησαν και σύμφωνα με απόφαση των στρατιωτικών και πολιτικών 

αρχών αφέθηκαν ελεύθεροι.  
261ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000015_00249: Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο 

Κοινωνικής Πρόνοιας, Διεύθυνση Κρατικής Αντιλήψεως (Θ. Σοφούλης και Θ. Δεσύλλας) προς Κέντρα 

Κοινωνικής Πρόνοιας, «Εγκύκλιος». Αριθ. 73210, Αθήνα, 4 Ιουνίου 1948. 
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οικογενειακό βιβλιάριο «συμμοριόπληκτου» από 1η Ιουλίου 1948. Ωστόσο, όπως αναφέρει 

και η Βασιλική Λάζου, το μέτρο αυτό, αν και θεσπίστηκε, δεν τέθηκε σε εφαρμογή.262  

Από τους καταλόγους αποκλείονταν και δεν δικαιούνταν περίθαλψη, όσοι κατέφυγαν 

στα κέντρα ασφαλείας χωρίς να συντρέχει κίνδυνος και χωρίς την εντολή των στρατιωτικών 

αρχών. Ωστόσο, μπορούσαν να εγγραφούν στις γενικές καταστάσεις απόρων και να τους 

χορηγηθούν τα δωρεάν τρόφιμα, λαμβάνοντας όμως την απαραίτητη βεβαίωση από τις αρχές 

ασφαλείας της περιοχής τους, που πιστοποιούσε ότι δικαιολογημένα εγκατέλειψαν τις οικίες 

τους.263 

Μέσα σε αυτό το σύστημα όμως που είχε αναπτυχθεί, σχετικά με τον διαχωρισμό των 

προσφύγων, δεν έλειψαν οι καταχρήσεις ή και οι παραλείψεις. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που 

χαρακτηρίζονταν «ανταρτόπληκτοι», χωρίς όμως να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. 

Παράλληλα, υπήρξαν περιπτώσεις που ενώ ήταν πρόσφυγες δεν χαρακτηρίζονταν 

«ανταρτόπληκτοι», παρότι δικαιούνταν τα ανωτέρω βοηθήματα. Επίσης, παρατηρήθηκε το 

φαινόμενο της εγγραφής των ίδιων προσφύγων σε πολλές καταστάσεις ταυτόχρονα: 

«Διεπιστώθη ότι πλείστοι των εγγραφέντων εις τας ειδικάς καταστάσεις, 

συμμοριοπλήκτων, δεν κέκτηνται πραγματικώς την ιδιότητα του 

συμμοριοπλήκτου, αλλά δια της προσκομίσεως διαφόρων ψευδών 

πιστοποιητικών των Αστυνομικών ή Κοινοτικών Αρχών των ενεγράφησαν εις 

τους καταλόγους τούτους […]. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμεν όπως, 

εν τη υμετέρα αρμοδιότητι, προβήτε εις τας δεούσας ενεργείας, δια την υπό 

προσωπικήν υμών επίβλεψιν, αναθεώρησιν των καταλόγων 

συμμοριοπλήκτων δίδοντες αυστηροτάτας διαταγάς εις τας αρχάς […]».264 

                                                           
262Λάζου, «Οι ‘εσωτερικοί πρόσφυγες’ του Εμφυλίου Πολέμου», σ. 121. 
263ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000015_00249: Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο 

Κοινωνικής Πρόνοιας, Διεύθυνση Κρατικής Αντιλήψεως (Θ. Σοφούλης και Θ. Δεσύλλας) προς Κέντρα 

Κοινωνικής Πρόνοιας, «Εγκύκλιος». Αριθ. 73210, Αθήνα, 4 Ιουνίου 1948.  
264ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000015_00279: Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο 

Κοινωνικής Πρόνοιας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Αντιλήψεως, Διεύθυνση Κρατικής Αντιλήψεως, Τμήμα 

Προστασίας Απόρων (Θ. Δεσύλλας) προς Νομάρχες του κράτους και υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας. Αριθ. 

107278, Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 1947. Στο ίδιο, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000015_00320: Βασίλειο της 

Ελλάδος, Γενική διεύθυνση εφοδιασμού Ε΄ Διαμερίσματος, Τμήμα διοικητικού, Γραμματεία (Γ. Δόσιος) προς 

το Τμήμα διανομών. Αριθ. 83812/01/20371, Θεσσαλονίκη, 23 Δεκεμβρίου 1947. Σύμφωνα με την 

Υποδιοίκηση Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος της κοινότητας Μεγάλα Λειβάδια, της περιφέρειας 

Ασβεστοχωρίου, χορηγούσε «αυθαιρέτως» πιστοποιητικά σχεδόν σε όλους τους κατοίκους, οι οποίοι προ 

δεκαπενταετίας είχαν εγκατασταθεί σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης.   
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Επιπλέον, για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που χαρακτηρίζονταν 

«ανταρτόπληκτοι», σύμφωνα με το πρόγραμμα οργανώσεως Πρόνοιας και Περιθάλψεως των 

«συμμοριόπληκτων» προσφύγων, παρεχόταν, πέρα από την υγειονομική περίθαλψη, βοήθεια 

για την καλλιέργεια εκτάσεων. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Γεωργίας παραχωρούσε στους 

αγρότες έκταση γης για προσωρινή καλλιέργεια, καθώς και τα απαραίτητα γεωργικά 

εργαλεία και μηχανήματα. Αντίστοιχα, για τους κτηνοτρόφους παρέχονταν οι απαραίτητοι 

χώροι στέγασης για τα ζώα, καθώς και η τροφή τους, αν δεν υπήρχε δυνατότητα αγοράς από 

τον ίδιο τον κτηνοτρόφο. 

Όμως, στο σύνολο τους οι πρόσφυγες είχαν περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση. Η 

κρατική βοήθεια για τους «ανταρτόπληκτους», σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα, 

ανερχόταν σε 1.500 δραχμές για τον αρχηγό της κάθε οικογένειας και 1000 δραχμές για κάθε 

μέλος της, ενώ δικαιούνταν δωρεάν 120 γραμμάρια αλεύρι ή σιτάρι και για όσους πρόσφυγες 

είχαν άμεση ανάγκη εφοδιάζονταν με είδη ρουχισμού, υπόδησης και με κουβέρτες.265 

Ωστόσο, λόγω της οικονομικής εξαθλίωσής τους, με το χαμηλό επίδομα που λάμβαναν από 

το κράτος, που μάλιστα καθυστερούσε αρκετές φορές να χορηγηθεί, αρκετοί αναγκάστηκαν 

να πουλήσουν τα προσφερόμενα είδη ιματισμού και υπόδησης σε πλανόδιους ή άλλους 

μεταπωλητές, με αποτέλεσμα σε περίπτωση σύλληψης ή καταγγελίας να διαγράφονται από 

τους καταλόγους περίθαλψης των «συμμοριόπληκτων».266 

Για την ανακούφιση των προσφύγων και την καταπολέμηση της ανεργίας, που είχε 

φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, τέθηκε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα εργασίας. Με εγκύκλιο 

η Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος εξήγγειλε την πρόσληψη εκτάκτου υπαλληλικού ή 

εργατικού προσωπικού. Εδώ, να σημειωθεί, ότι οι πρόσφυγες που απασχολούνταν σε 

παραγωγικά έργα, καθώς τα περισσότερα βρίσκονταν εκτός του κέντρου της πόλης, 

διανυκτέρευαν στην περιοχή όπου εργάζονταν, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε απαραίτητα 

                                                           
265ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000015_00255: Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο 

Κοινωνικής Πρόνοιας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Αντιλήψεως, Διεύθυνση Κρατικής Αντιλήψεως, Τμήμα 

Προστασίας Απόρων (Θ. Δεσύλλας) προς Γενικούς Διοικητές και Νομάρχες, Υπηρεσίες και Γραφεία Πρόνοιας, 

Διαμερίσματα και Γραφεία Εφοδιασμού, Υγειονομικά Κέντρα, Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως, γεωργικές 

υπηρεσίες, Α΄ Β΄ Γ΄ Σώματα Στρατού. Αριθ. 45270, Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 1948. Επίσης, ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, 

GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000013_00041: Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, 

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Αντιλήψεως, Διεύθυνση Κρατικής Αντιλήψεως, Τμήμα Προστασίας Απόρων (Θ. 

Δεσύλλας) προς Γενικούς Διοικητές, Νομάρχες και Επάρχους Θεσσαλονίκης, Υπηρεσίες και Γραφεία 

Πρόνοιας. Αριθ. 58690, Αθήνα, 30 Μαρτίου 1948. 
266ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000012_00248: Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο 

Κοινωνικής Πρόνοιας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Αντιλήψεως, Διεύθυνση Κρατικής Αντιλήψεως, Τμήμα 

Προστασίας Απόρων (Θ. Δεσύλλας) προς Γενικές Διοικήσεις, Νομάρχες και Επάρχους, Κέντρα και Γραφεία 

Πρόνοιας. Αριθ. 63133, Αθήνα, 18 Μαΐου 1948.  
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για την πρόσληψή τους να προσκομίζουν πιστοποιητικό «υγιών κοινωνικών φρονημάτων», 

που εξέδιδαν οι αστυνομικές αρχές.267  

Η εξαγγελία για την πρόσληψη προσωπικού έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος της 

αμερικανικής βοήθειας «Πρόνοια δια της εργασίας», για τη μεγαλύτερη όσο το δυνατόν 

απασχόληση των απόρων «ανταρτόπληκτων» αγροτών προσφύγων σε κοινωφελή έργα, 

όπως δημόσια έργα (επισκευή και συντήρηση οδών, λιμενικών εγκαταστάσεων), γεωργικά 

(έργα αρδεύσεως, βελτίωσης του εδάφους), υγείας (έργα υδρεύσεως και εξυγιαντικά έργα) 

και ανασυγκρότησης (ανοικοδόμηση και ανασυγκρότηση δήμων και κοινοτήτων, όπου 

επρόκειτο να επιστρέψουν οι πρόσφυγες) κατά τους μη παραγωγικούς μήνες.268 

Προβλεπόταν ημερομίσθιο 9.350 δραχμών, η πληρωμή δε γινόταν μέσω των κέντρων 

Κοινωνικής Πρόνοιας.269 Ωστόσο, η ανταπόκριση των προσφύγων δεν ήταν η αναμενόμενη. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Δεκέμβριο 

του 1948, όταν και ξεκίνησε το πρόγραμμα, αν και προβλεπόταν η απασχόληση 30.000 

εργατών, εντούτοις μόνο 1.200 πρόσφυγες συμμετείχαν σε αυτό.270 

Έτσι, το πρόγραμμα της αμερικανικής βοήθειας δεν προσέφερε τα αναμενόμενα στην 

καταπολέμηση της ανεργίας και αυτό ήταν ένα βασικό πρόβλημα για την πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Η κακή οικονομική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο Δήμος 

Θεσσαλονίκης δεν επέτρεπε την ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικά με το ζήτημα αυτό. 

Ωστόσο, για το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν αναγκαία η κρατική παρέμβαση, με τη χορήγηση 

χρηματικού δανείου, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πόλης και των 

«ανταρτόπληκτων» και να εκτελεστούν έργα ζωτικής σημασίας, όπως αυτά της οδοποιίας 

και της βελτίωσης της ηλεκτροδότησης, για την περαιτέρω καταπολέμηση της ανεργίας: 

«Εις την πόλιν της Θεσσαλονίκης έχει συγκεντρωθή το μεγαλύτερον μέρος 

των προσφύγων της υπαίθρου. Η μαστίζουσα την πόλιν της Θεσσαλονίκης 

                                                           
267ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000016_00497: Βασίλειο της Ελλάδος, Γενική 

Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, Υπουργείο Γεωργίας, Υπηρεσία παραγωγικών έργων Μακεδονίας (Ορ. 

Χρηστίδης) προς Νομάρχη Θεσσαλονίκης. Αριθ. 8725, Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 1948.  
268ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000021_00064: Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο 

Κοινωνικής Πρόνοιας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Αντιλήψεως, Διεύθυνση Κρατικής Αντιλήψεως (Κ. 

Καραμανλής) προς Γενικούς Διοικητές, Νομάρχες και Διευθυντές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, 

«Εγκύκλιος». Αριθ. 11320, Αθήνα, 8 Μαρτίου 1949.  
269ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000014_00057: Βασίλειο της Ελλάδος, Γενική 

Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, Υπηρεσία Δημόσιων Έργων (Β. Θεοδοσίου) προς νομ/κους περιοχής Βορείου 

Ελλάδος. Αριθ. 90157/6157, Θεσσαλονίκη, 16 Δεκεμβρίου 1948.  
270Βόγλης, «Η κοινωνία της υπαίθρου», σ. 354. 
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οικονομική κρίσις αποκλείει απολύτως την παροχήν εργασίας εις τους 

δυστυχείς αυτούς ανθρώπους. Τα παρά των Αμερικανών εκτελούμενα έργα 

δεν είναι μεγάλης εκτάσεως και ο απορροφηθείς αριθμός ανέργων μικρός 

[…]. Ούτω το ζήτημα της ανεργείας πρέπει, έστω και μερικώς ο Δήμος να 

αντιμετωπίση δια της εκτελέσεως έργων, έστω και εις μικράν κλίμακα. Έργα 

όμως ο Δήμος μόνον δια της κρατικής ενισχύσεως δύναται να εκτελέση».271 

Παρ’ όλα αυτά το πρόγραμμα συνεχίστηκε και την περίοδο 1949-1950 και σύμφωνα με 

τις αποφάσεις του υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, όσοι «ανταρτόπληκτοι» προσέρχονταν 

για εργασία θα εξακολουθούσαν να επωφελούνται των δωρεάν παροχών. Όμως, για το 

διάστημα εργασίας τους δεν θα παρεχόταν το χρηματικό επίδομα που λάμβαναν έως τότε και 

προσωρινά διαγράφονταν οι ίδιοι και τρία μέλη της οικογένειας του. Αντίστοιχα, εάν από 

την ίδια οικογένεια εργάζονταν στο πρόγραμμα δυο μέλη, διαγράφονταν έξι μέλη της 

οικογένειας, δηλαδή στο σύνολο οκτώ. Επιπλέον, σε όσους είχαν χαρακτηριστεί απλώς 

άποροι, διακόπηκε κάθε δωρεάν παροχή σε αλεύρι και άλλα τρόφιμα, κατά το χρονικό 

διάστημα που εργάζονταν.272    

Συνολικά, τα δημόσια έργα που εκτελέστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του 

προγράμματος «Πρόνοια διά της Εργασίας» ήταν στρατηγικής σημασίας, για τη σύνδεση 

των απομονωμένων αγροτικών περιοχών της υπαίθρου με τα αστικά κέντρα, σαφώς 

ενταγμένα στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την εξάλειψη του «κομμουνιστικού 

κινδύνου». Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναδειχθεί η κοινωνική διάσταση του ζητήματος. Οι 

αγροτικοί πληθυσμοί, αναγκασμένοι να προσαρμοστούν σε έναν νέο τρόπο ζωής, 

μετατράπηκαν ουσιαστικά σε μη παραγωγικούς. Συνηθισμένοι να επιβιώνουν μέσα από την 

ενασχόλησή τους με τις αγροτικές καλλιέργειες και την κτηνοτροφία, κλήθηκαν τώρα να 

ασχοληθούν με επαγγέλματα πάνω στα οποία δεν είχαν καμία απολύτως τεχνογνωσία. Σε 

συνδυασμό με το χαμηλό ημερομίσθιο και τις άθλιες συνθήκες εργασίας, οι πρόσφυγες 

                                                           
271Δήμος Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, Τακτική συνεδρίαση της 20ης 

Μαΐου 1948: «Περί συνάψεως δανείου υπό του Δήμου». Αριθ. 199, Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 1948.  
272ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000021_00563: Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο 

Κοινωνικής Πρόνοιας, Διεύθυνση Κρατικής Αντιλήψεως (Κ. Καραμανλής), προς Νομάρχες κράτους, 

Διευθυντές Κέντρων Προνοίας, νομομηχανικούς, «Εγκύκλιος». Αριθ. 68570, Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 1949.  
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οδηγήθηκαν στην αναζήτηση άλλης απασχόλησης, από την οποία θα αμείβονταν 

καλύτερα.273 

 

4.3. Η κινητοποίηση της Πρόνοιας Βορείων Επαρχιών της βασίλισσας Φρειδερίκης και 

της τοπικής κοινωνίας στο πλαίσιο της «εθνικοφροσύνης» 

 

Μεταξύ των προσφύγων που συνέρευσαν στις πόλεις στο πλαίσιο των εκκαθαριστικών 

επιχειρήσεων ήταν τα ανήλικα παιδιά, μια ευδιάκριτη, πολυπληθής και ιδιαίτερα ευάλωτη 

κατηγορία. Τον Φεβρουάριο του 1948, η ελληνική κυβέρνηση κατήγγειλε στην Ειδική 

Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Βαλκάνια (UNSCOB) την αρπαγή από τον ΔΣΕ 

ανήλικων παιδιών, ηλικίας 3-14 ετών, από χωριά της υπαίθρου στη Μακεδονία και την 

Ήπειρο, με σκοπό, σύμφωνα με τις κατηγορίες, να τα εκπαιδεύσει και να τα εντάξει στα 

μάχιμα τμήματά του. Με βάση αυτές τις καταγγελίες περί «παιδομαζώματος», η 

κυβερνητική πλευρά έθεσε σε εφαρμογή το «παιδοφύλαγμα», σύμφωνα με το οποίο έπρεπε 

να μετακινηθούν περίπου 14.000 παιδιά σε ασφαλή μέρη από τον ΔΣΕ. Ήδη από τον Ιούλιο 

του 1947 είχε δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτόν το Βασιλικό Ίδρυμα Προνοίας, υπό την 

επίβλεψη της βασίλισσας Φρειδερίκης, ιδρύοντας πανελλαδικά χώρους για την στέγαση και 

περίθαλψη των παιδιών.274 Στην πραγματικότητα, η ανάληψη της ευθύνης για την προστασία 

των παιδιών από το «παιδομάζωμα» αποτέλεσε εργαλείο για το βασιλικό ζεύγος και κυρίως 

τη Φρειδερίκη, καθώς μέσα από την ανάδειξη της φιλανθρωπίας της κατοχυρωνόταν και η 

θέση της στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας, δηλαδή ο θεσμός της μοναρχίας.275  

                                                           
273Βύρων Κοτζαμάνης, «Η κινητικότητα του αγροτικού πληθυσμού στη δεκαετία 1940-50 και η αναδιάρθρωση 

του κοινωνικο-δημογραφικού χάρτη της μεταπολεμικής Ελλάδας: πρώτη προσέγγιση», Επιθεώρηση 

Κοινωνικών Ερευνών, 77, 1990, σσ. 112-115. 
274Τασούλα Βερβενιώτη, «Παιδομάζωμα ή/και παιδοφύλαγμα», Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της 

Ελλάδας του 20ου αιώνα. Ανασυγκρότηση-Εμφύλιος-Παλινόρθωση 1945-1952, τόμ. Δ2, Βιβλιόραμα, Αθήνα 

2009, σσ. 85-87. Παρομοίως, το ΚΚΕ φρόντισε για τη σίτιση και τη στέγαση των παιδιών, που είχαν 

μεταφερθεί στις Λαϊκές Δημοκρατίες, αναλαμβάνοντας την εκπαίδευσή τους. Για τον σκοπό αυτόν ιδρύθηκε 

τον Μάιο του 1948 η «Επιτροπή Βοήθεια για το Παιδί» (ΕΒΟΠ).  
275ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000024_00314: Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος (Κ. 

Κορόζος) προς Διεύθυνση Στεγάσεως. Αριθ. 2357, Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 1949. Να σημειωθεί ότι για 

τους πρόσφυγες που δεν είχε βρεθεί στέγη ή δυσκολεύονταν να βρουν εργασία, η λύση ήταν να απευθυνθούν 

στην ίδια τη βασίλισσα Φρειδερίκη. Με παρέμβασή της προς τη Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, πολλοί 

πρόσφυγες  προβάλλοντας στις αιτήσεις την «εθνικοφροσύνη» τους ενισχύθηκαν οικονομικά. Επίσης βλ. Lars 

Baerentzen, «Το «παιδομάζωμα» και οι παιδουπόλεις της βασίλισσας», Lars Baerentzen-Γιάννης Ο. Ιατρίδης-

Ole L. Smith (επιμ.), Μελέτες για τον εμφύλιο πόλεμο 1945-1949, Ολκός, Αθήνα, 1992, σσ. 137-140.  
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Το Ίδρυμα Προνοίας ανέλαβε τη διοργάνωση εράνων, όπως ο έρανος «Πρόνοια Βορείων 

Επαρχιών Ελλάδος», γνωστός ως Έρανος της βασίλισσας Φρειδερίκης, που ιδρύθηκε στις 10 

Ιουλίου 1947, με βασιλικό διάταγμα. Πρωταρχικός στόχος ήταν η αποκατάσταση των 

προσφύγων, η στέγαση και η σίτισή τους και κυρίως η φροντίδα των «ανταρτόπληκτων» 

παιδιών και μέσω έκκλησης προσκάλεσε τον ελληνικό λαό να συνεισφέρει οικονομικά «εις 

την θεραπείαν των πολλαπλών αναγκών των πασχόντων». Σε αυτόν συμμετείχαν εθελοντικά 

σημαντικές προσωπικότητες από την ανώτερη κοινωνική τάξη, όπως η Αλεξάνδρα Μελά και 

η Λίνα Τσαλδάρη, ενώ μεταξύ των μελών της επιτροπής του εράνου ήταν τραπεζίτες, 

βιομήχανοι, ο καθηγητής πανεπιστημίου Στίλπων Κυριακίδης και ο νομάρχης 

Θεσσαλονίκης, Γ. Λεονταρίδης.276  

Έτσι, μέσω αυτού του εράνου, που πλαισιώθηκε από το φιλανθρωπικό σωματείο 

«Μέριμνα του Παιδιού», με πρόεδρο τη Φρειδερίκη, ιδρύθηκαν έως το 1950 πενήντα τρεις 

παιδοπόλεις, ώστε να παρασχεθεί στέγη και περίθαλψη στα παιδιά, με την πρώτη εξ’ αυτών 

να ιδρύεται στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης με την ονομασία «Αγία Ειρήνη». Κύριος 

σκοπός των παιδοπόλεων, στις οποίες φιλοξενήθηκαν περίπου 18.000 παιδιά, ήταν, πέρα από 

τη φροντίδα, η ηθική διαπαιδαγώγησή τους με βάση την εθνικόφρονα ιδεολογία της εποχής, 

βασισμένη στον αντικομμουνιστικό λόγο.277  

Για την οργάνωση της υποδοχής και της περίθαλψης των «ανταρτόπληκτων» παιδιών της 

υπαίθρου, σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση, στο πλαίσιο του «παιδοφυλάγματος», όλα τα 

παιδιά ηλικίας 3-14 ετών που διέμεναν σε περιοχές με κίνδυνο «αρπαγής των παρά 

συμμοριτών» και με τη συγκατάθεση των γονιών τους, μεταφέρονταν στα Κέντρα 

Ασφαλείας.278 Την επίβλεψη και τον συντονισμό της μεταφοράς και της περίθαλψης των 

                                                           
276Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης [στο εξής: ΙΜΘ], φάκ. 128: Τοπικήν Επιτροπήν του υπό την 

υψηλήν προστασίαν της Α.Μ. της βασιλίσσης εράνου Πρόνοια Βορείων Επαρχιών της Ελλάδος. Δ/γμα 

10/7/1947, «Έκκλησις». 
277Στις παιδοπόλεις της Φρειδερίκης στόχος ήταν η καλλιέργεια του εθνικού φρονήματος στα παιδιά, καθώς τα 

περισσότερα από αυτά είχαν «εμποτισθή με την κομμουνιστικήν διδασκαλίαν». Οι ραδιοφωνικές εκπομπές που 

μεταδίδονταν από την άνοιξη του ’49, περιέγραφαν τη ζωή στις παιδοπόλεις και εκθείαζαν το βασιλικό ζεύγος, 

διανθισμένες με κατηγορίες εναντίον των κομμουνιστών. Περισσότερα για το ζήτημα αυτό βλ. Λουκιανός 

Χασιώτης, Τα παιδιά του Εμφυλίου. Από την «Κοινωνική Πρόνοια» του Φράνκο στον «Έρανο» της Φρειδερίκης 

(1936-1950), Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2013, σσ. 171-178 και του ιδίου, «Εθνικοφροσύνη και 

αντικομμουνισμός στο νεανικό τύπο: Η περίπτωση του περιοδικού Παιδόπολις, 1950-1951», Ίστωρ, 15, (2009), 

σσ. 282-284. 
278Ενδεικτικά, ΙΜΘ, φάκ. 128: Βασίλειο της Ελλάδος, Δήμος Βέρροιας (Στ. Τσιράκογλου) προς τον 

Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Γεννάδιο, Αριθ. 6283, Βέρροια, 22 Δεκεμβρίου 1947. Ο Δήμαρχος 

της Βέροιας μέσω της επιστολής του αιτήθηκε την εγκατάσταση 100 απόρων και ορφανών ανταρτόπληκτων 

παιδιών στην παιδούπολη «Αγία Ειρήνη». Στο ίδιο, αίτηση δεκαεπτά οικογενειών του χωριού Λάγγα 
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παιδιών ανέλαβε η «Επιτροπή Συντονισμού Περιθάλψεως Ανταρτοπλήκτων Παίδων». Κάθε 

παιδί χαρακτηριζόταν «ανταρτόπληκτο Α΄ κατηγορίας», λαμβάνοντας τα ανάλογα 

βοηθήματα, με τους καταλόγους να συντάσσονται από την υπηρεσία Κοινωνικής 

Πρόνοιας.279 Όσα παιδιά μεταφέρονταν από την ύπαιθρο στα Κέντρα Ασφαλείας, έφεραν 

στο εσωτερικό του ενδύματός τους τα στοιχεία τους, όπως ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός 

και τόπο προέλευσης και εισήχθησαν για την περίθαλψή τους σε κοινωφελή ιδρύματα της 

πόλης ή εξασφαλίστηκε στέγη για εκείνα και την οικογένειά τους.280 

Για την άμεση ανάγκη της στέγασής τους στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον υπουργό, 

Εμμ. Παπαδογιάννη, παραχωρήθηκαν λυόμενα παραπήγματα σε διάφορα ιδρύματα: 

«Κατόπιν της εν λόγω συνεργασίας, ο κ. Παπαδογιάννης έδωκεν αρμοδίως 

εντολάς όπως διατεθούν εν λυόμενον οίκημα εις την παιδιούπολιν Αγ. 

Ειρήνης, τρία οικήματα εις την Γεωργικήν Σχολήν δια την στέγασιν των 

αγροτοπαίδων, εν εις την Μέριμναν δια την παιδιούπολιν του Μπαχτσέ 

Τσιφλίκ, εν εις την παιδιούπολιν Αγ. Τριάδος, ίνα χρησιμοποιηθή ως 

εκπαιδευτήριον και εν οίκημα δια την παιδιούπολιν της Ελβετίας. Επίσης έξι 

οικήματα δια την εγκατάστασιν των συμμοριοπλήκτων φοιτητών. Ο κ. 

Παπαδογιάννης διέταξεν επίσης όπως εις τα εκτελούμενα στεγαστικά έργα 

και εις τους τόπους όπου θα στηθούν τα λυόμενα οικήματα κατασκευασθούν 

εκ παραλλήλου και κοινόχρηστοι χώροι, όπως πλυντήρια, μαγειρεία κλπ».281 

Ωστόσο, οι παιδοπόλεις είχαν επίσης προβλήματα που δεν είχαν επιλυθεί ακόμα και με 

την εγκατάσταση των παιδιών. Από τα σημαντικότερα ήταν η έλλειψη χώρου και 

συγκεκριμένα κατά το πρώτο διάστημα δεν υπήρχε κουζίνα και τραπεζαρία, ενώ υπήρχε 

                                                                                                                                                                             
Καστοριάς προς τη βασίλισσα Φρειδερίκη, για εγκατάσταση των παιδιών τους σε ιδρύματα και παιδουπόλεις, 

λόγω της αδυναμίας να τους προσφέρουν τα απαραίτητα.  
279ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000013_00056: Βασίλειο της Ελλάδος, Γενική 

Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας (Αρ. Μπασιάκος) προς Νομάρχες, Επάρχους και 

Διευθυντές Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας Βορείου Ελλάδος, «Εγκύκλιος». Αριθ. Εμπ. 18, Θεσσαλονίκη, 

19 Μαρτίου 1948. 
280ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000013_00052: Βασίλειο της Ελλάδος, Γενική 

Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας (Αρ. Μπασιάκος) προς Νομάρχες, Επάρχους και 

Διευθυντές Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας Βορείου Ελλάδος, «Εγκύκλιος». Αριθ. Εμπ. 30, Θεσσαλονίκη, 

24 Μαρτίου 1948.  
281Μακεδονία, 22 Δεκεμβρίου 1948. Επίσης, ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-

IAM_ADM002.S22_01_000011_0003_00070: Βασίλειο της Ελλάδος, Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος (Κ. 

Κορόζος), «Απόφασις». Αριθ. 19430, Θεσσαλονίκη, 3 Νοεμβρίου 1948. Ύστερα από αιτήσεις, λόγω της 

ανάγκης στέγασης των παιδιών,  παραχωρήθηκαν σιδερένια παραπήγματα στο ορφανοτροφείο θηλέων 

«Μέλισσα» και στην παιδούπολη, «Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς» (Παπάφειο). 
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μεγάλη έλλειψη σε παιδικά ρούχα και υποδήματα, καθώς και σε εξειδικευμένο προσωπικό. 

Σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά μεταφέρονταν και διέμεναν σε άλλους χώρους, όπως στο 

Παπάφειο Ορφανοτροφείο, όπου φιλοξενήθηκαν για την περίοδο των Χριστουγέννων. Έτσι, 

ήταν απαραίτητο να διαμορφωθούν κατάλληλα οι χώροι, ώστε να φιλοξενηθεί ο 

απαιτούμενος αριθμός των «ανταρτόπληκτων» παιδιών.282  

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων από τον ΕΣ, με 

πρωτοστάτη την ίδια τη βασίλισσα Φρειδερίκη, κρίθηκε αναγκαίο, παρά το γεγονός ότι «η 

ύπαιθρος απηλλάγη σχεδόν εντελώς από το κομμουνιστικόν μίασμα», να διαφωτιστούν και 

να αναμορφωθούν όσοι είχαν έρθει «αναγκαστικά» σε επαφή με τον ΔΣΕ και συγκεκριμένα: 

«Παρουσιάζεται μια νέα ανάγκη, τόσον επείγουσα, όσον και επιτακτική, η 

διαφώτισις και ο ηθικός καθαρμός όλων εκείνων, οίτινες αναγκαστικώς ήλθον 

εις στενήν επαφήν τόσους μήνας με τους διαφωτιστάς και τους πολιτικούς 

καθοδηγητάς των εαμοβουλγάρων, οίτινες διεστρέβλωσαν τα εθνικά και 

πολιτικά φρονήματα των απλοϊκών χωρικών, με τα δολερά κηρύγματα του 

κομμουνισμού, της λαοκρατίας και της ισότητος […]. Πρέπει να εκριζωθεί ο 

συμμοριτισμός από την ψυχήν, τον νουν και την καρδίαν του πληθυσμού της 

υπαίθρου […] πρέπει να δράσουν αποτελεσματικώς και βοηθητικώς, άνδρες, 

γυναίκες και ιερωμένοι […] έλθον εις στενήν επαφήν με τους χωρικούς και 

τας γυναίκας των, να συζητήσουν, να τους διαφωτίσουν, να τους αναπτύξουν 

και εδραιώσουν το εθνικόν, το θρησκευτικόν και το οικογενειακόν αίσθημα, 

το οποίον τόσον πολύ εχαλαρώθη από τους εξαχριωμένους συμμορίτας, 

οίτινες εκ συστήματος, κολακεύουν πάσαν ηθικήν αδυναμίαν του 

πλήθους».283  

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, μέσω των διαφόρων εθνικοφρόνων 

συλλόγων και φορέων, διοργανώθηκε πλήθος θεατρικών και μουσικών παραστάσεων, αλλά 

και εράνων υπέρ των μαχόμενων. Παρομοίως, μέσα από τέτοιου είδους δράσεις έγινε 

προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των «ανταρτόπληκτων». Οι έρανοι που 

                                                           
282ΙΜΘ, φάκ. 128: «Συνεδρία Εφορευτικής Επιτροπής Παιδιουπόλεως ‘Αγία Ειρήνη’ της 21ης Ιανουαρίου 

1948», Θεσσαλονίκη, 21 Ιανουαρίου 1948 και «Συνεδρία Εφορευτικής Επιτροπής Παιδιουπόλεως ‘Αγία 

Ειρήνη’ της 18ης Φεβρουαρίου 1948», Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 1948. 
283ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000020_00122: Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο 

Εσωτερικών, Διεύθυνση Διοικήσεως, Τμήμα Αποκεντρώσεως (Φ. Ζαΐμης) προς Γενικούς Διοικητές, Νομάρχες 

και Επάρχους, «Περί ζητημάτων τινών, τα οποία προκύπτουν μετά την απαλλαγήν διαφόρων περιοχών εκ του 

συμμοριτισμού». Αριθ. Ε. Π. 1615, Αθήνα, 4 Ιουνίου 1949. 
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διοργανώνονταν υπέρ των μαχόμενων και των προσφύγων αφορούσαν κυρίως τη 

συγκέντρωση και την αποστολή ειδών υπόδησης και ένδυσης. Ενδεικτικά, η κοινότητα της 

Περαίας απέστειλε γάντια, μάλλινα πουλόβερ και κάλτσες που συγκεντρώθηκαν από τους 

κατοίκους.284 Επιπλέον, για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ της παιδόπολης «Ο Άγιος 

Αθανάσιος» που έδρευε στην Αθήνα, η Κινηματογραφική Ένωση Βορείου Ελλάδος 

αποφάσισε να δοθούν δύο παραστάσεις, στις 30 Μαρτίου και 5 Μαΐου 1948, με τις 

εισπράξεις των εισιτηρίων να διατίθενται υπέρ της παιδόπολης.285 Στο πλαίσιο αυτό, 

διοργανώθηκαν εκδηλώσεις με ψυχαγωγικό χαρακτήρα, όπως η συναυλία που δόθηκε στο 

Κρατικό Θέατρο υπέρ του παιδιού από τη χορωδία των μαθητών του Δ΄ Γυμνασίου 

αρρένων, καθώς και η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώθηκε από τη ΜΕΕΦ στη 

ΧΑΝΘ για την αρπαγή παιδιών από τον ΔΣΕ.286  

Ανάλογες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν και από τους ίδιους τους πρόσφυγες, ώστε να 

βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους. Έτσι, ιδρύθηκαν από τους ίδιους σύλλογοι, όπως η 

«Εθνική Ένωσις Ανταρτοπλήκτων Βορείου Ελλάδος», για την αποκατάσταση των ζημιών 

που προκλήθηκαν στις οικίες από τους «αναρχικούς» και για την επίλυση των οικονομικών 

ζητημάτων των οικογενειών, που εγκατέλειψαν τις περιουσίες τους.287 Αργότερα, ιδρύθηκε ο 

«Σύνδεσμος Εθνικοφρόνων Ανταρτοπλήκτων Βορείου Ελλάδος ‘Ο Άγιος Δημήτριος’», για 

την ένωση όλων των ανταρτόπληκτων της βόρειας Ελλάδας, με στόχο την αλληλοβοήθεια, 

τη στέγαση, τη διαπαιδαγώγηση, την προσπάθεια επίλυσης των ζητημάτων οικονομικής 

φύσεως, την τόνωση του εθνικού φρονήματος, καθώς και την εισαγωγή των ορφανών σε 

ορφανοτροφεία. Στους συλλόγους αυτούς μέλη μπορούσαν να γίνουν μόνο: «Εθνικόφρονες 

ανταρτόπληκτοι ενήλικες παντός φύλλου, ων κατεστράφησαν αι οικίαι ή διερπάγησαν αι 

περιουσίαι ή κατεσφάγησαν μέλη της οικογενείας των υπό των ανταρτών και κατέφυγον εις 

Θεσσαλονίκην και τα πέριξ ζητώντες άσυλον».288 

Συνεπώς, οι «ανταρτόπληκτοι» αποτέλεσαν κομμάτι της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, 

με τους ίδιους σταδιακά να προσαρμόζονται στον αστικό τρόπο ζωής, επιχειρώντας να 

                                                           
284ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000013_00224: Κοινότητα Περαίας προς Νομαρχία 

Θεσσαλονίκης. Αριθ. 22, Περαία, 22 Ιανουαρίου 1948. 
285ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000018_00668: Παιδόπολις «Ο Άγιος Αθανάσιος» 

(Δημ. Γιαννόπουλος) προς τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης. Αριθ. 163 Φ.Α/37, Αθήνα, 7 Αυγούστου 1948.  
286Μακεδονία, 23 Μαρτίου 1948.  
287ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΠΘ, φάκ. 1785: Καταστατικό «Εθνική Ένωσις Ανταρτοπλήκτων Βορείου Ελλάδος». 

Θεσσαλονίκη, 22 Ιουνίου 1947. 
288ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΠΘ, φάκ. 2208: Καταστατικό «Σύνδεσμος Εθνικοφρόνων Ανταρτοπλήκτων Βορείου Ελλάδος ‘Ο 

Άγιος Δημήτριος’». Θεσσαλονίκη,  16 Οκτωβρίου 1947. 
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βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους. Ωστόσο, η ανάγκη της επιστροφής τους στην 

ύπαιθρο, σύμφωνα με απόφαση των κυβερνητικών αρχών, ανάγκασε και πάλι τους ίδιους να 

κάνουν μια νέα αρχή, επιστρέφοντας όμως αυτή τη φορά σε ερειπωμένους τόπους.  

 

4.4. Η επιστροφή των «ανταρτόπληκτων» 

 

Η επιστροφή των προσφύγων στα ερημωμένα χωριά της υπαίθρου ξεκίνησε από το 1947, 

ωστόσο εντάθηκε την περίοδο 1948-1949 και συνεχίστηκε και μετά τη λήξη του Εμφυλίου. 

Για την κυβέρνηση, η επιστροφή τους έπρεπε να γίνει άμεσα, καθώς η συντήρησή τους 

αποτελούσε μεγάλο οικονομικό βάρος για τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ παράλληλα ήταν 

απαραίτητο να ανασυγκροτηθεί η αγροτική οικονομία.289 Αναμφισβήτητα λοιπόν, η άφιξή 

τους στις πόλεις επέφερε κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, με τις περιοχές της υπαίθρου 

που επλήγησαν περισσότερο λόγω της εκκένωσης να είναι ως επί το πλείστον ορεινές.  

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ανασυγκρότησης, θα επέστρεφαν οι πρόσφυγες των οποίων 

τα χωριά αξιολογούνταν από τον στρατό ως «ασφαλή». Έτσι, η κυβέρνηση έλαβε μέτρα για 

την αποσυμφόρηση των αστικών κέντρων από τους «ανταρτόπληκτους». Βάσει του Α.Ν. 

849/1949 της 9ης Μαΐου «Περί συντονισμού των μέτρων δια την θεραπείαν των πάσης 

φύσεως αναγκών των συμμοριοπλήκτων», με απόφαση του υπουργείου Κοινωνικής 

Πρόνοιας, από την 1η Ιουλίου 1949, στους πρόσφυγες που επέστρεφαν και ανήκαν στην Α΄ 

κατηγορία, δινόταν από το δημόσιο ταμείο του Κέντρου Ασφάλειας, στο οποίο είχαν 

καταφύγει, βοήθημα για την οικονομική ενίσχυση και τις πρώτες δαπάνες εγκατάστασής 

τους.290  

Συγκεκριμένα, η οικονομική ενίσχυση αφορούσε επίδομα 60.000 για δύο μήνες. Σε κάθε 

προσφυγική οικογένεια προβλεπόταν επίσης βοήθημα για την προμήθεια των απαραίτητων 

οικοσκευών και την πρόχειρη επισκευή της οικίας της. Συνολικά, το ποσό αυτό δεν 

μπορούσε να ξεπεράσει τις 200.000 δραχμές για οικογένειες έως και τρία μέλη, ενώ για 

οικογένειες με παραπάνω μέλη, τις 300.000 δραχμές. Ωστόσο, με την καταβολή του 

επιδόματος και του βοηθήματος οι πρόσφυγες αποκλείονταν από το δικαίωμα της 

                                                           
289Βόγλης, Η αδύνατη επανάσταση, σ. 317. Το οικονομικό έτος 1948-1949 οι δαπάνες υπέρ των προσφύγων 

ανήλθαν σε 500 δισεκατομμύρια δραχμές.  
290Λαΐου, «Μετακινήσεις πληθυσμού στην ελληνική ύπαιθρο», σ. 95. Από τον συνολικό αριθμό των 700.000 

προσφύγων, οι 660.000 ήταν πρόσφυγες Α΄ κατηγορίας. 
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περίθαλψης που παρείχε η υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας.291 Αναφορικά με την επιστροφή 

των αγροτών, σύμφωνα με την προνοιακή πολιτική, είχε αποφασιστεί να δοθούν στους 

γεωργούς τα απαραίτητα εργαλεία, οι σπόροι και τα λιπάσματα για την καλλιέργεια των 

χωραφιών τους και αντίστοιχα στους κτηνοτρόφους ζωοτροφές για τα κοπάδια τους.292 

Στο πλαίσιο της βοήθειας προς τους πρόσφυγες, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που 

αντιμετώπιζαν κατά την επανεγκατάσταση τους στην ύπαιθρο, το σωματείο η «Φανέλλα του 

Στρατιώτου» διοργάνωσε έρανο «υπέρ των επαναπατριζομένων ανταρτοπλήκτων», στον 

οποίο συμμετείχαν σωματεία, σύλλογοι και φορείς της πόλης, με σκοπό την αποστολή 

διαφόρων ειδών.293 Επιπλέον, ο βασιλιάς Παύλος ίδρυσε τον έρανο «Πρόνοια 

Συμμοριοπλήκτων», στις 26 Νοεμβρίου 1949, βάσει του οποίου ανεγέρθηκαν σχολεία και 

εκκλησίες στα χωριά της υπαίθρου που επλήγησαν από τις συγκρούσεις.294 

Στην πραγματικότητα, όμως, οι περισσότεροι πρόσφυγες δεν επιθυμούσαν να 

επιστρέψουν, καθώς γνώριζαν τις συνθήκες που είχαν να αντιμετωπίσουν. Συγκεκριμένα, 

υπήρχε έλλειψη τροφής, καθώς είχε μειωθεί η αγροτική καλλιέργεια. Επιπλέον, πολλά από 

τα ζώα είχαν σφαγεί είτε από τον ΔΣΕ είτε οι ίδιοι οι πρόσφυγες τα είχαν μεταφέρει μαζί 

τους στην πόλη, αλλά είχαν αναγκαστεί στην συνέχεια να τα πουλήσουν ή να τα σφάξουν 

για να τραφούν, ενώ πολλοί από αυτούς δεν βρήκαν καν στέγη.295  

Στις πόλεις άλλωστε μπορούσαν να βρουν απασχόληση και επιπλέον στηρίζονταν σε 

μεγάλο βαθμό και στην οικονομική βοήθεια που παρείχε το κράτος προς τους 

«ανταρτόπληκτους».  Πολλοί πρόσφυγες μάλιστα αιτούνταν τη μόνιμη εγκατάσταση στη 

                                                           
291ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000020_00012: Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο 

Κοινωνικής Πρόνοιας, Διεύθυνση Κρατικής Αντιλήψεως και Υπουργείο Οικονομικών (Κ. Καραμανλής), 

«Απόφασις». Αριθ. 55754, Αθήνα, 25 Ιουλίου 1949. 
292ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000014_00287: Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο 

Γεωργίας, Γενική Δ/νση Α΄, Διεύθυνση Εποικισμού (Α. Παπαθανάσης) προς τις Διευθύνσεις Γεωργίας του 

κράτους, «Οδηγίαι περί επανεγκατεστάσεως συμμπριοπλήκτων». Αριθ. 134183, Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 1948. 

Επίσης, Δημήτριος Ζαφειρόπουλος, Ο αντισυμμοριακός αγών, 1945-1949, Αθήνα 1956, σ. 663. Συνολικά, οι 

απαραίτητες δαπάνες για την ανασυγκρότηση των περιοχών της υπαίθρου ανέρχονταν σε περίπου 187 εκ. 

δολάρια, ωστόσο λόγω της οικονομικής αδυναμίας του κράτους αποφασίστηκε η στοιχειώδης αποκατάσταση 

με τις δαπάνες να περιορίζονται στα 138 εκ. δολάρια.   
293Δήμος Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, Τακτική Συνεδρίαση της 10ης 

Νοεμβρίου 1949. Αριθ. 469, Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου 1949. 
294Μπουρνάζος, «Το κράτος των εθνικοφρόνων», σ. 25. 
295Λαΐου, «Μετακινήσεις πληθυσμού στην ελληνική ύπαιθρο», σσ. 97-99. Επίσης, Υπουργείον Κοινωνικής 

Πρόνοιας (εκδ.), Το προσφυγικόν πρόβλημα της Ελλάδος, Αθήνα 1949, σσ. 17-18. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 

Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, στην ύπαιθρο είχαν καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς 25.000 οικήματα, 

καθώς και ιδρύματα, εκκλησίες και κοινωφελή έργα, λεηλατήθηκαν 100.000 οικήματα, ενώ καταστράφηκαν ή 

αρπάχτηκαν γεωργικός εξοπλισμός και ζώα.  
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Θεσσαλονίκη, ώστε να μην επιστρέψουν στον τόπο προέλευσής τους.296 Έτσι, για να 

αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό, η κυβέρνηση, πέρα από τα βοηθήματα που αποφάσισε να 

δώσει σε όσους πρόσφυγες επαναπατρίζονταν, ακολούθησε την πολιτική του έμμεσου 

«εξαναγκασμού». Συγκεκριμένα, όσοι αρνούνταν να μετακινηθούν, διαγράφονταν από τους 

προσφυγικούς καταλόγους της Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης και δεν δικαιούνταν τα 

βοηθήματα και την εν γένει περίθαλψη, ενώ, μέσω των αστυνομικών αρχών, ήταν 

αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν τα οικήματα στα οποία είχαν εγκατασταθεί στα διάφορα 

σημεία της πόλης.297  

Πράγματι, αρκετοί από τους πρόσφυγες αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην ύπαιθρο, 

αργότερα όμως προσπάθησαν και πάλι να εγκατασταθούν στις πόλεις. Απόδειξη αυτού είναι 

η σημαντική μείωση που παρατηρείται στον πληθυσμό της υπαίθρου, στα χρόνια που 

ακολούθησαν, κυρίως στις περιοχές που ενεπλάκησαν σε μεγαλύτερο βαθμό στον Εμφύλιο. 

Έτσι, όπως αναφέρει η Αγγελική Λαΐου, ο νομός Καστοριάς,  σύμφωνα με την απογραφή 

του 1940, είχε πληθυσμό 68.000, ενώ στην αντίστοιχη το 1951 είχε μειωθεί στις 46.000. 

Ανάλογες μειώσεις παρατηρούνται και στον νομό Κοζάνης και Φλώρινας. Αντίθετα, η πόλη 

της Θεσσαλονίκης παρουσίασε μικρή αύξηση (από 278.000 σε 297.000 κατοίκους), όπως και 

η Αθήνα, και κυρίως στις κατηγορίες ανθρώπων νεότερης ηλικίας. Στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι κυρίως οι ορεινές περιοχές δεν μπόρεσαν να ανακάμψουν.298 Μάλιστα, ο 

πληθυσμός πολλών από τα χωριά αυτά εμφάνισαν επιπρόσθετη μείωση τη δεκαετία του 

1960, όταν και ξεκίνησε η οικονομική μετανάστευση των Ελλήνων στο εξωτερικό.299  

                                                           
296ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000020_00117: Βασίλειο της Ελλάδος, Νομαρχία 

Κιλκίς (Κ. Χαλκιάς) προς τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης. Αριθ. 4400, Κιλκίς, 9 Ιουνίου 1949. Ενδεικτικά, 

κάτοικος του Κιλκίς που ήρθε στη Θεσσαλονίκη το 1947, αιτούταν να μην επιστρέψει πίσω και να 

εγκατασταθεί μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχε πλέον μόνιμη εργασία.   
297ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000025_0001_00002: Βασίλειο της Ελλάδος, 

Νομαρχιακό Συμβούλιο Περιθάλψεως Συμμοριοπλήκτων Θεσσαλονίκης (Θ. Αθανασιάδης-Νόβας) προς Γενική 

Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, Διεύθυνση Συντονισμού. Αριθ. 110, Θεσσαλονίκη, 22 Δεκεμβρίου 1949. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και τον Μιλτιάδη Ρηγάδη, διευθυντή του Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης, στον νομό Θεσσαλονίκης έως τον Νοέμβριο του 1949, από τα 

εικοσιτέσσερα χωριά που είχαν εκκενωθεί μόνο τα δεκαπέντε θεωρήθηκαν ασφαλή, όπου επέστρεψαν 6.263 

πρόσφυγες. Επίσης, από τους καταλόγους διαγράφονταν όσοι επαναπατρίζονταν, παύοντας να θεωρούνται 

«ανταρτόπληκτοι», αλλά επαναπατριζόμενοι.  
298Ενδεχομένως, αυτή η μικρή αύξηση του πληθυσμού να οφείλεται και στην φυσική αύξηση του πληθυσμού, 

λόγω των γεννήσεων.  
299Λαΐου, «Μετακινήσεις πληθυσμού στην ελληνική ύπαιθρο», σσ. 105-112. Ο αγροτικός πληθυσμός της 

Ελλάδας, σύμφωνα με απογραφή του 1940, μειώθηκε από το 52,6% στο 47,7%, με βάση την αντίστοιχη 

απογραφή του 1951.Σαφώς στη μείωση αυτή πρέπει να συνυπολογιστούν και οι απώλειες λόγω του Β΄ Π.Π, 

αλλά και της μετακίνησης πληθυσμών προς τις σοσιαλιστικές χώρες, που οργανώθηκε τα δύο τελευταία χρόνια 

του Εμφυλίου από τον ΔΣΕ και την ηγεσία του ΚΚΕ.  
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Τέλος, αναφορικά με την τύχη των παιδιών, που είχαν μεταφερθεί στις σοσιαλιστικές 

χώρες σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ύστερα από την καταγγελία 

της ελληνικής κυβέρνησης προς την UNSCOB: «ΣΥΝΙΣΤΑ την εις Ελλάδα επιστροφήν των 

Ελληνοπαίδων […]. ΚΑΛΕΙ όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών και άλλα κράτη επί του 

εδάφους των οποίων ευρίσκονται τα παιδία αυτά, όπως λάβουν τα αναγκαία μέτρα δια την 

εκτέλεσιν της παρούσης συστάσεως». Παράλληλα, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ζήτησε 

από τους γονείς, κηδεμόνες ή πλησιέστερους συγγενείς των παιδιών να υποβάλλουν στη 

Νομαρχία Θεσσαλονίκης αιτήσεις για την επιστροφή τους, όπου θα αναφέρονταν τα στοιχεία 

του παιδιού, όπως και ο τόπος και ο χρόνος της «υπό των συμμοριτών απαγωγής του».300  

Μάλιστα, για το «έγκλημα του παιδομαζώματος», το Δημοτικό Συμβούλιο 

Θεσσαλονίκης απηύθυνε έκκληση στον ΟΗΕ, για την άμεση επιστροφή των παιδιών και τον 

στιγματισμό αυτής της «απάνθρωπης βίας»: 

«Απάνθρωπον, βάρβαρον, εγκληματικόν και γενοκτόνον παιδομάζωμα, όπερ 

συνετελέσθη εις βάρος χιλιάδων δυστυχών γονέων στερηθέντων βία των 

ανηλίκων τέκνων των αρπαγέντων υπό των σλαβοκομμουνιστών […]. Τα 

δυστυχή ταύτα πλάσματα κατακρατούνται εις στρατόπεδα υπό των διαφόρων 

κομμουνιστικών χωρών […], τα οποία ανδρούμενα θα χρησιμοποιηθούν υπό 

των σλαβοκομμουνιστών συμμοριτών εν καιρώ εις νέαν επίθεσιν κατά της 

ιδίας ημών Πατρίδος μεταβαλλόμενα εις εγκληματικούς εχθρούς της μητρός 

των Πατρίδος, της Ελλάδος».301  

Εν τέλει, με τη συνδρομή της διεθνούς επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, αναζητήθηκαν 

μέσω αιτήσεων των γονιών 12.500 παιδιά, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για 25.000 

παιδιά. Έως το 1952 επέστρεψε ένας πολύ μικρός αριθμός παιδιών, περίπου 500, που 

βρίσκονταν στη Γιουγκοσλαβία, με τον συνολικό αριθμό των παιδιών να υπολογίζεται γύρω 

στις 10.000, τα περισσότερα εκ των οποίων παρέμεναν εκεί με τις οικογένειές τους.302  

                                                           
300ΓΑΚ-ΙΑΜ, ΓΔΒΕ, GRGSA-IAM_ADM002.S22_01_000021_00084: Βασίλειο της Ελλάδος, Νομαρχία 

Θεσσαλονίκης (Α. Λεονταρίδης) προς υποδιοικήσεις και σταθμούς Χωροφυλακής νομού. Αριθ. 3033, 

Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 1949.  
301Δήμος Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, Έκτακτη Συνεδρίαση της 29ης 

Δεκεμβρίου 1949: «Έκδοσις ψηφίσματος διαμαρτυρίας εναντίον του παιδομαζώματος». Αριθ. 576, 

Θεσσαλονίκη, 29 Δεκεμβρίου 1949. 
302Γιάννης Δ. Στεφανίδης, «Η Μακεδονία στη δεκαετία 1940-1950», Ιωάννης Κολιόπουλος-Ιωάννης Χασιώτης, 

Νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία: Ιστορία-οικονομία-κοινωνία-πολιτισμός, τόμ. 2, Παπαζήσης, Θεσσαλονίκη 

1993, σσ. 129-130. 
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Συμπερασματικά, οι μετακινήσεις πληθυσμών της υπαίθρου την περίοδο του Εμφυλίου 

επέφεραν περαιτέρω κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στο εσωτερικό της χώρας. Η 

απόφαση της κυβέρνησης να μεταφέρει 700.000 πρόσφυγες στα αστικά κέντρα με το 

πρόσχημα της ασφάλειας, έπληξε όχι μόνο την οικονομία και κυρίως την κτηνοτροφία της 

υπαίθρου, αλλά ουσιαστικά άλλαξε τον δημογραφικό χάρτη της χώρας. Ωστόσο, με στόχο 

την εξουδετέρωση του αντιπάλου, οι πληθυσμοί που συνέρευσαν στις πόλεις ήρθαν 

αντιμέτωποι με την εξαθλίωση, αναγκασμένοι να διαβιούν σε πρόχειρα διαμορφωμένους 

χώρους, χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής, γεγονός που μαρτυρά την ελλιπή 

προετοιμασία της κυβέρνησης, αλλά και των τοπικών αρχών της Θεσσαλονίκης να 

υποδεχθούν έναν τόσο μεγάλο αριθμό προσφύγων, καθώς και την οικονομική αδυναμία του 

κράτους να ανταπεξέλθει. Η αναγκαστική επιστροφή τους και πάλι στην ύπαιθρο, σε 

ερημωμένους τόπους, λόγω της εγκατάλειψης, αλλά και των στρατιωτικών συγκρούσεων, 

οδήγησαν στην εκ νέου μείωση του αγροτικού πληθυσμού τα επόμενα χρόνια. Έτσι, 

αυξήθηκε ο πληθυσμός των μεγάλων αστικών κέντρων, καθώς και το κύμα μετανάστευσης 

προς τις χώρες του εξωτερικού τις επόμενες δεκαετίες, αναζητώντας εργασία και καλύτερες 

συνθήκες διαβίωσης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος (1946-1949) αποτέλεσε πρωτίστως έναν πόλεμο με 

κοινωνικές και πολιτικοοικονομικές προεκτάσεις, με τις ρίζες του να ανάγονται ήδη στις 

αρχές του 20ου αιώνα. Ωστόσο, ήταν διαφορετική η πρόσληψη αυτού του πολέμου ανά την 

επικράτεια. Σε αντίθεση με την ύπαιθρο, όπου διεξήχθησαν κατά βάση οι στρατιωτικές 

συγκρούσεις, στα αστικά κέντρα οι εκφάνσεις του πολέμου έγιναν αντιληπτές κυρίως μέσα 

από την κυβερνητική πολιτική ανασυγκρότησης του κράτους, που στηρίχτηκε στην ανάγκη 

της προπολεμικής συνέχειας και της διατήρησης της κυριαρχίας των αντίστοιχων ελίτ.  

 Για το μεταπολεμικό κράτος ήταν επιτακτική ανάγκη η συσπείρωση του αστικού 

πληθυσμού γύρω από μια κυρίαρχη «εθνική» ιδεολογία. Με τον κομμουνισμό να αποτελεί 

ποινικό αδίκημα, οι οπαδοί της Αριστεράς ταυτίστηκαν με τον εξωτερικό εχθρό, τους 

Σλάβους και εξισώθηκαν με εγκληματίες. Ως εκ τούτου, η ιδεολογία της εθνικοφροσύνης 

εμπερικλείει το σύνολο των κυβερνητικών πρακτικών της περιόδου με στόχο την 

εξουδετέρωση των «αντεθνικώς δρώντων» εντός της ελληνικής μεταπολεμικής κοινωνίας. 

Για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού, στις πόλεις επιβλήθηκε «κατάσταση 

πολιορκίας», με τον αυστηρό έλεγχο σε κάθε έκφανση της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.  

 Ωστόσο, ήδη από την περίοδο της Κατοχής τα αστικά κέντρα είχαν τεθεί υπό τον 

ασφυκτικό έλεγχο των κατοχικών δυνάμεων. Άλλωστε, ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη, η 

εξάλειψη της κομμουνιστικής απειλής μεταπολεμικά, λόγω της γεωγραφικής της θέσης στο 

βόρειο τμήμα της χώρας, που την καθιστούσε ευάλωτη απέναντι στις επεκτατικές βλέψεις 

των Σλάβων γειτόνων, αποτελούσε βασική προτεραιότητα των κρατικών αρχών. Επιχείρημα 

πάνω στο οποίο στηρίχτηκε και η πολιτική του εμφυλιακού κράτους.  

 Με την αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων από τη Θεσσαλονίκη, τον Οκτώβριο του 

1944, η βραχυπρόθεσμη πολιτική και στρατιωτική κυριαρχία του ΚΚΕ στην πόλη, 

επηρεάστηκε καταλυτικά από τα γεγονότα του Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Τη λήξη των 

Δεκεμβριανών και την αποχώρηση των στρατιωτικών τμημάτων του ΕΛΑΣ από την Αθήνα 

ακολούθησε, στις 17 Ιανουαρίου 1945, η αποχώρηση των αντίστοιχων τμημάτων του ΕΛΑΣ 

από τη Θεσσαλονίκη. Η Συμφωνία της Βάρκιζας που υπογράφτηκε στις 12 Φεβρουαρίου 

1945, αποτέλεσε την πρώτη πράξη οικοδόμησης του μεταπολεμικού κράτους, με έντονο 

αντικομμουνιστικό προσανατολισμό για την ανάγκη εξουδετέρωσης του σλαβικού κινδύνου, 

που ταυτίστηκε με την πολιτική του ΚΚΕ στο σχήμα «εαμοσλαβισμός». 
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 Με βάση την υπό κατασκευή κυρίαρχη εθνική ιδεολογία, έκαναν την εμφάνισή τους 

στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ήδη από τις αρχές του 1945, οι πρώτοι εθνικόφρονες σύλλογοι 

και σωματεία, για τη συνένωση όλων των εθνικοφρόνων πολιτών και την τόνωση του 

εθνικού φρονήματος. Μέσα από την πρωτοβουλία των συλλόγων αυτών, που ταυτίστηκαν με 

το «υγιές» κομμάτι της κοινωνίας, αναπτύχθηκε έντονη δραστηριότητα με σαφές πολιτικό 

πρόσημο και στόχο την ταύτιση με το ανασυγκροτούμενο κράτος και την υποστήριξή του. Η 

διοργάνωση δημόσιων τελετών και ομιλιών με εθνικό περιεχόμενο και πρωταγωνιστές 

επίλεκτα μέλη της κοινωνίας, το πλήθος καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, όπως θεατρικές 

παραστάσεις, καθώς και η συγγραφή βιβλίων, μέσα από τα οποία προβάλλονταν η εθνική 

δράση των προγόνων και αντίστοιχα η «αντεθνική» δράση της Αριστεράς, αποσκοπούσαν 

στην περαιτέρω ιδεολογική ταύτιση του αστικού πληθυσμού, με το κύριο αφήγημα περί του 

«εσωτερικού εχθρού».  

 Αναπόσπαστο κομμάτι των εκδηλώσεων αυτών ήταν και η προβολή της δράσης του 

στρατού και του βασιλικού ζεύγους, ως οι κύριοι εκφραστές της εθνικής κινητοποίησης. 

Μέσα από πλήθος φιλανθρωπικών και κοσμικών εκδηλώσεων τονιζόταν η εθνική 

συνεισφορά τους, ως προστάτες της εθνικής ασφάλειας, με στόχο τη συγκρότηση της 

επίσημης συλλογικής μνήμης, για το πρόσφατο κατοχικό παρελθόν, που αποκτούσε ολοένα 

και περισσότερο αντικομμουνιστικό πρόσημο. Μια ακόμα δημόσια τελετή που εξυπηρέτησε 

αυτόν τον σκοπό με διαφορετικό περιεχόμενο, αλλά με έντονο συμβολικό χαρακτήρα, ήταν 

η διαπόμπευση των συλληφθέντων ανταρτών, που συμμετείχαν στον βομβαρδισμό της 

πόλης τον Φεβρουάριο του 1948, το μοναδικό στρατιωτικό γεγονός που σημειώθηκε στην 

καλά «οχυρωμένη» πόλη. Η πορεία των ανταρτών προς το Γ΄ Σώμα Στρατού, διασχίζοντας 

πεζοί το κέντρο της πόλης με τα χέρια δεμένα, μαζί με το περίφημο πυροβόλο, αποτέλεσε 

ένα σημαντικό εργαλείο για την κυβέρνηση, προβάλλοντας την υπεροχή του κυβερνητικού 

στρατού έναντι της στρατιωτικής αδυναμίας του ΔΣΕ και εκπέμποντας παράλληλα ένα 

σαφές μήνυμα για την τελική νίκη.  

 Για τον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης όμως η πρόσληψη του Εμφυλίου Πολέμου δεν 

συντελέστηκε συνολικά μόνο μέσα από την διεξαγωγή τέτοιου είδους εκδηλώσεων. Ήδη από 

την επαύριο της Συμφωνίας της Βάρκιζας, στην πόλη ξέσπασε ένα κύμα τρομοκρατίας 

εναντίον όσων σχετίζονταν με τον χώρο της Αριστεράς, με τις αστυνομικές αρχές και τις 

παρακρατικές ομάδες, που δρούσαν υπό την ανοχή του κράτους, να θέτουν σε εφαρμογή 

τους μηχανισμούς καταστολής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τον Τύπο της εποχής, έχει 

καταγραφεί πλήθος επιθέσεων των ομάδων αυτών εναντίον συμπαθούντων της Αριστεράς, 
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σε γραφεία αριστερών εφημερίδων και κομματικών μηχανισμών. Οι αντίστοιχες επιθέσεις 

από μέλη αριστερών οργανώσεων σε χώρους, όπου σύχναζαν «εθνικόφρονες», καθώς και η 

σταδιακή συγκρότηση ένοπλων τμημάτων για στοχευμένες επιθέσεις, συνέβαλλαν σταδιακά 

στον μετασχηματισμό του αστικού χώρου σε ένα συνεχές συγκρουσιακό πεδίο.  

 Την ίδια περίοδο, οι πολιτικές δολοφονίες, που διέπραξαν οι δύο αντιπαρατιθέμενες 

πλευρές, αποτέλεσαν στρατηγικής σημασίας κινήσεις, με την κυβερνητική πλευρά ωστόσο 

να είναι αυτή που καθόρισε σημαντικά τις εξελίξεις, διευρύνοντας τις εξουσίες της έναντι 

του πολιτικού αντιπάλου. Χαρακτηριστική είναι η δολοφονία του υπουργού Χρήστου Λαδά 

στην Αθήνα, που έδωσε το έναυσμα για την επιβολή στρατιωτικού νόμου σε ολόκληρη τη 

χώρα, καθώς επίσης και η ανεξιχνίαστη, έως και σήμερα, δολοφονία του Τζορτζ Πολκ, που 

είχε σοβαρό πολιτικό αντίκτυπο και ενέπλεξε στην υπόθεση τις ξένες δυνάμεις, ιδιαίτερα τις 

ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ. Ως ηθικός και φυσικός αυτουργός κατηγορήθηκε η Αριστερά, με την 

ίδια να εκτοξεύει κατηγορίες για ανάμειξη των υπηρεσιών του κράτους, ελεγχόμενου από τη 

Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ.  

 Οι εκλογές του Μαρτίου και ακολούθως το Γ΄ Ψήφισμα του Ιουνίου 1946 

αναμφισβήτητα αποτέλεσαν ορόσημα για τις εξελίξεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, 

πυροδοτώντας περαιτέρω το ήδη επιβαρυμένο κλίμα. Η εκτεταμένη κρατική καταστολή, που 

επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, αποτυπώνεται συνολικά στην έκτακτη 

νομοθεσία της περιόδου. Τα έκτακτα μέτρα, που εφαρμόστηκαν για την εξάλειψη του 

«κομμουνιστικού κινδύνου», όχι μόνο ενίσχυσαν την πόλωση εντός της κοινωνίας, 

διαχωρίζοντας τους πολίτες σε «νομιμόφρονες» και «μη νομιμόφρονες», αλλά επιπλέον 

οδήγησαν στην κατάλυση των δημοκρατικών θεσμών. Είναι ενδεικτικές άλλωστε οι 

αναφορές περί απαγόρευσης της κυκλοφορίας τη νύχτα, οι αιφνιδιαστικές έρευνες από τις 

αστυνομικές αρχές σε κατοικίες «υπόπτων», όπως επίσης η απαγόρευση συναθροίσεων, 

εκδηλώσεων και οποιασδήποτε δραστηριότητας «στρεφόταν» κατά της ασφάλειας του 

κράτους. 

 Με στόχο την πλήρη εξάρθρωσή τους, οι αριστερές οργανώσεις και τα παράνομα δίκτυα, 

που δρούσαν εντός της πόλης, σταδιακά εξουδετερώθηκαν. Οι μαζικές συλλήψεις υπόπτων 

για συμμετοχή σε «αντεθνικές ενέργειες» αυξήθηκαν κατακόρυφα. Ως αποτέλεσμα αυτής 

της εξέλιξης, οι φυλακές της πόλης γέμισαν ασφυκτικά, με το μεταπολεμικό κράτος, έως και 

τη λήξη του Εμφυλίου, να αδυνατεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις ανάγκες του ολοένα 

αυξανόμενου αριθμού κρατουμένων. Το Έκτακτο Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, ως αρμόδιο, 
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ανέλαβε την εκδίκαση των υποθέσεων, που σχετίζονταν με τις παραβάσεις του Γ΄ 

Ψηφίσματος και του Α.Ν. 509, ενώ υπήρχε και αριθμός κρατουμένων που καταδικάστηκε 

λόγω συμμετοχής στα Δεκεμβριανά. Ωστόσο, από το 1947, σε αντίθεση με τις μεμονωμένες 

πράξεις παραβάσεων που εκδικάζονταν κυρίως έως τότε, υπήρξαν και περιπτώσεις μαζικών 

δικών και καταδικών, με τις κατηγορίες να στηρίζονται κυρίως στα πολιτικά φρονήματα των 

κατηγορουμένων, παρά στην πράξη αυτή καθεαυτή. 

 Παρομοίως, οι εκτελέσεις στο Επταπύργιο, βάσει των καταδικαστικών αποφάσεων που 

επιβλήθηκαν από το Έκτακτο Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, ήταν άμεσα συνυφασμένες με τις 

πολιτικές εξελίξεις, καθώς και τα στρατιωτικά γεγονότα στην ύπαιθρο ανάμεσα σε ΕΣ και 

ΔΣΕ.  Πιο συγκεκριμένα, στον «συνήθη τόπο», από το 1948, καταγράφηκε σημαντική 

αύξηση στον αριθμό των εκτελεσμένων, αλλά και στη συχνότητα των εκτελέσεων, σε 

αντίθεση με τις ολιγομελείς και σποραδικές εκτελέσεις των δύο προηγούμενων ετών. 

Αναφορικά με ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που προέκυψαν με βάση τις ληξιαρχικές 

πράξεις θανάτων, την περίοδο του Εμφυλίου η πλειονότητα των εκτελεσμένων πολιτικών 

κρατουμένων ήταν άνδρες και σε πολύ μικρότερο ποσοστό γυναίκες, απασχολούμενοι 

κυρίως ως γεωργοί, με τον μέσο όρο ηλικίας τους να κυμαίνεται μεταξύ 23-35 ετών. 

Παράλληλα, μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό των εφημερίδων της εποχής, 

αποτυπώνονται εν μέρει κάποιες από τις κυβερνητικές κατασταλτικές πρακτικές υπό 

καθεστώτος εκτάκτου ανάγκης.  

 Τέλος, μέσα σε αυτό το κλίμα, η Θεσσαλονίκη κλήθηκε να αντιμετωπίσει και την 

υποδοχή των χιλιάδων «ανταρτόπληκτων», που μετακινήθηκαν κυρίως από τον στρατό, με 

στόχο την αποδυνάμωση των δικτύων του ΔΣΕ, που δρούσαν στις ζώνες των πολεμικών 

γεγονότων. Η εμπλοκή των ξένων δυνάμεων, καθ’ όλη τη διάρκεια του Εμφυλίου, επέδρασε 

σημαντικά στις εξελίξεις. Η Βρετανία και οι ΗΠΑ στήριξαν και ενίσχυσαν την κυβερνητική 

εξουσία και τις πρακτικές που ακολούθησε, ενώ με την οικονομική τους υποστήριξη 

κατέστη δυνατή εν μέρει η αποκατάσταση των χιλιάδων προσφύγων, ένα ζήτημα το οποίο η 

ίδια η κυβέρνηση, όπως αποδείχτηκε, αδυνατούσε να επιλύσει.  

 Ωστόσο, η διαχείριση του ζητήματος των «ανταρτόπληκτων» ήταν πρωτίστως ένα 

αναδυόμενο δυσεπίλυτο κοινωνικό ζήτημα. Η αναγκαστική μετακίνηση των προσφύγων και 

ακολούθως η αναγκαστική επιστροφή στον τόπο καταγωγής, με σαφείς πολιτικούς και 

στρατιωτικούς στόχους, οδήγησε όχι μόνο στην επιβάρυνση της αγροτικής οικονομίας και 

στο σύνολο της οικονομίας της χώρας, αλλά και στην ερήμωση της υπαίθρου. Η επιστροφή 
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τους στις περιοχές που θεωρούνταν ασφαλείς ήταν ένα σχέδιο που εφαρμόστηκε με ελλιπή 

συντονισμό και προνοητικότητα. Οι δύσκολες συνθήκες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν, 

αλλά και η επαφή τους με τον αστικό τρόπο ζωής, καθώς και με επαγγέλματα που δεν 

σχετίζονταν με την παραγωγική δραστηριότητα, συνέβαλλαν στην εκ νέου μετανάστευση 

του αγροτικού πληθυσμού στα αστικά κέντρα, αλλά και στο εξωτερικό. 

 Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις, ο Εμφύλιος για τη Θεσσαλονίκη ήταν ένας 

πολυδιάστατος πόλεμος, που επέδρασε καταλυτικά σε κάθε έκφανση της δημόσιας και 

ιδιωτικής ζωής των κατοίκων της. Ωστόσο, ο τρόπος πρόσληψής του ήταν άμεση συνάρτηση 

των στρατιωτικών και πολιτικών εξελίξεων της περιόδου, με την κλιμάκωση των 

συγκρούσεων στην ύπαιθρο να αντανακλάται αντίστοιχα στην ίδια την πόλη, υπό 

διαφορετική όμως μορφή. Οι δημόσιες τελετές και η ενίσχυση του αντικομμουνιστικού 

λόγου στο πλαίσιο της εθνικόφρονος ιδεολογίας, οι μεμονωμένες επιθέσεις ανάμεσα στις 

αντιπαρατιθέμενες πλευρές, η εφαρμογή των κατασταλτικών πρακτικών και ο 

θεσμοθετημένος πολύπλευρος αποκλεισμός του αντιπάλου, αλλά και η υποδοχή των 

«ανταρτόπληκτων», ήταν μερικές μόνο από τις πτυχές μιας σύγκρουσης που δεν άφησε 

κανέναν αλώβητο, ακόμα και τα καλά «οχυρωμένα» και απρόσβλητα από τον ΔΣΕ αστικά 

κέντρα, όπως ήταν η Θεσσαλονίκη.  
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