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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζεο εξγαζίαο απνηειεί ε ηνπηθή ηζηνξία ηεο Δξκαθηάο 

Δνξδαίαο θαη εηδηθφηεξα ε θαηαζηξνθή ηεο ηελ άλνημε ηνπ 1944 απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη 

ηνπο δσζίινγνπο. Αθνξκή γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ππήξμε ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηελ 

ηζηνξία ηεο Δξκαθηάο, ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηνπ ζπδχγνπ κνπ, θαη ε επηζπκία κνπ γηα 

θαηαγξαθή ησλ βησκάησλ ησλ θαηνίθσλ ηεο  θαηά ηελ πεξίνδν απηή. Απψηεξνο ζηφρνο κνπ 

είλαη λα θσηηζηνχλ ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ηφηε θαη λα ζπκβάισ ζηε 

ζπζηεκαηηθφηεξε κειέηε ησλ αζέαησλ πηπρψλ ηνπο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζπληάρζεθε ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Ηζηνξία, Αλζξσπνινγία θαη Πνιηηηζκφο ζηελ Αλαηνιηθή θαη Ννηηαλαηνιηθή 

Δπξψπε» ηνπ ηκήκαηνο Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ ζπνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ζπληζηά κηαλ απφπεηξα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηφζν 

γξαπηνχ φζν θαη πξνθνξηθνχ πιηθνχ γηα ηελ ηζηνξηθή πνξεία ελφο αθφκα καξηπξηθνχ 

ρσξηνχ, πιηθφ πνπ απνπζηάδεη απφ ηε βηβιηνγξαθία. Δπηρεηξήζεθε ε αλαδήηεζε ηεθκεξίσλ 

ηεο ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηεο Δξκαθηάο ψζηε λα δεηρζεί ε πνιηηηζκηθή ηεο ηαπηφηεηα θαη λα 

εκπινπηηζηεί ην παξφλ ηεο κέζα απφ ηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο. πγθεθξηκέλα,  

θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ ηα γεγνλφηα ηεο άλνημεο ηνπ 1944 κε ηελ 

αμηνπνίεζε αξρεηαθψλ θαη βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ αιιά θαη  αθεγήζεσλ ησλ πξσηαγσληζηψλ 

ηνπο κε ζθνπφ λα ζσζνχλ νη κλήκεο ηνπο, λα αλαδεηρζνχλ άγλσζηεο  πηπρέο εθείλεο ηεο 

πεξηφδνπ θαη λα  ζπκπιεξσζεί ην παδι ηεο ηζηνξίαο ηνπ ρσξηνχ. 

Ζ έξεπλα δελ πεξηνξίζηεθε απνθιεηζηηθά ζηα γεγνλφηα ηεο άλνημεο ηνπ 1944, αιιά 

επεθηάζεθε ζε έλα επξχηεξν ρξνληθφ πιαίζην, πξηλ θαη κεηά ηα γεγνλφηα. Έηζη πξνέθπςαλ νη 

εμήο επηκέξνπο ζηφρνη ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα θαηαγξαθεί κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ε 

ηζηνξηθή πνξεία ηεο Δξκαθηάο: 

 Ζ αλαδήηεζε δηάθνξσλ γεσγξαθηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξέαζαλ ηελ πνξεία ηνπ ρσξηνχ ζην ρξφλν.  

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ αλζξψπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα 

ηεο εξγαζίαο. 

 Ζ έξεπλα ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ ρσξηνχ ζηε κεηέπεηηα δσή ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ.    
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 Ζ πξνβνιή ησλ απφςεσλ θαη  ηεο ζηάζεο αλζξψπσλ πνπ επέδεζαλ απφ ηελ 

θαηαζηξνθή. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ επηιέρζεθε σο κέζνδνο ε βηβιηνγξαθηθή θαη 

δηαδηθηπαθή έξεπλα, θαζψο θαη ε ζπλέληεπμε, ε αμηνπνίεζε ηεο νπνίαο θξίζεθε ηειηθά σο ε 

πην ελδεδεηγκέλε.  

ην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο κειεηήζεθαλ πνηθίιεο γξαπηέο πεγέο φπσο 

πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, αξρεηαθφ πιηθφ -βηβιηνγξαθηθφ θαη ειεθηξνληθφ- θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε αλέθδνην πιηθφ ησλ αξρείσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ηεο Κνηλφηεηαο 

Δξκαθηάο. Δπηιέρζεθαλ άξζξα, αξρεία θαη θείκελα ηα νπνία ππνβιήζεθαλ ζε επεμεξγαζία, 

αμηνινγήζεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαρσξίζηεθαλ.  Ζ αμηνπνίεζή ηνπο αλέδεημε ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ ρσξηνχ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην πιηθφ ηεο εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνέξρεηαη απφ ηα 

θνηλνηηθά βηβιία ηεο Δξκαθηάο θαη ηνπ Αγίνπ Υξηζηνθφξνπ, απφ ην αξρείν Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Δνξδαίαο, ην νπνίν θπιάζζεηαη ζην 11ν Γεκνηηθφ ρνιείν Πηνιεκαΐδαο θαη 

πεξηιακβάλεη βηβιία επηζεσξεηψλ θαη θαθέινπο κε εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, θαζψο θαη απφ 

ηα καζεηνιφγηα ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Δξκαθηάο, ηα νπνία θπιάζζνληαη ζην Γεκνηηθφ 

ρνιείν Καξπνρσξίνπ, απφ ηα νπνία αληιήζεθαλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην καζεηηθφ δπλακηθφ 

θαη ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ ηεο επνρήο.  

εκαληηθή πεγή επίζεο ππήξμε ην αξρείν ηνπ εθδφηε Κνζκά Πνπγαξίδε απφ εθεκεξίδεο 

ηεο επνρήο φπσο Δνξδαϊθή θαη Δπαξρηαθή Φωλή  θαη ην ςεθηαθφ αξρεηαθφ πιηθφ ηεο 

Κνβεληάξεηνπ Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο, απφ ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο αιιά θαη 

κεηαγελέζηεξεο φπσο Βόξεηνο Διιάο θαη Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο.  Ζ απνδειηίσζε ησλ 

εθεκεξίδσλ πξφζθεξε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, σζηφζν θξίζεθε απαξαίηεην ε έξεπλα λα 

επεθηαζεί θαη ζην  ςεθηαθφ αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ Μαθεδνλίαο, ζηα αξρεία 

ηνπ Μαθεδνληθνχ Μνπζείνπ Θεζζαινλίθεο θαζψο θαη ζην Αξρείν Γεληθήο Γηνίθεζεο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

Αλαγθαίν ζπκπιήξσκα απνηέιεζε ε ζπγθέληξσζε βηβιηνγξαθηθνχ πιηθνχ απφ ηε 

Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο, ηελ 

Κνβεληάξεην Βηβιηνζήθε Κνδάλεο θαη ηε Βηβιηνζήθε ηεο Μνλήο Κνζκά ηνπ Αηησινχ ζηελ 

Πηνιεκαΐδα. 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ θξίζεθε θαηαιιειφηεξε ε κέζνδνο ηεο 

εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, κε αλνηρηνχ ηχπνπ πεξηγξαθηθέο εξσηήζεηο πνπ παξνπζηάδεη 

κεγαιχηεξε επειημία σο πξνο ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπο θαη ηελ πξνζζαθαίξεζε εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
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δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξσηεζέληεο λα εκβαζχλνπλ φπνπ απηφ θξίζεθε αλαγθαίν. Έηζη, 

πξνέθπςε κηα ζπιινγή πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ κε ηε κνξθή καγλεηνζθνπεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ. Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη πσο κέζσ ηεο εηθφλαο θαη ηνπ 

ήρνπ απνηππψλνληαη νη εθθξάζεηο, νη θηλήζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε ζπγθίλεζε ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ αθεγείηαη. Ωζηφζν, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε νξζφηεηα θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα 

ησλ αθεγήζεσλ, ε κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο ζπλδπάζηεθε κε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ψζηε λα 

γίλεη δηαζηαχξσζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

θαηαγεγξακκέλεο αθεγήζεηο. Ωο θξηηήξηα ζηελ επηινγή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα νξίζηεθαλ ε  ειηθία, ε πλεπκαηηθή πγεία θαη ε κλεκνληθή ηνπο επάξθεηα. Ο 

ηειηθφο αξηζκφο ηνπο ήηαλ είθνζη πέληε Δξκαθηψηεο, δέθα γπλαίθεο θαη δεθαπέληε άληξεο, 

ηξεηο εθ ησλ νπνίσλ είλαη θάηνηθνη ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο. Οη ζπλεληεχμεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Δξκαθηά, ζηελ Πηνιεκαΐδα, ζηε Θεζζαινλίθε, ζηα Μπίηνια θαη 

ζην Πξίιεπ. Αξθεηνί απφ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο δε δνπλ ζήκεξα, φκσο άθεζαλ ην 

απνηχπσκα ηνπο ζηελ δηακφξθσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία δφζεθαλ 

θαη απφ άιια άηνκα πνπ ήηαλ παξφληα ζηηο ζπλεληεχμεηο αθεγνχκελα δηθέο ηνπο εκπεηξίεο. 

ηελ εηζαγσγή γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο  ηζηνξηθν-θνηλσληθήο πνξείαο ηνπ 

ρσξηνχ δηαρξνληθά θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο. ην πξψην θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη ε θαηαζηξνθή ηεο Δξκαθηάο.  πγθεθξηκέλα αλαπαξηζηάλνληαη νη  πέληε 

επηδξνκέο ησλ θαηνρηθψλ δπλάκεσλ ελαληίνλ ηνπ ρσξηνχ θαη  επηρεηξείηαη κηα γεληθή 

εθηίκεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ κειψλ. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ηξαγηθέο κλήκεο ησλ 

πξσηαγσληζηψλ  θαη ζηελ αδπλακία επηβνιήο ηηκσξίαο ζηνπο ππεχζπλνπο.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην απνηειεί ην εξεπλεηηθφ ηκήκα ηεο εξγαζίαο, φπνπ εμεηάδνληαη 

νη ζπλέπεηεο ηεο θαηαζηξνθήο ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Παξαηίζεληαη ζηνηρεία 

γη’ απηνχο πνπ δελ επέζηξεςαλ πνηέ ζηε γελέζιηα γε κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ ληφπηνπ  

πιεζπζκνχ. ην ίδην θεθάιαην γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ θαη ζηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ θαηνίθσλ κεηά ηε 

ιήμε ηνπ.  Δπίζεο, αλαδεηθλχεηαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ρσξηνχ σο 

καξηπξηθνχ, νη ελέξγεηεο θαη νη εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή.  

ηελ πινπνίεζε θαη πεξάησζε ηεο εξγαζίαο απηήο ζπλέβαιε κηα ζεηξά αλζξψπσλ 

είηε κέζσ ηεο επηζηεκνληθήο ηνπο θαζνδήγεζεο είηε ράξε ζηελ εζηθή θαη πιηθή ππνζηήξημή 

ηνπο. ε φινπο απηνχο νθείισ εηιηθξηλείο επραξηζηίεο. 

Πξψηα απφ φια, ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, δξα ηξάην Γνξδαλά, ζπλνδνηπφξν 

θαη αξσγφ ζηελ πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο ηεο Δξκαθηάο σο καξηπξηθήο θνηλφηεηαο. Σνλ 
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επραξηζηψ ζεξκά γηα ηελ παξφηξπλζή ηνπ λα παξαθνινπζήζσ ην ζπγθεθξηκέλν 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε. Με ηελ επνηθνδνκεηηθή 

θαζνδήγεζή ηνπ θαη ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηά ηνπ ζπλέδξακε θαζνξηζηηθά  ζηελ νινθιήξσζε 

ηεο εξγαζίαο κνπ. 

Οθείισ παξάιιεια, λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ  ζην ζχδπγν κνπ, Γεκήηξε 

αθειιάξε, θαη ζηνπο ζπγρσξηαλνχο ηνπ, πνπ κε κεγάιε πξνζπκία αληαπνθξίζεθαλ ζην 

θάιεζκά κνπ θαη κνπ εκπηζηεχηεθαλ ηηο αλακλήζεηο πνπ θξαηνχζαλ ρξφληα ζθξαγηζκέλεο 

ζην ζεληνχθη ηνπ κπαινχ ηνπο.  

Δπραξηζηψ επίζεο, ηνλ Παλνζηνινγηφηαην Αξρηκαλδξίηε Νηθεθφξν Μαλαδή, πνπ 

έζεζε ζηε δηάζεζή κνπ ηα βηβιία ηεο Ηεξάο Μνλήο Κνζκά ηνπ Αηησινχ θαη κάιηζηα κνπ 

δψξηζε δχν βηβιία ηνπ, θαζψο θαη ηνλ εθδφηε Κνζκά Πνπγαξίδε, πνπ κνπ επέηξεςε ηελ  

πξφζβαζε ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ζπιινγή απφ έληππν πιηθφ ηεο επνρήο.   

Σέινο, ζα ήηαλ παξάιεηςή λα κελ αλαγλσξίζσ ηε βνήζεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

κνπζείσλ, αξρείσλ θαη βηβιηνζεθψλ πνπ επηζθέθηεθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο 

εξγαζίαο κνπ θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο.  
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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Σν φξνο Βέξκην, ε ηζηνξία ηνπ νπνίνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ, είλαη απφ ηα 

νκνξθφηεξα θαη πινπζηφηεξα ζε ρισξίδα θαη παλίδα φξε ηεο Διιάδαο∙ έλαο κεγάινο νξεηλφο 

φγθνο ζηα φξηα ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πνπ θαηαιακβάλεη έθηαζε 2.026.410 

ζηξεκκάησλ ζε κήθνο 80 ρικ. 

Ζ Δξκαθηά, έλα ηζηνξηθφ, κηθξφ θαη γξαθηθφ ρσξηφ, ακθηζεαηξηθά ρηηζκέλν ζηνπο 

δπηηθνχο πξφπνδεο ηνπ Βεξκίνπ ζε πςφκεηξν 1.017 κέηξσλ,  ππάγεηαη ζην Γήκν Δνξδαίαο 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο.  

Οη Δνξδνί αλήθαλ ζε έλα απ’ ηα πξνειιεληθά θχια, πνπ θαηνίθεζαλ ζηελ πεξηνρή πξηλ 

ην 2200 π.Υ.,
1
 φκσο νηθηζκνί θξνχξηα φπσο ηεο Δξκαθηάο ζα πξέπεη λα αλαρζνχλ ζηελ 

πεξίνδν κεηά ην 13ν ή 12ν π.Υ. αηψλα, νπφηε θαη αξρίδεη ε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ.
2
 

Ο ηέθαλνο Σξχθσλ αλαθέξεη πσο ε Δξκαθηά νλνκάδνληαλ Φξαγθφξηα, θαη πσο ήηαλ  

ιαηηλνγελήο πφιε πνπ ηδξχζεθε απφ θξάγθνπο ηαπξνθφξνπο.
3
 Αξγφηεξα, ζηα ηέιε ηνπ 15νπ 

αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ ζην «Σαπί Σεθηέξ» πνπ ζπληάρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

θενπδαξρηθνχ ζπζηήκαηνο γηα θαηαγξαθή ησλ θαηαθηεκέλσλ εδαθψλ θαη ηδηνθηεζηψλ 

(1481, αξ. 16), ε Δξκαθηά αλαθέξεηαη ζην θισξηληψηηθν γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα σο 

Φξαγθφηζη.
4
 χκθσλα κε ηνλ Θαλάζε Καιιηαληψηε θαη ζηελ πξνθνξηθή κλήκε παξαδίδεηαη 

σο Φξαγθφηζη. Απφ απηήλ ηελ νλνκαζία πεγάδεη ην ζεκεξηλφ επψλπκν Φξαγθνηζηλφο, πνπ 

δειψλεη ηνλ ηφπν θαηαγσγήο αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζε άιια κέξε, φπσο ζηε γεηηνληθή 

θσκφπνιε Νάνπζα.
5
 Ο Σξχθσλ αθειιάξεο αλαθέξεη πσο ην ρσξηφ δηαηήξεζε ην ηνπσλχκην 

ηεο Βπδαληηλήο πεξηφδνπ κε θάπνηα παξαθζνξά: απφ Φξαγθφηζη έγηλε Φξάληζη θαη κε 

απνβνιή ηνπ άερνπ αξρηθνχ ζπκθψλνπ -θ, πξνήιζε ην Ράληζη.
6
 Σα ζηνηρεία ηεο αξρηθήο 

αλαγλψξηζήο ηεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ήηαλ Κνηλφηεο Φξαγθφηο (Β.Γ. 19-12-1918, ΦΔΚ. 

Α 260/1918).
7
 Σν 1927, ζην πιαίζην κεηνλνκαζίαο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, ην Ράληζη, ή 

Φξαγγφθηζα ή Φξαγθνζηά θαηά ηνλ ηνχξθν πεξηεγεηή Δβιηγηά Σζειεκπή
8
 κεηνλνκάζηεθε ζε 

Δξκαθηά.  

                                                             
1
 Σξχθσλ αθειιάξεο, Αξραία Ηζηνξία ηεο πεξηνρήο Δνξδαίαο, Θεζζαινλίθε 1983, ζ. 27.  

2
 αθειιάξεο,  ό.π., ζ. 22. 

3
 ηέθαλνο Σξχθσλαο, Ζ Δνξδαία ζηελ ηζηνξηθή ηεο πνξεία, Σαξπάλε, Κνδάλε 2006, ζ. 25. 

4
 Σξχθσλαο, Ζ Δνξδαία, ό.π., ζ. 49. 

5
 Θαλάζεο Καιιηαληψηεο,  Τα νινθαπηώκαηα Πύξγωλ θη Δξκαθηάο Δνξδαίαο: άλνημε 1944, 

ζην https://blogs.sch.gr/thankall/?p=1017 
6
 Σξχθσλ αθειιάξεο, Καξδηά (Τξέκπελν) – Ηζηνξία θαη Παξάδνζε, Θεζζαινλίθε 2001, ζ. 31. 

7
 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γηεχζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο, Σκήκα Γεκνηηθήο θαη Κνηλνηηθήο Γηνηθήζεσο, 

Σηνηρεία Σπζηάζεωο θαη εμειίμεωο ηωλ Γήκωλ θαη Κνηλνηήηωλ: Ννκόο Κνδάλεο, Αζήλα 1961, ζ. 308. 
8
 Σξχθσλαο, Ζ Δνξδαία, ό.π., ζ. 64. 

https://blogs.sch.gr/thankall/?p=1017
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Οη εξεπλεηέο, ηέθαλνο Σξχθσλ θαη Θαλάζεο Καιιηαληψηεο ζπκθσλνχλ πσο  ην φλνκα 

Δξκαθηά πνπ δφζεθε ζηνλ νηθηζκφ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’20, πξνθαλψο έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ην πεηξψδεο έδαθνο θαη ηνπο δηεζπαξκέλνπο αζβεζηφιηζνπο, πνπ σο έξκαηα (ζσξνί 

ιίζσλ) αθζνλνχλ ζηελ πεξηνρή. Μφλν πνπ ν Σξχθσλ ηνικά λα δψζεη θαη κηα ελαιιαθηηθή 

νλνκαηνινγηθή πξνέιεπζε. Ζ ηνπνζεζία ζηελ νπνία είλαη ρηηζκέλε ε Δξκαθηά, ηελ 

πξνθχιαζζε απφ επηδξνκείο θαη ίζσο λα νθείιεη ην φλνκά ηεο ζηηο ιέμεηο άξκαθαο θαη έξπκα 

πνπ ζεκαίλνπλ ηφπνο, νρπξφ, πξνθπιαθηήξην. Ο Τνπξηζηηθόο Οδεγόο Κνδάλεο αλαγάγεη ηελ 

νλνκαζία ηεο ζην πεηξψδεο έδαθφο ηεο θαη ζηελ πξνθπιαγκέλε απφ ηηο επηδξνκέο ηνπνζεζία 

ηεο.
9
 

Ζ Δξκαθηά δίλεη ηα πξψηα ζεκεία δσήο κε ηελ αλεχξεζε καξκάξηλνπ αλάγιπθνπ 

γπλαίθαο ηξνθνχ κε ην φλνκα Οιπκπηάδα πνπ θξαηά βξέθνο ζην δεμί ηεο ρέξη θαη 

ρξνλνινγείηαη ηνλ 2ν-3ν αηψλα κ.Υ. (κε χςνο 0,37, πιάηνο 0,28, πάρνο 0,07 κ.).
10

 Ζ 

επηγξαθή αξηζηεξά απφ ηελ παξάζηαζε βεβαηψλεη ηελ παξνπζία αξραίνπ ειιεληθνχ 

νηθηζκνχ.   

ε θνληηλφ ιφθν πςψλνληαη ηα ππνιείκκαηα ηεηρψλ παιηάο Αθξφπνιεο πνπ, φπσο 

έγξαςε ν Κνδαλίηεο ιφγηνο ηεο επνρήο Υαξίζηνο Μεγδάλεο ην 1813-1815, ζηε ρεηξφγξαθε 

αλέθδνηε Απνγξαθηθή έθζεζε κεζεκβξηλνύ κέξνπο Μαθεδνλίαο
11

 θαη ζην ρεηξφγξαθφ ηνπ 

Δγρεηξίδηνλ πεξί Κνδάλεο θαη ηωλ πέξημ θωκώλ, ζε πνιιά ζεκεία ππήξρε ιαηηληθή γξαθή, 

δηθαηψλνληαο ηελ άπνςε εθείλεο ηεο επνρήο πσο ε Δξκαθηά ρηίζηεθε ή αλαθαηλίζηεθε απφ 

ηνπο Ρσκαίνπο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηάιεςεο ηεο Μαθεδνλίαο απφ ηνπο ηαπξνθφξνπο. 

Γη  ́ απηφ θαη ην ρσξηφ νλνκαδφηαλ Φξαγθφηζη. ηελ πεξηνρή ησλ εξεηπίσλ ηεο Αθξφπνιεο 

βξέζεθε θαη ην επίγξαθν καξκάξηλν αλάγιπθν ηεο ηξνθνχ. 

χκθσλα κε ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε ηνπ ρσξηνχ, θάπνηνη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Ήπεηξν. Πηζαλφλ ε πξνέιεπζή ηνπο λα ζρεηίδεηαη κε ηηο δηψμεηο ησλ 

ρξηζηηαλψλ θαηά ην 1612 ή ην 1646-1647.  Ζ νζσκαληθή θαηαπίεζε θαη αζπδνζία αλάγθαζε 

πνιινχο Ζπεηξψηεο λα βξνπλ δηέμνδν ζηελ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε. Δγθαηέιεηςαλ ηα 

ρσξηά ηνπο θαη ζπγθεληξψζεθαλ ζηα νξεηλά ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. ην πιαίζην ησλ 

γεληθφηεξσλ κεηαλαζηεχζεσλ ζηε Μαθεδνλία, ην ρσξηφ έγηλε πφινο έιμεο γηα 

θαηαηξεγκέλνπο Ζπεηξψηεο, νη νπνίνη πηζαλφλ λα ην επέιεμαλ σο ηφπν θαηνηθίαο ηνπο, γηαηί 

                                                             
9
 Γεκήηξηνο Παπαδεκεηξίνπ, Γεψξγηνο Κξαγθάξεο, Ηζηνξηθόο, Τνπξηζηηθόο, Λανγξαθηθόο Οδεγόο Ννκνύ 

Κνδάλεο, Δθδφζεηο Ννκαξρίαο Κνδάλεο, Θεζζαινλίθε 1970 ζ. 141. 
10

 Θαλάζεο Ρηδάθεο– Γ. Σνπξάηζνγινπ, Δπηγξαθέο Άλω Μαθεδνλίαο: Διίκεηα, Δνξδαία, Νόηηα Λπγθεζηίο, 
Οξεζηίο, ηφκ.  Αʼ θαηάινγνο επηγξαθψλ, Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ, Αζήλα 1985, ζ. 

123, ζην http://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/148/1/A02.001.0.pdf [Αλαθηήζεθε ζηηο 18 Ηνπλίνπ 2016].  
11

 Υαξίζηνο Μεγδάλεο, Δγρεηξίδηνλ πεξί Κνδάλεο θαη ηωλ πέξημ θωκώλ,  Ηζηνξηθφ Αξρείν Κνδάλεο, ρεηξφγξαθν 
124. 

http://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/148/1/A02.001.0.pdf
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βξήθαλ εθεί παξφκνηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο κε ηε γελέζιηα γε θαη έθεξαλ καδί ηνπο ηελ 

νηθνδνκηθή ηέρλε.  Φαίλεηαη πσο ε παξαπάλσ εθδνρή έρεη θάπνηα βάζε φπσο καξηπξνχλ ηα 

πνιιά δηζχιιαβα επίζεηα ηνπ ρσξηνχ φπσο Γέιηνο, Ίηζθνο, Λάκπαο, Μάληζνο, άθθνο, 

Σάλεο, Σέξπνο, Σδψηδνο, Σζφηζνο θαη ε ηέρλε ηνπ ρηηζίκαηνο ηεο πέηξαο πνπ δηθαηνινγεί θαη 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ρσξηνχ σο Μαζηνξνρψξη. Νηφπηνη θαη Ζπεηξψηεο ζπκβίσλαλ νκαιά 

θαη κε ηα ρξφληα θαη ηηο επηγακίεο έγηλαλ κηα ζπκπαγήο νκάδα Γπηηθνκαθεδφλσλ.  

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ε Δξκαθηά κε ην φλνκα Φξαγθνβίηζα, 

ππάγνληαλ ζηελ ηνπαξρία ηνπ Ηζθί Σδνπκά, δηνηθεηηθά θαη δηθαζηηθά ζηελ Πηνιεκαΐδα 

(Κατιάξη), φπνπ έδξεπε ην Γηνηθεηήξην θαη αξγφηεξα έγηλε ηζηθιίθη ηνπ Αιή Παζά.
12

 Μεηά 

ηελ εμφλησζή ηνπ ην Γεθέκβξην ηνπ 1820, ην ρσξηφ πεξηήιζε θαη πάιη ζηελ θπξηαξρία ηνπ 

νζσκαληθνχ θξάηνπο. Σν 1819-1820, σο  Υξάηθνηδα,
13

 ζην ρσξηφ δνχζαλ 46 νηθνγέλεηεο 

ξαγηάδσλ. ην ηζηθιίθη ππήξραλ πέληε κχινη θαη νη βαζηθέο θαιιηέξγεηεο ήηαλ ην ζηηάξη, ην 

θξηζάξη, ε ζίθαιε θαη ην ακπέιη. Σν 1886 ζην Φξαγθφηδη ππήξραλ 30 ρξηζηηαληθέο 

βνπιγαξφθσλεο νηθνγέλεηεο θαη κηα εθθιεζία, 20 νζσκαληθέο νηθνγέλεηεο  θαη έλα ηέκελνο. 

Ο ηδηνθηήηεο ηνπ ρσξηνχ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ έλα επξχρσξν νίθεκα.
14

 Ήηαλ 

θαηαγεγξακκέλνο επίζεο έλαο πινχζηνο ηεθέο δεξβίζεδσλ, ζηα ηππνθνξβεία ηνπ νπνίνπ 

εθηξέθνληαλ νη θαιχηεξνη ίππνη.
15

 Σν 1822 ην ρσξηφ ζπκκεηείρε ζην λανπζατθφ μεζεθσκφ, ε 

ηειηθή κάρε ηνπ νπνίνπ δηεμήρζε ζηα ζηελά ηεο Δξκαθηάο, αλάκεζα ζηνπο Οζσκαλνχο θαη 

ηνπο θαπεηάληνπο Εαθεηξάθε, Καξαηάζν θαη Γάηζν κε 150 παιηθάξηα. Οη Δξκαθηψηεο 

ζπλέδξακαλ ηνπο αγσληζηέο ηεο Νάνπζαο θαη νη  Οζσκαλνί απάληεζαλ κε ηελ θαηαζηξνθή 

ηεο Δξκαθηάο. Σν ρσξηφ έγηλε παξαλάισκα ηνπ ππξφο θαη νη θάηνηθνί ηνπ ζθαγηάζηεθαλ ή 

πνπιήζεθαλ ζηα παδάξηα, ελψ νη γπλαίθεο αηρκαισηίζηεθαλ ζηα νζσκαληθά ραξέκηα. 

Κάπνηνη θαηέθπγαλ ζηελ Κνδάλε, φπνπ θξχβνληαλ αθφκα θαη ζηνπο ππνλφκνπο γηα λα 

γιηηψζνπλ απφ ηελ νξγή ησλ Οζσκαλψλ.
 16

 

Σν 16ν αηψλα ππήξραλ επηά αξκαηνιίθηα ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία. Με ηε δξάζε ηνπο 

εμέθξαδαλ δπλακηθά ηελ αληίζεζή ηνπο πξνο ηνλ Οζσκαλφ δηνηθεηή κε απνηέιεζκα εθείλνο 

λα δπζθνιεχεηαη λα ζπγθεληξψζεη ηνπο θφξνπο απφ ηνπο νξεηλνχο νηθηζκνχο. Σν 18ν αηψλα, 

                                                             
12 Σξχθσλαο, Ζ Δνξδαία, ό.π., ζ. 51. 
13

 εδέξ Υακηγηέη, Μηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηα ηζηθιίθηα ηνπ Τεπειελιή Αιή Παζά , κεηάθξ.  Δηξήλε 

Καινγεξνπνχινπ, ιήκκα «Υσξηφ Υξάηθνηδα»,  ζην http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/instr-
studiorumbalk/tsiflikia.htm [Αλαθηήζεθε ζηηο 29 Απγνχζηνπ 2018]. 
14

 Νηθφιανο ρηλάο, Οδνηπνξηθαί ζεκεηώζεηο Μαθεδνλίαο, Ζπείξνπ, λέαο νξνζεηηθήο γξακκήο θαη Θεζζαιίαο, 
ηφκ. Α΄, Messager d’ Athenes,  Αζήλα 1886, ζ. 154  ζην https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/f/a/8/metadata-01-
0000454.tkl [Αλαθηήζεθε ζηηο 26 Γεθεκβξίνπ 2018]. 
15

 Μεγδάλεο, Δγρεηξίδηνλ. 
16

 Νηθφιανο Φηιηππίδεο, Ο ηεξόο ηνπ 1821 ειιεληθόο αγώλ: Ζ επαλάζηαζηο θαη θαηαζηξνθή ηεο Νανύζεο, Αζήλα 
1881,  ζ. 68, 72. 

http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/instr-studiorumbalk/tsiflikia.htm
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/instr-studiorumbalk/tsiflikia.htm
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/f/a/8/metadata-01-0000454.tkl
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/f/a/8/metadata-01-0000454.tkl
http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/8/f/6/metadata-312-0000137.tkl&do=73344.pdf&pageno=44&width=359&height=580&maxpage=95&lang=el
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ζεκεηψζεθε έμαξζε ηεο ιεζηείαο ζηελ ππφδνπιε πεξηνρή.
17

 Ολνκαζηή είλαη ε «πειηά ηνπ 

Λήζηαξρνπ» ζηελ παξαθείκελε Δμνρή. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, ζχκθσλα κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο  

Δξκαθηάο, έγηλε ε πψιεζε ηνπ ρσξηνχ. Ηζρπξίδνληαη δειαδή πσο ην 1903 ην ρσξηφ 

πνπιήζεθε απφ ηνπο Οζσκαλνχο γηα 3.000 ηνπξθηθέο ιίξεο ζηνλ Δβξαίν ηξαπεδίηε ανχι 

Μνδηαλφ,
18

 έλαλ απφ ηνπο πινπζηφηεξνπο αλζξψπνπο ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. 

Έπεηηα απφ ελλέα ρξφληα, ην 1912, αγνξάζηεθε απφ 80 εξκαθηψηηθεο νηθνγέλεηεο αληί 7.600 

ηνπξθηθψλ ιηξψλ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη εθηάζεηο ηεο Δξκαθηάο κέρξη ζήκεξα 

ζεσξνχληαη θνηλνηηθέο (δεισκέλεο ζην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην) θαη φρη δεκφζηεο.  

Σν Φξαγθφηζη, θεθαινρψξη ηεο αλαηνιηθήο Δνξδαίαο, πιεζίαδε ηνπο 2.000 θαηνίθνπο 

πξηλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ. Γηέζεηε αζηπλνκηθφ ηκήκα, ειιεληθή δεκνηηθή ζρνιή αξξέλσλ θαη 

ζειέσλ θαη κηα νζσκαληθή πξνθαηαξθηηθή ζρνιή.
19

 Μάιηζηα, πινχζηνη Δξκαθηψηεο 

θηελνηξφθνη κεηνίθεζαλ ζηελ Κνδάλε γηα αζηηθνπνίεζε θαη θαιχηεξε θνηλσληθή δσή.
20

 

ην Μεζνπφιεκν θπθινθφξεζε ν Οδεγόο ηεο βόξεηαο Διιάδαο ηνπ Γαβξηήι Γαβξηειίδε 

ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη πσο ε πιεζπζκηαθή ζχζηαζε ηεο Δξκαθηάο ήηαλ 1.225  θάηνηθνη θαη 

πσο ζην ρσξηφ ππήξρε άξηζηε ζπγθνηλσλία πξνο ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ.
21

 Με ηελ 

αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ ην 1923 αθίρζεζαλ ζην ρσξηφ  25 νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ, πνπ 

φκσο δελ άληεμαλ ην νξεηλφ θιίκα ηνπ Βεξκίνπ θαη ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Οη 

θάηνηθνη ηεο Δξκαθηάο, φπσο φινη νη πιεζπζκνί ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, ιφγσ γεσθπζηθψλ πεξηνξηζκψλ, είραλ ζηξαθεί ζηελ πινηνκία, ηελ θηελνηξνθία 

θαη ηελ νηθνδνκηθή. Οη πξφζθπγεο, γεσξγνί ζην επάγγεικα, χζηεξα απφ ιίγν θαηξφ 

κεηεγθαηαζηάζεθαλ ζηε γεηηνληθή Κνηλφηεηα Κιείηνπο. ηελ απνγξαθή πξνζθχγσλ ηνπ 

1023 δελ ήηαλ δεισκέλνο θαλέλαο πξφζθπγαο ζην ρσξηφ.
22

 Δπνκέλσο, νχηε κε ηελ 

Αληαιιαγή άιιαμε ζηελ Δξκαθηά ε ζχζηαζε ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ θαη ε εζλνηηθή 

ηαπηφηεηά ηεο.  

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ην ρσξηφ κεηαηξάπεθε ζε θεθαινρψξη κε επηά πδξφκπινπο, 

αζηπλνκηθφ ηκήκα θαη πεληαηάμην Γεκνηηθφ ρνιείν. Βίσζε σζηφζν, ηα πξψηα ζεκάδηα 

παξαθκήο κε ην ζηαδηαθφ παξαγθσληζκφ ηεο θηελνηξνθίαο κε ζθνπφ λα απμεζνχλ νη 

θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο απφ ην 1870  θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, κέρξη ηελ 

νινζρεξή θαηαζηξνθή ηνπ ηελ άλνημε ηνπ  1944.  

                                                             
17

 Σξχθσλαο,  Ζ Δνξδαία, ό.π., ζ. 49. 
18

 Παπαδεκεηξίνπ, Κξαγθάξε, ό.π. ζ. 142. 
19

 Σξχθσλαο, Ζ Δνξδαία, ό.π., ζ. 91. 
20

 Σξχθσλαο, Ζ Δνξδαία, ό.π., ζ. 51. 
21

 Σξχθσλαο, Ζ Δνξδαία ό.π., ζ. 121. 
22

 http://www.e-
demography.gr/ElstatPublications/censuses/docs/eDemography_Metadata_Censuses_Doc_000063_gr.pdf 
[Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ηνπλίνπ 2019]. 

http://www.e-demography.gr/ElstatPublications/censuses/docs/eDemography_Metadata_Censuses_Doc_000063_gr.pdf
http://www.e-demography.gr/ElstatPublications/censuses/docs/eDemography_Metadata_Censuses_Doc_000063_gr.pdf
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 Ζ Δξκαθηά ζήκεξα αλήθεη ζην δηεπξπκέλν Γήκν Δνξδαίαο, ελψ παιαηφηεξα ήηαλ έλα 

απφ ηα ηέζζεξα ρσξηά ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο.  

ηηο Οδνηπνξηθαί ζεκεηώζεηο ηνπ Νηθφιανπ ρηλά θαηαγξάθεθαλ 30 ρξηζηηαληθέο 

βνπιγαξφθσλεο νηθνγέλεηεο, κηα εθθιεζία, 20 νζσκαληθέο νηθνγέλεηεο θαη έλα ηέκελνο, φπσο 

επίζεο θαη έλα επξχρσξν νίθεκα ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ρσξηνχ.
23

 

Σν 1902-1903 ην Φξαγθφηο ήηαλ κηθηφ ρσξηφ, ζην νπνίν ππήξραλ 150 ζπίηηα Οξζφδνμσλ 

Υξηζηηαλψλ πνπ θαηνηθνχληαλ απφ 250 νηθνγέλεηεο θαη 25 ζπίηηα Μνπζνπικάλσλ.
24

 ηηο 26 

Απγνχζηνπ 1903,
25 ζηελ Δξκαθηά ππήξραλ 1.257 θάηνηθνη: 935 κε Μνπζνπικάλνη (537 

άλδξεο θαη 398 γπλαίθεο) θαη 322 Μνπζνπικάλνη (135 άλδξεο θαη 187 γπλαίθεο). ηηο 20 

Φεβξνπαξίνπ 1921 ν ππνδηνηθεηήο Κατιαξίσλ ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ γεληθφ δηνηθεηή 

Κνδάλεο θαη Φισξίλεο ζεκείσλε φηη νη Οζσκαλνί πνπ επηζπκνχζαλ  λα αλαρσξήζνπλ  απφ 

ην Φξαγθφηζηνλ γηα ηε κχξλε θαηείραλ κφλν 25 νηθήκαηα θαη 440 ζηξέκκαηα. Απηφ 

απνδεηθλχεη πσο ήηαλ πνιχ ιίγνη ζπγθξηηηθά κε άιιεο πεξηνρέο πνπ ππάγνληαλ ζηε 

δηθαηνδνζία ηνπ ππνδηνηθεηή. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζην γεηηνληθφ ρσξηφ Σδνπκά 

(Ακχγδαια ή Υαξαπγή) νη  Οζσκαλνί θαηείραλ  190 νηθήκαηα θαη 7.395 ζηξέκκαηα.
 26

   

ηελ απνγξαθή ηνπ αληδαθίνπ ησλ εξβίσλ ην 1904, ζιαβφθσλνη Έιιελεο (θαηά ηελ 

απνγξαθή βνπιγαξφθσλνη) θαηνηθνχζαλ κφλν ζηελ Δπαξρία ηεο Πηνιεκαΐδαο (Κατιάξ). 

Ήηαλ ζπλνιηθά 2.270 θαη έκελαλ ζε ηξεηο νηθηζκνχο (Κάησ Γξακκαηηθφ, Πχξγνη, Δξκαθηά).
27

 

Έλαο απφ απηνχο, ην Φξαγθφηζη, ήηαλ ακηγψο ζιαβφθσλνο, ελψ νη άιινη δχν ήηαλ κηθηνί 

θαζψο ζπκβίσλαλ ζιαβφθσλνη θαη ηνπξθφθσλνη Μνπζνπικάλνη. Με ηνλ φξν «ζρηζκαηηθνί 

Βνχιγαξνη» ν απνγξαθέαο πξνζδηφξηδε ηνπο 1.310 ζιαβφθσλνπο ζε ηέζζεξηο νηθηζκνχο 

(Κξπφβξπζε, Δκπφξην, Οιπκπηάδα, Φνχθαο) πνπ πξνζρψξεζαλ ζηε Βνπιγαξηθή 

Δθθιεζία.
28

 Σν 1905 ζε απνγξαθή ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ θαη ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ 

ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζην Φξαγθφηο δνχζαλ 500 βνπιγαξφθσλνη Έιιελεο.
29

  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 20νχ αηψλα παξαηεξείηαη ππεξπφληηα 

κεηαλάζηεπζε λέσλ αλδξψλ, κε θχξην πξννξηζκφ ηηο ΖΠΑ, εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

                                                             
23

 ρηλάο, ό.π., ζ. 154.  
24

 Ηάθσβνο Αθηζφγινπ, Παξαιεηπόκελα ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα από ην αξρείν ηνπ Παύινπ & Ναηαιίαο Μειά , 

ζ. 146 ζην https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5844/5583 [Αλαθηήζεθε ζηηο 

5 Μαΐνπ 2020]. 
25

 Ζ νπνία παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα ησλ θσηνγξαθηψλ. 
26

 Νηθεθφξνο Μαλάδεο, Δνξδαία έλαο αηώλαο, β΄ έθδ., Γήκνο Πηνιεκαΐδνο, Πηνιεκαΐδα 2004, ζ. 142-3. 
27

 Κ. Σπαλόο, Ζ απνγξαθή ηνπ 2004 ηνπ Σαληδαθίνπ ηωλ Σεξβίωλ, Νίθνο Καινγεξφπνπινο (επηκ.), Κνδάλε θαη 
Γξεβελά, Ο ρώξνο θαη νη άλζξωπνη, Δθδφζεηο University Studio Press , Θεζζαινλίθε 2004. 
28

 Νίθνο Καινγεξφπνπινο, (επηκ.) Κνδάλε θαη Γξεβελά: ν ρώξνο θαη νη άλζξωπνη, University Studio Press, 

Θεζζαινλίθε 2004, ζ. 521. 
29

 Γηάλλεο Αδάκνπ, Γπηηθνκαθεδνληθά Γξάκκαηα, Ζ Κνδάλε κέζα από ηα αλέθδνηα αξρεία ηνπ ειιεληθνύ 
πξνμελείνπ ηεο Διαζζόλαο ζηα 1882 - 1912, χλδεζκνο  Γξακκάησλ θαη Σερλψλ Κνδάλεο, Κνδάλε 1994, ζ. 227. 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5844/5583
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επέβαιε ην νζσκαληθφ θξάηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. ηελ πιεηνςεθία 

ηνπο σζηφζν, επέζηξεςαλ ζηελ Δξκαθηά, φπσο ν Αλαζηάζηνο ηάκθνο, επεξγέηεο ηνπ 

Μακάηζεηνπ Ννζνθνκείνπ Κνδάλεο. Μεηά ηε ιήμε ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ ην 1913 

θαλέλαο απφ ηνπο ζιαβφθσλνπο θαηνίθνπο ηεο Δξκαθηάο δελ εγθαηέιεηςε ηελ Διιάδα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εθνχζηαο αληαιιαγήο πιεζπζκψλ. 
30

 

Οη Δξκαθηψηεο ηεο επνρήο ηνπ Μεζνπνιέκνπ ήηαλ ζπληεξεηηθνί, φπσο ζπλέβαηλε κε 

αλάινγεο γισζζηθέο νκάδεο φπσο νη Αξβαλίηεο θαη νη Βιάρνη, θαη δηαθξίλνληαλ γηα ηελ 

ζπκπαγή θνηλσληθή ηνπο δνκή. Μηθηνί γάκνη δε γίλνληαλ.  Με ηε Μηθξαζηαηηθή 

Καηαζηξνθή, αλ θαη ε άθημε πξνζθχγσλ θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ Δξκαθηά επέβαιε ηε 

ζηαδηαθή ελζσκάησζε θαη ηελ αθνκνίσζή ηνπο απφ ηνλ ληφπην πιεζπζκφ, θάηη ηέηνην δε 

ζπλέβε. Έηζη, ην ρσξηφ δηαηήξεζε ηνλ ακηγψο γεγελή ραξαθηήξα ηνπ.  

Ο Κσλζηαληίλνο ηακπαλφπνπινο ζηνπο πίλαθεο ηνπ βηβιίνπ Ο Ννκόο Κνδάλεο: ζην 

ρώξν θαη ην ρξόλν, θύζε-ηζηνξία-παξάδνζε παξαζέηεη ζηνηρεία γηα ηε δεκνγξαθηθή εμέιημε 

ηεο Δξκαθηάο:
31

  

 

Έηνο Πιεζπζκφο 

1920 1.108 

1928 1.225 

1940 1.735 

1951 592 

1961 667 

1971 581 

1981 593 

1991 489 

2001 436 

2011 326 

 

ην εηήζην Μεηξψν Αξξέλσλ
32

 γηα ηε δεθαεηία 1862-1955 αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο  ησλ 

δεισκέλσλ γελλήζεσλ αγνξηψλ, ην φλνκα, ην παηξψλπκν θαη ην κεηξψλπκν. Δλ ζπγθξίζεη κε 

ην παιηφ δεκνηνιφγην παξαηεξείηαη κεγάινο αξηζκφο αδήισησλ παηδηψλ:  

                                                             
30

 Ηάθσβνο Μηραειίδεο, Μεηαθηλήζεηο Σιαβόθωλωλ Πιεζπζκώλ (1912-1930): Ο Πόιεκνο ηωλ Σηαηηζηηθώλ, 
Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα 2003, ζ. 75. 
31 Κσλζηαληίλνο ηακπαλφπνπινο, Ο Ννκόο Κνδάλεο: ζην ρώξν θαη ην ρξόλν, θύζε-ηζηνξία-παξάδνζε, Κνδάλε 
1993, Πίλαθεο 
32

 Αξρείν ηεο Κνηλφηεηαο  Δξκαθηάο, Βηβιίν Δηήζηνπ Μεηξψνπ Αξέλσλ 1862-1955. 
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Γεθαεηία Καηαγξαθή 

Αγνξηψλ 

1862 - 1870 57 

1871 - 1880 64 

1881 - 1890 66 

1891 - 1900 108 

1901 - 1910 147 

1911 - 1920 166 

1921 - 1930 211 

1931 - 1940 284 

1941 - 1950 101 

1951 - 1955 57 

 

χκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηεο απνγξαθήο θαη ησλ γελλήζεσλ ησλ αγνξηψλ ηεο 

θνηλφηεηαο, παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηηο δεθαεηίεο 1900-1940, ζε ζρέζε 

κε ηα πξνεγνχκελα αιιά θαη ηα επφκελα ρξφληα. Απφ δεκνγξαθηθήο άπνςεο, ε απνγξαθή 

απηή ζε βάζνο ηεζζάξσλ δεθαεηηψλ θαλεξψλεη επλντθέο πξννπηηθέο γηα κειινληηθή 

πιεζπζκηαθή αλάπηπμή ηνπ ρσξηνχ.  

Μεηά ηελ ηξίηε επηδξνκή ησλ Γεξκαλψλ ζηελ Δξκαθηά ζηηο 28 Μαξηίνπ 1944, νη 

Δξκαθηψηεο κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαηέθπγαλ ζηνλ Κφκαλν, ζηελ Καξδηά, ζηε πειηά, ζηνλ 

Άγην Υξηζηφθνξν, ζην Πξνάζηην, ζηελ Μαπξνπεγή, ζην Αλαηνιηθφ  θαη κηα κεγάιε νκάδα 

κεηαθηλήζεθε πξνο ηελ πφιε ηεο Νάνπζαο.  

ε έγγξαθν ηεο Κνηλφηεηνο Κνκάλνπ ηεο 4εο Απξηιίνπ 1944, αλαθέξεηαη φηη 

θηινμελνχληαλ 60 νηθνγέλεηεο ηεο Δξκαθηάο θαη θαηαγξάθνληαλ νη ηδηνθηήηεο ησλ ζπηηηψλ 

πνπ ηνπο θηινμελνχζαλ.  χκθσλα κε άιιν έγγξαθν ηεο 24εο Μαξηίνπ 1944, ζηελ επαξρία 

Δνξδαίαο θηινμελνχληαλ 104 νηθνγέλεηεο θαη ζπλνιηθά 486 άηνκα.
33

 

ην παιηφ δεκνηνιφγην ε παιαηφηεξε εκεξνκελία εγγξαθήο είλαη ε 11ε Γεθεκβξίνπ 

1910 θαη αλήθεη ζηελ νηθνγελεηαθή κεξίδα ηνπ Αλδξένπ Βαζηιείνπ (γελλεζείο ζηηο  22 

Ηαλνπαξίνπ 1886) θαη ηειεπηαία ε 23ε Ηαλνπαξίνπ 1955 γηα ηηο νηθνγελεηαθέο κεξίδεο ησλ 

Καπεηάλνπ Παληειή, Καξαηφζηνπ Αληψληνπ, αθειιάξε Ησάλλε θαη Καξαηφζηνπ Ησάλλε , νη 

νπνίνη γελλήζεθαλ  ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 1927, 11 Απγνχζηνπ 1929, 1 Ηαλνπαξίνπ 1930 θαη 14 

                                                             
33

 ΓΑΚ  - Ηζηνξηθφ Αξρείν Μαθεδνλίαο Αξρείν Γεληθήο Γηνίθεζεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Γ.Γ.Γ.Μ.)  Α.Δ.Δ. 
ADM 049.01. θαθ. 000010 -00012-19. 
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Γεθεκβξίνπ 1931 αληίζηνηρα. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γεκνηνινγίνπ ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο νη νηθνγέλεηεο ήηαλ πνιπκειείο. πγθεθξηκέλα, ζηηο πεξηζζφηεξεο νηθνγελεηαθέο κεξίδεο 

αξρηθψλ κειψλ πνπ γελλήζεθαλ απφ ην 1869 έσο ην 1899 παξαηεξείηαη πσο είλαη 

εγγεγξακκέλα απφ πέληε έσο νθηψ ηέθλα.
34

  

 

Αληηζέησο, ζηηο νηθνγελεηαθέο κεξίδεο αξρηθψλ κειψλ πνπ γελλήζεθαλ απφ ην 1900 έσο 

ην 1940 παξαηεξείηαη πσο είλαη εγγεγξακκέλα απφ ηξία έσο νθηψ ηέθλα, ελψ ζεκεηψλεηαη 

αχμεζε ησλ νηθνγελεηψλ πνπ δήισλαλ κφλν δχν παηδηά σο απνηέιεζκα ηεο κεηαβνιήο ησλ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. 

       

 

ηηο 4 Απγνχζηνπ 1955 ν λνκάξρεο Κνδάλεο Γεψξγηνο Γνπδήο ελέθξηλε ηελ ππ’  

αξηζκφλ 31/55 απφθαζε ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ Δξκαθηάο «Πεξί νξηζηηθνπνηήζεσο ηνπ 

Γεκνηνινγίνπ ηεο θνηλφηεηνο». Πξφεδξνο ηεο  Δξκαθηάο ήηαλ ν Αλαζηάζηνο Μάληδνο θαη 

κέιε νη Αληψληνο άθθνο, Ησζήθ Μάληδνο, Αγγειάθεο Κεξφπνπινο θαη Μηραήι Μήγγνπ. Σν 

θνηλνηηθφ ζπκβνχιην θαηά ηελ 1ε Μαΐνπ 1955 απνθάζηζε νκφθσλα λα νξηζηηθνπνηήζεη ην 

                                                             
34

 Αξρείν ηεο Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο, Παιαηφ Βηβιίν Γεκνηνινγίνπ ην νπνίν βξέζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Πξνέδξνπ Γ. αθειιάξε πεηακέλν ζην ππφγεην ηνπ Κνηλνηηθνχ Γξαθείνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ηεο 
Δξκαθηάο ζε άζιηα θαηάζηαζε φπσο θαη άιια βηβιία ηεο θνηλφηεηαο αλεθηίκεηεο αμίαο. 
 

2 παιδιά 

3, 4 παιδιά 

5, 6 παιδιά  

7, 8 παιδιά 

9, 10 παιδιά 

11, 12 παιδιά  
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Γεκνηνιφγην ηεο θνηλφηεηαο κε 457 εγγεγξακκέλεο νηθνγελεηαθέο κεξίδεο  θαη λα αλαζέζεη 

ζηνλ γξακκαηέα ηεο θνηλφηεηαο Αρηιιέα Κψηηε λα ην θαζαξνγξάςεη.
35

  

Ωο  εκεξνκελία εγγξαθήο  ζην λέν δεκνηνιφγην αλαγξάθνληαλ  ε 2α Μαΐνπ 1955  γηα  

457 νηθνγελεηαθέο κεξίδεο. Απφ ηελ 458ε έσο ηελ 472ε νηθνγελεηαθή κεξίδα  ππάξρνπλ 

δηάθνξεο εκεξνκελίεο  εγγξαθήο,  πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ 24ε Ηνπλίνπ 1956 θαη εμήο (15ε 

Γεθεκβξίνπ 1956, 30ε Ηνπλίνπ 1957, 31ε Γεθεκβξίνπ 1957, 22α Ηνπλίνπ 1958, 31ε 

Γεθεκβξίνπ 1958 θηι.). ηηο πξψηεο 457 νηθνγελεηαθέο κεξίδεο  είλαη ζεκεησκέλνο ν αξηζκφο  

ηεο απφθαζεο ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ γηα φζα απφ 

ηα κέιε  ηνπο απψιεζαλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα.  

Απφ ην Βηβιίνλ Πξαθηηθώλ Σπλεδξηάζεωλ Κνηλνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Κνηλόηεηνο Δξκαθηάο 

Κνδάλεο ησλ εηψλ 1948-1952 πξνθχπηεη πσο νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Δξκαθηάο πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηε γεηηνληθή Κνηλφηεηα Υαξαπγήο (Ακχγδαια ή Σδνπκάο). Ζ  

πξψηε ζπλεδξίαζε ζηελ Δξκαθηά έιαβε ρψξα ηελ Κπξηαθή 28 Μαΐνπ 1950 έπεηηα απφ 

πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ Μηραήι Πέτνπ. Απφ ην ίδην βηβιίν αληινχληαη θαη ηα αθφινπζα 

νλφκαηα ησλ πξνέδξσλ απφ ην 1948 κέρξη ην 1951:
36

  

 

λνκα πξνέδξνπ Υξνληθφ δηάζηεκα 

Αληψληνο Μάληδηνο 1945 – 30 επηεκβξίνπ 1949 

Γεψξγηνο Γάιιαο Ννέκβξηνο 1949 – 20 Μαξηίνπ 1950 

Μηραήι Πέτνπ 23 Μαξηίνπ 1950 – 11 Ννεκβξίνπ 1951 

Αλαζηάζηνο Β. Μάληζνο 11 Ννεκβξίνπ 1951- 22 Γεθεκβξίνπ 1951 

ηφηθνο Αλησλφπνπινο 22 Γεθεκβξίνπ 1951- 

 

ην αξρείν ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Φισξίλεο Βαζηιείνπ, ην Φξαγθφηο πξσηνζπλαληάηαη 

ζηνπο πίλαθεο αξρηεξαηηθήο επηρνξήγεζεο ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο Μνγιελψλ θαηά ηα έηε 

1882-1887.
37

 Οη Δξκαθηψηεο ήηαλ Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη θαη ππάγνληαλ ζξεζθεπηηθά ζην 

Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, βαζηθφ θνξέα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο νξζφδνμεο 

παξάδνζεο. Σν ρσξηφ ππάγνληαλ απφ ην 1935 ζηε Μεηξφπνιε εξβίσλ θαη Κνδάλεο, αληί 

απηήο ησλ Μνγιελψλ,  κέζα ζην γεσγξαθηθφ ζέκα ηεο νπνίαο εληαζζφηαλ ε Δνξδαία.
38

 

                                                             
35

 Αξρείν ηεο Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο ζηνλ Άγην Υξηζηφθνξν, Βηβιίν Γεκνηνινγίνπ 
36

 Αξρείν ηεο Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο, Πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 1948-51. Γε βξέζεθε παιαηφηεξν βηβιίν 
Πξαθηηθψλ πλεδξηάζεσλ ιφγσ ηεο ππξπφιεζεο ηνπ αξρείνπ ηεο θνηλφηεηαο ην 1944. 
37

 Νηθεθφξνο Μαλαδήο, Ηεξά Μεηξόπνιεο Νέαο Πειαγνλίαο 1924-1930 ή Πηνιεκαΐδνο Δνξδαίαο 1930-1935, 
Δθδ. Δνξδαία, Πηνιεκαΐδα 2001, ζ. 470. 
38

 Μαλαδήο, Ηεξά Μεηξόπνιεο Νέαο Πειαγνλίαο, ό.π . ζ. 359.  
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Απνηεινχζε ελνξία κε έλαλ εθεκέξην θαη ηεινχληαλ νη ηεξέο αθνινπζίεο θαη ηα ηεξά 

Μπζηήξηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Οη ελνξίηεο αλέθαζελ ζενζεβείο ρξηζηηαλνί 

ζέβνληαλ ηνλ ηεξέα, επιαβνχληαλ ηα ζεία θαη πξφζπκα ζπλέβαιαλ ζε θάζε εθθιεζηαζηηθή 

πξνζπάζεηα.
39

  

Πνιηνχρνο ηεο Δξκαθηάο είλαη ν άγηνο Αζαλάζηνο. Ο λαφο κε ην μπιφγιππην ηέκπιν ηνπ, 

εηθφλεο θαη έλαλ πνιπέιαην βπδαληηλήο επνρήο θαη πνιιά εθθιεζηαζηηθά βηβιία ρηίζηεθε ην 

έηνο 1887 ζηελ ίδηα ζέζε, φπνπ ππήξρε παιαηφο βπδαληηλφο λαφο. Σελ αλέγεξζή ηνπ ελίζρπζε 

νηθνλνκηθά ην Διιεληθφ Πξνμελείν ηνπ Μνλαζηεξίνπ (Βηηνιίσλ).
40

 

Ζ ρξηζηηαληθή πίζηε ησλ παιηψλ Δξκαθησηψλ ήηαλ ηζρπξή θαη αθιφλεηε θαη νη πηζηνί  

επηζθέπηνληαλ ζπρλά ηα ηέζζεξα παξεθθιήζηα ηνπ ρσξηνχ. Σν παιαηφηεξν είλαη ν Πξνθήηεο 

Ζιίαο κε ηε ζαπκαηνπξγή εηθφλα ηνπ, φπνπ γηλφηαλ ην ζξεζθεπηηθφ παλεγχξη ηνπ ρσξηνχ. 

Δάλ ην λφκηζκα πνπ αθνπκπνχζαλ επάλσ ζηελ εηθφλα θνιινχζε, νη επζεβείο θάηνηθνη 

πίζηεπαλ πσο ε παξάθιεζή ηνπο γηλφηαλ δεθηή θαη ε επηζπκία ηνπο ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ. 

Γπζηπρψο, πξηλ κεξηθά ρξφληα, ε εηθφλα θαη πνιιά άιια ηεξά αληηθείκελα, εθιάπεζαλ απφ ηα 

μεθιείδσηα εμσθθιήζηα. Ο Πξνθήηεο Ζιίαο, ν Άγηνο Μελάο, ε Αγία Παξαζθεπή θαη ν Άγηνο 

Νηθφιανο θαιχπηνπλ ηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ νξίδνληα, ελψ ζηε κέζε βξίζθεηαη ν Άγηνο 

Αζαλάζηνο, φια δεκηνπξγήκαηα ηεο επζέβεηαο ησλ θαηνίθσλ πνπ θνζκνχλ ην ρσξηφ.  

Δπεηδή φκσο ν ελνξηαθφο λαφο, πξνζηαηεπκέλνο απφ εηζβνιείο, βξηζθφηαλ ζηελ άθξε 

ηνπ ρσξηνχ, απνθαζίζηεθε ε αλνηθνδφκεζε λένπ λανχ ζην θέληξν ηεο Δξκαθηάο ζε 

θνηλνηηθφ νηθφπεδν πνπ παξαρσξήζεθε απφ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην Δξκαθηάο, κε πξφεδξν 

ην Γεκήηξην Μάληδν, ζηελ εθθιεζηαζηηθή επηηξνπή. Ζ ζεκειίσζε ηνπ λανχ έγηλε ην 1993 

θαη ε απνπεξάησζε ηνπ ην 1995. Ο λαφο είλαη αθηεξσκέλνο  ζηελ Κνηκήζε ηεο Θενηφθνπ 

πξνο ηηκή ηεο εηθφλαο ηεο Πνξθπξήο Βξεθνθξαηνχζαο Παλαγίαο ηεο Δξκαθηψηηζζαο. Ζ 

θηεκαηηθή πεξηνπζία ηεο εθθιεζίαο απνηειείηαη απφ ελλέα ζηξέκκαηα ρσξαθηψλ θαη ηα 

πεληρξά έζνδά ηεο πξνέξρνληαη εμνινθιήξνπ απφ ηελ θεξνπψιεζε θαη ηνλ νβνιφ ησλ 

πηζηψλ.  

Σν 1903 ζε ηνπξθηθή απνγξαθή
41

 ζηελ Δξκαθηά νη Έιιελεο ήηαλ ηξηπιάζηνη απφ ηνπο 

Σνχξθνπο θαη πνηέ δε ιεηηνχξγεζε ηνπξθηθφ ζρνιείν. εκαληηθή ήηαλ ε αξσγή ηεο Ηεξάο 

Μεηξφπνιεο εξβίσλ θαη Κνδάλεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Δλδεηθηηθή είλαη 

ε επηζηνιή ηνπ δαζθάινπ Κνζκά Μάληζηνπ, ζηηο 2 Ννεκβξίνπ 1905, πξνο ηνλ Μεηξνπνιίηε 

Κνδάλεο, κε ηελ νπνία ηνλ παξαθαιεί λα ζπλδξάκεη ζηελ εμεχξεζε δαζθάινπ γηα ην ζρνιείν 

                                                             
39

 Ησάλλεο Γεκφπνπινο, Τα παξά ηνλ Αιηάθκνλα Δθθιεζηαζηηθά, Ηεξά Μεηξόπνιεο 1994, ζ. 575-6 
40

 Παπαδεκεηξίνπ, Κξαγθάξεο, ό.π. ζ. 143. 
41

 Ζ νπνία παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα. 
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ηνπ ρσξηνχ γηα ην πξνζερέο έηνο 1906.
42

 Παξφκνηα θαη νη επηζηνιέο ηνπ δηεπζπληή ζηηο 10 

Φεβξνπαξίνπ 1920 θαη ελφο δεκνδηδάζθαινπ ζηηο 8 Μαξηίνπ 1922 πξνο ηνλ Μεηξνπνιίηε 

Μνιγελψλ θαη Φισξίλεο  γηα νηθνλνκηθή βνήζεηα κε ζθνπφ ηελ επηζθεπή ηνπ ζρνιείνπ.
43

 

Σν Διιεληθφ Πξνμελείν Διαζζφλαο πξνέβε ην 1905 ζε απνγξαθή ησλ ειιεληθψλ 

ζρνιείσλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Έηζη είλαη γλσζηφ φηη ζην Φξαγθφηο ιεηηνπξγνχζε 

Γεκνηηθή ρνιή κε δάζθαιν ηνλ Μηραήι Παπαρξήζηνπ θαη 25 καζεηέο.
44

  

 Σν ειιεληθφ ζρνιείν ιεηηνπξγνχζε ζηελ Δξκαθηά απφ ην 1879, φπσο αλέθεξε ζηνλ 

επηζεσξεηή ν δάζθαινο Ησάλλεο  Μάληζνο, ζε αληίζεζε κε ηελ Πηνιεκαΐδα πνπ ην πξψην 

ειιεληθφ ζρνιείν ηδξχζεθε ην 1919.
45

 Αλακθηζβήηεηα, νη Δξκαθηψηεο δάζθαινη ζπλέβαιαλ 

θαζνξηζηηθά ζηε ιεηηνπξγία κφλν ειιεληθνχ ζρνιείνπ αιιά θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο 

ειιεληθήο ζπλείδεζεο ησλ θαηνίθσλ.  

Σν 1902-1903 ιεηηνχξγεζε κνλνηάμηα ζρνιή αξξέλσλ ζην Φξαγθφηο γηα 44 καζεηέο κε 

εκεξνκελία εγγξαθήο 20 επηεκβξίνπ έσο 20 Οθησβξίνπ θαη δηδάζθαιν ηνλ Δξκαθηψηε 

Ησάλλε Μάληδν. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ήηαλ πνιχ κηθξφο θαη αληηζηνηρνχζε έλαο καζεηήο 

γηα θάζε πεληέκηζη νηθνγέλεηεο. Σα παηδηά ήηαλ πέληε έσο δψδεθα εηψλ κε κέζν φξν ειηθίαο 

ηα νθηψ ρξφληα. Σξείο απφ απηνχο πήγαηλαλ ζηελ Δ  ́ ηάμε, δχν ζηε Γ ,́ δέθα ζηε Β ,́ δέθα 

ζηελ Α  ́ κεγάιε θαη δεθαελλέα ζηελ Α  ́ κηθξή. Ζ δηαγσγή δεθαπέληε καζεηψλ ήηαλ 

«αξίζηε», ελφο «ιίαλ θαιή», νθηψ «θαιή» θαη είθνζη καζεηψλ «ζρεδφλ θαιή». Σα καζήκαηα 

πνπ δηδάζθνληαλ ήηαλ ηα εμήο:
46

  

 

 

 

Σάμεηο Μαζήκαηα 

Δ  ́ Ηεξψλ, (Θξεζθεπηηθά), Γισζζηθά, Ηζηνξία, Αξηζκεηηθή, Καιιηγξαθία. 

Γ  ́ Αλάγλσζε, Ηεξψλ, Αξηζκεηηθή, Καιιηγξαθία  

Β  ́ Αλάγλσζε, Πξαγκαηνγλσζία, Ηεξψλ, Αξηζκεηηθή, Καιιηγξαθία 

Α΄κεγάιε Αλάγλσζε κεζ’ εξκελείαο ιέμεσλ, Αξηζκεηηθή, Καιιηγξαθία 

                                                             
42

 Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Κνδάλεο ζην εμήο ΓΒΚ, Έγγξαθν ηνπ Κνζκά Μάληζηνπ από ην ρωξηό Φξαγθόηο κε 
απνδέθηε ηνλ Μεηξνπνιίηε Σεξβίωλ θαη Κνδάλεο Κωλζηάληην , 

http://www.kozlib.gr/collections/view.php?id=L8578  [Αλαθηήζεθε ζηηο 2 Ηνπλίνπ 2019]. 
43

 Μαλαδήο, Ηεξά Μεηξόπνιεο Νέαο Πειαγνλίαο, ό.π . ζ. 471. 
44

 Αδάκνπ, ό.π. ζ. 245. 
45

 Υαξάιακπνο Παπαληψλεο, «Δθπαηδεπηηθή θίλεζε θαη θνηλσληθή εμέιημε ζηελ Πηνιεκαΐδα απφ ην 1912 κέρξη 
ζήκεξα: Ζ ζπκβνιή ηεο Γεληθήο θαη ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο», Μεηαπηπρηαθή εξγαζία Σκήκα 

Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο, Φηινζνθηθή ρνιή ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.65 ζην  
http://ikee.lib.auth.gr/record/132228/files/chpapantonis1.pdf  [Αλαθηήζεθε ζηηο 4 Ηνπλίνπ 2019]. 
46

 Ηάθσβνο Αθηζφγινπ, ό.π. ζ. 149.  

http://www.kozlib.gr/collections/view.php?id=L8578
http://ikee.lib.auth.gr/record/132228/files/chpapantonis1.pdf
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Α΄κηθξή Αλάγλσζε απφ αιθαβεηάξην.  

 

Σν 1943 ην ζρνιηθφ θηήξην επηηάρηεθε απφ ηνπο αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ θαη έπαπζε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εμαηηίαο ηεο νηθεηνζεινχο απηνκφιεζεο ηνπ δηδαζθάινπ ηνπ ζηνπο θφιπνπο 

ηνπ ΔΛΑ.
47

 χκθσλα κε καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ, δελ επζηαζεί ε θαηαγγειία ηνπ 

Αζαλάζηνπ Υξπζνρφνπ, ν νπνίνο ζην θεθάιαην Ζ δξάζηο ηνπ έηνπο 1941 ηνπ βηβιίνπ ηνπ 

Καηνρή ελ Μαθεδνλία: Ζ δξάζηο ηεο Βνπιγαξηθήο Πξνπαγάλδαο, ππνζηεξίδεη φηη νη 

βνπιγαξίδνληεο θάηνηθνη δηαθφξσλ ρσξηψλ ηεο Δνξδαίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

Δξκαθηάο, ην 1941 έθαςαλ ηα αξρεία ηνπ ζρνιείνπ θαη απείιεζαλ ηνπο δαζθάινπο ψζηε λα 

ηνπο εμαλαγθάζνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο.
48

 

Σν ζιαβνκαθεδνληθφ ηδίσκα ηεο Δξκαθηάο ήηαλ ε κεηξηθή γιψζζα ησλ πξνγφλσλ ηνπο. 

χκθσλα κε ηηο καξηπξίεο ησλ ππεξήιηθσλ πιεξνθνξεηψλ φζνη απφ ηνπο γνλείο ηνπο ήμεξαλ 

ειιεληθά, ήηαλ γηαηί ηα έκαζαλ ζην ζρνιείν. ηελ θαζεκεξηλή ζπλαλαζηξνθή κε ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηνπο ζπγρσξηαλνχο ηνπο νη πεξηζζφηεξνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ζιαβφθσλν 

ηδίσκα ηνπ ρσξηνχ θαη κεγάισλαλ ζιαβφθσλα παηδηά. Λίγεο νηθνγέλεηεο αλέηξεθαλ 

ειιελφθσλα παηδηά, ελψ θάπνηεο άιιεο αλάηξεθαλ δίγισζζα. Οη άλδξεο κηινχζαλ εμίζνπ 

θαιά ηνπξθηθά θαη ειιεληθά, απαξαίηεηα γηα ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο.   

Οη δχζθνιεο ζπλζήθεο δελ επέηξεςαλ ζηε εβαζηή Μάληζνπ λα θνηηήζεη ζην ζρνιείν. 

 
«Σα ζπκάκαη φια. Απφ ηνλ Κφκαλν εξρφκαζηαλ λα νξγψζνπκε κε ηε κάλα 

κνπ. Να θαηεβνχκε ην βξάδπ. ιε κέξα λα θιαίεη ζην δξφκν θαη ζην ρσξάθη θη 

εγψ απφ πίζσ ηεο. Οχηε ζπίηη είρακε, νχηε κπακπά -ζθνηψζεθε ζηελ Αιβαλία-, 

νχηε ζην ζρνιείν πήγα. Ήξζακε ζηελ Πηνιεκαΐδα, πήγα έλα κήλα ζην ζρνιείν, 

ήξζε θαηξφο πνπ γέλλεζαλ ηα πξφβαηα, ην γάια ηη λα ην θάλνπκε; Με πήξαλ απφ 

ην ζρνιείν, ήξζα ζηνλ Κφκαλν θαη κε ην γατδνπξάθη θνπβαινχζα ην γάια απφ 

ηνλ Κφκαλν ζηελ Πηνιεκαΐδα θαη νη δξφκνη ήηαλ γεκάηνη. Ζ Πηνιεκαΐδα ήηαλ 

πεξηθπθισκέλε κε λάξθεο. Οη θαληάξνη πνπ βγάδαλ ηηο λάξθεο κε ξσηνχζαλ: 

“Μηθξνχια κνπ δελ είδεο θακηά λάξθε;” “ρη” ηνπο έιεγα, “δελ είδα”. Ση έρνπκε 

ηξαβήμεη, κε ξσηάο;»
49

 

 

                                                             
47

 Ηδησηηθή ζπιινγή πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ Σ. νπράκβαιε, καγλεηνζθνπεκέλε ζπλέληεπμε Θεφδσξνπ 
Μήγθνπ, Δξκαθηά, 22 Ηνπλίνπ 2015. 
48

 Αζαλάζηνο Η. Υξπζνρφνπ, Καηνρή ελ Μαθεδνλία: Ζ δξάζηο ηεο Βνπιγαξηθήο Πξνπαγάλδαο, ηρ. Α΄ (1941), 

Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Θεζζαινλίθε 1950, ζ. 27. 
49

 Ηδησηηθή ζπιινγή πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ Σ. νπράκβαιε, καγλεηνζθνπεκέλε ζπλέληεπμε εβαζηήο 
Μάληζνπ, Πηνιεκαΐδα, 25 Φεβξνπαξίνπ 1918. 
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Ζ Διέλε Σδνπβάξα ζηελνρσξηέηαη γηαηί δελ κπφξεζε λα ηειεηψζεη ην ζρνιείν. 

 
«ην ζρνιείν πήγαηλα δπν θνξέο ηελ εκέξα. Να θχγνπκε απφ ην ζρνιείν, λα 

ηζηκπήζνπκε ιίγν, λα δηαβάζνπκε, λα πάκε πάιη. Να θχγνπκε ην βξάδπ, λα 

γξάςνπκε γηα αχξην. Ζ Αλαζηαζία, ε δαζθάια, ήηαλ απφ ηελ Καηξάληηζα. Με ηα 

γατδνχξηα εξρφηαλ απφ ην βνπλφ θάζε κέξα ζρνιείν. Σέζζεξηο ηάμεηο είρε, Β ,́ Γ ,́ 

Γ ,́ Δ  ́ηάμε. Πξνβηβαζηήθακε ζηελ Γ  ́ηάμε θαη καο θάςαλε. Καη ν κπακπάο θαη ε 

κακά ήμεξαλ ειιεληθά. Γνχιεπαλ ζηα ρσξηά. Πάληα ειιεληθά κηινχζαλ. ηαλ 

γπξίζακε δελ μαλαπήγα ζρνιείν, ήκνπλ κεγάιε».
50

 

 
Ο Κσλζηαληίλνο Παπαδφπνπινο αλαπνιεί ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα ζην ζρνιείν θαη ηνλ 

αγαπεκέλν ηνπ δεκνδηδάζθαιν: 

 
«ηαλ ήκνπλ εθεί θαη πεγαίλακε ζην ζρνιείν, ήκνπλ Κψζηαο 

Παπαδφπνπινο. Γελλήζεθα ζηηο 25 Μαξηίνπ 1932. Σν 1944 ήκνπλ 12 ρξνλψλ. 

[…] ηαλ ήξζαλ νη αληάξηεο, εγψ πήγαηλα ζην ζρνιείν. Σελ πξψηε θνξά, φηαλ 

ήξζαλ έπηαζαλ φια ηα δσκάηηα ηνπ ζρνιείνπ θαη δελ κπνξνχζακε λα πάκε, γηαηί 

απηνί κέλαλ εθεί. Δίρακε έλαλ δάζθαιν Αιέθν, έιιελαο δάζθαινο, πνπ έκελε κε 

ελνίθην ζην δηθφ καο ην ζπίηη. Απηφο κε έπαηξλε απφ ην ρέξη γηα λα πάκε ζην 

ζρνιείν. ηαλ ήξζαλ νη αληάξηεο, ν δάζθαινο είπε: “Ήξζαλ νη δηθνί κνπ”. Έθπγε 

απφ ην ρσξηφ θαη πήγε καδί ηνπο. Ήηαλ έλα πνιχ θαιφ παηδί. Ζ κεηέξα κνπ, ν 

παππνχο, ε γηαγηά δελ ήμεξαλ ειιεληθά θαη πξνζπαζνχζε λα ηνπο κάζεη ν 

δάζθαινο ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνχ θαη ήζειε λα πεγαίλνπκε ζην ζρνιείν θαη 

κάζακε ειιεληθά.»
51

  

 
χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Γισζζνινγίαο Νηθφιαν Αλδξηψηε, ε  δηάδνζε ηνπ ηδηψκαηνο 

ησλ ζιαβνκαθεδνληθψλ ζηε Βφξεηα  Μαθεδνλία ζεκεηψζεθε θαηά ηε Βπδαληηλή πεξίνδν απφ 

ιάβνπο εξγάηεο-δνχινπο,  ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ νη βπδαληηλνί γαηνθηήκνλεο ζηα 

θηήκαηά ηνπο, απφ ηνπο Έιιελεο αηρκαιψηνπο, νη νπνίνη είραλ ζπιιεθζεί απφ ηνπο 

Βνχιγαξνπο θαη απφ απηνχο έκαζαλ ην ηδίσκα, θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη Έιιελεο κάζαηλαλ 
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 Ηδησηηθή ζπιινγή πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ Σ. νπράκβαιε, καγλεηνζθνπεκέλε ζπλέληεπμε Διέλεο Σδνπβάξα, 

Πηνιεκαΐδα,  20 Ηαλνπαξίνπ 2019. 
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επθνιφηεξα ηα ζιαβηθά γηα λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο απφ φηη νη ιάβνη ηα 

ειιεληθά.
 52

 

Ο Γεψξγηνο Μπακπηληψηεο ζεσξεί πσο είλαη κηα δηάιεθηνο ησλ θαηνίθσλ ησλ 

ζπλνξηαθψλ πεξηνρψλ, φπσο ζπκβαίλεη παγθνζκίσο κε ηνπο πιεζπζκνχο ηέηνησλ πεξηνρψλ. 

Ο θηιφινγνο Ησάλλεο Παπαιαδάξνπ γξάθεη πσο απφ ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα θαη κε 

αθεηεξία ηα νξεηλά θαη εκηνξεηλά, αγξνηηθά θπξίσο, δηακεξίζκαηα ηεο Μαθεδνλίαο άξρηζε 

λα δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά θαη λα δηαδίδεηαη βαζκηαία, έλα αλάκηθην γισζζηθφ κφξθσκα κε 

βάζε θπξίσο ηα ζιαβηθά θαη κε πιήζνο ειιεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εθθξάζεσλ, ιαηηληθψλ 

θαη αιβαληθψλ ιέμεσλ. Λφγσ δε ηεο νζσκαληθήο θαηνρήο, δελ άξγεζαλ λα πξνζηεζνχλ ζε 

απηφ ζσξεδφλ ηνπξθηθά εθθξαζηηθά ζηνηρεία, θη έηζη κεηαηξάπεθε ζε φξγαλν ζπλελλφεζεο  

ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο κε ηνπο Οζσκαλνχο.
 53

 

ζνη ζιαβφθσλνη παξέκεηλαλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο 

ηνπ Νετγχ θαη ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ θαη ηηο δηψμεηο 

ησλ ζιαβφθσλσλ απφ ην ειιεληθφ θξάηνο, ζπγθέληξσζαλ ηελ θαρππνςία ησλ αξρψλ πνπ δε 

ζηακάηεζαλ λα ακθηζβεηνχλ, ιφγσ ηεο  δηγισζζίαο ηνπο, ην βαζκφ ηεο εζληθνθξνζχλεο 

ηνπο. ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά, εθαξκφζηεθαλ ζθιεξά κέηξα γισζζηθήο 

αθνκνίσζεο ησλ ζιαβφθσλσλ, κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί εληνλφηαηε δπζαξέζθεηα ζε 

κεξίδα ηνπ ζιαβφθσλνπ πιεζπζκνχ.
54

 Κάπνηεο απφ ηηο ηξαγειαθηθέο ηζηνξίεο πνπ αλαθέξεη 

ν Σάζνο Κσζηφπνπινο δηαδξακαηίζηεθαλ θαη ζηελ Δξκαθηά απφ φξγαλα ηεο ηάμεο ηνπ 

ζηαζκνχ Υσξνθπιαθήο ηεο θνηλφηεηαο.
55

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ θιίκαηνο ηεο επνρήο είλαη ε θαηαγγειία ηνπ πξνέδξνπ 

ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ Κατιαξίσλ (Πηνιεκαΐδαο)  πξνο ηνλ πξφεδξν ηεο θπβέξλεζεο πσο 

ν γεληθφο επηζεσξεηήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο Καηζνπξφο, ζηελ ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ ηνπ 

Γπκλαζίνπ Πηνιεκαΐδαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1925, απνθάιεζε ηνλ γεγελή πιεζπζκφ 

νιφθιεξεο ηεο Μαθεδνλίαο «μελφθσλνπο θαη απάηξηδεο, ρσξίο εζληθφ θξφλεκα θαη 

ζηεξνχκελνπο πνιηηηζκνχ», δεηψληαο ηελ ηηκσξία ηνπ πνπ σζηφζν δελ ηνπ επηβιήζεθε.
56

 

Οη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο άζθεζαλ πνιηηηθή εμειιεληζκνχ θαη αθνκνησηηθέο πξαθηηθέο 

ζηνρεχνληαο ζηε γισζζηθή νκνηνγέλεηα κέζσ ηεο επηβνιήο ηνπ ειιελφγισζζνπ ζηεξεφηππνπ 
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 Nikolaos Αndriotis, The Confederate State of Skopje and its language, επαλέθδνζε, Θεζζαινλίθε 1991, ζ. 9-

11, 33-35. 
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 Γεψξγηνο Μπακπηληψηεο, Σειίδεο ηζηνξίαο, Όιε ε αιήζεηα γηα ηε Μαθεδνληθή γιώζζα ηωλ Σθνπίωλ,  2010 ζην 

https://istorikesselides.wordpress.com/  [Αλαθηήζεθε ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ 2018]. 
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 Βαζίιεο Γνχλαξεο, «Οη ιαβφθσλνη ηεο Μαθεδνλίαο: Ζ πνξεία ελζσκάησζεο ζην ειιεληθφ θξάηνο, 1870-
1940», Μαθεδνληθά ηεχρνο , (ΗΜΥΑ, Θεζζαινλίθε 1994), 234. 
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 Σάζνο Κσζηφπνπινο, Ζ απαγνξεπκέλε γιώζζα, Κξαηηθή θαηαζηνιή ηωλ ζιαβηθώλ δηαιέθηωλ ζηελ ειιεληθή 

Μαθεδνλία, Δθδφζεηο Βηβιηφξακα, Αζήλα 2008, ζ. 167-9.  
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αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο ρσξηψλ φπσο ε Δξκαθηά, φπνπ ε ειιεληθή εζληθή ζπλείδεζε ήηαλ 

δεδνκέλε. Οη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ αληηκεησπίζηεθαλ  ηδηαίηεξα θαρχπνπηα κε θνηλσληθή 

πεξηραξάθσζή θαη πηνζέηεζε ηηκσξεηηθψλ κεζφδσλ γηα ηε γισζζηθή ηνπο απφθιηζή.  Γελ 

έιιεηςε, βέβαηα, θαη ε εθαξκνγή ήπησλ αθνκνησηηθψλ πνιηηηθψλ, φπσο αλαθέξεη θαη ν 

Σάζνο Κσζηφπνπινο, κε ηελ ίδξπζε παηδηθψλ ζηαζκψλ, ηε ιεηηνπξγία θαινθαηξηλψλ 

θαηαζθελψζεσλ θαη ηελ πξνβνιή ειιεληθψλ ηαηληψλ ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ, πνπ 

απνζθνπνχζαλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ γισζζηθφ εμειιεληζκφ ηνπο. Ζ πξαθηηθή απηή 

πξνβάιιεη, ζπλεπψο, σο ε κφλε καθξνπξφζεζκα απνηειεζκαηηθή ιχζε γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο άκπλαο ηνπ ειιεληζκνχ απέλαληη ζηε ζιαβηθή πξνέιαζε.
57

 

«Βνχιγαξνη» γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη «ξεπζηήο» ή «άδεινπ» ζπλεηδήζεσο γηα ηα 

θξαηηθά φξγαλα, νη ιαβνκαθεδφλεο αληηκεησπίδνληαλ ζπλήζσο κε θαρππνςία ή ακεραλία 

ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε θαη ερζξηθά ζηελ ρεηξφηεξε.  χκθσλα κε ηνπο ηζηνξηθνχο έλα 

κέξνο απφ ηνπο ελαπνκείλαληεο ζηελ Διιάδα ζιαβφθσλνπο δηαηεξνχζε βνπιγαξηθή ή 

θηινζεξβηθή ζπλείδεζε, έλα κέξνο απφ απηνχο  δελ είραλ ζρεκαηίζεη θάπνηα επδηάθξηηε 

εζληθή ηαπηφηεηα θαη ελδηαθέξνληαλ απιά γηα ηελ επηβίσζή ηνπο θαη έλα πνζνζηφ 

ζιαβφθσλσλ  δηαηεξνχζε ηελ ειιεληθή ζπλείδεζε, φπσο ζπλέβε κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ δίγισζζσλ θαηνίθσλ ηεο Δξκαθηάο.
 58

 

Σν ελ ιφγσ γισζζηθφ ηδίσκα, πνπ νη ειηθησκέλνη θάηνηθνη ηεο Δξκαθηάο κηινχλ αθφκα, 

είλαη έλα ζπλνλζχιεπκα ζιαβηθψλ θαηά θχξην ιφγν, ειιεληθψλ θαη ηνπξθηθψλ  ιέμεσλ, κε 

πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην πνπ δελ μεπεξλά ηηο 1.000 ιέμεηο, ρσξίο γξακκαηηθνχο ή 

ζπληαθηηθνχο θαλφλεο θαη γξαθή. Γεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αλάγθε γηα επηθνηλσλία θαη 

ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εζλνηήησλ πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ πεξηνρή επί 

νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα εθιεθζεί σο δεισηηθφ 

εζληθφηεηαο, αιιά είλαη έλα κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ.  Σν ελ ιφγσ 

ηδίσκα ηεο Δξκαθηάο παξνπζηάδεη δηαθνξνπνηήζεηο αθφκα θαη απφ ηε γεηηνληθή Καξδηά 

(Σξέκπελν). Ζ γεληά πνπ έθπγε πξφζθαηα απφ ηε δσή γλψξηδε θαη κηινχζε άπηαηζηα θαη  ηα 

ηνπξθηθά, ηα νπνία έκαζαλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο γηα λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπλαιιάζζνληαη 

κε ηηο νζσκαληθέο κνπζνπικαληθέο νηθνγέλεηεο πνπ δνχζαλ ζην ρσξηφ.   

Γελ είλαη γλσζηφ πφηε ζιαβνθψληζε ε Δξκαθηά, φκσο απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

απνηέιεζε ηελ αηηία πνιιψλ δεηλψλ γηα ην ρσξηφ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν 

Γνξδαλάο γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο Δξκαθηάο ην 1944, ν αληηθνκκνπληζκφο ηνπ Πνχινπ θαη 
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58

 Ησάλλεο Κνιηφπνπινο, Λεειαζία θξνλεκάηωλ: Τν Μαθεδνληθό Εήηεκα ζηελ θαηερόκελε Γπηηθή Μαθεδνλία 
(1941-1944), Σφκνο πξψηνο, Δθδφζεηο Βάληαο, Θεζζαινλίθε 1995, ζ. 21. 



 

23 
 

ησλ νπιαξρεγψλ ηνπ ΔΔ ηαχηηζε ηνπο ζιαβφθσλνπο ηνπ ρσξηνχ κε ηνπο Βνχιγαξνπο, 

ηηκσξψληαο ηε δηγισζζία ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο πξνο ηνπο αληάξηεο59.
  

Οη Βνχιγαξνη πξνζπάζεζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηνπο Δξκαθηψηεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Β  ́ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, πξνβάιινληαο ην ηδηαίηεξν γισζζηθφ ηδίσκά ηνπο σο θχξην 

επηρείξεκα ζηελ  πξνπαγάλδα ηνπο αιιά απηή ε πξνζπάζεηα δελ θαξπνθφξεζε ζην ρσξηφ. 

χκθσλα κε ηηο καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ ιεηηνπξγνχζε κφλν ειιεληθφ ζρνιείν, κε 

δαζθάινπο πνπ ηχγραλαλ κεγάιεο αγάπεο θαη ζεβαζκνχ απφ ηνπο θαηνίθνπο. Καηά ηελ 

απνγξαθή ησλ ζρνιείσλ ην 1905 ζηελ Δπαξρία Κατιαξίνπ, ζην Φξαγγφηζη ππήξρε Γεκνηηθή 

ρνιή κε δάζθαιν ηνλ Μηραήι Παπαρξήζηνπ θαη 34 καζεηέο.
60

  

Υσξηά φπσο ε Αθξηλή, ν Άγηνο Γεκήηξηνο, ην Μαπξνδέλδξη, πνπ ήηαλ ηνπξθφθσλα, 

ζεσξνχζαλ ηελ Δξκαθηά «βνπιγαξηθφ» ρσξηφ. Άιισζηε θαη ε επίζεκε πνιηηεία ηνπο είρε 

θαηαγξάςεη σο Βνχιγαξνπο ζηελ απνγξαθή ηνπ 1906.
61

 ια απηά δεκηνχξγεζαλ κηα 

κεζνδεπκέλε θξίζε ηαπηφηεηαο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο κε απνηέιεζκα ηελ 

απηνπεξηζσξηνπνίεζε θαη ζπλεηδεηή επηινγή απνθιεηζκνχ ηνπο απφ ηελ νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο πεξηνρήο ηεο Δνξδαίαο.   

 Μεηά ην νινθαχησκα ηεο Δξκαθηάο θαη κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ, νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ελαπνκείλαληεο Δξκαθηψηεο θαη ηδίσο φζνη είραλ κηθξά παηδηά  πνπ 

έπξεπε λα θνηηήζνπλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν, κεηεγθαηαζηάζεθαλ ζηε γεηηνληθή Υαξαπγή.   

Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 1950-1951 επαλαιεηηνχξγεζε ην Νεπηαγσγείν θαη ην Γεκνηηθφ 

ρνιείν κε 215 καζεηέο. Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ κεηαγξάθεθε απφ ην  ζρνιείν ησλ 

Ακπγδάισλ (Υαξαπγήο), φπσο επίζεο ηεο Καξδηάο, ηεο Πηνιεκαΐδαο, ηνπ Φηειεψλα θαη ηεο 

Νάνπζαο. Ωο ηφπνο γέλλεζεο φισλ ησλ καζεηψλ αλαγξάθνληαλ ε Δξκαθηά  αθφκα θαη 17 

νξθαλψλ καζεηψλ, ησλ νπνίσλ ε απψιεηα ηνπ παηέξα νθείινληαλ ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

ρσξηνχ θαη ζηνλ Δκθχιην.
62

 

Γηα ηνλ πιεζπζκφ πνπ δελ είρε θνηηήζεη ή δελ είρε νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν, ιεηηνπξγνχζε ε Νπρηεξηλή ρνιή Δξκαθηάο ζηελ νπνία θνηηνχζαλ άηνκα 

14-20 ρξνλψλ. Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 1955-1956 ππήξραλ 57 καζεηέο, πνπ ζηαδηαθά φκσο 

κεηψζεθαλ, ελψ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1966-1967 θνηηνχζαλ κφλν 20.
63

 χκθσλα κε ηνπο 

θαηνίθνπο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο παηδηθήο εξγαζίαο δελ επέηξεπε ηελ ηαθηηθή θνίηεζε ησλ 
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παηδηψλ πνπ απφ λσξίο έκπαηλαλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζε 

φιεο ζρεδφλ ηηο δνπιεηέο ηεο νηθνγέλεηαο. 

ηελ Δξκαθηά θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ αιιά θαη αξγφηεξα, ηα επαγγέικαηα 

κε ηα νπνία αζρνινχληαλ νη θάηνηθνί ηεο ήηαλ ζπγθεθξηκέλα. «θαξθαισκέλε» ζην Βέξκην, 

ιφγσ γεσγξαθηθήο ζέζεο, δελ πξφζθεξε πνιιέο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο θαη έηζη ε 

πιεηνςεθία ηνπο αζρνινχληαλ κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη κε ηελ νηθνδνκηθή ηέρλε. Ζ 

Δξκαθηά ήηαλ θαηά βάζε κηα γεσξγνθηελνηξνθηθή θνηλφηεηα. Ζ γεσξγία, ε θηελνηξνθία, ε 

ακπεινπξγία θαη ην ρηίζηκν κε πέηξα  είλαη νη βαζηθέο εξγαζίεο κε ηηο νπνίεο αζρνιήζεθαλ νη 

Δξκαθηψηεο θαη ζπλερίδνπλ λα αζρνινχληαη αθφκα θαη ζήκεξα. 

Ζ Δξκαθηά, ην παιηφ Φξαγθφηζη, εμειίρζεθε ζε έλα κεκνλσκέλν καζηνξνρψξη ζηελ 

Δπαξρία Δνξδαίαο κε ηνπο αθνπζηνχο Φξαγθνηζιήδεο καζηφξνπο,
64

 πνπ θνζκνγπξηζκέλνη 

δηέηξεραλ θαηά ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν ηε βαιθαληθή ελδνρψξα, δεκηνπξγψληαο «έξγα 

ηέρλεο», φπσο ηδακηά, αξρνληηθά, βξχζεο θαη γέθπξεο.
65

  Οη Φξαγθνηζιήδεο έξρνληαλ ζε  

επαθή κε άιινπο ηφπνπο, ήζε, έζηκα θαη πνιηηηζκνχο θαη ζηελ επηζηξνθή ηνπο θνπβαινχζαλ 

καδί ηνπο εκπεηξίεο, γλψζεηο αιιά θαη πινχζηεο πξνίθεο γηα ηηο γπλαίθεο ηεο νηθνγέλεηαο.   

Σν ρσξηφ, σο νξεηλή πεξηνρή ηεο Διιάδαο, ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο, απφ ηελ νπνία δελ είρε αξθεηέο 

πξνζφδνπο. Ζ αγξνηηθή ελαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο βνεζνχζε ζηελ απηάξθεηα ησλ ηδίσλ 

ζε ηξνθή αιιά θαη ησλ δψσλ ηνπ ζπηηηνχ, αθνχ ζηελ Δξκαθηά αλήθαλ πεξηζζφηεξα απφ 

72.000 ζηξέκκαηα θνηλνηηθψλ βνζθφηνπσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Βεξκίνπ, κε πεξηζζφηεξεο απφ 

ηξηαληαπέληε πεγέο. Σα άθζνλα λεξά ηνπο είλαη απφ ηα θαιχηεξα ζηελ Διιάδα θαη 

πδξνδνηνχλ  απφ ην 1935 ηελ πφιε ηεο Κνδάλεο θαη άιια ρσξηά ηεο πεξηνρήο.  

Ζ θχξηα απαζρφιεζε ησλ Δξκαθησηψλ, ε γεσξγία, ζηαδηαθά εμειίρηεθε. Οη βαζηθέο 

ηνπο θαιιηέξγεηεο ήηαλ ην ζηηάξη, ην θξηζάξη, ην θαιακπφθη, ηα ηξηθχιιηα, ηα ζηαθχιηα, ηα 

κπηδέιηα θηι., θαιιηέξγεηεο πνπ κπνξνχζαλ λα επδνθηκήζνπλ ζε ρσξάθηα πνπ δελ είλαη 

πνηηζηηθά. Ζ θηελνηξνθία επίζεο, θαηείρε ζεκαληηθή ζέζε ζηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή 

παξαγσγή κε ην εκπφξην αηγνπξνβάησλ, καιιηνχ, γάιαθηνο θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ αιιά θαη 

σο βνεζεηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ νηθηαθή δηαηξνθή. Κάζε ζπίηη δηέζεηε  πξφβαηα,  
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θαηζίθεο,  αγειάδεο, γνπξνχληα αιιά θαη γατδνχξηα θαη κνπιάξηα γηα ηηο κεηαθηλήζεηο θαη πην 

ζπάληα άινγα. Κάζε ζπίηη είρε ηνλ αρπξψλα ηνπ θαη ην αιψλη ηνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

ζηηαξηνχ. Αθφκα θαη ζήκεξα ζψδνληαη πνιιά πέηξηλα αιψληα πνπ απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα 

νκνξθφηεξα αμηνζέαηα ηνπ ρσξηνχ. Παξάιιεια, θάζε ζπίηη δηέζεηε θαξπνθφξα δέληξα, 

θνηέηζη, ζηάβιν, θνχξλν θαη ακπάξη φπνπ απνζήθεπαλ ηα ηξφθηκα.  

Ζ ηνπηθή νηθνηερλία εθνδίαδε ηνπο θαηνίθνπο κε μχιηλα έπηπια, παπνχηζηα απφ δέξκα 

ρνίξνπ, κάιιηλεο πθαληέο θνπβέξηεο, βειέληδεο, παπιψκαηα θαη καμηιάξηα παξαγεκηζκέλα κε 

άρπξν, πθαληά ξνχρα, θάιηζεο θαη φ,ηη άιιν ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ έλδπζε ηεο 

νηθνγέλεηαο. Μάιηζηα, νη Δξκαθηψηηζζεο θεκίδνληαλ γηα ηελ χθαλζε ζηνλ αξγαιεηφ 

πθαζκάησλ κε  δσληαλά ρξψκαηα θαη πεξίηερλα ζρέδηα.  

Ζ Δξκαθηά δηέζεηε επηά λεξφκπινπο πνπ νη θάηνηθνη αξρηθά λνίθηαδαλ απφ ηνπο 

ηνχξθνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. Αξγφηεξα κε ηελ αληαιιαγή, ηνπο αγφξαζαλ θαη αλέιαβαλ εμ 

νινθιήξνπ ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο έσο ην 1936, νπφηε έθιεηζε θαη ν ηειεπηαίνο κχινο, 

θαζψο ε Κνδάλε ζπλέιεμε ην λεξφ ησλ κεγαιχηεξσλ πεγψλ ζηελ πεξηνρή Βνπληηλίηζε 

(λεξφκπινο), -θηηάρλνληαο έλα δίθηπν ζσιήλσλ κήθνπο πάλσ απφ εηθνζηπέληε ρηιηφκεηξα- 

γηα λα πδξεχεηαη ε πφιε θαη αξθεηά ρσξηά γχξσ απφ απηήλ. ήκεξα ζψδνληαη κφλν θάπνηα 

εξείπηα πνπ καξηπξνχλ ηελ χπαξμε ησλ λεξφκπισλ ζην Βέξκην. 

Οη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο απφ εθεκεξίδεο ηεο επνρήο ζηελ Δξκαθηά αθνξνχζαλ ηηο 

πεγέο ηεο θαη ηα γάξγαξα λεξά ηεο. Με ην Φξαγθφηζη, απνθαιψληαο ην  «Μάλα ηνπ λεξνχ»,  

άξρηζε λα αζρνιείηαη ν ηχπνο ηεο Κνδάλεο απφ ην 1933. Δλδεηθηηθά, ε εβδνκαδηαία 

εθεκεξίδα ηεο Κνδάλεο Πξωηνπνξία ζηηο 27 Μαΐνπ 1933 αλαθέξεη κειέηε ζρεηηθή κε ην 

δήηεκα ηεο χδξεπζεο ηεο πφιεο ηεο Κνδάλεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ πδξαγσγείνπ 

Φξαγθνηζίνπ.  

ηελ εθεκεξίδα Βόξεηνο Διιάο ζηηο 8 Απξηιίνπ 1934, Κπξηαθή ηνπ Πάζρα,  σο θιέγνλ 

ζέκα δεκνζηεχεηαη ην άξζξν κε ηίηιν «Όδξεπζηο ηεο πφιεσο Κνδάλεο δηα ησλ πδάησλ ησλ 

πεγψλ Δξκαθηάο ή Φξαγθφηζη» καδί κε ηελ εηδηθή κειέηε ηνπ κεραληθνχ Η. Οηθνλφκνπ. 

Αλαθέξεηαη πσο είρε ζπληαρζεί θαη εγθξηζεί πιήξεο κειέηε χδξεπζεο ηελ πφιεο ηεο Κνδάλεο 

απφ ην 1931 ελ αγλνία ησλ αξρψλ ηνπ ρσξηνχ. Ο πξφεδξνο, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη νη 

θάηνηθνη πιεξνθνξήζεθαλ ηηο πξνζέζεηο ηεο Κνδάλεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πεγψλ ηνπ 

ρσξηνχ απφ ην παξαπάλσ δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο. Οη θάηνηθνη ηεο Δξκαθηάο 

αληηηάρζεθαλ ζε απηήλ ηελ απφθαζε ρσξίο απνηέιεζκα. Με ηνλ ίδην ηίηιν ε εθεκεξίδα 

δεκνζίεπζε ηελ πιήξε κειέηε ζε πέληε αθφκα θπξηαθάηηθα θχιια ζηηο 15, 22, 29 Απξηιίνπ 

θαη ζηηο 6 θαη 13 Μαΐνπ.  
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Κάζε δεθαπέληε εκέξεο ζηελ εθεκεξίδα Βόξεηνο Διιάο γηλφηαλ θαη κηα αλαθνξά ζηελ 

αλάγθε επίζπεπζεο ηνπ έξγνπ. Δλδηαθέξνπζα ήηαλ ε ζπλέληεπμε ηνπ ηφηε πξφζθαηα 

εθιεγκέλνπ δεκάξρνπ Κνδάλεο, θ. Αζηέξηνπ Σέξπνπ, ν νπνίνο είρε δειψζεη πσο ε επάξθεηα 

ηεο Κνδάκεο ζε λεξφ απφ ηελ Δξκαθηά ήηαλ απνιχησο εμαζθαιηζκέλε. Ζ ζπλέληεπμε 

ηειείσλε κε ηελ επρή ηνπ δεκνζηνγξάθνπ λα δνπλ ζχληνκα ηελ εθηέιεζε απηνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη κε ηνλ ραηξεηηζκφ «Υαίξε, Γήκαξρε∙ Οη ρζέο δηςαιένη θαη άπιπηνη ζαο 

ραηξεηνχλ ρνξηαζκέλνη θαζάξηνη, ξνδαινί, εχξσζηνη, ράξηλ ζην λεξφ, ην ζείνλ ηνχην δψξνλ 

ηεο θχζεσο». 

ηηο 27 Οθησβξίνπ 1935 ζε έλα καθξνζθειέο πξσηνζέιηδν άξζξν κε ηίηιν Ναπαγεί ε 

ύδξεπζεο ηεο πόιεώο καο; ζεκεηψλεηαη ε δπζπηζηία ησλ Κνδαληηψλ πξνο φιεο ηηο παιαηφηεξεο 

εμαγγειίεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ δαλείνπ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο θαη γηα ην απνηέιεζκα 

ησλ επηζθέςεσλ ηνπ δεκάξρνπ Κνδάλεο ζηελ Αζήλα γη’ απηφλ ην ζθνπφ. Καηφπηλ ηνχηνπ, 

ζηηο 24 Ννεκβξίνπ ζρεδφλ φιν ην πξσηνζέιηδν ηεο εθεκεξίδαο θαηειήθζε απφ άξζξα γηα ην 

επηπρέο γεγνλφο: «Τπεγξάθε ε ζχκβαζεο ηνπ δαλείνπ πδξεχζεσο ηεο πφιεσο»,  «Ηζηνξηθή ε 

18ε Ννεκβξίνπ δηά ηελ Κνδάλελ» θαη «Ο ιφγνο ηνπ δεκάξρνπ θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 

δαλείνπ». Οη εξγαζίεο ζα μεθηλνχζαλ ηελ επφκελε άλνημε, ην λεξφ ζα κεηαθεξφηαλ απφ έλα 

θεθαιφβξπζν ησλ δπηηθψλ ππσξεηψλ ηνπ Βεξκίνπ ζε χςνο 1.300 κέηξσλ ζε απφζηαζε 27 

ρηιηνκέηξσλ κέρξη ηελ πφιε ηεο Κνδάλεο θαη ππνινγηδφηαλ λα νινθιεξσζεί ζε κηα δηεηία. 

χκθσλα κε ην δήκαξρν Αζηέξην Σέξπν: «Απφ ζήκεξνλ δηαγξάθεηαη ην κέιινλ ηεο Κνδάλεο 

επλντθφηεξνλ, απφ ζήκεξνλ ηίζεληαη ηα ζεκέιηα ηεο λέαο Κνδάλεο ζχκθσλα κε ηαο 

απαηηήζεηο ηνπ ζεκεξηλνχ πνιηηηζκνχ».
66

 ηηο 15 θαη 22 Μαξηίνπ 1936 ζηε ζηήιε «Γεκνηηθά 

Εεηήκαηα» γξάθεθαλ δηζχξακβνη γηα ην δήκαξρν πνπ θαηφξζσζε ην έσο ηφηε αθαηφξζσην, 

αθφκα θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή κε δήκαξρν ηνλ Αζηέξην Καξαγθνχλε, ηνπ 

νπνίνπ ζηφρνο ήηαλ επίζεο νη πεγέο ηεο Δξκαθηάο.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίζηεθε ε επάξθεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Κνδάλεο ζε θαζαξφ 

λεξφ θαη βειηηψζεθαλ νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη δηαβίσζεο, αιιά εξήκελ ηεο Δξκαθηάο θαη 

ρσξίο λα έρεη γίλεη θακία κειέηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα πξνθαινχζε  

ε κνλνκεξήο απηή απφθαζε ηεο Κνδάλεο. Οη λεξφκπινη έθιεηζαλ, θάηη πνπ φπσο ήηαλ 

θπζηθφ, επεξέαζε ηε δσή  ηνπ ρσξηνχ. Οη βνζθνί δελ κπνξνχζαλ πιένλ λα πνηίζνπλ ηα 

θνπάδηα ηνπο ζε εθείλν ην ζεκείν ηνπ Βεξκίνπ θαη άξρηζαλ λα ζπάδνπλ ηηο ζσιελψζεηο γηα 

λα μεδηςάζνπλ ηα δψα ηνπο. Οξίζηεθαλ απφ ηελ Κνδάλε θχιαθεο ησλ ζσιελψζεσλ θαη νη 

ζπγθξνχζεηο απηψλ κε ηνπο Δξκαθηψηεο βνζθνχο ήηαλ ζρεδφλ θαζεκεξηλφ θαηλφκελν. 
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Απνθνξχθσκα ησλ δηελέμεσλ ήηαλ ε δνινθνλία ελφο θχιαθα. Ο Νηθφιανο αθειιάξεο θαη ν 

Κσλζηαληίλνο Σάλεο θαηεγνξήζεθαλ γηα ην θφλν ηνπ θαη δηέθπγαλ έλα κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζηε βνπιγαξνθξαηνχκελε πεξηνρή ησλ εξξψλ γηα λα μεθχγνπλ απφ ηηο δησθηηθέο 

αξρέο θαη φρη σο κεηαλάζηεο ζηελ Βνπιγαξία φπσο γξάθεη ν Υξπζνρφνπ.
67

 ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα επηζηξέςνπλ ζηελ Δξκαθηά ν Νηθφιανο αθειιάξεο ππξνβνιήζεθε ζην ηξπκφλα 

απφ Βνχιγαξνπο ζηξαηηψηεο θαη κφλν ν Κσλζηαληίλνο Σάλεο επέζηξεςε. Ξαλαέθπγε 

σζηφζν, θνβνχκελνο ηελ ηηκσξία ηνπ γηα ην έγθιεκα πνπ είρε δηαπξάμεη.
 68

   

Σα άθζνλα λεξά ησλ πεγψλ ηεο Δξκαθηάο θαη ε άγξηα βιάζηεζε ηκεκάησλ ηνπ Βεξκίνπ, 

ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο σο ζεκειηψδνπο παξαγσγηθήο εξγαζίαο 

(νηθνλνκία ηεο θνηλφηεηαο) κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60.
69.

 Κάζε ζπίηη δηέζεηε 

ηνπιάρηζηνλ 20 αηγνπξφβαηα, 2-3 αγειάδεο  -πνπ ηα βνζθνχζε κηζζσκέλνο ηζνκπάλνο-  

βφδηα θαη γατδνχξηα. ηα κεγάια θνπάδηα απαζρνινχληαλ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απφ 

ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. Απνηέιεζκα απηήο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ε 

αλάπηπμε νηθνηερληψλ πνπ επεμεξγάδνληαλ ηα θηελνηξνθηθά πξντφληα.  

ηαλ πξνέθππηε πιεφλαζκα πξντφλησλ, νη παξαγσγνί πήγαηλαλ ζηα παδάξηα ηεο 

Νάνπζαο θαη ηεο Βέξνηαο απφ ηα κνλνπάηηα ηνπ Βεξκίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Μεζνπφιεκνπ αλέπηπμαλ ζηελέο εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηελ Κνδάλε, φπνπ έδηλαλ ην καιιί  

ησλ πξνβάησλ ηνπο γηα επεμεξγαζία ζηηο ιαλάξεο αιιά θαη πνπινχζαλ ζαπκάζηα πθαληά 

θηηαγκέλα κε κεξάθη απφ ηηο γπλαίθεο ηνπ ρσξηνχ.   

Αληίζηνηρα πινχζηνη κπισλάδεο θαη πεηξάδεο αλέπηπμαλ εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηηο 

γεηηνληθέο πφιεηο, αιιά θαη έλα ζεηηθηζηηθφ αζηηθφ πλεχκα, κε ζπλέπεηα ηελ ελζσκάησζε θαη 

αθνκνίσζε νηθνλνκηθά επηθαλψλ Δξκαθησηψλ ζηελ θνηλσλία ηεο Κνδάλεο θαη ηεο Νάνπζαο  

απφ ην 18ν αηψλα,
70 

ρσξίο θακία δηάζεζε επηζηξνθήο.   

Σα ηζειηγθάηα ησλ αξαθαηζάλσλ μεθαινθαίξηαδαλ ζην Βέξκην γηα 5-6 κήλεο. Καηά ηηο 

δεθαεηίεο ’40-’50 ππήξραλ πεξίπνπ 177 πνπ απαξηίδνληαλ απφ 1.349 νηθνγέλεηεο θαη 

θαηείραλ 224.820 γηδνπξφβαηα θαη πάλσ απφ 7.000 αινγνκνχιαξα. Οη αξαθαηζάλνη 

έζηελαλ ηηο ζηάλεο ηνπο έμσ απφ ην ρσξηφ θαη θαηά θαλφλα κέζα ζην ιηβάδη φπνπ έβνζθαλ 

ηα πξφβαηα θαη ηα γίδηα ηνπο. πρλά πιήξσλαλ Δξκαθηψηεο γηα λα ηνπο ζηήζνπλ ηηο θαιχβεο 

ηνπο.
71

  

                                                             
67

 Υξπζνρφνπ, ό.π.  ζ. 304. 
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Οη θηελνηξφθνη ηεο Δξκαθηάο δηέζεηαλ πεξίπνπ 2.000 αηγνπξφβαηα θαη βξίζθνληαλ 

ζπρλά ζε αληηδηθία κε ηα ηζειηγθάηα ηνπ Βεξκίνπ γηα ηνπο βνζθφηνπνπο ή ην λεξφ. Γεληθά 

φκσο, νη ζρέζεηο κε ηηο θνηλνηηθέο αξρέο ηεο Δξκαθηάο, ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα  ηεο 

νπνίαο ππάγνληαλ ην ιηβάδη ηνπο, ήηαλ θαηά θαλφλα θηιηθέο.  

ηελ Δξκαθηά αλήθαλ πεξηζζφηεξα απφ 72.000 ζηξέκκαηα θνηλνηηθψλ εθηάζεσλ , αιιά  

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1936, αθαηξέζεθε απφ ηε 

δηθαηνδνζία ηεο ην 50% ησλ εθηάζεψλ ηεο ψζηε λα παξαρσξεζνχλ ζε φκνξα ρσξηά. Με ηελ 

έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Δνξδαία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο, ρξεηάζηεθε 

αλαθαηαλνκή ησλ βνζθφηνπσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί βνζθή γηα ηα δψα ησλ 

παξαθείκελσλ ρσξηψλ.  

Ζ Δξκαθηά ζπλφξεπε κε ην ιηβάδη Ηζιακιί, 6.000 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, ησλ αδεξθψλ 

Ράπηε. ηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηά ηεο ππάγνληαλ ην ιηβάδη Σζαξθνχιη ησλ αδεξθψλ 

Γεκνγηάλλε, ην ιηβάδη Γθηψλα ησλ Μπαιαίσλ, ησλ Μπέεδσλ θαη ησλ Καςαιαίσλ φπσο θαη  

ην ιηβάδη ηαπθάξα ησλ Πνιπδαίσλ. Οη αξαθαηζάλνη  θαηέβαηλαλ  ζην παδάξη ηνπ Σδνπκά 

(Υαξαπγή) αιιά επηζθέπηνληαλ ζπρλά θαη ηα δχν θαηαζηήκαηα ηεο Δξκαθηάο γηα 

πξνκήζεηεο, φπσο πθάζκαηα θαη θφδξεο γηα λα ξάςνπλ ηα κάιιηλα, θαξνχιηα, θνπβαξίζηξεο 

θηι.
72  

Απαζρνινχζαλ επίζεο ηνπο Δξκαθηψηεο θαη σο εξγάηεο ζε δνπιεηέο, φπσο ε 

θαηαζθεπή ησλ θνλαθίσλ ηνπο ή ην ζθάςηκν ππφγεησλ απνζεθψλ φπνπ ηνπνζεηνχζαλ ηα 

ηπξηά θαη ηα θαζέξηα γηα λα σξηκάζνπλ. 

Οη θάηνηθνη ζπλέρηζαλ λα αζρνινχληαη κε ηελ θηελνηξνθία θαη ηε γεσξγία, 

ζπκπιεξψλνληαο, ιφγσ ηνπ άγνλνπ εδάθνπο, ην βαιάληηφ ηνπο σο πεξηπιαλψκελνη θηίζηεο 

ζε φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη σο ζεξηζηάδεο ζηνλ εχθνξν θάκπν ηεο Βέξνηαο θαη ησλ 

εξξψλ.  Οη Δξκαθηψηεο ήηαλ άμηνη πνιπηερλίηεο πνπ αγαπνχζαλ ηε δνπιεηά θαη δελ ηελ 

θνβφληνπζαλ. Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο, φκσο, γηα ηελ νηθνλνκηθή αλέιημε ηνπ ρσξηνχ 

ήηαλ ε θαιή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ηεο νηθνγέλεηαο. Ωζηφζν, ε ζπληεξεηηθή 

θνηλσλία ηεο Δξκαθηάο αλέδεημε ειάρηζηνπο εκπφξνπο. Γελ αγαπνχζαλ ην ξίζθν θαη 

επεδίσθαλ πάληα ηηο αζθαιείο ζπλαιιαγέο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο. Οη πεξηνπζίεο ηνπο 

δεκηνπξγήζεθαλ κε πνιιή δνπιεηά θαη ηδξψηα θαη γηα ην ιφγν απηφ έραηξαλ ηεο 

εκπηζηνζχλεο  ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλαιιάζζνληαλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα.  

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε ππεξνρή ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ θηελνηξφθνπ θαη ηνπ 

γεσξγνχ. Σν γεγνλφο απηφ πξνθαιεί ηδηαίηεξε εληχπσζε, θαζψο ζρεδφλ φινη νη άληξεο ηνπ 

ρσξηνχ εξγάδνληαλ σο νηθνδφκνη, αιιά σο θχξην επάγγεικα δήισλαλ γεσξγνί. ηα 
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καζεηνιφγηα ησλ ζρνιηθψλ αξρείσλ κέρξη ην 1976, ζηελ πξψηε ζέζε παξακέλεη ζηαζεξά ην 

επάγγεικα ηνπ γεσξγνχ. Απφ ην 1977 αξρίδεη κηα ζηαδηαθή κείσζε θαη εκθάληζε άιισλ 

επαγγεικάησλ, φπσο νηθνδφκνη, ιίγνη εξγάηεο, έλαο θηελνηξφθνο, έλαο παληνπψιεο, έλαο 

ειεθηξνζπγθνιιεηήο, ελψ απφ ην 1980 απμάλεηαη ζεκαληηθά ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 

εκθαλίδεηαη ην επάγγεικα ηνπ ππαιιήινπ ηεο ΓΔΖ κε απνηέιεζκα απφ ην 1984 έσο ην 1998, 

πνπ έθιεηζε ην Γεκνηηθφ ρνιείν Δξκαθηάο,  ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ λα 

είλαη ππάιιεινη ηεο ΓΔΖ.
73

  

Οη δηαθνξνπνηήζεηο ηεο ζπρλφηεηαο ησλ επαγγεικάησλ είλαη απφξξνηα ησλ αιιαγψλ πνπ 

ζεκεηψζεθαλ ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ ρσξηνχ. χκθσλα κε ηνπο θαηνίθνπο, ζηα ηέιε ηνπ 

19νπ αηψλα είθνζη πεξίπνπ Δξκαθηψηεο ζε ειηθία ζηξάηεπζεο αθνινχζεζαλ ην δξφκν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ζηελ Ακεξηθή, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ΖΠΑ φηαλ ηνπο θάιεζε ην Οζσκαληθφ 

θξάηνο λα ππεξεηήζνπλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία αιιά θαη γηα λα αλαδεηήζνπλ 

επλντθφηεξεο πξννπηηθέο γηα ηελ εμέιημε ηνπ αηνκηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ ηνπο βίνπ. Κάπνηνη 

απφ απηνχο εγθαηαζηάζεθαλ κφληκα  ζηηο ΖΠΑ, φπσο ν Αλαζηάζηνο ηάκθνο -έλαο απφ ηνπο 

επεξγέηεο ηεο Κνδάλεο-, ν Πεξηθιήο Μήγγνο, ν Κνζκάο Καξαηφθεο ή Γθαηδάιεο, ν Θσκάο 

Λάκπαο, ν Φίιηππνο Πέγηνο,  νη Υξήζηνο θαη Βαζίιεηνο Γεκεηξίνπ, ν Γεψξγηνο Παξίζεο, ν 

Γεκήηξηνο αθειιάξεο, ν Ησάλλεο Σδνπβάξαο, νη ίκνο θαη Μηραήι Απνζηφινπ, ν Κνζκάο 

Πέγηνο, ν Νηθφιανο Γέιιηνο θαη άιινη.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα (1904-1908) δηάθνξα αξκαηνιίθηα θαη 

νπιαξρεγνί εμνπζίαδαλ ην Βέξκην πξνζπαζψληαο λα πξνζεηαηξηζηνχλ ηε δηαθαηλφκελε 

επηβνιή ηεο βνπιγαξηθήο θαη ξνπκαληθήο πξνπαγάλδαο.  πσο θαη πνιινί άιινη ζιαβφθσλνη 

Μαθεδφλεο, νη Δξκαθηψηεο κε απηνζπζία ηξνθνδφηεζαλ, έθξπςαλ θαη νδήγεζαλ ηα 

καθεδνληθά αληάξηηθα ζψκαηα ζηα δχζβαηα αιιά ηφζν γλψξηκα γη’ απηνχο κνλνπάηηα ηνπ 

βνπλνχ θαη κεηέθεξαλ παξά ηνπο θίλδπλνπο φπια απφ ηελ Διαζζφλα ζην Βέξκην.
74

    

Μάιηζηα, ην Κίλεκα ηνπ Μπξνχθα ηνπ 1896 έηπρε ζεξκήο ππνζηήξημεο ζηελ Δνξδαία. Ο 

Αζαλάζηνο Μπξνχθαο ιεκέξηαδε ζην Βέξκην θαη ππνζηεξίρζεθε απφ ηνπο Δξκαθηψηεο 

Υξηζηηαλνχο.
75

 Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα,  δεθαεπηά άληξεο απφ ηελ Δξκαθηά θαηαηάρηεθαλ 

ζηηο νκάδεο ησλ Μαθεδνλνκάρσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ ν δεκνδηδάζθαινο Ησάλλεο 

Μάληδνο,  ν θαπεηάλ Θενράξεο Αιέμηνο ή θαπεηάλ Πνπξλάξαο, ν Γξεγφξηνο Καξαπέγηνο θαη 

ν Γεκήηξηνο Μπίθνο,  πνπ επέζηξεςαλ απφ ηελ Ακεξηθή γηα λα θαηαηαγνχλ σο εζεινληέο. 

Κάπνηνη απφ απηνχο πήξαλ ηα φπια θαη θάπνηνη έγηλαλ αγγειηνθφξνη, νδεγνί ή κεηαθνξείο 
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 ηέθαλνο Σξχθσλαο, Οη ληόπηνη ηεο Δνξδαίαο θαη νη θνηλωληνινγηθέο ηνπο ζρέζεηο κε ηελ πόιε θαη ηελ πεξηνρή 
ηεο Κνδάλεο, Δθδφζεηο Σαξπάλε, Έδεζζα 2000, ζ. 12. 
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φπισλ ζην Βέξκην. Ο δεκνδηδάζθαινο Ησάλλεο Μάληδνο, ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ 

νξγαλψζεθε κε ηνλ Παχιν Μειά.
76

 

χκθσλα κε καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ, απφ ην ρσξηφ πέξαζαλ Μαθεδνλνκάρνη 

νπιαξρεγνί φπσο ν θαπεηάλ Αζαλάζηνο Μπξνχθαο, ν θαπεηάλ Κσλζηαληίλνο Γαξέθεο, ν 

Αζαλάζηνο Υαηδφππινο ή θαπεηάλ Μαθξήο, πνπ φρη κφλν δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην Βέξκην 

αιιά ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ηελ Δξκαθηά, σο νξκεηήξην γηα ηηο επηζέζεηο ηνπο ζηα ρσξηά φπνπ 

θξχβνληαλ νη Βνχιγαξνη θνκηηαηδήδεο.  

Ζ ζπκβνιή ηεο Δξκαθηάο ζπλερίζηεθε ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ζηε Μηθξά Αζία, 

κε δψδεθα λεθξνχο θαη άιινπο ηφζνπο ηξαπκαηίεο.
77
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 
 

Η Ερμακιά κατά την περίοδο τησ γερμανικήσ Κατοχήσ (1941-44) 
 

Ειςαγωγή 
 

Ο Β  ́ Παγθφζκηνο Πφιεκνο εηζήγαγε πξαθηηθέο εθβηνκεραληζκέλεο βίαο, νη ηξεηο 

ζεκαληηθφηεξεο εθθάλζεηο ηεο νπνίαο ππήξμαλ ε γελνθηνλία ησλ Δβξαίσλ, νη ζηξαηεγηθνί 

βνκβαξδηζκνί ησλ πφιεσλ θαη ηα καδηθά αληίπνηλα ελαληίνλ ησλ ακάρσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αληαξηψλ ζηηο θαηερφκελεο ρψξεο.
78 

Ζ ρξήζε καδηθψλ αληηπνίλσλ 

εθαξκφζηεθε απφ ηνπο Γεξκαλνχο ελαληίνλ θαη ησλ πιεζπζκψλ ηεο ππαίζξνπ ζηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Δνξδαία. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ήηαλ νη 

νινζρεξείο θαηαζηξνθέο θαη νη καδηθέο εθηειέζεηο ακάρσλ ηνπ Μεζφβνπλνπ, ησλ Πχξγσλ 

θαη ηεο Δξκαθηάο.  

ηε ζπλαίζζεζε ηεο δηάθνξεο θαηαγσγήο ησλ θαηνίθσλ ηεο Δξκαθηάο (απφ Γπηηθή 

Μαθεδνλία θαη Ήπεηξν), αιιά θαη ζε ιφγνπο θνηλσληθνχο (επαθέο κε αξαθαηζάλνπο 

λνκάδεο ηνπ Βεξκίνπ), νηθνλνκηθνχο (αγνξαπσιεζίεο πξντφλησλ ζηε Νάνπζα, επνρηαθέο 

κεηαλαζηεχζεηο ζεξηζηψλ ζηε Θεζζαιία) θαη γεσγξαθηθνχο (νξεηλά βνζθνηφπηα, δπζπξφζηην 

έδαθνο κε πςφκεηξν ρσξηνχ 1.000 κ. θη αλππαξμία ηξνρήιαηεο νδνχ) νθείιεηαη ε άξλεζε ηεο 

Δξκαθηάο λα ζπκβιεζεί ππέξ ηεο Βνπιγαξίαο απφ ηελ αξρή ηεο Καηνρήο θαη κεηέπεηηα.
79

 

εκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηελ επηινγή ησλ θαηνίθσλ έπαημε ε επηξξνή ησλ Δξκαθησηψλ 

δαζθάισλ ηεο επνρήο, Κνζκά Μάληδνπ θαη Υξήζηνπ αθειιάξε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Καηνρήο ν δεχηεξνο ήηαλ ν θαη’ εμνρήλ ζχλδεζκνο ηνπ ρσξηνχ κε ηνπο αληάξηεο ηνπ 

Βεξκίνπ. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ρσξηνχ έγηλε έλαο απφ ηνπο θαπεηάληνπο ηνπ ΔΛΑ θαη 

ζπλέρηζε ελεξγά ηελ αληίζηαζε θαηά ησλ θαηαθηεηψλ.  

Δπί Καηνρήο ηα πάλσ απφ 300 κεηαθνξηθά δψα ηνπ ρσξηνχ εθηεινχζαλ δξνκνιφγηα 

αλεθνδηαζκνχ πξνο ράξηλ ησλ αληαξηψλ. πρλά δηέξρνληαλ απφ απηφ Διαζίηεο απφ ηα 

Γξεβελά πξνο ην Βέξκην. Αθνχ θηππήζεθαλ ηα πξνζθπγηθά ρσξηά, νη δπλάκεηο ησλ αληαξηψλ 

εμνξκνχζαλ θαη θαηαπιίδνληαλ ζηελ Δξκαθηά. Απφ ην ίδην ρσξηφ είραλ απνζηαιεί επηζηνιέο 
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ζηνπο νπιαξρεγνχο ησλ νπιηζκέλσλ ρσξηψλ λα παξαδψζνπλ ηα φπια. ια απηά 

ζπλεθηηκήζεθαλ απφ ηηο αξρέο θαη απνθαζίζηεθε ε ηηκσξία ηεο Δξκαθηάο.
80

  

Απνηέιεζκα ηεο επίζεζεο ηνπ ΔΛΑ κε αξρεγφ ηνλ Αιέμε Ρνχζν (Τςειάληε) ζηηο 24 

Ηαλνπαξίνπ 1944 κε ζηφρν  απηνθίλεην ζην νπνίν επέβαηλε εθηφο απφ ηνλ νδεγφ ηνπ, έλαο 

Γεξκαλφο ρεηξνπξγφο, ν νπνίνο ζθνηψζεθε, ήηαλ λα ζηξαθνχλ νη γεξκαληθέο αξρέο ελαληίνλ 

ησλ Καξαγηαλλίσλ (πξνζθπγηθά ρσξηά γχξσ απφ ηελ Κνδάλε) θαη λα εθηειεζηνχλ 22 άηνκα 

ζε αληίπνηλα θαη 200 πεξίπνπ λα νδεγεζνχλ ζην ζηξαηφπεδν ηεο Κνδάλεο.  Μπξνζηά ζην 

θφβν ηεο εθηέιεζεο ησλ νκήξσλ νη θάηνηθνη δέρηεθαλ λα νπιηζηνχλ κε γεξκαληθά φπια γηα 

λα πξνζηαηεχζνπλ ηα ρσξηά ηνπο.  Ζ ζπγθξφηεζε θαη ν εμνπιηζκφο ηνπο έγηλε θαηφπηλ άδεηαο 

ησλ Γεξκαλψλ, νη νπνίνη ζηηο αξρέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 1944 απνθάζηζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

απηφλ ηνλ πνληηαθφ αληηθνκνπληζηηθφ ζπλαζπηζκφ ελεξγεηηθφηεξα ζηελ θαηαδίσμε ησλ 

αληαξηψλ ηνπ ΔΛΑ. πσο θαηέγξαςε Βξεηαλφο παξαηεξεηήο ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ 1944: 

«Οη Γεξκαλνί ηψξα δείρλνπλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηνπο ρσξηθνχο θαη είλαη πην 

πξφζπκνη λα ηνπο δίλνπλ φπια φηαλ ηνπο ην δεηνχλ. Φαίλεηαη μεθάζαξν φηη απφ απηήλ ηελ 

άπνςε δελ έδεημαλ πνιιή εκπηζηνζχλε ζην ζπληαγκαηάξρε Γεψξγην Πνχιν».
81

  

Σν ζψκα ηνπ Πνχινπ θαη ην επηηειείν ηνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ Πηνιεκαΐδα γηα λα 

ζπλδξάκεη ζηε γεξκαληθή ππφζεζε, ελψ θπιάθηα ζηήζεθαλ ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία. θνπφο 

ηνπο ήηαλ ε επηηήξεζε ησλ αγαζψλ πνπ δηαθηλνχληαλ κε ην ζηδεξφδξνκν θαη ν έιεγρνο ησλ 

δξφκσλ θαη ησλ πεξαζκάησλ. ηνλ έλα ζρεδφλ ρξφλν πνπ έκεηλαλ ζηελ Δνξδαία, αλέπηπμαλ 

επξείεο επαθέο κε ηνπο θαηνίθνπο θαη 13 απφ απηνχο παληξεχηεθαλ θνπέιεο απφ ηελ 

Πηνιεκαΐδα. Οηθνλνκηθά ζπλεηζέθεξαλ ζηελ θσκφπνιε κέζσ ησλ ρξεκάησλ πνπ 

θαηαλάισλαλ ζηελ ηνπηθή αγνξά γηα ελνίθηα, ηξνθή, δηαζθέδαζε θηι. ηελ πφιε ηεο 

Κνδάλεο βεβαία, δελ έγηλαλ πνηέ δεθηνί γηαηί νη θάηνηθνη έβιεπαλ κε αληηπάζεηα φπνηνλ θαη 

φ,ηη ζπλέδξακε ζηνλ γεξκαλφ θαηαθηεηή.
82

 

ην γεξκαλνληπκέλν ηάγκα ηνπ Πνχινπ εληάρζεθαλ άηνκα πνπ απέβιεπαλ ζε 

νηθνλνκηθά νθέιε ή ζηελ εθδίθεζε αιιά θαη άληξεο απφ ηελ πεξηνρή, επί ην πιείζηνλ 

πξνζθπγηθήο θαηαγσγήο, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ ήηαλ ηνπξθφθσλνη ζχκθσλα κε ηνπο 

Δξκαθηψηεο θαη είραλ πιεγεί απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αληαξηψλ ηνπ ΔΑΜ.
83

  

ια ηα πξνζθπγηθά ρσξηά γχξσ απφ ηελ Κνδάλε, γλσζηά σο Καξαγηάλληα θαη 

Μπνπηζάθηα, αιιά θαη ηα πεξηζζφηεξα ζηελ επαξρία ηεο Δνξδαίαο, νπιίζηεθαλ θαη 
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ζπζπεηξψζεθαλ γχξσ απφ ηνπηθνχο νπιαξρεγνχο.
84  

Έηζη, εθηφο απφ ην ηάγκα ηνπ Γεψξγηνπ 

Πνχινπ, ζπγθξνηήζεθαλ δχν εζεινληηθά ζψκαηα ησλ δηαθνζίσλ αληξψλ κε ηελ νλνκαζία 

Δζληθφο Διιεληθφο ηξαηφο (ΔΔ) κε έδξα ηελ Κνδάλε θαη ηελ Πηνιεκαΐδα.  Βξίζθνληαλ 

ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο Οκάδαο Μάρεο Δκπεξιάηλ. ηελ πεξηνρή ηεο Πηνιεκαΐδαο 

αξρεγφο ήηαλ ν Φξαγθίζθνο Κνιάξαο, ελψ ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο ν Μηραήι 

Παπαδφπνπινο ή Μηράιαγαο.
85  

 

Απφ ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ 1944, ν ΔΛΑ Βεξκίνπ νξγάλσζε κηα ζεηξά επηζέζεσλ 

ελαληίνλ ρσξηψλ πνπ είραλ εμνπιηζηεί θαη είραλ πξνζρσξήζεη ζηνλ ΔΔ ηνπ Μηράιαγα. ηηο 

14 Φεβξνπαξίνπ ν ΔΛΑ επηηέζεθε ζην Κιείηνο ζθνηψλνληαο 8 άλδξεο, θαίγνληαο θαη 

ιεειαηψληαο πεξηζζφηεξα απφ 30 νηθήκαηα, ζηηο 28 ζηελ Αθξηλή κε ζχκαηα δχν άληξεο θαη 

ηελ ππξπφιεζε δχν ζπηηηψλ, ζηηο 24 Μαξηίνπ ζηνλ Άγην Γεκήηξην κε ηε δνινθνλία 11 

θαηνίθσλ θαη ην θάςηκν θαη ηε ιεειαζία πάλσ απφ 100 νηθνδνκεκάησλ θαη ζην Ρπάθη κε ην 

θφλν κηαο γπλαίθαο, ηελ αξπαγή δψσλ θαη ηελ ππξπφιεζε 6 ζπηηηψλ. 86 Αλάινγεο επηζέζεηο 

είραλ δερηεί λσξίηεξα ν Πειαξγφο θαη ηα Κνκλελά. ηνλ Πειαξγφ, κε αξρεγφ ηνλ Αιέμαλδξν 

Σζαθίξνγινπ, ζπζηάζεθε ην 5ν Αλεμάξηεην Σάγκα Πειαξγνχ Δνξδαίαο κε άλδξεο ηεο ΠΑΟ 

θαη ηνπ ΔΔ απφ ηνλ Πειαξγφ, ην Μαληάθη θαη ηα Κνκλελά.
87 

 

Γηα ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο ν ΔΛΑ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, ρξεζηκνπνίεζε 

σο νξκεηήξην ηνπ ηελ Δξκαθηά,  φπσο αλαθέξεη θαη ν Διαζίηεο αληάξηεο Πεξηθιήο ειίδεο 

ή Γηνβνπληψηεο ζηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ,
88 

θνληά ζηελ νπνία εθηεινχληαλ θαη νη 

ζπιιεθζέληεο. Έλα δαζάθη αλάκεζα ζηελ Δξκαθηά θαη ηελ Δμνρή κε ηελ νλνκαζία Μάλα, 

φπνπ  ππήξρε πινχζηα βιάζηεζε θαη αθζνλνχζε πεγαίν λεξφ, επέιεμαλ ηξία απνζπάζκαηα 

ηνπ ΔΛΑ σο ηνπνζεζία αλαθξίζεσλ θαη εθηειέζεσλ ησλ απαρζέλησλ αληηθνκνπληζηψλ. 

Δθεί, ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 1944 εθηειέζηεθαλ 2 άληξεο απφ ηνλ Βειβεληφ, ζηηο 22 

Φεβξνπαξίνπ 5 άληξεο απφ ην γεηηνληθφ νηθηζκφ Ακχγδαια (αξγφηεξα Υαξαπγή)
 
θαη 3 απφ 

ηνλ Άγην Γεκήηξην θαη ζηηο 21 Απξηιίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο έλαο αθφκε άληξαο απφ ηελ 

Πνληνθψκε.
 
 ηελ ίδηα ηνπνζεζία ζηηο 27 επηεκβξίνπ 1944 εθηειέζηεθαλ 12 πξφζθπγεο 

απφ ην Αλαηνιηθφ, ηνλ Άγην Υξηζηφθνξν θαη ηελ Δμνρή, εθ ησλ νπνίσλ νη 3 ήηαλ δάζθαινη,  

2 ήηαλ ηεξείο, έλαο θνηλνηάξρεο θη έλαο πξφεδξνο Γ. 
89  

 

                                                             
84

 Γνξδαλάο, ό.π., ζ. 360. 
85

 Γνξδαλάο, ό.π., ζ. 364. 
86

 Καιιηαληψηεο, Οη πξόζθπγεο, ό.π., ζ.382.  
87

 Γνξδαλάο, ό.π., ζ. 375. 
88

 http://emfilios.blogspot.com/2011/02/2-16.html [Αλαθηήζεθε ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2018]. 
89

 Θαλάζεο Καιιηαληψηεο,  Τα νινθαπηώκαηα Πύξγωλ θη Δξκαθηάο Δνξδαίαο: άλνημε 1944, 
ζην https://blogs.sch.gr/thankall/?p=1017  

http://emfilios.blogspot.com/2011/02/2-16.html
https://blogs.sch.gr/thankall/?p=1017


 

34 
 

1.1. Επιδρομέσ 

 

Ζ Δξκαθηά παξνπζίαδε ζηξαηεγηθφ ελδηαθέξνλ γηαηί είρε ρηηζηεί ζην βξαρχηεξν 

πέξαζκα κεηαμχ ησλ νξέσλ Βεξκίνπ θαη ηληάηζηθνπ, κία δίσξε δηαδξνκή πνπ ζπλήζηδαλ ηε 

λχρηα νη αληάξηεο.
90 

ηηο αξρέο ηνπ 1944, απφ ηελ  Δξκαθηά,  πεγή αλεθνδηαζκνχ γηα ηνπο 

αληάξηεο ηνπ Βεξκίνπ, μεθηλνχζαλ νη Διαζίηεο γηα λα επηηεζνχλ ελαληίνλ ησλ πξνζθπγηθψλ 

θαη κεηθηψλ πεδηλψλ ρσξηψλ ηεο Κνδάλεο, νπιηζκέλσλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο, πξάγκα πνπ 

ζήκαηλε πσο θηλδχλεπε ε αζπίδα πξνζηαζίαο ησλ θαηαθηεηψλ πνπ ζηξαηνπέδεπαλ ζηελ 

Κνδάλε.  

Γη’ απηφ ε Δξκαθηά απνηέιεζε ηνλ πξψην ζηφρν ηεο γεξκαληθήο επηρείξεζεο 

εθθαζάξηζεο ηνπ Βεξκίνπ ζηηο 6 Μαξηίνπ, κε ην θσδηθφ φλνκα «Κνχθνο» θαη κε ηε 

ζπκκεηνρή ηεο Οκάδαο Μάρεο Δκπεξιάηλ. ην πιαίζην ηεο ίδηαο επηρείξεζεο αθνινχζεζαλ 

επηδξνκέο ζηηο 8, 10 θαη 28 Μαξηίνπ.  

Ζ εθθαζαξηζηηθή επηρείξεζε «Κνχθνο» ζην Βέξκην δελ είρε ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. Γη’ απηφ ζηηο 13 Απξηιίνπ 1944, ην Γ  ́ ψκα ηξαηνχ Θεζζαινλίθεο έδσζε 

ηε δηαηαγή λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη επηρεηξήζεηο «Γεξάθη» θαη «Μαγηάηηθε Καηαηγίδα» κε 

ζηφρν ηελ εθθαζάξηζε ηνπ Βεξκίνπ, νη νπνίεο μεθίλεζαλ ζηηο 22 Απξηιίνπ 1944. χκθσλα κε 

έθζεζε ηνπ 16νπ πληάγκαηνο γηα ην κήλα Μάξηην ηνπ 1944, ν Διιεληθφο Λατθφο 

Απειεπζεξσηηθφο ηξαηφο (ΔΛΑ) δηέζεηε ζην Βέξκην 54 αμησκαηηθνχο θαη 784 αληάξηεο. Ζ 

δηεχζπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ αλαηέζεθε ζηελ 4ε Μεξαξρία SS κε δηνηθεηή ηνλ κέληεο, 

εληζρπκέλε κε άληξεο ηεο ηξαηησηηθήο Υσξνθπιαθήο, ηεο Μπζηηθήο Αζηπλνκίαο ηξαηνχ, 

δηεξκελείο θαη άιιεο βνεζεηηθέο κνλάδεο. Δπίζεο, ζπκκεηείραλ έλα ηάγκα απφ ην 

Σνπξθκεληζηάλ, δπλάκεηο ηεο ηηαιηθήο αζηπλνκίαο θαη ηνπ πεδηθνχ θαη δπλάκεηο ηνπ Δζληθνχ 

Διιεληθνχ ηξαηνχ (ΔΔ) απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο. Οη δπζθνιίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εγρεηξήκαηνο ήηαλ πνιιέο. Σα ζηξαηεχκαηα ζα ήηαλ αλαγθαζκέλα λα θηλεζνχλ ζε νξεηλά 

εδάθε θαη λα θαιχςνπλ κηα κεγάιε γεσγξαθηθή έθηαζε.
91

 Απηή ε ζπληνληζκέλε επηρείξεζε 

ππνζηεξίδνληαλ θαη απφ αέξνο.  

πγθξνηήζεθαλ ηξεηο Οκάδεο Μάρεο. Ζ «Οκάδα Μάρεο  Γ΄», πνπ ηελ απνηεινχζαλ έλα 

ηάγκα ησλ SS θαη δχν νξεηλέο ππξνβνιαξρίεο, είρε εληνιή λα θηλεζεί αλάκεζα ζηνλ Άγην 

Υξηζηφθνξν θαη ηα Ακχγδαια θαη λα θαηαιάβεη ηελ Δξκαθηά θαη ηηο θαιχβεο ζηα 

βνξεηναλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ ζηε ζέζε «Πξηφληα».  
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Καηά ηηο πέληε επηδξνκέο πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηεο Δξκαθηάο 

ζπκκεηείραλ: 

α) Γεξκαλνί άλδξεο ησλ SS θαη ηεο Βέξκαρη. 

β) Ηηαινί πνπ είραλ πξνζρσξήζεη δηα ηεο βίαο ή εζεινληηθά ζηνλ Άμνλα κεηά ηελ 

ζπλζεθνιφγεζε ηεο παηξίδαο ηνπο ην θζηλφπσξν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

γ) Έιιελεο κηζζνθφξνη ηνπ ειιεληθνχ εζεινληηθνχ ζψκαηνο «Γεψξγηνο   Πνχινο» πνπ 

έδξεπε ζηελ Πηνιεκαΐδα. 

δ) Έιιελεο εζληθηζηέο απφ ηνπο γχξσ νηθηζκνχο, ζηα ρσξηά ησλ νπνίσλ είραλ επηηεζεί 

πξνεγνπκέλσο νη αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ.
92

 

 

1.1.1 Πρώτη επιδρομή 

 

Γχν εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο «Κνχθνο», ε Οκάδα Μάρεο Δκπεξιάηλ θαη 

ην ηάγκα ηνπ Πνχινπ, εληφπηζαλ ηκήκαηα ηνπ ΔΛΑ, πνπ πξφβαιαλ αξρηθά αληίζηαζε, αιιά 

ζηε ζπλέρεηα αλαγθάζηεθαλ λα ππνρσξήζνπλ θαη λα δηαθχγνπλ ζηηο δπζπξφζηηεο 

βνπλνθνξθέο ηνπ Βεξκίνπ. Οη Γεξκαλνί εγθαηέιεηςαλ ηελ πξνζπάζεηα θαηαδίσμεο ησλ 

αληαξηψλ εμαηηίαο ησλ άζρεκσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ δχζβαηνπ ηνπ εδάθνπο. Ζ 

αλαπξνζαξκνγή ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ έζηξεςε ηηο θαηνρηθέο δπλάκεηο ελαληίνλ ηεο 

Δξκαθηάο.
93

 

Ζ νινζρεξήο ππξά ηεο Δξκαθηάο δελ αλήθε ζηηο αξρηθέο πξνζέζεηο ησλ επηδξνκέσλ, έηζη 

ζηηο 6 Μαξηίνπ 1944, ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο «Κνχθνο», νη  Γεξκαλνί ηεο Οκάδαο 

Μάρεο Δκπεξιάηλ κε ην ηάγκα ηνπ Γεψξγηνπ Πνχινπ, πνπ είρε ηελ έδξα ηνπ ζηελ 

Πηνιεκαΐδα, εηζέβαιαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Δξκαθηά Δνξδαίαο γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ, 

ρσξίο λα πξνθαιέζνπλ ηδηαίηεξεο θαηαζηξνθέο, παξά κφλν ηελ επηιεθηηθή ππξπφιεζε δέθα 

πεξίπνπ νηθεκάησλ. 

1.1.2 Δεύτερη επιδρομή 

 

ηηο 8 Μαξηίνπ 1944, εκθαλίζηεθε ην κεζεκέξη έλα ηκήκα ηνπ Δκπεξιάηλ κε ην ηάγκα 

ηνπ Πνχινπ, ηνπο εζληθηζηέο ηνπ Μηράιαγα θαη ηνλ θαπεηάλ Παληειή (Παληειήο  

Κπξηαθφπνπινο),
94

  αξκελφθσλν Μηθξαζηάηε πξφζθπγα απφ ηε Βηζπλία, θάηνηθν Μειηζζίσλ 
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Κνδάλεο θαη  επηθεθαιή ησλ θξνπξψλ ηεζζάξσλ ρσξηψλ (Μειίζζηα, Κνίια, Μαπξνδέλδξη, 

Γξέπαλν), ν νπνίνο εληάρζεθε ζηνλ ΔΔ ηνπ  Μηράιαγα θαη είρε ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ 200 

νπιίηεο θαη άλδξεο ηνπ ΔΔ απφ ηα ρσξηά ησλ Καξαγηαλλίσλ.  ηφρνο ηνπο ήηαλ λα 

θαηαιάβνπλ ηελ Δξκαθηά,  ην «νξκεηήξην ησλ ζπκκνξηηψλ».
95 

  

Πνιιέο καξηπξίεο αλαθέξνληαη ζην ίδην γεγνλφο, αιιά θάζε απηφπηεο κάξηπξαο 

πξνζζέηεη θάπνηα μερσξηζηή ιεπηνκέξεηα. ηαλ γηα πξψηε θνξά εκθαλίζηεθαλ νη Γεξκαλνί 

θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο ζην ρσξηφ, νη θάηνηθνη δελ γλψξηδαλ πνηνί είλαη νη έλνπινη θαη γηα 

πνην ιφγν έθηαζαλ ζηελ Δξκαθηά. Σν πξψην ζχκα ηνπο ήηαλ ν ηζνκπάλνο Πέγηνο Πέγηνπ πνπ 

βνζθνχζε ηα πξφβαηά ηνπ ζε έλα δαζάθη πεξίπνπ έλα ρηιηφκεηξν λνηηαλαηνιηθά ηεο 

Δξκαθηάο. Μπαίλνληαο ζην ρσξηφ, έλαο απφ ηνπο νπιηζκέλνπο Έιιελεο θνξνχζε ηελ θάπα 

ηνπ Πέγηνπ θη έηζη ε γπλαίθα θαη ηα αδέξθηα ηνπ θαηάιαβαλ φηη ηνλ είραλ  ζθνηψζεη. πσο 

ζπκάηαη ραξαθηεξηζηηθά ε αληςηά ηνπ ζχκαηνο  Διέλε Σδνπβάξα, ν κεζαίνο αδεξθφο ηνπ 

ζχκαηνο, Κνζκάο Πέγηνο, φηαλ ηνλ έζαςαλ είπε πξνθεηηθά: «Απηφλ ζα ηνλ ζάςνπκε∙ Δκάο 

πνηφο ζα καο ζάςεη;».
96

 Ο Κνζκάο Πέγηνο βξήθε θξηρηφ ζάλαην ζηηο 28 Μαξηίνπ 1944 θαη ην 

πηψκα ηνπ έκεηλε εθηεζεηκέλν γηα εκέξεο ζην ζεκείν ηεο δνινθνλίαο ηνπ.  

Μηα νκάδα δψδεθα Δξκαθησηψλ είδε απφ καθξηά ηνπο εηζβνιείο λα πιεζηάδνπλ ηελ 

Δξκαθηά θαη γη’ απηφ βγήθαλ απφ ην ρσξηφ θαη έβγαιαλ ηα ιεπθά δσλάξηα ηνπο. Άξρηζαλ λα 

ηα θνπλάλε ζαλ ζεκαίεο γηα λα ηνπο δνπλ θαη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ αιιά νη Γεξκαλνί θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπο άξρηζαλ λα ππξνβνινχλ ελαληίνλ ησλ  «ζπκκνξηηψλ».   

Με ηνπο πξψηνπο ππξνβνιηζκνχο νη θάηνηθνη βξέζεθαλ ζε ζχγρπζε, κελ μέξνληαο ηη λα 

θάλνπλ θαη ηη ζα αθνινπζήζεη. Οη πεξηζζφηεξνη απνθάζηζαλ λα θχγνπλ πξνο ην Βέξκην γηα 

λα θξπθηνχλ. χκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ Θεφδσξνπ Μήγθνπ, κηθξνί θαη κεγάινη έηξεραλ 

ρσξίο λα θνηηάλε πίζσ. Αξθεηψλ ηα ξνχρα ηξχπεζαλ απφ ηηο ζθαίξεο αιιά θαηάθεξαλ λα 

μεθχγνπλ.
97 

 

ηαλ νη επηδξνκείο  κπήθαλ ζην ρσξηφ ζθφησζαλ ηνλ Αληψλην Γάιια, 71 ρξνλψλ, ζην 

ζπίηη ηνπ γακπξνχ ηνπ θαη ηεξέα ηνπ ρσξηνχ. Ο γηφο ηνπ Αληψληνπ Γάιια, πξφεδξνο ηνπ 

ρσξηνχ θαη ηδηνθηήηεο ηνπ κεγαιχηεξνπ εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο, Γεψξγηνο Γάιιαο, 

βξηζθφηαλ ζηελ Πηνιεκαΐδα. χκθσλα κε ηηο καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ, ζθφησζαλ ηνλ 

Αληψλην Γάιια γηα λα ιαθπξαγσγήζνπλ ην θαηάζηεκά ηνπ. Έλαο γείηνλαο, φηαλ άθνπζε ηε 

θαζαξία, βγήθε απφ ην ζπίηη ηνπ. Ήηαλ ν Βαζίιεηνο Απνζηφινπ, ηνλ νπνίν ζθφησζαλ καδί κε 
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ηε γπλαίθα ηνπ, Δπγελία Απνζηφινπ, ζηα ζθαινπάηηα ηνπ ζπηηηνχ ηνπο. Ήηαλ έλα δεπγάξη 

κεγάιεο ειηθίαο, φπσο θαη ε Υξπζή (Ειάηα) Σδνπβάξα πνπ ζθνηψζεθε θνληά ζηνλ Ηεξφ Ναφ 

ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα δηαθχγεη ζην βνπλφ. Σνλ ηέθαλν Αλδξένπ, 

31 ρξνλψλ, ηνλ ηξαπκάηηζαλ βαξηά θνληά ζηα ηειεπηαία ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ θαη πέζαλε 

αβνήζεηνο ζην δξφκν. Σνλ βξήθαλ ην επφκελν πξσί νη θάηνηθνη, φηαλ επέζηξεςαλ απφ ην 

Βέξκην.
98 

 

Οη εηζβνιείο ζπγθέληξσζαλ 50 άλδξεο πεξίπνπ, απηνχο πνπ δελ πξφιαβαλ λα δηαθχγνπλ 

ζην Βέξκην ή δελ κπνξνχζαλ, φπσο ηνλ παηέξα ηεο Μνξθνχιαο Παιηγηάλλε, πνπ ήηαλ 

άξξσζηνο ζην θξεβάηη. Έλαο απφ απηνχο ήηαλ θαη ν αλάπεξνο Νηθφιανο Σζαβδάξεο, ηνλ 

νπνίν ζθφησζαλ ζην γεθπξάθη ζηελ είζνδν ηνπ ρσξηνχ επεηδή δελ κπνξνχζε λα πεξπαηήζεη 

γξήγνξα θαη ηνπο θαζπζηεξνχζε.
99

 

Οδήγεζαλ ηνπο αηρκαιψηνπο Δξκαθηψηεο δέζκηνπο ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηεο  

Υαξαπγήο θαη κεηά δπν εκέξεο ζε ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο ζηα Κνίια Κνδάλεο. ηηο 24 

Μαξηίνπ δφζεθε ζε φινπο ακλεζηία ελφςεη ηεο εζληθήο ενξηήο ηεο 25εο Μαξηίνπ. Μφλν ν 

Γεψξγηνο Σφζηνο εθηειέζηεθε ζηε Υαξαπγή. Ήηαλ έλαο απφ ηνπο θηιήζπρνπο Δξκαθηψηεο 

πνπ θνπλνχζε ην ιεπθφ δσλάξη ηνπ γηα εηξεληθή δηαπξαγκάηεπζε, αιιά ηφικεζε λα 

δηακαξηπξεζεί ζηνλ Γεψξγην Πνχιν, φηαλ ν ηειεπηαίνο απνθάιεζε ηνπο Δξκαθηψηεο 

αηρκαιψηνπο βνπιγαξνθνπκνπληζηέο. Φεχγνληαο απφ ην ζηξαηφπεδν, ηνπο πξνεηδνπνίεζαλ 

λα κελ γπξίζνπλ ζηελ Δξκαθηά απεηιψληαο ηνπο πσο φπνπ ηνπο έβξηζθαλ ζα ηνπο ζθφησλαλ. 

Αξθεηνί έιαβαλ ην κήλπκα θαη εγθαηέιεηςαλ ηελ Δξκαθηά καδί κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.  

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε καξηπξία ηεο Μνξθνχιαο Παιηγηάλλε γα ηα γεγνλφηα ησλ 

εκεξψλ εθείλσλ. «[…] Ο αδεξθφο κνπ, 10 ρξνλψλ, ήηαλ ζηα πξφβαηα ιφγσ ηεο αξξψζηηαο 

ηνπ παηέξα. Σνλ θπλήγεζαλ νη Γεξκαλνί, άθεζε ηα πξφβαηα θαη έθπγε κε άιινπο βνζθνχο 

ζην Αλαηνιηθφ. Μαο πήξαλ νη Πανηδίδεο ηα πξφβαηα θαη πηζηεχακε πσο ν Νηθφιαο  είλαη 

λεθξφο». 
100

 

Ζ νηθνγέλεηα ηεο  Μνξθνχιαο Παιηγηάλλε έκεηλε ζην βνπλφ κέρξη ηελ επηζηξνθή ηνπ 

παηέξα ηεο. Σεξάζηηα ήηαλ ε αλαθνχθηζή ηνπο, φηαλ έκαζαλ πσο νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία 

Δξκαθηψηεο βνζθνί πξνζηάηεςαλ ην παηδί θαη ην πήξαλ καδί ηνπο ζην Αλαηνιηθφ. Μαδί ηνπο 

πήξαλ θαη ηνλ αδεξθφ ηεο Μαξηγνχιαο άθθνπ πνπ επίζεο ζεσξνχζαλ λεθξφ. ηαλ έκαζαλ 

πνπ βξίζθεηαη ν Νηθφιαο Παιηγηάλλεο, πήγαλ λα ηνλ πάξνπλ θαη δελ μαλαγχξηζαλ ζην ρσξηφ. 
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Λάθπξν ηνλ δσζίινγσλ απνηέιεζε ην θνπάδη ηνπο αιιά θαη φζα αθφκε ζπλάληεζαλ ζην 

δξφκν ηνπο.  

 

Ο Ηππνθξάηεο Σδνπβάξαο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:  

 
«[…] ηαλ άξρηζαλ νη ππξνβνιηζκνί, εκείο πήγακε πξνο ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ 

ρσξηνχ. Ο θνπκπάξνο κνπ ν ηέθνο είρε θάλεη κηα θαιχβα. ηαλ ζνπξνχπσζε 

ήξζε θαη ηνλ ξψηεζαλ νη κεγαιχηεξνη, ηη έγηλε ζην ρσξηφ. Μαο είπε πσο ηε γηαγηά 

κνπ, ηε Ειάηα (Υξπζή Σδνπβάξα), ηε ζθφησζαλ. Δγψ θαθνκνίξηαζα, ζηακάηεζα, 

δελ ην πίζηεπα. Φχγαλ ηε λχρηα απφ ην ρσξηφ, δελ ππάξρνπλ ππξνβνιηζκνί, 

θάςαλ κεξηθά ζπίηηα θαη θχγαλ. ηαλ πήγα ζην ζπίηη, ε πηλαθσηή φπσο ήηαλ 

γεκάηε δπκάξη είρε θνπζθψζεη  θαη βξνκνχζε. Έηζη πήγα ζην ζείν κνπ ην Γηάλλε 

φπνπ βξήθα ηε κάλα κνπ θαη κεξηθέο γπλαίθεο αθφκα, καδεκέλεο απφ ην θφβν. 

Μάζακε φηη ππάξρνπλ θαη άιινη ζθνησκέλνη. Ο Αληψλεο Γάιιαο, ν Νηθφιαο 

Σζαβδάξεο, έλαο αλάπεξνο άλζξσπνο, δελ κπνξνχζε λα πεξπαηήζεη, λα 

αθνινπζήζεη θαη ηνλ ζθφησζαλ ζηε γέθπξα ζηελ άθξε ηνπ ρσξηνχ. Απηφο ν 

άλζξσπνο είρε έλαλ αδεξθφ πνπ ζθνηψζεθε ζηελ Αιβαλία. ηαλ ζθφησζαλ θαη 

απηφλ, ν κπακπάο ηνπ, ν κπάξκπα-Γηψξγεο, έκεηλε κε δπν ρήξεο θαη ηα 

εγγφληα».
101

 

 

Ζ νθία Σδνπβάξα δελ κπνξεί λα μεράζεη ηα θξηθηά γεγνλφηα πνπ ηε ζεκάδεςαλ γηα κηα 

δσή:  

 

«[…] Ο παηέξαο κνπ ζηελ Πηνιεκαΐδα. Ζ κάλα κνπ, πνπ λα πάεη κφλε. Σφηε 

ήξζαλ ζην ζπίηη καο. Σε κάλα κνπ μχιν θαη άιια πξάκαηα ηελ θάλαλ, φρη κφλν 

μχιν. Απηφ δε ζα ην μεράζσ πνηέ, ην ζηραίλνκαη. Γελ κπνξνχζα λα ην μεράζσ 

ρξφληα, ήηαλ πνιχ ζιηβεξφ. Μπξνζηά ζηα κάηηα καο θαη ε κακά ήηαλ έγθπνο 8 

κελψλ, κε κηα θνηιηά ηέηνηα».
102

 

 

ηηο 8 Μαξηίνπ νη Γεξκαλνί θαη νη Έιιελεο ζπλεξγάηεο ηνπο ζθφησζαλ  δχν γπλαίθεο 

κεγάιεο ειηθίαο θαη πέληε άλδξεο, ππξπφιεζαλ πάλσ απφ πελήληα ζπίηηα θαη αρπξψλεο θαη 
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επηδφζεθαλ ζε θαθνπνηήζεηο γπλαηθψλ, ιεειαζίεο θαη θαηάζρεζε κεγάινπ αξηζκνχ δψσλ. 

Γεξκαλνί θαη Έιιελεο έθπγαλ φηαλ βξάδηαζε, αθήλνληαο πίζσ ηνπο έλα θαηεζηξακκέλν 

ρσξηφ θαη ηξνκαγκέλνπο αλζξψπνπο.  

Ήηαλ Σεηάξηε θαη πνιινί Δξκαθηψηεο ήηαλ ζην παδάξη ηεο Πηνιεκαΐδαο. Παξφιν πνπ 

έιεηπαλ απφ ην ρσξηφ, θαηάιαβαλ ηη είρε ζπκβεί, γηαηί ν θαπλφο απφ ηα θακέλα ζπίηηα 

θαηλφηαλ κέρξη εθεί. Δπηζηξέθνληαο απέθπγαλ ην ρσξηφ θαη αλέβεθαλ θαηεπζείαλ ζην βνπλφ 

ςάρλνληαο ηνπο δηθνχο ηνπο. Πξάγκαηη, νη  πεξηζζφηεξνη  θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ πξφιαβαλ λα 

δηαθχγνπλ ζην βνπλφ, φπνπ έκεηλαλ φιν ην βξάδπ. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ γχξηζαλ ην 

επφκελν πξσί ήηαλ πσο δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνη γηα ην ρηφλη πνπ άξρηζε λα πέθηεη ππθλφ 

ζην Βέξκην, αιιά θαη γηα λα ζάςνπλ ηνπο λεθξνχο ηνπο.  

Ζ 8ε Μαξηίνπ 1944 ήηαλ θαηαιπηηθή εκεξνκελία γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Δξκαθηάο 

θαζψο ε θαλνληθφηεηα δελ επαλήιζε πνηέ ζηε δσήο ηνπο. Μεηά ηε δεχηεξε επηδξνκή, 

αξθεηνί άληξεο ζεψξεζαλ πσο ην θαιχηεξν ζα ήηαλ λα εγθαηαιείςνπλ ην ρσξηφ γηα λα 

ζσζνχλ. Φφξησζαλ ειάρηζηα απφ ηα ππάξρνληά ηνπο ζηα δψα θαη καδί κε ηηο  νηθνγέλεηέο 

ηνπο κεηαθηλήζεθαλ ζε αζθαιέζηεξεο πεξηνρέο, φπσο ε Κνδάλε, ε Νάνπζα θαη γεηηνληθά 

ρσξηά φπσο ν Άγηνο Υξηζηφθνξνο, ν Κφκαλνο, ε Καξδηά, ε Μαπξνπεγή , ε Υαξαπγή θαη ην 

Πξνάζηην. πσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο  πιεξνθνξεηέο, θάπνηνη θάηνηθνη  ησλ παξαπάλσ 

ρσξηψλ δελ δέρηεθαλ λα ηνπο θηινμελήζνπλ, θνβνχκελνη ηα αληίπνηλα ησλ Γεξκαλψλ, φηαλ 

ζα αλαθάιππηαλ Δξκαθηψηεο ζε απηά. Μηα νκάδα θαηνίθσλ θαηέθπγε ζε ζπγγελείο ηνπο ζηε 

Νάνπζα θαη άιινη  αθνινχζεζαλ Βνχιγαξνπο ζηξαηηψηεο ζηε Θεζζαινλίθε σο ηε κφλε 

ιχζε γηα λα γιπηψζνπλ απφ ηνλ Πνχιν θαη ηνλ «γηαηξφ», πνπ απεηινχζαλ πσο ζα θάςνπλ 

φπνην ζπίηη θηινμελνχζε Δξκαθηψηεο ζηε Νάνπζα.
103 

 

Ο Πεινπνλλήζηνο ηαηξφο αξξήο,
104

 επί πνιιά ρξφληα θάηνηθνο ηεο Υαξαπγήο, είρε 

ρξεκαηίζεη θαη πξφεδξνο ηνπ ρσξηνχ. Γελ ήηαλ θηιηθά πξνζθείκελνο πξνο ηνπο 

ιαβνκαθεδφλεο, θαη ηδηαίηεξα απηνχο ηεο γεηηνληθήο Δξκαθηάο επεηδή θάηνηθνη ηεο 

Υαξαπγήο είραλ έξζεη πνιιέο θνξέο ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο ιαβνκαθεδφλεο ηεο Δξκαθηάο 

γηα θηεκαηηθέο δηαθνξέο θαζφηη νη θνηλφηεηεο ζπλφξεπαλ εδαθηθά. Σν θαινθαίξη ηνπ 1943, ν 

ηαηξφο απνηέιεζε κηα απφ ηηο θχξηεο θπζηνγλσκίεο ησλ πανηδίδσλ, δηαηειψληαο επίζεκνο 

ηαηξφο ηεο αληηθνκνπληζηηθήο νξγάλσζεο ΠΑΟ (Παλειιήληνο Απειεπζεξσηηθή Οξγάλσζηο), 

ηελ νπνία αθνινχζεζε θαη ζε επηρεηξήζεηο εθηφο ηνπ λνκνχ. Καηά κία πεγή, θνξψληαο 

καχξε θνπθνχια είρε θαηαδψζεη ηνπο εακίηεο ηνπ ρσξηνχ ζηνπο Γεξκαλνχο, φκσο ηα 
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Γηθαζηήξηα ηεο Κνδάλεο απνθάλζεθαλ φηη ηε λχρηα δε γίλνληαλ αληηιεπηά ηα πξφζσπα, 

νπφηε αζσψζεθε. Μεηαπνιεκηθά εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα.
105

   

 

1.1.3 Τρίτη επιδρομή 

 

Φίια πξνζθείκελνη ζηνπο αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ ζηελ Δξκαθηά ήηαλ ν Παλαγηψηεο 

Μάληδνο, ν Δπάγγεινο  Μάληδνο, ν Υξηζηφθνξνο Μαλσιάθεο θαη ν Άγγεινο άθθνο πνπ 

είραλ ζέζεη ηνλ εαπηφ ηνπο ζηελ ππεξεζία ηνπ εθεδξηθνχ  ΔΛΑ.
106

 χκθσλα κε καξηπξίεο, 

ζηνλ εθεδξηθφ ΔΛΑ ήηαλ εληαγκέλνο έλαο κεγάινο αξηζκφο αληξψλ θαη γπλαηθψλ απφ ηελ 

Δξκαθηά σο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. Γελ ήηαλ νπιηζκέλνη, νχηε κάρηκνη, αιιά βνεζνχζαλ 

επηθνπξηθά ηνπο αληάξηεο ζε ζέκαηα πξνκήζεηαο, ηξνθήο θαη ξνπρηζκνχ.  

Έπεηηα απφ δχν εκέξεο, ζηηο 10 Μαξηίνπ 1944, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηξίηε επηδξνκή 

ρσξίο ζχκαηα κεηαμχ ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ ηνπ ρσξηνχ.  Γεξκαλνί θαη δσζίινγνη 

επέζηξεςαλ ζηελ Δξκαθηά, αιιά απηήλ ηε θνξά  αληάξηεο θαη κέιε ηνπ εθεδξηθνχ ΔΛΑ 

ππεξαζπίζηεθαλ ην ρσξηφ κέρξη λα εθθελσζεί απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ. ε απηήλ ηελ 

επηρείξεζε ζθνηψζεθε ν Δξκαθηψηεο Δπάγγεινο Μάληδνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαθφςεη 

ηελ πνξεία ησλ ερζξηθψλ ζηξαηεπκάησλ, ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο ζπγρσξηαλνχο ηνπ λα 

δηαθχγνπλ ζην Βέξκην.
107

 

 

1.1.4. Τέταρτη επιδρομή 

 

Ζ απξφβιεπηε αληίζηαζε ζπλεηέιεζε ψζηε ζηηο 28 Μαξηίνπ νη επηδξνκείο λα 

νξγαλσζνχλ θαιχηεξα. Σν 2ν ηάγκα ηνπ ιέηει, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ γεξκαλνληπκέλσλ 

ζηξαηησηψλ ηνπ Πνχινπ θχθισζαλ ηελ Δξκαθηά απφ ηξεηο πιεπξέο, Πηνιεκαΐδα, Κιείηνο θαη 

Αθξηλή,  έρνληαο ηελ αξσγή ησλ Διιήλσλ εζληθηζηψλ ζπλεξγαηψλ ηνπο απφ ηα γχξσ 

πξνζθπγηθά ρσξηά κε νπιαξρεγνχο ηνλ Μηράιαγα, ηνλ θαπεηάλ Παληειή θαη ηνλ θαπεηάλ 

Υαζηάξε (Ηνξδάλεο Υαζεξήο) σο εγέηε ηνπξθφθσλσλ νπιηηψλ ηεο θάθεο θαη ησλ 

Λεπθάξσλ.
108

  

Μεηά ηε δεχηεξε εηζβνιή, νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη είραλ εγθαηαιείςεη ηα ζπίηηα ηνπο, 

θνβνχκελνη λέν αηκαηνθχιηζκα. Παξφια απηά, ζην ρσξηφ έκεηλαλ αξθεηά άηνκα, θπξίσο 

γπλαίθεο κεγάιεο ειηθίαο θαη κηθξά παηδηά, αιιά θαη θάπνηεο νηθνγέλεηεο φπσο νη Κψηηηδεο  
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 άθθνο, ό.π. ζ. 15. 
108

 Μαξαληδίδεο, (επηκ.) Οη άιινη Καπεηάληνη: Αληηθνκνπληζηέο έλνπινη ζηα ρξόληα ηεο θαηνρήο θαη ηνπ εκθπιίνπ,  
Αζήλα 2005, ζ. 244. 



 

41 
 

πνπ ζεσξνχζαλ πσο, αθνχ δελ είραλ θακία αλάκημε κε ηνπο αληάξηεο, δελ είραλ λα θνβεζνχλ 

ηίπνηα. Γπζηπρψο απηνί ζξήλεζαλ θαη ηα πεξηζζφηεξα ζχκαηα.
109

 

Σν ζηελφ γεθπξάθη ζηελ είζνδν ηνπ ρσξηνχ δελ επέηξεςε ζηα γεξκαληθά νρήκαηα λα 

πεξάζνπλ. Σελ Σξίηε 28 Μαξηίνπ,  νη Έιιελεο ζπλεξγάηεο ηνπο βξήθαλ άιινλ δξφκν 

αζθαινχο πξφζβαζεο ζην ρσξηφ. Έηζη νη Γεξκαλνί, πνπ μεθίλεζαλ απφ ηελ Πηνιεκαΐδα, 

εηζέβαιαλ ζηελ Δξκαθηά κε πέληε ηεζσξαθηζκέλα πνπ ηα ζηάζκεπζαλ ζηελ πιαηεία. Λφγσ 

ηεο ππθλήο νκίριεο, νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ αληηιήθζεθαλ ηα νρήκαηα κφλν φηαλ έθηαζαλ 

ζην ρσξηφ. Με ξίςε βιεκάησλ φικσλ δελ επέηξεςαλ ζηνπο Δξκαθηψηεο λα δηαθχγνπλ ζην 

Βέξκην, θάπνηνη εθ ησλ νπνίσλ ζθνηψζεθαλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα δηαθπγήο ηνπο.  

Σα ηκήκαηα ησλ δσζίινγσλ ήξζαλ απφ ην Κιείηνο θαη ηελ Αθξηλή θαη, νινθιεξψλνληαο 

ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ρσξηνχ, εθηέιεζαλ 36 άκαρνπο άληξεο, γπλαίθεο θαη αγφξηα, ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο νπνίνπο ζπγθέληξσζαλ ζε δχν ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ, έλα ζηελ πιαηεία 

θαη έλα ζην ξέκα, θάησ απφ ην ζεκεξηλφ Ζξψν∙ Κάπνηνπο ηνπο εθηέιεζαλ αθφκα θαη 

κπξνζηά ζηνπο γνλείο ηνπο.
110 

 

ην γξαθείν ζηελ πιαηεία, δίπια ζην θαηάζηεκα ηνπ Γάιια, ζπγθέληξσζαλ ηνπο άληξεο 

ηεο επάλσ ζπλνηθίαο. Σνπο αλέθξηλαλ θαη ηνπο ζθφησζαλ φινπο. Σνπο πεξηζζφηεξνπο, φκσο, 

ηνπο κάδεςαλ απφ ηελ θάησ ζπλνηθία θαη ηνπο νδήγεζαλ ζε έλα ζπίηη ζην ξέκα, φπνπ νη 

Έιιελεο ζπλεξγάηεο ησλ αξρψλ Καηνρήο ηνπο έβγαδαλ δπν δπν γηα αλάθξηζε, ηνπο 

ρηππνχζαλ βάλαπζα θαη ηνπο καραίξσλαλ ψζπνπ λα μεςπρήζνπλ.  Οη ππφινηπνη θξαηνχκελνη 

δελ άθνπγαλ ππξνβνιηζκνχο θαη ζεσξνχζαλ πσο ζα γιηηψζνπλ, ψζπνπ ηνπο εηδνπνίεζε έλαο 

ειηθησκέλνο θαη αληηιήθζεθαλ ηελ ηξαγηθή κνίξα ηνπο. Μφλν ηξεηο απφ απηνχο θαηάθεξαλ 

λα γιηηψζνπλ βγαίλνληαο απφ ηελ θακηλάδα: ν Γεκήηξεο Γέιιηνο  πνπ πέζαλε ζηε εξβία, ν 

Υξήζηνο Πέγηνο θαη ν Μαλσιηφο Βνγηάξεο, πνπ ηα ίρλε ηνπ ράζεθαλ έθηνηε.  

Ο Δπάγγεινο Καξαηάζεο, κεγάιεο ειηθίαο,  θάεθε ζην ζπίηη ηνπ, φπσο θαη ν Κνζκάο 

Καξαγηάλλεο. Ζ ειηθησκέλε Αλαζηαζία Καξαπένπ ζθνηψζεθε πίζσ απφ ηελ εμψπνξηα, 

ηξππεκέλε ζηελ θνηιηά απφ μηθνιφγρε θαη θξαηψληαο ηελ εηθφλα ηεο Παλαγίαο ζηελ αγθαιηά 

ηεο. Ήηαλ θακέλα ηα πφδηα ηεο απφ ηε θσηηά πνπ είραλ βάιεη ζην ζπίηη. Ο Κνζκάο Πέγνο 

βξέζεθε ζην ζεκεξηλφ πάξθν ηνπ ρσξηνχ, ρηππεκέλνο ζην θεθάιη απφ ηζεθνχξη. Δθεί θνληά 

ππξνβνιήζεθε θαη ν Υξήζηνο Κσλζηαληίλνπ ή Κψηηεο πνπ πξνζπάζεζε λα καραηξψζεη ηνλ 
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Γεξκαλφ δεζκνθχιαθά ηνπ. Σξαπκάηηζε  ηνλ Γεξκαλφ ζηξαηηψηε ζην πφδη αιιά δελ γιίησζε 

απφ ηα ππξά ηνπ.
111 

 

Ο Δπάγγεινο Καπεηάλνο γπξλνχζε απφ ην κχιν κε ηζνπβάιηα γεκάηα αιεχξη. Γελ 

ζέιεζε λα ηα εγθαηαιείςεη ζην έιενο ησλ Γεξκαλψλ θαη ηνλ ζθφησζαλ ζηελ πιαηεία. Ζ 

Αιίθε Μήγθνπ, 60 εηψλ, δνινθνλήζεθε ελ ςπρξψ. ηελ εθηαθή ηεο, έπεηηα απφ ρξφληα, κηα 

ζθαίξα ήηαλ αθφκα κέζα ζην θξαλίν ηεο.
112 

 

Κάπνηνη ζθνηψζεθαλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαθχγνπλ πξνο ην Βέξκην. Ζ Βειίθα 

Μήγθνπ έραζε ηε δσή ηεο θνληά ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ, ν Μηιηηάδεο Γθέθαο, 

12 ρξνλψλ θαζφηαλ ζην γατδνπξάθη ηνπ, αιιά θάηη γπάιηζε ζην ζακάξη ηνπ δψνπ θαη 

πξφδσζε ηελ ζέζε ηνπ. Έηζη, βξήθε θη απηφο ζάλαην. Ο Σξηαληάθπιινο Μπίθνο θαη ε ιγα 

Καξαηάζε ζθνηψζεθαλ απφ γεξκαληθφ φικν θνληά ζην βνπλφ. Ο κηθξφο γηφο ηεο, Θενδφζεο 

Καξαηάζεο, ελάκηζε ρξνλψλ, έθιαηγε θνληά ζηε λεθξή κεηέξα ηνπ. Οη Γεξκαλνί 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην κηθξφ παηδάθη γηα δφισκα θαη θάζε θνξά πνπ πξνζπαζνχζαλ λα 

πιεζηάζνπλ Δξκαθηψηεο γηα λα ην ζψζνπλ, ππξνβνινχζαλ. Σν αγνξάθη πέζαλε μαπισκέλν 

πάλσ ζηε κεηέξα ηνπ, παγσκέλν απφ ην θξχν θαη θαηαθφθθηλν απφ ην αίκα ηεο. Σέινο ε 

Υξηζηίλα Κπξνπνχινπ θαη ε Θενδψξα Καπεηάλνπ πάγσζαλ ζην ρηφλη θαζψο ήηαλ 

ηξαπκαηηζκέλεο θαη δελ κπφξεζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηνπο ζπληνπίηεο ηνπο ζηελ αζθάιεηα 

ηνπ βνπλνχ.
113  

 

Ζ Διέλε Σδνπβάξα ζπκάηαη:  
 

«[…] Σνλ μάδεξθφ κνπ ην Θενδφζε Πέγην ηνλ έπηαζαλ καδί κε ην Βαγγέιε 

Κψηηε πνπ έκελε θνληά ζηε βξχζε. Σνλ αγαπνχζα πην πνιχ απφ αδεξθφ. Ήηαλ 

αξξαβσληαζκέλνο κε ηελ ιγα, ν θαιχηεξνο άλζξσπνο πνπ μέξσ. Μνπ είπε: 

“Πξψηα πηάζαλ εκέλα θαη  ην γέξν, καο πήγαλ καδί κε άιινπο ζην ζπηηάθη ζην 

ξέκα θαη καο ρηχπεζαλ. Γπν έδεξλαλ, δπν ζθφησλαλ”. ηαλ ηνλ είδα (Διέλε 

Σδνπβάξα) θαη άξρηζα λα θιαίσ κνπ είπε: “Μελ θιαίο, απφ ηα αγθάζηα ην 

έπαζα”.  ηαλ ηνλ έθεξαλ είρε έλα πνπθάκηζν κε νθηψ καραηξηέο ζηελ πιάηε, λα 

έηζη καραίξηα ( ζζ. δείρλνληαο ηα ζεκεία πνπ ήηαλ νη πιεγέο ηνπ) θαη κηα ζθαίξα 

πάλσ απφ ηελ θαξδηά. Έηξεμε κηα κέξα θαη κηα λχρηα ην αίκα. Σνλ πήγε ε  ζεία 
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κνπ ζηελ Κνδάλε αιιά δελ πξφιαβαλ. ηαλ ζπκάκαη, θιαίσ, θιαίσ γηα ηνλ 

μάδεξθφ κνπ. Σν ζείν κνπ, ηνλ κπακπά ηνπ Θενδφζε, ζην πάξθν ζηε Σδακία ηνλ 

βξήθακε, κε ην θεθάιη αλνηγκέλν κε ην ηζεθνχξη».
114  

 

Ζ Μαγδαιελή Μάληζνπ εμεγεί πσο ιφγσ ηεο νκίριεο νη Πανηδήδεο δελ ηνπο 

αθνινπζνχζαλ γηαηί θνβνχληαλ ηνπο αληάξηεο: 

 
 «[…] Αιιηψο φινπο ζα καο είραλ ζθνηψζεη, φινπο! Ση θνβεξφ ρεηκψλα 

έθαλε ηφηε! Ση ρηφλη είρε! Ζ Διηζάβεη ηφηε γελλήζεθε. Σελ πεηνχζακε κέζα ζηα 

ρηφληα. Ζ κάλα κνπ γπξλνχζε πίζσ γηα ηα κηθξά, πνηφλ λα πξνθπιάμεη. Ήκαζηαλ 

επηά αδέξθηα. Σελ αδεξθή κνπ ηε ζθέπαδαλ ηα ρηφληα. Πήγαηλε ε κάλα κνπ, ηελ 

έπαηξλε. Έθιαηγε εθείλε κηζνπεζακέλε. Λερψλα ε κάλα κνπ, κε ηα δψα λα 

πεξπαηάο γηα λα παο ζην Βέξκην. Δγψ 13 ρξνλψλ, φια ηα άιια αδέιθηα απφ πίζσ 

κνπ. Φαληάζνπ ηη ηξαβήμακε».
115

 

 

Ήηαλ ε εκέξα ηεο νιηθήο θαηαζηξνθήο. Οη Γεξκαλνί θαη νη Έιιελεο ζπλεξγάηεο ηνπο 

επηδφζεθαλ ζε ιεειαζίεο, θαθνπνηήζεηο γπλαηθψλ αθφκα θαη ζηε κέζε ηνπ δξφκνπ, θαη 

θαηέζηξεςαλ νινθιεξσηηθά ηελ Δξκαθηά. Ππξπφιεζαλ φζα ζπίηηα είραλ απνκείλεη απφ ηελ 

ηειεπηαία θνξά, ην θνηλνηηθφ θαηάζηεκα κε φια ηα αξρεία θαη ηα έγγξαθα ηνπ ρσξηνχ πνπ 

καξηπξνχζαλ ηελ ηζηνξία ηνπ, ην λεπηαγσγείν, ην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη κφλν ε εθθιεζία ηνπ 

Αγίνπ Αζαλαζίνπ δηεζψζεθε. Πξνζπάζεζαλ λα ηελ θάςνπλ δπν θνξέο αιιά δελ ηα 

θαηάθεξαλ. Ο θαπλφο απφ ηελ ππξπφιεζε ηεο Δξκαθηάο θαηλφηαλ γηα εκέξεο απφ ηελ 

Πηνιεκαΐδα.  

Απνηέιεζκα ηεο ζθαγήο ήηαλ λα γεκίζνπλ πέλζνο πνιιέο Δξκαθηψηηθεο νηθνγέλεηεο πνπ 

δελ ηνικνχζαλ γηα εκέξεο λα ζάςνπλ ηνπο λεθξνχο ηνπο, απφ ην θφβν ηεο επηζηξνθήο ησλ 

ζπηψλ, Γεξκαλψλ θαη Διιήλσλ. Γηα άιιε κηα θνξά ε κφλε δηέμνδφο ηνπο ήηαλ ε δηαθπγή ζην 

Βέξκην. 

Παξφιν πνπ είρε κπεη ε άλνημε, ην ρηφλη ήηαλ πάλσ απφ κηζφ κέηξν δπζθνιεχνληαο ηελ 

πξφζβαζή ηνπο ζην βνπλφ. Μαζεκέλνη νη θάηνηθνη ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, έβαδαλ ηα 

κνπιάξηα κπξνζηά γηα λα αλνίγνπλ δξφκν ζηα ρηφληα θαη αθνινπζνχζαλ απηνί. Κάπνηνη 

έθηαζαλ ζηηο θαιχβεο ηνπο ζην Βέξκην, ζηηο θαιχβεο ησλ ζπγγελψλ ηνπο ή ησλ 
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δαζνθπιάθσλ θαη ήηαλ ηφζν παγσκέλνη πνπ δελ αηζζάλνληαλ ηα κέιε ηνπο. Κάπνηνη έθαλαλ 

απηνζρέδηα παξαπήγκαηα γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ή θξχθηεθαλ ζε θφγρεο ησλ βξάρσλ. 

Παξέκεηλαλ εθεί δέθα πεξίπνπ εκέξεο, θνβνχκελνη λα επηζηξέςνπλ ζην ρσξηφ. Οη άληξεο 

θαηέβαηλαλ ζηα ζπίηηα γηα λα πάξνπλ ιίγα ηξφθηκα θαη νη γπλαίθεο δέζηαηλαλ ην ρηφλη γηα λα 

έρνπλ λεξφ.
116 

 

ηαλ απνθάζηζαλ λα γπξίζνπλ, ην πξψην ηνπο κέιεκα ήηαλ λα ζάςνπλ ηνπο λεθξνχο 

ηνπο θαη λα επαλαζπλδεζνχλ κε ηα ζθνξπηζκέλα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Σα ζπίηηα 

θαηεζηξακκέλα απφ ηηο νβίδεο ή απφ ηε θσηηά δελ ηνπο πξφζθεξαλ θαηαθχγην, ηα δψα 

ιαθπξαγσγεκέλα θαη νη πεξηνπζίεο ιεειαηεκέλεο. Ζ θάζνδνο ησλ πιεγέλησλ ρσξηθψλ ζηα 

γεηηνληθά ρσξηά ήηαλ κνλφδξνκνο.   

 

1.1.5. Πέμπτη επιδρομή 

 

Σα μεκεξψκαηα ηνπ αββάηνπ ζηηο 22 Απξηιίνπ 1944, ζην πιαίζην ηεο εθθαζαξηζηηθήο 

επηρείξεζεο κε ην θσδηθφ φλνκα «Μαγηάηηθε Καηαηγίδα», άξρηζαλ νη εθθαζαξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο ζην Βέξκην γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αληαξηψλ θαη ηελ εμφλησζή ηνπο. Οη 

Γεξκαλνί ηελ νλφκαδαλ «Μαγηάηηθε Καηαηγίδα» θαη νη Δξκαθηψηεο «Κχθισζε ηνπ 

Βεξκίνπ». Ζ Οκάδα Μάρεο Γ ,́ έιαβε δηαηαγή λα αλαπηπρζεί κεηαμχ ηνπ Αγίνπ Υξηζηνθφξνπ 

θαη ησλ Ακπγδάισλ, θαηαιακβάλνληαο ηελ Δξκαθηά θαη ηηο ππάξρνπζεο θαιχβεο ζηα 

βνξεηναλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ.
117 

Απφ ηα δπηηθά εηζέβαιε ζην ρσξηφ έλα ηάγκα ησλ  SS θαη 

απφ ηα λφηηα δχν ηηαιηθέο νξεηλέο ππξνβνιαξρίεο κε ξίςε φικσλ θαη ξηπψλ.  

ηελ Δξκαθηά, ηα θαηνρηθά ζηξαηεχκαηα  βξήθαλ κφλν δχν ππεξήιηθεο γπλαίθεο, 

πεξίπνπ 85 ρξνλψλ, ηηο νπνίεο ζθφησζαλ κε ηξφπν εηδερζή. Σελ Αηθαηεξίλε άθθνπ ηελ 

είραλ θξχςεη θάησ απφ κηα μχιηλε ζθάθε θαη ηε Θενδψξα Μάληδνπ ηελ είραλ ξίμεη ζην 

ππφγεην.
118 

 

Οη Δξκαθηψηεο πνπ είραλ δηαζθνξπηζηεί ζηνπο γχξσ νηθηζκνχο επηζθέπηνληαλ θαηά 

θαηξνχο ηα θακέλα θαη θαηεζηξακκέλα ζπίηηα ηνπο θαη πξνζπαζνχζαλ λα ζψζνπλ θάπνηα 

απφ ηα ππάξρνληά ηνπο. ηηο 22 Απξηιίνπ ππήξραλ δπν νκάδεο Δξκαθησηψλ ζην ρσξηφ. ηε 

κηα απφ απηέο άλεθε ν Γεψξγηνο άθθνο, εγγνλφο ηεο ζθνησκέλεο Αηθαηεξίλεο άθθνπ, πνπ 

φπσο πεξηγξάθεη ζην βηβιίν ηνπ, γχξηζε γηα λα πάξεη θάπνηα θξπκκέλα καγεηξηθά ζθεχε. 

ηελ άιιε νκάδα ήηαλ ν Δπάγγεινο Μάληζνο, εγγνλφο ηεο αδηθνρακέλεο Θενδψξαο 
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Μάληζνπ,  πνπ καδί κε θάπνηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ πήγαλ λα μεζάςνπλ ηηο παηάηεο πνπ 

θχιαγαλ απφ ην ρεηκψλα.  ηαλ αληηιήθζεθαλ ηελ θίλεζε ησλ γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ, 

έθπγαλ πξνο ην Βέξκην ρσξίο λα πάξνπλ ηηο ειηθησκέλεο γπλαίθεο καδί ηνπο, πηζηεχνληαο 

πσο αθφκα θαη νη ερζξνί ζα ηηο ζεβαζηνχλ.  

 

Ο Δπάγγεινο Μάληδνο ζπκάηαη θαιά:  

 
«Μπήθαλ νη Γεξκαλνί, καο πιάθσζαλ κε ηα πνιπβφια, παίξλνπλ ην ξέκα 

έμσ απφ ην ρσξηφ πξνο ηα πάλσ. Δκείο κε ηνλ μάδεξθφ κνπ ηνλ Αληψλε, 

αθνπκπηζκέλνη ζ’ έλαλ ηνίρν απφ έλα θακέλν ζπίηη θαη θιαίγακε. Μαο θσλάδεη ν 

παηέξαο κνπ “Διάηε απφ πίζσ καο”. Δίρα έλα κηθξφ παιηφ, δέθα ηξχπεο είρε απφ 

ζθαίξεο. ηαλ βγήθακε ζην χςσκα απφ πίζσ βγήθαλ θάηζα νη Γεξκαλνί. Αιιά 

ήκαζηαλ πνιινί, ελσζήθακε θαη κε ηνπο άιινπο θαη μεθηλάκε γηα ην Πεχθν. Λέεη 

ν παηέξαο κνπ λα πάκε βηαζηηθά, λα κε καο βξεη ζην γπκλφ ην αεξνπιάλν, ζα καο 

θαζαξίζεη. Καη φπσο καο είπε, κφιηο θάλακε λα κπνχκε ζην Πεχθν, ήξζαλ δχν 

αεξνπιάλα. Οη δαζνθχιαθεο κε θάηη παηδηά κηθξά, εξρφηαλ πξνο ηα πάλσ. ε έλα 

χςσκα είρε θνχθην ζαλ ζπειηά θαη ην ήμεξαλ. Ο ζείνο κνπ ν Θσκάο, επεηδή 

γλσξηδφκαζηαλ, ηνπο ιέεη λα πάκε καδί ζηε Νάνπζα, ίζσο λα κε καο ζθνηψζνπλ. 

Δκείο δελ μέξακε φηη απφ ηε Νάνπζα φια ηα βνπλά είλαη γεκάηα κε Γεξκαλνχο. 

ηαλ θηάζακε ζηα Πξηφληα, θάλα 200 κέηξα πην θάησ, λχρηα, ζηακαηήζακε εθεί, 

λα θάλνπλ έλα ζπκβνχιην. Γέθα κε δεθαπέληε άηνκα ήκαζηαλ. Απνθαζίζακε πσο 

αλ καο πηάζνπλ, ζα πνχκε φηη πάκε ζηε Νάνπζα γηα λα δνπιέςνπκε, δελ έρνπκε 

λα θάκε».
119

 

 

Πξνηνχ ζπλερίζνπλ γηα ηε Νάνπζα ελεκέξσζαλ ηνπο δαζνθχιαθεο γηα ηελ 

εθθαζαξηζηηθή επηρείξεζε θαη ηελ πηζαλή εκθάληζε Γεξκαλψλ.  

Απφ ηνπο ηέζζεξηο δαζνθχιαθεο, κφλν ν θαηαγφκελνο απφ ηε Νάνπζα Γεκήηξηνο 

Σνζηάθεο κε ηελ πεληακειή νηθνγέλεηά ηνπ εγθαηέιεηςε ηελ πεξηνρή θαη θαηέθπγε ζηε 

Νάνπζα. Οη άιινη ηξεηο ζπλάδειθνί ηνπ, δεκφηεο Κάησ Βεξκίνπ, ν Γεψξγηνο Σζίξεο, ν 

Γεψξγηνο Φάθαο θαη ν Ησάλλεο Βφιθνο, πξνηίκεζαλ λα παξακείλνπλ, αιιά θξχθηεθαλ κε ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο ζην βνπλφ. ηηο 24 Απξηιίνπ, ην γεξκαληθφ ηκήκα απφ ην Κάησ Βέξκην 

έθηαζε ζηε ζέζε Πξηφληα θαη κεηά απφ έξεπλα ζηε γχξσ πεξηνρή εληφπηζε θαη ζπλέιαβε ηηο 
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γπλαίθεο θαη ηα παηδηά. Οη ηξεηο κεηέξεο, εθ ησλ νπνίσλ ε κηα ήηαλ έγθπνο, θαη ηα ζπλνιηθά 

δέθα παηδηά, ειηθίαο ηξηψλ έσο δεθαηεζζάξσλ εηψλ, νδεγήζεθαλ ζην νίθεκα, ζην νπνίν 

κέρξη ηφηε δηέκελαλ φπνπ ηνπο έθαςαλ δσληαλνχο.
120

 Ζ νηθνγέλεηα πνπ έραζε ν Γεψξγηνο 

Φάθαο  ήηαλ ε ζχδπγφο ηνπ Αζελά, ζαξάληα δχν ρξνλψλ, ν ηέξγηνο δεθαηεζζάξσλ θαη ν 

Γεκήηξηνο ελλέα. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Ησάλλε Βφιθνπ ήηαλ ε ζχδπγφο ηνπ Αγιαΐα, ζαξάληα 

ελφο ρξνλψλ, πνπ ήηαλ έγθπνο, ε Μαξίθα ελλέα ρξνλψλ, ε Αλαζηαζία επηά, ε Βεξψλα πέληε 

θαη Υξπζνχια ηξηψλ. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Γεσξγίνπ Σζίξε πνπ ράζεθε ήηαλ ε ζχδπγφο ηνπ 

Διέλε, ζαξάληα ρξνλψλ, ε Κνξλειία δεθαηξηψλ, ν Γεκήηξηνο έληεθα, ν Νηθφιανο ελλέα θαη 

ε Αλαζηαζία επηά. Ζ κεγαιχηεξε θφξε ηνπ Γεσξγίνπ Σζίξε πήγαηλε ζην Γπκλάζην ηεο 

Βέξνηαο θαη γιίησζε. Οη παηεξάδεο ηνπο έζαςαλ φινπο ζε έλαλ θνηλφ ηάθν ζηελ πεξηνρή 

«Πξηφληα» Βεξκίνπ.
121

 

 

χκθσλα κε ηνλ Δπάγγειν Μάληζν:  

 
«Οη δαζνθχιαθεο, έθξπςαλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζηε ζπειηά θαη ηξάβεμαλ 

έλα θνκκέλν θέδξν ζηελ είζνδφ ηεο, γηα λα κε θαίλνληαη. Πεξλνχζαλ απφ εθεί νη 

Γεξκαλνί ρσξίο λα ςάμνπλ, αιιά έλα γνπξνχλη πνπ είραλ καδί ηνπο έθαλε 

θαζαξία θαη ηνπο πξφδσζε. Σνπο πάλε ζηα θνλάθηα θαη ηνπο βάιαλε κέζα, 200-

300 κέηξα ήκαζηαλ καθξηά, φηαλ αθνχζακε ηα παηδηά λα ηζηξίδνπλ. «Άηληε» 

είπακε, «ηνπο θάςαλε κέζα». Οη Γεξκαλνί ήηαλ, Πανηδήδεο δελ είρε. Αξγφηεξα 

κάζακε πσο νη δαζνθχιαθεο, Γηψξγνο Σζίξεο, Γηψξγνο Φάθαο θαη Γηάλλεο 

Βφιθνο, γιίησζαλ γηαηί δελ ήηαλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Λίγν πξηλ μεκεξψζεη 

ζηηο 23 Απξηιίνπ, παίξλνπκε ηελ θαηεθφξα λα θαηεβνχκε ζηε Νάνπζα. Ση ζα 

δεηο! ιεο νη πιαγηέο κεξκήγθηα. Σψξα; Μαο είδαλ απηνί, καο θφςαλ ην δξφκν κε 

ηα απηφκαηα, βγήθαλ άιινη απφ δσ, άιινη απφ θεη, πάλσ ηα ρέξηα. Δίραλ 

δηεξκελέα.  Δκάο καο πηάζαλ, γπξλάλε πίζσ ην ζείν κνπ ην Θσκά θαη ην Γηψξγν 

ηνλ θνληφ κε ηα κνπιάξηα θαη ηνπο πήξαλ ζηηο επηρεηξήζεηο καδί ηνπο. Οη άιινη, 

καο θαηέβαζαλ ζηε Νάνπζα, ζην εξγνζηάζην ηνπ Λαλαξά, θαη καο παίξλαλ 

αλαθξίζεηο. Ρσηάεη ν έλαο, ξσηάεη ν άιινο, νχηε ςσκί, νχηε λεξφ, δελ έρεη. Γπν 

κέξεο εθεί. ηαλ άξρηζε λα βξαδηάδεη, κε πηάλεη έλαο Ηηαιφο, πίθνιν, πίθνιν, κνπ 

δίλεη κηα θνπξακάλα. Γπξλάσ πίζσ, ηνπο δίλσ απφ κηα βνχθα. Σελ άιιε κέξα καο 

δψζαλ απφ έλα θνκκάηη ςσκί θαη κηα θνπβέξηα, πάκε ζην εξγνζηάζην επάλσ. 
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Ήηαλ γεκάην θφζκν. Μαο πήξαλ αλάθξηζε θη εθεί. Μεηά θάλα δχν κε ηξεηο κέξεο 

είπαλ πσο ήξζαλ νη Πανηδήδεο, Δξκαθηψηεο δεηάλε. Καηεβήθακε πξνο ηα θάησ, 

φπνπ είρε κηα ζπγγεληθή νηθνγέλεηα θαη καο έθξπςαλ έλα δπν βξάδηα κέρξη λα 

θχγνπλ νη Πανηδήδεο. ηαλ έθπγαλ ήξζακε πίζσ. Γεθαελληά κέξεο εθεί ήκαζηαλ. 

Μαο άθεζαλ λα θχγνπκε. Θπκάκαη μεθηλήζακε απφ εθεί ην απφγεπκα».
122  

 

Όζηεξα απφ πνιιέο πεξηπέηεηεο θαη θαθνπρίεο θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ ζηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο ζηνλ Άγην Υξηζηφθνξν, πνπ κεηά ηφζν θαηξφ ηνπο είραλ γηα ζθνησκέλνπο. Γηα θαθή 

ηνπο ηχρε, ν Γεψξγηνο Πνχινο ήηαλ εθεί θαη έςαρλε γηα Δξκαθηψηεο. ηαλ έθπγε, κάδεςαλ 

ηα πξφβαηα, θφξησζαλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζηα θάξα πνπ αγφξαζαλ απφ ηνλ Πεξδίθα θαη 

καδί κε ηα ιηγνζηά ηνπο ππάξρνληα έθπγαλ γηα ηα ζχλνξα. ιε ηελ εκέξα πεξπαηνχζαλ ζην 

ρηφλη θαη ην βξάδπ ζηακάηεζαλ ζηε Βεχε. Αληάιιαμαλ γάια απφ ηα πξφβαηά ηνπο κε ςσκί 

θαη ην πξσί μεθίλεζαλ γηα ην Μνλαζηήξη φπνπ βξήθαλ κηα αιάλα γεκάηε κε Έιιελεο απφ ηελ 

Καζηνξηά, ηε Φιψξηλα, ηελ Έδεζζα, φπσο αλαθέξεη, «απφ παληνχ».
123

 

χκθσλα κε φιεο ηηο καξηπξίεο ησλ πιεξνθνξεηψλ, έκεηλαλ ζηε Γηνπγθνζιαβία κέρξη 

ην θαινθαίξη, φπνπ ηνπο ρψξηζαλ πέληε δέθα νηθνγέλεηεο ζε θάζε ρσξηφ.  ηαλ ην θαινθαίξη  

ζέιεζαλ λα επηζηξέςνπλ γηα λα ζεξίζνπλ ηα ρσξάθηα ηνπο, ην θξνπξαξρείν επέηξεςε κφλν 

ζηελ πξψηε απνζηνιή λα πεξάζεη ηα ζχλνξα. πγγελείο, θίινη θαη γείηνλεο πνπ ήηαλ πην 

πίζσ ζηελ νπξά, ππνρξεψζεθαλ λα κείλνπλ εθεί γηαηί φπσο επηκέλνπλ: «νη Έιιελεο ηνπο 

έθιεηζαλ ηα ζχλνξα». Κάπνηνη αλαθέξνπλ πσο γχξηζαλ ζηα ηέιε ηνπ θαινθαηξηνχ θαη 

θάπνηνη γηα ηελ ενξηή ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ αιιά απηφ δε δηθαηνινγεί ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπο πσο 

απφ πίζσ ηνχο έθιεηζαλ ηα ζχλνξα. Γελ ππάξρεη θακία γξαπηή πεγή πνπ λα αλαθέξεη πσο ην 

ρεηκψλα ηνπ 1944 έθιεηζαλ ηα ζχλνξα ηεο Διιάδαο κε ηε Γηνπγθνζιαβία.  

ηελ θακέλε Δξκαθηά ππήξραλ ειάρηζηα θαηαιχκαηα θαη θαηέιεμαλ θαη πάιη 

θηινμελνχκελνη ζηα γχξσ ρσξηά. Οη αξαθαηζαλαίνη νπινθνξψληαο δελ ηνπο επέηξεπαλ λα 

ζεξίζνπλ ηα ίδηα ηνπο ηα ρσξάθηα. Σε ιχζε έδσζε ν πξφεδξνο ηνπ ρσξηνχ, Αληψληνο 

Μάληζνο, πνπ ήηαλ κε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ζην πιεπξφ ηνπο. Κξαηψληαο δηθξάληα, 

ηζεθνχξηα θαη φηη άιιν κπνξνχζαλ λα βξνπλ, πήγαλ λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ. σηεξία δελ 

βξήθαλ απφ ηε Υσξνθπιαθή ζε απηήλ ηνπο ηελ αληηπαξάζεζε αιιά απφ ηνλ ζηξαηησηηθφ, 

αδεξθφ ηνπ πξνέδξνπ, πνπ πίεζε ηε Υσξνθπιαθή θαη ηνπο επηζηξάθεθε ε θπξηφηεηα ηεο γεο 
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ηνπο.  ζνη άξγεζαλ λα επηζηξέςνπλ, βξήθαλ ηα ρσξάθηα ηνπο ζεξηζκέλα θαη ε επηβίσζή 

ηνπο έγηλε αθφκα πην δχζθνιε ηνλ επεξρφκελν ρεηκψλα.
124

 

 

1.2 Γενική εκτίμηςη των εμπλεκόμενων δυνάμεων ςτην καταςτροφή 
 

1.2.1. Γερμανοί 

 

Οη Δξκαθηψηεο νκνινγνχλ πσο φηαλ πξσηνήξζαλ νη Γεξκαλνί ζην Βέξκην δελ 

ελνρινχζαλ θαλέλαλ. ηαλ νη γπλαίθεο πήγαηλαλ ζην βνπλφ γηα λα αξκέμνπλ, ηηο κηινχζαλ 

αιιά πνηέ δελ ηηο πείξαμαλ. Αθφκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο ελαληίνλ 

ηνπ ρσξηνχ, νη Γεξκαλνί δελ έθαλαλ έληνλε ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ Δξκαθηά.  

Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ν ζάλαηνο ηεο δεθάρξνλεο Μαξίαο Παιεγηάλλε. Ζ Μαξία 

καδί κε ηνλ θαηά δχν ρξφληα κηθξφηεξν αδεξθφ ηεο Γεκήηξε βνζθνχζαλ βφδηα ζε δξφκν 

θνληά ζηνλ Κφκαλν. Σελ ψξα πνπ πεξλνχζε έλα βφδη απέλαληη, ζηακάηεζε έλα γεξκαληθφ 

απηνθίλεην θαη ην άθεζε λα πεξάζεη. ηαλ φκσο πήγε λα πεξάζεη ε Μαξία ην δξφκν, ηελ 

πάηεζαλ θαη εθείλε μεςχρεζε. πσο ζεκεηψλεη ν αδειθφο ηεο: «Σελ ηζαιαπάηεζαλ νη 

Γεξκαλνί θαη νχηε γχξηζαλ λα δνπλ ηη έγηλε. Άγξηνη άλζξσπνη, ππνιφγηδαλ πην πνιχ ηε δσή 

ηνπ δψνπ παξά ησλ αλζξψπσλ.  Σφζε αμία καο έδηλαλ».
125

 

χκθσλα κε ηνπο θαηνίθνπο, νη Γεξκαλνί ήηαλ νη θχξηνη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηαζηξνθή 

ηεο Δξκαθηάο, αθνχ απηνί εμφπιηζαλ ηνπο Πανηδήδεο θαη ηνπο ελίζρπζαλ πνηθηινηξφπσο. Οη 

Έιιελεο δσζίινγνη ήηαλ φξγαλα ησλ Γεξκαλψλ θαηαθηεηψλ θαη ελεξγνχζαλ ππφ ηηο δηαηαγέο 

ηνπο. Έηζη, ζπλέπξαμαλ καδί ηνπο ζηηο επηδξνκέο ελαληίνλ ηεο Δξκαθηάο θαη θξπκκέλνη πίζσ 

απφ ην γεξκαληθφ καλδχα θαηέζηξεςαλ ην ρσξηφ.  

 

1.2.2. Παοτζήδεσ 
 

Οη πιεξνθνξεηέο απνθαινχζαλ ηνπο Έιιελεο ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλψλ Πανηδήδεο, 

νπιίηεο  θαη ζπαληφηεξα  ηνπξθφθσλνπο ή ηνχξθνπο. χκθσλα κε ηνπο Δξκαθηψηεο, απηνί 

έθαλαλ ηε κεγαιχηεξε δεκηά ζην ρσξηφ. ηνιέο θνξνχζαλ κφλν νη θαπεηάληνη ηνπο, φπσο ν 

Πνχινο. Οη πιεξνθνξεηέο ζεσξνχλ πσο νη Γεξκαλνί δε ζα κπνξνχζαλ λα έξζνπλ κφλνη ηνπο 

ζηελ Δξκαθηά, αλ δελ ηνπο θαζνδεγνχζαλ νη Πανηδήδεο, νη νπνίνη ζπλήζσο ήηαλ αξηζκεηηθά 
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πεξηζζφηεξνη θαη ηνπξθφθσλνη. ηελ πιεηνςεθία ηνπο δε κηινχζαλ, κφλν ππξνβνινχζαλ, 

αθφκα θαη ζηνλ αέξα γηα εθθνβηζκφ. Οη Δξκαθηψηεο ηνπο θνβνχληαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

Γεξκαλνχο. Έθαςαλ θαη ιεειάηεζαλ ηελ Δξκαθηά, ζθφησζαλ θαη βίαζαλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο. 

ηηο επίκνλεο εξσηήζεηο ηνπ εξεπλεηή, ν Μαλσιάθεο Μήγθνο απάληεζε ζπκσκέλνο: «Γελ 

καο  θάςαλ νη Γεξκαλνί, βξε ρξηζηηαλή, νη Πανηδήδεο, βξε!».
126

 

ηελ αγξηφηεηα πνπ επέδεημαλ νη Πανηδήδεο ζηελ Δξκαθηά ππάξρνπλ θαη θσηεηλέο 

εμαηξέζεηο, κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ γλσζηέο απφ ηηο δηεγήζεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ. Ο 

Κσλζηαληίλνο Παπαδφπνπινο ήηαλ ζηηο 8 Μαξηίνπ αλάκεζα ζηνπο άλδξεο πνπ θνπλνχζαλ ηα 

ιεπθά δσλάξηα ηνπο σο ζεκαίεο. ηαλ νη Πανηδήδεο άξρηζαλ λα ππξνβνινχλ, πέληε απφ 

απηνχο έθπγαλ πάλσ απφ ην ρσξηφ,  θξχθηεθαλ πίζσ απφ έλαλ ηνίρν αιιά ηνπο αλαθάιπςαλ. 

Οη ηξεηο ήηαλ ιίγν πάλσ απφ 25 ρξνλψλ θαη νη δχν ήηαλ παηδηά, έλαο εθ ησλ νπνίσλ ν 

Κσλζηαληίλνο. Άξρηζαλ λα ηνπο ρηππάλε κε ηα θνληάθηα ησλ φπισλ ηνπο. Έλαο απφ ηνπο 

κεγάινπο, ν Βαγγέιεο είπε ηφηε: «Υηππάηε, ρηππάηε, ιεζκφλεζεο φηαλ ήκαζηαλ θίινη καδί 

θαη ζηξαηηψηεο;».
127

 Ο Πανηδήο ηνλ αλαγλψξηζε ακέζσο. Σφηε ζηακάηεζαλ λα ηνπο ρηππνχλ 

θαη ζηα δπν παηδηά επέηξεςαλ λα επηζηξέςνπλ ζην ζπίηη ηνπο ελψ, ηνπο κεγαιχηεξνπο ηνπο 

πήξαλ καδί ηνπο γηα λα ηνπο πξνζηαηέςνπλ, γηα λα κελ ηνπο βξνπλ άιινη θαη ηνπο 

ζθνηψζνπλ. Σνπο ειεπζέξσζαλ αξγφηεξα έλαλ έλαλ ππξνβνιψληαο ζηνλ αέξα θάζε θνξά 

πνπ ειεπζέξσλαλ έλαλ απφ απηνχο.  

Ζ Μαγδαιελή Μάληζνπ ζπκάηαη κε ηξφκν ηνπο νπιίηεο (Πανηδήδεο). Καηά ηελ πξψηε 

επηδξνκή θνξνχζε κηα θφθθηλε θνχζηα.  Γηέθξηλαλ ην έληνλν ρξψκα απφ καθξηά θαη πήγαλ 

ζην ζπίηη ηνπο ςάρλνληαο ηελ θνκνπλίζηξηα. ηαλ ε κεηέξα ηεο ηνπο ηελ έδεημε, δελ 

πίζηεςαλ πσο ην θνξίηζη θνξνχζε ηε θνχζηα θαη άξρηζαλ λα ρηππάλε κε αγξηφηεηα ην 

δεθάρξνλν αδεξθφ ηεο, γηα λα ηνπο καξηπξήζνπλ πνπ θξπβφηαλ ε θνκνπλίζηξηα. Παξνιίγν 

λα ζθνηψζνπλ ην κηθξφ Βαζίιε. Καηά ηελ ηξίηε επηδξνκή κπήθαλ ζην ζπίηη πξψηα νη 

Γεξκαλνί. ια ηα παηδηά καδεχηεθαλ ζε κηα γσλία θνβηζκέλα, αιιά απηνί πήγαλ θνληά θαη 

ράηδεςαλ ηα θεθαιάθηα ηνπο απνθαιψληαο ηα πίθνια. Ξεζάξξεςε ε κεηέξα ηνπο, Αζελά 

Μάληζνπ θαη ηνπο πξφζθεξε θξεζθνςεκέλε πίηα θαη θεξήζξα κε κέιη. Έθαγαλ κφλν απφ ηελ 

πίηα αθνχ φκσο έδσζαλ πξψηα λα θάλε ηα παηδηά. Έθπγαλ θαη κεηά ιίγε ψξα εκθαλίζηεθαλ 

δπν Πανηδήδεο. Ο έλαο απφ απηνχο έπηαζε ηε κεηέξα θαη ηελ ηξάβεμε έμσ απφ ην ζπίηη, αιιά 

ν δεχηεξνο ηνλ ζηακάηεζε ιέγνληάο ηνπ: «Γελ ηελ βιέπεηο πφζν ηαιαηπσξεκέλε είλαη ε 
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θαεκέλε; Λερψλα είλαη αθφκα, άζ’ ηελ ήζπρε». Έηζη ζψζεθε ε κεηέξα ηεο Μαγδαιελήο απφ 

ηνλ βηαζκφ θαη αθφκα ρεηξφηεξα, ην ζάλαην.
128

   

Ο παηέξαο ηεο εβαζηήο Μάληζνπ ζθνηψζεθε ζηελ Αιβαλία πνιχ λένο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο  πξψηεο επηδξνκήο νη Πανηδήδεο άξρηζαλ λα ρηππάλε ηελ πφξηα  ηνπ ζπηηηνχ ηεο. 

Άλνημε ν παππνχο ηεο θαη πξνζπάζεζε λα ηνπο πξνζθέξεη ηζίπνπξν γηα λα ηνπο εξεκήζεη θαη 

λα δείμεη ηελ θαιή ηνπ δηάζεζε. Ζ απάληεζε ηνπ ελφο ήηαλ: «Παιηφγεξε, ζα ζαο θάςνπκε 

κέζα, ζα ζαο ζθνηψζνπκε. Θέιεηο λα καο θαξκαθψζεηο κε ην ηζίπνπξν;» Μέζα ζην ζπίηη 

ήηαλ κφλν δπν θνβηζκέλα θνξηηζάθηα, ηα εγγνλάθηα ηνπ, πνπ έθιαηγαλ.  Παξ’ φια ηα 

παξαθάιηα ηνπ παππνχ, δε ζα γιίησλαλ, αλ έλαο απφ απηνχο δελ έβγαδε ηνλ ζπλεξγάηε ηνπ 

έμσ απφ ην ζπίηη κε ην δφξη,  ζπξψρλνληάο ηνλ, θαζψο ιππήζεθε ηα νξθαλά. Ο άιινο κε ην 

παγνχξη έζπαζε ην ηδάκη ηνπ ζπηηηνχ απφ ηε καλία ηνπ θαη έβαιε θσηηά ζηνλ αρπξψλα, αιιά 

νη έλνηθνη ηνπ ζπηηηνχ ζψζεθαλ.
129

 

 

1.2.3. Ελαςίτεσ 

 

χκθσλα κε ηνπο πιεξνθνξεηέο κφιηο ζνπξνχπσλε θαηέβαηλαλ αληάξηεο ζην ρσξηφ, 

ηδηαίηεξα ην ρεηκψλα, νη νπνίνη κπνξεί λα έκελαλ εθεί εβδνκάδεο. Απηφ ζπλέβαηλε γηαηί νη  

ζπλζήθεο  δηαβίσζεο ζην βνπλφ ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιεο, φηαλ ην ρηφλη πεξλνχζε ην έλα 

κέηξν, θαη έηζη, μερεηκψληαδαλ ζηελ Δξκαθηά. ινη ηνπο ήηαλ λένη θαη ηαιαηπσξεκέλνη αιιά  

είραλ φπια θαη νη θάηνηθνη θνβνχληαλ λα ηνπο θέξνπλ αληίξξεζε. Οη αληάξηεο κνηξάδνληαλ 

ζηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ θαη θάζε νηθνγέλεηα ήηαλ ππνρξεσκέλε λα ηνπο δίλεη θαγεηφ. Άιιεο 

θνξέο ήηαλ δπν-ηξεηο θαη άιιεο νθηψ κε δέθα ζε θάζε ζπίηη, ρσξίο λα δεηνχλ ηελ άδεηα ηνπ 

ζπηηνλνηθνθχξε, ν νπνίνο θνβφηαλ λα δηαθσλήζεη γηαηί φπσο εηπψζεθε ήηαλ νπιηζκέλνη. Δάλ 

ην ζπίηη είρε δχν δσκάηηα έπαηξλαλ ην έλα. Δάλ είρε έλα δσκάηην, έκελαλ φινη καδί.  Οη 

αληάξηεο πνηέ δελ πείξαμαλ ηνπο Δξκαθηψηεο. Ο Θεφδσξνο Μήγθνο ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη 

πσο: «Οη αληάξηεο θάλαλ ηε δνπιεηά ηνπο. Πήγαηλαλ, ρηππνχζαλ ηα ρσξηά, εξρφηαλ απφ εδψ, 

πεξλνχζαλ, απφ θακηά θνξά καγείξεπαλ, ηη ζα θάλνπλ, λεζηηθνί ζα θάηζνπλ νη άλζξσπνη; 

Αιιά δελ πείξαδαλ».
130

  

 Κάπνηεο θνξέο ζηηο επηδξνκέο ηνπο ζηα ρσξηά έπαηξλαλ καδί ηνπο Δξκαθηψηεο  κε 

κνπιάξηα γηα λα κεηαθέξνπλ ηα ιάθπξά ηνπο. Έζθαδαλ κέζα ζην ρσξηφ ηα πξφβαηα πνπ 
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ιαθπξαγσγνχζαλ απφ ηα ρσξηά ησλ επηδξνκψλ ηνπο γηα λα θάλε θαη, αλ ήηαλ πνιιά, ηα 

θνπβαινχζαλ ζην βνπλφ γηα απφζεκα. Κάπνηεο θνξέο ηξαγνπδνχζαλ θαη ήηαλ επδηάζεηνη, 

άιιεο πάιη φρη. πσο ζπκάηαη ν Κσλζηαληίλνο Μάληζνο, φηαλ ρηχπεζαλ ην Κιείηνο, ζην 

ζπίηη ηνπ έκελαλ ηξεηο Διαζίηεο. Μεηά ηελ επηδξνκή γχξηζαλ νη δχν. Ρψηεζαλ: «Πνπ είλαη ν 

Αληψλεο;  Γηαηί δε γχξηζε;» Ζ απάληεζε ήηαλ: «Άιιαμε, πήγε ζε άιιε δηκνηξία», αιιά 

ςεχδνληαλ δηφηη ν Αληψλεο είρε ζθνησζεί.
131

 

Ο Κσλζηαληίλνο Μάληζνο ζπκάηαη επίζεο, πσο έλαο αληάξηεο ινραγφο ηνπο, πνπ είρε 

θνκκέλν ην έλα απηί, πξνζπαζνχζε λα αλάςεη ηε ζφκπα αιιά θάπληδε. Ζ ζεία ηνπ, ηνλ 

κάισζε γηα λα κε καπξίζεη ην δσκάηην θαη ε απάληεζή ηνπ ήηαλ: «Απηφ δελ είλαη ηίπνηα. 

Αχξην ζα βγάδεη απφ παληνχ θαπλφ». Ο Κσλζηαληίλνο Μάληζνο αθφκα αλαξσηηέηαη αλ ηα 

ιφγηα ηνπ ήηαλ πξνθεηηθά ή αλ γλψξηδε ηα ζρέδηα ησλ Γεξκαλψλ θαη δελ ηνπο ελεκέξσζε.
132

 

Απφ ην 1943, ππήξραλ Δξκαθηψηεο θίια πξνζθείκελνη ζηνπο αληάξηεο, φπσο ν δάζθαινο 

Υξήζηνο αθειιάξεο, ζην ζπίηη ηνπ νπνίνπ ζπλεδξίαδαλ νη Διαζίηεο. κσο, θαλέλαο 

Δξκαθηψηεο δελ αλέβεθε ζην Βέξκην γηα λα εληαρζεί ζηνπο θφιπνπο  ηνπο, πξηλ απφ ηελ 

θαηαζηξνθή ηεο Δξκαθηάο. Αθφκα θαη ν πεξηβφεηνο Δξκαθηψηεο δηνηθεηήο αληαξηψλ ηνπ 

Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ Διιάδαο (ΓΔ) Υξήζηνο αθειιάξεο, θαηαηάρζεθε ζηνλ ΔΛΑ ηελ 

1ε Απξηιίνπ 1944, κεηά δειαδή ηελ ππξπφιεζε ηνπ ρσξηνχ ηνπ.
133

 

Οη γλψκεο ησλ Δξκαθησηψλ γηα ηνπο αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ δηίζηαληαη θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο είλαη αλάκεηθηα. Πνιινί εθθξάδνπλ ζπκπάζεηα γηα ηα ηαιαηπσξεκέλα 

λέα παιηθάξηα, πνπ ήηαλ λεζηηθά θαη βξφκηθα, γεκάηα ςείξεο. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, νη 

Δξκαθηψηεο ηνχο βνεζνχζαλ δίλνληάο ηνπο θαγεηφ θαη ξνπρηζκφ. Οη γπλαίθεο έπιεθαλ 

ξνχρα, ηδηαίηεξα θάιηζεο, γηα λα κε θξπψλνπλ ζην βνπλφ.  

 Οη πεξηζζφηεξνη πιεξνθνξεηέο θξαηάλε νπδέηεξε ζέζε, ιέγνληαο πσο νη Δξκαθηψηεο 

δελ ήζειαλ λα βνεζήζνπλ θαλέλα, αιιά ηνπο ην επέβαιαλ κε ηε βία. Οη Πανηδήδεο έξρνληαλ 

νπιηζκέλνη ηελ εκέξα θαη νη αληάξηεο ηε λχρηα. Ήηαλ φινη νπιηζκέλνη θαη νη θάηνηθνη ηνπ 

ρσξηνχ αλήκπνξνη απέλαληί ηνπο. Πξνζπαζνχζαλ λα θξαηάλε ηηο ηζνξξνπίεο γηα λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηηο πνιπκειείο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη λα επηβηψζνπλ ζε απηέο ηηο αληίμνεο 

ζπλζήθεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Θεφδσξνο Μήγθνο: «Δκείο δελ ζκηρηήθακε καδί ηνπο. 

Μεξηθνί απφ ηνπο γέξνπο έιεγαλ χζηεξα. “Έπξεπε λα ζκηρηνχκε, θη απφ εδψ ιίγνη (κε ηνπο 
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αληάξηεο) θαη απφ εθεί ιίγνη (κε ηνπο Γεξκαλνχο) γηα λα θπιαγφκαζηε”. Δκείο δελ 

ζκηρηήθακε πνπζελά, απηνί καο πήξαλ κνλφπιεπξα θαη καο δηέιπζαλ».
134

 

Λίγνη θάηνηθνη, θαηεγνξνχλ ηνπο αληάξηεο γηαηί ε παξακνλή ηνπο ζην ρσξηφ πξνθαινχζε 

ηελ νξγή ησλ νηθηζκψλ πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο απφ απηνχο. ια ηα ρσξηά γλψξηδαλ φηη ε 

Δξκαθηά θηινμελεί ηνπο αληάξηεο, ηδέα πνπ θαιιηεξγνχζαλ θαη νη ίδηνη είηε κε ηε θξάζε 

«Υηππάηε Δξκαθηψηεο», είηε γηαηί ζε θάπνηεο επηδξνκέο ηνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ Δξκαθηψηεο 

σο κνπιαξάδεο γηα λα κεηαθέξνπλ ηα θινπηκαία. Πηζηεχνπλ πσο αλ δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην 

ρσξηφ σο νξκεηήξην, ζήκεξα ε Δξκαθηά ζα επεκεξνχζε. Σελ άθεζαλ αβνήζεηε ζηα ρέξηα 

ησλ Πανηδήδσλ  κε απψηεξν ζηφρν ηε ζηξαηνιφγεζή πιεζψξαο λέσλ αλδξψλ ηεο Δξκαθηάο 

ζηνλ ΔΛΑ.
135
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1.3 Η ςυναιςθηματική φόρτιςη των πληροφορητών  

 

Οη πεξηγξαθέο ησλ πιεξνθνξεηψλ ηδηαίηεξα γηα ηε δεχηεξε θαη γηα ηελ ηέηαξηε επηδξνκή 

θαη ηελ πνξεία ζηα ρηφληα κε ζθνπφ λα δηαθχγνπλ ζην βνπλφ θαη αξγφηεξα ζην Μνλαζηήξη 

είλαη ζπγθινληζηηθέο. Ξαλάδεζαλ ηνλ πφιεκν, ηελ θαηαζηξνθή, ηελ εγθαηάιεηςε, ην θξχν 

θαη ηελ πείλα.  Αξθεηέο θνξέο έκεηλαλ ζησπεινί γηα λα πάξνπλ δχλακε λα ζπλερίζνπλ. 

Γηεγήζεθαλ ηνλ θαεκφ θαη ηνλ πφλν ησλ νηθνγελεηψλ, ησλ ζπδχγσλ θαη ησλ κεηέξσλ πνπ 

έραζαλ ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο. Κάπνηνπο απφ απηνχο ηνπο είραλ ππνρξεψζεη λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηε ζθαγή ησλ παηδηψλ  ηνπο.  

Καλείο ηνπο δελ κίιεζε γηα ηελ ππξπφιεζε ηνπ ρσξηνχ θαη ηε ιεειαζία ησλ πεξηνπζηψλ 

ηνπο. Σν θάςηκν ησλ ζπηηηψλ ηνπο ήηαλ θαη παξακέλεη ζηε κλήκε ηνπο σο δήηεκα 

δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο. Θπκνχληαη φκσο, ηνπο αδηθνρακέλνπο θαη ηηο θαθνπνηήζεηο ησλ 

θνξηηζηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ πνπ δελ πξφιαβαλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην ρσξηφ.  

Δλζπκνχκελνη εθείλα ηα ρξφληα έρνπλ κφλν άζρεκα πξάγκαηα λα ζπκνχληαη, φπσο 

ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Μαξηγνχιαο άθθνπ:  

 

«[…] Πνιιή δεκηά έθαλαλ, πνιιή δεκηά, πνιχ ηαιαηπσξεζήθακε, πάξα 

πνιχ. Γε λνκίδσ άιιν ρσξηφ ηφζν λα ηαιαηπσξήζεθε. Σφζν θφζκν λα ζθφησζαλ 

δελ πηζηεχσ. Καη ζηνπο Πχξγνπο ιέγαλε έθαλαλ δεκηά αιιά δελ πηζηεχσ ηφζε 

δεκηά ζαλ εκάο».
136

 

 

Γηα ηνλ Θεφδσξν Μήγγν ηα γεγνλφηα πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ ρσξηνχ, 

αλέηξεςαλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ Δξκαθησηψλ: 

 
 «[…] Πνιχ κεγάιε ηπξάλληα, αιιά θαη δελ κπνξνχζακε λα θάλνπκε ηίπνηα. 

Σξαβήμακε ηφζα πνιιά, βιέπσ πνπ θεχγνπλ απφ ηνλ πφιεκν ζηε πξία θαη ιέσ 

εγψ απηά ηα έδεζα. Να  θεχγεηο πξνο ηα πέξα, λα ζε θηάλνπλ ηα αεξνπιάλα, λα 

ζε βνκβαξδίδνπλ θαη λα κελ μέξεηο πνπ λα θξπθηείο. […] Δγψ, δεθαηξηψλ ρξνλψλ 

ήκνπλ θαη ζπκάκαη θαιά, φηη εκείο θεχγακε, ηίπνηα δελ θνηηνχζακε. Πσο ην 

θάςαλε, πνηνη ην θάςαλε, πνηνη ζθνηψλαλ, παληθφο, ν θφζκνο δελ κπνξνχζε λα 

ζηακαηήζεη. Γελ ήμεξε θαη πνπ ζα πάεη κέζα ζηα βνπλά, κέζα ζην ρηφλη. 
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 Ηδησηηθή ζπιινγή πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ Σ. νπράκβαιε, καγλεηνζθνπεκέλε ζπλέληεπμε  Μαξηγνχιαο 
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Ξππφιεηνη, ρσξίο παπνχηζηα, λα θιαίλε κηθξά παηδηά, νβίδεο λα πέθηνπλε  θαη ν 

θφζκνο λα θεχγεη. Άκα ην ζπκάκαη αθφκα αλαηξηρηάδσ».
137

 

 
Ζ κλήκε παξακέλεη ηξαπκαηηθή θαη γηα ηελ εβαζηή Μάληζνπ:  

 
«[…] Γχζθνια ρξφληα, δχζθνια πέξαζαλ, δχζθνια ήξζαλ, θιαίσ πνιιέο 

θνξέο, θαη κεο ζηνλ χπλν κνπ αθφκα. Ση λα ζε πσ άιιν. Πνιιά ζε είπα ε; Απηά 

ιέσ θαη θιαίσ, ηα ιέσ ζηα παηδηά, δελ κε πηζηεχνπλ, λνκίδνπλ παξακχζηα είλαη. 

Γελ είλαη παξακχζηα, φια αιήζεηα είλαη θαη φια δσληαλά είλαη».
138

 

 
ηελ φςε ηνπ Θεφδσξνπ Μήγθνπ αιιά θαη ζηελ απάληεζή ηνπ ήηαλ έθδειε ε 

ζηελνρψξηα θαη ε απνγνήηεπζή ηνπ:  

 
«Έλα βηβιίν είρε ζηείιεη ν βνπιεπηήο, ν Παπαθσλζηαληίλνπ, ζηελ θνηλφηεηα. 

Σν πήξα λα ην δηαβάζσ. Γελ είρε γξάςεη νχηε κηα ιέμε. Νφκηδαλ φηη επεηδή 

κηινχζακε απηή ηε γιψζζα ζα καο νλνκάζνπλ  Βνχιγαξνπο θαη γη’ απηφ 

θνβφηαλ. Κη φκσο ην ρσξηφ είλαη νη πην Έιιελεο. ηε Μηθξά Αζία ν κπακπάο κνπ 

έθαλε 4-5 ρξφληα θαη ν ζείνο κνπ, ν Υξήζηνο, ζθνηψζεθε ζηελ Αιβαλία. ηελ 

Διιάδα δελ ήκαζηαλ Έιιελεο εκείο; Γελ ην ηίκεζαλ ην ρσξηφ».
139
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1.4  Η τιμωρία των υπευθύνων  

 

Καλέλαο Γεξκαλφο, Ηηαιφο, ή Έιιελαο δσζίινγνο ππεχζπλνο ησλ εηδερζψλ εγθιεκάησλ 

ζηελ Δξκαθηά αιιά θαη ζε φιε ηελ Δνξδαία δελ ηηκσξήζεθε γηα ην ζάλαην 600 θαη άλσ 

ακάρσλ ζηε ΒΑ Δνξδαία, κε κφλε εμαίξεζε ηνλ αληηζπληαγκαηάξρε Γεψξγην Πνχιν. 

Μεηαπνιεκηθά, ε θαηαζηξνθή ηεο Δξκαθηάο θαη ησλ Πχξγσλ θαη ε εθηέιεζε 

εθαηνληάδσλ ακάρσλ ζηήξημαλ ην  θαηεγνξεηήξην ζε βάξνο ηνπ δηνηθεηή ηνπ 2νπ ηάγκαηνο 

SS Βέξλεξ Υάηληξηρ ιέηει ηηο αλαθξίζεηο γηα ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο ζηελ 

Δνξδαία, αλέιαβε ε Δηζαγγειία ηνπ Κφκπιελδ θαη ε Δηζαγγειία ηνπ Μνλάρνπ, θαηφπηλ 

απνζηνιήο ησλ θαθέισλ ησλ ππφπησλ γηα εγθιήκαηα ελαληίνλ ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ απφ 

ην ειιεληθφ Γξαθείν Δγθιεκάησλ Πνιέκνπ. Ο Βέξλεξ Υάηληξηρ ιέηει ηζρπξίζηεθε  πσο 

δελ είρε κεηαβεί πνηέ ζηελ Δξκαθηά, αξλνχκελνο ηελ απνδηδφκελε ζ’ απηφλ θαηεγνξία θαη 

ακθηζβεηψληαο ηελ ππξπφιεζε ηνπ ρσξηνχ αθφκα θαη ηελ χπαξμε ηεο δηαηαγήο γηα ηε 

«Μαγηάηηθε Καηαηγίδα», εμαηηίαο ηεο νπνίαο ε πεξηνρή ηεο Δνξδαίαο ζξήλεζε εθαηνληάδεο 

ζχκαηα.
140 

Σελ ίδηα, πεξίπνπ, ζηάζε ηήξεζαλ θαη ν αληηζπληαγκαηάξρεο Καξι χκεξο, 

δηνηθεηήο ηνπ 7νπ Σεζσξαθηζκέλνπ πληάγκαηνο ηεο Αζηπλνκίαο Γξελαδηέξσλ ησλ SS, πνπ 

επζχλεηαη γηα ηα νινθαπηψκαηα ηεο Δξκαθηάο θαη ησλ Πχξγσλ Δνξδαίαο, ηεο Κιεηζνχξαο, 

ηεο Καζηνξηάο θαη ηνπ Γηζηφκνπ, ν Άιθξελη Μάηηηλγθ, θξνχξαξρνο Κνδάλεο θαη άιινη 

Γεξκαλνί αμησκαηηθνί. Καλείο απφ ηνπο ππεχζπλνπο βαζκνθφξνπο δελ παξαπέκθζεθε ζε 

δίθε.  

ηελ Διιάδα, πνπ ζπαξαζζφηαλ απφ ηνλ Δκθχιην Πφιεκν, ην Δηδηθφ Γηθαζηήξην 

Γσζίινγσλ Κνδάλεο απάιιαμε ηνλ Παληειή Κπξηαθφπνπιν, πνπ κε ηελ νκάδα ηνπ 

ζπκκεηείρε ζηηο γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ηεο Δξκαθηάο. Σν θαηεγνξεηήξηφ ηνπ ήηαλ 

πσο εηζέβαιε ζηελ Δξκαθηά φπνπ έθαςε θαη ιεειάηεζε ζπίηηα θαη ζθφησζε ηέζζεξηο 

θαηνίθνπο. Αζσψζεθε  δηφηη ηα εγθιήκαηα πνπ δηέπξαμε ραξαθηεξίζηεθαλ σο 

«αληηζπκκνξηαθφο αγψλαο».
141  

ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη νη αλακλήζεηο ηνπ  θαπεηάλ Ακχληα (Κνζκάο Ακχληαο) ηνπ 

ΔΛΑ. ηαλ ζπλέιαβε ηνλ θαπεηάλ Παληειή, είρε δηαηαγή λα ηνλ ζηείιεη ζηελ Κνδάλε κε 

ζπλνδεία, γηα λα κε ηνλ ιηληζάξνπλ ζην δξφκν. ην βηβιίν ησλ αλακλήζεψλ ηνπ ηνλ 

απνθαιεί «αλζξσπφκνξθν ηέξαο» πνπ δελ είρε ηίπνηα ιεβέληηθν πάλσ ηνπ γηα λα νλνκάδεηαη 

θαπεηάληνο. ηηο εθζέζεηο γηα ηνλ θαπεηάλ Παληειή δηάβαζε πσο ήηαλ παιηφο πξφεδξνο ζην 

ρσξηφ Μειίζζη πνπ πξνζρψξεζε ζηνλ ΔΑΜ. Γηέπξαμε εγθιήκαηα ζηα ρσξηά Ακχγδαια θαη 
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Πνληνθψκε. Πήξε κέξνο καδί κε ηνλ ίδην ηνλ Πνχιν ζην θάςηκν ηεο Δξκαθηάο, φπνπ καδί κε 

ην γηαηξφ αξξή απφ ηα Ακχγδαια πξνέβεζαλ ζε σκφηεηεο, έζθαμαλ θαη αηίκαζαλ γπλαίθεο 

θαη θνξίηζηα.
142

 

ην Δηδηθφ Γηθαζηήξην Γσζίινγσλ, ζηε δίθε ηνπ Πνχινπ, ν Αιέμεο Σζαθίξνγινπ, ν 

αξρεγφο ησλ εμνπιηζκέλσλ ηνπ Πειαξγνχ σο κάξηπξαο ππεξάζπηζεο ηνπ Πνχινπ, 

ηζρπξίζηεθε πσο ε Δξκαθηά ήηαλ πξνπχξγην ησλ Βνπιγάξσλ, ηαπηίδνληαο ηνπο ζιαβφθσλνπο 

θαηνίθνπο ηεο πνπ ηάρηεθαλ ζην πιεπξφ ηνπ ΔΛΑ κε ηνπο Βνχιγαξνπο γηα λα 

δηθαηνινγήζεη ηηο απνηξφπαηεο πξάμεηο ηνπο.
143

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Δξκαθηάο θαη φιεο ηεο θαηερφκελεο Μαθεδνλίαο ηα ζχκαηα δε 

δηθαηψζεθαλ πνηέ εζηθά, κε ηνλ πνηληθφ θνιαζκφ ησλ ζπηψλ ηνπο. ήκεξα, ηα θακέλα θαη 

εγθαηαιειεηκκέλα ζπίηηα ησλ ρσξηψλ πνπ ππέζηεζαλ ηε λαδηζηηθή ζεξησδία, απνηεινχλ 

αδηάςεπζην κάξηπξα κηαο επνρήο πνπ ηείλεη λα μεραζηεί.
144
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 
 

 Οι ςυνέπειεσ τησ καταςτροφήσ και η αναγνώριςη τησ Ερμακιάσ ωσ 

μαρτυρικόσ τόποσ  

 

Ειςαγωγή    

 

Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ρσξηνχ νη θάηνηθνη ην εγθαηέιεηςαλ ηξνκαγκέλνη απφ ηελ 

αλαίηηα θξίθε θαη απφ ηελ ππξπφιεζε ησλ νηθηψλ ηνπο. χκθσλα κε φιεο ηηο καξηπξίεο, νη 

θάηνηθνί ηνπ θπλεγεκέλνη θαη άζηεγνη, έθπγαλ απφ ηε γελέηεηξα ηνπο, άιινη γηα πνιινχο 

κήλεο θαη άιινη γηα πάληα. Δγθαηαζηάζεθαλ ζηα γεηηνληθά ρσξηά, ζηελ πφιε ηεο Νάνπζαο  

θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο δηέθπγε πξνο ηε Βνπιγαξία θαη ηε Γηνπγθνζιαβία, κε απψηεξν 

ζθνπφ λα επηζηξέςνπλ ζηελ Δξκαθηά κφιηο ππάξμνπλ επλντθέο γη’ απηνχο ζπλζήθεο.  

ε έγγξαθν πνπ απέζηεηιε ν Γήκνο ηεο Νάνπζαο θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο, Γεκεηξίνπ αθειιάξε, πξνθχπηεη πσο 350 Δξκαθηψηεο 

κεηεγθαηαζηάζεθαλ νξηζηηθά ζηελ πφιε ηεο Νάνπζαο κεηά ην  νινθαχησκα ηνπ ρσξηνχ.  

Ζ Δξκαθηά απψιεζε έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γηαηί ε αθαίξεζε ηεο 

ηζαγέλεηαο ήηαλ ε πξφζθνξε ιχζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ψζηε λα απαιιαγεί απφ ηνπο 

δίγισζζνπο θαηνίθνπο ηεο Δξκαθηάο, ησλ νπνίσλ θαρχπνπηα  ακθηζβεηνχζε ηνλ 

παηξησηηζκφ. Με απφθαζε ηεο ηφηε δηνξηζκέλεο θπβέξλεζεο  απφ ηηο γεξκαληθέο δπλάκεηο 

Καηνρήο, φζνη Δξκαθηψηεο δελ πξφιαβαλ λα πεξάζνπλ ηα ζχλνξα θαη λα επηζηξέςνπλ ζηελ 

Διιάδα έγθαηξα, δηαγξάθεθαλ απφ ηα δεκνηνιφγηα θαη ηνπο αθαηξέζεθε ε ειιεληθή 

ηζαγέλεηα. Απφ ζηνηρεία ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αγίαο Παξαζθεπήο ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο ν 

αξηζκφο ηνπο αλέξρεηαη ζηνπο 860 Δξκαθηψηεο θαη Δξκαθηψηηζζεο. Ο αξηζκφο ηνπο φκσο, 

είλαη κεγαιχηεξνο γηαηί ππήξραλ πνιιά αδήισηα παηδηά. πγθεθξηκέλα, ζην Βηβιίν 

Γηακελόληωλ εηο ην Δμωηεξηθόλ ππάξρνπλ 92 αδήισηα αγφξηα θαη άγλσζηνο αξηζκφο 

αδήισησλ θνξηηζηψλ, ηα νπνία δελ θαηαγξάθεθαλ ζηελ νηθνγελεηαθή κεξίδα ηνπ παηέξα 

ηνπο.
145

  

 

Υξνλνινγία γέλλεζεο Αξηζκφο αδήισησλ αξξέλσλ  

1925 - 1938 12 

1939 29 

                                                             
145 Αξρείν ηεο Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο, Βηβιίν Γηακελφλησλ εηο ην Δμσηεξηθφλ. 
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1940 14 

1941 17 

1942 8 

1943 9 

1944 3 

 

Δπίζεο, αλαγξάθνληαη κε φια ηα ζηνηρεία 1.011 άηνκα πνπ έραζαλ ηελ ππεθνφηεηά ηνπο, 

εθ ησλ νπνίσλ νη 989 είραλ θαηαθχγεη ζηε Γηνπγθνζιαβία θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο  νη πέληε 

ζηελ Σαζθέλδε, δχν ζηε Ρνπκαλία, ηξείο ζηε εξβία, έλαο ζηε Βνπιγαξία θαη γηα ελληά 

αγλνείηαη ν ηφπνο δηακνλήο ηνπο. Οη  πην ζπλήζεηο απνθάζεηο Απψιεηαο ηεο Ηζαγέλεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ  είλαη 29235/53, 31206/55, 22085/56, 59029/57, 38167/4-8-58, 

7008/59, 8745/59 θαη νη 36 απφ ηηο 989 απνθάζεηο είλαη  ηνπ ΓΔ  γηα ηα έηε 1948 θαη 1949 

φπσο 110040/6-12-48,  710316/49 θιπ.
146

  

Οη ειάρηζηεο νηθνγέλεηεο πνπ παξέκεηλαλ ζηελ Διιάδα θαη φζνη είραλ επηζηξέςεη, 

επηρείξεζαλ λα μαλαζηήζνπλ ην ρσξηφ αιιά κε ηελ έλαξμε ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ, ε 

Δξκαθηά εξεκψζεθε γηα κηα αθφκα θνξά. Σν 1946 θιήζεθαλ λα δειψζνπλ ηηο απψιεηεο ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο. πσο είλαη ινγηθφ, νη δειψζεηο ήηαλ 

ειάρηζηεο γηαηί νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη δελ βξηζθφηαλ θνληά ζηε γελέηεηξα ηνπο. ήκεξα 

ζψδνληαη 131 δειψζεηο δεκηψλ θαηνρήο ζην αξρείν ηεο Ννκαξρίαο Κνδάλεο πνπ 

θπιάζζνληαη ζηηο αξρεηαθέο ζπιινγέο ηεο Κνβεληαξείνπ Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο 

Κνδάλεο.
147

 

Ζ αλνηθνδφκεζε ηνπ ρσξηνχ άξρηζε κε ηα θνλδχιηα ηνπ ζρεδίνπ Μάξζαι θαη ηελ 

επηκνλή ησλ Δξκαθησηψλ λα δνπιέςνπλ θαη δσληαλέςνπλ ηελ παηξηθή γε.  

 

2.1. Η φυγή ςτο Μοναςτήρι  

 

πσο αλαθέξεη ν ππξίδσλ θέηαο,
148

 πεξίπνπ 20.000 ζιαβφθσλνη, θπξίσο ρσξηθνί, 

θαηέθπγαλ κεηαμχ 1944-1949 απφ ηελ ειιεληθή Μαθεδνλία ζηε Γηνπγθνζιαβία γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο. Απηφ ζπλέβε ην 1944 θαη κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ πεξηζζνηέξσλ θαηνίθσλ 

ηεο Δξκαθηάο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ρσξηνχ απφ ηνπο Γεξκαλνχο 

θαη ηνπο Έιιελεο ζπλεξγάηεο ηνπο. 

                                                             
146 Αξρείν ηεο Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο, Βηβιίν Γηακελφλησλ εη ην Δμσηεξηθφλ.  
147

 https://atom.kozlib.gr/index.php/d4bq-6fq5-2psc 
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 ππξίδσλ θέηαο, Δηζαγωγή ζηε Βαιθαληθή Ηζηνξία, Από ηνλ Μεζνπόιεκν ζηε ιήμε ηνπ Ψπρξνύ Πνιέκνπ 
(1919 – 1989), ηφκ. Β, Δθδφζεηο Βάληαο, Θεζζαινλίθε 2011, ζ. 376 – 377. 
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Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ήηαλ δχζθνιεο, αιιά απηφ πνπ ζπλεηέιεζε ζηελ απφθαζή ηνπο 

λα θαηαθχγνπλ ζην Μνλαζηήξη ήηαλ ην αλειέεην θπλεγεηφ ηνπο απφ ηελ νκάδα ηνπ Πνχινπ, 

νη ζπιιήςεηο θαη νη εθηειέζεηο ησλ Δξκαθησηψλ αθφκα θαη ζηα ρσξηά ηεο Νάνπζαο, φπσο ηα 

Βξεηά, ην Αξθνπδνρψξη, ηα Μνλφζπηηα, θιπ.  

 

Ζ εβαζηή Μάληζνπ πξνζπαζψληαο λα εμεγήζεη ην ιφγν πνπ έθπγαλ νη Δξκαθηψηεο ζην 

Μνλαζηήξη αλαθέξεη ηα εμήο: 

 
«Απφ ηνπ Υάξνπ ηα ρέξηα γιίησζε ν ζείνο κνπ. Δπηπρψο έλαο απφ ην 

Μαπξνδέλδξη ηνπ ιέεη: “Παηδί κνπ, θξχςνπ, θχγε, ζα ζε ζθνηψζνπλ. Φχγε 

γξήγνξα, θξχςνπ”. Έθπγε θαη θξχθηεθε. Βξάδπ ζεθψζεθε ν παππνχο κνπ, 

θνξηψλεη ηα δψα, αλεβαίλνπλ ζην ηξέλν θαη πάλε ζηε εξβία. Γη’ απηφ θνβήζεθε 

φινο ν θφζκνο, λα κελ ηνπο ζθνηψζνπλ. Σφζν θαηαζηξνθή πνπ ήηαλ. […] Σεο 

Υαξνχιαο ηνλ κπακπά, αληί γηα άιινλ, ηνλ ζθφησζαλ ζηνλ Κφκαλν νη Γεξκαλνί, 

ηνλ Σνχλα Αξηζηνηέιε. Έλαο άιινο, Αλησλίνπ Μηράιεο ιεγφηαλ, θαηέβαηλε απφ 

ην ρσξηφ, εξρφηαλ εδψ (ζηελ Πηνιεκαΐδα), ζην δξφκν ηνλ βξήθαλ, ηνλ ζθφησζαλ. 

Ξέξεηο πφζνπο ζηνλ δξφκν ηνπο ζθφησζαλ έηζη;  Έλαο άιινο πάιη εξρφηαλ απφ ηε 

Υαξαπγή πξνο ηα πάλσ, παηάεη κηα λάξθε θαη ζθνηψλεηαη. ίκνο (Σδνπβάξαο) 

ιεγφηαλ. Πνιινχο ζθφησζαλ. Γελ ηνπο μέξεηε φινπο. Αλ ήηαλ δσληαλνί πην 

κεγάινη, φια ζα ζαο ηα έιεγαλ ζηε ζεηξά. Γελ ήηαλ κφλν ηφζνη ζθνησκέλνη, ήηαλ 

άιινη ηφζνη».
149

 

 
Πνιιέο νηθνγέλεηεο Δξκαθησηψλ θηινμελνχληαλ ζην ρσξηφ Κφκαλνο. Δθεί Πνπιηθνί ζηηο 

7 Μαΐνπ1944 ζπλέιαβαλ ηέζζεξηο Δξκαθηψηεο  ηνπο  Σνχλα Αξηζηνηέιε, Καξαπέν Ησάλλε,   

Γηάγθα Ησάλλε θαη ην γην ηνπ, Δπάγγειν, ηνπο νπνίνπο νδήγεζαλ ζε ζηξαηφπεδν 

ζπγθέληξσζεο έμσ απφ ηελ πφιε ηεο Κνδάλεο κε ηελ θαηεγνξία  ηεο εζράηεο πξνδνζίαο. Ζ 

εθηέιεζή ηνπο έγηλε κεηά κία εβδνκάδα, ζηηο 14 Μαΐνπ 1944. Καηά ηελ ίδηα εκεξνκελία 

έγηλε θαη ε αθαίξεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ησλ Δξκαθησηψλ, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο 

θηινμελνχληαλ ζηα ρσξηά ηεο Δνξδαίαο θαη δε γλψξηδαλ πσο είραλ απσιέζεη ηελ ειιεληθή  

ηζαγέλεηα.
150

  

Καηφπηλ ηνχηνπ, ειάρηζηεο ήηαλ νη νηθνγέλεηεο πνπ απέκεηλαλ ζηελ Δνξδαία. Οη 

πεξηζζφηεξεο, θαη ηδηαίηεξα νη νηθνγέλεηεο ησλ αδηθνρακέλσλ ζπκάησλ ηνπ ρσξηνχ, 

                                                             
149 Ηδησηηθή ζπιινγή πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ Σ. νπράκβαιε, καγλεηνζθνπεκέλε ζπλέληεπμε εβαζηήο 
Μάληζνπ, Πηνιεκαΐδα, 25 Φεβξνπαξίνπ 1918. 
150

 Αξρείν ηεο Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο, Βηβιίν Γηακελφλησλ εη ην Δμσηεξηθφλ. 
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θαηέθπγαλ ζην Μνλαζηήξη, θνβνχκελεο ηελ θαηαδίσμή ηνπο απφ ηνπο Έιιελεο ζπλεξγάηεο 

ησλ Γεξκαλψλ. ην Μνλαζηήξη ηνπο κνίξαζαλ ζε δηάθνξα θνληηλά ρσξηά, φπνπ 

εγθαηαζηάζεθαλ επί ην πιείζηνλ ζε ζηάβινπο. Με ηα ιηγνζηά ππάξρνληά ηνπο πάζρηδαλ λα 

δηαβηψζνπλ κε ηελ ειπίδα λα εζπράζνπλ ηα πξάγκαηα ζηελ Διιάδα γηα λα επηζηξέςνπλ ζηε 

γελέζιηα γε. 

 

Ο Δπάγγεινο Μάληζνο θαηαζέηεη ζηνηρεία γηα ηε δηακνλή ησλ ζπγρσξηαλψλ ηνπ ζην 

Μνλαζηήξη.  

 
«Ο θφβνο, ν θφβνο, ζθφησλαλ, φπνπ έβξηζθαλ Δξκαθηψηε, κπάκ. θφησλαλ. 

Πεξηζζφηεξε δεκηά θάλαλ νη Πανηδήδεο. Οη Γεξκαλνί πνιχ ζπάληα ζθφησλαλ 

έηζη. Φχγακε ζην Μνλαζηήξη. Μαο δψζαλ κηα κεξίδα κπνκπφηα θαη καο 

ζθφξπηζαλ ζηα ρσξηά. ε απηφ ην ρσξηφ πέληε νηθνγέλεηεο, ζην άιιν δέθα, ζην 

άιιν …, ζθνξπίζακε, εθεί θαζίζακε θάλα δπν κήλεο, εξρφηαλ ν Μάληζνο ν 

Πέηξνο θαη ν Νηάλθαο θαη έπαηξλαλ πιεξνθνξίεο. Έζηξσζε ε δνπιεηά ή δελ 

έζηξσζε. Δίπαλ κπνξνχκε λα θχγνπκε. Πήγαλ ζην θξνπξαξρείν ξψηεζαλ, 

κπνξείηε λα θχγεηε. Ζ πξψηε απνζηνιή, εκείο ήκαζηαλ, πεξάζακε. Μεηά φηαλ 

ήξζαλ νη δεχηεξνη, ηνπο ζηακάηεζαλ».
151

 

 
Σεξάζηηα ήηαλ ηα πξνβιήκαηα δηαηξνθήο, απαζρφιεζεο θαη έλδπζεο. Οη γπλαίθεο 

καγείξεπαλ, δχκσλαλ ςσκί, έπιελαλ  ξνχρα θαη έξαβαλ κε πιεξσκή γηα λα βγάινπλ ηα πξνο 

ην δελ θαη νη άλδξεο έρηηδαλ, δνχιεπαλ ζηα ρσξάθηα, έθνβαλ θαη θνπβαινχζαλ μχια κε ηα 

δψα πνπ είραλ θέξεη καδί ηνπο. Διάρηζηνη ηπρεξνί πνπ κπφξεζαλ λα δηαζψζνπλ ηα θνπάδηα 

ησλ αηγνπξνβάησλ ηνπο απφ ηηο ιεζηξηθέο δηαζέζεηο ησλ Γεξκαλψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο 

βξηζθφηαλ ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε γηαηί είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ηξψλε αιιά θαη λα πνπιάλε 

ην γάια.   

Ζ νηθνγέλεηα ηεο Μνξθνχιαο Παιηγηάλλε έθπγε γηα ην Μνλαζηήξη καδί κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ αξξαβσληαζηηθνχ ηεο αδειθήο ηεο, Μαξηγνχιαο. 

 
«Αθφκα θαη ε κάλα κνπ δνχιεπε εθεί, ε Βαγγειή, θαη ε αδεξθή κνπ ζέξηδαλ 

ρσξάθηα εθεί. Ζ κακά κνπ λα θαίεη θνχξλνπο, λα ηνπο δπκψλεη, λα ηνπο κπαιψλεη 

                                                             
151 Ηδησηηθή ζπιινγή πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ Σ. νπράκβαιε, καγλεηνζθνπεκέλε ζπλέληεπμε Δπάγγεινπ 
Μάληδνπ, Πηνιεκαΐδα,  27 Μαξηίνπ 2017. 
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… Ζ λνηθνθπξά είρε ηξία θνξίηζηα, λα ηελ θάλεη δνπιεηέο γηα λα καο δψζνπλ απφ 

έλα θνκκάηη ςσκί».
152

 

 
Γχν Δξκαθηψηεο πήγαηλαλ θξπθά ζην ρσξηφ θαη ελεκέξσλαλ ηνπο ππφινηπνπο γηα ηελ 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε. Μεηά δχν κε ηξεηο κήλεο ηαιαηπσξίαο, φηαλ ήηαλ πιένλ 

ζίγνπξνη γηα ηελ αζθαιή επηζηξνθή ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζηελ Δξκαθηά, ζην ηέινο ηνπ 

θαινθαηξηνχ 1944, εηδνπνηήζεθαλ θαη καδεχηεθαλ φινη ζηα ζχλνξα. Κάπνηνη ηα πέξαζαλ 

έγθαηξα, αιιά νη πεξηζζφηεξνη εμαλαγθάζηεθαλ λα κείλνπλ εθεί.   

Οη ζιαβφθσλνη θαη δίγισζζνη θάηνηθνη ηεο Δξκαθηάο δελ είραλ ζιαβνκαθεδνληθή 

ζπλείδεζε, αιιά ειιεληθή. χκθσλα κε φιεο ηηο καξηπξίεο, ζθνπφο ηνπο ήηαλ λα γπξίζνπλ 

ζην ρσξηφ, αθνχ εμνκαιπλζεί ε θαηάζηαζε, γηα λα κελ μαλαβηψζνπλ ηε θξίθε ηεο άλνημεο 

ηνπ 1944. 

Ο Κσλζηαληίλνο Παπαδφπνπινο δηεγείηαη ζπλνπηηθά ηελ πνξεία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ 

ζηελ απέιπηδα πξνζπάζεηά ηνπο λα επηζηξέςνπλ ζηελ Δξκαθηά. 

 
«Ο παηέξαο κνπ είρε δπν αδέιθηα. Απηνί ήηαλ ζηε Νάνπζα, είραλ θάλεη 

ζπίηηα. Ο ζείνο κνπ ν Γεκήηξεο θαη ν Νηθφιαο. Δθεί δνχζαλ θαη εκείο αλάκεζα 

ζηα ζπίηηα ηνπο είρακε νηθφπεδν, ην νπνίν αξρίζακε λα ρηίδνπκε γηα λα δήζνπκε 

εθεί. Δίρε νξγάλσζε ζηε Νάνπζα θαη φζνη θχγακε απφ ην ρσξηφ καο βάιαλ ζηα 

ζπίηηα. Αιιά ήξζε απηφο ν γηαηξφο πνπ ζθφησζε πνιχ θφζκν θαη έιεγε: “πνηνο 

έρεη ζην ζπίηη ηνπ απφ ηελ Δξκαθηά θφζκν, ζα ην θάςνπκε ην ζπίηη ηνπ”. Ο 

λνηθνθχξεο ηνπ ζπηηηνχ πνπ ήκαζηαλ εθεί καο παξαθάιεζε λα θχγνπκε γηα λα κε 

ηνπ θάςνπλ ην ζπίηη. Γελ κπνξνχζακε νχηε ζηε Νάνπζα λα δήζνπκε, θη εθεί καο 

γπξεχαλε. Κη απηφ κφλν γηα ηε γιψζζα λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα. ηαλ ήξζαλ 

θάπνηνη Βνχιγαξνη αμησκαηηθνί  απφ ηε Θεζζαινλίθε, ν ζείνο κνπ πήγε λα ηνπο 

κηιήζεη. Σνπο ιέεη: “Eκάο καο ζθνηψλνπλ απηνί κφλν γηα ηε γιψζζα”. Οη 

Βνχιγαξνη ιέλε ζηα γεξκαληθά ζηνπο Γεξκαλνχο αμησκαηηθνχο: “Απηνί είλαη 

δηθνί καο, κηιάλε ηα ζιαβηθά, πσο κπνξνχλε λα έξζνπλ ζηε Θεζζαινλίθε;” Οη 

Γεξκαλνί απάληεζαλ: “Δκείο ζα ζαο ηνπο θέξνπκε”. Με γεξκαληθφ απηνθίλεην 

απφ ηε Νάνπζα πήγακε ζην ζηαζκφ ησλ ηξέλσλ, κπήθακε ζε έλα βαγφλη φινη, ζε 

έλα γεξκαληθφ ηξέλν γεκάην πνιπβφια θαη θηάζακε ζηε Θεζζαινλίθε.  […] 

Δκείο κεηά ηελ πξψηε θνξά (επηδξνκή) θχγακε νηθνγελεηαθψο ζηε Νάνπζα θαη 

δελ μαλαγπξίζακε πνηέ. Μφλν χζηεξα απφ 53 ρξφληα. Μεηά ηε Νάνπζα πήγακε 

                                                             
152 Ηδησηηθή ζπιινγή πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ Σ. νπράκβαιε, καγλεηνζθνπεκέλε ζπλέληεπμε Μνξθνχιαο 
Παιηγηάλλε, Δξκαθηά, 24 Ηνπλίνπ2015. 
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ζηε Θεζζαινλίθε. Δθεί ήκαζηαλ έλα κήλα. Δθεί είρε Βνχιγαξνπο ζηξαηηψηεο. 

Δθείλε καο δίλαλ ηξνθή θαη κεηά πήγακε ζηα έξξαο, ζην Καβαθιί. Ήηαλ Ηνχληνο 

ηνπ 1944 θαη κείλακε σο ην επηέκβξην. Σν επηέκβξην κήλα κάισζαλ νη 

Βνχιγαξνη κε ηνπο γεξκαλνχο θαη καο είπαλ: “Δκείο θεχγνπκε θη εζείο πξέπεη λα 

έξζεηε κε εκάο. Αλ κείλεηε εδψ ζα ζαο ζθάμνπλ”. Πήγακε καδί ηνπο ζηε φθηα 

κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1945, κεηά θχγακε απφ εθεί θαη ήξζακε εδψ ζηε ηξνχκηηζα 

θαη κεηά ζε έλα ρσξηφ ζην Πξίιεπ θαη ην 1948 καο πήξαλ θαη καο πήγαλ ζηε 

Βντβνληίλα ζε έλα ρσξηφ, Γθάθνβν, ην γξάθεη θαη ζην βηβιίν θαη ζηε Μπνχιθα. 

Ήηαλ γεκάην Έιιελεο.  ην Γθάθνβν κείλακε έλα ρξφλν κφλν, ην 1949 γπξίζακε 

πίζσ ζην Σέηνβν θαη απφ εθεί ην 1951 ήξζακε ζην Μνλαζηήξη γηα λα είκαζηε πην 

θνληά ζηα ζχλνξα γηα λα γπξίζνπκε πίζσ. Αιιά ήηαλ αξγά, δελ κπνξνχζακε. 

Έθιεηζαλ ηα ζχλνξα θαη δελ κπνξνχζακε λα γπξίζνπκε θαη εδψ απνκείλακε σο 

ηψξα. […] Γελ είρακε ηίπνηα, απφ ην Ράληζη θχγακε κε ηα ρέξηα ζηηο ηζέπεο. 

Σίπνηα δελ πήξακε απφ εθεί. Κάεθε ην ζπίηη καο, ηίπνηα δελ είρακε. Δδψ, κφλνη 

καο θάλακε απηφ ην ζπίηη. Οη γνλείο καο πέζαλαλ εδψ. Ο παηέξαο κνπ ήζειε πνιχ 

λα πάεη ζηελ Διιάδα, αιιά δελ κπνξνχζε. ινη φζνη είραλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα 

δελ κπνξνχζαλ λα πάλε. […] Ο παηέξαο κνπ ήηαλ έμη ρξφληα ζηξαηηψηεο ζηε 

Μηθξά Αζία κφλν κε Έιιελεο θαη κηινχζε πνιχ θαιά ειιεληθά. ηαλ θάλακε 

εδψ αίηεζε πξηλ λα πάκε ζηελ Διιάδα, ηνπο ξψηεζα: “Γηαηί πξέπεη λα πάεη ε 

αίηεζή κνπ ζηελ Αζήλα;” “Μπνξεί λα έρεηο θάλεη θάηη”, κνπ ιέλε. Δγψ ήκνπλ 12 

ρξνλψλ παηδί, ηη λα έθαλα; Μπνξεί ν παηέξαο ζνπ λα έθαλε θάηη κνπ είπαλ. Ση; Ο 

παηέξαο κνπ, ήηαλ έμη ρξφληα ζηξαηηψηεο ζηε Μηθξά Αζία, πνιεκνχζε κε ηνπο 

Σνχξθνπο γηα ηελ Διιάδα. Έμη ρξφληα ζην αληίζθελν ζηελ πξψηε γξακκή». 
153

  

 

2.2.  Η Ερμακιά κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου (1946-1949) 

 

Έλνπινη  αληάξηεο μαλαεκθαλίζηεθαλ ζην ρσξηφ ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ ηεο Μαξηγνχιαο 

θαη ηνπ Βαζίιεηνπ άθθνπ. Μάδεςαλ ηνλ θφζκν ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ, ηνπο κίιεζαλ, 

θεξάζηεθαλ απφ ην γάκν θαη έθπγαλ ζην Βέξκην. πσο αλαθέξεη ε Μαξηγνχια άθθνπ ηνπο 

άθεζαλ λα ζπλερίζνπλ ην γάκν αιιά δελ ππήξρε πηα θέθη. Ζ έλαξμε ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ 

έγηλε ζηηο 1 Γεθεκβξίνπ 1946 γηα ηελ Δξκαθηά.  

Ο Βαζίιεο Νίθνπ ήηαλ νξθαλφο απφ παηέξα θαη νη αληάξηεο δελ ηνλ ζηξαηνιφγεζαλ.  
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«Οη Δξκαθηψηεο ην ’47 έθπγαλ αληάξηεο. Με ην δφξη ηνπο πήξαλ. Μεξηθνί 

κπνξεί λα πήγαλ έηζη αιιά ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνπο πήξαλ κε ην δφξη. Γεληθή 

επηζηξάηεπζε έθαλαλ. Απφ φια ηα ρσξηά κάδεπαλ. Σνπο πήγαλ ζην Πεχθν θαη 

κεηά πνηνο μέξεη πνπ. ζνη δηθνί καο ήηαλ ζην Βέξκην γχξηζαλ. Παξαδφζεθαλ. 

Ακλεζηία έδηλε ην θξάηνο ρσξίο λα ηνπο πεηξάμνπλ. […] ε απηνχο πνπ δελ είραλ 

αληάξηεο επάλσ, καο έδηλαλ θαη ιεθηά θαη αιεχξη. Απηνχο πνπ είραλ αληάξηεο 

πνπ δελ είραλ παξαδνζεί, δελ ηνπο έδηλαλ. Ο θάζε πξφεδξνο ηνπ ρσξηνχ, ήμεξε 

πνηνο ήηαλ αληάξηεο θαη πνηνο δελ ήηαλ. ζνπο απφ ηνπο δηθνχο καο ηνπο 

έζηεηιαλ νη αληάξηεο ζην Γξάκκν θαη ηα Υάζηα, δελ κπνξνχζαλ λα παξαδνζνχλ. 

[…] Σνλ αδεξθφ κνπ ην Γεκήηξε, ηνλ είρε πάξεη  ζηηο επηρεηξήζεηο ν ζηξαηφο, 

θχθισζε ην Βέξκην. Ήηαλ κε ηα δψα θαη θνπβαινχζε ππξνκαρηθά. Ο ζηξαηφο 

έθαλε θχθισζε ηνπ Βεξκίνπ γηα λα πηάζεη ηνπο αληάξηεο. Πνιιά άηνκα ήηαλ απφ 

ην ρσξηφ καο πνπ ηνπο πήξε ν ζηξαηφο. Γχξηζαλ φινη θαιά πίζσ. ηελ θχθισζε 

δελ βξήθαλ θαλέλαλ. ινη είραλ θχγεη».
154

 

 

Ζ Δξκαθηά βξέζεθε αθφκα κηα θνξά ζε αληαξηνθξαηνχκελε δψλε. Απφ ηε κηα νη 

αληάξηεο θαη απφ ηελ άιιε ν ζηξαηφο, φπσο ζπλέβε κε ηνπο γηνπο ηνπ Γεψξγηνπ Σδνπβάξα. Ο 

Σξχθσλ γελλεκέλνο ην 1921 ήηαλ ζην ζηξαηφ θαη νη αδεξθνί ηνπ Υξηζηφδνπινο  θαη 

Νηθφιανο ην 1925 ήηαλ ζηνλ ΓΔ.  Ο άθθνο Βαζίιεηνο, θιάζεο 1922 ήηαλ ζηνλ ειιεληθφ 

ζηξαηφ θαη ν ληφπαληξνο αδεξθφο ηνπ Αληψληνο γελλεζείο ην 1924, έλαλ κήλα κεηά ην γάκν 

ηνπ επηζηξαηεχηεθε απφ ηνλ Γεκνθξαηηθφ ηξαηφ. Ο Ηππνθξάηεο αθειιάξεο γελλεκέλνο ην 

1926 θαηαηάρηεθε εζεινληηθά ζηνλ ΔΛΑ, αιιά φηαλ ηνλ θάιεζαλ λα ππεξεηήζεη ηε ζεηεία 

ηνπ θαηέβεθε απφ ην βνπλφ θαη θφξεζε ην ραθί ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. χκθσλα κε ηα 

ιεγφκελά ηνπ γηνπ ηνπ, ζηελ αξρή ηνλ ρξεζηκνπνηνχζαλ σο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, αιιά φηαλ 

έπεζαλ ζε ελέδξα αληαξηψλ, έζσζε ην ηάγκα ηνπ θαη κάιηζηα παξαζεκνθνξήζεθε γηα ηελ 

αλδξεία ηνπ. Απφ ηνπο Δξκαθηψηεο αληάξηεο επέζηξεςαλ κφλν φζνη παξαδφζεθαλ θαη ηνπο 

δφζεθε ράξε. Λίγνη δηέθπγαλ ζην εμσηεξηθφ. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο απφ απηνχο ζθνηψζεθε. 

Οη καξηπξίεο γηα ηηο επηζηξαηεχζεηο ησλ λέσλ ηνπ ρσξηνχ πνιιέο. Ζ Διέλε Σδνπβάξα 

ιέεη: 
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«Ο Σξχθσλ, ν κεγάινο αδεξθφο ηνπ άληξα κνπ, ήηαλ θαληάξνο. Οη αληάξηεο 

πήξαλ ηνλ αδεξθφ ηνπ, Γεκήηξε Σδνπβάξα. Νέν παηδί, ήζειε λα πάεη θαληάξνο 

εθείλεο ηηο κέξεο. Σν έζθαζε, γχξηζε. ηαλ πήξαλ είδεζε φηη θαηέβεθε ν 

Γεκήηξεο, ήξζαλ πήξαλ ηνλ άληξα κνπ, Γεκνζζέλε, 12 ρξνλψλ. Σνπ ιέεη ν 

κπακπάο ηνπ: “ε παξαθαιψ μαλαγχξλα, ν αδεξθφο ζνπ είλαη πνιχ κηθξφο”. ηαλ 

πήγε, άθεζαλ ηνλ άληξα κνπ λα γπξίζεη. Σνλ πήξαλ θαη μαλά δε γχξηζε».
155

 

 

Ο Ηππνθξάηεο Σδνπβάξαο έκεηλε έλα κήλα αληάξηεο ζην Βέξκην πξηλ παξαδνζεί. 

 
«Μαο επηζηξάηεπζαλ εκέλα 17 ρξνλψλ θαη ηνλ αδεξθφ κνπ ην κεγαιχηεξν, 

απφ ηελ Καξδηά. Σν κεζαίν ηνλ αδεξθφ κνπ ηνλ είραλ ήδε πάξεη. Δίρε γίλεη 

γεληθή επηζηξάηεπζε ζε φιε ηελ πεξηνρή, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Πηνιεκαΐδαο. Οη 

αληάξηεο κεηά έλα ρξφλν καο βξήθαλ κέζα ζηνλ αρπξψλα εκέλα θαη ηνλ αδεξθφ 

κνπ, γηαηί θξπβφκαζηαλ. Πνπ λα παο, λα αθήζεηο κηα κάλα άξξσζηε κε έλα 

δεθάρξνλν. Δγψ έθπγα κεηά, ν αδεξθφο κνπ έκεηλε εθεί θαη ράζεθε φπσο θαη ν 

πξνεγνχκελνο. Δκείο θχγακε. πλελλνεζήθακε, ν Μήηζνο Κψηηεο θαη δπν απφ 

ηελ Υαξαπγή.  Φνβφηαλ ν αδεξθφο κνπ κήπσο καο πηάζνπλ θαη καο θαζαξίζνπλ 

θαη κείλεη ε κάλα κνπ ρσξίο παηδηά θαη δελ ήξζε. Απνθαζίζακε θαη θχγακε. 

Κνληά ζηελ Αξηδαία παξαδνζήθακε, θαζίζακε θακηά δεθαξηά κέξεο εθεί, κεηά 

καο πήγαλ ζηελ Έδεζζα, εθεί θάλα κήλα θαζίζακε, απφ εθεί ζηε Βέξνηα θακηά 

δεθαξηά κέξεο θαη κεηά ζηελ Πηνιεκαΐδα. Απηφ ηνλ θχθιν θάλακε. ην βνπλφ κε 

ηνπο αληάξηεο έκεηλα έλα κήλα. Γελ θαζίζακε πνιχ. Αλάκεζα Ακπληαίνπ θαη 

Έδεζζαο, εθεί πνπ είλαη ε ιίκλε, απφ εθεί θπθινθνξνχζαλ νη αληάξηεο. Σα 

αδέξθηα κνπ ιέγνληαλ Σξηαληάθπιινο θαη Γεκήηξεο Σδνπβάξαο».
156

 

 
ηα ρξφληα ηνπ αηκαηεξνχ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ, ε Δξκαθηά εγθαηαιείθζεθε πιήξσο απφ 

ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Μεηεγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζηελ Καξδηά θαη ζηε 

Υαξαπγή. Πνιινί, έθεβνη θαη λένη άλδξεο επί ην πιείζηνλ, επηζηξαηεχηεθαλ  βίαηα απφ ηνλ 

Γεκνθξαηηθφ ηξαηφ ηνπ Βεξκίνπ, θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο εθηειέζηεθαλ απφ ηνπο 

αληάξηεο φηαλ πξνζπάζεζαλ λα ιηπνηαθηήζνπλ. Μεγάινο αξηζκφο λέσλ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη λα θαηαθχγνπλ ζηελ 
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Κνδάλε, φπνπ δνχζαλ κέζα ζε παξάγθεο, ζε άζιηεο ζπλζήθεο, πνιιέο θνξέο λεζηηθνί, γηα λα 

απνθχγνπλ ηε ζηξαηνιφγεζή ηνπο απφ ηνλ ΓΔ. Δίλαη ελδηαθέξνλ πσο θαλέλαο απφ ηνπο 

αληάξηεο ηνπ Δκθπιίνπ δελ εμνκνινγήζεθε θάηη απφ ην ρξφλν πνπ έκεηλε ζην βνπλφ φζν θαη 

αλ επέκελαλ ε ζχδπγνο ή ηα παηδηά ηνπο. 

 

Ζ Μαξηγνχια άθθνπ, ε γεξαηφηεξε ζην ρσξηφ, αλαθέξεη:  

 
«Οη αληάξηεο έθαλαλ επηζηξάηεπζε, δεθανθηψ, είθνζη ρξνλψλ παηδηά, έλαο 

δελ γχξηζε, κφλν απηνί πνπ παξαδφζεθαλ. Ο άληξαο κνπ, Αληψλεο άθθνο, ήηαλ 

αληάξηεο, παξαδφζεθε, ν αδειθφο ηνπ ν Βαζίιεο ήηαλ θαληάξνο. πνηε ηνλ 

ξσηνχζακε γηα ην αληάξηηθν, δελ κηινχζε πνηέ. Μφλν ςείξεο, θνπξέιηα, έιεγε, ηη 

ηα ζεο. Οχηε ζηα εγγφληα είπε θάηη φηαλ ηνλ ξσηνχζαλ».   

 

2.3. Δηλώςεισ ζημιών Κατοχήσ 

 

Σν 1946 έγηλαλ κφλν 100 δειψζεηο δεκηψλ Καηνρήο ηεο Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο κε 

απνδέθηε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Λνγηζηηθνχ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Γήισλαλ απψιεηα 

νηθίαο, απνζήθεο, ζηάβινπ, καγεηξείνπ, καληξηνχ, επίπισλ, νηθηαθψλ ζθεπψλ, εηδψλ 

ξνπρηζκνχ, αηγνπξνβάησλ, αγειάδσλ θαη άιισλ δψσλ πνπ θνζηνινγνχληαλ απφ 75.000 έσο 

404.000 δξρ.
157

   

Οη θαηαζηξνθέο πνπ ππέζηεζαλ νη πεξηνπζίεο ησλ πιεγέλησλ ρσξηθψλ δελ κπνξνχλ λα 

ππνινγηζηνχλ. ηηο δειψζεηο δεκηψλ πνπ ππέβαιαλ νη ιεειαηεζέληεο ηεο Δξκαθηάο ην 1946 

πξνθαλψο δελ πξνζηέζεθαλ νη δειψζεηο απηψλ  πνπ δελ επέζηξεςαλ πνηέ ζηε γελέζιηα γε. 

Οηθνγελεηαθά επίζεηα φπσο Γηάλθαο, Γνχζθνπ, Γηνπιηάξε, Γάιηαο, Εαξθάδα, Κάξγαο, 

Ληάλλαο, Νηειήο, Νηέιηνο, Νηδψξαο, Πέηξνπ, Ρίζθνπ, θαξηίλεο, Σάιεο, Σάλεο, Σάλλεο, 

Σφζζηνο, Σζψξαο, Σζηξβέλθνπ, Σζαβδάξεο, Σζνχηζαο, Σζψηζηθαο, Φξαγθνηζηαλφο, Φχιθνπ, 

Υαηδήο δελ εγγξάθνληαη πιένλ ζην δεκνηνιφγην ηεο θνηλφηεηαο.  

Πξηλ απφ ηελ θαηαζηξνθή ηεο, ε Δξκαθηά ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηελ Πηνιεκαΐδα. Σα 

ζπίηηα ήηαλ ζαλ ζπίξηα θνιιεκέλα ην έλα ζην άιιν. Γελ ππήξραλ ειεχζεξα νηθφπεδα θαη 

ρηίδαλε ζηηο πιαγηέο. Δίρε πεξίπνπ ηεηξαθφζηα ζπίηηα, φπνπ δνχζαλ παηξηαξρηθέο νηθνγέλεηεο 

κε ηνπο γηνπο θαη ηηο λχθεο, ψζηε λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα εξγαηηθά ρέξηα ζην ζπίηη. Με ηελ 

απνγξαθή ηνπ 1940 ζηελ Δξκαθηά δνχζαλ 1.735 θάηνηθνη, ελψ ζηελ απνγξαθή ηνπ 1951 

κφλν 592.  
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Γελ ήηαλ ηα ζπίηηα φπσο ηα ζεκεξηλά, ιέεη ε Διέλε Σδνπβάξα.  

  
«Μέρξη ην βνπλφ απάλσ είρε ζπίηηα, ε άθξε ήηαλ κέρξη πάλσ. Σφηε ηα ζπίηηα 

ηα θάλαλε κε δπν παηψκαηα. ην πάησκα βάδακε θφθθηλν ρψκα, ζα βάιεηο γχξσ 

γχξσ κπιε θαη άζπξν, ζηε κέζε θφθθηλν θαη άηληε. Καη ν παππάο λα θάλεη 

αγηαζκφ.  Πάλσ είρε 2 δσκάηηα θαη έλαλ δηάδξνκν. Να θάλνπλ γχξσ γχξσ ζηνλ 

ηνίρν θξεβάηηα κε ζαλίδηα θαη έλα ζηξψκα επάλσ θαη λα αξαδηάζνπλ ηα παηδάθηα. 

Απφ δσ σο εθεί, φινη κε ηε ζεηξά. Σν ζηξψκα ήηαλ γεκάην κε άρπξν. Σα 

καμηιάξηα ηα γέκηδαλ κε παληά, κε φηη έβξηζθαλ. Σν καιιί απφ ηα πξφβαηα ην 

πνπινχζακε». 

 

2.4. Επαναπατριςμόσ και ςχέδιο Μάρςαλ 

 

Με ην ηέινο ηνπ Δκθπιίνπ, άξρηζαλ νη θάηνηθνη λα επηζηξέθνπλ ζην ρσξηφ. Ζ πξψηε 

θνηλνηηθή ζπλεδξίαζε κε έδξα ηελ Δξκαθηά έγηλε ζηηο 28 Μαΐνπ 1950. Μέρξη ηφηε ην 

θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ζπλεδξίαδε ζηε Υαξαπγή. 

Ζ Δξκαθηά μαλαθηίζηεθε, νπζηαζηηθά, κεηά ηε ιήμε ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ θαη ε 

εηθφλα ηεο κεηαβιήζεθε ξηδηθά κε ηελ θαηαζθεπή θαηλνχξησλ θαηνηθηψλ. Με ην ζρέδην 

Μάξζαι ην 1950-1951 αλέιαβε εξγνιάβνο λα νηθνδνκήζεη ηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ. Ήηαλ 

κηθξέο ηζφγεηεο θαηαζθεπέο 50 πεξίπνπ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, δχν δσκαηίσλ κε κηα κηθξή 

θνπδίλα θαη ιίγα ζθαιηά πξηλ απφ ηελ είζνδν ηνπ ζπηηηνχ. Σα πεξηζζφηεξα ζπίηηα φκσο, 

θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, γηαηί ηνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δσξεάλ ηελ πξψηε χιε θαη σο έκπεηξνη κάζηνξεο έρηηζαλ κεγαιχηεξεο θαη 

πην επξχρσξεο θαηνηθίεο γηα ηηο πνιπκειείο νηθνγέλεηέο ηνπο.  

Ο Θεφδσξνο Μήγθνπ ζπκθσλεί κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο πιεξνθνξεηέο γηα  ηνλ ηξφπν 

πνπ μαλαρηίζηεθε ην ρσξηφ.  

 
«Σν ζρέδην Μάξζαι έθαλε κεξηθά ζπίηηα, κεξηθνί πνπ ηα ήζειαλ δηθά ηνπο, 

πήξαλ ηα πιηθά θαη ρηίζαλ ηα δηθά ηνπο ζπίηηα».
158

 

 
Ζ Μαξηγνχια άθθνπ ζπκάηαη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. 

 

                                                             
158 Ηδησηηθή ζπιινγή πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ Σ. νπράκβαιε, καγλεηνζθνπεκέλε ζπλέληεπμε Θεφδσξνπ 
Μήγθνπ, Δξκαθηά,  22 Ηνπλίνπ 2015. 
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«Ήηαλ καζηφξνη ζην ρσξηφ. Απηφ ην ζπίηη έγηλε ην 1957 κε πέηξα θαη ιάζπε 

απφ ηνλ  Βαζίιε Μάληζν,  ηνλ Αληψλε αθειιάξε,  ην Γαβίδ Σέξπν,  ηνλ 

Ηππνθξάηε Σδνπβάξα θαη θνπβαινχζαλ ιάζπε ν Μήηζνο αθειιάξεο θαη ν 

Θεφδσξνο Κψηηεο. Σε ζθεπή ηελ έθαλαλ απηνί θαη ηα θεξακίδηα.  Οη πφξηεο 

εξρφηαλ απφ Πηνιεκαΐδα, κεηξνχζαλ θαη ηηο έθεξλαλ».
159

   

 
Σα δεκφζηα θηήξηα, φπσο ην ζρνιείν θαη ην θνηλνηηθφ γξαθείν, έγηλαλ κε πξνζσπηθή 

εξγαζία ησλ θαηνίθσλ. ζνη είραλ δψα θνξνινγήζεθαλ κε έλα θπβηθφ πέηξεο θαη επηβιήζεθε  

πξνζσπηθή εξγαζία γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπο φπσο αλαγξάθεηαη ζην Βηβιίνλ Πξαθηηθώλ 

Σπλεδξηάζεωλ Κνηλνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Κνηλόηεηνο Δξκαθηάο.
160

  

Σν ζρφιην ηνπ Θεφδσξνπ Μήγθνπ «Σν ζρέδην Μάξζαι έθαλε κεξηθά κφλν ζπίηηα. Οχηε 

ην έλα ηέηαξην ηνπ ρσξηνχ δε γχξηζε. Έγηλε ρσξηφ πάιη, αιιά ρσξίο θφζκν», αληηπξνζσπεχεη 

ηελ άπνςε φισλ ησλ πιεξνθνξεηψλ, γηαηί φινη ηνπο έρνπλ ζπγγελείο α  ́ θαη β  ́ βαζκνχ 

δηαζθνξπηζκέλνπο εληφο θαη εθηφο Διιάδαο. 

 

2.5  Η μεταπολεμική μνήμη και οι δημόςιεσ τελετέσ: το Μνημείο 

 

Πξνζπαζψληαο λα αληρλεχζνπκε ηηο απαξρέο ηεο αλέγεξζεο ηνπ κλεκείνπ δηαπηζηψλεηαη 

πσο ππήξρε κηα ζχγρπζε ζηελ δηαηχπσζε ηεο νλνκαζίαο ηνπ. Γηαθξίλνληαη δχν εθδνρέο: 

Μλεκείν Ζξψσλ θαη Μλεκείν ηνπ Οινθαπηψκαηνο ηεο Δξκαθηάο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην 

1993 δελ είρε αλαγλσξηζηεί σο καξηπξηθφ θαλέλα ρσξηφ ηεο Δνξδαίαο θαη δε γλψξηδαλ, φπσο 

καο εμήγεζε ν Γεκήηξηνο Μάληδνο, πψο λα απνθαιέζνπλ ην κλεκείν ησλ ζπκάησλ ηεο 

θαηαζηξνθήο ηνπ ρσξηνχ, πνπ ηφζν αλαιπηηθά πεξηέγξαθε ζην βηβιίν ηνπ ν Γεψξγηνο 

άθθνο.  

Ζ ηδέα γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ Μλεκείνπ Ζξψσλ πξνέθπςε ην 1993 επί πξνεδξίαο ηνπ 

Γεκήηξηνπ Μάληδνπ. Με αληηπξφεδξν ηνλ αείκλεζην Γεψξγην άθθν, ζπγγξαθέα ηνπ 

βηβιίνπ Δξκαθηά: Τν Οινθαύηωκα ηνπ ρωξηνύ κε ηα ληνθνπκέληα  θαη κέινο ηνπ  θνηλνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ απνηεινχκελν απφ ηνπο Πέηξν Μπίθν θαη Αλαγλψζηε Ίηζθν, ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 

1993,
161

 ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε απνθαζίδεηαη νκφθσλα ε απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ 

«Καηαζθεπή Ζξψνπ» ζηνλ πνιηηηθφ κεραληθφ Αζαλάζην Η. Κπξηαθίδε. ην έξγν, δαπάλεο 

700.000 δξρ., ν Α. Κπξηαθίδεο  πξνζέθεξε έθπησζε 6% επί ηνπ πνζνχ ησλ 589.093 δξρ. πνπ 

                                                             
159

 Ηδησηηθή ζπιινγή πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ Σ. νπράκβαιε, καγλεηνζθνπεκέλε ζπλέληεπμε Μαξηγνχιαο 

άθθνπ, Δξκαθηά,  27 επηεκβξίνπ 2015. 
160

 Βηβιίνλ Πξαθηηθψλ πλεδξηάζεσλ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ Κνηλφηεηνο Δξκαθηάο. 
161

 Αξρείν Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο, Βηβιίν θνηλνηηθψλ απνθάζεσλ, Απφθαζε 63/1993. 
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πεξηιάκβαλε θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ δίπια ζην θνηλνηηθφ θαηάζηεκα. Ο ΦΠΑ βάξπλε 

ηελ Κνηλφηεηα ηεο Δξκαθηάο θαη ε απφθαζε πήξε αχμνληα αξηζκφ 63/1993. Θεψξεζαλ ηε 

ζέζε ηνπ κλεκείνπ, παξαπιεχξσο ηνπ Κνηλνηηθνχ Καηαζηήκαηνο θαη απέλαληη απφ ηνλ Ηεξφ 

Ναφ ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ, ηελ πιένλ ελδεδεηγκέλε, δηφηη βξηζθφηαλ ζε θεληξηθφ 

ζεκείν ηνπ ρσξηνχ θαη ηαπηφρξνλα πνιχ θνληά ζην ζπίηη φπνπ ζθαγηάζζεθαλ ηα 

πεξηζζφηεξα ζχκαηα ζηηο 28 Μαξηίνπ 1944.  

Αθνινχζεζε κηα κηθξή θαζπζηέξεζε ηεζζάξσλ κελψλ απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ θαη κηα 

ππέξβαζε 334.511 δξρ. ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ.162 
Σν έξγν παξαιείθζεθε 

απφ ηνλ επφκελν πξφεδξν ηεο θνηλφηεηαο, Μελέιαν Γξεγνξίνπ, ζηηο 30 Απξηιίνπ 1996 θαη 

κέρξη ην 2016163 
παξέκελε έλα άρξσκν θαη «αλψλπκν» θνκκάηη κπεηφ, φρη γηαηί αηφλεζε ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ απνπεξάησζή ηνπ, αιιά γηαηί δελ ηνικνχζαλ λα νλνκαηίζνπλ ηε θξίθε 

πνπ ζεκαηνδνηνχζε. Παξέκελε κηα απξφζσπε, κε αλαθνξηθή ζηήιε πνπ εζθεκκέλα δελ 

πιεξνθνξνχζε ηνλ επηζθέπηε γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο Δξκαθηάο, δειψλνληαο  ηε ζέιεζε ησλ 

θαηνίθσλ λα ζπζθνηηζηνχλ ηα δεηλά ηνπ πνιέκνπ. Ζ ζησπή ήηαλ κηα ζηξαηεγηθή πνπ 

αλέπηπμαλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην ηξαπκαηηθφ παξειζφλ. Σν ρξνληθφ ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ 

ρσξηνχ ην θάιππηε έλα πέπιν ζησπήο, πνπ είρε επηβιεζεί θνηλσληθά φρη κέζσ ηεο βίαο αιιά 

σο επηινγή θαη απζφξκεηε ζπιινγηθή αληίδξαζε, απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα αλαηξαπεί ην 

«ζηνηρεησκέλν παξειζφλ», θαη λα επηηεπρζεί ε εηξεληθή ζπλχπαξμε κε ηνπο ζχηεο ρσξίο ηελ 

επηδίσμε ηεο δηθαζηηθήο ηηκσξίαο ηνπο. Πξνζπαζνχζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη 

λα πξνζηαηέςνπλ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηα παηδηά ηνπο κέζσ ηεο απνζηψπεζεο ή αθφκε θαη ηεο 

δηαζηξέβισζεο ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο, επηδηψθνληαο  λα κελ πξνζειθχζνπλ ην θνηλφ 

ελδηαθέξνλ. 

 

                                                             
162

 Αξρείν Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο, Βηβιίν θνηλνηηθψλ απνθάζεσλ, Απφθαζε  32/ 1994. 
163

 Αξρείν Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο, Βηβιίν θνηλνηηθψλ απνθάζεσλ, Απφθαζε 15/1996. 
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Ζ κνξθή ηνπ κλεκείνπ απφ ην 1994-2016.
164

 

 

Ζ πξσηνβνπιία γηα ην ηαθηθφ κλεκείν αθηεξσκέλν ζηα ζχκαηα ηεο θαηαζηξνθήο ηεο 

Δξκαθηάο αλήθεη ζηνλ πξφεδξν Γεκήηξην αθειιάξε θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο Δξκαθηάο σο ελφο απφ ηνπο καξηπξηθνχο ηφπνπο ηεο Διιάδαο. Αξσγφο ηνπ 

Γεκεηξίνπ αθειιάξε ζηελ αλάδεημε ηνπ κλεκείνπ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξψηε 

εθδήισζε ηηκήο θαη κλήκεο ην 2016, ππήξμε ν αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Κνδάλεο Παλαγηψηεο Πιαθεληάο. Με ηελ ζπκβνιή ηνπ ληχζεθε ην κλεκείν κε γθξη γξαλίηε 

θαη πξνζηέζεθε ε πηλαθίδα «ηελ αηψληα κλήκε ησλ εθηειεζζέλησλ Δξκαθησηψλ απφ ηνπο 

Γεξκαλνχο ηελ Άλνημε ηνπ 1944.» Δπίζεο, ζεκαληηθή ππήξμε ε ζπκβνιή ηνπ Ληγληηηθνχ 

Κέληξνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηνλ θαζαξηζκφ, ηελ σξαηνπνίεζε θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ 

ρψξνπ λφηηα ηνπ κλεκείνπ. Δληχπσζε σζηφζν, πξνθαιεί ε παληειήο απνπζία ηνπ δήκνπ ζην 

φιν εγρείξεκα.  

Δχινγε είλαη ε απνξία ηνπ δηδάθηνξα ηξάηνπ Γνξδαλά γηαηί δελ αλαθέξνληαη ζηελ 

πηλαθίδα νη Έιιελεο ζπλεξγάηεο ηνπο. Ζ απνζηψπεζε ησλ δσζίινγσλ Διιήλσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηηο εαξηλέο επηδξνκέο θαηά ηεο Δξκαθηάο ην 1944 απνδεηθλχεη πσο 

αθφκα θαη ε επφκελε γεληά δελ έρεη απεκπιαθεί απφ ηηο ζπζηνιέο ηνπ παξειζφληνο. Ζ 

παξνπζία ηζηνξηθψλ ζηελ Δξκαθηά φπσο ν ηξάηνο Γνξδαλάο βνήζεζε νπζηαζηηθά ζηελ 

επηινγή ησλ θαηνίθσλ λα αληηκεησπίζνπλ θαηάκαηα ην παξειζφλ πνπ ζεκαδεχηεθε 

αλεμίηεια θαη δηακνξθψζεθε απφ θξαηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο κε ζθνπφ ηε 

κεηαθχιεζε επζπλψλ ζηνπο Δξκαθηψηεο θαη ηνλ εζηθφ κεδεληζκφ ηνπο ιφγσ ηεο 

ζιαβνθσλίαο ηνπο θαη ηεο έκπξαθηεο βνήζεηάο ηνπο ζηνπο αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ ζην Βέξκην. 

                                                             
164 πιινγή θσηνγξαθηψλ Γεκήηξε αθειιάξε. 
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Ζ επεμεξγαζία ηεο κλήκεο, κε ζθνπφ ηελ απφδνζε δηθαηνζχλεο θαζίζηαηαη απαξαίηεηε θαη 

επηηαθηηθή αλάγθε κε ζθνπφ λα θσηηζηνχλ ηα γεγνλφηα θαη νη ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ηνπο 

πξσηαγσληζηέο ηεο επνρήο λα πάξνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο.      

 

 

Ζ κνξθή ηνπ κλεκείνπ ην 2016.
165

 

   

Με πξφζθιεζε ηνπ Γεκήηξηνπ αθειιάξε επαηζζεηνπνηήζεθε ν πξφεδξνο ηνπ 

πιιφγνπ Γξακκάησλ θαη Σερλψλ Κνδάλεο, Πνιπλείθεο  Αγγέιεο,  ν νπνίνο κε ηνλ γην ηνπ, 

Γεψξγην Αγγέιε, αλέιαβαλ αθηινθεξδψο ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο γηα ηελ απνπεξάησζε 

ηνπ κλεκείνπ.  

Ζ πξφηαζε αλαβάζκηζεο ηνπ κλεκείνπ, εθηφο άιισλ, πεξηιάκβαλε ηελ πξνζζήθε δχν 

εηδηθψλ ηεκαρίσλ ιεπθνχ καξκάξνπ γηα ηελ αλαγξαθή ησλ νλνκάησλ ησλ ζπκάησλ. Απηφ ην 

ηκήκα ηεο κειέηεο πινπνηήζεθε σο έλα βαζκφ ηελ άλνημε ηνπ 2017.  

 

 

Ζ κνξθή ηνπ κλεκείνπ απφ ην 2017 έσο ζήκεξα.
166

 

                                                             
165 πιινγή θσηνγξαθηψλ Γεκήηξε αθειιάξε. 
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ηηο 20 Μαξηίνπ 2016 ν πξφεδξνο Γεκήηξηνο αθειιάξεο αηηήζεθε ζηνλ 

αληηπεξηθεξεηάξρε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο απνπεξάησζεο ηνπ Μλεκείνπ ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο ηεο Δξκαθηάο κε ηελ ππνβνιή ηεο κειέηεο ηνπ Πνιπλείθε Αγγέιε.  

Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Γεσξγίνπ Αγγέιε, ην κλεκείν 

θαη ν πεξηβάιισλ ρψξνο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ αθφινπζε κνξθή.  

 

 

ήκεξα, ην κλεκείν απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο ηνπ ρσξηνχ, ζήκα 

θαηαηεζέλ θαη ζεκείν αλαθνξάο  γηα ηνπο Έιιελεο θαη μέλνπο επηζθέπηεο ηεο Δξκαθηάο, θαη 

παξάιιεια ζπκβνιηθφ θφξν ηηκήο θαη κλήκεο ησλ ακάρσλ πεζφλησλ ηνπ ρσξηνχ κε ζθνπφ 

λα πξνσζεζεί ε ηζηνξηθή κλήκε ζηηο λεφηεξεο γεληέο θαη ηα δεηλά πνπ επέθεξε ν Β  ́

Παγθφζκηνο Πφιεκνο ζηελ Δξκαθηά.  

 

2.6  Εκδηλώςεισ 

 

ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο Δξκαθηάο σο καξηπξηθήο έγηλαλ 

εθδειψζεηο ψζηε λα γίλεη γλσζηή ε ηζηνξία ηεο ζην επξχηεξν θνηλφ θαη ηδηαίηεξα ζηνπο 

πνιίηεο ηεο Δνξδαίαο.     

Με νκφθσλε απφθαζε ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ, απνηεινχκελνπ απφ ηνπο Γεκήηξην 

αθειιάξε, Αξηζηνηέιε Ήηζθν θαη Δπζχκην Παλαγηψηνπ, ην επηέκβξην 2015  

απνθαζίζηεθε ε δηνξγάλσζε ηεο πξψηεο εθδήισζεο ηηκήο θαη κλήκεο ησλ ζπκάησλ ηεο 

θαηαζηξνθήο ηεο Δξκαθηάο θαη ε πξνζπάζεηα αλαγλψξηζήο ηεο σο καξηπξηθήο θνηλφηεηαο. 

167
 

Με πξσηνβνπιία ηνπ πξνέδξνπ Γεκήηξηνπ αθειιάξε θαη ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ 

Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ, ζηηο 3 Απξηιίνπ 2016 δηνξγαλψζεθε ε πξψηε επίζεκε εθδήισζε 

                                                                                                                                                                                              
166 πιινγή θσηνγξαθηψλ Γεκήηξε αθειιάξε. 
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 Αξρείν Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο, Βηβιίν θνηλνηηθψλ απνθάζεσλ, Απφθαζε 8/2015. 
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ηηκήο θαη κλήκεο γηα ηα ζχκαηα ηνπ νινθαπηψκαηνο ηεο Δξκαθηάο ζε κηα ζπγθηλεηηθή 

εθδήισζε, ρνξνζηαηνχληνο ηνπ Μεηξνπνιίηε Φισξίλεο, Πξεζπψλ θαη Δνξδαίαο  

Θεφθιεηνπ, κε ηελ παξνπζία ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο, εθπξνζψπσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο, ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηεο 

Γεξκαληθήο Πξεζβείαο, πξνέδξσλ καξηπξηθψλ ρσξηψλ, ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, ζπιιφγσλ, 

ελψζεσλ θαη πιήζνο πνιηηψλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο έγηλαλ ηα απνθαιππηήξηα ηνπ Μλεκείνπ απφ ηνλ 

Γεκήηξην αθειιάξε θαη ηνλ αληηπξφεδξν Αξηζηνηέιε Ήηζθν θαη κλεκνλεχζεθαλ ηα 

νλφκαηα φισλ ησλ ζπκάησλ. Δπίζεκνο νκηιεηήο ήηαλ ν ηζηνξηθφο Θαλάζεο Καιιηαληψηεο 

πνπ πνιχ εχγισηηα παξνπζίαζε ην ρξνληθφ ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ ρσξηνχ παξαζέηνληαο 

ελδηαθέξνληα ηζηνξηθά ζηνηρεία. Ο πξφεδξνο ηεο Δξκαθηάο, ζηελ νκηιία ηνπ εμέθξαζε ηελ 

άπνςε φισλ ησλ Δξκαθησηψλ ηνλίδνληαο πσο ε επίζεκε αλαγλψξηζε ηεο Δξκαθηάο είλαη 

ππνρξέσζε πξνο ηνπο αδηθνρακέλνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο, αιιά θαη ρξένο γηα λα δηαθπιαρζεί 

ε ηζηνξηθή κλήκε. Αθνινχζεζε θαηάζεζε ζηεθάλσλ θαη παξάζεζε γεχκαηνο ζην Πνιηηηζηηθφ 

Κέληξν Δξκαθηάο. Σελ εθδήισζε πιαηζίσζαλ ν χιινγνο Σξνβαδνχξσλ Πηνιεκαΐδαο θαη ε 

Φηιαξκνληθή ηνπ Γήκνπ κε ςαικνχο, εκβαηήξηα θαη ηξαγνχδηα.  

Σν επφκελν έηνο, 2017, ε εθδήισζε ηηκήο θαη κλήκεο πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Κπξηαθή 2 

Απξηιίνπ 2017. Σν πξφγξακκα ήηαλ παξαπιήζην, κε Θεία Λεηηνπξγία, ηεξφ κλεκφζπλν θαη 

επηκλεκφζπλε δέεζε ρνξνζηαηνχληνο ηνπ Μεηξνπνιίηε Φισξίλεο, Πξεζπψλ θαη Δνξδαίαο 

Θεφθιεηνπ. Παξφληεο ζηελ εθδήισζε ήηαλ βνπιεπηέο ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο, εθπξφζσπνη ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο, ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, Σνπηθψλ 

Κνηλνηήησλ, ηεο Γεξκαληθήο Πξεζβείαο, θνξέσλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο. Κεληξηθφο νκηιεηήο ήηαλ ν δηδάθηνξαο Αξηζηνκέλεο πγγειάθεο, ζπγγξακκαηέαο 

ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Γηεθδίθεζεο ησλ Γεξκαληθψλ Οθεηιψλ, ν νπνίνο εθθψλεζε νκηιία 

κε ηίηιν «Μλήκε θαη Υξένο, Γηθαηνζχλε θαη Απνδεκίσζε» θαη έλσζε ηε θσλή ηνπ κε ηε 

θσλή ησλ θαηνίθσλ πνπ αγσλίδνληαλ γηα ηελ επίζεκε αλαγλψξηζε ηεο Δξκαθηάο σο 

καξηπξηθήο θνηλφηεηαο θαζψο απνηειεί κηα ηζηνξηθά θαη εζηθά επηβεβιεκέλε πξάμε 

δηθαηνζχλεο.  

ηελ ηειεηή κλήκεο δήισζαλ ηελ παξνπζία ηνπο κε αλαξηεκέλν παλφ, ηα κέιε ησλ 

Γεξκαλψλ αληηθαζηζηψλ ηζηνξηθψλ ηεο νκάδαο "Angreifbare Traditionspflege" απφ ην 

Βνχπεξηαι, κηα πνιηηηθή νκάδα πξνζεισκέλε ζηε δίσμε ησλ εγθιεκαηηψλ πνιέκνπ θαη ζηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ εγθιεκάησλ ηνπο. Ο εθπξφζσπφο ηνπο δηαβεβαίσζε ηνπο 

παξεπξηζθφκελνπο, πσο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θνηλφ αγψλα γηα ηελ θαηαβνιή ησλ γεξκαληθψλ 

νθεηιψλ ζηελ Διιάδα, αιιά θαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πνιιψλ αθφκα δηεθδηθήζεσλ, αγψλαο ν 
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νπνίνο εθφζνλ δηθαησλφηαλ ζα απνηεινχζε κηα λίθε ηεο δεκνθξαηίαο ελάληηα ζην θαζηζκφ 

θαη ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο ησλ ιαψλ ελάληηα ζηε θξίθε ηνπ πνιέκνπ.  

 ηηο 4 Ννεκβξίνπ 2017 ν καξαζσλνδξφκνο Γεψξγηνο Εαραξηάδεο έηξεμε απφζηαζε 42 

ρικ. ζην Βέξκην, ζηα ρλάξηα ησλ Δξκαθησηψλ ηνπ 1944, φηαλ πξνζπαζνχζαλ λα μεθχγνπλ 

απφ ηνπο δηψθηεο ηνπο. Ο ηεξκαηηζκφο ηνπ Μαξαζσλίνπ «Μαξηπξηθψλ Υσξηψλ Δνξδαίαο» 

έγηλε ζην Μλεκείν ηνπ Οινθαπηψκαηνο ηεο Δξκαθηάο θαη αλαξηήζεθε παλφ γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ θπιαθηζκέλνπ ζηελ Σνπξθία Έιιελα ηνπ Πφληνπ, Γηάλλε Βαζίιε 

Γηατιαιί.  

Αθνινχζεζε νκηιία ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ηνπ ρσξηνχ απφ ηνλ δηδάθηνξα Πνιηηηθψλ 

Δπηζηεκψλ Θενθάλε Μαιθίδε  θαη κέινο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Αθαδεκατθψλ γηα ηε Μειέηε 

ησλ Γελνθηνληψλ κε ηίηιν «Έλα Οινθαχησκα  θαη’ εμαθνινχζεζε: Σν Ναδηζηηθφ έγθιεκα 

ζηελ Δξκαθηά Δνξδαίαο», ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζην ηζηνξηθφ ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ ρσξηνχ 

θαη ππνζηήξημε ην αίηεκά ησλ θαηνίθσλ ηνπ γηα αλαγλψξηζε.  

ηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2018, ε Δξκαθηά αλαγλσξίζηεθε σο Μαξηπξηθή Κνηλφηεηα απφ 

ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. ηε 1 Απξηιίνπ 2018 ν Πνιηηηζηηθφο 

χιινγνο Τςηθάκηλνο ζην πιαίζην ηνπ θεζηηβάι 2018 «Ζ πφιε γηνξηάδεη» δηνξγάλσζε 

κνπζηθή εθδήισζε κε ξπζκνχο θαη αληηπξνζσπεπηηθά ηξαγνχδηα ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν 

Δξκαθηάο πξνο ηηκήλ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπζηάζηεθαλ ζην νινθαχησκα. θνπφο ηεο 

εθδήισζεο ήηαλ λα εληζρπζεί θαη εζηθά ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνηλνχ ε ηζηνξηθή απηή 

αλαγλψξηζε σο κηα πξάμε δηθαηνζχλεο γηα ηελ νινζρεξή θαηαζηξνθή, ην βαξχ θφξν 

αίκαηνο, ηνλ μεξηδσκφ αιιά θαη σο κέζν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κλήκεο ησλ ζπκάησλ. 

Ζ εθδήισζε Σηκήο θαη Μλήκεο πνπ ηειέζηεθε ζηηο 22 Απξηιίνπ 2018 είρε παλεγπξηθφ 

ραξαθηήξα θαη ζπλέπεζε ρξνληθά κε ηελ ηειεπηαία επηδξνκή ησλ Γεξκαλψλ θαη ησλ 

Διιήλσλ δσζίινγσλ ζπλεξγαηψλ ηνπο ζην ρσξηφ, ζηα πιαίζηα ηεο «Μαγηάηηθεο 

Καηαηγίδαο». Πξνεγήζεθε αγψλαο δξφκνπ 45 ρικ. απφ ηελ καξηπξηθή Κιεηζνχξα έσο ηελ 

καξηπξηθή Δξκαθηά κε πξσηαγσληζηή ηνλ ππεξκαξαζσλνδξφκν Γεψξγην Εαραξηάδε. ηα 

ηειεπηαία ρηιηφκεηξα έηξεμε καδί ηνπ κηα νκάδα θαηνίθσλ ηεο Δξκαθηάο ελψ ν ηεξκαηηζκφο 

έγηλε ζην κλεκείν.  

Κεληξηθφο νκηιεηήο ηεο επίζεκα αλαγλσξηζκέλεο πιένλ εθδήισζεο ήηαλ ν  ηζηνξηθφο  

δξ. ηξάηνο Γνξδαλάο. Αλαθέξζεθε ζηελ θαηαζηξνθηθή πνξεία ηνπ 3νπ Ράηρ ζηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία θαη ηδηαίηεξα ζηελ Δξκαθηά θαη εμήγεζε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηηέζεθαλ 

ζην ρσξηφ. Δπηζήκαλε φκσο, πσο ε πιάθα ηνπ κλεκείνπ ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη «ηελ 

αηψληα κλήκε ησλ εθηειεζζέλησλ Δξκαθησηψλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο ηελ Άλνημε ηνπ 1944» 
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ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ε θξάζε «θαη απφ ηνπο έλνπινπο ζπλεξγάηεο ηνπο». Αλέθεξε πσο 

νη Γεξκαλνί επέιαζαλ ζπλνδεία εμνπιηζκέλσλ Διιήλσλ ηνπ γεξκαλνληπκέλνπ ηάγκαηνο ηνπ 

Πνχινπ θαη ηνπ Μηράιαγα, κε ζθνπφ λα ζπκβάινπλ ζηε γεξκαληθή ππφζεζε θαη ζηε 

δηεμαγσγή αληηαληαξηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Οινθιεξψλνληαο ηφληζε πσο έπεηηα απφ 74 ρξφληα 

κπνξνχκε λα ζπκεζνχκε θαη λα αληηθξίζνπκε ην παξειζφλ ζπκθηιησηηθά ρσξίο ηηο αγσλίεο, 

ηηο αλαζθάιεηεο θαη ηα άγρε πνπ κέρξη πξηλ απφ  ιίγα ρξφληα καο δηέθξηλαλ. 

Σελ εθδήισζε πιαηζίσζε ε Δπξσπατθή Υνξσδία ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Πηνιεκαΐδαο 

ζπλνδεπκέλε απφ ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ Παχιν Σαρηεβεξελίδε θαη ηε καέζηξν Νηθνιέηα 

Παπάδνγινπ. Ζ πνιπθσληθή λεαληθή ρνξσδία κε ηα ηξαγνχδηα ηεο ζπγθίλεζε ην θνηλφ, αιιά 

πξφζζεζε θαη κηα λφηα αηζηνδνμίαο ζηελ αηκφζθαηξα.   

ηηο 2 Απξηιίνπ 2019 δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ 54/Α/2-

04-2019) ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο Δξκαθηάο σο καξηπξηθήο 

θνηλφηεηαο.  

Σν πξσί ηεο 7εο Απξηιίνπ 2019 πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαζηεξσκέλε εθδήισζε ηηκήο θαη 

κλήκεο θαη ν καξαζψληνο Κιεηζνχξαο – Δξκαθηάο απφ ην Γεψξγην Εαραξηάδε. Δλφςεη ησλ 

Δπξσεθινγψλ, ησλ Πεξηθεξεηαθψλ, Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ εθινγψλ, ήηαλ παξφληεο  

πνιινί εθπξφζσπνη ησλ πνιηηηθψλ ζπλδπαζκψλ θαζψο θαη φινη νη ππνςήθηνη δήκαξρνη ηεο 

Δνξδαίαο. εκαληηθή φκσο, ήηαλ ε απνπζία ηνπ δεκάξρνπ ηεο θαζψο θαη ηεο Φηιαξκνληθήο 

ηνπ δήκνπ.  

Κχξηνο νκηιεηήο ήηαλ ν Γεκήηξηνο Κνχξηεο, δηθεγφξνο, ππνςήθηνο δξ. Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ θαη κέινο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Γηεθδίθεζεο ησλ Γεξκαληθψλ Οθεηιψλ. Ζ νκηιία 

ηνπ ήηαλ κηα λνκηθή παξέκβαζε πνπ θαινχζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο καξηπξηθήο 

Δξκαθηάο, λα θνηηάμνπλ ηφζν ην κέιινλ θαη ηηο λέεο γεληέο, φζν θαη ην παξειζφλ θαη λα 

αγσληζηνχλ πξψηα θαη θχξηα γηα ην δηθαίσκα ηνπ θαζελφο ζηελ επαλφξζσζε γηα ηηο 

ζεξησδίεο, ηφζν ελαληίνλ ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο θαη ησλ εθάζηνηε θπβεξλφλησλ, φζν θαη 

ελαληίνλ ηεο κεηέπεηηα Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο. 

Σελ ίδηα εκέξα, ζηηο 7 Απξηιίνπ 2019, ν Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Τςηθάκηλνο ζηα πιαίζηα 

ηνπ θεζηηβάι 2019 «Ζ πφιε γηνξηάδεη», δηνξγάλσζε ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Τν αίκα 

ηωλ αζώωλ ηνπ δξα ηξάηνπ Γνξδαλά. Σν πξνιφγηζαλ ν Θ. Καιιηαληψηεο, ε Μηξάληα 

Παπιίδνπ θαη ε γξάθνπζα, φπνπ αλαθέξζεθε ην ηζηνξηθφ ηεο θαηαζηξνθήο ηεο Δξκαθηάο.  

ηηο δεκφζηεο ηειεηέο  κλήκεο απφ ην 2016 έσο ην 2019 ππήξρε ζπγθηλεζηαθά 

θνξηηζκέλε αηκφζθαηξα κε ηελ παξνπζία πιήζνπο Δξκαθησηψλ απφ φιε ηε Μαθεδνλία. 

Δθηφο απφ ηελ Κνηλφηεηα θαη ηνλ Πνιηηηζηηθφ χιινγν ηεο Δξκαθηάο, ζπλδηνξγαλσηέο ήηαλ 

ν Γήκνο Δνξδαίαο θαη ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνδάλεο.  
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Απφ ην 2016-2019 πινπνηείηαη ην πξφγξακκα «Πνιηηηζκφο Μλήκεο: Πχξγνη – 

Μεζφβνπλν – Δξκαθηά» κε ηε ζπκκεηνρή καζεηψλ απφ ηα ηξία Γεληθά Λχθεηα ηεο 

Πηνιεκαΐδαο θαη ηνπ Γεξκαληθνχ ρνιείνπ ηνπ Osterholz-Scharmbeck. Οη θπξηφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχρζεθαλ είραλ σο ζθνπφ λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηελ ηζηνξία ησλ 

ηξηψλ καξηπξηθψλ ρσξηψλ θαη λα δηαηεξεζεί δσληαλή ε κλήκε ηνπ νινθαπηψκαηνο.  

 

2.7 Σο χρονικό τησ αναγνώριςησ 

 

ηηο 27 επηεκβξίνπ 2015 κε ηελ ππ αξηζκφλ 8/2015 νκφθσλε απφθαζε ηνπ Σνπηθνχ 

πκβνπιίνπ απνηεινχκελνπ απφ ηνπο Γεκήηξην αθειιάξε, Αξηζηνηέιε Ήηζθν θαη Δπζχκην 

Παλαγηψηνπ απνθαζίζηεθε λα δεηεζεί απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Δνξδαίαο λα ππνβάιεη 

αίηεκα ζηελ αξκφδηα ηξηκειή επηηξνπή πνπ ζπζηάζεθε κε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2503/1997, κε αληηθείκελν ην ραξαθηεξηζκφ ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο 

Δξκαθηάο σο καξηπξηθνχ ρσξηνχ. 
168

 Σν αίηεκα ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δξκαθηάο δελ 

εμεηάζηεθε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Δνξδαίαο θαη δε δφζεθε θακία πξνθνξηθή ή γξαπηή 

απάληεζε. 

ηηο 5 Ηνπλίνπ 2016 κε ηελ ππ αξηζκφλ 6/2016 νκφθσλε απφθαζε ηνπ Σνπηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη πάιη δηαηππψζεθε ην ίδην αίηεκα πξνο ην Γήκν Δνξδαίαο. Δπηπξφζζεηα, ν 

πξφεδξνο Γεκήηξηνο αθειιάξεο δήηεζε ηελ ππνζηήξημε ηνπ δήκνπ γλσζηνπνηψληαο πσο ζα 

ζηαινχλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή φια ηα ζηνηρεία πνπ είρε ζπγθεληξψζεη θαη 

απνδείθλπαλ ηε καξηπξηθφηεηα ηεο Δξκαθηάο.
169

 Καη απηή ηε θνξά ην αίηεκα ηνπ Σνπηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δξκαθηάο είρε ηελ ίδηα ηχρε.  

ηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2016 ζπλήιζε θαη πάιη ην ηνπηθφ ζπκβνπιίνπ ζε ζπλεδξίαζε ζηελ 

Δξκαθηά θαη κε ηελ ππ αξηζκφλ 20/2016 νκφθσλε απφθαζε ππνβιήζεθε εθ λένπ ζην δήκν ην 

αίηεκα γηα ζπλδξνκή ηνπ ζην φιν εγρείξεκα κε ην επηρείξεκα πσο ζα είρε κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα αλ ν θάθεινο ηεο Δξκαθηάο θαηαηίζεην απφ ην δηεπξπκέλν Γήκν Δνξδαίαο θαη φρη 

απφ έλα κηθξφ ρσξηφ.
170

 

Καηφπηλ πνιιψλ πηέζεσλ ηνπ πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο θαη φισλ ησλ 

βνπιεπηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο, απνθαζίζηεθε ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2017 

απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Δνξδαίαο (απμ. Αξηζκ. 18/2017) α) λα εγθξηζεί θαη λα ζηεξηρζεί 
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 Αξρείν Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο, Βηβιίν θνηλνηηθψλ απνθάζεσλ, Απφθαζε 8/2015. 
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 Αξρείν Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο, Βηβιίν θνηλνηηθψλ απνθάζεσλ, Απφθαζε 6/2016. 
170
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ε εηζήγεζε ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο σο καξηπξηθήο θαη β) 

λα ππνβιεζεί ν θάθεινο πνπ είρε εηνηκάζεη ν πξφεδξνο Γεκήηξηνο αθειιάξεο ζηελ αξκφδηα 

αξρή ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  

Αθνινχζσο, ν δήκαξρνο Δνξδαίαο άββαο Εακαλίδεο έδσζε ην θάθειν ηεο Δξκαθηάο 

ζηελ ΑΝΚΟ γηα λα ηνλ εμεηάζεη. Πξνηάζεθε ζην  Γεκήηξην αθειιάξε λα αλαδεηήζεη 

θνηλνηηθέο απνθάζεηο πνπ απνδείθλπαλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ θαηνίθσλ, πσο ην ρσξηφ δελ 

θαηνηθνχληαλ απφ ην 1944 έσο ην 1950 εμαηηίαο ηεο νιηθήο θαηαζηξνθήο ησλ θηεξίσλ θαη 

ππνδνκψλ ηνπ ρσξηνχ. Με απηήλ ηελ αθνξκή πξνζηέζεθαλ σο λέν ζηνηρείν θσηνηππίεο απφ 

ην Βηβιίνλ Πξαθηηθώλ Σπλεδξηάζεωλ Κνηλνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Κνηλόηεηνο Δξκαθηάο Κνδάλεο 

ησλ εηψλ 1948-1952 απφ φπνπ πξνθχπηεη πσο νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Δξκαθηάο πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηε γεηηνληθή Κνηλφηεηα ηεο Υαξαπγήο έσο ηηο 28 Μαΐνπ 

1950, νπφηε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε ζπλεδξίαζε ζηελ Δξκαθηά.
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Μαδί κε ηελ αίηεζε πνπ θαηαηέζεθε ζηελ Δπηηξνπή Αλαγλψξηζεο Μαξηπξηθψλ Σφπσλ 

ζπλεκκέλα ππνβιήζεθαλ θαη ηα επφκελα ζηνηρεία πνπ πεξηείρε ν θάθεινο ηεο Δξκαθηάο: 

1) Απνθάζεηο πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο(8/2015, 6/2016, 20/2016). 

2) Καηάζηαζε ησλ νλνκάησλ ησλ ζπκάησλ. 

3) Σν βηβιίν ηνπ Γεσξγίνπ άθθνπ Τν νινθαύηωκα ηνπ ρωξηνύ κε ληνθνπκέληα. 

4) Απφζπαζκα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο  θαη ηνπ βηβιίνπ ηνπ δξα ηξάηνπ Γνξδαλά 

Τν αίκα ηωλ αζώωλ: αληίπνηλα ηωλ γεξκαληθώλ αξρώλ Καηνρήο  ζηε Μαθεδνλία (1941-1944) 

5) Απφζπαζκα κε έλνξθεο θαηαζέζεηο Γεξκαλψλ αμησκαηηθψλ απφ ην βηβιίν ησλ 

ηζηνξηθψλ Κσλζηαληίλνπ Φσηηάδε, ηξάηνπ Γνξδαλά θαη Ηάθσβνπ Μηραειίδε ζην βηβιίν 

ηνπο Αζώα ζύκαηα ζην Βέξκην. 

6) Βηβιίν ηνπ δξα Ηζηνξίαο Θαλάζε Καιιηαληψηε Τν νινθαύηωκα ηωλ Πύξγωλ θαη ηεο 

Δξκαθηάο Δνξδαίαο. 

7) Μειέηε ηνπ ηζηνξηθνχ Θαλάζε Καιιηαληψηε Τν νινθαύηωκα ηεο Δξκαθηάο. 

8) Έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο Ζκαζίαο κε ηα νλφκαηα 350 Δξκαθησηψλ πνπ 

κεηεγθαηαζηάζεθαλ  ζηελ πφιε ηεο Νάνπζαο κεηά ην νινθαχησκα ηνπ ρσξηνχ.  

9) Γχν πδαηνγξαθήκαηα απφ ρεηξφγξαθεο Γειψζεηο Εεκηψλ Καηνρήο ζηελ Κνηλφηεηα 

Δξκαθηάο κε απνδέθηε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Λνγηζηηθνχ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ην 

1946 απφ ηα αξρεία ηεο Κνβεληάξεηνπ Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο. Καζψο επίζεο, θαη ηα 

νλνκαηεπψλπκα ησλ ππνινίπσλ πνπ έθαλαλ Γειψζεηο Εεκηψλ θαη βξίζθνληαη ζηε 

Βηβιηνζήθε Κνδάλεο.  
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10) Αληίγξαθν Γεκνηνινγίνπ Δνξδαίαο κε ηνπο 860 θαηνίθνπο ηεο Δξκαθηάο πνπ ηνπο 

αθαηξέζεθε ε ειιεληθή ηζαγέλεηα ην 1944 κεηά ην νινθαχησκα. 

11) Αληίγξαθν ηεο δίσμεο νθηψ Γεξκαλψλ αμησκαηηθψλ σο εγθιεκαηηψλ πνιέκνπ ζηελ 

Διιάδα απφ ηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ ηνπ Μνλάρνπ κε ηε κεηάθξαζή ηνπ.  ηνηρεία απφ 

γεξκαληθά αξρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηαζηξνθή ηεο Δξκαθηάο, ηα νπνία καο απέζηεηιε 

έπεηηα απφ αίηεκά καο ν γεξκαληθφο ζχιινγνο «Γηάινγνο».  

12) Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο Δξκαθηάο απφ ην 1920-1991. 

13) Φσηνγξαθίεο, νλνκαηεπψλπκα θαη εκεξνκελίεο γέλλεζεο επηδψλησλ ηνπ 

νινθαπηψκαηνο, ησλ νπνίσλ νη ζπλεληεχμεηο επηβεβαηψλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ.  

14) DVD κε απνζπάζκαηα απφ ζπλεληεχμεηο Δξκαθησηψλ πνπ έδεζαλ ηα γεγνλφηα  

15) DVD κε βίληεν ηεο ΔΡΣ 3 απφ ηελ 1ε εθδήισζε κλήκεο θαη ηηκήο ησλ ζπκάησλ ηνπ 

νινθαπηψκαηνο ζηηο 3 Απξηιίνπ 2016, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπλεληεχμεηο ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Μάληδνπ θαη ηεο Μαξηγνχιαο άθθνπ, νη νπνίνη έδεζαλ ην νινθαχησκα 

θαζψο θαη ην ληνθηκαληέξ ηεο εθπνκπήο Μεραλή ηνπ Υξφλνπ απφ ηελ ΔΡΣ  κε ηίηιν: 

«νπκπεξίηεο-Πνπιηθνί: νη Έιιελεο θηινλαδί πνπ αηκαηνθχιεζαλ ηελ Μαθεδνλία». 

16) DVD κε φια ηα αξρεία ηεο αίηεζεο 

17) Φσηνηππίεο απφ ην Βηβιίνλ Πξαθηηθώλ Σπλεδξηάζεωλ Κνηλνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

Κνηλόηεηνο Δξκαθηάο Κνδάλεο ησλ εηψλ 1948-1952. 

Ζ ΑΝΚΟ επέζηξεςε ην θάθειν ζην Γεκαξρείν κε κηα κηθξή αιιαγή ζηε ζεηξά ησλ 

ζπλεκκέλσλ πνπ ζπλφδεπαλ ηελ αίηεζε. Ζ θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

καξηπξηθφηεηα ηεο Δξκαθηάο έγηλε ζηηο 10 Μαΐνπ 2017 ζην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ απφ ην 

δήκαξρν Δνξδαίαο άββα Εακαλίδε πξνθεηκέλνπ ε αξκφδηα ηξηκειήο επηηξνπή λα 

απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηεο Δξκαθηάο ζηηο καξηπξηθέο θνηλφηεηεο. Ο δήκαξρνο 

Δνξδαίαο παξαδίδνληαο ην θάθειν ζην δηεπζπληή Γεληθήο Γξακκαηείαο Απφδεκνπ 

Διιεληζκνχ  ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ  Γεψξγην Γέδε,   ηφληζε κεηαμχ άιισλ φηη: «ηελ 

πνιχπαζε πεξηνρή ηεο Δνξδαίαο, ε νπνία πιήξσζε αθξηβά ην ηίκεκα ηεο 

γεξκαληθήο  ζεξησδίαο, ε Σνπηθή Κνηλφηεηα ηεο Δξκαθηάο έδεζε κε ηνλ πιένλ ηξαγηθφ ηξφπν 

θαη πιεξψλνληαο κε αλζξψπηλεο απψιεηεο θαη αλππνιφγηζηεο πιηθέο δεκηέο ηελ  εγθιεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ  ζηξαηεπκάησλ θαηνρήο». ηελ παξάδνζε ηνπ θαθέινπ ην παξφλ έδσζε 

ν βνπιεπηήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο Ησάλλεο Θενθχιαθηνο, ελψ άιινη 

βνπιεπηέο ηεο πεξηνρήο δελ θιήζεθαλ λα παξεπξεζνχλ.
172

 

                                                             
172

https://e-ptolemeos.gr/se-kalo-dromo-etima-tis-ermakias-anaforika-tin-entaxi-tis-stis-martirikes-kinotites/ 
[Αλαθηήζεθε ζηηο 24 Ηνπλίνπ 2019]. 

https://e-ptolemeos.gr/se-kalo-dromo-etima-tis-ermakias-anaforika-tin-entaxi-tis-stis-martirikes-kinotites/


 

78 
 

Ο βνπιεπηήο Κνδάλεο Θέκεο Μνπκνπιίδεο, έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηεο αλαγλψξηζεο 

ηεο Δξκαθηάο, ελεκέξσζε ηνλ πξφεδξν Γεκήηξην αθειιάξε πσο ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2018 

ζα ζπλεδξίαδε ε Αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Ο ίδηνο έδσζε ηέινο ζηελ 

αγσλία αλαγγέιινληάο ηνπ ην ζεηηθφ απνηέιεζκά ηεο. Αθνινχζεζε έλαο θαηαηγηζκφο 

ζπγραξεηήξησλ ηειεθσλεκάησλ κε απνδέθηε ηνλ πξφεδξν.  

Ο Γεκήηξηνο αθειιάξεο εμνκνινγήζεθε αξγφηεξα, πσο ήηαλ πνιχ αλήζπρνο κήπσο ε 

Δπηηξνπή ζηεξηρζεί κφλν ζηα ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Απνδείρζεθε πσο 

κειέηεζαλ ηνλ θάθειν πνπ θαηαηέζεθε θαη ην γεγνλφο ηεο απψιεηαο ηεο ηζαγέλεηαο 

Δξκαθησηψλ δελ επέδξαζε αξλεηηθά ζηελ έθβαζε ηνπ απνηειέζκαηνο.  

Ζ δηθαίσζε γηα ηελ Δξκαθηά νινθιεξψζεθε  ζηηο 2 Απξηιίνπ 2019, φηαλ δεκνζηεχζεθε 

ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο Δξκαθηάο σο Μαξηπξηθήο Κνηλφηεηαο ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ 54/Α/2-04-2019).  
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ΕΠΙΛΟΓΟ  
 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξνζδνθά λα αθνινπζήζεη ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο Δξκαθηάο, 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ ηαξαγκέλε πεξίνδν ηνπ 1944, πξνζπαζψληαο λα ηελ εκπινπηίζεη κε 

ζηνηρεία πνπ απνηππψλνπλ ηελ  πνξεία ηνπ ρσξηνχ ζην ρξφλν θαη αλαδεηθλχνληαο ηα 

γεγνλφηα ηεο άλνημεο ηνπ 1944 θαη θηινδνμψληαο λα απνηειέζεη ην έλαπζκα, ψζηε λα 

αθνινπζήζνπλ πην ελδειερείο έξεπλεο. 

Ζ Δξκαθηά Δνξδαίαο, έλα ρσξηφ ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Βεξκίνπ, πξνηθηζκέλν κε θπζηθέο 

νκνξθηέο, γάξγαξα λεξά, απέξαληα βνζθνηφπηα θαη καθξά ηζηνξία κεηαηξάπεθε ζε κηα 

επίγεηα θφιαζε κε ηελ δνινθνλία εμήληα πέληε ακάρσλ θαη ηελ νινζρεξή θαηαζηξνθή ηνπ 

ρσξηνχ απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη ηνπο Έιιελεο ζπλεξγάηεο ηνπο ζηηο 6, 8, 10 θαη 28 Μαξηίνπ 

1944 θαη ζηηο 22 Απξηιίνπ 1944.  

Ο απνινγηζκφο ηνπ νινθαπηψκαηνο θαηακεηξά εμήληα πέληε λεθξνχο αιιά ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ εθηειεζζέλησλ παξακέλεη αθφκα αδηεπθξίληζηνο. Ζ νινζρεξήο θαηαζηξνθή ησλ 

αξρείσλ ηεο θνηλφηεηαο, ε κεηεγθαηάζηαζε πνιιψλ νηθνγελεηψλ καθξηά απφ ηε γελέηεηξα 

ηνπο θαη ε απνπζία επηζηακέλεο έξεπλαο θαζηζηά εμαηξεηηθά δχζθνιε ηελ εμαθξίβσζε ηνπ 

ηειηθνχ αξηζκνχ ησλ ζπκάησλ. 

Παξαθνινπζψληαο ηελ ηζηνξία ηεο πεξηφδνπ πνπ εξεπλνχκε κέζα απφ γξαπηέο πεγέο θαη 

απφ ηηο αλακλήζεηο ησλ αθεγεηψλ, πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηνλ αθαληζκφ ηνπ ρσξηνχ,  ηνλ 

μεξηδσκφ ησλ θαηνίθσλ ηνπ θαζψο κε ηελ αλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε ηνπο ζε παξαθείκελα 

ρσξηά θαη πφιεηο θαζψο θαη ζε γεηηνληθέο ρψξεο. Αληηιακβαλφκαζηε φηη νη γεξκαληθέο 

επηδξνκέο μεθιήξηζαλ έλαλ νιφθιεξν πνιηηηζκφ θαη δηέθνςαλ ηε ξνή ηεο αλάπηπμεο ελφο 

ηφπνπ πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηα αξραία ρξφληα. 

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο κλήκεο ή ηεο ιήζεο είλαη έλα δήηεκα εζηθφ, πνιηηηθφ θαη, βέβαηα, 

ηζηνξηθφ. ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο κέζσ ηεο ζπιινγήο πξνθνξηθψλ 

καξηπξηψλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβνχκε ζε επξχηεξεο εξκελείεο. Ωζηφζν, ζηφρνο καο ήηαλ 

λα αλαδείμνπκε ηα γεγνλφηα θαη λα απαληήζνπκε ζε θάπνηα εξσηήκαηα. 

ηηο ζπλεληεχμεηο ππάξρεη κηα ζρεηηθή ζχγρπζε ζηε ζεηξά ησλ επηδξνκψλ θαη ζηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπκάησλ. Απηφ πηζαλφλ νθείιεηαη ζην λεαξφ ηεο ειηθίαο ησλ πιεξνθνξεηψλ, 

εθείλε ηελ επνρή θαη ζην κεγάιν κέγεζνο ηνπ νηθηζκνχ. ηελ Δξκαθηά ησλ 2.000 θαηνίθσλ, 

ρσξηζκέλε ζε δπν καραιάδεο ζχκθσλα κε ηηο καξηπξίεο, δελ γλσξίδνληαλ φινη κεηαμχ ηνπο.  

Οη πιεξνθνξεηέο κνπ θαηνηθνχζαλ ζε δηαθνξεηηθνχο καραιάδεο, θαη γη’ απηφλ ην ιφγν νη 

κλήκεο θαη νη εκπεηξίεο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθέο. 
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Γηαπηζηψζεθε ηαχηηζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, φπσο καξηπξνχλ φζνη θαηέζεζαλ ηηο 

απηνβηνγξαθηθέο ηνπο δηεγήζεηο γηα ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάηαη. Καηαγξάθεθαλ πξφζζεηεο 

ιεπηνκέξεηεο θαη πξνζηέζεθαλ λέα ζηνηρεία ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα, ζηνηρεία ηα νπνία ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζπκπιήξσζαλ θελά ησλ επίζεκσλ ηζηνξηθψλ πεγψλ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα πξψηε θνξά πξαγκαηνπνηείηαη έλα παξφκνην εγρείξεκα θαη ε 

αμία ηνπ έγθεηηαη θπξίσο ζην φηη θαηαγξάθνληαη θαη δηαθπιάζζνληαη νη καξηπξίεο αλζξψπσλ 

γηα κηα πεξίνδν πνπ ζηηγκάηηζε φζν θακία άιιε ηελ πνξεία ηεο Δξκαθηάο θαη ηε ζπιινγηθή 

κλήκε ησλ θαηνίθσλ ηεο.  

Οη πιεξνθνξεηέο καο δελ είραλ ηειεηψζεη ην δεκνηηθφ ζρνιείν εμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ, 

παξ’ φια απηά απνδείρηεθαλ εμαηξεηηθνί αθεγεηέο κε ξνή ζην ιφγν ηνπο θαη  κε ζπλνρή ζηε 

ζθέςε ηνπο. Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε γιψζζα ηνπ ζψκαηφο ηνπο, θαη ηδηαίηεξα 

ηνπ πξνζψπνπ ηνπο πνπ ζπλνδεχεη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, νη 

παχζεηο, νη ζησπέο,  ε ρξνηά ηεο θσλήο θαη ε απειπηζκέλε έληαζή ηεο θαη νη επαλαιήςεηο ησλ 

θξάζεσλ πνπ πνλνχζαλ, είλαη κεξηθά απφ ηα  ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιφγνπ ηνπο.  

Ήηαλ κηα γνεηεπηηθή πξφθιεζε θαη κηα ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία λα πξνζπαζεί θαλείο 

γηα πξψηε θνξά λα νινθιεξψζεη κηα εξγαζία βαζηζκέλε ζηε βηβιηνγξαθία αιιά θαη ζηελ 

αθήγεζε ηεο δσήο αηφκσλ, ηα νπνία βίσζαλ ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο ζε κηθξή ειηθία, 

ζπκκεηείραλ ζηα γεγνλφηα θαη επεξεάζηεθαλ απφ απηά.  

ιεο νη καξηπξίεο αλαθέξνληαη ζην ίδην γεγνλφο αιιά ε θάζε κηα πξνζζέηεη θάπνηα 

ηδηαίηεξε ιεπηνκέξεηα εκπινπηίδνληαο ηελ ζπιινγηθή κλήκε. Απφ ηηο αθεγήζεηο δηαθαίλεηαη 

ε δξάζε ησλ αληάξηηθσλ νκάδσλ αληίζηαζεο ζην Βέξκην, νη επηρεηξήζεηο ησλ Γεξκαλψλ θαη 

ησλ Διιήλσλ ζπλεξγαηψλ ηνπο, ε ζεξησδία, νη ζπιιήςεηο, νη θφλνη, νη θαηαζηξνθέο, νη 

ππξπνιήζεηο, νη ιεειαζίεο, νη θαηαζρέζεηο δψσλ, νη θαθνπνηήζεηο, ε δηαθπγή ζην βνπλφ, ν 

θφβνο ηεο επηζηξνθήο θαη ε εξήκσζε ηεο Δξκαθηάο. Αθνινπζεί ν επαλαπαηξηζκφο, ν 

Δκθχιηνο θαη ε επαλνηθνδφκεζε ηνπ ρσξηνχ. 

Μεηά ην ηέινο ηνπ Δκθπιίνπ,  ε Δξκαθηά ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αλαζπγθξνηεζεί, 

αλέπηπμε ζηξαηεγηθέο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ην ηξαπκαηηθφ παξειζφλ. Έηζη, νη 

Δξκαθηψηεο επέιεμαλ λα απνζησπήζνπλ ην παξειζφλ ψζηε λα κπνξέζνπλ  λα ζπκβηψζνπλ 

εηξεληθά κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξηψλ, πνπ σο ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλψλ έιαβαλ κέξνο 

ζηελ έθβαζε ησλ γεγνλφησλ, πξνηηκψληαο αθφκα θαη λα ζθξαγίζνπλ ηα νδπλεξά βηψκαηά 

ηνπο κε ζησπή. Απφξξνηα απηήο ηεο επηινγήο ηνπο, είλαη ε απνπζία ηεο θαηαζηξνθήο ηεο 

Δξκαθηάο απφ ηελ θαηαγεγξακκέλε ηνπηθή ηζηνξία.  

Οη κλήκεο ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα εθθξαζηνχλ ιεθηηθά. Σηο 

αλαθαινχζαλ ζηε κλήκε ηνπο θαη έηζη, ελεξγνπνηνχληαλ απζφξκεηα ζπλαηζζήκαηα ηξφκνπ 
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πνπ πάγσλαλ ηε ζθέςε, απσζνχζαλ ηε κλήκε  θαη αθχξσλαλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο αιήζεηαο. 

Έλα πιήζνο αλακλήζεσλ δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ δηαζηαπξψζεθαλ θαη ν θαζέλαο απφ ηε 

κεξηά ηνπ πξνζπάζεζε λα δηαρεηξηζηεί ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, φπσο ν απνθιεηζκφο θαη ε 

πεξηζσξηνπνίεζε, πνπ απνζησπήζεθαλ έσο πξφζθαηα. 

Οη γεγελείο ζιαβφθσλνη Δξκαθηψηεο φθεηιαλ λα απνδείμνπλ πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν 

ην  παηξησηηθφ ηνπο θξφλεκα. Αξθεηέο θνξέο ακθηζβεηήζεθε ε ειιεληθή ηαπηφηεηά ηνπο 

απφ ην θξάηνο παξφιν πνπ πάληα δηαηείλνληαλ πσο είλαη Έιιελεο. Αληίζεηα δελ 

ακθηζβεηήζεθε πνηέ ε ειιεληθφηεηα ησλ Αξβαληηψλ, ησλ Βιάρσλ ή ησλ ηνπξθφθσλσλ 

Πνληίσλ γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πσο  ε γιψζζα δελ ππήξμε θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο.  

Ζ ηξνκνθξάηεζε θαη ν  εθθνβηζκφο ήηαλ κηα πνιηηηθή δηαδηθαζία ζηελ ππεξεζία 

εθείλσλ πνπ θαηά θαηξνχο αζθνχζαλ ηελ εμνπζία. Ζ μελφγισζζε ινηπφλ , πιεζπζκηαθή 

νκάδα ηεο Δξκαθηάο ραξαθηεξίζηεθε θαη σο θνκνπληζηηθή θαη δνχζε ππφ ην θξάηνο ηεο 

θαηαπίεζεο, ηεο θαηαζηνιήο, ηνπ ριεπαζκνχ, θαη ηνπ ζπλεηηζκνχ, κε απζηεξέο ηηκσξίεο ησλ 

παξαβαηψλ απφ δηάθνξα ζηειέρε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ.  

ηε θπξηαξρία ηνπ θφβνπ εδξάδεηαη ε θνηλσληθή παξαίηεζε θαη ε έιιεηςε δηάζεζεο γηα 

ζχγθξνπζε. Πίζσ απφ ηελ ππνηαγή θξχβεηαη ε εξγαιεηνπνίεζε ηνπ θφβνπ πνπ έγηλε ηξφπνο 

δσήο. ηνλ αληίπνδα, νη δσζίινγνη ηνπ λαδηζηηθνχ Ράηρ δελ ηηκσξήζεθαλ αιιά απνιάκβαλαλ 

θαη απνιακβάλνπλ δηάρπηεο ζπκπάζεηεο. Απφδεημε είλαη ην άγαικα ηνπ Μηράιαγα πνπ 

ζηήζεθε ζηνλ Βαζχιαθθν Κνδάλεο. Γελ έγηλε  επαλφξζσζε ζηηο αδηθίεο ηνπ παξειζφληνο. Οη 

γεξκαληθέο θπβεξλήζεηο πεξηνξίδνληαη ζε εθθξάζεηο ιχπεο απνθεχγνληαο ηε δηεθπεξαίσζε 

ηνπ αηηήκαηνο γηα απνδεκηψζεηο θαη δε γίλεηαη ιφγνο γηα κεηακέιεηα ησλ Διιήλσλ 

δσζίινγσλ γηα ηηο ζθαγέο αζψσλ ακάρσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο, γηα 

δεκφζηα παξαδνρή θαη δήισζε κεηακέιεηαο έζησ θαη ζε ιεθηηθφ επίπεδν.   

Ζ ζεξησδία βηψζεθε πξσηαξρηθά απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Δξκαθηάο σο ζπλάζξνηζε 

πξνζσπηθψλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ, σο έλα δηαξθέο ζνθ πνπ ζπλνδεχηεθε απφ κνχδηαζκα 

θαη ζησπή σο έλαο θνηλφο ακπληηθφο κεραληζκφο απέλαληη ζηηο κλήκεο πνπ γηα ρξφληα ήηαλ 

πνιχ επψδπλεο γηα λα εθθξαζηνχλ αλνηρηά.  

ηελ εξψηεζε γηαηί δελ θαηαγξάθεθε ε θαηαζηξνθή ηεο Δξκαθηάο απφ ηνπο Γεξκαλνχο 

θαη ηνπο  Έιιελεο ζπλεξγάηεο ηνπο ζηελ ηνπηθή ηζηνξία, κνπδηαζκέλε απάληεζε έπεηηα απφ 

έλα δηάζηεκα ζησπειήο αλακνλήο είλαη ε εμήο: 

 
«Σξαβήμακε πνιιά, αιιά γηα λα γξάςεηο απηά φια, πνηνη ήηαλ, δελ ηνπο 

μέξνπκε, δελ κπνξνχκε λα ηα πνχκε, αιιά ζα γξάςνπκε νη Γεξκαλνί. Γελ 
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κπνξνχκε λα θαηεγνξήζνπκε απηά ηα ρσξηά. Οη Γεξκαλνί θαη νη ζπλεξγάηεο 

ηνπο. Καη νη ζπλεξγάηεο ηνπο. Με ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο ηψξα θάλνπκε παξέα, 

ηνπο θάλνπκε γακπξνχο, έηζη είλαη ν θφζκνο». 

 
Σψξα πιένλ, ην απνηξφπαην ηζηνξηθφ γεγνλφο ηεο θαηαζηξνθήο ηεο Δξκαθηάο κε ηηο 

ζπλέπεηέο ηεο, δελ είλαη θαηαδηθαζκέλν ζηε ζησπή θαη ζην πεξηζψξην πνπ είρε ζθνπίκσο 

ηνπνζεηεζεί αθνινπζψληαο ηηο επηηαγέο ηεο ζπκθηιίσζεο. 

Οη αθεγήζεηο απφ ηελ θαηαζηξνθή κπφξεζαλ λα αξζξσζνχλ θαη λα ελζσκαησζνχλ ζε 

αθεγήκαηα απφ ηα νπνία είραλ απνθιεηζηεί. Μηα ζεηξά απφ παξάγνληεο ζπλέβαιαλ θαη 

δηεπθφιπλαλ ηελ εθηαθή ηεο κλήκεο. Με θαζπζηέξεζε 75 ρξφλσλ αξρίδεη λα ιακβάλεη ρψξα 

κηα δεκφζηα ππέξβαζε απαιιαγκέλνη απφ άλσζελ παξεκβάζεηο, φπσο απηή ηνπ θξάηνπο σο 

θνξέαο επίζεκεο εμνπζίαο, ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, αθφκα θαη ησλ κέζσλ  καδηθήο 

επηθνηλσλίαο πνπ δηαρεηξίδνληαλ, επεξέαδαλ θαη δηακφξθσλαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε 

ζπιινγηθή κλήκε ηεο θνηλφηεηαο γηα ην παξειζφλ ηεο. Οη πιεξνθνξεηέο κνπ έλησζαλ πσο ην 

καθξηλφ παξειζφλ ηνπο δελ απνηειεί πηα απεηιή γηαηί ππεχζπλνη είλαη νη ηζηνξηθνί θαη φρη νη 

πνιηηηθνί. Έηζη, βξήθε ην ρψξν ηνπ γηα λα εθθξαζηεί ζηε δεκφζηα ζθαίξα. 

Ζ δηθαίσζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ ήξζε κεηά εβδνκήληα πέληε ρξφληα, φηαλ ζηηο 2 

Απξηιίνπ 2018, ε Δξκαθηά ραξαθηεξίζηεθε θαη επίζεκα καξηπξηθή θνηλφηεηα. Σν πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ απάιπλε ηηο πιεγέο ησλ θαηνίθσλ, φκσο δελ ηηο έζβεζε. Απφ ην 2016, κε 

πξσηνβνπιία ηνπ πξνέδξνπ Γεκεηξίνπ αθειιάξε ζηήζεθε κλεκείν θαη γίλνληαη ζε εηήζηα 

βάζε πνηθίιεο εθδειψζεηο, σο ειάρηζηνο θφξνο ηηκήο ζηα αζψα ζχκαηα ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ 

ρσξηνχ. Ζ ζχγρξνλε Δξκαθηά επηδηψθεη λα δηαηεξήζεη δσληαλή ηε κλήκε θαη λα ηε 

κεηαιακπαδεχζεη ζηε λέα γεληά.  
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ηεο Νανύζεο, Αζήλα 1881. 
 

Υακηγηέη εδέξ, Μηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηα ηζηθιίθηα ηνπ Τεπειελιή Αιή Παζά , κεηάθξ.  
Δηξήλε Καινγεξνπνχινπ, ιήκκα «Υσξηφ Υξάηθνηδα»,  ζην 

http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/instr-studiorumbalk/tsiflikia.htm [Αλαθηήζεθε ζηηο 29 
Απγνχζηνπ 2018]. 
 

Υξπζνρφνπ Αζαλάζηνο, Καηνρή ελ Μαθεδνλία: Ζ δξάζηο ηεο Βνπιγαξηθήο Πξνπαγάλδαο, 

ηρ. Α ,́ Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Θεζζαινλίθε 1950. 
 
 

Ππωηογενείρ πηγέρ 

 

Απσεία 

 
Αξρείν ηεο Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο, Παιαηφ Βηβιίν Γεκνηνινγίνπ. 

 
Αξρείν ηεο Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο ζηνλ Άγην Υξηζηφθνξν, Βηβιίν Γεκνηνινγίνπ. 

 
Αξρείν ηεο Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο, Βηβιίν Δηήζηνπ Μεηξψνπ Αξέλσλ 1862-1955. 

 
Αξρείν Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο, Βηβιίν θνηλνηηθψλ απνθάζεσλ. 
 

Αξρείν ηεο Κνηλφηεηαο Δξκαθηάο, Πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 1948-51. 
 

https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/f/a/8/metadata-01-0000454.tkl
http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/8/f/6/metadata-312-0000137.tkl&do=73344.pdf&pageno=44&width=359&height=580&maxpage=95&lang=el
http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/8/f/6/metadata-312-0000137.tkl&do=73344.pdf&pageno=44&width=359&height=580&maxpage=95&lang=el
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/instr-studiorumbalk/tsiflikia.htm
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ΓΑΚ  - Ηζηνξηθφ Αξρείν Μαθεδνλίαο Αξρείν Γεληθήο Γηνίθεζεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
(Γ.Γ.Γ.Μ.)  Α.Δ.Δ. ADM 049.01. θαθ. 000010 -00012-19 
 

Έγγξαθν ηνπ Κνζκά Μάληζηνπ από ην ρωξηό Φξαγθόηο κε απνδέθηε ηνλ Μεηξνπνιίηε 

Σεξβίωλ θαη Κνδάλεο Κωλζηάληην, http://www.kozlib.gr/collections/view.php?id=L8578  
[Αλαθηήζεθε ζηηο 2 Ηνπλίνπ 2019]. 

 
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γηεχζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο, Σκήκα Γεκνηηθήο θαη 

Κνηλνηηθήο Γηνηθήζεσο, Σηνηρεία Σπζηάζεωο θαη εμειίμεωο ηωλ Γήκωλ θαη Κνηλνηήηωλ: 
Ννκόο Κνδάλεο, Αζήλα 1961. 

 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Β.Γ. 19-12-1918, ΦΔΚ. Α 260/1918. 

 

Ιζηοζελίδερ 

 
http://www.e-

demography.gr/ElstatPublications/censuses/docs/eDemography_Metadata_Censuses_Doc_00
0063_gr.pdf [Αλαθηήζεθε ζηηο 8 Ηνπλίνπ 2019]. 

 
http://sarakatsanoi.blogspot.com/2010/02/blog-post_7.html  [Αλαθηήζεθε ζηηο 8 

Φεβξνπαξίνπ 2019]. 
 
http://emfilios.blogspot.com/2011/02/2-16.html [Αλαθηήζεθε ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2018]. 
 

https://e-ptolemeos.gr/se-kalo-dromo-etima-tis-ermakias-anaforika-tin-entaxi-tis-stis-
martirikes-kinotites/ [Αλαθηήζεθε ζηηο 24 Ηνπλίνπ 2019]. 

 
 

       Πεπιοδικά 
 
Μαθεδνληθά Γξάκκαηα 1994. 

 

Δθημεπίδερ 
 
Πξσηνπνξία  27/5/1933 
Βφξεηνο Διιάο 8, 15, 22, 29/4/1934 θαη 6, 13/5/1934 θαη 27/10/1935 θαη 24/11/1935 

 
 

ςνενηεύξειρ 

Βφτηζεο Αρηιιεχο ηνπ Υξήζηνπ γελλεζείο ζηηο 18/11/1933 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 24/1/2016   

Γηάληζνο Κνζκάο ηνπ Ησάλλε γελλεζείο ζηηο 15/4/1933 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 1/9/2015 

Καξαπέηξνπ Υαξίθιεηα ηνπ Κσλ/λνπ Απνζηφινπ γελλεζείζα ζηηο 30/4/1934 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 11/3/2016 

Καξαπένο Γεκήηξηνο ηνπ Αξζελίνπ γελλεζείο ζηηο 20/10/1929 

http://www.kozlib.gr/collections/view.php?id=L8578
http://www.e-demography.gr/ElstatPublications/censuses/docs/eDemography_Metadata_Censuses_Doc_000063_gr.pdf
http://www.e-demography.gr/ElstatPublications/censuses/docs/eDemography_Metadata_Censuses_Doc_000063_gr.pdf
http://www.e-demography.gr/ElstatPublications/censuses/docs/eDemography_Metadata_Censuses_Doc_000063_gr.pdf
http://sarakatsanoi.blogspot.com/2010/02/blog-post_7.html
http://emfilios.blogspot.com/2011/02/2-16.html
https://e-ptolemeos.gr/se-kalo-dromo-etima-tis-ermakias-anaforika-tin-entaxi-tis-stis-martirikes-kinotites/
https://e-ptolemeos.gr/se-kalo-dromo-etima-tis-ermakias-anaforika-tin-entaxi-tis-stis-martirikes-kinotites/
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Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 10/3/2019  

Καξαπένπ Βαζίιεηνο ηνπ Πέηξνπ γελλεζείο ην 1935 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: : 10/3/2019  

Κψηηεο Γεκήηξηνο ηνπ Υξήζηνπ γελλεζείο ζηηο 18/8/1936 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 7/4/2015 

Μάληδνο Δπάγγεινο ηνπ Υξήζηνπ γελλεζείο ζηηο 20/4/1932  

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 27/3/2017 

Μάληζνο Βαζίιεηνο ηνπ Υξήζηνπ γελλεζείο ζηηο 24/3/1933 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 26/2/2016 

Μάληζνο Κσλ/λνο ηνπ Γεκεηξίνπ γελλεζείο ζηηο 14/9/1929 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 25/6/2015 

Μάληζνπ Μαγδαιηλή ηνπ Αλαζηαζίνπ γελλεζείζα ζηηο 5/11/1931 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 7/4/2015 

Μάληζνπ εβαζηή ηνπ Κσλ/λνπ Ίηζθνπ γελλεζείζα ζηηο 10/5/1936 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 25/2/1918 

Μήγθνο Θεφδσξνο ηνπ Πεξηθιή γελλεζείο ζηηο 18/8/1931  

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 22/6/2015 

Μήγθνο Μαλσιάθεο ηνπ Γεκεηξίνπ γελλεζείο ζηηο 7/4/1930 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 27/11/2016 

Μήγθνπ Μαξηγνχια ηνπ Υξήζηνπ Μπφτηζε γελλεζείζα ζηηο 4/9/1931 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 27/11/2016 

Νίθνπ Βαζίιεηνο ηνπ Θσκά γελλεζείο ζηηο 30/12/1929 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 21/6/2015 

Παιηγηάλλε Μνξθνχια ηνπ Παληειή Γεκεηξίνπ γελλεζείζα ζηηο 25/3/1930 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 24/6/2015 

Παιηγηάλλεο Γεκήηξηνο ηνπ Γαβήδ γελλεζείο ζηηο 7/5/1936 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο:24/6/2015 

Παπαδφπνπινο Κσλ/λνο ηνπ Γεσξγίνπ γελλεζείο ζηηο 25/3/1932 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 28/2/2016 

αθειιάξε Διπίδα ηνπ σηήξηνπ Φίιθνπ γελλεζείζα ζηηο 16/10/1928 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 2/5/2015 

αθειιαξίνπ Μηραήι ηνπ Αλαζηαζίνπ γελλεζείο ζηηο 5/11/1936 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 4/4/2015 

άθθνπ Γήκεηξα ηνπ γελλεζείζα ζηηο 
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Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 27/9/2015 

άθθνπ Μαξηγνχια ηνπ Παληειή Γεκεηξίνπ γελλεζείζα ζηηο 30/12/1924 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 27/9/2015 

Σδνπβάξα Διέλε ηνπ Υξήζηνπ Πέγνπ γελλεζείζα ζηηο 14/5/1932 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 20/1/2019 

Σδνπβάξαο Ηππνθξάηεο ηνπ Κσλ/λνπ γελλεζείο ζηηο 11/11/1930 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο:16/4/2016 

Σδνπβάξα νθία ηνπ Αρηιιέα Κψηηε γελλεζείζα ζηηο 4/8/1934 

Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο: 16/4/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


