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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία πραγματεύεται το ζήτημα του εμφυλίου πολέμου 

στην περιοχή της Έδεσσας, της Αριδαίας και της Σκύδρας, δίνοντας έμφαση στις επιπτώσεις 

που προκλήθηκαν από τα γεγονότα αυτά. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η περίοδος πριν τον 

εμφύλιο πόλεμο και η κατάσταση που επικρατoύσε στις υπό μελέτη περιοχές ενώ στη 

συνέχεια μελετάται διεξοδικά η προετοιμασία που έλαβε χώρα για τον εμφύλιο πόλεμο. 

Περαιτέρω, εξετάζονται τα γεγονότα που συνέβησαν στην Αριδαία, ενώ ιδιαίτερη μνεία 

γίνεται για την μάχη της Έδεσσας και στα όσα συνέβησαν σ’ αυτή. Ακόμη, η εργασία 

εξετάζει τις συνέπειες του εμφυλίου για τις περιοχές μελέτης, που περιλάμβαναν τις 

μετακινήσεις πληθυσμών προς άλλες περιοχές, την ερήμωση της υπαίθρου, καθώς και τη 

συγκέντρωση παιδιών από τους αντάρτες και την συγκέντρωση και αποστολή παιδιών προς 

τις παιδουπόλεις.  

Όσον αφορά την μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην εργασία γίνεται εκτενής 

βιβλιογραφική αναζήτηση σε σχετικά επιστημονικά συγγράμματα και επιστημονικά 

περιοδικά. Ακόμη, χρησιμοποιείται πρωτογενές υλικό, το οποίο προήλθε από διαδικασία 

συνεντεύξεων και συζητήσεων με πρόσωπα που έχουν ασχοληθεί με το εν λόγω θέμα στην 

περιοχή μελέτης. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι χρησιμοποιήθηκε και υλικό από τα 

Γενικά Αρχεία του Κράτους Πέλλας, όπου βρίσκονται πλήθος τεκμηρίων και μαρτυριών.  
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Ερήμωση  
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ABSTRACT   
 

 This Diploma Thesis deals with the issue of the civil war in the region of Edessa, 

Aridea and Skydra, emphasizing the effects caused by these events. In particular, the period 

before the civil war and the situation prevailing in the study areas are presented, while then, 

the preparation that took place for the civil war is studied in detail. Furthermore, the events 

that took place in Aridea are examined, while special mention is made of the battle of Edessa 

and what happened there. The paper also examines the consequences of the civil war for the 

study areas, which included the movement of populations to other areas, the desertification of 

the countryside, as well as the gathering of children by the guerrillas and the gathering and 

sending of children to the children's towns. 

Regarding the methodology used in the work, an extensive bibliographic search is 

made in relevant scientific books and scientific journals. Also, raw material is used, which 

came from a process of interviews and discussions with people who have dealt with this issue 

in the study area. Finally, it should be mentioned that material from the General Archives of 

the State of Edessa was used, where there was a lot of evidence and testimony. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Είναι γεγονός ότι ο Εμφύλιος Πόλεμος αποτέλεσε μια εξαιρετικά τραυματική στιγμή 

της Ιστορίας κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα. Αποτέλεσμα του Εμφυλίου Πολέμου 

ήταν να δημιουργηθεί πρωτοφανής ρήξη μεταξύ των νικητών και των ηττημένων. Οι 

συγκρούσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατοχής, αντί να υποστούν 

άμβλυνση έπειτα από την απελευθέρωση, εντάθηκαν ιδιαίτερα και έτσι σημαντικός αριθμός 

ανθρώπων συμμετείχε σε μια ένοπλη αντιπαράθεση
1
. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η 

χρονολογία έναρξης του εμφυλίου πολέμου μπορεί να προσδιοριστεί με πλήρη σαφήνεια 

κατά βάση την περίοδο χίλια εννιακόσια σαράντα έξι-χίλια εννιακόσια σαράντα εννιά. Ο 

Εμφύλιος Πόλεμος στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει πλήθος νεκρών, με τις 

εκτιμήσεις να κυμαίνονται μεταξύ 40.000 και 60.000
2
 ενώ εκτιμάται ότι περίπου 70.000 μέλη 

με τις οικογένειες τους που ανήκαν στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος, καθώς και οι 

συμπαθούντες κατέφυγαν σε κομμουνιστικές χώρες για αρκετές δεκαετίες, ενώ ορισμένοι 

άλλοι δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν ποτέ από την χώρα στην οποία κατέφυγαν. Παράλληλα, 

δεν θα πρέπει να παραληφθεί το γεγονός ότι οι υλικές ζημιές ήταν ιδιαίτερα μεγάλες, ενώ 

λόγω της κατάστασης που επικράτησε ουσιαστικά ερήμωσαν ολόκληρες περιοχές και οι 

τοπικές κοινωνίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με τη φτώχεια
3
.  

Σκοπός Εργασίας  

Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι πτυχές του 

Εμφυλίου Πολέμου στις επαρχίες Έδεσσας, Αριδαίας και Σκύδρας, που μαζί με την επαρχία 

Γιαννιτσών αποτελούν το νομό Πέλλας. «Ο Νομός Πέλλης συνέστη δια του αριθμ. 1972 της 

29 Μαρτίου 1917 Δ/τος της Προσωρινής Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Π.Κ 64) περιλαμβάνων τας 

Επαρχίας (τότε Υποδιοικήσεως) Γενιτσών, Εδέσσης και Ενωτίας(αποσπασθείσας του νομού 

Θεσσαλονίκης) με έδρα τα Γενιτσά. Δια του υπ αριθμ. 2332 της εβδόμης Μαΐου χίλια 

εννιακόσια δέκα επτά Δ/τος της Προσωρινής Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Π.Κ 93). Ωρίσθη έδρα του 

Νομού η πόλις Έδεσσα.» 

          Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι τρεις αυτές περιοχές που εξετάζονται αποτέλεσαν 

κέντρο έντονων αναμετρήσεων μεταξύ του Εθνικού και Δημοκρατικού Στρατού, καθώς η 

                                            
1
 Κουτσούκαλης, Α. (1998). Το χρονικό μιας τραγωδίας 1945-1949. Αθήνα: Εκδόσεις Ιωλκός,σελ.92. 

2
 Κλοουζ, N. (2000). Ο ελληνικός Εμφύλιος-Τρίτη Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Φιλίστωρ,σελ.45. 

3
 Βόγλης, Π. (2005). Το τραύμα της φυλακής, Χρήστος Μουχάγιερ (επιμ.), Μνήμες Επταπυργίου. Η περίπτωση του 

ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Δήμου Συκεών ,σελ.47. 
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ευρύτερη αυτή περιοχή είχε μεγάλη μεθόριο με την πρώην Γιουγκοσλαβία.  Τα σύνορα της 

ήταν διαπερατά  και αυτό διευκόλυνε την επικοινωνία των ανταρτών με τους 

Γιουγκοσλάβους-Παρτιζάνους και ενίσχυε τη δυναμική των ανταρτών, οι οποίοι δυσκόλευαν 

τον Εθνικό Στρατό και τις άλλες δυνάμεις ασφαλείας του κράτους ώστε να αντισταθούν στις 

επιδιώξεις του Δημοκρατικού Στρατού. Οι συγκεκριμένες τρεις επαρχίες που επιλέγονται για 

μελέτη συνιστούν ένα ενιαίο οικονομικό και γεωγραφικό χώρο ενώ παράλληλα τα 

πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία αλληλοσυνδέονται. Ακόμη, οι γηγενείς με τους 

πρόσφυγες έχουν κοινές σχέσεις με τις επαρχίες αυτές.  

Μεθοδολογία Εργασίας  

 Για την πραγματοποίηση της έρευνας έγινε εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση και 

έρευνα δίνοντας έμφαση σε υλικό  από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Ακόμη 

χρησιμοποιήθηκε υλικό που προέρχεται από ιδιωτικά αρχεία της περιοχής μελέτης, όπως 

επίσης και υλικό το οποίο έχει αντληθεί κατά τη διάρκεια έρευνας πεδίου, η οποία έλαβε 

χώρα σε προγενέστερο διάστημα, όπου περιλάμβανε πλήθος μαρτυριών έγκυρων 

πληροφορητών.  

Διάρθρωση της Εργασίας  

  Η εργασία  αποτελείται από έξι κεφάλαια, όπου στο πρώτο γίνεται λόγος για την 

εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα, όπου συγκεκριμένα μελετάται η Γερμανική Κατοχή, 

καθώς και η δημιουργία της Οχράνας και η δράση αυτής στην περιοχή της Έδεσσας, ενώ 

γίνεται λόγος και για την αντίσταση. Περαιτέρω, το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις 

αντιστασιακές πράξεις και στα αντίποινα, όπου παρουσιάζονται οι ειρηνικές πράξεις 

αντίστασης που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της κατοχής, καθώς και ο εμπρησμός του 

Βαροσίου της Έδεσσας και του χωριού Μεσημέρι. Επιπροσθέτως, εξετάζεται η σφαγή της 

Νότιας και η καταστροφή των όμορων χωριών, όπως και η αποχώρηση των Γερμανικών 

στρατευμάτων από την Έδεσσα. Περαιτέρω, το κεφάλαιο τρία αναφέρεται στην περίοδο μετά 

την Βάρκιζα στην Πέλλα, όπου γίνεται λόγος για την κατάσταση που επικρατούσε στην 

Έδεσσα έπειτα από τη συμφωνία της Βάρκιζας, καθώς επίσης και για την εγκατάσταση 

Κυβερνητικών και Βρετανικών δυνάμεων μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας. Ιδιαίτερη 

αναφορά γίνεται στην ίδρυση της ΤΟΜΟ, που αποτέλεσε προάγγελο του Ν.Ο.Φ., καθώς 

επίσης και στις εκλογές της τριακοστής πρώτης Μαρτίου χίλια εννιακόσια σαράντα έξι. 

Τέλος, μελετάται η προσφυγή της Ελλάδος στη διεθνή επιτροπή του ΟΗΕ.  

 Εν συνεχεία, το κεφάλαιο τέσσερα αναφέρετε στην τελική  σύγκρουση που αφορά τη 

μάχη της Έδεσσας. Πιο αναλυτικά, περιγράφονται τα γεγονότα του χίλια εννιακόσια σαράντα 
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επτά, τα οποία δρομολόγησαν την τελική σύγκρουση των αντίπαλων δυνάμεων, καθώς 

επίσης και τις προηγούμενες επιθέσεις στην Έδεσσα. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στους 

βασικούς σκοπούς των επιχειρήσεων και των αντίπαλων δυνάμεων, όπως και στην επίθεση 

στην Έδεσσα. Αναφορικά με τα πολεμικά γεγονότα της Αριδαίας, περιγράφεται η κατάσταση 

στην περιοχή της Αριδαίας, ενώ στη συνέχεια εξετάζεται η μάχη της Αριδαίας, καθώς και η 

μάχη της Παναγίτσας. Τέλος, το έκτο κεφάλαιο αναφέρετε στις μετακινήσεις πληθυσμών, 

όπου περιγράφετε η φυγή πληθυσμών στην όμορη Γιουγκοσλαβία, η μετακίνηση προσφύγων 

προς τα αστικά κέντρα, καθώς επίσης και το παιδομάζωμα και οι παιδουπόλεις της 

Φρειδερίκης.  

Συμπεράσματα 

Με το πέρας την παρούσας εργασίας θα γίνει προσπάθεια να αντληθούν κάποια 

συμπεράσματα όσον αφορά αρχικά τα αίτια και τα γεγονότα που οδήγησαν στον εμφύλιο, τις 

μεγάλες και πολλές ιδιαιτερότητες της εξεταζόμενης γεωγραφικής περιοχής, καθώς και τις 

διαφορές που υπήρχαν στον επώδυνο αυτό πόλεμο για τη συγκεκριμένη περιοχή σε σχέση με 

άλλα μέρη της Ελλάδος. Η γειτνίαση με τα βόρεια σύνορα, οι ρευστές εθνικές συνειδήσεις 

και οι τελείως διαφορετικοί στόχοι των εμπλεκομένων κάνουν την εξεταζόμενη περιοχή ένα 

πολύ ενδιαφέρον πεδίο μελέτης, που δεν έχει δυστυχώς εξεταστεί όσο θα έπρεπε.  

Στη Μακεδονία και ειδικότερα στον Νομό Πέλλας, ο εμφύλιος σπαραγμός δεν ήταν 

απλά μια πάλη για την κατάληψη της εξουσίας, αλλά κάτι πολύ σημαντικότερο. Επρόκειτο 

για έναν λυσσαλέο αγώνα ανάμεσα στο ελληνικό και σλαβικό στοιχείο που καλώς ή κακώς 

συνυπήρχαν για αιώνες κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Η απελευθέρωση του 1912 ήταν 

λυτρωτική για πολλούς, αλλά για κάποιους σήμαινε μόνο πέρασμα σε άλλον δυνάστη. Τα 

συμπεράσματα που πρέπει λοιπόν να βγουν είναι πολλά και χρειάζεται ο κάθε αναγνώστης να 

τα εξετάσει με κριτικό πνεύμα και κοφτερή ματιά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα  
 

1.1  Γερμανική Κατοχή  

 

 
Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ο πόλεμος  Ελλάδας - Ιταλίας, στις 6 Απριλίου χίλια 

εννιακόσια σαράντα ένα, οι Γερμανοί κήρυξαν αιφνιδίως τον πόλεμο εναντίον της Ελλάδας 

και της Γιουγκοσλαβίας ταυτόχρονα. Η κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας έλαβε χώρα μόλις 

σε 48 ώρες, ενώ αντίθετα στην Ελλάδα υπήρξε αντίσταση, απρόσμενη για τους Γερμανούς 

στα οχυρά του Ρούπελ στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, όπου είχε 

κατασκευαστεί η «γραμμή Μεταξά». Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, έπειτα από την 

κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας, ο γερμανικός στρατός εισήλθε σε περιοχές της Κεντρικής 

και Δυτικής Μακεδονίας από τα σύνορα που ήταν αφύλαχτα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 

ότι η Γιουγκοσλαβία ήταν σύμμαχος της Ελλάδας. Ειδικότερα, ο γερμανικός στρατός εισήλθε 

στην Ελλάδα από δύο σημεία, τη Γευγελή που βρίσκεται στην κοιλάδα του Αξιού, έχοντας ως 

κατεύθυνση την Θεσσαλονίκη, ενώ το δεύτερο σημείο ήταν το Μοναστήρι, έχοντας ως 

κατεύθυνση την πόλη της Φλώρινας
4
. 

Η βρετανική κυβέρνηση είχε επιχειρήσει για δεύτερη φορά το Φεβρουάριο του χίλια 

εννιακόσια σαράντα ένα να σχηματίσει ένα βαλκανικό μέτωπο εναντίον της Γερμανίας. Για 

το λόγο αυτό ο υπουργός εξωτερικών της Σερ Άντονυ Ήντεν είχε επισκεφτεί το Βελιγράδι 

και την Άγκυρα αλλά η προσπάθεια δεν καρποφόρησε. Στη συνέχεια επιχείρησε να 

σχηματίσει μια ελληνοβρετανική αμυντική γραμμή στην κεντρική Ελλάδα στην οποία θα 

παρατάσσονταν οι ελληνικές δυνάμεις μαζί με  τις δυνάμεις που βρίσκονταν στο μέτωπο  της 

Αλβανίας. Η Ελλάδα δεν δέχτηκε να συμπτύξει τις δυνάμεις της από το αλβανικό μέτωπο υπό 

το φόβο της διάλυσης του νικηφόρου στρατού της Αλβανίας. Έτσι αντί υπογραφής 

βαλκανικού συμφώνου και ελληνοβρετανικής αμυντικής γραμμής στην κεντρική Ελλάδα ο 

αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος δέχτηκε να σχηματίσει αμυντική γραμμή στην κεντρική 

Μακεδονία από δύο νεοσύστατες ελληνικές και δύο βρετανικές μεραρχίες, μία αυστραλιανή 

και μια νεοζηλανδική πεζικού καθώς και μια ταξιαρχία τεθωρακισμένων
5
. Τα γερμανικά 

στρατεύματα βρέθηκαν αντιμέτωπα  με τη συμμαχική πολυεθνική δύναμη στην πεδιάδα της 

Φλώρινας μεταξύ Βεύης και Κλειδίου. 

                                            
4
 Woodhouse (1976). Το Μήλος της Έριδος (Χαρτόδετη Έκδοση)-Η Ελληνική Αντίσταση και η Πολιτική των 

Μεγάλων Δυνάμεων. Αθήνα: Εκδόσεις Έξαντας, Σελ. 213. 
5
 Κολλιόπουλος, Ι. (2002). Ιστορία της Ελλάδος από το 1800, τεύχος Β΄. Αθήνα:Εκδόσεις Βάνιας 2002, σελ. 

330-331. 
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  Οι Γερμανοί μόλις είχαν κάμψει την ελληνική αντίσταση στα οχυρά  του Ρούπελ και 

στις δέκα Απριλίου χίλια εννιακόσια σαράντα ένα, είχαν καταλάβει τη Θεσσαλονίκη. Οι 

Σύμμαχοι, στην προσπάθεια τους να καθυστερήσουν τους εισβολείς, παρέταξαν ένα μικτό 

σχηματισμό αυστραλών, βρετανών, Nεοζηλανδών και ελλήνων στρατιωτών, γνωστό με το 

όνομα «Δύναμη Μακέι»
6
. Η Βεύη, με το στενό πέρασμα στη θέση Κλειδί  είχε θεωρηθεί από 

τους συμμάχους  στρατηγικής σημασίας και γι αυτό παρατάχτηκε ως πρώτη γραμμή άμυνας, 

δύναμη δύο χιλιάδων αυστραλών στρατιωτών μαζί με τρεις χιλιάδες Έλληνες, χίλιους 

περίπου Άγγλους και άλλους τόσους Nεοζηλανδούς. Εναντίον των υπερασπιστών των στενών 

παρατάχτηκε το 40
ο
 τεθωρακισμένο σώμα στρατού της Γερμανίας ενώ το δύσκολο κομμάτι 

της διάρρηξης του βασικού μετώπου των στενών, το οποίο υπερασπιζόταν το 2/8 τάγμα των 

αυστραλών, ανέλαβε η μεραρχία SS Αδόλφος Χίτλερ. Αυτή η μεραρχία ήταν μια 

ετοιμοπόλεμη μονάδα των Ναζί που είχε αφαιρεθεί από το μέτωπο της Δουνκέρνης και η 

οποία ως τη λήξη του πολέμου κατέστη υπεύθυνη για πλείστες θηριωδίες τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στο ανατολικό μέτωπο της Ρωσίας.  Οι επιθέσεις ξεκίνησαν από το μεσημέρι της 11
ης

 

Απριλίου, αλλά η κύρια γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε την επόμενη μέρα στις 8.30 π.μ. 

στην περιοχή του 2/8 τάγματος των αυστραλών. Μέχρι το μεσημέρι οι επιτιθέμενοι 

κατάφεραν να αποκτήσουν πλεονέκτημα ενώ αργά το απόγευμα η συμμαχική διοίκηση 

έχοντας συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούσε να ανακόψει την επίθεση των Ναζί έδωσε το 

σήμα της υποχώρησης όλων των αμυνόμενων δυνάμεων. Δυστυχώς το τάγμα των αυστραλών 

που δέχτηκε τον κύριο όγκο της γερμανικής επίθεσης εξαιτίας και της κακής συνεννόησης με 

τη διοίκηση απομονώθηκε από τις υπόλοιπες συμμαχικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να 

αποδεκατιστεί από τους γερμανούς. Μόνο 250 άντρες κατάφεραν να φτάσουν στο Ξινό Νερό 

και στα διπλανά χωριά. Η ήττα και οι βαριές απώλειες  στο πεδίο της μάχης  η σθεναρή 

αντίσταση των αυστραλών και Nεοζηλανδών στη Βεύη είχε ως αποτέλεσμα οι συμμαχικές 

δυνάμεις να κερδίσουν δύο μέρες για την υποχώρηση τους προς το νότο
7
.  

Ωστόσο, η πόλη της Έδεσσας  άργησε να καταληφθεί από τους Γερμανούς, καθώς 

αυτό έγινε στις δέκα οκτώ Απριλίου χίλια εννιακόσια σαράντα ένα, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

τα Γιαννιτσά καταλήφθηκαν από τους Γερμανούς στις οκτώ Απριλίου χίλια εννιακόσια 

σαράντα ένα και η Θεσσαλονίκη στις εννιά Απριλίου. Από την άλλη στην Αριδαία ο 

γερμανικός στρατός έφθασε στις είκοσι Απριλίου. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στην 

                                            
6
 Φ. Παπακωνσταντίνου (1965). Η Μάχη της Ελλάδος, 1940 -1941. Αθήνα: Εκδοτική εταιρεία  

Αθηνών,σελ.274. 
7
 Βαγγέλης Ιωαννίδης. Διαθέσιμο στο: https://www.in.gr/2018/05/26/plus/features/veyi-florinas-oxi-ton-andron-

tou-anzac-stous-nazi/ 
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Έδεσσα επικρατούσαν συνθήκες σύγχυσης και πανικού, ήδη από την έναρξη του πολέμου με 

την Γερμανία, ενώ ο πανικός αυτός φαίνεται να ενισχυόταν από τις ελληνόφωνες εκπομπές 

ραδιοσταθμών της Βουλγαρίας
8
, οι οποίες ανέφεραν ψευδώς ότι έχει καταληφθεί όλη η 

βόρεια Ελλάδα από τον γερμανικό στρατό, έτσι ώστε  να καμφθεί η αντίσταση των Ελλήνων. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι έπειτα από την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους 

Γερμανούς οι ελληνικές αρχές προχώρησαν στην εγκατάλειψη της πόλης της Έδεσσας. Την 

ίδια νύχτα  κατέφυγαν  στην νότια Ελλάδα, ακολουθώντας ουσιαστικά το Βρετανικό 

Εκστρατευτικό Σώμα
9
, το οποίο αποχωρούσε βεβιασμένα για το νότο, έτσι ώστε να μπορέσει 

να αποφύγει την περικύκλωση από τους Γερμανούς
10

. 

Οι κάτοικοι της Έδεσσας  και των χωριών της περιοχής δεν περίμεναν την ταχεία 

απομάκρυνση των βρετανικών δυνάμεων από την πόλη. Οι βρετανοί ήταν παρόντες από τον 

Φεβρουάριο του χίλια εννιακόσια σαράντα ένα, έχοντας παρατάξει δύναμη συντάγματος και 

είχαν προβεί σε κάποιες οχυρώσεις στην περιοχή και δινόταν η εντύπωση ότι θα προβληθεί 

κάποια αντίσταση από βρετανικής πλευράς. Αποχωρώντας κατέστρεψαν τις σιδηροδρομικές 

γραμμές και γέφυρες. Αυτή η ενέργειά τους απέτρεψε την μεταφορά των τραυματισμένων 

Ελλήνων από το νοσοκομείο της Φλώρινας στο εσωτερικό της Ελλάδος αφήνοντας περίπου 

500 τραυματισμένους στρατιώτες στις διαθέσεις του εχθρού. Παρά τις απεγνωσμένες 

εκκλήσεις προς το νοσοκομείο της Βέροιας
11

 δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση. Αφημένοι και 

χωρίς ιατρική φροντίδα και τροφή πολλοί τραυματίες υπέκυψαν, στοιβαγμένοι όπως ήταν, 

στα τραύματα τους.  

Στην Έδεσσα και την Αριδαία πριν ακόμα την κατάληψη από τις γερμανικές δυνάμεις 

περιφέρονταν Γιουγκοσλάβοι οι οποίοι κυνηγημένοι μετά τη γρήγορη κατάρρευση της χώρας 

τους από τους Γερμανούς αναζητούσαν τροφή και στέγη. Σε αυτούς προστέθηκαν και οι 

Έλληνες στρατιώτες οι οποίοι  από νικητές στο αλβανικό μέτωπο σε λίγες μόνο μέρες 

βρέθηκαν ηττημένοι.  Ήδη από τις δεκατέσσερις Απριλίου χίλια εννιακόσια σαράντα ένα, ο 

ελληνικός στρατός που βρίσκονταν στο μέτωπο της Αλβανίας είχε λάβει διαταγές από την 

διοίκηση να εγκαταλείψει τις γραμμές και να υποχωρήσει.  

 Η Έδεσσα παρέμεινε ακυβέρνητη για χρονικό διάστημα οκτώ ημερών, έως ότου 

εγκατασταθεί τμήμα του γερμανικού στρατού την πόλη. Η καθυστέρηση άφιξης τους 

                                            
8
 Η Βουλγαρία ήταν σύμμαχος της Γερμανίας 

9
 Στουγιαννάκης, Ε. (2001). Έδεσσα: Η Μακεδονική Εν τη Ιστορία. Αθήνα: Ιδιωτική Έκδοση,σελ. 191. 

10
 Μίντσης, Γ.Ι. (1992). 80 Χρόνια Ελεύθερη Έδεσσα 1912-1992, Σύγχρονη ιστορία της πόλης και της περιοχής. 

Έδεσσα: Δήμος Έδεσσας-Εταιρεία Μελέτης Ιστορίας της Έδεσσας,Σελ.85  
11

 ΓΑΚ Αρχεία Ν. Πέλλας, Αρχείο Δήμου Σκύδρας Α.Β.Ε 61 Φ/ 13α 
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οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι ήταν απασχολημένοι με την καταδίωξη του αγγλικού και 

ελληνικού στρατού, οι οποίοι υποχωρούσαν διαρκώς, αφετέρου δε στη δυσκολία προέλασης 

που προέκυψε εξαιτίας της καταστροφής όλων των γεφυρών  της περιοχής. Στο μικρό αυτό 

χρονικό διάστημα στο οποίο η πόλη ήταν ακυβέρνητη, λειτούργησε ο θεσμός της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, μέσω της εκλογής δωδεκαμελούς επιτροπής από μορφωμένους Εδεσσαίους. 

Επικεφαλής της επιτροπής αυτής ήταν ο έμπορος Αντώνιος Κωφός ο οποίος και ανέλαβε τη 

διακυβέρνηση της πόλης ορίζοντας επιτροπή είκοσι μελών, ως πολιτοφυλακή, η οποία 

αποτελούνταν από αγροφύλακες καθώς επίσης και από «δυναμικούς» πολίτες, έτσι ώστε να 

μπορέσει να υπάρξει διατήρηση της τάξης. Ακόμη, έγινε κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ 

12 μελών της επιτροπής ενώ αρμόδιος για τον επισιτισμό ανέλαβε ο ίδιος ο πρόεδρος 

(Αντώνιος Κωφός) ο οποίος προχώρησε σε εράνους έτσι ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα 

για την ενίσχυση των οικογενειών που μέλη τους έλειπαν στον πόλεμο. Η επιτροπή αυτή 

κατάφερε να επιβάλλει την τάξη στην πόλη, γεγονός που πιστοποιείται και από την έλλειψη 

φαινόμενων λεηλασίας που δεν παρατηρήθηκε την περίοδο εκείνη ούτε σε ένα μαγαζί
12

. 

Την περίοδο που η πόλη βρίσκονταν υπό την διοίκηση της επιτροπής αυτής υπήρξε 

πρόβλημα με την έλλειψη άρτου. Ο δήμαρχος Κώστας Σιβένας προέβη σε ενέργειες για να 

προμηθευτεί η πόλη σιτάρι από τα Γιαννιτσά το οποίο  μεταφέρθηκε  με κάρα.   

Η είσοδος μιας διμοιρίας των Γερμανών στην πόλη της Έδεσσας έγινε αιφνιδιαστικά 

από το μονοπάτι του «Μεγάλου Γκρεμού» που συνδέει το Λόγγο με το Βαρόσι
13

. Το γεγονός 

ότι οι Γερμανοί γνώριζαν με τόση ακρίβεια και λεπτομέρεια τους δρόμους και τα μονοπάτια, 

οδηγεί στην διαπίστωση ότι ήταν καλά προετοιμασμένοι για τις περιοχές που θα 

καταλάμβαναν έχοντας αντίστοιχους χάρτες αλλά και τις κατάλληλες πληροφορίες που θα 

διευκόλυναν το έργο τους. Κατευθύνθηκαν προς την σημερινή πλατεία Τημενιδών και 

οχυρώθηκαν πρόχειρα, στήνοντας κυκλικά τα πολυβόλα τους, ενώ ο πληθυσμός της πόλης 

όντας τρομοκρατημένος κλείσθηκε στα σπίτια του. Ο επικεφαλής της διμοιρίας μαζί με τον 

διερμηνέα του και μερικούς στρατιώτες κατευθύνθηκε στο Δημαρχείο της πόλης ζητώντας 

από τον Δήμαρχο  Κωνσταντίνο Σιβένα να τους υποδείξει τα σημεία στα σταυροδρόμια της 

πόλης στα οποία  τοποθέτησαν πινακίδες με  λατινικά γράμματα  οι οποίες ανέγραφαν τις 

κατευθύνσεις προς άλλες πόλεις της περιοχής, έτσι ώστε να διευκολυνθούν μονάδες των 

Γερμανών που θα ακολουθούσαν
14

.  

                                            
12

 Στουγιαννάκης, Ε. (2001). Έδεσσα……ό.π σελ.37 
13

 Γ.Α.Κ Αρχεία Πέλλας Ιδιωτικό αρχείο Ε.ΤΣΙΚΑΡΗ  Φ/α 
14

 Χρυσοχόου, Α. (1962). Η Κατοχή εν Μακεδονία. Βιβλίον 5
ο
. Οι Γερμανοί εν Μακεδονία (1941-1944). 

Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,σελ. 87. 
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Με την κατάληψη της Έδεσσας, των Γιαννιτσών και της Αριδαίας οι γερμανικές 

δυνάμεις έλεγχαν πλέον τις οδικές αρτηρίες που οδηγούσαν στον βορά της χώρας και στη 

Γιουγκοσλαβία. Ο νομός Πέλλας στην αρχή της κατοχής υπαγόταν στο φρουραρχείο 

Φλώρινας με φρούραρχο το λοχαγό Γκρίζε. Το φρουραρχείο Φλώρινας εξέδωσε τις πρώτες   

οδηγίες και τις κοινοποίησε μέσω της νομαρχίας Πέλλας στις δώδεκα Μαϊου χίλια εννιακόσια 

σαράντα ένα, στους δημάρχους και τους προέδρους των κοινοτήτων σύμφωνα με τις οποίες 

ορίζονταν  αυτοί μαζί με τη χωροφυλακή υπεύθυνοι για την ασφάλεια των πολιτών. Οι 

δήμαρχοι μπορούσαν να διορίσουν πολιτοφυλακή η οποία θα έφερνε περιβραχιόνια με τη 

λέξη «πολιτοφυλακή». Απαγορεύτηκε ο σημαιοστολισμός του δημαρχείου  (επιτρεπόταν 

μόνο η ανάρτηση της σημαίας με τον αγκυλωτό σταυρό) καθώς και η κυκλοφορία από τις 

21.00μ.μ έως τις 6.00π.μ. με εξαίρεση μόνο την κυκλοφορία των γιατρών όπου υπήρχε 

ανάγκη. Οι άσκοπες μετακινήσεις στους δρόμους απαγορεύονταν και τα διάφορα κέντρα 

κλείνανε στις 10μ.μ.. Οι άνεργοι απασχολούνταν σε διάφορα έργα του δήμου έναντι μικρής 

αμοιβής. Αυτόν τον τρόπο χρησιμοποίησαν οι κατοχικές δυνάμεις για να μεταφέρουν τα 

νεκροταφεία της Έδεσσας
15

 από την περιοχή των καταρρακτών σε καινούργια θέση και στη 

θέση τους δημιούργησαν το πάρκο των καταρρακτών. Τα ραδιόφωνα αφαιρέθηκαν από τους 

Εβραίους και οι Εβραίοι ηλικίας 16-60 προσλήφθηκαν στην οδοποιία άνευ αποζημίωσης (η 

οδηγία αφορούσε μόνο τη Φλώρινα καθώς στην Έδεσσα δεν υπήρχαν Εβραίοι). Κάθε 

οικογένεια ήταν υπεύθυνη για την καθαριότητα  της οικίας της και των κοινόχρηστων 

δρόμων. Έπρεπε να αναφέρουν που υπήρχαν γερμανικοί, αγγλικοί και ελληνικοί τάφοι καθώς 

και αποθήκες πυρομαχικών και όπλων. Οι δήμαρχοι ήταν υποχρεωμένοι να συντάξουν  

καταστάσεις εξορισμένων κομμουνιστών και Σλαβομακεδόνων. Τέλος απαγορεύτηκε η 

πώληση γλυκών και τροφίμων στον δρόμο.
16

  

Στις δώδεκα Ιουλίου χίλια εννιακόσια σαράντα ένα με απόφαση του κατοχικού 

υπουργείου Γεωργίας (στρατηγού Χαράλαμπου Κατσιμήτρου
17

) που κοινοποιήθηκε στις 

νομαρχίες δημιουργήθηκαν επισιτιστικά γραφεία στο νομούς, τα οποία μόνο κατ’ όνομα ήταν 

επισιτιστικά. Ο κύριος σκοπός τους ήταν  η συγκέντρωση των σιτηρών υπέρ των 

κατακτητών. Τα γραφεία αυτά επανδρώθηκαν με γεωπόνους της γεωργικής υπηρεσίας και 

υπαλλήλους του κρατικού μηχανισμού. Σε συνεργασία με τις επιτροπές πολιτικής 

επιστρατεύσεως που είχαν οριστεί στους δήμους και τις κοινότητες  συγκέντρωναν το 

                                            
15

 Γ.Α.Κ Αρχεία Πέλλας Ιδιωτικό αρχείο Ε.ΤΣΙΚΑΡΗ 
16

 Γ.Α.Κ  Αρχεία Πέλλας, Αρχεία δήμου Σκύδρας ΑΒΕ 61Φ1-3 
17

 Γ.Α.Κ Αρχεία Πέλλας, Αρχεία δήμου Σκύδρας ΑΒΕ 61Φ1-3 
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λεγόμενο πλεόνασμα σιτηρών που αυθαίρετα καθόριζαν οι κατακτητές με  διάφορες 

κυβερνητικές διατάξεις  με σκοπό τη μεγαλύτερη λεηλασία του ελληνικού λαού. Μια γενική 

διάταξη  όριζε την παρακράτηση στο νομό από 60 έως 120 οκάδες κατά άτομο ετησίως και 

τα υπόλοιπα πήγαιναν στους κατακτητές. Η παρακράτηση από το παραγωγό γίνονταν μόνο 

για ένα προϊόν παράδειγμα εάν κάποιος αγρότης παρήγαγε  σιτάρι, κριθάρι και σίκαλη θα 

παρακρατούσε για την επιβίωση του μόνο από το ένα προϊόν  σύμφωνα με το ποσοστό 

παρακράτησης που δικαιούνταν.  Αν μια οικογένεια είχε παραγωγή 1.000 οκάδες και 

αποτελούνταν από πέντε μέλη θα κρατούσε για να ζήσει 600 οκάδες και το υπόλοιπο  πήγαινε 

στους Γερμανούς συν τους διάφορους φόρους προς το κατοχικό κράτος
18.  Τα εργοστάσια 

της Έδεσσας συνέχισαν να λειτουργούν υπό το καθεστώς της επίταξης ενώ η παραγωγή 

μειώθηκε λόγω μείωσης πρώτων υλών και εργατικού δυναμικού.
19

  

Αμέσως μετά την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην Έδεσσα και στην 

ευρύτερη περιοχή άρχισε η βουλγαρική προπαγάνδα που σοβούσε  κατά την περίοδο του 

μεσοπολέμου. Στην αρχή ασυντόνιστα και μεμονωμένα,  τα φιλοβουλγαρικά αισθήματα 

εκδηλώθηκαν με ενέργειες δολιοφθοράς σε κρατικές υποδομές στην περιοχή της Σκύδρας, 

όπου καταστράφηκαν και λεηλατήθηκαν το σχολείο, το κτίριο του ταχυδρομείου, το 

τηλεφωνείο και το αστυνομικό τμήμα.
20

 Οι φιλοβουλγαρικές ομάδες δεν αρκέστηκαν στα 

δημόσια κτίρια λεηλάτησαν και μαγαζιά ιδιοκτητών προσφυγικής καταγωγής.
21

  Στα χωριά 

της Έδεσσας φιλοβούλγαροι γονείς σταμάτησαν τα παιδιά τους από τα σχολεία. Δάσκαλοι 

και παπάδες δέχτηκαν επιθέσεις και προπηλακισμούς. Στα χωριά περιόδευαν οι 

φιλοβούλγαροι και διακήρυτταν στα σλάβικα ότι η Ελλάδα πέθανε. Τον Μάιο ιδρύθηκε η 

Βουλγαρική Λέσχη Θεσσαλονίκης και στις είκοσι τέσσερις Μαΐου γιορτή του Κυρίλλου και 

Μεθοδίου έγιναν τα εγκαίνια της στα οποία είχε μεταφερθεί κόσμος από τα χωριά της 

Έδεσσας και της Σκύδρας. Οι δραστηριότητες της Λέσχης επικεντρώθηκαν στην διανομή 

τροφίμων και στην εγγραφή μελών από διάφορα χωριά και πόλεις.  

Πράκτορες περιφέρονταν  στα χωριά εντοπίζοντας αυτούς  που θέλανε και στη 

συνέχεια τους προμήθευαν με τις βουλγαρικές ταυτότητες. Στην Έδεσσα στις δεκαέξι 

Μαρτίου χίλια εννιακόσια σαράντα δύο συνελήφθησαν δύο πράκτορες της βουλγαρικής 

προπαγάνδας ενώ επιβιβάζονταν στο λεωφορείο για τη Θεσσαλονίκη. Στην κατοχή του ενός, 

που ήταν από το χωριό Άγρα, βρέθηκαν 33 αιτήσεις των κατοίκων του χωριού προς τη 

                                            
18

 ΓΑΚ ό.π φακ. 14,15 
19

 ΓΑΚ Αρχεία Πέλλας, Ιδιωτικό αρχείο Κων. Σταλίδη Α.Β.Ε 178 Φ3,1 
20

 ΓΑΚ Αρχεία Πέλλας, Αρχείο Δήμου Σκύδρας ΑΒΕ 61 φ19,φ20 (1-3) 
21

 ΓΑΚ Αρχεία Πέλλας, Αρχείο Δήμου Σκύδρας ΑΒΕ 61 φ19,φ20 (1-4) 
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Βουλγαρική Λέσχη για την έκδοση βουλγαρικών δελτίων ταυτότητας και αίτηση με 

υπογραφές 71 αρχηγών οικογενειών του χωριού προς τον Βούλγαρο ταγματάρχη Μίτκοφ με 

την οποία ζητούσε την  αποστολή τροφίμων και 9 αιτήσεις κατοίκων του χωριού για έκδοση 

δελτίων ταυτότητας.
22

 Σε πολλές περιπτώσεις κίνητρο για την εγγραφή στην Λέσχη ήταν η 

οικονομική ένδεια και εξαθλίωση του πληθυσμού που είχαν επιβάλει οι κατακτητές. Οι 

παροχές της Λέσχης δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητες καθώς διέθετε στα μέλη 3.000 δρχ. 

και προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης όπως σιτάρι, αλεύρι, ζάχαρη, υποσχέσεις εξεύρεσης 

εργασίας, ιατρική περίθαλψη, εκπαιδευτικές ευκαιρίες και υποτροφίες για τα παιδιά τους. 

Οι Γερμανικές δυνάμεις επιτάξανε το Γυμνάσιο της Έδεσσας
23

 για στρατωνισμό των 

δυνάμεων και για ανάρρωση τραυματιών από το μέτωπο της βόρειας Αφρικής, ενώ  οι 

επιτελείς και ο φρούραρχος διέμεναν στο ξενοδοχείο Εθνικόν. Οι καταστροφές που 

προξένησαν οι κατοχικές δυνάμεις στο κτήριο ήταν πρωτοφανείς. Στις εικοσιπέντε Ιουλίου 

χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε Επιτροπή αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς και 

υπαλλήλους της Νομαρχίας προέβη στη σύνταξη ενός πορίσματος για τις καταστροφές που 

προκλήθηκαν στο κτήριο, την περίοδο της Κατοχής. 

  Αναφέρει, μεταξύ άλλων 

«το είδος της καταστροφής: μερική καταστροφή του κτηρίου και ολική καταστροφή επίπλων και 

κινητής περιουσίας. 

Πρόσωπα  εμπλακέντα  φθοράς: γερμανικά στρατεύματα 

Χρονικό διάστημα: εχρησιμοποιήθη το οίκημα υπό των γερμανικών στρατευμάτων καθ΄ όλο το 

διάστημα της Κατοχής ως στρατών και αναρρωτήριο.» 

Στη συνέχεια το πόρισμα προχωρά σε μια αναλυτική κατάσταση των ζημιών 

(φθορών) που στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας του σχολείου αγγίζει τα 25.000.000  δρχ., 

της κινητής περιουσίας τα 23.370.000δρχ. και των λουτρών του Γυμνασίου τα 10.000.000 

δρχ.. Σύνολο ζημιών 58.370.000δρχ.  Οι μεγαλύτερες ζημιές προκλήθηκαν στο κτήριο από 

του Γερμανούς το χίλια εννιακόσια σαράντα τρία και το χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα.  

Για την επανόρθωση των ζημιών Κατοχής η Πολιτεία το χίλια εννιακόσια σαράντα 

επτά χορήγησε το ποσό των 9.000.000 δρχ. τα οποία όμως δε χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 

μέσα στην ίδια χρονικά, διότι οι εντεταλμένοι μηχανικοί,  για  λόγους που δεν είναι γνωστοί, 

                                            
22

 Καρδάρας, Χ.Δ. (1997). Η Βουλγάρικη Προπαγάνδα στη Γερμανοκρατούμενη Μακεδονία, Βουλγάρικη 

Λέσχη Θεσσαλονίκης(1941-1944). Αθήνα: Εκδόσεις Επικαιρότητα Ο.Ε.,σελ. 54.  
23

 ΓΑΚ, Αρχεία Ν. Πέλλας Α.Β.Ε 53 Αρχείο 1
ου

 Ενιαίου Λυκείου Έδεσσας <Νικόλαος Οικονομίδης>. 
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δεν προέβησαν στην έναρξη των εργασιών και αναχώρησαν για την Αθήνα. Από ιδιώτες και 

εράνους διατέθηκε το ποσό του 1.100.000δρχ. ενώ η Σχολική Εφορεία συγκέντρωσε το ποσό 

των 60.000δρχ.. Τα ποσά ήταν πολύ μικρά
24

 παρόλα αυτά δε χρησιμοποιήθηκαν. 
25

 

 Την περίοδο της κατοχής εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει τα 

σπίτια τους αναζητώντας ασφαλέστερο τόπο διαμονής και καλύτερο τρόπο ζωής. Το χίλια 

εννιακόσια σαράντα ένα, περισσότερα από 100.000 άτομα, πρόσφυγες από την 

Bουλγαροκρατούμενη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μετακινήθηκαν και 

διασκορπίστηκαν σε περιοχές δυτικά του Νέστου ποταμού
26

. Οικογένειες προσφύγων από 

την ανατολική Μακεδονία και Θράκη ήρθαν για να βρουν ασφάλεια την περίοδο της κατοχής 

και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Σκύδρας σε άθλια παραπήγματα γύρω από το σταθμό 

όπου στην περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου υπήρχε το σερβικό στρατόπεδο. Σε τρεις 

υπάρχουσες ακόμα και σήμερα καταστάσεις του δήμου  δίνεται η εξής εικόνα:  

α) στην πρώτη κατάσταση είναι εγγεγραμμένες 43 οικογένειες με σύνολο ατόμων  

163, 

β) Στην δεύτερη είναι  εγγεγραμμένες 45 οικογένειες με 200 άτομα και 

γ)  στην τρίτη κατάσταση 27 οικογένειες με 117 άτομα  

με την διευκρίνιση ότι αναχώρησαν για τους τόπους τους στις δώδεκα Μαρτίου χίλια 

εννιακόσια σαράντα πέντε, χωρίς να διευκρινίζεται σε ποιον τόπο συγκεκριμένα 

επαναπατρίστηκαν.
27

  

Οι πρόσφυγες από την ανατολική Μακεδονία και Θράκη παρέμειναν στην περιοχή 

της Σκύδρας μέχρι το καλοκαίρι του χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε. Κατά το διάστημα της 

παραμονής τους στη Σκύδρα τους είχαν παραχωρηθεί αγροτικές εκτάσεις για καλλιέργεια.  

Προσπάθησαν να παλιννοστήσουν ήδη από την άνοιξη αλλά η όλη προσπάθειά τους 

αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω ελλείψεως σχετικής δαπάνης του κράτους και απουσία 

μεταφορικών μέσων. Χαρακτηριστικό το έγγραφο του νομάρχη Πέλλης με ημερομηνία οκτώ 

Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε, προς τους προέδρους των κοινοτήτων: «ελλείψει 

μεταφορικών μέσων και λόγω του επερχόμενου χειμώνος ανεστάλη μέχρι της Ανοίξεως η 

παλιννόστηση των εξ ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προσφύγων ….παραμένουν εις τους 

                                            
24

 Γενικά Αρχεία Πελλας, Α.Β.Ε 53 Αρχείο 1
ου

 Ενιαίου Λυκείου Έδεσσας <Νικόλαος Οικονομίδης> 
25

 Μαργαρίτης, ό.π.594. 
26

 Μαργαρίτης ό.π. 595. 
27

 ΓΑΚ Νομού Πέλλας, Αρχείο Δήμου Σκύδρας, ΑΒΕ 61, Φ24/α23  
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συνοικισμούς. Η προσωρινή διαμονή παρατείνετε. Η βοήθεια των ΟΥΝΡΑ συνεχίζεται.»
28

.  Οι 

πρόσφυγες που ήταν στην περιοχή της Σκύδρας ξανασπύρανε τα χωράφια που τους είχαν 

παραχωρηθεί από το κράτος. Η μετεγκατάσταση στον τόπο τους άρχισε την άνοιξη του χίλια 

εννιακόσια σαράντα πέντε, με φορτηγά του βρετανικού στρατού που κάνανε δρομολόγια και 

ορισμένοι επέστρεψαν με δικά τους  έξοδα.
29

  

1.2  Η δημιουργία της Οχράνας και η δράση της στην περιοχή της Έδεσσας  

  

Στην Έδεσσα και  μετά την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 

σύμφωνα με την συνθήκη της Λωζάνης το χίλια εννιακόσια είκοσι τρία, το σλαβόφωνο 

στοιχείο πλειοψηφούσε. Πολλοί από αυτούς τους σλαβόφωνους αρνούνταν την ελληνική 

κυριαρχία. Οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί ήταν απόγονοι Εξαρχικών και είχαν αναπτύξει 

βουλγαρική ή σλαβική συνείδηση αρνούμενοι την ενσωμάτωση τους στον ελληνικό κορμό. 

Κάποιοι από αυτούς στρατεύτηκαν στην ΕΜΕΟ
30

 βοηθώντας την στην δράση της στην 

ελληνική Μακεδονία. Στην περιοχή της Έδεσσας  σε όλη τη διάρκεια του μεσοπολέμου 

υπήρχε έντονος φιλοβουλγαρισμός. Εξάλλου ήταν σχετικά πρόσφατα τα γεγονότα του 

εθνικού ανταγωνισμού μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδος με πρωταγωνιστές τους 

σλαβόφωνους κατοίκους της Μακεδονίας οι οποίοι χωρίζονταν σε οπαδούς του πατριαρχείου 

και σε υποστηρικτές της βουλγαρικής εξαρχίας. Το βουλγαρικό κομιτάτο VMRO είχε 

ανασυσταθεί μετά τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο από τους βουλγαρομακεδόνες οι οποίοι έφυγαν 

από την ελληνική και τη σερβική Μακεδονία και εγκαταστάθηκαν στη Βουλγαρία.
31

 

Όλα τα μέλη του βουλγαρικού κομιτάτου διακήρυτταν και ορκίζονταν «να 

αποθάνωσιν υπέρ της απαλλοτριώσεως της Μακεδονίας από τους Σέρβους και Έλληνες». Σε 

όλη τη διάρκεια του μεσοπολέμου  εξυπηρετούσε τους σκοπούς του  μέσω μιας καλά 

προγραμματισμένης οργάνωσης. Διατηρούσε σε όλα τα χωριά επιτροπές οι οποίες 

απαρτίζονταν από αφοσιωμένα και έμπιστα άτομα τα οποία είχαν υποχρέωση
32

. Σε αυτούς 

τους πληθυσμούς έβρισκε  ανταπόκριση  η βουλγαρική προπαγάνδα και οι Βουλγαρικοί 

σχεδιασμοί. Με την εγκατάσταση των Γερμανικών δυνάμεων κατοχής στους νομούς της 

κεντρικής Μακεδονίας έφτασαν και Βούλγαροι αξιωματικοί σύνδεσμοι  και τοποθετήθηκαν 

                                            
28

 Γ.Α.Κ  Αρχεία Ν. Πέλλας, Αρχείο Δήμου Σκύδρας ΑΒΕ 61  Φ1 
29

 Γ.Α.Κ Αρχεία Ν.  Πέλλας, Αρχείο Δήμου Σκύδρας ΑΒΕ 61 Φ23/φ2 
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 Σύμφωνα με έρευνα του καθηγητή Βλασίδη, Β. δεν αποδεικνύεται ότι υπήρχε οργανωμένη δραστηριότητα της 

ΕΜΕΟ στην περιοχή της Έδεσσας. Διδακτορική Διατριβή Βλασίδη, Β.  
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 Αρετή Τούντα-Φεργάδη (2002). Πρακτικά Β΄Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο, Η Έδεσσα και η περιοχή 

της, Επιμέλεια Γιωργ. Κιουτούσκας- Νίκος Νικονάνος, σελ. 248 
32
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στα Γερμανικά φρουραρχεία ενώ κάποιο διάστημα στην Έδεσσα  σύνδεσμος ήταν ο 

αξιωματικός του Βουλγαρικού στρατού Άντον  Κάλτσεφ . 

Ήδη από το Σεπτέμβριο του χίλια εννιακόσια σαράντα τρία, ο Ιβάν Μιχαήλωφ ηγέτης 

του VMRO είχε καλέσει τον Ντίμτσεφ
33

  στο Ζάγκρεμπ όπου βρισκόταν  για διαβουλεύσεις 

με σκοπό να του αναθέσει τη συγκρότηση ενός σώματος εθελοντών στην ελληνική 

Μακεδονία
34

 και την αποστολή 100  στελεχών του VMRO. Οι Γερμανοί όμως ήταν 

επιφυλακτικοί. Έπειτα από διεργασίες μηνών και αμφιταλαντεύσεων  αποφασίστηκε η 

συγκρότηση τριών ταγμάτων  ασφαλείας και ο εξοπλισμός των χωριών της Έδεσσας και 

Φλώρινας. Καθοριστική σημασία για την αλλαγή στάσης και ο μη υπολογισμός των 

πολιτικών  επιπτώσεων της ενέργειας υπήρξε η διάλυση του ΣΝΟΦ τον Μάιο του χίλια 

εννιακόσια σαράντα τέσσερα. Με την διάλυση του ΣΝΟΦ δεν υπήρχε πλέον ανταγωνιστικός 

πόλος στην στρατολόγηση των σλαβόφωνων με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η προπαγάνδα της 

Οχράνα για την αυτονομία της Μακεδονίας. Στις δεκαέξι Ιουνίου του χίλια εννιακόσια 

σαράντα τέσσερα, 36 στελέχη του VMRO έφτασαν στην Έδεσσα. Εκεί είχε στήσει το 

επιτελείο του ο γερμανός Hayde έχοντας ως σύμβουλο του τον βούλγαρο Gilev.
35

 O Gilev 

ανακοίνωσε ότι ο Hayde είχε διοριστεί ως Γενικός Διοικητής του υπό ίδρυση συντάγματος. 

Από τα 36 στελέχη τα 7 παρέμειναν στην Έδεσσα και τα υπόλοιπα 27 αναχώρησαν για την 

Καστοριά.  

Στην Έδεσσα ο Ντίμτσεφ ανέλαβε τη συγκρότηση του τάγματος που  τελούσε όμως 

υπό την διοίκηση των Γερμανών αξιωματικών Max και Doxter. O Ντίμτσεφ παρόλο που 

δυσαρεστήθηκε για τον υποβιβασμό του σε εκτελεστικό όργανο  ανέλαβε τη στρατολόγηση 

των χωρικών προπαγανδίζοντας στην Έδεσσα και τα γύρω χωριά την ανάγκη συγκρότησης 

τοπικού στρατού. Στην προσπάθεια εξοπλισμού των σλαβόφωνων χωριών από τους 

γερμανούς και βούλγαρους αντέδρασε η περιφερειακή επιτροπή του ΚΚΕ Έδεσσας η οποία 

έκανε προσπάθεια επαναπροσέγγισης του σλαβόφωνου στοιχείου με προκηρύξεις και στη 

«μητρική γλώσσα» οι οποίες μοιράστηκαν σε αυτά τα χωριά. Για την πιο αποτελεσματική 

                                            
33

 Γκιόργκι Ντίμτσεφ. Γεννήθηκε το 1946 στο χωριό Άθυρα (Μπόζετς). Πατέρας του ο βοεβόδας της ΕΜΕΟ 

Ντίμο Ντίμτσεφ. Η συμμετοχή του Ντίμο Ντίμτσεφ στις επαναστατικές ενέργειες του ΕΜΕΟ είχαν ως 

αποτέλεσμα να χαθεί η οικογένεια του. Το 1919 έμεινε ορφανός καθώς ο πατέρας, η μητέρα και η γιαγιά του 

σκοτώθηκαν στο σπίτι τους στα Άθυρα. Ο Γκιόργκι υιοθετήθηκε από κάποιο κάτοικο του χωριού ο οποίος με 

την ανταλλαγή πληθυσμών το 1924 έφυγε με την οικογένεια του, παίρνοντας και το παιδί  στη Βουλγαρία . Εκεί 

ξαναέμεινε ορφανός από πατέρα. Τελείωσε το γυμνάσιο στη Σόφια και στη συνέχεια την Ανωτάτη  Στρατιωτική 

Σχολή της αεροπορίας και έγινε πιλότος. Πηγή .CDA,CP( =CgstniPost ,Plenija) 2962 spomeni na Dimcev. 
34

 Αρετή Τούντα –Φεργάδη ο.π σελ. 280. 
35

 Σφέτας, Σ.Σ. (2010).  Όψεις του Μακεδονικού ζητήματος στον 20 αιώνα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, σελ 

114.  
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αντιμετώπιση της κατάστασης οργανώθηκε από την περιφερειακή επιτροπή ένα συνεργείο 

από σλαβόφωνους μακεδόνες   και μερικούς γιουγκοσλάβους αντάρτες, κυρίως γυναίκες, οι 

οποίοι «όργωναν» τα σλαβόφωνα χωριά κάνοντας διαφωτιστική δουλειά. Ένα ακόμα μέτρο 

της περιφερειακής επιτροπής  ήταν η δημοσίευση προκήρυξης σε έκτακτη έκδοση  της 

εφημερίδας Φλόγας για τα ζητήματα των μακεδόνων. ΑΣΚΙ Αρχείο ΚΚΕ κουτί 412, 

Φ23/7/7.Οι προπαγανδιστές κάνανε λόγο και για δημιουργία τοπικής αστυνομίας, τοπικής 

αυτοδιοίκησης και έναρξης λειτουργίας βουλγαρικών σχολείων.
36

  Στην ουσία δημιουργία 

παράλληλων δομών με σκοπό τη δημιουργία αυτόνομου καθεστώτος. Στρατιωτικές στολές 

και δίκοχα δόθηκαν από τις γερμανικές αρχές. Στα δίκοχα ο Dimcev επέβαλε την άποψη του 

και διατηρήθηκε το έμβλημα του VMRO.  

Η Οχράνα  της περιφέρειας Έδεσσας ονομάστηκε Τρίτο Μακεδονικό Τάγμα «Τrete 

Makedonska Drozina»
37

. Το τάγμα συγκροτήθηκε στα πρότυπα τακτικού στρατού σε 

σχηματισμούς λόχων και διμοιριών έχοντας δύναμη περίπου 1.500 άντρες μέσα στους 

οποίους είχαν ενταχθεί και βουλγαρομακεδόνες από τη Βουλγαρία. Υπήρχαν και ένοπλες 

ομάδες αυτοάμυνας στα γύρω από την Έδεσσα χωριά  Βρυτά, Ριζάρι, Προφήτης Ηλίας, 

Μεσημέρι, Άγρας, Λύκοι, Όρμα, Σαρακηνοί, Πλατάνη, Νησί, Αγία Φωτεινή, Φλαμουριά 

καθώς και σε  χωριά του κάμπου της Νάουσας. Ο Dimcev μιλούσε για 3.800 άντρες
38

 και ο 

άγγλος ιστορικός Ντέιβιντ  Κλόουζ αναφέρεται σε 3.000 άτομα
39

. 

Κύριος σκοπός του τάγματος ήταν η καταδίωξη των ανταρτών του ΕΛΑΣ
40

. Το 

βασικό στρατιωτικό κέντρο ήταν η Έδεσσα αλλά η κεντρική επιτροπή του VMRO στην 

Σόφια καθοδηγούσε την όλη επιχείρηση, ενώ κεντρικό ρόλο είχε και ο διαβόητος Kalcev
41

. O 

Kalcev στην Έδεσσα έμενε στο σπίτι της οικογένειας Σιούπη στην οδό Αγ. Δημητρίου 16-18, 
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 Σφέτας, Σ. ό.π  σελ. 118 
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 Σφέτας, Σ. ό.π  σελ. 118 
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 Σφέτας, Σ. ό.π  σελ. 118 
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 Κλόουζ, Ν. (2000). Ο Ελληνικός Εμφύλιος-3
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έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Φιλίστωρ, σελ. 117.  
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,Επιμέλεια Γιώργος Κιουτούσκας-Νίκος Νικονάνος  ,σελ. 281. 
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 Άντον Κάλτσεφ Γεννήθηκε στο σημερινό Σπήλαιο Καστοριάς το 1910. Ο πατέρας  το  1912 μετανάστευσε 

στη Βουλγαρία και σε ηλικία δέκα ετών ακολούθησε και αυτός. Σπούδασε στην Στρατιωτική Ακαδημία της 

Δρέσδης και συνέχισε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο της Λειψίας. Επέστρεψε στη Βουλγαρία και 

ονομάστηκε Έφεδρος Ανθυπολοχαγός. Στάλθηκε από τον τσάρο Μπόρις Γ΄ στην κατεχόμενη από τη Γερμανία 

Μακεδονία όπου oοργάνωσε την παραστρατιωτική οργάνωση ΟΧΡΑΝΑ. Μετά την απελευθέρωση των 
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η
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на българите в Егейска Македония 1936-1946г. Политическа и военна история, София 1999г 



23 
 

την κόρη της οποίας είχε αρραβωνιασθεί.  Η ανάπτυξη και συγγενικών δεσμών στην Έδεσσα 

τον είχε κάνει πολύ δημοφιλή στους κύκλους των βουλγαρόφιλων.
42

   

 Η Οχράνα στράφηκε εναντίον των οργανώσεων του ΕΑΜ, του ΚΚΕ, της ΕΠΟΝ 

αλλά και του ΕΔΕΣ. Πλήθος ήταν τα εγκλήματα κατά των Ελλήνων σλαβόφωνων 

αντιστασιακών
43

. Απέφευγαν τις μετωπικές συγκρούσεις, διάλεγαν μεμονωμένους στόχους, 

λεηλατούσαν τα χωριά και στρέφονταν με αγριότητα ενάντια σε κάθε ελληνικό και 

γραικομανικό στοιχείο και σε πολλές περιπτώσεις σε άμαχους συγγενείς αντιστασιακών
44

.  

Τα αμέτρητα εγκλήματα, φόνοι, βιασμοί, εμπρησμοί κ.λπ. προκάλεσαν αντιδράσεις ακόμα 

και στους Γερμανούς. Δημόσιοι υπάλληλοι της Έδεσσας απέστειλαν διαμαρτυρία στη 

γερμανική διοίκηση Θεσσαλονίκης για την τρομοκρατία του Κalcev που πρόβαλε το σύνθημα 

«εξοπλισμός όλων των Βουλγάρων και απελευθέρωση της Μακεδονίας με πλήρη εξόντωση 

του ελληνικού πληθυσμού»
45

. Στην πόλη της Έδεσσας ο Dimcev κατόρθωσε να επιβάλλει 

συγκυριαρχία και από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί περιπολούσαν οι οχρανίτες στους 

δρόμους της πόλης κάνοντας ότι θέλανε. Σε αρκετά χωριά της Έδεσσας όπως το Μεσημέρι, 

Φλαμουριά, Ριζάρι, Πλατάνη, Άγρα, Βρυτά, Σαρακηνούς, Κορυφή, Λύκους, Μαργαρίτα και 

Σωτήρα είχε καταλυθεί η ελληνική διοίκηση και ο Dimcev ήταν κυρίαρχος.  

Στις δύο Αυγούστου χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα (είκοσι Ιουλίου με το παλαιό 

ημερολόγιο), με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Οχράνα γιόρτασε στην Έδεσσα την επέτειο του 

Ίλιντεν. Με την ευκαιρία αυτή έγινε και η τελετή ορκωμοσίας των εξοπλισμένων  Οχρανιτών,   

δίνοντας όρκο πίστης προς την Ελεύθερη Μακεδονία
46

.  

Ως τα τέλη Μαΐου χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα, η Οχράνα είχε κατορθώσει να 

συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό ατάκτων, ο οποίος δεν είναι εξακριβωμένος,  όμως οι 

εκτιμήσεις που γίνονταν μιλούσαν περί τους 4.000-5.000.
47

 Στη σύνθεση αυτού του 

παραστριωτικού σώματος συμμετείχαν γηγενείς από τα σλαβόφωνα χωριά της Έδεσσας και 

του κάμπου αλλά και βουλγαρομακεδόνες από τη νότια Βουλγαρία οι οποίοι ήρθαν μέσω 

Μοναστηρίου στην Έδεσσα. Περιφέρονταν οπλισμένοι τρομοκρατούσαν σκότωναν και 

λεηλατούσαν όσους από την περιοχή δεν αποδέχονταν τις ιδέες για τη Μεγάλη Βουλγαρία.  
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Στα χωριά γύρω από την Έδεσσα είχαν δημιουργηθεί βάσεις βουλγαροκομιτατζήδων 

με κυριότερη  βάση το χωριό  Πλατάνη το οποίο ήταν περιφραγμένο και οχυρωμένο με 

συρματοπλέγματα και γαιόσακους και είχε τον μεγαλύτερο αριθμό ατάκτων οι οποίοι 

εξορμούσαν από εκεί και σκορπούσαν την καταστροφή στα γύρω χωριά. Μικρότερος 

αριθμός ατάκτων είχαν σαν βάση τα χωριά Βρυτά (Γκούγκουβο) και Καρυδιά (Τέχοβο), που 

και αυτά είχαν μια υποτυπώδη οχύρωση. Από αυτά τα χωριά εξορμούσαν οι κομιτατζήδες 

προς τα χωριά του ορεινού όγκου της Έδεσσας.  

Στην είσοδο  της Έδεσσας στο 5
ο
 δημοτικό σχολείο είχε το στρατηγείο της η Οχράνα. 

Εκεί προσήγαγαν συλληφθέντες, που ήτανε αντίθετοι στις επιδιώξεις τους. Κάποιους 

βασάνιζαν και κάποιους απαγχονίζανε σε ένα δέντρο συκιάς το οποίο βρισκότανε στην πίσω 

αυλή του σχολείου. «Πολλές φορές διερχόμενοι διαβάτες άκουγαν νταούλια και κλαρίνα τα 

οποία άκουγα κι εγώ αναρωτώμενος πόσο γλεντζέδες είναι αυτοί οι Οχρανίτες. Όμως την 

απορία μου αυτή μου την έλυσε ο γείτονας μου ο μπαρμπα-Τάσος ο Κεχαγιάς τον οποίο 

συνέλαβαν ένα βράδυ μαζί με τον γιό του Πέτρο. Όταν μετά από μέρες αφέθηκε ελεύθερος μου 

είπε ότι στο κτίσμα του σχολείου  γίνονταν βασανιστήρια και για να μην ακούγονταν οι φωνές 

των βασανισθέντων χτυπούσαν τα νταούλια όσο πιο δυνατά μπορούσαν»
48

. Τα απερίγραπτα 

μαρτύρια και οι βασανιστικοί θάνατοι 30
49

 και πλέον ατόμων με αποκορύφωμα τη τραγική 

δολοφονία του Εαμίτη ταγματάρχη του ελληνικού  στρατού  Αθανάσογλου Δημοσθένη 

καθώς και οι συνεχείς εκκλήσεις των Εδεσσαίων προς το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ για βοήθεια, 

ανάγκασαν τον ΕΛΑΣ να δράσει.  Στο Άνω Γραμματικό συγκεντρώθηκαν τρία τάγματα. Ένα 

τάγμα του 30
ου

 συντάγματος με επικεφαλής τον Αράπη μόνιμο υπολοχαγό της σχολής, ένα 

του 13
ου

 συντάγματος του Κιλκίς με επικεφαλής μόνιμο αξιωματικό και ένα ακόμα τάγμα 

επίσης του 30
ου

 συντάγματος. Στην επιχείρηση συμμετείχε και ο συνταγματάρχης Μελάς 

γνωστός ως Βερμιώτης. Μετά από σφοδρή μάχη το χωριό πυρπολήθηκε και οι βούλγαροι 

κομιτατζήδες απωθήθηκαν προς την Αγία Φωτεινή. Οι ελπίδες των βουλγαροκομιτατζήδων 

για ενίσχυση από τα γερμανικά στρατεύματα διαψεύστηκαν. Οι νεκροί αντάρτες έφτασαν 

τους 36 και οι τραυματίες τους 100. Το τηλεγράφημα που είχε αποσταλεί προς την 9
η
 

μεραρχία (Καλαμπαλίκης-Καρατζάς) έγραφε: «Χθες απόσπασμα επετέθη κατά του 

σημαντικότερου κέντρου αντιστάσεως, την Πλατάνη και έδωσε την πρώτη ελληνοβουλγαρικήν 
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μάχη προ οργανωμένων με χαρακώματα και συρματοπλέγματα θέσεων. Τελικώς ενικήσαμεν. 

Ημέτεραι απώλειαι 36. Στερούμεθα των πάντων. Εχθρός εξασκεί μεγάλιν πίεσιν. Εικοσιπέντε 

Μαϊου χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα-ΜΕΛΑΣ ΒΕΡΜΙΩΤΗΣ».   

 

Στο γεγονός αναφέρεται και ο Γερμανός στρατιώτης και διερμηνέας του 

φρουραρχείου Έδεσσας Βολφ Γκάστσικ: «το πρωί στις είκοσι έξι Μαϊου χίλια εννιακόσια 

σαράντα τέσσερα, ημέρα της Πεντηκοστής, έλαβα διαταγή να συνοδεύσω μια διμοιρία 30 

στρατιωτών με στρατιωτικό φορτηγό. Στην είσοδο του χωριού ήταν ξαπλωμένος κάποιος 

μπρούμυτα με ένα μαχαίρι βυθισμένο βαθιά στην αριστερή ωμοπλάτη. Οι συγχωριανοί είχαν 

φέρει στο νεκροταφείο μερικούς σκοτωμένους άντρες και οι συγγενείς των θυμάτων έκλαιγαν 

και παραπονούνταν…. Οι αντάρτες είχαν αποσυρθεί 
50

…….» 

Οι μάχες με τους βουλγαροκομιτατζήδες δεν σταμάτησαν με την επίθεση στο χωριό 

Πλατάνη. Τις επόμενες μέρες οι αντάρτες του ΕΛΑΣ επιτέθηκαν στο χωριό Βρυτά, όπου και 

εκεί υπήρχαν χαρακώματα και περίφραξη του χωριού με συρματόπλεγμα και εξουδετέρωσαν 

πλήρως τις εχθρικές αντιστάσεις παρά τη βοήθεια που πρόσφερε το γερμανικό πυροβολικό, 

βάλλοντας από το χωριό Άγρας. Νεκροί αντάρτες υπήρξαν περί τους 15 και πολλοί 

τραυματίες. Σε αναφορά του ο Μελάς  Διονύσιος (Βερμιώτης) προς τη μεραρχία αναφέρει: 

«οι απώλειαι οδυνηραί αλλά επιβαλλόμενοι». Στη συνέχεια ζητά συμμαχικό αεροπλάνο για τη 

παραλαβή των τραυματιών: «Δύναται η προσγείωση συμμαχικού αεροπλάνου στο αεροδρόμιο 

Γραμματικού προς παραλαβή τραυματιών. Εκατόν πενήντα τραυματίαι μας νοσηλεύονται 

πλημμελώς υπαίθρου δάσους Γραμματικού. Μέλος διοίκησης Βερμιώτης». 

Μια ακόμη επίθεση κατά των βουλγαροκομιτατζήδων της Έδεσσας έγινε τη νύχτα της 

ενδεκάτης Αυγούστου χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα. Η διεύθυνση του 16
ου

 

συντάγματος πήρε την απόφαση για την επιχείρηση και το απόγευμα της ίδιας μέρας τμήματα 

του 1
ου

 τάγματος με επικεφαλής τη διεύθυνση του συντάγματος κινήθηκαν προς την Έδεσσα 

στην οποία έφτασαν στις 1.00 τα ξημερώματα. Τα τμήματα του ΕΛΑΣ παρέκαμψαν και 

εξουδετέρωσαν την αντίσταση του εχθρού και μπήκαν στην πόλη. Οι πρώτες περιπολίες των 

βουλγαροκομιτατζήδων όταν ήρθαν σε επαφή με τα τμήματα του ΕΛΑΣ τράπηκαν σε άτακτη 

φυγή. Ο 1
ος

 λόχος είχε εντολή να χτυπήσει τον καταυλισμό τους ο οποίος βρισκόταν κοντά 

στο εργοστάσιο του Ακτσόγλου στον προσφυγικό συνοικισμό πάνω από τα σημερινά λύκεια 

και γυμνάσια στην είσοδο της πόλης. Οι κομιτατζήδες έπαθαν σύγχυση και τρομαγμένοι 
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τράπηκαν σε φυγή ανταλλάσοντας σποραδικά πυρά. Η δύναμη των 500 γερμανοϊταλών δε 

βγήκε να αντικρούσει τα τμήματα του ΕΛΑΣ και περιορίστηκε να βάλλει προς όλες τις 

κατευθύνσεις από το χώρο στρατοπέδευσης. Δύο πολυβόλα ασχολήθηκαν προς αυτή την 

κατεύθυνση. Η επιχείρηση δεν έφτασε στον αντικειμενικό της σκοπό. Τις πρωινές ώρες 

δόθηκε εντολή σύμπτυξης των δυνάμεων με απώλεια  δύο τραυματιών. Οι απώλειες του 

εχθρού δεν έγιναν γνωστές
51

. 

Μετά τη συντριβή της Οχράνα στην Πλατάνη και στα Βρυτά οι ένοπλοι Οχρανίτες 

άρχισαν να αποχωρούν από το τάγμα και η δύναμή τους άρχισε να φυλλοροεί. Στις αρχές του 

Σεπτεμβρίου του χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα, η διαφαινόμενη ήττα της Γερμανίας και 

η προέλαση  του ρωσικού στρατού στα Βαλκάνια εξανάγκασαν τον Ντίμτσεφ να αρχίσει 

συνεννοήσεις και να ρίξει γέφυρες στο αυτονομιστικό τάγμα Αριδαίας-Έδεσσας με σκοπό 

την προσχώρηση του στο συμμαχικό στρατόπεδο. Έτσι τερματίστηκε και η δράση της 

Οχράνα.   

1.3  Αντίσταση  

 

 Όπως είναι ευρέως γνωστό οι Έλληνες ήταν από τους λαούς της κατεχόμενης από 

τους Γερμανούς Ευρώπης, οι οποίοι ανέπτυξαν ιδιαίτερα ισχυρό κίνημα εθνικής αντίστασης 

κατά την διάρκεια της κατοχής. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο αριθμός των αντιστασιακών 

οργανώσεων στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα μεγάλος με τις οργανώσεις αυτές ουσιαστικά να 

«αναγκάζουν» τους κατακτητές να μεταφέρουν στο ελληνικό έδαφος μεγάλο αριθμό 

στρατιωτικών δυνάμεων, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το κίνημα των 

ανταρτών που είχε διαμορφωθεί.  

Ωστόσο, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα 

ήταν οι διαμάχες που αναπτύχθηκαν μεταξύ των δεξιών και των αριστερών αντιστασιακών 

οργανώσεων στα πλαίσια προσπάθειάς της κάθε παράταξης να εγκαθιδρύσει το δικό της 

κοινωνικό και πολιτικό σύστημα, πράγμα που οδήγησε στο  τέλος της κατοχής έως και την 

ένοπλη σύγκρουση. Στην πόλη της Έδεσσας αναπτύχθηκε δράση από δύο αντιστασιακές 

οργανώσεις δηλαδή μία από κάθε παράταξη
52

.  

Πρώτη οργάνωση ήταν οι «Υπερασπιστές Βορείου Ελλάδος» (Υ.Β.Ε.) η οποία 

ιδρύθηκε στις 10 Ιουλίου χίλια εννιακόσια σαράντα ένα στην Θεσσαλονίκη. Μέλη της ήταν 

κυρίως κεντροδεξιοί αξιωματικοί του στρατού. Στη συνέχεια η οργάνωση αυτή 

                                            
51

 Ι.Α.Μ  Γενική διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας αε ΑΔΜ 49.0 1 Φ 140 
52

 Μίντσης, Γ.Ι. (1992). 80 Χρόνια …ό.π σελ. 39 



27 
 

μετονομάστηκε σε Π.Α.Ο (Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωσις). Στην Έδεσσα   

κατάφερε και μύησε επώνυμους κατοίκους. Από τους πρώτους που συμμετείχαν στο 

εγχείρημα αυτό ήταν ο έμπορος Αντώνιος Κωφός, ο γιατρός Αντώνιος Οικονόμου από την 

Θεσσαλονίκη ο οποίος και επισκέφτηκε την Έδεσσα για αυτό το λόγο, ο χειρουργός 

Γεώργιος Παράσχος, καθώς και ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Σιβένας. Μάλιστα από τα τρία 

άτομα αυτά προέκυψε και η επιτροπή της ΥΒΕ/ΠΑΟ Έδεσσας. Άλλα μέλη της Π.Α.Ο. στην 

Έδεσσα ήταν ο συνταγματάρχης Χρήστος Ιωάννου από το Μεσημέρι και ο επισμηνίας Κύρος 

Μπίνος,   στρατιωτικός αρχηγός των δυνάμεων της Π.Α.Ο. στο νομό Πέλλας ήταν ο λοχαγός 

Γεώργιος Ματράκας, ενώ από την άλλη, πολιτικός αρχηγός ήταν ο νομάρχης Πέλλας 

Γεώργιος Θεμελής σμήναρχος εν αποστρατεία ο οποίος ανέπτυξε έντονη αντιστασιακή 

δράση. Ο Θεμελής προχώρησε την διαμόρφωση μιας ομάδας εκατό ατόμων από τη Σκύδρα 

για να την εντάξει στο ανταρτικό σώμα της Π.Α.Ο. στο Βέρμιο αρχηγός της οποίας ήταν ο 

Ταγματάρχης Δημήτριος Σαρρής. Στην Έδεσσα εκείνη την περίοδο βρισκότανε μια ομάδα 

μονίμων αξιωματικών οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στην πόλη και παρέμειναν μετά την 

κατάρρευση του αλβανικού μετώπου. Στις πέντε Ιουλίου χίλια εννιακόσια σαράντα τρία, η 

Μακεδονία ανακηρύχθηκε σε γερμανικό προτεκτοράτο. Η βουλγαρική ζώνη είχε επεκταθεί 

από το Στρυμόνα μέχρι τον Αξιό ποταμό εκτός της Θεσσαλονίκης. Ήδη στην Έδεσσα  οι 

βουλγαρόφιλοι πανηγύριζαν ετοιμάζοντας γλυκίσματα και ανθοδέσμες. Την επομένη έξι 

Ιουλίου, μια ομάδα από 11 μόνιμους αξιωματικούς και 20 εφέδρους διατάχθηκε να εξέλθει 

προς το Βέρμιο. Η έξοδος αποφασίστηκε, σύμφωνα με το λοχαγό Καραχισαρίδη, μετά τις 

διαδόσεις περί επεκτάσεως της βουλγαρικής κατοχής σε ολόκληρη τη Μακεδονία και τις 

φήμες που κυκλοφορούσαν περί συλλήψεων  των αξιωματικών γιατί είχαν εκδηλώσει  αντί 

αξονικές διαθέσεις
53

. Η ομάδα των 11 αυτών αξιωματικών μαζί με τους 20 εφέδρους 

αξιωματικούς κινήθηκε συντεταγμένα και βρέθηκε σε επιλεγμένη θέση μεταξύ των χωριών 

Ριζάρι και Πολλά Νερά όπου την επόμενη νύχτα επτά-οκτώ Ιουλίου συνελήφθησαν από τους 

άντρες του ΕΛΑΣ. 

Από τον Ιούλιο του χίλια εννιακόσια σαράντα τρία, η ομάδα του ταγματάρχη 

Δημητρίου  Σαρρή  προχώρησε στον σχηματισμό δικών της ενόπλων ομάδων συνολικού 

αριθμού  450 ανδρών
54

 οι οποίες και έδρασαν στο Βέρμιο, στην περιοχή νότια της Έδεσσας 
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(περιοχή Νάουσας-Βέροιας) και αργότερα, εξαιτίας της έντονης αντίδρασης του ΕΛΑΣ, τα 

τμήματα αυτά αποσύρθηκαν προς τα  Πιέρια στην Μονή των Αγίων Πάντων
55

. Γενικότερα, 

θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην περιοχή γύρω από την Έδεσσα, δηλαδή στην περιοχή του 

Πάικου και κυρίως στην περιοχή του Καϊκαματσαλάν, δεν έδρασαν αντάρτες της δεξιάς 

οργάνωσης Π.Α.Ο. αφού στην περιοχή αυτή κυριαρχούσε ο ΕΛΑΣ που δεν επέτρεψε την 

ανάπτυξη άλλων αντάρτικων σωμάτων
56

. Προσπάθεια έγινε τον Ιούλιο του χίλια εννιακόσια 

σαράντα τρία, όταν η Π.Α.Ο. υπό την φημολογία της εγκατάστασης Βουλγαρικών δυνάμεων  

στην κεντρική Μακεδονία διέταξε την έξοδο τμημάτων της στην περιοχή του Πάικου και 

εστάλησαν αξιωματικοί από την Θεσσαλονίκη στα Γιαννιτσά με σκοπό σε συνεργασία με 

τους εκεί αξιωματικούς να συντονίσουν την έξοδο τους στο Πάικο και τη συγκρότηση του 

65
ου

  τάγματος της Π.Α.Ο.  Στις δέκα Ιουλίου συγκεντρώθηκαν στο Ελευθεροχώρι  ένα 

τμήμα 30 ανδρών εκ των οποίων 10 μόνιμοι αξιωματικοί και στα τέλη του μήνα η δύναμη 

είχε αυξηθεί στους 100 άνδρες με 20 μόνιμους αξιωματικοί
57

 στους οποίους,  πριν εξέλθουν, 

είχαν υποσχεθεί (ο νομάρχης Θέμελης) ότι το Πάικο ήταν χώρος δράσης της Π.Α.Ο. Ο ΕΛΑΣ 

αντέδρασε και έστειλε δικά του τμήματα για να τους διώξει.  Ορισμένοι αξιωματικοί 

εντάχθηκαν στον ΕΛΑΣ και ορισμένοι αποχώρισαν 
58

. 

 Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, οι αντίπαλες σε ιδεολογικό επίπεδο οργανώσεις της 

εθνικής αντίστασης συγκρούστηκαν μεταξύ τους λιγότερο στον τομέα της ιδεολογίας και 

περισσότερο στην προοπτική της εξουσίας.   

 Ωστόσο, η πλέον ισχυρή αντιστασιακή οργάνωση της περιοχής της Έδεσσας και 

ευρύτερα όλης  της Μακεδονίας ήταν το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.), του 

οποίου στρατιωτική πτέρυγα ήταν ο Ε.Λ.Α.Σ («Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός»). Το 

Ε.Α.Μ. ιδρύθηκε στις είκοσι επτά Σεπτεμβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα ένα, από το Κ.Κ.Ε., 

μαζί με τρία άλλα κόμματα, την Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, 

καθώς και το Αγροτικό Κόμμα. Στο Νομό Πέλλης από την αρχή της ίδρυσής τους εκδίδονταν 

παράνομα αρκετές εφημερίδες της εθνικής αντίστασης. Από το χίλια εννιακόσια σαράντα 

δύο, η εφημερίδα «Φλόγα» όργανο της περιφερειακής επιτροπής του ΚΚΕ με διευθυντή το 
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Βαγγέλη Κτενά και από το χίλια εννιακόσια σαράντα τρία, η εφημερίδα «Εμπρός» ως όργανο 

της περιφερειακής επιτροπής του ΕΑΜ με διευθυντή τον Σαραηλιά, η «Λεύτερη Ζωή», 1943-

1944  που ήταν έκδοση της ΕΠΟΝ, η «Ελεύθερη Γνώμη» η έκδοση της οποίας συνεχίστηκε 

και μετά την απελευθέρωση με διευθυντή τον Ευθύμιο Μαλεζά νομάρχη της Εαμοκρατίας. 

Επίσης η «Νέα Γενιά» περιοδικό της ΕΠΟΝ και τα «Χαρούμενα Νιάτα» όργανο του 

επαρχιακού συμβουλίου της επαρχίας Σκύδρας
59

.  Οι οργανώσεις αυτές προέβαλαν ισχυρή 

αντίσταση κατά των Γερμανών, στα βουνά γύρω από την Έδεσσα και ιδίως στο 

Καϊμάκτσαλαν. Εκεί έδρασε το 30
ο
 Σύνταγμα του ΕΛΑΣ, το οποίο υπαγόταν στην Ομάδα 

Μεραρχιών Μακεδονίας (ΟΜΜ). Από τον Σεπτέμβριο του χίλια εννιακόσια σαράντα τρία 

την αρχηγία του ΕΛΑΣ σε ολόκληρη την Μακεδονία είχε ο συνταγματάρχης του τακτικού 

στρατού, Ευριπίδης Μπακιρτζής, ενώ πολιτικός επίτροπος της περιοχής ήταν ο Μάρκος 

Βαφειάδης
60

.  

 Το Κ.Κ.Ε. που ήταν και το κυριότερο κόμμα του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, διέθετε οργάνωση 

στην περιοχή της Έδεσσας ήδη από την δεκαετία του χίλια εννιακόσια είκοσι. Το χίλια 

εννιακόσια είκοσι δύο, με πρωτοβουλία του Τρύφων Χατζηγιάννη σχηματίστηκε η πρώτη 

σοσιαλιστική οργάνωση στην Έδεσσα με γραμματέα τον ίδιο και μέλη τον Γιάννη Πετσίβα, 

Χριστόδουλο Πεντάρη, τον Γιώργο Μάντη και το Νίκο Πέγιο. Αυτή ίδρυσαν την 

Πανεργατική Ένωση. Το Νοέμβριο του χίλια εννιακόσια είκοσι επτά,  έγινε περιφερειακό 

κομματικό συνέδριο και συμμετείχαν 64 αντιπρόσωποι από το νομό. Εκλέχθηκε νέα 

περιφερειακή επιτροπή στην οποία συμπεριλήφθηκε  και ο Χρήστος  Πέγιος από την 

Καρυδιά ως εκπρόσωπος του αγροτικού κόμματος. Τον Ιανουάριο του χίλια εννιακόσια 

είκοσι εννιά, λάβανε μέρος στο συνέδριο  της ΟΚΝΕ στην Αθήνα οι Χρήστος Βυρόζης,  

Πέτρος Νίκου, Βαγγέλης Αγιάνης,  Τρύφων Κατκαδίγκας, Γιάννης Σγουρός, Τάσος 

Τραϊανός,  Αλέκος Τενεκετζής και  Τάσος Αγιάννης .Τον Ιούλιο του χίλια εννιακόσια είκοσι 

εννιά με το «ιδιώνυμον» του Βενιζέλου εξορίστηκαν στη Γαύδο οι Τρύφων Χατζηγιάννης, 

Χρήστος Πέτλης, Γιάννης Πετσίβας και Θόδωρος Πεντάρης.
61

                                                                                                              

 Έπειτα από την κατάληψη της Έδεσσας  από τους Γερμανούς, έγιναν ορισμένες 

συγκεντρώσεις έχοντας ως σκοπό την συγκρότηση ομάδων εθνικής αντίστασης κατά το χίλια 

εννιακόσια σαράντα ένα
62

. Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, έγινε και η πρώτη αντιστασιακή 

πράξη στην πόλη, όταν ο αυτοκινητιστής Ιωάννης Τζουμαλής, ο υποδηματοποιός Νίκος 
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Ταουσάνης και ο μαθητής τότε Δημήτριος Γιούσμης, έκρυψαν σε κουφάλες μουριών 

χειροβομβίδες, τις οποίες είχαν αφήσει φεύγοντας οι Άγγλοι και εν συνεχεία τις μετέφεραν 

στο μαγαζί του Ταουσάνη, με στόχο να προβούν σε βομβιστικές ενέργειες κατά των 

Γερμανών. Η ενέργεια αυτή προδόθηκε στη Γκεστάπο και τότε αυτοί αναγκάστηκαν να 

φύγουν στο βουνό ως αντάρτες και έγιναν ουσιαστικά οι πρώτοι Εδεσσαίοι που το έπραξαν
63

.  

 Στον ΕΛΑΣ κατατάχθηκαν πολλοί Εδεσσαίοι και κάτοικοι και από τις τρείς Επαρχίες 

του Νομού Πέλλης και σύντομα αναπτύχθηκε σημαντική αντιστασιακή δράση στην ορεινή 

περιοχή της Έδεσσας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η οργανωτική δομή του διέφερε 

λίγο από τακτικό στρατό. Η περιφέρεια της Έδεσσας κατατασσόταν στην ευθύνη της Χ 

Μεραρχίας του ΕΛΑΣ που είχε έδρα τα Χάσια, ενώ διοικητής ήταν ο συνταγματάρχης 

πεζικού Ευάγγελος Καλαμπαλίκης, καπετάνιος ο Σαράντης Πρωτόπαπας, ο οποίος είχε το 

ψευδώνυμο Γιώργης Κικίτσας, ενώ πολιτικός υπεύθυνος ήταν ο Θανάσης Γκένιος 

(Λασσάνης). Στην ίδια μεραρχία υπαγόταν το 30
ο
 Σύνταγμα, που είχε χώρους δράσης το 

βουνό Πάικο, το οποίο βρίσκεται ανατολικά της Έδεσσας, ενώ δράση ανέπτυξε και 

βορειοδυτικά της πόλης και συγκεκριμένα στην οροσειρά του Βόρα, που αποτελείται από το 

Καϊμάκτσαλαν και τη Τζένα. Νοτιοδυτικά της Έδεσσας στην περιοχή του Βερμίου έδρασε  το 

16
ο 

Σύνταγμα του ΕΛΑΣ. Στο αποκορύφωμα της οργάνωσης και της δράσης του το 16
ο
  

σύνταγμα τον Μάρτιο του χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα διέθετε τρία τάγματα, έναν 

λόχο πολυβόλων Υ. ΕΠΟΝ,  λόχο  διοικήσεως και λόχο κομάντο. Η δύναμη του συντάγματος 

αποτελούνταν από 54 αξιωματικούς και 784 αντάρτες
64

. 

 Διοικητής του 30
ου

 Συντάγματος, το οποίο αποτελούσε και την πλέον σημαντική 

στρατιωτική μονάδα που έδρασε στην περιοχή, ήταν ο απόστρατος ταγματάρχης Φώτης 

Ζησόπουλος, που είχε το ψευδώνυμο Παππούς, καπετάνιος ο Γιάννης Καρυοφίλης (Στάθης), 

ενώ πολιτικός υπεύθυνος ήταν ο Θανάσης Μητσόπουλος, με το ψευδώνυμο Σταύρος. Θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι το Σύνταγμα αποτελούνταν από δύο τάγματα. Το Ι Τάγμα είχε έδρα 

το Πάικο και περιελάμβανε τον 1
ο
, τον 2

ο
 και τον 3

ο
 Λόχο, ενώ το ΙΙ Τάγμα είχε ως έδρα το 

Καϊμάκτσαλαν και περιελάμβανε τον 5
ο
 τον 6

ο
 και τον 7

ο
 λόχο με τον κάθε λόχο να αριθμεί 

περίπου 50-70 άντρες
65

. Τον Νοέμβριο
66

 του χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα, το 30ο 

σύνταγμα βρίσκονταν σε πλήρη οργάνωση και ανάπτυξη έχοντας στη δύναμη του 84 

αξιωματικούς, 61 καπεταναίους, 2214 μαχητές, 75 μαχητές στο νοσοκομείο, σύνολο 2434 και 
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διέθετε τον εξής οπλισμό: πυροβόλα 1,ολμοί ομαδικοί 4, ατομικοί 3, Πολυβόλα 10, 

οπλοπολυβόλα 34, αυτόματα 51, όπλα 1691, αντιαρματικά τυφέκια 2, πιστόλια 91. Τον 

ΕΛΑΣ επικουρούσε ο εφεδρικός ΕΛΑΣ που ήταν μια ημιστρατιωτική οργάνωση που τα μέλη 

της δεν ήταν μόνιμα στρατευμένα και εντεταγμένα σε κανονικές στρατιωτικές μονάδες και 

τμήματα. Ζούσαν στα χωριά και στις πόλεις τους, κοιμόντουσαν στα σπίτια τους και 

ασχολούνταν κανονικά με τις εργασίες τους, συνήθως αγροτικές στην περιοχή της Πέλλας.  

 Αποστολή του εφεδρικού ΕΛΑΣ ήταν πρώτα η αντιμετώπιση των αυθαιρεσιών των 

κατακτητών. Η οργάνωση του  στο νομό Πέλλας  είχε αρχίσει να συγκροτείται το χίλια 

εννιακόσια σαράντα τρία, ενώ την ίδια χρονιά  οργανώθηκε σε σύνταγμα με έδρα την 

Έδεσσα και τάγματα στις τρεις επαρχίες του νομού και ένα στη γειτονική Παιονία. Η 

οργανωτική του διάρθρωση άλλαξε ένα έτος αργότερα και από τότε εμφανιζόταν σε δύναμη 

μεραρχίας. Η μεραρχία Έδεσσας είχε συνολική δύναμη 2.500 άντρες και το Σύνταγμα 

Έδεσσας με ένα τάγμα στην Έδεσσα και ένα στην Άρνισσα συνολική δύναμη 800 άντρες και 

ο οπλισμός τους έφτανε για 150-200 άντρες. Το Σύνταγμα Σκύδρας με ένα τάγμα στη Σκύδρα 

και ένα στη Πετριά είχε συνολική δύναμη 500 άντρες και οπλισμό για 100-150 άντρες. Το 

Σύνταγμα Αλμωπίας με έδρα την Αριδαία είχε τρία τάγματα,  το ένα με έδρα την  Αριδαία 

και τομέα τα χωριά Πολυκάρπη – Μοναστηράκι- Χρύσα, το δεύτερο με έδρα το Βορεινό και 

τομέα τη Φιλώτεια- Πρόδρομο- Νερόμυλοι- Εξαπλάτανο και τρίτο με έδρα τη Νότια και 

τομέα τα χωριά Φούστανη - Λαγκαδιά- Περίκλεια- Αρχάγγελο. Συνολική δύναμη 1.200 

άντρες και οπλισμό για 150-200.  

 Η Μεραρχία των Γιαννιτσών με έδρα τα Γιαννιτσά και συνολική δύναμη 2.000 άντρες 

είχε τρία συντάγματα.  Το ένα με  έδρα τα Γιαννιτσά και τομέα τα γύρω χωριά και το άλλο με  

έδρα τη Νέα Πέλλα και τομέα τα χωριά προς Κουφάλια και Χαλκηδόνα και ένα τρίτο στην 

Παιονία. Το κάθε σύνταγμα είχε από δύο-τρία τάγματα, δύναμης 600-700 άντρες και οπλισμό 

για 200 περίπου άντρες. Η οργανωτική διάρθρωση του εφεδρικού  ΕΛΑΣ δεν ήταν σταθερή 

και ο οπλισμός του είχε μεγάλη ποικιλομορφία
67

. Αρχηγός του Εφεδρικού ΕΛΑΣ στον Νομό 

Πέλλας ήταν ο Ορέστης Παπαδόπουλος, με ψευδώνυμο «Βασίλης ο Χονδρός». Οι 

στρατιωτικές δραστηριότητες του ΕΛΑΣ ήταν ποικίλες,  καθώς πέρνανε μέρος σε μάχες και 

αναλάμβαναν διάφορες αποστολές
68

. 

 Ιδίως κατά τον τελευταίο χρόνο της Κατοχής έγιναν πολλές επιθέσεις του ΕΛΑΣ 

εναντίον γερμανικών στόχων στην περιοχή της Έδεσσας και ευρύτερα στην γύρω περιοχή, 
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πολλές από αυτές αποτυχημένες. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί η επίθεση που έλαβε χώρα 

την εικοστή πρώτη Ιουλίου χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα. Μονάδες του 30
ου

 

Συντάγματος, με υποστήριξη 100 Γιουγκοσλάβων παρτιζάνων, επιχείρησαν να επιτεθούν 

εναντίον των γερμανικών δυνάμεων της Έδεσσας, ωστόσο δεν υπήρξε καλός συντονισμός 

των ανταρτικών μονάδων που επιτέθηκαν και έτσι ουσιαστικά περιπλανήθηκαν πέριξ της 

πόλης και εν τέλει υπήρξε ματαίωση της επίθεσης.  

 Από την άλλη υπήρξαν και πολλές επιτυχημένες στρατιωτικές επιχειρήσεις, ιδίως 

στην κοιλάδα που βρίσκεται μεταξύ της Έδεσσας και της Άρνισσας και συγκριμένα στα 

στενά «Μουχαρέμ Χάνι», μια περιοχή που βρίσκεται περίπου 14 χιλιόμετρα δυτικά της 

Έδεσσας, στον δρόμο που συνδέει την Έδεσσα με την Φλώρινα. Το σημείο αυτό είναι 

ιδιαίτερα στενό και σχηματίζεται ανάμεσα στα βουνά Καϊμακτσαλάν από βορρά και Βέρμιο 

από τον νότο, ενώ κατά την αρχαιότητα από το εν λόγω σημείο περνούσε η αρχαία Εγνατία 

Οδός. Στο σημείο αυτό ο ΕΛΑΣ έδωσε πολλές  μάχες εναντίον των Γερμανών, με την 

σημαντικότερη μάχη να γίνεται στις έξι Αυγούστου του χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα, 

όπου ανατινάχθηκε η αμαξοστοιχία που μετέφερε Γερμανούς και Ιταλούς, με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν 130 νεκροί, ενώ ταυτόχρονα, οι αντάρτες από την επίθεση αυτή κατάφεραν και 

αποκόμισαν πλούσιο εξοπλισμό, καθώς επίσης και υγειονομικό υλικό
69

. Την άνοιξη του χίλια 

εννιακόσια σαράντα τέσσερα οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής πραγματοποίησαν μεγάλες 

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στους ορεινούς όγκους του Ν. Πέλλας- Βέρμιο- Καϊμακτσαλάν 

–Πάικο οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τις  κωδικές ονομασίες  «Γεράκι» και «Μαγιάτικη 

Καταιγίδα» στο Βέρμιο από 22-24  Απριλίου του χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα και  

Κροκόδειλος και τριαντάφυλλο της Πεντηκοστής στο Καιμάκτσαλάν από τις οκτώ Μαϊου 

χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα έως δώδεκα Μαϊου χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα 
70

. 

Η πρώτη φάση της επιχείρησης  με τον  κωδικό Γεράκι είχε σκοπό την παραπλάνηση 

των δυνάμεων του ΕΛΑΣ με την διαρροή ψευδών πληροφοριών για τις κινήσεις των 

Γερμανικών δυνάμεων και για τους στόχους της επιχείρησης ο οποίος στην πραγματικότητα 

ήταν η εξάρθρωση των βάσεων των ανταρτών και η καταστροφή των χωριών που 

υποστήριζαν τους αντάρτες παρέχοντας τους βοήθεια. Οι βάσεις των ανταρτών βρίσκονταν 

στο  Άνω Γραμματικό όπου ήταν και η έδρα του 16ου Συντάγματος ,ο Άγιος Παύλος ( 

Κουτσούφλιανη) , η Μεταμόρφωση (Νταρζίλοβο),  η Αγία Φωτεινή (Όσλιανη) και το  
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Ροδοχώρι  (Γκολέμα Ρέκα). Αφορμή για την εκδήλωση της επιχείρησης  υπήρξε η αιφνίδια 

επίθεση που δέχτηκαν οι γερμανικές δυνάμεις και αποδεκατίστηκαν στην διάβαση Καστανιά 

κοντά στη Βέροια. Το σώμα στρατού Θεσ/νίκης εξέδωσε διαταγή για εξόντωση των 

συμμοριών στην οροσειρά  Βερμίου (Έδεσσα- Νάουσα-Βέροια)
71

 και στην πεδιάδα της 

Κοζάνης-Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου.  

Η επίθεση των γερμανικών δυνάμεων εκδηλώθηκε από την πλευρά της Έδεσσας μέσω 

Φλαμουριάς- Αγίας Φωτεινής, από τη Βέροια μέσω Νάουσας- Ροδοχωρίου και από τη δυτική 

πλευρά μέσω Κεδρώνας-Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας. Στόχος η περικύκλωση των ανταρτών 

και η ολική καταστροφή τους. 

Στις τάξεις των ανταρτών συμμετείχε και μια δύναμη άγγλων και αμερικανών 

μαχητών. Ο ΕΛΑΣ είχε επιλέξει να αντιτάξει στατική άμυνα άγνωστο για πιο λόγο. Μετά από 

τη διήμερη μάχη οι γερμανικές δυνάμεις διέσπασαν τις γραμμές των ανταρτών καθώς ήταν 

υπέρτερες και υποστηρίζονταν από πυροβολικό και αεροπορία. Οι αντάρτες διέφυγαν σε 

κακή κατάσταση κατά μικρά κύματα προς το Πάικο, το Σινιάτσικο και το Λόγγο της 

Έδεσσας. Οι απώλειες τους μεγάλες με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες αλλά και πολλούς 

αιχμαλώτους μεταξύ των οποίων ο ταγματάρχης Περικλής Μεσιμέρης και ο λοχαγός 

Δημήτρης Μπαρζής οι οποίοι συνελήφθησαν σε ενέδρα σε δασώδη περιοχή κοντά στη 

Φλαμουριά και βρέθηκαν επάνω τους απόρρητα έγγραφα για τη δράση του 16
ου

 συντάγματος. 

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, όπου πέρασαν από στρατοδικείο 

και εκτελέστηκαν. 

Οι συνέπειες των επιχειρήσεων στα χωριά του Βερμίου ήταν ολέθριες. Σκοτώθηκαν ή 

κάηκαν ζωντανοί 562 άντρες γυναίκες και παιδιά
72

. Άλλοι τόσοι συνελήφθησαν και 

σύρθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και σε κρατητήρια στις γύρω πόλεις Νάουσα, 

Πτολεμαΐδα και Έδεσσα.  Βομβαρδίστηκαν κατοικημένες περιοχές καθώς και τα γύρω δάση.  

Μετά την απώθηση των δυνάμεων του ΕΛΑΣ και την κατάληψη των χωριών οι γερμανοί 

κατάστρεψαν ολοσχερώς τα χωριά που ήσαν βάσεις των ανταρτών, τα Άνω και Κάτω 

Γραμματικό, Άγιος Παύλος (Κουτσιούφλιανη), Μεταμόρφωση (Νταρζίλοβο), Πύργοι 

(Κατράνιτσα) και το Μεσόβουνο. Την καταστροφή συμπλήρωσε και η απερίγραπτη λεηλασία 

από τους γερμανούς και τους συνεργάτες τους. Οι κάτοικοι του Πελαργού περιφέρονταν με 

κάρα γεμάτα λάφυρα από λεηλατημένα σπίτια. Ο εξοπλισμένοι κάτοικοι του Αγίου Παύλου 

και η Μεταμόρφωση ξανακατοικήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Ακόμα και 

χωριά που δεν καταστράφηκαν όπως η Φλαμουριά και η Αγία Φωτεινή εγκαταλείφθηκαν από 
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τους κατοίκους οι οποίοι όλο το καλοκαίρι κρύβονταν σε σπηλιές γύρω από τα χωριά τους 

αμελώντας τις αγροτικές τους εργασίες
73

. Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση 

εκκαθάρισης του Βερμίου προετοιμάστηκαν ανάλογες επιχειρήσεις στο Πάικο με την κωδική 

ονομασία «Τριαντάφυλλο της Πεντηκοστής» από πέντε έως οκτώ χίλια εννιακόσια σαράντα 

τέσσερα και «Κροκόδειλος»  στο Καϊμακτσαλάν στις οκτώ με δώδεκα Μαΐου χίλια 

εννιακόσια σαράντα τέσσερα. Είχε αποφασιστεί να εκδηλωθούν οι επιχειρήσεις μετά το 

πέρας της «Μαγιάτικης Καταιγίδας» του Βερμίου.  

Για την αντιμετώπιση των ανταρτών του Πάικου που στελέχωναν το 30
ο
 Σύνταγμα 

του ΕΛΑΣ και το 130
ο
 σύνταγμα που είχε μετακινηθεί από τα Κρούσια η ομάδα στρατού 

Θεσ/νίκης είχε συγκροτήσει τέσσερις ομάδες μάχης με επικεφαλής το συνταγματάρχη Ρίττερ 

Φον Εμπερλάιν. Το σχέδιο προέβλεπε την περικύκλωση του Πάικου και επίθεση εναντίον 

των Μεγάλων Λιβαδιών όπου βρισκόταν η διοίκηση του 30
ου

 συντάγματος. Πιο αναλυτικά το 

σχέδιο επίθεσης προέβλεπε την αιφνιδιαστική επίθεση και περικύκλωση τεσσάρων περιοχών 

όπου είχαν εντοπιστεί οι συγκεντρώσεις των ανταρτικών ομάδων, όπου οι περιοχές 

Λαγκαδιά, Περίκλεια, Αρχάγγελος, Τρία Έλατα, Μεγάλα Λιβάδια, Κάρπη και Καστανερή. Η 

επίθεση μετά από αναβολές ξεκίνησε στις πέντε Μαϊου. Η καθυστέρηση αυτή αποδείχθηκε 

καθοριστική. Το 30
ο
 σύνταγμα και το 16

ο
 πρόλαβαν μετά από διαρροές για την επικείμενη 

επίθεση και αποσύρθηκαν στην Τζένα στο  Πευκωτό. Οι γερμανικές δυνάμεις το μόνο που 

κατάφεραν ήταν να καταστρέψουν κάποιες εγκαταστάσεις και υποδομές των ανταρτών. Το 

τίμημα της αποτυχίας το πλήρωσαν τα χωριά Τρία Έλατα και Μεγάλα Λιβάδια τα οποία 

λεηλατήθηκαν αναγκάζοντας τους κατοίκους να τα εγκαταλείψουν και στη συνέχεια 

πυρπολήθηκαν. Τα προϊόντα της λεηλασίας μεταφέρθηκαν στα χωριά Περίκλεια και 

Αρχάγγελος. Η αποτυχία της επιχείρησης «Τριαντάφυλλο της Πεντηκοστής» και η διαφυγή 

των ανταρτών ανάγκασε την ομάδα στρατού Θεσ/νίκης  να εκπονήσει καινούργιο σχέδιο με 

την ονομασία «Κροκόδειλος». Στόχος του σχεδίου ήταν η ανεύρεση και εξόντωση των 

ανταρτών αυτή τη φορά στο Καϊμάκτσαλαν και συγκεκριμένα στα χωριά Κερασιά, Καρυδιά, 

Μαργαρίτα, Σωτήρα και Αριδαίας. Μεταξύ των ανταρτών αναζητούσαν και Σέρβους 

αντάρτες στην Όρμα, Άνω και Κάτω Λουτράκι, Άνω και Κάτω Κορυφή και Σαρακηνούς. Η 

διεύθυνση της επιχείρησης ανατέθηκε στο 8
ο
 τεθωρακισμένο σύνταγμα αστυνομίας 

Γρεναδιέρων ΣΣ Χέλμουντ  Ντέρνερ. Η ομάδα στρατού Θεσ/νίκης είχε εκδώσει και οδηγίες 

για τη μεταχείριση των πληθυσμών. Ζητούσε επιείκεια  στη μεταχείριση χαρακτηρίζοντας 
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την περιοχή έχουσα ισχυρή βουλγαρική μειονότητα. Και αυτή η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε 

αποτυχημένη και είχε ως συνέπεια τη διακοπή της χωρίς να υπάρχει κανένα αποτέλεσμα 

σχετικά με τη στοιχειοθεσία της
74

. 

       Ο ΕΛΑΣ εκτός από το πλήθος επιθέσεων που πραγματοποίησε εναντίον των 

Γερμανών ανέπτυξε και δράση κατά της Οχράνας.( αναλυτικά στο κεφαλαίο για την Οχράνα.  

Οι επιχειρήσεις αυτές  έγιναν κυρίως σε χωριά της Έδεσσας. Αποτέλεσμα των επιθέσεων 

αυτών ήταν να συμπτυχθούν από τη μια οι δυνάμεις του Kάλτσεφ στην Έδεσσα, οι οποίες 

βρίσκονταν υπό την Γερμανική προστασία, ενώ από την άλλη, πολλά μέλη της οργάνωσης 

αυτής, παρέδωσαν τον οπλισμό τους στους Γερμανούς, προκειμένου να αποφύγουν αντίποινα 

του ΕΛΑΣ. Στις επιθέσεις αυτές οι αντάρτες είχαν μεγάλες απώλειες, οι οποίες έφθασαν τους 

115 νεκρούς και 150 τραυματίες.  

 Παρ’ όλα αυτά ο ΕΛΑΣ της περιοχής ανέπτυξε δράση και εναντίον των συνεργατών 

των Γερμανών που ήταν γνωστοί ως «Πουλικοί» εξαιτίας του ονόματος του αρχηγού τους. Η 

πιο σημαντική επίθεση που έγινε εναντίον τους ήταν εκείνη της εντεκάτης Οκτωβρίου χίλια 

εννιακόσια σαράντα τέσσερα, όταν το 30
ο
 Σύνταγμα επιτέθηκε εναντίον δωσίλογων, οι οποίοι 

είχαν οχυρωθεί στην Κρύα Βρύση Γιαννιτσών. Εκεί  ήταν συγκεντρωμένοι 600 περίπου  

άνδρες του Πούλου. Είχαν οχυρώσει το χωριό αποφασισμένοι να αμυνθούν με επικεφαλής 

τους τον ταγματάρχη Παπαϊωάννου και τον κτηνοτρόφο Σκαπαρδέα από το δροσερό Πέλλας. 

Τρομοκρατούσαν όλη την γύρω περιοχή λήστευαν, έδερναν, βίαζαν και σκότωναν. Μέσα στο 

χωριό είχαν ανοίξει ομαδικό τάφο όπου είχαν θαμμένους 180 αντάρτες Ελασίτες. Ο ΕΛΑΣ 

δεχόντανε πιέσεις  για να αναλάβει δράση. Η Επιχείρηση αποφασίστηκε για την ενδεκάτη 

Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα και έλαβε μέρος το τρίτο τάγμα του 30
ο
  

Συντάγματος, ο  λόχος μηχανημάτων, ο λόχος δυναμιτιστών, ο λόχος των ανεξάρτητων 

Σλαβομακεδόνων, ο  λόχος της ΕΠΟΝ Τμήμα εφεδρικού ΕΛΑΣ και ένας ακόμη λόχος ο 

πρώτος του 30ο συντάγματος. Η μάχη διήρκησε όλη την ημέρα με το σκοτάδι  να βρίσκει τον 

ΕΛΑΣ νικητή αφού κατόρθωσε να διαλύσει τις οχυρώσεις των Πουλικών, να συλλάβει 450
75

 

άνδρες αιχμάλωτους και να πάρει πίσω τα λάφυρα που είχαν  πάρει από τους πολίτες των 
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χωριών, μαζί με αυτά και 550 όπλα και πυρομαχικά .Τα λάφυρα μεταφέρθηκαν με 50 κάρα
76

. 

Φημολογείται πως αιχμαλωτίστηκαν 450 άτομα, αριθμός όμως που θεωρείται υπερβολικός
77

.  

 Η οργανωτική διάρθρωση του ΕΛΑΣ δεν ήταν σταθερή και ο οπλισμός του είχε 

μεγάλη ποικιλομορφία
78

. Στην Έδεσσα σχηματίσθηκε και ανεξάρτητος Λόχος Εφεδρικού 

ΕΛΑΣ, ο οποίος έδρασε εναντίον των οργάνων του Κάλτσεφ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει μια 

μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία, σημαντική βοήθεια στην οργάνωση αυτή παρείχε ο τότε 

Διοικητής της Χωροφυλακής Νομού Πέλλης, ο αντισυνταγματάρχης Σπηλιωτόπουλος
79

, ο 

οποίος  κάλυπτε την οργάνωση δίνοντας όπλα της Χωροφυλακής για να χτυπάει ο τρίτος 

ανεξάρτητος λόχος του εφεδρικού ΕΛΑΣ και τους Οχρανίτες. Ωστόσο, οι Βούλγαροι τον 

κατέδωσαν στους Γερμανούς, οι οποίοι εν συνεχεία τον συνέλαβαν και τον φυλάκισαν στο 

στρατόπεδο «Παύλου Μελά» στην Θεσσαλονίκη
80

.  

  Σημαντική εθνική δράση κατά την διάρκεια της κατοχής στην περιοχή της Έδεσσας 

ανέπτυξε η Εδεσσαία Ευαγγελία Κεφάλα  η οποία συνελήφθη στην Έδεσσα τον Αύγουστο 

του χίλια εννιακόσια σαράντα ένα από τους Γερμανούς και στάλθηκε ως όμηρος στη 

Γερμανία. Εκεί παρέμεινε για χρονικό διάστημα επτά μηνών και μάλιστα δέκα ημέρες 

παρέμεινε στο στρατόπεδο Νταχάου. Κατά την παραμονή της στην Γερμανία έμαθε και την 

γερμανική γλώσσα. Τον Μάρτιο του χίλια εννιακόσια σαράντα δύο επέστρεψε στην Έδεσσα 

και αμέσως προσελήφθη ως διερμηνέας στο γερμανικό φρουραρχείο, το οποίο στεγάζονταν 

στο ξενοδοχείο «Εθνικόν». Με τον ρόλο αυτό η Ευαγγελία Κεφάλα κατάφερε και έσωσε 

δεκάδες συμπολίτες της από τα χέρια των Γερμανών. Για παράδειγμα, τον Ιούνιο του χίλια 

εννιακόσια σαράντα τρία, στο προαύλιο του παλαιού Γυμνασίου της πόλης, το οποίο 

βρίσκονταν απέναντι από το σημερινό στάδιο, οι αρχές κατοχής ξεχώρισαν 23 άτομα τα 

οποία θεωρήθηκαν ύποπτα για αντιστασιακή δράση και κατόπιν επέμβασης του μητροπολίτη 

Παντελεήμονα και της Ευαγγελίας Κεφάλα αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο ΕΛΑΣ κατάφερε μετά 

από πληροφορίες της Κεφαλά και ανατίναξε μια γερμανική αμαξοστοιχία με πυρομαχικά που 

βρισκόταν κοντά στην  Επισκοπή Νάουσας. Ωστόσο, η δράση της σταμάτησε τον Απρίλιο 

του χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα,  όταν ο διοικητής των SS της Έδεσσας λοχαγός 

Halkos συνέλαβε την Ε. Κεφάλα καθώς και τον πρόεδρο πρωτοδικών Καραγιαννόπουλο μαζί 

με άλλους για αντιστασιακή δράση και έπειτα από δίκη σε γερμανικό στρατοδικείο, η Ε. 
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Κεφάλα καταδικάστηκε δις εις θάνατον. Τελικά δεν εκτελέστηκε καθώς σε λίγο υπήρξε 

απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.
81
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Αντιστασιακές πράξεις και αντίποινα  
 

2.1  Ειρηνικές πράξεις αντίστασης στην διάρκεια της κατοχής  

 

 Η πρώτη μαζική αντιστασιακή εκδήλωση την οποία οργάνωσε η περιφερειακή 

οργάνωση του Κ.Κ.Ε Πέλλας συνεπικουρούμενη από την Ο.Κ.Ν.Ε Πέλλας ήταν η 

προσπάθεια δημιουργίας αντισυγκέντρωσης στην ομιλία που εκφώνησε στις δώδεκα Ιουνίου 

χίλια εννιακόσια σαράντα δύο
82

 ο κατοχικός πρωθυπουργός Τσολάκογλου. Ο Τσολάκογλου 

απευθύνθηκε στους πολίτες της Έδεσσας οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί με τη βία από τον 

Γερμανό φρούραρχο μπροστά στο μπαλκόνι της εθνικής τράπεζας στην κεντρική πλατεία της 

πόλης. Τα μέλη και οι οπαδοί  του Κ.Κ.Ε συχνά διέκοπταν την ομιλία του Τσολάκογλου  

ώσπου αυτό ενόχλησε τους Γερμανούς αξιωματικούς και αποφάσισαν να διαλύσουν την 

συγκέντρωση. Οι Γερμανοί αρχικά τους απωθήσανε χωρίς πυροβολισμούς αλλά στη συνέχεια 

άρχισαν να πυροβολούν τραυματίζοντας πολίτες
83

.  Με την είσοδο του χίλια εννιακόσια 

σαράντα τέσσερα, οι κινητοποιήσεις του λαού των διαφόρων κοινωνικών ομάδων της 

Έδεσσας και της Πέλλας γενικότερα έγιναν πολύ έντονες. Οι διεκδικήσεις  αφορούσαν όλα 

τα θέματα. Το Φεβρουάριο έγιναν μεγάλες απεργίες στα εργοστάσια υφαντουργίας και 

σχοινοποιίας με αιτήματα την αύξηση του μεροκάματου και των επιχορηγήσεων σε τρόφιμα 

και είδη πρώτης  ανάγκης οι οποίες απέδωσαν και βελτιώθηκαν το μεροκάματο και οι 

επιχορηγήσεις. Οι κινητοποιήσεις είχαν διάφορες μορφές από δίωρες στάσεις εργασίας μέχρι 

και πολυήμερες απεργίες. Έγιναν συλλαλητήρια για διάφορα θέματα  όπως για το  φόνο ενός 

ιερέα από τους  Ομπαρλήδες (συνεργάτες των γερμανών από το χωριό  Όμπαρ-Αραββησός)  

καθώς και για να μην έρθουν τάγματα ασφαλείας στην Έδεσσα  και τον αφοπλισμό της 

Οχράνα. Η επιμονή του λαού της Έδεσσας να μην εμφανιστούν τάγματα ασφαλείας 

εξασφάλισε τη δέσμευση του φρούραρχου στο θέμα αυτό (λέγεται πως είχε απαντήσει «εάν 

έρθουν ο λαός ας τα σκοτώσει»).  

Οι στάσεις εργασίας  γίνονταν συχνά  και για την τρομοκρατία που επικρατούσε στα 

εργοστάσια. Στις είκοσι τέσσερις Μαρτίου παραμονή της εθνικής γιορτής πραγματοποιήθηκε 

στην Έδεσσα παλλαϊκή απεργία εργατών, με συμμετοχή υπαλλήλων και επαγγελματιών. Η 

απεργία συνδυάστηκε με την άνοδο στην πόλη μαζικών επιτροπών αγροτών από όλα τα 
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χωριά του νομού, εκτός της Αριδαίας. Δόθηκαν υπομνήματα στο νομάρχη με αιτήματα για 

αύξηση μισθών  και χορήγηση ειδών διατροφής, συνέχιση της «αρτοδότησης», ίδρυση 

λαϊκών συσσιτίων, κατάργηση της δεκάτης στους αγρότες και κατάπαυση της τρομοκρατίας 

στους χώρους εργασίας. Στο συλλαλητήριο έλαβαν μέρος  3.000 με 4.000 άτομα με αρκετούς  

ομιλητές από όλους τους κλάδους. Η αντίδραση των γερμανών ήταν η αναμενόμενη καθώς 

επιτέθηκαν με υποκόπανους και πυροβολισμούς στον αέρα για εκφοβισμό. Συνελήφθησαν 

περίπου 500 άτομα τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα την επόμενη μέρα. Οι κινητοποιήσεις 

συνεχίστηκαν έως τις είκοσι επτά Μαρτίου. 

2.2   Εμπρησμός του Βαροσίου της Έδεσσας και του χωριού Μεσημέρι  

 

Τον Σεπτέμβριο του χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα φαινόταν ότι οι Γερμανοί σε 

σύντομο χρονικό διάστημα επρόκειτο να αποχωρήσουν από την Έδεσσα και την Ελλάδα, έτσι 

ώστε να αποφύγουν την αποκοπή τους στη περιοχή της νότιας Βαλκανικής από τα σοβιετικά 

στρατεύματα, τα οποία την ίδια περίοδο είχαν προελάσει στη Βουλγαρία και Ρουμανία, 

έχοντας κατεύθυνση προς τον νότο. Τότε, το συμμαχικό στρατηγείο της Μέσης Ανατολής, 

στο οποίο εντάσσονταν και ο ΕΛΑΣ, μεταξύ των άλλων επιθέσεων εναντίον των γερμανικών 

θέσεων, αποφάσισε να πραγματοποιηθεί συντονισμένη επίθεση του ΕΛΑΣ και της 

βρετανικής αεροπορίας εναντίον των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Γερμανών στην 

Έδεσσα. Το πρωί της δέκατης τρίτης Σεπτεμβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα μερικά 

βρετανικά αεροπλάνα (με τις φήμες της εποχής να αναφέρουν ότι ο αριθμός αυτών 

ανέρχονταν σε 30) κατέφθασαν στην Έδεσσα και βομβάρδισαν το στρατόπεδο που 

βρίσκονταν στη θέση «Κις-Τεπέ» ενώ ταυτόχρονα, μονάδες του ΕΛΑΣ πραγματοποίησαν μια 

μικρής κλίμακας επίθεση κατά του ίδιου στρατοπέδου, χωρίς όμως να το καταλάβουν
84

.  

Την ίδια μέρα, οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ είχαν περικυκλώσει την Έδεσσα και μια 

διμοιρία που είχε ως επικεφαλής τον Ανατόλη Πετρίδη, ο οποίος ήταν Εδεσσαίος 

σιδηρουργός, ανέβηκε κρυφά το πρωί από το Λόγγο στο Βαρόσι μέσω του μονοπατιού του 

εργοστασίου Τσίτση και κατέλαβε μια αλάνα που βρίσκονταν απέναντι στο επιταγμένο από 

τους Γερμανούς σπίτι που κατοικούσε ο Αυστριακός λοχαγός γιατρός  Έρικ Μύλερ. Η 

διμοιρία αυτή έστησε πολυβόλα με απόλυτη μυστικότητα και έριξε σφαίρες εναντίον του 

σπιτιού αυτού με αποτέλεσμα ο λοχαγός  να τραυματιστεί βαριά και λίγο αργότερα να 

πεθάνει, καθώς είχε βγει στο μπαλκόνι να δει τι συμβαίνει. Η αντίδραση των Γερμανών ήταν 

αστραπιαία. Περικύκλωσαν το Βαρόσι και σκότωσαν  6 αμάχους Εδεσσαίους και έναν 
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αντάρτη με το όνομα Χρήστο, αγνώστων λοιπών στοιχείων. Οι άμαχοι ήταν ο Γεώργιος 

Σημάδης φούρναρης, ο αδελφός του Τρύφων Σημάδης φούρναρης, ο Ευάγγελος 

Γιαμούκογλου, η Μαρίκα Τσορμπατζή 10 ετών, ο Βασίλειος Μίντης και ο Νίκος 

Ιωσηφίδης
85

.  Το βράδυ της δέκατης τρίτης προς την δέκατη τέταρτη Σεπτεμβρίου έβαλαν 

φωτιά στη συνοικία Βαρόσι, αφού όμως πρώτα είχαν ειδοποιήσει τους κατοίκους να φύγουν. 

Δύο άτομα δεν έφυγαν και έτσι κάηκαν μέσα στα ίδια τους τα σπίτια ενώ η φωτιά επεκτάθηκε 

γρήγορα στην πόλη εξαιτίας της κατασκευής των σπιτιών που βρίσκονταν στο Βαρόσι 

(παλιές κατασκευές). Κατόπιν παρέμβασης του μητροπολίτη Παντελεήμονα δεν πυρπόλησαν 

όλη την συνοικία με αποτέλεσμα ένα κομμάτι της να διασωθεί
86

.  

Οι συνέπειες της φωτιάς ήταν δραματικές, καθώς κάηκαν 400 σπίτια (σύμφωνα με 

άλλη εκδοχή τα σπίτια που κάηκαν ανέρχονταν σε 360),  εκκλησίες όπως ήταν η Αγία 

Ελεούσα που είχε χτιστεί το χίλια οκτακόσια δέκα επτά, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος που 

είχε χτιστεί το χίλια εξακόσια σαράντα, ο Άγιος Νικόλαος και οι Άγιοι Ανάργυροι, καθώς και 

το Αρρεναγωγείο, το οποίο είχε χτισθεί το χίλια οκτακόσια εξήντα δύο. Οι Γερμανοί πέρα 

από την πυρπόληση του Βαροσίου, προχώρησαν και στην εκτέλεση επτά κρατούμενων από 

στις φυλακές της Έδεσσας, ενώ την ίδια μέρα συγκέντρωσαν στον τόπο επίθεσης του ΕΛΑΣ 

(αλάνα «Τσιφλίκι»), όλους τους άντρες άνω των 15 ετών που κατοικούσαν στην περιοχή 

Βαρόσι και έστρεψαν τα πολυβόλα εναντίον τους, ωστόσο με την παρέμβαση του 

μητροπολίτη Παντελεήμονα, αλλά και του θανάσιμα τραυματισμένου αυστριακού 

αξιωματικού, η επίθεση απετράπη και έτσι αποφεύχθηκε στην Έδεσσα ένα ολοκαύτωμα όπως 

έγινε στα Καλάβρυτα και άλλα μέρη της Ελλάδας.   

Στα γεγονότα της δωδεκάτης Σεπτεμβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα, 

αναφέρεται ο Γερμανός στρατιώτης και διερμηνέας του Συνταγματάρχη διοικητή του 

φρουραρχείου Έδεσσας Βόλφγκανγκ Γκαστσικ
87

: «Το πρωί της δωδεκάτης Σεπτεμβρίου χίλια 

                                            
85

 Γ.Α.Κ Αρχεία Ν. Πέλλας Ιδιωτικό αρχείο Τσικάρη Α.Β.Ε 112 α/α 1 
86

 Στεφανίδης, Γ.Δ. (1993). «Η Μακεδονία στη δεκαετία 1940-1950», Ιωάννης Κολιόπουλος-Ιωάννης Χασιώτης, 

Νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία: Ιστορία-οικονομία-κοινωνία-πολιτισμός, τόμ. 2., Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 

Παπαζήση, 104-136. σελ. 128 
87
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εννιακόσια σαράντα τέσσερα, το επιτελείο  με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Ritten Von 

Eberlein και τον λοχαγό Steffens έφυγε με το πολεμικό αυτοκίνητο για την Αριδαία, όπου οι 

αξιωματικοί είχαν μια σύσκεψη με τον ταγματάρχη Weber. Εκείνο τον καιρό, ο δρόμος για την 

Αριδαία περνούσε πιο κοντά από το βουνό και κάθε τόσο ήταν προστατευμένος από μικρές 

γερμανικές βάσεις. Το μεσημέρι στην Αριδαία είχε περάσει όταν πληροφορηθήκαμε ότι αντάρτες 

είχαν επιτεθεί εναντίον της Έδεσσας ανεβαίνοντας από τον Λόγγο. Η έκπληξη μας ήταν μεγάλη 

γιατί αυτό δεν το περίμενε κανένας ούτε ο συνταγματάρχης ο οποίος υποστήριζε «οι αντάρτες 

να μη μας πειράξουν και δε θα τους πειράξουμε». Έτσι έδωσε διαταγή να επιστρέψουμε αμέσως 

στην Έδεσσα στην οποία η κατάσταση ήταν τεταμένη. Το ίδιο απόγευμα ο συνταγματάρχης 

αρνήθηκε να συνομιλήσει με τον μητροπολίτη Παντελεήμονα και τον δήμαρχο Πετρίτση που τον 

επισκέφτηκαν, κάτι το οποίο το έκανε για πρώτη φορά εν αντιθέσει με το παρελθόν που πάντα 

συζητούσε με τις αρχές για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαζόταν. Αργά το απόγευμα έλαβα 

εντολή να περιμένω μπροστά  από το «ΕΘΝΙΚΟΝ», το ξενοδοχείο που στεγάζονταν το 

γερμανικό φρουραρχείο, τον υπολοχαγό Νowotny τον οποίο δε γνώριζα προσωπικώς και να τον 

συνοδεύσω με μία διμοιρία στην οποία εντάχθηκα. Ο υπολοχαγός με ενημέρωσε ότι ως 

αντίποινα για την επίθεση των ανταρτών θα ανατιναχθεί μια συνοικία της Έδεσσας και 

επομένως θα καεί. Το δικό μου καθήκον ήταν να πληροφορήσω τους κατοίκους αυτά τα 

αντίποινα για να λάβουν εγκαίρως τα μέτρα τους»
88

.     

Την επόμενη μέρα (δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου) εμφανίστηκαν αντάρτες κοντά στο 

χωριό Μεσημέρι με σκοπό να χτυπήσουν τους Γερμανικούς στρατώνες που βρίσκονταν σε 

απόσταση 3 χιλιομέτρων από το χωριό. Οι δυνάμεις των Γερμανών εισέβαλαν στο χωριό 

σκοτώνοντας δύο άτομα που προσπάθησαν να διαφύγουν. Συγκέντρωσαν όλους τους 

κατοίκους στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων και απειλούσαν ότι θα τους κάψουν 

ζωντανούς. Κάποιος κατάφερε να διαφύγει και ειδοποίησε το Μητροπολίτη Παντελεήμονα 

για να παρέμβει και να βοηθήσει στην διάσωση των κατοίκων. Ο Μητροπολίτης γνωρίζοντας  

πολύ καλά τη γερμανική γλώσσα προέβει σε κάποιες ενέργειες οι οποίες τελικά βοήθησαν 

ώστε να μη πραγματοποιηθούν οι απειλές των γερμανών και οι κάτοικοι απελευθερώθηκαν.. 

Τελικά οι γερμανοί πυρπόλησαν το χωριό με αποτέλεσμα να καούν 180 σπίτια ενώ νωρίτερα 

είχαν επιτάξει όλο το ζωϊκό κεφάλαιο και είχαν συλλάβει 10 ομήρους. Τέσσερις ηλικιωμένοι 

με κινητικά προβλήματα δύο άντρες και δύο γυναίκες κάηκαν ζωντανοί καθώς δεν 
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τις γνωριμίες του και είχε καλούς φίλους . 
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μπορούσαν να φύγουν. Το σύνολο του πληθυσμού γύρω στους 1.000 κατοίκους 

μετακινήθηκαν στην Έδεσσα και στα γύρω χωριά όσοι είχαν συγγενείς
89

. Για τα ζώα τους 

είχαν λάβει ενημέρωση ότι θα επιστρέφονταν σε όσους δε συνεργάζονταν με τους αντάρτες 

κάτι που δεν έγινε ποτέ. Ο φρούραρχος Εμπερλάιν έδωσε διαταγή για βοήθεια η οποία 

σύμφωνα με τον διερμηνέα Γκάστινκ ήταν κουβέρτες  και λίγα τρόφιμα.   

Το καλοκαίρι του χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα οι γερμανικές κατοχικές 

δυνάμεις των Γιαννιτσών είχαν καταστεί συνεχόμενος στόχος των δυνάμεων του ΕΛΑΣ. Οι 

γερμανοί ήθελαν πάση θυσία να διατηρήσουν τον έλεγχο της πόλης για να μπορούν να έχουν 

τον έλεγχο του κάμπου και τις συγκοινωνιακές αρτηρίες σε όλη την πεδιάδα. Στις αρχές 

Σεπτεμβρίου είχαν συγκεντρωθεί τα σημαντικότερα τμήματα των ταγματασφαλιτών και του 

σώματος του Σούμπερτ
90

. Στις εννιά Σεπτεμβρίου έγινε  σύσκεψη του Σούμπερτ και των 

υπαρχηγών του Γερμενάκη, Καπετανάκη και Γραμματικόπουλο  ο οποίος εμφανίζεται ως 

οργανωτής του τάγματος ασφαλείας του Πούλου και άλλων συνεργατών του, με τον 

στρατιωτικό γερμανό διοικητή Μαξ Ρέσκο με θέμα την αντιμετώπιση των ανταρτών και την 

τρομοκράτηση των πολιτών. Το μεσημέρι της δέκατης τρίτης Σεπτεμβρίου ο στρατιωτικός 

διοικητής  απαγόρευσε την κυκλοφορία με ντελάληδες και πυροβολισμούς μέχρι το πρωί της 

επόμενης μέρας. Στη συνέχεια  ανέλαβαν δράση τα σώματα του Σούμπερτ και του Πούλου. 

Αφού περικύκλωσαν την πόλη συγκέντρωσαν όλους τους άντρες και τα αγόρια άνω των 10 

ετών στην πλατεία του 1
ου

 δημοτικού σχολείου  και τις γυναίκες και τα μικρότερα παιδιά 

στην πλατεία του συνοικισμού. Μετά από ώρες προπηλακισμών, εξευτελισμών και 

ξυλοδαρμών αυτών που είχαν ξεχωρίσει ως κομμουνιστές και συνεργάτες του ΕΛΑΣ 

εκτέλεσαν σε ομαδικό τάφο 75-100 άντρες  ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν και ο 

δήμαρχος της πόλης Θωμάς  Μαγκριώτης. Ταυτόχρονα με τις εκτελέσεις άντρες του Πούλου 

και του Σούμπερτ στην περιοχή κοντά στο σχολείο σκότωναν όποιον συναντούσαν και 

βίαζαν τις γυναίκες. Το μακελειό προσπάθησε να σταματήσει η εμφάνιση της ΟΠΛΑ. Την 

ώρα που οι Γιαννιτσιώτες σκοτώνονταν βάναυσα κοντά στο σχολείο οι συμμορίες του 

Σούμπερτ και του Πούλου είχαν ξεχυθεί στην πόλη σκοτώνοντας  όποιον βρισκόταν στο 

πέρασμα τους. Όλα αυτά σταμάτησαν για λίγο όταν άντρες της ΟΠΛΑ αντάλλαξαν πυρά με 

τους άντρες του Σούμπερτ και του Πούλου. Την επόμενη μέρα 20.000 κάτοικοι της πόλης 

κατέφυγαν στα γύρω χωριά για να κρυφτούν. Οι επιτιθέμενοι βρήκαν την ευκαιρία και 

λεηλάτησαν την πόλη αρπάζοντας ότι έβρισκαν. Στις δεκαοκτώ Σεπτεμβρίου ο ΕΛΑΣ 

χτύπησε το 30
ο
 σύνταγμα των γερμανών και τους άντρες του Πούλου οι οποίοι κατά την 
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αποχώρηση τους βάλανε φωτιά στην πόλη με αποτέλεσμα να καεί το 1/3 και κατά άλλους τα 

2/3 της πόλης. Ανάμεσα στα καμένα κτίρια το δημοτικό κατάστημα μαζί με όλες τις 

υπηρεσίες , τα αρχεία και το ταμείο του δήμου
91

 καθώς και αποθήκες με σιτηρά. Οι κάτοικοι 

αναγκάστηκαν να ξαναφύγουν από την πόλη στην οποία είχαν επιστρέψει λίγες μέρες 

νωρίτερα  

2.3  Η σφαγή της Νότιας και η καταστροφή των όμορων χωριών  

 

Τον Ιανουάριο του χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα, στα πλαίσια εκκαθαριστικών 

επιχειρήσεων στο Πάικο και στη Τζένα οι κατοχικές δυνάμεις ζήτησαν τη συνδρομή ενός 

βουλγαρικού συντάγματος το οποίο κινήθηκε από το Γευγελή. Στο δρόμο του αυτό το 

σύνταγμα σε αγαστή συνεργασία με τους Γερμανούς  σκόρπισε το θάνατο και την 

καταστροφή. Έβαζαν φωτιά στα χωριά και σκότωναν τους πατριώτες. Το χωριό Ομαλό 

καταστράφηκε ολοσχερώς ενώ μερικώς καταστράφηκαν τα χωριά Δογάνη- Πλαγιά –Φανός –

Σκρα- Κούπα και Περίκλεια. Στο Σκρα σκότωσαν 5 άτομα, στην Κούπα 3, στον Αρχάγγελο 5 

και συνεχίζοντας κατέβηκαν στην Περίκλεια όπου σκότωσαν 6 άτομα. Στο αποκορύφωμα της 

μανίας του βουλγαρικού συντάγματος βρέθηκε  μπροστά τους το χωριό Λαγκαδιά το οποίο το 

κύκλωσαν και του έβαλαν φωτιά. Περισσότερα από τα μισά σπίτια κάηκαν ολοσχερώς ενώ οι 

άντρες του χωριού συνελήφθησαν και 18 από αυτούς εκτελέστηκαν. Τελειώνοντας τις 

θηριωδίες τους στη Λαγκαδιά κατευθύνθηκαν προς το χωριό Νότια. Εκεί φτάνοντας το βράδυ 

είδαν ότι οι άντρες του χωριού που είχαν καταλάβει τις άγριες διαθέσεις τους είχαν κρυφτεί 

στον κάμπο. Οι βούλγαροι για να πετύχουν την  επιστροφή των αντρών χρησιμοποίησαν ως 

τέχνασμα την καλοσύνη τους απέναντι στους κατοίκους. Συγκέντρωσαν όλα τα κορίτσια του 

χωριού στο δημοτικό σχολείο και τα φιλούσαν τάχα να μην τα πειράξουν οι στρατιώτες. Ο 

βούλγαρος γιατρός ξεγέννησε μια γυναίκα και απελευθέρωσαν τους λιγοστούς άντρες, 

κυρίως ηλικιωμένους, που δεν είχαν κρυφτεί και τους είχαν συλλάβει το προηγούμενο βράδυ. 

Ο κόσμος ξεθάρρεψε και πίστεψε πως οι βούλγαροι δεν είχαν κακές προθέσεις γι αυτό και οι 

άντρες γύρισαν από τις κρυψώνες τους. Την επομένη μέρα όμως οι βούλγαροι έδειξαν τις 

αληθινές προθέσεις τους συλλαμβάνοντας 58 άντρες του χωριού. Στη συνέχεια ενημέρωσαν 

τους συγγενείς τους να φέρουν σκεπάσματα και ο κόσμος αυτό έπραξε πιστεύοντας πως οι 

δικοί τους άνθρωποι θα οδηγηθούν σε κάποια φυλακή ή σε κάποιο στρατόπεδο 

συγκέντρωσης. Μετά από λίγο το βουλγαρικό σύνταγμα αναχώρησε με τους συλληφθέντες 

αφήνοντας πίσω τα γυναικόπαιδα να κλαίνε και να μοιρολογούν. Η φάλαγγα προχώρησε και 
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λίγο έξω από το χωριό στην θέση Άσπρα Χώματα
92

  σε μια πλαγιά σταμάτησε και παράταξε 

τους συλληφθέντες δίνοντας το παράγγελμα της εκτέλεσης. Μέσα στον πανικό που 

επικράτησε 11 πιο τολμηροί διέφυγαν και εκτελέστηκαν οι 47. Την καταστροφή γνώρισε και 

το χωριό Τρία Έλατα,  που μέχρι το 1926 ονομαζόταν Λέσκοβο. Στις έξι Μαϊου χίλια 

εννιακόσια σαράντα τέσσερα πυρπολήθηκε από τα Γερμανικά στρατεύματα μαζί με το χωριό 

Μεγάλα Λιβάδια και έκτοτε δεν κατοικήθηκε ποτέ ξανά (προπολεμικά είχε 592 κατοίκους 

που διασκορπίστηκαν σε διάφορα σημεία). Το χίλια εννιακόσια ογδόντα τέσσερα στη 

τοποθεσία της εκτέλεσης  στήθηκε μνημείο από τη Νομαρχία Πέλλης και την ΠΕΑΕΑ. Ένα 

μνημείο θύμησης για τους νεότερους των αγώνων των απλών πολιτών εναντίον των 

φασιστών κατακτητών Βούλγαρων και Γερμανών. 

 

2.4   Αποχώρηση των Γερμανικών στρατευμάτων από την Έδεσσα  

 

Το βράδυ της εικοστής τέταρτης Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα, οι 

Γερμανοί αποχώρησαν από την Έδεσσα, ενώ στις είκοσι επτά του ίδιου μήνα, αποχώρησαν 

και από τα Γιαννιτσά. Η πρώτη πόλη στην περιοχή που απελευθερώθηκε από τους Γερμανούς 

ήταν η Αριδαία, όπου οι Γερμανοί αποχώρησαν από αυτή στις δέκα Σεπτεμβρίου χίλια 

εννιακόσια σαράντα τέσσερα, εξαιτίας του φόβου που υπήρχε λόγω της απομόνωσης της 

πόλης, καθώς επίσης και της εγγύτητας που παρουσίαζε με τους αντάρτες, οι οποίοι 

βρίσκονταν οχυρωμένοι στα γύρω βουνά. Αποχωρώντας τα γερμανικά στρατεύματα από την 

Έδεσσα, ανατίναξαν τις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου στο χωριό Μεσημέρι, όπου υπήρχαν 

και αποθήκες πυρομαχικών. Στις είκοσι έξι Οκτωβρίου γιορτάστηκε η απελευθέρωση της 

πόλης με δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, παρουσία όλων των αρχών  της 

Έδεσσας και πλήθος κόσμου (σύμφωνα με μια εκτίμηση ο κόσμος αυτός εκτιμάται σε 

20.000, ωστόσο φαίνεται να είναι υπερβολικός)
93

.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά που γίνεται στη εφημερίδα Εμπρός
94

, που 

αποτελούσε «όργανο» της περιφερειακής επιτροπής του ΕΑΜ. Έδεσσας.  Στο φύλλο της 

πρώτης Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα, χαρακτηριστικά γράφει: «Η Έδεσσα 

λεύτερη. Η ηρωική πόλη που τρία ολόκληρα χρόνια δοκίμασε τα πιο σκληρά χτυπήματα του 

Γερμανού κατακτητή, την πιο ωμή τρομοκρατία των καθαρμάτων της αντίδρασης. Τα ηρωικά 

παλικάρια του ΕΛΑΣ πιέζοντας διαρκώς το βάρβαρο κατακτητή τον ανάγκασαν το βράδυ της 
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εικοστής τέταρτης Οκτωβρίου να εκκενώσει την πόλη που χωρίς καθυστέρηση καταλαμβάνεται 

από τα τμήματά μας. Ο λαός της Έδεσσας στο τρίχρονο διάστημα της φασιστικής τυραννίας 

πάλεψε ηρωικά για να αποκτήσει τη λευτεριά του. Σύρθηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και 

ομηρίας, καταβασανίστηκε στα ανήλια μπουντρούμια της γκεστάπο και της Οχράνας, έδωσε 

θύματα στο βωμό της λευτεριάς, όπως τον Παπακώστα, Μώραλη και την Ευτυχία Τσουκαλά, 

είδε τη μεγαλύτερη συνοικία της πόλης στο Βαρόσι να γίνεται παρανάλωμα της καταστροφικής 

μανίας του κατακτητή και όμως δε λύγισε. Συνέχισε τον ηρωικό αγώνα του και κέρδισε τη 

λευτεριά του. Και τη λευτεριά αυτή που με τόσο αίμα και θυσίες κέρδισε ο λαός της Έδεσσας 

έχει αποφασίσει να υπερασπίσει από κάθε εχθρό του λαού. Και έχει ακόμη αποφασίσει να 

συνεχίσει τον αγώνα του και ενωμένος κάτω από τις σημαίες του ΕΑΜ και της Εθνικής 

Κυβέρνησης, να πολεμήσει ως τότε που ο ήλιος της λευτεριάς θα θερμάνει όλη την πατρίδα μας 

ως τότε που οι ντόπιοι εγκληματίες φασίστες θα είναι ανίκανοι να βλάψουν τον λαό. Ζήτω η 

λεύτερη Έδεσσα. Ζήτω η Εθνική Κυβέρνηση. Ζήτω οι ελευθερωτές ΕΛΑΣ. Ζήτω το ΕΑΜ».   

Με την αποχώρηση των Γερμανών ο Δήμαρχος της Έδεσσας άλλαξε και στη θέση του 

Δημητρίου Πετρίτση που διατέλεσε Δήμαρχος στην κατοχή, διορίστηκε από το ΕΑΜ ως 

Δήμαρχος ο ιατρός Γεώργιος Ρεβυθιάδης και Νομάρχης αντίστοιχα ο Ευθύμιος Μαλεζάς. Θα 

πρέπει να τονιστεί ότι η πολιτοφυλακή και μια μονάδα του εφεδρικού ΕΛΑΣ έπειτα από 

σύντομη επιχείρηση στην περιοχή του Βερμίου, προχώρησε στην σύλληψη μιας ομάδας 

ενόπλων Οχρανιτών, τους οποίους οδήγησε στις φυλακές της Βέροιας και παρέμειναν εκεί 

για πολλά χρόνια μετά την καταδίκη τους από το δωσιλογικό δικαστήριο της Βέροιας. Το 

ΕΑΜ κατείχε την εξουσία από τον Νοέμβριο του χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα έως και 

τον Φεβρουάριο του χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε, ενώ η ισχύς της Κυβέρνησης Εθνικής 

Ενότητας θεωρούνταν ότι ήταν περιορισμένη στην Αθήνα.  Στις μία Δεκεμβρίου χίλια 

εννιακόσια σαράντα τέσσερα η περιφερειακή επιτροπή του νομού Πέλλας διοργάνωσε 

μεγάλη συγκέντρωση στην Έδεσσα. Οι οργανωτές μιλούσαν για 50.000 λαού αριθμός μάλλον 

υπερβολικός. Λόγο απεύθυνε μετά από ολιγόλεπτους χαιρετισμούς στελεχών του κόμματος 

από τους όμορους νομούς ο γραμματέας της περιφερειακής επιτροπής σύντροφος Φώτης 

αναφερόμενος στην ιστορία του ΚΚΕ, στην επέτειο των 26 χρόνων που συμπληρώνονταν 

εκείνες τις ημέρες και στη συνέχεια ανέλυσε την πολιτική κατάσταση και καταφέρθηκε κατά 

του μοναρχοφασισμού και ονομαστικά κατά του Γλύξμπουργκ
95

.  
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Το ΕΑΜ δραστηριοποίησε τη νομομηχανική υπηρεσία της νομαρχίας Πέλλας και 

ξεκίνησε πολλά έργα μικρής αλλά και μεγαλύτερης αξίας όπως η επαναλειτουργία της οδού 

Θεσ/νίκης- Σκύδρας- Έδεσσας μετά την ανακατασκευή της γέφυρας στο Μελίσσι την οποία 

ολοκλήρωσε η τεχνική υπηρεσία. Επίσης φτιάχτηκαν όλα τα καταστρεμμένα γεφύρια πάνω 

στο δρόμο Έδεσσας-Φλώρινας. Συνεργεία  επισκεύασαν το μηχανουργείο του ΣΕΚ Σκύδρας 

και οι υπάλληλοι  επισκεύαζαν και ευθυγράμμιζαν τις γραμμές του τρένου. Στην Αριδαία 

λειτούργησαν δύο κορδέλες στην περιοχή της Νότιας για την παραγωγή ξυλείας που θα 

κάλυπταν τις ανάγκες του ΣΕΚ. Παρόμοια κορδέλα λειτούργησε και στη Σκύδρα. Συνεργεία 

επιπλοποιίας   που λειτούργησαν στην Αριδαία κατασκεύασαν θρανία για όλα τα σχολεία της 

περιοχής
96

. Έπειτα από την συμφωνία της Βάρκιζας, στην Έδεσσα επήλθε εργατική 

αναταραχή, καθώς επίσης και αμοιβαία καχυποψία μεταξύ των παρατάξεων
97

.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η περίοδος μετά την Βάρκιζα στην Πέλλα  
 

3.1   Η Έδεσσα μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας  

 

Το Μάρτιο του χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε σε αντικυβερνητική εκδήλωση στην 

Έδεσσα σκοτώθηκε ο εργάτης Κώστας Κουρτίδης. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τόσο το 

ΚΚΕ, όσο και το ΕΑΜ ήταν πανίσχυρα, καθώς η πόλη διέθετε αξιόλογη εργατική τάξη, 

εξαιτίας των εργοστασίων τα οποία συνέχιζαν να λειτουργούν κανονικά κατά τη διάρκεια της 

κατοχής. Μια βδομάδα μετά την συμφωνία της Βάρκιζας, στις δώδεκα Φεβρουαρίου χίλια 

εννιακόσια σαράντα πέντε, συνήλθε στην Έδεσσα Ολομέλεια της Περιφερειακής Επιτροπής 

του ΚΚΕ.  Το μέλος του πολιτικού γραφείου Λεωνίδας Στρίγγος, Γραμματέας του Γραφείου 

Μακεδονίας-Θράκης, ανέπτυξε το περιεχόμενο της συμφωνίας της Βάρκιζας δίνοντας 

οδηγίες για περαιτέρω δράσεις των οργανώσεων. Στις δύο Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς 

έγιναν εκλογές στο εργατικό κέντρο της Έδεσσας. Το κλίμα ήταν τεταμένο με την 

πλειοψηφία να καταλαμβάνει η αριστερά ενώ η πρώτη απόφαση που ελήφθη αφορούσε την 

κήρυξη της γενικής απεργίας από τις εννιά έως και τις είκοσι δύο Ιανουαρίου χίλια 

εννιακόσια σαράντα έξι
98

.  

Η ήττα που υπέστη το ΕΑΜ στη μάχη της Αθήνας οδήγησε το ΚΚΕ και το ΕΑΜ σε 

συμβιβασμό υπογράφοντας την συμφωνία της Βάρκιζας στις δώδεκα Φεβρουαρίου του χίλια 

εννιακόσια σαράντα πέντε μεταξύ της Κυβέρνησης και του ΕΑΜ. Το ΕΑΜ τότε επιχείρησε 

να τερματίσει θεσμικά τις πολιτικές και πολεμικές συγκρούσεις, οι οποίες έμειναν στην 

ιστορία ως «Δεκεμβριανά»
99

.  Αποτέλεσμα των «Δεκεμβριανών» ήταν 7.000 μαχητές νεκροί, 

εκ των οποίων 230 ήταν Άγγλοι, 3.500 ήταν κυβερνητικοί, ενώ 3.000 ανήκαν στον ΕΑΜ-

ΕΛΑΣ. Στις έντεκα Ιανουαρίου χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε υπογράφηκε ανακωχή 

μεταξύ των Άγγλων και τον ΕΛΑΣ και με την συμφωνία αυτή οι δυνάμεις υποχρεώθηκαν να 

εκκενώσουν την Αττική και την Θεσσαλονίκη. Στις δύο Φεβρουαρίου του χίλια εννιακόσια 

σαράντα πέντε, άρχισαν οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της συμφωνίας στο εξοχικό 

του Π. Κανελλόπουλου στην Βάρκιζα. Ο πρωθυπουργός Νικόλαος Πλαστήρας που είχε 

διαδεχθεί τον Γ. Παπανδρέου στις τρία Ιανουαρίου, εκπροσωπήθηκε από τον υπουργό 
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εξωτερικών Ιωάννη Σοφιανόπουλο, τον υπουργό εσωτερικών Περικλή Ράλλη, καθώς και τον 

υπουργό Γεωργίας Ιωάννη Μαρκόπουλο. Από την άλλη, την αντιπροσωπεία του ΕΑΜ 

αποτελούσαν ο Γιώργος Σιάντος (γ.γ. ΚΚΕ), ο Δημήτριος Παρτσαλίδης (γραμματέας της κ. 

επιτροπής του ΕΑΜ και ο Ηλίας Τσιριμώκος (γ.γ. της ΕΛΔ).  

Κατόπιν διαβουλεύσεων δέκα ημερών η Συμφωνία της Βάρκιζας, υπογράφηκε στις 

δώδεκα Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε και αποτελούνταν από 9 άρθρα που 

προέβλεπαν μεταξύ άλλων αφοπλισμό όλων των ενόπλων σωμάτων της αντίστασης, 

ανασύνταξη του εθνικού στρατού, εκκαθάριση του κρατικού μηχανισμού από τους 

συνεργάτες των Γερμανών, αμνηστία για τα πολιτικά αδικήματα, δημοψήφισμα για το 

πολιτειακό ζήτημα και εκλογή συντακτικής συνέλευσης για την κατάρτιση νέου 

Συντάγματος. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το κείμενο της συμφωνίας δημοσιεύτηκε στην 

εφημερίδα της Κυβερνήσεως προσδίδοντας στο περιεχόμενό της ισχύ νόμου. Στις είκοσι 

οκτώ Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε ο αφοπλισμός του ΕΛΑΣ, ο οποίος παρέδωσε 100 

πυροβόλα, 210 όλμους, 420 πολυβόλα, 1400 οπλοπολυβόλα, 700 αυτόματα όπλα, 49.000 

τουφέκια και πιστόλια. Η υπογραφή της συμφωνίας βρήκε αντίθετο τον Άρη Βελουχιώτη, ο 

οποίος όχι μόνο δεν πειθάρχησε στις αποφάσεις του ΚΚΕ, αλλά επιχείρησε να συνεχίσει τον 

ένοπλο αγώνα. Το τεράστιο χάσμα που υπήρχε ανάμεσα στις δεν δυο παρατάξεις έδειχνε να 

γεφυρώνεται εύκολα και σύντομα η Συμφωνία της Βάρκιζας αποτέλεσε κενό γράμμα και οι 

εκατέρωθεν παραβιάσεις των όρων που προέβλεπε οδήγησαν σε νέα πολιτική πόλωση και 

σταδιακά στον εμφύλιο πόλεμο
100

.  

3.2   Εγκατάσταση Κυβερνητικών και Βρετανικών δυνάμεων μετά την 

Συμφωνία της Βάρκιζας  

 

Έπειτα από την συμφωνία συνθηκολόγησης του ΕΑΜ με την Κυβέρνηση Πλαστήρα 

στις δώδεκα Απριλίου χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε στην Βάρκιζα, μετέβη στην Έδεσσα, 

στις Μαρτίου χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε μια αγγλική στρατιωτική μονάδα με 364 

στρατιώτες. Η αγγλική αυτή μονάδα διέθετε 13 τεθωρακισμένα οχήματα, καθώς επίσης και 

24 φορτηγά.  Υπάγονταν στην 5
η
 ινδική ταξιαρχία πεζικού, η οποία με τη σειρά της 

υπάγονταν στην 4
η
 ινδική μεραρχία.  Η αγγλική φρουρά έμενε στο ξενοδοχείο «ΕΘΝΙΚΟΝ» 

ιδιοκτησίας Λυσ. Χατζηδημούλα το οποίο είχε επιταχθεί τον Δεκέμβριο του χίλια εννιακόσια 

σαράντα από το ελληνικό δημόσιο και παρέμεινε εκεί μέχρι τον Απρίλιο του χίλια εννιακόσια 

σαράντα ένα, οπότε και χρησιμοποιήθηκε από τις αρχές της γερμανικής κατοχής έως τον 
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Οκτώβριο του χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα. Στη συνέχεια μέχρι τον Φεβρουάριο του 

χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε εγκαταστάθηκαν εκεί δυνάμεις του ΕΛΑΣ ώσπου 

ξαναχρησιμοποιήθηκε από τις βρετανικές δυνάμεις και τέλος μετά την αποχώρηση αυτών 

κατελήφθη από τις ελληνικές στρατιωτικές αρχές φρούραρχος της πόλης ορίστηκε ο 

βρετανός λοχαγός Σλέιτερ.
101

  

Ταυτόχρονα με την αγγλική δύναμη εγκαταστάθηκαν στον Νομό το 303 και 304 

τάγματα εθνοφυλακής Για τη λειτουργία και οργάνωση της είχε διαμορφωθεί το κατάλληλο 

θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με τον Ν. 17/1944, «περί ενισχύσεως εθνοφυλακής δια 

προσκλήσεων εφέδρων κλάσεως 1936/10-11-1944». 

 Η εθνοφυλακή  εξ’ αρχής δεν ξεκίνησε σωστά τη λειτουργία της. προχώρησε σε 

συλλήψεις και κράτηση ανθρώπων οι οποίες ήταν παράνομες καθώς τα άτομα αυτά δεν είχαν 

καμία ανάμειξη στα γεγονότα αλλά ούτε και εμπλοκή σε ποινικά αδικήματα. Το προσωπικό 

που στελέχωσε την εθνοφυλακή δεν πέρασε από καμία αξιολόγηση εξαιτίας της απροθυμίας 

που υπήρξε για την κατάταξη εφέδρων και στελεχώθηκε από παλιούς ταγματασφαλίτες και 

οπαδούς μυστικών ομάδων με ακροδεξιά απόκλιση. Εντάχθηκαν «λούμπεν» στοιχεία του 

υποκόσμου, τα οποία προέβαιναν σε κατάχρηση εξουσίας πράξεις και αντεκδικήσεις προς τα 

στελέχη του ΕΑΜ ενώ επιδείκνυαν ανοχή προς τις αντιεαμικές οργανώσεις που δρούσαν σε 

Μακεδονία και Θεσσαλία. Ακόμη, διαπιστώθηκε απουσία πειθαρχίας καθώς επίσης και 

πλημμελής άσκηση καθηκόντων
102

. Την ίδια συμπεριφορά επέδειξαν και στην περιοχή της 

Έδεσσας. 

Μαζί με την εθνοφυλακή και τους Βρετανούς, στην Έδεσσα αφίχθηκε από την 

Θεσσαλονίκη μια αστυνομική δύναμη 100 περίπου αντρών, με επικεφαλή τον  Ιωάννη 

Μπάφα,
103

 ο οποίος είχε αποτελέσει προσωπικός φρουρός του Ιωάννη Μεταξά. Ιδιαίτερα 

σημαντικό είναι το γεγονός ότι μέσα στη δύναμη των 100 αστυνομικών, βρίσκονταν και 

πολλοί γνωστοί χωροφύλακες στον πληθυσμό της Έδεσσας από την προπολεμική περίοδο, οι 

οποίοι είχαν γίνει γνωστοί για την συμμετοχή τους στην καταστολή της κομμουνιστικής 

δράσης επί Μεταξά. Επιπροσθέτως, με την άφιξη των Κυβερνητικών και Αγγλικών δυνάμεων 

στην Έδεσσα, εμφανίστηκαν και ορισμένα ακροδεξιά και φασιστικά στοιχεία, τα οποία και 

προσπάθησαν να δημιουργήσουν οργανώσεις όπως ήταν η ΕΠΕΝ ΒΕΝ.
104

 Υπήρξε 
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στοχοποίηση από τις αρχές των συμμετεχόντων στις οργανώσεις του ΕΑΜ, καθώς και των 

συγγενών αυτών που συμμετείχαν σε αυτονομιστικές αντιστασιακές οργανώσεις είτε είχαν 

συγγενείς οι οποίοι βρίσκονταν στην Γιουγκοσλαβία καθώς και αδικίες και διακρίσεις στις 

παροχές της οικονομικής βοήθειας . Έως τα μέσα περίπου του χίλια εννιακόσια σαράντα 

πέντε, είχαν συλληφθεί περίπου 180 άτομα από την περιοχή της Έδεσσας, ενώ ένα 

πρωτοφανές κύμα βίας είχε ξεσπάσει επί δικαίων και αδίκων 
105

. 

Οι καινούργιες αρχές επιδόθηκαν στην αναζήτηση κρυμμένων όπλων και σε 

αντιδικίες. Εθνοφύλακες και αστυνομικοί χτένιζαν τα χωριά και το πρωτοφανές αυτό κύμα 

βίας πέρασε στην ιστορία ως «λευκή τρομοκρατία» Η τρομοκρατική δράση των δεξιών 

ομάδων δεν περιορίστηκε μόνο στη αναζήτηση κρυμμένων όπλων αλλά στο πλιάτσικο σε 

βασανισμούς, βιασμούς κατατρομοκράτηση των αριστερών και όχι μόνο
106

. Σύμφωνα με τις 

καταγγελίες του ΕΑΜ οι παραστρατιωτικοί που δρούσαν στην περιοχή της Κεντρικής και 

Δυτικής υπερέβαιναν τις 2.000 εκ των οποίων  οι 350 βρίσκονταν στο Νομό Πέλλας. Αυτές 

οι ένοπλες συμμορίες ήταν υπεύθυνες για 1.192 δολοφονίες, 159 βιασμούς γυναικών,  6.413 

τραυματισμούς  ατόμων και την καταστροφή 551 γραφείων και τυπογραφείων της Αριστεράς 

στο διάστημα ενός έτους από τη συμφωνία της Βάρκιζας
107

.  Σε μια αναφορά μιας κυρίας
108

 

από το χωριό Λαγγάδια περιγράφεται πλήρως η κατάσταση «Κατάγομαι από τη Λαγγαδιά 

Αλμωπίας και είμαι 55 ετών γυναίκα.  Στον καιρό της γερμανικής κατοχής παρ όλα τα γεράματα 

μου δούλευα με όλες τις δυνάμεις μου για να βοηθήσω κι εγώ στην απελευθέρωση της πατρίδας. 

Τα δύο παιδιά μου υπηρετούσαν στον ΕΛΑΣ. Μετά την υπογραφή της συνθήκης της Βάρκιζας  

στις πρώτη Μαΐου χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε περικύκλωσε το χωριό μας τμήμα της 

εθνοφυλακής και άρχισε να τρομοκρατεί τον κόσμο. Έπιασαν 50 άτομα από το χωριό και 

ανάμεσα τους και τον μεγαλύτερο γιο μου. Ήρθαν στο σπίτι και ζητούσαν και τον μικρό. Όταν 

δεν τον βρήκαν άρχισαν να μας ξυλοκοπούν  εμένα και τον άνδρα μου και να μας απειλούν ότι 

θα μας σκοτώσουν εάν δεν τους τον παραδώσουμε. Τον άνδρα μου γέρο 65 ετών τον πήραν και 

τον έδειραν τόσο πολύ που σε λίγο καιρό πέθανε. Έσπασαν πόρτες, παράθυρα και τα λίγα 

έπιπλα του σπιτιού. Στην συνέχεια έρχονταν συχνά εθνοφύλακες με επικεφαλής τον 

ανθυπολοχαγό Κωστογιάννη και αφού έσπασαν ξανά την πόρτα ζητούσαν να μάθουν για τα 

υπόλοιπα παιδιά μου και τους αντάρτες, έκαναν έρευνα και απειλούσαν πως θα με σκοτώσουν. 

Φεύγοντας πήραν και την μοναδική κουβέρτα που υπήρχε στο σπίτι. Στο εξής αναγκαστήκαμε 
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να μη κοιμόμαστε στο σπίτι. Το Νοέμβριο του χίλια εννιακόσια σαράντα έξι περικύκλωσαν το 

χωριό χωροφύλακες  στρατιώτες και πολίτες οπλισμένοι. Από τους πυροβολισμούς ο κόσμος 

έφυγε  από το χωριό, έμειναν μόνο λίγοι γέροι και παιδιά που δεν μπορούσαν να φύγουν. Αφού 

ανατίναξαν το μύλο άρχισαν να καίνε τα σπίτια.  Απ’ όλο το χωριό άφησαν μόνο τέσσερα σπίτια 

μονάχα και σ’ αυτά βάλανε νάρκες. Μετά από αυτή την τρομοκρατία και  αφού κάηκε το σπίτι 

μας αναγκάστηκα να περάσω τα σύνορα της Γιουγκοσλαβίας. Στα σύνορα μας έπιασαν 

γιουγκοσλάβοι στρατιώτες και ύστερα μας έφεραν στο Μπούλκες. ΑΝΕΔΑ ΝΟΪΤΣΗ».
109

  

              Η εγκατάσταση των νέων Κυβερνητικών και Βρετανικών αρχών δεν έγινε δεκτή από 

μέρος του πληθυσμού της Έδεσσας, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα, κάνοντας διάφορα 

σαμποτάζ. Όπως αναφέρεται σε έγγραφο υπ. αριθμ. 2120 της Νομαρχίας Πέλλας
110

 προς τους 

Δημάρχους Έδεσσας, Γιαννιτσών, τον Έπαρχο Αριδαίας, καθώς και προς προέδρους 

κοινοτήτων, προς το 303 τάγμα Εθνοφυλακής, καθώς και προς τους διευθυντές εφημερίδων 

και γραφεία ΤΤΤ (Ταχυδρομεία, Τηλεγραφεία, Τηλέφωνα) «τελευταία έχουν συμβεί μεγάλες 

καταστροφές στο τηλεφωνικό δίκτυο. Καθημερινά αποστέλλετε συνεργείο σε ολόκληρο το 

νομό για αποκατάσταση, καθώς τα τηλεφωνικά σύρματα έχουν αφαιρεθεί παντελώς. Αι 

Αγγλικαί στρατιωτικαί αρχαία θεωρούν την αφαίρεση των συρμάτων ως σαμποτάζ. Αν στο 

μέλλον συνεχισθεί το ίδιο, ο συλλαμβανόμενος ως δράστης θα υποστεί τις συνέπειες του 

νόμου. Προχθές μια ελληνίδα ασθενής πέθανε λόγω έλλειψης επικοινωνίας διότι δεν μπόρεσε 

να προμηθευτεί τα απαραίτητα φάρμακα. Ζητώ την συνεργασία όλου του κόσμου, ώστε να 

σταματήσει το σαμποτάζ»
111

.  

Από το φθινόπωρο του χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε έως και την άνοιξη του χίλια 

εννιακόσια σαράντα έξι, η ελληνική χωροφυλακή αντικατέστησε την εθνοφυλακή και τις 

βρετανικές δυνάμεις, ενώ το χρονικό διάστημα από τις αρχές της άνοιξης του χίλια 

εννιακόσια σαράντα έξι έως και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, διαρθρωνόταν η ελληνική 

Χωροφυλακή στον Νομό Πέλλας. Παράλληλα, με την εγκατάσταση της χωροφυλακής στον 

νομό αυτό, το χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε ιδρύθηκε στην Έδεσσα το Κέντρο 

Αλλοδαπών, έχοντας πολύπλοκη αποστολή και ακτίνα δράσης η οποία έφθανε έως και την 

περιοχή της Ημαθίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί αλλοδαποί μπαινόβγαιναν στην 

περιοχή, καθώς τα σύνορα με την Γιουγκοσλαβία ήταν ανοιχτά. Ο έλεγχος των συνόρων ήταν 

αναγκαίος την περίοδο εκείνη, καθώς μεταξύ αυτών που περνούσαν τα σύνορα ήταν  

παρτιζάνοι, πράκτορες κτλ. Μάλιστα, σχετικό έγγραφο της Ινδικής μεραρχίας στην 
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Έδεσσα
112

, στις εικοσιτέσσερις Μαϊου χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε ανέφερε τα ακόλουθα 

«παρακαλούμεν όπως προς αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ εθνοφυλάκων φρουρών συνόρων και 

των πολιτών ειδοποιήσετε δια τοιχοκολλήσεως και παντώς πρόσφορου μέρους κατά την κρίση 

σας τρόπον τους πληθυσμούς της περιοχής σας ότι απαγορεύεται η άνευ αδείας διάβασις των 

Ελληνικών συνόρων»
113

.  

3.3   Η ίδρυση της ΤΟΜΟ προάγγελος του Ν.Ο.Φ.  

 

Ανάμεσα στους σλαβόφωνους τέως εξαρχικούς πληθυσμούς υπήρξε και μια 

ολιγάριθμη ομάδα η  οποία ασπάστηκε την κομουνιστική ιδεολογία. Αυτή η ομάδα είχε 

ανδρωθεί πολιτικά συμμετέχοντας στο ΚΚΕ
114

.  Από αυτήν την ομάδα προέκυψαν δυναμικά 

στελέχη καλά καταρτισμένα στην κομμουνιστική ιδεολογία και προσδοκούσαν την εφαρμογή 

των συνθημάτων της κομμουνιστικής διεθνούς για «ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία στο 

πλαίσιο της βαλκανικής ομοσπονδίας». Ανάμεσα τους ξεχώριζαν ο Ανδρέας Τσίπας που για 

κάποιο διάστημα ήταν γραμματέας του ΚΚΕ , ο Λάζος Τερπόφσκι, ο Χρίστο Γκαλάμποφ, ο 

Φώτι Ουρούμουφ, ο Κώστα Ντίμοφ και ο εδεσσαίος Τρύφων Χατζηγιάννοβ
115

. Υπό 

κομματική καθοδήγηση και με προτροπή των Γιουγκοσλάβων κομμουνιστών ανέπτυξαν 

σλαβομακεδονική συνείδηση προσδιοριζόμενοι ως Μακεδόνες κομμουνιστές ξεκόβοντας  

οριστικά από κάθε βουλγαρική επιρροή. 

Στην  Έδεσσα που ήταν εργατούπολη στην διάρκεια του μεσοπολέμου το ΚΚΕ και η 

ΟΚΝΕ είχαν μεγάλη επιρροή. Η καταστολή των εργατικών διεκδικήσεων ήταν άγρια, συχνά 

φυλακίζονταν εργάτες και γίνονταν μεγάλες απεργίες. Την πρώτη συνδικαλιστική οργάνωση 

δημιούργησαν οι εργάτες στην υφαντουργία και ακολούθησαν και άλλοι εργαζόμενοι. Στις 26 

Ιουλίου στον κινηματογράφο  Βέρμιο πραγματοποιήθηκε ιδρυτική συνεδρίαση από την 

Πανεργατική Ένωση Έδεσσας υπό την επιρροή του ΚΚΕ. Η Ένωση αυτή ανέπτυξε μεγάλη 

δραστηριότητα: θεατρικές παραστάσεις, χορωδίες, ,δράσεις αλληλεγγύης που απευθύνονταν  

σε ευάλωτες ομάδες της πόλης . Σε   κάποια από  τις εκδηλώσεις των χορωδιών εμφάνισαν 

για πρώτη φορά το Κόκκινο Αστέρι, σύμβολο των Γιουγκοσλάβων παρτιζάνων.
116

 Όλη αυτή 

η δραστηριότητα του ΚΚΕ Έδεσσας με την Πανεργατική Ένωση  θορύβησε την ηγεσία του 

ΚΚΕ.  
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Στην ευρύτερη περιοχή της Έδεσσας, στις αρχές του χίλια εννιακόσια σαράντα 

πέντε
117

, υπήρξε έντονη αυτονομιστική δράση. Τα σύνορα δεν ήταν στεγανά, αντάρτες 

μπαινόβγαιναν στην Γιουγκοσλαβία ασκώντας αυτονομιστική προπαγάνδα με πρωταγωνιστές 

τους φυγάδες των ταγμάτων του Δημάκη–Γκότσε και του Ούρντοφ οι οποίοι είχαν ιδρύσει τη 

Μακεδονική Ταξιαρχία του Αιγαίου με σκοπό να επιστρέψει στην Ελλάδα.  Σε αυτούς είχαν 

προστεθεί και   διάφορες ομάδες ανταρτών της σλαβομακεδονικής φράξιας της Έδεσσας, που 

είχαν καταφύγει στο βουνό έπειτα από την συμφωνία της Βάρκιζας, την οποία δεν 

αποδέχθηκαν.  

Χαρακτηριστικό των ομάδων αυτών  ήταν το δίκοχο με το παρτιζάνικο κόκκινο
118

 

αστέρι και οι θέσεις τους υπέρ της Γιουγκοσλαβίας και του Κ.Κ.Μ που είχε ιδρυθεί το χίλια 

εννιακόσια τριάντα τέσσερα στην Γιουγκοσλαβική Μακεδονία
119

.  Προσπαθούσαν να έρθουν 

σε επαφή με ομάδες που ανήκαν στο ΚΚΕ και στο ΕΑΜ και δρούσαν παράνομα μη 

αποδεχόμενες την συμφωνία. Ωστόσο η προσπάθεια αυτής της προσέγγισης του ΚΚΕ με τις 

αυτονομιστικές αυτές ομάδες δεν είχε πρόσφορο αποτέλεσμα, καθώς την περίοδο της 

«ΕΑΜοκρατρίας» είχαν συλληφθεί  επώνυμοι αυτονομιστές της περιοχής από δυνάμεις του 

ΕΛΑΣ, ενώ  άλλοι είχαν αναζητήσει διέξοδο στην Γιουγκοσλαβία. 

 Λίγο πριν την συμφωνία της Βάρκιζας και την πλήρη ρήξη των αυτονομιστών με τις 

δυνάμεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας που πήρε ο Βαγγέλ Αγιανόφσκι 

στις 20 Ιανουαρίου 1945, δημιουργήθηκε μυστική απελευθερωτική οργάνωση, η οποία είχε 

την ονομασία «ΤΟΜΟ» .Μυστική Απελευθερωτική Μακεδονική Οργάνωση   και είχε στόχο 

να αγωνιστεί για τα εθνικά μακεδονικά δικαιώματα. Η εν λόγω οργάνωση 

δραστηριοποιήθηκε στην πόλη της Έδεσσας, καθώς και στα χωριά αυτής, επιδιώκοντας να 

δημιουργήσει τοπικούς πυρήνες. Δημιουργήθηκαν οργανώσεις στα χωριά Λύκοι, Σωτήρα, 

Κερασιά, Σαρακηνοί, Κάτω και Άνω Κορυφή, Όρμα, Λουτράκι, Πρόμαχοι, στην πόλη της 

Αριδαίας, καθώς επίσης και στα χωριά Άγρας, Ξανθόγεια, Άρνισσα και Μεσημέρι. Από τον 

Φεβρουάριο του 1945, ορισμένα στελέχη αρχίζουν και καταφεύγουν στη Γιουγκοσλαβία, 

όπου ανέλαβαν δράση χτυπώντας τους εχθρούς του κινήματός τους μπαινοβγαίνοντας στην 

Ελλάδα. Μάλιστα, η δράση αυτή εξαπλώθηκε γρήγορα, δημιουργώντας ομάδες ανταρτών 

στην περιοχή του Καϊμακατσαλάν, με τις ομάδες αυτές να αναπτύσσουν παρόμοιες τακτικές. 
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Τον Μάρτιο του χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε, μια αντάρτικη ομάδα της ΤΟΜΟ
120

 

επιτέθηκε σε μια φάλαγγα των κυβερνητικών δυνάμεων στην περιοχή Μουχαρέμ Χάνι που 

κατευθύνονταν από τη Θεσσαλονίκη στη Φλώρινα, μέσω Έδεσσας, με αποτέλεσμα να 

σκοτωθούν τρεις εθνοφύλακες και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμα.  

 Οι οργανώσεις της ΤΟΜΟ, καθώς ενισχύονταν ήρθαν σε ρήξη με τις οργανώσεις του 

ΚΚΕ.. Έτσι αρκετά μέλη του ΚΚΕ άρχισαν να αποχωρούν από τις οργανώσεις, καθώς 

θεωρούσαν ότι πλέον το ΚΚΕ δεν τους εκφράζει με χαρακτηριστική περίπτωση τη Μίρκα 

Γκίνη η οποία ήταν γνωστό και καταξιωμένο στέλεχος της οργάνωσης της Έδεσσας, τη 

Μαρίκα Σαμαρίνοβα ,το Τούσι Κεραμιτζίεφ, το Βάγγελ Σαρμάνωφ, τη Μίρκα Αποστολάκη, 

το Σταύρε Κάμτσεφ
121

. Τα μέλη και οι ακτιβιστές της ΤΟΜΟ θεωρούσαν ότι το ΚΚΕ 

συκοφαντούσε τα στελέχη της ΤΟΜΟ. Η ίδρυση της Δημοκρατίας στα Σκόπια που έγινε στις 

δεκαεπτά Απριλίου χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε, με επικεφαλής τον Μετόντι Αντόνοφ, 

Τσέντο  πρόεδρο του προεδρείου της ΑSNOM,  και άλλες διεργασίες που συνέβησαν στο 

Βελιγράδι, στα Σκόπια και στην ελληνική Μακεδονία, είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξει 

μετεξέλιξη της ΤΟΜΟ σε Ν.Ο.Φ. Εν συνεχεία,
122

 στις είκοσι οκτώ Απριλίου χίλια εννιακόσια 

σαράντα πέντε, συνεκλήθη  περιφερειακή διάσκεψη της ΤΟΜΟ, η οποία έλαβε χώρα στην 

τοποθεσία «Τούπτσε», που βρίσκεται μεταξύ των χωριών Κερασιά και Λύκων με τους 

συμμετέχοντες να προέρχονται από τις τοπικές οργανώσεις των χωριών και από  την Έδεσσα. 

Στα πλαίσια της διάσκεψης αυτής που προήδρευσε ο Πέτρος Παπάς από την Κάτω Κορυφή 

τέθηκαν τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης
123

: 

α) Η αναφορά της δράσης της ΤΟΜΟ, καθώς και ο απολογισμός των πεπραγμένων της,  

β) Η αλλαγή του ονόματος της ΤΟΜΟ σε Ν.Ο.Φ. Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο,  

 γ) Η εκλογή του Περιφερειακού Συμβουλίου του Ν.Ο.Φ. στην περιοχή της Έδεσσας.   

Από την διάσκεψη αυτή προέκυψε το Ν.Ο.Φ. το οποίο στη συνέχεια διαδραμάτισε 

σημαίνοντα ρόλο στον Εμφύλιο Πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή της Πέλλας. Ο γραμματέας 

της πολιτικής επιτροπής του Ν.Ο.Φ. Έδεσσας, Βαγγέλης Αγιανόφσκι-Ότσε, έδινε οδηγίες στα 

στελέχη των επιτροπών της πόλης, έχοντας ως σκοπό την καταπολέμηση του 

«βουλγαρισμού» και του «γραικομανισμού» καθώς και την προώθηση του αιτήματος για 

αυτοδιάθεση. Σε επιστολή που απευθύνονταν προς τις επιτροπές της πόλης και των επαρχιών 
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της οργάνωσης Ν.Ο.Φ. γίνεται λόγος για αναπροσαρμογή της πολιτικής γραμμής, με τα 

πολιτικά τους καθήκοντα να εστιάζουν στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης στους τέως 

Βούλγαρους και στους τέως Έλληνες.  

  Εν κατακλείδι ανέφερε τα εξής: «Τα ομόσπονδα κράτη που αποτελούν την ομοσπονδία 

του στρατάρχη Τίτο είναι αναγνωρισμένα διεθνώς. Επομένως και το ομόσπονδο Μακεδονικό 

κράτος είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Ψεύδονται οι Βούλγαροι που ισχυρίζονται ότι οι 

Μακεδόνες είναι Βούλγαροι και οι Έλληνες που λένε ότι οι Μακεδόνες είναι Έλληνες. Πρέπει 

να εκλαϊκευτεί ο δημοκρατικός χαρακτήρας του αγώνα μας. Χρειάζεται συνένωση των εθνικών 

δημοκρατικών δυνάμεων του λαού μας με τις προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις του 

ελληνικού λαού σε κοινό μέτωπο ενάντια στην αντίδραση. Θα ρίχνουμε συνθήματα με 

προκηρύξεις και στους τοίχους θα γράφουμε συνθήματα βασισμένα στο πνεύμα της 

αυτοδιάθεσης. Στον δικό μας κόσμο πρέπει να καλλιεργούμε την ιδέα της εθνικής μας ένωσης. 

Ο λόγος του συντρόφου Τίτο στα Σκόπια πρέπει πλατιά να κοινοποιηθεί. Θα πρέπει να 

κερδίσουμε τους πρόσφυγες. […]. Να καλλιεργήσουμε την ενότητα και την αδελφότητα των 

εργαζομένων Μακεδόνων, Ελλήνων και Βλάχων απέναντι στην ενωμένη αντίδραση. […]. Να 

δημιουργήσουμε γερή βάση από γερά και δοκιμασμένα στοιχεία. Και τέτοια είναι τα στελέχη 

μας. Κάθε μέλος του ΚΚΕ που πρόκειται να γίνει αργότερα θα πρέπει να δοκιμαστεί επάνω στη 

δουλειά. Ενημερώστε μας για κάθε πολιτική ενέργεια στον τομέα. Ο γραμματέας Οτσε 

Δεκαοκτώ Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε
124

». 

Πράγματι οι πόλεις της Έδεσσας, της Αριδαίας, της Σκύδρας και όλα τα χωριά  

γεμίσανε με προκηρύξεις, οι οποίες καλούσαν Έλληνες και Μακεδόνες  αδελφωμένους να 

προχωρήσουνε μπροστά. Όλα τα χωριά γέμισαν με συνθήματα στους τοίχους. Το σύνθημα 

«Να ζήσει το ΝΟΦ», κάλυψε κάθε ελεύθερο σημείο που μπορούσε. Μικρά κλιμάκια από 

προπαγανδιστές επισκέπτονταν τα χωριά και προπαγάνδιζαν τις θέσεις των αυτονομιστών. 

Αρχικά γινόταν με ομιλίες και με καλό τρόπο κατάφεραν να στρατολογήσουν κάποια άτομα 

στις γραμμές του ΝΟΦ. Όλο το δεύτερο εξάμηνο του χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε και 

στην αρχή του χίλια εννιακόσια σαράντα έξι η προπαγάνδα γίνονταν με ήπια μέσα, χωρίς 

κάποια βίαια επεισόδια. 

Η δράση του ΝΟΦ ξένιζε τους αντίθετους ιδεολογικά και δημιουργούσε 

προβληματισμό στους σλαβόφωνους και ελληνόφωνους Έλληνες. Η αμοιβαία δυσπιστία 
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κυριαρχούσε και ένα υπόγειο μίσος χαρακτήριζε τις αντικρουόμενες παρατάξεις. Η δράση 

των σλαβομακεδονικών οργανώσεων ενέτεινε τις διώξεις των σλαβόφωνων και 

τροφοδοτούσε τις αντάρτικες ομάδες. Το ΝΟΦ διέθετε σημαντική επιρροή στα σλαβόφωνα 

χωριά του Ν. Πέλλας και σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης τον Φεβρουάριο του χίλια 

εννιακόσια σαράντα έξι αριθμούσε 2.972 μέλη σε 39 από τα 51 χωριά του. Επρόκειτο πια για 

μια σημαντική και αξιόλογη δύναμη σε όλο τον Νομό.  

Εκτός από τις οργανώσεις το ΝΟΦ το χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε διέθετε και 

ανταρτοομάδες. Στην Έδεσσα και στα Γιαννιτσά υπήρχαν έντεκα,, στη Φλώρινα επτά και 

στην Καστοριά δώδεκα. Στην περιοχή της Έδεσσας στα τέλη Ιουνίου του χίλια εννιακόσια 

σαράντα έξι στο δάσος της Μαργαρίτας κρυβόταν μια μικρή ανταρτοομάδα με μέλη του ΚΚΕ 

και του ΝΟΦ. Μαζί τους ήταν η Μίρκα Γκίνη δασκάλα αγωνίστρια της εθνικής αντίστασης. 

Μετά τη Βάρκιζα πολλά στελέχη με σλαβομακεδονική καταγωγή είχαν αποχωρήσει από το 

ΚΚΕ και είχαν προσχωρήσει στο ΝΟΦ. Στις 7 Ιουλίου συνελήφθησαν κάποια μέλη της 

ομάδας μετά από συγκρούσεις με δυνάμεις της χωροφυλακής και των Μάυδων. 

Συνελήφθηκαν η Μίρκα Γκίνη, ο Περτσεμλής ή Παπαδημητρίου Πέτρος του Ευαγγέλου, ο 

Πρόιος Γεώργιος του Νικολάου, Μιχαήλ Θωμάς του Δημητρίου, Στογιάννης Χρήστος του 

Γεωργίου, Λίμπας Δημήτριος του Αναστασίου και ο Μουτσάκης Γεώργιος του 

Κωνσταντίνου. Καταδικάστηκαν από το έκτακτο στρατοδικείο Γιαννιτσών σύμφωνα με το Γ΄ 

ψήφισμα και εκτελέστηκαν στις είκοσι έξι Ιουλίου χίλια εννιακόσια σαράντα έξι. Η Μίρκα 

Γκίνη ήταν η πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε στην ιστορία της Ελλάδος.
125

 

Οι σχέσεις του ΚΚΕ με το ΝΟΦ δεν ήταν καλές όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, 

αλλά η όξυνση της λευκής τρομοκρατίας τους έσπρωξε σε μια προσπάθεια προσέγγισης. Ο 

Ανδρέας Τσίμας έθεσε σε νέες βάσεις τις σχέσεις των δύο οργανώσεων, χαρακτηρίζοντας το 

ΝΟΦ αντιφασιστική και δημοκρατική οργάνωση. Παρά την αλλαγή πλεύσης του ΚΚΕ, 

συμφωνία δεν μπορούσε να επιτευχθεί προς το παρόν γιατί το ΝΟΦ επέμενε στις 

αυτονομιστικές του θέσεις και φανέρωνε τους αποσχιστικούς του στόχους. Όσον αφορά στο 

Ν. Πέλλας, το ΝΟΦ της Έδεσσας επέμενε στην διατήρηση της αυτονομίας τους και στη μη 

υπαγωγή τους στο ΕΑΜ-ΚΚΕ.  

Οι θέσεις των δύο οργανώσεων δεν συμπίπτανε σχεδόν πουθενά. Το ΚΚΕ διατηρούσε 

τη θέση του η οποία πρέσβευε την ισότητα των Σλαβομακεδόνων με τους Έλληνες εντός της 

επικράτειας. Το ΝΟΦ από την άλλη, μέσα από τη συνθηματολογία του, μιλούσε για 

αυτοπροσδιορισμό των σλαβόφωνων της ελληνικής Μακεδονίας. Η αρθρογραφία μάλιστα 
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του ΝΟΦ σε διάφορα περιοδικά, όπως το περιοδικό της οργάνωσης Μπίλντεν, έφθασε στα 

άκρα μιλώντας για εθνική ελευθερία και ένωση με τη μητέρα πατρίδα που ήταν η Λαϊκή 

Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η εμμονή του ΝΟΦ στην αυτονομία έκανε πια σαφές ότι 

καθοδηγούνταν από το κομμουνιστικό κόμμα της Γιουγκοσλαβίας. 

 Η σχέση του ΝΟΦ με τους Γιουγκοσλάβους παρτιζάνους αποκαλύφθηκε από ένα 

τυχαίο γεγονός. Στις είκοσι δύο Μαρτίου χίλια εννιακόσια σαράντα έξι κοντά στο χωριό 

Πλατάνη της επαρχίας Έδεσσας, Έλληνες χωροφύλακες και εθνοφρουροί ήρθαν σε 

σύγκρουση με μια ομάδα του ΝΟΦ. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής σκοτώθηκε ένας 

αντάρτης και συνελήφθησαν άλλοι δύο, ένας εκ των οποίων ήταν ο καπετάν Μολότωφ 

(Τσομπάνος Ευάγγελος από το Μεσημέρι Έδεσσας). Οι δύο συλληφθέντες έδωσαν πολλά 

στοιχεία για τη δράση του ΝΟΦ και συγκεκριμένα αποκάλυψαν ότι στην περιοχή μεταξύ των 

χωριών Φλαμουριά και Αγίας Φωτεινής στα ερείπια του χωριού Στάρι Ποτ, (η παλιά 

Φλαμουριά, που είχε καταστραφεί στον ξεσηκωμό της Νάουσας το 1822) και συγκεκριμένα 

στα ερείπια της παλιάς εκκλησίας βρισκόταν μεγάλη γιάφκα του ΝΟΦ. Εκεί οι αστυνομικές 

αρχές ανακάλυψαν την προκήρυξη της ASCHOM (Αντιφασιστικό Συμβούλιο Λαϊκής 

Απελευθέρωσης της Μακεδονίας) η οποία ήταν καρφιτσωμένη σε παρακείμενη καλύβα.  

Το μανιφέστο έγραφε επί λέξει: 

 «Μακεδόνες κάτω από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, η ένωση ολάκερου του 

μακεδονικού λαού εξαρτάται από τη συμμετοχή σας στο γιγαντιαίο αντιφασιστικό αγώνα. Μόνο 

με τον αγώνα ενάντια στον ύπουλο ελληνικό φασισμό θα πετύχετε το δικαίωμα της 

αυτοδιάθεσης και ένωσης ολόκληρου του  μακεδονικού λαού κάτω από τη σημαία της 

Γιουγκοσλαβίας του Τίτο. Ας σας εμψυχώσει ο αγώνας του πρωτοπόρου τμήματος της 

Μακεδονίας για ένα πιο θαρραλέο αγώνα ενάντια στον ελληνικό φασισμό. Ας γίνει και δικός 

σας δρόμος, ο δρόμος αυτού του τμήματος της Μακεδονίας για τι μόνον αυτός οδηγεί στη 

λευτεριά και στην ένωση ολόκληρου του μακεδονικού λαού……» 
126

. 

Στη γιάφκα βρέθηκε και πλήθος εγγράφων που αφορούσαν στην οργάνωση του ΝΟΦ 

το οποίο είχε δύο τμήματα το στρατιωτικό που είχε την αρμοδιότητα της στρατιωτικής 

οργάνωσης και το τμήμα της πολιτικής οργάνωσης. Επιπρόσθετα από τα έγγραφα που 

βρέθηκαν γινόταν γνωστό ότι υπήρχε και εφεδρικό ΝΟΦ στα πρότυπα του εφεδρικού 

ΕΛΛΑΣ, αλλά με διαφορετική οργάνωση. Ηγέτης του εφεδρικού ΝΟΦ στην Πέλλα ήταν ο 

καπετάν Μολότωφ (Τσομπάνος), ο οποίος ομολόγησε ότι ο εφεδρικός ΝΟΦ στρατολογούσε 
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όσους έβγαιναν από τις φυλακές. Αργότερα μόνο έγινε γνωστό ότι είχαν λάβει διαταγές να 

σαμποτάρουν την κατάταξη των κληρωτών στον ελληνικό στρατό, ώστε να δημιουργηθούν 

φυγόδικοι και καταδιωκόμενοι από τις ελληνικές αρχές. Πολλοί κατέφευγαν στην Αλβανία 

και την Γιουγκοσλαβία και από εκεί στο ΝΟΦ. Πράγματι την περίοδο αυτή υπήρχε μεγάλη 

απροθυμία κατάταξης στον ελληνικό στρατό, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις 
127

(σχετικό 

έγγραφο από τα ΓΑΚ Πέλλας).  

Το εφεδρικό ΝΟΦ ήταν οργανωμένο σε δεκαρχίες. Κάθε δεκαρχία είχε τρεις πυρήνες 

και κάθε πυρήνας τρεις άνδρες. Οι τρεις πυρήνες με τον δέκαρχο τους (Ντεσεντάρ) 

αποτελούσαν την δεκαρχία (παρόμοια οργάνωση είχε το VMRO στα χωριά της Μακεδονίας 

στις αρχές του 1900). Σε κάθε χωριό που το ΝΟΦ είχε επιρροή υπήρχαν 1 με 2 δεκαρχίες με 

μάχιμους και μία δεκαρχία ΝΟΜΣ (νεολαία). Οι δεκαρχίες των μάχιμων αποτελούνταν από 

άνδρες που την ημέρα εργάζονταν στους αγρούς και όταν δίνονταν διαταγή για δράση 

έπαιρναν τα κρυμμένα όπλα και έφευγαν από το χωριό. Δεν χρησιμοποιούνταν όλοι οι 

πυρήνες για να μη γίνονται αντιληπτοί οι μετέχοντες. Η ΝΟΜΣ παρακολουθούσε τις 

ελληνικές αρχές.  

Από την ομολογία του καπετάν Μολότωφ φάνηκε ότι η «Λαϊκή δημοκρατία της 

Μακεδονίας, δια μέσου του ΝΟΦ, είχε εγκαταστήσει παράλληλη διοίκηση στον Νομό 

Πέλλας με πενταμελές συμβούλιο υπό τον Ευάγγελο Αγιανόφσκι (Ότσε), τους Ευάγγελο 

Ιλιιντένσκι, Γεώργιο Ζλατάνσκι, Χρήστο Ζούκωφ, Σταύρο Κάφελο, Ηλία Γιάνκωφ και 

αρχηγό της πολιτοφυλακής τον Πέτρο Παυλώφ.
128

  

Ο Νομός είχε χωριστεί σε 3 επαρχίες:  

α) του Οστρόβου με έδρα την Πλατάνη και έπαρχο τον Μίλεφ (Μιχαήλ Νούσης), 

στην οποία είχε την έδρα ο 7
ος

 λόχος του Μπότωφ.  

β) στην επαρχία των Λύκων που διορίστηκε έπαρχος ο Χρήστος Σιώρης (Πετρώφ) με 

έδρα λόχου υπό τον Ευάγγελο Μπεζετάκο.  

γ) στην επαρχία της Καρατζόβας με έδρα λόχου υπό τον Ν. Παύλου (Πρώσσος).  

Μέσα στα έγγραφα βρέθηκαν και τα πρακτικά του συνεδρίου που έγινε οκτώ με δέκα 

Μαρτίου του χίλια εννιακόσια σαράντα έξι στο οποίο μετείχαν και στελέχη του ΚΚΕ 

(Βλαχούτσης εκ μέρους του ΚΚΕ Θεσ/νίκης Ποταμιάνος εκπρόσωπος ΕΑΜ Ηπείρου, ο 

καπετάν Νικηφόρος,  ο Ανδρέας Τζήμας Σαμαρινιώτης και ο Αλευράς εκ μέρους της 
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κομμουνιστικής οργανώσεως Μακεδονίας. Εκ μέρους του Τίτο οι Ντρούγκατς Τζιοβάνοβιτς 

και Κραϊλόφσκι,  εκ μέρους του αλβανικού πατριωτικού μετώπου οι Αντον Κορρέλι και 

Σεφκέτ Φερίμ και εκ μέρους του ΝΟΦ Γιουγκοσλαβίας ο Εγκαρμίνεφ.   

Δε πρέπει να λησμονηθεί και μια προκήρυξη με ημερομηνία δώδεκα Μαρτίου χίλια 

εννιακόσια σαράντα έξι, μεθεπομένη του συνεδρίου, η οποία αναφέρει  το πρόγραμμα 

δουλειάς της οργάνωσης με σκοπό την ανάπτυξη εθνικής συνείδησης στους τέως Έλληνες 

και τέως Βούλγαρους, τονίζοντας τη σλαβικότητα της ομοσπονδίας του Τίτο και το δικαίωμα 

της αυτοδιάθεσης με τελικό σκοπό την καλλιέργεια της εθνικής ένωσης
129

.  

Το στρατιωτικό τμήμα του ΝΟΦ είχε ως πυρήνα το 1
ο
 ανεξάρτητο Σύνταγμα της 

Μακεδονίας του Αιγαίου, με διοικητή τον Ηλία Δημάκη (Γκότσε). Τον  Μάρτιο του χίλια 

εννιακόσια σαράντα έξι το σύνταγμα του Δημάκη (Γκότσε) έστειλε στην Καρατζόβα ένα 

τάγμα από τρεις λόχους, τον 7
ο
, 8

ο
 και 9

ο
. Διοικητής του τάγματος αυτού ήταν ο Μπότεφ 

(Κορδάλης) και είχε 150 άντρες. Αυτοί οι αντάρτικοι λόχοι από την άνοιξη του χίλια 

εννιακόσια σαράντα έξι άρχισαν επιθέσεις σε κυβερνητικούς στόχους και σε πολίτες οι οποίοι 

ήταν στην υπηρεσία του ελληνικού κράτους ή ήταν αντίθετοι ιδεολογικά με τους στόχους και 

τις επιδιώξεις του ΝΟΦ.  

Η υπόθεση της ανακάλυψης της γιάφκας στις είκοσι δύο Μαρτίου χίλια εννιακόσια 

σαράντα έξι και η πληθώρα εγγράφων αποδείκνυαν πια ξεκάθαρα τη στενή συνεργασία του 

ΚΚΕ με το ΝΟΦ παρά τα αντίθετα λεγόμενα. Αποκάλυπταν επίσης τους δεσμούς με τη 

Γιουγκοσλαβία και την Αλβανία, καθώς τα ντοκουμέντα περιείχαν και πολλά ονόματα. Η 

συμπλοκή της Πλατάνης και η αποκάλυψη της γιάφκας προβλημάτισε για πρώτη φορά την 

ελληνική κυβέρνηση. Η πληθώρα των κατασχεμένων εγγράφων οδήγησε τον υπουργό 

Δημόσιας Τάξεως Σπ. Θεοτόκη να ζητήσει από τον υπουργό Εξωτερικών την άσκηση 

πιέσεων στη Γιουγκοσλαβία προκειμένου να απαγορεύσει τον εξοπλισμό των 

ανταρτοομάδων στο έδαφος και να εμποδίσει την διείσδυση τους στην Ελλάδα. 

3.4  Εκλογές της 31/3/1946  

 
Στις δεκαεννιά Ιανουαρίου χίλια εννιακόσια σαράντα έξι, ο αντιβασιλέας Δαμασκηνός 

υπέγραψε το διάταγμα προκήρυξης βουλευτικών εκλογών για τις τριάντα μία Μαρτίου του 

ίδιου έτους. Ουσιαστικά με το διάταγμα αυτό για πρώτη φορά έπειτα από τον Ιανουάριο του 

χίλια εννιακόσια τριάντα έξι, η χώρα η χώρα έμπαινε σε προεκλογική περίοδο υπό 

φυσιολογικές συνθήκες. Οι εκλογές του χίλια εννιακόσια σαράντα έξι θα σήμαιναν την 
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επιστροφή της χώρας στην πολιτική ομαλότητα έπειτα από μια ταραγμένη δεκαετία η οποία 

είχε σφραγιστεί από την δικτατορία του Μεταξά, την Κατοχή και την ένταση των πολιτικών 

παθών αμέσως και πριν την απελευθέρωση με αποκορύφωμα τα Δεκεμβριανά την μάχη της 

Αθήνας και την μετέωρη συμφωνία της Βάρκιζας.  

Ωστόσο η απόφαση για την διεξαγωγή των εκλογών έρχονταν σε αντίθεση με την 

συμφωνία της Βάρκιζας ως προς την προτεραιότητα διεξαγωγής καθώς θα έπρεπε να γίνει 

πρώτα δημοψήφισμα για την διευθέτηση του πολιτειακού ζητήματος και στη συνέχεια η 

διεξαγωγή κοινοβουλευτικών εκλογών. Το συνεχιζόμενο κύμα βίας και η αβεβαιότητα 

τροφοδοτούνταν από τη δράση των ενόπλων δυνάμεων, των ανταρτών και των σωμάτων 

ασφαλείας. Το ΚΚΕ έκανε ανοιχτά λόγο για εκτεταμένα φαινόμενα λευκής τρομοκρατίας.    

Η αριστερά αποφάσισε αποχή με τον Νίκο Ζαχαριάδη να αιτιολογεί την αποχή της 

αριστεράς  με τα παρακάτω λόγια: «πιστεύουμε ότι αφαιρέσαμε από τους Εγγλέζους το 

προσωπείο και την δυνατότητα να παρουσιάσουν την Ελλάδα σαν ταχτοποιημένη
130

, 

ειρηνευμένη δυτικοευρωπαϊκή χώρα, ύστερα από λαϊκή κοινοβουλευτική ετυμηγορία. 

Πιστεύουμε ότι αν παίρναμε μέρος στις εκλογές θα καλλιεργούσαμε κοινοβουλευτικές 

αυταπάτες στις μάζες. Πιστεύουμε ότι με την αποχή αφαιρέσαμε τη δυνατότητα αυτή από τον 

εχθρό και προετοιμάζουμε τον λαό για την νέα ένοπλη αντιπαράθεση» 
131

. 

Οι εκλογές έγιναν στις τριάντα μία Μαρτίου χίλια εννιακόσια σαράντα έξι και έλαβαν 

μέρος πέντε εκλογικές παρατάξεις (κόμματα) οι οποίες ήταν οι εξής:
132

 

1) Ενωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων η οποία έλαβε 610.995 ψήφους, ποσοστό 

55,12% και  206 έδρες με αρχηγό τον Ντίνο Τσαλδάρη. 

2) Εθνική Πολιτική Ένωση που έλαβε 213.721 ψήφους με ποσοστό 19,28% και 68 

έδρες με συλλογική ηγεσία Γ. Παπανδρέου, Σοφοκλή Βενιζέλου   και Παναγιώτη 

Κανελλόπουλου.  

3) Εθνικό Κόμμα Ελλάδος που έλαβε 66.027 ψήφους και ποσοστό 5,96% και 20 

έδρες με αρχηγό το Ναπολέοντα Ζέρβα.  

4) Ένωση Εθνικοφρόνων που έλαβε 32.038 ψήφους , ποσοστό 2,94% και 9 έδρες. 

5) Αγροτικό κόμμα που έλαβε 7.447 ψήφους, ποσοστό 0,87% και 1 έδρα.  

Επίσης έλαβαν μέρος και ανεξάρτητοι βουλευτές λαμβάνοντας 12.036 ψήφους με 

ποσοστό 1,08% και εξελέγησαν δύο ανεξάρτητοι βουλευτές. Στο νομό Πέλλας ψήφισαν 
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16.283 πολίτες σε 64 εκλογικά τμήματα με 15.937 έγκυρα ψηφοδέλτια. Στο Νομό 

αναλογούσαν έξι βουλευτές ωστόσο από ασάφεια του εκλογικού νόμου, με βάση το αδιάθετο 

υπόλοιπο και σε βάρος του νομού Φλώρινας για πρώτη φορά εκλέχθηκαν επτά. Η Ενωμένη 

Παράταξη Εθνικοφρόνων πήρε 9.015 ψήφους και εκλέχθηκαν οι Μουράτογλου Βασίλειος με 

4.973 ψήφους, Παπαδόπουλος Ιωάννης με 4.310,  Πέγιος Αθανάσιος με 4.246 και  

Ευθυμιάδης Σταύρος με 4.057 ψήφους. Το Κόμμα Φιλελευθέρων έλαβε 4.761 ψήφους και 

εκλέχθηκαν οι Καλλιγάτσης Παρίσης με 3.443 και  Βόσκογλου Χρήστος με 1.823 ψήφους.  

Η Εθνική Πολιτική Ένωση πήρε 1.951 ψήφους και εκλέχθηκε ο Οικονόμου Δήμος με 947. 

Επίσης υποψήφιοι βουλευτές, οι οποίοι δεν κατάφεραν να εκλεγούν, ήταν και οι Ανδρεάδης 

Σπύρος, Οικονόμου Χρήστος και Σιγανίδης Αχιλλέας οι οποίοι έλαβαν μέρος ως ανεξάρτητοι 

μεμονωμένοι.  Από την Ενωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων δεν εκλέχθηκαν οι Ζουπάνος 

Ιωάννης και Σιβένας Χρήστος. Από την Εθνική Πολιτική Ένωση δεν εκλέχθηκαν οι 

Ζηκούδης Παναγιώτης, Πιπίνος Ευάγγελος, Σαββίδης Γεώργιος, Χαλκιόπουλος Παναγιώτης 

και Νομίδης Ιωάννης. Επίσης από το κόμμα Φιλελευθέρων δεν εκλέχθηκαν οι Γερογιάννης 

Νικόλαος, Δημητριάδης Χρυσόστομος, Καραμανώλης Χαράλαμπος και Ζουρλίδης 

Διαμαντής. Η σταυροδοσία στις εκλογές του χίλια εννιακόσια σαράντα έξι ήταν διπλή γι’ 

αυτό αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε βουλευτής φαίνεται μεγάλος
133

. 

 Στον Νομό Πέλλας οι εκλογές έγιναν σε κλίμα πρωτόγνωρης βίας που ασκούσαν και 

οι δύο παρατάξεις και να διαφοροποιούνταν ανάλογα με την ισχύ που είχε η κάθε παράταξη 

στις διάφορες περιοχές. Στα αστικά κέντρα την βία και την τρομοκρατία ασκούσε η δεξιά 

παράταξη ενώ στα χωριά περισσότερο οι αντάρτες και ομάδες του ΝΟΦ. Σύμφωνα με την 

εφημερίδα Ελεύθερη Γνώμη της Έδεσσας και συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο φύλλο της 

δέκατης τρίτης Απριλίου χίλια εννιακόσια σαράντα έξι στην Αριδαία «οι εκλογές 

πραγματοποιήθηκαν κάτω από απειλές για εξορία, ξυλοδαρμούς και συλλήψεις. Πρωταγωνιστές 

ήταν οι εθνοφύλακες και οι χωροφύλακες. Στη Χρυσή, χωριό προάστιο της Αριδαίας, 65 

εκλογείς αναγκάστηκαν να μπουν σε γραμμή υπό την απειλή όπλων για να πάνε να ψηφίσουν, 

ενώ κάτι αντίστοιχο φαίνεται να συνέβη και στα χωριά Δωροθέα και Άψαλο. Συγκεκριμένα στη 

Δωροθέα μαινόμενος ανθυπολοχαγός και χωροφύλακες απειλούσαν τους πολίτες ότι θα 

εξοριστούν στη Βουλγαρία αν δεν ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Τρομοκρατία 

ασκήθηκε και στο χωριό Αρχάγγελος στο οποίο βρίσκονταν ισχυρές Κυβερνητικές δυνάμεις 

αλλά και ένα τάγμα στρατού χωροφυλακής. Από αριστερές οργανώσεις και τις οργανώσεις του 

ΝΟΦ τρομοκρατία ασκήθηκε ώστε να απέχουν στα χωριά της Έδεσσας Φλαμουριά, Αγία 
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Φωτεινή, Μεσημέρι, Κερασιά, Καρυδιά, Σωτήρα και Ριζάρι. ΚΚΕ και ΝΟΦ άσκησαν τις ίδιες 

βίαιες πιέσεις και στα χωριά της Αριδαίας Σαρακηνοί,  Άνω και Κάτω Κορυφή, Τσάκωνες,  

Μεγαπλάτανος καθώς και στη Σκύδρα»
134

.  

Στην Έδεσσα, από τους 4.400 ψηφοφόρους ψήφισαν μόλις 1.416 ενώ έγιναν εκτενείς 

καταγγελίες για άσκηση τρομοκρατίας με επικεφαλής τον Δήμαρχο. Από πλευράς του ΝΟΦ 

υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για αποχή. Στο χωριό Καρυδιά που άνηκε στην κοινότητα 

Κερασιάς ο συνολικός αριθμός των ψηφοφόρων ήταν 421 από τους οποίους ψήφησαν μόλις 

22, ενώ στην κοινότητα Σωτήρας όπου υπήρχαν τρία εκλογικά κέντρα (Μαργαρίτα, Σάμαρι 

και Λύκοι), από τους 430 ψηφοφόρους ψήφισαν μόλις 54. Στο χωριό Σαρακηνοί ψήφισαν 

μόνο 7 άτομα ενώ στην Κάτω Κορυφή δεν ψήφισε κανείς από τους εγγεγραμμένους. Στην 

Όρμα ψήφισαν μόνο 34 και στους Τσάκωνες μόνο 2. Στο χωριό Μεγαπλάτανο από τους 900 

εγγεγραμμένους ψήφισαν  60, στο  Ριζάρι από τους 180 εγγεγραμμένους 26 και στο 

Μεσημέρι από τους 322 ψηφίσαν 102. Ακόμη, στην κοινότητα Σκύδρας από τους 1.025 

εγγεγραμμένους ψήφισαν 268 και στην Αριδαία (αστικό κέντρο) από τους 1450 ψήφισαν οι 

246. Στην κοινότητα Φλαμουριάς με δύο εκλογικά κέντρα (και ένα στην Αγία Φωτεινή), από 

τους 260 ψηφοφόρους ψήφισαν μόνο οι 51.  

Οι κάτοικοι του χωριού Φλαμουριά σε υπόμνημα τους προς την Επιτροπή Ειρήνης 

του ΟΗΕ, με ημερομηνία 21/2/1947, κατήγγειλαν την τρομοκρατία που ασκήθηκε ενόψει  

των εκλογών της 31-3-1946: «Την παραμονή των εκλογών της τριακοστής πρώτης Μαρτίου 

χίλια εννιακόσια σαράντα έξι, ομάς ενόπλων υπό τον Παπαθανάση (ΙΛΙΤΣ), ήλθε εις το χωριό 

και ειδοποίησεν τους κατοίκους ότι όστις λάβη μέρος εις τα εκλογάς την επομένην δεν θα 

υπάρχει εις την …..» . Στην εξέλιξη αυτή, οι κυβερνητικές δυνάμεις απάντησαν την επομένη 

των εκλογών με ένα δεύτερο κύμα τρομοκρατίας και στοχοποιήσεις πολιτών που κατέφυγαν  

στις ομάδες ανταρτών
135

. 

3.5   Προσφυγή της Ελλάδας στην διεθνή επιτροπή του ΟΗΕ  

 

Στις τρεις Δεκεμβρίου του χίλια εννιακόσια σαράντα έξι ο πρέσβης της Ελλάδος στον 

ΟΗΕ Αθανάσιος Αγνίδης επέδωσε επιστολή της ελληνικής Κυβέρνησης  στον Γ.Γ. του 

οργανισμού Trxgve Lie, η οποία συνοδευόταν από σχετικό υπόμνημα με καταγγελίες 

εναντίον των βόρειων γειτόνων και συγκεκριμένα κατά Αλβανίας-Γιουγκοσλαβίας-
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Βουλγαρίας με τεκμήρια τα οποία αποδείκνυαν  την εμπλοκή τους στον ελληνικό Εμφύλιο 

Πόλεμο. Έγιναν γνωστές μεθοριακές παραβιάσεις καθώς επίσης και αιτήματα ασύλου από 

τους Έλληνες κομουνιστές οι οποίοι μπαινόβγαιναν στα όμορα κράτη  για στρατιωτική 

εκπαίδευση ή για νοσηλεία και ανεφοδιασμό 
136

.  

 Στο Νομό Πέλλας υπήρχε έντονη κινητικότητα εν όψει της εγκατάστασης της 

Βαλκανικής επιτροπής του ΟΗΕ ενώ ο έπαρχος Αριδαίας με απόρρητη κατεπείγουσα οδηγία 

προς τον δήμαρχο Αριδαίας και τους προέδρους των κοινοτήτων, επισήμαινε ότι προκειμένου 

να διέλθει η επιτροπή από την περιοχή της Αριδαίας οι πρόεδροι θα πρέπει να συλλέξουν 

στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν τη δράση των ανταρτών. Ζητήθηκε να γίνουν καταστάσεις 

με κατοίκους που σκοτώθηκαν ή εξαφανίστηκαν και να καταγραφούν οι καταστροφές σε 

σπίτια και υποδομές λεηλασίες και αρπαγές εφοδίων. Επίσης ζητήθηκε να γίνουν 

καταστάσεις με κατοίκους που απήχθησαν εκούσια εξετάζοντας ποιοι κάτοικοι κατέφυγαν 

στην Γιουγκοσλαβία και ποιοι στη Βουλγαρία. Προέτρεπε τους κατοίκους να παρουσιαστούν 

ενώπιον της επιτροπής και να υποβάλλουν υπομνήματα και παράπονα εναντίον των 

κομμουνιστών  και να παρουσιαστούν οι χήρες και τα ορφανά. Προβλεπόταν να 

παρουσιαστούν ευυπόληπτοι πολίτες και να αναδείξουν τα εγκλήματα των Βουλγάρων κατά 

την Κατοχή, συγκρίνοντάς τα με τα εγκλήματα των κομιτατζήδων κατά τη διάρκεια του 

Μακεδονικού Αγώνα και με τα εγκλήματα που λάμβαναν χώρα την περίοδο εκείνη από το 

ΝΟΦ.  Αναφερόταν ότι σε κάθε χωριό θα έπρεπε να οργανωθεί επιτροπή από Εθνικόφρονες , 

τους δασκάλους,  την σχολική εφορεία,  την εκκλησιαστική επιτροπή καθώς και από τα 

θύματα του πολέμου χίλια εννιακόσια δώδεκα-χίλια εννιακόσια δεκατρία και χίλια 

εννιακόσια σαράντα πέντε-χίλια εννιακόσια σαράντα επτά
137

.  (Θα πρέπει να επισημανθεί ότι 

στην επιτροπή δεν κατέθεταν μόνο «εθνικόφρονες», αλλά υπήρξαν και καταθέσεις για την 

λεγόμενη «λευκή τρομοκρατία»). Η Νομαρχία Πέλλας με σχετικό έγγραφο της προς τους 

Έπαρχους, τους Δημάρχους και τους Κοινοτάρχες, το οποίο ήταν απόρρητο, στις τέσσερις 

Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ ενημέρωσε τους αποδέκτες και επισήμανε την 

διαταγή του Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος ότι από τις τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια 

εννιακόσια σαράντα οκτώ εγκαθίσταται κλιμάκιο του ΟΗΕ (Βαλκανική Επιτροπή στην 

Έδεσσα) και έκανε γνωστό ότι η επιτροπή πέρα από τα μεθοριακά επεισόδια και την εμπλοκή 

των βόρειων γειτόνων στον πόλεμο αναμένεται να εξετάσει και την ύπαρξη 

                                            
136

 Μιχαηλίδης
 
Ιάκωβος…  ό.π. σελ. 193 

137
 Γ.Α.Κ Αρχεία Ν. Πέλλας Α.Β.Ε 117 Φ/1 



64 
 

Σλαβομακεδονικής μειονότητας, κάνοντας γνωστές τις θέσεις και το πνεύμα της Κυβέρνησης 

για το εν λόγω ζήτημα
138

.  

«Αυτοί που μιλούν σλαβομακεδονικά είναι Έλληνες, πολέμησαν για την Ελλάδα και την 

ελληνική ιδέα και πολλοί κατείχαν θέσεις σε κρατικές υπηρεσίες. Τα 2/3 εξ αυτών είναι Έλληνες 

ενώ το 1/3 είναι εχθροί και πρόκειται για άτομα ρευστής συνείδησης που συνεργάστηκαν με 

τους εχθρούς της πατρίδας και εν συνεχεία κατέφυγαν στα όμορα κράτη, ήταν φυγόδικοι για 

εγκληματικές ενέργειες κατά την κατοχή και μετά». Προτείνεται, στην ίδια έκθεση του Γενικού 

Διοικητού Βορείου Ελλάδος, το 1/3 του πληθυσμού αυτού να εγκαταλείψει οριστικά την 

πατρίδα. Ουσιαστικά, οι απόψεις αυτές αντικατόπτριζαν πλήρως τη θέση της Ελληνικής 

Κυβέρνησης και ζητήθηκε να υπάρξει συνεννόηση με τις στρατιωτικές αρχές ώστε να 

καταρτιστούν επιτροπές από σλαβόφωνους Μακεδόνες, κυρίως Μακεδονομάχους και 

διανοούμενους και οι διαδικασίες αυτές να πραγματοποιηθούν με ταχύτητα και αθόρυβα (Θ. 

Μπαγλανέας-Νομάρχης).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Τελική σύγκρουση-η μάχη της Έδεσσας  
 

4.1  Τα γεγονότα του 1947 τα οποία δρομολόγησαν την τελική σύγκρουση 

των αντιπάλων δυνάμεων  

 
Το χίλια εννιακόσια σαράντα επτά, η Ελλάδα πέρασε από την βρετανική σφαίρα 

επιρροής στην αμερικανική. Στην Ουάσιγκτον, στις δώδεκα Μαρτίου χίλια εννιακόσια 

σαράντα επτά, ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν εξήγγειλε από το βήμα του Κογκρέσου 

το νέο στρατηγικό δόγμα των ΗΠΑ το οποίο έμεινε γνωστό ως δόγμα Τρούμαν. Σύμφωνα με 

το δόγμα αυτό αποφασίστηκε, μαζί με τα άλλα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα 

υποστήριζαν τους ελεύθερους λαούς, ενάντια σε ένοπλες ανταρσίες. Στις είκοσι Ιουνίου του 

ίδιου έτους υπογράφθηκε συμφωνία ύψους τριακοσίων εκατομμυρίων δολαρίων. Η συμφωνία 

αυτή προέβλεπε τη συγκρότηση Αμερικανικής αποστολής βοήθειας προς την Ελλάδα. Την 

πρώτη Ιουλίου χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ υπογράφηκε διμερής ελληνοαμερικανική 

συμφωνία για την εφαρμογή του σχεδίου Μάρσαλ. Κύριος στόχος ήταν η αναδιοργάνωση 

των ενόπλων δυνάμεων και η δημιουργία αξιόμαχου στρατού, εξοπλισμένου με αμερικανικά 

όπλα.  

 Στις εικοσιτέσσερις Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, ανακοινώθηκε από τον ραδιοφωνικό 

σταθμό της Ελεύθερης Ελλάδας, η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ για τη 

συγκρότηση της προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης, στην οποία θα συμμετείχαν 

αποκλειστικά στελέχη του ΚΚΕ. Η προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση, δεν αναγνωρίστηκε 

από καμία χώρα του κόσμου, ούτε καν από τις χώρες του ανατολικού μπλοκ.  

 Η αντίδραση της ελληνικής Κυβέρνησης ήταν άμεση, όπως αναμενόταν, και ως 

απάντηση θεσμοθετήθηκε ο αναγκαστικός νόμος 509 «Περί Μέτρων Ασφαλείας του 

Κράτους και του Κοινωνικού Καθεστώτος». Στις είκοσι επτά Δεκεμβρίου, τρεις ημέρες μετά 

την εξαγγελία της δημιουργίας προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης έπρεπε η δύναμή του 

Δ.Σ.Ε  να αυξηθεί σε 50.000-60.000 άντρες και γυναίκες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

αντιπαρατεθούν με τον ΄΄μοναρχοφασιστικό΄΄ στρατό που αριθμούσε περίπου 100.000 άντρες 

(40.000 πρώτη γραμμή, 30.000 χωροφύλακες και 35.000 εθνοφρουρά)
139

 ης, έθετε εκτός 

νόμου το ΚΚΕ, το ΕΑΜ, την Εθνική Αλληλεγγύη και όλες τις προσκείμενες στην 

κομμουνιστική αριστερά οργανώσεις. Ο Νόμος παρέμεινε σε ισχύ έως και το χίλια 
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εννιακόσια εβδομήντα τέσσερα, αποτελώντας μαζί με το Γ’ Ψήφισμα και τον Μεταξικό ΑΝ. 

375 «Περί Κατασκοπείας», που ενεργοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του χίλια 

εννιακόσια πενήντα, τον σκληρό πυρήνα των εκτάκτων μέτρων, στα οποία θεμελιώθηκε και 

συντηρήθηκε για χρόνια το «πλάσμα της ανταρσίας»
140

 . 

 Η συγκρότηση της Π.Δ.Κ. και η κήρυξη εκτός νόμου του ΚΚΕ τις τελευταίες μέρες 

του χίλια εννιακόσια σαράντα επτά είχαν μετατρέψει την εμφύλια σύγκρουση σε ένα επίσημα 

διακηρυγμένο ολοκληρωτικό πόλεμο. 

 Στις έντεκα και δώδεκα Σεπτεμβρίου του χίλια εννιακόσια σαράντα επτά, συνήλθε η 

τρίτη ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, όπου συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας 

του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Γ. Ιωαννίδης και ο 

ανώτατος διοικητής του ΔΣΕ Μάρκος Βαφειάδης, καθώς επίσης και άλλα σημαίνοντα 

στελέχη του ΚΚΕ. Βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η εξέταση της στρατιωτικής 

και πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε, σε σχέση με το σχέδιο δημιουργίας της 

ελεύθερης Ελλάδας (Σχέδιο Λίμνες). Πρωταρχική αποστολή του Δημοκρατικού Στρατού 

ήταν η δημιουργία συμπαγών ζωνών ελεύθερων περιοχών. Ως περισσότερο κατάλληλη για 

τον σκοπό αυτό ενδεικνυόταν μια ζώνη κέντρο της οποίας ήταν η Κεντρική Μακεδονία από 

το υψίπεδο της Κοζάνης στα όρια Καλαμπάκας, Μετσόβου, Ιωαννίνων, προς τον Νότο  η 

Ήπειρος, προς τα Δυτικά τα σύνορα με την Αλβανία και την Γιουγκοσλαβία, στον Βορά το 

όρος Βέρμιο και η κοιλάδα του Αξιού προς Ανατολικά. Την ημέρα που γράφονταν αυτά, ο 

ΔΣΕ αριθμούσε 22.000-24.000 αγωνιστές, ενώ για να είχε επιτυχία το σχέδιο αυτό, θα ενώ 

για να είχε επιτυχία το σχέδιο αυτό, θα έπρεπε η δύναμή του να αυξηθεί σε 50.000-60.000 

άντρες και γυναίκες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιπαρατεθούν με τον 

΄΄μοναρχοφασιστικό΄΄ στρατό που αριθμούσε περίπου 100.000 άντρες (40.000 πρώτη 

γραμμή, 30.000 χωροφύλακες και 35.000 εθνοφρουρά)
141

 . 

       Βασική επιδίωξη του ΔΣΕ αποτέλεσε  η αριθμητική αύξηση των δυνάμεων,  έτσι ώστε 

να μπορέσουν να τριπλασιαστούν έως και την άνοιξη του χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ. 

Στόχος ήταν η συγκέντρωση εφεδρειών, προκειμένου να μπορέσει να σχηματιστεί σώμα 

μέχρι να καταφέρει να αναλάβει την κατάληψη της Θεσσαλονίκης. Αυτό βέβαια είχε ως 

προϋπόθεση την στρατολόγηση καινούργιων μαχητών, ενώ η στρατολογία στην φάση αυτή 

γίνονταν μόνο με τη χρήση βίας, καταλαμβάνοντας χωριά και κωμοπόλεις. Σταθερή ήταν η 
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κυριαρχία του ΔΣΕ από το υψίπεδο της Κοζάνης μέχρι και τον ποταμό Αξιό ποταμό. Το 

κέντρο βάρους βρισκόταν στο φαράγγι Έδεσσας, Άρνισσας και Καστανιάς. Σκοπός τους ήταν 

η απομόνωση της Δυτικής Μακεδονίας από Ανατολάς και Δυσμάς καθώς και έγκαιρη 

ενίσχυση της Κεντρικής από την Δυτική και Ανατολική Μακεδονία. 

4.2  Προηγούμενες επιθέσεις στην Έδεσσα  

 

Στις είκοσι Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα επτά
142

 η πόλη της ‘Έδεσσας 

δέχτηκε επίθεση. Ακαθόριστος αριθμός ανταρτών επετέθη από διαφορετικά σημεία στα 

φυλάκια της φρουράς των εθνικών ενόπλων δυνάμεων της πόλης με βαρύ οπλισμό, ενώ 

μικρές ομάδες ανταρτών εισήλθαν στην πόλη από την μεριά των στρατώνων δυτικά της 

πόλης, προέλασαν γρήγορα προς το στρατιωτικό νοσοκομείο, το οποίο δεν είχε φρουρά. 

Εισέβαλαν γρήγορα στο νοσοκομείο και αφαίρεσαν υγειονομικό υλικό και χειρουργικά 

εργαλεία, πυρπόλησαν το νοσοκομείο απάγοντας το στρατιωτικό γιατρό Πετρόπουλο 

Παναγιώτη (τον κράτησαν μαζί τους και από τότε ήταν γιατρός του δημοκρατικού 

στρατού)
143

 και τρεις νοσηλευόμενους στρατιώτες. Στη συνέχεια επιτέθηκαν κατά των 

ποινικών  φυλακών της πόλεως και αφού αντιμετώπισαν δυναμική αντίσταση,  απέτυχαν 

αφήνοντας πίσω τους έναν βαριά τραυματισμένο αντάρτη από την περιοχή «Πολλά Νερά» 

της Νάουσας.  

Από τις κρατικές δυνάμεις τραυματίστηκε ο υπενωμοτάρχης Ζουρλίδης Δημήτριος. 

Άλλη ομάδα ανταρτών επετέθη κατά του ηλεκτρικού εργοστασίου του δήμου Έδεσσας. 

Συνάντησε ισχυρή αντίσταση από τη φρουρά του εργοστασίου και τη χωροφυλακή και 

αποχώρησαν γύρω στη 4
η
 ώρα πρωινή, καταδιωχθέντες από τις κυβερνητικές δυνάμεις. 

Αναφέρθηκαν λεηλασίες και αρπαγές τροφίμων. Οι αντάρτες στρατολόγησαν 14 άτομα και 

σκότωσαν 2 ακόμα τα οποία αρνήθηκαν να τους ακολουθήσουν.  

Το καλοκαίρι του χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ και συγκεκριμένα στις εικοσιπέντε 

Ιουνίου χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ δυνάμεις των ανταρτών υπό την αρχηγία του 

Καπετάν Μαύρου (Χρήστος Παλαμάς), επιτελάρχη του αρχηγείου του Καϊμακτσαλάν με 

δύναμη 140 ανταρτών, η ομάδα επετέθη κατά της πόλεως της Έδεσσας. Οι αντάρτες 

εισήλθαν από τη βόρεια συνοικία της πυρπόλησαν το πρωτοδικείο και άλλα δύο οικήματα 

του ΣΕΚ (σημερινού ΟΣΕ) και ανατίναξαν ένα ξενοδοχείο το οποίο βρισκόταν κοντά στο 
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σιδηροδρομικό σταθμό.
144

 Στο ξενοδοχείο αυτό το χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε είχε 

στεγαστεί η αγγλική αποστολή αμέσως μετά τη Βάρκιζα. Οι αντάρτες μετά από ώρες 

εγκατέλειψαν την πόλη την 4
η
 πρωινή προς τις βάσεις τους στο Καϊμάκτσαλαν, 

εγκαταλείποντας δύο νεκρούς αντάρτες, τέσσερις αντάρτες τραυματίες και μία αντάρτισσα. 

Μέσα στο πυρπολημένο ξενοδοχείο φονεύθηκε μια γυναίκα. Από την άλλη εμπρησμός στο 

πρωτοδικείο κατέστρεψε δικογραφίες καταδιωκομένων και επικηρυχθέντων καθώς και 

κάποιων δωσίλογων. Κάηκαν επίσης και σημαντικά καταστατικά συλλόγων εργατικών 

σωματείων κ.λπ. από την απελευθέρωση και μετά. Αυτά τα καταστατικά περιείχαν πολύτιμες 

πληροφορίες για το συνδικαλιστικό κίνημα της Έδεσσας, αφού η περιοχή ήταν μια 

εργατούπολη με χιλιάδες εργάτες μέχρι και το χίλια εννιακόσια εξήντα και είχε σημαντική 

συνδικαλιστική κίνηση. Για την επίθεση αυτή ο εδεσσαίος δάσκαλος Τσικάρης στο ιδιωτικό 

του αρχείο
145

 αναφέρει ότι οι αντάρτες έδωσαν πανηγυρικό τόνο χορεύοντας μπροστά στο 

γήπεδο της πόλης.   

4.3  Βασικός σκοπός των επιχειρήσεων και δυνάμεις των αντιπάλων  

 

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, βασικός στόχος των επιχειρήσεων που πραγματοποιούνταν 

στην περιοχή της Έδεσσας ήταν η στρατολογία νέων μαχητών και μαχητριών. Είχε 

σχεδιαστεί την ώρα της επιχείρησης παράλληλα να γίνεται και στρατολογία καινούργιων 

μαχητών οι οποίοι θα διοχετεύονταν προς τον χώρο στρατολογίας που βρίσκονταν στο χωριό 

Κερασιά. Ο Δημοκρατικός Στρατός είχε εκτιμήσει ότι στην Έδεσσα οι κάτοικοι ηλικίας 18-

40 ετών αποτελούσαν το 1/3 του πληθυσμού, δηλαδή περίπου 5.000, καθώς στην πόλη είχαν 

μαζευτεί ανταρτόπληκτοι από τα γύρω χωριά. Με βάση τη διαταγή στόχος του Δημοκρατικού 

Στρατού δεν ήταν η διατήρηση της πόλης μετά την κατάληψή της αλλά η βίαιη 

στρατολόγηση νέων και η προμήθεια εφοδίων που θα χρησιμοποιούνταν από τους αντάρτες. 

Κατά προτίμηση στόχος τους ήταν η προμήθεια υφασμάτων, δερμάτων, παπουτσιών, ρούχων, 

οπλισμού, πυρομαχικών, μεταγωγικών ζώων, αυτοκινήτων, κάρων και φαρμάκων. Τέλος θα 

προχωρούσαν σε  ανατίναξη δημοσίων κτιρίων, εργοστασίων και σπιτιών που θα 

αντιστέκονταν στον Δημοκρατικό Στρατό και θα άρπαζαν τα αρχεία της Χωροφυλακής, της 

ταξιαρχίας και του τάγματος Εθνοφρουράς. 

Το σχέδιο άμυνας της πόλης είχε οργανωθεί από την 32
η
 ταξιαρχία με διοικητή τον 

ταξίαρχο Ξέρξη Λίβα και επιτελάρχη τον Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο. Η δύναμη της 

αποτελούνταν από τρία τάγμα πεζικού, το 514 με διοικητή τον ταγματάρχη Κωνσταντίνο 
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Ζαχαρόπουλο,   το 518 με διοικητή τον Δημήτρη Μαυροειδή και το 519 με διοικητή το 

Χρήστο Αργυρόπουλο, έναν ουλαμό πυροβολικού και ένα Λόχο Ανιχνευτών. Τη δύναμη 

συμπλήρωνε το  43
ο
 τάγμα εθνοφρουράς με διοικητή τον ταγματάρχη Λάμπρο Μυτιλινάκη, 

λόχο διοικήσεως με επικεφαλή το λοχαγό Δ. Δασκάλου και τέσσερις λόχους με τους Φ. 

Γαβριηλίδη, Κ. Παπακώστα, Στ. Σταύρου και Ν. Νιάρχο λοχαγούς.   

 

                Η διάρθρωση  της 32ας ταξιαρχίας του Εθνικού Στρατού   

Διάγραμμα 1: Διάρθρωση της 32
ης

 ταξιαρχίας του Εθνικού Στρατού 

        

 

Ο δημοκρατικός στρατός είχε την Χ Μεραρχία με διοικητή το Μέραρχο Ν. 

Θεοχαρόπουλο (Σκοτίδας), επιτελάρχη το Νίκο Παπαδημητρίου (Λιάκος) και Πολιτικό 

Επίτροπο το Νίκο Μπελογιάννη. Η μεραρχία αποτελούνταν από την 14
η
 ταξιαρχία με 

επικεφαλής τον ταξίαρχο  Γ. Γεωργιάδη. Η δύναμη της ταξιαρχίας αποτελούνταν από το 580 

τάγμα με διοικητή τον ταγματάρχη Τσιρκιτζή, το 589 με τον Δούκα και το 601 με διοικητή το 
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Σουμάδη. Ακόμα αποτελούνταν από την 103 ταξιαρχία με ταξίαρχο τον Αχιλλέα 

Παπαϊωάννου η οποία περιείχε το 1
ο
 τάγμα με διοικητή τον ταγματάρχη Μπαμπάνη,  το 2

ο
 με 

τον Αχιλλέα Παππά και το 3
ο
 τάγμα με τον Σαρρή (Θησέας). Τη μεραρχία συμπλήρωναν οι 

δυνάμεις του Αρχηγείου του Καϊμάκτσαλαν με τη διλοχία  Στάθη, ιππικό, τη διλοχία 

Μαύρου, πυροβολικό και μια τριλοχία Σαμποτέρ. Από πλευράς οπλισμού ήταν πολύ καλά 

εφοδιασμένοι. Από το Σεπτέμβριο στις αποθήκες του ΔΣΕ ανάμεσα σε άλλα πολεμοφόδια 

βρίσκονταν και χρησιμοποιήθηκαν για τον εφοδιασμό της Χ Μεραρχίας 6.000 κιλά 

δυναμίτης, 50.000 χειροβομβίδες, 5.000 βλήματα των 75 χιλιοστών, 500.000 σφαίρες, 120 

ελαφριά και βαριά μυδράλια που είχαν παραλάβει από τη Ρουμανία. (έκθεση του 

εκπροσώπου του ΚΚΕ Ηλία για τη βοήθεια που πήρε ο ΔΣΕ από τη Ρουμανία το φθινόπωρο 

του χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ)
146

 

Διάγραμμα 2: Διάρθρωση της 10
ης

 Μεραρχίας ΔΣΕ 

 

 

 

                             Πηγή : ΔΙΣ Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου  τόμος 9 
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Τον Αύγουστο του χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ συγκροτήθηκε κάπου στο Βίτσι το 

Πολεμικό Συμβούλιο του ΔΣΕ. Πρόεδρος ανέλαβε ο Νίκος Ζαχαριάδης και μέλη ορίστηκαν 

οι Βασίλης Μπαρτζιώτας (Φάνης), Δημήτρης (Μήτσος) Βλαντάς, Γιώργης Βοντίτσιος 

(Γούσιας) Κώστας Καραγιώργης και Σαράντης Πρωτόπαπας (Κικίτσας).το συμβούλιο υπο 

αυτή τη σύνθεση συνεδρίασε το Σεπτέμβριο του χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ και 

επεξεργάστηκε ένα πολεμικό σχέδιο για τις μελλοντικές επιχειρήσεις του. Επιγραμματικά 

έλεγε «αδιάκοπος και έντονος χειμερινός πόλεμος εναντίον επιλεγμένων πόλεων –στόχων σε 

όλη την ηπειρωτική χώρα»
147

 

Στις είκοσι εννιά Νοεμβρίου συνεδρίασε πάλι το πολεμικό συμβούλιο με την ίδια 

σύνθεση και μοναδικό θέμα τη δράση της 10
ης

 Μεραρχίας έξω από το χώρο του Βιτσίου. 

Αποφασίστηκε να συγκροτηθεί δύναμη από τις επίλεκτες 14
η
 και 103

η
 ταξιαρχίες και τα 

τμήματα του Καϊμάκτσαλαν, η οποία θα χτυπούσε την Έδεσσα και ταυτόχρονα η 18
η
 

ταξιαρχία θα χτυπούσε τη Νάουσα για αντιπερισπασμό, προκειμένου να απασχολήσει τις 

δυνάμεις του εθνικού στρατού που βρίσκονταν εκεί. Στη συνέχεια όλες αυτές οι δυνάμεις  θα 

στρέφονταν βόρεια και θα χτυπούσαν την Αριδαία.
148

 

4.4  Η επίθεση στην Έδεσσα  

 

Η Έδεσσα είναι χτισμένη στην άκρη ενός κατακόρυφου βράχου μέσα σε μια ομαλή 

λεκάνη. Οι μεγάλοι ορεινοί όγκοι του Βερμίου και του Καϊμάκτσαλαν «ακουμπούν» στους 

λόφους που περικλείουν την πόλη σχηματίζοντας ένα πέταλο. Το ανάγλυφο της περιοχής 

προσφερόταν για ελιγμούς των ανταρτών. Η στρατιωτική σημασία της ήταν σημαντική γιατί 

από εκεί ελέγχονταν οι κύριες προσβάσεις που οδηγούν στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης  στο 

υψίπεδο της Κοζάνης και νότια.  

Οι επιτελείς του ΔΣΕ που σχεδίασαν την επίθεση ήθελαν να έχουν γνώση του στόχου 

και κάθε στοιχείου που θα αντιμετώπιζαν. Το Δεκέμβριο του χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ 

ο συνταγματάρχης Βασίλης Βενετσανόπουλος διευθυντής του γραφείου επιχειρήσεων του 

γενικού αρχηγείου πήγε στο Καϊμάκτσαλαν και μαζί με τον Διοικητή του Αρχηγείου εκεί 

υποστράτηγο Χείμαρρο (Βασίλης Γκανάτσιος)μελέτησαν επιτόπου το στόχο τους παίρνοντας 

λεπτομερής πληροφορίες. Έμαθαν αναλυτικά τους χώρους φύλαξης τις σκοπιές τα 

πολυβολεία τα ονόματα κάθε συνοικίες και κάθε κτιρίου που σχεδίαζαν να προσβάλουν. Οι 
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πληροφορίες τους έρχονταν από Εδεσσαίους που υπηρετούσαν στο ΔΣΕ αλλά και κάποιους 

που είχαν μέσα στην πόλη.
149

  

Το σχέδιο δράσης των επιτιθέμενων συμπεριλάβανε την Έδεσσα, τη Νάουσα  στις 

είκοσι μία και είκοσι δύο Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ και την Αριδαία 

αντίστοιχα στις είκοσι οκτώ και είκοσι εννιά Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ.  

Με την ΕΠΕ 385 διαταγή του Γενικού Αρχηγείου δινόταν η αποστολή στη Χ Μεραρχία , τη 

18
η
 Ταξιαρχία, και τις Δυνάμεις Καϊμάκτσαλαν.  

 

Εικόνα 1: Χρόνος επίθεσης 

 

Ημερομηνία επίθεσης της Έδεσσας ορίστηκε η νύχτα εικοστής-εικοστής πρώτης 

Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ από τις δυνάμεις της Χ μεραρχίας μαζί με  

δυνάμεις Καϊμακτσαλάν. Το ίδιο βράδυ η 18
η
 μεραρχία θα χτυπούσε μαζί με δυνάμεις του 

Βερμίου τη Νάουσα. Η Χ μεραρχία έπρεπε να πραγματοποιήσει τα παρακάτω άλματα τα 

οποία μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόνο νύχτα χωρίς να γίνει αντιληπτή από τον εχθρό. 

Ξεκίνησε τη νύχτα της δεκάτης εβδόμης-δεκάτης ογδόης χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ από 
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το Μακροχώρι Βιτσίου για το Ράντοσι, όπου ήταν ο πρώτος χώρος κάλυψης. Την επομένη 

από Ράντοσι κινήθηκε προς το  Βύσημα και στις δεκαεννιά-είκοσι Δεκεμβρίου χίλια 

εννιακόσια σαράντα οκτώ από Βύσημα πέρασε μέσω Αγίου Αθανασίου, μεταξύ Παναγίτσας-

Άρνισσας στην Κερασιά,  εκεί που ήταν ο τελευταίος χώρος κάλυψης και η τελευταία βάση 

εξόρμησης προς την Έδεσσα. Στην πορεία τους παρουσιάστηκαν πολλά προβλήματα λόγω 

χιονοθύελλας και αδυναμίας των στελεχών που ήταν απροετοίμαστοι να επιβληθούν αλλά και 

λόγω σωματικής τους κόπωσης. Ο κυβερνητικός στρατός αντιλήφθηκε την κίνηση τους, 

πίστεψε όμως πως στόχος τους ήταν η Φλώρινα και έστρεψε τις δυνάμεις του προς τα εκεί.. 

Όταν όμως έφτασαν στην Κερασιά τότε συνειδητοποίησαν προς κατευθύνονταν στην Έδεσσα 

και το μόνο που πρόλαβαν, λίγο πριν αρχίσει η μάχη, ήταν να φέρουν μια διλοχία στην 

πόλη
150

. 

Οι δυνάμεις του Δημοκρατικού στρατού ήταν σε πλήρη ετοιμότητα για την επίθεση 

στην Έδεσσα.  Οι αποστολές τους είχαν με λεπτομέρειες κατανεμηθεί. Η 14
η
 Ταξιαρχία θα 

προχωρούσε με τα τρία τάγματα της  από το χωρίο  Κερασιά, ανάμεσα από τους Λύκους και 

μέσω Καραμάν και Βόδα θα έφτανε στους στρατώνες. Η 103η  Ταξιαρχία με δύο τάγματα με 

δρομολόγιο Κερασιά – Στραβού Ρέμα- Καραμάν-Μπαξέδες θα επιτίθετο στο βόρειο κομμάτι 

της πόλης πάλι από το Καραμάν.  Ένα τάγμα της 103
ης

 ταξιαρχίας έπρεπε να καταλάβει 

γρήγορα τους Λύκους και να συνεχίσει με τους άλλους,. Η Διλοχία Στάθη να επιτεθεί και να 

καταλάβει την Κοπελίτσα έτσι ώστε να αποκλειστεί ο δρόμος προς την Αριδαία. Η Διλοχία 

Μαύρου έπρεπε να καταλάβει τη Μαύρη Πέτρα, έτσι ώστε να κλείσει ο δρόμος προς τον 

Άγρα. Οι Σαμποτέρ στόχο είχαν να ανατινάξουν τις γέφυρες Λιποχωρίου και Ριζαρίου και 

ταυτόχρονα να χτυπήσουν τις φρουρές τους. Το ιππικό είχε σχέδιο να πιάσει θέσεις στα 

υψώματα Μαυροβουνίου για να αποκλειστούν τα Γιαννιτσά σε συνεργασία με τους 

Σαμποτέρ. Τρία ορειβατικά πυροβόλα είχε κανονιστεί να πάρουν θέση στην Γκαγκάνιτσα 

των Λύκων και ανάλογα με την εξέλιξη της επιχείρησης να χτυπήσουν όποιο στόχο 

χρειαζόταν. Ο αρχικός σταθμός Διοίκησης της Διεύθυνσης Επιχείρησης να είναι  στην 

Κερασιά και στη συνέχεια θα γινόταν μετατόπιση προς την πόλη η 103 Ταξιαρχία με τα δύο 

τάγματα της καθώς  και η 14
η
ς μέσω των στρατώνων θα έφταναν στην πόλη. 

Τα ξημερώματα της εικοστής δευτέρας Δεκεμβρίου στις 3.20΄ άρχισε η επίθεση προς 

όλα τα μέτωπα. Εκτός των συγκρούσεων στις γέφυρες Λιποχωρίου και Ριζαρίου από τις 

δυνάμεις των Σαμποτέρ και την επίθεση στη θέση Κοπελίτσα προς αποκλεισμό του δρόμου 

για Αριδαία, όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις επιτέθηκαν στην πόλη από διαφορετικές 
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κατευθύνσεις σχηματίζοντας ένα πέταλο που κάλυπτε τη βορειοανατολική και βορειοδυτική 

πλευρά της
151

. Στη θέση Πέτρα Γκιούρου, στην περιοχή των Λύκων εξελίχτηκε η μάχη. Ήδη 

από τις οκτώ Δεκεμβρίου ο Ταξίαρχος Λίβας είχε διατάξει τον Αντισυνταγματάρχη Δημήτριο 

Μαυροειδή να εγκατασταθεί και να δημιουργήσει Στρατιωτικό Στήριγμα με τις δυνάμεις του 

518 τάγματος, συνολικής δύναμης 250 αντρών. Το σημείο ήταν καίριο και είχε εξοπλιστεί 

ικανοποιητικά. Εκεί επιτέθηκε  η 103 Ταξιαρχία των ανταρτών υπό την αρχηγία του 

Μπαμπάνη, με μια πυροβολαρχία των 75 χιλ., τέσσερις όλμους και ένα αντιαρματικό 

πολυβόλο. Μετά από μία ώρα δράσης των βαρέων όπλων από τη θέση Γκαγκάνιτς οι 

αντάρτες εφόρμησαν. Παρά τις επανωτές επιθέσεις η οχυρωμένη θέση άντεξε. Η μάχη 

τελείωσε στις 7.30 της εικοστής τρίτης Δεκεμβρίου ενώ τα όπλα στην πόλη είχαν σιγήσει. Οι 

αντάρτες άφησαν πίσω τους 21 νεκρούς και ανεξακρίβωτο αριθμό τραυματιών, τους οποίους 

απέσυραν. Οι Δυνάμεις του στρατού είχαν δηλώσει 5 νεκρούς και  12 τραυματίες ανάμεσα 

τους και ο ανθυπολοχαγός Δημήτρης Γιαννουλάκης    

Επόμενη επίθεση από το τάγμα Θησέα δέχτηκε το Καραμάν, περιοχή απέναντι από το 

σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Εκεί υπήρχε ένα εξάγωνο πολυβολείο περίπου είκοσι 

τετραγωνικών από ακατέργαστη πέτρα. Χάρη στην υψομετρική διαφορά, οι αμυνόμενοι 

μπορούσαν να ελέγχουν την περιοχή. Τη θέση αυτή υπερασπίστηκαν 16 άντρες του στρατού 

και ΜΕΑ με ατομικό οπλισμό.  Επικεφαλής ήταν ο λοχίας Παρίσογλου.  Μετά από πολύωρη 

μάχη οι στρατιώτες εγκατέλειψαν το φυλάκιο γιατί το τάγμα Θησέα υπερτερούσε σε δύναμη. 

Αποχώρησαν μέσα από τα χωράφια και προχώρησαν στην πόλη. Νεκρός δηλώθηκε μόνο ο 

Εδεσσαίος εθνοφρουρός Σαρακίντσης. Οι υπόλοιποι δηλώθηκαν ως αγνοούμενοι. Αργότερα 

από πηγές του ΔΣΕ έγινε γνωστό πως αιχμαλωτίστηκαν. Στο φυλάκιο εκείνο, μετά την 

κατάληψη του, εγκαταστάθηκε ο σταθμός διοίκησης της 103
ης

 ταξιαρχίας. Ένα τμήμα της 

δύναμης του Θησέα παρέμεινε εκεί, καθώς οι υπόλοιποι στράφηκαν στο Κλεισοχώρι, το 

οποίο μετά από σύντομη ανταλλαγή πυρών με άντρες των ΜΕΑ το κατέλαβαν. Εκεί ήταν που  

σκοτώθηκε και ο κάτοικος του χωριού Περικλής Καρτσώλης.  

Συνεχίζοντας προς το Σάμαρι, οι αντάρτες συνάντησαν ισχυρή αντίσταση από μια 

μικρή ομάδα χωροφυλάκων και ΜΕΑ. Οι υπερασπιστές του Στηρίγματος κράτησαν για ώρες 

εκεί τις δυνάμεις των ανταρτών, οι οποίοι γνώρισαν την οργή του διοικητή της 103
ης

 

ταξιαρχίας Αχιλλέα Παπαϊωάννου. Τελικά το κατέλαβαν, αφού οι υπερασπιστές του 

αποχώρησαν μέσα στο σκοτάδι στις είκοσι δύο Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ 

προς το χωριό Ριζάρι. Μόλις ξεκαθάρισε ο βορειανατολικός τομέας με την κατάληψη του 
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Καραμάν, οι αντάρτες στράφηκαν προς το Σιδηροδρομικό Σταθμό. Η άμυνα του 

κυβερνητικού στρατού υπήρξε γενναία, καθώς επιδίωκαν την καθυστέρηση, αλλά οι 

επιτιθέμενοι υπερτερούσαν και γρήγορα επικράτησαν. Νεκρός ανασύρθηκε ο Νίκος 

Σεραφείμ από την Έδεσσα. Το ξημέρωμα βρήκε τις δυνάμεις της 103
ης

 Μεραρχίας να 

κατέχουν το Καραμάν, το Κλησοχώρι και το Σιδηροδρομικό Σταθμό. Το τάγμα Θησέα 

διατάχθηκε να εφορμήσει μέσω της οδού 18
η
 Οκτωβρίου προς το κέντρο της πόλης αφού 

πρώτα εξοντώσει τις αντιστάσεις στη θέση Μισιρί, μέσα στα κτήματα. 

Το δεύτερο τάγμα της 103
ης

 Ταξιαρχίας με επικεφαλής τον Παππά είχε διάταξη μάχης 

στο ύψωμα Προφήτη Ηλία, λίγο δυτικότερα του Καραμάν. Μόλις άρχισε η επίθεση κατά του 

φυλακίου του Καραμάν, το τάγμα κατηφόρισε οργανωμένο και διείσδυσε μέσω των 

νεκροταφείων και του συνοικισμού  Σιλιβί μέσα από κτήματα με κερασιές στη σημερινή 

πλατεία Γρανικού. Στη διασταύρωση των οδών Τσιμισκή με Ίωνος Δραγούμη συνάντησαν 

την πρώτη σημαντική αντίσταση από μια Διμοιρία του 43
ου

 Τάγματος Εθνοφρουράς, που 

ήταν οχυρωμένη σε ένα σπίτι στην όχθη του ποταμού. Η μάχη κράτησε μέχρι τις 8 το πρωί 

χωρίς να καταφέρουν να περάσουν.  

Ένα άλλο τμήμα του τάγματος Παππά προχώρησε προς τη Βυζαντινή Γέφυρα και 

στην περιοχή που σήμερα βρίσκονται οι εργατικές κατοικίες και σχολεία. Εκεί απώθησαν μια 

διμοιρία ΜΕΑ και ξεχύθηκαν προς την πλατεία της Λαϊκής Αγοράς. Πίσω από τη  Γέφυρα 

του ποταμού Βόδα μεταξύ αυτού και του παραποτάμού του υπήρχε ένα πολυβολείο με ισχυρή 

οχύρωση δίπλα σε παρακείμενο εξοχικό καφενείο. Στο ισόγειο του καφενείου ήταν 

οχυρωμένη μια ομάδα του 43
ου

 τάγματος με επικεφαλής τον ανθυπολοχαγό Φάνη 

Γαβριηλίδη. Μετά από πολύωρη ανταλλαγή πυρών ο ταγματάρχης Παππάς έστησε πυροβόλο 

των 37 χιλ. στην πλατεία λαϊκής αγοράς και κατέστρεψε την οχύρωση του καφενείου. Οι 

αμυνόμενοι έχοντας πολλές απώλειες αποχώρησαν προς την πλατεία Δημαρχείου για να 

λάβουν νέες θέσεις άμυνας. Οι αντάρτες αιχμαλώτισαν αρκετούς και τους απασχόλησαν στη 

μεταφορά τραυματιών.  

Ο κίνδυνος να σπάσει το ήδη εύθραυστο μέτωπο  διαφαινόταν στον ορίζοντα. Από τη 

θέση του δημοτικού Πάρκου οι αντάρτες μπορούσαν να διεισδύσουν στο κέντρο της πόλης . 

Ο Ταξίαρχος Λίβας διέταξε αναδιάταξη των δυνάμεων με μεταφορά σχεδόν όλων των 

εφεδρειών,  μια διμοιρία του λόχου ανιχνευτών και μια διμοιρία του 43
ου

 τάγματος 

Εθνοφρουράς. Ένα τμήμα των δυνάμεων του Παππά κινήθηκε παράλληλα με την όχθη του 

παραποτάμου και έφτασε στη γέφυρα Χαλιμά που βρίσκεται επί της 18
ης

 Οκτωβρίου. 

Συναντήθηκαν με τα τμήματα του Θησέα που είχαν ήδη εμπλακεί  νωρίτερα σε οδομαχίες με 
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τη χωροφυλακή. Το πρωί της εικοστής δευτέρας Δεκεμβρίου οι δυνάμεις των ανταρτών είχαν 

κυριαρχήσει στη βόρεια και βορειοδυτική περίμετρο αφού είχαν εξουδετερώσει και απωθήσει 

τους αμυνόμενους στην όχθη του Βόδα ποταμού.  

Η μάχη στη Γέφυρα του Χαλιμά ίσως να ήταν η πιο σκληρή αφού οι αντιμαχόμενοι 

πολέμησαν σώμα με σώμα και η αυτοθυσία και ο φανατισμός των αντιπάλων ήταν ανείπωτα. 

Στη διάρκεια της εξέλιξής της εμφανίστηκαν στο πεδίο της μάχης δύο θωρακισμένα οχήματα 

της εθνοφρουράς. Το ένα κάποιος παράτολμος αντάρτης το αχρήστευσε,  καθώς το χτύπησε 

σχεδόν εξ επαφής με αντιαρματική γροθιά (πάντζερ φάουστ). Στο πεδίο της μάχης 

μετρήθηκαν είκοσι πέντε νεκροί αντάρτες και αιχμαλωτίστηκαν δεκαπέντε. Από την άλλη 

πλευρά υπήρξαν τρεις νεκροί ανάμεσα τους ο Νίκος Πέτκος,  χωροφύλακας  από το Νησί και 

δεκαεπτά τραυματίες. 

Το 580 τάγμα της 14
ης

 Ταξιαρχίας με επικεφαλής τον ταγματάρχη Τσιρκιτζή είχε 

πάρει εντολή να καταλάβει το Μεσημέρι  παραμένοντας εκεί σαν εφεδρεία. Οι υπερασπιστές 

του χωριού ήταν μια μικρή δύναμη εθνοφρουρών του 43
ου

 τάγματος και των ΜΕΑ,  οπότε 

ήταν ασθενική και δεν κράτησε περισσότερο από μία ώρα.  

Μετά την κατάληψη του Μεσημερίου  το επιτελείο του Λίβα εκτιμώντας τη 

σοβαρότητα της κατάστασης, διέταξε μια διμοιρία του 43
ου

 τάγματος και πενήντα άντρες των 

ΜΕΑ να αντεπιτεθούν κατά του χωριού. Αυτή η δύναμη έλαβε θέση στο Προάστειο. Η 

αντεπίθεση έγινε από την πλευρά του σημερινού νοσοκομείου με σκοπό να απωθηθούν οι 

δυνάμεις του Τσιρκιτζή, βάλλοντας με πυροβόλα και όλμους από την περιοχή των 

στρατώνων. Ο Ταξίαρχος Γεωργιάδης είχε εγκαταστήσει το σταθμό διοίκησης ανάμεσα 

στους στρατώνες και στα υψώματα Μεσημερίου. Ο βομβαρδισμός των θέσεων των ανταρτών 

έπληξε το σταθμό διοίκησης, με αποτέλεσμα τον αποσυντονισμό των επαφών με τα  τμήματα 

και τους συνδέσμους.  Ο αποσυντονισμός αυτός διευκόλυνε το επιτελείο της ταξιαρχίας, το 

οποίο διέταξε το 514 τάγμα του στρατού υπό τον ταγματάρχη Κ. Ζαχαρόπουλο, που 

βρίσκονταν σε θέση μάχης στο Μουχαρέμ-Χάνι, να κινηθεί προς το Μεσημέρι, προκειμένου 

να χτυπήσει το τάγμα του Τσιρκιτζή στη θέση Κερασιές Μεσημερίου. Εκεί δόθηκε η πρώτη  

μάχη με την οποία υπερκέρασε τη διμοιρία του Τσιρκιτζή και κινήθηκε προς τους στρατώνες. 

Κατεβαίνοντας  προς τους στρατώνες, η διλοχία του Ζαχαρόπουλου αντιμετώπισε το σύνολο 

του 580
ου

 τάγματος των ανταρτών το οποίο είχε χάσει τη συνοχή του. Οι αντάρτες βρέθηκαν 

μπροστά σε διασταυρούμενα πυρά και άφησαν στο πεδίο της μάχης σαράντα τέσσερις 

νεκρούς και τριάντα τρεις αιχμαλώτους. Μετά από δύο ώρες συμπτύχθηκαν άτακτα και 

αποχώρησαν προς δύο κατευθύνσεις το Βέρμιο και τη Μαύρη Πέτρα. 
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Μετά την καθήλωση του ΔΣ στους στρατώνες ο ταξίαρχος Γεωργιάδης τροποποίησε 

το σχέδιο επίθεσης. Διέταξε τους δύο λόχους του Σουμάδη να διεισδύσουν στην πόλη από τη 

θέση Μύλος Πίγκα, να συνδεθούν με τη δύναμη του Δούκα και να κατευθυνθούν προς το Β΄ 

Συνοικισμό και το Δ΄ Δημοτικό Σχολείο. Η κίνηση έγινε αμέσως αντιληπτή από το Λίβα, που 

απέσπασε μια διμοιρία από το 519 Τάγμα που βρισκόταν στην γραμμή άμυνας του Δ΄ 

Δημοτικού και τους προώθησε προς το Μύλο Πίγκα για να φράξει το δρόμο. Οι αντάρτες, 

ερχόμενοι αντιμέτωποι με τη διμοιρία, προσπάθησαν να τους προσπελάσουν και να 

προελάσουν προς την οδό Αγίου Δημητρίου αλλά δεν τα κατάφεραν.   

Μια ακόμη πράξη της Δεκεμβριανής επίθεσης παίχτηκε στο Β΄ συνοικισμό γύρω από 

το Δημοτικό σχολείο. Η περιοχή ήταν περιχαρακωμένη στην εξωτερική της πλευρά με 

συρματοπλέγματα,
152

 ενώ σε ακτίνα λίγων μέτρων βρισκόταν το σχολείο οχυρωμένο. 

Υπεύθυνος για την υπεράσπιση της περιοχής ήταν ο ταγματάρχης του στρατού Χρ. 

Αργυρόπουλος έχοντας τη διοίκηση των υπερασπιστών. Όλες τις δυνάμεις τις είχε διασπείρει 

σε επιλεγμένα σπίτια.  

Με την έναρξη της επίθεσης πριν ξημερώσει οι αντάρτες κατάφεραν αθόρυβα να 

ανοίξουν περάσματα στα συρματοπλέγματα.  Αμέσως ο πρώτος λόχος του Δούκα με 

επικεφαλής το Θανάση Γράψα εφόρμησαν στο συνοικισμό. Οι υπόλοιποι δύο λόχοι 

παρέμειναν παραταγμένοι στην περίμετρο στην περιοχή του «Φύρου». Στην αρχή οι κάτοικοι 

ξεγελάστηκαν και τους πέρασαν για στρατιώτες γιατί φορούσαν καινούργιες στολές. Αφού 

εξουδετέρωσαν τα ακραία φυλάκια άρχισαν σιγά-σιγά να προχωρούν προς το κέντρο της 

συνοικίας όπου δόθηκαν μάχες από σπίτι σε σπίτι. Οι αντάρτες προσπάθησαν να καταλάβουν 

το σχολείο, αλλά δεν τα κατάφεραν. Οι στρατιώτες του 519 τάγματος και της εθνοφρουράς 

ήσαν κρυμμένοι στις αυλές και στους εσωτερικούς χώρους των σπιτιών και είχαν την 

ευχέρεια να επιλέγουν τους ανθρώπινους στόχους τους. Ο πρώτος λόχος του Δούκα είχε 

εγκλωβιστεί καθώς οι υπόλοιποι δύο περίμεναν στην αρχή της οδού Νικομήδειας για να 

εισβάλουν στη περιοχή, όταν αυτοί θα ισχυροποιούσαν τη θέση τους. Τελικά αποφάσισαν να 

διεισδύσουν στην πόλη αλλά έπεσαν σε διασταυρούμενα πυρά μεταξύ των σπιτιών. Η 

επίθεση αποκρούστηκε μόλις είχε αρχίσει να ξημερώνει. Ο ταξίαρχος  διέταξε τον 

ταγματάρχη Δούκα να εξέλθει της πόλης και να τον συναντήσει για να συντονιστούν.  

Οι άντρες του Σουμάδη αποφάσισαν να εισβάλουν από το Μύλο Πίγκα αλλά 

αποκρούστηκαν και υποχώρησαν βαλλόμενοι. Το πρωί της εικοστής δευτέρας Δεκεμβρίου 

εμφανίστηκε ένα θωρακισμένο όχημα που έφερε βαρύ πυροβόλο στον πυργίσκο του και 
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κινούνταν αργά στους στενούς δρόμους.  Μέχρι τις τέσσερις η ώρα δόθηκαν μάχες εκ των 

συστάδων, χωρίς αλλαγές θέσεων. Όταν όμως εμφανίστηκε η διλοχία Ζαχαρόπουλου άρχισε 

καταιγισμός πυρών από την πλευρά του Μεσημερίου.  

Οι αντάρτες άρχισαν να υποχωρούν προς τους Λύκους και συνέχισαν προς τους 

Σαρακηνούς. Δεκάδες πτώματα ανταρτών συγκεντρώθηκαν στον ακάλυπτο χώρο στον οποίο 

σήμερα υπάρχει το κτίριο του ΟΤΕ. Μόλις τελείωσε η μάχη, οι νεκροί μεταφέρθηκαν σε 

άλλο χώρο ανοιχτό στο σημείο  που σήμερα βρίσκεται το ΙΚΑ Έδεσσας. Την επομένη μέρα 

τα άψυχα σώματα που αριθμούσαν εκατόν πενήντα εκτέθηκαν στους φοβισμένους πολίτες 

της πόλης
153

. 

 Οι αντίπαλοι της μάχης της Έδεσσας πολέμησαν με γενναιότητα και αυτοθυσία, 

έχοντας πείσμα και φανατισμό. Οι δυνάμεις του Κυβερνητικού Στρατού κατάφεραν και 

κέρδισαν καθώς είχαν με το μέρος τους δύο συγκριτικά πλεονεκτήματα. Το πρώτο σχετίζεται 

με το γεγονός ότι οι στρατιώτες, οι εθνοφρουροί και οι άντρες των ΜΕΑ, είχαν την υπεροχή 

στον σκοπό της άμυνας.  

Για τους πολιορκημένους αγωνιστές της Έδεσσας ο αγώνας που έκαναν ήταν 

υπαρξιακός και καθένας από αυτούς πολέμησε για την πόλη, τα σπίτια, τις περιουσίες  αλλά 

και για την επιβίωση της οικογένειάς του. Παρά το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς δεν ήταν 

σε θέση να κατανοήσουν το αρχαίο ρητό «υπέρ βωμών και εστιών», τριάντα πέντε άντρες 

έδωσαν νόημα στο αρχαίο ρητό υπογράφοντας με το αίμα τους κάτω από το αρχαιοελληνικό 

δόγμα.  

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο κατάφερε να επικρατήσει ο Εθνικός Στρατός 

σχετίζεται με το γεγονός ότι οι αμυνόμενοι είχαν την καλύτερη ποιοτική υπεροπλία της 

στρατιωτικής ηγεσίας. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισε ο ταξίαρχος Ξέρξης Λίβας, 

ο οποίος διακρίνονταν από υψηλό αίσθημα καθήκοντος και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον 

σχεδιασμό της άμυνας καθώς επίσης και στην αποτελεσματική διεύθυνση της μάχης.  

 Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την θετική έκβαση της μάχης για Κυβερνητικό 

στρατό ήταν το γεγονός ότι χάθηκε ο αιφνιδιασμός, αλλά και το γεγονός ότι υπήρξε ομόθυμη 

συμπαράσταση των Εδεσσαίων στο πλευρό των μαχόμενων στρατιωτών και εθνοφρουρών. 

Από την άλλη οι αντάρτες, παρά το γεγονός ότι διέθεταν μεγάλη και επίλεκτη μονάδα, που 

ήταν καλά εξοπλισμένη και ανεφοδιάζονταν διαρκώς, έχασαν τη μάχη και την ευκαιρία να 

μπουν σε μια ακριτική πόλη, που ήταν πρωτεύουσα νομού και συνάμα έδρα μεγάλης 
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στρατιωτικής μονάδας και παράλληλα έχασαν την ευκαιρία να αποκομίσουν σπουδαία υλικά, 

αλλά και ηθικά κέρδη, καθώς λειτούργησαν εις βάρους τους οι παράγοντες νίκης του 

Κυβερνητικού Στρατού. Ήρθαν δηλαδή αντιμέτωποι με έναν στρατό που ήταν υποδεέστερος 

σε αριθμό ανδρών, αλλά πολλαπλάσια αποφασισμένος και συνάμα καθοδηγούμενος από 

ικανή ηγεσία, ενώ ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας ήταν το γεγονός ότι η πόλη βρίσκονταν 

σύσσωμη στο πλευρό του στρατού.  

Επιπροσθέτως, υπήρχε σημαντικά μεγάλη πίεση χρόνου καθώς οι όποιες ενέργειες 

έπρεπε να δώσουν αποτέλεσμα σε σχετικά άμεσο χρονικό διάστημα. Οι αντάρτες, εφόσον δεν 

μπορούσαν να καταλάβουν την πόλη κατά την διάρκεια της νύχτας, θα έρχονταν αντιμέτωποι 

με το πρώτο φως της ημέρας, με επιθέσεις από την αεροπορία, όπως και έγινε. Τέλος, θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι υπήρξε και σπατάλη δυνάμεων σε ανώφελες κινήσεις 

αντιπερισπασμού, όπως για παράδειγμα ήταν η κίνηση αντιπερισπασμού που έγινε από την 

18
η
 ταξιαρχία η οποία χτύπησε χωρίς αποτέλεσμα την Νάουσα

154
.  

Ο δημοκρατικός στρατός απέδωσε την ήττα του σε κάποια λάθη που έκανε. Βιάστηκε 

να αρχίσει την επιχείρηση. Μετά από τόσο μακρινή πορεία για να φτάσουν στην Έδεσσα, 

χρειαζόταν χρόνος τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων για ξεκούραση και συντονισμό. Επίσης 

υπήρχαν αμφιβολίες για τις αποφάσεις κάποιων στελεχών που δεν αντικαταστάθηκαν αλλά 

ούτε καθοδηγήθηκαν. Η Διεύθυνση δεν έπρεπε να στείλει το τάγμα στους Λύκους που τις 

περισσότερους άντρες για να επέμβει. Επίσης θα μπορούσε να έχουν σταλεί λιγότεροι 

Σαμποτέρ στη πλαγιοφύλαξη των Γιαννιτσών. Οι ταξιαρχίες μέσα στην πόλη χάσανε 

πολύτιμο χρόνο χωρίς να προβαίνουν σε κάποια ενέργεια και δεν υπήρξε συντονισμός μεταξύ 

τους. Η βάση πυρός δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ και από κανέναν
155

. 

Ο ταξίαρχος Γεωργιάδης αμέσως μετά την ήττα κατηγορήθηκε από την ηγεσία για 

προδοτική στάση. Πιο συγκεκριμένα ότι καθυστέρησε από πρόθεση την προώθηση των 

τμημάτων μέσα από το ρήγμα που πέτυχε ο λόχος του Γράψα  στο Δ΄ Δημοτικό σχολείο κα 

ότι συνειδητά απέφυγε να συνδεθεί με το τμήμα της 103 Ταξιαρχίας που βρισκόταν στο 

Κιουπρί, στη Βυζαντινή γέφυρα. Λέχθηκε πως έδωσε διαταγή στα τμήματα να συμπτυχτούν 

προς το Βέρμιο . Ούτε η αποστομωτική απολογία του ούτε η υποστηρικτική τοποθέτηση του 

Αχιλλέα Παπαϊωάννου άλλαξαν την ειλημμένη απόφαση της ηγεσίας. Στις 24/2/1949 δύο 

μήνες μετά τη μάχη της Έδεσσας ο Γεωργιάδης εκτελέστηκε έξω από το χωριό Κρανιά στις 

Πρέσπες όπου βρισκόταν η Διεύθυνση φυλακών του Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ. 
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 Ο Δημοκρατικός Στρατός έκανε γνωστό πως  οι νεκροί ανέρχονται σε περίπου 200. 

Άλλη πηγή
156

 αναφέρει ότι υπήρξαν 178 νεκροί, 61 συλληφθέντες και 500 τραυματίες. 

Ωστόσο οι απώλειες των αντιπάλων στη μάχη της Έδεσσας δεν μπορούν να προσδιοριστούν 

με απόλυτη ακρίβεια. Για πολλά χρόνια, ο ΔΣΕ κράτησε μυστικό τον αριθμό των ανταρτών 

που χάθηκε στην μάχη, ενώ μετά την μεταπολίτευση όπως προέκυψε από σχετικό αρχειακό 

υλικό, η 10
η
 Μεραρχία έχασε το ένα τρίτο περίπου της δύναμής της σε νεκρούς και 

τραυματίες.  Οι αντάρτες είναι βέβαιο ότι δεν άφησαν τους συμπολεμιστές τους στο πεδίο της 

μάχης εγκαταλειμμένους  αλλά τους μετέφεραν σε περιοχές που είχαν υπό τον έλεγχό τους, 

όπως  ήταν το νοσοκομείο των ανταρτών στην περιοχή Ράμνο Μπορ στο Λουτράκι Αριδαίας  

το οποίο παρουσιάζεται και στην εικόνα που ακολουθεί
157

.  

Εικόνα 2: Το νοσοκομείο των ανταρτών στο χωρίο Πόζαρ σε σπίτι έξω από το χωριό 

 

Πηγή: Πολεμικό Μουσείο 

 

  Αναφορικά με τις απώλειες που είχε ο Εθνικός Στρατός, λαμβάνοντας υπόψη την 

σοβαρότητα των στοιχείων του, αναφέρει ότι οι νεκροί ανήλθαν σε 35 οι οποίοι ήταν 

αξιωματικοί, οπλίτες και άνδρες των ΜΕΑ, ενώ υπήρχαν και 93 τραυματίες.  Υπήρξαν 
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περίπου 50 αγνοούμενοι στρατιώτες, άνδρες των ΜΕΑ. Ωστόσο, ο Άγγελος Ανεστόπουλος
158

 

παρουσιάζει τον αριθμό των νεκρών σε 44 και των τραυματιών και αγνοούμενων σε 168. 

Ακόμη, υπήρξαν τέσσερις νεκρές γυναίκες, ένας τραυματίας και εννιά αγνοούμενοι από τον 

άμαχο πληθυσμό. Τέλος, να τονισθεί ότι οι αριθμοί ακόμα και αν δεν είναι απόλυτα ακριβείς, 

φαίνεται να βρίσκονται σε λογικά πλαίσια
159

.  

O βουλευτής Έδεσσας την περίοδο του εμφυλίου Βασίλειος Κοσμά Μουράτογλου 

αναφέρει σε ανέκδοτο βιβλίο του: στρατιώτες του Δ.Σ.Ε νεκροί 176, αιχμαλωτίστηκαν 43 και 

παραδόθηκαν 15. 

 

Από τις κυβερνητικές δυνάμεις σκοτώθηκαν 49 στρατιώτες,  καταγόμενοι από 

διάφορα σημεία της Ελλάδος και υπήρχαν και μερικοί τραυματίες. Από τις δυνάμεις των 

Μ.Α.Υ σκοτώθηκαν 2 ο ένας ο εδεσσαίος Θεόδωρος Σέξτος
160

. 

Απήχθησαν βιαίως  οι κάτωθι ενήλικοι κάτοικοι Εδέσσης. «1)Κυρέτσης Αναστάσιος 

του Κυριάκου και της Κατίνας, έτος γεννήσεως χίλια εννιακόσια δέκα πέντε αιχμαλωτισθείς 

την 22-12-48 υπό των Κ/Σ. υπηρετών ως στρατιώτης κατά την επίθεση κατά της πόλεως 

Εδέσσης. 2) Μπουτκάρης Γεώργιος του Δημητρίου και της Κυράτσας, έτος γεννήσεως χίλια 

εννιακόσια δέκα τρία εξ Άνω Γραμματικού, κάτοικος Εδέσσης απήχθη υπό Κ/Στο έτος χίλια 

εννιακόσια σαράντα οκτώ  εκ περιοχής Φλαμουριάς. 3) Μπεχλιβανίδης Θεόδωρος του Ισαάκ 

και της Αικατερίνης, έτος γεννήσεως χίλια εννιακόσια δέκα πέντε αιχμαλωτισθείς το έτος 

χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ, ως στρατιώτης υπό Κ. Σεις χωρίον Άγρα. 4) Πέιος ή 

Τουρτούρης Κων/νος του Νικολάου και της Βαρβάρας ,έτος γεννήσεως χίλια εννιακόσια 
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είκοσι επτά , απήχθη εκ της ενταύθα πόλεως την εικοστή Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια 

σαράντα επτά. 5) Σταβιάννης Κων/νος του Στεργίου και της Κατίνας, έτος γεννήσεως χίλια 

εννιακόσια είκοσι οκτώ, απαχθείς την εικοστή Δευτέρα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια 

σαράντα οκτώ υπο Κ/Σ. κατά την επίθεση της πόλεως Εδέσσης. 6) Τζώγας Πέτρος του 

Αντωνίου και της Χρυσάνθης, έτος γεννήσεως χίλια εννιακόσια δέκα επτά, απαχθείς 

υπηρετών ως στρατιώτης την εικοστή δευτέρα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ 

κατά την επίθεση των Κ/Σ. κατά της πόλεως της Εδέσσης. 7) Φωτιάδης Κλεάνθης του 

Φωτίου και της Άννης , έτος γεννήσεως χίλια οκτακόσια ενενήντα εννιά, απαχθείς υπό των 

Κ/Σ. την εικοστή δευτέρα χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ κατά την επίθεσιν αυτών κατά της 

πόλεως Εδέσσης.».
161

 

Δύο εργοστάσια επεξεργασίας μεταξιού ιδιοκτησίας Αφων Γάτσου- Νόιτση 

καταστράφηκαν ολοσχερώς. Δεκαπέντε διώροφες οικίες υπέστησαν σοβαρές βλάβες, καθώς 

και η βιοτεχνία παγοποιίας Αδαμίδη και δύο μεγάλα βιομηχανικά υπόστεγα. Οι θιγόμενοι 

υπέβαλαν αιτήσεις για αποζημιώσεις στον Δήμο
162

. 

Με αφορμή τη μάχη της Έδεσσας το Δεκέμβριο του χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ,ο 

νομάρχης Πέλλας Θ. Μπαγλανέας απευθύνει επιστολή στο Δ/ντή της εφημερίδας 

«Καθημερινή» στην Αθήνα με την οποία εξαίρει τη στάση του απλού πληθυσμού της 

Έδεσσας. Εκτός από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές ένοπλος όλος ο πληθυσμός 

συμπολεμά στο πλευρό του εθνικού στρατού ενάντια στους σλαβοκομμουνιστές. Πέρα όμως 

από τη στρατιωτική ενίσχυση, οι Εδεσσαίοι διέθεσαν για την άμυνα το ποσό των 

3.500.000.000 δρχ., κάτι το οποίο σύμφωνα με το νομάρχη Πέλλας πρέπει να αποτελέσει 

παράδειγμα προς μίμηση και για τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων. 

Η  ανακοίνωση του δημάρχου Εδέσσης για την επιβράβευση των υπερασπιστών της πόλης που 

διακρίθηκαν για τον πατριωτισμόν τους. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 

«Με εύλογον χαράν και υπερηφάνιαν ανακοινούμεν ότι οι κατωτέρω βλαστοί της πόλεως 

μας, οι οποίοι υπηρετούν εις το 43
ο
 τάγμα πεζικού, επροτάθητω αρμοδίκη δια την απονομήν 

προς αυτούς εξαιρετικών ηθικών αμοιβών, διότι κατά των επιθέσεων των συμμοριτών  

εναντίον της πόλεως την εικοστή δευτέρα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ  

επέδειξαν ηρωισμόν, αυτοθυσίαν και εξαίρετον μαχητική ικανότητα υπερβάντες 
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τοιουτοτρόπως το καλώς εννοούμενων καθήκον και συμβάλλοντες σπουδαία όχι μόνον εις 

την απόκρουσιν των συμμοριτών αλλά  και εις την πανωλεθρία αυτών 

1) Επολοχίας Βαρβέγκας Γεώργιος πολεμικός σταυρός Γ΄ 2) Λοχίας Φράγκος Δημήτριος χρ. 

Μετάλλιον εξαιρέτων πράξεων, 3) Λοχίας Στόγιος Χρήστος Αθαν. Πολεμ. Σταυρός Γ., 4) 

Λοχίας Ξενάκης Αθανάσιος Ανδρ. Πολεμ. Σταυρός Γ, 5) Λοχίας  Κωνσταντινίδης 

Μιλτιάδης Πολεμ. Σταυρός Γ, 6) Δεκαννέας Σταμπουλίδης Βασίλειος Πρ. Πολεμ. 

Σταυρός Γ, 7) στρατιώτης Καρανικόλας Ιωάννης Γ. μετάλλιον  εξ.πρ. , 8) στρατιώτης 

Σωτηρόπουλος Παναγιώτης Ν. μετάλλιον εξ. πρ., 9) στρατιώτης Αγιξώτης Δημήτριος Π. 

μετάλλιον εξ. πρ.,10) Θεοφίλου Αναστάσιος Κ. Πολεμ. Σταυρός Γ., 11) Εμμανουήλ 

Σταύρος Απ. Πολεμ. Σταυρός Γ, 12) Μπαξεβάνογλου Νικόλαος Ιων. Πολεμ. Σταυρός Γ, 

13) Καϊολιότης Κοσμάς Ν. Πολεμ. Σταυρός Γ, 14) Πρώιος Ευάγγελος Χρ.  Πολεμ. 

Σταυρός Γ, 15)Δράμαλης Σταύρος Ευαγ. Πολεμ. Σταυρός Γ, 16) Ταρπάνης Διονύσιος 

Ιωαν. Πολεμ. Σταυρός Γ, 17) Κυριακού Ευάγγελος Δημ. Πολεμ. Σταυρός Γ,  18) 

Κυριακού Ιωαν. Κ, Πολεμ. Σταυρός Γ, 19) Βαβουλίδης  Κων/νος Γ. πολεμ. Σταυρός Γ. 

Εν Εδέσση τη 2
α
  Μαρτίου του χίλια εννιακόσια σαράντα εννιά. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ 

Δ. ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ» 

 Με επιστολή που απευθύνει στην ΧΙ Μεραρχία και το Δήμο Έδεσσας ο ταξίαρχος 

Χρήστος Ιωάννου , με καταγωγή από το Μεσημέρι Έδεσσας, διοικητής της 32
ης

 ταξιαρχίας 

που εδρεύει στην Έδεσσα επαινεί και συγχαίρει τις νοσοκόμες Κιόρτση Ειρήνη, Τοπαλίδου 

Βαρβάρα και Ιωαννίδου Ελισάβετ για τις υπηρεσίες που εθελοντικά πρόσφεραν στους 

νοσηλευόμενους τραυματίες του εθνικού στρατού μεταβαίνοντας στο 421 στρατιωτικό 

νοσοκομείο Έδεσσας καθημερινά και αφιλοκερδώς, εγκαταλείποντας τις ιδιωτικές τους 

ασχολίες. Ο έπαινος αυτός ο ταξίαρχος κρίνει ότι είναι απαραίτητος για να βρει μιμητές και 

να ενισχυθεί ηθικά η μαχόμενη νεολαία.
163
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Εικόνα 3: Θύματα μάχης-Εθνικός Στρατός  

 

                                               Πηγή : Πολεμικό Μουσείο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Πολεμικά γεγονότα στην Αριδαία  

5.1  Η κατάσταση στην περιοχή της Αριδαίας  

 

Η πρώτη πραγματική μάχη του Εμφυλίου πολέμου έλαβε χώρα στις παρυφές της 

Αλμωπίας και συγκεκριμένα στην περιοχή Σκρα στις δεκατέσσερις Νοεμβρίου χίλια 

εννιακόσια σαράντα έξι. Διήρκησε τρεις μέρες ενώ επεκτάθηκε και νότια φθάνοντας ως το 

Μάνδαλο.
164

  Η εφημερίδας «Εμπρός»,  στις δεκαπέντε Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα 

έξι κάνει λόγο  για τις συγκρούσεις των μικρών στρατιωτικών δυνάμεων των αντιμαχόμενων 

πλευρών  που έλαβαν χώρα στην περιοχή του Σκρα. Σε αυτές συμμετείχαν δυνάμεις που 

προέρχονταν από το φυλάκιο του Αρχαγγέλου. Σύμφωνα με τα όσα γράφονταν στην 

εφημερίδα: «η κινηθείσα εξ Αρχαγγέλου δύναμις με πλήρη την συναίσθησιν ότι εμάχετο δια 

την ακεραιότητα της Ελλάδος, διεξήγαγεν επί ώρας αγώνα μέχρις εσχάτων».  Στο 

πρωτοσέλιδο της ίδιας εφημερίδας την επόμενη μέρα, υπήρχε ως κύριος τίτλος: «Νέα 

νυχτερινή επιδρομή  αναρχικών εις Αρχάγγελον».  

 Από το χίλια εννιακόσια σαράντα έξι έως και το χίλια εννιακόσια σαράντα εννιά
165

 

γίνονταν συγκρούσεις στα χωριά της περιοχής  Αρχάγελλο, Νότια, Κωνσταντία, Μηλιά, Ίδα, 

Εξαπλάτανο, Όρμα, Μεγαπλάτανο,  Λυκόστομο, Πολυκάρπη, Άψαλο, Υδραία, Άλωρο, 

Ξιφιανή και συμμετείχαν δυνάμεις των ΜΑΥ.  

 Η κατάσταση σχετικά με τις επιθέσεις των ανταρταομάδων το φθινόπωρο του χίλια 

εννιακόσια σαράντα έξι έλαβε επικίνδυνες διαστάσεις. Ο έπαρχος Αριδαίας έκρουε τον 

κώδωνα  κινδύνου με απόρρητη αναφορά προς τον Υπουργό Εσωτερικών-Δημόσιας Τάξεως  

και  την στρατιωτική ηγεσία τονίζοντας την έλλειψη ασφάλειας, καθώς 150 πολίτες 

θανατώθηκαν από τους αντάρτες σε διάφορες επιχειρήσεις οι οποίοι προέρχονταν από τα 

χωριά Λυκόστομο, Νότια, Σκρα, Αρχάγγελο, Περίκλεια κτλ. Από την άλλη σπίτια και 

φυλάκια καταστράφηκαν εντελώς από φωτιές και παιδιά έμειναν ορφανά και απροστάτευτα  

χωρίς στέγη. Μεγάλες ποσότητες οπλισμού περιήλθαν στα χέρια των ανταρτών ενώ για όλα 

αυτά αποδόθηκε αδιαφορία από τους αρμόδιους. Η αναφορά στο ίδιο πνεύμα εξιστορούσε 

ακόμα πως οι αντάρτες δημιούργησαν σημαντικές ζημίες σε έμψυχο και άψυχο υλικό ενώ 
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χαρακτηριστικά τονιζόταν ότι μέρα μεσημέρι προέβαιναν σε κλοπές ολόκληρων κοπαδιών 

ζώων και παράλληλα προπαγάνδιζαν και στρατολογούσαν με τη βία. Διαπίστωνε ότι στους 

δρόμους μετακινούνταν πανικόβλητες οικογένειες,  κανένα χωράφι δεν ήταν σπαρμένο και η 

αγωνία του κόσμου είχε κορυφωθεί και αποτυπωνόταν στα πρόσωπα  τους. Στο τέλος, ο 

Έπαρχος ξαναζητούσε έκτακτα μέτρα ασφαλείας (Αριδαία 18-11-1946)
166

. 

Στην έλλειψη ασφάλειας είχε αναφερθεί και σε προηγούμενη αναφορά του ο Έπαρχος 

με ημερομηνία δεκαοκτώ Ιουλίου χίλια εννιακόσια σαράντα έξι και είχε επισημάνει την 

αδυναμία του κράτους να προστατέψει τους κατοίκους στην περιοχή της Αριδαίας. Μάλιστα 

είχε αναφερθεί σε απόπειρες δολοφονίας εναντίον ατόμων οι οποίοι ήταν αντίθετοι προς τους 

κομμουνιστές και σε εμπρησμούς οικιών ενώ κατήγγειλε ως αποτρόπαιες τις δολοφονίες 

αγροφυλάκων και αθώων πολιτών από τα χωριά Περίκλεια, Μοναστηράκι και Λουτράκι.  

Δεν αναφέρονται ως θύματα στρατιώτες και χωροφύλακες. Οι ενέργειες αυτές ωθούσαν τους 

φιλήσυχους πολίτες στον ξεριζωμό τους προς τα μεγάλα αστικά κέντρα
167

 Συχνές επιθέσεις 

από τον δημοκρατικό στρατό δέχονταν το κεφαλοχώρι της Αριδαίας Εξαπλάτανος. Στις οκτώ 

Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα επτά  πολυμελής ομάδα ανταρτών επιτέθηκε στο χωριό 

και πυρπόλησε 50 οικίες πολλοί κάτοικοι  ακολούθησαν εκουσίως τους αντάρτες. Σε δεύτερη 

επίθεση στις δώδεκα Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα επτά εισέβαλαν ξανά  στο χωριό  

και μετά από μάχη με τους αστυνομικούς του τμήματος πυρπολήθηκαν 15 κατοικίες, έγιναν 

λεηλασίες απήχθηκαν αρκετά άτομα ενώ πάλι αρκετοί κάτοικοι τους ακολούθησαν  εκουσίως 

τους αντάρτες
168

.  

Στις αρχές του χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ οι δυνάμεις των ανταρτών ήταν 

κυρίαρχες.  Η δράση τους  εντεινόταν, ενώ παράλληλα αυξάνονταν οι λεηλασίες, οι αρπαγές 

και οι φόνοι στα χωριά, τα οποία βάλλονταν με όπλα και όλμους. Το χωριό Πρόμαχοι 

βομβαρδίστηκε, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο ανήλικα παιδιά. Στην ευρύτερη περιοχή 

της Αριδαίας δρούσαν δύο τάγματα και τελευταία είχε προστεθεί άλλο ένα, το οποίο ήρθε 

από την Θεσσαλία  έχοντας ως έδρα την  Όρμα, ενώ τα υπόλοιπα έδρευαν στο Κάτω 

Λουτράκι και τη Φούστανη.  Οι αντάρτες ήταν εφοδιασμένοι με τρία ορειβατικά πυροβόλα, 

τα οποία βρίσκονταν στα Λουτρά Πόζαρ, και βάλανε κατά βούληση εναντίον των γύρω 

χωριών.  
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 Εικόνα 4: Παρέλαση Μονάδων Αμύνης Υπαίθρου στην Αριδαία το 1948 

 

Οι Γιουγκοσλάβοι παρτιζάνοι μπαινόβγαιναν ανενόχλητοι κάνοντας προπαγάνδα για 

την αναγκαιότητα δημιουργίας ενιαίας Γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας με την συνένωση 

τμημάτων της Ελληνικής Μακεδονίας, ενώ είχαν  επισκεφτεί το Κάτω Λουτράκι
169

  έφιπποι 

αξιωματικοί  τους, προερχόμενοι  από το Καϊμάκτσαλαν, οι οποίοι ομιλούσαν την σλάβικη 

γλώσσα προπαγανδίζοντας απευθυνόμενοι στους συγκεντρωμένους Έλληνες αντάρτες. Στο 

τέλος του 1948 η παραμεθόριος επαρχία Αλμωπίας βρισκόταν σε τραγική κατάσταση, καθώς 

ελέγχονταν από αντάρτες με εξαίρεση την  Αριδαία και τα χωριά Άψαλο, Σωσάνδρα, 

Προμάχους και Εξαπλάτανο,  στα οποία λόγω της ύπαρξης κυβερνητικών δυνάμεων 

επικρατούσε σχετική ασφάλεια.  

 Οι κάτοικοι έγιναν πρόσφυγες προς κάθε κατεύθυνση, έτσι ώστε να αποφύγουν τη 

σφαγή. Κάθε οικονομική δραστηριότητα είχε σταματήσει, τα κοπάδια χάνονταν και η γη 

παρέμενε ακαλλιέργητη.  Όσοι παρέμειναν στα χωριά τους κινούνταν φιλικά προς του 

αντάρτες και τους τροφοδοτούσαν με κάθε τρόπο. Τα χωριά τα οποία εκκενώθηκαν από τον 

κυβερνητικό στρατό, είχαν καταστεί αποθήκες εφοδίων και πυρομαχικών ενώ η  Φούστανη 

είχε γεμίσει συνθήματα στα ελληνικά και στα σλαβομακεδόνικα με πιο ενδεικτικό το: «Ζήτω 

η αδερφοσύνη Ελλήνων και Σλαβομακεδόνων». 

Το σπουδαιότερο βέβαια που προκύπτει από τα στοιχεία είναι ότι σε ορισμένα χωριά 

λειτουργούσαν σλαβομακεδονικά σχολεία, ως φορείς ακατάσχετης προπαγάνδας.  Ο Έπαρχος 
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της περιοχής ζητούσε να αποσταλεί ένα ολόκληρο τάγμα στρατού και δύναμης χωροφυλακής 

και  να εγκατασταθεί  στη Φούστανη
170

, ώστε να ελέγχει η κατάσταση στην γύρω περιοχή.  

5.2  Η μάχη της Αριδαίας  

 

Τελικά η επίθεση του Δημοκρατικού Στρατού κατά της Αριδαίας έγινε στις είκοσι 

οκτώ και είκοσι εννιά Δεκεμβρίου, αμέσως μετά την αποτυχημένη επίθεση κατά της Έδεσσας 

και της Νάουσας. Το σχέδιο άμυνας της πόλης είχε οργανωθεί από την 32
η
 ταξιαρχία με 

επικεφαλής τον ταξίαρχο Ξέρξη Λίβα και έδρα την Έδεσσα και το 516 τάγμα πεζικού με 

διοικητή τον ταγματάρχη Πετρόπουλο Παναγιώτη. Bασίστηκε στην οργάνωση 

περιφερειακών στρατιωτικών στηριγμάτων, σε ακτίνα 1,5 -2 χιλιομέτρων της κύριας 

περιμέτρου της πόλεως. Η περίμετρος της πόλης ήταν περιφραγμένη με συρματοπλέγματα 

και ναρκοθετημένη. H πόλη είχε τέσσερις φυλασσόμενες εισόδους στις οποίες γινόταν 

έλεγχος όλων των διερχομένων. Τα στρατιωτικά στηρίγματα είχαν τοποθετηθεί κοντά στα 

χωριά  Χρυσή  και Ξιφιανή προς ανατροπή της διέλευσης ανταρτών προς το Πάικο μέσω του 

κάμπου, στη  Πιπεριά με 37 οπλίτες, στη γέφυρα Υδραίας και στο Λυκόστομο.
171

 Οι δυνάμεις 

του Δημοκρατικού Στρατού που ανέλαβαν την επίθεση ήταν ολόκληρη η Χ μεραρχία με το 

Γούσια (Βοντίσιος) μέραρχο ακολουθούμενη από τα μόνιμα τμήματα Βερμίου, Πάικου και 

Καϊμάκτσαλαν. Ήδη από το βράδυ της εικοστής εβδόμης Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια 

σαράντα οκτώ ο κυβερνητικός στρατός είχε πληροφορίες για τις κινήσεις. Όταν 

διαπιστώθηκαν πλήρως, το τάγμα διέταξε ανακατανομή των δυνάμεων των στηριγμάτων του 

ανατολικού τομέα (Πάικου) υπέρ των δυνάμεων του δυτικού (υψόμετρο Λυκόστομου 337μ 

και Πιπεριάς 213μ). Παράλληλα ενισχύθηκαν τα στηρίγματα Χρυσής και Ξιφιανής.  

Οι δυνάμεις της Χ Μεραρχίας προτού τις επιθέσεις κατά της Νάουσας και της 

Έδεσσας αποτελούνταν από τους Μεραρχιακούς Στρατιωτικούς Σχηματισμούς με 300 

άντρες. Συμπληρώνονταν από τη 14
η
 Μεραρχία με 760 άντρες, τη 103

η
 Ταξιαρχία, τη 18

η
 

Ταξιαρχία, το τάγμα Σαμποτέρ με 170 άντρες και την Επιλαρχία Νέστορα με 110. Συνολικά η 

δύναμη ανερχόταν σε 2.630 άντρες.  Μετά τις απώλειες, πριν τη μάχη της Αριδαίας, οι 

Μεραρχιακοί Στρατιωτικοί Σχηματισμοί έμειναν με 270 άντρες,  η 14
η
 Μεραρχία με 450, η 

103
η
 Ταξιαρχία με 450, η 18

η
 Ταξιαρχία κι αυτή με απώλειες, το Τάγμα Σαμποτέρ με 150 και 

η Επιλαρχία με 90. Συνολικά πια ανέρχονταν σε 1760 άντρες. Σε αυτούς προστέθηκαν τα  
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τμήματα  Βερμίου με 100 ακόμα άντρες και η Διλοχία Στάθη από το Καϊμάκτσαλαν με 140. 

Το σύνολο τους έφτασε περίπου τους 2.000 άντρες
172

. 

Η 18
η
 μεραρχία διατάχθηκε να ενεργήσει από τα νότια και δυτικά της πόλης. Ο λόχος 

Σαμποτέρ προηγούνταν της ταξιαρχίας για να ανοίξει διόδους στα συρματοπλέγματα. Η 103
η
 

ταξιαρχία διατάχθηκε να χτυπήσει βόρεια και βορειοδυτικά με στόχο την «κόκκινη» αποθήκη  

που βρισκόταν το πυροβολικό και  ο σταθμός της χωροφυλακής. Η 14
η
 ταξιαρχία μαζί με τη 

διλοχία Στάθη έπρεπε να εξουδετερώσουν τα Σ. Στηρίγματα Πιπεριάς και Λυκόστομου, ενώ 

η επιλαρχία εξασφάλιζε την επικοινωνία των τμημάτων. 

Όλες οι επιθέσεις των ανταρτών αποκρούσθηκαν με μερικά ρήγματα σε σημεία του 

συρματοπλέγματος. Η 14
η
 μεραρχία δεν κατάφερε να εξουδετερώσει τη φρουρά στην 

Πιπεριά, καθηλώθηκε από τους 37 οπλίτες της και είχε τεράστιες απώλειες, ανάμεσα τους και 

τον Επιτελάρχη της. Στις είκοσι εννιά Δεκεμβρίου στις εφτά το πρωί το 515 Τάγμα Πεζικού 

επιτέθηκε στους συμπτυσσόμενους αντάρτες και άρχισε η αποχώρηση. Από την επιχείρηση 

απουσίαζε η αεροπορία λόγω νέφωσης του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης. Για τη θετική 

έκβαση της μάχης, ο διοικητής της ταξιαρχίας Ξέρξης Λίβας με έγγραφο του, που 

κοινοποίησε την επομένη στον Δήμαρχο Αριδαίας, τον Έπαρχο και το 516 Τάγμα Πεζικού, 

με ημερομηνία τριάντα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ και  θέμα «αναγνώρισις 

υπηρεσιών» εξαίρει τους μαχητές, αναφέροντας κατά λέξη: «Διαπίστωσα και το αποτέλεσμα 

το επιμαρτυρεί, ότι κατά την μάχην της ΑΡΔΕΑΣ όλοι οι μαχηταί άνευ εξαιρέσεως, 

αξιωματικοί, υποξιωματικοί, στρατιώτες, χωροφύλακες, οπλίται, ΜΕΑ και πάσης τάξεως 

κάτοικοι της Αρδέας εν πνεύματι ευγενούς αμίλλης υπερέβαλαν εαυτούς και αλλήλους είς 

πράξεις ηρωισμού και αυτοθυσίας».
173

 

Οι απώλειες του Δημοκρατικού Στρατού ανέρχονταν σε 79 νεκρούς οι οποίοι 

μεταφέρθηκαν στην πλατεία της Αριδαίας, 16 αντάρτες συνελήφθησαν  και 22 παραδόθηκαν
 

174
.  200 αντάρτες τραυματίστηκαν και επέστρεψαν στο νοσοκομείο του Καϊμάκτσαλαν, όπου 

δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες. Στις δύο Ιανουαρίου χίλια εννιακόσια σαράντα εννιά 

ολόκληρη φάλαγγα από τραυματίες πέρασαν τα σύνορα της Γιουγκοσλαβίας και από εκεί 

προωθήθηκαν μέσω Βουλγαρίας στη Σινάια της Ρουμανίας,  όπου υπήρχε μεγάλο νοσοκομείο 

για να αναρρώσουν. Στις αρχές Απριλίου, 800 αναρρωμένοι μαχητές επέστρεψαν μέσω 

Βουλγαρίας και Γιουγκοσλαβίας στο Λευκώνα  Φλώρινας και συγκρότησαν την 105
η
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ταξιαρχία του Δ.Σ.Ε με διοικητή το Θανάση Γκένιο (Λασάνη) και Π.Ε το Λεωνίδα 

Τζεφρώνη. Την διοίκηση του 2
ου

 τάγματος ανέλαβε ο Αλέκος Καπλάνης και Π.Ε. ο 

Κωστόπουλος Τάκης.  

Σκοπός της επιχείρησης κατά της Αριδαίας σύμφωνα με το Δημοκρατικό Στρατό ήταν 

η στρατολογία και η επιμελητειακή εκμετάλλευση. Στην πόλη είχαν συγκεντρωθεί πολλοί 

κάτοικοι των γύρω χωριών (περίπου 1500 οικογένειες) με το σχέδιο εκκένωσης της 

κυβέρνησης,  άρα η περιοχή ήταν γεμάτη νέους σε ηλικία ανθρώπους. Σε αυτούς προφανώς 

στόχευαν οι επιτελείς του ΔΣΕ.  

Την αποτυχία της επιχείρησης την απέδωσαν στο γεγονός ότι είχε σχεδιαστεί 

παράλληλα με τις επιθέσεις εναντίον της Έδεσσας, καθώς πίστευαν πως η θέση τους  ήταν 

πλεονεκτική γιατί ο εχθρός τους  ήταν απασχολημένος εκεί και η Αριδαία θα ήταν ανίσχυρη. 

Οι αιτιάσεις τους προφανώς δεν ήταν σωστές, αφού το αποτέλεσμα κρίθηκε κατά τους. Όλα 

αυτά έδειξαν πια ξεκάθαρα την αδυναμία του Δημοκρατικού Στρατού  να καταλάβει αστικά 

κέντρα και πολύ περισσότερο να τα κρατήσει. Μετά την θετική έκβαση της μάχης το ηθικό 

των κατοίκων αναπτερώθηκε και άρχισαν να επιστρέφουν στις παρυφές της πόλης από την 

οποία είχαν απομακρυνθεί.  

5.3  Μάχη της Παναγίτσας  

 
Η Παναγίτσα βρίσκεται βόρεια της Έδεσσας, στις παρυφές του Καϊμακτσαλάν. Στις 

είκοσι δύο Ιουνίου χίλια εννιακόσια σαράντα επτά υπήρξε στο μέρος εκείνο μάχη μεταξύ των 

ανταρτών του Δ.Σ.Ε. και του τακτικού στρατού που συνεπικουρείτο από οπλίτες-μέλη της 

Εθνοφρουράς. Ο κυβερνητικός στρατός βομβάρδισε την γύρω περιοχή με πυροβολικό με τη 

συνδρομή της αεροπορίας ενώ στο χωριό έγιναν και οδομαχίες. Οι νεκροί αντάρτες 

αποκεφαλίστηκαν, τα κεφάλια τους εκτέθηκαν δημόσια στη Φλώρινα, ενώ τα ακέφαλα 

σώματα εκτέθηκαν στο γήπεδο της Έδεσσας
175

. Από  τον κυβερνητικό στρατό σκοτώθηκαν 3 

άντρες των ΜΑΥΔΩΝ, ενώ νεκροί στρατιώτες του τακτικού σώματος δεν αναφέρθηκαν.  

Καταστράφηκαν 15 σπίτια, υπήρχαν δύο άμαχοι νεκροί,  δύο τραυματίες στρατιώτες και 3 

τραυματίες που προέρχονταν από τις Μονάδες Εθνοφυλακής Άμυνας. Οι υπερασπιστές του 

χωριού αποτελούνταν από  μονάδες Εθνοφυλακής με 60 άντρες, μια διμοιρία στρατού με 70 

άνδρες και 8 χωροφύλακες. Οι ΜΑΥ σκύλεψαν τα όπλα των ανταρτών και εξοπλίστηκαν 

καλύτερα έπειτα από την μάχη, ενώ φεύγοντας ο στρατός περισυνέλεξε 100 αιγοπρόβατα και  

μεγάλα ζώα.  
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 Οι νεκροί αντάρτες που περισυλλέχθηκαν ανέρχονταν σε 33 ενώ υπήρξαν και 2 

αιχμάλωτοι και 1 βαριά τραυματίας.  Τις επόμενες μέρες εντοπίστηκαν άλλοι 10-15 

τραυματίες που προέρχονταν από τα αεροπλάνα.  Από μεταγενέστερη μαρτυρία, όπως 

προέκυψε από αντάρτες που παραδόθηκαν, οι νεκροί από την πλευρά των ανταρτών 

ανέρχονταν σε 150, ενώ φεύγοντας εγκατέλειψαν και πολεμικό υλικό, το οποίο οι κάτοικοι 

του χωριού παρέδωσαν στις αρχές. Η φρικαλεότητα της μάχης  αποτυπώνεται από το γεγονός 

ότι στην πλατεία του χωριού υπήρξαν 30-40 αποκεφαλισμένοι αντάρτες. Σύμφωνα με άλλη 

μαρτυρία (Ανδρόνικος, ο οποίος είχε σπίτι πάνω από το μπακάλικο του χωριού): «τους 

κουμουνιστές τους έσφαξαν στην πλατεία, στα πλατάνια, 50 άτομα, με τα κεφάλια να 

πηγαίνουν στην Φλώρινα και τα σώματα στην Έδεσσα».  Μια ακόμη μαρτυρία (Τάκης) 

συμπληρώνει το σκηνικό της φρίκης: «οι χωριανοί δεν έπρεπε να τους αφήσουν, οι χωριανοί 

δεν τους σφάξανε, αλλά τους άφησαν να τους σφάξουν». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Μετακινήσεις των πληθυσμών  

 

6.1  Φυγή πληθυσμών στην όμορη Γιουγκοσλαβία  

 
Κύριο χαρακτηριστικό κάθε Εμφυλίου Πολέμου είναι οι μεγάλες μετακινήσεις 

πληθυσμών. Στην Ελλάδα  άλλαξαν τα δεδομένα της πληθυσμιακής διάρθρωσης. Το τέλος 

του Εμφυλίου Πολέμου βρήκε τη χώρα τελείως διαφορετική. Η ύπαιθρος εγκαταλείφθηκε σε 

μεγάλο μέρος της και τα αστικά κέντρα αναδιαμορφώθηκαν με τη συσσώρευση πολλών 

προσφύγων οι οποίοι  ακούσια ή εκούσια είχαν μετακινηθεί στα αστικά κέντρα κατά την 

διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου
176

. 

Μετά από έναν πόλεμο η μετακίνηση των πληθυσμών μιας χώρας  είτε σαν 

αποτέλεσμα φυγής  λόγω φόβου και πίεσης είτε λόγω εκτόπισης δεν ήταν άγνωστο και 

ασυνήθιστο
177

. Mια κατηγορία προσφύγων, η οποία απασχολεί κατά καιρούς ακόμη και 

σήμερα τον νομό Πέλλας, είναι οι φυγάδες που προέκυψαν μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας 

αυτοί που μετακινήθηκαν προς την Γιουγκοσλαβία. Πολλοί από τους πρόσφυγες είχαν 

αναμιχθεί σε αυτονομιστικές οργανώσεις, συμμετέχοντας στο ΣΝΟΦ ή στα μακεδονικά 

τάγματα και πολλοί συμμετείχαν στη βουλγαρική Οχράνα, φοβούμενοι αντεκδικήσεις εκ 

μέρους των θιγέντων κατά την διάρκεια της κατοχής. Το ξέσπασμα της τρομοκρατίας 

ενέτεινε το πρόβλημα. Συχνές επισκέψεις της εθνοφυλακής και της αστυνομίας στα χωριά για 

αναζήτηση κρυμμένων όπλων   τρομοκράτησε πολύ κόσμο και τους οδήγησε στη φυγή. Οι 

αριστεροί, τα μέλη του ΕΑΜ και οι μαχητές του ΕΛΑΣ που παρέδωσαν τα όπλα 

στοχοποιήθηκαν
178

.  

Σε σχετικό έγγραφο του Επαρχείου Αριδαίας με ημερομηνία 27-1-1947 προς το 

νομάρχη Πέλλης αναφέρεται ότι υποβάλλονται συνημμένες καταστάσεις φυγόδικων και 

καταφυγόντων στη Σερβία ή στο βουνό της περιφέρειας Αριδαίας (σαν Σερβία αναφέρεται η 

όλη τότε Γιουγκοσλαβία): «Αναφέρομεν ημίν ότι οι πλείστοι τούτων ανεχώρησαν 

οικογενειακώς, ο δε αριθμός του εν συνόλω ανέρχεται εις 2.000 περίπου […].  

Η διαρροή αυτών που αναγράφονταν στις καταστάσεις άρχισε μετά τη συμφωνία της 

Βάρκιζας και κατέτασσε τους φυγάδες σε δύο κατηγορίες, τους αποδεδειγμένους εγκληματίες 
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και γενικότερα τους εκπίπτοντες σε ποινικές κυρώσεις της συμφωνίας της Βάρκιζας. 

Συνεχίζοντας το έγγραφο αναφέρει: «…πρωτοστατούντες κατά την κατοχή ως οπαδοί της 

Οχράνα του Κάλτσεφ, εφοδιασθέντες δια βουλγαρικής ταυτότητας (Λίτσνα Κάρτα)  και οι 

δημιουργοί των αυτονομιστικών Μακεδονικών ταγμάτων. Συν τω χρόνω ο αριθμός των 

αναχωρούντων αύξανε είτε διότι οι τροφοδόται των «Συμμοριών» φοβούνταν τη σύλληψη 

και ανέβαιναν στο βουνό είτε ως ρευστής συνειδήσεως (γηγενείς κάτοικοι), βαυκαλιζόμενοι 

εις την αυτονομιστικήν προπαγάνδαν των περιπλανόντων και επύκνωναν τις «συμμορίες», 

ενώ οι οικογένειαί των εισήρχοντο εις την Σερβία. Ωσαύτως μικρός αριθμός διέρρευσε 

συνεπεία πιέσεως των ανταρτών.» 
179

 

Σε καταστάσεις της κοινότητας  Εξαπλατάνου  στις είκοσι επτά Νοεμβρίου χίλια 

εννιακόσια σαράντα επτά αναφέρονται τέσσερα άτομα τα οποία απήχθησαν κατά τις 

επιθέσεις των ανταρτών της  πέμπτης Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα επτά και δώδεκα 

Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα επτά. Στις μία Απριλίου χίλια εννιακόσια πενήντα ένα 

γίνετε λόγος για 8  δημότες οι οποίοι είχαν καταφύγει στο εξωτερικό. Στις είκοσι οκτώ 

Απριλίου χίλια εννιακόσια πενήντα δύο με τίτλο «ονομαστική κατάσταση των ατόμων της 

κοινότητας των ευρισκομένων εις κομμουνιστικά κράτη» αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, το 

έτος γεννήσεως, η χρονολογία αναχώρησης, η χώρα στην οποία μετέβη οικειοθελώς ή 

απήχθη και γίνεται διαχωρισμός ως προς τους γηγενείς. Στην «κατάσταση 

κομμουνιστοσυμμοριτών φυγάδων και απαχθέντων της κοινότητας Εξαπλατάνου» με 

ημερομηνία δεκατρείς Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια πενήντα πέντε αναγράφονται 107 άτομα.  

Στις δέκα Σεπτεμβρίου χίλια εννιακόσια πενήντα έξι ζητήθηκε από τον πρόεδρο της 

Κοινότητας κατάσταση με τα ονόματα των 105 πολιτών που κατέφυγαν στα όμορα κράτη την 

οποία και παρέδωσε στον σταθμό χωροφυλακής . Η αστυνομία ζητούσε και διευκρινίσεις για 

απώλεια ιθαγένειας. Σε δεύτερη κατάσταση με την ίδια ημερομηνία η Κοινότητα αναφέρει 

ότι 15 άτομα απώλεσαν την ελληνική ιθαγένεια.  Σε άλλο έγγραφο φαίνεται ότι 86 άτομα που 

ήταν κομμουνιστές χαρακτηρίζονται ως αποχωρήσαντες στο εξωτερικό. Σε άλλη λίστα με 

τίτλο «ονομαστική των εν Ρωσία προσφύγων διαμενόντων εκ της κοινότητας ημών» 

αναφέρονται 47 άτομα με πλήρη στοιχεία, τόπο γεννήσεως, ηλικία και θρήσκευμα κτλ.
180

  

Στο χωριό Σωσάνδρα, κατάσταση της εικοστής πρώτης Απριλίου χίλια εννιακόσια 

σαράντα επτά, υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο της κοινότητας με τίτλο «κατάστασις 

φυγοδίκων κατοίκων κοινότητας Σωσάνδρας» αναφέρει τα εξής: «…Γεώργιος του Αθανασίου 
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διδ/λος Σωσάνδρας, χρόνος αναχωρήσεως 18/10/44 υπαρχηγός της Κιν. μετά του  πατρός του, 

κάτοχος βουλγ. Δελτίου ταυτότητος επί κατοχής συνεργάτης Σέρβων ανταρτών εις Πευκωτόν 

συνωμότης κατά της Ελλάδος, οπλαρχηγός ΝΟΦ. …Αθανάσιος του Γεωργίου διδ/λος 

Σωσάνδρας, χρόνος αναχωρήσεως 10/4/45, αρχηγός της. Κιν., από το 1941 συνεργάτης 

αντεθνικών σλαϋικών, οργανώσεων και οργανωτής Μακεδ. Τάγματ. Εδέσσης. …Δημήτριος του 

Ευαγγέλου. ταχ. Υπαλ., χρόνος αναχωρήσεως 18/5/45, οδηγός ΝΟΦ συμμοριών, σύνδεσμος 

ΝΟΦ και πολ. Οργαν. Αλμωπίας. …Αναστάσιος του Δημητρίου, γεωργός, χρόνος 

αναχωρήσεως18/10/44, αξιωματ. ΝΟΦ συμμοριών, εκπαιδευθείς το 1944 εις Βελιγράδιον και 

δη εις συμμορίαν Λόκβα Κατούνιτσα. …Νικόλαος του Θεοδώρου, γεωργός,  χρόνος 

αναχωρήσεως 10/4/45, οργανωτής και ταμίας συμμοριών ΝΟΦ και ΚΚΜ. ...Δημήτριος του 

Αναστασίου, γεωργός, χρόνος αναχωρήσεως 18/5/45, σύνδεσμος και ταχυδρόμος συμμοριών 

και διανομεύς προκηρύξεων. …Μηνάς του Αναστασίου, γεωργός χρόνος αναχωρήσεως 

21/6/46, την 18/10/44 μετά Μακεδ. Τάγμ. Εδέσσης έφυγε εις Σερβίαν ως σύνδεσμος και 

ταχυδρόμος συμμοριών και διανομεύς προκηρύξεων επανήλθε και την 21/6/46 ως υπόδικος, 

έφυγε εις Νοφικάς συμμορίας Λόκβα Κατούνιτσα όπου δρα σήμερον. …Γεώργιος του Συμεών, 

γεωργός, 16/3/45, υπεύθυνος ΚΚΕ και εγκληματίας,  φυγοδικών εις Σερβίαν.» Η Λίστα 

αναφέρει μόνο οκτώ ονόματα τα όποια τα θεωρεί στελέχη επικίνδυνα.
181

 

Στο  δήμο Σκύδρας παρατίθεται πλήρης κατάσταση, με ημερομηνία δεκαοκτώ  Μαΐου 

χίλια εννιακόσια σαράντα εννιά, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος Καρασαρλίδης, ατόμων 

διαφυγόντων σε όμορα κράτη από το χίλια εννιακόσια σαράντα εννιά και μετά. Στην 

κατάσταση γίνονται διακρίσεις σε γηγενείς και πρόσφυγες και σε άρρενες από 18-45 .  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΙΚΟΙ -ΑΡΕΝΕΣ 18-45 

 πρόσφυγες γηγενείς πρόσφυγες γηγενείς πρόσφυγες γηγενείς 

Σκύδρα 266 80 1053 358 188 66 

Μαυροβούνι 75 48 333 209 61 41 

Σύνολο 341 128 1386 567 249 107 

 

Σε νεότερη κατάσταση, σε απάντηση της το τμήμα ασφαλείας Έδεσσας γραφείο 1.1, η 

κοινότητα Σκύδρας, με αριθμό πρωτοκόλλου 1179 και ημερομηνία είκοσι οκτώ Νοεμβρίου 

χίλια εννιακόσια πενήντα πέντε, αποστέλλει ονομαστική κατάσταση με τους φυγάδες ΚΣ και  
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αναφέρει στη Σκύδρα 431 οικογένειες με 1936 άτομα και στο  Μαυροβούνι 131 οικογένειες 

με 686 άτομα. Στο σύνολο τους 562 οικογένειες με  2.622 άτομα.
182

 

Σύμφωνα με πηγές της γειτονικής χώρας (πρώην Γιουγκοσλαβία) ήδη από τα τέλη του 

χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα με αρχές του χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε περίπου 

8.500 πρόσφυγες είχαν εγκατασταθεί κυρίως στο Μοναστήρι (Μπίτολα) και στην ευρύτερη 

περιοχή, ενώ ο αριθμός αυξάνονταν με την πάροδο του χρόνου και την ένταση της 

τρομοκρατίας. Οι πρόσφυγες κυρίως κατάγονταν από τις περιοχές Έδεσσας, Σκύδρας και 

Αριδαίας.  Μετά την υποδοχή και την πρόσκαιρη εγκατάσταση των προσφύγων, οι αρχές 

μεριμνούσαν για τη μόνιμη εγκατάσταση σε πόλεις και χωριά, ενώ σημαντικός αριθμός 

εγκαταστάθηκε σε αγροτικές φάρμες της περιοχής Volkovo, τρία χιλιόμετρα βορειοδυτικά  

των Σκοπίων. Εκεί είχαν εγκατασταθεί 37 οικογένειες από τα χωριά Όρμα, Σαρακηνοί, 

Ρόντιβο-Κορυφή, Κερασιά, Νησί, Αχλάδα Φλώρινας και Σκοπός Φλώρινας.
183

  Η εφημερίδα 

των Αθηνών «Ελευθερία», στο φύλο της στις είκοσι επτά Δεκεμβρίου του χίλια εννιακόσια 

σαράντα έξι αναφέρει: «Έλληνες πρόσφυγες εις Γιουγκοσλαβίαν αναγγέλλει το Βελιγράδιον. 

(Λονδίνο 26 Αθην. Πρακτορείον) Καθ’ α μεταδίδει ο εν Βελιγραδίω  ανταποκριτής του Ρόιτερ. 

Το Γιουγκοσλαβικόν πρακτορείον ειδήσεων ανέφερε σήμερον ότι έφρασαν σήμερον επί 

Γιουγκοσλαβικού εδάφους 224 πρόσφυγες εκ του ελληνικού μακεδονικού χωρίου της Νοτίας,  

βορείως του Πάικου,  ολίγα μίλια μακράν των γιουγκοσλαβικών συνόρων».  

Το σερβικό πρακτορείο προσθέτει  τα εξής: «Μεταξύ των εν λόγω προσφύγων 

υπάρχουν 122 παιδιά, 17 κοράσια, 35 γυναίκες και 23 γυναίκες. Το χωριό Νότια υπήρξε 

πεδίον σοβαρής μάχης τον παρελθόντα Νοέμβριο μεταξύ Ελλήνων ανταρτών και 

κυβερνητικών στρατευμάτων.»
184

 

Σε κατάσταση τέλος του Δήμου Έδεσσας με ημερομηνία δέκα Ιουνίου αναφέρονται 

146 άτομα τα οποία προσχώρησαν σε «συμμορία»  και κατέφυγαν στο εξωτερικό. Στην 

κατάσταση υπάρχει στήλη με ηλικία, στήλη οικογενειακής κατάστασης και στήλη με τα 

περιουσιακά στοιχεία του καθενός. Αναφέρονται δε ως δωσίλογοι, των οποίων η περιουσία 

θα πρέπει να κατασχεθεί.
185
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6.2   Μετακίνηση προσφύγων προς τα αστικά κέντρα  

 

Μία από τις βασικές πτυχές του ελληνικού Εμφυλίου πολέμου (χίλια εννιακόσια 

σαράντα έξι-χίλια εννιακόσια σαράντα εννιά) ήταν η αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών, η 

πιο μαζική μορφή της οποίας ήταν ο εκτοπισμός. Οι κυβερνητικές στρατιωτικές δυνάμεις 

εφάρμοσαν το μέτρο της αναγκαστικής εκκένωσης χωριών κυρίως σε περιοχές της 

Μακεδονίας και της Ηπείρου αλλά και αλλού, προκειμένου να ανακόψουν τους δρόμους 

επικοινωνίας και ενίσχυσης των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος (ΔΣΕ) από 

τους ντόπιους πληθυσμούς. Η μετακίνηση των «συμμοριόπληκτων» -όπως έχουν καταγραφεί 

στη φιλολογία του εμφυλίου πολέμου- πληθυσμών των χωριών προς τα κοντινότερα αστικά 

κέντρα εφαρμόστηκε χλιαρά από το χειμώνα του χίλια εννιακόσια σαράντα έξι-χίλια 

εννιακόσια σαράντα επτά και με εντεινόμενη έκταση έως τα τέλη του χίλια εννιακόσια 

σαράντα επτά. Σύμφωνα με τις ποσοτικές εκτιμήσεις έως τα τέλη του χίλια εννιακόσια 

σαράντα επτά περίπου 700
186

 χιλιάδες άνθρωποι εξαναγκάστηκαν σε φυγή από τα χωριά τους 

με προορισμό πόλεις της ευρύτερης περιφέρειας τους.   

 Ο διευθυντής του AMFS (White) (American Machine and Fund) έλαβε αναφορά από 

έναν τοπικό εκπρόσωπο, ονόματι Johnston, ότι η μετακίνηση έγινε από τα ορεινά προς τις 

πεδιάδες. Η διαδικασία αυτή της μετακίνησης των πληθυσμών αποτέλεσε αιτία διαμάχης 

μεταξύ της δεξιάς και της αριστεράς. Η ελληνική Κυβέρνηση χαρακτήρισε τους εσωτερικούς 

πρόσφυγες ανταρτόπληκτους και υποστήριξε ότι οι άνθρωποι αυτοί αναγκάστηκαν να 

μετακινηθούν, δεχόμενοι πίεση από τον Δημοκρατικό Στρατό. Σύμφωνα με προφορικές 

πληροφορίες του γράφοντος (πληρ. Α.Ι., Κ.Μ., Μ.Κ.), όσοι εξέφραζαν διαφωνία με την 

πολιτική του ΚΚΕ και τον Δημοκρατικό Στρατό δεν μπορούσαν να σταθούν στα χωριά τους 

από τα τέλη του χίλια εννιακόσια σαράντα έξι και τις αρχές του χίλια εννιακόσια σαράντα 

επτά. Οι αντάρτες του ΔΣΕ απαιτούσαν τροφοδοσία και είδη ρουχισμού, ενώ οι δυσκολίες 

αυξάνονταν όταν ετίθετο θέμα της στρατολόγησης νέων μαχητών, αφού ο ενθουσιασμός για 

στρατολόγηση ήταν μικρός.  

 Από έγγραφο 32  ταξιαρχίας με έδρα την Εδεσσα προκύπτει ότι τα χωριά που 

εκκενώθηκαν ήταν τα ακόλουθα: Ακρανές, Αγία Φωτεινή, Καρυδιά, Καισαριανά, Λύκοι, 

Λουτροχώρι, Λυκόστομο, Νησίον, Νερόμυλοι, Πλατάνη Πρόδρομος, Πιπεριές, Τσάκωνες, 

Φλαμουριά, Χρύσα.
187

 Σε δεύτερη κατάσταση του εγγράφου αναφέρεται  ότι «τα 
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εκκενωθέντα χωριά της 32
ης

 ταξιαρχίας, τα οποία κατέχονται μονίμως από εγκατασταθέντες 

αντάρτες ήταν το Άνω Λουτράκι, το Αετοχώρι, η Κορυφή, οι Κάτω Κερασιές, η Νώτια, το 

Πευκωτό,  και οι Σαρακηνοί.»
188

  

Ο Widney, που είχε ταξιδέψει σε χωριά της Έδεσσας, της Φλώρινας και της 

Καστοριάς, αναφέρει ότι «μερικά χωριά εφοδίαζαν τους αντάρτες εκούσια ή ακούσια και η 

Ελληνική Κυβέρνηση είχε υιοθετήσει σκληρή πολιτική στις περιοχές της Δυτικής και 

Κεντρικής Μακεδονίας για άτομα τα οποία εφοδιάζουν τις ένοπλες αριστερές ομάδες-

αντάρτες. Ακόμη, ανάμεσα στα άλλα μέτρα, περιλαμβάνονταν η απαγόρευση κυκλοφορίας 

στους χωρικούς, καθώς και η φρούρηση των χωριών από τους Μ.Α.Υ.». Τελειώνοντας, 

αναφέρεται στις διακρίσεις που υπήρξαν μεταξύ των χωριών στο ζήτημα της διανομής 

τροφίμων και εφοδίων της UNRRA.
189

 Έγγραφα του αμερικανικού προξενείου 

Θεσσαλονίκης και έγγραφα που προέρχονται από την υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας της 

Βορείου Ελλάδος από τον Νομό Πέλλας αναφέρουν ότι στις δεκαπέντε Μαρτίου χίλια 

εννιακόσια σαράντα επτά εκτοπίστηκαν 3.923 άτομα ενώ τον Ιούνιο του ίδιου έτους οι 

εκτοπισμένοι (ανταρτόπληκτοι) αναφέρεται ότι έφθασαν τους 21.020 Αποκορύφωμα υπήρξε 

τον Ιούλιο του 1948, όπου οι εκτοπισμένοι έφθασαν τους 42.470. Στην  Έδεσσα είχαν 

συγκεντρωθεί 10.110, στην Σκύδρα 2.767 και στην Αριδαία 12.737. Το καλοκαίρι του χίλια 

εννιακόσια σαράντα επτά πολλές πόλεις, που βρίσκονταν  στις ορεινές περιοχές της χώρας 

είχαν ήδη αυξήσει δυσανάλογα τον πληθυσμό τους, έχοντας αποκτήσει γύρω από τον 

πολεοδομικό τους ιστό έναν δακτύλιο από πρόσφυγες και αναγκαστικά εκτοπισθέντες από τα 

χωριά τους 
190

. Ο  ιστορικός Γ. Μαργαρίτης (2001), αναφέρει ότι το καλοκαίρι του χίλια 

εννιακόσια σαράντα επτά, πολλές μικρές και μεγάλες πόλεις, που βρίσκονταν κυρίως στις 

ορεινές περιοχές της χώρας, είχαν ήδη αυξήσει δυσανάλογα τον πληθυσμό τους, έχοντας 

αποκτήσει γύρω από τον πολεοδομικό τους ιστό, έναν δακτύλιο από πρόσφυγες από 

αναγκαστικά εκτοπισθέντες από τα χωριά τους. Οι κάτοικοι των εκτοπισθέντων χωριών της 

Πέλλας  συγκεντρώθηκαν στις  πόλεις σε άθλια κέντρα αποθήκες και παραπήγματα 

διαμορφώθηκαν σε χώρους υποδοχής. στην Έδεσσα οι αποθήκες της Ένωσης Γεωργικών 

συνεταιρισμών χωρίστηκαν με κουβέρτες και κιλίμια για να χωρέσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερες οικογένειες. Ένας άλλος χώρος που φιλοξένησε πολλούς πρόσφυγες ήταν ο 

σημερινός  προαύλιος χώρος της σημερινής κλινικής Άγιος Γεώργιος όπου είχαν στηθεί 
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παραπήγματα και, όπως και παρακάτω στο χώρο της μεραρχίας, στρατιωτικά τολ. Όσοι ήταν 

τυχεροί και είχαν συγγενείς φιλοξενήθηκαν σε αυτούς.  

Οι περισσότεροι «συμμοριόπληκτοι», το 94% χαρακτηρίστηκαν ως Α κατηγορίας, 

στους οποίους το κράτος παρείχε ημερήσιο χρηματικό ποσό 1.500 δρχ. στον αρχηγό της 

οικογένειας και 1.000 δρχ. σε κάθε μέλος της και 115 γρ. αλεύρι στον καθένα καθώς και είδη 

ρουχισμού και υπόδησης και στους αγρότες αγροτικά εφόδια και εργαλεία.
191

 

     Σημαντικός αριθμός εσωτερικών προσφύγων δεν μετακινήθηκε προς τα 

πλησιέστερα αστικά κέντρα την Έδεσσα, Αριδαία και Γιαννιτσά, αλλά κατευθύνθηκε προς 

την Θεσσαλονίκη, αναζητώντας μεγαλύτερη ασφάλεια με τον αριθμό των προσφύγων αυτών 

να είναι σημαντικός. Λόγω της γειτνίασης του νομού με την Γιουγκοσλαβία και της 

διατήρησης σχηματισμών στο Νομό Πέλλας υπήρξαν ομάδες ανταρτών που προέβαιναν 

ακόμα σε επιθέσεις στα γύρω χωριά. Σε έναν μόνο κατάλογο αναφέρονται 3.300 εσωτερικοί 

πρόσφυγες οι οποίοι εμπίπτουν και στις δύο κατηγορίες προσφύγων, δηλαδή στους 

πρόσφυγες οι οποίοι μετακινήθηκαν εξαιτίας της εκκένωσης των χωριών και σ’ αυτούς που 

μετακινήθηκαν εθελούσια αναζητώντας μεγαλύτερη ασφάλεια σε μεγαλύτερες πόλεις.  

 Τη διαβίωση των προσφύγων στα αστικά κέντρα  παρουσίαζε η έκθεση του Νομάρχη 

Πέλλης, Θ. Μπαγλανέα, η οποία συντάχθηκε την τριακοστή Μαϊου χίλια εννιακόσια σαράντα 

επτά. Επισημαίνεται ότι εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης η περιοχή εξακολουθεί να 

βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση.  Τα χωριά Περαία, Νησί, Καρυδιά, Κερασιά, Λύκοι, 

Φλαμουριά, Αγία Φωτεινή, Πλατάνη, Γραμματικό και Καισαριανά της επαρχίας Έδεσσας, 

καθώς και τα χωριά Άνω και Κάτω Κορυφή, Σαρακηνοί, Αετοχώρι, Μοναστηράκι και Γαρέφι 

της επαρχίας Αλμωπίας, είχαν εκκενωθεί πριν δύο μήνες και οι κάτοικοι αυτών είχαν 

συσσωρευτεί στην Έδεσσα, στην Άρνισσα,  στην Σκύδρα και στα Γιαννιτσά, ενώ οι γεωργοί 

του Νομού είχαν μείνει ουσιαστικά χωρίς δουλειά. Στην επιστολή αυτή αναφέρεται ότι 

γινόταν μεγάλη σπατάλη δημοτικού και κοινοτικού χρήματος σε καθημερινή βάση ενώ 

κυριαρχούσε η διάλυση. Με την στάση που ακολουθούσε  η διοικητική αρχή ουσιαστικά 

ενέκρινε την λεηλασία
192

. 

 Στην εκπαίδευση τώρα, από τα τέσσερα Γυμνάσια του Νομού Πέλλας τα τρία 

παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς χωρίς Γυμνασιάρχη ενώ τα Γυμνάσια 

της Αριδαίας και των Γιαννιτσών παρέμειναν και χωρίς καθηγητές σχεδόν καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Εξαιτίας των εράνων που διεξάγονταν από κομμουνιστικές 
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οργανώσεις μαθητών στα σχολεία της Έδεσσας, μαθητές συνελήφθησαν και βρέθηκαν στα 

κρατητήρια. Παρόμοια κατάσταση φαίνεται να υπήρχε και στα δημοτικά σχολεία της πόλης.   

Οι σιδηρόδρομοι δεν λειτουργούσαν εξαιτίας της ανώμαλης κατάστασης που 

επικρατούσε, ενώ η οδική υποδομή βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση χωρίς να υπάρχει 

ουσιαστικά διάθεση αποκατάστασής της. Τέλος  η τηλεφωνική, τηλεγραφική και 

ταχυδρομική υπηρεσία θεωρούνταν ότι βρισκόταν σε ανεκτά επίπεδα λαμβάνοντας υπόψη 

και τις ιδιαιτερότητες της κατάστασης που επικρατούσε.  

Δυσχερής ήταν και η κατάσταση σχετικά με τις υγειονομικές υπηρεσίες στην  

Έδεσσα. Το Νοσοκομείο Έδεσσας λειτουργούσε πλημμελώς ενώ υπήρξε μια σύλληψη ιατρού 

(Γεώργιος Παρασκευαίδης) ο οποίος συνεργαζόταν με τους αντάρτες και τους εφοδίαζε με 

χρήματα και υγειονομικό υλικό. Ακόμη, οι κοινωνικές υπηρεσίες της πόλης, όπως ήταν το 

γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας και το ορφανοτροφείο λειτουργούσαν πλημμελώς. Σε έκθεση 

του βουλευτή του Λαϊκού Κόμματος στον Νόμο Πέλλης κ. Δ. Οικονόμου προς τον Κ. 

Τσαλδάρη, αρχηγό του Λαϊκού Κόμματο και αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, σχετικά με την 

επικρατούσα κατάσταση στο Νομό Πέλλης, στο τέλος του Μαϊου 1947 αναφέρεται 

αυτολεξεί: «Η διοίκησις βρίσκεται σε τέλειο ξεχαρβάλωμα. Ο τρόπος των διανομών των 

διαφόρων ειδών και ενισχύσεων από επιτροπές διανομών και κοινοτικών αρχών έχει 

προκαλέσει την γενική διαμαρτυρία του πληθυσμού (πλην των καρποθέντων πλουσίων εις 

βάρος των λοιπών κατοίκων εκ των διανομών τούτων διαφόρων τυχοδιοκτών επιτηδείων, 

παρουσιαζόμενων ως δήθεν στυλοβατών του κόμματος εκμεταλλευτών και εθνοκαπήλων και 

μυστικώς συνεννοούμενων μετά των συμμοριών). Η εποπτεύουσα διοικητική αρχή, αντί να 

ρήψη όλην την προσοχή δια κανονικάς και δίκαιας διανομάς, έγινε δυστυχώς όργανον των 

άνω αναφερόμενων υποκειμένων δια να τα χρησιμοποιή να τηλεγραφώσι διάφορα ψεύδη 

υπέρ τοιαύτης διοικήσεως, όταν η διοίκησης η τοιαύτη λαμβάνει ανάγκη των τοιούτων 

υποκειμένων (….). Σπατάλη ανήκουστος του δημοτικού και κοινοτικού χρήματος, Γενική 

ρεμούλα, αποσύνθεσις, διάλυσις και πουθενά εποπτεύουσα διοικητική αρχή να ελέγξει 

φαίνεται. Τουναντίον εγκρίνει την λεηλασίαν δια της υπογραφής της. Πραγματική διοίκησης 

μηδεμία. Πραγματική εργασία μηδέν. Επιβάλλεται η άμεσος αντικατάσταση του 

Νομάρχου»
193

.  
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Οι καταγγελίες αυτές ήταν ιδιαίτερα σοβαρές και έλαβαν ακόμη μεγαλύτερη 

βαρύτητα, καθώς προέρχονταν από βουλευτή του πλειοψηφούντος Λαϊκού Κόμματος. Ο 

Νομός Πέλλας δεν είχε την αποκλειστικότητα στην κακοδιαχείριση, στην κατασπατάληση, 

καθώς και στην κομματική εκμετάλλευση των κρατικών εφοδίων. Ιδιαίτερα σημαντικός 

θεωρούνταν ο ρόλος των Προέδρων των Κοινοτήτων στην περίθαλψη των προσφύγων και 

την διανομή των εφοδίων. Αμέσως μετά την απελευθέρωση, τα Κοινοτικά Συμβούλια είχαν 

αντικατασταθεί με άλλα τα οποία αποτελούν από άτομα «εθνικόφρονων φρονημάτων» ενώ 

ως Κοινοτάρχες ορίζονταν οι πρόεδροι των επιτροπών διανομών σε τοπικό επίπεδο, οι οποίοι 

βεβαίωναν την οικογενειακή κατάσταση και την κατάσταση απορίας και παρείχαν εγγυήσεις 

προκειμένου να μπορεί κάποιος να χαρακτηριστεί ως «συμμοριτόπληκτος». Έτσι στο νομό 

Πέλλης εκατοντάδες οικογένειες είχαν μείνει χωρίς τρόφιμα γιατί κάποια μέλη των 

οικογενειών τους είχαν προσχωρήσει στους αντάρτες είτε γιατί η διοίκηση έδινε 

προτεραιότητα στις οικογένειες των στρατευσίμων στον Κυβερνητικό  Στρατό
194

. Ακόμη 

υπέγραφαν το δελτίο οικονομικής κατάστασης της κάθε προσφυγικής οικογένειας, όπως και 

το Οικογενειακό Μητρώο Χαρακτηρισμού Συμμοριόπληκτων. Οι τοπικοί αυτοί παράγοντες 

εξουσίας όχι μόνο μπορούσαν να ιδιοποιηθούν τις περιουσίες των πολιτών και των αντιπάλων 

τους αλλά είχαν και τη δυνατότητα να διαχειριστούν τις κρατικές οικονομικές λειτουργίες 

στο πεδίο δράσης τους
195

. Από τον χειμώνα του 1949 οι πρόσφυγες άρχισαν να επιστέφουν 

στα κατεστραμμένα χωρία τους αντικρίζοντας απόλυτη καταστροφή . Τα χωρία της 

αρμοδιότητας  της 32 Ταξιαρχίας στο τέλος της Άνοιξης του 1950 είχαν παλιννοστήσει 

όλα.
196

   

6.3   Παιδομάζωμα και παιδουπόλεις της Φρειδερίκης  

 
Η πιο θλιβερή πλευρά των  μετακινήσεων του πληθυσμού στη διάρκεια του εμφυλίου 

είναι οι μετακινήσεις των παιδιών. Τα παιδιά που ζούσαν στα χωριά βρέθηκαν ανάμεσα στα 

διασταυρούμενα πυρά  μεταξύ ανταρτών και κυβερνητικού στρατού. Χωριά καταστράφηκαν, 

γονείς χάθηκαν η πείνα και η εξαθλίωση είχε κυριαρχήσει. Η κυβέρνηση έκανε το πρώτο 

βήμα με την εκχώρηση στη βασίλισσα Φρειδερίκη το δικαίωμα να δημιουργήσει προνοιακό  

μηχανισμό   για τη σωτηρία των παιδιών. Τον Ιούλιο του χίλια εννιακόσια σαράντα επτά 

ιδρύθηκε ο «έρανος των βορείων επαρχιών», γνωστότερος ως «έρανος της Φρειδερίκης»
197

. 
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Με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα και να δημιουργήσει παιδουπόλεις στις οποίες θα 

φιλοξενούνταν παιδιά από τις εμπόλεμες ζώνες .Την ίδια χρονιά το φθινόπωρο του χίλια 

εννιακόσια σαράντα επτά ιδρύθηκε η πρώτη παιδόπολις στην Θεσσαλονίκη από την 

Βασίλισσα Φρειδερίκη, ενώ την ίδια χρονιά ιδρύθηκαν άλλες επτά, έτσι ώστε τα παιδιά που 

προέρχονταν από ορεινές περιοχές να παραμείνουν στο Ελληνικό Κράτος. Έτσι άρχισε η 

μεταφορά τους στις παιδουπόλεις για να μην μεταφερθούν στις γειτονικές χώρες  Ο στρατός 

επέλεγε κάποια παιδιά και τα μετέφερε σε παιδουπόλεις. Μέχρι τον Δεκέμβριο του χίλια 

εννιακόσια σαράντα οκτώ είχαν μεταφερθεί 12.500 χιλιάδες παιδιά σε 48 παιδουπόλεις ανά 

την Ελλάδα). Ίδια πολιτική εφάρμοσε και το ΚΚΕ δια του ΔΣΕ με την διαφορά όμως ότι τα 

παιδιά αυτά μεταφέρονταν στο εξωτερικό σε χώρες του ανατολικού μπλοκ. Αυτό ονομάστηκε 

από την πλευρά της δεξιάς παιδομάζωμα ενώ από τους κομμουνιστές παιδοσώσιμο. Ο 

Δημοκρατικός Στρατός αποφάσισε τη μεταφορά των παιδιών από τις ορεινές περιοχές, όπου 

διεξάγονταν οι μάχες των δύο αντιπάλων στρατοπέδων στο εσωτερικό των γειτονικών 

βαλκανικών χωρών με τη συναίνεση των οικογενειών τους, και όχι μόνο . Όπως ισχυριζόταν 

το Ελληνικό Κράτος έκανε λόγο για  αρπαγή παιδιών και την αποστολή αυτών στις 

σοσιαλιστικές χώρες παρά την θέληση των γονέων τους,  έχοντας ως στόχο τη διάδοση του 

σλαβισμού και την προπαγάνδα. Ο πρώην γενικός επιθεωρητής του παιδομαζώματος ανέφερε 

ότι τα παιδιά οδηγούνταν στην Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Γιουγκοσλαβία, την Ουγγαρία, 

την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Τσεχοσλοβακία. Από την περιοχή της Αλμωπίας 

απομακρύνθηκαν παιδιά από την Ίδα, τον Πρόδρομο, τον Εύρωπο (Φούστανη), τη 

Θηριόπετρα, το Βορεινό, την Πολυκάρπη, το Λουτράκι, την Όρμα, τους Σαρακηνούς, το 

Ριζοχώρι, τους Νερόμυλους, τη Νότια, το Αετοχώρι, την Αγάθη, την Κρανιά, τη Χρυσή και 

την Κορυφή
198

. Ομάδες παιδιών που προέρχονταν από το ίδιο χωριό συνοδευόμενα από 

γυναίκες που ονομάζονταν «μάνες» καθώς και από νεαρά κορίτσια που επιλέγονταν από το 

κομμουνιστικό κόμμα αποστέλλονταν στην Γιουγκοσλαβία και την Αλβανία.  

Στις είκοσι επτά Φεβρουαρίου του χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ η Κυβέρνηση της 

Αθήνας κατηγόρησε την κυβέρνηση του βουνού στην Ειδική Επιτροπή του ΟΗΕ για τα 

Βαλκάνια (UNSCOB),
199

 ότι μετέφερε παιδιά έξω από τα σύνορα της χώρας έχοντας ως 

σκοπό να τα «αφελληνίσει», ενώ προέβη και η ίδια σε μετακίνηση παιδιών έτσι ώστε να 

καταφέρει να τα σώσει από τους κομμουνιστές.  Οι μετακινήσεις αυτές αποτέλεσαν μέρος 
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των στρατιωτικών επιχειρήσεων καθώς οι δύο αντιμαχόμενοι στρατοί προέβαιναν σε αγώνα 

δρόμου για να μπορέσουν να πάρουν τα παιδιά πριν τον αντίπαλο. Η Κυβέρνηση της Αθήνας 

ονόμασε τις ενέργειες της κυβέρνησης του βουνού ως «παιδομάζωμα» ενώ αντίστοιχα τις 

δικές της ενέργειες ως «παιδοφύλαγμα». Ενδιαφέρον έχει η αναφορά του Dominiques Eudes, 

ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ του Δημοκρατικού Στρατού, σύμφωνα με τον οποίο: «όταν όλοι οι 

ανταποκριτές στην Αθήνα συμφωνούν στις περιγραφές τους για την αφάνταστη μιζέρια που 

κυριαρχεί στις περιοχές που ελέγχονται από τις κυβερνητικές δυνάμεις, όταν ολόκληρες 

περιοχές έχουν ερημωθεί από το ξεσπίτoμα του πληθυσμού από τη συστηματική και 

εσκεμμένη καταστροφή της συγκομιδής, οι κωδωνοκρουσίες για το ‘παιδωμάζωμα’ και η 

διεθνής αγανάκτηση που προκαλεί αποτελούν μια θλιβερή παρωδία». μαζικές αναχωρήσεις 

παιδιών κλιμακώθηκαν τους πρώτους μήνες του χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ, ενώ την ίδια 

χρονιά δημιουργήθηκε στη Βουδαπέστη η Επιτροπή Βοήθειας στο Παιδί που ήταν 

επιφορτισμένη με την οργάνωση των σπιτιών για τα παιδιά και με την εκπαίδευση και την 

διδασκαλία αυτών, σε συνεργασία με τις αρχές των χωρών υποδοχής.  Στις αρχές του χίλια 

εννιακόσια σαράντα εννιά 25.000 περίπου παιδιά βρίσκονταν στην Ανατολική Ευρώπη ενώ 

περίπου 5.000 εξ αυτών επαναπατρίσθηκαν κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του χίλια 

εννιακόσια πενήντα. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το Υπουργείο Πρόνοιας ανέπτυξαν 

συνεργασία πάνω στο ζήτημα αυτό, ενώ ενδιαφέρον για το θέμα υπήρξε και από το Διεθνές 

Συνέδριο Προστασίας Παιδιών που έγινε στη Στοκχόλμη.  

Εικόνα 5: Παιδιά από την Φούστανη Πέλλας με τη «μάνα» 
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ΠΗΓΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ  

Σε  επιστολή που αφορούσε το παιδομάζωμα, η οποία συντάχθηκε από τον Έπαρχο 

Αλμωπίας προς τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και είχε ημερομηνία σύνταξης την δεκάτη 

τετάρτη Απριλίου χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ, αναφερόταν  ότι οι συμμορίτες έβρισκαν 

μεγάλη αντίδραση από τους κατοίκους των χωριών καθώς αυτοί, με κίνδυνο της ίδιας τους 

της ζωής, αρνούνταν δώσουν τα παιδιά τους. Μάλιστα ένα παιδάκι, δάγκασε κάποιον από 

τους συμμορίτες στην προσπάθεια του να το αιχμαλωτίσει και δραπέτευσε σε πλησιέστερο 

μέρος όπου    υπήρχε ασφάλεια για αυτό
200

.  

Στις είκοσι-εννιά Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ, κατόπιν σχετικής 

υποδείξεως του Κωνσταντίνου Καραμανλή, η Επιτροπή Εράνου Βασιλίσσης αποφάσισε να 

προχωρήσει στην ίδρυση τριών ακόμη παιδουπόλεων. Η πρώτη και η δεύτερη παιδούπολη 

αποφασίστηκε να γίνουν στην Κέρκυρα και την Λαμία αντίστοιχα έτσι ώστε να μπορέσουν 

να υποδεχτούν 800 παιδιά από την περιοχή της Ηπείρου, ενώ η τρίτη παιδούπολη 

αποφασίστηκε να γίνει στην Ρόδο, έτσι ώστε να μπορέσει να στεγάσει τριακόσια περίπου 

παιδιά από την Δυτική Μακεδονία.  Για τις ανάγκες του «παιδοφυλάγματος», λειτούργησαν 

συνολικά 53 παιδουπόλεις, με 23 εξ’ αυτών να βρίσκονται στην περιοχή της Αθήνας, 12 στην 

περιοχή της Θεσσαλονίκης, τρεις στην περιοχή των Ιωαννίνων, δύο στη Λαμία, καθώς και 

από μία στη Καβάλα, το Αγρίνιο, το Βόλο, τη Λάρισα και την Πάτρα. Ακόμη παιδουπόλεις 

ιδρύθηκαν στην περιοχή της Σύρου, στη Ρόδο, καθώς και στην Τήνο, τη Μυτιλήνη και την 

Κέρκυρα.  

Ενδιαφέρον για την περιοχή  παρουσιάζει η αναφορά της Έλλης Γεωργίτσα-

Παπαδημητρακοπούλου, η οποία ήταν αρχηγός της Παιδοπόλεως «Αγία Τριάς», όπου 

περιγράφει την διαδικασία μεταφοράς των παιδιών από τις ακριτικές περιοχές στις 

παιδουπόλεις. Σύμφωνα με αυτή, ο Εθνικός Στρατός συγκέντρωνε όσα παιδιά μπορούσε σε 

πόλεις της Βορείου Ελλάδος και εν συνεχεία τα προωθούσε στην Θεσσαλονίκη, στο 

Παπάφειο Ορφανοτροφείο, το οποίο ουσιαστικά είχε μετατραπεί σε επισταθμία. Στο χωριό 

Αγία Τριάδα, το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (Π.Ι.Κ.Π.Α) 

διέθεσε τις θερινές του εγκαταστάσεις των παιδικών εξοχών. Έτσι στις τριάντα μία Μαρτίου 

του χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ ιδρύθηκε η Παιδόπολη «Αγία Τριάς» και εν συνεχεία τον 

Αύγουστο μετανομάσθηκε σε «Κέντρο Περίθαλψεως Ανταρτόπληκτων Παιδιών Αγίας 

Τριάδος Π.Ι.ΚΠ.Α.», ενώ διαλύθηκε το χίλια εννιακόσια πενήντα έπειτα από τον 
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επαναπατρισμό των παιδιών. Στην παιδόπολη αυτή σύμφωνα και πάλι με την ίδια, 

φιλοξενήθηκαν 81 παιδιά από τον Νομό Πέλλας και συγκεκριμένα από τα χωριά Γαρέφι, 

Δωροθέα, Ζέρβη, Νησί, Πολυκάρπη, Προμάχους, Τσάκωνες κτλ. Προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί το ζήτημα του παιδομαζώματος, στις αρχές του χίλια εννιακόσια σαράντα 

οκτώ, συγκροτήθηκε συντονιστική επιτροπή, έτσι ώστε να προστατευθούν οι παραμεθόριες 

περιοχές από το παιδομάζωμα
201

.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Συμπερασματικά, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και η κατοχή που ακολούθησε 

δημιούργησε τεράστια προβλήματα στον ελληνικό πληθυσμό, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος 

με ιδιαίτερα σημαντικές δυσκολίες, καθώς πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες και τους 

τραυματισμούς έπρεπε να αντιμετωπίσει το ζήτημα της πείνας και της καταστροφής της 

υποδομής, η οποία αφορούσε το σύνολο της χώρας. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές οι 

πράξεις βίας ήταν πολύ έντονες και υπήρξε και αφανισμός ολόκληρων χωριών και οικισμών. 

 Επίσης, ακόμη και πριν το ξεκίνημα του εμφυλίου πολέμου, υπήρξαν έντονα 

διχαστικά γεγονότα σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία άλλωστε συνέβαλαν και στη 

διαμόρφωση των πλέον κατάλληλων συνθηκών για το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου. Τα 

αστικά κέντρα του Νομού Πέλλας άργησαν να καταληφθούν από τους Γερμανούς, ωστόσο σ’ 

αυτά επικρατούσα μια σύγχυση, ήδη από την του πολέμου, καθώς δέχονταν επιδράσεις από 

την Βουλγάρικη προπαγάνδα. Ήδη από τη πρώτη στιγμή που εισήλθαν τα στρατεύματα των 

Γερμανών υπήρξε έντονη πίεση στο ζήτημα εφοδιασμού τροφίμων, ενώ παράλληλα είχε 

ξεκινήσει έντονη προπαγάνδα στο σύνολο σχεδόν των χωριών της ευρύτερης περιοχής.  

Η αντίσταση στην Ελλάδα ξεκίνησε ως ο αγώνας κατά των κατακτητών και 

αποτέλεσε από τα πιο σημαντικά κινήματα τα οποία αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη κατά την 

περίοδο εκείνη. Ωστόσο, κατά την περίοδο της κατοχής οι πολιτικές διαφοροποίησης 

αποτέλεσαν εμπόδια για τη δημιουργία ενός ενιαίου αντιστασιακού κινήματος. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι οι αντιστασιακές οργανώσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη περίοδο της 

Κατοχής είχαν έντονο πολιτικό λόγο, ενώ παράλληλα με την αντίσταση βασική στόχευση των 

οργανώσεων αυτών ήταν ο προσδιορισμός της ιδεολογικής τους ταυτότητας. Άξια αναφοράς 

είναι και τα εγκλήματα εναντίον των σλαβόφωνων αντισταστασιακών, οι οποίοι απέφευγαν 

με τις μετωπικές συγκρούσεις, λεηλατούσαν τα χωριά και στρέφονταν με έντονα 

συναισθήματα αγριότητας εναντίον του ελληνικού στοιχείου που συναντούσαν. Τόσο οι 

δεξιές, όσο και οι αριστερές αντιστασιακές οργανώσεις επιδίωξαν να καθιερώσουν το δικό 

τους κοινωνικό και πολιτικό σύστημα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να πυροδοτηθούν 

έντονες συγκρούσεις μεταξύ αυτών. Ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός ήταν η μάχη της Έδεσσας, 

με την περιοχή αυτή να επιλέγεται εξαιτίας της στρατηγικής της τοποθεσίας, λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι από εκεί ελέγχονταν τα περάσματα για την Θεσσαλονίκη και για την 

Κοζάνη. Η μάχη αυτή είχε πολλά θύματα και από τις δύο πλευρές των εμπλεκομένων, ενώ 
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πλήγμα υπήρξε και για τον άμαχο πληθυσμό. Ουσιαστικά τα θύματα από τις δύο πλευρές 

ήταν γέννημα θρέμμα της Ελλάδος, ανήκοντάς σε όλες τις τάξεις του ελληνικού λαού, 

αποφάσισαν άλλοι για αυτούς και αναγκάστηκαν, είτε επέλεξαν να συμμετέχουν και αυτοί. 

Ουσιαστικά, τα θύματα σκοτώθηκαν πολεμώντας και πέθαναν για μια πατρίδα, όπως την 

ήθελε ο καθένας.  

Θα έλεγε κανείς ότι εβδομήντα χρόνια μετά το πέρας του εμφυλίου πολέμου 

υποβόσκει ακόμη μίσος, ενώ πολλά πράγματα καθορίζονται από την επιλογή που είχε κάνει 

κάποιος ή οι πρόγονοί του εβδομήντα χρόνια πριν. Στην περιοχή της Πέλλας, οι συνέπειες 

του εμφυλίου πολέμου ήταν ολέθριες και οι «πληγές» που δημιουργήθηκαν μένουν ακόμη 

ανοιχτές.  

Ολόκληρα χωριά εξαφανίστηκαν, όπως τα «Τρία Έλατα» στην Αριδαία, το Πάτημα 

στην περιοχή της Έδεσσας, στους πρόποδες του Καϊμάκτσαλαν, καθώς και το Γραμματικό 

στην Έδεσσα. (Για το τελευταίο κατά τη διάρκεια των πρόσφατων παρελθόντων ετών έχουν 

γίνει προσπάθειες αναγέννησης). Ένα ακόμη ένα χωριό που καταστράφηκε ήταν η Λιθαριά 

στους πρόποδες του Πάικου. Ακόμη, σε όλα τα χωριά της Αριδαίας υπήρξε αφαίμαξη του 

πληθυσμού, όπως για παράδειγμα έγινε στην Θηριόπετρα, όπου από τους 1.007 κατοίκους 

που είχε το 1928, έφθασε στο σημείο το 1991 να έχει 361, ενώ το Αετοχώρι από τους 624 

κατοίκους που είχε το 1928, έφθασε να έχει 581 το 1991. 

 Πολλοί πολίτες έχασαν την ελληνική τους ιθαγένεια και έτσι δεν κατάφεραν να 

έρθουν ποτέ ξανά στα πάτρια εδάφη. Η ενεργοποίηση του Α.Ν. 376/1936, έφερε στο 

προσκήνιο τις νεκρές ζώνες και έτσι στήθηκαν φυλάκια στο Άνω Λουτράκι και στο 

Λυκόστομο. Για να μπορέσει να κυκλοφορήσει κάποιος στην απαγορευμένη ζώνη των 30 

χιλιομέτρων που δημιουργήθηκε θα έπρεπε να έχει το περίφημο Ατομικό Δελτίο 

Κυκλοφορίας, το οποίο και εξέδιδε κάθε φορά η Αστυνομία. Πολλές φορές γίνονταν 

διακρίσεις χωρίς αιτία σε βάρος πολιτών και έτσι δυσκολευόταν η όλη διαδικασία έκδοσης, 

σε μια εποχή μάλιστα που τα δελτία αυτά ήταν αναγκαία ακόμη και για τους υλοτόμους έως 

και το 1974.  

Η ενεργοποίηση του αναγκαστικού νόμου ΑΝ. 376/ 1936 ‘’Περί μέτρων ασφαλείας 

οχυρών’’ όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 1237/1938-1405/1938/1921/1939-1830/1930 

τέθηκε σε ισχύ συγχρόνως με την άρση του στρατιωτικού νόμου που ίσχυε ‘’περί 

καταστάσεως πολιορκίας’’ και του Γ’ ψηφίσματος περί ‘’μέτρων τάξεως’’. 
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 Οι άσχημες συνέπειες όμως δε σταματάνε εδώ. Εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου 

απολύθηκαν εκατοντάδες δημόσιοι υπάλληλοι στον Νομό Πέλλας, όπως για παράδειγμα  

αξιόλογοι δάσκαλοι, γεωπόνοι κτλ. Αξιοσημείωτο δε, είναι ότι οι επιτροπές νομιμοφροσύνης 

δεν επέτρεπαν ούτε και στους κεντρώους να διοριστούν ακόμη και σε υπηρεσίες 

καθαριότητας. Όσοι δε κατάφερναν να εκλεγούν σε αξιώματα  σωματείων και συνεταιρισμών 

αμέσως εκπίπταν του αξιώματός τους.  

Σαφώς όμως, η χειρότερη επίπτωση όλων ήταν η οικονομική δυσπραγία, καθώς οι 

επενδύσεις κοντά στην ζώνη επιτήρησης ήταν απαγορευμένες. Η Έδεσσα, που μέχρι πρότινος 

αποκαλούνταν το «Μάντσεστερ των Βαλκανίων» και κατάφερε να διατηρήσει την 

βιομηχανική της παράδοση ακόμη και κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, μετά το 

1950 βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονη οικονομική δυσπραγία, ενώ η υποδομή που διέθετε 

ουσιαστικά «εξαφανίστηκε». Το χωριό Μεσημέρι, το οποίο βρίσκεται τρία χιλιόμετρα από 

την Έδεσσα, ξαναέζησε την περίοδο του 1900, όταν οι νέοι του χωριού έφευγαν για την 

Αμερική, αναγκάζοντας τον πρέσβη της Ελλάδος Κορομηλά να αναφέρει στην έκθεσή του 

προς την Κυβέρνηση ότι «έτσι πως πάει, το Μεσημέρι θα μείνει χωρίς άνδρες» (Πηγή: 

Αρχείο Τουσίμη ΓΑΚ Πέλλας). Ωστόσο, την φορά αυτή, η μετανάστευση στρέφονταν προς 

την Γερμανία και τις Κάτω Χώρες.  

Στα προαναφερθέντα θα πρέπει να προστεθούν και τα χιλιάδες θύματα τα οποία 

προέρχονταν και από τις δύο πλευρές, καθώς και τους φυλακισμένους στα ξερονήσια και τον 

εξαναγκασμό σε δηλώσεις αυτοεξευτελισμού, οι οποίες δημιούργησαν προβλήματα στα 

άτομα αυτά και σε μελλοντικό χρόνο. Για τον Νομό Πέλλας, ο εμφύλιος πόλεμος δεν 

αποτέλεσε απλά μια διαμάχη για την κατάληψη της εξουσίας, αλλά ήταν μια μάχη μεταξύ του 

ελληνικού και του σλάβικου στοιχείου, τα οποία συνυπήρξαν στο πέρασμα του χρόνου κατά 

την περίοδο της τουρκοκρατίας.  

Αναφορικά με το παιδομάζωμα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι δύο αντιμαχόμενες 

παρατάξεις επιδίωξαν διαχρονικά να πείσουν ότι το μοναδικό κίνητρο το οποίο αφορούσε την 

μετακίνηση των παιδιών ήταν η σωτηρία τους. Επικαλούνταν δηλαδή ουσιαστικά 

ανθρωπιστικούς λόγους, ενώ οι λόγοι αυτοί ήταν ως επί το πλείστον ξεκάθαρα πολιτικοί. 

Ουσιαστικά, τα παιδιά αυτά απομακρύνθηκαν από τις οικογένειές τους και γαλουχήθηκαν με 

την αντίστοιχη ιδεολογία, ενώ παράλληλα αποτελέσαν και ιδιαίτερα χρήσιμα «εργαλεία» 

στον πόλεμο της προπαγάνδας. Βέβαια τα παιδιά τα οποία βρέθηκαν στην Τσεχοσλαβακία 

και την Ουγγαρία, ιδίως, φαίνεται να αντιμετωπίστηκαν με στοργή και φροντίδα, ενώ 
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μορφώθηκαν και ενσωματώθηκαν στις κοινωνίες υποδοχής, χωρίς όμως να χάσουν την 

ελληνική τους ταυτότητα.  

Ένας  εμφύλιος πόλεμος πάντα παραβιάζει και διαστρέφει όλα εκείνα τα στοιχεία που 

συγκροτούν την ατομική και κοινωνική ζωή. Η οικογένεια, η πόλη, η πατρίδα, το έθνος 

χάνουν τον πατριωτικό τους ρόλο και μετατρέπονται σε εστίες εμφύλιου σπαραγμού. Οι 

επιπτώσεις του εμφυλίου στην εξωτερική και ενδοψυχική πραγματικότητα είναι καταλυτικές. 

Είναι οι συνέπειες κάθε πολέμου με τις ιδιαίτερες επιπτώσεις που έχει ο αιμομικτικός 

χαρακτήρας του εμφυλίου πολέμου. 

 Η αναζήτηση των συνεπειών του Εμφυλίου στην ελληνική κοινωνία εβδομήντα 

χρόνια μετά είναι δύσκολο εγχείρημα. Ακόμη περισσότερο όταν η ανακίνηση του θέματος 

επηρεάζεται από σύγχρονες εξελίξεις. Οι συνειρμοί των αναλυόμενων μας προσφέρουν τη 

δυνατότητα να αναζητήσουμε την αντίληψη που έχουν οι σύγχρονοι για τα βιώματα των 

προγόνων τους στον Εμφύλιο, τον τρόπο της ασυνείδητης διαγενεακής μεταβίβασης των 

βιωμάτων αυτών, καθώς και της συμμετοχής τους στη διαμόρφωση της ενδοψυχικής 

πραγματικότητας των επόμενων γενεών. 

 Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ο εποικισμός της ενδοψυχικής πραγματικότητας των 

επόμενων γενιών από τραυματικά βιώματα ή ιδεολογικά προτάγματα της γενιάς του 

Εμφυλίου. Ένα άλλο, ότι το κακό βιώνεται ως μια αυθύπαρκτη οντότητα της εξωτερικής 

πραγματικότητας που ανήκει πάντα στον άλλον, με συνέπεια να χάνεται η διαλεκτική σχέση 

με το καλό. Επίσης η αντίληψη του χρόνου ως μία διάσταση του βίου που δεσμεύει τις 

επιλογές αντί να τις διευρύνει, υπό την επήρεια της διαγενεακής μεταφοράς τραυματικών 

βιωμάτων, εμφανίζεται να συμμετέχει στη διαμόρφωση της ενδοψυχικής και εξωτερικής 

πραγματικότητας. 
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Οι φωτογραφίες του παραρτήματος βρίσκονται στις συλλογές των Γ.Α.Κ αρχείων Πέλλας και 

συγκεκριμένα στα αρχεία Δήμου Έδεσσας α.β.ε 27,Δήμου Σκύδρας α.β.ε 61,Ιδιωτικό Αρχείο 

Ε.Τσικάρη ,α.β.ε 112,και Ιδιωτικό Αρχείο Κ.Σταλίδη ,α.β.ε 178 . 
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Εικόνα 6:  Επιστολή Επάρχου Αλμωπίας προς τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος το 1948 
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Εικόνα 7: Εκτελεσθέντες στα Γιαννιτσά το 1946 
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Εικόνα 8: Απόφαση εκτέλεσης της δασκάλας Ειρήνης Γκίνη 
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Εικόνα 9: Απόσπασμα της εφημερίδας ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ για την εκτέλεση επτά στρατιωτών στα 

Γιαννιτσά 

 
Εικόνα 10: Στιγμιότυπο ανταρτών 
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Εικόνα 11: «Συμμοριόπληκτοι» κάτοικοι της υπαίθρου μεταφέρουν τα λιγόστα υπάρχοντα τους στα 

«κέντρα ασφαλείας» 
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Εικόνα 12:  Απόσπασμα της εφημερίδας «Ελευθερίας» της 30
ης 

Αυγούστου 1949 για την κατάληψη του 

Γράμμου από τον Εθνικό Στρατό  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


