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Δηζαγσγή
Ο ειιεληθφο εκθχιηνο πφιεκνο δελ επηδέρεηαη κνλνζήκαληεο
απαληήζεηο. Ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζία πνπ έρεη μεθηλήζεη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο κε ηηο πξψηεο ηνπηθέο εκθχιηεο
ζπγθξνχζεηο θαη φηαλ αξγφηεξα δηνιηζζαίλνληαο πξνο ηνλ Δκθχιην απηή
ε ηξίρξνλε ζχγθξνπζε ζα πάξεη ηελ πην άγξηα, ηελ πην ζθιεξή θαη
ηξαγηθή ηεο κνξθή. Απηέο νη ηνπηθήο εκβέιεηαο ζπξξάμεηο φκσο ήηαλ
δηαθνξεηηθνχ ραξαθηήξα απφ ηνλ Δκθχιην πφιεκν πνπ αθνινχζεζε.
Γηα ηελ έθβαζε απηνχ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, δελ ππήξμε ζρεδηαζκφο
κηαο κεησπηθήο ζχγθξνπζεο. Πξνέθπςε απφ κηα καθξά ζεηξά θηλήζεσλ,
ρεηξηζκψλ αιιά θαη ζηξαηησηηθψλ αλακεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ηελ
αθεηεξία ηνπο ζηα ρξφληα ηεο Καηνρήο, αιιά πνπ θιηκαθψλνληαη απφ ην
Γεθέκβξην ηνπ 1944 έσο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 1946. Καηαιπηηθή
επίδξαζε γηα ηελ εκθάληζε θαη δηφγθσζε απηψλ ησλ ηνπηθψλ
ζπγθξνχζεσλ ζα αζθήζνπλ ηα αιιεπάιιεια θαηλφκελα ηεο <<ιεπθήο
ηξνκνθξαηίαο >>, ηα νπνία ζα εληαζνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο , ηδηαίηεξα ζηελ χπαηζξν.
Απηέο νη κνξθέο <<έλνπιεο πάιεο>> πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ
Αξηζηεξά παξάιιεια κε ην δξφκν ηεο <<νκαιήο δεκνθξαηηθήο
εμέιημεο>>, αληί λα ζπλεηίζνπλ θαη λα θνβίζνπλ ηνλ αληίπαιν, ζα
νδεγήζνπλ ζε κηα ζθιήξπλζε ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο θαη ζε κηα
δξαζηηθή αλάπηπμε ησλ θαηαζηαιηηθψλ κεραληζκψλ, ζηελ χπαηζξν
πξψηα, ζηηο πφιεηο αξγφηεξα. Έηζη ην πην ζπληεξεηηθφ θνκκάηη ηνπ
πνιηηηθνχ θφζκνπ ζα βξεη ηελ επθαηξία αιιά θαη ηελ <<λόκηκε>>
αθνξκή λα εθθαζαξίζεη νινθιεξσηηθά ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ κε ηνλ
ηζρπξφ αληίπαιν πνπ απνηειεί δηαξθή απεηιή γηα ηηο θπξίαξρεο νκάδεο
ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο.1
ηηο πξνζέζεηο φζσλ ζρεδηάδνπλ ή απηνζρεδηάδνπλ βξίζθεηαη θαη ην
λφεκα ηεο άζθεζεο κηαο κεγαιχηεξεο πίεζεο επάλσ ζηνλ αληίπαιν, κε
ζθνπφ λα επηηεπρζεί έλαο πνιηηηθφο ζπκβηβαζκφο,<< κε θαιύηεξνπο
όξνπο>>.
Ζ κεηαδεθεκβξηαλή επνρή πνπ εμεηάδνπκε, έρεη σο θπξίαξρφ ηεο
γλψξηζκα ηελ ελνπνίεζε ηεο εηεξφθιεηεο αληηΔακηθήο ζπκκαρίαο θαη ηε
λνκηκνπνίεζε γηα ηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ ηεο κνλαξρηθήο επηινγήο. Μηα
κνλαξρηθή επηινγή πνπ επηβιήζεθε ζην πξνζθήλην ηφζν κε ηελ θξαηηθή
φζν θαη κε ηελ παξαθξαηηθή ηξνκνθξαηία. Άκεζε ζπλέπεηα ηεο νπνίαο
ππήξμε θαη ε ελζσκάησζε ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ ησλ δσζηινγηθψλ
ζηνηρείσλ αιιά θαη ν ηξαπκαηηζκφο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ΚΚΔ-ηδηαίηεξα
κε ηα εγθιήκαηα πνπ δηαπξάρζεθαλ. Απηά ηα θαηλφκελα ζα
δεκηνπξγήζνπλ ξήγκαηα ζηελ Δακηθή ζπκκαρία θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ
1

Φ.Ζιηνχ ‘Ζπνξεία πξνο ηνλ εκθχιην:Απφ ηελ έλνπιε εκπινθή ζηελ έλνπιε ξήμε’,ζην πιινγηθφ,
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αδξάλεηα θαη ζηελ απνζηαζηνπνίεζε κεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχηδηαίηεξα ζηηο πφιεηο-ηα νπνία φκσο είραλ ηαρζεί κε ην κέξνο ηεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο Καηνρήο.
Απηνί είλαη νη είθνζη κήλεο απφ ηα Γεθεκβξηαλά κέρξη ηελ παιηλφξζσζε
ηεο βαζηιείαο, πνπ νινθιεξψλεηαη θαη δνκείηαη ην λέν κεηαθαηνρηθφ
θαζεζηψο, ην νπνίν ζα νδεγήζεη ηε ρψξα ζηαδηαθά πξνο ηνλ Δκθχιην
πφιεκν.2
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ αλαςειάθεζε ησλ
γεγνλφησλ απηήο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ(Φεβξνπάξηνο 1945Γεθέκβξηνο 1947) θαη ηελ απνηχπσζε ησλ φπνησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη
απνθιεηζηηθνηήησλ παξαηεξεζήθαλ ζην θνηλσληθν-πνιηηηθφ γίγλεζζαη
ηεο πεξηνρήο ηεο Λάξηζαο ζην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα. ξην
ρξνλνινγηθήο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ηνπνζεηείηαη ν κήλαο Γεθέκβξηνο
ηνπ έηνπο 1947 θαζψο πξνζδηνξίδεη ηελ επίζεκε ξήμε ηεο ηφηε
θπβέξλεζεο Σζαιδάξε κε ηελ Αξηζηεξά. Ζ ςήθηζε ηνπ αλαγθαζηηθνχ
λφκνπ 509 ν νπνίνο φξηδε σο παξάλνκν ην ΚΚΔ θαη ηηο νξγαλψζεηο ηνπ
ζα επηζεκνπνηήζεη απηή ηε ξήμε ελψ ζεζκηθά ζα νξίζεη θαη ηελ επίζεκε
έλαξμε ηνπ εκθπιίνπ παξφιν πνπ νη ζηξαηησηηθέο ζπγθξνχζεηο είραλ
μεθηλήζεη ην θαινθαίξη ηνπ 1946 θαη νη πξψηεο εθθαζαξηζηηθέο
επηρεηξήζεηο ηνπ Δζληθνχ ηξαηνχ ην θζηλφπσξν ηνπ 1946 θαη ζα
θιηκαθσζνχλ κε κεγαιχηεξε έληαζε ηνλ Μάξηην ηνπ 1947 κε ηελ
επηρείξεζε ‘Σέξκηλνπο’.
Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε ησλ γεγνλφησλ ε δνκή ηεο φιεο εξγαζίαο
ηαμηλνκήζεθε ζε ελφηεηεο κε αληίζηνηρε ρξνλνινγηθή ζεηξά.
Αθεηεξία ηεο εξγαζίαο ζηάζεθε ε ζπκθσλία ηεο Βάξθηδαο, ε
παξαβίαζε ησλ φξσλ ηεο θαη ηα επαθφινπζα γεγνλφηα πνπ απηή
πξνθάιεζε ζην άκεζν κέιινλ. Σα αίηηα παξαβίαζεο απηήο ηεο
ζπκθσλίαο είλαη ιίγν πνιχ γλσζηά. Δκείο ζα ζηαζνχκε πεξηζζφηεξν ζηηο
ζπλέπεηεο πνπ απηή ε ζπκθσλία δεκηνχξγεζε ζηα θνηλσληθν-πνιηηηθά
δξψκελα ηεο πεξηνρήο πνπ εμεηάδνπκε θαη πσο απηέο νη ζπλέπεηεοαπνηειέζκαηα θαζφξηζαλ ηε κεηέπεηηα δσή ησλ θαηνίθσλ. Δλψ ζηελ
αξρή έζξεςε ειπίδεο θαη νξάκαηα γηα κηα νκαιή θαη εηξεληθή
ζπλχπαξμε, ζηελ νπζία ειιφρεπε λέεο ζπγθξνχζεηο, έμαξζε ησλ
πνιηηηθψλ παζψλ θαη αλαπφθεπθην εκθχιην πφιεκν.
Έηζη ζε κηα πξψηε θάζε γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ πην
ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ ηεο Καηνρήο θαη ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ζηελ
πεξηνρή κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ εκεξήζηνπ ηχπνπ, απνκλεκνλεπκάησλ
θαζψο θαη καξηπξηψλ.
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Ζι.Νηθνιαθφπνπινο ‘Σν κεηέσξν βήκα πξνο ηελ νκαιφηεηα:Φεβξνάξηνο 1945-Μάξηηνο 1946’,ζην
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Αθνινπζεί ε εκέξα ηεο Απειεπζέξσζεο θαη ε ηδηαηηεξφηεηα πνπ
πεξηθιείεη γηα ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο θαη γηα ηε δηνίθεζε ησλ κνλάδσλ
ηνπ ΔΛΑ θαη νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ κνλάδσλ
ζηηο κάρεο ηεο Αζήλαο ηελ πεξίνδν ησλ Γεθεκβξηαλψλ. Γίλεηαη κηα
ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο αηκφζθαηξαο πνπ επηθξαηεί θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ Γεθεκβξηαλψλ ζηε Λάξηζα θαη ηη αθνινπζεί κεηά ηε <<Βάξθηδα>>
κέζα απφ αθεγήζεηο καξηχξσλ πνπ έδεζαλ ηα γεγνλφηα ή απφ
ζπγγξάκκαηα ηνπο.
Ζ επφκελε ελφηεηα αθνξά ηε δηάζηαζε ηεο ‘ιεπθήο ηξνκνθξαηίαο’
ζην λνκφ, πνηεο κνξθέο έιαβε ζ’απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, πνηνη νη
εθπξφζσπνί ηεο θαη θαηά πφζν ζπλέβαιε ζηελ έμαξζε ησλ ζπγθξνχζεσλ
θαη αληεθδηθήζεσλ κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ. Άκεζε ζπλέπεηα ηεο
πξνεγνχκελεο ελφηεηαο είλαη ε επφκελε ελφηεηα πνπ έρεη ζρέζε κε ην
θαηλφκελν ησλ θαηαδησθφκελσλ αγσληζηψλ ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ θαη θαη’
επέθηαζε κε ηε ιεγφκελε ‘ιατθή απηνάκπλα’. Δπίζεο πνηεο ήηαλ νη
άκεζεο αληηδξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ
θαη πσο απηέο
επζπγξακκίδνληαλ κε ηελ επίζεκεο απνθάζεηο ηνπ ΔΑΜ/ΚΚΔ.
Μέζα ζ’ απηή ηε γεληθφηεξε ξεπζηή πνιηηηθή θαηάζηαζε ε επφκελε
ελφηεηα δηαπξαγκαηεχεηαη
ηα άκεζα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά
πξνβιήκαηα ηεο πφιεο θαη ηεο ππαίζξνπ κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαζψο
θαη πνηα ππήξμε ε παξνρή βνήζεηαο ηεο UNRRA ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ.
Oη ζπλερφκελεο ζπγθξνχζεηο επέθεξαλ αλαγθαζηηθέο θαη ππνρξεσηηθέο
αλαθαηαηάμεηο θαη δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο. Δηδηθά νη άλζξσπνη ησλ
νξεηλψλ θαη εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ κεηαθηλεζήθαλ ππνρξεσηηθά ή
εζεινχζηα ζηηο πφιεηο θαη ζηηο θσκνπφιεηο ηνπ λνκνχ δεκηνπξγψληαο
ην θαηλφκελν ησλ ‘ζπκκνξηνπιήθησλ. Αξγφηεξα ζα δηαηαρζνχλ λα
επαλαπαηξηζζνχλ ζηηο εζηίεο ηνπο κε ηε ιήμε ησλ ζπγθξνχζεσλ. Απηφ ην
θαηλφκελν εμεηάδεη ε 6ε ελφηεηα.
Μεηά ηε Βάξθηδα ππήξρε έληνλνο θαη δηαθαήο ν πφζνο κηαο ‘θάζαξζεο’
θαη ζπλαθφινπζεο ηηκσξίαο ησλ δνζίινγσλ ηεο Καηνρήο. Θα ζεζπηζηεί
κε ζπλαθφινπζν λφκν ε ιεηηνπξγία ησλ Δηδηθψλ Γηθαζηεξίσλ ζηηο έδξεο
ησλ πξσηνδηθείσλ ησλ λνκψλ γηα λα εθδηθάζνπλ εθείλεο ηηο ππνζέζεηο
αηφκσλ πνπ είραλ ζπλεξγαζηεί κε ηηο αξρέο Καηνρήο. Ζ 7ε ελφηεηα
εμεηάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Γ.Γνζηιφγσλ Λάξηζαο πνπ αζρνιήζεθε κε
ηηο δίθεο ηεο ‘ξσκατθήο Λεγεώλαο’ θαη ηνπ ΔΑΑΓ.
Σν θαηλφκελν ησλ εθινγψλ ηεο 31/3/1946, ηεο ζηάζεο ηνπ ΔΑΜ/ΚΚΔ
θαη ησλ Κεληξψσλ ππνςεθίσλ θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ζε ηνπηθφ
επίπεδν εμεηάδεη ε 8ε ελφηεηα. Ζ επφκελε κέξα ησλ εθινγψλ, ε έμαξζε
ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ε επηβνιή ηνπ Γ΄Φεθίζκαηνο ζα δεκηνπξγήζνπλ
λέα δεδνκέλα ηφζν ζε παλειιήλην φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. ηελ ίδηα
ελφηεηα εμεηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ζην λνκφ
θαη πσο δξαζηεξηνπνηείηαη ν παξάλνκνο κεραληζκφο ηνπ ΚΚΔ κέζα ζηελ

6

πφιε ηεο Λάξηζαο θαζψο θαη κε πνηνλ ηξφπν νδεγεζήθακε πξνο
γελίθεπζε ηνπ εκθπιίνπ.
Οη θπιαθέο ηεο Λάξηζαο ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο αιιά θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ εμεηάδνληαη ζηελ επφκελε 9ε ελφηεηα ηφζν σο
πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο , ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο αιιά
θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο σο πξνπνκπφο αξγφηεξα ηνπ Δθηάθηνπ
ηξαηνδηθείνπ ηεο πφιεο.
ηελ ηειεπηαία 10ε ελφηεηα ηνπνζεηείηαη ην Έθηαθην ηξαηνδηθείν ηεο
πφιεο ηεο Λάξηζαο, έλα απφ ηα πνιιά πνπ ηδξχζεθαλ κε ην Γ’Φήθηζκα
ζηηο έδξεο ησλ λνκψλ ηεο επηθξάηεηαο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1946 θαη έκειε λα
αιιάμεη ηε δσή ησλ θαηνίθσλ, ηηο ζπλήζεηεο ηνπο θαζψο θαη λα
δηακνξθψζεη λέα ζπκπεξηθνξέο ζην θνηλσληθφ-πνιηηηθφ γίγλεζζαη ηεο
πεξηνρήο.
Το ζήτημα των πηγών

Οι τοπικές αρτειακές πηγές

Σν δήηεκα ησλ πεγψλ θαη εηδηθφηεξα ε ζπαληφηεηα ησλ ηνπηθψλ πεγψλ
έρεη άκεζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαζψο ε
ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηξηάληα ρξφληα
αξγφηεξα ηα ιφγηα ηνπ ηζηνξηθνχ Ν. βνξψλνπ ζρεηηθά κε ηηο αξρεηαθέο
δηαζεζηκφηεηεο ζηε ρψξα καο: «..Ο ηζηνξηθόο ηνπ λεόηεξνπ ειιεληζκνύ
πξέπεη λα είλαη καδί ηζηνξηθόο θαη ηζηνξηνδίθεο.». Απηή ε θξάζε είλαη
αθφκα επίθαηξε εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα
ηνπηθήο
εκβέιεηαο.
ηελ
παξνχζα
δηπισκαηηθή
εξγαζία
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γεληθέο αξρεηαθέο πεγέο παλειιήληαο εκβέιεηαο θαη
θπξίσο αξρεηαθέο πεγέο ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. Ζ ηζηνξηνγξαθηθή
έξεπλα γηα ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο, ηεο Αληίζηαζεο θαη ησλ
Γεθεκβξηαλψλ, βαζίζηεθε θπξίσο ζε δεπηεξεχνπζεο πεγέο, ζε γξαπηέο
καξηπξίεο, ζε απνκλεκνλεχκαηα θαη ηνλ ηνπηθφ ηχπν. Έλα ζεκαληηθφ
εκπφδην ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα απνηέιεζε ε πνιπδηάζπαζε θαη ε
απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ αξρεηαθψλ πεγψλ, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ
αθνξνχλ ηελ ηνπηθή ηζηνξία. Απηέο νη δπζθνιίεο θαζφξηζαλ ζε κεγάιν
βαζκφ θαη ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο.
Δηδηθφηεξα ζε φηη έρεη ζρέζε κε ηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο, ηα ηνπηθά
παξαξηήκαηα, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο (Βφινο), βξίζθνληαη ζε
θαηάζηαζε ρξφληαο ππνιεηηνπξγίαο. Σν παξάξηεκα ησλ Γεληθώλ Αξρείσλ
ηνπ Κξάηνπο ζηε Λάξηζα δηαζέηεη πνιχ κηθξφ φγθν ηζηνξηθνχ πιηθνχ γηα
ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο ελψ κέρξη πξφζθαηα δελ ήηαλ πξνζβάζηκα ηα
Πξαθηηθά ηνπ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ Γνζηιφγσλ ηνπ Δθεηείνπ Λάξηζαο.
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Σν κφλν δηαζέζηκν ηζηνξηθφ πιηθφ ήηαλ έλαο αηαμηλφκεηνο φγθνο
'θιεηήξησλ ζεζπηζκάησλ' πνπ αθνξνχζαλ κάξηπξεο θαηεγνξίαο θαη
ππεξάζπηζεο γηα ηηο δίθεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Δηδηθφ
Γηθαζηήξην ηεο πφιεο. Σα Πξαθηηθά ηεο δίθεο ηεο 'Λεγεώλαο ησλ
Βιάρσλ' βξέζεθαλ ζπκπησκαηηθά ζε κηα ηδησηηθή ζπιινγή ζηε Λάξηζα.
Ζ πξφζβαζε ζην Έθηαθην ηξαηνδηθείν ηεο Λάξηζαο, ηα αξρεία ηνπ
νπνίνπ θπιάζζνληαη ζηελ Αζήλα ζην Σαθηηθφ ηξαηνδηθείν, έγηλε
θαηνξζσηή κεηά απφ πνιχκελε αλακνλή θαη ράξε ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ
επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. Παπαζηξάηε. Δθεί ε έξεπλα θαηέδεημε πσο έλα
κεγάιν ηκήκα ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ, δειαδή ησλ δηθαζηηθψλ θαθέισλ
ηδηαίηεξα ησλ εηψλ 1948-49, απνπζίαδε 'κπζηεξησδψο'. Πξφθεηηαη γηα ηηο
νκαδηθέο δίθεο ησλ ζηειερψλ (Σ. Γαξγαιηάλνο, Γ. Παπαγαξπθάιινπ
θ.ά.) ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο θαη ηνπ παξάλνκνπ κεραληζκνχ πνπ
εμαξζξψζεθε θαζψο θαη νη δίθεο ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ ΓΔ (Μπαληέθνο
θ.ά.). Σα ηνπηθά δεκνηνιόγηα ησλ θσκνπφιεσλ θαη ηα πεξηζζφηεξα
αξρεία, φπσο απηφ ηνπ Σηξλάβνπ, έρνπλ θαηαζηξαθεί απφ ηελ επνρή ηνπ
εκθπιίνπ πνιέκνπ.
ηελ έξεπλα αμηνπνηήζεθαλ επηπξφζζεηα νη ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο
πεξηφδνπ νη νπνίεο θπιάζζνληαη ζε κηθξνθίικ ζηε Βηβιηνζήθε ηεο
Βνπιήο, φπσο θαη ην αξρείν ηνπ Υαξίιανπ Φισξάθε, φπνπ αλεπξέζεθε ε
παξάλνκε εθεκεξίδα 'Αιήζεηα ηεο ππαίζξνπ', ηα ΑΚΗ απφ φπνπ
αληιήζεθε φιε ε αιιεινγξαθία θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε
ησλ θπιαθψλ ηεο Λάξηζαο, ε ΔΓΗΑ θαη ε Αθαδεκία Αζελώλ φπνπ
ελαπφθεηληαη ηα αξρεία ηνπ Foreign Office θαη ηεο Βξεηαληθήο Ννκηθήο
Απνζηνιήο.
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζνχλ νη πεξηνξηζκνί πνπ έζεζε ην δηαζέζηκν
αξρεηαθφ πιηθφ ζηελ έξεπλα είλαη αλάγθε λα θαηαγξαθνχλ θαη νη
αξρεηαθέο ειιείςεηο. Σν αξρείν ηεο Ννκαξρίαο Λάξηζαο βξίζθεηαη
ζήκεξα δηαζπαζκέλν θαη αηαμηλφκεην ζηα ππφγεηα ηεο λνκαξρίαο θαη ηεο
λέαο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Ο απαξαίηεηνο ζπληνληζκφο θαη ε
νξγάλσζε πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη ηαμηλφκεζε απηνχ
ηνπ πιηθνχ απνπζηάδεη παληειψο. Σν αξρείν ησλ Φπιαθώλ Λάξηζαο ηεο
αληίζηνηρεο πεξηφδνπ θαηαζηξάθεθε απφ ππξθαγηά ην 1996. Γηαζψζεθε
κνλάρα έλα ηκήκα ηνπ επξεηεξίνπ ηεο θπιαθήο ράξε ζην δήιν θαη ηελ
πξνζπάζεηα ελφο θαη κφλν ππαιιήινπ (θ. Γαιάλε).
Οι προφορικές πηγές

Ζ κειέηε ηεο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο κέζα απφ ηηο πξνθνξηθέο καξηπξίεο
ήηαλ ηδηαίηεξα απαξαίηεηε θαη εμαηξεηηθά πνιχηηκε ιφγσ ηνπ κηθξνχ
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αξηζκνχ ησλ ηνπηθψλ αξρεηαθψλ πεγψλ. Οη πξνθνξηθέο καξηπξίεο δίλνπλ
λέεο νπηηθέο θαη θαηλνχξηεο εξκελείεο γηα ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα.
ηελ παξνχζα κειέηε αμηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ γξάθνληα έλαο φγθνο
πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ νη νπνίεο ζπιιέρηεθαλ θαηά ηα δχν απηά ηεο
έξεπλαο θαη αθνξνχζαλ αλζξψπνπο πνπ βίσζαλ ηνλ εκθχιην πφιεκν
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Λάξηζαο. Τπήξμαλ νη ίδηνη απηφπηεο
κάξηπξεο ησλ γεγνλφησλ ελψ βίσζαλ ηνλ εκθχιην κέζα απφ
δηαθνξεηηθνχο ξφινπο: ηνπ παηδηνχ-εθήβνπ πνπ ελειηθηψλεηαη κέζα ζηε
δίλε ηνπ πνιέκνπ, ηνπ θαηαδησθφκελνπ θαη αξγφηεξα έγθιεηζηνπ ζηηο
ηνπηθέο θπιαθέο, ηνπ ζπκκνξηφπιεθηνπ ζην Κέληξν πκκνξηνπιήθησλ
Σηξλάβνπ, ηνπ θαπεηάληνπ ηνπ ΔΛΑ πνπ θπιαθίδεηαη πξφσξα θαη
δηθάδεηαη απφ ην Καθνπξγηνδηθείν ηεο πφιεο θαη ηεο λέαο-έθεβεο
καρήηξηαο ηνπ ΓΔ. Γηα ηε ζπιινγή ησλ καξηπξηψλ αθνινπζήζεθε ε
κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο-αθήγεζεο δσήο. Με απηέο ηηο καξηπξίεο δελ
θαιχθζεθαλ κφλν πξαγκαηνινγηθά θελά, ηα νπνία ζηελ πεξίπησζε ηεο
ηνπηθήο ηζηνξίαο ήηαλ ζεκαληηθά, αιιά δφζεθε έκθαζε αλάκεζα ζηελ
αηνκηθή εκπεηξία θαη ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο.

Τοπικός τύπος

Οη ηνπηθέο εθεκεξίδεο απνηεινχλ κηα πξσηνγελή θαη πνιπδηάζηαηε
πεγή. Δίλαη ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηελ ηνπηθή
θνηλσλία. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο εμεηάζηεθαλ
ιεπηνκεξψο εθεκεξίδεο παλειιήληαο θπθινθνξίαο θαη ηνπηθέο
εθεκεξίδεο πνπ εθδίδνληαλ ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο ηελ πεξίνδν ηεο
Καηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ. Δθηφο απφ ην 'Ρηδνζπάζηε', 'Σν Βήκα' θαη
ηελ 'Διεπζεξία Αζελώλ' εμεηάζηεθε ην ζχλνιν ηνπ εθδηδφκελνπ ηχπνπ
ηεο Λάξηζαο. Πξφθεηηαη γηα ηηο εθεκεξίδεο 'Ρήγαο' θαη 'Λαξηζατθόο
Σύπνο' ηεο πεξηφδνπ ηεο Καηνρήο θαζψο θαη γηα ηελ 'Αιήζεηα',
'Διεπζεξία' θαη ηνλ 'Ζκεξήζην Κήξπθα' ηεο πεξηφδνπ κεηά ηελ
απειεπζέξσζε. Δμεηάζηεθε επίζεο ε 'Αιήζεηα ηεο ππαίζξνπ' παξάλνκε
εθεκεξίδα ηνπ ΔΑΜ Λάξηζαο , ε νπνία εθδηδφηαλ κέρξη ηνλ Γεθέκβξην
ηνπ 1947. Ζ επηινγή ηνπο έγηλε γηα ιφγνπο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο θαη
δηαζεζηκφηεηαο ηνπ πιηθνχ.

Απομνημονεύματα και γραπτές μαρτσρίες

Ζ αδπλακία πξφζβαζεο ζε νξγαλσκέλα αξρεία, ε απνζπαζκαηηθφηεηα
ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ θαζψο θαη ε απνπζία αξρείσλ ηνπηθνχ
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ελδηαθέξνληνο θαηέζηεζαλ ηα απνκλεκνλεχκαηα θαη ηηο γξαπηέο
καξηπξίεο πξσηεχνληα παξάγνληα δηακφξθσζεο εηθφλαο ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1940. Απηέο νη γξαπηέο καξηπξίεο ησλ κηθξψλ πξσηαγσληζηψλ ηεο
ηνπηθήο ηζηνξίαο απνηεινχλ απφ κφλεο ηνπο έλα απηφλνκν αληηθείκελν
ηζηνξηθήο έξεπλαο θαη κηα αμηφινγε πεγή έξεπλαο αξθεί λα
αληηκεησπηζζνχλ κε θξηηηθφ πλεχκα θαη ζπλερή δηαζηαχξσζε. Απηφ
ζεσξείηαη απαξαίηεην γηαηί ε κλήκε είλαη επηιεθηηθή θαη αλαπιαζηηθή.
Γηα ηελ παξνχζα κειέηε αμηνπνηήζεθαλ γξαπηέο καξηπξίεο απφ ηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηεο Λάξηζαο θαη ηεο Θεζζαιίαο ρξνληθά ζηα έηε 194447. Απηέο νη καξηπξίεο πξνέξρνληαη θαηά ηελ ζπληξηπηηθή ηνπο
πιεηνςεθία κφλν απφ ην ρψξν ηεο Αξηζηεξάο.

Αλαθεθαιαησηηθά ζε φηη έρεη ζρέζε κε ηηο πεγέο ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο
ε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηθαλνπνηεηηθή.
Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Λάξηζαο θαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
εμεηάδνπκε, ε παξνχζα κειέηε απνηειεί κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ
ζέκαηνο θαη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ ην εμαληιεί. Παξά ηηο
πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα δηαζηαχξσζε ησλ πεγψλ θαη ηε
ζχγθξηζή ηνπο κε άιιεο πεγέο ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, απηφ δελ θαηέζηε
δπλαηφ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.

ΔΝΟΣΖΣΑ 1ε
ΚΑΣΟΥΖ-ANTIΣΑΖ-ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ-ΓΔΚΔΜΒΡΗΑΝΑ

Καηνρή
ηε δηάξθεηα ηεο Ηηαινγεξκαληθήο Καηνρήο ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο
θπθινθνξεί ν <<Λαξηζατθόο Σύπνο>> πνπ θαζεκεξηλά πξνβάιεη άξζξα
θαη εηδήζεηο γχξσ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αξρψλ Καηνρήο,
πξνεηδνπνηήζεηο θαη αλαθνηλψζεηο πξνο ην ιαφ ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη
παξαηλέζεηο φπσο ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο γηα ζπλδξνκή θαη
βνήζεηα ζην έξγν ησλ θαηαθηεηψλ ελαληίνλ ησλ Άγγισλ.3

3

Δθεκ. ‘Λαξηζατθφο Σχπνο’ Απξίιηνο 1942 ‘Οδεγίαη θαη ζπζηάζεηο ηεο Κπβεξλήζεσο’
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ηελ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο, θαη ηδηαίηεξα ζηελ πφιε θαηά ην δεχηεξν
έηνο ηεο Καηνρήο (1942), δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ε ‘Δζληθή Αιιειεγγύε’,
νξγάλσζε γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ ζπκάησλ ηνπ απειεπζεξσηηθνχ αγψλα,
ε νπνία θάλεη έθθιεζε κέζσ αλαθνίλσζεο ζην ιαφ ηεο πφιεο γηα άκεζε
θηλεηνπνίεζε ησλ θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ σκαηείσλ,
πιιφγσλ θαη Οξγαλψζεσλ λα ζηαζνχλ θαη λα ζπκπαξαζηαζνχλ ζηε λέα
γεληά πνπ ςπρνξξαγεί. Πξσηαξρηθφο ηεο ζηφρνο ε πεξίζαιςε θαη
ππεξάζπηζε φισλ ησλ ζπκάησλ ηνπ Φαζηζκνχ, ελψ έλα απφ ηα
κεγαιχηεξα βάξε πνπ αλαιακβάλεη είλαη ε δηαηήξεζε ζηε δσή φισλ ησλ
θξαηνπκέλσλ ζην ζηξαηφπεδν ‘Αληηαεξνπνξηθά’. Γελ μερλά λα θάλεη
ηδηαίηεξε κλεία θαη ζηα ‘παηδηά ηεο Θεζζαιίαο’ πνπ βξίζθνληαη
απνκνλσκέλα ζε μεξνλήζηα(Αθξνλαππιία, Άγηνο Δπζηξάηηνο, Μήινο,
Αλάθε, Αίγηλα, Κέξθπξα θ.άι.) θαη ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο.4
Σαπηφρξνλα κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ ηεο εζληθήο παιηγγελεζίαο ηνπ
1821, ε Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΑΜ Λάξηζαο δεκνζηεχεη
πξνθήξπμε φπνπ ραηξεηίδεη ηελ εζληθή γηνξηή αιιά ηνλίδεη επίζεο πσο ν
ιαφο δελ πξέπεη λα δερηεί κνηξνιαηξηθά ηε λέα Καηνρή αιιά ζα πξέπεη
λα νξγαλσζεί γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ θαζεκεξηλή ηξνκνθξαηία θαη ηελ
αξπαγή θαη θαηάζρεζε ησλ ηξνθίκσλ.5
Σνλ ρεηκψλα ηνπ 1942 δεκνζηεχεηαη ε λέα αγξνηηθή νηθνλνκηθή
πνιηηηθή απφ ηελ θπβέξλεζε Σζνιάθνγινπ. ‘Ζ Φσλή ηνπ θιάβνπ’ ην
φξγαλν ηνπ Θεζζαιηθνχ Γξαθείνπ ηεο Κ.Δ.Π. ηνπ ΚΚΔ ηνλ Μάην ηνπ
1942 ζα ηε ραξαθηεξίζεη ζσζηφ νηθνλνκηθφ πνγθξφκ ελάληηα ζηνλ
ειιεληθφ ιαφ θαη ζα παξνηξχλεη ηνπο Έιιελεο παξαγσγνχο λα
απαηηήζνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο κπξνζηά ζηελ επηθείκελε
πείλα ηνπ ρεηκψλα. Σαπηφρξνλα ζπκβνπιεχεη ηνπο Έιιελεο ησλ πφιεσλ
λα απαηηήζνπλ απφ ην θξάηνο θαζεκεξηλφ ζπζζίηην, εμαζθαιηζκέλε
έλδπζε θαη ππφδεζε θαζψο θαη θαηάξγεζε θάζε επηζηξάηεπζεο θαη
πνηλήο ηνπ ζαλάηνπ γηα ηνπο απεξγνχληεο.6

4

Εηαδηάο.Γ. ‘Υξνληθφ Πεξαζκέλα θαη Αμέραζηα ηνπ Πνιέκνπ ηεο Καηνρήο θαη Αληίζηαζεο, ηνπ
Δκθπιίνπ’ Λάξηζα 1998 ζ.47
5
.π. ζ.70
6
Εηαδηάο ζ.71 ‘ΔΛΛΖΝΔ ΠΑΡΑΓΧΓΟΗ ΑΠΑΗΣΖΣΔ’:1)Μέρξη 3.000 νθάδεο παξαγσγή λα κείλε
ιεχηεξε απφ θφξν θαη παξαθξάηεκα.2)Οχηε δεθάξα γηα ρξέε ζην Κξάηνο θαη ηελ
Αγξνηξάπεδα.3)Οχηε ζπεηξί ζνδεηάο ζηνλ βξσκεξφ θαηαρηεηή θαη ηελ ΚΔΠΔ.4)Δπηηξνπέο απφ ηνπο
ίδηνπο παξαγσγνχο λα εθηηκάλ ηελ θαηά ζηξέκκα απφδνζε ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή παξαγσγή
ηνπ παξαγσγνχ.5)Σν παξαθξάηεκα ζηα ρέξηα ηεο Δπηηξνπήο ησλ παξαγσγψλ. 6)Ν α εμαζθαιηζηεί ε
Γηαηξνθή ησλ πεηλαζκέλσλ ηνπ ρσξηνχ απφ ην Κξάηνο θαη ηηο Κνηλφηεηεο. 7)Τπεξαζπηζηείηε ηε
ζνδεηά ζαο, ην ςσκί ησλ παηδηψλ ζαο απηή ηελ χπαξμε καο ζαλ Λαφο απφ ηνπο Βάξβαξνπο
Καηαρηεηέο θαη ηνπο ζηρακεξνχο Λαθέδεο ηνπο, Με φια ηα κέζα.
‘ΔΛΛΖΝΔ ΣΧΝ ΠΟΛΔΧΝ ΑΠΑΗΣΖΣΔ’:1)Γηα ηηο πφιεηο ςσκί, ζπζζίηην, κεζεκέξη βξάδπ γηα ηηο
νηθνγέλεηεο ησλ απφξσλ απφ ην Κξάηνο 2)Δπηρεηξήζεηο,Δξγνζηάζηα, Σξάπεδεο, Αλ.Δηαηξείεο λα
εμαζθαιίζνπλ ηελ δηαηξνθή ηνπ εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπο, ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο κε ςσκί,
ζπζζίηηα θ.ι.π.3)Σν Κξάηνο λα εμαζθαιίζεη απφ ηψξα γηα ηνπο δεκνζίνπο Τπαιιήινπο θαη ηηο
νηθνγέλεηέο ηνπο κε φια ηα αλαγθαία είδε γηα ηελ δηαηξνθή ηνπο ζπζζίηηα, ςσκί θ.ι.π. πζζίηηα,
επηδφκαηα γηα ηνπο αλέξγνπο. σκαηεία θαη ζπζζίηηα γηα ηνπο εξγάηεο ειεπζέξσλ επαγγεικάησλ.
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Οη Γεξκαληθέο αξρέο ζηηο 13 Απξηιίνπ ζα πξνβνχλ ζε ζπιιήςεηο
επσλχκσλ πνιηηψλ. Μεηαμχ ησλ ζπιιεθζέλησλ ήηαλ ν ζχκβνπινο ηνπ
Διιεληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα
ηνπ Γηεζλνχο θνκηηάηνπ δηαλνκψλ ηξνθίκσλ Κ.Εάλλνο φπσο θαη ν
πνιηηηθφο νθηαλφπνπινο θαη ν ζηξαηεγφο Αγακ.Μεηαμάο. Αξγφηεξα ηελ
παξακνλή ηεο Πξσηνκαγηάο ε Γεληθή Αζθάιεηα ηεο πφιεο ζα ελεξγήζεη
πνιπάξηζκεο ζπιιήςεηο αζψσλ πνιηηψλ κε ηελ αηηηνινγία φηη γίλνληαη
πξνιεπηηθά θαη φηη ζα αθεζνχλ ειεχζεξνη νη ζπιιεθζέληεο κεηά ηελ
Πξσηνκαγηά. Δπίζεο νη Ηηαινί είραλ εηνηκάζεη θαηαιφγνπο γεληθφηεξσλ
ζπιιήςεσλ θαη απνζηνιή ηνπο ζηελ Ηηαιία σο νκήξσλ.7
Δπηπξφζζεηα δεκνζηεχνληαη θαη ζπνξαδηθά άξζξα γηα ηελ χπαξμε
ιεζηνζπκκνξηψλ πνπ δξνπλ ζηα φξηα ηνπ λνκνχ θαη ζηηο παξπθέο ησλ
γεηηνληθψλ λνκψλ θαη θαηαδπλαζηεχνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπ
δνθηκαδφκελνπ ειιεληθνχ ιανχ. Σέηνην παξάδεηγκα είλαη ν θφλνο ηνπ
κεγαινθηεκαηία Μαξαζέα απφ αγλψζηνπο <<ζπκκνξίηεο>>.8
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαθνξά ζηηο εθηειέζεηο Διιήλσλ απφ ηηο αξρέο
Καηνρήο ηφζν ζηελ πεξηνρή φζν θαη ζηελ πξσηεχνπζα πνπ <<ζπζηήλνπλ
ζπκκνξίεο θαη εμαπνιύνπλ επηζέζεηο ελαληίνλ ησλ ζπκκάρσλθαηαθηεηώλ>>.9
Απηφ ην θαηλφκελν ησλ ιεζηξηθψλ επηζέζεσλ θαη ηεο εκθάληζεο
ελφπισλ ζπκκνξηψλ ζα εληαζεί ην επφκελν έηνο (1943) εμαηηίαο ηεο
έιιεηςεο θξαηηθψλ νξγάλσλ αζθαιείαο(Υσξνθπιαθή) ελψ ζα
αλαθεξζνχλ θαη γηα πξψηε θνξά επηζέζεηο αληαξηψλ. Μάιηζηα ην
Ηηαιηθφ Φξνπξαξρείν ζα αλαθνηλψζεη απηέο ηηο αξπαγέο ηξνθίκσλ απφ
ηνπο αληάξηεο ζπλνδεπφκελε απφ ηελ απεηιή πσο νη πνζφηεηεο πνπ
εμαθαλίζηεθαλ δελ ζα αλαπιεξσζνχλ κε λέεο πνζφηεηεο.10
Οη ζπζηάζεηο γίλνληαη ηφζν απφ ηηο αξρέο Καηνρήο φζν θαη απφ ηε
Ννκαξρία θαη ππελζπκίδνπλ ζηνπο θαηνίθνπο φπσο αζρνιεζνχλ κε ηα
εηξεληθά ηνπο έξγα θαη λα απέρνπλ απφ νπνηαδήπνηε ερζξηθή
δξαζηεξηφηεηα. Οη θπξψζεηο θαη νη πνηλέο είλαη πνιχ ζθιεξέο θαη γηα ην
ζθνπφ απηφ δεκνζηεχνληαη νλφκαηα ζπκπνιηηψλ ηνπο πνπ εθηεινχληαη
απφ ηηο θαηνρηθέο αξρέο ζπλνδεπφκελα κε ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο.
ηα πιαίζηα ελεκέξσζεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ αληαξηψλ ν ‘Λαξηζατθόο Σύπνο’ πξνβάιεη ηα
ζακπνηάδ πνπ ελεξγνχλ νη αληάξηεο πνπ αλαηηλάδνπλ ζηδεξνδξνκηθά
βαγφληα ζηε γξακκή Αζελψλ –Θεο/λίθεο ελψ επηζεκαίλεη ηνλ θίλδπλν

Διεχζεξε κεηαθνξά ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο κέζα ζην Ννκφ 4)Καηάξγεζε ησλ
λφκσλ γηα θάζε είδνο επηζηξάηεπζε θαη ηεο πνηλήο ηνπ ζαλάηνπ γηα ηνπο Απεξγνχληεο.
7
.π. ζ.59
8
Δθεκ. ‘ Λαξηζατθφο Σχπνο’ Ηνχληνο 1942 ‘Άγξηνο θφλνο κεγαινθηεκαηίνπ’
9
Δθεκ. ‘Λαξηζατθφο Σχπνο’ 7/3/1943 ‘Θαλαηηθαί εθηειέζεηο’,27/3/1943 ‘Καηαδίθαη εηο ηαο Αζήλαο’,
1/12/1943 ‘Αλαθνίλσζηο ηνπ Αλσηέξνπ Αξρεγνχ Σαγκάησλ Αζθαιείαο θαη Αζηπλνκίαο Διιάδνο’
10
Δθεκ. ‘Λαξηζατθφο Σχπνο’ 7/1/1943 ‘Έθθιεζηο Ννκαξρίαο Λάξηζαο’
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παξφκνησλ πξάμεσλ θαζψο νδεγνχλ ζην ζάλαην Έιιελεο
θξαηνχκελνπο.11
Σν επφκελν έηνο (1944) νη εθηειέζεηο ησλ ζαλαηηθψλ πνηλψλ είλαη
θαζεκεξηλφ ζέακα ζηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο ελψ ηα άξζξα θαη νη
πξνθεξχμεηο ησλ Ηηαιψλ θαη ησλ Γεξκαλψλ δηαδέρνληαη ην έλα κεηά ην
άιιν γηα ηηο επηζέζεηο θαη ηα ζακπνηάδ πνπ δηελεξγνχλ πιένλ θαλεξά νη
θνκκνπληζηηθέο νξγαλψζεηο.12
Ζ θνηλή έθδνζε <<Λαξηζατθόο Σύπνο>> ηεο ‘Διεπζεξίαο’ θαη ηνπ
‘Ζκεξήζηνπ Κήξπθα’ ζα ηεξκαηηζηεί ζηηο 26/2/1944 θαη αθνινχζσο ε
εθεκεξίδα ζα ζπλερίζεη λα εθδίδεηαη ππφ ηελ επηκέιεηα κφλν ηνπ
‘Ζκεξήζηνπ Κήξπθα’.
Ζ λέα έθδνζε ζα ζπλερίζεη ην έξγν ηεο πξνεγνχκελεο ζε φηη έρεη ζρέζε
κε ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ πξνθεξχμεσλ θαη ησλ αλαθνηλψζεσλ ησλ αξρψλ
Καηνρήο θαζψο θαη ηελ πξνβνιή ηαθηηθψλ αλαθνηλψζεσλ ηεο
πξσηνεκθαληδφκελεο νξγάλσζεο ΔΑΑΓ(Δζληθφο Αγξνηηθφο χλδεζκνο
Αληηθνκκνπληζηηθήο Γξάζεο). 13
Οη ζπζηάζεηο πξνο ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ αθνξνχλ ζπκκφξθσζε ζηνπο
ειέγρνπο θαη ζηα κπιφθα πνπ δηελεξγνχλ νη Γεξκαλνί θαζψο θαζήθνλ
ησλ Λαξηζαίσλ πξέπεη λα είλαη ε απεξίζπαζηε αθνζίσζή ηνπο ζηηο
εξγαζίεο ηνπο θαη ε κε ππαθνή ζηα θειεχζκαηα ησλ θνκκνπληζηψλ.
Αθφκε ηνλίδνπλ πσο ρξένο ησλ θαηνίθσλ είλαη ε ρξεκαηηθή ελίζρπζε ηεο
νξγάλσζεο ή ε παξνρή νπνηαζδήπνηε βνήζεηαο(παξαρψξεζε νηθήκαηνο
γηα ζηέγαζε ηεο νξγάλσζεο).Γειψλεηαη επίζεο ε πξφζεζε ηεο
νξγάλσζεο φπσο θαιέζεη ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ ζηα γξαθεία ηεο γηα
δήισζε κεηαλνίαο θαη εηιηθξηλνχο κεηακέιεηαο ηνπ πξφηεξνπ βίνπ ηνπο,
γηα λα θεξδίζνπλ έηζη ηε ζπκπάζεηα θαη πξνζηαζία ηεο νξγάλσζεο
έλαληη κειινληηθψλ απεηιψλ. 14
Μάιηζηα ηα ΔΑΑΓ ζα αλαθνηλψζνπλ ζηνπο Λαξηζαίνπο ηε
δηνξγάλσζε δηθαζηεξίνπ απφ ηηο αξρέο Καηνρήο γηα λα δηθαζηνχλ δχν
ζπλεξγάηεο ηνπο πνπ θαηεγνξνχληαη γηα βηαζκνχο γπλαηθψλ θαη
βηαηνπξαγίεο πνιηηψλ ελψ πξνέβεζαλ ζε αξπαγέο θαη ιεειαζίεο
πεξηνπζηψλ ζην Καδαθιάξ-Ακπειψλα. Θα θαηαδηθαζζνχλ ζε δεκφζην
απαγρνληζκφ, ζα δεκνζηεπζεί ε ζπγθεθξηκέλε εθηέιεζε ελψ παξάιιεια
ζα ππνγξακκηζζεί πσο ηα ππφινηπα κέιε ηεο ζπκκνξίαο δξαπέηεπζαλ
ηεο ζχιιεςεο θαη βξίζθνληαη εθηφο λνκνχ. 15

11

Δθεκ. ‘Λαξηζατθφο Σχπνο’ 10/6/1943 ‘Νέα πξάμηο ζακπνηάδ ησλ αληαξηψλ’
Δθεκ. ‘Λαξηζατθφο Σχπνο’ 4/5/1944 ‘Γλσζηνπνίεζηο’.
13
Δθεκ. ‘Λαξηζατθφο Σχπνο’20/5/1944 ‘Γλσζηνπνίεζηο ΔΑΑΓ’
14
Δθεκ. ‘Λαξηζατθφο Σχπνο’ 19/5/1944 ‘Γλσζηνπνίεζηο ΔΑΑΓ’,18/5/1944 ‘Γελλαία εηζθνξά’
15
Δθεκ. ‘Λαξηζατθφο Σχπνο’20/6/1944 ‘Αλαθνίλσζηο –ΔΑΑΓ’.
12

13

Αληίζηαζε
Απηφο είλαη ν εκεξήζηνο ηχπνο πνπ δεκνζηεχεη ηα αλαθνηλσζέληα ησλ
αξρψλ Καηνρήο ζηηο θαηερφκελεο πφιεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
Καηνρήο. Χζηφζν ε καρφκελε αληηζηαζηαθή δεκνζηνγξαθία ζα
μεθηλήζεη ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο ζε κπζηηθά ηππνγξαθεία θαη
θαηαθφκβεο, ζε ιαγνχκηα θαη ζε αλήιηα δσκάηηα θαη ζα εκςπρψζεη ηνπο
Έιιελεο ζηνλ αγψλα ηνπο γηα ειεπζεξία. Λίγν αξγφηεξα απηά ηα κπζηηθά
ηππνγξαθεία ζα κεηαθεξζνχλ ζηα ειεχζεξα βνπλά ηεο Θεζζαιίαο.
Ζ πξψηε παξάλνκε αληηζηαζηαθή εθεκεξίδα πνπ ηππψλεηαη είλαη ε
<<Φσλή ηνπ Λανύ>>, φξγαλν ηεο Δπηηξνπήο Λάξηζαο ηνπ ΚΚΔ.
Αξγφηεξα ζα κεηνλνκαζηεί ζε <<Λατθή Φσλή>>.16
Χζηφζν ην κείδνλ δήηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ην θζηλφπσξν ηνπ
1941 γίλεηαη ε απηνλνκηζηηθή θίλεζε γηα ηελ ίδξπζε Βιάρηθνπ θξάηνπο
κε παξάιιειε ίδξπζε ηεο ‘Λεγεώλαο ησλ Βιάρσλ’ απφ ηνλ Αιθηβηάδε
Γηακάληε(πξάθηνξα ηεο Ρνπκαλίαο) θαη ηνλ Νηθφιαν Μαηνχζε
(δηθεγφξν θαη πξψελ ζηέιερνο ηνπ ΚΚΔ). 17Σν ΔΑΜ θαη ην ΚΚΔ ζα
αλαιάβνπλ αγψλα θαηά ηεο θίλεζεο απηήο κέζσ ηνπ θαζεγεηή ηνπ
παλεπηζηεκίνπ Κεξακφπνπινπ πνπ ζα ηνπο ππαγνξεχζεη ηελ πεξηβφεηε
‘Γηαθήξπμε ηνπ Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δλώζεσο Διιήλσλ
Κνπηζνβιάρσλ’ κε έδξα ηελ Αζήλα ,ηελ νπνία ζα δεκνζηεχζνπλ ζηελ
εθεκεξίδα ‘Ο Κνπηζόβιαρνο’.18 Με ηελ ‘θινπή’ ηνπ πνιπγξάθνπ ηεο
Γεκαξρίαο θαη ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε ηνπ Κψζηα Γακβέηα άξρηζε
λα εθδίδεηαη αλά δχν-ηξεηο κέξεο δειηίν κε πεξηνξηζκέλε θπθινθνξία, ην
ιεγφκελν ‘Γειηίν Δηδήζεσλ ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Λάξηζαο ηνπ
ΔΑΜ’ . Αξγφηεξα ν εξρνκφο ηνπ Κψζηα Καξαγηψξγε ζηε Λάξηζα ζα
ζπλνδεπηεί κε ηελ πξνζπάζεηα εγθαηάζηαζεο κπζηηθνχ ηππνγξαθείνπ
κέζα ζηελ πφιε. Δδψ ζα εθδνζεί θαη ε πξψηε ηππσκέλε εθεκεξίδα,
φξγαλν ηνπ ΔΑΜ, ε <<Αιήζεηα>> πνπ έβγαηλε κία θνξά ηελ εβδνκάδα.19
Ζ άθημε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηελ πεξηνρή ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζεηξά
άιινπο παξάγνληεο φπσο: ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο(θάκπνη
πεξηβαιιφκελνη θπθιηθά απφ βνπλά), ηνπο ρηιηάδεο εκπεηξνπφιεκνπο
λένπο, (έθεδξνπο θαη κφληκνπο αμησκαηηθνχο) θαη ηε καθξφρξνλε
παξάδνζε ηνπ ζεζζαιηθνχ ιανχ ζηνπο θνηλσληθνχο θαη ηαμηθνχο αγψλεο,
ζα δεκηνπξγήζνπλ εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε έλνπινπ
καδηθνχ αγψλα ζηα βνπλά θαη ζηηο πφιεηο.

16

Λαδ.Αξζελίνπ ‘Ο Αληηζηαζηαθόο Σύπνο ηεο Θεζζαιίαο’εθδ. Λάξηζα 2006, ζ.50
Αζαλ.Η.Υξπζνρφνπ,<<Ζ Καηνρή ελ Μαθεδνλία, βηβιίνλ ηξίηνλ, ε δξάζηο ηεο ηηαινξνπκαληθήο
πξνπαγάλδαο>> Δζληθή βηβιηνζήθε, Θεο/λίθε, 1951, ζ.19-20 , Λαδ. Αξζελίνπ <<Ζ Θεζζαιία ζηελ
Αληίζηαζε>> ρ.η, 1966, ζ.43
18
Λαδ. Αξζελίνπ ‘Ζ Θεζζαιία ζηελ Αληίζηαζε’ ηνκ.Α΄, εθδ.1977 ζει59
19
Αξζελίνπ ‘ Ο Αληηζηαζηαθόο ….’ .π. ζ.54
17
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Οη δπλάκεηο ηνπ κφληκνπ ΔΛΑ ζα αλέιζνπλ ζηνπο 11.500 καρεηέο
ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο θαη ηνπ Δθεδξηθνχ ζε 16.940 απφ ηνπο
νπνίνπο νη 13.000 ην ιηγφηεξν είραλ κεηάζρεη ζε επηρεηξήζεηο.
Ζ δεκηνπξγία ησλ πξψησλ έλνπισλ ππξήλσλ ζα θαηαθέξεη
απνθαζηζηηθά ρηππήκαηα ζηε ‘Λεγεώλα’ θαη ζα νδεγήζεη ζηε δηάιπζή
ηεο (Ηνχληνο 1943).20 Ζ ίδξπζε ηεο ΠΔΔΑ θαη νη ζεζκνί ηεο Λατθήο
Απηνδηνίθεζεο ζα δεκηνπξγήζνπλ πξσηφγλσξεο ζπλζήθεο ζπκκεηνρήο
θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζε πνιιά ρσξηά ηεο επαξρίαο Λάξηζαο θαη
Σπξλάβνπ. Ζ Δζληθή Πνιηηνθπιαθή ζα απνηειέζεη ην κφληκν φξγαλν
αζθάιεηαο θαη ηήξεζεο ησλ λφκσλ ζ’ φιε ηελ πεξηνρή.
Θα αθνινπζήζνπλ πάκπνιιεο κάρεο κε ηνπο Ηηαινχο(π.ρ. Πφξηα
Σξηθάισλ) θαη Γεξκαλνχο θαηαθηεηέο(π.ρ. ζακπνηάδ, κάρεο ζνδεηάο,
αλαηηλάμεηο ακαμνζηνηρηψλ) πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηηο κνλάδεο ηνπ ΔΛΑ
αξθεηά αμηφκαρεο θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ ην ζξπιηθφ έπνο ηεο
Θεζζαιηθήο Αληίζηαζεο.21
Σα ζχκαηα ηεο πεξηφδνπ απηήο κέλνπλ αλεμαθξίβσηα. Ο Δξπζξφο
ηαπξφο θαηέγξαςε 2.538 θξαηεζέληεο ζην ζηξαηφπεδν Λάξηζαο ζηνπο
29 κήλεο ηεο Ηηαιηθήο Καηνρήο θαη 1.365 ζηνπο 11 ηεο Γεξκαληθήο. Απφ
απηνχο 1.210 εθηειέζζεθαλ. Οη δε θξαηεζέληεο ζηα θξαηεηήξηα ησλ
ΔΑΑΓ θαη ηεο Γθεζηάπν δελ θαηεγξάθεζαλ, φπσο δελ θαηεγξάθεζαλ
θαη πφζνη απφ απηνχο εθηειέζηεθαλ. Άγλσζηνο παξακέλεη θαη ν αξηζκφο
εθείλσλ πνπ εθηειέζηεθαλ επί ηφπνπ ζηηο πφιεηο θαη ζηα ρσξηά. Δπίζεο
απφ ηα 770 ρσξηά ηεο Θεζζαιίαο θάεθαλ ηα 275.22
Μεηά ηε ζπλζεθνιφγεζε ηεο Ηηαιίαο(8/9/1943) θαη ηελ παξάδνζε ηνπ
νπιηζκνχ ηεο Ηηαιηθήο Μεξαξρίαο ‘Πηλεξόιν’ ζηνλ ΔΛΑ ε ηζνξξνπία
δπλάκεσλ κεηαβιήζεθε ζηελ Διιάδα. Έηζη νη Γεξκαλνί εμαπνιχνπλ
κεγάιεο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο γηα λα ζπληξίςνπλ ηνλ Θεζζαιηθφ
ΔΛΑ ζηα Άγξαθα-Πίλδν. Απηέο νη επηρεηξήζεηο δηήξθεζαλ ηξεηο
πεξίπνπ κήλεο θαη έιεμαλ ιίγν πξηλ ηα Υξηζηνχγελλα. Χζηφζν δελ
θαηάθεξαλ λα εμνληψζνπλ ηνλ Θεζζαιηθφ ΔΛΑ αιιά επηδίσμαλ λα ηνλ
απνκνλψζνπλ ζηα βνπλά κε έλα ζρνιαζηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ
δηαβάζεσλ γηα λα κελ εθνδηάδεηαη κε ηξφθηκα απφ ηνπο θάκπνπο.
Σελ εκέξα ηεο απειεπζέξσζεο 23-24 Οθηψβξε ην Μεραληθφ Οιχκπνπ
πξνζπαζεί λα πεξηζψζεη φζα απφ ηα ηερληθά έξγα (γέθπξεο,
ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο) έρνπλ ζθνπφ νη Γεξκαλνί λα αλαηηλάμνπλ.23
Ζ πξνζθνξά ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζηνλ αληηζηαζηαθφ αγψλα 19411944 ππήξμε αλεμάληιεηε ηφζν ζε επίπεδν ζηειέρσζεο αληάξηηθσλ
ζρεκάησλ ηεο πεξηνρήο(Μφληκνο θαη Δθεδξηθφο ΔΛΑ) φζν θαη ζε
20

Γ. εβαζηάθε <<Καπεηάλ Μπνπθνπβάιαο, ην Αληάξηηθν Ηππηθό ηεο Θεζζαιίαο>> εθδ.
Γ.Υ.Καλειιφπνπινο ζ.189
21
Αληψλεο Αγγεινχιεο (Βξαηζάλνο) ‘Βξνληάεη ν Όιπκπνο’ εθδ. ‘Γλψζεηο’ Αζήλα ζ.36
22
Αξζελίνπ, ‘Ο Αληηζηαζηαθόο ….’ .π. ζ.58
23
Αγγεινχιεο (Βξαηζάλνο), ‘Βξνληάεη …’ φ.π. ζ.62
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πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηηο νξγαλσηηθέο δνκέο (ΔΑΜ, Δζληθή
Αιιειεγγχε, Λατθή Γηθαηνζχλε, Δπηκειεηεία ηνπ Αληάξηε). 24
Σα ηκήκαηα ηνπ ΔΛΑ (Σαμηαξρία Ηππηθνχ, Μεραληθφ Οιχκπνπ θ.ά)
πνπ δξνχζαλ ζηελ πεξηνρή ζα επηθέξνπλ ηξνκαθηηθά ρηππήκαηα ηφζν
ελαληίνλ ησλ θαηαθηεηψλ(Ηηαιψλ-Γεξκαλψλ) φζν θαη ελαληίνλ ησλ
ηνπηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπο(Λεγεψλα-ΔΑΑΓ).25
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη ζπγθξνχζεηο –κάρεο πνπ δηεμάγεη ν ΔΛΑ
κέζα ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο(επίζεζε θαηά ησλ νηθεκάησλ ηνπ ΔΑΑΓ
θαη θφλνο ηνπ αμησκαηηθνχ Αγειαδέιε απφ ηνλ εθεδξηθφ ΔΛΑ ηεο
πφιεο θαη ηνπ Σηξλάβνπ) θαζψο θαη απηέο ζην Φαλάξ- Μαγνχια ζηηο 25
Μαΐνπ 1944, ζηα Κάησ Λερψληα ζηηο 7 Ηνπιίνπ, ζηα Φάξζαια θαη ζην
Γεκεξιί ηελ 1ε επηεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο
ζ’ απηέο ηηο ζπγθξνχζεηο νη Δαζαδίηεο πνιεκνχλ ζην πιεπξφ ησλ
Γεξκαλψλ ελψ ζηελ Πφξηα Σξηθάισλ νη Λεγεσλάξηνη ζην πιεπξφ ησλ
Ηηαιψλ πξηλ ηε ζπλζεθνιφγεζε ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 194326.
Απειεπζέξσζε
Θα αθνινπζήζεη ε απειεπζέξσζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1944,θαη ζηελ
θεληξηθή πιαηεία ηεο πφιεο ζα εθθσλεζεί ν παλεγπξηθφο ιφγνο απφ ηνλ
Καπεηάλην Μίκε Μπνπθνπβάια (Μίκεο Σάζζνπ) ηεο Σαμηαξρίαο Ηππηθνχ
κπξνζηά απφ ην μελνδνρείν ‘Οιύκπηνλ’.27 Γίπια ηνπ βξηζθφηαλ ν
Κψζηαο Καξαγηψξγεο, ν νπνίνο ζα ραηξεηήζεη ην πιήζνο κε ηε ζεηξά
ηνπ. 28Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε αθήγεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν
εηζφδνπ ζηελ πφιε ησλ κνλάδσλ ηνπ ΔΛΑ θαη ηηο εληνιέο-δηαηαγέο ηνπ

24

Λ.Αξζελίνπ ‘Γέλεζε ηνπ εκθπιίνπ θαη ζπλέπεηεο απηνύ’, Λάξηζα εθδ.Έιια 2001 ζ.89‘ηε δηάξθεηα
ηεο Καηνρήο ε Θεζζαιία απνηεινχζε ην βαζηθφ ζηήξηγκα ηεο ειιεληθήο έλνπιεο αληίζηαζεο, έδσζε
ζηνλ ΔΛΑ 12.000 καρεηέο ζε ζχλνιν 48.000 ή ην 25%, ελψ απνηεινχζε ηελ θχξηα πεγή εθνδηαζκνχ
ζε ηξφθηκα(ζηηάξη, φζπξηα, θξέαηα, ηπξηά θιπ.),ζε ξνπρηζκφ θαη νπιηζκφ. Απηή ε πεξηνρή έδσζε ζηνλ
ΔΛΑ ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξνηήζεη κεραλνθίλεην, ππξνβνιηθφ, ηππηθφ, κεραληθφ.’
25
Γνθίκην Ηζηνξίαο ηνπ ΚΚΔ, Α΄ηφκνο,,ζ.474-(ε κάρε ηεο ζνδεηάο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1944, νη αλαηηλάμεηο
ζηα Σέκπε ησλ ακαμνζηνηρηψλ ησλ Γεξκαλψλ ,ε κάρε ζηνλ Καξάιαθν θ.άι).
26
Γ.εβαζηάθε, ‘Καπεηάλ Μπνπθνπβάιαο..’ ζ.189
27
Αθήγεζε ηνπ Μίκε Σάζζνπ ζηνλ ππνγξάθνληα ην Γεθέκβξην 2011
28
Eθεκ. ‘Αιήζεηα’ 24-10-1944, ‘Μφλν ζε κηα πφιε ζαλ ηε Λάξηζα , φπνπ ην εζληθφ αίζζεκα θαη
θηιφηηκν είρε ηφζεο βαζηέο ξίδεο, έγηλε δπλαηφ λα ζηαζεί θαη λα δξάζεη ην Αληάξηηθν ηξαηεγείν
Θεζζαιίαο. Αληάξηεο <<ζχλδεζκνη>> κε πνιηηηθά έθηαλαλ θάζε κέξα, απ’ φια ηα βνπλά ηεο
Θεζζαιίαο, κπξνο ηε κχηε ησλ Ηηαιψλ, ησλ Γεξκαλψλ θαη ησλ βιάρσλ Λεγεσλαξίσλ θαη φκσο δελ
έγηλε πνηέ ηίπνηα. Ζ ζθέπε ηεο Δζληθήο, ηεο αληαξηηθήο Λάξηζαο απισλφηαλ πάλσ ζ’ φιε ηελ εξσηθή
δνπιεηά ηνπ ηξαηεγείνπ Θεζζαιίαο. Μέζα ζηε Λάξηζα, δέθα κέηξα καθξηά απ’ ηε γεξκαληθή ζθνπηά
θαη πελήληα απ’ ηελ ηηαιηθή, ζηήζεθε ην κπζηηθφ ηππνγξαθείν, φπνπ πξσηνβγήθε ν <<Ρήγαο>> ηνπ
ΔΑΜ θαη ην <<Φιάκπνπξν>> ηνπ ηξαηεγείνπ Θεζζαιίαο. Έλα πιαηχ Δζληθφ θίλεκα αγθάιηαζε ηε
κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ Λαξηζατθνχ ιανχ, φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηά ηεο. Ζ εζηθή αδηαιιαμία ηνπ
Λαξηζατθνχ ιανχ ζηάζεθε βξάρνο γξαλίηηθνο πνπ πάλσ ηνπ έζπαζε θάζε πξνζπάζεηα πξνδνηηθή. Ζ
Λάξηζα έκεηλε αγλή. Με ην κέησπφ ηεο ςειά δέρεηαη ζήκεξα κεζ’ ζηελ αγθαιηά ηεο ηα παιηθάξηα ηεο
πνπ ηε ιεπηέξσζαλ. Με ην κέησπφ ηεο ςειά δέρεηαη ην θσο ηεο ιεπηεξηάο. Σνλ θέξδηζε άμηα κε ην
αίκα ηεο θαη ηνλ αιχγηζην αγψλα ηεο. Κ.ΚΑΡΑΓΗΧΡΓΖ’
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ηξαηεγείνπ Θεζζαιίαο ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε ησλ ζηφρσλ ηεο
πεξηνρήο:
‘Ήηαλ επόκελν από ην ηξαηεγείν Θεζζαιίαο λα έρνπλ επηζεκαλζεί νη
θεληξηθνί ζηόρνη. Έηζη γηα λα επηθξαηήζεη ε άκηιια κεηαμύ ησλ κνλάδσλ
έπξεπε λα δνζνύλ θαη νη αλάινγεο εληνιέο. Ζ 1ε Μεξαξρία είρε θαη ηνλ
πξώην ιόγν από άπνςε ηαθηηθήο θαη έπξεπε απηή λα δηεπζύλεη θαη κέζα
ζηα πιαίζηα ηνπ θαλνληζκνύ, ηεο δώζακε ηνλ πξώην ιόγν. Έηζη όπνηα
απόθαζε εθδίδνληαλ από ην ηξαηεγείν, ζα αθνινπζνύζακε. Ζ δηαηαγή
ηεο ήηαλ λα πάκε ζηα Φάξζαια. Μα έηζη όκσο δεκηνπξγνύληαλ
εξσηεκαηηθά, γηαηί ηελ απειεπζέξσζε ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ
λνκνύ(Λάξηζα) ηελ είραλ δώζεη ζηνλ ζπλαγσληζηή Μπιάλα- Κίζζαβν, ν
νπνίνο βξηζθόηαλ ζηα Άγξαθα θαη ν εξρνκόο ηνπ ζηελ πόιε ζα
θαζπζηεξνύζε ηνπιάρηζηνλ πέληε κέξεο. Ζ δηαηαγή θνηλνινγήζεθε. Χζηόζν
είρα δεη ηελ βξαδύηεηα ζθέςεο ησλ αλζξώπσλ- δηνηθεηώλ ηεο 1εο
Μεξαξρίαο θαη ηαπηόρξνλα δερόκνπλ πηέζεηο θαη από θνκκαηηθά θαη
πνιηηηθά ζηειέρε. Δίρα
όκσο ηελ άπνςε πσο
κπνξνύζακε λα
θαηαιάβνπκε θαη ηα Φάξζαια θαη ηε Λάξηζα. Σν θαπηό δήηεκα ήηαλ πνηνο
ζα έθαλε παξέιαζε ζηνπο δξόκνπο ηεο πξσηεύνπζαο- πνηνλ ζα έγξαθε
ηειηθά ε ηζηνξία απηή ηε κεγαιεηώδε κέξα. Έηζη έγηλα παξαβάηεο δηαηαγώλ
πξνθεηκέλνπ λα επηηειέζσ ην θαζήθνλ κνπ- ην νπνίν επινγήζεθε αξγόηεξα
κε ηα δύν ρέξηα.’29
Οιφθιεξε ε Θεζζαιία είλαη ειεχζεξε θαη ηελ εμνπζία αλαιακβάλεη ην
Δπαξρηαθφ πκβνχιην πνπ αζθνχζε ρξέε λνκαξρίαο, ηα Γεκνηηθά
πκβνχιηα ζηηο πφιεηο θαη ηα Κνηλνηηθά ζηα ρσξηά. Ζ δε Γηνίθεζε
εγθαηαζηάζεθε ζην θηίξην ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηελ Κεληξηθή πιαηεία.
Αθφκε έγηλε πξνζπάζεηα ηαθηνπνίεζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ,
νξγαλψζεθαλ ηα ‘Λατθά Γηθαζηήξηα’, νη ζπλνξηαθέο Δπηηξνπέο, φπσο
θαη θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα θιείζνπλ φζεο κπνξνχζαλ πιεγέο ηεο
πφιεο θαη γεληθά ππήξμε θξνληίδα λα νξγαλσζνχλ, φζν θαιχηεξα
κπνξνχζαλ, ε ζπκπεξηθνξά δε ησλ αξρψλ επί αξθεηφ δηάζηεκα ήηαλ
άςνγνο θαη άμηα επαίλνπ.30 Σελ ηάμε επηηεξνχζε ε Δζληθή
Πνιηηνθπιαθή κε δηνηθεηή ηνλ ηαγκαηάξρε Μεραληθνχ Μήηζν Μπαιιή,
απφ ηνπο πην ηθαλνχο αμησκαηηθνχο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ θαη ηνπ
ΔΛΑ κε ππνδηνηθεηή ηνλ Γηάλλε Ληαλά, απφ ηα θαιχηεξα ζηειέρε ηνπ
ΚΚΔ ζε ηθαλφηεηεο, ήζνο θαη αμηνπξέπεηα.31
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθήγεζε ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θαη δηθεγφξνπ
Γ.Εηαδηά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ν νπνίνο ππήξμε απηφπηεο
κάξηπξαο ησλ γεγνλφησλ:
‘Μεηά ηελ παξαπάλσ ζρεηηθή ζπκπεξηθνξά νη Δακίηεο θαη νη Διαζίηεο,
γηα λα γηνξηάζνπλ ηελ επηθξάηεζή ηνπο, νξγάλσλαλ εληππσζηαθέο γηνξηέο,
29

Aθήγεζε Μίκε Σάζζνπ-Μπνπθνπβάια
Εηαδηάο ζ.101
31
Αξζελίνπ ‘Γέλεζε ….’’ ζ.66
30
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παλεγύξηα, παξειάζεηο ζηξαηησηηθώλ κνλάδσλ ηνπ ΔΛΑ, ιόγνπο θαη
ςεθίζκαηα, πνπ ρξσκαηίδνληαλ από θόθθηλεο ζεκαίεο κε ην ζθπξνδξέπαλν
θαη πνπ θαη πνπ από θακία Διιεληθή, Δγγιέδηθε θαη Ακεξηθάληθε θαη
ηειηθά όιεο απηέο νη γηνξηέο θαηέιεμαλ κε κηα ηειεηή ζηνλ θηλεκαηνγξάθν
‘Παιιάο’ ,πνπ ύζηεξα από πξόζθιεζε καδεπηήθακε άηνκα από όιεο ηηο
θνηλσληθέο ηάμεηο ηεο πόιεο, ζηελ νπνία κεηά από νκηιίεο ησλ εγεηώλ ηεο
Αληίζηαζεο, εγθξίζεθε ε εγθαηάζηαζε ηεο ‘Λατθήο Γεκνθξαηίαο’. Δλ ησ
κεηαμύ άξρηζαλ λα ζπγθεληξώλνληαη ζηελ πόιε θαη άιια ζηειέρε ηεο
πεξηθέξεηαο, όπσο θαη αληηπξόζσπνη μέλσλ ρσξώλ, πνπ θαηέβεθαλ από ην
βνπλό.
Δπίζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηνπο επηηάρηεθαλ δηάθνξα θηίξηα,
γηα ηελ λενιαία δε ηεο ΔΠΟΝ επηηάρζεθαλ ηα θάησ θαηαζηήκαηα ηνπ
μελνδνρείνπ ύπλνπ ηεο πιαηείαο, ηόηε ‘Οιύκπηνλ’, απηά πνπ είραλ
πξόζνςε ζηε νδό ηόηε ησλ Έμη θαη ζήκεξα Κύπξνπ, γηα λα εγθαηαζηαζεί ε
Δθπνιηηηζηηθή Λέζρε. ’ απηή δε απνζεθεύηεθαλ ηξόθηκα θαη εθόδηα γηα
ηελ εμππεξέηεζε θπξίσο ησλ αλαγθώλ ησλ μέλσλ κε ληόπησλ ηηηινύρσλ
ηνπ ΔΑΜ, πνπ δελ είραλ ζπίηηα ζηε Λάξηζα. Σελ πξνεδξία ηεο ιέζρεο
απηήο κε ηίηιν ‘Λέζρε Δθπνιηηηζηηθήο Έλσζεο Νενιαίαο Λάξηζαο’ κνπ
εκπηζηεύηεθαλ θαη άξρηζα ην έξγν, από ηελ πξώηε όκσο ζηηγκή κε
παξαηήξεζαλ γηαηί ζηελ επηγξαθή ηεο Λέζρεο έγξαςα ην ‘Έλσζηο’ κε η θαη
όρη κε ε πνπ γξάθεηαη ζηε δεκνηηθή, όπσο επίζεο ρνιώζεθαλ όηαλ ηνπο
παξαηήξεζα, γηαηί ζην πινύζην πξσηλό θνιαηζηό ηνπο δελ πεξηιακβαλόηαλ
θαη ηέζζεξα, πέληε παηδάθηα ρσξηθώλ, πνπ ηα είραλ θέξεη εθεί γηα
βνεζεηηθέο εξγαζίεο. Να ζεκεησζεί πσο νη δύν απνζήθεο ηξνθίκσλ ζην
πνιύ κεγάιν απηό καγαδί, πνπ πξν ηεο επίηαμεο ήηαλ δαραξνπιαζηείν,
ήηαλ γεκάηεο κε ηπξηά, θαζέξηα, βνύηπξν, κέιη θ.ά.
Σν γεγνλόο απηό όπσο θαη κηα απζηεξή παξαηήξεζή κνπ, γηα έλα πνζό
εθαηό πεξίπνπ ρξπζώλ ιηξώλ, πνπ ζπαηαιήζεθαλ αξγόηεξα γηα ηελ
θσηνγξάθεζε ησλ Γεθεκβξηαλώλ, ηνπο έθαλε λα κνπ αθαηξέζνπλ ηελ
πξνεδξία θαη λα κε θαηαηάμνπλ κεηαμύ ησλ αληηδξαζηηθώλ, ερζξώλ ηνπ
..ιανύ. Γελ ήκνπλ όκσο ηέηνηνο, όηαλ ζαλ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηεο ΔΠΟΝ,
καδί κε άιινπο θαη κε ηε κπόηα ησλ Ηηαιώλ θαη Γεξκαλώλ πάλσ από ηα
θεθάιηα καο, ηξέρακε θαη δεηηαλεύακε ηηο ιηξίηζεο απηέο θαη ηα άιια
εθόδηα, πνπ παξαδώζακε ζ’ απηνύο, κόιηο απειεπζεξσζήθακε’32.
Δλδερνκέλσο ν ζπγγξαθέαο λα εθθξάδεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ πηθξία γηα
ην γεγνλφο ηεο παξαγθψληζήο ηνπ απφ ηελ πξνεδξία ηεο εθπνιηηηζηηθήο
ιέζρεο θαη ηεο κεηέπεηηα <<θαηάηαμήο>> ηνπ ζην ζηξαηφπεδν ησλ
αληηδξαζηηθψλ, σζηφζν πξφθεηηαη γηα κηα πεγή-καξηπξία πνπ επηδέρεηαη
θάζε ακθηβνιία θαη γη’ απηφ ην ιφγν απαηηείηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.
ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ πνπ αμίδεη λα πξνζέμνπκε είλαη θαη ε
εθηέιεζε έξγσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζπγθνηλσληψλ. Γηα ην ζθνπφ
32
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απηφ μαλαζηξψζεθαλ ζηδεξνηξνρηέο ρηιηνκέηξσλ, επηζθεπάζηεθαλ
γέθπξεο θαζψο θαη άιια ηερληθά έξγα ηα νπνία ήηαλ θαηεζηξακκέλα απφ
ζακπνηάδ ηνπ ΔΛΑ.33

Γεθεκβξηαλά
Ζ έλαξμε ησλ ‘Γεθεκβξηαλψλ’ ζα βξεη ηα έλνπια ηκήκαηα ηνπ ΔΛΑ
ηεο πεξηνρήο ζε αλακνλή θαη ζπγρξφλσο ζε εηνηκφηεηα. Απφ ηηο πξψηεο
εκέξεο ηνπ Γεθέκβξε ζα δνζεί εληνιή λα κεηαβνχλ θάπνηα ηκήκαηα ηνπ
ΔΛΑ-ΔΠΟΝ ζηελ Αζήλα, νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ ζα εκπιαθνχλ θαη
ζε αληίζηνηρεο νδνκαρίεο κέζα ζηελ πφιε. Δληνιή –δηαηαγή κεηάβαζεο
ζα ιάβεη θαη ε Σαμηαξρία Ηππηθνχ πνπ ζα ζηαζκεχζεη ζην Καθνζάιεζη,
έμσ απφ ηελ Αζήλα ρσξίο φκσο λα ηεο δνζεί ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο
ζηηο ερζξνπξαμίεο.34 Μαδί ηνπο ζα κεηαβεί θαη ην κνλαδηθφ
κεραλνθίλεην ηάγκα ηνπ ΔΛΑ, ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ ιίγα
απηνθίλεηα-Κεληεξίσλεο θαη κεξηθέο κνηνζηθιέηεο. Απηφ ην ηκήκα ζα
ιάβεη κέξνο ζηηο κάρεο ηνπ Γεθέκβξε θαη ζα έρεη θαη αξθεηνχο λεθξνχο
θαη ηξαπκαηίεο.
Ο Καπεηάλ Μίκεο Μπνπθνπβάιαο ζπκάηαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο
ηεο θαζφδνπ ζηελ πξσηεχνπζα θαζψο θαη ηελ επηζηξνθή ζηε Λάξηζα:
‘Πήγακε κε άινγα θαη κεραλνθίλεην θαη γπξίζακε πεδνί.35 Όια έπεζαλ γηα
ηνλ αγώλα πνιεκώληαο. Δλώ είκαζηε έλνπιν ηκήκα δελ καο δόζεθε ε
εληνιή-δπλαηόηεηα λα εκπιαθνύκε ζηα γεγνλόηα. Καηά ηελ επηζηξνθή
έλησζα ηνλ εαπηό κνπ ληθεηή αλάκεζα ζε εηηεκέλνπο. Δίλαη ηξαγειαθηθό.
Οη αληίπαινί καο δελ αλαγλώξηδαλ πσο απηέο νη δπλάκεηο αλ θαη ήηαλ
ληθεκέλεο, σζηόζν ήηαλ ληθεηέο ζηελ ςπρή. Γελ πήγακε λα
πξνζθπλήζνπκε, κε ιίγα ιόγηα όπσο ζα ζθεθηόηαλ έλαο αγσληζηήο ηνπ
’21, αιιά θαη ην δηθό ηνπο δελ έγηλε γη’ απηό πνπ πάιεπαλ ηόηε. Δγώ κπνξώ
λα ληώζσ σο πξνο ηηο ηδέεο κνπ ληθεηήο. Μπνξώ λα θαηαγγείισ πσο θαη ε
λίθε ηνπο δελ αλαγλσξίζηεθε από ηνλ ειιεληθό ιαό, δηόηη δελ επηθξάηεζαλ
νη ηδέεο πνπ δηαθπξήζαλε’. Αλαινγηδφκελνο ηα γεγνλφηα αιιά θαη ηηο
ζπλέπεηεο απηψλ ζηηο θαηνπηλέο ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ ν ίδηνο ζα
πξνζζέζεη: ‘ Απνδείρηεθε όκσο πσο θαη νη κελ θαη νη δε καο πξνόξηδαλ
γηα αλαζέκαηα δει. θάηη ρεηξόηεξν θαη από ηε ζπζία. Απηό όκσο δελ
33
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κπόξεζαλ λα ην πεξάζνπλ πνπζελά, νύηε ζηηο νηθνγέλεηέο καο, νύηε ζηνπο
γλσζηνύο καο νύηε ζηνπο θίινπο καο. Αθόκα θαη ζε αλζξώπνπο πνπ ηνπο
πξνζθύλεζαλ, έβξηζθαλ ηνλ ηξόπν λα καο πνπλ:
-Ξέξεηο δελ είλαη ηα πξνζθπλήκαηα απηά δηθά κνπ, δελ έρσ πάξεη κέξνο
εθεί.’36
ηελ δε πφιε ηεο Λάξηζαο ηνλ Γεθέκβξε ηνπ ’44 ε αηκφζθαηξα έρεη
αιιάμεη. Παξαηεξνχληαη αιιαγέο ηφζν ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ
αλζξψπσλ φζν ζηηο δηαηαγέο πνπ αλαγγέιινπλ νη εθάζηνηε αξρέο. Ζ
ζηάζε ησλ εακηθψλ αξρψλ άιιαμε απφηνκα. Πάξζεθαλ δηάθνξα
απαγνξεπηηθά κέηξα, φπσο απαγφξεπζε κεηαθίλεζεο άλεπ αδείαο θαη γηα
εκπνξηθέο αθφκα ππνζέζεηο, άξρηζαλ παξαθνινπζήζεηο αληηθξνλνχλησλ,
φπσο θαη ζπιιήςεηο ζπλεηψλ θξνλίκσλ θαη εζληθνθξφλσλ πνιηηψλ,
κεξηθέο δε εθαηνληάδεο θπιαθίζηεθαλ θαη πεξηνξίζηεθαλ ζε θηίξην ηεο
Γεσξγηθήο ρνιήο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθήγεζε ηνπ δηθεγφξνπ θαη
δεκνζηνγξάθνπ Γ.Εηαδηά: ‘Μεηαμύ απηώλ θαη εκέλα. Βέβαηα ε θπιάθηζε
ειάρηζηεο εκέξεο θξάηεζε, αιιά ε ζηάζε ησλ απηή, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο
έδεημε πεξίηξαλα όηη νη άλζξσπνη απηνί είραλ αζεξάπεπηα κίζνο ζε όζνπο
δελ ζπκθσλνύζαλ κε απηνύο. Απηά βέβαηα ηελ πξώηε εκέξα, γηαηί από ηελ
επόκελε αξρίζαλ λα απνιύνπλ, δεηώληαο από πνιινύο ζπγγλώκε. Δκείο
είκαζηε θξαηνύκελνη πάλσ από είθνζη δηθεγόξνη.’37

ΔΝΟΣΖΣΑ 2ε
Ζ ΜΔΣΑ ΣΖ <<ΒΑΡΚΗΕΑ>> ΔΠΟΥΖ
Ζ ζπκθσλία ηεο Βάξθηδαο, πνπ ππνγξάθηεθε ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ
194538, έλα κήλα κεηά ην ηέινο ηεο κάρεο ηεο Αζήλαο, πεξηιάκβαλε κηα
ζεηξά απφ δηαηάμεηο θαη άξζξα πνπ θαζφξηδαλ ηελ κειινληηθή
απνθαηάζηαζε ησλ ειεπζεξηψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ιανχ. Οη
δεζκεχζεηο πνπ αλαιάκβαλαλ έλαληη ηεο ζπκθσλίαο ηφζν ην ΚΚΔ-ΔΑΜ
(αθνπιηζκόο ηνπ ΔΛΑ)39 απφ ηε κηα φζν θαη ε θπβέξλεζε απφ ηελ άιιε
δελ ηεξήζεθαλ. Απφ ηε κηα ε Αξηζηεξά θξφληηζε ζηελ αξρή λα ζεβαζηεί
ηηο ππνρξεψζεηο ηεο αιιά φκσο νη θπβεξλήζεηο ηεο πεξηφδνπ 1945-46 δελ
36
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εθπιήξσζαλ ηηο δηθέο ηνπο: α)ζηνλ ηνκέα ησλ αηνκηθώλ ειεπζεξηώλ θαη
ηδηαίηεξα ζηελ ύπαηζξν (αλαζηνιή ζπληαγκαηηθψλ εγγπήζεσλ ησλ
ειεπζεξηψλ επ’ αφξηζην) β) ζην πεδίν ηεο εθθαζάξηζεο ηνπ ζηξαηνύ, ησλ
ζσκάησλ αζθαιείαο θαη ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη γ)ζην πεδίν ηεο
γεληθήο ακλεζηίαο.40
Μεηά ηε ‘Βάξθηδα’ ζηε Λάξηζα ζα παξακείλνπλ νη αξρέο ηνπ ΔΑΜ
φπσο θαη ζηνπο λνκνχο Καξδίηζαο θαη Σξηθάισλ. ηε δε επαξρία
Φαξζάισλ ζα εγθαηαζηαζεί κηθξή νκάδα Άγγισλ κε νκάδα ηνπ νχξια.
Απφ πιεπξάο ΔΑΜ ε θχιαμε ηεο νξνζεηηθήο γξακκήο απηήο ηεο
επηθξάηεηαο αλαηέζεθε ζε εληζρπκέλν ιφρν ηνπ ΔΛΑ κε δηνηθεηή ηνλ
ππνινραγφ Γ. Αγξαθηψηε-Γειεβνξηά κε θαζήθνληα Φξνχξαξρνπ.
Καζήθνληα Ννκάξρε ζπλέρηδε λα αζθεί ν Γ. Υαξηνδηπισκέλνο,ν νπνίνο
είρε εθιεγεί πξφεδξνο Δπαξρηαθνχ πκβνπιίνπ Λάξηζαο ηελ πεξίνδν ηεο
Καηνρήο. Γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο ζηε Λάξηζα παξέκεηλε δχλακε 150
πνιηηνθπιάθσλ θαη 7 αμησκαηηθνί ηεο Αλσηέξαο Γηνίθεζεο
Πνιηηνθπιαθήο Θεζζαιίαο, κε επηθεθαιήο ηνλ Θ. Υξηζηνχια ή Ξάλζν, ν
νπνίνο παξέδσζε κε εηδηθφ πξσηφθνιιν ηε Θεζζαιία ζε δχν Έιιελεο
ζπληαγκαηάξρεο.41
Aξρέο ηνπ Γελάξε ηνπ 1945 νη θχξηεο δπλάκεηο ηνπ ΔΛΑ ηεο Αζήλαο
θαη ηνπ Πεηξαηά απνζχξνληαη απφ ηελ Αηηηθή κε θαηεχζπλζε πξνο ηε
Βνησηία έρνληαο καδί ηνπο θξαηνχκελνπο δνζίινγνπο γηα εγθιήκαηα ή
νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηαθηεηέο θαζψο θαη έλαλ ζεκαληηθφ
αξηζκφ νκήξσλ. Σα ηκήκαηα ηνπ ΔΛΑ αθνινπζνχζε κεγάιε κάδα
άνπισλ αγσληζηψλ θαη πιήζνο απφ γπλαηθφπαηδα .42
χκθσλα κε ηνλ Γ.Εηαδηά, θάηνηθν ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο θαη απηφπηε
κάξηπξα ησλ γεγνλφησλ: ‘ Ζ δε πόιε ηεο Λάξηζαο, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζπκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο, γέκηζε από καρεηέο ηνπ ΔΛΑ , Δακίηεο,
ζπκπαζνύληεο, όπσο επίζεο θαη κε ρηιηάδεο νκήξνπο. Δίραλ επηζηξέςεη
από ηε κάρε ηεο Αζήλαο ξαθέλδπηνη θαη μππόιεηνη, ζσζηά αλζξώπηλα
ξάθε’.43
Μηα παξάιιειε δηάζηαζε ηεο επηζηξνθήο ζηε Λάξηζα πεξηγξάθεη θαη ν
Μαλνχζαθαο Γηάλλεο, απηφπηεο κάξηπξαο ησλ γεγνλφησλ, ν νπνίνο
δειψλεη πσο βξέζεθε ζηελ πφιε καδί κε ηνλ Καπεηάλ Μπνπθνπβάια
δίρσο άινγα, ζηξαηηψηεο θαη φπια. Μάιηζηα ηνλίδεη ηελ αληίζεζε ηεο
αηκφζθαηξαο πνπ επηθξαηεί ζηελ πφιε θαζψο ηψξα είλαη κνπληή θαη
ηξνκαγκέλε ζε αληίζεζε κε ηελ εκέξα απειεπζέξσζεο πνπ κπήθαλ
ληθεηέο, κηα πφιε ειεχζεξε κέζα ζε παξαιήξεκα.44
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Χζηφζν ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ ε Κ.Δ. ηνπ ΔΛΑ ζα δηαηάμεη ηελ απφιπζε
φισλ ησλ θξαηνπκέλσλ ακάρσλ, γεγνλφο πνπ αλαθνηλψλεηαη ζηηο 16 ηνπ
ίδηνπ κήλα ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ Γηεζλνχο Κνκηηάηνπ ηνπ Δξπζξνχ
ηαπξνχ θ.Λακπέξ ζηε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πφιε
ηεο Λάξηζαο.45
Μεηά απφ δηάζηεκα δχν κελψλ, νη λένη εθπξφζσπνη ησλ θξαηηθψλ
αξρψλ ζα έιζνπλ ζηε Λάξηζα ζηηο 2/3/1945. ηε ζέζε ηνπ Ννκάξρε
ηνπνζεηήζεθε
ν
Ζξαθιήο
Παπαζαλαζηάδεο,
Δηζαγγειέαο
Πιεκκειεηνδηθψλ ν Υξίζηνο Παηαθηάο, ζπλνδεπφκελνη απφ ιφρν
Δζλνθπιαθήο θαη κνλάδα Ηλδηθνχ ζηξαηνχ, κε επηθεθαιήο Άγγιν
ζπληαγκαηάξρε.46 Χζηφζν ε είζνδνο ηεο Δζλνθπιαθήο ζηελ πφιε ζα
ζπλνδεπηεί απφ ηε δνινθνλία ηνπ αληαξηνεπνλίηε Αρ.Γελδξακή θαη ηνλ
ηξαπκαηηζκφ άιισλ νθηψ πνιηηψλ. 47Σελ επφκελε ζα απαγνξεπζεί ε
θπθινθνξία απφ ηηο 8 ην βξάδπ σο ηηο 6 ην πξσί θαη ζα απαγνξεπηνχλ ηα
άζκαηα θαη νη ζνχξηνη θνκκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Παξά ηηο δηακαξηπξίεο
ησλ ηξηψλ ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ (Αιήζεηα, Διεπζεξία, Ζκεξήζηνο Κήξπμ)
ε απαγφξεπζε ζα ηζρχζεη γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.48
Μηα απφ ηηο πξψηεο ελέξγεηεο ηεο Ννκαξρίαο ήηαλ ν δηνξηζκφο λέσλ
Κνηλνηηθψλ πκβνπιίσλ ζηελ επηθξάηεηα ηνπ λνκνχ θαη ηεο
ηξαηησηηθήο δηνίθεζεο ε εθθέλσζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ λνζνθνκείνπ ηεο
πφιεο απφ ηνπο λνζειεπφκελνπο καρεηέο ηνπ ΔΛΑ .49
Ζ παξάδνζε ηνπ νπιηζκνχ ηνπ κφληκνπ θαη εθεδξηθνχ ΔΛΑ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο κέρξη ηηο 15/3/1945.50
πγθεθξηκέλα νη Άγγινη απαίηεζαλ λα παξαδνζνχλ 70.000 φπια.
Πξάγκαηη ε πνζφηεηα απηή παξαδφζεθε. Χζηφζν αλεπίζεκεο πεγέο
αλαθέξνπλ πσο κηα κεγάιε πνζφηεηα φπισλ απνθξχθηεθε 51 απφ άηνκα
πνπ δξνχζαλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία.
Μάιηζηα δεκνζίεπκα
αζελατθήο εθεκεξίδαο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ απφθξπςε νπιηζκνχ, ε
νπνία έγηλε έπεηηα απφ δηαηαγή ηνπ ΚΚΔ θαη απνδεηθλχεηαη απφ
επηζηνιή ηνπ Καξαγηψξγε πξνο ηνλ Εαραξηάδε:
<<Δίλαη δπζηύρεκα όηη ε ζεκαληηθή απόθαζε ηεο εγεζίαο γηα ηελ
απόθξπςε ηνπ νπιηζκνύ δελ ζπλνδεύηεθε ηερληθά θαη από απόθαζε λα
45
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51
Μαξηπξία Κ. Κνπηίλα, θαηνίθνπ Αξγπξνπνπιίνπ Σπξλάβνπ , Ηνχληνο 2011- ‘Οη νπαδνί ηνπ ΔΑΜΚΚΔ: θαη φζνη είραλ εκπιαθεί ζην Δακηθφ θίλεκα γηα λα απνθχγνπλ ηα εληάικαηα ζχιιεςεο
θξχβνληαλ ζηα γεηηνληθά βνπλά, άνπινη, ηελ εκέξα θαη ηα βξάδηα θαηέβαηλαλ ζηα ρσξηά γηα λα
πάξνπλ ηξφθηκα θαη λα κάζνπλ λεφηεξεο πιεξνθνξίεο. Απαγνξεπφηαλ απφ ηελ νξγάλσζε λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ έλνπιε βία ζηα θαηαδησθηηθά απνζπάζκαηα.’
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βγνπλ ζην εμσηεξηθό όινη απηνί πνπ ηα έθξπςαλ. Απηό ήηαλ δπλαηό γηα ηε
Ρνύκειε αθόκε, θαη ίζσο θαη γηα ηνλ Μνξηά>>.52
Έπξεπε λα θξπθηεί έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο νπιηζκνχ θαη λα
δεκηνπξγεζνχλ ζε θάζε πεξηνρή Δλώζεηο Αγσληζηώλ ηνπ
Δζληθναπειεπζεξσηηθνύ Αγώλα 1941-44, ζηηο νπνίεο λα ζπκκεηέρνπλ φια
ηα πξψελ κέιε ηνπ ΔΛΑ. 53 Μέζσ ηεο απφθξπςεο κέξνπο ηνπ νπιηζκνχ
ε εγεζία πξνζπαζνχζε λα θαηεπλάζεη ηηο αληηζέζεηο θαη λα ζπκβηβαζηεί
κε ηνπο αξλεηέο ηεο πκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο, ελψ παξάιιεια λα
πξνεηνηκαζηεί γηα ην ελδερφκελν ηεο άκπλαο απέλαληη ζε βία πξνο ηνλ
απνζηξαηεπκέλν ΔΛΑ.54
Δδψ αμίδεη λα αλαθέξνπκε , ζχκθσλα κε εμαθξηβσκέλεο πιεξνθνξίεο,
πσο ππάξρεη αλαληηζηνηρία ζηηο πνζφηεηεο φπισλ πνπ απνθξχθζεθαλ κε
εθείλεο πνπ παξαδφζεθαλ. Χζηφζν κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1946 ε
θαηάζηαζε πνπ είρε δηακνξθσζεί ήηαλ ε εμήο:
ΔΗΓΖ

Σνπθέθηα
Απηφκαηα
Οπινπνιπβφια
ικνη βαξείο
ικνη κηθξνί
Πνιπβφια
βαξέα
Ππξνβφια
Νάξθεο

ΠΑΡΑΓΟΘΖΚΑΝ ΚΡΤΦΘΖΚΑΝ ΑΝΑΚΑΛΤΦΖ
ΜΔΥΡΗ
ΣΟ
ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ
ΣΟΤ 1946
41.500
41.347
22.838
650
2.000
771
1.000
1.500
1.164
55
200
362
55
177
773

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΡΤΦΖ ΟΠΛΗΜΟΤ

96
6.632
55

ηε δε πεξηνρή ηεο Λάξηζαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ επαξρία
Σηξλάβνπ ππάξρεη αλάινγε καξηπξία:
<<ηε ζηξαηησηηθή ζύζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έλαο από απηνύο
πνπ ζα ιάβεη κέξνο ζηελ απόθξπςε ησλ όπισλ(30.000) ήηαλ ν Αρ.
Μπιάλαο- Κίζζαβνο, θαπεηάληνο ηνπ ΔΛΑ. ηελ πεξηθέξεηα ηεο επαξρίαο
Σπξλάβνπ ηελ όιε επηρείξεζε έρεη αλαιάβεη ν Σζηιηγγνύιεο από ηνλ
Σύξλαβν, ν νπνίνο έρεη θξύςεη ηα όπια ζην ζπίηη ηνπ ,ζηε ζέζε

52

Εαθεηξφπνπινο Γεκήηξηνο, ‘Ο Αληηζπκκνξηαθόο Αγώλαο 1945-1949’ η.Α΄ζ.66
ΚΚΔ, Δπίζεκα Κείκελα,ό.π,Σόκνο 5, ζ.357
54
Ιωαννίδης, ό.π., ζ.129
55
Εαθεηξφπνπινο , φ.π. ζ.67
53
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Μάξκαξα(ζπλνηθία ηεο πόιεο). Ο ίδηνο ν Σζηιηγγνύιεο56 ζα θαηέβεη απ’ ην
βνπλό κε κηα δηκνηξία αληαξηώλ θαη ζα θνξηώζνπλ ίζακε 5 θνξηώκαηα
(κεγάιε πνζόηεηα όπισλ), κέξα κεζεκέξη, ζηα δώα ζαλ λα κελ ζπλέβαηλε
ηίπνηα. Απηό ζα ζπκβεί κεηά ηηο εθινγέο ηεο 31εο Μαξηίνπ 1946>>.57
Γελληέηαη φκσο ην εξψηεκα γηαηί ε εγεζία έζηεξμε ζηελ απφθξπςε ηφζνπ
νπιηζκνχ. Ήηαλ ε πίεζε ησλ θαπεηαλαίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε
αγαλάρηεζε νιφθιεξνπ ηνπ ΔΛΑ θαη γεληθά ηνπ θηλήκαηνο; Πάλησο ην
θξχςηκν ηνπ νπιηζκνχ έδηλε ειπίδα θαη επλνχρηδε ηελ αγαλάρηεζε. 58
ε πνιιά κέιε ηνπ ΚΚΔ ππήξρε ε πεπνίζεζε φηη ην θφκκα δελ ζα
αξγνχζε λα θαηαγγείιεη ηε ζπκθσλία θαη λα μαλαπάξεη ηα φπια, απηά
πνπ είραλ θξπθηεί ακέζσο κεηά ηε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο:
<<Οιόθιεξνο ν ΔΛΑ, νη αληάξηεο, ηα πνιηηηθά ζηειέρε ηνπ, νη
θαπεηαλαίνη, νη έθεδξνη αμησκαηηθνί θαη νη πην πνιινί από ηνπο κόληκνπο,
πηζηεύακε, αθνύ δελ πηζηεύακε όηη ε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο κε ηνπο
δνζίινγνπο θαη ηνπο θαζίζηεο πνπ αλέζηεζαλ νη Άγγινη, ζα ηεξεζεί –όηη
γξήγνξα ζα παίξλακε μαλά ηα όπια θαηαγγέιινληαο απηή ηε ζπκθσλία
πνπ κε ηελ ππνγξαθή ηεο άξρηδε θαη ε παξαβίαζή ηεο ελαληίνλ καο>>.59
Χζηφζν νη παιαίκαρνη αγσληζηέο ηνπ ΔΛΑ πνπ σο ην θζηλφπσξν ηνπ
1945 είραλ γπξίζεη ζηα ζπίηηα ηνπο, ηψξα ζα ππνζηνχλ λέα ζπζηεκαηηθή
δίσμε θαη ζα θαηαθχγνπλ ζηα βνπλά ζαλ θαηαδησθφκελνη, ζπρλά
άνπινη, θαζψο είραλ παξαδψζεη ηα φπια ηνπο φηαλ δηαιχζεθαλ νη
κνλάδεο ηνπο.60 Άιινη ζα κεηαθηλεζνχλ πξνο ηηο πφιεηο γηα λα ραζνχλ ηα
ίρλε ηνπο.61
Μέζα ζην θιίκα ηεο ‘ιεπθήο ηξνκνθξαηίαο’ πνπ δηακνξθψζεθε ζηελ
πεξίνδν απηή (1945-46) εθδφζεθαλ 80.000 εληάικαηα θαη ζπλειήθζεζαλ
50.000 άηνκα θαη ζχκθσλα κε κηα επίζεκε βξεηαληθή έθζεζε 1/10/1945,
16.700 βξίζθνληαλ ζηε θπιαθή παλειιαδηθά. Απφ απηνχο ηνπο
θξαηνχκελνπο, νη 2.986 ήηαλ δσζίινγνη, νη 7.077 θνηλνί εγθιεκαηίεο,
ελψ 6.027 άηνκα θξαηνχληαλ γηα αδηθήκαηα ζρεηηδφκελα κε ηα
Γεθεκβξηαλά. Δλψ ν αξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ θπιαθψλ
είλαη αθξηβήο, ν αξηζκφο ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ πξέπεη λα
ζεσξείηαη κηθξφο. Σν πην πηζαλφ ν αξηζκφο ηνπο λα άγγηδε ηνπο 10.000 ζα
ήηαλ πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.62

56

Αθαδεκία Αζελψλ- Μαξία πειηνηνπνχινπ-Πξνθφπεο Παπαζηξάηεο-Απφ ηα έγγξαθα ηνπ
βξεηαληθνχ ππνπξγείνπ ησλ εμσηεξηθψλ FO 371/67076-‘Ο Κ.Σζηιηγγνχιεο ζα εθηειεζηεί αξγφηεξα
απφ ην Δ..Λάξηζαο ζηηο 16-5-1947’
57
Μαξηπξία Κ. Κνπηίλα, θαηνίθνπ Αξγπξνπνπιίνπ Σπξλάβνπ , Ηνχληνο 2011
58
Μαλνχζαθαο , ‘Δκθύιηνο..’ , ζει.37
59
Μαλνχζαθαο,φ.π.ζ.14
60
Μαλνχζαθαο , ‘Δκθύιηνο…’ –Μεηά ηε κεηάβαζε ηεο ηαμηαξρίαο ηππηθνχ ζηε Λάξηζα ν ίδηνο ν
ζπγγξαθέαο απνθαιχπηεη πσο ε κνλάδα δηαιχζεθε αιιά πξψηα έθξπςαλ ην αξρείν ηεο ηαμηαξρίαο, ην
αηνκηθφ αξρείν ησλ αληαξηψλ θαζψο θαη ηνλ αηνκηθφ ηνπο νπιηζκφ.’ ζει.13
61
Α.Κνπηζνχθαιεο, ‘Σν ρξνληθό κηαο ηξαγσδίαο 1945-1949’ , Αζήλα,εθδ.Ησιθφο 1998**ζει;
62
Π.Βφγιεο, ‘Ζ εκπεηξία ηεο θπιαθήο θαη ηεο εμνξίαο’, εθδ. Αιεμάλδξεηα ζει.87
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Σαπηφρξνλα ζα αξρίζεη ε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ ηεο πκθσλίαο ηεο
Βάξθηδαο ‘πεξί αθνπιηζκνχ’ θαη ‘πεξί εγθιεκάησλ επί Καηνρήο’ ελψ ζα
ζπζηαζεί θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Γ.Γνζηιφγσλ ηνπ Δθεηείνπ Λάξηζαο.63
ρεηηθά κε ηα ‘εγθιήκαηα Καηνρήο’ άξρηζαλ νη ζπιιήςεηο θαη νη
πξνθπιαθίζεηο γλσζηψλ ζηειερψλ θαη θαπεηάλησλ ηνπ ΔΛΑ. Παιαηνί
δηνηθεηέο κνλάδσλ ηνπ ΔΛΑ- απφ ηνπο νπνίνπο δελ εμαηξέζεθε νχηε ν
ηέθαλνο αξάθεο-ζεσξήζεθαλ εζηθά ππεχζπλνη γηα θάζε είδνπο
εγθιήκαηα. Αθφκε θαη ν θφλνο ελφο Γεξκαλνχ ή Βνπιγάξνπ απφ θάπνην
κέινο ηνπ αξηζηεξνχ αληηζηαζηαθνχ θηλήκαηνο αληηκεησπίδνληαλ ζαλ
έγθιεκα.64π.ρ. ηε Λάξηζα ζα ζπιιεθζνχλ νη παξαθάησ γλσζηνί
θαπεηάληνη ησλ ζεζζαιηθψλ κνλάδσλ ηεο 1εο Μεξαξρίαο ηνπ ΔΛΑ:
Γηψξγνο Βφγηαο- Καξηζηψηεο, Μίκεο Σάζζνο-Μπνπθνπβάιαο65, Θσκάο
Πάιιαο- Κφδηαθαο θαη ν Αλησλνχιεο-Βξαηζάλνο Απηφο πνπ ζα
απνθχγεη ηε ζχιιεςε ήηαλ ν Γηψξγεο Μπιάλαο-Κίζζαβνο δηφηη πξφιαβε
θαη θξχθηεθε.. ινη ηνπο βαξχλνληαη κε θαηεγνξίεο θφλσλ ΓεξκαλψλΗηαιψλ θαη ζπλεξγαηψλ ηνπο Διιήλσλ. 66 Ο ηξφπνο ζχιιεςήο ηνπ Μίκε
Σάζζνπ-Μπνπθνπβάια κάιηζηα ζεσξείηαη θαη ηξαγειαθηθφο,
αλ
αλαινγηζηεί θαλείο πσο πήγε ζηελ Αζθάιεηα λα δηακαξηπξεζεί γηα ηε
ζχιιεςε ηνπ Αγγεινχιε-Βξαηζάλνπ. Δλψ νη δηακαξηπξίεο ηνπ
εηζαθνχζηεθαλ θαη ν Αγγεινχιεο- Βξαηζάλνο αθέζεθε ειεχζεξνο , ν
ίδηνο ζα ζπιιεθζεί γηαηί εθθξεκνχζαλ εηο βάξνο ηνπ κελχζεηο γηα
θφλνπο θαη εγθιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε
κήλπζε είρε ππνβιεζεί απφ ηνλ Παπά Υ.Μαθξή, γλσζηφ ζηέιερνο ηνπ
ΔΑΑΓ ζηε Λάξηζα.67 πγθεθξηκέλα θαηεγνξείηαη γηα ην θφλν ηνπ
ΔΑΑΓίηε Μαθξή, γηνπ ηνπ ππφδηθνπ ΔΑΑΓίηε Παπακαθξή. ηελ
εκεξνκελία 4-1-1945 ν Μπνπθνπβάιαο καδί κε φιε ηελ Σαμηαξρία
Ηππηθνχ κέρξη ηηο 14 Ηαλνπαξίνπ ήηαλ ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Σνλ
θαηεγνξνχλ επίζεο γηα εζηθφ απηνπξγφ 25 θφλσλ Δαζαδηηψλ πνπ
ζθνηψζεθαλ ζην Γεκεξιί (3-9-1944) ζπκπνιεκψληαο κε Γεξκαλνχο. ’
απηή ηε κάρε πήξε κέξνο θαη ν Άγγινο Σαγκαηάξρεο Σαλ.68
Ο ζηξαηεγφο Γ.Φηάξεο, ηέσο βνπιεπηήο ηνπ 1934 θαη απφ ηηο εγεηηθέο
θπζηνγλσκίεο ηεο Αληίζηαζεο ζηε Θεζζαιία ζα πξνθπιαθηζζεί κε
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Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 24/7/1945 ‘πλειήθζεζαλ νη πξνδφηεο Κψηζνο- Φνπξθηψηεο’
Heinz Richter ‘H ζπκθσλία ηεο Βάξθηδαο’ ζην ζπιινγηθφ ‘Ζ Διιάδα ζηε δεθαεηία 1940-1950-Έλα
έζλνο ζε θξίζε’ Θεκέιην ζ.292
65
ρεηηθά κε ηε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο ν ίδηνο ν Μίκεο Σάζζνο(Καπεηάλ Μπνπθνπβάιαο)ζα ηνλίζεη
ζηε ζπλέληεπμή ηνπ: ‘Ήηαλ κηα δηέμνδνο πνπ δελ ζπλεπάγνληαλ ζπληξηβή. Ήζειε ε πνιηηηθή ζπκθσλία
λα ζπκπεξηιάβεη θάπνηα πξάγκαηα πνπ ην θίλεκα δελ ήηαλ ψξηκν λα επηβάιεη αιιά σζηφζν λα ηα
επηζπκεί. Σν μέξακε θαη γη’ απηφ ζα ζέιακε κηα δίθαηε θξίζε. Γελ καο ηε δψζαλε ηε δίθαηε θξίζε,
ήζειαλ ηελ ππνηαγή.’ Γεθέκβξηνο 2011
66
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ Απξίιηνο 1945 ‘Κξαηήζεθε ν Μπνπθνπβάιαο- Σα εγθιήκαηα ηνπ Μπνπθνπβάια’
67
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ Απξίιηνο 1945 ‘Πνηνη θαηεγνξνχλ ηνλ Μπνπθνπβάια-Ο Δαζαδίηεο Παπαο Υ.
Μαθξήο πνπ θαηαγγέιζεθε γηα ζεηξά θφλσλ γπξίδεη ειεχζεξνο’
68
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ Γεθέκβξηνο 1945 ‘Να πνηνη είλαη νη εθηειεζηέο’
64
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ζχκθσλε γλψκε Δηζαγγειέα θαη αλαθξηηή γηα εζηθή απηνπξγία ζε
θφλνπο θαη αξπαγέο.69
Γηα ηελ εθδίθαζε πνιιψλ κελχζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απηήλ ηελ
πεξίνδν ζα ζπζηαζνχλ Καθνπξγηνδηθεία ζηηο έδξεο ησλ λνκψλ φιεο ηεο
επηθξάηεηαο. ηε δε πφιε ηεο Λάξηζαο ηα αληίζηνηρα δηθαζηήξηα είλαη
δχν(2).70 Ζ δε θπβέξλεζε Βνχιγαξε ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν δελ
παξαιείπεη λα νινθιεξψζεη θαη ην ‘έξγν απνθαηάζηαζεο’ εθείλσλ ησλ
αηφκσλ πνπ επί Καηνρήο ‘εθνλεύζεζαλ ππό αλαξρηθώλ ζηνηρείσλ’.71
Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί πσο θαη νη δηαηάμεηο ηεο πκθσλίαο ηεο
Βάξθηδαο, πνπ εγγπφηαλ ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ, εθαξκφζηεθαλ κε
έλαλ πνιχ πνλεξό ηξφπν. Χο ην 1947 νχηε κία απφ ηηο εθεκεξίδεο ηεο
Αξηζηεξάο δελ είρε εκπνδηζηεί ή απαγνξεπηεί επίζεκα. Έηζη ηελ επνρή
ηεο απειεπζέξσζεο ππήξραλ εθεκεξίδεο ηνπ ΔΑΜ ζε θάζε επαξρηαθή
πφιε(Λάξηζα-Αιήζεηα, Βφινο-Αλαγέλλεζε θηι).72 κσο ην 1945 κεηά
ηελ έιεπζε ηεο Δζλνθπιαθήο ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ, ηα πηεζηήξηα
θαη ηα ηππνγξαθεία ησλ Δακηθψλ
θαη θηιειεχζεξσλ εληχπσλ
73
θαηαζηξέθνληαη
θαη κε κεζφδνπο εθθνβηζκνχ πξνζπαζνχλ λα
<<πείζνπλ>> ηνπο εθδφηεο ηνπο φηη ζα ήηαλ θαιχηεξν λα αξθεζζνχλ ζηηο
δχν κφλν εθεκεξίδεο ηεο Αζήλαο, ηνλ Ρηδνζπάζηε θαη ηελ Διεύζεξε
Διιάδα. 74Αθφκε φκσο θαη απηέο πνιιέο θνξέο δε θηάλνπλ ζην
πξννξηζκφ ηνπο θαζψο θαηαθξαηνχληαη ζηε Λακία ή γίλνληαη
αληηθείκελν αξπαγήο ησλ ιεζηνζπκκνξηψλ ( νκάδα ηνπ νχξια).75
Σν λνκνζεηηθφ νπινζηάζην πνπ ζα πξνσζήζεη ηηο εληεηλφκελεο
ζπιιήςεηο-θξαηήζεηο ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ζα νλνκαζηεί
<<παξαζύληαγκα>>76. Θα θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζπγθαιπκκέλα κε ηνλ
αλαγθαζηηθφ λφκν πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ λαπάξρνπ
Βνχιγαξε, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1945.77
Δίλαη ν πεξίθεκνο λφκνο ηνπ 1871 <<πεξί θαηαδηώμεσο ηεο
ιεζηείαο>>, ν νπνίνο επαλαθεξφηαλ <<πξνζσξηλά>>, ζε ηζρχ ζε
69

Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ Μάξηηνο 1945 ‘Πξνθπιαθίζηεθε ζην Βφιν ν ζηξαηεγφο Γεκ.Φηάξεο’
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ,ΦΔΚ 142, 5-10-1945 ‘Πεξί ζπζηάζεσο θαθνπξγηνδηθείσλ’Αξ.88693
Α.Ν. 572)1945 ‘πεξί ηξφπνπ πιεξψζεσο ησλ θελψλ ζέζεσλ Δηξελνδηθψλ θ.η.ι’
71
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ,ΦΔΚ 146,8-10-1945 ‘Πεξί απνλνκήο ζπληάμεσο εηο θιεξνλφκνπο
εθηειεζζέλησλ παξ’ αλαξρηθψλ ζηνηρείσλ Αμησκαηηθνχο θηι’: ηη ν Λνραγφο αγηάο ππξίδσλ
εθνλεχζε ππφ ησλ αληαξηψλ ηνπ ΔΛΑ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο αμησκαηηθνχ ηε 17-4-1944 θαη φηη ν
ζάλαηφο ηνπ εκπίπηεη εηο ηελ δεπηέξαλ πεξίπησζηλ ηνπ εδαθίνπ β΄ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Νφκνπ 1640)44.
72
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 7/6/1946 ‘Φαζηζηηθά Γηαηάγκαηα’
73
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’Απξίιηνο 1945, ‘Δζλνθχιαθεο θαηέζηξεςαλ ηα ηππνγξαθεία ησλ εθεκεξίδσλ
<<Αιήζεηα>> θαη <<Διεπζεξία>>
74
Πεηξίδεο Π. ‘ηε δίλε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ-πάληα ληνθνπκέληα ηνπ ΔΑΜ’, Πξνζθήλην ζ.243‘Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ Λαξίζεο,12-4-45, Απφξξεηνλ –Δκπηζηεπηηθφλ Πξνο Τπνπξγείνλ
Γηθαηνζχλεο’
75
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ Απξίιηνο 1945 ‘Μηα ακθίβνιε πξνζηαζία ελαληίνλ θξαηηθψλ νξγάλσλ θαη
ιεζηνζπκκνξηψλ’
76
N.Αιηβηδάηνο, ‘Οη πνιηηηθνί ζεζκνί ζε θξίζε 1922-1974-Όςεηο ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο’εθδ. Θεκέιην
ζει.458
77
Αλαγθαζηηθφο Νφκνο 453 ηεο 10εο Ηνπιίνπ 1945, <<πεξί θαηαδηώμεσο ηεο ιεζηείαο>>
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νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα: πέξα απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηεπθφιπλαλ ηε
δίσμε ησλ ιεζηψλ, νη νπνίνη, σο ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ιπκαίλνληαλ ηελ
χπαηζξν, ν λφκνο απηφο εμνπζηνδνηνχζε ηηο αξκφδηεο πνιηηηθέο ή
ζηξαηησηηθέο αξρέο λα δηαηάμνπλ ηε <<κεηνίθεζε>> ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηελ εθηφπηζε, ησλ πην ζηελψλ ζπγγελψλ ηνπο.78
Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο ελεξγνπνηήζεθε πέληε κήλεο κεηά ηελ
ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο γηα ηε δίσμε εθείλσλ ησλ
νπαδψλ ηεο Αξηζηεξάο θαη ησλ πξψελ αληηζηαζηαθψλ πνπ ε
δηθνξνχκελε ακλεζηία, πνπ πξνέβιεπε ε ζπκθσλία ηνπο πξνθχιαζζε
πξνζσξηλά απφ άιιεο δηψμεηο. Καη απηφ ράξε ζε κηα εληππσζηαθά
θπληθή εμίζσζε ηνπ ηχπνπ πνιηηηθνί εγθιεκαηίεο (εγθιεκαηίεο);=
εγθιεκαηίεο ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ.79
Ζ ινγηθή ηνπ κέηξνπ απηνχ, ηα ζπέξκαηα ηεο νπνίαο βξίζθνληαλ ζηνλ
ίδην ηνλ πεξί ακλεζηίαο φξν ηεο ζπκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο, ήηαλ πξάγκαηη
φηη ήζειε λα ζεσξεί ηνπο αληηηηζέκελνπο πξνο ηε λέα θαζεζηεθπία ηάμε
θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο εγθιεκαηίεο ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ, νη
νπνίνη έπξεπε λα ινγνδνηήζνπλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπο, αλ φρη γηα ηα
θξνλήκαηά ηνπο. Απηφο ν λφκνο γηα ηε ιεζηεία δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ
πνιχ πέξα απφ ην ηέινο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Θα εμαθνινπζήζεη λα
εθαξκφδεηαη, ζηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, κε κηα ζεηξά δηαηάγκαηα πνπ
εθδφζεθαλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο πνπ αιιεινδηαδέρνληαλ ε κία ηελ άιιε
(βαζηιηθά δηαηάγκαηα ηεο 3εο Μαΐνπ 1946, ηεο 29εο Απξηιίνπ 1947, ηεο
24εο Απξηιίνπ 1948, ηεο 30εο Απξηιίνπ 1949, ηεο 10εο Απγνύζηνπ 1950
θηι.)80 Δίλαη ελδεηθηηθφ πσο ε πξαθηηθή ηεο επηθήξπμεο ησλ
θνκκνπληζηψλ, ζαλ λα επξφθεηην γηα ιεζηέο ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ
δηθαίνπ, ζπλερίζηεθε ρσξίο δηαθνπή, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1950.

Άξζξ.21 θαη 22 ηνπ λφκνπ ΣΟΓ΄ηεο 1εο Μαξηίνπ 1871, βι.340. πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο,ζχκθσλα
κε ην άξζξν 5 &3 ηνπ αλαγθαζηηθνχ λφκνπ 453, ν ππνξγφο Δζσηεξηθψλ κπνξνχζε, κε <<απφθαζε>>
πνπ δεκνζηεπφηαλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,αλάκεζα ζηα άιια, λα επηθεξχμεη θάζε άηνκν
<<επηθίλδπλνλ δηα ηελ δεκνζίαλ ηάμηλ>>. Ζ δηάηαμε απηή απέβιεπε επίζεο ζην λα δηεπθνιχλεη ηε
ζχιιεςε ησλ πνιηηηθψλ εγθιεκαηηψλ, πνπ δελ είραλ ακλεζηεπηεί κε ηε ζπκθσλία ηεο Βάξθηδαο.
79
Αιηβηδάηνο, φ.π. ζει.460
80
Αιηβηδάηνο,φ.π.ζει.461
78
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ΔΝΟΣΖΣΑ 3ε
ΟΗ ΛΖΣΟΤΜΜΟΡΗΔ ΚΑΗ Ζ ‘ ΛΔΤΚΖ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ’
Σνλ Απξίιην ηνπ 1945 νη θαηεγνξνχκελνη γηα θφλνπο ‘επί Καηνρήο’,
γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ εθδνζεί θαη εληάικαηα ζχιιεςεο θπθινθνξνχλ
ειεχζεξα κέζα ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο φπσο ηα πξψελ κέιε ηνπ ΔΑΑΓ
Νάλνο θαη Γεκεηξίνπ, ελψ ζηελ επαξρία θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη
ζπκκνξίεο ηνπ Γξ. νχξια πνπ δξα ζηελ επαξρία ησλ Φαξζάισλ, ηνπ
Σακπνχξε ζηελ πεξηνρή ηνπ Κάησ Οιχκπνπ-Σεκπψλ, ησλ Σζαληνχια
θαη Βειέληδα81 ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Καξδίηζαο θαη Σξηθάισλ
αληίζηνηρα. Μάιηζηα νξηζκέλνη ζα ππνβάινπλ κελχζεηο ελαληίνλ ησλ
εγθιεηζκέλσλ θαπεηάλησλ ηνπ ΔΛΑ, φπσο ε πεξίπησζε ηνπ ΠαπαΜαθξή ελαληίνλ ηνπ Μ. Μπνπθνπβάια. 82
Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπκκνξίεο δξνπλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ λνκνχ θαη
απαξηίδνληαη απφ εθαηνληάδεο κέιε ηα νπνία είλαη πξψελ ζπλεξγάηεο
ησλ θαηαθηεηψλ, ιεζηνηξφθνη, θαλαηηθνί βαζηιφθξνλεο, αληηΔΑΜίηεο,
θαηξνζθφπνη θαη αγξφηεο πνπ έρνπλ παξαζπξζεί απφ ην πιηάηζηθν θαη
ηνλ εχθνιν πινπηηζκφ ή αθφκε θαη πξψελ ΔΑΜίηεο. Έλαο απφ απηνχο, ν
Σακπνχξεο ή Σάζνο Μπαιηάθαο απφ ηε Ραςάλε πνπ επί Καηνρήο
ππεξεηνχζε ζην Μεραληθφ Οιχκπνπ εμνπιίζηεθε απφ ηνπο Άγγινπο ην
Μάξηην ηνπ 1945 θαη δξνχζε ζηελ πεξηνρή Σεκπψλ-Λεπηνθαξπάο.83
Με ηνλ ηίηιν ‘Δζληθαί Οκάδαη Οιύκπνπ’ ε λενζχζηαηε νκάδα ηνπ
γλσζηνχ πιένλ Σακπνχξε ή Σάζνπ Μπαιηάθα ζηέιλεη πξνεηδνπνηήζεηοαλαθνηλψζεηο πξνο φιεο ηεο θνηλφηεηεο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο φπσο
παξαδψζνπλ φπνηνλ νπιηζκφ θαηέρνπλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο.
Μάιηζηα ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ζηα κέιε ηνπ ΔΑΜ-ΚΚΔ λα παξαδψζνπλ
ηα φπια ησλ Αρηίδσλ θαη ν ίδηνο ν αξρεγφο ζα απειεπζεξψζεη εθείλνπο
ηνπο θξαηνχκελνπο πνπ βαξχλνληαη κε ‘εγθιήκαηα’ ηεο Καηνρήο.
Οινθιεξψλνληαο πξνεηδνπνηεί πσο φπνηνο δελ ζπκκνξθσζεί, ζα ζηείιεη
ν ίδηνο, νκάδεο Δζληθηζηψλ πνπ ζα πξνβνχλ ζε ελέξγεηεο αλάινγεο ρσξίο
λα θέξεη θακία επζχλε.84 Σν πξψην πεξηζηαηηθφ ηξνκνθξαηίαο ησλ
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Ραςάλεο, ηφπνπ θαηαγσγήο ηνπ Μπαιηάθα-

81

Βαζηιηθή Παπαγηάλλε ‘Οη εηηεκέλνη-Υξνληθφ Βαγγέιε Γηαλλφππνπινπ’ εθδ.ηνραζηήο ζ.8-ν
αθεγεηήο εμηζηνξεί ηε δηθή ηνπ εκπεηξία: ‘Σν Μάε ηνπ 1945 θαη ελψ νη θακπάλεο ρηππνχλ ραξκφζπλα
γηα ηε λίθε ησλ Λαψλ ελάληηα ζην λαδηζκφ θαη θαζηζκφ, εγψ θαη ν θίινο κνπ ηαχξνο Παπαγηάλλεο
ηηο αθνχκε κέζα απ’ ην θξαηεηήξην, ζην Παιακά Καξδίηζαο, ξηγκέλνη θάησ ζην ηζηκέλην, ιησκέλνη
ζην μχιν απ’ ηηο ζπκκνξίεο ηνπ Βειέληδα. Καηνπξνχζα αίκα.’
82
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 12/4/1946 ‘Οη ρζεζηλέο δίθεο Δαζαδηηψλ θαη Λεγεσλαξίσλ’
83
Αξζελίνπ ‘Γέλεζε εκθπιίνπ…,φ.π.’ ζ.72
84
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ Ηνχληνο 1945-‘Δζληθαί νκάδαη Οιχκπνπ-Πξνο ηνλ πξφεδξν Κνηλφηεηαο Ραςάλεο’
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Σακπνχξε, ήηαλ ε αλαηίλαμε απνζήθεο ππξνκαρηθψλ απφ ηνλ ίδην κηαο
θαη είρε ηελ επζχλε απφθξπςήο ηνπο.85
Γηα λα απεηθνλίζνπκε ην κέγεζνο ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ εμαπέιπζαλ
απηέο νη ζπκκνξίεο( δνινθνλίεο, αθξσηεξηαζκνχο, μεθιεξίζκαηα
λνηθνθπξηψλ, εμαλέκηζε πεξηνπζηψλ, βηαζκνχο γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ)
αξθεί λα δνχκε θαη ην ζρφιην ηεο ‘Διεπζεξίαο’ ζηηο 8 Μαΐνπ 1945: ‘Σνλ
Αλώηεξνλ ηξαηησηηθόλ Γηνηθεηήλ Θεζζαιίαο-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
θ.Αβξακίδελ ηηκά κεγάισο ε ρεηξνλνκία, δηά ηεο νπνίαο ζέηεη εθηόο λόκνπ
ηαο ζπκκνξίαο, αη νπνίαη δξνπλ εηο ηελ πεξηνρήλ Φαξζάισλ θαη άιια
ζεκεία ηεο Θεζζαιίαο, ππνθαζηζηώζη ηαο λνκίκνπο αξράο ηνπ θξάηνπο.’86
ε έλδεημε εθαξκνγήο απηήο ηεο δηαηαγήο ζα ζεκεησζνχλ θαη
αληαιιαγέο ππξνβνιηζκψλ κεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο Δζλνθπιαθήο πνπ
έδξεπε ζηνλ Σίξλαβν θαη ηεο ζπκκνξίαο Σακπνχξε ζηα πεξίρσξα ηεο
επαξρίαο Σηξλάβνπ ζην ρσξηφ Μνπζαιάξ-Ρνδηά. Χζηφζν νη έιεγρνη θαη
νη πεξηνδείεο ηεο Δζλνθπιαθήο ζα πεξηνξηζηνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα
θιεζεί λα επηζηξέςεη ζηε βάζε ηεο ζηνλ Σίξλαβν θαη λα ζηακαηήζεη
ηνπο ειέγρνπο θαη ην θπλεγεηφ ησλ ζπκκνξηψλ.87
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε εγθχθιηνο πνπ εμέδσζε ε Ννκαξρία γηα
φζνπο πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο
ιεζηνζπκκνξίεο, θαζψο ζα αζθεζεί ελαληίνλ ηνπο θάζε πνηληθή επζχλε
ελψ ππνγξακκίδεη πσο ην θαζήθνλ ηεο επηβνιήο ηεο ηάμεο αλαηίζεηαη
ζηελ Δζλνθπιαθή θαη ζηε Υσξνθπιαθή. 88
Γχν κέξεο κεηά, ε ζπκκνξία ηνπ Γξ.νχξια ζα ζπιιάβεη ηνλ
Δηζαγγειέα Υ.Παηαθηά, ν νπνίνο κεηέβαηλε ζηελ Αζήλα θαη ζα αθεζεί
ειεχζεξνο κεηά απφ επέκβαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Δζλνθπιαθήο. Απηή ε
ζχιιεςε ήηαλ έλαο άκεζνο ηξφπνο αληίδξαζεο ηεο ζπκκνξίαο ζηελ
απφθαζε ηεο Αλσηέξαο ηξαηησηηθήο Γηνίθεζεο λα ηελ ζέζεη ‘εθηόο
λόκνπ’ .89
Ζ έμαξζε ηεο ηξνκνθξαηίαο έρεη ζαθή εηθφλα κέζα ζηελ πφιε ηεο
Λάξηζαο, θαζψο θπθινθνξνχλ πιένλ ειεχζεξνη επψλπκνη δνζίινγνη ηεο
Καηνρήο φπσο νη Γ.Μπφθαξεο θαη Νηνχιαο Γεκεηξίνπ, ρσξίο θακία
δεκφζηα αξρή λα πξνρσξεί ζηε ζχιιεςή ηνπο.90 Μάιηζηα ε δξάζε
απηψλ ησλ επσλχκσλ δνζίινγσλ δελ ζα αθήζεη αλεπεξέαζηνπο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνπ λνκνχ πνπ ζα θαηαγγείινπλ επεκβάζεηο ζην έξγν
ηνπο θαζψο απεηινχληαη ηψξα λα εγθαηαιείςνπλ ηε ζέζε ηνπο γηαηί
πξφζθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ Αληίζηαζε. Μάιηζηα Δπηηξνπή
85

Μαλνχζαθαο Γ. ‘Δκθύιηνο..’ ζει.21
Δθεκ. ‘Διεπζεξία’ 8/5/1945
87
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 13/5/1945 ‘ πκπινθή ιεζηψλ θαη εζλνθπιάθσλ ζην Μνπζαιάξ-Ρνδηά’
88
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 1/6/1945 ‘ ζα δηψθνληαη νη πξφεδξνη πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ζπκκνξίηεο-Ζ
εγθχθιηνο ηεο Ννκαξρίαο’
89
Δθεκ. ‘Διεπζεξία’ 10/5/1945, Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 10/5/1945 ‘Ο εηζαγγειέαο θ. Παηαθηάο
ζπλειήθζεθε απ’ ηνλ νχξια’
90
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 27/5/1945 ‘ Ο δηαβφεηνο Νηνχιαο Γεκεηξίνπ’
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απνηεινχκελε απφ 70 δαζθάινπο πνπ ππεξεηνχζαλ ζε δηάθνξα ρσξηά
ηνπ λνκνχ ζα πξνζέιζνπλ ζηνλ Ννκάξρε λα δηακαξηπξεζνχλ γηα απηή
ηελ θαηάζηαζε. Ο δε λνκάξρεο ζα ηνπο ζπκβνπιέςεη πσο φζνη έρνπλ
‘εηδηθνύο ιόγνπο’ λα κελ πεγαίλνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο.91
Ζ ηξνκνθξαηία ζα ιάβεη θαη κφληκε πιένλ κνξθή θαζψο
παξαηεξνχληαη θαηλφκελα (ζπιιήςεηο, έξεπλεο, κπιφθα, ππξνβνιηζκνί,
θαηαζηξνθέο γξαθείσλ θαη ηππνγξαθείσλ εθεκεξίδσλ) παξφκνηα κε
απηά ησλ ιεζηνζπκκνξηψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο Δζλνθπιαθήο θαη ηεο
Υσξ/θεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε ‘αλνρή’ πνπ δείρλνπλ νη θξαηηθέο
αξρέο φηαλ ηελ Κπξηαθή 21/4/1945 θαηαζηξέθνληαη ηα γξαθεία ησλ
εθεκεξίδσλ ‘Διεπζεξίαο’ θαη ‘Αιήζεηαο’ απφ ηκήκα ηεο Δζλνθπιαθήο.92

Τπήξραλ αλαθνξέο απ’ φιε ηελ επηθξάηεηα φηη ηα ζψκαηα
Δζλνθπιαθήο δελ εθηεινχζαλ θαλέλα απφ ηα θαζήθνληά ηνπο, έθαλαλ
επηδεηθηηθέο παξειάζεηο κέζα ζηηο πφιεηο, πξνθαινχζαλ θαηαζηξνθέο,
εθθφβηδαλ θφζκν αλεμαξηήησο πνιηηηθήο πξνέιεπζεο θαη ινηδνξνχζαλ
αθφκε θαη ηα ζχκβνια εμνπζίαο.93
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην απφζπαζκα απφ έλα άξζξν ηνπ αληαπνθξηηή
ησλ Times ηνπ Λνλδίλνπ ζηελ Αζήλα, πνπ γξάθεθε ηνλ Απξίιην ηνπ
1945, δχν κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο: «Σν
ΔΑΜ θαη νη νπαδνί ηνπ ηηκσξνύληαη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Πξώελ άλδξεο
ηνπ ΔΛΑ
μπινθνπνύληαη, ζπιιακβάλνληαη θαη δηθάδνληαη κε
πξνθαηαζθεπαζκέλεο θαηεγνξίεο. Δθαηνληάδεο ππάιιεινη ησλ εηαηξεηώλ
θνηλήο σθέιεηαο ζηελ Αζήλα απνιύνληαη γηα δήζελ «αληεζληθή» δξάζε,
πνπ ζεκαίλεη απιά όηη ππήξμαλ κέιε ηνπ ΔΑΜ…Έηζη, ε πλζήθε ηεο
Βάξθηδαο, πνπ ηε ζηηγκή ηεο ππνγξαθήο ηεο θαηλόηαλ πσο κπνξνύζε λα
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Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 15/5/1945 ‘Οη δεκνδηδάζθαινη ηεο πεξηθεξείαο καο ζε δησγκφ’
Δθεκ. ‘Διεπζεξία’ 21/4/1945 ‘ΚΡΑΣΟ ΑΝΑΡΥΗΑ’-‘Γξάθνκελ θαη ζήκεξνλ ππφ ην θξάηνο
κεγάιεο αγαλαθηήζεσο θαη βαζπηάηνπ πφλνπ , δηα ηα επεηζφδηα ηα νπνία έιαβνλ ρψξαλ ην απφγεπκα
ηεο Κπξηαθήο(21 Απξηιίνπ) εηο ηελ καξηπξηθήλ απηήλ πφιηλ, απφ ηκήκα Δζλνθπιαθήο, ην νπνίνλ
επέξαζελ απφ εδψ αθξηβψο φπσο θάπνηε επέξαζαλ νη ππνρσξνχληεο Οχλλνη…Κχξηε πξσζππνπξγέ , εμ
νλφκαηνο φισλ ησλ Λαξηζαίσλ, αλεμαξηήησο θνκκαηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ απνρξψζεσλ, ζαο
θαηαγγέινκελ ….ηκήκα ηεο 10εο Σαμηαξρίαο Δζλνθπιαθήο, ππφ ηελ αλνρήλ ηνπ Γηνηθεηνχ ησλ, ησλ
ηξαηησηηθψλ Αξρψλ θαη ηνπ Ννκάξρνπ, θαηέζηξεςαλ ηα γξαθεία θαη ηα ηππνγξαθεία ηνπ ΚΚΔ θαη
ηνπ ΔΑΜ, επείιεζαλ θαηαζηεκαηάξραο, εθηχπεζαλ πνιίηαο θαη γεληθψο εηξνκνθξάηεζαλ ηελ
πφιηλ….)
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Μ.Λπκπεξάηνο ‘ηα πξόζπξα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ’ εθδ. Βηβιηφξακα, Αζήλα 2006, ζει.276, Δθεκ.
‘Αιήζεηα’- Έθηξνπα εζλνθπιάθσλ ζηνλ Σίξλαβν’ Απξίιηνο 1945
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ζεκαίλεη ην ηέινο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, θαηέζηε λεθξό γξάκκα, ελώ
πξνκελύνληαη λέεο ζπγθξνύζεηο».94
Μάιηζηα ν ίδηνο ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο θπβέξλεζεο Πιαζηήξα,
ν Ησάλλεο νθηαλφπνπινο ,πνπ έλα ρξφλν λσξίηεξα είρε δηαπξαγκαηεπηεί
θαη ππνγξάςεη ηε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο, ζηηο 15 Μαξηίνπ 1946,
πξφζζεζε ραξαθηεξηζηηθά: «Αλ ήμεπξα πσο ηα ηηκεκέλα όπια ηνπ ΔΛΑ,
κε ηα νπνία ν ιαόο καο αληηζηάζεθε ζηνπο εηζβνιείο ζα δίλνληαλ από ην
Κξάηνο ζηνπο Υίηεο, δελ ζα ππέγξαθα πνηέ ηε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο θαη
,ζα πξνηηκνύζα λα είρε ζπλερηζζεί ε αλακέηξεζε»95.
Υαξαθηεξηζηηθή θαη ε δήισζε ηνπ Δπαγ. Αβέξσθ: «Σηο πξώηεο
εβδνκάδεο ηνπ 1945, αλ είρε θαλείο ζπκκεηάζρεη ζην ΔΑΜ/ΔΛΑ, δύζθνια
κπνξνύζε λα δήζεη ζε έλα ρσξηό ή ζε κηθξή πόιε>>.96
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη ηφζν θαλεξή θαη ζπλάκα πξνθιεηηθή ε
ζπλεξγαζία – αλνρή ησλ επίζεκσλ θξαηηθψλ αξρψλ κε ηηο
ιεζηνζπκκνξίεο πνπ κάιηζηα ζπκπξάηηνπλ ζην έξγν ησλ ηειεπηαίσλ
ρσξίο δηζηαγκνχο. Καηαγγειίεο γηα μπινδαξκνχο, βηαζκνχο θαη άιια
απνηξφπαηεο ελέξγεηεο
απφ κεηθηά απνζπάζκαηα Δζλνθπιάθσλιεζηνζπκκνξηψλ ζα ιάβνπλ ρψξα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1945 ζε δηάθνξεο
πεξηνρέο ηνπ λνκνχ θαζψο θαη ζηνπο φκνξνπο λνκνχο.97 Σε δηελέξγεηα
απηψλ ησλ εθθαζαξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ 1ε Απγνχζηνπ ζα
έθαλε ε Δζλνθπιαθή, ελψ ε Υσξνθπιαθή ζα αλαιάκβαλε ηελ αζθάιεηα
ζηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά πνπ ζα είραλ εθθαζαξηζηεί. Γηα ηελ αζθάιεηα
ηεο ππαίζξνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ θηλεηά απνζπάζκαηα εζλνθπιαθήο,
κε κεηαβιεηή δχλακε.98
ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1945 παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν πσο,
πέξα απφ ηα φξηα ηεο Αηηηθήο θαη ησλ κεγάισλ πφιεσλ φπνπ έρνπλ
εγθαηαζηαζεί θξαηηθέο δηνηθεηηθέο αξρέο, ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο θαη
πάληα ζχκθσλα κε εθζέζεηο ησλ δηνηθεηψλ ησλ κνλάδσλ Υσξνθπιαθήο,
ην ΔΑΜ δηαηεξνχζε ηηο εακηθέο αξρέο κε ηε ζπλδξνκή έλνπισλ
νκάδσλ.99
Μάιηζηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Λάξηζαο ζηνλ Σίξλαβν, ηελ Αγηά,
ην πθνχξην ή ηνλ Πιαηχθακπν, αζηπλνκηθά θαζήθνληα αζθνχζαλ
νκάδεο πξψελ Διαζηηψλ ή νη ίδηνη νη πνιίηεο.100
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Times ηνπ Λνλδίλνπ 17/4/1945, L.Stavrianos, Greece: American Dilemma and Opportunity, ηθάγν
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Χζηφζν ε ηξνκνθξαηία ζα ιάβεη πηα επίζεκε θξαηηθή κνξθή ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 1945 φηαλ απνζπάζκαηα Υσξ/θεο ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ
εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη ζηα
ζπγθεθξηκέλα ρσξηά ηεο πεξηνρήο Βνπιγαξηλή, θιήζξν, Πνιπδέληξη,
θαη Καιακάθη, ζπιιακβάλνληαο επψλπκα ζηειέρε ηνπ ΔΑΜ-ΚΚΔ θαη
πξνθαιψληαο αλαζηάησζε κε ζπιιήςεηο, μπινδαξκνχο, θαθνπνηήζεηο
αηφκσλ δηαθφξσλ ειηθηψλ θαη ππνρξεσηηθή πξνζαγσγή ηνπο ζηε
Λάξηζα.101 Σαπηφρξνλα απηή ε ‘ζπλεξγαζία’ ζα εθθξαζηεί θαη κέζα ζηελ
πφιε ηεο Λάξηζαο φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη απαλσηέο επηδξνκέο ζηα
γξαθεία ηεο ΔΠΟΝ ην ίδην βξάδπ απφ νκάδεο λέσλ Δβεληηψλ102,
απνζπάζκαηνο Υσξνθπιαθήο θαη κεηθηήο νκάδνο Δζλνθπιάθσληξαηνλνκίαο. Θα νινθιεξσζεί ε επηρείξεζε ζηηο 4.30π.κ. ηεο επφκελεο
εκέξαο θαη ηα γξαθεία ηεο ΔΠΟΝ ζα κεηαβιεζνχλ ζε ζσξφ απφ
εξείπηα.103
Γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο 28εο Οθησβξίνπ ν Πνιηηηθφο πλαζπηζκφο ησλ
Κνκκάησλ ηνπ ΔΑΜ ζα εθδψζεη αλαθνίλσζε φπνπ θάλεη γλσζηφ ζην
ιαφ ηεο πφιεο πσο δελ ζα παξαζηνχλ εθπξφζσπνί ηνπ ζηελ επίζεκε
γηνξηή. Αληίζεηα ε γηνξηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο ζπλνηθίεο ηεο πφιεο.
Σελ επφκελε δεκνζηεχηεθε αλαθνίλσζε πεξηγξάθνληαο ηα γεγνλφηα ηεο
επεηείνπ. Οιφθιεξε ε πφιε ζηξαηνθξαηνχληαλ απφ φξγαλα ηεο
Αζθάιεηαο ησλ αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ θαη ηεο ηξαηησηηθήο
Αζηπλνκίαο, νη νπνίνη δηέιπζαλ ηηο ιατθέο ζπγθεληξψζεηο, ππξνβφιεζαλ
θαηά ηνπ πιήζνπο, έδεηξαλ θαη ζπλέιαβαλ πνιίηεο. Καηαγγέιιεηαη
επίζεο πσο έγηλαλ ζπλνιηθά 7 επηδξνκέο ελαληίνλ ησλ γξαθείσλ ηεο
ΔΠΟΝ, θαη απφ κία ζηα γξαθεία ηνπ ΔΑΜ, ηεο ΔΑ θαη ηνπ ΚΚΔ.104
ηηο 22 Ννεκβξίνπ 1945 ζα ζρεκαηηζζεί λέα θπβέξλεζε κε
πξσζππνπξγφ ηνλ Θεκ. νθνχιε, ε νπνία έρεη ζηηο πξνγξακκαηηθέο ηεο
δειψζεηο θχξην κέιεκά ηεο ηελ εκπέδσζε ηεο ηάμεο, ηελ εμαζθάιηζε
πιήξνπο ηζνπνιηηείαο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο ζε θξάηνο
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Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ Οθηψβξηνο 1945-‘ Σν Μαπξνβνχλη <<θηινμελεί>> ηα εθθαζαξηζηηθά
απνζπάζκαηα
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Ηζηνξία ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο 1940-1945, εθδ.χγρξνλε Δπνρή Αζήλα 1984 ζει.1470,
Γ.Γαηφπνπινο ‘Ηζηνξία ηεο Καηνρήο’ εθδ.Μέιηζζα, Αζήλα 1996 ζει.709-710, Υ.Φιάηζεξ ‘ηέκκα θαη
ζβάζηηθα:ε Διιάδα ηεο Καηνρήο θαη ηεο Αληίζηαζεο, 1941-1944’εθδ. Παπαδήζεο, Αζήλα 1988-1995
ζει.36, H.F.Meyer ‘Ζ αλαδήηεζε. Αλζξώπηλα πεπξσκέλα ζηνλ ειιεληθό εζληθναπειεπζεξσηηθό αγώλα
1941-1944’ εθδ.Παπαδήζεο, Αζήλα 1995 ζει.334--Δ.Β.Δ.Ν (Έλσζηο Βαζηινθξφλσλ Δζληθηζηψλ
Νέσλ)-χκθσλα κε πιεξνθνξίεο επξφθεηην γηα νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε ζε θάπνηα ζπλνηθία ηεο
Αζήλαο κε αληίζηνηρν ηδενινγηθφ ηεο φξγαλν ηελ εθεκεξίδα ‘Δζληθφο Γξφκνο’ ε νπνία θπθινθφξεζε
5 ηεχρε απφ ηα ηέιε ηνπ 1943 κέρξη θαη ηνλ Μάην ηνπ 1944. Σνλ Μάην ηνπ 1944 απεπζχλεη αλνηθηή
επηζηνιή πξνο ηνλ βαζηιηά Γεψξγην Β΄. Αξγφηεξα ζα εμαπισζεί ζηηο επαξρηαθέο πφιεηο θαη ζηα
κεγάια ρσξηά ηνπ λνκνχ Λάξηζαο π.ρ. Σίξλαβνο, Ακπειψλαο, Αξγπξνπνχιη θηι. κε ηε ζχζηαζε
ηνπηθψλ επηηξνπψλ., Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ Αχγνπζηνο 1945 ‘Οη αγψλεο ηεο ΔΠΟΝ θαη νη πξνδνζίεο ηεο
ΔΒΔΝ’-’ απηφ ην άξζξν επηζεκαίλεηαη πσο Πεξηθεξεηαθφο Γηνηθεηήο ηεο ΔΒΔΝ Λάξηζαο ζην ελ
ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ ν .Μπεθηαξφπνπινο.
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δηθαίνπ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο νπνίαο είλαη ε δηελέξγεηα
ειεχζεξσλ θαη αδηάβιεησλ εθινγψλ. Οκνίσο θαη γηα ηελ θαηάξηηζε
γλήζησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ.
ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο ζα αθηρζεί λένο Ννκάξρεο, ν δηθεγφξνο
Μαηζαίνο Βαζαιάθεο. Μαδί κε ηνλ ζηξαηεγφ Αβξακίδε, ηνλ εηζαγγειέα
Παηαθηά θαη ηνλ θαηνπηλφ δηάδνρφ ηνπ ζα πξνζπαζήζνπλ λα
νκαινπνηήζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Χζηφζν ήηαλ αλίζρπξνη, θαζψο εθηφο
απφ ηηο ιεζηνζπκκνξίεο, ε βαζηιηθή ΔΒΔΝ θαη λενθεξκέλνη
ηαγκαηαζθαιίηεο ζηελ πφιε ζπλέρηδαλ ακείσηα ηηο πξνθιήζεηο, ηνπο
μπινδαξκνχο, ηνπο ειέγρνπο, ηα κπιφθα θαη ηηο δνινθνλίεο Δακηθψλ
νπαδψλ. Σαπηφρξνλα νη επηθεξχμεηο αλχπνπησλ πνιηηψλ έδηλαλ ηε
δπλαηφηεηα ζηηο ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο λα δξνπλ θαηά ην δνθνχλ θαη λα
ακείβνληαη γηα ηηο πξάμεηο ηνπο.105
O επφκελνο κήλαο, Γεθέκβξηνο 1945, ζα επηθπιάμεη κηα αλεπάληερε
εθδνρή ζπλεξγαζίαο ησλ επίζεκσλ θξαηηθψλ αξρψλ(Αζθάιεηα,
Υσξνθπιαθή, Ννκάξρεο) θαη ησλ ιεζηνζπκκνξηψλ, θαζψο άλδξεο ηεο
Αζθάιεηαο ζα αξπάμνπλ ην πηψκα ηνπ δνινθνλεκέλνπ Γξ.Υαξηζνχιε, ν
νπνίνο έρεη δνινθνλεζεί απφ ηε ζπκκνξία ηνπ Γξ.νχξια ,θαη ζα ην
εληαθηάζνπλ κφλνη ηνπο ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.
Υαξαθηεξηζηηθή ππήξμε ε θαηαγγειία ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ηνπ
ΑΚΔ Λάξηζαο θαη ηνπ Γεσξγίνπ Βιάρνπ, πξψελ γεξνπζηαζηή ηνπ
θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ.106
Έξγν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκκνξηψλ ζεσξείηαη θαη ε ζχζηαζε θαη
νξγάλσζε ζε θάζε ρσξηφ ηνπηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΔΒΔΝ, πνπ
ιεηηνπξγνχζε ζπκπιεξσκαηηθά θαη εθθνβηζηηθά ελαληίνλ ησλ αγσληζηψλ
ηεο Αληίζηαζεο, θαζψο πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο πνηθηινηξφπσο.
Οη αλαθνηλψζεηο ησλ ηνπηθψλ Δπηηξνπψλ, ε ζηέγαζή ηνπο ζε γξαθεία ζε
θεληξηθφηαην ζεκείν ηεο πιαηείαο ηνπ ρσξηνχ, νη νλνκαζηηθνί θαηάινγνη
ησλ κειψλ ηνπο, ε έθδνζε αδεηψλ κεηαθίλεζεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ
ρσξηνχ θαη ν ζηνιηζκφο ησλ γξαθείσλ κε ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ βαζηιηά
Γεσξγίνπ είλαη κφλν κεξηθέο απφ ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνέβαηλαλ νη
ζπγθεθξηκέλεο Δπηηξνπέο.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθήγεζε ηνπ Κ.Κ απφ ην ρσξηφ Αξγπξνπνχιη
Σηξλάβνπ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε:<< Ήξζε ζην ρσξηό
κηα πηέξπγα κε 20 γελεηνθόξνπο ηνπ νύξια κε αξρεγό ηνλ Παιηαβό, ν
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Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ Γεθέκβξηνο 1945-‘ Ζ Ννκαξρηαθή ηνπ ΑΚΔ θαη ν Γεψξγηνο Βιάρνο
δηακαξηχξνληαη γηα ηα γεγνλφηα’: ‘ ήκεξνλ, ψξαλ 13.1)2, Αζθάιεηα Λαξίζεο αθήξπαζε λεθξφλ
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θηλεκαηνζεάηξνπ <<Παιιάο>> ρσξνθπιαθή θαη ζηξαηφο ελεδξεχνληεο έβαινλ, πξσηνζηαηνχληνο
Γηνηθεηή Αζθαιείαο Υξήζηνπ θαη απηνπξγψλ ρσξνθπιάθσλ, Αδάκνπ, Αινγάξηαζηνπ θαη Σζαηήξε,
θαηά ακάρνπ πιεζπζκνχ. Νεθξφο εηο, ηξαπκαηίαη δχν.Αηηνχκελ άκεζνλ ζχιιεςηλ ππεπζχλσλ
αλσηέξσλ ή απνκάθξπλζηλ Ννκάξρνπ, Γηνηθεηψλ Κσβαίνπ, Ζξαθιφπνπινπ, Δηζαγγειέσο εζηθψλ
ππεπζχλσλ δηα πξσηνθαλή δνινθνλίαλ.’
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νπνίνο αθνύ εθθώλεζε ιόγν ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ, ζηε ζπλέρεηα άξρηζε
λα δηαβάδεη νλόκαηα ληόπησλ, νη νπνίνη μερώξηδαλ από ην πιήζνο θαη
θαηεπζύλνληαλ ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνύ ηνπ Μπαθάιε. Φώλαμε γύξσ ζηα 40
άηνκα, όινη γλσζηνί θαη εθδεισκέλνη αληηΔακηθνί. Σνπο θώλαμε θνληά
ηνπ θαη ηνπο παξνπζίαζε ζην πιήζνο ιέγνληαο πσο απηνί απνηεινύλ ηελ
Δπηηξνπή ηνπ ρσξηνύ ηεο ΔΒΔΝ. Όπνηνο ηνικνύζε θαη ηνπο πείξαδε ζα
είρε λα θάλεη καδί ηνπ. Μάιηζηα ηνπνζέηεζαλ θαη νιόζσκε θσηνγξαθία
ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ ζηελ πξόζνςε ηνπ γξαθείνπ. Σελ επόκελε ην πξσί
πήγε ν Β.Κ θαη έζθηζε ηελ αθίζα. Κάζε βξάδπ νη Δβελίηεο καδί κε δπόηξεηο ρσξνθύιαθεο πήγαηλαλ ζηα πξώηα ζπίηηα ηεο ζπλνηθίαο Μσξατηη(ηελ
απνθαινύκελε αξγόηεξα Κόθθηλε Μόζρα) θαη έξηρλαλ ξηπέο κε ηα
απηόκαηά ηνπο θαη ρεηξνβνκβίδεο γηα εθθνβηζκό ελώ γέκηδαλ ηζνπβάιη κε
άρπξα θαη ην ρηππνύζαλ κε γθιίηζεο βγάδνληαο ηαπηόρξνλα δπλαηέο
θξαπγέο θαη βξηζηέο…>>107
Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί πσο ζε κηα λέα επηρείξεζε ηνπ Παιηαβνχ
ζηελ επαξρία Σπξλάβνπ, πεξλψληαο απφ ην Αξγπξνπνχιη αθνχ πξψηα
πιηαηζηθνιφγεζαλ, ζηε ζπλέρεηα ζπλέιαβε ηξεηο Δπνλίηεο, ηνπο νπνίνπο
μπινθφξησζαλ θαη ηνπο νδεγνχζαλ γηα εθηέιεζε. Οη Δβελίηεο φκσο ηνπ
ρσξηνχ επελέβεζαλ θαη απέηξεςαλ ηηο ελδερφκελεο ζπιιήςεηο-εθηειέζεηο
ησλ ζπγρσξηαλψλ ηνπο.108
Με ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Αζθαιείαο θαη ηηο επηθεξχμεηο
αλχπνπησλ πνιηηψλ πνπ εμέδηδε, ην παξαθξάηνο δεκηνπξγνχζε
<<πιεξσκέλνπο θνληάδεο>>. Ήηαλ έλαο έκκεζνο ηξφπνο λα εμσζήζεη
ηνπο ηξνκνθξάηεο λα ζθνηψλνπλ θαη λα ακείβνληαη ηαπηφρξνλα.
Αλάινγν παξάδεηγκα ζπλέβε κε ηε δνινθνλία ηνπ Γηάλλε Μάξθνπ. Γη’
απηήλ θαηεγνξήζεθε ν ρσξνθχιαθαο Ν.Αγγειφπνπινο. Ήξζε ζηε
Λάξηζα ν ππνπξγφο .Μεξθνχξεο θαη << εδήισζε- γξάθεη ε Διεπζεξίαόηη ν ρσξνθύιαμ Αγγειόπνπινο πξνεθπιαθίζζε. Ζ δεκνζηεπζείζα, όκσο,
ρζεο επηζηνιή ηνπ θ.Κσλ.Σζηθιηθά απνηειεί δηάςεπζηλ. Γηόηη ν ελερόκελνο
εηο ηνλ θόλνλ ηνπ Μάξθνπ ρσξνθύιαμ εζεάζε εηο ην θαθελείνλ
Καθαγηάλλε>>. 109
Μάιηζηα ν δνινθνλεκέλνο Αζαλάζηνο Μάξθνπ είρε επηθεξπρζεί κε
πνιινχο άιινπο θαηνίθνπο ησλ γχξσ ρσξηψλ θαη κεηά ηε ζχιιεςή ηνπ
δνινθνλήζεθε κέζα ζην Αζηπλνκηθφ Καηάζηεκα πθνπξίνπ. Παξάινγν
είλαη θαη ην παξάδεηγκα ηνπ Αζηεξίνπ Καηζηγηάλλε, ν νπνίνο
ππεξεηνχζε ήδε ζηνλ Δζληθφ ηξαηφ θαη αγλννχζε φηη έρεη επηθεξπρζεί
απφ ηελ Δπηηξνπή Αζθαιείαο ηνπ λνκνχ. Σν απνηξφπαην είλαη φηη ν
θαηαδηθαζζείο ζε 20εηή πξφζθαηξα δεζκά, πξψελ κέινο ηνπ ΔΑΑΓ, Γ.
ηεθνχιεο θπθινθνξεί ειεχζεξνο ζηελ πφιε θαη κάιηζηα
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απειεπζεξψζεθε απφ ηα φξγαλα ηεο ηάμεσο.110 Παξφκνην πεξηζηαηηθφ
αλαθέξεη ε ‘Διεπζεξία’ ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 1946 φπνπ Δπηηξνπή
θαηνίθσλ ηεο Φαιάλεο παξνπζηάζηεθαλ ζηα γξαθεία ηεο εθεκεξίδαο λα
δηακαξηπξεζνχλ γηα ηξνκνθξάηε απφ ηνλ Ακπειψλα πνπ δξαπέηεπζε
απφ ηηο θπιαθέο, κεηέβε ζην ζπγθεθξηκέλν ρσξηφ θαη βαζαλίδεη ηνπο
θαηνίθνπο.111
Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο ηεο ‘ιεπθήο ηξνκνθξαηίαο’ ζα δηαηεξεζεί
κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 1946 (παξακνλέο ησλ εθινγψλ ηεο 31/3/1946).
Δχγισηηε θαη έγθπξε εηθφλα ηεο «ιεπθήο ηξνκνθξαηίαο» ηελ παξακνλή
ησλ εθινγψλ πξνθχπηεη απφ ηηο εθζέζεηο πνπ έζηεηιαλ νη λνκάξρεο ζην
Διιεληθφ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη πνπ δηαβηβάζηεθαλ ζηελ
AMFOGE 1(δηεζλείο παξαηεξεηέο) ζηηο 27-29 Μαξηίνπ 1946. Πξφθεηηαη
γηα ζπιινγή πνπ πεξηιακβάλεη εθζέζεηο απφ 40 ζε ζχλνιν 47 λνκψλ.
Δίλαη φκσο δπζηπρψο αδχλαην λα κεηαθεξζεί εδψ ν πξαγκαηηθφο ηφλνο
νξγήο θαη απφγλσζεο πνιιψλ λνκαξρψλ, νη νπνίνη , αηζζαλφκελνη
ηειείσο αλίζρπξνη κπξνζηά ζηελ ηνπηθή Υσξνθπιαθή ή ηελ
Δζλνθπιαθή, δηακαξηχξνληαλ ππνβάιινληαο ηηο παξαηηήζεηο ηνπο.
Ο πιεξέζηεξνο απνινγηζκφο ηεο «ιεπθήο ηξνκνθξαηίαο» ζε φιε ηελ
Διιάδα κεηαμχ 12 Φεβξνπαξίνπ 1945(πκθσλία ηεο Βάξθηδαο) θαη 31
Μαξηίνπ 1946, θαηά πεξηνρή, ππνβιήζεθε απφ ηελ Δζληθή Αιιειεγγχε
ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΑΜ, ζηηο 10 Μαΐνπ 1946. Αλέθεξε ηα
εμήο ζχλνια: θφλνη 1.289(953 απφ ζπκκνξίηεο, 250 απφ ηελ
Δζλνθπιαθή, 82 απφ ηε Υσξνθπιαθή θαη 4 απφ ηνπο Βξεηαλνχο),
απφπεηξεο δνινθνλίαο 509, βηαζκνί 165, ηξαπκαηηζκνί 6.671,
βαζαληζκνί 31.632, ζπιιήςεηο 84.931, θπιαθηζκέλνη 8.624,
θαηαζηξνθέο γξαθείσλ 677,ιεειαζίεο θαη θαηαζηξνθέο πεξηνπζηψλ
18.767. 112

ΔΠΗΜΔΣΡΟ
Ο ζηφρνο ηεο <<ιεπθήο ηξνκνθξαηίαο>> ήηαλ λα παξνπιηζηεί ην
αληηζηαζηαθφ θίλεκα. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο, ην θξάηνο
θξχβεηαη πίζσ απφ ηνπο επηζηξαηεπκέλνπο ηξνκνθξάηεο.113 ’ απηή ηελ
πξψηε θάζε εμφλησζεο ηνπ αληηζηαζηαθνχ θηλήκαηνο θαη θάκςεο ηνπ
θξνλήκαηνο ησλ αγσληζηψλ ηεο Αληίζηαζεο, ηα επίζεκα εθηειεζηηθά
110
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112
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φξγαλα ηνπ θξάηνπο (ζηξαηφο, Δζλνθπιαθή, ρσξνθπιαθή) αξθνχληαη ζε
έκκεζε ζηάζε αλακνλήο θαη αδξάλεηαο. Αξγφηεξα ν ξφινο ηνπο ζα γίλεη
πην ελεξγεηηθφο θαζψο θαη ε αληίδξαζε ησλ θαηαδησθφκελσλ ζα πεξάζεη
απφ ηε θάζε ηεο ‘άνπιεο απηνάκπλαο’ ζηελ δξαζηηθή θάζε ηεο ‘έλνπιεο
δξαζηεξηόηεηαο’.

ΔΝΟΣΖΣΑ 4ε
Οη θαηαδησθόκελνη θαη ε ιατθή απηνάκπλα
Ζ πκθσλία ηεο Βάξθηδαο δεκηνχξγεζε έλα θαζεζηψο δίσμεο θαη
εγθιεηζκνχ φισλ εθείλσλ πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηελ Καηνρηθή
Αληίζηαζε θαζψο θαη εθείλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηα Γεθεκβξηαλά. Μέζα
ζηα θχξηα άξζξα ηεο δελ πξνέβιεπε ηε ρνξήγεζε γεληθήο ακλεζηίαο
παξά κφλν <<ηα πνιηηηθά αδηθήκαηα ηα ηειεζζέληα από ηηο 3 Γεθεκβξίνπ
1944 κέρξη ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκθσλίαο>> θαη <<εμαηξνύζε ηα ζπλαθή
θνηλά αδηθήκαηα θαηά ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο, ηα νπνία δελ ήηαλ
απαξαηηήησο αλαγθαία δηα ηελ επηηπρίαλ ηνπ πνιηηηθνύ ζθνπνύ>>.114
Έηζη μεθίλεζε <<λνκφηππα>> ε έθδνζε εληαικάησλ θαη νη ζπιιήςεηο
ηνπ δεκνθξαηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ απφ ηηο ιεζηνζπκκνξίεο, ηε
Υσξνθπιαθή θαη ηελ Δζλνθπιαθή. ην ηεηξάκελν δηάζηεκα κεηά ηε
ζπκθσλία ηεο Βάξθηδαο, ππνινγίδεηαη φηη δνινθνλήζεθαλ πάλσ απφ
560 αγσληζηέο ηεο Αληίζηαζεο θαη θπιαθίζηεθαλ 30 ρηιηάδεο. Μφλν ζηε
Θεζζαιία, κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1945 είραλ δνινθνλεζεί 36 άηνκα.115
Άηνκα πνπ βαξχλνληαλ κε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο γηα ‘εγθιήκαηα ηεο
Καηνρήο’ έπαηξλαλ ηνλ άγλσζην δξφκν ηεο εζεινχζηαο κεηαθίλεζεο ζηηο
πιεζηέζηεξεο θσκνπφιεηο θαη ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ γηα λα
απνθξπθηνχλ απφ ηνπο δηψρηεο ηνπο ή απνθάζηδαλ ζπλεηδεηά λα γίλνπλ
θαηαδησθφκελνη ζηα θνληηλά βνπλά ηεο πεξηνρήο ηνπο γηα λα απνθχγνπλ
ηε ζχιιεςε. 116
<<Γελ έδεζε άζπξε κέξα κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ νπιηζκνύ ν ζείνο κνπ,
Γεώξγηνο Κνπηίλαο. πλερώο θάπνηνο από ηηο αξρέο ηνπ ρσξηνύ
(ρσξνθύιαθαο ή Δζλνθπιαθή) ζα εξρόηαλ ζην ζπίηη καο θαη ζα ηνλ
δεηνύζε. Δίραλ γεκίζεη ηα γύξσ βνπλά θπγόδηθνπο θαη θαηαδησθόκελνπο 114

Α.Ν. 119, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, θ.31, 14 Φεβξνπαξίνπ 1945
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70 άηνκα πεξίπνπ>> φπσο αθεγείηαη ν Κσλζηαληίλνο Κνπηίλαο γηα ηελ
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 1945 ζηα βφξεηα
ηεο επαξρίαο Σηξλάβνπ, ζην ρσξηφ Αξγπξνπνχιη . 117 Αλάινγε είλαη θαη ε
καξηπξία ηνπ Βαγγέιε Γηαλλφπνπινπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν: ‘Σν
1946 έθπγα γηα ηε Θεζζαινλίθε παξάλνκα. Έλαο ηξόπνο ππήξρε γηα λα
κείλσ ζην ρσξηό κνπ. Να γξαθηώ ζηε θαζηζηηθή νξγάλσζε <<Υ>> ή ζηε
βαζηιηθή ΔΒΔΝ. Μνπ ην πξόηεηλαλ κέζσ ελόο ζείνπ κνπ.’118
ην ίδην πιαίζην εληάζζνληαη θαη νη ζπιιήςεηο απνζηξάησλ ηνπ ΔΛΑ,
νη νπνίνη είραλ δηαηειέζεη πξψελ κέιε Λατθψλ Γηθαζηεξίσλ,
ζηξαηνδηθείσλ ηνπ ΔΛΑ ή αλαθξηηηθνί ππάιιεινη θαη ηψξα βαξχλνληαη
κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο ‘αλαγθαίαο ζπλεξγαζίαο εηο θόλνλ’ θαη ηεο
‘αληηπνηήζεσο ηεο αξρήο θαη παξαλόκνπ ζπιιήςεσο θαη
θαηαθξαηήζεσο’.119
Μέζα ζην ίδην θαινθαίξη ζα ηεζεί ζε ηζρχ θαη ν λφκνο 453/1945 ΣΟΓ
‘πεξί θαηαδηώμεσο ηεο ιεζηείαο’, φπσο θαη γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ θφλνπ,
ηεο αξπαγήο πεξηνπζίαο, ηεο ζηάζεσο θαη εθβηάζεσο. Σα δε άξζξα ηεο
εγθπθιίνπ αθνξνχζαλ ηελ θαηνρή φπισλ θαη άιισλ πνιεκηθψλ πιηθψλ,
ηε ζχζηαζε έλνπισλ νκάδσλ θαζψο θαη ηηο πνηλέο πνπ επηζχξνπλ απηά
ηα αδηθήκαηα, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ.120
ην δε άξζξν 5 νξίδεηαη ζαθέζηαηα πσο νη παξαβάηεο ηνπ αλσηέξνπ
λφκνπ πνπ είλαη επηθίλδπλνη γηα ηελ δεκφζηα αζθάιεηα ζα θξίλνληαη απφ
ηηο Δπηηξνπέο Γεκφζηαο Αζθαιείαο κε ην κέηξν ηεο επηθεξχμεσο.
Δπηπξφζζεηα ζα δηψθνληαη θαη νη ζπγγελείο ησλ επηθεξπρζέλησλ
δξαζηψλ ησλ αλσηέξσ αδηθεκάησλ θαζψο θαη ησλ ππφπησλ ππνζάιςεσο
απηψλ. (άξζξν 6)
Οη επζχλεο ηήξεζεο απηψλ ησλ λφκσλ αλαηίζεληαη ζηνπο πξνέδξνπο
ησλ Κνηλνηήησλ, ζηνπο αγξνθχιαθεο, δεκφζηνπο ππαιιήινπο θαη
πνιίηεο νη νπνίνη νθείινπλ λα ζπλδξάκνπλ ζε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ
‘ππό ηαο δηαηαγάο ησλ ζηξαηησηηθώλ εγεηόξσλ θαη πεξηπνιίαο, ελ απνπζία
ζηξαηησηηθήο αξρήο’.121
Ζ 12ε Οινκέιεηα ηνπ ΚΚΔ (25-27 Ηνπλίνπ 1945) έβαιε ην θαζήθνλ ηεο
άκεζεο νξγάλσζεο ηεο καδηθήο ιατθήο απηνάκπλαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηεο δνινθνληθήο ηξνκνθξαηηθήο δξάζεο ηνπ κεηαβαξθηδηαλνχ θξάηνπο
θαη παξαθξάηνπο.122Σαπηφρξνλα, ε Κεληξηθή Δπηηξνπή πξνεηδνπνηνχζε
πσο έλα θαζηζηηθφ πξαμηθφπεκα ζα αληηκεησπίδνληαλ κε φια ηα
δηαζέζηκα κέζα: Ζ δνινθνληθή ηξνκνθξαηηθή δξάζε ηεο Γεμηάο επηβάιιεη
επηηαθηηθά θαη άκεζα ηελ νξγάλσζε ηεο καδηθήο ιατθήο απηνάκπλαο γηα
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ηελ αληηκεηώπηζή ηεο…Ο δεκνθξαηηθόο θόζκνο πξέπεη λα είλαη έηνηκνο λα
ππεξαζπηζηεί ηε δσή ηνπ θαη λα αληηκεησπίζεη κε όια ηα κέζα θάζε
θαζηζηηθό πξαμηθόπεκα.123
ηελ πξάμε απηνάκπλα ζήκαηλε:1)αηνκηθή άνπιε-ηνπιάρηζηνλ φρη κε
ππξνβφια φπια-άκπλα απέλαληη ζε ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο,2)καδηθή
απηνάκπλα κε πξσηφγνλα θαη πξφρεηξα φπια απέλαληη ζε βηαηνπξαγίεο
θαη ζπιιήςεηο, απηνάκπλα πνπ ζπρλά έπαηξλε ηε κνξθή απεξγηψλ θαη
δηαδειψζεσλ, θαη 3)έλνπιεο ακπληηθέο ελέξγεηεο απφ πξψελ κέιε ηνπ
ΔΛΑ πνπ θξχβνληαλ ζηα βνπλά.124
Σν ζχζηεκα ηεο απηνάκπλαο ζρεκαηηδφηαλ απφ νκάδεο ησλ δέθα
αηφκσλ, θαη αξθεηέο ηέηνηεο νκάδεο ζε ζπλνηθίεο θαη θσκνπφιεηο
ζπγθξνηνχζαλ έλα ηκήκα. Δπηθεθαιήο ζηα ηκήκαηα ήηαλ νη ππεύζπλνη.
Παξφκνηα δνκή ππήξρε ζηελ χπαηζξν θαη ζηα ρσξηά. Αξρηθά, νη νκάδεο
απηνάκπλαο δελ είραλ θαζφινπ φπια, ή, αλ ππήξραλ δηαζέζηκα φπια,
απηά απνζεθεχνληαλ καθξηά.125 Σν απνηέιεζκα ηεο απηνάκπλαο ήηαλ φηη
εθηεηακέλεο πεξηνρέο ειεπζεξψζεθαλ, νπζηαζηηθά, απφ ηνλ αζηπλνκηθφ
έιεγρν.126
Σα θίλεηξα πνπ παξαθηλνχζαλ απηνχο ηνπο παιαηκάρνπο ηνπ ΔΛΑ λα
κελ ππνηαρζνχλ ζηε ζπκθσλία ηεο Βάξθηδαο θαζψο θαη ζηηο άκεζεο
δηαηαγέο ησλ δηνηθεηψλ ηνπο ήηαλ δηάθνξα θαη πεξίπινθα: 1)ε
πεξηνξηζκέλε ακλεζηία δε ζα ηνπο πξνζηάηεπε απφ ηελ ερζξφηεηα ησλ
αξρψλ θαη ηηο ζπκκνξίεο ησλ δεμηψλ 2)θφβνο γηα αληίπνηλα απφ πξψελ
ζχκαηα θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαζψο θαη αληεθδηθήζεηο πνπ είραλ
μεθηλήζεη ζηελ Καηνρή θαη ζηα Γεθεκβξηαλά 3)άξλεζε ππνηαγήο ζηνπο
φξνπο παξάδνζεο, ηνπο νπνίνπο ζεσξνχζαλ ηαπεηλσηηθνχο θαη
πξνδνηηθνχο γηα ην αξηζηεξφ θίλεκα 4) Οξηζκέλνη ήηαλ άπνξνη θαη ε
ζπληήξεζή ηνπο εμαξηηφηαλ άκεζα απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο
(έλνπινη ζπκκνξίηεο ή ηφζν πνιχ ζπλεζηζκέλνη ζηνλ αληάξηηθν ηξφπν
δσήο, πνπ δελ κπνξνχζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε δσή ησλ άνπισλ
ηαιαηπσξνχκελσλ πνιηηψλ.127
Οη άλζξσπνη απηνί πξνέξρνληαλ απφ ζηξψκαηα αγξνηψλ, ηερληηψλ,
εξγαηψλ θαη αζηψλ.128 Δθείλν πνπ απνηεινχζε ηνλ ζπλδεηηθφ ηνπο θξίθν
ήηαλ κηα απιντθή αξηζηεξν-ιατθίζηηθε ηδενινγία θαη ε θαλαηηθή
αληίζεζή ηνπο ζηελ θπβέξλεζε ηεο Αζήλαο θαη ηνπο μέλνπο πξνζηάηεο
ηεο. Ζ δε ζηξαηνιφγεζή ηνπο ππήξμε νινθιεξσηηθά εζεινληηθή, ρσξίο
λα επηδηψθεηαη ελεξγά. Κάζε νκάδα δηαηεξνχζε ειεπζεξία δξάζεο ζηελ
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πεξηνρή ηεο ελψ νη νκάδεο ζπλδένληαλ κεηαμχ ηνπο κε έλα απηνζρέδην
δίθηπν αγγειηαθφξσλ θαη ζπλδέζκσλ. Γελ είραλ κφληκνπο θαηαπιηζκνχο
θαη ηα θξεζθχγεηά ηνπο βξίζθνληαλ ζε απξφζηηεο νξεηλέο πεξηνρέο, ησλ
νπνίσλ ην έδαθνο κπνξνχζαλ λα δηαζρίζνπλ κε επθνιία, κέξα ή λχρηα.
Δμαηηίαο ηνπ κηθξνχ ηνπο κεγέζνπο, νη αλάγθεο ηνπο ζε εθφδηα ήηαλ
ειάρηζηεο, θαη ηαπηφρξνλα δελ απνηεινχζαλ βάξνο ζηα θνληηλά ρσξηά,
φπνπ νη πεξηζζφηεξνη είραλ ζπγγελείο ή θίινπο, θαη φπνπ κπνξνχζε λα
δηαηεξεζεί έλα ζηνηρεηψδεο αιιά απνηειεζκαηηθφ δίθηπν πιεξνθνξηψλ
θαη ππνζηήξημεο, ρσξίο λα πξνζειθχεηαη ε πξνζνρή ησλ αξρψλ.129
Χζηφζν δε δηεπθξίληδε απηή ε απφθαζε ηεο 12εο Οινκέιεηαο ηη γίλεηαη
φηαλ πξέπεη πξναζπίζνπλ ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή νη αγσληζηέο ηεο
Αληίζηαζεο θαη νη νπαδνί ηνπ ΚΚΔ.<< Δίρακε εληνιή, ζε πεξίπησζε πνπ
δερόκαζηε ξάπηζκα ζην έλα κάγνπιν, λα γπξλάκε θαη ην άιιν γηα λα
δερηνύκε θαη άιιν έλα. Μόλν έηζη ζα πξναζπίδακε ηελ πεξηβόεηε
ζπκθηιίσζε θαη ζα ηεξνύζακε ηελ ζπκθσλία(Βάξθηδα). Με ιίγα ιόγηα καο
είραλ δέζεη ηα ρέξηα. Απηό δελ αλέρνληαλ. Γη’ απηό γπξλάγακε ζαλ ηα
ηζαθάιηα κέζα ζηνπο ειαηώλεο θαη ζηα πνπξλάξηα, άνπινη γηα λα κελ
πξνθαιέζνπκε ηα θαηαδησθηηθά απνζπάζκαηα. Κξπκκέλνη ηελ εκέξα ζηα
θξεζθύγεηα θαη ηε λύρηα θαηεβαίλακε ζην ρσξηό, ζηα πξώηα ζπίηηα γηα λα
πξνκεζεπηνύκε ηξόθηκα θαη λα κάζνπκε λέα θαη πιεξνθνξίεο. Μηα δσή
θόιαζε, γεκάηε αγσλία… ηα ζπίηηα καο θαηέθζαλαλ ρσξνθύιαθεο θαη
Δζλνθπιαθή αλαδεηώληαο καο. Όηαλ έπαηξλαλ ηελ απάληεζε πσο
απνπζηάδακε, απαληνύζαλ θνξντδεπηηθά ζηα βνπιγάξηθα ‘λεο-λακ, λεο-λακ
δει .δελ μέξσ’. Σνλ επηέκβξε ηνπ ίδηνπ έηνπο ε δύλακε ηεο
Υσξνθπιαθήο ηνπ ρσξηνύ αληηθαηαζηάζεθε θαη ζπλάκα εληζρύζεθε κε 3-4
άλδξεο αθόκα(ζπλνιηθά 7 άλδξεο), από ηνπο νπνίνπο νη κηζνί ήηαλ δηθνί
καο(Λεσλίδαο, ηαύξνο, Θόδσξνο). Μάιηζηα ν ηειεπηαίνο εξρόηαλ ζηνλ
παηέξα κνπ θαη ηνλ πιεξνθνξνύζε γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηά ηνπο>>.130
Απφ ηηο 15/9/1945 κέρξη ηηο 25/6/1946, ε αζθάιεηα ηεο ππαίζξνπ είρε
αλαηεζεί ζηε Υσξνθπιαθή, κε ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηξαηνχ. Απφ ηηο
25/6/1946 θαη κεηά αλαιήθηεθε ε επζχλε θξνχξεζεο θαη πξνζηαζίαο
ηεο ππαίζξνπ πιήξσο απφ ηνλ ζηξαηφ.131
Μέζα ζην ίδην θαινθαίξη (Ηνχιηνο 1945) ζα ζεζπηζηεί θαη ν
αλαγθαζηηθφο λφκνο 453/45 κε θχξην ζθνπφ ηνλ αθνπιηζκφ ησλ φπνησλ
έλνπισλ νκάδσλ ππήξραλ ζηελ χπαηζξν, ησλ θαηνίθσλ θαη άκεζα ησλ
αγξνθπιάθσλ.132 Με ην ζπγθεθξηκέλν λφκν επηρεηξείηαη ε επηθήξπμε ησλ
ιεζηψλ θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ ιεζηνζπκκνξηψλ. Καηαξρήλ ηέζεθε ζε
εθαξκνγή σο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1945, σζηφζν εμαθνινχζεζε λα
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εθαξκφδεηαη θαη πνιχ πέξα απφ ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ κε κηα
ζεηξά δηαηάγκαηα πνπ εθδφζεθαλ αξγφηεξα.
Χζηφζν ζηηο επηθεξχμεηο ππάξρνπλ κφλν νλφκαηα αγσληζηψλ ηεο
Δζληθήο Αληίζηαζεο πνπ βξίζθνληαη ζηα βνπλά θαηαδησθφκελνη.
Δπαθφινπζν απηψλ ησλ επηθεξχμεσλ είλαη ε εμφλησζε ησλ ζπγγελψλ
ηνπο, ε εμάξζξσζε ηεο παξαγσγήο, ε θαηαζηξνθή ησλ πεξηνπζηψλ θαη
ησλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ.133
Απφ ηελ 1ε Απγνχζηνπ 1945 μεθίλεζε επίζεκα θαη ε δηελέξγεηα
εθθαζαξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ επζχλε ησλ νπνίσλ ζα είρε ε
Δζλνθπιαθή, ελψ ε Υσξνθπιαθή ζα αλαιάκβαλε ηελ αζθάιεηα ζηηο
πφιεηο θαη ζηα ρσξηά πνπ ζα είραλ εθθαζαξηζηεί. Απηέο νη
εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο άξρηζαλ απφ ηε Θεζζαιία, δηφηη εθεί
παξαηεξήζεθε έληνλε δξάζε έλνπισλ νκάδσλ θαζψο θαη παξάλνκσλ
παξαθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ.134
Μαδί φκσο κε ηνλ ζεζκφ ησλ επηθεξχμεσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο ζα
εκθαληζηνχλ ζηηο αξρέο ηνπ 1946 ζηηο επαξρηαθέο θσκνπφιεηο θαηάινγνη
πξνγξαθψλ κε νλφκαηα ‘ύπνπησλ’ πνιηηψλ. Παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ησλ
εηζαγγειέσλ Υξ.Παηαθηά θαη Κσβαίνπ φηη ζα αθπξσζνχλ νη ελ ιφγσ
θαηάινγνη, ν δηνηθεηήο Υσξνθπιαθήο Σηξλάβνπ εμαθνινπζνχζε λα
δηαηεξεί ηνλ θαηάινγν ζε εκθαλή θαη πεξίνπηε ζέζε ζηελ θεληξηθή
πιαηεία ηεο θσκφπνιεο.135
Έπξεπε λα κεζνιαβήζεη έλα νιφθιεξν έηνο απφ ηε πκθσλία ηεο
Βάξθηδαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 12 Φιεβάξε , ηνπ 1946, γηα λα
ζπλέιζεη ε 2ε Οινκέιεηα ηνπ ΚΚΔ θαη λα απνθαλζεί πσο ζα
αληηδξάζνπλ νη θαηαδησθφκελνη θαη νη θπγφδηθνη κε ηα ίδηα κέζα πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη αληίπαινί ηνπο( δειαδή κε ηα φπια).136 Πξηλ απφ απηή
ηελ Οινκέιεηα, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1946, ε Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ
ΚΚΔ αξλήζεθε λα ππνζηεξίμεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αληαξηψλ θαη δελ
έθαλε ηίπνηα λα ελζαξξχλεη άιινπο θνκκνπληζηέο λα πξνζρσξήζνπλ ζηηο
νκάδεο ηνπο.137Μάιηζηα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ έηνπο ην Κφκκα
ζπκβνχιεπε ηνπο νπαδνχο ηνπ λα ππαθνχζνπλ ζηηο ζηξαηησηηθέο εληνιέο
θαη λα παξνπζηάδνληαη ζηα ζηξαηησηηθά θέληξα εθπαίδεπζεο, παξά ην
γεγνλφο φηη γηα ηνπο θνκκνπληζηέο θαη ηνπο ζπλνδνηπφξνπο ε
ζηξαηησηηθή ζεηεία ζήκαηλε φιν θαη πεξηζζφηεξν θπιάθηζε ζε εηδηθά
ζηξαηφπεδα.138
Μέρξη ηηο εθινγέο(31 Μαξηίνπ 1946) ε θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε θαη δελ
απέκεηλε θακηά άιιε ιχζε απφ ηνλ έλνπιν αγψλα.
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Με απφθαζε ηεο Κ.Δ. ηνπ ΚΚΔ ηεο 17εο Απξηιίνπ 1946, θαζνξίζηεθε
φηη <<ε απηνάκπλα είλαη όρη κόλν θπζηθό θαη απαξαίηεην, αιιά θαη
επηβεβιεκέλν κέηξν ηνπ ιανύ. Σν αληίζεην ζα ζήκαηλε απηνθηνλία.>>139
Δίλαη απηέο νη νκάδεο ησλ θαηαδησθφκελσλ – θπγφδηθσλ πνπ κεηά ηηο
εθινγέο ηεο 31εο Μαξηίνπ 1946 θαη ην ρηχπεκα ηνπ Ληηφρσξνπ ζα
εγθαηληάζνπλ ηελ ηαθηηθή ηεο επίζεζεο ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα θαη
ηνπο ζηαζκνχο Υσξνθπιαθήο ηεο πεξηνρήο γηα λα απαληήζνπλ ζηηο
ζπλερφκελεο πξνθιήζεηο θαη γηα λα αζθήζνπλ πίεζε ζηελ θπβέξλεζε
(Ληβάδη, Κξαληά, πθνχξην, Αξγπξνπνχιη θηι.). Αξθεηνί φκσο απφ ηνπο
άλδξεο ηεο Υσξνθπιαθήο θαη ηεο Δζλνθπιαθήο δελ πνιεκνχζαλ γηαηί
ήηαλ Δπνλίηεο, Δακίηεο, κέιε ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπ ΑΚΔ.
Οη νκάδεο απηνάκπλαο κε αξρεγνχο παιηνχο θαπεηάληνπο ηνπ ΔΛΑ ζα
δηεμάγνπλ ηηο πξψηεο κάρεο ην θαινθαίξη ηνπ 1946 ελαληίνλ ηεο
Υσξνθπιαθήο, ησλ ζπκκνξηψλ θαη ηκεκάησλ ηνπ ζηξαηνχ: Αξκέλην27/6, Έιαθνο-Βνπιγαξηλή-7/7, Καιακάθη θαη Αικπξφο, θήηε Αγηάο
13/7, Καξπά Οιχκπνπ 16/7, Ατ-Νηθφιαο ν Φνληάο 24/7, Ληβάδη Οιχκπνπ
27/7.140
Οη αληηδξάζεηο ηνπ ΔΑΜ-ΚΚΔ θαη ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ
ηηο 12 Μαξηίνπ 1945, ε Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΑΜ ζε ππφκλεκά ηεο
πξνο ηηο ζπκκαρηθέο θπβεξλήζεηο δήισλε φηη κφλνλ ην ΔΑΜ είρε
ηεξήζεη πηζηά ηνπο φξνπο ηεο πκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο θαη θαηεγνξνχζε
ηελ θπβέξλεζε φηη θαηαδίσθε θαη ηξνκνθξαηνχζε ην ΔΑΜηθφ
αληηζηαζηαθφ θίλεκα ζε νιφθιεξε ηε ρψξα: έδησρλε ηνπο ΔΛΑίηεο απφ
ηνλ Δζληθφ ηξαηφ, ελψ δερφηαλ «πξνδφηεο» θαη δηαηεξνχζε ηελ Οξεηλή
Σαμηαξρία άζηθηε. Σν ππφκλεκα ηειείσλε κε ηελ αίηεζε «λα
ζπγθξνηεζεί, φπσο πξνβιέπεη ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο Γηάιηαο,
δηαζπκκαρηθή επηηξνπή γηα λα εμεηάζεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη
λα πάξεη ηα κέηξα εθείλα πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ θαη ζηνλ ειιεληθφ ιαφ
ηηο δεκνθξαηηθέο ειεπζεξίεο, πνπ απνηεινχλ ηελ απαξαίηεηε θαη
επείγνπζα πξνυπφζεζε γηα έλα γλήζην απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο
θαη ησλ εθινγψλ».141
ηηο 5-10 Απξηιίνπ 1945 ζπγθιήζεθε ζηελ Αζήλα ε 11ε Οινκέιεηα ηνπ
ΚΚΔ γηα λα αμηνινγήζεη ηε δξάζε ηνπ θφκκαηνο ζηνλ ρξφλν πνπ πέξαζε
απφ ηελ 10ε Οινκέιεηα δει. απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1944 θαζψο θαη ηα
θαηλνχξηα θαζήθνληα ηνπ ΚΚΔ. Οη επηθξίζεηο ελαληίνλ ηνπ γξακκαηέα
139
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ηνπ θφκκαηνο Γ.ηάληνπ ππήξμαλ έληνλεο γηα κηα ζεηξά απφ ρεηξηζκνχο
ζε θξίζηκα δεηήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ην θφκκα. Μάιηζηα ηνλίζηεθε
ηδηαίηεξα ε ζπκβηβαζηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ζην δηάζηεκα απηφ,
ελψ ν ίδηνο ν Γ.ηάληνο ζηάζεθε ηδηαίηεξα ζην δήηεκα ησλ ζρέζεσλ κε
ηελ Μ.Βξεηαλία ραξαθηεξίδνληαο βαζηθφ ιάζνο ηελ αδπλακία ηνπ ΚΚΔ
λα βξεη ηξφπνπο ζπλελλφεζεο κε ηε Μ.Βξεηαλία.142 Σελ 11ε Οινκέιεηα
απαζρφιεζε επηπξφζζεηα ε ζχγθιεζε ηνπ 7νπ πλεδξίνπ ηνπ ΚΚΔ θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ 1945 θαη ε εθινγή λένπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ. Έιεμε ε
11ε Οινκέιεηα κε έλαλ ζπκβηβαζκφ πξνο φθεινο ηνπ Πνιηηηθνχ
Γξαθείνπ. Παξά ηηο επηθξίζεηο ησλ Γ.Εεχγνπ, Ν.Παξηζαιίδε θαη
Μ.Βαθεηάδε, νη πξνηάζεηο ηνπ Γ.ηάληνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ
πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο. 143 Σα θαηλνχξηα
θαζήθνληα ηνπ θφκκαηνο κε βάζε ηελ 11ε Οινκέιεηα δεκνζηεχηεθαλ
ζην Ρηδνζπάζηε ζηηο 24 Απξηιίνπ 1945.144
Παξά ηελ αλάιπζε ηεο θνκκαηηθήο γξακκήο, νη απνθάζεηο ηεο 11εο
Οινκέιεηαο θαη ε έιιεηςε απηνθξηηηθήο ηεο εγεζίαο δελ θαηάθεξαλ λα
δψζνπλ δηέμνδν ζηελ εζσθνκκαηηθή θξίζε πνπ αληί λα μεπεξαζηεί
εληείλνληαλ. ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ηέζεθαλ ππφςε ησλ κειψλ νη
απνθάζεηο ηεο 11εο Οινκέιεηαο ν Γ.Μπιάλαο-Κίζζαβνο, θαπεηάληνο ηνπ
ΔΛΑ ζηε Θεζζαιία, ζεκείσλε ηα εμήο:
<<Μηα κέξα ζπγθεληξώζεθαλ ζε έλα ζπίηη ζηνλ Άγην Αζαλάζην ζηε
Λάξηζα δώδεθα πεξίπνπ ζηειέρε γηα λα αθνύζνπλ ηελ αλάιπζε ηεο
Οινκέιεηαο απηήο. Ζ αλάιπζε έγηλε από ηνπο αξηζκνύο έλα θαη δύν ηνπ
πεξηθεξεηαθνύ γξαθείνπ Θεζζαιίαο Κνηζάβξα θαη Λνπιέ. Μόιηο ηειείσζε
ν πξώηνο δήηεζαλ από ηνπο παξόληεο λα πνπ ηε γλώκε ηνπο. Καλέλαο δελ
ήζειε λα πάξεη ην ιόγν. Απηό έδεηρλε ρσξίο ιόγηα όηη θαλέλαο δελ είρε
κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο πάλσ ζε όια ηα δεηήκαηα πνπ έζηγε ε απόθαζε. Ο
γξακκαηέαο πίεδε ηνπο ζπληξόθνπο λα πνπλ ηε γλώκε ηνπο. Μεηά από απηό
έλαο ή δύν απάληεζαλ απξόζπκα όηη ζπκθσλνύζαλ ή δηαθσλνύζαλ. ηε
ζπλέρεηα ν γξακκαηέαο ξώηεζε εκέλα. Απάληεζα όηη δελ είρα ηίπνηα λα
πσ. Απηόο όκσο επέκελε λα αθνύζεη ηε γλώκε κνπ. Απάληεζα ‘Γελ
θαηαιαβαίλσ ηίπνηα από ηελ απόθαζε απηήλ θαη δελ βιέπσ ηίπνηε ην
νπζηαζηηθό πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηελ κειινληηθή καο δνπιεηά’>>…Ήηαλ
κηα πξνζπάζεηα ζπγθάιπςεο ηεο πξνδνζίαο, αιιεινζθεπάζκαηνο ησλ
κεγάισλ ιαζψλ, ήηαλ έλα βάιησκα. Ήηαλ ε αζψσζε ησλ Ησαλλίδεηάληνπ θαη ηελ έθνςαλ ζχκθσλα κε ηα κέηξα ηνπο θαη πήξαλ εθ λένπ
ηελ εληνιή λα θαζνδεγήζνπλ ην ΚΚΔ.145
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Μεζνιαβεί ε άθημε ηνπ Νίθνπ Εαραξηάδε ζηελ Αζήλα ζηηο 30 Μαΐνπ
1945, ν νπνίνο κφιηο έθηαζε θαηέιαβε ακέζσο ηε ζέζε ηνπ σο γεληθφο
γξακκαηέαο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο. Ζ επηζηξνθή ηνπ είρε
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ΚΚΔ. Καη’ αξρήλ έιπζε ην
δήηεκα ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ θφκκαηνο πξνο ηελ θνκκαηηθή ηνπ βάζε.
Ήηαλ ν παιηφο, δνθηκαζκέλνο αιιά θαη λένο εγέηεο, ν νπνίνο δελ έθεξε
επζχλε γηα ηα ζθάικαηα ηεο Καηνρήο. Πνιινί πίζηεςαλ φηη κε ηελ
επηζηξνθή ηνπ αξρεγνχ ζα γίλνληαλ κηα θαηλνχξηα αξρή. <<Βέβαηα όηαλ
ν Εαραξηάδεο ήιζε ην 1945 πεξίκελε κεγάιεο αιιαγέο ν θόζκνο. Πεξίκελε
θαηαδίθε ηεο Βάξθηδαο, πεξίκελε θαηαδίθε πνιιώλ πξαγκάησλ. Πεξίκελε
θαζαηξέζεηο από ηελ ΚΔ θαη ην ΠΓ, πεξίκελε ηέηνηα πξάγκαηα ν
θόζκνο>>.146 Πξάγκαηη έλα απφ ηα πξψηα δείγκαηα γξαθήο ηνπ λένπ
εγέηε ήηαλ ε θαηαγγειία ηνπ Άξε Βεινπρηψηε. Δθεμήο, θπξηαξρνχζαλ ε
πεηζαξρία θαη ε κνλνιηζηθφηεηα θαη δελ γίλνληαλ αλεθηή θακία
πξνζσπηθή πνιηηηθή θαη αλαδήηεζε.147
Αθνινπζεί ε 12ε Οινκέιεηα ηνπ ΚΚΔ (Ηνχληνο 1945) πνπ θαιεί ηα
κέιε θαη ηα ζηειέρε ηνπ θφκκαηνο θαη φιν ην δεκνθξαηηθφ ιαφ ζε
καδηθή πνιηηηθή πάιε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαζηζηηθνχ
πξαμηθνπήκαηνο πνπ εηνίκαδε ε Γεμηά ελψ έβαδε ην θαζήθνλ ηεο άκεζεο
νξγάλσζεο ηεο καδηθήο ιατθήο απηνάκπλαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
δνινθνληθήο ηξνκνθξαηηθήο δξάζεο ηνπ κεηαβαξθηδηαλνχ θξάηνπο θαη
παξαθξάηνπο.148
Αληίζηνηρα ζηελ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο εκθαλίδνληαη νη πξψηνη
θαηαδησθφκελνη νη νπνίνη βξίζθνπλ θαηαθχγην ζηελ ίδηα ηελ πφιε είηε
ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηνπ Οιχκπνπ θαη ηνπ Κηζζάβνπ. Μάιηζηα ζα
ζεκεησζνχλ θαη πξνζπάζεηεο αθνπιηζκνχ θαη ζπγθξνχζεσλ ηνπηθψλ
πιεζπζκψλ ηφζν κε ηα θξαηηθά φξγαλα (Δζλνθπιαθή, Υσξoθπιαθή)
φζν θαη κε ηηο ιεζηνζπκκνξίεο κε ακθφηεξεο απψιεηεο (π.ρ. Αγηά,
Σίξλαβνο, Καξπά Οιχκπνπ). 149ηα πιαίζηα ηεο ιατθήο απηνάκπλαο, ζα
αληηδξάζνπλ θαη νη θάηνηθνη ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο ζηηο ζπλνηθίεο ηνπ
Αε-Θαλάζε θαη ηεο Φηιηππνχπνιεο θαη ζα απνθξνχζνπλ νινλχθηηα
επηδξνκή ηεο ζπκκνξίαο ηνπ Γξ. νχξια..150
ηελ ίδηα ηελ πφιε ην ΔΑΜ ζα εθθξάζεη ηελ έληνλε δηακαξηπξία ηνπ
απέλαληη ζηηο ζπλερηδφκελεο ζπιιήςεηο θαη ζηα κπιφθα πνπ
δηελεξγνχληαη ζηηο γεηηνληέο ηεο πφιεο. 151Δπηζεκαίλνπλ αθφκα ηε
146

Λάδνπ, ζ.127, -πξνθνξηθή καξηπξία ηεο Μαξίαο Καξαγηψξγε , Αζήλα 15 Φεβξνπαξίνπ 2006
Μαξγαξίηεο Γ., Ηζηνξία.., η.1 ζ.132-133
148
‘Γνθίκην…’ φ.π. ζ.519
149
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 3/4/1945 ‘Έξγα θαη εκέξεο ηνπ <<Δζληθνχ ζηξαηνχ>>-Καληβαιηζκνί ζην
Καδαθιάξ-Σχξλαβν, 19/6/1945 ‘Πνιίηεο αθφπιηζαλ ζηελ Αγηά….Γνινθνλήζεθε κηα γξηά’
150
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 25/9/1945 ‘Με πξσηνθαλή παιιατθφ μεζεθσκφ ν Αε-Θαλάζεο θαη ε
Φηιηππνχπνιε απέθξνπζαλ ληθεθφξα επηδξνκή ησλ νπξιηθψλ’.
151
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 9/8/1945 ‘Υζεζηλέο θηλεηνπνηήζεηο γηα ηηο ζπιιήςεηο’
147

43

θξηθηή θαηάζηαζε δηαβίσζεο ησλ θπιαθηζκέλσλ νπαδψλ θαη ζηειερψλ
ηνπ κε παξαζηάζεηο πνιπάξηζκσλ Δπηηξνπψλ(ζσκαηεία επαγγεικαηηψλ,
εξγαηψλ θαη δεκνζίσλ ππαιιήισλ) ηεο πφιεο ζηα αξκφδηα φξγαλα(
Άγγινο δηνηθεηήο Μχιιεξ, Ννκάξρεο, Γήκαξρνο, Δηζαγγειέαο). Αμίδεη
λα ζεκεησζεί πσο νη κνλαδηθέο ζπγθξνηεκέλεο επηηξνπέο πνπ έγηλαλ
δεθηέο απφ ηνλ Ννκάξρε ππήξμαλ απηέο ησλ δαζθάισλ θαη ησλ
εθδνξέσλ.152
ε φηη έρεη ζρέζε κε ηηο εθινγέο ησλ εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ θαη ησλ
γεσξγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ν ΔΡΓΑ-ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν ηνπ ΔΑΜθαηαιακβάλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ εδξψλ.153 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε
ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο πνπ πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν λα εκπνδίζεη ηελ
επηξξνή ηνπ ΔΑΜ ζηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ. Έηζη κε εγθχθιηφ ηνπ ην
ππνπξγείν Γεκνζίαο Σάμεσο δεηά απφ ην ππνπξγείν Γεσξγίαο <<όπσο
ιάβεη ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα πξνο εμνπδεηέξσζηλ ηεο αζθνύκελεο κεηαμύ
ησλ αγξνηώλ θνκκνπληζηηθήο πξνπαγάλδαο>>. 154
ηηο αξρέο επηέκβξε, κε πξσηνβνπιία ηνπ ΚΚΔ θαη ησλ άιισλ
θνκκάησλ ηνπ ΔΑΜ, ηδξχεηαη ε Έλσζε Γεκνθξαηηθψλ πιιφγσλ κε
επίηηκν πξφεδξν ην ζηξαηεγφ Αι. Οζσλαίν, πξφεδξν ηνλ αληηλαχαξρν
Ησαλ. Γηαλληθψζηα θαη αληηπξφεδξν ηνλ αθαδεκατθφ θαη θαζεγεηή
Παλεπηζηεκίνπ Νηθ. Βέε.
Θα αθνινπζήζεη ην 7ν πλέδξην ηνπ ΚΚΔ, ην νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 1-6 Οθηψβξε 1945, χζηεξα απφ
κηα ζπειιψδε θαη ζεκαληηθή δεθάρξνλε πεξίνδν. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζπλεδξίνπ ζα γίλεη κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ
κεζνιάβεζαλ ζηα ρξφληα απηά αιιά δελ έγηλε κηα βαζηά επαλαζηαηηθήκαξμηζηηθή αλάιπζε ηεο πξνεγνχκελεο δξάζεο ηνπ ΚΚΔ, ηδηαίηεξα ζηα
ρξφληα ηεο Καηνρήο, ελψ δελ είδε θξηηηθά θαη απηνθξηηηθά ηα πνιχ
ζνβαξά ιάζε πνπ έθαλε ε θαζνδήγεζε, φπσο νη ππνρσξήζεηο θαη νη
ζπκβηβαζκνί ζην Λίβαλν, ζηελ Καδέξηα θαη ζηε Βάξθηδα.
Παξάιιεια ην 7ν πλέδξην ζα πηνζεηήζεη ην πξφγξακκα ηεο Λατθήο
Γεκνθξαηίαο, έλα θαζεζηψο πνπ δελ ήηαλ ζνζηαιηζηηθφ αιιά ε
ελζάξθσζε κηαο επξχηαηεο θνηλσληθήο ζπκκαρίαο εξγαηψλ, αγξνηψλ,
βηνηερλψλ ηερληθψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ αζηψλ, ελψ ζα επηβεβαηψζεη ην
ζεκαληηθφ ξφιν ηεο καδηθήο ιατθήο απηνάκπλαο σο θίλεζε πξνζηαζίαο
ησλ θαηαδησθφκελσλ εακηθψλ απφ ην θφκκα.155 Δπίζεο γηα λα
δηαθπιαρζεί θαη λα αλαπηπρζεί παξαπέξα ε πνιηηηθή ελφηεηα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ΔΑΜ ζην ρσξηφ αιιά θαη γηα λα κε δηαζπαζηεί
ε ελφηεηα δξάζεο ηεο αγξνηηάο κε ηελ χπαξμε δχν θνκκάησλ-ηνπ ΚΚΔ
152
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θαη ηνπ ΑΚΔ- απνθαζίζηεθε λα εθαξκνζηεί ε απφθαζε ηνπ 6νπ
ζπλεδξίνπ (Γεθέκβξηνο 1936) γηα ηελ έληαμε φισλ ησλ θνκκνπληζηψλ
ηνπ ρσξηνχ ζην ΑΚΔ.156
Πξφθεηηαη γηα έλαλ κεραληζηηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ ηξφπν
απνθαηάζηαζεο ηεο <<αιινησκέλεο>> ηαμηθήο ζχλζεζεο ηνπ θφκκαηνο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα γίλνπλ καδηθέο δηαγξαθέο ησλ αγξνηψλ, πνπ
ππνρξεψλνληαλ αθφκε θαη κε ηε βία λα πεξάζνπλ ζην Αγξνηηθφ Κφκκα.
Απηή ε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζα απνθιεζεί ‘πνιηηηθή ελόηεηα ζην
ρσξηό’. θνπφ είρε λα επαλαζπζθίμεη θαη λα δηεπξχλεη ηελ θνηλσληθή
ζπκκαρία κε ηηο κάδεο ηεο ππαίζξνπ, λα ηηο <<ηξαβήμεη>> ζην
πξφγξακκα ηεο <<Λατθήο Γεκνθξαηίαο>>. χκθσλα κε ηνλ Γηάλλε
Μαλνχζαθα: ‘Γελ είλαη ππεξβνιή αλ ζα πσ όηη μεζεθώζεθε ζξήλνο θαη
νδπξκόο από ηνπ θνκκνπληζηέο ηνπ ρσξηνύ πνπ ζα απνζπνύληαλ από ην
Κόκκα. ηελ αξρή ν μεζεθσκόο κπήθε ζε εζεινληηθή βάζε, κα θακηά
νξγάλσζε ηνπ ρσξηνύ δε δέρηεθε λ’ απηνδηαιπζεί θαη λα πξνζρσξήζεη ζην
ΑΚΔ.’157
ε γεληθέο γξακκέο ην λέν θαηαζηαηηθφ ηνπ θφκκαηνο, έλα ζρέδην πνπ
είρε ππνβιεζεί απφ ηνλ Γ.Ησαλλίδε θαη πεξηειάκβαλε 48 άξζξα, ήηαλ πην
ζπγθεληξσηηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ απφ ην πξνεγνχκελν θαη φπσο ήηαλ
αλακελφκελν εγθξίζεθε νκφθσλα απφ ην πλέδξην.158
Δθηφο απφ ηε λέα Κεληξηθή Δπηηξνπή, ην 7ν πλέδξην εμέιεμε έλα λέν
θνκκαηηθφ φξγαλν: ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ πνπ είρε σο
θαζήθνληα ηνλ έιεγρν ηεο εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο Κεληξηθήο
Δπηηξνπήο απφ ην θφκκα θαη εμαθξίβσζε ησλ ππεπζχλσλ γηα παξαβίαζε
ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηεο θνκκαηηθήο πεηζαξρίαο.159 Δπίζεο εμειέγε θαη
κηα δεχηεξε επηηξνπή γηα ηε κειέηε ησλ ζηξαηησηηθψλ ζεκάησλ, κε ην
φλνκα Παλειιήληα ηξαηησηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία ζπλήιζε δχν θνξέο,
ε κία κεηά ην 7ν πλέδξην θαη ε δεχηεξε κεηά ηε 2ε Οινκέιεηα. Σα κέιε
ηεο ήηαλ δηεζπαξκέλα ζε φιεο ηηο επαξρίεο θαη επηθεθαιήο ηέζεθε ν
ίδηνο ν Εαραξηάδεο βνεζνχκελνο απφ ηνλ Ησαλλίδε θαη ηνλ Έθηνξα.160
H 2ε Οινκέιεηα ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ ζηηο 12 Φιεβάξε 1946, αθνχ εμεηάζεη
ην δήηεκα ησλ εθινγψλ (θαζφδνπ ή απνρήο) ζα απνθαλζεί πσο ην ΔΑΜ
έπξεπε <<ακέζσο λα πάξεη όια ηα νξγαλσηηθά-ηερληθά κέηξα>> πνπ ζα
επέηξεπαλ ζην ιαφ λα απνθξνχζεη ηε δνινθνληθή ηξνκνθξαηία. Ζ ιχζε
ε ελδεδεηγκέλε ήηαλ ε καδηθή ιατθή απηνάκπλα , αιιά <<θαη κε ηα ίδηα
κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη δνινθόλνη>> δει. θαη κε ηα φπια. ηη
<<πξέπεη ζηνπο ερζξνύο καο λα απαληήζνπκε κε ηα ίδηα ζθιεξά κέζα,
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απνθαζηζηηθά θαη κέρξη ηε λίθε>>. Έηζη πξνζαλαηνιίδεηαη ζε κηα δηπιή
ηαθηηθή: ζπλδπαζκφο πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο δξάζεο.161
Σνλ ίδην κήλα(Φεβξνπάξηνο 1946) ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπιιαιεηήξην
ηνπ Γεκνθξαηηθνχ πιιφγνπ Λάξηζαο 162κε πιήζνο θφζκνπ πνπ ζα
απαηηήζεη θαη ζα θάλεη γλσζηή ηελ απφθαζή ηνπ λα αγσληζηεί γηα
δεκνθξαηία, εζληθή αλεμαξηεζία, γηα αληηπξνζσπεπηηθή θπβέξλεζε θαη
γηα ηίκηεο θαη ειεχζεξεο εθινγέο. Έρεη πξνεγεζεί αλάινγν
παλδεκνθξαηηθφ ζπιιαιεηήξην ζηελ Αζήλα ηελ Κπξηαθή 20
Φεβξνπαξίνπ ζην Παλαζελατθφ ηάδην, ζηε Θεο/λίθε (14/12), ζηνλ
Πεηξαηά(30/12), ζην Βφιν(14/1) θαζψο θαη ζε άιιεο επαξρηαθέο
πφιεηο.163
Χζηφζν ην πξφβιεκα γηα ην ΚΚΔ ήηαλ νη δπλάκεηο ησλ αηάθησλ πνπ
πιένλ ζπγθξνηνχζαλ νκάδεο (ΟΓΔΚ-Οκάδεο Γεκνθξαηηθψλ Δλφπισλ
Καηαδησθνκέλσλ) ζηε Θεζζαιία θαη ηε Μαθεδνλία θαη εληζρχνληαλ απφ
ηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο.164 Μάιηζηα ην ΚΚΔ έθαλε ην παλ λα
εκπνδίζεη ηελ αξηζκεηηθή ηνπο αλάπηπμε ζην φλνκα ηεο ζπκθηιίσζεο
θαη γη’ απηφ πξνζπάζεζε λα πεξηζηείιεη θαη ηε ιεηηνπξγία εθείλσλ ησλ
θνκκαηηθψλ νξγαλψζεψλ ηνπ πνπ θέξνληαλ λα εληζρχνπλ ηνπο
αηάθηνπο.165

ΔΝΟΣΖΣΑ 5ε
Σα άκεζα πξνβιήκαηα ηεο πόιεο θαη ηεο επαξρίαο ηεο Λάξηζαο κεηά
ηελ απειεπζέξσζε
Μεηά ηε ζχζθεςε ησλ νξγαλψζεσλ ησλ επαγγεικαηνβηνηερλψλ ηεο
πφιεο ηεο Λάξηζαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25 Μαΐνπ 1945,
δηαπηζηψζεθε πσο ε πνιεκνπαζήο θαη ζεηζκφπιεθηε πφιε αληηκεησπίδεη
πνιιά θαη πνηθίια πξνβιήκαηα. 166
Πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε ησλ
θαηνίθσλ ηφζν ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο απφ ηα γεηηνληθά ρσξηά ηνπ
θάκπνπ φπσο επίζεο θαη ησλ επαξρηαθψλ πφιεσλ Διαζζφλαο, Σπξλάβνπ
θαη Αγηάο εμαηηίαο ηνπ εληεηλφκελνπ θχκαηνο ηξνκνθξαηίαο πνπ
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παξαηεξείηαη ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηνπ Οιχκπνπ, Κηζζάβνπ θαη
Πειίνπ. Σελ ήδε πξνβιεκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο ζα ζπκπιεξψζεη ν
απμαλφκελνο ξπζκφο αλεξγίαο, ε θαθή ζπγθνηλσλία πνπ απνηππψλεηαη
κε ηα θαηαζηξακκέλα έξγα νδνπνηίαο (δξφκνη, γεθχξηα) ,ν νηθνλνκηθφο
καξαζκφο ηεο πεξηνρήο θαη ε θαηαβαξάζξσζε ηεο αγξνηηθήο
νηθνλνκίαο.167
Ζ αλζξψπηλε εηθφλα πνπ πξνβάιεη ε πφιε ηεο Λάξηζαο ζηηο αξρέο ηνπ
1945 είλαη ε εμήο: ζεηζκφπιεθηνη, βνκβφπιεθηνη, νη ζηξαηησηηθέο
δπλάκεηο ηνπ ΔΛΑ, νη Δβξαίνη πνπ επέζηξεςαλ, νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο
θαη αξγφηεξα νη αληαξηφπιεθηνη.168
Ζ εηθφλα ηεο επαξρίαο, ηδηαίηεξα ε νξεηλή πεξηνρή ηεο Διαζζφλαο,
ραξαθηεξίδεηαη ηξαγηθή: εμαζιίσζε, πείλα, θηψρεηα, αγξακκαηνζχλε
πνπ θηάλεη ην 65% ζηνπο άλδξεο θαη 85% ζηηο γπλαίθεο, αξξψζηηεο θαη
νινθιεξσηηθή έιιεηςε ζηέγεο ζηα θακέλα ρσξηά ζε πνζνζηφ 25% ηνπ
πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ. Σν νμχ πξφβιεκα ηεο ζηέγεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαίλεηαη απφ ηνπο αξηζκνχο: 3.500 θακέλα
ζπίηηα. Αλ θαη ε ΑΣΔ βνήζεζε ζηελ θαηαζθεπή 830 λέσλ ζπηηηψλ,
παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν ηεο εκηθαηάξεπζεο νξηζκέλσλ θαη γη’ απηφ
κφλν ηα 400 ήηαλ θαηνηθήζηκα.169
Ζ απνπζία δηαλνκήο ησλ εθνδίσλ ηεο UNRRA, ε κε ρνξήγεζε
θαιιηεξγεηηθψλ δαλείσλ, ζπφξσλ θαη γεσξγηθψλ εξγαιείσλ θαζψο θαη ε
έιιεηςε δσνηξνθψλ ειινρεχνπλ θίλδπλν αθαληζκνχ 3.500 δψσλ. ινη
απηνί νη παξάγνληεο απνηππψλνπλ ηελ δνθεξή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ εηθφλα
ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληάο ραξαθηεξίδεηαη
ηξνκαθηηθή αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ πξσηνθαλή μεξαζία ζε ζπλδπαζκφ
κε ηηο ππνηηκεκέλεο ηηκέο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.170
Σα δε ζρνιεία ηεο επαξρίαο βξίζθνληαη ζε ηξαγηθή θαηάζηαζε θαζψο
ηα πεξηζζφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο γηα λα
ζηεγάζνπλ ηα ζηξαηεχκαηα Καηνρήο (Ηηαινί, Γεξκαλνί) θαη πνιιά απφ
απηά κεηά ηελ απειεπζέξσζε δελ πθίζηαληαη.
Μεηαμχ ησλ άιισλ πξνβιεκάησλ ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ηα
θάξκαθα ηεο UNRRA ηα νπνία δελ δίλνληαη ζε νιφθιεξν ηνλ
πιεζπζκφ αιιά ζε νξηζκέλνπο θαηνίθνπο κε θνκκαηηθά θξηηήξηα ή
θξηηήξηα ζπγγέλεηαο θαη θηιίαο ησλ Δπηηξνπψλ δηαλνκήο. Απφ ηα εθφδηα
ηεο UNRRA θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο πσιήζεηο ηνπο πξνήιζε θαη
ην 40% ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ.
Σνλ Ηνχλην ηνπ 1945 σο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ν θ. Βαξβαξέζνο
αλαθνίλσζε ηελ ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο, ηε ζπγθξφηεζε ηεο θνξνινγίαο
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ζε λέεο βάζεηο θαη εμαζθάιηζε απμήζεσλ ζηνπο κηζζνχο θαηά 50%.171
Γηα λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη έπξεπε ε αγνξαλνκία λα επηβάιεη
ειέγρνπο θαη πεξηνξηζκνχο ζηελ αγνξά, φπσο θαη έπξεπε λα ππάξμεη
θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ απφ ηελ θπβέξλεζε.
Κχξηα πξνυπφζεζε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απηψλ ζα ήηαλ ε θνξνιφγεζε
ησλ θεξδψλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο.172
Μάιηζηα επί ππνπξγίαο ηνπ θ. Βαξβαξέζνπ κεηψζεθαλ ζην κηζφ νη
ηηκέο πξνκεζεηψλ ησλ εθνδίσλ, κε ζθνπφ λα κεησζεί ην θφζηνο
παξαγσγήο. Δπί ζεηείαο ηνπ εηζήρζε θαη ε έθηαθηε εηζθνξά, πιεξσηέα
ζε 9 δφζεηο ζηνπο επαγγεικαηίεο.173Γηα λα αληαπνθξηζνχλ νη
επαγγεικαηίεο ζηελ θαηαβνιή ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο πνπ έρεη επηβάιεη
ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, αλαγθάζηεθαλ λα ζπλάςνπλ δάλεην κε ηηο
ηξάπεδεο γηαηί είραλ εθδνζεί εηο βάξνο ηνπο εληάικαηα ζχιιεςεο.
Θεσξείηαη ακθίβνιν εάλ ζα κπνξνχζαλ λα πξάμνπλ ην ίδην θαη ηνλ
επφκελν κήλα..174
Παξά ηηο επηθξίζεηο πνπ ππέζηε απφ ηελ αγνξά γη’ απηή ηελ ελέξγεηα ν
ππνπξγφο, ε εηζθνξά πιεξψζεθε, θαη ηελ πεξίνδν 1945-46 απνηέιεζε ην
70% ησλ άκεζσλ θφξσλ.175
Ζ θαηάζηαζε ήηαλ ηδηαίηεξα θξίζηκε ζην ειαηφιαδν, φπνπ απέηπραλ νη
πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο λα πξνκεζεπηεί ην ειαηφιαδν ησλ
παξαγσγψλ δίλνληάο ηνπο, ζε αληάιιαγκα, είδε ηεο UNRRA.176
Αξγφηεξα, ζην επφκελν έηνο νη κηζζνί ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ
ππαιιήισλ δεθαπιαζηάζηεθαλ(Φεβξνπάξηνο 1946), ζχκθσλα κε ηελ
αγγινειιεληθή νηθνλνκηθή ζπκθσλία ηεο θπβέξλεζεο νθνχιε θαη νη
ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ ηεο UNRRA απμήζεθαλ 49 θνξέο. 177
Ζ παξνρή βνήζεηαο ηεο UNRRA

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε, ε θαηάζηαζε παξέκεηλε ρανηηθή, εηδηθά ζηελ
ειιεληθή επαξρία. Ο πιεζπζκφο γηα λα θαιχςεη ηηο βαζηθέο βηνηηθέο ηνπ
αλάγθεο βαζηδφηαλ πεξηζζφηεξν ζηε δηαλνκή πξνκεζεηψλ απφ ηε
Γηεχζπλζε Αξσγήο θαη Απνθαηάζηαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
(UNRRA) παξά ζηα δηθά ηνπ κέζα βηνπνξηζκνχ. Ζ εηθφλα ηεο επαξρίαο
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κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ κπνξεί λα απνηππσζεί κφλν κε
ιέμεηο φπσο : εγθαηάιεηςε, θαηαζηξνθή ησλ ππνδνκψλ(δξφκνη, γέθπξεο
θηι.), αλππαξμία γεσξγηθψλ πφξσλ( ζπφξνη, εξγαιεία, θαιιηέξγεηεο,
κεραλήκαηα-δψα), κεηαλάζηεπζε ζηηο πιεζηέζηεξεο πφιεηο θαη
θσκνπφιεηο.178
Ζ δξάζε ηεο UNRRA πξαγκαηνπνηείηαη ζε κία κεηαβαηηθή θαη
πνιπζχλζεηε πεξίνδν γηα ηε ρψξα. Κπβεξλεηηθή αζηάζεηα θαη
θνηλσληθν-πνιηηηθή πφισζε ππήξμαλ θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πεξηφδνπ ηεο δξάζεο ηεο UNRRA ζηελ Διιάδα, κε ηε <<ιεπθή
ηξνκνθξαηία>> θπξίσο ζηελ επαξρία, ηηο εθθαζαξίζεηο ησλ δεκνζίσλ
ππεξεζηψλ179 θαη πεξίπνπ επηά θπβεξλήζεηο λα δηαδέρνληαη ε κία ηελ
άιιε, κέρξη ηηο εθινγέο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1946 πνπ έδσζαλ κηα
ακθηιεγφκελε λίθε ζην <<Λατθφ Κφκκα>> θαη απφ ηηο νπνίεο ην ΚΚΔ
απείρε.180
Ζ ζπγθεθξηκέλε βνήζεηα ηεο UNRRA ζπκπεξηιάκβαλε πνηθίια εθφδηα:
ηξφθηκα, αγξνηηθή αλαζπγθξφηεζε, ξνπρηζκφο, ππνδήκαηα, ηαηξηθά
εθφδηα, πξνγξάκκαηα πξφλνηαο θαη πγείαο. Απηά ηα εθφδηα ήηαλ αμίαο
350 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ181 θαη βξηζθφηαλ ππφ βξεηαληθή
αξκνδηφηεηα ελψ ιεηηνχξγεζε θαη σο κέζν πίεζεο ηφζν πξνο ηελ
ειιεληθή θπβέξλεζε φζν θαη πξνο ηηο αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο.
Σνπο πξψηνπο έμη κήλεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε, ηελ επνλνκαδφκελε
<<ζηξαηησηηθή πεξίνδν>>, ε απνζηνιή ιεηηνχξγεζε σο αληηπξφζσπνο
ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ (Military Liaison),κηαο ΆγγινΑκεξηθαληθήο ππεξεζίαο αξσγήο
επαλδξσκέλεο κε ζηξαηησηηθφ
πξνζσπηθφ, κε θχξην ζθνπφ ηελ απνζηνιή θαη ηζνκεξή δηαλνκή ησλ
αγαζψλ πξφλνηαο (θπξίσο ηξνθίκσλ), ηε κεηαθνξά ηεο ηνπηθήο
παξαγσγήο απφ πιενλάδνπζεο ζε ειιεηκκαηηθέο πεξηνρέο θαη ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ.182
Αθνινχζσο ε ζπκθσλία πνπ ππνγξάθηεθε κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη
ηεο UNRRA ηελ 1ε Απξηιίνπ 1945, θαζηζηνχζε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε
αξκφδηα γηα ηε δηαλνκή ηεο βνήζεηαο ζηε βάζε θάπνησλ πεξηνξηζηηθψλ
φξσλ. Ο ζεκαληηθφηεξνο ήηαλ πσο ε δηαδηθαζία δηαλνκήο θαη ρξήζεο
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ησλ αγαζψλ ζα έπξεπε λα αθνινπζεί ηηο απνθάζεηο θαη ηηο αξρέο ηεο
ππεξεζίαο ‘πεξί ακεξνιεςίαο’. 183Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπκκαρηθήο
απηήο βνήζεηαο ζα κεησζνχλ κεηά ηελ άλνημε ηνπ 1946 θαη ε απνζηνιή
ζα ηεξκαηηζηεί επίζεκα ζηηο 30 Ηνπλίνπ 1947.184
Με ηνλ Αλαγθαζηηθφ Νφκν 388/1945 δεκηνπξγήζεθαλ ηα Κ.Π.Π.
(Κέληξα Κνηλσληθήο Πξόλνηαο) ηα νπνία ζηειερψζεθαλ απφ πξφζσπα
(κεηξνπνιίηεο, ηεξάξρεο, ζηαζκάξρεο ρσξνθπιαθήο, δάζθαινη θιπ.) ηα
νπνία έπξεπε λα θαηαγξάςνπλ ηνπο απφξνπο θαη λα παξέρνπλ ηηο
αλαγθαίεο ππεξεζίεο. Απηέο νη ελνξηαθέο επηηξνπέο θαζφξηδαλ ‘ηελ
απνξία’185 κε βάζε ηε γλψζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο παξά ζε ζπλάξηεζε
κε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηνληαλ. Οη ηνπηθνί θνξείο, ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε
ηελ θπβέξλεζε θαη εμαξηεκέλνη απφ απηήλ, ιεηηνπξγνχζαλ κε θξηηήξηα
θνκκαηηθά, ζηεξηγκέλα ζην δφγκα ηεο <<εζληθνθξνζχλεο>>,
απνθιείνληαο ζεκαληηθά ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο παξνρέο ηεο
ζπκκαρηθήο απνζηνιήο.186 Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη αλαθνξέο πνπ
γίλνληαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Διαζζφλαο φπνπ νη Δπηηξνπέο επλννχζαλ
ηνπο νκντδεάηεο ελψ ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο άπνξνη πνπ είραλ
πηζηνπνηεζεί απφ ηηο επηηξνπέο πξφλνηαο απνθιείνληαλ απφ ηηο δηαλνκέο
γηαηί ήηαλ <<θηινθνκκνπληζηέο>> ή γηαηί ήηαλ κέιε ηνπ ΔΑΜ.187
Αξσγνί απηήο ηεο ζπζηεκαηηθήο πξνζπάζεηαο απνθιεηζκνχ
ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ ζπκκαρηθή βνήζεηα
ππήξμαλ νη θαηά ηφπνπο δήκαξρνη θαη θνηλνηάξρεο, νη νπνίνη
εθκεηαιιεχνληαλ ηελ αγξακκαηνζχλε ηνπ θφζκνπ, ηελ ηξνκνθξάηεζε
ησλ ηνπηθψλ επηηξνπψλ ηεο ΔΒΔΝ, θαη έθηαλαλ ζην ζεκείν λα
ζπληάζζνπλ θαηαιφγνπο νλνκαζηηθνχο γηα ηξφθηκα, ξνχρα θαη δψα
(θνξάδεο) ζηνπο νπνίνπο πξσηνζηαηνχζαλ νη νπαδνί ηεο βαζηιφθξνλεο
ΔΒΔΝ. Μάιηζηα πνιινί απφ ηνπο πξνέδξνπο έθαλαλ ‘δηθέο ηνπο
επηρεηξήζεηο’ ηηο δηαλνκέο ησλ εηδψλ ηεο UNRRA. Οη θάηνηθνη κέζα ζηελ
απφγλσζή ηνπο, θαηαγγέιινπλ ηελ πιαζηνγξάθεζε ησλ θαηαιφγσλ
αιιά ε θαηάζηαζε ζπλερίδεηαη ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ηα εθφδηα ηεο
UNRRA γίλνληαη αθφκε θαη πιηάηζηθν ηεο Δζλνθπιαθήο-Υσξνθπιαθήο
θαη ησλ ιεζηνζπκκνξηψλ πνπ ιπκαίλνληαη ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.
Οξηζκέλνη εθ ησλ πξνέδξσλ, φπσο ε πεξίπησζε ηνπ θνηλνηάξρε ηεο
Αλαηνιήο Αγηάο, ζα μεζεθψζνπλ ζχειια δηακαξηπξηψλ γηα ηνλ ηξφπν
δηαλνκήο ησλ ελδπκάησλ θαη ζα ππνζηνχλ θαη ηηο ρεηξνδηθίεο ησλ
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UNRRA Archive/S-0527-0545:Regional director Cπξνο Maben (23/4/1945) ζην Φιψξα Σζίιαγα
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ζπγρσξηαλψλ ηνπο γηα ηελ ραξαθηεξηζηηθή εχλνηα πνπ έδεηρλαλ πξνο
ζπγγελείο θαη θίινπο ηνπο.188
Δίλαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη θνηλφηεηεο πνπ
βξίζθνληαλ καθξηά απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ, ηδηαίηεξα ηα
δπζπξφζηηα ρσξηά ηεο επαξρίαο Διαζζφλαο θαη νξηζκέλα ηεο επαξρίαο
Σηξλάβνπ, ησλ νπνίσλ νη θάηνηθνη ήηαλ θαη ππξνπαζείο, δελ είραλ ηελ
ηχρε ηεο δηαλνκήο εθνδίσλ είηε γηα ιφγνπο γεσγξαθηθνχο είηε γηα ιφγνπο
θνκκαηηθήο πξνηίκεζεο ή αθφκε θαη γηα ιφγνπο αλππαξμίαο νηθνλνκηθψλ
πφξσλ λα αγνξάζνπλ ηα εθφδηα.189ηαηηζηηθά απφ ην επηέκβξε ηνπ
1946 κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 1947 πνπ ππάξρνπλ ζηνηρεία, ην 47% ησλ
ρσξηψλ ηεο Λάξηζαο ζηεξνχληαλ ηα αγαζά ηεο UNRRA.190
Παξαηεξνχληαη επίζεο θαζπζηεξήζεηο ζε φηη έρεη ζρέζε κε ηε δηαλνκή
ησλ πθαζκάησλ ηεο UNRRA θαζψο ζάπηδαλ ζηηο απνζήθεο ηεο ΑΣΔ.
Μεηά απφ δηάζηεκα 3,5 κελψλ άξρηζε ε πξνεξγαζία γηα ηε δηαλνκή ηνπο
θαη κάιηζηα απηή ηε θνξά ζα ηελ αλαιάβνπλ νη γεσξγηθνί ζπλεηαηξηζκνί
κε επηηξνπέο πνπ ζπζηήλνληαη ζηελ έδξα θάζε ρσξηνχ απνηεινχκελεο
απφ ηνλ πξφεδξν, αζηπλφκν, θαη δάζθαιν ηνπ εθάζηνηε ρσξηνχ.191
Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη θαηαγγειίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαιήζηεπζε
ησλ πξψησλ πιψλ απφ ηνπο κεγαινβηνκήραλνπο, νη νπνίνη απνθξχπηνπλ
ηα πξντφληα ηνπο θαη ηα εκθαλίδνπλ ζηηο αγνξέο, κεηά απφ θάπνην
ρξνληθφ δηάζηεκα, κε αλαηίκεζε. Δπίζεο πξνηάζζνπλ έλα βαζηθφ ιφγν
λα κε ζέινπλ λα βηνκεραλνπνηήζνπλ ηηο πξψηεο χιεο ηεο UNRRA γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ θξάηνπο θαη θάησ απφ έλα πξαγκαηηθφ έιεγρν: ε αηηία
είλαη φηη ε αγνξά ηνπ εγρψξηνπ βακβαθηνχ έγηλε ζε εμεπηειηζηηθέο ηηκέο
θαη ζα δηνρεηεπζεί ζηελ αγνξά κνλνπσιηαθά ζε αληίζηνηρεο
ππεξηηκεκέλεο ηηκέο, απνθιείνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηα είδε ηεο
UNRRA.Γη’ απηφ θαη παξεκβάιινπλ ζπλερψο πξνζθφκκαηα θαη
θαζπζηεξνχλ ηε βηνκεραλνπνίεζε ησλ πξψησλ πιψλ ηεο ζπκκαρηθήο
βνήζεηαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θξάηνπο. 192
Ζ λέα θπβέξλεζε ηνπ νθνχιε ζα δεηήζεη αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ εηδψλ
ηεο UNRRA , θαη ηειηθά ε UNRRA ζα αλαγθαζηεί λα δερηεί παξά ηηο
αληηξξήζεηο ηεο. ε εθαξκνγή κάιηζηα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ε ηηκή
κεξίδαο ηνπ ςσκηνχ ζα είλαη 30 δξρ. Δίλαη επίζεο γεγνλφο πσο ε
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θπβέξλεζε επηκέλεη λα δηαηεζνχλ ειεχζεξα ηα απνζέκαηα ζηνπο
εκπνξνβηνκήραλνπο.193
Σνλ Ννέκβξην 1945 ζα αξρίζεη θαη ε δηαλνκή ηξαθηέξ θαη θαπζίκσλ
ηεο UNRRA ζηελ επαξρία ηεο Λάξηζαο γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο
ζπνξάο ζηα ρσξηά ηνπ θάκπνπ. Χζηφζν ηα ζπγθεθξηκέλα κεραλήκαηα
δελ παξαρσξήζεθαλ ζηνπο γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο αιιά ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ηδηψηεο ‘εζληθόθξνλεο’, πνπ αξλνχληαλ λα ζπείξνπλ ηα
ρσξάθηα ησλ θπιαθηζκέλσλ αγξνηψλ(17 νηθνγέλεηεο) κε απνηέιεζκα λα
κείλνπλ άζπαξηα.194
Δθηφο απφ ηηο δηαλνκέο ηεο UNRRA έθηαθηε δηαλνκή ηκαηηζκνχ,
ξνπρηζκνχ θαη ηξνθίκσλ ζε ρσξηά πνπ έρνπλ πιεζπζκφ θάησ απφ 2.500
θαηνίθνπο, ζα πξαγκαηνπνηήζεη ν Διιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο.
Πξφθεηηαη γηα 130.000 δέκαηα πνπ δψξηζε ν Καλαδηθφο Δξπζξφο
ηαπξφο. Σα δε δέκαηα ηξνθίκσλ ζα κνηξαζηνχλ απφ Άγγινπο
ζηξαηηψηεο. Ζ δηαλνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο επαξρίεο Πειίνπ,
Αικπξνχ, θνπέινπ, θηάζνπ, Γεζθάηεο, Διαζζφλαο, Σηξλάβνπ, Αγηάο,
Φαξζάισλ, Ραςάλεο, Καιακπάθαο, Πφξηαο, Μνπδαθίνπ, Καξδίηζαο.195
Σνλ ίδην κήλα (Ννέκβξηνο 1945) ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Λάξηζαο ζα
δηαγξάςεη απ’ ηνλ θαηάινγν δηαλνκήο ησλ εηδψλ ηεο UNRRA ηνπο
ππαμησκαηηθνχο θαη αμησκαηηθνχο ηνπ ΔΛΑ, κε ηε δηθαηνινγία πσο
‘παίξλνπλ …πνιύ κηζζό’. Ο δε κηζζφο ηνπ ππαμησκαηηθνχ αλέξρνληαλ
ζηηο 5.000 δξρ. θαη ηνπ αμησκαηηθνχ ζηηο 12.000 δξρ. πεξίπνπ.196
Απηή ε πνιηηηθή ησλ δηαθξίζεσλ ζπλδέζεθε απφιπηα κε ηε κεξνιεπηηθή
ρξήζε ηεο βνήζεηαο γηα πνιηηηθνχο θαη ηδενινγηθνχο ζθνπνχο. Καλέλα
πεξηθεξεηαθφ ζηέιερνο δελ ηηκσξήζεθε γηα ηε ζσξεία ησλ παξαβάζεσλ
θαη
ησλ κεξνιεπηηθψλ πξαθηηθψλ ζηε δηαλνκή ηεο βνήζεηαο.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ηνπ λνκάξρε Πέιιαο
ν νπνίνο κεηαηέζεθε ‘δπζκελώο’ ζηε Λάξηζα θαη ζηε ζπλέρεηα ήηαλ ην
ίδην πξφζσπν πνπ επέβαιε ηνλ απνθιεηζκφ ησλ κηζψλ ζρεδφλ ρσξηψλ
ηεο Λάξηζαο απφ ηελ παξνρή ηεο βνήζεηαο.197
Ζ πνιηηηθή πνπ ππνζηήξημε ν Βαξβαξέζνο, ήδε απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1945,
ήηαλ, νπζηαζηηθά, κηα κφληκε πξνζπάζεηα λα αληηζηαζκηζηεί ε
κεηαβίβαζε πφξσλ πνπ είρε επέιζεη ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο. Γη’ απηφ
θαη πξφηεηλε θαη εθάξκνζε ζχζηεκα εηδηθήο θνξνινγίαο ησλ πςειψλ
εηζνδεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε απζηεξφ έιεγρν ησλ ηηκψλ. Χο ηνλ
επηέκβξην φκσο ηνπ 1945, εμαηηίαο ηεο άξλεζεο ηεο λέαο αζηηθήο
ηάμεο λα δερηεί ηνπο φξνπο ηνπ Βαξβαξέζνπ, ε πνιηηηθή απηή έραζε
193
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ζην ΦιψξαΣζίιαγα ‘Γξάζεηο…’ ζ.160
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ηειείσο ηελ αμηνπηζηία ηεο , νπφηε θαη ν ίδηνο θεξχρζεθε ππέξ ηεο
ιεπηνκεξεηαθά νξγαλσκέλεο θπβεξλεηηθήο παξέκβαζεο ζε φια ηα
επίπεδα ηεο νηθνλνκίαο, κε ζθνπφ λα εκπνδίζεη ηνπο λεόπινπηνπο λα
αμηνπνηήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ είραλ απνθηήζεη θαηά ηελ
Καηνρή.198
Σνλ επφκελν κήλα (Γεθέκβξηνο 1945) Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη ζα
δειψζνπλ απξνζπκία λα δαλείζνπλ 250 εθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ ηελ
ηξάπεδα εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ γηαηί δελ έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηε
δηαρείξηζε ησλ εηδψλ πνπ πξφθεηηαη λα δνζνχλ. Καη απηφ <<δηόηη ηα
είδε ηεο UNRRA δελ δηαλεκήζεθαλ δίθαηα θαη ζσζηά θαη έηζη δελ
απνδώζαλε ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα γηα λα κπεη κπξνο ε θξαηηθή
κεραλή>> ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Ακεξηθαλνχ Μέτκπελ ζε μέλν
αληαπνθξηηή. 199
Έηζη, ελψ πξνβιεπφηαλ έλα πνζφ βνήζεηαο πνπ ζα μεπεξλνχζε ηα
450.000.000 δνιάξηα, ε Διιάδα ηειηθά πήξε 358 εθαηνκκχξηα, εμαηηίαο
αθξηβψο ηεο αδπλακίαο ηεο λα αμηνπνηήζεη κε νξζνινγηθφ ηξφπν ηελ
παξερφκελε βνήζεηα αιιά θαη λα ειέγμεη ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ηεο.
Ζ ζπλνιηθή μέλε βνήζεηα πνπ δφζεθε, απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1944
κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1947, άγγημε ηα 700 εθαη. δνιάξηα, απφ ηα νπνία
ε UNRRA έδσζε ηα 350 εθαη. θαη νη Βξεηαλνί θαη νη Ακεξηθαλνί ηα
ππφινηπα.200
Ζ εθεκεξίδα ηνπ ΑΚΔ, Νένο Γξόκνο, ζρνιηάδνληαο ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηεο ρψξαο έγξαθε: << Οη βηνκήραλνη άξπαμαλ ηηο πξώηεο ύιεο
ηεο ΟΤΝΡΡΑ ζε εμαηξεηηθά ρακειέο ηηκέο, ελώ πσινύλ ηα εκπνξεύκαηά
ηνπο ζε ηηκή καύξεο αγνξάο…Ζ δξαρκή δέρζεθε έλα γεξό ρηύπεκα θαη
θαλέλαο βηνκήραλνο, έκπνξνο, πνπ γλώξηδε ηε δνπιεηά ηνπ, δε
ζπλαιιάζζεηαη κε ειιεληθό λόκηζκα. Όπσο θαη θαηά ηελ Καηνρή, ε ρξπζή
ιίξα έγηλε ε βάζε γηα θάζε πιεξσκή. Ζ Διιάδα πάεη ζε κηα λέα
νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή…>>.201

198

Βεξγφπνπινο Κψζηαο, ‘Ζ ζπγθξόηεζε ηεο λέαο αζηηθήο ηάμεο’ ζην ζπιινγηθφ ‘Ζ Διιάδα ζηε
δεθαεηία 1940-1950, Έλα έζλνο ζε θξίζε’ εθδ.Θεκέιην ζει.539
199
Έθεκ. ‘Αιήζεηα’ 27/12/1945 ‘ Μεηά ηελ ιεειαζία ησλ εηδψλ ηεο ΟΤΝΡΑ….250 εθ. δνιιάξηα’
200
Porter A. Paul, ‘Εεηείηαη: Έλα ζαύκα γηα ηελ Διιάδα’ ΒΖΜΑκαξηπξίεο ζ.42
201
ηέθαλνο αξάθεο , ‘Μεηά ηε Βάξθηδα’ , Αζήλα , 1979, ζ.50
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ΔΝΟΣΖΣΑ 6ε
ΟΗ ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ ΠΛΖΘΤΜΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΑ ΚΑΣΑ
ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΔΜΦΤΛΗΟΤ

Δηζαγσγή
Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο (Φεβξνπάξηνο 1945)
θαη έπεηηα ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ χπαηζξν είλαη αθφξεηε.
Απεηιέο, εθθνβηζκνί, αξπαγέο, μπινδαξκνί θαη θφλνη είλαη ην
θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ησλ ιεζηνζπκκνξηψλ πνπ ιπκαίλνληαη ηνλ
θάκπν(νχξιαο, Σζαληνχιαο, Καιακπαιίθεο θ.ά.), ελψ αλά ηαθηηθά
δηαζηήκαηα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηηο ππψξεηεο ηεο πφιεο
(Σακπάθηθα, Νέα κχξλε), επηδίδνληαη ζην πιηάηζηθν θαη εμαθαλίδνληαη.
Ζ δσή ησλ αλππεξάζπηζησλ παιαίκαρσλ αγσληζηψλ ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ
ζηα ρσξηά έρεη θαηαληήζεη αλππφθνξε. Γχν είλαη νη δηέμνδνη: ε
εζεινύζηα κεηαθίλεζε ζηελ πιεζηέζηεξε θσκφπνιε (Σίξλαβνο,
Διαζζφλα, Αγηά, Φάξζαια, Λάξηζα) φπνπ ηα ίρλε ράλνληαη θαη
αλαδεηείηαη θαιχηεξε ηχρε καθξηά απφ ηνπο δηψθηεο ηνπο ή ε έλνπιε
απηνάκπλα, κε φπνηεο ζπλέπεηεο ζπλεπαγφηαλ απηή ε ιχζε, δειαδή ε
θαηαθπγή ζηα θνληηλά βνπλά αθήλνληαο ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πνιιέο
θνξέο αλππεξάζπηζηεο.
Απηά ηα ζιηβεξά γεγνλφηα ζα απνηειέζνπλ ην θεθάιαην ηεο ‘ιεπθήο
ηξνκνθξαηίαο’ ζε κηα πεξηνρή φπνπ είρε λα επηδείμεη ζεκαληηθή ζπκβνιή
ζηνλ αληηθαζηζηηθφ αγψλα ηεο Καηνρήο. Ζ θαζεκεξηλή θαηαπάηεζε ηεο
αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο απφ ηε κηα θαη ε αλάγθε γηα απηνπξνζηαζία
απφ ηελ άιιε ζα νδεγήζνπλ πνιινχο απφ ηνπο θαηαδησθφκελνπο ζηε
δεκηνπξγία κηθξψλ νκάδσλ. Γελ ζα αξγήζεη λα’ ξζεη θαη ε έλνπιε
ζχγθξνπζε(ειίηζηαλε Λάξηζαο, ζηαζκνχο Υσξνθπιαθήο π.ρ.
Αξγπξνπνχιη Σπξλάβνπ). Μπξνζηά ζην ελδερφκελν λα ηαρζνχλ κε ηνπο
κελ ή ηνπο δε, κε γλσξίδνληαο ηηο κειινληηθέο ζπλέπεηεο ηεο φπνηαο
επηινγήο ηνπο, πνιινί ζα αλαγθαζηνχλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο
θαη λα θαηαθχγνπλ ζηελ πιεζηέζηεξε πφιε.
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 1946 θαη ηδηαίηεξα κεηά ηα πξψηα ρηππήκαηα
ησλ έλνπισλ νκάδσλ ελαληίνλ αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ ησλ ρσξηψλ
παξαηεξείηαη κηα ηάζε εζεινχζηαο θαηαθπγήο ζηηο πιεζηέζηεξεο
θσκνπφιεηο θαη ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ. Ήδε ην θζηλφπσξν ηνπ
1946 αλαθνξέο θάλνπλ ιφγν γηα πξφζθπγεο πνπ εγθαηαιείπνπλ ηα ρσξηά
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ηνπο θαη πεγαίλνπλ ζηηο πφιεηο π.ρ. ζηελ Διαζζφλα202 βξίζθνληαη 700,
άιινη ηφζνη ζηε Λάξηζα, νη θάηνηθνη ησλ ηεζζάξσλ ρσξηψλ ηεο επαξρίαο
Σηξλάβνπ, ην Αξγπξνπνχιη, ε Ρνδηά, ην Γακάζη θαη ηα Γειέξηα πξνο
Σίξλαβν .203Σα θχκαηα απηά ζα δηνγθσζνχλ θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ κηα
άλεπ πξνεγνπκέλνπ απνπληθηηθή θαηάζηαζε γηα ηα δεδνκέλα ησλ
επαξρηαθψλ θσκνπφιεσλ.
Γείγκα ηεο απνπληθηηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ πφιε ηεο
Λάξηζαο απφ ην νινέλα απμαλφκελν θχκα πξνζθχγσλ ησλ γχξσ ρσξηψλ
είλαη ην γεγνλφο φηη νη αξρέο αληηκεησπίδνπλ ην θαηλφκελν κε απεηιέο θαη
κε ζπιιήςεηο 204. Μάιηζηα ηνλίδνπλ πσο επηβάιιεηαη ε επηζηξνθή ζηηο
εζηίεο ηνπο γηαηί ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απνηεινχλ παξαβάηεο ηνπ Γ΄
Φεθίζκαηνο άξα ζα ππνζηνχλ θαη ηηο επαθφινπζεο ζπλέπεηεο απηνχ,
δειαδή ζα δηθαζηνχλ ζην Έθηαθην ηξαηνδηθείν κε θίλδπλν εθηφπηζεο
ζε θάπνην μεξνλήζη.

Αηηίεο θαηαθπγήο ζηηο πόιεηο:
 Τπάξρεη κηα ζπλερηδφκελε αιιαγή ηφπνπ θαηνηθίαο νηθηνζειψο
πνπ είρε ήδε αξρίζεη ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο θαη ζπλερίδεηαη
κε ακείσην ξπζκφ θαη ηψξα κεηά ηελ απειεπζέξσζε.
 Ζ απμαλφκελε ηξνκνθξαηία ελαληίνλ αξηζηεξψλ πνιηηψλ,
ζηειερψλ ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ, νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα
πεξάζνπλ απαξαηήξεηνη ζηηο πφιεηο θαη κφλν φηαλ ζα
ρξεηαζηεί λα ιάβνπλ εθφδηα ηεο UNRRA ζα θαηαγξαθνχλ ζε
επίζεκνπο θαηαιφγνπο ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο.
 Οη
εθθαζαξηζηηθέο
επηρεηξήζεηο
ηνπ
Δζληθνχ
ηξαηνχ(Σέξκηλνπο, Υειηδφλα θ.ά), ηδηαίηεξα ην 1947 ζα
αλαγθάζνπλ έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ νξεηλνχ πιεζπζκνχ ηνπ
λνκνχ λα εγθαηαιείςεη ηηο εζηίεο ηνπ, θνβνχκελνη ηηο
αεξνπνξηθέο επηδξνκέο ή ηε ζχιιεςή ηνπο κε ηελ θαηεγνξία
ηεο ελίζρπζεο ησλ ‘ζπκκνξηηψλ’ ή ηεο ππφζαιςήο ηνπο.
 Έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο θαηαθπγήο ζηηο πφιεηο ήηαλ θαη ν
θφβνο ηεο ππνρξεσηηθήο ζηξαηνιφγεζεο απφ ηνλ ΓΔ ή ησλ
αληίζηνηρσλ αληηπνίλσλ ζε πεξίπησζε άξλεζεο ή κε
ζπκκφξθσζεο.205
202

Α.Λατνπ<<Μεηαθηλήζεηο πιεζεζκνχ ζηελ ειιεληθή χπαηζξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δκθπιίνπ
Πνιέκνπ>>ζην Lars Baerentzen,Γηάλλεο Ο.Ηαηξίδεο,Ole Smith (επηκ.), Μειέηεο γηα ηνλ εκθχιην
πφιεκν, 1945-1949, Οιθφο, Αζήλα 1992, ζ.67-114
203
Αθήγεζε Α.Μπιάθνπ, θαηνίθνπ Αξγπξνπνπιίνπ, εζσηεξηθνχ πξφζθπγα ζηνλ Σχξλαβν
204
Μαξηπξία ηνπ Λ.Αξζελίνπ ζην Βξαρληάξεο Υξήζηνο ‘Πνξεία κέζα ζηε λχρηα’ ζει.302
205
ΓΔ/ΓΗ, Αξρεία Δκθπιίνπ Πνιέκνπ, Δπείγνπζα δηαηαγή ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Υσξ/θεο πξνο
Αλσηέξα Γηνίθεζε Υσξ/θεο Θεζζαιίαο<<πεξί εθθαζαξίζεσο ηεο πεξηνρήο Διαζζψλνο εθ ησλ
δξσζψλ εηο ηαχηελ ζπκκνξηψλ>>
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 ηηο δε αληαξηνθξαηνχκελεο πεξηνρέο (ρσξηά Διαζζφλαο,
Σηξλάβνπ, λνηίνπ Οιχκπνπ) φζνη δελ είραλ ηαρζεί κε ην κέξνο
ησλ αληαξηψλ αληηκεηψπηδαλ θαζεκεξηλά ηελ απεηιή θαη ηελ
εθδηθεηηθή καλία ησλ αληαξηψλ, θαζψο νη ζπγθεθξηκέλνη
θάηνηθνη είραλ ηαρζεί κε ην κέξνο ηνπ Δζληθνχ ηξαηνχ.206
Δίλαη νη πξψηνη πνπ ζα εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο θαη ζα
κεηαβνχλ εζεινχζηα ζηηο θσκνπφιεηο ηνπ λνκνχ γηα
πεξηζζφηεξε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία. Οη ραξαθηεξηζκέλεο
‘δεμηέο’ νηθνγέλεηεο ζα αλαρσξήζνπλ απφ ηα ζπγθξηκέλα ρσξηά
γηα ηηο θσκνπφιεηο, πνιχ πξηλ εθδεισζνχλ νη έλνπιεο
επηζέζεηο ελαληίνλ ησλ ζηαζκψλ Υσξνθπιαθήο ην θαινθαίξη
ηνπ 1946.207
Χζηφζν είλαη απνδεθηφ απφ επίζεκα ζηξαηησηηθά έγγξαθα θαη απφ
ειιεληθά θαη μέλα αξρεία πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζσηεξηθψλ
πξνζθχγσλ κεηαθηλήζεθε ζηα αζηηθά θέληξα παξά ηε ζέιεζε ηνπο
εμαηηίαο ζηξαηησηηθώλ πνιηηηθώλ επηινγώλ. Σα ζηξαηησηηθά ζηειέρε
ηεο θπβεξλεηηθήο πιεπξάο είραλ δηαπηζηψζεη πσο νη θαηαδησθφκελεο
νκάδεο ησλ απηνακπληηώλ κεηαηξέπνληαλ ζε κνλάδεο ηνπ ΓΔ κέζα απφ
ηελ επαθή ηνπο κε ηνλ θνηλσληθφ ρψξν, απ’ φπνπ έπαηξλαλ θαη ηηο
εθεδξείεο ηνπο. Γη’ απηφ θαη ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο ππαίζξνπ
θξίζεθε αλαζθαιέο θαη ερζξηθφ γηα ηνλ θπβεξλεηηθφ ζηξαηφ.208
Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηή ε θαηάζηαζε πάξζεθαλ ζπγθεθξηκέλα
κέηξα ζηξαηησηηθά θαη πνιηηηθά:
α) Πεξηθνπή βνήζεηαο ζε ηξφθηκα θαη ηκαηηζκφ ζηηο αληαξηνθξαηνχκελεο
πεξηνρέο. Απφ ην 1945 θακία βνήζεηα ηεο UNRRA δελ έθηαλε ζηα
αξηζηεξά ρσξηά γηα ηα νπνία ππήξραλ ππφλνηεο φηη ππνζηήξηδαλ ηνπο
αληάξηεο.209 Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδίσθαλ λα αλαγθάζνπλ ηνπο
πιεζπζκνχο απηψλ ησλ ρσξηψλ λα ηα εγθαηαιείςνπλ, γηαηί αιιηψο είραλ
λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο ιηκνθηνλίαο.
β) ηα εκηνξεηλά ρσξηά ηεο Λάξηζαο ηα εθφδηα θαη ε δηαλνκή ηνπο
γηλφηαλ κφλν ζε ‘εκεηέξνπο’ ή ζε φζνπο δέρνληαλ λα πάξνπλ φπια θαηά
ησλ αληαξηψλ.

206

Αθήγεζε ηεο γηαγηάο κνπ Αλαζηαζίνπ ηεξγηαλήο γηα ηελ ηχρε ζπγρσξηαλψλ ηεο πξηλ απφ βξαδπλή
επίζεζε αληαξηψλ .-Άλνημε πξνο θαινθαίξη 1946 ζην Αξγπξνπνχιη Σπξλάβνπ
207
Αθήγεζε Κψζηα Κνπηίλα, θαηνίθνπ Αξγπξνπνπιίνπ Σηξλάβνπ, Ηνχληνο 2012
208
A.Λατνπ,<<Μεηαθηλήζεηο πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν>>,φ.π.,ζ.81-82 Γ.Μαξγαξίηεο,Ηζηνξία ηνπ
ειιεληθνχ εκθπιίνπ,φ.π,ζ.326-328
209
NARA 868.00/11-746,Aκεξηθαληθφ πξνμελείν ζεο/λίθεο πξνο Secretary of State, 7 Ννεκβξίνπ
1946,φ.π. Λαίνπ ζ.72-77
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γ)Φξνχξεζε ησλ ρσξηψλ
απφ κνλάδεο Δζληθνχ ηξαηνχ θαη
Δζλνθπιαθήο θαζψο θαη ζπγθξφηεζε ηνπηθψλ κνλάδσλ ΜΑΤ-ΜΑΓ
επαλδξσκέλεο κε ηνπηθά ζηειέρε.210
δ) Απνθνπή ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΓΔ απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο ρψξν θαη
δεκηνπξγία ‘λεθξώλ δσλώλ’ ζηηο νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο. Έηζη
απνδπλακψζεθε ην ζχζηεκα εθνδηαζκνχ, νη εθεδξείεο κεηψζεθαλ θαη ην
δίθηπν ζηξαηνιφγεζεο ηνπ ΓΔ ζηελ χπαηζξν αληηκεηψπηδε ηεξάζηηεο
δπζθνιίεο.
Δίλαη ε ζηάζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ απέλαληη ζηνπο αληάξηεο πνπ
επηβάιεη ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ κέηξσλ εθθέλσζεο ησλ ρσξηψλ θαη
δηαθνπήο ηεο απνζηνιήο βνήζεηαο. Σν θαινθαίξη ηνπ 1946 νη αληάξηεο
αξηζκνχλ ηνπο 4.000 ελψ ην ρεηκψλα ηνπ ηδίνπ έηνπο ηνπο 10.000. Γηα λα
ηνπο ληθήζεη ν Δζληθφο ηξαηφο έπξεπε λα ηνπο ζηεξήζεη ηελ πνιχηηκε
επηκειεηεηαθή ελδνρψξα αθελφο θαη αθεηέξνπ λα ειέγμεη ηα πεδηλά θαη
εκηνξεηλά ρσξηά. Απφ ηα ηέιε ηνπ 1946 ηα ρσξηά ηεο νξεηλήο θαη
εκηνξεηλήο Θεζζαιίαο ζα βξεζνχλ ζηε δψλε επηρεηξήζεσλ ηνπ ζηξαηνχ
θαη ησλ αληαξηψλ.211 πρλφ ππήξμε ην θαηλφκελν πνπ απφ έλα ρσξηφ
πεξλνχζε ην πξσί έλαο ιφρνο ηνπ ζηξαηνχ θαη ην βξάδπ κηα νκάδα
αληαξηψλ.
Χζηφζν ην πξφβιεκα ήηαλ πνιχ ζνβαξφηεξν θαη αθνξά ηνλ ππξήλα ηνπ
εξσηήκαηνο αλ ν εκθχιηνο πφιεκνο είρε ηελ ππνζηήξημε ηνπ αγξνηηθνχ
πιεζπζκνχ ή φρη, θαζψο αθνξά ηηο ηαθηηθέο ηνπ Δζληθνχ ηξαηνχ θαη
επίζεο ζπλδέεηαη θαη κε δεηήκαηα πξνπαγάλδαο
θαη ηξφπνπ
παξνπζίαζεο ηνπ πνιέκνπ ηφζν απφ ηε κία πιεπξά φζν θαη απφ ηελ
άιιε.212

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ εθθέλσζεο ησλ ρσξηώλ

Ζ εκθάληζε ζηξαηησηηθνχ απνζπάζκαηνο ζηηο πιαηείεο ησλ ρσξηψλ
εγθπκνλνχζε δηάθνξνπο θηλδχλνπο γηα εθείλνπο πνπ είραλ ραξαθηεξηζηεί
νπαδνί ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο. πλήζσο
θξχβνληαλ ζηα θνληηλά βνπλά ζε θξεζθχγεηα θαη πξφρεηξνπο θξπςψλεο
210

NARA 868.00/9-2147:Telegram( Two types of semi-military organizations organized by the Greek
Army)’φ.π.Λαίνπ ζ.72-77
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Υξ. Υαηδεησζήθ ‘Αλαζπγθξφηεζε-Δκθχιηνο-Παιηλφξζσζε 1945-1952’η.4 ζ.348**(ο
ζσγγραθέας;)
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Α.Λατνπ ‘Μεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ ζηελ χπαηζξν’ ζην Μειέηεο γηα ηνλ εκθχιην πφιεκν 19451949, εθ. Οιθφο ζ.73
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γηα λα απνθχγνπλ ηηο ζπιιήςεηο. Οη θνηλνηηθέο επηηξνπέο είραλ
αληηθαηαζηαζεί ζε πνιιέο θνηλφηεηεο ηνπ λνκνχ θαη ηψξα ήηαλ έηνηκεο
λα ζπλδξάκνπλ ζην έξγν ηνπ ζηξαηνχ.
Έηζη ν ππεχζπλνο ηνπ ζηξαηησηηθνχ απνζπάζκαηνο καδί κε ηνλ
πξφεδξν ηνπ ρσξηνχ θαη ηνλ παπά ζπλνδεία πεξηπφινπ πεξλνχζαλ απφ ηα
ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ θαη δηέηαδε φινπο λα καδεπηνχλ ζηελ πιαηεία γηα
ελεκέξσζε. Δθεί ν αμησκαηηθφο αλαθνίλσλε ηελ δηαηαγή εθθέλσζεο ηνπ
ρσξηνχ θαη ππνρξέσλε φινπο λα εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο εληφο
ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο. Ζ δηαηαγή έπξεπε λα εθαξκνζηεί. Σα
θιάκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη ηα παξαθάιηα ησλ γεξφλησλ δελ έθεξλαλ
θαλέλα απνηέιεζκα. Έηζη θνξησκέλνη κε φ,ηη κπνξνχζαλ, φζνη είραλ
ππνδχγηα ήηαλ πην ηπρεξνί, έπαηξλαλ ην δξφκν γηα ηελ θνληηλφηεξε
θσκφπνιε.213
ε πνιιά ρσξηά ην ξφιν ηνπ Δζληθνχ ηξαηνχ επηηεινχζαλ νη κνλάδεο
ΜΑΤ-ΜΑΓ πνπ αλαθνίλσλαλ ηε δηαηαγή εθθέλσζεο θαη ππνρξέσλαλ
ηνπο θαηνίθνπο φπσο αλαρσξήζνπλ ηελ ψξα θαη εκέξα πνπ φξηδε ε
δηαηαγή.214
Μεξηθέο θνξέο, ν ζηξαηφο <<ζπκβνχιεπε>> ρσξηθνχο λα κεηαθηλεζνχλ
ζηηο πφιεηο, γηα <<αζθάιεηα>>. Αιιά δελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο ππήξρε
θαη εμαλαγθαζηηθή εθθέλσζε, ζε ρσξηά πνπ πεξηέρνληαλ, πξνζσξηλά ή
κφληκα, ζηνλ έιεγρν ηνπ Δζληθνχ ηξαηνχ θαη πνπ ζεσξνχληαλ
αλαζθαιή ή χπνπηα.215
Ζ ρεηκεξηλή επίζεζε ζηελ χπαηζξν ηνπ λνκνχ δελ είρε απνδψζεη ηα
αλακελφκελα απνηειέζκαηα πνπ πξνζδνθνχζαλ νη αξρέο. Γη’ απηφ ε
εαξηλέο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ππφ ηελ δηνίθεζε ηνπ ζηξαηεγνχ
Καινγεξφπνπινπ έρνπλ σο θχξην ζθνπφ αθελφο ηελ εθθέλσζε αξθεηψλ
ρσξηψλ ζε γεηηνληθά άιια ρσξηά ή θαη ζε θσκνπφιεηο αιιά θαη ηελ
απνθνπή ηξνθνδνζίαο ηνπ ΓΔ ηφζν ζε έκςπρν πιηθφ φζν θαη ζε πιηθά
αγαζά. ηνλ ιπκπν ην ρσξηφ θακληά κνηξάζηεθε ην κηζφ ζηελ Καξπά
θαη ην ππφινηπν ζηελ Πνπιηάλα κε φιε ηελ θηελνηξνθία. Οη άλζξσπνη
πεζαίλνπλ απφ ηελ πείλα, ηα δψα ςνθνχλ θαη ηα ζηηεξά εγθαηαιείθζεθαλ
ζηα ρσξάθηα. Ζ δε Καξπά έγηλε ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο. Πάλσ απφ
120 άλδξεο θαη γπλαίθεο είλαη θιεηζκέλνη ζε δηάθνξα ζπίηηα πνπ
ρξεζηκεχνπλ γηα θξαηεηήξηα θαη δέξλνληαη άγξηα γέξνη θαη γξηέο
απεηιψληαο ηνπο πσο αλ δελ θέξνπλ ηα παηδηά ηνπο πνπ είλαη αληάξηεο,
ζα ηνπο ζθνηψζνπλ. ην ρσξηφ Γεξειί ζπκπηχρζεθε θαη ην ρσξηφ
Κηηζηιέξ, φπσο αθξηβψο θαη ην ρσξηφ Μπαρηζηιάξ ην ζπγθέληξσζαλ ζην
213

Ά.Διεθάληεο <<Μλήκεο>>, Αληαξηφπιεθηνη :κηα κέξα 1947 ζ.94-96
Αθήγεζε Α.Μπιάθνπ, θαηνίθνπ Αξγπξνπνπιίνπ, εζσηεξηθνχ πξφζθπγα ζηνλ Σχξλαβν. Ζ
εθθέλσζε ηνπ ρσξηνχ ηνπ έγηλε ηέιε Ηνπλίνπ κε αξρέο Ηνπιίνπ 1946 αθνχ πξψηα είρε πξνεγεζεί ην
ρηχπεκα ληφπησλ αληαξηψλ θαηά ηνπ ηνπηθνχ ζηαζκνχ Υσξ/θεο κε ακθφηεξεο απψιεηεο.
215
Έγγξαθα ακεξηθαληθψλ αξρείσλ πνπ παξαηίζεληαη ζην Α.Λατνπ ‘Μεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ ζηελ
χπαηζξν’
214
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Μαθξπρψξη.216
Παξφκνηα δηαηαγή φξηζε ζχκπηπμε ησλ ρσξηψλ
Καξαηδφιη-Αξγπξνπνχιη θαη Μνπζαιάξ-Ρνδηά ζηα Γειέξηα ελψ ε
Μαξκαξηαλή ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο.217

Σα <<Κέληξα Αζθαιείαο>>-Σόπνη
εζσηεξηθώλ πξνζθύγσλ

εγθαηάζηαζεο

ησλ

Σν άκεζν πξφβιεκα πνπ έπξεπε λα ιπζεί ήηαλ ε ζηέγαζε θαη ν
επηζηηηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ πξνζθχγσλ πνπ ζπλέξξεαλ ζηηο επαξρηαθέο
πφιεηο. ε κηα πξψηε θάζε ζηεγάδνληαη ζε εγθαηαιεηκκέλεο απνζήθεο,
ζρνιεία, γθαξάδ, ηνι ηνπ ζηξαηνχ ή, πην ζπρλά ζε ζθελέο θαη
απηνζρέδηεο παξάγθεο. Γεκηνπξγνχληαη έηζη νη πξφρεηξνη θαηαπιηζκνί,
ηα ιεγφκελα <<Κέληξα Αζθαιείαο>>, φπνπ νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ήηαλ
άζιηεο θαη πξσηφγνλεο. 218
H πεξίπησζε ηνπ λνκνχ Λάξηζαο παξνπζηάδεη κηα αλνκνηνκνξθία ζε
φηη έρεη ζρέζε κε ηε ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ. Ζ πφιε ηεο Λάξηζαο
ππνδέρηεθε θαηά θχκαηα πξφζθπγεο απφ ηελ επξχηεξε επαξρία ηεο, ηα
θακπνρψξηα πιεζίνλ ηεο πφιεο, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη αλάινγε κειέηε
γηα ππνδνρή ελφο ηφζνπ κεγάινπ αξηζκνχ πξνζθχγσλ. Σν Γεθέκβξην
ηνπ 1946219 ην πξφβιεκα γίλεηαη εληνλφηαην θαζψο απφθαζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλνηθνδφκεζεο πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή είθνζη κφλν
παξαπεγκάησλ ελψ είρε αλαγγειζεί απφ ην ίδην ππνπξγείν ε αλέγεξζε
500 ιατθψλ θαηνηθηψλ.220
Μάιηζηα γηα ην ζθνπφ επίιπζεο απηνχ ηνπ δσηηθνχ πξνβιήκαηνο
δεκηνπξγήζεθε θαη ζπλεηαηξηζκφο221 αζηέγσλ ν νπνίνο ελήξγεζε γηα ηελ
θαηάιιειε απαιινηξίσζε ρψξσλ φπσο θαη γηα ηελ αλαγθαζηηθή
αγνξαπσιεζία κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ αζηέγσλ
φπσο θαη αξγφηεξα ηε κεηαηξνπή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζε νηθνδνκηθφ
νξγαληζκφ γηα ηελ απνζηέγαζε.
Ζ πξνζθπγνπνίεζε είρε σο ζπλέπεηα ηελ πηψρεπζε αθφκα θαη ησλ πην
επθαηάζηαησλ αγξνηψλ. ηελ αξρή πνχιεζαλ φ,ηη ππάξρνληα είραλ γηα
λα λνηθηάζνπλ έλα δηακέξηζκα ζηελ πφιε, αιιά κε ην πέξαζκα ηνπ
ρξφλνπ θαη θαζψο νη απνηακηεχζεηο ηνπο εμαληινχληαλ αλαγθάζηεθαλ λα
216

Δθεκ. ‘Αιήζεηα ηεο ππαίζξνπ’ 30/7/1947 ‘ηε καξηπξηθή θαη αθαηάβιεηε χπαηζξν’
.π.21/8/1947 ‘Καηλνχξην μεθιήξηζκα ρσξηψλ’
218
NARA 868.00/11-2047,Griswold πξνο Secretary of State, 20 Ννεκβξίνπ 1947,Παξαηίζεηαη ζηελ Α.
Λάηνπ ,φ.π.ζ.76
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Διεπζεξία Λάξηζαο 20 -12 -1946 ‘Ζ αξηνδφηεζηο ησλ πξνζθχγσλ’
220
Διεπζεξία Λάξηζαο 28-12-1946 ‘Σν πξφβιεκα ηεο ζηέγεο’
221
Διεπζεξία Λάξηζαο 28-12-1946 ‘Σν πξφβιεκα ηεο ζηέγεο& ην θαζήθνλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ’
217
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κεηαθηλεζνχλ σο ηελ άλνημε ηνπ 1950222ζηα ζηξαηφπεδα ησλ
πξνζθχγσλ, ζηε ιάζπε ησλ θαηαπιηζκψλ, ζε αληίζθελα θαη ζε
ζηξαηησηηθά ηνι. Οη πεξηπηψζεηο ησλ Σηξλάβνπ θαη Διαζζφλαο,
πξσηεχνπζεο επαξρηψλ, ζα ππνδερηνχλ πξφζθπγεο απφ ηα αληίζηνηρα
ρσξηά πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο. ηελ αξρή ζα θαηαλεκεζνχλ
ζηα ήδε ππάξρνληα ζπίηηα ησλ θσκνπφιεσλ σο θηινμελνχκελνη θαη
αξγφηεξα, φηαλ ην πξφβιεκα ζα δηνγθσζεί, ηφηε ζα δεκηνπξγεζνχλ
πξφρεηξνη θαηαπιηζκνί 223 γηα λα ζηεγάζνπλ ηνπο άζηεγνπο θαη άπνξνπο
πξφζθπγεο. Αλάινγα είλαη θαη ηα ‘Κέληξα Αζθαιείαο’ ηφζν ηεο Αγηάο,
πνπ ζα ππνδερηεί ηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ Κηζζάβνπ-ζζαο, φζν θαη ησλ
Φαξζάισλ, πνπ ζα ππνδερηνχλ ηνλ πεδηλφ πιεζπζκφ(π.ρ. Βακβαθνχ
θ.ά.) ηεο γχξσ επαξρίαο.
νβαξφ πξφβιεκα πνπ πξνέθππηε απφ ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ πιεζπζκψλ
ήηαλ ην ηεξάζηην θφζηνο ηεο επηρείξεζεο θαζψο νη πιεζπζκνί πνπ
κεηαθηλνχληαλ ήηαλ απφιπηα εμαξηεκέλνη απφ ηελ θξαηηθή βνήζεηα θαη
ε UNRRA δελ κπνξνχζε λα αλαιάβεη ην θφζηνο.224
Χο ηνλ Οθηψβξην 1947 είραλ εθηνπηζηεί ηφζνη άλζξσπνη ψζηε είρε
πξνθχςεη έλα δαπαλεξφ πξνζθπγηθφ πξφβιεκα πνπ αλεζπρνχζε ηελ
Ακεξηθαληθή Απνζηνιή ηεο AMAG (Ακεξηθαληθή Απνζηνιή γηα
βνήζεηα ζηελ Διιάδα).225
ινη απηνί νη εζσηεξηθνί πξφζθπγεο <<θιείζηεθαλ>> ζηα αζηηθά
θέληξα, ππφ ηελ άκεζε επίβιεςε ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ ζηξαηνχ, έρνληαο
απφιπηε αλάγθε βνήζεηαο θαη πεξίζαιςεο. θιεξά κέηξα ιήθζεθαλ γηα
ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα ησλ πφιεσλ. Γχξσ απφ ηα αζηηθά θέληξα
ηνπνζεηήζεθαλ ζπξκαηνπιέγκαηα θαη δεκηνπξγήζεθαλ θπιάθηα πνπ
ήιεγραλ ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ην είδνο ησλ
εκπνξεπκάησλ πνπ κεηέθεξαλ κε ηα ππνδχγηά ηνπο.226
ρεηηθφ είλαη θαη ην παξαθάησ απφζπαζκα νκηιίαο ηνπ ηφηε Βνιηψηε
ππνπξγνχ Πξφλνηαο αλνηθνδφκεζεο θαη πγηεηλήο Η.Γθιαβάλε ζρεηηθά κε
ηελ δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε ηεο εθθέλσζεο ηεο ππαίζξνπ θαη ηεο
εγθαηάζηαζεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ ζηηο πφιεηο: ‘Οη άλζξσπνη απηνί
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Ά.Διεθάληεο <<Μλήκεο>>, Αληαξηφπιεθηνη : κηα κέξα 1947 ζ. 96
Αθήγεζε ηεο γηαγηάο κνπ Αλαζηαζίνπ ηεξγηαλήο, ε νπνία θηινμελήζεθε ζηελ νηθία ηνπ δεκάξρνπ
Σπξλάβνπ.
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Ίδξπκα Κ.Καξακαλιή, Αξρείν Κ.Σζαιδάξε, Φάθεινο 23, Τπνθάθεινο 2β,<<Κξππηνγξαθηθφλ
ηειεγξάθεκα. Αξ.Δκπ,Πξση.59 πξνο ΤΠΔΞ Αζήλαηο, Οπάζηγθηνλ 29-10-1947, παξαηίζεηαη ζην
Βαζηιηθή Λάδνπ, ‘Ο εκθχιηνο πφιεκνο απφ ηελ νπηηθή κηαο επαξρηαθήο πφιεο :Πνιηηηθή, Κνηλσλία
θαη Γηθαηνζχλε ζηελ πφιε ηεο Λακίαο, 1946-1949, αλέθδνηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Σκήκα Πνιηηηθήο
Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα 2010.ζ.349
225
Σειεγξάθεκα ηνπ Γηεπζπληή ηεο ΑΜΑG, G.Griswold πξνο ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο
Ακεξηθήο-NAUS,SDR 868.00/10-2747 ,Παξαηίζεηαη ζηελ Α.Λατνπ,ν.π.,ζ.77
226
Διεπζεξία Λάξηζαο 23-1-1947 ‘Γηνίθεζηο Υσξνθπιαθήο Λαξίζεο-Αλαθνίλσζηο:1.- Ζδπλάκεη
απνθάζεσο ηνπ Β’ ψκαηνο ηξαηνχ απαγφξεπζηο κεηαθνξάο ηξνθίκσλ θαη άιισλ εηδψλ βησηηθήο
αλάγθεο εθ Λαξίζεο εμαθνινπζεί κεξηθψο ηζρχνπζα. 2.- πλεπψο πάληεο νη επηζπκνχληεο λα
κεηαθέξνπζη ηνηαχηα είδε ζα αηηψληαη πξνεγνπκέλσο ζρεηηθήλ άδεηαλ παξ’εκψλ.
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ήξρνλην εηο ηαο πόιεηο κε θέξνληεο νπδέλ άιιν κεη’ απηώλ ή κε όζα
εδύλαλην λα ζεθώζνπλ νη ίδηνη θαη κε έρνληεο πνπ ηελ θεθαιήλ θιίλαη.
Καη’ αξράο εζηεγάζηεθαλ εηο δηαθόξνπο απνζήθαο, εηο ζρνιεία, όζνλ δε
νγθνύην ην ξεύκα ησλ ελαγθάζζεκελ λα επηηάμσκελ ηδησηηθάο νηθίαο,
δσκάηηα εηο ηδησηηθά δηακεξίζκαηα θαη λα αλεγείξσκελ ιπόκελα
παξαπήγκαηα δηα ηελ ζηέγαζίλ ησλ. Δηο ην ζεκείνλ απηό λα ηνλίζσ ηελ
πξνζπκίαλ θαη κεγάιελ θαηαλόεζηλ πνπ επέδεημελ ν πιεζπζκόο ησλ
πόιεσλ ηδίσο εηο ην δύζθνινλ δήηεκα ηεο ζηεγάζεσο. Σν ζπνπδαηόηεξνλ
όκσο πξόβιεκα ήην ε ζπληήξεζηο ησλ ζπκκνξηνπιήθησλ.
πκθώλσο πξνο επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πξόλνηαο ν αξηζκόο
ησλ ππό ηνπ Τπνπξγείνπ ηνύηνπ ηπρόλησλ πεξηζάιςεσο άξρηζαλ από
15.000 ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1946 θαη αλήιζε εηο 684.000 ηνλ ρεηκώλα ηνπ
1948-1949. Τπνινγίδεηαη όηη αη άιιαη 160.000 πεξίπνπ ζπκκνξηνπιήθησλ
παξέκεηλαλ πιεζίνλ ζπγγελώλ ησλ ή αληεπεμήιζνλ ηαο δπζθνιίαο ηδίαηο
δπλάκεηο…..Οη ππνινγηζκνί ηεο Τπεξεζίαο αλεβάδνπλ εηο 168.000 ηα
ζπίηηα ηα νπνία είηε ε καλία ησλ ζπκκνξηηώλ, είηε ε εγθαηάιεηςηο θαη ν
ρξόλνο θαηέζηεζαλ κε θαηνηθήζηκα άλεπ πξνεγνύκελεο επηζθεπήο…’ 227

<<πκκνξηόπιεθηνη>> ή <<Δθηνπηζκέλνη>>
Γηα ιφγνπο πξνπαγάλδαο νη εζσηεξηθνί πξφζθπγεο απνηέιεζαλ
αληηθείκελν δηακάρεο γηα ηελ θπβεξλεηηθή πιεπξά θαη ηελ Αξηζηεξά. Οη
φξνη
<<αληαξηνδησθόκελνη>>,
<<ζπκκνξηόπιεθηνη>>
ή
228
<<αληαξηόπιεθηνη>>
ζα θνζκήζνπλ ηνπο ηίηινπο ησλ δεμηψλ θαη
θεληξψσλ εθεκεξίδσλ ηεο επνρήο κε ζαθή ηδενινγηθφ θαη
πξνπαγαλδηζηηθφ ζθνπφ λα δείμνπλ φηη απηά ηα άηνκα επιήγεζαλ απφ
<<ζπκκνξίηεο>> θαη αλαγθάζηεθαλ απφ ηνλ ΓΔ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο
εζηίεο ηνπο θαη λα αλαδεηήζνπλ θαιχηεξε ηχρε ζηηο πφιεηο.
Απφ ηελ άιιε ε αξηζηεξή πιεπξά ζα ραξαθηεξίζεη απηνχο ηνπο
πιεζπζκνχο
σο <<εθηνπηζκέλνπο>>, <<μεξηδσκέλνπο>> ή
<<μεζπηησκέλνπο>> ζέινληαο λα δειψζεη πσο ηα άηνκα απηά
εμαλαγθάζηεθαλ απφ ηνλ Δζληθφ ηξαηφ λα εθθελψζνπλ ηα ρσξηά ηνπο
γηα λα απνδπλακσζεί ην ζχζηεκα εθνδηαζκνχ, νη εθεδξείεο ησλ
ζηξαηνινγνχκελσλ θαη ην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ ηνπ ΓΔ.229
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Εηαδηάο ζ.112
Διεπζεξία Λάξηζαο 14-01-1949 ‘Κξηζέληεο ππφ Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο λένη άπνξνη
αληαξηφπιεθηνη Κέληξνπ Αζθαιείαο Σπξλάβνπ’
229
Γεχηεξε Κπαλή Βίβινο, Πξνζσξηλή Γεκνθξαηηθή Κπβέξλεζε ηεο Διιάδνο,Λνλδίλν 1949 ζ.61-66
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Ίζσο ν πην θαηάιιεινο φξνο πνπ ζα απέδηδε ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα θαη
θαηάζηαζε απηψλ ησλ εθηνπηζκέλσλ πιεζπζκψλ ζα ήηαλ ν φξνο
‘εζσηεξηθνί πξόζθπγεο’ (internally displaced persons), αθνχ ηα άηνκα
απηά αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο νηθίεο ηνπο αιιά, αληίζεηα κε
ηνπο πξφζθπγεο, παξέκεηλαλ κέζα ζηα ζχλνξα ηεο ρψξαο ηνπο.230

Ο ραξαθηεξηζκόο ησλ <<ζπκκνξηόπιεθησλ>>
Ζ ηδηφηεηα ηνπ <<ζπκκνξηφπιεθηνπ>> δελ ήηαλ ζηαζεξή ζε φιν ην
δηάζηεκα ηεο χπαξμεο ηνπ δεηήκαηνο, απφ ην 1947 έσο ην 1950, νχηε
ζπκπεξηιάκβαλε φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο πξφζθπγεο. Δίρε κεγάιε
ζεκαζία δηφηη βάζεη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ απηνχ θαηαξηηδφηαλ νη
θαηάινγνη ηεο ρνξεγνχκελεο πεξίζαιςεο θαη ιακβάλνληαλ ηα πξνλνηαθά
κέηξα ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ αξσγήο.
 ηα ηέιε ηνπ 1947 ζηνπο πξνζσξηλνχο θαηαιφγνπο
<<ζπκκνξηνπιήθησλ>> ζπκπεξηιακβάλνληαλ εθείλνη πνπ
θαηέθπγαλ ζηα Κέληξα Αζθαιείαο επεηδή νη νηθίεο
ππξπνιήζεθαλ ή νινθιεξσηηθά ιεειαηήζεθαλ.
 Δπίζεο δηθαίσκα εγγξαθήο ζηνπο ίδηνπο θαηαιφγνπο είραλ θαη
νη νηθνγέλεηεο πνπ θαηέθπγαλ ζηηο πφιεηο <<σο απεηιεηζείζεο κε
εμόλησζε>> ιφγσ ηεο εληάμεσο ησλ κειψλ ηνπο ζηνλ Δζληθφ
ηξαηφ, ηε Υσξνθπιαθή ή ζηα ΜΑΤ. πσο επίζεο νη ίδηεο
νηθνγέλεηεο δηθαηνχληαλ δσξεάλ ηξνθίκσλ θαη ηκαηηζκνχ.
 Αθφκε ζηνπο θαηαιφγνπο εγγξάθνληαλ νη θάηνηθνη ησλ ρσξηψλ
πνπ βξίζθνληαλ ππφ ηνλ κφληκν έιεγρν ηνπ ΓΔ θαη ησλ νπνίσλ
νη θάηνηθνη δελ κπνξνχζαλ λα επηζηξέςνπλ ζε απηά.231
 Μηα άιιε θαηεγνξία ήηαλ <<νη παξαδηδφκελνη ή ζπιιεθζέληεο
ζπκκνξίηεο πνπ αθήλνληαη ειεχζεξνη απφ ηηο αξρέο>>. Δδψ ε
ηδηφηεηα ηνπ ζπκκνξηφπιεθηνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ σο έλα
230

Λάδνπ, φ.π. ζ.116
Διεπζεξία Λάξηζαο, 22-2-1947, ‘Πξόζθιεζηο αληαξηνπιήθησλ’-Δθ ηνπ γξαθείνπ Κνηλσληθήο
Πξφλνηαο καο απεζηάιε ε θαησηέξα πξφζθιεζηο: Πξνζθαινχκελ άπαληαο ηνπο ελ ηε πφιεη ηεο
Λάξηζαο δηακέλνληαο θαη θαηαθπγφληαο σο θαηαδησθφκελνη ππφ ησλ αληαξηνθνκκνπληζηψλ, φπσο
ππνβάισζη εηο ηα γξαθεία εκψλ, άλσζελ Καθελείνπ Κεληξηθήο πιαηείαο <<Παλειιήληνλ>> αηηήζεηο
απνξίαο, αλαγξάθνληαο ηα θάησζη ζηνηρεία.1)Ολνκαηεπψλπκνλ, 2)λνκα παηξφο ή ζπδχγνπ 3)
Γηεχζπλζηο θαηνηθίαο 4)Δλνξία 5)Κνηλφηεο ή ρσξίνλ εμ εο θαηέθπγνλ6) νλνκαζηηθψο ηα κέιε
νηθνγελείαο, ηα νπνία δηακέλνπλ κνλίκσο ελ Λαξίζε σο θαηαδησθφκελα κεηά ηεο ειηθίαο ησλ
7)Παληνπψιελ εμ νπ ηπρφλ ιακβάλνπλ ηα ηξφθηκα.
Δπίζεο απαξαίηεηνλ είλαη φπσο κεηά ηεο σο άλσ αηηήζεσο ππνβάιεηαη ζπλεκκέλσο βεβαίσζηο ηνπ
νηθείνπ Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο, εηο ελ αλαγξάθεηαη νλνκαζηηθψο, ηα κνλίκσο δηακέλνληα κέιε ηεο
νηθνγελείαο εηο ηελ ελ ηε αηηήζεη δεισζείζαλ δηεχζπλζηλ σο θαη ηελ Κνηλφηεηα ή ρσξίνλ εμ εο
θαηεδηψρζεζαλ σο θαηαδησθφκελνη θαη εκεξνκελίαλ αθ’ εο δηακέλνπλ κνλίκσο ελ Λαξίζε.
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επηπξφζζεην θίλεηξν γηα ηελ παξάδνζε ζηηο αξρέο ή ηελ
απνθήξπμε ησλ <<επηιήςηκσλ ηδεψλ>>.
 Σέινο , νη νηθνγέλεηεο ησλ ππεξεηνχλησλ ζηα ΜΔΑ εθφζνλ
έπαηξλαλ εθεδξηθφ επίδνκα θαη κεξίδα αιεχξνπ <<ζέινπλ
ππαρζή εηο ηελ θαηεγνξίαλ ησλ ζπκκνξηνπιήθησλ νηθνγελεηψλ
ζηξαηεπζίκσλ>>.232
ηα ηέιε ηνπ 1947 ην Τπνπξγείν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο δήηεζε ηελ
αλαζεψξεζε ησλ θαηαιφγσλ ησλ <<ζπκκνξηνπιήθησλ>> κε πξνζσξηλή
επίβιεςε ησλ θαηά ηφπνπο Ννκαξρψλ θαζψο είραλ παξαηεξεζεί πσο
αξθεηνί <<ζπκκνξηφπιεθηνη>> είραλ πξνζθνκίζεη ςεπδή πηζηνπνηεηηθά
απφ ηηο αζηπλνκηθέο ή θνηλνηηθέο αξρέο. Γηα λα απνθεπρζεί επηπιένλ
επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη γηα λα κελ απνθιεηζηνχλ άηνκα
πνπ δηθαηνχληαλ ηελ πεξίζαιςε, ην ππνπξγείν πξνέβε ζ’ απηφ ην κέηξν.
Έηζη κε ηε λέα εγθχθιην κφλν ιεειαηεζέληεο, ππξνπαζείο ή παληειψο
άπνξνη είραλ δηθαίσκα εγγξαθήο ζηνπο θαηαιφγνπο.
Αξγφηεξα ζηα κέζα ηνπ 1948, θαζψο ν αξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ
πξνζθχγσλ κεγάισλε εμαηηίαο ησλ εαξηλψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Δζληθνχ
ηξαηνχ, ην Τπνπξγείν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο αλαζεσξεί ηνλ ηξφπν
παξνρήο θαη ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο θξαηηθήο αξσγήο θαη πεξίζαιςεο. ην
πιαίζην απηφ απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 1948 ε AMAG ζέηεη δχν βαζηθέο
πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο βνήζεηαο: α)Δμεχξεζε εξγαζίαο γηα
ηνπο πξφζθπγεο πνπ ήηαλ ηθαλνί (κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο <<Πξόλνηα
δηα ηεο εξγαζίαο>>)233 θαη β) ρνξήγεζε πεξίζαιςεο κφλν ζε φζνπο
ραξαθηεξηδφηαλ σο άπνξνη.
Σν Γεθέκβξην ηνπ 1948 κε πξσηνβνπιία ηνπ ηφηε λένπ Τπνπξγνχ
Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, Κ. Καξακαλιή απνθαζίζηεθε ε δηελέξγεηα
απνγξαθήο ησλ πξνζθχγσλ φιεο ηεο ρψξαο. Απηή ε απνγξαθή ζα
δηελεξγνχληαλ απφ ηηο ελνξηαθέο επηηξνπέο θαη ην ηνπηθφ Κέληξν
Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ. Κάζε πξφζθπγαο έπξεπε λα ζπκπιεξψζεη
εηδηθφ έληππν απνγξαθήο, ην νπνίν θαηέζεηε ζηελ ελνξηαθή επηηξνπή,
φπνπ ππάγνληαλ ε θαηνηθία ηνπ θαη κεηά ππνρξεψλνληαλ λα
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Λάδνπ ‘Οη εζσηεξηθνί πξόζθπγεο…..’, ζ.118
Λάδνπ φ.π. ζ.120 ` Διεπζεξία Λάξηζαο,5-1-1949 ‘Οη εξγαδφκελνη αληαξηφπιεθηνη ζηεξνχληαη
ρνξεγήζεσο ηξνθίκσλ’- Δηο ηελ εληαχζα Τπεξεζίαλ ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ειήθζε εγθχθιηνο ηνπ
ππνπξγείνπ Πξφλνηαο δηα ηεο νπνίαο γλσζηνπνηείηαη φηη δένλ λα πεξηθφπηεηαη εθεμήο ε κεξίο ησλ
ηξνθίκσλ εηο εθείλνπο εθ ησλ αληαξηνπιήθησλ νίηηλεο απαζρνινχληαη εηο ηελ εθηέιεζηλ έξγσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο <<Πξφλνηα δη’εξγαζίαο>>.
Καηφπηλ ηνχηνπ ε Τπεξεζία ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ζα πεξηθφςε ηελ κεξίδα ησλ ηξνθίκσλ απφ
ηνπο αληαξηφπιεθηνπο νη νπνίνη ζήκεξνλ εξγάδνληαη. Σνχην φκσο ζα πιήμε θαηξίσο θαη ηνπο
εξγαδφκελνπο αλαξηνπιήθηνπο δη’φηη ην εκεξνκίζζηνλ πνπ ιακβάλνπλ θαη ην νπνίνλ αλέξρεηαη εηο
9350 δξρ. δελ επαξθεί δηα ηελ ζπληήξεζηλ ησλ νηθνγελεηψλ ησλ.
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παξνπζηαζηεί κε ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ ζηνλ αξκφδην ππάιιειν
γηα ηηο πιεξσκέο ησλ επηδνκάησλ.234
ηελ έδξα θάζε λνκνχ ζπγθξνηήζεθε Δπηηξνπή Υαξαθηεξηζκνύ
πκκκνξηνπιήθησλ πνπ απνηεινχληαλ απφ ηνλ Πξφεδξν ησλ
Πξσηνδηθψλ, ην Γηεπζπληή ηεο Ννκαξρίαο, έλαλ αμησκαηηθφ ηεο
ηξαηησηηθήο Μνλάδαο πνπ έδξεπε ζην λνκφ, ην Γηεπζπληή ηεο
Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο
Πξφλνηαο. 235
Σα Κέληξα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηνπ θάζε λνκνχ φθεηιαλ κέζα ζηνλ
Ηνχλην ηνπ 1948 λα ειέγμνπλ φινπο ηνπο πξφζθπγεο πνπ θαηέθπγαλ ζηελ
πεξηθέξεηα θαη λα ζπληάμνπλ δειηίν απνξίαο. Σα κέιε ηεο νηθνγελείαο
πνπ απνπζίαδαλ απφ ηελ πεξηθέξεηα πνπ θαηέθπγε ν πξφζθπγαο δελ
αλαγξάθνληαλ.
Έηζη ε Δπηηξνπή Υαξαθηεξηζκνύ ησλ Πξνζθύγσλ θαηέηαζζε ηνπο
πξφζθπγεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: Α) νη παληειψο άπνξνη Β) φζνη είραλ
εηζφδεκα ην νπνίν θάιππηε ην φξην ζπληήξεζεο. Απηνί δελ ιάκβαλαλ
ρξεκαηηθφ επίδνκα θαη άξην, ηχγραλαλ σζηφζν θξαηηθήο βνήζεηαο ζε
ηκαηηζκφ, θιηλνζθεπάζκαηα, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ζηέγαζε θαζψο
ήηαλ ππξνπαζείο. ’ απηνχο ρνξεγνχληαλ δειηία ηξνθίκσλ θαη άξηνπ γηα
ηε ρνξήγεζε επί πιεξσκή φισλ ησλ ηξνθίκσλ πνπ δηαλέκνληαλ απφ ην
Κέληξν Γηαλνκψλ. Γ) φινη νη ππφινηπνη πνπ δελ είραλ αλάγθε θακίαο
πεξίζαιςεο αιιά ε θαηαγξαθή ηνπο γηλφηαλ γηα ιφγνπο ζηαηηζηηθνχο γηα
πγεηνλνκηθή παξαθνινχζεζε θαη γηα ηε δηεπθφιπλζή ηνπο σο πξνο ηε
ζηέγαζε. 236
Παξάιιεια
κε
ηνπο
θαηαιφγνπο
<<ζπκκνξηνπιήθησλ>>,
θαηαξηίδνληαλ ζηηο Ννκαξρίεο Μεηξών Οηθνγελεηώλ Μαρνκέλσλ ηνπ
θάζε λνκνχ. 237 Γη’ απηέο ηηο νηθνγέλεηεο δεκηνπξγήζεθαλ Δηδηθέο
Δπηηξνπέο πνπ ζα θξφληηδαλ γηα ηε δσξεάλ δηαλνκή ηκαηηζκνχ, ηαηξηθήο
πεξίζαιςεο θαη λνκηθήο θάιπςεο. Αθφκε πξνβιεπφηαλ δσξεάλ εγγξαθή
ησλ ηέθλσλ ησλ ζηξαηεπνκέλσλ ζηα ζρνιεία θαζψο θαη δσξεάλ
ρνξήγεζε ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Ζ θαηάηαμή ηνπο γηλφηαλ ζε ηξεηο
θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε πεξηιάκβαλε ηηο εληειψο άπνξεο νηθνγέλεηεο, ε
δεχηεξε ηηο εκηάπνξεο θαη ε ηξίηε ηηο εχπνξεο νηθνγέλεηεο κε κεληαίν
εηζφδεκα άλσ ησλ 300.000 δξρ. Μάιηζηα γηα λα δηαηεξήζνπλ πςειφ ην
θξφλεκα ησλ ζηξαηεπκέλσλ γεσξγψλ ηνπο ρνξεγήζεθαλ δάλεηα. Απηέο
νη νηθνγέλεηεο ησλ καρνκέλσλ απνηεινχζαλ ην 17%
ησλ
238
ραξαθηεξηδφκελσλ σο απφξσλ.
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Αξρείν Καξακαλιή,ν.π.,ζ.77
Λάδνπ φ.π.ζ.120
236
Λάδνπ φ.π. ζ.121
237
Διεπζεξία Λάξηζαο, 11-3-1947 ‘Δπεξγεηηθά κέηξα ππέξ ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ζηξαηεπνκέλσλ’
238
Αξρείν Τπνπξγείνπ Πξφλνηαο, Φάθεινο 28, Π 1948 1 85.000-97.000 6, Κέληξα Κνηλσληθήο
Πξφλνηαο πξνο Τπνπξγείν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, Γηεχζπλζε πληνληζκνχ, Γειηία θηλήζεσο απφξσλ.
Μήλεο Μάηνο, Ηνχληνο, Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο 1948 γηα λνκνχο Αηησιναθαξλαλίαο, Άξηεο, Γξεβελψλ,
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Απφ ην 1946 ηα Κέληξα Κνηλσληθήο Πξόλνηαο (Κ.Κ.Π) ζην πιαίζην ηεο
U.N.R.R.A. αλέιαβαλ λα θαηαγξάςνπλ ηνπο άπνξνπο. Έηζη γηα πξψηε
θνξά ηέζεθε ζην επίθεληξν ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο ην
δήηεκα ηεο απνξίαο. Απηέο νη επηηξνπέο πνπ ζπζηήζεθαλ δεκηνχξγεζαλ
έλα δίθηπν ην νπνίν είρε σο αληηθείκελφ ηνπ ηελ έλλνηα ηεο απνξίαο θαη
ηελ εμαθξίβσζε ηεο. Ήηαλ αξκφδηεο λα εγθξίλνπλ ή λα απνξξίςνπλ ηηο
ζρεηηθέο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε βάζε πάληα δχν θξηηήξηα: ηελ
αξρή ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ ζπληεξήζεσο θαη ην αλψηαην φξην ησλ
εηζνδεκάησλ (κεξνθάκαησλ) πνπ κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ν
ελδηαθεξφκελνο. Έηζη θάζε εμάκελν επαλεμεηάδνληαλ ζπλνιηθά νη
αηηήζεηο ησλ απφξσλ. πρλά απνθιείνληαλ άηνκα ηα νπνία είραλ θάζε
ιφγν λα ραξαθηεξηζηνχλ άπνξνη θαη νη νπνίνη ην κφλν πνπ κπνξνχζαλ λα
θάλνπλ γηα λα δηθαησζνχλ, ήηαλ λα ππνβάινπλ έλζηαζε, ε νπνία
εμεηάδνληαλ ζην δεπηεξνβάζκην φξγαλν ηεο Δπηηξνπήο Δθνδηαζκνχ θαη
αλαθνηλψλνληαλ ε έληαμή ηνπο ζηνπο θαηαιφγνπο κε ηελ επφκελε
πιεξσκή ή απνξξίπηνληαλ εθ λένπ.239
Γηα ηελ εγγξαθή ζηνπο θαηαιφγνπο ήηαλ απαξαίηεην εθηφο απφ ηνπο
ηππηθνχο φξνπο λα πιεξνχληαη θαη πνιηηηθά θξηηήξηα. Σν αξρείν ηνπ
Τπνπξγείνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο είλαη πινχζην ζε θαηαγγειίεο αηφκσλ,
θνξέσλ θαη θνηλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ επίδεημε κεξνιεςίαο απφ ηα
ηνπηθά Κέληξα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο σο πξνο ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο
απνξίαο. Έηζη νη νηθνγέλεηεο ησλ ρσξνθπιάθσλ θαη ησλ ΜΑΤ/ΜΑΓ
εγγξάθνληαλ απηνδίθαηα ζηνπο θαηαιφγνπο αθφκα θαη αλ είραλ
επαλαπαηξηζηεί. Αληίζεηα ε κε πξνζθφκηζε ηεθκεξίσλ εζληθνθξνζχλεο
απφ φια ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο, φπσο π.ρ. παηέξαο ζηξαηηψηε ν νπνίνο
δελ είρε ραξαθηεξηζηεί άπνξνο γηαηί ν γηνο ηνπ βξηζθφηαλ ζηε
Μαθξφλεζν σο εμφξηζηνο, απνηεινχζε αηηία κε εγγξαθήο ζηνπο
θαηαιφγνπο. Ζ <<αλάλεςε>> ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ θαη ε
ππνγξαθή δήισζεο κεηαλνίαο 240νδεγνχζε ζηελ αλαζεψξεζε ησλ
πηλάθσλ γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ απφξσλ ζηξαηεπζίκσλ.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε εκπηζηεπηηθή δηαηαγή ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ πνπ ζηάιζεθε ζηηο αξρέο ησλ επαξρηψλ αξρέο ηνπ Γελάξε
1947,κε εληνιή λα αλνίμνπλ νη απνζήθεο ηεο UNRRA. πγθεθξηκέλα:
‘Σν Τπνπξγείνλ ησλ ηξαηησηηθώλ έρεη επηζηξαηεύζεη ζε θάζε ρσξηό έλαλ
νξηζκέλνλ αξηζκόλ εζληθνθξόλσλ θαηνίθσλ. Δπεηδή νη ζηξαηησηηθέο
κνλάδεο δελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηνλ εθνδηαζκό ηνπο, εληέιινληαη
νη ηνπηθέο αξρέο λα εθνδηάζνπλ ακέζσο ηνπο επηζηξαηεπκέλνπο
Έβξνπ, Δδέζζεο Δπβνίαο Ζιείαο, Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ, Καβάιαο, Καξδίηζεο, Λάξηζαο, Λαζηζίνπ,
Πξέβεδαο, Ρνδφπεο, Φζηψηηδαο, Υαιθηδηθήο
239
Διεπζεξία Λάξηζαο 3-1-1947 ‘Δμέηαζηο ελζηάζεσλ πξνο ραξαθηεξηζκφλ απφξσλ-Πνηνη θαινχληαη’
240
Διεπζεξία 13-1-1947 /Τπεχζπλνο Γήισζηο -‘Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο Γεψξγηνο Κ. Σδήθαο ή
Αβδειάο θάηνηθνο Διαζζφλαο δειψ φηη ππήξμα κέινο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο θαη φηη απφ
ζήκεξνλ απνθεξχζζσ ηνλ αδειθνθηφλνλ αγψλα θαζψο θαη ηελ ηδενινγίαλ ηνπ θνκκνπληζηηθνχ
θφκκαηνο ζέισ δε παξακείλε πηζηφο εηο ηαο εηξεληθάο θαη θηιεζχρσο Διιεληθάο παξαδφζεηο.
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εζληθόθξνλαο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο δηα κέζνπ ησλ Δπηηξνπώλ
Γηαλνκώλ, Ηκαηηζκνύ, Τπνδήζεσο θαη Σξνθίκσλ.’ 241

Ζ παξνρή πξόλνηαο ζηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ
Ο θχξηνο θνξέαο πνπ επηηεινχζε ην ζεκαληηθφηεξν έξγν ζηνλ ηνκέα
ηεο πξφλνηαο ήηαλ ην Τπνπξγείν Κνηλσληθήο Πξόλνηαο, ην νπνίν ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ακεξηθαληθέο απνζηνιέο αλέπηπμε
δξαζηεξηφηεηα ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο πγηεηλήο φζν θαη ηνπ επηζηηηζκνχ.
Γηαξζξψζεθε ζε ηξεηο κεγάιεο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο: Τγηεηλήο,
Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Οηθηζκνχ θαη Αλνηθνδνκήζεσο θαζψο θαη ζε
Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο.
Δθηφο απφ ην Τπνπξγείν Κνηλσληθήο Πξόλνηαο , σο ην Μάξηην ηνπ 1949
κε ηνλ Αλαγθαζηηθό Νόκν 894 <<Πεξί ζπληνληζκνύ ησλ κέηξσλ δηα ηελ
ζεξαπείαλ ησλ πάζεο θύζεσο αλαγθώλ ησλ ζπκκνξηνπιήθησλ>>,
πξφλνηα επίζεο αζθνχζε θαη ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο γηα ηνπο
<<αληαξηόπιεθηνπο>> γεσξγνχο φπσο θαη ην Τπνπξγείν Τγηεηλήο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ θαη άιισλ ζεκάησλ πγείαο.
Οη θχξηνη ρξεκαηνδφηεο φκσο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ππήξμαλ θαη’
αξρήλ ε Αγγιία- ζε κηθξφηεξν βαζκφ- θαη αξγφηεξα νη ΖΠΑ. Ζ ειιελνακεξηθαληθή πκθσλία ηνπ 1947 πνπ πξνέβιεπε ηε ζπγθξφηεζε κηαο
Ακεξηθαληθήο Απνζηνιήο, ηεο AMAG, απφ ηελ άλνημε ηνπ 1947 σο ηελ
άλνημε ηνπ 1948, ήηαλ ππεχζπλε λα παξαθνινπζεί ηνπο ηξφπνπο
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο βνήζεηαο, ηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο βαζηθψλ αγαζψλ
ακεξηθαληθήο πξνέιεπζεο φπσο ηξφθηκα, ηαηξηθά εθφδηα, θαχζηκα θαη
ζπφξνη. Μεηά ηελ άλνημε ηνπ 1948 ε AMAG αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο
απνζηνιέο ηεο ECA, πνπ ζα δηαρεηξηζηνχλ ηα θνλδχιηα Μάξζαι.
To χςνο ηεο Ακεξηθαληθήο βνήζεηαο πξνο ηελ Διιάδα κέζσ ηνπ
Γφγκαηνο Σξνχκαλ νξίζηεθε ζε 300 εθ. δνιάξηα. Αξρηθά ν ζρεδηαζκφο
πξνέβιεπε ηζφπνζε θαηαλνκή αλάκεζα ζηα ζηξαηησηηθά έμνδα θαη ζηα
έξγα αλνηθνδφκεζεο. κσο κπνξνχζαλ εχθνια λα κεηαθηλεζνχλ
ρξεκαηηθά πνζά απφ ηελ κηα θαηεγνξία ζηελ άιιε. Μεηά ηελ απνηπρία
ησλ εθθαζαξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 1947 ηνπ Δζληθνχ ηξαηνχ,
κεηαθηλήζεθαλ πφξνη απφ ην πνιηηηθφ ζην ζηξαηησηηθφ ζθέινο.242
Ζ ζρέζε ηνπ 50%-50% θαηέιεμε ζε 42% έλαληη 58% ππέξ ηεο
ζηξαηησηηθήο βνήζεηαο γηα λα ζηεξηρζνχλ άκεζα νη πνιεκηθέο
επηρεηξήζεηο. Απηφ είρε άκεζν αληίθηππν ζηηο δαπάλεο πνπ δίλνληαλ γηα
241

Δθεκ. ‘Αιήζεηα ηεο ππαίζξνπ’ 12/1/1947
ηαζάθεο,Γ..(πίλαθαο 2 κε ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε εθ. δνιάξηα ην 1947-48) ζην ζπιινγηθφ ‘Ο
εκθύιηνο πόιεκνο-Από ηε Βάξθηδα ζην Γξάκκν, Φεβξνπάξηνο 1945-Αύγνπζηνο 1949’ Δπηκ.Ζ.
Νηθνιαθφπνπινο, Α. Ρήγνο, Γ. Φαιιίδαο εθδ.Θεκέιην 2002 ζει.68
242
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ηελ πξφλνηα ησλ εζσηεξηθψλ πξνζθχγσλ. Παξάιιεια πεξηθφπεθε θαηά
50% ην πξφγξακκα ηεο αλαζπγθξφηεζεο.243
Δθηφο απφ ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ηδησηηθνί
θνξείο φπσο ν Δ.Δ..(Διιεληθό Δξπζξόο ηαπξόο) 244θαη ν <<Έξαλνο ηεο
Βαζηιίζζεο>> πνπ ε δξάζε ηνπο είρε ζρέζε κε ηε δηαλνκή ηξνθίκσλ θαη
ηκαηηζκνχ. Αλάινγν έξγν αλέιαβε θαη ν δήκνο ηεο πφιεο ηφζν ζηνλ
ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο ,φζν θαη ζηελ πξνψζεζε αηηεκάησλ πνπ είραλ
ζρέζε κε ηε ρνξήγεζε ηξνθίκσλ θαη πιηθψλ γηα ηε ζηέγαζή ησλ
πξνζθχγσλ. Υαξαθηεξηζηηθή ππήξμε θαη ε παξέκβαζε ηνπ Ννκάξρε ηεο
Λάξηζαο γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ πξνζθχγσλ ηεο Διαζζφλαο κε
δηαηαγή λα ηνπο δνζνχλ θιηλνζθεπάζκαηα245 θαη ηξφθηκα ηα νπνία ζα
κεηαθέξνληαλ ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Β΄ ψκαηνο ζηξαηνχ απφ ην Βφιν,
246
ελψ δηαζέηεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ 200.000 δξρ. γηα ηελ αγνξά
μπιαλζξάθσλ γηα ηε ζέξκαλζε ησλ πξνζθχγσλ πνπ έρνπλ ζηεγαζηεί ζε
παξαπήγκαηα ηνπ γεπέδνπ Αξζαθείνπ ηεο πφιεο.247
Αμηνζεκείσηε ππήξμε θαη ε παξνπζία ηνπ παξαξηήκαηνο
ηεο
<<Διιεληθήο Μέξηκλαο>> ζηε δηαλνκή θνπβεξηψλ, ππνδεκάησλ θαη
άιισλ εηδψλ έλδπζεο φπσο θαη ε κεζνιάβεζή ηεο γηα λα θαηαζθεπαζηεί
παηδηθή ζηέγε γηα ηηο εξγαδφκελεο γπλαίθεο ηεο πφιεο.248 Πξέπεη λα
ζεκεησζνχλ θαη νη έξαλνη πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε
Λαξίζεο θαη ηα Φηιφπησρα Σακεία γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ πξνζθχγσλ
ηεο πφιεο.249
Σν Γξαθείν Δθνδηαζκνχ ηνπ Κ.Κ.Π. ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο αξρίδεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ κεηά ηνλ Ηνχιην ηνπ 1946 κε ζπγθεθξηκέλεο δηαλνκέο
ηξνθίκσλ γηα ηνπο πξφζθπγεο. πγθεθξηκέλα απφ Ηνχιην 1946 κέρξη
Ηαλνπάξην 1947 δηαλέκνληαη δάραξε (δξάκηα 100 δξρ.1000) θξέαο
(θνλζέξβεο 142, δξρ.1846) θαη θαθέο( δξάκηα 25 δξρ. 250)αλά κήλα γη’
απηφ ην επηάκελν.250
Χο πξνο ην κείδνλ ζέκα ηνπ επηζηηηζκνχ νη πξφζθπγεο ιάκβαλαλ απφ
ην θξάηνο 1.500 δξαρκέο γηα ηνλ αξρεγφ ηεο νηθνγελείαο θαη 1.000
δξαρκέο γηα θάζε κέινο ηεο εκεξεζίσο, θαζψο θαη 115 γξακκάξηα
αιεχξη γηα θάζε άηνκν, είδε ξνπρηζκνχ θαη ππφδεζεο.
Ζ έιιεηςε πηζηψζεσλ ζα νδεγήζεη ζε πεξηθνπή ηνπ εκεξήζηνπ
βνεζήκαηνο θαηά 500δξρ. ζε θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ
πξνζθχγσλ απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ 1948. Δπίζεο ζα αξρίζνπλ νη δηαγξαθέο
243

ηαζάθεοφ.π. ζ.55θαη (πίλαθαο 3 θαη 8 ζ.69-70)
Διεπζεξία Λάξηζαο 9-2-1947 ‘Δ.Δ..-Αηνκηθά δέκαηα εηο ηνπο πξφζθπγαο ηεο ππαίζξνπ’
245
Διεπζεξία Λάξηζαο 5-1-1947 ‘Κιηλνζθεπάζκαηα εηο πξφζθπγαο
246
Διεπζεξία Λάξηζαο 6-2 1947 ‘Καη άιινη πξφζθπγεο θαηέθπγνλ εηο Διαζζφλα’
247
Διεπζεξία Λάξηζαο 28-1-1947 ‘Γηα ηνπο πξφζθπγαο’
248
Διεπζεξία Λάξηζαο 15-1-1947 ‘Ση έθακε θαη ηη ζα θάκε ε <<Διιεληθή Μέξηκλα>>’
249
Διεπζεξία Λάξηζαο 4-1-1947 ‘Πσο δηεηέζε ην πξντφλ ηνπ εξάλνπ ππέξ ησλ απφξσλ-Μία
αλαθνίλσζηο ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο’
250
Διεπζεξία Λάξηζαο 20-2-1947 ‘Σα δηαλεκεζέληα εηο ηαο θνηλφηεηαο ηξφθηκα θαηά ην ιήμαλ
επηάκελνλ’
244
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251

ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ πξνζθχγσλ ελψ ην ρξεκαηηθφ βνήζεκα δελ
επαξθνχζε γηα λα θαιχςεη φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο θαη ρνξεγνχληαλ
κφλν γηα 15-20 ην πνιχ κέξεο ην κήλα.
ηα πιαίζηα ησλ πεξηθνπψλ εζηάιε εγθχθιηνο απφ ην Τπνπξγείν
Πξφλνηαο πξνο ηελ Κνηλσληθή Πξφλνηα ηεο Λάξηζαο λα πεξηθνπνχλ νη
κεξίδεο ηξνθίκσλ γηα εθείλνπο πνπ απαζρνινχληαη ζηελ εθηέιεζε έξγσλ
ηνπ Πξνγξάκκαηνο <<Πξφλνηα δη’ εξγαζίαο>>. Κάηη ηέηνην φκσο ζα
έπιεηηε θαίξηα ηνπο εξγαδφκελνπο αληαξηφπιεθηνπο γηαηί ην
εκεξνκίζζην πνπ ιάκβαλαλ ,ην νπνίν αλέξρνληαλ ζηηο 9350 δξρ., δελ
επαξθνχζε γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.252
Χζηφζν νη εζσηεξηθνί πξφζθπγεο θηλεηνπνηνχληαη γηα κεγαιχηεξεο
παξνρέο κέζσ ησλ ζπιιφγσλ ηνπο (χλδεζκνο πξνζθχγσλ, χιινγνο
Λεειαηεζέλησλ) θαη απαηηνχλ λα κελ ζηακαηήζνπλ νη δηαλνκέο
ηξνθίκσλ θαη ηκαηηζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξάπνλα πνπ
εθθξάδνληαη απφ κεξίδα πξνζθχγσλ πνπ θπξηνιεθηηθά πέλνληαη γηαηί ε
αξκφδηα Δπηηξνπή δελ πξνέβε ζηελ απνγξαθή παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο
ελνριήζεηο θαη δελ εμέηαζε ηηο ελζηάζεηο ησλ πξνζθχγσλ.253
Σν 1948 θαη σο ηηο αξρέο ηνπ 1949, ν αξηζκφο ησλ εθηνπηζκέλσλ
ζπλέρηζε λα απμάλεηαη, θηάλνληαο <<πάλσ απφ ηνπο 700.000>>,
ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή Κπβέξλεζε.254

Ζ δηαδηθαζία ηνπ επαλαπαηξηζκνύ
Σν θζηλφπσξν ηνπ 1947 ε θαηάζηαζε
ζηελ χπαηζξν ήηαλ
απνθαξδησηηθή. Οη εθηνπηζκέλνη δελ κπνξνχζαλ λα ζπείξνπλ ηα
ρσξάθηα ηνπο θαη ε AMAG πξνηείλεη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο
ρξνλνδηάγξακκα γηα ηε ζπνξά δεκεηξηαθψλ κε φιεο ηηο δπλαηέο
εκεξνκελίεο. 255ην ίδην κήθνο θαη ν Griswold πνπ ζηέιλεη γξάκκα ζηνλ
Έιιελα πξσζππνπξγφ ηνλίδνληαο πσο ην πξφβιεκα ησλ εθηνπηζκέλσλ
ήηαλ νμχ θαη γη’ απηφ επηζχλαπηε θαη ρξνλνδηάγξακκα γηα ζπνξά , ελψ
επέκελε πσο νη εθηνπηζκέλνη έπξεπε λα μαλαγπξίζνπλ ζηηο εζηίεο ηνπο
παξά ηα πνιηηηθά πξνβιήκαηα.256

251

Διεπζεξία Λάξηζαο 9-4-1947 ‘Οη αληαξηφπιεθηνη-Σν Τπνπξγείνλ Δθνδηαζκνχ δηα λεσηέξαο
εγθπθιίνπ πξνο ηελ Ννκαξρίαλ θαζνξίδεη φηη νη θάηνηθνη ηεο ππαίζξνπ, νη θαηαθπγφληεο εηο ηα θέληξα
αζθαιείαο απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ρνξεγήζεσο ησλ 2000 ζεξκίδσλ εκεξεζίσο, παχνπλ λα δηθαηνχληαη
ηεο κεξίδνο ησλ γεληθψλ δηαλνκψλ. Καηφπηλ ηνχηνπ ,νχηνη ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ ηα αηνκηθά
ησλ δειηία ηξνθίκσλ ίνα διαγράθωζιν εθ ησλ επηζηηηζηηθψλ θαηαιφγσλ.
252
Διεπζεξία Λάξηζαο 5-1-1949 ‘ Οη εξγαδφκελνη αληαξηφπιεθηνη’
253
Διεπζεξία Λάξηζαο 15-1-1949 ‘Παξάπνλα ζπκκνξηνπιήθησλ’
254
Νφκνο 894, 9 Μαΐνπ 1949,SDR 868.48/5-949,5.Παξαηίζεηαη ζηελ Α. Λαΐνπ ζ.100
255
SDR 868.00/10-1547, φ.π. ζ.77
256
SDR 868.00/10-2347,φ.π.ζ. 79
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Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1949, θαζψο νη επηηπρίεο ηνπ Δζληθνχ ηξαηνχ θαηά
ησλ αληαξηψλ πνιιαπιαζηάδνληαλ θαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο
ραξαθηεξίδνληαλ απφ ην ζηξαηφ <<αζθαιείο>>, εηίζεην γηα ηελ
θπβέξλεζε ην δήηεκα ηεο επηζηξνθήο ησλ εζσηεξηθψλ πξνζθχγσλ ζηηο
εζηίεο ηνπο.
Σελ 1ε Μαΐνπ 1949 ε θπβέξλεζε έθαλε έθθιεζε ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα Βαιθάληα γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηελ
αληηκεηψπηζε
ησλ
δαπαλψλ
ηνπ
επαλαπαηξηζκνχ
ησλ
257
αληαξηνπιήθησλ.
Δπηπξφζζεηα γηα λα πεξαησζεί ην έξγν ηνπ
επαλαπαηξηζκνχ ζπληάρζεθε θαη ππνβιήζεθε ζηνλ πξφεδξν ηεο
Ακεξηθαληθήο Απνζηνιήο ζηελ Αζήλα, Μαθ Γθπ, έλα εκπεξηζηαησκέλν
ππφκλεκα κε αληηθείκελν ηελ εμαζθάιηζε πξφζζεηεο, πέξα απφ ην
πιαίζην ηνπ ρεδίνπ Μάξζαι, ακεξηθαληθήο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ππέξ
ησλ πξνζθχγσλ.
Απφ ηελ πιεπξά ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο νξίζηεθαλ ηξεηο ζηφρνη: α)ε
απνθαηάζηαζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο β)ε εμεχξεζε ησλ
απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πξνζθχγσλ ζηα ρσξηά
ηνπο θαη γ)ε απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γεσξγηθψλ εξγαιείσλ θαη ε
επαλαπφθηεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο ζηξαηησηηθήο αζθάιεηαο. Δπηπιένλ ε
θπβέξλεζε δεηνχζε θνλδχιηα γηα ηελ παξνρή ζηνηρεηψδνπο θαηνηθίαο κε
βαζηθφ νηθηαθφ θαη γεσξγηθφ εμνπιηζκφ κε απψηεξν ζθνπφ λα
θαηαζηνχλ παξαγσγηθνί νη επαλαπαηξηδφκελνη θαη εκεξήζηα ειάρηζηε
απνδεκίσζε κέρξη ηελ πξψηε ζπγθνκηδή.258
Ζ νξγάλσζε ηεο εζπεπζκέλεο επαλεγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ ζηηο
εζηίεο ηνπο ήηαλ κέιεκα ηνπ ζηξαηνχ, ν νπνίνο πξψηα ραξαθηήξηδε κηα
πεξηνρή <<αζθαιή>> γηα λα αξρίζεη ε φιε επηρείξεζε. Αθνινχζσο ν
πξφεδξνο ηνπ ρσξηνχ κε κηα κηθξή επηηξνπή επηζθεπηφηαλ ην
εγθαηαιεηκκέλν ρσξηφ γηα λα δηαπηζηψζεη ζε ηη θαηάζηαζε βξίζθεηαη θαη
ελεκέξσλε ζηε ζπλέρεηα ηηο ζηξαηησηηθέο αξρέο πνπ φξηδαλ ηελ
εκεξνκελία επαλεγθαηάζηαζεο. χκθσλα
κε ηηο εμαγγειίεο ηεο
Κπβέξλεζεο θάζε νηθνγέλεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ άκεζσλ αλαγθψλ
ζα ιάκβαλε έλα δίκελν επίδνκα 400.000δξρ., 200.000-300.000 δξρ. γηα
νηθνζθεπή θαη βαζηθά ηξφθηκα γηα ην πξψην δηάζηεκα.259
Ζ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθή. ηαλ άξρηζε ν
επαλαπαηξηζκφο, πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίο πνιιή θξνληίδα ή
πξνλνεηηθφηεηα. Ο θφζκνο ζηάιζεθε πίζσ ζηα θαηεζηξακκέλα ρσξηά
ηνπ, ρσξίο θακία βνήζεηα, ρσξίο θαζφινπ δψα αγξνθηεκάησλ, δηφινπ
257

Αξρείν Καξακαλιή, φ.π.,ζ.93 θαη εθεκεξίδα Δζηία, 8 Ηνπλίνπ 1949, φπσο παξαηίζεηαη ζην Λάδνπ,
φ.π., ζ.457
258
Αξρείν Καξακαλιή, φ,π.ζ.103-4, φπσο παξαηίζεηαη ζην Λάδνπ, φ.π.ζ.458
259
Κ.βνιφπνπινο(επηκ.),Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο, φ.π., ηφκνο 1,ζ.104.` Σν ρέδηνλ Μάξζαιι ελ
Διιάδη θαηά ηα έηε 1948-1950 (πλεηάρζε θαη δηαλέκεηαη δσξεάλ ππφ ηεο Ακεξηθαληθήο Απνζηνιήο
Διιάδνο ηεο Γηνηθήζεσο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο (ρέδηνλ Μάξζαιι) κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο
Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο), ζ.46
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ζπφξνπο θαη ζηέγε.260 ρεηηθέο πξνζπάζεηεο άξρηζαλ κφλν γχξσ ζηα
1950.261 Υαξαθηεξηζηηθή ε καξηπξία ηνπ Α.Μπιάθνπ, εθηνπηζκέλνπ ζην
Κ.Α. Σπξλάβνπ, θαηαγφκελνο απφ ην Αξγπξνπνχιη : ‘Καηά ηελ
επηζηξνθή, ηέιε Γεθεκβξίνπ ηνπ 1949, θηάζακε ζην ρσξηό ρσξίο δώα
,εθόδηα ή ηξόθηκα. Μόλν αξγόηεξα (πξνθαλώο ελλνεί ην 1950) ζα καο
δώζνπλ μπιεία γηα λα επηζθεπάζνπκε ηα ζπίηηα καο θαη θάπνηα γεσξγηθά
εξγαιεία.’262
ηελ πεξίπησζε ηνπ λνκνχ Λάξηζαο απνθάζηζε ην Ννκαξρηαθφ
πκβνχιην Πεξηζάιςεσο πκκνξηνπιήθησλ θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφηαζεο
ηεο ηξαηησηηθήο Γηνηθήζεσο Θεζζαιίαο φπσο θαιεί φινπο ηνπο
<<ζπκκνξηφπιεθηνπο>> ησλ ρσξηψλ ησλ επαξρηψλ Λάξηζαο θαη
Διαζζφλαο λα επηζηξέςνπλ ζηα ρσξηά ηνπο κέρξη ηελ 5ε Απγνχζηνπ
1949. Τπελζπκίδεηαη φηη φζνη δελ επηζηξέςνπλ ζηα ρσξηά ηνπο ζα
ζηεξεζνχλ θάζε θξαηηθήο θξνληίδαο θαη πεξηζάιςεσο.263
Γηα ην ζθνπφ απηφ ιήθζεθε απφθαζε λα εθθελσζνχλ ηα ζρνιεία πνπ
θηινμελνχζαλ πξφζθπγεο θαη λα παξαδνζνχλ ζηε εθπαίδεπζε. Έηζη
ζπζηήζεθε Δπηηξνπή πνπ ζα αλαιάβεη ηελ επηζθεπή θαη ηελ παξάδνζε
ησλ ζρνιείσλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ πνπ πξνγξακκαηίζηεθε
γηα ηηο 22 επηεκβξίνπ .264
ηηο 24 Οθησβξίνπ 1949 ςεθίζηεθε ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 1272
ζρεηηθά κε ηνλ επαλαπαηξηζκφ θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ.265 Ζ
παιηλλφζηεζε πξνβιέπνληαλ λα ζπλερηζηεί κέρξη ηελ 20 Ννεκβξίνπ θαη
λα επαλαιεθζεί ηνλ Μάξηην ηνπ 1950 θαηά ηξφπν ψζηε ην δηάζηεκα πνπ
κεζνιαβνχζε ηα ηερληθά ππνπξγεία λα κπνξέζνπλ αθελφο λα
ζπκπιεξψζνπλ ηα κέηξα ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ επαλαπαηξηζζέλησλ
ρσξηθψλ θαη αθεηέξνπ λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ παιηλλφζηεζε ησλ
ππνιεηπνκέλσλ ηελ άλνημε.266
Απφ έθζεζε επαλαπαηξηζκνχ ηνπ κήλα Οθησβξίνπ 1949 ηεο 1εο
Μεξαξρίαο θαη ηνπ ππνπξγείνπ Πξφλνηαο δηεηάρζε ν επαλαπαηξηζκφο
ησλ θαηνίθσλ γηα ηα παξαθάησ ρσξηά ηνπ λνκνχ Λάξηζαο θαηά δψλεο
επζχλεο ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ βάζεη ζρεδίνπ θαη αλαιφγσο ησλ
ζπλζεθψλ αζθαιείαο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.
260

Α.Λατνπ ‘Μεηαθηλήζεηο πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν’ ζην ζπιινγηθφ ‘Μειέηεο …’ ζ.99
SDR 868.48/10.849. 868.00/7.1748. 868.00/5-1949, ππνπξγείν πληνληζκνχ, Δζληθφλ ρέδηνλ
Αλαζπγθξνηήζεσο, αξηζ. 30,40 (δπη. Μαθεδνλία). 9(θεληξηθή Μαθεδνλία).15,25 (Ήπεηξνο).
41(θεζζαλία)
262
Μαξηπξία Α,Μπιάθνπ, θαηνίθνπ ρσξηνχ Αξγπξνπνπιίνπ Σπξλάβνπ, εθηνπηζκέλνπ ζην Κ.Α.
Σπξλάβνπ ηελ πεξίνδν 1946-1950
263
Διεπζεξία Λάξηζαο 21-7-1949 ‘Απεθαζίζζε ν επαλαπαηξηζκφο ησλ θαηνίθσλ ηξηάθνληα εμ
ρσξίσλ’
264
Διεπζεξία Λάξηζαο 15-9- 1949 ‘Θα εθθελσζνχλ ζρνιεία θαη ζα παξαδνζνχλ εηο ηελ εθπ/ζηλ’
265
Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, Ν.Γ. 1272, ΦΔΚ 31 Οθησβξίνπ 1949, ηεχρνο 1ν αξ.293<<Πεξί
απνθεληξώζεσο θαη ζπληνληζκνύ ηνπ έξγνπ ηεο παιηλλνζηήζεσο θαη απνθαηαζηήζεσο ησλ
ζπκκνξηνπιήθησλ>>
266
Αξρείν Καξακαλιή,φ.π.ζ.109, φπσο παξαηίζεηαη ζην Λάδνπ, φ.π.,ζ.460
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Οξηζκέλνη παξάγνληεο εκπφδηζαλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ
επαλαπαηξηζκνχ θαηά ην 1949. Ζ δηαθνπή ηνπ επαλαπαηξηζκνχ θαηά
ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ππαγνξεχνληαλ απφ πνιινχο παξάγνληεο. Ο
επαλαπαηξηζκφο ζην ηέινο ηνπ θζηλνπψξνπ θαη ηηο αξρέο ηνπ ρεηκψλα
ήηαλ αληηνηθνλνκηθφο θαη πνιιέο θνξέο αδχλαηνο ιφγσ ησλ θαηξηθψλ
ζπλζεθψλ. Σα νξεηλά ρσξηά έπξεπε λα εθνδηαζηνχλ κε απνζέκαηα
ηξνθίκσλ πξάγκα δχζθνιν θαζψο ην κνλαδηθφ κέζν κεηαθνξάο
παξέκελαλ νη εκίνλνη. Οη πξφζθπγεο απηψλ ησλ πεξηνρψλ δελ
κπνξνχζαλ λα πξνβνχλ ζε θακία θαιιηεξγεηηθή εξγαζία κέρξη ηελ
άλνημε. Δπίζεο ην πξφβιεκα ηεο ζηέγαζεο απνηεινχζε άιιν έλαλ
παξάγνληα επηβξαδχλζεσο ηνπ επαλαπαηξηζκνχ ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο
απηέο φπνπ έπξεπε λα επαλαπαηξηζζεί κεγάινο αξηζκφο πξνζθχγσλ,
θαζψο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα εμαζθαιηζηεί ρεηκεξηλή ζηέγε πξηλ ηελ
έλαξμε ηνπ ρεηκψλα. Ο επαλαπαηξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ ησλ νξεηλψλ
πεξηνρψλ φπνπ ε ζηέγαζε ήηαλ ηειείσο αλεπαξθήο ζα ζήκαηλε
κεγαιχηεξε δνθηκαζία γηα απηνχο. Σέηνηα πεξίπησζε ππήξμε ζηελ
πεξηνρή ηεο Λάξηζαο ε επαξρία Διαζζφλαο, ηεο νπνίαο θαηά ηνλ
πξνζερή κήλα Οθηψβξην ηνπ 1949, θαλέλα ρσξηφ δελ είρε
επαλαπαηξηζζεί.
Οη παξαθάησ πίλαθεο δείρλνπλ ηνλ αθξηβή αξηζκφ θαηνίθσλ πνπ
επαλαπαηξίζηεθαλ ην κήλα Οθηψβξην ηνπ 1949267:

ΔΠΑΡΥΗΑ
ΣΗΡΝΑΒΟΤ
Μεγάιν Διεπζε/ρψξη
Βξπφηνπνο
Γέλδξα
Γφλλνη
Ραςάλε
Ππξγεηφο
Διάηεηα

ΕΧΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΠΑΝΑΠ/ΝΣΔ
ΤΝ/ΣΟ
ΚΑΣΟΗΚΟΗ
Σ.673438
200
Σ.332498
400
Σ.295420
278
Σ.4360
50
Σ.4984
400
Σ.5365
1320
Σ.475545
500
ΤΝΟΛΟ 3145

267

Φάθεινο 1591/Β/1 ηαμηλφκεζηο 10, ΓΔ/ΓΗ ,Αξρείν εκθπιίνπ πνιέκνπ-‘Ήηνη ελ ζπλφισ εηο ηελ
δψλελ επζχλεο ηνπ πληάγκαηνο ηνχηνπ επαλαπαηξίζζεζαλ 7.439 ‘

71

ΔΠΑΡΥΗΑ
ΛΑΡΗΑ
Δπαγγειηζκφο
Μαθξπρψξη
πθνχξην
ζζα
Οκφιην

ΕΧΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΠΑΝΑΠ/ΝΣΔ
ΤΝ/ΣΟ
ΚΑΣΟΗΚΟΗ
Σ.4657
200
Σ.433539
80
Σ.5148
1015
Σ.505470
830
Σ.5763
490
ΤΝΟΛΟ 2675

ΔΠΑΡΥΗΑ
ΑΓΗΑ
Αζαλάηε
Γεξαθάξη
Γνγάλε

ΕΧΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΠΑΝΑΠ/ΝΣΔ
ΤΝ/ΣΟ
ΚΑΣΟΗΚΟΗ
Σ.6946
1226
Σ.6040
15
Σ.605388
438
ΤΝΟΛΟ 1679

Ζ δεχηεξε θάζε ηνπ επαλαπαηξηζκνχ άξρηζε ην πξψην δεθαπελζήκεξν
ηνπ Μαξηίνπ 1950 θαη ζπλερίζηεθε σο ηα ηέιε Μαΐνπ 1950.
ηε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε πεξηιακβάλνληαη αθφκε ηα ζηξαηησηηθά θαη
πνιηηηθά κέηξα πνπ ιήθζεθαλ απφ ηηο αξρέο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη
κεηά ηελ επαλεγθαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ ζηα ρσξηά ηνπο:
Α) ηξαηησηηθά κέηξα
ηα ζπγθεθξηκέλα ρσξηά ηνπ λνκνχ παξνχζεο ήηαλ νη ζηξαηησηηθέο
αξρέο ρσξίο ηελ αληίζηνηρε παξνπζία πνιηηηθήο ππεξεζίαο. Μάιηζηα νη
αμησκαηηθνί αληηιήθζεθαλ ‘ηδίνηο όκαζη’ ηηο ζπλζήθεο επαλαπαηξηζκνχ
θαη επαλεγθαηάζηαζεο ησλ θαηνίθσλ, δηαπίζησζαλ ηα πξνβιήκαηα θαη
πξνζπάζεζαλ λα παξάζρνπλ θάζε είδνπο βνήζεηα θαη αλαθνχθηζε. Γηα
ην ζθνπφ απηφ δηαηέζεθαλ νη ηαηξνί ησλ κνλάδσλ γηα ππεξεζίεο πγείαο,
δηέζεζαλ δψα θαη νρήκαηα γηα ηηο κεηαθνξέο ησλ θαηνίθσλ φπσο θαη
ζηξαηηψηεο γηα ζπλνδεία αιιά θαη γηα θνξηνεθθφξησζε ησλ απνζθεπψλ.
Αθφκε δηαηέζεθαλ ζηξαηηψηεο γηα ηελ εθηέιεζε κηθξνεπηζθεπψλ ησλ
νηθηψλ θαζψο θαη γηα επηζθεπή ή θαηαζθεπή νδψλ φπσο θαη γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ ηειεγξαθηθψλ θαη ηειεθσληθψλ γξακκψλ. Πνιιά
δηδαθηήξηα επηζθεπάζηεθαλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ λένη παινπίλαθεο.
Σαπηφρξνλα αμησκαηηθνί πεξηέξρνληαη ζηα ρσξηά θαη γίλνληαη νκηιίεο
‘πεξί πγηεηλήο’. Δθηφο απφ ηελ παξνρή πξνζηαζίαο πνπ πξνζθέξνπλ νη
ζηξαηησηηθέο αξρέο απφ άπνςε αζθαιείαο βνεζνχλ επίζεο ζηε κεηαθνξά
θαη ζπγθνκηδή ησλ μεξψλ θαξπψλ, ζηηεξψλ θαη άιισλ πξντφλησλ.
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Β) Πνιηηηθά κέηξα
Οη πνιηηηθέο αξρέο πξέζβεπαλ ηελ αξρή πσο πξέπεη πξψηα λα
ζπληειείηαη ν επαλαπαηξηζκφο θαη θαηφπηλ λα κεηαβαίλνπλ ζηα ρσξηά γηα
δηαπίζησζε ησλ ειιείςεσλ θαη αλαγθψλ ησλ επαλαπαηξηδφκελσλ. ηε
δψλε επζχλεο ηνπ πληάγκαηνο Πεδηθνχ(δει. ζηηο επαξρίεο ΛάξηζαοΑγηάο-Σηξλάβνπ) ηξφθηκα θαη ηκαηηζκφο δελ είραλ δηαλεκεζεί ζε θαλέλα
ρσξηφ. Μφλν ρξεκαηηθά επηδφκαηα ρνξεγήζεθαλ ζε νξηζκέλα απφ απηά.
Γεσξγηθά εξγαιεία, δψα θαη ζηηαξφζπνξνο δελ είραλ αθφκε δηαλεκεζεί.
Παξά ηαχηα ε ππεξεζία αλνηθνδνκήζεσο επηζθεχαζε νηθίεο κφλν ζηε
Μπιφγνπζηα θαη ζηνλ Ππξγεηφ ελψ ζην Οκφιην θαη ζηελ Αζαλάηε
γίλεηαη ε ζρεηηθή κειέηε.
Χο δσηηθά πξνβιήκαηα-ειιείςεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ απφ ηηο πνιηηηθέο
αξρέο ζπγθαηαιέγνληαη ηα παξαθάησ:
Α) Δπίζπεπζε επηζθεπψλ ησλ θαηεζηξακκέλσλ νηθηψλ γηαηί ε έιεπζε
ηνπ πξνζερνχο ρεηκψλα ζα θαηαζηήζεη αδχλαηε ηε δηακνλή ησλ αζηέγσλ
επαλαπαηξηζζέλησλ θαη ε θαηάζηαζή ηνπο ζα επηδεηλσζεί
Β)Απαξαίηεηνο γεσξγηθφο εμνπιηζκφο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ
ρσξαθηψλ
Γ)Υνξήγεζε δαλείσλ απφ ηηο Σξάπεδεο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ
θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ
Γ) Δπηζθεπή ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη ζπκπιήξσζε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ
Δ) πρλφηεξε επίζθεςε ζηα ρσξηά ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπλεξγείσλ
Παξάιιεια ζα πξέπεη :
1)Να επηζθεπαζηεί θαη λα απνθαηαζηαζεί ην νδηθφ θαη ηειεθσληθφ
δίθηπν
2)Αλψηεξνο εθπαηδεπηηθφο ππάιιεινο λα επηζθεθζεί ηα ζρνιεία θαη ηνπο
δαζθάινπο
3)Οη Ννκνκεραληθνί λα επηζθεθζνχλ ηα ρσξηά γηα λα ζρεκαηίζνπλ ‘ηδίαλ
αληίιεςηλ’ ησλ νδψλ θαη ησλ γεθπξψλ
4)Γαζηθφο ππάιιεινο λα πεξηέιζεη ηα ρσξηά θαη λα θαζνξίζεη δψλεο
μπιεχζεσο γηα ηε δηάζσζε ησλ δαζψλ.

Γεκνγξαθηθέο-Κνηλσληθέο πλέπεηεο
Απηή ε αιιαγή ηξφπνπ δσήο γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο ππαίζξνπ είρε
ζνβαξέο ζπλέπεηεο φρη κφλν ζηηο πεξηνρέο πνπ εθθελψζεθαλ, αιιά θαη
ζηηο πεξηνρέο ππνδνρήο, δειαδή ζηηο κεγάιεο θαη ζηηο κηθξέο πφιεηο. Ζ
καθξνπξφζεζκε ηάζε θπγήο απφ ηελ χπαηζξν πξνο ηηο πφιεηο ηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ελδπλακψζεθε. Οη κεγάιεο νκάδεο αλζξψπσλ πνπ
ζπλέξεαλ ζηηο πφιεηο δελ είραλ θακία παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ
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αίζζεζε ηεο δπζπξαγίαο ήηαλ θαζνιηθή θαη καδί κε ηνλ θφβν θαη ηελ
αβεβαηφηεηα γηα ην αχξην δεκηνπξγνχζαλ κηα θαηαζιηπηηθή
αηκφζθαηξα.268 Ζ ζπληήξεζή ηνπο εμαξηηφηαλ απνθιεηζηηθά απφ ηα
επηδφκαηα ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ή ηα κεξνθάκαηα ησλ
πξνγξακκάησλ Δξγαζίαο. Κάπνηνη απφ απηνχο αζρνιήζεθαλ κε
παξαζηηηθά επαγγέικαηα (π.ρ. ηνπ πιαλφδηνπ πσιεηή).269
Υάξε ζε απηφ ην αλζξψπηλν πνηάκη νη πφιεηο θαη ηα θεθαινρψξηα ηεο
ειιεληθήο ππαίζξνπ άιιαμαλ κνξθή. Έλα θχκα εηζαγφκελεο δπζηπρίαο
ήξζε λα πξνζηεζεί ζηελ αληίζηνηρε ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ, νη νπνίνη
είραλ μαθληθά δεη ηηο παξαδνζηαθέο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ αγξνηηθή
ελδνρψξα λα δηαθφπηνληαη βίαηα.
Μεξηθέο απφ ηηο ζπλέπεηεο δελ ήηαλ άκεζα νξαηέο. Σν ηκήκα εθείλν ηνπ
πιεζπζκνχ πνπ επέζηξεςε αληηκεηψπηζε ηεξάζηηεο δπζθνιίεο. Ήηαλ
θαλεξφ πσο ν επαλαπαηξηζκφο πξαγκαηνπνηήζεθε κε κηθξή πξνκειέηε,
γεγνλφο πνπ δεκηνχξγεζε δπζαλάινγα πξνβιήκαηα ζηέγαζεο,
θαιιηέξγεηαο, έιιεηςεο δψσλ ησλ αγξνθηεκάησλ.
Ζ πξνζπάζεηα επαλεγθαηάζηαζεο-επαλαπαηξηζκνχ δελ θαξπνθφξεζε.
Πξψηνλ, δηφηη νη ίδηνη νη θάηνηθνη δψληαο επί καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα
ζηνπο θαηαπιηζκνχο ησλ πφιεσλ είραλ ράζεη πιένλ ηελ θνηλσληθή ηνπο
ζπλνρή. Γεχηεξνλ, γηαηί ν θιήξνο, πνπ ήηαλ ήδε απφ πξηλ πνιχ κηθξφο,
δελ απέδηδε ηίπνηα πηα κεηά ηηο θαηαζηξνθέο πνπ ππέζηε θαηά ηνλ
πφιεκν. Σέινο, ζπίηηα θαη ζρνιεία είραλ θαηαζηξαθεί εληειψο ζηα
πεξηζζφηεξα ρσξηά, ελψ ηα δψα είραλ εμαθαληζηεί.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξηγξαθή πνπ θάλεη ην Πξνμελείν ησλ ΖΠΑ
ζηε Θεζζαινλίθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1949 γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ
επαλαπαηξηζζέλησλ πξνζθχγσλ ζηηο εζηίεο ηνπο: <<κεγάινη αξηζκνί
πξνζθύγσλ επέζηξεςαλ ζηα ζπίηηα ηνπο θαη κεξηθνί κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη
κεξηθνί ελάληηα ζηηο επηζπκίεο ηνπο θαη εγθαηαζηάζεθαλ εθεί ρσξίο ηα
κέζα λα θπηέςνπλ λέα ζνδεηά ή γεληθώο λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ
επεξρόκελν ρεηκώλα>>. 270
Αθφκε πην εκθαηηθή ππήξμε ε δήισζε ηεο ηξαηησηηθήο Γηνίθεζεο
Θεζζαινλίθεο ην 1949 πνπ πεξηγξάθεη κε ηα κειαλφηεξα ρξψκαηα ηελ
θαηάζηαζε :<<Γελ είλαη δπλαηόλ επί Δακνθξαηίαο λα ππήξρνλ
δεκνδηδάζθαινη εηο όια ηα ρσξηά θαη ήδε, όηε πιήξεο αζθάιεηα παξέρεηαη
εηο άπαληα ηα επαλαπαηξηζζέληα ρσξία, λα κελ ππάξρνπλ ηνηνύηνη>>! 271
Οη επαλαπαηξηζκέλνη δελ είραλ ηίπνηε λα πεξηκέλνπλ απφ κηα γε
παξακειεκέλε, ζε ρσξηά ρσξίο δσή. Γη’ απηφ δελ κπφξεζαλ πνηέ λα
268

Γ.Μαξγαξίηεο ‘Οη ιηγφηεξν γλσζηέο πηπρέο ηεο εκθχιηαο πνιεκηθήο αλακέηξεζεο 1946-1949- Σα
παξαιεηπφκελα ηνπ ειιεληθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ’ ζην ηεχρνο ‘Ηζηνξηθά’ ηεο Διεπζεξ/ηππίαο γηα ηνλ
Δκθχιην Πφιεκν’ ζ.74.
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Λαΐνπ ‘Μεηαθηλήζεηο …’ ζ.99
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Daggles Fleight to Secretary of State,18 October 1949, Παξαηίζεηαη ζην L.Wittner,Ζ Ακεξηθαληθή
επέκβαζε ζηελ Διιάδα, Θεζζαινλίθε: Βάληαο 1991,ζ.242 ,εδψ παξαηίζεηαη ζην Λάδνπ φ.π.ζ.465
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Γηαηαγή ΓΘ πεξί επαλαπαηξηζκνχ: 4/9 έγγξαθν 1-2, 5 Οθησβξίνπ 1949
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βξνπλ ηνπο πξφηεξνχο ηνπο ξπζκνχο. Ζ ειιεληθή χπαηζξνο θαη νη
θάηνηθνί ηεο δελ ζα ζπλεξρφηαλ πνηέ απφ ηνλ καθξφρξνλν πφιεκν.
Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο δελ πξέπεη λα πξνθαιεί έθπιεμε ην
γεγνλφο φηη απφ ηηο πεξηνρέο απηέο ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο, φπνπ
εθαξκφζηεθε ην πξσηνθαλέο απηφ κέηξν, μεθίλεζε ην κεγάιν θχκα ηεο
κεηαλάζηεπζεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950.272

Δπίκεηξν
Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ε έθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
επαλαπαηξηζκνχ πξέπεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηεο ην γεγνλφο πσο αλ
θαη κεηψζεθε ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ, απηφ δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα
πσο νη άλζξσπνη πνπ είραλ δηαγξαθεί απφ ηνπο θαηαιφγνπο επέζηξεςαλ
θαη ζηα ρσξηά ηνπο.
Έηζη ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ επαλαπαηξίζηεθαλ δελ
κπνξνχκε λα ηνλ εμαγάγνπκε κε αθξίβεηα κφλν απφ ηηο ζηαηηζηηθέο αιιά
πξέπεη λα ηνλ νξίζνπκε κε πην ζχλζεηεο
δηαδηθαζίεο. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα έλα κφλν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ επέζηξεςε ζην ζπίηη
ηνπ. Απηφ νδήγεζε πνιιά ρσξηά λα κελ είλαη βηψζηκα ζην κέιινλ. Γη’
απηφ θαη έγηλαλ ζπγρσλεχζεηο κηθξψλ νηθηζκψλ θαη θνηλνηήησλ ζε κία
ή πεξηζζφηεξεο θνηλφηεηεο.
Ζ Θεζζαιία ζηελ απνγξαθή ηνπ 1951 γλψξηζε ζπλνιηθή αχμεζε 6,6%
θαη ηδηαίηεξα νη λνκνί Λάξηζαο θαη Σξηθάισλ. ε φηη έρεη ζρέζε κε ηηο
θσκνπφιεηο γλψξηζαλ θαη απηέο αλάινγε ή θαη κεγαιχηεξε αχμεζε (51%
ε θσκφπνιε ηνπ Σηξλάβνπ ην 1951) δείρλνληαο ηελ αιιαγή κεηαμχ
αζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ ζπληειέζηεθε ζε νξηζκέλεο
πεξηνρέο σο ζπλέπεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ.273

272

Γηνχιε Κνθθφξε ‘Νεθξέο δψλεο, μεξηδσκέλνη άλζξσπνη, έξεκα ρσξηά’ζην ηεχρνο Ηζηνξηθά ηεο
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Α.Λατνπ ‘Μεηαθηλήζεηο πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν’ ζ.109.
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ΔΝΟΣΖΣΑ 7ε
ΣΟ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΓΟΗΛΟΓΧΝ ΛΑΡΗΑ
Δηζαγσγή
Με ηελ άλνημε ηνπ 1945 ςεθίδνληαη κηα ζεηξά απφ ζπληαθηηθέο
πξάμεηο κε ζθνπφ ηηο εθθαζαξίζεηο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ
ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνλ ερζξφ ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο.274
Παξάιιεια κε απηέο ηηο ζπληαθηηθέο πξάμεηο, ε θπβέξλεζε Πιαζηήξα
ζα δεκνζηεχζεη θαη ηελ Πξάμε 25, ε νπνία απνβιέπεη ζηελ εθθαζάξηζε
ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ απφ απηνχο πνπ ζπκκεηείραλ ή ζπλέξγεζαλ
ζηελ εθδήισζε ηεο <<ζηάζεσο ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ 1944>>.275 Με
αθνξκή απηφ ην λνκνζέηεκα ζα δεκηνπξγεζεί εθείλν ην λνκηθφ πιαίζην
γηα λα αξρίζεη ηαρχηαηα ε δίσμε ησλ Δακηθψλ ζηειερψλ.276
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο φηαλ ζα μεθηλήζνπλ νη δίθεο ησλ δνζίινγσλ
ιεγεσλάξησλ , ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1945, ην πνιηηηθφ ζθεληθφ ήηαλ
ηδηαίηεξα νμπκέλν θαη αλαζθαιέο γηα πνιινχο πνιίηεο. Έρεη ππνγξαθηεί
ε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1945, σζηφζν δελ
ακλεζηεχηεθαλ ηα αδηθήκαηα ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ πνπ
δηαπξάρζεθαλ απφ νπαδνχο ησλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο Καηνρήο .Απηφ ην γεγνλφο έδσζε ηελ επθαηξία λα
ππνβιεζνχλ ρηιηάδεο κελχζεηο, ηδηαηηέξσο θαηά ησλ ζηειερψλ ηεο
αξηζηεξάο.
.
’ απηφ ην θιίκα άξρηζαλ νη δίθεο ησλ ιεγεσλάξησλ ζην Δηδηθφ
Γηθαζηήξην Γνζηιφγσλ ηνπ Δθεηείνπ ηεο Λάξηζαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ
1945 θαη ζην ίδην θιίκα ηειείσζαλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1948. Αλάινγα
θαηλφκελα ζα παξαηεξεζνχλ θαη ζηα Δηδηθά Γηθαζηήξηα πνπ
ιεηηνχξγεζαλ ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.
Οη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο ηνπ Δ.Γ.Γ. ηνπ Δθεηείνπ ηεο Λάξηζαο
αθνξνχλ θαηαδίθεο γηα ιηπνκαξηπξίεο θαη ιηπελνξθίεο, θαη αλαθιήζεηο
απηψλ, γηα δηαρσξηζκφ δηθψλ θαη αλαβνιή δηθψλ. Ο θάζε πνιίηεο, πνπ
θιεξσλφηαλ απφ ην δηθαζηήξην σο ιατθφ κέινο ηνπ ζχκθσλα κε ην λφκν
274

πληαθηηθή Πξάμε 23, <<Πεξί θπξψζεσο ηεο πκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο>>, ΦΔΚ 68, 23 Μαξηίνπ
1945. Σέζεθε αλαδξνκηθά ζε ηζρχ απφ ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 1945, φηαλ ππνγξάθηεθε ε ζπκθσλία
απηή.
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πληαθηηθή Πξάμε 25, <<Πεξί εθθαζαξίζεσο ησλ θξαηηθψλ νξγαληζκψλ εθ ησλ ιαβφλησλ κέξνο
θηι. Δηο ην ζηαζηαζηηθφλ θίλεκα ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ 1944>>, ΦΔΚ 67, 22 Μαξηίνπ 1945.
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533/1945 ή θαινχληαλ λα πξνζέιζεη ελψπησλ ηνπ σο κάξηπξαο,
πξνζπαζνχζε, ιφγσ αθξηβψο απηψλ ησλ ζπλζεθψλ λα απνθχγεη λα πάξεη
κέξνο ζηε ζχλζεζή ηνπ, ή αθφκε θαη λα θαηαζέζεη φ,ηη γλψξηδε γηα ηνπο
θαηεγνξνχκελνπο.
.
Απηά ηα ιατθά κέιε πνπ θιεξψλνληαλ γηα ηε ζχλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ,
φπσο αθξηβψο θαη νη κάξηπξεο θαηεγνξίαο γλψξηδαλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ
δηέηξεραλ, αλ ηνικνχζαλ, ν έλαο λα θξίλεη θαηά ζπλείδεζε θαη ζχκθσλα
κε ην απνδεηθηηθφ πιηθφ πνπ απέδσζε ε αθξνακαηηθή δηαδηθαζία θαη ν
άιινο λα θαηαζέζεη ηελ αιήζεηα. Ο θφβνο γηα ηα ιατθά κέιε ππήξρε
αθφκα θαη φηαλ ν θαηεγνξνχκελνο δνζίινγνο ιεγεσλάξηνο δηθαδφηαλ
εξήκελ, γηαηί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ήηαλ γλσζηφ φηη ππεξεηνχζε ζην
ζηξαηφ ή ζηηο παξαζηξαηησηηθέο νξγαλψζεηο ηνπ θαηξνχ
εθείλνπ(Μ.Α.Τ.,Σ.Δ.Α θ.ά.). Πψο ζα γχξηδε ην βξάδπ ζην ρσξηφ ν
κάξηπξαο, αλ θαηέζεηε φ,ηη γλψξηδε γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ
θαηεγνξνχκελνπ κε ηνπο θαηαθηεηέο ή ζην ζπίηη ηνπ ν αζηφο αλ ηνλ
θαηαδίθαδε;277

Σν λνκηθό πιαίζην ζύζηαζεο ηνπ Δ.Δ.Γνζηιόγσλ

Ζ εηξελεπηηθή πκθσλία ηεο Βάξθηδαο ππνγξάθηεθε ζηηο 12
Φεβξνπαξίνπ 1945. ηα ελλέα άξζξα ηεο πκθσλίαο πξνβιεπφηαλ ε
απηνδηάιπζε ηνπ ΔΛΑ ζε δχν εβδνκάδεο θαη ε παξάδνζε φινπ ηνπ
νπιηζκνχ ηνπ, ε δεκηνπξγία ελφο Δζληθνχ ηξαηνχ κεηά απφ θαλνληθή
ζηξάηεπζε, ε απνθαηάζηαζε ησλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ, ε ακλεζηία γηα
κε πνηληθψο θνιάζηκα πνιηηηθά αδηθήκαηα, ν θνιαζκόο ησλ ζπλεξγαηώλ
ηνπ ζηξαηνύ Καηνρήο θαη εθινγέο εληφο ηνπ 1945.
Δθαξκφδνληαο ηελ παξαπάλσ πκθσλία, ε θπβέξλεζε Πιαζηήξα
πξνέβαηλε ζηελ ηηκσξία ησλ ππεπζχλσλ θαη ζπλεξγαζζέλησλ κε ηηο
αξρέο Καηνρήο θαη γη’ απηφ ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 1945 ζπληάρζεθε ε
πληαθηηθή Πξάμε 6΄΄Πεξί επηβνιήο θπξψζεσλ θαηά ησλ ππεπζχλσλ θαη
ζπλεξγαζζέλησλ κεηά ηνπ ερζξνχ γλσζηήο σο λφκνο «πεξί δνζηιόγσλ»
πνπ είρε ζπληαρζεί ην Ννέκβξην ηνπ 1944 απφ ηελ πξνεγνχκελε
θπβέξλεζε Παπαλδξένπ θαη δελ είρε πξνιάβεη λα εθαξκνζηεί.
Μνινλφηη ν λφκνο ηνπ 1944 είρε ζεσξεζεί «άξηηνο», θξίζεθαλ
θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ γηα λα απνζαθεληζηνχλ νξηζκέλεο ηνπ
δηαηάμεηο απφ ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε «λα πξνθχςε ακθηζβήηεζηο»,φπσο
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ηαχξνο Αζη.Παπαγηάλλεο, ‘Σα παηδηά ηεο Λύθαηλαο’εθδ.φθνιε, ζει 201,202
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ηνπιάρηζηνλ ππνζηήξηδε ν ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο Νηθ. Κνιπβάο ηεο λέαο
θπβέξλεζεο Πιαζηήξα.278
Ο ίδηνο ν ππνπξγφο Ν.Κνιπβάο ηφληδε πσο είλαη εζληθφ ρξένο ε
ηηκσξία θαη απφδνζε δηθαηνζχλεο ζηνπο ελφρνπο, ε δε ππαγσγή ηεο
εθδίθαζεο ηνπ αδηθήκαηνο ζε δηθαζηήξην απνηεινχζε εγγχεζε γηα ηελ
αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο, ζχκθσλα ,
Έηζη ηα Δηδηθά Γηθαζηήξηα Γνζηιφγσλ ζπζηάζεθαλ ην 1945
πξνθεηκέλνπ λα εθδηθάζνπλ ηα αδηθήκαηα πνπ είραλ δηαπξάμεη νη
δνζίινγνη , φζνη είραλ ζπλεξγαζηεί κε ηηο αξρέο Καηνρήο. Οη θαηεγνξίεο
ησλ δνζίινγσλ ήηαλ ηξεηο: α) νη ππνπξγνί ησλ θαηνρηθψλ θπβεξλήζεσλ
πνπ είραλ ζπλεξγαζηεί κε ηνλ ερζξφ β)κέιε ηεο Αζηπλνκίαο, ηεο
Υσξνθπιαθήο θαη ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο γ)θαη νη θνηλνί
εγθιεκαηίεο, δει. καπξαγνξίηεο, θεξδνζθφπνη, πξάθηνξεο ηεο Gestapo
,θαηαδφηεο θαη Έιιελεο λαδί.
Ζ ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηθαζηεξίσλ απηψλ ξπζκίζηεθε κε ηνλ
αλαγθαζηηθφ λφκν 533 ην επηέκβξην ηνπ 1945, φπνπ βεβαίσο
πεξηγξάθνληαη θαη ηα αδηθήκαηα πνπ βάξπλαλ ηνπο θαηεγνξνχκελνπο,
αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη θαη ζηηο ζρεηηθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Ζ
πνηλή γηα ηνπο ελφρνπο ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ ήηαλ ν ζάλαηνο ή
πξφζθαηξα δεζκά. ε πεξηπηψζεηο δε ειαθξπληηθέο πξνβιεπφηαλ ε πνηλή
ηεο εηξθηήο ή ηζφβηαο ή πξφζθαηξεο ππεξνξίαο, δει. απέιαζε ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ έμσ απφ ηα ζχλνξα ηνπ θξάηνπο. Αθφκε ην δηθαζηήξην
είρε ηε δπλαηφηεηα επηβνιήο κεξηθήο ή νιηθήο δήκεπζεο ηεο πεξηνπζίαο
αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο πξάμεο. Ζ κεηαηξνπή ησλ επηβαιιφκελσλ
πνηλψλ ζε ρξεκαηηθή θαζψο θαη ε αλαζηνιή ηνπο απαγνξεπφηαλ. (άξζξα
2-5).
Απηά ηα δηθαζηήξηα ζπζηάζεθαλ ζηελ έδξα θάζε Δθεηείνπ θαη
Πξσηνδηθείνπ θαη απνηεινχληαλ απφ ηνλ πξφεδξν, δχν ηαθηηθνχο
δηθαζηέο , δχν ιατθά κέιε δει. ελφξθνπο, ηνλ εηδηθφ επίηξνπν πνπ
αζθνχζε θαζήθνληα Δηζαγγειέα, θαη θπζηθά ηνλ γξακκαηέα ή γξαθέα
((άξζξν9,11). Ο Δηδηθφο Δπίηξνπνο αζθνχζε ηελ πνηληθή δίσμε
απηεπάγγειηα ή κεηά απφ κήλπζε( άξζξα 13,14). Με ην άξζξν φκσο 11
ηνπ αλ. 217/1945 δφζεθε ην δηθαίσκα ζηνλ εηδηθφ επίηξνπν ηνπ Δ.Γ.
Γνζίινγσλ, γηα πξψηε θνξά, λα δεηάεη ηελ αλαζεψξεζε «πάζεο
απνθάζεσο» ηνχηνπ. Ήηαλ κηα επηηπρία, αιιά φρη απηφ πνπ επηδίσθαλ νη
δνζίινγνη. Ο ζηφρνο ηνπο ήηαλ λα επηηξαπεί θαη γηα ηηο εξήκελ
απνθάζεηο ησλ Δ.Γ.Γνζηιφγσλ ην δηθαίσκα ηεο αλαθνπήο.279
Γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ παξαπάλσ λφκνπ δελ επηηξεπφηαλ ε ρνξήγεζε
ακλεζηίαο.(άξζξν 31). Δπίζεο δελ επηηξεπφηαλ θαλέλα ηαθηηθφ ή
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Κψδημ Νφκσλ 1945. ζ.6
Αλ. Νφκνο 217/1945 άξζξν 11 ‘Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηηλσλ ηεο
ππ’.αξηζκ.. 6/1945 πληαθηηθήο Πξάμεσο’
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έθηαθην έλδηθν κέζν νχηε αλαθνπή θαηά ησλ βνπιεπκάησλ θαη
απνθάζεσλ ηνπ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ.(άξζξα 15,28).
ηελ πεξίπησζε φκσο ηεο αλαθνπήο, κνινλφηη δελ επηηξεπφηαλ απφ
ηε πληαθηηθή Πξάμε 6, πξνβιέθζεθε απφ ηνλ αλαγθαζηηθφ λφκν
533/1945 ζχκθσλα κε ην νπνίν άξζξν 7 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ: «Σα
αδηθήκαηα ηα πξνβιεπφκελα ππφ ησλ άξζξσλ 1 θαη 4 ζεσξνχληαη
παξαγεγξακκέλα ,εάλ δελ αζθεζεί ε πνηληθή δίσμε απηεπαγγέιησο ή εάλ
δελ ππνβιεζεί θαηά ησλ ελφρσλ κήλπζε κέρξη ηελ 20 Ηνπλίνπ 1945 δηα
ηα ηειεζζέληα ελ ηε πεξηθεξεία ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ θαη κέρξη 31
Οθησβξίνπ 1945 δηα ηα ηειεζζέληα αιιαρνχ(εθηφο ηεο πεξηθεξείαο ηνπ
Δθεηείνπ Αζελψλ.)»
Έηζη αλ εμαηξέζνπκε ηνπο Καηνρηθνχο πξσζππνπξγνχο θαη ππνπξγνχο
ε απηεπάγγειηνο δίσμε δελ αθνξνχζε θαλέλαλ άιιν δνζίινγν πιελ
απηψλ. Δθφζνλ βέβαηα ππήξραλ θαη γελλαίνη πνπ ζα ππέβαιαλ κελχζεηο
αςεθψληαο ηνπο θνβεξνχο παξαθξαηηθνχο ηξνκνθξάηεο, θπξίαξρνπο
ηφηε, θαη αλεμέιεγθηνπο ζε φιε ηε ρψξα. ζν γηα ηελ απηεπάγγειηε
δίσμε πνηνο ζα ηελ δηέηαζζε, φηαλ ην ίδην ην θξάηνο ζεσξνχζε ηα
εγθιήκαηα παξαγεγξακκέλα.
ηηο 2 Μαξηίνπ 1946 κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 107 .Π. νη δνζίινγνη
πεηπραίλνπλ θαη λέα ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ 533/1945,πνπ αθνξά ηνπο
ζπλεξγάηεο ησλ θαηαθηεηψλ νη νπνίνη πινχηηζαλ απφ ηε ζπλεξγαζία
ηνπο κε ηνπο θαηαθηεηέο. Έηζη ε αξρηθή απζηεξφηεξα ησλ ζπληαθηηθψλ
πξάμεσλ 1/1944 θαη 6/1944 απφ κήλα ζε κήλα ακβιχλεηαη κε ηηο
λεφηεξεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο.
Αθνινπζνχλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 14.παξ.4 θαη5,15,23,28 παξ.1
εδ. 2,3 ηα νπνία ηξνπνπνηήζεθαλ ή ζπκπιεξψζεθαλ κε επλντθφηεξεο γηα
ηνπο δνζίινγνπο δηαηάμεηο κε ηα άξζξα 1 θαη 2 ηνπ ΗΘ΄ ςεθίζκαηνο ηεο
18/20 -12-1946. Δηδηθά κε απηέο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΗΘ΄/1946 ςεθίζκαηνο
επηηξάπεθε ην έλδηθν κέζν ηεο αλαθνπήο θαηά ησλ θαηαδηθαζηηθψλ
απνθάζεσλ πνπ είραλ εθδνζεί εξήκελ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ δνζίινγσλ.
ηελ πεξίπησζε ησλ δνζίινγσλ ε εξεκνδηθία ήηαλ ελζπλείδεηε θαη
ζθφπηκε επηινγή.
Δπίζεο ην έλδηθν κέζν αλαθνπήο επηηξάπεθε θαη θαηά ησλ
βνπιεπκάησλ ησλ Δ.Γ.Γνζηιφγσλ, ελψ ε πξνγελέζηεξε ζρεηηθή δηάηαμε
ηνπ Αλ.Νφκνπ 533/1945 δελ επέηξεπε ηελ άζθεζε θαη’ απηψλ ηαθηηθψλ
ή έθηαθησλ έλδηθσλ κέηξσλ.280
Ζ ξσκατθή ιεγεώλα
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Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ΦΔΚ Α 224/1945 ,Αλαγθαζηηθφο Νφκνο 533/1945 <<Πεξί
ηξνπνπνηήζεσο, ζπκπιεξψζεσο θαη θσδηθνπνηήζεσο ηεο ππ’.αξηζκ. 6/1945 πληαθηηθήο πξάμεσο πεξί
επηβνιήο θπξψζεσλ θιπ. σο έρεη ηξνπνπνηεζή.
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Σν Δηδηθφ Γηθαζηήξην Γνζηιφγσλ ηνπ Δθεηείνπ ηεο Λάξηζαο εγθαηλίαζε
ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηηο 29 Οθησβξίνπ 1945 θαη γηα
ηειεπηαία θνξά ζπλεδξίαζε ζηηο 16 Οθησβξίνπ 1948. Καηά ζχκπησζε
ηφζν ζηελ πξψηε φζν θαη ζηελ ηειεπηαία δηθάζηκν νη θαηεγνξνχκελνη
ήηαλ ιεγεσλάξηνη. ’ απηφ ην δηθαζηήξην έγηλαλ νη πεξηζζφηεξεο δίθεο
γηαηί ζηελ πεξηνρή απηή εθδειψζεθε ε κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα ηεο
Λεγεψλαο. Παξφκνηεο δίθεο έγηλαλ θαη ζε άιια Δθεηεία ηεο ρψξαο.(π.ρ.
Δ.Γ.Γ. Καζηνξηάο, Ησαλλίλσλ, Γξεβελψλ).
Ζ ζπγθεθξηκέλε θίλεζε δεκηνπξγήζεθε ζηελ αξρή ηεο
Ηηαινγεξκαληθήο Καηνρήο, σζηφζν έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηνλ Α΄ Παγθφζκην
πφιεκν θαη ζηηο επεθηαηηθέο βιέςεηο ηεο Ρνπκαλίαο λα έρεη ‘ππφ ηελ
πξνζηαζία ηεο’ ην βιάρηθν ζηνηρείν κε έκκεζν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ζην
κέιινλ ηνπ ‘Πξηγθηπάηνπ ηεο Πίλδνπ’.
Πξφθεηηαη γηα ηε λέα πξνζπάζεηα αλαθίλεζεο ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ
δεηήκαηνο θαη ίδξπζεο ηνπ βιάρηθνπ θξάηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θίλεζε
ζα εθθξαζηεί κε ηξεηο κνξθέο: α) ην πνιηηηθό κέξνο, πνπ απνβιέπεη ζηε
ζχζηαζε θνηλνηήησλ ξνπκαληδφλησλ ζε πφιεηο θαη ρσξηά θαη ζε
ππνβνιή ππνκλεκάησλ απφ Βιάρνπο κε αίηεκα ηελ απηνλφκεζε ηεο
Πίλδνπ β) ην νηθνλνκηθό κέξνο, γηα ζχζηαζε θνλζφξηζηνπκ, κε
κνλνπσιηαθή εθκεηάιιεπζε πινπηνθφξσλ πεγψλ ηεο πεξηνρήο θαη γ) ην
ζηξαηησηηθό κέξνο, πνπ ζηφρν έρεη ηε ζπγθξφηεζε ζηξαηνχ ηνπ θξάηνπο
ηεο Πίλδνπ κε ηελ νλνκαζία ‘Λεγεώλ ησλ Βιάρσλ’.
Χζηφζν ε ‘Ρσκατθή Λεγεψλα’ δελ είλαη κφλν ν μελφθεξηνο
ηπρνδηψθηεο –πξάθηνξαο Αιθηβηάδεο Γηακάληεο θαη ν ιεζηνηξφθνοθηελνηξφθνο Βαζίιεηνο Ραπνηίθαο απφ ηε Ρνδηά Σπξλάβνπ. Ζ
ζπγθεθξηκέλε θίλεζε πιαηζηψζεθε απφ <<κνξθσκέλνπο>> θαη
<<θαηαμησκέλνπο>> βιαρφθσλνπο, φπσο γηαηξνχο, δηθεγφξνπο,
θαζεγεηέο, δεκνζίνπο ππαιιήινπο, αιιά θαη απφ επθαηάζηαηνπο
εκπφξνπο, γεσξγνχο, θηελνηξφθνπο θαη επηρεηξεκαηίεο. Απηνί
ζπλεηέιεζαλ λα πξνζειθπζζεί θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ απιεξνθφξεησλ
θαη ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ Βιαρφθσλσλ, νη νπνίνη επάλδξσζαλ
σο έλνπινη ηε ‘Ρσκατθή Λεγεψλα.’281
Ακέζσο κεηά ηνλ Γηακάληε αξρεγφο θαη εθπξφζσπνο ησλ Βιάρσλ ηεο
Κάησ Βαιθαληθήο, ν πξψηνο ηεξαξρηθψο, βξίζθεηαη ν Νηθφιανο
Μαηνχζεο, γλσζηφο δηθεγφξνο ηεο πφιεο θαη <<πξννδεπηηθφο>> εθείλεο
ηεο επνρήο, αθνχ δηεηέιεζε κέινο ηεο Κ.Δ. ηνπ ΚΚΔ θαη αξγφηεξα
ζηέιερνο ηνπ Αγξνηηθνχ Κφκκαηνο ηνπ Παγθνχηζνπ, ν νπνίνο αζθνχζε
κεγάιε επηξξνή ζηνπο Βιαρφθσλνπο.
Υσξίο ην Ν.Μαηνχζε θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πνπ ππέγξαςαλ ην
Μαληθέζην ηεο 1/3/1942 282, ν Γηακάληεο ίζσο δελ θαηφξζσλε λα
πεηχρεη απηά πνπ πέηπρε κε ηε ζπλεξγαζία απηψλ: ηελ νξγάλσζε ηνπ
281
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Δθεκεξίδα ‘Ζκεξήζηνο Κήξπθαο’ Κπξηαθή 8/11/1992-‘Ζ Ρσκατθή Λεγεψλα θαη ην καληθέζην ηεο’
Δθεκεξίδα ‘Λαξηζατθφο Σχπνο’ Πέκπηε 2/4/1942 ‘Δπηβεβιεκέλε Απάληεζηο’
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‘Πξηγθηπάηνπ ηεο Πίλδνπ’, ηελ παγίδεπζε αθειψλ βιαρφθσλσλ θαη ηε
ζηξαηνιφγεζε εθείλσλ πνπ ζπγθξφηεζαλ ην έλνπιν ηκήκα ηεο
Λεγεψλαο, ηνπ γλσζηνχο Λεγεσλάξηνπο.
Ζ δξάζε ηεο Λεγεψλαο ζα έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαηάδνζε ζηνπο
Ηηαινχο Διιήλσλ –Βιαρφθσλσλ θαη κε-πνπ θαηείραλ φπια, αθφκα θαη
θπλεγεηηθά, ηα νπνία θαηέζρεζαλ. Μάιηζηα νη επηδξνκέο ζα
ζπλνδεπηνχλ απφ ηηαιηθά ηκήκαηα θαξακπηληέξσλ κε ηνπο νπνίνπο
ζπιιάκβαλαλ, βαζάληδαλ απάλζξσπα, θπιάθηδαλ θαη κέζσ ησλ ηηαιηθψλ
αξρψλ εμφξηδαλ ζηελ Ηηαιία φζνπο αληηζηέθνληαλ ζηνπο αλζειιεληθνχο
ηνπο ζθνπνχο. Σαπηφρξνλα ιήζηεπαλ λφκηκα ή φρη ηηο πεξηνπζίεο ησλ
Διιήλσλ, Βιαρφθσλσλ θαη κε .283
Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο Ηηαινχο ηελ αμηνπνηνχζαλ ελζπλείδεηα γηα ηνλ
εχθνιν θαη γξήγνξν πινπηηζκφ ηνπο. Οη δηθεγφξνη σο έρνληεο ηα
<<κέζα>> ζηνπο θαηαθηεηέο λα πξνζειθχνπλ πειαηεία, ελψ νη έκπνξνη
ππφ ηελ ζθέπε ησλ θαηαθηεηψλ αγφξαδαλ κηζνηηκήο ή αθφκε θαη
δσξεάλ, δηα ηεο κεζφδνπ ηεο επηηάμεσο, θαηαζρέζεσο ή θαη αξπαγήο, ηα
γεσξγηθά θαη θηελνηξνθηθά πξντφληα ησλ ρσξηθψλ.
Σν παξαθάησ ληνθνπκέλην ηεο Ηηαιηθήο Καξακπηλεξίαο απνθαιχπηεη
απξνθάιππηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ απηψλ θαη ηεο βιάρηθεο ιεγεψλαο.
Μάιηζηα ζα εθδνζνχλ θαη άδεηεο νπινθνξίαο γηα ηνπο ιεγεσλάξηνπο νη
νπνίνη πιένλ βξίζθνληαη ππφ ηελ πξνζηαζία ησλ Ηηαιψλ θαζψο
ιεηηνπξγνχλ σο πιεξνθνξηνδφηεο θαη ηαπηφρξνλα θαιχπηνληαη απφ ηηο
αξρέο Καηνρήο απέλαληη ζηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. Αθνινπζεί ε
ππ’αξηζκ.24/8/1/ απφ 25-11-1941 δηαηαγή εηο ηελ νπνίαλ αλαγξάθεηαη ε
ρξεζηκνπνίεζε ξνπκαληδφλησλ Κνπηζφβιαρσλ.284
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Γ.Αλέζηεο ‘Σν Κνπηζνβιαρηθφ Εήηεκα’ Λάξηζα, 1962 ζει.93-94.Ο.π. ζει.93-94.
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Σνλ Απξίιην ηνπ 1942 ε ‘Λεγεώλα’ ζα δεκνζηεχζεη ζηελ εθεκεξίδα
‘Λαξηζατθόο Σύπνο’ άξζξν κε ην νπνίν θαπηεξηάδεη ηηο δεκνζηεχζεηο ηεο
εθεκεξίδαο ‘Θεζζαιία’ ηνπ Βφινπ θαζψο θαη θάπνησλ απνζπαζκάησλ
ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαζεγεηή Αληψλε Κεξακφπνπινπ ‘Οη Κνπηζόβιαρνη’
γηα ην ξφιν ησλ Βιάρσλ ζηελ πεξηνρή. Μάιηζηα γηα λα δψζεη θαη
έκθαζε ζην άξζξν ζα ην ηηηινθνξήζεη ‘Δπηβεβιεκέλε Απάληεζηο’ ελψ
γηα πξψηε θνξά δεκνζηεχνληαη θαη ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο
νξγάλσζεο.285
Απφ ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1942 μεθηλνχλ νη επηδξνκέο ησλ ιεγεσλάξησλ
ζηα ρσξηά ησλ επαξρηψλ Σηξλάβνπ θαη Διαζζφλαο , ελψ καδί κε ηηαιηθά
απνζπάζκαηα ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε θνηλέο επηρεηξήζεηο ηφζν ζηε ζθαγή
ηνπ Γνκέληθνπ φζν θαη ζηελ εθηέιεζε 50 θαηνίθσλ ηεο Σζαξίηζαλεο.286
H έλνπιε αληίδξαζε ζα έξζεη κέζσ ηνπ ΔΑΜ-ΔΛΑ ζε δηάθνξα
ζεκεία –ελέδξεο ηεο πεξηνρήο φπνπ ζα αθνινπζήζνπλ κάρεο νδπλεξέο
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Πξαθηηθά Δ.Γ.Γ. Δθεηείνπ Λάξηζαο 16-23/1/1946
Αθήγεζε Γ.Α.ππξάθε, θαηνίθνπ Σζαξηηζάλεο Διαζφλαο
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γηα ηνπο ιεγεσλάξηνπο (ζπκπινθέο ζην Αξγπξνπνχιη-Γειέξηα,
Φαξδχθακπνο, Σζαξίηζαλε, Πφξηα Σξηθάισλ).287
ζνη ζπιιεθζνχλ απφ ηνλ ΔΛΑ ζα πεξάζνπλ απφ αληαξηνδηθείν θαη
νη πεξηζζφηεξνη ζα εθηειεζηνχλ ελψ νη ππφινηπνη κεηά ηελ απνρψξεζε
ησλ Γεξκαλψλ ζα ζπιιεθζνχλ απφ ηελ Δζληθή Πνιηηνθπιαθή θαη ζα
παξαδνζνχλ ζηηο αξρέο πνπ ζα αλαιάβνπλ κεηά ηνλ Μάξηην ηνπ 1945 ηε
δηνίθεζε ηεο πφιεο. Κάπνηνη απφ απηνχο ζα βξεζνχλ ζηελ
‘Μπαξνπηαπνζήθε’, θπιαθή ηεο Λάξηζαο288 γηα λα δηθαζηνχλ αξγφηεξα
απφ ην Δ.Γ.Γνζηιφγσλ.289 Σα ππνιείκκαηα ηεο Λεγεψλαο ζα βξνπλ
θαηαθχγην ζηα ΔΑΑΓ θαη αξγφηεξα ζηε ιεζηνζπκκνξία ηνπ Γξ,
νχξια. Διάρηζηνη απφ απηνχο πνπ πηάλνληαη αηρκάισηνη ζα
κεηαλνήζνπλ θαη ζα πεξάζνπλ ζηηο γξακκέο ηνπ ΔΛΑ.
Ο ΔΑΑΓ (Δζληθόο Αγξνηηθόο ύλδεζκνο Αληηθνκκνπληζηηθήο
Γξάζεο)

Σελ άλνημε ηνπ 1943, αξρίδεη ε έθδνζε ζεηξάο ζρεηηθψλ λφκσλ ηεο
θαηνρηθήο θπβέξλεζεο Ράιιε θαη ε ζπγθξφηεζε ησλ ελφπισλ ηκεκάησλ:
ησλ Δπδψλσλ. Έηζη ε αξρή γίλεηαη κε ηελ ηηκεηηθή θξνπξά ηνπ
Άγλσζηνπ ηξαηηψηε ελψ ηαπηφρξνλα ζπγθξνηνχληαη άιινη δχν ιφρνη,
πνπ ζα απνηειέζνπλ ην Δπδσληθφ Σάγκα Αζθαιείαο Αζελψλ.
ηηο 15 Ηνπλίνπ 1943, εθδφζεθε ε ππ’αξηζκ.147/43 εγθχθιηνο δηαηαγή
ηνπ ππνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο, ε νπνία πξνέβιεπε ηε ζπγθξφηεζε
ηεζζάξσλ Δπδσληθψλ Σαγκάησλ απφ ππνςεθίνπο επηιεγκέλνπο
«απζηεξφηαηα
κεηαμχ ησλ πιένλ εζληθνθξφλσλ»290 Διιήλσλ,
πξννξηδφκελσλ γηα ηελ πξσηεχνπζα θαη γηα ηηο πφιεηο: Πάηξα,
Καιακάηα, Αγξίλην.
ηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 1944 κηα άιιε δηαηαγή κε ππ.αξηζκ.15111, ε
νπνία θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ Ησάλλε Ράιιε σο πξνέδξνπ ηνπ
ζπκβνπιίνπ θαη ππνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο, ζθνπεχεη ζηελ αχμεζε ησλ
δπλάκεσλ Αζθαιείαο γηα λα αληηκεησπίζεη ηα αλαξρηθά ζηνηρεία πνπ
είλαη ε κάζηηγα ηφζν ησλ πφιεσλ φζν θαη ηεο ππαίζξνπ. Οη Έιιελεο
αμησκαηηθνί ζα λα είλαη νη πξψηνη πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζε απηφ ην
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Γ. εβαζηάθε ‘Καπεηάλ Μπνπθνπβάιαο, ην Αληάξηηθν Ηππηθφ ηεο Θεζζαιίαο’
εθδ.Γ.Υ.Καλειιφπνπινο ζ.189.
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Δπξεηήξην Τπνδίθσλ Φπιαθψλ Λάξηζαο 1943-45, (Α. Ε Αχμ.αξ.51.-εηζήιζε 14/1/1946 θαη
κεηαθέξζεθε ζηηο Φπιαθέο Γξεβελψλ ζηηο 14/2/1946-εηο βάξνο ηνπ εθθξεκνχζαλ εληάικαηα
ζχιιεςεο απφ ηα Δ.Γ.Γνζηιφγσλ ηφζν ηεο Λάξηζαο φζν θαη ησλ Γξεβελψλ)-(Υ.Ν,Αχμ.αξ.35 εηζήιζε
4/10/1945)-(Γ.Κ,Αχμ.αξ19 εηζήιζε 29/7/1945)
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Άξζξν 4, ‘πκθσλία ηεο Βάξθηδαο’ 12/2/1945
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ΓΔ, Αξρεία Δζληθήο Αληίζηαζεο(1941-1944) εθδ.ΓΗ,Αζήλα 1998, η.8, ζ.225

83

εζληθφ έξγν ηεο θπβέξλεζεο. Καινχληαλ φινη νη κφληκνη αμησκαηηθνί
πνπ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα θαηαηαγνχλ ζηα Σάγκαηα Αζθαιείαο λα
ππνβάινπλ ζρεηηθέο δειψζεηο. Απηέο νη δειψζεηο ζα πξέπεη λα
ππνβιεζνχλ ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γπλάκεσλ Ξεξάο πξηλ απφ ηελ 23ε
ηνπ ηξέρνληνο κελφο.291
Σε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εκθαλίδνληαη ηα ΔΑΑΓ, νη Γεξκαλνί
ζπεχδνπλ λα αλαθνηλψζνπλ φηη «ε ζηξαηησηηθή δηνίθεζε ηνπ ΔΑΑΓ
βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ θξνχζεσο», πξνθαλψο
ηα S.S, θαη φηη ν πνιηηηθφο αξρεγφο ηνπ ήηαλ «έλαο απφ ηνπο πην
γλσζηνχο πνιηηηθνχο ζηελ Διιάδα»292, ππνλνψληαο ,πξνθαλψο, ηνλ
ηπιηαλφ Γνλαηά, ν νπνίνο θεξφηαλ σο ζπλαξρεγφο ηνπ θφκκαηνο ησλ
Φηιειεπζέξσλ καδί κε ηνλ Θεκ.νθνχιε.
Δλεξγφο παξάγνληαο ζηελ ίδξπζε ηνπ ΔΑΑΓ ήηαλ βέβαηα θαη νη
γεξκαληθέο δπλάκεηο Καηνρήο, νη νπνίεο θαη εμφπιηζαλ ηελ νξγάλσζε,
φπσο άιισζηε έπξαμαλ θαη γηα ηα ινηπά θαηά ηφπνπο Σάγκαηα
Αζθαιείαο.293
Σελ ίδξπζή ηνπο γλψξηδαλ θαη νη αξρεγνί ησλ θνκκάησλ, αιιά θαη
πξνζσπηθφηεηεο ηνπ παιαηνχ πνιηηηθνχ θφζκνπ, απφ ηνπο νπνίνπο
πνιινί ηελ ελέθξηλαλ, ξεηψο ή ζησπεξψο, ή ηελ αλέρζεθαλ. Σν ίδην
ηζρχεη θαη γηα ηνπο πνιηηηθνχο πνπ κεηείραλ ζηελ εμφξηζηε ειιεληθή
θπβέξλεζε ηνπ Κατξνπ .
ζν γηα ηηο αγγιηθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο, απηέο ξχζκηδαλ ηε δξάζε
ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηπισκαηηθέο επηδηψμεηο ηεο ρψξαο ηνπο γηα ηε
δεκηνπξγία κνριψλ θαηάιιεισλ γηα καθξνρξφληα θαη πνηθίιε ρξήζε,
ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην κέιινλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
ζρεδηαζκψλ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζήο ηνπο. Δίλαη
ζίγνπξν πσο δελ αγλννχζαλ ηελ ίδξπζε ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο άξα
θαη ηνπ ΔΑΑΓ. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ επαηζζεζία ησλ
Άγγισλ γηα ηελ ηχρε ησλ ηαγκαηαζθαιηηψλ, ηδίσο ησλ αμησκαηηθψλ,
επζχο κεηά ηελ απειεπζέξσζε.294
Ο ΔΑΑΓ έδξαζε ζε φιε ηε Θεζζαιία, απφ ηηο αξρέο θαη έσο ην
επηέκβξην ηνπ 1944, ζε κηα πεξηνρή πινχζηα, θαηεμνρήλ γεσξγηθή, κε
κηθξνχο φκσο γεσξγηθνχο θιήξνπο. Οη θάηνηθνί ηεο, ζηε κεγάιε ηνπο
πιεηνςεθία, ήηαλ κηθξντδηνθηήηεο κε πεληρξφ εηζφδεκα.
Μφλν ν ηίηινο ηνπ, ε επνρή πνπ έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο νη
έλνπιεο νκάδεο κε ηελ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ε ζηελή
ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο Γεξκαλνχο, απνθαιχπηνπλ ηελ «ίδξπζή»ηνπ,
291

. π.,ππνζεκ. 2,ζ.144
ην ίδην, ζ.122
293
α..π.,ππνζεκ.1, ζ.216. β..π.,ππνζεκ.2,ζ ζ 106,122. γ.Γηάλλεο Κ.Γνπαηδήο, ‘Οη
Σαγκαηαζθαιίηεο’,εθδ.Αθψλ Σνιίδε, Αζήλα ρ.ρ.,ζ.276 επ.
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α. Dominique Eudes, Οη θαπεηαλαίνη,εθδ.<<Έμαληαο>>,Αζήλα 1970, ζ.272 β.Mark Mazower,ηελ
Διιάδα ηνπ Υίηιεξ,εθδ.<<Αιεμάλδξεηα>>, Αζήλα 1994, ζ.359
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ηα «ηδξπηηθά κέιε» ηνπ θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ.295 Απφ ηα ζηνηρεία απηά
πξνζδηνξίδεηαη θαη ε ηαπηφηεηά ηνπ.296
ηε δε Θεζζαιία δελ εκθαληδφηαλ θάπνηνο παξνπιηζκέλνο αλψηεξνο
αμησκαηηθφο σο αξρεγφο ηνπ ΔΑΑΓ, φπσο ζπλέβαηλε ζε άιιεο
πεξηνρέο, αιιά ν Γεκήηξηνο (Σάθεο) Μαθεδψλ-γλσζηφο σο «Μαχξνο»,
ίζσο εμαηηίαο ηνπ κειαςνχ πξνζψπνπ ηνπ, πξψελ ππαμησκαηηθφο ηεο
ρσξνθπιαθήο, γελλεκέλνο ζηε θφπειν ην 1914. Καη κφλν ε ζέα ηνπ
πξνθαινχζε θφβν. Ήηαλ ζθιεξφο θαη αδίζηαθηνο δηψθηεο ησλ
αληηζηαζηαθψλ, «ζαδηζηήο», φπσο ηνλ ραξαθηήξηδαλ.297
Άιιεο ηνπηθέο κνξθέο πνπ εκθαλίδνληαη σο εγέηεο είλαη ν Γνπβέξεο,
ν θαζεγεηήο Πξνθφπηνο Νίθνιεο, νη ζηξαηησηηθνί Φχιιαο, Βιάρνο θαη
Σζηξηπάθεο ζηε Λάξηζα, ν ζπληαγκαηάξρεο Καιαπνχδνο, ν
αληηζπληαγκαηάξρεο Γεψξγηνο
Κπξηαδήο θαη ν ηαγκαηάξρεο
Ππξφπνπινο ζηελ Καξδίηζα, νη Παγθνχηζεο θαη Μαηδνχθαο ζηα
Σξίθαια, ν Ησάλλεο Πάπαο απφ ηελ Σζαγθαξάδα Πειίνπ, γηνο πινχζηνπ
θηεκαηία, ν Γεψξγηνο Θάλνο, ινραγφο.
Δπίζεο απφ ηα πξαθηηθά θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Δ.Γ.Γνζηιφγσλ ηνπ
Δθεηείνπ Λάξηζαο, εκθαλίδνληαη σο εγέηεο ζηνλ λνκφ Λάξηζαο θαη ηα
εμήο κέιε ηνπ «Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ» πνπ απνθάζηδε γηα ηελ ηχρε
ησλ ζπιιακβαλνκέλσλ: νη δάζθαινη Κσλ/λνο Καξαγεψξγνο απφ ην
Εάππεην θαη Γεκήηξηνο Μαιιηάξαο απφ ηνλ Ακπειψλα, ν ιπθεηάξρεο
Ηάθσβνο Μπφθαξεο απφ ηε Λάξηζα, νη ηεξείο Αζαλάζηνο(Αλαμαγφξαο)
Γεσξγνπζφπνπινο ή Παπαλαμαγφξαο απφ ηνλ Παιακά Καξδίηζαο θαη
Υξήζηνο παπα-Μαθξήο απφ ηνλ Άγην Γεψξγην(Μπνπριάξ) Λάξηζαο, ν
θηεκαηίαο Κσλ/λνο(Νηνχιαο) Γεκεηξίνπ απφ ηε Λάξηζα, ν Γεψξγηνο
Νάλνο, ραιθνπξγφο απφ ην Αξκέλην θαη κεξηθνί άιινη.298
Σνλ πξψην έλνπιν ππξήλα ηνπ ΔΑΑΓ απνηέιεζαλ 17 ηαγκαηαζθαιίηεο
πνπ έθζαζαλ ζην Βφιν απφ ηελ Αζήλα ζηα ηέιε Μαξηίνπ 1944. θνπφο
ηνπο λα βνεζήζνπλ ζηελ ηήξεζε ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο. Ζ άθημή
ηνπο αλαθνηλψζεθε κε θαζπζηέξεζε, ζηηο 27 Απξηιίνπ 1944, απφ ην
ξαδηφθσλν ηεο Αζήλαο. θνπφο ηνπο «είλαη ε θαηαζηξνθή ηνπ
θνκκνπληζκνχ θαη ε εμνπδεηέξσζε φισλ ησλ θηλήζεσλ πνπ ήηαλ πηζαλφ
λα βιάςνπλ ηα εζληθά ζπκθέξνληα.»299
Χο αξρεγφο θεξφηαλ ν Σάθεο Μαθεδψλ, θνπειίηεο. ηελ πφιε ηνπ
Βφινπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ νηθία Καξηάιε, θαη άλνημαλ γξαθεία ζηελ
295

Δθεκ. <<Ρήγαο>> 9-4-1944,κλεκνλεχνληαη νη ζθνπνί ηνπ ΔΑΑΓ:<<Ζ πξνζηαζία ηεο ηφζν
ζθιεξψο…..ζξεζθείαο,..>>
296
Καηά Αζαλάζην Γεσξγνπζφπνπιν ή Παπαλαμαγφξα, απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εγέηεο ηνπ ΔΑΑΓ, ε
νξγάλσζε ηδξχζεθε ζηηο 26-12-1943.
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θαηαθχγεη ζηνλ Αληψλ Σζανχο, φπνπ κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ βξήθαλ θαηαθχγην πνιινί
ζπλεξγάηεο ησλ θαηαθηεηψλ.
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ζ.119-120
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πιαηεία Διεπζεξίαο. Χο θπιαθέο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ «Κίηξηλε
απνζήθε», άιινηε θαπλαπνζήθε. Μεηά ηνλ Βφιν, νκάδεο ελφπισλ
ΔΑΑΓ εκθαλίζηεθαλ ζε φιεο ηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ ηεο
Θεζζαιίαο, ηδηαηηέξσο ζηε Λάξηζα.300 Δπηθεθαιήο ηνπο είλαη θαη κφληκνη
αμησκαηηθνί.301
Ο ηίηινο ηεο νξγάλσζεο ζεκαηνδνηεί πεξηιεπηηθά ηηο νπζηψδεηο
ζηνρεχζεηο ηνπ, ελψ ην ελλνηνινγηθφ ηνπ πεξηερφκελν πνπ απνηειείηαη
απφ ηηο ιέμεηο «εζληθφο», «αγξνηηθφο», «αληηθνκνπληζηηθφο» ζηνρεχεη
ζην λα είλαη εχιεπην θαη απνδεθηφ απφ ηνπο αγξφηεο πξνο ηνπο νπνίνπο
απέβιεπε. Ζ νξγάλσζε ζα πξνζηάηεπε ηα ηδηαίηεξα ζπκθέξνληά ηνπο
φπσο ήηαλ ε αγξνηηθή ηδηνθηεζία ηαπηηδφκελε κε ηελ παηξίδα, ε
νηθνγέλεηα, ε ζξεζθεία θαη νη ηνπηθέο παξαδφζεηο δει. «ηα ηεξά θαη ηα
φζηά ηνπο» απφ θάζε πξνζβνιή θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ θνκκνπληζηηθή
ηδενινγία.
Απηνί νη ζηφρνη ηνπ ΔΑΑΓ ζπγθηλνχζαλ ηα κέιε ηνπ θαη ηδηαηηέξσο
ηνπο επηθεθαιήο ηνπ ζηε Θεζζαιία. Κάπνηνη βέβαηα απφ απηνχο
θάιππηαλ θαη ηνπο ηδηνηειείο ππνινγηζκνχο ηνπο: ην μεθαζάξηζκα
παιαηψλ ινγαξηαζκψλ κε ηνλ γείηνλα ή θαη ηελ επθαηξία εχθνινπ
πινπηηζκνχ.302
’ απηνχο ηνπο πξψηνπο ΔΑΑΓίηεο πξνζηέζεθαλ «ηδενιφγνη»
εζληθνζνζηαιηζηέο πνπ πίζηεπαλ πσο κφλν ν εζληθνζνζηαιηζκφο θαη ε
ρηηιεξηθή Γεξκαλία κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα θνηλσληθά θαη
νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο ηφηε επνρήο. Δπίζεο πξνζρψξεζαλ θαη νη
άλεπ ηδενινγίαο, νη νπνίνη δήισλαλ αληηθνκνπληζηέο, γηαηί είραλ
«αθνχζεη» φηη ν θνκκνπληζκφο είλαη θάηη ην «θαθφ».
ηνλ ΔΑΑΓ θαηέθπγαλ, επίζεο θαη άιινη, πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ
εληαγκέλνη ζηνλ ΔΓΔ ή αθφκα θαη ζην ΔΑΜ,303 νη νπνίνη ,θαηά
θαηξνχο, είραλ εθδησρζεί απφ ηηο γξακκέο ηνπ. Απηνί εληάρζεθαλ ζην
ΔΑΑΓ γηα λα απνθχγνπλ ηηο δηψμεηο θαη ηελ εμφλησζή ηνπο θαη γηα λα
εθδηθεζνχλ ηνπο δηψθηεο ηνπο. ’απηφ ην κφξθσκα ζα πξνζέιζνπλ θαη
νη νηθνλνκηθψο δεηλνπαζνχληεο, κε ηελ ειπίδα φηη νη απνδνρέο πνπ
αλέκελαλ απφ ηελ έληαμή ηνπο ζα αλαθνχθηδαλ ηε δπζηπρία ηνπο θαζψο
θαη πνιιά πεξηζσξηαθά ζηνηρεία πνπ δηείδαλ «ινχθα» θαη πιηάηζηθν.
Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο δπζθήκηζεο ηνπ ΔΛΑ ήηαλ θαη ε
εζθαικέλε απφθαζε ηνπ ΔΑΜ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1944, γηα νξγάλσζε
ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο «αληηδξαζηηθψλ», θαηά ηα πξφηππα ηεο
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Δθεκ.<<Λαηθή Φσλή>>φξγαλν ηεο πεξ/θεο επηηξνπήο Λάξηζαο ηνπ ΚΚΔ ζηηο 30-4-1944, εκθάληζε
ησλ ΔΑΑΓηηψλ ζηε Λάξηζα.
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άιιεο πιεπξάο. Έηζη απηή ε δπζθήκηζε ηνπ ΔΛΑ έπηαζε ηφπν θαη ε
θαηάηαμε ζηα Σάγκαηα Αζθαιείαο θαηλφηαλ ζσηήξηα.304
ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο φινη φζνη εληάρζεθαλ ζηηο κε ΔΑΜηθέο
νξγαλψζεηο ή εθείλνη πνπ απνκνλψζεθαλ ή δηαγξάθεθαλ απφ ηηο
ΔΑΜηθέο νξγαλψζεηο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, ραξαθηεξίζηεθαλ σο
«αληηδξαζηηθνί» θαη αληηκεησπίδνληαλ σο επηθίλδπλνη θαη «δπλάκεη»
πξνδφηεο. Απηνί νη δησθφκελνη αληηθξνλνχληεο ή απιψο δηαθσλνχληεο
κε ηε «γξακκή»ηεο νξγάλσζήο ηνπο, βάζηκα ή αβάζηκα γηα λα
απνθχγνπλ φπνηεο δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο γηα ηε δσή ηνπο είραλ δχν
νδνχο δηαθπγήο: ε κία πνπ νδεγνχζε ζηελ Ήπεηξν θαη ζηηο έλνπιεο
νκάδεο ηνπ ΔΓΔ θαη ε άιιε ζηνλ ΔΑΑΓ. Μάιηζηα ε δεχηεξε νδφο
ηνπο πξφζζεηε θαη αθφκε κηα άκεζεο δπλαηφηεηα αληεθδίθεζεο θαηά ησλ
δησθηψλ ηνπο, παξά ην γεγνλφο φηη ζα ηελ πξαγκάησλαλ κε ηε βνήζεηα
ησλ Γεξκαλψλ. Αςεθνχζαλ αθφκε θαη ην ζηίγκα ηνπ πξνδφηε.
ηηο δε πφιεηο έξγν ησλ ΔΑΑΓηηψλ ήηαλ ε παξαθνινχζεζε ηεο
αληηζηαζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θαηνίθσλ, νη ζπιιήςεηο ησλ
«θνκκνπληζηψλ», θαη παληφο ππφπηνπ γηα ζπκκεηνρή ζηηο ΔΑΜηθέο
νξγαλψζεηο, θαη ε θαηαηξνκνθξάηεζε φισλ ησλ θαηνίθσλ. Οη ζπιιήςεηο
θαη ηα βαζαληζηήξηα, φπσο θαη νη αζειγείο πξάμεηο θαηά γπλαηθψλ
πνιιψλ ρσξηψλ, π.ρ. Ακπειψλα Σηξλάβνπ θαη ζην ρσξηφ Κνπθνπινί
Δπβνίαο, νη ιεειαζίεο ζπηηηψλ θαη νη θφλνη ήηαλ θαζεκεξηλά
θαηλφκελα.305
Ζ κεγάιε ζθαγή ζηε Λάξηζα ζπληειέζηεθε ηελ παξακνλή ηνπ Αγίνπ
Αρηιιείνπ. Γχν κέξεο πξηλ, νκάδεο ηνπ εθεδξηθνχ ΔΛΑ ηεο πφιεο, ζε
ζπλεξγαζία κε εθεδξνΔΛΑίηεο απφ ηνλ Σχξλαβν, επηηέζεθαλ ζε
νηθήκαηα ηνπ ΔΑΑΓ. ηελ επίζεζε απηή εμφλησζαλ θαη ηνλ
αμησκαηηθφ Αγειαδέιε. Σν γεγνλφο απηφ θαηαηάξαμε ηνπο ΔΑΑΓίηεο.
ηελ πφιε θαηέθζαζε ν Μαθεδψλ θαη θαηαζηξψζεθαλ ζρέδηα γηα ηε
ζχιιεςε θαη εθηέιεζε εθαηνληάδσλ «θνκκνπληζηψλ».Ζ κεγάιε
εμφξκεζε έγηλε ηελ ίδηα εκέξα ηνπ θφλνπ ηνπ Αγειαδέιε, ζηηο 13 Μαΐνπ
ηνπ 1944, κε αζξφεο ζπιιήςεηο, απάλζξσπνπο, νινλχθηηνπο
βαζαληζκνχο θαη εθηειέζεηο ηηο πξσηλέο ψξεο ηεο επνκέλεο, παξακνλήο
ηεο ενξηήο ηνπ πνιηνχρνπ Αγίνπ Αρηιιείνπ. Με ην θσο ηεο εκέξαο νη
Λαξηζαίνη έληξνκνη αληίθξηζαλ δεθάδεο αηκαηνβακκέλα θαη

304

Μαξηπξία Κψζηα Κνπηίλα, θαηνίθνπ Αξγπξνπνπιίνπ Σπξλάβνπ:<< Σν 1944 νη ‘βαζηιηθνί’ θαη
‘κεηαμηθνί’ ηνπ ρσξηνχ νδεγήζεθαλ απφ ηνλ Δθεδξηθφ ΔΛΑ ηνπ ρσξηνχ ζηε Βεξδηθνχζηα Σηξλάβνπ
γηα ‘απνκφλσζε’. Απηφ δηήξθεζε ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαζψο απηή ε απφθαζε δεκηνχξγεζε
αληηδξάζεηο ζηνπο ίδηνπο ηνπο θφιπνπο ηνπ ΔΑΜ. Έηζη ζχληνκα επέζηξεςαλ ζην ρσξηφ αιιά
βξίζθνληαλ πάληα ππφ ηελ επηηήξεζε ηεο νξγάλσζεο>>.
305
Δθεκ. <<Λαξηζαηθφο Σχπνο>>, 22-6-1944 Βι. Παξάξηεκα,VII Aλαθνίλσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ
<<ηξαηησηηθνχ Γηνηθεηή>> Κψζηα Καξαγεψξγνπ πνπ επηβεβαηψλεη βηαζκνχο πνιιψλ γπλαηθψλ θαη
λεαξψλ θνξηηζηψλ απφ άλδξεο ηνπ ΔΑΑΓ ζηνλ Ακπειψλα.
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παξακνξθσκέλα πηψκαηα, γλσζηψλ ή αγλψζησλ ζπκπνιηηψλ ηνπο,
ζπλαλζξψπσλ ηνπο.306
Σα θαζεκεξηλά θαη πνηθίια εγθιήκαηα ησλ ΔΑΑΓηηψλ, ηδηαίηεξα νη
δεθάδεο εθηειέζεηο πνιηηψλ ηνλ κήλα Μάην ηνπ 1944, ηφζν ζηε Λάξηζα ,
φζν θαη ζηα ρσξηά ηεο πεξηθεξείαο, πξνθάιεζαλ απφ πνιιέο πιεπξέο
εληνλφηαηεο δηακαξηπξίεο. Αλάινγεο δνινθνλίεο πνιηηψλ θαη
εμαθαλίζεηο ήηαλ ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ηνπ ΔΑΑΓ θαζψο νη
ζπκπαζνχληεο θαη νξγαλσκέλνη ζην ΔΑΜ δεηλνπαζνχζαλ αλ έπεθηαλ
ζηα ρέξηα ηνπο.307 Γηαβήκαηα έθαλαλ ζηηο γεξκαληθέο αξρέο Καηνρήο, ν
Δξπζξφο ηαπξφο, ν ηνπνηεξεηήο ηνπ αζζελνχο θαη απνπζηάδνληα ζηελ
Αζήλα Μεηξνπνιίηε Λάξηζαο θαη Πιαηακψλα Γσξνζένπ, Κχξηιινο,
θαζψο θαη άιινη παξάγνληεο ηεο πφιεο.
Μάιηζηα ηφληζαλ ηδηαίηεξα ηα ζέκαηα ηεο ηήξεζεο ηεο δεκφζηαο ηάμεο
θαη αζθάιεηαο κεηά ηα ζηπγεξά εγθιήκαηα ησλ ΔΑΑΓηηψλ κεξηθέο
κέξεο πξηλ ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Αγίνπ Αρίιιεηνπ αιιά θαη κεηά ζηνλ
Ακπειψλα.
Οη Γεξκαλνί αλαγθάζηεθαλ λα ζπιιάβνπλ κεξηθνχο απφ ηνπο
ελερφκελνπο
ζηα εγθιήκαηα ΔΑΑΓίηεο, λα ζπγθξνηήζνπλ
ζηξαηνδηθείν, λα ηνπο δηθάζνπλ δεκφζηα ζηηο 15-20 Μαΐνπ 1944 ζηελ
αίζνπζα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ «ΠΑΛΛΑ» θαη θάπνηνπο απφ απηνχο λα
ηνπο θαηαδηθάζνπλ ζε ζάλαην, κε ηελ θαηεγνξία φηη «σο φξγαλα ησλ
δπλάκεσλ θαηνρήο ζηελ Διιάδα εμέζεζαλ κε ηηο εγθιεκαηηθέο ηνπο
πξάμεηο ην γφεηξν ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηνχ.»308
Μάιηζηα θάιεζαλ θαη ηνπο Λαξηζαίνπο θαηνίθνπο λα ηελ
παξαθνινπζήζνπλ γηα λα θαηαζέζνπλ σο κάξηπξεο γηα ηπρφλ εγθιήκαηα
πνπ γλψξηδαλ. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δίθεο ήηαλ λα θαηαδηθαζηνχλ
δχν απφ ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο ΔΑΑΓίηεο ζε ζάλαην θαη λα
εθηειεζηνχλ κε απαγρνληζκφ: o Γεκήηξηνο Φαζάο ζηνλ Ακπειψλα, σο
ππαίηηνο ηνπ ζαλάηνπ ησλ 17 εθηειεζζέλησλ εθεί ζηηο 17 θαη 27 Μαΐνπ
1944, θαη ν Διεπζέξηνο Αιεμφπνπινο ζηε Γηάλλνπιε, σο ππαίηηνο ηεο
ιεζηείαο θαη ηνπ θφλνπ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ηνπηθνχ γεσξγηθνχ
ζπλεηαηξηζκνχ.
ε αλαθνίλσζε ζηελ εθεκεξίδα «Λαξηζατθφο Σχπνο» ηελ 20ε Ηνπλίνπ
1944 ν «ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο» ηνπ ΔΑΑΓ, Κ.Καξαγεψξγνο
θαηαγγέιιεη θαη
θαηαδηθάδεη ηα εγθιήκαηα ησλ πην πάλσ
κλεκνλεπζέλησλ ΔΑΑΓηηψλ θαζψο θαη ελφο εθ ησλ εγεηψλ ηνπ ,ηνπ
306

Δθεκ.<<Ο Ρήγαο>> 21-5-1944 ( Σν επφκελν βξάδπ , σο αληίπνηλα νη ΔΑΑΓίηεο ζθφησζαλ 17
Λαξηζαίνπο κεηαμχ ησλ νπνίσλ 14 ήηαλ <<ζειεκαηάξεδεο>>, δει. κεηαθνξείο δηαθφξσλ πξαγκάησλ
κε θαξφηζηα πνπ ηα έζεξλαλ νη ίδηνη.)
307
Βαζηιηθή Παπαγηάλλε ‘Οη εηηεκέλνη- Υξνληθό Βαγγέιε Γηαλλόπνπινπ’ εθδ.ηνραζηήο ζ.7- ν ίδηνο ν
αθεγεηήο εμηζηνξεί γηα ην ζάλαην ηνπ αδεξθνχ ηνπ: ‘Σνλ αδεξθφ κνπ ην Γηάλλε, ηνλ ζθφησζαλ νη
ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλψλ. Σνλ βξήθε ε κάλα κνπ ζην πνηάκη, αλάκεζα ζηηο ηηηέο. Σνλ είραλ
καθειεκέλν απ’ην μχιν. …Ο αδεξθφο κνπ καδί κε πέλη’έμη άιινπο θφξησζαλ θάξα κε ζηηάξη θαη ην
θνπβαινχζαλ ζηνπο αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ. Σνπο πξφδσζαλ.’
308
.εβαζηάθεο, φ.π.,ππνζεκ. 22. ζ.151.

88

Γεκεηξίνπ Μαιιηάξα θαη άιισλ ΔΑΑΓηηψλ πνπ κεηά ηα εγθιήκαηά
ηνπο είραλ εμαθαληζηεί, ελψ ν ΔΑΑΓ ηνπο αλαδεηνχζε γηα λα ηνπο
ζπιιάβεη γηα ηα εγθιήκαηά ηνπο.309

Γίθε ησλ ‘ Δαζαδηηώλ’ από ηνλ ΔΛΑ

ΔΑΑΓίηεο πέξαζαλ απφ ζηξαηνδηθείν ηνπ ΔΛΑ δχν κήλεο αξγφηεξα.
Δίρε πξνεγεζεί ε επίζεζε ηνπ 1/38 πληάγκαηνο Δπδψλσλ ηνπ ΔΛΑ
ζην Φαλάξ-Μαγνχια, ζηηο 25 Μαΐνπ 1944, φπνπ κία νκάδα απφ 29
ΔΑΑΓίηεο έπεζαλ ζηα ρέξηα ησλ αληαξηψλ. Παξαπέκθζεθαλ ζην
ζηξαηνδηθείν ηεο 1εο Μεξαξρίαο ηνπ ΔΛΑ θαη ε δίθε ηνπο έγηλε ζηηο
19,20,21 Ηνπιίνπ 1944. Απφ ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο 9 θαηαδηθάζηεθαλ ζε
ζάλαην, 9 ζε ηζφβηα δεζκά, 2 θεξχρζεθαλ έλνρνη ιφγσ ζχγρπζεο θαη νη
ππφινηπνη αζσψζεθαλ. Οη θαηαδηθαζζέληεο δήηεζαλ ράξε απφ ηελ
ΠΔΔΑ. Άγλσζηε ε πεξαηηέξσ ηχρε ηνπο.310
Ζ δίθε ηεο ‘Λεγεώλαο’ από ην Δ.Γ.Γνζηιόγσλ
ηε Λάξηζα έιαβε ρψξα ε δίθε ησλ πξσηεξγαηψλ ηεο Λεγεψλαο
Αιθηβηάδε Γηακάληε θαη Νηθνιάνπ Μαηνχζε θαζψο θαη άιισλ ζαξάληα
ηξηψλ. Μάξηπξεο θαηεγνξίαο ζ’ απηή ηε δίθε ήηαλ, θπξίσο, επηθαλείο
Βιάρνη ,ηνπο νπνίνπο ε Λεγεψλα θαηαδίσμε αγξίσο επεηδή φρη κφλν δελ
πξνζρψξεζαλ ζ’ απηή αιιά θαη αληηηάρζεθαλ ζηε δξάζε ηεο.311
Σν δηθαζηήξην δίθαζε ηνπο Αιθηβηάδε Γηακάληε, Νηθφιαν Μαηνχζε
θαη Γεκνζζέλε Σζνχηξα ζε ζάλαην, ηνπο Καδάλα Γεψξγην,
Μεηζηκπνχλα Νηθφιαν θαη ηέθαλν Κψηζην ζε ηζφβηα δεζκά θαη ηνπο
Σάρα Κσλ/λν, Φξάγθν Νηθφιαν, Πηηέλε Πεξηθιή θαη Αξάηα Εήθν ζε
πξφζθαηξα δεζκά δέθα πέληε(15) εηψλ. Δλψ γηα ηνπο Βαζηιάθε Γεψξγην,
Κφπαλν Ησάλλε θαη Μπαινδήκν Αζαλάζην θπιάθηζε (3) ηξηψλ εηψλ.
Γηέηαμε επίζεο θαη ηε δήκεπζε νιφθιεξεο ηεο πεξηνπζίαο ησλ Αιθ.
Γηακάληε , Νηθ. Μαηνχζε θαη Γεκνζζ. Σζνχηξα.
Δηδηθά νη Μαηνχζεο θαη Γηακάληεο
δηθάζηεθαλ εξήκελ δηφηη
βξίζθνληαλ εθείλν ην δηάζηεκα ζηε Ρνπκαλία. πγθεθξηκέλα ν πξψηνο
309

Δθεκ.<<Ρήγαο>> 26-7-1944.΄΄Σελ επνκέλε ηεο αλαθνίλσζεο ζηηο 23-6-1944, ν Γεκήηξηνο
Μαιιηάξαο κε ηνπο επίζεο <<θαηαδεηνχκελνπο>> ΔΑΑΓίηεο, Αξρηκαλδξίηε θαη ππξφπνπιν, κε ηε
βνήζεηα ηνπ ΔΑΑΓ θαη ησλ Γεξκαλψλ, δηακέζνπ Σξηθάισλ, θπγαδεχηεθαλ ζηνλ Εέξβα.
310
Δθεκ.<<Ρήγαο>> 7-8-1944
311
Πξαθηηθά Δ.Γ.Γ. Δθεηείνπ Λάξηζαο, 16-23/1/1946
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δηθάζηεθε δχν θνξέο εηο ζάλαηνλ κε ηηο ππ.’ αξηζκ.35 ηεο 23/1/1946 θαη
314 ηεο 13/12/1948 απνθάζεηο ηνπ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ Γνζηιφγσλ
Δθεηείνπ Λάξηζαο γηα ηελ εγθιεκαηηθή δξάζε πνπ αλέπηπμε:<< ην
Βόιν, Λάξηζα, Θεζζαιία θαη Μαθεδνλία από ηνπ κελόο Μαΐνπ 1941
κέρξη επηεκβξίνπ 1943, θαη’ εμαθνινύζεζηλ θαη δηά πνιιώλ κηθξνηέξσλ
πξάμεσλ ελ ζπλεξγαζία θαη κε ηελ βνήζεηαλ ηνπ ερζξνύ>>.312
Δπίζεο δηθάδεηαη απφ ην Δηδηθφ Γηθαζηήξην Γνζηιφγσλ Δθεηείνπ
Αζελψλ εηο ζάλαηνλ κε ηελ ππ.’ αξηζκ. 535 ηεο 17/6/1948 απφθαζε καδί
κε άιινπο δχν ζπγθαηεγνξνχκελνπο ηνπ δηφηη: << Δγέλνλην ζπλεηδεηά
όξγαλα ηνπ ερζξνύ πξνο δηάδνζηλ ηεο πξνπαγάλδαο ηνπ εμαίξνληεο ην
έξγνλ ηνπ θαηαθηεηνύ θαη πξνθαινύληεο ηελ εηηνπάζεηαλ παξά ηνπ
ειιεληθνύ ιανύ θαη ηελ πεξηθξόλεζηλ πξνο ηνλ εζληθόλ θαη ζπκκαρηθόλ
αγώλα, ήηνη. Οηθεηνζειώο αλέιαβαλ ππεξεζίαλ παξά ηε, κεηά ησλ
Γεξκαλώλ ζηελώο ζπλεξγαδόκελε νξγάλσζε ΔΠΟ ζπγθαηαιερζέληεο
κεηαμύ ησλ επίιεθησλ κειώλ ηεο νξγάλσζεο ηαύηεο>>. Πξέπεη λα
πξνζζέζνπκε θαη ηα πξφζθαηξα δεζκά 12 εηψλ κε ηελ ππ’.αξηζκ.334 ηεο
31/3/1948 απφθαζεο ηνπ ηδίνπ δηθαζηεξίνπ δηφηη:<< είρε δηνξηζζεί
έκκηζζνο ή άκηζζνο πξάθηνξαο θαη πιεξνθνξηνδόηεο ηνπ ερζξνύ
εξγαδόκελνο εηο ηελ πξνδνηηθήλ νξγάλσζηλ ηεο Γεξκαληθήο ππεξεζίαο
<<Μνλάο 3000>> θαη παξέζρνλ ζπζηεκαηηθώο εηο ηνλ ερζξόλ
πιεξνθνξίαο…>>313
Αθνινχζεζαλ νη δίθεο ηπξέκπνξσλ-ηπξνθφκσλ απφ ηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηεο Λάξηζαο νη νπνίνη ήηαλ θαηεγνξνχκελνη γηα ηελ
θαηαιήζηεπζε ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο ησλ θηελνηξφθσλ ηνπ
λνκνχ.314Διάρηζηνη φκσο απφ απηνχο θαηαδηθάζηεθαλ θαη νη πνηλέο πνπ
ηνπο επηβιήζεθαλ ήηαλ κηθξέο ζε ζρέζε κε ηα αδηθήκαηα πνπ
δηέπξαμαλ. Ζ επηείθεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ ήηαλ θαηαθαλήο, θζάλνληαο ζην
ζεκείν λα κελ ηηκσξήζεη ηνλ ιεγεσλάξην, Υαξίιαν Γθηζάθε315, αλ θαη
ηνλ θήξπμε έλνρν, γηαηί δέρζεθε φηη ελήξγεζε ρσξίο λα έρεη ζπλείδεζε
ησλ πξαηηνκέλσλ, δει. ήηαλ βιάθαο. Απηή ε επηείθεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ
ζα εθθξαζηεί θαη ζε άιιεο δίθεο. 316
Αλάινγεο δίθεο ιεγεσλάξησλ έγηλαλ ζηελ Ήπεηξν, ζηε Μαθεδνλία θαη
ζηε Θεζζαινλίθε. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Αιθ.Γηακάληε εδψ ζα
ππνζηεξηρζεί ζεξκά απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπνπδαζηέο
ησλ ξνπκαληθψλ ζρνιείσλ, ηδηαίηεξα ησλ πφιεσλ ηεο Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο θαη απφ ηηο ξνπκαληθέο θνηλφηεηεο ησλ βιαρφθσλσλ ηεο
312

313

Πξαθηηθά Δ.Γ.Γ.Δθεηείνπ Λάξηζαο, 16-23/1/1946 θαη 13/12/1948

Πξαθηηθά Δ.Γ.Γ. Δθεηείνπ Αζελψλ, 31/3/1948 θαη 17/6/1948

314

Δπξεηήξην Τπνδίθσλ Φπιαθψλ Λάξηζαο, 1943-45 – α΄αλαθνξά (Αχμ.αξ.28Αγνξνγηάλλεο.Μαηζαίνο.-Δηζήιζε ζηε θπιαθή ζηηο 30/10/1945),β΄αλαθνξά ( κε αδίθεκα ηε
‘ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο Καηνρήο’ εηζήιζε ζηε θπιαθή ζηηο 9/12/1948 θαη απνθπιαθίζηεθε ηελ
1/4/1949)
315
Δπξεηήξην Τπνδίθσλ Φπιαθψλ Λάξηζαο 1943-45, Αχμ.αξ.19-‘Δηζήιζε ζηε θπιαθή ζηηο 29/7/1945’
316
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Θεοζζαινλίθεο, ησλ Ησαλλίλσλ θηι πνπ είραλ ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγήζεη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο παξάλνκα.

Ζ δίθε ησλ ‘Δαζαδηηώλ’ από ην Δ.Γ.Γνζηιόγσλ
Ζ πξψηε δίθε ηνπ ΔΑΑΓ ζηε Λάξηζα ζα γίλεη ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1945
κε θαηεγνξνχκελνπο ηνπο Ηάθσβν Μπφθαξε, Κσλ/λν Καξαγηψξγν,
Γεψξγην Νάλν θ.ά. Οη ζπγθεθξηκέλνη σζηφζν αξρεγνί δηθάδνληαη
εξήκελ317 γηαηί δελ ‘βξέζεθαλ’ λα πηαζηνχλ γηα λα δψζνπλ ιφγν γηα ηα
εγθιήκαηά ηνπο. Ο κελ Καξαγηψξγνο πξηλ ιίγεο κέξεο νξγάλσλε θαη
εθηεινχζε κε ηηο ζπκκνξίεο ηνπ ηα κπιφθα ζηα ρσξηά Νίθαηα, Εάππεην
θηι. Οη δε Μπφθαξεο θαη Γεκεηξίνπ πξνθαινχζαλ ηνπο Λαξηζαίνπο κε
ηελ παξνπζία ηνπο αιιά ήηαλ ‘επί εγγπήζεη’ ειεχζεξνη θαη γη’ απηφ δελ
παξνπζηάζηεθαλ. Απφ φινπο απηνχο παξνπζηάζηεθε κφλν ν Νάλνο.
Σν δηθαζηήξην παξαδέρηεθε ‘κεηξία ζύγρπζε’ γηα ηνλ Νάλν θαη ηνλ
θαηαδίθαζε ζε ηζφβηα δεζκά φπσο θαη ηνλ Ηάθσβν Μπφθαξε ελψ
θαηαδίθαζε ζε ζάλαην ηνλ Υαξ.Γλεζνχιε, απφζηξαην ηαγκαηάξρε
Υσξ/θήο. Γηα ηνλ δε Νάλν εθθξεκνχζε θαη άιιε δηθάζηκνο, ελαληίνλ ηνπ
νπνίνπ είρε ππνβιεζεί κήλπζε γηα ηελ ππφζεζε ησλ Δβξαίσλ ηνπ ρσξηνχ
Αξκέλην απφ ζπγγελείο ηνπο(Ηζαάθ Εαθάξ-Μαίξε Εαθάξ).
Καηεγνξνχληαλ φηη ζηελ επηδξνκή πνπ έγηλε ζην Αξκέλην ζηηο 6 Ηνπλίνπ
1944 ππήξμε επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ΔΑΑΓ θαη θαηαδφηεο ησλ
30 πεξίπνπ παηξησηψλ πνπ πηάζηεθαλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 7 Δβξαίνη.
Οη δε Έιιελεο αξγφηεξα αθέζεθαλ ειεχζεξνη, αθνχ πξψηα πιήξσζαλ
γηα ηελ απνθπιάθηζή ηνπο, ελψ νη Δβξαίνη κεηαθέξζεθαλ ζηε Γεξκαλία,
απ’ φπνπ πνιινί δελ μαλαγχξηζαλ. ’ απηή ηε δίθε ν Νάλνο ζα
θαηαδηθαζηεί ζε ζάλαην.318
Αλάινγε ππήξμε θαη ε πεξίπησζε ηνπ Θενδψξνπ ππξφπνπινπ, κέινο
ηνπ ΔΑΑΓ, ν νπνίνο ζηηο 17/5/1944 ζηελ επηδξνκή ζην ΚαδαθιάξΑκπειψλα, θαηέδσζε ζηνπο Γεξκαλνχο ηνλ Εεζηφ πνπ εθηειέζηεθε καδί
κε ηνπο Μπφηζηθα, Εακπνχθν θαη Πνχιην. Ο ίδηνο παξνπζίαζε
απνιπηήξην ηνπ ΔΓΔ, φπνπ θαηλφηαλ φηη ππεξέηεζε ζ’ απηφλ απφ 17
Φεβξνπαξίνπ 1944 έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1945. Σν δηθαζηήξην ηνλ
θήξπμε έλνρν θαηαδφζεσο Έιιελα πνπ εθηειέζηεθε θαη ηνπ επέβαιε
ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ.319
Απφ ηα έγγξαθα-βεβαηψζεηο πνπ ρνξεγνχζε ε νξγάλσζε(ΔΑΑΓ) γηα
ηα πξψελ κέιε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ειαθξπληηθά
317

Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 18/10/1945 ‘Ζ πξψηε δίθε Δαζαδηηψλ’
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 1/11/1945 ‘Καηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην ν <<εζληθφθξσλ>> θαη εαζαδίηεο Νάλνο
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Δθεκ. ‘Αιήζεηα’1/11/1945 ‘πλέρεηα ηεο δίθεο ησλ Δαζαδηηψλ’
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ζηνηρεία ζηε δίθε ηνπο, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε κεηαθίλεζε ησλ
κειψλ ηνπ ΔΑΑΓ ζηνλ ΔΓΔ θαη αληίζηξνθα ήηαλ θαηλφκελν γεληθά
απνδεθηφ θαη παξαδεθηφ. Αξγφηεξα ζηε δηάξθεηα ηεο ρνχληαο ησλ
ζπληαγκαηαξρψλ, νη ελ ιφγσ ‘δνζίινγνη’ ππεξεηήζαληεο ζηνλ ΔΑΑΓ
θαη ζηνλ ΔΓΔ, ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ παξφκνηεο βεβαηψζεηο γηα λα
αλαγλσξηζηνχλ νη ίδηνη σο εζληθνί αγσληζηέο ζηε δηάξθεηα ηεο
Καηνρήο.320 Παξφκνηεο βεβαηψζεηο ζα εθδψζεη ν θεξφκελνο σο αξρεγφο
ηνπ ΔΑΑΓ, Αιέμαλδξνο Γεσξγνπζφπνπινο ή Παπαλαμαγφξαο, ηελ ίδηα
πεξίνδν, φπνπ ππνζηεξίδεη φηη ππήξμε δηνηθεηήο νξγάλσζεο
Πεξηζπιινγήο θαη Φπγάδεπζεο ζπκκάρσλ νπιηηψλ κε ηνλ ηίηιν ‘Φηιηθή
Δηαηξεία Λόξδνο Βύξσλ Νέαο Γεο’ ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο απφ
25/5/1941 έσο 1/10/1941.321
Αθνινπζεί επφκελε κήλπζε ελαληίνλ ηνπ Καξαγηψξγνπ θαη ηνπ
Μπφθαξε, νη νπνίνη θαηεγνξνχληαη φηη έπηαζαλ ην παηδί ηνπ
Αξ.Βαιαηζνχ θαη αθνχ ην βαζάληζαλ 6 κέξεο, ην παξέδσζαλ ζηνπο
Γεξκαλνχο θαη απηνί ην θξέκαζαλ καδί κε 40 παηξηψηεο ζην Γνμαξά. Σν
δηθαζηήξην θαηαδίθαζε εξήκελ ηνλ Καξαγηψξγν ζε ζάλαην θαη ηνλ
Μπφθαξε ζε πξφζθαηξα δεζκά 20 ρξφλσλ κε ‘κεηξία ζύγρπζε θαη θόβν’.
’ απηή ηελ πξψηε δίθε ζα δηθαζζνχλ θαη νη
Γ.Μαιιηάξαο,
Υξ.Αιακαλήο θαη άιινη. Γηα ηνλ δε Γ.Μαιιηάξα ε ππφζεζε ρσξίζηεθε
γηαηί ήηαλ απψλ.
Ζ πεξίπησζε ηνπ Γεκεηξίνπ Μαιιηάξα, θαηνίθνπ Ακπειψλα Λάξηζαο,
δεκνδηδαζθάινπ θαη θεξφκελνπ σο έλα απφ ηα ζηειέρε ηνπ ΔΑΑΓ
ζηελ πεξηνρή θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο, ζα απαζρνιήζεη ην Δηδηθφ
Γηθαζηήξην ηεο Λάξηζαο θαζ’φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σν
πξψην έληαικα ζχιιεςεο εθδίδεηαη απφ ηνλ πξναλαθξηηή ηνπ
δηθαζηεξίνπ ζηηο 6/7/1945, φκσο ν ίδηνο βξίζθεηαη εθηφο λνκνχ σο
έθεδξνο αμησκαηηθφο-αλζππίιαξρνο ζην Σάγκα Δζλνθπιαθήο ηεο Λακίαο
θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ Αζήλα. 322
Ζ ζπλέρεηα ζα δνζεί ην επφκελν έηνο, ζηηο 9/2/1946, κε ην δεχηεξν
έληαικα ζχιιεςεο ελαληίνλ ηνπ. Μάιηζηα ε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε
Ζπείξνπ ζπζηήλεη ζην Φξνπξαξρείν Άξηαο φπσο ζπλνδεπηεί ν Μ.Γ. κε
αμησκαηηθφ θαηάιιειν ζηε Λάξηζα γηα λα δηθαζηεί γηα λα απνθεπρζεί
νπνηαδήπνηε ‘απόδξαζε’.323 Έλα κήλα κεηά ζηηο 5/3/1946 ην
Φξνπξαξρείν Άξηαο πιεξνθνξεί ηνλ Δηδηθφ Δπίηξνπν ηνπ Δ.Γ.Γ
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Παπαγηάλλεο , ‘ΔΑΑΓ…’ Ζ βεβαίσζε ηνπ Παπαλαμαγφξα ζηηο 2/12/69 ππνδεηθλχεη ζε πξψελ
κέιε ή ζε ζπγγελείο ηνπο φπσο πξνβνχλ ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπο σο
εζληθνί αγσληζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο-‘ ..λα αλαθέξνπλ ζηελ ππεύζπλε δήισζή ησλ όηη κεηά
ηελ δηάιπζηλ ηνπ ΔΓΔ θαηεηάγεζαλ εηο ην ΔΑΑΓ’
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Παπαγηάλλεο  ‘ΔΑΑΓ…’ζ.
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.π., ζ. ‘Έληαικα ζχιιεςεο ηνπ Γεκεηξίνπ Μαιιηάξα’
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.π.ζ. Έγγξαθν ηεο ηξαηησηηθήο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ πξνο ην Φξνπξαξρείν Άξηαο’
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Λάξηζαο φηη ν ελ ιφγσ αμησκαηηθφο έρεη απνιπζεί απφ ην ηξαηνινγηθφ
Γξαθείν Άξηαο θαη έρεη αλαρσξήζεη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία.324
Ζ δηθαζηηθή δίσμε ηνπ Γ,Μαιιηάξα ζα ζπλερηζηεί κε λέν έγγξαθν ζηηο
5/12/1947, πνπ απνζηέιιεη ην Γξαθείν Δηδηθήο Αζθάιεηαο Κεξθχξαο
πξνο ηνλ Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ Λάξηζαο, ν νπνίνο δεηά
δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ‘απζόξκεηε πξνζέιεπζε ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ’ θαη ηαπηφρξνλα παξαθαιεί λα ελεκεξσζεί ε Δηδηθή
Αζθάιεηα Κεξθχξαο γηα ην αλ ‘επείγεηαη’ ε Δηζαγγειεία γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαγήο.325
Μάιηζηα ήηαλ ηφζν κεγάιν ην κέγεζνο ηεο ηξνκνθξαηίαο, πνπ ν
Καξαγηψξγνο αλ θαη θαηαδηθαζκέλνο ζε ζάλαην θαη θπγφδηθνο, ηνπ
ρνξεγείηαη δψν χζηεξα απφ παξαίηεζε ηξηψλ άιισλ αγξνηψλ ζηνπο
νπνίνπο αζθήζεθε ηξνκνθξαηηθή πίεζε.326
ε αθφινπζε δίθε ηνπ Υ.Παπακαθξή-ηεξέα θαη ησλ γησλ ηνπ ,νη νπνίνη
θαηεγνξνχληαλ γηαηί ηελ εκέξα επηδξνκήο ησλ Γεξκαλψλ ζην ρσξηφ
Μπνπριάξ, ππέδεημαλ θαη πηάζηεθαλ ηξεηο παηξηψηεο θαη θξεκάζηεθαλ
καδί κε άιινπο 24, ν Δπίηξνπνο δήηεζε ηελ απαιιαγή ησλ
θαηεγνξνπκέλσλ, επεηδή δελ ηνπο ζεσξνχζε ππεχζπλνπο γηα ηε ζχιιεςε
θαη ην θξέκαζκα ησλ παηξησηψλ. Έηζη ην δηθαζηήξην ηνπο απάιιαμε.327
Οη δίθεο ησλ κειψλ ηνπ ΔΑΑΓ ζα απαζρνιήζνπλ
θαη ην
Δ.Γ.Γνζηιφγσλ Βφινπ, φπνπ θέξνληαη λα δηθάζηεθαλ εξήκελ νη αξρεγνί
ηεο νξγάλσζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μαγλεζίαο, Σάθεο Μαθεδψλ θαη
Υξήζηνο Βειέληδαο. ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ζηηο 25/10/1945 ηα
εληάικαηα ζχιιεςεο αθνξνχζαλ θαηεγνξίεο γηα παξαβάζεηο ηνπ
Αλαγθαζηηθνχ Νφκνπ 533 ηνπ 1945 θαη επίζεο ηελ θαηεγνξία ηνπ
θφλνπ.328
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηνλ ίδην κήλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
δνζηιφγσλ ζηελ θσδηθνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο απφ ην
ππνπξγείν Γηθαηνζχλεο δφζεθε ην δηθαίσκα ζηνλ Δπίηξνπν λα αζθεί
κέζα ζε 10 κέξεο απ’ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ ην έλδηθν κέζν
αλαζεψξεζεο ησλ δηθψλ θαη λα δηαηάδεη ηελ επαλάιεςή ηνπο. Με ηνλ
ηξφπν απηφ δηαηάρζεθε ε αλαζεψξεζε πνιιψλ δηθψλ θαηαδηθαζκέλσλ
δνζηιφγσλ.329
Σνλ επφκελν κήλα, Γεθέκβξην ηνπ 1945, ζα αξρίζεη ε δίθε ησλ ηξηψλ
εγεηψλ ηνπ παξαξηήκαηνο Λάξηζαο ηεο Δ.Δ.Δ330(Δζληθηζηηθή Έλσζηο
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.π. ζ. ‘Έγγξαθν ηνπ Φξνπξαξρείνπ Άξηαο πξνο ην Δ.Γ.Γ. Λάξηζαο’
.π. ζ. Έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Δηδηθήο Αζθάιεηαο Κεξθχξαο πξνο ηνλ Δηζαγγειέα
Πιεκκειεηνδηθψλ Λάξηζαο’
326
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 1/11/1945 ‘Έηζη ακείβνληαη νη δήκηνη’
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Δθεκ. ‘Αιήζεηα’1/11/1945 ‘Ζ δίθε ησλ Δαζαδηηψλ’
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6/25 Οθησβξίνπ 1945 αξ.απνθ. 6 θαη 15.
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Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 3/10/1945 ‘Νέν ζθάλδαιν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δνζηιφγσλ’
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Διιάδνο) Η.Σζηξηγγάθε, Β. ρηλά θαη Η.Βηαλέιιε, νη νπνίνη θαηεγνξνχληαη
γηα εθβηαζκνχο, πξνπαγάλδα ππέξ ηνπ θαηαθηεηή, ιεειαζίεο, βηαζκνχο
θαη γηα παξάδνζε παηξησηψλ ζηνπο Γεξκαλνχο. Ο δε ζπλήγνξνο
ππεξάζπηζεο, δηθεγφξνο Γ. Υαηδεγηάλλεο ζα δηακαξηπξεζεί έληνλα γηαηί
ν πειάηεο ηνπ αμησκαηηθφο Η.Σζηξηγγάθεο έκεηλε ζηε θπιαθή ππφδηθνο
14 κήλεο ελψ ν εηζαγγειέαο θ. Κφιιηαο φρη κφλν δελ βξήθε ελνρή αιιά
ραξαθηήξηζε ηελ νξγάλσζε Δ.Δ.Δ. σο λφκηκε πνιηηηθή νξγάλσζε, φπσο
φιεο νη άιιεο νξγαλψζεηο θαη φηη ηα κέιε ηεο δελ ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο
θαηαθηεηέο.
Σειηθά ην δηθαζηήξην αζψσζε ηνλ Η.Σζηξηγγάθε, θαηαδίθαζε ηνλ
Β.ρηλά ζε 2,5 ρξφληα θπιάθηζε θαη ηνλ Η.Βηαλέιιε ζε ηζφβηα δεζκά.331
ηηο 13/10/1945 ζπλήιζε ε Δπηηξνπή Δθδηθάζεσλ γηα ηελ εθδίθαζε ησλ
ππνζέζεσλ εθείλσλ πνπ πινχηηζαλ επί Καηνρήο κε βάζε ην Νφκν 182.
Πνιινί απφ απηνχο πνπ πινχηηζαλ ζηελ Καηνρή είλαη θαη νηθνλνκηθνί
δνζίινγνη γηαηί ηηο ηεξάζηηεο πεξηνπζίεο πνπ δεκηνχξγεζαλ θαη ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ άλνημαλ, ηηο έθαλαλ ζε βάξνο ηνπ ιανχ. ηελ ηνπηθή
θνηλσλία ηεο Λάξηζαο ππάξρνπλ ηέηνηεο πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθψλ
δνζηιφγσλ φπσο ν Β.Μέγαο, Ν.Μαηνχζεο, Φνπξθηψηεο θ.ά. Τπάξρεη
φκσο θαη κηα άιιε θαηεγνξία πνπ ελψ θέξνληαη φηη πινχηηζαλ δελ έρνπλ
νχηε ηελ πξνπνιεκηθή ηνπο πεξηνπζία.
Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί απ’ ηνλ έθνξν απαξηίδεηαη
απφ ηα εμήο
κέιε: θ.Πνιθηνπδάθε Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ, θ.
Παπατσάλλνπ Έθνξν, Γ.Γήκηζα ηεο Οκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ,
Φ.εξδάξε, Αλησληάδε θαη Μπάγθα.
Δλδεηθηηθά ε Φνξνινγηθή Δπηηξνπή ζηηο 12/10/1945 επηδίθαζε κε
αληίζηνηρα ρξεκαηηθά πνζά δηαθφξνπο πινπηήζαληεο επί Καηνρήο:
Β.Μέγαο -20.000.000δξρ, Γ.Η.Αγνξνγηάλλεο-11.000.000δξρ, Αδειθνί
Βαζηιείνπ-4.500.000δξρ,Γ.Γησηίθαο-4.500.000δξρ,Β.Κπξηάλνγινπ2.700.000δξρ,Η.Μαθξπγηάλλεο-350.000δξρ,
Αδειθνί
Μπαθαηά3.500.000,Ν.Φνπξθηψηεο-8.300.000δξρ,Σ.Γνπξγηαλάθεο-900000δξρ,
Αδειθνί Κάηζηθα-600.000δξρ, Αζ. θαη Κ.Μαηζαγγηάο-1.200.000δξρ,
Γ.Μίρεο-150.000δξρ. Σελ επφκελε 13/10/1945 ε Φνξνινγηθή Δπηηξνπή
θνξνιφγεζε ηνπο Ν.Μαηνχζε κε 43.200.000 δξρ. θαη Υαξ.Γθηζάθε κε
ηελ ‘άκπλα ηνπ Έζλνπο’ απέλαληη ζηνλ θνκκνπληζκφ θαη ζε φια εθείλα ηα αιιφηξηα ξεχκαηα ζηα νπνία
ρξέσλαλ ηελ επζχλε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ εζηθή θξίζε πνπ κάζηηδε ηελ ειιεληθή θνηλσλία.
Αξρεγφο ήηαλ ν έκπνξνο Γ. Κνζκίδεο κε γξακκαηέα ηνλ ηξαπεδηθφ
Γ.Υαξηηφπνπιν. ηηο 25 Ηνπλίνπ 1933 επηρεηξνχλ θάζνδν ζηελ Αζήλα κε πεξηζζφηεξνπο απφ 1.500
ραιπβδφθξαλνπο. Σν πξνεγνχκελν βξάδπ θαζψο ε ακαμνζηνηρία εηζεξρφηαλ ζηε Λάξηζα, δχν
πνιππιεζείο νκάδεο θνκκνπληζηψλ δηαδεισηψλ ζα ιηζνβνιήζνπλ ηα βαγφληα θαη ζα αθνινπζήζνπλ
ζπκπινθέο κε ηα κέιε ηεο ΔΔΔ. Αλάινγε αληηκεηψπηζε είραλ θαη ζηελ Αζήλα φπνπ θαη εθεί
ζεκεηψζεθαλ παξφκνηεο ζπγθξνχζεηο. Σελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο ε νξγάλσζε αλαζπζηήζεθε ζηελ
Αζήλα κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ Γεξκαλψλ. ηελ επαξρία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Σξίθαια αλαθέξεηαη ε
παξνπζία νκάδαο κε αξρεγφ ηνλ Μαηδνχθα ελψ ε δχλακή ηεο αλέξρνληαλ ζηνπο 150 άλδξεο.
331
Δπξεηήξην Τπνδίθσλ Φπιαθψλ Λάξηζαο 1943-45 –Δηζήιζαλ ζηε θπιαθή ηεο Λάξηζαο: ν
Σζηξηγγάθεο Ησάλλεο ζηηο 2/4/1945 θαη ν Βαζίιεηνο ρνηλάο ζηηο 10/7/1945 .
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7.200.000 δξρ.332Θα αθνινπζήζεη λέα ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ζην
κέιινλ γηα λα αζρνιεζεί κε άιιεο πεξηπηψζεηο θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο
επαξρίαο ηεο Λάξηζαο.
Σα παξαιεηπόκελα ησλ δηθώλ
πσο πξναλαθέξζεθε πην πάλσ, ζχκθσλα κε ηε λέα ζπληαθηηθή πξάμε
533/1945 άξζξν 7, ‘ηα αδηθήκαηα ηα πξνβιεπόκελα ππό ησλ άξζξσλ 1 θαη
4 ζεσξνύληαη παξαγεγξακκέλα εάλ δελ αζθεζεί ε δίσμε απηεπαγγέιησο
ή εάλ δελ ππνβιεζεί θαηά ησλ ελόρσλ κήλπζηο κέρξη ηελ 20/6/1945 δηα ηα
ηειεζζέληα ελ ηε πεξηθεξεία Δθεηείνπ Αζελώλ θαη κέρξη 31/10/1945 γηα ηα
ηειεζζέληα αιιαρνύ’.
Μάιηζηα παξνηξχλνληαη νη θάηνηθνη ηνπ λνκνχ λα ππνβάινπλ κελχζεηο
ελαληίνλ ησλ δνζηιφγσλ, νη νπνίνη θπθινθνξνχλ ειεχζεξνη θαη κέζα
ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ. ινη φζνη βαζαλίζηεθαλ ,δηψρηεθαλ θαζψο θαη
νη νηθνγέλεηεο ησλ εθηειεζζέλησλ θαη ζπιιεθζέλησλ πνπ έρνπλ ζηνηρεία
γηα ηε δξάζε ησλ πξνδνηψλ ζα πξέπεη ακέζσο λα ππνβάινπλ κελχζεηο
ζηνπο Δηδηθνχο Δπηηξφπνπο. Πξνηείλεηαη θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο
επαξρίαο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνζέιζνπλ ζηηο έδξεο ησλ Δθεηείσλ, λα
ππνβάινπλ ηηο κελχζεηο ζηελ Αζήλα.333
Χζηφζν ε αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηεί κέζα θαη έμσ απφ ην Δηδηθφ
Γηθαζηήξην είλαη πξσηνθαλήο. Ζ πξνζέιεπζε καξηχξσλ θαηεγνξίαο
παξεκπνδίδεηαη απφ ιεζηξηθέο ζπκκνξίεο πνπ δξνπλ ζηελ επαξρία θαη
απεηινχλ ηνπο κάξηπξεο θαηεγνξίαο. πρλά θαηαθζάλνπλ ζην
δηθαζηήξην θαη θαηαζέηνπλ γεληθέο θαη αζαθείο πιεξνθνξίεο ππφ ηνλ
θφβν ησλ αληηπνίλσλ πνπ ζα επαθνινπζήζνπλ κεηά ηελ επηζηξνθή ζην
ρσξηφ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε κάξηπξα θαηεγνξίαο απφ
ηε Νίθαηα Λάξηζαο πνπ δάξζεθε έμσ απφ ην Δηδηθφ Γηθαζηήξην απφ
κέιε ηεο παξαθξαηηθήο νκάδαο νχξια γηαηί πήγε λα θαηαζέζεη ελαληίνλ
ηνπ Δαζαδίηε Καξαγηψξγνπ.334
Χο κάξηπξεο ππεξάζπηζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ έγθξηηνη θαη επηθαλείο
(γηαηξνί, δηθεγφξνη, νηθνλνκηθφο επηζεσξεηήο)θάηνηθνη ηεο Λάξηζαο θαη
άιινη θάηνηθνη φκνξσλ λνκψλ(Σξίθαια, Καξδίηζα, Κνδάλε, Γξεβελά) νη
νπνίνη δελ παξέιεηπαλ λα ηνλίζνπλ πσο ε δξάζε ησλ θαηεγνξνπκέλσλ
ήηαλ αλνχζηα, ρσξίο πξνζσπηθφ φθεινο αιιά έδξαζαλ θάησ απφ ηηο
απεηιέο ησλ Γηακάληε θαη Μαηνχζε θαη πάληα θάησ απφ ην θφβν ησλ
ηηαιηθψλ αξρψλ Καηνρήο.335 πρλά ζην ιφγν ηνπο ζα αλαθεξζνχλ θαη
332

Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 21/10/1945 ‘Ση πνζά ζα πιεξψζνπλ νη πινπηήζαληεο επί Καηνρήο’
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ άββαην 5/5/1945, ‘Καηαγγείιεηε ηνπο δνζίινγνπο’
334
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 30/10/1945 ‘νπξιηθνί έδεηξαλ κάξηπξα θαηεγνξίαο’
335
Πξαθηηθά Δ.Γ.Γ. Δθεηείνπ Λάξηζαο 13/1//1946
333
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ζηελ ‘εζληθή δξάζε’ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ θαη ζηνλ έληηκν πξφηεξν βίν
ηνπο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηε δίθε ηεο ‘Λεγεώλαο’ νη θπξηφηεξνη
κάξηπξεο θαηεγνξίαο ππήξμαλ νη Δ.Αβέξσθ , Δ.Ρνχζζαο θαη Ν.Ράπηεο
απφ ηνπο πξσηεξγάηεο απνθάιπςεο ηεο πξνπαγάλδαο ηεο ‘Λεγεώλαο’ ηελ
πεξίνδν ηεο Καηνρήο ζηε Λάξηζα. Χζηφζν νη θαηεγνξνχκελνη
ιεγεσλάξηνη κέζσ ησλ ζπλεγφξσλ ηνπο, νη νπνίνη δεηνχλ απφ ηνλ
Πξφεδξν ηελ απαιιαγή ησλ πειαηψλ ηνπο ‘ιόγσ ακθηβνιηώλ’ θαη ‘ιόγσ
βιαθείαο’, θαηφξζσζαλ λα πεηχρνπλ δηαρσξηζκφ ηεο δίθεο ηνπο θαη
αξγφηεξα λα δεηήζνπλ θαη λα θεξδίζνπλ αλαθνπή.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ζρεδφλ φια ηα εγθιήκαηά ηνπο έρνπλ θνηλή
αθεηεξία ηνπο δχν αξρεγνχο. ’ απηνχο επηζπλάπηνληαη νη θαζνιηθέο
επζχλεο ησλ πξάμεσλ ηεο ‘Λεγεώλαο’.
ε θάζε πεξίπησζε απηφ πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη φηη φζν πξνρσξνχλ
ηα έηε 1945-1946-1947-1948 ηφζν ιηγφηεξεο είλαη νη θαηαδηθαζηηθέο
απνθάζεηο γηα ηνπο δνζίινγνπο θαη ειαθξχηεξεο νη πνηλέο ηνπο. Καη απηφ
γηαηί κε ηελ έλαξμε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ νη δνζίινγνη ‘αλαβαπηίδνληαη
ζηελ εζληθή θνιπκβήζξα ηνπ ηισάκ’ κε πξφζρεκα εζληθηζηηθή δξάζε
ελαληίνλ ησλ θνκκνπληζηψλ ζηελ Καηνρή. Αληίζηνηρν παξάδεηγκα είλαη
θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ κειψλ ηεο δνζηινγηθήο νξγάλσζεο ηνπ Πνχινπ
ζηε Μαθεδνλία.336
Οη ‘αλαθνπέο’ ησλ θαηαδηθαζηηθώλ απνθάζεσλ
πσο είδακε θαη πξνεγνχκελα, ην άξζξν1 ηνπ ςεθίζκαηνο ΗΘ΄/1946
έδσζε ηε δπλαηφηεηα θαη ην δηθαίσκα ηεο άζθεζεο ηνπ έλδηθνπ κέζνπ
«ηης ανακοπής» θαηά ησλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. Ζ εθδίθαζε ηεο
ππφζεζεο κεηά απφ αλαθνπή ζήκαηλε πσο ν θαηεγνξνχκελνο δνζίινγνο
ζα δηθαδφηαλ ηψξα απφ άιινπο δηθαζηέο θαη φρη απφ εθείλνπο πνπ ηνλ
εξεκνδίθεζαλ θαη ηνλ θαηαδίθαζαλ. Αθφκε νη κάξηπξεο θαηεγνξίαο
ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηε ρψξα, εμαηηίαο ηεο εκθχιηαο
δηακάρεο, ήηαλ ηξνκνθξαηεκέλνη θαη δελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ
δέρνληαλ απεηιέο θαη ζπζηάζεηο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηεγνξνχκελνπο
γηα λα κελ θαηαζέζνπλ θάπνην επηβαξπληηθφ ζηνηρείν.
Γη’ απηφ ην ιφγν νη «αλαθφπηνληεο» ιεγεσλάξηνη πίζηεπαλ πσο ε
πνηλή ηνπο ζα ήηαλ κηθξφηεξε απηή ηε θνξά ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα
θξίλνληαλ έλνρνη. Απηφ ζα θαλεί έκπξαθηα ζε πεξηπηψζεηο πξσηνδίθσο
336

Γνξδαλάο . ‘Έιιελεο ελαληίνλ Διιήλσλ. Ο θόζκνο ησλ ‘Σαγκάησλ Αζθαιείαο ζηελ θαηνρηθή
Θεζζαινλίθε, 1941-1944’ Αζήλα, Δπίθεληξν 2006
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θαηαδηθαζζέλησλ δνζηιφγσλ ηεο Λεγεψλαο, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο
θαηαδίθεο γηα αλζξσπνθηνλίεο.
Οη πην ραξαθηεξηζηηθέο «αλαθνπέο» ήηαλ ηνπ «Πξνέδξνπ» ηεο
Λεγεψλαο, Νηθνιάνπ Μαηνχζε, ηνπ εκπφξνπ-ηπξνθφκνπ Γεσξγίνπ
Ησάλλε Αγνξνγηάλλε θαη ηνπ Αξγχξε Μπνρψξε-Μπάζδνπ πνπ
ππεξεηνχζε ζην έλνπιν ηκήκα ηνπ Βαζίιε Ραπνηίθα.337
Μάιηζηα ν Αξγχξεο Μπνρψξεο-Μπάζδνο θαηαδηθάζηεθε εξήκελ
απφ ην Δ.Γ.Γ. ηνπ Δθεηείνπ ηεο Λάξηζαο ζε θπιάθηζε ηξηψλ(3) εηψλ κε
337

Ο ηξίηνο εγέηεο ηεο ‘Λεγεψλαο’ ήηαλ ν Βαζίλης Ραποηίκας, ιεζηνηξφθνο ,πινχζηνο, ηζέιηγθαο

απφ ηε Ρνδηά Σπξλάβνπ. Δζεσξείην ν ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο ηεο Λεγεψλαο , αξβαληηφβιαρνο ζηελ
θαηαγσγή θαη παιηφο Μαθεδνλνκάρνο. πλφδεπζε ην Γηακάληε θαη ην Μαηνχζε θαηά ηελ επίζθεςή
ηνπο ζην Μέηζνβν ζηα κέζα ηνπ 1942. Δπηρεηξνχζαλ ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ, λα πείζνπλ ηνπο
πνιινχο βιαρφθσλνπο λα «γξαθηνχλ» ζηε Λεγεψλα θαη ζηε ξνπκαληθή θνηλφηεηα. Γελ ην θαηάθεξαλ.
Σελ ίδηα πεξίνδν θάπνηνη ζα ηνλ ζπκβνπιέςνπλ λα εγθαηαιείςεη ηε Λεγεψλα. Οη πξψηνη έλνπινη
αληηζηαζηαθνί ηνλ πξνηξέπνπλ λα θχγεη απφ ηε Λεγεψλα. Σνλ πξνζθαινχλ λα ελσζεί καδί ηνπο θαη λα
γίλεη αξρεγφο ηνπο. Σν ζθέθηεηαη. Σν δπγίδεη. Γελ ην απνδέρεηαη. Παξέκεηλε ζηε Λεγεψλα θαη
ππεξέηεζε ηνπο Ηηαινχο κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1942 ζπκκεηέρεη ζηηο επηδξνκέο ησλ
Ηηαιψλ ζηα ρσξηά ησλ επαξρηψλ Σπξλάβνπ θαη Διαζζφλαο. Κάπνηε ληπκέλνη θαη κε ηηαιηθέο ζηνιέο.
Πξσηνζηαηνχζαλ νη άλδξεο ηνπ ζηηο αγξηφηεηεο θαη ζηηο ιεειαζίεο.
Σν θαινθαίξη ηνπ 1943 νη αληάξηεο (ΔΛΑ) έιεγραλ φια ηα ρσξηά θαη ηηο θσκνπφιεηο ζηελ πεξηνρή
ηεο Θεζζαιίαο. Οη Ηηαινί θαη νη ιεγεσλάξηνη κε ην λέν αξρεγφ ηνπο ,Γεψξγην Μεηζηκπνχλα,
αηζζάλνληαλ αζθαιείο κφλν κέζα ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο, φπνπ έδξεπαλ. Ο ξφινο ηνπ Ραπνηίθα ζην
έλνπιν ηκήκα ηεο Λεγεψλαο πεξηνξίζηεθε πηα αξθεηά. Ζ αδπλακία ηνπ φκσο γηα ην γπλαηθείν θχιν
δελ ηνλ εγθαηέιεηςε.
Καηά ην ηέινο Μαΐνπ ή αξράο Ηνπλίνπ ν Βαζίιεο Ραπνηίθαο, κε δφισκα κηα φκνξθε θνπέια,
βξέζεθε ηειηθά ζην Διεπζεξνρψξη ζηα ρέξηα ησλ αληαξηψλ ηνπ ΔΛΑ. Απφ εθεί, κε ζπλνδεία
αληαξηψλ πήξε ην δξφκν γηα ηε Βεξδηθνχζηα, γηα λα παξαδνζεί ζηε δηνίθεζε ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ
ΔΛΑ. ηελ αθήγεζε πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεηαη ε ηειεπηαία ηνπ πεξηπέηεηα θαη ην ηέινο ηνπ. Ο
Βαζίιεο Ραπνηίθαο, ν πξψηνο αξρεγφο ηνπ έλνπινπ ηκήκαηνο ηεο Ρσκατθήο Λεγεψλαο, αλαπαχεηαη ,
ηψξα , ζηελ φρζε ελφο ξέκαηνο.337
Αθήγεζε Κψζηα Βαζηιείνπ, βιαρφθσλνπ, δηθεγφξνπ, θαηνίθνπ Λάξηζαο: «….Ο Βαζίιεο Ραπνηίθαο
ήηαλ ειεεηλφο, ιίγν θνπηφο, ζσκαηψδεο, θνξνχζε κπφηεο θαη έθεξε εκθαλψο πεξίζηξνθν, είρε γθιίηζα
θαη θνξνχζε γπαιηά. Μηα γπλαίθα ηνλ μεγέιαζε, θαζψο ήηαλ γπλαηθάο, ηνλ νδήγεζε θνληά ζην
πδξαγσγείν, φπνπ αληηζηαζηαθνί ηνλ ζπλέιαβαλ. ηαλ θάπνηνο απφ ηνπο δηψθηεο ηνπ, πνπ κεηείρε ηεο
νκάδαο πνπ ηνλ ζπλέιαβε ζην πδξαγσγείν, ηνλ ξψηεζε «γηαηί ηα’θαλεο απηά;»
ν Ραπνηίθαο απάληεζε : «Δγψ είκαη επεξγέηεο ηνπ ηφπνπ. Φχιαμα θαη πξνζηάηεπζα ηνλ ηφπν». Απφ
εθεί ηνλ πήξαλ άιινη, ηνλ πέξαζαλ απφ δηάθνξα ρσξηά, φπνπ θαζνδφλ ηνλ θαθνπνίεζαλ θαη
πέζαλε…» 337
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ηελ ππ’αξηζ.223 ηεο 23 Απγνχζηνπ 1947 απφθαζε. Έλα ρξφλν κεηά ηελ
θαηαδίθε ηνπ (εξήκελ) ν Αξγχξεο Μπνρψξεο εκθαλίζηεθε ζηνλ εηδηθφ
επίηξνπν ηνπ Δ.Γ.Γ. ηνπ Δθεηείνπ Λάξηζαο θαη άζθεζε αλαθνπή θαηά
ηεο απφθαζεο ηνπ ίδηνπ δηθαζηεξίνπ. Ζ ζπδήηεζε ηεο αλαθνπήο έγηλε
ζηηο 29 Μαΐνπ 1948, φπνπ ην δηθαζηήξην ρσξίο κεγάιε έξεπλα, δέρηεθε
ηελ αλαθνπή ηνπ, αθχξσζε ηελ αλαθνπηφκελε απφθαζε θαη πξνρψξεζε
ζηελ νπζηαζηηθή εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο. Με ηελ ππ’αξηζ.60 ηεο 29
Μαΐνπ 1948 λέα απφθαζή ηνπ ην δηθαζηήξην επηβάιεη πνηλή θπιάθηζεο
έμη(6) κελψλ!
Ο δε Γεψξγηνο Ησάλλνπ Αγνξνγηάλλεο αλ θαη θαηαδηθαζκέλνο κε ηελ
πνηλή ηνπ ζαλάηνπ θαη ησλ ηζνβίσλ δεζκψλ θαη κάιηζηα ζηελ πνηλή «ηνπ
ζαλάηνπ άλεπ επηηάζεσο» σζηφζν ζπλέρηδε, αλελφριεηνο, ην εκπφξηφ ηνπ
ζηελ Αζήλα. Μφιηο ςεθίζηεθε απφ ηε βνπιή ν λφκνο πνπ έδσζε ην
δηθαίσκα ηεο αλαθνπήο ζηνπο εξήκελ θαηαδηθαζζέληεο δνζίινγνπο,
αξρέο Φεβξνπαξίνπ 1947, εκθαλίζηεθε ζηνλ εηδηθφ επίηξνπν θαη άζθεζε
αλαθνπή θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ Δ.Γ.Γ. ηνπ Δθεηείνπ ηεο Λάξηζαο, κε
ηελ νπνία είρε θαηαδηθαζηεί ζε ζάλαην. Πξνθπιαθίζηεθε κέρξη λα
εθδηθαζηεί ε αλαθνπή ηνπ. Δηο βάξνο ηνπ είραλ ππνβιεζεί πνιιέο
κελχζεηο γηα αδηθήκαηα πνπ δηέπξαμε κφλνο ηνπ ή ζε ζπλεξγαζία κε
άιινπο θαηεγνξνχκελνπο ιεγεσλάξηνπο θαη γη’ απηφ εθθξεκνχζαλ
πνιιέο δίθεο ζε βάξνο ηνπ.
ηελ ηειεπηαία ηνπ δίθε , αξθεηνί απφ ηνπο κάξηπξεο θαηεγνξίαο δελ
εκθαλίζηεθαλ ζην δηθαζηήξην. ζνη πξνζήιζαλ, κε ηε λέα ηνπο
θαηάζεζε πξνζπάζεζαλ λα ακβιχλνπλ ηελ θαηεγνξία θαη λα ηνλ
βνεζήζνπλ. Οη δε κάξηπξεο ππεξάζπηζεο θαηέζεηαλ φ,ηη ήζειε ν
θαηεγνξνχκελνο. Σν δηθαζηήξην κε ηελ ππ’ αξηζ.14/21-2-1948 απφθαζή
ηνπ, ηνλ θαηαδίθαζε κφλν γηα παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ αλ.λφκνπ
533/1945, δει.γηα ζπλεξγαζία κεηά ηνπ ερζξνχ «θαηά ηξόπνλ αλάμηνλ
Έιιελνο», «εηο θπιάθηζηλ δχν (2) εηψλ», ελψ, έλα απφ ηα ιατθά κέιε ηνπ
δηθαζηεξίνπ κεηνςήθεζε θαη δήηεζε λα θεξπρζεί αζψνο ν
θαηεγνξνχκελνο ιφγσ ακθηβνιηψλ.338
Οη ‘ αλαθνπέο’ ηνπ Νηθνιάνπ Μαηνύζε
Ο Νηθφιανο Μαηνχζεο ελψ βξηζθφηαλ ζηε Ρνπκαλία, κεηά ηελ
απειεπζέξσζε παξαπέκθζεθε ζηα Δηδηθά Γηθαζηήξηα Γνζηιφγσλ ηνπ
Δθεηείνπ Λάξηζαο θαη Αζήλαο. Δπαθνινχζεζαλ νη δίθεο ηνπ θαη νη
θαηαδίθεο ηνπ, εξήκελ δχν θνξέο ζε ζάλαην, κε ηηο ππ’ αξηζκνχο 35/1946
θαη 314/1947 ηνπ Δ.Γ.Γ. Δθεηείνπ ηεο Λάξηζαο θαζψο θαη ηηο ππ’
338

Πξαθηηθά κε αξηζκφλ 14/1948 ηνπ Δθεηείνπ ηεο Λάξηζαο

98

αξηζκνχο 334 θαη 535/1948 ηνπ Δ.Γ.Γ. ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ κε ηηο
νπνίεο είρε θαηαδηθαζηεί ζε δσδεθαεηή εηξθηή θαη ζε ζάλαην.
Δπέζηξεςε ζηελ Διιάδα απφ ηε Ρνπκαλία, φπνπ θξαηείην, ζηηο 12
Μαΐνπ 1964 χζηεξα απφ πξνζσπηθή παξέκβαζε ζηηο ξνπκαληθέο αξρέο
ηνπ ηφηε Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ηαχξνπ Κσζηφπνπινπ.339 Απφ ην
αεξνδξφκην νδεγήζεθε σο θξαηνχκελνο, ζηελ ππνδηεχζπλζε ηεο Γεληθήο
Αζθάιεηαο Αζήλαο θαη ηελ επνκέλε κεηαθέξζεθε ζηηο θπιαθέο Αβέξσθ.
Σξεηο εκέξεο αξγφηεξα, 15 Μαΐνπ 1964, θαηέζεζε δχν εθπξφζεζκεο
αλαθνπέο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δ.Γ.Γ. Δθεηείνπ ησλ Αζελψλ.
ηηο 25 Ηνπλίνπ 1964 εθδηθάζηεθαλ νη δχν εθπξφζεζκεο αλαθνπέο ηνπ
Ν.Μαηνχζε θαη γηα λα απνδείμεη ην λφκηκν θαη βάζηκν ησλ αλαθνπψλ
ηνπ, εμέηαζηεθαλ ηξεηο κάξηπξεο, θάηνηθνη Αζελψλ: ν Γεψξγηνο
Αρηιιέα Σάθεο γηαηξφο, ν Θεφδσξνο Γεξαζίκνπ Ενχθαο, θαζεγεηήο, θαη
ε ζχδπγφο ηνπ, νθία. Με βάζε απηέο ηηο θαηαζέζεηο, νη δχν αλαθνπέο
έγηλαλ δεθηέο «ηύπνηο θαη νπζία» κε ηηο ππ’αξηζκνχο 5 θαη 6 ηεο 25
Ηνπλίνπ 1964 απνθάζεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ. Οη πξνεγνχκελεο
θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο κε ππ’αξηζ. 334 θαη 535/1948, εμαθαλίζηεθαλ
θαη ην δηθαζηήξην δηέηαμε λα ζπδεηεζνχλ «θαη’ νπζίαλ» νη δχν
ππνζέζεηο ηνπ. Με πξφηαζε ηνπ επηηξφπνπ, ε νπνία έγηλε δεθηή απφ ην
δηθαζηήξην, νη δχν ππνζέζεηο ζπλεθδηθάζζεθαλ ιφγσ ζπλάθεηαο.
Καηά ηε λέα ζπδήηεζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ Ν. Μαηνχζε εμεηάζηεθαλ
(7) κάξηπξεο θαηεγνξίαο, θιεηεπζέληεο κφλνη απφ ηνπο είθνζη δχν(22)
πνπ θαηέζεζαλ ζηε δίθε ηνπ 1948, ελψ νη ππφινηπνη δελ θιεηεχζεθαλ.
Μάξηπξεο ππεξάζπηζεο ήηαλ δχν θίινη ηνπ θαη ζπλεξγάηεο: ν
Απφζηνινο Παπαγεσξγίνπ θαη ν Απφζηνινο Παγθνχηζνο.
΄Δηζη ηελ ίδηα κέξα 25 Ηνπλίνπ 1964 πνπ εθδηθάζηεθαλ νη αλαθνπέο
ηνπ, εθδφζεθε ε απφθαζε 9/1964 απφθαζε ηνπ Δ.Γ.Γ. ηνπ Δθεηείνπ ηεο
Αζήλαο κε ηελ νπνία ν Ν. Μαηνχζεο έιαβε θαη ην απνθπιαθηζηήξηφ ηνπ
παξαγγειία ηνπ εηδηθνχ επηηξφπνπ κε αξηζκφ 39/25-6-1964 θαη έηζη
αθέζεθε ειεχζεξνο απφ ηηο θπιαθέο Αβέξσθ. Μφλν γηα ηε κία ηνπ
πξάμε θεξχρζεθε αζψνο ελψ γηα φιεο ηηο άιιεο πξάμεηο έπαπζε ε πνηληθή
δίσμε ιφγσ παξαγξαθήο. Απφ ηφηε ν Νηθφιανο Μαηνχζεο θαη κέρξη ηνλ
ζάλαηφ ηνπ ζηηο 11 Μαξηίνπ 1991 έδεζε ειεχζεξνο. Μεηά απφ δχν
ρξφληα παξακνλήο ζηελ Αζήλα ζα επηζηξέςεη θαη ζα εγθαηαζηαζεί ζηε
Λάξηζα.

339

Μία απφ ηηο πην βάζηκεο εθδνρέο γηα ηε κεζνιάβεζε ηνπ ηφηε ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ηαχξνπ
Κσζηφπνπινπ ζηελ επηζηξνθή ηνπ Ν.Μαηνχζε ζηελ Διιάδα, ήηαλ ην γεγνλφο φηη νη θφξεο ησλ δχν
αλδξψλ ππήξμαλ ζηελφηαηεο θίιεο ηελ επνρή ηεο θνηηεηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. Καηφπηλ
παξαηλέζεσο ηεο θφξεο ηνπ, απεπζχλζεθε ν ίδηνο ν ππνπξγφο ζηηο ξνπκαληθέο αξρέο θαη
πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηζηξνθή ηνπ Ν.Μαηνχζε.
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Ζ ‘απνθαηάζηαζε’ θαη ρνξήγεζε ακλεζηίαο
Αθνχ ηειείσζε ν εκθχιηνο πφιεκνο θαη ζηακάηεζε ε ιεηηνπξγία ησλ
Δηδηθψλ Γηθαζηεξίσλ Γνζηιφγσλ, ζα ρνξεγεζεί ακλεζηία κε ην
πεξηβφεην Φήθηζκα ΚΘ΄, γηα ηα αδηθήκαηα πνπ είραλ γίλεη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ερζξηθήο Καηνρήο ηεο ρψξαο θαη είραλ ζρέζε κε ην
΄΄ζπκκνξηαθφ ή αληηζπκκνξηαθφ αγψλα΄΄-φπσο αλαθέξεηαη ζ’ απηφ.
Πνιινί θαηαδηθαζζέληεο ζηα πξψηα κεηεκθπιηαθά ρξφληα ζα
εθκεηαιιεπηνχλ ηηο πνιηηηθέο ζπλζήθεο ππέξ ηνπο θαη ζα θάλνπλ πνιιέο
αηηήζεηο αληίξξεζεο θαηά ηεο εθηειεζηφηεηαο ησλ απνθάζεσλ ησλ
Δηδηθψλ Γηθαζηεξίσλ, νη νπνίεο παιαηφηεξα είραλ απνξξηθζεί κε ην
αηηηνινγηθφ φηη ηα αδηθήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ερζξφ εμαηξνχληαλ απφ
ηελ ακλεζηία.
πγρξφλσο φκσο έγηλαλ πνιιέο αηηήζεηο αλαθνπήο ησλ παιαηνηέξσλ
απνθάζεσλ, βαζηδφκελεο ζην γεγνλφο φηη νη θαηεγνξνχκελνη είραλ
θαηαδηθαζηεί εξήκελ θαη δελ είραλ ιάβεη ην θιεηήξην ζέζπηζκα ιφγσ
αιιαγήο ηφπνπ δηακνλήο. ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην δηθαζηήξην έθαλε
δεθηή ηελ αίηεζε αλάθιεζεο θαη εμαθάληζεο ηεο απφθαζεο κε ην εμήο
ζθεπηηθφ: «Eπεηδή ν αλαθόπησλ θαηεγνξνύκελνο αξθνύλησο
δηθαηνινγεί ηελ κε εκθάληζίλ ηνπ θαηά ηελ εξήκελ δίθελ , ήηηο
πξνήιζελ νπρί εμ απεηζείαο αιιά από αλεμάξηεηα ηεο ζειήζεώο ηνπ
πεξηζηαηηθά θαη εμ αλσηέξαο βίαο, δένλ ζπλεπώο όπσο γίλε αύηε
δεθηή, αλαθιεζή δε θαη εμαθαληζζή ε αλαθνπηόκελε απόθαζηο θαζ’
όιαο απηήο ηαο δηαηάμεηο πιελ ηεο πεξί ηειώλ ηνηαύηεο».340
Απφ ηε κειέηε ησλ πξαθηηθψλ ησλ Δηδηθψλ Γηθαζηεξίσλ απηήο ηεο
πεξηφδνπ γίλεηαη θαλεξή ε δηάζεζε ηεο πνιηηείαο λα απνζχξεη ηηο
θαηεγνξίεο ησλ ζπλεξγαζζέλησλ κε ηηο δπλάκεηο μέλεο Καηνρήο, αθνχ
ζηε δηάξθεηα ηνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ ερζξφο ηνπ θξάηνπο ζεσξνχληαλ
πιένλ νη θνκκνπληζηέο θαη ζηελ πξνζπάζεηα δίσμεο ησλ ηειεπηαίσλ, νη
δνζίινγνη έξρνληαλ σο αξσγνί. Με απηή ηε ινγηθή ζπλεπψο ε δίσμε ησλ
Διιήλσλ θνκκνπληζηψλ λνκηκνπνηνχζε ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ
ηεο νξγάλσζεο. «Σα ΔΑΑΓ ζπλεηξγάδνλην κε ηνπο Γεξκαλνύο θαη
θπλεγνύζαλ ηνπο θνκκνπληζηάο»341 είλαη κία ραξαθηεξηζηηθή θξάζε
πνπ απαληά ζπρλά ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ζπδεηείην ε
αλαθνπή ηεο θαηεγνξίαο.

340

Αξρείν Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ Γνζηιφγσλ Βφινπ,η.Γ΄, απφθαζε 61/15-12-1950 ζηελ Δηαηξεία
ζπιινγήο δηάζσζεο ηζηνξηθψλ αξρείσλ Ν. Λάξηζαο 1940-1974.
341
Αξρείν Δ.Γ. Γνζηιφγσλ Βφινπ, η.Γ΄πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο 18/22-6-1951.
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Δπίκεηξν
Σν Δ.Γ.Γνζηιφγσλ ηνπ Δθεηείνπ ηεο Λάξηζαο ζηακάηεζε ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ην 1948. Απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δηθψλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ηα πξαθηηθά θαη ηηο απνθάζεηο πνπ εθδφζεθαλ
ζπκπεξαίλνπκε πσο απαζρφιεζε έληνλα ηελ θνηλσλία ηεο πφιεο θαη ηνπ
λνκνχ γεληθφηεξα.
Δδψ ζα πξέπεη λα θάλνπκε έλαλ δηαρσξηζκφ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
δηθαζηεξίνπ ζχκθσλα πάληα κε ηηο απνθάζεηο πνπ εμέδηδε θαηά
δηαζηήκαηα. Σν πξψην ρξνληθφ δηάζηεκα (Μάηνο 1945-Φεβξνπάξηνο
1946) ην Δ.Γ.Γνζηιφγσλ αζρνιήζεθε κε ηηο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο
πνπ αθνξνχζαλ ηα κέιε ηεο ‘Λεγεψλαο’ θαη ησλ ΔΑΑΓ. ηελ δε
δεχηεξε πεξίνδν (Μάξηηνο 1946-Οθηψβξηνο 1948) ην δηθαζηήξην ζα
αζρνιεζεί
κε
ηελ
αλαζεψξεζε
ησλ
θαηαδηθαζηηθψλ
απνθάζεσλ(αλαθνπέο).
Αλ θαη μεθίλεζε κε ηελ πξνζδνθία θαη ηελ ειπίδα ηεο θάζαξζεο θαη
ηεο δηθαίσζεο ησλ ηδαληθψλ ηεο Αληίζηαζεο, σζηφζν δηαςεχζηεθαλ
γξήγνξα
νη ειπίδεο θαζψο νη ζπγθεθξηκέλνη θαηεγνξνχκελνη
θπθινθνξνχζαλ ειεχζεξνη(δξαπέηεο ησλ θπιαθψλ ή πξνζσξηλά
απνθπιαθηζκέλνη) θαη κάιηζηα είραλ επαλδξψζεη ηηο ιεζηνζπκκνξίεο
ηεο πεξηνρήο, ηα ΜΑΤ θαη ΜΑΓ ή είραλ θαηαηαρζεί ζηηο ηάμεηο ηεο
Δζλνθπιαθήο θαη ηνπ Δζληθνχ ηξαηνχ.
Σα πξψηα κεηεκθπιηαθά ρξφληα
ε ιεηηνπξγία ησλ Δηδηθψλ
Γηθαζηεξίσλ ζα επηθεληξσζεί ζηελ αλάθιεζε ησλ θαηαδηθαζηηθψλ
απνθάζεσλ πνπ είραλ εθδνζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ,
ηδηαίηεξα γηα ηα άηνκα εθείλα πνπ δηθάζηεθαλ ηφηε εξήκελ. Με αίηεζε
ηνπο ηψξα δεηνχλ λα αλαθιεζεί ε απφθαζε απηή γηα λα εμαθαληζζεί ε
απφθαζε ‘αλαθνπήο’.342
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Παπαγηάλλεο  ‘ΔΑΑΓ..’ –Αξρείν Δ.Γ.Γνζηιφγσλ Πξσηνδηθείνπ Βφινπ,, η.Γ΄,απφθαζε 19/23
Ηαλνπαξίνπ 1953 ζ.

101

ENOTHTA 8ε
ΟΗ ΔΚΛΟΓΔ (31/3/1946)-Ζ ΣΑΖ ΣΟΤ ΔΑΜ/ΚΚΔ ΚΑΗ ΣΧΝ
ΚΔΝΣΡΧΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ
Ζ αλαζεψξεζε ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ,
πνπ μεθίλεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1945, δεκηνχξγεζε ειπίδεο εηξεληθήο
δηεπζέηεζεο ηνπ πνιηηεηαθνχ δεηήκαηνο κε ηηο επεξρφκελεο βνπιεπηηθέο
εθινγέο θαη ην δεκνςήθηζκα πνπ ζα αθνινπζνχζε. Σν δε ΔΑΜ
ζπκβνπιεχεη ηνπο νπαδνχο ηνπ θαζψο θαη ηνπο δεκνθξαηηθνχο πνιίηεο
φπσο ζπεχζνπλ λα ηαθηνπνηήζνπλ ηηο εθθξεκφηεηεο πνπ ηπρφλ έρνπλ κε
ηα εθινγηθά ηνπο βηβιηάξηα. Ζ πξνζεζκία ηαθηνπνίεζεο ησλ
εθθξεκνηήησλ ιήγεη ζηηο 27 Ηνπιίνπ. 343
Σν δε Πνιηηηθφ Γξαθείν ηνπ ΚΚΔ δεηνχζε κε δήισζή ηνπ ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπ εθινγηθνχ θιίκαηνο θαη ηαπηφρξνλε θαηαζηνιή ηεο
ηξνκνθξαηίαο φπσο επίζεο θαη εθινγέο γηα ζπληαθηηθή ζπλέιεπζε κέζα
ζην 1945. Αθφκε αλ δελ εμαζθαιίδνληαλ ε δπλαηφηεηα λα βγάινπλ φινη
νη πνιίηεο εθινγηθά βηβιηάξηα θαη λα αλαζπληαρζνχλ νη εθινγηθνί
θαηάινγνη, ηφηε ζα απείρε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο.344
Γηα ηε δηελέξγεηα άξηησλ εθινγψλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ήηαλ φηη
έπξεπε λα μεπεξαζηνχλ κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα πνπ είραλ άκεζε
ζρέζε
κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ δηαδηθαζία ησλ εθινγψλ:
αλαζχληαμε εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, δπλαηφηεηα εγγξαθήο ησλ πνιηηψλ
ζ’ απηνχο, ζηνηρεηψδεο απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ θαηαλνκή
ησλ εδξψλ, επηθχξσζε ησλ λέσλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ απφ αξκφδηεο
δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη εθινγνδηθεία θαζψο θαη ηχπσζή ηνπο γηα
απνθπγή ησλ δηπινςεθηψλ. Δπίζεο ππήξρε κεγάιε δπζθνιία ζηε
κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ ζηα αξκφδηα εθινγηθά θέληξα ελψ ήηαλ
αλέθηθην λα ζηεζεί εθινγηθφο κεραληζκφο ζηηο απνκαθξπζκέλεο
πεξηνρέο. Σαπηφρξνλα έλα πνζνζηφ πνιηηψλ ήηαλ δχζθνιν λα
πξνζδηνξηζηεί εθείλν ην πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ πνπ είραλ ζηεξεζεί ηα
πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα ή βξίζθνληαλ έγθιεηζηνη ζηηο θπιαθέο θαη
βαξχλνληαλ κε πνηληθέο θαηεγνξίεο ή εθηνπηζκέλνη ζηα μεξνλήζηα απφ
ηηο Δπηηξνπέο Αζθαιείαο.345
ην θξίζηκν δήηεκα ηεο αλαζεψξεζεο ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, ην
Π.Γ. ηνπ ΚΚΔ ηνλ επφκελν κήλα, Αχγνπζην ηνπ 1945, ζα δψζεη εληνιή
ζε φινπο ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ θφκκαηνο πνπ βξίζθνληαη ζηηο
Δπηηξνπέο αλαζεψξεζεο λα απνζπξζνχλ, ραξαθηεξίδνληαο ηελ φιε
343

Α.Ν. 392/1494 αξ.2 θαη 43131 28/6/1945 απφθαζηο Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πεξί ‘Αλαζεψξεζηο
ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ’
344
Λπκπεξάηνο ‘ηα πξόζπξα…’φ.π. ζει.304
345
Λπκπεξάηνο ‘ηα πξόζπξα…’φ.π. ζει 303-304
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δηαδηθαζία θαξζνθσκσδία.346 Σαπηφρξνλα ζηηο ζηήιεο ηεο ηνπηθήο
εθεκεξίδαο ‘Αιήζεηα’ ππάξρεη έθθιεζε ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ λνκνχ λα
θξνληίζνπλ γηα ηελ έθδνζε ησλ βηβιηαξίσλ ηνπο, κηαο θαη ην δηθαίσκα
ηεο ςήθνπ είλαη ην κνλαδηθφ φπιν γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ ειεπζεξηψλ.347
Σν επηέκβξε ην ΔΑΜ ζα αλαθνηλψζεη ζηνπο νπαδνχο ηνπ λα κελ
εγγξαθνχλ ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο νχηε λα παξαιάβνπλ ηα
εθινγηθά ηνπο βηβιηάξηα.348
ε φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1945 νη
παιηλσδίεο ηεο εγεζίεο ηνπ ΚΚΔ ελ φςεη ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ
εκθαλείο. Αλ θαη ην ΚΚΔ θαη ην ΔΑΜ απνθάζηζαλ λα απέρνπλ απφ ηελ
αλαζχληαμε ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, ζηηο 25 επηεκβξίνπ 1945,
εμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ λνζείαο θαη ηξνκνθξαηίαο πνπ επηθξαηνχζαλ, ε
αλαθνίλσζε ηνπ ΔΑΜ απέδηδε ηελ απφθαζε απηή, πνπ ήηαλ, σζηφζν,
άκεζα αλαθιεηή, ζηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ ππέξηαησλ αηνκηθψλ
δηθαησκάησλ ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ψζηε λα κελ αιινησζεί ην ιατθφ
θξφλεκα. Αιιά θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε δελ γηλφηαλ επζεία αλαθνξά
γηα απνρή απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθινγέο αιιά απφ ηελ αλαζχληαμε ησλ
θαηαιφγσλ.349 Ήηαλ κηα έκκεζε νδφο γηα λα δηακαξηπξεζεί ην ΔΑΜ θαη
έηζη λα δηαζθαιηζηνχλ νη δεκνθξαηηθέο εγγπήζεηο πνπ απαηηνχζε ε
δεκνθξαηηθή ηζνπνιηηεία.350
Σελ άπνςε απηή ζα ζπκκεξηζηνχλ θαη ηα άιια θφκκαηα ηνπ Κέληξνπ
ζε ζπλεδξίαζε ηεο δηαθνκκαηηθήο επηηξνπήο πνπ έγηλε ζην ππνπξγείν
ησλ Δζσηεξηθψλ ηνλ ίδην κήλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ,
ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΑΜ-ΚΚΔ, ηνλίδνληαο κάιηζηα πσο ζεσξνχλ
άθπξε ηελ εξγαζία πνπ έγηλε σο ηψξα ζηελ αλαζχληαμε ησλ θαηαιφγσλ
γηαηί δελ απνθαηαζηάζεθαλ νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε ζχληαμε γλεζίσλ θαηαιφγσλ. Μάιηζηα ηνλίζηεθε
πσο ζε 30 πεξηθέξεηεο ηνπ θξάηνπο δελ άξρηζε θαλ ε ζχληαμε ησλ
θαηαιφγσλ. Αληίζεηα ην Λατθφ Κφκκα θαη ηα άιια κνλαξρηθά θφκκαηα
δήηεζαλ λα ηεξκαηηζηεί ε αλαζχληαμε ησλ θαηαιφγσλ.351
Ζ θπβέξλεζε νθνχιε ην Ννέκβξην ηνπ 1945 ζα δψζεη ππνζρέζεηο
εθθαζάξηζεο ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ θαζψο θαη παξάηαζε εγγξαθήο
γηα φζνπο δελ είραλ γξαθεί αθφκα.352 Μάιηζηα ζα εγθξηζεί θαη λφκνο γηα
ηελ εθθαζάξηζε ελψ ζα δνζεί πξνζεζκία ελφο κήλα, απφ ηηο 10
Γεθεκβξίνπ ηνπ 1946 σο ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1946 γηα ηελ ππνβνιή
ελζηάζεσλ πξνο δηαγξαθή ησλ κε λνκίκσο εγγξαθέλησλ. Ο λφκνο
346

Δθεκ. ‘Αιήζεηα’,Απφθαζε Π.Γ.ηνπ ΚΚΔ 10/8/1945
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 10/8/1945 ‘Γεκνθξαηηθνί πνιίηεο’
348
Δθεκ.’Αιήζεηα’ 28/9/1945 ‘Γεκνθξαηηθνί πνιίηεο- Ζ θσκσδία αλαζπληάμεσο ησλ εθινγηθψλ
θαηαιφγσλ’-‘Μελ παίξλεηε ηα εθινγηθά βηβιηάξηα’
349
Λπκπεξάηνο ‘ηα πξόζπξα…’φ.π. ζει.492
350
Αλαθνίλσζε Δλψζεσο Γεκνθξαηηθψλ πιιφγσλ Αζελψλ, 11 επηέκβξε 1945, Διεύζεξε Διιάδα,
13/9/1945 ζην Μ.Λπκπεξάηνο ‘ηα πξόζπξα…’φ.π.ζ.492
351
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 30/9/1945 ‘Με δηάβεκά ηνπο νη δεκνθξαηηθνί αξρεγνί…’
352
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’23/11/1945 ‘Πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο Κπβέξλεζεο νθνχιε’
347
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πξνβιέπεη επίζεο έιεγρν ησλ εθινγηθψλ βηβιηαξίσλ ελψ πξνβιέπνληαη
θαη πνηλέο γηα ηνπο δηπινςεθίδνληεο θαη γηα ηνπο θαηφρνπο πιαζηψλ
βηβιηαξίσλ. Οη πνηλέο αθνξνχζαλ ηελ άξζε πξνζηαζίαο ηνπ
ελνηθηνζηαζίνπ, ηελ αθαίξεζε δειηίνπ άξηνπ θαη ηξνθίκσλ, ηε ζηέξεζε
πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θιπ.353
Χζηφζν ν ίδηνο ν πξσζππνπξγφο θ.νθνχιεο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1946
ζα καηαηψζεη ηελ εθθαζάξηζε ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ θαζψο ζα
ηζρπξηζηεί πσο νη πξνζεζκίεο πνπ θαζηεξψλεη ην ζρέδην λφκνπ ήηαλ
ππεξβνιηθέο. Αλ θαη αλαγλσξίδεη πσο νη επεξρφκελεο εθινγέο ζα
δηελεξγεζνχλ κε λνζεπκέλνπο θαηαιφγνπο, σζηφζν δελ πξφθεηηαη λα
πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλα κέηξα. 354Υαξαθηεξηζηηθή έρεη κείλεη ε θξάζε
ηνπ <<βαδίδνπκε ζε εθινγέο θαη ό,ηη ζέιεη αο γίλεη>>,355 φπσο θαη νη
πηέζεηο πνπ άζθεζαλ νη Άγγινη γηα λα δηελεξγεζνχλ νη εθινγέο ζηηο 31
Μαξηίνπ.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ην Π.Γ. ηνπ ΚΚΔ ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1946
ζα ιάβεη απφθαζε γηα απνρή απφ ηηο εθινγέο.356 Έρνπλ πξνεγεζεί
επηζθέςεηο ζηειερψλ ηνπ ΚΚΔ ζηε Γαιιία θαη ζηελ Ακεξηθή γηα λα
ελεκεξψζνπλ γηα ηα ηξέρνληα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρψξα. Σελ
απφθαζε απηή ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπ ΔΑΜ γηα απνρή θαίλεηαη λα επεξέαζαλ
θαη νη παξαηηήζεηο ησλ 15 ππνπξγψλ θαη πθππνπξγψλ ηεο θπβέξλεζεο
νθνχιε, ζην δηάζηεκα απφ 5 κέρξη θαη 29 Μαξηίνπ, ζε έλδεημε
δηακαξηπξίαο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηε ρψξα θαη ηελ
επίκνλε άξλεζε ηεο αγγιηθήο θπβέξλεζεο λα δερηεί αλαβνιή ησλ
εθινγψλ.357
ηε Θεζζαιία δεκηνπξγείηαη ην Θεζζαιηθφ Παλδεκνθξαηηθφ Μέησπν
απφ ηε Γηαθνκκαηηθή Δπηηξνπή Θεζζαιίαο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ
αξηζηεξψλ θνκκάησλ( Αξηζηεξνί Φηιειεχζεξνη- Γ.Φηάξξεο, Αγξνηηθφ
Κφκκα-Γ. Κνπληνχξεο, ΚΚΔ-Γ.Παπατσάλλνπ), ην νπνίν ππνζηεξίδεη
πσο ην εθινγηθφ πξαμηθφπεκα πξέπεη λα καηαησζεί, λα δεκηνπξγεζεί
αληηπξνζσπεπηηθή θπβέξλεζε πνπ ζα πξνέιζεη απφ ειεχζεξεο
εθινγέο.358
Μεηά απφ ειέγρνπο πνπ δηελήξγεζαλ ηα Δακηθά θφκκαηα ζην λνκφ
Λάξηζαο ,φπνπ θπζηθά απηφ ήηαλ θαηνξζσηφ, δηαπηζηψζεθε ζσξεία
δηπινεγγξαθψλ, πεζακέλσλ θαη πνιηηψλ πνπ είραλ απνθιεηζηεί απφ ηνπο
εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. Απηά ηα θαηλφκελα παξαηεξήζεθαλ ζηα
εηξελνδηθεία ηεο Λάξηζαο, ηνπ Σπξλάβνπ θαη ηεο Αγηάο γηαηί ζηα
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Δθεκ. ‘Αιήζεηα’8/12/1945 ‘Νένο εθινγηθφο λφκνο-Παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία εγγξαθήο’
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 6/2/1946 ‘Μαηαίσζε εθθαζάξηζεο εθινγηθψλ θαηαιφγσλ’
355
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 20/2/1946 ‘Οη θπβεξλεηηθνί παξάγνληεο ππέθπςαλ..-Βαδίδνπκε ζε εθινγέο θαη
φ,ηη ζέιεη αο γίλεη’
356
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 22/2/1946 ‘Απφθαζε ηνπ Π.Γ. ηνπ ΚΚΔ’,
357
Γνθίκην ..φ.π. ζ.547
358
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 5/3/1946 ‘Θεζζαιηθφ Παλδεκνθξαηηθφ Μέησπν’
354
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εηξελνδηθεία ηεο Γεζθάηεο θαη ησλ Φαξζάισλ θαηέζηε αδχλαηε ε
αλαζεψξεζε ιφγσ ηεο έμαξζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.359
ηαλ έθζαζε ζηε Λάξηζα, ζηηο 10 Μαξηίνπ, θιηκάθην Γηεζλψλ
Παξαηεξεηψλ γηα ηηο εθινγέο(Υ.Μ.Κίληεξ-Ακεξηθαλφο ηαγκαηάξρεο
αζηπλνκίαο, αξρεγφο ηεο απνζηνιήο, Ρ.Υέηδεξ-Άγγινο ηαγκαηάξρεο ηνπ
ζηξαηνχ, Λ.Νηεινλέ-Γάιινο ινραγφο) πξνζθιήζεθαλ νη ηνπηθέο
εθεκεξίδεο γηα ζπλέληεπμε. Απφ ηελ Διεπζεξία ν Σάθεο Γεσξγίνπ, ηνλ
Ζκεξήζην Κήξπθα ν Σάθεο Γξακκαηίδεο θαη απφ ηελ Αιήζεηα ν
Λ.Αξζελίνπ. ε εξψηεζε ηνπ Γεσξγίνπ γηα ην αλ ζα ειεγρζνχλ νη
εθινγηθνί θαηάινγνη γηα ηε γλεζηφηεηά ηνπο, ν Κίληεξ απάληεζε: <<Γελ
ην γλσξίδσ ηνύην ιεπηνκεξώο, πηζηεύσ όκσο, όηη ζα δεηώ θαηαιόγνπο ησλ
ρσξηώλ θαη ζα θαιώ κεξηθνύο ησλ εγγξαθέλησλ δηα λα δηαπηζηώζσ εάλ
πξάγκαηη βξίζθνληαη ελ δσή. Δπί ηνπ δεηήκαηνο πάλησο απηνύ ζα έρσ
ζπληόκσο ζαθείο ιεπηνκεξείο νδεγίαο>>.360
Μάιηζηα ην ΚΚΔ γηα λα πξνιάβεη ηηο εμειίμεηο ζα θάλεη πξφηαζε
ζπλεξγαζίαο ζην Κέληξν(14 Μαξηίνπ 1946), λα θαηαξηηζζνχλ θνηλνί
ζπλδπαζκνί απ’ ηελ Αξηζηεξά θαη ην Κέληξν κε αλαινγία 50 πξνο 50%
πάλσ ζηνπο βνπιεπηέο πνπ ζα εθιεγνχλ(φρη κφλν ζηνπο ππνςεθίνπο) κε
ηελ πξνυπφζεζε λα δνζεί δίκελε αλαβνιή γηα λα εγγξαθνχλ νη
δεκνθξαηηθνί πνιίηεο ζηνπο θαηαιφγνπο θαη λα ειεγρζνχλ νη
δηπινηξηπινεγγξεγξακέλνη. Ο νθνχιεο, φκσο, θαη νη άιινη εγέηεο ησλ
θνκκάησλ ηνπ Κέληξνπ απέξξηςαλ ηελ πξφηαζε.361
ηελ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο θαηαξηίζζεθαλ νη ζπλδπαζκνί ηνπ Λατθνχ
Κφκκαηνο ( Ρνδφπνπινο, Νηθνιατδεο, Ράπηεο θ.ά.) ηνπ Ν. Εέξβα
(Καθαγηάλλεο)
θαη
ησλ
Φηιειεπζέξσλ(ππνβιήζεθαλ
ηξεηο
ππνςεθηφηεηεο: Κνπηζίλαο, Βιάρνο, Ζξαθιείδεο) πνπ φκσο δελ ζα
ππνζηεξηρζνχλ ζηνλ πξνεθινγηθφ αγψλα
εμαηηίαο ησλ αληίμνσλ
362
ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ χπαηζξν. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην
ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα πνπ απνζηέιιεη ν ππνςήθηνο θ. Κνπηζίλαο πξνο
ηνλ θ. νθνχιε, πξφεδξν ησλ Φηιειεπζέξσλ πεξηγξάθνληαο ηε ζχιιεςή
ηνπ θαη ηελ παξεκπφδηζή ηνπ ζηελ επαξρία Λάξηζαο λα πεξηνδεχζεη ζηα
νκψλπκα ρσξηά.363 Ο δε ππνςήθηνο θ. Βιάρνο κε επηζηνιή ηνπ ζηηο
εθεκεξίδεο ‘Διεπζεξία’ θαη ‘Αιήζεηα’ ζα θνηλνπνηήζεη ζηηο 22 Μαξηίνπ
ηελ απφζπξζε ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπ.364
Γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε παξακνλή ησλ εθινγψλ ζηελ
επαξρία ηεο Λάξηζαο θαη ησλ Φαξζάισλ ελδεηθηηθή είλαη ε θαηαγγειία
πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα ‘Αιήζεηα’ γηα ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ
ιήζηαξρνπ νχξια ζηα ρσξηά Καθιεηδή, Ρίδη, Βξπζηά, Πάλσ θαη Κάησ
359

Δθεκ. ‘Αιήζεηα’23/3/1946 ‘Δθινγηθή λνζεία…..’
Δθεκ. ‘Διεπζεξία’ 9/3/1946 ‘Ζ ζπλέληεπμε ησλ δηεζλψλ παξαηεξεηψλ’
361
Γνθίκην ..φ.π.ζ.551
362
Αξζελίνπ ‘Γέλεζε …’φ.π. ζ.41
363
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 21/3/1946 ‘Ζ ζχιιεςε Κνπηζίλα απφ ιεζηνζπκκνξίηεο’
364
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 24/3/1946 ‘Ο θ.Βιάρνο απέζπξε ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ’
360
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Σζακάλη ιέγνληαο πσο ‘αλ δελ πάεη θαλέλαο λα ςεθίζεη λα κε γπξίζεη ζην
ρσξηό.’ ην δε ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ Φαξζάισλ ρσξνθχιαθεο κε
απηφκαηα παξαθνινπζνχζαλ θαη έζπξσρλαλ ηνλ θφζκν λα ςεθίζεη, ελψ
έθαλαλ έξεπλεο ζην ηξαίλν γηα δήζελ πξνθεξχμεηο ηνπ ΔΑΜ. Σν
πξνζσπηθφ ηνπ ηξαίλνπ έθαλε ½ ψξα ζηάζε εξγαζίαο ζε έλδεημε
δηακαξηπξίαο.365 Παξφκνηα γεγνλφηα ζπλέβεζαλ ζηηο Ν.Καξπέο φπνπ ε
θξνπξά ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο αλαγθάζηεθε λα ζπιιάβεη ηνλ Δβελίηε
Αρ.Γθνπληέδην ν νπνίνο απεηινχζε κε ην φπιν ζην ρέξη ηνλ θφζκν λα
ςεθίζεη.366 ηνλ Ππξγεηφ ν ιήζηαξρνο Σζαληνχιαο ηε λχθηα ηεο 31/3/
46 θαη ψξα 11 έθαλε επηδξνκή ζην ρσξηφ, ηξνκνθξάηεζε ηνπο
θαηνίθνπο, άλνημε φια ηα ζπίηηα θαη ζπλέιαβε δέθα πνιίηεο θαη ηνπο
νδήγεζε κε ζηξαηησηηθά απηνθίλεηα ζηνλ Κφθθηλν Πχξγν λα ςεθίζνπλ
ππφ ηελ απεηιή ησλ φπισλ. ρεδφλ φινη απηνί ςήθηζαλ ρσξίο βηβιηάξηα.
ε φινπο έδηλαλ ςεθνδέιηηα ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο εθ ησλ πξνηέξσλ
έηνηκα κε ηνπο ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο ζηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ ηεο
πεξηνρήο Αιεμηάδε ππξίδσλνο, Λίηζηνπ Ησάλλνπ θαη Αιεμαλδξή
Απνζηφινπ.367
Σα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ ηεο 31εο Μαξηίνπ 1946 ζα αλαδείμνπλ
ληθεηή ην Λατθφ Κφκκα θαη πην αλαιπηηθά ζα ζπγθεληξψζεη κηα
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία κε ην 64,7% ησλ έγθπξσλ ςήθσλ θαη ην 67%
ησλ εδξψλ ζην θνηλνβνχιην. Ζ Δζληθή Πνιηηηθή Έλσζε ζα ιάβεη 20%
θαη ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ κφιηο ην 14,4%. Ζ απνρή (δει. νη ςήθνη
ηεο Αξηζηεξάο) ππνινγίδεηαη γχξσ ζην 25%. Χζηφζν ζηε Θεζζαιία ε
απνρή άγγημε ηελ πιεηνςεθία ησλ ςεθνθφξσλ. πγθεθξηκέλα ζηε
Λάξηζα έθηαζε ζην 74% (ζηνπο 7667 ςεθνθφξνπο ςήθηζαλ 1991),
φπσο επίζεο θαη ζην Βφιν ην ίδην πνζνζηφ.368
χκθσλα κε καξηπξίεο ππνςεθίσλ ηνπ θφκκαηνο ηνπ θ. Παπαλδξένπ
(Κ. Πεξξαηβνχ θαη Σ. Γεσξγίνπ) ζηε Λάξηζα ε απνρή ππνινγίζηεθε ζην
65%. Απφ ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ην 1936 ςήθηζαλ 4.078
θαη κε ηνπο λένπο εγγξαθέληεο 1.815 έγηλαλ 5.900 πεξίπνπ. Σν 1946
απφ απηνχο ςήθηζαλ νη 1.930 δει. απνρή 3.970, ε νπνία άγγημε ην 67%
πεξίπνπ. Σν θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ έιαβε 200 ςεθνδέιηηα έλαληη 951
πνπ είρε ιάβεη ην 1936.369
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Ννκαξρίαο370 ηα απνηειέζκαηα ησλ
παξαθάησ ρσξηψλ έρνπλ σο εμήο:
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Πεηξίδεο Π., ‘ηε δίλε ηνπ εκθπιίνπ…’ζ.431-‘Καηαγγειία ζηελ εθεκεξίδα ‘Αιήζεηα’ Λάξηζαο 2-41946’
366
.π.ζ.432
367
.π.ζ. 432 –Έθζεζε (απφζπαζκα) Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ΔΑΜ Λάξηζαο, Απξίιεο 1946
368
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 1/4/1946 ‘ Εήησ ν δεκνθξαηηθφο Λαξηζατθφο ιαφο’
369
Αξζελίνπ ‘Γέλεζε…’φ.π.ζ. 44
370
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 2/4/1946
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ΠΔΡΗΟΥΖ-ΥΧΡΗΟ

ΦΖΦΟΦΟΡΟΗ

ΦΖΦΗΑΝ

ΑΠΟΥΖ

Σζαξηηζάλε
Διαζζφλα
Γεκεξάδεο
ακαξίλα
Γεζθάηε
Καζηαληά
Πνιπλέξη
Αηκηιηαλφο
Καιιηζέα
ηαπξφο Φα/ισλ

969
1794
152
807
360
658
481
545
597
424

69
450
16
38
48
30
130
127
213
313

98%
78%
90%
96%
87%
96%
73%
77%
60%
22%

ΠΔΡΗΟΥΖ-ΥΧΡΗΟ

ΦΖΦΟΦΟΡΟΗ ΦΖΦΗΑΝ ΑΠΟΥΖ

Γειέξηα
Μειηβνία
πειηά πθ/ξίνπ
Γνμαξά
Γξίζθνιε
Κξαληά Σηξ/βνπ
Φαιάλε
Βακβαθνχ
Ληβάδη
Κνθθηλνπιφ
Κξαληά Δι/λαο
Κάησ Βαζηιηθφ
Άγηνο Γεκ/ξηνο
Άγηνη Αλάξ/ξνη

1342
934
331
549
580
342
974
1162
800
678
713
714
369
542

403
195
3
462
474
173
373
966
476
109
78
643
205
246

939
739
328
87
106
169
599
196
324
537
635
71
164
296

πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ησλ ηεζζάξσλ ζεζζαιηθψλ πφιεσλ:
ΠΟΛΔΗ

ΦΖΦΟΦΟΡΟΗ

ΦΖΦΗΑΝ

ΑΠΟΥΖ

ΛΑΡΗΑ
ΒΟΛΟ
ΣΡΗΚΑΛΑ
ΚΑΡΓΗΣΑ
ΤΝΟΛΟ

7.667
14.000
5.997
6.434
34.798

1.991
3.700
1.885
1.659
9.136

74%
74%
65%
76%
76%

Ζ έθζεζε ηεο πκκαρηθήο Απνζηνιήο ησλ Παξαηεξεηψλ, ε νπνία
παξεδφζε ζηε δεκνζηφηεηα ζηηο 11 Απξηιίνπ 1946, ππνζηήξηδε φηη νη
εθινγέο <<δηεμήρζεζαλ ειεύζεξαη θαη δίθαηαη,εξέκσο θαη κε ηάμηλ,
δπλάκελαη λα παξαβιεζώζη σο πξνο ηελ εππξέπεηαλ πξνο ηαο ελ Γαιιία,
Μεγάιε Βξεηαλία θαη Ζλσκέλαηο Πνιηηείαο>> θαη φηη ην απνηέιεζκά
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ηνπο <<αληηπξνζσπεύεη ηελ πξαγκαηηθή θαη έγθπξνλ εηπκεγνξίαλ ηνπ
ειιεληθνύ ιανύ>>.371
ρνιηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ειιεληθψλ εθινγψλ ζηε Νέα
Τφξθε ζηηο 17/4/1946, ν Ακεξηθαλφο βνπιεπηήο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ
Κφκκαηνο έζηι Κηγθ απφ ηελ Καιηθφξληα ζε έθζεζή ηνπ πξνο ηνλ
πξφεδξν Σξνχκαλ ππνζηεξίδεη ‘όηη αλ γίλνληαλ ηίκηεο εθινγέο ε
κνλαξρηθή παξάηαμε ζα πθίζηαην πιήξε ήηηα. Σελ παξάηαμε απηή δελ ηελ
ππνζηεξίδεη παξά ην 1/5 ηνπ πιεζπζκνύ. Ζ έθζεζε ησλ παξαηεξεηώλ είλαη
αζηήξηρηε.372
Ζ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ-ΟΓΔΤΟΝΣΑ ΠΡΟ ΣΖΝ
ΔΝΟΠΛΖ ΤΡΡΑΞΖ

Ζ λέα απηνδχλακε θπβέξλεζε( Κσλ. Σζαιδάξε) πνπ ζα πξνθχςεη απφ
ηηο εθινγέο ηεο 31εο Μαξηίνπ 1946 ζα επηθέξεη θαη αιιαγέο πξνζψπσλ
ηφζν ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε φζν θαη ζηηο ζηξαηησηηθέο αξρέο. Έηζη
ζηε Λάξηζα ζα αληηθαηαζηαζνχλ ν λνκάξρεο Μαηζαίνο Βαζαιάθεο θαη
ν ζηξαηεγφο Υξ. Αβξακίδεο. ηε ζέζε ηνπο ζα ηνπνζεηεζνχλ ηελ 24ε
Απξηιίνπ 1946, λνκάξρεο ν Κσλζηαληίλνο Εανχζεο, ελψ ε ηξαηησηηθή
Γηνίθεζε Θεζζαιίαο θαηαξγήζεθε θαη ζηελ έδξα ηεο εγθαηαζηάζεθε ην
Β΄ψκα ηξαηνχ κε δηνηθεηή ηνλ πχξν Γεσξγνχιε.373
Ζ επφκελε κέξα ησλ εθινγψλ ζα ζπλνδεπηεί κε λέα έμαξζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Λάξηζαο θαζψο νη θφλνη
πνιηηψλ, ρσξνθπιάθσλ θαη κειψλ ζπκκνξηψλ ζα εληαζνχλ ελψ δελ ζα
ιείςνπλ θαη νη επηδξνκέο ησλ παξαθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ ελαληίνλ
ηππνγξαθείσλ (Διεπζεξία θαη Αιήζεηα) θαη γξαθείσλ ηνπ ΔΑΜ, ηνπ
ΚΚΔ, ηεο ΔΠΟΝ θαζψο θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη εθπνιηηηζηηθψλ
νξγαλψζεσλ. ην ρξνληθφ δηάζηεκα, Μάξηηνο-Ηνχιηνο 1946, ζα
ζεκεησζνχλ 59 δνινθνλίεο θαηνίθσλ ζηελ πφιε θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ
λνκνχ.374
ε αληίζηνηρν άξζξν ηεο εθεκεξίδαο ‘Διεπζεξίαο’ γηα ηελ δεκφζηα
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε Θεζζαιία κεηά ηηο εθινγέο ηεο 31/3/1946
αλαθέξεηαη πσο δξνπλ έλνπιεο ζπκκνξίεο αληαξηψλ ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο. πγθεθξηκέλα, ηνπ Καπεηάλ Εαξαιή ζηελ
371

Πνιηηηθή Δπηζεψξεζε, Έθζεζε Απνζηνιήο Παξαηεξεηψλ, η.Γ΄,ζει.443-445
Πεηξίδεο Π, ‘ ηε δίλε..’ζ.467 απφ Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 18-4-1946
373
Αξζελίνπ ‘Γέλεζε…’.-ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλερίδνληαη νη θφλνη πνιηηψλ πνπ
αλήθνπλ ζην ΔΑΜ-ΚΚΔ ( Σ.Σζαπξάινο, Γ.Νάηζεο,Γ. Παπαληθνιάνπ, θ.ά.) απφ αθξνδεμηέο ζπκκνξίεο
αιιά θαη ππάξρεη αληίδξαζε απφ πιεπξάο ΔΑΜ (γεγνλφηα ειίηζηαλεο κε ηξεηο λεθξνχο ρσξνθχιαθεο
θαη πέληε θαηνίθνπο) θαη θφλνο ηνπ πξψελ Δαζαδίηε Γηνπγιαξή ζ.76
374
.π.ζ.85
372
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πεξηθέξεηα Καιακπάθαο, ηνπ Καπεηάλ Λένληα ή Ίηακνπ ζηελ Καξδίηζα,
ηνπ Πεξνλφζπνξνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κηζζάβνπ θαη ηνπ αλαηνιηθνχ
Οιχκπνπ θαη ηνπ Καπεηάλ Μπειή ζηελ πεξηνρή Καξδίηζαο-Γνκνθνχ.
Δθηφο φκσο απηψλ, θαηά θαηξφ θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο νκάδεο ζηηο
πεξηθέξεηεο Διαζζφλαο, Φαξζάισλ θαη Πειίνπ, νη νπνίεο ζπγθξνηνχληαη
εληφο ιίγσλ σξψλ θαη απηνδηαιχνληαη ακέζσο. πγθξνηνχληαη απφ
ρσξηθνχο ή θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ θαη ελεξγνχλ ηνπηθά εγρεηξήκαηα θαη
θαηφπηλ επηζηξέθνπλ ζηηο εζηίεο ηνπο.
Δθηφο φκσο ησλ αλσηέξσ νκάδσλ ζεκεηψλεηαη θαη ε δξάζε
παξαθξαηηθψλ ζπκκνξηψλ φπσο ηνπ Καιακπαιίθε ζην Πήιην, ηνπ
Μπίζδα ζηνλ Αικπξφ, ηνπ νχξια ζηα Φάξζαια θαη άιισλ ζηηο
πεξηθέξεηεο ησλ Σξηθάισλ θαη ηεο Καξδίηζαο. ε φηη έρεη ζρέζε κε ηελ
ρνξήγεζε φπισλ ζηηο νκάδεο εζληθνθξφλσλ, παξέρεηαη ε πιεξνθνξία φηη
είλαη αδχλαην απηφ ην γεγνλφο γηαηί ην Κξάηνο δελ κπνξεί λα ζηεξηρζεί
ζε ηδηψηεο, αιιά κφλν ζε δηθέο ηνπ δπλάκεηο. Άξα νη αμηψζεηο γηα
εμνπιηζκφ ησλ ηδησηψλ είλαη απαξάδεθηεο.375
Απνδεηθλχεηαη φκσο φηη ήδε πξηλ ην θαινθαίξη ηνπ 1945 νη ηνπηθέο
νξγαλψζεηο ηνπ Δζληθνχ Κφκκαηνο Διιάδαο θαη ε λενιαία ηνπ
νπιίδνληαη θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα κηα ζχγθξνπζε πνπ επξφθεηην λα
ιπζεί κε ζηξαηησηηθά θαη φρη κε πνιηηηθά κέζα.376
ηελ αξρή ηνπ θαινθαηξηνχ 1946 ην Β΄ψκα ηξαηνχ, κε έδξα ηε
Λάξηζα ζα παξαηάμεη ηηο παξαθάησ δπλάκεηο ζηε γχξσ πεξηνρή γηα ηελ
έλαξμε ησλ εθθαζαξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ: ηε ΗΗ Μεξαξρία –πεδηλήο
ζχλζεζεο ζηε Λάξηζα, κε αλάπηπμε ηε κελ 3ε Οξεηλή Σαμηαξρία κε ην
614 Σ.Δ ζηελ Αλαηνιηθή Θεζζαιία (Πήιην, Μαπξνβνχλη, Βφινο, θηι)
θαη ηε δε 22ε Σαμηαξρία κε ην 612 Σ.Π (Δζλνθξνπξάο) ζηνλ ιπκπν θαη
ηα Υάζηα(Σίξλαβν, Διαζζφλα, Γεζθάηε θηι).377 Πην ζπγθεθξηκέλα νη
ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ζα γίλνπλ ηνλ Ηνχλην ζηε Βφξεηα Διαζζφλα,
ηνλ Ηνχιην ζηνλ Κάησ ιπκπν, ε επηρείξεζε ‘Κέληαπξνο’ ζηελ πεξηνρή
ζζαο ζηηο 10-11 Απγνχζηνπ, ε επηρείξεζε ‘Κέθξσς’ ζηα Αληηράζηα
ζηηο 3-6 Γεθεκβξίνπ θαη ε επηρείξεζε ‘Εεύο’ ζηνλ Κάησ ιπκπν ζηηο
10-31 Γεθεκβξίνπ.
χκθσλα κε ηελ ‘Αιήζεηα’, κεηά ηηο εθινγέο, κέζα ζηνλ Απξίιην ζα
αξρίζνπλ εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ επαξρία Διαζζφλαο, νη
νπνίεο ζα δηελεξγεζνχλ απφ ηε Υσξνθπιαθή θαη απφ ηνπηθέο νκάδεο
Δβεληηψλ ζηα ρσξηά ηνπ Οιχκπνπ, Ακάξκπεε θαη Πνηακηάο.378 ηηο 28
375

Δθεκ. ‘Διεπζεξία’ Απξίιηνο 1946, ‘Ζ χπαηζξνο ππνθέξεη-Πψο εκθαλίδεηαη ε δεκφζηα αζθάιεηα εηο
ηελ Θεζζαιίαλ’
376
Π. Βφγιεο, Φ. Σζίιαγα,Η.Υαλδξηλφο,Μ.Υαξαιακπίδεο (επηκ.) ‘Ζ επνρή ησλ ξήμεσλ –Ζ ειιεληθή
θνηλσλία ζηε δεθαεηία ηνπ 1940’’εθδ. Δπίθεληξν, ζ.264-265-Τπφκλεκα ζηειερψλ ΔΘΝΔ Κνπηζνχθνπ
θαη Καηζνχιε ζηνλ Ν.Εέξβα
377
Μαξγαξίηεο Γ. ‘Ηζηνξία..’ η. Α ζ.243
378
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 12/4/1946, ‘ηελ πεξηθέξεηα Διαζζφλαο άξρηζαλ εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο απ’
ηε Υσξνθπιαθή’
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ηνπ ίδηνπ κήλα ζα γίλνπλ αλάινγεο επηρεηξήζεηο ζηνλ Κίζζαβν, φπνπ
απηή ηε θνξά ζα ππάξμνπλ ζχκαηα ζην ρσξηφ ειίηζαλε κε ακθφηεξεο
απψιεηεο, πέληε λεθξνί πνιίηεο θαη ηξεηο ρσξνθχιαθεο θαζψο θαη
ηέζζεξηο ηξαπκαηίεο.379
Απηέο νη εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηνπο ηελ
πξνζβνιή θαη εμφλησζε ησλ αληάξηηθσλ νκάδσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
πεξηνρψλ φπνπ δηελεξγνχληαη θαζψο θαη νη ζπιιήςεηο παληφο ππφπηνπ
επξηζθφκελνπ ζ’ απηέο ηηο πεξηνρέο, ηδηαίηεξα μέλσλ θαη ρσξίο ηαπηφηεηα
ή αθφκε θαη απηψλ πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη ηα ρσξηά ηνπο κε ζθνπφ λα
πξνζεγγίζνπλ ην ζηξαηφ ή ηε ρσξνθπιαθή. Δπηδηψθνπλ ηελ πξνζσξηλή
εγθαηάζηαζε ηζρπξψλ ζηξαηησηηθψλ ηκεκάησλ ζε νξηζκέλα ρσξηά ηεο
πεξηνρήο, ηελ αλαθάιπςε θαη θαηάζρεζε απνζεκάησλ ηξνθίκσλ θαη
εθνδίσλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ ηνπο αληάξηεο, ηνλ πιήξε
αθνπιηζκφ ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ηελ εμεξεχλεζε θαη θαηαζηξνθή
φισλ ησλ δξνκνινγίσλ θαη ησλ ζέζεσλ ηεο νξεηλήο πεξηνρήο πνπ
πξνζθέξνληαη σο θξεζθχγεηα ησλ αληαξηψλ. Σειηθφο ζθνπφο ηνπο ήηαλ
ε απνζχλζεζε ηνπ Δθεδξηθνχ ΔΛΑ κε ηε ζχιιεςε ησλ ζηειερψλ θαη
ησλ κειψλ ηνπ θαη ν πεηζαλαγθαζκφο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο λα
επαλέιζνπλ ζηηο εζηίεο ηνπο θαη λα επηδνζνχλ ζε εηξεληθά έξγα. Μεηά
ηελ απνπεξάησζε ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ γηα λα δηαηεξεζνχλ ηα
επηηεπρζέληα απνηειέζκαηα θαη λα εμαζθαιηζηεί ε κφληκε θαηνρή ηεο
πεξηνρήο επηβάιιεηαη ε κφληκε εγθαηάζηαζε ηζρπξψλ ζηαζκψλ
ρσξνθπιαθήο, απνηεινχκελα απφ 80-100 άλδξεο ζε ελδηαθέξνληα
ζεκεία φπσο: Γφλλνη, Κάξπα, Ραςάλε, Οιπκπηάδα, Πχζην, Μνλή
παξκνχ, Κξπφβξπζε θ.ά380.
Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ σζηφζν ήηαλ πεληρξά αλ
αλαινγηζηεί θαλείο φηη ην ζχζηεκα εληζρχζεσο ηεο ρσξνθπιαθήο κε
ρσξνθχιαθεο άλεπ ζεηείαο δε απέδσζε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα
αιιά αληίζεηα δεκηνχξγεζε πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ζην ζηξαηφ. Σα
ηκήκαηα ηνπ ζηξαηνχ ήηαλ αλαγθαζκέλα λα ζπεχδνπλ ζε βνήζεηα
εθείλσλ ησλ ζηαζκψλ ρσξνθπιαθήο πνπ πξνζβάιινληαλ κηαο θαη ήηαλ
αδχλαηε ε αληηκεηψπηζε ησλ επηζέζεσλ ησλ αληαξηψλ. Μάιηζηα
πξνηείλεηαη σο κέηξν αληηκεηψπηζεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο ηελ
νξγάλσζε Σαγκάησλ ηξαηνχ ππαίζξνπ θαη νξεηλήο ζχλζεζεο κε ηελ
εμαζθάιηζε δσηηθψλ θέληξσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα θηλνχληαη κεηαβαηηθά
απνζπάζκαηα γηα λα ππάξμεη ζπλερήο έιεγρνο ηεο ππαίζξνπ.381
Σν αληηθαηηθφ θαη απξφβιεπην θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζ’ απηέο
ηηο επηρεηξήζεηο είλαη φηη αθνχ έρεη ηειεηψζεη ν ζηξαηφο ηελ εθθαζάξηζε
379

.π. 28/4/1946, ‘Ζ αληαξηνκάλα ειίηζαλε καηνθπιίζηεθε’
Αξρεία ΓΔ/ΓΗ, 7/8/1946 -1101/Β/16 ζει.340-‘Οδεγίεο γηα ηελ δηεμαγσγή θαη παγίσζε ηεο
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κηαο πεξηνρήο θαη αξρίδεη κηα λέα επηρείξεζε ζε άιιε πεξηνρή, ηα
αληάξηηθα ηκήκαηα θαηνξζψλνπλ λα παξεηζθξήζνπλ θαη πάιη ζηηο ήδε
εθθαζαξηζκέλεο πεξηνρέο. Σέηνην παξάδεηγκα ήηαλ νη πεξηνρέο ηνπ
Κηζζάβνπ-Μαπξνβνπλίνπ θαη ηνπ Κάησ Οιχκπνπ φπνπ νη αληάξηεο
θαηνξζψλνπλ ελ κέζσ ρεηκψλα κε καθξηέο θαη απξφβιεπηεο πνξείεο λα
βξίζθνληαη καθξηά απφ ην ζηξαηφ αιιά θαη απφ ηα θέληξα
δηαρείκαζεο.382
Γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα (Ηνχληνο-Γεθέκβξηνο 1946) παξάιιεια κε
ηηο εθζέζεηο ηνπ Δζληθνχ ηξαηνχ, ην Αξρεγείν Θεζζαιίαο ηνπ ΓΔ ζα
εθδψζεη δχν δειηία επηρεηξήζεσλ ην ππ’αξηζκ.1 θαη ην ππ’αξηζκ.2, ζηα
νπνία πεξηγξάθεη δηεμνδηθά ηηο ζπκπινθέο θαη κάρεο ησλ ηνπηθψλ
αληάξηηθσλ δπλάκεσλ ελαληίνλ ζηαζκψλ ρσξνθπιαθήο, αζηπλνκηθψλ
ηκεκάησλ θαζψο θαη ηκεκάησλ ζηξαηνχ πιαηζησκέλα κε δηάθνξεο
νκάδεο παξαθξαηηθψλ(Γξ,νχξια) θαη Δβεληηψλ ησλ γχξσ ρσξηψλ.
Σν έλα δειηίν(ππ’.αξηζκ.1) πεξηγξάθεη ηελ έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ
αληάξηηθσλ ηκεκάησλ δει. απφ 1ε Ηνπλίνπ κέρξη 31ε Οθησβξίνπ θαη
αλαθέξεηαη ζηηο πεξηνρέο ησλ Αξρεγείσλ Κηζζάβνπ, Οιχκπνπ, Υαζίσλ
θαη Αγξάθσλ. Μάιηζηα ηνλίδεη πσο γηα ηε δξάζε ησλ άιισλ ηκεκάησλ
ησλ Αξρεγείσλ Πειίνπ, Κφδηαθα, ηνπ πγθξνηήκαηνο Ηππηθνχ θαη ηνπ
πγθξνηήκαηνο ηεο Γνχξαο δελ ππάξρνπλ πιήξε ζηνηρεία θαη φηαλ
αξγφηεξα ζπγθεληξσζνχλ ζα παξνπζηαζηνχλ ζε επφκελν δειηίν.383
Σν δεχηεξν αλαθνηλσζέλ (ππ’.αξζκ.2) ηνπνζεηεί ηελ έλαξμή ηνπ ζηηο 11
Ννεκβξίνπ ηνπ 1946 κε αλαθνξά ζηα ηκήκαηα ηνπ Πειίνπ θαη ηνπ
Κφδηαθα αιιά ηαπηφρξνλα εκπεξηέρεη θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηνρέο(Σίξλαβνο 9-10/11/1946,
Διαζζφλα 10/11/1946, Υαηδεκπατξάθη-νπιετκέδη Φαξζάισλ 19/11,
Οιπκπηάδα Οιχκπνπ 21/11 θηι.).384
Αθφκε ζα ζεκεησζνχλ θαη θφλνη πξνέδξσλ θνηλνηήησλ απφ νκάδεο
αληαξηψλ, ηεο Κξαληάο-Θ. Μαζηξνδήκνπ θαη ηνπ Σδακηνχ πθνπξίνπ-Δ.
Γξνπζφπνπινπ, νη νπνίνη ήηαλ θαη αξρεγνί ησλ ηνπηθψλ επηηξνπψλ ηεο
ΔΒΔΝ ησλ ρσξηψλ ηνπο.385
ηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ, ηελ 1/6/1946, ζα αξρίζνπλ εθθαζαξηζηηθέο
επηρεηξήζεηο απφ ηε Υσξνθπιαθή θαη ην ζηξαηφ ζηελ πεξηνρή ηεο
Διαζζφλαο θαη ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, κε επηθεθαιήο ηνλ ίδην ηνλ αλψηεξν
δηνηθεηή ηεο Ζξαθιφπνπιν θαη ηνλ δηεπζπληή Υσξνθπιαθήο Λάξηζαο
θνξδαξά.386 Ο Γ.Εηαδηάο απηφπηεο κάξηπξαο ησλ γεγνλφησλ απηψλ
ζπκάηαη: ‘Δπηζηξαηεύηεθα θη εγώ ην 1946 ζηελ ηαμηαξρία ηνπ Ρίκηλη, γηα
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.π.11/12/1946, 1101/Α/8 ζει.673, Β΄ πξνο ΓΔ –‘Καηάζηαζε ερζξνύ’
.π. ,ΓΔ/ΓΗ, 1037/Δ/73, ζει.477-‘Γειηίν επηρεηξήζεσλ γηα πεξηνρή Κηζζάβνπ, Οιύκπνπ, Υαζίσλ,
Αγξάθσλ ΓΔ/Αξρεγείν Θεζζαιίαο.’
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.π.,ΓΔ/ΓΗ, 1037/Γ/1-2, ζει.134- ‘Γηαηαγή-Γξάζε ηκεκάησλ ζηνπο κήλεο Ννέκβξην-Γεθέκβξην
1946, αλαθνηλσζέλ ππ.’αξηζκ.2, ΓΔ/Γεληθό Αξρεγείν’
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λα ζπκπιεξώζσ όπσο ήζειε ηόηε έλαο λόκνο, ηελ ζηξαηησηηθή κνπ ζεηεία
θαη είδα ηελ βνήζεηα(Ακεξηθαληθή) απηή ηόζν ζε εθόδηα θαη νπιηζκό, όζν
θαη ζε εθπαίδεπζε. Ήκνπλ κάξηπο εγθιεκαηηθώλ σκνηήησλ θαη από ηηο δύν
κεξηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηώλ 1946-47. Ση λα πξσηνζπκεζώ; Σα
πηώκαηα δηάηξεηα από ζθαίξεο ησλ ζηξαηησηώλ θαη ησλ αληαξηώλ; Σνπο
ηξαπκαηίεο αληάξηεο πνπ αληί γηα βνήζεηα λα ηνπο απνηειεηώλνπλ ζηηο
εθθαζαξίζεηο ηνπ ζηξαηνύ; Να ζπκεζώ ζηνλ Κίζζαβν πνπ ήιζα
αληηκέησπνο κε αληάξηεο θίινπο, πνπ θάλακε κεηαβνιή θνπλώληαο ηα
θεθάιηα καο; Να ζπκεζώ θνξίηζηα πνπ ζε έιεγρν ζε ζηαζκό ζηκά ζην
Μαθξπρώξη πνπ ζηα θαιάζηα θαη θάησ από ηηο ληνκάηεο είραλ θξπκκέλεο
από κηα ρεηξνβνκβίδα κε πξννξηζκό ηνπο αληάξηεο θαη λα θάλνπκε ηνλ
ραδό γηα λα κελ ηηο ζηείινπκε ζην εθηειεζηηθό; Να ζπκεζώ ηελ θξηθηαζηηθή
ζθελή ιπληζαξίζκαηνο, όηαλ είδα ζε θαξόηζα θνξηεγνύ απηνθηλήηνπ ηνπ
ζηξαηνύ αθξσηεξηαζκέλα κε καραίξηα ζώκαηα θαληάξσλ καρεηώλ θαη ζε
αληίπνηλα ην ιπληζάξηζκα αληαξηώλ κε ζπληξηβή ησλ θεθαιηώλ ηνπο κε
η’άξβπια ζηξαηησηώλ;387
Ο δε κεηξνπνιίηεο Διαζζφλαο, κε δειψζεηο ηνπ ζηνλ ηχπν ηεο
Κπξηαθήο ζηηο 16/6/1946 ζηειηηεχεη ηελ ηξνκνθξαηία θαη θαιεί ηνπο
θαηνίθνπο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ ζε <<ρξηζηηαληθή ζπλαδέιθσζε>>, γηα
λα απνθεπρζεί ν εκθχιηνο πφιεκνο. ην ίδην πλεχκα θηλνχληαη θαη
θάπνηεο
Κνηλφηεηεο, φπσο ε Καξχηζα θαη ην Γεξειί, πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ θνηλέο ζπζθέςεηο αληηπξνζψπσλ θαη ησλ δχν
παξαηάμεσλ, ηφληζαλ ηελ αλάγθε εζπρίαο θαη θνηλσληθήο γαιήλεο θαη
ζαλ πξψην κέιεκά ηνπο ,γηα λα εκπεδψζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ελφηεηαο,
πξνρψξεζαλ ζε ζπκπιήξσζε ησλ θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ.388
Σε 10ε Ηνπιίνπ 1946 επηζθέπηεηαη ηε Λάξηζα ν ππνπξγφο ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ Π. Μαπξνκηράιεο κε κνλαδηθφ ζθνπφ <<λα απνθαηαζηαζεί ε
ηάμε ζηελ πεξηνρή θαη λα αθνπιηζζνύλ νη έλνπιεο νκάδεο>>.
Παξεπξίζθνληαη εθπξφζσπνη ησλ ηξηψλ εθεκεξίδσλ ηεο πφιεο: γηα ηελ
Διεπζεξία ν Σάθεο Γεσξγίνπ, ηνλ Ζκεξήζην Κήξπθα ν Σάθεο
Γξακκαηίδεο θαη ηελ Αιήζεηα ν Λάδαξνο Αξζελίνπ. ε εξψηεζε ηνπ
ηειεπηαίνπ γηα ην αλ ζα αθνπιηζζνχλ νη νχξιεδεο, ν ππνπξγφο
απάληεζε: <<Πνηνη νύξιεδεο ;>> θαη επεμήγεζε φηη γη’απηφλ
<<έλνπινη πνπ δηαζαιεύνπλ ηελ ηάμε είλαη νη αξηζηεξνί>>, δειαδή νη
θαηαδησθφκελνη θαη φρη νη θαηαδηψθνληεο.389
Ο κήλαο Ηνχιηνο επηθπιάζζεη γηα ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο απαλσηέο
δνινθνλίεο αλχπνπησλ πνιηηψλ θαη ζηειερψλ ηνπ ΔΑΜ-ΚΚΔ θαζψο θαη
θιείζηκν ησλ εθεκεξίδσλ ‘Αιήζεηα’ θαη ‘Διεπζεξία’ (12 Ηνπιίνπ 1946).
ηα κέζα ηνπ κήλα, ζηηο18 Ηνπιίνπ, ζηα ζηαπξνδξφκηα θαη ζηηο γσλίεο
ηεο πφιεο ππάξρνπλ γηγαληηαία κπιφθα απνηεινχκελα απφ κεηθηά
387
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απνζπάζκαηα ζηξαηνχ, ρσξνθπιαθήο θαη παξαθξαηηθψλ, νη νπνίνη
δηελεξγνχλ ‘ειέγρνπο’ ζηνπο δηεξρφκελνπο πνιίηεο. Θα ζπιιεθζνχλ
πεξηζζφηεξα απφ εμαθφζηα άηνκα. Διάρηζηνη αθέζεθαλ ειεχζεξνη, νη
πεξηζζφηεξνη ζηάιζεθαλ εμνξία θαη δεθάδεο βαζαλίζηεθαλ ζηα
κπνπληξνχκηα ηεο Αζθάιεηαο. Γέθα απφ απηνχο ππέθπςαλ θαη ηα
πηψκαηά ηνπο εμαθαλίζηεθαλ. Απφ ηφηε ηα κπιφθα ζηνπο δξφκνπο ζα
γίλνπλ ζπρλφ θαηλφκελν.390
Οη ζπιιήςεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν εληφο ηεο πφιεο φζν θαη
ζηα γχξσ ρσξηά δελ εμαηξνχζαλ ειηθίεο. Μάιηζηα κέζα ζ’ απηφ ην
δνθεξφ θαηλφκελν ησλ ζπιιήςεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ εθηνπίζεσλ κε
απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ Αζθαιείαο ζα ππάξμνπλ θαη πεξηπηψζεηο
αλζξψπσλ πνπ δηαθσκσδνχζαλ ηελ φιε θαηάζηαζε. Υαξαθηεξηζηηθφο
είλαη ν δηάινγνο ειηθησκέλνπ απφ ην ρσξηφ Αξγπξνπνχιη Σηξλάβνπ, ν
νπνίνο είρε εθηνπηζζεί καδί κε ηελ ειηθησκέλε ζχδπγφ ηνπ γηα έλα ρξφλν
ζηελ Αιφλλεζν, κε ηνλ δηνηθεηή Υσξνθπιαθήο Σηξλάβνπ, Ρσκάλν:
-Γύξηζεο παππνύ;
-Γύξηζα.
-Πώο πεξάζαηε;
-Καιά.
-Σελ κπάκπσ ηελ έρεηο θαιά;
-Καιά ηελ έρσ, ηελ έρσ θαη γθαζηξσκέλε391!
ην δηάζηεκα απηφ κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1946 ε έλνπιε κνξθή ηεο
απηνάκπλαο έρεη πάξεη δηαζηάζεηο θαζνιηθέο θαη εθθξάδεηαη θπξίσο κε
ηηο επηδξνκέο θαη ηνπο αθνπιηζκνχο ησλ ζηαζκψλ Υσξνθπιαθήο ζε φιε
ηελ επηθξάηεηα ηνπ λνκνχ(Αζαλάηε, πήιην, Ραςάλε, Αξγπξνπνχιη
θηι.).392 Παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο ππαίζξνπ θαη
ηεο αζξφαο κεηαθίλεζεο ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο κε ζπλέπεηεο
δπζαλάινγεο. Οη θάηνηθνη ηεο ππαίζξνπ γηα λα απνθχγνπλ ηηο έλνπιεο
παξαθξαηηθέο ζπκκνξίεο θαη ηνπο έλνπινπο θαηαδησθφκελνπο
θαηαθεχγνπλ ζηηο πφιεηο.
Μεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ έγηλαλ φρη κφλν πξνο ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο
αιιά θαη πξνο ηηο πξσηεχνπζεο ησλ επαξρηψλ ηνπ λνκνχ (Σίξλαβνο,
Αγηά, Φάξζαια, Διαζζφλα). Δίλαη ην πξψην θχκα εζσηεξηθήο
κεηαθίλεζεο πιεζπζκψλ θαζψο αθνινπζεί θαη δεχηεξν ην 1947, φηαλ
δεκηνπξγήζεθαλ νη ‘λεθξέο δψλεο’ γηα λα απνθνπεί ν ΓΔ απφ εθεδξείεο
θαη απφ ηε ιατθή ηνπ βάζε ππνζηήξημεο. ην ρσξηφ Αξγπξνπνχιη
Σηξλάβνπ κεηαθηλήζεθε έλα ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ πξνο ηνλ
Σίξλαβν ηνλ Ηνχιην ηνπ 1946. Σνπνζεηήζεθαλ σο θηινμελνχκελνη ζε
ζπίηηα επσλχκσλ θαη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα πιήξσλαλ θαη θάπνην
ζπκβνιηθφ ελνίθην. Μάιηζηα απηνί πνπ κεηαθηλήζεθαλ ήηαλ
390
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‘εζληθόθξνλεο’, νη ‘νπδέηεξνη’ παξέκεηλαλ ζην ρσξηφ θαη ζηα γχξσ βνπλά
βξίζθνληαλ θαηαδησθφκελνη νη ‘αξηζηεξνί’ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.393
Ζ θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο δελ έρεη
πξνεγνχκελν. Γηα λα απνηξέςεη πεξαηηέξσ επηδείλσζε απηήο ηεο
θαηάζηαζεο ν Γηνηθεηήο ηεο Υσξνθπιαθήο ζηηο 16 Ηνπιίνπ 1946:
«Άπαληεο νη εληαύζα πξνζσξηλώο δηακέλνληεο, πξνεξρόκελνη εθ μέλσλ
πεξηθεξεηώλ, δένλ όπσο, εληόο 24ώξνπ , από ηεο παξνύζεο,
εγθαηαιείςνπλ ηελ Λάξηζαλ θαη επηζηξέςνπλ εηο ηαο εζηίαο ησλ. Σνύη’
απηό δένλ λα πξάμσζη θαη νη εηο ηαο ινηπάο πόιεηο θαη ηα ρσξία ηεο
πεξηθεξείαο εκώλ , ιόγσ εγθαηαιείςεσο ησλ ηόπσλ ηεο κνλίκνπ δηακνλήο
ησλ, δηακέλνληεο. Μεηά ηελ πξνζεζκίαλ ηαύηελ ζα ζπιιεθζώζη άπαληεο
νύηνη θαη ζα παξαπεκθζνύλ εηο ην δηθαζηήξηνλ επί παξαβάζεη ηνπ λόκνπ
πεξί κέηξσλ πξνο εκπέδσζηλ ηεο δεκόζηαο αζθαιείαο θαη ηάμεσο,Γειαδή
ηνπ Γ΄Φεθίζκαηνο».394
Δηδηθά γηα απηνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ρσξηά ηεο επαξρίαο Λάξηζαο
θαη Φαξζάισλ δχν είλαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη,
ή λα γπξίζνπλ ζηα ρσξηά ηνπο πξνζθπλεκέλνη, δεηψληαο έιενο απφ ηηο
παξαθξαηηθέο αθξνδεμηέο ζπκκνξίεο θαη λα ςεθίζνπλ νινθάλεξα ηελ
επάλνδν ηνπ βαζηιηά ή λα θαηαθχγνπλ ζηα βνπλά γηα απηνπξνζηαζία.395
ηηο 12/7/1946 ζα ζηακαηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ε
‘Διεπζεξία’(αλεμάξηεηε-Κεληξψα) θαη ε ‘Αιήζεηα’(φξγαλν ηνπ ΔΑΜ) κε
ηελ θαηεγνξία ηεο ‘εκπξεζηηθήο είδεζεο’. Ζ είδεζε αθνξνχζε ηνλ ΑΝ
(χλδεζκνο Αμησκαηηθψλ Νέσλ) θαη ηηο παξαζθεληαθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο ζην ζηξαηφ. Σαπηφρξνλα ζπιιακβάλεηαη ν δηεπζπληήο
ηεο ‘Αιήζεηαο’(Γ. Παπατσάλλνπ) φπσο θαη ν αξρηζπληάθηεο ηεο (Η.
Παπαγαξπθάιινπ) πνπ έρεη θαηαδηθαζζεί ζε 7 κήλεο θπιαθή.396 Σν ίδην
βξάδπ ‘άγλσζηνη’ ζα ξίμνπλ ρεηξνβνκβίδα ζηηο ηππνγξαθηθέο
εγθαηαζηάζεηο ηεο ‘Διεπζεξίαο’, ηξαπκαηίδνληαο ηέζζεξα άηνκα ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο.397Μπξνζηά ζ’ απηή ηελ πξσηνθαλή θαηάζηαζε πνπ
ζπκβαίλεη ζηελ πφιε, ν δηεπζπληήο ηνπ ‘Ζκεξήζηνπ Κήξπθα’ εθθξάδεη
ηνλ απνηξνπηαζκφ ηνπ θαη θαηαδηθάδεη απεξίθξαζηα ηα γεγνλφηα.
Πξνο ην ηέινο ηνπ Ηνπιίνπ(29/7) ζα μαλάξζεη ζηε Λάξηζα ν ππνπξγφο
Μαπξνκηράιεο, απηή ηε θνξά ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ αξρεγφ ηνπ
Γεληθνχ Δπηηειείνπ Π. πειησηφπνπιν. Με δειψζεηο ηνπ ζηνλ
‘Ζκεξήζην Κήξπθα’ ζα δειψζεη εκθαληηθά: <<Καλείο αο κελ ακθηβάιιεη
όηη ζα επηβιεζεί ζπληόκσο ε ηάμηο>>. Μεηά απφ ηξεηο εκέξεο θαηαθζάλεη
θαη ν ππνπξγφο Γεκφζηαο Σάμεο, π. Θενηφθεο θαη αξρίδνπλ
εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ ιπκπν απφ δχν κεραλνθίλεηα
393
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ηάγκαηα ρσξνθπιαθήο, ηα ηάγκαηα ησλ Μπνπξαληάδσλ, εληζρπκέλα κε
πεδηθφ, ππξνβνιηθφ, άξκαηα κάρεο θαη αεξνπνξία.398
Γηα ηηο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ζηξαηνχ δε γίλεηαη θακία
αλαθνίλσζε, ελψ ζηα κεηφπηζζελ ησλ εθθαζαξηζκέλσλ πεξηνρψλ
εκθαλίζηεθαλ πάιη έλνπινη ηεο αξηζηεξάο. Μάιηζηα ηκήκα ζηξαηνχ πνπ
εδξεχεη ζην Καδαθιάξ-Ακπειψλα επηζθέθηεθε ην Μνπζαιάξ-Ρνδηά
κεηά απφ πνξεία έμη σξψλ φπνπ βξήθε κφλν 2-3 ρσξηθνχο πνπ
ζπλέζηεζαλ ζην ζηξαηησηηθφ ηκήκα λα απνζπξζεί απφ ην ρσξηφ δηφηη ζα
ηνπο αθαλίζνπλ νη αληάξηεο. Ζ επηζηξνθή ηνπ ηκήκαηνο ζηελ έδξα ηνπ
έγηλε ζε δηάζηεκα κίαο ψξαο.
ε αληαπφθξηζε ηνπ δεκνζηνγξάθνπ Σάθε Γεσξγίνπ απφ ηε Λάξηζα
ζηελ Διεπζεξία Αζελψλ ηελ 26ε επηεκβξίνπ 1946, κε ηίηιν:
‘Σν δξάκα ηεο ππαίζξνπ- Ζ Θεζζαιία ζέαηξνλ εκθπιίνπ πνιέκνπ’
αλαθέξνληαη ηα εμήο:
<<Ραθέλδπηνη θαη σρξνί νη ρσξηθνί επξίζθνληαη εηο ην έιενο ησλ
ζπκκνξηώλ. Ζ Θεζζαιία είλαη ζήκεξνλ κία εθ ησλ πεξηζζόηεξσλ
ρεηκαδνκέλσλ ππό ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ πεξηνρώλ. Οη θάηνηθνη ηεο δνπλ
ππό ηνλ δηαξθή εθηάιηελ ηνπ αθαληζκνύ, θαηαπηεδόκελνη, ιεζηεπόκελνη,
μπινθνπνύκελνη θαη απνδεθαηηδόκελνη>>.399
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα ρσξηά θαη ζηηο
θσκνπφιεηο φπσο ηελ αθεγείηαη ν ίδηνο ν δεκνζηνγξάθνο, Σάθεο
Γεσξγίνπ, ζε κηα λέα ηνπ αληαπφθξηζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1946:
‘Κάηνηθνη ησλ ρσξηώλ Κνπινύξη θαη Νέραιεο-Οκνξθνρσξίνπ
παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ λνκάξρε θαη δήηεζαλ πξνζηαζία. Ο λνκάξρεο
πξόηεηλε λα ηνπο δώζεη όπια θαη νη θάηνηθνη απάληεζαλ αξλεηηθά. Σόηε ν
λνκάξρεο ηνπο πξνεηδνπνίεζε πσο ζα’ξζνπλ νη αληάξηεο θαη ζα ηνπο
ζθνηώζνπλ. Οη θάηνηθνη ππελζύκηζαλ ζηνλ λνκάξρε πσο θνβνύληαη
πεξηζζόηεξν ηνπο ζπκκνξίηεο ηεο Γεμηάο. Όπσο ήηαλ θπζηθό εθδηώρζεθαλ
από ηελ λνκαξρία. Αο ζεκεησζεί πσο νη ρσξηθνί απηνί ήηαλ κνλαξρηθνί.’
ΒΑΗΝΟΝΣΑ ΠΡΟ ΓΔΝΗΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΜΦΤΛΗΟΤTO ΓΖΜΟΦΖΦΗΜΑ ΣΖ 1/9/1946
Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ζηνλ Σχξλαβν δηαπηζηψζεθε
φηη βξέζεθαλ κφλν 90 ιεπθά θαη δεκνθξαηηθά ςεθνδέιηηα. Αο ζεκεησζεί
φηη απφ ην δεκνςήθηζκα θαη κεηά πέξαζαλ απφ ηελ Αζθάιεηα Σηξλάβνπ
πάλσ απφ 800 άηνκα. Φπζηθά απηνί δελ ήηαλ κνλαξρηθνί. Οη δε
εζληθφθξνλεο έρνπλ νπιηζζεί θαη θνηκνχληαη κέζα ζην Δηξελνδηθείν. Γελ
πεγαίλνπλ νχηε ζηηο αγξνηηθέο ηνπο εξγαζίεο (ακπέιηα, πεξηβφιηα) παξά
398
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ην γεγνλφο φηη ν Σίξλαβνο είλαη έδξα κεξαξρίαο. Αξθεηνί φκσο
εζληθφθξνλεο αξλήζεθαλ λα νπιηζζνχλ. Μεηά ηηο 7 ην βξάδπ δελ
θπθινθνξεί θαλείο ζηνλ Σίξλαβν.
ην δε Καδαθιάξ-Ακπειψλα νη θάηνηθνη δελ μέξνπλ απφ πνηνπο λα
πξνθπιαρηνχλ θαη απφ πνηνπο λα δεηήζνπλ βνήζεηα. Έλαο ιφρνο
ζηξαηνχ πξνηνχ αθφκε εγθαηαζηαζεί ζηελ θσκφπνιε, ζπλέιαβε 15
πνιίηεο. Δπελέβεζαλ νη κνλαξρηθνί θαη αλέθεξαλ ζην ινραγφ: ‘Πξηλ
πεξάζεη ν νύξιαο ηνλ Αύγνπζην έιεηπαλ από ην ρσξηό 4-5 παηδηά, γηαηί
θνβνύληαλ ηελ ρσξνθπιαθή. Δίδακε όκσο, ηνπο ρσξηαλνύο καο
γνλαηηζηνύο γηα εθηέιεζε θαη είπακε ηόηε λα ζθνηώζνπλ θαη εκάο. Μεηά
πνιιά ηνλ θαηαθέξακε λα ζθνηώζεη κόλνλ 15!! Έθαςε 8 ζπίηηα. Σώξα
ιείπνπλ 45-50 ρσξηαλνί. Αλ θάλεηε θαη εζείο ηα ίδηα, ζα θύγνπλ θαη άιινη
πνιινί.’ Μεηά απφ απηή ηελ παξέκβαζε απνιχζεθαλ θαη νη 15
ζπιιεθζέληεο.400
Παξακνλέο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, ζηηο 28-8-1946, ζηελ επαξρία Αγηάο,
ζην ρσξηφ Σζνχμαλε δηελεξγνχληαη έθνδνη ησλ αληαξηψλ ελαληίνλ
ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ, έιεγρνη ησλ επηβαηψλ θαη απαγσγή νξηζκέλσλ
ησλ νπνίσλ ε ηχρε αγλνείηαη. ην δε ρσξηφ Γιαχθε ηεο επαξρίαο
Λάξηζαο έγηλε επηδξνκή αληαξηψλ νη νπνίνη είραλ επηβηβαζζεί ζε
απηνθίλεηα θαη θάξα. Λεειάηεζαλ έμη ζπίηηα εζληθνθξφλσλ πνιηηψλ θαη
ζηε ζπλέρεηα ηα ππξπφιεζαλ. Φεχγνληαο απφ ην ρσξηφ ζπλέζηεζαλ
ζηνπο θαηνίθνπο λα κελ ιάβνπλ κέξνο ζην δεκνςήθηζκα κε ηελ απεηιή
φηη ζα πξνβνχλ ζε άγξηα αληίπνηλα. Παξάιιεια γίλνληαη εθθαζαξηζηηθέο
επηρεηξήζεηο ηνπ ζηξαηνχ θαη Υσξνθπιαθήο ζηελ πεξηνρή πθνπξίνπ κε
ηε ζπλνδεία αξκάησλ κάρεο.401Σα πξσηνζέιηδα ηνπ ‘Ζκεξήζηνπ Κήξπθα’
παξακνλέο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο θνζκνχλ νκαδηθέο θαη αηνκηθέο
‘δειώζεηο κεηαλνίαο’ θνκκνπληζηψλ απφ δηάθνξα ρσξηά φισλ ησλ
επαξρηψλ ηνπ λνκνχ.402
ηελ δε πφιε ηεο Λάξηζαο ηελ ίδηα αθξηβψο εκεξνκελία(28-8-1946) ζα
αθηρζεί θαη αληηπξνζσπεία Άγγισλ εξγαηηθψλ βνπιεπηψλ(Κνμ,
Μάζιννπ), ε νπνία πεξηνδεχεη ζηε ρψξα γηα λα εμεηάζεη ηελ θαηάζηαζε
πνπ επηθξαηεί ζην λνκφ. Θα ηνπο ππνδερηνχλ ζην αεξνδξφκην νη
βνπιεπηέο Ρηδφπνπινο, Ρνδφπνπινο, Ράπηεο θαη Καθαγηάλλεο, ν
Γηεπζπληήο Ννκαξρίαο Γεξνκήηζνο, ν Γήκαξρνο ηεο πφιεο, ν Αλψηεξνο
Γηνηθεηήο Υσξνθπιαθήο Μαληνχβαινο θαη ν Γηνηθεηήο Υσξνθπιαθήο
400
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θνξδαξάο. Σφζν νη βνπιεπηέο ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο φζν θαη ησλ
θνκκάησλ ηνπ Εέξβα θαη ηνπ Παπαλδξένπ παξνπζίαζαλ νκφθσλα ηελ
ίδηα εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ λνκνχ. Ο εθπξφζσπνο ηεο
αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο ηνπ λνκνχ Η.Κνπηζίλαο ηνπ θφκκαηνο ησλ
Φηιειεπζέξσλ, παξά ην γεγνλφο φηη παξαθαιέζηεθε λα παξεπξεζεί ζηε
ζχζθεςε, εθείλνο απέθπγε λα ην πξάμεη. Ο θχξηνο εθπξφζσπνο ηεο
απνζηνιήο ππνζηήξημε πσο ην πφξηζκα πνπ ζα ππνβάιεη ζηελ θπβέξλεζή
ηνπ ζα πεξηιακβάλεη κηα ζαθή θαη αληηθεηκεληθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο.
Χζηφζν νη Άγγινη βνπιεπηέο ζεσξνχλ φηη απφ ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ θαη
εληεχζελ έρεη επέιζεη αηζζεηή βειηίσζε.403
ηηο 1/9/1946 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην δεκνςήθηζκα γηα ηελ
παιηλφξζσζε ηεο κνλαξρίαο. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ: ππέξ ηεο βαζηιείαο
1.342.492 ςήθνη, 68%, ππέξ ηεο αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο 182.310
ςήθνη θαη 342.500 ιεπθά ςεθνδέιηηα. ηε Λάξηζα απφ πιεξνθνξίεο ησλ
δεκνζηνγξάθσλ Σάθε Γεσξγίνπ θαη Κψζηα Πεξξαηβνχ, ην πνζνζηφ ηεο
αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο αλήιζε ζην 60%.404
Οη εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ζηξαηνύ ην έηνο 1947
χκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ησλ ηκεκάησλ ζηξαηνχ πνπ δηεμάγνπλ
εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηεο Θεζζαιίαο ηνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 1947 έρνπλ νξγαλσζεί θαη ζπγθξνηεζεί ηζρπξέο δπλάκεηο
αληαξηψλ θαηαλεκεκέλεο ζε ηέζζεξα αξρεγεία: ησλ Πηεξξίσλ-Οιχκπνπ
κε 1000 καρεηέο, ηνπ Κηζζάβνπ κε 300 καρεηέο, ησλ ΥαζίσλΑληηραζίσλ κε 1500 καρεηέο θαη ηεο Γπηηθήο Θεζζαιίαο-Αγξάθσλ, ζην
νπνίν ππάγνληαη ηα αξρεγεία Κφδηαθα, Αγξάθσλ, ζξπνο θαη Ρνχκειεο
κε 3000-3500 καρεηέο.
θνπφο ησλ αληάξηηθσλ αξρεγείσλ είλαη ε επέθηαζε ηνπ ειέγρνπ πξνο
ηηο πεξηνρέο ηεο Καιακπάθαο-Σξηθάισλ-Γεζθάηεο φπσο θαη πξνο ηηο
πεξηνρέο ηνπ Γνκνθνχ θαη ησλ Φαξζάισλ.
Έρεη δηαπηζησζεί πσο ε εληεηλφκελε επηζεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ
αληαξηψλ ζηελ Αλαηνιηθή Θεζζαιία (Κίζζαβνο-ιπκπνο) ην
πξνεγνχκελν δηάζηεκα ησλ ηξηψλ κελψλ ηνπ 1946, ζθνπφ είρε ηνλ
απνπξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζηξαηνχ γηα λα εληείλνπλ ην έξγν ηνπο νη
δπλάκεηο ησλ Υαζίσλ θαη ηεο Γπηηθήο νξεηλήο Θεζζαιίαο. Σνλίδεηαη
επίζεο ζηελ έθζεζε ηνπ ζηξαηνχ ε πνιχ θαιή πεηζαξρία θαη ε
θαηάζηαζε πγηεηλήο πνπ δηαζέηνπλ νη αληάξηηθεο δπλάκεηο φπσο θαη ηα
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κέζα ζπληήξεζεο είλαη άθζνλα θαζψο νιφθιεξε ε πεξηνρή πνπ
βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο, είλαη γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή.405
ηηο 18/1/1947 εθζέζεηο παξφκνηεο ηνπ ζηξαηνχ επηζεκαίλνπλ
ζεκαληηθή ελίζρπζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΓΔ ζηε Θεζζαιία θαη ηε
Γπηηθή Μαθεδνλία: ‘εμνπδεηέξσζαλ ηελ ρσξνθπιαθήλ […]
εμνπδεηέξσζαλ ηελ αληίζηαζηλ ηνπ πιεζπζκνύ δηά ηεο ηξνκνθξαηίαο […]
ήκεξνλ […] επξίζθνληαη εηο ην ζηάδηνλ ηεο πξνζβνιήο ησλ
ηξαη.ηκεκάησλ ίλα εμαλαγθάζσζη ηαύηα λα ζπκπηπρζώζη εηο ρώξνπο
ζηελνύο θαη αθήζσζη ην κέγηζηνλ εηο έθηαζηλ έδαθνο ππό ηνλ έιεγρό
ησλ’.406
Σελ άλνημε ηνπ 1947 ε επφκελε επηρείξεζε κεγάιεο θιίκαθαο πνπ ζα
μεθηλήζεη ν ζηξαηφο έρεη ηελ νλνκαζία ‘TERMINUS’. Γηαξζξψζεθε ζε
κηα ζεηξά επηκέξνπο ελεξγεηψλ, πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηε κεζνδηθή
πξνψζεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ ζέζεσλ, θαζψο θαη ηελ πιήξε
εθκεηάιιεπζε ησλ επηηπρηψλ κε ηελ απνθαηάζηαζε ελφο πιέγκαηνο
αζθαιείαο ζηα νξεηλά, πνπ ζα απαγφξεπε ηελ νπνηαδήπνηε
επαλεκθάληζε ησλ αληαξηψλ. ε κηα πξνθαηαξθηηθή θάζε ζα
πξνεηνίκαδε ην έδαθνο εμαζθαιίδνληαο ηηο πεξηνρέο Γνκνθνχ,
Φαξζάισλ, Ρεληίλαο θηι. γηα λα εκπνδίζεη ηηο θηλήζεηο ησλ αληαξηψλ
πξνο ηα αλαηνιηθά. Θα αθνινπζνχζε ε εθθαζάξηζε γχξσ απφ ηε
Θεζζαιία ησλ νξεηλψλ φγθσλ. Σν πξφγξακκα πξνέβιεπε εδψ κηα ζεηξά
απφ επηρεηξήζεηο κε θσδηθά νλφκαηα δαλεηζκέλα απφ ηνλ θφζκν ησλ
πηελψλ: ‘ΑΔΣΟ’ζηηο 5 Απξηιίνπ κε 6 Μαΐνπ γηα ηελ πεξηνρή ησλ
Αγξάθσλ, πςηπέδνπ Νεπξνχπνιεο, Κφδηαθα
θαη άλσ θνηιάδαο
Αρειψνπ, ‘ΗΔΡΑΞ’ζηηο 11-31 Μαΐνπ γηα ηελ πεξηνρή ΥαζίσλΑληηραζίσλ θαη Κακβνπλίσλ, ‘ΚΤΚΝΟ’ ζηηο 12-30 Ηνπλίνπ γηα ηελ
πεξηνρή Οιχκπνπ θαη Πηεξξίσλ θαη ‘ΠΔΛΑΡΓΟ’ ζηηο 7 κε 15 Ηνπλίνπ
γηα ηηο πεξηνρέο ηεο ζζαο, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη ηνπ Πειίνπ.
Ζ ηειεπηαία θάζε ηεο επηρείξεζεο κε ην θσδηθφ φλνκα ‘ΚΟΡΑΞ’(Ηνχληνο-Ηνχιηνο 1947) ζα ζπλερηδφηαλ αλάινγα κε ηηο θηλήζεηο θαη ηηο
πξνζέζεηο ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΓΔ.407
Ζ πην κεγάιε απνηπρία ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ ζηνπο δχν πξψηνπο
κήλεο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα ζεσξεζεί ε απνδηνξγάλσζε
ησλ ηκεκάησλ πνπ δξνχζαλ ζην βνπλφ Κφδηαθαο. Δίλαη ηα ηκήκαηα πνπ
αλήθαλ ζην Αξρεγείν Θεζζαιίαο, ηα νπνία κεηά ηελ εμαζζέληζή ηνπ ην
εγθαηέιεηςαλ παξά ηε δηαηαγή ηνπ Γεληθνχ Αξρεγείνπ.408
405

.π.,2/1/1947, 1101/Α/11ζει.115 ,Β΄ πξνο ΓΔ- ‘Καηάζηαζε δξαζηεξηόηεηαο ηξηκήλνπ
Οθησβξίνπ-Γεθεκβξίνπ 1946’
406
.π 18/1/1947, ΓΔ/ΓΗ ηφκνο 3, θείκελν 31,ζει.185-‘ύληνκνο έθζεζηο ηεο θαηαζηάζεσο εηο
Θεζζαιίαλ, Γπηηθήλ θαη Κεληξηθήλ Μαθεδνλίαλ, ζπληαρζείζα ππό ηνπ ηαγκαηάξρνπ Θ.αξάληε’
407
.π., 10/3/1947,ΓΔ/ΓΗ,Αξρεία, ηφκνο 3, θείκελν 73, ζει.402-‘Ηε ηξαηηά: Γεληθόλ ρέδηνλ
ηξαηηάο δηά ηελ δηεμαγσγήλ ησλ επηρεηξήζεσλ ΣΔΡΜΗΝΟΤ’
408
‘Ζ ηξίρξνλε επνπνηία ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ ηεο Διιάδαο’, χγρξνλε Δπνρή, Αζήλα 1998,
ζ.629, Παξάξηεκα
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Δπίινγνο
Οη ζπγθξνχζεηο θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο ήηαλ δξακαηηθέο. Ο απνινγηζκφο
ηεο θπβεξλεηηθήο πιεπξάο γηα ηα έηε 1946 θαη 1947 απείρε πνιχ απφ ηηο
αξρηθέο πξνβιέςεηο. χκθσλα κε ηνλ Εαθεηξφπνπιν Γεκήηξην,
αμησκαηηθφ ηνπ ζηξαηνχ:
‘Σα απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 1946 θαη 1947 δηεπίζησζαλ ηηο
ςεπδαηζζήζεηο ησλ εκπλεπζηώλ ησλ εγθισβηζκώλ. Γηόηη νη ζπκκνξίηαη
δηέθπγνλ εθ ησλ ρώξσλ ησλ είηε πξν ηεο ελάξμεσο ηεο επηρείξεζεσο, είηε
θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο εμειίμεώο ηεο δηα κέζνπ ησλ ππαξρόλησλ δηαθέλσλ
ησλ θαιάγγσλ. Ούησ νη εγθισβηζκνί θαηέιεγνλ εηο ην θελόλ, κε ζπλέπεηαλ
ηελ ζσκαηηθήλ θόπσζηλ θαη ηελ ςπρηθήλ αγαλάθηεζηλ ησλ αλδξώλ δηά ηελ
άζθνπνλ θαη άλεπ απνηειέζκαηνο επηρείξεζηλ, σο ραξαθηήξηδνλ ηαύηελ’.409
ηνλ αληίπνδα ζηηο δπλάκεηο ηνπ ΓΔ δελ ππήξρε αηζηνδνμία απφ ηελ
εμέιημε ησλ γεγνλφησλ. Απέθπγαλ ηελ θαηαζηξνθή, ηαιαηπψξεζαλ ην
ζηξαηφ, δηαζθφξπηζαλ ηηο παξαθξαηηθέο ζπκκνξίεο, θαηάθεξαλ λα
πεξηνξίζνπλ ηε ρσξνθπιαθή, άληεμαλ θαη δηαηήξεζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο
θαη επίζεο θαηάθεξαλ λα ζπληεξήζνπλ κηθξνχο ζχιαθεο ειεχζεξνπ
ρψξνπ. κσο απέηπραλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θξαηήζνπλ κηθξέο ή
κεγάιεο πφιεηο θαη δελ κπφξεζαλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο
νξγαλψζεηο. Αθφκε δελ πέηπραλ νη ζρεδηαζκνί ηνπο γηα ηε
ζηξαηνιφγεζε λέσλ καρεηψλ ελψ θαζειψζεθε ε αξηζκεηηθή ηνπο
αλάπηπμε (15000) ηελ άλνημε ηνπ 1947 θαη (15000) ην θαινθαίξη, ζε κηα
επνρή φπνπ ε ινγηθή ηεο γελίθεπζεο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ παγησλφηαλ
ζε πνιηηηθφ επίπεδν. 410

Ο ΝΟΜΗΜΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΟΤ ΚΚΔ
ην δηάζηεκα κεηαμχ 10-12 Ηνπιίνπ 1946, ζα ζπγθιεζεί επξεία
ζχζθεςε ζηειερψλ ηνπ ΚΚΔ ζηε Λάξηζα , ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ
πελήληα πεξίπνπ ζηειέρε κε επηθεθαιήο ηνλ γξακκαηέα ηνπ Γξαθείνπ
Θεζζαιίαο θαη κέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΚΚΔ, Αρηιιέα
Μπιάλα, κε ζθνπφ λα εμεηάζνπλ πνηα ζηάζε ζα θξαηήζνπλ έλαληη ησλ
ζπιιήςεσλ θαη εθηνπίζεσλ. Ζ απφθαζε ππήξμε θαηεγνξεκαηηθή γηα
409
410

Εαθεηξφπνπινο Γ. ‘Ο αληηζπκκνξηαθφο αγψλ’ φ.π. ζ.269
Μαξγαξίηεο Γ. ‘Ηζηνξία ηνπ….’ ζ. 328
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ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο ηεο νκαιήο εμέιημεο θαη ηήξεζε ηεο πκθσλίαο
ηεο Βάξθηδαο, ελψ ζα παξακείλνπλ ζηελ πφιε ηα ζηειέρε ηνπ θφκκαηνο
παξά ηνπο πνιινχο θηλδχλνπο.411
Χζηφζν νη παιηέο θαιέο εκέξεο ησλ καδηθψλ θνκκαηηθψλ νξγαλψζεσλ
βάζεο θαη ησλ πνιππιεζψλ δηαδειψζεσλ θαη θηλεηνπνηήζεσλ έζβελαλ
δηαδνρηθά κεηά ηα κεγάια θχκαηα ζπιιήςεσλ ηνπ 1946 θαη αξγφηεξα
ηνπ 1947. Οη νξγαλψζεηο ζηηο πφιεηο βξέζεθαλ εθηεζεηκέλεο ζηελ
<έλλνκε> ηξνκνθξαηία θαη αλίζρπξεο ζηνπο θαηαζηαιηηθνχο
κεραληζκνχο.412Ο παξάλνκνο θνκκαηηθφο κεραληζκφο ησλ πφιεσλ
έπξεπε λα ζηεξηρηεί ζηνπο παξάλνκνπο-επψλπκα θαη αλψλπκα ζηειέρε,
ζηνπο λενιαίνπο, αλππφηαθηνπο θαη αθαηάηαθηνπο φπσο θαη ζε πνιινχο
θνηηεηέο. Απηνί έπξεπε λα θέξνπλ ζε πέξαο εηδηθέο απνζηνιέο φπσοκνίξαζκα πξνθεξχμεσλ, γξαθή ζπλζεκάησλ ή αθφκε θαη πην ζχλζεησλ
φπσο ζακπνηάδ αιιά θαη θηλεηνπνηήζεηο καδψλ.413
ηε Λάξηζα κεηά ηελ μαθληθή επίζεζε ελαληίνλ ησλ νξγαλψζεσλ,
εγθαηέιεηςαλ ηελ πφιε ε Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή ηνπ ΚΚΔ κε
γξακκαηέα ηνλ Νίθν Μαλδειά,, ε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΑΜ κε
γξακκαηέα ην δηθεγφξν Κψζηα Γαληινχιε θαη ην Θεζζαιηθφ Γξαθείν
ηνπ Αγξνηηθνχ Κφκκαηνο κε επηθεθαιήο ηνπο δηθεγφξνπο Παξκελίσλα
Αβδειίδε θαη Θφδσξν Ννχζηα. ηελ πφιε παξέκεηλαλ κφλν νη Δπηηξνπέο
πφιεο.
Σελ παξάλνκε νξγάλσζε ηνπ ΚΚΔ ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο έρεη
αλαιάβεη ν Βαζίιεο Μπαξηδηψηαο θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν ηνπ
θαινθαηξηνχ. Μεηά ην δεκνςήθηζκα θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ επηέκβξην
ηνπ 1946 ν Β.Μπαξηδηψηαο θεχγεη θαη αλαιακβάλεη ζηε ζέζε ηνπ ν
.Μπαξκπνπλάθεο. Μεηά ηελ ζχιιεςε ηνπ ηειεπηαίνπ ην Θεζζαιηθφ
Γξαθείν ζα ζηείιεη ζηελ πφιε ηνλ πχξν Καινδίθε. Άηνκν κε
εμαηξεηηθέο νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο ζπγθξνηεί λέα Δπηηξνπή Πφιεο, κε
εθηά κφλν ζηειέρε. Γξακκαηέαο ν ίδηνο θαη κέιε ηνπο: Σάθε
Γαξγαιηάλν, πξφεδξν ηνπ εξγαηηθνχ θέληξνπ, Μήηζην Γηδαζθάινπ,
παιηφ εμφξηζην θαη ζπλδηθαιηζηή, Κψζηα Εαραξαθφπνπιν, αληηπξφεδξν
ηνπ εξγαηηθνχ θέληξνπ, νχια Καξαλίθα, απφθνηηε γπκλαζίνπ,
Αιθηβηάδε Μεξηδνχδε, δάζθαιν απφ ηα Νηάκαηα θαη Κιεάλζε
ηακαηφπνπιν, απφ ηελ Σχξλα Νηγξίηαο, παιηφ εμφξηζην. Ζ
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο εμαξηάηαη απ’ ην αλ είλαη θαηαδεηνχκελνη ή φρη.
ηνπο θαηαδεηνχκελνπο Γαξγαιηάλν θαη Γηδαζθάινπ αλαηέζεθε
ζπλδηθαιηζηηθή δνπιεηά ζην αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ ηκήκα ηεο πφιεο
αληίζηνηρα θαη ε Καξαλίθα κε ηνλ ηακαηφπνπιν θνκκαηηθή δνπιεηά
ζηηο ζπλνηθίεο.
411

Αξζελίνπ, ‘Γέλεζε..’φ.π. ζ.84
Παπαζαλαζίνπ Η. ‘Σν φπιν παξά πφδα’ ζην ζπιινγηθφ ‘Ο εκθύιηνο πόιεκνο- Από ηε Βάξθηδα ζην
Γξάκκν-Φεβξ.1945-Αύγ.1949’ Θεκέιην ζ.148
413
.π. ζ.149
412
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ηνπο κε θαηαδεηνχκελνπο αλαηέζεθαλ νη παξαθάησ απνζηνιέο: ζηνλ
Εαραξαθφπνπιν, θνκκαηηθή δνπιεηά ζηνπο θιάδνπο εξγαηψλ,
επαγγεικαηηψλ θαη βηνηερλψλ θαη ζηνλ Μεξηδνχδε ην Κέληξν ηεο πφιεο,
ην ΔΑΜ, ηε πκθηιίσζε θαη ηε ζέζε ηνπ β΄γξακκαηέα ηεο Δ.Π. ηελ δε
Γέζπνηλα Κνπθνδήκνπ-ηκνπνχινπ, κέινο ηεο Παλζεζζαιηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ ΔΑΜ Γπλαηθψλ, αλαηέζεθε ε θνκκαηηθή δνπιεηά ζηηο
γπλαίθεο, ρσξίο λα κεηέρεη ζηελ Δ.Π. θαη ζηνλ Λάδαξν Αξζελίνπ ε
ζχληαμε ηεο ‘Αιήζεηαο’.414Ηδηαίηεξε ππήξμε ε θξνληίδα ηνπ Καινδίθε
γηα ηε λενιαία. Σελ νξγάλσζε ηεο ΔΠΟΝ αλέζεζε ζηνλ Άθε Μπάηδην
θαη αθνχ ζπγθξνηήζεθε πκβνχιην πφιεο, νξίζηεθε γξακκαηέαο ν ίιαο
Λνπιέο415 θαη κέιε ηνπο Γ.Βνπιγαξίδε, Γ.Νηθνιφπνπιν θαη άιινπο. Οη
Άθεο Μπάηδηνο θαη ίιαο Λνπιέο δνινθνλήζεθαλ ζηελ Αζθάιεηα κε
βαζαληζηήξηα.
ε αλαπιήξσζε ζπιιεθζέλησλ κειψλ ηεο Δ.Π. έγηλαλ θαηφπηλ κέιε ηεο
θαη νη Εήζεο Μπίγθαο θαη Απνζηφιεο αξηγγνχιεο. πλνιηθά απφ ηελ
Δ.Π. ηνπ ΚΚΔ πέξαζαλ ζηε θάζε απηή, 11 ζηειέρε. Απφ απηά
εθηειέζηεθαλ νη εθηά: Σ.Γαξγαιηάλνο, Α.Μεξηδνχδεο, Ε.Μπίγθαο,
Α.αξηγγνχιεο, Κ.ηακαηφπνπινο ζηε Λάξηζα416 θαη Μ.Γηδαζθάινπ
ζηελ Πίλδν, ελ ςπρξψ κεηά ηε ζχιιεςή ηνπ. Γχν, νη Κ.Εαραξαθφπνπινο
θαη νχια Καξαλίθα, θαηαδηθάζηεθαλ ζε βαξηέο πνηλέο. Ζ Κνπθνδήκνπ
θαη ν Λ.Αξζελίνπ βγήθαλ ζην βνπλφ.
Παξά ην καησκέλν θαινθαίξη ηνπ 1946 επήιζε δηαθνξνπνίεζε. Ο
αξρηθφο θφβνο ηεο ηξνκνθξαηίαο κεηαιιάρζεθε ζε θαζνιηθή επηζπκία
γηα αιιαγή, ε νπνία εθθξάζηεθε ζε ηνπηθφ επίπεδν κε ηα απνηειέζκαηα
ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. Ζ επεξρφκελε ζχειια δελ έθακςε ην αγσληζηηθφ
θξφλεκα ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη κάιηζηα αλεζχρεζε ηνπο ηνπηθνχο
βνπιεπηέο ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο. Ο βνπιεπηήο Ξελνθψλ Ρηδφπνπινο κε
άξζξν ηνπ ζηνλ ‘Ζκεξήζην Κήξπθα’ ζα δειψζεη: ‘ Πξέπεη λα αιιάμνπκε
πνιηηηθή, δηα λα θεξδίζσκελ ηνλ ιαόλ417.’
ηα πιαίζηα ηεο ‘ζπκθηιίσζεο’ θαη ηεο πξφζθιεζεο πνπ απεχζπλε ην
ΚΚΔ ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο απάληεζαλ πξφζπκα νη εθπξφζσπνη ησλ
άιισλ θνκκάησλ θαη παξαηάμεσλ. Ο βνπιεπηήο Ν.Ράπηεο ηνπ θφκκαηνο
ηνπ Γ.Παπαλδξένπ, ν Υξίζηνο Γαξγάιαο δηθεγφξνο θαη εθπξφζσπνο ηνπ
414

Αξζελίνπ ‘Γέλεζε..’ζ.116
Μαλνχζαθαο Γ., ‘Δκθύιηνο…’ –Σνλ πξψην κήλα κεηά ηε Βάξθηδα (Μάξηηνο 1945) ν κηθξφηεξνο
αδεξθφο ηνπ Κ.Λνπιέ, Αγεζίιανο ή Άγηο ή ίιαο βνήζεζε ηνλ ζπγγξαθέα λα θαηαηνπηζηεί ζηα
νξγαλσηηθά ηνπ Κφκκαηνο θαη ησλ άιισλ νξγαλψζεσλ. Μαδί ηνπ πήγαηλε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο θαη ηεο Αρηηδηθήο Δπηηξνπήο θαζψο θαη ζηηο ζπλειεχζεηο ησλ νξγαλψζεσλ βάζεο
(Κ.Ο.Β.) ζει.15
416
Αξρείν Δ.Κ.Λάξηζαο- Δθηειέζηεθαλ ζην ‘Μεδνχξιν’ ηεο Λάξηζαο ζηηο 5/5/1949- Σην πεπίοδο
πος ζςνελήθθη ηο 1946, ήηαν ππόεδπορ ηος Ε.Κ.Λ. ο Τάκης Γαργαλιάνος και ζηάλθηκε
εξοπία ζε Ζάκςνθο – Θκαπία. ηιρ απσέρ ηος 1949 ηον έθεπαν από ηην Θκαπία πος ήηαν εξοπία,
ηον πέπαζαν από μία εικονική δίκη και εκηελέζηηκε ζηο Μεζούπλο ηηρ Λάπιζαρ ηον Μάιο ηος
1949.
415

417

Δθεκ. ‘Ζκεξήζηνο Κήξπθαο’ επηέκβξηνο 1946, άξζξν ηνπ βνπιεπηή Ξ.Ρηδφπνπινπ
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θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη ν Αιέμαλδξνο Υνλδξνλάζηνο, ν νπνίνο
απνηάζεθε ζηνλ Γεψξγην Καξηάιε.418 Οη δε παξάγνληεο ηεο Γεμηάο
ζπγθξφηεζαλ εηδηθή επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο Γ.Εάγνπξα θαη
Φψηε εξδάξε. Απηέο νη ζπλνκηιίεο είραλ σο απψηεξν ζθνπφ ηηο
αιιεπάιιειεο κεηαβάζεηο εθπξνζψπσλ ηεο Λάξηζαο ζηελ Αζήλα κε
δηαβήκαηα πξνο ηα θφκκαηα θαη θπξίσο πξνο ην θφκκα ησλ
Φηιειεπζέξσλ.419
Ζ ζπκθηιίσζε παίξλεη ‘ζάξθα θαη νζηά’ ζε πεξηπηψζεηο φπσο απηέο ηνπ
ρσξηνχ Γνμαξά, ην νπνίν επηζθέθζεθε ζηηο 29 Γεθεκβξίνπ 1946 ν
παξαθξαηηθφο Μπνκπφηεο θαη δήηεζε απφ ηνλ πξφεδξν ησλ
εζληθνθξφλσλ ηνπ ρσξηνχ Σνπνχδε λα ηνλ εληζρχζεη κε άλδξεο ηνπ
ρσξηνχ ηνπ. Ζ απάληεζε ήηαλ αξλεηηθή θαζψο ηνπ είπε: ‘Γελ έρνπκε λα
πάκε πνπζελά. Να καο αθήζεηο ήζπρνπο θαη λα κελ μαλάξζεηο ζην ρσξηό’.
Παξάιιεια ν πξφεδξνο θξνληίδεη κε θάζε ηξφπν λα πείζεη θαη ηνπο
άιινπο κνλαξρηθνχο ηνπ ρσξηνχ λα κνλνηάζνπλ κε ηνπο αξηζηεξνχο.420
Παξφκνηα πεξίπησζε ζπκθηιίσζεο ζπλέβε ζηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 1947 ζην
έθηαθην ζηξαηνδηθείν ηεο πφιεο φηαλ δηθάδνληαλ κε ζθελνζεηεκέλε
θαηεγνξία ν επαγγεικαηίαο ζηε Λάξηζα Αρηιιέαο Νηξνγγνχιεο απ’ ηε
Γιαχθε. ηε δίθε παξνπζηάζηεθαλ απζφξκεηα ζαλ κάξηπξεο
ππεξάζπηζεο νη γλσζηνί κνλαξρηθνί
παξάγνληεο ηνπ ρσξηνχ
Γ.Πνιηηδάλαο θαη Β.Παπαλαζηαζνχιεο. Απηφ εξέζηζε ηξνκεξά ηνλ θ
.Δηζαγγειέα ν νπνίνο απάληεζε: ‘Ήιζαηε λα ηνλ ππεξαζπηζηείηε; Καιά
ζαο θάλνπλ θαη ζαο ζθνηώλνπλ νη αληάξηεο.’421
Μέζα ζην κήλα απηφ (Ηαλνπάξηνο 1947) ηξεηο θνξέο ζα βξεζνχλ
πςσκέλεο ζεκαίεο ειιεληθέο κε ζπλζήκαηα ππέξ ηεο ζπκθηιίσζεο, νη
νπνίεο γξάθνπλ ηα παξαθάησ ζπλζήκαηα: ‘Λεπηεξηά, αλεμαξηεζία,
Γεκνθξαηία’ ή ‘ζπκθηιίσζε-ΔΑΜ’ ζε θεληξηθνχο δξφκνπο ηεο
πφιεο(Τςειάληνπ, Άγηνο Κσλζηαληίλν, Ηππνθξάηνπο).422
Ζ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα ησλ ζηειερψλ ηνπ ΚΚΔ ζα απισζεί ζ’ φιε
ηελ πφιε θαη ζα αλεβάζεη ηφηε ζε 1.200 κε 1.500 ηα κέιε πνπ
νξγαλψζεθαλ
κπζηηθά ζην θφκκα. Απηή ε κεηαζηξνθή ππήξμε
418

Αθήγεζε Κ.Κνπηίλα Λάξηζα Γεθέκβξηνο 2012,-‘Ο Αιέμαλδξνο Υνλδξνλάζηνο, πιαζηεξηθφο
πνιηηεπηήο ηελ πεξίνδν ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ θαη αξγφηεξα βνπιεπηήο Λάξηζαο ην 1958 κε ην
ςεθνδέιηην ηεο ΔΓΑ’Δθδνηηθφο Οξγαληζκφο Πάππξνο, ‘Ηζηνξία εηθνλνγξαθεκέλε’-‘Γεψξγηνο Καξηάιεο (1908-1957), Μηα
πνιηηηθή βηνγξαθία επηκ. Αλδξέαο ηεξγίνπ-Ζ <νκάδα Καξηάιε> ζπγθξνηήζεθε γχξσ απφ ηελ
εθεκεξίδα ‘Διεπζεξία’, λένη άλζξσπνη κε αληηζηαζηαθή δξάζε θαη αληηκνλαξρηθή ηνπνζέηεζε.
Αξγφηεξα κε κεζνιάβεζε ηνπ πξεζβεπηή Ρ.Λήπεξ θαη ππνζηήξημε ηνπ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο
Βξεηαλίαο θαη παξά ηελ αληίδξαζε ηνπ Γακαζθελνχ, κε έμη ππνπξγνχο θαη πθππνπξγνχο ζπκκεηέρνπλ
ζηελ θπβέξλεζε νθνχιε πνπ ζρεκαηίζηεθε ζηηο 22/11/1945. O Γ.Καξηάιεο έγηλε ππνπξγφο
Δθνδηαζκνχ, απφ ηελ νπνία ζέζε παξαηηήζεθε ζηηο 11/3/1946 θαηαγγέινληαο ηελ εθινγηθή παξσδία
θαη επέιεμε ηελ απνρή.
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απνηέιεζκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ πχξνπ Καινδίθε. Γηέζεηε
δπλακηζκφ, απιφο, ζεκλφο θαη άθνβνο, ζχκθσλα κε ηνλ Μπαξηδηψηα,
<πξαγκαηηθφο νξγαλσηήο κε ηαιέλην> θαη εγέηεο ζπνπδαίνο θαη
ζπάληνο. ε γεηηνληέο ηεο πφιεο φπνπ θπξηαξρνχζε ην δεκνθξαηηθφ
ζηνηρείν, φπσο ηα νπθιάξηα ή ν Άε –Θαλάζεο, ε ηξνκνθξαηία έζπαζε
θαη γξήγνξα άξρηζε λα θπξηαξρεί έλα είδνο ειεπζεξίαο, ζηελ θίλεζε, ζηε
δξάζε θαη ζηηο εθδειψζεηο ησλ θαηνίθσλ ηνπο. Μάιηζηα ζ’ απηέο ηηο
γεηηνληέο ζα <<θπθινθνξνχλ>> θαη καρεηέο ηεο Αλεμάξηεηεο Οκάδαο
Απνηνάκπλαο πνπ είρε έδξα πφηε ζηνλ Κίζζαβν, πφηε ζηνλ ιπκπν θαη
πφηε ζην Μαπξνβνχλη, νη νπνίνη έκπαηλαλ ζηελ πφιε γηα κπζηηθέο
απνζηνιέο θαη μαλάθεπγαλ.423
Ζ πξψηε κάρε-ζχγθξνπζε πνπ ζα δηεμαρζεί κέζα ζηελ πφιε ηεο
Λάξηζαο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1947 ζπλέβε ην απφγεπκα ηεο 25 εο ηνπ κήλα,
φηαλ κέινο ηεο Αλεμάξηεηεο Οκάδαο Απηνάκπλαο κπήθε ζηελ πφιε θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηελ νδφ Τςειάληνπ ζηελ απνζήθε Φαληάλα. Ήηαλ ν
΄Αγγεινο Σζηηψηαο, γλσζηφο ζηελ Αζθάιεηα απφ ηελ Καηνρή γηα ηα
θαηνξζψκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εμνιφζξεπζε Δαζαδηηψλ θαη
θαηαδεηνχκελνο ηψξα. Μεηά απφ εηδνπνίεζε ηεο γεηηνληάο
θηλεηνπνηήζεθε ε Αζθάιεηα κε απηνθίλεηα θαη κε ρσξνθχιαθεο. ηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα ηνλ πηάζνπλ δσληαλφ, ηξαπκαηίδεη δχν
ρσξνθχιαθεο, ηνπο Αινγάξηαζην θαη Γξάκε. Αδπλαηψληαο ε
Υσξνθπιαθή λα ηνλ πηάζεη, εηδνπνηείηαη θαη θζάλεη ζην ζεκείν
ζπκπινθήο ν επηηειάξρεο ηνπ Β΄ ψκαηνο ηξαηνχ κε ιφρν
καπξνζθνχθεδσλ θαη έλα ηαλθ. Σνπ δεηνχλ λα παξαδνζεί. Βιέπνληαο
πσο είλαη πεξηθπθισκέλνο εθείλνο θσλάδεη: ‘Οη καρεηέο ηνπ
Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ δελ παξαδίδνληαη, πεζαίλνπλ.’ Αθνινπζεί
παλδαηκφλην κε θαηαηγηζηηθά ππξά ελψ ξίρλνληαη ρεηξνβνκβίδεο θαη
θσηνβνιίδεο. Ο Σζηηψηαο ηειεηψλεη ηα ππξνκαρηθά ηνπ θαη
απηνθηνλεί.424
Ζ δε εθεκεξίδα ‘Αιήζεηα’ κεηά ην θιείζηκφ ηεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1946,
άξρηζε λα μαλαβγαίλεη πνιπγξαθεκέλε ζηνλ Κάησ ιπκπν ηνλ
Ννέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο. Σππσλφηαλ ζε 500 πεξίπνπ θχιια θαη κέρξη
ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1947 έθαλε θάπνπ 42 ή 44 εθδφζεηο.425
’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 1947 νη ζπνξαδηθέο ζπγθξνχζεηο ηνπ ζηξαηνχ κε
ηκήκαηα θαη νκάδεο αληαξηψλ ζηα νξεηλά ζπγθξνηήκαηα ηνπ λνκνχ
απαζρνινχζαλ θαζεκεξηλά ηηο ζηήιεο ησλ ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ.
Μάιηζηα εθεκεξίδεο πνπ κέρξη πξφηηλνο δηαηεξνχζαλ ηελ ‘θεληξψα’ θαη
‘νπδέηεξε’ γξακκή καθξηά απφ ηνπο δχν εκπφιεκνπο, ην 1947 ζα
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πιεχζνπλ ζην πιεπξφ ηεο επίζεκεο θπβέξλεζεο.426 Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθφο ν ηξφπνο πνπ πξνβάιινληαη ηα γεγνλφηα πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ζε θάζε νξεηλφ, εκηνξεηλφ ή πεδηλφ ρσξηφ ηνπ
λνκνχ,427 δίλνληαο ιεπηνκέξεηεο ησλ απαγσγψλ θαη ησλ θφλσλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ πιεπξά ησλ αληαξηψλ, θπξίσο γηα ιφγνπο
θαηαζθνπείαο
θαη
κεηάδνζεο
πιεξνθνξηψλ
ζηηο
ηνπηθέο
αξρέο(Υσξνθπιαθή, ηξαηφο).
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε ‘θεληξψα’ ‘Διεπζεξία’ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
Καηνρήο θαη ηελ πεξίνδν ηεο απειεπζέξσζεο ζα ηξνθνδνηεί κε
ηππνγξαθηθή χιε ηελ αξηζηεξή ‘Αιήζεηα’. Τπάξρεη ε νηθνλνκηθή
δπλαηφηεηα εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ηνπ ηδηνθηήηε Γεκεηξαθφπνπινπ θαη
ησλ πξνζβάζεψλ ηνπ ζηελ πξσηεχνπζα. Μάιηζηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηεο ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο ζα ππνζηεί δεκηέο ίδηνπ κεγέζνπο κε ηελ
‘Αιήζεηα’ απφ επηδξνκέο παξαθξαηηθψλ νκάδσλ θαη Δζλνθπιάθσλ κεηά
ηε ‘Βάξθηδα’. Θα δηαηεξήζεη κηα ζηαζεξή γξακκή θξηηηθήο ησλ
πεπξαγκέλσλ ησλ βξαρχβησλ θπβεξλήζεσλ πνπ κεζνιαβνχλ κέρξη ηηο
εθινγέο ηεο 31 Μαξηίνπ 1946 θαη ζα ζηειηηεχζεη ηελ αηκφζθαηξα
δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ. Σν απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ, ε απνρή ηεο
αξηζηεξάο, ε φμπλζε ηεο πνιηηηθν-θνηλσληθήο θαηάζηαζεο θαζψο θαη ην
Γ΄ Φήθηζκα πνπ αθνινπζεί ηελ νδεγνχλ ζε κηα αλαζεψξεζε ηεο έσο
ηφηε ηαθηηθήο ηεο. Μεηά ην θαινθαίξη ηνπ 1946 ζα ηαρζεί κε ην επίζεκν
θπβεξλεηηθφ ζηξαηφπεδν.
Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζα ζεκεησζεί θαηά ηηο
εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Δζληθνχ ηξαηνχ, νη νπνίεο μεθηλνχλ
ηελ άλνημε ηνπ 1947 πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ
Οιχκπνπ θαη δηαξθνχλ αξθεηνχο κήλεο, είλαη νη εθηειέζεηο ελαληίνλ
άνπισλ θαηαδησθφκελσλ νηθνγελεηψλ ζηελ ηνπνζεζία Σζαθίξη θνληά
ζην ρσξηφ Καξπά. Ο Βαγγέιεο Γηαλλφπνπινο, έλαο απφ ηελ νκάδα ησλ
Διεχζεξσλ θνπεπηψλ ηεο πεξηθέξεηαο Σηξλάβνπ, ζπκάηαη: ‘Καη ήηαλ
ηόηε πνπ βξέζεθα ζηελ ηνπνζεζία Σζαθίξη. Φεύγνληαο από ηελ Καξπά,
ρσξίζακε κε ηνπο ζπληξόθνπο κνπ, θαη θαηέβαηλα, κόλνο, γηα δνπιεηά,
ζηνλ Ακπειώλα. Ο αέξαο κνπ έθεξε κηαλ άζρεκε κπξσδηά. Κη όπσο
θαηέβαηλα ηνλ έξεκν ηόπν, είδα κέζα ζηα παιηνύξηα δεθάδεο αλζξώπηλνπο
ζθειεηνύο-νη πην πνιινί ρσξίο θεθάιη. Καη ηα όξληα καδνύζαλ αθόκα, ό,ηη
είραλ αθήζεη αλάκεζα από ηα πιεπξά θαη ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Κάπνπ
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Δθεκ. ‘Διεπζεξία’ Μάξηηνο 1947 : ‘πκπινθή κεη’ αληαξηψλ εηο ηελ πεξηνρήλ ησλ ΦαξζάισλΦφλνο αξρηζπκκνξίηνπ( Καη’ επίζεκνλ αλαθνίλσζηλ παξά ηνπ 501 Σάγκαηνο ηεο 3 εο Σαμηαξρίαο Ρίκηλη
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θαηήξρεην εηο Αξγπξνπνχιηνλ δηα λα παξαιάβε 10 θηήλε κεηά ηξνθίκσλ, άηηλα είρε παξαγγείιεη ιφγσ
ηεο ενξηήο ηνπ)
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εβδνκήληα καρεηέο από ην ζπγθξόηεκα ηνπ Γηώηα(ε θαηαγσγή ηνπ ήηαλ
από ηνλ Σίξλαβν) εμνληώζεθαλ εδώ.’428
Γηα ην ίδην γεγνλφο ππάξρεη θαη ε καξηπξία ηνπ Κψζηα Κνπηίλα, ν
νπνίνο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ βξίζθνληαλ θαηαδησθφκελνη ζηελ
ηνπνζεζία ‘Καιχβηα’ (Νφηηνο ιπκπνο) : ‘Έγηλε καθειεηό. Σν θαινθαίξη
ηνπ 1947 άνπινη θαηαδησθόκελνη κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θξύβνληαλ ζηα
γύξσ βνπλά από ηηο αιιεπάιιειεο επηρεηξήζεηο ηνπ ζηξαηνύ. Όιεο νη
νηθνγέλεηεο δνύζακε κέζα ζε ζπειηέο ζηελ ηνπνζεζία ‘Υάληα’. Ζ δηθή καο
νηθνγέλεηα θαηέβεθε ζην ρσξηό(Αξγπξνπνύιη) γηαηί είρακε ηα πξόβαηα
ζηελ ηνπνζεζία ‘Υαηδεθνπηάξη’. Γελ αλεβήθακε ζηελ Καξπά όπσο άιιεο
νηθνγέλεηεο θαηαδησθόκελσλ. Δθεί ηνπο ζπλάληεζε ν Κόξθαο- ινραγόο ηνπ
ζηξαηησηηθνύ ηκήκαηνο, θαη ηνπο εθηέιεζε ζηε ζέζε ‘Σζαθίξη’, γύξσ ζηα
300 άηνκα. ηήζαλε ηνλ αζύξκαην θαη άξρηζαλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ
ηόπν θαηνηθίαο ησλ ζπιιεθζέλησλ( ηηο έδξεο Υσξνθπιαθήο-Σίξλαβνο,
Λάξηζα θηι), γηα λα εμαθξηβώζνπλ αλ είραλ ζπγγελείο αληάξηεο ή όπνην
άιιν επηιήςηκν ζηνηρείν. Έηζη ηνπο μερώξηδαλ ζε δύν νκάδεο. Απηνί πνπ
γιίησζαλ θαη αθέζεθαλ ειεύζεξνη θαη όινη νη ππόινηπνη πνπ εθηειέζηεθαλ.
Από ην ρσξηό(Αξγπξνπνύιη) ζθνηώζεθαλ ηα δύν θνξίηζηα ηνπ
ηαπξνδεκήηξε-Φώηε, ηα δύν ηνπ Υαηδή, ν Υξ.Υαηδήο θαη ν γξακκαηέαο
ηνπ ΔΑΜ ηνπ ρσξηνύ καο Β.Μαξακήο. Μεηά από θαηξό πήγε ν Απνζηόιεο
Φώηεο(αλήθε θαη απηόο ζηνπο Διεύζεξνπο θνπεπηέο ηεο πεξηθέξεηαο
Σηξλάβνπ) ζηελ ηνπνζεζία θαη βξήθε ηηο αδεξθέο ηνπ ζθνησκέλεο. Σα
πηώκαηα παξέκεηλαλ άηαθα θαη ηα θάγαλε ηα όξληα.’429
Έγηλε αλαθνξά ζ’ απηά ηα δχν γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη ακθφηεξα κε
ην κέγεζνο ηεο ‘ηπθιήο’ βίαο πνπ αζθνχληαλ απφ ηνπο δχν εκπφιεκνπο,
γηα λα επηζεκάλνπκε πσο δελ ππήξραλ αλζξψπηλα φξηα θαη θξαγκνί ζηελ
πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπο, είηε ηνπνζεηνχληαλ ζην ζηελφ πιαίζην ηεο
θνηλφηεηαο κε ζθνπφ ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ πιεξνθνξηνδνηψλ ηνπ
αληηπάινπ είηε αθφκε θαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ γχξσ νξεηλψλ φγθσλ.
ηηο 9 Ηνχιε 1947, δηαδίδνληαο ηελ ςεχηηθε πιεξνθνξία φηη ε Αξηζηεξά
ζρεδηάδεη εμέγεξζε ηελ επνκέλε, δειαδή ζηηο 10 ηνπ κήλα, ε θπβέξλεζε
πξνρψξεζε ζηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο κε εληνιή ηνπ ππνπξγνχ Γεκνζίαο
Σάμεσο Ναπ.Εέξβα, ζε λέα καδηθέο ζπιιήςεηο. ηελ Αζήλα θαη ζηνλ
Πεηξαηά πηάζηεθαλ 2.613 άηνκα θαη ζηε Θεο/λίθε πεξίπνπ 3.000. ηηο
14 Ηνπιίνπ πηάζηεθαλ άιινη 2.500 δεκνθξάηεο.430ην λνκφ ηεο Λάξηζαο
αληίζηνηρα πηάζηεθαλ 250 πνιίηεο(εθαηφ κέζα ζηελ πφιε, εβδνκήληα
πέληε ζηελ Διαζζφλα ,ζαξάληα απφ ηνλ Σίξλαβν, δέθα απφ ηα Σέκπε θαη
είθνζη πέληε απφ ηα ρσξηά ηεο Αγηάο).431
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ηε δηεηία 1945-46 ην ΚΚΔ ζπκβνχιεπε ηνπο νπαδνχο ηνπ λα
ππαθνχνπλ ζηηο ζηξαηησηηθέο εληνιέο θαη λα παξνπζηάδνληαη ζηα
ζηξαηησηηθά θέληξα, παξά ην γεγνλφο φηη ε ζηξαηησηηθή ζεηεία ζήκαηλε
πεξηζζφηεξν θπιάθηζε ζε εηδηθά ζηξαηφπεδα. ζνη απφ ηνπο ζηξαηηψηεο
επηζπκνχζαλ λα ιηπνηαθηήζνπλ, έπξεπε λα ην πξαγκαηνπνηήζνπλ κε δηθή
ηνπο πξσηνβνπιία θαη ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηνπ δηθηχνπ πιεξνθνξηψλ
ηνπ θφκκαηνο.432 ηηο 10 ηνπ επηέκβξε 1947 ζην Βφιν έπηαζαλ 180
θαληάξνπο. Σνπο 150 ηνπο έζηεηιαλ ακέζσο ζην Μαθξνλήζη θαη ηνπο
άιινπο 30 ηνπο βαζάληδαλ ζηα θξαηεηήξηα ηεο ΔΑ. ην ηξαίλν πνπ
εξρφηαλ απφ Σξίθαια ζηηο 11/9/47 κεηέθεξαλ 600 θαληάξνπο
θιεηζκέλνπο ζε 15 βαγφληα. ην ζηαζκφ ησλ Φαξζάισλ έδησμαλ ηνλ
θφζκν γηα λα κε βιέπεη. Μηα θνπέια πνπ ηφικεζε λα βγεη ζην κπαιθφλη,
ηελ ππξνβφιεζαλ. Οη δε θαληάξνη απνδνθίκαζαλ ηελ πξάμε κε θσλέο
<<αίζρνο, αίζρνο>>.433
Ζ επηζηξάηεπζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ε θπβέξλεζε ηνλ Αχγνπζην
ηνπ 1947 γηα ηηο θιάζεηο ’43-44 αθνξά θαη ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο.
Δθηφο απφ ζηξαηεχζηκνπο ην ζρέδην πεξηιακβάλεη ηε ζηξάηεπζε θαη δέθα
ρηι. ΜΑΤ, εθ ησλ νη επηά ρηιηάδεο πξνέξρνληαη θαη πξννξίδνληαη γηα ηε
Θεζζαιία. ηα πιαίζηα απηήο ηεο επηρείξεζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε
εθθέλσζε ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο απφ αληαξηφπιεθηνπο θαη ε
ππνρξεσηηθή επηζηξνθή ζηα ρσξηά ηνπο. Θα απνηειέζνπλ ηηο εθεδξείεο
γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ εμνπιηζκφ ηνπο ζηα ΜΑΤ ηεο ππαίζξνπ.434
ηνλ αληίπνδα ν ΓΔ πξαγκαηνπνηεί ηνλ επηέκβξην ηνπ 1947
αλαγθαζηηθέο επηζηξαηεχζεηο πνιηηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ λνηίνπ
Οιχκπνπ, νη νπνίεο άιιεο ζα ζηεθζνχλ κε επηηπρία θαη άιιεο ζα
απνηχρνπλ. 435
Ζ λέα θπβέξλεζε νθνχιε, ζηηο 7 επηέκβξε 1947, ζα δηαθεξχμεη
πνιηηηθή <<θαηεπλαζκνχ>> θαη ζα πξνηείλεη ζηε βνπιή ηελ ςήθηζε
λφκνπ γηα ρνξήγεζεο ακλεζηίαο ζε φζνπο αξρεγνχο θαη καρεηέο ηνπ
ΓΔ παξνπζηαζηνχλ, κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ,
<<απηνβνύισο εηο ηελ πιεζηέζηεξελ δηθαζηηθήλ, ζηξαηησηηθήλ ή
αζηπλνκηθήλ αξρήλ…θαη αθνπιηζζώζηλ…>>. Οη εθηειέζεηο ζηα
ζηξαηνδηθεία είραλ πξνζσξηλά αλαζηαιεί σζηφζν ηνλ κήλα Οθηψβξην
(13/10/1947) ηέζεθαλ ζε ηζρχ ηα κέηξα έθηαθηεο αλάγθεο θαη έηζη
άξρηζαλ πάιη λα ιεηηνπξγνχλ ηα ζηξαηνδηθεία.436
432
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Μεηά ηε ζχιιεςε θαη δνινθνλία ηνπ β΄γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο πφιεο
ζηα θξαηεηήξηα ηεο Αζθάιεηαο Αιθηβηάδε Μεξηδνχδε, ζηηο 12-19
Ννεκβξίνπ 1947, έθζαζε εηδνπνίεζε ζηνλ Καινδίθε απφ ηελ Κ.Δ. ηνπ
ΚΚΔ φπσο κεηαβεί ζην βνπλφ. Έπξεπε φκσο λα ηαθηνπνηήζεη θάπνηεο
εθθξεκφηεηεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ λα αλαιχζεη ηελ απφθαζε ηεο 3εο
Οινκέιεηαο ζε αρηίθ ζηειερψλ ησλ Κ.Ο.Β ηεο Λάξηζαο. Δμαηηίαο ηεο
απνπζίαο δχν-ηξηψλ ζηειερψλ, ν Καινδίθεο ζπλέζηεζε λα δηαιπζεί ε
ζχζθεςε γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο. ηνπο ‘Έμη Γξόκνπο’ 437 ζα πέζεη πάλσ
ζε κπιφθν ζπλεξγάηε ηεο Αζθάιεηαο. Αθνχ ηνλ εμνπδεηεξψλεη
πξνζσξηλά, πξνζπαζεί λα δηαθχγεη αιιά πέθηεη πάλσ ζε δηεξρφκελν
ππελσκνηάξρε. Δθεί ζα θαηαθζάζεη ν ζπλεξγάηεο ηεο Αζθάιεηαο θαη ζα
ηνλ ππξνβνιήζεη. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ηαηξψλ ηνπ λνζνθνκείνπ
θαη ηνπ βνπιεπηή –γηαηξνχ Ράπηε ν πχξνο Καινδίθεο ζα αθήζεη ηελ
ηειεπηαία ηνπ πλνή ζηηο 24 Ννεκβξίνπ 1947.438
Έηζη κε ηελ ηαπηφρξνλε ζρεδφλ ζχιιεςε ησλ Μπίγθα,
Εαραξαθφπνπινπ θαη αξηγγνχιε, κε ηηο δνινθνλίεο ησλ Μεξηδνχδε θαη
Καινδίθε θαη κε ηελ ζχιιεςε ηεο Καξαλίθα απνθεθαιίζηεθε ε
Δπηηξνπή Πφιεο ηνπ ΚΚΔ.439

ΔΝΟΣΖΣΑ 9ε
ΟΗ ΦΤΛΑΚΔ ΣΖ ΛΑΡΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΚΑΣΟΥΖ ΚΑΗ
ΣΟΤ ΔΜΦΤΛΗΟΤ
Δηζαγσγή
ηελ 9ε ελφηεηα επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί ε θαηάζηαζε πνπ
επηθξαηεί ζηηο θπιαθέο ηεο Λάξηζαο ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο αιιά θαη
κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο ζε ηνπηθφ επίπεδν,
ηδηαίηεξα κεηά ηηο ζπιιήςεηο ησλ νπαδψλ ηνπ Δακηθνχ θηλήκαηνο ,ηελ
θξάηεζε θαη αξγφηεξα ηε δίσμε θαηά ησλ δσζίινγσλ ηεο πεξηνρήο θαη
ηε λέα θαηάζηαζε πνπ αξρίδεη θαη δηακνξθψλεηαη ζηηο ηνπηθέο θπιαθέο
κε ηελ έθξεμε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Δπίζεο γίλεηαη κηα αλαθνξά ζην
437

Πεξηνρή θνληά ζην θέληξν ηεο πφιεο, ραξαθηεξηζηηθή γηα ηελ νλνκαζία ηεο εμαηηίαο ηεο
ζπγθνηλσληαθήο ζέζεο –ζεκείν ζπλάληεζεο έμη δξφκσλ.
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λνκηθφ νπινζηάζην πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη θπβεξλήζεηο κεηά ηε
<<Βάξθηδα>> γηα λα θαηαζηείινπλ ην Δακηθφ θίλεκα.
Απηή ε έξεπλα βαζίζηεθε ζε πξσηνγελείο πεγέο πξνεξρφκελεο απφ ηα
αξρεία ησλ θπιαθψλ Λάξηζαο, ζε αθεγήζεηο πξνζψπσλ θαη καξηπξίεο
πνπ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν απφ ην 1945 έσο θαη ην 1950 βξίζθνληαλ
θξαηνχκελνη ζηηο ελ ιφγσ θπιαθέο θαζψο θαη ζε εθεκεξίδεο ηεο επνρήο
πνπ πεξηγξάθνπλ ηφζν ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο φζν θαη ηελ ηδηφηππε
ζρέζε πνπ είρε δηακνξθσζεί κεηαμχ ησλ θπιαθψλ θαη ηνπ εθηάθηνπ
ζηξαηνδηθείνπ ηεο πφιεο.

ΦΤΛΑΚΔ-ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ <<ΑΝΣΗΑΔΡΟΠΟΡΗΚΟ>>

Σν ζηξαηφπεδν ηδξχζεθε απφ ηνπο Ηηαινχο θαηαθηεηέο ηνλ Αχγνπζην
ηνπ 1941. Οη πξψηνη θξαηνχκελνη ήηαλ 1.100 ζηξαηηψηεο Κξεηηθνί. Απ’
απηνχο 350 απέδξαζαλ, 500 πέζαλαλ απφ ηελ πείλα, πνιινί
εθηειέζηεθαλ θαη ιίγνη επέδεζαλ σο ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. Οη
θξαηνχκελνη έκελαλ ζε παξαπήγκαηα, θάησ απφ άζιηεο ζπλζήθεο
δηαηξνθήο, δηακνλήο θαη ζηέγαζεο. χκθσλα κε ηα θαηεγνξεηήξηα ηνπ
<<Διιεληθνχ Δζληθνχ Γξαθείνπ Δγθιεκάησλ Πνιέκνπ>>, θαηά ην 1942
εθηειέζηεθαλ άλεπ δίθεο κέζα ζην ζηξαηφπεδν πάλσ απφ 250
θξαηνχκελνη. Οη εθηειεζκέλνη απ’ απηφ ην ζηξαηφπεδν ππνινγίδνληαη
ζπλνιηθά ζε 800 πεξίπνπ.
Με ηελ απνρψξεζε ησλ Ηηαιψλ ην ζηξαηφπεδν θξαηνπκέλσλ πνπ
βξίζθνληαλ 5 ρκ. έμσ απφ ηε Λάξηζα, ζηελ πεξηνρή αεξνδξνκίνπ,
δηαιχζεθε. Πξνπνιεκηθά ήηαλ ζηξαησληζκφο ηνπ Αληηαεξνπνξηθνχ
Ππξνβνιηθνχ, εμ νπ θαη ην φλνκα <Αληηαεξνπνξηθό>. Με ηε δεχηεξε
Καηνρή ησλ Γεξκαλψλ, φρη κφλν αλαζπγθξνηήζεθε θαη κπήθε ζε
ιεηηνπξγία αιιά θαη επηβιήζεθε θαζεζηψο δηαβίσζεο ςπρξφ, αλειέεην,
ζιηβεξφ, δσψδεο, ρσξίο ίρλνο αλζξσπηάο.440
Μέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα γέκηζε κε θξαηνχκελνπο
θνκκνπληζηέο, ρσξηθνχο πνπ ηνπο θαηεγνξνχζαλ φηη δήζελ ππέζαιπαλ
αληάξηεο, ακάρνπο πνπ ζπιιακβάλαλε ζε αληίπνηλα αλαηηλάμεσλ,
ζακπνηέξ θιπ. πνιινχο απφ ηνπο νπνίνπο εθηεινχζαλ θαζψο θαη
δηάθνξνπο πνιίηεο πνπ ζπιιακβάλνληαλ γηα ηξνκνθξαηία θαη εθδίθεζε,
θαη χζηεξα απφ θαηαδφζεηο νξγάλσλ ηεο κπζηηθήο αζηπλνκίαο. Σνλ
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Απξίιην ηνπ 1944 νη θξαηνχκελνη ήζαλ 1.350, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο 60
γπλαίθεο θαη 20 παηδηά θάησ ησλ 12 εηψλ.
Ο Δξπζξφο ηαπξφο αλαθέξεη φηη ζην ζηξαηφπεδν θξαηήζεθαλ 2.538
άηνκα, ηα 1.218 ζηε δηάξθεηα ηεο ηηαιηθήο δηνίθεζεο (29 κήλεο) θαη ηα
1.365 ζηε δηάξθεηα ηεο ρηηιεξηθήο (11 κήλεο). Ζ ίδηα πεγή αλεβάδεη ζε
1.210 ηνπο θξαηνχκελνπο πνπ εθηειέζηεθαλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο
θαηαθηεηέο.441
ε φινπο απηνχο ηνπο θξαηνχκελνπο απαγνξεπφηαλ ε επηθνηλσλία κε
ηνπο δηθνχο ηνπο, νη επηζθέςεηο ζπγγελψλ θαζψο θαη δηελεξγνχζαλ
ειέγρνπο θαη αθαηξνχζαλ πνιιέο θνξέο φηη ζεσξνχζαλ ρξήζηκν γηα ηνλ
εαπηφ ηνπο. Οη θαηνρηθέο αξρέο αδηαθνξνχζαλ γηα ηε δηαβίσζή ηνπο, γηα
ηελ πγεία ηνπο ελψ έθαλαλ θαη δηαθξίζεηο ζηνπο επλννχκελνπο, νη νπνίνη
ζηε ‘καύξε αγνξά’ πσινχζαλ παληφο είδνπο πξάγκαηα θαη ηδίσο ηζηγάξα
θαη πνηά. Σα ζπγθεθξηκέλα είδε αθαηξνχζαλ απφ ηα δέκαηα ελψ ζπρλνί
ήηαλ θαη εθβηαζκνί πάζεο θχζεσο ησλ δηεξκελέσλ.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθήγεζε ηνπ Εηαδηά δηθεγφξνπ ηεο επνρήο γηα
ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε θπιαθή ηνλ Απξίιην ηνπ 1941:
ηε γηνξηή θίινπ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ,(ε γηνξηή πξαγκαηνπνηήζεθε
κεζεκέξη ιόγσ απαγόξεπζεο θπθινθνξίαο ην βξάδπ) αθνύ θάγακε θαη
ήπηακε γηα λα γιεληήζνπκε θαιέζακε ηα θιαξίλα θαη βγήθακε ζηελ απιή
θαη ρνξεύακε. Πάλσ ζηα ηξαγνύδηα, ηνπο ρνξνύο θαη ηα επηθσλήκαηα
<<δήησ ε Διιάο>>, απέλαληη βξίζθνληαλ ηα γξαθεία πξνδνηηθήο
νξγάλσζεο κε αξρεγνύο έλαλ πξνδόηε, αηκνβόξν αξρηιεζηή ηεξσκέλν
παπά(Παπακαθξήο) θαη
έλαλ
αηκνραξή
απαηεώλα δάζθαιν
(Καξαγηώξγνο),ζε ιίγν εκθαλίζηεθαλ νη Γεξκαλνί πνπ ηνπο είραλ
εηδνπνηήζεη νη απέλαληη. Καηέθζαζαλ ηα Δ-Δ κε θνξηεγό απηνθίλεην,
καο ζπλέιαβαλ, καο επηβίβαζαλ θαη καο πήγαλ ζηα γξαθεία Ζπείξνπ θαη
Κνινθνηξώλε, όπνπ είραλ γξαθεία νη γθεζηαπίηεο Δ-ΝΣΔ. Δθεί άξρηζαλ
ηηο αλαθξίζεηο. Έλαο αμησκαηηθόο καο ξώηεζε πνηνο από εκάο ήηαλ
θνκκνπληζηήο λα θάλεη έλα βήκα εκπξόο. Καλείο δελ θνπλήζεθε θαη ηόηε
ραζηνύθηζε ηνπο δύν-ηξεηο πξώηνπο. Μαο έθιεηζαλ πξνζσξηλά ζ’ έλα
γθαξάδ θαη πεξηκέλακε μάγξππλνη ην επόκελν πξσηλό.
Σν πξσί πέξαζε θαη καο είδε έλαο άιινο αδίζηαθηνο αηκνβόξνο(Σάθεο
Μαθεδόλαο), πνπ θνπκαληάξηδε ζηε γεηηνληθή πόιε(Βόινο) ηηο εζληθηζηηθέο
νξγαλώζεηο. Όηαλ έκαζε πνηνη είκαζηε, γύξηζε θαη είπε ζε θάηη θαζάξκαηα
πνπ ηνλ ζπλόδεπαλ όηη ζα καο εθηεινύζε απηόο κέζα ζην γθαξάδ.
Ύζηεξα από ιίγε ώξα καο θόξησζαλ πάιη ζ’ έλα θνξηεγό θαη κε ζπλνδεία
καο πήγαλ ζην Αληηαεξνπνξηθό, ρσξίο λα καο επηηξέςνπλ λα
εηδνπνηήζνπκε ηνπο δηθνύο καο .Δθεί βξήθακε θίιν θξαηνύκελν πνπ καο
παξέιαβε θαη καο νδήγεζε ζε έλα κηθξό ζάιακν κε θξεβάηηα νκαδηθά,
θηηαγκέλα από ζηδεξέληα ηξίπνδα θαη ζαλίδεο θαη κε ζηξώκαηα γεκηζκέλα
441
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κε μεξακέλν άρπξν, πνπ είραλ πηάζεη κηιηνύληα θνξηνύο. Μαο έθεξε έλα
θνπθάιη (ζθνύπα από θπηό), γηα λα ζθνππίζνπκε θαη καο έδσζε θαη ιίγν
ζάξξνο. Αθνύ καδέςακε ηε ζθόλε ζσξό ,είδακε ηελ ζθόλε λα ηξεκνπιηάδεη
από εθαηνκκύξηα ςείξεο. Καθήλ-θαθώο ηαρηνπνηεζήθακε θαη ην κέιεκά
καο ήηαλ πσο ζα απνθηήζνπκε επαθή κε ηνπο δηθνύο καο θαη ην πώο ζα
ειεπζεξσλόκαζηαλ. Καζεκεξηλά καο παξαιάκβαλε έλαο αλζππαζπηζηήο
θαη καο πήγαηλε ζην Μεδνύξιν θαη θνξηώλακε βόκβεο. Από ην Μεδνύξιν
πεγαίλακε ηηο βόκβεο ζην Λνύλα-Παξθ. Σνπο δηθνύο καο δελ ηνπο βιέπακε
θαη αλεζπρνύζαλ θαη απηνί γηαηί νη εθηειέζεηο αζώσλ ήηαλ ζε εκεξήζηα
δηάηαμε.’442

ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΟΠΛΟΣΑΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ
Σν λνκνζεηηθφ νπινζηάζην πνπ ζα πξνσζήζεη ηηο εληεηλφκελεο
ζπιιήςεηο-θξαηήζεηο ηεο πεξηφδνπ κεηά ηε ‘Βάξθηδα’ ζα ραξαθηεξηζηεί
<<παξαζύληαγκα>>443. Θα θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζπγθαιπκκέλα κε
ηνλ αλαγθαζηηθφ λφκν πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ
λαπάξρνπ Βνχιγαξε, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1945.444
Δίλαη ν πεξίθεκνο λφκνο ηνπ 1871 <<πεξί θαηαδηώμεσο ηεο
ιεζηείαο>>, ν νπνίνο επαλαθεξφηαλ <<πξνζσξηλά>>, ζε ηζρχ ζε
νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα: πέξα απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηεπθφιπλαλ ηε
δίσμε ησλ ιεζηψλ, νη νπνίνη, σο ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ιπκαίλνληαλ ηελ
χπαηζξν, ν λφκνο απηφο εμνπζηνδνηνχζε ηηο αξκφδηεο πνιηηηθέο ή
ζηξαηησηηθέο αξρέο λα δηαηάμνπλ ηε <<κεηνίθεζε>> ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηελ εθηφπηζε, ησλ πην ζηελψλ ζπγγελψλ ηνπο.445
Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο ελεξγνπνηήζεθε πέληε κήλεο κεηά ηελ
ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο γηα ηε δίσμε εθείλσλ ησλ
νπαδψλ ηεο Αξηζηεξάο θαη ησλ πξψελ αληηζηαζηαθψλ πνπ ε
δηθνξνχκελε ακλεζηία, πνπ πξνέβιεπε ε ζπκθσλία ηνπο πξνθχιαζζε
πξνζσξηλά απφ άιιεο δηψμεηο. Καη απηφ ράξε ζε κηα εληππσζηαθά
θπληθή εμίζσζε ηνπ ηχπνπ πνιηηηθνί εγθιεκαηίεο (εγθιεκαηίεο);=
εγθιεκαηίεο ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ.446
442

Εηαδηάο ζ.89-90
N.Αιηβηδάηνο, ‘Οη πνιηηηθνί ζεζκνί ζε θξίζε 1922-1974-Όςεηο ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο’εθδ. Θεκέιην
ζει.458
444
Αλαγθαζηηθφο Νφκνο 453 ηεο 10εο Ηνπιίνπ 1945, <<πεξί θαηαδηώμεσο ηεο ιεζηείαο>>
445
Άξζξ.21 θαη 22 ηνπ λφκνπ ΣΟΓ΄ηεο 1εο Μαξηίνπ 1871, βι.340. πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο,ζχκθσλα
κε ην άξζξν 5 &3 ηνπ αλαγθαζηηθνχ λφκνπ 453, ν ππνξγφο Δζσηεξηθψλ κπνξνχζε, κε <<απφθαζε>>
πνπ δεκνζηεπφηαλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,αλάκεζα ζηα άιια, λα επηθεξχμεη θάζε άηνκν
<<επηθίλδπλνλ δηα ηελ δεκνζίαλ ηάμηλ>>. Ζ δηάηαμε απηή απέβιεπε επίζεο ζην λα δηεπθνιχλεη ηε
ζχιιεςε ησλ πνιηηηθψλ εγθιεκαηηψλ, πνπ δελ είραλ ακλεζηεπηεί κε ηε ζπκθσλία ηεο Βάξθηδαο.
446
Αιηβηδάηνο, φ.π. ζει.460
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Ζ ινγηθή ηνπ κέηξνπ απηνχ, ηα ζπέξκαηα ηεο νπνίαο βξίζθνληαλ ζηνλ
ίδην ηνλ πεξί ακλεζηίαο φξν ηεο ζπκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο, ήηαλ πξάγκαηη
φηη ήζειε λα ζεσξεί ηνπο αληηηηζέκελνπο πξνο ηε λέα θαζεζηεθπία ηάμε
θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο εγθιεκαηίεο ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ, νη
νπνίνη έπξεπε λα ινγνδνηήζνπλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπο, αλ φρη γηα ηα
θξνλήκαηά ηνπο. Απηφο ν λφκνο γηα ηε ιεζηεία ζα δηαηεξεζεί ζε ηζρχ
θαη κεηά ην ηέινο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Θα εμαθνινπζήζεη λα
εθαξκφδεηαη, ζηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, κε κηα ζεηξά δηαηάγκαηα πνπ
εθδφζεθαλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο πνπ αιιεινδηαδέρνληαλ ε κία ηελ άιιε
(βαζηιηθά δηαηάγκαηα ηεο 3εο Μαΐνπ 1946, ηεο 29εο Απξηιίνπ 1947, ηεο
24εο Απξηιίνπ 1948, ηεο 30εο Απξηιίνπ 1949, ηεο 10εο Απγνχζηνπ 1950
θηι.)447 Δίλαη ελδεηθηηθφ πσο ε πξαθηηθή ηεο επηθήξπμεο ησλ
θνκκνπληζηψλ, ζαλ λα επξφθεηην γηα ιεζηέο ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ
δηθαίνπ, ζπλερίζηεθε ρσξίο δηαθνπή, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1950.
Παξάιιεια ην Μάην ηνπ 1946 ε πξψηε θνηλνβνπιεπηηθή θπβέξλεζε
ηεο ρψξαο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ ηνπ Κ.Σζαιδάξε ζα επαλαθέξεη
ζε ηζρχ ην δηάηαγκα ηνπ 1926 ηεο δηνηθεηηθήο εθηόπηζεο<< παληόο
αηόκνπ ππόπηνπ δηαπξάμεσο ιαζξεκπνξίαο ή άιισλ πξάμεσλ
αληηθεηκέλσλ εηο ηελ Γεκνζίαλ ηάμηλ,… θαη αζθάιεηαλ ηεο ρώξαο>>.448
Αθνινπζεί ην πεξηβφεην Γ΄ Φήθηζκα, δπφκηζη κήλεο κεηά ηηο εθινγέο,
ζηηο 18 Ηνπλίνπ 1946, ε θπβέξλεζε Σζαιδάξε ζέζπηζε ην νκψλπκν
κέηξν <<πεξί εθηάθησλ κέηξσλ αθνξώλησλ ηελ Γεκνζίαλ ηάμηλ θαη
αζθάιεηαλ>>. χκθσλα κάιηζηα κε ην πξψην άξζξν, <<όζηηο ζέισλ λα
απνζπάζε ελ κέξνο εθ ηνπ όινπ ηεο Δπηθξαηείαο, ή λα επθνιύλε ηα πξνο
ηνύην ην ηέινο ηείλνληα ζρέδηα, ζπλώκνζελ ή δηήγεηξε ζηάζηλ ή ζπλελλνήζε
κε μέλνπο, ή θαηήξηηζελ ελόπινπο νκάδαο, ή έιαβε κεηνρήλ εηο ηνηαύηαο
πξνδνηηθάο ελώζεηο ηηκσξείηαη κε ζάλαηνλ>>.449 Σν ίδην ςήθηζκα
ηηκσξνχζε απζηεξά νπνηνλδήπνηε ζπκκεηείρε ζε παξάλνκα
ζπιιαιεηήξηα θαη ζε απεξγίεο ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ρσξίο λα έρεη
ελεκεξψζεη πξνεγνπκέλσο ηνλ εξγνδφηε ηνπ. Δπίζεο ην Φήθηζκα Γ ΄
έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηελ Αζηπλνκία λα δηελεξγεί θαη’νίθνλ έξεπλεο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο λχρηαο θαη λα επηβάιεη
πεξηνξηζκνχο ζηελ θπθινθνξία ησλ πνιηηψλ.
Μεηά απφ δχν εκέξεο ε θπβέξλεζε ζα ζπλνδεχζεη ην Φήθηζκα Γ΄ κε
ηελ εγθαζίδξπζε εθηάθησλ ζηξαηνδηθείσλ ζε φιε ηελ θεληξηθή θαη
βφξεηα Διιάδα (Μαθεδνλία, Θξάθε, Θεζζαιία θαη Ήπεηξν). Απηά ηα

447

Αιηβηδάηνο,φ.π.ζει.461
Ννκνζεηηθφ δηάηαγκα ηεο 4εο Μαΐνπ 1946, πνπ ηξνπνπνηνχζε θαη ζπκπιήξσλε ηνπο ηζρχνληεο
λφκνπο γηα ηε ιεηηνπξγία Δπηηξνπψλ Αζθαιείαο ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο.
449
Φήθηζκα Γ΄, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, θ.197, 18 Ηνπλίνπ 1946, άξζξα 1 έσο 9
448
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έθηαθηα ζηξαηνδηθεία ήηαλ ηα κφλα αξκφδηα λα θξίλνπλ ηηο ππνζέζεηο
πνπ αθνξνχζαλ παξαβάζεηο ηνπ Φεθίζκαηνο Γ΄.450
Σν λνκηθφ νπινζηάζην ζα νινθιεξσζεί κε ηνλ αλαγθαζηηθφ λφκν 509
ηεο 27 Γεθεκβξίνπ 1947 <<πεξί κέηξσλ αζθαιείαο ηνπ θξάηνπο, ηνπ
πνιηηεύκαηνο, ηνπ θνηλσληθνύ θαζεζηώηνο θαη πξνζηαζίαο ησλ ειεπζεξηώλ
ησλ πνιηηώλ>>, πνπ ςεθίζηεθε ηξεηο κέξεο κεηά ηελ αλαγγειία ίδξπζεο
ηεο Πξνζσξηλήο Γεκνθξαηηθήο Κπβέξλεζεο. Ο Α.Ν 509 έζεηε εθηφο
λφκνπ ην ΚΚΔ, ην ΔΑΜ, ηελ ΔΑ θαη θάζε άιιν θφκκα πνπ ήηαλ
αλακεκεηγκέλν ζηελ <<θαηά ηεο αθεξαηόηεηαο ηεο Υώξαο πξνδνηηθήλ
αληαξζίαλ>>.451

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΣΧΝ ΦΤΛΑΚΧΝ

Oη θπιαθέο ηεο ρψξαο ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν (1945-1950)
παξνπζίαδαλ ηελ παξαθάησ ζχλζεζε πιεζπζκνχ:
Α) Γσζίινγνη, άηνκα πνπ είραλ ζπλεξγαζηεί κε ηηο ηηαιηθέο θαη
γεξκαληθέο αξρέο Καηνρήο, είηε κέζσ ηεο ‘ Λεγεώλαο ησλ Βιάρσλ’ είηε
κέζσ ησλ ‘ΔΑΑΓ’(Δζληθόο Αγξνηηθόο ύλδεζκνο Αληηθνκκνπληζηηθήο
Γξάζεο)-ηα Σάγκαηα Αζθαιείαο ηεο πεξηνρήο, ελαληίνλ ησλ νπνίσλ είρε
αζθεζεί πνηληθή δίσμε ζχκθσλα κε ην άξζξν ηεο ζπκθσλίαο ηεο
Βάξθηδαο θαη βξίζθνληαλ έγθιεηζηνη ζηηο ηνπηθέο θπιαθέο έσο φηνπ γίλεη
ε δίθε ηνπο απφ ην Δηδηθφ Γηθαζηήξην Γσζίινγσλ ηνπ Δθεηείνπ ηεο
Λάξηζαο.452
Β) Κνηλνί εγθιεκαηίεο, ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ νη νπνίνη εμέηηλαλ ηηο
πνηλέο ηνπο ζην ηνπηθφ σθξνληζηηθφ Καηάζηεκα ηεο Λάξηζαο
(Ππξηηηδαπνζήθε)
Γ) Πνιηηηθνί θξαηνύκελνη, νη νπνίνη: 1) είραλ θαηαδηθαζηεί ή ήηαλ
ππφδηθνη γηα εγθιήκαηα πνηληθνχ δηθαίνπ π.ρ. Μίκεο ΣάζζνοΜπνπθνπβάιαο, 453θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο θαη ησλ
450

Γνθίκην Ηζηνξίαο ηνπ ΚΚΔ, Α΄ηφκνο (1918-1949), εθδ .χγρξνλε επνρή, Αζήλα 2011,ζει.555
Α.Ν. 509, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, θ.293, 27 Γεθεκβξίνπ 1947,Αηηηνινγηθή Έθζεζηο, άξζξα
1§1,2§1, 4§1, θαη άξζξα 6 θαη 7.
452
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ Μάξηηνο 1945 ‘Πξνθπιάθηζε πξνδφηε’
453
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ Απξίιηνο 1945 ‘Κξαηήζεθε ν Μπνπθνπβάιαο’
451
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Γεθεκβξηαλψλ, νη ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ ελέπηπηαλ ζηελ αξκνδηφηεηα
ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη σο θξαηνχκελνη αλήθαλ ζηε δηθαηνδνζία
ηνπ ππνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη 2) απηνί πνπ είραλ θαηαδηθαζηεί ή ήηαλ
ππφδηθνη γηα παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο <<πεξί εθηάθησλ κέηξσλ>>
δει. ησλ αλαγθαζηηθψλ λφκσλ πνπ είραλ ςεθηζηεί ην 1946 θαη κεηά, νη
ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ ελέπηπηαλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ εθηάθησλ
ζηξαηνδηθείσλ.454
χκθσλα κε αλαθνξέο ηεο Βξεηαληθήο Ννκηθήο Απνζηνιήο πνπ
βξίζθνληαλ ζηελ Διιάδα ηνλ Ννέκβξην θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1945 γηα
λα εμεηάζεη ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ησλ ειιεληθψλ θπιαθψλ θαζψο θαη
ηνλ πιεζπζκφ ηνπο δεκνζηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
Μέρξη ηελ 1ε Οθησβξίνπ 1945 ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο βξίζθνληαλ
16.700 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ νη ππφδηθνη ήηαλ 14.252 θαη νη θαηάδηθνη
2.448. Απφ απηνχο πνπ είραλ θαηαδηθαζζεί νη δνζίινγνη ήηαλ 231, άηνκα
πνπ βαξχλνληαλ γηα αδηθήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Γεθεκβξηαλψλ
131, ελψ άηνκα πνπ βαξχλνληαλ γηα πνηληθά αδηθήκαηα 2.086. ζν
αθνξά ηελ θαηεγνξία ησλ ππνδίθσλ, νη δνζίινγνη αλέξρνληαλ ζε 2.665
άηνκα, απηνί πνπ βαξχλνληαλ κε ηα αδηθήκαηα ησλ Γεθεκβξηαλψλ 5.896
θαη νη πνηληθνί 5.691.455

ΟΗ ΦΤΛΑΚΔ ΣΖ ΛΑΡΗΑ

ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο ιεηηνπξγεί ην σθξνληζηηθφ Καηάζηεκα ηεο
πφιεο ή αιιηψο ε γλσζηή ‘Ππξηηηδαπνζήθε’ ή ‘Μπαξνπηαπνζήθε’, ν ‘
Όξρνο Απηνθηλήησλ’ ζηηο παξπθέο ηεο πφιεο φπνπ νη θξαηνχκελνη
ζηεγάδνληαη ζε ζθελέο θαη ηα ‘Ππξνβνιηθά’, ζηξαηφπεδν ζηε δπηηθή
πιεπξά ηεο πφιεο, πνπ ιεηηνπξγνχζε σο ρψξνο εγθιεηζκνχ
θξαηνπκέλσλ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ θαη
θαηά ηα έηε 1948-49, φηαλ ν αξηζκφο ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ είρε
απμεζεί ζεκαληηθά εμαηηίαο ησλ κεγάισλ εθθαζαξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ
ηνπ Δζληθνχ ηξαηνχ ζηε γεληθφηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο θαη ησλ
ζπγθξνχζεσλ-καρψλ κε ηνλ ΓΔ.
Απηνί νη ηέζζεξηο ρψξνη εγθιεηζκνχ (Ππξηηηδαπνζήθε, Όξρνο,
Ππξνβνιηθά θαη νη θπιαθέο ηξαηώλσλ) ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο
454
455

FO 371/87668 RG10113/5 Αζήλα πξνο FO, 9 Φεβξνπαξίνπ 1950
Αθαδεκία Αζήλαο, Έθζεζε ηεο Βξεηαληθήο Ννκηθήο Απνζηνιήο, ζ.29
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δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν γηα ηε κεηαγσγή πνιιψλ θξαηνπκέλσλ ζε
δηάθνξεο φκνξεο θπιαθέο ηεο πεξηφδνπ π.ρ. Σξηθάισλ, Καξδίηζαο,
Άκθηζζαο θαη Βφινπ.456
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηελ πφιε εδξεχεη ην ηξαηεγείν Κεληξηθήο
Διιάδαο θαη γη’ απηφ ε ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο πφιεο έρεη βαξχλνπζα
ζεκαζία γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθθαζαξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
Δζληθνχ ηξαηνχ ηφζν ζηε Θεζζαιία φζν θαη ζηε ηεξεά Διιάδα.
Πην αλαιπηηθά:
Α) σθξνληζηηθό Καηάζηεκα Λάξηζαο ή ‘Ππξηηηδαπνζήθε’ ή
‘Μπαξνπηαπνζήθε’Δίλαη ν ρψξνο πνπ θηινμελεί άλδξεο θαη γπλαίθεο θξαηνχκελνπο ζην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε κε αληίζηνηρεο πηέξπγεο.457
Β) ‘Όξρνο Απηνθηλήησλ’Υψξνο εγθιεηζκνχ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαζψο
θαη αλήιηθσλ παηδηψλ. Δδψ ζα βξεζνχλ πνιιά ζπγγεληθά πξφζσπα
(γπλαίθεο, παηδηά, ειηθησκέλνη γνλείο) αληαξηψλ ή αηφκσλ πνπ είραλ
πξνεγνπκέλσο εθηνπηζζεί απφ ηηο Δπηηξνπέο Αζθαιείαο.458
Γ) ‘Ππξνβνιηθά’Υψξνο πξνζσξηλνχ εγθιεηζκνχ παξαδνζέλησλ ή ζπιιεθζέλησλ
καρεηψλ ηνπ ΓΔ θαη πξνζσξηλήο θξάηεζήο ηνπο πξηλ ηε δίθε ηνπο απφ
ην Έθηαθην ηξαηνδηθείν ηεο πφιεο ή ηε κεηαγσγή ηνπο ζηηο φκνξεο
θπιαθέο ησλ ζεζζαιηθψλ πφιεσλ Σξηθάισλ, Καξδίηζαο, Βφινπ.
Γ) ‘ηξαηόπεδν Γ.Δ.. ή Φπιαθέο ησλ ζηξαηώλσλ’
Δθεί ζα κεηαζηεγαζηνχλ νη δσζίινγνη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1946 γηα λα
απνζπκπηεζζεί ε θαηάζηαζε ζηελ ‘Ππξηηηδαπνζήθε’. Αξγφηεξα ζα
ρξεζηκνπνηεζεί σο ρψξνο πξνζσξηλήο θξάηεζεο ησλ παξαδνζέλησλ
καρεηψλ ηνπ ΓΔ πξηλ ηε πξνζαγσγή ηνπο ζην Έθηαθην ηξαηνδηθείν
ηεο πφιεο.459
Δ)Σάγκα Γεθπξνπνηώλ = ‘θαθό ζπίηη ηεο Λάξηζαο’ (Δηδηθή Αζθάιεηα)
Ο πξνζσξηλφο ρψξνο εγθιεηζκνχ θξαηνπκέλσλ γηα λα δηεμαρζνχλ
αλαθξίζεηο γηα ηελ θνκκαηηθή ή <<αλαηξεπηηθή>> ηνπο δξάζε. Δθεί

456

Δπξεηήξην ππνδίθσλ θαη θαηαδίθσλ Φπιαθψλ Λάξηζαο πεξηφδνπ 1946-1950
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ Μάηνο 1945 ‘Δπηδξνκή ζηε θπιαθή’
458
ΑΚΗ, Αξρείν ΚΚΔ, θ.421 Φ=25/3/10, Δπηζηνιή θξαηνχκελνπ Γηάλλε Φινγεξνχ απφ ηνλ ‘ξρν’
ηεο Λάξηζαο ζηηο 10/1/1947
459
.π. 17/10/1946, Αθήγεζε Γηάλλε Φινγεξνχ
457
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δηεμάγνληαλ θάζε κνξθήο βαζαληζηήξηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηείινπλ
ηε δξάζε ηνπ παξάλνκνπ κεραληζκνχ ηνπ ΚΚΔ-ΔΑΜ.460
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ηνλ Ννέκβξε ηνπ 1945 , ζηα πιαίζηα ησλ
δηθψλ ησλ δνζίινγσλ απφ ην Δηδηθφ Γηθαζηήξην Γνζίινγσλ ηεο πφιεο ζα
θιεζνχλ ζε δίθε θαη πξψελ κέιε ηεο Δηδηθήο Αζθάιεηαο θαζψο
ππάξρνπλ ελαληίνλ ηνπο θαηαγγειίεο γηα βαζαληζηήξηα θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο Καηνρήο.461
Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ‘ΠΤΡΗΣΗΓΑΠΟΘΖΚΖ’ ΛΑΡΗΑ
ΣΟ 1945-46

Υηιηάδεο άηνκα δηψρζεθαλ θαη θπιαθίζηεθαλ ην 1945, θπξίσο γηα
εγθιήκαηα ηα νπνία είραλ δηαπξαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
Γεθεκβξηαλψλ θαη <<ηα νπνία δελ ήζαλ απαξαηηήησο αλαγθαία δηά ηελ
επηηπρίαλ ηνπ πνιηηηθνύ αδηθήκαηνο>>. Ζ θπιάθηζε ήηαλ πεξηζζφηεξν
κηα κέζνδνο ηξνκνθξάηεζεο παξά ηηκσξία γηα θάπνην αδίθεκα. Απηφ
απνδεηθλχεηαη απφ ηελ πςειή θηλεηηθφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηηο
θπιαθέο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Έηζη ζηηο 17 επηεκβξίνπ 1945
ππήξραλ 16.000 θξαηνχκελνη θαη ζηηο 6 Οθησβξίνπ ππήξραλ 17.735. ην
κεηαμχ, 5.535 είραλ απειεπζεξσζεί θαη άιινη 6.670 είραλ θπιαθηζηεί.462
Δδψ ζα πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζην γεγνλφο πσο εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ
αξηζκνχ ησλ θξαηνπκέλσλ, ππήξμε ηδηαίηεξα αξγή ε δηαδηθαζία εμέηαζεο
ησλ ππνζέζεσλ απφ ηα αξκφδηα πνηληθά δηθαζηήξηα. Γη’ απηφ
παξαηεξείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ λα βξίζθνληαη ζηε θπιαθή
γηα αξθεηά κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν ρσξίο λα έρνπλ θαηαδηθαζηεί αιιά
λα είλαη ππφδηθνη. Απηή ε καθξά πεξίνδνο θξάηεζεο –κέρξη θαη έμη
κήλεο- ελ αλακνλή ηεο δίθεο επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο πσο ε θπιάθηζε
ήηαλ κέζν ηξνκνθξάηεζεο ζε κηα καθξά πεξίνδν καδηθψλ ζπιιήςεσλ.463
Σο ζήηημα ηης αποζσμθόρηζης ηων θσλακών
Θέηνληαλ ινηπφλ επηηαθηηθά ην ζέκα ηεο απνζπκθφξεζεο ησλ θπιαθψλ
πνπ ζπλδένληαλ κε ην δήηεκα ηεο ακλεζηίαο. Παξά ηηο βξεηαληθέο
πηέζεηο κέζσ ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ θαη ηηο βξεηαληθέο παξεκβάζεηο γηα
γεληθή ακλεζηία464 ε ειιεληθή θπβέξλεζε ελέκελε ζηε ζέζε ηεο γηα
κεξηθή ακλεζηία πξνβάιινληαο ην επηρείξεκα φηη ε γεληθή ακλήζηεπζε
460

ΑΚΗ, Αξρείν ΚΚΔ, θ. 421,Φ=25/3/1947, Γξάκκα ζην Ρηδνζπάζηε 18/1/1947 ‘Απφ ηα
βαζαληζηήξηα ηξειαζήθαλε αθφκα θαη νη βαζαληζηέο’
461
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ Ννέκβξηνο 1945- ‘Ο επίηξνπνο δήηεζε ηελ αλαζεψξεζε ηεο δίθεο ησλ
θηελαλζξψπσλ ηεο Δηδηθήο’
462
Report of the British Legal Mission,18
463
Βφγιεο, ‘Ζ εκπεηξία..’ζει.88
464
Richter, ν.π.ζ.211
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φισλ ησλ αδηθεκάησλ ζα πξφζβαιιε ην αίζζεκα πεξί δηθαίνπ ηεο
πιεηνςεθίαο ησλ Διιήλσλ.
ηα ηέιε Απγνχζηνπ 1945, ν ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο ηεο θπβέξλεζεο Π.
Βνχιγαξε, Β. Κπξηαθφπνπινο, πξφηεηλε λφκν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα
πεξηζζφηεξα δηθαζηήξηα επξφθεηην λα αζρνιεζνχλ κε ηελ εθδίθαζε ησλ
ππνζέζεσλ ησλ δσζίινγσλ. Άηνκα ηα νπνία είραλ θπιαθηζζεί κε αθνξκή
ηα Γεθεκβξηαλά επξφθεηην λα απνιπζνχλ ακέζσο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
θξαηνχληαλ πεξηζζφηεξν απφ έμη κήλεο θαη δελ είραλ πεξάζεη αθφκα απφ
δίθε. ζν γηα ηα αδηθήκαηα πνπ δελ είραλ ζρέζε κε ηα Γεθεκβξηαλά θαη
είραλ δηαπξαρζεί πξηλ απφ ηε Βάξθηδα, απηά ζα ακλεζηεχνληαλ. πνηνο
βαξχλνληαλ κε θαηεγνξία άιιε απφ ηε δνινθνλία, επξφθεηην λα
απνιπζεί θαη λα πεξάζεη απφ δίθε αξγφηεξα. Οη θπιαθίζεηο ρσξίο
έληαικα ζχιιεςεο απαγνξεχνληαλ απφ εθείλε ηε ζηηγκή. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν ππήξρε ε ειπίδα φηη ρηιηάδεο ζα απειεπζεξψλνληαλ απφ ηηο
θπιαθέο. Ο ζρεηηθφο λφκνο εθδφζεθε ζηηο 25 Απγνχζηνπ 1945465. ηηο 2
επηεκβξίνπ 1945 ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο γλσζηνπνίεζε φηη ζχκθσλα
κε ην λφκν απηφ 1.000 θξαηνχκελνη είραλ απνθπιαθηζζεί θαη 16.225
βξίζθνληαλ αθφκα ζηηο θπιαθέο466. χκθσλα κε ηα θπβεξλεηηθά
ζηνηρεία, ππήξραλ 2.458 θαηάδηθνη θαη 8.116 ππφδηθνη γηα εγθιήκαηα
θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ, 48 θαηάδηθνη θαη 5.282 ππφδηθνη γηα ζπκκεηνρή
ζηα Γεθεκβξηαλά θαη 1.246 θαηάδηθνη δσζίινγνη. ηηο 3 επηεκβξίνπ
1945 εθδφζεθε έλαο άιινο λφκνο ν νπνίνο κείσλε ηελ πξνθπιάθηζε
ζηνπο δχν κήλεο467. Σνλ Οθηψβξην 1945 ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο, Β.
Κπξηαθφπνπινο, αλέθεξε ζηνλ Βξεηαλφ πξέζβε Ρ.Λήπεξ φηη κεηαμχ
Ηαλνπαξίνπ θαη Απξηιίνπ 1945 είραλ απνθπιαθηζζεί ζρεδφλ 24.000
θξαηνχκελνη, αξηζκφο ν νπνίνο θαηαδείθλπε ην κέγεζνο ησλ καδηθψλ
ζπιιήςεσλ ζην ηέινο ησλ Γεθεκβξηαλψλ. Μέρξη ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ
1945 ν αξηζκφο ησλ απνθπιαθηζζέλησλ απμήζεθε. Οη ππφινηπνη
θξαηνχκελνη βξίζθνληαλ ζηηο θπιαθέο γηα ζνβαξά εγθιήκαηα. Ζ
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία θαηεγνξνχληαλ γηα δνινθνλίεο ελψ αλάκεζά
ηνπο ήηαλ θαη πνιινί θαηεγνξνχκελνη γηα εζηθή απηνπξγία νη νπνίνη
ζεσξνχληαλ ζπλέλνρνη. Ο Β. Κπξηαθφπνπινο ππέβαιε πξφηαζε λα
ζηείιεη ε Βξεηαλία ζηελ Διιάδα κηα επηηξνπή δηθαζηηθψλ γηα λα
δηεξεπλήζεη ηελ ειιεληθή δηθαηνζχλε. Αλ θαη νη απνθπιαθίζεηο
ζπλερίζηεθαλ, απφ ην επηέκβξην έσο ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ 1945, ν
αξηζκφο φζσλ εμαθνινπζνχζαλ λα βξίζθνληαη ζηηο θπιαθέο ηελ 1ε
Ννεκβξίνπ έθηαλε ζπλνιηθά ηα 18.058 άηνκα απφ ηα νπνία ηα 15.006
ήηαλ ππφδηθνη. Απηφ ζήκαηλε φηη νη απνιχζεηο ππνιείπνληαλ ησλ
465

ΑΝ.525, <<Πεξί παξαγξαθήο, αλαζηνιήο ,δηψμεσο εγθιεκάησλ θαη απνιχζεσο θξαηνπκέλσλ>>,
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ηνκ.1, θ.125,25 Απγνχζηνπ 1945
466
F.O 371/R 15198/4/19 <<Lascelles πξνο F.O>>, 7 επηεκβξίνπ 1945
467
Α.Ν.533,Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ηνκ. 1,θ. 224,3 επηεκβξίνπ 1945
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θπιαθίζεσλ. Παξά ηηο βξεηαληθέο πξνζπάζεηεο γηα επίζπεπζε ησλ
δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ νη ειιεληθέο αξρέο πξφβαιαλ ηε δηθαηνινγία φηη
αλέκελαλ ηελ Βξεηαληθή Απνζηνιή Ννκνκαζώλ. Ζ Βξεηαληθή Απνζηνιή
Ννκνκαζώλ επηζθέθηεθε ηελ Διιάδα απφ ηηο 28 Ννεκβξίνπ έσο 19
Γεθεκβξίνπ 1945 θαη ζπλέιεμε ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ην δηθαζηηθφ
ζχζηεκα, ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ
θπιαθψλ468.ηηο 15 Γεθεκβξίνπ 1945 ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην
απνθάζηζε ηελ ςήθηζε λφκνπ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν φια ηα αδηθήκαηα
ηα νπνία είραλ δηαπξαρζεί απφ ηηο 27 Απξηιίνπ 1941 κέρξη ηηο 14
Φεβξνπαξίνπ 1945 κε ηελ εμαίξεζε ηνπ θφλνπ, φρη φκσο θαη ηεο εζηθήο
απηνπξγίαο ζε θφλν, θαζψο θαη δηάθνξα άιια αδηθήκαηα ηα νπνία είραλ
ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή θαη ηελ αληίζηαζε ακλεζηεχνληαλ. Ο ζρεηηθφο
λφκνο Α.Ν 753 ππνγξάθεθε ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 1945469. ην πεδίν ηεο
δήζελ γεληθήο ακλεζηίαο ε χπαξμε ην Γεθέκβξην 17.984 θπιαθηζκέλσλ,
ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο Κ. Ρέληε, σο επί ην
πιείζηνλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ, απφ ηνπο νπνίνπο κφλν νη 2.388 είραλ
θαηαδηθαζηεί λνκφηππα, θαη ε δηθαζηηθή δίσμε 48.956 άιισλ αηφκσλ
εμαηηίαο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, απνδεηθλχνπλ ηε δηαζηαιηηθή
εξκελεία ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ ηηκσξία ησλ ζπλαθψλ αδηθεκάησλ φξνπ
ηεο πκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο470.
Ζ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί απνζπκθφξεζεο ησλ θπιαθψλ γηλφηαλ
κε κεγάιε βξαδχηεηα. Μέρξη ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ 1946 αθέζεθε
ειεχζεξν έλα 10% ησλ θξαηνπκέλσλ. Μέρξη ηηο εθινγέο
απειεπζεξψζεθαλ πεξίπνπ 3.800 θξαηνχκελνη θαη ζηα κέζα Απξηιίνπ
4.800, κε απνηέιεζκα ηελ 1ε Μαξηίνπ 1946 λα βξίζθνληαη ζηηο θπιαθέο
14.500 θξαηνχκελνη471. Χο απνηέιεζκα, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ
θξαηνπκέλσλ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1946 κεηψζεθε. Γελ ζηάζεθε
δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα επίζεκα ζηνηρεία γηα ηελ
απνζπκθφξεζε ησλ θπιαθψλ ζηε Λάξηζα, θαζψο δελ βξέζεθε ην
ζρεηηθφ αξρείν. Χζηφζν απφ ην αρτείο σποδίκων πνπ κειεηήζεθε,
παξαηεξήζεθε κείσζε ζην έηνο 1946. Έηζη απφ 779 ππφδηθνη ηνπ 1945, ν
αξηζκφο ηνπο κεηψλεηαη ζηνπο 447.472 ηαλ ηα κέηξα απνζπκθφξεζεο
άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 1946, δεκηνχξγεζαλ πνιχ
πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ φζα έιπλαλ. ζνη αθήλνληαλ ειεχζεξνη
αληηκεησπίδνληαλ σο πξφθιεζε απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο θαη

468

Ρίρηεξ,ν.π.,ζ.401-406
Α.Ν. 753, <<Πεξί απνζπκθνξήζεσο ησλ θπιαθώλ >>, Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ηφκ.1
θ.311,21 Γεθεκβξίνπ 1945
470
Γειψζεηο Ρέληε ζηελ Διεπζεξία, 16 Γεθεκβξίνπ 1945 θαη Γ.Εαθεηξφπνπινο, ‘Ο αληηζπκκνξηαθόο
αγώλ’, Αζήλα 1956, ζ.168-169
471
F.O.371/58789: <<Αζήλα πξνο FO>>, 1ε Απξηιίνπ 1946. Παξαηίζεηαη ζην Βφγιεο, ν.π., ζ.108
472
Φπιαθέο Λάξηζαο, αξρείν ππνδίθσλ ησλ εηψλ 1944-1950
469
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ήηαλ πνιχ επηθίλδπλν λα επηζηξέςνπλ ζηα ρσξηά ηνπο, πφζν κάιινλ λα
αλαιάβνπλ πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Ζ ‘Ππξηηηδαπνζήθε’ ή ε ‘Μπαξνπηαπνζήθε’ ηεο Λάξηζαο σο
ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα δελ είρε ηηο ππνδνκέο γηα λα ππνδερηεί έλα
ηφζν κεγάιν θχκα θξαηνπκέλσλ θαη κάιηζηα ηέηνηαο πνηθηινκνξθίαο σο
πξνο ηε ζχλζεζή ηεο.
ηηο θπιαθέο ηεο Λάξηζαο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1946 , κεηά ηελ ςήθηζε
ηνπ λφκνπ γηα ηελ απνζπκθφξεζε ησλ θπιαθψλ, βξίζθνληαη 367
θξαηνχκελνη ελψ έρνπλ απνθπιαθηζηεί κφλν 32. Απφ ηνπο παξαπάλσ νη
174 θξαηνχληαη σο θπζηθνί απηνπξγνί, νη 176 γηα αδηθήκαηα πνπ
δηέπξαμαλ κεηά απ’ ηηο 12/2/45 θαη 40 είλαη δνζίινγνη . Απφ ηνπο 37 πνπ
απνθπιαθίζηεθαλ νη 5 βγήθαλ κε βνχιεπκα ελψ ησλ πξνλνκίσλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ επσθεινχληαη θαη νη δνζίινγνη. Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ θξάηεζε ησλ
δνζίινγσλ, ηνπο νπνίνπο κάιηζηα επηζθέπηνληαη ειεχζεξα, άηνκα πνπ
αλήθαλ πξνεγνχκελα ηφζν ζηα ΔΑΑΓ φπσο ν Παπακαθξήο φζν θαη
ζηελ Δ.Δ.Δ φπσο ν αμησκαηηθφο Σζηξηγγάθεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο
ζηε δηάξθεηα ελφο κήλα απφ 13/12/45 κέρξη ηηο 12/1/46 απφ ηηο θπιαθέο
ηεο πφιεο ζα <<δξαπεηεύζνπλ>> 6 ππφδηθνη θαη θαηάδηθνη, πξψελ κέιε
ηνπ ΔΑΑΓ θαη ηεο ζπκκνξίαο Γξ.νχξια, νη νπνίνη δεκηνχξγεζαλ
ζπκκνξία πνπ δξoχζε ειεχζεξα κέζα ζηελ πφιε.473
ε φηη έρεη ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1945,
ζα μεθηλήζεη απεξγία πείλαο ησλ θπιαθηζζέλησλ δεκνθξαηηθψλ
αγσληζηψλ γηα λα ελεκεξψζνπλ αθελφο ην θνηλφ ηεο πφιεο γηα ην
κέγεζνο ησλ πξνβιεκάησλ θαη αθεηέξνπ λα πηέζνπλ ηηο αξκφδηεο αξρέο
ηνπ ηφπνπ γηα ηελ επίιπζή ηνπο. Αιιειέγγπνη ζηνλ αγψλα ησλ πνιηηηθψλ
θξαηνπκέλσλ ζα βξεζνχλ ε Γηαθνκκαηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΑΜ θαη
πνιπάξηζκεο Δπηηξνπέο θαηνίθσλ θαη εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ πνπ ζα
επηδψζνπλ ςεθίζκαηα δηακαξηπξίαο ζηνλ Δηζαγγειέα, ζηνλ
Μεηξνπνιίηε θαη ζηηο ππφινηπεο αξρέο ηεο πφιεο ελψ ζα πξνηείλνπλ ηε
κεηαζηέγαζε ησλ θξαηνπκέλσλ ζην Σάγκα Γεθπξνπνηψλ.474
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1946 νη πνιηηηθνί θξαηνχκελνη ηεο Ππξηηηδαπνζήθεο
ζα ζηείινπλ ππνκλήκαηα ζηηο αξρέο ηεο πφιεο, πξνο ηνλ Αλψηεξν
ηξαηησηηθφ Γηνηθεηή, ηνλ Δηζαγγειέα Δθεηψλ θαη Πξσηνδηθψλ, ηνλ
Αλψηεξν Γηνηθεηή Υσξνθπιαθήο, ηνλ Μεηξνπνιίηε, ηνλ Ννκάξρε θαη
ην Γηθεγνξηθφ χιινγν γηα ηηο άζιηεο ζπλζήθεο θξάηεζεο θαη δηαβίσζεο
κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν ησλ 80η.κ. Οη βξνρέο πνπ ζα
αθνινπζήζνπλ ζα επηδεηλψζνπλ ην ήδε ππάξρνλ πξφβιεκα θαζψο νη
θπιαθέο ζα πιεκκπξίζνπλ θαη ζα μερπζνχλ νη βφζξνη ησλ
473
474

Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 4/1/1946 ‘Απηή είλαη ε <<απνζπκθφξεζε>>’
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ Αχγνπζηνο 1945 ‘Απεξγία πείλαο θπιαθηζζέλησλ αγσληζηψλ’
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απνρσξεηεξίσλ, ελψ γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε δε
ιακβάλεηαη θαλέλα κέηξν.475
Μπξνζηά ζηελ επηδεηλνχκελε απηή θαηάζηαζε ησλ θπιαθψλ νη
πνιηηηθνί θξαηνχκελνη ζα πξνζπαζήζνπλ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ην θνηλφ
ηεο πεξηνρήο θαη λα πξνεηδνπνηήζνπλ ηηο αξρέο ηεο πφιεο πσο ε Λάξηζα
δελ πξφθεηηαη λα γίλεη Καιακάηα.476
Οη επηζέζεηο αληηπνίλσλ ζηηο θπιαθέο απφ αθξνδεμηέο νκάδεο, φπσο
απηέο ηνπ Γξ.νχξια θαη πξψελ κειψλ ηνπ ΔΑΑΓ, ππνδήισλαλ ηε
ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη ζ’ απηέο ζε ηνπηθφ
επίπεδν, θάηη πνπ ρξνλνινγνχληαλ ήδε απφ ηνπο κήλεο ηεο <<ιεπθήο
ηξνκνθξαηίαο>>.477 Τπνζεηηθά δελ είκαη θαζφινπ απίζαλν ην ζελάξην
ηελ πφξηα ησλ θπιαθψλ λα άλνημαλ νη ίδηνη νη θχιαθεο νη νπνίνη κπνξεί
θαη λα ζπλεξγάδνληαλ κε ηνπο παξαθξαηηθνχο.

Πίλαθαο.1 ύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο θπιαθήο από 1943-1945
1943
1944
1945
203
31
779

Πίλαθαο.2 ύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο θπιαθήο έσο ηνλ Ηαλνπάξην
ηνπ 1946
ΤΝΟΛΟ

Φπζηθνί
απηνπξγνί

Γσζίινγνη

400

174

40

Αδηθήκαηα Απνθπιαθίζηεθαλ
κεηά
ηηο
12/2/1945
176
33

Πίλαθαο.3 ύλζεζε πιεζπζκνύ ηεο θπιαθήο (ππόδηθνη) από 1945-1950

475

Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 3/1/1946 ‘Οη ηηκεκέλνη αγσληζηέο…’, 8/1/1946 ‘Σν δξάκα ησλ θπιαθψλ..’
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 26/1/1946 ‘ Δπίζεζε ηνπ Μαχξνπ Μεηψπνπ’
477
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ Μάηνο 1945 ‘Δπηδξνκή θαη ζηε…..θπιαθή’
476
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1945
779

1946
447

1947
1087

1948
1600

1949
2062

1950
826

Σν έηνο 1947 απφ ηνπο 1087 θξαηνχκελνπο νη 707 παξαπέκθζεθαλ λα
δηθαζηνχλ απφ ην Έθηαθην ηξαηνδηθείν ηεο πφιεο.
Έλα ρξήζηκν θαη παξαπιήζην επξεηήξην θξαηνπκέλσλ-ππνδίθσλ ηνπ
έηνπο 1949 θαηαηάζζεη ηνπο ππνδίθνπο κε βάζε ηηο θαηεγνξίεο: (θνηλφ
πνηληθφ δίθαην, ζηαζηαζηέο ΔΑΜ-ΔΛΑ, Έθηαθην ηξαηνδηθείν,
Σαθηηθφ ηξαηνδηθείν, δνζίινγνη), φπσο θαη κε βάζε ηε κνξθή ηνπ
αδηθήκαηνο πνπ έρεη δηαπξάμεη π.ρ.(Γ΄Φήθηζκα, θφλνο, εζράηε πξνδνζία
θηι.) Μηα άιιε πιεζπζκηαθή θαηαλνκή γίλεηαη επίζεο κε βάζε ην
θχιν(αλήξ, ζήιπ) θαη ηελ ειηθία(ελήιηθνο, αλήιηθνο).478

Πίλαθαο 4. ύλνιν θξαηνπκέλσλ αλά ηελ επηθξάηεηα (1947-1950)
ΔΣΖ

ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΟΗ
ΣΗ ΦΤΛΑΚΔ

1947
1948
1949
1950

19.620
21.853
18.000
18.816

ΔΞΟΡΗΑ
ΚΑΗ ΦΤΛΑΚΔ
ΜΑΚΡΟΝΖΟ
ΛΑΡΗΑ

36.948
25.607
31.400
8.047

1.087
1.600
2.062
826

ΟΗ ΦΤΛΑΚΔ ΣΖ ΛΑΡΗΑ ΣΑ ΔΠΟΜΔΝΑ ΔΣΖ(1946-1950)

Δηζαγσγή
Μέζα ζην λνκηθφ πιαίζην θαη πνιηηηθφ πιαίζην ηεο πεξηφδνπ 19461950, ν αξηζκφο ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ έθηαζε ζην απφγεηφ ηνπ.
Έρεη κεζνιαβήζεη ε ςήθηζε ηνπ Α.Ν. 509 ζηηο 27/12/1947,ηξεηο κέξεο
κεηά ηελ αλαγγειία ίδξπζεο ηεο Πξνζσξηλήο Γεκνθξαηηθήο
Κπβέξλεζεο, <<πεξί κέηξσλ αζθαιείαο ηνπ Κξάηνπο, ηνπ πνιηηεύκαηνο,
ηνπ θνηλσληθνύ θαζεζηώηνο θαη πξνζηαζίαο ησλ ειεπζεξηώλ ησλ
πνιηηώλ>>.
478

Δπξεηήξην ππνδίθσλ 1949 ,Αξρείν Φπιαθψλ Λάξηζαο πεξηφδνπ 1943-1950
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χκθσλα κε έθζεζε ηνπ ΚΚΔ, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1947, 19.620
πνιηηηθνί θξαηνχκελνη βξίζθνληαλ ζηε θπιαθή θαη 36.948 ζηελ εμνξία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 12.000 ζηξαηησηψλ θαη αμησκαηηθψλ ζηα
ζηξαηφπεδα ηεο Μαθξνλήζνπ. Αληίζηνηρα κε βξεηαληθέο πεγέο, ηνλ
Μάην ηνπ 1948, 21.853 άηνκα βξίζθνληαλ ζηηο θπιαθέο (ην 66% ησλ
νπνίσλ ήηαλ ραξαθηεξηζκέλνη σο αξηζηεξνί), 10.365 ζηελ εμνξία θαη
15.242 ζηα ζηξαηφπεδα ηεο Μαθξνλήζνπ. Αλάινγε έθζεζε ηεο
ειιεληθήο θπβέξλεζεο, κε ην ηέινο ηνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ, ηνλ
επηέκβξην ηνπ 1949, ππήξραλ 18.000 πνιηηηθνί θξαηνχκελνη θαη 31.400
άηνκα (πνιίηεο θαη ζηξαηηψηεο) ζηε Μαθξφλεζν θαη ζε άιια
ζηξαηφπεδα. ρεδφλ έλα ρξφλν αξγφηεξα, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1950,
ππήξραλ 18.816. πνιηηηθνί θξαηνχκελνη θαη 3.406 εμφξηζηνη, ελψ 4.641
ζηξαηηψηεο θαη αμησκαηηθνί ήηαλ έγθιεηζηνη ζηα ζηξαηφπεδα ηεο
Μαθξνλήζνπ.
ηηο αληίζηνηρεο θπιαθέο ηεο Λάξηζαο ην 1947 βξίζθνληαη έγθιεηζηνη
1087 άηνκα θαη ην 1948 απμάλνληαη ζε 1.600. Πνιινί απφ απηνχο αθνχ
δηαλχζνπλ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζηηο θπιαθέο ηεο πφιεο , ζηε
ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη ζηηο γεηηνληθέο ηνπ Βφινπ, Σξηθάισλ, Καξδίηζαο
θαζψο θαη ζηηο θπιαθέο ησλ Αζελψλ, Άκθηζζαο, Κέξθπξαο, Αίγηλαο θαη
Πεηξαηά.479

Οη ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηηο ηνπηθέο θπιαθέο

Οη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο απφ ην 1945 θαη κεηά ήηαλ αλέηνηκεο θαη
απξνεηνίκαζηεο γηα ηνλ εγθιεηζκφ ελφο ηφζν κεγάινπ αξηζκνχ πνιηηηθψλ
θξαηνπκέλσλ θαη ν ζπλσζηηζκφο ζηηο θπιαθέο δελ ήηαλ πξντφλ θάπνηνπ
ζρεδίνπ αιιά έλα δπζεπίιπην πξφβιεκα γηα ηηο αξρέο. Έηζη ην βαζηθφ
πξφβιεκα ησλ θξαηνπκέλσλ δελ ήηαλ ε απνκφλσζε, αιιά ν
ζπλσζηηζκφο ησλ ζαιάκσλ ηνπο. Με ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
θπιαθηζκέλσλ ν δηαζέζηκνο ρψξνο κεησλφηαλ, νη εγθαηαζηάζεηο ησλ
θπιαθψλ γίλνληαλ νινέλα θαη πην αλεπαξθείο θαη, δεδνκέλσλ φισλ ησλ
άιισλ δπζθνιηψλ, ε έληαζε αλάκεζα ζηνπο θξαηνχκελνπο
πνιιαπιαζηαδφηαλ.480
Μεηαμχ 1945-1946, ην πξνζσπηθφ ηεο UNRRA επηζθέθζεθε αξθεηέο
θπιαθέο. Οη εθζέζεηο ηνπ παξέρνπλ κία απφ πξψην ρέξη εηθφλα γηα ηελ
θαηάζηαζε πνπ ζπλάληεζαλ εθεί. Σα πξνβιήκαηα πνπ ζπλάληεζαλ
πάκπνιια θαη ζνβαξά: πέξα ηνπ ζπλσζηηζκνχ πνπ παξαηεξείηαη ζε φιεο
479
480

Δπξεηήξην ππνδίθσλ θαη θαηαδίθσλ Φπιαθψλ Λάξηζαο 1946-1950
Βφγιεο, ζει.149
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ηηο θπιαθέο ηεο ρψξαο, νη πεξηζζφηεξεο δελ δηέζεηαλ αλαξξσηήξηα ή
ζαιάκνπο γηα ηνπο θπιαθηζκέλνπο αζζελείο. Οη ζπλζήθεο πγηεηλήο ήηαλ
άζιηεο ιφγσ έιιεηςεο λεξνχ, ζαπνπληνχ θαη απνιπκαληηθψλ.481

Α)Έηε 1945-46
Με βάζε ην ππφκλεκα πνπ έζηεηιαλ νη 309 πνιηηηθνί θξαηνχκελνη ησλ
θπιαθψλ ηεο Λάξηζαο ζηηο αξκφδηεο αξρέο ζηηο 31/12/1945, ε θαηάζηαζε
ραξαθηεξίδεηαη ηξαγηθή θαη απειπηζηηθή. 482
Σν ππφκλεκα ππνζηεξίδεη ηα παξαθάησ: << Οη ζάιακνη θαηαιακβάλνπλ
έθηαζε 80η.κ. Οη 69 από ηνπο θξαηνύκελνπο κέλνπλ ζε κηα μύιηλε παξάγθα
ζηεκέλε πάλσ ζ’ έλα βνύξθν, κε 6κ. πιάηνο θαη 20κ. κήθνο δει. ζηνλ
θαζέλα αλαινγεί ηόπνο 0,75 εθ. Σν θξύν θαη ε βξνρή κπαίλεη από παληνύ.
Οη δε ππόινηπνη 148 κέλνπλ ζηνπο δύν ζαιάκνπο ηεο Ππξηηηδαπνζήθεο
πνπ είλαη ζηξσκέλνη κε ηζηκέλην ρσξίο παξάζπξν. Σα δύν παξάζπξα
ζηδεξόθξαρηα βξίζθνληαη καθξηά ζηνλ πξνζάιακν ρσξίο λα γίλεηαη
θαζόινπ αεξηζκόο. Αέξαο δελ αλαλεώλεηαη θαη είλαη πάληνηε κνιπζκέλνο.
Ενύκε ζ’ έλα ππόγεην έλα κέηξν θάησ από ηε γε.
Σα θξεβάηηα είλαη θηηαγκέλα από παιηνζάληδα ζε ύςνο 30 εθ. από ην
ηζηκέλην. Πάλσ από 60 θξαηνύκελνη θνηκνύληαη θάησ απ’ απηά ηα
θξεβάηηα, αλάκεζα ζηα πνδαξηθά, θαη πάλσ ζην ηζηκέλην θαη ην πξόζσπό
ηνπο αθνπκπάεη ζηα ζαλίδηα ησλ θξεβαηηώλ πνπ βξίζθνληαη από πάλσ
ηνπο. Κνηκνύληαη κέζα ζε θινπβηά αζθπμίαο θαη ζαλάηνπ. Μέζα ζ’ απηό ην
δξάκα ησλ δύν ζαιάκσλ ηεο Ππξηηηδαπνζήθεο είλαη θαη ηα απνρσξεηήξηα
γεκάηα από κήλα ρσξίο θακία θξνληίδα λ’ αδεηάζνπλ. Ζ δπζσδία είλαη
καξηπξηθή από ην βξάδπ κέρξη ηηο 8 ε ώξα ην πξσί.
Σν πξναύιην είλαη γεκάην ιάζπε θαη κεηαθέξεηαη ζηνπο ζαιάκνπο θαη
απνθνξπθώλεηαη ε βξσκηά. Ζ απάληεζε ησλ αξκνδίσλ αξρώλ ήηαλ λα
κεηαθέξνπλ άιινπο 75 θξαηνύκελνπο από ηηο θπιαθέο ησλ ηξαηώλσλ
γηαηί εθεί βξίζθνληαη νη δνζίινγνη. ηνπο ππάξρνληεο πξέπεη λα
πξνζηεζνύλ θαη νη επηά γπλαίθεο πνπ ε ζέζε ηνπο είλαη έμσ από θάζε
πεξηγξαθή.
Οη πνιηηηθνί θξαηνύκελνη ηεο πεξηνρήο απαηηνύλ ηελ άκεζε κεηαθνξά
ηνπο ζην νίθεκα ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ ή ηνπιάρηζηνλ ηε κεηαθνξά εθαηόλ
πελήληα θξαηνπκέλσλ ζηηο θπιαθέο ησλ ηξαηώλσλ.>>

481

.π. ζει.148
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 31/12/1945 ‘Οη ηηκεκέλνη αγσληζηέο ηνπ ιανχ αξγνπεζαίλνπλ ζηελ
κπαξνπηαπνζήθε’
482
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ηηο 17 Ηνπλίνπ 1946 πεξλάεη απφ ηε βνπιή ην πεξηβφεην Γ΄ Φήθηζκα
<<πεξί εθηάθησλ κέηξσλ θαηά ησλ επηβνπιεπνκέλσλ ηελ δεκνζίαλ ηάμηλ
θαη ηελ αθεξαηόηεηα ηνπ θξάηνπο>> θαη απαγνξεχνληαη νη απεξγίεο,
θαηαξγείηαη ην νηθνγελεηαθφ άζπιν, θαζαηξνχληαη νη λφκηκα εθιεγκέλεο
δηνηθήζεηο ζηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα θαη ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο,
θηκψλεηαη ν ηχπνο θαη αληηθαζίζηαληαη ηα ηαθηηθά δηθαζηήξηα απφ ηα
έθηαθηα ζηξαηνδηθεία, ησλ νπνίσλ νη απνθάζεηο ήηαλ ηειεζίδηθεο θαη
έπξεπε λα εθηεινχληαη ζε ηξία 24σξα απφ ηελ έθδνζή ηνπο. Σν πην
ζεκαληηθφ ηηκσξνχληαλ κε ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ <<όζηηο ζέισλ λα
απνζπάζε κέξνο ηεο επηθξαηείαο ή λα επθνιύλε ηα πξνο ηνύην ηείλνληα
ζρέδηα ζπλώκνζελ εληόο ηνπ θξάηνπο ή ζπλελλνήζε κε μέλνπο ή δηήγεηξελ
ζηάζηλ ή θαηήξηηζελ ελόπινπο νκάδαο ή κέηεζρελ εηο απηάο>>.
ε κηα κηθξή πφιε ησλ 35.000 θαηνίθσλ, φπσο ε Λάξηζα, ηα ζηειέρε
φισλ ησλ νξγαλψζεσλ ήηαλ παζίγλσζηα, αθνχ δξνχζαλ εηξεληθά θαη
θαλεξά θαηά ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα. Σψξα φκσο θαηαδεηνχληαη θαη
σο θαηαδησθφκελνη απνθαζίδνπλ λα δξάζνπλ ζηελ παξαλνκία. Ζ
επίζεζε φκσο ελαληίνλ ησλ νξγαλψζεσλ ζα επηθέξεη απψιεηεο θαη
πιήγκαηα.483 ηε Λάξηζα ζα απνκείλνπλ κφλν νη Δπηηξνπέο Πφιεο
θαζψο ηα πην γλσζηά ζηειέρε ζα δηαθχγνπλ κε πξσηνβνπιία ηνπο ζηελ
χπαηζξν ή ζηελ Αζήλα. Οη ζπιιήςεηο εληείλνληαη θαη ζην θέληξν ηεο
πφιεο είλαη αδχλαην λα πιεζηάζεη άλζξσπνο, θαζψο ζχιιεςε ζεκαίλεη
θπιάθηζε κέρξη θαη εμαθάληζε. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθήγεζε ηνπ Β.
Μπαξηδηψηα ,ν νπνίνο απνθάιεζε ηε Λάξηζα <<εξσηθή πόιε>>:
<<…ζηε Λάξηζα έπηαλαλ όπνηνλ ήζειαλ. Δκέλα κε έζσζαλ ηα θαιά κνπ
ξνύρα θαη ην όηη έιεηπα πνιιά ρξόληα από ηε Θεζζαιία. Ζ θαηάζηαζε ήηαλ
αθόξεηε. ηνπο δξόκνπο ηεο, θνληά ζηνπο παιηνύο ζηξαηώλεο, είδα κε ηα
κάηηα κνπ πηώκαηα ζθαγκέλσλ θαληάξσλ κέζα ζε ηζνπβάιηα>>.484
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1946 απφ αληαπφθξηζε ηνπ ζπληάθηε Σάθε Γεσξγίνπ
ζηελ Διεπζεξία Αζελψλ, ζηηο 3/10/1946,αλαθέξνληαη ηα εμήο: <<ν
αξηζκόο ησλ θξαηνπκέλσλ αλέξρεηαη ζε 650, από ηνπο νπνίνπο 170 είλαη
γπλαίθεο θαη ιακβάλνπλ ζαλ κνλαδηθή ηξνθή 140 δξάκηα ςσκί. ηα
θξαηεηήξηα επηθξαηεί θαηάζηαζε αθόξεηε. Αθαζαξζία, δπζνζκία, δέζηε.
Όινη ηνπο λένη άλδξεο, γέξνη, παηδηά, αλήιηθα, αθόκε θαη γπλαίθεο κε
ζειάδνληα κηθξά, είλαη ζηνηβαγκέλνη ρσξίο λα μέξνπλ ην γηαηί. Όζνη
ζπιιακβάλνληαη από ηελ Αζθάιεηα, θαη ζπιιακβάλνληαη πνιινί,
πθίζηαληαη όισλ ησλ εηδώλ βαζαληζηήξηα. Φάιαγγα, θξέκαζκα, ζπξκάηηλν
βνύξδνπια θ.ά. Ο ππάιιεινο ηεο ΑΣΔ Β. Φίιηνο, γηνο ηέσο βνπιεπηή ηνπ
‘Λατθνύ Κόκκαηνο’, δάξζεθε ηόζν πνιύ ώζηε έζπαζε ην ρέξη ηνπ. Ο
γεσπόλνο Αλδξένπ πέζαλε από βαζαληζηήξηα. Γελ ππάξρεη πιένλ ίρλνο
ειεπζεξίαο. Όπνηνο αλαθέξεη ηε ιέμε ‘Γεκνθξαηία’ εμαθαλίδεηαη. Ζ
483

Αξζελίνπ, ζει.111
ΚΟΜΔΠ (επηέκβξηνο 1946) ‘Μεξηθά πξνβιήκαηα ηεο θνκκαηηθήο νξγάλσζεο ηεο Πεξηνρήο
Θεζζαιίαο’
484
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θπθινθνξία ησλ πνιηηώλ απαγνξεύεηαη κεηά ηελ 12ελ λπθηεξηλή. Ζ πόιε
έρεη θαηαθιπζηεί από ‘αληαξηόπιεθηνπο’, νη νπνίνη έρνπλ θηάζεη ηνπο
2.000 κέρξη ζηηγκήο.>>485

Β)Έηoο 1947
Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ γηα ηελ απνζπκθφξεζε ησλ
θπιαθψλ(Γεθέκβξηνο 1946), αξρέο ηνπ λένπ έηνπο ζηηο 10/1/1947, ν
πξσζππνπξγφο Κ.Σζαιδάξεο ζε απάληεζε ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο ηεο
βξεηαληθήο θπβέξλεζεο αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ
θπιαθψλ θαη ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηελ Διιάδα δηαβεβαηψλεη ηνλ
βξεηαλφ πξεζβεπηή πσο νη ζπλζήθεο θξάηεζεο ησλ θπιαθψλ έρνπλ
θαιπηεξεχζεη θαη ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ εμνκάιπλζε φπνησλ
δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ.486
Πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη λα θαηαδείμνπκε ην έληνλν βξεηαληθφ
ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα φρη κφλν ζηα ζηξαηησηηθά θαη πνιηηηθά
δεηήκαηα αιιά θαη ζην δήηεκα ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο. Ηδηαίηεξα
ελδηέθεξε ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε ε ηήξεζε δηαδηθαζηηθψλ εγγπήζεσλ
θαη θάπνηαο λνκηκνθάλεηαο αιιά θαη νη αλζξψπηλεο ζπλζήθεο θξάηεζεο
ζηηο θπιαθέο. Ζ θξηηηθή πνπ δερφηαλ ε βξεηαληθή θπβέξλεζε ζην
εζσηεξηθφ απφ νξγαλψζεηο φπσο ε Λίγθα γηα ηε Γεκνθξαηία ζηελ Διιάδα
θαη απφ βνπιεπηέο ηνπ εξγαηηθνχ θφκκαηνο ήηαλ έληνλε. Έπξεπε ινηπφλ
ε βξεηαληθή θπβέξλεζε λα πηέδεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ
πξνζρεκάησλ θαη ελφο κίληκνπκ αλζξσπηζηηθψλ εγγπήζεσλ.
ε αλάινγε ζέζε ζα βξίζθεηαη ζπλερψο ην Βξεηαληθφ Τπνπξγείν
Δμσηεξηθψλ φηαλ ζα απνινγείηαη ζην κέιινλ γηα ηελ πνιηηηθή θαη
ζηξαηησηηθή ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ε νπνία
αθνινπζεί ηελ πξαθηηθή ησλ εθηειέζεσλ. Ζ βξεηαληθή θνηλή γλψκε,
χζηεξα απφ ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο ηεο ‘League for Democracy in
Greece’, εμέθξαδε ηελ ελφριεζή ηεο ηφζν απφ ην γεγνλφο ησλ καδηθψλ
εθηειέζεσλ αλζξψπσλ πνπ είραλ αγσληζηεί ελαληίνλ ησλ Ναδί φζν θαη
απφ ηηο εθηειέζεηο γπλαηθψλ.487Με θάζε αθνξκή γηλφηαλ επεξσηήζεηο
ζην βξεηαληθφ θνηλνβνχιην488 ή ζην Βξεηαληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ
485

Δθεκ. ‘Διεπζεξία Αζελώλ’ 3/10/1946 ‘Ζ ηζνπνιηηεία εηο ηελ χπαηζξνλ-Αγσλία θαηέρεη ηνπο
Θεηηαινχο-Πσο δηνγθνχληαη αη ζπκκνξίαη’
486
F.O 370/67080-91,Αζήλα πξνο F.O. 10/1/1947
487
Ηδηαίηεξεο ήηαλ νη δηακαξηπξίεο γηα ηηο εθηειέζεηο γπλαηθψλ<<The execution of women is a
different matter since there is no doubt that women are among the most fanatical and blood thirsty of
the bandits>> F.O. 371/67078, R 12660:British Embassy Athens to F.O.,11 September 1947
488
Δλδεηθηηθά FO 371/67018 R6570, FO, 16 May 1947 θαη FO 371/67079,R16779, Parliamentary
question of Mr.Platts-Mill, MP,23 December 1947 θαη FO 371/67012 R 6570 FO to Mr. Haydon
Daviesm MP
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απφ κέιε ηεο Βνπιήο ή ζσκαηεία θαη νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ.
489
Δπηπξφζζεηα, ζε πεξηπηψζεηο καδηθψλ δηθψλ ππήξραλ δεκνζηεχκαηα
ζην βξεηαληθφ ηχπν κε <<ελνριεηηθνχο>> ηίηινπο φπσο <<Ση θάλνπκε
εδώ;>> ή <<Βξεηαληθέο ζθαίξεο ζθόησζαλ απηνύο ηνπο Έιιελεο>>.490
ηηο 10/1/1947 δεκνζηεχεηαη επηζηνιή ηνπ δξαπέηε Γηάλλε Φινγεξνχ
ησλ Φπιαθψλ-ξρνπ Λάξηζαο ζην Ρηδνζπάζηε, ν νπνίνο είρε ζπιιεθζεί
ζηε πξνζπάζεηά ηνπ λα επηδψζεη ςήθηζκα δηακαξηπξίαο ζηελ Αγγιηθή
θνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ππφ ηνλ θ.Κνμ θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζηε
Λάξηζα. Δπηβεβαηψλεη αθελφο ην θιίκα ζπιιήςεσλ πνπ επηθξαηεί ζηελ
πφιε, κηα θαη γλψξηδε πσο ε ελέξγεηά ηνπ ήηαλ παξάηνικε, αθεηέξνπ
πεξηγξάθεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη κέζα ζηε θπιαθή γηα λα
κεηξηαζζεί ε θαηάζηαζε. 491
Σελ επφκελε αθξηβψο εκέξα,11/1/1947, ν ππνπξγφο Γεκφζηαο Σάμεο Κ.
Καιθάλεο ζα ζηείιεη δηαηαγή απνθπιάθηζεο φισλ εθείλσλ ησλ γπλαηθψλ
πνπ είραλ ζπιιεθζεί είηε κε δηαηαγή πξνιεπηηθψλ κέηξσλ είηε κε
απφθαζε πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο θαη εκπίπηνπλ ζηηο
παξαθάησ θαηεγνξίεο: εγθπκνλνχζεο, κσξνκάλεο, κεηέξεο φισλ ησλ
κηθξψλ παηδηψλ αλεμάξηεηα αλ ζπλνδεχνληαη ή φρη.492
Πξηλ κεηαθεξζεί ζηνλ ξρν νιφθιεξε ε ζπιιεθζείζα ‘Δπηηξνπή’493 ζα
πξνζαρζεί ζηελ Δηδηθή Αζθάιεηα φπνπ αθνχ γίλεη κηα πξψηε αλάθξηζε
ζεσξεηηθνχ επηπέδνπ <<πεξί δεκνθξαηίαο>> ζηε ζπλέρεηα νη
θξαηνχκελνη ππνβάιινληαη ζε βαζαληζηήξηα. Μάιηζηα είλαη ηέηνην ην
κέλνο ησλ αλδξψλ ηεο Δηδηθήο πνπ ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα ν Γ.Φινγεξφο
ηελ νλνκάδεη <<Μαξηπξηθή Μεγάιε Παξαζθεπή>> ζε αληίπνηλα γηα ηε
κεγάιε θαηαζηξνθή πνπ έπαζε ν Δζληθφο ηξαηφο ζηνλ Πιαηχθακπν ηεο
Λάξηζαο απφ ηνπο αληάξηεο. Σν κπνπληξνχκη δχν κέηξα θάησ απφ ηε γε
κε 3Υ5 κέηξα έθηαζε είρε 70 άηνκα θαη αλάκεζά ηνπο 26 ρηππεκέλνπο
αλαίζζεηνπο, παξνπζίαδε ηελ πην θξηρηή φςε. Ο ίδηνο δελ μερλάεη ηελ
αγάπε θαη ζπκπαξάζηαζε ηνπ ιανχ θαη ηδηαίηεξα ηεο λενιαίαο.
ηνλ ηνκέα ηεο θαιπηέξεπζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο δεκηνπξγήζεθε
κηα ππνηππψδεο παξάλνκε νξγάλσζε πνπ αζρνιήζεθε κε ηα παξαθάησ
δεηήκαηα: 1) Ζ βνήζεηα ηεο Δζληθήο Αιιειεγγύεο494 έδσζε ιχζε ζην
489

FO 371/67020-21-22
FO 371/67022 φπνπ απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ φπσο Daily Worker,31 Οθησβξίνπ 1947 θαη Daily
Mirror, 10 Nνεκβξίνπ 1947
491
ΑΚΗ, Αξρείν ΚΚΔ,θ.421,Φ=25/3/10 ,Δπηζηνιέο ηνπ Γηάλλε Φινγεξνχ απφ ην ζηξαηφπεδν
Λάξηζαο, 17/10/1946
492
Αθαδεκία Αζήλαο, αξρεία F.O. 370/67080-91, Αζήλα πξνο FO 11/1/1947
493
.π. ΑΚΗ-Γ. Φινγεξφο,-‘ε ζπγθεθξηκέλε Δπηηξνπή απνηεινχληαλ απφ ηξεηο λενιαίνπο ηεο ΔΠΟΝ,
νη νπνίνη αλέιαβαλ ηελ πξσηνβνπιία λα πιεζηάζνπλ ηνπο Άγγινπο βνπιεπηέο θαη λα επηδψζνπλ ην
ςήθηζκα ηνπο θαζψο δελ ήηαλ γλσζηά ζηειέρε ζηελ Αζθάιεηα ηεο πφιεο.
494
‘Δζληθή Αιιειεγγχε’ ηδξχεηαη ζηηο 21/5/1941 κε πξσηνβνπιία ησλ εμνξίζησλ θνκκνπληζηψλ πνπ
έρνπλ δξαπεηεχζεη απ’ ηε Φνιέγαλδξν θαη εμαηηίαο ηεο απνζηνιήο ηεο ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο
ραξαθηεξίζηεθε σο Δξπζξφο ηαπξφο ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα. Θα ζπλερίζεη ηε δξάζε ηεο
θαη ζηελ πεξίνδν ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ κέρξη λα θεξπρηεί παξάλνκε κε ηνλ Α.Ν.509 ζηηο 27/12/1947.
490
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πξφβιεκα επηζηηηζκνχ πνπ αληηκεηψπηδαλ πνιινί θξαηνχκελνη 2)
πγθξφηεζε κηθξνχ θαξκαθείνπ γηα πξψηεο αλάγθεο 3) Καζεκεξηλή
αλάγλσζε ηχπνπ θαη παξάλνκα ηνπ ‘Ρηδνζπάζηε’ 4) Ζζηθή θαη
ςπρνινγηθή ζπκπαξάζηαζε ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θπιαθηζκέλσλ πνπ
επξφθεηην λα πεξάζνπλ ζηξαηνδηθείν θαζψο θαη πξνεηνηκαζία θαιήο
απνινγίαο.
Αξγφηεξα ζηηο 17 Οθησβξίνπ ηνπ 1946 κε ηε κεηαθνξά ησλ
θξαηνπκέλσλ ζηνλ ξρν Απηνθηλήησλ-ηξαηφπεδν ζα δηαθνξνπνηεζεί
θαη ε πεξηγξαθή ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο θαζψο θαη ε ζχλζεζε ηνπ
πιεζπζκνχ ηεο θπιαθήο.
Ζ ζπλνιηθή δχλακε ησλ θξαηνπκέλσλ αλέξρεηαη ζηνπο 400-450 θαη
αλάκεζά ηνπο ππάξρνπλ 130-140 γπλαίθεο, εθ ησλ νπνίσλ 25
ειηθησκέλεο απφ 65-80 ρξνλψλ, 30 ππεξήιηθεο άλδξεο απφ 65-80
ρξνλψλ, 7 γπλαίθεο εγθπκνλνχζεο θαη 5 γπλαίθεο ζειάδνπζεο κε ηα κσξά
ηνπο θαζψο θαη κηθξά παηδηά. ινη ηνπο πξνεξρφκελνη απφ ηηο νξεηλέο
πεξηνρέο ηνπ λνκνχ κεηά απφ ηηο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ
Δζληθνχ ηξαηνχ. Ο ‘Όξρνο’ ήηαλ ν πξνπνκπφο γηα πνιινχο απφ απηνχο
πνπ ζα αθνινπζνχζαλ ην δξφκν ηεο εμνξίαο. Υαξαθηεξηζηηθή ε θξάζε
ππεξήιηθεο γπλαίθαο πνπ ηελ έζηειλαλ εμνξία :<<Δθεί π’ ζα ζηήζνπλ ην
π’δη κ ζην ‘Μεδνύξιν’-ηόπνο εθηειέζεσλ, εθαηό ρξόληα λα κη ζηείινπλ
εμνξία>>.
ε φηη έρεη ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο θαη εδψ ζα δεκηνπξγεζνχλ
εθείλεο νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ βαζηθψλ
αλαγθψλ ησλ θξαηνπκέλσλ. Θα πξσηνζηαηήζεη ε νξγάλσζε ηεο ΔΠΟΝ
απφ 120 λένπο θαη 40 λέεο. Δθηφο απφ ηελ επίδνζε ππνκλεκάησλ ζηνλ
ζηξαηνπεδάξρε, ζηηο αξκφδηεο ηνπηθέο αξρέο, ζε νξγαληζκνχο ηεο
Αζήλαο, νξγαλψζεθε θαληίλα γηα ηηο αλάγθεο ησλ θξαηνπκέλσλ,
ινπζηξάδηθν θαη θνπξεία. Με ηα θέξδε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ
δφζεθε ιχζε ζην ζέκα ηνπ επηζηηηζκνχ ησλ απφξσλ θξαηνπκέλσλ(20-25
κεξίδεο θαγεηνχ θαζεκεξηλά) θαη ζπγθξνηήζεθε θαη κηα πξφρεηξε
λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζηνπο ζαιάκνπο(επαιείςεηο, βεληνχδεο, θηι.)
Αθφκε έγηλε εμφξκεζε γηα ηελ επηζθεπή ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη ηεο
θαζαξηφηεηαο, επηβιήζεθε ε θαζεκεξηλή γπκλαζηηθή θαη ζηήζεθε
κνλφδπγν ελψ νξγαλψζεθε ρνξσδία ζε φινπο ηνπο ζαιάκνπο θαη
ζαηπξηθφ ζέαηξν κε πξσηνβνπιία ηεο ΔΠΟΝ γηα λα ενξηαζζεί ε 28ε
Οθησβξίνπ.495
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1947 δηελεξγείηαη έξαλνο ελίζρπζεο ησλ απφξσλ ηεο
πφιεο απφ ηνλ Δ.Δ. θαη ηνλ εβαζκηφηαην Γσξφζεν. Γίλεηαη έθθιεζε
πξνο ην ιαξηζατθφ ιαφ, ν νπνίνο αληαπνθξίλεηαη ζην θάιεζκα κε φηη
πιηθφ αγαζφ ηνπ πεξηζζεχεη αιιά φκσο δελ γίλεηαη ιφγνο γηα ελίζρπζε
ησλ θπιαθηζκέλσλ. Σνλ ίδην κήλα ζα απειεπζεξσζνχλ επηά θξαηνχκελνη
495

.π .αθήγεζε Γηάλλε Φινγεξνχ απφ ην Ρηδνζπάζηε ζηηο 18/1/1947,Φ=25/3/23
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απφ ηηο θπιαθέο κε ηα κέηξα επηείθεηαο πνπ ζα αλαθνηλψζεη ε θπβέξλεζε
Σζαιδάξε αιιά ε Δπηηξνπή Αζθαιείαο ηεο πφιεο ζα ζηείιεη 128 πνιίηεο
εμνξία.496
Μέζα απφ ηε θπιαθή, θξαηνχκελε ζηέιλεη επηζηνιή ζηελ παξάλνκε
ηνπηθή εθεκεξίδα ‘Αιήζεηα’ θαη πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηα ηηο ζπλζήθεο
θξάηεζεο ελψ θαιεί φινπο ηνπο ηνπηθνχο θνξείο λα επηζθεθζνχλ ηε
θπιαθή γηα λα δνπλ απφ θνληά ηε δξακαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Κάλεη
έθθιεζε γηα ξνχρα γηαηί πνιιέο γπλαίθεο θνξνχλ κφλν θνπξέιηα αιιά
ηαπηφρξνλα ππνγξακκίδεη πσο απηέο νη γπλαίθεο έζησ θαη μππφιεηεο θαη
γπκλέο πεγαίλνπλ πεξήθαλεο γηα ηα μεξνλήζηα. Διπίδεη πσο ε
εμεηαζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΟΖΔ πνπ ζα επηζθεθζεί ηελ πφιε ζα
δηαπηζηψζεη ην δξάκα ησλ θπιαθψλ. Σαπηφρξνλα απφ ην ζπγθεθξηκέλν
ζηξαηφπεδν ζα κεηαθεξζεί ζην λνζνθνκείν ε 15ρξνλε Κ.Φ γηαηί έθαλε
αηκφπηπζε απ’ ηα βαζαληζηήξηα θαη ηηο θαθνπρίεο.497
ηηο 29 ηνπ ίδηνπ κήλα ζα ζπιιεθζεί ε Δ.Κ απφ ηε ειίηζαλε ηεο
Λάξηζαο απφ άλδξεο ηεο ΔΑ θαη ηεο Αζθάιεηαο θαη αθνχ βηαζζεί
δηαδνρηθά απφ ηνπο ηξεηο ζα κεηαθεξζεί ζην Γεκνηηθφ λνζνθνκείν γηα λα
δηαπηζησζεί ε δηαθφξεπζή ηεο απφ ηνλ γηαηξφ θ.Φιψξν, ν νπνίνο
ζπλέηαμε ζρεηηθή έθζεζε. Γηα αηηηνινγήζνπλ ην γεγνλφο ηεο ζχιιεςήο
ηεο , ν αμησκαηηθφο ππεξεζίαο ηζρπξίζηεθε φηη έγηλε γηα αληίπνηλα γηα ηε
ζχιιεςε ηνπ πξνέδξνπ ηεο θνηλφηεηαο θαη επεηδή ν αδειθφο ηεο
λεαλίδαο ήηαλ αληάξηεο.498
Πνιχ αξγφηεξα, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1947, ηα αηηήκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ
παξακέλνπλ επίθαηξα θαη άιπηα θαζψο ηα πξνβιήκαηα δηαβίσζεο
γίλνληαη εληνλφηεξα. Εεηνχλ απεγλσζκέλα βνήζεηα απφ ην ιαφ ηεο
πφιεο θαζψο θαη ηελ επέκβαζε ηνπ Δηζαγγειέα Δθεηψλ γηα ηνλ
θξνλεκαηηζκφ ησλ θπιάθσλ θαη ηε ιήμε ησλ ζπλερψλ πξνθιήζεσλ, ηελ
εθθέλσζε ησλ βφζξσλ, ηελ αξαίσζε ησλ θξαηνπκέλσλ, ηε βειηίσζε ηεο
ηξνθήο, πηζζφραξην γηα ηε παξάγθα,499 γηαηξφ θαη θάξκαθα γηα ηνπο
αξξψζηνπο. Αλάκεζα ζηνπο πγηείο ζπκβηψλνπλ θπκαηηθνί, εινλνζνχληεο,
ηπθηψληεο, ηξεινί, ζπθηιηδηθνί, κε αλεκνπχξσκα θηι.500
Ζ επίζθεςε ησλ Ακεξηθαλψλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζηε Μπαξνπηαπνζήθε
ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1947 ήξζε λα επηβεβαηψζεη ηελ θαηάζηαζε θαζψο ηηο
496

Δθεκ. ‘Αιήζεηα ηεο ππαίζξνπ’ 6/1/1947-‘ Ο εβαζκηφηαηνο θαη ν ΔΔ αγλννχλ ηνπο
θπιαθηζκέλνπο’
497
Δθεκ. ‘Αιήζεηα ηεο ππαίζξνπ’ 18/1/1947-‘Αιχγηζηεο Διιελίδεο’
498
Δθεκ. ‘Αιήζεηα ηεο ππαίζξνπ’ 29/1/1947-‘Σα ρηήλε ηεο ΔΑ θαη ηεο Αζθάιεηαο βηάδνπλ θαη
αζειγνχλ ζε κία λεαλίδα’
499
Δμαηηίαο ηεο κεγάιεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θπιαθήο πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηα έηε 194748-49, ζηήζεθε ζην πξναχιην ηεο θπιαθήο ‘παξάγθα’ κε εηδηθφ ζηέγαζηξν γηα λα ζηεγαζζνχλ νη
θξαηνχκελνη πνπ δελ ρσξνχζαλ ζην νίθεκα ηεο ‘Μπαξνπηαπνζήθεο’. Απηή ε παξάγθα έπξεπε κε
θάπνην ηξφπν λα πξνθπιάμεη ηνλ πιεζπζκφ απφ ηηο αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη γη’ απηφ
ρξεζηκνπνηήζεθε ην πηζζφραξην σο κνλσηηθφ πιηθφ.
500
Δθεκ. ‘Αιήζεηα ηεο ππαίζξνπ’ Οθηψβξηνο 1947–‘Απεηιείηαη ε δσή ησλ θξαηνπκέλσλ ζηηο
θπιαθέο’
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απνθάιεζαλ <<Νηαράνπ-Νηαράνπ>> κφιηο αληίθξηζαλ ηνπο ζαιάκνπο
αιιά θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ θνηκνχληαλ ζηελ απιή.
Με ηε γλψκε ησλ Ακεξηθαλψλ ζα ζπκθσλήζεη θαη ν γεληθφο
επηζεσξεηήο
ηνπ
πγεηνλνκηθνχ
ηκήκαηνο
ηνπ
Τπνπξγείνπ
501
Γηθαηνζχλεο.
ηελ φκνξε θπιαθή ηεο Ππξηηηδαπνζήθεο, αξρέο ηνπ 1947,
ζπκβαίλνπλ αλάινγα γεγνλφηα: ε θξνπξά ηεο θπιαθήο απαγνξεχεη ηελ
θπθινθνξία θαη αλάγλσζε εθεκεξίδσλ (‘Ζκεξήζηνο Κήξπμ’),ππάξρεη
επέκβαζε ζηα εζσηεξηθά ηεο ππεξεζίαο ησλ θπιαθψλ, απαγφξεπζε
εηζαγσγήο ηξνθίκσλ ζηε θπιαθή, δηελεξγείηαη έξεπλα ζηηο γπλαίθεο ελψ
ζηηο 19 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1947 απνθαζίδεηαη απαγφξεπζε ησλ επηζθεπηψλ
παξά κφλν ζε πεξίπησζε πνιχ ζηελψλ ζπγγελψλ ησλ θξαηνπκέλσλ.
Δθηφο απφ απηά ππάξρεη πξφζεζε θαη ηαπηφρξνλα απεηιή ηνπ
δεζκνθχιαθα Ακπαξηάλ-έθεδξνο ινρίαο πνπ έρεη επηβξαβεπζεί κε ην
βαζκφ ηνπ αλζππνινραγνχ, ν νπνίνο απεηιεί λα ππξνβνιήζεη ηνπο
θξαηνχκελνπο φηαλ ζπκβαίλνπλ κηθξνεπεηζφδηα κεηαμχ ηνπο.
Μηθξνεπεηζφδηα πνπ είλαη απνηέιεζκα εζθεκκέλσλ πξνθιήζεσλ ηνπ
θξαηνχκελνπ Παπαλαμαγφξα -ελφο εθ ησλ αξρεγψλ ησλ ΔΑΑΓ.502

Γ) Έηε 1949-1950-1951
Σν ζηξαηφπεδν ΓΔ ηεο Λάξηζαο επηζθέπηεηαη αληηπξνζσπεία ηνπ
Γηεζλνχο Δξπζξνχ ηαπξνχ ηνλ Ηνχιην θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 19491949
κε ζθνπφ λα δνπλ απφ θνληά ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηηο νκψλπκεο
θπιαθέο. Χζηφζν παξακέλεη αδηεπθξίληζηνο ν αξηζκφο ησλ αλήιηθσλ
παηδηψλ πνπ βξίζθνληαλ ζηε θπιαθή είηε κε ηνπο θξαηνχκελνπο γνλείο
ηνπο είηε γηαηί βξέζεθαλ ζε ζπλζήθεο ‘εκπόιεκεο δώλεο’ θαη
κεηαθέξζεθαλ ζηελ πφιε γηα πξνζηαζία απφ ηηο αλαγθαζηηθέο
ζηξαηνινγήζεηο ησλ αληαξηψλ. Ίζσο νη ζηξαηησηηθέο αξρέο δελ
θαηέγξαθαλ ή δελ παξείραλ ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίεο. Απφ ηηο
θσηνγξαθίεο καζαίλνπκε φηη ν εθπξφζσπνο ηνπ ΓΔ παξαβξέζεθε ζηελ
αλάθξηζε ελφο θνξηηζηνχ 17 εηψλ, ε νπνία νκνιφγεζε φηη
ζηξαηνινγήζεθε βίαηα θαη φηη ν επηθεθαιήο ησλ αληαξηψλ βξηζθφηαλ
ζην ζηξαηφπεδν έγθιεηζηνο θαη πεξίκελε ηε δίθε ηνπ. Πέξα απφ ηε λεαξή
αληάξηηζζα πνπ <<νκνινγνύζε>> κε αληάιιαγκα ηε δσή ηεο, ζην
ζηξαηφπεδν ππήξραλ θαη ‘πξνιεπηηθνί’ θξαηνχκελνη. ε απηή ηελ

501
502

Δθεκ. ‘Αιήζεηα ηεο ππαίζξνπ’ 26/8/1947- ‘Σξαγηθή ε θαηάζηαζε ζηηο θπιαθέο κπαξνπηαπνζήθεο’
Δθεκ. ‘Αιήζεηα’ 29/1/1947-‘ Ο δηαβφεηνο Ακπαξηάλ ηπξαλλεί ηνπο θπιαθηζκέλνπο’
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θαηεγνξία πηζηεχνπκε πσο αλήθεη θαη ην δεθαηεηξάρξνλν θνξίηζη κε ην
κσξφ πνπ ιέγεηαη φηη νη γνλείο ηεο πήγαλ κε ηνπο αληάξηεο.503
Ζ αληηπξνζσπεία ηνπ ΓΔ κε επηθεθαιήο ηνπο Α. Λακπέξ θαη
Γ.Κνιιαληφλ επηζθέθζεθαλ ηηο θπιαθέο θαη ην Σκήκα Μεηαγσγψλ ζηηο
6 Απγνχζηνπ 1950, έλα ρξφλν κεηά ην ηέινο ηεο έλνπιεο ζχγθξνπζεο. Ο
αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ ήηαλ δηπιάζηνο απφ ηε ρσξεηηθφηεηα ηεο
θπιαθήο :376 άληξεο θαη 16 γπλαίθεο, κε δχν παηδηά. Μεηαμχ απηψλ 20
αλήιηθα αγφξηα θαη έλα θνξίηζη. ην έλα θηίξην, ρσξίο θαιφ θσηηζκφ θαη
αεξηζκφ, 250 θξαηνχκελνη θνηκνχληαλ ζην δάπεδν, ρσξίο επαξθείο
θνπβέξηεο. Υξεηάδνληαλ ηνπιάρηζηνλ 300. ην άιιν θηίξην, ην νπνίν
αεξηδφηαλ απφ έμη κεγάια παξάζπξα, θάπνηνη απφ ηνπο 125
θξαηνχκελνπο θνηκνχληαλ ζε ηξηψξνθα θξεβάηηα θαη θάπνηνη ζην
πάησκα. Οη γπλαίθεο έκελαλ ζε έλα νηθνδφκεκα πνπ δελ είρε νχηε
αξθεηφ θσο, νχηε αέξα. ηελ απιή ηεο θπιαθήο βξίζθνληαλ θαη ηα
καγεηξεία. 504
Σνλ Μάξηην ηνπ 1951 ν Γ.Κνιιαληφλ επηζθέθζεθε μαλά ηηο θπιαθέο.
Οη ζπλζήθεο δσήο δελ είραλ βειηησζεί. ηνπο δηαδξφκνπο θαη ζηα θελά
ηνπ θηηξίνπ είραλ εγθαηαζηαζεί θξαηνχκελνη, εθ ησλ νπνίσλ νη
πεξηζζφηεξνη θνηκνχληαλ ζην πάησκα, γηαηί ν αξηζκφο ηνπο είρε κεησζεί
ειάρηζηα, κε εμαίξεζε ηνπο αλήιηθνπο πνπ ήηαλ κφλν ηξεηο. Σν παξάδνμν
είλαη φηη θξαηνχληαλ θαη 226 <<πξνιεπηηθνί>> (ζε κηα επνρή πνπ νη
πξνιεπηηθέο ζπιιήςεηο έπξεπε λα είραλ ζηακαηήζεη). Οη 260 πνιηηηθνί
δνχζαλ-σο ζπλήζσο-ρσξηζηά απφ ηνπο πνηληθνχο. Ο γηαηξφο επξφθεηην
λα θχγεη γηα ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη δελ είρε βξεζεί αθφκα ν
αληηθαηαζηάηεο ηνπ. Ο Γηεπζπληήο παξαπνλέζεθε φηη δεηνχζε απφ ηελ
Μεηξφπνιε λα ζηείινπλ ηεξέα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο, αιιά δελ ηνπ
απαληνχζαλ. Ζ θπιαθή δελ δηέζεηε νχηε ξαδηφθσλν, νχηε βφιετ. Καη ε
γεληθή παξαηήξεζε ηνπ Γ.Κνιιαληφλ : <<Δίλαη πνιύ ζηελόρσξε
θπιαθή>>.505

Ζ ΒΗΧΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΚΑΗ ΟΗ ΣΧΡΗΝΔ ΑΦΖΓΖΔΗ

Απφ ηνπο ρηιηάδεο ησλ θξαηνπκέλσλ ηεο πεξηφδνπ ηνπ εκθπιίνπ
θάπνηνη έβαιαλ ζε δεχηεξε κνίξα ηα ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα, ηελ
εκπεηξία εγθιεηζκνχ θαη ηηο φπνηεο ζχκεζεο θαη άιινη ζέιεζαλ λα ηηο
503

Σαζνχια Βεξβεληψηε, ‘Αλαπαξαζηάζεηο ηεο ηζηνξίαο’ εθδ.Μέιηζζα,ζει.178
Βεξβεληψηε,ζει.179
505
.π ,ζει 180
504
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θνηλνπνηήζνπλ, λα αλαζηνραζηνχλ, λα δαηκνλνπνηήζνπλ θαηαζηάζεηο
θαη πξφζσπα θαη λα πξνζδψζνπλ ζηνλ αγψλα ησλ ληάησλ ηνπο νληφηεηα,
δηθαηνζχλε θαη ηειηθά δηθαίσζε έζησ θαη ηψξα ζηα πζηεξλά ηνπο ρξφληα.
Χζηφζν ηελ εκπεηξία ηνπ εγθιεηζκνχ ηελ βίσζαλ πνηθηιφηξνπα: άιινη
ζα αληέμνπλ ζηνπο εμεπηειηζκνχο, ηηο ηαπεηλψζεηο, ηνλ κφληκν αλειέεην
θαη θαζεκεξηλφ θφβν θαζψο θαη ηελ δπζβάζηαθηε πίεζε ηεο δήισζεο
κεηαλνίαο. Άιινη φκσο ζα ζηακαηήζνπλ ζηε κέζε ηνπ δξφκνπ ‘γηαηί ήηαλ
καθξύο ν δξόκνο, πνιιά ηα ρξόληα, δελ αληέρνληαλ, δελ ήηαλ νύηε έλα,
νύηε δύν, νύηε ηξία….Γελ θαθίδσ θαη απηέο ηηο θνπέιεο πνπ αλαγθάδνληαλ
λα ππνγξάςνπλ δήισζε. Οη πεξηζζόηεξεο δελ είραλ ην ζάξξνο λα ην πνύλε
ζηα θαλεξά θαη θεύγαλε ζηα θξπθά. Μνλάρα κηα θνπέια από ηελ Κνδάλε,
πνπ γύξηζε κπξνζηά ζε όιεο καο θαη είπε θαιύηεξα λα ππνγξάςσ παξά λα
θαηαιήμσ ζην ηξεινθνκείν’.
Απηά κεηαμχ άιισλ ζα αθεγεζεί ε Νίηζα Σάζζνπ πνπ ζα βξεζεί
έγθιεηζηε ζηηο θπιαθέο ηεο Λάξηζαο-ηξαηφπεδν ‘Ππξνβνιηθά’ θαη
αξγφηεξα ζηηο θπιαθέο Αβέξσθ. ην πξψην αληίθξηζκα ηνπ
ζηξαηνπέδνπ-θπιαθήο ην ζέακα πεξηγξάθεηαη κε ηα παξαθάησ ιφγηα:
‘Ση λα πξσηνζπκεζώ, εθείλν ην θνβεξό ζέακα ηνπ απέξαληνπ καύξνπ
ρξώκαηνο, ησλ καπξνθνξεκέλσλ γπλαηθώλ θάζε ειηθίαο, θαζώο είραλ
όιεο ηνπο ζύκαηα ζηνλ εκθύιην ζπγγεληθά ηνπο πξόζσπα. Άιιεο άλδξα,
παηέξα, αδειθό, κπαξκπάδεο, μαδέξθηα….. Όιε ε θπιαθή έλαο
πξαγκαηηθόο βόξβνξνο.506’
Λίγεο ήηαλ νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη δειψζεηο κεηαλνίαο
απνηεινχζαλ ηεθκήξηα απηφβνπιεο θαη ζπλεηδεηήο πνιηηηθήο θαη
ηδενινγηθήο κεηαζηξνθήο ησλ θξαηνπκέλσλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
ήηαλ πξντφληα θπζηθήο θαη ςπρνινγηθήο βίαο, ελψ άιιεο δελ ήηαλ θαλ
απνηέιεζκα ινγηθήο απφθαζεο αιιά κηα ελζηηθηψδεο αληίδξαζε
απηνζπληήξεζεο.507
ε φηη έρεη ζρέζε κε ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ πνπ είρε δηαηειέζεη ζηηο
θπιαθέο –ζηξαηφπεδα ηεο Λάξηζαο, εθείλν πνπ ζα κείλεη ραξαγκέλν ζηε
κλήκε ηνπο ήηαλ ε πξνζαγσγή ηνπο ζηελ Αζθάιεηα ην ιεγφκελν ‘θαθό
ζπίηη’ ηεο Λάξηζαο. Ήηαλ γηα απηνχο κηα πξσηφγλσξε εκπεηξία ππνδνρήο
ζηνλ θφζκν ησλ βαζαληζηεξίσλ. Ήηαλ ν πξνζάιακνο κηαο καθξάο
πνξείαο πνπ ζα θαηέιεγε ζε καθξφρξνλε ή νιηγφρξνλε θξάηεζε ζηηο
άιιεο ηνπηθέο θπιαθέο ή ζα αθνινπζνχζε ην ηξαηνδηθείν θαη κεηά ν
ηφπνο ησλ εθηειέζεσλ, ν πεξηβφεηνο ιφθνο ηνπ Μεδνχξινπ.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθήγεζε ηνπ Γηάλλε Φινγεξνχ, ελφο εθ ησλ
κειψλ ηεο Δπηηξνπήο δηακαξηπξίαο πνπ πήγαλ λα επηδψζνπλ ςήθηζκα
ζηνπο Άγγινπο βνπιεπηέο φηαλ απηνί επηζθέθζεθαλ ηελ πφιε ηεο
Λάξηζαο: ‘Απόδεημε κεηά από δύν κέξεο θαη αθνύ θύγαλ νη Δγγιέδνη ζηηο 2
506

Αθήγεζε Νίηζαο Σάζζνπ- ‘θξαηνχκελε ζηηο θπιαθέο ηεο Λάξηζαο ηελ πεξίνδν ηνπ Δκθπιίνπ
πνιέκνπ’
507
Βφγιεο, ζει.125
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κεηά ηα κεζάλπρηα, καο πεξηπνηήζεθαλ βαζαλίδνληαο κέρξη ιηπνζπκίαο
εκέλα ζηελ αξρή θάιαγγα κεηά κε μύια ζ’ όιν ην ζώκα. ηηο θσλέο κνπ
θαηέβεθαλ θη άιινη 5 ρσξνθύιαθεο πνπ κέλαλ ζην πάλσ πάησκα θαη κνπ
ξηρηήθαλ θη απηνί, βξίδνληάο κε πσο ηνπο ράιαζα ηνλ ύπλν κε ηηο θσλέο
κνπ.’508
ήκεξα κεηά απφ ηφζεο δεθαεηίεο ε δηαδηθαζία εγθιεηζκνχ απνηειεί
ζχκεζε φρη θαη ηφζν επράξηζηε γηα θάπνηνπο απφ ηνπο ηφηε
θξαηνχκελνπο, θαζψο αλαπνιψληαο ηα γεγνλφηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο,
δηαθφπηνπλ ηελ αθήγεζε, ζησπνχλ θαη δελ επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ. Ζ
ζπλαηζζεκαηηθή θφξησζε είλαη ηέηνηαο έθηαζεο πνπ δελ ηνπ επηηξέπεη λα
νινθιεξψζεη.509
Άιινο ηξφπνο αλαπφιεζεο ηνπ παξειζφληνο είλαη ε ζπλερφκελε θαη
παξαηεηακέλε θξάζε ‘ Αο ηα ηώξα απηά, πέξαζαλ θαη μεραζηήθαλε. Ήηαλ
δύζθνινη θαηξνί, δίζερηα ρξόληα. Ση ηα ζεο θαη ηα αλακαζάο.’ Δλδεηθηηθή
ε άξλεζε επαλαθνξάο ηεο κλήκεο.
Μεξηθνί πάιη ζα εγθιηκαηηζηνχλ ζηελ αηκφζθαηξα ηεο κεηεκθπιηαθήο
ειιεληθήο θνηλσλίαο, ζα αιινηξησζνχλ ζπλεηδεηά, ζα βάινπλ
ηαθφπιαθα ζηα ρξφληα ηεο ζεηείαο ηνπο ζηε θπιαθή, ζα πεξάζνπλ ζην
αληίπαιν ζηξαηφπεδν θαη ζα γίλνπλ ππέξκαρνη ηνπ εζληθηζκνχ θαη ηεο
‘εζληθνθξνζύλεο’. Με ην πέξαζκα φκσο ησλ εηψλ, ζα ζειήζνπλ λα
επαλαθέξνπλ ζηε κλήκε ηνπο ην παξειζφλ, πξφζσπα, θαηαζηάζεηο θαη
γεγνλφηα γηα λα απνθαηαζηήζνπλ ζηε ζπλείδεζή ηνπο ηελ εηθφλα ηνπ
λένπ πνπ πάιεπε θάπνηε γηα ηδαληθά θαη γηα κηα ιεχηεξε παηξίδα.
Ζ έληαμε θαη ε απνδνρή ηνπο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηνπ ρσξηνχ ή ηεο
κηθξήο επαξρηαθήο πφιεο θαζψο θαη ε εχξεζε εξγαζίαο ζα απνδεηρζεί
δηαδηθαζία δχζθνιε θαη φρη ‘αλαίκαθηε’. ‘…Έπξεπε λα δήζνπλ, όρη κόλν
νη ίδηνη αιιά θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο. Σν δξάκα ηνπο θξπθό κε πνιινύο
γνγγπζκνύο θαη πηθξό δάθξπ. Σν ζηίγκα ηνπ ‘δεισζία’ ζα ην θνπβαινύλ
ρξόληα ζηελ πιάηε ηνπο.’510

ΔΠΗΜΔΣΡΟ
ηα ρξφληα απνθνξχθσζεο ηνπ εκθπιίνπ (1946-1949), νη ζπλζήθεο ζηηο
θπιαθέο επηδεηλψζεθαλ επεηδή ε απζηεξή πεηζαξρία δελ επέηξεπε ζηνπο
θξαηνχκελνπο λα βειηηψζνπλ ηε δσή ηνπο. Έηζη βαζηθά δεηήκαηα φπσο
508

.π. 17/10/1946, Αθήγεζε Γηάλλε Φινγεξνχ
Αθήγεζε Μίκε Σάζζνπ-Μπνπθνπβάια, 30/12/2011- ‘θξαηνχκελνπ ζηελ Ππξηηηδαπνζήθε ηεο
Λάξηζαο απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1945’
510
Αθήγεζε ηεο κεηέξαο κνπ Αλαζηαζίνπ Αηθαηεξίλεο,- έγθιεηζηεο 4 εηψλ ζηνλ ξρν ηεο Λάξηζαο
ην 1947 κε ηελ εγθπκνλνχζα κεηέξα ηεο.
509
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ε δηαηξνθή, ε πγηεηλή θαη ε εξγαζία είραλ κεηαηξαπεί ζε κέηξα
ηηκσξίαο κέζα ζην πιαίζην ηεο απζηεξήο πεηζαξρίαο. Νέεο απαγνξεχζεηο
άξρηζαλ λα επηβάιινληαη απφ ηηο δηεπζχλζεηο ησλ θπιαθψλ ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα θάκςνπλ ην εζηθφ ησλ θξαηνπκέλσλ: απαγφξεπζε
εθεκεξίδσλ θαη βηβιίσλ, θαηνρήο ρξεκάησλ, επηζθεπηεξίσλ, θάζε
δξαζηεξηφηεηαο ςπραγσγίαο θαη καζεκάησλ γηα αλαιθάβεηνπο, αγνξάο
ηξνθίκσλ εθηφο θπιαθήο, πεξηνξηζκφο ζηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαζψο
θαη απαγφξεπζε πξναπιηζκνχ. Οη ελδερφκελεο δηακαξηπξίεο
ηηκσξνχληαλ κε απνκφλσζε.
O εκθχιηνο πφιεκνο έιεμε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1949, κφλν φκσο ζην
πεδίν ηεο κάρεο. Οη εθηειέζεηο ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ ζα
ζηακαηήζνπλ ηνλ Οθηψβξην, δχν
κήλεο αξγφηεξα. Ζ ειιεληθή
θπβέξλεζε κέζσ ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο, Παλαγηψηε Πηπηλέιε, κφληκν
Τθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ θαη εθπξφζσπν ηεο Διιάδαο ζηνλ ΟΖΔ, θαη
νθνθιή Βεληδέιν αλαθνίλσζε ηα λέα κέηξα επηείθεηαο ηα νπνία
ςεθίζηεθαλ ζηελ Βνπιή ζηηο 6 Οθησβξίνπ 1949 θαη ζεκείσζε φηη κεηά
ηηο 30 επηεκβξίνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα εθηειέζεηο γηα
πξνδνζία ή γηα αληαξζία. Παξά ηηο εμαγγειίεο, εμεγήζεηο θιήζεθε λα
δψζεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε γηα ηελ ππφζεζε Γεσξγίνπ, ζπλδηθαιηζηή
ηεο Ζιεθηξηθήο Δηαηξείαο, ν νπνίνο παξά ηελ αλαζηνιή ησλ εθηειέζεσλ
ηελ νπνία επηθαιέζηεθε ν Πηπηλέιεο, εθηειέζηεθε ζηηο 30 επηεκβξίνπ
1949.
Ο πιεζπζκφο ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ ζα κεησζεί ηα επφκελα έηε
εμαηηίαο ησλ <<κέηξσλ εηξελεύζεσο>> πνπ ζεζπίζηεθαλ κε κηα ζεηξά
απφ λφκνπο κεηαμχ 1950 θαη 1952. Οη λφκνη απηνί ζα δψζνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο πνιηηηθνχο θξαηνχκελνπο ηεο αλαζεψξεζεο ησλ
απνθάζεσλ ησλ εθηάθησλ ζηξαηνδηθείσλ, γεγνλφο πνπ ζα ζεκαίλεη
κείσζε ησλ βαξηψλ πνηλψλ θαηφπηλ γλσκνδνηήζεσο εηδηθήο Δπηηξνπήο
θαη ζπρλά θαη απνθπιάθηζή ηνπο.
Γηα φινπο ηνπο πνιηηηθνχο θξαηνχκελνπο πνπ απνθπιαθίδνληαλ, πξψην
κέιεκά ηνπο ήηαλ ε απνθαηάζηαζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο θαη ε
επαλαζχλδεζε κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, ν νπνίνο φκσο είρε
εμαξζξσζεί θαη είρε αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ πνιχ κηθξφηεξν θφζκν ηεο
νηθνγέλεηαο. Ζ πφισζε ηνπ εκθπιίνπ ζα ζπλερηζηεί θαη κεηά ηε ιήμε
ηνπ. Οη ηέσο πνιηηηθνί θξαηνχκελνη ζα γίλνπλ ζηφρνη ζπζηεκαηηθήο
θαηαζηνιήο θαη δηαθξίζεσλ, γεγνλφο πνπ ζα γίλεη εκπφδην ζηελ ηζφηηκε
ελζσκάησζή ηνπο ζηε κεηεκθπιηαθή θνηλσλία.
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ΔΝΟΣΖΣΑ 10ε
ΔΚΣΑΚΣΟ ΣΡΑΣΟΓΗΚΔΗΟ

ΛΑΡΗΑ-(1946-1951)

Δηζαγσγή
Μεηά ηηο εθινγέο ηεο 31εο Μαξηίνπ 1946 θαη ηελ απνρή ησλ
θεληξναξηζηεξψλ θνκκάησλ –απνρή πνπ απνθαζίζηεθε εζπεπζκέλα,
κηαο θαη ηα θφκκαηα απηά ηνπ Eακηθνχ ζπλαζπηζκνχ δεηνχζαλ λα
αλαβιεζνχλ νη εθινγέο γηα αξγφηεξα, εμαηηίαο ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ
αζθνχζαλ νη ζπκκνξίεο ηεο άθξα Γεμηάο,-ε αιιαγή ζηελ ηαθηηθή ηνπ
ΚΚΔ ήηαλ έθδειε θαζψο νη ελδείμεηο πιένλ έδεηρλαλ πσο θαηεπζπλφηαλ
πξνο αλνηρηή ζχγθξνπζε. Απνηέιεζκα απηήο ηεο πνιηηηθήο ηαθηηθήο
ήηαλ νη έλνπιεο επηζέζεηο αληαξηψλ ελαληίνλ απνκνλσκέλσλ ζηαζκψλ
ρσξνθπιαθήο. Σψξα πιένλ απηέο νη θαηαδησθφκελεο νκάδεο,
νπιηζκέλεο, θάζε άιιν παξά ακπληηθή ηαθηηθή επεδίσθαλ. ε ηνπηθφ
επίπεδν νη επηζέζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη απφ ηηο αξρέο θαινθαηξηνχ ηνπ
1946 παίξλνπλ ηε κνξθή ρηνλνζηηβάδαο θαζψο αξθεηνί ζηαζκνί
ρσξνθπιαθήο φπσο πξναλαθέξακε, ζε κεγάια θαη απνκαθξπζκέλα
ρσξηά, ζα απνηειέζνπλ ηελ θχξηα εζηία επίζεζεο ζ’ απηή ηε θάζε.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο ζηαζκνχο ρσξνθπιαθήο ηνπ Ληβαδίνπ,
Κξαληάο, πθνπξίνπ, Αξγπξνπνπιίνπ θ.ά. Δδψ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε
θαη ηηο έλνπιεο ζπκπινθέο κεηαμχ αληαξηψλ θαη κεηθηψλ απνζπαζκάησλ
Υσξνθπιαθήο, παξαθξαηηθψλ ζπκκνξηψλ θαη ηκεκάησλ ζηξαηνχ πνπ ζα
ζεκεησζνχλ ην ίδην θαινθαίξη: Αξκέλην 27/6, Έιαθνο-Βνπιγαξηλή 7/7,
Καιακάθη θαη Αικπξφο, θήηε Αγηάο 13/7,Καξπά Οιχκπνπ 16/7, ΑτΝηθφιαο ν Φνληάο 24/7 θαη Ληβάδη Οιχκπνπ 27/7.511
Ζ ζεζκηθή αληίδξαζε ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο πεξηφδνπ ζα εμειηρζεί ζε
δχν θάζεηο:
ηελ πξώηε θάζε φπνπ ηα φξηα λνκηκφηεηαο ήηαλ αζαθή θαη ην
λφκηκν αθφκε ΚΚΔ δελ ηαζζφηαλ αλνηρηά ππέξ απηψλ ησλ επηζέζεσλ, νη
δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπαδψλ ηνπ , ηδηαίηεξα ζηελ χπαηζξν, ηηκσξνχληαλ
απφ πιήζνο πνηληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κέηξσλ. ηηο 18 Ηνπλίνπ 1946
ςεθίζηεθε ζηε βνπιή ην ζρέδην λφκνπ γλσζηφ σο Γ΄Φήθηζκα <<Πεξί
εθηάθησλ κέηξσλ αθνξώλησλ ηελ Γεκνζίαλ ηάμηλ θαη αζθάιεηαλ>>.
Μάιηζηα ην άξζξν 1 ηνπ ςεθίζκαηνο απεηινχζε κε ηελ πνηλή ηνπ
ζαλάηνπ νπνηνλδήπνηε κε ζθνπφ ηελ απφζπαζε κέξνπο ηεο ειιεληθήο
επηθξάηεηαο .Δπίζεο θάζε εθνχζηα πξνπαξαζθεπαζηηθή πξάμε
απεηινχληαλ κε θάζεηξμε θαη ίζσο ηζφβηα δεζκά.
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θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ λφκνπ ήηαλ ε θαηαζηνιή ησλ
δησθνκέλσλ <<ηδεώλ>>, ρσξίο λα ππάξρεη αλνηρηή πξνπαγάλδηζε
θαζψο θαη θάζε ελέξγεηα πνπ θαλέξσλε νπνπδήπνηε ζπκπάζεηα ζηα λέα
θαζεζηψηα ησλ βνξείσλ γεηηφλσλ ηεο ρψξαο θαη ζα κπνξνχζε λα ππαρζεί
ζηε δηάηαμε απηή. Σα <<έθηαθηα>> κέηξα ηηκσξνχζαλ ηελ πξφζεζε θαη
κφλν θαηά δεχηεξν ιφγν ηελ πξάμε.
Μάιηζηα ν λένο απηφο λφκνο θαηνρχξσλε ην ιεγφκελν <<αληεζληθό>>
έγθιεκα θαη θειίδσλε κε ην ζηίγκα ηεο <<αληεζληθόηεηαο>> ηα
αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ηηο επφκελεο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ
ςεθίζκαηνο. Ο λνκνζέηεο απαξηζκνχζε ηηο λέεο εγθιεκαηηθέο
ζπκπεξηθνξέο σο εμήο:
1)ε θαηάξηηζε νκάδσλ, κε ζθνπφ ηελ πξνζβνιή αξρψλ θαζψο θαη ησλ
δεκνζίσλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ ππαιιήισλ, νξγάλσλ ηεο ηάμεσο θαη
πξνζψπσλ <<αλεθόλησλ εηο ηνπο ζπκκάρνπο ζηξαηνύο>>( άξζξν 2
παξ.1) κε βία ή κε ζθνπφ ηε δηάπξαμε εγθιεκάησλ θαηά ηεο αλζξψπηλεο
δσήο ή ηε δηαηάξαμε ηεο θνηλήο εηξήλεο (άξζξν 2 παξ.2)
2)ε αηνκηθή ή ζπιινγηθή έλνπιε επίζεζε ελαληίνλ ησλ αξρώλ (άξζξν 3
παξ.1)
3)ε ζπκκεηνρή ζε λόκηκα απαγνξεπκέλεο ππαίζξηεο ζπγθεληξώζεηο ή
ζε κε αλαγγειζείζεο πξνεγνπκέλσο ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο
ζπλαζξνίζεηο ζε θιεηζηό ρώξν
4)ε ζπιινγηθή επζύλε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε πξνζβνιέο θαη
βηαηνπξαγίεο ελαληίνλ πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ
5)ε απεηιή δηαπξάμεσο θαθνπξγεκάησλ θαη πιεκκειεκάησλ κε ζθνπφ
λα πξνθιεζεί αλεζπρία ή <<ηξόκνο>> ζηνπο πνιίηεο (άξζξν 6)
6)ε παύζε ηεο εξγαζίαο, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη αλαγγειζεί ζηνλ
εξγνδφηε ή ζηελ αζηπλνκηθή αξρή κε ζθνπφ ηελ <<παξαθώιπζε>> ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ δεκνζίαο σθέιεηαο θαζψο θαη ηδησηηθψλ
επηρεηξήζεσλ ηνκέσλ αηρκήο
7)ε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο απεξγίαο (άξζξν 7)
Γηα ηνπο ππεχζπλνπο απηψλ ησλ εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ πξνβιέπνληαη
πνιχ βαξηέο πνηλέο αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ θαη
εηδηθά γηα ηνπο ελφρνπο ησλ δχν πξψησλ θαηεγνξηψλ
αδηθεκάησλ(θαηάξηηζε νκάδσλ, έλνπιεο επηζέζεηο).Με βάζε ην
ζπγθεθξηκέλν λφκν ζπζηάζεθαλ ζε φιε ηε ρψξα έθηαθηα ζηξαηνδηθεία
γηα ηελ εθδίθαζε απηψλ ησλ αδηθεκάησλ.
Ζ δεύηεξε θάζε θαιχπηεη ηνπο ηειεπηαίνπο είθνζη κήλεο ηνπ εκθπιίνπ
πνιέκνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ απξνθάιππην πιένλ απνθιεηζκφ
ηεο Αξηζηεξάο απφ ηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο. ’ απηή ηελ πεξίνδν ην
θχξην λνκνζέηεκα ήηαλ ν αλαγθαζηηθόο λόκνο 509 ηεο 27εο Γεθεκβξίνπ
1947, <<Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο ηνπ Κξάηνπο, ηνπ Πνιηηεύκαηνο, ηνπ
θνηλσληθνύ θαζεζηώηνο θαη πξνζηαζίαο ησλ ειεπζεξηώλ ησλ
πνιηηώλ>> ν νπνίνο έζεηε εθηφο λφκνπ ην ΚΚΔ θαη ηηο νξγαλψζεηο ηνπ
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αιιά ηηκσξνχζε απηή θαζαπηή ηελ θνκκνπληζηηθή δξάζε κε αζχγθξηηα
βαξχηεξεο πνηλέο δει. ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ φρη κφλν γηα
ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο, αιιά θαη γηα θάζε επηδίσμε <<εθαξκνγήο ηδεώλ
ερνπζώλ σο έθδεινλ ζθνπόλ ηελ δηα βηαίσλ κέζσλ αλαηξνπήλ ηνπ
πνιηηεύκαηνο ηνπ θξαηνύληνο θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο ή ηελ
απόζπαζηλ κέξνπο εθ ηνπ όινπ ηεο Δπηθξάηεηαο>>.

Έθηαθηα ηξαηνδηθεία
Σν Γ΄Φήθηζκα ζπλνδεχνληαλ απφ κηα θαηλνηφκν δηάηαμε ζρεηηθά κε ηελ
ίδξπζε Δθηάθησλ ηξαηνδηθείσλ, ζε πξψηε θάζε ζηελ θεληξηθή θαη
βφξεηα Διιάδα θαη αξγφηεξα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα.
πγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηε δξάζε ησλ Έθηαθησλ ηξαηνδηθείσλ
αλά ηελ Δπηθξάηεηα, ηα νπνία σζηφζν δελ πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ
ππνζέζεσλ, είλαη δηαζέζηκα απφ ηξεηο πεγέο: ην Σκήκα Πνηληθψλ
Τπνζέζεσλ ηνπ Αξρείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, ην Σκήκα
ηξαηησηηθήο Γηθαηνζχλεο ηνπ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ θαη ηα Βηβιία
Απνθάζεσλ 29 Έθηαθησλ ηξαηνδηθείσλ.
Σν Σκήκα Πνηληθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Αξρείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ
Γηθαηνζχλεο θαηέγξαςε δείγκα 11.545 ππνζέζεσλ πνπ εθδηθάζηεθαλ
ζηα Έθηαθηα ηξαηνδηθεία θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1946-1949512.
χκθσλα κε ην δείγκα απηφ 33% ησλ θαηεγνξνπκέλσλ εμαζθάιηζε
αλαβνιή, απαιιαγή ή αζψσζε, 27% θαηαδηθάζηεθε ζε πνηλέο έσο 10
έηε, 11% ζε πνηλέο απφ 10-20 έηε, 11% ζε ηζφβηα θάζεηξμε ελψ ζην 18%
επηβιήζεθε ε ζαλαηηθή πνηλή.
Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο ηξαηησηηθήο Γηθαηνζχλεο ηνπ
Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ513 πνπ αθνξνχλ δείγκα 36.920 ππνζέζεσλ, ην
54% ησλ δηθαζζέλησλ εμαζθάιηζε αλαβνιή, απαιιαγή ή αζψσζε, ην
13% θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην ελψ ην 33% ζε άιιεο πνηλέο.
Έθηαθην ηξαηνδηθείν Λάξηζαο (1946-1951)
Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο είρε λα επηδείμεη κεγάιεο
πνζφηεηεο φπισλ θαη πνιεκηθψλ πιηθψλ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
πεξίνδν κεηά ηε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο, απνηέιεζκα ηεο αζξφαο θαη
καδηθήο ζπκκεηνρήο ησλ θαηνίθσλ ηεο ζηνλ αληηζηαζηαθφ αγψλα θαηά
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ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο. Σα ηκήκαηα ηνπ κφληκνπ θαη ηνπ εθεδξηθνχ
ΔΛΑ φπσο θαη ηεο Πνιηηνθπιαθήο θαηείραλ πνζφηεηεο φπισλ, απφ ηηο
νπνίεο
έλα κεγάιν ηκήκα παξαδφζεθε514 θαη έλα άιιν ηκήκα
απνθξχθηεθε. Πνιχ εχινγα ε θαηνρή φισλ απηψλ ησλ πνζνηήησλ
κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη εχθνια πξνθαηαζθεπαζκέλεο θαηεγνξίεο γηα
ηνπο παιηνχο αγσληζηέο ηνπ ΔΑΜ-ΔΛΑ, νη νπνίνη ήδε βξίζθνληαλ
θαηαδησθφκελνη ζηα γχξσ γεηηνληθά βνπλά ή είραλ θαηαθχγεη ζηηο
πφιεηο θαη θξχβνληαλ γηα λα απνθχγνπλ ζπιιήςεηο θαη απνπνκπέο ζηα
μεξνλήζηα απφ ηηο Δπηηξνπέο Αζθαιείαο πνπ ήδε ιεηηνπξγνχζαλ.
Σν Έθηαθην ηξαηνδηθείν Λάξηζαο άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ
Ηνχιην ηνπ 1946 κε ηα εμήο δχν ηκήκαηα: Α΄ ΣΜΖΜΑ-απφ αχμνληα
αξηζκφ 1 έσο ηνλ αξηζκφ183) θαη Β΄ ΣΜΖΜΑ-απφ αχμνληα αξηζκφ 1έσο
ηνλ αξηζκφ 4. Ζ ζχλζεζή ηνπο ζπλήζσο απνηεινχληαλ απφ: ηξαηησηηθφ
Γηθαζηηθφ πκβνχιην Ά ηάμεσο κε πξφεδξν θαη 5-7 αμησκαηηθνχο θαζψο
θαη παξνπζία Βαζηιηθνχ Δπηηξφπνπ θαη γξακκαηέα πξαθηηθψλ, ν νπνίνο
ήηαλ ζπλήζσο έθεδξνο αμησκαηηθφο.
Οη πξψηεο δίθεο μεθίλεζαλ ζηηο 22 Ηνπιίνπ ηνπ1946 θαη αθνξνχζαλ
θαηά θχξην ιφγν παξαβάζεηο ηνπ Γ΄ Φεθίζκαηνο, αδηθήκαηα ζρεηηθά κε
ηνλ λφκν 5060/31 ‘πεξί ηύπνπ’, ηνπ λφκνπ 453/45 θαη ηνπ λφκνπ ΣΟΓ
‘πεξί θαηαδηώμεσο ηεο ιεζηείαο’.515
Με ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα γίλεη θαη έλαο ζαθήο
δηαρσξηζκφο ησλ δηθψλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζ’ απηή ηε πξψηε πεξίνδν:
α) νη κεκνλσκέλεο δίθεο ησλ πνιηηώλ γηα παξαβάζεηο πνπ
πξναλαθέξακε θαη β) νη νκαδηθέο δίθεο ζηηο κνλάδεο ζηξαηνύ πνπ
βξίζθνληαλ ζηηο ζεζζαιηθέο πφιεηο αιιά θαη γ)νη νκαδηθέο δίθεο
θαηνίθσλ ρσξηώλ ηεο Λάξηζαο θαη ησλ φκνξσλ λνκψλ Σξηθάισλ,
Καξδίηζαο θαη Μαγλεζίαο. πλήζσο δηθάδνληαλ γηα παξαβάζεηο πνπ
ζρεηίδνληαλ κε θαηνρή πνιεκηθψλ φπισλ ή γηα ζπλδξνκή ζηηο παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ έλνπισλ πιένλ νκάδσλ θαηαδησθφκελσλ αγσληζηψλ
ηεο πεξηνρήο(πξνζβνιή κνλάδσλ Υσξνθπιαθήο, Δζλνθπιαθήο ή
ηκεκάησλ ζηξαηνχ πνπ έδξεπαλ ζηε γχξσ πεξηνρή) δ) νη δίθεο πνπ
ζρεηίδνληαλ κε ηηο παξαβάζεηο ‘πεξί ηύπνπ’.

ΔΣΟ 1946
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Αθήγεζε ηεο γηαγηάο κνπ Αλαζηαζίνπ ηεξγηαλήο γηα ην φπιν πνπ θαηείρε ν παππνχο κνπ
Αλαζηαζίνπ Σάζνο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ εθεδξηθφ ΔΛΑ, φπιν ην νπνίν παξέδσζε επζχο
ακέζσο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο.
515
ΣΟΓ ‘πεξί θαηαδηώμεσο ηεο ιεζηείαο’ ηεο 27 Φεβξ./1 Μαξηίνπ 1871- Ο παξψλ λφκνο ήηαλ
πξνζσξηλήο ηζρχνο θαη κπνξνχζε λα ηεζεί ζε ηζρχ κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα εηήζηαο ην πνιχ δηάξθεηαο
κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. Γηαηεξήζεθε ζε ηζρχ, δπλάκεη ηνπ α.471.1ΠΚ.
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Α)Οη νκαδηθέο δίθεο ζηηο κνλάδεο ζηξαηνύ

Οη δίθεο πνπ ζα πξνθαιέζνπλ αίζζεζε ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Λάξηζαο θαη
ησλ γεηηνληθψλ πφιεσλ (Σξίθαια, Λάξηζα, Βφινο) ζα αθνξνχλ
αδηθήκαηα κε πξσηαγσληζηέο ζηξαηηψηεο, ππαμησκαηηθνχο θαη
αμησκαηηθνχο πνπ ππεξεηνχζαλ ζηηο ελ ιφγσ ζηξαηησηηθέο κνλάδεο κε
ζπλδέζκνπο πνιίηεο πνπ ήηαλ κέιε ηνπ ΔΑΜ ή ηνπ ΑΚΔ ή ηνπ
παξάλνκνπ αξγφηεξα κεραληζκνχ ηνπ ΚΚΔ.
Οη ζηξαηησηηθέο κνλάδεο θαιχπηνπλ φιε ηε Θεζζαιηθή επηθξάηεηα θαη
κε ρξνλνινγηθή ζεηξά αθνξνχλ ηηο παξαθάησ κνλάδεο πνπ έδξεπαλ ζηηο
αληίζηνηρεο πεξηνρέο: ζην Β΄ ψκα ηξαηνχ Λάξηζαο- ην 978
Κηεληαηξηθφ Απφζπαζκα ε δίθε μεθίλεζε ζηηο 23 Ηνπιίνπ 1946, ζην
Βφιν ην 106 .Π.Ππξνβνιηθνχ ζηηο 3-9 επηεκβξίνπ 1946, ζηα Σξίθαια
ε 41ε Σαμηαξρία ζηηο 23-30 επηεκβξίνπ 1946, ζηε Λάξηζα ε 42ε
Σαμηαξρία ζηηο 25 Οθησβξίνπ 1946 θαη ζηνλ Σίξλαβν νη Γηαβηβάζεηο ηεο
ΥΗ Μεξαξρίαο ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 1946.
Α) ηε δίθε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23-30 επηεκβξίνπ 1946 ζηα
παξαπήγκαηα ηξαηψλσλ Σξηθάισλ απφ ην Έθηαθην ηξαηνδηθείν
Λάξηζαο –Β΄Σκήκα ζα πξνζαρζνχλ ζε δίθε 29 αμησκαηηθνί θαη 42
νπιίηεο θαζψο θαη επψλπκα ζηειέρε ηνπ ΚΚΔ ηεο πφιεο ησλ Σξηθάισλ.
Οη θαηεγνξνχκελνη δεηνχλ αλαβνιή ηεο δίθεο ιφγσ έιιεηςεο βαζηθψλ
καξηχξσλ θαη ειπίδνπλ ζε αλαβνιή ηεο δίθεο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ άθημε
ηνπ βαζηιηά ζηελ πφιε θαη κε ηελ ειπίδα φηη ζα ππαρζνχλ ζηα
επεξγεηήκαηα πνπ ζα ιεθζνχλ αξγφηεξα. Οη κάξηπξεο ππεξάζπηζεο είλαη
ηέζζεξηο αμησκαηηθνί.
Σν θαηεγνξεηήξην πνπ βαξαίλεη ηνπο θαηεγνξνχκελνπο είλαη: ηηο 26
Ηνπλίνπ θαη πξνγελέζηεξα νη θαηεγνξνχκελνη δεκηνχξγεζαλ νκάδεο ζηα
Σάγκαηα 521,522,523 θαη ζην πλεξγείν ηεο 41εο Σαμηαξρίαο κε ζθνπφ
φηαλ δνζεί ζχλζεκα απφ ην ΚΚ Σξηθάισλ λα πξνζβάινπλ δηα ηεο βίαο ηα
φξγαλα ηεο δεκφζηαο δχλακεο ,λα θαηαιάβνπλ ηηο απνζήθεο φπισλ θαη
ππξνκαρηθψλ ηνπ ηξαηνπέδνπ θαη λα ελσζνχλ κε ηνπο θνκκνπληζηέο.
Κεξχζζνληαη έλνρνη πακςεθεί γηα ηηο εμήο θαηεγνξίεο:
α)‘Καηαξηηζκόο νκάδσλ ελ ηνηο Σάγκαζη θαη πλεξγείσ ηεο 41 εο
Σαμηαξρίαο(άξζξν 2 ηνπ Γ΄Φεθίζκαηνο 1946, επί ζθνπνύ πξνζβνιήο ησλ
νξγάλσλ ηεο Γεκνζίαο Σάμεσο(22 νπιίηεο)’
β)‘Δλώζεσο πξνο ζηάζηλ ελ εηξήλε, σο πξνβιέπεη ηαύηελ ην άξζξνλ 65 ελ
ζπλδπαζκώ πξνο ηα’ άξζξνλ 63 ηξ.Πνηλ. Κώδηθνο ηνπο θάησζη (22
νπιίηεο)’
γ)‘Παξνηξύλζεηο εηο νκαδηθέο ιηπνηαμίεο (22 νπιίηεο)’
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δ)‘Μεηαδόζεηο κπζηηθώλ
ζηξαηησηηθώλ
ζεκαζίαο,
ηα
νπνία
αλεθνηλώζεζαλ εηο μέλνλ θξάηνο, ή ελόο θαηαζθόπνπ, ή πξάθηνξα (18
νπιίηεο)’
ε)‘Ληπνηαμία ελ εηξήλε (2 νπιίηεο)’
ζη)‘Κινπή δεκνζίσλ εηδώλ’
δ)‘Πιαζηνγξαθία καξηπξηθνύ, ηνπ νπνίνπ δελ εγέλεην ρξήζηο (1 νπιίηεο)’
ε)‘Δζράηε πξνδνζία’
Σν δηθαζηήξην θαηαδηθάδεη:
Α) 5 νπιίηεο θαη έλαλ πνιίηε ‘εηο ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ’
Β) 14 άηνκα ‘εηο ηζόβηα δεζκά’
Γ)3 νπιίηεο εηο ηελ πνηλή ησλ ‘πξόζθαηξσλ δεζκώλ(14 έηε)’
Γ)10 άηνκα ζε 3εηή θπιάθηζε ‘επί παξαβάζεη άξζξνπ 66.Π.Ν.’
Δ)28 νπιίηεο ζε πνηλή θπιάθηζεο δχν(2) εηψλ
Σ)Αζψνη θεξχρζεζαλ 9 θαηεγνξνχκελνη νπιίηεο516
Β) ηε δίθε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Λάξηζα ζηηο 25 Οθησβξίνπ 1946
ζηελ 42ε Σαμηαξρία ζα πξνζαρζνχλ λα δηθαζηνχλ 104 άηνκα κε
θαηεγνξίεο παξαπιήζηεο κε εθείλεο ηεο πξνεγνχκελεο δίθεο. Μεηαμχ
ησλ θαηεγνξνπκέλσλ 102νο βξίζθεηαη θαη ν Εαξνγηάλλλεο Γεψξγηνο ηνπ
Ησάλλνπ, εηψλ 37, γελλεζείο ελ Κξαληά Σηξλάβνπ, θάηνηθνο Λάξηζαο θαη
κφληκνο Ίιαξρνο –ηνπνζεηεζείο ζηνλ Β΄Πίλαθα. Οη δε κάξηπξεο
θαηεγνξίαο αλέξρνληαη ζε 37 άηνκα(ηδηψηεο, αμησκαηηθνί, νπιίηεο ηεο
42εο Σαμηαξρίαο) θαη νη κάξηπξεο ππεξάζπηζεο αλέξρνληαη ζε 52 άηνκα.
Καηαδηθάζηεθαλ:
Α) 9 άηνκα ‘εηο ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ’
Β)18 άηνκα ‘ηζόβηα δεζκά’
Γ)27 άηνκα ζε θπιάθηζε 5 εηψλ
Γ)9 άηνκα ζε 20 έηε πξφζθαηξε θάζεηξμε
Δ)30 άηνκα ζε 2 έηε θπιάθηζε
Σ)30 άηνκα ζε πνηλή 1 έηνπο 8 κελψλ θαη 22εκεξψλ
Ε)Λφγσ ακθηβνιηψλ αζψνη θξίζεθαλ νη :1)Ίιαξρνο Εαξνγηάλλεο
Γεψξγηνο κε ςήθνπο 4-1 θαζψο θαη 2)39 άηνκα κε ςήθνπο 3-1(5
θαηεγνξίεο). Απηψλ ησλ αηφκσλ δηαηάζζεηαη ε απφιπζή ηνπο απφ ηηο
θπιαθέο.
*Μεηά ηελ αλάγλσζε ηεο απφθαζεο, ε ππεξάζπηζε ησλ
θαηαδηθαζζέλησλ ‘εηο ζάλαηνλ’, ππέβαιε αίηεζε ζην Γηθαζηήξην γηα λα
γλσκνδνηήζεη ππέξ ηεο απνλνκήο ράξηηνο.
*Σν Γηθαζηήξην αθνχ απνζχξζεθε θαη κεηά αλήγγεηιε ηελ απφθαζή ηνπ
φηη απνξξίπηεη ηελ αθχξσζε , δηφηη νη θαηεγνξνχκελνη είλαη ζηξαηησηηθνί
θαη νη πξάμεηο ηνπο ήζειαλ λα θέξνπλ δηάιπζε ησλ Μνλάδσλ ηνπο θαη

516
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‘θίλδπλνλ ζνβαξόηαηνλ εηο ηελ νξγάλσζε ηνπ ηξαηεύκαηνο θαη ηελ
εθηέιεζηλ ηνπ ζθνπνύ.’ 517
Γ)ηελ Καπλαπνζήθε Παπαζηξάηνπ ζην Βφιν, ζηηο 3-9/9/1946
θαηεγνξνχκελνη 60 νπιίηεο ηεο 106.Π.Ππξνβνιηθνχ. Οη δε κάξηπξεο
θαηεγνξίαο είλαη ηφζνη φζνη θαη νη κάξηπξεο ππεξάζπηζεοδει.36-38.
Σν δε θαηεγνξεηήξην:
‘Άπαληεο ζηξαηησηηθνί θαη ηδηώηεο από θνηλνύ ζπκθέξνληνο θηλνύκελνη
ζπλαπνθάζηζαλ ηελ εθηέιεζε αμηνπνίλσλ πξάμεσλ θαη έλεθα ηαύηεο
ζπλνκνινγήζαληεο πξνο αιιήινπο ακνηβαίαλ ζπλδξνκήλ ελ Βόισ θαη ηε
πεξηνρή Βόινπ, ηνλ Ηνύλην θαη ηνλ Ηνύιην 1946 θαη πξνεγνπκέλσο
θαηήξηηζαλ νκάδα θαη ζθνπώ, όπσο πξνζβάισζη δηα βίαο ηαο Αξράο θαη
ηα όξγαλα ηεο Γεκνζίαο δπλάκεσο, ήηνη ηνπο αμησκαηηθνύο θαη νπιίηαο
ηνπ 104 πληάγκαηνο Π.Ππξ/θνπ θαη ηαο ινηπάο ελ Βόισ Αξράο θαη
δπλάκεηο ηεο Υσξ/θεο πξνο βίαηαλ θαηάιεςηλ ηνπ σο άλσ πλη/ηνο θαη
εγθαηάζηαζηλ ελ απηώ ηδηθώλ ησλ νξγάλσλ Γηνηθήζεσο θαη επί ζθνπώ
όπσο εθηειέζσζηλ αδηθήκαηα, θαηά ηεο δσήο, ζσκαηηθήο αθεξαηόηεηαο
πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο θαη ιεζηείαλ, ήηνη θνλεύζσζη ή ηξαπκαηίζσζη
ηνπο αληηθξνλνύληαο πνιηηηθώο αμησκαηηθνύο θαη νπιίηαο ηνπ σο άλσ
πλη/ηνο θαη δηαξπάζνπλ ηαο απνζήθαο ηνπ ζηξαηνπέδνπ επξηζθόκελα
όπια θαη ππξνκαρηθά.’
*Ζζηθφο απηνπξγφο απηήο θίλεζεο ζηξαηησηηθψλ θαη ηδησηψλ ζεσξείηαη ν
ζηξαηεγφο ελ απνζηξαηεία Φηάξξεο Γεκήηξηνο, ν νπνίνο έρεη ζπιιεθζεί
γηα ‘εγθιήκαηα επί Καηνρήο’ ην Μάε ηνπ 1945 θαη είλαη έγθιεηζηνο ζηε
θπιαθή.
Καηαδηθάζηεθαλ:
Α)4 άηνκα ‘εηο ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ’
Β)7 άηνκα ζε ‘ηζόβηα δεζκά’
Γ)10 άηνκα ζε 3 έηε θπιάθηζε
* ‘Οη δε ππόινηπνη απαιιάρζεζαλ ησλ θαηεγνξηώλ ιόγσ πιήξνπο
ζπγρύζεσο έλεθα βειηησκέλεο ζπλνπηηθήο θαηαζηάζεσο θαη κεηά
παξξεζίαο εηδερζείζεο εηιηθξηλνύο κεηαλνίαο θαη απειύζεζαλ εθ ησλ
θπιαθώλ.’518
Γ)ην ζηξαηφπεδν Σηξλάβνπ Λάξηζαο θαη ζηελ αίζνπζα ηξαηνπέδνπ ΥΗ
Μεξαξρίαο ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 1946 θαηεγνξνχκελνη 31 νπιίηεο θαη
ηδηψηεο, νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη Σπξλάβνπ. Οη κάξηπξεο θαηεγνξίαο
αλέξρνληαη ζηα 12 άηνκα θαη απηψλ ηεο ππεξάζπηζεο ζε 26.
Καηεγνξίεο:
517
518
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Α)Καηάξηηζηο νκάδνο, εο εηχγραλελ απιήο ζπλάμεσο
Β)Παξνηξχλζεσο εηο ιηπνηαμίαλ
Γ)Μεηαδφζεσο ζηξαηησηηθψλ πιεξνθνξηψλ, αίηηλεο δελ αλαθνίλσζαλ εηο
μέλα θξάηε
Γ)Καηαζθφπνπο ή πξάθηνξαο άλσ δ’ελψζεσο πξνο ζηάζηλ
Δ)Δζράηε πξνδνζία
Σ) Ζζηθή απηνπξγία
*Σν δε θαηεγνξεηήξην είλαη ίδην αθξηβψο κε ηελ πξνεγνχκελε δίθε πνπ
ζεκαίλεη φηη απνδεηθλχεηαη εχινγα φηη νη θαηεγνξίεο ήηαλ ζε φιεο απηέο
ηηο δίθεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο.
Καηαδηθάζηεθαλ:
Α)3 άηνκα(2 ζηξαηηψηεο θαη έλαο ηδηψηεο) ‘εηο ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ’
Β)10 άηνκα ζε ηζφβηα δεζκά
Γ)1άηνκν ζε 20 έηε θπιάθηζε
Γ)1άηνκν ζε 10 έηε θπιάθηζε
Δ)2άηνκα ζε 18 κήλεο θπιάθηζε
Σ) 1 άηνκν αζψνο
Ε)Δηο θξίζηλ ηνπ δηθαζηεξίνπ 6 άηνκα
*Αζψνη δε άπαληεο νη ζηξαηηψηεο θαη ηδηψηεο ηεο ‘εζράηεο πξνδνζίαο’.519
Δ) ηηο 23 Ηνπιίνπ 1946 ζην Β΄ ψκα ηξαηνχ-978 Κηεληαηξηθφ
Απφζπαζκα θαηεγνξνχκελνη είλαη 6 άηνκα(4 ζηξαηηψηεο θαη 2 ηδηψηεο).
Οη θαηεγνξίεο είλαη: ‘Δπί θαηαξηίζεη νκάδνο, απνπείξαο θόλνπ,
βηαηνπξαγίαο θαη’ αλσηέξνπ ζπλεξγεία εηο θαηάξηηζηλ νκάδνο θιπ’. Οη δε
κάξηπξεο θαηεγνξίαο 5 άηνκα.
Καηαδηθάζηεθαλ:
Α)Λνρίαο Μπιάλαο Κσλ/λνο ζε ‘ηζόβηα δεζκά γηα απόπεηξα
αλζξσπνθηνλίαο, δηα δε ηαο ινηπάο εηο ηελ εζράηελ ησλ πνηλώλ’
Β)Οη δε 3 ινηπνί ζηξαηηψηεο ζε ‘ηζόβηα δεζκά’
Γ)Ο έλαο ηδηψηεο εηο ηελ πνηλή ησλ πξφζθαηξσλ δεζκψλ (15 εηψλ
θπιάθηζε)
Γ)Απψλ ν έηεξνο ηδηψηεο ,ν νπνίνο ήηαλ θπγάο.520
ηηο 20 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1946 ν ππνπξγφο ηεο Κπβέξλεζεο Π.
Μαπξνκηράιεο αλαθεξφκελνο ζηελ θαηάζηαζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί
κε ηηο νκαδηθέο δίθεο ζηηο κνλάδεο ζηξαηνχ ζα δειψζεη: ‘Αξθεί λα
ζεκεησζεί, όηη εηο ην ελ Λαξίζε Β΄ εηο κίαλ θαη κόλελ Σαμηαξρίαλ ην
ήκηζπ απηήο ήην ελ πξνθπιαθίζεη ηνλ κήλα Ηνύιην ηνπ 1946’.521
519
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πκπιεξσκαηηθά γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ λενζπιιέθησλ ζηξαηησηψλ ηεο
θιάζεσο 1945 θαη ησλ εθέδξσλ ησλ θιάζεσλ 1937,1938, 1939,1940 ν
ίδηνο ζα ππνζηεξίμεη πσο απηά ζπλέβαηλαλ κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 1946 δει.
δελ γηλφηαλ έιεγρνο ησλ θξνλεκάησλ ησλ ζηξαηησηψλ θαη γη’ απηφ φρη
κφλν ζηηο κνλάδεο αιιά θαη ζηα Κέληξα Δθπαηδεχζεσο Νενζπιιέθησλ
ππήξρε χπνπηε θαηάζηαζε ιίαλ επηθίλδπλε γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ‘δηα
ησλ εθινγώλ ηνπ 1946 επηβιεζέληνο ππό ηνπ ιανύ λνκίκνπ θαζεζηώηνο’.
Β)Οη νκαδηθέο δίθεο θαηνίθσλ γηα ζπλδξνκή ζηηο επηζέζεηο ελαληίνλ
ησλ Αξρώλ
Οη έλνπιεο επηζέζεηο ησλ θαηαδησθφκελσλ αγσληζηψλ ην θαινθαίξη ηνπ
1946 ζηα θαηά ηφπνπο αζηπλνκηθά ηκήκαηα θαη ζηνπο ζηαζκνχο
ρσξνθπιαθήο ζα απαζρνιήζνπλ ηηο πξψηεο δίθεο ηνπ ζηξαηνδηθείνπ.
Σέηνηεο πεξηπηψζεηο θαηαγξάθνληαη ζην Νέν Πεξηβφιη Λάξηζαο, ζζα
θαη πθνχξην, Βαιαλίδα Διαζζφλαο, Γξηδάλν Σξηθάισλ, Αξγπξνπνχιη
Σηξλάβνπ, Φαλάξη Καξδίηζαο, Ραςάλε Λάξηζαο θ.άι. Δλδεηθηηθά
αλαθέξνπκε δχν πεξηπηψζεηο:
1)Νέν Πεξηβόιη Λάξηζαο
Καηεγνξία : ‘Δπί ζπκκεηνρή ελόπισλ νκάδσλ θαη εθηέιεζηο
θαθνπξγεκάησλ’-θαηεγνξνχκελνη 2 ηδηψηεο κε 7 κάξηπξεο θαηεγνξίαο
θαη 8 αληίζηνηρα ππεξάζπηζεο.
Καηεγνξεηήξην: ‘Σελ 29 Ηνπλίνπ 1946 ελ Νέσ Πεξηβνιίσ Λαξίζεο
πξνζέβαιαλ ελόπισο θαη δηα ηεο βίαο ηαο εθεί αζηπλνκηθάο αξράο, όξγαλα
αζθαιείαο θαη ηνπηθήο απηνδηνηθήζεσο(ππξνβόιεζαλ θαηά ηνπ πξνέδξνπ)
θαη εμεηέιεζαλ αδηθήκαηα θαηά ηεο δσήο θνλεύζαληεο έμ (6) πνιίηαο.’
Καηαδηθάζηεθαλ ακθφηεξνη ζε ‘ηζόβηα δεζκά’.522
2) Αξγπξνπνύιη Σηξλάβνπ
Καηεγνξνχκελνη :8 άηνκα(5 γπλαίθεο θαη 3 άλδξεο)
Καηεγνξεηήξην: Καηά ηηο 31εο Ηνπιίνπ 1946 εηο ηελ πεξηνρήλ ηνπ ρσξίνπ
Αξγπξνπνπιίνπ πξνζβνιή δηα ηεο βίαο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ ηνπ
ηαζκνχ Υσξ/θεο Αξγπξνπνπιίνπ θαηά ηελ εθηέιεζηλ ησλ θαζεθφλησλ
ηεο λπθηφο ρξφλνπ, επέζηξεθνλ εθ πεξηπνιίαο εηο ην ρσξίνλ ηνχην,
ππνζηήξημαλ ηελ θύξηαλ πξάμηλ δηα ηελ ζπλδξνκήλ ησλ..κεηέδσζνλ
ηαο θηλήζεηο ηνπ απνζπάζκαηνο νπ έθξπςαλ ηνύηνπο ελ ηεο νηθίαο ησλ
θαη ερνξήγεζαλ ηξόθηκα θαη όπια.
522
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Πξάμηο: ‘πλέξγεηα εηο παξάβαζηλ ηνπ Γ΄Φεθίζκαηνο’
Πξφηαζε Βαζηιηθνχ Δπηηξφπνπ: 15 έηε θπιάθηζε έθαζηνο
Καηαδηθάζηεθαλ: Οη 2 άλδξεο ζε πξφζθαηξα δεζκά(15 έηε θπιάθηζε)
θαη νη 5 γπλαίθεο κε ηνλ ηξίην άλδξα ‘εηο εηξθηήλ 2 εηώλ’.523
Aπηή ε δίθε είρε θαη ηα ‘παξαιεηπφκελά’ ηεο ηα νπνία έγηλαλ γλσζηά
φηαλ κνπ ηα αθεγήζεθε ν έλαο εθ ησλ ηξηψλ αλδξψλ, Απφζηνινο
Καδάλαο εηψλ 86 ζήκεξα. Δίρε θαηαδηθαζζεί ζε πξφζθαηξα δεζκά 15
εηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα:
‘Ζ επίζεζε ελαληίνλ ηνπ ζηαζκνχ Υσξνθπιαθήο έγηλε λχρηα ζηηο 31/6/
πξνο 1/7/1946. Ζ δχλακε ηνπ ζηαζκνχ απαξηζκνχζε ηφηε 6 άλδξεο καδί
κε ηνλ Αζηπλφκν, πνπ αξγφηεξα κεηά ηελ επίζεζε ιέγνληαλ φηη ήηαλ
αξηζηεξφο. ηε ζπκπινθή ζθνηψζεθαλ δχν ρσξνθχιαθεο, ν ηξίηνο
θξχθηεθε ζε γεηηνληθφ ζπίηη(Καηζφγηαλλνο) θαη ηνπο άιινπο ηξεηο
ρσξνθχιαθεο ηνπο πήξαλ νκήξνπο νη αληάξηεο. Απφ ηελ πιεπξά ησλ
αληαξηψλ ζθνηψζεθαλ ηξία αληαξηφπνπια, δχν πνπ θαηάγνληαλ απφ ην
ρσξηφ(Σζνχηζαο, Μφζηνο) θαη έλαο απφ ηνλ Σίξλαβν(Ράνο). Σελ ίδηα
κέξα ζθνηψζεθαλ θαη δχν φκεξνη-θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ έμσ απφ ην
ρσξηφ(Σξάληαο, Λφδνο) πάλσ απφ ην ιφθν ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο απφ
ηνλ αδειθφ ηνπ ελφο ζθνησκέλνπ αληάξηε ηεο επίζεζεο. Απηή ε ελέξγεηα
έγηλε σο αληίπξαμε, γηα ιφγνπο εθδίθεζεο. Μεηά ηελ επίζεζε νη αληάξηεο
πήξαλ σο νκήξνπο 22 άηνκα απφ ην ρσξηφ, ηα νπνία αθέζεθαλ ειεχζεξα
κεηά απφ δχν εκέξεο.
ηηο 5 Απγνχζηνπ, ην απφγεπκα ν Γ.Μαθεξνχθαο, ν κεγαιχηεξνο
πξάθηνξαο ηεο ΔΒΔΝ ζην ρσξηφ, είρε ηελ νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ 22
νκήξσλ πνπ είραλ πάξεη νη αληάξηεο καδί ηνπο. ‘Έπξεπε εκείο νη 22 λα
δώζνπκε θαηάζεζε ζην Αζηπλνκηθό Σκήκα Σηξλάβνπ γηα ηελ νκεξία καο.
Δθεί ζην πξναύιην ηνπ ηκήκαηνο ήιζε ν ρσξνθύιαθαο πνπ είρε γιηηώζεη
από ηελ επίζεζε θαη άξρηζε λα κε ηξαβάεη από ηα καιιηά θαη λα κνπ δίλεη
ρηππήκαηα ιέγνληαο:-Δζύ καο έθεξεο ηνπο αληάξηεο θαη ν αδειθόο ζνπ ν
Νίθνο. Παξεκπηπηόλησο εγώ βξηζθόκνπλ ζην ρσξηό κε ηα βόδηα κνπ θαη ν
αδειθόο κνπ ν Νίθνο είρε πάεη ζην Μπιάηζη Κνδάλεο πξν 1,5 κήλα. Άξρηζε
ν μπινδαξκόο ελώ ζηελ αξηζηεξή γσλία ηνπ Πεηζαξρείνπ ηεο θπιαθήο
δηέθξηλα θαη πέληε ζπγρσξηαλνύο πνπ ηνπο είραλ δείξεη-καύξνη από ην
μύιν, κεηαμύ απηώλ θαη κηα ζεία κνπ. Γελ μερώξηδαλ νύηε θύιν νύηε
ειηθία. Σν ζεκάδη πνπ έρσ ζηελ πιάηε κνπ από ηνλ ππνθόπαλν ηνπ όπινπ,
κνπ έκεηλε κηα νιόθιεξε δσή.
Μεηά από έληνλεο θσλέο κνπ, κε αλέβαζαλ ζηνλ δηνηθεηή -ηνλ Ρσκάλν.
Αθνύ κε ξώηεζε ηα ζηνηρεία κνπ, ζηε ζπλέρεηα θώλαμε ηνλ Καηζόγηαλλνρσξνθύιαθα λα ηνλ ξσηήζεη γηα πνην ιόγν ήκνπλ ζην Πεηζαξρείν 7
εκέξεο. Δθείλνο πξνζπάζεζε λα δηθαηνινγεζεί αιιά ηόηε ν θάζε
Καηζόγηαλλνο ήηαλ θαη ‘θξάηνο ελ θξάηεη’. Σόηε ν δηνηθεηήο κνπ είπε πσο
523
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από απηή ηε ζηηγκή ήκνπλ πξνθπιαθηζηένο θαη πηζαλόλ ηελ επόκελε
πεξλνύζα ζηε Λάξηζα από Έθηαθην ηξαηνδηθείν. Δθεί ζηε Λάξηζα, ζηηο
θπιαθέο έγηλα θνιιεηόο κε ηνλ Βαζίιε Φπηζηιή. Σνλ κπάξκπα ηνπ ηνλ
εθηέιεζαλ γηαηί ήηαλ ζηέιερνο.
ε ιηγόηεξν από κήλα πεξάζακε από δίθε. Γηθεγόξνο ν Υξήζηνο Ναζίθαο.
Γηθαζηήθακε θαη νη 8 (5 γπλαίθεο θαη 3 άλδξεο) ζε 15εηή θάζεηξμε
πξόζθαηξσλ δεζκώλ θαη ζηέξεζε πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ. Όινη καο
είρακε ηε ξεηζηληά ηνπ αξηζηεξνύ είηε γηαηί ζπγγεληθά καο πξόζσπα είραλ
δξάζε ζηελ Αληίζηαζε (ε κεηέξα κνπ ήηαλ ζην Λατθό Γηθαζηήξην ηνπ
ΔΑΜ) είηε γηαηί νη ίδηνη είκαζηε νξγαλσκέλνη ζηελ ΔΠΟΝ.
Οη κάξηπξεο θαηεγνξίαο ήηαλ 5 θαη όινη ζπγρσξηαλνί. Σελ πξώηε κέξα
εκθαλίζηεθαλ όπσο θαη ηε δεύηεξε αιιά ηελ ηξίηε κέξα απόληεο. Έλαλ από
απηνύο όηαλ απνθπιαθίζηεθα, κεηά από 7 ρξόληα θπιαθή, ηνλ ζπλάληεζα
ηπραία θαη ηνλ ξώηεζα:-Ση θαθό ζνπ έρσ θάλεη; Δθείλνο απάληεζε
ραξαθηεξηζηηθά:-Αρ, γ….ηελ π….α κνπ, ηελ ώξα πνπ έβαδα ηελ ππνγξαθή
κνπ!! Σν ζπκπέξαζκα ην έβγαια ακέζσο. Λεπθό ραξηί κε ππνγξαθέο θαη
θαηαζθεύαδαλ αξγόηεξα ηηο θαηεγνξίεο. Χζηόζν δελ θαθίδσ θαλέλα
ηνπο.’524
Παξφκνηνο ηξφπνο ζχιιεςεο ,θαηαζθεπήο θαηεγνξηψλ θαη απφδνζεο
ζην Έθηαθην ηξαηνδηθείν ηεο πφιεο έρεη λα εμηζηνξήζεη θαη ν Βαγγέιεο
Γηαλλφπνπινο απφ ην Βξπφηνπν Λάξηζαο:
‘Σν 1946 έθπγα γηα ηε Θεζζαινλίθε παξάλνκα. Δθεί δνύιεπα ζε κηα
ηαβέξλα. Έλαο ζπγρσξηαλόο θαη θνληνζπγγελήο κε θαηέδσζε. Ήξζαλ ηεο
αζθάιεηαο, κ’έπηαζαλ. Όιε ηε λύρηα κε βαζαλίδνπλ, γηα λα απνθεξύμσ ηηο
ηδέεο κνπ. α δελ ην θαηαθέξλνπλ, κε ζηέιλνπλ, δεκέλν, ζηελ Τπνδηνίθεζε
ζηνλ Σίξλαβν. Κη εθεί κε βαζαλίδνπλ, αξθεηέο κέξεο, κε δηάθνξνπο
ηξόπνπο. Μνπ ζθαξώλνπλ θαηεγνξίεο: 1)Όηη πήξα κέξνο ζηελ επηρείξεζε
θαηά ηνπ ζηαζκνύ Υσξ/θεο Αξγπξνπνπιίνπ, 2)όηη έιαβα κέξνο ζηε
δνινθνλία θάπνηνπ Μαξγηόιε από ην Βόιν θαζώο θαη 3) ζηε δνινθνλία
ηνπ ζπληαγκαηάξρε Κνπθίηζα, ηνπ πξώηνπ επηηξόπνπ ησλ εθηάθησλ
ζηξαηνδηθείσλ Θεζζαινλίθεο. Μ’ έθιεηζαλ ζηηο θπιαθέο ηεο Λάξηζαο,
ζηελ Ππξηηηδαπνζήθε, θη έκεηλα σο ππόδηθνο πεξί ηνλ ελάκηζπ (1,5) ρξόλν.
ηε δίθε κνπ ν βαζηιηθόο επίηξνπνο πξόηεηλε ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ γηα
ηελ θαηεγνξία ηεο ζπκκεηνρήο κνπ ζηηο δνινθνλίεο Μαξγηόιε θαη
Κνπθίηζα, θαη ηζόβηα δεζκά γηα ηελ θαηεγνξία ηεο ζπκκεηνρήο κνπ ζηελ
επίζεζε θαηά ηνπ ζηαζκνύ Υσξνθπιαθήο Αξγπξνπνπιίνπ. Σν δηθαζηήξην,
ηε λύρηα, έβγαιε ηελ απόθαζε, κε ηξείο ςήθνπο ππέξ θαη δύν θαηά.’525
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Γ)Οη κεκνλσκέλεο δίθεο πνιηηώλ θαηά ην 1946-47
Απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ην Έθηαθην ηξαηνδηθείν Λάξηζαο
ζηηο εκέξεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ είρε λα αζρνιεζεί κε πάκπνιιεο
πεξηπηψζεηο αδηθεκάησλ θαη παξαβάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε δηάθνξα
άξζξα(2,3,4)ηνπ Γ΄ Φεθίζκαηνο θαη ηνπ λφκνπ ‘πεξί ιεζηείαο’.
Μεκνλσκέλα άηνκα ζπιιακβάλνληαλ θαη πξνζέξρνληαλ ζε δίθε γηαηί
βξέζεθαλ λα θαηέρνπλ παξάλνκν πνιεκηθφ πιηθφ, ην νπνίν δελ πξφιαβαλ
λα θαηαζέζνπλ ζηηο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο γηαηί είρε εθπλεχζεη ε
αλάινγε πξνζεζκία είηε γηαηί ζπιιακβάλνληαλ θαηαδησθφκελνη απφ ηα
θαηαδησθηηθά απνζπάζκαηα.
Οη δε πνηλέο γηα ηα αληίζηνηρα αδηθήκαηα-παξαβάζεηο πνίθηιαλ αλάινγα
κε ην κέγεζνο ηνπ αδηθήκαηνο φπσο επίζεο θαη κε ηη <αληαιιάγκαηα>
είρε λα πξνζθέξεη ν θαηεγνξνχκελνο γηα λα ειαθξπλζεί ε πνηλή ηνπ.
πλήζσο δξνχζαλ δηάθνξα <θπθιψκαηα> ζηηο αίζνπζεο ησλ
δηθαζηεξίσλ, ηα νπνία θαξπψλνληαλ
νιφθιεξεο πεξηνπζίεο απφ
ζπγγελείο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ γηα λα επεξεάζνπλ ηελ ηειηθή απφθαζε
ησλ δηθαζηψλ.
πλήζσο πξνεγνχληαλ ηεο δίθεο απηέο νη δνζνιεςίεο κεηαμχ ησλ
ζπγγελψλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ησλ καξηχξσλ θαηεγνξίαο, φπνπ ππφ
ηελ απεηιή λα κελ θαηαζέζνπλ ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, αμίσλαλ
έλα πνζφ ρξπζψλ ιηξψλ πξνθεηκέλνπ λα αζσσζεί. Ο ππφδηθνο Β.
Γηαλλφπνπινο ππνζηεξίδεη πσο ζηελ πξψηε δίθε ηνπ, νη γνλείο ηνπ
δαλείζηεθαλ ηηο ρξπζέο ιίξεο απφ ηνλ Θ.Η.Κ. , βάδνληαο σο ππνζήθε έλα
νηθφπεδν δπφκηζε ζηξεκκάησλ. Χζηφζν νη θαηήγνξνί ηνπ ήζειαλ θαη ηα
ιεθηά λα βάινπλ ζην ρέξη θαη λα ηνλ ‘απνθνηκίζνπλ’ γηα λα κελ
πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια φπσο έπξεπε γηα ηε ππεξάζπηζή ηνπ.526
Πάξα πνιιέο νηθνγέλεηεο θαηέξξεπζαλ νηθνλνκηθά, απφ ηηο δαπάλεο γηα
ακνηβέο δηθεγφξσλ, γηα εμαγνξέο κεζαδφλησλ θαη άιισλ αξκνδίσλ θαη
κε. Χζηφζν παξά ην γεγνλφο απηφ, αξθεηέο απνθάζεηο δελ
κεηαβάιινληαλ, θαη νη άλζξσπνη νδεγνχληαλ ζην εθηειεζηηθφ
απφζπαζκα. 527 Δθείλν ην ειαθξπληηθφ πνπ κπνξνχζαλ λα θεξδίζνπλ απφ
κηα δίθε πξηλ ηειεζηδηθήζεη ήηαλ κηα πξνζσξηλή αλαβνιή γηα άιιε
δηθάζηκν ‘ιόγσ απνπζίαο νπζησδώλ καξηύξσλ θαηεγνξίαο’. πλήζσο ε
απαιιαγή θάπνηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζα ζπλνδεχνληαλ απφ έλαλ
ραξαθηεξηζκφ ηνπ ηχπνπ: ‘απαιιαγή ιόγσ πιήξνπο ζπγρύζεσο θαη ησλ
ινηπώλ θαηεγνξηώλ ιόγσ ακθηβνιηώλ’.528
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Γ)Οη δίθεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε παξαβάζεηο ‘πεξί ηύπνπ’
1) 25/7/1946
Καηεγνξνχκελνο: Κσλ/λνο ηνχκπαο, πξψελ δεκνζηνγξάθνο
Πξάμηο: Παξαβίαζηο άξζξνπ 6 ηνπ Γ΄Φεθίζκαηνο
θαη Γ.
Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο παξ.2 ηνπ Νφκνπ 5060 ‘πεξί ηύπνπ’
Καηεγνξεηήξην:α) ‘Δλ Σξηθάινηο, ηελ 2α Ηνπιίνπ 1946, ηπγράλσλ ηεο
εθεί εθδηδνκέλεο εκεξήζηαο εθεκεξίδαο ‘Λανθξαηία’ δεκνζηεχζαο ην
ππ.’αξηζκ.607 θχιινλ ηεο 2/7/1946 ηεο εθεκεξίδνο ηαχηεο άξζξνπ
<<Δθηνπίδνληαη ζηα λέα Υατδάξηα θαη άιινη δεκνθξαηηθνί πνιίηεο>>
β)3ε Ηνπιίνπ 1946 άξζξν <<άγξηνο δησγκόο ησλ θαληάξσλ>>,
<<ππνβάιινληαη θαηά νκάδαο ζε θξηθηά βαζαληζηήξηα>>θαη γ)5 Ηνπιίνπ
άξζξν <<Κάησ ηα ρέξηα από ηνπο δεκνθξαηηθνύο θαληάξνπο>> εθιόληζε
ηελ πξνο ηαο ελόπινπο δπλάκεηο ηεο ρώξαο εκπηζηνζύλεο ηνπ ιανύ θαη
επξνθάιεζαλ δηρόλνηαλ κεηαμύ ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ, θαη εθιόληζε ηελ
ελ απηνίο πεηζαξρίαλ.’
Μάξηπξεο θαηεγνξίαο: 3 άηνκα
Πνηλή:3 έηε θπιάθηζε529
2) 25/7/1946
Καηεγνξνχκελνη: 7 άηνκα(Μπφθνηαο Ρίδνο, Κξνληήξεο Γεψξγηνο,
Εαξθηλφο Απφζηνινο,Καξαλδξνχηζνο Γεκήηξηνο, Μπαζδαβάλνο
Αζαλάζηνο, Λνγηψηαηνο Νηθφιανο) ηππνγξάθνη ηεο εθεκεξίδαο
‘Αιήζεηαο’
Πξάμηο:Παξάβαζηο άξζξνπ 2ηνπ Νφκνπ 755θαη ηνπ Γ΄Φεθίζκαηνο Γ.
Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ‘πεξί κέηξσλ αζθαιείαο’
Μάξηπξεο θαηεγνξίαο: Αινγάξηαζηνο Ησάλλεο Τπελσκνηάξρεο,
Καληάξαο Παλαγηψηεο, ηδηψηεο
Καηεγνξεηήξην: Σππνγξάθνη θαη ζπληάθηαη ηεο εθδηδνκέλεο εθεκεξίδαο
‘Αιήζεηα’ ηελ 12/7/1946 εδεκνζίεπζαλ ην ππ’αξηζκ.816 ηεο θχιινλ ηεο
εθεκεξίδνο εηδήζεηο αίηηλεο δχλαληαη λα πξνθαιέζσζη αλαηαξαρήλ ηεο
δεκνζίαο ηάμεσο θαη λα εκβάισζη εηο αλεζπρίαλ ηνπο πνιίηαο θαη ην
ζηξάηεπκα θαη λα κεηψζσζη ηελ εκπηζηνζχλελ ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ
ζηξαηεχκαηνο πξνο ηαο Αξράο ήηνη ‘Ζ Διιάδα ζηα ρέξηα ηνπ ΑΝ-ρσξίο
λνκνζέηεκα θαη θαη’ επηηαγήλ ησλ Άγγισλ ε Γεκόζηα Αζθάιεηα ζην
ηξαηό θη όια απηά δηα λα θηππεζεί ν Λαόο, λα θηππεζεί ην ΔΑΜ, λα
ραιθεπζνύλ δεζκά θιπ..’
Πνηλή: Φπιάθηζε 2 έηε ζηνπο Μπφθνηα Ρίδν θαη Κξνληήξε Γεψξγην θαη
νη ππφινηπνη 5 αζψνη ιφγσ ακθηβνιηψλ.530
3) 12/9/1946
529
530

.π. 25/7/1946, Αξ.απνθ. 6
Έθηαθην ηξαηνδηθείν Λάξηζαο 25/7/1946, Αξ.απνθ.9
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Καηεγνξνχκελνο: ίκνο Απφζηνινο, δεκνζηνγξάθνο ηεο ‘Αλαγέλλεζεο’
Βφινπ.
Πξάμηο: Παξάβαζε ηνπ λφκνπ 5060 ‘πεξί ηύπνπ’
Καηεγνξεηήξην:α) ηη ελ Βφισ ηελ 31ε Ηνπιίνπ ελ ηεο εκεξεζίαο
εθεκεξίδαο ‘Αλαγέλλεζε’ ηπγράλσλ θαηερψξεζελ εηο ην άξζξνλ 694 ηεο
31εο Ηνπιίνπ ζε θχιια ηαχηεο φπεξ εθπθινθφξεζελ απζεκεξφλ ελ Βφισ
θαη αιιαρνχ ελ ησ ζειίδη ηαχηεο άξζξνπ ππφ ηνλ ηίηινλ <<λα ζψζνπκε
ηνλ ηφπν>>δηα ηνπ νπνίνπ δεκνζία θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπνλ πξνθάιεζε
ηνπο αγλψζηνπο αλαγλψζηαο ηεο θαη ηνλ ιαφλ ηνπ Βφινπ σο απείζεηαλ
θαηά ησλ λφκσλ θαη λνκίκσλ δηαηαγκάησλ ηεο Κπβέξλεζεο ήηνη δηα ησλ
θξάζεσλ ηνχηνπ θαη ην κεηαμχ θαίλεηαη θαη επίζεκε θαη αλεπίζεκε
ηξνκνθξαηία. ‘πλερίδνληαη αη απζαηξέησο ρσξίο θακίαλ δηθαηνινγίαλ
ζπιιήςεηο, ζπλερίδνληαη αη εθηνπίζεηο γπλαηθνπαίδσλ θιπ. Με όια ηα
πξνζρήκαηα ν ίδηνο ν ππνπξγόο ηεο Γεκνζίαο Σάμεσο δειώλεη όηη νη
κνλαξρηθαί ζπκκνξίαη δελ ζηξέθνληαη θαηά ηνπ θξάηνπο θαη ν ζεζζαιηθόο
ιαόο θαη όινο ν ειιεληθόο ιαόο δελ έζθπςε νύηε ζα ζθύςεη ην θεθάιη.-Ο
Λαόο είλαη καθξόζπκνο θαη ζπγρσξεί,κα πνηέ δε ζα αλερζεί λα ηνλ
ζπιιάβνπλ αδηακαξηύξεηα, ζα παιαίςεη, ζα αληηζηαζεί θιπ..’ β)Γηα ηνπ
άλσ άξζξνπ ηεο εθεκεξίδαο θαη δηα ησλ θξάζεσλ ‘ην γόληκν ρώκα ηεο
ζεζζαιηθήο γεο πνηίζηεθε κε ην αίκα ηνπ ινρία Μπιάλα από ηε Λάξηζα, ην
ηξαηνδηθείν πνπ πξόεδξόο ηνπ ήην ν παζίγλσζηνο ηξ/θνο αξρεγόο ηνπ
ΔΑΑΓ Θεζζαιίαο θ.Καξαπνζηόιεο ηνλ θαηεδίθαζελ εηο ζάλαηνλ θαη
δήκηνη καζεκέλνη από ηνλ θαηξό ηεο Καηνρήο λα ζθνηώλνπλ Έιιελαο, ηνλ
εμεηέιεζαλ πξνρζέο ζηηο 5.30 ην πξσί ζην Μεδνύξιν…ην ίδην θξάηνο
νξγαλώλεη ζπκκνξίεο ζηε Λαθσλία ν Λνραγόο Καηζαξέαο ζπγθξόηεζε
200κειή ζπκκνξία θαη θηάζαλ θηόιαο ηα αηκαηεξά καληάηα. Σν αίκα ηνπ
ινρίνπ Μπιάλα θσλάδεη…’.
Οπσζδήπνηε εθιφληζε ηελ πξνο ηαο ελφπινπο δπλάκεηο ηεο ρψξαο
εκπηζηνζχλε ηνπ ιανχ. Δπί παξαβάζεη ησλ άξζξσλ ‘παξ.1θαη 2 ηνπ
Ν.5060/31 ‘ πεξί ηύπνπ’ ελ ζπλδ.πξνο ην άξζξν 46 παξ.1 ηνπ Νφκνπ
1092/38 ‘πεξί ηύπνπ’ θαη 109 Κ.Π.Ν.
Απφθαζε: Αζψνο ηνπ Ν.5060 θαη δηαηάζζεηαη ε απνθπιάθηζή ηνπ.
Οη δηψμεηο ησλ ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ (‘Αιήζεηα’, ‘Λανθξαηία’,
‘Αλαγέλλεζε’) ζα ηχρνπλ ζρνιηαζκνχ θαη ηνπ Foreign Office ζηηο 22
Ηαλνπαξίνπ 1947. Δθζεηάδεηαη ν αξθεηά θαιφο θαη νξγαλσκέλνο
πεξηνξηζκφο ηεο θπθινθνξίαο ηνπο ζρεδφλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, παξά
ηαχηα ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο νη εθεκεξίδεο αθνινπζνχλ άιιεο ηαθηηθέοηερληθέο επαλεκθάληζεο , ζπλήζσο κε άιια νλφκαηα(ηίηινη).531

531

F.O.371/67047B, 22/1/1947
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Σνλ ίδην κήλα (επηέκβξηνο ηνπ 1946) κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ινρία
Μπιάλα ζα γίλνπλ θαη νη αθφινπζεο εθηειέζεηο πνιηηψλ κε απνθάζεηο
ηνπ Έθηαθηνπ ηξαηνδηθείνπ ηεο Λάξηζαο:
Υ.Αξβαληηάθεο,
Γ.Αξρνληνχιεο,
Υ.Γθηνπιέθαο,
Η.Μπνπξλφβαο,
532
Ν.Πξάπαο θαη .Φαξκάθεο.
ηα επφκελα ηξία ρξφληα 1947-1948-1949 ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ
Έθηαθηνπ ηξαηνδηθείνπ Λάξηζαο ζα εληαζεί θαη απηφ θαίλεηαη
μεθάζαξα ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο κε ηηο αληίζηνηρεο δηθνγξαθίεο πνπ
απαζρφιεζαλ ην ελ ιφγσ δηθαζηήξην. Σα ζηνηρεία απηά ζηεξίρηεθαλ ζηα
επξεηήξηα θαη ζηα βηβιία απνθάζεσλ ηνπ ζηξαηνδηθείνπ.533
Απφ έξεπλα Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ηεο Λάξηζαο θαη εθπξνζψπσλ ηνπ
Παξαξηήκαηνο ηεο ΠΔΑΔΑ Λάξηζαο δηαπηζηψζεθε φηη θαηαδηθάζηεθαλ
ζε ζάλαην θαη εθηειέζηεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ ζην Μεδνχξιν
πεξίπνπ 300 άηνκα. 534 χκθσλα κε ηνλ Ν.Μηρηψηε ην Β΄ ηκήκα ηνπ
ηξαηνδηθείνπ Λάξηζαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ ζα εθδψζεη 426
ζαλαηηθέο θαηαδίθεο.

Β΄ ΣΜΖΜΑ
ΦΤΛΟ
ΑΝΓΡΔ
ΓΤΝΑΙΚΔ
ΤΝΟΛΟ

1946
773
51
824

1947
912
83
995

1948
423
29
452

1949
570
152
722

1950
304
54
358

1949
1316
236
1552

1950
458
49
507

1951
220
22
242

Α΄ ΣΜΖΜΑ
ΦΤΛΟ
ΑΝΓΡΔ
ΓΤΝΑΙΚΔ
ΤΝΟΛΟ

1946
552
60
612

1947
1429
85
1514

1948
1680
197
1877

1951
246
33
279

* Σα δύν ηκήκαηα Α΄θαη Β΄ ηνπ έθηαθηνπ ζηξαηνδηθείνπ Λάξηζαο θαη ν
αληίζηνηρνο αξηζκόο αηόκσλ πνπ πξνζήιζαλ ζε δίθε ηα έηε 1946-1951
ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΚΟΓΡΑΦΗΧΝ ΣΟ ΔΚΣΑΚΣΟ ΣΡΑΣΟΓΗΚΔΗΟ
ΛΑΡΗΑ (1946-1951)
ΒΗΒΛΗΟ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Β΄ ΣΜΖΜΑΣΟ
Α/Α
Α
Β
Γ
Γ

1946
43
31
49
11

1947
51
49
99
43

1948
32
21
33
11

1949
34
26
52
32

1950
22
19
23
10

1951
34
3
15
3

532

Αξζελίνπ ‘Γέλεζε…’. ζ.87
Ζ έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ γξάθνληα ζην ηξαηνδηθείν Αζήλαο ζην δηάζηεκα απφ
Μάξηην έσο Ηνχλην ηνπ 2012.
534
.π. ζ.241
533
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Δ
Ε
Ζ
Θ
Η
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ

Σ
Τ
Φ
Υ
Φ
ΤΝΟΛΟ

5
25
1
9
3
135
32
102
29
3
12
98
11
100
62
20
26
6
813

6
40
1
6
179
38
131
43
4
130
11
48
86
23
38
1026

4
12
2
7
1
77
10
53
23
3
3
56
8
35
33
1
10
14
3
452

6
19
5
3
119
18
101
23
2
6
82
17
58
73
12
31
3
722

4
13
2
2
62
13
45
11
2
3
49
4
20
39
4
20
3
370

1
4
115
12
35
9
2
1
32
3
15
28
2
4
12
3
333

ΒΗΒΛΗΟ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Α΄ ΣΜΖΜΑΣΟ
A/A
A
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Θ
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ

Σα
Τ
Φ
Υ
Φ

1946
39
26
40
19
4
20
0
1
1
102
20
83
23
0
7
71
11
54
49
0
20
17
1
608

1947
74
58
125
44
10
50
4
10
9
273
53
198
61
0
5
183
16
114
132
0
33
55
6
1513

1948
99
96
32
32
16
62
0
20
4
360
41
240
92
0
7
183
31
136
160
1
43
73
11
1739

1949
91
84
131
0
16
45
0
12
6
140
41
162
65
0
9
160
37
140
153
4
23
51
9
1379

1950
30
24
41
0
2
13
0
3
4
0
17
46
19
0
2
56
8
41
44
0
12
10
0
372

1951
20
7
26
0
4
0
0
4
2
0
9
24
5
0
1
28
7
29
30
0
5
28
6
235
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ΔΠΗΛΟΓΟ
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ην νπνίν αζρνιήζεθα (Φεβξνπάξηνο 1945Γεθέκβξηνο 1947) ήηαλ ν θαηαιχηεο γηα πνιιέο αιιαγέο θαη κεηαβνιέο
ζηε θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Αιιηψο ζπλήζηζε ηα
‘δεδνκέλα’ ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, άιιεο ειπίδεο έζξεςε κε ηελ
απειεπζέξσζε θαη άιιεο δηεξγαζίεο βιέπεη λα παξνπζηάδνληαη κπξνζηά
ηνπ κε ηε γελίθεπζε ηνπ εκθπιίνπ. Ζ αλαγθαζηηθή πηνζέηεζε ‘λέσλ
ξφισλ’ θαη ‘ηαπηνηήησλ’ γηα ηνπο αλζξψπνπο απηήο ηεο επνρήο θαη ε
δηακφξθσζε κηαο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, δηαθνξεηηθήο απφ απηή
πνπ γλψξηδε ζην παξειζφλ, ζα ζεκαδέςνπλ ην λέν πξφζσπν ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο. Ζ ηξαγσδία πνπ έκειε λα δήζεη ηα επφκελα ρξφληα
κηα ζεκαληηθή κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ ζα είλαη αλεπαλφξζσηε απφ
πνιιέο πιεπξέο. Οη ιέμεηο ‘μεξηδσκόο’, ‘ζάλαηνο’ , ‘κίζνο’ , ‘εθδίθεζε’
θαη ζην ηέινο ‘ιήζε’ ζα γίλνπλ ζπλψλπκεο ηεο κεηέπεηηα δσήο ηνπ. Οη
επηινγέο ηνπ ιίγεο έσο θαη κεδακηλέο: ππνηαγή θαη ‘θηιήζπρε’ δσή αιιά
θαη ηαπηφρξνλε απνδνρή ησλ έσο ηψξα πεπξαγκέλσλ ή ελαληίσζε,
αγψλαο , λέα βάζαλα θαη αβέβαην κέιινλ.
’ απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ δηήξθεζε δχν έηε έξεπλαο,
ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ζεκαληηθή ππήξμε ε ζπκβνιή
θάπνησλ αλζξψπσλ ζ’ απηή κνπ ηελ πξνζπάζεηα. Έλα απφ ηα θίλεηξα λα
αζρνιεζψ κ’ απηή ηελ πεξίνδν ηεο πξφζθαηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ
θαηαγσγήο κνπ ήηαλ νη άπεηξεο αθεγήζεηο ηεο γηαγηάο κνπ ηεξγηαλήο
Αλαζηαζίνπ ε νπνία δελ βξίζθεηαη ελ δσή, αιιά θαη έλα αλεθπιήξσην
δηθφ κνπ φλεηξν θάπνηε λα γξάςσ γη’ απηή ηελ ηαξαγκέλε πεξίνδν κε
φζν ην δπλαηφ αληηθεηκεληθφ ηξφπν καθξηά απφ θνκκαηηθέο πξνηηκήζεηο,
εκπάζεηεο ή ζπκπάζεηεο.
’ απηφ ην ‘ηαμίδη’ ακέξηζηε θαη νπζηαζηηθή ππήξμε ε βνήζεηα ηνπ
επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ Παπαζηξάηε Πξνθφπε, ηεο Λάδνπ
Βαζηιηθήο, ηνπ ηέσο δηεπζπληή ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Λάξηζαο
θ.Ληαθφπνπινπ (δελ βξίζθεηαη ελ δσή), ηνπ μαδέιθνπ θαη δηθεγφξνπ
Γεσξγίνπ Μίγα, ζηελ θαηνρή ηνπ νπνίνπ βξέζεθε ην αξρείν ηνπ Δηδηθνχ
Γηθαζηεξίνπ Γνζηιφγσλ, ησλ ππαιιήισλ ησλ Γ.Α.Κ. Βφινπ θαη
Λάξηζαο, ηνπ θ.Γαιάλε ππαιιήινπ θαη ππεχζπλνπ ηνπ αξρείνπ ησλ
Φπιαθψλ Λάξηζαο, ηνπο ππεχζπλνπο ησλ αξρείσλ ηνπ ηξαηνδηθείνπ
Αζήλαο θαη ηδηαίηεξα ηελ θ.Πηέξνπ, ηνπ ζπγρσξηαλνχ θαη ζείνπ κνπ
Κσλ/λνπ Κνπηίλα θαη θπζηθά ηεο νηθνγέλεηάο κνπ, ηεο γπλαίθαο κνπ
Διηζάβεη θαη ηεο θφξεο καο Αηθαηεξίλεο, νη νπνίεο αλέρηεθαλ φιεο ηηο
‘ηαιαηπσξίεο’ θαη κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ κε ππνκνλή θαη θαξηεξηθφηεηα
ζ’ φιεο ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ πνλήκαηνο.
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Α) ΠΡΧΣΟΓΔΝΔΗ ΠΖΓΔ

πλεληεύμεηο
Κνπηίλαο Κσλ/λνο, Γεθέκβξηνο 2010, Ηνύιηνο 2011
Μπιάθνο Αληώληνο, Γεθέκβξηνο 2010, Ηνύιηνο 2011
Μίκεο Σάζζνο-Μπνπθνπβάιαο, Γεθέκβξηνο 2011
Καδάλαο Απόζηνινο, Ηνύιηνο 2012
Αξζελίνπ Λάδαξνο, Ηνύιηνο 2012
Νίηζα Σάζζνπ, Γεθέκβξηνο 2011

Αξρεία
ΑΚΗ
Αξρείν ‘Υαξίιανο Φισξάθεο’
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