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Πάν γνήσιον άντίτυnον φέρει τήν ύnογραφή τοϋ συγγραφέως 

·Απαγορεύεται ή έν μέρει ή ή όλοκληρωτική άναδημοσίευσις τοϋ βιβλίου άνευ 
έγγρόφου άδείας τοϋ συγγραφέως. 



Τό βιβλίο αύτό άφιερώνεται στήν ·Αγία Μνήμη τών 
Νεκρών τής Ναούσης κα( ίδιαίτερα στόν . Αγνό . Ελ
ληνολάτρη θΕΟΔQΡΟ ΛΑΝΑΡΑ πού προσtφερε όλό
κληρη τή ζωή του γιά τή Νάουσσα και τό λαό τηc;. 

· Αφιερώνεται άκόμη ατή Μνήμη τοϋ άγαπημtνου · 

μου ΜΑΡΙΟΥ τοϋ είκοσιεξάχρονου παιδιοϋ μου, πού 
σκοτώθηκε στίc; 8 Δεκεμβρίου 1981 στήν ·Αμερική 
κατά τήν διάρκεια tκπαιδευτικήc; mήσεωc;. 

ό συγγραφεύς 



ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ 

Σέ μιά περίοδο πλάνης ι<αί συγχύσεων, πού οί . tλεύθεροι θεσμοί 
άπειλούνται, πού ή ίστορία τού τόπου πλαστογραφείται �αί άλλοιώνεται, 
πού οί δολοφόνοι θεοποιούνται καί τά θύματα των ύθρίζονται ό πρώην 
·Υπουργός κ. Δημ. Θ. Θεοχαρίδης έγραψε τό θιθλίο του ύπό τόν τίτλο ΤΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙ
ΣΜΟΥ. 

Στίς σελίδες του περιγράφονται μέ γλαφυρότητα, σαφήνεια καί άντι
κειμενικότητα, γεγονότα συγκλονιστικά, φρικαλέα έγκλήματα καί είδεχθείς 
πράξεις τίς όποίες δέν μπορούσε νά συλλάθη ή πιό τολμηρή φαντασία, 
καί πού σ' δλους φυσικοί καί ήθικοί αύτqυργοl ύπήρξαν στελέχη· καί 
όργανα τοϋ Κ.Κ.Ε. . 

·Ο συγγραφεύς πού έρεύνησε πιθαμή πρός πιθαμή τήν περιοχή πού 
διαδραμαrίσθησαν τά φρικτά γεγονότα κατά τή μαύρη περίοδο 1943-
1949. μέ τήν γραφίδα του σχίζει στήν κυριολεξία τό προσωπείο τής 

λεγομένης 'Εθνικής 'Αντίστασης καί παραδίδει στήν κρίση τού λαού μας 
όλόκληρο τό Κ.Κ.Ε. σάν συγκρότημα δολοφόνων καί προδοτών. 

Τό θιθλίο αύτό στήν ούσία άποτελεί ένα σκληρό ντοκουμέντο πού 
ποέπει νά διαθασθή άπό τήν παραπαίουσα πολιτική. πνευματική καί κάθε 
άλλη ήγε σία τού τόπου μα ς πού πρέπει νά γίνει κτήμα 6λων τών 
·Ελλήνων καί ίδίως τών νέων aτούς όποίους στρέφεται ό κομμουνισμός. 
μέ σκοπό νά τούς μεταΒάλει σέ φονιάδες άλλά καί όργανα τών προδοτι
κών του έπιδιώξεων. 'Όπως τονίζει καί ό συγγραφέας οί Νέοι τής 
·Ελλάδος θά πρέπει νά διαμορφώσουν ξεκάθαρη γνώμη. γιά τό ποιός ε/ναι· 
ό κομμουνισμός ύπό οίοδήποτε σχήμα καί προσωπείο καί άν έμφανίζετaι. 

Οί νεκροί τής Ναούσσης δέν ζητούν έκδίκηση άλλά δικαίωση γιά τήν 
θυσία τους. 

Οί aγιοι αύτοί "Ελληνες πού σφαγιάσθηκαν άπο'τά δργανα τού Κ.Κ.Ε. 
προσπαθούν άπό τόν τάφον τους νά προσφέρουν μιά άκόμη ίιπηρεσία στήν 
'Ελλάδα καί τόν λαό της. 

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

'Όταν dρχισα νά γράφω είς τόν «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΟΡΡΑ» τό 
χρονικό τού ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΚΕΛΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΣΗΣ άπέΒλεπα 
σέ δυό στόχους. Κ.ατ · άρχήν νά θυμίσω στό λαό μας τά έγκλήματα 
πού διέπραξε ό κομμουνισμός είς Βάρος τού τόπου καί έν συνεχεία 
νά άποτρέψω τό ίστορικό λάθος στό όποίο Βιαζόντανε νά φθάση ή 
πλειοψηφία τής Βουλής γιά νά άναγνωρίση σάν ·Εθνική ·Αντίσταση 
τούς πιό στυγνούς έγκληματίες πού γνώρισε ποτέ ό τόπος. 

Γράφοντας τό μαύρο χρονικό τής χαροκαμένης Νάουσας ήθε
λα νά Βοηθήσω κυρίως τούς νέους τής ·Ελλάδος γιά νά μάθουν 
άλήθειες, πού έντεχνα κρύΒει ό κομμουνισμός καί οί συνοδοιπόροι 
του καί νά άποκαλύψω στό δύσμοιρο λαό μας τό πραγματικό 
προσωπείο έκείνων πού έμφανίζονται σήμερα σάν ήρωες, ένώ, 
καλώς έχόντων των πραγμάτων, θά έπρεπε τουλάχιστον νά μένουν 
στήν άφάνεια γιά νά μήν προκαλούν τήν όργή τών θυμάτων τους. 

Στό χρονικό αύτό · έγραψα λιγώτερα άπ · δ σα συνέΒησαν στήν 
αίματο8αμένη περιοχή τής μαρτυρικής Ναούσης. · Απέφυγα ν· 
άναφεθρώ στά όνόματα των σκληρών έκτελεστών πού τώρα θά 
τιμηθούν σάν «ήρωες» τής ·Εθνικής ·Αντίστασης. Δέν ήθελα νά 
τούς παραδώσω στήν περιφρόνηση καί στόν στιγματισμό, γιατί 
πίστεψα δτι ό χρόνος πού μεσολάΒησε άπό τήν περίοδο πού 
διέπραξαν τά άπαίσια καί είδεχθή έγκλήματα τους θά τούς έχει 
φρονηματίση. Θά τούς έχει κάνει νά μεταμεληθούν γιά τίς πρωτο
φανείς σέ άγριότητα έκτελέσεις άθώων συνανθρώπων τους μέ τούς 
όποίους δέν τούς χώριζε καμμιά προσωπική, οίκογενειακή ή οίκονο
μική διαφορά. 

Δέν κατονόμασα όμως τούς κατά παραγγελίαν δολοφόνους, 
γιατί πίστευα καί έξακολουθώ νά πιστεύω δτι οί έντολείς των. 
δηλαδή ή ήγεσία τού Κ.Κ.Ε. καί τού ΕΛΑΣ ήταν ύπεύθuνη γιά όσα 
συνέΒησαν στή μαύρη έκείνη περίοδο. Γιά μένα οί αύτουργοί τών 
είδεχθών έγκλημάτων τής Ναούσης, τής · Αρδαίας τού Με-\ιγαλά, 
τού Φεναιού, τού Γοματιού. τού Κιλκίς τής · Αρναίας καί τών dλλων 
περιοχών πού σφαγιάσθηκαν ταπεινοί dνθρωποι άλλά ύπέροχοι 
.. Ελληνες, είναι κα.ί αύτοί θύματα τού έγκληματικού μηχανισμού πού 
θέτει σέ έφαρμογή ό κουμμουνισμός, προκειμένου νά έπιτύχη τών 
στόχων του. Οί κατ · έντολήν τού Κ. Κ. Ε. δολοφόνοι είναι διατεθει
μένοι νά έκτελέσουν καί αύτούς άκόμη τούς γεννήτορας τους δταv 
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τό Κόμμα τού έγκλήματος καί τής προόοσίας -όπως τό χαρακτήρι
ζε ό Γεώργιος Παπανδρέου - προστάζει. 

Τ6 γεγονός δμως δτι ή Βουλή, δηλαδή τό ΠΑΣΟΚ καί τό 
Κ. Κ. Ε., έψήφισαν τό Νομοσχέδιο πού άναγνωρίζει σάν ·Εθνική 
άντίσταση τούς σφαγείς .τού λαού μας, τούς 6ιαστάς τών · Ελληνί
δων καί τούς aρπαγες τών περιουσιών πτωχών άνθρώπων, μού 
ύποχρεώνει νά γράψω τό πόνημα αύτό. 

Έyώ ό ταπεινός πολίτης γράφω γιά νά τιμήσω τούς 59.876 
νεκρούς πού κατεσφάγησαν σ· όλόκληρη τή Χώρα, άπό τούς 
«fjρωες» τίς ·Εθνικής ·Αντίστασης» μιά πού στήν διάρκεια τών 
συζητήσεων πού έγιναν στήν ·Εθνική άνiιπροσωπεία δέν Βρέθηκε 
κανένας για νά μιλήσει γιά τή θυσία τους, στιγματίζοντας τό 
φρικαλέο καί όμαδικό αύτό έγκλημα τού Κ.Κ.Ε. 

·Αντίθετα μια πτέρυξ τής Βουλής καί ένα μεγάλο μέρος τού 
λαού μας δέν παύει νά θρηνολογεί γιά τό σκοτωμό στό Πολυτεχνείο 
τής άνύπαρκτης 'Ιλεάνας, καί χωρίς ίχνος δισταγμού νά φορτώνει 
ατή χιλιο6ρισμένη δεξιά τόν θάνατο τού άτυχου Γρηγόρη Λαμπράκη, 
άγνοώντας τό δικαστικό πόρισμα, πού δέν άφήνουν περιθ(λ)ρια γιά 
εύθύνες yιά τήν όγκώδη αύτή παράταξη πού άντίθετα μόνο θύματα 
θρηνοϋ.ν άπό τή δράση τών Κομμουνιστών. 

Καί τώρα είναι άνάγκη νά .βώσω μιά έξήγηση: 
Θέλω νά ΒεΒαιωθούν δσόι τό διαΒάσουν δτι · ή μόνη μου 

άντίθεσις μέ τόν κομμουνισμό, είναι ή ·Ελλάδα, ή Δημοκρατία, ή 
πραγματική έλευθερία καί ό τρόπος μέ τόν όποϊον αύτός άντιλαμ
Βάνεται τήν άνθρώπινη άξιοπρέπεια. 

Αύτές τίς 'Ιδέες, αύτά τά 'Ιδανικά πού άρνείται στήν πράξη ό 
κομμουνισμός, - έστω καί ά.ν έντονα τάς διακrιρύσσει προκειμένου 
νά παραπλανήση καί νά παγιδεύση τό λαό μας - δέν τίς πιστεύω 
άπλώς, άλλά άποτελούν τήν πραγματική μου θρησκεία. Είμαι · Ελλη
νολάτρης, πιστεύω ατό Θεό καί τιμώ τόν aνθρωπο σάν άκατάλυτη 
άξία. ·Η άνθρώπινη άξιοπρέπεια εlναι τό 6ασικό γνώρισμα κάθε εύ
νομουμένης Πολιτείας καί παραμένω άμετακίvητος μαχητής τών 
οίκονομικών καί κqινωνικών δικαιωμάτων τού μοχθούντος άνθρώπου. 

Δέν εlμαι μπουρζουάς γιά νά φοΒούμαι δτι τυχόν έπικράτησις 
τού κομμουνισμού θά ζημιώση τά οίκονομικά Jioυ συμφέροντα. 
'Ανήκοντας στήν κατηγορία· τών άνθρώπων πού Βρέχουν τό ψωμί 
τους μέ ίδρώτα, σήμερα, λόγω ήλικίας ζώ μέ τήν σύνταξη μου. 

Στήν πενηντάχρονη δράση μου Βρέθηκα πάντοτε άντιμέτωπος 
τών μεθόδων καί τής τακτικής πού άκολουθούσε ό κομμουνισμός 
προκειμένου νά παγιδεύση τούς έργάτας τών πόλεων καί τής 
ύπαίθρου. Μέ τήν ίδιότητα τού ·Εθνικού καί κοινωνικού μαχητού, 
γνώρισα άπό κοντά τόν κομμουνισμό. Τόν συνήντησα καί τόν 
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άντιμετώπισα aτόν χώρο του συνοικαλισμου. Τόν έζησα σάν ύποv.ο
μευτή τών ίδανικών τής Πατρiδος καί τής θρησκείας. Τόν παρηκο
λούθησα καί τόν άντιμετώπισα στήν άντεθνική καί στήν έγκληματική. 
του διαδρομή δρώντας πότε άπροκάλυπτα καί nότε ύπό κάποιο 
παραπλανητικό καί συγκεκαλυμένο προσωπείο πιστεύοντας ότι κατ · 
αύτόν τόν τρόπον θά προσεταιρίζετο εύχερέστερα τίς εύρείες 
λαϊκές μάζες. 

w Ε τ σι όφείλω νά κάμω μιά δημόσια άναγνώριση. ·Ο κομμουνι
σμός πλεονεκτεί έναντι τών 6λλων άστικών λεγομένων κομμάτων, 
σέ όργάνωση, σέ προγραμματισμό καί σέ πειθαρχημένη δράση. 
Πέραν τούτου, διαθέτει στελέχη καί όπαδούς πού εlναι άποφασι
σμένοι χωρίς κανέναν δισταγμό νά διαπράξουν κάθε προδοσία καί 
έγκλημα πού θά προστάξη ή ήγεσία τους. Διαθέτει τεράστια οίκονο
μικά μέσα γιά τά όποία ή έθελοτυφλούσα Πολιτεία καί κυρίως οί 
ύπεύθuνοι της δέν ήθέλησαν ποτέ νά έρευνήσουν, καί νά όμιλή
σουν ατό λαό μας γιά τήν προέλευση καί γιά τούς σκοπούς πού τά 
χρησιμοποιεί. 

w Αν όμιλούσαν οί ύπεύθυνοι τού τόπου, ό κομμουνισμός θά 
ζούσε σέ ήθική καί πολιτική άπομόνωση. Θά είχε τή θέση πού 
παλαιότερα Βρισκόντουσαν οί λεπροί τη· ς Σπιναλόyyας. Δυστυχώς 
γιά τήν ·Ελλάδα καί τό λαό της, ό καιροσκοπισμός, ή φιλοδοξία, ό 
ύπολογ{σμός καί ή φοΒ{α, συντελούν ωστε οί ποιό μεγάλοι φονιάδες 
νά έξομοιούνται μέ τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη καί οί σφαγείς 
άγνών ·Ελλήνων νά tμφανίζωνται ώς ήγέται κομμάτων ατή Βουλn. 
όμιλώντας χωρίς ίχνος έντροπής γιά ·Εθνική ένότηrα καί όμοψυχία 
καί γιά λήθη τού παρελθόντος. 

· 

Κι ένώ ζητούν έπιτακτικά τήν ·Εθνική όμοψυχία έκδίδουν σειρά 
ΒιΒλίων, προΒάλλουν άπό τήν τηλεόραση ψεύτικα άλλά προκλητικά 
σήριαλ καί δημοσιεύουν qρθρα καί πραγματείες γιά φόνους πού 
διέπραξε ή δεξιά κατηγοpώντας τό σύνολο τής παρατάξεως αύτής. 
Τηρούν δμως σιγήν ίχθύος γιά τό όργιο τών σφαγών πού διέπραξαν 
οί «fιρωες» τής ·Εθνικής άντίστασης μέ θύματα τούς άθώους καί 
άγνούς WΕλληνες. WΕτσι άντί γιά όμοψυχία δέν έχουμε άπλώς τήν 
άναμόχλευση τών παθών, άλλά τήν πιό χυδαία πρόκληση τών 
θυμάτων ταυτόχρονα μέ τήν κακοποίηση καί ηλαστογράφηση τής 
άλήθειας καί τής ίστορίας. . 

Τραγική ή Μοίρα τού τόπόυ όταν οί τεταγμένοι νά ύπερασπί
σουν τά ίερά καί όσια τού. w Εθνους κινούνται άπό ύπολογισμό η 
διστάζουν νά δώσουν τή μάχη τής άλήθειας. Τραγικότερη δμως ή 
.τύχη τής Πατρίδος όταν ή ίστορία κακοποιείται, πλαστογραφείται 
καί άλλοιώνεται κατά τά συμφέροντα καί τάς ύποδείξεις έκείνω\/ 
πού ύπονομεύουν τά συμφέροντα τής 'Ελλάδος καί τούς έλεύθε
ρους θεσμούς. 
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'Όταν έγραφα είς τόν «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΟΡΡΑ•• γιά τό μακελλειό 
τής Ναούσης, ένας πολίτης τής πόλεως αύτf]ς στέλνοντας μου δυό 
επιστολές μέ .Jπογραφή «ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑ τΙΩΤΗΣ•• άφού μού 
έδιδε πολύτιμα στοιχεία γιά γεγονότα καί όνόματα πού έδρασαν 
κατά τρόπο έγκληματικό καί άντεθνικό στήν ίδιαιτέρα του Πατρίδα
καί πού δέν τά έχρησιμοποίησα μιά πού ήταν άδύνατο νά τά 
διασταυρώσω - μού καθιστούσε προσεκτικό γιά τό τόλμημα μου νά 
γράψω γιά τήν προδοτική καί έγκληματική δράση τού κομμουνισμού. 
((Σέ παρακολουθούν - έγραφε - καί σέ κάθε σου 6ήμα εlναι έτοιμοι 
vά σού πλήξουν, φθάνοντας άκόμη καί στήν άφαίρεση τής ζωής 
σου>>, 

·Αγωνίσθηκα νά μάθω ποιός ήταν ό έπιστολογράφος μου πού 
έξεδήλωνε ένδιαφέρον γιά τήν ύπόθεση πού άγωνιζόμουν νά φέρώ 
είς πέρας, άλλά καί γιά μένα. Δυστυχώς δέν έπέτυχα νά τόν 
άποκαλύψω, 6χι γιά νά τόν εύχαριστήσω άπλώς γιά τίς πληροφορίες 
πού μού έδινε καί γιά τούς φόΒους πού έξέφραζε γιά τήν τύχη 
μου, άλλά γιά νά πώ, σάν γνήσιος Μακεδών πού εlμαι, δτι κανένας 
τρόμος δέν μού κατέχει όταν κάμω τό καθήκον μου πρός τήν 
Πατρίδα. Στήν ·Ελλάδα όφείλουμε νά κάνουμε συνείδηση ότι όλοι 
χρωστάμε χωρίς ·Εκείνη νά μάς όφείλει άπολύτως τίποτε. Στό λαό 
μας πάλι όφείλουμε νά έιμεθα είλικρινείς καί πρό παντός σαφείς 
καί άντικειμενικοί ένημερώνοντας τον γιά όσα γίνηκαν ή καί όσα 
συντελούνται στόν 'Ελλαδικό χώρο. Μόνον κατ' αύτόν τόν τρόπο 
τόν 6οηθούμε ν' άποφύγη τίς παγίδες πού τού στήνουν οί ποικιλώ
νυμοι προπαγανδισταί τών πολιτικών συγκροτημάτων πού κινούνται 
σέ παράνομα πλαίσια. Σ' αύτόν τό λαό πού μοχθεί καί προσφέρει 
γιά τόν τόπο έχουμε χρέος νά μήν κρύΒουμε τίποτε. Νά τήν λέμε 
πεντακάθαρη τήν άλήθεια γιά τά γεγονότα πού σφράγισαν τήν 
πορεία τού τόπου διαμορφώνοντας τήν πραγματική καί άπαραχάρα
κτη ίστορία. 

• Ετσι λοιπόν χωρίς νά ύπολογίζω σέ κανενός είδους φόΒο, θά 
ίστορήσω τά όσα έγιναν στή Νάουσα στή μαύρη περίοδο 1943-
1949. θά είμαι εύτυχής έάν διαΒάσουν τό ΒιΒλίο μου οί συμπράξαν
τες είς τήν ψήφιση τού Νόμου γιά τήν 'Εθνική 'Αντίσταση ή καί οί 
Βουλευταί τής Νέας Δημοκρατίας, πού δέν παρέμειναν στήν αίθου
σα τής Βουλής γιά νά δώσουν τήν μάχη τής 'Αλήθειας. 'Αριθμητι
κώς άσφαλώς θά τήν έχαναν. ·Ιστορικώς δμως θά τήν έκέρδιζαν 
γιά λογαριασμό τής ·Ελλάδος καί τού λαού μας. Θά όμιλούσαν στή 
Βουλή γιά τήν έγκληματική καί προδοτική δράση τού ΕΛΑΣ καί θά 
ξέσχιζαν τό προσωπείο τού Κ.Κ.Ε. 

'Έτσι ή συζήτησις αύτή τής Βουλής, θά έξελλίσετο σέ πραγμα
τίκό Βατερλώ γιά κείνους πού χωρίς κανέναν δισταγμό, έπεζήτησαν 
καί έπέτυχαν διά Νομοθετήματος νά δικαιώσουν καί ώς έπίκειται νά 
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συνταξιοδοτήσουν τούς άπεχθείς καί άπαίσιους δολοφόνους τού 
·Ελληνικού λαού. 

Θά είμαι πανευτυχής έάν τό ταπεινό αύτό πόνημα μου, φθάσει 
ατά χέρια τών πνευματικών μας άνθρώπων, πού δέν μπορώ vά 
έξηγήσω κάτω άπό ποιόν ύπολογισμό άδρανούν καί άδιαφορούν γιά 
τήν έπικίνδυνη καί όλισθηρή πορεία τού τόπου, όδηγώντας έτσι τά 
·Ελληνικά νειάτα Ciλλοι συνειδητά καί aλλοι άπό άδιαφορία η 

ύπολογισμό στό δρόμο τής καταστροφής. 
Δέν κάμω καμμιά συζήτηση γιά τούς πληρωμένους κονδυλοφό

ρους τού κόκκινου καί πράσινου τύπου, ούτε yιά κείνους πού χωρίς 
συνείδηση τής άποστολής χρησιμοποιούν τήν δύναμη τής τηλεορά
σεως γιά νά διαaτρεΒλώνουν γεγονότα ίστορικά, νά παραποιούν 
μονίμως τήν άλήθεια καί νά δυσφημούν τούς πολlτικούς άντιπά
λους, καθυΒρίζοντας άγωνιστάς πού έδωκαν τά πάντα γιά τήν 
·Ελλάδα. Αύτοί σάν άβουλα όργανα «σκληρών» αύθεντών, γράφουν 

καί όμιλούν κατ· έπιταγήν άδιαφορούντες έάν μέ τή δράση τους 
διχάζουν τόν ·Ελληνικό λαό καί Βάζουν κάθε μέρα κι· ένα λιθάρι 
στό έργο τής ·Εθνικής καταστροφής πού προπαρασκευάζουν οί 
μόνιμοι έργάται τής Κοινωνικής άποσυνθέσεώς μας τού Φυλετικού 
μας άφανισμού. 

'Όλους όμως αύτούς τούς προκαλώ σέ μιά άνοικτή καί δημό
σια συζήτηqη τής άλήθειας. Τούς καλώ νά έμφανισθούμε στήν 
τηλεόραση ή ατό βήμα τού τύπου γιά ν· άνατρέψουν έκεί ύπό τά 
σκληρά Βλέμματα τού λαού ή τήν φωτισμένη κρίση ·του τίς συγκε
κριμένες καταγγελίες μου. 

• Εχουν σήμερα στά χέρια τους τήν δύναμη τού κομματικού 
Κράτους, τών Κνιτών καί τών Πρασινοφρουρών. Οί άπειράριθμοι 
πληροφοριοδόται τους σέ κάθε τόπο, πού άναφέpομαι, γνωρίζουν 
τά γεγονότα. Ειτε τά έζησαν έάν έχουν τή σχετική ήλικία, ή τά 
έπληροφορήθησαν άλλά καί μπορούν νά τά μάθουν άπό τούς 
δικούς των πού ύπήρξαν μάρτυρες τής τραγωδίας πού έκτυλίχθηκε 
στήν γωνιά αύτή τής Μακεδονίας μας. 

• Εχουν όμως δ λα τά μέσα γιά νά φθάσουν ώς τή Νάουσα καί 
τά χωριά της γιά ν' άναπνεύσουν τόν άέρα τού θανάτου. 

Τό τε�ευταίο φοΒάμaι δτι δέν θά τό κάμουν γιατί τρέμουν στήν 
κυριολεξία άπό τή δύναμη καί τίς διαθέσεις τών νεκρών πού είναι 
διεσπαρμένοι στίς ρεματιές καί γενικώς στή γή τής περιοχής. 
· Ασφαλώς θά σκέπτονται ότι μπορεί τά άθώα αύτά θύματα τών 
αίμοσταγών καπεταναίων τού ΕΛΑΣ καί τής ΟΠΛΑ νά βγούν άπό 
τούς τάφους των γιά νά ζητήσουν έκδίκηση ή τό όλlγότερο 
έξηγήσεις γιά τά αϊτια πού ώθησαν τούς όμοϊδεάτας των στό 
έγκλημα στίς λεηλασίες, στίς σφαγές καί τούς Βιασμούς τών 
·Ελλήνων. 
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·Εάν φοΒούνται κάτι τέτοιο aς ήρεμήσουν. Οί νεκροί δέν 
έκδικούνται άλλά ζητούν έπίμονα δικαίωση. Οί νεκροί τής Πατρίδος 
δέν θά fjθελαν σέ καμμιά περίπτωση νά ξαναζήση ό τόπος τόν 
έφιάλτη τών άντιθέσεων, τών έγκλημά των καί τού ·Εθνικού διχα
σμού. Ζητούν ήρεμία. Ζητούν ένότητα συνοχή καί όμοψυχία τού 
λαού μας. ·Ενότητα πραγματική καί δ χι πλασματική καί άπο8λέπου-
σα σ· ένα καινούργιο μακελλειό. 

· 

Οί Νεκροί τής Πατρίδος σύγχωρούν. Είναι κι· αύτό γνώρισμα 
τής Χριστιανοσύνης έναντίον τής όποίας Βάλλουν λυσσωδώς οί 
έχθροί τής κοινωνίας ·μας καί τού • Εθνους. 

Χωρίς κανένα λοιπόν φό8ο aς ξεκινήσουν γιά τήν Νάουσα καί 
. γιά τούς άλλους τόπους πού ύπήρξαν άνθρωποσφαγεϊα τών άγνών 

·Ελλήνων Πατριωτών. Νά κάμουν τή δική τους έρευνα. Καί άν 
πληροφορηθούν δτι στήν περιγραφή τής δράσεως τών όμοϊδεατών 
τους ύπήρξα άνακρι8ής ή ύπερ8ολικός aς μού καταγγείλουν σάν 
κοινό συκοφάντη καί πλαστογράφο τής άλήθειας. 

Δέν πρέπει νά διστάζουν γι· αύτό τό ταξείδι πού τούς προτεί
νω, έάν πιστεύουν δτι ή χιλιοϋ8ρισμένη δεξιά - δπως άποκαλούν 
τούς πραγματικούς Η Ελληνες - άδίκησε τό κόμμα «τού λαού>> καί 
κακομεταχειρίσθηκε τήν «·Εθνική ·Αντίσταση>> τού Βελουχιώτη καί 
τών άλλων σφαγέων. 

·Επειδή δμως δέ ν θ· άποτολμήσουν τήν έρευνα .αύτή, θά 
προχωρήσω μόνος μου μέ όδηγό τήν συνείδησή μου καί τήν πίστη 
μου γιά τήν άλήθεια, γράφοντας τό μαύρο χρονικό τής Ναούσης. 

Σάν τίμιος 'Έλλην σάν 8αθύς Χριστιανός, πιστεύω δτι ή άνα
δρομή ατά γεγονότα πού διεδραματίσθηκαν ατή μαρτυρική αύτή 
γωνιά τής ·Ελλάδος, άποτελούν έκπλήρωση ·Εθνικού καί κοινωνι
κού χρέους πού πρέπει νά νοιώθη κάθε πολίτης πού ένδιαφέρεται 
γιά τόν τόπο. 

Τά στοιχεία πού συνθέτουν τήν άφήγησή μου τά συνεκέντρωσα 
γυρνώντας μήνες καί κάτω άπό συνθήκες καταθλιπτικές τήν περιο
χή πού έκτυλίχθηκαν τά φρικτά γεγονότα κατά τήν έπίμαχο περίο
δο 1943-1949. Συνήντησα συγγενείς, φίλους ή καί άπλώς γνώρι
μους τών άδικοχαμένων νεκρών. Είχα έπαφές καί μέ · Ελασίτας πού 
πήραν μέρος ή έζησαν άπό κοντά σάν αύτόπτ.οι μάρτυρες τά 
διαπραχθέντα έγκλήματα. 'Όταν μιλούσα μέ. τούς τελευταίους 
έννοιωθα νά μέ καταλαμ8άνη πραγματικό δέος. ·Η μεταμέλεια πού 
έδειχναν ήταν έντονη καί συγκλονιστική. Μιλώντας γιά τή συμμετο
χή τους στίς όρδές τών δολοφόνων τού ΚΚΕ καί τού ΕΛΑΣ 
ζητούσαν έπίμονα νά τούς κρίνη ή ίστορία μέ έπιείκια. Σκοτώσαμε 
άθώους κατ· .έντολήv τού Κ. Κ .Ε., καταστρέψαμε τόν �όλο. Πλήξα
με τό λαό μού εlπαν. 
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Τήν έρευνά μου τήν συνεπλήρωσα πηγαίνοντας ατά Νεκροτα
φεία τής Ναούσσης καί τής Βερροίας, δπου κοιμούνται τόν αίώνιο 
ϋπνο τού Δικαίου, τά θύματα τής κομμουνιστικής άγριότητος. 
Ρίχνοντας λίγα άγριολούλουδα καί άνά6οντας δυό τρία κεριά aτούς 
τάφους των παρεκάλεσα τόν ταπεινό Λευίτη πού Βρισκόταν έκεί, ν· 
άναπέμψη τίς έπι6αλλόμενες εύχές γιά τήν άνάπαυση τών ψυχών 
τών σκοτωμένων άδελφών μας. 

Τότε 6κουσα νά μέ προστάζουν οί Νεκροί νά προχωρήσω ατό 
έργο μου. Κι· ένώ στεκόμουνα εύλα6ικά μπρός aτούς άπέρριτους 
τάφους τών παλληκαριών τής ·Ελλάδος, τούς εlδα νά Βγαίνουν ό 
ένας μετά τόν άλλον άπό τό ύγρό χώμα πού σκέπαζε τά κορμιά 
τους. 'Όλοι τους ήταν άνήσυχοι καί ατά σώματά τους εlχαν 
όλοζώντανες τίς μαχαιριές τών δημίων τους, ένώ δυό τρία άιiό τά 
κορμιά τών Νεκρών ήταν κατατρυπημένα άπό τίς σφαίρες τών 
«ήρώων» τής ·Εθνικής ·Αντίστασης. 

Αίσθάνθηκα νά μού μιλούν έπιτακτικά καί νά μού προστdζοιiν 
νά γράψω τήν άλήθεια γιά τό δικό τους μαρτύριο καί γενικώτερα γιά 
τίς σφαγές τών τραγικών κατοίκων τής μαρτυρικής Ναούσσης. Μήν 
κρύψης τίποτε μού εlπαν. ·Εμείς πέσαμε γιά τήν ·Ελλάδα, τήν 
Πίστη μας γιά τόν Χριστό καί γιά τήν ύπεράσπιση τού λαού μας. 
Αύτό άλλωστε άποτελεί χρέος όλων τών ·Ελλήνων. Γι· αύτό δέν 
μεταννοιώνουμε γιατί άνε6ήκαμε ατό θυσιαστήριο πολεμώντας γιά 
νά μήν .ύποδουλωθή ή· ·Ελλάδα aτόν κόκκινο φασισμό σέ πρώτο 
8ήμa καί μετά ταύτα aτόν σλαυϊσμό, στήν ύπηρεσία τού όποίου 
άνήκουν τά Κ.Κ. όλόκληρου τού κόσμου. 

Πρέπει όμως μού είπαν, όλοι οί "Ελληνες καί κυρίως οί Νέοι 
τής Πατρίδο�μας νά μάθουν τήν τραγωδία στήν όποία βυθίστηκε ό 
τόπος στήν περίοδο πού τά όργανα τού κομμουνισμού, σκότωνr 
ρήμαζαν καί Βύθιζαν τήν ·Ελλάδα ατή ν πιό άσύλληπτη τραγω.: 

Καί πρέπει νά μάθουν οί .. Ελληνες πού δέν είχαν τήν τραγικη 
τύχη νά ζήσουν τότε, δτι τά έγκλήματα, οί λεηλασίες καί οί 6ιασμοi 
διεπράχθησαν έν όνόματι τής Δημοκρατίας καί τής Πολιτικής έλευ
θερίας καί Δικαιοσύνης. 

Μόνον όταν μάθουν οί νέοι τής ·Ελλάδος άπαραχάρακτη, τήν 
ίστορία τού τόπου ατά μαύρα χρόνια τής κομμουνιστικής παντοκρα
τορίας, τότε θά μπορέσουν νά άμυνθούν σέ έναν καινούργιο 
κίνδυνο πού· tμείς ι.ιέσα άπό τήν ήρεμία τών τάφων μας Βλέπουμε 
νά έρχεται ξανά καί σύντομα στήν ·Ελλάδα. 

Μού εlπαν άκόμη ότι άποτελεί καθήκον νά φυλQξουμε τά 
·Ελληνικά νειάτα άπό τίς παγίδες πού τούς στήνει τό ΚΚΕ καί οί 

ποικιλώνυμες όργανώσεις πού μέ διάφορους τίτλους δρούν γιά 
λογαριασμό του. Πρέπει νά κάμουν συνείδηση τά ·Ελληνόπουλα ότι 
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ό κομμοuνισμός έπιδιώκει νά μεταΒάλη τήν ύπερήφανη · Ελληνικη 
Νεολαία σέ όργανο τών έγκληματικών του Βουλήσεων καί προστα
γών. Καί δπως έπέμειναν νά τονίζουν, έτούτη τή φορά ή Πατρίδα 
καί ό λαός μας άπειλούνται περισσότερο άπό κάθε aλλη φορά. Καί 
συνεπλήρωσαν ότι οί κομμουνισταί δέν πρόκειται νά διαπράξουν τό 
λάθος άφήνοντας νά ζήση κανένας άντίπαλός τους. � Αλλωστε είναι 
γεγονός πού δέν έπιδέχεται καμμιά άπολύτως άντίρρηση, δτι σέ 
καμμιά περίπτωση οί κομμουνισταί δέν έπαναλαμΒάνουν τά τυχόν 
λάθη τού παρελθόντος. 'Αντίθετα μέ γνώμονα τήν πείρα τών 
λαθών αύτών φροντίζουν όλες οί καινούργιες τους ένέργειες νά 
μήν έκτίθενται σέ άποτυχία. 

Καί έκείνοι πού μού πρόσταζαν άπό τόν τάφο τους ήταν 
ταπεινοί άνθρωποι. · Αγρόται, έρyάται, μικροεπιχειρηματίαι, έπιστή
μονες, ίερωμένοι, άξιωματικοί καί χωροφύλακες, άγροφύλακες καί 
άγνές ·Ελληνοπούλες. �Ολοι αύτοί οί σκοτωμένοι, Βάσει της θεω
ρίας τού Μάρξ καί τών διακηρύξεων τού κομμουνισμού, άποτελούν 
τή μάζα τών καταπιεζομένων πού ό κομμουνιστικός άγώνας άποΒλέ
πει στήν άπελευθέρωσή τους άπό τόν καπιταλιστικό ζυγό καί τήν έκ 
μέρους του έξασφάλιση μιάς δικαιώτερης καί άνθρωπινότερης 
ζωής. 

Αύτά λοιπόν τά θύματα τού κόκκινου φασισμού, μού έκαμαν καί 
μιά aλλη έκκληση: Γράψε μού είπαν, ότι δλοι σφαγιασθήκαμε γιατί 
άγαπώντας τήν 'Ελλάδα, δέν συμφωνούσαμε στήν έΠικράτηση τού 
κομμουνισμού. Γράψε γιά νά μάθουν έκείνοι πού δέν. έζησαν στή 
μαύρη έκείνη περίοδο, ότι ό κομμουνισμός σέ τελευταία άνάλυση 
άποτελεί συγκρότημα φονιάδων καί · Εθνοπροδοτών. 

Τήν άλήθεια αύτή όφείλουν νά τήν πιστέψουν κυρίως οί νέοι 
της Πατρίδος μας πού παρασύρονται άπό τά όμορφα καί σαγηνευτι
κά κηρύγματα γιά δικαιοσύνη, ίσότητα, δημοκρατ,ία καί πολιτική καί 
κοινωνική άλλαγή. 

Σέρνοντας τά Βήματά μου πήρα τό δρόμο τού γυρισμού. Στή 
κάθε μου δρασκελιά, έΒλεπα μπροστά μου τίς άγνές μορ(pές τών 
ήρώων της μαρτυρικής Ναούσσης καί άγωνιζόμουνα νά δώσω 
κάποια έξήγηση. Γιατί τούς σκότωσαν οί φονηάδες τού Κ.Κ.Ε. καί 
τής ΟΠΛΑ; Μήπως εlχαν μαζύ τους προσωπικές, οίκονομικές ή 
οίκογενειακές διαφορές; Μήπως ήταν έχθροί τού λαού πού διατεί
νεται ό κομμουνισμός ότι προστατεύει τά συμφέροντά του; 

· Μέ τούτες τίς σκέψεις καί μέ τήν συνείδηση fίρεμη ότι ό λαός 
μας έπρεπε νά μήν λησμονήση ποτέ τή θυσία τους, άπεφάσισα νά 
γράψω δσα περιστατικά ύπέπεσαν στήν άντίληψή μου, άφού φρόντι
σα νά διασταυρώσω καί νά έλέγξω τίς πληροφόρίες πού μού 
έδωκαν οί διάφοροι άφηγηταί μου. Αύτό πιστεύω δτι άποτελεί καί 
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χρέος μου πρός τό λαο πού σέ καμμιά περίπτωση δέν πρέπει vά 
λησμονήση. Ν Αλλωστε είναι άκατάλυτη ή άρχή, ότι λαοί πού λησμο
νούν τήν ίστορία τού τόπου των είναι καταδικασμένοι σέ dφανισμό. 

Πέραν όμως τής έκκλήσεως τών ·Αγίων Νεκρών τής Πατρίδος, 
αίσθανόμουν καί ό ίδιος τήν ύποχρέωση πού είχα καί τήν γενικώτε
ρη άνάγκη νά γράψω σέ όλη τους τήν έκταση τά όσα συνέβησαν 
ατή μαρτυρική αύτή περιοχή, γιατί έτσι μονάχα μπορεί νά προλά
βουμε καινούργια έκλήματα. Πρός Θεού δχι άλλο αίμα. ·οχι aλλος 
διχασμός. ΝΟχι πιά μίσος καί πάθη γιά γνώρισμα τής ζωής μας. 
Σήμερα - όσο καμμιά aλλη φορά - ό τόπος έχει άνάγκη ένότητος 
τού λαού μας. Τό·παρελθόν πρέπει νά λησμονηθή καί όριστική λήθη 
έπιβάλλετaι νά πάρη τή θέση του ατή ζωή μας. Λήθη όμως είλικρι
νής cίπ' όλες τίς πλευρές καί όχι πλασματική. Νά σιγήσουν τά πάθη 
νά σβήσουν οί άντιθέσεις. Νά γαληνέψη ή ·Ελληνική· ζωή έστω καί 
καθυστερημένα. Νά έπέλθη άδελφωσύνη καί όμόνοια άνάμεσα 
aτούς συγγενείς τών θυμάτων καί aτούς θύτες. ·Η συναδέλφωσις 
καί όμοψυχία τού λαού, έπι8άλλεται νά έπιτευχθfi καί νά σφυρηλατη
θή καί γιά γενικώτερους ··Εθνικούς καί κοινωνικούς λόγους. 

Πώς είναι δυνατόν μιά κοινωνία πού σπαράσσεται άπό άντιθέ
σεις καί έντονα μίση νά προχωρήση στήν πρόοδό τήν εύημερία καί 
τήν προκοπή. Καί πέραν τούτου, αύτή τήν ωρα γύρω μας πλανώνται 
βαρειά τά σύννεφα έξωτερικής άπειλής. Προβάλλονται διεκδικήσεις 
άπαράδεκτες είς βάρος τής Πατρίδος μας πού μπορεί, νά προκαλέ
σουν πόλεμο. Αύτόν τόν πόλεμο, εlναι άδύνατο νά διεξαγάγη ή 
·Ελλάς μέ τό λαό της διχασμένο, άλληλομισούμενο η καί τό 

χειρότερο έχοντας σέ θέσεις τής ύπευθύνου ήγεσίας της πρόσωπα 
πού ύπηρετούν ύποπτα καί ξένα συμφέροντα καί είναι έξαρτημένα 
άπό χώρες πού άποβλέπουν στήν παγκόσμια κυριαρχία. 

Μόνον λαοί πού είναι ένωμένοι καί πιστεύουν ατά ·Εθνικά καί 
Θρησκευτικά 'Ιδανικά - όπως συμβαίνει σήμερα στήν Πολωνία -
δύσκολα θά γονατίσουν ατή δύναμη καί τήν ίσχύ τών όπλων, τών 
πραγματικών όπλων πού χρησιμοποιεί ύπό ίδεολογικό μανδύα ό 
ίμπεριαλισμός τής ·Ανατολής, προκειμένου νά προωθήση τίς αύτο
κρατορικές του έπιδιώξεις καί σλαυικές του δοξασίες. 

"Ολο δμως αύτό τό ΠΙΣΤΕΥΩ καί τίς σκέψεις γιά ·Εθνική 
ένότητα καί όμοψυχία. τού λαού μας, ήρθε νά κονιορτοποίηση ή 
μαρξιστική προπαγάνδα πού γίνεται άπό τόν τύπο καί τά μέσα 
τηλεοράσεως, πού κάθε μέρα γίνεται πιό έξοργιστική προκαλώντας 
τή συνείδηση τού λαού μας. Προδόται τού "Εθνους καί αίμοσταγείς 
φονηάδες προβάλλονται ώς ύπόδειγμα μαχητών τής έλευθερίας. 
Θεοποιούνται καί μπαίνουν σ τήν ίδια σειρά μέ · τούς fjρωας καί 
μάρτυρας τού 1821. Τό άπαισιότερο τών έγκλημάτων - τό παιδομά-
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ζωμα - χαρακτηρίζεται σάν πράsη πού tγινε γιά νά σωθούν τά 
·Ελληνόπουλα άπό τόν φασισμό. ·Η ΚυΒ�ρνησις του ΠΑΣΟΚ έξ 
άλλου πλαισιουμένη άπό Έαμίτας, Έλασίτας καί Έπονίτας καί 
τελούσα κάτω άπό τήν άδυσώπητη πίεση του ΚΚΕ δίqει τά πάντα 
είς τούς έχθρούς: Προκαλεί τήν συνείδηση τού • Εθνους μέ τήν 
άναγνώριση τών άπαισίων έγκληματιών σάν ·Εθνική ·Αντίσταση, καί 
μέ τήν ταυτόχρονη προσπάθεια νά μαυρισθή ή μνήμη ·Εκείνων πόύ 
άνέΒηκαν ατό Βωμό τής θυσίας ύπερασπίζοντας τά ίερά καί τά δσια 
τής Φυλής. 

• Ετσι άντί γιά ένότητα όρθώνεται μπροστά μας ή άπειλή ένός 
καινούργιου διχασμού, άντί γιά λήθη έχουμε τήν άναμόχλευση τών 
παθών καί τόν ψυχικό ξεσηκωμό τών συγγενών τών θυμάτων του 
ΕΛΑΣ καί τής ΟΠΜ. 

Βλέποντας δλα αύτά πού συντελούνται γύρω μας, καί πιστεύ
οντας δτι ό τόπος περνάει τήν άπειλή νά ξαναζήση τά ίδια η καί 
χειρότερα άπ · δ σα συνέΒησαν στήν μαύρη περίοδο τής κομμουνι
στικijς παντοκρατορίας, έγκατέλειψα καί τόν τελευ_ταίο δισταγμό 
πού είχα γιά νά γράψω_ τό χρονικό τής σφαγης τών ταπεινών 
άνθρώπων τής Ναούσσης. · Αναλογίσθηκα τίς τεράστιες ήθικές καί 
·Εθνικές εύθύνες πού θά είχα έάν τηρούσα σιγή γιά δσα γίνηκαν. 

Καί νοιώθοντας τό χρέος μου σάν ff Ελληνας σάν πατέρας καί σάν 
Χριστιανός, ξεκίνησα νά έμφανίσω τά άποτελέσματα τής έρευνας 
πού έκαμα καί πού παρουσιάζουν όλοζώντανη τήν τραγωδία ένός 
λαου πού είχε κάθε δικαίωμα νά ζήση καί νά χαρij τή ζωή δσο 
δύσκολη καί άν ήταν γι· αύτόν. 

Μιά έρευνα δύσκολη καί γεμάτη κινδύνους. Δύσκολη γιατί ό 
χρόνος πού μεσολάΒησε άδυνάτισε η έσΒησε παραστάσεις·, καί 
πέραν

· 
τούτου λείπουν άπό τή ζωή πολλοί πρωταγωνισταί, μάρτυρες 

καί συγγενείς . Εκείνων πού κρεουργήθηκαν άπό τούς ιιηρωας•• τού 
ΕΛΑΣ. • Αλλους τούς πήρε ό Χάρος, πολλοί έγκατέλειψαν τόν τόπο 
τής διαμονής τους γιά νά μήν ζούν κάτω άπό τή σκιά τών 
άγαπημένων τους νεκρών καί όχι λίγοι διστάζουν νά όμιλήσουν 
τρέμοντας τήν έκδίκηση τών όργάνων τού κομμουνισμού καί τούς 
πρασινοφρουρούς του ΠΑΣΟΚ. 

· ·Εάν. μιλούσαν δλοι αύτοί, άσφαλώς θά έδιδαν άπειρα στοιχεία 
προκειμένου νά όλοκληρωθή τό κατηγορητήριο καί νά θεμελιωθή 
σέ σταθερότερη Βάση ή εύθύνη τών έμπνευστών καί πολlτικών 
ύπευθύνων του ΚΚΕ πού καθοδήγησαν τούς άφελείς νέους στό 
δρόμο τών έγκλημάτων πού γινόντουσαν - τί είρωνία - έν όνόματι 
της ταλαιπωρημένης καί κακοποιημένης Δημοκρατίας. 

·Αλλά στήν έρευνά μου συνήντησα καί άλλου είδους. δυσκολί
ες. Συγγενείς καί γνώριμοι τών ·Αγίων Νεκρών, τής Πατρίδος, 

20 



φοΒόντουσαν νά μιλήσουν γιά τά όσα γνώριζαν γιά τά διαπραχθέντα . 
έγκλήματα. "Ετρεμαν τούς όργανωμένους κομμουνιστάς καί τούς 
θλιΒερούς συνοδοιπόρους των. ··Ο πως μού είπαν, όλοι αύτοί, είναι 
ίκανοί νά πλήξουν χωpίς οίκτο όποιον θελήση νά μιλήση γιά τό 

· δράμα πού έζησε ό μαρτυρικός λαός τής Ναούσσης στήν περίοδο 
1943-1949. Γιά τόν λόγο αύτόν, ή ίστόρησή μου γιά τά γεγονότα 
αύτά, είναι άτελής. Θά άπουσιάζουν άσφαλώς πολλά όνόματα 
θυμάτων καί τών έκτελεστών τους. Θά ύπάρχουν παραλείψεις γιά 
έγκλήματα πού είναι φρικτότερα άπό έκείνα πού θά άφηγήθώ. 
"Ισως ύπάρξουν καί μικρά λάθη στίς έπ · άκρι6είς ήμερομηνίες τών 
έκτελέσεων. Σέ καμμιά όμως περiπτωση δέν θά ύπάρξουν ύπερΒο
λές. Έφρόντισα νά έμφανίσω λιγότερα καί όχι περισσότερα άπ' 
όσα συνέΒησαν. Δέν άρνούμαι ότι κρύΒω λεπτομέρειές άγριοτήτων 
καί σαδισμού, πού έάν τίς ένεφάνιζα θά προκαλούσαν έντονώτερη 
φρίκη, καί όργή καί θά μεγάλωναν τήν άπέχθεια τού λαού μας 
έναντι τού ΚΚΕ. 

ΣεΒάσθηκα τίς έπιφυλάξεις τών πολιτών πού κάτω άπό τό φόΒο 
δέν μού διευκόλυναν στήν έρευνά μου, άλλά ταυτόχρονα έπέκρινα 
τή στάση τους. Άλλοίμονον στίς Κοινωνίες πού διστάζουν νά 
άμυνθούν, λέγοντας τήν άλήθεια aτούς νέους πού · δέν είχαν τό 
θλιΒερό προνόμιο νά ζήσουν τά συγκλονιστικότερα γεγονότα πού 
συνέΒησαν στόν τόrίο σέ μιά περίοδο πού σημάδεψε τήν ίστορία 
τής Χώρας. Μόνον ή ίστορία, ή άληθινή ίστορία, διδάσκει, προΒλη
ματίζει καί προλαΒαίνει καινούργιες συμφορές. Καί ή ίστορία τού 
τόπου μας θά πρέπει νά γίνη γνωστή άπ · όλους καί ίδιαίτερα άπό 
τούς Νέους μας. Πιστεύοντας δτι μέ τό άνά χείρας Σας 6ι6λίο, 
προσέφερα μιά άκόμη ύπηρεσία aτόν τόπο καί τό λαό παρακαλώ 
δπως στήν κρίση τού πονήματός μου νά είσθε αύστηροί άλλά 
άντικειμενικοί. 
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Συνοπτική ίστορία 
τής Ναούσσης 

Πρίν άρχίσω νά ίστορώ τά γεγονότα πού συνθέτουν τήν τραγωδία τής 
Ναούσσης, είναι άνάγκη νά άναφερθώ σέ λίγες γραμμές γιά τήν ίστορία, 
τήν παράδοση καί τήν προσφορά της aτόν άγώνα τοϋ • Εθνους άλλά καί 
τήν συμβολή της στήν άνάmυξη της · Εθνικής μας οίκονομίας. Μ ·  αύτό 
τόν τρόπο θά διευκολύνω τούς άναγνώστας τοϋ βιβλίου μου νά βρεθοϋν 
κοντά στόν μαρτυρικό αύτόν τόπο καί νά γνωρίζουν έκ προοιμίου τήν 
ψυχοσύνθεση τοϋ λαοϋ· της πού είχε τό τραγικό προνόμοιο νά πληρωση 
τόν μεγαλύτερο φόρο άΊματος είς τούς «άπελευθερωτάς» καί τούς 
ccι'jρωας» τής ,.-Εθνικής . Αντίστασης». 

· Η  Νόουσσα συγκαταλέγεται μεταξύ τών παλαιοτάτων πόλεων τής 
Μακεδονίας. Χτισμένη άμφιθεατρικά στίς ύπώριες τοϋ Βερμίου πάνω σ ·  
έναν φυσικό έξώστη, άγναντεύει τόν μυχό τοϋ Θερμαίκοϋ. ·Εχει πλούσιο 
κάμπο δπου oi άρχαίοι .. Ελληνες ύπό τόν Φίλιππο άνέπτυξαν έκεί τόν 
πολιτισμό τους, καί άργότερα ύπό τόν Μέγα · Αλεξάνδρα ξεκίνησαν άπό 
τήν γειτονική Πέλλα γιά νά δώσουν τά φώτα καί τόν Πολιτισμό σέ 
όλόκληρο τόν κόσμο. 

Είναι άμύθητοι οί άρχαιολογικοί θησαυροί της - · Εθνικοί καί γενικώτε
ρα οίκουμενικοί - πού κρύβονται ατά σπλάχνα τής Μακεδονικής γης. 

Πάνω σέ τοϋτο τό πανέμορφο τοπίο παίχθηκε ένα άπό τά συντaρακτι
κότερα κεφάλαια τής · Ελληνικής τραγωδίας. · Εκεί διεπράχθησαν τά 
φρικτότερα έγκλήματα καί ντροπιάσθηκε ή πολιτισμένη άνθρωπότης. · Εκεί 
ένεφανίσθη ή άγριότης καί ό σαδισμός άπό τούς «i)ρωες» της "· Εθνικής 
· Αντίστασης•• . 

· Η  προσφορά τής Ναούσσης aτούς άγώνας τοϋ .. Εθνους έπί Τουρκο
κρατίας ξεπέρασε κάθε όριο φαντασίας. Οί άρματωλοί της πού γιγαντώθη
καν στήν πορεία τοϋ άγώνος γιά τήν άποτίναξη τοϋ ζυγοϋ δέν σταμάτησαν 
οϋτε στιγμή τόν πόλεμο τής κλεφτουριάς. · Εκεί έγεινε ό πρώτος ξεσηκω
μός τοϋ Είκοσιένα, μέ τό όλοκαύτωμα τών κατοίκων της. 

· Εκεί ύψώθηκε ένα άπό τά προπύργια τοϋ Μακεδονικού άγώνος γιά 
τή σωτηρία τοϋ τόπου άπό τόν σλαυϊσμό. · Η "ιδια ίστορiα έπαναλήφθη στήν 
περίοδο 1 943-1949 πού καί τότε παρά τά λεγόμενα τών ύμνητών τοϋ 
Βελουχιώτη, ή · Ελλάς άντιμετώπιζε τήν έπιδρομή τών σλαύων πού άπέ
βλεπαν στήν ύποδούλωση τής Μακεδονίας. 

· Από τήν έποχή της Τουρκικής σκλαβιάς ή Νάουσσα άναπτύχθηκε 
οίκονομικά. 'Ίδρυσε βιομηχανίες, άνάmυξε έμπόριο μέ τίς Εύρωπαϊκές 
χώρες, οί δέ βιομήχανοί της έπεξέτειναν τή δράση τους στήν " Εδεσσa, τή 
Βέρροια κaί τή Θεσσαλονίκη. Σέ σύγκριση μέ τό πληθυσμιακό της δυνaμι-
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κό πού ήταν 1 3 . 500 κάτοικοι, έθεωρείτο η πιο αναπτυγμένη Βιομηχανική 
πόλη, μιά πού οί έργαζόμενοι στίς Βιομηχανίες μόνον ξεπερνοϋσαν τούς 
πέντε χιλιάδες. Στόν άριθμό αύτό θά πρέπει νά προστεθοϋν 1 500 άκόμη 
έργάτες πού προήρχοντο άπό τήν Κοζάνη, Φλώρινα, 1 · Αμύνταιο καί 
· Αρδέα. 

Μετά τόν μεσαίωνα καί έπί Τουρκοκρατίας ή οίκονομική της άκμή 
έπέσυρε τό φθόνο καί τήν όργή τών κατακτητών. Σ' αύτή τήν περίοδο οί 
όρδές τοϋ · Αλιϊ Ποσό άπέβλεψαν στήν ύποδούλωση τής Ναούσσης. Οί 
σκληροτράχηλοι Ναουσσαίοι έπολέμησαν σάν tjρωες καί συνέτριψαν τίς 
όρδές τοϋ έπιδρομέα. Διέλυσαν ατή κυριολεξία τούς Τουρκαλβανούς, 
έχασαν όμως τήν ίκμάδα τών παλληκαριών τους πού θυσιάσθηκαν γιά τήν 
ύπόθεση τής · Ελευθερίας. 

Μετά τήν έκκρηξη τής · Επαναστάσεως τοϋ 1 82 1  οί Ναουσσαίοι 
ήγέρθησον σάν ένας άνθρωπος έναντίον τοϋ κατακτητή. Συνεκρότησον 
'ένοπλα άπελευθερωτικά τμήματα ύπό τήν ήγεσία τοϋ Ζοφειράκη Καρατά
σου καί τοϋ · Αγγελή Γάτσου. Σ' όλόκληρο τό Βέρμιο κυριάρχησε ή ίαχή 
· Ελευθερία η θάνατος. · Η  Νάουσσα πυρπολείται, τά χωριά της καίγονται 
καί ό πληθυσμός της έξουνδραποδίζετοι. · Εκείνοι όμως πού γλυτώνουν 
άπό τό μαχαίρι τών κατακτητών συνεχίζουν χωρίς διακοπή τόν άγώνο τους 
γιά τήν · Ελευθερία. Στά χρόνια πού έπακολουθοϋν οί Νοουσσαίοι δίδουν 
καί κερδίζουν τή μάχη τής άνασυγκροτήσεως καί τής άναδημιουργίας. 
Δημιουργοϋν καινούργιες βιομηχανίες κοί άναπτύσσουν τό έξαγωγικό τους 
έμπόριο. 

· Η  άπελευθέρωσις τοϋ 1 9 1 2  δίδει άφορμή γιά νά φανοϋν τά · Εθνικά 
οίσθήμοτο τών Ναουσσαίων. Γιορτάζουν τή λευτεριά μέ χαρές καί τραγού
δια κοί παρουσιάζονται στό Διάδοχο Κωνσταντίνο θέποντος στή διάθεσή 
του όλη τους τήν περιουσία. · Ο  διάδοχος άρνείται νά δεχθή τά χρηματικά 
ποσά, ύποδεικνύοντας νά τά παραδώσουν είς τόν Πρωθυπουργό · Ελευθέ
ριο Βενιζέλο. 

Δέχεται όμως τήν προσφορά τριών χιλιάδων ήμιόνων γιά τίς άνάγκες 
τοϋ Στροτοϋ. Οί 570 έξ αύτών ήταν προσφορά τών άδελφών Χρήστου κοί 
Κωνσταντίνου Σέρμπου. 

Μετά τήν άπελευθέρωση στή Νάουσσο aρχιζε καινούργιο έποχή. 
Κτίζονται χιλιάδες σπιτιών, ξεπετιοϋνται καινούργιες βιομηχανίες καί βιο
τεχνίες καί ό λαός της άδελφομένος δίδει καί κερδίζει τή μάχη τής 
άναπτύξεως τής τοπικής οίκονομίος. 

Χιλιάδες πού ξεσπιτώθηκαν άπό τήν Μικρά ·Ασία βρίσκουν καταφύγιο 
καί στοργή ατή Νάουσα. Δουλεύουν στά έργοστάσια καί ζοϋν μέ τούς 
ντόπιους μέσα σέ κλίμα ένότητος καί σuνοχής. Τά κομματικά πάθη πού 
είναι έντονα σ' όλλες περιοχές δέν έπηρεάζουν σοβαρά τούς κατοίκους 
τής Ναούσης. Καί έδώ ύπάρχουν Βασιλόφρονες, Βενιζελικοί καί κομμουνι
σταί άλλά ζοϋν είρηνικά, χωρίς νά έκδηλώνουν τίς διαφορές καί τίς 
άντιθέσεις τους . Οί κομμουνιστοί άν κοί είναι οί πιό λιγότεροι, διαθέτουν 
σοβαρές όργανώσεις. Τό τεράστιο προλεταριάτο είναι ό στόχος τους. · Η  
Ο.Κ.Ν.Ε. παρασύρει τούς νέους έργαζομένους κοί μαθητάς. · Απ ·  αύτή ν 
ξεπηδοϋν δυναμικά στελέχη. · Ηγέτης· τών νέων Κομμουνιστών είναι ό 
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Μάρκος Μαρκοβίτης πού στρατευόμενος στεΛνεται στο Καλπάκι της 
. Ηπείρου. 'Ύστερα άπό λίγο δραπευτεύει καί έπιβαίνων μέ aλλους έξη 
όμοϊδεάτους Ρωσσικοϋ πλοίου, φθάνει ατή Μόσχα. · Εκεί γίνεται 
ταγματάρχης τοϋ Ρωσσικοϋ Στρατοϋ καί ατή διάρκεια τοϋ έ μφυλίου 
πολέμου της ' Ισπανίας, όποστέλλεται ώς έπικεφαλi']ς τάγματος τών έρυ
θρών ταξιαρχιών, μέ άποτέλεσμα νά σκοτωθi'] σέ μάχη πού λαμβάνει 
χώραν έξω άπό τή Βαρκελώνη. · Αύτό τό γεγονός ύπεγράμμισε μέ ίδιαίτερη 
έμφαση ό άρχηγός τοϋ Κ.Κ.Ε. Ζαχαριάδης δταν πi']γε ατή Νάουσα τό 
1 946, τονίζοντας δτι ή θυσία τοϋ Μαρκοβίτη τιμά τόν 'Ίδιο καί τήν 
όργάνωση τών Κομμουνιστών της Ναούσης πού έδωκε όιμα καί ύπεβλήθη 
σέ θυσίες γιά νά συντριβή ό Φράγγο. 

· Η  κατοχή 

Οί Γερμανοί κατακτηταί στήν άρχή της κατοχής έπεφύλλαξαν τήν πιό 
όδυνηρή τραγωδία για τό Λαό τής Βορείου · Ελλάδος. Στήν άρχή μαζί μέ 
τά στρατεύματά τους πού μπήκαν στήν · Ανατολική Μακεδονία μετά τήν 
κατάληψη τών όχυρών - πού στοίχισαν άμέτρητους νεκρούς στούς 
είσβολεlς - έφεραν στήν περιοχή άπό Σερρών μέχρις · Αλεξανδρούπολης 
τούς πρ9αιφνιους έχθρούς τοϋ γέννους τούς Βουλγάρους καί τού(; 
παρέδωσαν τή διοίκηση καί τό έργο της πιό όγριας κατοχής. Οί Βούλγαροι 
σκορπώντας τόν όλεθρρ ατή Μακεδονία μας δέν όφηκαν τίποτε όρθιο στό 
πέρασμα τους. Κατελήστευσαν πrριουσίες , άπήγαγον έκατοντάδες, έγκρί
των καί κατέσφαξαν ύπέρ τού� δέκα χιλιάδες στήν περιοχή Δράμας καί 
Δοξάτου, ϋστερα άπό τήν προβοκατορική πολεμική ένέργεια τοϋ Κ.Κ.Ε. 
πού έγινε στά Κύργια. Στήν Δυτική Μακεδονία καί στήν · Ελλάδα έγκατέ
στησαν σμήνη Κομιτατζήδων ύπό τόν Κάλτσεφ. Στή Νάουσα κατόπιν 
διαβήματος τοϋ Βουλγάρου προξένου της Θεσσαλονίκης καί τοϋ Στρατη
γού Κόλεφ, οί Γερμανοί δέν ένέδωκαν στήν άπαίτηση τών συμμάχων τους 
νά στρατοπεδεύσουν Βουλγαρικά στρατεύματα ατή Νάουσα. 

· Εδέχθησαν δμως νά τοποθετηθεί στήν έκεί έδρα της Γκεστάμπο ύπό 
μορφην συνδέσμου τών δύο συμμάχων ώς διερμηνεύς ένας σκληρός 
Βούλγαρος · Ελληνομαθής. Αύτός έφερε στολή Γερμανοϋ ύπαξιωματικοϋ 
έλέγετο Μίμης - aγνωστων aλλων στοιχείων. Ύπήρξεν ό έμπνευστής καί 
καθοδηγητής τών περισσοτέρων διώξεων καί έκτελέσεων Ναουσαίων. 
Διατηpοϋσε έπαφές μέ τούς τοπικούς παράγοντες τοϋ Κ.Κ.Ε. καί στίς 
συζητήσεις παρουσιάζετο σάν άκραιφνής δημοκράτης. Σκληρός φανατι
σμένος, άδυσώπητος, σκορπούσε στήν πορεία του ατή φρίκη, τόν όλεθρο 
καί τήν καταστροφή. ·Η τύχη του όμως ύπήρξε τραγική. 'Έλληνες 
άξιωματικοί τόν έξετέλεσαν ατή Θεσσαλονίκη κατά τόν Ίδιο τρόπο πού 
τιμώρησαν λίγο πρίν φύγουν οί Ναζί τόν έμπορο Γκέτσκο πού· έθεωρείτο 
ώς άρχηγός της Βουλγαρικής προπαγάνδας στή Θεσσαλονίκη. 

· Ενώ δμως συνέβαιναν δλα αύτά, τά έργοστάσια πού δούλευαν 
περιωρισμένα έδιναν δουλειά σέ χιλιάδες έργατικό χέρια. ·Η σκλαβιά 
έτόνωσε τό πνεϋμα της άλληλεγγύης μεταξύ τών Ναουσαίων. Πλούσιοι καί 
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• 

mωχοί, άρχοντες καί όρχόμενοι έδιναν τή μάχη γιά την έπιβίωση τού λαού 
καί γιά τή λευτεριά. • Ηταν τόσον έκδηλη ή όλληλεγγύη καί ή όμοψυχία 
τοϋ σκλα

.
βωμένου λαοϋ πού μετρίαζε τό δράμα τής κατοχής . . 

Είς τό 1941 .καί 1 942 δέν άποτελεϊ ύπερβολή γιά νά τονισθεί ότι οί 
Ναουσσαίοι μοιραζόντουσαν κυριολεκτικά τήν μπουκιά τους. • Ηταν κάτι τό 
συγκλονιστικό καί ύπέροχο νά βλέπεις τήν φιλαλληλία καί νά ζής τήν 
ένότητα τού λαού πού ζούσε τό δράμα της σκλαβιάς. 

Αύτή όμως ή μεγαλειώδης πραγματικότητα δέν κράτησε έπί πολύ, τή 
γκρέμισε η γιά νά εΤμαι πιό κυριολετικός τή σάρωσε τό όντάρτικο. 

Ήταν τά μέσα τού 1 943 όταν στό Βέρμιο έμφανίσθηκαν οί πρώτοι 
όντάρτες του ΕΛΑΣ. Νέοι πού διψούσαν γιά δράση μ'έ μόνο σκοπό ν ·  
άποτινάξουν τό ζυγό τού κατακτητή, ένετάχθηκαν στίς πρώτες άνταρτικές 
όμάδες. Γίνηκε τό "ιδιο πού συνέβη καί σέ άλλες περιοχές όπου τά 
φλογισμένα νειάτα άγνοώντας τούς πραγματικούς σκοπούς του ΕΛΑΣ 
κατετάγησαν ατά τμήματά του γεμάτοι ένθουσιnσμό καί άποφασιστικότητα. 
Oi έπονίται σχεδόν στό σύνολο τους άνέβηκαν ατό βουνό. Καί δέν ήταν 
λίγοι οΙ έθνικόφρονες νέοι πού τούς άκολουθήσαν, πιστεύοντας ότι μέ τήν 
πολεμική τους δράση θά συντόμευαν τό τέλος τού δράματος πού ζοϋσε ή 
Γbτρίδα κάτω άπό τήν τριπλή κατοχή. Στό βουνό qνέβηκαν καί πολλοί 
· ισραηλίται της Θεσσαλονίκης,  της Βερροίας καί της Λαρίσσης γιά ν '  
άποφύγουν τή σύλληψη τους άπό τούς Ναζί καί τήν όποστολή τους ατά 
κρεματόρια τού · Αούσβιτς καί τοϋ Νταχάου. Γιά τό δυνάμωμα τοϋ ΕΛΑΣ 
εύθύνη έχει ή πάσης μορφής ήγεσία τού τόπου. · Εάν οί πνευματικοί, oi 
πολιτικοί καί oi άλλοι · Εθνικοί ήγέτες διεφώτιζαν τό λαό μας γιά τίς 
πραγματικές προθέσεις τών κομμουνιστών, άσφαλώς καί τό κομμουνιστικό 
άντάρτικο θά είχε περιωρισμένη άριθμητική συγκρότηση. · Ατυχώς ό λαός 
μένοντας άκαθοδήγητος καί διψώντας γιά · Εθνικοαπελευθερωτική δράση, 
άνέβηκε ατό βουνό χωρίς νά λογαριάζει συνέπειες άντίθετα μάλιστα ήταν 
ψυχικά προετοιμασμένος γιά κάθε έΊδους θυσία. Γιά τό λαό μας f1 
λευτεριά πλημμύριζε τή ζωή του καί δέσποζε στίς σκέψεις του. 

Γιά τούς νέους τής Ναούσςιης, ό δρόμος γιά τό βουνό ήταν γνώριμος. 
Τόν εiχε χαράξει καί τόν άνοίξει ή ίστορία τών Μακεδονομάχων καί τών 
άγωνιστών τοϋ 1821.. · Αλλά καί γιά τούς κατοίκους της Μακεδονικής 
αύτης πόλεως ή ύπόθεσις τού άντάρτικου, θεωρήθηκε σάν γνήσια · Γ.θνική 
έκδήλωση πού άπέβλεπε στήν άποτίναξη τού ζυγού . .. Ολοι, πλούσιοι καί 
πτωχοί βοήθησαν οίκονομικά τό άντάρτικο . .. Εστειλαv χρήματα, τρόφιμα καί 
ίματισμό, άδιαφορώντας γιά τίς συνέπειες σέ περίmωση άvακαλύψεως 
τών έvεργειών τους. 

· Η  έμφάνιση τής ΠΑΟ 

Λίγους μήνες άργότερα έμφανίσθηκαν στά Πιέρρια καί τό Βέρμιο oi 
πρώτες άvταρτικές όμάδες τής ΠΑΟ. Είς τά Πιέρρια έπικεφαλής τώv 
τμημάτων τής ΠΑΟ ήσαν ό τότε λοχαγός καί σήμερα άvτιστράτηγος ε.α. 
Γεωργ. Γουλγουντζής, ό άνθυπολοχαγός καί μετέπειτα βουλευτής Κωv-
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/νος Παπαγεωργίου, ό άνθυπομοίραρχος καί ήδη άντιστράτηγος έ.<Ι. 
Κωνσταντ. Τσακάρας καί ό ύπολοχαγός καί ήδη · Υποστράτηγος έ.α. 
Νικόδημος Μοσχονάς. 

Είς τό Βέρμιο έξ άλλου τά τμήματα τής ΠΑΟ πού έχουν στήσει τό 
στρατηγείο τους μεταξύ Μελίκης καί · Αγκαθιός άρχηγός ήτο ό λοχαγός 
Δημήτριος Σαρρης μετέπειτα βουλευτής καί ' Υπουργός. 

Είς τά τμήματα της ΠΑΟ έντάχθηκαν έκατοντάδες νέων. · Ανάμεσα 
σ ·  αύτούς ήταν καί άντάpτες τοϋ ΕΛΑΣ πού έγκατάλειψαν τό συγκρότημα 
αύτό, γιά νά ύπηρετήσουν τήν ύπόθεση τής · Εθνικης μας άπελευθέρωσης 
ύπό τήν καθοδήγηση της ΠΑΟ πού φαίνονταν πιό άγνή καί κυρίως πιό 
ξεκαθαρισμένη άπό έθνικής πλευράς. 

' Η  ήγεσία τοϋ Κ. Κ. Ε. καί τοϋ ΕΛΑΣ άνησυχώντας γιά τό δυνάμωμα 
της ΠΑΟ καί άδίστακτη δπως ήταν καί είναι έδωκε έντολή νά κτυπηθούν 
τά τμήματα τής ΠΑΟ μέ δλα τά μέσα πού διαθέτει ό ΕΛΑΣ. 

·Η πρώτη έπίθεση τών · Ελασιτών έγινε στή Μελίκη δπου εΙχαν 
φθάσει καί τά τμήματα της ΠΑΟ Πιερρίων. Περισσότεροι άριθμητικώς oi 
κομμουνισταί καί διαθέτοντες βαρύτερο όπλισμό, άπό τούς άντιπάλους 
των σφυροκόπησαν έπί δύο νύκτες τούς ήρωϊκούς μαχητός της έλευθερί
ας. Πολλοί άπό αύτούς σκοτώθηκαν καί οί ύπόλοιποι μένοντας χωρίς 
πυρομαχικά άναγκάζονται νά συμπτυχθούν. · Ορισμένοι πήραν τό δρόμο 
γιά τή Θεσσαλονίκη καί ένα μικρό τμημα, προχώρησε πρός τό Βέρμιο. 
• Εφθασε ατή θέση Τ σανακτσή της Ναούσης μέ σκοπό νά άνασυγκροτηθεί 
καί νά καλύψει τά κενά . πού έδημιούργησε ή διήμερη φονική μάχη της 
Μελίκης. · Ο  λοχαγός Σαρρής είχε ύπόσχεσιν τοϋ • Αγγλου Ταγματάρχου 
'Ήβανς δτι τά τμήματα τής ΠΑΟ θά ένισχυθοϋν μέ σύγχρονο όπλισμό, 
πού θά πραγματοποιηθεί μέ ρίψεις άπό άεροπλάνα τής ΡΑΦ. 

Δέν πέρασαν δμως οϋτε τρείς ήμέρες καί τό σχεδόν όοπλο αύτό 
τμήμα της ΠΑΟ, δέχθrjκε έπίθεση τοϋ ΕΛΑΣ, στήν όποία κατά μιά 
άνεξακρίβωτη πληροφορία μετεϊχον καί κομιτατζήδες τοϋ ΚΑΛ ΤΣΕΦ πού 
είχαν φθάσει άπό τήν .. Εδεσσα καί τήν Καστοριά. Σκοτώθηκαν δεκαεπτά 
άγωνισταί της ΠΑΟ καί μόνον 22 έπιζώντες κατορθώνουν νά διαφύγουν 
όδηγούμενοι άρχικώς είς Θεσσαλονίκην καί μετά ταύτα είς Μέσην · Ανα-
τολήν. 

· 

• Ετσι τό Βέρμιο έμεινε πλέον είς τήν άποκλειστικήν διάθεσιν τών 
άνταρτών τοϋ ΕΛΑΣ. · Ενετάθη πλέον εύκολα ή στρατολογία καί ή 
όργανωτική μορφή τού ΕΛΑΣ συγκεκριμενόποιήθηκε. Στά τμήματα του 
ένετάχθηκαν καί πολλοί έφεδροι άξιωματικοί της περιοχής. 

· Η έπίθεση κατά τής Ναούσσης 

Μέ τήν διάλυση της ΠΑΟ ό δρόμος ήταν όρθάνοικτος γιά νά δράσουν 
oi · Ελασίτες έκάλυψαν τήν περιοχή μέ τμήματα τοϋ έφεδρικοϋ ΕΛΑΣ καί 
έπέλεξαν καινούργια ότομα γιά νά χρησιμοποιήσουν είς τήν ΟΠΛΑ. 

Στά βουνά τοϋ Βερμίου πού είναι λίγο πιό πάνω άπό τή Νάουσα είχαν 
στήσει τό στρατηγείο οί Ναουσαίοι Καπεταναίοι Χρηστος Παλαμάς {Καπε-
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τάν Μαύρος) Σιμανίκας καί ό Κολοκοτρώνης. 
Σέ μιά άπό τίς συσκέψεις άποφασίζεται νά πραγματοποιηθεί έπίθεσις 

έναντίον της Ναούσης. Σκοπός της έπιχειρήσεως αύτης είναι ή έδραίω
σης τοϋ θρύλλου δτι ό ΕΛΑΣ ε1ναι άρτια συγκεκροτημένος καί μπορεί νά 
πλήξη κάθε έχθρική δύναμη. · Επίσης οί καπεταναίοι πιστεύουν δτι μέ τήν 
έπίθεση έναντίον της πόλεως θά αύξηθεί τό γόητρο τοϋ ΕΛΑΣ καί θά 
σπεύσουν καί νέα · Ελληνόπουλα νά καταταγούν στά τμήματά του. 

Οί πληροφορίες πού είχαν έξ άλλου οί ύπεύθυνοι τοϋ ΕΛΑΣ γιά τήν 
δύναμη πού διαθέτουν oi Γερμανοί στήν πόλη είναι όπολύτως ένθαρρυντι
κές. Τό σύνολο τών Γερμανών είναι όκτώ άνδρες. · Απ '  αύτούς οί τρείς 

. έχουν τήν έδρα τους στό Νοσοκομείο καί οί όλλοι πέντε στό Γυμναστήριο. 
Οί έξήντα-έβδομήντα · Ελασίτες πού έξαπολύουν καί έπίθεση είναι 

. όπλισμένοι σάν άστακοί. Οί ύπερασπιστές τού Νοσοκομείου μάχονται στό 
φυλάκια του άλλά γρήγορα κάμπτονται. Τό ·ιδιο συμβαίνει καί μέ τούς 
Γερμανούς τού Γυμναστηρίοί.ι . Τρείς άπ' αύτούς τραυματίζονται καί δλοι 
τους αίχμαλωτίζονται. Στή μάχη σκοτώνονται καί τρείς · Ελασίται. Οί 
αίχμόλ'ωτοι όδηγοϋνται στήv πλaτεία τής πόλεως όπου oi Ναουσσαίοι τ.ούς . 
ύποδέχονται μέ γιουχαίσμούς. 

· Ο  μακαρίτης τώρα Παπαχρήστος πού ϋστερα άπό χρόνια ίερούρyησε 
ώς iερέας είς τόν .. Α γιο Μηνά Θεσσαλονίκης, έκφωνεί έναν πύρινο λόγο. 

· Εν συνεχεία ζώνωvτας τά φυσικλίκια ·καί ένοπλος πλέον καλεί τούς · 
νέους τής Ναούσης-ώς καινούργιος Παπαφλέαiς - δπως τονίζει - νά 
ένταχθοϋν είς τόν ΕΛΑΣ. Πιστεύει στόν άγώνα γιά τήν · ξ�νική όπελευθέ
ρωση όδολα. Τά φλογερά του λόγια ήλεκτρίζουν τά νειάτα καί διακόσιοι 
περίπου νέοι άκολουθώντας τούς άντόρτες στό βουνό, πλαισιώνουν τούς 
αίχμαλώτους Γερμανούς. 

· 

Οί Ναουσαίοι πανηγυρίζουν πιστεύοντας ότι ή λευτεριά τής Πατρίδος 
όρχισε άπό τήν πόλη τους καί δτι ή σκλαβιά θά τερματισθεί σέ δλο τό 
· Ελλαδικό χώρο. 

Στήν πλατεία άκριβώς καί ένώ έκεί είναι συγκεντρu:iμένη ή μεγαλύτε
ρη δύναμις των άνταρτών, οί Θεόδωρος Λαναράς καί Γρηγόριος Ζαχαρό
πουλος διασταυρώνονται μέ τόν συμπολίτη τους Καπετάν Μαϋρο. Γνωρίζον
τας τόν κ.αλα σάν Ναουσσαίοι τόν συνιστούν νά μήν προχωρήσουν οί 
· Ελασίται είς τήν έκτέλεση τών αίχμαλ,:ηων Γερμανών. · Εάν συμβη κάτι 
τέτοιο τοϋ λένε οί έγκριτοι αύτοί Ναουσαίοι, άσφαλώς θό έχουμε άντίποι
να πού θα πλήξουν τήν πόλη καί τό λαό της. 

· Ο  Καπετάν Μαύρος πού καί στήν μετέπειτα δράση του έδωσε 
δείγματα σοβαρότητας καί σωφροσύνης έδωσε τήν διαβεβαίωση δτι δέν 
θά άφήσει νά χαλάσουν τούς αίχμαλώτους. 

Τήν έπομένη έφθασαν Γερμανικές δυνάμεις μιάς διλοχίας, έχοντας 
μαζύ τους καί βαρύ όπλισμό. Κατευθύνθησαv στόν Θεολόγο δπου ένεπλά
κησαν σέ μάχη μέ τούς · Ελασϊτες.  · Η  μάχη διεξήχθη μεταξύ Θεολόγου 
καί Μαλίτσης καί είχε ώς άποτέλεσμα νά σκοτωθούν τρείς · Ελασίτες καί 
νά τραυματισθούν ίσάρριθμοι Γερμανοί. 

Μόλις νύκτωσε, οί · Ελασίτες άπαγγιστρωθέντες καί μέ τήν βοήθεια 
τοϋ σκότους πfiραν τήν όγουσα πρός τό Καϊμακ-Τσαλάν. 
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Οί Γερμανοί έπανήλθαν είς την Νάουσαν καί βλέποντας τό Νοσοκο
μείο έρειπωμένο. διότι οί · Ελασίτες καί οί · Επονίτες τό είχαν γυμνώσει 
άπό όλα τό έφόδια του καί τά έπιστημονικά έργαλεία. κλινοσκεπάcsιματα καί 
γενικώς τό Νοσοκομειακό ύλικό. έκδίδουν διαταγή νά έπιστραφοϋν τά 
διαρπαγέντα έντός είκοσιτετραώρου. Συγκροτοϋνται όμάδες μαθητών Γυ
μνασίου κοί άλλων πολιτών καί έπιτυγχάνουν νά άνεύρουν τό μεγαλύτερο 
μέρος τών διαρπαγέντων. 

Τά μεταφέρουν είς τό Νοσοκοpείο, ένώ έν τι;> μεταξύ οί Γερμανοί 
προβαίνουν στήν σύλληψη πεντήκοντα όμήρων τούς όποίους μεταφέρουν 
είς τό Στρατόπεδο Παϋλος Μελό ς Θεσ/νίκης. 

Το μεσημέρι φθάνουν στή Νάουσα καί οί όκτώ αίχμάλωτοι Γερμανοί, 
τούς όποίους πρίν δύο ήμέρες είχαν χλευάσει καί είχαv πτύσει οί πιό 
ένθουσιώδεις άπό τούς Ναουσαίους. Δέν τούς άπελευθέρωσαν οί Γερμα
νοί άλλά τούς άφήκε έλεύθερους ο ΕΛΑΣ τηρώντας το λόγο του ό 
Καπετάν Μαϋρος. 

'Ύστερα άπό άρκετές ήμέρες ό Παπαχρήστος βλέποντας τά έγκλή
ματα πού διέπραπαν οί · Ελασίται, έγκατέλειψε τό άντάρτικο καί έπανήλθε 
στή Νάουσα, φέρνοντας μαζύ του τριάντα νέους όπό τούς διακόσιους πού 
είχε παρασύρει στό βουνό κατά τήν έξοδο του. · Αφοϋ οί όμηροι καρατή
θηκαν στό στρατόπεδο: Παύλου Μελδ έπί 1 0-1 1 ήμέρες, άφέθησαν 
έλείιθεροι οί σαράντα δύο άπ' αύτούς. Τούς ύπολοίπους όκτώ τούς 
μετέφεραν οί Γερμανοί είς τήν Νάουσα προκειμένου, ώς άνεκοίνωσε ή 
Γερμανική Φασιστική διοίκησις νό δώσουν λόγο τών πράξεων τους ένώπιον 
Γερμανικού Δικαστηρίου . . 

Συνεκροτήθη έκτακτο Γερμανικό Στρατοδικείο, τό όποίο καί κατεδίκα
σε είς τήν έσχότη τών ποινών τούς όκτώ Ναουσαίους. Τήν αύγή τής 
άλλης ήμέρας οί μελλοθάνατοι όδηγήθησαν εiς τό Γυμναστήριο τραγου
δωντας καθ' όλη τή διαδρομή τόν ' Εθνικό μας 'Ύμνο. 

Πρίν δώσει ό άρχηγός τοϋ άποσπάσματος τό παράγγελμα της έ κτελέ
σεως οί όκτώ Ναουσαίοι πού βρισκόντουσαν μπροστά στήν πύλη τοϋ 
θανάτου διετήρησαν τήν "ιδια ήρωϊκή στάση, συνεχίζοντας νά τραγουδοΟν 
έθνικά θούρια ένώ δύο άπ' αύτούς φώναζαν μέ όλη τή δύναμη τής ψυχfις 
τους Ζήτω τό • Εθνος. 

Τά λόγια τους πνίγονταν άπό τούς πυροβολισμούς τών Ναζί. Οί 
τιμημένοι αύτοί Νεκροί τής Πατρίδας είναι οί Παναγιώτης Φέσσιος, ό 
Στέpγιος Βλαχοδήμος, ό Μακρυγιώργος, ό Νεράντζης ό σύγγαμβρος του 
καί τρείς άλλοι πού δέν βρήκα τά όνόματά τους.

· Είναι ιϊρωες τιμημένοι· τό 
aιμα τους καθαγίασε τόν τόπο. 

· Η Νούσσα όργανοϋται 
πολιτικά καί στρατιωτικά 

άπό τό Κ.Κ.Ε. 

Οί κομμουνισταί τής Ναούσσης έμπειροι καί μέ ύψηλά πόστα στό 
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Κόμμα, έπιδίδονται σε εντονη κομματική δραστηριότητα. Διευρύνεται ή 
τοπική όργάνωση. Μέ στόχο τούς έργάτες τών Βιομηχανικών συγκροτημά
των προχωρούν ατή στρατολογία καινούργιων μελών. Τώρα ή έπιλογή 
γίνεται μέ αύστηρότερο τρόπο. Τό τμήμα της παλαιός · Εργατικής Βοήθει
ας μετονομάζεται σέ ΕΤ Α ( · Επιμελητεία τού · Αντάρτη). · Η  ΟΚΝΕ ρίχνει 
τό βάρος της στήν προσέγγιση καί στρατολογία μελών άνάμεσα ατά νειδτα 
πού δείχνουν έντονη διάθεση νά παλαίψουν έναντίον τού κατακτητή. 'Έτσι 
γρήγορα ή πόλις όπό πλευράς όργανωτικιϊς βρίσκεται ατό χέρια τοϋ Κ.Κ.Ε. 
Πουθενά δέν συναντά άντίδραση . Oi όλιγάριθμοι Γέρμανοί άδιαφορούν γιά 
τίς δραστηριότητες τού Κ .Κ.Ε. ένώ οί ντόπιοι δημοκράτες περιορίζονται 
σέ κρίσεις γιά τό πώς όλοκληρώθηκε ή νικηφόρος προέλασις ατό · Ιταλικό 
Μέτωπο. 

'Όταν κάθε τόσο βγαίνουν ατό βουνό νέοι γιά νά καταταγούν aτόν 
ΕΛΑΣ, εύνοϊκά είναι τά σχόλια γιά τίς πράξεις αύτές. 'Όλοι σχεδόν οί 
κάτοικοι πιστεύουν ότι ή δράσις έναντίον τού κατακτητή πρέπει νά άρχίση 
τ& συντομώτερο. · Η  ΕΤ Α έξ άλλου συγκεντρώνει χρηματικά ποσά καί 
ποικίλο ύλικό πού τό προωθεί χωρίς καμία προφύλαξη ατά βουνά. 

'Έτσι γρήγορο όλοκληρώνεται ή συγκρότησις περί τά μέσο τού 1 943 
τών ένόπλων τμημάτων τού ΕΛΑΣ Βερμίου. Τά όρεινά χωριά τούς φιλοξε
νούν. Στό διάστημα αύτό τής προπαρασκευής γιά τή δημιουργία τοϋ ΕΛΑΣ 
όπλα μοιράζονται στήν πόλη καί τό χωριά καί συγκροτούνται παντού 
τμήματα τού έφεδρικού ΕΛΑΣ. · Ορίζονται ύπεύθυνοι σέ κάθε χωριό μέ 
συγκεκριμένα καθήκοντα. · Ανάμεσα σ' αύτούς τοποθετούνται καί στοιχεία 
πού δέν είχαν μέχρι τότε καμμιά κομματική σχέση μέ τό �.Κ. Ε. · Ο  άγώνας 
γιά τη λευτεριά, έμφανlζεται ότι δέν έχει κομματικό άλλά έθνικό χρώμα. 
Σέ καμμία περίmωση οί ύπεύθυνοι τοϋ Κ .Κ. Ε. δέν όμιλοϋν · γιά τούς 
πραγματικούς τους σκοπούς. Στόχος των τονίζουν είναι ή συντριβή τών 
Ναζί καί ή σύντομη άπελευθέρωση τής Πατρίδος. " Οταν φθάνουν και
νούργιοι ' Ισραηλίται άμφότερων τών φύλων στήν Νάουσσα προωθούνται 
ατά όρεινά χωριά καί βρίσκουν άσφαλές καταφύγιο γιά νά γλυτώσουν άπό 
τά κρεματόρια. Οί πιό δυναμικοί άπ' αύτούς έντάσσονται άμέσως είς τόν 
ΕΛΑΣ . 

.. Ολοι οί νεοφερμένοι · Ισραηλίται κατά κανόνα είχαν μαζύ τους 
χρυσές λίρες τ� όποίες παρέδωκαν aτούς ύπεύθυνους τοϋ ΕΛΑΣ πρός 
φύλαξιν άλλά καί γιά ένίσχυση τοϋ άγώνα γιά τήν · Εθνική άπελευθέρωση . 

.. Ετσι oi άντάρτες τοϋ Βερμίου διαθέτοντας πιά τεράστια οΙκονομική 
δύναμη μιά πΌύ οί άνάγκες τοϋ · Επισιτισμού των είχαν καλυφθή , άλλά καί 
οί είσφορές τών ντόπιων καί τών · Ισραηλιτών έχουν δυναμώσει σέ σοβαρό 
βαθμό τά οίκονομικά τους άποθέματα. 

Μέ τήν έμφάνιση καί την έγκατάσταση ατό Βέρμιο καί τό Καϊμάκ-Τσα-
. λάν τών πρώτων άνταρτικών τμημάτων τοϋ ΕΛΑΣ συγκροτείται στήν πόλη 

τής Ναούσης τμήματα τής ΟΠΛΑ. Πρωταγω.νιστοϋν καί τίθενται έπικεφα
λί)ς αύτού οί Δημήτριος Πετταλωτής, ό αίμοσταγής Καπετάν Ζέρβας, ό 
σκληρός καί άδυσώπητος έγκληματίας Μπαρμπαγιάννης καί ό κυνικός 
Καπετάν Βορριδς πού τό πραγματικό του όνομα είναι Μανώλης Μαμανί
δης, ό Μακρής πού πήρε τό ψευδώνυμο Καπετάν Κελέσδμειτος. Στήν 
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όμάδα αύτή τών δολοφ�νων έντάσσονται άρχικu πεντε αμουστακα παιδιά 
άπό τήν Νόουσσα καί τήν περιοχή · Ελασσώνος. Οί δυό πού κατάγονται 
άπό τή θεσσαλική αύτή πόλη έχουν έλθη άπό τή Θεσσαλονίκη δι1bυ είχαν 
σκοτώση δύο ·· Ελληνες άξιωματικούς. 'Ένας έξ αύτών r'jταν ό άνθυπολο
χαγός Μπούλης Κουρούκλης άδερφός τοϋ Στρατηγού καί πα:rέρας τής 
Καλλιτέχνιδος .Ζώίτσας Κουρούκλη πού τόν έξετέλεσαν λίγα χιλιόμετρα 
έξω όπό τή Θεσσαλονίκη. 

' Ο ΕΛΑΣ άρχίζει 
τάC; έκτελέσεις έπιλέγοντας 

γιά πρώτα θύματα 
δύο έλληνοποϋλες 

Οί όνδρες τίς ΟΠΛΑ διασκορπίζονται σέ σπίτια όμοϊδεατών τους καί 
καθ · δλας τάς έκτιμήσεις βάσει τών πληροφοριών πού τούς δίδει τό 
Κόμμα κάμουν τάς προγραφάς καί έτοιμάζουν σχέδιο δράσεως. Πολλοί 
ύποστηρίζουν ότι κεντρικός έγκέφαλος τiiς ΟΠΛΑ ύπήρξε ό Μαμανίδης. 
• Αλλοι όμως καί οί περισσότεροι έπιμένουν ότι τά πάντα τά έρρύθμιζε καί 
τά κατεύθυνε ή τοπική όργάνωση τοϋ Κ.Κ.Ε. έχοντας έπικεφαλής κάποιον 
έπιστήμονα άμφιβόλου ποιότητος, καθώς έπίσης καί · Εργατικούς ήγέτες. 

Γεγονός είναι ότι τά πρώτα θύματα τής ΟΠΛΑ ύπήρξαν δυό γυναίκες 
ήλικίας 23 καί 24 έτώι,ι. · Η έργάτρια Στέλλα Καραδημητρίου πού ήταν 
έργάτρια τοϋ Λαναρά καί ή Είρήνη Στράτση πού έκανε καί κηρύγματα ατά 
Κατηχητικά. 

Ή τελευταία βρέθηκε ατή Νάουσσα γιά ν ·  άποφύγη τή σύλληψή της 
άπό τήν Γκεστάμπο τών · Αθηνών πού τήν άναζητοϋσε ώς μετέχουσα είς 
τό κλιμάκιο τής άντιστασιακής · Οργανώσεως τοϋ θρυλλικοϋ Τιγάντε καί 
ώς πράκτορα τοϋ προκεχωρημένου · Αγγλικού κλιμακίου της FORST 1 33 
πού έκτός τής συλλογής στρατιωτικών πληροφοριών εΙχε ώς άποστολή καί 
την φυγάδευση στή Μέση · Ανατολή τών · Αγγλων Στρατιωτικών πού 
άπέμειναν στήν · Ελλάδα μετά τήν εΊσοδο τών στρατευμάτων κατοχι)ς.  

τ Ηταν 12 Σεmεμβρίου τοϋ 1 943 όταν ή έργάτρια Καραδημητρίου . 
τελειώνοντας τή βάρδεια της πήγαινε γιά τό σπιτικό της. Λίγο πιό πάνω 
άπο τήν όνω πλατεία δυό νέοι μέ έπικεφαλι)ς τοϋ Μπαρμπαγιάννη τήν 
σταμάτησαν ατή μέση τοΟ δρόμου ζητώντας την νά τούς άκολουθήση. 

Σέ έρώτηση τής κοπέλας ποιός ήταν ό λόγος πού προέβαλαν αύτή 
τήν άπαίτηση, ό Μπαρμπαγιάννης τiiς έξήγησε ότι τήν θέλουν στό 
Στρατηγείο γιά μιά μικρή άνάκριση. Ταμτόχρονα κάρφωσε στήν πλάτη της 
τό περίστροφό του. 

Γιά μιό στιγμή ή Καραδημητρίου, φώναξε δυνατά ζητώντας νά τήν 
βοηθήσουν. Κανενας δέν άνταποκρίθηκε στήν άπεγνωσμένη έκκλησή 1ης. 
Στό δρόμο δέν κυκλοφορούσαν διαβάτες, άλλά καί άπό τά γύρω σπίτια τά 
όποία ένδεχομένως άκούσθηκε ή φωνή της, κανένας δέν άπετόλμησε νά 
σπεύση πρός βοήθεια της άτυχης κοπέλας. 
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• Ετσι ή θλιβερή συνοδεία πήρε τόν άνηφορικό δρόμο πού όδηγοϋσε 
πρός τήν έξοδο τής πόλεως καί συγκεκριμένα πρός τόν Θεολόγο. 
Περπάτησαν γύρω ατά δυό χιλιόμετρα όταν ό άρχηγόc; πρόσταξε νά 
σταματήσουν γιά ξεκούραση. · 

Δέν πέρασαν ούτε δέκα λεπτά τής wρας, δτον μπροστά τους έμφανί
σθηκαν aλλοι τρείς ένοπλοι πού είχαν μαζί τους τήν κατηχήτρια Στράτση . 

. Αμέσως aρχιοε ή aνάκριση τής Καραδημητρίου. Τήν κατηγόρησαν 
ότι ατό έργοστάσιο έβριζε τούς άντάρτες καί ύμνοϋσε τό καθεστώς τοϋ 
Μεταξά. 

Σαστισμένη καί άνίδεη γιά τίς κατηγορίες πού τής άπέδιδαν, πίστεψε 
ότι κάποιο λάθος θά είχαν κάμει οί άντάρτες καί τήν συνέλαβαν. " · Εγώ, 
έκτός άπό τήν δουλειά μου δέν ένδιαφέρομαι γιά τίποτε άλλο. Ούτε τόν 
Μεταξά τόν έχω γνωρίσει, ούτε ποτέ συνεζήτησά μέ κανέναν γιά τούς 
άντάρτες», άπάντηρε. Δύο χαστούκια καί μιά κλωστιά ήταν ή συνέχεια τής 
«άvακρίσεως». 

Καί ένώ δύο aνδρες συνέχισαν νά κτυποϋν τήν aτυχη · Ελληνοπούλα, 
ή άνάκριση στράφηκε στήν Στράτση. Τήν έπιασαν άπό τά μαλλιά και 
γελώντας τήν κόλεσαν νά κάνη «κανένα άπό τά κηρύγματα, μέ τό όποία 
δπως είrίαν, δηλητηρίαζε τά παιδιά τοϋ κατηχητικού». · Απτόητη ή Στράτση 
άπό τήν κακομεταχείριση καί τήν διάΘεση πού έδειχνε γι· αύτήν ό δήμιός 
της, άπήντησε θαρρετά, ότι είναι ντροπή νά φέρονται σέ μιά · Ελληνίδα 
πού κυνηγημένη άπό τούς Γερμανούς, ήλθε στήν Νάουσσα γιά νά 
δουλέψη γιά τήν · Ελλάδα καί τό λαό της. Είπε: «Αύτό πού κάνω ατά 
κατηχητικά είναι χρέος πρός τήν θρησκεία καί προσφορά πρός τά ' Ελλη
νόπουλα πού σήμερα πού ή πατρίδα είναι σκλαβωμένη, έχουν δσο ποτέ 
όνάγκη άπό τήν ίσχυρά καί άκλόνητη πίστη πρός τόν χριστιανισμό». 

· Ο  άρχηγός έδωσε έντολή aτούς νέους νά τίς πάρουν καί τίς δύο γιά 
περαιτέρω άνάκpιση. Οί δύο νέοι τής Ναούσσης παρέλαβαν τήν Καραδη
μητρίου καί έκείνοι τής 

. 
Ελασσώνος aρπαξαν τήν Στράτση. τίς όδήγησαν 

στήν διπλανή χαράδρα καί- έκεί παρά τήν άπεγνωσμένη άντίσταση τών δύο 
ότυχων γυναικών, 

'
τίς έβίασαν κτηνωδώς. 

Στόν τόπο τοϋ βιασμού έφθασε καί ό όρχιδήμιος. Σύροντας τό μαχαίρι 
του, aρχισε νά κτυπά τά θύματά του. τίς πετσόκοψε καί έκοψε τελευταία 
τίς ρόγες άπό τούς μαστούς. τίς χτυπούσε παντοϋ μέ τό μαχαίρι. 
'Ύστερα, άνοίγοντος τό γεννητικό όργανά τους, έρριξε μέσα σ'. αύτά 
χονδρό άλάτι. · Ενώ οί δύο · Ελληνίδες ξεψυχούσαν σφαδάζουσες, ένας 
όπό τούς έκτελεστές έσπευσε νό δώση μέ τό πιστqλι του τήν χαριστική 
βολή. 

Μέρες όλόκληρες οί συγγενείς τής Καραδημητρίου περίμεναν νό 
. ·φανή ή έξαφανισθείσα. Τότε οί πρόκτορες τοϋ ΕΑΜ, γιό νό θολώσουν τά 

πρόγματα, διέδωσαν δτι ή Στέλλα ccάνέβηκε ατό βουνό γιά νά ύπηρετήση 
τήν ύπόθεση τής λευτεριάς». 

Γιό τήν Στράτση κανένdς δέν ένδιαφέρθηκε νά μάθη. Τ Ηταν ξένη. 
'Ύστερα άπό έικοσι σχεδόν μέρες, ξυλοκόποι πού βρέθηκαν στήν περιοχή 
άντίκρυσαν στήν χαράδρα τά κορμιά τών δύο · Ελληνίδων. Τ Ηταν όποσυν
τεθειμένα. Τό άγρίμια είχαν κορέσει τήν πείνα τους, όλοκληρώνοντας τό 
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έργο τών έκτελεστών. Είδοnοίησαν τόν ίερέα τής · Αγίας Τριάδος _καί 
αύτός μαζί μέ δ_ύο έnίτροnους, άνέβηκαν στόν τόnο τού δράματος. 
Περισυνέλεξαν τίς σάρκες καί τά όστό τών δύο · Ελληνίδων καί τά 
μετέφεραν στό νεκροταφείο θόβοντός τα σέ κοινό τάφο. 

Οί Ναουσσαίοι άρχισαν νά άνησυχούν γιά τό έγκλημα πού έγινε 
γνωστό σέ όλους. · Υπήρξαν πολλοί πού τό άπέδωσαν σέ διεστραμμένο 
ι':iτομο, nού, άφού ίκανοποίησε τίς σεξουαλικές τους όρμές, κατέσφαξε 
τίς δύο κοπέλες. • Αλλοι είπαν ότι μnορεϊ καί τά dΊτια τοϋ έγκλήματος νά 
ώφείλοντο καί σέ ληστεία γιατί τάχα ή «Στράτση είχε πολλές λίρες>>. 
Κανένας, άν καί οί περισσότεροι διαισθάνονταν ότι πίσω άπό τήν σφαγή 
τών δύο ' Ελληνίδων κρυβότανε ή «όργάνωση>>, δέν τολμούσε νά άποδώση 
εύθύνες στό ΕΑΜ καί στό ΚΚΕ. · Ο  τρόμος όπλωνε τά φτερά του. 

Μολονότι έχουν περάση σαράντα όλόκληρα χρόνια, άκόμη δέν μπορεί 
νά δοθi'i καμμιά έξήγφη γιατί τό έργο τών φρικτών καί άπαισίων έγκλημά
των τό άρχισε ή ΟΠΛΑ στή Νάουσσα έnιλέγοντας δυό νεαρές · Ελληνί
δε,ς , πού δέν είχαν άναπτύξη κανενός έΊδους δράση έναντίον τού 
Κομμουνισμού. 

· Υπάρχουν παλαιοί σέ ήλικία Ναουσσαίοι πού ύποστηρίζουν ότι τό 
Κ.Κ.Ε. ήκολούθησε αύτή τήν τακτική γιά νά τρομοκρατήση ni νεολαία καί 
νά τήν έξαναγκάση νά βγή στό βουνό. • Αλλοι όμως δέν άποκλείουν τό 
ένδεχόμενο ό Μαμανίδης νά σύρθηκε σ· αύτή τήν ένέργεια μέ έντολές 
άνωθεν. 

Γεγονός όμως ύrτήρξε ότι τά δύο αύτό έγκλήματα συντάραξαν τήν 
Νάουσσα καί δημιούργησαν κλίμα τρόμου άνάμεσα στούς κατοίκους της. 
Οί περισσότεροι Ναουσσαίοι διερωτώντο άκόμη γιατί νά σφαγη μιά έργά
τρια. Πού nήγαν οί άρχές τού δογματικού κομμουνισμού ότι σκοnός του 
είναι ή κοινωνική καί οίκονομική άnελευθέρωση τών έργατών: Μήnως τάχα 
άnελευθέρωση τών σκλάβων τής δουλειός θεωρούν τό σφράγισμα Πις 
ζωi'jς τους μέ κάθε μορφi'jς έγκληματικό τρόnο: Αύτό τό έρώτημα 
γινόνταν περισσότερο άνάμεσα στούς .έργάτες τών βιομηχανιών nού δέν 
είχαν ύnοδουλωθή στήν κομμουνιστική καθοδήγηση ώστε νά είναι πνευμα
τικά ύnοδουλωμένοι στήν προπαγάνδα καί τά κηρύγματα τών nρακτόρr..J 
τού Κ.Κ.Ε. 

" Ενα άνδρόγυνο πτωχών έργατών 
σφάζονται· άπό τούς ccfιρωας» 

τής ccέθνικής άντίστασης» 

Δέν είχε σβήση όμως τελείως ό άπόηχος άπό τήν φρικτή δολοφονία 
τών δύο γυναικών όταν στή Νάουσα έπεσε σάν βόμβα ή πληροφορία δτι 
τήν νύκτα ι':iγνωστοι πή ραν άπό τό σnίτι του Ε:να άνδρόγυνο. ΤΗτον ό 
Δημήτριος Λουκοβίτης nού δούλευε άπό χρόνια στό έnάνω έργοστάσιο 
τού Λαναρδ. Τίς nρώτες μέρες τού ' Ιουλίου 1 943 κάτω άπό τήν πίεση καί 
τήν οίκονομική άνάγκη δέχθηκε νά nάη καί ή γυναίκα τuυ νά έργασθή στά 
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κτήμαΊΌ γιά νά έξασφαλίση τουλάχιστον τό ψωμί τοϋ σπιτιού. · Αρχικά 
δούλεψε στό μάζεμα τών φρούτων στό κτήμα τοϋ ·· Αγγελου Μούγγρη πού 
oi Ναουσσαίοι συνήθιζαν νά τόν φωνάζουν «Μόργκαν». Τώρα μέ τι'ι 
δούλεψη καί τής γυναίκας τό οίκονομικά τού σπιτιού τους βελτιώθηκαν καί 
όλη τους ή έννοια ήταν νά έξασφαλίσουν λίγο παραπάνω σιτάρι καί τά 
άλλα χειμωνιάτικα τρόφιμα. Αύτή ήταν καί ή συζήτηση πού έκαναν έκεϊνο 
τό βράδυ μετά τό φαγητό, όταν έντονα χτυπήματα τής έξώπορτας τούς 
άνόγκασαν νό διακόψουν τούς ύπολογισμούς καί ή νοικοκυρά άvύποπτη 
γιά τό τί θό έπακολουθούσε έσπευσε νό δή ποιός ήταν ό νυκτερινός 
έπισκέπτης. 

. . 

· Αν καί ή γειτονιά τους, στήν όδό Βύρωνος, κάθε βραδιά παρουσίαζε 
κίνηση έκείνη τή νύχτα μιά παράξενη καί όγρια έ"ρημιά έπικρατοϋσε. 
Θαρρείς είχε άνοίξει ή γή καί τούς κατάπιε · όλους. 

Μέ τό άνοιγμα τής πόρτας μπήκαν σάν σίφουνας δυό άγνωστοι νεαροί 
μέ προτεταμένα τά πιστόλια καί βλέποντας ό Λουκοβίτης αύτή τή σκηνή 
έπιασε τό τραπεζομάχαιρο γιά νά ύπερασπισθή τή γυναίκα του καί τόνΊδιο 
του τόν έαυτό. 

- Φρόνιμα Δημήτρη - τόν είπε ό ένας άπό τούς όπλοφόρους - έάν 
δέν θέλεις νά σκοτώσουμε καί τούς δυό σας. Τρομαγμένη ή γυναίκα γιά 
τό φέρσιμο τών εiσβολέων καί γιά τήν άπειλή πού έξετόξευσε ό νεαρός 
πού καίτοι ήταν άγνωστός τους, μιλούσε στόν άνδρα της οάν νά τόν 
ιϊξερε κι άπό άλλη έπαφή, συνέστησε στόν όνδρα της νά δώοη τόπο στήν 
όργή. Τότε ό νεαρός τοϋ είπε νά τόν άκολουθήοουν καί οί δυό τους, γιατί 
ή «όργάνωση» είχε άνάγκη άπό ώρισμένες άποραίτητες Γιληροφορίες. 

Βγήκαν στ6 δρόμο, πήραν τόν κατήφορο, καί περνώντας άπό τό 
Κιόσκι, πού σ ·  αύτό καθόντουσαν δυό τρεϊς παρέες Ναουοσαίων ό 
Λουκοβίτης έκανε πρός στιγμή μιά κίνηση γιά νά ξεφύγη άπό τούς 
συνοδούς του. 

- Προχώρα Δημήτρη καί μή βγάλεις τσιμουδιά. · Αλλοιώτικα θά σοϋ 
τινάξω τά μυαλά σου στόν άέρα. 

Θέλεις άπό φόβο θέλεις άπό έλπίδα ότι μπορεί νά ήταν άλήθεια δτι ή 
ccόργάνωση» τόν ιϊθελε γιά τίς πληροφορίες πού έπικαλέσθηκαν πρίν άπό 
λίγο oi δύο ένοπλοι, πειθάρχησε, καί συνέχισε πειθήνια ν '  άκολουθή τούς 
άπαγωγεϊς του. 

· Προχώρησαν έπί πολύ καί ϋστερα περίπου μετά τά μεσάνυκτα έφθα
σαν στό Χωροπάνι. Τό χωριό ήταν πνιγμένο στό σκοτάδι καί μόνον οί 
σκύλοι πqύ όκουσαν τό βήματα της συντροφιάς τών Λουκοβίτηδων καί τών 
δύn ένόπλων, μέ τά γαυγίσματό τους τάραξαν γιό μιά στιγμή τήν ήρεμία 
πού έπικρατοϋσε. • Αναψαν τά φώτα ένός δύο σπιτιών, άλλά κι αύτά 
ξανάσβησαν ένώ ή παρέα συνέχιζε τήν πορεία πρός τό βουνό. 

Τότε μπροστά τους ξεπετάχθηκε ό περιβόητος Μπάρμπα Γιάννης. 
· Υποδέχθηκε τούς Λουκοβίτηδες δίνοντας έvα γερό χτύπημα στά μούτρα 
τόν Δημήτρη. · Η  γυναίκα του κάνοντας άπόπειρα νά ύπερασπισθfι τόν 
άνδρα της, δέχθηκε κι έκείνη τήν "ιδια μεταχείρηση. · Ο Καπετάνιος πού 
ήταν πασίγνωστος γιά τήν σκληρότητά του κάλεσε άμέσως τόν Λουκοβίτη 
νά δικαιολογήση τή στάση πού κρατάει στό έργοστάσιο καί ίδίως «γιατί 
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βρίζει τούς κομμουνιστάς». Σταυροκοπήθηκε ό άμοιρος καί άγωνίοθηκε νά 
τόν πείοη δη δέν είχε κανένα λόγο γιά νά βρίζη τούς κομμουνιστάς. 

- Καί δμως - τόν είπε ό Μπάρμπα Γιάννης - χθές άκόμη σέ κύκλο 
έργατών τοϋ Λαναρά κατηγορούσες τό ΕΑΜ. 

- τί είναι φίλε τό ΕΑΜ; Τόλμησε νά πή ό Λουκοβίτης. Καί γιατί vά 
κατηγορήσω κόη πού σέ μένα εΤvαι όγνωστο; 

-·Ώστε δέν ξέρεις τό ΕΑΜ άπήντησε ό Καπετάνιος, τότε γιατί 
άρνήθηκες τό Σάββατο νά δώσεις τήν είσφορό πού ζήτησε ή Κουκούσι
ου, γιά νά βοηθήσης τήν όργάνωση; Τώρα λοιπόν θά ι,ίάθης κι έσύ καί ή 
γυναίκα σου γιά τήν όργάνωσή μας. · Εκεί τήν όλλη μέρα τούς βρήκαν δύο 
κάτοικοι τής Στενημάχου.  Τό ζευγάρι ήταν νεκρό. Τά πρόσωπά τους ήταν 
παραμορφωμένα άπό τά κτυπήματα των δημίων. · Από τό στήθος τής 
γυναίκας έλλειπαν οί ρόγες τών μαστών της . 

.. Οπως ό "ιδιος ό Μπαρμπαγιάννης έλεγε άργότερα αύτό ήταν τό 
χόμπυ του. Μάζευε τίς ρόγες τών έκτελουμένων γιά νά κόμη τό πιό 
πρωτότυπο κομπολόϊ. 

Τό ζεϋγος Λουκοβίτη ήταν τά καινούργια θύματα. 'Όταν τό κακό 
μαθεύτηκε στή Νάουσσα τρόμος καί φόβος κατέλαβε τούς κατοίκους της. 
Οί έργάτες ίδίως όρχισαν νά ζοϋν μέ έφιάλτες. Ποιός όραγε άπ ' αύτούς 
θά είχε τώρα σειρά; 

Ταπεινοί έργάται είναι 
τά νέα θύματα των σφαγέων 

Οί άνηουχίες τών έργατών τοϋ Λαναρά είχαν τή βάση τους. Oi 
έκτελεστές τοϋ Κ.Κ.Ε. είχαν γιά στόχο τους τούς δουλευτάδες, πού 
έξασφάλιζαν τό ψωμί τών οίκογενειών τους έργαζόμενοι στίς Βιομηχανίες 
τής πόλεως. Τρείς ήμέρες μετά τήν έκτέλεοη τοϋ ζεύγους Λουκοβίτη, 
μαθεύτηκε δη τά χαράματα οτήν θέση Κουμαριά έξω άπό τή Στενήμαχο 
βρήκαν τά πτώματα τοϋ Λάζαρου καί τοϋ Δημητρίου Τοακάλου. 

Καi τά άδέλφια αύτά έργαζόντουσαν aτόν Λαναρά. • Ηταν καλόκαρδοι 
καί oi συνάδελφοί τους είχαν νά λένε γιά τήν άνθρωπιά καί τήν καλωσυνά
δα του. Τά σώματά τους ήταν άκρωτηριασμένα καί τού ένός έλλειπαν τ ·  
αύηά ένώ τοϋ άλλου ήταν κομμένη ή καρωτίδα. · Η  συνοδεία των 
Ναουσσαίων πού πήγε νά πάρη τά πτώματά της γιά νά τά μεταφέρη στήν 
πόλη γιά νά τά κηδέψη, έπαθε πραγματικό σόκ όταν διεπίστωσε ότι 
τουλάχιστον σαράντα μέ πενήντα μαχαιριές είχαν καταφέρει oi έκτελε
στές aτόν καθένα άπό τά θύματά τους. Τούς είχαν άφαιρέσει τά ροϋχα 
τους καί τούς όφησαν μονάχα τά μπαλωμένα έσώρουχό τους. 

· Ο  ίατρός Χρονίδης πού ζή σήμερα καί πού έκλήθη εύθύς άμέσως 
νά κόμη νεκροσκόπηση aτούς δύο σκοτωμένους όδελφούς, σταυροκοπή
θηκε μπρός aτό άγριο θέαμα καί τόνισε ότι γιά πρώτη φορά στήν 
έπιστημονικη του σταδιοδρομία άντίκρυσε παρόμοιο έγκλημα. Οί φονιάδες 
aτό στήθος τοϋ Λάζαρου εΤχαν χαρόξη τό στοιχεία τοϋ άλφαβήτου πού 
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συνέθεταν τόν τίτλο τοϋ ΕΛΑΣ. ··vστερα άπό χρόνια καί στήν έπίθεση πού 
ένήργησαν oi · Ελασίτες, δυό όπό αύτούς συνελήφθησαν. · Ο  ένας πού 
μάλλον αύτομόλησε, μέσα στίς όλλες όποκαλύψεις πού έκανε στόν 
ένεργοϋντα τήν όνόκριση, όπεκόλυψε τό δράμα πού έζησαν oi δύο 
δυστυχισμένοι έργάτες πρίν σφαγιασθούν. · Ανέφερε δτι μέ έντολή τοϋ 
ΕΑΜ, κατέβηκαν τρείς Έλασίτες καί τούς όπήγαγαν, γιατί τούς βάραινε ή 
μεγάλη κατηγορία δτι όντιδροϋσαν στήν δραστηριότητα τών κομματικών 
στελεχών πού εfχαν τήν εύθύνη γιά τήν στρατολογία νέων έργατών είς τό 
ΕΛΑΣ. 

Τούς συνέλαβαν τήν ωρα πού σχολοϋσαν καί τούς ύποχρέωσαν νά 
τούς άκολουθήσουν πρός τήν Στενήμαχο. Τούς όδήγησαν στή θέση 
Κουμαριά καί έκεί ϋστερα άπό τήν άνάκριση οί · Ελασίται τούς τάραξαν 
στό ξύλο. · Εχρησιμοποίησαν τά ραβδιά τους τίς κάννες τών πιστολιών 
τους καί στό τέλος τό μαχαίρια τους. Τήν δραστηριότητά τους αύτή, τήν 
διέκοψε ό · Αρχηγός τους πού δπως τούς εfπε έπείγετο νά κάμει μιά όλλη 
έπιχείρηση. · Ο  · Ελασίτης πού άναφέρθηκε καί σέ άλλες λεπτομέρειες γιά 
τό έγκλημα τό μόνο πού δέν όμολόγησε ήταν τό όνόματα τών · Ελασιτών 
πού προέβησαν σ ·  αύτό. Δέν παρέλειψε δμως νά πfi δ τι όλοι τους ήταν 
Ναουσσαίοι. 

Μέ αύτό μόνον τά στοιχεία έκλεισε ό φάκελος τοϋ φρικτού αύτοϋ 
έγκλήματος πού πόλι θϋμα του ήταν δύο ταπεινοί έργάτες. · Εργάτες στά 
χέρια τω.•1 όποίων εfχε όραματισθεί ό Μόρξ νά θεμελιώσει τήν δικτατορία 
τής άταξικής Κοινωνίας, πού γνώρισμά της θό εfχε τήν ίσότητα καί τήν 
Δικαιοσύνη. . 

Τό κακό φαινότανε νά παίρνη διαστάσεις. Οί · ΕλαΌίτες χτυπούσαν 
παντοϋ καί βάσει προσχεδιασμένου προγράμματος. 'Όλοι διπλοκλείδωναν 
τίς πόρτες τους. · Ακόμα κοιμόντουσαν μέ βόρδειες. Κάποιος άπό τήν 
οίκογένεια έμενε ξύπνιος έκ περιτροπής γιά νά είδοποιήση τούς όλλους 
σέ ένδεχόμενη άπόπειρα είσβολής τών έκτελεστών. Μέ τά μέτρα 
αύτά πίστευαν ότι μπορούσαν νά σωθοϋν. Οί 

·
μόνοι πού κοιμόνταν fισυχοι 

ήταν οί «ώργανωμένοι». Αύτούς κανένας δέν τούς πείραζε. Αύτοί άνενό
χλητοι συνέχιζαν τήν δράση τους. 

· Η  τρομοκρατία 
άπλώνεται παντοϋ 

καί νέαι tκτελέσεις 
σκορπούν το φόβο 
στούς Ναουσσαίους 

· Αργά τό άπόγευμα κηδεύθηκε ό άτυχος άγροφύλαξ Πέκαλης, πού oi 
σφαγείς τοϋ ΕΛΑΣ έκοψαν τά δάκτυλα τών χεριών καί τών ποδιών του καί 
τό πρόσωπο του τό εΤχαν μεταβάλει σε κόσκινο άπό τίς άναρρύθμιτες 
μαχαιριές μέ τίς όποίες άπετελείωσαν το θύμα τους. Οί συμπολίτες του 
φεύγοντας νωρίς γιά νό άμπαρωθοϋν στά σπίτια τους, ζούσαν μέ καινούρ-
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γιους έφιάλτες. Δεν μποροίιοον νά φανταστούν ποιός άπ' αύτούς θά ε1χε 
σειρά γιά νό δώση λόγο στήν «Λαϊκή Δικαιοσύνη». 'Όλοι τους ένοιωθαν νά 
εΤναι μελλοθάνατοι. Μέοο τους ηύχοντο ό Πέκαλης νά εΙναι ό τελευταίος 
νεκρός πού θρηνούσε ή Νάουσσα. Πέραν άπό τό εύχολόγια καί τίς 
έλπίδες πού δημιουργοίιοον στίς ψυχές τους, δέν μπορούσαν νά κάμουν 
τίποτε όλλο. Δέν ύπήρχε όργανωμένο Κράτος γιά νό προστατεύση τή ζωή 
τους. Οί "ιδιοι ήταν όοπλοι γιά νό ύπερασπίσουν τούς έαυτούς τους καί τίς 
οίκογένειές τους. Τά δπλα τό εΙχαν ατό χέρια τους οί «ώργανωμένοι». 
Αύτοί άποτελούοον τή δύναμη πού άπεφάσιζε γιό τή ζωή καί τόν θόνάτο 
τών Ναουσσαίων. Μόνο όοοι έχουν γνωρίση τόν κίνδυνο τού θανάτου νά 
τούς άπειλεί, αύτοί μονάχα μπορούν νό καταλάβουν σέ ποιό ψυχολογική 
κατόσταση βρισκότανε οί κότοικοι της μαρτυρικής αύτής πόλης έκείνη τήν 
περίοδο. Φοβόντουσαν όκόμη καί τή σκιά τους. ΕΙχαν παραλύση τά νεύρα 
τους καί δλοι πού τούς ζύγωναν τούς θεωροίισαν ύπόmους καί ίκανούς 
νά τούς δολοφονήσουν ή νά τούς όπαγάγουν. 

Καί τούτη τή φοβερή κατάσταση τής ψυχικής τους άναστατώσεως, 
ήρθε τήν όλλη άκριβώς ήμέρα νό έπιδεινώση ή πληροφορία, δτι τρείς 
έκτελεστές, aπήγαγαν μέσα άπό τό σπίτι του τόν Κωνσταντίνο Παρδάλη. 
Τό γεγονός ότι κατοικούσε στό κέντρο σχεδόν τής πόλεως, στήν όδό 
Βύρωνος τούς τρομοκράτησε περισσότερο. · Η  Νόουσσα ήταν ξέφραγο 
άμπέλι πού ό καθένας μπορούσε νά μπη μέσα σ ·  αύτό καί νό πάρη δ,τι 
έπιθυμούσε. 

Ούτε ό άπαχθείς άνi;κε στή χορεία τών οιμπουρζουόδων». Τ Ηταν ένας 
ταπεινός άγρότης πού μέ όπειρες δυσχέρειες άντιμετώπιζε τό έξοδα τής 
ζωής τής οίκογενείας του. · Η  άρπαγή του έγινε τήν "ιδια νύκτα καί λίγες 
ώρες άργότερα μετά τήν κηδεία τού · Αγροφύλακα στήν όποία εΙχε 
παραστf). · Ακολουθώντας οί άπαγωγείς τόν περιφερειακό δρόμο τόν 
όδήγησαν στήν περιοχή Στρόντζας. · Ο άνακριτής στόν όποίο τόν παρέδω
σαν οί ένοπλοι χωρίς νό τόν άπευθύνη έστω καί μία λέξη όρχισε νά 
κτυπόη τό θύμα του. 

Χρησιμοποιώντας τόν συρμάτινο βούρδουλά του, έσπασε άμέσως τό 
ήθικό τού κρατουμένου. Κατηγορείτο ότι «κατηγόρησε τόν ΕΛΑΣ γιό τή 
σφαγή τού Πέκαλη•. 

Τήν άλλη ήμέρα οί χωρικοί βρήκαν τό πτώμα του νά πλέη μέσα σέ 
λίμνη άΊματος, πού όρχισε νά ξηραίνεται μέ τό πέρασμα τών ώρών πού 
έμεσολόβησαν, όπό τήν ώρα τού έγκλήματος. " Ελειπαν τό νύχια καί τό 
τρία δάκτυλα τού δεξιοί! χεριοίι τού Παρδάλη. Τό πρόσωπό του, ήταν 
παραμορφωμένο άπό τίς μαχαιριές καί χαρακωμένο άπό τόν συρμάτινο 
βούρδουλά. Καί σήμερα άκόμη πού έχουν περάσει σαράντα κοντό χρόνια, 
όοοι εΙχαν γνωρίσει τόν δολοφονηθέντα, άκόμη δέν μπορούν νά δώσουν 
έξήγηση για τούς λόγους τής κατακρεουργήσεως του. · Αντίθετα μέ 
δσους συνομίλησι;ι άναφέρθηκαν στήν έργατικότητα, τή φτώχια, άλλά καί 
τήν άνθρωπιό τού άγρότη. Τό μόνο του «έγκλημα• ήταν δτι άγαπούσε 
πολύ τήν πατρίδα. 
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· Ο  καπετάνιος σφάζει 
τήν 1 6χρονη κόρη του! 

• Ενα όπό τό φρικτότερα έγκλήματα πού συνεκλόνισαν τή Νάουσσα 
καί πού σήμερα όκόμη όταν συζητούνται προκαλούν τήν έξέγερση τών 
ψυχών καί τήν όπέχθεια δλων τών πολιτών όδιακρίτως κομματικής τοποθε
τήσεως - μέ μικρή κάπως έξαίρεση τούς άμετανοήτους καί σκληρούς 
κομμουνιστός - fιταν ή άγρια σφαγή τής δεκαεξάχρονης " Ολγας. 

Τό έπίθετό της δέν τό όναφέρουμε, γιατί θύτης καί θϋμα άνήκουν 
στήν "ιδια οίκογένεια. · Αλλά τό ξέρει όλη ή Νάουόσα. 

Οί γονείς της εiχαν χωρίση γιά λόγους πού δέν θέλησα νά έρευνήσω. 
· Η κοπελίτσα έμεινε μέ τή μητέρα της καί ξενοδούλευε γιά νά έξασφαλί
ση τή ζωή τοΟ σπιτιοΟ. τ Ηταν σεμνή, όμορφη καί όνοιχτόκαρδη. ' Η  
καλωσυνόδα της συντελούσε ωστε νό εiναι άξιαγάπητη σέ δλους τούς 
γνωστούς της. Κανέναν δέν πίκρανε μέ κανέναν δέν ήλθε ποτέ σέ 
προστριβή. 

Μιά μέρα, τοϋ Σεπτεμβρίου τοΟ 1 943 καί μόλις τό σκοτάδι aρχισε vά 
καλύmη τή ζωή τής πόλεως, τρείς νεαροί τήν σταμάτησαν ένώ πήγαινε 
ατό σπίτι της. Τήν πρόσταξαν νά τούς άκολουθήση γιατί - όπως τήν είπαν 
- ό πατέρας της ήθελε νά τήν άνακοινώση κάτι πολύ σηι.ι:ιντικό πού 
άφοροϋσε τήν οίκογένειά της . 

Μολονότι οί νέοι ήταν άγνωστοι στήν • Ολγα, τό γεγονός ότι έρχόν
τουοον γιά λογαριασμό τοϋ πατέρα της πού τήν καλοϋσε, δέν δίστασε νά 
τούς άκολουθήση. 

Παίρνοντας τό δρόμο πρός τήν έξοδο, προχώρησαν γύρω ατό τρία 
χιλιόμετρα. Αύτό δέν τήν άνησύχησε γιατί τελοϋσε έν γνώσει δτι 6 
πατέρας της ύπηρετοϋσε aτόν ΕΛΑΣ σάν καπετάνιος. Κάποια στιγμή 
έμφανίσθηκε μπροστά της ό πατέρας της. Ζωσμένος ατά aρματα καί μέ 
μικρή γεννειόδα ύποδέχθηκε τήν θυγατέρα του μέ θυμό καί όργή πού 
φανέρωνε άσχημες προθέσεις. 

- τί κάνει, όμορφούλα, ή μάνα σου, τή ρώτησε. Συνεχίζει νά μέ μισεί; 
Πώς πάνε τά νταραβέρια της; 

-Ή μαμά - άπόντησε ή "Ολγα - εiναι καλά. Ποτέ της όμως δέν μ ·  
άφησε νά καταλάβω ότι τρέφει μίσος γιά σένα πατέρα. 

- Σκάσε τής εΤπε ό άρματωμένος καπε'rάνιος. Καί πρό παντός πάψε 
νό μέ λές πατέρα. 

Ταυτοχρόνως σκαμπίλισε τήν κορούλα του πού aρχισε νά κλαίει καί νά 
έκλιπαρfΊ τόν πατέρα της νό ξαναγυρίση στό σπίτι του γιά νά ζήση ή 
οίκογένειά τους καλύτερες ήμέρες. 

Γιά λίγο στάθηκε συλλογισμένος ό έλασίτης πατέρας. Γρήγορα δμως 
ξανάρχισε νά κτυπόη μέ βαναυσότητα τήν κόρη του. 

- Γιατί μπαμπά μέ χτυπάς; τί σοϋ έ καμα; τί φταίω έγώ έάν, χωρίσατε 
μέ τή μητέρα μου; 

· Αντί γιά όλλη άπpντηση ό καπετάνιος έπιασε άπό τό μαλλιά τήν κόρη 
του καί τήν έρριξε στό έδαφος. �αί μέ ταχύτητα πού θά ζήλευαν oi πιό 
έμπειροι έργάται τών σφαγείων, όρχισε νά κτυπάει μέ τό μαχαίρι του τό 
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Ίδιο του τό παιδί. Τό λιάνισε στήν κυριολεξία. · Η  τελευταία του μαχαιριά 
πού έκοψε τήν καρωτίδα της δεκαεξάχρονης • Ολγας ήταν ή σφραγίδα 
πού ό πατροκτόνος έβαζε στό φρικτότερο άσφαλώς έγκλημα πού γίνηκε 
ποτέ στή μαύρη περίοδο 1 943- 1 949. 

Κλωτσώντας τό θύμα του, ό φονιάς έδωκε έντολή στούς νεαρούς 
πού εfχαν συλλάβη τήν άτυχη · Ελληνοπούλα, νά της δώσουν τήν χαριστική 
βολή. .. Ε να ς άπό τούς τρείς τήν πυροβόλησε στόν κρόταφο. 

Τήν άνατριχιαοτική αύτή ίστορία διηγείτο κατά τό έτη 1 947 ένας άπό 
τούς μετανοήσαντας έλασίτας, πού. εΤχε ένταχθη στόν Σύλλογο πού εlχαν 
συγκροτήση πολλοί νέοι πού διαπιστώνοντας τό έγκληματικό καί άπαίσιο 
έργο τοϋ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, εlχαν συγκροτήση τήν όργόνωση πού έπικεφαλiΊς 
της ήταν ό · Απόστολος Μπαλκατζής πού στό ΕΛΑΣ ήταν γνωστός σάν 
Καπετάν Πιτσιρίκος. 

Γράφοντας μέ άπλότητα γιά τήν φρικτή αύτή παιδοκτονία, oi άνησυχί
ες μου γιά τό μέλλον αύτοϋ τοϋ τόπου διογκώνονται. Τώρα ό άπαίσιος 
πατροκτόνος άναγνωρίζεται σάν ηρωας τής · Εθνικής · Αντίστασης καί άν 
ζοϋσε θά έπαναπατρίζονταν. τί γίνεται όμως μέ τήν πετσοκομένη κορού
λα του; Ποιός θό τή δικαιώση; Γι· αύτήν ποιά μέτρα πfιραν οί ψηφίσαντες 
τόν Νόμο γιά τήν έθνική άντίσταση; Καί οί άνησυχίες πού δημιουργούνται 
σέ μένα όφείλονται κυρίως στό γεγονός ότι έγκληματίες τής μορφής τοϋ 
πατροκτόνου τής Ναούσσης πού σκοτώθηκε σέ μάχη τής περιοχής καί τών 
άλλων έκτελεστών πού έκρεούργηοον " Ελληνας καί ' Ελληνίδας έχουν 
μεταμεληθιϊ γιά τό έγκλήματά τους: · Η  στό χρόνια πού πέρασαν στίς 
χώρες τοϋ κομμουνιστικού «παραδείσου» έπλούτιοον τίς έγκληματικές 
τους γνώσεις καί μέ δυναμωμένο τό πάθος καί τό μίσος κατά τής 
χιλιοϋβρισμένης δεξιός εfναι έτοιμοι γιά καινούργια δράση, γιά τον τελικό 
γύρο της κομμουνιστικής έπικράτησης; 

· Ακόμη oi άνησυχίες μου μεγαλώνουν μιά πού τό πολιτικό κλίμα της 
Χώρας μας είναι φορτισμένο άπό άντιθέσεις, πάθη καί μίση πού καλλιεργεί 
ή "ιδια ή Κυβέρνηση μέ τίς δηλώσεις τών · Υπουργών της καί τήν 
άρθογραφία τών δημοσιογραφικών της όργάνων. 

Ποιός μοϋ λέει δτι oi φονιάδες της μορφής τοϋ πατροκτόνου της 
Ναούσσης δέν θά χρησιμοποιηθούν γιά νά βγάλουν άπό τή μέση κάποιον 
πολιτικό άντίπαλο της Κυβερνήσεως πού εΊτε στή Βουλή εΊτε άπό τών 
στηλών τοϋ τύπου άποκαλύπτει θαρραλέα τόν Μαρξιστικό κίνδυνο πού 
περικλείει ή Κυβερνητική δραστηριότης καί γενικώτερα τό Μαρξιστικό 
μέτωπο πού ύπάρχει καί δρδ σέ κάθε περίπτωση. 

Αύτοί οί φόβοι μο;.ι καί οί άνησυχίες μου γίνανε σωστός έ..ριάλτης άπό 
niν ωρα πού ή μειοψηφία τής Βουλής άνοιξε τίς μπουκαπόρτες γιά νά 
ξανάρθουν στήν · Ελλάδα έλεύθεροι, μέ τιμές καί μέ συντάξεις οί είδε
χθείς φονιάδες της μαύρης περιόδου καί τά παιδιά τους πού άπέκτησαν 
στό παραπέτασμα. Αύτά τά παιδιά μεγαλωμένα σέ κομμουνιστικό περιβά
λον θ' άποτελέσουν τή δύναμη κρούσεως πού τό Κ.Κ.Ε. θά χρησιμοποιή
ση σέ περίπτωση δυναμικής άναμετρήσεώς του μέ τό έννομο Κράτος. 

Είναι φυσικό καί γιά τούς φονιάδες καί τά παιδιά τους ή ψυχή τους 
πλημμυρισμένη άπό μίσος έναντίον τών παληών τους άντιπάλων θά 
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άποτελέσουν εϋκολη λεία γιά τούς ήγέτες τού παράνομου μηχανισμού 
τού Κ.Κ.Ε. ,  άλλά καί γιά τό Μαρξιστικό Κόμμα πού κυβερνάει τό τόπο γιά 
κάθε έκνομη ένέργεια πού θ ·  άποβλέπει ατή ν τρομοκράτηση τών άντιπά
λων της. 

Οί Ίδιοι όμως έγκληματίες θά βλέπουν τούς όλλους .. Ελληνες πού 
δέν συμφωνούν μέ τίς ίδέες τους σάν έχθρούς. Αύτη ή στενωπός τού 
μίσους καί τών άντιθέσεων φοβούμαι ότι θ ·  άποβή μοιραία γ ιό τόν τόπο 
καί "ισως όποτελέση τήν όρχή τού καινούργιου καί αίματηροτέρου γύρου 
aτόν όποίο θό συρθη ή ήγεΌία τού Κ.Κ.Ε. όπό τούς άφεντόδες της τής 
μεγάλης τους Πατρίδος πού έπιζητεί τόν όλοκληρωτικό έλεγχο τών Βαλκα-
νίων καί τήν ύποδούλωση της · Ελλάδας. 

· 

Οί όνησυχίες μου αύτές γιά τήν τύχη πού περιμένει τόν τόπο 
όφείλονται κυρίως ατό γεγονός ότι οί έγκληματίες τοϋ Κ.Κ.Ε. δέν σκοτώ
νουν κατ' ίδίαν βούλησιν άλλά πάντοτε κατ· 'έντολήν τής ήγεσίας τους. 
Ένώ οί ύπεύθυνοι τοϋ r<.K.E. προστάζουν, τό πορασυρμένα όπ' aυτο 
· Ελληνόπουλο δέν θά διστάσουν νά σκοτώσουν κai τούς "ιδιους τούς 
γονείς τους ή καί τά άδέρφιο τους. 

Αύτή τήν πραγματικότητα δέν τήν έπεσήμaναν άτυχώς οί άντίπαλοι 
τοϋ κομμουνισμοϋ έπιμένοντες νά διώκουν κοί νά στιγματίζουν τούς 
φυσικούς αύτουργούς τών έγκλημάτων πού διεπράχθησαν ατή μούρη 
περίοδο πού πέρασεν ό τόπος . · Εάν σύσσωμος ή · Ελλάς κοτηγοροϋσε κοί 
έστιγμάτιζε τό Κ.Κ.Ε. σάν ύπεύθυνο γιά τίς. σφαγές τών · Ελλήνων, θά 
έπροφύλασσε τήν νεολαία άπό τόν κίνδυνο νά παγιδευθιϊ άπ · ούτό. 

Πτωχές Ναουσσαϊες βιάζονται 
καί έκτελοϋνται άγρίως 

· Η  φοβερή παιδοκτονία, όταν έγνώσθη στό λαό τής Ναούσσης 
έπροκάλεσε όργή, άγανάκτηση καί άνησυχία. Τώρα πιά πού ό "ιδιος ό 
πατέρας έσφαξε μέ τά "ιδια του τά χέρια τήν κόρη του, ποιά τύχη περίμενε 
τούς .. Ελληνες καί τίς · Ελληνίδες πού δέν άνήκαν ατό κομμουνιστικό 
στρατόπεδο; 

Καί οί φόβοι τών Ναουσσαίων ότι τό κακό θά άποκορυφώνονταν ήρθαν 
κι όλος νά δικαιωθούν ϋστερα άπό δυό ήμέρες όταν άπό στόμα σέ στόμα 
μαθεύτηκε ή τραγική τύχη πού έπεφύλαξε ή μοίρα στήν οίκογένεια τής 
· Αθανασίας Τσιγκογιάννη. 

Σουρούπωνε ατή Νάουσσα όταν ένας καλοντυμένος νεαρός κτύπησε 
τήν πόρτα τής · Αθανασίας Τσιγκογιάννη, ή όποία έσπευσε νά τήν άνοίξη. 
Μπήκε άμέσως ό νεαρός καί σέ κλάσμα τοϋ δευτερολέπτου είσήλασaν 
ατό φτωχικό τής Τσιγκογιάννη όλλοι τρείς πού ή ήλικία τους δέν ξεπερ
νούσε τά 25 χρόνια. 

'Ένας άπό τούς τελευταίους είσελθόντας τήν πρόσταξε νά ντυθή , 
προκειμένου νό πόνε σέ ένα γειτονικό σπίτι όπου ό ύπεύθυνος της 
όργανώσεως είχε άνάγκη γιά ώρισμένες πληροφορίες.  

- τι πληροφορίες μπορεί νά δώσω έγώ στήv όργάνωση; - άπήντησε 
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θαρρετό ή Τσιγκογιάννη. · Εγώ πέρα άπό τίς κόρες μου καί το ενοιαφερον 
πού έχω γιά αύτές δέν γνωρίζω τίποτε. Μr)πως ζητάτε άλλη καί όχι έμένα; 

Οί νεαροί έπιμένοντας στήν έκτέλεση της έντολrϊς rroύ εlχαν έπανέ· 
"λαβαν τήν διαταγή γιά νά άκολουθήσει τούς είσβολείς. 

· Η  κόρη της Χρυσούλα πού έπαιζε μέ τό όκτάχρονο άγόρι της, 
γνωρίζοντας ότι ή όλη δραστηριότητα τής μητέρας τους περιορίζεται 
μονάχα είς τά τού σπιτιού, άπευθύνθη ατή μητέρα της καί Ίήν παρώτρυνε 
νά ύποκύψη στίς έντολές τών νεαρών, πού βλοσυροί παρακολουθούσαν 
τίς άντιδράσεις πού άρχικά ένεφάνισε ή Τσιγκογιάννη. · Η  τελευταία 
ρίχνοντας πάνω της ένα παληό έπανοφώρι πήρε τήν όγουσα πρός τήν 
έξώθυρα. Τήν άκολούθησαν καί οί έπιδρομείς, οί όποίοι όμως πρίν βγούν 
άπό τό σπίτι, πρόσταξαν, καί τήν Χρυσούλα νά τούς άκολουθήση. Αύτή 
παίρνοντας άγκαλιά τό παιδί της τράβηξε μέ τήν σειρά της πρός τήν 
έξοδο. · Εκείνη άκριβώς τήν στιγμή έμπαινε ατό σπίτι καί ή όλλη ή 
μικρότερη άδελφή της κρατώντας λίγα ψώνια πού είχε προμηθευθή άπό 
τήν άγορά. 

Σαστισμένη γιά τό σκηνικό πού άντίκρυσε , ρώτησε τή Χρυσούλα τί 
άκριβώς συμβαίνει καί πού πήγαιναν αύτή καί ή μάννα της. ·· Ενας έκ τών 
νεαρών πού άσφαλώς ήταν ό άρχηγός τής όμάδας έσπευσε νά άπαντήση 
γιά λογαριασμό τής Χρυσούλας. 

- Θά πάμε έκεί πού θά ρθής καί έσύ γιά νά ξεκαθαρίσουμε κάτι 
μικροπράγματα πού καί οί τρείς σας τά ξέρετε. 

· Η  Χρυσούλα άκGύγοντας τό τελευταία λόγια τού άγνώστου καί 
έχοντας ύπ' όψη της, τίς έκτελέσεις πού είχαν προηγηθεί, κάλεσε 
βοήθεια άπευθυνόμενη πρός τούς γειτόνους της. 'Ένας · Ελασίτης Ίήν 
έφραξε τό στόμα ένώ τό όκτάχρονο παιδάκι της άρχισε νό κλαίη γοερά. 
· Ατυχώς γιά τίς τρείς γυναίκες κανένας άπό τούς γείτονες, δέν έπεδίωξε 
νό σπεύση πρός βοήθεια τών τριών · Ελληνίδων. Κανένας σ· έκείνη τήν 
περίοδο δέν έξέθετε τήν ζωή του σέ κίνδυνο. " Ισως όμως καί νά μήν 
άκουσαν τήν άγωνιώδη έκκληση τής Τσιγκογιάννη πού καλούσε σέ βοή
θεια. 

Κατά τήν γνωστή συνήθεια οί · Ελασίται πλαισιώνοντας 1τίς τρείς 
γυναίκες καί μέ τά χέρια τους στίς τσέπες μέσα άπό τίς όποίες μισόβγαι
ναν οί κάννες τών περιστρόφων τους, τίς έδωσαν έντολή νά προχωρήσουν 
καί νά μήν βγάλουν τσιμουδιά κατά τήν διαδρομή. 

Λίγοι Ναουσσa:ϊοι πού διασταυρώθηκαν μέ τήν θλιβερή συνοδεία οϋτε 
καί διανοήθηκαν ότι ή μάννα Τσιγκογιάννη μέ τίς κόρες καί τόν έγγονό 
της όδηγούvτο ατό άνθρωποσφαγείο πού ε ίχε στημένο λίγο πιό πέρα ή 
Κομμουνιστική όργάνωση. 

Μέ γρήγορο βηματισμό έφθQσαν aτόν .. Α γιο · Ηλία. · Εκεί ξεπρόβαλε 
μπροστά τους ή θηριώδης μορφή τού · Αρχιεκτελεστή. Δίπλα του στεκόν
τουσαν όλλοι τέσσερις όγνωστοι μέ όγρια πρόσωπα. 

Πρώτος σάν · Αρχηγός ό Μπαρμπαγιάννης καλωσώρισε τίς γυναίκες 
καί τίς είπε ότι θά καλοπεράσουν μαζί του άρκεί νά τοϋ έλεγαν τήν 
άλήθεια σέ ό,τι τούς ρωτούσε. 

Μάταια, μάννα καί θυγατέρες άγωνίσθηκαν νά πείσουν τόν Καπετάνιο 
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δτι πέραν άπό τό οίκογενειακό τους θέματα, δέν ιϊξεραν όπολύτως τίποτε.  
· Ο  άρχιδήμιος άγριεμένος δπως ήταν έδωσε έντολή σέ έναν όnό 

τούς · Ελασίτες πού τόν πλαισίωναν νά πάρη άπό τήν άγκαλιά τής Χρύοας 
τό άγοράκι της. Δίνοντας δσες δυνάμεις μπορεί νά έχει μιά γυναίκcι άλλά 
μέ τό ένστικτο τής μόννας πού θέλουν νά τής άρπόξουν τό παιδί της 
μέσα άπό τό χέρια της, έσφιγγε δυνατά μέ αύτά τό άγόρι πού μέ ·κλάματα 
παρακολουθούσε τό δσα συνέβαιναν γύρω του. · Η άντίσταση τής Χρύσας 
κρότησε γιό λίγο. · Ο  · Ελασίτης πού είχε πάρει τήν έντολή όπέσπασε τόν 
όκτάχρονο «άντιδραστικό» άπό τήν όγκαλιά τής μάννας του καί τόν 
παρέ·δωσε στόν · Αρχηγό. Αύτός μέ διαβολικό χαμόγελο άπευθύνεται έν 
συνεχεία στίς τρείς γυναίκες πού ή κίτρινη όψη του περισσότερο ταιριάζει 
στίς νεκρές καί όχι στίς ζωντανές ύπόρξεις καi μέ ϋφος μαλακό τίς 
ρωτάει ποιό θό πρωταρχίσει τήν άπολογία της. 

- Γιατί πράγμα νά όπολογηθοϋμε; - τολμάει νό άπαντήση ή μητέρα. 
τί κάναμε καί τί ξέρουμε έμείς; 

- Ξέρετε καί κάνετε πολλά - σπεύδει νά άπαντήση ό δήμιος, ένώ 
δίδει έντολή στούς ύποτακτικούς του νά άρχίσουν τήν άνάκριση. 

· Η  όμάδα τών έκτελεστών χτυπάει άλύπητα τίς άνυπεράσπιστες 
γυναίκες πού κλαίγοντας παρακαλούν τόν καπετάνιο νά διατάξει aτούς 
δημίους του νό σταματήσουν τήν κακομεταχείριση πού τίς κάνουν. 

- Αύτά πού τραβάτε - άπαντά ό δήμιος - είναι ή άρχή άπό όσα Οά 
άκολουθήσουν. Θά τά ξεράσετε όλα καί θά πληρώστε άκριβά. Τό κόμμα 
μπορεί καί έχει τήν δύναμη νά έπιβάλει τήν δύναμή του aτόν καθένα πού 
άντιστέκεται ατό δρόμο του. 

Λtγοντας τό τελευταία λόγια καλεί τόν νεαρό ύποτακτικό του, πού 
κρατάει στά χέρια του τό όκτόχρονο άγόρι, νά τοϋ τό δώσουν γιά «νά τοϋ 
προσφέρει λιχουδιές». 

-·Όχι. · οχι τό παιδί μου, τσιρίζει ή Χρύσα. Λυnηθήτε το. Σκοτώστε 
έμένα, έόν έκαμα τίποτε, όχι δμως καί τό σπλάγχνο μου. 

· Ο  Καπετάνιος, άσυγκίνητος άπό τήν σπαρακτική αύτή έκκληση τής 
μάνας, παίρνει στό χέρια του, τό όκτάχρονο άγοράκι καί σφίγγοντας τό 
λαιμουδάκι του μέ τό δύο του χέρια, τό στραγγαλίζει, ένώ καί οί τρείς 
γυναίκες λιποθυμούν. Σέ συνέχεια μέ σβελτάδα δημίου κόβει τό κεφαλάκι 
του καί τό πετάει στά πόδια τής μάνας πού έχει παραφρονήσει άπό τό 
άποτρόπαιο έγκλημα. Πρός στιγμήν άποπειράται νά σηκωθή γιά νά �τυπή
σει τόν φονιό τοϋ γιοϋ της. Οί παλληκαρόδες τήν συγκρατούν κιιί τήν 

, καθηλώνουν ατό σημείο πού ήταν σωριασμένο τό άκέφαλο κορμάκι τοϋ 
παιδιοϋ. 

- Τώρα θά μιλήσετε; ξαναρωτάει ό ' Αρχηγός. 
Καί οί τρείς γυναίκες άποφασισμένες πιά νά δώσουν μέ παλληκαριά 

τή μάχη πρός τό θάνατο πού ξέρουν ότι τίς περιμένει, άντί όλλης 
· άπάντησης φτύνουν τόν όνανδρο, στά μούτρο. 

' Ο  . Αρχηγός τών δολοφόνων, δίνει Ε:ντολή νά όδηγηθοϋν οί κρατού
μενες στό ••Λaϊκό Δικαστήριο». " . Εκεί θέλετε δέν θέλετε θά τά nήτε 
όλα». 

Οί τρείς γυναίκες βρέθηκαν σφαγμένες στή χαράδρα. Τά πρόσωπό 
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τους είχαν χαραχθi; προηγουμένως μέ μαχαίρι. · Ησαν γυμνές. ι ις είχαν 
βιάσει. 

Τά έγκλήματα όμως πού διέπραπαν oi «άγωνισταί» της έθνικής 
άντίστασης δέν έλεγαν νά σταματήσουν. Κάθε μέρα καί ίδίως κάθε νύκτα 
κάποια καινούργια έκτέλεση συνεπλήρωνε τίς σελίδες τού χρονικού τών 
σφαγών πού γινόντουσαν ατή Νάουσσa. 

• Ετσι πρίν περάσουν ούτε δέκα μέρες άπό τή σφαγή τών τριών 
γυναικών οί Ναουσσαίοι έπληροφορούντο γιά τό δράμα πού έκτυλίχθηκε 
στό σπιτικό τού έ μπόρου δασικών προϊόντων Χαραλάμπου Καττή. Αύτός 
δούλευε καί ατό κτήμα τοϋ Βασιλέως σάν τοποτηρητής. Μέ τήν τελευταία 
ίδιότητά του είχε τήν δυνατότητα νά βοηθάη τούς άγρότες καί κυρίως 
τούς ξυλοκόπους . Καλός οίκογενειάρχης, καί βαθύς χριστιανός άπελάμβα
νε. τήν άγάπη καί τήν έκτίμηση όλοκλήρου τής Ναούσσης. 

ΤΗταν 26 Νοεμβρίου τού 1 943 όταν άργά τή νύκτα άκούσθηκαν 
χτυπήματα στήν έξώπορτα τού σπιτιού του. Συνηθισμένος άπό παρόμοιες 
ένοχλήσεις, γιατί δέν ήταν ή πρώτη φορά πού οί χωρικοί έ ρχόντουσαν 
άκανόνιστες ώρες ατό σπίτι του, έστειλε τή νοικοκυρά τοϋ σπιτιού ατό 
όποίο έμενε καί συμπτωματικά είχε τό "ιδιο έπώνυμο μ '  αύτόν, γιά νά δεί 
ποιός ήταν ό νυκτερινός έπισκέmης. Βήματα βαρειά πού δέν έμοιαζαν νά 
είναι τής νοικοκυράς, άνησύχησαν τόν Καττή, πού κατευθύνθηκε πρός τή 
σκάλα γιά νά διαπιστώΟτ, τί συνέβαινε. Μέ προτεταμένο τό περίστροφο 
ένας σαραντάρης άγνωστος πού τόν άκολουθοϋοον τρείς άλλοι ένόπλοι 
καθήλωσαν τόν Κοπή καί χωρίς πολλά λόγια ζήτησαν νά τούς μετρήση 
χίλιες λίρες. 

Τό Κόμμα τοϋ είπαν σήμερα έχει άνάγκη χρημάτων γιά νά βρεί τά 
πολεμικά δπλα μέ τά όποία θά έξασφαλίση τή λευτεριά τού λαού μας. 

-· Αστειεύεσθε, τόλμησε νά πή ό Κοπής. Ποϋ θά βρώ τίς χίλιες λίρες 
πού μοϋ ζητάτε; 

- Αύτά νά τ' άφήοεις κατά μέρος κai δώσε μας τίς λίρες. ' Εμείς 
ξέρουμε ότι έχεις κρυμμένες χιλιάδες. 

Λέγοντας τίς τελευταίες λέξεις, �δωκε έντολή ό καπετάνιος, νά 
έρευνηθή όλόκληρο τό σπίτι. Δέν όφησαν σημείο πού νά μήν ψάξουν οί 
Έλασίτες .  'Ότι εύρισκαν τό παρέδιδαν aτόν άρχηγό τους. 'Ένα περιδέ
ραιο μέ ντοϋμπλες, τά δακτυλίδια τής σπιτονοικοκυράς, λίγα φουστάνια 
γιορτινά, κάτι κουταλάκια άοημένια, ήταν τά μόνα πράγματα πού έκριναν oi 
είσβολείς ότι είχαν κάποια άξία. Δέν κατεδέχθηκαν νά πάρουν ούτε τά 
λίγα πληθωρικά χαρτονομίσματα πού είχε σ· ένα συρτάρι ό Καττής. 

Σέ συνέχεια έπεδόθησαν στήν καταστροφή τών φωτογραφιών τών 
Βασιλέων πού εiχε άναρτημένες ατό σαλόνι του, καί στό bπάσιμο τοϋ 
ε ίκονοστασίου καί τών άγίων ε ίκόνων πού βρισκόντουσαν σ '  αύτό. 

- Καί τώρα δώσε μας, τίς λίρες έάν θέλεις νά γλυτώσεις τό τομάρι 
σου. 

Σέ νέα δήλωση τοϋ Κοπή, δτι μονάχα λίρες δέν είχε, οί λησταντάρ
τες τόν πρόσταξαν νά τούς άκολουθήοη. 

Πρός στιγμήν ή σπιτονοικοκυρά του παρεκάλεσε τούς ε ίσβολείς νά 
μήν έπιμείνουν στήν άξίωσή τους έπιβεβαιώνοντας δτι ό Χαράλαμπος 
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έστερείτο χρημάτων. 
Δίνοντάς της δυό γερό κτυπήματα τήν καθήλωσαν καί δέν τήν όφηκαν 

νά συνεχίση τίς παρακλήσεις της. Ταυτόχρονα δυό χειροδύναμοι Έλασί
τες έσυραν τόν Καττή έξω άπό τό σπίτι του. 

Μέ χίλιες δυό προφυλάξεις ή · Ελληνίδα προχώρησε καί ε1δε τόν 
διαχειριστή τού Βασιλικού κτήματος νά εfναι άνάμεσα aτούς συνοδούς του 
άκολουθώντας τό δρόμο πού όδηγούσε στήν έξοδο τής πόλεως. 

• Ηταν ή τελευταία φορά πού ε1δε τόν μειλίχιο νοικάρη τη� . Μάταια 
πρόσμενε τήν έπιστροφή του καί χωρίς νά ύπολογίζει στόν κίνδυνο ποί.ι 
έθετε τόν 'Ίδιο της τόν έαυτό άγωνιζότανε iιά δή πρός ποιά κατεύθυνση 
τόν όδηγούσαν γιά νά βρή τά "ιχνη του καί νά μάθη· γιά τήν τύχη του. 

'Όταν συνετρίβη όριστικώς ό συμμοριτισμός ατό Γράμμα καί τό Βίτσι, 
κάποιος Ναουσσαίος κάνοντας τόν καλώς πληροφορημένο, τής είπε δτι 

- τόν έθαψαν ατή Φυτιά. 
Χωρίς νά διστάσει κατευθύνθη πρός τό βουνό πού γινόντουσαν έκεί 

οί έκτελέσεις τών · Ελλήνων. Οί κάτοικοι τής Φυτιδς, γεμάτοι καλωσύνη 
καί άνθρωπιά, βοήθησαν ατό σκάψιμο τής γής. Βρήκαν άνθρώπινd όστδ καί 
κρανία μέ άδειανές τίς κόγχες τους. Ποιός ξέρει τάχα, άν κάποιο άπ ' 
αύτά άνήκε aτόν aτυχο Κοπή. Τό μυστικό τό γνωρίζουν μόνον οί 
φονηάδες πού έξετέλεσαν τό άθώο θύμα τους, ή γιά νά εiμαι πιό άντικει
μενικός, τό γνωρίζουν έκείνοι oi ήγέται τού Κ.Κ.Ε. Ναούσσης πού έδωκαν 
έντολή ατά άβουλα όργανά τους νά άπαγάγουν καί νά σφάξουν σάν κριάρι 
τόν δύσμοιρο Κοπή. 

Μέ τό έγκλημα δμως τοϋ Καττή φαινότανε όλοφάνερα δτι οί δολοφό
νοι τοϋ Κ .Κ. Ε. ήταν άποφασισμένοι νά ξεκάνουv κάθε .. Ελληνα πού δέν 
ύπηρετούσε τούς σκοπούς τους. ΕΙχαν άφηνιάση. Διψούσαν γιά άψα. Καί 
κυρίως γιά άιμα έργατών καί έργατριώv, μέ σκοπό νά ένσπείρουν σ ·  
αύτούς τήν τρομοκρατία καί νά τούς έξαναγκάσουν νά βγούν ατό βουνό. 

·· Ετσι στίς άρχές Δεκεμβρίου τρείς όπλατζήδες έξεδήλωναν τήν 
«ήρωϊκή» τους δράση έναντίον τριών έργατριών. 

Στά χαμόσπιτα ή - γιά νά εiμαι πιό σαφής - ατά Κελλιά τού Μπατάνια 
καθόντουσαν ή · Αδαμαντία Τσιμπουκλή μαζί μέ τίς δύο θυγατέρες της. 
Τήν Στεργιάννα καί τήν Μαρία. Πτωχές έργάτριες άπησχολοϋνταν r-ότε 
στίς βιομηχανίες καί πότε σάν συσκευάστριες γιά νά έξασφαλίσουv τά 
μέσα γιά τήν ζωή τους. Λίγο πολύ τά κατάφερναν γιατί ήταν οίκονόμες, 
καί ποτέ δέν εiχαν ένδιαφερθrϊ γιά λοϋσα καί πολυτέλειες. • Αλλωστε τό 
κλίμα τής κατοχής δέν Cιφηνε περιθώρια γιά τέτοια περιττά πράγματα. 

Μιά χειμωνιάτικη νύκτα τού Δεκεμβρίου τοο 1 943 τρύπωσε ατό 
φτωχικό τους ένας aγνωστος νεαρός πού ζήτησε νά μιλήσει στίς τρείς 
γυναίκες. Τόν δέχθηκαν καί έμειναν άναυδες δταν αύτός χωρίς περιστρο
φές κάλεσε τίς δυό κοπέλες νά ένταχθούν ατό ΕΛΑΣ γιά νά πολεμήσουν 
τόν κατακτητή. 'Όπως άργότερα ή Στεργιάννα έλεγε ατό συγκάτοικό της 
· Αλέκο ΓίδQ ό έπισκέmης cιτά έλεγε όμορφα» καί έδειχνε νό είναι πολύ 
μορφωμένο_ς. Στήν όρχή πρώτη ή μάννα καί σέ συνέχεια τά κορίτσια της 
άντέτειναν στήν πρόταση πού τίς έγινε καί ίσχυριζόμενες ότι έχουν 
άρκετές έκκρεμότητες νά τακτοποιήσουν, μπορούσαν νά τό ξανασυζητή-
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σουν τό πράγμα , όν κaί το έβλεπαν λίγο δύσκολο. Τού είπαν έπίσης δτι ή 
προαρορά τους στό άντάρτικο θά ήταν μικρή, μιά πού καί oi δύο τους δέν 
1'\ξεραν άπό πόλεμο καί άπό τουφέκια. 

- Θά τά μάθετε ατό βουνό όλα - άπάντησε, έκείνος καί δέχθηκε νά 
ξαναγυρίσει σέ τρείς μέρες, έκφράζοντας τήν βεβαιότητα, ότι θά ήταν oi 
δύο όδελφές «έτοιμες νά κάμουν τό χρέος τους πρός τήν Πατρίδα••. 

'Όταν έμειναν μόνες τους υί τρείς γυναίκες έπεσαν, σέ βαρειά 
συλλογή καί άντήλλασαν σκέψεις πώς θά ξέφευγαν άπό τό κακό πού τίς 
βρήκε . .  Στήν άρχή είπαν νά άλλάξουν σπίτι. Τήν λύση δμως αύτή δέν τήν 
βρήκαν σωστή, γιατί καί έκεί θά τούς εϋρισκαν oi στρατολόγοι. τέλος 
κατέληξαν νά έγκαταλείψουν τήν Νάουσα πηγαίνοντας στήν Βέροια η τή 
Θεσσαλονίκη δπου θά ήταν περισσότερο άσφαλισμένες. Καθώρισαν μάλι
στα ή άναχώρησή τους νά γίνει τήν μεθεπόμενη μέιχι. ωστε νά μαζέ
ψουν καί νά πάρουν λίγα μικροπράγματα γιά τήν καινούργια τους έγκατά
σταση. 

· Ολόκληρη τήν άλλη μέρα τήν άφιέρωσαν ατό μάζεμα καί τό δέσιμο 
τοϋ νοικοκυριού τους. · Η ·  Μαρία βγήκε καί συμφώνησε μέ έναν ίδιοκτήτη 
κάρρου πού θά φόρτωνε τά πράγματα γιά νά τά μεταφέρει στό Σιδηροδρο
μικό Σταθμό. Σίγουρες ότι δλα πήγαιναν καλά, κάθησαν στό· τραπέζι γιά 
νά φaνέ κάτι πρόχειρο πού είχε έτοιμάσει ή μητέιχι τους. Δέν είχαν 
τελειώσει τό φτωχικό τους δείπνο, δταν κτύπησε ό χθεσινός άγνωστος 
συνοδευόμενος αύτήν τήν φορά άπό τρείς ένόπλους. 

- Βλέπω έτοιμασίες κυρίες μου τίς είπε. Γιά πού γιά τό καλό νόχουμε 
καλό ρώτημα. Γιά τήν .Σαλονίκη ή γιά τήν · Αθήνα; 

- Γιά πουθενά - έσπευσε νά άπαντήση ή Στεργιάννα. Δέσαμε τά 
πράγματα γιά νά μήν τάχουμε σκόρπια, άφού έμείς σέ δύο ήμέρες θά 
άνεβούμε στό βουνό. 

- Καί ή συμφωνία πού έκανε ή Μαρία μέ τόν καρραγωγέα; Έμaς 
κανείς δέν μπορεί νά μaς ξεγελάσει γιατί γιά όλα έχουμε τίς πληροφορίες 
μας. 

Καί oi τρείς γυναίκες έπείσθηκαν άπό τά τελευταία λόγια δτι ό 
κaρραγωγέaς ήταν έκείνος πού είδοποίησε τόν όργάνωση γιά τήν έπικεί
μενη φυγή τους. - Ετσι έβλεπαν νά είναι καταδικασμένες νά ύποστοϋν τίς 
συνέπειες τής άπαγωγής. · Ο  · Ελασίτης πού όφησε νά φανή τό πιστόλι 
του πού έκρυβε στήν δεξιά του τσέπη, τίς διέταξε νά ντυθούν νά τούς 
άκολουθήσουν. Μαζί σας θά · ρθή καί ή μάννα σας γιά νά σάς προστατεύη 
είπε είρωνικά. 

Βλέποντας ότι κάθε δικαιολογία ήταν χαμένη καί κάθε άντίστασις ήταν 
μάταια, oi τρείς γυναίκες άκολούθησαν τούς έπιδρομείς. τίς όδήγησαν 
aτόν .. Α γιο Θεολόγο καί σέ μιά άπό τίς πολλές χαράδρες πού περιβάλ
λουν τά γύρω ύψώματα έξη · Ελασίτες μέ έπικεφαλής τόν άρχιεκτελεστή 
ύπεδέχθησαν τήν θλιβερή συνοδεία. · Ο  Καπετάνιος .  άφοϋ κάλεσε τήν 
μητέρα γιά νά τήν ύποβάλει σέ άνάκριση, έδωσε έντολή στούς όπλοφό
ρους του νά άρχίσουν τό έργο τους .  'Έδεσαν τά χέρια τών δύο κοριτσιών 
καί όρχισαν νά τά ξεγυμνώνουν. Σέ διαμαρτυρία τους ότι ή ηαγωνιά είναι 
έντονη έκείνος άπήντησε, ότι «Οί άντάρτες είναι σέ θέση νά έξασφαλί-
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σουν τή ζεστασιά» στίς δύο κοπέλες. 
Χωρίς όλλη έντολή οί έκτελεστές έπέπεσαν μέ λύσσα έπάνω στά 

σώματα τών γυναικών. 
Τό τέλος είχε έπέλθει. Τό aλλα είναι θέμα φρικωδών λεπτομερειών 

καί διαστροφών. 

.,. Ηλθε νά γιορτάση 
τη γtννηση τοϋ Θεανθρώπου καί έσφάγη 
άπό τούς cc • Αγωνιστtς τής · Αντίστασης» 

Γιά λίγες μέρες δέν άκούσθηκε γιά όλλο έγκλημφικό έπίτευγμα τών 
παλληκαράδων τού Κ.Κ.Ε.  ΕΙχαν άρχiση νά πιστεύουν κυρίως οί καλόπιστοι 
κα! άφελείς δτι ή ήγεσία τσύ Κομμουνισμού έδωκε έντολή νά σταματή
σουν οί έκτελέσεις, γιατί τό κλίμα πού διεμορφώθη ατή Νάουσσα ύστερα 
άπό τίς τελευταίες σφαγές ήταν δυσμενές γιά τόν κομμουνισμό. Πρέπει 
νά γραφή δτι καί ίδεολόγοι κομμουνισταί - δν καί ήταν έλάχιστοι - άλλά 
καί οί συμπαθούντες τόν κομμουνισμό δέν υίοθετούσαν ή γιά νά είμαι 
περισσότερον σαφής, κατεδίκαζαν τά έγκλήματα καΙ άπεδοκίμαζαν τήν 
έγκληματική δραστηριότητα τής ΟhΛΑ. 

Αύτή όμως ή έγκληματική άπραξία δέν διατηρήθηκε γιά πολύ καιρό. 
Ζήτημα είναι έάν είχαν περάση έικοσι μέρες όταν σάν πραγματική βόμβα 
έπέσε ή δολοφονία τού Νίκου Σ':lμαρά. 

Βρισκόμασταν στίς τελευταίες ήμέρες τού 1 943 όταν ό Νίκος Σαμα
ράς ό γαμβρός τού Λιάηη, ήρθε γιά νά γιορτάσει μέ τούς δικούς του τά 
Χριστούγεννα καί τήν Πρωτοχρονιά. Προπολεμικά ύπηρετοϋσε στήν · Εφο
ρεία · Υλικοϋ Πολέμου έχοντας τόν βαθμό τού ύπαξιωματικού. Καθόνταiιε 
μέ τούς δικούς του διηγούμενος γεγονότα άπό τόν πόλεμο τής · Αλβανίας 
όταν κτύπησε ή έξώπορτα τού σπιτιού καί μιά dγνωστη φωνή τόν καλούσε 
μέ τό όνομά του νά τόν άνοίξη. 

Λεβέντης καί άτρομος δπως ήταν ό Σαμαρaς aνοιξε τήν πόρτα καΙ 
κατάπληκτος βρέθηκε μπροστά σέ πέντε νέους πού οί δύο άπό αύτούς 
πρότειναν τά περίστροφό τους ένώ οί άλλοι άνοιξαν τά παλτά τους γιά νά 
δείξουν τά αύτόματα πού είχαν κρυμμένα κάτω άπό αύτά. 

Μήν άνησυχείς Σαμαρά τόν είπε ό ένας άπό τούς όπλοφόρους. Σέ 
θέλουμε γιά μιά μικρή άνάκριση. 

• Εκανε νά προχωρήση ό Σαμαράς πρός τήν έξώπορτα όταν ό · Ελασί
της τοϋ είπε ότι γιά καλό καί γιά κακό θά έπρεπε νά φορέσει καί τό παλτό 
του. cι " Εξω χιονίζει καί εΤναι κρίμα νά πάθης κανένα κρυολόγημα». 

Τά τελευταία λόγια άνησύχησαν τόν Σαμαρά ένώ άντίθετα έγιναν 
άφορμή νά ήρεμήσουν ψυχικά οί δικοί του. Περισσότερό ήσύχασαν όταν ό 
έπικεφαλής τής όμάδος τούς είπε ότι cc · Ο  Νίκος δέν θά άργοϋσε νά 
έπιστρέψη». 

Προχώρησαν άρκετά χιλιόμ·ετρα χωρίς νά άνταλλάξουν ούτε μιά 
κουβέντα μαζύ του. Τό μόνο πού έκαναν ήταν νά έχουν oi δύο ένοπλοι 
στραμμένα τά πιστόλια τους πρός τόν κρατούμενο. Θά εΊχαν περάσει 
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πάρα πάνω άπό δύο ώρες όταν περνωντας εζω από τό Χωροnάνι κατευ
θύνθηκαν πρός τήν Χονδροσούλα. Μέ ένα σφύριγμα ένός · Ελασίτη, 
ξεπρόβαλλαν άπό τίς γύρω χαράδρες καί όλλοι ένοπλοι μέ έπικεφαλής 
τόν Μπάρμπα Γιάννη. 

- Καλώς τό καλόπαιδο πού ήρθε νά άναδιοργανώση τόν ΠΑΟ. Τώρα 
θά rιάρης μαθήματα καί θά γίνεις τέλειος όργανωτής. Θά ξεπεράσης καί 
αύτόν άκόμη τόν άξιωματικό άδελφό σου. 

Στό aκουσμα τών τελευταίων λέξεων τοϋ καπετάνιου οί έκτελεστές 
χύμηξαν σάν όρνεα γιά νά κατασπαράξουν τό θϋμα τους. Μαχαίρια, ραβδιά 
καί τά κοντάκια τών όπλων τσάκισαν τό σώμα. .. Ε να ς · Ελασίτης μέ τό 
τσεκούρι έκαμε θρύψαλλα τό κεφάλι τοϋ θύματος. 

Τώρα πιά νεκρός ό 'Έλλην ύπαξιωματικός ήταν άνίκανος νά βλάψει 
τήν cc · Εθνική άντίσταση». Τόν όφη σαν έκεί στό τόπο τοϋ μαρτυρίου γιά νά 
μείνει όταφος έπί πολλές ήμέρες. Τό χι.όνι πού έπεφτε άδιάκοπα σκέπασε 
τό κορμί του καί μόνον περί τά μέσα τού Φεβρουαρίου τοϋ 1 944 κάτι 
μαντρόσκυλα πού συνόδεύαν τά πρόβατα ένός τσομπάνη έγιναν άφορμή 
γιά νά βρε θ ή τό άποσυντεθειμένο κορμί τοϋ .. Ελληνος πού εΙ χε είς βάρος 
του τήν μεγάλη κατηγορία ότι εΤχε ύπηρετήσει τόν · Ελληνικό Στρατό καί 
ότι ό άδελφός του Χρήστος πού άργότερα προήχθη σέ Συνταγματάρχη, 
είχε πολεμήσει σάν i;ρωας σέ όλες τίc; μάχες πού έδωσε η · Ελλάς γιά τήν 
άνεξαρτησία της καί τή·ι έλευθερία τών τέκων της. 

Τά Χριστούγεννα τοϋ 1 943 
άντί yιά άρνιά οί «fιρωες)) 

σφάζουν .. Ελληνες 
καί άvήλικες · Ελληνοπούλες 

Φεύγοντας άπό τήν · Επισκοπή, είχε έγκατασταθεί στή Νάουσσα ό 
δεκαεννιάχρονος · Αχιλλέας Σαμαρτζίδης. Βχε πιάσει δουλειά στόν Πετρί
δη καί έγκαταστάθηκε σ ·  ένα φιλικό σπίτι, κατώρθωνε κάθε δεπανθήμερο 
πού έπεσκέmετο τήν οίκογένειά του, νά τή βοηθάη οίκονομικά καί νά 
κουβαλάη μαζί του λίγα τρόφιμα πού σπάνιζαν στό χωριό. 

Λίγες ήμέρες πρίν άπό τά Χριστούγεννα τοϋ 1 943 ένώ λογάριαζε νά 
προμηθευθή περισσότερα τρόφιμα καί νά δώση έτσι μεγαλύτερη χαρά στά 
άγαπημένα του πρόσωπα, τόν είδοποίησε μιά έργάτρια μέ τήν όποία ήταν 
συνδεδεμένος, δτι καλά θά έκαμε νά έφευγε άπό τή Νάουσσα, γιατί ή 
όργάνωση τό προηγούμενο βράδυ εΤχε άναθέση σέ δυό άνδρες νά τόν 
άπαγάγουν όπωσδήποτε γιά νά τόν όδηγήσουν στό βουνό, προκειμένου νά 
τόν έντάξουν στό άντάρτικο. 

Κατ· άρχήν ό Σαμαρτζίδης σκέφθηκε νά φύγη άμέσως γιά τό χωριό, 
άνέβαλε όμως τήν πρ.αγματοποίηση τοϋ σχεδίου του, προκειμένου τήν 
έπομένη νά προέβαινε στήν άγορά τών είδών πού ιϊξερε δτι ήταν άπαραί
τητα γιά τήν οίκογένειά του. 

Χώρισε άπό τήν κοπέλλα του καί λόγω καί τοϋ ψύχους πού έπικρατοϋ
σε βάδιζε βιαστικά γιά τό σπίτι του. Στό φόρο άκριβώς τόν σταμάτησαν 
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τρεις νεαροί πού τόν είπαν νά τούς άκολουθήση. 
Σέ aρνησή του νά συμμορφωθή, ό ένας όπλοφόρος άκούμπησε τό. 

πιστόλι του στήν πλάτη τού Σαμαρτζίδη. Αύτός άντί νά mοηθή έσπρωξε 
τόν ένα άπό τούς νεαρούς καί άρχισε νά τρέχει. Δέν πρόκανε νά 
άπομακρυνθή πέντε μέτρα όταν ό ένας μετά τόν aλλον άρχισαν νά 
πυροβολούν τό θύμα τους. 

Πολλες σφαίρες βρήκαν τόν στόχο καί μία άπ' αύτές τόν βρήκε cirό 
κεφάλι του άφήνοντάς τον άπνουν. · Ολόκληρη τή νύκτα έμεινε στό φόρο 
τό σώμα τού νεκρού. Οί πρωϊνοί διαβάται νομίζοντας δτι άπλώς εΙχε 
τραυματισθεί ό νέος τόν μετέφεραν ατό Νοσοκομείο. · Εκεί άπλώς διεπι
στώθη ό θάνατός του. 

Oi δύο νεαρές έργάτριες τοϋ Λαναρά 
�Ηταν προπαραμονή τών Χριστουγέννων τού 1 943 όταν οί δυό 

έργάτριες τού Λαναρά, Καλυψώ Λάτση καί Μαρίκα Σκαρλάτου ήλικίας 1 7  
έτών, είχαν πληρωθή καί πήραν τό δρόμο πρός τήν πόλη γιά ν '  άγοράσουν 
τά τρόφιμα τής γιορτής γιά τή γέννηση τού Θεανθρώπου. Περπατούσαν 
χαρούμενες λογαριάζοντας δτι μέ τό έπίδομα τών Χριστουγέννων πού 
πήραν θά άγοράζαν καί κανένα δωράκι γιά τίς μητέρες των. 

· Εκεί πού προχωρούσαν τίς σταμάτησαν τρείς νέοι μέ τραγιάσκες πού 
τίς είπαν δη θά πρέπει νά τούς άκολουθήοουν «γιά μιά μικρή άνάκριση». 

ι · Αντιστάθηκαν δσο μπορούσαν, άλλά ή έμφάνιση τών πιστολιών πού 
έβγαλαν έπιδεικτικά οί τρείς παλληκαράδες τίς ύποχρέωσε νά ύποταγοϋν 
στήν έντολή τους. τίς άνέβασαν aτόν Θεολόγο δπου έκεί τί(; παρέλαβε ό 
•' Αρχηγός». 

- Εισαστε πόρνες τίς εΙπε καί δίνετε τό κορμί σας aτούς Γερμανούς. 
Οί κοπελίτσες διαμαρτυρήθηκαν λέγοντας δη είναι παρθένες καί 

άδικα τίς βρίζει καί τίς κακολογεί. 
Θά σδς έξετάσω - άπήντησε άτάραχος ό έκτελεστής. Καi άφαιρών

τας τά έσώρουχά τους τίς ύπεχρέωσε νά ξαπλωθούν πάνω aτόν ύγρό καί 
παγωμένο χώμα . 

. Τραβώντας άστραπιαία τό μαχαίρι του έσχισε τά γεννητικά όργανα τών 
θυμάτων καi γέμισε μαχαιριές σ '  όλο τό κορμί του. Τά δύο κορίτσια ήσαν 
πιά νεκρά. · Από τά στήθη τους ό' δήμιος εΙχε κόψει τίς ρόγες γιό νά τίς 
χρησιμοποιήση γιά τό μακάβριο κομβολόγι του. 

· Εκεί σέ μιά χαράδρα τά βρήκαν οί συμπατριώται των τήν ήμέρα τών 
Χριστουγέννων. 

Τρiτη μέρα: � Ενα κορίτσι 16 έτών 
Τήν Τρίτη ήμέρα τών Χριστουγέννων καί ένώ άφάνταστος τρόμος 

έπικρατοϋσε ατό έργοστάσιο Λαναρά, καί δλοι συζητούσαν γιό τήν όγρια 
έκτέλεση τώνδυό δυστυχισμένων έργατριών, ή «όργόνωση» ξανακτυπούσε 
καί πάλιν. Γιά θϋμα της είχε έπιλέξη τήν Ίουλία Ματσακίδου 1 6  έτών. Καi 
αύτήν τήν συλλαμβάνουν λίγα μέτρα έξω άπό τό έργοστάσιο. Τήν όδηγούν 
στόν 'Άγιο Νικόλαο, όπου τήν ύποδέχεται ό Καπετάν Βορηάς. 'Όπως τίς 
δύο σφαγιασθείσες τήν κατηγορούν ότι κάμει παρέα μέ τούς Γερμανούς. 

- Θεέ καί Κύριε! - διαμαρτύρεται ή · Ιουλία. τί είναι αύτά πού λέτε! 
Δέν ντρέπεσθε νά κατηγορείτε ένα φτωχοκόριτσο; · Ο  «άνακριτής» δμως 
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δέν αστειείιετο. · Αρχίζει νά τήν κτυπάει με τό βούρδουλά του, καί άφοϋ 
τήν βιάζει, τήν παραδίδει στούς φρουρούς νά όλοκληρώσουν τήν άνάκριση 
- «γιά νά βροϋν τήν άλήθεια». 

Τήν έσφαξαν σάν τραγί καί τήν κομμάτιασαν. Τό κρεουργημένο σώμα 
της, τό διεσκόρπισαν πρός διάφορα σημεία τής περιοχής. Μάταια οί 
συγγενείς της περίμεναν νά γυρίση ή ' Ιουλία. 'Ό:rαν τήν παραμονή τής 
Πρωτοχρονιάς βρέθηκαν άνθρώπινα κόκκαλο καί τό παλτό πού φοροϋσε ή 
άμοιρη · Ελληνοπούλα, τότε έπείσθησαν ότι τό κορίτσι τους εiχε πέση 
θϋμα τών δολοφόντων τοϋ Κ.Κ.Ε. 

Γυρίζοντας όπό χαράδρα σέ χαράδρα συνεκέντρωσαν σπασμένα όστό 
καί σαπισμένες σάρκες πιστεύοντας ότι άνήκουν στήν δεκαεξάχρονη 
θυγετάρα τους. 

Οί έκτελέσεις αύτές στίς όγιες ήμέρες πού ή Χριστιανοσύνη, έορτά
ζη τή γέννηση τοϋ Θεανθρώπου πού ήρθε γιά νά διδάξη στήν άνθρωπότη
τa καλωσύνη, άγάπη, άλληλοβοήθεια καί πρό παντός νά φωτίση τό 
σκοτεινό δρόμο πού άκολουθοϋοον οί ίσχυροί τής προχριστιανικής περιό
δου, δέν συνεκλόνισαν ζιπλώς τίς ψυχές τών ·Νaουσσαίων, άλλά δίδαξαν 
σ ·  όλόκληρο τό λαό, ότι ό κομμουνισμός είναι όδυσώπητος. Δέν σέβεται 
τίποτε άπό τίς άρχές πού συνεννώνουν καί όδηγοΟν τούς άνθρώπους σέ 
πράξεις συγγνώμης καί άνθρωπίνης άγάπης. 

Προειδοποίησαν όμως μέ τά είδεχθfi αύτά έγκλήματα πού είχαν 
θύματα τίς πτωχές καί ταπεινές έργάτριες, ότι ό κομμουνισμός μισεί στήν 
ούσία όλους όσους βρέχουν τό ψωμί τους μέ ίδρώτα, άσχετα άν ή 
προπαγάνδα τους διακηρύσση στήν διαπασών ότι τά κ.κ. όλου τοϋ κόσμου 
είναι Κόμματα τών έργατών καί μάχοvταr γιά τά δίκαιά τους. 

Δέν ξέρω τί θά ποΟν γιά τά είς βάρος τών έργατών έγκλήματα •. πού 
διέπραξαν τά όργανα τού Κ.Κ.Ε. Ξέρω όμως πολύ καλά ότι οί συνάδελφοι 
τών σφαγιασθέντων έργατών καί έργατριών τίς Ναούσσης έχουν κόμη 
βαθειά τους πίστη ότι ό κομμουνισμός είναι μιά σπείρα είδεχθών δολοφό
νων, πού έχοντας γιά στόχο του τήν κατάληψη τής έξουσίας καί τήν 
έγκαθίδρυση τής κόκκινης δικτατορίας, βγάζει άπό τή μέση κάθε έναν πού 
δέν είναι διατιθεμένος νά ύπηρετήση τά σχέδιά του. · Αδιαφορεί άν είναι 
άστός, μπουρζουάς η έργάτης της πόλεως καί τής ύπαίθρου. Γιά τόv 
κομμουνισμό έκείνοι πού δέν τόv άκολουθοϋν πρέπει νά ξεκληρισθοϋν, 
χωρίς νά κρίνεται ή έπαγγελματική των ίδιότης. 

Τό 1 944 άρχίζει 
μέ καιvούργια έγκλήματα 

Τό 1 944 άρχίζει ύπό τούς χεροτέρςιυς οίωvούς διά τούς κατοίκους 
τής Ναούσσης. Τό πρώτο έγκλημα πού έγινε φανερώνει όλοκάθαρα ότι 
οί κομμουνισταί διψοϋν γιά άψα. Είναι άποφασισμένοι στό χρόνο πού 
μπήκε vά πλήξουν τούς πραγματικούς .. Ελληνας καί ίδίως έκείvους πού 
έχουν σημαίνουσα θέση στή ζωή καί τή δραστηριότητα τοϋ τόπου. Αύτό 
δείχνουν τά πράγματα. Έτσι στίς 1 8  ' Ιανουαρίου πού ό Χριστιανισμός 
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έορτάζει τή μνήμη τού · Αγίου · Αθανασίου οι δολοφόνοι της ΟΠΛΑ καί 
τοϋ ΕΛΑΣ έγκαινιάζουν τή δραστηριότητά τους μέ τή σύλληψη τοϋ 
Γεωργίου Περδικάρη. Τοϋ ξακουστού Τζών πού είχε διατελέση έκλεγμέvος 
δήμαρχος τί;ς πόλεως κατά τήν περίοδο τών έτών 1 924-1937, καί πού τό 
δημιουργικό καί πολύμορφο έργο του σόν δημάρχου, άλλά καί ή γεvικώτε
ρή του προσφορά ατό λαό καί στήν πόλη άνεγνωρίζοντο άπ' δλους τούς 
Ναουσσαίους. 

· ισως αύτή ή δημόσια άναγνώριση καί ή άγάπη τοϋ λαού πρός τόν 
Τζών ένοχλοϋσε τούς «fιρωας της · Εθνικής · Αντίστασης». ΕΙναι μιά άπό 
τίς έξηγήσεις πού δόθηκε άπό τούς συμπολίτας του δταν μαθεύθηκε τό 
τραγικό μαντάτο. 

ΓΕΩΡΓ/ΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ό ξακουστός Τζών τόν έξετέλεσaν άγρίως οί «ijρωες» καί 
έν συνεχεία έληστεύσaν τήν οίκογένειά του. 
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· Η ιστορία της συλλήψεως καί της έξαφανίσεώς του έχει τήν 
άκόλουθη σειρά: 

Ξεκίνησε άπό τό σπίτι του ό παληός Δήμαρχος στίς 5 τό άπόγευμα γιά 
νά έπισκεφθfι κάποιο παληό του φίλο έορτάζοντα. Λίγα μέτρα πέρα άπό τό 
σπίτι του, ένας γείτονάς του τόν πληροφόρησε ότι πρίν άπό λίγο δύο 
όγνωστοι τόν άναζητούοον έρωτώντες αύτόν, έόν τόν είδε νό βγαίνει. 

- Μού φάνηκαν μπαρ μπα Γιώργη - είπε - σάν ϋποπτοι. · Η  ταν ξένοι 
καί παίρνω όρκο δτι ήταν παιδιά τής ΟΠΛΑ. 

· Αν καί δέν εlχε κανένα λόγο ν· άνησυχεϊ ούτε καί είχε λογιαρια
σμούς ποίJ ένδεχομένως θά ύπεχρέωναν τήν ΟΠΛΑ ν ·  άσχοληθεϊ μ ·  
ούτόν κατευθύνθη στό σπίτι ένός δασικού πού ήταν γνωστό ότι άποτελού
σε τόν τοπικό ήγέτη τού ΕΑΜ καί τού Κ.Κ.Ε. 

· Ο  ύπεύθυνος τοϋ ΕΑΜ διασκεδάζοντας τίς άνησυχίεc; πού έξέφρα
σε ό παλαιός Δήμαρχος, προφασίσθηκε πλήρη όγνοια καί γιά νά γίνη 
περισσότερο πιστευτός τόν ύπενθύμισε ότι σάν Δήμαρχος άλλά καί σάν 
άπλός πολίτης μόνο καλωσύνεc; είχε κάνει στόν κόσμο. 

- Δέν βλέπω, μπαρμπα Γιώργη, γιατί πρέπει νά άνησυχής. · Η  όργάνω
ση άσχολείται μόνον μ· έκείνουc; πού πειράζουν τό λαό καί βλάmουν τόν 
άγώνα τοϋ " Εθνους. · Εσύ εύτυχώς δέν είοοι άπ' αύτούc;. · Αντίθετα 
όλόκληρη ή ίστορία σου ύπήρξε γεμάτη άνθρωπιά καί άτελείωτη καλωσύ
νη. 

Μέ τά καθησυχαστικά αύτά, λόγια τοίι ύπευθύνου δασικοίι, ό Περδικά
ρης, έγκατέλειψε τόν συνομιλητή του καί κατευθύνθηκε πρός τό σπίτι τοίι 
έορτάζοντος .  Δέν πρόκανε νά κόμη οϋτε πενήντα βήματα, όταν τρία 
ότομα άνάμεσα είς τά όποϊα καί ένας Ναουσσαϊος πού είχε εύεργετηθεϊ 
άπό τόν παλαιό Δήμαρχο, τόν σταμάτησαν. · Ο  Ναουσσαϊος μέ ϋφος 
τραχύ, άφοϋ έχαιρέτησε τόν εύεργέτη του, τόν είπε ότι θά έπρεπε νά 
τούς άκολουθήσει. « · Η  όργάνωση τοϋ κόμματος τού είπε, θέλει νά σέ 
ρωτήση γιά ώρισμένα πράγματα». Χωρίς καμμιά άντίσταση ή συνοδεία 
διάσχισε σχεδόν όλόκληρη τήν πόλη. · Ο  Περδικάρης δέν είχε καμμιά 
άνησυχία, γιά τήν πρόσκληση πού τόν έκαμε ή όγνωστη γι · αύτόν 
όργάνωση. Σάν νά μήν συνέβαινε τίποτε, χαιρέτησε τούς συμπολίτες του 
μέ τούς όποίους διασταυρώθηκε χώρίς νά διανοηθfι νά ζητήση βοιΊθεια 
άπό κανέναν άπό αύτούς . .. Οταν δμως ή συντροφιά έφθασε στίς παρυφές 
της πόλεως, ό Περδικάρης έκδηλώνοντας άνησυχία καί φόβους γιά τήν 
πορεία πού άκολουθοϋσαν έρώτησε τόν Ναουσσαϊο γιά ποίι κατευθύνονται 
καί τί ζητούσε ή όργάνωση άπό αύτόν. 

- Ί ;Ξγώ άπό χρόνια έπαυσα νά άσχολούμαι μέ πράγματα πέρα άπό τή 
δουλειά μου. · Ο  Ναουσσαϊος γιά νά διασκεδάση τίς άνησυχίες τού 
Περδικάρη τού είπε: 

- Γιά νά είσαι βέβαιος ότι δέν διατρέχεις κανέναν κίνδυνο, πάρε τό 
πιστόλι μου γιά σιγουριά. 

Λi;γοντας τίς τελευταίες λέξεις καί γιά νά γίνη περισσότερο πειστικός 
έβγαλε άπό τήν τσέπη του ένα πιστόλι καί τό παρέδωσε είς τόν Περδικά
ρη. 

- Δέν μοϋ χρειάζεται τό όπλο σου, είπε ό Δήμαρχος . .. Αλλωστε έγώ 
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ποτέ μου δέν χρησιμοποιούσα πιστόλια. 1i νά τό κάνω; · Αφοϋ είσαι σύ 
μαζί μου δέν φοβούμαι πιά τίποτε. 

· Η συντροφιά προχώρησε πρός τό δρόμο πού ώδηγοϋσε πρός τήν 
κατεύθυνΟr, τοϋ Σταθμού της Ναούσσης. Στή μέση όμως τοϋ δρόμου 
έκαμψε nαίρνοντας τό μονοπάτι πού έφθανε πάνω άπό τήν Στενήμαχο. 
Φθάνοντας στήν έισοδο τού χωριοιJ δέν μπfiκαν μέσα, άλλά ni'jρaν τό 
δρόμο πρός τό βουνό. · Ο  Περδικάρης κατάκοπος καί σκουντουφλώνταc,. 
λόγω τής νύκτας, άλλά καί τής όνωμαλίας τού έδάφους, ζήτησε άπό τούς 
συνοδούς του νά ξεκουρασθή. Μέ τήν έπέμβαση τοϋ Ναουσσαίου πού 
εΙχε εύεργετηθεί άπό τόν κρατούμενο ίκανοποίησαν τήν παράκλησή του. 
«Καλό σήμάδι» σκέφθηκε ό Δήμαρχος. 

Σέ λίγη ωρα ή συνοδεία ξεκίνησε πάλι τήν πορεία •. βαδίζοντας πρός 
τήν θέση πού ήταν γνωστή ώς Χονδροσούλα. · Εκεί βρισκόντουσαν πέντε
έξη άτομα πού έσπευσαν ν ·  όρπάξουν κυριολεκτικά είς τά χέρια τους τόν 
Περδικάρη, πού στpεφόμενος πρός τόν ύπ' αύτοϋ εύεργετηθέντα, τόν 
έρώτησε πού mϊγαν οί έγγυήσεις του. Συνεχίζοντας άπηυθύνθη πρός τήν 
όμήγυρη τών · Ελασιτών πού τόν εΙχαν κυκλωμένο. 

- η θέλετε, παιδιά, άπό μένα, διατί μέ έφέρατε έδώ; 
· Από έδώ καί πέρα άρχισε ή · Οδύσσεια καί τό δρόμο τοϋ Τζών 

Περδικάρη. Τόν έρώτησαν γιά πράγματα πού τ· άκουγε γιά πρώτη φορά. 
Τόν κατηγόρησαν γιά ένισχυτή καί τροφοδότη ·της ΠΑΟ. Δέν διστάσαν νά 
κάμουν ύπαινιγμούς γιά κακή του συμπεριφορά πρός τό λαό τής Νάουσ
σας. Σ' αύτό τό σημείο ό Περδικάρης γίνηκε έξαλλος. Μίλησε σκληρά 
στόν · Ελασίτη πού παρίστανε τόν άνακριτή του καί τόνισε δτι δλη του ή 
ζωή ήταν άφιερωμένη στή Νάουσσα καί τό λαό της. 

· 

«Μόνο καλά έργα καί εύεργησίες έχω κάμει», τούς ε1πε. «Μnροστι] 
σας τόνισε εiναι ενας άπό τούς εύεργετηθέντας καί θά πρέπει έάν έχει 
άνδρισμό νά έπιβεβαιώση τά λόγια μου». 

· Αντί άλλης άπαντήσεως, οί · Ελασίτες άρχισαν νά κτυπούν τόν 
άνυπεράσπιστο γέροντα. Σ '  αύτό τό σημείο ό Ναουσσαίος όπλοφόρος, 
έφυγε άπό τήν παρέα τών έκτελεστών. · ισως ένοιωθε τύψεις, γιατί έάν 
δέν μεσολαβούσε αύτός στή σύλληψή του 6 Περδικάρης θά άντιδροιJσε 
διαφορετικά. Μπορεί άκόμη νά θέλησε νά μήν εiναι παρών σέ δσα 
προησθάνετq δτι θά έπακολουθούσαν. 

Φtρνουν στό λημέρι τοϋ θανάτου 
τόν σύγγαμβρο του Δημ. Μπίλλη 

Πρίν περάοουν όλίγα λεπτά μιά καινούργια συνοδεία άπό · Ελασίτες 
έχοντας είς τό μέοον τόν βιομήχανο Δημήτριο Μπίλλη έκανε τήν έμφάνι
σή της. Τόν Μnίλλη, πού ήταν άδελφός τής γυναίκας τού Περδικάρη, τόν 
εiχαν όπαγάγει οί Έλασίτες στίς 7-7.30 τήν "ιδια νύκτα άπό τό έργοστάσιό 
του. Καί αύτόν τόν πήραν μέ τό πρόσχημα ότι τόν χρειαζόντουσαν στήν 
όργάνωση γιά νά δώση πληροφορίες πού μόνον ό "ιδιος γνώριζε. 

' Ο  Μπίλλης νουνεχής, συνετός καί όλιγομίλητος ξεχώριζε κι αύτός 
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γιά τήν άνθρωπιά του. Φιλάνθρωπος, εύγενικός καί ίδιαιτέρως εύπροσήγο
ρος δέν παρέλειπε εύκαιρία γιά νά βοηθήση τούς Ναουσσαίους σέ σημείο 
πού οί συμπολίτες του τόν χαρακτηρίζαν ίατρό τών ψυχών καί τής 
φτώχειας. 

- Τώρα τούς είπε 6 καπετάν Βορρηάς πού ήταν γνωστός γιά τήν 
άγριότητό του μπορεί νά τό πήτε καλύτερα. Θά περάστε όμορφα μαζί μας 
όρκεί νά μός βοηθήσετε ατό έργο μας. 

Στήν άρχή ζήτησε κι άπό τούς δύο κρατουμένους νά τόν ύπογράψουν 
σημείωμα γιό νά δώσουν οί συγγενείς τους πεντακόσιες χρυσές λίρες. 

Τά λεmά τά θέλουμε γιά τόν άγώνα τούς είπε. 'Όταν πάρουμε τίς 
λίρες θά πάτε αύριο στά σπίτια σας. · Εάν άρνηθήτε, έσείς θά έχετε 
εύθύvη γιά δ,τι θά συμβή. 

Πρώτος ό Μπίλλης έσπευσε ν' όπαvτήση, δτι τό ποσόν τών λιρών πού 
ζήτησε ό Καπετάν Βορρηός ήταν όδύνατο νά βρεθή έστω καί όν οί δύο 
οίκογένειες τών κρατουμένων πουλούσαν δλα τά ύπάρχοντά τους. Γιά νά 
μαλακώση δέ κάπως τή συζήτηση ρώτησε τόν καπετάνιο έάν μπορούσε νά 
καπνίση. 

- .  Εμεrς eΊμαστε άνθρωποι, Μπίλλη άπάντησε ό Βορρηός. Κάπνισε όχι 
ένα άλλά δσα τσιγάρα θέλεις, άρκεί νά εΙσαι λογικός μαζί μας. 

· Αφού κάπνισε τό τσιγάρο του ό Μπίλλης, οί · Ελασίτες έπανέλαβαν 
καί πάλιν τήν συζήτηση γιά τίς λίρες. Σέ καινούργια όρνησή τους δόθηκε 
τό σύνθημα τού ξυλοδ.αρμού . Σάν μαινόμενοι ταύροι οί όπλοφόροι κτυπού
σαν τό θύματά τους. Δέν σεβόντουσαν ούτε τήν ήλικία, οϋτε τήν ίστορία 
τών όμήρων. 'Όταν άπόκαμαν νά τούς κτυπούν, μέ πρώτο τόν Βορρηά 
άνέσυραν τά μαχαίρια τους καί όρχισαν νά τούς κτυπούν μ ·  αύτά. Τό 
μαρτύριό τους κράτησε όλόκληρη τή νύκτα. Στίς ώρες αύτές τής άγωνίας 
καί τής φρίκης ό Βορρηάς ξανάφερνε τό θέμα τών λιρών. Σέ κάθε άρνηση 
τού Μπίλλη καί τού Περδικάρη ή όργή τών έλασιτών μεγάλωνε. 

Τά χαράματα τής 1 9ης ' Ιανουαρίου oi κρατούμενοι ήταν περισσότερο 
νεκροί καί όλιγότερο ζωντανοί. Μονάχα τά μάτια τους πού κι αύτά 
τρεμόσβηναν έδειχναν δτι τά δύο θύματα συνέχιζαν νά εύρίσκοvται άκόμη 
ατή ζωή.Τά μουγγανητά τών άγελάδων τού Στενήμαχου πού φανέρωναν 
δτι oi κτηνοτρόφοι ή οί βοσκοί αύτών είχαν βγάλει τά ζώα τους πρός τό 
βουνό, έδωκαν κάποιες έλπίδες aτούς κρατούμε�ους. Πίστευαν οί δύστυ
χοι ότι βλέποντας oi · Ελασίτες τούς χωρικούς θά σταματούσαν τά 
βασανιστήρια τών θυμάτων τους καί "ισως άκόμα ή έλευσίς των θά τούς 
έσωζε τή ζωή . 

Αύτή δμως ή έλπίδα έσβησε σάν τό διαβατάρικο σύννεφο. Οί έλασί
τες μέ σύνθημα τού Βορρηό κατευθύνθηκαν πρός τούς βοσκούς καί τούς 
είπαν νά γυρίσουν ατό χωριό τους. Καί σέ συνέχεια όρχισαν νά κτυπούν 
μέ άγριότητα τά θύματά τους. · Ο  Περδικάρης καί ό Μπίλλης πεσμένοι ατό 
έδ,αφος άπό τά κτυπήματα τών «ήρώων», χαροπάλευαν. Τ<?τε ό Βορρηός 
τραβώντας τό πιστόλι του σκόρπισε τίς σφαίρες τους πάνω ατά σώματα 
τών. δύο διακεκριμένων Ναουσσαίων. Καί γιά νά εΙναι πιό σίγουρος γ ιό τήν 
όλοκλήρωση τού έγκλήματος, πήρε τό πιστόλι ένός Έλασίτη καί έδωκε 
τήν χαριστική βολή aτούς δύο νοικοκυραίους τής Νάουσσας. 
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· Αφοϋ βεβαιώθηκε ότι ό Περδικάρης καί ό Μπίλλης (Jταν πιά νεκροί, 
πρόσταξε τούς ύποτακτικούς του νά θάψουν τά θύματά τους. Τά έσυραν 
λίγο πιό ι:ιέρα άπό τόν τόπο της έκτελέσεως καί άνοίγοντας εναν 
πρόχειρο τάφο τά έρριξαν μέσα σ ·  αύτόν, σκεπάζοντάς τα μέ τό ύγρό 
χώμα πού μόλις κάλυψε τά κουφάρια τους. 

· Αφοϋ έπλυναν τά ματωμένα χέρια τους πήραν τόν δρόμο γιά τήν 
Κωτίχα δπου ήταν τό λημέρι τοϋ Καπετάν Βορρηό. · Εκεί ό καπετάνιος 
συγκεντρώνοντας τό σύνολο των · Ελασιτών πού τελούσαν ύπό τάς 
διαταγάς του, διηγότανε τόν τρόπο μέ τόν όποίον έξετέλεσε τά θύματά 
του. « Πρέπει νά πήγαν εύχαριστημένοι στόν όλλο κόσμο � εΤπε - γιατί δέν 
χρησιμοποίησα μονάχα τό μαχαίρι μου γιά νά τούς κατασφάξω. · Ε  χω όλλες 
δουλειές γιά σήμερα - συνέχισε - πού δέν παίρνουν άναβολή. Τώρα σειρά 
έχουν οί Λαναράδες. · Ο  ΕΛΑΣ καί τό Κόμμα μας θά ξεκαθαρίση τή 
Νάουσσα άπό τήν άντίδραση καί τήν μπουρζουαζία». 

· Εξαπατοϋν καί ληστεύουν τίς οίκοytνειες 
τών νεκρών 

Τήν άλλη μέρα άντιπρόσωπος τής τοπικής όργανώσεως τοϋ ΕΑΜ 
πήγε στίς οίκογένειες τών δύο έκτελεσθέντων. Ζήτησε έσώρουχα γιά νά 
άλλάξουν τάχα oi κρατούμενοι, καί φεύγοντας τούς εΤπε δτι καί οί δυό 
τους θά είχαν άνάγκη χρημάτων μιά πού ή άνάκριση θά κράτοϋσε λίγες 
ήμέρες άκόμη. 

• Οπως ήταν φυσικό οί συγγενείς τών νεκρών μέ προθυμία έδωκαν 
ροϋχα καί χρήματα καί έστειλαν καί έπιστολές γιά τά άγαπημένα τους 
πρόσωπα. Τό "ιδιο πράγμα συνεχίσθηκε μέχρι καί τό 1 945. 

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 
Θό ήταν παραμονές τοϋ Πάσχα τοϋ 1 947 όταν ένας νεαρός · Ελασί

της παρεδόθη στή Στρατιωτική Διοίκηση της Βέροιας. 'Όπως κατάθεσε, 
ύπηρετοϋσε στό έκτελεστικό άπόσπασμα τοϋ Καπετάν Βορρηό. Μέσα στίς 
άλλες όnοκαλύψεις πού προέβη, άνεφέρθη δη ό -ιδιος πήρε μέρος στήν 
άπαγωγή τοϋ Μπίλλη καί ότι παρίστατο όταν έκτελοϋσαν αύτόν καί τόν 
Περδικάρη. 

Σέ έρώτηση τοu ταγματάρχου · Αριστείδη Μίσσιου γιατί δέν άντέδρα
σε ατά έγκλήματα τοu Βορρηά, άπήντησε μέ είλικρίνεια. 

- · Αστειεύεσαι κύριε ταγματάρχα όχι έγώ άλλά καί κανένας όλλος 
· Ελασίτής μποροuσε νά σταματήση τόν Βορρηά καί τούς όλλους; Αύτοί 
σκότωναν. Αύτοί έσφαζαν. Αύτοί ήταν άδίστακτοι καί ίκανοί νά έκτελέσουν 
όποιον έμπαινε έμπόδιο aτόν δρόμο τους. 

· Ο  · Ελασίτης αύτός πού όνομάζετο Σωφρόνιος Σεϊτανίδης, προθυμο
ποιήθηκε νά βοηθήση τό στρατό ύποδεικνύοντας τό σημείο πού ύπήρχαν 
τάφοι έκτελεσθέντων. • Εδωκε έπίσης καί πολύτιμες πληροφορίες γιά τίς 
ένοπλες συμμορίες πού δρι..>ϋσαν στήν περιοχή Νάουσσας-Βέροιας, βάσει 
τών όποίων ό Στρατός μας καί ή Χωροφυλακή μπόρεσαν νά έξουδετερώ
σουν όρκετές όμάδες τών άνταρτών. τέλος έζήτησε νά καταταγη aτόν 
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Στρατο γιά νά επανορθώση, όπως είπε, τό κακο πού έκαμε στήν Πατρίδα. 
Μέ τήν τιμημένη στολή τού .. Ελληνα φαντάρου, ό Σεϊτανίδης πήρε μέρος 
σέ όλες σχεδόν τίς μάχες πού έδωκαν τά ένοπλα · Ελληνικά νειδτα στήν 
περιοχή τού Βερμίου. Πολεμούσε σάν πραγματικό λιοντάρι καί ή μοίρα τόν 
έπεφύλαξε τήν μεγάλη τιμή νά πέση στήν μάχη τής 1 4ης ' Ιανουαρίου τού 
1 949, πού οί συμμορίτες κα:rέλαβαν τήν Νάουσσα. · Από αύτόν έγιναν 
γνωστές όλες οί λεπτομέρειες τού δράματος τού Τζών Γεωργίου Περδι
κόρη καί τού Μπίλλη. 

Σq)άζει τήν μνηστή του 
καί τίς άδελφές της άφοϋ προηγείται 

δγριος βιασμός των 
Δέν έχει κοπόση όκόμη ό σάλος άπό τήν έκτέλεση τών Περδικάρη καί 

Μπίλλη καί άπό στόμα σέ στόμα φθάνει ή πληροφορία ότι ό Καπετάν 
Πεταλωτής συνοδευόμενος όπό πέντε έλασίτες όπήγαγε τίς τρείς όδελ
φές Ζέλιου. Τήν Φανούλα έργάτρια πού ήταν έπίσημη όρραβωνιαστικιό 
του, τήν Πόπη Νοσοκόμα καί τήν Ξανθίππη παρασκευάστρια. τiς όδήγησαν 
στόν • Αη-λιδ όπου κυλούν χωρίς διακοπή τά γάργαρα νερά του καί ϋστερα 
άπό κτηνώδη βιασμό πού ύπέστησαν άπό τόν "ιδιο τόν άρραβωνιαστικό καί 
τούς όλλους ccάγωνιστάς» .τής cc · Εθνικής · Αντίστασης» τίς κατακρεούργη
σαν. Πέταξαν τά κομματιασμένα κορμιά τους, aτό τέσσερα σημεία τού 
όρίζοντα γιά νά τό κατασπαράξουν τά όρνεα πού πεινασμένα τριγυρνού
σαν στήν περιοχή. 

� Ηταν ένα άπό τά φρικτότερα έγκλήματα πού δέν ξεχνάει ποτέ ό 

λαός τής Ναούσσης. 
· Ο Ναουσσαίος πού μού άφηγείτο τό τραγικό άπό περιστατικό πού 

ντροπιάζη τόν άνθρωπο, μού εΤπε ότι έπί πολλούς μήνες έμφανιζόντουσαν 
τήν νύκτα δίκην φαντασμάτων οί τρείς όμοιρες κοπέλες, στό "ιδιο άκριβώς 
σημείο πού βιάσθηκαν καί σφαγιάσθηκαν άπό έκείνους πού σήμερα 
θεοποιούν οί ύπεύθυνοι τής δυστυχίας τού • Εθνους καί τά εύτελή όργανά 
της. 

· Εκτελούν πτωχό βιοπαλαιστή 
γιατί άρνε ϊται νά ύποταγη 

στίς έντολές τους 
Τήν 'Ίδια νύκτα όλλοι όνδρες τής ΟΠΛΑ παίρνουν άπό τό σπίτι του 

στόν συνοικισμό τού 5ου Δημοτικού Σχολείου τόν Κώστα τόν Μαραγκό. 
κατηγορώντας τόν ότι δέν δέχθηκε νά ένταχθή στόν ΕΛΑΣ καί νά 
βοηθήση οίκονομικά τούς Ετ Α. · Αρνείται νά ύποταγή στίς έντολές αύτές 
τού κομμουνισμού καί μεταφερόμενος άπό τούς όπλοφόρους πού τόν 
συνέλαβαν στήν · Αγία Τριάδα, έκεί όπου είναι σήμερα ή Παιδούπολις, 
ε·κτελεϊται διό πυροβολισμών. Τό mώμα του παραμέμει έπί διήμερον 
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έκτεθειμtνο γιατί κανείς άπό τούς δικούς του δέν άποτολμά vό τό 
παραλάβη. · Η  ΟΠΛΑ προειδοποίησε, ότι όποιος ζυγώση στόν έκτελεσθέν
τα θό βριϊ τήν τύχη πού είχε έκείνος. 

Κατ· αύτόν τόν τρόπο έξεδικοϋντο καί νεκρόν όκόμη, έναν άγνό 
· Ελληνολάτρη πού δέν ήθελε νά ύπηρετήση τά σχέδια τών πρακτόρων τής 
βίας καί τοϋ όλοκληρωτισμοϋ. 

Ή σφαγή τοϋ Θεόδωρου Λαναρά 

Είχε ένταθίi τό κϋμα τοϋ τρόμου στή Νόουσοο μετά τήν άπαγωγή καί 
τίc; πιθανολογούμενες έκτελέσειc; τοϋ Περδικάρη καί Μπίλλη καί άλλων 
προκρίτων Ναουσσαίων όταν έπεσε σάν άτομική βόμβα ή πληροφορία ότι 
οί συμμορίτες άπήγαγον τόν βιομήχανο Θεόδωρο Λαναρά. · Η  κατάθλιψη 
σκέπασε τήν ψυχή όλων τών Ναουσσαίων, γιατί ό άπαχθείς είχε διαθέση 
όλη τή ζωή καί τή δραστηριότητά του γιά τούς συνανθρώπους του. ΤΗταν 
δημιουργικός όλ τρουίστή c;, πραγματικός άνθρωπος, σωστός Χριοτιανόc;. 

Οί Ναουσσαίοι πού συνάντησα καί πού τόν είχαν ζήση μέ ψυχικό 
σπαραγμό άναφέρθησαν στήν ίστορία του καί στήν τύχη πού τόν περίμενε. 
Μού ξεκαθάρισαν ότι δέν άνηκε στούς τέσσαρες μεγάλους Λαναράδες 
ποί:ι είχαν τά μεγάλα · Εργοστάσια στήν Νόουσσα καί στήν · Αθήνα:· ΤΗταν 
πρωτοεξάδελφος αύτών καί μέ τόν άδελφό του Σπύρο πού ήταν μεγαλύ
τερό<; του κατά έικοσι χρόνια καί μετέσχε σάν όπλαρχηγός στόν Μακεδο
νικό άγώνα , διετέλεσε δέ καί έπί δεκαετίαν αιρετός δήμαρχος, είχαν 
δημιουργήση μιά μικροβιομηχανία. Δέν ήταν πλούσιος καί_ τό παληό τό 
έργοστάσιο ΒΕΤΛΑΝΣ έτέθη τό 1 940 ύπό έκκαθόρισιν. Τό είχε ένοικιάση 
άπό τήν χρεωκοπήσασα · Εταιρία ΕΡΙΑ καί τό έθεσε σέ λειτουργία τό 1 943, 
άπασχολώντας έξήντα έργατοτεχνίτας. 

Σάν· δόγμα του εΤχε τήν άρχή ότι ήρθαμε στή ζωή νά βοηθήσουμε 
έστω καί έναν συνάνθρωπό μας καί νά μήν βλάψουμε κανέναν. 

" Εχοντας αύτή τή Χριστιανική φιλοσοφία έκαμε περισσότερα άπ' όσα 
μπορούσε γιά τήν �ουσσα καί τό λαό της. Χάρις καί στή βοήθεια τοϋ 
· Ερυθρού Σταυρού συνετέλεσε άποφασιστικά στήν όργάνωση τών λαϊκών 
συσσιτίων, σώζοντας έτσι άπό τήν πείνα άμέτρητες άνθρώπινεc; ψυχές καί 
κυρίως · Ελληνόπαιδα πού σέ άλλες περιοχές έπεφταν σάν τά φύλλα τών 
δένδρων άπό τήν μάστιγα τής πείνας. 

Οί συνομιληταί μου πού θέλησα νά άντλήσω στοιχεία γιά τήν πορεία 
καί τήν τύχη του, ύπήρξαν λιτοί άλλά καί παραστατικοί στούς χαρακτηρι
σμούς γιά τόν μεγάλο Χριστιανό πού χάθηκε . . Μέ βαθειά τήν πίστη του 
πρός τόν · Ιησοϋ έκαμε πράξη τίς διακηρύξεις τοίι Θεανθρώπου. Στάθηκε 
πάντα κοντά σ· έκείνους πού ύπέφεραν. Βοηθούσε χωρίς ύπολογισμό καί 
διάκριση τούς συνανθρώπους του. · Αναφέρθησαν σέ έκατοντάδες περι
στατικών στά όποία διέκρινε<; τήν άνθρωπιά καί τό Χριστιανικό πνεύμα πού 
κυριαρχούσε τίς πράξεις του. Μήν γράψης μοϋ είπαν γιά τίς ε ίδικές περι
πτώ_σεις πού σέ άναφέραμε γιατί ή ψυχή τοϋ Μεγάλου Νεκρού δέν θά τό 
θέλει, καί τ' άγαπημένα του πρόσωπα πού συγκροτούν τήν οίκογένειά του 
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·ο εύεργέτης της Νaούσσης κaί τού λαού ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ τήv ζωή τού 
όnοίοu δέν έφείσθησαv τά έγκλημaτικά 6pγava τού Κ.Κ.Ε. 
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δέν έπιζητοϋν ποτέ νό κάμουν χρήσιν τών πράξεων άλληλεγγύης καί 
άνθρωπιάς πού έκαμε (}έ όλη του τή ζωή ό Θεόδωρος Λαναράς. Θέλον
τας νά ξεκαθαρίσω ποιά ύπήρξε ή στάσις τοϋ ώραίου αύτοϋ ·· Ελληνος ατή 
διάρκεια τής κατοχής τούς ε1δα νά έπαναστατοϋν. 

· 

η περίμενες νά έκαμε ό Λαναράς μοϋ άπιiντησαν. Στάθηκε βράχος 
άκλόνητος στήν ίδέα τοϋ " Εθνους. " Εβοήθησε μέ όλες του τίς δυνάμεις 
τήν ύπόθεση τής λευτεριάς. ΤΗταν ό πρώτος Ναουσσαίος πού φρόντισε 
νά κρύψη καί νά προστατέψη τούς • Αγγλους, πού κυνηγημένοι βρέθηκαν 
στή Νόουσσα. Τούς έντυσε μέ πολιτικά καί φρόντισε γιά τή διαφυγή τους 
στήν Μέση · Ανατολή. Γι· αύτή του τή στάση ό Στρατάρχης · Αλεξάντερ 
έστειλε στήν οίκογένειά του είδικό δίπλωμα πού έκφράζει εuφημο μνεία 
καί τήν εύγνωμοσύνη τών Συμμάχων γιά όσα έπετέλεσε ό Θεόδωρος 
Λαναράς γιά τήν μεγάλη συμμαχική ύπόθεση. 

· Αφοϋ στάθηκε άδύνατο γιά νά μάθω τίς πληροφορίες πού ήθελα γιά 
τήν άπαγωγή καί τήν έκτέλεσή του, έκρινα σκόπιμο νά έ-πικοινωνήσω μέ τά 
παιδιά τοϋ έκτελεσθέντος. · Επεζήτησα κατ· άρχήν νά συναντήσω τόν υίό 
του κ. Γρηγόριο Λαναρά πού έχει τήν εύθύνη όλων τών έπιχειρήσεων πού 
δημιούργησε ατή Νάουσσα καί στό έξωτερικό, άλλά στάθηκε άδύνατο μιά 
πού βρισκότανε στή Δυτική Εύρώπη. Τότε προσέφυγα σέ μιά άπό τίς 
θυγατέρες του, τήν κ. Αίκατερίνη · Αρχάκη. Μέ δέχθηκε μέ καλωσύνη καί 
μέ εύγένεια πού έδειχναν τόν χαρακτήρα τής οίκογενειακής της άνατρο
φής. "Όταν άναφέρθηκα στό σκοπό τής έπισκέψεώς μου ύπέσn1 πραγμα
τικό συγκλονισμό. Β χε καί δίκαιο. · Ερχόμουν ϋστερα άπό σαράντα κοντά 
χρ�νια γιά νά ξαναζωντανέψω ατή μνήμη της τραγικά καί άπαίσια γεγονότα 
που σάν Χριστιαν.ή θά ήθελε νά ξεχασθοϋν. 

· Ως τόσο θέλοντας νά βοηθήση τό έργο μου πού δπως τόνισα 
άποβλέπει νά ρίξουμε περισσότερο φώς ατά γεγονότα τίς μαύρης περιό
δου 1943-J 949 πού σημάδεψαν τήν ίστορία τής χώρος μας καί νά 
διευκολύνη έτσι τούς σημερινού(; νέους άλλά καί τίς έπι::ρχόμενες 
γενεές γιά τόν πραγματικό χαρακτήρα τίς λεγομένης « · Εθνικής · Αντίστα
σης», δέν δίστασε νά μοϋ ίστορήση τά γεγονότα πού σχετίζονται μέ τό 
δράμα τού γεννήτορα της μέ λεπτομέρειες πού μοϋ άφησαν οναυδο γιά 
τήν άκρίβειa καί τήν παραστατικότητά τους. 

-.' Η μητέρα μου - ορχισε - πού ε1ναι άδελφή τού έκτελεσθέντος :<ατά 
τό · 1946 Δημάρχου Χριστοδούλου Πετρίδη, μετά τήν ούλληψη καί τήν 
έξαφάνιση τού Τζών Περδικάρη καί τού Δημητρίου Μπίλλη καί τήν 
καταδίωξη τού άδελφοϋ της τόν ' Ιανουάριο τού 1 944 τρομοκρατημένη 
άπ · αύτά τά γεγονότα, καί προαισθανομένη δτι κάτι κακό θά συνέβαινε καί 
aτόν πατέρα μου, έπέμενε νά έγκαtαλείψουμε τή Νάουσσα διό λόγους 
άσφάλειας. 

-Άς πδμε τοϋ έλεγε στή Θεσσαλονίκη ή τήν Άθήνα. ' Εκεί θά 
ζοϋμε χωρίς καρδιοκτύπια. · Εκεί δέν τριγυρίζουν άντάρτες δ πως έδώ καί 
δέν σημειώνονται οί άπαγωγές καί oi σκοτωμοί δπως συμβαίνει κάθε μέρα 
στήν περιοχή μας. 

Πιστεύοντας ό πατέρας ότι ή δλη του κοινωνική, οίκονομική, έθνική 
καί φιλανθρωπική του δραστηριότης ήταν διαυγής καί έξυπηρετοϋσε τόν 
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τόπο καί τό λαό, άπήντησε ότι οί κοι�ψουνισταί δέν εiχαν κανέναν λόγο νά 
καταλήξουν σέ όποιαδήποτε ένέργεια έναντίον του. Στήν "ιδια συζιiτηση 
έπεκαλέσθη καί τό γεγονός ότι σέ περίmωση πού θά έγκατέλειπαν τή 
Νάουσσα οί έξήντα οίκογένειες τών έργαζομένων είς τήν έπιχείρησή του 
θά περιέπεπταν σέ κατάσταση τραγωδίας. Παραμένοντας όνεργοι μιά πού 
δέν ύπήρξαν δυνατότητες ν' άπασχοληθούν σέ άλλες έπιχειρήσεις θά 
γνώριζαν τό δράμα τής πείνας. Γιά νό τήν καθησυχάση δέ περισσότερο 
ύπενθύμισε ατή μητέρα ότι ό Τζών Περδικάρης καί ό άδελφός της 
Πέτρος Πετρίδης ήταν πολιτικά πρόσωπα καί οί κομμουνισταί είχαν λόγους 
νά άπαλλαγούν τής παρουσίc;ις των. 

-· Εγώ, συνεπλήρωσε, δόξα τc!) Θεc!) δέν άσχολούμαι μέ πράγματα πού 
έχουν σχέση μέ τήν πολιτική. Γιατί λοιπόν νά φύγω; Γιατί νά αύτοεξορι
σθώ; Γιατί νά δημιουργήσω δυστυχία ατά έξήντα σπίτια τών έργατών μου; 
Δέν σκέφτεσαι, γυναίκα, ότι κλείνοντας τό έργοστάσιο θά πεθάνουν άπό 
πείνα οί οίκογένειες τους; 

«Τά λόγια τοϋ πατέρα πού ήταν γεμάτα λογική καί σωφροσύνη, 
συνέβαλαν στήν όρση τών φόβων τής μητέρας μου. Έτσι παραμείναμε 
ατή Νάουσσα, ένώ έάν τήν εΊχαμε έγκαταλείψη "ισως ό πατέρας μου νά 
ζούσε». 

· Η  Κα · Αρχάκη μπαίνοντας ατό ίστορικό τής συλλήψεως τοϋ πατέρα 
της μοϋ έξιστόρησε τό έξής: 

- Είς τίς 30 Μαρτίόυ. ό πατέρας συναντήθη μέ τόν Γεώργιο Κόκκινο 
καί τήν Κα Καλούτση πού είχε ύφαντήριο λαϊκών είδών. · Επειδή ή 
συζήτηση πού έκαμαν δέν είχε όλοκληρωθή, έμειναν σύμφωνοι νά συναν
τηθούν τήν έπομένη είς τάς ένδεκα ή ωρα, άφού προηγουμένως ό 
πατέρας θά πήγαινε ατό έργοστάσιο Λαναρό-Κύρτση, προκειμένου νά 
συναντηθιϊ μέ τόν διευθυντή του κ. Ζαχαρόπουλο γιά τήν διευθέτηση 
θεμάτων πού άφορούσαν τή δουλειά τους. 

Τό πρωί τής 31ης Μαρτίου καί στίς έννέα τό πρωί, φεύγοντας άπό τό 
έργοστάσιο πέρασε όπό τό σπίτι μας καί χαιρέτησε τή μητέρα, πηγαίνον
τας νά συναντήση τόν κ. Ζαχαρόπουλο. · Από τό παράθυρο τού σπιτιού 
μας πού ήταν στήν όδό Χριστοδούλου Λαναpα, ή μητέρα μου είδε νά τό 
άκολουθούν δυό ότομα μεταξύ τών όποίων καί ό άδελφός τοϋ Καπετάν 
Κατσώνη πού οί Ναουσσαϊοι έλεγαν ότι ήταν ό άρχηγός τής ΟΠΛΑ. 

" Αν καί αύτό τήν άνησύχησε δέν έσπευσε νά είδοποιήση τόν πατέρα. 
Γιά τήν παράλειψή της αύτή δέν συ.γχωρεϊ μέχρι σήμερα τόν έαυτό της. 

· Η  σεβαστή αύτή δέσποινα όταν μού έκαμε τιiν τιμή νά μού δεχθή 
ατό σπίτι της στή Θεσσαλονίκη, όφησε νά ξεσnάση ή πικρία της γιατί 
έ κείνη τήν ήμέρα δέν κινήθηκε άποφασιστικά καί όπως έnρεπε. 

- · Εάν είδοποιούσα τόν Θεόδωρον μού έλεγε καί έπαναλάμβανε, θά 
μπορούσα νά προκάνω τό κακό πού μός βρήκε. · Επικαλούμενος τήν 
τακτική τών κομμουνιστών πού γνωρίζω κατέβαλα κάθε δυνατή προσπά
θεια γιο νά τήν πείσω ότι καί όν όκόμη είδοποιούσε τό σύζυγό της, τίποτε 
δέν θά τόν έσωζε άπό τήν έκτέλεση. 

· Η  ΟΠΜ τής είπα έφ · όσον είχε πάρη έντολή γιά ;ή ν έκτέλεσή του, 
κανένα γεγονός δέν μπορούσε νά σταματήση τό έργο της. Οί φονιάδες 
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πού τούς ωπλιζε καί τούς κατεύθυνε τό Κ .Κ. Ε. θά σκότωναν όπωσδήποτε 
τό σύζυγό της τό πολύ-πολύ θά ήταν νά γλυτώση ό άείμνηστος Θεόδωρος 
λίγες ώρες ή λίγες ήμέρες ζωής. 

Τά λόγια μου άμβλυναν κάπως τό δράμα γιά τήν εύθύνη πού έννοιωθε 
καί πιστεύω ότι έπείσθη πώς οί συλλογισμοί μου ήταν σωστοί σέ ότι άφορά 
τήν τύχη τοΟ συζύγου της μιά πού oi κομμουvισταί ε1χαv όποφασίση τήν 
έκτέλεσή του. 

· Αφοϋ συναντήθη μέ τόν κ. Ζαχαρόπουλο - συνέχισε τήν άφήγηση 
τής ή Κα · Αρχάκη - άκολουθώvτας τό δρόμο πρός τήν. · Αράπιτσα 
κατευθύνετο στό έργοστάσιο τοϋ Κοκκίνου. Τήν ωρα ποΟ περνούσε τήν 
γέφυρα τών Ζντουμπάνων, στό ξεροντούβαρο της ΕΣτΙΑΣ δύο νεαροί τόν 
σταμάτησαν, άξιώνοντας νά τούς άκολουθήση. · Ο  πατέρας άρνήθηκε καί 
τότε ό ένας έξ αύτών έξήγαγε περίστροφο όπειλώντας τον ότι θό • 

. τόν έκτελέση. 
Χειροδύναμος δπως ήταν παρά τά πενfjντα του χρόνια ό πατέρας 

έπέπεσε έπί τοΟ όπλοφόρου καί τόν άφώπλ10ε. Τότε, δπως άνέφεραν οί 
έργάται της ΕΣτιΑΣ; ξεπρόβαλαν άλλοι τρείς όπλοφόροι, οί όποίοι μαζύ 
μέ τούς άλλους δύο της ΟΠΛΑ, έδεσαν τό θύμα τους καί άρχισαν νά τόν 
σέρνουν. Τόν πέρασαν μπροστά άπό τό φυλάκιο της ΕΣτΙΑΣ καί όκολου
θώντας τόν κατηφορικό δρόμο πρός τόν σιδηροδρομικό σταθμό, τόν 
όδήγησαν είς τήν Καλύβα πού ήταν έπόνω άπό τήν Κωτίχα καί είναι 
γνωστή ώς Παλή Καληάς. Είς τήν Καλύβα έκρατήθη έπί μίαν ήμέραν. 
· Από έκεί έγραψε στήν μητέρα μου σ· ένα έπισκεπτήpιο του τά έξf)ς: 

· Αγαπητή Σοφία. 
Εfμαι καλά. Νά φιλήσης τά παιδιά · καί νά παραδώσετε είς τήν 

όργάνωση ότι ύφάσματα έχουμε ατό σπίτι. Μέ τήν δύναμη τοΟ Θεοϋ θά 
έπιστρέψω. 

Θεόδωρος 
Τήν κάρτα αυτη τήν παρέδωκε ό Καπετάν Πιτσιρίκος είς στενόν 

συγγενή μας τό πρωί της 1ης · Απριλίου. Προφορικώς δέ ό κομιστής εlπε 
δτι ό πατέρας ζητάει νά σταλούν καί ροϋχα ν.. άλλάξη. 

· Η  μανούλα μου - συνέχισε ή Κα · Αρχάκη - συμμορφώθηκε πλήρως 
μέ τό περιεχόμενο τής έπιστολής καί παρέδωσε τά ζητηθέντα ύφάσματα. 

· Αφοϋ περιμέναμε έπί ένα είκοσιτετράωρο χωρίς νά φανιϊ ό άπα-
. χθείς, ό άδελφός μου Γρηγόρης πού τότε ήταν 1 6  έτών άρχισε νά κινείται 

δραστηρίως. · Απευθύνθη είς τόν ' Ιωάννην Παλαμάν, πατέρα τοϋ Καπετάν 
Μαύρου καί είς έναν άλλον πολιτικόν σημαίνοντα τοϋ ΕΑΜ. Τό μόνο πού 
ζήτησε έπίμονα ήταν νά μάθη πού βρισκότανε ό πατέρας καί ποιές 
κατηγορίες τόν βάραιναν. 

Καί οί δυό τους διαβεβαίωσαν ότι γρήγορα θά άπελύετο. · Εν συνε
χεία συνηντήθη είς τό σπίτι τοϋ θείου μας Γεωργίου Τούρπολη μέ τόν 
δικηγόρο ·Γκούτα, όπου τόν έπληροφόρησε δτι ό πατέρας μου συνελήφθη 
μέ τήν κατηγορία ότι τό χακί ϋφασμα πού ήταν ή παραγωγή τοϋ έργοστασί
ου προορίζεται τάχα διό τά τάγματα άσφαλείας. 

· Ο  άδελφός μου έπανεστάτησε κυριολεκτικά, πληροφορώντας τόν 
συνομιλητή του δτι tό χακί τής έπιχειρήσεως τό άγόραζε ό καπνέμπορας 
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Θεσσαλονίκης Βασίλειος Ζαφρανός. Κλείνοντας αυτο τόν κύκλο τών 
ένεργειών καί συνομιλιών ό Γρηγόρης μέ χίλιες δυό προφυλάξεις κατέβη
κε αύθημερόν στή Θεσσαλονίκη. Μέ όδηγό του τόν · Αλέκο Τουρπάλη 
συναντήθη μετά τοϋ Ζαφρανδ είς τήν έπί τής όδοϋ · Εγναντίας οίκίαν του. 

· Ακούγοντας τόν λόγο τής έπισκέψεως τοϋ άδελφοϋ μου, ό οίκοδε
σπότης άναστατωμένος κυριολεκτικά, έσχισε άμέσως τήν ταπετσαρία πού 
έκάλυmε τόν τοίχο τοϋ σαλονιοϋ του καί βγάζοντας άπό έκεί ένα φύλλο 
δακτυλογραφη μένο χαρτιοϋ τοϋ είπε: 

Παρά τόν κίνδυνο πού διατρέχει. ή ζωή μου σοϋ παραδίδω τό έγγραφο 
αύτό της 9ης Μεραρχίας τοϋ ΕΛΑΣ Θεσσαλίας. Τό κείμενο τοϋ έλασίτικου 
έγγράφου είχε ώς έξης: 

Συναγωνιστή Ζαφρανά: 
Παρελήφθησαν οί ποσότητες χακί τοϋ· έργοστασίου Λαναρά Ναούσ

σης. · Αναμένομε κΌ.ί τίς νέες παραγγελίες τοϋ "ιδιου ύφάσματος γιατί 
έχουμε άμεση άνάγκη. 

Μέ συναγωνιστικούς χαιρετισμούς. 
· Εκτός τοϋ διοικητοϋ της Μεραρχίας τό έγγραφο είχε καί μιά 

δυσανάγνωστη ύπογραφή τοϋ ύπευθύνου διευθυντού τής ΕΤ Α. 
- Γιά μένα - είπε ό Ζαφρανός - άποτελεί ύποχρέωση τιμής νά 

γλυτώσω τόν πατέρα σου. Θά έπικοινωνήσω άμέσως μέ τούς έδώ έκπρο
σώπους τοϋ ΕΑΜ καί τοϋ ΕΛΑΣ καί είμαι βέβαιος δτι όταν φθάσης στή 
Νάουσσα ό πατέρας του θά βρίσκεται στό σπίτι σας. 

Γεμάτος χαρά ό άδελφός μου έπέστρεψε είς τήν Νάουσσα. Κατευ
θύνθη ε ίς  τό σπίτι τοϋ θείου μας Τουρπόλη, καί άφοϋ όνέφερε τά τής 
συναντήσεώς του μέ τόν· Ζαφρανάν, τοϋ έδειξε καί τό έγγραφο τής 9ης 
Μεραρχίας τοϋ ΕΛΑΣ. 

Κατάπληκτος ό Γρηγόρης είδε τόν θείο μας νά χλωμιάζη καί νά 
πέφτη σέ βαρειά συλλογή. Τότε χωρίς νά διστάση τοϋ είπε: 

� Μά δέν χαίρεσαι θείε γιά τά νέα πού σου εφερα; 
· Ο  Γ. Τουρπάλης συνεχίζων νά έχη τό "ιδιο κακόκεφο ϋφος τοϋ 

άπάντησε: 
-- Αφησε τό έγγραφο σέ μένα καί θά δοϋμε τί θά κάνουμε. 'Όπως ό 

"ιδιος άργότερα άπεκάλυψε είχε συγκεκριμένες πληροφορίες δτι ό πατέ
ρας του ήταν ήδη νεκρός άλλά γιά νά μήν πληγώση τήν οίκογένειά μας καί 
κατεχόμενος άπό αίσθήματα άνθρωπιδς δέν ήθελε νά μεταδώση αύτός τό 
τραγικό μήνυμα γιά τό θάνατο τοϋ άγαπημένου μας πατέρα. 

Αύτή ή άίνιγματική στάσις τοϋ θείου μας δημιούργησε άνησυχίες στόν 
άδελφό μου. · Ωστόσο δέν έξεδήλωσετούς φόβους πού έζωναν τήν ψυχή 
του σέ κανέναν άπό τήν οίκογένειά μας. · Αντιθέτως μετέφερε τό 
χαρούμενο μήνυμα τοϋ Ζαφρανό τονίζοντας δτι θεωροϋσε λελυμένο τό 
θέμα της άπελευθερώσεως τοϋ πατέρα μας. 

'Όπως ήταν φυσικό, ϋστερα άπό τά λεγόμενα τοϋ Γρηγόρη άλλο 
κλίμα διεμορφώθη στό σπίτι μας πού μέχρι τότε ζοϋσε μέ έντονες καί 
δικαιολογημένες άνησυχίες. Τήν άγωνία μας τήν διεδέχθη ή έλπίδα, καί 
τόν πόνο μας ή έλπιδοφόρος χαρά γιά τήν άπελευθέρωσή του. 

Τώρα πού ε"ιχαμε στά χέρια μας τό έγγραφο τής 9ης Μεραρχίας τοϋ 
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ΕΛΑΣ, πιστεύαμε ότι κρατούσαμε ένα γερό άτοϋ πού θά τό παίζαμε 
άποφασιστικά στούς παράγοντας της τοπικής ήγεσίας τοϋ ΕΑΜ καί ίδιαιτέ
ρως στόν πατέρα τού Καπετάν Μαύρου. τίς έλπίδες πού δημιουργήθηκαν 
στήν οίκογένειά μας τίς δυνάμωσε περισσότερο άκόμη, ό έρχομός τήν 
όλλη μέρα τοϋ · Αλέκου Τουρπάλη. Ήταν γνωστός ό δυναμισμός του, ή 
άνθρωπιά του καί κυρίως ή άνιδιοτέλειά του. Είχε γνωριμίες μέ όλους 
τούς Ναουσσαίους καί ιϊξερε καλά τήν ύπόθεση της διαθέσεως τοϋ χακί 
aτόν ΕΛΑΣ, γιατί αύτός ήταν ό μεσολαβητής μεταξύ τοϋ πατέρα μου καί 
τού Ζαφρανδ γιά τήν προμήθειά του. · Ετσι ό · Αλέκος γνωρίζοντας άπό 
πρώτο χέρι γιά τό πού διετίθετο τό χακί, χτύπησε όλες τίς πόρτες. Ήλθε 
σέ έπαφή τήν "ιδια ήμέρα μέ τούς ύπεύθυνους τού ΕΑΜ καί της ΟΠΛΑ. 
Τούς άνέφερε πώς είχε ή όλη ύπόθεσις καί ζήτησε έπιτακτικά νά 
άπελευθερωθή ό πατέρας μας. Οί έκπρόσωποι τού · κομμουνισμού ον καί 
αίφνιδιάσθηκαν όπό τό όσα τούς είπε ό συνομιλητής των δέν άπέκρυψαν 
τό γεγονός ότι ό πατέρας είχε έκτελεσθιϊ πρίν άπό τρεiς ήμέρες. Αύτή 
τήν, τραγική άλήθεια δέν μΕις τήν άνεκοίνωσε ό Τουρπάλης. · Αντιθέτως 
μάς έδωσε κουράγιο λέγοντάς μας ότι ό πατέρας ζη. 'Όταν ϋστερα άπό 
χρόνια μάθαμε τά πάντα, ό · Αλέκος δικαιολόγησε τή στάση του μέ τήν 
άκόλουθη φιλοσοφία: 

- «Προτιμότερο είναι νά ζfi ό άνθρωπος μέ τήν έλπίδα ότι ό 
άγαπημένος του πού τόν θεωρεί χαμένον όριστικά, έξακολουθεί νά 
βρίσκεται στή ζωή . Καλύτερη ή έλπίδα παρά ό σπαραγμός γιά έκείνον πού 
χάθηκε». 

Μέ τήν άπατηλή έλπίδα ότι οί κομμουνισταί δέν σκότωσαν τόν πατέρα 
μας, όλη ή οίκογένειά μας πρόσμενε τό γυρισμό του. Μqνάχα ό άδερφός 
μου ό Γρηγόρης συνέχιζε τίς έρευνές του γιά νά μάθη γιά τήν τύχη τοϋ 
άπαχθένrος. · Ερευνούσε σάν λαγωνικό γιά ν '  άποκαλύψη τό θήραμά του. 
Δυό τρείς φορές έφθασε ώς τήν Στενήμαχο πού όπως έλέχθη έκεί είχε 
όδηγηθη ό πατέρας. 

- Μιά μέρα, συνέχισε ή Κα · Αρχάκη, ό φίλος τοϋ άδελφοϋ μου 
Περικλιϊς Χατζηπαράσχης πού (]ταν στέλεχος τών κομμουνιστών τοϋ 
συνέστησε ύποδεικνύοντάς τον νά πάψη νά πιέζη τήν όργάνωση ζητώντας 
νά μάθη γιά τήν τύχη τού πατέρα μας. 

-·Έχω πληροφορίες τού είπε, ότι έάν συνεχίσης τήν τακτική αύτή, ή 
ΟΠΛΑ θά καθαρίση καί σένα. Τήν άντίδραση - συνέχισε - ή όργάνωση τήν 
ξεκληρίζει μέχρι τρίτης γενεάς. Σάν πραγματικός φίλος, σέ προειδοποιώ 
καί σέ παρακαλώ νά μέ άκούσης. 

· Η  προσμονή γιu τόν γυρισμό τοϋ πατέρα κάθε μέρα έκορυφοϋτο, 
ίδίως μέ τίς έκτελέσεις πού γινόντανε στό βουνό, καί τό γεγονός ότι ή 
διαβεβαίωσις Ζαφρανό δέν έπραγματοποιείτο, μέ άποτέλεσμα νά τσακι
σθούν τά νεύρα μας καί νό σαρωθούν οί έλπίδες πού έΊχαμε στηρίξει σ ·  
αύτή ν. 

· Εν τι!) μεταξύ τό γεγονότα πού έμεσολόβησαν άρχιζαν νό σπάζουν 
τό έλπιδοφόρο ήθικό τιϊς ο ίκογενείας μας. Οί Γερμανοί έγκατέλειψαν τήν 
Νάουσσα καί oi έλασίτες μπήκαν σ· αύτήν χωρίς νά φανή ό πατέρας. 
· Επηκολούθησε ή ύπογραφή τής συμφωνίας τής Βάρκιζας. · Εθνοφυλακή 
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καί τμήματα χωροφυλακής έγκατεστάθησαν στήν · πόλη άλλά τίποτε δέν 
μάθαμε γιά τήν τύχη του . .. Οταν μάλιστα έγκατεστάθησαν καί οί νόμιμες 
πολιτικές άρχές κύμα άπελπισίας μός κατέλαβε. ΕΊχαμε παύση νά ζούμε 
μέ τήν έλπίδα τού γυρισμού καί μαυροφορέσαμε . 

" Υστερα όπό 1 5  χρόν� 
Πέρασαν δεκαπέντε όλόκληρα χρόνια όπό τότε, όταν ό έπαναπατρι

σθείς άπό τό παραπέτασμα Μιχαήλ · Εξηντάρης έζήτησε νό συναντηθfj μέ 
τόν όδελφό μου. Προφανώς θέλοντας νά έλαφρώση τή συνείδησή του καί 
νά τακτοποιηθfj έναντι τού "ιδιου του έαυτού, άπεκόλυψε aτόν Γρηγόρη ότι 
ό πατέρας μας έξετελέσθη ύπό ένός · Ελασίτου άπό τό Χωροπάνι τήν 1ην 
η zαν · Απριλίου καί ότι ό ··ιδιος έγνώριζε τό σημείο πού τόν εiχαν θάψη .  

Μαζύ μέ τόν · Εξηντάρη πού προθυμοποιήθηκε νά μός όδηγήση aτόν 
τόπο τού μαρτί.ιρiου τού άγαπημένου μας γεννήτορα, φθάσαμε στίς 1 1  
· Απριλίου 1 959 στήv Κωτίχα καί άνασκάπτοντας τή γη βρήκαμε τά δγια 
κόκκαλό του. Τά συγκεντρώσαμε καί τά μεταφέραμε ατή Νάουσσα γιά τήν 
όποία είχε άφιερώση όλόκληρη τή ζωή του. 

Μετά τήν έπιμνημόσυνο δέηση - στήν όποία μετέσχε σύσσωμος ό 
λαός τής πόλεως - ό άδελφός μου Γρηγόρης μέσα ατό κλάματα καί τόν 
όδυρμό συγγενών καί φίλων εiπε λίγα λόγια γιά ν· άποχαιρετήση τόν 
χαμένο πατέρα μας. 

· Αφού έκαμε συγκινητικό κήρυγμα πρός τούς παραπλανηθέντας νά 
ξαναγυρίσουν ατό δρόμο πού όδηγούσε στήν · Ελλάδα καί τόν Χριστιανι
σμό, κατέληξε: 

- Μακρυά τfjς έπάρατης ίδεολογίας τού κομμουνισμού πού συμβολί
ζει τό έγκλημα καί τήν προδοσία, ός συγχωρήσουμε τούς αύτουργούς γιά 
τό έγκληματικό τους παρελθόν καί ός άγωνισθούμε σάν ένας όνθρώπος 
γιά τήν Πατρίδα καί τήν πίστη τού Χριστού. 

Λέγοντάς μου τά τελευταία αύτά λόγια ή Κα · Αρχάκη λύγισε ατή ν 
κυριολεξία. Τά μάτια της βούρκωσαν καί ρίχθηκε σέ μιά συλλογή προφα
νώς ξαναζώντας τίς τραγικές ήμέρ·ες τής άγωνίας καί τfjς προσμονής τού 
μεγάλου τους Νεκρού. Αίσθανόμουν τόν έαυτό μου ένοχο γιατί μέ τήν 
συνάντηση πού έπεζήτησα όνοιξα τίς πληγές πού 6 χρόνος άρχισε νά 
έπουλώνη. 

Κήρυγμα άγάπης 
'Ύστερα άπό λίγες ήμέρες έπληροφορήθην ότι ό υίός τοϋ σκοτωμέ

νου Γρηγόρης πού ατά χρόνια πού μεσολάβησαν _ μετεβλήθη σέ έναν 
δημιουργικό Βιομηχανικό παράγοντα ατή Χώρα μας καί στήν Εύρώπη είχε 
έλθη καί τήν Θεσσαλονίκη . 

· · Επιτελώντας χρέος πρός τήν ίστορία πού πρέπει νά στοιχειοθετείται 
μέ ξεκαθαρισμένα στοιχεία καί θέλοντας νά έχω τή συνείδησή μου fjρεμη 
ότι έξήντλησα πλήρως τό καθήκον μου ώς έρευνητού τών γεγονότων πού 
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χάραξαν τήν περίοδο 1 943-1949 παρεκάλεσα νά συγαντηθώ μαζύ του. Μέ 
δέχθηκε πρόθυμα καί έπεβεβαίωσε τήν άφήγηση πού μοϋ έκαμε ή άδελφή 
του. 

Παραξενεύθηκα όταν άκούγοντάς τον νά μοϋ μιλδ γιά τό συγκλονιστι
κό γεγονός πού έπληξε τήν οίκογένειά του, δέν τόv είδα νά έκδηλώvη 
όργή, πάθος ή καί μίσος άκόμη πού έπρεπε φυσιολογικά νά φωλιάζουν 
στήν ψυχή του, έναντίοv έ!(εiνων πού όφήρεσαν τή ζωή τοϋ πατέρα του 
πού όπως μοϋ εΙχαv πfi οί Ναουσσαίοι άγαποϋσε παθολογικά. 

· Εκφράζοντας τήν έκπληξή μου γιά τήν μεγαλοψυχία του πού περιέ
κλειαν όλες του οί άπαντήσεις, μοϋ όφησε όναυδο ή φιλοσοφία ποϋ 
όνέπτυξε γιά τίς εύθύvες τών φυσικών αύτουργών τοϋ πατέρα του. Μοϋ 
είπε μέ τόνο fιρεμο τά έξής: 

- Κάμουν λάθος όλοι όσοι φορτώνουν τίς εύθύνες yιά τίς σφαγές καί 
τά έγκλήματα τών Κομμουνιστών, στό όργανα τοϋ ΕΛΑΣ καί τής ΟΠΛΑ, 
πού όποτελοϋσαν τό άποσπάσματα τών δολοφόνων. Καί αύτοί ήταν κατά 
Ε:ναν τρόπο όπως oi έκτελεσθέντες, θύματα τού κομμουνισμού. Αύτός 
γέμισε τήν ψυχή του μέ μίσος έναντίον τών συνανθρώπων τους. Αύτός 
τούς ώπλισε. Αύτός έμεθόδευσε κατηύθυνε καί κατευθύνη καί σήμερα 
άκόμη όλα τό έγκλήματα πού διαπρόπονται άπό τούς κομμουνιστάς καί 
τήν προδοσία πού συντελείται είς βάρος τής · Ελλάδος καί τοϋ λαού μας, 
προκειμένου νά έπικρατήση τό Κ.Κ.Ε. καί νά έπιβάλη τό έγκληματικό καί 
άπαίσιο σύστημα τής κόκκινης δικτατορίας. 

- Γιά μένα ό κομμουνισμός - συνέχισε - ώς σύστημα είναι ύπεύθυ
νος γιά τήν τραγωδία πού έζησε ό τόπος καί γιά τό δράμα στό όποίο 
φοβούμαι ότι θά ξαναβρεθή ή Πατρίδα μας. Καί τούτο τό πtστεύω ότι θά 
συμβή, γιατί oi ύπεύθυνοι τίς Πολιτείας έθελοτυφλούν, συμβιβάζονται καί 
τό πιό χειρότερο διστάζουν νά άναλάβουν ούσιαστική δράση γιά τή 
διαφώτιση τού λαού μας καί κυρίως τής νεολαίας πού άγνοεϊ παντελώς τά 
πραγματικά γεγονότα καί τή δράση τής λεγομένης oc · Εθνικής · Αντίστα
σης». 

Εύχομαι κατέληξε, ό Θεός τής · Ελλάδος νά προφυλάξη τόν τόπο άπό 
καινούργια περιπέτεια καί ίδίως άπό μιά όλλη αίματοχυσία. 

Στάθηκα κυριολεκτικά προσοχή μπρός στό άπέραντο ήθικό καί θρη
σκευτικό μεγαλείο nού έκρυβαν τά λόγια τού συνομιλητοϋ μου. Τήν θέση 
Πού έπρεπε νά έχει στήν ψυχή του τό μίσος, τό πάθος καί ή έκδίκησις, τά 
είχε έκτοπίσει ή βαθειά προσήλωσίς του στίς ύποθήκες τοϋ Θεανθρώπου. 

Σάν πιστός ύπηρέτης τού · Υψίστου έκαμε κήρυγμα συγγνώμης. 
· Αλλά καί σάν βαθύς γνώστης καί μελετητής τών σημερινών · Ελληνικών 
πραγμάτων, όφηνε νό ξεχειλίση ή άγωνία του καί ό τρόμος του γιά τό 
μέλλον τοϋ τόπου καί γιά τήν τύχη τού λαού. 

'Όταν τόν άφήκα ζούσα ό -ιδιος μέ περισσότερες άνησυχίες γιά τά 
μελλούμενα νά συμβούν στήν όμοιρη Πατρίδα μας. 

Μπροστά μου έβλεπα νά όρθώνονται δύο διαφορετικοί κόσμοι. · Ο  
tνας πού τόν έκπροσωποϋσε τό παιδί ένός Μεγάλου Νεκρού πού ένώ 
έδωκε τά πάντα γιά τήν · Ελλάδα καί τό λαό της σκοτώθηκε άπό τό όργανα 
τού κομμουνισμού. Καί τό παιδί αύτό τού Θεοδώρου Λαναρό άντί νό ζητάη 
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έκδίκηση μιλούσε μέ είλικρινές πάt:ιος γιά πραγματική συγγνώμη γιά τούς 
δολοφόνους των χιλιάδων νεκρών πού έπεσαν άπό τίς σφαίρες τοϋ ΕΛΑΣ 
καί τίς ΟΠΛΑ. 

· Ο  aλλος κόσμος είναι έκείνος πού έκπροσωποϋν, καθοδηγούν καί 
δυναστεύουν οί ύπεύθυνοι καί ίσχυροί τοϋ Κ.Κ.Ε. καί άτυχώς καί όλλοι 
παράγοντες τοϋ δημοσίου βίου. Αύτοί πλαστογραφώντας τήν ίστορίq, 
παραποιώντας τό γεγονότα τής κατοχής καί ύμνώντας τόύς δολοφόνους 
σάν ηρωες, διακηρύσσουν καί αύτή τή λήθη. Τή λήθη όμως τήν θέλουν 
μονόπλευρη γιά νό λησμονηθούν τό έγκλήματα καί οί προδοσίες πού 
διέπραξε ό κομμουνισμός κατά τή μαύρη περίοδο 1 943-1 949. Ζητοϋν στήν 
ούσία νό ξεχασθούν τό φρικαλέα έγκλήμαrα καί οί όμαδικοί τάφοι στούς 
όποίους ρίχθηκαν δίκην σκουπιδιών οί πραγματικοί άγωνισταί τής · Ελλά
δος . Καί ταυτόχρονα μέ τήν διακήρυξη τής λήθης καλλιεργούν στίς ψυχές 
τοϋ λαοϋ μας τό διχασμό, κάμνοντας δη μπορούν γιά νά δημιουργήσο�ν 
καινούργια πάθη καί νά φουντώση περισσότερο τό μίσος έναyτι .τών 
πολιτικών τους όντιπόλων. 

τίς άνησυχίες μου αύτές εύχομαι καί πιστεύω ότι θά τίς διασκεδάση 
καί θά τίς έξαφανίση ή άπό δώ καί πέρα δράσις τών ύπευθύνων. Ίσως οί 
Πολιτικοί, οί θρησκευτικοί, oi πνευματικοί καί γενικώτερα oi ήγέται τοϋ 
τόπου άφυπνισθοϋν όπό τήν νάρκη πού έχουν περιπέσει, καί μέ συναίσθη
ση τώv εύθυνών τους άγαλάβουν μία πραγματική σταυροφορία γιά τή δια
φώτιση καί καθοδήγηση τοϋ λαοϋ μας. 

Σάν χριστιανός εύχομαι στό Θεό νά βροϋν άπήχηση τά λόγια τοϋ κ. 
Γρηγόρη Λαναρά όπ' όλους τούς ύπευθύνους. Έάν παρ : έλπίδα δέν 
συμβή κάτι τέτοιο, aς προετοιμασθούμε γιά τό Φυλετικό μας άφανισμό. 
Ό έχθρός βρίσκεται στίς πύλες τής ' Ελλάδος. Τό προκεχωρημένα του 
φυλάκια άναπτύσσουν τρομακτική δράση μέσα στό χώρο τής · Ελλάδος 
ύπό τήν άνοχή τοϋ Κρότους. • Αλλωστε νά μήν ξξ:χνάμε τήν ρήσι τοϋ 
Λένιν δτι τό σχοινί πού θά 4(ρησιμοποιήσουν γιά· τούς· άντίπαλούς τους οί 
κομμουνισταί θά τό έχουμε δώσει έμείς οί "ιδιοι οί άστοί. , 

Έμείς δίδουμε έφόδια στόν κομμουνισμό γιά νά συντρίψη ότι'άπέ� 
νε όρθιο στήν · Ελλάδα. · Αφήνουμε έλεύθερη τήν έκνόμη δράση 
· Αφοπλίζουμε τούς μαχητός πού άμύνονται τών ίερών καί όοίων καί χωρις 
ντροπή χαρακτηρίζουμε άντίσταση έθνική τό έγκλήματα πού διέrφαξε ό 
κομμουvισμός στήν κατοχή μέ μοναδική του σκέψη νά έξαφανίση άπό 
προσώπου γης όσους ήγωνίζοντο γιά τήν · Ελλάδα καί τό λαό της . 

Γιά τήν · Ελλάδα ήγωνίζετο ό Θεώδορος Λαναράς. Γιά τήν προκοπή 
τοϋ τόπου μοχθούσε. Γιά νά βοηθήση τό λαό τής Ναόύσσης διέθετε όλο 
του τό δυναμισμό καί όλη του τή θέρμη. 

Αύτός ήταν καί ό λόγος πού οί στυγνοί δολοφόνοι τοϋ ΕΛΑΣ 
όφήρεσαν τήν ζωή του. Σάν ψυχρός παρατηρητής θό παρακολουθήσω γιά 
νά πληροφορηθώ έόν ή Πολιτεία βάση τοϋ Νόμου περί · Εθνικής · Αντίστα
σης, άπονέίμει παράσημα καί χορηγήση συντάξεις στούς τυχό.ν έπιζώντας 
δολοφόνους τοϋ ώρα ίου καί μαρτυρικού αύτοϋ .. Ελληνα. . 
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" Anήyayov τόν 
Σωτήρη Σtρμπο 

· άπό τήν έκκλησία 
yιά νά τόν κρεουργήσουν 

Τό dιμα συνέχισε νά .ρέει στή Νάουσσα χωρίς σταματημό. · Η  ΟΠΛΑ 
δουλευοντας έντατικά καί ένισχυμένη άπό πεπειραμένους πλέον έκτελε
στάς άνέπτυσσε τήν έγκληματική της δραστηριότητα χωρίς νά παίρνη 
προφυλάξεις. 

·ετσι τό πρωϊνό της 1 ης · Απριλίου τοϋ 1 944 ό Σωτήριος Σέρμπος, 
ξυλέμπορος, ένώ βγήκε άπό την έκκλησία της , Μετάμορφώσεως, στήν 
όποία. ήταν έπίτροπος, βρέθηκε μπροστά σέ δύο άγνώστους νέους που 
τόν σταμάτησαν. λέγοντάς του δτι θά έπρεπε νά τους άκολουθήση 
προκειμένου νά δώση όρισμένες πληροφορίες που είχε άνάγκη ή όργάνω
ση. 

- Παιδιά - τους είπε - δέν έχω καμμιά άντίρρηση άλλά άφήστε μου 
νά δώσω στόν Παπαθωμά τά κλειδιά τής έκκλησίας. 

Οί νέοι δέν έφεραν καμμιά άντίρρηση άλλά άντιπρότειναν νά τους 
παραδώση τά κλειδιά γιά νά τό δώση ό ένας άπ' αύτους στόν ίερέα. Ό 
Σέρμπος συμμορφώθηκε μέ την προσταγή τοϋ όπλατζη καί αύτός κατευ
θύνθηκε στην έκκλησία πετώντας στην πόρτα της τά κλειδά τοϋ Ναοϋ. 

· Ο Σέρμπος παρεκάλεσε σέ συνέχεια τούς συνοδούς του νά τόν 
όδηγήσουν στό σπίτι τοϋ συνεταίρου του Λυσσίμαχου προκειμένου νά 
συζητηση ·μαζύ του, γιά μιά έπείγουσα έμπορική ύπόθεση. 

Οί δύο νέ0ι όχι μόνον δέν δέχθηκαν τήν παράκλησή του, άλλά τόν 
πρόσταξαν νά τόν άκολουθήση χωρίς πολλά λόγια. Βάζοντάς τον στή μέση 
καί μέ τό χέρι τους στή τσέπη πού είχαν τά πιστόλια τους κατευθύνθηκαν 
πρός τήν Πουλιάνα. Σt συνέχεια πέρασαν άπό τό έργοστάσιο τοϋ Λαναρά 
καί κοντά στό μεσημέρι τόν όδήγησαν στίς πηγές τοίι · Αγίου Νικολάου. 

Κανένας δέν βρέθηκε νά μοίι πληροφορήσει κατά τήν έρευνά μου τί 
γίνηκε έκεί. Τό μόνο που είναι γvωστό ότι άργά τά άπομεσήμερο, ή "ιδια 
συνοδεία στήν όποία προσετέθη κι ένας άκόμη έλασίτης πήρε τό δρόμο 
της έπιστροφής. . 

· Η  συνοδεία δέν άκολούθησε τό πρωινό δρομολόγιο, άλλά προχωρών
τας άπό τούς έξωτερικούς δρόμους τής πόλεως, έφθασαν ότίς έλιές τοίι 
Πετρίδη πού εύρίσκοντο στό νότιο σημείο της πόλεως. 

· Εκεί ό Σέρμπος βρήκε καί τόv βιομήχανο Θεόδωρο Λαναρά νά είναι 
άνόμεσα σ.έ δέκα περίπου όπλισμένους έλασίτας.  Δtν πρόκανε νά όμιλήση 
κάν μέ τόv Λαναρa, ό κρατούμενος, όταν ό έπικεφαλής της όμάδας πού 
τόν συνέλαβε, τόν πήρε καί μαζί μέ όλλους τρείς έλασίτας, τόν όδήγησαν 
σέ μιά καλύβα πού βρισκόταν λίγο παρά πέρα άπό τίς έλιές. 

Στήν όρχή οί έκτελεστές κατά τήν γνωστή τους συνήθεια ζήτησαν νά 
είδοποιήση ό Σέρμπος τήν οίκογένειό του γιό νά άποστείλη χίλιες λίρες. 
• Οταν ό όμηρος είπε ότι ήταν όδύνατο νά εύρεθή τό ποσόν πού 
ζητούσαν, τότε ό · Αρχηγός συμβιβάσθηκε νό τούς δοθή τό μισό ποσόν. 
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'Όταν έλθουν οί πεντακόσιες λίρες θά εΤσαι Σέρμπο έλεύθερος. 
Αύτή εΤναι ή τελευταία ύποχώρηση ποu κάνουμε. · Αλλοιώτικα τό κεφάλι 
σου θό τό στείλουμε πεσκέσι στή γυναίκα σου καί στόν Λυσσίμαχο τό 
σΙJνεταίρο σου. 

ι 

Μάταια άγωνίσθηκε ό Σέρμπος νά τούς π ε ίση δ τι έστερείτο λιρών. 
« • Αφήστε με - εΤπε - καί στείλτε αύριο όνθρώπους σας νά τούς δώσω 
ξυλεία, πού e ·  όξίζει περισσότερο · άπό τίς λίρες πού ζητάτε•. 

· Εξαγριωμένος 6 όρχηγός άρχισε νά δέρνη μέ πόθος τόν κρατούμε
νο. Στήν άρχή μέ γροθιέ"ς καί κλωτσιές κι ύστερα μ ·  ένα ραβδί πού 
κρεμότανε στήν καλύβα. Οί άλλοι, γιό νά δείξουν τήν πίστη τους στήν 
ΟΠΛΑ καί τήν γενναιότητά τους, έμιμήθηκαν η καλύτερα ύπερέβαλαν σέ 
σκληρότητα καί άγριότητα τόν · Αρχηγό τους. 

ΣΩΤΗΡ/ΟΣ ΣΕΡΜΠΟΣ κατεσφάγη τήν αύτήν ήμέραν μέ τόν Θεόδωρον Λαναράν 

' Ολόκληρη τήν νύκτα δερνότανε άνηλεώς ό Σέρμπος. Κάθε τόσο οί 
δήμιοι τοϋ έρριχναν στό πρόσωπο νερό γιά νά συνέλθη καί σέ συνέχεια 
ξανάρχιζαν τό έγκληματικό καi άπαίσιο έργο τους. · Αν καί τό κρύο ήταν 
τσουχτερό ό ίδρώτας έσταζε άπό τά μάγουλα καί τά χέρια των δημίων. Καί 
όμως συνέχιζαν νά τόν κτυπούν άφήνοντάς τον άναίσθητο. 

Καί μόλις άρχισε νά χαράζη τό μαχαίρι ένός όπλατζfι έδινε τέρμα aτό 
μαρτύριο καί στή ζωή τού Σέρμπου. Νεκρός ήταν, όταν ό όρχηγός τής 
όμόδος μέ τήν συνταγή τής χαριστικής βολής έστελνε στήν όργάνωσή του 
τό μήνυμα τής έκτελέσεως ένός όκόμη όντιπάλου τής « · Εθνικής · Αντί
στασης•. Μάταια oi δικοί του έψαχναν έπi μήνες γιά νά βροϋν έστω καί 
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τόν τάφο τοϋ νεκροϋ γιά νά κάνουν τρισάγιο καί ν' άνάψοuν tνα κερί. Οί 
όηλατζηδες ρίχνοντας τό κουφάρι του σt κάποια χαράδρα έδωσαν τροφή 
στά άγρίμια πού τριγυρνοϋοον στήν περιοχή. 

Μετά τό 1 945 εναc; έλασίτης πού τώρα βρίσκεται ώς «Πολιτικός 
Πρόσφυγας» στή Τσεχοολοβακiα. πληροφόρησε τήν οίκογένεια τοϋ Σέρ
μπου ότι ό άπαχθείς 

.. 
κρεουργήθηκε στίς 2 · Απριλίου 1 944. • Ετσι χάθηκε 

fνας άκόμη ώραίος " Ελλην, tνας βαθύς Χριστιανός, ένας δνθρωηος πού 
ζοϋσε γιό τόν άνθρωπο. 

. 

• I * * *  

Οί άπαγωγές καί οί έκτελέσεις δέν σταμάτησαν στήν τραγική αύτή 
πόλη. Κάθε βράδυ ή «άλεηοϋ» όπως χαρακτήριζαν τούς δολοφόνους τής 
ΟΠΛΑ έπαιρνε καί κάποιον άπό τό σπιτικό του γιά μιά μικρή άνάκριση ή γιά 
νά δώση - όπως έλεγαν - ηληραρορίες στήν όργάνωση. Οί φονηάδες δέν 
έκαμαν διάκριση στά θύματά τους. "Οπως χαρακτήριστικά μοϋ έλεγε ένας 
παληός Ναουσσαίος τούς ένδιέφερε ή ήοσότης καί δχι ή ποιότης. 

• Ετσι, συνέχισε, λίγες μέρες μετά τήν άπαγωγή τοϋ Λαν.αρδ κτύπησαν 
οί «ήρωες» τίς χιλιατραγουδισμένης · Εθνικής άντίστασης στό κέντρο τής 
Ναούσσης: · Εκε

·
ί όκριβώς στήν μικρή πλατεία ήταν τό παληό άρχοντικό 

τοϋ Βορειοηηειρώτη Πάζη · Ηλία. 
· Η γυναίκα του Πανάγιω ντόπια Ναουσσαίa καμάρωνε τόv Βορειοηπει

ρώτη σύζυγό της πού ήταν ύπόδειγμα τιμιότητος καί έργαηκότητος. Βχαν 
κτήματα καί φρόντισαν νά δώσουν γυμνασιακή μόρφωση στά δυό τους 
παιδιά τόν Μιχάλη πού άργότερα στίς έκλογές τοϋ 1 946 έξελέγη βουλευ
τής τοϋ νομοϋ Θεσσαλονίκης, καΙ στήν κόρη τους Ρωξάνη. · Ο  πατέρας 
εΙχε εύρύτερες φιλοδοξίες γιά τό γυιό του άλλά ό πρόωρος θάνατος 
άνάγκασε τόν Μιχάλη ν'  άπασχοληθfι μέ τά κτήματα πού κληρονόμησε 
πρόωρα . 

. Τό κουτσουμηολιό πού γινότανε άνάμεσα στούς Ναουσσαiους, έφερ
νε τόν Πάζη νά έχει τενεκέδες μέ χρυσές λίρες. · Ο  Μιχάλης παντρεύτη
κε τήν · Αθηνά Κοκκiνου καΙ έγκατεστάθη στή Θεσσαλονίκη. 

· Η μάνα μαζί μέ τήν Ρωξάνη παρέμειναν στή Νάουσσα, στό άρχοντικό 
τους πού ήταν cΠό κέντρο τής πόλεως. L:τά μέσα τοϋ 1 943 έγινε καί ό 
άρραβώνας τής Ρωξάνης μέ ·έναν έκ τών διαηρεπεστέρων δικηγόρων τί'jς 
Θεσσαλονίκης. 

· Ο  γάμος τους άποφασίσθηκε νά γίνη τόν άλλο χρόνο γιατί πίστευαν 
ότι μέχρι τότε θά τελείωνε ή Κατοχή. · Εάν όμως δέν γίνηκε ό γάμος τή 
χρονιά, αύτή, συνέβη κάτι άλλο. · Αντί τοϋ δικηγόρου ή άτυχη Ρωξάνη 
παντρεύτηκε τόν Χάροντα. 

Θά ήταν περίπου ή ωρα όκτώ τό βράδυ δταv έντονα χτυπήματα στό 
άρχοντιi<ό ·καλοϋσαν τήν γρηά Πάζη ν '  άνοίξη τήν ηόρτp. · Η  φωνή τοϋ 
καλοϋντος φάνηκε γνωστή καί ή Ρωξάνη άνοίγοντας οrήν πόρτα βρέθηκε 
μηρός σέ τρείς άγνώστους. Τήν έσπρωξαν βίαια κλείνοντας τήν έ'ξώηορ
τα. · Ο  πρώτος άπό τούς άγνώστους πού εΙχε τό γενικό πρόσταγμα ζήτησε 
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άπό τίς όυό γυναίκες νά παραδώσουν τίς λίρες πού είχαν στούς τενεκέ
δες, γιατί δπως είπαν ό άγώνας έναντίον τοϋ καταιηητοϋ είχε άνάγκη 
χρημάτων. 

Λίρες δέν έχουμε, είπε ή Ρωξάνη. -οσα χρήματα έχουμε καί τά 
χρυσΌφικά μας νό σάς τό δώσουμε. Ταυτόχρονα ή γρηό Πανάγιω έφερε 
τό κομπόδεμα μέ δσα χρυσαφικό είχαν καί διακόσια · Ελβετικά είκοσό
φραγκα. 

- Αύτό είναι δλη μας ή περιουσία. Πάρτε τα καί χρησιμοποιείστε_ τα 
γιό τόν άγώνα. 

· 

Οί έπιδρομείς άφοϋ πήραν τό λύτρα των δυό γυyαικων άρχισαν νά τίς 
δέρνουν όλύπητα, καί ζητώντας νά τούς παραδώσουν τούς τενεκέδες καί 
τίς λίρες. 

Μάταια, οί δυό γυναίκες όρκίζονται στό Θεό δτι δλη τους ή περιουσία 
ήταν αύτά πού τούς παρέδωσαν. · Ο  · Αρχηγός δίνει έντολή καί ένας όπό 
τούς · Ε4ασίτεc; σέρνει τίς γυναίκες πρός τήν έξοδο. · Εκεί τίς παραλαμ
βάνουν δυό νεαροί ένοπλοι. Οί άνaπομείναντες άντάρτες άρχίζουν τήν 
έρευνα πού διαρκεί όλόκληρες ώρες. Σπάζουν ντουλάπια, έρευνοϋν καί 
κάτω άπό τά πατώματα άκόμη τοϋ σπιτιού, καί τέλος λεηλατώντας ό,τι 
ύπήρχε στό σπίτι τοϋ Πάζη τό φορτώνουν σέ τρία κάρρα πού περίμεναν 
στή γωνιά τοϋ δρόμου. 

τίς δυό γυναίκες τίc; όδηγοϋν στή Μονή τοϋ Θεολόγου. ' Αφοϋ καί 
πάλι άρχίζουν. τήν άνάκριση γιά τίς λίρες καί μετά τήν άρνηση των δυό 
γυναικών, ένας· όντάρτης· πυροβολεί τίς δυό γυναίκες.  Στή συνέχεια ένας 
όλλοc; Έ λασίτηc; κόβει τό στήθια της Ρωξάνης .  Τό πρωί συνεργείο όπό 
άντάρτες άνοίγουν έναν τάφο πού μόλις τό χώμα του σκεπάζει τά δυό 
θύματά τής Κομμουνιστικής θηριωδίας. · Εκεί ϋστερα άπό πληροφορίες τίc; 
βρίσκει ό μετέπέιτα Δήμαρχος της Ναούσσης κ. Γρηγόρης Σούγγαρηc;, ό 
όποίος καί κάμει τήν κηδεία τους ε.ίc; τήν έκκλησία τοϋ · Αγίου · Αθανασί-
ου. 

Ν Ετσι ή " · Εθνική · Αντίσταση» προσέφερε καί μιά άκόμη ύπηρεσία γιά 
τήν όποία άξιώνει τώρα νά τιμηθή. 

Νέες έργάτριες καί πάλιν άνεβαίνουν 
ατό. · Εθνικό θυσιαστήριο 

Φαίνεται δτι κάποιο όόρατο γυναικείο χέρι κινεί τόν έγκληματικό 
μηχανισμό έναντί ον τών έργατριών τής Βιομηχανικής · Επιχειρήσεως τοΟ 
Λαναρδ. Ν Αλλη 'έξήγηση δέν μπορεί νά δοθη ότι κάθε τόσο άπάγεται καί 
έκτελείται κάποια έργαζομένη τοϋ Λαναρδ: · Η  Μαρίκα Τζίσμπαμ είχε δύο 
μονάκριβες θυγατέρες' ή μία δεκαέξη καί ή όλλη δεκαεπτά χρόνων καί 
άντιμετωπίζοντας τίς δυσκολίες πού είχε ή ζωή στή διάρκεια τής Κατοχής 
τίc; έστειλε νό δουλέψουν. 

'Όλα πήγαιναν κάθε μέρα καί καλύτερα ώi; τίς 5 Φεβρουαρίου τοϋ 
1 944. Βγήκαν δέν βγήκαν οί δύο άδελφοϋλες άπό τοϋ Λαναρά καί πάνω 
τους έπεσαν σάν κοράκια τέσσερις νέοι πού μέ έντονο ϋφος τής 
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πρόσταξαν νά τούς άκολουθήσουν. 
Μία άνακρισούλα είπε ό έπικεφαλής αύτών καί ϋστερα θά πότε στό 

σπίτι σας. Γιά κακή τους τύχη έκείνη τήν ωρα δέν περνούσε άπό έκεί 
κανένας συνάδελφός τους. • Ετσι άκολούθησαν τούς νέους πού. τίς 
ύποχpέωσαν -νά πάρουν τόν δρόμο πρός τό βουνό. Νύκτωσε όταν ή 
συνοδεία βρέθηκε στήν Παληομπούκαινα. "Υστερα άπό φοβερά μαρτύρια 
στά όπαία τίς ύπέβαλαν τίς έξετέλεσαν μέ τά μαχαίρια τους. Δέν 
βρέθηκαν κατά τήν νεκροτομή "ιχνη βιασμού. · Αρκέστηκαν οί δήμιοι στό 
πετσόκομμα τών κορμιών τών δύο άνήλικων · Ελληνίδων καί στό πέταγμά 
τους στίς χαράδρες πού ήταν κοντά στόν τόπο του μαρτυρίου τους. 

· Η χαροκαμένη μάνα θρηνολογώντας γύρω άπό τά φέρετρα τών 
κοριτσιών .. της, άπεκάλυψε τήν άλήθεια πού κρυβόταν πίσω άπό τήν τραγι
κΡ, σφραγή τους. " Επρεπε νό πότε παιδιά μου στό βουνό, μιά πού αύτό 

. σδς τό ζήτησαν οί φονιάδες. Ίσως κορίτσια μου γλυτώνατε τή ζωή· σας. 
Σαστισμένοι οί Ναουσσαίοι άπό τό ξέσπασμα τής δυστυχισμένης 

μάνας, κατόλαβαν πιά πώς γινότανε ή στρατολογία τών νέωl( καί νεανίδων 
άπό τόν •όπελευθερωτικό στρατό• τού ΕΛΑΣ. 

Κατακρεοuργοϋνται 
οί aδελφοί Δούδοu 

Τό έπόμενο βράδυ ένοπλοι έλασίτες στημένοι λίγο πιό κείθε άrί'ό τό 
έργοστάσιο Λαναρά έδωκαν έντολή στόν έργάτη · Αν. ·Δοϋδο νά τούς 
άκολουθήση. · Αρχικώς άρνήθηκε ζητώντας νό τοu έξηγήσουν τί ζητούσαν 
άπ' pύτόν. · Η  έμφόνισις όμως τής κάνης τού αύτομότου όπλου ένός 
έλασlτη τόν tκανε νά μήν έπαναλάβη τήν όρνησή του. • Ετσι ή θλιβερή 
συνοδεία πήρε τό δρόμο πού όδηγοΟσε στήν έξοδο τής πόλεως. 

Λίγη ωρα άργότερα μιά όλλη όμόδα έλασιτών κτυπούσε τήν πόρτα τοϋ 
σπιτιού τού :όδελφοΟ του Δημητρίου πού κι αύτός έργαζόταν είς τόν 
Λαναρά σόν ύπόλληλος. ·Ανοίγοντας γιά νά δή ποιός τόν ζητούσε τέτοια 
ωρα όντίκρυσε τίς μορφές τριών έκτελεστών πού μέ προτεταμένα τά 
πιστόλια τους, τόν έλεγαν νά ντυθή γιά νά τόν άκολουθήση γιά μιά μικρή 
όνάκριση. 

• Εχοντας πληραρορηθή ότι είχε συλληφθή ό άδελφός του πίστεψε 
ότι ή όνάκρισις θό είχε γιά σκοπό νά τόν ρωτήσουν πράγματα πού 
σχετίζονταν μέ τήν ύπόθεση γιά τήν όποίαν κατηγορήθηκε έκείνος. 

Βγαίνοντας τόν έκαμε έντύπωση, ότι στήν γωνιά τής όδοΟ στεκόντου
σαν καί �λλοι ένοπλοι, πού έσπευσαν νά κυΚλώσουν τόν συλληφθέντα. 
· Αφού τόϋ έδεσαν τά χέρια τόν ύποχρέωσαν νά τούς άκολουθήση, στό 
δρόμο πού όδηγοϋσε πρός τό Σταθμό. · Ανησυχώντας ό Δοϋδος γιά τήν 
πορεία πού άκολουθοϋσαν οί συνοδοί του τούς ρώτησε ποϋ τόν πόνε. Αί 
όνακρίσεις τούς είπε γίνονται στήν πολιταρυλακή. 

- Κι έσένα στήν Πολιταρυλαιςή θό σέ όδηγήσουμε. · Εμείς δμως 
όνήκουμε στήν πολιτοφυλακή πού έχει τήν &δρα της στόν Σταθμό. 'Όταν 
βρέθηκαν στήν διασταύρωση τού Σταθμού, τόν έπεβίβασαν σέ tνα κάρρο 
πού πήρε κατεύθυνση πpός τήν Βέροια. Κάτι θέλησε νά πή ό Δοϋδος, 
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άλλά οί όηλαρόροι, τοϋ έφραξαν τό στόμα. " Υστερα όπό όρκετή ωρα 
έφθασαν στήν Φυτιά. Τόν όδήγησαν στό "ιδιο σπίτι πού κρατούσαν καί τόν 
άδελφό του. ccΤώρα θό μάς τά nής όλα• τοϋ εinaν. 

Μετά τήν άρνησή του νά ηή πράγματα πού δέν ήξερε άρχισαν νά τόν 
ι<τυποϋν. Λιποθύμησε ό δύσμοιρος καί παρεκάλεσε νά τοΟ δώσουν λίγο 
νερό. .. Ενας · Ελασίτης προθυμοποιήθηκε νά τόν έξυπηρετήσει άλλά τό 
ποτήρι άντί γιά νερό περιείχε τά οίιρα τοϋ «άγωνιστοίι τής Δημοκρατίας». 
Μέ τήν πρώτη γουλιά τόν κατέλαβε ναυτία καί έφτυσε στό πάτωμα δ,τι 
εiχε πιή. Νέα κτυπήματα τών δημίων του συνετέλεσαν νά περιπέση σέ 
κατάσταση άφασίας. Τόν έβγαλαν όπό τήν προσωρινή του φυλακή καί 
φορτώνοντάς τον στό "ιδιο κάρρο πού τόν μετέφεραν όfιό τήν Νάουσσα, 
προχώρησαν καμμιά πεντακοσαριά μέτρα, όπου τόν κατακρεούργησαν μέ 
τά μαχαίρια τους. 

· 

" Ηθελε νά άγωνισθή 
καί τόν σκότωσαν 

• Ενας ταπεινός όγροφύλαι<ας όπό τόν Κοπαvό Ναούσσης, φλεγόμε
νος άπό τή δίψα τής άπελευθέρωσης εiχε όποφασίσει νά φύγει γιά τi]ν 
Μέση · Ανατολή, πιστεύοντας ότι κατ' αύτόν τόν τρόπο θό μπορούσε καί 
αύτός νά συμβάλη στήν συντριβή τού Ναζισμού. • Εχοντας διασυνδέσεις 
μέ ώρισμένους άξιωμαΊ:ιΚΟύς ΠΟύ εiχαν . φυγαδεύσει καί aλλους " Ελληνας 
γιό τήν ΑΊγυπτο, ξεκίνησε καί αύτός· γιά τήν Θεσσαλονίκη, άπό όπου θά 
τόν παρελάμβαναν πρόσωπα πόύ ύπηρετοϋσαν σέ όμάδα πού διευκόλυνε 
τούς " Ελληνας νά φθάσουν μέσω Χαλκιδικής στά Τουρκικά παράλια. · Από 
έκεί, όπως τόν είπαν, εύκολα θά έφθανε στήν ΑΊγυπτο. Τήν Δευτέρα 
ήμέρα τοϋ Πάσχα τοϋ 1 .944 χαιρέτησε τούς δικούς του λέγοντάς τους 
ότι θά π�γαινε στήν Νόουσσα γιά ώρισμένα ψώνια. · • Εφθασε στό Σταθμό 
Νaούσσης, έπιβιβάσθηκε στό τραίνο καί πίστευε ότι έκανε τό μεγάλο βήμα 
γιά τήν Μέση '.Ανατολή. Πρίν δώση ό σταθμάf>χης τό σήμα τής άναχωρή
σεως ό Καπετάν Βορρηάς μέ άλλους δύο ένόπλους άνέβηκαν στό βαγόνι 
πού καθόταν ό άγροφύλαξ καί σπρώχοντάς τον βάναυσα τόν κατέβασε 
άπό τό τραίνο. · Η  συνοδεία πέρασε όπό τούς δύο Γερμανούς πού 
όπλισμένοι άποτελοϋσαν τή φρουρό τοϋ Σταθμού. · Ο  Βορρηάς 'χαιρέτησε 
τούς Γερμανούς συνεχίζοντας τήν πορεία του πρός τήν Στενήμαχο. · Εκεϊ 
δέν σταμάτησε καθόλου, άλλά προχωρώντας πρός τήν Χονδροσοϋλα. 
ύπεχρέωσε τόν άγροφύλακα νά καθήση καταγής. 

-·Ώστε γιά τήν ΑΊγυπτο μοϋ πάς, εiπε στόν άγροφύλακα. 
Κατάπληκτος ό Ματθαίος Χαραλαμπίδης διότι τό μυστικό του τό 

γνώριζε ό Καπετάνιος δέν άρνήθηκε τίς προθέσεις του. 
- Τότε γιατί δέν έρχεσαι μαζύ μας, τοϋ παρετήρησε ό Βορρηάς. 

Μήπως έμεϊς δέν έχουμε σκοπό τήν συντριβή τών Ναζί; . 
· Επηκολούθησε σφοδρός διάλογος μεταξύ τών δύο άνδρών, όπότε ό 

καπετάνιος βλέποντας ότι ήταν άδύνατον νά μεταπείση τόν όγροφύλακα 
έσυρε τό πιστόλι του, άδειάζοντάς το στό σώμα τοϋ " Ελληνας πού 
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ξεκίνησε μέ τόση λαχτάρα γιά νά πάρη μέρος στόν πόλεμο πού οί 
έλεύθεροι άνθρωποι διεξήγαγαν έναντίον τοϋ Χιτλερισμοίι. Τό πτώμα του 
δέν βρέθηκε πουθενά. Μετά τήν άπελευθέρωση οί κομμουνισταί τοίι 
Κοπανοϋ διέδιδαν δτι ό Χαραλαμπίδης πολεμώντας τάχα ccμέ τά τάγματα 
άσφaλείας έναντίον τών · ΕλασιτG>ν σκοτώθηκε σέ μάχη, λίγο έξω άπό τήν 
Θεσσαλονίκη•. 

· Εξοντώνεται ή οίκογtνεια tκείνοu 
πού είχε δώσει τά πάντα ατό Κόμμα 

Τό άιμα πού dρχισε νά ρέη άπό· τό 1 943 έπέπριι.irο νά πνίξη στήν 
κυριολεξία ·τό λαό της Νόουσοος. 

Θύματα έτούτη τή φορά ήταν ή πρώτη έξαδέλφη τοϋ ήγέτου τών 
Κομμουνιστών Μάρκου Μαρκοβiτη, ή Αίκατερίνη Καρυά, ή δεκαεπταετής 
θυγατέρα της Θάλεια καί ό υίός της Δημήτριος, πού μόλις είχε κλείσει τά 
δεκατρία του χρόνια. Τούς πήραν άπό τό σπίτι τους, πού ήταν στήν · Αγία 
Τριάδα στίς 1 7  Σεπτεμβρίου, άφοϋ προηγουμένως άνακάτωοον τά πάντα. 
Γιά χρόνια δέν μαθεύτηκε τίποτε. Μονάχα τό 1 947, όταν ό Καπετάν 
Πιτσιρίκος, 'Ίδρυσε τόν λόχο τών μετανοησάντων Έλασιτών, ένας άπ' 
αύτούς άνεφέρθη στίς άρχές μέ κάθε λεπτομέρεια γιά τό δράμα πού 
γνώρισε ή τριμελής οίκογένεια. 

· 

Οί άπαχθέντες ώδηγήθηκαν στό Τύρναβο. · Ε.κεί σέ μία χαράδρα 
άρχισε ό βασανισμός του. 'Όταν ή . Καρυά έπεκaλέσθη τό yεγονός ότι ό 
έξάδελφός της Μαρκοβίτης, tπεσε μαχόμενος ώς διοικητής τάγματος της 
Διεθνοίις Ταξιαρχίας στή Βαρκελώνη της ' Ισπανίας, αύτό έξενεύρισε 
τούς δημίους. Μετά τόν κτηνώδη βιασμό της δεκαπεντάχρονης Θάλειας, 
οί κομμουνισταί έπεδόθησαν είς τήν σφαγή της. Λιάνισαν τό κορμί πού 
είχαν χαρη πρίν άπό λίγο, καί έν συνεχεία σάν έμπειροι χειρούργοι, 
άρχισαν νά κόβουν τό ένα μετά τό άλλο μέρη αύτοϋ. Τελευταία έκοψαν 
τά στήθη της. Μέ τήν χρησιμοποίηση τών μαχαιριών τους, έσφαξαν τόν 
μικρό άδελφό της, καί ϋστερα άπό ένέργειες πού έξευτελίζουν τήν 
άνθρώπινη άξιοπρέπεια, έξετέλεσαν διά πυροβολισμών τήν dμοιρη μάνα, 
πού βλέποντας νά σφάζουν μπροστά της τά ·δύο της παιδιά έκλιπαροϋσε 
τούς δημίους, νά έπισπεύσουν καί τό δικό της τέλος. Ό γεροντάκος 
συγγενής τής Καρυά, πού μοϋ διηγήθηκε τό συγκλονιστικό περιστατικό, 
διερωτήθη, έάν uπάρχει άλλη ζωή, πώς θά δικαιολογήσει ό Μαρκοβίτης τό 
έγκλημα τών συντρόφων του. τ Ηταν άπό τούς πaλαtότερους κομμουνιστάς 
της Ναούσσης, προσέφερε τά πάντα - άκόμη καί τήν ζωή του - στό 
Κ.Κ.Ε. καί τό Κόμμα έξώντωσε τήν οίκογένειά του! Είναι ή άδυσώπητη 
λογική τοϋ κομμουνισμού. 

72 

Δύο ζεύγη άδελφών έπιστημόνων 
στόν ωιδιο τάφο 

Τ Ηταν άνοιξις τοίι 1 944 καί ό γεωπόνοc Χρυσάφης Λούσης, έρχόμε-



νος άπό τή Θεσσαλονίκη, γιά νά γιορτάση μέ τούς δικούς του τήν έορτή 
τής · Αναστάσεως τού Θεανθρώπου, συλλαμβάνεται στήν θέση Κουλούκι 
ύπό τών · Ελασιτών. Είδοποιηθείς ύπό τού όδηγού τοϋ κάρρου, όπου 
έπέβαινε ό συλληφθείς άδελφός του Χρήστος, τρέχει νό προλάβη τό 
μεγάλο κακό. Σπεύδει πρός τόν Σιδηροδρομικό Σταθμό όπου οί άπαγωγείς 
κατευθύνοντο μαζί μέ τόν συλληφθέντα. Παίρνοντας τήν πληροφορία ότι 
ό όμηρος μετεφέρθη είς Στενήμαχον, προχωρεί ό άνήσυχος άδελφός 
πιστεύοντας ότι θά έπιτύχη τήν άπελευθέρωση τοϋ άπαχθέντος. Συλλαμ
βάνεται έκεί ύπό τών άνδρών τους ΟΠΛΑ καί τά δύο άδέλφια τήν νύκτα 
τό μεταφέρουν στήν Φυτιά Βεροίας. 

· Ενώ άρχίζουν τήν κακοποίησίν των, <'iλλοι έλασίτ�ς φέρνουν είς τό 
όντρο τοϋ άΊματος όπό τή Βέροια τούς άδελφούς Μαλάτον καί · Αθανάσι
ον Μυσιρλήν. 

Μετά τά βασανιστήρια άπό τόν Καπετάν Μπαρούτα, πού άργότερα θά 
χτυπούσε τό Λιτόχωρο κηρύσσοντας τόν συμμοριτοπόλεμο (31 Μαρτίου 
1 946), όδηγοϋνται είς τό Κωστοχώρι καί έκεί οί δήμιοι σφάζουν σάν 
πραγματικά τραγιά τά δύο ζευγάρια τών άδελφών. 

Τόν Αύγουστο τοϋ 1 945 ένας βοσκός τής Φυτιaς σκοντάφτει έπάνω 
σ· ένα άνθρώπινο κορμί, πού λόγω τών βροχών, είχε άποκαλυφθεί άπό τό 
έλάχιστο χώμα πού είχε σκεnάση τούς τέσσαρας σφαγιασθέντας. 

Είδοποιήθη ή Χωροφυλακή Βεροίας καί μέ συνεργασία τών χωρικών 
καί χωροφυλάκων, όνέσκαψε τήν έκεί περιοχή βρίσκοντας έκτός τών 
άδελφών Λούση καί Μυσιρλή καί δεκάδες άκόμη πτωμάτων. Τό περισσότε
ρα δέν άνεγνωρίσθησαν, γιατί ήταν σέ κατάσταση προκεχωρημένης άπο
συνθέσεως. 

· Η  άρνησις τής Λαφάρα 
νά βγή στό βουνό 

τήν όδηγεί στόν τάφο 
· Η Νάουσσα φημίζεται γιά τίς όμορφες καί γεροδεμένες κοπέλες 

της. Μία άπό αύτές "ισως ή ώραιότ�ρη ήταν ή Καλυψώ Λαφάρα. Γεμάτη 
θηλυκότητα, μέ μάτια πού μαγνήτιζαν κι αύτόν άκόμη τόν ούρανό, 
δεκαεξάχρονη τότε, ήταν στήν Τετάρτη Γυμνασίου. Δέν ήταν μονάχα τό 
καμάρι τής οίκογενείας της, πού είχε άλλα τρία κορίτqια καί ένα άγόρι, 
άλλά καί όλων τών Ναουσσαίων. Μέ τούς δικούς της , έκαμνε τά όνειρα 
πού πλaθει κάθε κοπέλα. 'Όπως δέ όλες οί · Ελληνίδες περίμενε νά 
ξεκουμπισθοϋν ο! Ναζί , άπό τή χώρα μας. Στίς συζητήσεις αύτές δέν 
άπέκρυπτε τόν άποτροπιασμό τους γιά τά έγκλήματα πού διέπρατταν οί 

· Ελασίτες, σκοτώνοντας καί σφάζοντας Ναουσσαίους καί ταπεινούς χωρι
κούς. 

- τί θέλουν καί σκοτώνουν έλεγε τούς <'iοπλους καί άθώους πολίτες; 
• Ετσι γίνεται ό άγώνας γιά τή λευτεριά; 

· 

Κάποια μέρα τρείς φίλες της, προφανώς κατ : έντολή τού ' Εφεδρικού 
ΕΛΑΣ η τής ΕΠΟΝ, τής μίλησαν γιά τήν όνάγκη πού έπιτάσσει σέ όλους 
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τούς νέους καί τίς νέες νά βγοϋν στό βουνό. 
· Η  Καλυψώ yελώντας σχεδόν, παρετήρησε ότι μόνον οάν άστείο 

βλέπει τό πρδγμα νά άνεβούν στό άντάρτικο οί νέες τής Ναούσσης. 
- Στό άντόρτικο πρέπει νά πόνε οί νέοι. Αύτοί μπορούν νά κρατήσουν 

καί νά χειρισθούν τά όπλα. · Εγώ κι έσείς τί μπορούμε νά κάνουμε; 
Τήν "ιδιa πρόταση έπανέλαβαν σέ λίγες μέρες δύο δλλες άπό τίς 

φί�ες της, καί ένας γνωστός της, πού ό πατέι)ας της μετέπειτα χρησιμο
ποιήθηκε άπό τό ΕΛΑΣ σέ ύπεύθυνο πόστο. 

· Η  Καλυψώ ή Μπέμπα, όπως τήν φώναζαν χαϊδευτικά oi δικοί της καί 
οί πιό στενό συνδεδεμένοι μ' αύτήν, �έν όνάφερε τίποτε qπ' αύτές τίς 
προτάσεις στήν μάνα της. .. Οταν όμως γίό τρίτη φορό, δύο δλλες 

· νέες άπό τόν κύκλο της, έφεραν τήν .συζήlηση γύρω άπό τό "ιδιο θέμα, 
όπεκόλυψε στή μητέρα της όσα εlχαν προηγηθή. 'Όπως άργότερα τήν 

. εlπε δέν ήθελε νά δημιουργήσει σ ·  αύτήν άνησυχίες, άλλά ούτε καί νά 
έκθέση τίς φίλες της. 

- Δtν μοϋ άρ�σουν, μητέρα, αύτές οί συνεχείς προτάσεις. Φοβοϋμαι 
ότι όλες ξεκινούν άπό τήν "ιδια κατεύθυνση, καί δέν σοίι κρύβω ότι ή 
δρνησίς μου, νό βγώ στό βουνό · δέν θό μού βγή σέ καλό. 

· Η  μάνα της πού συμμερίσθηκε όπολύτως τίς άνησυχίες της, τήν 
ρυνεβούλεuσε νό περιορίση τίς κινήσεις της άπό τό σπίτι ώς τό σχολείο 
καί τής έπρότεινε νά άντιμετωπίσει καΙ τό ένδεχόμενο νά φύγη στή 
Θεσσαλονίκη, όπότε έκεϊ θό ύπάρξη μεγαλύτερη· άαράλεια. 

Συνεφώνησε μέ όσα ύπό μορφήν συμβουλών έξέφρασεν ή μητέρα 
της, άπέρριψε δμως όσυζητητεί, τό ένδεχόμενο νά έγκαταλείψη τή 
Νάουσσα. 

- Οί κομμουνισταί, άντέτεινε, έχουν καί στήν Θεσσαλονίκη όργάνωση. 
Συνεπώς έόv όντως θέλουν · νά μού κάνουν κακό, θό μού βρούν καί έκεί. 
· Εδώ τουλάχιστον εΙναι στενώτερος ό κύκλος. • Αλλωστε �Ίσαστε κι έσείς 
κοντά μου, πού i.ιπορεί νό μού βοηθήσετε σέ μία δύσκολή στιγμή. 

Πέρασαν καμμιά δεκαριά μέρες άπό τή συζήτηση αύτή, χωρίς νά 
μεσολαβήση καμμία άλλη ένόχληση άπό τίς φίλες της, πού προηγουμένως 
τήν μιλούσαν γιά τό βουνό καί τό άντάρτικο. Κόντευε νά ξεχόση ή όμορφη 
Ναουσσαία τό όσα εΙχαν προηγηθή, όταν μία Κυριακή άπόγευμα, άνηφορί
ζοντας·, πήγαινε πρός τήν κεντρική πλατεία γιά νό έπισκεφθεί μία nενή 
της φίλη, άκουσε βήματα νά τήν άκολουθούν, καί γυpίζοντας ένστιΚ":ωδώς 
γιά νά δή τί συνέβαινε, εΤδε δύο νέους νά βρίσκονται σέ άπόσταση όλίγων 
μέτρων όπό αύτήν. Βλέποντας νά εΙναι τελείως άγνωστοι σ '  αύτήν, 

· έπετάχυνε τό βήμα της, θέλοντας νά φθόση τό συντομώτερο στόν 
προορισμό της. Τό -ιδιο έκαμαν καί οί δγνωστοι, οί όποίοι πλησιάζοντάς της 
μέ ταχύτητα, άδειασαν τά περίστροφό τους στό σώμα τής άτυχης · Ελλη
νοπούλας, πού σωριάσθηκε νεκρή. 

· Ο  ένας άπό τούς έκτελεστάς, πρίν έγκαταλείψη τό θίιμα του καί 
χωρίς νά ύπολογίζη τίποτε, έσπευσε νά συμπληρώσει τήν έπιχείρηση 
λέγοντας «ότι έτσι πληρώνει ό ΕΛΑΣ αύτούς πού άρνοϋνται νά τόν 
ύπηρετήσουν ... 

• Ετσι έκτελέσθηκε ή Καλυψώ Λαφάρα καί εΙχαν άρχίσει oi έκτελέσεις 
μέσα στούς δρόμους πιά. 
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Τόν tβγαλαν τά μάτια 
γιά νά μήν δη τή λευτεριά 

� Ηταν τό πρωι της 3ης Αύγούστου τοϋ 1944 όταν άπό στόμα σέ 
στόμα διαδόθηκε δτι ή ΟΠΛΑ άπήγαγε μέσα άπό τό σπίτι του τό γαμβρό 
τοϋ Γεωργίου Γούτσιου, όδηγώντας τον στόν Θεολόγο. · Εκεί ό άρχιδήμιος 
τόν έξετέλεσε κατό τόν άγριότερο τρόπο. · Αφοϋ κατάφερε έπανειλημμένα 
πλήγματα μέ τό μαχαίρι του κάί παρεμόρφωσε τό πρόσωπq, του κόβοντας 
μύτη, αύτιά καί βγάζοντας τά μάτια του, έδωκε έντολή καί οί · Ελασίτες 
έρριξαν τό κουφάρι του σέ μιά χαράδρα. · JΞκεί τό βρήκε μετά πέντε 
ήμέρες ένας βοσκός καί είδοποίησε τούς δικούς του. 'Όταν τό -παρέλα
βαν τό όγρίμια εiχaν κορέσει τήν πείνα τους κατατρώγονται; τίς σάρκες 
του. 

Τόν σκότωσαν, τόν έλήστευσαν 
καί εκαψαν τό σπίτι του 

.. Ενα μήνα περίπου πρίν φύγουν οί Γερμανοί άπό τήν Νάουσσα, καί 
συγκεκριμένως στίς 1 4  Σεπτεμβρίου τοϋ 1 944, τρείς προσωπιδοφόροι 
νέοι, μέ τά αύτόματα κρυμένα κάτω άπό τό παλτά τους μπήκαν στό σπίτι 
τού κτηματία Στέργιου Χατζηνώτα. Μένοντας στήν παλαιό πόλη πού 
άpγότερα έκαψαν οί · Ελασίτες ,  καί μή έχοντας έκκρεμείς δοσοληψίες μέ 
κανέναν όν καΙ άνησύχησε δέν έδειξε καΙ σημεία τρόμου στό άντίκρυσμο 
τών νέων, πού μπαίνοντας στό σαλόνι του προέβαλαν τά αύτόμοτά τους. 
Πρίν λίγο καιρό τόν εiχαν πιάσει πάλι καί τούς έδωσε 500 λίρες, δσες εiχε 
καί δέν εiχε, γιά νά τόν έλευθερώσουν. 

- Ή όργάνωόη μός έστειλε γιά νά μδς δώσεις πεντακόσιες λίρες. τίς 
χρειάζεται γιά νό προμηθευτή όπλα γιά τόν άπελευθερωτικό άγώνα πού 
βρίσκεται σέ άποφασιστική φάση. 

· Εδώ ό Χατζηνώτος μυαλωμένος καί ψύχραιμος δπως ήταν κατάλαβε 
δτι τά πράγματα δέν ήταν καί τόσο εύκολα δπως άρχικώς τά ύπελόγισε. 
Γιά νά κερδίσει χρόνο καί νά κόμη μαλακότερη τή συζήτηση προέβαλε 
άδυναμία νά ίκανοποιήση τήν άπαίτηση τών · Ελασιτών κοί ζήτησε πίστωση 
όλίγων ήμερών γιά νά κανονίση τό θέμα δανειζόμενος άπό συγγενείς καί 
φίλους τίς λίρες πού fιθελε ή όργάνωση. 

• 

• Αλλωστε, παιδιά - τούς εiπε - πρίν δύο μήνες σδς έδωσα τίς 
πεντακόσιες λίρες δταν μέ πιάσατε . Γι:  αύτό άλλωστε μέ άπελευθερώσα
τε μετά ταύτα. 

- Αύτά δφησέ το κατά μέρος. '.Εσύ έχεις στό κεμέρι σου · πολυ 
περισσότερες λίρες άπ · δσες σού .ζήτησε ή όργάνωση. · Εμείς δέν 
φεύγουμε χωρίς τό ποσό πού ζητήσαμε. Μήν μδς περνδς γιά άφελείς νά 
σ ·  άφήσουμε νά ξεφύγης αύριο γιά τή Θεσσαλονίκη ή καί νά μδς 
προδώσης. 

Συνέχισε νά δηλώνη άδυναμίο νά τακτοποιήση τήν άποίτηση τών . Ελασιτών ό Στέργιος>, άλλά οί ένοπλοι δέν έδειχ
:ι

αν σημεία κατανοήσεως. 
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· Αντίθετα οί δύο άπ · αύτούς άρχισαν ν ανοίγουν τά συρτάρια καί τά 
ντουλάπια τοϋ σπιτιοb. Βρήκαν λίγα · χρυσαφικά, κάμποσα πληθωρικά χρή
ματα καί άφοϋ μαζί μ ·  αύτό rπϊραν καί άρκετά φορέματα τής γυναίκας 
του, τόν ύποχρέωσαν νά τούς άκολουθήσει. 

- Πδμε - τοϋ εΙπαν - στό · Αρχηγείο καί έκεί οί ύπεύθυνοι νά είσαι 
βέβαιος δτι θά δεχθοϋν τή λύση πού πρότεινες γιά τήν τριήμερη πίστωση 
χρόνο πού ζήτησες γιά νά βρής τίς λίρες. 

Σέ μιά στιγμή ή γυναίκα του, προθυμοποιήθηκε ν· άκολουθήση τόν 
άνδρα της. Μέ βιαιότητα τήν έσπρωξαν οί συμμορίτες λέγοντάς της ότι 
περισσότερο θά φανή χρήσιμη στόν Χατζηνώτα περιμένοντας σπίτι της. 

- · Εάν βρής καί μδς παραδώσεις μέχρι αύριο τίς λίρες, ό Στέργιος θά 
γυρίσει χωρίς νά έχει πειραχθεί μιά τρίχα άπό τό κεφάλι του. 

Οί ένοπλοι rπϊραν μαζί τους τόν Χατζηνώτα καί τ9ν ώδήγησαν στά 
τρία Πλατάνια πού εΙναι πάνω άπό τό Νεκροταφείο. · Εκεί άφοϋ έπανέλα
βαν τή συζήτηση γιά τίς 500 λίρες άρχισαν τό έργο τοϋ ξυλοδάρμοϋ. · Ο  
όμηρος έπανέλαβε τό άιτημα νό ίκανοποιήση τήν όπαίτηση τών · Ελασιτών 
τό πολύ σέ δύο μέρες. · Η  παρόκλησίς του έπεσε στό κενό. Τό ξύλο 
συνεχίσθηκε καί δέν εΙναι άκριβώς γνωστό πότε καί κάτω άπό ποιές 
συνθήκες έξετελέσθη ό άπαχθείς. 

Γράμματα και λίρες γιά τόν νεκρ.όl 
Γ ιό πολλές ήμέρες ένοπλοι · Ελασίτες πήγαιναν στήν άγωνιώσα γυναί

κα του καί έπαιρναν λίρες πού δανειζότανε. ή άμοιρη καί τίς ήαρέδιδε μαζί 
μέ ρούχα γιά ν ·  άλλάξη ό κρατούμενος σύζυγός της. Μέσα σ'  αύτό 
έστελνε καί γράμματα χωρίς νά παίρνει άήάντηση φυσικά. Τό τελευταίο 
τήν δημιούργησε έντονες όνησυχίες καί τίς έκμύστηρεύθηκε στόν Πετρί
δη τόν βιομήχανο. Τότε αύτός άναγκάσθηκε νά τήν πληροφορήση, ότι 
ένας έργάτης τοtι δικού του κεραμοποιείου, τόν εΙχε άναφέρη δτι πρίν 
άπό λίγες ήμέρες οί συμμορίτες κατέσφοξαν τόν· Στέργιο καί έθαψαν τό 
πτώμα του λίγα μtτρα πέρα άπό τήν Παληομπούκαινα. • Αδικα ·ή χαροκαμέ· 
νη γυναίκό έπί ήμέρες έψαχνε νά βρή γιά vά pίξη τρισάyιο πάνω στόν 
τάφο του. Χαμένες οί προσηάθειες καί χαμένες οί λίρες πού δανείσθηκε 
δίνοντάς τη_ς στόν ΕΛΑΣ γιά νά σώση . τόν όνδρα της. 

· Επαναλaμβάνονται οί έκτελtσεις 
τών έργατών 

• Εχοντας ύπηρετήση τήν έργατική ύπόθεση τριάντα όλόκληρα χρόνια, 
σάν Πρόεδρος Σωματείου, σάν Πρόεδρος τού · Εργατικού Κέντρου Θεσ
σαλονίκης καί σάν Γραμματέας τής Γενικής Συνομοσπονδίας · Εργατών 
· Ελλάδος, άντιμετώπιζα πάντα μέ δυσκολία τίς προπαγανδιστικές προσπά
θειες τών Κομμουνιστών. Παντού χαί πάντοτε παρουσιαζότανε σάν ύπερα
σπισταί καί ύπέρμαχοι τών έργατών, διακηρύσσοντας δτι στόχος τών 
άγώνων τους ήταν ή έξαφάνιση τών μπουρζουάδων πού έκμεταλλευότανε 



τόν ίδρώτα καί ρουφοϋσαν τό άιμα τών έργατών. Διαβάζοντας δέ τα 
συγγράμματα τοϋ Μάρξ, τοϋ Έγκελς, τοϋ Λένιν καί πολλών όλλων 
θεωρητικών τού διεθνούς κομμουνισμού, πολλές φορές όναρωτήθηκα 
μι')πως έκανα λάθος πού τοποθετήθηκα στό στρατόπεδο τών ρεφορμιστών. 
· · Από αύτή μου τήν όβεβαιότητα ήρθε νά μοϋ βγάλει ή διαπίστωση πού 
έκανα στά nρώτα χρόνια τής άπελευθερώσεως όταν εiδα τούς κομμουνι
στές έργότες ήγέτες νά τοpπιλλίζουν κάθε προσπάθεια πού γινότανε γιά 
τήν βελτίωση τής θέσεως τών έργαζομένων. Τό δλο μου ccπιστεύω.; ότι οί 
κομμουνιστές εiναι έχθροί τών έργατών καί ύπαλλήλων τό συν�ιδητοποίη
σα έρευνώντας νά συλλέξω στοιχεία γιά τίς σφαγές καί τή μάχη τής 
Νόουσσας. Στά τετρακόσια έγκλήματα πού διεπράχθησαν στήν μαρτυρική 
αύτή πόλη θύματα τής κομμουνιστικής θηρ.ιωδίας, ύπfjρξαν κατά 97% 
έργατοϋπάλληλοι καί άγρόται άνθρωποι ταπεινοί πού ζοϋσαν άπό τό . 
μεροκάματό τ_ους ήταν οί πιό πολλοί άπό έκείνους πού σκότωσε η έσφαξε 
ό ΕΛΑΣ. 

'Ένας άπό αύτούς ήταν καί ό Σταϋρος Ντόντας. Δούλευε στό 
έργοστάσιο Λαναρά καί καθόντανε στά · Αλώνια. Νύκτα καί αύτόν τόν 
πήραν άπό τό σπιτικό του οί · Ελασίται καί τόν όδήγησαν στήν Στράντζα, 
όπου ϋστερα άπό τήν γνωστή τακτική τοϋ ξυλοδαρμοΟ τόν έξετέλεσαν, 
βυθίζοντας · τά μαχαίρια τους σέ όλα τiι μέρη τοΟ κορμιοΟ του. 

Πρίν ό άρχηγός τών δολοφόνων τοΟ δώσει τή χαριστική βολή εΤπε στό 
θϋμα του, δτι τόν "ιδιο θάνατο θά βροϋν όσοι fiουλεύουν στόν Λαναρά, 

· Ενώ όμως ό Ντόντας έπεφτε νεκρός μιά κουστωδία άπό · Ελασίτες 
παρέδιδε στούς δημίους ένα καινούριο «μπουρζουά». • Ηταν ό δεκαοκτά
χρονος Χρήστος Λάτσης η Χονδρογιάννηc; άγροτόπαιδο, πού τό κατηγόρη
σαν ότι άρνήθηκε .νά ένταχθιϊ είc; τόν ΕΛΑΣ. 

Τά όσα ύπ�στη έκείνη τήν νύχτα τό άγροτόπαιδο εΤναι άδύνατο νά τά 
περιγράψω. · όλόκληρο τό βράδυ τόν έδερναν οί βασανισταί του χωρίς 
σταματημό. 'Όταν εΙδαν νά άντέχη σtό ξύλο, χρησιμοποίησαν τά μαχαίρια 
τους βυθίζοντάc; τα σέ δλο τό κορμί του. Σέ κάθε δυό μαχαιριές 
σταματούσαν, γιά νό κάνουν φρικτότερη τήν έκτέλεσή του, νά όργοπορή
σουν τόν θάνατο. 

ΕΙχαν κατατρυπήσει τό κορμί του, εΙχαν πετσοκόψει τό πρόσωπό του 
καί δμωc; ό Λάτσης μέ όρθάνοικτα τ<ι μάτια καί χωρίς νό ύπολογίζει τό 
θόνατο πού ένοιωθε \ιό ζυγώνει έβριζε τούς δημίους του. Τούς άπεκόλε
σε φονηάδεc;, τούς κατηγόρησε ότι προδίδουν τήν Πατρίδα, τούς ύπενθύ
μησε γιά τά έγκλήματα πού έκαναν βιάζοντας καί σφάζοντας άθώεc; 
· Ελληνοποϋλεc;. 

_ .Qt · Ελασίται συνέχιζαν νά κτυποϋν μέ τό μαχαίρια τους τόν αίμόφυρ
το Χρήστο, δταν ό έπικεφάλfiς τής όμάδος έδωσε έvτολή νά σταματήσουν 
τήν έγκληματική τους δραστηριότητα. · Απευθυνόμενος δέ στό έτοιμοθά
νατο παλληκάρι τοϋ είπε ότι εΙναι κρίμα νά πεθάνει ένώ όν iiθελε 
μποροϋσε νά ζήσει καί νά χαρή τήν ζωή . 

· - Θό σέ κάνουμε καλά - τόν εΙπε - έόν δεχθής νά ρθίic; μαζύ μας 
στό άντάρτικο. Παλληκάρια σάν καί έσένα τά χρειαζόμαστε γιά τόν άγώνα. 

Κατάπληκτοι οί · Ελασίται γιά τήν στάση τοϋ καπετάνιου τους πού 
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άπροκάλυmα έξεδήλωσε τόν θαυμασμό του γιά τόν Λάτση, περιμέναν τήν 
άπάντηση τοϋ τραυματία. Καί τότε, όπως άφηγοϋντο δυό Ναουσσαίοι, πού 
ό ένας παρηκολούθησε άπό κοντά τό παραπάνω έγκλημα, έμφαvίσθηκε τό 
μεγαλείο καί ή r;ιαλληκαριά τού Λάτση πού δύσκολα μπορεί νά ύπάρξη 

· προηγούμενο. 
Σηκώνοντας μέ δυσκολία τό σώμα . του κάθησε στηριγμένος στά 

ματωμένα του χέρια άπηυθύνθη πρός τόν άρχηγό τών · Ελασιτών, τονίζον
τας ότι σόν γνήσιος .. Ελληνας ποτέ δέν θά ύπηρετοϋσε μιά ύπόθεση πού 
πίσω άπό αύτήν κρύβονται οί Σλάβοι. 

- Σκοτώστε με άλλά θό ρθfi ή ωρa πού θό ντρέπεσθε γιά τήν δράση 
σας. ' Εγώ θά πεθάνω σόν " Ελληνας καί αύτό μέ -κάνει νά αίσθάνομαι 
ύπερήφανος. , 

Λέγοντας τά τελευταία του λόγια ξανάπεσε στό χώμα . .. Ε να ς · Ελασί
της - όχι ό άρχηγός - άδειασε τίς σφαίρες τοϋ αύτομάτου όπλου μέ τό· 
όποίο ήταν έφοδιασμένος, γαζώνοντας τό ώραίο πρόσωπο καί τσακίζοντας 
τό κεφάλι τοϋ νεκρού. 

· 

Αύτές λοιπόν οί δύο έκτελέσεις τών ταπεινών έργατών της γης καί 
της φάμπρικας ήρθαν νά γκρεμίσουν τό όργιο τής κομμουνιστικής προπα
γάνδας ότι ό Κομμουνισμός άγωνίζεται γιά τό σπάσιμο τών δεσμών πού 
σφίγγουν τούς άνθρώπους τοϋ μόχθου καί της δουλειάς. Καί οί άλλοι 
σκοτωμοί πού έπηκολούθησαν ϋστερα άπό λίγες ήμέρες σφυρηλάτησαν τό 
πιστεύω πού ε1χα ότι τό Κ.Κ.Ε. καί τά όργανά του ήταν καί παραμένουν οί 
πιό άδυόώπητοι έχθροί τών έργατών καί ύπαλλήλων . 

.. .. ..  

Μετά τόν Λάτση_ ήρθε ή σειρά τοϋ Δούκα Καλλιγκαρίδη: · Εργάτης καί 
αύτός τοϋ Λαναρά καθόντανε έπί της όδοϋ Βασιλέως Κωνσταντίνου. 
· Απομεσήμερο, μόλις εΙχε σχολάσει άπό τήν δουλeιά του καί κατευθύνετο 
πρός τήν άγορά, τόν ζύγωσαν δυό άγνωστοι, καί καρφώνοντας στή μέση 
του, τό πιστόλι του ό tνας άπό αύτούς, τόν ύπέδειξε νά τόν άκόλουθήση. 

- Μή φοβάσαι Δούκα τόν ε1πε. Ή όργάνωση θέλει νά δώσεις κάτι 
πληροφορίες γιά τήν όργάνωση. Αύτό ε1ναι όλο καί όλο. Γρήγορα θά 
άνεβfjς στό σπίτι σου. 

Θέλεις νά πίστεψε στά όσα τόν είπε ό όπλοφόρος θέλεις νά 
φοβήθηκε μήπως ή άρνησή του θό τοϋ στοίχιζε "ισως τήν ζωή, άκολούθησε 
τούς ένόπλους κατηφορίζοντας μαζύ τους τό δρόμο πρός τό Σιδηροδρο
μικό Σταθμό. Σέ μιά στιγμή οί · Ελασίτες aλλαξαν κατεύθυνση καί πήραν 
τό μονοπάτι πού όδηγοϋσε πρό(; τήν Κωτίχα. Πράγματι, όταν έφτασαν έκεί 
πρόβαλε μπροστά τους ό Καπετάν Ζέρβας πού .έκεί εΙχε τήν έδρα του. 
Περιστοιχούμενος άπό άρκετούς ένόπλους ύποδέχθηκε τό θϋμα του μέ 
βρισιές καί διάφορες άπειλές. Σέ συνέχεια άρχισε νά τόν χτυπάει καί νά 
τόν κατηγορεί δτι ε1ναι όργανα της έργοδοσίας. 

- Δουλεύω βγάζοντας τό ψωμί της φαμίλιας μου τόλμησε νά ξεστο
μήση ό Καλλιγκαρίδης. ··Αν αύτό ·εrναι έγκλημα τιμωρείστε με. • Επ_ηκολού-. 
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θησαν όκατονόμαστες βρισιές πού αύτή τή φορό τίς συνώδευε ή χρησι· 
μοnοίηση τοΟ συρμάτινου βούρδουλα. Καί σάν _νά μήν άρκέσθηκε σ ·  αύτό 
έσυρε τό μαχαίρι του καί όρχισε τό όγριο πετσόκομμα τοϋ όμοιρου 
έργάτου. 

·· Οταν τό μεσημέρι τής όλλης ή μέρας οί έργότες πού δούλευαν στήν 
περιοχή τοϋ σταθμού, άκούγοντας τά γαυγίσματα τών σκύλων βρέθηκαν 
λίγο έξω άπό τήν Κωτίχα, δπου oi έκτελεστές ε1χαν όλοκληρώσει μιά 
άκόμη ccήρωϊκή πράξη» μέ δυάκολiα άναγνώρισαν δτι ό πετσοκομμένος 
νεκρός ήταν ό Δούκας Καλλιγκαρίδης. Ό φτωχός καί συνειδητός έργά
της πού δπως μού ε1παν εΙχε πιστέψη κάποτε στίς διακηρύξεις τού Κ.Κ.Ε. 
ότι τΘ Κόμμα τους άγωνιζόταν γιά τήν ύπεράσπιση τών δικαίων της 
έργατικής τάξεως. 

· Η  σειρά τών παιδιών τοϋ θρuλικοϋ 
Καπετάν Μητρούση 

Τήν σφαγή δμως τού Καλλιγκαρίδη ήρθε νά έπακολουθήση ό φόνος 
ένός άλλου έργάτη τΌύ Λαναρά. Τού Ίωάνyου Μητρούση πού ήταν υίός 
τού θρυλικού Μακεδονομάχου Καπετάν Μητρούση. 

Πολεμώντας άφοβα τούς Κομιτατζήδες ό Καπετάνιος αύτός είχε 
καταστή θρύλος καί "ινδαλμα τοϋ λαού· τής Ναού σσης. Τ ραγο�δια γράφτη
καν γι· αύτόν κι όμέτρητες ίστορίες γιά τόν ήρωϊσμό πού έπέδειξε στή 
διάρκεια τού Μακεδονικού άγώνος όκούγονται καί σήμερα άr<όμη. 

Τά δύο παιδιά τού Μητρούση, τόν Γιάννη καί τόν Χρήστο τούς είχε 
προσλόβη ό Λαναράς, ένισχύοντας δπως συνήθιζε νά κόμη καί κάθε 
Ναουσσαίο πού ζητούσε τή βοήθειά του . 

. ο Γιάννης δούλευε Όάν έργότης, τόν Χρήστο δμως πού ήτο εύστα
λής μέ λιγερή κορμοστασιά τόν τοποθέτησε σάν θυρωρό τού έργοστασίου. 
Τούς άγαποϋσαν καί τούς τιμούσαν δλοι στό έργοστάσιο. · Η  άγάπη τών 
έργατων πήγαζε άπό τό γεγονός ότι τά δύο άδέλφια ήταν άνοιχτόκαρδα 
καί έδειχναν τήν συναδελφικότητά τους σέ δλους πού δούλευαν στό 
Λαναρά. 

Τούς καμάρωναν όλοι καί τούς τιμούσαν έχοντας ύπ' όψει τους τόν 
άγώνα καί τούς ήρωϊσμούς τού μακαρίτη πατέρα τους Καπετάν.Μήτρούση. 

'Όταν μαθεύτηκε ό φόνος τοϋ Γιάννη Μητρούση, τό σούσουρο πού 
προκλήθηκε καί ή άγανάκτηση πού έπηκολούθησε, συνετέλεσε ωστε oi 
όπαδοί τού Κ.Κ.Ε. πού δούλευαν στό · Εργοστάσι9, νά όνησυχήόουν γιά τίς 
συνέπειες πού μπορούσε νά έχη γι' αύτούς τό έγκλημα πού γίνηκε. Οί 
άλλοι έργάτες πού δέν ήταν κομμουνιστές έξεδήλωσαν τήν άnέχθειά 
τους γιό τό φόνο καί δέν δίσταζαν νά δηλώσουν δτι θά έκδικηθούν τό 
χαμό τοϋ Μητρούση. 

· 

Τό πώς σκοτώθηκε ό Γιάννης Μητρούσης μαθεύτηκε ϋστερα άπό 
· άρκετές ήμέρες. Τόν εiχαν στήση καρτέρι οί όπλατζήδες καί λίγο πειό 

κάτω όπό τό έργοστάσιο μέ τά αύτόματα, καί τό πιστόλια τους, τόν 
ύποχρέωσαν νό τούς άκολουθήση. Κι. αύτόν δπ�ς τούς άπογόνους τού 
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aλλου Μακεδονομάχου Παπαγεώργη, τόν όδήγησαν στόν .. Αγιο Νικόλαο. 
Θαρρείς καί oi έν όπλοις καί ίδεολογικά συνεργάτες τών Βουλγάρων 
ι'jθελαν νά πάρουν . έκδίκηση γιά λογαριασμό τών Κομιτατζήδων. 

Πενήντα μέτρα πέρα άπό τόν ·· Αγιο Νικόλαο άρχισαν τά βασανιστήρια 
τοίι Μητρούση. ·Ηταν τόσο φρικτό, τόσο άπαlσια πού δέν τολμώ ν '  
όναφερθώ στίς λεπτομέρειές τους. Τρέμω νά πιστέψω ότι 'Έλληνες 
μπορούσαν νό βασανίσουν καί νά έκτελέσουν συνάνθρωπό τους χρησιμο
ποιώντας μεθόδους πού ποτέ κανένας .. Ελληνας έγκληματίας δέν μετήλ
θε κατά τό ε ίρηνικό παρελθόν προκειμένου νό σκοτώση ή νό σφάξη τό 
θϋμα του. 

· Ο σκοτωμός τοϋ Γιάννη Μητρούση ήρθε νά έντείνη τό κλίμα τρόμου 
καί άνησυχίας άνάμεσα στούς έργάτες. Γιατί τάχα στό)i(ος τοϋ Ι;ΛΑΣ εiναΊ 
οί φτωχοί έργάτες; Γιατί έκτελοϋν άνανδρα καί κατά τρόπο είδεχθή 
άνθρώπους πού έξασφαλίζουν τό μαϋρο τους ψωμί, προσφέροντας τά 
χέρια καί τόν ίδρώτα τους γιά νά κινηθούν τά έργοστάσια καί νά έξασφαλί

. ζουν σ· αύτά τό μεροκάματό τους οί προλετάριοι; 
Σ ·  αύτά τά έρωτήματα πού ήταν συντριπτικά γιά τήν ήγεσία τοϋ 

κομμουνιστικού άντάρτικου, οί πράκτορες τού Κ.Κ.Ε. πού δούλευαν οrό 
έργοστάσιο, άσφαλώς Οστερα άπό τήν ντιρεκτίβα πού εδωσε ή τοπική 
όργάνωση τού Κόμματος άποπειράθηκαν νά κατηγορήσουν τόν σκοτωμένο 
σόν •τσανάκι τής έπιχειρήσεως•. · Ηταν έλεγαν ... έχθρός τής έργατιaς» . 
• Ολα αύτά τά έλεγαν στά κρυφά, μουλωχτά φοβούμενοι τήν άντίδραση 
τών άγανακτισμένων συναδέλφων τους. Καί τά έλεγαν μέ μισόλογα ωστε 
νά μήν κατηγορηθούν σάν όργανα τοϋ κομμουνισμού ·πού ένέκριναν 
όνοικτό τίς έκτελέσεις τών έργατών. 

Καί τά dλλα άδtλφια 
· Ο χρόνος κύλησε χωρίς νά ύπάρξη συνέχεια στά έγκλήμaτα τοίι 

ΕΛΑΣ όταν οί έργάτες πληροφορήθησαν δ τι ένοπλοι . έλασίτες άπήγαγαν 
τό προηγούμενο βράδυ τόν άδελφό τοίι σκοτωμένου, τόν Χρήστο πού 
δούλευε σάν θυρωρός . 

. Στήν άρχή έλέχθη δη ·τόν πήραν νά τόν άνακρίνουν γιά νά μάθουν 
μυστικά τής έπιχειρήσεως. Oi μέρες περνοίισαν χωρίς νά έμφανισθοίιν 
·ιχνη ζωής ή νά βρεθή τό πτώμα του σέ περίπτωση πού θό τόν εΙχαν 
έκτελέση οί έλασίτες. Πολλοί άρχισαν νά πιστεύουν ότι ό Χρήστος "ισως 
όπό φόβο όργάνωσε ό "ιδιος τήν άπαγωγή του άπό δικούς του άνθρώπους 
γιά ν' άποφύγη τήν τύχη τοϋ άδελφοίι του. Γρήγορα ήρθε τό μαντάτο. Τό 
πτώμα τοίι παλληκαριοϋ βρέθηκε, λίγο ποιό πάνω άπό τό Θεολόγο. Τό 
κορμί του διάτρητο άπό μαχαιριές καί σφαίρες, τό εΙχαν κατασπαράξει καί 
τά άγρίμια πού έτσι ξεπέρασαν τήν πείνα τους. 

Στό έργοστάσιο άλλά καί σ· όλόκληρη τή Νάουσσα, όλοι θρήνησαν τό 

θάνατο τοϋ άμοιρου παλληκαριοϋ μέ τήν κυπαρισσένια κορμοστασιά καί 
τήν γεμάτη καλωσύνη ψυχή του. " Εκλαψαν δμως .οί παλιοί Ναουσσαίοι τόν 
τρόπο πού αραγιάσθησαν τά δύο rrαιδιά τοο· Καπετάν Μητρούση. · 0 
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Μακεδονομάχος εΙχε δώσει τό πάντα γιά τήν · Ελλάδα. καί πίστευε ότι Όι 
.. Ελληνες θό άνεγνώριζαν τήν θυσία του. 

Στίς 1 6  · Ιουνίου 1 944 ή Στέλλα Παπαγιαννοπούλου κόρη τού Μητρού
ση έφευγε γιά τήν δουλειά της γιά τό έργοστάσιο Μπίλλη Τσίτση. · Ηταν 
μόλις 21 χρόνων καί ήταν βαθειά προσηλωμένη στήν θρησκεία. Μετείχε 
ένεργώς στίς δραστηριότητες τών Κατηχητικών γιατί όπως έλεγε οί δικοί 
της τήν εΙχαν ταμένη στήν έκκλησία. 

Πρίν περάσει τό δρόμο πού χώριζε δέκα περίπου μέτρα άπό τό 
έργοστάσιο, τή συνέλαβαν τρείς νεαροί καί άφού πέρασαν τό Λόγγο, τήν 
ώδήγησαν στήν θέση Μουτσίκα στό Σχοινοποιείο δπου τήν πετσόκοψαν. 

· Η φρικτή δμως έκτέλεση τών παιδιών τού Μακεδονομάχου πού μέ τή 
φλογισμένη του καρδιά κατηύθυνε τόν άγώνα έναντίον τών Κομιτατζήδων 
καί τών κατακτητών έπεισε όλότελα τούς Ναουσσαίοuς· ότι πίσω άπό τόν 
ΕΛΑΣ. κρυβότουσαν Βουλγαρικές προσωπικότητες πού έδιδαν έVτολές νά 
ξεκληρισθούν οί άπόγονοι · Εκείνων πού εΙχαν σταθιϊ έμπόδιο στή πορεία 
τών Βουλγάρων νά ύποδουλώσουν τήν Μακεδονία μας. 

Σφάζουν μιά Νaουσσαία 
καί τό έξάχρονο παιδί της 

ΕΙναι στιγμές πού σταματάει ό νούς τού άνθρώπου άπό τήν φρίκη. 
Γιατί άν ύποτεθιϊ ότι μπορεί νtι βρήκαν oi έκτελεστές κάποιες προφάσεις 
η καί νά παραπλανήθηκαν οταν έκτελούσαν άvδρες, δέν μπορεί νά είχαν 
καμμιά δικαιολογία όταν άκρωτηρίαζαν μικρά παιδιά. 

Αύτό έπανελήφθη μέ σφαγή τής Μαγδαληνής Καμαρώκα καί τού 
έξάχρονου υίού της. 

· Ο  μικρούλης, λόγω ήλικίας ούτε εΤχε ίδέες οϋτε άντιθέσεις μέ τό 
Κ.Κ.Ε. μά ούτε καί μπορούσε νά εΙχε βλάψει κάποιον, ωατε νά τιμωρηθή 
γιά λόγους όντεκδικήσεως η διαφορών. 

Τήν Καμαρώκα μαζί μέ τό παιδί της, συνέλαβαν οί · Ελασίται είσβάλ
λοντας ατό σπίτι τους. · Αφού τό λεηλάτησαν, τούς πήραν καί τούς 
όδήγησαν σ ·  ενα σημείο τής · Αράπιτσας. 

· Εκεί κακοποίησαν τήν όνυπεράσπιατη Ναουσσαία καί μπροστά ατά 
μάτια της έκοψαν κομμάτια τό κορμί τού παιδιού της, καί ένώ ή 'Ίδια 
σφάδαζε καί θρηνολογούσε έρριξαν τά διάφορα μέλη τού σώματός του 
ατό ποτάμι. · Η  πονεμένη μόνα θέλησε νό πέσfΊ κι αύτή στόν · Αρόπιτσα 
έπαναλαμβόνοντας τή θυσία τών γυναικών τής Ναούσσης ατήν έπιδρομή 
τοϋ · Αβδούλ · Αβούτ. Οί έκτελεατές τήν κράτησαν όχι γιό νό τά σώσουν 
άπό βέβαιο πνιγμό, άλλά γιό νά τήν σκοτώσουν οί "ιδιοι. · Εξετέλεσάν τήν 
Καμαρώκα μέ τά μαχαίρια τους. Τό κορμί της πετσοκόπηκε. Καί τό μέλη τού 
σώματός της πετάχθηκαν στό ποτάμι τής · Αράπιτσας. Καί γιό τήν φρικτή 
δμως αύτή έκτέλεση μάταια κουρόσθηκα γιό νό βρώ τά άιτια. · Εκείνοι oi 
Ναουσσαrοι πού πρός τιμήν τους μέ βοήθησαν μέ προθυμία ατήν έρευνά 
μου δέν μπόρεσαν καί σήμερα όκόμη νό έξηγήσουν γιατί . έσφαγιάσθη ή 
Καμαρώκα καί τό έξάχρονο παιδί της. 
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Τό μόνο πού συμπεραίνουν είναι τό γεγονός δτι ή σφαγιασθείσα είχε 
άρνηθή νά δώση χρήματα καί τρόφιμα πού τίς εiχαν ζητήση άπεσταλμένοι 
τής ΕΤ Α, λέγοντας ότι μιά πτωχή έργάτρια τί οίκονομικές δυνατότητες 
είχε νά βοηθήση τόν άγώ" 3 τών άνταρτών. 

· Ενώ δμως συνεχιζόνταν αί .συζητήσεις γιά τή σφαγή τής Καμαρώκα 
καί τοΟ γυιοϋ της, ένας άλλος σκοτωμός έργάτου ήλθε νά συγκλονίση τή 
Νάουσσα καί ιδιαίτερα τούς άνθρώπους της δουλειάς. 

Τό Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 1 944 τήν παραμονή πού έγκατέλειψαν οί 
Ναζί τήν Νάουσσα, ή ΟΠΛΑ έκλεινε τήν δραστηριότητα τής Κατοχής, 
σκοτώνοντας ένα φτωχό καί άνυπεράσπιστο έργάτη. Αύτός ήταν ό · Αθα
νάσιος Τσορμπατζής. Καθόνταν στήν πάροδο τής όδοϋ Βύρωνος καί 
ξεκίνησε άπό τό έργοστάσιο γιά νά έπιστρέψη στό Qπtτι του. Παίρνοντας 
τόν κατήφορο γιά τήν πόλη, έπεσε έπάνω σέ μιά πενταμελή. όμάδα, πού 
σταματώντας τον. ήθέλησαν νά μάθουν γιά τήν πραγματική του ταυτότητα. 

· Απάντησε άδίστακτα ποιός ήταν. Τόν κάλεσαν νά τούς άκολουθήση 
ένώ οί δυό άπ' αύτούς γιά νά προλάβουν ένδεχόμενη άντίδρασή του 
έπέδειξαν τά περίστροφό τους. · Ακολουθώντας τόν δρόμο πρός τήν 
έξοδο έφθασαν aτόν Θεολόγο. · Εκεί τόv ύπέβαλαν σέ φρικτά βασανιστή
ρια. Ό Τσορμπατζής όν καί βαρειά τραυματισμένος έκλιπαροϋσε οίκτο 
χάριν των δύο άνηλίκων παιδιών του. · Αντί άλλης άπaντήσεως οί έκτελε
σταί άνέσυραν τά περίστροφό τους καί διέλυσαν κυριολεκτικά τό κεφάλι 
του μέ τίς σφαίρες. • Αφ η σαν τόν σκοτωμένο ατή χαράδρα, όπου τό άλλο 
πρωί τόν βρήκαν οί Ναουσσαίοι. 

Τόν έθαψαν πρόχειρα γιατί οί έλασίται ήταν τώρα .κυρίαρχοι, καί 
άποφασισμένοι νά πλήξουν κάθε Ναουσσαίο πού θά έξεδήλωνε τήν 
συμπαράσταση καί τήν συμπόνιά τους σ ·  έναν «άντιδραστικό». Αύτή 
ότυχώς εiναι ή ίστορία τής « · Εθνικής · Αντίστασης» πού σήμερα ύμνοϋν οί 
κουλτουριάρηδες. 

· 

Μιά άλλη οίκογένεια Μακεδονομάχων 
έξοντώνεται άπό τήν ccόργάνωση» 

Τώρα πού άρχίζω τήν περιγραφή τών συνθηκών ύπό τίς όποίες 
διεπράχθη ένα άnό τό nιό φρικαλέα έγκλήματα στήν μαρτυρική Νάουσσα, 
όΊσθημα · Εθνικής ντροπής μέ κατέχει, έχοντας ύπ' όψη μου ότι τά 
θύματα αύτοϋ ύπήρξαν άπ' εύθείας άπόγονοι Γ\απα-Γιώργη Καραγιαννο
πούλου, πού μέ τό φλογισμένο του ράσο ένεψύχωσε καί κατηύθυνε ό 
"ιδιος όπλοφορών, τούς συμπατριώτες του στίς μάχες έναντίον τ(ι)ν Τούρ-
κων και τών Κομιτατζήδων . 

.. Ηξερaν τήν λεπτομέρεια αύτήν οί · Ελaσίται, όχι γιατί δέν ύπήρχε 
Ναουσσaίος πού νό άγνοεί τήν τεράστια προσφορά τοϋ Παπα-Γιώργη, 
άλλά γιατί τήν ωρα πού παρεβίασαν τήν πόρτα τοΟ σπιτοϋ τής · Ελισάβετ 
Τσιώτη - θυγατρός τοΟ ijρωος - πού βρισκότανε στήν Πουλιάνα, έσπευ
σαν νά τούς ποϋν δτι σόν άπόγονος ένός άγωνιστοϋ r<?O 1\ΛaκεδονικοΟ 
άγώνος δέν είχε τίποτε νά φοβηθή άπό τόν έρχομό τους. 
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Θά κουβεντιάσουμε μαζύ μέ σένα καί τήν κόρη σου γιά τόν αγωνα 
πού είναι "ιδιος σάν έκείνους πού πήρε μέρος ό Παπάς. 

"Ετσι, όταν οί τρείς ένοπλοι στρογγυλοκάθησαν γύρω άπό τό Τραπέζι 
τής Τσιώτη αύτή ήταν ήρεμη. Τά λόγια τών είσβολέων τήν είχαν καθησυ· 
χάσει, σέ τέτοιο μάλιστα βαθμό πού τούς προσέφερε καί γλυκό. 

· Αφού ιϊπιαν καί τό νερό πού συνώδευε τό κέρασμα, ό ένας άπό τούς 
· Ελασίτες, βιαζόμενος νά τελειώσει ή άποστολή τους, μίλησε 'άνοικτά 
στήν οίκοδέσποινα, λέγοντάς της ότι ήρθαν «γιά τήν Φανούλα». 

- Μδς χρειάζεται γιά τόν άγώνα. Πρέπει νά μδς άκολουθήση στό 
βουνό γιά νά διώξουμε τούς κατακτητές. Μdς χρειάζεσαι όμως καί έσύ νά 
μδς . βοηθήσης στήν πόλη. 

Κάτι θέλησε νά συμπληρώση ό Έλασίτης, ·άλλά ή θυγατέρα τού 
Παπά-Γιώργη κατακκόκινη άπό τήν όργή της έσπευσε νά άπαντήση ότι 
οϋτε ή Φανούλα μπορούσε νά βγή ατό βουνό άλλά ούτε καί ή "ιδια ήταν 
διατιθεμένη νά βοηθήση τήν δράση τού Κ.Κ.Ε. μέσα στήν Νάουσσα. 

- Στό βουνό πού έδρασε στά χρόνια τής σκλαβιάς ό πατέρας μου, οί 
άντάρτες εlχαν ζωσμένα τά Ο.ρματα καί πολεμούσαν Κομιτατζήδες καί 
Τούρκους. Έσείς γιατί σκοτώνετε 'Έ λληνες: 

· Αγριεμένοι καί οί τρείς · Ελασίται έπετέθηκαν μέ λύσσα έναντίον τής 
Τσιώτη πού άτάραχη τούς κάλεσε νά άδειάσουν τό σπίτι της γιατί θό 
φώναζε ζητώντας βοήθεια. 

- Φώναξε, τσίριξε τf]ς άπάντησε ένας άπό τούς έκτελεστές.  Κανέ
νας δέν πρόκειται νά σέ άκούση. · Εάν όμως βρεθή κανένας τρελλός γιά 
νά ρθή τέτοια ωρα σέ .βοήθεια θά πληρώση τήν παλληκαριά του μέ τήν 
ζωή του. 

· Απελπισμένη ή · Ελισάβετ, όλλαξε τακτική άρχίζοντας νά παρακαλή 
τούς έπιδρομείς, ζητώντας προθεσμία γιά νά καλοσκεφθεί μαζί μέ τήν 
Φανούλα τό ζήτημα. 

- • Αφησε τίς κουτοπονηριές τήν είπε ό · Ελασίτης πού φdινότανε νά 
είναι ό έπικεφαλής τf]ς όμάδciς. · Εμάς δέν μδς πιάνεις aτόν ϋπνο. 
· Ακολουθήστε μας καί οί δυό σας καί πήτε στό · Αρχηγείο τίς όντιρρήσεις 
σας. 

· Υποταγμένες οί δύο γυναίκες ατή βία καί βλέποντας ότι δέν ύπήρχε 
ό.λλη διέξοδος, ήκολούθησαν τούς Έλασίτες στόν δρόμο. Έκεϊ εlδαν νά 
στέκονται όλλοι τρεϊς ένοπλοι. 

Προχωρούσαν μιά ι:;)ρα περίπου οί δύο γυναίκες χωρίς νά μπορούν νά 
προσδιορίσουν πού τίς πήγαιναν. Μόνον όταν άντίκρυσαν τόν .. Α γιο 
Νικόλαο καί είδαν νά κυλάνε μέ όρμή τά γάργαρα νερά του, τότε μονάχα 
συνειδητοποίησαν γιά τό κακό πού τίς περίμενε. 

· Εκεί τούς περίμενε ό Καπετάν Ζέρβας μέ τή συνοδεία του. · Η  
ύποδοχή πού έκανε στίς νεοφερμένες γυναίκες πρόδιδε τίς διαθέσεις 
του. Κάτι τοϋ εlπε ό άρχηγός τής συνοδείας τραβώντας τον λίγο παρά 
πέρα καί ύστερα γυρίζοντας όρχισε νά κτυπάει μέ τόν βούρδουλά του τήν 
· Ελισάβετ. Κάθε βουρδουλιά γινόταν άφορμή νά βγάζει καί μιά κραυγή 
πόνου ή άνυπεράσπιστη γυναίκα. Τήν χτύπησε ατό πρόσωπο καί σ· όλο 
της τό σώμα, καί όταν έξαντλημένη έπεσε άναίσθητη στήv· ύγρή γή, 
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άρχισε τό όργιο τοίι ξυλοδαρμού τής Φανούλας. Αυτήν την σκαμπιλησε 
ρωτώντας την ταυτόχρονα όν fiθελε νά γίνει όντόρτισσα. Στήν άρνησή της 
ό θηριώδης βασανιστής άρχισε νά τήν κτυπάει μέ τόν βούρδουλά του, 
μέχρις ότου άποκαμωμένη καί αύτή έπεσε στό χώμα όγκαλιάζοντας τήν 
μητέρα της. Τήν έ�ιγγε σφικτά σόν νά ζητούσε προστασία. Τρείς 
ένοπλοι ωρμησαν πάνω στίς γυναίκες νά κορέσουν τά ένστικτά τους. 
· Αλλά «εύτυχώς» ό καπετάyιος έξετέλεσε τήν 'Έλισάβετ πυροβολώντας 
τρείς φορές στό κεφάλι της. Σχεδόν όμέσως έσυρε άπό τά μαλλιά τή 
Φανούλα καί τήν έξετέλεσε κατά τόν "ιδιο τρόπο. 

"Υστερα έδωσε έντολή καί τό «Παλληκάρια» έρριξαν στό νερά τού 
· Αγίου Νικολάου τό άψυχα κορμιά τών δύο γυναικών. Γιά τραγική ε ίρωνεία 
έκεί δπου ό ΕΛΑΣ τίς έξετέλεσε, ό Παπαγιώργης Καραγιαννόπουλος εlχε 
τό καραούλι του στό χρόνια τού Μακεδονικού άγώνος. · Εκεί aτόν ·· Αγιο 
Νικόλαο είχε δώσει έπανειλημμένες μάχες μέ τούς Κομιτατζήδες. · Ο  
ήρωϊκός ρασοφόρος είχε κερδίσει τότε τήν μάχη έναντίον τών έχθρών τής 
· Ελλάδος. · Η  θυγατέρα του καί ή έγγονή του έκεί στό "ιδιο μέρος 
έπεφταν καi αύτές σέ μιά μάχη άνιση πού έδωσαν καi έχασαν, πρός αίώνια 
ντροπή τών νικητών, χωρίς νό έπιτύχουν νά νικήσουν τόν Χάρο. 

· Ολοκαύτωμα στό μοναστήρι 
τοϋ Προδρόμου καί έκτελέσεις 

.. Οταν τό δράμα τών κυνηγημένων τιϊς · Ανατολικής Μαi<εδονίος πήρε 
μορφή πανικού, καμμία είκοσαριά Δραμινοί πού είχαν έγκαταλείψει τήν 
πόλη τους, μετά τίς σφαγές πού έκαμαν oi Βούλγαροι στό Δοξάτο καί στή 
Δράμα, όδοιπορώντας έφθασαν στή Νόουσσα. Ρωτώντας πού βρίσκεται τό 
Μοναστήρι τού Προδρόμου, κατευθύνθησαν έκεί, γνωρίζοντας · ότι ό 
ήγούμενος τής Μονής Παπα-Γρηγόρης πού κατήγετο άπό τήv πόλη τους 
θά 

· τούς φιλοξενούσε. Μέ χίλιους δύο συνδυασμούς βολεύτηκαν τό 
θύματα τοϋ Βουλγαρισμού, στό λίγα κελλιά τής Μονής. Μοιραζόντουσαν 
.μέ τούς μοναχούς τό λίγο γεϋμα μέ τό όποίο χόρταιναν τήν πείνα τους οί  
πατέρες τού Προδρόμου καί οί  Δραμινοί βοηθούσαν στίς δουλειές τού 
Μοναστηρίου._ ' Ορισμένοι άπ' αύτούς ξενοδούλευαν καί στά γύρω κτήμα
τα έξασφαλίζοντας τρόφιμα μέ τό όποία πληρωνόταν ή έργασία τους. 

Τό πράγματα κυλούσαν όμαλά, όταν οί Γερμανοί ι;)ρισαν γιό Δήμαρχο 
Ναούσσης τόν Παπα-Γρηγόρη πού έγκατεστόθη καί σόν άρχιερατικός 
έπίτροπος στό όικημα τής Μητροπόλεως πού ήταν δωρεά τού Χατζημαλ
λούση, γενομένη κατά τή διάρκεια τοϋ Μακεδονικού · Αγώνος. 

Ό Παπα-Γρηγόρης δπως μού άφηγούνται οί Ναουσσαίοι τήν μόνη 
συνεργασία πού εiχε μέ τούς Γερμανούς ήταν ή προσπάθεια πού έκανε 
γιά ν '  άπελευθερώνη τούς Ναουσσαίους πού συνελάμβανε ή Γερμανική 
· Αστυνομία. 

· Ωστόσο τόν Αύγουστο τοϋ 1 944, τριάντα ένοπλοι · Ελασίται προερχό
μενοι άπό διάφορα σημεία, έφτασαν στό Μοναστήρι, μπήκαν μέσα σ ·  αύτό 
δηλώνοντας ότι θά διανυκτέρευαν καί τό πρωί θά έφευγαν γιά τό βουνό. 
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Δύο μονάχα άπό τούς · Ελασίτες δήλωσαν ότι δέν θά έμεναν γιά ϋπvο σrή 
Μονή. 

Δέν πέράσαν ούτε δύο ώρες όταν τμήματα τών Γερμανών προερχό
μενοι άπό τή Νάουσσα, τή Βέροια, τήν Σκύδρα καί τήν - Εδεσσα, κύκλωσαν 
τό Μοναστήρι. Διεξήχθη πραγματική μάχη . · Υπήρξαν άρκετοί νεκροί 
άνάμεσα στούς Γερμανούς. Καί οί 28 · Ελασίτες βρήκαν τό θάνατο 
φονευθέντες ή όπανθρακωθέντες όλοι έκείνοι πού θέλησαν νq 
διανυκτερεύσουν μέσα στό Μοναστήρι. Μαζί τους βρήκαν τό θάνατο δύο 
καλόγεροι καί πέντε Δραμινοί. Οί μόνοι πού έπέζησαν φεύγοντας στό 
βουνό ήταν οί δύο άντόρτες πού κοιμήθηκαν έξω. Μεταξύ τών σκοτωμέ
νων · Ελασιτών ήταν καί 6 έκτελεστής της περιοχής Μπαρμπαγιάννης. 

Πρίν περάσουν τρείς μέρες καί ένώ τό Μοναστήρι ήταν κατερειπωμέ
νο, όμάς σαμποτέρ τοϋ ΕΛΑΣ, μέ φλογοβόλα κατέκαυσαν τό 'κελλιά καί τό 
ύπόλοιπο συγκρότημα τής Μονής. · Η  έκκλησία πού ήταν κατασκευασμένη 
μέ πέτρα άνθεξε σrή δύναμη τής φωτιάς. Οί είκόνες, τά έξαπτέρυγα, καί 
τά όμφια τών ίερέων έγιναν παρανάλωμα . 

• Αλλοι · Ελασίτες τήν 'ίδια νύκτα πήγαν σrό σπίτι τοϋ Παπασαράτση καί 
άπήγαγαν τόν Παπα-Γρηγόρη, ό όποίος βρισκόταν πρίν άπό μία wρa έκεί. 

Τόν όδήγησαν έξω άπό τήν πόλη καί πρίν τόν κατασφάξουν έκαψαν 
τά γένεια του καί άφήρεσαν τό Σταυρό πού φοροϋοε καί τό ρολόϊ του. Στό 
ράσο τοϋ ήγουμένου, βρf,ι<αν τό πρώί οί Ναουσσαίοι μία πινακίδα πού 
έγραφε •< Ο ΕΛΑΣ τιμωρεί καί θά τιμωρεί τούς προδότες». 

Είναι άνάγκη ν '  άνα.φερθή ότι ή σημαντικώτερη μάχη έκ παρατάξεως 
πού έδωκαν, ύποχρεωθέντες οί · Ελασίτες έναντίον τών Γερμανών κατά 
τήν περίοδο τής τριετοϋς κατοχής, ήταν αύτής τής Μονής Προδρόμου. 

· Η  τακτική τών · Ελασιτών σέ όλη τή διάρκεια τής κατοχής συνίστατο 
είς τήν έκτέλεση τών · Ελλήνων Πατριωτών. · Απέφευγαν συστηματικά νά 
ρθοϋν σέ άνοικτή σύγκρουση μέ τούς Ναζί. Δέν τούς παρενοχλούσαν καί 
σrίς κινήσεις τους, άποφεύγοντας συστηματικά νά άναμετρηθοϋν μαζύ 
τους. 

Γεγονός είναι ότι στό 1 944 καί λίγο πρίν άποχωρήσουν οί κατακτηταi 
άπό τή Νάουσσα κτύπησαν τή Δεξαμενή καi τό Νοσοκομείο, άλλά έκεί oi 
Έλασίτες έπετέθησαν κατά τών όκτώ Γερμανών, βέβαιοι δτι δέν θά 
άντιμετώπιζαν τήν άντίστασή τους, λόγω τοϋ μεγάλου άριθμοϋ τών όπλο
φόρων καί τών τεραστίων μέσων πού διέθεταν σέ όπλα. Αύτές οί δυό 
έπιθέσεις περισσότερο έμοιαζαν πόλεμο Πασχαλινών βαρελόπων παρά 
στρατιωτική έπίθεση έναντίον στρατιωτικών στόχων. 

Σέ καμμία άλλη περίοδο τής Κατοχiϊς πού οί Γερμανοί κυκλοφορού
σαν σάν άφεντάδες σrή Νάουσσα, συλλαμβάνοντας καί κακοποιώντας 
άθώους στά κρατητήρια τής Γκεστάπο, δέν έγινε έπίθεση έναντίον τους 
στήν πόλη. ' Υπήρξαν όχι όλίγες περιmώσεις πού οί Έλασίται μπροστά 
άπό τό μάτια τών κατακτητών συνελάμβαναν κα.ί όδηγοϋσαν στό βουνό, 
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τούς νέους όλλους μέν γιά νά τούς έντάξουν, πολλούς οε γιά νά τούς 
έ κτελέσουν. 

"Ένας άπ" αύτούς πού όπήγαγαν oi Έλασίτες ύπό �ά όμματα τών 
Γερμανών ήταν καί ό Στέργιος Τιγούλιας. Μέρα μεσημέρι τόν Αϋγουοτο 
τού 1 944 τόν π�ραν άπό τό έοτιατόριο τού Παπα-Φίλιππα όπου πήγε νά 
γευματίση μαζί μέ έναν συγγενή του, πού πρίν άπό λίγο εΤχε έρθει άπό τή 
Θεσσαλονίκη. 

Φιλόξενος σάν όλους τούς Ναουσσαίους ό Τιγούλιας έκανε τό 
τραπέζι στόν άφιχθέντα. Λίγα φασόλια ήταν τό πολύτιμο γεύμα πού δέν 
είχε τελειώση, δταν τρείς νεαροί τόν κάλεσαν νά τούς.άκολουθήση. Δίπλα 
οτό τραπέζι τους οί τρείς Γερμανοί έπιναν τό κρασί τους, μασουλώντας 
μία όπ" τίς κονσέρβες κρέατος πού είχαν άνοίξη πρίν λίγη ωρα. 

· Αν καί ό Τιγούλιας ρώτήσε κατ' έπανάληψη γιατί τόν θέλουν οί 
άγνωοτοι, οί Γερμανοί ούτε γύρισαν νά δοίιν τί συνέβαινε μέ τούς 
• Ελληνες. Θέλησαν νά άδιαφορήσουν ή καί κατά μία έκδοχή μπορεί καί νά 
ήξεραν τό σκοπό τών άπαγωγέων. 

· Οτιδήποτε όμως κι όν εΙχε συμβεί οί Γερμανοί παρέμειναν άδρανείς, 
γιά τήν άπαγωγή τού Στεργίου. · Ο  συγγενής του, πού Οέλησε ν ·  
άκολουθήση τόν άπαχθέντα, ϋοτερα άπό ύπόδειξη τού έστιάτορα, παρέ
μεινε γιά νά τελειώση τό γείιμα του. 

Τόν Τιγούλια τόν πέρασαν μέσα άπό τήν πλατεία, μή δίδοντας καμμία 
σημασία ότι έκεί κυκλοφορούσαν Ναουσσαίοι καί χωροφύλακες άκόμη έν 
στολή. Προχώρησαν πρός τά έπόνω καί σταμάτησαν στόν Προφήτη · Ηλία. 
· Εκεί τόν παρέδωσαν σέ μία όμάδα πέντε ένόπλων, πού άκολουθώντας τό 
δρόμο πρός τό Βέρμιο βουβή καί άμίλητη φύλαγε τό θύμα της οέ όλη τή 
διάρκεια τής πορείας. Αύτό διηγείτο ένας άπό τούς μεταμεληθέντας 
· Ελασίτες τοίι Καπετάν Πιτσιρίκου, όταν ϋοτερα άπό τέσσέ:ρα χρόνια δέν 
δίσταζε άνοικτά νά καταδικάζη τά έγκλήματα. Στή διήγηση πού έκανε σέ 
κύκλο Ναουσσαίων ·καί πού τήν έπανέλαβε καί σέ μένα πρίν άπό λίγες 
ήμέρες όταν συνομίλησα μαζί του, άνεφέρθη στό έγκλημα αύτό «Ποτέ 
μου - είπε - δtν έζησα παρόμοια άγριότητα όση στήν σφαγή τού Τιγούλια, 
ούτε όμως καί άντίκρυσα τέτοιο παλληκάρι». Πάλεψε σκληρά μέ τούς 
θύτες του. 

Τό έπόμενο θίιμα ήταν οί Τάκης Λαϊνίδης. · Εργάτης κι αύτός. · Αν καί 
φτωχός δμως μέ κανένα λόγο δέν ιϊθελε νά ύπηρετήση τόν κομμουνισμό. 
Σέ όλες τίς πιέσεις πού τού έκαμαν τά τοπικά στελέχη τού ΕΑΜ νά 
ένταχθϊ; στόν ΕΛΑΣ άπαντούσε μέ τήν σταθερή φράση: 

- · Εγώ άνήκω στήν · Ελλάδα καί όχι στόν ΕΛΑΣ. Γιά τήν Πατρίδα 
πολέμησα καί τραυματίσθηκα στό Πογραδέτς, γιά τήν · Ελλάδα είμαι 
πρόθυμος νό δώσω τήν ζωή μου όταν oi στιγμές τό άπαιτήσουν. 

Oi δικοί του τόν συνεβούλευσαν νά έγκαταλείψη τήν Νάουσσα καί νά 
κατέβη στή Θεσσαλονίκη. Αύτός όμως σκληροτράχηλος καί άμετακίνητος 
στίς άπόψεις καί πεποιθήσεις τού διεκήρυπε ότι δέν φοβότανε κανέναν. 
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Τόν συνέλαβαν oi έκτελεστές και τόν ώδήγησαν aτόν Προφήτη · Ηλία, 
πάνω άπό τόν Θεολόγο όπου μετά πολλά βασανιστήρια, τόν άποκεφάλισαν. 

Ξυλοκόποι τόν βρήκαν κατακομματιασμένο καί άκέφαλο. Είδοποίησαν 
τούς δικούς του πού κοντά στό μέ:σημέρι

· 
μέσα σ ·  ένα τσουβάλι συνεκέν

τρωσαν καί μετέφεραν στήν Νάουσσα όσα κομμάτια τού κορμιού κατώρθω
σαν νά μαζέψουν. Στήν κηδεία του, πού έγινε τήν όλλη ήμέρα ή μνηστή 
του, έργάτρια έπίσης, σπαρταρώντας θρηνολογούσε πάνω στό φέρετρό 
του καί καταριότανε τούς φονιάδες. Λεγότανε Μίγγου καi εiχε έρθει άπό 
ένα χωριό της Κοζάνης γιά νά έξασφαλίση δουλειά στή Νάουσσα. Τρείς 
μέρες άργότερα συνελήφθη καί έξετελείτο καί αύτή μέ αύτόματο στήν 
Παληομπούκαινα. 

Τήν επομένη ήμέρα, μeτά τά γεγονότα τού Προδρόμου oi κομμουνι
σταί προέβησαν ώς τήν σύλληψη των άγροφυλόκων Κων. Παρδάλη καί 
' Ιωάννη Ταμπάρη, τούς όποίους έπήραν ώς καταδόσαν:rας τίς κινήσεις 
τών συμμοριτών. 

Τούς έκοψαν τό δάκτυλα χεριών καί ποδιών κατατεμαχίζοντας τά 
πτώματά των στήν περιοχή Στρόντζας. 

Μεταξύ έκείνων πού άποφάσισαν τήν έκτέλεση τών δύο ταπεινών 
άγροφυλάκων καί μάλιστα ήτο έπικεφαλης ·της έπιτροπής, μετέχει σήμερα 
στή Νέα Δημοκρατία έμφανιζόμενος ώς . . .  · Εθνικόφρων!!! 

· Ο  · Ιωάννης Ταμπάρης εύρισκόμενος ένωρίς της προηγούμξ;νης είς 
τήν Μονήν παρεκλήθη ύπό τών μοναχών · Ανθίπου καί Νικοδήμου νά 
διανυκτερεύση έκεί. · Ατυχώς ή Μοίρα του, άλλοιώς πρόσταζε . 

· Αλλά καί ό Παρδάλης πού δέν εΤχε καμμιά σχέση μέ τό Μοναστήρι 
κατηγορήθηκε άπό τούς είδεχθείς δολοφόνους τού ΕΛΑΣ, ότι εύρεθείς 
είς τήν Μονή Προδρόμου κατέδωσε είς τούς Γερμανούς γιά τήν παρουσία 
έκεί τών τμημάτων τοϋ ΕΛΑΣ. 

Μέ αύτό τό ψεύδος έπεζήτησαν οί ήγέται τού Κ.Κ.Ε. Ναούσσης νά 
καλύψουν τό πετσόκομα των δυό πτωχών άγροφυλάκων. πού άλήθεια είναι 
σάν άγνοί 

.. 
Ελληνες είχαν άρνηθf\ έπανειλλημένως νά ένταχθοϋν aτόν 

ΕΛΑΣ άλλά καί στήν κομματική όργάνt.>ση τrϊς πόλεως. 

Οί Γερμανοί 
άποσύρονται στόν Σταθμό 

Οί άντάρτες 
μπαίνουν στήν Νάουσσα. 

Παλλα'ίκή ύποδοχή, 
άλλά δέν τελειώνει ή φρίκη. 

Στίς 1 0  Σεπτεμβρίου τοϋ 1 944 μέρα Κυριακή oi Γερμανοί άνενόχλη
τοι, έγκαταλείπουν τήν Νάουσσcι, καί κατευθύνονται πρός τόν Σιδηροδρο
μικό Σταθμό, όπου έπιβιβάζονται τραίνων, γιά τήν Θεσσαλονίκη. 

Τά τμήματα τοϋ έφεδρικοϋ ΕΛΑΣ, της ΟΠΛΑ καί ο! έλασίτες πού 
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έχουν ώς βάση έξορμήσεως, τήν Κωτίχα καί τό Χωροπάνι, καί πού έχουν 
έκτελέσει τόσους άθώους Ναουσσαίους, δέν ρίχνουν ούτε μιά τουφεκιά, 
έστω καί γιά νά παρενοχληθη τό τμήμα των Ναζί. Τήν Ίδια στάση τηρούν 
καί οί όλλες δυνάμεις τών άνταρτών πού βρίσκονται στό Βέρμιο. 

Οί Γερμανοί άποσύρθηκαν στό Σιδηροδρομικό Σταθμό όπου έμειναν 
άλλες σαράντα μέρε'ς ώς τό τέλη τού · Οκτωβρίου. Κανείς δέν τούς 
χτύπησε. 

'Άργά τήν νύκτα μπήκε ένοπλος στήν πόλη τής Ναούσσης ό πρώτος 
άντάρτης τού ΕΛΑΣ. Ήταν ό μονόχειρ · Ανδρέας Παπανδρέου, ντόπιος, 
πού άνήγγειλε ότι τήν άλλη ήμέρα θά ε ίσέλθουν στήν πόλη μεγάλες 
δυνάμεις τών άνταρτών . 

. Η εΊδηση μεταδίδεται άστραπιαίως καί άπεσταλμένοι γυρνώντας άπό 
σπίτι σέ σπίτι καλούν τούς πολίτες νά έτοιμασθούν γιά τήν ύποδοχή πού 

· πρέπει νά γίνη στόν •άπελευθερωτικό στρατό». 
Φαίνεται ότι ό · Ανδρέας Παπανδρέου είχε είδική έντολή νά κόμη τήν 

άνακοίνωσή του, διότι πράγματι στίς 1 1  Σεπτεμβρίου 1 944 oi · Ελασίτες 
είσέρχονται στήν πόλη σόν τακτικός στρατός σέ παράταξη. Τούς ύποδέχε
ται σύσσωμος ό Λαός. Πολλοί τούς ρένουν μέ όνθη. ' Ανεμίζουν οί 
γαλανόλευκες σημαίες πάλι. · Ο  κοσμάκης, νιώθει πώς πέρασε ό βραχνάς. 
· Αλλά στά δημόσια κτίρια, άνάμεσα στίς σημαίες τών συμμaχων. ύψώνεται 
ή κόκκινη μέ τό σφυροδρέπανο. Δύο μέρες όργότερα στό παλλαϊκό 
συλλαλητήριο της νίκης πέφτει τό φρικτό σύνθημα «Φωτιά καί τσεκούρι 
στούς έχθρούς τού Λαού». Ή ΟΠΛΑ μεταβάλλεται σέ Λαϊκή Πολιτοφυλα
κή, έγκαθίσταται σέ γραφεία καί έξαπολύει συλλήψεις. · 

Δέν κάμει διάκριση νέων, γέρων ή γυναικών. Τήν ένδιαφέρει νά 
έκτελεσθοίιν οί προγεγραμμένοι πού περιλαμβάνοντάι στοίJς καταλόγους 
τών άντιδραστικών Πού έχει συντάξη ή τοπική ήγεσία τού ΚΚΕ. Στίς 1 2  
Σεmεμβρίου είσέρχεται στήν Νάουσσα καί τό ίππικό τοίι ΕΛΑΣ. Γενειοφό
ροι άντάρτες μέ έπιβλητικές μορφές καί μέ κρεμασμένα τά γιαταγάνια 
τους παρελαύνουν στήν πόλη. Λίγο άργότερα τήνΊδια ήμέρα καταφθάνουν 
καί άλλα ένοπλα τμήματα τού ΕΛΑΣ άνταρτισών. Οί άντάρτες όδειάζουν 
τά καταστήματα ύφασμάτων, τά φαρμακεία κ.λ.π. γιά τίς ccάνάγκες τού 
στρατού». Γ ιό δύο ήμέρες τμήματα τής ΕΤ Α μέ τή συμμετοχή έντόπιων 
στελεχών κάνουν τόν έρανο ccγιά τόν άγώνα». Κατά προτίμηση ζητaνε 
λίρες. 'Όσοι δηλώνουν ότι στερούνται χρυσού, καλούνται νά προσφέρουν 
πολίJτιμα άντικείμενα; χρυσαφικά κ.λ.π. Τά κάρρα της έπιμελητείας φορτώ
νονται άπό τίς προίκες τών κοριτσιών της Ναούσσης, άπό τά χαλιά καί τά 
κιλίμια τών Ναουσσαίων. Μέ δικαιολογία ότι αύτά θά έκποιηθούν γιά ν '  
άγορασθούν όπλα γιά τόν Λαϊκό στρατό, όλα τά άρπαγέντα τά μεταφέρουν 
σέ κάρρα πρός τήν περιοχή τού Σιδηροδρομικού Σταθμού. 

Τά έργοστάσια είναι ό μεγάλος στόχος. · Εκεί ή ΕΤΑ κάνει πραγματική 
θραύση. Σέ φορτηγά αύτοκίνητα καί σέ κάρρα φορτώνει όλόκληρη τήν 
παραγωγή ύφασμάτων. Τά νήματα πού άποτελούν τήν πρώτη ϋλη, τίς 
κατασκευής ύφασμάτων, κουβερτών καί ύφαντών πακετάρονται καί παίρ
νουν τό δρόμο γιά τή Θεσσαλονίκη. 'Όποιοι άπετόλμησαν νά διcψαρτυρη-
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θοϋν η καί άπλώς νά έρωτήοουν γιά τήν αίτία πού άδειάζουν τά έργοστά
σια, συλλαμβάνονται. 

Στίς 1 3  Σεπτεμβρίου ό λαός τής Ναούσσης καλείται νά λάβη μέρος 
καί στό συλλαλητήριο τής νίκης. Κανένας δέν άποτολμa νά μήν nάρη 
μέρος σ ·  αύτό. Οί όμιληταί είναι σκληροί στίς έκφράσεις τους. ' Ομιλούν 
γιά τούς άγώνες πού διεξάγονται ένοντίον τοϋ κοτοκτητη καί χωρίς νά 
τηρήσουν τά προσχήματα ύποστηρίζουν ότι έ κείνους πού βρέθηκε στήν 
άνάγκη νά σκοτώση ό ΕΛΑΣ ήταν δλοι προδότες κοί συνεργάτες τών 
Ναζί. 

Οί χαροκαμένοι Νοουσσοίοι άκούν νά ύβρίζεται ή μνήμη τών άγαπημέ
νων προσώπων, χωρίς ν' άποτολμούν νά διαμαρτυρηθούν. Μιά γριούλα 
πού της έχουν κρεουργήση τήν θυγατέρα καί τά δύο της έγγονάκια, μέσο 
σ· ένα ξέσπασμα θρήνου πού θύμισε άρχαία τραγωδία ύψώνει τά χέρια 
της πρός τόν ούρανό καί μέ φωνή πού τοpάσσει τήν ήρεμία τοϋ 
συλλαλητηρίου φωνάζει ώς τήν διαπασών. 

- Κατάρα κι άνάθεμο aτούς φονιάδες της κόρης καί τών έγγονών 
μου. Κατάρα γιά δσους έβαψαν τά χέρια τους μέ α·ιμa άθώων. 

Δύο · Ελασίτες καί μιά όμάδα πολιτοφυλάκων πού βρισκόντουσαν στό 
συλλαλητήριο έν ριπη όφθαλμοϋ άρπάζουν κυριολεκτικά τήν σπαρασσομέ
νη γριούλα. Τήν κτυπούν βάναυσα καί τήν τοποθετούν σ' ένα κάρρο πού 
ήταν σταθμευμένο έκεί. · Αρχικά τήν μεταφέρουν στό άρχηγείο τής 
πολιτοφυλακής. · Από έκεί καί πέραν χάνονται τά Ίχνη της χωρίς μέχρι 
σήμερα νά μαθευτη ποιά τύχη τήν περίμενε. 

Πρίν τελειώσει τό συλλαλητήριο οί Ναουσσαίοι καλούνται νά βρίσκον
ται τό άπόγευμα στήν πλατεία. Συμμορφώνονται δλοι πρός τήν διαταγή καί 
τήν καθορισθείσα wρα παρίστανται ύποχρεωτικά στήν κηδεία τοϋ Καπετάν 
Κολοκοτρώνη. Σέ σχηματισμό κατά τετράδες οί Ναουσσαίοι ύφίστανται τό 
ψυχικό μαρτύριο νά παρακολουθήσουν τήν κηδεία τοϋ άνθρώπου πού τούς 
είχε τρομοκρατήσει. Στεφάνια άμέτρητα, προηγούνται τής νεκρικής πομ
πής. Τό ό.λογο τοϋ νεκρού καλυμμένο μέ μαύρο πέπλο έπεται τοϋ 
τιμητικού άποσπάσματος καί σέ συνέχεια τό φέρετρο πού είναι τυλιγμένο 
στή σημαία μέ τό σφυροδρέπανο κλείνουν τόν κύκλο τής κηδείας. Οί 
όμιληταί πού άποχαιρετούν τόν νεκρό γιά λογαριασμό τών όργανώσεων 
τούς δίδουν ύπόσχεση «νά συνεχίσουν τόν άγώνα τους καί νά πάρουν 
έκδίκηση γιά τό σκοτωμό του». 

Τό μήνυμα της έκδικήσεως δέν όργεί νά ρθή στή μαρτυρική Νάουσ
σα. Τό "ιδιο βράδυ έξαπολύεται ένα πρωτοφανές κύμα τρομοκρατίας. 
· Ερευνώντας έκ νέου τά σπίτια τών μή κομμουνιστών άπάγονται έκατόν 
εΊκοσι γυναικόπαιδα καί όδηγοϋνται είς τά τμήματα της πολιτοφυλακής. Οί 
νέοι καλούνται νά ένταχθοϋν aτόν ΕΛΑΣ καί τήν ΟΠΛΑ. Οί περισσότεροι 
ένδίδουν είς τήν πίεση. Οί έλάχιστοι πού προβάλλουν άρνηση κακοποιούν
ται. Τό "ιδιο γίνεται καί μέ τίς γυναίκες .  Συντηρητικότερες στίς ίδέες καί 
στό χαρακτήρα οί περισσότερες δηλώνουν δτι προτιμούν νά μείνουν στήν 
πόλη καί νά δουλέψουν γιά τόν άγώνc:ι. Μονάχα τρείς άπ' αύτές προθυμο· 
ποιούνται νό ένταχθούν στίς άντόρτικες όμόδες. 

· Επακολουθεί ό.γριος ξυλοδαρμός δσων άρνήθηκον νά στρατευθούν. 
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· Η  πολιτοφυλακή άρχίζει 
τό tργο τών έκτελέσεων 

Στό τμήμα της Πολιτοφυλακής μετέφεραν σέ δύο ήμέρες τόν · Εργά
τη Δημήτριο Κορέα · καί τόν άγρότη Δημήτριο Στραβέλα. Τούς συνέλαβαν 
κατά τήν διάρκεια της κηδείας τοϋ Καπετάν Κολοκοτρώνη. Τούς κράτησαν 
δύο είκοσιτετράωρα στό Γυμνάσιο καί τούς μετέφεραν στήν πολιτοφυλάκή 
γιό όνόκριση. Στήν άρχή καλοπιάσματα καί προτάσεις γιά νά ένταχθοϋν 
στόν ΕΛfιΙΣ. η νά βοηθήσουν οiκονομικά τόν όγώνα πού ήταν ύποχρεωμένο 
νά συνεχίσει τό Κόμμα. 

· Ο  Κορέας άρνήθηκε νά ένταχθfi στόν ΕΛΑΣ γιατί όπως τούς είπε τό 
σπίτι του θά έμενε νηστικό, όφοϋ κανείς όλλος έκτός άπ · αύτόν δέν 
μπορούσε νά δουλέψει. 

" Οσο γιά οίκοliομικά μήν κάνετε συζήτηση συναγωνισταί τούς είπε: 
· Εμένα ή ζωή μου είναι μεροδσύλι�μεροφάί. 

· Αντιθέτως ό Στραβέλας δέν ύπήρξε άρνητικός. Τούς παρεκάλεσε νά 
τόν άφήοουν μιά έβδομάδα γιά νά ρυθμίοει ώρισμένες έκκρεμότητες πού 
είχε καί τούς ύπεσχέθη δτι σέ έξη μέρες θά έρχόταν γιά νά καταταγιϊ 
στόν ΕΛΑΣ. 

Δέν iκανοποιήθηκαν oi πολιτοφύλακες καί .όρχισαν νά ύποβάλουν σέ 
βασανιστήρια τούς δύο άθώους. 

'Ύστερα βγάζοντας τούς δύο δαρμένους καί σέ κατόσταση ήμιαναι
σθησίας τοίις έδεσαν χειροπόδαρα καί έπιβιβόζοντάς τους σ '  ένα κάρρο 
ποίι ήταν έξω όπό τήν Πολιτοφυλακή τούς όδήγησαν στήν Παληομπούκαι
να. · Εκεί στό όνθρωποσφαγείο πού έπέπρωτο άργότερα νά έκτελεσθοϋν 
κατά τόν άγριώτερο τρόπο όγδόντα Ναουσσαίοι καί πενήντα, χωροφίιλακες 
καί στρατιώται, τούς παρέλαβε ό «άρμόδιος» Καπετάνιος καί δύο νεαροί 
ποίι φορούσαν πολιτικά. 

· Η λέξις «τυραννία» δέν άποδίδει έπαρκώς τά όσα ίιπέστησαν οί δύο 
δεσμώται. Τό μαρτύριό τους κράτησε ώρες, ως ότου τούς λυτμωσε ό 
θάνατος. 

Μετά τήν κηδεία τοϋ Κολοκοτρώνη άρχίζουν νέες συλλήψεις. 
Πρώτον περνούν άπό τό σπίτι του είναι ό Δημήτριος Γκούπας, πού έχει 

τήν άντιπροσωπεία τών Γεωργικών · Εργαλείων Σερρών γιά τήν Νά )υσσα 
καί τήν περιοχή της. 

Ό ίιnέροχος αίιτός "Έλλην, ήτaν ό πρώτος Ναουσσαίος πού ϋψωσε 
τό άπόγευμα πού aποχωρούσαν οί Γερμανοί τήν γαλανόλευκο. 

Μέ βιαιότητα καί βαναυσότητα τελικά τόν όδηγοϋν εiς τήν Φυτιά. Τόν 
παραδίδουν σέ μιά όμάδα άνδρών πού φορεί πολιτική περιβολή καί άρχίζει 
τήν «άνάκρισή» του. Δηλαδή τά βασανιστήρια. Τόν κατηγορούν ότι ύπfiρξε 
σημαντικό μέλος τοϋ ΠΑΟ. 

Μετά πολλά μαρτίιρια ένας όπλοφόρος άνασύρει τό πιστόλι του καί 
ρίχνει δλες τίς σφαίρες στό πρόσωπο καί τό κεφάλι του . 

• • • 
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· Η σει·ρό τοϋ φοuρνόρη ccκtκ�> 
· Εκεί στήν όδό Βύρωνος είχε έγκατεστημένο τό άρτοποιείο του ό 

· Ιωάννης Χριστοφόρου. · Εκτός άπό τό κοινό ψωμί παρασκεύαζε καί 
άρτίδια καί διάφορα μικρογλυκίσματα μεταξύ τών όποίων καί ccκέκ». · Από 
τήν παραγωγή τών τελευταίων οί Ναουσσαίοι τόν ήξεραν περισσότερο ώς 
«Κέκ» παρά ώς Χριστοφόρου. Λίγο μετά τό συλλαλητήριο πού έγινε μέ 
τήν άποχώρηση τών Γερμανών ή Πολιτοφυλακή προέβη στήν σύλληψή 
του .  Έκεί πού ήταν στημένο τό άντ_ρο της, ό άρχηγός τοϋ τμήματος 
πολιτοφυλακής άφοϋ τόν άνέκρινε γιά διάφορα aσχετα θέματα καί τόν 
άνέφερε γιά τόν άγώνα πού έπρεπε νά συνεχισθή μέχρι τίς τελικής νίκης, 
ζήτησε άπό τόν Χριστόφορο νά ένισχύση οίκονομικά τήν ΕΤ Α. 

-'Όσο ρευστό βρίσκεται στά χέρια μου έλότε στό φούρνο νά σάς τό 
παραδώσω. · Εάν μοϋ ζητούσατε πρίν τρείς μέρες χρήματα είχα περισσό
τερα, άλλά τά έδωσα γιά νά μοϋ φέρουν άλεύρι καί ζάχαρι. 

Τό κόμμα τοϋ άπήντησε ό άνακριτής δέν έχει άνάγκη άπό ψίχουλα. 
· Ο  άγώνας χρειάζεται όπλα πού μπορούν νά άγορασθούν μονάχα μέ 
λίρες. Γιά σένα τού εΤπε καθωρίσθηκε τό ποσόν τών τριακοσίων λιρών. 
Είδοποίησε νά μδς τίς φέρουν. · Αλλοιώς θό στείλουμε τό κεφάλι σου 
στήν οίκογένειά σου. 

Παρακάλεσε έκλαψε, ίκέτευσε νά πιστέψουν ότι πέραν τών όλίγων 
κατοχικών χρημάτων δέν διέθετε οϋτε μιά λίρα άλλά ό άρχηγός δέν τόν 
πίστεψε. Τόν έκτέλεaαν έπί τόπου . 

.. .. ..  

Στήν πολιτοφυλακή όμως· συνεχίσθηκε τό όργιο τών έκτελέσεων. 
Δύο άκόμη έργάτριες, οί άδελφές · Αθανασία καί Στεργιάννα Λουκοβί

τη, δουλεύανε στό έργοστάσιο τοϋ Λαναρά καί κατοικούσαν σέ ένα 
χαμόσπιτο τής περιοχής τοϋ Τaαρμπακολιοϋ. · Η  μεγαλύτερη 22 έτών καί 
ή όλλη 1 9  όμιλλώντο σέ όμορφιά καί σέ προκοπή. Βχαν έρθη άπό χωριό 
τής περιοχής · άφ · ένός μέν γιά νά άποίρύγουν τίς περιπέτειες καί τίς 
στερήσεις τής κατοχής ,  όφ ' έτέρου δέ γιά νά βρίσκονται κοντά σέ 
συγγενείς τους πού μένοντας στήν Νάουσσα ύπελόγιζαν ότι μπορούσαν 
νά τίς βοηθήσουν έάν παρίστατο άνάγκη. 

Τήν 13η Σεπτεμβρίου τοϋ 1 944 καί πρίν τελειώσει τό συλλαλητήριο 
πού εΙ χε · όργανώσει τό ΕΑΜ τό Κ .Κ. Ε. καί ή ΟΚΝΕ, τρείς πολιτοφύλακες 
τίς πήραν μέσα άπό τό συγκεντρωμένο πλήθος πeύ είχε κληθεί γιά νά 
γιορτάσει τήν άπελευθέρωση τής πόλεως άπό τούς Γερμανούς κατακτη
τές . 

· Αρχικώς τίς όδήγησαν aτόν όντρο τής Πολιτοφυλακής καί τίς έκλει
σαν σέ ένα δωμάτιό του πού έχρησιμοποιείτο καί σάν προσωρινή φυλακή. 

· Αφού τελείωσε τό συλλαληtήριο, στό Κέντρο Πολιτοφυλακής έφε
ραν καί άλλους Ναουσσαίους κρατουμένους, οί περισσότεροι τών όποίων 
ήσαν έργάται καί έργάτριαι τών Βιομηχανιών. Θά ήταν περίπου μεσάνυκτα 
όταν ένας πολιτοφύλακας άνοιξε τήν πόρτα τής φυλακής καί κάλεσε τήν 
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δεκαεννεάχρονη Στεργιάννα γιά νά τόν άκολουθήσει. Τήν πήγε στό 
διπλανό δωμάτιο που ήταν καί ή έδρα τού · Αρχηγού. · Αφού τήν κακοποίη
σε ό "ιδιος κάλεσε καί όλλους τρείς πολιτοφύλακες πού έπανέλαβαν τόν 
δικό του άθλο. Κουρέλι πραγματικό τήν έσπρωξαν στήν γωνιά τού Γραφεί
ου καί εύθύς όμέσως έφεραν σέ αύτό τήν άδελφή της. Καί αύτή ύπέστη 
τήν "ιδια τύχη. 1\Λάταια όγωνίσθηκαν γιό νά πείσουν τούς δημίου ς των νά τίς 
χαρίσουν τήν ζωή. Δυό τρία χαστούκια έδωσαν στήν κάθε μιά όπό τίς 
κοπέλες καί ϋστερα· τίς παρέδ.ωσαν σέ τετραμελή όμόδα πολιτοφυλάκων 
νά τίς όδηγήσει γιό τελι!(ή άνάκριση. Προχώρησαν πρός τήν · Αγία Τριάδα 
καί ϋστερα π ή ραν τό δ ρόμο πού βγάζει στά χωράφια. Σάν νά 
έκινοϋντο βάσει σχεδίου οί πολιτοφύλακες όρχισαν νά .τίς κτυπούν μέ τά 
μαχαίρια τους. Κατατρύπησαν τά κορμιά τους καί άποκαμομμένοι πιά άπό 
τήν κούραση στήν όποίαν είχαν ύποβληθή, έπυροβόλησαν τά θύματά τους 
στά κεφάλια τους. 

· Η έηtτειος τfίς 
Ρωσικής · Οκτωβριανής · Επαναστάσεως 

τιμάται άπό τόν ΕΛΑΣ 
Μετά τήν έισοδο τών όνταρτών κατά τό 1 944 καθημερινά ή Νάουσσα 

βρισκότανε σέ συναγερμό. Συλλαλητήρια καί συγκεντρώσεις γινόντουσαν 
γιά τοίι 

.
ψ

.
ύλλου πήδημα καί ή μία διαδήλωση διαδέχονταν τήν όλλη. Σ '  

αύτές έπικρατοϋσαν τά πιό άπειλητικά συνθήματα. · · 

- Φωτιό καί Τσεκούρι - κρεμάλα. 
- Θάνατο στή μαύρη άντίδραση. 
· Αλλοίμονο σέ έκείνους πού δέν έπαιρναν μέρος στίς συγκεντρώσεις 

καί τά συλλαλητήρια. Τό βράδυ ή ΟΠΛΑ άνελόμβανε νά τούς στείλει στήν 
· Ελεύθερη · Ελλάδα, πού σήμαινε έκτέλεση. Καί ένώ άγνοήθηκε ή · ιστορι
κή · Επέτειος τοϋ ΟΧΙ ό κομμουνισμός έσπευδε νά έορτάση μιά έπέτειο 
πού δούλωσε τούς λαούς όλοκλήρου τού κόσμου. 

· 

Στίς Β Νοεμβρίου μέ τούς τηλεβόες οί · Εnονίτες καλούσαν τόν λαό 
νά παρευρεθή στό Γυμναστήριο προκειμένου νά έορτάσει τήν έπέτειο τής 
Ρωσσικής ' Επαναστάσεως. Καί σάν νά μήν έφθανε αύτοϋ τοίι έΊδους ή 
πρόσκληση, ό έφεδρικός ΕΛΑΣ γυρνούσε άπό σπίτι σέ σπίτι, τονίζοντας 
τήν άνάγκη νό πάρουν μέρος δλοι οί Ναουσσαίοι στήν έκδήλωση αύτή πού 
θό φανέρωνε καί τήν εύγνωμοσύνη τοϋ λαού, γιά τήν μεγάλη μάννα τοϋ 
λαού, στήν όποία όπως έλεγαν όφείλετο ή πογκόσμιος λευτεριά. 

Σέ κάθε όδό όρίσθηκαν καί ύπεύθυνοι κινητοποιήσεως γιά νά έλέ
γξουν τήν πιστή έφαρ

.
μογή τής άποφάσεως τής τοπικής όργανώσεως γιά 

τήν καθολική συμμετοχή στήν συγκέντρωση. 
Στίς έννέα άκριβώς τό Γυμναστήριο έμοιαζε μέ άνθρωποθάλασσα. 

"Οχι μονάχα τό μωρά, άλλά καί οί γάτες άκόμα τής πόλεως έδωσαν τό 
παρόν. Μιά σειρά άπό δεκαεπτά όμιλητές κατατυράννησαν τούς συγκεν: 
τρωμένους έπί έννέα ώρες. 'Όλοι οί ρήτορες μέ στολές άξιωματικών καί 
μέ πολιτικά δέν όναφέρθηκαν άπλώς στήν σημασία τής Ρωσσικής · Επανα-
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στάσεως, άλλά τόνισαν τήν άνάγκη νά ξεσηκωθη όλόκληρος ό λαός γιά νά 
γκρεμίσει τά κάστρα τοϋ άστικοϋ καθεστώτος έπιβάλλοντας τήν δικτατορία 
τοϋ προλεταριάτου. 

Μετά τήν παρέλciση των συντεταγμένων δυνάμεων τού ΕΛΑΣ έπηκο
λούθησε ή έπιδεικτική έμφάνιση τής ΟΠΛΑ, της ΕΠΟΝ, τού έφεδρικοϋ 
ΕΛΑΣ καί τών ' Εργατικών Σωματείων, μέ έπικεφαλης τίς σημαίες μέ τά 
σφυροδρέπανα. 

'Όταν τό πανηγύρι αύτό τελείωσε όρχισαν καινούργιες συλλήψεις. 
Αύτή τή φορά ή κατηγορία πού άπηγγέλλετο έναντίον τών Ναουσσαίων 
ήταν ή ψυχρή στάσις πού έπέδειξαν κατά τήν έκδήλωση. Θανατικές 
ποινές δέν έπέβαλαν σέ κανέναν άλλά ύποχρεώθηκαν οί άντιδραστικοί νά 
εiσφέρουν στήν ΕΤΑ χρηματικά ποσά σάν ποινή γιά τήν στάση πού 
τήρησαν. 

Γιά τούς νέους πού έδειξαν άδιαφορία καί δέν έξεδήλωναν τόν 
άπαραίτητο ένθουσιασμό κατά τήν διάρκεια της συγκεντρώσεως έφηρμό
σθη τό μέτρο τής ύποχρεωτικής έντάξεώς των στόν ΕΛΑΣ προκειμένου 
νά άποκτήσουν άγωνιστική συνείδηση. 

Μέ τόν τρόπο αύτό προέβησαν στήν στρατολογία 70 νέων καί 50 
περίπου νεανίδων, ένισχύοντας έτσι τόν στρατό τής «ήρωϊκής» · Εθνικής 
άντίστασης. Oi περισσότεροι άπό τούς βιαίως στρατολογηθέντες έσπευσαν 
στήν πρώτη εύκαιρία νά άποκτήσουν τήν έλευθερία τους, έγκαταλείψαν
τες τίς μονάδες πού τούς είχαν έντάξη μετά τήν Βάρκιζα κυρίως. Δέν 
ύπήρξαν όμως όλίγοι πού παρέμειναν στά τμήματα τών συμμοριτών γιά νά 
βροϋν τό θάνατο στίς μaχες πού έπηκολούθησαν στό Γράμμα καί τό Βίτσι 
η νά βρίσκονται καί σήμερα άκόμη στήν · Αλβανία, τήν Τσεχοσλοβακία καί 
τήν Ρωσία. 

· Η συμφωνία της Βάρκιζας 
καί ή άποχώρησις τοΟ ΕΛΑΣ· 

Είς τίς 1 2  Φεβρουαρίου τού 1 945 εiς τήν έπαυλη Κανελλοπούλου τής 
Βάρκιζας ύπεγράφη συμφωνία μεταξύ έκπροσώπων τής · Ελληνικής Κυ
βερνήσεως, τών · Ελασιτών καί τοϋ Στρατηγού Σκόμπυ, βάσει τής όποίας 
έπαυε ό πόλεμος καί οί συμμορίται ύπεχρεοϋντο νά καταθέσουν τά όπλα. 
Μέ τή συμφωνία αύτή ή ήγεσία τού ΕΛΑΣ kαί τού Κ:Κ.Ε. έξησφάλιζε 
άτιμωρησία ύπό μορφήν άμνηστείας όλων τών έγκλημάτων καί τών προδο-· 
σιών πού είχαν διαπράξη είς βάρος τής ' Ελλάδος καί τοϋ λαοϋ μας. 

' Υπήρξαν έλάχιστοι καπεταναίοι καί σφαγείς όπως ό Βελουχιώτης πού 
δέν είχαν συμφωνήση μέ τήν συμφωνία αύτή τήν όποία χαρακτήριζαν σάν 
προδοσία τοϋ άγώνος καί τών Έλασιτών. 

ΒάσέΊ αύτής τής συμφωνίας τό πρwί τής 1 2ης πρός τήν 1 3ην 
Φεβρουαρίου 1 945 άρχίζει ή όμαδική άποχώρησις τών τμημάτων τοϋ 
ΕΛΑΣ άπό τήν πόλη τής Ναούσης. Συντεταγμένες όμάδες έπιβιβάζονται 
αύτοκινήτων καί κάρpων καί κατευθύνονται πρός τό'ν σιδηροδρομικόν 
σταθμό. · Αλλες όμάδες · Ελασιτών σέ σχηματισμό πεντάδων παίρνει τό 
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δρόμο πρός τό βουνό. Στίς δέκα περίπου τό πρώί τμήματα τής πολιτοφυ
λακής καί πολίτες της ΕΤ Α άνοίγουν τίς άποθήκες τών έργοστασίων κοί 
φορτώνουν στό καμιόνια τους ό,τι βρίσκουν. Τό "ιδιο κάνουν καί στά σπίτια 
τών άντιδραστικών. Στό έργο τους αύτό τούς κατευθύνουν τοπικά στελέχη 
τού Κ .Κ.Ε. καί τής ΕΠΟΝ. ' Η  λεηλασία όλοκληρώνεται ώς τίς δύο τό 
μεσημέρι. 'Όλα τά ·κλεμμένα φορτώνονται σέ κάθε λογής μεταφορικό 
μέσο. Αύτοκίνητα, κάρρα, ύποζύγια γέρνουν άπό τό βάρος τών φορτίων. 
Τά ύφάσματα καί τίς κουβέρτες τά τοποθετούν στά αύτοκίνητα, ένώ τά 
νήματα προτιμούν νά τά φορτώσουν στά κάρρα. Στά ύποζύγια φορτώνουν 
τίς λεηλατηθείσες περιουσίες τών Ναουσσαίων. Πολλά τρόφ.ιμαπού έχουν 
πάρει άπό τά σπίτια καί τά καταστήματα τά φορτώνουν σέ ήμιόνους καί τά 
όδηγοϋν πρός τό ύψώματα τοϋ Βερμίου. ·· Οπως έξακρίβωσαν οί Ναουσ
σαίοι τά ύφόσματα τά μετέφεραν εiς τήv Θεσσαλονίκη, ένώ τά νήματα τά 
έκρυψαν σέ χωριά τής περιοχής Καμπανίας. Στό Γιδά, στό Πλατύ καί οέ 
άλλα καμποχώρια τής περιοχής αύτής έχουν έτοιμες άποθήκές δπου 
τοποθετούν τό πολύτιμο έμπόρευμά τους. Τό "ιδιο κάμουν καί μέ τά 
νοικοκυριά τών Ναουσσαίων . 

.. Οταν τό άπόγευμα ή Πολιτοφυλακή έγκατέλειπε τήν πόλη τήν 
άκολούθησαν άρκετοί πολίται πού σάν ένεργά μέλη τοϋ Κ.Κ.Ε. είχαν 
βοηθήσει έντονα καί άπροσχημάτιστα τό έργο τών συλλήψεων καί τώv 
έξαφανίσεων τών άντιπάλων τους. Γιά καλό καί γιά κακό oi πολιτοφύλακες 
πήραν μαζί τους όμήρους καί καμμιά δεκαριά νέους όμφοτέρωv τών 
φύλων. • 

Είσέρχονται τά στρατεύματα 
τής · Εθνοφυλακής στή μαρτυρική Νάουσσα 

' Αργά τό όπόγευμα τής 1 3ης Φεβρουαρίου καί λίγο πρίν vυκτώση 
έμπαινε στήν πόλη μιά διμοιρία τής · Εθνοφυλακής μέ πλήρη όrιλισμό. 

Τό τσουχτερό κρϋο πού κυριαρχούσε άπό τό πρώί δέv έπέδρασε 
ούδέ κατ· έλάχιστοv στούς · Εθνοφύλακες πού βάδιζαν μέ ψηλά τό 
μέτωπο. · Αφοϋ τό τμήμα στάθμευσε γιά λίγο στό Νοσοκομείο προχώρησε 
πρός · τήν πόλη . 

Οί Ναουσσαίοι βγήκαν άπό τά σπίτια τους καί χειροκρότησαν τά 
· Ελληνόπουλα πού ήρχοντο σάν πραγματικοί άπελευθερωταί γιά ν· άπαλ
λάξουν τόν τόπο άπό τούς σφαγείς καί τούς λεηλάτας. Ναουσσαίες 
έριχναν λουλούδια στούς φαντάρους μας ένώ οί χαροκαμένες μητέρες 
καi άδελφές τών σκοτωμένων έσπευδαν νά φιλήσουν τό · Ελληνόπουλα 
τής · Εθνοφυλακής. ... 

Τό πρωίνό τής έπομένης έφθασαν στή Νάουσσα καί πέντε χωροφύλα
κες έχοντας μαζί τους έναν ένωματάρχη καί έναν άνθυπομοίραρχο. 

ΑΊσθημα σιγουριάς καί άσφαλείας άρχισε νά κυριαρχεί άνάμεσα στούς 
κατοίκους, μιά πού τό Κράτος σημείωνε τήν παρουσία του. 

· Ως τόσο έργάται πού δούλευαν στά έργοστάσια πού ήταν στήν 
έπάνω πόλη, έφεραν συγκεκριμένες πληροφορίες, ότι ένοπλοι Έλασίται 
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τριγυρνούσαν μεταξύ Θεολόγου καί Προφήτου · Ηλία. Οί "ιόιοι έργάται 
ύπεγράμμιζον ότι οί · Ελασίτες δέν έπαιρναν ·Προφυλάξεις γιά νά καλύ
ψουν τήν παρουσία τους. Οί πιό προκλητικοί άπ' ούτούc; δέν δίσταζαν νά 
τονίσουν ότι μέ τή Βάρκιζα ό άγώνας δέν τελείωσε. · Αντίθετα ύπεστήρι
ζαν δτι μόλις τώρα άρχίζει ό άποφασιστικός άγών γιά τή Δημο

.
κρατία καί τή 

λευτεριά . 
.. Οπως ήταν φυσικό, οί πληροφορίες αύτέc; έφθασαν είc; τούς ύπευ

θύνους τής :.Εθνοφυλακής καί τής Χωροφυλακής. · Αφού άντήλλαξαν 
σκέψεις έπικοινώνησαν μέ τή Βέροια καί έζήτησαν όδhγίες. 'Όπως οίΊδιοι 
άνεκοίνωσαν σέ όλιγομελή έπιτροπή Ναουσσαίων πού τούς έπεσκέ_φθι1 
έκδηλώνοντας τούς φόβους τους γιά ένδεχομένη νέa έγκληματική δρα
στηριότητα τοϋ ΕΛΑΣ, οί άξιωματικοί τής · Εθνοφυλακής καί τής Χωροφυ
λακής έσπευσαν νά τονίσουν ότι δέν θά έπρεπε νά έχουν καμμία 
άνησυχία. 

- · Ο  ΕΛΑΣ έτόνισαν θά σεβασθή τή συμφωνία τής Βάρκιζας. · Αλλά κι 
άν θελήση νά κόμη καμμία τρέλλα χτυπώντας τή Νάουσσα, έμείς θά τήν 
ύπερασπίσουμε μέ όλες τίς δυνάμεις. · Ακόμη διαβεβαίωσαν στήν έπιτρο
πή ότι &φα σέ ωρα άναμένονται νέοι δυνάμεις τής · Εθνοφυλακής καί της 
Χωροφυλακής, πράγμα πού θά ένισχύση τήν άμυνα τής πόλεως καί θά 
συντελέση στήν καλύτερη άστυνόμευση τής περιοχής. 

Αί διαβεβαιώσεις αύτές συνετέλεσαν νά ήρεμήσουν ψυχικά οί Ναουσ
σαίοι πού ζούσαν άκόμη μέ τόν έφιάλτη τών έγκλημάτων πού είχαν 
στοιχίση τή ζωή σέ έκατοντάδες άθώους. 

· Ογκώδης κομμουνιστική συγκέντρωσις 
άποτελεί τό προμήνυμα 

νέας έγκληματικής δράσεως 
· Ενώ δμως οί ύπεύθυνοι παρείχον αύτές τίς διαβεβαιώσεις οί κομμου

νισταί έσπευδαν νά δραστηριοποιηθούν. Πρίν άκόμη στεγνώση ή μελάνη 
μέ τήν όποία έθεταν τίς ύπογραφές τους στή Βάρκιζα καί συγκεκριμένα 
στίc; 1 7  Φεβρουαρίου, τό άπόγευμα, νέοι κομμουνιστές μέ τηλεβόες · 
καλούσαν τούς έργάτες καί τό λαό τής Ναούσσης νά συγκεντρωθούν είς 
τό · Εργατικό Κέντρο. · Εκεί θά τούς μιλούσε ό Πρόεδρος τού Ε .Κ . 

Βουτυράς, άντιπρόσωποι τής ΓΣΕΕ καί όλλοι κορυφαίοι κομμουνισταί. 
· Η  συγκέντρωσις ήταν τόσο μεγάλη σέ όγκο πού ξεπερνούσε καί 

αύτό τό συλλαλητήριο πού είχε γίνη μετά τήν άποχώρηση τών Γερμανών. 
Οί δυό ρήτορες πού έκπροσωποϋσαv τίς έργατικές όργανώσεις χωρίς 

νά κρατήσουν προσχήματα, μίλησαν μέ σκληρότητα, έμπάθεια καί φρόντι
σαν νά φανατίσουν τούς συγκεντρωμένους. 

Σ.κοπος μας είναι r'ι μα
.
ζικοποίησις τών συνδικάτων, ή ένότητα τού έρ

γατικοϋ κινήματος καί ή ύπεράσπισις τών δικαιωμάτων πού οί όνθρωποι τού 
μόχθου κατάκτησαν μέ τόν άγώνα τους. ' Ιδιαίτερα ό άντιπρόσωπος της 
ΓΣΕΕ ύπεγρόμμισε ότι τό ΚΚΕ πού έκπροσωπεί τή · μεγάλη μάζα τών 
δουλευτάδων θέτει γιά βασικούς του στόχους, τήν προστασία τών νέων 
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έργατών, τήν "ιση μεταχείριση καί άμοιβή όνδρών καί γυναικών καί γενικά 
τόν σεβασμό τοϋ άνθρώπινου μόχθQυ. Χωρίς νά συμβή κανένα παρατρά
γουδο, ή συγκέντρωσις ένέκρινε καί ένα ψήφισμα. Πολλοί άπό τούς 
συγκεντρωμένους άρχισαν νά τραγουδούν τόν ϋμνο τής Γής Διεθνούς . 

. ένώ όμάδες νέων πού είχαν ύπηρετήση, είς τόν ΕΛΑΣ καί τήν Πολιτοφυλα
κή, μέ ύψωμένες τίς γροθιές καί τραγουδώντας άντάρτικα άσματα, έλεγαν 
δη ό ΕΛΑΣ σέ καμμιά περίmωση δέν θά άφήση τά όργανα τής φασιστικής 
δεξιάς νά βάλλουν φραγμό στό δρόμο γιά τήν έπικράτηση τής λαϊκής 
κυριαρχίας. 

·Αν καί ή έκδήλωση αύτή έρχονταν νά δημιούργήση νέα σύννεφα ότή 
ζωή τής Ναούσσης, οί πολίτες έχοντας ύπ' όψιν τους .ότι ό Στρατός καί ή .  
Χωροφυλακή άγρυπνοϋσαν, διεσκέδασαν τίς άνησυχίες τους καί έπεδόθη
σαν · στήν προσπάθεια τής άναστηλώσεως τών έρειπίων τής πόλεως. 
Ρίχθηκαν στή μάχη τής άνασυγκροτήσεως τής οίκονομίας τους, οί έμποροι 
παρήγγειλαν έμπορεύματα γιά νά γεμίσουν τά άδειανά τους καταστήματα, 
καί οί nερίσσότεροι άρχισαν νά πηγοίνουν στά κτήματά τους η καί νά 
κλαδέψουν πολλά άπό τά δένδρα τους. 

Στά καφενεία άρχισαν νά μαζεύονται κυρίως οί έργαζόμενοι πού 
δπως ήταν φυσικό σχολίαζαν τούς λόγους τής όμιλίας τών συγκεντρώσε
ων, γιά τά έργατικά δίκαια καί γιά τήν προστασία τών άνθρώπων τοϋ 
μόχθου. " Ελα δμως πού σέ λίγες ήμέρες τά γεγονότα πού έπηκολούθη
σαν ήλθαν γιά νά διαλύσουν τίς διακηρύξεις τοϋ ΚΚΕ καί νά δώσουν τή 
θέση τους στήν ώμή καί σκληρή πραγματικόητα. 

· Η ΟΠΛΑ ξανακτυπάει _μέ θύματα 
ταπεινούς έργάτας 

· Η  ΟΠΛΑ παρά τά όσα είπώθηκαν στήν συγκέντρωση τοϋ · Εργατικού 
Κέντρου ξαναχτυπούσε, δικαιώνοντας έκείνους τούς Ναουσσαίους πού 
χαρακτήρισαν τά λόγια τών όμιλητών σάν μιά καινούργια παγίδα πού 
έστήνετο στό λαό. 

Τό πρώτο άιμα τών έργατών μετά τήν Βάρκιζα έ ρρευσε πολύ νωρίς 
ατή Νάουσσα. · Ο  άδίστακτος μηχανισμός χτυπούσε άνανδρα δύο άθώα 
πλάσματα νιά τά όποία, οί θεωρητικοί τοϋ κομμουνισμού διεκήρυτταν 
πάντοτε δτι άποτελοϋσαv άντικείμενο τόϋ ξεχωριστού του ένδιαφέροντος. 
Αύτήν τήν διακήρυξη δη ό κομμουνισμός ένδιαφέρεται γιά τή ζωή τών 
άνθρώπων τοϋ μόχθου καί τής δουλειάς, καί ότι τό κίνημά του άποβλέπει 
καί στήν ίσότητα οίκονομικών καί κοινωνικών δικαιωμάτων άπέναντι στούς 
όνδρες καί τίς γυναίκες ,  τήν έφήρμοσε στήν πράξη τό άπόγευμα τής 
1 8ης Φεβρουαρίου τοϋ 1 945. Είχαν σχολάσει οί άδελφές Καρεκλάνου, ή 
· Αφροδίτη καί ή Χαρίκλεια πού δούλευαν στό έργοστάσιο τής ΕΣτιΑ. 
· Ανηφορίζοντας γιά τό σπιτικό τους πού ήταν στήν όνω πόλη, ψώνισαν 
λίγα μικροπράγματα. Ψωμί, έληές καί φασόλια γιά νά μαγειρέψουν τήν 

. άλλη μέρα. Είχαν φθάσει κοντά στό Σχολείο, όταν τρείς νεαροί τίς 
έσταμάτησαν. Δείχνοντας τά αύτόματά τους πού τά είχαν κρυμμένα κάτω 
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άπό τά παλτά τους, τίς διέταξαν νά τούς άκολουθήσουν. «Θά πάμε γιu μιά · 
μικρή άνάκριση καί έμεϊς θά σάς ξαναφέρουμε ατά σπίτια σι;ις". 

· Η  · Αφροδίτη θέλησε νά ζητήσει βοήθεια, άλλά ό ένας · Ελασίτης 
έσπευσε νά τής φράξη τό στόμα της. 

-·Αν άγαπάτε τή ζωή σας, προχωράτε χωρίς νά βγάλετε τσιμουδιά. 
Τρέμοντας οί δύο άδελφές άκολούθηοαν τούς άπαγωγεϊς τους. 

'Όταν βγήκαν άπό τήν πόλη καί πήραν τό δρόμο πρός τοϋ Προφήτη 
' Ηλία, ή συνοδεία σταμάτησε γιά λίγα λεπτά τής wρας. 'Ένα σφύριγμα τοϋ 
· Ελασίτη είχε σάν άποτέλεσμα νά φανοϋν σχεδόν άμέσως πέντε ένοπλοι 
πού ατά δίκοχό τους είχαν τά σήματα τοϋ ΕΛΑΣ. ΟΙ καινουριοφερμένοι 
παρέλαβαν τίς δύο άδελφές καί συνέχισαν τό δρόμο πρός τό βουνό. Τό 
τσουχτερό κρύο ύπεχρέωσε τή συνοδεία νά έπιταχύνη τό βήμα της. 

Περάσαν τόν Προφήτη · Ηλία καί δέν έλεγαν νά .σταματήσουν. 'Ύστε
ρα άπό πορεία μιάς wρας περίπου ή συντροφιά σταμάτησε έκ .νέου καί οί 
δύο · Ελασίτες παρέλαβαν τήν · Αφροδίτη γιά νά τήν όδηγήσουν όπως 
είπαν aτόν άνακριτή. Σέ μιά κοντινή χαράδρα ό Καπετάνιος μέ έναν άκόμη 
· Ελασίτη ύπεχρέωσαν τήν κρατουμένη νά καθήση ατή βρεγμένη γη. 

- Θά μάς τά πής δλα έάν θέλης νό ζήσης, τήν είπε ό αΙμοβόρος 
Καπετάνιος. 

Σέ δήλωση τής κοπέλας δτι τί μποροϋσε νά ξέρη γιά δσα τήν 
ρώτησαν ό · Ελασίτης όρχισε νά τήν δέρνη. · Αμέσως ένας δεύτερος, ό 
Καπετάνιος πού δέν μνημονεύουμε τό όνομά του γιά νά μή προκαλέσουμε 
αΙσθήματα προσωπικού μίσους, τήν όρπαξε άπό τά μαλλιά βίασε τήν ότυχη 
· Ελληνοπούλα κατ · έπανάληψιν. · ΑφοίJ τέλειωσε τό έργο τοϋ βιασμού 
κάλεσε τόν Έλασίτη νά προχωρήση καί αύτός ατό έργο του. 'Έκλαιγε 
γοερά ή Καρεκλάνου καί όμως ό νεαρός όπλοφόρος άντί νά συγκινηθή 
όρχισε νά δέρνη τό θϋμα του. 

· Ο  άνανδρος « · Αρχηγός» σπεύδοντας νά βοηθήση_ τόν ύποτακτικό 
του κτύττησε μέ τό μαχαίρι του τό θύμα. Τό "ιδιο έκαμε

· 
καίό Έλασίτης. 

'Όταν βεβαιώθηκαν δτι ή · Αφροδίτη ήταν πιά νεκρή, μέ τό "ιδιο συνθημα� 
κό σφύριγμα ε Ιδοποίησαν τούς τρείς όλλους παλληκαράδες πού είχαν ύπο 
φρούρηση τήν Χαρίκλεια. 

"Οταν ή δύστυχη · Ελληνίδα άντίκρυσε τό παραμορφωμένο πτώμα τής 
άδελφής της όρχισε νά έκλιπαρfι τούς δημίους της νά άρκεσθοϋν ατό 
έγκλημα πού διέπραξαν καί νά μήν θελήσουν νά άφαιρέσουν καί τή δική 
της ζωή. 

· Ενώ ατό πρόσωπο τοϋ Καπετάνιου διεγράφη ένα διαβολικό χαμόγελο 
οί · Ελασίτες άρχισαν νά γυμνώνουν τήν κρατουμένη. Τρέμοντας άπό τό 
κρύο πού έπικρατοϋσε άλλά καί άπό τό φόβο γιά τήν τύχη πού τήν 
περίμεvε. έπανέλαβε τίς Ικεσίες της. Αύτή τή φορά άπευθύνθη πρός τούς 
νέους · Ελασίτες, πιστεύοντας ότι αύτοί έχοντας μικρή ήλικία δέν θά είχαν 
τά "ιδια θηριώδη ένστικτα μέ τόν Καπετάνιο τους. 

- Είσθε νέα παιδιά τούς είπε καί άσφaλώς θά έχετε άδελφές. Σάς 
έξορκίζω σ· αύτές νά μήν μέ σκοτώσετε. · Εγώ είμαι μιά mωχή έργάτρια. 
Δέν έχω πειράξει κανέναν. Δέν έχω έ'χθρούς. Άφήστε μου νά ζήσω γιατί 
άγαπώ τή ζωή. 
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Τώρα γελούσαν καί οί πέντε Έλασίτες .  Τούς φάνηκε άσφαλώς 
παράξενο τό γεγονός ότι ή Χαρίκλεια έπικαλουμένη τίς άδελφές τους 
ζητούσε νά τούς ξεφύγη. · Ο  έ:νας μετά τόν άλλο έπανέλαβαν τό όργιο 
πού γνώρισε ή άδελφή της καί τελευταίος ό πιό κτηνώδης « · Αρχηγός» 
άρπάζοντας τή�,ι κοπέλα άπό τά μαλλιά της, άρχισε νά τήν πλήπη μέ τό 
μαχαίρι του. Τήν κτυπούσε σάν μανιακός. Κάθε μαχαιριά πού έδινε στήν 
· Ελληνοπούλα τήν συνώδευαν άκατανόμαστες βρισιές. 'Όταν πιά κουρά
σθηκε νά τήν κτυπόη έκοψε τήν καρωτίδα της. · Η  νεκρή κυλίσθηκε στήν 
Ίδια χαράδρα, ατό "ιδιο άκριβώς σημείο πού βρισκότανε τό mώμα της 
άδελφής της. 

Σάν νό μήν είχε συμβή τίποτε, οί · Ελασίτες άφήι:Jαν έκεί τό πτώματα 
τών δύο άδελφών καί πήραν τό δρόμο της έπιστροφής. 'Όταν έφθασαν 
aτόν Προφήτη · Ηλία, έπλυναν τά μαχαίρια τους καί τά ματωμένα χέρια 
τους καί χωρίσθηκαν σέ δύο όμάδες. 

· 

Στή χαράδρα τού Προφήτου · Ηλία έμειναν δύο ήμέρες τά πτώματα 
τών άτυχων άδελφών. Στό έργοστόσιο δέν όνησύχησαν καί τήν άπουσία 
τους τήν άπέδωσαν σέ ένδεχόμενη άρρώστια κάποιας άπ' αύτές. Τήν 
πέμπτη ήμέρα χωρικοί πού πήγαν νά ραντίσουν τά φρουτόδενδρά τους, 
εντυπωσιάσθηκαν όπό τό τσακάλια πού τριγυρνούσαν πάνω άπό τήν 
χαράδρα. Σόν νά προαισθάνόντουσαν ότι έκεί θά ύπήρχε κάποιο σκοτωμέ
νο ζώο, πήγαν γιά νά τό σκεπάσουν, ώστε ή άποσύνθεσή του νά μήν 
έπηρεάση τήν ότμόσφαιρα. • Εντρομοι άντίκρυσαν τίς δύο σκοτωμένες · 
άδελφές. · Η  μία όλόγυμνη καi ή όλλη σκεπασμένη μονάχα άπό τήν 
μπλούζα της ήταν κατασπαραγμένες. 

Μέ τήν έκτέλεση τών δύο αύτών έργατριών, άρχιζαν οί έκτελέσεις 
τού 1 945 στήν μαρτυρική Νάουσσα. 'Όταν τό άπόγευμα της όλλης μέρας 
μερίμνη τών γειτόνων τους έκηδεύθησαν, μιά ήταν ή εύχή όλων πού 
συνώδευσαν τίς άδελφές Καρακλάνου στήν τελευταία τους κατοικία: Νά 
σταματήσουν οί σκοτωμοί. Νά πάψη πιά νά τρέχη τό άιμα άθώων έργατών. 
Καί ι;ιύτή τήν εύχή τήν έκαμαν αύτή τήν φορά χωρίς φόβο οί Ναουσσαίοι, 
γιατί τίς προηγούμενες ήμέρες ή πόλις είχε έγκαταλειφθη άπό τούς 
ένοπλους τού ΕΛΑΣ καί της Πολιτοφυλακής καί τμήματα τής · Εθνοφρου
ρός καί λίγοι χωροφύλακες ήλθαν σάν προπομποί τού έννόμου Κι:Jότους. 

· Εργάτρια πάλι τό νέο θϋμα 
· Η  εύχή όμως τών Ναουσσαίων δέν είσακούσθηκε ούτε άπό τόν Θεό, 

ούτε άπό τούς Έλασίτας. • Ετσι, σέ λίγες μέρες, μιά άλλη έργάτρια, ή 
Χριστίνα · Ασίκη, έδινε τροφή στούς λύκους. Αύτήν τήν πήραν μέσα άπό 
τό σπίτι της λίγο πρίν άπό τά μεσάνυκτα, μέ τήν συνηθισμένη δικαιολογία, 
ότι τήν ήθελαν ατό άρχηγείο γιά μιά μικρή άνάκριση. Λίγο πιό πέρα άπό τό 
Γυμναστήριο τήν έπεβίβασαν σ ·  ενα κάρρο λέγοντάς της δτι ή άνάκρισις 
θά γινότανε ατό σιδηροδρομικό σταθμό, όπου ήλθαν «ε ίδικοί άνακριτές» 
άπό τήν Βέροια. 

Τήν άπόίπαση τών όκτώ χιλιομέτρων πού μεσολαβεί άπό τήν πόλη 
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ώς τό Σταθμό, τήν διήνυσε τό κάρρο σέ διάστημα όλιγώτερο άπό δύο 
ώρες. · Εκεϊ, όμως, δέν σταμάτησε τό δίτροχο, άλλά συνέχισε τήν πορεία 
του πρός τήν Βέροια, σταματώντας έξω όπό τή Φυτιά. Τήν · Ασίκη niν 
όδήγησαν σ ·  ένα δίπατο σπίτι καί τήν παρέλαβε ό Καπετάν Μπαρούτας, ό 
όποίος τήν ύπέβαλε σέ έξαντλητική άνάκριση. .. Ε να ς παλαιός · Ελασίτης 
Βεροιώτης, πού συνέβαλε στήν έκτέλεση τοϋ Μπαρούτα, μοϋ διηγεϊτο 
όταν πραγματοποιούσα τήν έρευνά μου, ότι ή · ΑσίΚη έμαρτύρησε φρικτά 
έκείνη τή νύκτα. · Ο  κτηνώδης δήμιος τής έργάτριας, σάν νά είχε 
καταληφθη άπό σεξούαλικό παροξυσμό, έχρησιμοποίησε τά πιό άπίθανα 
μέσα γιά νά ίκανοποιήση τίς άνήθικες όρέξεις του. Δέν όφησε κανέναν νά 
πλησιάση τό θϋμα του. Τήν ήθελε γιά δική του άπόλυτα έκείνη τήν νύκτα. 
'Όταν πιά άπόκαμε άπό τά όργια, έπεδόθη στήν όγρια σφαγή τής 
κοπέλας. Στήν άρχή χάραξε τό πρόσωπό της μέ τό στιλέπο του . .. Υστερα 
βύθισε αύτό ατά στήθη της. Τής έσχισε τήν κοιλιά καί άφοϋ έκοψε τ ·  
αύτιά της, τήν άποκεφάλισε σάν τραγί, όπως μοϋ ίστόρησε. 

Τότε μονάχα κάλεσε τούς · Ελασίτας, μεταξύ τών όποίων καί τόν 
μεταμεληθtντα, πού μού άφηγήθηκε τό δρfιμα τής · Ασίκη. Τούς έδωσε 
έντολή νά τήν μεταφέρουν σέ μιά κουβέρτα καί νά τήν θάψουν όσο 
μπορούν μακρύτερα άπό τό χωριό. 

· Ο  άγρότης 
Τό άλλο βράδυ πο_ύ κρεουργήθηκε ή Χριστίνα · Ασίκη τά κελλιά τού 

Μπατάνια τά έπισκέφθηκαν δύο νεαροί χτυπώντας τήν πόρτα τοϋ άγρότη 
· Αλεξάνδρου Γίδα. .. Αν καί ή μιά άπό τίς άπαχθείσες τοϋ είχε πη τήν 
προηγούμενη ήμέρα γιά τό συναπάντημα πού είχε μέ τούς τρείς όπλοφό
ρους, όνοιξε, ό Γίδας καί χωρίς νά τοϋ άποκριθοϋν οί έπισκέπτες του 
άπολύτως τίποτε, τόν έσυραν πρός τήν έξοδο τών κελλιών. · Εκεί στεκόν
τουσαν κι άλλοι δύο ένοπλοι πού τόν διέταξαν νά προχωρήσει χωρίς 
ςtντιρρήσεις καί πρό παντός χωρίς νά σκεφθη γιά νά δραπετεύση. 

· Ακολούθησαν περίπου τόν Ίδιο δρόμο μέ τίς άπαχθεϊσες συγκατοί
κους του καί τόν όδήγησαν κι αύτόν πρός τά ύψώματα. · Ως -ότου φθάσουν 
έκεϊ βουβοί καί άμίλητοι καί έπιταχύνοντας τό βήμα τους σταμάτησαν aτόν 
Θεολόγο. Τότε όρχισε καί ή άνάκριση. Πανομοιότυπος ό τρόπος, τά ''ιδια 
μέσα καί άναλλοίωτες οί έρωτήσεις. • Ιδιες καi οί κατηγορίες πού είχαν 
άπαγγελθεί καί έναντίον τών άλλων άγροτών πού είχαν έκτελεσθή :rίς 
προηγούμενες ήμέρες. Τά κτυπήματα καί οί μαχαιριές πού κατάφεραν οί 
ηρωες ατό άνυπεράσπιστο θύμα τους, έξασθένησαν τήν άρχική άντίσταση 
πού προέβαλε ό Γίδας . .  Χωρίς νά διστάσουν ά ρχισαν τό πετσζ>κομμα τού 
κορμιού του καί κατά τά καθιερωμένα ό καπετάνιος δίδοντάς τον τήν 
χαριστική βολή, διέλυσε στήν κυριολεξία τό κεφάλι τού άμοιρου άγρότη. 
Δύο άλλοι · Ελασίτες σέρνοντας άπό τά πόδια τόν πτωχό άγρότη έρριξαν 
τό πτώμα του ατό βάθος τi;ς χαράδρας. Λίγες πέτρες καί λίγο χώμα, 
μισοσκέπaσαν τό κορμί τοϋ άτυχου Γίδα πού άφηνε πίσω του τή φτώχεια 
καί τήν πείνα νά συνοδεύουν τήν οίκογένειά του. 
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Κτηνωδίες 
Τά έγκλήματα, οί άπαγωγές καί ή τρομοκρατία πού είχε καλύψει τά 

χωριά τής Νaούσσης, είχε σάν άποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι αύτων νά 
έγκατασταθοϋν στή Νάουσσα γιά μεγαλύτερη άσφάλεια. · Εδώ εϋρισκαν 
δουλειά στά έργοστάσια ή άνοιγαν μικρομάγαζα γιά νά ξεπεράσουν τήν 
φτώχεια τους. 

'Όταν όμως οί συμμορίται έγκατέλειψαν τόν Φεβρουάριο τήν πόλη, 
άρχισε ό έπαναπατρισμός τών περισσοτέρων στά χωριά τους. Λίγοι ήταν 
έκεϊνοι πού παρέμειναν στήν πόλη, περιμένοντας νό έδρaιωθή ή τάξις 
καλύτερα ε ίς τρό�ον ωστε νά μήν έκθέσουν τή ζωή τους σέ ένδεχόμενο 
κίνδυνο. Τό τελευταίο τό ζύγιζαν περισσότερο μαθαίνοντας κάθε τόσο 
κυρίως στά όρεινά χωριά η καί σέ όρισμένα πεδινά μεταξύ Νaούσσης καί 
' Εδέσσης ένεμφaνίζοντο ένοπλοι ' Ελασίτες. 

Μεταξύ έκείνων πού δέν τό κούνησαν άπό τήν Νάουσσα ήταν καί ή 
Χρυσή · Αρτουλίδου τοϋ Παν. όπό τά Λευκάδια. Μαζύ μέ μιά άλλη 
συγχωριανή της καί έργάτρια δπως ή Ίδια έμεινε στά κελλιά τοϋ Μπέλλου, 
ύπολογίζοντας δη γρήγορα θά έπέστρεφε στό χωριό της. 'Όπως όμως κι 
άν έχει τό πράγμα ή μοναξιά έχει άσχημες έπιπτώσεις στή ψυχολογία τοϋ 
άτόμου καί ίδίως τών γυναικών. Τό βράδυ τής 2 1 ης Μαρτίου τοϋ 1 945 
είπε στή συγκάτοικό της, δη όπωσδήποτε στό τέλος τού μηνός θά έφευγε 
γιά τά Λευκόδια. «Καί έκεί θά δουλέψω. · Εκεί οί περισσότεροι άπό τούς 
δικούς μου θό μέ βοηθήσουν» . 

Γύρω στίς όκτώ τό βράδυ βγήκαν οί δύο γυναίκες γιά νά έπισκεφθοϋν 
μιά συναδέλφιοοά τους πού γιόρταζε . Παραξενεύθηκαν όταν κοντά στήν 
έισοδο τοϋ κελλιοϋ τους ήταν στημένοι δύο νεαροί. · Αρχικώς τούς 
έξέλαβαν γιά κορτάκηδες. Προχώρησαν χωρίς ν· άποδώσουν σημασία. 
Κάποιο στιγμή γύρισαν πίσω τους καί είδαν νά τίς άκολουθοϋν. · Επετάχu
νον τό βήμα τους. Τό "ιδιο έκαμαν κοί οί άγνωστοι πού τώρα τίς πλησίασαν 
άξιώνοντας νά τούς άκολουθήσουν. 

- Δέν πάμε πουθενά άποκρίθηκαν oi δύο φίλες κοί θέλησαν νά 
συνεχίσουν τό δρόμο τους. Τότε συνέβη κάτι τό άναπάντεχο. Οί νεαροί 
όρμησαν έπάνω στήν · Αρτουλίδου ένώ ή συγκάτοικός της τό έβαλε στά 
πόδια άρχίζοντος νά καλή σέ βοήθεια. 

· Ατυχώς γιά τήν Χρυσούλα κανένας άπό τούς περιοίκους δέν άνταπο
κρίθηκε στήν έκκληση τής φιλενάδας της γιά βοήθεια. · Ε  τ σι έρμαιον στά 
χέριa τών δύο νεαρών, όδηγήθηκε στήν Κωτίχα. · Ο  αίμοσταγής καπετάνι
ος άφοϋ τίς τυράννησε όλόκληρη νύκτα, σχίζοντας τό γεννητικά τους 
όργανα μέ τό μαχαίρι του, τά κάλυψε μέ μιά χούφτα άλατιοϋ. Αύτό δπως 
μοϋ έλεγαν οί Ναουσσαίοι i'jταv- τό χόμπυ του. · Ο  ίατρός πού έκαμε τήν 
νεκροτόμησή τους, όταν τόν συνάντησα πρίν άπό λίγους μήνες, πραγματο
ποιώντας τήν έρευνά μου γιά τά γεγονότα 1 942-1 949 μοϋ εΙπε ότι Ποτέ 
στό έβδομήντα χρόνια ζωής του δέν συνάντησε παρόμοιο έγκλημα. 

τ Η ταν κι αύτό μιά άπόδειξη τοϋ σεβασμού πού τρέφουν οί κόκκινοι 
δημοκράτες πρός τήν έργαζόμενη γυναίκα. 
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· Ενώ ό λαός tορτάζει 
τήν 25η Μαρτίου 

έκτελοϋν άνδρόγυνο Ναουσσαίων 
Ξημέρωνε ή 25η Μαρτίου τού 1 945. · Από τήν προηγούμενη ημερα 

είχαν σημαιοστολισθη τό δημόσια καταστήματα καί οί σημαίες πού δέν 
εΤχαν διαρπαγή ή καταστροφή άπό τούς Έλασίτες, κυμάτιζαν ατά σπίτια 
τών Ναουσσαίων. Τό παιδιά τών σχολείων καί ίδιαίτερα τού Γυμνασίου 
έτοιμαζόντουσαν νό παρελάσουν. Στήν παρέλαση θά έπαιρνε μέρος καί 
ένα μικρό τμήμα τής · Εθνοφυλακής πού πρίν λίγες ήμέρες εΤχε άπελευ
θερώση τήν πόλη άπό τίς όρδές τού ΕΛΑΣ. 

ΕΙχε σχεδόν χαράξη όταν πέντε όπλοφόροι · Ελασίτες σπάζοντας τήν 
πόρτα τού σπιτιού τού Περικλή Μπουντούρη μπήκαν σάν σίφουνας μέσα 
σ' αύτό. Χτυπώντας αύτόν καί τή γυναίκα του 'Έλένη μέ τά κοντάκια 
τους, τούς ξύπνησαν δίδοντάς τους έντολή νά ντυθούν καί νά τούς 
άκολουθήσουν. Oi τρείς άπό τούς είσβολείς έπεδόθησαν ατό έργο της 
έρευνας καί της διαρπαγής τών φορητών πραγμάτων τοϋ σπιτιού. Βάζον
τας σέ · δύο μικρούς σάκκους τά κλεμμένα, πρόσταξαν τό άνδρόγυνο νά 
τούς άκολουθήσει. Δέν τούς εΙπαν άπολύτως τίποτε γιά τήν αίτία της 
άπαγωγής των ούτε γιά τόν προορισμό πού θά ε Τ χε ή πορεία τους. 

· Ακολούθησαν τόν περιφερειακό δρόμο πού όδηγούσε aτόν Θεολόγο 
καί χωρίς νό σταματήσουν ούτε γιά μιά στιγμή τούς όδήγησαν στίς πηγές 
τοϋ · Αγίου Νικολάου. · 

· Εκεί ήταν συγκετρωμένοι καί πιϊ>λλοί όλλοι ένοπλοι πού έφεραν όλοι 
τους τά σήματα τοϋ Δ.Σ. Μαζί τους καί δύο άξιωματικοί μέ δύο άστέρια 
όπως μοϋ διηγήθηκαν οί Ναουσσαίοι. 

Τό έργο τοϋ άνακριτη άνέλαβε ένας καλοντυμένος πού είχε σκεπα· 
σμένο τό πρόσωπό του μέ μαύρη κουκούλα, πράγμα πού σήμαινε δτι ήταν 
γνωστός καί έπαιρνε προφυλάξεις γιά νά μήν άναγνωρισθή. Οί έρωτήσεις 
τού δικαστού ήταν στερότυπες. Γιατί τό ζευγάρι Μπουντούρη «βοηθούσε 
τήν άντίδρaση» καί κυρίως γιατί ό Περικλής άρνήθηκε νά πληρώση στήν 
ΕΤΑ τό χαράτσι πού εtχε έπιβάλη τό κόμμα σέ όλους σχεδόν τούς 
Ναουσσαίους. 

· Ο  Πt>ρικλής όφοϋ τόνισε ότι ποτέ του δέν εΤχε προβιϊ σέ πράξεις 
πού μπορούσαν νά τόν χαρακτηρίσόυν γιά άντιδραστικό, δικάιολογήθηκε 
δτι δέν συμμορφώθηκε. στήν έντολή νά πληρώση ατή ΕΤΑ, γιατί βρισκόταν 
σέ πραγματική άδυναμία. Τά δσa κερδίζω μόλις φθάνουν γιά νά συvτηρώ 
τήν οίκογένειά μου άποκρίθηκε aτόν άνaκριτή. Στή συζήτηση πιϊρε μέρος 
καί ένας άπό τούς άξιωματικούς τού ΕΛΑΣ. Βγάζοντας άφρούς άπό τό 
στόμα τους, όρχισε νά βρίζη καί νά κτυπάη μέ τό μαστίγιό του τό θύμα 
του. Τό "ιδιο έκανε καί στήγυνaίκα του, φροντίζοντας ό βούρδουλάς του 
νά βρίσκει τό πρόσωπό της. 

· Ο  Μπουντούρης αίσθανόμεvος τό χρέος πού είχε νά ύπερασπισθή 
τή γυναίκα του πού τό πρόσωπό της ήταν καταματωμένο, δέχθηκε τήν 
tπίθεση όλων σχεδόν τών · Ελασιτών. Θαρρείς καί γινότανε όμιλλα ποιός 
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θά έπληπε πιό άποφασιστικά τό θύμα του. Σέ λιγώτερο απο όυο λεmα, ο 
Περικλής ήταν έξουθενωμένος καί περισσότερο έμοιαζε μέ νεκρό. Οί 
· Ελασίτες άρχισαν νά τόν κτυπούν μέ τά μαχαίρια τους κατακομματιάζον
τας τό κορμί του. · Ο  Ίδιος άξιωματικός πού πρώτος εΙχε άρχίσει νά βρίζει 
τόν Περικλή άνέσυρε τό πιστόλι του καί τό άδειασε στό κρανίο του 
θρυμματίζοντάς το στήν κυριολεξία. 

· Ενώ ή γυναίκα του έκλαιγε σπαρταρώντας δίπλα aτόν νεκρό σύντρο
φό της, δύο · Ελασίτες μέ έντολή τού όλλου άξιωματικού τού ΕΛΑΣ 
έσερναν Ύήν άνυπεράσπιστη γυναίκα κοντά στό mώμα τού συζύγου της 
καί τήν έδωσαν έντολή νά άσπασθfι τόν νεκρό. 

Φίλησέ τόν γιά τελευταία φορά. · Ενώ στεκότα.ν άναποφάσιστη ή 
15ύστυχη Ναουσσαία, οί · Ελασίτες όρχισαν νά τήν κτυπούν μέ τά μαχαίρια 
τους. Κατατρύπησαν μ '  αύτό τό σώμα της καί έθεσαν τέρμα στό μαρτύριό 
της ρίχνοντας τρείς-τέσσερες σφαίρες στό κεφάλι της. 

Θά ήταν ή όγδοη πρωϊνή wρα όταν τά άψυχα σώματα τών δύο 
Ναουσσαίων μεταφέρθηκαν στήν Πόλη. Αύτό τό γεγονός ήρθε νά σκιάση 
τίς έορτές τής · Εθνικής μας Παλιγγενεσίας πού θά πανηγύριζε ϋστερα 
άπό πέντε χρ.όνια σκλαβιάς ή πόλις lής Νάουσσaς. 

Τραγική ·ή μοίρα τής μαρτυρικής αύτής μακεδονικής πόλεως. · Αντί 
γιά τραγούδια πού θύμιζαν τήν άπελευθέρωσή της άπό τόν ΕΛΑΣ, θρήνοι 
καί κοπετοί γιά τό χαμό τού άγαπημένου ζευγαριού, πού όπως μού έλεγαν 
οί συμπατριώτες του, μέ ξεχωριστή χαρά εiχε άναπετάση τήν παραμονή 
τής 25ης Μαρτίου, έξω άπό τό φτωχικό του τήν γαλανόλευκη. 

· Εκτελούν τόν πατέρα έλασίτη 
Μέσα στή σειρά τών έγκλημάτων πού διεπράχθεσqν είς τήν Νάουσσα 

στήν περίοδο τού 1 945 ήταν καί ή έκτέλεσις τού πατέρα ένός έλασίτη . 
• Ηταν ή τελευταία ή μέρα τού Μαρτίου όταν οί ήρωϊκοί · Ελασίτες 

ξανακτυπούσαν στή Νάουσσα. Αύτή τή φορά θύμα τους ήταν 9 Καβαλλά
ρης , πού ό γυιός του ύπηρετούσε άπ() πολύ καιρό στό ΕΛΑΣ. Τό 
τελευταίο αύτό γεγονός συντελούσε ωστε οί Ναουσσαίοι νά τόν άποφεύ
γουν πιστεύοντας δτι καί ό "ιδιος άκολουθούσε τίς ίδέες τού παιδιού του. 
· Αναμφισβήτητα ό Καβαλλάρης, ποτέ του δέν θέλησε νά συζητήση γύρω 
άπό πολιτικά θέματα ούτε καί νά σχολιάση γιά τά έγκλήματα τού κομμουνι
σμού. 

Οί ένοπλοι πού τόν άπήγαγαν άπό τό σπίτι του, τόν διαβεβαίωσαν οτι 
θά συναντούσε σέ λίγο τό παιδί του. .. Οπως ήταν φυσικό ό Καβαλλάρης 

· δέν εΙχε κανένα λόγο ν '  άνησυχή. · Ανεβαίνοντας τό δρόμο πρός τό 
Βέρμιο, συνάντησε πολλούς γνώριμούς του. Κανένας άπ' αύτούς δέν 
σκέφθηκε ότι ό συμπολίτης του ήταν κρατούμενος. Τούς ΉΕλα.σίτες πού 
τόν συνώδευαν, τούς έξέλαβαν σόν γνώριμους του. Τήν "ιδια γνώμη 
σχημάτισε καί ό χ(!)ροφύλαξ Τσατσούλης · πού γνώριμος τοϋ Καβαλλάρη 
έσπευσε νά τόν χαιρετήση όταν διασταυρώθηκαν καί κανένας δέν έμαθε 
ποιά πορεία όκόλούθησαν έως δτου φθάσουν οί · Ελασίται μέ τόν Καβαλ
λόρη στό Νεκροταφείο lής πόλεως. ' Εκεί πού τελειώνοιιν οί τόφόι, καί 
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άκριβώς πίσω άπό τόν χαμηλό τοίχο τοϋ νεκροταφείου, βρέθηκε τό πρωί 
τής 1 9ης · Απριλίου τό πτώμα τοϋ Καβαλλάρη. • .Εφ ε ρε πολλές σφαίρες σ ·  
όλόκληρο τό σώμα του καί τό κεφάλι του είχε δύο σφαίρες πού τόν είχαν 
θρυμματίσει. 

• Εκανα πραγματικό άγώνα γιό νό συγκεντρώσω περισσότερες πληρο
φορίες γιά τό άιτια αύτοϋ τοϋ έγκλήματος. Κανείς όπό τούς Ναουσσαίους 
πού έπιζοϋν καί πού μέ άποτροπιασμό καί φρίκη μοϋ μίλησαν γιά τό φόνο 
τοϋ Καβαλλάρη, δέν ήθέλησαν νά μοϋ ποϋν περισσότερα πράγματα. 
Θαρρείς καί κάποιος άόρατος φόβος έπλανάτο γύρω τους όταν έπέμεινα 
νά μοϋ ίστορήσουν περισσότερα πράγματα. Σεβάσθηiω τούς φόβους τους 
καί· φεύγοντας έκαμα τίς πιό άπίθανες είκασίες γιά ένα έγκλημα πού τό 
καλύπτει μονάχα μυστήριο. 

Τήν ίστορία γιά τήν έκτέλεση τοϋ Καβαλλάρη μοϋ τήν άφηγήθηκε 
ένας γεροντάκος, πού φαίνεται ότι γνώριζε καί γ ιό άλλα έγκλήματα πού 
διεπράχθησαν στήν περιοχή τής Νάουσσας. 

Τόν εύχαρίστησα γιά τίς πληροφορίες πού μοϋ έδωκε καί τού είπα ότι 
έπετέλεσε τό καθήκον του σάν 'Έλληνας καί σάν καλός Χριστιανός. 

Ε1χα άπομακρυνθrϊ άρκετά μέτρα aπό τόν συνομιλητή μου όταν τόν 
άκουσα νά μέ φωνάζη. Σταμάτησα πιστεύοντας ότι τώρα θό έλυνε τή 
σιωπή του. 

· Εζήτησα καί τόν πήρα στό αύτοκίνητό μου πού ήταν σταθμευμένο 
έκεί κοντά, 

Πάμε πρός τό Σταθμό, γιά νά μιλήσουμε μέ περισσότερη όνεση, μοϋ 
είπε. 

'Όταν καθήσαμε έξω άπ' τό μοναδικό καφενεδάκι τοϋ Σιδηροδρομι
κού σταθμού, ό γεροντάκος έλυσε τή γλώσσα του. 

Τόν Καβαλλάρη τόν έφαγαν μοϋ είπε οί κουκουέδες. Τά είχαν μαζί 
του γιατί ποτέ του δέν συγχωρούσε τό γυιό του γιά τήν πολιτική του 
τοποθέτηση. 

Συνεχίζοντας όμως νά μοϋ άφηγεϊται άλλα περιστατικά πού συνέβη
σαν έκείνη τήν χρονιά άναφέρθηκε στήν όγρια σφαγή τοϋ Κυριάκου 
Γιαννούση. Κι άύτός. δούλευε έργάτης στόν Λαναρά. Είχε φαμίλια μέ δύο 
άνήλικα κουτσούβελα. • Ασχετος άπό τό κόμματα, ξένος άπό τίς διενέξεις, 
ή μόνη του άδυναμία ήταν τό κρασί. Τό κουτσόπινε κάθε βράδυ καί μία 
ήμέρα τόν κατηγόρησαν ότι όντας μεθυσμένος σιγοτραγουδούσε άνεβαί� 
νοντας στό σπίτι του «Τοϋ άητοϋ ό γυιός». 

Αύτό τό πράγμα φαίνεται νά έφθασε σέ αύτιά τών ύπευθύνων τοϋ 
κόμματος, γιατί δόθηκε. τό σύνθημα νά τόν όποφεύγουν οί έργάτες 
«Φασίστας» καί όργανο τοϋ Γλύξμπουργκ» έλεγαν καί ξανάλεγαν οί 
κομμουνισταί τού έργοστασίου.  • Εμαθε καί ό "ιδιος τό κουτσομπολιό πού 
γινότανε γύρω άπό τό πρόσωπό του, άλλά δέν έδωκε καί μεγάλη σημασία. 
Τό μόνο πού έκανε ήταν νά περιορίση κάπως τό κρασί καί νά μαζεύεται 
νωρίτερα τά βράδυα ατό σπίτι του. 

Πέρασαν κοντά δύο μήνες χωρίς νά μεσολαβήση άπολύτως τίποτε καί 
ό Γιαννούσης ξεθαρρεύοντας i<άπως έμεινε έκείνο τό βράδυ τού ' Ιουνίου 
σχεδόν ώς τίς ένδεκα στό καφενεδάκι. 
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ΕΙχε προχωρήσει λίγα μέτρα δταν τρείς νεαροί τόν έκοψαν τόν δρόμο 
καί μέ έντονο ϋφος, τόν είπαν νά τούς άκολουθήση. 

- Δέν πάω πουθενά άπήντησε ό Γιαννούσης. · Εκείνα πού . ξέρατε 
έχουν περάσει πιά. Τώρα ύπάρχει · Ελλάδα ύπάρχει ·Στρατός καί Χωροφυ
λακή πού προστατεύουν τή ζωή μας. 

· Αύτό ήταν τά τελευταία λόγια πού μπόρεσε νά πη ό άτυχος έργάτης. 
Οί νεαροί άρχισαν νό τόν κτυπούν μέ· τά μαχαίρια τους ξαπλώνοντάς τον 
νεκρό στή μέση σχεδόν τοϋ δρόμου. Καί σέ συνέχεια ρίχνοντας ατό 
κεφάλι του δύο πιστολιές άπ.οτελείωσαν τήν ζωή ένός ταπεινού άνθρώπου 
τοϋ μόχθου καί τής δουλείας. 

Οί έφημερεύων ίατρός πού έσπευσε νά βοηθήση τόν συνάνθρωπό 
του, άρκέσθη νά έπιβεβαιώση δτι ό θάνάτος του, είχε. προέλθέι άπό τούς 
πυροβολισμούς τών ήρώων. 

Σταμάτησε γιά λίγο ό γεροντάκος τήν άφήγησή του καί σκουπίζοντας 
τά δάκρυά πού · κυλούσαν άπ' τά μάτια του, συνέχισε νά μοϋ μιλάει γιά 
άλλες έκτελέσεις πού έγιναν κατά τήν Ίδια περίοδο. 

Μοϋ άνάφερε περιστατικά πού συγκλόνισαν τή ψυχή μου καί μοϋ 
έκαναν νά νοιώθω ντροπή γιά τό κατάντημα έκείνων πού έν όνόματι τής 
Δημοκρατίας καί τής Λευτεριάς, είχαν μεταβάλλει τόν τόπο σέ άνθρωπο

σφαγεία, μέ θύματα ταπεινούς έργάτες, άγρότες καί έπαγγελματίες πού 
μοχθοϋν γιά νά έξασφαλίσουν τό ψωμί τους. 

· Ο · ίερεύς έξαφανίζεται . 
καί τόν βρίσκουν κατακρεοuργημtνο 

· Ενώ δμως συνέχιζα τήν έρευνά μου βρέθηκα μπροστά σ· ένα 
καινούργιο έγκλημα πού θά έπρεπε νά τό έπικαλεσθοϋν οί άνηπι.-1σωποι 
τοϋ .. Εθνους κατά τή συζήτηση τοϋ Νομοσχεδίου γιά τήν άναγνώριση τής 
« · Εθνικής · Αντίστασης». 

·Ηταν ή έποχή τοϋ θερισμού άλλά καί τής συγκομιδής τών φρούτων. 
'Όλοι οί Ναουσσαίοι πήγαιναν στίς δουλειές τους. Μαζί μ' αύτούς 
πήγαινε καί ό ίερεύς άπό τά Μονόσπιτα, • Αγγελος Παπαγιαννόπουλος πού 
γιά λόγους άσφαλείας δέν γύρισε ατό χωριό του. Δυό τρείς φορές τήν 
έβδομάδα Iερουργούσε στόν .. Α γιο Μηνό καί τόν .. Αγιο · Αθανάσιο καί τά 
Σαββατοκύριακα πήγαινε στά νεκροταφεία γιά νά κάνη τρισάγια καί μνημό
συνα. · Ηταν εύχαριστημένος άπό τά λίγα χρήματα πού κέρδιζε γιατί 
οίκονόμος καί λιτοδίαιτος καθώς ήταν, θεωρούσε σάν εύλογία Θεοϋ δ,τι 
έξασφάλιζε τά μέσα τής ζωής του. · Εκείνο τό nρωϊνό ξεκίνησε γιά νά 
βοηθήση στό κτήμα τοϋ Πάζη πού ήταν κάτω στό Σιδηροδρομικό Σταθμό. 
Φίλος τοϋ κτηματία περισσότερο κουβέντιαζε μ ·  αύτόν καί λιγότερο 
ήσχολείτο μέ τό μάζεμα τών ροδακίνων. · Αφοϋ έφαγαν στό κοινό τραπέζι, 
άφεντικό καί έργάτες, ό ίερεύς άκολούθησε τελευταίος στή δουλειά τής 
συγκομιδής. 

Κατά τίς έπτά τό βράδυ οί έργάται δλοι είχαν γυρίσει. Μονάχα ό 
ίερεύς δέν φάνηκε. · Ο  κτηματίας άνησυχώντας γιά τόν φίλο του πήρε 
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δυό έργάτες καί έφερε γύρω όλόκληρο τό κτήμα. Θαρρείς καί όνοιξε ή γή 
καί κατάπιε τόν ίερωμένο. · Η  άγωνία κράτησε ώρες όλόκληρες. · Ο  Πόζης 
πέρασε μιά νύκτα άγρύπνιας καί άγωνίας. · Ανησυχούσε γιά τήν τύχη τοϋ 
παπά. Μόλις χάραξε πήρε τό δρόμο καί άνηφόρησε πρός τό Χωροπάνι. 
Ρώτησε τούς χωρικούς πού ήταν ολοι σχεδόν φίλοι του, κανένας όμως 
δέν μπόρεσε νά τοϋ δώση τήν παραμικρή πληροφορία. Είχε άποφασίσει νά 
έγκαταλείψη τίς έρευνές του όταν είδε νόρχεται τρέχοντας πρός τήν 
πλατεία ένα τσομπανόπουλο. • Ηταν όναμαλλιασμένο καί τό κάτωχρο 
πρόσωπό του είχε τήν δψη νεκρού. 

- • Εσφαξαν ένα ποπό τούς είπε ό μικρός βοσκός . 
.. Ολοι οί συγκεντρωμένοι, μέ όδηγό τους τό τσομπανόπούλο, τό 

άκολούθησαν γιά νά βρεθούν κάπου πεντακόσια μέτρα έξω όπά τό χωριό, 
μπρός στό τρομερό θέαμα. · Ο  ταπεινός Λεύίτης μέ πολλαπλά τραύματα 
στό σώμα, χωρίς μάτια καί αύτιά καί μέ ξερριζωμένα τά γένεια του είχε 
άφήσει τήν τελευταία του πνοή στό βουναλάκι τής Στενήμαχου. 

Ξανάρχισε νά κλαίη ό γεροντάκος πού μοϋ άφηγήθηκε αύτή τήν 
ίστορία καί μέ παρεκάλεσε νά τόν όδηγήσω μέ τό αύτοκίνητό μου στόν 
τόπο πού είχε κρεουργηθή ό ίερεύς τών Μονοσπίτων. · Υπάκουσα στήν 
θέλησή του καί μέ όδηγό έναν καλό Χριστιανό τής Στενημάχοu βρεθήκα
με στό σημείο δπου οί «γίγαντες τής · Ελευθερίας», είχαν άφήσει νά 
μιλήσουν τά άντιχριστιανικά καί άθεϊστικά τους αίσθήματα, σκοτώνοντας 
έναν mωχό ίερωμένο. 

'Όταν έφερα πίσω στή Νάουσσα τόν γεροντόκο άφηγητή μου αίσθάν
θηκα ντροπή, άηδία καί. φρίκη. Χωρίς νά θέλω έφερα τή σκέψη μου στήν 
έπίθεση πού έδώ καί μήνες όργανωμένες όμάδες, μαρξιστικά κόμματα καί 
τύπος, βάλουν έναντίον τής · Εκκλησίας. Μήπως θέλουν - πιστεύοντας δτι 
ή θρησκεία «είναι δπιον τοϋ λαού» - νά έξευτελίσουν τούς λειτουργούς 
της, νά μειώσουν τήν πίστη τοϋ λαού aτόν Χριστιανισμό καί νά καταλήξουν 
στό τέλος καί aτόν φυσικό άφανισμό τών λειτουργών τού · Υψίστου; 

· Ατυχώς τό έγκλημα τής Στενημάχου ξαναφέρει αύτές τίς άνήσυχες 
σκέψεις. «Φοβάμαι, τρέμω δτι δλα μπορεί νά συμβούν» - μοϋ έλεγε ό 
γέρος τής Νάουσσας. δταν τόν άποχαιρετοϋσα. Μακάρι οί δικές μου 
άνησυχίες καί οί φόβοι τοϋ Ναουσσαίου νά διαψευσθούν. 

Προχωρώντας στήν έρευνά μου καί ζώντας μέ τίς "ιδιες άνησυχίες 
πού έξεδήλωσε ό γεροντάκος. έθεώρησα τόν έαυτό μου στρατευμένο 
στήν ύπόθεση τής άποκαλύψεως τών έγκλημάτων τοϋ ΕΛΑΣ. Πίστευα ότι 
ύπηρετοϋσα τήν άλήθεια γιά τό λαό . .. Οτι βοηθούσα τήν ίστορία καί κυρίως 
ότι έπροστάτευα τούς νέους τής · Ελλάδας πού όθελά τους μπορούσαν 
νά γίνουν έγκληματίες, έκτελώντος έντολές τοϋ Κ .Κ .Ε .  Θέλοντας λοιπόν 
νά βρώ νέο στοιχεία πήγα νά συναντήσω έναν παληό μου γνώριμο. Είχα 
σχετισθή μοζύ του στά χρόνιο τά δύσκολα, πού σάν βουλευτής τής 
εύρυτέρος περιοχής Θεσσαλονίκης στήν όποία ψήφιζαν καί οί Ναουσσαίοι, 
πολλές ήμέρες κοί νύκτες έμεινα στή μαρτυρική αύτή πόλη , γιά νά 
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τονώσω τό ήθικό τού λαού της καί να συμβάλω στή λύση τών προβλημά
των πού τόν άπασχολοϋσαν. 

Τού είπα γιά τό σκοπό τής έπισκέψεώς μου καί τόν παρεκάλεσα νά 
μού πεϊ άν θυμaται συγκεκριμένα πράγματα γιά τά γεγονότα πού συνέβη
σαν στήν γενέτειρά του κατά τήν μαύρη περίοδον 1 943-1 949. 

Γιά νά διευκολύνω τή μνήμη του, άνέφερα τίς έκτελέσεις τών 
έργατών καί έργατριών καί στάθηκα στήν περίπτωση τής · Αρτουλίδου 
γνωρίζοντας δη τήν έποχή αύτή ή · Ελληνίδα συμπαθούσε ίδιαίτερα τό 
συνομιλητή μου. 

Χωρίς νό διστάση καθόλου όρχισε νά μού μιλάει γιά άγριες σφαγές 
πού έγειναν στή Νάουσσα, καί κυρίως στάθηκε στό άκόλουθο περιστατικό. 

Τόν "ιδιο μαρτυρικό θάνατο μέ τήν · Αρτουλίδου όpχισε νά μού λέγει 
έπέπρωτο νά βρή σέ λίγους μήνες καί ή Εύθυμία Ζέλλιου. • Ηταν 
έξαδέλφη μέ τίς τρεϊς ότυχες κοπέλλες πού είχε σφάξη μέ τά "ιδια του τά 
χέρια ό άρραβωνιαστικός τής μιaς άπό αύτές. - Εμεινε όλομόναχη καί 
κάθε τόσο πήγαινε στό νεκροταφείο ρίχοντας τρισάγιο καί άνάβοντας κερί 
aτόν πρώτο τάφο πού συναντούσε. Στόν ίερέα πού έκανε τή δέηση, 
παρακαλούσε νά όπευθύνει εύχές πρός τόν ϋψιστο γιά τίς σφαγμένες 
έξαδέλφες της. Βχε ψύχωση γιό τό κακό πού είχε σφραγίσει τή ζωή τών 
ότυχων αύτών κοριτσιών καί συνέχιζε νά είναι μαυροφορεμένη. Τήν πήραν 
μιά νύκτα τού Αύγούστου τού 1 945 καί τήν όδήγησαν στόν "ιδιο δήμιο πού 
είχε κατακρεουργήση τίς έξαδέλφες της. Τήν ύnοδέχθηκε δείχνοντας 
άπό τήν άρχή τίς διαθέσεις του. Τήν όρπαξε άπό τά μαλλιά κι όρχισε νά 
τήν κτυπάη μέ τόν βούρδουλά-του. 'Ύστερα κατεξέσχισε τό φουστάνι της 
καί προχωρώντας τήν άπεγύμνωσε τελείως. · Αφού τήν έσπρωξε πάνω στή 

χορταριασμένη γή, έπεσε έπάνω της καί σάν κτήνος έπεδόθη στό βιασμό 
της. 

· Εξαντλημένη ή ότυχη κοπέλλα έκλιπαρούσε νά τήν σκοτώσουν. Δέν 
ύπάρχει τούς είπε έστω καί �νας όνδρας νά βάλη τέρμα στό μαρτύριό 
μου. 

· Ο  Πεταλωτής γελώντας τήν άνεσήκωσε άπό τή γή καί όρχισε νά τήν 
κτυπά μέ τόν βούρδουλά του. 'Όσο ή Ζέλλιου σπάραζε καί έβγαζε 
κραυγές πόνου τόσο περισσότερο χρησιμοποιούσε τό μαστίγιό του ό 
σαδιστής. Δύο-τρεϊς · Ελασίτες θέλησαν νά τόν μιμηθούν στό άπαίσιι, έργο 
του. · Ο  Πεταλωτής δμως τούς έκοψε τό βήχα. · Η  Ζέλλιου τού ι; ε1πε 
είναι δική μου ύπόθεση. ' Εγώ aρχισα, έγώ θά τελειώσω μ · αύτήν. 
Παραμέρισαν οί προθυμοποιηθέντες νά τόν βοηθήσουν στό έγκλημα καί 
τότε ό άρχιδολοφόνος έπεδόθη στό έργο τής σφαγής τής άτυχης 
κοπέλλας. Τεμαχίζοντας τό κορμί της σκορπούσε ατό πράσινο λειβάδι τά 
διάφορα μέλη αύτού. Καί άφού τελείωσε τό έργο του άρχισε νά σφυρίζη 
τό έλασίτικο θούριο. 

«Στ' όρματα, στ· όρματα έμπρός στόν άγώνα γιά τήν -χιλιάκριβη τή 
λευτεριά».  

τί είρωνεία. 'Όταν έγραφα τό παραπάνω περιστατικό ό " · Ελληνικός 
Βορράς» τής 25ης Μαρτίου 1 982 δημοσίευε τήν πληροφορία ότι οί 
έ κπρόσωποι τής μαθητικής κοινότητας ένόc. Λυκείου Θεσσαλονίκης δια-
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στρεβλώνοντας τό νόημα τής · Εθνικής · Επαναστάσεως τοϋ 1821 ήθέλη
σaν νά περιλάβουν ατό πρόγραμμα τοϋ έορτασμοϋ τής . Ιστορικής μας 
έπετείου μεταξύ τών άλλων έξοργιστικών έκδηλώσεων καί τόν ϋμνο τοϋ 
ΕΛΑΣ. Τό "ιδισ δηλαδή θούριο πού σφύριζε ό Πεταλωτής μετά τόν 
κατατεμαχισμό τοϋ σώματος τής δυστυχισμένης Ζέλλιου. 

Μέ βουρκωμένα τά μάτια καί μέ έντονη τή συγκίνηση ό συνομιλητής 
μου άφοϋ στήλωσε τά μάτια του στά ούράνια, σάν νά ζητούσε τήν έγκριση 
τοϋ ϋψιστου άναφέρθηκε σ ·  ένα φρικτό έγκλημα πού είχε γιά θύματά 
τους ένα άνδρόγυνο καί τό δεκαπεντάχρονο άγόρι τους. 

Τό Δημήτριο Μπαξεβάνο τήν γυναίκα του .. Ασπα καί τόν 1 5χρονο 
άδελφό της τούς πήραν μέσα άπό τό σπίτι τους τό βράδυ τής 1 7ης 
Δεκεμβρίου τοϋ 1 945. Τούς όδήγησαν στίς πηγές τοϋ · Αγίου Ν ικολάου. 
· Η  κατηγορία πού τούς βάραινε ήτανή συνεργασία τους μέ την · Εθνοφυ
λακή καί τήν · Ασφάλεια. · Ο  Καπετάν Βορηάς πού σάν Ναουσσαίος ήταν 
καί γνώριμός του ύπήρξε σκληρός όπως πάντοτε έναντι τών θυμάτων του. 
Τούς κτύπησε βάναυσα καί τούς ϋβρισε χυδαία. 

Στήν γυναίκα άπέδωσε την μεγαλύτερη εύθύνη κατηγορώντας την δτι 
αύτή παρέσυρε τόν avδρα της καί τόν άδελφό της ατό δρόμο τής 
συνεργασίας μέ τά Κυβερνητικά όργανα. · Εν συνεχεία τούς παρέδωσε είς 
τούς ένόπλους πού τόν τριγύριζαν γιά νά συνεχίσουν τήν άνάκριση. Μόλις 
προχώρησαν πρός τίς πηγές ένας άπό τούς ένόπλους, άρχισε νά κτυπάη 
Ύήν γυναίκα μέ τό μαχαίρι του. · Ο  όνδρας καί ό άδελφός της βλέποντας 
τήν μεταχείρηση πού ύφίστατο ή άγαπημένη γυναίκα καί άδελφή κινήθη
καν νά τήν σώσουν. Παpαπατώντας τό θϋμα του πού ήταν καταματωμένο 
έπετέθησαν μέ λύσσα έναντίον τοϋ Μπαξεβάνου. Κατάφεραν στό σώμα 
του άρκετές μαχαιριές καί ϋστερα τόν πυροβόλησαν τρείς-τέσσερες 
φορές άφήνοντάς τον όπνουν. 

· Αφοϋ έπείσθησαν ότι ήταν νεκρός ή όργή των ξέσπασε έναντίον τοϋ 
νεαροϋ. Κατακομμάτισαν τό κορμί του καί ϋστερα τό έρριξαν ατό νερό 
πού κυλούσε. Τό "ιδιο έκαμαν καί στήν άδελφή του, άφοϋ προηγουμένως 
έπανέλαβαν τήν κατηγορία δτι αύτή τούς πήρε ατό λαιμό τους. · Ο  
Δημοκρατικός Στρατός τιϊς είπαν - πρίν άκόμη κλείση τά μάτια της - θά 
τιμωρεί σκληρό καί άνελέητα δλα τά καθάρματα πού συνεργάζονται μέ τό 
Στρατό καi τή Χωροφυλακιi. 

Τά τρία αύτά πτώματα όκρωτηριασμένα καί -άγνώριστα τά βρήκαν oi 
Ναουσσαϊοι τό άλλο πρωϊ. 

· Αύτή μοϋ είπε ήταν ή δράσις τών άνθρώπων πού έτοιμάζεται ή Βουλή 
νό τούς τιμήοη γιά τήν δήθεν · Εθνική · Αντίσταση. Ποιό άντίσταση έκαμαν 
οί κατσαπλιάδες. Σκότωσαν 'Έλληνας ρήμαξαν χωριά καί άτίμαζαν έλληνο
πούλες. Τά τελευταία του λόγια τά έπνιξαν άναφυλλητά. Τόν εύχαρίστησα 
καί πήρα τό δρόμο γιά όλλες συναντήσεις πού θά όλοκλήρωναv τό σκοπό 
μου. 

Στή συνέχεια τής έρευνάς μου ήθέλησα νό συγκεντρώσω δσα πe:ρισ
σότερα στοιχεία μnοροϋσο γιά τά γεγονότα πού έπηκολούθησαν τής 
σφαγής τοϋ ίερέως Παπαγιαννόπουλου καί τής οίκογενείας Μπαξεβάνου. 

Οί Ναουσσαίοι έπηρεασμένοι άπό τό κλίμα τής πρασινοκόκκιvης 
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δημοκρατίας άnέφευγαν νά μιλήσουν. Μοίι έλεγαν nράγματq άόριστα κοί 
συγκεχυμένο. ·· Ενας-δύο πού όρχισαν νό μοϋ άφηγοίινται συγκλονιστικά 
περιστατικά πού έλαβαν χώραν έκείνη τήν περίοδο, καμωνόντουσαν ότι 
είχαν λησμονήσει τά όνόματα τών νεκρών. · Ηρνούντο νά όμιλοίιν γιά 
έκατό καί έκατόν ε·ικοσι νεκρούς, άλλά δέν συγκρατούσαν ήμερομηνίες 
καί τά άκριβή όνοματεπώνυμα τών θυμάτων τής κόκκινης θηριωδίας. Εfναι 
εύτύχημα πού βρέθηκαν καί λίγοι συμπατριώτες τους, πού όψηφώντας 
κάθε κίνδυνο μοϋ περιέγραψαν μέ τρόπο άπλό, άλλά καί συγκεκριμένο, 
ώρισμένες έκτελέσεις πού έγιναν τό φθινόπωρο καί τόν χειμώνα τοϋ 
1 945. 

• Οπως θυμόντουσαν μετά τήν σφαγή τοϋ ίερέως γιά κάμποσο καιρό 
είχαν σταματήσει οί φόνοι καί οί σφαγές τών Ναουσσαίων. Αύτό τό 
άπέδωσαν όλοι οί συνομιληταί μου στό γεγονός ότι ·ή τοπική ήγεσία τοϋ 
Κ.Κ.Ε. είχε γίνει δέκτης τών συναισθημάτων άγανακτήσεως πού κατέλαβε 
τούς Ναουσσαίους. πού άνοικτά άπεδοκίμαζαν τή σφαγή τοϋ ίερέως . 
.. Οπως μοϋ είπαν ύπήρξαν καί σύμπαθοϋντες κομμουνισταί πού έστιγμάτι
σαν τό φρικαλέο αύτό έγκλημα καί έξεδήλωσαν τάσεις άποχωρήσεώς των 
άπό τό . Κόμμα. Οί έργάτριες κυρίως ·πού μέχρι τότε άκολουθοϋσαν τίς 
γραμμές τοϋ Κ.Κ.Ε. χαρακτήρι�..ιν τήν κατακρεόύργηση τοίι ταπεινού 
λεύίτη, σόν πράξη όπανθρωπιός καί άδικη. 

Αύτές όλες οί πληροφορίες άνησύχησαν σέ μεγάλο βαθμό τήν 
όργάνωση τοϋ ΚΚΕ Ναούσσης καί έτσι γιά άρκετό χρονικό διάστημα, δέν 
διαπράχθηκε κανένα έγκλημα στήν περιοχή . .  -Αντίθετα άρχισαν νά σημειώ
νωνται στήν πόλη δραστηριότητες τών έθνικώς σκεπτομέν.ων · Ελλήνων. 
Συγκροτήθηκαν όργανώσεις τών Χιτών καί Βασιλοφρόνων καί τών έργατών 
πού ··ιδρυσον παράρτημα τοϋ · Εθνικού Μετώπου · Εργαζομένων. Τά κόμμα
τα Λαϊκών καί Φιλελευθέρων πού είχαν βαθειές ρίζες ατό λαό τής 
Νάουσσας, όρχισαν νά δραστηριοποιούνται. Στήν όργάνωση τών Χιτών, 
είχε ένταχθεί καί ό σημeρινός · Υπουργός τοϋ ΠΑΣΟΚ κ. Λιάνης, πού 
σήμερα έμφανίζεται μαρξιστής καί πού τότε ό πατέρας του ύπηρετοϋσε 
είς τήν ύπηρεσία τών Σιδηροδρόμων Ναούσσης. · Αλλά καί στίς συζητή
σεις πού γινόντουσαν στίς πλατείες καί τά καφενεία κυριαρχούσε ένα 
σαφές άντικομμουνιστικό πνεύμα. 

Κάνοντας αύτές τίς διαπιστώσεις ή τοπική ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε. άνεδί
πλωσε τίς θέσεις της, άναθεώρησε τή γραμμή καί έτσι περί τά τέλη 
Σεπτεμβρίου άρχίζει καί πάλι ή κατατρομοκράτησις τών Ναουσσαίων. Στήν 
όρχή κυκλοφορούν προκηρύξεις στίς όποίες όμιλοϋν άνοικτά γιά έπικείμε
νη δυναμική δράση. Σ' αύτές τονίζουν ότι ό ΕΛΑΣ δέ� πέθανε καί πολύ 
γρήγορα θά τιμωρήση τά όργανα τής φασιστικής άντιδράσεως. 

· Επακολουθεί ρίξιμο χειροβομβίδων στά γραφεία τών Βασιλοφρόνων 
καί τών Χιτών χωρίς εύτυχώς νά προκαλέσουν άνθρώπινα θύματα. 

Τό ΚΚΕ πιστεύει ότι ήλθε ή ωρα γιά άποφασιστικότερη δράση. - Ετσι 
τό βράδυ τής 30ης Σεπτεμβρίου 1 945 πραγματοποιώντας τήν πιό παρά
τολμη ένέργεια. προβαίνουν μέσα στήν όνω πλατεία στήν σύλληψη τού 
Σταύρου Τσορμπατζή. ' Εργάτης συνειδητός είχε ένταχθή ατό ' Εθνικό 
Μέτωπο · Εργαζομένων καί ένθουσιώδης όπως ήτο άνέλαβε τήν διάθεση 
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άνόμεσα στούς συναδέλφους του τής έφη μερίδος «ΕΡΓ ΑΖΟΜΕΝΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ» πού ήταν τό έβδομαδιαίο δημοσιογραφικό όργανο τής όργανώ
σεως. 

Οί πέντε άπαγωγείς του, χωρίς νά ύπολογίζουν τόν συγκεντρωμένο 
κοσμο καί ένα στρατιώτη τής έθνοφυλακης πού βρισκότανε στήν πλατεία, 
όδήγησαν τό θύμα τους στήν θέση Παληομπούκαινα. · Εκεί τόν παρέδωσαν 
σέ aλλη όμόδα ένόπλων πού έπικεφαλής ε1χαν τόν γνωστό σφαγέα 
Βορρηά. 

Τόν λιάνισαν στό ξύλο, μοϋ άφηγείτο ό Ναουσσαίος πού μετέπειτα 
διεδραμάτισε σημαίνοντα καί άποφασιστικό ρόλο στή ζωή 1ής πόλεως. Τό 
μαρτύριο τοϋ ξυλοδαρμού κράτησε γιά πολύ ωρα, γιατί όργά τήνΊδια νύκτα 
όκουόντουσαν οί άπεγνωσμένες φωνές τού έργάτη πού καλούσε τούς 
συμπατριώτες του νά τόν βοηθήσουν. 

Μία περίπολος χωροφυλάκων πού βγήκε γιά όναζήτησή του. παραπλα� 
νήθηκε άπό· κομμουνιστάς, πού παρίσταναν τούς ' Εθνικόφρονας, πήρε 
τελείως άντίθετη κατεύθυνση άπό έκείνην πού οί · Ελασίται κρατούσαν καί 
κακοποιούσαν τό θϋμα τους. Κοντό στά μεσάνυκτα μία γυναικούλα, πού 
καθότανε στήν άνω πόλη, πήγε στό άστυνομικό κατάστημα καί κατατρομα
γμένη άνέφερε ότι τόν Τσορμπατζή τόν έχουν στήν Παληομποόκαινα. 
Μού τό ε1πε - έξεμυστερεύθη - ένας όνεψηός μου άντόρτης πού ήρθε 
νά πόρη ψωμί γιό τούς Έλασίτας. 

·Αν καί τό άνθρώπινο, άλλά καί τό ύπηρεσιακό καθήκον έπέβαλε, ό 
έπικεφαλής τής χωροφυλακής, δίστασε νά κινήση τήν δύναμη πού είχε 
rίρός τή θέση πού έκρατείτο ό έργάτης. ·· οπως δικαιολόγησε άργότερα τή 
στάση τού, αύτή όφείλετο άφ' ένός μέν στό προκεχωρημένο τής ωρας, 
πού θό έθετε σέ κίνδυνο τή ζωή τών χωροφυλάκων πού μοιραία θά 
ήρχοντο σέ σύγκρουση μέ τούς · Ελασίτας, όφ · έτέρου δέ καί τό γεγονός 
δτι ό όριθμός τών πέντε χωροφυλάκων πού διέθετε ήταν καταμερισμένος 
σέ περιπολίες. 

• Ετσι άφέθηκε στήν άπόλυτη διάθεση τών βασανιστών του ό άπα
χθείς. Δύναμη τών τριών χωροφυλάκων πού πήγε τό πρωί της όλλης 
μέρας στήν Παληομπούκαινα βρέθηκαν μπρός σ· ένα άνατριχιαστικό 
θέαμα. Φέρνοντας στό σώμα του πάνω άπό ε·ικοσι τραύματα άπό μαχαιριές 
ε1χε σπασμένα τά δύο του χέρια καί τό δεξί του ποδάρι. Τό πρόσωπό του 
ήταν κατακομματιασμένο άπό πλήγματα πού πρέπει νά ε1χαν γίνη μέ 
στιλέτο η φαλτσέτα. Τό σώμα του ήταν σέ θέση πρηνή. Καί όκριβώς κάτω 
όπό τό λαιμό του, οί στυγεροί έγκληματίες, ε1χαν καρφιτσωμένη τήν 
έφημερίδα τού · Εθνικού Μετώπου · Εργαζομένων τόν · «ΕΡΓ ΑΖΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΜΟ». 

. 

ΠΡΟΦΗτΙΚΑ ΛΟΓΙΑ 
Τήν ωρα τής κηδείας τοϋ άτυχούς έργάτου', ένας συνάδελφός του, ό 

· Αριστείδης Μότσης, άπηύθυνε τόν τελευταίο συναδελφικό χαιρετισμό 
πρός τό θϋμα τού καθήκοντος δπως χαρακτηριστικά ε1πε. · Εμείς οί 
έργότες, τόνισε, δέν θό λυγίσουμε άπό τήν άδικη καί άπάνθρωπη έκτέλε
ση τών όργ

.
όνων τού Κ.Κ.Ε. Θά συνεχίσουμε τό δρόμο πού σύ χάραξες γιά 

τήν · Ελλάδα καΙ τά πραγματικά δίκαια τής έργατιάς. Ναί, συνάδελφε, 
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κατέληξε, δέν ύπάρχει μεγαλύτερο καί ώραιότερο πράγμα νά άγωνιζεσαι 
καί νό πεθαίνεις γιά τήν · Ελλάδα κοί τό Λαό της. 

Προφητικά ήταν τά ύπέροχα αύτά λόγια τοίι ταπεινού έργάτη μέ τά 
ροζιασμένα χέρια, πού είχε ρθή άπό τήν Θεσσαλονίκη οτίς άρχές τής 
κατοχής, γιά νά ξεφύγη άπό τό κυνηγητό τών λύκων. Καί τήν προφητεία 
του, ήλθε νά έπαληθεύοη ή δική του άπαγωγή πού έγινε μετά τρείς 
ήμέρες. Αύτόν δέν τόν πήραν άπό τήν πλατεία γιατί όοφαλώς_ φοβόντου
σαν τήν άντίδραοη πού θά έξεδήλωναν οί -άγανακτιομένοι Ναουοοαίοι. 
Τόν έστησαν καρτέρι aτόν έργατικό συνοικισμό, καί ιiρίν φθάοη στό σπίτι 
του, τόν πήραν καί τόν ώδήγηοαν στήν ··ιδια θέση πού έκρεούργηοαν τόν 
συνάδελφό του. Τό σκηνικό ήταν "ιδιο καί άπαράλλακτο μ '  έκείνο τής 
σφαγής τοϋ Τοορμπατζή. Μόνο άντί τοίι Βορρηά τό πόστο τοίι άρχιδημίου, 
είχε ό Καπετάν Μπαρούτας, ό πιό αίμοχαρής · Ελαοίτης, πού ήταν ό 
φόβος καί ό τρόμος όλοκλήρου τοίι Βερμίου. 

ΣΎήν άρχή άφοϋ οί · Ελαοίτες τόν έδεσαν τά χέρια του, άρχισαν νά 
τόν κτυποϋν μέ τό ραβδιά καί τούς> σιδερένιους λοστούς,  πού ήταν 
έφοδιαομένοι. · 0.. Μnαρούτας γιά νά κάμη πνεύμα, κάλεσε τόν δεσμώτη 
νά έπαναλάβη τόν έπικήδειο πού έξεφώνηοε στήν κηδεία τοϋ συναδέλφου 
του. 'Όταν τό θϋμα άρνήθηκε νά έκτελέση τήν έντολή τοίι δημίου του, ό 
αΙμοσταγής Καπετάνιος άρχισε νά τόν πλήπει μέ τό μαχαίρι του. Τριαντα
οκτώ τραύματα διό μαχαίρας, άνέφερε ό Ιατροδικαστής στήν έκθεσή του, 
πού ύπέβαλε στήν · Υποδιοίκηση Χωροφυλακής Ναούσοης. · Ακρωτηρία
ομό τών δακτύλων τών χεριών καί ποδιών τοίι θύματος, καί κόψιμο τής 
γλώσσας του συνεπλήρωσε ή έκθεσις. 

· 

Σ · αύτη τήν κατάσταση βρήκαν τήν άλλη μέρα οΙ όνδρες τής 
Χωροφυλακής τό πτώμα τοϋ δυστυχισμένου έργάτη, πού μέ τήν προφη
τεία του, ότι δέν ύπάρχει ώραιότερο πράγμα νά άγωνίζεται καί νά πέφτη 
κανείς γιά τήν · Ελλάδα καί τό ,Λαό της, καί σήμερα άκόμη μέοο άπό τόν 
τάφο του, στέλνει τό μήνυμά τής θυσίας γιά όσους έχοντας κλεισμένη 
στήν ψυχή του(; τήν · Ελλάδα, καλούνται ν ·  άγρυπνοίιν καί νά ε'ίναι 
ψυχολογικά προετοιμασμένοι νά άfτιμετωπίσουν τούς κόκκινους φονηό· 
δες καί τούς άλλους συνοδοιπόροfiς των, πού άπεργάζονται τήν · Εθνική 
μας άποούνθεοη καί τήν πραγματική καταστροφή τοίι Λαοϋ μας. 

· ισως κανείς άπό τούς άναγνώστας μου καί κυρίως κάποιος πού 
πιστεύει είλικρινά στήν προπαγάνδα τοίι κόκκινου φασισμού ή στά όσα 
διακηρύσσουν oi πράκτορες τοϋ πάσης μορφής σοσιαλισμού θελήση νά 
μοϋ έρωτήσει γιατί έμφανίζω τόση σκληρότητα χαρακτηρίζοντας τούς 
δράσαντες ατή μαύρη περίοδο 1942-1 949 σόν κόκκινους φονηόδες,  οάν 
εΙδεχθείς έγκληματίες καί σόν σαδιστές; Θό η θελα στόν κάθε έναν άπ · 

αύτούς νά όντιστρέψω τό έρώτημα καλώντας τον, νά μοϋ όπαντήοη πώς 
θό χαρακτήριζε αύτός τό έγκλήματα πού άναφέρονται στήν άφήγησή μου; 
Πώς συγχωρεί τίς σφαγές πού διέπραξαν τά όργανα τοϋ Κ.Κ.Ε. όχι μονάχα 
είς τήν Νόουοσα, άλλά σέ όλόκληρη τή χώρα; Καί άκόμη έγώ, ό ταπεινός 
έργάτης τής γραφίδος, τούς καλώ νό σταθμίσουν μέ cϊιοθημα εύθύνης τά 
έγκλήματα καί τίς σφαγές πού διαπράπουν oi κόκκινοι βρυκόλακες, ο ·  
όλόκληρη τήν οΙκουμένη, έπιδιώκοντας νά έπιβόλλουν τόν κομμουνισμό 
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καί τόν σοσιαλισμό, τύπου Σοβιετικής · Ενώσεως. Λιβύης, Αίθιοπίας, Κού
βας καί τών βορείων γειτόνων μας; 

Διάλεγαν τίς έορτές 
γιά νά κάνουν 

έγκλήματα 
Θά προχωρήσω ατήν ίστόρηση δύο όλλων έγκλημάτων πού διέπραξαν 

oi ηρωες τοϋ ΕΛΑΣ ατίς 27 πρός 28 · Οκτωβρίου τοϋ 1 945. Αύτή τήν 
ήμερομηνία πού συμβολίζει τό πνεύμα θυσίας τού Λαού μας πού άψηφών
τας τίς δεκάδες τών έ κατομμυρίων τών λογχών τού ' Ιταλικού φασισμού 
καί τών συνεταίρων του τού Γερμανικού Ναζισμού έδίδαξε σέ όλους τούς 
λαούς τοϋ Κόσμου δτι ή · Ελλάς προτιμάει τό όλοκαύτωμα καί όχι τή 
σκλαβιά έπέλεξαν οί λησταντάρται τού ΕΛΑΣ γιά νά σκορπίσουν τό θάνατο 
σέ δύο οίκογένειες τής μαρτυρικής Νάουσσας. 

Αύτή τήν μεγάλη έπέτειο τοϋ ΟΧΙ τοϋ Βασιλέως Γεωργίου καί τοϋ 
άειμνήατου Μεταξά ήθέλησαν νά τήν μεταβάλλουν σέ θρήνο καί οέ 
κλαυθμό οί · Ελασίτες σκοτώνοντας δύο άκόμη έργάτες Ναουσσαίους. πού 
είχαν πολεμήση ατή πρώτη γραμμή τοϋ · Αλβανικού Μετώπου κατά τά έτη 
1 940-194 1 .  Υ Ηταν ό Βασίλειος Σιώπης καί ό Διογένης Ράλλης. Μέ γεμάτη 
τη ψυχή άπό 'ύπερηφάνεια γιά τό μεγαλ�ίο πού έπέδειξε ή φυλή μας aτόν 
πόλεμο τοϋ 1 940, έβλ�παν τίς σημαίες πού κυμάτιζαν σ ·  όλόκληρη τήν 
πόλη καί άναπολοϋσαν τίς ήμέρες πού ό Στρατός μας ψυχικά ένωμένος 
συνέτριβε τούς ε ίσβολείς, προχωρώντας άπό Νίκη σέ Νίκη. Ό καθένας 
τους διηγότανε καί μιά πολεμική ίστορία. Μπροστά τους έφερναν τίς 
μάχες τοϋ Πόγραδετς, τοϋ «1 532» καί τού · Ελ-Μπασσάν. 

Στή θύμηση τών συμπολεμιστών τους πού όρθιοι άvτιμετώπιζαν τούς 
όλμους καί τό πολυβόλα τών ' Ιταλών δάκρυζαν άπό συγκίνηση. Καί όταν 
θυμήθηκαν τήν ύποχώρηση ατήν όποίά ύποχρεωτικά σύρθηκε ό Στρατός 
μας μετά τήν έπίθεση τών Γερμανών ατά όχυρά μας, όρχισε τό παράπονο 
νά τούς πνίγη. Στή συζήτηση πού. έκαμαν δέν συγχωρούσαν οί δύο φίλοι 
συμπολεμισταί τήν άναδρία τοϋ Χίτλερ άλλά καί τήν άχαριστία πού έπέδει
ξαν οί σύμμαχοί μας · μετά τήν συντριβή τών ' Ιταλών. 

Αύτά περίπου συζητούσαν όταν τούς σταμάτηοαν στό δρόμο πέντε 
ένοπλοι · Ελασίται. Κολλώντας τά πιστόλια τους στίς πλάτες τους τούς 
ύπεχρέωσαν νά τούς άκολουθήσουν. Τούς άνέβασαν ατήν Παλαιομπούκαι
να καί έκεί μέ έντολή τού Πεταλωτή τούς κατέσφαξαν κατά τόν άγριότερο 
τρόπο. 

Μάταια τά δύο θύματα έπικαλέσθηκαν τούς άγώνες καί τίς θυσίες 
ατίς όποίες ύπεβλήθησαν πολεμώντας τόν κατακτητή. · Αντίθετα κάθε 
άvαδρομή τους ατό ίστορικό παρελθόν συντελούσε στήν έξαρση τής 
άγριότητας όχι μόνον τοϋ άρχηγοϋ τών έκτελεστών άλλά καί τών νεαρών 
· Ελασιτών πού κακοποιούσαν τά θύματά τους. 

Μέ τή σφαγή τών δύο ήρωϊκών πολεμιστών τοϋ 40 συνεπληρούτο μιά 
άκόμη σελίδα άΊματος καί έντροn.ής πού ότι κι όν κάμουν οί κουλτουριάρη
δες θά συνοδεύη τήν ίστορία καί τή δράση τού Κ.Κ.Ε.  καί τού ΕΛΑΣ. 
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Αύτή όμως ή σελίbα τοϋ άιματος κοί τής ντροπης δέν έπρόκειτο νά 
εΙ ναι . ή τελευταίο πού θά συνεπλήρωνε τό ή μερολόγιο τών έγκλημά των μέ 
τό όποίο θά όλοκλήρωνε ό «ήρωϊκός,. ΕΛΑΣ τή δράση του στή Νάουσσα 
κατά τό 1 945. 

Γιά πενήντα περίπου ήμέρες σταμάτησαν οί δολοφονίες, οί άπαγωγές 
καί oi σφαγές τών Ναουσσαίων. Καί πάλιν ό κόσμος έπαυσε νά ζή μέ τόν 
έφιάλτη κάποιου καινούργιου έγκλήματος. • Αλλωστε ζύγωναν τά Χριστού
γεννα καί όλοι πίστευαν δτι καί αύτό τό γεγονός θά έπιδρούσε στούς 
· Ελασίτες πού δέν έπαυσαν νά διακηρύπουν δτι εΤναι • Ελληνες καί δτι 
δλες τίς άπαίσιες ένέργειες τίς έκαναν χάριν τής · Ελλάδος καί τού λοοϋ 
της. Εiχαν πιστέιμη oi κάτοικοι τής μαρτυρικής αύτής π-όλεως τουλάχιστον 
οί γιορτές θά ήταν άναίμακτες. Τά όσα πίστευαν ήλθε νά τά γκρεμίση μιά · 

ώμή δολοφονία πού διεπράχθη στίς όκτώ ή ωρα τό βράδυ τής 22ας 
Δεκεμβρίου. 

Θϋμα αύτή τή �φορά ήταν ό μικροβιβλιοπώλης Δημήτρης Βροϋττος 
πού έγκατεστημένος όπό χρόνια στή Νάουσσα ζοϋσε ήρεμα καί όρμονικά 
μέ τήν γυναίκα του πού κι αύτή ύπηρετούσε ώς διδασκάλισσα. · Εκείνο τό 
βράδυ καί ένώ σέ λίγο θά έκλεινε τό βιβλιοπωλείο του συζητούσε μέ τή 
γυναίκα του καί έναν συμπολίτη του γιά τίς γιορτές. Σέ μιά στιγμή 
άντελήφθη τρείς νεαρούς νά μπαίνουν στό κατάστημά του καί χωρίς νά 
τοϋ πούν άtιολύτως τίποτε άρχισαν νά πυροβολούν. Έρριξαν πάνω άπό 
έπτά σφαίρες, άφήνοντάς τον νεκρό. Σάν νά μήν εΤχε συμβή άπολύτως 
τίποτε διήνυσαν τήν όδόν Ζαφειράκη γιά νά χαθούν άμέσως στό πυκνό 
σκοτάδι τίς νύκτας. 

· Ενώ ή γυναίκα του θρηνολογούσε έπάνω στό όψυχο σώμα τοϋ 
άγαπημένου της συζύγου, ό φίλος του πού είχε συνέλθη άπό τόν 
κλονισμό καί τό φόβο πού τόν εΙχαν κυριέψη, βγήκε άπό τό βιβλιοπωλείο 
καλώντας τούς Ναουσσαίους νά έλθουν πρός βοήθειαν τοϋ Βρούπου. Οί 
συμπολίται του ποίι έσπευσαν νά έκτελέσουν τό χρέος τους πρός τόν 
φερόμενο ώς τραυματία συνάνθρωπό τους, aν κοί aπειροι άπό τά θέματα 
τής ίατρικής έπιστήμης ήταν βέβαιοι ότι 6 Βρούπος ήταν νεκρός. 

· Ως τόσον τόν μετέφεραν στό Νοσοκομείο γιά νά έπιβεβαιώσει καί 
έκεί 6 έφημερεύων ίατρός δτι ό μικροβιβλιοπώλης εΙχε ξεψυχήση πρίν μιά 
όλόκληρη ωρα. Οί φονιάδες τού ΕΛΑΣ είχαν κάνη καλά τή δουλειά τους. 
· Εστειλαν στόν άλλο κόσμο έναν πτωχό βιοπαλαιστή πού τό μόνο κακό 
πού διέπραξε ήταν ή · άπέραντη άγάπη γιά τήν Πατρίδα. 

· Η  έκτtλεση 
τοϋ Πετρίδη 

Μετά τήν έΊσοδο τής · Εθνοφυλακής στήν Νάουσσα καί τήν έγκατά
σταση τών νομίμων άρχών ή Γενική Διοίκηση Μακεδονίας καί ίδιαίτερα ό 
ύπουργός Γεώργιος Μόδης μαζύ μέ τούς έκπροσώπους τής νομαρχίας 
Βεροίας άντιμετώπισαv τό θέμα τής άντικαταστάσεως τώv Δημάρχων πού 
είχε όρίση τό ΕΑΜ καί ό ΕΛΑΣ στόν νομό. 
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Γιά τήν Νάουσσα έκτιμώντας τό ίδιαίτερο · Εθνικό, οίκονομικό και 
γενικώτερο ένδιαφέρον πού είχε, ή προτίμησή των έστράφη σέ προσωπι
κότητες πού μέ τό κύρος τους θά μποροϋσαν νά συμμαζέψουν τό κακό 
πού έγινε καί νά άναστηλώσουν τά έρείπια πού άφήκε ατό πέρασμά της ή 
· Εαμοκρατία. 

· Απευθύνθησαν σέ έπιστήμονες καί έμποροβιομηχάνους άλλά δλοι 
τους διστάζουν νά έπωμισθοϋν εύθύνας άλλά καί κινδύνους γιά τήν Ίδια 
τους τή ζωή. • Αλλωστε ή τοπική όργάνωση τοϋ Κ.Κ.Ε. μέ τόν τρόπο _πού 
άσκοϋσε τήν προπαγάνδα της όφηνε σαφώς νά έννοηθή δτι δποιος 
άποτολμοϋσε νά άναλάβη Δήμαρχος θά πλήρωνε τό σφάλμα του άκριβά. 

• Ετσι είχαν τά πράγματα δταν τήν πρώτη Κυριακή τοϋ . Μαρτίου τοϋ 
1 945. έφθαναν ατή Νάουσσα οί ύπουργοί Πέτρος Λεβαντής καί Γεώργιος 
Μόδης. Τούς συνόδευε καί ό καθηγητής Χαράλαμπος Φραγκίότας πού 
είχε γυναίκα Ναουσσαία τό γένος Τούρπαλη. 

· Αφοϋ κάλεσαν ατό Δημαρχείο πολλές προσωπικότητες πού άρνήθη
καν τήν θέση τοϋ Δημάρχου έπεσκέφθησαν τό σπίτι τοϋ Χριστόδουλου 
Πετρίδη, παλαιοϋ Φιλελεύθερου καί ίδιαιτέρου φίλου τοϋ Στρατηγού 
Πλαστήρα. 

· Ο Πετρίδης έπανέλαβε τήν όρνηση πού είχε έκδηλώση καί ατό 
Δημαρχείο, έπιέσθη δμως κατά τρόπο φορτικό άπό τούς έπισκέmες του 
καί ίδιαιτέρως άπό τόν ύπουργό Λεβαντή καί τόν καθηγητή Φραγκίστα. 
«Δέν προβάλω - τούς είπε - άντιρρήσεις γιατί ύπολογίζω τούς κινδύνους, 
aτούς όποίους έκθέτω τήν ζωή μου, άλλά κυρίώς διότι πιστεύω ότι ό 
Δήμαρχος nρέηει νά είναι αίρετός. Βόλτε κάποιον όλλον γιά σήμερα κι 
έγώ ύπόσχομαι δτι στίς -δημοτικές έκλογές, πού θό προκηρυχθούν θά 
κατεβώ ύποψήφιος μιά πού λέτε είμαι dfταραίτητος γιά τό πόστο αύτό. 

Μέ τήν πειστικότητα πού διέθετε ό Λεβαντής καί μέ τήν άδυναμία 
πού είχε ό Πετρίδης γιά τόν Φραγκίστα, έπέτυχαν ατό τέλος νά κάμψουν 
τήν άντίστασή του, άλλά αύτός έθεσε τούς κατωτέρω δρους πού δέχθη
σαν οί δύο ύπουργοί α) Νά ένισχυθή οίκονομικώς ό Δήμος γιά vri 
έ κτελέση έργα πρός άπορρόφηση τών άνέργων. 

β) Νό λειτουργήσουν παιδικq συσσίτια καί 
γ) ·  Ο Δήμος θά ύπεβοηθεϊτο ατό γενικώτερο έργο του άπό του ι; 

Βιομηχάνους ωστε ν '  άντιμετωπισθοϋν καλύτερα τό προβλήματα τής 
πόλεως. 

Μέ τήν όρκωμοσία τοϋ νέου Δημάρχου όρχισε περίοδος δραστηριότη
τος έντόνου γιά τό προβλήματα τοϋ λαοϋ. · Η  κυβέρνηση καί οί βιομήχανοι 
βοηθούν οίκονομικώς τόν Δήμο καί έκτελοϋνται έργα. · Ανακατασκευάζον
ται δρόμοι καί σέ διάστημα όλίγων ήμερών δέν ύπάρχει οϋτε ένας 
όνεργος. Συγκροτοϋνται δύο παιδικά συσσίτια στά όποία βρίσκουν προστα
σία τά παιδιά τής πόλεως. 

· Ο  Πετρίδης έγκαταλείπει τή βιομηχανία του καί άφιερώνεται καθ· 
όλοκληρίαν ατό έργον τής έξυπηρετήσεως τών δημοτών του. 

Λίγες ήμέρες μετά τήν άνάληψιν τών καθηκαιtτων του δυναμικά 
στελέχη iής · Εθνικόφρονης παρατάξεως καί κυρίως συγγενείς έκτελε
σθέντων άπό τούς κομμουνιστάς έκδηλώνουν τάσεις άντεκδικήσεως. Τά 
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· Ο  δημοκράτης δήμαρχος ΧΡ/ΣτΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕτΡΙΔΗΣ τόν όποίον έκρεούργηοον 
οί λησταντάpται. 
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πρώτα κρούσματα a ρχισαν μέ τό σπάσιμο τών γραφείων τού ΕΑΜ καί ·μέ 
ξυλοδαρμό · Ελασιτών πού θεωρούντουσαν ότι εΙχαv μετάσχει σέ έκτελέ
σεις. 

Σ ·  αύτή τήν κατάσταση ό Δήμαρχος δέν μένει μέ σταυρωμένο χέρια. 
Καλεί τούς ύπεύθυνους τών · Εθνικών όργονώσεων καί τοϋ ΕΑΜ σέ 
ξεχωριστές συναντήσεις καί άφού τοίις μιλά γιά τήν άνάγκη της λήθης κοί 
της συμφιλιώσεως τοϋ λαού, προβαίνει καί στήν άπειλητική δήλωση ότι 
τυχόν έπανάληψη παρομοίων γεγονότων θά έχουν σάν άποτέλεσμα νά 
παραιτηθή άμέσως. τίς άπόψεις του αύτές τής όλοκληρώνει προβαίνοντος 
σέ δηλώσεις πρός τόν Τύπο. 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΝΕΥΡΩΝ 
Οί στενοί συγγενείς του βλέποντας έξ' όλλου vά φθίνη μιά δημιουρ

γική έργασία πού έγινε μέ τεράστιες θυσίες δυσανασχετούν άλλά ό 
Πετρίδης τούς έξηγεϊ ότι προορισμός τοϋ άνθρώπου είναι νά ύπηρετεί 
τούς συνανθρώπους του άσχέτως στίς θυσίες πού ούτός ύποβάλλεται. 

Μαζί μέ τούς συγγενείς τού Δημάρχου δυσφορούν κοί κατέχονται 
άπό πραγματική άγονάκτηση κοί οί ύπεύθυνοι τής τοπικής όργavώσεως 
τού Κ.Κ.Ε. βλέποντας ότι ή γενικωτέρο δραστηριότης τοϋ Πετρίδη τούς 
όπογυμvώνει άπό τήν κομματική πελατεία, μιά πού όνεργοι καί πεινασμένοι 
δέν ύπάρχουν πιά γιά νά τούς έκμεταλλευθη πολιτικά, όρχίζουv έναν 
σκληρό πόλεμο νεύρων έναντίον του. 

Δέν ύπόρχει ήμέρα καί ωρα πού νά μήν στείλουν έπιτροπές στό 
Δημαρχείο γιά νά ζητήση τά πιό άπίθανο πράγματα. Τό · Εργατικό Κέντρο 
πού έλέγχεται όπό τούς· κομμουνιστάς καί Πρόεδρό του έχει τόν Βουτυρό 
διευκολύνει σέ ύπέρτοτο βαθμό τό πλάνο πού έχει καταστρώση ό κομμου
νισμός. Τά οίτήματα πού προβάλλει δέν σχετίζονται μέ τόν Δήμο οϋτε 
εΙναι δυνατόν vά έπιλυθούν άπό αύτόν. Καί δμως οί έπιτροπές τά πάντα 
ζητούν νά τό ρυθμίση ό Πετρίδης. 

· Ο  πόλεμος δμως τώiι νεύρων γίνεται καί μέ τήν μορφήν τοϋ 
ψιθύρου. Τά όργανα τοϋ Κ.Κ.Ε. καί κυρίως οί γυναίκες πού τό ύπηρετού
σον φροντίζουν νά φθάση στ· αύτιά τού Δημάρχου άλλά κυρίως της 
συζύγου του, ότι μ· αύτό πού κάμει ό Πετρίδης θά έχει άσχημη κατάληξη. 
· Η  σύζυγός του πού όπό τήν άρχή όντιτίθετο στό vά άναλόβη ό Πετρίδης 
τό άξίωμο τοϋ Δημάρχου βρίσκει κατάλληλη τήν εύκαιρία διό νό τόν πεiση 
νό παραιτηθη. · Ατυχώς γιό τήν τελική έξέλιξη πού είχαν τά πράγματα ό 
πεισματάρης Ναουσσαϊος, όχι μονάχα δέv δέχεται νά ίκανοποιήση τίς 
άπόψεις τής συζύγου του άλλά δυvgμώνει τίς δραστηριότητές του. 
Κτυπάει .  τίς πόρτες τών βιομηχάνων καί έπιτυγχάνει νά λειτουργήσουν 
στίς επιχειρήσεις των συσσίτια. · Εξασφαλίζει πιστώσc:ις άπό τήν Γενική 
Διοίκηση καί άρχiζει ή έκτέλεσις νέων έργων. 

ΤΑ ocAITHMATA» 
Αύτό ίκανοποιεί τό 'ftaό άλλά ξεσηκώνει τό Κ.Κ.Ε. Σέ μια επισκεψη 

πού γίνεται στό Δήμαρχο άπό πολυμελή έnιτροπή σrήν όποία μετέχει καί ό 
Βουτυράς, θέτουν στόv Δήμαρχο τό dΊτημα νά μετέχουν άντιπρόσωποι τού 
· Εργατικού Κέντρου σέ όλες τiς συνεδριάσεις πού γίνονται στό δήμο 

1 1 5 



καθώς έπίσης καί στή διαχείριση τών έργοστασιακών καί τών παιδικών 
συσσιτίων. · Επίσης άξιούν συμμετοχή έργατικών άντιπροσώπων στήν · Η
λεκτρική · Εταιρία καί στά διοικητικά συμβούλια τών μεγάλων έπιχειρήσε-
ων. 

· Αναστατωμένος ό Πετρίδης άπό τά παράλογα αίτήματα πού προβάλ
λουν οί κομμουνισταί άρνείται κάν νά συζητήση έπ' αύτών. « Γιά όσα μού 
ζητάτε άπαντα είμαι άναρμόδιος. ' Υπάρχει Κυβέρνησις πόύ αύτήν τήν 
πόρτα πρέπει νά κτυπήσετε». 

· Ενώ ή έπιτροπή άποχωρεί μένουν στό δημαρχιακό γραφείο ό Βουτυ
ράς καί ένας δασικός πού είναι κοινό μυστικό σ' όλους τούς Ναουσσαίους 
δτι άποτελεί τήν σπονδυλική στήλη τής τοπικής όργανώσεως τού Κ.Κ.Ε. 
Προσποιούμενοι δτι είναι πραγματικοί φίλοι τοϋ Πετρίδη τοϋ συμβουλεύ
ουν νά δεχθή τουλάχιστον ώρισμένα άπό τά αίτήματα ήού τοϋ ύπεβλήθη
σαν. 

«Οί καιροί είναι δύσκολοι καί πονηροί. Μήνέναντιώνεστε μέ τούς 
κομμουνιστάς γιατί αύτοί δέν διστάζουν γιά τίποτε». 

«Αύτό άπαντα ό Πετρίδης γιά μένα είναι άπειλή. Καί όπως ξέρετε 
έγώ πέρανάπό τόν Θεό ν δέν φοβάμαι κανέναν». Ό Βουτυράς χαιρετών
τας τόν Δήμαρχο ύπογραμμίζει, δτι •έμείς κάναμε τό καθήκον μας γιατί 
έκτιμοϋμε τήν Ιστορία σου καί σεβόμαστε τό έργο σου. Γιά ότι δμως κι άν · 

συμβή έσύ άγαπητέ Χριστόδουλε θά έχεις τήν εύθύvη». 
"Ολα αύτά συμβαίνουν είς τάς 8 ' Ιανουαρίου τοϋ 1 946. · Ο  Πετρίδης 

δέν κοινολογεί σέ κανέναν γιά τά όσα διημείφθησαν είς τό γραφείο του. 
Δtν άναφέρει τίποτε ούτε καί στόν διc;>ικητή τοϋ τάγματος πού τόν 
έπεσκέφθη τήν "ιδια ήμέρα. 

τίς δύο όλλες ήμέρες πού ξ:πακολουθοίιν συνεχίζει τό "ιδιο πρόγραμ
μα πού έχει καθιερώση άπό τήν ή μέρα πού άνέλαβε Δήμαρχος. · Επεσκέ
φθη καί έπιθεώρησε τά έκτελούμενα έργα, συνειργάσθη μέ τούς ύπαλλή
λους γιά τά τρέχοντα ύπηρεσιακά θέματα καί τό μεσημέρι κατηυθύνθη στό 
σπίτι του. · οσο κι ·άν προσπάθησε νά διατηρήση τήν ψυχραιμία τ.ου δέν 
μπόρεσε νά άποκρύψη στή γυναίκα του καί σ ·  έναν του άνεψιό, τή 
δυσφορία πού ήσθάνετο γιά τήν τακτική τών Κομμουνιστών: «Μέ έχουν 

'έξουθενώση πραγματικά αύτές oi κατευθυνόμενες έπιτροπές. Δέν μέ 
άφήνουν ιϊσυχο νά κάμω τή δουλειά μου. Ξέρω ότι πίσω άπ' αύτές τίς 
ένέργειες κρύβεται ό σκοπός τών κομμουνιστών νά μέ έκβιάσουν καί νά 
παραιτηθώ. ' Εγώ όμως δέν θά τούς κάμω τό κέφι. " Εδωκα τό λόγο μου 
aτόν Πλαστήρα καί τόν · Λεβαντή καί έννοώ νά τόν τηρήσω». 

Η ΦΟΝΙΚΗ ΕΝΕΔΡΑ 
Τό πρωίνό τής μοιραίας ήμέρaς ξεκίνησε κακόκεφος ό Πετρίδης γιά τό Ή 

δημαρχείο. · Ενδομύχως ύπελόγιζε στίς άπειλές πού τόν είχαν κάμει οί 
άντιπρόσωποι τών κομμουνιστικών έπιτροπών. · ισως άπό γενναιότητα άπέ
φυγε νά ένημερώσει τίς στρατιωτικές άρχές καί τή χωροφυλακή γιά τό 
δράμα · πού ζούσε. Στό δημοτικό γραφείο παρέμεινε μέχρις άργά τό 
άπόγευμα. Μαζί του είχε καί τόν δημοτικό σύμβουλο · Αναστάσιο Τ σώτση. 
'Όπως μοϋ .έλεγε ή σύζυγός του τήν ωρα πού τόν σερβίριζαν τό γεϋμα 
του άφησε νά ξεσπάση ή όργή του γιά όσα ύφίστατο μέ τίς έπιτροπές πού 
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έστελναν χωρίς άνάπαυλα oi κομμουνισταί. 
- Μ '  έχουν κουράσει. Μού έσπασαν τά νεύρα. Θό τό παρατήσω. 

Είναι μιά λύση στήν όποία όν καί καταλήγω δέν τήν πραγματοποιώ γιά νά 
μήν πικράνω τόν Πλαστήρα καί τόν Λεβαντf). 

Σ ·  αύτό τό σημείο βρήκε ή γυναίκα του τήν εύκαιρία νά παρεμβληθfi 
ατή συζήτηση καί νά έπαναλάβη τίς άπόψεις πού μόνιμα διετύΠωνε. Αύτό 
πρέπει νά κόμης Χριστόδουλε τού είπε γιά νό βρfις τήν ήρεμία σου καί νά 
κυπάξης περισσότερο τό έργοστάσιο. 

· Αρχικά ό Πετρίδης δέν έδωσε άπάντηση. Γρήγορα όμως όντέδρασε . 
μέ τό παράξενο πείσμα πού λάβaινε όσόκις oi κομμουνισταί ήξίωναν γιά νά 
παραιτηθfι. 

-·οχι τής εΤπε, δέν θά κάμω τό κέφι τού Βουτυρά καί τών έπιτροπά
των πού μού στέλνει ή όργάνωση. Θά μείνω στή θέση μου γιά νά . 
ύπηρετήσω τή Νάουσσα καί τό λαό της. 

" Οταν πήγε ή κα Πετρίδου νά σερβίρη τόν καφέ aτόν όνδρα της καί 
τόν Τσώτση, εΤδε άπό τό παράθυρό της τρείς άγνώστους νά στέκουν λίγα 
μέτρα πιό πέρα άπό τό σπίτι της. Τό άνέφερε στό σύζυγό της καί έκείνος 
μαζί μέ τόν φίλο του άπό τήν "ιδια θέση έπεβεβαίωσαν τήν ϋπαρξη τών 
τριών ύπόπτων, πού παρά τήν χιονοθύελλα πού έμαίνετο έξακολουθούσαν 
νά μένουν στήν "ιδια θέση. 

Θό ί1ταν περίπου 7 ή ωρα όταν ή Νάουσσα βυθίστηκε σέ όπέραντο 
σκοτάδι. Διεκόπη ή παροχή ήλεκτρικού ρεύματος πού όλλη φορά δέν είχε 
ξανασυμβη. 

· 

· Ο  Δήμαρχος όν καί κατάκοπος άπό τήν όλοήμερη παραμονή του στό 
γραφείο ξεπετάχθηκε άπό τή θέση του καί πήρε τό δρόμο πρός τήν έξοδο 
τού σπιτιού του, παρά τίς άντιδράσεις της γυναίκας του καί τοϋ Τσώτση. η 
θά κόμης τού εΤπαν καί οί δύο σόν νά ήταν προσυνεννοημένοι. · Εάν 
ύπάρχει βλάβη στό δίκτυο θά τήν έπιδιορθώσουν οί τεχνικοί. 

- Λάθος κάμετε τούς άπήντησε ό Πετρίδης. · Εγώ είμαι δήμαρχος καί 
έχω ύποχρέωση νά φροντίζω γιά όλα. 

Ζήτημα είναι έάν προχώρησε δέκα-δεκαπέντε μέτρα, άπό τό σπίτι 
του, όταν σειρά πυροβολισμών έκαμαν τή γυναίκα του καί τόν Τσώτση ν '  
άνησυχήσουν. Βγαίνοντας γιά νά δούν τί συνέβαινε άντίκρυσαν τό όψυχο 
σώμα τοϋ Πετρίδη νά πλημμυρίζει στό άιμα. Ζώντας μέ τήν ψευδαίσθηση 
ότι ό Δήμαρχος ήταν άπλώς τραυματισμένος, μέ τήν βοήθεια καί άλλων 
Ναουσσαίων τόν μετέφεραν είς τό Νοσοκομείο, γιά νά διαπιστωθη ·ότι ό 
ύπέροχος αύτός εύπατρίδης πού θυσίασε τά πάντα γιά τόν τόπο καί τό 
λαό τους, ήταν νεκρός. Οί τρείς όγνωστοι εΊχαν κόμη τή δουλειά τους. · Η  
διακοπή τού ρεύματος πού εΤχε προκληθfι άσφαλώς άπό κάποιον όμοϊδεά
τη τους , διευκόλυνε τήν άσφαλη φυγή τους. 

Πέρασαν τρία χρόνια άπό τότε. · Η  γυναίκα τού Πετρίδη τσακισμένη 
ψ υχικά άπό τό χαμό τοϋ συζύγου της δέχθηκε νά φιλοξενηθή άπό τόν 
άδελφό της στό Κάϊρο τής Αίγύπτου, άφήνοντας έρημο καί κατάκλειστο τό 
σπίτι της. Οί κομμουνισταί όμως ήθελαν νά καταστρέψουν καί οίκονομικά 
τήν οίκογένεια τοϋ Δημάρχου, πού στή διάρκεια της θητείας του, στάθηκε 
έμπόδιο στό έργο τους. 
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Τ Ηταv ή 1 3η ' Ιανουαρίου τοίι 1 949, όταν είχε παύσει κάθε άντίστασις 
άπό τή φρουρό τοϋ Νοσοκομείου. · Ομάδες ένόπλωv κατευθύνθησαν ατό 
σπίτι καί ατό έργοστάσιο τοίι Πετρίδη. · Αφοίι έλεηλάτησαν τό πάντα. 
παρέδωσαν τά δύο κτίρια στίς φλόγες. σφραγίζοντας, κατά τόν πιό 
έγκληματικό τρόπο τό όργιο τής έκδικήσεως, έναντίον τής οίκογενείας 
Πετρίδη. 

Στή συνάντηση πού είχα μέ τή χήρα τοϋ όειμνήστου Δημάρχου, 
άφησε νά ξεχειλίση ό πόνος της. 

- Δέν ύπήρξε, μού είπε όπλώς θύμα τού καθήκοντος, άλλά καί τής 
άnέραντης άγόπης καί τοίι σεβοσμοίι πού έτρεφε πρός τόν Στρατηγό 
Πλαστήρα καί τόν έντιμο πολιτικό Πέτρο Λεβαvτή. Αύτούς τούς δύο δέVJ 
ήθελε νά πικρόvη καί vά άπογοητεύση μέ τήν παραίτησή του. · Αλλά καί τό 
λαό τής Ναούσσης σέ καμμία περίmωση δέν ήθελε νά τούς έγκαταλείψη. 
Θά τόν ύπηρετήσω, μοίι έλεγε μέχρι τής τελευταίας μου πνοής. 

Καί ή προφητεία ή μοίρα τού άγωνιστοίι τής · Ελλάδος Τραγικώτερη 
δμως ή μοίρα τοϋ τόπου όταν αύτήν τήν καθορίζουν όπως θέλΟυν τά 
όργανα τοίι Κόμματος τής Προδοσίας, δπως χαρακτήριζε έπιγραμματικά 
τό Κ.Κ.Ε. ό πατέρας τοϋ σημερινού Πρωθυπουργού, ό Γεώργιος Παπαν
δρέου. 

Μέ τήν έκτέλεση τοϋ Πετρίδη τά πράγματα πήραν συγκεκριμένη 
μορφή. Ό κομμουνισμός δέν είχε στόχο του τούς δεξιGύς καί τούς 
άντιδραστικούς όπως ύπεστήριζαν οί άπολογηταί του. · Ο  Πετρίδης παλαι
ός συνεργάτης τοίι Πλαστήρα μέ άδιάλλακτες δημοκρατικές πεποιθήσεις 
είχε τιμηθή δυό δεκαετίες μέ τήν καθολική ψήφο τών Ναουσσαίων ώς 
Δήμαρχος. τ Ηταν άντιβασιλικός καί δέν δίσταζε νά διακηρύττη ότι ή 
προσήλωσή του ατή Δημοκρατία ώφείλετο στήν διαπίστωσή του ότι ό 
τόπος έπρεπε νά πάη μπροστά άπό πλευράς μεταρρυθμίσεων καί λαϊκών 
έλευθεριών. 

Μέ τήν ψυχρά λογική οί δολοφόνοι τού Κ.Κ.Ε. θά έπρεπε νά τόν 
θεωρούν τουλάχιστον σύμμαχό τους καί νά τόν τιμούν. Καί όμως τόν 
έξετέλεσαν έν ψυχρώ, σκοτώνοντας μαζύ μέτόν άείμνηστο Πετρίδη· τήν 

· "ιδια τή Δημοκρατία πού διατείνονται; ότι ύπεράσπιζαν καί ότι στόχος τους 
είναι ή έγκαθίδρισή της. 

Μέ αύτά τά άπλά λόγια πού μονάχα λογική καί άλήθειες περιείχαν , 
έ!V\εισε τήν συζήτηση πού είχα μαζύ του ένας παλαιός Ναουσσαίος πού κι 
αύτός άνήκοντας στήv παλαιό φρουρά των Πλαστηρικών όφησε νά ξεφύγη 
ό πόνος του γιά τό χαμό τοϋ σκοτωμένου Δημάρχου κλείνοντας τή 
συνομιλία μας μέ κατάρες έναντίον τών δολοφόνων πού όπλισε τό Κ.Κ.Ε. 
γιά νά σκοτώση έναν άγνό =Έλληνα πού είχε άφιερώση όλόκληρη τή ζωή 
του γιά τό λαό καί τή Ι\Ιόουσσα. 

· Ο . νέος Δήμαρχος κ. Γρηγό.ριος Σιούγγαρης 
σώζεται άπό δολοφονική άπόπειρα 

Λίγες ήμέρες μετά τήν tκτέλεση τοϋ Πετρίδη ή Κυβέρνησις διό τοϋ 
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· υπουργού Λεβαντή καλεί είς · Αθήνας τόν κ .  Γρηγόρη Σιούγγαρη, φιλον 
καί αύτόν τοϋ Πλαστήρα. Στό ένεργετικό του έχει · τεράστια κοινωνική, 
πολιτική καί γενικώτερη δράση ύπέρ τής πόλεως καί τοϋ λαοϋ της. 

· Ο  Πλαστήρας συγκλονισμένος όπό τήν έκτέλεση τοϋ Πετρίδη, όμιλεί 
μέ όποτροπιασμό γιά τό φόνο τού παλαιού του φίλου. «Γρηγόρη - λέγει 
στόν Σιούγγαρη - έχεις ύποχρέωση νά δεχθείς τήν πρόταση πού σού 
γίνεται καί ν· όναλόβεις δήμαρχος, ωστε νό συνεχισθεί τό έργο πού δέν 
άφησαν . oi δολο<Dόνοι νό όλοκληρώσει ό Πετρίδης» . 

. Ο διάδοχος τού Χρ. f Ιετριόη κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ τόν όποίον έσεΒάσθη
σaν οί σφαίρες τών δολοφόνων 

,, . Αναμφισβήτητα - τονίζει ό Μαύρος Καβαλλάρης, όπως ό λαός 
ώνόμαζε τόν Πλαστήρα - κι έσύ θό κινδυνεύοης. Είναι όμως ή Μοίρα 
αύτών πού όγωνίζονται γιά τά κοινά νά μήν πατούν σέ χαλί στρωμένο μέ 
ροδοπέταλα, άλλά νό άντιμετωπίζουν πέραν τίς άχαριστίες τών συνανθρώ
πων των καί τόν κίνδυνο νά πέσουν γιά τά ίδεώδη πού πιστεύουν καί γιά 
τήν ύπόθεση τίς · Ελλάδος. 

Γεμάτος συγκίνηση ό Σιούγγαρης δέχεται τήν συμβουλή τοϋ άειμνή
στου Πλαστήρα καί όρκίζεται ώς Δήμαρχος ένώπιον τοϋ τότε · Υπουργού 
τών · Εσωτερικ�ν Θ. Χαβίνη. 

· Αναλαμβάνει τά καθήκοντά του μέ μόνη φιλοδοξία νό συνεχίσει τό 
έργον τού προκατόχου του. 

Μιά έβδςιμόδα μετά τήν έναρξη τών δραστηριοτήτων του, ό πρόεδρος 
τοϋ · Εργατικού Κέντρου Βουτυράς καί κουστωδία κόμμουνιστών τόν 
έπισκέπτονται καί θέτουν τά -ιδια αίτήματα τήν έπίλυση τών όποίων είχαν 
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ζητήση άπό τόν δολοφονηθέντα Πετρίδη. 
Σκληροτράχηλος Μακεδών ό Σιούγγαρης άπαντα μέ λίγες λέξεις είς 

τούς συνομιλητές του. 
- · Εγώ, ύπογραμμίζει, θά άγωνισθώ γιά τήν Νάουσσα καί τό λαό της 

άδιαφορώντας tάν τελικά έχω τήν τύχη τοϋ Χριστόδουλου. 
Τό κομμουνιστικό έπιτροπάτο άποχωρεί καί δέν περνούν ούτε δύο 

μήνες όταν σέ μιά έπιεθεώρηση έργων πού κάμει ό Σιούγγαρης δέχεται 
άρκετές σφαίρες, εύτυχώς όμως καμμιά δέν εύστοχεϊ. 'Όπως ό "ιδιος -
μοϋ tλεγε - ό θεός τής · Ελλάδος τό φύλαξε καί τοϋ tδωκε περισσότε
ρο κουράγιο νά συνεχίσει τό δημιουργικό του έργ'?· 

· Αντί τοϋ Γυμνασιάρχο·u 
έκτελοϋν �όν πρωτοεξάδελφό του 

· Η δολοφονία τοϋ Δημάρχου δέν έπρόκειτο νά ετναι τό τελευταίο 
έγκλημα πού θό διέπραπαν οί δολοφόνοι τοϋ Κ .Κ. Ε. Βχαν περάση λίγες 
μέρες όταν τό βράδυ τής 1 ης ' Ιουλίου 1 946 κατά τή διάρκειατής πρώτης 
μεγάλης έπιθέσεως έναντίον της Ναούσσης, όμάς έλασιτών κατευθύνεται 
στό σπίτι τοϋ καθηγητού Κωνσταντίνου Μάντσιου nού διευθύνει · καί τό 
Γυμνάσιο. · Η  κατηγορία πού τόν βαρύνει ότι είναι έφεδρος ύπολοχαγός 
καί δτι κάθε πρωί βγάζει τά γυμνασιόπαιδα καί ιiέ έπικεφαλf}ς τήν 
Γαλανόλευκη παρiλαύνοuν άπό τούς Κεντρικούς δρόμο,υς. 

Μολονότι οί γείτονές του έρωτώμενοι άπό τούς · Ελασίτες άπαντοϋν 
ότι άπουσιάζει, κτυπούν τήν πόρτα τού σπιτιού του. Δέν παίρνουν καμμιά 
άπάντηση οίΠε άντιλαμβάνονται καί κίνηση μέσο σ '  αύτό. Τότε μέ τά 
αύτόματά τους γαζώνουν στήν κυριολεξία τό ό ιψι καί τό πρωί μέ 
προκηρύξεις πού σκορπούν φεύγοντας γιά τό βουνό · πανηγυρίζουν τήν 
έκτέλεση τοϋ φασίστα, όπως έγραφαν Καθηγητή πού στρaτιωτικοποιοϋσε 
τήν σπουδάζουσα νεολαία. _ 

· Ο  Μάντσιος όμως ζή καί βασιλεύει διότι έκείνη τή νύκτα μέ 
παρότρυνση τής συζύγου του κοιμήθηκε στό σπίτι τοϋ πεθερού του 
Δημήτρη Σούγγαρη. Στίς 5 ' Ιουλίου τό πρωί πηγοίνοντας γιά τό Γυμνάσιο 
παρατηρεί άπό άπόσταση έ κατό περίπου μέτρων τρείς νεαρούς φορώντας 
παλτό παρά τό γεγονός ότι ήταν ' Ιούλιος μήνας νά στέκουν στήν 
έξώπορτα τού Γυμνόσίου. Πιστεύοντας ό Γυμνασιάρχης ότι κάτω άπό τό 
παλτά τους έχουν κρυμένα τό αύτόματά τοvς καί ότι στόχο τους έχουν οί 
όγνωστοι τή δική του έκτέλεση, μπαίνει σ '  ένα έμπορικό καί χωρίς νά 
φοβηθf} στέλνει τόν ύπάλληλο τού ,μαγαζιού νά φύγουν οι όπλοφόροι άπό 
τό Γυμνάσιο, γιατί ό "ιδιος όπλοφορtfι καί θό ρίξη όσες σφαίρες έχει τό 
Μπαφαμπές έπάνω της. 

Μέ τό μήνυμα τού Μάντσιου οί παλτοφορεμένοι παίρνουν τόν κατη
φορικό δρόμο πού όδηγεί πρός τήν έξοδο τής πόλεως καί ό Μάντσιος 
μπαίνει στό Γυμνάσιο. · Εκείνη τή μέρα πρόκειται νά άνακοινώση τά 
άποτελέσματα τών έξετάσεωv. 

Στό γραφείο του έρχονται δύο όλλοι καθηγηταί καί άρχίζουv τό έργο 
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τους. Ζιiτημα είναι άν πέρασε μιση ωρα καί καταφθάνει στό Γυμνάσιο ή 
έξαδέλφη του Κούλα καί κλαίγοντας τόν πληροφορεί ότι τρείς νεαροί μέ 
παλτά πήραν πρίν άπό λίγο τόν άδελφό της Φίλιππο. · Οδύρεται στήν 
κυριολεξία καί έκλιπαρεί τόν Γυμνασιάρχη νά βγή μαζύ της έξω. Νά πόνε 
στή Χωροφυλακή καί μαζύ μ· αύτήν νά έρευνήσουν γιά τήν τύχη τού 
άπαχθέντος. 

· Ο  Γυμνασιάρχης έγκαταλείπει τό γραφείο του καί κατευθύνεται είς 
τά γραφεία τής Χωροφυλακής καί άναφέρει τά γεγονότα, ζητώντας νά τόν 
βοηθήσουν γιά νά βρή τό ύποψήφιο θύμα τού ΕΛΑΣ. · Ανήμπορη ή 
Χωροφυλακιi νά δράση, περιορίζεται νά στείλη χωροφύλακες πρός τό 
σημείο όπου κατευθύνθησαν. κατά τήν πληροφορία τής Κούλας οί άnαγω
γείς. 'Όλες oi έρευνές τους άποβαίνουν μάταιες.  Δυό Ναουσσαίοι μόνον 
τούς έδωκαν τήν πληροφορία ότι οί τpείς μέ τά .παλτά, έχοντας άνάμεσά 
τους τόν Φίλιππο πέρασαν άπό τόν .. Αγιο · Αθανάσιο. 

Κοσκίνισαν κυριολεκτικά τήν περιοχή άλλά στάθηκε άδύνατο νά βρούν 
τό πτώμα τού άτυχούς .. Ελληνος πού προσετίθετο ατή χορεία έκείνων πού 
έπεσαν ύπερασπίζοντας τά ίδανικά τού • Εθνους. 

Μόλις ξημέρωσε ή 7η ' Ιουλίου, ό Γυμνασιάρχης, ή χαροκαμένη 
άδελφή καί δύο-τρtίς γνωστοί τΌυ μαζύ μέ όμάδα χωροφυλάκων πήγαν 
ατό σημείο πού ύπέδειξε ό ξυλοκόπος. Πράγματι ατή χαράδρα βρήκαν 
πηκτό άιμα, τό ένα αύτί τού νεκρού καί τό μαντήλι πού είχε τό μονόγραμα 
τοϋ Φιλίππου. 

Σκοτώνουν τόν ένωμοτάρχη Παππa 
καί ό Μακεδονομάχος πεθερός του έκδικούμε

νος έκτελεϊ 
τόν άρχηγό τών Κομμουνιστών Ναούσσης 

· Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, oi περισσότεροι, πού θεωρούν τήν 1 3η 
ήμέρα τού μηνός σάν γρουσούζικη. Αύτή ή προκατάληψη όφείλεται στήν 
άποφράδα ήμερομηνία πού οί βάρβαροι έπετέθησαν στιiν · Αγία Σοφία τής 
Κωνσταντινουπόλεως γιά νά ύποδουλώσουν τόν · Ελ�ηνισμό. .. Ε να ς άπ · 
αύτούς ήταν καί ό ένωμοτάρχης Θωμάς Παππάς πού ύπηρετώντας τήν 
Νάουσσα είχε όρραβωνιασθή έκεί φιλοδοξώντας νά δημιουργήση μιό 
πραγματικά Χριστιανική οίκογένεια. Πράος, γεμδτος καλωσύνη είχε άγαπη
θή άπό τούς Ναουσσαίους πού τόν θεωρούσαν δικό τους παιδί. Μόνον οί 
κομμουνισταί τόν έβλεπαν μέ κακό μάτι. Τόν μισούσαν όπως συνέβαινε μέ 
όλους πού φορούσαν τήν τιμημένη στολή τής μαρτυρικής μας χωροφυλα
κής. · Εκείνο τό άπόγευμα ήταν 1 3  Μαρτίου τού 1946 ό ένωματάρχης 
τελειώνοντας τήν ύπηρεσία του πήρε τό δρόμο γιά τό σriίτι του. Είχε 
φθάση,κοντά ατό έργοστάσιο τού Λαναρδ όταν όκουσε νά τόν καλή ένας 
όγνωστόr;; του νά σταματήση. 

Χωρίς νό ύποιμιασθfi ό Παnπδς έστρεψε τό κεφάλι του γιά νό δfi καί 
νά μάθη τί ζητούσε ό όγνωστος άn'  αύτόν. Καί τότε άντίκρυσε τίς μορφές 
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τριών αγνώστων, πού χωρίς νό άνταλλάξουν όποιαδήποτε λέξη μαζυ του 
έσυραν τό περίστροφό τους καί άρχισαν νά τόν πυροβολούν. Πρίν κλείση 
το μάτια του ό Παππάς ήθέλησε νά έξαγάγη τό πιστόλι του γιά νά όμυνθή, 
πλήν όμως μιά σφαίρα τού ένός άπό τούς δολοφόνους πού βρήκε τόν 
κρόταφό .του, έκοβε τό νήμα τής ζωής ένός σεμνού ύπαξιωματικού τής 
Χωροφυλακής. ·· Ενας άκόμη νεκρός στή Νόουσσα, ένα άκόμη θύμα τού 
πρός τήν · Ελλάδα καθήκοντος . 

.. Οταν έγνώσθη ή δολοφονία τού Πaππά ή Χωροφυλακή άναστατώθη
κε καί κατέβαλε μεγόλες προσπάθειες ό διοικητής Χωροφυλακής κ. 
Στέλιος Φουρόκης γιά νό προλάβη έκδηλώσεις aντεκδικήσεων . πού aπει
λούσαν οί συνάδελφοι τού σκοτωμένου. Τήν αύτή προσπάθεια _κατευνα
σμού τών παθών πρός τούς Ναουσσαίους κατέβαλε ό 'Ίδιος aξιωματικός, 
διότι οί πληροφορίες πού έρχόντουσαν aπό πολίτας καί όργανα τοϋ 
τμήματος άσφαλείας, έλεyαν ότι θά ύπάρξουν σκληρά aντίποινα γι' αύτό 
τό φόνο. Κυρίως οί νέοι της Ναούσσης είχαν έξαγριωθii φωνάζοντας έξω 
άπό τήν · Υποδιοίκηση Χωροφυλακής συνθήματα κάθε άλλο παρά είρηνικά. 
Ώς πότε θά μδς σκοτώνουν οί Έλασίτες. Ειμαστε 'Έλληνες καί πρέπει 
νά τιμωρήσουμε τούς ντόπιους ήγέτας τού Κ.Κ.Ε. γιά νά σταματήσουν τά 
έγκλήματα. 

Τά "ιδια συνθήματα έπεκρότησαv καί κατά τήν ώρα πού ό Παππάς 
έτοποθετείτο ι::ίς τήν τελευταία του κατοικία. Τό νεκροταφείο είχε κατα
κλυσθii άπό τούς Ναουσσαίους, καί όταν ό συνάδελφος τοϋ σκοτωμένου 
έξεφώνησε τόν έπικήδειο λόγο, άναφυλλητά καί κατάρες γιά τούς κομ
μουνιστάς έκaλυψαν τήv. άτμόσφαιρα. Οί τιμητικές βολές πού έρριζαν oi 
συνάδελφοι τοϋ Παππδ τήν ώρα τού ένταφιασμού του έστελναν μήνυμα 
πρός τούς δολοφόνους ότι τό Κράτος ήτο παρών καί ότι οί Χωροφυλακή 
ήταν πρετοιμασμένη νά ύπερασπισθή τή ζωή τών Ναουσσαίων. 

Γιά πολλές ήμέρες οί κάτοικοι τής πόλεως μοναδικό θέμα τών 
συζητήσεών τους είχαν τή δολοφονία τοϋ Παππά. · Ο  καθένας τους είχε 
•νa διηγηθή καί κάποιο περιστατικό πού φανέρωνε τήν άνθρωπιά κaί τήν 
καλωσύνη τού νεκροϋ. Μόνον οί προσκείμενοι είς τό Κ.Κ.Ε. δέν έπαιρναν 
μέρος στίς συζητήσεις. • Ηταν βέβαιοι ότι Ε:άν άπεπειρώντο νά κάμουν 
κάτι τέτοιο θό συναντούσαν όχι μόνον τήν άντίδρaση άλλά καi τήν 
άγανάκτηση τού λαού τής Ναούσσης. 

· Ο  κομμουνισμός, διδάσκει ή δική του ίστορία, άποφεύγει τάζ προ
κλήσεις ϋστερα άπό κάποιο έγκλημci πού διαπράπουν οί δικοί του. 

· Ενώ δμως οί κομμουνισταί άπέφευγαν νά φέρουν σέ συζήτηση τήν 
έκτέλεση τού ένωματάρχου Παππά, ένας πράος Ναουσσαίος πού στή 
διάρκεια τού Μακεδονικού άγώνος, είχε διακριθιϊ γιά τήν τολμηρότητα καί 
τήν παλληκαριά του, δέν έπαυε κάθε ήμέρα νά έnισκέπτεται τό Νεκροτα
φείο . .. Ωρες όλόκληρες θρηνούσε έπάνω στόν νεοσκαμένο τάφο τού 
Θωμά πού ήταν γαμβρός του έπί θυγατρί. .. Οταν γύριζε στή Νάουσσα, 
κατευθύνετο σ '  ένα μικρό καφεναδάκι. · Εκεί ξανάρχιζε τό κλάμμα του. 
Θά πάρω τό άιμα του πίσω έλΕγε καί ξανάλεγε. Οί παληοί γνώριμοι καί 
φίλοι του άvωνιζόντουσαν νά τού δώσουν κουράγιο καί τού συνιστούσαν ν ·  
άφιερωθi'} στήν κόρη του. Αύτό τού έλεγαν θά λιγοστέψη τόν πόνο του καί 
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θά ήρέμήση περισσότερο τήν ψυχή τού Ι lαππά. · Ο  Λουκάς Αντωνιου, 
αυτος ήταν ό f)ρωας τού Μακεδονικού άγώνος δέν έλεγε ν ·  άκούση 
καμμιά άπό τίς συμβουλές πού τούέδιναν. 

- Τό άιμα ξεπλένεται έτόνιζε μόνον μέ όιμα. · Εγώ θά τιμωρήσω τούς 
φονηάδες μέ τά "ιδια μου τά χέρια. 

Οί άπειλές πού έκστομούσε ό χαροκαμένος Μακεδονομάχος είχαν 
θεωρηθιϊ άπ ' δλους σάν ξέσπασμα πόνου καί όργi;ς. Κανένας δέν πίστευε 
ότι ό έβδομηντάρης συνομιλητής τους μπορούσε νά πραγματοποιιiση τήν 
άπειλή του. • Αλλωστε οί φονιάδες τοϋ ήταν aγνωστοι. · Η  άνάκριση πού 
έπακολούθησε μετά τή δολοφονία τού ένωματάρχη δέν μπόρεσε νά τεθιϊ 
έπί τά "ιχνη τών φονηάδων. Ήταν ξεκαθαρισμένο δτι οί έκτελεσταί τού 
Παππά ήσαν παιδιά της ΟΠΛΑ καί τού ΕΛΑΣ. Τό ποιοί όμως ήταν δέν 
μπορούσε νά τούς έντοπίση. 

Είχαν περάση άρκετές ήμέρες κα� ό · Αντωνίου συνέχιζε τό "ιδιο 
πρόγραμμα τών κινήσεών του. · Από τό σπίτι στά Νεκροταφεία , κι άπό έκεί 
στό καφενεδάκι. ΤΗταν ή 21 η Μαρτίου όταν τό γεροντάκι, ό μπάρμπα 
· Αχιλλέας, όπως τόν έλεγαν, μετά τήν συνηθισμένη έπίσκεψή του στά 
Νεκροταφεία κατευθύνθη στήν έκκληοία τής Μεταμορφώσεως. Μόλις εlχε 
σημάνη ό έσπερινός τόν όποϊον παρακολούθησε μέ εύλάβεια . .. Οταν ό 
ίερεύς τελείωσε τήν ίερουργία παρεκάλεσε ό · Αντωνίου νά μεταλάβη τών 
άχράντων μυστηρίων. Παραξενεύθηκε ό ίερωμένος γιά τό γεγονός ότι ό 
γνώριμός του Μακεδονομάχος ζητούσε νά πάρη τήν ίερά μετάληψη τέτοια 
wρα. Γνωρίζοντας τό δράμα του, ό ίερεύς ίκανοποίησε τήν παράκληση τού 
Μακεδονομάχου. .. Οπως ίστορούσε στόν ξενοδόχο Παπαφίλιππα μέ τόν 
όποίον ήταν πολύ συνδεδεμένοι, έπίστευσε ό ταπεινός λεύίτης,  δτι ό 
· Αντωνίου προησθάνετο τό τέλος του η θά προέβαινε ατό άπενενοημένο 
διάβημα τής αύτοκτονίας. Γι' αύτό καί πρίν φuγη άπό τήν έκκλησία 
έσπευσε νά τοϋ ύπενθυμίση ότι ό Θεός δέν συγχωρεί τούς αύτοκτονούν
τας . 'Έφυγε ό · Αντωνίου εύχαριστώντας τόν ίερέα γιά τίς συμβουλές του. 
· Αντί δμως νά κατευθυνθιϊ δπως συνήθιζε τό καφενεδάκι, πιϊρε τό δρόμο 
πρός τό κιόσκι . . .  όπου fιξερε δτι τέτοια wρα βρισκότανε έκεί ό Πρόεδρος 
τού · Εργατικού Κέντρου Βουτυράς. 

· Ο  τελευταίος μόλις τόν είδε - σάν νά προησθάνετο τό τί θά 
έπακολουθούσε - έσπευσε νά τόν καλοσωρίση καί νά τόν συλλ�πηθιϊ γιά 
τό σκοτωμό τού γαμβρού του. 

· Αναστατώθηκε ό γέρος άπό τά λόγια τού Βουτυρά ξέροντας ότι 
αύτός ήταν ή ψυχή τής τοπικής όργανώσεως τοϋ Κ.Κ.Ε. 

- Δέν θέλω συλλυπητήρια άπό τούς δολοφόνους τού είπε. · Εσύ είσαι 
'Jπεύθυνος γιά τή δολοφονία τοϋ Θωμά, γι ·  αύτό καί θά πληρώσης. Έμεϊς 
:>ί Μακεδονομάχοι κατέληξε, δέν άφήνουμε άνοικτούς λογαριασμούς. Σάν 
τίμιοι 'Έλληνες πληρώνουμε τά χρέη μας. 

Πρίν προλάβη ό Βουτυράς νά προβάλη όποιαδήποτε άντίσταση ό 
· Αχιλλεύς ' Αντωνίου έξεκένωνε τό πιστόλι του τρυπώντας μέ τίς σφοϊρες 
του όλόκληρο τό σώμα τού Προέδρου τού · Εργατικού Κέντρου. 

· Ενώ οί παρευρισκόμενόι δέν τολμούσαν νά πλησιάσουν τόν γέρο 
· Μακεδονομάχο, αύτός γονάτισε, καί άφοϋ σταυροκοπήθηκε άνύψωσε τά 
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χέρια του πρός τόν Ούρανό, καί μέ φωνή σταθερή άλλά πού θύμιζε τούς 
ίκέτες τών άρχαίων τραγωδιών είπε τίς λίγες αύτές λέξεις. 

- Θεέ μου συγχώρεσέ μου πού γίνηκα φσνηός. • Εκαμα τό χρέος μου 
μιά πού ή δικαιοσύνη δέν θέλησε νά τιμωρήση τόν ένοχο γιά όλα τά 
έγκλήματα πού γίνονται ατή Νάουσσα. ··Ολοι ξέρουν ότι ό Βουτυράς δίδει 
έντολές καί οί · Ελασίται καί οί όπλατζήδες σκοτώνουν άθώους. Καί ένώ 
άρχές καί λαός γνωρίζουν τόν ένοχο κανείς δέν τόν πειράζη·. Θεέ μου, 
κατέληξε συγχώρεσέ μου . Δέν ύπήρξα δολοφόνος άλλά τιμωρός. 

Σταυροκοπήθηκε τρείς φορές καί κατευθύνθη στήν ύποδιοίκηση Χω· 
ροφυλακής Νοούσσης. · Εκεί παρεδόθη aτόν ύπαξιωματικό ύπηρεσίας 
άναφέροντας ότι είχε τιμωρήση τόν έμπνευστή όλων τών φόνων πού 
γίνηκαν στή Νάουσσα. · 

· Ο  φόνος τοϋ Βουτυρά είχε σάν άποτέλεσμα νά σταματήσουν οί 
έκτελέσεις. · Επί τρείς όλόκληρους μήνας δέν σημειώθηκε καμμιά άπαγω
γή, ούτε καί έλαβαν χώραν δολοφονίες καί σφαγές. Διερωτώντο δικαιολο
γημένα οί Ναουσσαίοι έάν οί κομμουνισταί φοβοϋvrαν τάς άντεκδικήσεις η 
περιμέναν νά ξεχασθοϋν τά έγκλήματά τους γιά νά τά ξαναρχίσουν μέ 
μεγαλύτερη σκληρότητα . .. Οπως όμως κι ον είχε τό πράγμα στό τρίμηνο 
αύτό διάστημα γλύτωσαν τή ζωή :rου·ς άρκετές άνθρώπινες ύπάρξεις, έάν 
ύπολογισθή ότι ·κάθε προηγούμενο μήνα οί · Ελασίτες καί τά όργανα τής 
ΟΠΛΑ έκτελοϋσαν κατά μέσον δρο δέκα τουλάχιστον κατοίκους τής 
Νάουσσαί; καί τών χωριών τους. 

Αύτή ή άνάπαυλα στούς σκοτωμούς, έδωκε κουράγιο aτούς Ναουσ
σαίους καί έπιδόθηκαν μέ μεγαλύτερη aνεση στή συγκέντρωση τών 
φρούτων, στή διακίνηση τοϋ έμπορεύματ6ς των στήν άγορά τής Θεσσαλο
νίκης καί στήν συγκέντρωση καί �ναποθήκευση τών δημητριακών, πράγμα 
πού έξασφάλιζε τή χειμωνιάτιξη διατροφή τών οίκογενειών τους . 

.,. Ηλθε άπό τήν · Αμερική 
γιά νά τόν σφάξουν μαζύ 

μέ τήν γυναίκα του 
Δέν είχε σταματήση ό τρόμος καί ή άγανάκτηση τοϋ λαοϋ γιά τήν 

έκτέλεση τοϋ Μάντσιου, όταν έγνώσθη ή άπαγωγή τοϋ Δημ. Νέστωρα. 
Χρόνια ξενητεμένος στήν · Αμερική ό άπαχθείς, όνοιξε άρτοποιείο 

ατό Κέντρο τής πόλεως. Πανδρεύθηκε καί άπόκτησε δυό κόρες, φιλοδο
ξώντας νά τίς σπουδάση καί νά τίς άποκαταστήση κάνοντας τά καλύτερα 
όνειρα γι' αύτές . 

.. Ολα πήγαιναν καλά όν καί τά χρόνια τής τριπλής κατοχής καί ή μετά 
ταϋτα έκκρηξη τοϋ νέου άντάρτικου άνέτρεψαν γιά πολύ τά σχέδια τοϋ 
Νέστωρα νά μεγαλώση τό φούρνο του καί νά τόν έξοπλύση μέ σύγχρονα 
μηχανήματα . 

.. Ο πως έξομολογείτο σέ στενούς του φίλους κάθε τόσο άnεσταλμένοι 
τίς ΕΤ Α άποσποϋσαν μέρος τών είσπράξεών του. Κάθε μέρα γινόνταv καί 
πιό άπαιτητικοί. · Η  στάση αύτή τών όργάνων τοϋ Κ .Κ. Ε. τόν έξόργηοε. 
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άλλά ηπιος χαρακτήρας όπως ήτο ηρκέσθη νά δηλώση είς τούς t.τατζή
δες ότι εΙχε καί ό "ιδιος άνάγκες καί έπρεπε νά άρκεσθή ή όργάνωση στίς 
ε ίσφορές πού έδεινε μέχρι τότε. · 

Γεμάτοι όργή έφυγαν oi δυό τής ΕΤ Α άφήνοντάς τον νά �ή μέ 
άνησυχία, γιατί, τοϋ δήλωσαν ότι ή όργάνωσις δέν δέχεται όντιρρήσεις καί 
τιμωρή τούς άντιδραστικούς. 

Γιά κάμποσες ήμέρες δέν ξαναεμφανίσθηκαν οί είσπράκτορες τοϋ 
μόχθου του, οϋτε καί μεσολάβησε κανένα όλλο περιστατικό πού θά τόν 
έπειθε ότι ή όργάνωση θά προέβαινε σέ ένέργειες τιμωρίας όπως τόν 
εΤχαν όπειλήση τά παιδιά τής Η Α. Ξεθαρρεμένος πήρε τήν γυναίκα του 
έκείνο τό όπόγευμα καί πήγαν ατό κτήμα τους στήν θέση Παναγιοπούλα, 
γιά νά δοϋν τί γίνεται μέ τό λίγα φρουτόδενδρα πού εΤχαν. · Εκεί έφαγαν 
καί τό προσφάγι τους καί έτοιμαζόνταν νά πάρουν τό δρόμο τής έπιστρο
φής. Δέν πρόκαναν νά βγοϋν όπό τήν περιοχή τοϋ κτήματος, όταν τρείς 
ένοπλοι μέ έπικεφαλής τόν νέο πού είσέπραπε γιά λογαριασμό τής ΕΤ Α 
τόν κεφαλικό φόρο πού ε1χε έπιβάλλει ή όργάνωση, ξεπρόβαλαν μπροστά 
τους καί τούς διέταξαν νά τούς άκολουθήσουν. Χωρίς νά άντιδράσουν 
ύπετόγησαν στήν έντολή τών όπλισμένων έγκληματιών. Διακόσια μέτρα 
ήταν .ή όπόσταση πού χωρίζει τό κτήμα άπό τό σημείο πού ένεφανίσθησαν 
όλλοι ·τρείς ένοπλοι. · Ετοϋτοι όν καί δέν ήταν όγνωστοι έκάλεσαν τόν 
Δημήτρη μέ τό μικρό του όνομα νά δώση έξηγήσεις γιατί σταμάτησε νά 
ένισχύη τήν ΕΤ Α, θυμίζοντάς του ότι ό άγώνας πού τώρα γινόνταν πιό 
σκληρός, έπέβαλε σέ όλους περισσότερες οίκονομικές θυσίες. 

Σέ δικαιολογία τοϋ Νέστωρα δτι σχεδόν όλόκληρο τό κέρδος τής 
δουλειάς του, τό παρέδιδε είς τήν ΕΤΑ ό συνομιλητής του, όρχισε νά 
γελάη καί νό τόν κατηγορή, . -ότι άσφαλώς προτιμοϋσε ό κρατούμενος νά 
ένισχύη χρηματικά τούς · Αμερικάνους καί όχι τόν ΕΛΑΣ πού άγωνιζόντανε 
έναντίον τοϋ ξένου ίμπεριαλισμοϋ καί τών έλλήνων φασιστών. 

Δέν πρόκανε νά προβάλη καί όλλες δικαιολογίες ό Νέστωρας καί οί 
· Ελασίται μέ νεϋμα τοϋ άνακριτοϋ όρχισαν νά τόν κακοποιοϋν, ένώ ή 
γυναίκα του έκλιπαροϋσε έλεος, έπικαλουμένη τό γεγονός ότι ό όνδρας 
της ήταν καρδιοπαθής. Τό ξύλο συνεχίσθηκε μέχρις τής ωρας πού ό 
Νέστωρας έπεσε ατό χώμα αίμόφυρτος καί όνίκανος γιά κάθε άντίδραση. 
· Ο  ένας άπό τούς · Ελασίτας μέ είδικότητα έκδοροσφαγέως έπεδόθη 
χωρίς χρονοτριβή ατό πετσόκομα τοϋ θύματός του. Σέ μιά στιγμή άνασή
κωσε τό κορμί του καί κατέφερε στό πίσω μέρος τοϋ λαιμοϋ του τρείς 
μαχαιριές. τ Ηταν νεκρός ό Δημήτριος όταν οί όλλοι ' Ελασίται παρέλαβαν 
τήν γυναίκα του. Αύτήν τήν πετσόκοψαν στήν κυριολεξία καί ϋστερα 
μαζεύοντας τά τεμαχισμένα μέρη τοϋ σώματός της στό παλτό· πού 
φοροϋσε κατευθύνθησαν πρός τήν · Αράπιτσα. Τήν "ιδια πορεία άκολούθη
σαν οί όλλοι τρείς · Ελασίται πού έσυραν πρός τό σημείο πού βρισκόντου
σαν οί δήμιοι μέ τήν σφαγμένη γυναίκα. 

Χωρίς χρονοτριβή έρριξαν τό κορμιά τών δυό θυμάτων τους στό 
ποτάμι γιά νά τά βροϋν ϋστερα άπό λίγες μέρες σκορπισμένα στίς 
διάφορες όχθες πού τά είχε ξεβράση τό νερό τής · Αρόπιτσας. 

Οί κόρες τών σκοτωμένων έφευγαν σέ λίγο καιρό γιά τήν · Αμερική. 
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· Εκεί θά ήταν aσφαλέστερες όφού τό Κ.Κ.Ε. , ό ΕΛΑΣ καί ή ΕΤΑ δέν t:ια 
μπορούσε νά τίς βρή γιά νά όλοκληρώση τό έ ργο tής όμαδικi'jς σφαγής 
μιός οίκογενείας · Ελλήνων Πατριωτών. 

Σώθηκε άπό τήν Γκεστάμπο 
άλλά τόν έξετέλεσε τό .ΚΚΕ 

Στά μέσα Φεβρουαρίου τού 1 942 οί Γερμανοί τής Γκεστάμπο κατόπιν 
προδοσίας συνέλαβαν τόν Σάββα Λαζαρίδη έργάτη Λιμένος Θεσ/νίκης 
πού μαζύ μέ τόν άδελφό του Μιχάλη κατοικούσαν στίς Συκιές. Μετά δύο 
ήμέρες έξετέλεσαν τόν συλληφθέντα διό τουφεκισμού. · Ο  Μιχάλης πού οί 
Ναζί τόν άνεζήτησαν κατά τήν διάρκεια τής συλλήψεως τού άδελφοϋ του 
άφοϋ κρύφθηκε γιά λίγες ήμέρες σε φιλικό του σπίτι, στίς άρχές Μαρτίου 
κατώρθωσε νά φθάση πεζοπορώντας στή Νάουσσα. Προτίμησε τήν πόλη 
αύτή γιατί έκεί διέθετε δυό-τρεϊς στενούς φίλους καί ήταν βέβαιος ότι θό 
μπορούσε νά έργασθή καί νά κινηθη άνετώτερα. Βρίσκοντας �ϋκολα 
δουλειά στό έργοστάσιο Λαναρά παντρεύθηκε μιά ντόπια Ναουσσαία. · Ως 
τόσο σάν ξύπνιος Κωνσταντινοπολίτης παίρνει καί μέτρα προφυλάξεως γιά 
τά μήν έπισημανθίi . ή παpουσία του. 

Μόνον όταν oi Γερμανοί στρατιώται έγκατέλειψαν τήν Νάουσσα, 
όρχισε νά κινείται άνετώτερα. Τό καλοκαίρι τού 1 945 έπεδόθη καί στό 
έμπόριο φρούτων άνεβοκατεβαίνοντας στή Θεσσαλονίκη. • Ετσι βελτιώνει 
τή ζωή τής οίκογενείας πού σχημάτισε καί ή ζωή κυλά όμορφα καί ώραία 
έως τόν Αύγουστο τού 1 946, όπότε ένώ κάθονταν στό μπαλκόνι τού 
σπιτιού του, όγνωστοι έρριξαν έναντίον του ριπές αύτομάτων όπλων χωρίς 
νά εύστοχήσουν. 

· Ο  Λαζαρίδης πού ξέφυγε ώς έκ θαύματος άπό τά δόντια τοϋ χάρου, 
παίρνοντας τή γυναίκα του καί τήν κορούλα του, πήγε· στό διhλανό σπίτι 
πού κατοικούσε ό · Αντώνης ό Καραμελός. Προτίμησε τήλύση αύτή, γιατί ό 
γείτονάς του όν καί ήταν φιλοκομμουνιστής, ε1χε ύποχρεώσεις σ ·  αύτόν 
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άλλά καί πέ�ν τούτου flταν . άνθρωπος σωστός μέ καλά αίσθήματα. 
Κοντά στα· μεσάνυκτα θέλησε νά έπιστρέψη στό σπιτικό του άλλά ό 

οίκοδεσπότης τόν άπέτρεψε. Βλέπεις - τοϋ ε1πε - αύτούς τούς τρείς πού 
εΤναι στημένοι ατή γωνία; Περιμένουν τήν άφεντιά σου γιά νά έκτελέσουν 
τήν έντολή πού έδωκε ή όργάνωση γιά τό ciκοτωμό σου. · Ασφαλώς θά σοϋ 
είδαν μπαίνοντας έδώ ii κάποιος σπιούνος τούς έδωκε πληροφορίες γιά 
τίς κινήσεις σου. 

Βρίσκοντας σωστές τίς άπόψεις τοϋ γείτονά του, διενυκτέρευσε έκεί 
έχοντας ύπ · δψη του ότι οί όπλατζήδες μόνον τήν νύκτα δροϋοον 
συνήθως. Τά χαράματα της όλλης ήμέρας ξαναγύρισε σπίτι του καί 
συνέχισε τή δουλειά του χωρίς νά μεσολαβήση γιά άρκετό διόστημα 
άπολύτως τίποτε . Μονάχα πού μαζευόντανε νωρίς σπίτι του καί στίς 
κινήσεις του ήταν περισσότερο προσεκτικός. Στίς 6 ή 7 Σεπτεμβρίου 
πήyε στό σπίτι του ή · Ελένη Κουκουσιόνου μεταφέροντας μήνυμα της 
όργανώσεως καί είδικώς τοϋ ύπευθύνου τοϋ Κ.Κ.Ε. τής πόλεως .πού 
σήμερα εΤναι σημαίνων οίκονομικός παράγων τής Ναούσσης. · Η  όργάνω
σις ζητούσε νά δοθούν έκατό λίρες άμέσως καί νά σταλλούν όrιό τόνΊδιο 
τόν Λαζαρίδη τρόφιμα στό βουνό, σέ σημείο πού θά ύπεδείκνυαν άντιπρό
σωποι τής Ετ Α. 

· Ο Λαζαρίδης γεμάτος όργή άπήντησε ότι δέν διέθετε τό ποσόν τών 
χρυσών λιρών πού ζητούσε τό Κόμμα, άλλά ό Ίδιος Βασιλόφρων στίς ίδέες 
του σέ καμιά περίπτωση δέν fιταν δ ιατιθεμένος νά ένισχύση τούς άντάρ
τες. 

· Η Κουκουσιάνου π.ρίν έγκαταλείψη τό σπίτι τού Λαζαρίδη, τόνισε ότι 
ό συνομιλητής της διέπραξε μέγα σφάλμα νά μήν δεχθή τίς άπαιτήσεις τού 
Κ.Κ.Ε. Φοβόμαι - τόνισε - ότι θά φός τό κεφάλι σου. 

· Από έκείνη τή στιγμή, βαρειά σύνεφα πλάκωσαν ατό σπίτι τού 
Λαζαρίδη πού εΙχε ξεθαρρέψη μετά τήν άπόπειρα πού είχε γείνη πρίν λίγο 
καιρό. 

Στίς 1 Ο Σεπτεμβρίου φορτώνοντας φρούτα κατέβηκε ατή Θεσσαλονί
κη, όπου όφού πούλησε τό έμπόρευμά του θέλησε τήν ήμέρα τού 
Σταυρού στίς 1 4  δηλαδή Σεπτεμβρίου νά έπιστρέψη στή Νάουσσα. Πήγε 
ατό Π�κτορείο λεωφορείων άλλά τό τελευταίο δρομολόγιο είχε φύγη 
πρίν άπό λίγη &ιρα . .. Ενας Ναουσσαίος φορτηγατζής πού είχε μεταφέρη τό 
πρώί φρούτα, καί θέλοντας νά κερδίση τουλάχιστον τά έξοδα τοϋ ταξειδί
ου του, πρότεινε aτόν Λαζαρίδη νά τόν πάρη ατό αύτοκίνητό του. Σ ·  αύτό 
έπόνω ήταν καί άλλοι Ναουσσαίοι. · Ο  Καραγιαννόπουλος μέ τήν άρραβω
νιαστικιά του άδελφή τού όδοντιάτρου Μπακαλιοϋ πού τήν Κυριακή θά 
τελούσαν τούς γάμους των, καί όλλοι γνώριμοι του. 

Στήν άρχή πιεζόμενος καί άπό τόν πράκτορα πού τόν συνεβούλευσε 
νά μήν κόμη ταξείδι μέ τό φορτηγό δίστασε ν' άνεβή σ ·  αύτό. 'Ύστερα 
όμως μέ τή λαχτά� νά δή ϋστερα άπό τέσσαρες μέρες πού έλειπε τούς 
δικούς του, άπέβαλε κάθε δισταγμό καί άνέβηκε στήν καρότσα τοϋ 
φορτηγού. 

Είχαν φθόση στήν πρώτη γέφυρα, τή Βερροιώτικη δrτως τήν ijξεραν oi 
Ναουσσαίοι καί άκριβώς είς τήv θέσιν Κουλούκι δταν οί αραίρες άρχισαν 
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νό πέφτουν σάν βροχή μέ στόχο τό · φορτηγό. Μιά σφαίρα βρήκε τόν 
κ. Καραγιαννόπουλο στό μέτωπο καί τόν τραυμάτισε σοβαρά. · Ο  6- . 

δηγός όναπτύσσοντας ταχύτητα, θέλησε νά ξεφύγη τό κακό, άλλά τώρα 
ριπές αύτομότων εΙχαν γαζώση τό σώμα τού Λαζαρίδη. Μέ διάτρητη τήν 
κοιλιά όπό τίς σφαίρες καί μέ πεταγμέvα έξω τό έντερά του, μεταφέρθη
κε τήν νύκτα είς τό Νοσοκομείο. · Εν τώ ·μεταξύ δύο όπό τούς έπιβάτας 
τού φορτηγού πού ήταν γνωστοί κομμουνισταί, έγκατέλειψαν τό αύτοκίνη
το γιά ν' όποφύγουν ένδεχομένη άνάκριση. 

Ώς τόσο δυό άπ ' αύτούς πήγαν στό σπίτι τού Λαζαρίδη καί είδοποίη
σαν τή γυναίκα του δτι ό Μιχάλης μεταφέρθηκε είς τό Νοσοκομείο 
ϋστερα άπό αύτοκινητιστικό άτύχημα.. ' 

· Αλαφιασμένη στήν κυριολεξία, έφθασε ή δί.ίσμοφη γυναίκα μπαίνον
τας στό θάλαμο πού βρισκόνταν ό τραυματίας σύζυγός της. Ό γιατρός 
πού έβγαινε άπό τό θάλαμο της μίλησε μέ είλικρίν�ια γιά την κατάστασή 
του. · Η  έπιατημη τίς εΙπε μάχεται γιά νά σωθή ό aνδρας σας. . 

· Επί τρείς ήμέρες ό άτυχος .. Ελλην πάλαιψε άπεγνωσμένα γιά νό 
κρατηθfί στη ζωή. · Η  ταν άπομεσήμερο όταν ή όδελφή νοσοκόμος βγήκε 
κλαίγοντας άπό τό θάλαμό του. • Εσφιξε στην άγκαλιά της τη qύζυγο τού 
τραυματία πού ύπέκυψε καί μέ άναφυλλητό φώναξε ότι σκυλιά τοϋ Κ.Κ.Ε. 
έφαγαν έναν άκόμη πραγματικό .. Ελληνα. 

• Ηταν τό μήνυμα ότι εΙ χε φύγη άπ · τή ζωή ένας πραγματικός 
όγωνιστής τής άντιστάσεως, πού ένώ ξέφυγε άπό τά νύχια τής Γκεστάμ
πο, έπέπρωτο νά πέση άπό · -τό βόλια τών φονηάδων τοϋ Κόκκινου 
φασισμού. 

· Εκτελοϋν ήγετικό στtλεχος τοϋ · Κ.Κ. Ε. 
καί παραδίδουν στίς φλόγες 

γιά νά καοϋν ζωντανοί 
πέντε μtλη τής οίκογένειάς του 

Στή σειρά τών έγκλημάτων πού διέπραξαν τά όργανα τού Κ.Κ.Ε.  
άναμφισβήτητα τό πιό άγριο, φρικτό καί άπαίσιο είναι ή όμαδική σφαγή τής 
οίκογένειας τοϋ Παναγιώτη Πατρώνα. 

Παλαιό στέλεχος τοϋ Κ.Κ.Ε. διετέλεσε μέχρι τό 1 946 μέλος τής 
περιφερειακής έπιτροπής του στό Νομό · Ημαθίας. ·Ηταν μαχητικός, είχε 
τεράστια δράση άνάμεσα στούς έργαζόμενους της Ναούσσης, τής Βερ
ρόίας καί πολλές φορές είχε παίξη ρόλο κ.αί στό έργατικό κίνημα της 
" Εδεσσας. Στή διάρκεια τού 1 937 οί άρχές τόν συνέλαβαν καί μαζύ μέ 
τήν ύπόλοιπο ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε. τόν φυλάκισαν είς τός φυλακάς · Ακρο
ναυπλίας. 

· Εκεί τόν βρήκε ή ε"ισοδος τών Γερμανικων Στρατευμάτων. Είχαν· 
περάση δύο ήμέρες άπό τότε πού οί Ναζοί όλοκλήρωσαν την κατάληψη 
της Χώρας μας όταν 6 Τσίπας συγκρατούμενός του πού άργότερα 
άνέλαβε καί τήν θέσιν τοϋ Γενικού Γραμματέως τού Κ.Κ.Ε.  μπήκε στό κελί 
του. Χωρίς μισόλογα καί είσαγωγή τού άνέγγειλε ότι κατόπιν ένεpγειών 
τοϋ «άδελφοϋ» Κ.Κ. Βουλγαρίας οί Γερμανικές άρχές έδέχθησαν είσήγη
ση τής Βουλγαρικής Πρεσβείας νά άπελευθερωθοϋv δεκατέσσερα στελέ-
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χη τοϋ Κ.Κ.Ε. πού προήρχοντο άπό τή Μακεδονία, μεταξύ τών όποίων 
ήταν καί ό Πατpώνας. 

-Έτσι σύντροφε Πατρώνα τού εΤπε, aρχίζει γιο μός καί γιά τό κόμμα 
μας μιό νέα ζωή γιό τήν έπανάσταση καί τό λαό μας. 

· Ο  Πατρώνας πέφτοντας κυριολεκτικό άπό τά σύνεφα ρώτησε τόν 
Τσίπα άπό πού ξεκίνησε καί ποϋ άποβλέriει τό ένδιαφέρον τού Κ.Κ. 
Βουλγcρίας καί ίδιαίτερα τής Βουλγαρικής Πρεσβείας. Φοβοϋμαι - συνέχι
σε ό Πατρώνας - δτι κάποιον λάκκο έχει ή φόβο. · Εμείς εΊμ<;lστε 
'Έλληνες Κομμουνισταί. Γιατί ένδιαφέρεται ή Βουλγαρική Πρεσβεία ν ·  
aπελευθερωθούμε; 

Τό όπόγευμα τής Ίδιας ήμέρας έλεύθεροι πιό οί ήγέται τοϋ Κ.Κ.Ε. 
έφθασαν στήν · Αθήyα. · Ο  Πατρώνας ζούσε μέ έφιόλτες. 'Όσο κι άν 
κούραζε τό μυαλό του ήταν· άδύνατο νά δώση έξήγηση στό συγκλονιστικό 
γεγονός τής όπελευθερώσεώς του, μέ τό διάβημα τής ξένης Πρεσβείας. 

· Ως τόσο έξετέλεσε τήν έντολή τής Κεντρικής · Επιτροπής τοϋ 
Κ.Κ.Ε. νό μεταβή είς τήν Θεσσαλονίκη καί ν· όναλάβη τό πόστο του. 
'Όταν έφθασε στή συμπρωτεύουσα συναντήθη μέ τούς ύπευθύνους τού 
Κόμματος Βασίλη Δούκα καί Χρήστο Μάλαμα, aτούς όποίους έπανέλαβε 
τά έρωτήματα πού άπεύθηνε aτόν Τσίπα, τήν ωρα πού όπεφυλακίζετο. Γιό 
δυό-τρείς μήνες περίπου έκινείτο παράνομα στήν περιοχή τής Θεσσαλονί
κης καί στό τέλος τού 1 941 πήρε έντολή νό μεταβή στή Νόουσσα γιό ν ·  
άναλόβη τό πόστο τοϋ Γραμματέα τής ' Επιτροπής τοϋ Κ.Κ.Ε. ' Ημαθίας . 

- Κουράσθηκα aπήντησε ό Πατρώνας καί άπό δώ καί πέρα θά 
κυπάξω τή φαμίλια μου. · Εάν τό Κόμμα κρίνη θά παραμείνω σάν άπλό 
μέλος. · Ενεργό δράση δμως δέν πρέπει νά περιμένετε πιό άπό μένα. 

· Ο  Πατρώνας έφθασε στή Νόουσσα μεταμορφωμένος τελείως. Δέν 
έδειχνε κανένα ένδιαφέρον γιά τό κομματικά πράγματα. · Αφιερώθηκε 
aποκλειστικό στήν οίκογένειά του πού τήν άποτελοϋσαν ή γυναίκα του, τά 
δυό του παιδιό, ή μητέρα του καί ή όδελφή του μέ τούς όποίους 
συγκατοικούσε σ ·  ένα μικρό σπίτι στό συνοικισμό. 

• Επιασε δουλειά στό έργοστόσιο Λαναρά καί έδιδε μέ όλη του τή 
. δύναμη τή μάχη τής ζωής. Γιά 'αρκετά χρόνια τό Κόμμα οϋτε τ�· 

πλησίασε, άλλ' οϋτε καί τόν ένώχλησε, πράγμα πού στήν ούσία ίκανοποιη
σε τόν παλαιό μαχητή τοQ Κομμουνισμού. Στίς άρχές όμως τοϋ 1946 δυό 
aπεσταλμένοι τοϋ Κ.Κ.Ε. τόν έπεσκέφθηοαν στό σπίτι του. Τοϋ θυμίζουν 
τούς άγώνες του γιό τήν ύπόθεοη τοϋ κομμουνισμού καί τόν καλούν νά 
βγή ατό βουνό, όπου ό Δημοκρατικός Στρατός - όπως τοϋ είπαν - δίνέ:ι 
τη μάχη γιο τή λευτεριά τοο·· λαού. 

· Ο  Πατρώνας άρνείται καί οί ουνομιληταί του φεύγοντας δέν διστά
ζουν νά τόν άπειλήσουν ότι αύτό θά τό πληρώση άκριβό. Ξέροντας ό 
παλαιός κομμουνιστής τήν τακτική τοϋ Κ.Κ.Ε. καί έχοντας τήν πείρα τοϋ 

- συνωμότη άποφαοίζει ν ·  άλλά�ΙJ σπίτι, άφήνοντας τήν οίκογένειά του στό 
συνοικισμό. · Ενοικίασε ένα δωμάτιο ατό κέντρο τής πόλεως πιστεύοντας 
δτι όπωσδήποτε έκεί θά ήταν περισσότερο άοφαλiΊς. Μέ τούς δικούς του 
βλέπεται κάθε δυό-τρείς ήμέρες, πηγαίνοντας τά άπαραίτητα τρόφιμα γιά 
τή ζωή τους. Γιά άρκετό χρόνο πήρε τίς άπαραίτητες, κατά τήν κρίση του 
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προφυλάξεις. Μαζεύεται ένωρις στό σπίτι πού μένει καί κυκλοφορεί μόνον 
aτούς κεντρικούς δρόμους. · Αργότερα όμως πιστεύοντας ότι οί άπειλές 
τοϋ Κ.Κ.Ε. δέν πρόκειται νά ηραγματοηοιη.θοϋν, ξεθάρρεψε 

'
καί άρχισε νά 

πηγαίνη στό σπίτι πού έμενε ή οίκογένειά του συχνότερα. Αύτά άοφαλώς 
περίμεναν καί οί έκτελεοταί τής ΟΠΛΑ. 

• Ετοι ένα μεσημέρι κρατώντας δυό ψωμιά καί άλλα τρόφιμα, βρέθηκε 
μηρός οτήν πόρτα τού σπιτιού του άντιμέτωπος μέ τρείς νέους πού ήταν 
άγνωοτοί του. · Ο  ένας άπ · αύτούς χωρίς νά τοϋ ηή τίποτε άρχισε νά τόν 
ηυροβολή. Τό "ιδιο

' 
έκαμαν καί οί άλλοι δυό όηλατζήδες . Ό Πατρώνας 

κατατρυπημένος άπό ής σφαίρες τών έκτελεστών του οωριάοθηκε νεκρός 
λίγα μέτρα έξω όπό τό σπίτι του. 

· Ακούγοντας τούς πυροβολισμούς οί δικοί του έννοιωοαν μαύρα φίδια 
νά ζώνουν τήν ψυχή τους. ; Ανοίγοντας τήν πόρτα τους άντίκρυσαν τό 
όψυχο κορμί τοϋ προστάτου των νά ε1ναι βουτηγμένο μέσα οέ λίμνη 
άΊματος πού σχηματίσθηκε γύρω του. 

Οί κλαυθμοί καί ό όδυρμός πού έπηκολούθησαν ουνεκλόνιοαν όλό
κληρο τόν συνοικισμό. Μαζύ μέ τούς δικούς του, έκλαψαν οί έκατοντάδες 
τών έργατών καί τών οίκογενειών τους πού εΙ χα ν γνωρίοη τήν άνθρω1 ιιά 
καί τήν καλοσύνη τοϋ νεκpού. 

Ζήτημα ε1ναι όμως έόν πέρασαν δέκα ήμέρες όταν ένα ηρωϊνό γύρω 
οτίς δέκα ή ώρα κτυπούσαν τήν πόρτα τού χαροκαμένου σπιτιού τρείς 
νέοι όγνωοτοι. · Η  γυναίκα τού Πατρώνα Μαρίκα πού έσπευσε ν ·  άνοίξη 
γιό νά μάθη ποιός ήταν καί τί ζητούσε, δέχθηκε τό βίαιο σπρώξιμο ένός έκ 
τών νεαρών όηλοφόρων. • Ετσι οί τρείς «ιϊρωες .. τής · Εθνικής άντίσταοης 
βρέθηκαν aτό έοωτερικό τού σπιτιού, όπου καθόντουσαν · κλαίοντας τόν 
Πατρώνα ή μητέρα του Λεμονιά, � άδελφή του Ούρανία καί τά δυό του 
παιδιά. Βλέποντας νό σπρώχνουν βάναυσα τήν άμοιρη Μαρίκα καταλήφθη
οαν άηό τρόμον. · Η  μητέρα τού νεκρού άν καί τσακισμένη κυριολεκτικά 
άηό τό χαμό τοϋ παιδιού της σηκώθηκε άπό τή θέση της ρωτώντας τούς 
ε ίσβολεϊς τί ζητούν �πό τούς δύστυχους συγγενείς τού γυιοϋ της. 'Ένα 
παράξενο χαμόγελο - χαμόγελο διαβόλου - διεγράφη στά πρόσωπα τών 
έπιδρομέωv. · Ο  ένας άπ' αύτούς πού φαίνεται ότι ήταν ό άρχηγός τών 
έκτελεστών άνέλαβε νά έξηγήοη γιά τό σκοπό τής έπιοκέψεώς τους. 

- • Ηρθαμε νά ξεκαθαρίσουμε τό τελευταίο λογαριασμό πού έχει τό 
Κόμμα μας μέ τό Πατρωνέϊκο. · Ο Πατρώνας μάς πρόδωσε έγκατελεί
ποντας τό Κ.Κ.Ε. οτήν πιό δύσκολη φάση τής ίστορίας του. Τώρα ήρθε ή 
σειρά σας νά πληρώστε κι έσείς τά σφάλματα ιϊ γιά νά εΙμαι πιό ρωστός τά 
έγκλήματα τοϋ Γlατρώνα. 

· Η  γυναίκα καί ή άδελφή τοϋ νεκρού στό άκουσμα τών τελευταίων 
λέξεων τοϋ όπλατζiΊ καί μολονότι καταλάβαιναν ποιά τύχη τίς περίμενε, 
έπανεστάτησαν κυριολεκτικά, ύπενθυμίζοντας στούς ύποψηφίους φονηά
δες τούς άγώνες πού διεξήγαγε καί τίς θυσίες πού ύπέστη ό Παναγιώτης, 
δουλεύοντας χρόνια στό Κ .Κ.Ε. "' 

· Αντί άλλης άπαντήσεως ό έπικεφολi')ς τής όμάδος, κάνοντας νεύμα 
στούς άλλους δυό συντρόφους του, έδωκε έντολή νά προχωρήσουν στό 
έργο πού τούς άνέθεοε ή όργάνωση. 
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Μέ ταχύτητα πού θά ζήλευαν oi πιό έμπεφοι πιστολέρο<; τών Γουέ
στερν, οί τρείς δολοφόνοι έσυραν τά π�ρίστροφά τους, γαζώνοντας στήν 
κυριολεξία τίς τρείς γυναίκες καί τά δυό άνήλικα παιδιά τού Πατρώνα. 

· Ο  έπικεφαλής τών φονιάδων γιά νά εlναι πιό σίγουρος γιά τήν 
άπόλυτη έπιτυχία τής κομματικής άποστολής,  έδωκε τή χαριστική βολή 
στά θύματά του, συντρίβοντα.ς η) κρανία τους: 

· Εν συνεχεία τά ποδοπάτησε δείχνοντας άπύθμενο μίσος καί φανερώ
νοντας τά πιό κακούργα ένστικτα πού φώλιαζαν στήν έγκληματική ψυχή 
του. Οί · όλλοι δυό φονιάδες μέ έντολή τού άρχηγού τους βγήκαν πρός 
στιγμήν άπό τό σπίτι τού θανάτου γιά νά γυρίσουν σέ λίγο μέ ένα μικρό 
δοχείο βενζίνης μέ τό περιεχόμενο τού όποίου περιέβρεξαν τό έσωτερικό 
τού σπιτιού. · Ακολούθως έκλεισαν τά παράθυρα καί πρίν φύγουν έρριξαν 
δυό ' Ιταλικές χειροβομβίδες στό σαλονάκι πού ήταν πεσμένα τά σώματα 
τριών άπό τούς νεκρούς. Σέ διάστημα όλίγων λεπτών τό φτωχόσπιτο τοϋ 
Πατρώνα εΤχε μεταβληθή σέ λαμπάδα ένώ ή πύρινη γλώσσα τής πυρκαϊάς 
εlχε καλύψη τά πάντα. 

Οί πιό τολμηροί άπό τούς γείτονες πού έσπευσαν νά δοϋν τί εlχε 
συμβή βρέθηκαν μπρός στά έρείπια καί στά άπανθρακωμένα κορμιά τών 
θυμάτων της κομμουνιστικής θηρωδίας άνήμποροι νά δώσουν όποιαδήπο
τε βοήθεια σ· αύτά. 

" Οταν όκουσα τήν όφήγηση γιά τό δράμα τής οίκογενείας τοϋ 
Πατρώνα δυσκολεύθηκα νά πιστέψω τούς συνομιλητάς μου. · Αναγκάσθη
κα νά δώ τούς παλαιούς γείτονας τοϋ παλαιού αύτοϋ κομμουνιστή πού 
ξεκληρίσθηκε όλόκληρη ή οίκογένείά του καί δταν πιά έπείσθηκα γιά τήν 
όκρίβεια των γεγονότων, μέ πραγματικό δέος χάραξα τίς γραμμές πού 
άναφέρονται ·στό δράμα τών ταπεινών αύτών κατοίκων τής Ναόύσσης. 

· ισως ή στάση τού Παναγιώτη Πατρώνα νά μήν ηταν έκείνη πού 
άπαιτεί ή ΠΕιθαρχία τοϋ Κόμματος τής προδοσία(; καί τοϋ έγκλήματος. τί 
έφταιγαν όμως γι' αύτό, ή μάνα του, ή γυναίκα, ή όδελφή του καί τά δυό 
όνήλικα παιδιά του; · Ε  τ σι άπονέμεται ή κομμουνιστική δικαιοσύνη; .. Ετσι 
πληρώνονται δσοι ύπηρετοϋν τό Κ.Κ.Ε. καί γιά όποιουσδήποτε λόγους τό 
έγκαταλείπουν. . 

· 

· Εκεί δμως πού στάθηκα συγκλονισμένος ήταν ή άγριότητα, τό μίσος 
καί τό πάθος τών τριών δολοφόνων καί ίδίως . τοϋ άρχηγοϋ των πού 
έξετέλεσαν τήν οίκογένεια Πατρώνα καί πυρπολήσαν τό σπίτι του. 

Διερωτώμαι μέ ποιό τρόπο δηλητηρίασαν τήν ψυχή τών τριών έκτελε
στών. Καί γιά μιά άκόμη φορά βρίσκομαι στή θέση νά έπαναλάβω τήν 
όποψη δτι οί τρείς αύτοί φυσικοί τού άπαίσιου αύτοϋ έγκλήματος εlναι καί 
οί "ιδιοι θύματα τοϋ Κομμουνισμού, πού τούς δπλισε καί τούς έσπρωξε στό 
κτηνώδες έγκλημα πού έγινε στή Νάουσσα. 

· ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΦΟΝΟΙ 
Οί τελευταίες . δολοφονίες τού Μάντσιου τοϋ Λαζαρίδη καί τοϋ 

Νέστωρα καί ίδιαίτερα ή ο γρια έκτέλεσις τής οiκογενεiας τοϋ Παν. 
Πατρώνα, όποτελοϋσαν σαφή όπόδειξη δτι ή ΟΠΛΑ άπεφάσισ.ε ,va έκτείνη 
τήν δράση του σκορπώντας τήν τρομοκρατία στό · Λαό τής μαρτυρικής 
αύτής Μακεδονικής πόλεως. • Ετσι σέ λίγες μέρες μαθεύτηκε ότι ένοπλοι 
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άπήγαγαν άπό τήν · Αγία Τριάδα τόν έργάτη · Αναστάσιο Νάκο έργάτη τού 
Κεραμοποιείου. Τόν όδήγησαν είς τήν θέσιν Γκοντζέ Ταρλά. 'Ύστερα άπό 
φρικτά βασανιστήρια τόν έξετέλεσαν. τ Ηταν καί αύτός έκπρόσωπος τής 
οίκονομικής όλιγαρχίας καί ρουφούσε τό άιμα τών έργαζομένων. Πολλά 
έλέχθησαν γί:ιρω άπό αύτήν τήν έκτέλεση. · Η  έπικρατέστερη έκδοχή ήταν 
δτι τό ΚΚΕ έξεδικείτο μέ τήν δολοφονία αύτή τό σκοτωμό τού Προέδρου 
τού · Εργατικού Κέντρού Βουτυρά. Αύτή τήν φήμη τήν μεγάλωσε τό 
γεγονός δη οί κομμουνίζοντες έργάτες πού δουλεύαν μαζύ του όχι 
μονάχα δέν παρηκολούθησαν τήν κηδεία του άλλά καί δέν άπόκρυπταν 
στίς μεταξύ τους συζητήσεις ότι έφυγε άπό τήν μέση ένας άκόμη 
άνθρωπος τής όντίδρασης πού ήταν, όφοσιωμένος στούς Λαναράδες . 

· Αλλά τήν πεποίθηση δη ό Νάκος ήταν θύμα άντεκδικήσεως γιά τήν 
εκτέλεση τού κομμουνιστού προέδρου τού Ε.Κ. Ναούσσης ήρθε νά 
έδράιώσει ή όγρια σφαγή πού έπηκολούθησε σέ πέντε-έξη ήμέρες. Τό 
καινούργιο θύμα ήταν ό Εύστράτιος Σταμπουλής. Δούλευε στό "ιδιο 
έργοστάσιο καί εiχε στενή φιλία μέ τόν Δούδο. Τόν πήραν μεσάνυκτα άπό 
τό σπίτι του καί τόν όδήγησαν όρχικά στό Νεκροταφείο καί έν συνεχεία 
στόν Προφήτη · Ηλία. · Εκεί τόν ύπέβαλαν στό μαρτύριο τού δαρμού μέ 
βούρδουλα. Είχαν γυμνώση τό έπάνω μέρος τοϋ σώματός του πού πάνω 
σ ·  αύτό

. 
ήταν βαθειά χαραγμένες oi ραβδώσεις τοϋ βούρδουλα. Τόν 

τυράννησαν έπί πολλές ώρες γιατί δπως διεπίστωσε ή ίατρική έρευνα πού 
έγινε τό πρώί τής άλλης ήμέρας ό θάνατός του, όν καί προήλθε άπό 
πυροβολισμόν μέ τόν όποίο κτυπήθηκε τό θύμα, εiχε έπέλθει πρίν όπό 
λίγες ώρες. 

• Ετσι λοιπόν έξεκαθαρίζετο τό έδαφος όπό τήν μαύρη · άντίδραση καί 
μποροϋοον οί έργάτες νά εiναι βέβαιοι δτι θά έπαυε ή έκμετόλλευσή τους 
όπό τό σκληρό καί άδυσώπητο κεφάλαιο. 

· Η έκτέλεσις όμως τού -Σταμπουλή άποτελοϋσε σαφή π-ροειδοποίηση 
πρός τούς συναδέλφους του πού μέχρι τότε έξεδήλωναν τήν άντίθεσή 
τους πρός τό Κ.Κ.Ε. καί τό ΕΛΑΣ. Αύτομάτως έπαψαν πιά νά σχολιάζ-ουν 
γιά τά είδεχθή έγκλήματα πού διέπραπε ό κομμουνισμός στήν Νάουσσα 
καί Ίήν ϋπαιθρο. Δέν ήταν δμως καί λίγοι άπό τούς έργάτες πού έσπευσαν 
νό πάρουν έπαφή μέ τούς όργανωμ�νους κομμουνιστές καί άπό μόνοι 
τους νά σπεύσουν νά ένιοχύσουν τήν ΕΤ Α στή συγκέντρωση χρημάτων γιά 
τόν άγώνα τού ΕΛΑΣ. · Η τρομοκρατία εiχε σπάσει τό ήθικό τους καί 
τουλάχιστον φαινομενικά παρεδόθησαν άνευ όρων στίς άπαιτήσεις τοϋ 
Κ .Κ. Ε. 

· Ενώ όμως παρουσιάσθηκε τό φαινόμενο τής έθελοντικής προσφοράς 
έκ μέρους τών έργατών χρημάτων πρός τήν Ετ Α έκδηλώθηκαν στήν "ιδια 
χρονική περίοδο άντίθετες άντιδράσεις έκ μέρους κυρίως τών έργατριών. 
Κάθε μεσημέρι πού καθόντουσαν γιά νά φάνε χωρίς νά ύπολογίζουν τόν 
κίvδυνο πού διέτρεχαν νά βρεθούν καί αύτές δολοφονημένες, γυρόφερ
ναν τήν όυζήτηση γύρω άπό τίς δύο έκτελέσεις τών συναδέλφων τους. 
τίς κατεδίκαζαν μέ βαρείς χαρακτηρισμούς. Εiναι ντροπή τούς έλεγαν νά 
σκοτώνουν πτωχούς έργάτες, ένώ σέ όλες τίς προπαγανδιστικές έκδηλώ
σεις μιλάνε καί βροντοφωνάζουνότι τό Κ .Κ.Ε. εiναι κόμμα τής έργατιδς κai 
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μονάχα αύτό θά σταματήση τήν έκμετάλλευση άνθρώπου άπό όνθρωπο. 
· Εάν πρόκειται ή άπελευθέρωοη τών έργατών θά γίνη μέ τίς έκτελέσεις 
καί τίς σφαγές τών έργατών τότε άς πάει στό άνάθεμα καί ό κομμουνι
σμός καί αύτοί πού τόν ύπηρετούν. 

Πιό πολύ άπό δλες τίς έργάτριες έκδηλωνότανε ή Δήμητρα Χα
τζησταύρου. Περισσότερο ήταν γνωστή σάν χαρτορίχτρα γιατί όφοϋ 
τελείωναν οί συναδέλφισσές της τό φαγητό aπλωνε ατό τραπέζι τά 
τραπουλόχαρτα πού εΤχε στήν τσέπη της καί έλεγε τήν τύχη τών έργατρι
ών. � Ηταν μιό άνοικτόκαρδη · Ελληνίδα πού φεύγοντας όπό τήν Δράμα 
στήν περίοδο τών σφαγών βρήκε καταφύγιο στι']ν Νάουσσα. · Εξησφάλισε 
δουλειά στό έργοστάσιο καί έμεινε σέ ένα φτωχόσπιτο τής • Ανω πόλεως. 

Τό βράδυ πού σχόλασε άπό τή δουλειά της ά κολούθησε τόν 
συνηθισμένο δρόμο γιά τό σπίτι της. Δύο νεαροί άνέκοψαν τήν πορεία της 
καί ζήτησαν νά τούς άκολουθήση. ccΣέ θέλει ή όργάνωση γιά κάτι μικρές 
πληροφορίες». Θέλησε ν' άντισταθή ή έργότρια άλλά ό ένας άπό τούς 
νεαρούς τήν έπιασε άπό τό μπράτσο, ένώ ό όλλος κόλλησε τό περίστροφό 
του στό άλλο της πλευρό. 

Τήν πήγαν κατ· εύθείαν στό Θεολόγο καί τήν παρέλαβε ό Καπετάν 
· Βορηάς. · Η  μικρή άνάκριση άρχισε μέ μιά γερή γροθιά πού κατάφερε στό 

πρόσωπό της ό άρχιδικαστής τών Έλασιτών. Τό τί έπακολούθησε δέν 
μπόρεσα νά τό πληροφορηθώ. Τό μόνο πού μοϋ ε1παν οί παλαιότεροι 
κάτοικοι τής Ναούοοης ότι τό άπόγευμα τής άλλης ήμέρας χωρικοί πού 
κατέβαιναν γιά τήν πόλη', βρήκαν σέ μιά χαράδρα μεταξύ Προφήτου · Ηλία 
καί Θεολόγου τό γυμνό καί πετσοκομένο σώμα τής έργάτριας. 

· Επεδίωξα νά μάθω περισσότερα πράγματα γιό τό έγκλημα αύτό καί οί 
Ναουσσαίοι μέ παρέπεμψαν νά συναντήσω τόν γιατρό Χρονίδη πού ζή 
σήμερα στήν πόλη τους. Δέν κούρασε πολύ τό μυαλό του γιά νά θυμηθή ό 
ύπέροχος αύτός έπιστήμων λεπτομέρειες yιά τήν έκτέλεση τής Χατζηδη
μητρίου. Τέτοια έγκλήματα μού εiπε δέν ξεχνιούνται όσα χρόνια κι άν 
περάσουν. 

' τί θά πούν τώρα οί μαρξιστές καί οί κουλτουριάpηδες διαβάζοvτqς τίς 
λίγες γραμμές πού άναφέρονται στό άπαίσιο αύτό έγκλημα τής σφαγής 
μιάς φτωχής έργάτριας; Μήπως οί όμοϊδεάτες τους έκείνης τής περιόδου 
τήν κρεούργησαν γιατί κατηγορούσε τόν ΕΛΑΣ γιά τά έγκλήματά του; 
Τότε γιατί τήν έβίασαν; Γιατί ήθέλησαν νά τήν στείλουν άτιμασμέvη στόν 
όλλο κόσμο; 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
θΑΝΑΤΩΣΕΩΝ 
· Ενώ συνέχιζα τίς έρωτήσεις j.ιου γιά όλλες τυχόν λεπτομέρειες τοϋ 

φοβεροϋ αύτού έγκλήματος ό συνταξιούχος θυμήθηκε τόν σκοτωμό τοϋ 
άγρότη Θωμά Βατατζή. 

••Ki Όύτός δέν εiχε σ1Όν ιϊλιο Μοίρα•• μού είπε. Περισσότερο δούλευε 
στά ξένα κτήματα γιατί τό χωράφι του, ήταν άγονο καί δέν τόν έξησφάλιζε 
οϋτε τή σοδειά της χρονιάς. Πότε-πότε πήγαινε καί στά πανηγύρια τών 
χωριών γιά νό συμπληρώση τό είσόδημά του. • Εμενε στά κελλιά, τά 
γνωστά σάν Περδικαρέϊκα. · Από κεί τόν πήραν oi παλληκαράδες καί τόν 
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ώδήγησαν στή χαράδρα πού είναι λίγο πιό πάνω άπό τήν · Αγία Τριάδα. 
Αύτόν δέν τόν έξετέλεσαν ούτε μ* πιστόλι, ούτε μέ τq μαχαίρια τους. 
· Επροτίμησαν τόν διά ραβδισμού θάνατον πού δπως μού είπαν δη εiναι ό 
φρικτότερος καί ό πιό βασανιστικός άπό όλους. 

· Εκεί στή χαράδρα πού τόν βρήκαν ήταν τελείως γυμνός. · Από τά 
πέλματα τών ποδιών του, ήταν· έκδηλα τά σημάδια τού ραβδισμού.  Μέ τά 
'Ίδια σιδερένια ραβδιά, έθρυμμάτισαν καί τό κεφάλι του. .. Οπως μοίι 
άφηγήθηκαν δη τό νέο αύτό έγκλημα όρχισε νά δημιουργεί τήν έντύπωση 
στούς Ναουοσαίους, δη εύρίσκοντο ένώπιον όργανωμένων έγκλημάτων. 
πού έκαμαν πειράματα θανατώσεως τών συνανθρώ�ων τους κατά τό 
σύστημα τών Ναζί, πού γιά πειραματόζωα εύθανασίας η κατατυρρανίσεως 
τών θυμάτων τους, χρησιμοποιούσαν τούς · Εβραίους πού εΤχαν άπαγάγη 
άπό τίς χώρες τής Εύρώπης. 

Γιά άρκετή ώρα, ή συντροφιά τών συνομιλητών μου, παρέμεινε βουβή 
κι άμίλητη. Μέ τή σιωπή τους, τιμούσε τή μνήμη τού νεκρού καί άσφαλώς 
ήθελε νά σταματήση ή συνέχιση τών άφηγήσεων γιά τά έγκλήματα πού 
διεπράχθησαν στήν περιοχή τους. Σεβάσθηκα τόν πόνο τους, καί κατενόη
σο τό νόημα πού εΙχε ή όποχώρηση τού γιατρού καί τού συνταξιούχου 
δημοσίου ύπαλλήλου πού έσπευσαν νά μού χαιρετίσουν. 

'Όταν μείναμε μόνοι μέ τόν όπόστρατο χωροφύλακα τής όσφαλείας, 
τόν παρεκάλεσα νά μού διευκολύνη στήν έρευνα πού έκαμνα. 

«Πέρασαν τόσα χρόνια άπό τότε μοϋ εΙπε, πού δύσκολα θυμόμαι τά 
όνόματα τών Ναουσσαίων πού δολοφονήθηκαν ή σφaγιάσθηΊ<αν έκείνη τήν 
τραγική περίοδο. Γεγονός εiναι δη οί νεκροί τού 1946 ήταν πολλοί. Ποιόν 
νά πρωτοθυμηθής άπ' αύτούς. Τό μόνο πού μπορώ νά σού βεβαιώσω δη 
δλα τά θύματα ήσαν άγνοί .. Ελληνες. Δούλευαν γιά νά βγάλουν τό μαύρο 
ψωμί γιά τίς οίκογένειές τους καί πρό παντός δέν εΙχαν ένοχλήση 
κανέναν. · Αντίθετα πολλοί όπό τούς σκοτωμένους βοηθούσαν όσο περισ
σότερο μπορούσαν τούς συμπολίτες των•'. 

Κάποια στιγμή άφοϋ κοντοστάθηκε γιά λίγο μοϋ άφηγήθηκε τήν 
έκτtλεση άδελφού ένός άvτάρτη. 

· Υπηρετώντας είς τά τάγματα τής : Εθνοφυλακής, εΙχε άπολυθή στίς 
άρχές τοϋ 1 946, ό Γιώργος Τζαμάλης καί μόλις έφθασε στή Νάουσσα 
έμαθε τό άναπάvτεχο γι' αύτόν γεγονός ότι ό όδελφός του εiχε άνεβή 
ατό βουνό καταταγείς στό άντάρτικο. 

Τό "ιδιο όπόγευμα, βγήκε στήν πλατεία γιά νά βριϊ τούς φίλους του καί 
νά κάμη καί ώρισμένα ψώνια. Τήν ωρα πού έπέστρεφε γιά τό σπίτι του. 
δύο όγνωστοι τόν πλησίασαν καί τόν εΙπαν δη τόν φέρνουν ένα μήνυμα 
άπό τόν όδελφό του. Ζήτησε νά τού τό δώσουν άλλά οί συνομιληταί του, 
άπήντησαν δη τό μήνυμα ήταν προφορικό. Μέ αύτό τόν καλούσε ό 
άδελφός του νά βγή καί αύτός ατό βουνό. 

ccΘό τό σκεφθώ, άπήντησε ό Τζαμάλης καί πήτε aτόν άδελφό μου, δτι 
κι έγώ θά ήθελα πολύ νά τόν συναντήσω» .  " Εφυγαν οί όγνωστοι, χωρίς νά 
δώσουν συνέχεια. 'Όταν έφθασε ατό σπίτι του, ή μητέρα του άνήσυχη, 
τόν άνέφερε δτι πρίν άπό λίγο τήν εΙχαν έπισκεφθή δύο νεαροί πού 
ζητούσαν έπιμόνως νά τόν συναντήσουν. 

1 34 



· Ο Τζαμάλης δέν άνέφερε τίποτε γιά τό μήνυμα πού τόν μετέφεραν 
οί δύο δγνωστοι. · Ως τόσο στό τραπέζι γιά τό δείπνο, ηταν γεμάτος 
έννοιες καί άνησυχίες. 

Τήν έπομένη βγήκε γιά τήν άγορά τρείς άγνωστοι πόλι, τόν σταμάτη
σαν καί τόν ε1παν ότι έχουν έντολή τού άδελφού του νό τόν όδηγήσουν 
στό λιμέρι, πού τόν περίμενε. Ε!ναι aτόν Θεολόγο τού ε1παν. · Εγώ δέν 
πάω πουθενά τούς όπήντησε. · Εάν θέλη ό άδελφός μου, ός έλθη νά μέ 
δή. Βγάζοντας τό περίστροφό τους, έκαμψαν κάθε άντίσταση τοϋ Τζάμα
λη. • Εφθαοαν σέ λίγη �ρα aτόν Θεολόγο, όπου όμως άντί τοϋ άδελφοϋ 
του, τόν ύποδέχθηκαν τρεϊς γενειοφόροι, πού δήλωσαν ότι θά πρέπει νά· 
ένταχθή στό Δημοκρατικό Στρατό. 

- Βαρέθηκα βρέ παιδιά, τούς εΙπε νά κρατάω όπλο. Ε!δα κι έπαθα νά 
βρώ δουλειά . Πήτε aτόν άδελφό μου ότι ή οίκογένειά μας έχει άνάγκες κι 
αύτές κάποιος πρέπει νά τίς άντιμετωπίση. 

· Ο ένας τών γενειοφόρων πού εiχε στό πέτο του ένα άστρο πού 
σήμαινε ότι ήταν άνθυπολοχαγός ή ταγματάρχης τόν ρώτησε έόν αύτή 
ήταν ή τελευταία λέξη, πού έλεγε στό μήνυμα τοϋ όδελφοϋ του. 

Σέ καταφατική άπάντηση τοϋ Τζαμάλη οί όλλοι δύο γενειοφόροι τόν 
πυροβόλησαν. Τραυματισμένος βαρειά προσπάθησε νά μιλήση. Μιά σφαίρα 
πού έσχισε τό κεφάλι του, δέν άφησε περιθώρια γιά νά μαθευτή ποιά ήταν 
τά τελευταία λόγια τοϋ ότυχου έργάτη. 

• Ετσι πλήρωνε ένας άκόμη άγνός .. Ελλην τήν άρνησή του νά βγή στό 
βουνό γιά νά ύπηρετήση τήν ύπόθεση τής προδοσίας καί νά γίνη φονηός 
· Ελλήνων πατριωτών πού άντετίθεντο στήν έπικράτηση τοϋ κομμουνισμού. 

ΘΑ ΕΓΔΕΡΝΑΝ ΖΩΝΤΑΝΟ 
Τήν &φα πού συζητούσα στό 'Ίδιο καφενείο τής Νόουσσας, ένας 

συνταξιούχος τοϋ δημοσίου, έσπευσε νά πάρη μέρος στή συζήτηση. 
· Αφοϋ μέ τή σειρά του έξεδήλωσε τόν άποτροπιασμό του γιά τή σφαγή 
τής Χαρτού, τήν όποία είδε κι αύτός στό νεκροτομείο, θυμήθηκε γιά ένα 
όλλο έγκλημα πού έγινε τήν Ίδια ήμέρα μέ θϋμα καί πάλι έργάτη. 
Θυμήθηκε τή σφαγή τοϋ Χρήστου Τρούπκου τοϋ · Αντωνίου καί μέ λόγια 
πού φανέρωναν τήν συγκίνηση πού τόν κατέλαβε, όφησε τήν σκέψη του 
νά γυρίση πίσω σαράντα όλόκληρα χρόνια. Τό θύμα αύτό ήταν ένας 
γεροδεμένος καί λεβεντόσωμος Ναουσσαίος. Συνειδητός όνθρωπος καί 
πραγματικός έργάτης . Καί τώρα άκόμη άπορώ πώς κατώρθωσαν νά 
τόν άπαγάγουν οί Έλασίτες .  'Όπω(; εiχε μάθη oi άπαγωγείς του ήταν 
τέσσαρες όπλοφόροι. Μπορούσε όμως ό Τρούπκος νά τά βάλη πέρα όχι 
μέ τέοοερες άλλά μέ δεκατέσσερις . Τότε παρενέβη ένας άπόστρατος 
χωροφύλαξ πού ύπηρετοϋσε τό 1946 στό τμήμα · Ασφαλείας Ναούσσης. 
Τοϋ θύμησε ότι οί τέσσερις ήταν ένοπλοι κaί ό Τρούπκος γιά μόνο όπλο 
είχε τήν ψυχή του. Σέ τέτοιες στιγμές ύπερισχύει ή δύναμις τών όπλων 
πού στά χέρια τους τά είχαν οί φονιάδες .  

Καί άναφερόμενος πλέον ό παλαιός χωροφύλαξ γιά τή σφαγή τοϋ 
Τρούπκου, άναφέρθηκε στήν κατάσταση πού βρέθηκε τό πτώμα του τήν 
έπομένη τής άπαγωγής του στό ποτάμι τής · Αραπίτσας. Ήταν διάτρητο 
άπό σφαίρες καί άπό τίς μαχαιριές πού έφερνε στήν ώμοπλάτη καί στό 
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κάτω μέρος τής κοιλιάς του, έδειχνε ότι οί · Ελασίτες πρό ή μετά τήv 
έκτέλεσή του ήθέλησαν νά τόν γδάρουν. Γιατί δέν πραγματοποίησαν τό 
άπαίσιο αύτό έγχείρημα τό άπέδωσε στό έvδεχόμενο νά εΙχαv άντιληφθfι 
κάποιον ή κάποιους τήν ωρα πού σκότωναν τόv. Τρούηκο καί έτσι προτίμη
σαν τό ρίξιμό του στό ποτάμι γιά νά μήν προδοθfι τό έγκλημα πού είχαν 
κόμη. 

Σφάζουν μιά λεχώνα 
καί τόν άνδρα της 

Συνεχίζοντας τήν έρευνά μου έμαθα γιά ένα άπό τό πιό είδεχθfι 
έγκλήματα πού διέπραξαν οί περίφημοι άπελευθερωταί. 

Πανηγύριζε τό σπίτι τού έργάτη • Αγγελου Εύθυμίου γιά τό χαρμόοινο 
γεγονός δτι έδώ καί τρείς ήμέρες ή γυναίκα του · Ελένη εΙχε φέρει στόν 
κόσμο ένα χαριτωμένο άγοράκι. ··οπως κρατούν οί παpαδόσεις ό πατέρας 
τού νεογνού, μπήκε στό σπίτι του πρίν νυκτώση. 

· Από νωρίς είχαν έλθη καί έπισκέφθηκαν τήν λεχώ φίλες καί συγγε
νείς άλλά καί αύτοί έφυγαν μόλις έδυε ό t)λιος είς τρόπον ωστε νά μήν 
άνοίξη ή πόρτα μετά τήν έλευση τού σκότους.  'Όλα αύτά γινόντουσαν τόν 
Φεβρουάριο τού 1 946. Καθήσανε νά φόνε τό φτωχικό φαγητό τους, όταν 
έντονα χτυπήματα ήρθαν νά ταράξουν τή γαλήνη πού έπικρατούσε έκείνη 
τή στιγμή. 

· Η  λεχώ έπέμεινε στόν άνδρα της νά μήν άνοίξη · γιατί έτσι θά 
έμπαινε ή γουρσουζιά μέσα στό σπιτικό της. " Οποιος ε1ναι μπορεί νά ρθεί 
καί αύριο. Αύτή τήν άπάντηση έδωσε καί ό Εύθυμίου όταν ξανακτύπησε ή 
έξώπορτα. Γιά λίγα λεπτά έπεκράτησε ήσυχία καί τό άνδρόγυνο συνέχισε 
τό δείπνο του. Τότε ε1δαν τήν πόρτα νά σπάζει· άπό τά κτυπήματα τώv 
όπλοφόρων ένώ πέντε άτομα έκ τών όποίων οί δύο έφεραν πολιτικά 
μπαίνοντας στό σπίτι τους, κάλεσαν τό άνδρόγυνο νά τούς άκολουθήση 
γιά νά τούς έξετάση γιά · ένα σοβαρό ζήτημα ή πολιτοφυλακή. 

· Ο  σύζυγος προθυμοποιήθηκε νά άκολουθήση τούς είσβολείς παρα
καλώντας δμως νά μήν έπιμένουν στήν μετακίνηση της 'γυναίκας του μιά 
πού σάν λεχώ τριών ήμερών δέν τής έπέτρεπε ή κατάστασις τής ύγείας 
της νά περπατήση τουλάχιστον γιά δέκα μέρες. 

Στάθηκε άδύνατο νά πεισθούν οί · Ελασίτες ν ·  άφήσουν τήν λεχώ καί 
νά άρκεσθοϋν στή σύλληψη τού άνδρός της . Τήν ύποχρέωσαν κιαύτήννά 
ντυθή καί πλαισιώνοντας τό άπαχθέν άνδρόγυνο κατευθύνθηκαν πρός τήν 
όδόν Ζαφειράκη. " Οταν βγήκαν πρός τήν Κεντρική όδό πού όδηγούσε 
στόν .. Αγιο Γεώργιο τού Περιστερώτα. τούς ε1παν όρθά κοφτά ότι τό δικα
στήριο τών έργατών πού συνήλθε τό άπόγευμα εΙχε άποφασίση όριστικά 
γιά τήν τύχη τους. 

Τρομοκρατημένοι καί oi δύο τους καί περισσότερο ή γυναίκα όρχισαν 
νά παρακαλούν τούς συνοδούς τους νά τούς πόνε στόν άρχηγό τής 
Πολιτοφυλακής καί στό. Δήμα�ο τής πόλεως πού ήταν γνωστός τους. 
· Εμείς άπήντησε ό έπικεφαλής της πεντάδας έκτελοϋμε έντολές. ·Αν 
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έκεί πού θά σάς πάμε έχουν άλλοιώτικη γνώμη , μόνον αύτοί μποροϋν νά 
iκανοποιήσουν τό d"ιτημά σας. 

Σπρώχνοντάς τους έν συνεχεία τούς κατέβασαν στό κτήματα πού 
βρίσκονται άνάμεσα Ναούσσης καί · Αγίου Γεωργίου. 

· Ο  ένας · Ελασίτης άρχισε νά κτυπάει μέ τό μαχαίρι του τήν λεχώ, 
ένώ ή άμοιρη έκλιπαροϋσε νά λυπηθούν τό νεογέννητο καί νά άρκεσθοϋν 
στό ότι έ καμαν μέχρι τότε . Χωρίς νά συγκινηθή κανένας άπό τή συντροφιά 
τών δολοφόνων, άπετελείωσαν τό θϋμα τους, σχίζοντας τήν κοιλιά της. 
Βλέποντας τήν γυναίκα του νά σφαδάζη έκινήθη πρός τό σημείο πού οί 
έκτελεσταί προχωροϋοον στήν όλοκλήρωση τοϋ έγκλήματος. · Ο  ένας μέ 
τά πολιτικά αίφνιδιασθείς έσυρε τό περίστροφό του καί πυροβόλησε 
όρκετές φορές έπάνω στό σώμα τοϋ ότυχου έργάτη. Οί άλλοι έκτελεστές 

· όφήνοντας τήν λεχώ πού ήταν νεκρή πλησίασαν καί ίΊρχισαν νά πλήπουν 
μέ τό μαχαίρια τους τό θϋμα. Κτυπούσαν έναν νεκρό. 

Διερωτώμαι τώρα πού χαράσσω αύτές τίς γραμμές τί θά ποϋν καί πως 
θό δικαιολογήσουν αύτό τό όπαίοιο έγκλημα οί ύμνηταί τοϋ όντάρτικου καί 
οί συνοδοιπόροι των; · Ασφαλώς θά λουφόξουν πιστεύοντας δτι ή σιωπή 
είναι χρυσός σέ παρόμοιες περιπτώσεις. 

Δύο έρyάται θύματα 
τής έγκληματικής μανίας 

τών Κομμουνι�τών 
· Ανάμεσα στό πολλά έγκλήματα γιά τά όποία μιλοϋν καί σήμερα 

άκόμη οί κάτοικοι τής Νάουσσας, εΤναι καί η σφαγή τών Γεωργίου 
Διαμαντή καί Δημητρίου Καρόίσκου πού δούλευαν καί οί δύο τους στό 
έργοστάσιο ccEPPIA». ΕΙχαν συνδεθεί μέ μιά φιλία πραγματική καί τουλάχι
στον μιά φορά τήν έβδομάδα πηγαίνανε σέ κανένα ταβερνάκι γιά νά 
·ξεχάσουν τίς πίκρες καί τά βάσανα τής ζωής. Αύτό όλλωστε κάμουν oi 
άνθρωποι τής δουλειάς. 

Στό διπλανό τραπέζι τής ταβερνούλας ήλθαν καi κάθησαν τρεϊς 
όγνωστοι πού ή ήλικία τους ήταν γύρω m:ά 25-30 χρόνια. Oi δύο φίλοι 
συνέχισαν τό ποτήρι καί τήν συζήτηση γιά θέματα πού σχετίζονται μέ τή 
δουλειά τους. · Η διπλανή παρέα έπιζητώντας νά πάρη μέρος στήν 
κουβέντα τών δύο έργατών, τούς είπαν δτι καί αύτοί είναι έργάτες καί δτι 
τούς ζώνουν τά 'Ίδια προβλήματα γιά τά όποία μιλούσαν. 

· Ο Καρόίσκος περισσότερον φιλόξενος καί έκδηλωτικός· παρήγγeιλε 
νά προσφέρουν κρασί στήν συντροφιά τών ξένων καί ϋστερα πληρώνοντας 
τόν λογαριασμό πήρε τό φίλο καl άπεχώρησαν άπό τό ταβερνάκι . .. Ο ταν 
βγήκαν ατό δρόμο . είπε ώστόσο aτόν Διαμαντιϊ ότι δέν τοϋ aρεσαν τά 
μοϋτρα τών τριών άγνώστων. Γι' αύτό καί σοϋ πρότεινα νά φύγουμε όν καί 
ε1χα κέφι νά πιοϋμε άκόμη λίγο κρασί. 

· Επιτάχυναν τό βι'jμα τους παίρνοντας τό άνηφοράκι πού όδηγοϋοε 
πρός τά σπίτια τους όταν ίΊκουσε μιά έντονη φωνή νά τόν καλεί γιά νά 
σταματήσουν. · ΑνΊ;ί νά συμμορφωθούν πρός τήν άπαίτηση τοϋ άγνώστου 
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δυνάμωσαν τό περπάτημά τους. Τούς ξανακάλεσε ό όγνωστος και τότε 
μπροστά τους πρόβαλαν οί δύο άπό τούς τρείς πού ήταν στό διπλανό 
τραπέζι. 

- τί θέλετε άπό μάς τούς είπε ό Καραίσκος. Γιατί δέν μδς άφήνετε 
νά πάμε στά σπίτια μας. · Εμείς αύριο πρέπει νά πάμε στή δουλειά μας. Τό 
μεροκάματο μδς περιμένει. Ζύγωσε καί ό τρίτος τών άγνώστων καί τούς 
είπε δτι πρέπει νά τούς άκολουθήσουν γιά νά ξεκαθαρίσουν κάποιο 
λογαριασμό πού είχαν μέ τήν όργάνωση. Γιά νά προλάβη δέ ένδεχόμενη 
άντίδραση καί άντίσταση, έβγαλε έπιδεικτικά τό πιστόλι του καί τούς 
πρόσταξε νά άκολουθήσουν τό δρόμο πού όδηγοϋσε στό · Αρχηγείο. 

Χωρίς νά προβάλουν οίανδήποτε άντίσταση ύπετάγησαν στό νόιJο τής 
βίας . γιά νά βρεθοϋν ϋστερα άπό πορεία μιάς περίπου ωρας στά ύψώματα 
τοϋ Θεολόγου. · Εκεί τούς περίμεναν καί όλλοι όπλοφόροι τοϋ ΕΛΑΣ πού 
χωρίς νά μεσολαβήση καμμιά άnολύτως συζήτηση, τούς έξετέλεσαν διά 
πυροβολισμών. 

Οί τσομπάνοι τής περίοχής βρήκαν σχεδόν άγκαλιασμένα τά καταμα
τωμένα mώματα τών δύο έργατών πού δμως έζησαν μαζί σάν φίλοι καί 
συνάδελφοι ένωμένοι βρήκαν τόν θάνατο πού είχε έπιβάλει σ· αύτούς ό 
ήρωϊκός στρατός τοϋ Κ.Κ.Ε. 

Σ '  αύτούς πού πίστευαν ότι ό κομμουνισμός ήταν ό έκφραστής τών 
πόθων τους γιά μιά δικαιότερη κοινωνία, στήν όποία ό έργάτης κατά τό 
δόγμα τοϋ Μαρξισμού-Λενινισμού άποτελεί τό στήριγμα της άταξικής 
κοινωνίας. 

ΠΟΧΟΣ 
ΟΙ ΛΙΡΕΣ 
Τό άπόyευμα τής "ιδιας ήμέρας βρέθηκα στό σπίτι ένός Ναουσσαίου. 

Μοϋ είχαν πληροφορήση δτι fιξερε πολλά πράγματα γιά τά έγκλήματα πού 
διεπράχθησαν στήν περιοχή τους. 'Ένας μάλιστα άπό τούς παλαιούς μου 
γνωρίμους συνεπλήρωσε δτι ό καλός αύτός συμπατριώτης του έχει 
κρατήση ήμερολόγιο γιά δσα γίνηκαν στήν κατοχική καί μετακατοχική 
περίοδο. .. Οταν έξομολογήθηκα γιά τό σκοπό τής έπισκέψεώς μου τόν 
είδα διστακτικόν. «τί τά θέλεις αύτά φίλε μου; τί θά γίνη έάν δμως μού 
λές μάθη ό λαός μας γιά τά έγκλήματα τοϋ ΕΛΑΣ. · Εδώ βλέπεις -
συνέχισε - ή τηλεόραση τής ΕΡΤ καί τής ΥΕΝΕΔ μδς κάνει πλύση 
έγκεφάλου γιά νά μάς πείσει δτι οί κομμουνισταί ύπήρξαν οί fιρωε ; τής 
' Εθνικής άντίστασης. Καί τήν τηλεόραση τήν βλέπουν έκατομμύρια μάτια. 
Αύτό πού θό γρόψης τοϋ λόγου σου θά τά διαβάσουν 1 5-20.000 .. Ελληνες 
πού διαβάζουν τό Βορρά. Χαμένος ·είvαι ό κόπος στόν όποϊον ύποβάλλεσαι. 
Τό πρδγμα θά ώφελοϋσε τόν τόπο έάν οί ύπεύθυνοι της τηλεορcισεως 
έρχόντουσαν έδώ. Θά μάθαιναν άπό πρώτο χέρι γιά τήν άντίσταση τού 
ΕΛΑΣ καί τότε άσφαλώς έάν τούς έπέτρεπαν γιά τά σημεία καί τά τέρατα 
πού συνθέτουν τήν ίστορία τοϋ Κ .Κ. Ε. καί τοϋ ΕΛΑΣ••. 

Μιά όμως πού έκανες τόν κόπο καί ήρθες στό φτωχικό μου θά οού 
άφηγηθώ ώρισμένα έγκλήματα. Θά τά γράψης όπως θά σοϋ τά πώ γιό νά 
έχω τήν συνείδησή μου ήρεμη. Δέν έπιθυμώ νά άναφέρης τό όνομά μου 
γιατί καί σήμερα άκόμη κινδυνεύω. Μήν βλέπεις τήν άσφάλεια πού έχετε 
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στήν · Αθήνα καί τήν Θεσσαλονίκη. · Εδώ οί πρασινοφρουροί εiναι τό πάν. 
· Εδώ oi κνίτες καί τά μέλη τοΟ Κ.Κ.Ε. μάς έχουν κάμει τόν βίο άβίωτο. 
Μην ξεχνάς δτι είμαι καί περασμένης ήλικίας καί δέν μπορώ νά τά βγάλω 
πέρα μέ τούς παλληκαράδες τοΟ ύπαρκτοΟ σοσιαλισμοΟ». · ΑφοΟ τόν 
διαβεβαίωσα δτι σέ καμμιά περίπτωση δέν θά μάθαινε κανένας γιά τήν 
συνάντηση πού είχα μαζύ του καί άφοΟ τόν ύπενθύμισα ότι ή φωνή τοΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΡΡΑ είναι τόσο δυνατή καί έντονη ωστε άκούγεται σέ 
όλόκληρη τήν · Ελλάδα άρχισε τήν άφήγησή του. 

ΘυμοΟμαι σάν τώρα μοΟ εΤπε τόν φίλο μου τόν Βαγγέλη ΚF;λεπούρη 
�Ηταν ή περίοδος τής συγκομιδής τών φρούτων ·καί πήγε νά μαζέψr 
ροδάκινα.Καθόνταν στήν Σωφρωνίου κοντά στήν Μεταμόρφωση καί έτο 
γρήγορα βρέθηκε στό κτήμα του. · Εκεί πού dρχισε τήν δουλειά τοι 
παρουσιάσθηκαν δυό ένοπλοι καί τόν έστησαν σέ ένα άπό τά δένδρα τοι 

-� Ηρθε ή ωρα σου Βαγγέλη τόν εΤπαν. Τώρα θά τά ξεράσης· δλα ό 
θέλεις νά ξαναγυρίσης στό σnίτι σου. 

- τί μπορώ νά σάς πώ παιδιά τούς άπήντησε καί γιατί ήρθε ή ωρι 
μου; · Εγώ πιστεύω ότι μόνον ό Θεός ξέρει πότε θά έρθη ή ωρα τού κάθ; 
άνθρώπινου πλάσματος. 

- "· Αφησε τά κηρύγματα άπήντησε ό ένας · Ελασίτης καί πές μα 
πού θό βροΟμε τίς λίρες πού έχεις μαζεμένες. Δέν τίς θέλουμε γιά μα 
συνεπλήρωσε άλλά γιά τόν άγώνα». 

Σταυροκοπήθηκε ό Κελεπούρης στό άκουσμα δτι έχει λίρες καί γιά ν 
μαλακώση τόν ρυθμό τής συζητήσεως όρκίσθηκε δτι δλη του ή περιουσί 
δέν ξεπερνάει τίς πέντε χιλιάδες δραχμές. Καί αύτές τούς είπε τίς έχι 
σπίτι μου. · Εάν θέλετε νά μοϋ τίς στερήσετε έλάτε μαζύ μου γιά νά σά1 
τίς δώσω. 

· Εξαγριωμένοι οί ένοπλοι γιά τά δσα τούς εΙπε τό θΟμα τους, όρχισαΙ 
νά τόν κτυπούν 15αί έν συνεχεία τόν όδήγησαν στό φυτώριο. Είνο 
άλήθεια δτι δέν πρέπει νά τόν τυράννησαν γιατί όταν τό "ιδιο άπόγευμα τό1 
βρήκαν οί έργάτες πού δούλευαν στά κοντινά κτήματα σκοτωμένο, τρείζ 
σφαίρες είχαν κατατρυπήσει τό πρόσωπο καί τό κρανίο του. 

Φαίνεται συνέχισε δτι εΙχε έλθη ή σειρά τών κτηματιών γιά νό 
πληρώσουν στόν ΕΛΑΣ τόν φόρο τοϋ άΊματος .  Γιατί σέ λίγεc ήμέρες τήν 
'Ίδια τύχη εΤχε καί ό Θωμάς Ζαντικόπουλος. Καί αύτός ήταν μικροκτηματί
ας. · Από τίς άρχές τού 1 944 πού άρχισαν νά γίνονται οί σκοτωμοί γιά 
περισσότερη σιγουριά μετώκησε. είς τό Κέντρο τής πόλεως. Πλήρωνε 
τσουχτερό νοίκι, άλλά δ πως έλεγε κοιμότανε fισυχος. Στήν άρχή οί δικοί 
του άντέδρασαν γιά τήν άπόφασή του αύτή. · Ο  Θωμάς δμως έπαναλάμβα
νε τήν λαϊκή παροιμία: Φύλαyε τά pοϋχα σου, γιά νόχης τά μισά. 

Ξεκίνησε κι · ·  αύτός γιά νά συλλέξη φρούτα. Ύπελόγιζε δτι πολλά άπ · 
αύτά θά τά πωλούσε, γιατί ήταν ή περίοδο(; πού τά ροδάκινα της 
Νάουσσας εΤχαν ζήτηση. 

Κατά πιστήν άντιγραφήν μέ τά δσα συνέβησαν μέ τό Κελεπούρη τήν 
ωρα πού μάζευε τά ροδάκινα παρουσιάσθηκαν μπροστά του τέσσαρες 
νεαροί. Χωρίς περιστροφές τοΟ μίλησαν γιά λίρες καί γιά τίς άνάγκες, πού 
εΤχε ό ΕΛΑΣ καί πού έπρεπε νά καλυφθούν άπό συ�tδρομές τών εύπόρων. 

1 39 



- τί εύποροι, τί λίρες κaί πράσινο άλογο μοϋ λέτε τούς άπήντησε ό 
Ζaντικόπουλος. · Εγώ μετά μεγάλης δυσκολίας έξaσφaλίζω τή ζωtΊ τής 
φαμίλιας μου. 

· Επέμεναν οί άγνωστοι στήν πρότασή τους κaί ό ένας όπ' αύτούς γιό 
νό έπιτύχη τόν σκοπό του έσυρε τό πιστόλι του κaί άκουμπώντας το ατό 
στήθος τοϋ Ζaντικόπουλου τ.οϋ εiπε νά πάψη νά τούς λέει ψέματα γιατί 
έόν έτσι συνέχιζε θά πήγαινε νά συνaντήση τόν φίλο του, ύπονοώντaς τόν 
Κελεπούρη. 

«Παιδιά» τούς ξανάπε ό Θωμάς, έγώ σάς εiπα τήν όλήθειa. Σείς πού 
έχετε τά κουμπούρια σας μπορείτε νά μοϋ κάνετε . ότι θέλετε. 

- Καί αύτό θά γίνη τοϋ άπήντησε ό νεαρός πού εiχε στηριγμένο τό 
όπλο του ·� τό σώμα τοϋ Ζαντικόπουλου. Πιέζοντας τή σκανδόλη, ξάπλωσε 
τό θύμα του κάτω άπό τά δένδρα του πού ήταν καταφορτωμένα άπό 
ροδάκινο. ·· Ενας όλλος όπό τή συντροφιά τGΎv ένόπλων τόν πυροβόλησε 
δυό άκόμη φορές, ένώ ό τρίτος όπό τούς φονιάδες έσπευσε ν '  άποτελει
ώση τό θύμα του, πυροβολώντας το στόν κρόταφό του. Τό σώμα τοϋ 
Ζαντικόπουλου βρέθηκε τήν άλλη ήμέρα έξω άπό τό σπίτι τοϋ Βαλσαμiδη 
πού εiναι στή θέση Κιούμπολη. Καί τώρα άκόμη πού σέ ίστορώ τό 
έγκλημα αύτό, μοϋ εiπε ό άφηγητής μου δέν μπορώ νά δώσω έξήγηση, 
πώς μετέφεραν . έκεί οί δολοφόνοι τό πτώμα του. 

Συνεχίζεται τό όργιο των σφαγών 
Τήν "ιδια νύκτα πού οί Ναουσσαίοι συζητούσαν γιά τό καινούργιο αύτό 

έγκλημα, τρείς νεαροί άγνωστοι έμπαιναν στό σι\ίτι τοϋ κτηνοτρόφου 
Βασιλείου Νταρλακόπα πού ήταν στήν περιοχή τής Παναγίας. 

·Αν καί φημιζόταν ό κτήνοτρόφος γιά τήν πaλληκαριά του άκολούθη
σε τούς είσβολείς γιατί προφανώς τόν καθησύχασαν καί τόν διαβεβαίωσαν 
ότι θά πήγαιναν κάπου έκεί κοντά, όπου άντιπρόσωπος τfjς όργάνωσης 
ήθελε νά συζητήση μαζί του γιά πράγματα πού μόνον αύτός έγνώριζε. 

'Όπως μοϋ άφηγήθηκε ό γεροναουσσαίος μέ τή καταπληκτική μνήμη, 
όλόκληρη ή πόλις εiχε βούίξη γιά τόν τρόπο μέ τόν όποίον σφάχτηκε ό 
κτηνοτρόφος.  τίς πληροφορίες πού μοϋ έδωκε τίς είχε άπό πρώτο χέρι. 
· Από έναν νεαρό συμπα;rρι�τη του πού άργότερα ατό τέλος τοϋ 1 949 
σκοτώθηκε ατό Βίτσι. Οί δήμιοί του τόν είχαν λιανίσει μέ τά μαχαίρια τους 
άλλά ό Νταρλακόπας συνέχισε νά ζή. Δέν άνάπνεε άπλώς άλλά συνέχισε 
νά κατηγορή γιά δολοφόνους κaί νά βρίζη .άσχημα τούς · Ελασίτας. ·οσο 
μιλούσε ό κτηνοτρόφος, τόσο περισσότερο άγρίευαν oi βασανισταί του. 
"Qταν πιά άπηύδησαν χτυπώντας τον, τότε χρησιμοποίησαν τά πιστόλια 
τους, θρυμματίζοντας τό κρανίο του, σέ σημείο πού μέ δυσκολία άνεγνώ
ρισαν τήν ταυτότητά του οί βοσκοί πού εiχαν βγάλη τό όλλο πρώί στό 
βουνό τά κοπόδια τους . .. Οπως συνεπλήρωσε ό συνομιλητής μου, ό Νταρλα
κόπας πρίν φύγη μέ τούς άπαγωγείς του εiχε στίς τσέπες του σοβαρό 
χρηματικό ποσόν πού εiχε είσπράξει τό άπόγευμα έκείνης τής ήμέρας 
άπό ζωέμπορους πού έδωκαν καπάρο γιά τήν παράδοση τών βοοειδών του 
πού θά τούς παρέδιδε τήν έπόμενη έβδομάδα. 
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Διέκοψε πρός στιγμήν τήν άφήγηοή του. ΕΙχα · πιοτέψη ότι είχε 
οταματήοη νά δούλεύη η μνήμη του ιϊ εiχε έξαντλήοη τά στοιχεία του. 
'Όμως δέν συνέβαινε κάτι τέτοιο. · Απλώς εiχε κουραοθf) καί τελούσε 
ύπό τό κράτος τής δικαιολογημένης συγκινήσεως πού τόν ί<ατέλαβε 

· διηγώντας μου πράγjlατα πού οτοίχf)οαν τή ζωή προσωπικών του φίλων. 
'Ύστερα συνέχισε τήν άφηγηοή του λέγοντας δτι τό έγκλημα πού θά μού ' 
διηγηθη ήταν τό τελευταίο πού εiχε σημειωμένο στό καρνέ του. ΠρόκειτQJ 
μού εiπε γιά τήν σφαγή τού Κωνσταντίνου Μπικιρέντζη πού 15αθόντανε 
οτήν όδό · Ανταρτών. Καί αύτόν τόν πήραν μιά νύκτα τού Νοεμβρίοu τού 
1946. Τόν όδήγηοαν ατή Στενήμαχο καί άπό κεί τόν μετέφεραν είς τό 
άρχηγείο τους πού ήταν ατή θέση Χονδροσούλα. · Η  ύποδοχή πού τού 
έκαμαν οί Καπεταναίοι Βορηός καί Πεταλωτής προδίκαζε τήν τύχη πού θά 
εiχε ό Μπικιρέντζης. · Αφού τόν οκαμπίλησαν ό ένας μετά τόν ό.λλον, 
έδωκαν έντΌλή νά δέσουν τά χέρια καί τά πόδια του. · Αφού όλοκληρώθη
κε καί αύτή ή διαδικασία ό.ρχισε ή άνάκριση έκ μέρους τών δυό καπεταναί
ων. Τόν ρωτούσαν πράγματα πού ήταν άδύνατο νά γνωρίζη καί συνεπώς 
δέν μπορούσε να δώοη όποιαδήποτε άπάντηοη. 

Σέ κάθε άρνησή του νά μιλήοη τού έδιναν καί μιά μαχαιριά. Στήν άρχή 
τόν τρύπησαν τά χέρια καί τό κορμί του. 'Ύστερα άφού τόν γύμνωσαν μέ 
τσεκούρι πιά έσπασαν τά κόκκαλο τών ποδιών καί τών χεριών του. Σάν 
καλοί οφαχτάδες έσχισαν τήν κοιλιά του γιό νά καταλήξουν οτήν άποκοπή 
τοϋ λαιμού του. 

Τότε oi ήρωίκοί όνδρες τού ΕΛΑΣ όρχισαν νά σκορπούν τά άκρωτηρι
ασμένα τμήματα τού σώματος τοϋ . Μπικιρέντζη ατή βρεγμένη γη της 
Χονδροσούλας. Έκεί τά' βρηκαν οί κάτοικοι της Στενημάχου. όδηγούμενοι 
άπό τήν ϋπαρξη τών άγριμιών πού εiχαν γεμίσει τήν περιοχή. Είδοποίη
οαν τήν χωροφυλακή Ναούοσης καί τό άπόγευμα άνδρες συνοδεύοντας 
τούς οίκείους τού Μπικιρέντζη μάζεψαν δσα κομμάτια τού κορμιού του 
6πέμειναν; καί τά μετέφεραν γιά νά τά τοποθετήσουν σέ ξύλινο κιβώτιο 
πού χρησιμοποιήθηκε γιά φέρετρο τού τελευταίου νεκρού. πού θρηνούσε 
ή πόλις της Ναούσοης, yιά τό 1 946. 

Θ Υ ΜΑΤ Α ΑΓΡΟΤΗΣ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥ ΛΑΚΑΣ 
Τό μαρτυρικό σώμα της Χωροφυλακής μας όπως πάντα έτσι καί στή 

διάρκεια τής περιόδου πού τό Κ.Κ.Ε. διέπραττε άτέλειωτα έγκλήματα γιά 
νά έξουδετερώση τήν άντίοταοη τών άντιπάλων του καί νά φθάση στήν 
έξουσία άποτελούσε τόν μόνιμο στόχο τών δολοφονικών ένεργειών τού 
κόκκινου στρατού. Κτυπούσε μέ μεγάλες δυνάμεις τούς σταθμούς πού 
ύπηρετούσαν όλιγaριθμοι άνδρες καί σκότωνε μεμονωμένους άξιωματι
κούς καί όνδρες τού ήρωϊκού σώματος. 

··Εν ας άπό τούς τελευταίους ήταν καί ό Κερκυραίος χωροφύλακας 

Μιχαήλ Κόντος πού ύnηρετούσε οτήν ύποδιοίκηση Χωροφυλακής Ναούσ

σης. Ήταν 7 Όκτωβρίου τού 1 947, όταν ϋστερα άπό μία νύχτα άγρύnνι

ας συνεπεία ύψηλού πυρετού, πήγε ατό Νοσοκομείο γιά νά τόν έξετά
σουν oi ίατροί. Μέ τή συνταγή γιά τά φάρμακα πού πήγαινε νά προμηθευ
θf) έφθασε ατό Κιόσκι. · Εκεί τόν σταμάτησαν δύο όγνωστοι, ό ένας έκ τών 
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όποίων ζήτησε ποια ηταν η ωρα πού διήνυαν. 
Πρόθυμος ό χωροφύλαξ έπευσε νά συμβουλευθή τό ώρολόγιόν του. 

άλλά πρίν προλόβη νά δώση άπάντηση, ό άλλος άγνωστος έβγαλε τό 
περίστροφό του καί μέ άοτραπιαίΌ ταχύτητα όρχιοε νά πυροβολή έναντίον 
τού Κόντου. Oi δύο σφαίρες πού έρριξε ό έκτελεοτής του τραυμάτισαν 
οτό στήθος καί ό χωροφύλαξ έπεσε στό έδαφος .Οi δύο όγνωστοι σπεύ
δοντας νά φύγουν, γύρισαν γιά νά δούν τό θύμα του. Διαπιστώνοντας δη ό 
Κόντος βρισκόταν άκόμη στή ζωή, έπέστρεψαν καί πυροβολώντας τον στό 
κεφάλι έπέτυχαν τόν θλιβερό όθλο νά άφήοουν όπνουν ένα παιδί τού 
λαοϋ τής Κέρκυρας πού είχε καταταγή στό ένδοξο καί μαρτύpικό σώμα 
τών θυσιών γιά νά ύπηρετήση τήν ύπόθεση τής Πατρίδος. 

· Ενώ οί Νaουσσίοι έσπευδαν γιά νά δώσουν βοήθεια οτόν Κοντό 
πυροβολισμοί άκουγόντουοαν νά προέρχωνται άπό κάποιο κοντινό σημείο. 
Πράγματι σιή .συμβολή τών όδών Γάτσου τρείς όλλοι · Ελασiτες πυροβο
λούσαν τόν Χρήστο Τοορμπά, έργάτη πού πήγαινέ γιό τή δουλειά του. - Αν 
καί τόν τραυμάτισαν στό χέρι καί οτήν ώμοπλάτη μπήκε σ ·  ένα σπίτι πού ή 
πόρτα του ήταν άνοικτή, πιστεύοντας ότι έτσι θά μπορούσε νά οωθή. Οί 
δολοφόνοι όμως δέν είχαν τήν "ιδια γνώμη μ ·  αύτόν. 

Δtν είχε προχωρήσει ούτε δίφ μέτρα στήν αύλή τού σπιτιού πού 
ι<ατέφυγε όταν ό ένας άπό τούς όπλοφόρους, μπήκε μέόα σ ·  αύτό. 
Πυροβόλησε πέντε φορές στό κορμί καί στό πρόσωπο τού ότυχοu έργάτη. 
Βλέποντας ότι τό θύμα έκινείτο, τόν έπιασε άπό τό μαλλιά του καί τού 
έδωκε στόν κρόταφο τήν χαριστική βολή. • Ετσι οί ήρωϊκοί μαχητοί τών 
έργατικών δικαίων, έστελναν στόν κόσμο τής αίωνιότητοι; έναν ταπεινό 
δουλευτή. 

• • •  

.. Ενα άκόμη θϋμα πού συμπληρώνει τόν κατάλογο τών άνθρώπων τοϋ 
μόχθου καί τής δουλειάς πού εκτελέσθηκαν άπό τόν στρατό πού δέν 
παύει νό διακηρύοοει δη μάχεται γιά τούς έργάτες, ύπήρξε καί ή 
Εύαγγελία Μαντοοπούλου έργάτρια πού κατοικούσε είς τήν · Αγία Τριάδα. 
Στήν άπαγωγή της δέν δυσκολεύθηκαν oi άντάρτες γιατί ή πτωχή έργάτρια 
ήταν όλομόναχη δταν σπάζοντας τήν πόρτα της έμπαιναν στό φτωχικό της 
σπίτι. 

Τήν έβγαλαν στό δρόμο καί πήραν τόν άνήφορο πρός τά ύψώματα 
τής πόλεως. Κατά τήν πορεία τό μόνο πού .της είπαν εΤναι δτι ήλθε ή ώρα 
νά πληρώοη γιό τά έγκλήματα πού έκανε προδίδονται; τίς έργάτριες στά 
άφεντικά καί καταδίδονται; στiς άpχές τής άσφαλεiας τούς άγωνιστάς τού 
λαού. 

- Κάνετε λάθος ουναγωνισταi τόλμησε ν· άπαντήση ή άμοιρη γυναίκα 
πού προμάντευε ποιά τύχη τήν περίμενε. 

- Αύτά θά τά πής στό άνταρτοδικείο τής είπαν οί συνοδοί της. ' Εκεί 
νά είσαι βέβαιη δτι δέν πρόκειται νά σέ δικάοο�ν .όδικα. 

Τήν όδήγησαν στήν Παληομπούκαινα καί άφοϋ τήν κακοποίησαν 
έπεδόθηοαν στό έργο τής σφαγής της. 'Όταν πιά έπεiσθηοαν δτι ή 
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Μαντσοπούλου ήταν νεκρή, τράβηξαν τό κουφάρι της καί τό έρριξαν σέ 
μιά άπό τίς χαρΟδρες τής Παληομπούκαινας. 

Αύτη λοιπόν ήταν ή δικαιοσύνη πού άπέδιδαν τά άνταρτοδικεϊα καί 
αύτη ήταν ή προσφορά τών ήγετών τού Κ.Κ.Ε. πρός τούς άνθρώπους μέ 
τά ροζιασμένα χέρια, πού βρέχουν μέ ίδρώτα καί πολλές φορές μέ άιμα 
τό μαύρο τους ψωμί. · Αφού τελείωσε ή σφαγή τής Μαντσοπούλου στόν 
τόπο τοϋ μαρτυρίου μετέφεραν όλλοι τρεϊς · Ελασίτες τήν έπίσης έργά
τρια Τρύφωνος Εύτέρπη. Τήν συνέλαβαν ένώ πήγαινε στό σπίτι της πού 
βρισκότανε στά Περδικαρέϊκα. 

Αύτή νέα καί ώραία όπως ήταν δέν έκτελέσθηκε άμέσως άλλά ύπέστη 
όρχικά τό μαρτύριο τοϋ όμαδικού βιασμοϋ. Πρώτος καί καλός ό Καπετάν 
Ζέρβας σχίζοντας τά ροϋχα της κόρεσε τό σεξουαλικό του πάθος πάνω 
στόν άνθρώπινο πτώμα πού είχε μεταβληθή ή πρό όλίγου ώραία Εύτέρπη. 
Τό παράδειγμα τοϋ αίμοχαροϋς Καπετάνιου ήκολούθησαν καί οί όλλοι 
· Ελασίται πού βρισκόντουσαν στήν Παληομπούκαινα. 

'Ύστερα μέ σύνθημα τοϋ Ζέρβα, οί έκτελεστοί έπροχώρησον ατό 
άπαίσιο έργο τής σφαγής τής κοπέλλας τά θέλγητρο τής όποίος είχαν 
γευθή προηγουμένως. Δέν ξέρω ον ζούσε ό Φρόϋντ ποιά έξήγηση θά 
μπορούσε νά δώση γιά τό φαινόμενο ούτό. 

Δέν ε ίναι ύπερβολή έάν τονίσω ότι ή σφαγή τής Τρύφωνας ξεπέρασε 
κάθε προηγούμενο. Κόβοντας κομμάτι κομμάτι τό κορμί της, πέταξαν τά 
άκρωτηριοσμένο μέλη του στίς χαράδρες. Στό τέλος έσπρωξαν τό ύπόλοι
πο τού σώματος πού είχε άπομείνη άπό τήν σφαγή στήν "ιδια χαράδρα πού 
βρισκόταν τό κορμί τής Μοντσοπούλου. · ισως μ· ούτόν τόν τρόπο 
θέλησαν νά έφορμώσουν τήν άρχή τής άδελφωσύνης άνάμεσα aτούς 
έργάJες, μιά καί ή Εύτέρπη δουλεύοντας ατό έργοστάσιο έξασφάλιζε τά 
μέσο τής στερημένης ζωής της. 

ΔΥΟ ΑΓΡΟΤΕΣ 
Τό έτος 1947 έπέπρωτο νά κλείση μέ δυό φρικτά και απαίσιο 

έγκλήματο πού έγιναν διακόσια μέτρο πάνω άπό τό Χωροπάνι. · Εκεϊ 
βρισκόντουσαν οί ένοπλοι τοϋ Καπετάν Βορηδ κοί ένός όλλου καπετάνιου 
πού κοτήγετο άπό τήν Στενήμαχο. Θύματα ήταν οί άγρόται Πασχούλας, 
Διαμαντής καί Κεντζίκης Γεώργιος. Έκαμαν τά .χριστουγεννιάτικα ψώνιο 
τους καί πήγαιναν στό χωριά τους, γιά νά περάσουν μέ τίς οίκογένειές 
τους τίς μεγάλες γιορτές τής Χριστιανοσύνης. Κουβεντιάζοντας στήν 
πορεία τους έξέφραζαν τή χαρά τους ότι ό συμμοριτοπόλεμος εΊχε 
τ�λειώοει καί ότι οί λίγοι · Ελασίτες πού βρισκόντουσαν άκόμα στό βουνό, 
ή θό παρεδίδοντο ή θά έξολοθρεύοντο άπό τίς δυνάμεις τής Χωροφυλα
κής καί τοϋ Στρατού, πού κάθε μέρα καί ένισχύοντο. 

Στό τελευταίο ύψωματάκι πού τούς χώριζε άπό τό σιδη·ροδρομικό 
σταθμό, προέβαλαν τρείς άγνωστοι πού φοροϋσαν βαρειό παλτά καί τίποτε 
δέν έδειχνε ότι στόχος τους ήταν οί δύο άγρόται. 'Όταν τούς πλησίασαν, 
δήλωσαν ότι ε1νόι άντάρτες τοϋ Δημοκρατικού Στρατού καί ώφειλαν νά 
τούς άκολουθήοουν. Ταυτόχρονα έβγαλαν τά αύτόματά τους πού τά ε1χαν 
κρυμμένα κάτω άπό τά παλτά τους, ύποχρεώνοντας έτσι τά θύματά τους 
νά τούς άκολουθήσουν. Πέρασαν άπό τό κτήματα πού ήταν πάνω άnό τό 
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δρόμο τού Σταθμού καί έφθασαν στό Χωροπάνι. · Εκεί τούς περίμεναν καί 
tιλλοι τρείς ένοπλοι μέ έπικεφαλής τόν τοπικό καπετάνιο. Μέ τήν προσθή
κη τών νέων όπλοφόρων κάθε σκέψη γιά νά δραπετεύσουν παρεμερίσθη, 
καί τό μόνο πού άπέμεινε ήταν νά ζητήσουν τόν οίκτο τών κόκκινων 
στρατιωτών. Πρώτος ό Κεντζίκης καί μετά ταύτα ό Πασχούλας έπεκαλέ
σθηκαν τήν άγροτική τους ίδιότητα καί τό γεγονός ότι ήταν φτωχοί 
οίκογενειάρχαι. 

τίποτε άπ · αύτά δέν μπόρεσε νά συγκινήση τούς δημίους των. Στή 
Χονδροσούλα σταμάτησε ή πορεία καί άρχισε ή κακοποίηση τών κρατουμέ
νων. Ό Βορηός καί ό όλλος καπετάνιος άφού τούς έρεύνησαν, παίρνον
τας τά λίγα χρήματα πού τούς είχαν άπομείνει καί άφού έδωσε σέ δύο 
· Ελασίτες τά ψώνια πού εΙχαν κάμει γιά τά Χριστούγεννα τούς διέταξε νά 
παραδώσουν τά παλτά καί τά ρούχα πού φορούσαν σέ ένα ύψηλόσωμο 
ένοπλο. 

- Κρυώνουμε συναγωνιοταί είπε ό Πασχούλας. Τό παγερό κρύο 
τρυπάει τό κόκκαλά μας. 

- Δέν έχετε πιό άνόγκη όπό ζεστασιά. · Εκεί πού θά σάς στείλουμε 
δέν θά έχετε άνάγκη άπό ρούχα καί ούτε τό κρύο θά σάς πειράζει. · Οταν 
πειθαρχήσαντες στήν έντολή τού όρχιδημίου παρέδωσαν τά ρούχα τους 
καί έμειναν ..μέ τά έσώρρουχά τους, ό Βορηός έδωσε τό σύνθημα της 
σφαγής. 

.. 
Ολοι σχεδόν οί · Ελασίται άκολουθώντας τόν όρχηγό τους 

τρύπησαν μέ τό μαχαίρια τους τά σώματα τών δύο άγροτών. Τελευταίος ό 
καπετάνιος άπό τή Στενήμαχο έσπευσε νό πλήξη μέ τό στιλέπο του τούς 
λαιμούς τών θυμό των. 

· Ανήμερα τών Χριστουγέννων οί Στενημαχιώτες βρήκαiι τά σφαγμένα 
κορμιά τών όγροτών καί είδοποίησαν τίς άρχές Ναούσσης πού φρόντισαν 
γιά τήν παραλαβή καί τόν ένταφιασμό τους. 

· Η έπίθεσις τών συμμοριτών κατά 
τη·ς Ναούσσης τοϋ 1 947 
Συμμορίτης προειδοποιεί 

τήν Χωροφυλακή 
· Ενώ σέ όλόκληρη τή χώρα, ό λαός μας έώρταζε τήν έπέτειο τού 

ίστορικού ΟΧΙ τό 1947 οί Ναουσσαίοι μετείχαν στίς 28 ' Οκτωβρίου μέ 
παρέλαση μικρού τμήματος στρατού καί χωροφυλακής καί της μαθητιώσης 
νεολαίας. · Επηκολούθησε ή κατάθεσις στεφάνων καί τήν ωρα πού oi 
έπίσημοι άποσύροντο, ένα δεκάχρονο άγοράκι μέ χίλιες δυό προφυλάξεις 

πλησίασε τόν διοικητή Χωροφυλακής κ. Στέλιος Φουράκη καί τόν παρέδω
κε ένα σημείωμα «Μού τό έδωκε είπε ό πατέρας μου καί σέ παρακαλεί νά 
τό διαβόσης μέ προσοχή» .  · Ο  Μοίραρχος (τότε ) κατηυθύνθη άμέσως οτήν 

έδρα τής διοικήσεως καί γεμάτος έκπληξη διάβασε τό περιεχόμενο τοϋ 

σημειώματος. Σ '  αύτό ό άγνωστος άποστολέας έγραφε τά έξής: " · Απόψε 

η αύριο τήν νύκτα οί συμμορίται θά έπιτεθούν στήν πόλη. Πρώτος στόχος 
των είναι ή άνατίναξις τής γεφύρας της Βεροιώτισσας. Σέ συνέχεια θά 
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μποϋν στήν πόλη, θά κάψουν τά δημόσια καταστήματα καί τά σπίτια τών 
άντιδραστικών καί τέλος θά άπαγάγουν νέους καί νέες γιά νά τούς 
έντάξουν ατό δημοκρατικό στρατό». 

Βχε μιά άγνωστη μονογραφή καί σημείωνε δτι δέν άναφέρει τό ονομά 
του διό λόγους άσφαλείας; τόνιζε δέ δτι άγαποϋσε τήν · Ελλάδα, πονούσε 
σάν ντόπιος τή Νάουσσα καί ήταν άντίθετος μέ τά έγκλήματα πού 
διέπραπε ή ΟΠΛΑ σκοτώνοντας φτωχούς έργάτες καί άyρότες.· 

Χωρίς καθυστέρηση ό κ. Φουράκης ένημέρωσε τό Τάγμα ' Εθνοφυλα
κής καί συνέταξε έμπιστευτική έκθεση τήν όποίαν παρέδωκεν είς

. 
τόν 

ύπολοχαγόν Ξανθόπουλον μέ τήν παράκλησιν νά τήν δώση στά χέρια τοΟ 
Στρατιωτικού Διοικητικού Βεροίας. 

· 

� Στίς 4 τό άπόγευμα ό Στρατιωτικός διοικητής πού είχε λάβη τήν 
έκθεσιν έπικοινώνησε τηλεφωνικώς μέ τόν κ. Φουράκη άπό τόν όποίον 
ζήτησε έάν έχει νεώτερες πληροφορίες καί είς τό τέλος τόν ε1πε δτι 
διαπιστώνει ότι ό συνομιλητής του κατέχεται άπό άνταρτοφοβία. «Μήν 
φοβάσαι τίποτε Φουράκη τόν είπε. Οί συμμορίται δέν διαθέτουν δυνάμεις 
γιά νά κτυπήσουν όχι τήν Νάουσσα άλλά ούτε καί καμμία άλλη πόλη τής 
Μακεδονίας» . 

.. Αν καί έθίγη τό Κρητικό φιλότιμο τοϋ διοικητού Χωροφυλακής έν 
τούτοις έδωκε έντολή νά ένισχυθοϋν τά πυροβολεία τών όποίων τόν 
έλεγχο ε1χε ή Χωροφυλακή. · Ο  "ιδιος έγκατεστάθη είς τήν έδρα της 
· Υποδιοικήσεως, βέβαιος ότι αί πληροφορίες πού τοΟ μετεδόθησαν ήταν 
άκριβείς καί έπρεπε νά άναμένεται ή έπίθεσις τών συμμοριτών. 

Πράγματι είς τάς 1 1 .30 νυκτερινήν ωρα άκούσθηκαν κρότοι πυροβό
λου καί όλμοβόλων πού κτυπούσαν τήν πόλη. · Από τό φυλάκιο τής 
Βεροιώτισσας ό χειριστής τής μπαταρόλας άνέφερε τήν άνατίναξη τής 
γεφύρας συμπληρώνοντας ότι άνάμεσα στά συντρίμματά της ε ύρίσκοντο 
στρατιώται καί χωροφύλακες. 

Στέλνοντας ένα χωροφύλακα σπίτι του. πού ήταν κοντά στήν ύποδιοί
κηση έδωκε έντολή νά τό έγκαταλείψει ή οίκογένειά του καί νά καταφύγη 
στήν άποθήκη τοϋ μονοπωλείου όλατος, βέβαιος ότι έκεί δέν θά κτυπού
σαν οί συμμορίται έάν είσήρχοντο είς τήν πόλιν. Ταυτόχρονα έπικοινώνησε 
μέ όλα τά φυλάκια δίνοντας έντολές άνάλογα μέ τίς πληροφορίες πού 
είχε. Μοίρασε τούς όνδρες τών ΜΑΥ πού είχαν σπεύση είς τήν έδρα του 
είς έπίκαιρα σημεία πού πίστευε ότι θά συνέβαλαν μέ τήν δύναμιν πυρός 
πού διέθεταν στήν άναχαίτιση τών συμμοριτών. Τό μεγαλύτερο βάρος της 
άμύνης τό έρριξε ή Χωροφυλακή ατά φυλάκια πού όδηγοϋσαν όπό τή 
Βεροιώτισσα πρός τήν πόλη; βέβαιος ότι άπό έκεί θό έγένετο ή έπίθεσις 
πρός τό έσωτερικόν της Ναούσσης.  

Καί ένώ αύτή ήταν ή σωστή ένέργεια πού θό έκανε κάθε ύπεύθυνος, 
οί συμμορίται ε1χαν είσδύσει όπό άλλα σημεία. · Από τά ύψώματα τοϋ 
Προφήτη · Ηλία, έρριχναν μέ τό πυροβολικό έχοντας ώς στόχο τήν παλαιά 
πόλη, πού σήμερα έχει όνεγερθή τό διοικητήριο καί μιά σείρά Πολυκατοικι
ών. · Από τό γυμναστήριο καί τό νεκροταφείο μεγάλες δυνάμεις ένόπλων 
σέ μικρούς σχηματισμούς εΙχαν προχωρήσει είς βάθος καί μπαίνοντας σέ 
διάφορα σπίτια ε1χν άρχίση τήν λεηλασία, τούς έμπρησμούς καί τήν 
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άπαγωγή τών νέων, κατό προτίμηση όμοϊδεατών τους πού ήταν ένημερω
μένοι γιά τήν έπιχείρηση. 

Μπήκαν έπίσης καί σέ σπίτια κομμουνιστών γιά νά καλυφθούν μέχρις 
ότου θό όρχιζε ή γενική έπίθεσις. Τά μεσάνυκτα σταμάτησαν νά ρίχνουν 
τά πυροβόλα καί οί όλμοι πού είχαν κάνει πραγματική θραύση καίγοντας 
καί σκοτώνοντας χωρίς ύπολογισμό, σέ σημείο ωστε πολλά πυρποληθέντα 
σπίτια καί άρκετοί σκοτωμένοι άνήκαν σέ φανατισμένους κομμουνιστάς . 

. Δυνάμεις τού έφεδρικοϋ ΕΛΑΣ πού βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδί
ου, βγήκαν aτούς δρόμους γιά νά όδηγήσουν τούς συμμορίτας ατό 
άπαίσιο έργο τους, βλέποντας ότι άνάμεσα aτούς νεκρούς ήταν ότομα 
πού όνήκαν στίς δικές τους όργανώσεις άναγκάσθηκαν ν' άποσυρθούν 
ατά σπίτια τους. 

· · Επιθέσεις τών συμμοριτών πού γίνηκαν γιά νά καταληφθούν τά 
έργοστάσια άντιμετωπίσθησαν άπό τούς χωροφύ�ακες καί τούς όλιγο
aτούς ΜΑΥ. Σ' αύτές τίς έπιθέσεις oi κομμουνισταί ε1χαν καί τίς πρώτες 
άπ�λειες. 

Στίς δώδεκα καί τριάντα μετά τά. μεσάνυκτα ή μισή σχεδόν πόλις εiχε 
παραδοθή στίς φλόγες. 

ΦΡΙΚΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 
.. Ο,τι πρίν άπό λίγο άποτελούσε τήν άνω πλατεία εiχε ίσοπεδωθή. Τά 

καμένα σπίτια, καί τό νοικοκυριά τους εiχαν τήν "ιδια τύχη. · Ανακατεμένα 
μέ τίς σ�ρκες τών όπανθρακωθέντων πολιτών, έδιναν μιά άγρια είκόνα 
πού ούτε ό Χίτσοκ θό μπορούσε νά συλλάβη στήν μεγάλη του φαντασία. 
Τά μοιρολόγια έξ άλλου τών Ναουσσαίων πού έβλεπαν. σωριασμένα τά 
σπίτια τους, κατεστραμμένα τά ύπάρχοντά τους καί τούς νεκρούς η 
τραυματίες συγγενείς τους άγρίευαν πιό πολύ τό περιβάλλον aτήν περιο
χή έκείνη. · Αλλά καί ή ύπόλοιπος Νάουσσα δέν παρουσίαζε καλύτερη 
όψη. Οί συμμορίται πού είχαν άνατινάξη τήν γέφυρα τής Βεροιώτισοας 
προχωρούάαν τόν άνήφορο, ρίχνοντας πότε aτόν άέρσ καί πότε έπάνω 
aτούς κατοικημένους χώρους ριπές μέ τά αύτόματά τους. " Εκαιγαν τά 
μίκρά καταστήματα· πού γειτόν'ευαν μέ τήν Κεντρική πλατεία . .. Οποιος τολ
μούσε νά ξεμυτήση όπό τό σπίτι του, έπυροβολεϊτο ύπό τών Έλασιτών. 
Ζύγωσαν οί έπιδρομείς πρός τό Κιόσκι γιά νά έξαπολύσουν άπό έκεί 
έπίθεση κατά τού Νοσοκομείου. Οί ΜΑΥδες καί τρείς χωροφύλακες πού 
βρισκόντουσαν ατά άντικρυνά σπίτια πυροβολ�ντας μέ τά όπλα τους τούς 
όνάγκασαν νά ύποχωρήσουν. • Ενας χωροφύλαξ γεμάτος ένθουσιασμό 
άνέφερε aτόν διοικητή κ. Φουράκη τήν έπιτυχία αύτή. 

· Εκείνη άκριβώς τή στιγμή τόν καλοϋσε στό τηλέφωνο ό Στρατιωτικός 
διοικητής Βεροίας. Ε!χαν άκουσθή στήν Βέροια οί κρότοι τών πυροβόλων 
καί τών όλμων καί οί φλόγες πού κάλυπταν τήν Νάουσοο καί πού ήταν 
όρστές στήν Βέροια τόν εiχαν άνησυχήσει. 

:ο κ. Φουράκης, σάν πεισματάρης Κρητικός, πειραγμένος άπ' όσα 
διημείφθησαν κατά τήν μεσημβρινή τηλεφωνική έπικοινωνία πού είχε μέ 
τόν Στρατιωτικό Διοικητή τού άπήντησε: cc ' Ανταρτοίροβία». · ' Αφού δέ 
έπανέλαβε τήν "ιδια λέξη έκλεισε τό άκουστικό τοϋ τηλεφώνου. · Εκάλεσε 
τούς δύο ύπαξιωματικούς πού διέθετε ή ύποδιοίκηση καί τούς έδωσε 
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έντολή νά μεταφερθούν όλα τά πυρομαχικά οτό όπλοrιολυβολείο ιιού 
ύπεστήριζε τήν άμυνα τού οίκήματος. 

Τότε aκουοε τό πολυβόλα νό κροταλίζουν καί είδε τίς φωτιές νά 
έρχονται πρός τό κέντρο τής πόλεως όπου ήταν καί ή έδρα τής 
ύποδιοικήσεως. Καταιγιστικό πυρό τσόκιζαν στήν κυριολεξία τό όΊκημα. 
Πρός στιγμήν οί Χωροφύλακες έπεσαν ατό πάτωμα γιά νά καλυφθούν. Τ ό 
προσωπικό όμως τοϋ Πολυβολείου τής χωροφυλακής συνέχιζε νά άμύνε
ται . "Ορθιος ό χειριστής τοϋ πολυβόλου Χωροφύλαξ Γεώργ. Τοατοούλας 
έρριχνε τίς σφαίρες του πρός όλες τίς κατευθύνσεις, άναχαιτίζοντας 
τούς έπιδρομείς . Μιά σφαίρα όμως έχθρικού πολυβόλου τόν βρήκε ατό 
μέτωπο καί τόν dφησε νεκρό. Δίπλα του έπεφτε νεκρός καί ό χειριστής 
τού πολυβόλου, ένα Κρητικόπουλο πού μόλις είχε μετατεθεί στήν Νάουσ
σα. · Ο  κ. Φουράκης μαζί μέ τήν έναπομείνασα δύναμη έσπευδε νά 
καλύψη τόν χώρο πού όδηγούσε πρός τήν έισοδο. Τότε άρχισε νά 
πέφτη άπό τό άρτσποιείο Παπαδοπούλου πού ήταν πίσω άπό τήν 
· Αστυνομία βροχή χειροβομβίδων . .. Ενα βλήμα καί μιό σφαίρα βρήκε τόν 
Μοίραρχο πού έπεφτε βαρειά τραυματισμένος . Τρείς dνδρες τόν μετέφε
ραν έξω καί έπιβιβάζοντάς τον σέ φορτηγό πού όδηγούσε ό · Αρχηγός 
τών ΜΑΥ Μαρτάκης τόν μετέφεραν είς τήν κλινικήν τού Σόλωνος 
· Αντωνιάδη είς τήν Βέροια. 

· Επηκολούθησε ή ύπό τών · Ελασιτών κατάληψις καί πυρπόλησις τής 
· Υποδιοικήσεως χωροφυλακής, ένώ δύναμις αύτών έσπευδε πρός τήν 
οίκία όπου διέμενε ό Φουράκης. Μή βρίσκοντας ούτε ψυχή μέσα ο ·  αύτήν 
τήν λεηλάτησαν άρχικώς καί έν συνεχεία τήν παρέδωσαν στίς φλόγες. 
· Ερευνήθηκαν καί τά παρακείμενα σπίτια γιά νά βρεθή ή γυναίκα καί ό 
πεντάχρονος γυιός τοϋ Μοιράρχου, χωρίς ν '  άποδώσουν κανένα aποτέλε
σμα. 

· Ολόκληρη τήν νύχτα έλεηλάτουν καί έπυρπόλουν τίς οίκίες τών 
aντιφρονούντων άκολουθώντας τήν τακτική τού Τζέγκις Χάν. Προχώρησαν 
έν συνεχεία ε ίς τήν άπαγωγή νέων καί κυρίως πενήντα ξυλοκόπων είς τά 
ύποζύγια τών όποίων έφόρτωσαν τά λάφυρα τής λεηλασίας. 

· Η  γυναίκα καί τό πεντάχρονο παιδί τοϋ Φουράκη κουρνιάζοντας 
όλόκληρη τήν νύκτα στήν άποθήκη τού μονοπωλείου εΙχαν σωθεί. · Εκεί 
τούς βρήκε ό διοικητής · Ασφαλείας τό πρώί, άνακοινώνοντας ότι ό 
Μοίραρχος έλαφρά τραυματισμένος μετεφέρθη γιά μεγαλύτερη σιγουριά 
ατή Βέροια. 

'Όταν ξημέρωσε ή 29η ' Οκτωβρίου πτώματα Ναουσσαίων χωροφυλά
κων καί συμμοριτών ήταν διασκορπισμένα είς τήν πόλη. · Ανάμεσά τους καί 
ντόπιοι πού ε1χαν καταταγεί aτόν ΕΛΑΣ. Πρίν άκόμη τελειώσει τήν 
νοσηλεία του ό Φουράκης τό κράτος έσπευδε vά άπονείμη τήν τιμητική 
διάκριση τού Χρυσού Μεταλλίου · Ανδρείας . Στο πρόσωπο τού ήρωϊκοϋ 
Μοιράρχου καί ηδη Συνταγματάρχου έ.α. Στέλιου Φουράκη, ή · Ελλάς 
τιμούσε τό ήρωϊκό καί μαρτυρικό Σώμα τών θυσιών, τήν · Ελληνική Χωρο
φυλακή. 

ΠΥΡΠΟΛΗΣΕΙΣ 
Τήν "ιδια ώρα πού οί · Ελασίται παρέδωκαν τή Νάουσσα στή φωτιά καί 
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στό σίδερο, μιά όμάς ένόπλων κατηυθύνθη είς τό ξενοδοχείον τού Κώστα 
Παπαφίλιππα πού στό ίσόγειό του λειτουργούσε ένα καλά όργανωμένο 
έστιατόριο. • Ηταν άκριβώς είς τό κέντρο τής πόλεως καί συγκέντρωνε 
τήν μεγαλύτερη κίνηση τών έντοπίων καί τών έπισκεπτών. Τρομαγμένος 
άπ ' όσα συνέβαιναν γύρω του έσπευσε ό Παπαφίλιππας γιά νά βγή ατό 
δρόμο μέ μοναδική σκέψη νά γλυτώση τή ζωή του, φεύγοντας μακρυά 
άπό τό Κέντρο πού ύφίστατο όλόκληρο τό βάρος τών έπιθέσεων τών 
έπιδρομέων. 

Δέν πρόκανε νά κόμη ούτε δύο βήματα όταν τρείς ένοπλοι τόν 
καθήλωσαν καί άρχισαν νά τόν κτυπούν. Ό ένας άπ' αύτούς πιό έμπειρος 
άσφαλώς, τράβηξε τό πιστόλι του καί τόν έξετέλεσε ρίχοντας στό 
πρόσωπό του όσες σφαίρες εΊχε τό όπλο του. Οί άλλοι δυό μπήκαν στό 
μαγαζί του άναζητώντας τυχόν χρήματα πού είχε κρυμμένα. Τό "ιδιο 
έκαναν έρευνώντας καί τά δωμάτια τού ξενοδοχείου του. · Αφού πηραν 
ό,τι πολύτιμο ύπήρχε όλοκλήρωσαν τό έργο της λευτεριάς βάζοντας 
φωτιά καί άποτεφρώνοντας τό 6ικημά του. 

ΠΑΛΙ ΓΙΑ 
τΙΣ ΛΙΡΕΣ 
· Ενώ καιγότανε σάν λαμπάδα τό οικημα τού Παπαφίλιππα μιά όλλη 

όμάδα κατευθύνθη στά Γαλάκτια, μπαίνοντας στό σπίτι τού παντοπώλου 
Γεωργίου Τσικιτίκου. · Αφού όρχισαν κι' έδώ ψάξιμο γιό νά άπογυμνώσουν 
σέ λίγο ότι πολύτιμο ύπήρχε στά συρτάρια καί στίς ντουλάπες, ρώτησαν 
τόν Τσικιτίκο ι πού είχε κρυμμένες τίς λίρες του. Κάθε φορά πού ό 
παντοπώλης άρνιότανε ότι ήτο κάτοχος χρυσών νομισμάτων, κάποιος άπό 
τούς · Ελασίτες έσπευδε νά δέρνη τό θύμα του. Πότε μt τά μαχαίρια 
τους, πότε μέ τίς λαβές τών πιστολιών τους οί · Ελασίτες έπίεζαν τόν 
Τσικιτίκο γιά νά ύποδείξη τή κρύmη τού χρυσού του. 

Θά σέ σκοτώσουμε τόν είπαν καί θά τά κάψουμε όλα άν δέν μιλήσεις. 
' Εμείς ξέρουμε ότι έχεις χρυσές λίρες , καί ότι εΊσαι ένας άδίστακτος 
τοκογλύφος .  

- Σκοτώστε μου ουναγωνισταί τούς είπε ό παντοπώλης καί τό κρίμα 
θά εΊναι μαζί σας. Έγώ ούτε λίρες χρυσές έχω άλλά οϋτε καί τοκογλύφος 
ύπήρξα ποτέ. · Εβοήθησα στά χρόνια τής κατοχης έκατοντάδες Ναουσσαί
ους. 'Έδωκα δωρεάν τρόφιμα σέ όσους γύρεψαν τήν συνδρομή μου. Αύτά 
έπρεπε νά σδς πούν οί πληροφοριοδότες σας καί όχι τίς ψευτιές γιά 
τοκογλυφία. 

· Εδώ ήταν πού άγρίεψαν οί · Ελασίται καί έπανέλαβαν τόν ξυλοδαρμό 
του γιά νά όλοκληρωθή μέ τό μαχαίρωμά του . 

.. Αν καί ξεψυχούσε ένας άπό τούς · Ελασίτας έσπευσε νά γαζώση τό 
σώμα του μέ τίς ριπές τού αύτομάτου του. Σέ συνέχεια γέμισαν τά 
σακκίδιά τους μέ ρούχα καί μαγειρικά άκόμα σκεύη τού σπιτιού του, ένώ 
δύο ' Ελασίτες περιέβρεχαν τά πατώματά του μέ πετρέλαιο, άδειάζοντας 
τούς τενεκέδες πού εiχαν βρή στήν άποθήκη του. 

ΛΕΗΛΑΣΙΑ 
.. Οταν βγήκε καί ό τελευταίος ιϊρωας τής · Εθνικης · Αντίστασης άπό 

τό σπίτι τού Τσικιτίκου, τό παρέδωσαν στίς-φλόγες. Γρήγορα αύτό γίνηκε 
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παρανάλωμα πυρός. Τό πρωϊνό καί μετά τήν φυγή των έnιδρομεων οι 
Ναουσσαίοι πού βρέθηκαν έκεί πού ύψώνονταν όλλοτε ή οίκία τού 
παντοπώλου δέν βρήκαν παρά έρείπια. · Ανάμεσα σ ·  αύτά ήταν μονάχα τό 
πτώμα τού έντιμου βιοπαλαιστού πού βρήκε τό θάνατο γιατί είχε διαπράξη 
τό μεγάλο άδίκημα νά άγαπάη τόν τόπο, νά είναι προσηλωμένος στήν 
οίκογένειά του καί νά είναι - δπως μού είπαν - ένας βαθύς θρησκευόμε
νος, πού ατή διάρκεια τής ζωής του είχε κόμη πράξη του τίς ύποθήκες 
τού Θεανθρώπου γιά άγάπη πρός τόν πλησίον του καί γιά βοήθεια πρός 
τούς άδυνάτους πού είχαν ζητήσει τήν συνδρομή του. 

· Η  ίδία όμάς έλεηλάτησε καί έπυρπόλησε τό σπίτι τού Τσικιτίκου 
καθοδηγουμένη άπό ντόπια κομματικά στελέχη τού Κ .Κ.Ε. κατευθύνθη 
πρός τόν .. Α γιο Γεώργιο. Πενήντα μέτρα πρίν φθάση έκεί είσώρμησε στό 
σπίτι τού παντοπώλου Κωνσταντίνου Μυλωνά, ό όποίος άκούγοντας τούς 
κρότους των πυροβόλων καί βλέποντας τή φωτιά νά άπλώντεται ατή 
Νάουσσα, έθεώρησε χρέος του νά άμπαρωθή στό κατάστημά του γιά νά 
προλάβη ένδεχόμενη λεηλασία. Σπάζοντας τίς πόρτες τού παντοπωλείου 
καί βλέποντας τόν ίδιοκτήτη νά είναι άνάμεσα ατά λίγα έμπορεύματά του 
όρχισαν νά τού κτυπούν ζητώντας νά τούς παραδώση τά χρήματα καί τίς 
λίρες πού είχε. 

Κατατρομαγμένος ό Μυλωνάς έσπευσε ν· άνοίξη τό συρτάρι του 
παραδίδοντας aτούς · Ελασίτες δσο ρευστό χρήμα διέθετε. • Ηταν οί 
είσπράξεις της ήμέρας καί άρκετά χιλιόδραχμα πού θά έδινε τήν όλλη 
μέρα στόν όδηγό τού φορτηγού γιά νά πληρώση τό έμπόρευμα πού είχε · 
παραγγείλει στή Θεσσαλονίκη. · Αφού ό ένας άπό τούς · Ελασίτες πού 
είχε περιλαίμιο μέ έντονο κόκκινο χρώμα, μέτρησε τά χιλιόδραχμα, έσπευ
σε νά κόμη έπί τόπου τήν διανομή τών χιλιοδράχμων στούς · Ελασίτας πού 
τόν άκολουθούσαν. 'Ύστερα σέ τόνο έντονο ήξίωσε άπό τόν παντοπώλη 
νά τού παραδώση καί τίς λίρες του. Μήν μού πής, τόνισε, ότι δέν έχεις 
κρυμμένες λίρες . .. Ολοι οί Ναουσσαίοι ξέρουν δτι έχεις γερό κομπόδεμα 
σέ χρυσάφι. Σάν νά μιλούσε σέ Χριστιανό, όρκίσθηκε στήν θεομήτορα ό 
Μυλωνάς ότι πέραν άπό τά χρήματα πού τούς παρέδωσε δέν είχε όχι 
λίρες άλλά ούτε καί μία δραχμή στό σπίτι του. 

Στή πρώτη μαχαιριά πού δέχθηκε κατάστηθα ό παντοπώλης έγειρε 
έπάνω σ ·  ένα σακκί πού ήταν γεμάτο ζάχαρι. Πάρτε παιδιά τούς είπε δλο 
τό έμπόρευμα πού έχω ατό μαγαζί μου. άλλά άφήστε μου νά ζήσω. Σάς 
δίνω τό λόγο μου δτι αύριο μεθαύριο, θό βγώ στήν άγορά, θά ζητήσω 
δανεικά καί δταν 'ξαναρθήτε θά σάς παραδώσω δσες λίρες μού ζητήσετε. 

Οί · Ελασίτες τό έρριξαν ατό γέλιο καί όρχισαν νά πλήπουν μέ τά 
μαχαίρια τους τόν ότυχο παντοπώλη πού συνέχισε νά τούς έκλιπαρή νά 
τού χαρίσουν τή ζωή. 'Όταν διεπίστωσαν οί Έλασίται Ότι ό Μυλωνάς ήταν 
πιά νεκρός τρύπησαν μέ τά μαχαίρια τους τούς σάκκους μέ τό έμπόρευμά 

- τους κάί ύστερα έβαλαν φωτιά κλείνοντας τήν έξώπορτα τού μαγαζιού 
του. Τήν όλλη ήμέρα χωροφύλακες καί πολίτες έσπευσαν στόν τόπο τής 
συμφοράς βρήκαν άνάμεσα ατά καπνίζΟντα έρείπια καί ότι είχε άπομείνη 
άnό τό σώμα τού άπανθρακωθέντος παντοπώλου .  

'Όλους τούς έκανε έντύπωση δτί ή γυναίκα τού θύματος δέν 
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βρισκόνταν στόν τόπο τού δράματος . Φυσιολογικά tιά έπρεπε καί αύτή ς τό 
πτώμα νό ήταν άnανθρακωμένο μιά πού τό σπίτι τους ήταν πάνω άπό τό 
nαντωπολείο τού θύματος. · Εάν πάλι ήταν ζωντανή πώς δέν ιϊλθε μέχρι 
έκείνη τή στιγμή γιά νά δή ποιά τύχη βρήκε τόν όνδρα της, μιά πού 
όλόκληρη ή Νάουσσα είχε βουϊξη δτι οί · Ελασίτες έκαψαν τό μαγαζί μέ 
τόν σύζυγό της. 

Δυό τρεϊς γείτονές της πήγαν νά τήν άναζητήσουν σέ συγγενικά της 
σπίτια. Κανένας δέν μπόρεσε νά τούς δώση πληροφορίες γιά τήν τύχη 
της. 'Όλοι τούς είπαν δτι ή Φανή δέν φάνηκε στά σπίτια τους. 

· Αργά τό άπόγευμα, ένας χωρικός άπό τό · Αγγελοχώρι πήγε στήν 
Χωροφυλακή καί qνέφερε δτι τά νερά τής · Αραπίτοος f:ίχαν έκβράση στίς 
όχθες του τό πτώμα μιός όγνωστης γυναίκας πού τό είχε μεταφέρει ό 
'Ίδιος στή Νάουσσα. · Ο  Διοικητής · Ασφαλείας βγήκε μαζύ μέ δύο χωρο
φύλακες μέ άντικειμενικό σκοπό νά άναγνωρίσουν τήν πνιγμένη γυναίκα. 
·Αν καί τό σώμα της είχε ύποστεί μύριες δσες κακοποιήσεις άπό τά 
κτυπήματα τών συμμοριτών καί άπό τά βράχια πού τά βρέχει ή · Αραπίτσα, 
δέν δυσκολεύθηκαν νά άναγνωρίσουν στό μελανιασμένο πρόσωπο τής 
ήμίγυμνης γυναίκας τή σύζυγο τού Κωνσταντίνου Μυλωνά . .. Αν καί ρώτησα 
κανένας δέν μπόρεσε νά μοϋ πληροφορήση πώς βρέθηκε ατό ποτάμι ή 
άτυχη γυναίκα. Τήν άπήγαγαν ζωντανή καί τήν έξετέλεσαν πρίν τήν ρίξουν 
στήν · Αραπίτσα ή άφοϋ τήν έξετέλεσαν ατό σπίτι της μετέφεραν τό 
άψυχο σώμα ρίχνοντάς το στό ποτάμι; 

Τό μόνο πού άπέκλεισαν ήταν νά είχε πέση άπό μόνη της ατό ποτάμι. 
Τά κτυπήματα πού έφερε στό σώμα ήταν μαχαιριές καί άπέκλειαν αύτό τό 
ένδεχόμενο. · Αλλά καί άλλες κακώσεις πού είχαν γίνει dτό πρόσωπό της, 
πιστοποιούσαν δτι ή ότυχη αύτή Ναουσσαία, ήταν ένα άκόμη θϋμα τής 
θηριωδίας τών άνθρώπων πού κόπτονται γιά τά δικαιώματα τής γυναίκας. 
· Εκείνη τή φοβερή νύκτα ύπήρξαν καί άλλα θύματα. · Ανώνυμοι πολίται ,  
κάτοικοι τών γύρων χωριών πού δούλευαν στά έργοστάσια καί τά κτήματα 
καί ντόπιοι τών όποίων τά όνόματα δέν ι.υγκρατοϋσαν οί συνομιληταί μου. 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ 
· Αναφέρθηκαν έν συνεχεία στόν τραγικό θάνατο τής δεκαεξάχρονης 

Εύδοξούλας Γουργουλάτου. Καί τούτη τήν τραυμάτισανοί έπιδρομείς όταν 
μπήκαν στήν πόλη. · Η  άτυχής μαθήτρια πού τήν βρήκαν βλήματα δλμων 
καί σφαίρες πού έρριξαν έπάνω της, οί · Ελασίται μεταφέρθηκε ένωρίς τό 
πρώί ατό Νοσοκομείο. · Εκεί οί χειρουργοί έδωσαν πραγματική μάχη μέ τό 
θάνατο. · Αν καί είχε χάσει πολύ άιμα πίστευαν δτι αί μεταγγίσεις πού 
έγιναν καί τό νεαρό τfiς ήλικίας της τραυματισθείσης θά νικούσαν τόν 
Χάροντα. Τό "ιδιο πίστευαν καί οί δικοί της πού έβλεπαν τήν Εύδοξούλα όχι 
μόνον νό διατηρή τίς α ίσθήσεις της, άλλά νά προσεύχεται συνεχώς, 
ζητώντας άπό τόν Θεάνθρωπο νά συγχωρήση τούς φονιάδες της. Τό 
μαρτύριο τής κοπελλίτσας καί ή πάλη της μέ τόν θάνατο κράτησε τρεϊς 
όλόκληρες ήμέρες. Καλό σημάδι είπαν οί δικοί της καί καινούργιες 
έλπίδες άρχισαν νά άνακτοϋν οί έπιστήμονες πού παρακολουθούσαν τήν 
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π�ρεία �ης νοσηλ�υομένης: Φαίνε:αι όμως ή βελτίωση πού παρουσίασε ή Ε�δ�ξουλ? ήταν η τελευταια της αναλαμπή. · Η  προσευχή πού άπηύθυνε με υψωμενα τά δυό της χέρια έμοιαζε σάν κύκνειο άσμα. · Η  όδελφή νοσοκόμος ��ύ μπ�κε
. 
τό ά�όγευμα ν· άλλάξη τόν όρρό πού ή έπιστήμη χρ�σιμοπ�ισ�σε για. να τ

_
ονωση τόν όργανισμό τής τραυματισθείσης, τήν βρηκε στην ιδια σταση της

. 
προ

.
σευχης. Τό μάτια της ήταν όρθάνοιχτα, τό π�όσωπό '":1ς χαμοyελαστο �οι. τ? χέρια της σάν νά προσηύχετο. Τήν μιλησε . χω�ις νό �αρη κα�μια απαντηση. Έπιασε τόν καρπό τόϋ χεριού της για να μετρηση τους σφιγμούς τής κοπελλίτσας. Τότε μονάχα διαπίστωσε ότι ή Εύδοξούλα ήταν νεκρή. 

Ή 18χρονη μαθήτρια Εύδοξούλσ Γσuρyουλότου. Τήν tσφαζαν καΙ tκσνε 

τήν nροοευχή τηc; 

· Εκτελώντας τό χρέος μου σαν Χριστιανος καί σάν aνθρωπος πήγα 
καί έπεσκέφθηκα τά άδέλφια τής Γουργουλάτου. Μορφωμένοι καί κοινωνι
κά καλλιεργημένοι δέν έξεδήλωσαν ούτε διάθεση άντεκδικήσεως ούτε καί 
τάσιν άπλής όργής. · Ο  Θεός aς συγχωρήση μοϋ είπαν τούς φονιάδες τής 
Εύδοξούλας. • Αλλωστε προσέθεσαν, ή Ίδια πρίν παραδώση τό πνεϋμα της, 
παρακαλούσε τόν Θεάνθρωπο νά δώση άφεση στίς άμαρτίες τών συναν
θρώπων της πού τήν είχαν στείλη τόσο πρόωρα aτόν aλλο κόσμο. Δέν 
έκρυψα τήν έντύπωσή μου γιά τό μεγαλείο πού έκλεινάν οί ψυχές τών 
χαροκαμένων άδελφών, καί σεβόμενος τόν πόνο πού τούς έδωσα, ύπο
χρεώνοντας τήν σκέψη τους, νά γυρίση τριάντα πέντε χρόνια πίσω, 
θυμίζοντάς τους τό δράμα πού γνώρισε ή οίκογένειά τους, έφυγα άπό τό 
σπιτικό τους, βέβαιος δτι ή περαιτέρω παραμονή μου θά aνοιγε περισσό
τερο τίς πληγές πού ό χρόνος έπέτυχε νά έπουλώση. 

··Ο ταν διηγόμουνα σέ δύο φίλους μου Ναουσοοίους τά όσα συνέβη-
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σαν στό σπίτι τού Γουργουλάτου, και οπως ήταν φυσικό μιλούσα μέ 
έξαρση θαυμασμού γιά τήν στάση πού τηρούσαν, μού είπαν δτι τό 'Ίδιο 
συμβαίνει μέ τούς περισσότερους συμπατριώτες των. 'Όλοι τους μού 
είπαν θέλουν νά μπή μιά βαρειά ταφόπετρα στό παρελθόν. · Ατυχώς δέν 
τούς άφήνουν οί ένοχοι τών έγκλημάτων. Αύτοί άμετανόητοι όμιλοϋν γιά 
καινούργιο γύρο, πού θά γίνη γιά τό πλήρες ξεκαθάρισμα άπό τά· όργανα 
τής άντίδρασης καί τοϋ φασισμού. Μέ τήν εύκαιρία πού ή συζήτηση 
περιεστρόφη γιά τήν έπίθεση τού Αίιγούστου τοϋ 1 947 πού στοίχισε καί τή 
ζωή της Γουργουλάτου, θυμήθηκαν ότι τήν Ίδια τύχη μέ αύτή ν βρήκαν καί 
δύο οίκοδόμοι πού συμπτωματικά ήταν συμπαθούντες πρός Κ.Κ.Ε. 

Καί οί  δυό τους, οί · Αντώνιος Ρούσσος καί .Βασίλειος Τσιλιάδης 
τραυματίσθηκαν άπό σφαίρες συμμοριτών καί άπό βλήματα όλμων πού 
έπεφταν στήν Νάουσσα όλόκληρη τήν νύκτα. 

• Οταν μεταφέρθηκαν στό Νοσοκομείο ήταν νεκροί. Β χα ν πέση άπό 
τίς σφαίρες τών όμοϊδεατών τους. · Αλλά κι αύτοί δέν ήσαν άνθρωποι μού 
είπε; Δtν είχαν οίκογtνειες; Δέν άγαπούσαν τή ζωή; Δέν ξέρω τί 
αίσθόνθηκαν οί · Ελασίτες όταν έμαθαν γιά τόν σκοτωμό των δύο όμοϊδεα
τών τους. · Εμείς οί Ναουσσαίοι συνέχισε τούς κλάψαμε καί τούς θεωρού
με θύματα της κόκκινης βίας. · Αν δέν έκαναν τήν έπίθεση κατά τής 
πόλεως καί οί δυό τους θά ζούσαν δίνοντας χαρά στίς οίκογένειές τους. 

Κοντά στό πτώμα τοϋ Ρούσσου βρέθηκε νεκρός καί ό Σταύρος 
Μεζές. ' Εργάτης κι αύτός μόλις άρχισαν νά πέφτουν οί όλμοι σrήν πόλη, 
έφυγε γιό τό σπίτι του. • Ετρεχε γιά νό φθάση γρηγορώτερα. · Εκεί τόν 
σταμάτ-ησαν δυό ένοπλοι καί χωρίς νά τοϋ ποϋν έστω καί μιό λέξη άρχισαν 
νό τόν κτυπούν μέ τά μαχαίρια τους. Άδικα διαμαρτυρότανε ό δύστυχος. 
Οί όπλοφόροι ζητούσαν έ.ξηγήσεις γ ιό τή βιασύνη πού έδειχνε τρέχοντας. 
· Ατυχώς γι· αύτόν οί · Ελασίται δέν έπαιρναν όπό λόγια. · Αφοϋ βαρέθη
καν νά τό πλήπουν μέ τά μαχαίρια τους, ένας ένοπλος πού φορούσε 
πολιτικό έσυρε τό περίστροφό τους καί έρριξε δύο σφαίρες στό σώμα του. 
Ξεκίνησαν νά φύγουν οί φονιάδες όταν ό ένας άπ' αύτούς άντελήφθη νά 
σαλεύη τό κορμί τοϋ Μεζέ ένώ τά χείλη .του πού άνοιγόκλεισαν καλούσαν 
τούς δολοφόνους νά τόν βοηθήσουν. Μέ φωνή πού μόλις άκουγότανε 
παρακαλούσε νά τόν μεταφέρουν στό Νοσοκομείο. Πρέπει άδέρφια τούς 
είπα νά ζήσω γιατί άπό μένα περιμένει ή γυναίκα μου καί τά δυό παιδιά 
μου. · Ο  "ιδιος όπλοφόρος πού τόν είχε πυροβολήση, έσκυψε καί έρριξε 
δυό άκόμη σφαίρες στόν κρόταφο τοϋ τραυματία, άποτελειώνοντας έτσι 
τό θύμα του. 

· Ανάμεσα στούς νεκρούς πού βρήκαν τό πρώί τά συνεργεία Χωροφυ
λάκων καί πολιτών πού ξεκαθάριζαν τήν πόλη, άντίκρυσαv κοντά στήν 
Παναγία καί τό mώμα τού Ναουσσαίου άντάρτη. ΤΗταν γόνος καλής 
οίκογενείας καί ό παππούς του είχε πρωταγωνιστήσει στόν Μακεδονικό 
άγώνα. Τήv ήμέρα δίδασκε γράμματα στά παιδιά καί τήν νύκτα μέ τά 
φυσεκλίκια του μαζύ μέ τούς άλλους Μακεδονομάχους συμπολίτας του. 
ξενυχτούσαν γιά ν ·  άvτιμετωπίσουv τούς Βουλγάρους, πού κάθε τόσο 
έκαναν έπιδρομές στή Νάουσσα. "Οπως μοϋ άνέφεραν oi συνομιληταί μου 
ό όντάρτης αύτός δέν είχε λάβει μέρος σέ καμμιά έγκληματική πράξη 
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· τών · Ελaσιτών. Τήν έξοδό του ατό βουνό τήν δικαιολόγησαν σrόν aνήσυ
χο χαρακτήρα πού είχε κaί ατό γεγονός ότι πίστευε ότι ό άγώνaς τοϋ 
ΕΛΑΣ άπέβλεπε στήν άποκατάστaση τών δημοκρατικών θεσμών στήν 
πατρίδα μας. 

Γιά άρκετό χρόνο μετά τήν έπίθεση τής Νάουσσας, είχαν στaματήση 
οί άπαγωγές καί οί έκτελέσεις. Τήν μόνη έξήγηση πού έδιναν οί άρχές 
ήταν ότι οί · Ελασίτες άνασυγκροτοϋσαν τίς δυνάμεις τους γιό νέα 
έπίθεση. Οί πολίται έξ όλλου άρχισαν νά ζοϋν μέ τήν πίστη, ότι οί 
σκοτωμοί κaί οί λεηλασίες πού έγιναν καί ή δυσμενής ότμόσφαιρa πού 
δημιουργήθηκε ατό λαό ϋστερα άπό αύτές, θά συνέτειναν ωστε ή τοπική 
ήγεσία πού καθοδηγούσε τά πάντα θά έδωσε έντολή νά μήν έπaναληφθή 
τό κακό πού γίνηκε στήν Νάουσσα. · Ακόμη πίστευαν ότι οί σκοτωμοί τών 
δύο συμπάθούντων ατό ΚΚΕ έργατών, θά βάραινε τή συνείδηση τής 
τοπικής ήγεσίας, πού πολλοί Νaουσσαίοι κομμουνιστές τήν θεωροίιοον "ύπεύθυνη. 'Όπως έλεγαν στίς μεταξύ τους συζητήσεις ε!χε ύποχρέωση 
νά ένημερώση τά κομματικά στελέχη γιά τήν έπιχείρηση ωστε νά πάρουν 
τά μέτρα τους κaί νά φύγουν. 

· Η έπίθεση σt πολυβολείο 
του · Εθνικοu Στρατοu 

· Εγκατaλείποντες οί συμμορίται τήν Νάουσσα μετά τή μάχη και εις 
τόν Θεολόγο, διεχώρίσθησαν οί δυνάμεις των διό λόγους στρατηγικούς. 
· Η  μία πού πήρε τήν κατεύθυνση πρός τό Καϊμάκ Τσαλάν ήναγκάσθη νά 
έμπλακή σέ καινούργια πολεμική έπιχείρηση. Μικρό δύναμις τοϋ στρατού 
πού εύρίσκετο είς Ντορντόπολιν, έπεσήμανε, τάς κινήσεις τοϋ κόκκινου 
στρατού καί έσπευσεν πρός καταδίωξή τους. · Ο  όνθυπολοχαγός Μaρκος 
Πορτολιός, έχοντας είς τήν διάθεσή του δεκaέξ στρατιώτας καί ένα 
όπλοπολυβόλο, Ε:δωκε έντολή έπιθέσεως. Οί κομμουνισταί αίφνιδιασθέν
τες έσκόρπισαν πρός στιγμήν. · Ακολούθως όμως άνασυγκροτήθηκαν, 
άντεπετέθησαν βάλλοντες διό τών όλμων καί τών πολυβόλων των. · Αν καί 
ai δυνάμεις πού διέθεταν ήταν άριθμητικώς

. 
συντριπτικές έναντι τών 

όλίγων · Ελλήνων στρατιωτών, οί τελευταίοι ήμύνοντο. Μέ τόν φορητό 
άσύρματο πού διέθεταν έστελναν σήμα είς τήν Ντορντόπολιν όπου ήτο καί 
ή έδρα τής διλοχίας άναφέροντες δτι τά πολεμοφόδιό των είχαν έξαντλη
θή. · Ο  άνθυπολοχαγός Πορτολιός έδωκε έντολή νά άρaιώσουν οί ριπές 
τών πολυβόλων, είς τρόπον ωστε νά κρατήσουν τάς θέσεις των μέχρις 
άφίξεως καί ένισχύσεων είς όνδρας καί πυρομαχικά. Μέχρι στιγμή δέν 
έχει γνωσθή πού όφείλετο ή άργοπορία τής άποστολής τών ένισχύσεων 
πού έζήτησαν μέ τόν άσύρματό των οί μαχόμενοι. Γεγονός είναι δταν 
όρχιζε νά δύη ό ί)λιος τήν 3 1 η  Αύγούστου 1 947 είχε έξαντληθή καί ή 
τελευταία σφαίρα, ό άνθυπολοχαγός έδωκεν τό σύνθημα ύποχωρήσεως .  
·Ο 'Ίδιος μέ  τό περίστροφό του μονάχα παρέμεινε στήν θέση όπου μέχρι 
τότε ήταν έγκαταστημένο τό ένα άπό τά δύο όπλοπολuβόλα. 

Οί κομμουνιστaί βλέποντας ότι τά πολυβόλα έσίγησαν έκύκλωσαν τό 
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πυροβολείο καί όρχισαν νά βάλλουν μέ καταιγιστικά πυρά. Δυό άπό τίς 
σφαίρες βρήκαν στό μέτωπο τόν ήρωϊκό άνθυnολοχαγό καί τόν όφησαν 
όπνουν. · Ο  Πορτολιός ήταν πιά νεκρός, οί δεκαέξ όμως στρατιώται του 
είχαν σωθfi. 

ΜΕ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΟΡΙΥΣΙΑ 
. 'Όταν οί πρώτοι συμμορίτες κατευθύνοντο· πρός- τήν έπάνω πλατεία , 
τήν όποίαν άργότερα παρέδωσαν στίς φλόγες, μία όμάδα άπ' αύτούς 
ξέκοψε καί πήρε τήν κατεύθυνση πρός τήν έκκλησία τού · Αγίου Θεολό
γου. Στόχος ήταν ή καταστροφή οίκιών καί ή λεηλασία τών Ναουσσαίων 
πού δέν ύπετάσσοντο στίς έντολές τού Κ.Κ.Ε. η άντιδρούσaν ατή στρατο
λογία άνταρτών. 

Μία άπ' αύτές κύκλωσε τό σπίτι τής Λεμονιάς Μητσοκάππα πού 
έμεινε μαζί μέ τίς τρείς θυγατέρες του τήν · Ελισάβετ, τήν Θεολογίτσα 
καί τήν · Ελένη. Τό έζωσαν στήν κυριολεξία καί άπό άποστάσεως 1 0-1 2 
μέτρων άρχισαν νό ρίχνουν σ ·  αύτό χειροβομβίδες καί έμπρηστικές 
βόμβες. Κούρνιασαν κάτω άπό τά κρεββάτια καί τά τραπέζια τους οί 
ένοικοι πιστεύοντας ότι θά προφυλαγόντουσαν κάτω aπ· αύτά. 

Δέν πέρασαν όμως, όλίγα δευτερόλεπτα όπότε ή φωτιά άπλώθηκε, 
καί οί μικρότερες άδελφές · Ελένη 1 3  έτών καί Θεολογίτσα 1 4  έτών 
dρχισαν νά ζητούν βοήθεια. 

· Η μητέρα καί ή · Ελισάβετ κινήθηκαν στό σημείο πού ήταν πεσμένες. 
Τήν "ιδια στιγμή βλήματα χειροβομβίδων καί σφαιρών εϋρισκαν κι αύτές. 

Οί δύο γυναίκες διατηρώντας όκόμη τίς δυνάμεις του� άρχισαν νά 
καλοϋν σέ βοήθεια. · Από τά διπλανά σπίτια δύο Ναουσσαίοι μπήκαν στό 
καμένο σπίτι όπου βρfiκαν καταματωμένα τά σώματα τών τεσσάρων 
γυναικών. • Εσπευσε σέ λίγο ό Νομίατρος μαζί μέ έναν χωροφύλακα. 
· Εξετάζοντας τίς δύο μικρές θυγατέρες δέν όργησε νά διαπιστώση ότι ή 
Θεολογίτσα καί ή · Ελένη ήταν νεκρές. Τά τραύματα τών χειροβομβίδων 
πού έρριξαν οί ηρωες τοϋ ΕΛΑΣ είχον άποτελέση τά διαβατήρια καί τά 
είσιτήρια τών δύο κοριτσιών γιά τόν όλλο κόσμο. 

Τήν μητέρα καί την ' Ελισάβετ τίς μετέφεραν στό νοσοκομ�ίο. · Εκεί 
οί χειρουργοί μπόρεσαν ν '  άφαιρέσουν τά βλήματα άπό τό σώμα τής 
· Ελισάβετ. · Από τό κορμί τής μητέρας 'παρά τήν άπεγνωσμένη τους 
προσπάθεια μπόρεσαν νά βγάλουν λίγα άπό τά σιδερένια βλήματc πού 
ήταν καρφωμένα σ· αύτό. Σήμερα ατό σώμα της Λεμονιάς εΊναι σφη,·ωμέ
να άρκετά άπ ' αύτό. · Η  έπιστήμη δέν άποτολμά νά κόμη έπέμβαση μέ τό 
φόβο δτι ή ένέργειά τους μπορεί νά σημάνει τό μοιραίο γιά τή χαροκαμέ
νη μητέρα η τό όλιγότερο νά τήν καταστήση τελείως άνάπηρη. 

"Οταν οί ηρωες έγκατέλειψαν τήν πόλη όλόκληρη ή Νάουσσα κήδεψε 
τά δύο όμορφα κορίτσια πού πήγαν νά στολίσουν σάν λουλούδια πού ήταν 
τόν παράδεισο μέ τήν παρουσία τους. 

· Η  μάνα χωρίς κανέναν πόρο ζωής άγωνίζεται έδώ καί τριάντα πέντε 
χρόνια νά πάρη μία μικρή σύνταξη γιά νά έξασφαλίση τουλάχιστον tνa 
κομμάτι ζωής. Δυστυχώς ή Πολιτεία πού έτοιμάζεται νά συνταξιοδοτήσει 
τούς σφαγείς δέν ίκανοποίησε μέχρι στιγμής τήν dΊτηση τού θύματος. 
Εύτυχώς τήν παραστέκει ή ' Ελισάβετ πού παντρεύτηκε τόν Ναουσσaίο 
Δημουλά. 
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Τήν νύκτα τής έθνικής έορτής 
Τήν Ίδια βραδυά τής 28ης · Οκτωβρίου τοϋ 1 947 πού ιi Νάουσσα είχε 

παραδοθή στίς φλόγες δύο ένοπλοι · Ελασίτες έσπαζαν τήν πόρτα τού 
Γεωργίου Κουϊτση. Μπήκαν στό σπιτικό του, τό έλεηλάτησαν, άφαιρώντας 
δ,τι πολύτιμο εΤχε καί ϋστερο παραλαμβάνοντας τόν ίδιοκτήτη του άκολού
θησαν τό δρόμο πρός τά ύψώματα. Στήν άρχή ζήτησαν άπό τόν δμηρο νά 
ένταχθή στίς δυνάμεις τοϋ Δημοκρατικού Στρατού καί νά πάρη μέρος 
aτόν άγώνα γιά τό γκρέμισμα τής φασιστικής Κυβερνήσεως · Εθνικής 
· Ενώσεως καί στήν έγκατάσταση νέας στήν όποία θά μετείχε ό λαός διό 
τοϋ Κ .Κ .  Ε. · Ο  άρνηθείς πού πρίν άπό λίγο παρέστη μάρτυς τής ληστείας 
πού έκαμαν οί έπιδρομείς στό σπίτι του άρνήθηκε τότε τόν ύπέβαλαν τήν 
έναλλακτική λύση νά ένταχθή aτόν έφεδρικό ΕΛΑΣ ii στήν Ετ Α. Κι έκεί 

· τοϋ εΤπαν μπορείς νά προσφέρης ύπηρεσίες γιά τό λαό. 
Σέ _καινούργια άρνησή του οί κομμουνισταί άρχισαν νά τόν κτυπούν. 

Τόν έρριξαν πάνω σέ χείλος τής χαράδρας καί βγάζοντας τά μαχαίρια 
τους τόν κατακρεούργησαν. . 

Στίς 29 · Οκτωβρίου τό πρώί πού έφευγαν κυνηγημένοι οί λησταντάρ
ται, μιά μικρή όμάδα τού Ση�ατοϋ μας βρήκε τό πτώμα τού Κούίτση . · Απ '  
αύτό έλλειπαν τά δύο του μάτια καί ή καρδιά του ήταν σχισμένη. 

· Η μεταφορά τής σορρού του καί ό ένταφιασμός του γίνηκε τό "ιδιο 
άπόγευμα μαζί μέ τίς δλλες κηδείες τών νεκρών τής προηγούμενης 
νύκτας. 

.. .. ..  

Τήν άπελευθερωτική δραστηριότητα τό ΚΚΕ τήν έγκαινιάζει ό «Δημο
κρατικός Στρατός» στίς 2 ' Ιανουαρίου τοϋ 1 9 48 σκοτώνοντας τόν · Ανθυ
πολοχαγό τού 5 1 9  Τάγματος ·· Αγγελο Χαϊδευτό καί έξη στρατιώτας. 

· Ανεβαίναν μέ ένα μικρό φορτηγό τοϋ Στρατού γιά τή Νάουσσα γιά 
νά προμηθευθούν έιδη γιά τή μονάδα καί νά κάμουν τά άτομικά τους 
ψώνια οί στρατιώτες .  Στό 4ο χιλιόμετρο τού δρόμου πού βγάζει άπό τόν 
Σιδηροδρομικό Σταθμό πρός τήν πόλη έπεσαν στό φορτηγάκι έκατοντόδες 
σφαίρες .  Οί δύο σκοτώθηκαν έπί τόπου, καί τρύπησαν τά έλαστικά τοϋ 
αύτοκινήτου. Σταματώντας αύτό ύποχρεωτικά κυκλώθηκε άπό eΊκοσι περί
που ένόπλους. · Ο  · Ανθυπολοχαγός βγήκε μέ τό περίστροφό του γιά ν ·  
άμυνθή, ένώ qί τέσσαρεις άοπλοι στρατιώτες παρεδόθησαν χωρίς άντίστα
ση .  Τούς φαντάρους τούς έδεσαν τά χέρια, καί τόν Χαϊδευτό έκριναν 
φρόνιμο νά τοϋ δέσουν καί τά μάτια του. Τούς όδήγησαν ένι:>nιον τών 
καπεταναίων πού μαζί μέ πολλούς άλλους · Ελασίτες ήταν συγκεντρωμέ
νοι στήν Κωτίχ,α. 

Σέ πρόταση τοϋ ένός καπετάνιου νά προσχωρήσουν στόν ΕΛΑΣ καί 
νά τούς χαρίσουν τή ζωή πρώτα ό Χαϊδευτός καί σχεδόν ταυτόχρονα οί 
'Έλληνες στρατιώται όρνήθηκαν. Ό Ζέρβας η ό Βορηδς έξαλλοι άπό τό 
θυμό τους έσυραν τον. άνθυπολόγαχό καί όρχισαν νά τόν κτυπούν μέ τά 
μαχαίρια τους. Τό παλληκάρι άντί νά ύποκύψη καί νά μεταβάλη άπόφαση, 
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ύπέστη τά πλήγματα καί τών μαχαιρωμάτων πού έπέμενε νά μήν ύστερήση 
σέ έγκλημαnκότητα άπό τόν άλλο αίμοδιψί') καπετάνιο. Μού είπαν ότι τό 
κορμί τοϋ Χαϊδευτού πού τό βρί')καν πεταγμένο σέ μιά παρακείi.ιενη 
χαράδρα έφερνε γύρω στίς πενήντα μαχαιριές. • Αλλοι μού μίλησαν γιά τό 
πετσοκομένο κορμί του. · Ακρωτηριασμένο άπό τά χέρια καί τά πόδια του 
βρέθηκε χωρί� μάτια καί αύτιό. 

Λίγο πιό πέρα τά τέσσαρα πτώματα, τών ίσαρίθμων στρατιωτών 
έφερναν λιγότερες μαχαιριές. Τά κεφάλια τών νεκρών ήταν κατατρυπημέ
να άπό τίς σφαίρες πού χρησιμοποίησαν οί δήμιοί τους πρίν άποτελειώ
σουν τά θύματά τους, πού δέν δέχθηκαν ν' άνταλλάξουν τή ζωή τους 
προσχωρώντας στόν ΕΛΑΣ. 

· οπως συμπεραίνουν οί Ναουσσαίοι, ένώ γινότανε ή έnίθεσις τού 
άξιωματικού καί τών στρατιωτών, κάποια όμάδα · Ελασιτών είχε πάη ατό 
σημείο πού ήταν άκινητοποιημένο τό στρατιωτικό φορτηγό καί τό παρέδω
σαν στίς φλόγες . Βλέποντας ή Χωροφυλακή καί ή Πυροσβεστική ύπηρεσία 
τής πόλεως τήν πυρκαϊά, πού εΊχε ξεσπάσει λίγα χιλιόμετρα έξω άπό τήν 
πόλη, βρέθηκε γρήγορα στόν τόπο τού έμπρησμού τού αύτοκινήτου. · Από 
αύτό είχε άπομείνη μόνον ό σιδηρούς έξοπλισμός του . .. Ενας χωρικός πού 
άνέβαινε μέ τό κάρρο του έδωκε τήν πληροφορία ότι στήν Κωτίχα 
άκούσθηκαν πρίν άπό λίγο πολλοί πυροβολισμοί. Χωροφύλακες καί Πυρο
σβέσται βρέθηκαν έκεί. · Αντίκρυσαν μέ φρίκη τό άκρωτηριασμένο σώμα 
τοϋ άνθυπολοχαγού καί τά γυμνά πτώματα τών φαντάρων πού μετά τήν 
έκτέλεσή τους οί · Ελασίτες τούς άφήρεσαν τίς στρατιωτικές στολές. · Ο  
περίφημος Δημοκρατικός Στρατός έξησφάλιζε τώρα τέσσερις στρατιωτι
κές στολές μέ τίς όποίες εύκολώτερα θά παγίδευε τά ύποψήφια yιά 
έκτέλεση θύματά του. 

" Ενας όντόρτης no� παραδόθηκε 
· Απευθύνθηκα σ· έναν αύτομολήσαντα · Ελασίτη καί τόν ερωτησα 

πότε έγκατέλειψε τίς τάξεις τοϋ ΕΛΑΣ καί ποιά ήταν τά α-ιτια πού τόν 
όδήγησαν στήν τολμηρή αύτή άπόφαση. 

- «Είχα πάη είς τόν ΕΛΑΣ τό 1 947 άπαχθείς μαζί μέ τούς άλλους 
Ναουσσαίους πού πήραν οί άντάρται κατά τήν έπίθεση πού έκαμαν τό 
βράδυ τής 28ης · Οκτωβρίου. · Εκπαιδεύθηκα στήν Πρέσπα καί ·τοποθετή
θηκα σέ λόχο τάγματος πού βρισκότανε στό · Αμύνταιο. Στίς 20 Δεκεμβρί
ου τού 1 948 τό τάγμα μας έφθασε έπάνω άπό τή Νάουσσα καί μετά δύο 
ήμέρες ένήργησε έπίθεση έναντίον τής γενέτειράς μου. 'Όταν οί όλμοι 
καί τό κανόνια μας έπληπαν τή Νάουσσα, μπροστά μου έβλεπα τίς 
μορφές τής μόννας, τού πατέρα καί τών δύο μου όδελφών. Ζοϋσα μέ τήν 
άνήσυχη τι) σκέψη ότι κάποιο βλήμμα μπορούσε νά εϋρισκε κάποιον άπό 
τούς_ δικούς μου. • Ενοιωθα βαρειές τύψεις γιά τό κακό πού έκαμα 
διστάζοντας μέχρι τότε νά έγκαταλείψω τόν ΕΛΑΣ. 

»Περισσότερο βάραινε στή συνείδησή μου τό yεγονός ότι στό χρόνο 
πού ύπηρέτησα στό άντάρτικο είδα νά σκοτώνουν καί νά σφάζονται όθώες 
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όνθρώπινες υπάρξεις . Καραδοκούσα έκείνη τη νυκτα νά βρώ ευκαιρία νά 
πετάξω τό όπλο μου καί νά μπώ στήν Νάουσσο. Νό παραδοθώ στίς όρχές 
τοϋ Στρατού έστω καί άν μέ παρέπεμπαν σέ δίκη γιά τή συμμετοχή μου 
aτόν κομμουνισμό. Καί ή ευκαιρία αυτή μοϋ δόθηκε όταν ό λόχος μου 
διετάχθη νά κινηθή άπό τό Κουκκούλι καί νά μπή στήν πόλη. 

" ·  Ετσι τήν ωρα πού έμαίνετο ή μάχη μέ τό Στρατό καί τή Χωροφυλα
κή πού ύπεράσπιζαν τή Νάουσσο, βρήκα τόν τρόπο καί γνωρίζοντας καλά 
τά μονοπάτια τίς πόλεως, τράβηξα όλόϊσα πρός τό σημείο πού ήταν ή 
έδρα τής Χωροφυλακής. Φωνάζοντας δυνατά ποιός ήταν ό σκοπός μου 
καί βλέποντάς μου νά είμαι τελείως άοπλος οί χωροφύλακες μοϋ όδήγη
σαν σ· έναν άνθυπασπιστή πού μέ τό αύτόματό του ήταν στημένος στό 
παράθυρο τής ύποδιοικήσεως τής χωροφυλακής. 

>>Όταν άνέφερα τ ·  όνομά μου καί τήν όπόφαση πού εΙ χα πάρει μέ 
συνεχάρη μέ θερμότητα. Λίγο μετά τά μεσάνυκτα πού στρατός καί 
χωροφυλακή έπέτυχαν νά τρέψουν σέ φυγή τούς έπιδρομείς τοϋ τάγμα-

. τος πού κι έγώ άνήκα πρίν άπό λίγες ώρες, ήλθε καί ό ύπομοίραρχος τής 
· Ασφαλείας, aτόν όποίο μέ παρουσίασε ό άνθυπασπιστής. Μοϋ φέρθηκε 
τόσο άνθρώπινα καί μοϋ μίλησε σάν νά ήταν Πραγματικός μας πατέρας. 
Τόν άπήντησa. σέ όλες τίς έρωτήσεις πού μοϋ έκανε καί χωρίς νά άσκήση 
καμμιά άπολύτως πίεση τοϋ έδωκα όσες πληροφορίες ιϊξερα γιά τόν 
Δημοκρατικό Στρατό, τίς προθέσεις του καί τά έγκλήματα πού διέπραξε. 

»Μιλώντας aτόν έκπρόσωπο αύτόν τοϋ Κράτους ένοιωσα νά μοϋ 
φεύγει τό βάρος πού έσφιγγε τήν ψυχή μου. Πίστευα έκείνη τή στιγμή ότι 
ξαναγενιώμουνα. • Εφευγn πιά άπό τό παρελθόν πού ήταν συνδεδεμένο 
μέ έγκλήματα άθώων καί άνυπερασπίστων άνθρώπων καί έμπαινα ατή 
παληά μου ζωή, τήν πραγματική ζωή, πού ήταν γεμάτη άπό όμορφες 
άναμνήσεις. 

»Αύτός ήταν ό λόγος πού έφυγα άπό τό άντάρτικο. · Εάν θέλεις 
γράψε αύτά καί aτόν " · Ελληνικό Βορρ<Ί» γιά νά τά διαβάσουν καί νά τά 
μάθουν τά · Ελληνόπουλα πού όπως συνέβη μ ·  έμένα τό 1 947 μπορούν κι 
αύτά νά παρασυρθούν καί νά γίνουν άθελά τους φονιάδες άνθρώπων μέ 
τούς όποίους τό μόνο πού τούς χωρίζει είναι ή· άντίθεσή τους μέ τό 
κομμουνισμό». 

• Εσφιξα τό χέρι τοϋ παλαιού · Ελασίτη, πιστεύοντας ότι μέ τά όσα μοϋ 
ίστόρησε πρόσφερε μιά πραγματική ύπηρεσία στήν · Ελλάδα καί κυρίως 
ατά παιδιά της. 

ΑΛΛΟ ΦΡΙΚΤΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑ 
Τ Ηταν ή 4η Ίανουcψίου τοϋ "ιδιου χρόνου καί ό κρεοπώλης Πασχάλης 

Σταμένιος φορτώνοντας τό αύτοκίνητό του μέ σφάγια πού ε!χε άγοράσει 
άπό τά χωριά τής περιοχής, βιαζόταν γιά νά φθάση μιά ωρα νωρίτερα στήν 
πόλη γιά νά έφοδιάση τούς κατοίκους της μέ κρέας, μιά καί τήν 
μεθεπόμενη_ οί Χριστιανοί 'θά έόρταζαν τήν μεγάλη έπέτειο τών Θεοφανεί
ων. Καθότανε δίπλα είς τόν όδηγό καί ζύγωνε τό αύτοκίνητο πρός τήν 
πόλη. · Από μακρυά είδε νά προβάλλουν άπό τήν γέφυρα τής Βεροιώτισ
σας 5-6 νεαροί. Συνέστησε aτόν όδηγό νά άνακόψη τήν ταχύτητα τοϋ 
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αύτοκινήτου του γιά νά μήν nαρασύρη κανέναν άnό τούς πεζούς πού ήταν 
στημένοι άκριβώς πάνω στήν Γέφυρα. Κορνάρησε ό όδηγός oi νεαροί 
δμως δέν έλεγαν νά τό κουνήσουν. · Ο  Σταμένιος βγαίνοντας γιό νά δή τί 
συνέβαινε δέχθηκε καταιγισμό πυροβολισμών πού έρριχναν οί νεαροί μέ 
τά αύτόματά τους πού τά είχαν κρυμμένα κάτω άπό τά παλτά τους. 

Διέταξαν τόν όδηγό νά κατέβη άπό τήν θέση του. · Ο  δύστυχος 
πιστεύοντας δτι τόν περίμενε ή ··ιδια τύχη μέ τόν Πασχάλη, άρχισε νά τούς 
έκλιnαρεί νά φεισθοϋν τής ζωής του. ·· Ενας άπό τούς νεαρούς πήρε τήν 
θέση τοϋ όδηγοϋ ένώ οί τέσσερις όλλοι σπρώχνοντάς τον βάναυσα 
έπιβιβάσθησαν στήν καρότσα τοϋ αύτοκινήτου. Κάνοντας στροφή τό 
αύτοκίνητο καί καλυπτόμενο άπό τούς πυροβολισμούς πού όλλη όμάδα 
· Ελασιτών έρριχνε έπάνω άπό τή γέφυρα πήρε τό δρόμο πρός τόν 
Σιδηροδρομικό Σταθμό. 

Κόσμος πολύς μαζεύθηκε ατή γέφυρα καί μαζί μ' αυτον και αρκετοί 
χ�ροφύλακες πού έσπευσαν νά μεταφέρουν τό πτώμα τοϋ Σταμένιου ατό 
νεκροτομείο. τ Ηταν ή μόνη ύπηρεσία πού μπορούσαν νά προσφέρουν ατό 
δύστυχή συνάνθρωπό τους. 

Τό αύτοκίνητο χωρίς τό φορτίο μέ τά σφάγια βρέθηκε τήv έπομένη 
ήμέρα ατό δρόμο πού όδηγοϋσε πρός τήν Βέροια. 

τ Ηταν μεταξύ Πατρίδος καί τής διασταυρώσεως πρός τή Φυτιά . 
.. Οπως μαθεύτηκε άργότερα τά σφάγια τά φόρτωσαν σέ ύποζύγια πού 
είχαν άφαιρέσει άπό τά γύρω χωριά. Μέ τόν τρόπο αύτό οί λησταντάρτες 
έξασφάλιζαν τροφή γιά άρκετές ήμέρες. " Ετσι γράφεται ή ίστορία τής 
· Εθνικής · Αντίστασης καί τής ληστρικής έπιμελητείας .τοϋ · Αντάρτη. 

* * * 

Πέρασε ένας μήνας περίπου, δταν ό ταγματάρχης ' Ιωάννης Καραμ
πέτσος έπιβαίνων στρατιωτικού τζίπ κατευθύνετο πρός τήν Νάουσσα. 
Πήγαινε γιά νά πάρη μέρος σέ μιά σύσκεψη πού θά γινότανε στήν 
ταξιαρχία. Είχε προχωρήση τό αύτοκίνητο περί τά δύο χιλιόμετρα άπό τό 
σταυροδρόμι τοϋ Σταθμού, όταν άπό τίς δύο πλευρές τοϋ δρόμου 
όγνωστοι πού δέν φαινόντουσαν όρχισαν νά πυροβολούν. Μέ τίς πρώτες 
σφαίρες τρύπησαν τάέλαστικά τοϋ τζίπ καί ό όδηγός του στρατιώτης 
κατέβηκε νά δή τί άκριβώς συνέβαινε. Μιά ρι:Ίή γάζωσε τό κορμί του καί 
σφαίρες πολλές πού· έπεσαν ατό πρόσωπό του τόν όφησαν νεκρό. · Από 
τήν όλλη πόρτα βγήκε πρώτος ό ταγματάρχης καί ένας χωραρύλαξ πού 
στόν Κοπανό πού ήταν, παρακάλεσε νά έπιβιβασθή τοϋ αύτοκινήτοu μιά 
πού αύτό πήγαινε στήν Νάοuσσα πού ήταν καί δικός του προορισμός. 

Τόν χωροφύλακα άφοϋ τόν τσάκισαν Οτό ξύλο τόν έξετέλεσαν μέ τά 
πιστόλια τους δίπλα σχεδόν στό αύτοκίνητο. Τόν ταγματάρχη τόν πήραν 
μαζί τους. Πορευόμενοι άπό βουναλάκι σέ βουναλάκι, τόν όδήγησαν 
διακόσια περίπου μέτρα π ιό πάνω άπό έκεί πού σήμερα είναι τό · Εργοστά
σιο τοο Μπουτάρη. Κανένας δέν μπόρεσε νά δώση περισσότερα στοιχεία 
γιά τό τί έπακολούθησε. Γεγονός είναι δτι τό πτώμα τοϋ ταγματάρχου 
Καραμπέτσου εύρέθη στίς 26 Φεβρουαρίου δυό χιλιόμετρα πιό πάνω άπό 
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τήν Στενήμαχο. · Εφερε πολλά τραύματα άπό αίχμηρά όργανα καί τέσσερις 
σφαϊρες πού είχάν κατατρυπήση τήν καρδιά του. Τήν στολή του τήν είχαν 
άφαιρέσει καί τά καταματωμένα πέλματά του άnεδείκνυαν ότι πρίν τόν 
έκτελέσουν τόν ύπεχρέωσαν οί δήμιοί του νά nερπατήση ξυπόλητος 
έπάνω στήν παγωμένη γη. 

ΟΙ ΣΤΡΑτΙΩτΙΚΟΙ 
· Απ '  δσα είχαν συμβή απο τίς άρχές ' Ιανουαρίου μέχρι τότε, 

φαίνεται δτι οί συμμορίτες εiχαν βάλη γιά στόχο τους νά πλήξουν τούς 
μετακινουμένους στρατιωτικούς. Στό έργο τους αύτό διευκολύνοντο άπό 
πληροφοριοδότας πού είχαν στήν περιοχή τού Σιδηροδρομικού Σταθμού 
καί πού κατευθύνοντο άπό δύο άπαίσιους άρχιεκτελεστάς. Οί δύο αύτοί 
έγκληματίαι είχαν έκτελέσει κατά τήν περίοδο 1 943- 1 949 γύρω άπό 
είκοσιπέντε έπιβάτας τραίνων καί λεωφορείων. Οί πληροφοριοδόται αύτοί 
έδιναν ση μα aτούς γύρω εύρισκόμενους · Ελασίτας γιά κάθε στρατιωτικό 
αύτοκίνητο πού άνέβr:ιινε nρός τήν Νάουσσa. • Ετσι στίς 3 Μαρτίου, ένώ ό 
· Υπολοχαγός Μιχαήλ Σούμπασης τού 5 1 4  Τάγματος μετέβαινε πρός 
έκτέλεση ύπηρεσίας στήν Νάουσσα δέχθηκε όμοβροντία αύτομάτων δ
πλων ατό έκτο χιλιόμετρο πρός τήν πόλη. Τραυματισμένος βαρειά πετά
χθηκε έξω άπό τό ύπηρί::σιακό αύτοκίνητο γιά νά ύnοστή νέα έπίθεση τών 
όπλοφόρων. Καί οί τρεϊς ένοπλοι όδειασαν στό σώμα τού ύπολοχαγού 
δλες τίς σφαϊρες των δπλων του. Τόν όδηγό στρατιώτη τόν παρέλαβαν 
μαζί τους, δταν πήραν τό δρόμο τής φυγής. ϊσως γιά νά μή δώσουν 
στόχο, δέν έκαψαν τό στρατιωτικό αύτοκίνητο. 

· Η τρίτη αύτή δολοφονία άξιωματικού σέ διάστημα δύο μηνών ύπο
χρέωσε τούς ύπευθύνους τής ταξιαρχίας νά πάρουν μιά σειρά μέτρων, μέ 
σκοπό νά προλάβουν καινούργια έγκλήματα. Τό "ιδιο έκαμε καί ή Χωροφυ
λακή πού έγκατάστησε ένα κινητό φυλάκιο σ:rό σταθμό Ναούσης. · Από 
τότε δέν παρουσιάσθηκε όλλο έγκληματικό κρούσμα. 

· Ως τόσο οί σκοτωμοί τών άξιωματικών καί τών στρατιωτικών είχαν 
σάν άποτέλεσμα νά δημιουργηθή στούς κατοίκους τής πόλεως κλίμα 
φοβίας. · Η  άγορά νέκρωσε στήν πραγματικότητα καί είχε σταματήσει κάθε 
κίνηση καί κατοίκων τής περιοχής πρός τή Νάουσσα. 

Αύτή ή ήρεμία διατηρείται έως τή δεύτερη ήμέρα τού Πάσχα. 
· Υπάρχουν πολλοί πού άπέδωσαν τήν άπραξία τών κομμουνιστών άπό 
πλευρδς έκτελέσεων ατά μέτρα πού πήρε ό Στρατός καί ή Χωροφυλακή, 
καί aτόν έξοπλισμό πολλών Ναουσσαίων, πού εΊτε κατετάγησαν είς τά 
τμήματα καί ΜΑΥ, εΊτε μέ όδειες των άρχών έπρομηθεύθησαν δπλα καί 
έτσι μπορούσαν ν '  άντιμετωπίσουν ένδεχόμενη είσβολή καί τά σπίτια των 
δι ·  ίδίων πλέον δυνάμεων. 

Ξημέρωσε ή τρίτη ήμέρά τού Πάσχα δταν ένοπλοι άγνώστου άριθμού 
μπήκαν ατό σπίτι τού Λαζάρου Μιχαηλίδη. Καί αύτός είχε έγκαταλείψη μέ 
τή· μητέρα του Σουμέλα καί τήν γυναίκα του Σταματία τό χωριό του καί 
είχε καταφύγη στή Νάουσσα γιά περισσότερη άσφάλεια. .. Ανοιξε ένα 
μικρομάγαζο στήν έπάνω πλατεία καί πωλούσε πράγματα διαφόρων είδών. 
• Εμεινε είς τά σπίτια τού Καμπακόλιου καί περίμενε νά παγιωθη περαιτέ
ρω ή τάξις γιά νά ξαναγυρίση στίς δουλειές του ατό χωριό. Οί ένοπλοι 
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τούς ύποχρέωσαν νά ντυθούν καί νά τούς άκολουθήσουν. Στήν άρχή 
προέβαλαν aντίσταση , άλλά στή θέα τών πιστολιών πού έβγαλαν έπιδεικτι
κά οί aνδρες οί aνδρες τού Δημοκρατικού Στρατού, ύποχρεώθησαν ν ·  
άκολουθήσουν τούς είσβολείς τόν Μιχαηλίδη τόν κρατούσαν δύο · Ελασί
τες ένώ τίς γυναίκες τίς έβαλαν στή μέση aλλοι πέντε άπ' αύτούς. Τούς 
όδήγησαν στόν .. Α γιο Γεώργιο καί ϋστερα άπό τήν γνωστή πιά διαδικασία 
τής άνακρίσεως· μέ τό βούρδουλα καί τά στιλέτα, τίς δύο γυναίκες τίς 
έξετέλεσαν, μέ πυροβολισμούς. Ρίξαν έπάνω τους τόσες σφαίρες, ώσάν 
τά σώματά τους νά τά είχαν χρησιμοποιήση γιά πίνακα βολής. Δέν ύπήρχε 
μέρος τού κορμιού τους πού νά μήν ήταν κατατρυπημένο. 

Χωρίς νό χάσουν καιρό, καί άφού έδεσαν τόν Μιχαηλίδη χειροπόδαρα, 
aρχισαν νά τρυπούν τό σώμα του μέ τά μαχαίρια τους: Τόν πετσόκοψαν 
έκδηλώνοντας άγριότητα πού φανέρωνε τό πάθος καί τό μίσος πού 
έτρεφαν οί δολοφόνοι γι'  αύτόν. Καί γιά νά είναι άπολύτως σίγουροι δτι τό 
θύμα_ τους έπαυσε νά ζή, άφήκαν άκέφαλο τό σώμα του. .. Οτ_αν oi 
Χωροφύλακες βρήκαν τό μεσημέρι τά τρία πτώματα, στάθηκε άδύνατο 
παρ· δλη τήν έρευνα πού έ καμαν στήν περιοχή νά βρούν τό κεφάλι τοϋ 
νεκρού. 

ΣτΗΝ ΠΡQΤΟΜΑΓΙΑ 
Πέρασαν περίπου δέκα ήμέρες δταν σχεδόν στίς δώδεκα καί μισή τό 

μεσημέρι ένώ άνέβαινε στό σπίτι του ό έργάτης Γεώργιος Γεωργιάδης τού 
Βασιλείου τόν σταμάτησαν τρείς νεαροί καί τόν ζήτησαν νά τούς δείξη τήν 
ταυτότητά του. Στήν άρχή τούς έξέλαβε δτι ήταν aνδρες τού τμήμάτος 
άσφαλείας καί τούς παρεκάλεσε νά τόν συνοδεύσουν στό σπίτι του δπου 
έκεί φύλαγε καί τήν aστυνομική του ταυτότητα. 

Συνεφώνησαν μαζί του oi τρείς νεαροί, άλλ · δταν ό Γεωργιάδης πήρε 
τήν κατεύθυνση πρός τό σπίτι του πού ήταν στόν συνοικισμό, αύτοί τόν 
έδωκαν έντολή ν ·  άκολουθήσει τό δρόμο πρός τό έπάνω έργοστόσιο τοϋ 
Λαναρά. · Ο  Γεωργιάδης άντιλήφθη προφανώς δτι οί συνοδοί του κάθε 
aλλο παρό χωροφύλακες ήσαν, έκανε προσπάθεια νά τούς ξεφύγει Μέ 
τήν πρώτη σφαίρα πού έρριξε στό κεφάλι του ό ένας άπό τούς όπλοφό
ρους, βρέθηκε αίμόφυρτος κατά γής. Οί όλλοι δυό βγάζοντας τό περί
στροφό τους, τά όδειασαν γαζώνοντας τό κορμί του μέ όσες σφαίρες 
είχαν αύτά. 

Βγήκαν οί Ναουσσαίοι άπό τό γύρω σπίτια, κατέφθασαν οί χωροφύλα
κες πού aκουσαν τούς πυροβολισμούς, χωρίς νά μπορέσουν νά έπεσημά
νουν τούς φονιόδες τού 

·δύσμοιρου έργάτη. Διαπιστώνοντας δτι είναι 
νεκρός τόν μέτέφεραν στό σπίτι του δπου μέσα στούς θρήνους καί τούς 
όδι,φμούς τών δικών του, ό ίατρός Χρονίδης έκαμε σέ λίγη ωρα τήν 
διαπίστωση δτι τό θύμα είχέ ' 'tκπνεύση συνεπεία τών τραυμάτων πού 
έφερε στό κεφόλι. · Η  πρώτη σφαίρα πού τόν έρριξε ό όπλοφόρος δταν 
προσπάθησε νά τούς ξεφύγει είχε όποφέρει τό μοιραίο στόν Γεωργιάδη. 

Τότε όρχισαν τό μοιρολόϊ οί δικοί του •γιατί μού τό σκοτώσανε» 
θρηνολογούσε ή μάνα του. •Γιατί τόσο μίσος συμπλήρωνε» ή γυναίκα του. 
Μονάχα τά δύο άνήλικα παιδιά του δύο καί τριών έτών δέν όντιλαμβανόν
τουσαν τό δράμα πού παιζότανε όλόγυρά τους. 
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Ο ΚΑΤΑΤΡΕΓΜΕΝΟΣ 
Κατά τόν "ιδιο σχεδόν τρόπο έξετέλεσαν οί · Ελασίτες καί τόν Σταϋρο 

Τσορμπατζόγλου πού κι αύτός δούλευε σάν έργάτης στόν Λαναρά. 
Βρισκότανε στή Νάουσσα άπό τό 1 943. Κατ · δλλους· εΤχε ρθή κυνηγημέ
νος άπό τήν Κομμάντο Πιάτσα τών · Αθηνών. Πολλοί όμως ύποστηρίζουν 
καί σήμερα άκόμη ότι είχε φθάσει στή Νάουσσα άπό τήν Πάτρα. 'Όπως κι 
ον έχει τό πράγμα εΤχε βρεθεί στή μαρτυρική αύτή πόλη γιά ν '  άποφύγη 
τό κυνηγητό πού τού έκαμαν οί · ιταλοί. • Ηταν κλεισμένος aτόν έαυτό του 
καί άπέφευγε τίς συναναστροφές μέ τούς συναδέλφους του. Μιά-δύο 
φορές πού θέλησαν νά τόν προξενέψουν γιά νά παντρευτή μιά Ναουσσαία 
τής ίδικής του ήλικίας - ήταν 35 χρόνων περίπου - έκοψε τήν συζήτηση 
μέ άπότομο τρόπο. Σέ έναν μάλιστα "ισως καί aτόν μοναδικό πού όνοιξε 
τήν καρδιά του νά μιλήση, άπεκάλυψε ότι aτόν τόπο πού έμενε μονίμως 
ήταν άρραβωνιασμένος καί περίμενε νά τελειώση τό δράμα τής κατοχής 
γιά νά παντρευτή τήν άγαπημένη του. 

·• Ηταν παραμονή τής 1 ης Μάίου καί άπό τό πρώί εΤχαν κυκλοφορήσει 
προκηρύξεις τού Κ.Κ.Ε. πού καλούσαν τούς έργάτες τής Ναούσης γιά νά 
γιορτάσουν τήν έπέτειο τού Σικάγου μέ άπεργία καί μέ συγκεντρώσεις 
διαμαρτυρίας. Προκηρύξεις εΤχε κυκλοφορήση καί τό ' Εργατικό Κέντρο 
πού καλούσε τά Συμβούλια τών Σωματείων νά συγκεντρωθούν τό άπόγευ
μα γιά νά μετάσχουν στήν έπέτειο τής · Εργατιάς. 

Τελειώνοντας τό άπόγευμα τή δουλειά του κατευθύνετο πρός τό 
έργατικό κέντρο. · Εργάτης κι· αύτός ήθελε νά δώση τό παρόν σέ μιά 
έκδήλωση πού εiχε ταξιι<ό χαρακτήρα άλλά γινότανε μέσα στά πλαίσια τής 
νομιμότητας . 

. Ενώ προχωρούσε μέ βιασύνη γιατί ζύγωνε ή ωρα τής συγκέντρωσης 
τόν σταμάτησαν στή μέση τού δρόμου τρείς όγνωστοι καί τού ύπέβαλαν 
τήν έρώτηση γιά ποϋ κατευθύνετο. 

«Γιά τό · Εργατικό Κέντρο τούς εΤπε ό Τσορμπατζόγλου,  γιατί έκεί 
σήμερα έμείς οί έργάτες θά διακηρύξουμε τά δικαιώματά μας καί θά 
ζητήσουμε βελτίωση τής θέσεώς μας». 

· Ο  ένας άπό τή συντροφιά πού τά · Ελληνικά τά μιλούσε κάπως 
παρεφθαρμένα τόν έπιασε άμέσως άπό τό μπράτσο ένώ οί δύο δλλοι μέ 
ϋφος ε ίρωνικό τού εΤπαν ότι διάλεξε κακό καί έσφαλμένο τρόπο γιά ν '  
άποδείξη τήν έργατική του συνείδηση. ·Ο ένας άπ' αύτούς πού άργότερα 
σκοτώθηκε στή μάχη τής Νάουσας τού 1949 ύβρίζοντας τον σχεδόν τού 
είπε ότι στή συγκέντρωση τού · Εργατικού Κέντρου πού πήγαινε θά 
μαζεύονταν τά όργανα τής έργοδοσίας καί τού κρατικού συνδικαλισμού καί 
όχι οί έργάτες. Βγάζοντας δέ τό πιστόλι του, έζήτησε νά τόν άκολουθήση 
άποφεύγοντας νά βγάλει έστω καί μιά λέξη γιατί θά τού τίναζε τά μυαλά 
του aτόν άέρα. 

· Ανίκανος ό Τσορμπατζόγλου νό άντιτάξη όποιαδήποτε δρνηση άκο
λούθησε τούς τρείς ένόπλους σάν πρόβατο πού όδηγείτο στό σφαγείο. 
Βχε νυκτώση όταν ή συνοδεία έγκατέλειπε τήν πόλη. · Επωφελούμενος 
άπό τό σκοτάδι πού όρχισε νά άπλώνεται έκαμε μία άπεγνωσμένη προσπά
θεια νά τούς ξεφύγη. · Υπελόγιζε ότι έόν έφθανε στό · Εργοστάσιο πού 
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δούλευε θό βρισκόταν κάποιος νό τόν βοηθήση. · Η  όnόnειρά του όμως 
αύτή δχι μόνον δέν έπέτυχε, άλλά έγινε άφορμή νό τόν πλήξη μέ τό 
μαχαίρι του ό ένας άπό τούς κομμουνιστές. Ήταν έκείνος πού μιλούσε 
παρεφθαρμένα τό έλληνικά. 

- Ντtν τά γλυτώσης σκύλε τοϋ εiπε. 
Οί άλλοι δύο σχεδόν όμέσως τόν έσπρωξαν σέ μιό μικρή χαράδρα πού 

ήταν κοντό στό Θεολόγο καί άρχισαν νά τόν κτυπούν μέ τά μαχαίρια τους. 
Κάποια στιγμή ό σλαβόφωνος θέλησε νά τόν άποτελειώση μέ τό περίστρο
φό του. Τόν σταμάτησαν οί άλλοι ύπογραμμίζοντας τόν κίνδυνο πού 
περνούσαν νό τούς άντιληφθοϋν οί χωροφύλακες καί οί στρατιώτες 
όκούγοντας τούς πυροβολισμούς. Ε!ναι άγνωστο πόση ωρα κράτησε τό 
μαρτύριο τοϋ mωχού έργάτη. ·· οταν τό πρώί έφευγαν οί άνδρες τών ΜΑΥ 
άπό τό φυλάκιο τοϋ Θεολόγου γιά νά πάνε στήν πόλη μπερδεύθηκαν στήν 
πορεία τους άπό τό κατακοματιασμένο mώμα τού έργάτου. Καί τώρα 
άσφαλώς θό διερωτηθήτε πώς κατώρθωσα νά συγκεντρώσω τίς λεπτομέ-

. ρειες γιά τήν άπαγωγή καί τήν σφαγή τού Τσορμπατζόγλου; Μοϋ τίς 
όφηγήθηκε ένας όπό τούς τρείς πού παρίστατο ατό φρικτό αύτό έγκλημα 
όταν προχωρ�ντας στήν έρευνά μου ό παλαι�ς αύτός · Ελασίτης προθυμο
ποιι'ιθηκε νά μοϋ μιλήση ύστερα άπό ύπόδειξη ένός καλού Ναουσαίου γιά 
όσα γνώριζε

' γιό τό γεγονότα τής κατοχής καί τού δεύτερου γύρου. 
Μού όρκίστηκε ότι ό "ιδιος δέν κτύπησε δχι μόνον τόν Τσορμπατζό

γλου άλλά ούτε καί κανέναν άλλον άπό τούς Ναουσαίους πού έξετέλεσε 
ό Κομμουνισμός. Αύτός σόν άντόρτης·, τού Δημοκρατικού Στρατού πήρε 
μέρος σέ πολλές όnαγωγές. Ποτέ 'δμως δέν έβαψε τά χέρια του μέ αΊμα 
· Ελλήνων. 

· 

Τόν πίστεψα γιατί δέν μπορούσα νά κάμω κι ·  άλλοιώς. Τόν έρώτησα 
όμως γιατί δέν έγκατέλειψε τίς όρδές τών δολοφόνων, μιά πού άπεχθάνε
το τό έγκλημα. Είχε πρόχειρη τήν άπάντησή του. · •<Όποιος βρεθιϊ ατό 
χώρο τών έγκληματιών δύσκολα μπορεί νά ξεφύγει. · Εάν έγκατέλειπα τό 
άντάρτικο θό ε1χα κι έγώ τήν τύχη τού Τσορμπατζόγλου». 

ΒΙΑΣΜΟΣ 
ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕτΡΙΑΣ 
την "ιδια έποχή οί «ήρωϊκοί» άντάρτες τού κομμουνισμού προέβαιναν 

σ ένα καινούργιο έγκλημα. Θύμα τους αύτη τή φορά ήταν ή Παναγιώτα 
Φουσκιάνου. Δο�λευε σάν ύπηρέτρια είς τό .σπίτι τοϋ φαρμακοποιού 
· Αpνη. Τήν άπήγαγαν κι αύτήν μιά νύκτα τοϋ Μόίου τού 1 948. Τήν 
όδήγησαν λίγο πιό κάτω άπό τή · γέφυρα τής Βεροιώτισσας. Καί άφού 
άκολουθώντας τήν γνωστή τακτική τών βΊαστών, ήσέλγησαν κατά τρόπο 
εiδεχθη έπάνω στό σώμα της, τήν έξετέλεσαν μέ τά μαχαίρια πού εiχαν 
έξοπλισθή γ ιό νά ύπερασπίσουν τήν ύπόθεση τής Δημοκρατίας. 

· Η  ταπεινή ύπηρέτρια ήταν κι αύτή ένα έμπόδιο στήν έnίτευξη τών 
σκοπών τού Κ.Κ.Ε. �Ηταν έκπρόσωπος τοϋ μεγάλου κεφαλαίου. Καταπίεζε 
τούς έργάτες. Ρουφούσε (δπως συνηθίζουν νά λένε οί κομμουνιστές) τό 
άιμα καί τόν iδρώτα τού λαού. 

"Οταν άκουσα τήν άφήγηση γ ιό τήν σφαγή αύτής τής κοπέλλας 
άναρωτήθηκα, πώς εΙναι δυνατόν νά ύπάρχη έστω καί ένας Ναουσσαίος 
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περισσότερον μιά Νaουσσαία πού μπορεί καί ψηφίζει τό κόμμα τοϋ 
έγκλήματος καί τής Προδοσίας; 

Αύτή μου τή σκέψη πού τήν έξεδήλωσα aτούς συνομιλητάς μου πού 
γνωρίζουν τήν τραγική μοίρα τής πτωχής αύτής ύπηρέτριας άφήνοντας 
τήν όργή τους νά ξεσπάση μοϋ άπεκάλυψαν ότι άτυχώς ύπάρχουν 
συμπατριώται των πού έχουν λησμονήσει όχι μονάχα τήν έκτέλεση της 
Φουσκιάνου, άλλά καί τών πιό προσφιλών των προσώπων. Μοϋ κατονόμα
σαν πρόσωπα πού τούς γονείς των είχαν έκτελέσει oi κομμουνιοη:tί, καί 
μοϋ άποκάλυψαν ότι αύτά σήμερα ψηφίζουν Κ .Κ. Ε. ή καί ΠΑΣΟΚ. ·· Οταν 
όκουσα νά ταυτίζουν τό Κ.Κ.Ε. μέ τό Κόμμα πού Κυβερνάει σήμερα, μοϋ 
ύπενθύμησaν πόσοι άπό τούς άντάρτες τοϋ Δημοκρατικοϋ Στρατοϋ καί 
πόσοι · Επονίται καί · Ελασίται μετέχουν είς τό Κόμμα τοϋ ΠΑΣΟΚ. 

«Ποιός σοϋ λέγει ·μοϋ είπε ότι όλοι αύτοί έπαυσαν νά είναι κομμουνι
σταί; · Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο δέν θά άπεδοκίμαζαν τουλάχιστον τά 
έγκλήματα τοϋ Κ.Κ.Ε.». 

· Η  άπόντησή τους ήταν σαφής άλλά καί λογική. Δέν μοϋ όφηνε σέ 
περαιτέρω διάλογο. Μοϋ δημιούργησε δμως τήν εύνόητη άνησυχία. · Εάν 
όντως δλοι συνεχίζουν έμμένοντες είς τάς κομμουνιστικός των άντιλή
ψεις, δχι είς δτι άφορά τούς όραματισμούς καί τίς διακηρύξεις τοϋ 
κομμουνισμοϋ περί κοινωνικής άλλαγής καί περί σοσιαλισμοϋ, άλλά γιά τά 
μέσα πού μποροϋν νά έπιτευχθοϋν οί στόχοι αύτοί τοϋ Κ.Κ.Ε. τότε ποϋ 
βαίνομεν; Ποιά τύχη περιμένει τήν · Ελλάδα καί τόν λαό μας; Εϋχομαι τό 
δίκαιο νά είναι μέ τό μέρος τών όπαδών τοϋ ήπίου κλίματος καί οί 
Ναουσαϊοι +Ιό έχουν όδικο ε ίς τός φόβους πού έξέφρασαι κατά τήν 
συζήτησή μας. Παρασυρμένος όμως άπ ' όσα μοϋ είπαν καί ζώντας τίς 
προκλήσεις πού κάμουν κάθε μέρα οί Πρασινοφρουροί καί οί Κνίτες, δέν 
διστάζω νά έ κδηλώσω κι έγώ τίς όνησυχίες μου γιά τήν καινούργια 
τραγωδία πού άτυχώς Ίσως θό ξαναζήση 6 τόπος. 

ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΕΣ 
· Ενώ έπικρατοϋσε ήρεμία, στήν τελευταία ήμέρα τοϋ Νοεμβρίου τοϋ 

1 947 ένοπλοι · Ελασίτες, μπήκαν άργά ατό σπίτι τών όδελφών • Αννας καί 
Χρυσής Λάφτσιου πού δούλευαν στή ΒΕΤ ΛΑΝΣ. Είχαν έλθει καί oi δύο 
τους άπό τά χωριά τής Δράμας, μετά τή σφαγή πού εκαμαν oi Βούλγαροι 
στά Κύργια. � Ηταν γύρω στά 22·25 χρόνια ή καθεμιά τους καί ξεχώριζαν 
γιά τήν όμορφιό τους. · Από μέρες συζητοϋσαν μέ τίς συναδέλφισσές 
τους νό ξαναγυρίσουν στό χωριό τους μιά πού ή κατάσταση είχε όμαλοποι
ηθή. · Η όναβολή τής άποφάσεώς τους γιά νά φύγουν ήταν ό δεσμός πού 
είχε ή • Αννα μέ έναν έργάτη πού πρίν άπό λίγους μήνες είχε βγή στό 
βουνό. ·Αν καί τά .πράγματα ήταν σφιγμένα ό άρραβωνιασμένος · Ελασίτης 
κατάφερνε τουλάχιστον μιά φορά τήν έβδομάδα νά μπαίνη στήν πόλη κaί 
νά έπισκέmεται τή μνηστή του. 

Σέ μιά άπ ' aύτές τίς έπισκέψεις τίς · συχνές πρότεινε στήν άρχή 
παρακλητικά καί μετά έντονα Ύά τόν άκολουθήσουν στό βουνό καί οί δύο 
κοπέλλες. Αύτές άρνήΕmκαν καί ό άρραβωνιαστικός έφυγε καταθυμωμέ
νος, άπειλώντας δτι θά μετάνοιωναν γι' αύτή τους τήν άρνηση. · Η  
έξέλιξη πού πήρε -όλη αύτή ή συζήτηση όδήγησε στίς δύο άδελφές νά 
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έπισπεύσουν τήν άναχώρησή τους γιά τή Δράμα. Περίμεναν νά πληρωθούν 
τό Σάββατο καί τό "ιδιο άπόγευμα νά φύγουν άπό τήν Νάουσσα. Τήν 
όπόφαση πού είχαν πάρει τήν άνακοίνωσαν καί σέ όρισμένες συναδέλφισ· 
σtς τους. 

Θό ήταν μεσάνυχτα τής 30ης Νοεμβρίου δταν ό άρραβωvιαστικός 
· Ελασίτης μπήκε στό σπίτι, άνοίγοντας τήν πόρτα μέ τό κλειδί πού είχε 
πάντοτε μαζί του. 

· Αφυπνίσθηκαν · οί κοπέλλες καί ή άρραβωνιαστικιά έσπευσε νά τόν 
καλοδεχθή. Αύτό δμως έξαλλος άπό θυμό τήν έσπρωξε μέ βαναυσότητα 
καί είπε νό ξυπνήση τήν άδελφή της γιά νά φύγουν άμέσως γιά τό βουνό. 
· Αντί νά ταξιδέψετε στήν Δράμα τής είπε, θά ταξιδέψουμε μαζί στό 
βουνό καί έκεί θάχετε καί τήν δική μου συντροφιά καί προστασία. 
Προσπάθησε ή • Αννα νά τόν ήρεμήση, ύπενθυμίζοντας τόν κίνδυνο πού 
διέτρεχαν νά συλληφθούν άπό τό Στρατό καί τή Χωροφυλακή .  « " Ελα μαζί 
μας στή Δράμα κι έκεί θά παντρευθοϋμε καί θά ζήσουμε σάν άνθρωποι». 

· Ανέκδοτος ό · Ελασίτης, κάλεσε τρείς άλλους συντρόφους του πού 
στεκόντουσαν έξω άπό τήν πόρτα καί παίρνοντας τίς δύο ·κοπέλλες τίς 
όδήγησαν στήν Κωτίχα. · Εκεί τίς παρέλαβε ένας καπετάνιος μέ μιά άλλη 
όμάδα · Ελασιτών. · Αν καί τό τσουχτερό κρύο τοϋ χειμώνα έπάγωνε τά 
πάντα, ό άρχιδήμιος ύποχρέωσε τίς κοπέλλες νά άποβάλλουν τά ροϋχα 
πού φορούσαν. " Εμειναν μονάχα μέ τά λεπτά έσώρουχό τους. Τότε 
άρχισε ό όμαδικός βιασμός τών δύο κοριτσιών, μπροστά στά μάτια τού 
άρραβωνιαστικού πού δέν αίσθόνθηκε τήν άνόγκη νό προστατεύση τουλά· 
χιστον τήν κόρη μέ τήν όποία τόν είχαν συνδέσει εύχάριστες ·άναμνή
σεις. 

· Αφοϋ καί ό τελευταίος άσtλγησε έπόνω στίς δύο ότυχες άδελφές ό 
άρχισυμμορίτης έσυρε τό μαχαίρι του καί έπεδόθη στό συνηθισμένο καί 
εύχόριστο γι' αύτόν όργιο τής σφαγής. 'Όταν τά άψυχα κορμιά τών δύο 
κοριτσιών όγκαλιασμένα σχεδόν ρίχθηκαν σάν σκοπίδια σ' έναν λάκκο τής 
Κωτίχας, οί Έλασίτες πήραν τό δρόμο γιά τό βουνό. Τώρα πού ή 
συζήτηση τόφερε, άρχισαν οί άφηγηταί μου νά διερωτώνται, ποιά τάχα νά 
ήταν ή έργότρια πού �ίδοποίησε τόν · Ελασίτη άρραβωνιαστικό γιά τήν 
άπόφαση τών άδελφών Λάφτσιου νά φύγουν γιά τήν Δράμα; · Ηθέλησα νά 
μάθω τί άπέγινε ό περίφημος αύτός άρραβωνιαστικός. Μού έπληροφόρη
σαν οί άφηγηταί μου δτι τά "ιχνη του χάθηκαν άπό τήν νύκτα έκείνη τού 
Νοεμβρίου πού μέ ·την παρότρυνσή του γίνηκε ή φοβερή σφαγή τών δύο 
κοριτσιών. Προφανώς θά σκοτώθηκε σέ κάποια μάχη, ή θά ζή σέ κάποια 
άπό τίς χώρες τού ύπαρκτοίι σοσιαλισμού πού πρόθυμα είχαν ύποδεχθή 
τούς κομμουνιστοσυμμορίτες μετά τήν όριστική τους συντριβή στό Γράμ
μο-Βίτσι. 

ΑΡΝΗΘΗΚΕ 
ΝΑ ΠΑΗ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ 
· Ανήμερα τοίι · Αγίου Νικολάου τοίι 1 947 οί όγωνιστές τής · Εθνικής 

· Αντίστασης έπαιρναν μέσα··· άπό τό σπίτι του πού βρισκότανε στήν 
· Υπαπαντή τόν έργάτη Κωνσταντίνο Πατσιa. Καί αύτόν τόν είχαν ένοχλή
ση άρκετές φορές νά άνεβιϊ στό άντάρτικο η νά βοηθήση οίκονομικώς τόν 
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άγώνο. Κοί στίς δύο προτάσεις των όργονωμένων κομμουνιστών της 
πόλεως, προέβαλε τίς άντιρρήσεις του. Μιά μέρα τόν ζύγωσε στό 
έργοστάσιο ένας συνάδελφός του καί τόν κατέστησε προσεκτικό γιά τήν 
άντιδικία πού είχε μέ τούς κομμουνιστάς. «Φρόvτισε Κώστα τοϋ είπε, νά 
τακτοποιήσης τό ζήτημα ούτό γιατί δέν σέ βλέπω καλά. · Από τίς κουβέν
τες πού κάνουν τά συντρόφια άvτιλομβάνομαι δτι είσαι μόνιμος στόχος γιά 
ούτούς. Τό πολύ-πολύ φύγε άπό τήν Νάουσσα κοί πήγαινε στήν · Αθήνα. 
' Εκεί οί Λανοράδες θά σοϋ πάρουν ατή δουλειά τους. " Ετσι θά ξεφύγεις 
άπό τίς άπειλές». 

· Αγύριστο κεφάλι - δπως χαρακτήρισαν οί συνομιλητές μου τόν 
Πατσιό - ούτε κουβέντα δέν δέχθηκε νά γίνει γιά νά φύγη άπό τήν 
Νάουσσα. « · Εγώ δέν έβλαψα ·κανέναν έλεγε, οϋτε καί έχω ήλικίο γιά 
περιπέτεια. 'Ύστερα τί θά κάμω έγώ ατό βουνό, έφ' όσον δέν είμαι 
κομμουνιστής;» 

· Ηταν 8 Δεκεμβρίου ένώ άνέβαινε ατό σπίτι του μέ μιά άγκαλιά 
τρόφιμο, τόν πήραν οί τέσσερις aγνωστοι πού τοϋ είχαν στήσει ένέδρα. 
Τοϋ είπαν νά τούς άκολουθήση γιά άνάκριση. Τούς παρεκάλεσε νά τόν 
άφήσουν νά δώση aτούς δικούς του τά τρόφιμα πού είχε άγορασμένο . 
.. Ενος άπό τούς · Ελοσίτας προθυμοποιήθηκε καί πράγματι τά μετέφερε 
στό φτωχικό τού Πατσιό, άφήνοντάς το έξω άπό τήν πόρτα του. 

Τόν "ιδιον τόν όδήγησαν στίς πηγές τού · Αγίου Νικολάου, όπου τόν 
κατακρεούργησαν aγριο. 'Ύστερα ρίχνοντας τό πετσοκομμένο κορμί του 
στό ποτάμι, έπλυναν τά· ματωμένα χέρια τους, γιά νά πάρουν σέ συνέχεια 
τό δρόμο γιά τό βουνό . 

.. Ενας όκόμη έργάτης νεκρός . .. Ενα θύμα της ώμης βίας πού είχε τό 
θάρρος νά άρνηθη γιά ν· άνεβfι στό βουνό η νά βοηθήσει τόν άγώνα τών 
άνταρτών. Ούαί καί άλλοίμονο έάν μέ τόν τρόπο αύτό πειθαναγκάζονται τά 
ότομα ν ·  άκολουθήσουν ίδέες καί νά μετάσχουν άγώνων πού φαινομενικά 
τουλάχιστον στοχεύουν στήν κοινωνική καί οίκονομική μεταβολή τών 
καθεστώτων. Αύτή ή τακτική μπορεί πρόσκαιρα νά έχη εύεργετικά άrιοτε
λέσματα γιά τούς βιαστές τών συνειδήσεων. Στό τέλος όμως όπως τούλά
χιστον μός δίδαξεν ή πείρο τού πρώτου καί τού δεύτερου άντάρτικου, οί 
βιαίως στρατολογούμενοι γίνονται οί πιό φανατισμένοι έχθροί έκείνων πού 
μέ τήν άπειλή τών όπλων τούς ύπεχρέωσαν ν· άνέβουν ατό βουνό. 
· Αναμφισβήτητα ύπήρξαν κοί έξαιρέσεις. Αύτές κυρίως άφοροϋν aτομα 
νεαρός ήλικίας πού έΊτε ύπέστησαν τήν έπιρροή τών καθοδηγητών καί γί
νανε πραγματικοί κομμουνιστές, ιϊ ύποχρεώθηκαν νά βάψουν τά χέρια τους 
μέ α·ιμα άθώων συνανθρώπων τους, πράγμα ποά τούς ένωσε μέ τούς 
δεσμούς τού έγκλήματ6ς. Καί μήν ξεχνάμε τήν παραδεδεγμένη έπιστημο
νική άντίληψη τών έγκληματολόγων, δτι ότομα πού τά ένώνει ή κοινή εύ
θύνη γιά τό έγκλημα δύσκολα χωρίζουν, άσχέτως ον καί μεταξύ τους 
ύπάρχει άβυσσαλέο μίσος. · Ο  φόβος νά ύποστούν τίς κίφώσεις τού Νόμου 
γιά τά έγκλήματα πού διέπραξαν τούς ύποχρεώνει νά προχωρούν μαζί 
aτόν "ιδιο δρόμο, έπαναλομβάνοντος πολλές φορές έγκλήματα ιϊ όλλο άδι-

. κήμοτα πού μπορεί στήν ούσία νά aπεχθάνεται ό tνας όπό τούς δύο 
έταίρους. 
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ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ 
· Η  έργατιά όμως έπρόκειτο nρίν τελειώσει τό ματωμένο έτος τοϋ 

1 947 νά πληρώση καί άλλον φόρο άΊματος. Θϋμα αύτή τή φορά ύnήρξε ό 
Λουκάς Στέργιος. Καθότανε ατά Μπαντάνια. Μέ μόνο είσόδημα τό μερο
δούλι του ζοϋσε μιά ζωή περιορισμένη. · Ως τόσο σάν πολίτης έλεύθερος 
είχε καί αύτός τίς ίδεολογικές του πεποιθήσεις. Δέν ήθελε ν' άκούση 
τούς καθοδηγητές πού κάθε τόσο τόν πλησίαζαν κάνοντάς του nλύσιν 
έγκεφάλου. " · Εσείς, τούς έλεγε έχετε τίς δικές σας άρχές, έγώ έμμένω 
ατό δικό μου rιιστεύω». Χωρίς νά λαμβάνει ύπ' όψιν του γιά τίς σφαγές 
καί τίς έκτελέσεις πού έκαναν oi · Ελασίται, μέ θύματα τίς περισσότερες 
φορές έργάτας καί έργάτριες ,  κατηγορούσε άνοικτά τήν ήγεσία τοϋ 
Κ.Κ.Ε. γιά τήν τακτική πού τηροϋσε. Δέν έννοοϋσε νά όκούση κανένα άπό 
τούς δικούς του πού τόν συνεβούλευαν νά άπέχει άπό συζητήσεις πού 
είχαν σχέση μέ τή δράση τοϋ ΕΛΑΣ. 

-'Ότι κι άν μοϋ συμβουλεύετε άπαντοϋσε έγώ θά συνεχίσω νά είμαι 
άντίθετος μέ τόν κομμουνισμό καί νά στιγματίζω τά έγκλήματά του. τ Ηταν 
Σάββατο βράδυ, καί σμίγοντας μέ άλλους συναδέλφους του, έμεινε λίγο 
άργότερα όπό τή συνηθισμένη του ωρα στήν ταβερνούλα πού συνήθιζε 
μιά δυό φορές τήν έβδομάδα νά πηγαίνη. Είχε ξεμακρυνθή λίγα μέτρα 
άπό τό ταβερνάκι, όταν ένας άγνωστος τόν πλησίασε καί τόν είπε νά τόν 
άκολουθήση. 

· Ο  Λουκάς θέλεις γιατί είχε πιή κανένα ποτήρι κρασιού παρά πάνω, 
θέλεις γιατί ύπελόγιζε ατή δύναμη τών χεριών του, όχι μονον άρνήθηκε 
νά έκτελέση τήν έντολή τοϋ άγνώστου, άλλά συγκεντρώνοντας όλες τίς 
δυνάμεις του τόν έσπρωξε γιά νά βρεθή πλατύς-φαρδύς ό άγνωστος πάνω 
ατή γή. Συνέχισε τό δρόμο του όταν μπροστά του έμφονίσθηκον τέσσα
pεις ένοπλοι. Βλέποντάς τους έκαμε νά γuρίση άλλά oi σφαίρες πού · 

έρριξαν πάνω στό κορμί του τόν όφησον νεκρό έπί τόπου. · Εκεί τόν 
βρήκε άργότερο ή όστυyομική περίπολος πού άκούγοντος τούς πυροβολι
σμούς έσπευσε γιά νά έξοκριβώση τά συμβαίνοντα. Τόν περιμάζεψαν καί 
τόν μετέφεραν μέ τό τζίπ τής ύποδιοικήσεως της Χωροφυλακής ατό 
Νοσοκομείο γιά νά γίνη έκεί ή διαπίστωσις ότι ό φτωχός έργάτηc;, μέ τίς 
άδιάλλακτες πεποιθήσεις του είχε πέση θύμο τής κομμουνιστικής βαρβα
ρότητος καί θηριωδίας. 

ΣτΗΝ ANQ ΠΟΛΗ 
· Ενώ oi χωροφύλακες έπέστρεψαν ατό άστυνομικό κατάστημα όκου

σαν πυκνούς πυροβολισμούς νό έρχονται άπό τήν • Ανω Πόλη, καί συγκε
κριμένα άπό τά έργατικά σπίτια. Κατηυθύνθησαν έκεϊ άλλά δέν μπόρεσαν 
νά άντιληφθοϋν τίποτε τό παράξενο πήραν τό δρόμο τής έπιστροφής όταν 
όνοιξε τό παράθυρό της μιά Ναοuσσαία, γιά νά τούς πεί ότι μέσα στήν 
αύλή τοϋ Σχολείου είχαν σκοτώσει πρίν λίγα λεπτά τής ώρας κάποιον 
πολίτη. Παίρνοντας μέτρα άσφαλείας μπήκαν oi Χωροφίιλακες ατό σχο
λείο. · Ηρεύνησαν μέ προσοχή τήν αύλή κοί τό μόνο πράγμα πού βρήκαν 
ήταν πολλά-πάρα πολλά νωπά άΊματα. Τούς έκαμε έντύπωση τί είχε γίνει ό 
τραυματίας ή ό νεκρός πού έπεσε άπό τίς σφαίρες τών δολοφόνων. 
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Τ Ηλθαν καί όλλοι Χωροφύλακες καί ένω όρχισαv νά ερευνούν στήν 
γύρω περιοχή, βρήκαν τό σώμα ένός όγνωστου νά είναι άκόμη στή ζωή. 
Τόν είχαν μεταφέρη σέρνοντάς τον λίγο πιό κάτω άπό τό σχολείο. Στό 
Νοσοκομείο πού τόν μετέφεραν ό όγνωστος πού δέν ήταν όλλος άπό τόν 
Σπυρίδωνα Δρόσο έπέζησε έπί τέσσαρις ώρες. Παλαίουσα ή έπιστήμη 
έκαμε κάθε προσπάθεια καί χρησιμοποίησε όλα τά έπιστημονικά μέσα γιά 
νά κρατήση στήζωή τόν δύστυχο έργάτη. Δυστυχώς γι· αύτόν ήταν 
μοιραίο ν ·  άκολουθήση τήν τύχη τοϋ συναδέλφου του Λουκά. 

Τό γεγονός δτι πέντε ήταν τά πρόσωπα πού διέκρινε ή Ναουσσαία νά 
πυροβολούν τό θύμα τους μέσα στήν αύλή τού Σχολείου δημιούργησε 
πεποίθηση στήν Χωροφυλακή, δτι ήταν οί Ίδιοι δολοφόνοι πού είχαν 
έκτελέση προηγουμένως τόν όλλο έργάτη. 

- Εκλεισε τήν άφήγησή της ή Ναουσσαία λέγοντάς μου ότι άπό τότε 
πού συνέβη αύτή ή δολοφονία άπόφευγε νά βγη τίς νύκτες · άπό τό σπίτι 
της καί ούτε τολμάει νά ρίξει έστω καί μιά ματιά στήν αύλή τού Σχολείου. 
Νομίζει δτι μπροστά της θά προβάλει τό φάντασμα τού νεκρού. 

Oi δύο άλλεπάλληλες αύτές έκτελέσεις είχαν άναστατώσει τούς 
Ναουσσαίους, πού διεπίστωσαν ότι τό έννομο κράτος ήταν άδύνατο νά 
προστατεύση τή ζωή του άπό τι'Jν μανία πού είχε καταλάβει τούς δολοφό
νους. Μαζευόντουσαν νωρίς ατά σπίτια τους, διπλομαντάλωναν τίς έξώ
πορτες των σπιτιών τους καί πολλοί μέ αίτήσεις πού ύπέβαλλαν στήν 
· Υποδιοίκηση Χωροφυλακής ζήτησαν νά τούς δοθεί όδεια όπλοφορίας. 

Oi τελευταίοι ήταν ·άποφασισμένοι νά ύπερασπισθούν οί "ιδιοι τή ζωή 
τους. 'Ύστερα άπό συνεννόηση καί μέ τήν είσαγγελία Βεροίας ένεκρίθη
σαν όδειες όπλοφσρίας γιά λιγοστά πρόσωπα. · Εν τω μεταξύ σταμάτησε 
καί τό κακό καί έτσι άναθαρρήσαντες καί πάλι οί φιλήσυχοι Ναουσσαίοι 
ξανάρχισαν τήν κανονική τους ζωή. Τώρα μάλιστα πού ζύγωναν καί τά 
Χριστούγεννα όρχισαν καί τίς προετοιμασίες γιά νά δεχθούν τούς συγγε
νείς τους πού κατά τά έπικρατοϋνται έθιμα, έρχονταν άπό τήν Θεσσαλο
νίκη καί τήν · Αθήνα γιά νά περάσουν μαζί τίς μεγάλες γιορτές της 
Χριστιανοσύνης. 

ΑΝΗΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
· Ανάμεσα σ· αύτούς πού έτοιμαζόντουσαν γιά νά φιλοξενήσουν όσο 

καλύτερα μπορούσαν τά φιλικά η συγγενικά τους πρόσωπα ήταν καί ή 
· Αλεξάνδρα Κουϊτση . · Ολομόναχη aτόν κόσμο άλλά μέ άρκετή περιουσία 
φρόντισε νά έφοδιάσει τό σπίτι της μέ όλα τά καλά. Τ Ηταν ή παραμονή 
των Χριστουγέννων καί κατέβηκε στό Σιδηροδρομικό Σταθμό γιά νά 
προϋπαντήση τήν άνηψιά της πού νεοπαντρευθείσα έρχότανε άπό τήν 
· Αθήνα γιά νά περάσουν τίς γιορτές ατή Νάουσσα. · Εκεί πού καθότανε 
στή διασταύρωση στό μικρό καφενεδάκι τού Σταθμού, δύο άγνωστοι τήν 
ζύγωσαν καϊ τήν κάλεσαν νά τούς άκολουθήση. Στήν άρχή προέβαλε 
άντίσταση, άλλά γρήγορα βλέποντα τά πιστόλια πού έπεδείκνυαν οί δύο 
πciλληκαράδες συμμορφώθηκε μέ τήν έντολή τους. -Αδειος ό Κεντρικ6ς 
δρόμος άπό διαβάτες δέν έδωσε τήν εύκαιρία νά ζητήση βοήθεια ή ότυχη 
Ναουσσαία. 
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Τήν οδήγησαν στό Χωροπάνι. · Αφοϋ τήv έβγαλαν όρκετά άπό τό 
χωριό όρχισαν νά τήν βιάζουν ό ένας μετά τόν όλλον. 'Ύστερα τήν 
παρέδωσαν στόν όρχικαπετάνιο πού μέ τό μαχαίρι του τήν κατακρεούργη
σε τήν άνυπεράσπιστη γυναίκα. Τό φώμα της βρήκαν τό μεσημέρι τής 
όλλης ήμέρας οί Χωροπανιάτες πού γυρίζοντας όπό τήν έκκλησία όκου
σαν τά σκυλιά τους νό ούρλιάζουν παράξενα. · Από τά όκακα αύτά ζώα 
όδηγήθηκαν στόν τόπο τοϋ μαρτυρίου τής Κούίτση, πού δέν μπόρεσε νά 
γιορτάση όπως όλοι οί Χριστιανοί τή Γέννηση τοϋ Θεανθρώπου. 

· Η  άγρια σφαγή τής Ναουσσαίας ήταν καί τό τελευταίο έγκλημα πού 
6 ήρωϊκός ΕΛΑΣ διέπραττε κατά τό έτος 1 947. Τό γιατί έπέλεξε τήν 
ότυχη αύτή γυναίκα καί γιατί έφρόντισε νά τήν κατακρeουργήση τήν wρα 
πού οί τρείς Μάγοι κατευθύνοντο στήν ταπεινή φάτνη γιά νά προσφέρουν 
δώρα στή Θεομήτορα καί στό θείο βρέφος μένει πάντοτε ένα μεγάλο 
έρώτημα. 



· Η Στρατιωτική ήγεσία προειδοποιείται 
yιά τήν έπίθεση άλλά άμφισβητεί 

τί ς πληροφορίε ς 

.. Εχοντας σάν βασική έπιδίωξη vά είμαι άντικειμενικός καί νά δώσω 
πλήρη στοιχεία γιά τό δράμα τής Ναούσσης έχω ύποχρέωση έναντι τής 
άλήθειας καί τής ίστορίας νά άναφερθώ στό· κατωτέρω π�ριστατικό πού 
έάν είχε άλλη έξέλιξη "ισως άπεσοβείτο τελείως ή περιορίζετο είς τό 
έλάχιστο ή καταστροφή τής μαρτυρικής πόλεως καί ή σφαγή τών άθώων 
πολιτών της. 

· Αναμφισβήτητα ή άναδρομή μου στό περιστατικό πού θά ίστορήσω, 
τραυματίζει τή φήμη παραγόντων πού έπαιξαν σημαντικό ρόλο στήν 
ίστορία τοίι στροτοϋ μας. Αύτή είναι όμως ή Μοίρα έκείνων πού άσχολοϋν
ται μέ τήν ίστορία. Νά λένε τήν άλήθεια πρός κάθε κατεύθυνση . Νά 
άγνοοϋν σκοπιμότητες. Ν '  άποκαλύmουν καί νά δίνουν τίς δυνατότητες 
στίς έπερχόμενες γενεές νά διαμορφώσουν σαφή καί άντικειμενική γνώμη 
γιά πρόσωπα καί γιά γεγονότα πού σημάδεψαν τήν ίστορία τοϋ τόπου καί 
συνετέλεσαν γιά τίς εύνοϊκές iΊ δυσμενείς έξελίξεις πού είχαν σάν 
άποτέλεσμα νά διαμορφωθεί άναλόγως ή πορεία τών · Ελληνικών πραγμά
των. 

Οί πληροφορίε ς άμφισβητοϋνται 
Τό ήμερολόγιο δείχνει ότι βρισκόμαστε στίς 8 ' Ιανουαρίου τοϋ 1 949 . 

.. Εχοuν περάση δηλαδή δέκα πέντε ήμέρες άπό τήν τελευταία έπίθεση 
πού έκαμαν οί συμμορίται στήν Νάουσα . 

.. Ενας παλαιός κομμουνιστής πού τό Κ .Κ.  Ε .  τόν χρησιμοποιεί σάν 
σύνδεσμο μέ τίς άνταρτικές δυγάμεις καί πού ταυτόχρονα είναι πράκτο
ρας τής · Ασφαλείας, ζητάει έπιμόνως νά συναντηθή μέ τόν διοικητή 
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· Ασφαλείας κ. Ν. Χορίτο. · Ο  άξιωματικός πού έκανε τίς συναντήσεΙς του 
μέ τόν πράκτορα χρησιμοποιώντας ένα σπίτι μέ δύο έξόδους ξαφνιάσθηκε 
γιατί ή συνάντηση πού ζήτησε ό πληροφοριοδότης, δέν ήταν μέσα στίς 
προγραμματισμένες κοί τακτικές έπαφές πού πραγματοποιούντο. 

· Ενημέρωσε τόν διοικητή Χωροφυλακής κ. Χρ. Λουριδό Γιδη ύποστρά
τηγο έ.ά. πού τόν συνιστά νά έλθη άμέσως είς έπαφή μέ τόν πράκτορα. 
Κρίνει όμως σκόπιμο νά παρίσταται καί ό "ιδιος στήν συνάντηση διό λόγους 
άσφaλείας φοβούμενος, παγίδευσιν τοϋ κ. Χαρίτου, άλλά καί διότι θέλει 
νά είναι αύτήκοος γιά τά όσα πρόκειται νά λεχθοϋν. Πραγματοποιείται ή 
συνάντηση καί ό πράκτωρ άναστατωμένος καί μέ έκδηλα τά σημεία τής 
άνησυχίας άναφέρει ότι ή Νάουσα είναι περικυκλωμένη άπό μεγάλες 
δυνάμεις συμμοριτών 4 - 5000. Τά τμήματα αύτά τοϋ Δημοκρατικού Στρα
τοϋ, έχουν μεταφερθεί άπό τό Βίτσι, τό Πάϊκο, τόν · Ολυμπο καί τό Καϊμάκ 
- Τσαλάν · Επικεφαλής τών άνταρτών είναι οί Βλαντάς, Μπελογιάννης καί 
Θεοχαρόπουλος καΙ πλαισιώνονται άπό πολλούς άξιωματικούς καί πολιτι
κούς έπιτρόπους. 'Έχουν βαρύ όπλισμό. Πεδινό καί όρειβατικό Πυροβολι
κό, όλμους, μπαζούκας, όπλοπολυβόλα διαφόρων διαμετρημάτων καί τό 
90- 95% τών άνταρτών φέρει αύτόματα. Τέλος καταλήγει λίγα χιλιόμετρα 
παρά πέρα έχουν στίς χαράδρες πολλά άλογα καί μουλάρια. 

Κατά την γνώμη του ή έπίθεση θά γίνει άπό wρα σέ wρα. Τ ό 
συμπέρασμα αύτό τό έβγαλε άπό τίς κινήσεις τών τμημάτων, άπό τήν 
ψυχολογική προπαρασκευή πού γίνεται στούς άντάρτες καί άπό τό γεγο
νός ότι ό Βλαντάς τίς 9ύο τελευταίες ήμέρες έκαμε έπιθεωρήσεις τών 
τμημάτων, τό δέ προηγούμενο βράδυ είχε μιά πολύωρη σύσκεψη μέ 
όλους τούς άξιωματικούς καί καπεταναίους. 

Σέ έρώτηση τοϋ κ. Λουριδά πώς είναι δυνατόν νά έχη συγκεντρώσει 
τόσες πληροφορίες, ό πράκτωρ ύπενθύμισε ότι έπί τέσσερες ήμέρες 
βρισκότανε στό βουνό, είχε έπαφή μέ πολλούς καπεταναίους καί πέραν 
τούτου γύρισε σχεδόν δλη τήν περιοχή έκτελώντας έντολές τών Ιδίων. Γιά 
νά γίνει περισσότερο πιστευτός προτείνει νά συνοδεύσει τούς άξιωματι
κούς σέ άναγνωριστική έπιχείρηση. ccMέ τίς διόπτρες, λέγει, μπορείτε άπό 
τά ύψφματα τοϋ Θεολόγου νά δ ή τε τά μιλλιούνια τών συμμοριτών». 

Πραγματοποιείται ή προταθείσα άναγνωριστική έρευνα καί γίνονται οί 
σχετικές διαπιστώσεις, τίς όποίες έπανερχόμενοι oi άξιωματικοί είς τήν 
Νάουσα άναφέρουν τά πάντα είς τόν διοικητή ταξιαρχίας κ. Κατσουρίδη, 
συντάσσοντες καί έπείγουσαν άναφοράν πρός τήν · Ανωτέραν Διοίκησιν 
Χωροφυλακής Κεντρικής Μακεδονίας πού μεταδίδουν τηλεφωνικώς. 

Στήν άναφορά ζητεί ή Χωροφυλακή Ναούσης τήν άποστολή άμέσων 
ένισχύσεων σέ dνδρες καί βαρύ πολεμικό ύλικό. 

· Ο  κ. Κατσουρίδης έξ άλλου συγκαλεί σύσκεψη καί είς τήν όποίαν 
μετέχουν ό · Επιτελc'Jρχης τοϋ συντάγματος Εύάγγελος Δόρτας οί ταγμα
τάρχαι Κοντώσης Χρήστος, · Αθανασιάδης ' Ιωάννης, ό 'Έπαρχος Εύάγ. 
Δαύίδ, ό Δήμαρχος Νικ. Θεοφίλου καί οί δύο άξιωματικοί τής Χωροφυλα
κής. 

· Ο  διοικητής Ταξιαρχίας άφοϋ ένημέρωσε τούς συσκεφθέντας διό τίς 
πληροφορίες πού είχε καί τίς όποίες έπεβεβαίωσαν άναλυτικά οί κ .κ .  
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Λουριδάς καί Χαρίτος, άνέφερε ότι προέβη είς τηλεφωνικήν ένημέρωσιν 
τού Γ.Σ.Σ. ζητήσας, τήν άποστολήν άρμάτων καί γενικώς πολεμικού 
ύλικού. 

· Ο  · Επιτελάρχης Εύάγγελος Δόρτας σάν γνήσιος Μακεδών, πού 
πονούσε παθολογικά τόν τόπο όφησε νά ξεχειλίση ό πόνος του γιά τήν 
άπειλή τήν όποία περνούσε ή Νάουσα καί κατέληξε ότι ήρθε ή ωρα της 
θυσίας «"Εστω καί έμεϊς oi όλίγοι πρέπει νά προετοιμασθούμε γιά τήν 
μάχη όπό τήν έκβαση της όποίας θό κριθή ή τύχη όλοκλήρου της 
' Ελλάδος. Θυσία στήν θυσία, κατέληξε γιά νό μήν περάσει . ό  σλαβισμός 
οτά δγια χώματα της Πατρίδος μας. Σημασία δέν έχει ή δική μας ζωή. 
Προέχει ή σωτηρία της · Ελλάδος». 

· 

Μέ τίς άπόψεις τού · Επιτελάρχου συνεφώνησαν οί παριστάμενοι 
άξιωματικοί καί οί δύο έκπρόσωποι τών πολιτικών όρχών. Εύθύς άμέσως 
έγένετο έvημέρωσις καί τού · Υπουργείου Βορείού · Ελλάδος καί μετά τήν 
διάλυσι τής συσκέψεως αύτοκίvητο ·τού στρατού μετέφεραν είς Θεσσαλο
νίκην τόν Έπαρχον Δαύίδ καί τούς Δημοκρατικούς Συμβούλους, Λέπην, 
Δημητριάδην, Τσώτην καί Χρυσοχόου προκειμένου νά έπισκεφθούν τόν 
· Υπουργό καί τόν Σωματάρχη Θεοδ. Γρηγορόπουλο. 

Είς τήν Θεσuαλονίκη ή έπιτροπή τών Ναουσαίων μαζί μέ τούς 
βουλευτάς Μιχαήλ Πόζην, Κωνσταντίνον Τζιτζικώστα καί Δημήτριο Θεοχα
ρίδη συνηντήθη μέ τόν ύπουργό Βορείου · Ελλάδος. · Αφού τού έξέθεσεν 
τήν κατάστασιν έζήτηοαν να έπικοινωνήση ό έκπρόσωπος της κυβερνήσε
ως μέ τόν πρωθυπουργό, τόν άρχηγό τού ΓΕΣ καί τόν · Σωματάρχηv. 

Πράγματι, ό ύπουργός ήλθεν είς τηλεφωνικήν έπικοινωνία μέ τόv 
άντιπρόεδρον τής κυβερνήσεως Κωνσταντϊvον l σαλδάρην καί τόν άρχη
γόν τού Γενικού · Επιτελείου Στρατού ,  ζητώντας νά δοθή έντολή είς τόν 
Σωματάρχην διά νά κινητοποιήση ίσχυρές δυνάμεις πρός ένίσχυσιv της 
Ταξιαρχίας. 

· Εδώ είναι άvάγκη νά λεχθή ότι ή δύναμις τής έν λόγω μονάδος 
όπετελεϊτο όπό δύο τάγματα πού ή δύναμις των, δέν ύπερέβαινε τίς δύο 
διλοχίες μέ διοικητάς τούς Κοντώσην καί · Αθανασιάδην καί μία πυροβο
λαρχίαν δυνάμεως 3 πυροβόλων μέ διοικητήν τόν λοχαγόν κ. · Αγαμ. 
Γκρότζιον, μετέπειτα άρχηγόν τού ΓΕΕΘΑ καί πού είχε άφιχθή στήν 
Νάουσα, τήν 7ην ' Ιανουαρίου 1 949. 

· Εν συνεχεία 6 ύπουργός έπικοινώνησε μέ τόν Σωματάρχην μ'.: τήν 
παράκληση νά δεχθη τήν έπιτροπήν τών Ναουσαίων καί τούς τρεϊς 
βουλευτάς. · Ο  Γρηγορόπουλος δέχεται νό δή άμέσως τόν έπαρχο, 
προτιμάει όμως νά μήν συνοδεύεται άπό κανέναν άλλον. 

Oi βουλευταί έκπλήσσονται όπό τήν όρνησιν τού Σωματόρχου δηλούν
τες ότι σάν ·έκπρόσωποι τού λαού Ναούσης θά συνοδεύσουν τόν έπαρχο 
είς τό Γ.Σ.Σ. έστω κι όν ό Γρηγορόπουλος άπαγορεύσει τήν εΊσοδό τους. 
Μέ νέο τηλεφώνημα τού ύπουργού, ό Σωματάρχης πείθεται καί ή άντιπρο
σωπεία γίνεται δεκτή άπό αύτόν. 

· Ο  Δαύίδ έπαναλαμβάνει τίς πληροφορίες πού είχε καί ύπογραμμίζει 
τούς κινδύνους πού περνάει ή Νάουσα. 

· Ο  Σωματάρχης μέ ϋφος άνάμικτο όργής καί είρωvείας χαρακτηρίζει 

1 70 



τά λεχθέντα ύπό τοϋ έπάρχου ώς άποκυήματα φαντασίας καί άρλοϋμπες. 
«Φοβοϋμα!, έπαρχε, ότι έπεσες θϋμα ψευδών πληροφοριών η έπιδιώκεις 
νά δημιουργήσης έντυπώσεις άπό πράγματα πού δέν μποροϋν νά συμ
βούν. ΠοΟ νά βροϋν οί συμμορίται τούς 5000 όνδρας καί τό πυροβολικό. 
· Εάν πράγματι μαζεύθηκαν καμμία πεντακοσιοριά κατσαπλιάδες, ό Στρα
τός, θά τούς τσακίση. Πάνε στήν έδρα σου, συνέχισε, καί μή φοβάσαι γιά 
τίποτε. · Εάν πάλι έχεις τρομοκρατηθή παραιτήσου. ·· λλλωστε είσαι γέρος 
καί έχεις άνάγκη νά ξεκουρασθής». 

Κατακόκκινοςο ό έπαρχος. άπό τήν όργή τών λόγων τοϋ Σωματάρχου 
άπαντδ ότι πρώτον έχει άπόλυτον έμπιστοσύνη είς τήν ε ίλικρίνειαν τοϋ 
πληροφοριοδότου του καί ότι ατή Νάουσα πήγε νά προσφέρη ύπηρεσίας 
καί όχι νά ξεκουρασθή. «Παίζετε μέ τή φωτιά κ. Σωματάρχα καί οί 
εύθύνες σας είναι μεγάλες γιό ότι συμβή ατή μαρτυρική Νάουσα καί τό 
λαό της καταλήγει». 

Στή συζήτηση πήραν μέρος καί οί βουλευταί. Συντάσσονται μέ τάς 
άπόψεις τοΟ έπαρχου καί σέ έντονο ϋφος θέτουν τόν Σωματάρχην 
ένώπιον τών εύθυνών του. · Ο  βουλευτής Μιχ. Πάζης, λέγει είς τόν 
Γρηγορόπουλο. «Νά εϋχεσαι είς τόν Θεό νά μήν ύπάρξουν θύματα». 

Ό Σωματάρχης μέ όργίλο ϋφος άπαντά, είς τούς βουλευτάς ότι σάν 
στρατιώτης γνωρίζει τό καθήκον του. «Σείς τό μόνο πού μπορείτε νό 
κάμετε είναι νά μοΟ καταγγείλετε είς τήν κυβέρνηση καί τήν Βουλή. Είς 
τό σημείο αύτό άπλώνει τό χέρι του είς τόν έπαρχο σημείο πού λέγει δτ ι 

ή συζήτησις τελείωσε -γι' αύτόν. 
· Επανέρχεται ή άντιπροσωπεία στό · Υπουργείο Βορείου · Ελλάδος καί 

ό ύπουργός παρέχει τήν πληροφορία δτι κατόπιν έπεμβάσεως τοΟ άντι
προέδρου κ. Τσαλδάρη τό ΓΕΣ έξέδωκεν σχετικός διαταγάς πρός τό 
Γ.Σ.Σ. 

Οί βουλευταί έπικοινωνοϋν μέ τόν άρχηγό τοΟ Λαϊκού Κόμματος ό 
όποίqς έκφράζει τήν εύχή νά δικαιωθή είς τό τέλος ό Σωματάρχης καί νά 
μήν βρεθούμε σέ όδυνηρές περιπέτειες. 

·Αργά τή νύκτα ή άντιπροσωπεία. παίρνει τό δρόμο τής έπιστροιρής. 
Μένει μόνον ό έπαρχος στήν Θεσσαλονίκη γιά νά συνεχίση τίς ένέργειές 
του καί πρός τήν · Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής. 

την Δευτέρα καί τήν Τρίτη 9 καί 1 0  · Ιανουαρίου ή Νάουσσα βρίσκεται 
σέ κατάσταση συναγερμού τών όλιγαρίθμων. στρατιωτικών καί δυνάμεων 
χωροφυλακής πού περιμένουν νά έκδηλωθή ή έπίθεσις περί τής όποίας 
έδόθησαν oi πληροφορίες τοϋ συνδέσμου τοϋ Δημοκρατικού Στρατού. 

· Η ήρεμία πού έπικρατεί ώς άργά τό άπόγευμα άρχίζει νά δημιουργή 
ύπόνοιες δτι τά όσα άνέφερε_ ό έθελοντής πληροφοριοδότης ύπήρξαν 
έσφαλμένα. 

Αύτά δμως τά συμπεράσματα "ισχυσαν ώς τής 1 Ο τό βράδυ. 

· 
Η έπίθεσις κατά τής Ναούσσης 

Είναι ή 1 0η νυκτερινή ωρα τής Τρίτης 1 1 ης ' Ιανουαρίου 1 949 δταν ή 
Νάουσσα τραντάζεται κυριολεκτικώς άπό τί� όβίδες τοϋ πυροβολικού καί 
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τά βλήματα τών δπλω11, πού ρίχνουν χωρίς διακοπή οί συμμορίται τοϋ 
ΕΛΑΣ μέσα στήν πόλη. Σπίτια τινάζονται στόν άέρα, καί πυρακτωμένα 
βλήματα σκοτώνουν ii άκρωτηριάζουν τούς λίγους πολίτες πού κυκλοφο
ρούν στούς δρόμους. • Αλλα χαμόσπιτα κυρίως μεταβάλλονται σέ πυροτε
χνήματα, άφήνοντας άστεγους πτωχούς Ναουσσαίους πού γυμνοί σχεδόν 
βγαίνουν στό δρόμο γιά νά σωθούν άπό τήν όργή τής φωτιάς. 

Φωνές, άπεγνωσμένες έκκλήσεις γιά βοήθεια, κλάματα μικρών παιδι
ών καί κατάρες έναντίον τών κατσαπλιάδων άκούγονται· σ ·  όλη τήν πόλη. 
Οί άνδρες τής 33ης Ταξιαρχίας σπεύδουν νά καταλάβουν τίς θέσεις στά 
κέντρα όμύνης πού έχει καθορίση ή ήγεσία τους. · Από διάφορα σημεία 
σπεύδουν πρός τόν Θεολόγο καμμιά δεκαριά στρατιώτες πού άμέριμνοι 
καί άνίδεοι εΙχαν κατεβή μέ όδεια τό άπόγευμα στή Νάουσσα. Τό "ιδιο 
κάνουν καί άλλοι φαντάροι πού παίρνουν τό δρόμο πρός τό · Εργοστάσιο 
τοϋ Λαναpά. · Εκεί βρίσκουν τόν ταξίαρχο Κατσουρίδη καί τόν ταγματάρχη 
· Αθανασιάδη νά δίνουν έντολές στούς λίγους στρατιώτες πού κι αύτοί 
άφυπνίσθηκαν άπό τή βοή τών όπλων. • Αλλοι στρατιώται τρέχουν πρός τό 
Κουκούλι τόν .. Αγιο Θεολόγο, είς τό νοσοκομείο, στήν οίκία Χρηστίδη, στό 
Γυμναστήριο στήν έπαυλη Πετρίδη, στό Σχολείο καί τήν · Εκκλησία Μετα
μορφώσεως, στήν έκκλησία · Αγία Παρασκευή στό νεκροταφείο, στήν 
δεξαμενή καί στά άλλα φυλάκια. · Εκεί συναντούν καί έλαχίστους άνδρες 
τών ΜΛ Υ πού εΙχαν έπιστρατευθη �ύθύς ώς ό Θεμιστοκλής Σοφούλης 
άνασυγκρότησε τήν Κυβέρνησιν μέ τήν συμμετοχή τού Λαϊκού καί άλλων 
Κομμάτων. Οί σαράντα χωροφύλακες καταλαμβάνουν καί αύτοί τίς προκα
θισμένες θέσεις, άφήνοντας τίς μεγαλύτερες δυνάμεις τους κaί τά 
καταστήματα όπου έχουν τήν έδρα τους ή Διοίκηση Χωροφυλακής κaί τό 
Τμήμα · Ασφαλείας tτοιμοι νά άντιμετωπίσουν τούς εiσβολεϊς. 

ΕΙναι μιά νύκτα aγρια και ·ςοφερή. · Η  φωτιά άπλώνεται τά πολυβόλα 
πού κροταλίζουν καί τά βλήματά τους πέφτουν βροχηδόν μέσα στήν πόλη, 
δημιουργούν μιά πρωτοφανή άγριότητα στήν όψη τής πόλεως, τσακίζοντας 
ψυχικά τούς κατοίκους της. Τά μπαζούκας καί οί όλμοι πού είναι Τσεχοσ
λοβακικr;ς παραγωγής κτυπούν τά φυλάκια, ένώ oi τηλεβόες τών συμμQρι
τών πού έχουν φθάσει στίς παρυφές τής πόλεως καλούν τούς στρατιώτες 
καί τούς Χωροφύλακες νά έγκαταλείψουν κάθε άντίσταση καί νά πσραδο
θοϋν. Τήν "ιδια έκκληση άπευθuνουν καi aτούς ΜΑΥ καί στούς πολίτες. 
«Ειμαστε άδέρφια σας καί μήν φοβάσθε. Κανένας σας δέν πρόκειται νά 
πειραχθή άπό μάς. · Ελάτε στόν ΕΛΑΣ». · Απευθύνονται άκόμη διό τών 
τηλεβόων καί πρός τούς Έλασίτες καί τούς Έπονίτας, δίνοντας έντολή 
νά σπεύσουν πρός ύποβοήθηση τών άνταρτών πού πολεμούν γιά τήν 
κατάληψη τής Ναούσοης. 

· Εν τώ μεταξύ τό χιόνι πού έχει περάσει τά δέκα έκατοστά δυσχεραί
νει τή φυγή πολλών Ναουσσαίων πού πιστεύουν ότι έγκαταλείποντες τά 
σπίτια τους έχουν έλπίδες νά σωθούν. Πρός στιγμή τό κακό στa·ματάει .  Τά 
πυροβόλα καί τά αύτόματα έπαυσαν νά κροταλίζουν. 'Όλοι πιστεύουν ότι 
τό κακό - όπως συνέβη καί άλλες φορές - τελείωσε, καί ότι οί συμμορίται 
μή μπορώντας νά σπάσουν τήν άντίσταση τών μαχητών Στρατού καί 
Χωροφυλακης, έφευγαν γιά νά πάνε στά κρησφύγετά τους στό Βέρμιο καί 
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τά Πιέρια, η ατά δλλα βουνά άπό τά όποία κατά καιρούς έρχόντουσαν γιά 
νά γκρεμίσουν τό σιδερένιο όχυρό δπως έχαρακτηρίζετο ή Νάουσσα. 

Η ΕΠΙΘΕΣΗ 
Είς τάς 23.30 της 1 1  ης ' Ιανουαρίου τά βαρειά όπλα δρχισαν νά 

κτυπούν ατά ύψώματα Κουκούλι καί τά φυλάκια στηρίγματα Προφήτη 
· Ηλία, .. Α γιος Θεολόγος καί τήν περιοχήν Γυμναστηρίου καί Πάλαιοϋ 
Νεκροταφείου. 

Τά φυλάκια - στηρίγματα αύτά πού διαθέτουν μικρές όρθμητικές δυνά
μεις άγωνίζονται άπεγνωσμένα νά κρατήσουν τίς θέσεις των. · Η  έπί τοϋ 
Κουκούλι τσεκουρομένη άριθμητικώς διμοιρία καί τό σημείον στηρίγματος 
πού είναι έκεϊ κοντά έγκαταλήφθησαν όφοϋ έξήντλησαν καί τά τελευταία 
πυρομαχικά τους πρός έξουδετέρωσιν τών άνταρτών. Έτσι οί δυνάμεις 
τών συμμοριτών ρίχνουν τό βάρος των είς τό Γυμναστήριο καί τά Παλαιά 
Νεκροταφεία. Τό Γυμναστήριο έξακολουθεί νά άντέχη στίς έπιθέσεις τών 
συμμοριτών. Τό "ιδιο συμβαίνει καί μέ τήν δύναμη πού εύρίσκεται είς τά 
Παλαιά Νεκροταφεία. · Αν καί ένισχυθείσα άπό μικρές δυνάμεις, πού 
έστειλε ή ταξιαρχία άπό τά τμήματα πού εύρίσκοντο ατά έργοστάσια 
Λαναρά καί έστία δέν κατορθώνει νά έξουδετερώση τούς είσβολείς. Οί 
συμμορίται κάμπτοντας τήν άντίσταση τών δυό αύτών στηριγμάτων μπαί
νουν άπό παρακαμπτήριους δρόμους στήν πόλη σκορπ σΟν τόν τρόμο καί 
δημιουργούν πρωτοφανή πανικό aτούς άλλόφρονας κατοίκους τους. · Αρ
χίζουν οί λεηλασίες, οί έκτελέσεις καί οί άτiαγωγές τών κατοίκων. 

· Ενώ συνεχίζεται τό όργιο της βίας τών ληστειών καί τών έκτελέσεων 
είς τήν πόλη, οί · Ελασίτ�ι έξακολουθούν νά βάλλουν μέ καταιγιστικά πυρά 
έναντίον, τοϋ Προφήτου · Ηλία τοΟ νοσοκομείου καί τού έργοστασίου 
Λαναρά. 

· Ακριβώς στίς 4.30 τό πρωϊ της 1 2ης ' Ιανουαρίου ένας τραυματισμέ
νος στρατιώτης άπό τόν Προφήτη · Ηλία, φθάνει στήν έδρα της Ταξιαρχί
ας. Τόν είχε στείλη ό έπικεφαλής τών ύπερασπιστών γιά νά ζητήση 
ένισχύσεις σέ άνδρες καί όπλισμό. Τόν πρώτο πούσυναντδ είναι ό 
ταξίαρχος Κατσουρίδης. Χωρίς νά τόν χαιρετήση τόν μεταφέρει τό 
άγωνιώδες μήνυμα τών μαχητών τού Προφήτου · Ηλίου. «Τελείωοαν οί 
σφαίρες μας κύριε Ταξίαρχε καί oi σκοτωμένοι είναι πολλοί. Στείλτε 
μεγάλες ένισ)<ύσεις γιατί οί κατσαπλιάδες πού είναι πολλοί μός κτυποϋν 
άπ· όλες τίς κατευθύνσεις καί μέ πυρά κάθε έΊδους. Τό πυροβολικό τους 
κάμει θραύση καί τά πυροβόλα τους δέν μός άφήνουν νά ξεμυτήσουμε . 
Γύρω άπό τά φυλάκιά μας όνάβουν κάθε τόσο φωτιές άπό τά βλήματα τών 
φλογοβόλων καί τών όλμων. 'Έξω άπό αύτά είναι καμένοι καί σκοτωμένοι 
συνάδελφοί μας. Στούς τραυματίες πού χαροπαλεύουν δέν μπορεί νό 
δοθη καμμία βοήθεια γιατί στερούμεθα ύγειονομικοΟ ύλικοϋ, καί έτσι 
πεθαίνουν χωρίς νά τούς παρασχεθη ίατρική συνδρομή. 

Κάνετε κύριε Ταξίαρχε ότι μπορείτε γιά νά κρατήσουμε καί νά μήν 
μποίιν άπό έκεί οί συμμορίται. · Εάν πέση τό φυλάκιό μας αύτό όλα θά 
είναι εύκολα γιά τούς κόκκινους διαβόλους. · Ο  Κατσουρίδης μέ δακρυ
σμένα τά μάτια παρακολουθεί τά λόγια τού φαντάρου, προσπαθώντας νά 
τόν έμψυχώση. Τήν ωρα δμως πού γίνεται αύτή ή δραματική συζήτησις 
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δύο βλήματα πυροβολικού πέφτουν σέ μιά άπό τίς άποθήκες τού · Εργο
στασίου. Τά ύφάσματα τοϋ Λαναρά παίρνουν φωτιά καί μαζί μ ·  αύτά 
άπανθρακώνονται τρείς στρατιώται. • Ετσι ή δύναμις τού τμήματος τών 
ύπερασπιστών άδυνατίζει καί τρείς άκόμη ώραίοι .. Ελληνες χάνουν τή ζωή 
τους άπό τούς όργανωμένους φονιάδες. 

ΠΕΦΤΕΙ 
Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 
Στίς 4.30 τό πρώι της 1 2ης ' Ιανουαρίου παύει κάθε άντίσταση είς τόν 

Προφήτη · Ηλία. Οί έναπομείναντες όλίγοι ύπερασπισταί του, άφού έρρι
ξαν καί τήν τελευταία τους τουφεκιά παραδίδονται στόν ΕΛΑΣ. Οί 
συμορίται άλλους τούς σφάζουν στό χαρακώματα καi μόνον έπτό άπό τούς 
τραυματίες τούς μεταφέρουν στά μετόπισθεν. 

· Αργότερα καi στίς έξη ή wρα τό πρώί οί λίγοι άνδρες τοϋ Γυμναστη
ρίου καί τού · Αγίου Θεολόγου κατορθώνουν νό διαφύγουν παίρνοντας τήν 
κατεύθυνση πρός τό Νοσοκομείο . .. Οταν βρέθηκαν έκεί, έμειναν άναυδοι 
γιατί δέν είδαν τά δυό πυροβόλα πού είχε τοποθετήσει έκεί πρίν τέσσα
ρες ήμέρες ό λοχαγός κ. Γκράτζιος. Σέ λίγο όμως ήρέμησαν όταν 
aκουσαν τίς βολές πού γινόντανε άπό ένα σπίτι, πού ήταν δίπλα άκριβώς 
άπό τήν βίλλα τού Χρηστίδη. 

· Ο  πολύπειρος άξιωματικός πιστεύοντας δτι οί συμμορίται ϋστερα άπό 
πληροφορίες τών κομμουνιστών τής πόλεως θά είχαν έπισημάνη άσφαλώς 
τήν θέσι'f τών πυροβόλων τού ούλαμού του, τά μετακίνησε . .. Ετσι μπόρεσε 
νά ρίξη πάνω άπό τετρακόσια βλήματα σκορπώντας τόν πανικό καί 
διαλύοντας σέ πολλά σημεία τούς συμμορίτες. 

Τό μεσημέρι της 1 2ης 'Ι ανουαρίου τό 44ο τάγμα όπεσύρθη είς τήν 
έδρα της ύποδιοικήσεως Χωροφυλακής. Στό κτίριο πού κατείχε τό τάγμα 
έγκαθίστανται οί συμμορίται βάλλοντες καταιγιστικώς έναντίον τού Νοσο
κομείου. οί έξωτερικοί τοίχοι τού όποίου διάτρητοι άπό τίς σφαίρες 
μοιάζουν περισσότερο μέ κόσκινο παρά μέ περίβλημα οίκιακοϋ συγκροτή
ματος στό όποίο εϋρισκαν aλλοτε καταφύγιο οί άσθενείς της Νόουσσας. 

Ο ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ 
ΑΝΑΔΟΛΗΣ 
Σέ μιά έξόρμηση τών άνδρών τοϋ θαλάμου πού διοικεί ό κ. Γκράτζιος, 

άν καί έξαντλήθηκαν τό βλήματα τών πυροβόλων τους συνεχίζει τήν 
άντίσταση ρίχοντας χειροβοβμίδες έναντίον τών έπιδρομέων, ένώ ό άνθυ
πολοχαγός κ. · Αναδολής άνακαταλαμβάνει έπίκαιρον θέσιν πού ε1χαν 
πάρει πρίν όπό λίγη wρα οί συμμορίτες. · Από έκεί μέ τά αύτόματά τους 
έπιτίθενται κατά τών συμμοριών, ένώ ό διοικητής τοϋ Ούλαμοϋ ό · Αναδο
λής έγκαθίσταται καί πάλιν στό όχυρό. · Επακολουθεί νέα άντεπίθεση τών 
· Ελασιτών καί αύτό ξαναπέφτει στό χέρια τών έχθρών τής · Ελλάδος. · Ο  
· Αναδολής τραυματίζεται βαρειά καί μέ δυσκολία δυό στρατιώτες κατορ
θώνουν νά τόν μεταφέρουν στό Νοσοκομείο. 

Στόν"ιδιο θάλαμο πού μεταφέρουν τόν βαρειά τραυματισμένο άνθυπο
λοχαγό εύρίσκεται άπό τό πρώι σέ άσχημη κατάσταση καί ό άνθυπολοχα
γός Γρηγόρης Κολωνιάρης, ό παληός ποδοσφαιριστής τοϋ • Αρεως. Οί · 

συμμορίτες τόν έχουν τραυματίσει έις τό Γυμναστήριο. όπου έπικεφαλής 
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όλιγαρίθμου δυνάμεως έδινε τήν μάχη γιά τήν · Ελλάδα. 
· Ο  ίατρός έπιδένων τά τραύματα του · Αναδόλη προσπαθεί νά τόν 

δώση κουράγιο. · Ο έτοιμοθάνατος άνθυπολοχαγός σηκώνεται κάποια 
στιγμή καί έρωτα τόν ίατρό, τί κάμει ό λοχαγός του. Είναι καλά ii τόν 
έφαγαν κι αύτόν οί προδότες. Καί ϋστερα, μέ μιά γαλήνια ii στήν 
κυριολεξία θεϊκή έκφραση, πιάνει τό χέρι τού ίατρού καί μέ μισοσβησμένη 
φωνή άφήνει νά φύγουν άπό τά χείλη του τά τελευταία του λόγια. 

- Γιατρέ, ξέρω ότι θά πεθάνω. Πρέπει όμως νά ζήση 6 κ. Γκράτζιος 
γιατί είναι _πραγματικό παλληκόρι καί τόν χρειάζεται ή Πατρίδα. 

· Ενώ ό ηρωας έδινε τή μάχη μέ τό θάνατο ό ούλαμός μέ όλλους 
λίγους στρατιώτας τού 44 τάγματος μάχονταν πλέον σάν τυφεκοφόροι γιά 
νά κρατήσουν τό όχυρό τοϋ Νοσοκομείου . .. Οταν τό σκοτάδι της νύκτας έσκέπασε τά πάντα oi πολυβολισμοί τών 
συμμοριτών καί τά βλήματα τών όλμων πρός τήν κατεύθυνση τοϋ Νοσοκο
μείου άραίωσαν. Τό 'Ίδιο δμως έγινε καί άπό τήν πλευρό των ύπερασπιστών 
πού τά πυρομαχικά τους είχαν λιγοστέψει φθάνοντας περίπου ατό σημείο 
τοϋ μηδέν. 

TPAYMAYIZET ΑΙ 
Ο ΓΚΡΑΤΖΙΟΣ 
Στίς 1 Ο τό βράδυ έπιτίθενται οί συμμορίτες έκ νέου έναντί ον τοϋ 

Νοσοκομείου. Τώρα οί άνδρες τού ούλαμοϋ πού έχουν μετακινηθή σέ δύο 
παρακείμενα σπίτια γιά νά παραπλανήσουν τούς · Ελασίτες καί γιά νά 
έχουν περιqσότερες δυνατότητες άμύνης καί άντεπιθέσεως ρίχνουν μέ τά 
αύτόματά τους λίγες σποραδικές ριπές. · Ο  στρατιώτης Πελάγιος Κακκά
νης άπό τήν · Αγχίαλο τής Θεσσαλονίκης, πού έχει στήσει τό πολυβόλο 
του ατή στέγη τού ένός σπιτιού, δέχεται μιά ριπή αύτομότου των 
συμμοριτών καί πέφτει νεκρός. Τό πολυβόλο του έσίγησε, άλλά ατό 
διπλανό σπίτι οί στρατιώτες τοϋ ούλαμοϋ μέ προσταγή τού Γκράτζιου 
τραγουδούν τό θούριο «τΙ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΒΟΥ ΛΓ ΑΡΟΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». 

Οί φαντάροι νοιώθουν ρίγη ένθουσιασμού, ένώ οί συμμορίτες αίφνιδι
ασθέvτες κάμουν άπόπειρα νά καταλάβουν τό φρούριο των ή ρώων πού 
τραγουδώντας, έχουν στήσει καρτέρι ατό θάνατο. Ρίχνουν λίγες ριπές καί 
μή εύρίσκοντας άντίσταση προχωρούν πρός αύτό γιά νά δεχθούν όμο
βροντία πυροβολισμών άπό τό έσωτερικό τού σπιτιού. Τήν "ιδια στιγμή 6 
διοικητής τοϋ ούλαμού έξαντλεί καί τή τελευταία χειροβομβίδα άπό τά 
δύο κιβώτια μέ τά όποία ήταν έφοδιασμένος ό ούλαμός. 

Τό πρώί βρίσκει τό Νοσοκομείο κυκλωμένο καί άπό νέες δυνάμεις. 
Διό τοϋ άσυρμάτου ό Γκράτζιος έπικοινωνεί περί τήν μεσημβρίαν της 1 3ης 
' Ιανουαρίου μέ τήν ταξιαρχία καί ζητάει τήν άμεση άποστολή πυρομαχι
κών. 

· Ο  διοικητής Κατσουρίδης ύπόσχεται καί πράγματι στέλνει μεγάλες 
ποσότητες πυρομαχικών πόύ όμως δέν φθάνουν στό Νοσοκομείο όπου οί 
όμυνόμενοι συνεχίζουν τόν άγώνα των. Καθ' όδόν τά πυρομαχικά καί οί 
aνδρες πού τά συνοδεύουν πέφτουν ατό χέρια τών συμμοριτών. • Ετσι 
χάνεται καί ή' τελευταία έλπίδα νά άντεπιτεθοϋν οί ύπερασπισταί τοϋ 
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Νοσοκομείου καί νά σώσουν τή ζωή τών τραυματιών, άλλά καί τήν περιοχή 

έκείνη της πόλεως. 
Οί συμμορίτες πεισθέντες ότι oi άνδρες τοϋ ούλαμοϋ στερούνται 

όπλων άρχίζουν έκ νέου νά σφυροκοπούν τό Νοσοκομείο καί τήν γύρω 

περιοχή. Μέ μπαζούκας καί δλμους έχουν μεταβάλη σέ συντρίμμια 

άρκετούς άπό τούς θαλάμους σκοτώνοντας τούς τραυματίες πού ένοση

λεύοντο είς αύτούς. 
Κοντά στό μεσημέρι ό Γκράτζιος τρέχοντας μπαίνει είς τό Νοσοκο

μείο γιά νά δi'i τί γίνονται ό · Αναδολf}ς καί ό παλαιός τοιι φίλος Γρηγ. 

Κολωνιάρης. Στό κάτω πάτωμα καί στό μικρό δωματιάκι πού ήταν άνάμεσα 

σέ δύο θαλάμους βλήματα τών μπαζούκας πέφτουν στήν γωνία αύτοίι καί 

τραυματίζουν τόν Γκράτζιο καί τόν άσυρματιστή Νίκο Νικολάίδη. Τή μισή 

άριστερή πλάτη τοϋ λοχαγού τήν έχει φάει τό βλήμα τοϋ όλμου. Μικρότε

ρα κομμάτια πού έχουν έξοστρακισθεί τόν έχουν τραυματίσει στό κεφάλι 

καί τό άριστερό του χέρι. · Ο  άσυρματιστής έχει κτυπηθεί είς τό στήθος 

καί τό δεξί του χέρι. 

Ό μέχρι πρό τινος Άρχτιγός τού Γ.Ε.Ε.Θ.Α. Στρατηγός κ. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΓΚΡΑ
ΤΣΙD_Σ πολεμώντας ώς διοικητής Πυρο6ολαρχίας είς τήν Νάουσσο έτραυ:,.ιατίσθη 
6α��τατα. Τήν ήμέρα πού έγκατέλλειnε τό Νοσοκομείο άnοθεpαnευθείς ιΡωτογpα
. φιζεται μέ τήν άδελφή Νοσοκόμο καί έναν τραυματία συμπολεμιστή του . 

. · Ως τόσο καί οί δύο προχωρούν πρός τό θάλαμο πού εύρίσκονται 
τραυματισμένοι δύο άνθυπολοχαγοί. ' Ο  Κολωνιάρης έλαφρύτερα τραυμα
τισμένος ρωτάει τόν φίλο του λοχαγό γιά τήν κατάστασή του. · Ο  · Αναδο-
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λής όμ'ως μέ φωνή πού μόλις άκούγετaι άφήνει νά φύγουν όπό τό χείλη 
του τά τελευταία του λόγια. . 

- Λοχαγέ Γκράτζιο, έσύ πιστεύω ότι θά ζήσης:Σοϋ παρακαλώ νά πός 
νά συναντήσεις τήν μάνα μου καί τής πής δτι έπεσα γιά τήν · Ελλάδα. Μέ 
τήν λέξη · Ελλάδα έκλεισε τήν "ιδια στιγμή τά μάτια του, ένας πραγματικός 
i)ρωας , πού βαθειά Χριστιανός, δπως ήταν πίστευε ότι ό κομμουνισμός 
άποτελοϋσε τόν έχθρό τοϋ · Εθνους κaί τοϋ Λαοϋ. 

Οί νοσοκόμοι, μεταφέρουν τόv τραυματισμένο Γκράτζιο μέ φορείο. 
Μέσω άσυρμάτου έπικοινωνεί μέ τό Σύνταγμα Πυροβολικού πού έχει 
έρθει άπό τή Θεσσαλονίκη καί ε1ναι έγκατεστημένο στόν Σιδηροδρομικό 
Σταθμό. Δίδει στόχο, προσδιορίζοντας τίς θέσεις τών συμμοριτών καί 
κάμει έκκληση ν· άρχίσουν τό σφυροκόπημα τών συμμοριτών. 

ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝ.Η 
ΕΚΚΛΗΣΗ 
· Ενώ γίνεται ή δι· άσυρμάτου έπικοινωνία, ένας λοχίας τοϋ 

Ούλαμοϋ πλησιάζει τόν λοχαγό καί τοϋ άναφέρει ότι τό συγκρότημα πού 
ύπερασπίζετο τήν ύποδιοίκηση τής Χωροφυλακής ύπεχώρησε μετά τήν 
έξάντληση τών πυρομαχικών του. 

Ό Γκράtζιος έπικοινωνεί μέ τόν άσύρματο μέ τόν Ταξίαρχο Κατσου
ρίδην καί άφοϋ άναφέρει τήν τραγική κατάσταση πού εύρίσκονται αί 
δυνάμεις του - άποκρύπτων τόν δικό του τραυματισ

.
μό - λέγει είς τόν 

συνομιλητή του, ότι δύο λύσεις_ βλέπω νά ύπάρχουν: «Νά μείνουμε καί νά 
μός σφάξΌυν οί συμμορίται ή νά φύγουμε». Ε1μαι πρόθυμος νά έκτελέσω 
όποια διαταγή μοϋ δώσετε. 

· Ο  Κατσουρίδης δίδει έντολήν είς τόν λοχαγόν νά φύγη μέ τούς 
όνδρες του, άλλά ccνά πουλήσετε, τόν λέγει άκριβά τή ζωή σας» .  'Έτσι ό 
Γκράτζιος μέ έπιδέσμους στόν ώμο καί στό κεφάλι του κρατώντας ένα 
αύτόματο Στάγιερ λάφυρο πού εΙχε άπό τούς κομμουνιστές, καί ένώ τό 
χιόνι ξεπερνούσε τό ένα μέτρο, πήδησε μέ τόν άσυρματιστή καί πέντε 
στρατιώτας άπό τό ντουβάρι τοϋ Νοσοκομείου. 

Μέ όδηγό του τήν δεκαεξάχρονη Μακρή φεύγουν μέσα άπό τά 
χωράφια. Καθ · όδόν έπεσαν σε τρείς ένέδρες συμμοριτών καί έσU>θηκαν 
χάρις είς τό Στάγιερ, μέ τίς σφαίρες τοϋ όποίου έξουδετέρωσαν τούς 
δολοφόνους. · Αργό τό άπόγευμα έφθασε ή συνοδεία ατό Σιδηροδρομικό 
Σταθμό, άπ · όπου �ιεκομίσθη άμέσως ό τραυματίας λοχαγός στή Βέροια. 
· Εκεί ατό διπλανό θάλαμο βρίσκεται τραυματισμένος στήν ώμοπλάτη άπό 
δύο σφαίρες μυδραλλίου, ό λοχαγός Ντούλης πού ήταν διοικητής τάγμα
τος στήν Ντορτόπολη. 

· Από τίς 4 τό άπόγευμa όλόκληρος ή δύναμις τών συμμοριτών πού 
έχει καταλάβη καί τό Νοσοκομείο σκοτώνοντας ατά κρεββάτια τους όλους 
τούς τραυματίας . 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ 
.. Οταν ύπέκυψε ή φρουρό τοϋ νοσοκομείου, οί άiιτάρτες μπήκαν στό 

έσωτερικό του, ψάχνοντας τούς θαλάμους γιά άναζήτηση τυχόν τραυματι
ών. 
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Στόν πρώτο όραρο, βρισκότανε τραυματισμένοι έπτά στρατιώται καί 
ένας ύπαξιωματικός. " Εφεραν βαρειά τραύματα καί μόλις άνέπνεαν . 
··ε:νας · Ελασίτης μέ έντολή τοϋ καπετάνιου. πού εiχε τό γενικό πρόσταγμα 
έξετέλεσε μέ τό αύτόματό του τά έmά · Ελληνόπουλα, διαλύοντας τά 
κεφάλια τους. 

Προχωρώντας στόν όλλο όροφο ήταν βαρειά τραυματισμέν9ς ό παλαι
ός ποδοσφαιριστής τοϋ • Αρεως Θεσσαλονίκης, Γρηγόρης Κολωνιάρης , 
πού σάν έφεδρος άνθυπολοχαγός ύπηρετοϋσε στό φυλάκιο τοϋ Γυμνα
στηρίου έπί κεφαλής τοϋ λόχου πού ε1χε τήν εύθύνη φρουρήσεώς του. 

Γιά κακή του τύχη οί έπιδρομείς · Ελασίτες εiχαν έπί κεφαλής τους 
έναν άξιωματικό τοϋ Δημοκρατικού Στρατού πού κι αύτός κατά σύμπτωσιν 
ύrτήρξε ποδοσφαιριστής Θεσσαλονίκης. 

Στό άντίκρυσμα τοϋ Κολωνιάρη, άντί νά δείξη δείγματα συμπαθείας 
γιά τόν παλαιό συναθλητή του, άρχισε ένα άκατάσχετο ύβρεολόγιο έναντί
ον του. 

- «Θά ψοφήσης, κάθαρμα•, είπε στόν παλαιό του φίλο. · Ο  Κολωνιά
ρης άτάραχος καί ψύχραιμος όπως ήταν σ ·  όλη του τή ζωή, δέν 
έξεδήλωσε καμμία άντίδραση γιά τήν άπαράδεκτη καί άντιαθλητική αύτή 
στάση τού Γεωργιάδη. · Αντίθετα μέ χαμόγελο πού θό έπρεπε νά καλμάρη 
τίς άγριες διαθέσεις τού αίμοχαρούς · Ελασίτη έσπευσε νά τού πή ότι έάν 
έπρόκειτο νά έκτελεσθή άπ' αύτόν δέν θό τόν πείραζε. «Τουλάχιστον -
πρόσθεσε - θό πάω όπό σφαίρα ένός παλαιού φίλου καί συναθλητοϋ μου». 

· Ο  · Ελασίτης άξιωματικός χωρίς νά δώση συνέχεια στή συζήτηση, 
άνέσυρε τό περίστροφό του καί πυροβόλησε άρκετές φορές tναντίον τοϋ 
τραυματία. 

Ψελλίζοντας σχεδόν ό Κολωνιάρης κατώρθωοε νά πή λίγες λέξεις . 
.. Οπως μοϋ όφηγήθηκαν οί δύο νοσοκόμοι πού ύπηρετοϋοον τότε στό 
νοσοκομείο τό μόνο πού ξεχώρισαν ήταν « . . .  γιά τήν ' Ελλάδα». 

Τότε ό · Ελασίτης τόν έπιασε άπό τό κατάξανθα μαλλιά του καί τόν 
πυροβόλησε στόν κρόταφο, δίνοντας τέρμα σέ μιά ζωή, ένός σεμνού καί 
ώραίου Θεσσαλονικέως άθλητοϋ, πού έκτός τοϋ · Αρεως ε1χε τιμήσει καί 
δύο φορές τό χρώματα τής · Εθν.ικής · Ελλάδοc. 

ΗΡΩΨΚΗ ΑΝτtΣΤΑΣΗ 
· Επί δύο ώρες τό πάσης μορφής όπλα σφυροκοπούν τό τελευταίο 

σημείο άντιστάσεως. Οί στρατιώτες μέ έπικεφaλής τόν Κατσουρίδη άμύ
νονται. Τό όπλα τους έχουν ύπερθερμανθή άπό τήν χρησιμοποίησή τους. 
Νεκροί καί μόνον νεκροί σωρεύονται όνόμεσα στό ντουβάρια καί τά 
ύφόσματα τού Λαναρά. 

Κάποιοι συμμορίτες πού προσπαθούν νά είσβάλλουν στήν έδρα τής 
ταξιαρχίας πέφτουν νεκροί πράγμα πού έπηρεάζει σοβαρώς τίς άλλες 
· Ελασιτικές δυνάμεις πού τούς άκολουθούν. Οί · Αξιωματικοί μέ έπικεφα
λής τόν Κατσουρίδη μάχονται ώς τuφεκιοφόροι. . Τραυματίζονται άλλά 
συνεχίζουν νό δίδουν τόν ύπέρ όλων άγώνα γιά τήν όπειλουμένη · Ελλάδα. 

Καί έδω όμως άνακύmέι θέμα πυρομαχικών. Οί όποθήκες στίς όποϊες 
ε1ναι τοπο�t'rημένα έχουν άνατιναχθή. · Επακολουθεί μιά πρόχειρη σύσκε
ψη μετc ιί ' Κατρουρίδη-Δόρτα καί διαπιστώνεται ότι κάθε περαιτέρω 
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άντίστασις εlναι μάταιη .  Μπροστά τους προβάλλει τό φάσμα τής όλοκλη
ρωτικής έξοντώσεως καί της αίχμαλωσίας. Ψύχραιμα καί μέ σύνεση 
άποφασίζεται στήν διάρκεια τής συσκέψεως νά έπιχειρηθή έπιθετική 
έξοδος ή όποία καί πραγματοποιείται στίς 5 καί 20 τής 1 3ης · Ιανουαρίου. 
'Όλοι κάμουν τό σημείο τού Σταυρού καί έξορμούν. 

Οί συμμορίται πού δέν έχουν άντιληφθεί τό σκοπό τής έπιθέσεως 
συνεχίζουν νά βάλλουν διά τών όλμων καί τών φλογοβόλων. Οί ύπερασπι
στές τής ταξιαρχίας έχουν πέση ατό ποτάμι τής · Αραπίτσας καί μουσκε
μένοι ώς τό κόκκαλο προχωρούν. 

Προχωρούν πρός τό θάνατο η τήν ζωή. Μέσα ατό ποτάμι ή πορεία 
είναί δύσκολη καί βασανιστική. Κουράγιο, λέγει aτούς όνδρες πού τόν 
άκολουθοϋν ό Κατσουρίδης. 

Οί ύπερασπισταί τής Νάουσσας πού έδωσαν τά πάντα γιά νά σωθή ή 
Νάουσσα καί ό λαός της τρέμουν άπό τό κρύο περπατώντας ατά παγωμέ
να νερά τού ποταμού.  Καί όμως όπως έμάχοντο στήν έδρα τής ταξιαρχίας 
χωρίς νά καμφθούν άπό τήν ύπεροχή τών όπλων πού διέθεταν οί λησταν
τάρται έτσι καί τώρα δέν λυγίζουν. 

· 

Κάποια στιγμή μιά γυναικούλα πού τό σπίτι της βρίσκεται κοντά ατό 
ποτάμι, βλέποντας τούς φαντάρους νά προχωρούν μέσα στήν · Αράηιτσα 
τούς καλεί νά τούς δώσει στέγη καί βοήθεια. « · Ελάτε τούς λέγει. Είμαί 
· Ελληνίδα καί έχω χρέος νά σάς σώσω». 

Πρώτος ό Κατσουρίδης καί άκολουθώντας τον οί όλλοι, άρνούνται τήν 
προσφορά, όχι γιατί φοβούνται τό ένδεχόμενο νά παγιδευθούν, άλλά γιατί 
θέλουν τό συντομώτερο νά φθάσουν aτόν σιδηροδρομικό σταθμό τής 
Ναούσσης όπου είναι συγκετρωμένα τά τμήματα τού · Ελληνικού Στρατού. 

Κάποια στιγμή ό Ταξίαρχος αίσθάνεται τίς δυνάμεις του νά τόν 
έγκαταλείπουν « Εύάγγελε λέγει, άπευθυνόμενος είς τόν · Επιτελάρχη του 
Δόρτα, άπό δώ καί πέρα έσύ είσαι ύπεύθυνος γιά τήν τύχη τών συμπολεμι
στών μας. Έγώ θά μπώ στό πρώτο σπίτι πού θά βρώ. Δέν πάω γιά νά 
κρυφθώ άλλά γιατί θέλω νά δώσω ξεκούραστος τή μάχη γιά τή ζωή. Θέλω 
νά πεθάνω πολεμώντας».  Καί πράγματι τό πρώτο σπίτι, πού συναντάει - τό 
σπίτι τού Γαλανού - ό ταξίαρχος άνεμίζqντας τό χέρι του άπευθύνει 
χαιρετισμό άγάπης καί συναδελφωσύνης είς τούς συμπολεμιστάς του. 

· Ο  Γαλανός άναγνωρίζοντας τόν Κατσουρίδη, τόν όδηγεί ατό δωμάτιο 
πού βρίσκεται ατό πίσω μέρος τοϋ σπιτιού του. · Εκεί έξουθενωμένος 
πετάει τά βρεμμένα ρούχα του φορώντας έσώρουχα πού τοϋ προσφέρει ό 
οίκοδεσπότης . 

- • Ε�ει νυκτώσει καί δίπλα άπό τό σπίτι φθάνουν · Ελασiτες .  · Ο 
ταξίαρχος μέ τό πιστόλι ατό χέρι περιμένει νά μπούν ατού Γαλανού τό 
κονάκι οί άντάρτες. τίποτε όμως δέν συμβαίνει άπό όλα αύτά. Οί 
συμμορίτες ψήνονται:; λουκάνικα aτόν χωριάτικο φούρνο τού σπιτιού τό 
ρίχνουν ατό φαγοπότι, άγνοώντας ότι σέ άπόσταση τεσσάρων μέτρων άπό 
αύτούς βρίσκονταν ό ήγέτης τής Μεγάλης μάχης. 

· Αργά τiiν νύκτα ό Δόρτας καί οί έπιζήσαντες στρατιώτες της 33ης 
Ταξιαρχίας φθάνουν aτόν Σταθμό. · Εκεί τούς άγκαλιάζουν καί τούς άσπά
ζονται οί 'Έλληνες άξιωματικοί καί τά · Ελληνόπουλα πού ήρθαν νά 
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πολεμήσουν γιά νά σώσουν τή μαρτυρική Νάουσσα. Γίνεται χωρίς τυμπανο
κρουσίες τό προσκλητήριο τών παρόντων. Μόνο τώΡQ διαπιστώνεται δτι ή 
έπιχείρηση τής έξόδου έστοίχισε τή ζωή σέ είκοσιεννέα γενναίους 
'Έλληνες. Ποιός ξέρει άν αύτοί είναι νεκροί ή τραυματισμένοι, έπεσαν 
ατά χέρια τών δολοφόνων τού ΕΛΑΣ, γιά νά ύποστούν τό μαρτύριο τού 
σφαγιασμού. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤ ΑΙ 
Η ΑΝτΙΣΤΑΣΗ 
· Ενώ ή τελευταία δύναμη της ταξιαρχίας προέβαινε είς τήν έnιχείρη

ση της έξόδου, οί όλιγάριθμοι άνδρες τού φυλακίου τής Δεξαμενής 
· Υδραγωγείου, συνέχιζε τήν έπική της άντίσταση. Οί όλιγάριθμοι άνδρες 
τοϋ φυλακίου έδέχοντο τά καταιγιστικά πυρά τών φονιάδων. · Απαντούσαν 
σ· αύτά προτιμώντας νά πεθάνουν παρά νά παραδοθούν. 

Θά ήταν ή έννάτη νυκτερινή δταν οί άνδρες τού τελευταίου όχυροϋ 
άποφασίζουν νά συμπτυχθούν. 'Ένας Ναουσσαίος πού εiχε ένταχθεί στίς 
δυνάμεις τών ΜΑΥ γνωρίζοντας πιθαμή πρός πιθαμή τήν περιοχή καλεί 
τούς ύπερασπιστές νά τόν άκολουθήσουν. Οί · Ελασίτες πού δέν ύπελόγι
σαν - αύτό τό ένδεχόμενο δέν άντελήφθησαν τήν έξοδο τών πολεμιστών. 
Κατ ' αύτόν τόν τρόπο ή σύμmυξις των όυνάμεων τού φυλακίου έγινε χωρίς 
καμμιά άπώλεια. 

ΑΔΕΙΟ ΤΟ ΦΥ ΛΑΚ ΙΟ 
Μόνον κατά τίς δεκάμισι τό βράδυ πού μιά όμάς · Ελασιτών μέ 

προτεταμένα τό aρματα καί ρίχνοντας μέ αύτά πρός τό φυλάκιο, οί 
άντάρτες άπετόλμησαν νά καταλάβουν τό φυλάκιο. • Εμειναy κατάπληκτοι 
γιατί αύτό δέν εiχε ούτε έναν ύπερασπιστή. · Αγριεμένοι άλλά καί φοβού
μενοι μήπως οί ύπερασπιστές του βρισκόντουσαν κάπου κοντά στό ύδρα
γωγείο, κινήθηκαν πρός τήν έξοδο έρευνώντας τήν γύρω περιοχή . 

Οί ύπερασπισταί τού τελευταίου όχυροϋ εiχαν σωθεί, δέν είχαν σωθεί 
όμως οί πολίται τής Νάουσσας. 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
· Ολόκληρη τήν νύκτα άνοίχθηκαν δλα τό σπίτια τών Ναουσοοίων. Μέ 

τήν καθοδήγηση τών μελών τού ΕΑΜ καί τής ΕΠΟΝ ένηργήθησαν 
συλλήψεις. ' Εννιακόσιοι έmό έκ τών όποίων οί διακόσιοι ε ίκοσιτρεϊς 
γυναίκες δερόμενοι άνηλεώς όδηγήθησαν άρχικώς είς τό Κέντρον συγ
κεντρώσεως τών κρατουμένων, καί άπό έκεϊ πήραν τό δρόμο πρός τό 
Βέρμιο. 

Δέν έμεινε ούτε ένα κατάστημα χωρίς νά λεηλατηθfι. '.0 ΕΛΑΣ διό 
λογαριασμόν τής ΕΤΑ κατέκλεψε δλη τήν περιουσία τών Ναουσσαίων. Τά 
όκτώ έργοστόσια πού έδιναν δουλειά καί ψωμί aτούς τέσσαρες χιλιάδες 
έργατοϋπαλλήλους παρεδόθησαν στίς φλόγες, άφού προηγουμένως οί 
λησταντάρται τά άπεγύμνωσαν άπ' ότι ύπήρχε μέσα σ ·  αύτό. 

· Ενέπρησαν ένδεκα δημόσια καταστήματα καί κατέκαυσαν τά ξενοδο
χεία της πόλεως. Γιό νά όλοκληρώσουν τό καταστροφικό τους έργο, 
έπυρπόλησαν ρίχνοντας εύφλεκτες ϋλες σέ τριάντα έmό σπίτια άντιφρο
νούντων πού όλοι τους ήταν mωχοί έργάται. 
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Φεύγοντας συναπεκόμισαν άνω τών 300 κτηνών, όλα βοοειδή καί τά 
αίγοπρόβατα τών Ναουσαίων. 

Εύτυχώς τό •σύνολον τών φορτίων πού άποτελοόντο άπό τά διαρπα
γέντα έΊδη, εύρέθη τήν 18ην ' Ιανουαρίου ύπό διλοχίας τού 556 Τάγματος 
νοτίως τού χωρίου Μεγάλου Ρέμμα. 

Διατί έγινε ή έπιχείρηση 
Βναι άνάγκη πρίν κλείσουμε τό κεφάλαιο τής μάχης τής Ναούσσης νά 

έξηγήσουμε τούς λόγους πού έγινε ή έπιχείρηση αύτή. Τά στοιχεία τά 
άντλούμε άπό τά άρχεία τών συμμοριτών πού εύρέθησαν μετά τήν 
όλοκληρωτική συντριβή τού ΕΛΑΣ στό Γράμμο καί τό Βίτσι . 

.. Οπως ύπεστήριξε ό Βλαντδς τήν έπίθεση κατά τής Ναούσσης στήν 
όποίαν άπεδύθη ό ΕΛΑΣ τήν έκαμε γιά τούς έξής λόγους. 

Α) Διό νά άναπτερώση τό ήθικό τών συμμοριτών μετά τήν συντριβή 
πού ύπέστησαν μετά τίς μάχες τής 24ης Δεκεμβρίου 1 948 πρός κατάλη
ψιν τών πόλεων · Εδέσσης καί Ναούσσης. Κατά τήν μάχην τής · Εδέσσης 
οί Έλασίται άφήσαν 1 59 νεκρούς καί 61 συλληφθέντες ή παραδοθέντες. 

Τήν άποτυχίαν αύτήν έπλήρωσαν ό Ταξίαρχος τοϋ ΕΛΑΣ Γεωργιάδης, 
τόν όποίον παρέπεμψαν είς · Ανταρτοδικείον 6 Γούσιας μέ μόνον σκοπόν 
νά καλύψη τίς δικές του εύθύνες. Τό άνταρτοδικείον πού συνήλθε είς τό 
Στρατηγείο τού Γούσια κατεδίκασe . είς θόνατον τόν Γεωργιάδην όστις 
μετά διήμερον έτουφ�κίσθη είς Γράμμον. Τήν διοίκησιν τής 1 4ης συμμορι
ακής Μεραρχίας πού ήγεϊτο ό έκτελεσθείς άνέθεσεν ό Γούσιας είς τόν 
Λόζαρον Λαζαρίδην ή Καπετάν Λευτεριάν, καταγόμενον άπό • Αψαλον 
· Αριδαίας. 

Β) Τό Κ.Κ.Ε. είχε δώσει έντολή είς τόν ΕΛΑΣ νά καταληφθή όπωσδή
ποτε μιά πόλις τής Μακεδονίας. • Αλλωστε οί άντάρται έδωσαν ίδιαιτέραν 
σημασίαν είς τήν έπιχείρησιν τής Ναούσσης, κινητοποιήσαντες έκτός τώv 
άλλων δυνάμεων καί τμήμα σλαυοφώνων · Ελασιτών μέ έπικεφολής τόν έ κ  
Φλωρίνης Βασίλειον · Ασπρόγιαν όστις σήμερον ύπηρετεί ώς άξιωματικός 
τού Βουλγαρικού Στρατού. 

Είς τήν αύτήν έ κθεσιv ή ήγεσία τοϋ ΕΛΑΣ άναγνωρίζει κοί τά λάθη 
πού διεπράχθησαν κατά τήν έπιχείρησιν Ναούσσης . 

α) Διότι παρουσιάσθηκαν περιπτώσεις σοβαρού κλονισμού τών ήγετών 
καί τών άνδρών τής 1 8ης ταξιαρχίας τού ΕΛΑΣ. 

β) Διότι έζητήθη ή έπέμβασις έφεδρικού τμήματος τής πόλεως χωρίς 
νά ύπάρχει λόγος δι · αύτοϋ καί δέν δόθηκε. 

γ) Διότι έγιναν άντιλαϊκές πράξεις πού άποτελοϋν στίγμα καί πού 
έβλαψε τό Κ.Κ.Ε. πολιτικά. 

δ) Διότι δέν έπεσε έγκαίρως ή άντίστασις τοϋ Νοσοκομείου. 
Σ ·  αύτό τό σημείο ή έκθεσις άναφέρει ότι πρός στιγμήν πού 

κρατούσε ή άντίστασις τοϋ Νοσοκομείου, ή ήγεσία τοϋ ΕΛΑΣ· πού είχε τήv 
εύθ6νη τής έπιθέσεως κατά τής Ναούσσης, άντιμετώπισε τήν άποψιv νά 
έγκαταλείψη τήv πόλιν θεωρώντας ώς τελειωμένη τήν έπιχείρηση. · 

Τέλος είς τήν Ίδια έκθεση άναφέrf:τ<ΊΙ ότι τό Νοσοκομείο δέν θά 
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κατελομβάνετο σέ κομμιά περίπτωση έάν όμάδο σαμποτέρ βοηθούμενη 
άπό ντόπιο στελέχη δέν δρούσε άποτελεσμοτικά δοκιμάζοντας τά μέσο, 
κοί τήν δύναμη πυρός nou διέθετε τό άμυντικό σύστημα τού Νοσοκομεί-
ου. 

Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ 
· Αργά τό άπόγευμα τής 1 4ης ' Ιανpυορίου φθάνει είς τόν Σιδηροδρο

μικό Στοθμόν Ναούσης ό Σωματάρχης Γρηγορόπουλος Θεόδωρος κοί ό 
ύπουργός Κωνσταντίνος Ροδόnουλος. · Αντικρύζοντας τούς δύο ύnεύθυ
νους τής πολιτείας, ό έπαρχος Εύάγγελος Δούίδ κατευθύνεται nρός τούς 
άφιχθέντες κοί γεμάτος όργή άπευθύνεται πρός τόν .Σωματάρχη . 

- Πώς τόλμησες κ. Γρηγορόnουλε νά ρθής στήν Νάουοοα πού ή 
καταστροφή της κοί ό σκοτωμός τών κατοίκων της όφείλεται άποκλειστικό 
σέ σένα. Φύγε άμέσως γιατί τά θύματά τους ζητούν έκδίκηση. 

Μηρός σ ·  αύτόν τόν αίφνιδιασμό ό Σωματάρχης μένει όφωνος, ένώ ό 
Ροδόπουλος, δίδει έντολή νά συλληφθή άμέσως ό • Επαρχος πού τόν 
χαρακτηρίζει ύβριστή. Δυό όνδρες τής ΕΣΑ πού συνοδεύουν τούς δύο 
έπισήμους π ροβαίνουν στήν σύλληψη τού· · Επάρχου καί τόν έγκλείουν. σέ 
Ε:να φορτηγό βαγόνι τών ΣΕΚ πού είναι δίπλα τους σταθμευμένο. 

Καί έκτυλίχθηκε μιά σκηνή πού άσφαλώς προηγούμενό της δέν έχει ή 
ίστορία. · Ο  Ναουσσαίος βουλευτής Μιχαήλ Πάζης άνάσύρει τό περίστρο
φό του καί βάζοντάς το στό στήθος τού ύπουργού άξιοί τήν δμεση 
άπελευθέρωση τού Δούίδ. · Εάν Ροδόπουλε τονίζει δέν άφε;θεί άμέσως 
έλεύθερος ό " Επαρχος, καί έσύ άλλά καί ό Γρηγορόπουλος θά συμπληρώ· 
σετε τόν άριθμό τών νεκρών τής Ναούσσης. Μέ διαταγή τού · Υπουργού 
άπελευθερώνεται ό • Επαρχος ό όποίος συνεχίζει νά κατηγορεί τόν 
Σωματάρχη γιά τίς παραλείψεις καί τά σφάλματά του. 

· Ο  Σωματάρχης άγνοών προφανώς ότι oi συμμορίται άπεχώρησαν 
όριστικώς τής πόλεως καλεί έναν άντισυνταγματάρχη τού πυροβολικού 
πού διοικούσε τήν πεδινή πυροβολαρχία καί δίδει έντολή vά ρίξουν τά 
πυροβόλα του μέ στόχο τήν πόλη τής Ναούσσης. 

· Ο  βουλευτής Πάζης καί πάλι έπεμβαίνει. τί πάτε νά κάνετε κ. 
Σωματάρχα τόν λέγει. Τό πυροβολικό τό μόνο πού θό προσφέρη εiναι νά 
όλοκληρώση τήν καταστροφή τής πόλεως καί. θά σκοτώση . τού

'
ς ύπολοί

πους κατοίκους της. · Εάν θέλετε νά κάνετε κάτι σοβαρό καί άποφασιστικό 
- συνεχίζει - κινήσατε τά τμήματά σας πρός τό Μεγάλο Ρέμμα καί δώστε 
έντολή είς τό τάγμα πού εύρίσκεται στόν .. Αγιο Παύλο νά κινηθή κατά τών 
συμμοριτών. · Ε  τ σι θό έγκλωβίσετε τούς συμμορίτας καί θό σώσετε το'ύς 
άπαχθέντας πού πήρε γιά όμήρους. του ό ΕΛΑΣ. 

Γεμάτος θυμό ό Γρηγορόπουλος άπαντα εlς τόν Πάζη δτι ό"ιδιος σάν 
Στρατηγός γνωρίζει τήν τακτική τοϋ πολέμου καί ότι ό βουλευτής θά 
πρέπει νά πάψη νά κόμη ύποδείξεις. Ταυτόχρονα όμως άναγνωρίζων 
προφανώς τός άντιλήψεις τού Πάζη, όνακαλεί τήν έντολή πού έδωκε. 

Τήν "ιδια όμως ωρα λαμβάνει χώρα καί ένα δλλο συνταρακτικό έnεισό
διο. · Ο  · Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Τσόταλος, βλέποντας τόν 
διοικητή Χωροφυλακής Ναούσσης Λουριδά, τόν καλεί καί είς ϋφος ύποτι-
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μητικό τόν κατηγορει οτι έγκατέλειψε τή θέση του καί ότι θά τόν 
πqραπέμψη είς τό Στρατοδικείο. 

· Ατάραχος ό μοίραρχος άλλά μέ φωνή . έντονη άπαντα είς τόν 
· Ανώτερο, ότι όχι μόνον δέν έγκατέλειψε τή θέση του, άλλά μέχρι τέλος 
έξετέλεσε τό καθήκον του ώς άξιωματικός τής μαρτυρικής χωροφυλακής. 

Καί όμως σέ λίγες ήμέρες ό · Ανώτερος Διοικητής τόν παραπέμπει 
είς τό Στρατοδικείο, καί έκεί ό ήρωϊκός άξιωματικός άθωώνεται πανηγυρι
κώς. Θά πρέπει νά λεχθη ότι πρώτος μάρτυς ύπερασπίσεως τοϋ κατηγο
ρουμένου· μοιράρχου προσήλθε αύθορμήτως ό Ταξίαρχος Κ. Κατσουρίδης 
καί άνεφέρθη είς τήν γενναιότητα καί τήν αύτοθυσία τοϋ Χρ. Λουριδά. 

• Ετσι έκλεισε μιά σελίδα τραγική πού έάν κατέληγε στήν τιμωρία τοϋ 
ήρωίκοϋ Μοιράρχου θό άποτελοϋσε κηλίδα γιά τή μάχη τής Ναούσσης.. 

* * * 

Θ ·  άποτελοϋσε όμως παράλειψη ίστορική έόν έκλέινα τό μέρος 
τής μάχης τής Ναούσσης. έάν δέν άνέφερα μιά πράξη άνθρωπιός καί 
χριστιανοσύνης πού έλαβε χώραν λίγο καιρό μετά τή μάχη τής Ναούσσης. 

Τήν έπομένη πού βγήκε άπι'> τό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης δπου είχε 
διακομισθή άπό τη Βέροια ό τραυματισθείς λοχαγός κ. · Αγαμέμνων 
Γκράτσιος άντί νά μεταβή στούς δικούς του πήγε νά έπισκεφθή τούς 
γονείς τοϋ νεκροϋ Νικολάου · Αναδολή. · Ο χαροκαμένος πατέρας μέ 
βουρκωμένα μάτια τό μόνο πού θέλησε νά πληροφορηθή ήτο έ,άν βασανί
σθηκε μετά τόν τραυματισμό του ό άγαπημένος υίός του. 

'Όταν ό πρώην · Αρχηγός τοϋ Γ.Ε.Ε.Θ.Α. · Αγ. Γκράτσιος τόν διαβε
βαίωσε ότι ό · Αναδολής rϊρεμα καί στωϊκά άφήκε τήν τελευταία του πνοή, 
έπαψε νά κλαίη καί μέ ϋφος πού θυμίζει γίγαντα άρχαίας τραγωδίας τοϋ 
είπε: 

- Λοχαγέ ό Νίκος πήγε στήν · Αμερική. Πολύ γρήγορα θά πδμε μέ τή 
γυναίκα μου νά τόν άνταμώσουμε. Τώρα πού ίστορώ μαζύ μέ τά dλλα 
τραγικά γεγονότα καί αύτό τό άνεπανάληmο περιστατικό στέκω προσοχή 
μπρός στό μεγαλείο τοϋ γεννήτορα πού τό χαμό τοϋ παιδιού του τόν 
ξεπέρασε φιλοσοφώντας καί πιστεύοντας στήν μεταθανάσιο ζωή. 

· Αναρωτιέμαι όμως έάν ό ίσ:rορικός τοϋ μέλλοντος ικαταλογίση 
εύθύνες πρός όσους είναι ύπεύθυνοι γιά τήν τραγωδία καί τό μακελλειό 
τής Ναούσσης. 

· Αλλά γιά αύτά μιλάει πλέον ή ' Ιστορία. 
Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥ ΛΑΚΩΝ 
· Αφοϋ όλοκληρώθηκε ή κατάληψη της Νάουσας καί οί Έλασίτες σέ 

μικροομάδες έπεδόθησαν στό έργο τής λεηλασίας τών περιουσιών τών 
κατοίκων της, μιά διμοιρία όπλισμένων μέ αύτόματα κατευθύνθη στό σπίτι 
τοϋ Μπακαλιοϋ. · Εκεί σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες πού έδωκαν οί 
dνδρες τοϋ έφεδρικοϋ ΕΛΑΣ, είχαν καταφύγει οί χωροφύλακες τής 
· Υποδιοικήσεως καί τοϋ Τμήματος · Ασφαλείας Πυροβολώντας μέ αύτόμα
τα τό κτίριο είσήλθαν στό έσωτεpικό του καί άφοϋ άφόπλισαν τούς λίγους 
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χωροφύλακες που εφεραν ακομη τά άδειανά πιστόλια τους tιρχισαν νό 
τούς δένουν όνά δύο. • Εδεσαν άκόμη καί τούς βaρειά τραυματισμένους 
άνδρες τής χωροφυλακής Πέτρο Ξανθόπουλο, Χαραλ. Χριστοδουλίδη καί 
Νικόλαο Νικολόπουλο. Δυό άλλους χωροφύλακες ό ένας μέ θρυμματισμέ
νη τήν πλάτη καί ό όλλος μέ σπασμένα τά πόδια του, τούς φόρτωσαν σ ·  
ένα άλογο. Τούς δύο τελευταίους τούς όδήγησαν στή θέση Παληομπού
καινα καί τούς κατέσφαξαν άμέσως κατά τόν άγριώτερσ τρόπο. 

ΕΙχαν όπομείνει είκοσιένας χωροφύλακες στόν τόπο τής συγκεντρώ
σεως, όταν κατέφθασε ό Θεοχαρόπουλος συνοδευόμενος άπό τούς 
Καπεταναίους τοϋ Δ. Σ. τ Ηρθε άργότερα καί 6 Μπελογιάννης μέ έντολι) 
τοϋ όποίου όδηγήθησαν οί δεσμώτες στήν Παληομπούκαινα. Τήν ωρα πού . 

ή q)άλαγγα των χωροφυλάκων ξεκινούσε, δυό · Ελασίτες έφεραν τραυματι
σμένο τόν δασοφύλακα Δημήτριο Πέκκα. · Ενώ έδεναν τό χέρια του μέ 
συρματόσχοινο, οί · Ελασίτες όδηγοϋσαν στήν Παληομπούκαινα καί άλλους 
έννέα χωροφύλακες. 'Όλων οί στολαί ήταν σχισμένες καί οί περισσότεροι 
έφεραν τραύματα σέ όλο τους τό σώμα. 

Στήν Παληομπούκαινα έφθασαν έν τώ μεταξύ καί κομματικοί ύπεύθυνοι 
τής τοπικής όργανώσεως. Οί δυό άπ' αύτούς φορούσαν μάσκες. Οί 
Καπεταναίοι τού Δημ. Στρατού καί οί νεοελθόντες κομματικοί όρχισαν τό 
έργο τής έπιλογής. Πρώτον πιϊ'ραν τόν άνθυπασπιστή · Αλέξανδρο Φωκέα. 
Βλέποντας ότι ή τύχη του ήταν καθορισμένη, θέλησε πρός στιγμήν νά 
δελεάση τούς τρείς · Ελασίτες πού τόν πήραν γιά έκτέλεση. Βγάζοντας 
άπό τήν τσέπη του μιά δεσμίδα δολλαρίων - πού τοϋ έστελνε άnό τήν 
· Αμερική τακτικώτατα ό έκεί διαμένων πατέρας του - παρεκάλεσε τούς 
δημίους του νά τοϋ χαρίσουν τήν ζωή. 

Ταυτόχρονα τούς παρέδωσε καί τά δολλάρια. Τά μέτρησαν οί δήμιοι 
καί καταχαρούμενοι γιά τό άπόκτημά τους, άρχισαν νά κτυπούν μέ τά 
μαχαίρια τους τόν Φωκέα. Τ Ηταν σχεδόν νεκρός όταν oi δύο άπό τούς 
· Ελασίτες άδειασαν στό πρόσωπό του τίς σφαίρες των πιστολιών τους. 
'Ύστερα κλώτσησαν τό άψυχο σώμα του, γυρίζοντας πρός τόν τόπο όπου 
ήταν συγκεντρωμένοι οί μελλοθάνατοι. Οί δυό μασκοφόροι παρέδωσαν 
στούς δημίους τόν · Ενωμοτάρχη Γεώργιο Καπετανάκη καί τόν · Υπενωμο
τάρχη Χρήστο Μητρόπουλο. Δεμένοι κι αύτοί μέ άγκαθωτό σύρμα σύρθη
καν μέ βιαιότητα στό άνθρωποσφαγείο. · Εκεί τώρα ήταν καί άλλοι · Ελασί
τες, οί περισσότεροι άπό τούς όποίους έφεραν μακρυές γενειάδες καί 
άνέμιζαν τά μαχαίρια τους. 

Οί δυό ύπaξιωματικοί άντί νά καμφοϋν άπό τόν θάνατο πού τούς 
περίμενε έπέδειξαν λεβεντιά πού κατέπληξε καί τούς "ιδιους τούς 'Έλασί
τες. Ξέρουμε ότι θά μάς σκοτώσετε τούς ε!παν άλλά νά ε!στε βέβαιοι ότι 
καί σείς γρήγορα θά μός άνταμώσετε στόν όλλο κόσμο. · Εσείς θcι μάς 
έκτελέσετε άνανδρα γιατί δεμένοι δnως ε-ιμαστε δέν μπορούμε νά σδς 
άvτιμετωπίσουμε. Οί συνάδελφοί μας δμως κaί οί " Ελληνες στρατιώτaι θά 
σάς σκοτώσουν παλληκαρίσια σέ κάποια μάχη πού ύποχρεωτικά θά βρεθή-
τε. 

Οί · Ελασίτες έξαγριωμένοι άπό τήν προειδοποίηση πού τούς έκαμαν 
οί δυό μελλοθάνατοι, έπέnεσαν μέ λύσσα έναντίον τών δεσμωτών. Τά 
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μαχαίρια τους έσταζαν άπό τό άιμα των δυό ήρωϊκών ύπαξιωματικών της 
Χωροφυλακής, πού έξακολουθοϋσαν όν καί τραυματισμένοι νά ύβρίζουν 
πλέον τούς δολοφόνους τους. 

Τούς έρριξαν έν συνεχεία ατό ύγρό χώμα τής Παληομπούκαινας καί 
συνέχισαν νά τούς κτυπούν μέ τά μαχαίρια τους, ως τήν ωρα πού tνας 
άπό τούς μασκοφόρους - πού άσφαλώς θά ήταν Ναουσσαίος - έβγαλε 
άπό τήν τσέπη του τό περίστροφό του, ρίχνοντας άνά τρείς σφαίρες aτόν 
κάθε τραυματία. 

• Αλλοι · Ελαοίτες πού δέν είχαν πάρει μέχρι τότε μέρος ατό όργιο 
τής σφαγής, έσυραν τούς δύο νεκρούς ατό "ιδιο μέρος πού είχαν πετάξει 
προηγουμένως τό κουφάρι τοϋ Φωκέα καί τούς πέταξαν κατ· έπάνω του. 

Όπλlτες της Χωροφ4λοκής μέ τούς άξιωμστικούς τους. Άπό όλους σύτούς έζησαν τέσσερις μόνον 

Χωρίς νά σταματήσουν τήν δραστηριότητά τους oi · Ελασίτες, έφεραν 
σέ λίγο aτόν τόπο τοϋ μαρτυρίου τούς χωροφύλακες Σιώπη Χριστόφορο 
καί · Αλέξανδρο Δούκα . .. Οταν άντίκρυσαν τά πτώματα τών ύπαξιωματικών 
πού tπλεαν σέ λίμνη dΊματος πού είχε σχηματισθή, έκαμαν μιά προσπά
θεια άπεγνωσμένη νά λύσουν τά χέρια του γιά νά ξεφύγουν η γιά νά 
έnιτεθοϋν έναντίον τών δημίων τους. Οί · Ελασίτες πού άντελήφθησαν τίς 
προθέσεις τών όμήρων, όφησαν τήν όργή τους νά ξεσπάση μέ μιά 
ξέφρενη άγριότητα έναντί ον τους. • Αλλοι τούς κτυπούσαν μέ τούς 
ύποκοπάνους τών όπλων τουc: καί όλλοι τρυπούσαν τό κορμί τους μέ τά 
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μαχαίρια τους. Τόν Σιώπη πού κοτήγετο άπό τή Θεσσαλονίκη, τόν χτύπη
σαν μέ τό μαχαίρια τους ατό στήθος ώστε ή καρδιά του φάνηκε νά είναι 
σχισμένη ατή μέση. Καί σόν νά μήν έφθανε οι)τό άπέκοψον τό λαιμό του 
όφήνοντος νό πέση ατό χώμα τό άκέφολο σώμα του. 

Τόν Δούκα, πού κι αύτός ήταν Μακεδονόπουλο, άφοϋ κατακομμάτια
σαν τά χέρια του, τρύπησαν τό πρόσωπό του μέ άμέτρητες μαχcιιριι':ς .  
Πιστεύοντες ότι τό θύμα τους συνέχιζε νά ζή, έσπασαν τό κρανίο του. 
" Οταν βεβαιώθηκαν δτι καί αύτός ήταν πιά νεκρός όρχισαν νά έρευνοϋν 
τίς τσέπες τών δύο χωροφυλάκων. · Αφήρεσαν τό λίγο χρήματα πού είχαν 
ατά πορτοφόλια τους. Τά ρολόγια τους, τό δακτυλίδι τών όρραβώνων τοϋ 
Σιώπη έπειδή δυσκολεύθηκαν νό τό βγάλουν άπό τό δάκτυλό του άναγκά
σθηκαν νό τό κόψουν. " Ετσι ύπερήφανοι γιά τό έργο τους πήραν τό δρόμο 
πρός τό έμπεδο τών μελοθανάτων. Στάθηκαν όμως ότυχοι, γιατί τήν 
έκτtλεση τών καινούργιων θυμάτων, πού έσπευδαν νά κάμουν αύτοί, οί 
καπεταναίοι τήν άνέθεσαν σέ όλλους πέντε έλασίτας. 

Αύτοί έχοντας ατό μέσον τούς χωροφύλακας Δοξάκη Γιοβαννάκη καί 
Γρηγοριάδη Θεόδωρο, παραμέρισαν τούς έκτελεστάς πού τό χέρια καί τά 
ρούχα τους ήταν ματωμένα, καί προχώρησαν στήν "ιδια χαράδρα, όπου 
ήταν στιβαγμtνα τά νεκρό σώματα τών προηγηθέντων θυμάτων. 'Όπως 
συνέβη μέ τούς όλλους έκτελεσθένταc;, καί πάλι τά μαχαίρια είχαν τόν 
πρώτο λόγο. Θαρρείς καί οί φονηόδες ε1χαν έντολή νά κάμουν οίκονομία 
σφαιρών. . 

· Η σφαγή τών δύο συναδέλφων πού ήταν κι αύτοί δεμένοι μέ 
συρματόσχοινο γίνηκε κατά πανομοιότυπο τρόπο μέ τήν κατακρεούρ
γηση τών άλλων χωροφυλάκων. ' Υπήρξε ή έκτέλεση όλόϊδα μέ μιά μικρή 
διαφορά. · Αντί νά τό σπάσουν τά χέρια τους, τά έκοψαν καί άντί νά 
τρυπήσουν τό κορμί καί τό πρόσωπό τους μέ τά μαχαίρια, χρησιμοποίησαν 
τά τελευταία γιά νά σχίσουν τίς κοιλιές τών δυστυχισμένων συνανθρώπων 
τους. Σπαρταρούσαν άπό τόν πόνο καί έκλιπαροϋσαν καί οί δύο τους νά 
τούς σκοτώσουν μέ πιστόλι γιά νά τελειώση τό δράμα τους. 

Οί · Ελασίτες γεμάτοι ίκανοποίηση γιά τήν τυραννία πού περνοϋα:ιν τά 
θύματά τους δέν άνταποκρίθηκαν στήν έκκλησή τους. Τουναντίον άρχίζον
τας νά κόβουν κομμάτι-κομμάτι τίς σάρκες τών κορμών τους, κατέληξαν 
ϋστερα άπό άρκετά λεrrτά τής ώρας νά κόψουν τήν καρωτίδα τοϋ ένός κοί 
όλόκληρο τόν λαιμό τοϋ άλλου. · Εξετέλεσαν δηλαδιi μιά άκόμη 11 )όξη 
ήρωϊσμοϋ, γιά τήν όποία πρέπει νά οίσθόνονται έάν ζοϋν άηδία φρίη καί 
ντροπή. 

Τήν ώρα πού άποτελείωσαν μέ τά μαχαίρια τους τά θύματα τής 
έγκληματικής τους μανίας, τρείς · Ελασίτες όπλισμένοι οάν άοτaκοί, 
έφεραν στήν χαράδρα τοϋ θανάτου ένα ζευγάρι χωροφυλάκων. Τόν · Ανtστη 
Χατζηανέστη καί τόν Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη. Τούς γύμνωσαν άφήνοντός 
τους μόνον μέ τό έσώρουχά τους καί όρχισαν νά τούς κτυπούν όλλοι μέ 
βούρδουλα καί ό ένας μέ τόν ύποκόπανο τού όπλου του. Γρήγορο λύγισαν 
οί δεσμώτες καί έπεσαν σχεδόν έπάνω είς τά ματωμένα πτώματα τών 
συναδέλφων τους. Χωρίς νά χάσουν καιρό έσυραν τά στιλέττα τους κcιί 
έπεδόθησαν ατή σφαγή τών άτυχων χωροφυλcικων. Κάθε φορά πού 
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βύθιζαν τά στιλέπα τους στά κορμιά τών θυμάτων έβγαζαν καί μιά κραυγή 
ίκανοποιήσεως . .. Αλλωστε δέν ήταν μικρό πράγμα νά σφάζης δύο όργανα 
της μαρτυρικής χωροφυλακής, πού μισοϋοον καί έξακολουθοϋν νά μισούν 
όλοι οί κομμουνισταί. 

Τό μαρτύριο τών σφαζομένων κράτησε γιά άρκετή wρα γιατί οί 
έκτελεστές f)θελαν νά βασανίσουν τά θύματά τους. · Από τό σημείο πού 
ήταν συγκεντρωμένοι oi ύπόλοιποι μελλοθάνατοι άκούσθηκε ή έντολή τοϋ 
καπετάνιου, νά τελειώνουν γιατί ή ωρα δέν όrpηνε περιθώρια γιά καθυστε
ρήσεις. Oi · Ελασίται συμμορφωμένοι σάν ρομπότ στήν προσταγή τοϋ 
άρχηγού τους, έσπευσαν ν ·  άποτελειώσουν τούς δύο έτοιμοθαvάτους 
κόβοντας τά κεφάλια τους μέ τούς μπαλτάδες πού ε{χαν κρεμασμένους 
στή μέση τους. 

ΤΡΕΛΛΑΘΗΚΕ 
Κινήθηκαν πρός τήν άνηφοριά οί δήμιοι, όταν μιά όλλη όμάδα · Ελασι

τών έφερνε ατό σφαγείο δεμένον τόν άνθυπολοχαγό πού βλέποντας τά 
σωριασμένα κορμιά τών χωροφυλάκων καί τά διεσπαρμένα κεφάλια τών 
συναδέλφων του άρχισε νά χορεύη. Χόρευε γελώντας καί πηδώντας σάν 
άκροβότης πού έκτελούσε θεατρικό νούμερο. 
· Αντί νά τόν κτυπήσουν. άρκέσθηκαν νά τόν καθηλώσουν ατή θέση 
πού βρισκότανε. άκριβώς δίπλα ατό mώμα τού Φωκέα. 'Ένας Έλασίτης 
έσπευσε στό σημείο πού ήταν oi Καπεταναίοι έχοντας άνάμεσά τους τούς 
μελλοθανάτους χωροφύλακες. · Ανέφερε τό περιστατικό καί οί πέντε μέ 
τά πολιτικά καί ένας άnό

. 
τούς Καπεταναίους άκολούθησαν τόν · Ελασίτη 

στόν τόπο τού σφαγείου. · Εκεί ό άνθυπολοχαγός συνέχιζε τό τραγούδι 
του καί γεμάτος χαμόγελα ύποδέχθηκε τούς νεοφερμένους. 

· Ο μασκοφόρος μέ τά πολιτικά. έδωσε έντολή νά μήν πειράξη 
κανένας τόv άνθυπολοχαγό καί πρόσταξε νά τόν πόνε στό νοσοκομείο. 

'Όταν έκανα τήν έρευνά μου έπεδίωξα νά πληροφορηθώ ποιά ιΊταν ή 
τελική τύχη τού άνθυπολοχαγοϋ . .. Οnως μοϋ άφηγήθηκε ό μόνος χωροφύ- · 

λαξ πού έπέζησε καί πού τώρα διαμένει στήν Νάουσσα, τόν άvθυπολοχαγό 
πού πράγματι εΤχε παραφρονήση, οί · Ελασίτες, τόν ττηραν μαζί τους κατά τήν 
φυγή τους άπό τήν Νόουσσα. � Ηταν ένας άπό τούς έξή ντα όκτώ πού 
ϋστερα άπό δύο ήμέρες κατώρθωσαν νά ξεφύγουν άπό τή φάλαγγα πού 
προχωρούσε πρός τό Μουχορέμ Χάνι. Δυστυχώς μοϋ είπε, ό άvθυπολοχα
γός, όταν έφθασε μαζί μέ τούς άλλους δραπετεύσαντας συνέχισε νά 
βρίσκεται στήν Ίδια κατάσταση. Oi στρατιωτικοί γιατροί πού διέγνωσαν ότι 
συνέπεια τού κλονισμού πού ύπέστη παρεφρόνησε, έμερίμνηοαν γιά νά 
κλεισθή ατό Ψυχιατρείο τών · Αθηνών. · 

· Αφοϋ πέρασε λίγη ωρα, oi καπεταναίοι έδωσαν έντολή νά συνεχι
σθούν οί έκτελέσεις. Οί χωροφύλακες Νικόλαος · Εμμανουηλίδης καί 
Γεώργιος Τασούλας δεμένοι πισθάγκωνα, άκολούθησαν τόν συνηθισμένο 
δρόμο πρός τή χαράδρα. Δέν άργησαν οί δήμιοι νά τεθούν έπί τό έργον. 
Τόν χρόνο πού έχασαν μέ τόν άνθυπολοχαγό πού τρελλάθηκε, έπρεπε νά 
τόν κερδίσουν. Χρησιμοποιώντας κι αύτοί τά μαχαίρια τους κατέσφαξaν 
τούς δύο χωροφύλακες σέ διάστημα όλίγων λεπτών. Στό τέλος ό tπί 
κεφαλής τών έκτελεστών πυροβολώντας τους, άφηνε τά κορμιά τους ν ·  
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ανακατευθούν μέ τούς dλλους νεκρούς συναδέλφους τους. Πρίν φύγουν 
γ ιό νά παραλάβουν νέα θύματα, ένας άπό τούς · Ελασίτας άντελήφθη νά 
κινείται τό σώμα τοϋ · Εμμανουηλίδη. · Ανέφερε τό περιστατικό αύτό στόν 
καπετάνιο πού γυρίζοντας έρριξε στά κεφάλια καί τών δύο χωροφυλάκων 
τή χαριστική βολή. 

Σειρά τώρα είχαν γιά έκτέλεση οί · Αβίδας ' Ιωάννης καί Μανωλούδης 
Νικόλαος. Νέα παιδιά εiχαν προτιμήσει νά ύπηρετήσουν στή Χωροφυλακή 
καταγέντες μετά τήν στρατιωτική τους θητεία. Δέσμιους κι αύτούς τούς 
όδήγησαν ατό σφαγείο τής Παληομπούκαινας. ' Επιβραδύνοντας τό βήμα 
τους έδωσαν άφορμή στούς φρουρούς νά τούς κτυπήσουν μέ τούς 
ύποκοπάνους τών όπλων τους. 'Ό,τι είχε συμβή μέ τούς ύπαξιωματικούς 
τά δύο χωροφυλακάκια μίλησαν μέ σκληρότητα πρός τούς · Ελασίτας . 

- Αύτή είναι ή παλληκαριά σας τούς είπαν. Σκοτώσατε άόπλους ένώ 
δέν έΊχατε τό κουράγιο νά πολεμήσετε έστω καί μέ έναν Γερμανό. · Εγώ -
τοϋ είπε ό Μανωλούδης - πολέμησα τούς Γερμανούς στά όχυρά καί είμαι 
ύπερήφανος γιατί έπραξα τό καθήκον μου πρός τήν Πατρίδα. Τό κορμί 
μου έχει άκόμη ένα βλήμα άπό γερμανικό πυροβόλο πού δέν μοϋ τό 
έβγαλαν οί γιατροί. Σεϊς τί έχετε γιά νά σδς θυμίζει ότι άγωνισθήκατε γιά 
τή ν · Ελλάδα; 

Δύο άπανωτές μαχαιριές πού κατάφερε στό πρόσωπο τοϋ Μανωλούδη 
ένας άπό τούς · Ελασίτας τοϋ έκοψαν τή λαλιά. Οί ύπόλοιποι · Ελασίταις 
άκολουθώντας τό παρόδειγμα τοϋ συντρόφου τους ρίχθηκαν σάν τά θηρία 
έπάνω στούς δύο δεσμώτες, διασταυρώνοντας τά μαχαίρια τους στήν 
όμιλλα πού έκαναν γιά τό ποιός νά πρωτοκτυπήση τούς δύο όμήρους. · Η  
σφαγή τών νέων αύτών θυμάτων της κόκκινης θηριωδίας κράτησε γιά μισή 
περίπου wρα. 'Ύστερα ό άποκεφαλισμός τους πού σφράγισε τό τέλος τής 
ζωιϊς των παλληκαριών ήρθε νά έπιβεβαιώση γιά μιά άκόμη φορά τήν 
χιλιοειπωμένη διακήρυξη έκείνων πού παρηκολούθησαν τήν δραστηριότητα 
τών κομμουνιστών, ότι άποτελούν τό κόμμα της προδοσίας καί τοϋ 
έγκλήματος σέ μιά διακήρυξη πού τόσο έμφαντικά έκαμε ό Γεώργιος 
Παπανδρέου, ό πατέρας τού σημερινοϋ Πρωθυπουργού, στό μήνυμα πού 
άπηύθυνε στόν · Ελληνικό Λαό τόν Δεκέμβριο τού 1 944. 

'Όταν oi έκτελεσταί έπέστρεψαν στήν βάση τους, οί έπιλογείς τών 
πρός έκτέλεση χωροφυλάκων, είχαν ξεχωρίσει τά καινούργια τους θύματα. 
· Ηταν οί Τσερέπας Νικόλαος κοί Παπαδόπουλος · Αθανάσιος .  Είχαν προ
χωρήσει λίγο μέτρο πρός τό σφαγείο όταν ό Τσερέπος προσποιούμενος 
ότι σκουντούφλησε έγειρε πρός τό χώμα. Κοί τότε συνέβη κάτι τό 
άνεπονάληπτο πού όλοι κοί σήμερα άκόμη θυμούνται στή Νάουσσο. 
Βγάζοντας ένα πλακέ πιστόλι, πού άσφολώς τό έκρυβε στήν κάλτσα του. 
έρριξε δύο σφαίρες ένοντίον τοϋ ένός άπό τούς · Ελασίτας καί ϋστερα 
στηρίζοντος τό πιστόλι του στόν δικό του κρότbφο, αύτοκτόνησε άποφεύ
γοντος έτσι τουλάχιστον τήν τυραννία καί τούς βασανισμούς. Μαζί του 
κυλίσθηκε στό χώμα καί ό Παπαδόπουλος μf: τόν όποίο ήταν δεμένος ό 
ούτόχειρ. Σάν νά μήν είχε συμβή άπολύτως τίποτα ό · Ελασίτης έσπευσε 
νά κόψη τό σχοινί πού ένωνε τά δύο χέρια των χωροφυλάκων καί ζήτησε 
άπό τούς καπεταναίους πού είχαν ζήση όπό κοντά τά γεγονότα πού 
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έξετυλίχθησαν νά συμπληρώσουν τό κενό πού άφήκε ό Τσερέπας. "Ένας 
πού έφερε πολιτικά τράβηξε άπό τό σωρό τόν δασοφύλακα Δημήτριο 
Πέκκα. Σφιχτόδεσαν τά χέρια τών δύο δεσμωτών καί τούς έσυραν στήν 
κυριολεξία στόν τόπο τοϋ μαρτυρίου τους. · Αφοϋ τούς κατατυράννησαν 
καί τούς ύπέβαλαν στά πιό φρικτά βασανιστήρια πετσόκοψαν στό τέλος τά 
κορμιά τους. Γιά καλό καί γιά κακό ό έπί κεφαλής τών έκτελεστών 
έθεώρησε καλό νά ρίξη λίγες σφαίρες στό κρανία τών νεκρών ι'jδη 
· Ελλήνων. 

Τά πτώματα τών δέκα πέντε χωροφυλάκων είχαν καλύψει τή χαράδρα 
τοϋ dιματος καί είχαν σχηματίσει πραγματικό βουνό γύρω άπ" αύτήν. 

· 

· Εκεί ώδηγήθησαν εύθύς άμέσως μετά τή σφαγή τοϋ Πέκκα οί τρείς 
χωροφύλακες · Ιωάννης Οίκονομόπουλος, Βασίλειος · Αλβανός καί Σταϋ
ρος Κόντος.  "Όπως ήταν δεμένοι τούς έστησαν μπρός στό σώματα τών 
σκοτwμένων συναδέλφων των. Αύτούς δέν τούς κτύπησαν καί περιωρίσθη
σαν νά τούς βρίσουν μέ έκφράσεις τοϋ ύποκόσμου. "Ύστερα τούς 
κάλεσαν νά προσευχηθούν γιά νά πόνε στόν Παράδεισο, όπως τούς είπε, 
κάνοντας φθηνό χιούμορ, ένας · Ελασίτης άξιωματικός πού δέν είχε πάρει 
μέχρι τότε μέρος σέ όλλη έκτέλεση χωροφυλάκων. 

· Ο  Οίκονομόπουλος, πιό θαρραλέος άπό τούς όλλους άπάντησε όπως 
ταίριαζε σέ μαχητός τής Χωροφυλακής. 

- Ναί τούς είπε. Θά προσευχηθούμε γιατί ό Θεός θά μάς περιμένη 
γιά νά μάς έντάξη στό πάνθεον έκείνων πού ξέρουν νά πεθαίνουν γιά τήν 
Πατρίδα τους. 

Ταυτόχρονα έκανε .τρείς φορές τό σημείο τοϋ σταυροϋ. Οί όλλοι 
χωροφύλακες μέ ψηλά τό κεφάλι σταυροκοπήθηκαν μέ τή σειρά τους ένώ 
ό Κόντος άπευθυνόμενος πρός τόν άξιωματικό τοϋ ΕΛΑΣ τοϋ είπε δτι 
είναι έτοιμοι νά πέσουν δολοφονημένοι όπό τίς σφαίρες τών Βουλγάρων 
μέ τίς όποίες ήταν έφοδιασμένος ό στρατός τοϋ ΕΛΑΣ. 

- « Πϋρ», πρόσταξε ό άξιωματικός καί σχεδόν ταυτόχρονα τά τρία 
νεκρά σώματα τών παλληκαριών τής Χωροφυλακής, έπεφταν έπάνω aτούς 
άλλους σωριασμένους νεκρούς ύψώνοντας έτσι τή στίβο τών συναδέλφων 
τους, πού έσφαγιάσθησαν στή χαράδρα τής Παληομπούκαινας στίς 1 4  
' Ιανουαρίου τοϋ 1949. 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ 
Τελευταίος πού έγκατέλειψε τό Νοσοκομείο καί ένώ φλόγες όρχισαν 

νά .ζώνουν ώρισμένους άπό τούς θαλάμους του, ήταν ό ταγματάρχης 
' Ιωάννης · Αθανασιάδης. - Αν καί τόν βρήκε μιά σφαίρα στό άριστερό του 
χέρι άποφάσισε νά πάρη τό δρόμο πρός τήν · Αράπιτσα γιά νά γλυτώση 
άπό τοϋ χάρου τά δόντια. Τόν άκολούθησε στήν έξοδό του καί ή μαία 
Αίκατερίνη Μιχαηλίδου.  

Προχ�ρησαν άρκετά μέτρα έχοντας σάν όπλο άμύνης τό ύπηρεσιακό 
του περίστροφο. Γιά άρκετή ωρα τά πράγματα πηγαίνουν καλά. Δέν 
συνάντησαν έλασίτας στήν πορεία τους. • Αρχισαν νά πιστεύουν δη θά 
δώσουν πάλι παρόν, γιά νό κάμουν καί οί δυό τους τό καθήκον πού 
προσδιόριζε ή θέση των. Στή μέση σχεδόν τοϋ δρόμου πού άπέμενε γιά 
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νά φθάσουν στό σταθμό, dρχισαν νά πέφτουν γύρω τους σφαίρες αύτομά
των όπλων. · Ο  Ταγματάρχης έμπειροπόλεμος ύπέδειξε στήν μαία νά πέση 
στό έδαφος. Τό Ίδιο έπραξε καί αύτός. 

Παράξενα, οί σφαίρες έπαυσαν νά σφυρίζουν καί τίποτε δέν προοιωνί
ζει ότι τό κακό θά συνεχιζόντανε. · Η άνάπαυλα όμως αύτή ήταν προσωρι
νή. Χωρίς καλά νά άντιληφθοϋν όρχισαν νά πέφτουν έπάνω τους γύρω 
aτούς δέκα · Ελασίτες πού τούς εΙχαν κυκλώσει όπό διάφορα σημεία καί 
κάλεσαν τόν ταγματάρχη νά παραδοθή. · Ο  · Αθανασιάδης άντί όλλης 
άπαντήσεως, ύψώνει τό πιστόλι του καί άρχίζει νά πυροβολή. Τό "ιδιο 
έκαμαν καί οί συμμορίται, τραυματίζοντας βαρειά τούς δυό άγωvιστές. 

Χωρίς νά έχη έστω καί μιά σφαίρα στό περίστραρό του, μιά πού όλες 
έχουν έξαντληθή, ό ταγματάρχης φέροντας δυό καινούργια τραύματα 
πέφτει στά χέρια τών φονιάδων. Τ ό "ιδιο γίνεται καί μέ τήν Μιχαηλίδου πού 
κι αύτή εΤναι χτυπημένη μέ τέσσαρες σφαίρες άπ' αύτές πού έρριξαν οί 
συμμορίται όταν είχαν κυκλώσει τούς δύο κυνηγημένους. Βχαν φθάσει καί 
οί δύο τους στήν περιοχή Γαλατσιάνου η Μοσχόκι. 

Λυσσασμένοι όρμησαν έπάνω τους oi · Ελασίται. Κτύπησαν τούς 
τραυματίες μέ τίς λαβές τών πιστολιών τους καί μέ τά κοντάκια τών 
αύτομάτων τους. Χωρίς νά αίσθανθοϋν τόν παραμικρό οίκτο γιά τήν μαία 
πού χαροπάλευε, τήν ποδοπάτησαν καί έρριχναν στό πρόσωπό της άμέ
τρητες σφαίρες. Νεκρή πιά ήταν ή μαία, όταν oi έκτελεστές της έσπρω
ξαν τό όψυχο κουφάρι της στό ποτάμι τής · Αράπιτσας. 

Εύθύς άρχισαν νά κατατυραννούν τόν ήρωϊκό ταγματάρχη. Τρύπησαν 
τό κορμί του μέ τά μαχαίρια τους, ένώ ένας άπ'  αύτούς τόν πυροβόλησε 
στό στήθος. Ό · Αθανασιάδης συνέχιζε ν ·  άναπνέει. Τό=rε ό έπικεφαλής 
τών · Ελασιτών έδωσε τό σύνθημα τής σφαγής του. Συμμορφούμενοι οί 
ύποτακτικοί του, άρχισαν νά τόν πλήπουν σέ κάθε σημείο τοϋ κορμού του 
πιό είχε μείνει άτρύπητο άπό τίς προηγούμενες μαχαιριές. Καί έvώ ήταν 
νεκρός έξακολούθησαν νά πυροβολούν. 

· Η  Νάουσα μή λησμονώντας τόν ήρωϊκό αύτό ύπερασπιστή της έτίμησε 
μετά τήν συντριβή τών Κομμουνιστών, άναγείροντας προτομή του. Ήταν 
μιά τιμή, ή όφειλομένη τιμή σ· έκείνον πού έδωσε τά πάντα γιά τήν 
· Ελλάδα. Καί τό μνημείο αύτό πού θύμιζε τίς θυσίες τοϋ λαοϋ μας γιό τήν 
πραγματική λευτεριά - γιατί ό · Αθανασιάδης ήταν γέννημα θρέμμα τοϋ 
λαοϋ μας - οί δημοτικοί άρχοντες θέλησαν μετά τήν νίκη τοϋ ΠΑΣΟΚ νό 
τό γκρεμίσουν. Τούς ένοχλοϋσε ή· παρουσία τοϋ όνδριάντος τοϋ ηρωος 
πού θύμιζε στούς νεωτέρους ίδίως, ότι τό άποθνήσκειν διά τήν Πατρίδα 
όποτελεί τό ύπέ ρτατο χρέος όλων τών · Ελλήνων. 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

· Ενώ έμαίνοντο οί μάχες στή Νάουσσα τμήματα τοϋ ΕΛΑΣ, πού είχαν 
διασπόση ώρισμένες ζώνες όμύνης, μπήκαν στήν πόλη καί όρχισαν νό 
βάλλουν κατά τών φυλακίων πού ύποστήριζαν χωροφύλακες καί ΜΑΥ. 
• Αλλες όμάδες συμμοριτών καί τής ΟΠΛΑ, μέ ύποδείξεις τοΟ έφεδρικοϋ 
ΕΛΑΣ έπεδόθησαν είς τό έργο τών συλλήψεων τών όντιπάλων τους καί 
τήν λεηλασία τών περιουσιών των. Μία άπό τίς όμόδες αύτές κατευθύνθη 

1 90 



είς τό σπίτι τού διδασκάλου · Αποστόλου Μακρή. Βρισκόταν έκεl μέ τά δυό 
του άγόρια τόν Κωνσταντίνο καί τόν Νικόλαο 1 8  καί 1 6  έτών άντιστοίχως. 
· Η  γυναίκα του Θεοδώρα, γιά καλή της τύχη, εΙχε rιάει πρίν άπό λίγο 
βιαστικά σ ·  ένα διπλανό σπίτι, ένώ ή θυγατέρα του Νίτσα σπουδάστρια τής 
Παιδαγωγικής · Ακαδημίας Θεσσαλονίκης εΙχε έγκαταλείψει πρίν τέσσερες 
ή μέρες τούς δικούς της γιατί όρχιζαν τά μαθήματα. 

· Αφοϋ ρήμαξαν κυριολεκτικώς τό νοικοκυριό του έκαναν έρευνες 
παντού γιά νά βροϋν τίς δυό γυναΙκες. ·Ηταν άπόλυτα ένημερωμένοι γιά 
τή συγκρότηση τής οίκογενείας Μακρή, πράγμα πού φανέρωνε ότι κάποι
ος ντόπιος είχε δώσει κάθε στοιχείο πού έσχετίζετο μ' αύτήν. 

Πρίν έκτελέσουν τά θύματά τους έσπευσαν οί έπιδρομεϊς νά κτυπή
σουν βάναυσα όχι μόνον τόv δάσκαλο άλλά καί τά δυό του παιδιά. Έν 
συνεχεία όρχισαν νά τόν βρίζουν καί νά χυδαιολογούν κατά τόν χειρότερο 
τρόπο . 

.. Οταν ό Μακρής θέλησε νά τόν ρωτήση πού όφείλετο τό ξέσπασμα 
τί'jς τόσο μεγάλης άγριότητας καί όργής έναντίον τοϋ ίδίου καί τών 
παιδιών του ό έπικεφαλής τών Κομμουνιστών έσπευσε νάτόν ρωτήση γιατί 
δέν πήγε μέ τό Κομμουνιστικό Κόμμα. « 'Όλοι οί δάσκαλοι σάν προοδευτι
κοί όνθρωποι είναι μαζύ μας. Έσύ Μακρή τόνισε ξεχωρίζεις άπό τούς 
συναδέλφους σου. Είοοι άντιδραστικός .καί σκέτος φασίστας». 

Οϋτε φασίστας, οϋτε άντιδραστικός είμαι. · Απλώς σάν πραγματικός 
δάσκαλος κάμω τό καθήκον μου. 

Τό λόγια τοϋ Μακρή έδωσαν άφορμή νά τόν κτυπήσουν σκληρότερα 
οί όπλοφόροι χωρίς δέ νά χρονοτριβούν έβγαλαν πατέρα καί παιδιά άπό τό 
σπίτι του πού ήταν στά Μπατάνια καί πήραν τό δρόμο γιά τό νεκροταφείο. 
· Ο  έπικεφαλής τών έλασιτών πουλώντας φθηνό πνεύμα, όταν έφθασαν 
στό νεκροταφείο ρώτησε τόν Μακρή ποιό μέρος τού όρεσε γιci νά 
χρησιμοποιηθή γιά τάφος του. 

Κάτι θέλησε νά πή ό δάσκαλος, άλλά οί · Ελασίται σπρώχνοντας 
πρόσταζαν νά συνεχίσουν τό δρόμο τους. Είχε vυκτώσει όταν ή θλιβερή 
συνοδεία έφτασε στήν Παληομπούκαινα. · Εκεί ήταν συγκεντρωμένοι καί 
άλλοι Ναουσσαίοι πού είχαν συλληφθή άπό τούς · Ελασίτας καί τούς 
όπλατζήδες. · Απέσπασαν άπό τήν συντροφιά τά δυό παιδιά τού Μακρη καί 
τά ρώτησαν έάν τ'Ίθελαν νά ένταχθούν στόν ΕΛΑΣ. Χωρίς κάν νά ζητήσουν 
τή γνώμη τού πατέρα τους, άπήντησαν τά δυό ' Ελληνόπουλα άρνητικά. Ό 
Κώστας μάλιστα μέ φωνή πού έκανε τούς κρατουμένους νά σαστίσουν, 
φώναξε μέ δυνατή φωνή. «Καλύτερα νά μάς σκοτώσετε παρά νά ρθούμε 
μέ τόν ΕΛΑΣ πού είναι σκέτος κομμουνισμός» . 

Σάν πεινασμένα λιοντάρια έπεσαν πάνω στά δυό όνήλικα παιδιά οί 
i)ρωες τί'jς λευτεριάς. Τό κτυπούσαν σάν μανιακοί. · Ο  δάσκαλος πού 
θέλησε νά πάη πρός ένίσχυσιν τών κακοποιουμένων παιδιών του δέχθηκε 
στήν πλάτη μιά μαχαιριά καί έπεσε πάνω στή χιονισμένη γη τής Παληομ
πούκαινας . Οί · Ελασίται άφοϋ συνέχισαν νά τρυπούν μέ τά μαχαίρια τους 
τά κορμιά τών δυό · Ελληνοπαίδων, έθεσαν τέρμα ατή ζωή τους πυροβο
λώντας τα είς τούς κροτάφους των έξ έπαφής. 
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• Ηταν· τότε ή πρώτη φορά πού ό γεννήτοράς τους dρχισε νά σπαράσ
σεται κλαίγοντας γοερό λύγισε ή ψυχή τοϋ πατέρα πού έβλεπε νά 
κρεουργούνται τά άγαπημένα του παιδιά μπρός στά μάτια σου. 

- « .. Ωστε θρηνολογείς δόσκαλε τού ε Τπε ε να ς άξιωματικός τών 
κομμουνιστών. Μήν στεναχωριέσαι όμως γιατί γρήγορα θά πάς πρός 
συνάντησιν τών παιδιών σου». 

- .. · Εμπρός λοιπόν τί περιμένετε τούς εΙπε ό Μακρής γιατί δέν μοϋ 
σκοτώνετε; Ποιά άξία έχει γιά μένα όπό δώ καί πέρα ή ζωή: 

Οί συγκρατούμενοι τοϋ δασκάλου αίσθόνθηκαν δέος άλλά καί θαυμα
σμό γιό τόν πατέρα πού ίκέτευε τούς δολοφόνους νό τόν σκοτώσουν. 
'Ένας ύπενωματάρχης πού έκρατείτο έκεί καί πού προφασιζόμενος τόν 
νεκρό - γιατί ήταν βαρειά τραυματισμένος καί οί · Ελασίται εΙχαν πιστέψει 
δτι έπαυσε νό ζή - μοϋ διηγήθηκε δτι παρόμοια παλληκαριό δέν άπήντησε 
ποτέ στήν έξηντόχρονη ζωή του. . 

· Ο  Ίδιος ό άξιωματικός τού ΕΛΑΣ πού πρίν άπό λίγο εΙχε προειδοποιή
ση τόν Μακρή δτι σύντομα θό πήγαινε πρός συνάντηση τών παιδιών του, 
άρχισε νά τού πλήπει μέ τό μαχαίρι του. Οί άλλοι · Ελασίται πού είχαν 
κατακλύση τήν Παληομπούκαινα μιμούμενοι τόν άρχηγό τους ξέσπασαν μέ 
όγριότητα έναντίον τοϋ δυστυχισμένου καί χαροκαμένου πατέρα .. 

Χρησιμοποιώντας τό μαχαίρια τους, τόν κτυπούσαν μέ πρωτοφανή 
λύσσα. Θαρρείς καί εΤχαν προηγούμενα μαζί του. 'Όταν ό Μακρής έπεφτε 
νεκρός άπό τά πλήγματα τών σφαγέων του ό άξιωματικός όδειασε τό 
πιστόλι του πάνω στό άψυχο κορμί τού 'Έλληνα διδασκάλου. Καί ϋστερα 
δυό άλλοι · Ελασίται τραβώντας τό άψυχο κορμί όπό τό πόδια του, τό 
έσυραν έκεί πού βρισκόντουσαν τό δυό σκοτωμένα παιδιά του. ·Αν 
μπορούσε νά μιλήση έκείνη τή στιγμή ό Μακρής, θά έξέφραζε τήν 
εύγνωμοσύνη του πρός τούς φονιάδες καί ίδιαίτερα πρός τόν κομμουνιστή 
άξιωματικό, πού τηρώντας τό λόγο του έστελνε τόν γεννήτορα έστω καί 
νεκρόν νά άγκαλιάση τά κρξ;ουργηθέντα Παιδιά. 

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ 
Τ ό πρώτο σπίτι πού κτύπησαν στίς 1 2  ' Ιανουαρίου τοϋ 1 949 μπαίνον

τας οί · Ελασίται στήν Νάουσσα fιταν τού Γεωργίου Σούγγαρη τού Σπύρου. 
Ήταν στήν όδό Βύρωνος. Μπήκαν μέσα καί δρχισαν νά έρευνοϋν γιά 
χρήματα, λίρες καί κοσμήματα. "Οπως λένε σήμερα οί Ναουσσαίοι δέν 
άφήκαν τίποτε όρθιο μέσα σ· αύτό. Σάν νά fιταν ένημερωμένοι γιά τήν 
κρύπτη πού εiχε τόν θησαυρό του κατευθύνθηκαν καί άφήρεσαν δτι 
ύπήρχε. Πολλοί όμιλοϋν γιά δύο χιλιάδες Ναπολεόνια καί όλλα χρυσά 
νομίσματα. -Αλλοι συμπληρώνουν ότι ύπήρχε καί μεγάλη ποσότητα χρημά
των πού τά πήραν και αύτό οί ένοπλοι τοϋ Κ .Κ. Ε. · Ενώ τόν Σούγγαρη τόν 
πήραν μαζί τους γιά νά τούς πάει καί στό παντοπωλείο του, τήν γυναίκα 
του, ούτε τήν πείραξαν άλλά ούτε καί τήν άνέκριναν. Στό παντοπωλείο 
όλοκληρώθηκε τό έργο τών λεηλατών. 

Τά τρόφιμα πού ύπήρχαν ήταν πάμπολλα καί τά έβγαλαν έξω, άπό 
όπου τήν δλλη ήμέρα τά φόρτωσαν σέ κόρρα πού πήραν τό δρόμο πρός 
τό βουνό. 

Τόν Σούγγαρη, τόν όδήγησαν στήν · Αγία Τριάδα. ' Εκεί ή διαδικασία 
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τής άνακρίσεως ήταν άπλή. Δέν τόν ρώτησαν γιά χρήματα καί γιά λίρες 
άλλά τόν κατηγόρησαν ότι ήταν δεδηλωμένος έχθρός τού Λαϊκού Στρατού 
καί ύβριστής τοϋ Κ.Κ.Ε.  

Διαμαρτυρήθηκε ό κρατούμενος, έπικαλέσθηκε γνωστούς κομμουνι
στές συμπατριώτες του γιά νά τούς πείσει ότι ποτέ του δέν κακολόγησε 
τό Κ.Κ.Ε. καί τό ΕΑΜ άλλά στάθηκε άδύνατο νό τούς πείση . 

. Αφοϋ παρέμειναν γιά μισή ωρα περίπου στό σημείο πού διεξήγετο ή 
άνάκρισις, έφτασε ένας νέος τής Ναούσσης καί παρέδωσε ένα σημείωμα 
στόν · Ελασίτη άξιωματικό πού μέχρι τότε έκτελοϋσε χρέη άνακριτοϋ. 
· Αφοϋ διάβασε κατ' έπανάληψη τό περιεχόμενο τού σημειώματος, παρέ
δωσε τόν Σούγγαρη σέ δύο · Ελασίτες. · Ο  "ιδιος έμεινε στήν θέση του 
μέχρι τήν ωρα πού όκούσθηκαν πέντε πυροβολισμοί. Οί δύο ' Ελασίται 
έκτελώντας τήν έντολή τής τοπικής όργανώσεως τού Κ.Κ.Ε. πού εΙχε 
στείλη τό σημείωμα έξετέλεσαν πιστό τήν έντολή πού τούς εΙχε δοθή. 
· Εκεί στήν · Αγία Τριάδα βρέθηκε ξαπλωμένο τό σώμα τοϋ Σούγγαρη στίς 
1 5  · Ιανουαρίου τοϋ 1 949. 

Σήμερα πολλά θρυλούνται γύρω άπό τό dΊτια καί τούς διατάκτας τής 
έκτελέσεως. Βναι τόσο φρικτά, ε1ναι τόσο βρώμικα, πού δέν άποτολμώ νό 
τά μεταφέρω έδώ. Τό κακό όμως γι' αύτούς πού βαρύνονται γιά τό 
σκοτωμό τοϋ Σούγγαρη καί τήν καταλήστευση τής περιουσίας του, είναι 
ότι δέν είναι λίγοι αύτοί πού όμιλοϋν χωρίς δισταγμό γιά τούς άνθρώπους 
πού είσηγήθησαν ατό Κ.Κ.Ε. γιά νά σκοτωθή καί ύπέδειξαν ταυτόχρονα 
στούς είσβολείς τήν κρύπτη όπου φύλαγε τήν ρευστή του περιουσία. 

Εύχομαι μέ δλη μου ·την καρδιά νά εiνα ψέματα τό ο'σα όκουσα. Ούαί 
καί άλλοίμονο έόν τό πιστεύω αύτών νό έχη σχέση μέ τήν άλήθεια. 

ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΤΗΣ ΟΥΝΡΑ 
.. Ενας άπό τούς Ναουσσαίους πού προσέφερε πολλά γιά τόν τόπο καί 

πού έκτελέσθηκε φρικτά άπό τούς Κομμουνιστάς ήταν καί ό Δημήτριος 
Ραπτόπουλος. 

Μετά τήν · άπελευθέρωση είχε προσληφθή στήν ύπηρεσία διανομών 
τών τροφίμων πού έστελνε ή ΟΥΝΡΑ γιά νά βοηθήση επισιτιστικά τό λαό 
μας. ' Αργότερα όταν δημιουργήθηκε· τό Γραφείον ' Εφοδιασμού τού 
άντιστοίχου ύπουργείου, οί προϊστάμενοί του είσηγήθηκαν καί μετετάγη 
στήν νέα του θέση. Καί ποιόν δέν βοήθησε άπό τό πόστο αύτό ό 
κακόμοιρος. Πολλές φορές παρανόμησε γιά νά έξασφαλίση τρόφιμα καί 
ψωμί σέ πρόσωπα πού δέν δικαιούντο . .. Οταν κουβεντιάζαμε γι·  αύτόν μέ 
τούς Ναουσσαίους χαριτολογούσαν λέγοντας ότι ό γυιός τοϋ · Ομήρου μέ 
αύτά πού κάνει άσφαλώς έχει πλώρη γιά νά έκλεγη δήμαρχος. 

- • <Όπως μάθαμε στήν ύπηρεσία μας, ένα μεσημέρι παρουσιάσθηκαν 
στό γραφείο του δύο όπεσταλμένοι τού ΕΛΑΣ πού τού ζήτησαν έπιτακτικό 
νά φροντίση νό διοχετευθούν τρόφιμα στό βουνό. · Ο  Ραπτόπουλος όχι 
μόνον όρνήθηκε άλλά σάν τίμιος ύπάλληλος έοπευσε νό είδοποιήση τήν 
ύπηρεσία μας. · Από πλευράς άοφαλείας πήραμε γιά λίγες ήμέρες μέτρα 
προστασίας τής ζωής του. Σάν έιδαμε όμως ότι δέν συνέβαινε τίποτε στό 
γραφείο ή στίς μετακινήσεις τοϋ Ραπτόπουλου χαλαρώσαμε τό μέτρα καί 
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ϋστερα μάλιστα άπό δική του παράκληση τά έγκαταλείψαμε τελείως. 
Αύτό ήταν έκείνο πού στοίχισε τή ζωή τοϋ ότυχου ύπάλληλου. 
Τή πρώτη κιόλας νύκτα πού ό Ραπτόπουλος πήγαινε στό σπίτι του 

χωρίς συνοδεία, ένοπλοι όγνωστου άριθμοϋ στήνοντας ένέδρα λίγα μέτρα 
έξω όπ · αύτό τόν πυροβόλησαν πολλές φορές όφήνοντάς τον νεκρό. Οί 
περίοικοι πού άκουσαν τούς πυροβολισμούς καί πού βγαίνοντας άπό τά 
σπίτια τους τόν βρήκαν ξαπλωμένο στή μέση τοϋ δρόμου, τόν μετέφεραν 
άμέσως στό νοσοκομείο. · Εκεί διεπιστώθη ό θάνατός του. · Ο  ΕΛΑΣ 
έξεδικείτο έκείνον πού είχε άρνηθεί νά γίνη ύπεξαιρέτης τών τροφίμων 
τοϋ λαοΟ προκειμένου νό βοηθήση τόν άγώνα της λευτεριάς». 

ΔΗΜΙΠΡΙΟΣ ΡΑΦ7ΌΠΟΥΛΟΣ έοφάγη άnό τόν ΕΜΣ 

Στό σημείο αύτό ό άφηγητής μου σταμάτησε τήv άφήγησή του 
λέγοντάς μου ότι φταίει καί ό μακαρίτης γιά τόν σκοτωμό του. · Εάν δέν 
έπέμενε νά πάψουμε νά τόν προστατεύουμε Ίσως ζοϋσε κι αύτός σήμερα. 
Τό λάδι άπό τό καντήλι, συμπλήρωσε ό άφηγητής μου, τελείωσε κι έτσι 
τερματίσθηκε ή ζωή ένός καλοϋ .. Ελληνα πού σέ όλη του τή διαδρομή 
είχε βοηθήσει τούς Ναουσσαίους καί τούς άνθρώπους τών γύρω χωριών 
πού σ ·  έκείνα τά δύσκολα χρόνια είχαν άνάγκη ψωμιοΟ καί τροφίμων γιά 
νά σταθοΟν στή ζωή. 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΘΕΟΦΙΛΟΥ 
Δέν περνάει μέρα πού ή κυβέρνηση καί τά μαρξιστικά κόμματα πού 

τήν ένισχύουν καί τήν ύμνοϋν, πού νά μήν διακηρύξουν τό ένδιαφέρον 
τη,ς γιά τήν τοπική αύτοδιοίκηση. Μιλάνε μέ ξεχωριστό θαυμασμό γιά τό 
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έργο καί τό ρόλο πού έπιτελεί καί κάμουν κάθε προσπάθεια γιά νά θέσουν 
ύπό τόν όπόλυτο έλεγχο τών όργάνων της, τούς Δήμους καί τίς Κοινότη
τες. · Εκχωρούν οίκονομικά καί διοικητικό προνόμια, καί ψηφίζουν νόμους 
βάσει τών όποίων άν11πρόσωποι τών Δήμων καί τών Κοινοτήτων, δέν θά 
μετέχουν μόνον στά Νομαρχιακά Συμβούλια, άλλά καί στούc; όργανισμούς 
γενικώτερας κοινωνικής σημασίας. 

Στήν διάρκεια τής κατοχής, οί διακηρύξεις αύτές τοϋ ΚΚΕ καί τοϋ 
ΕΑΜ, έφαρμόσθηκαν σέ πολλά σημεία. Γινόντουσαν μάλιστα καί έκλογές 
μέ τήν Ίδια διαδικασία πού ίσχύει στή Σοβιετική 'Ένωση καί στίς όλλες 
χώρες πού τελούν ύπό κομμουνιστικό ζυγό. Ψηφισαν νεκροί καί ζωντανοί 
τό μονοκομματικό ψηφοδέλτιο τοϋ ΕΑΜ καί μέ άποτέλεσμα 99,9% έξελέ
γοντο οί έκλεκτοί τοϋ λαοϋ. ' Εάν γινότανε κανένα λάθος καί κάποιος έκ 
τών έκλεγέοJτων δέν εύρίσκετο σέ άπόλυτη συνέπεια μέ τή

-
γραμμή τοϋ 

κόμματος, τόν έτρωγε τό σκοτάδι. 
· 

. 

· Η ΟΠΛΑ άνελάμβανε νά τόν έξαποστείλη στήν έλεύθερη · Ελλάδα, 
όπως συνηθίζαν οί · Ελασίτες νά χαρακτηρίζουν τά άνθρωποσφαγεία στό 
όποία κατεκρεουργοϋντο οί όνθρωποι τής άντίστασης καί τοϋ Φασισμοϋ. 

Αύτόν τόν σεβqσμό καί τήν ένημέρωση πρός τήν τοπική αύτοδιοίκηση 
τόν έξεδήλωσαν οί · Ελασίται μπαίνοντας στή Νάuυσα, στίς 1 3  καί 1 4  
' Ιανουαρίου τοϋ 1 949. · Αφοϋ λεηλάτησαν τά δημόσια ταμεία , έλήστευοαν 
τίς περιουσίες τών πολιτών, έξεδήλωοαν όλο τους τό ένδιαφέρον πυρπο
λώντας τό κτίριο όπου έστεγάζετο ό Δήμος. · Εν συνεχεία άνεζήτησαν τόν 
Δήμαρχο Νίκο Θεοφίλου καί όλους τούς δημοτικούς συμβούλους. 

Ό Δήμαρχος παντοπώλης, τό έπάγγελμα, έκτελούσε τά καθήκοντά 
του κατά ύποδειγματικό τρόπο. .. Αν καί Κορίνθιος τήν καταγωγή έτρεφε 
παθολογική άγάπη πρός τήν πόλη, καί πραγματοποιώντας όδιάκοπα κοινω
φελή καί έργα έξωραϊσμοϋ, προσπαθούσε νά συγκεντρώση η;ν άγάπη τών 
δημοτών του. Καμμία φορά πού τόν πείραζαν ότι ήταν ξένος άπό τήν 
Νάουσα τό θεωρούσε προσβολή. " · Εγώ διεκιΊρυττε παντού εiμαι Ναουσ
σαίος έστω κι dν δέν γεννήθηκα έδώ. Τά κόκκαλά μου, έδώ θό τά άφήοω. 
· Η  · Ελλάδα είναι ένια ία καί είναι ντροπή νά χωριζόμαστε σέ Μακεδόνες 
καί Παληοελλαδίτες». 

'Όταν όρχισε ή μάχη τής Νάουσσας, οί δικοί του καί οί φίλοι του, τόν 
συνεβούλευοαν νά κρυφτή fι νά πάρη τό δρόμο πρός τό Σιδηροδρομικό 
Σταθμό, όπου δέν είχε σημειωθή όκόμη ή έμφόνιση όνταρτικών δυνάμεων. 
· Ο  Θεοφίλου πιστεύοντας ότι καί όν όκόμη οί · Ελασίται κατελάμβαναν τήν 
πόλη δέν θό τόν πείραζαν, παρέμεινε στό σπίτι του στά · Αλώνια. · Εκεί 
τόν βρήκε μία δεκαμελής όμάδα κατοαπλιάδων καί ένας- πρώην δασοφύ
λακα - έσπασε τήν έξωτερική πόρτα. Μπαίνοντας μέσα τό έκανε γυαλιά 
καρφιά καί δέν άφησε όρθιο τίποτε άπολύτως. · Ενώ οί · Ελασίται άφαιροϋ
σαν καί τίς καρφίτσες όκόμη τοϋ. νοικοκυριού του, 6 θηριώδης καί 
αίμοσταγής όρχηγός του έπαιζε σάν τή γάτα μέ τό ποντίκι μέ τόν 
Δήμαρχο. " · Εμείς τού εΙπε, τιμούμε ίδιαιτέρως τούς Δημάρχους καί τούς 
Κοινοτάρχες ,  γι'  αύτό δέν πρόκειται νά σού συμβή άπολύτως τίποτε». 
· Αφού τελείωσε τό ίlλtατσικολόγημα τού σπιτιού του, δύο · Ελασίτες τόν 
όδήγηοαν στήν πλατεία. «Τώρα, τού εΙπε 6 καπετάνιος, θά πρέπει νά 
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βγάλης λόγο. Νά προσφωνήσεις τά ή ρωίκά τμήματα τοϋ ΕΛΑΣ, όπως 
έκαμες πρίν έΊκοσι μέρες όταν προσφωνούσες τούς ύπουργούς καί τούς 
βουλευτές τοϋ Λαίκοϋ Κόμματος».  

Πράγματι στίς 10  Δεκεμβρίου τοϋ 1 948 εΤχε μεταβεί κλιμάκιο ύπουρ
γών καί βουλευτών τού Λαϊκού Κόμματος. Στήν πλατεία είχε συγκροτηθεί 
μία τεράστια συγκέντρωση καί ό Δήμαρχος προσφωνώντας τούς άφιχθέν
τας δέν ζήτησε άπλώς, άλλά άξίωσε μέ τόνο έντονο καί έπιτακτικό νά 
παρασχεθiΊ βοήθεια πρός τό Λαό τής Ναούσσης καί νά ένισχυθοϋν οί 
άγρότες τής περιοχής. 

Χωρίς νά καφθή ό Θεοφίλου, ύπενθύμησε στόν αίμοβόρο καπετάνιο, 
ότι ή σημασία τών λόγων του στή συγκέντρωση αύτη �ά έπρεπε νά είχε 
έκτιμηθή καί άπό αύτούς άκόμη τούς κομμουνιστάς, έάν πράγματι, ένδια
φέρονται γιά τήν πόλη καί πονούν τό Λαό της. 

Δύο χαστούκια ήταν ή άπάντηση τοϋ καπετάν Βορηά καί άκολουθών
τας ύψώνοντας τό χέρι του έδωκε έντολή νά προχωρήσουν oi · Ελασίτες 
στήν έκτέλεση τού Δημάρχου. Οί δέκα όπλοφόροι χωρίς διστανμό έσυραν 
τό θϋμα τους στήν παληομπούκαινα πού στεκότανε ό άρχηγός τους 
καί άφού τοίι πρόσταξαν νά σταθή σέ στάση προσοχfις aρχισαν νά 
τόν πυροβολοίιν. Διάτρητο τό σώμα του άπό τίς σφαίρες τών ύμνητών τής 
Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, έπεφτε στή γή πού τόσο είχε άγαπήσει, ένώ ό 
καπετάνιος έσπευσε νά ποδοπατήση τό πρόσωπο τού νεκρού. 

· Αφήνοντας τόν νεκρό νά πλέη στό δικό του άιμα κατευθύνθηκαν είς 
τό σπίτι τοϋ Δήμητρίου Χρυσοχόου Δημοτικού Συμβούλου. Κι αύτός ήταν 
μεγαλοκαρχαρίας - κατά τήν έκφραση τών κομμουνιστών. Δούλευε σιδη
ρουργός καί μέ τό ροζιασμένα χέρια του έξασφάλιζε τό ψωμί τών παιδιών 
του. Δίνοντας δλη τή ψυχή του γιά τήν έξυπηρέτηση τών Ναουσσαίων, 
ήταν πανταχού παρών σέ όλες τίς δραστηριότητες τοϋ Δήμου. 

Τό Χριστούγεννα τού 1 948 ένα ζευγάρι Ναουσσαίων, συνδεδεμένο 
φιλικά μέ τήν οίκογένεια τού Χρυσοχόου, τόν έπισκέφθηκε καί τόν 
μετέφερε μήνυμα τού ΕΛΑΣ. Ζητούσαν άπό τόν συνομιλητή τους δύο 
πράγματα. Πρώτον νά παραιτηθfι καί δεύτερον νά έτοιμάση διακόσιες 
λίρες πού θά περνούσε τήν παραμονή τής Πρώτης τού έτους γιά νά τίς 
παραλάβη, προκειμένου νά διατεθούν γιά τόν άγώνα. 

· Εξαγριωμένος ό mωχός σιδηρουργός σχεδόν έδιωξε τούς έπισκέ
πτες του. «Νά πότε στούς έντολείς σας άπάντηση δτι σέ καμμιά περίπτωση 
δέν πρόκειται νά παραιτηθώ. · Εγώ προσφέρω στούς συνδημότες μου 
χωρίς νά πληρώναμε. • Οσο πάλι γιά τίς λίρες νά τούς πήτε δτι ό Θεός 
δέν μού άξίωσε ν ·  άποκτήσω λίρες. · Αλλά κι όν εΤχα λίρες θά τίς 
χρησιμοποιούσα γιά ν ·  άναπτύξω τίς δουλειές μου καί νά έξασφαλίσω μιά 
καλύτερη ζωή στήν οίκογένειά μου». 

Μπαίνοντας στό σπίτι του οί · Ελασίτες ,  άφοϋ έψαξαν καί τήν τελευ
ταία τρύπα τών πατωμάτων του άναζητώντας λίρες, τό έρριξαν στήν 
λεηλασία. " Αρπαξαν δτι ύπήρχε μέσα σ' αύτό. Είς μάτην ό Χρυσοχόου 
τούς παρακαλούσε νά σεβαστούν τό βιός του. Κάθε φορά πού τούς 
άπηύθυνε έκκλήσεις γιά νά λυπηθούν ένα δουλευτάρη, ή άπάντησή τους 
ήταν τά κτυπήματα μέ τό μαχαίρια τους. 
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Τό σώμα του τό μετέβαλαν σέ πραγματικό κόσκινο, βυθίζοντας σ 
αύτό τό καλοακονισμένα στιλέπα τους. 

Πεσιfένον κάτω στό πάτωμα άρχισαν νά τσαλαπατούν τό πρόσωπό 
του." Δυό κλωτσιές πού κατάφερε ατό κρανίο του t:νας γεροδεμένος 
· Ελασίτης, έδωκαν τέρμα ατή ζωή τοϋ Χρυσοχόου. -Αν καί ήταν πεθαμένος 
ένας άλλος · Ελασίτης γονάτισε καί μέ τό μαχαίρι του έκοψε τήν καρωτίδα 
τοϋ νεκροίJ. Αύτός ήταν ό τρόπος μέ τόν όποίο τό Κ.Κ.Ε.  καί 6 ΕΛΑΣ 
όπέδιδαν τιμή καί σεβασμό ατό ύπεύθυνα όργανα της Τοπικής Αύτοδιοίκη
σης. 

ΔΗΜΟ1ΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥ ΛΟΙ 
· Α ργά τό άπόγευμα τής "ιδιας ημερας όμάδα ένόπλων · Ελασιτών 

έμπαινε στό σπίτι τοϋ Συμβολαιογράφου · Αλεξάνδρου Δημητριάδη. Καί 
αύτός ήταν Δημοτικός Σύμβουλος. Καταρτισμένος έπιστήμων, πραγματι
κός άνθρωπος μέ ψυχη γεμάτη άνθρωπιά καί άγάπη πρός τόν άνθρωπο, 
δούλευε μέ ένα τρόπο άνυστερόβουλο γιά τά Δημοτικά πράγματα. 

Ρεαλιστής στίς σκέψεις πρωταγωνιστούσε σέ κάθε ένέργεια καί 
άπόφαση τοϋ Δημου πού άπέβλεπε στήν προκοπή τής Νaούσσης καί ατή 
βελτίωση τών συνθηκών τοϋ λαοϋ της. 

· 

Οί ένοπλοι δέν τόν κακομεταχειρίσθηκαν κατά την ωρα της συλλήψε
ώς του. · Αντίθετα τοϋ συμπεριφέρθηκαν καλά καί τοϋ εΤπαν δτι γρήγορα 
θό έπέστρεφε στούς δικούς του. Μιά μικρή άνάκριση καί δλα θά τελειώ
σουν τοϋ εΙπαν. Τόν όδήγησαν ατό έπάνω έργοστάσιο τοϋ Λαναρδ πού 
εΤχε έγκαταλειφθη άπό. τούς ύπερασπιστές της 35ης Ταξιαρχία καί πού 
τώρα εΤχαν έγκατασταθfι έκεί oi άρχηγοί τοϋ ΕΛΑΣ. Δέν μπόρεσα νά 
διευκρινίσω έόν όνάμεσα σ ·  αύτούς ήταν καί 6 Βλαντδς. Ό Μπελογιάν
νης δμως πού στεκόταν όρθιος σfό κέντρο τοϋ έργοστασίου, ύποδέχθηκε 
μέ είρώνικό χαμόγελο τόν Δημητριάδη. 

· Εδώ τοίι εΤπε δέν σοίι φέραμε γιά νά συντάξουμε κανένα συμβόλαιο. 
ούτε καί γιά ν· άποφασίσουμε γιά τήν έκτέλεση δημοτικών έργων. Σοϋ 
φέραμε γιά νό μδς έξηγήσεις γιά τήν άντεθνική σου στάση έναντι τοϋ 
ήρωίκοϋ ΕΛΑΣ καί γιά νά μδς πfις έάν θά συνεχίζης νά έναντιώνεσαι 
στούς άγώνας τοϋ λαού. Κάτι θέλησε ν '  άπαντήση ό Δημητριάδης άλλά 
δυό βουρδουλιές τοϋ άνακριτοϋ τοίJ Ταξιάρχου τού ΕΛΑΣ δέν άφησαν ν ·  
άκουσθιϊ ή φωνή του. Τέσσερεις · Ελασίτες τόν πfιραν καί τόν όδήγησαν 
ατή θέση Παληομπούκαινα. · Εκεί βρέθηκε άνάμεσα σέ χωροφύλακες καί 
στρατιώτες συλληφθέντος πού οί πιό πολλοί άπ · αύτούς ήταν μέ τά χέρια 
δεμένα, ένώ τό α'Ίμα έτρεχε άπό τά τραύματά του. · 

Στίς 1 4  ' Ιανουαρίου 1 949 τρείς · Ελασίτες, ξεχώρισαν τόν Συμβολαιο
γράφο άπό τό κοπάδι τών κρατουμένων. Τόν έσυραν λίγα μέτρα παρά 
πέρα καί τόν έξετέλεσαν διά πυροβολισμών. ' Εκεί τόν βρήκαν τήν άλλη 
ή μέρα οί δικοί · του γιά νά τόν ένταφιάσουν ατό Νεκροταφείο. 

· Η  αύτοδιοίκηση εΤχε ένα άκόμη θύμα . .. E�a θύμα πού όλόκληρη τή 
ζωή τήν άφιέρωσε είς τήν ύπηρεσία τού λαοϋ τής Ναούσσης. 

ΕΝΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ 
Λίγο πρίν έγκαταλείψουν οί έπιδρομείς τού ΕΛΑΣ την πόλη καί 

συγκεκριμένως στίς δύο τό άπόγευμα τής 1 4ης ' Ιανουαρίου 1'949, μιά 
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όμάδα άπό αύτούς πήγε ατό οπίrι τού · Αριστοτέλη Λέττη, πού ήταν 
έμπορος ύφασμάτων καί Δημοτικός Σύμβουλος τής πόλεως. · Εκεί τόν 
βρήκαν νά ε1ναι μόνος μέ τήν γυναίκα του. Οί δύο του θυγατέρες πού 
σπούδαζαν στήν Θεσσαλονίκη, ή μία φοιτήτρια καί ή όλλη ατό Γαλλικό 
Κολλέγιο εΙχαν έλθει οτήν Νάουσσα τά Χριστούγεννα τού 1 948 καί έτσι 
άφού πέρασαν γιά τελευταία χρονιά μέ τόν πατέρα τους τίς μεγάλες 
ήμέρες τής Χριστιανοσύνης ξαναγύρισαν στήν Μακεδονική πρωτεύουσα 
γιά νά συνεχίσουν τίς σπουδές τους. 

Σέρνοντάς τον σχεδόν, τόν έβγαλαν aτόν δρόμο καί τόν όδήγηοαν 
είς τό · Εργοστάσιο τοϋ Λαναρδ όπου εύρίσκοντο άκόμη μεγάλες όμάδες 
' Ελασιτών. 

Πρίν συλλάβουν τόν Λέπη όμάδες τού ΕΛΑΣ προέβησαν είς τήν 
λεηλασία τού καταστήματός του. .. Οπως μού ίστορούσαν oi Ναουσσαϊοι 
δέν άφηκαν τίποτε όχι μόνον άπό τό έμπόρευμα άλλά ούτε αύτά τά ράφια 
τού μαγαζιού. Ούρά άπό · Ελασίτες έπί ώρες έφόρτωναν τήν περιουσία 
πού μέ ίδρώτα καί άιμα είχε σχηματίσει ό Λέπης. 

· Ενώ 6 · Αριστοτέλης εύρίσκετο κρατούμενος είς τόν Λαναρδ, πέντε 
ένοπλοι πήγαν σrήν γυναίκα του καί τήν είπαν ότι γιά νά άπελευθερωθεί ό 
Λέπης πρέπει ή "ιδια νά τούς μετρήσει τό ποσόν τών τριακοσίων λιρών. Ή 

γυναίκα τού Λέπη ζητώντας πίστωση όλίγων λεπτών καί συνοδευόμενη 
άπό δύο · Ελασίτες πήγε σέ ένα διπλανό σπίτι παίρνωντας δανεικό γιά νά 
συμπληρώσει τά λύτρα πού ζητούσαν οί άπελευθερωταί γιά νά άφήσουν 
έλεύθερο τόν κρατούμενο · Αριστοτέλη. Δίνοντάς τους έγ συνεχεία τίς 
λίρες πού καθώρισαν, τούς παρεκάλεσε νά άφήσουν έλεύθερο τόν 
σύζυγό της. 

Oi · Ελαοίται πήραν τίς λίρες μέ τίς όποίες έσχημάτισαν τίς πυραμίδες 
τοϋ έπους της ' Εθνικής · Αντίστασης, μαζί μέ αύτές πήραν καί τή ζωή τοϋ 
Λέττη. Λίγο πρίν έγκαταλείψουν τό έργοστάσιο τοϋ Λαναρό, έξετέλεσαν 
άπάνθρωπα τόν άγνό καί ύπέροχο νοικοκύρη πού σάν κοινωνικός παράγων 
σάν έμπορος καί σάν δημοτικός σύμβουλος προσέφερε περισσότερα άπό 
όσα μπορούσε γιά τήν Νάουσσα καί τόν λαό της. Πρίν τόν έκτελέσουν οί 
ντροπιασμένοι δολοφόνοι τοϋ ΕΛΑΣ είπαν ατό θύμα τους ότι ή κατηγορία 
πού τόν βάραινε ήταν ότι ύπήρξε συνεργάτης καί άφωσιώμενος φίλος τοϋ 
Λαναρά. 

Τήν άλλη μέρα, ή δύσμοιρη γυναίκα τοϋ Λέπη, άναζητώντας τόν 
άδικοχαμένο πιστό σύζυγό της, βρήκε τό πτώμα του άνάμεσα ατά όψυχα 
κορμιά πού ήταν διασκορπισμένα μέσα οτό · Εργοστάσιο τοϋ Λαναρδ. 

Τό γεγονός δτι άνάμεσα aτούς σκοτωμένους καί κρεουργημένους 
της Ναούοσης, oi περισσότεροι όνήκαν σrό χώρο τών άγροτών καί 
έργατριών, μέ όδήγηοαν στήν άνάγκη νά κινηθώ άνάμεσα σ ·  αύτούς πού 
έπέζησαν τής περιόδου έκείνης καί πού μερικοί συνεχίζουν νά δουλεύουν 
ατά έργοστάσια ή κατέστησαν συνταξιούχοι. 

Στή κατηγορία τών τελευταίων άνήκουν καί οί περισσότεροι, γιά τούτο 
καί τούς βρήκα εύκολώτερα. Δύο άπ' αύτούς πού έπαιξαν καί σημαντικό 
ρόλο καί ατά συνδικαλιστικά πράγματα τής πόλεως μοϋ διευκόλυναν στήν 
έρευνά μου. Σέ κουβέντες πού κάναμξ: μαζί παιδεύοντας τή μνήμη τους 
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μοϋ άφηγήθηκαν καί αύτές τίς nεμιιι rωσεις. Μού είπαν γιά τούς έργάτας 
Γιώργο Μαχμάνη , Ματθαίο, Λαγδανίδη Σωτήριο, Μεζέ Βασίλειο, Βασιλειά
δη τοϋ Γεωργίου, Γεώργιο Ρέντζο, Κωνσταντίνο Λεφούση καί Χρήστο 
Λιόλιο. 

·· Ολοι τους ήταν Ναουσοοίοι, έκτός τού Μεζέ πού κατήγετο άπό τό 
Πλατύ τής Καμπανίας πού αύτόν τόν σκότωσαν τήν έπομ$νη πού ό ΕΛΑΣ 
έμπαινε οτή Νάουσσα, δηλαδή στίς 1 3  · Οκτωβρίου τού 1 944. · Η  έκτέλε
σίς του έγινε στήν Κωτίχα, άπό τούς άνδρες τής Πολιτοφυλακής. Τόν 
Λογδανίδη καί τόν Βασιλειάδη τούς πήραν λίγες ήμέρς άργότερα. Τούς 
μετέφεραν όρχικά είς τό κέντρο τής Πολιτοφυλακής καί λίγο πριν άπό τή 
Βάρκιζα τούς έστειλαν μέ φύλλο πορείας γιά τήν •έλεύθερη ' Ελλάδα». 
Τά κρεουργημένα σώματά τους τά βρήκαν στήν Μηλίτσα. Ήταν δεμένα 
τά χέρια τους μέ άγκαθωτό σύρμα καί έφερναν κακώσεις σέ όλο τους τό 
σώμα . .. Οπως τούς άφησαν άταφους γιά πολλές ήμέρες τά όρνεα είχαν 
άnαλλάξη τά κόκκαλά τους άπό τίς σάρκες . οι άδειανές κόγχες τών 
ματιών τους φανέρωναν ότι δύο πρόγματα είχαν μεσολαβή ση. · Η  ότι οί 
άντάρτες· έβγαλαν τά μάτια τους, ή ότι τά πεινασμένα κορόκια έχρησιμο
nοίησαν τά μάτια τους γιά λιχουδιά. 

Τόν Γεώργιο Μαχμάνη πού τόν πήραν μέσα άπό τό σπίτι του στίς 1 2  
' Ιανουαρίου 1949 τόν Γεώργιο Ραντζά πού τόν συνέλαβαν μέσα στήν 
έκκλησία τοϋ · Αγίου Μηνά τήν "ιδια ήμέρα τούς πήραν μαζί τους οί 
συμμορίτες κατά τήν έγκατάλειψη τής Ναο:Jσσης πού έγινε στίς 1 5  
' Ιανουαρίου τού 1 949. Τ_ούς κάλεσαν νά ένταχθούν στόν ΕΛΑΣ καί αύτοί 
δέχθηκαν. 

Μέχρι τό · Αμύνταιο πού τά τάνκς τού · Ελληνικού Στρατού συνεπλά
κησαν σέ μάχη μέ τίς προφυλακές τών συμμοριτών καί οί δύο τους 
ζούσαν άκολουθώντας τήν τύχη τών 923 όμήρων . 

.. Οτaν 68 Ναουσσαίοι έπωφελούμενοι τής διεξαγόμενης μάχης κα
τόρθωσαν νά δραπετεύσουν oi Μαχμάνης καί Ρέντζος δέν άκολούθησαν 
τούς δραπέτες. 'Όταν σταμάτησε ή μάχη ή άστυνομία τού Δημοκρατικού 
Στρατού ξεχώρισε έπτά άτομα μεταξύ τών όποίων καί τούς δύο αύτούς 
έργάτες. Τούς άνέβασαν πρός τά ύψώματα τού Καϊμάκ-Τσαλάν. · Από κεί 
καί πέρα χάθηκαν τά "ιχνη τους. · Εκυκλοφόρησαν πολλές διαδόσεις. 
Πολλοί μιλούσαν ότι μαζί μέ τούς· έmά όμήρους έφυγαν καί οί έξη 
· Ελασίται πού όποτελούσαν τή φρουρά τους. • Αλλοι είπαν ότι τούς 
προώθησαν μέ ζώα πρός τό Βίτσι. Μονάχα ένας · Ελασίτης πού αύτομόλη
σε στίς 5 Φεβρουαρίου παραδοθείς είς τόν · Ελληνικό Στρατό, μεταξύ τών 
όλλων, πού όπε

.
κάλυψε, άνέφερε ότι τούς άτυχους αύτούς έργότες κατά 

πάσαν πιθανότητα τούς σκότωσαν δύο χιλιόμετρα πρίν φθάσουν τά · Ελασί
τικα τμήματα στό χωριό Μελάς καί ότι τόν ένταφιασμό τους έκαμαν οί 
κάτοικοι τού χωριού αύτοϋ καλώντας μάλιστα καί τόν ίερέα νά ίερουργήση 
στήν άκολουθία. 

Τόν Κωνσταντίνο Λεφούση, τόν όδήγησαν στό φυλάκιον τού Νανά
κου. · Εκεί κρατούσαν καί τόν Χρήστο Λιόλιο. · Αφού τούς ύπέβαλαν σέ 
φρικτά μαρτύρια χωρίς καμμία βοήθεια όλόκληρη τήν νύκτα τής 1 4ης πρός 
τήν 15η ' Ιανουαρίου τοϋ 1 949 . .. Οταν πήγαν νά τούς πάρουν γιά νά τοuς 
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έντάξουν μέ τούς άλλους Ναουσσαίους όμήρους καί οί δυο τους ήταν 
άδύνατο νά μετακινηθούν. Είχαν χάση πολύ άιμα καί μετά δυσκολίας 
μπόρεσαν πρός στιγμήν νά σηκωθούν. ·· ενας όπό τούς πολιτικούς ύπευθύ
νους έδωκε έντολή νά έκτελεσθούν οί τραυματίες. Αύτό περίμεναν καί οί 
φρουροί πού χωρίς νά καθυστερήσουν έπυροβόλησαν τούς δύο έργάτες 
μέ τό αύτόματά τους. ' Εκεί στό φυλάκιο τού Νανάκου βρήκαν τά 
συνεργεία περισυλλογής τών νεκρών πού κατήρτισε 6 Στρατός καί Χωρο
φυλακής, εύθύς ώς άπελευθερώθηκε ή πόλη. Τούς έθαψαν μαζί μέ τούς 
άλλους Ναουσσαίους νεκρούς τό άπόγευμα της 1 6ης " Ιανουαρίου στό 
νεκροταφείο της πόλεως. 

Κ. ΛΕΦΟΥΣΗΣ έοφaγιάοθη διότι ήτο άδιάλλακτος ··ελλην 

· Ακούγοντας τήν άφήγηση αύτή άπό τό στόμα ένός παλαίμαχου 
συνδικαλιστού, τόν ρώτησα, γιατί οί κομμουνιστές έπέλεγαν τά θύματά 
τους στήν πλειοψηφία άνάμεσα άπό τούς έργάτες καί έργάτριες. �Ηταν ή 
πρώτη φορά πού στό χείλη τοϋ συνομιλητοϋ μου διεγράφη ενα χαμόγελο 
πού κι αύτό ήταν γεμάτο πίκρα. ccΠόψε μοϋ ε1πε κ. Θεοχαρίδη, νά 
πιστεύης ότι οί κομμουνισταί άγωνίζονται πραγματικά γιά τούς άνθρώπους 
μέ τό ροζιασμένα χέρια. Αύτούς τούς θέλουν νά μετέχουν σέ άπεργίες 
καί άγώνες, μέ τελικό σκοπό νά τούς όδηγήσουν στήν άναρχία καί στήν 
κοινωνική έπανάσταση. Τούς έζησα, μοϋ ε1πε, σέ συνομιλίες ύπεύθυνες 
πού κάναμε στά παληά χρόνια μέ τούς έργοδότες ζητώντας αύξήσεις καί 
όλλα αίτήματα πού άπέβλεπαν στή βελτίωση τής θέσεως τών έργαζομέ
νων. Σέ όλες αύτές τίς διαπραγματ�ύσεις οί έκπρόσωποι τών κομμουνι-
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aτών ήταν ίΊρνηοις. · Επιζητούσαν τά προβλήματα τών έργαζομένων νά 
μένουν άνοικτά γιά νά έκμεταλλεύονται τή δυστυχία καί τήν άθλιότητα τών 
έργατών καί ύπαλλήλων. Γι'  αύτό μοϋ είπε καί στόχος τους παρά τό 
ξεκλήρισμα τής Νaούσσης ήταν οί έργάτες καί οί έργάτριες. Αύτούς πού 
σκότωναν ήταν έκείνοι πού γνωρίζοντας τούς πραγματικούς σκοπούς τοϋ 
Κ.Κ.Ε. δέν δέχθηκαν νά βγοϋν στό άντάρτικο, οϋτε νά μετάσχουν στίς 
κομματικές φατρίες πού τό Κ.Κ.Ε.  είχε δημιουργήσει οέ κάθε συνδικάτο. 

- »Αύτό όχι έσύ, άλλά όλοι οί έργαζόμενοι καί οί άσχολούμενοι μέ τό 
συνδικαλιστικό καί τά κοινωνικά κινήματα πρέπει νά τό κάνετε συνείδηση 
έάν πράγματι πονάτε τόν τόπο καί τήv έλληνική έργατιά». 

ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ 
Τούς δύο δεκαοκτάχρονους φίλους Γεώργιο Τσιόγκα καί Γεώργιο 

Νόλη τούς πήραν τά μεσάνυκτα 1 3  πρός 1 4  ' Ιανουαρίου τοϋ 1 949 όπό τά 
σπίτια τους πού βρισκόντουσαν στά άλώνια. Στήν άρχή τούς ώδήγησαν στό 
έπάνω έργοστόσιο τοϋ Λαναρά. Βλέποντας τά άτυχή έλληνόπουλα τούς 
σωρούς τών πτωμάτων πού ήταν σπαρμένα στήν αύλή καί στό έσωτερικό 
τοϋ · Εργοστασίου τά έχασαν. Τά κατέλαβε φόβος καί πανικός. · Αρχικώς 
σκέφθηκαν νά τό σκάσουν έστω καί ίΊν κατά τήν φυγή τους εϋρισκαν τόν 
θάνατο άπό τούς όπλισμένους συμμορίτες πού εlχαν πλημμυρίσει τό 
έργοστάοιο. · Ανάμεσά τους ήταν καί ό Στέργιος Χοχλιάκης γυιός τοϋ 
ίερέως πού ίερουργοϋσε στήν Παναγιά καί όλλοι συμμαθηταί τους. · Ο  
τελευταίος συνομήλικός τους καί άύτός κυριαρχούμενος άσφαλώς όπό τίς 
"ιδιες σκέψεδις τους έκανε τήν 'Ίδια πρόταση γιά νά έγκαταλείψουν τό 
έργοστάσιο. 

· Εκεί πού τό συζητούσαν χαμηλόφωνα τούς πλησίασαν πέντε ένοπλοι 
· Ελασίτες καί τούς πήραν γιά νά τούς όδηγήσουν aτόν .. Αγιο Νικόλαο. 

· Ο  άξιωματικός τών κομμουνιστών aτούς όποίους τούς παρέδωσε 
άφοϋ τούς έπιθεώρησε άπό τά νύχια ώς τήν κορυφή τούς είπε ότι σέ λίγο 
θά ντυνόντουσαν καί αύτοί μέ τήν στολή τοϋ άντάρτη γιά νά συνεχίσουν 
μαζί μέ τούς dλλους τόν άγώνα γιά τήν άπελευθέρωση. 

Οί δύο φίλοι έπηρεασμένοι άπό τήν άπόφαση πού είχαν πάρει 
δήλωσαν στόν · Ελασίτη άξιωματικό ότι άν καί θά i'\θελαν νά πάρουν μέρος 
στό άντάρτικο, έν τούτοις θά έπρεπε νά τούς άφήσουν ώς τό πρώί γιά νά 
δοϋν καί νά χαιρετίσουν τίς οίκογένειές τους. Γιά νά γίνουν περισσότερο 
πιστευτοί πρότειναν νά τούς συνοδεύσουν στήν πόλη καί ένας · Ελασίτης 
γιά νά είναι βέβαιοι ότι θά έπέστρεφαν. 

- «Αύτά άφήστε τα κατά μέρος. Δέν εΊσθε μωρά παιδιά γιά νά 
ζητήσετε τήν εύλογiα τών δικών σας γιά νά ύπηρετήσετε τήν μεγάλη 
ύπόθεση γιά τήν όποία άγωνίζεται ή · Ελλάς» .  

Σέ νέα παράκληση τών δύο νέων, ό άξιωματικός τοϋ ΕΛΑΣ έδωσε 
έντολή νά τούς όδηγήσουν στήν έλεύθερη ' Ελλάδα. Τούς έδεσαν τά 
χέρια καί άφοϋ διήνυσαν μιά άπόσταση περίπου ένός χιλιομέτρου σταμάτη
αν γιά νά ξεκουραστούν. 

Στήν άρχή οί · Ελασίτες τούς μίλησαν γιά τόν όγώνα προσπαθώντας 
νά τούς μεταπείσουν. Τούς είπαν ότι όπως ή Νάουσσa έτσι καί όλόκληρη 
ή χώρα γρήγορα θά άπελευθεροϋντο άπό τούς φασίστες. Οί νεαροί δέν 
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όπήντησαν στό λόγια αύτά τών φρουρών του. · Αρκέσθηκαν νά άκούσουν 
τά όσα έλεγαν, καί γιά μιά στιγμή προσπάθησαν νά άπαλλαγοϋν άπό τά 
δεσμά τους, πράγμα πού άντελήφθη ένας άπό τούς Έλασίτες. 

Τό άνέφερε στούς όλλους συντρόφους του καί αύτοί χωρίς νά 
χρονοτριβούν όρχισαν τό όγριο πιστολίδι μέ στόχο τους τά δύο όμοιρα 
· Ελληνόπουλα. · Αφοϋ έδωσαν καί τήν συνηθισμένη χαριστική βολή τούς 
έρριξαν στό νερό τών πηγών τοϋ · Αγίου Νικολάου. · Εκεί τούς βρήκαν oi 
δικοί τους στίς 1 6  ' Ιανουαρίου 1 949 όταν οί έπιδρομείς της Ναούσaης 
έγκατέλειπαν τήν έρειπωμένη πόλη παίρνοντας τόν δρόμο γιά τό Καϊμάκ
Τσαλάν. 

Ο ΒΗΧΑΣ 
ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ 
Δύο Ναουσσαίοι πού θά ξέφευγαν τόν θάνατο, έόν δέν μεσολαβούσε 

μία άνοικτή προδοσία, μιάς γερόντισσας, πού δέν τήν όναφέρω γιά νά μήν 
μολύνω τη μνήμη της, ήταν ό Νικόλαος Ταχματζίδης, ύπάλληλος τής 
· Ηλεκτρικής · Εταιρίας καί ό Θωμάς · Αμουντζόπουλος. Καί οί δύο τους 
κατέφυγαν άπό τήν πρώτη ήμέρα πού κτυπήθηκε ή Νόουσσα τό 1 949 σ ·  
ένα φιλικό τους σπίτι, πού ό ίδιοκτήτης ον καί συμπαθών τόν κομμουνισμό 
τούς παρέσχε άσυλο, γιατί έκτός μιάς ύποχρεώσεως πού είχε πρός τόν 
Ταχματζίδη, δέν υίοθετοϋσε τούς σκοτωμούς πού γινόντανε . 

• Ηταν άπόβραδο τής 1 4ης ' Ιανουαρίου καί ένώ οί κομμουνιστές ,  
έπαιρναν τόν δρόμο γιά τό βουνό, ή γρηούλα, άπό άνεξήγητη αίτία 
άπευθύνθηκε σέ τρείς ένόπλους πού περνοϋοον άπό τό σπίτι της καί τούς 
άνέφερε, δτι δύο όγνωστόι κρυβόντουσαν άπό τήν πρώτη μέΡα τής μάχης 
στό διπλανό της σπίτι. 

Οί ένοπλοι σπάζοντας τήν πόρτα τοϋ σπιτιοϋ πού ύπέδειξε ή γερόν
τισσα έρεύνησαν παντοϋ, άλλά δέν βρήκαν μέσα σ ·  αύτό τίποτε, έκτός 
άπό τήν γυναίκα τοϋ ίδιοκτήτη. " Ενας Ναουσσαϊος, κομμουνιστής πού 
συνώδευε τούς · Ελασίτες , έσπευσε νά τούς πληροφορήσει ότι ό ίδιοκτή
της ήταν όργαvωμένος στό κόμμα καί μάλλον ή γsρόντισσα θά έκαμε 
λάθος. · Η  άλήθεια ε!ναι ότι οί δύο Ναουσσαίοι, βρισκόντουσαν έκεί, άλλά 
ήταν κρυμμένοι πάνω άπό τό ταβάνι τοϋ δωματίου. 

· Ετοιμαζόντουσαν νά φύγουν οί · Ελασίτες, όταν άκούσθηκε νά βήχει 
κάποιος. · Εντοπίζοντας δη ό θόρυβος τοϋ βήχα, έρχότανε άπό τό τ 1βάνι, 
έρριξαν άρκετές σφαίρες στό ταβάνι. Οί δύο κρατούμενοι, μπρός στόν 
κίνδυνο πού άντιμετώπιζαν, άναγκάσθηκαν νά βγοϋν άπό τόν κρυψώνα 
τους. Oi ένοπλοι τούς πϊΊραν μαζί τους, ένώ άρχισαν νά ύβρίζουν τόν 
άπόντα σύντροφό τους, πού εiχε παραχωρήσει όσυλο σέ δύο άντιδραστι
κούς. 

Τούς όδήγησqν στά σφαγεία της Παληομπούκαινας καί έκεί τούς 
έξετέλεσαν διό πυροβολισμού, ρίχοντας τά όψυχα σώματά τους στή 
χαράδρα, πού ήταν στιβαγμένοι οί άλλοι νεκροί συμπατριώτες τους. 
· Αναφέροντας στούς άρχηγούς των γιά τήν προδοσία πού διέπραξε ό 
κομμουνιστής πού παρεχώρησε τό σπίτι του, πήραν τήν έντολή νά τόν 
βροϋν καί νά τόν έκτελέσουν έπί τόπου. Πήγαν στό σπίτι του άλλά τό 
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βρήκαν Οδειο. · Ασφαλώς ή γυναίκα του τόν είχε ένημερώση σχετικά, καί 
έτσι παίρνοντάς την μαζί του κρύφθηκαν σέ όλλο σπίτι,γλυτώνοντας έτσι 
τόν βέβαιο θάνατο. 

'Ένα ς χαιρετισμό ς στοι χίζει θάνατο 
Είχαν καταλάβει οί · Ελασϊται τό κτίριο τής · Υποδιοικήσεως Χωροφυ

λακής. Μαζύ μέ τούς λίγους χωροφύλακες πού βρισκόνταν έκεϊ ήταν καί 
ό ταγματάρχης Χρήστος Κοντώσης. 

· Ενώ όδηγοϋσαν τούς συλληφθέντες γιά τοϋ Λαναρά, ή συνοδεία 
διασταυρώθηκε μέ τόν ράπτη · Αλέξανδρο Σούγγαρη, τοϋ Κωνσταντίνου. 
Θέλεις όπό εύγένεια, θέλεις άπό έπιπολαιότητα, ό τελευταίος σταμάτησε 
πρός στιγμήν καί θέλησε νά μιλήσει μέ τόν κρατούμενο ταγματάρχη. Οί 
· Ελασϊται τόν συνέλαβαν άμέσως καί τόν έβαλαν άνάμεσα στούς κρατου
μένους. 'Όταν έφθασαν στοϋ Λαναρά αύτόν καί τόν Κοντώση, τούς 
άπέσπασαν άπό τούς χωροφύλακες καί τούς όδήγησαν aτόν Θεολόγο, 
όπου βρισκόντουσαν καί άλλοι κρατούμενοι Ναουσσαϊοι. 

Στίς 1 5  ' Ιανουαρίου, καί ένw έγινε ή έπιθεώρησις στρατοϋ καί 
όμήρων άπό τούς Βλαντδ, Μπελογιάννη καί Θεοχαρόπουλο, τόν Σούγγα
ρη, τόν έδεσαν μαζί ·μέ έναν άλλον Ναουσσαϊο, πού πρίν άπό δεκαπέντε 
χρόνια γύρισε άπό τήν · Αλβανία. 

· Από τόν τελευταίο, δηλαδή άπό πρώτο χέρι, έμαθα τά πάντα γιά τά 
μαρτύρια πού ύπέστη καί γιά τήν τύχη . πού εΙ χε ατό τέλος ό Σούγγαρης . 
Μέχρι τό · Αμύνταιο κανείς δέν τόν πείραζε οϋτε καί άσχολήθηκε μαζύ 
του. 

Μόλις δμως τέλειωσε ή μάχη Στρατοϋ καί Κομμουνιστών, πού έγινε 
στήν έκεί περιοχή, οί Έλασίται άφού έξετέλεσαν τόν Κοντώση , παρέλα
βαν τόv Σούγγαρη καί τόν όδήγησαν στό βουνό δπου όρχισε νά λειτουργεί 
τό άνταρτοδικείο. Μέ διαδικασία πού δέν κράτησε περισσότερο άπό δέκα 
λεπτά, ό ότυχος Ναουσσαϊος έκρίθηκε συνένοχος τού έκτελεσθέντος 
ταγματάρχου καί καταδικάζετο είς τήν έσχάτη των ποινών. 

Είναι γεγονός ότι Ναουσσαίοι · Ελασίται έπεδίωξαν νά τοϋ δοθή χάρι, 
ύποσχόμενοι δη ό Σούγγαρης σάν πραγματικός Δημοκράτης, πού ήταν θά 
ύπηρετούσε ατό ΕΛΑΣ. Οί άρχηγοί, δέν δέχθηκαν καμμία άπολύτως 
συζήτηση. Τό πρω"ί τής άλλης ήμέρας τό .άπόσπασμα των Έλασιτwν 
έκτελούσε τόν άμοιρο Ναουσσαίο, διά τουφεκισμού . .. Ετσι ή Λαϊκή Δικαιο
σύνη, δούλευε πλέρια καί άπέδιδε πραγματική δικαιοσύνη . 

.. Οταν έκάμφθη καί ή τελευταία άντίστασις των ύπερασπιστwν τής 
Νάουσσας, oi «νικηταί» τοϋ δημοκρατικού σtρατοίJ καί οί σλαυόφωνοι 
συμμαχηταί των είσώρμησαν στήν καταστραμένη πόλη τής όποίας τά 
έρείπεια κάπνιζαν άκόμη άπό τούς έμπρησμούς ή τίς πυρκαγειές συνέπεια 
των βομβών καί των όλμων πού έπεσαν ατά σπίτια τwν Ναουσσαίων. 

Τούς ύποδέχθηκαν τά όργανωμένα πολιτικά τμήματα τοϋ Κ..Κ.Ε. ,  ή 
Πολιτοφυλακή καί ό ' Εφεδρικός ΕΛΑΣ. 'Όλος αύτός 6 συρφητός μέ βάση 
καθωρισμένου στοιχείου έτέθη έπί τι!) έργ� της έκκαθαρίσεως των 
άντιδραστικων καί τής λεηλασίας τι�1v περιουσιών τους. 
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Δέν μπόρεσα νά συγκεντρώσω στοιχεία ποιό η ποιοί ύπήρξαν τά 
πρώτα θύματα τών. δολοφόνων. 

Γιά τόν λόγο αύτό θό ίστορήσω τό γεγονότα τών συλλήψεων τών 
έ κτελέσεων όπως μοϊι τό διηγήθηκαν οί Ναουσαίοι: 

Λήqτευσαν τό περιουσιά τών Νaουσσαίων όπως μοϊι τό άνέφεραν οί 
άφηγηταί μου καί πού ένδεχομένως η· άσφαλώς θά έχουν κάποια διαφορά 
ώς πρός τήν άκριβή σειρά καί ωρα πού έλαβαν χώραν. Άκόμη μπορεί καί 
νά παραλλείπουν πολλό

. 
άπ' όσα συνέβησαν καί πού διογκώνο.υν τή.ν ήθική 

εύθύνη τών έπιδροίJικών. Δυστυχώς ό χρόνος καί πάλιν πού μεσολqβηΦ.;· . 
ύnήρξε αίτία καί έχθρός τής όλοκληρώσεως τής έμφανίσεως· σέ· όλί\ +fi(;' 
τήν έκταση τής τραγωδίας πού έκτυλίχθηκε ατή μαρτυρική καί χαρακα'μέ
νη Νάουσσα. 

Ο ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
Τήν Ίδια νύκτα, οί όνδρες τής ΟΠΛΑ έ μπαιναν ατό σπίτι τοϊι όδηγού 

αύτοκινήτου Στέργιου Τόνου, πού καθόντανε έπί τής όδού Καρατάσου 
άριθμ. 30. · Ανεζήτησαν τόν όδηγό καί όταν δέν τόν βρήκαν έλεηλάτησαν 
τά πάντα πού βρισκόντουσαν μέiσα σ· αύτό. Τήν ωρα πού έφευγαν δυό 

, άπό τούς ένόπλους όκουσαν θόρυβο πού προερχόντανε άπό μιά άποθη
κούλα πού ήταν στήν αύλή τοϊι σπιτιού. Ρίχνοντας δυό-τρείς τουφεκιές 
κάλεσαν όποιος βρισκότανε μέοο νά βγή, γιατί άλλοιώτικα θό προέβαιναν 
στήν πυρπόλησή τους. 

· Ο  Τόνος πού εΙχε καταφύγει στήν όποθηκούλα, βλέποντας δτι 
παραμένοντας μέοο σ·  αύτήν όντιμετώπιζε άμεσο κίνδυνο, βγήκε καί μέ 
ύψωμένα τά χέρια παραδόθηκε aτούς . Ελασίτες. . Αφοϋ τοϊι έδεσαν τά 
χέρια του καί τόν κτύπησαν μέ τά χέρια τους καί μέ τά κοντάκια τών 
όπλων τους. τόν μετέφεραν στήνΠαληομπούκαινα. · Εκεί τόν παρέλαβαν oi 
φοβεροί δήμιοι πού προηγούμενα εΙχαν βάψει τά χέρια τους μέ τό άιμα 
άρκετών δεκάδων Ναουσσαίων. 

· 

- Αρχισαν νά τόν κτυπούν μέ τά μαχαίρια τους. Δέν εΙχε ξεψυχήσει 
άκόμη ό δύστυχος, όταν μιά όμάδα · Ελασιτών έφεραν έκεί τόν έργάτη 
Κωνσταντίνου Κούλη τοϊι · Αγγέλου. Καί αύτόν τόν εΙχαν πάρεΊ άπό τό 
σπίτι του γιά νά τόν άνακρίνουν όπως είπαν aτούς δικούς του. 

· Εγκαταλείποντας τόν έτοιμοθάνατο όδηγό, έπεδόθησαν ατό όργιο 
τής σφαγής τοϋ καινουριοφερμένου. Είχαν λιανίσει στήν κυριολεξία τό 
σώμα του, δταν ένας · Ελασίτης έσπευσε νά βγάλη μέ τό στιλέτο του τά 
μάτια τοϋ άτυχου έργάτη. 

Σπαρταρώντας όπό τούς πόνους πού είχε προκαλέσει ή έξόρυξις τών 
ματιών του όρχισε νά ύβρίζη τούς δημίους του. Τό "ιδιο έκαμε καί ό Τόνος 
πού εΙχε συνειδητοποιήσει ότι τίποτε δέν μπορούσε νά τόν γλυτώση άπό 
τό θάνατο. 

Λυσσασμένοι σάν μανιακοί, οί · Ελασίτες έπανέλαβαν τό όργιο τής 
σφαγής τών δύο παλληκαριών. Τ Ηταν νεκροί όταν τούς έρριξαν άπό τρείς 
σφαίρες στά κεφάλια τους θρυμματίζοντάς τα. 

- Αλλοι · Ελασίτες πού παρακολουθούσαν τήν όγρια αύτή σφαγή, 
βεβαιωμένοι ότι καί τά δύο θύματα έπαυσαν νά ζοϋν, τούς έσήκωσαν άπό 
τόν τόπο τής έκτελέσεως, καί τούς έρριξαν aτόν σωρό τών όλλων 
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Ναουσσαίων, πού σάν πραγματικό βουνό όρθοϋτο στήν Ποληομπούκοινο. 
Μέ τήν τελευταίο αύτή πράξη τής έντροπής καί τοϋ είδεχθοϋς έγκλήμα
τος, γύρισαν σέ λίγο ατό έργοστάσιο τοϋ Λαναρά άναφέροντας aτούς 
πολιτικούς καπεταναίους καί aτούς άρχηγούς τοϋ κόκκινου στρατού πού 
είχαν στήσει έκεϊ τό στρατηγείο τους δτι οί δύο όντιδραστικοί είχαν 
φθάσει όριστικά στήν έλεύθερη · Ελλάδα. 

Η ΑΠΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ 
Δέν έχει ξεκαθαρίσει καί σήμερα άκόμη, έάν oi τρεϊς · Ελασίται πού 

μπήκαν τό "ιδιο βράδυ ατό σπίτι τοϋ Δογκαλάκου ' Ιωάννη ήταν αύτοί πού 
κρεούργησαν πρίν άπό λίγο τόν Γκούπα. Διαπιστωμένο, όπως άπολύτως 
είναι άργά γύρω στίς όκτώ, μπήκαν στό σπίτι του τρεϊς ένοπλοι φορώντας 
τή στολή τοϋ ΕΛΑΣ. · Ο  έργατάκος πού δέν είχε καμμία σχέση μέ τήν 
πολιτική, πλήν τοϋ γεγονός δη ήταν μέχρις σημείου φανατισμού Χριστια
νός καί 'Έλληνας, άν καί ξαφνιάσθηκε όπό τήν είσβολή τών όγνώστων 
άνδρών τοϋ ΕΛΑΣ τούς ύποδέχθηκε άτόρaχος. 

- τί θέλετε παιδιά, τούς ρώτησε. 
- · Εσένα, τόν όπόντησε ό ένας άπό τούς άντάρτες. Σέ θέλουν στό 

όρχηγεϊο γιό μία μικρή όνάκριση. 
Χωρίς νά φέρει καμία· άντίρρηση άκολούθησε τούς ένόπλους πού 

ένας άπ' αύτούς άκούμπησε στή πλάτη τοϋ Δαγκαλάκου, τό πιστόλι του. 
- Δέν θά βγάλης άχνα, φασίστα, έόν θέλεις τή ζωή σου. 
-·οχι καί φασfστας συναγωνιστές, άποτόλμησε νά πεϊ ό Δαγκαλάκος. 

· Εγώ βγάζω τό ψωμί τοϋ σπιτιού μου μέ ίδρώτα καί πολλές φορές μέ 
άιμα. 

· Αντί γιά άλλη άπάντηση oi δύο · Ελασίται aρχισαν νά τόν κτυπούν, 
άδιαφορώντας γιά τούς λίγους διαβάτες πού κατευθύνοντο στά σπίτια 
τους. Τά κτυπήματα τοϋ κρατουμένου έπανελήφθησαν μέχρις δτου έφθα
σαν στήν θέση Γκύμνοβο. · Εκεί τούς ύποδέχθηκε μία όμάδα ένόπλων 
' Ελασιτών. 

- Καλώς τόν Δαγκαλάκο τοΟ είπε ό ένας άπό αύτούς, ένώ οί dλλοι 
· Ελασϊται, d ρχισaν νά κτυπούν τό θϋμα καί νά κάμουν σφιχτότερα τά δεσμά 
τους κτυπώντας ταυτόχρονα καί τούς δύο κρατουμένους. 

Προχωρώντας πέρασαν σχεδόν έπόνω άπό τό πτώματα τών Νάουσσαί· 
ων καί έν συνεχεία σταμάτησαν σέ μιά μικρή χαράδρα πού άπείχε λίγα 
μέτρα άπό τήν Παληομπούκαινα. · Αφοϋ τούς όφήκαν μονάχα μέ τό 
έσώρουχά τους aρχισαν νά τούς δέρνουν μέ τόν βούρδουλα καί ϋστερα 
νά τούς κτυποϋν μέ τά μαχαίρια τους. Τόν Μπαντόλα τόν άποτελείωσαν 
όποκόπτοντας τό κεφάλι του άπό τό ύπόλοιπό του κορμί. Τόν Ντούλη, 
άφοϋ τόν έπληξαν μέ πολλές μαχαιριές, τόν έξετέλεσαν πυροβολώντας 
τον πολλές φορές ατό πρόσωπο καί ατό στήθος Κλωτσώντας ϋστερα τά 
dψυχα σώματα τών δύο Ναουσσaίων, τά aφησαν νά κυλήσουν ατή χαρά
δρα, όπου στίς 1 6  ' Ιανουαρίου τά βρήκαν οί στρατιώτες πού είχαν 
άναλόβει τό έργο τής άνακαλύψεως καί τής περισυλλογής τών νεκρών, 
πού δολοφονήθηκαν άπό τούς «ιϊρωας» της · Εθνικής · Αντίστασης. 
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ΟΙ ΣΩΡΟΙ 
ΤΩΝ ΠΤΩΜΑΤΩΝ 
· Ολοκληρώνοντας τίς συλλήψεις τών Ναουσσαίων, πήραν μέσα άπό 

τό σπίτι του καί τόν Φίλιππο Ντούλη, πού πότε-πότε δούλευε καί στήν 
τηλεφωνική · Εταιρία. Ταυτόχρονα μέ τήν άπαγωγή του έφρόντισαν νά 
όδειάσουν τό περιεχόμενο τού σπιτιού του γιά νά ένισχύσουν έμπρακτα 
τήν ΕΤΑ πού ε1χε τήν εύθύνη γιά τόν έπισιτισμό τών άνταρτών. 

· Αφού στήν όρχή τόν πήγαν στό Γυμνάσιο παρέλαβον όπό έκεϊ καί 
τόν Δήμο Μπαντόλα πού ε1χε έλθει τό πρωί άπό τό · Αρκουδοχώρι καί 
δένοντάς τους άπό τούς καρπούς τών χεριών τους, τό όδήγησαν στήν 
Παληομπούκαινα. ·· Οταν oi δύο κρατούμενοι άντίκρυσαν τό νεκρά σώματα 
τών συμπολιτών τους πού είχαν σχηματίσει πραγματικό βουνό επείσθησαν 
γιά τήν τύχη πού τούς περίμενε. · Ο  Ντούλης λασκάροντας τό σχοινί πού 
τούς έχουν δεμένους, θέλησε νά άπαλλαγή άπ' αύτό γιά νά φύγη, έστω 
καί άν οί φονηάδες τόν πυροβολούσαν. 

Οί · Ελασίτες πού τούς συνόδευαν άντιλήφθησαν τήν προσπάθεια τού 
κρατουμένου καί ε ίδοποιώντας καί τούς άλλους φρουρούς, έσπευσαν νά 
δέσουν πισθάγκωνα τόν παρ· όλίγο δραπέτη. 

Τό 'Ίδιο έκαμαν καί στόν Μπαντόλα. · Ανίσχυροι oi δυό αύτοί 'Έλληνες 
ν ·  άντιδράσουν γνώρισαν τά πιό φρικτό βασανιστήρια, στά όποία έβαλε 
τέρμα τό γιαταγάνι ένός σλαβόφωνου ι Έλασίτη πού τούς όπεκεφάλισε, 
κλωτσώντας σέ συνέχεια τό άκέφαλα κορμιά τους. 

Ή σφαγή τών Βλάχων 
Κοντό στήν Παναγία καί στήν όδό · Αγίου · Αθανασίου ήταν εγκατε

στημένοι oi περισσότεροι τών κτηνοτρόφων τής Ναούσσης. · Ανάμεσα σ ·  
αύτούς ό Μιχαήλ Μπαμίχας, ό Νικόλαος Γιάννου καί ό Στέργιος Μπάτσιος. 
τίς πρώτες δύο ήμέρες τής μάχης τής Ναούσσης τού 1 949 ένώ οί 
· Ελασίται καί οί Πολιτοφύλακες προέβαιναν σέ συλλήψεις καί εκτελέσεις 
πολιτών καί σέ λεηλασίες τών περιουσιών τους, κανένας δέν σκέφθηκε νά 
ένοχλήση τούς «Βλάχους» όπως oi Ναουσσαϊοι άποκαλοϋσαν τούς κτηνο
τρόφους. Οί κτηνοτρόφοι πού χαρακτηρίζονται γιά τήν έξυπνάδα τους πού 
φθάνει πολλές φορές στό σημείο πονηριάς, άντί νά έφησυχόζουν, ζούσαν 
μέ τήν όγωνία ότι κάτι κακό θό τούς συνέβαινε. Καί ό όγωνιώδης αύτός 
φόβος ξεκινούσε άπό τό γεγονός ότι ήταν κοινό μυστικό ότι oi κτηνοτρό
φοι ήταν πάντοτε τοποθετημένοι έναντίον τοϋ κομμουνισμού. 

Καί οί φόβοι των αύτοί ήρθαν νά δικαιωθούν τήν νύκτα τής 1 4ης 
· Ιανουαρίου 1 949. Ε1χαν τελειώσει οί μάχες, οί κομμουνισταί ήταν κυρίαρ
χοι στήν πόλη. Τά mώματα ήταν σκορπισμένα σ' όλόκληρη τήν περιοχή 
καί τά κλεμμένα άπό τό σπίτια τών Ναουσσαίων φορτωμένα σέ κάρρα καί 
μουλάρια έπαιρναν τό δρόμο πρός τό βουνό. Κάπου, κάπου άκουόντουσαν 
σποραδικοί πυροβολισμοί. 

τ Ηταν κι αύτό σημάδι, ότι δέν είχε ξεκαθαρίσει τελείως ή πόλις άπό 
τούς όντιδρaστικούς. Μονάχα οί τηλεβόες καλοϋοον τούς νέους νά 
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παρουσιασθούν στούς τόπους έπιστρατεύσεως καί όρκετές φωτιές ύψω
νόντουσαν όπό τά καιόμενα σπίτια. Τό χιόνι πού άρχισε τό βραδάκι νά 
πέφτει σκέπαζε τά διεσπαρμένα πτώματα καί συντελούσε, ωστε νά μήν 
qκούονται τά βαρειά βήματα τών κόκκινων φαντάρων πού τρείς όλόκληρες 
ήμέρες όργωναν τήν πόλη. 

Τ Ηταν έτοιμη ή οίκογένεια τού Μπαμίχα νά κοιμηθή. Τά όλλα βράδυα 
προτιμούσε νά μένη σέ ξένα σπίτια. Χωρίς ν '  όντιληφθούν, είδαν νά 
γκρεμίζεται ή πόρτα τού σπιτιού τους καί νά μπαίνουν πέντε ένοπλοι. Τού 
ένός τό πρόσωπο ήταν σκεπασμένο μέ μαύρο μαντήλι. Προφανώς ήταν 
κάποιος γνωστός του Ναουσσαίος πού έπαιρνε προφυλάξεις γιά νά μήν 
άναγνωρισθή. 

Στήν άρχή ζήτησαν άπό τόν οίκοδεσπότη νά τούς δώση διακόσιες 
λίρες. · Ο  Μπαμίχας σηκώνοντας τό στρώμα τοϋ κρεββατιοϋ παρέδωσε 
τριανταεπτά λίρες καί τέσσαρες χιλιάδες δραχμές. Αύτό συναγωνισταί 
τούς είπε εΤναι όλη ή περιουσία μου. Κρατήστε τίς λίρες καί άφήστε μου 
λίγα χρήματα γιά νό περόση ή οίκογένειά μου. · Αφοϋ τά καλομέτ-ρησε ό 
άξιωματικός πού ήταν άρχηγός τών είσβολέων, τά παρέδωσε cτόν · Ελασί
τη πού εΤχε καλυμμένο τό πρόσωπό του. · Εν συνεχεία κάλεσε τόν 
Μπαμίχα νό δώση καί τίς άλλες λίρες πού δπως τόν είπε ήταν βέβαιος δτι 
τίς είχε κρυj.!μένες άλλοϋ. 

• Εκαμε τό σημείο τού σταυρού ό Μπαμίχας πιστεύοντας ότι θό 
έπειθε τούς · Ελασίτας γιά τήν άλήθεια τών ίσχυρισμών του. Τότε ό 
όρχηγός διέταξε γενική έρευνα. • Εψαξαν παντού, τρυπώντας μέ τά 
μαχαίρια τους καί αύτό· άκόμη τό πατώματα τών δύο δωματίων. · Αφοϋ δέν 
βρήκαν λίρες καί χρήματα λεηλάτησαν τό σπιτικό του. 'Ύστερα δένοντας 
τό χέρια τοϋ κτηνοτρόφου τόν έβγαλαν στό δρόμο. · Εκεί ήταν συγκεντρω
μένοι καί άλλοι · Ελασίται, έχοντες άνάμεσό τους τούς κτηνοτρόφους 
Νικόλαο Γιάννο καί Στέργιο Μπότσιο. Καί αύτών τό χέρια ήταν δεμένα, 
ένώ τό πρόσωπο τοϋ Μπάτσιου ήταν καταματωμένο. · Ασφαλώς oi · Ελασi
ται τόν «Περιποιήθηκαν» κατά τήν διάρκεια τής συλλήψεώς του. Κάτι 
θέλησε νά πι; μιλώντας βλάχικα ό Μπαμίχας στούς άλλους δύο δεσμώτες, 
άλλά δέχθηκε κτυπήματα πού κατάφεραν στό κορμί του οί · Ελασίται 
χρησιμοποιώντας τούς ύποκοπάνους τους . .. Οταν έφθασαν στήν Παληομπούκαινα καί άντίκρυσαν τόv σωρό τών 
νεκρών, πού άλλων έλειπαν τά μάτια, όλλοι ήταν μέ κομμένες τίς 
καρωτίδες καί πολλοί ήταν τελείως άκρωτηριασμένοι, παρεκάλεσαν τόν 
Καπετάνιο νά μήν τούς χαλάσουν. 

- Νά σδς δώσουμε δλα μας τά ζώα, τοϋ είπε, ό Μnαμίχας. Χαρίστε 
μας όμως τή ζωή. 

· Αντί γιά όποιαδήποτε άπάντηση πρώτος ό καπετάνιος καί έν συνε
χεία οί άλλοι όντόρτες τοϋ Κ . Κ.Ε. άνέσυραν τό μαχαίρια τους καi 
κτύπησαν μ ·  αύτό τούς τρείς δεσμώτες. Σέ κάθε χτύπημα όντιλαλοϋσαν 
στό βουνά oi κραυγές τοϋ πόνου άλλά καί οί iκεσίες τών κτηνοτρόφων νά 
χαρίσουν οί δήμιοι τήν ζωή τους. Τό μαρτύριο τής σφαγής τών κτηνοτρό
φων κράτησε γιά άρκετή ωρα. Κάποια στιγμή έπαυσαν νά τούς κτυπούν 
γιατί όμόδα ένόnλων έφερνε στόν τόπο τού μαρτυρίου άλλους συλλη-
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φθέντας άντιδραστικούς. 
Προσπέρασε ή συντροφιά μέ τούς άλυσοδεμένους όμήρους καί οί 

έκτελεσταί έτέθησαν καί πάλιν έπί τό έργον. 
· Αφοϋ κατάφεραν άλλεπάλληλες μαχαιριές στό κορμί καί στό πρόσω

πο τοϋ Μπαμίχα, ό · Ελασίτης μέ τό μαίιρο μαντήλι πού είχε καλύψη τό 
πρόσωπό του, έδωσε τή χαριστική βολή στό θίιμα του. 

Οί άλλοι φονηάδες συνέχισαν γιά άρκετά λεπτά τήν άπαίσια δράση 
τής σφαγής τών δύο άλλων κτηνοτρόφων. Αύτούς δέν τούς έ ρριξαν τή 
χαριστική βολή, προτιμήσαντες νά κόψουν τίς καρωτίδες τους. Μέ τά 
χέρια τους πού έσταζαν άπό τό άιμα τών κατακρεουργημένων, έσυραν τά 
πτώματά τους καί τά έρριξαν άνάμεσα ρτά κορμιά τών άλλων νεκρών 
Ναουσσαίων. 

ΟΚΤΩ ΟΡΦΑΝΕΣ 
ΕΞΑΔΕΡΦΕΣ 
Στήν ένταση τής τρομοκρατίας, καί γιά ν ·  άποφύγουν ένδεχομένη 

δολοφονία όπό τήν ΟΠΛΑ είχαν φύγει άπό τό χωριό τους τό · Αρκουδοχώ
ρι (σήμερα λέγεται · Αρκοχώρι) τό δύο όδέρφια, ό · Αθανάσιος καί ό 
Γρηγόριος Αύξέντης, πέρνοντας στή Νόουσσα καί τίς οικογένειές τους. 
· Ο  καθένας τους είχε άπό τέσσαρα κορίτσια, όλα μικρά πού γράφτηκαν 
άμέσως καί στό σχολείο τής πόλης. · Ο  · Αθανάσιος Αύξέντης όνοιξε ένα 
ξυλεμπορικό. Στήν άρχή τό είχε μέ τόν άδελφό του, άλλά γρήγορα ό 
Γρηγόρης, άρχισε νά κόμη δικές τους δουλειές. · Εργατικός δέ όπως ήταν 
δέν δίσταζε νά δουλεύει καί σέ ξένα κτήματα. 

Τά δύο άδέλφια άν καί γνήσιοι · Εθνικόφρονες δέν άνακατευόντουσαν 
σέ τίποτε άπολύτως, πέρα άπό τή δουλειά καί τά σπίτια τους. • Αλλωοτε 
είχαν πολυμελείς οίκογένειες καί οί καθημερινές άνάγκες όλοένα καί 
μεγάλωναν κάθε μέρα. Στό μαγαζί τοϋ · Αθανασίου, εϋρισκαν προστασία 
καί τύχαιναν μικρές έστω οικονομικές βοήθειες, ol παληοί συγχωριανοί 
του, πού ό ένας μετά τόν άλλο έγκατέλειπαν τό · Αρκοχώρι, γιατί ή 
τρομοκρατία τοϋ ΕΛΑΣ γινότανε κάθε ήμέρα καί πιό έντονη. 

Τήν εύτυχία τών οίκογενειών Αύξέντη ή ρθε νά διακόψη ή έπίθεση τής 
1 1  ης ' Ιανουαρίου τοίι 1 949 εύθύς ώς τό πρώτα βλήματα τοϋ πυροβολικού 
καί τών όλων έπεσαν στήν πόλη, ένα άπ ' αύτά βρήκε καί τό ξυλεμπορικό 
τοϋ Αύξέντη κατακαίγονται; μέρος τοίι έμπορεύματός του. · Αφοϋ είδε 
τήν περιουσία του πού είχε κόμη ό Αύξέντης νά καίγεται έκλεισε τό 
κατάστημά του πού άνήκε είς τόν Μόκιο, καί έκεί κλείσθηκε μαζί μέ τήν 
δική του καί τήν φαμίλια τοίι άδελφοίι του, περιμένοντας νά πάψη τό 
κακό, νά άποχωρήσουν oi έπιδρομείς καί νά ξαναπάη στό μαγαζί του γιά 
νό δή ποιές άλλες καταστροφές ύπέστη . 

. Εδώ όμως έπεσε έξω. Τό άπόγευμα τιϊς 1 4ης ' Ιανουαρίου μπήκαν 
στό σπίτι του ένοπλοι · Ελασίτες καί άφοϋ συνέλαβαν τά δυό άδέλφια, 
έλεηλάτησαν τό λίγα πράγματα πού άποτελοίισαν τήν κινητή τους περιου
σία. · Ωδήγησαν τούς κρατουμένους στή θέση Παληομπούκαινα όπου 
είχαν συγκεντρωμένους καί όλλους τριάντα Ναουσσαίους. · Αφοϋ τούς 
έδειραν μέχρις αίματώσεως, μόλις άρχισε νά σουρουπώνει τούς παρέλα
βαν καί τούς όδήγησαν σέ μιά παρακείμενη χαράδρα, όπου ϋστερα άπό 
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βασανιστήρια φρικτό, τούς έξετέλεσαν μέ τό πιστόλια τους. Τό πτώματα 
τά έρριξαν στήν Ίδια χαράδρα, άνακατεύοντάς τα μέ τούς όλλους Ναουσ
σαίους νεκρούς πού είχαν σκοτώσει πρίν λίγη ωρα. 

'Όταν τήν όλλη μέρα είχαν έγκαταλείψη oi ι')ρωες τήν πόλη οί δύο 
συνυφάδες, μαζί μέ όλλες χαροκαμένες μητέρες συζύγους, θυγατέρες 
καί άδελφές, έφθασαν στήν Παληομπούκαινα. - Επεσαν έπάνω στά πτώμα
τα των όγαπημf:νων τους προσώπων καί όρχισαν νά κλαίνε , νό μοιρολο
γούν καί νά καταριώνται τούς άπαίσιους φονιάδες τοϋ ΕΛfι:Σ.. 

· Στήν διάρκεια της κηδείας καί μηρός στήν εΊσοδο τοϋ νεκροταφείου, 
έπεσε ή μητέρα τοϋ · Αθανασίου λυπόθυμη. Βγάζοντας κραυγές φώναζε: 
«τί θό γίνουμε τώρα παιδιά μου μέ τό όκτώ όρφανά; · Ο  καθένας όπό τούς 
νεκρούς όφηνε πίσω του άπό τέσσερα κορίτσια γιά νά συνεχίσουν 
άνυπεράσnιστα τή μάχη της ζωής». 

Τό ξυλεμπορικό τοϋ · Αθανασίου Αύξέντη ύπέστη όλοκληρωτική κατα
στροφή. 'Όσο έμπόρευμα έμεινε όθικτο άπό τή φωτιά τό πήραν μαζί τους 
φεύγοντας οί · Ελασίτες γιά νά οίκοδομήσουν προφανώς μ· αύτό τήν 
καινούργια κοινωνία των πού ύποσχόταν τό ΕΑΜ καί τό Κ.Κ.Ε. 

· Ωστόσο ή γυναίκα τοϋ · Αθανασίου δέν τόν έβαλε κάτω. - Αρχισε νά 
πουλάη πaπούτσια άντί νά πάη στό χωριό είς τό Κάτω Γραμματικό άπό τό 
όποίο κατάγεται. Δουλεύοντας σάν άνδρας έπέτυχε νa άναστήση τίς 
θυγατέρες της πού ζοϋν σήμερα άλλες στή Θεσσαλονίκη καί όλλες στή 
Νάουσσα. Τό Ίδιο συνέβη καί μέ τή γυναίκα τοϋ άλλου θύματος. - Εδωσε 
είς · αύτή, σάν όνδρας, τή μάχη τής ζωής. 

ΚΑΙΝ Ε 
ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
Οί τελευταίοι έπιδρομείς της Νάουσσας πού άποτελοϋσαν καί τήν 

όπισθοφυλακή της κυρίως δυνάμεως βλέποντας άπό τό κιόσκι μέ τά 
κυάλια τους τόν · Ελληνικό Στρατό νά βρίσκεται στό Σιδηροδρομικό 
Σταθμό, άφοϋ έκαναν τήν τηλεφωνική τους άναφορό πρός τό · Αρχηγείο 
τους πού είχε μετασταθμεύση στό έπάνω έργοστόσιο τόϋ Λαναρά, έλαβον 
έντολή νά έγκαταλείψουν τήν θέση τους καί νά συναντηθούν μέ τά 
τμήματα πού ήταν συγκετρωμένα στό Θεολόγο. 

· Ανεβαίν<;>ντας στάθηκαν γιά λίγο στήν έκκλησία τοϋ · Αγίου Μηνό. 
- Ερριξαν στό έσωτερικό τοϋ Ναοϋ φλογοβόλες βόμβες καί σέ λίγο οί 
φλόγες άρχισαν νά όργιάζουν κατακαίγοντος τά πάντα. ' Ιερές είκόνες 
όμφια άναθύματα καί αύτά άκόμη τά στασίδια της έκκλησiας . 

.. Ε να ς νέοί; πού είχε καταφύγει στόν .. Α γιο Μηνό γιά νά προστατευ
θή, βλέποντας τό κακό πού γινότανε γύρω του βγήκε έξω. Οί · Ελασίτες 
τόΨ"t:jυνέλαβαν. Τ Ηταν ό · Αριστείδης Μάντσος 20 έτών. Δούλευε έργάτης 
καί ήταν βαθύς Χριστιανός σέ σημείο νά τόν χαρακτηρίζουν οί συνάδελφοί 
του γιά θρησκόληmο. 

Προχωροϋσαν μέ τόν κρατούμενο oi ιϊρωες της Δημοκρατίας λίγα 
μέτρα κάτω άπό τό · Εργοστάσιο τοϋ Λαναρά είδαν έναν νεαρό νά τό βάζη 
στά πόδια βλέποντας τούς · Ελασίτες νά κατευθύνονται πρός τό σημείο 
πού βρισκόντανε. 'Ένας άπό τούς ένόπλους τόν πυροβόλησε καί άναγκά
σθηκε νά σταματήση . Τ Ηταν ό Γεώργιος Καρυδάκος μαθητής 1 7  έτών. 
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Τόν πήραν καί αύτόν μαζί τους. ·· uταν έφθασε στό Θεολόγο παρέδωσαν 
τούς συλληφθέντες σέ μιά όμάδα τεσσάρων πολιτοφυλάκων. Τούς όδήγη
σαν aτόν ·· Αγιο Νικόλαο καί έκεί τόν μέν ·Μάντσο τόν έξετέλεσαν μέ τά 
μαχαίρια τους, τόν δέ Καρυδάκο πυροβολώντας τον έξ έπαφής τόν 
όφήσαν νεκρό. Σέ συνέχεια έρριξαν τό πτώμcι τους στίς πηγές. ·· οταν ό 
στρατός έρευνοϋσε τήν γύρω περιοχή, άνόμεσα στούς άλλους σκοτωμέ
νους βρήκε τά άψυχα σώματα τών δύο νεαρών Ναουσσαίων. 

· Η  έξόντωση όμως τών συλληφθέντων άνδρών τής Χωροφυλακής κaί 
τοϋ Στρατοϋ δέν τελείωσε. 

Ξαναγύρισαν οί έκτελεστές στό έμπεδο τών όμήρων. Τούς τραυματί
ες χωροφύλακες Χαρ. Χριστοδουλίδη, Πέτρο Ξανθόπουλο καί Νικόλαο 
Νικολόπουλο τούς τοποθέτησαν σ '_ ένα δίτροχο κάρρο πού κατευθύνθηκε 
πρός τά ύψώματα τοϋ Βερμίου . . Τούς άλλους έννέα συναδέλφους τους 
πού τούς έφεραν λίγο πρίν άρχίση ή έκτέλεση τοϋ Φωκέα τούς έδεσαν 
πισθάγκωνα καί τούς πρόσταξαν ν '  όκολουθήσουν τό κάρρο μέ τούς τρείς 
τραυματίες. 

· Αν καί έπέμεινα νό πληροφορηθώ γιά τό τί έπακολούθησε μέ τούς 
δώδεκα αύτούς χωροφύλακες κανένας δέν μπόρεσε νά μοϋ δώση συγκε
κριμένη όπόντηση. · Ο  έπιζών χωροφύλαξ πού μένει στή Νάουσσα καί πού 
παρακολούθησε άπό κοντό τή φρικτή τραγωδία τών συναδέλφων του μοϋ 
είπε δτι μονάχα τρείς άπό τούς δώδεκα έπέζησαν. Οί άλλοι έννέα 
έξετελέσθησαν στό χωριό Μελάς κατά τήν τελευταία ήμέρα τής πορείας 
τών · Ελασιτών καί τών όμήρων τής Νάουσσας πρός τό Γρόμμο . .. Ενας 
άλλος Ναουσσαίος, πού σύρθηκε κι αύτός όμηρος μετά τήν έπίθεση τής 
1 1  ης · Ιανουαρίου μοϋ άνέφερε ότι μετά τήν έκτέλεση τοϋ ταγματάρχου 
Κοντώση, οί χωροφύλακες έσφαγιάσθησαν καί έν συνεχεία ρίχθηκαν σέ 
όμαδικό τάφο στό Καϊμόκ Τσaλάν. 

'Όταν στίς 1 5  ' Ιανουαρίου 1 949 έμπαινε ό ' Ελληνικός Στρατός στή 
Νάουσσα, άνόμεσα άπό τό καπνίζοντα έρείπια τοϋ έργοστασίου Λαναρά 
άνέσυρε καί τούς άλλους έκτελεσθέντας στρατιώτας κυρίως καί άρκετούς 
πολίτας πού είχαν σφαγη άπό τόν ΕΛΑΣ ή έπεσαν μαχόμενοι ύπερασπί
ζοντες τήν ίερή ύπόθεση τής · Ελλάδος καί τής πραγματικής · Ελευθερί
ας. 

· Ανάμεσα στά πτώματα τών νεκρών ήταν βαρειά τραυματισμένος καί 
ό χωροφύλαξ Δημήτριος Χλωρός καί ό κουρέας Δημήτριος Δημητράκης. 
Καί οί δυό τους θεωρήθηκαν άπό τούς · Ελασίτες ότι είναι νεκροί. · Ο  
Δημήτριος Δημητράκης πέθανε πρίν άπό λίγα χρόνια άπό φυσικό θάνατο, 
ένώ ό Χλωρός πού ζrϊ σήμερα στή Νάουσσα είναι ό μόνος έπιζήσας. · Ας 
πάνε οί ύμνηταί τοϋ κομμουνισμού καί τής · Εθνικής · Αντίστασης νά τόν 
βροϋν. · Από αύτόν θό μάθουν τούς ήρωϊσμούς τών · Ελασιτών καί θά 
πληροφορηθούν καί άλλα συγκλονιστικά γεγονότα. 

· Αντί νά έμφανίζουν στήν τηλεόραση τούς σφαγείς τοϋ λαοϋ μας καί 
τήν γερόντισσα · Αλεξίου πού ϋμνησε τήν έγκληματική πράξη τοϋ Παιδο
μαζώματος, άς έμφανίσουν τόν Χλωρό, γιά νά μάθουν τό έκατομμύρια τών 
τηλεθεατών καί κυρίως τό · Ελληνόnουλα, ποιός ήταν καί πώς έδρασε ό 
ΕΛΑΣ. 
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ΟΙ ΣΤΡΑτΙΩτΙΚΟΙ 
· Από τούς νεκρούς καί τούς άπανθρακωθέντες στό έργοστάσιο 

Λαναρά, .  άνεγνωρίοθηοαν τά πτώματα τών έξής στρατιωτικών: 
Λοχίες Ρίζος Δημήτριος, Μάρας Χρήστος καί Τζιούμας Κωνσνταντί

νος. Δεκανεύς Σταυρόπουλος Εύοτράτιος. Στρατιώτες Λαζfjς Φίλιππος, 
Λίτοος Κωνσταντίνος, Βαλοαμίδης Πέτρος, Ζιώγας ' Ιωάννης, Λεφούοης 
Κάσσανδρος, Παπακωνσταντίου · Αν., Νέλης Μιχαήλ, Μαργαρίτης Θερά
πων, Λιαπούσης ' Ιουστινιανός, Τσόλης Σταύρος, Γλέτζος · Ανδρέας, Βα
λαούρης · Αναστάσιος, Χρυσάφης ' Ιωάννης, Κολιαντής Βασίλειος, Μιχαλό
πουλος Κωνσταντίνος, Δέλτσιος Χρήστος, Στόίδης Στέργιος, Σιώλης Σω
τήριος, Θεοδοσίου Κωνσταντίνος, Θωμάς Γεώργιος, Ζαμανάκης Γρηγόρι
ος ,  Καρούοη ς · Αλέξανδρος, · Αβραάμ Κωνσταντίνος, Καραδήμας 
Δημήτριος, Μπαμίχας Μανώλης, Στρέμπλης ' Ιωάννης, Δρακόπουλος Κων
σταντίνος, Μανώλης · Αναστάσιος, Φουρναράκης Μερκούριος, Κυφιακiδης 
· Αναστάσιο(;, · Ορφανός Νικόλαος ,  · Αμουντζόπουλος Θωμάς. 

Καμένες σάρκες καί άνθρώπινα όστό ήταν σκορπισμένα στήν αύλή καί 
στούς άλλους καλυμμένους χώρους τού έργοστασίου. Συνεργείο άπό 
στρατιώτες,  χωροφύλακες καί λίγους Ναουσσαίους, τό συνεκέντρωσαν καί 
τό έτοποθέτησαν σέ κασόνια καί τό μετέφεραν μαζί μέ τά φέρετρα τών 
νεκρών στήν έκκλησία. 

Στό νεκροταφείο καί τό φέρετρο τοίι στρατιώτου Πελαγίου Κακκάνη 
άπό τή Γέφυρα τής Θεσσαλονίκης. ΕΙχε άπολυθη πρίν δύο ήμέρες καί 
πήγε στό νοσοκομείο 1\hούσσης ν ' άποχαιρετήοη τούς συναδέλφους του. 
• Οταν οί συμμορίται έπραγματοποίησαν τήν έπίθεσή τους έναντί ον τού 
νοσοκομείου, 6 Κακκάνης χειριζόμενος τό πολυβόλο τού ούλαμού πού 
διοικοίισε ό τότε λοχαγός · Αγομένων Γκράτζιος έπεσε πολεμώντας 
όρθιος. 

Εlναι άνάγκη νά γραφη δτι οί περισσότεροι νεκροί που αναφέραμε 
έφεραν τραύματα διό μαχαίρας καί στούς κροτάφους τους πράγμα πού 
σημαίνει δτι έξετελέσθησαν δντας τραυματίαι η μετά τήν έισοδον τών 
Έ λασιτών είς τήν έδρα της Ταξιαρχίας. 

'Όταν συγκεντρωμένος όλόκληρος 6 κλfiρος τής Ναούσσης καί 
Βεροίας μέ έπί κεφαλής τόν Πατέρα Λεωνίδα πού εfχε έλθη άπό τήν 
Θεσσαλονίκη, έκήδευε τά πενrϊντα έννέα θύματα τής κομμουνιστικής 
θηριωδίας, οί Ναουσσαίοι ξέσπασαν σέ λυγμούς. Θρηνούοον τό χαμό τών 
στρατιωτών καί χωροφυλάκων πού έπεσαν ύπερασnίζοντας τήν πόλιν των. 
Οί ίερείς άπευθύνοντες τήν δέηση πρός τόν 'Ύψιστον, άφοίι όνομάτισαν 
τούς νεκρούς, έδεήθησαν καί γιά τήν άνάπαυση τών ψυχών τών άγνώστων 
νεκρών, πού τά όστό καί οί σάρκες τους ήταν μέσα στά κασόνια πού άντί 
νά γράφουν τά όνοματεπώνυμά τους, τυλιγμένα μέ τή γαλανόλευκη 
πήγαιναν ένωμένοι στόν κόσμο έκείνο πού δέν κυριαρχεί τό μίσος ούτε οί 
άνθρωποι σπαράσσονται άπό πάθη καί άντιθέσεις. 
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· Εορτάζουν τόν ccθρίαμβό τους•• 
καί παίρνουν τό δρόμο 

πρός τήν Σοβιετική Πατρίδα 

Στίς 1 4  ' Ιανουαρίου τό πρώί ή τοπική ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε. μαζί μέ τόν 
άρχηγό τής Πολιτοφυλακής παρουσιάζονται aτούς Βλαντόν, Μπελογιάννην 
καί Θεοχαρόπουλον καί κομπάζοντες όναφέρουν ότι αί έκκαθοριστικαί 
έπιχειρήσεις έξελίχθησαν έπιτυχώς βάσει τοϋ έκπονηθέντος σχεδίου. 

Οί άρχηγοί τοϋ Δημοκρατικού Στρατού τούς συγχαίρουν καί δίδουν 
έντολήν νά συγκεντρωθούν τό τμήματα τού κομμουνιστικού Στρατού καί οί 
αίχμάλωτοι στήν "ιδια άκριβώς τοποθεσία άπό τήν όποία είχαν έξορμήση οί 
συμμορίται γιά τήν κατάληψη τής Νάουσσας. 

Τ6 πρώί τής 1 4ης ' Ιανουαρίου συνεκέντρώθησαν είς τός θέσεις πού 
είχαν έξόρμηση οί άντάρτες. Μαζί μ ·  αύτούς καί οί έννιακόσιοι έmά 
όμηροι. · Ανάμεσά τους ό ταγματάρχης Χρήστος Κοντώσης, 6 ύπομοίραρ
χος Λάμπρος Μιχολόπουλος καί καμμία έξήντα στρατιώτες καί χωροφύλα
κες, οί περισσότεροι άπ6 τούς 6ποίους τραυματισμένοι κοί αίμόφυρτοι 
είχαν συρθή στό Βέρμιο άπ6 τούς δήμιούς του. 

· Ο  Στρατηγός Βλαντάς, καί οί Ταξίαρχοι Μπελογιάννης καί Θεοχαρό· 
πουλος, δίκην θριαμβευτών πρώτα έπιθεώρησαν τό τμήματα τών · Ελασι
τών. · Ο  Βλαντδς, συνεχάρη τούς λησταντάρτες γιά τήν έπιτυχία τους. · Εν 
συνεχεία οί άρχηγοί τοϋ ΕΛΑΣ πήγαν ατό σημείο όπου έκρατοϋντο οί 
έννιακόσιοι έπτό όμηροι. • Εφτυσαν τόν Κοντώση καί μίλησαν άπειλητικά 
πρός τά θύματά τους. ' Ιδιαίτερα σκληροί ήταν oi ήγέται τοϋ Κ.Κ.Ε. έναντι 
τών Χωροφυλάκων καί τών τραυματιών. · Ο  Μπελογιάννης δέν δίστασε νά 
κλωτσήση δύο τραυματίες χωροφύλακες καί νά σκαμπιλήση τόν ύπομοί-
ραρχο Μιχαλόπουλο. 

· 

· Η  συγκέντρωση τών όρδών τοϋ ΕΛΑΣ καί τών όμήρων καί οί λόγοι 
πού έξεφώνησαν οί άρχηγοί τού Κ.Κ.Ε. κράτησε κοντά δύο ώρες. · Αργά 
δέ τό όπόγευμα καί πρίν νυκτώση έπηκολούθησε έπιθεώρηση πού έγινε 
στήν θέση ϊσβορος στό Δάσος Κανέλη τής Ναούσσης. 'Ύστερα μέ 
πρόσταγμα τοϋ Βλαντά οί συμμορίται καί oi όμηροί των, πήραν τό δρόμο 
πρός τό Καϊμακτσαλάν μέσω Μουχαρέμ Χάν. 

· Επειδή οί άρχηγοί τών συμμοριτών διεπίστωσαν ότι έκεί εύρίσκοντο 
στηρίγματα τού στρατού, πού συνεπλάκησαν μέ τίς πρώτες όμάδες τών 
· Ελοσιτών έδωκαν σήμα άλλαγής πορείας πρός τό Μεσόβουvο τής 
Πτολεμόίδος. · Εν συνεχεία διό τού κάμπου · Αμυνταίου έπροχώρησαν 
πρός τόν όρεινόν όγκον τού Βίτσι. 

Είς τόν κάμπο τού · Αμυνταίου ή έμπροσθοφυλακή τών συμμοριτών 
ήναγκάσθη νό δώση μάχην μέ τό aρματα τού στρατού, μέ άπώλειες 
νεκρών καί περισσοτέρων τραυματιών. · Επωφελούμενοι τής μάχης κατώρ
θωοον νά διαφύγουν έξήκοντα όκτώ έκ τών όμήρων. 

Μαθαίνοντας οί ήγέται τών · Ελασιτών γιά τήν δραπέτευση τών 
Νοουσσαίων έδόθη άμέσως διαταγή τού Μπελογιάννη καί έξετελέσθη διό 
τουφεκισμού 6 Κοντώσης Χρήστος. 
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Στήν έκτέλεση τοϋ Κοντώση προέβησαν oi συμμορίται γιά νά σπάση 
τό ήθικό. τών άπαχθέντων καί έπειδή εlχαν ύπόνοια ότι ό ήρωϊκός 
ταγματάρχης όργάνωσε καί κατηύθυνε τήν άπόδραση των 68 άτόμων. · Εν 
συνεχεία καί πάλιν μέ διαταγή τοϋ Μπελογιάννη έσφαγιάσθησαν κοτακρε
ουργηθέντες άγρίως ό λοχαγός Σταματόπουλος Χρήστος καί ένας χωρο
φύλαξ. 

Τόν πρώτο έσφαξαν σάν κατσίκι όπως μοϋ διηγείτο ένας · Ελασίτης 
ένώ τόν δλλο έξετελέσαν διό πυροβολισμού. 

· Η  φρικτή έκτέλεσις των δύο άξιωματικών καί τοϋ χωροφύλακα 
έδημιούργησον κλίμα φοβίας κοί όλοι οί δεσμώτοι πίστευαν ότι οί σκοτωμοί 
θά συνεχίζοντο. ··Ολοι άνορωτώντουσον Rοιός θά είχε σειρά γιά έκτέλεση. 

Τό κακό όμως περιορίσθηκε στά τρία αύτά θύματα, καί εύθύς όμέσως 
έδόθη έντολή νά προχωρήση ή φάλαγγα. 

· Ο κύριος όγκος των qυμμοριτών έχοντας είς τό μέσον τούς όμή
ρους κατηυθύνθη άπό τό Βίτσι είς τό χωρίον Μελάς. Οί μισοί τών όμήριuν 
κρατήθηκαν έκεί, ένώ oi ύπόλοιποι έπροχώρησον είς Πλατύ Πρέσrος 
όπου ύπήρχον τά έ μπεδο των άνταρτι1ν. 

. 

· Εξαντλημένοι άπό τίς κακουχίες καί μέ πυορροοϋνται τά πόδια τους 
άπό τό κρυοπαγήματα έκλιποροϋσαν τούς συμμορίτας νά τούς λυπηθούν 
καί νά τούς άφήσουν ατά χωριά αύτά νά ξεκουρασθοϋν κοί νά γιοτρευ
θοϋν. 

Μέ διαταγή τοϋ Θ�οχαρόπουλου συνεργείο άπό ίcπρούς · Ελασiτες 
πήγε άρχικώς είς τό Πλατύ Πρέσπας καί έν συνεχεία είς τό χωρίον 
Μελάς. 

· Επιζώντες όμηροι μοϋ άνέφεραν ότι ή στάσις των ίατρών ύπήρξεν 
πράγματι άνθρώπινη. Κινήθηκαν γιά νά άνακουφίσουν τούς πάσχοντας 
πιστοί aτόν όρκο τοϋ ' Ιπποκράτη. · Αφοϋ ξεχωρίσουν διακόσιους πού 
ύπέστησαν κρυοπαγήματα έφροντίσον νά είσαχθοϋν οί όμηροι είς τό 
πρόχειρα Νοσοκομεία καί άναρρωτήριο τών χωριών Βροντερού καί Μικρο
λίμνης. Στά άναρρωτήρια αύτά ύπηρχε πλήρης όργάνωσης καί έπικρατοϋ
σε καθαριότης. 

· Εβδομηντα όμηροι πού εlχαν κρυοπαγήματα μεγαλύτερου βαθμού 
καί πού ή άποσύνθεσις των πελμάτων τών ποδιών τους ήταν όλοφόνερη, 
μεταφέρθηκαν στήν · Αλβανία είσοχθέντες είς τό Νοσοκομείο τής Κορυ
τσάς όπου παρέμειναν μέχρις πλήρους άναρώσεώς των, πλήν τριών 
τραυματιών πού μέ σαπισμένο όλόκληρο τό σώμα τους όφησαν έκεί ·τήν 
τελευταία τους πνοή . 

Μέχρι τέλους Φεβρουαρίου τοϋ 1 949 είς τό έμπεδον τοϋ Πλοτέος 
έξεπαιδεύθησαν καί έκαμαν άσκήσεις μάχης Qί έκ των όμήρων δυνάμενοι 
νά φέρουν όπλα. Oi μεγαλυτέρας ήλικίας κοί 22 στρατιc7ηαι όδηγήθησον 
στίς 2 Μαρτίου γιά νά φέρουν ξύλα γιά τό τζάκια καί τά μαγειρεία τών 
· Ελασιτών χωρίς έ κτοτε νά δώσουν Ίχνη ζωής. 'Όπως έλεγαν oi παλαιοί 
έλασίται οί γέροι φαγώθηκαν άπό τούς λύκους τής · Αλβανίας, ένώ οί 22 
στρατιώται πήγαν νά κάμουν συντροφιά τόν ταγματάρχη Κοντώση. Έτσι 
όφησαν νά ύπονοηθή ότι δέν ζοϋσε κανένας άπό τούς 27 άπαχθέντας. 
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BIAIA ΕΝΤ ΑΞΗ 
Περί τά μέσα Μαρτίου ή ήγεσία τού ΕΛΑΣ ϋστερα άπό · Επιθεώρηση 

τών έκπαιδευθέντων όμήρων καί όμιλία πού έκαμαν σ ·  αύτούς οί πολιτικοί 
καθοδηγηταί τοϋ ΕΛΑΣ, προέβη είς τήν ένταξη τών Ναουσσαίων πού βίαια 
στρατολογήθηκαν aτούς διαφόρους σχηματισμούς. Οί νέοι καί νέες μετα
ξύ 1 5-25 έτών έτοποθετήθησαν στίς μονάδες πού ήταν παρατεταγμένες 
είς τό Βίτσι καί τό Γράμμο. -Αλλους, όμήρους πού ή ήλικία τους δέν 
ξεπερνούσε τά πενήντα χρόνια τούς διεσκόρπισαν ατά χωριά πού κατείχαν 
οί συμμορίται. Καί τούς άλλους πού φαινόντουσαν ή καί ήταν γηρασμένοι 
mύς έστειλαν - όπως έλεγαν - στήν έλεύθερη · Ελλάδα. Οί τελευταίοι 
μ:ιζύ μέ όσους πήραν μέρος στήν μάχη Γράμμου Βίτσι παρά τήν θέλησή 
τους είναι οί άγνοούμενοι είναι όλοι τους σκοτωμένοι. Καί μάταια περιμέ
νουν τήν έπιστροφή τους τά άγαπημένα τους πρόσωπα. 

ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ 
• Οσοι έκ τών ένταχθέντων είς τά μάχιμα τμήματα τού ΕΛΑΣ καί 

πολεμώντας παρά τήν συνείδησή των έναντίον τής · Ελλάδος, έπέζησαν 
ώδηγήθηκαν μέσω · Αλβανίας στίς διάφορες χώρες τοϋ · Υπαρκτοϋ Σοσια
λισμού. Στήν Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Τσεχοσλοβακία, Ούγγαρία. Πολω
νία, · Ανατολική Γερμανία καί Σοβιετική • Ενωση. · Υπάρχουν καί σήμερα 
άκόμη Ναουσσαίοι πού εΊτε σάν συμμορίτες, έιτε σάν άπαχθέντες ύπό 
αύτών έχουν περάση έκεί μιά ζωή τριάντα τριών έτών γνωρίσαντες τά 
άγαθά πού προσφέρει σέ αύτούς ό Κομμουνιστικός παράδεισος. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΤΟΥΛΗΣ ό ήρωίκός Ναοuσσaίος nού οί θρασύδειλοι φονιάδες τού 
Κ.Κ.Ε έξετέλεοον άγρίως 
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ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ 
ΝΕΑΡΩΝ ΝΑΟΥΣΣΑΙΩΝ 
Βχε τελειώσει σχεδόν ή μάχη τής Ναούσσης καί ή πλάστιγγα είχε 

γείρει άποφασιστικό ύnέρ τών άνταρτών. Οί λεηλασίες καί οί πυροβολή
σεις τών σπιτιών συνεχίζονταν, ένr� οί πυροβολισμοί πού άκούονταν 
σποραδικά ήταν σημείο ότι κάποιος πολίτης έξετελείτο ύπό τών είσβολέ-
ων. 

Κοντό στό μεσημέρι μέ τηλεβόες, · Ελασίται καί πολιτικοί ύπεύθυνοι 
τού Δημοκρατικού Στρατού καί τής ΟΚΝΕ, καλούσαν τούς νέους καί νέες 
πού είχαν ήλικία πάνω άπό τά 1 4  χρόνια νά έμφανισθοϋν στό Γυμνάσιο, 
στό · Αρχηγείο πού έδρευε στό σπίτι τών · Αδελφών Τ σίτση η στό 
έργοστάσιο τοϋ Λαναρά. Οί έκφωνηταί τελείωναν τίς όμιλίες τους μέ τήν 
άπειλιi ότι έκεϊνοι πού δέν θά παρουσιάζονταν διέτρεχαν τόν κίνδυνο νά 
συλληφθούν καί νά δικασθούν άπό τό άνταρτοδικεϊα. 

Στό σπίτι τοϋ ίερέως Παπαστεργίου, έπί τής όδοϋ Στογιαννάκη, ιlταν 
έκτός τοϋ δεκαεπτάχρονου υίού του Εύση)ατίου Κουκλάκη καί ό παιδικός 
του φίλος καί συνομήλικός του Χρήστος · Ελευθεριάδης. Τρομοκρατημένα 
τά παιδιά άπό τήν πρόσκληση τών κομμουνιστών ρώτησαν τήν μητέρα τοϋ 
Κουκλάκη τί έπρεπε νά κάμουν. · Η  παπαδιά τούς συνεβούλευσε νά 
κρυβοϋν σέ κάποιο γειτονικό σπίτι, πού ιΊταν γνωστό σέ όλους δτι δέν είχε 
παιδιά στήν οίκογένεια πού έμενε έκεί. Συμφωνώντας μέ τήν γνώμη τής 
μητέρας του ό Στράτος . άκολουθούμενος άπό τόν φίλο του, προχώρησαν 
πρός τήν έξοδο. Κτύπησαν τήν πόρτα τοϋ σπιτιοϋ πού έπέλεξαν ώς 
κρησφύγετο άλλά δέν πήραν καμμία όπά

.
ντηση. 'Όπως όργότερα μαθεύτη

κε οί ίδιοκτήται του είχαν έγκαταλείψη τήν στέγη τους άρκετές ώρες 
νωρίτερα. Προχωρώντας γιά τό πατρικό σπίτι, βρέθηκαν τά δύο παιδιά 
μπρός σέ μιά όμάδα ένόπλων πού έσπευσε νά τό συλλάβη. Τά όδήγησαν 
στό έργοστόσιο τοϋ Λαναρά. · Εκεί έκτός άπό τά καμένα πτώματα τών 
στρατιωτών καί τό σφαγμένα κορμιά τών Ναουσσαίων άντίκρυσαν καί 
όλλους νέους τής Ναούσσης. Οί πιό πολλοί ήταν συμμαθηταί καί φίλοι 
τους. Ξεθάρρεψαν καί μέ τούς όλλους γνωρίμους των όρχισαν νά σκέ
πτονται τί θό έπρεπε νά κάμουν. 

Νύχτωνε σχεδόν όταν δύο · Ελασίται πήγαν στόν τόπο πού ήταν 
συγκεντρωμένοι, έχοντας μαζί τους τόν Τάκη Ναουμίδη πού πρίν λiγο τόν 
είχαν άπαγάγει άπό τό σπίτι τοϋ Γιαννιώτη. Λίγο άργότερα όλλοι · Ελασίται 
πήγαν στήν Ίδια συντροφιά καί τόν Δημήτριο Καστανιώτη, μαθητή, ιiού κι 
αύτός, όπως καί ό προηγούμενος, ήταν ήλικίας δεκαεπτά έτών. Τώρα πού 
μεγάλωσε ή συντροφιά τών νέων λιγόστεψε 6 άρχικός φόβος πού τούς 
είχε καταλάβει. 

Στίς έπτό τό βράδυ τούς έδωσαν ψωμί τυρί καί έληές, λέγοντάς τους 
ότι τήν όλλη ήμέρα θά ξεκινούσαν γιά τήν · Ελεύθερη ' Ελλάδα. Κανένα 
άπό τά συγκεντρωμένα παιδιά δέν όγγιξε τό συσσίτιο πού τούς έδωσαν. 
τ Ηταν άδύνατο νά φόνε όταν μπροστά στά μάτια τους ήταν κατακρεουρ
γημένα σώματα άνθρώπων καί οί περισσότεροι ήταν γνωστοί aτούς κρα
τουμένους. Γιά νά μήν προκαλέσουν όμως τή όργή τών · Ελασιτών, μέ 
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τρόπο πέταξαν τό συσσίτιο σκορπώντας το έκεί, όπου ύψώνετο σωρός 
άπό τά κορμιά τών έκτελεσθέντων. 

Στίς ένvιά περίπου τήν "ιδια νύκτα, τούς μίλησε ένας Ναουσσαίος πού 
άπό χρόνια άvήκε στήν Κομμουνιστική Νεολαία καί τούς εlπε δτι πρέπει νό 
θεωρούν τούς έαυτούς τους ύπερήφανους διότι άπό τήν όλλη ήμέρα θό 
έφεραν τήν τιμημένη . . .  στολή τών άνταρτών τού Δημοκρατικού Στρατού. 

Κανένας δέν όπήντησε στά λόγια τοϋ πολιτικού αύτοϋ καθοδηγητού, 
καί ένώ τό χιόνι, άρχισε νά πέφτει σέ πυκνές νιφάδες στό γύρω βουνά, 
oi νέοι καi νέες, μέ έντολή τών καπεταναίων έξεκίνησαν. γιά τήν έδρα τής 
έπιστρατεύσεως πού δπως τούς εiπαν βρισκότανε πολύ κοντά. 

Περπατώντας , γλιστρώντας καi πέφτοντας κάθε τόσο στήν παγωμένη 
γή έφθασαν κοντό τά μεσάνυκτα στά ύψώματα πού όδηγούοον πρός τό 
Καϊμάκ Τσαλόν. 'Όταν σταμάτησε ή πορεία καί oi σαράντα νεαροί ήταν 
ξεθεωμένοι καί τουρτούριζαν άπό τό κρύο. Χωρίς νά ξέρη ό συνομιλητής 
μου (πού ήταν κι αύτός όμηρος στήν όμάδα των νέων) δέν μπορεί νά 
έξηγήση έόν εiχε προηγηθή συμφωνία ή ήταν αύθόρμητη ή άπόπειρα πού 
έγινε άπό καμμιά δεκαπενταριά νέους γιά νά δραπετεύσουν. Στήν άρχή οί 
· Ελασίτες αίφνιδιάσθηκαν. Γρήγορα όμως όρχισαν νά ρίχνουν μέ τά 
αύτόματά τους πρός τό σημείο όπου κατευθύνονταν οί δραπέτες. · Αλλ οι 
έλασίτες μέ τό όπλα προτεταμένα εiχαν καθηλώση τούς ύπολοίπους 
όμήρους. 

Σέ διάστημα λιγότερο μιός ωρας τά γύρω βουνά πλημμύρισαν άπό 
άντάρτες τοϋ Κόκκινου Στρατού. Μέ τά κλεφτοφάναρά τόυς καί βοηθού
μενοι άπό τό χιονισμένο περιβάλλον διευκολύνθηκαν στό έργο τής συλλή
ψεως τών ζώντων καί τών νεκρών παιδιών πού πλήρωσαν μέ τό άντίτιμο 
τής ζωής τους, τή φλόγα νά ζήσουν έλεύθεροι. 

Νεκροί ήταν oi · Δημήτριος Καστανιώτης, Εύστράτιος Κουκλάκης, Τά
κης Ναουμίδης καί Χρήστος · Ελευθεριάδης. Στούς πέντε τραυματίες 
άρνήθηκαν νό δώσουν όποιοδήποτε ίατρική περίθαλψη, έόν καί άvάμεσα 
στούς κομμουνιστάς ένόπλους ήταν καί πρόσωπα πού έφεραν ένδεικτικά 
τά σήματα τοϋ ύγειονομικοϋ σώματος. Αύτούς καί τούς άλλους έξη νέους 
πού εiχαν συλληφθή μετά τήν άπόπειρα δραπετεύσεως τούς παρέλαβε 
μία όμόδα ένόπλων. 'Όταν ρώτησα τόν άφηγητή τής τραγικής αύτής 
έξιστορήσεως τί γίνηκε μέ τούς ένδεκα αύτούς νέους, μέ πληροφόρησε 
ότι μέχρι τήν Πρέσπα ήταν μαζί μέ τούς όλλους όμήρους. · Από έκεί καί 
πέρα χάθηκαν τά Ίχνη τους, χωρίς μέχρι τώρα νά γνωσθή τί άπέγιναν. 

· Ο σκοτωμό ς τοϋ Β.�σ. Γιαννακωβίτη 
· Εκδικούνται τόν υίό τοίί Μακεδονομάχου 

· Εκδικούνται oi · Ελασίτες τόν υ ίό τοϋ Μακεδονομάχου πού σκότωσε 
τόν Κομιτατζή Ζλάταν . 

.. Οταν έκάμφθη τελείως ή όντίστασις τοϋ Προφήτου · Ηλία στίς 
1 2. 1 .49 οί τελευταίοι ύπερασπισταί του συνελήφθησαν αίχμάλωτοι άπό 
τούς έπιδρομείς. � Ηταν οί Βασίλειος Γιαννακωβίτης, Θωμάς · Αμουτζόπου-
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λος, Κων. Λεφούσης, Φίλιππος Ντούλης καί Χρήστος Λιόλιος άπό τό 
· Αρκουδοχώρι. 

Στή διάρκεια πού ό Γιαννακωβίτης όδηγείτο είς τό σπίτι τού Σίμου 
Τσιλιάνη πού ήταν έδρα τής Πολιτοφυλακής, όμάδα συμμοριτών έπέδραμε 
στό pπίτι του πού ήτο στήν Β' πάροδο τής όδού Βύρωνος. · Η  όμάδα τών 
συμμοριτών στήν όποία μετείχε καί μιά άντάρτισσα, άπήγαγε τήν κουνιάδα 
τού Γιαννακωβίτη · Ελένη Βερούλη, καί έν συνεχεία προέβη σέ γενικώτε
ρη έρευνα άναζητώντας καί τόν άδελφό της. · Η  Βερούλη τήν όποία 
τραυμάτισαν κατά τήν σύλληψή της oi «ιϊρωες» τής · Εθνικής · Αντίστασης 
πέθανε στήν Ούγγαρία δπου είχε μεταφερθή, μιά πού τό σφηνωμένο 
βλήμα δίπλα στήν καρδιά της δέν έγινε κομμίο προσπάθεια τής έπιστήμης 
γιά νά έξαχθεί . 

. Ο ' Εθνοφρουρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΩΒΠΗΣ τόν όnοίον έζετέλεοον οί δολο
φόνοι τού ΕΛΑΣ έκδικούμενοι τόν σκοτωμό τού άρχικομιτατζή Ζλατάν. 
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· Επί δύο είκοσιτετρόωρα ό Γιαννακωβίτης έκρατήθη είς τό ύι1όγειο 
τής Πολιτοφυλακής καί άκολούθως δεμένος μέ άγκαθωτό σύρμα κaί 
ξυπόλυτος όδηγήθη όπό τόν παλαιό συμμαθητή του Δημήτριο Γιαγκούλα 
στό 

'
Ροδοχώρι. 
· Εκεί τόν άνέκρινε ό καπετάν Κελέσδμειτος (Μακρής) .  Σέ έντονη 

συνομιλία ·πού εiχε μαζύ του ό ccήρωϊκός» καπετάνιος έχαστούκισε τό 
θύμα του. · Εν συνεχεία μαζύ μέ τούς άλλους κρατουμένους πού ήταν 
ξυπόλυτοι καί ή μίγυμνοι όπως ό Γιαννακωβίτης τούς μετέφεραν πεζούς 
ώς τό · Αμύνταιο. Κατά τή διάρκεια της νύκτας μαζύ μέ τρείς όλλους 
συγκρατουμένους του άφώπλισαν τούς · Ελασίτας καί πήραν τό δρόμο τής 
φυγής. · Ατυχώς τό έγχείρημά των έγένετο άντιληπτό άπό τίς προφυλα
κές τής κυρίας δυνάμεως τών · Ελασιτών πού έμπαινε στό · Αμύνταιο. 
Χωρίς καμμιά διαδικασία oi δολοφόνοι προέβησαν στή σφαγή τοϋ Γιαννα
κωβίτη καί τών άλλων Ναουσσaίων πού έκρατοϋντο μαζύ του. Βναι άνάγκη 
νά γραφή καi νά ύπογραμμισθη ότι όταν ό Γιαννακωβίτης όδηγήθη είς τό 
Ροδοχώρι, 

·
ό θηριώδης Καπετάν Κελέσδμειτος άπευθυνόμενος στούς · Ελα

σίτaς ύποτακτικούς του εiπε μέ ϋφος θριaμβευτού
·
. · 

-· Εχουμε στά χέρια μας έναν Γιαννακωβίτη τού όποίου ό πατέρας 
Πέτρος είχε μετάσχει τού · Εθνικού άποσπάσματος πού συνεκρούσθη με 
τούς Βουλγάρους άδελφούς μας (έτσι έχαρακτήρισε τούς Κομιτατζήδες) 
μέ όποτέλεσμα νά σκοτωθή ό όρχικομιτaτζής Ζλάταν._ 

· Η μάχη αύτή στήν όποία οί κομιτατζήδες ύπέστησαν πραγματική 
πανωλεθρία, άναφέρεται είς τό βιβλίον ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ!;2Ν τού Καθη
γητού ' Ιωάννου Βασδραβέλη καί είς τό πόνημα ΚΑΠΕr ΑΝ ΑΓΡΑΣ τοϋ 
· Επιθεωρητού · Εκπαιδεύσεως .κ. Κανελλοπούλου πού έξεδόθησαν άπό 
τήν · Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών. 

• Ετσι λοιπόν οί κομμουνισταί όπως καμάρωνε ό Καπετάν Κελέσδμει
τος έπαιρναν έκδίκηση γιά λογαριασμό τών Κομιτατζήδων καί τιμωροϋσοv 
τόν υίό τοϋ Μακεδονομάχου πού εΤχε τήν μεγάλη τιμή νά σκοτώση τόν 
όρχικομιτατζή Ζλατόν. 

Αύτό θά πή · Εθνική προσφορά τής · Εθνικής · Αντίστασις. Αύτό δ πως 
καί νά πής θεμελιώνει τήν κατηγορία περί τής συνεργασίας Βουλγάρων καί 
Κομμουνιστών. 

· Η σφαγή δεκάδων Ναουσσαίων 
σέ Βουλγαρικό στρατόπεδο 

.. Ο ταν οί συμμορίται έγιναν κυρίαρχοι τής Ναούοσης όρχισαν τίς 
έρευνες τών σπιτιών μέ στόχο τήν όπαγωγή νέων άμφοτέρων τών φύλων. 

Είχαν άνάγκη άνθρώπινου δυναμικού γιά νά συμπληρώσουν τίς άπώλει
ές των καί νά χρησιμοποιούσαν γιά τήν τελική φάση τού άγώνος. " Ετσι 
πήγαν καί είς τό έπί τής όδοϋ Βύρωνος σπίτι τοϋ Λαζάρου Τούρα 
καρραγωγέως ήλικίας 40 έτών. · Αφού κοσκίνισαν κυριολεκτικίι τό σπιτικό του 
χωρίς νά βροϋν έστω καί έναν νέο, παρέλαβον τόν Λάζαρο τόν όποίο 
ώδήγησαν στήν · Αγία Παρασκευή όπου είχαν συγκεντρωμένους καί όλ
λους συμπατριώτας του. 
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· Αν καί έπασχε άπό έλκος τού στομάχου ό Τούρας στάθηκε βράχος . 
σωστός στή διάρκεια τής δραμματικιϊς του πορείας. 

Τόν όδήγησαν είς τήν Βουλγοριά καί συγκεκριμένα σέ στρατόπεδο 
πού ήταν δυό περίπου έκατοντάδες όμηροι. · Εκεϊ τελούσαν ύπό φρούρη
ση κοινών τμημάτων τού ΕΜΣ καί τού Βουλγαρικού Στρατού. 

Βχαν περάση πέντε ήμέρες άπό τού έγκλεισμού του είς Jό στρατό
πεδο δταν οί έπικεφαλiΊς τών Βουλγάρων καί τών · Ελασιτών έκάλεσαν στό 
προαύλιο τοϋ στρατοπέδου τά θύματά τους. Στήν ε"ισοδο άκριβώς είχαν 
τοποθετήση μιά Γαλανόλευκο καί μιά Βουλγαρική σημαία . 

.. Ενας καπετάνιος τού Δημοκρατικού Στρατού, έξι'lγησε είς τούς 
όμηρους δτι είναι έλεύθεροι νά άκολουθήσουν τήν · Εθνικότητα πού 
ι')θελαν τοποθετούμενοι μπρός στόν ίστό τής σημαίας. 

Ό Τούρας πρώτος καί μαζύ του δλοι σχεδόν Όί δμηροι χωρίς 
δισταγμό έπορεύθησαν πρός τήν θέσιν δπου έκυμάτιζε ή · Ελληνική 
Σημαία. 

Σάν μαινόμενοι ταϋροι οί Βούλγαροι Στρατιώται άλλά καί οί περισσότε
ροι τών άνδρών τού ΕΛΑΣ ωρμησαν έναντίον τους. Τούς άλλυσόδεσαν καί 
τούς όδήγησαν είς τά ύπόγεια μ ιός φυλακής. · Εκεί ύπέστησαν φρικτά 
μαρτύρια. Σ '  αύτά δπως άνέφεραν οί έπιζήσαντες ό Τούρας όπετέλεσε 
τόν βασικό στόχο τών βασανιστών του. Πάλαιψε σάν ιϊρωας καί ύπέκυψε 
στήν άριθμητική ύπεροχή καί τά δπλα τού θανάτου πού διέθεταν οί δήμιοί 
του. 

Πρίν άπό χρόνια ένας άγνωστος συγκρατούμενός του, φορώντας τά 
ρούχα τοϋ νεκροϋ, - yιά νά πεισθούν οί δικοί του - έφερε τό προσωπικά 
του άvτικείμενα στήν οίκογένειά του καί άνεφέρθη είς τήν μαρτυρική του 
τραγωδία. · Ενώ καλώς έχόvτων τών πραγμάτων καί οί πιό μακρινοί 
συγγενείς τού Τούρα θά έπρεπε νά μισούν τούς,ύπευθύνους τοϋ σκοτω
μού του, έν τούτοις όπως μοϋ άνέφεραν πολλοί Ναουσσαϊοι - ώρισμένοι 
στενοί συγγενεiς του παριστάνουν τόν προοδευτικό. · Ομιλούν γιά Δημο
κρατία καί άλλαγή - δπως μιλούσαν καί οί Καπεταναίοι τοϋ ΕΛΑΣ. 

Οί "ιδιοι Ναουσσαίοι διερωτώντο άν τό παιδί τού Τούρα πού είναι 
διδόσκαλος,έχει τό κουράγιο νά άναφέρη στό · Ελληνόπουλα τό δράμα της 
οίκογένειάς του, δχι γιά νό τά συγκινήση, άλλά γιά νά τά συγκρατήση άηό 
τόν κατήφορο στόν όποίο άγωνίζονται οί άναμορφωταί τής Παιδείας μας 
νά σπρώξουν τά · Ελληνικά Νειάτα. 

Σκοτώνουν στό Βίτσι 
νεαρούς όμήρdυς 

Προχωρώντας ή φάλαγγα τών όμήρων πρός τό Βίτσι, άρχίζει ή 
έκκαθάριση των ύπόmων στοιχείων πού είναι άνάμεσα σ ·  αύτούς. Πρώτον 
παραλαμβάνουν τόν αύτοκινητιστή · Ιωάννη Μπούσια. Εlναι μόλις 30 έτών 
καί σέ κdθε μετακίνηση έδειχνε τάσεις νά έγκαταλείψη τόν ΕΛΑΣ. Τό Α2 
τοϋ Δημοκρατικού Στρατού πού τά πληροφορείται δλα, τόν ύποβόλλει σέ 
άνάκριση καί ϋστερα άπό φρικτά βασανιστήρια τόν παραδίδει σέ μιό όμάδα 
τριών · Ελασιτών γιά -σωφρονισμό. 
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Τόν όδηγοϋν είς τά ύψώματα Γκλαβάτα καί Μπίκοβικ δπου τόν 
πυροβολούν ατό κεφάλι. Τό διαμπερές τραϋμα του καί ή άκινησία στήν 
όποία έχει περιπέσει γίνεται άφορμή νά πιστέψουν δη ό Μούσιας ήταν 
νεκρός. Τόν τραβούν στήν Κολκοθοϋρα κι έκεί τόν όφήνουν ατά όρνεα. 
Αύτός δμως ζ ή. · �κεί τόν βρίσκει ένας Ναουσοοίος δμηρος άπό τόν 
όποίον ζητεί ό τραυματίας νά τόν δώση ένα τσιγάρο ίκανοποιεί τήν θέληση 
αύτή πού είναι κaί ή τελευταία του, άλλά 6 Μούσιας δέν μπορεί νά τό 
κρατήση είς τό χέρι του. Πέφτει άπό τό δάκτυλό του καί γυρνώντας τό 
κεφάλι του άφήνει τήν τελευταία του πνοn. 

ΧΡ. ΛΙΟΛΙΟΣ έπολέμηοε καί έπεσε yιά τήν · Ελλάδα. 

Μέ τήν "ιδια κατηγορία πού βάραινε τόν έκτελεσθέντa τό Α2 τοϋ 
Δημοκρατιοϋ Στρατού δηλαδή τοϋ έχθροϋ τοϋ Κ.Κ .Ε. καλεί σέ άπολογία 
τήν δεκαεπτάχρονη ·· Ελλη Σαράτση. Κι αύτή είχε άπαχθή όπό τούς 
«έλευθερωτάς» τής Νάουσοος είς τός 14 . 1 .49. · Αρνείται τήν κατηγορία 
καί ζητάει άπό τούς ύπευθύνους νά παρουσιάσουν μπροστά της τούς 
μάρτυρος πού τήν κατηγορούν. 

Οί καπεταναίοι δέν έχουν καιρό γιά χάσιμο, οϋτε" είναι διαηθεμένοι νά 
δεχθούν τίς δικαιολογίες τής Σαράτση. · Η  άπόφασίς των είναι καταδικα
στική. Τήν πυροβολούν δύο · Ελασίται κaί ρίχνουν τό σώμα της μέοο σέ 
μιά λίμνη ιiπό λάσπη. · Εκεί τήν βρήκε ό "ιδιος Νaουσοοίος πού προσέφερε 
τό τελευταίο τσιγάρο είς τόν Μnούσια. ΣκοJπισε τά d'ιμaτα nού έτρεχαν 
άπό τό πρόσωπό της καί έβγαλε τήν άτυχη σuμπατριώησσά του άπό τήν 
λάσπη. τίς προσέφερε καί νερό πού ίκετεύοντάς τον είχε ζητήση. τίποτε 
δμως άπ ' αύτό δέν μπόρεσε νά δώση ζωή στήν Σaράτση. 'Ύστερα όπό 
όγωνιώδη πάλη πρός τόν θάνατο έκλεινε όριστικά τά μάτια της ή κοπελλί
τσα τών 1 7  χρόνων πού άπήχθη άπό τόν ΕΛΑΣ, γιά νό ύπηρετήση δπως 
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ζητούσαν oi άρχηγοί του. 
Πέρασαν περίπου τέσσαρες ήμέρες άπό τό καινούργιο αύτό έγκλημα, 

όταν έκλήθησαν ένώπιον τού καπετάνιου τού τάγματος oi Κώστας Πετpί
δης, Στρατής Τ σερκετζής. Καί οί δύο ήταν Ναουσσαϊοι, συνομίληκοι 1 7  
χρόνων καί κατά σύμmωση συμμαθηταί. Τούς είχαν πάρη οί ' Ελασίται ώς 
όμήρους έγκαταλείποντας τή Νόουσσα στίς 1 4  ' Ιανουαρίου τού 1 949. 

· Ο  Καπετάνιος τούς είπε χωρίς περιστροφές ότι τό τάγμα έχει 
·πληροφορίες συγκεκριμένες, ότι τά τρία · Ελληνόπουλα είχαν άποφασίση 
νό έγκαταλείψουν τόν ΕΛΑΣ παρασύροντας καί όλλους γιά νά παραδο
θούν aτόν φασιστικό στρατό. Τά νεαρά παιδιά κλαίγοντας δέν έκρυψαν 
άπό τόν Καπετάνιο τή νοσταλγία πού είχαν νά δοϋν τίς μαννάδες τους. 
· Αρνήθηκαν δμως δτι εiχαν ατό νού νά αύτομολήσουν ccΠοτέ μας ίσχυρί
σθηκαν. δέν εΊπαμε σέ κανέναν γιά νά παραδοθούμε στόν Στρατό». · Αφού 
καμώθηκε ό καπετάνιος ότι είχε πεισθή στίς διαβεβαιώσεις τών νεαρών 
Ναουσσαίων, τούς όφήκε έλεύθερους. 

Τήν νύκτα όμως πέντε όπλοφόροι τού ΕΛΑΣ τούς συνέλαβαν έκ νέου 
καί τούς όδηγοϋσαν σ ·  ένα μονόροφο σπίτι. · Εκεί συνεδρίαζε τό έκτακτο 
άνταρτοδικείο. Τό aποτελούσαν ό Καπετάνιος πού τούς εΤχε όνακρίνει καί 
δύο όκόμη aξιωματικοί τού ΕΛΑΣ πού έφεραν βαθμό όνθυπολοχαγού. 
· Αφού τούς άπήγγειλαν τήν "ιδια κατηγορία, oi τρείς νέοι ύπεστήριξαν τά 

"ιδια πράγματα πού είχαν πεί κατά τήν διάρκεια τής άνακρίσεως, οί 
όνταρτοδίκες άπήγγειλαν άμέσως τήν άπόφασή τους ccθάνατον διό τουφε
κισμού σάς έπέβαλε τό άνταρτοδικείο» είπε ό καπετάνιος. Δέν πρόκαμαν 
γά όμιλήοουν κάν τά δεκαεmάχρονα παιδιά τής Ναούοσης. 'Έξη ένοπλοι 
τούς πήραν σηκωτούς καί όδηγώντας τους λίγο μέτρα πέρα άπό τήν 
άιθουσα τού άνταρτοδικείου άφού προηγουμένως έδεσαν τά χέρια καί τά 
πόδια τους τά έξετέλεσαν διό πυροβολισμών. Τήν χαριστική βολή έδωκε 
στά άτυχη θύματα, ό ένας έκ τών άνθυπολοχαγών τού ΕΛΑΣ πού μετείχε 
είς τήν σύνθεση τού άνταρτοδικείου. 

Σέ λίγες ήμέρες στό χωρίον Μικρολίμνη Πρέσπας ουνεκροτείτο ένα 
άλλο όνταρτοδικεϊο, μέ κατηγορούμενο τόν · Επιθεωρητή · Εργασίας Οίκο
νόμου, πού κι αύτόν είχαν άπαγάγη σόν όμηρο κατά τήν έγκατάλειψη τής 
Ναούσσης. 

· Η κaτηγορία του ήταν ότι βοηθούσε τούς Βιομήχανους καί ότι κατά 
περιόδους εΤχε βιάση άρκετές έργάτριες. Παρουσιάσθηκαν καί δύο μάρτυ
ρες κατηγορίας πού έβεβαίωσαν τά όσα έλεγε τό κατηγορητήριο. 

'Ύστερα κάλεσαν καί μιά έργότρια τού Λαναρά πού όχι μόνο δέν 
άκολούθησε τήν τακτική τών δύο έξετοσθέντων, όλλά κατέθεσε ότι ό 
Οίκονόμου δέν παρέλειπε εύκαιρία γιά νά μήν ύποστηρίξη τά δίκαια τών 
έργατών. 

Δύο · Ελασίται ένοπλοι μέ έντολή τού · Επιτρόπου τού όνταρτοδικείου, 
πιάνοντας άπό τά μαλλιά τή δύστυχη έργάτρια, τήν έβγαλαν άπό τήν 
άιθουσα τού άνταρτοδικείου, ένώ ό πρόεδρος αύτοϋ, ένας πού φορούσε 
πολιτικά, όπήγγειλε τή θανατική καταδίκη τού δικαζομένου. Γιά λίγες 
μέρες ό Οίκονόμου κυκλοφορούσε έλεύθεpος γιατί, όπως έλεγαν ό 
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ύπουργός Δικαιοσύνης της Κυβερνήσεως τοϋ Καπετάν Μάρκου, έχορήγη
σε χάρη στόν καταδικοσθέντα. 

Παράξενο άπότομο χάθηκαν τά "ιχνη του χωρίς νά μοθευτή μέχρι 
σήμερα έάν ό έπιθεωρητής · Εργασίας ζή ιϊ έκτελέσθηκε άπό τούς 
σκληρούς πού μέ τήν συντριβη τοϋ ΕΛΑΣ στό Βίτσι ξεκαθάρισαν τούς 
άντιδραστικούς. 

· Η έπανάληψις 
της τρομοκρατίας 

είχε άποφασισθfί άμtσως 
μετά τή Βάρκιζα. 

Μία άποκαλυπτική έκθεσις 
τοϋ Νίκου Μπελογιάννη 

Πολλοί άπό τούς ήγέτας τοϋ κομμουνισμού καί αήμερα άκόμη, κάμουν 
άπεγνωσμένη προσπάθεια νά άποδώσουν τά έγκλήματα πού διεπράχθησαν 
μετά τήν ύπογραφή τής Βάρκιζας σέ άνεύθυνο πρόσωπα, η καί σάν 
άναγκαιότητα πού πηγασe λόγω τής σκληρής δράσεως τής δεξιάς. 

· Ατυχώς γι· αύτούς τά γραπτά δικά τους κείμενο τά διαψεύδουν καί 
άποδεικνύουν ότι ή καινούργια έγκληματικη δραστηριότης τών · Ελασιτών 
είχε όποφασισθή' ύπεύθυνα, έκτελέσθηκε ύπεύθυνα, καί είχε πρωταγωνι
στάς τούς "ιδιους φονηάδες πού στά χρόνια τής σκλάβιaς άντί νά 
κτυπήσουν τόν κατακτητή , είχαν συγκεντρώση όλη τους τήν έγκλημοτική 
δραστηριότητα σφάζοντας άθώους 'Έλληνας, βιάζοντας άνυπεράσπιστες 
· Ελληνοπούλες καί πυρπολώντας έκκλησίες καί σπίτια πτωχών άγροτών 
καί έργαζομένων. 

· Η τρομοκράτηση τών πολιτών ήταν ένα άπό τά μέοο πού χρησιμοποί
ησε τό ΚΚΕ μετά την Βάρκιζα καί κυρίως μετά τήν έκλογη τού 1 946. Στην 
άρχή τό έργο αύτό είχαν άναλάβη οί · Ελασίτες πού δέν άποστρατεύθηκαv 
βάσει τής Συμφωνίας τής Βάρκιζας, άλλά μέ έντολή τής ήγεσίας τους 
είχαν ξαναπάρη τό δρόμο γιά τό βουνό. · Εκεί είχαν όργανωμένα τά · 

καραούλια τους καί είχαν φροντίσει νά έχουν στή διάθεσή τους τροφές.  
Αύτό τό γεγονός άπέδειξε ότι ό «τρίτος γύρος» είχέ μελετηθή άπό τήν 
κομμουνιστικι'j ήγεσία, όπό τότε πού ό ΕΛΑΣ ύποχρεώθηκε νά δεχθή τή 
συμφωνία τής Βάρκιζας καί νά καταθέση τά όπλα. • Αλλωστε καί oi 
έκτελέσεις τών πολιτών πού όρχισαν εύθύς άμέσως μετά τήν ύπογραφή 
της έν λόγω συμφωνίας, ήλθαν νά πιστοποιησουν τίς πληροφορίες πού 
κυκλοφόρησαν ότι μεγάλες όμάδες είδικών έκτελεστών τοϋ ΕΜΣ παρέ
μειναν σέ ·έπιφυλακή στό βουνά έχοντας πλήρη προετοιμασία γιά τήν 
έναρξη καινούργιου άγώνα. 

Στά άρχεία τών Κομμουνιστών πού βρέθηκαν στό Γράμμο μετά τήν 
όριστική συντριβή τών Έλασιτών, μιά έκθεση πού άποδίδεται στόν Ν. 
Μπελογιάννη όμιλεί εϋγλωτα γιά τήν σκοπιμότητα πού έπέβαλε η διατήρη
ση έλοσίτικων δυνάμεων στό βουνό. Γράφει αύτολεξεϊ ή έν λόγω έκθεση: 
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" · Η Βάρκιζα μπορεί νά διευκόλυνε γιά μιά στιγμη τήν ήγεσία μας ν ·  
άποφύγη τίς εύθϋνες της. Μπορεί άκόμα νά συνετέλεσε στήν νόμιμη 
έμφάνιση τού Κ.Κ.Ε. νά άναλάβη άγώνες στίς πόλεις καθοδηγώντας τό 
προλεταριάτο ατό δρόμο της πάλης. · Η  Βάρκιζα πιστεύω ότι θά άποδειχθή 
σάν ένα τραγικό λάθος πού διέπραξε ή ήγεσία τού Κόμματος. Πιστεύω ότι 
ε"ιχαμε τεράστιες δυνάμεις γιά νό προχωρήσουμε στήν κατάληψη της 
· Αθήνας. 

» · Η  συνθηκολόγησή μας πού γίνηκε κάτω όπό τήν πίεση τών όπλων 
τού Σκόμπυ, θά ρίξη γιά πολλά χρόνια πίσω τό έπαναστατικό μας κίνημα. 
Oi όντάρτες πού έδωκαν χωρίς ύπολογισμό τή ψυχή καί τό είναι τους γιό 
τήν όριστική καί άμετάκλητη συντριβή τού φασισμού καί τών δυνάμεων τού 
Γκλυξμπούργκ, ποτέ δtν θά συμφωνούσαν μέ τήν συνθηκολόγηση της 
Βάρκιζας. Mt τούτη τήν έσφαλμένη άπόφαση της ήγεσίας θά συμφωνή
σουν μονάχα, οί δειλοί, οί πεσιμιστές καί έκείνοι πού μπήκαν ατό άντάρτι
κο άπό προσωπικό ύπολογισμό, καί μέ τήν άπώτερη σκέψη νά χρησιμοποιή
σουν τίς δυνάμεις τού Κ.Κ.Ε.  γιά δικό τους πολιτικό όφελος. ·Αν 
ρωτιόντουσαν oi μπαρουτοκαπνισμένοι άγωνιστές τού άντάρτικου θά φω
νάζαν μέ όλη τή δύναμη τής ψυχής τους δτι είναι ένάντια ατή Βάρκιζα. 
Αύτή ή βεβιασμένη καi άψυχολόγητη πράξη τού Κ.Κ.Ε. φοβάμαι ότι θά 
ύποβοηθήση τήν όργανωμένη άντίδραση πού έκπροσωπείται άπό τό όστικά 
κόμματα γιά νά άνασυγκροτηθούν καί νά έξαπολύσουν καινούργιες διώξεις 
έναντίον τών όγωνιοτών μας. Γι' αύτό είναι άνάγκη νά διατηρήσουμε ατό 
βουνό όσες περισσότερες δυνάμεις μπορούμε. Νά τίς όργανώσουμε 
συστηματικά καί νά ξεχωρίσουμε τούς μαχητός πού όπωσδήποτε θό 
ύπάρξη άνάγκη νά χρησιμοποιηθούν στίς πόλεις καί τά χωριά. Πρωταρχι
κός σκοπός τού κόμματος θά πρέπει νά ε1ναι ή ένίσχυση τών δυνάμεων 
τού έφεδρικού ΕΛΑΣ καί τού ΟΠΛΑ. Σέ καμμιά περίπτωση δέν πρέπει νά 
πέσουμε στήν παγίδα παραδίδοντας τόν όπλισμό πού έχουν τά τμήματα 
αύτό. Τό όπλα θό μάς χρειασθούν σέ κάθε μορφής άγώνα aτόν όποίο 
ύποχρεωτικά θό μπή · τό κόμμα μας όταν ή άντίδραστική έξουσία θά 
έξαπολύση άσφαλώς κύμα συλλήψεων καί διωγμών ένάντια aτούς άγωνι
στές μας. Στήν περίπτωση αύτή θό έπιβάλλεται στήν τρpμοκρατία ή ν '  
άπαντήσουμε μέ τρομοκρατία χτυπώντας χωρίς οίκτο κάθε στοιχείο τής 
Δεξιάς». 

· Η  .συνταγή αύτή έχρησιμοποιήθηκε σέ δλη τήν έκτασή της ατά 
χρόνια πού έπακολούθησαν τή Βάρκιζα. · Από. μόνα τούς μιλάνε τά 
γεγονότα. Σειρά έκτελέσεων στίς πόλεις, άπαγωγές καί δολοφονίες aτά 
χωριά καί έναρξη τού καινούργιου άντόρτικου στίς 30 Μαρτίου τού 1946 
στό Λιτόχωρο τής Κατερίνης καί ατό · Αγγελοχώρι τής Ναούσσης. 

·Στή περίοδο πού τό Κ.Κ.Ε. έξαπέλυσε τήν τρομοκρατία Οτά χωριό καί 
στίς όγροτικές πόλεις τό νόμιμο Κράτος ένεφάνισε τίς τραγικές του 
άδυναμίες. Oi ένοπλες δυνάμεις του δέν μπορούσαν ν' όναμιχθούν ατή 
μάχη γιά τό τσάκισμα της τρομοκρατίας tνώ ή Χωροφυλακή δέν είχε 
έπαρκείς δυνάμεις γιά νά προλάβουν τίς έκτελέσεις , ούτε καί ν '  όνακαλύ
πτουν τούς ύπευθύνους τών άπαγωγών καί τών έκτελεστών πού έπακο
λουθοϋσαν. Αύτή ή άδυναμία τών σωμάτων όσφαλείας όφείλετο κai τήν 
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έλλειψη πληροψοριοδοτών, χωρίς τήν ϋπαρξη τών όποίων εΤναι δύσκολος 
άν όχι καί άδύνατη ή άνακάλυψη τών έγκλημάτων. Δέν ύπάρχει καμμία 
άμφιβολία ότι πολλοί άπό τούς · Ελασίτας, άλλά καί άπό τά μέλη τοϋ Κ.Κ.Ε. 
της ΕΓ ION καί αύτός άκόμη τής ΟΠΛΑ, μετά τήν άποκατάσταση τοϋ 
νομίμου Κράτους, έσπευσαν μέ τίς πληροφορίες τους νά ύποβοηθήσουν 
τό έργο τής άντιμετωπίσεως τών δραστηριοτήτων τού Κομμουνισμού. Οί 
πληροφορίες δμως πού έδωσαν στίς άρχές όφορούσαν πρόσωπα καί 
πράγματα πού μετά τή Βάρκιζα δέν σήμαιναν καί πολλά πράγματα. 
Πληροφοριοδότες πού μπορούσαν νά έχουν σχέση μέ τή νέα παράνομη 
συγκρότηση τοϋ Δημοκρατικού Στρατοϋ καί της ΟΠΛΑ δέν ύπήρξαν παρά 
μονάχα μετά τό έτος 1 947, όπότε καί άρχισε τό ξήλωμα πολλών παρανό
μων σχηματισμών τοϋ Κ.Κ.Ε. 

• Ετσι λοιπόν dρχισε ή τρομοκράτηση τών «άντιδραστικών» τών πόλεων 
καί τής ύπαίθρου, χωρίς τό Κ.Κ.Ε. νά ύποστή θυσίες σέ άνθρώπινο 
δυναμικό. Καί τό μεγαλύτερο όργιο της τρομοκρατήσεως τοϋ λαοϋ μας 
έμφανίσθηκε μέ πρωτοφανή άγριότητα στίς περιοχές της Κεντρικής 
Μακεδονίας όπου έκεί εΙχαν παραμείνη σημαντικές άλλά καί έμπειρες 
δυνάμεις τοϋ ΕΛΑΣ καί τοϋ ΟΠΛΑ. Καί ή ένταση της έγκληματικής 
δράσεως τής ΟΠΛΑ, σημειοϋται εύθύς άμέσως μετά τήν άποχώρηση τών 
Γερμανών άπό τή χώρα μας. Μιά άποχώρηση πού έγινε χωρίς ό ήρωϊκός 
ΕΛΑΣ νά ρίξη έστω καί μιά τουφεκιά, παρεμποδίζοντας τούς Ναζί νά 
προχωρήσουν πρός τά έλληνογιουγκοσλαβικά σύνορα. 

Οί δυνάμεις τοϋ ΕΛΑΣ πού έμειναν ατό βουνό άποτελοϋντο άπό τούς 
πιό σκληρούς πού είχαν βάψει τά χέρια τους μέ περισσότερο άιμα άπό 
τούς συντρόφους τους πού τήν Βάρκιζα τήν θεώρησαν σάv δώρο Θεοϋ, 
μία πού θά έπαυαν νά σκοτώνουν συνανθρώπους των, άλλά νά έκθέτουν 
καί τήν δική τους ζωή σέ καθημερινό κίνδυνο. • Εμειναν άκόμη οί 
όμιλοϋντες τό σλαυογενές ίδίωμα dνδρες πού εΤχαν ύπηρετήση ύπό τάς 
διαταγάς τοϋ Κάλτσεφ, καθώς έπίσης καί πολλοί άπό τούς συνεργάτες 
τοϋ Ραβάλι πού είχαν σκορπίσει aτούς Νομούς Καστοριάς καί Φλωρίνης 
τόν όλεθρο καί τόν άφανισμό. 

Σέ κάθε πεντάδα τών σκληρών έτέθησαν έπικεφαλής οί άδίστακτοι 
έκτελεστές. · Εκτός όnό τά έφόδια πού εΙχαν κρύψη στίς ύπόγειες κυρίως 
άποθήκες τους, ό έπισιτισμός τους έξησφαλίζετο άπό τούς κατοίκους τών 
χωριών πού χωρίς νά καλύπτωνται άπό τή σκιά της έξουσίας ήταν 
ύποχρεωμένοι νά ύποτάσσονται στίς έντολές πού διοχέτευαν οί καπετα
ναίοι μέσω τοϋ παλαιού έφεδρικοϋ ΕΛΑΣ. Πέραν όμως τούτου οί δυνάμεις 
τών · Ελασιτών πού δέν παραδόθηκαν, διέθεταν καί άπεριόριστα οίκονομι
κά μέσα. · Εκτός τών χρυσών λιρών πού είχαν συγκεντρώση κατά τήν 
διάρκεια τής κατοχής ένισχύοντο άπό όσυνείδητους εύπόρους πού ένέδι
δαν σέ κάθε άξίωση τής ΕΤ Α. 'Άλλά καί αί κινήσεις τών σκληρών 
τμημάτων τοϋ Κ.Κ.Ε. ήταν εύχερής . .  Τό Κρότος δέν διέθετε έπαρκείς 
δυνάμεις γιά iιό έπιτύχη τόν έλεγχό του σ ·  όλόκληρη τή χώρα. Γιά τούτο 
καί όταν οί άντάρται μπαινόβγαιναν στό χωριά άνενόχλητοι, κανένας δέν 
άποτολμοϋσε νά καταγγείλη στίς έδρες τών τμημάτων τής Χωροφυλακής 
τά όσα γινόντουσαν ατά χωριά τους. 
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· Εκείνα τά τμήματα τού «Δημοκρατικού Στρατού» πού είχαν μεγαλύ
τερη άνεση κινήσεων, ήταν αύτό πού βρισκόντουσαν πλησίον τών Βορείων 
συνόρων μας. Αί τρείς γειτονικές χώρες πού έχουν σύνορα μέ τήν 
· Ελλάδα, δηλαδή ή Γιουγκοσλαβία, ή Βουλγαρία καί ή · Αλβανία έξαρτώμε
νες άπολύτως άπό τή Σοβιετική .. Ενωση, βρισκόντουσαν σέ άμεση έπαφή 
μέ τίς κομμουνιστικές ένοπλες δυνάμεις καί τάς ύποβοηθούσαν άπροκά
λυπτα στό έργο τής ύπονομεύσεως καί τής καταστραρής τού τόπου. 

Αύτό δέν γίνηκέ μονάχα στήν πρώτη περίοδο μετά τήν Βάρκιζα, άλλά 
μέχρι τό 1 948, όπότε ό τίτο άπεκόπη qπό τό όρμα τής Σοβιετικής 
· Ενώσεως. Τότε όλη ή έξωβοήθεια πρός τούς συμμορίτας διοχετεύετο 
μέσω τών δύο άλλων κομμουνιστικών χωρών. Αί διαπιστώσεις αύτές δέν 
είναι δικές μου. · Ανήκουν είς τήν ' Επιτροπή · Ερεύνης· πο(J συνεκρότηοαν 
ό · Οργανισμός τών · Ηνωμένων · Εθνώ·ν. Στίς διασκέψεις πού έγιναν στό 
Λέϊκ . Σάξες καί στό · Παρίσι oi παρατηρήταί τοϋ ΟΗΕ έπεσήμαναν τήν 
εύθύνην πού εlχαν αί ώς άνω χώροι διό τήν παράτασιν τού · Ελληνικού 
δράματος καί είσηγοϋντο τήν άνάγκην άποστολής είρηvευτικής δυνάμεως 
πού . θά εκάλυπτε τήν γραμμήν τών σύνόρων μας. 

Ai δύο δμως γειτονικές χώρες εχρησιμοποιήθηόαν. τίς περισσότερες · 

φορές γιά καταφύγιο τών · φονιάδων. Δέν ύπf\ρξαν λίyοι άπό τούς εκτελε· 
στάς τού Δ.Σ.  καί τής ΟΠΛΑ πού ·ϋστερα άπό κάποιο έγκλημα κατέφευγαν 
στήν Βουλγαρία καί τήν · Αλβανία. · Αλλά πόλλοί άπό τά έμπειρα στελέχη 
τού ΕΛΑΣ ·πού βρέθηκαν aτόν έξωτερικό μας χώρο μετά τήν. Βάρκιζα 
είσήλθαν είς τόν· · Ελλαδικό μέσω αύτών τών δύο χωρών. άναλαμβάνοντας 
τήν καινούργια εγκληματική δράση. 

" Ενα καυτό έρώτημα yιά 
τό Κ.Κ.Ε. καί τόν ΕΛΑΣ · · 

Πρίν κλείσω τήν έρευνά μου γιά τά τραγικά γεγονότα τής Ναούσσης, 
μού δημιουργήθηκε ένα μεγάλο ερωτηματικό. · Ο . ΕΛΑΣ έδρασε σάν 
' Εθνική άντίσταση όπως διατείνεται, κατά τά έτη 1 942-1 944. Στήν περίοpο 
αύτήν τρείς έχθρικές δυνάμtις πατούσαν μέ τήν βαρειά μπότα τι. 
στρατευμάτων κατοχής τό άγια χώματα τής Πατρίδος μας. Οί Γερμανοί, οί 
· ιταλοί καί oi Βούλγαροι. · Ο  ΕΛΑΣ κΌί τό Κ.Κ.Ε .. πού κρυβόταν ε πίσω άπ · 
αύτό, διέθεταν επιτελικά γραφεία καί κρατούσαν όργανωμένα άρχεία γιά 
τήν πολεμική δράση τών ένόπλων τμημάτων τους. Μπορούν συνεπώς καί 
σήμερα άκόμη νά πούν aτόν έλληνικό λαό, πόσες έπιθέσεις ένήργησε ό 
έλασίτικος στρατός εναντίον τών πόλεων πού κατείχαν οί κατακτηταί; 
"Όσοι ζήσαμε τήν περίοδο αύτή άτόν τόπο μας δέν ένθυμούμεθα νά 
έδωσε ό ΕΛΑΣ καμμιά άπολύτως μάχη, οϋτε καί νά έκαμε έπίθεση 
έναντίον τών κατακτητών έστω καί σέ μιά' πόλη. 

· Αντίθετα έιμεθα ύποχρεωμένοι νά άναγνωρίσουμε δη μετά τό δεύ
τερο άντόρτικο. oi κομμουνιστικοί σχηματισμοί κτύπησαν δεκάδες πόλεων 
χωρίς οiκτο. .. Οπως τή Θεσσαλονίκη, Νάουσσα, • Εδεσσα, Φλώρινα κλπ. 
άφάνισαν έκατοντόδες έλληνικά χωριά καί σκότωσαν δεκάδες χιλιάδες 
· Ελλήνων στρατιωτών καί άμάχων. 
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Στόχος συνεπώς τού ένόπλου κομμουνισμού δέν ύπήρξαν ποτέ οί 
κατακτηταί άλλά τό έθνικό μας καθεστώς. 

Δυστυχώς γιά τόν κομμουνισμό ή ίστορία είναι άμείλικτη . Διδάσκει, 
φρονηματίζει καί προειδοποιεί. 

Τώρα οί κομμουνισταί έχουν τόν λόγο. · Οφείλουν νά όπαντήσουν 
στήν βαρειά αύτή κατηγορία πού εΊτε τό θέλουν εΊτε όχι, δέν πλαστογρα
φείται ούτε μπορεί νά παραποιηθή μέ τούς ϋμνους τών κουλτουριάρηδων 
καί τών ψευτοοοσιαλιοτών, πού άνέλαβαν νά φορτώσουν στόν έλληνικό 
λαό τούς φονηάδες, τούς βιαοτός τών · Ελληνίδων, τούς έμπρηστάς καί 
τούς λεηλάτας ώς ' Εθνική άντίσταση . 

Εrναι καιρός έστω καί τώρα πού λέγει τό ΠΑΣΟΚ, νά άνοίξη τά χαρτιά 
του ό ΕΛΑΣ καί τό Κ.Κ.Ε. 

Νό όμιλήσουν οί ύπεύθυνοί του έπώνυμα. Πρέπει κάποτε όσοι δέν 
έζησαν οτήν τραγική καί μαύρη περίοδο πού πέρασε ό τόπος νά μάθουν 
τήν άλήθεια. 

· Ο έξιλασμός τών έγκληματιών 
Τούς τάφους όλων τών θυμάτων πού σφαγιάσθηκαν όπό τούς Κομ

μουνιστές καί τής ΟΠΛΑ έχουν χρέος νό πόνε νά τούς προσκυνήσουν καί 
οί φυσικοί καί ήθικοί αύτουργοί τών έγκλημάτων, άκολουθώντας τό παρά-
δειγμα τών Γερμανών. . 

Μετά τόν πόλεμο, ή λέξις Γερμανός ήταν συνώνυμη μέ τήν τοιαύτη 
τού έγκληματίου. Οί Γερμανοί μηρός στήν Παγκόσμια κατακραυγή διεκή
ρυξαν ότι τό πρωτοφανή καί άπαίσια έγκλήματα πού διέπραξαν οί Ναζί 
σκοτώνοντας ή καίγοντας τούς · Εβραίους στά κρεματόρια τά άποδοκιμά
ζει ό Γερμανικός λαός. Καί έσπευσαν νά άναγείρουν μνημεία είς τήν 
μνήμην τών έκτελεσθέντων · Εβραίων καί νό έξαφανίσουν όπό προσώπου 
γης ή νά μετατρέψουν σέ μουσεία τό άπαίσια κρεματόρια. Δέν άρκέσθη
καν όμως σ ·  αύτό οί ήγέται, πραγματικοί ήγέται τοϋ Γερμανικού λαού 
μετέβησαν οτό ' Ισραήλ; Μιλώντας στούς · Ισραηλινούς κατεδίκασαν τά 
έγκλήματα πού διεπρόχθησαν είς βάρος τών έκατομμυρίων · Εβραίων καί 
σέ συνέχεια μετέβησαν στό · Εβραϊκό νεκροταφεία, ρίχνοντας συμβολικά 
λουλούδια σέ δλους τούς έκεί τάφους. Ζήτησαν νά συγχωρήσουν οί 
· Εβραίοι τόν σημερινό Γερμανικό λαό πού, όπως ύπεστήριξαν, είναι ξένος 
καί όσχετος μέ δοο γίνηκαν άπό τούς συμπατριώτες τους Ναζί καί άπό 
τούς

· όνδρες τών ΕΣ-ΕΣ οτή διάρκεια τοϋ πολέμου. 
Καί οί · Εβραίοι, πού ό καθένας τους έχει καί συγγενείς σκοτωμένους 

στά Στρατόπεδα τοϋ Νταχάου, τοϋ • Αουσβιτς καί στά κρεματόρια τής 
Πρωσσίας καί τής Πολωνίας, δέν ξεσηκώθηκαν γιά νά ζητήσουν έκδίκηση. 
Οϋτε διενοήθησαν νά έφαρμόσουν τόν ίδικό τους θρησκευτικό νόμο 
�όφθαλμόν όντί όφθαλμοϋ». Πίστεψαν στήν είλικρινή μεταμέλεια τών 
ι·ερμανών όφήνοντας τήν ίστορία νά όμιλήση, έπιμερίζοντας τίς εύθύνες 
πού βαρύνουν τούς ένόχους. · Εδωοαν τό χέρια τους καί τούς συγγενείς 
ή καί τούς "ιδιους τούς έκτελεστός τών άγαπημένων τους προσώπων. 



Δέν ήθέλησαν κάν νά έρευνήσουν έάν κάποιος άπ' αύτούς πού 
έρριξαν λουλούδια στούς τάφους τών όμοθρήσκων τους μπορεί νά μετεί
χε στά φοβερά ΕΣ-ΕΣ ιϊ στίς όμάδες τών δήθεν έπιστημόνων πού 
χρησιμοποιοι!ισαν τούς · Εβραίους γιά πειραματόζωα. 

· Αντί λοιπόν νά κάμουν κάτι παρόμοιο οί φονηάδες τοϋ λαοϋ μας , πού 
έφερναν · Ελληνικά όνόματα καί πού πολλές φορές ξεπέιΧJσε τούς Ναζί 
σέ άγριότητα καί σαδισμό, έρχονται προκλητικά καί ζητούν ν* δικαιοθοϋν · 
γιά τά έγκλήματά τους. · Αξιώνουν νά τούς δοθοϋν τιμές. Νά τούς 
χορηγηθοΟν . διπλώματα καί συντάξεις καί νά άναγνωρισθή ή έγκληματική 
δράσις, πού άνέπτυξαν στά μαuρa χρόνια 1 941 -1 949 σάν χρόνος προϋπη
ρεσίας προκειμένου νά έξασφaλίσουν μεγαλύτερες προϋποθέσεις συντα
ξιοδοτήσεως. 

· Εδώ όμως δέν διευκρινίζουν ποίο θά εlναι τό ϋψος τών συντάξεων 
καί πώς θά· γίνη ό ύπολογισμός του. 

Θό εΙναι ένιαία ή σύνταξις Καπεταναίων, Πολιτικών · Επιτρόπων. 
Σφαγέων Έλασιτών, άνδρών τής ΟΠΛΑ, τοϋ μόνιμου καί έφεδρικοϋ ΕΛΑΣ 
καί τής ΕΤ Α, ή θά καθQρίζεται άπό τήν ίδιότητα καί τό βαθμό πού εΤχε ό 
κάθε έγκληματίας στίς άνωτέρω όργανώσεις τής ' Εθνικής άντίστασης. 

· Επίσης δέν διευκρινίζεται έόν σ· αύτούς πού θά συνταξιοδοτηθούν 
γίνη ύπολογισμός στά έξής ταμεία: 

Πόσους έσφαξε, πόσους έτουφέκισε, πόσους έδολοφόνησε, πόσες 
· Ελληνίδες έβίaσε, πόσες έκκλησίες έπυρπόλησε, πόσα σπίnα άντιδρατικών 
έκαψε καί πόσα · Ελληνόπουλα άπήγαγε γιά νά τά όδηγήση στόν Παράδει
σο πού ένεφάνισε ή ΕΡΤ καί κάποιος άδίστακτος · Αθηναίος δημοσιογρά
φος; α:iν πράξη πού έσωσε τήν · Ελληνική νεότητα άπό τούς ·έγκληματίας 
τοϋ φασισμού. 

· Εάν ή άξιολόγησις τών πρός συνταξιοδότησιν δέν γίνη μέ τά κριτήρια 
αύτά ύπάρχει κίνδύνος νά σημειωθούν άδικίες είς βάρος τι!Jν φονηάδων 
πού μέ ίερό φανατισμό ·τοίR; ύποστηρίζουν μέλη τοϋ κοινοβουλίου καί οί 
κατ · έπιταγήν η ταπεινό κομματικό συμφέρον όνθρωποι τών γραμμάτων 
καί τής τέχνης. Καί τίς άδικίες δέν τίς συγχωρεί ό κομμουνισμός. Πρέπει 
νά ντρεπόμαστε γιά δσa συμβαίνουν σ· αύτό τόν τόπο. · Αντί νά λουφάξουν 
οί φονηάδες προκαλούν. · Αντί νά τιμηθούν τά θύματα καθυβρίζονται. Καί 
άντί νά ξεσηκωθή σuσσωμος ό · Εθνικά τοποθετημένος πολιτικό'ς 'κόσμος, 
άφήνει τούς ένόχους νά μεταβάλλονται σέ τιμητάς. 

· Εδώ όμως καί όχι παρέκει. · Η  άνοχή τοϋ λαοϋ έξαντλείτaι. Φοβοϋμaι 
ότι όλόκληρη ή χώρα παίρνει κάθε μέρα μορφή ένός ήφaιστείου πού 
κοχλάζει. Τό πρώτο μήνυμα ήρθε όταν ένας καπετάνιος πήγε στήν 
Στενήμαχο γιά νά χλευάση τούς συγγενείς τών νεκρών πού έσφαξαν οί 
ύπ ' αύτό.ν ύπηρετοϋντες άντάρτες. 

· Ας θελήσουν νά τ.C ύπολογίσουν αύτό καί οί πρaσινοκόκκικοι βουλευ
ταί άλλά καί ή Κυβέρνηση όλων τών · Ελλήνων όπως �ιaκηρύσσει ό κ. 
Πρωθυπουργός. ·Ας τό μετρήσουν όμως περισσότερο οί βουλευταί τής 
άξιωμaτικής άντιπολιτεύσεως. · Η  σιωπηλή πλειοψηφία fοϋ λαοϋ πού σήμερα 
άρκείται νά παρακολουθεί μέ δέος τάς προκλήσεις; ύπάρχει άσφaλής 
κίνδυνος νά ξεσήάση. Κι αύτό τό ξέσπασμα τής λαϊκής όργής δέν μπορεί νά 
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μός όδηγήση στήν ' Εθνική όμοψυχία πού έχει άνόγκη σήμερα ό τόπος, 
άλλά σ ·  έναν καινούργιο διχασμό, μέ συνέπειες πού εΊναι άδύνατον νά 
ύπολογισθούν. 

.. 

· Εάν πράγματι οί ύπεύθυνοι τής · Ελλάδος έπιθυμούν σοβαρά νά 
λησμονηθή τό παρελθόν, νό παραμερισθούν τά μίση έχουν χρέος νά 
βοηθήσουν στήν άποκατάσταση τής ήρεμίας σ ·  αύτόν τόν τόπο καί νά 
προληφθούν καινούργια γεγονότα πού αύτή τήν φορά θό σημάνουν τόν 
άφανισμό τού " Εθνους καί της φυλής. Καί ύπεύθυνοι γιά μένα δέν είναι 
μονάχα οί πολιτικοί. ΕΊναι οί ' Ιεράρχες. ΕΊναι οί πνευματικοί ήγέται. ΕΊναι οί 
λογάδες καί οί παντοδύναμοι έκπρόσωποι τού Τύπου . .. όλοι ούτοΙ όντί νά 
σιωπούν ι"ι νά πλαστογραφούν τήν ίστορία παραποιώντας τά γεγονότα τού 
1 940-1949 όφείλουν νά όμιλήσουν. Νό όδηγήσουν τή νεότητα στό δρόμο 
τής ' Ελλάδος. Nd στιγματίσουν τά έγκλήματα καί τίς προδοσίες τοϋ 
Κ.Κ.Ε. καί νά καλέσουν τό λαό σέ έγερση. 

Αύτές δέν εΊναι δικές μου σκέψεις. ΕΊναι λόγια ένός έκπαιδευτικού 
λειτουργού πού παρίστατο στή συζήτηση πού έκαμαν μαζύ μου οί Ναουσ
σαίοι, δίνοντάς μου πληροφορίες γιά τίς σφαγές πού έγιναν στήν Παληομ
πούκαινα μετά τή μάχη τής Ναούσσης. 

Μιά άποκαλυπτική καί συγκλονιστική 
συνομιλία μt παλαιό ήγtτη 

τοϋ Κ.Κ.Ε καί τοϋ ΕΛΑΣ 

Πρίν κλείσω τήν όφήγηση τών δραματικών γεγονότων, τής Ναούσσης 
πού έν σμικρογραφία συνθέτουν τήν μεγάλη τραγωδία πού έζησε ό τόπος, 
έπεζήτησα νό έχω έπαφή μέ παλαίούς ύπευθύνους τοϋ �.Κ.Ε. πού στήν 
έπίμαχο περίοδο πού όναφέρομαι στό βιβλίο μου έπαιξαν ρόλο nτήν 
όρνόνωση καί τήν πορεία τού όντάρτικου. 

Μέ τήν βοήθεια Ναουσσαίων συναντήθην σέ ένα έμπορικό καί παμ..ιυ
σία τριών έγκρίτων πολιτών τής nόλεως, μέ ένα άπό τά σημαίνοντα 
στελέχη τού Κ.Κ.Σ. καί τού ΕΛΑΣ πού ύnήρξε μάλιστα γιά μεγάλο χρονιι<ό 
διάστημα κομματικός ύπεύθυνος της πολιτικής όργανώσεως καί έν συνε
χεία άξιωματοϋχος τοϋ ΕΛΑΣ. 

· Υπήρξε άποκαλυπτικός κατά τή συνομιλία μας. Σέ καμμιά περίmωση 
δέν θέλησε νά έμφανισθή ύπερόπτης, νά μιλήση γιά τή δική του τακτική 
πού oi Ναουσσαίοι τήν χαρακτήρισαν άνθρώπινη καί άξιοπρεπή, καί φρόντι
σε νά εΊναι σωστός καί άπολύτως ί;πιος έναντι τών παλαιών συντρόφων 
του φροντίζοντας νά άποφύγει τούς χαρακτηρισμούς πού aρμοζαν γιά τή 
τακτική καί τή στάση τους. Μέ κατέπληξε ή μνήμη του καί ή σαφήνεια μέ 
τήν όποία άνεφέρθη είς τά γεγονότα 

· Από χρόνια ζή τήν ε Ιρηνική ζωή τοϋ νοικοκύρη, δέν άναμιγνύεται 
ένεργώς είς τά πολιτικά πράγματα καί άπολαμβάνει τής γενικής έκτιμήσε
ως τών Ναουσσαίων λόγω τής άψόγου δράσεως πού έτήρησε ότή 
διάρκεια τής κομμουνιστικής παντοδυναμίας. 

228 



Θέλησε νά κρατήση τήν άνωνυμία όχι άπό φόβο η ύπολογισμό, άλλά 
κυρίως γιατί δέν θέλει νά κάμουν γύρω άπό αύτόν συζητήσεις οί συμπολί
ται του. ·· Οπως δμως πιστεύεται οί Ναουσσαίοι - όταν δημοσίευσα τήν 
συνέντευξή του είς τόν ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΟΡΡΑ - κατάλαβαν ποιός ήτο ό 
συνομιλητής μου. • Εχοντας μιάν άμεση καί γενικώτερη άντίληψη τών 
γεγονότων όπως τά έζησε μέσα άπό τίς γραμμές τών άνταρτών καί τοϋ 
Κ.Κ.Ε., μοϋ δήλωσε ότι, μετά τήν Συμφωνία τής Βάρκιζας τό 1945 οί 
άνδρες τού ΕΛΑΣ καί οί άπλοί άνθρωποι πού πίστευαν στό ΕΑΜ 
καί, άκόμη, πολλοί τού Κ.Κ.Ε. ήσαν πιά κουρασμένοι, άπογοητευμένοι άπό 
τό τόσο έλληνικό dΊμα πού χύθηκε καί ήθελαν νά ζήσουν είρηνικά. 
Πίστευαν ότι τό Κόμμα καί γενικώτερα τό έαμικό κίνημα διέθετε τόσες 
δυνάμεις ωστε θά έπικρατούσε μέ είρηνικές δημοκρατικές διαδικασίες 
χωρίς νά χυθή άλλο άψα καί χωρίς Ίσως νά όδηγηθή ή χώρα σέ άκρότητες 
τύπου Λαϊκής Δημοκρατίας. Στό μεταξύ δμως, έπειδή ή Συμφωνία τής 
Βόρκιζας δέν κάλυπτε τούς ένόχουr; τών φόνων καί τών έγκλημάτων είχε 
άρχίσει νά κινείται έναντίον τους ή νόμιμη διαδικασία, ένώ σέ άλλες 
περιπτώσεις οί συγγενείς τών θυμάτων πού είχαν σφαγιασθf) άπό τούς 
κομμουνιστός ζητούσαν άμεση τιμωρία. Καί σέ όρκετά χωριά, πού . στό 
μεταξύ εΤχαν έξοπλισθιϊ γιά τήν άμυνά τους, τήν έπαιρναν. 

Μέσα σ ·  αύτό τό κλίμα - συνέχισε ό συνομιλητής μου καπετάνιος, 
άναπτύχθηκε μιό πηγαία πρωτοβουλία άπό τίς τάξεις τών παλαιών άνταρ- · 

τών γιά μιά πραγματική συμφιλίωση. Νά τά ξεχάσουν όλα όλοι, καί νά 
ξαναρχίσουν μιά καινούργια ζωή. 

· Από δώ καί πέρα · δίδω τόν λόγο ούσιαστικά στόν καπετάνιο τού 
ΕΛΑΣ, πού ύπήρξε άπό τούς πρωταγωνιστές τής συμφιλιωτικής προσπά
θειας. Δέν μπορώ νά γνωρίζω άν δσα μού εΤπε είναι άληθινά. Πάντως τό 
ήθος του καί τό ϋφος του προδίδουν σοβαρότητα καί είλικρίνεια. · Επί 
πλέον παραθέτει πολλά στοιχεία μέ όνόματα, ήμερομηνίες, άποφάσεις 
κ.λ.π. πού μόνον κορυφαίο στέλεχος τού Κ.Κ.Ε. μπορεί νά γνωρίζη. rι· 
αύτό παραθέτω τήν μαρτυρία του σέ μιά προσπάθεια νά άκουσθf) καί ή 
φωνή τής άλλης πλευρό(;; , έκείνου τού τμήματος τού έαμικοQ κόσμου πού 
τελικά προδόθηκε άπό τήν ήγεσία του, παγιδεύθηκε καί σύρθηκε σέ νέες 
φοβερές περιπέτειες. Μετεβλήθη πάλι σέ θύτη μά καί σέ θύμα. Λέει, 
λοιπόν, ό καπετάνιος. 

ΠΑ TPIA ΠΗΓΑΔΙΑ 
· Η πιό σοβαρή έκδήλωσις γιά μιά πραγματική συμφιλίωση έγινε στίς 

άρχές · Οκτωβρίου τού 1 945 είς τό Σέλι τού Βερμίου καί είς τήν θέση 
Τρία Πηγάδια, όπου βρίσκεται τώρα τό γνωστό χιονοδρομικό κέντρο. 

· Εκεί συνεκεντρώθησαν τριακόσιοι έκ τών στρατιωτικών καί πολιτικών 
ύπευθύνων τού ΕΛΑΣ καί τοϋ Κ.Κ.Ε. Μεταξύ τών όλλων έλαβαν μέρος 
άπό τό · Αρχηγείον Βερμίου, ό · Αρχηγός Μαρίνος άντισυνταγματάρχης καί 
οί τρείς συγκροτηματόρχαι · Ακρίτας, Χρήστος Παλαμάς (καπετάν Μαύ
ρος) καί ό άδελφός τοϋ καπετάν Λάμπης. · Ο  άρχηγός τοϋ · Επιτελείου 
καπετάν Λυκούργος, ό Γεώργιος Τσώτσος ύπεύθυνος πληροφοριών τοϋ 
Κ.Κ.Ε. ό Κων.Πρόϊος πρώην όρχηγός διαβιβάσεων Βερμίου, ό Μπεζεκτζί
δης πολιτικός ύπεύθυνος · Αρχηγείου, ό Κοζανίτης έκ μέρους τού ΚΚΕ 
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Ναούσσης ό Πόνος Γενικός Γραμματεύς τής Περιφερειακής · Επιτροπής 
τού ΚΚΕ ό πρώην βουλευτής Κοζάνης Παπαδόπουλος καί ό Λεωνίδας 
Στρίγγος έκ μέρους τής Κεντρικής · Επιτροπής τού ΚΚΕ. 

Στήν άμφικτυονία αύτή τής όφρόκρεμας τής ήγεσiας τού ΕΛΑΣ καί 
τού ΚΚΕ όπεφασίσθησαν τά έξής: 

α) Νό συγκροτηθούν ccέπιτροπές συμφιλίωσης• σέ όλα τά χωριά καί 
τής πόλεις, πράγμα γιά τό όποίο συμφωνούσε ή Κεντρική · Επιτροπή τού 
ΚΚΕ. 

β) Νό άναληφθή προσπάθεια _ωστε ή Βάρκιζα νά καλύψη τίς εύθϋνες 
όλων όσοι ύπηρέτησαν είς τόν ΕΛΑΣ. 

γ) Νό μήν χτυπιέται κανένας άπό τούς «άντιδραστικούς• ωστε νά μή 
έξαφθή ή Κοινή Γνώμη κατά τοϋ ΚΚΕ. 

Βάσει αύτων τών άποφάσεων συγκροτήθηκαvέπιτροπές στά κεφαλο
χώρια καί στίς περισσότερες πόλεις. 

ΠΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
"Οταν όμως ή Κυβέρνηση προεκήρυξε τήν διενέργεια τών βουλευτι

κών έκλογών διό τάς 31 Μαρτίου τού 1 946 τό ΚΚΕ άπεφάσισε τήν μοιραία 
άποχή. Τότε ατή Νόουσοο ήλθε έντολή τής ήγεσίας τού ΚΚΕ νά παρεμπο
δισθή ή προσέλευσις είς τό έκλογικά τμήματα, τό όποία ένετέλλοντο νά 
καταλάβουν τό ένοπλα τμήματα τοϋ ΚΚΕ, πού θό έπανεξοπλίζονταν 
μυστικά άπό τίς όποθήκες τών όπλων πού έκόλυψαν στό βουνό. 

Είς τήν όπόφασιν αύτήν είχε καταλήξη ή ύπό τόν Ζαχαριάδην ήγεσία 
τοϋ ΚΚΕ διότι έπρόκειτο κατά τήν νύκτα τής 30ης πρός 31ην Μαρτίου νά 
έκδηλωθή έπανάστασις τών κομμουνιστών μέ στόχο τήν ματαίωσιν τών 
έ κλογών καί μέ πραξικοπηματική κατάληψιν τής έξουσίάς. 

Βάσει αύτής τής έντολής ή τοπική ήγεσία ΚΚΕ καί ΕΛΑΣ Ναούσσης 
έσπευσε νά . παρaλόβη όκτακόσια όπλα όπό τό δύο χιλιάδες πού είχε 
κρυμμένα είς σπηλιά τής · Υπαπαντής, καί τό όποία διέθεσε σέ όνδρες 
πού ε1χαν ύπηρετήσει τόν ΕΛΑΣ. 

Τόν συντονισμόν τής έπιχειρήσεως Ναούσσης όνέλαβεν ό καπετάν 
Λυκούργος μέ βοηθούς του τούς καπετάνιους · Ακρίταν καί Μακρήν. Τό 
Στρατηγείο τους έγκαταστόθη είς τό σπίτι τού Δημούλα στό Γαλάκτεια τής 
Ναούσσης. 

· Ο  λα τό έκλογικά τμήματα τής Ναούσσης ήταν περικυκλωμένα άπό 
τούς όκτακοσίους όπλοφόρόυς, άλλά καμμιά καινούργια έντολή τοϋ ΚΚΕ 
δέν ήλθε γιά τήν δραστηριοποίηση τών ένόπλων. Στίς 1 2  τό μεσημέρι τής 
31ης Μαρτίου ή Κεντρική · Επιτροπή τοϋ ΚΚΕ έδωκε έντολή νά μήν 
έκδηλωθfι καμμιά δυναμική δραστηριότης, διότι οί ψηφοφόροι τών μεγα
λουπόλεων προσήρχοντο άρθρόοι είς τός κόλπος, ένω πολλά ένοπλα 
τμήματα τοϋ ΕΛΑΣ, πού ε1χαν έξοπλισθή μυστικά έν τώ μεταξύ, έξεδήλω
σαν τάσεις όπειθαρχίας γιά ένοπλη έπανάσταση. 

Oi ύπεύθυνοι τής Νόουσοος είδοποίησαν τοuς όκτακοσίους όπλοφό
ρους, οί όποίοι καί παρέδωσαν πάλι τόν όπλισμό τους γιά νά j.ιεταφερθή 
στήν "ιδια κρύmη. 

· Ο  συνομιλητής μου πού ύπήρξε ένας όπό τούς σοβαρώτερους 
παράγοντες τοϋ Κ.Κ.Ε. καί τοϋ ΕΛΑΣ κατά τήν έποχή έκείνη μοϋ έδωσε 
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την έξήγηση δη ή έπίθεσις τοϋ Λιτοχώρου πού τήν διηύθυνε ό Γενικός 
Γραμματέας τής Περιφερειακής τού Κ .Κ. Ε. · Ημαθίας Πάνος, πρέπει νά 
όφείλεται σέ δύο τινά. · Η  ό έν λόγω ύπεύθυνος δέν είδοποιήθη άπό την 
ήγεσία καί συνεπώς δέν τελούσε έν γνώση τής νέας γραμμής, η, καίτοι 
είδοποιήθη, αύτός φύσει έξτρεμιστής, ένήργησε έξ ίδίας πρωτοβουλίας 
του έπίθεσιν έναντίον τών δυνάμεων τού Στρατού καί τής Χωροφυλακής 
τού Λιτοχώρου. · Επηκολούθησε τό γνωστό όλοκαύτωμα τών μικρών έθνι
κών δυνάμεων άπό τούς έπίδρομείς τού καπετάν Μπαρούτα. 

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ MAOI 
Μετά τόν σχηματισμό της Κυβερνήσεως Τσαλδάρη έδόθη έντολή της 

ήγεσίας τού ΚΚΕ νά βγούν όλοι οί κομμουνισταί στό βουνό της περιφερεί
ας. · Η  γραμμή τού ΚΚΕ διαβιβάσθη σέ όλους τούς κομματικούς σχηματι
σμούς ως τάς 1 9  · Απριλίου τού 1 946. 

Είς τόν νομό · Ημαθίας φθάνει γιά τήν έφαρμογή της νέας γραμμής 
τοϋ Κ.Κ.Ε. ό Καπετάν Γούσιας πού θεωρείται καί ό σκληρότερος άπό τούς 
άνήκοντας είς τό Κόμμα καί τόν ΕΛΑΣ. Μαζί του έρχεται καί ό Λεωνίδας 
Στρiγγος, ώς φορέας τών πολιτικών σκέψεων της ήγεσίας τού Κόμματος. 
Είς σύσκεψιν πού συγκροτείται, καi είς τήν όποίαν μετέχουν όλοι οί 
ύπηρετήσαντες καί τόν ΕΛΑΣ άπό τόν βαθμόν ταγματάρχου καί άνω οί 
Καπετάν Λυκούργος καί Πρόϊος, άπαντώντας είς τήν είσήγησιν τού 
Λεωνίδα Στρίγγου θέτουν τά άκόλουθα έρωτήματα: 

1 ον. Ποιό θά εiναι τό μέλλον τού καινούργιου άντάρτικου άλλά καί τό 
γενικώτερο μέλλον τοϋ κινήματος, άφοϋ κατά τρόπον σαφή καί κατηγορη
ματικό τά Κομμουνιστικά Κόμματα Γαλλίας καί ' Ιταλίας έπέκριναν τό όσα 
συνέβησαν κατά τήν διάρκεια τοϋ Δεκεμβριανού κινήματος καί τό εlχαν 
άποκηρύξει δημοσίως καί 
. 2ον. Πού θά βρεθούν τά οίκονομικά καί πολεμικά μέσα τοϋ καινούργι
ου όγώνα, έφ · όσον ή Σοβιετική .. Ενωσις κατά δήλωσιν τού έκπροσώπου 
της πού ήρθε είς τήν · Ελλάδα, έδήλωσε άδυναμία παροχής οίασδήποτε 
βοήθειας σ ·  έναν άγώνα πού δέν μπορεί νά διεξαχθή μέ μέσα πού δέν θά 
εiναι "ισα τουλάχιστον μέ έ κείνα πού διαθέτουν αί ένοπλοι · Εθνικοί 
Δυνάμεις .. 

· Ο  Στρίγγος Ε;ύρεθείς πρό τών δύο αύτών συντριmικών έρωτημάτων 
έδωκε έπi λέξει τήν άκόλουθον άπάντησιν: 

«Ειμαστε ένα κομμάτι τού Παγκοσμίου Κομμουνιστικού Κινήματος καί 
όφείλουμε νά σκεφτόμαστε καi νά δρούμε όχι μόνον σάν .. Ελληνες 
Κομμουνιστές άλλά σάν διεθνιστές. · Ετούτη τή στιγμή καλούμαστε νά 
παίξουμε τό πιό μεγάλο παιχνίδι γιά τήν έξέλιξη τής Παγκόσμιας · Επανά
στασης. • Ηδη βρίσκονται σέ μιά κρυφή σύγκρουση οί δύο μεγάλες 
ύπερδυνάμεις τής Σοβιετικής · Ενώσεως καί τών · Ηνωμένων Πολιτειών. 
Καί τiς δύο αύτές ύπερδυνάμεις δέν τίς ένδιαφέρει τό έλληνικό προλετα
ριάτο άλλά ό βράχος τής · Ελλάδος. Τό κίνημά μας, πού θά ένισχυθή όπό 
·την Σοβιετική 'Ένωση μέσω Γιουγκοσλαβίας, θά συντελέση στό νά άπο
σπάση ή · Ελλάς τήν προσοχή τών · Αμερικάνων πού παρεμποδίζουν μέ 
διαφόρους τρόπους τήν έπικράτηση τού άγώνος πού διεξάγει ό Μάο Τσέ 
Τούνγκ έναντίον τού καθεστώτος τού Τσάγκ Κάί Σέκ στήν Κίνα. 
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» · Εάν οί Η.Π.Α. εύρεθοϋν πρό έπαναστατικής έκδηλώσεως στήν 
· Ελλάδα πού σημαίνει άπειλή γιά τήν Μεσόγειο, μοιραίως θά · ρθοϋν νά 
βοηθήσουν, όποτε ό άγώνας τού Μάο θά διεξαχθή μέ μεγαλύτερη όνεση. 

» Έάν αύτό γίνη, έστω καί μέ μεγάλες θυσίες τής ' Ελλάδος, θά 
σημάνη τεράστια έπιτυχία γιά τό παγκόσμιο κίνημα, μιά πού ό Μάο θά 
έπικρατήση άσφαλώς στήν Κίνα». 

Μηρός στήν παράξενη αύτή δήλωση τοϋ Στρίγγου πού χωρίς δισταγμό 
έδέχετο νά όλοκληρωθή ή καταστροφή τής · Ελλάδος, χάριν τών σκοπών 
τής Σοβιετικής · Ενώσεως γιά τήν έπικpάτηση τού Μάο, πολλά άπό τά 
παριστάμενα στελέχη άρχισαν νά έξετάζουν εύρύτερα τήν στάσιν τοϋ 
Κόμματος. Οί Καπετάν Λυκούργος καί Πρόϊος συζητοίίν γιά νά διαχωρί
σουν τήν θέση τους. · Εμμένοντες είς τήν γραμμήν τής συμφιλιώσεως το,ϋ 
λαοίί άπαρασίζουν νά έντείνουν τήν δραστηριότητά τους, ωστε νά έπέλθη 
ή πραγματική άγάπη μεταξύ τοίί λαοϋ μας καΙ νά παραμερισθούν τά πάθη, 
οί άντιθέσεις καί τά μίση πού δηλητηρίαζαν τήν άτμόσφαιρα. 

ΣΤΡΙΓΓΟΣ-τΙ ΤΟ 
Μέ πρόταση τοϋ Λεωνίδα Στρίγγου ότι τό όλο πρόβλημα θό άντιμετω

πισθή σέ προσεχή σύσκεψη άποφασίζεται νά μεταβή άντιπροσωπεία είς 
Γιουγκοσλαβία,  πρός συνάντησιν τοϋ τίτο. Είς αύτήν μετέχει έκτός τοϋ 
Στρίγγου καί ό Γεν. Γραμματεύς τής Περιφερειακής ' Επιτροπής τοϋ 
Κ.Κ.Ε. · Ημαθίας Πάνος. · Ο  τελευταίος, όταν βγήκε ατό βουνό, ήτο 
φοιτητής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί διήνυε τό τελευταίο έτος 
είς τήν Νομικήν Σχολήν. 

· Η συνάντησις τής . κομμουνιστικής άντιπροσωπείας _καί τοϋ τίτο 
έλαβε χώραν είς τό Προεδρικό Μέγαρο. · Ο  Στρίγγος άναφέρθη είς τόν 
σκοπό τής έπισκέψεώς του καί έπανέλαβε τίς άντιλήψεις πού έξεδήλωσε 
κατά τήν συνάντησιν τών άξιωματούχων τού ΕΛΑΣ Βερμίου. · Εζήτησεν δέ 

άπό τόν άρχηγό τοϋ Γιουγκοσλαβικού Κράτους νά άναλάβη τήν βοήθειαν 
τοϋ έλληνικοίί άντόρτικου είς όπλισμόν καί οίκονομικά μέσα. Μετά δίωρον 
διακοπήν τών συνομιλιών, ό τίτο καλοίίσε έκ νέου τούς δύο άντιπροσώ· 
πους τοϋ Κ.Κ.Ε.  καί τούς άνακοίνωνε τίς άποφάσεις του. · Η  όντιπροσω
πεία τοϋ ΚΚΕ πίστεψε ότι ό τίτο ένημέρωσε τόν Στάλιν καί τόν ύtιεύθυνο 
τής Κομμουνιστικής Διεθνούς Δημητρώφ προτού έκδηλώσει τάς προθέ
σεις του. "Ετσι ό τίτο έδήλωνε είς τήν άντιπροσωπείαν τοϋ Κ.Κ .Ε .  ότι 
δέχεται νό άναλάβη ή Γιουγκοσλαβία τήν ένίσχυσιν τοϋ έλληνικοϋ άντάρτι
κου, μέ όπλα, οίκονομικά μέσα, άλλά καί μέ δυνάμεις παρτιζάνων ύπό 
τούς έξής όρους: 

α) Ai δυνάμεις τοϋ ΕΛΑΣ η τοϋ •Δημοκρατικού Στρατού» δπως ήταν 
ή νέα του όνομασία θό έδέχετο τήν συγκυριαρχίαν τής σλαυομακεδονικής 
ΣΝΟΦ. 

β) Τά ένοπλα τμήματα τών · Ελλήνων άνταρτών θά είχαν τήν "ιδια 
άριθμητική δύναμιν τών ένόπλων τής ΣΝΟΦ τών όποίων άρχηγός όρίζετο 
ό έκ Φλωρίνης Γκότσεφ, πού διατηρούσε τίς δυνάμεις του στό Βίτσι καί 
δέν εΙχε παραδοθή. 

γ) Μετά τήν έπικράτηση τοϋ άντόρτικου, ή Καστοριά, ή Φλώρινα καί 
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όλόκληρος ή περιοχή τής · Αρδaίaς θά περιήρχετο εις τήν Γιουγκοσλaβί-
αν. 

· Εάν δέν γίνουν δεκτοί aύτοί οί όροι - είπε ό τίτο - όχι μόνον 
βοήθειaν οί κομμουνισταί νά μήν περιμένουν άπό τήν Γιουγκοσλαβίαν, 
άλλά ή τελευταία θό έκλεινε όριστικά τά σύνορά της γιά τούς άντάρτες 
τού ΚΚΕ πού μέχρι τότε μπαινόβγαιναν στήν γειτονική χώρα. 

Κατό δήλωσιν πού έκανε ό Στρίγγος είς τήν όμόγυριν τών ύπευθύνων 
τού Κ.Κ.Ε. Ναούσσης κατά τήν έπιστροφήν του, ό Ζαχαριάδης μέ τόν 
όποϊον έπικοινώνησαν, ένέκρινεν τούς όρους πού έθεσεν ό τίτο, άλλά διό 
λόγους στρατηγικής - έτόνισε - νά άποφευχθή όποιαδήποτε συζήτηση γιά 
τή δημιουργία '«Μακεδονικού θέματος» πού θά προκαλούσε τόν · Ελληνικό 
λαό καί θά δυσχέραινε τήν περαιτέρω πορεία τού άγώνα. 

Η ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ 
ΚΑΙ Η ΣΦΑΓΗ 
Στή διάρκεια τής μηνιαίας παραμονής τοϋ Στρίγγου καί τοϋ Πόνου 

ατή Σερβία ό καπετόν Λυκούργος, πιστεύοντας είλικρινά στήν άνάγκη τής 
συμφιλιώσεως τοϋ λαού, καί έπικουρούμενος καί άπό άλλους παλαιούς 
· Ελασίτες, προχωρούσε μέ ζέση στή συγκρότηση έπιτροπών συμφιλιώσε
ως. Στό Γιαννακοχώρι, ατή Μαρίνα, στόν Κοπανό, στήν " Επισκοπή, στό 
· Αγγελοχώρι καί στήν Νόουσσα όχι άπλώς συγκροτήθηκαν έπιτροπές 
συμφιλιώσεως, άλλά άπεφασίσθη ότι σέ καμμιά περίπτωση oi κάτοικοί των 
θά έδέχοντο νό όπλισθοϋν άπό τό ΚΚΕ ούτε άπό τήν · Εθνοφυλακή 
πού προχωρούσε στή συγκρότηση· όμάδων άμύνης τών χωριών. 

· Εκείνη τήν ή μέρα ό Λυκούργος καί οί έπιτελεϊς του μετέβησαν στό 
· χωριό Κάτω Γραμματικό. Εfχαν προλειάνει τό έδαφος γιά τήν συνάντηση 
μέ τούς έκεϊ Ποντίους πού οί περισσότεροι ήταν ένοπλοι. · Επραγματοποί
ησαν καί συνάντηση μέ τούς νοικοκυραίους τοϋ χωριοϋ καί άπεφάσισαν 
μέσα σέ κλίμα ένθουσιασμού νά προχωρήσουν στήν πραγματική συμφιλίω
ση τοϋ λαοϋ. Εfχαν βαρεθrϊ οί κάτοικοι τοϋ άκριτικοϋ αύτού χωριού νά 
ζοϋν μέ τόν έφιάλτη τών σκοτωμών καί τών άντεκδικήσεων. Γι· αύτό όχι 
μέ προθυμία άλλά μέ ένθουσιασμό έδέχθησαν τό μήνυμα καί προχώρησαν 
είς τήν συγκρότησιν τής έπιτροπής συμφιλιώσεως. · Ανέλαβαν μάλιστα οί 
"ιδιοι νά συνωδεύσουν τήν έπομένη τήν όντιπροσωπεία στό γύρω χωριά γιά 
νά προχωρήσουν κι έκεϊ γιά τήν έπίτευξη τοϋ "ιδιου σκοπού. 

, 
Τό μεσημέρι τής ίδίας ήμέρaς μπήκε στό χωμιό ό Γεν. Γραμματεύς 

τής Περιφερειακής · Επιτροπής · Ημαθίας Πόνος. 
' Ητο έπικεφαλής μιός μεγάλης φάλαγγος ήμιόνων πού έγερναν άπό 

τό βάιχ>ς τοϋ ,wορτίου τοϋ όπλισμοϋ πού έστελνε ό τίτο είς τήν · Ελλάδα 
βάσει τών συμφωνιών πού εΙχε κάμει μέ τούς έ κπροσώπους τοϋ Κ .Κ .Ε  . 

.. Οταν έπληροφορήθη τήν παρουσία τοϋ Καπετάν Λυκούργου καί τό 
σκοπό γιά τόν όποϊον βρισκότανε έκεί έδωκε έντολή νά έπιτεθοϋν ατό 
χωριό. Στό άκουσμα αύτής τής άποφάσεως τοϋ Πάνου oi όνδρες τοϋ 
χωριοϋ, έσπευσαν νό τό έγκαταλείψουν ένώ οί γυναίκες τους βγήκαν με 
τρόφιμα καί καπνά πού ήταν περασμένα σέ βέργες γιά νά ύποδεχθοϋν 
τούς νεοφερμένους καί νά τούς προσφέρουν τά δώρα τους. 

Ό Καπετάν Πάνος, όντί νά συγκινηθή όπό τήν προσφορά τών 
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άγροτισσώv, έδωκε έντολή νά πυρποληθή τό χωριό καί νά έκτελεσθοϋν 
όλοι οί κάτοικοί του. Τότε ό Καπετάν Λάμπης Παλαμδς, μαζί μέ τούς 
σλαυόφωvους καί τούς Σέρβους παρτιζάνους πού όδηγοϋσαν τούς ημιό
νους, παίρνοντας τίς βέργες τών καπνών όπό τό χέρια τών γυναικών, τίς 
έχρησιμοποίησαν γιά εύφλεκτη ϋλη καί έτσι παρέδωκαν τό χωριό στίς 
φλόγες. Ταυτόχρονα άρχισε καί ή σφαγή τών τριανταοκτώ γυναικών πού 
έπέλεξαν οί άντάρτες "FΟϋ ΚΚΕ γιά έξιλαστήρια θύματα. 

Οί δυό φάλαγγες τών · Ελασιτών πού ήταν έκεί μέ �πικεφαλείς τούς 
Καπεταναίους Λυκοϋργον, · Ακρίταν, ΜαιJρον (Χρ. Παλαμδν), Μαρινέλλην, 
άξιωματικόν καί Μαρίνην φοιτητήν έπί πτυχίω τής Νομικής Σχολι)ς, καίτοι 
πιϊράν διαταγή άπό τόν Πόνο, όχι μόνον δέν δέχθηκαν νά λάβουν μέρος 
στό άπαίσιο αύτό έγκλημα, άλλά άηδιασμένοι έπfιραν τόν δρόμο τής 
έπιστροφής. 

ΟΙ ΣΥΜΦΙΛΙΩΤΑΙ 
ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ 
Είς τήν Νόουσσα οί είρηνόφιλοι αύτοί · Ελασίτες συνεκρότησαν σύ

σκεψιν κατά τήν όποίαν έπανέλαβαν τήν όπόφασιν νά έντείνουν τήν 
προσπάθεια τής συμφιλιώσεως καί τήν διό τής πολιτικής όδού νά έπιτύ
χουν τήν άναμόρφωσιν τής συμφωνίας τής Βόρκιζας, είς τρόπον ωστε νά 
καλυφθούν όλοι οί ύπηρετήσαντες είς τόν ΕΛΑΣ καί νά παύσουν οί 
διώξεις τών άνταρτών, οί περισσότεροι άπό τούς όποίους εΙ χα ν βγεί στό 
βουνό κατά τήν Κατοχή κινούμενοι άπό τήν άγνή καί άνυστερόβουλη 
σκέψη νά άγωνισθοιJν έναντίον τής τριπλής κατοχής. 

· Ενώ άρχισαν νό δραστηριποιοϋναι καί νά βρίσκουν τάκηρύγματά τους 
εύρεία όπήχηση aτόν δεινοπαθούντα λαό ήρθε μιά καινούργια άπόφασις 
τού ΚΚΕ. Μέ αύτήν τό Κόμμα έμπαινε στήν παρανομία καί άπεφασίζετο ή 
συγκρότησις τού «Δημοκρατικού Στρατού•. Είς τά τμήματα αύτού έδίδετο 
έντολή κατ· άρχήν μέν νά ένταχθοϋν δλοι οί παλαιοί · Ελασίται καί νά 
όρχίση ή στρατολογία καινούργιων μελών. ' Ωσαύτως άρχηγός τοϋ «Δημο
κρατικού Στρατού• 8ερμίου ώρίζετο ό Κικίτσας. 

Ταυτοχρόνως έκλήθησαν είς τήν Θεσσαλονίκην ό Λυκούργος πού 
τότε έφερε τόv τίτλο τού Α ·  Γραμμφέως τής τοπικής όργανώσεως τοϋ 
Κ.Κ.Ε. Ναούσσης, καί ό Φιλ. · Αδαμίδης πού ήτο Β '  Γραμματέας τής -ιδιας 
έπιτροπής. 

Πρίν φύγουν γιά τήν έκτέλεσιν τής έντολής συνεκλήθη είς τό ξενοδο
χείον Παπαφίλιππα εύρεία αύσκεψις στ�λεχών άμφοτέρων τών παι:ΙJτάξε
ων στήν όποία έλαβον μέρος καί όντιπρόσωποι τής · Εθνοφυλακής καί τοϋ 
· Αγγλικού Στρατού πού διέθε-ι:ε μικρές δυνάμεις στή Νάουσσα. · Εκεί 
παραδόξως δέν παρέστησαν, καίτpι κληθέντες οί ύπεύθυνοι τών Κομματι
κών Πυρήνων τοϋ ΚΚΕ καί τοϋ ΟΚΝΕ πρaγμα πού άνησύχησε τούς 
όργανωτές τής συσκέψεως. ·. • . 

Στήν έν λόγω σύσκεψιν Ή y��έ:τ'ήθησαν αί προτάσεις τών . Λυκούργου 
καί . Αδαμίδη καί όπεφασίσθη va σταματήση όποιαδήποτε έκτέλεσις καί νά 
μήν γίνη έξοπλισμός άνδρώv τό δύο άντιμαχομένων παρατάξεων. 

Μετά τήν σύσκεψιν όνεχώρησαν οί δύο ύπεύθυνοι τού Κ .Κ.Ε. είς 
Θεσσαλονίκην, όπου οί έκεί ύπεύθυνοι τού κόμματος τούς ύπεδέχθησαν 
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μέ διαθέσεις είρωνικάς. Διαβάζοντας δέ έκθεσιν τής περιφερειακής 
έπιτροπής τού Κ.Κ.Ε. · Ημαθίας, τούς κατηγορούοον δτι μέ τήν τακτικήν 
τους έπροκάλεσαν ρήγμα είς τήν ένότητα τοϋ κόμματος καί έξέθεσαν τήν 
ήγεσία του στά μάτια τοϋ Λαοϋ. 

Οί Λυκούργος καί · Αδαμίδης, άγανακτισμένοι άπό τήν άλλοπρόοολλη 
τακτική πού ένεφάνιζε ή ήγεσία τού Κ.Κ.Ε. παραιτήθησαν τήν 'Ίδια στιγμή 
τονίζοντες δτι αύτήν τήν έσφαλμένη τακτικήν πού άκολουθεί ή ήγεσία θά 
τήν πληρώση άκριβά τό κομμουνιστικό κίνημα άλλά καί ό Τόπος. · Ο  Πάνος 
έπανέρχεται είς τήν Νάουσσa καί όρχίζει τρομοκρατία. · Η · Εθνοφυλακή 
άπαντά μέ συλλήψεις, μέ διώξεις καί καμμιά φορά μέ πρόξεις πού τίς 
χαρακτηρίζει καί ή ύπερβολή. • Ηταν ή φυσική συνέπεια τής άμυνας στήν 
βία. 

Ο ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 
ΣΤΗΝ ΝΑΟΥΣΣΑ 
Είς τήν Νόουσσα καταφθάνει ό άρχηγός τού Κ.Κ.Ε. Ζαχαριάδης, πού 

συνοδεύεται άπό τόν άρχηγό τού · Αγροτικού Κόμματος Κωνσταντίνο 
Γαβριηλίδη. · Η  γυναίκα τοϋ Ζαχαριάδη, Ρούλα Κουκούλου, εΙναι Ναουσ
σαία. Στό σπίτι τού δημάρχου Φετλή, γίνεται σύσκεψις στελεχών ύψηλών 
βαθμίδων καi ό όρχηγός προσδιορίζει τά καινούργια καθήκοντα τών 
στελεχών καί όπαδών τοϋ Κ.Κ.Ε. Τό "ιδιο βράδυ γίνεται στόν "ιδιο χώρο 
σύσκεψις δλων τών άξιωματικών τοϋ ΕΛΑΣ πού έφεραν τόν βαθμό τού 
ταγματάρχου καi άνω καί όσων ύπηρέτησαν ώς πολιτικοί ύπεύθυνοι τών 
σχηματισμών τού ΕΛΑΣ. Δίδονται καί σ·  αύτούς οί  "ιδιες έντολές καί τήν 
έπομένη ό Ζαχαριόδης όμιλών εiς άνοικτήν συγκέντρωσιν πού όργανώνε
ται είς τό Γυμναστήριον, μέ πολιτικότητα άλλά καί σκληρότητα, όποδίδει τά 
δσα πρόκειται νά συμβούν είς τήν Δεξιάν καί ίδίως είς τήν Χωροφυλακήν 
καί τήν · Εθνοφυλακή ν. Λέγει: «Διωκόμεθα ένώ έμείς άγωνιοθήκαμε γιά 
τήν συμφιλίωση. Σάν διωκόμενοι θά άγωνισθούμε γιά νά πάρουμε μέ τή 
δύναμή μας τό έδαφρος πού μδς άνήκει». 

Μετά δύο ήμέρες συγκαλείται σύσκεψις είς τό σπίτι τοϋ Μάρκου 
Μαρκοβίτη, πού άπό καιρό εΙχε φύγει στή Ρωσία καί άργότερα πήρε μέρος 
στόν έμφύλιο πόλεμο τής ' Ισπανίας. Σ '  αύτήν μετέχουν καί oi Μάρκος 
Βαφειάδης, Λασσάνης, · Αποστολίδης καί Πάρης καί άποφασίζεται έπισή
μως πλέον νά άναγγελθιi ή συγκρότησις τοϋ «Δημοκρατικού Στρατού». 

· Η  άπόφασις αύτή κοινοποιείται σ· δλα τά τμήματα τού ΚΚΕ καί 
δίδεται έντολή νά άρχίση ή όμιλλα γιά νά ξεπερασθιϊ ό στόχος τής 
άριθμητικής δυνάμεως πού καθωρίσθηκε καί νά συντομευθή ό χρόνος γιά 
τήν έπικράτηση τών «δημοκρατικών δυνάμεων». Οί · Αρχηγοί τοϋ Κομμου
νισμού έγκαταλείπουν τήν μαρτυρική Νόουσσα, ένώ τήν "ιδια νύκτα, 
διακινείται ό όπλισμός άπό τή σπηλιά της · Υπαπαντής πρός τό Βέρμιο καί 
τό Καϊμάκ Τσαλάν. · Ο Κικίτσας ύποδέχεται καί τούς πρώτους άντάρτες 
στούς όποίους διαγράφει τά καινούργια τουc; καθήκοντα. 

Ταυτόχρονα ή ΟΠΛΑ άνασυγκροτεϊται είς τήν πόλη καί δίδονται τά 
όνόματα τών «άντιδραστικών» πού έπιβάλλεται νά έκτελεσθοϋν. 

Στό βουνά φθάνουν βάσει τής συμφωνίας τίτο-Στρίγγου καί αί ύπό 
τόν Γ κότσε φ δυνάμεις τοϋ ΣΝΟΦ καί άρχίζει κ.αί ή έκεϊ ένοπλη δράση πού 
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στοίχισε είς τόν τόπον δεκάδες χιλιάδες νεκρών καί άπροσμέτρητες 
καταστροφέ ς . 

'Όταν τελείωσα τήν συζήτησή μου μέ τόν παλαιό ήγέτη τοϋ ΚΚΕ καί 
τοϋ ΕΛΑΣ καί τόν ήρώτησα ποιόν βαρύνει ή εύθύνη γιά δσα συνέβησαν 
ατή χώρα μας κατά τή διάρκεια τοϋ ccτρίτου γύρου» μεταξύ 1 946-49 μέ 
τήν σοβαρότητα καί τήν έντιμότητα πού ένοιωσα νά τόν διακρίνουν, δέν 
δlστασε νά έπιμερίση ίστορικές εύθϋνες καί στίς δυό πλευρές. · Αναλύον
τας δέ τό συλλογισμό του ύπεστήριξε ότι έόν αί δυνάμεις τής τάξεως 
έθεταν ύπό τόν έλεγχό τους τίς οίκογένειες τών θυμάτων πού διψοϋοον 
γιά έκδίκηση "ισως δέν θά ύπήρχε δικαιολογία γιά τό καινούργιο άντάρτικο. 
· Η εύθύνη πάλι τοϋ ΚΚΕ βρίσκεται κυρίως ατή συμφωνία πού συνήψε μέ 
τόν τίτο γιά ν ·  άρχίση τόν άγώνα μέ σκοπό τήν ύποβόήθηση τοϋ ρόλου 
τής Σοβιετικής · Ενώσεως, γιά τήν κυριαρχία τοϋ Μάο καί γιά τό ξεσήκωμα 
τών λαων γιά παγκόσμια · Επανάσταση. - Αλλωστε μοϋ είπε: 

ccΠοτέ δέν μπορώ νά λησμονήσω τά λόγια τοϋ Στρίγγου ότι δέν έχει 
καμμιά σημασία έάν καταστραφή όλοσχερώς ή · Ελλάς, άρκεί νά διευκο
λυνθούν οί γενικότεροι σκοποί τού διεθνούς κομμουνισι:tοϋ». 

Έμεινα έκστατικός μηρός στήν τετραγωνική σκέψη τού συνομιλητού 
μου πού μιλώντας μέ τό βάρος τής ήλικίας του καί τής πολύχρονης 
πείρας πού άπέκτησε άπό τόν ύπεύθυνο ρόλο πού διεδραμμάτισε στήν 
ήγεσία τοϋ ΚΚΕ καί τού ΕΛΑΣ ήταν ό άρμοδιότερος νά έχη γνώμη γιά τά 
γεγονότα τοϋ 1 945-1949 πού σημάδεψαν τήν ίστορία τοϋ Τόπου καί πού 
πρός στιγμήν ήπείλησαν μέ άφανισμό τήν · Ελλάδα. 

Σάν τίμιος όνθρωπος καμάρωσα τόν συνομιλητή μου καί. τόν παρεκά
λεσα νά πιστέψJ1 δτι ή δλη του στάσις, άπετέλεσε προσφορά γιά τήν 
· Ελλάδα. Μακάρι σάν κι αύτόν νά συνήρχοντο καί νά πίστευαν στήν 
άvάγκη τής συμφιλιώσεως τοϋ λαού μας όλοι οί κομμουνισταί καί οί 
Μαρξισταί πού όραματίζονται νά μεταβάλουν τή χώρα μας σέ Δημοκρατία 
τύπου Καντόφι, Κάστρο ή Σοβιετικής · Ενώσεως. 

Αύτή δμως ή συγκλονιστική συνομιλία πού είχα μέ τόν έντιμο αύτόν 
ίδεολόγο καί πραγματικό μαχητή τής Δημοκρατίας, θέτει τό Κ.Κ.Ε. ένώπι
ον τραγικού διλήμματος. Θά διαψεύση τίς κατηγορίες του τουλάχιστον 
έκείνες πού άφορούν τήν συμφωνία τίτο-Στρίγγου γιά τήν έκχώρηση τής 
Καστοριάς, Φλωρίνης καί · Αρδέας είς τήν Γιουγκοσλαβία καί τήν ίσότιμη 
συνεργασία τοϋ Στρατού τού Κ.Κ.Ε. μέ τούς κομιτατζήδες τής ΣΝΟΦ καί 
γιά κοινή δράση έναντίον τοϋ · Ελληνικού Στρατοϋ; 

Θό όμιλήσουν οί σημερινοί ήγέται τού Κ.Κ.Ε. πού κατά σύμπτωσιν, 
κατά τήν περίοδον πού άπεφασίζετο ό διαμερισμός τής Μακεδονίας 
ήγοϋντο ένόπλων τμημάτων τού Κ.Κ.Ε. είς άλλος riεριοχάς τής Χώρας. 
· Ακόμη δμως άναμένω έόν άποδεχθοϋν καί σέ ποιόν όπό τούς ccηρωες .. 
τής · Εθνικής · Αντίστασης θό φορτώσουν τίς εύθύνες γιά τήν πυρπόληση 
τού άκριτικού χωριοϋ Γραμματικό καί γιά τήν σφαγή τών τριάντα όκτώ 
γυναικών πού ύmϊρξαν τό θύματα τού Καπετόν Λάμπη καί τών συντρόφων 
του. 

Είναι κι αύτό τό μέρος τής συνομιλίας μου μέ τόν παλαίμαχο 
κομμουνιστή ένα σημείο έντροπής γιά τήν δρόση άλλά κοί όλόκληρη τήν 
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ίστορiα τού Δημοκρατικού Στρατού πού όργανώθηκε άπό τό Κ.Κ.Ε. 
· Οποιαδήποτε δμως θέση έπιδιώξη νά λάβη τό Κ .Κ. Ε. έπάνω στίς 

βαρειές κατηγορίες τού πρώην στελέχους του, όχι μονάχα γιά μένα, άλλά 
καί γιά κάθε καλόπιστο έρευνητή και συζητητή τών έλληνικών πραγμάτων 
ή ήνεσία τοϋ Κ .Κ .Ε. δέν θά μπορέση νά άποσείση τίς ίστορικές εύθύνες 
πού τήν παρακολουθούν γιά τήν τακτική πού τό κόμμα τής προδοσίας καί 
τού έγκλήματος ήκολούθησε σέ όλα τά μεγάλα έθνικά θέματα. 

Ίσως έδώ ύπάρχει μιό δικαιολογία. Τό Κ.Κ.Ε. έξηρτημένο άπό της 
συγκροτήσεώς του όπό τή Σοβιετική .. Ενωση γιά πολλά χρόνια τελούσε 
πάντοτε ύπό τήν κηδεμονία τού Δημητρώφ. · Αργότερα μέ τήν νέα γραμμή 
τής Σοβιετικής ήγεσίας ύπήχθη είς τήν χορεία τών Κομμουνιστικών 
Κομμάτων πού τά κατεύθυνε άπολύτωc; τό Πολιτ. Μπιρώ τής Ρωσσίας. 
• Ετσι ποτέ δέν εΙ χε τήν έλεuθερία καί τήν δυνατότητα νά καθορίση δική 
του άνεξόρτητη έλληνική θέση στά έθνικό μας θέματα. Γι · αύτό έμφανί
ζεται σόν κόμμα πού μειοδοτεί έθνικά ·καί δέχεται άλόγγυστα τίς πιέσεις 
των σλαύων γειτόνων μας στό Μακεδονικό. Σέ καμμιά περίπτωση δέν 
έμφανίζει τήν άνεξαρτησία πού τηρούν τά Κομμουνιστικό Κόμματα της 
Δύοεως, πού όχι μονάχα δέν δέχονται συζήτηση γιά άκρωτηριασμό έδα
φών τών χωρών τους, άλλά πού λαμβcίνουν σαφή καί άποφασιστική θέση 
στά προβλήματα πού . άφοροϋν τήν όμυνα τών Πατρίδων τους εύθυγραμμι
ζόμενοι μέ τό ΝΑΤΟ. 

· Από μιά μεριά εfναι νά λυπάσαι τήν ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε. ,  γιατί όθελά 
της προδίδει τά συμφέροντα τοϋ . " Εθνους μας, ένώ άπό τήν άλλη 
έντρέπεται γιά τό κατάVτημά · Ελλήνων πού ύιτηρετώνταc; τήν κομμουνιστική 
ύhόθεση μπαίνουν στΊ;ν λίστα τών · Εθνοπροδοτών. Ίσως. κάποτε άνανή
ψουν όπως συνέβη μέ τούς ήγέτας τοϋ κομμουνισμού Λεί.πέρη Σταυρίδη, 
Τόσο Χαϊτόγλου, Σεραφείμ Μάξιμο καί Γιώργο Γεωργιάδη, πού διαπιστώ
νοντας τήν προδοσία τοϋ Κ.Κ.Ε. πάνω στό · ·Μακεδονικό, διεχώρισαν τή 
θέση τους καί τό έγκατέλειψαν. Καί οί τέσσαρεις όμως αύτοί κομμουνισταί 
ήταν έλεύθεροι στή σκέψη. Διέθεταν τεράστια μόρφωση καί πρό παντός 
δέν εfχαν βάψη τά χέρια τους μέ ατιμα άθώων ' Ελλήνων δπως σήμερα 
συμβαίνει μέ όχι λίγους ήγέτας τοϋ Κ.Κ.Ε. πού ύπήρξ1:ιν καπεταναίοι καί 
κqθοδηγηταί τοϋ ΕΛΑΣ κατά τή μαύρη περίοδο πού άναφέρομαι στό βιβλίο 
μου καί στήν όποία ή χώρα μας μετεβλήθη σέ πραγματικό άνθρωποσφα
γείο μέ θύματα άγνούς .. Ελληνες καί μέ θύτας τά εύτελιϊ όργανα τού 
Κ .Κ. Ε. 

* * * 
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Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ 
ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

Οί σφαγές τού λαού, οί βιασμοί των · Ελληνίδων καί ή διαρπαγή των 
περιουσιών των ταπεινών άνθρώπων δέν περιωρίσθηκαν μόνον μέσα στήν 
Νόουσσα. Στά χωριά της, σέ πολλές περιπτώσεις διεπράχθησαν είδεχθέ
στερα έγκλήματα στά όποία ένεφανίσθη καί κοινή δράσις · Ελασιτών, 
Κομιτατζήδων καί Βουλγάρων Στρατιωτών. 

Σέ άδρές γραμμές, καί χωρίς πλεονασμό θά τό περιγράψω, ζητώντας 
καί πάλι τήν έπιεική κρίση τών άναγνωστών τού βιβλίου μου γιά τυχόν 
παραλλείψεις πού ύπάρχουν στήν άφήγησή μου. 

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ 
Θά άρχίσω άπό τό χαροκαμένο · Αγγελοχώρι πού είχε τό· περισσότερα 

θύματα, καΙ πού σ ·  αύτό ή δράσις · Ελοσιτών καί Βουλγάρων ήταν 
άπροσχημάτιστη. Τό χωριό αύτό όπέχει όπό τή Νόουσσα 1 2  χιλιόμετρα 
πηγαίνοντας πρός τή Σκύδρα. 

ΤΗταν ή 2 1 η  Μάίου τού 1 944 καί οί κάτοικοι τού χωριού δέν πήγαν 
στίς δουλειές τους, έορτόζοντας τόν ·· Αγιο Κωνσταντίνο. 'Όπως συμβαί
νει σέ όλα τό χωριό, οί περισσότεροι άπ · αύτούς ήταν συγκεντρωμένοι 
στήν πλατεία. Μόλις όρχισε νό σκοτεινιάζει όρχισαν νά φεύγουν γιά τά 
σπίτια τους έρημώνοντας τό χωριό πού έχει σήμερα 1 800 κατοίκους. 

Θά ήταν έννέα τό βράδυ δταν ή καμπάνα τής έκκλησίας όρχισε νά 
κτυπάη, ένώ ένοπλοι · Ελασίτες καλούσαν μέ τηλεβόα νά συγκεντρωθούν 
δλοι οί · Αγγελοχωρίται στήν πλατεία τού χωριού. «Βασιλική διαταγή καί τά 
σκυλιά δεμένα» πού λέγει ή λαϊκή ρήση. Σχεδόν τό σύνολο των άνδρών 
πήγε ατό χώρο πού όριζαν oi άπελευθερωταi. · Εκεί βρέθηκαν μπροστά σέ 
καμμιά τριανταριά Έλασίτες καi σέ ίσάριθμους Βουλγάρους στρατιώτες. 
Κομματικά στελέχη τού ΕΑΜ έκόλεσαν τούς συγκεντρωθέντας νά τοποθε
τηθούν στίς σχηματισθείσες γραμμές.Συγκεκριμένα καθώρισαν oi μέν 
έντόπιοι νά καταλάβουν τό όριστερό τής πλατείας οί δέ πρόσφυγες -
Πόντιοι ώς έπί τό πλείστον - νά στοιχηθούν ατό δεξιό ούτής. 

· Επηκολούθησε νέα διαταγή μέ τήν όποία οί πρόσφυγες θά άκολου
θούσαν τό δρόμο πρός τήν έκκλησίο τού · Αγίου Γεωργίου ένώ οί άλλοι θά 
παρέμειναν είς τός θέσεις των μέχρι νεωτέρας έντολής. Τή σχηματισθεί
σο φάλαγγα τήν πλαισίωσαν · Ελασίται καί Βούλγαροι στρατιώται, έπικεφο-
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λής δέ αύτής έτέθησαν δύο Βούλγαροι άξιωματικοί, δυό ένοπλοι · Ελασί
τες, καί ένας μεσήλιξ μέ πολιτικά πού είχε καί τό γενικό πρόσταγμα. 

Πρίν ·Προχωρήση ή φάλαγγπ πρόν τό καθορισθέν σημείο οί · Ελασίτες 
μέ τόν τηλεβόα, έδειναν έντολή νά διαλυθούν οί έντόπιοι συγκεντρωθέν
τες, πηγαίνοντας είς τά σπίτια τους καί ότι θά έπακολουθούσε τό "ιδιο 
βράδυ νέο πρόσκλησις αύτών. 

'Όταν τελείωσε καί ή άποχώρηση κοί τού τελευταίου .έντόπίου. ό 
όγνωστος μέ τό πολιτικά, μιλώντας μέ έμφοντική σλαυϊκή προφορά 
όπηυθύνθη πρός τούς συγκεντρωμένους. �κατηγόρησε συλλήβδην . όλους 
τούς πρόσφυγας ότι είναι όργανο τής άντίδροσης κοί τfiς ΠΑΟ. Τούς 
άπεκάλεσε έθνοπροδότας κοί τούς προειδοποίησε ότι έκείνη τή νύκτα θά 
πληρώναν όλο τους τά έγκλήμοτο. Τά Λαϊκό Δικαστήριο πού θά συνεδριά
σουν είπε μέχρι νά φέξη ό fiλιος δέν πρόκειται νά άδικήσουν κανέναν. Θά 
τιμωρηθούν όμως βαρειά δσοι άποδεδειγμένα κοί βάσει στοιχείων θά 
όποδειχθη ότι είναι έχθροί τού ΕΑΜ καί τού ΕΛΑΣ. 

· Αφού τελείωσε τήν όμιλίο του, πρόσταξε άρχικά στήν έλληνική καί 
έν συνεχεία στήν βουλγαρική γλώσσα, τούς ένόπλους νά καταμετρήσουν 
τούς συγκεντρωμένους καί νά κινηθούν άκολούθως βάσει τών έντολών 
πού είχαν δοθή άπό τό · Αρχηγείο. 

τέσσερα ζευγάρια ένόπλων άνάμικτα άπό Βουλγάρους καί · Ελοσίτες,  
όρχισε τήν καταμέτρηση τών συγκεντρωμένων κατά τόν Ίδιο τρόπο πού oi 
κτηνοτρόφοι μετρούν τά κοπάδια τους προκειμένου νά τά πωλήσουν είς 
τούς ζωεμπόρους. · Ανήσυχοι οί μαντρωμένοι πρόσφυγες, γιά τήν τύχη 
πού τούς περίμενε, κινήθηκαν ένστικτωδώς γιά νά φύγουν άπό τήν 
πλατεία.  Οί ένοπλοι πρός στιγμήν αίφνιδιάστηκον. Γρήγορα όμως όρχισαν 
νά ρίχνουν έπάνω στά κορμιά τών συγκεντρωμένων. · Ο  πρώτος νεκρός 
τής ήρωϊκής έκδηλώσεως πού ένωμένοι έκαναν oi · Ελασίτες μέ τούς 
Βουλγάρους γιά τήν άπελευθέρωση τής χώρας ήταν ό Χρήστος Ούρδαλί
δης. Οί περισσότεροι έπεσαν στό έδαφος γιά νά προφυλαχθούν άπό τiς 
σφαίρες τών δολοφόνων. Μονάχα οί Συμεών Συμεωνίδης καί Νικόλαος 
Γκαλιμάνης, έπωφελούμενοι τής συγχύσεως καί τοϋ πανικοϋ πού έπεκρά
τησαν, ξέκοψαν άπό τόν κύκλο τών συγκεντρωμένων παίρνοντας ό καθέ
νας τους καί μιά διαφορετική κατεύθυνση. Τούς άκολούθησαν οί ένοπλοι 
πυροβολώντας τους, άλλά οί δύο .. Ελληνες τρέχοντας σάν σπρίντερ 
άγώνων, κοτώρθωσαν νά διαφύγουν γιά νά εΤναι σήμερα μάρτυρες κατηγο
ρίας γιά τό όμαδικό καί άπαίσιο αύτό έγκλημα τών έν όπλοις συνεργατών 
τών δύο Βαλκανικών Κομμουνιστικών Κομμάτων. 

ΟΙ 5 ΜΑΣΚΟΦΟΡΟΙ 
Τότε ξεπετ�χθηκον άπό τούς διπλανούς δρομίσκους πού όδηγούν 

πρός τήν πλατεία πέντε μασκοφόροι. Είχαν καλύψη τά πρόσωπά τους 
προφανώς γιατί ήταν γνωστοί στούς κατοίκους τοϋ χωριού. Πρίν άρχίσουν 
νά ξεχωρίζουν τούς πρός έκτέλεσιν - αύτό φάνηκε σέ λίγο δτον 
ύπεδείκνυαν στούς όπλοφόρους ποιούc; θά πρέπει νά συλλάβουν - ό 
Κυριάκος Κεμεντσετζίδης, σηκώθηκε όρθιος καί όρχισε νά τρογουδάη. Οί 
συγχωριανοί του τό έχασαν στήν κυριολεξία καί πίστευσαν ότι ό παλλήκα
ρος αύτός παραφρόνησε. Γρήγορα όμως ήλθαν νά τούς διαψεύσουν τά 
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όσα έπακολούθησαν. Ό Κυριάκος σταματώντας τό τραγούδι του άπευθύν
. θηκε πρός τούς συγκεντρωμένους καί μέ σταθερή φωνή τούς · είπε: 

- Ξέρω ότι θό μέ σκοτώσουν όπως τό 'Ίδιο θά κάμουν καί σέ σάς. 
Θέλω δμως τραγουδώντας ν' άντικρύσω τό Χάρο καί νά πώ στούς 
· Ελασίτες καi στούς Βουλγάρους, ότι οί Πόντιοι δέν φοβούνται τό θάνατο. 
Προτιμούν νά πεθάνουν όρθιοι καί παλληκαρίσια, παρά νά ζήσουν ζητών-
τας έλεος όπό τούς προδότας. 

-

· Αμέσως μέ έντολή τού πολιτικού έπιτρόπου πού μίλησε πρίν άπό 
λίγο στούς συγκεντρωμένους Έλασίτες καί Βούλγαρους όρμησαν έπάνω 
στόν Κεμεντσετζίδη καί άρχισαν νά τόν κτυπούν. · Ανταποδίδοντος ό 
ήρωϊκός Πόντιος τά κτυπήματα, ύπέκυψε στήν ύπεροχή τών ένόπλων. 
• Ετσι δένοντάς τον πισθάγκωνα τόν έβγαλαν άπό τή γραμμή καί τόν 
όδήγησαν έξω άπό τό χωριό. Ριπές αύτομάτου πού άκούσθηκαν μετά άπό 
λίγο πρόδιδαν τήν τύχη πού περίμενε τόν Κυριάκο. 

· Απηλλαγμένοι οί μασκοφόροι άπό τήν παρουσία τοϋ ταραξία πού 
πρός στιγμήν έγινε άφορμή νά μήν άρχίσουν τό όλέθριο καί άπα ίσιο έργο 
τους, έπεδόθησαν έ κ  νέου είς τήν έπιλογήν τών θυμάτων πού οί ηρωες 
θά έκτελούσαν σέ λίγο. 

ΤΑ 12 ΘΥΜΑΤΑ 
Δείχνοντας μέ τό δάκτυλό τους στούς Βουλγάρους καί στούς · Ελασί

τες τά πρόσωπα πού έπρεπε νό συλληφθούν, ξεχώρισαν μέ τήν άκόλουθη 
σειρά τούς έξής: 

1 .  Τόν · Αναστάσιον Καραγκιοζίδη 
2. Τόν · Ηλία Τορτοπίδη 
3. Τόν ' Ιωάννη · Ιωακειμίδη 
4. Τόν Στυλιανό Παπαδόπουλο 
5. Τόν Πολυχρόνη Κελεσίδη 
6. Τόν · Ιωάννη Κελεσίδη 
7. Τόν Λαυρέντιο Κελεσίδη 
8. Τόν Εύστάθιο Κελεσίδη 
9. Τόν Γερβάσιο ' Ιωακειμίδη 

1 Ο. Τόν Κωνσταντίνο Διπλαρίδη τού Στυλιανού 
1 1 .  Τόν · Ανέστη Κελεσίδη καί _ 

1 2  ... Ενον Βεροιώτη μικρέμπορο άγνώστων στοιχείων, πού. τό μικρό του 
όνομα ήταν Παναγιώτης καi πού έρχόταν τακτικά μέ τίς · μικροπραμάτειες 
του στά · Αγγελοχώρι άνταλλάσσοντας μέ εΊδη πού έπαιρνε όπό τούς 
ντόπιους παραγωγούς. 

· Αφοϋ τούς χώρισαν σέ ζευγάρια τούς έδεσαν τά χέρια καί μικτά 
άποσπάσματο άπό · Ελασίτες κοί ΒουΛγάρους τούς όδί;γησαν στήν έξοδο 
τής πόλεως. Πρώτους έξετέλεσαν τούς · Αναστάσιον Καραγκιοζίδην κοί 
· Ανέστη Κελεσίδη. 'Όταν τήν άλλη ήμέρα βρέθηκαν τό mώμοτά τους στό 
ρείθρο τού δρόμου,. ήταν κατατρυπημένο άπό μαχαιριές ένώ τά πρόσωπο 
καi τών δύο εΙχαν δεχθιϊ βλήματα σφαιρών. · Ακολούθησε ή σειρά τού 
' Ιωόννου ' Ιωοκειμίδη κοί τού Γερβάσιου ' Ιωοκειμίδη. Αύτούς άρχισαν νά 
τούς πλήττουν, μέ τά μαχαίρια τους εύθύς άμέσως μετά τόν διαχωρισμό 
τους άπό τούς άλλους δεσμώτες. .. Οπως διηγούνται οί έπιζήοοντες άπό 
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τήν τραγωδία τοϋ ξεκληρισμοϋ τοϋ · Αγγελοχωρίου, ή μανία τών φονηάδω� 
έναντίον τών δύο αύτών · Ελλήνων όφε'ίλετο είς τό γεγονός δη οί μασκοφόροι 
καταδότες κάνοντας τήν έπιλογή τώv δύο όνωτέρω στάθηκαν ήερισσότερη 
ωρα σ· αύτούς καί έν συνεχεία όμίλησαν βουλγαριστί άπευθυνόμενοι σέ 
έναν άπό τούς Βουλγάρους · Αξιωματικούς. · Αν καί τραυματισμένοι συνέ
χισαν νά περπατούν τρικλίζοντας oi ύποψήφιοι νεκροί. Σ ·  αύτό τούς 
βοηθούσαν καί οί · Ελασίτες πού τούς ί:ιπεβάσταζαν κατά τήν πορεία των. 
Βγήκαν όρκετά έξω όπό τό χωριό, όταν μέ διαταγή τοϋ · Ελασίτη όδηγοϋ 
έσπρωξαν τά θύματά τους πρός ένα καταπράσινο λιβόδι καί συνέχισαν 
έκεί τό όργιο τοϋ πετσοκόμματος τών θυμάτων τους. 

Τούς τυράννησαν φρικτά όπως μοϋ διηγόντουσaν οί · Αγγελοχωρίτες 
καί τή χαριστική βολή σ '  αύτούς έδωκε ένας Βούλγαρος στρατιώτης, πού 
γιά νά εΤναι πιό σίγουρος γιά τό έργο του δέν όρκέσθηκε σέ μιά πιστολιά, 
άλλά κατατρύπησε τό κρανίο τών δύο Ποντίων. 

Γυρίζοντας καταματωμένοι οί έκτελεσταί παρέλαβαν τούς Πολυχρόνη 
Κελεσίδη καί Λαυρέντιο Κελεσίδη. Καί oi δυό τους άρνήθηκαν στήν όρχή 
ν ·  όκολουθήσουν τούς δημίους των. Σκοτώστε μας έδώ γιά νά δή όλο τό 
χωριό τό έγκλημά σας καί νό καμαρώσει τή ντροπή τής συνεργασίας 
· Ελασιτών καί Βουλγάρων. · Ο  Πολυχρόνης Κελεσίδης ίδίως φωνάζοντας 
όσο δυνατότερα μποροϋσz κάλεσε τούς συγχωριανούς του νά μήν προ
σκυνήσουν σέ καμμιά περίπτωση τούς · Εαμοβουλγάρους. · Επηκολούθησε 
άγριος ξυλοδαρμός τών δύο δεσμωτών. Αύτούς δέν τούς κτυπούσαν μέ 
τά ματωμένα μαχαίρια τους άλλά μέ βέργες σιδερένιες. Δυό τρείς φορές 
έπεσαν στό έδαφος οί κρατούμενοι. Oi · Ελασίτες καί οί Βούλγαροι τούς 
ξανασήκωσαν συνεχίζοντας τό κτυπήματά τους. 'Όταν ό Λαυρέντης 
Κελεσίδης τούς κάλεσε νά σταματήσουν τήν τυραννία τους έκτελώντας 
τους όπως ε1χε ζητήση καί ό Πολυχρόνης,  οί έλασίτες άρχισαν νά γελοϋν. 
• Εχετε άκόμη νά τραβήξτε άρκετά ώς ότου παραδwστε στό σατανά τή 
βρώμικη ψυχή σας. 'Ώστε λοιπόν μοϋ έλεγαν χωρικοί τοϋ · Αγγελοχωρίου 
οί · Ελασίτες παρεδέχοντο δτι ύπάρχει • Αγγελος καί Διάβολος στόν άλλο 
κόσμο. 

Τό μαρτύριο τών δυό αύτών θυμάτων κράτησε γιά όρκετή ωρα. Οι 
δήμιοι προτιμούσαν νά τελειώνουν τήν έκτέλεση τών σκληρών αύτών 
ποντίων μέ τό σιδερένια τους ραβδιά. " Ενας · Ελασίτης πού θέλησε νά 
χρησιμοποιήση τό περίστροφό του καταληφθείς άπό τήν όργή πού προκα
λούσαν τά λόγια τών δυό δεσμωτών, δέχθηκε τήν παρατήρηση τοϋ 
όρχηγοϋ του, καί τή συμβουλή δη ό τρόπος πού ζητοϋσε νά έκτελέση ό 
Έλασίτης τά θύματά του, θ '  όποτελοϋσε γι' αύτά λυτρωμό. Καί πράγματι 
ε1χε δίκαιο ό έμπειρος όπό έκτελέσεις καί βασανισμούς άρχηγός. · Ο  
τρόπος μέ τόν όποίον κακουργήθηκαν οί δυό δεσμώται ξεπέρασε κάθε 
προηγούμενο. Τά τεμαχισμένα μέλη τών κορμιών τους τά διεσκόρπισαν οί 
δήμιοι λίγο έξω άπό τό χωριό. Κουράσθηκαν, ιϊ γιό νά κυριολεκτήσουμε 
παιδεύτηκαν oi συγγενείς τών δύο αύτών νεκρών γιά νά συναρμολογήσουν 
τήν έπομένη τά σώματα τών άδικοχαμένων προσφιλών προσώπων τους. 

Θά ζύγωνε ή ένδεκάτη νυκτερινή ωρα όταν άλλοι · Ελασίται καί 
Βούλγαροι πού δέν είχαν πάρη μέχρι τότε μέρος στίς έκτελέσεις άνέλα-
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βαν νά συνοδεύσουν γιά ανακριση τόν Βεροιώτη έμπορόκο καί τόν 
Κωνσταντίνο Διπλαρίδη. Πρίν ξεκινήσουν γιά τό τελευταίο .ταξείδι πού θά 
fκαναν οί μελλοθόνατοι, οί · Ελασίται τούς συνεβούλευσαν νά είναι 
ύπάκουοι καί ότι δέν ε1χαν τίποτε νά φοβηθούν. Γρήγορα τούς εΙπαν θά 
σάς ξαναφέρουμε στό χωριό. Καί αύτούς όπως συνέβη μέ τό δεύτερο 
ζευγάρι τών σκοτωμένων τούς όδήγησαν χίλια μέτρα έξω όπό τό χωριό καί 
σταματώντας τους σέ ένα σπαρμένο χωράφι τούς κάλεσαν ν· όπολογη
θοϋν γιά τά έγκλήματα πού διέπραξαν έναντίον τού λαού καί τού ΕΑΜ. 

· Ο  Βεροιώτης κλαίγοντας έλεγε κι έπανελάμβανε ότι εΙ ναι φτωχός 
βιοπαλαιστής, εΙναι πραγματικός δημοκράτης καί ότι πολλές φορές- εΤχε 
βοηθήση οίκονομικά τήν τοπική όργάνωση τού ΕΑΜ Βεροίας. Ρωτήστε 
τούς ε1πε τούς έκεί ύπευθύνους πρίν μέ χαλάσετε - ύποννοώντας μήν μέ 
σκοτώσετε. Οί ένοπλοι πού είχαν περιβληθfι άπό μόνοι τους τίς έξουσίες 
τών λαϊκών Δικαστών, άντί άλλης άπαντήσεως, άρχισαν νά δέρνουν καί έν 
συνεχεία νά κτυπούν μέ τά γιαταγάνια τόν άτυχο Βεροιώτη , πού άν καί 
μισοπεθαμένος τούς έκλιπαρούσε νά μάθουν γι· αύτόν ζητώντας πληρο
φορίες άπό τό ΕΑΜ καί τό ΚΚΕ Βεροίας. ''Ολες οί έκκλήσεις του, καί τά 
δάκρυά του πού έχυσε δέν έπέφερε κανένα εύνοίκό όποτέλεσμα γι · 
αύτόν. 

Οί · Ελασίτες καί μαζί τους ένας Βούλγαρος στρατιώτης άφοϋ άπετέ
λειωσαν τό θύμα τους χτυπώντας το μέ τά μαχαίρια τους, άπέκοψαν τό 
κεφάλι κατά τό ί')μισυ όπό τό ύπόλοιπό του σώμα. Μέ τό κεφάλι νά 
κρέμεται καί τό κορμί του πετσοκομμένο άπό τίς μαχαιριές βρήκαν οί 
· Αγγελοχωρίτες μαζί μέ όλλα πτώματα τών συγχωριανώy τους καί τόν 
Βεροιώτη τόν κήδεψαν κι αύτόν μαζί μέ τούς άλλους .. Ελληνας πού 
σφαγιάσθηκαν στίς 21 .5 .1944. . 

Χωρίς νό διακόψουν τό έργο τους οί δήμιοι έσυραν τόν Διπλαρίδη, 
λίγα μέτρα ποιό κείθε άπό τό πτώμα τού Βεροιώτη. · ισως γιατί κουράσθη
καν άπό τήν έκτέλεση τού προηγουμένου θύματος, Ίσως έπειδή τούς 
πρόομενε ή άλλη έπιχείρησις πού θά ίστορήσουμε στήν συνέχεια τών 
γεγονότων τού · Αγγελοχωρίου, οί · Ελασίται έπροτίμησαν νά έκτελέσουν 
τό καινούργιο θύμα τους κάνοντας χρήσι τών πιστολιών τους. Ρίχνοντας 
ατό κορμί του, πάνω άπό όκτώ σφαίρες πήραy τό δρόμο τού γυρισμού, 
βέβαιοι ότι ό Διπλαρίδης ήταν πιά νεκρός. 

ΖΩΝΤ ΑΝΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ Τ Α ΔΟΝΥΙΑ 
" Οταν οί κάτοικοι τού χωριού συνεκέντρωναν τά πτώματα τών συγχω

ριανών τους γιά νά τά κηδέψουν, έμειναν άναυδοι βλέποντας τόν Διπλαρί
δη νά κινείται καί μέ φωνή πού μόλις άκουγότανε νά ζητάη τή βοήθειά 
τους. Τόν μετέφεραν όμέσως είς τό Νοσοκομείο Νάουσσας καί έκεί μέ 
ύπεράνθρωπη βοήθεια τών χειρουργών ίατρών, έπέζησε. Σήμερα στά 
χέρια του ύπάρχουν τέσσερα βλήματα. Οί χειρουργοί δέν άποτολμούν νά 
κάμουν έπέμβαση πιστεύοντας ότι ή όφαίρεση τών βλημάτων θά έχει σάν 
άποτέλεσμα νά ύποστη ό Διπλαρίδης πλήρη παράλυση τών χεριών του. 

" Υστερα άπό τόν Διπλαρίδη οί έρυθροί φονηάδες πήραν τούς τέσσε
ρας όκόμη όπό τούς συγκντρωμένους. Τόν ' Ιωάννη Κελεσίδη καί τόν 
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άνεψιό του Εύστάθιο. Αύτούς τούς έδεσαν μέ συρμάτινο · σχοινί κaί στή 
συνέχεια έδεσαν ξεχωριστά τόν · Ηλία Τορτοπίδη κaί τόν Στυλιανό Παπα
δόπουλο. Αύτούς παράξενα δέν τούς κτύπησαν. Τούς όδήγησaν πρός τόν 
δρόμο πού όδηγεί στήν Κρύο Βρύση .. · Η  συνοδεία τών τεσσόρων δεσμω
τών άπετελείτο όπό όκτώ Βουλγάρους καί δύο έλασίτες πού είχαν έπικεφa
λής Βούλγαρο άξιωματικό. Τό γυναικόπαιδα πού ήταν συγκεντρωμένα δέν 
άκουσαν φωνές άγωνίας ούτε καί πυροβολισμούς πράγμα πού όρχισε νά 
τούς δίνει κουράγιο, ότι Ίσως οί τελευταίοι συγχωριανοί τους νά είχαν 
όποφύγη τήν έ κτέλεση. 

· 

·Ο ταν οί κάτοικοι τοϋ χαροκαμένου χωριού μού διηγούντο τά μεγάλα 
έγκλήμaτa πού Βούλγαροι καί · Ελασίτες διέπραξαν έκεϊνο τό βράδυ, μοϋ 
άνέφεραν καί όλλες τραγικές λεπτομέρειες πού διερωτήθηκα έάν ήταν 
δυνατόν νά συμβούν άπό άνθρώπους όσο πωρωμένοι κaί έγκληματίες κι 
άν είναι. Κάποιος έξηνταπεντάρης πού πολέμησε γενναία στόν πόλεμο 
τοϋ 1 940-41 καταλαβαίνοντας τούς δισταγμούς πού εΙχa έσπευσε νά μέ 
προλάβη λέγοντάς μου. 

-"Ολοι aύτοί πού ύμνοϋν τό ΕΛΑΣ καί πού πνίγονται όπό πόνο γιά τίς 
έκτελέσεις τών άμάχων στό Σαλβαδόρ, θά πρέπει έόν έχουν έστ� καί 
"ιχνος έντιμότητος κaί όνθρωπισμού νά έλθουν έδώ στό · Αγγελοχώρι 
Ναούσσης. Νό συναντήσουν κaί νά μιλήσουν μέ τόν νεκραναστημένο 
Διπλaρίδη. Νό έπικοινωνήσουν μέ τοίις συγχωριανούς του Συμεών Συμεω
νίδη κaί τόν Νίκο Γκαλιμάνη πού ζοϋν χάρις είς τήν φυγή τους άπό τήν 
συγκέντρωση τών προσφύγων. · Από τούς τρείς aύτούς, άλλά κaί άπό 
δλους τούς έπιζώντaς ποντίους τού χωριού θό πάρουν συγκλονιστικές 
πληροφορίες γιό τό γεγονότα της σφαγής τής 2 1 ης Μαίου τοϋ 1 944. Καί 
τότε εΙμaι βέβαιος δτι όσονδήποτε κι άν είναι πωρωμένοι θό σταματήσουν 
τό έργο του πού προκαλεί τήν συνείδηση όλων τών έντίμων άνθρώπων. 

ΑΠΟΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΝΑ 
ΝΕΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 
· Εάν όμως ύποβληθούν στόν κόπο - oi ύμνηταί τού Βελουχιώτη κaί 

τού ΕΛΑΣ - νά πόνε στό · Αγγελοχώρι, τότε θά .κοκκινίσουν άπό ντροπή 
καί θό νοιώσουν όηδίa γιά τό έργο τών άπελευθερωτών. ϊσως δέν 
σοκaρισθοϋν γιά τό όσα θό τούς ποϋν οί όπλοί χωρικοί γιά τήν κοινή δράση 
· Ελασιτών κaί Βουλγαρικού Στρατού. Αύτό ταιριάζει μέ τήν προϊστορία τών 
άδελφών Κομμουνιστικών Κομμάτων · Ελλάδος καί Βουλγαρίας. Αύτό άπο
τελεί συνέχεια τών σφαγών στό Κύργια τής Δρόμος καί της όπελευθερω
τικής δράσεως · Ελασιτών κaί Κάλτσεφ στήν • Εδεσσα, στήν Καστοριά καί 
στήν Φλώρινα. Θό συγκλονισθούν όμως έστω κaί πρός στιγμήν, δτaν 
άκούσουν τούς άγρότες τού χωριού αύτού, νά διηγούνται τό πιό φρικτό 
έγκλημα πού θέλησαν νά διαπράξουν τά μεσάνυκτα έκείνης της νύκτας οί 
· Ελασίτες κaί οί Βούλγαροι στρατιώτες καί πού άπετρόrτη όπως τονίζουν 
οί · Αγγελοχωρίτες χάρις είς τόν .. Αγιο Γεώργιο πού έπροστότευσε τούς 
πιστούς του. · Ενώ οί έκτελεσταί εΙχαν πάρει τά δύο τελευταία θύματά 
τους γιά νά τά όδηγήσουν γιά «άνάκριση» ή ένaπομείνaσa δύναμις τών 
· Ελaσιτών κaί τών Βουλγάρων συνεκέντρωσε τό γυναικόπαιδα τών προ
σφυγικών οίκογενειών στήν πλατεία τού χωριού . .. Ενa πανδαιμόνιο όπό τό 
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κλάματα τών παιδιών καί τίς άπεγνωσμένες έκκλήσεις τών μανάδων τους 
έσχιζε τήν άτμόσφαιρα. Τά σκυλιά πού ούρλιαζαν, προαισθανόμενο τά 
tγκλήματα πού γινόντουσαν μέσα καί έξω άπό τό χωριό, όλοκλήρωναν τήν 
άγριότητα τής νύκτας. Κτυπώντας τά γυναικόπαιδα, οί Βούλγαροι στρατιώ
τες ίδίως,  τά ώδήγησαν στήν έκκλησία τού · Αγίου Γεωργίου. Κατά τό 
σχέδιο πού εΙχαν έκπονήση οί έπιδρομεϊς θά συνεκέτρωναν μέσα στό Ναό 
τά άνυπεράσπιστα καί άθώα θύματά τους γιά νά τά κάψουν. Βούλγαροι καί 
· Ελασίτες χρησιμοποιώντας τά κοντάκια τών όπλων τους προσπάθησαν νά 
σπάσουν . τίς πόρτες τού · Αγίου Γεωργίου. Αύτές δέν ύποχωρούσαν. 
'Όταν ένας Έ λασίτης άπεπειράθη νά κόψη τήν ξύλινη θύρα τού Ναού, ή 
φωτιά πού έβαλε έσβησε άμέσως. Σταυροκοπήθηκαν οί πιστοί καί άγρίε
ψαν οί ένοπλοι . . κάνοντας μιά τελευταία προσπάθεια, έπεδίωξαν νά 
άνοίξουν τίς θύρες τίς έκ�λησίας. Μάταιος ό κόπος καί άπογοήτευση 
κατέλαβε · στούς νεαρούς · Ελασίτες πού - δπως μού έλεγαν οί 
χωρικοί - συγκλονίσθηκαν μηρός σ ·  αίιτό το ύπέρκόσμιο · θέaμα. 

Οί έπιδρομείς έπηρεασμένοι άπό τό γεγονός ότι όλες τους οί 
προσπάθειες άπέβησαν μάταιες, ρίχθηκαν μέ μανία έναντίον τών γυναικο
παίδων. Χτύπησαν τά παιδιά χωρίς οΙκτο. τίς μανάδες τους τίς τσάκισαν 
μέ τό σιδερένια τους ραβδιά, ένώ τρείς άπ' αύτές τρύπησαν τά κορμιά 
τους μέ τά μαχαίρια τους. Τό κακό τού ξυλοδαρμού κρότησε πάνω άπό 
δύο ώρες κι ύστερα μέ έντολή τών Βουλγάρων άξιωματικών οί έπιδρομεϊς 
έγκατέλειψαν τά θύματά τους καί έπαιρναν τό δρόμο πού όδηγούσε πρός 
τάς έξόδους τού χωριού. Οί · Ελασίτες κατευθύνοντο πρός τήν Χαρίεσσα, 
καί οί Βούλγtφοι στρατιώτες πρός τήν • Εδεσσα. Μαζί μέ το� ς · Ελασίτες 
εΙχαν φύγει καί οί πέντε μασκοφόροι. 

'Όταν τά γυναικόπαιδα έγκατελείφθησαν άπό τούς ένόπλους τών δύο 
άδελφών Κομμουνιστικών Κομμάτων, ξαναγύρισαν στά σπίτια τους. Κάνον
τας συντροφιά δύο καί τρεϊς οίκογένειες στό "ιδιο σπίτι, δέν έκλαιγαν γιά 
τά όσα ύπέστησαν, άλλά άγωνιούοαν γιά τήν τύχη τών δικών τους. Στό 
σπίτι τού Κεμεντσετζίδη πού οί δικοί του είχαν μεταφέρει τό σώμα τού 
ήρωϊκού Ποντίου πού τραγουδώντας καί όλόρθιος ύποδέχθηκε τόν Χάρον
τα, μαζεμένοι συγγενείς καί φίλοι θρηνούσαν γιά τό χαμό του. 

ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
Μόλις εΙχε χαράξει όταν οί έπιζήσαντες κάτοικοι τού · Αγγελοχωρίου 

κατηυθύνθησαν στήν έκκλησία τού · Αγίου Γεωργίου καί έκαμαν λειτουργία 
εύχαριστώντας τόν 'Άγιο πού έπροστάτευσε τή ζωή τών γυναικοπαίδων. 
Οί όνδρες τού χωριού άφήκαν τίς γυναίκες στήν έκκλησία καί οί "ιδιοι 
έφυγαν πρός τός έξόδους πού εΙχαν πάρει τήν νύκτα οί · Ελασίτες 
όδηγώντaς· τά θύματά τους. Δέν πέρασε καί πολύ ωρα όταν τό χωριό 
όλόκληρο θρηνούσε γύρω άπό τούς νεκρούς πού μετέφεραν στήν πλατεία 
τού χωριού, τό συνεργεία τών έρευνητών. 

Συναρμολόγησαν όπως κι δπως τό όστd τών νεκρών πού εfχαν 
μαζέψει μέσα σέ σενδόνια καί τά φόρτωσαν στά "ιδια κάρρα πού όλλοτε οί 
κρεουργημένοι χρησιμοποιούσαν γιά νά πόνε τή σοδειά τους στίς άποθιϊ
κες τους. Οί πιό ψ ύχραιμοι τών · Αγγελοχωριτών είχαν τό κουράγιο νά 
προβούν στήν καταμέτρηση τών κρεουργημένων. Τούς έκανε έντύπωση 
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δτι έλλειπαν τέσσερεις άπό τούς δεσμώτες καί συγκεκριμένα άνάμεσα 
στούς κρεουργημένους πού δέν βρισκόντουσαν τά σώματα τοϋ · Ηλία 
Τορτοπίδη, τοϋ Στυλιανού Παπαδόπουλου, τοϋ Εύσταθίου Κελεσίδη καί 
τοϋ · Αναστασίου Κελεσίδη. Κι αύτούς τούς εΤχαν πάρει δεμένους μέ 
συρματόσχοινο. η εΤχαν άπογίνει; Μήπως κατόρθωσαν νά δραπετεύσουν η 
τούς πήραν φεύγοντας οί συμμορίτες γιά όμήρους. Προσευχή�καν οί 
δικοί τους σιωπηλά, νq εΙχε συμβεί κάτι τέτοιο. • Ετσι άρχισαν νά ζοίιν μέ 
τήν κρυφή έλπίδa δτι κάποιο μέρα θά ξαναγύριζαν στά σπiτια τους, γιά νά 
ξαναδώσουν τή χαρά στούς δικούς τους. ··Ο λες αύτές οί έλπίδες τών 
δυστυχισμένων μανάδων καί γυναικών έσβησαν πολύ γρήγορα. 

ΤΑ ΑΚΕΦΑΛΑ KOPMIA 
Κοντά στό μεσημέρι ένας χωρικός πού εΤχε πάει πρίν τρεiς ήμέρες 

στήν Κpύα Βρύση, τούς έφερε τό μήνυμα τοίι θανάτου. Τούς είπε δτι 
κάπου τέσσαρα χιλιόμετρα έξω άπό τό χωριό τους, εΤδε στή μέση τοϋ 
δρόμου τέσσαρα όκέφαλα άνθρώπινα σώματα. · Ο  τόπος ήταν γεμaτος 
άψα πού εΙχε ξεραθεί, καί δεξιά καί όριστερά τοϋ δρόμου είδε τό κεφάλια 
τών συγχωριανων τους, πού δέν εΤχαν βρεθεί μέχρι τότε . Συγκροτήθηκε 
μία πολυμελής όμάς στήν όποία μετείχαν καί οί συγγενείς τών Τορτοπίδη, 
Παπαδόπουλου καί Κελεσίδη. 'Όταν βρέθηκαν στό σημείο πού εΤχε 
ύποδείξει ό συγχωριανός τους, δλοι κατελήφθησαν άπό άΊσθημα φρίκης. 
Δεμένοι ό ' Ιωάννης Κελεσίδης καί ό όνεψιός του Εύστόθιος, είχαν 
χτυπηθεί τουλάχιστον μέ τριάντα μαχαιριές ό καθένας τους. Τούς είχαν 
κόψει τίς μύτες, τ ·  αύrιά καί τούς καρπούς τών χεριών τους. Τούς εiχαν 
γυμνώσει τελείως καί τά κεφάλια τους, πού ήταν ριχμένα, έκατό μέτρα 
περίπου παρά πέρα, τά είχαν πολτοποιήση χτυπώντας μέ σιδερένια 
όργανα. · Ο  τρόπος πού έκρεουργήθηκαν οί δύοι αύτοί ... Ελληνες έκρυβε 
πρωτοφανή άγριότητα. 

· Ο  Τορτοπίδης · Ηλίας άναγνωρίσθηκε άπό τούς δικούς του, χάρις σέ 
δύο κρεατοεληές, πού ήταν στό στήθος του. " Ιδια καί όπαραλλάχατα μέ 
τούς άλλους δύο άκρωτηριασμένους, είχε σφαγεί καί αύτός μέ ·ισες 
περίπου μαχαιριές. · Αντί νά κόψουν τά νύχια του, έπροτίμησαν τά 
γεννητικά του όργανα. Βχαν άνοίξει τήν κοιλιά του σάν χειρουργοί πού 
έπεδίωκαν νά άφαιρέσουν όπ' αύτήν κάποιον όγκο. Τά έντερά του, ήταν 
σκορπισμένα. Καί τό κεφάλι του πολτοποιημένο, μέ έξορυγμένο τό ένα 
του μάτι. Γυμνός όπως είχε έρθει στόν κόσμο, ένεφάνιζε τό ccμεγαλείο» 
τών ληστανταρτών πού έφρόντισαν νά τοίι άφαιρέσουν δτι ροίιχα φοροϋσε 
πρίν έκτελεσθή. 

Τόν τελευταίο πού πήραν ήταν ό Στέλιος Παπαδόπουλος. Πετσοκομέ
νο τό κορμί του γυμνωμένο τό σώμα του, τό νύχια του βγαλμένα μέ 
τανάλια, χωρίς πόδια καί χέρια φανέρωνέ τό μαρτύριο πού γνώρισε πρίν 
ξεψυχήσει. Τό κεφάλι του, πλέοντας σέ μία μικρολίμνη άΊματος, ήταν 
άπηλλαγμένο όπό τή γλώσσα καί τά αύτιά του. Δίnλα - σχεδόν κολλητά -
μέ τό πολτοποιημένο κεφάλι του, ύπήρχε καί ένα στρατσόχαρτο μέ τήν 
έπιγραφή τής έντροπής: ccΖήτω ό ΕΛΑΣ: · Η  νίκη εΤναι δική μας. Φασίστες 
θά πεθάνετε όλοι σας». 

Μέσα σ· έναν θρήνο πού τόν διέκοπταν οί κατάρες τών συγγενών 
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τών τεσσάρων νεκρών, έβαλαν τό κορμιά τους σέ σενδόvια πού εlχav 
φέρει, καί τοποθετώντας τα στά κάρρα τούς μετέφεραν στά χαροκιψέvα 
σπίτια τους. Καί σέ συνέχεια μετέφεραν τά πρόχειρα φέρετρό τους στήν 
πλατεiα τού χωριού, όπου ήσαν παρατεταγμένα τό όλλα έvνέα νεκρά 
σώματα "τών συγχωριανών τους πού όπως καί αύτοί, ε1χαν βρεί τόν πιό 
φρικτό καί άπαίσιο θάνατο άπό τούς i)ρωες τοϋ ΕΛΑΣ. 

ΝΕΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 
Σέ . δύο μέρες όμως oi · Ελασίται, μόνοι τους αύτή τή φορά ξaνaκτυ

ποϋσαν στό · Αγγελοχώρι. " Επαιρναν μέσα όπό τά σπίτια τους, τούς 
Παναγιώτη Σικλανίδη, Θεόκτιστο · ιωακειμίδη, Νικόλαο Τουσουνίδη, Γεώρ
γιο Βαβούση καί Χρήστο Μαυρίδη. 

Τούς ώδήγησαν πρός τό σταυροδρόμι πού πάει στά Λευκάδιa. · Εκεί 
τούς παρέλαβαν άλλοι ένοπλοι καί τούς κακοποίησαν χτυπώντας τους μέ 
τό μαχαίρια τους. Τούς έτυράννησαν όλόκληρη τήν νύχτα καί πρίν 
χαράξει, όποφόσισαν νά βάλουν τέρμα στό μaρτύριό τους. Τούς λιάνησaν, 
όπως μού f,λεγαν οί έπιζώντες . Αγγελοχωρίτες.  Δέν άφησαν άτρύπητο 
κανένα μέρος τοϋ κορμιού τους. Τών τριών τά κεφάλια τά έκοψαν καί τά 
όφήσαν κοντό στά νεκρά σώματα στά όποία άνηκαν. Τών άλλων δύο 
έκοψαν τίς καρωτίδες,  άφήρεσαν τά νύχια τους καί τούς άφήκαν χωρίς 
αύτιά. 

Σ ·  αύτή τήν κατάσταση τούς βρήκαν οί πρώτοι άγρότες πού έφευγαν 
γιά τά κτήματά τους. Τό έγκλημα αύτό, πού συνεκλόνισε όλόκληρη τήν 
περιοχή Ναούσσης, συνεπλήρωσε τήν ήρωϊκή δράση τής · Εθνικής · Αντί
στασης. 

Καί τό "ιδιο όπόγευμα, στήν έκκλησία πού πρίν λίγες ώρες όνθεξε στά 
κτυπήματα τών κοντακιών τών · Ελασιτών καί τών Βουλγάρων, γινόταν ή 
κηδεία τών θυμάτων τοϋ χωριού. Μαζί μ ·  αύτούς κηδεύθηκε καί ό 
έμποράκος τής Βεροίας. · Ο  Μητροπολίτης Βεροίας καί οί ίερείς πού 
ήρθαν άπό τήν Νάουσσα καί τά γύρω χωριά γιά νά παραστούν στήν 
ίερουργία τής κηδείας, μέ δακρυσμένα μάτια έψαλλαν τήν έπικήδειο 
άκολουθία. Κι ένώ ό γραμματικός της κοινότητος Γεώργιος Χαλκιός, 
άποχαιρετούσε - έκ μέρους όχι μόνον τής κοινότητος, άλλά όλοκλήρου 
τής · Ελλάδος - όπως ε1πε - τούς άδικοσκοτωμένους πατριώτες του, μιά 
μάννα σκοτωμένου, προχώρησε πρός τό σκήνωμα τών νεκρών. Μέ φωνή 
γεμάτη πάθος, όργή καί πίκρα άντί νά καταρασθιϊ τούς φονιάδες τοϋ 
παιδιού της, άπευθύνθηκε πρός τό Θεό λέγοντας, τό λόγια της πού ποτέ 
δέν ξέχασαν oi κάτοικοι τοϋ · Αγγελοχωρίου. 

- Γιατί, Θεέ μου, έγκατέλειψες τό γυιό μου καί τούς dλλους νεκρούς 
πού είναι δίπλα του; Γιατί δέν έκοβες τό χέρια τών δημίων των τήν ωρα 
πού έσφαζαν τούς άθώους χριστιανούς πού δέν έβλαψαν καί δέν πείρα
ξαν κανέναν; 

Αύτό τό γιατί, έπαναλαμβάνουν καί σήμερα οί κάτοικοι τοϋ · Αγγελο
χωρίου, φοβούμενοι, όπως μοϋ είπαν, ότι τό "ιδιο κακό θά ξανaζήση ή 
· Ελλάδα κaί ό λαός της, μιά πού ή πολιτεία όντί νά τψωρήση τιμά τούς 
ύπευθύνους τοϋ δράματος πού γνώρισε ό τόπος στήν περίοδο 1 942-1 949. 
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ΠΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ 
ΤΗταν χειμώνας τού 1 945. Τό Κρότος όποκαθίστατο καί ή ζωή ατό 

χωρι_ά όρχιζε νά παίρνη τήν παληό είρηνική της μορφή. Οί κάτοικοι τού 
· Αγγελοχωρίου καί γιό νό εΤμαι πιό σαφής, οί πρόσφυγες τού χωριού 
αύτού, ρίχθηκαν στήν μάχη τής τονώσεως τής φρουτοπαραγωγής, άλλά 
ταυτόχρονα βοηθούσαν όσο μπορούσαν περισσότερο, τίς ένδεκα χαροκα
μένες οίκόγένειες τών συγχωριανών τους. · Η  βοήθεια αύτή έκδηλώνον
ταν μέ τήν προσφορά έργασίας στό κτηματάκια τών σκοτωμένων. Χωρίς 
καμιά όμοιβή δουλεύανε ώρες όλόκληρες σέ αύτά άφήνοντας πολλές 
φορές τίς δικές τομς δουλειές. 

· 

ΤΗταν μιά έκδήλωση όνθρωπιδς καί άλληλεγγύης πού φανέρωνε τό 
μεγαλείο τής φυλής μας. Μ '  αύτό τόν τρόπο μαλάκωνε τόν πόνο καi 
λιγόστευε τό οίκονομικό δράμα τών οίκογενειών πού εΙχαν όπορφανισθή . .. Ολοι πίστευαν ότι τό κακό γ ιό τό χωριό τους άλλά καί γιά όλο τό λαό 
μας, εΙχε τελειώση, όν καί πληροφορίες άπό τήν Νάουσσα έλεγαν ότι 
κάθε τόσο οί φονιάδες τής ΟΠΛΑ σκότωναν καί κάποιον .. Ελληνα. 

Αύτές οί πληροφορίες όρχισαν νά όνησυχούν τούς Άγγελοχωρίτες, 
παρά τό γεγονός, ότι στό δικό τουc; χωριό δέν εΤχε σημειωθεί ή παρουσία 
Έλασιτών όπλοφόρων ούτε καί Βουλγάρων στρατιωτών. Δέν ξεχνούσαν οί 
όμοιροι τήν δραστηριότητα καί τήν όγριότητα πού εΙχαν έπιδείξει οί 
Βούλγαροι τό βράδυ τής μεγάλης σφαγής.  Τουλάχιστον άπό τήν πλευρά 
τών άπογόνων τού Κρούμμου εΙχαν ξενοιάσει. · Η  Βουλγαρία έμφανιζότα-. 
νε στό διεθνές προσκήνιο ότι άκολουθούσε τήν πορεία τών νικητών 
συμμάχων, καί οί Βούλγαροι στρατιώται πού στήν διάρκεια τής κατοχής 
εΤχαν κατασφάξη τό άδέλφια μαc; στήν · Ανατολική Μακεδονία καί πού 
εΙχαν σκορπίσει τόν τρόμο στήν Καστοριά τήν Φλώρινα καί τήν • Εδεσσα 
δέν βρισκόντουσαν πλέον έπί τού · Ελληνικού έδάφους. 

Αύτή ή ξεγνοιασιά τών άγροτών τού · Αγγελοχωρίου έπέπρωτο νά 
;,Ιεταβληθή σέ πανικό, όταν τό χειμώνα τού 1 945 ένοπλοι · Ελασίτεc; 
μπήκαν στό σπίτι τού Προέδρου τού χωριού ' Ιλάριου · ιωακειμίδη καί τόν 
άπήγαγαν. Τό χωριό άναστατώθηκε oi πιό κουραγιόζοι κάτοικοί του βγήκαν 
στήν περιοχή γιό άναζήτησή του καί oi πιό μετρημένοι καί ψύχραιμοι 
όρχισαν νά συζητούν μέ ποιόν τρόπο καί ποιά μέσα θά άντιμετωπίζουν τήν 
καινούργια άπειλή πού άρχισε νά ζώνη τό χωριό τους. Μιό έπιτροπή μέ 
έπικεφαλης τόν Γραμματέα τής Κοινότητας Γεωργ. Χαλκιά πήγε στήν 
Νάουσσα, άνέφερε τήν άπαγωγή τοϋ Προέδρου καί ζήτησε νά στολή 
όστυνομική δύναμις στό χωριό, γιά νά προλάβη τυχόν καινούργια έγκλήμα
τα τών · Ελασιτών. 

Γυρίζοντας ατό χωριό ή έπιτροπή δέν όνέφερε άπλώς δτι τά διαβήμα
τό της δέν όπέδωσαν κανένα άποτέλεσμα, άλλά ντόμπροι στό χαρακτήρα 
όπως ήταν όλοι όσοι τήν άποτελούσαν έδινε όλοζών.τανη τήν είκόνα τού 
τρόμου πού έπικρατούσε στήν Νάουσσα. Κι έκεί εΤπε οί · Ελασίτες 
σκοτώνουν, ένώ ή μικρή σέ άριθμό δύναμη τής χωροφυλακfjς βρίσκεται σέ 
πλήρη άδυναμία νά προστατεύση τήν ζωή τών Ναουσσαίων. 

Τώρα ό φόβος πού κατέλαβε τούς χωρικούς γινότανε έντονώτεροc;. 
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• Αρχισαν νά συστεγάζονται δυό καί τρεϊς οίκογένειες σ ·  ένα σπίτι, καί στό . 
καθένα άπ' αύτά ύt'ii;ρχε πάντοτε .ενας φρουρός πού άγρυπνούσε. 'Ένας 
φρουρός άοπλος πού τό μόνο πού μπορούσε νά κόμη σέ περίmωση 
έπιθέσεως τών · Ελασιτών έπιδρομέων, ήταν νά άφυπνίση τούς διαμένον
τας είς τήν αύτή στέγη, ωστε νά άντιστεκόντουοον άποφaσιστικότερα 
στούς δολοφόνους. 

Αύτή ή όμαδική συμβίωση άνεπτέρωσε κάπως τό ήθικό τών κατοίκων, 
ώς τή μέρα πού σέ μιά χαράδρα έξω άπό τό χωριό βρέθηκε τό πτώμα τού 
άπαχθέντος Προέδρου. Καί σήμερα άκόμη δέν ε1ναι σέ θέση νά γνωρί
ζουν πού κρατήθηκε ό ' Ιωακειμίδης στό πέντε βρόδυα άπό τήν ωrχ:Ι τής 
άπαγωγής του. Γίνονται πολλές είκασiες. Θρυλούντ.aι πολλά πράγματα, 
πού άν · τά άνέφερα - δ πως τά άφηγήθηκαν - μπορούν καί σήμερα άκόμη 
νά διχάσουν σκληρά τούς κατοίκους τού ·· Αγγελο)(ωρίου, μέ άσφαλή 
προοπτική δη θό ύπόρξουν έκδηλώοεις άντεκδικήσεων. 

Τό μόνο πού θά μεταφέρω στήν ίστόρηση τών γεγονότων τού 1945 
ε1ναι ότι ό Πρόεδρος δεμένος χειροπόδαρα, εiχε ύποστεϊ φρικτά μαρτύρια 
πρίν · έ κτελεσθή. Δίπλα στό πετσοκομμένο πτώμα του ήταν έμφανής ή 
σφραγίδα τού ήρωϊκού ΕΛΑΣ. Σέ μιά κόλλα χαρτιού - πού γιά νά μήν τήν 
πάρη ό άέρας ε1χε δύο μεγάλες πέτρες, - έγραψαν οί φονιάδες ότι «Ο 
ΕΛΑΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ». 

· Ατυχώς γιά τό χωριό αύτό δέν ε1χαν τελειώσει τά μαρτύρια καί οί 
σκοτωμοί. Τό μίσος τών · Ελασιτών πού πίσω άπ' αύτούς κρυβόταν κάποιοι 
άλλοι πού τούς ύποκινούοον καί τούς κατηύθυναν στό έγκληματικό τους 
έργο, δέν έλεγε νά σταματήσει. 

· 

• Ετσι ϋστερα άπό λίγες μέρες έσκασε καιvούργια βόμβα. · Αργά τά 
μεσάνυκτα, έξη όπλοφόροι, έκ τών όποίων οί τρείς φορούσαν μάσκες καί 
μιλούσαν τήν βουλγαρική γλώσσα πήραν άπό τά σπίτια τους τούς Θεόκτι
στον Τιλγκιρίδην τοϋ ' Ιωάννου καί τόν Χρήστον Τιλγκιρίδην τοϋ ' Ιωάννου. 
Τούς έσυραν μέ βιαιότητα καί βγάζοντάς τους στό δρόμο τούς φίμωσαν 
καί τούς έδεσαν τά χέρια τους. Σπρώχνοντάς τους άρχισαν νά τούς 
κτυπούν πρίν τούς βγάλουν άπό τό χωριό. Πήραν τό δρόμο πρός τήν 
γειτονιά πού ώς έπί τό πλείστον κατοικείται άπό έντοπίους. Μέχρις έκεί 
ύπάρχουν αύτόπτες μάρτυρες. · Από δώ καί πέρα χάνονται τά Ίχνη τους. 
Κανείς δέν μπόρεσε νά παρaκολουθήση τήν πορεία πού άκολούθησαν. 

'Ένας · Αγγελοχωρίτης, μού είπε ότι άνάμεσα στούς άπαγωγείς 
μπόρεσε νά άναγνωρίση τόν Καπετάν Βορηά. Τόν είχε δεί πρίν άπό μήνες 
στό σταθμό τής Ναούοσης κατά τήν έκτέλεση μέσα σ· ένα πούλμαν δύο 
άγνωστων πολιτών. Mt τήν πληροφορία αύτή κινήθηκαv οί · Αγγελοχωρίτες 
στά λημέρια τού Καπετάν Βορηά. • Εφθασαν είς τήν Κωτίχα όπου είχε τήν 
έδρα του. · Ως ότού φθάσουν έ κεί δέν έπαυσαν νά ζητοϋν πληροφορίες 
όπό τούς χωρικούς πού γνώριζαν τούς δύο άπαχθέντας . .. Ενας νεαρός 
πού δούλευε στό καφενείο τού Σιδηροδρομικού Σταθμού έκανε νόημα σέ 
έναν συγγενή τού Τιλγκιρίδη. Τόν τράβηξε πίσω άπό τό καφενείο καί τόv 
ε1πε ότι πρίν τρείς νύχτες, σχεδόν τά ξημερώματα έξη όπλισμένοι, μέ 
έπικεφαλής τόν άρχιδήμιο τής περιοχής πέρασαν άπό τό σταθμό, όδηγών
τας τούς δύο δεσμώτες πρός τό Χωροπάνι. 
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Τούς λυπήθηκε ή ψυχή μου, τούς είπε ό σερβιτόρος. Ήταν καταμα
τωμένοι καί μέ δυσκολία έσερναν τά πόδια τους. · Εγώ, κατέληξε, είδοποί
ησQ τό άλλο πρώί τήν άστυνομία Ναούσσης, άλλά μέχρι τώρα πού μιλάμε 
δέν είδα κανένα χωροφύλακα νά πηγαίνη πρός τό Χωροπάνι. · Αντί νά 
πόνε οί χωροφύλακες πήραν τό δρόμο πρός τό χωριό οί συγγενείς καί οί 
φίλοι τών Τιλγκιρίδων. ·· Οπου κι άν ρώτησαν κανένας δέν γνώριζε γιά τήν 
έκεϊ παρουσία καί γιά τήν τύχη τών δύο άπαχθέντων. 'Ένας συγγενής 
όμως άπό τό θύματα τοϋ χωριού, πού είχαν σφαγιασθεί πρίν δύο χρόνια, 
τούς συνεβούλευσε νά πόνε στήν Κουμαριά. Τούς όδήγησε ό "ιδιος στό 
τόπο πού ό Καπετάν Βορηάς συνήθιζε νά έκτελεϊ τό θύματά του. 
"Εψαξαν τίς γύρω χαράδρες καί δέν δυσκολεύθηκαν νά βροϋν σέ λίγο τά 
κρεουργημένα σώματα τών άπαχθέντων. Τά πρόσωπά τους, ήταν καταφα
γωμένο άπό τό κοράκια. Κι αύτοuς τούς είχαν γυμνώση καί τά κοριlι των 
είχαν Ίχνη τραυμάτων άπό άπειρες μαχαιριές. · Ο  χωρικός πού τούς 
συνώδευε έφυγε γιά τό Χωροπόνι γιά νά ξαναγυρίση σέ λίγο φέροντας 
ένα κάρρο, λίγες κουβέρτες καί τρεϊς συγχωριανούς τους. 

· Αφοϋ τούς φόρτωσαν τούς μετέφεραν στό · Αγγελοχώρι ϋστερα άπό 
τρεϊς σχεδόν ώρες. · Εκεί μέσα σ· ένα κλίμα τρόμου, άνάμικτο μέ τήν 
άγανάκτηση πού φώλιαζε στή ψυχή τους, τούς έ κλαψαν καί τό άπόγευμα 
της άλλης ήμέρας τούς έκήδευσαν. 

Τήν ώρα πού τούς έβαζαν στήν τελευταία τους κατοικία ό Γραμμα
τεύς τοϋ χωριοϋ μέ λίγα λόγια τούς άποχαιρέτισε έκφράζοντας τήν 
βεβαιότητα, ότι, οί ένταφιασθέντες θό ήταν οί τελευταίοι νεκροί τοϋ 
· Αγγελοχωρίου. Σταυροκοπήθηκαν όλοι πού παρηκολούθησαν τήν κηδεία 

\ 
καί τόν ένταφιασμό τών νέων θυμάτων τής βίας καί τοϋ μίσους, έπαναλαμ-
βάνοντας τίς "ιδιες εύχές πού ό Γραμματεύς τής Κοινότητος είχε άναπέμ
ψη στόν 'Ύψιστο. 

• Αλλαι μέν βουλαί άνθρώπων, όλλα δέ ό ΟΠΛΑ κελεύει. · Η  βεβαιό
της τοϋ Χαλκιά καί οί τύχες τών · Αγγελοχωριτών έπεσαν στό κενό. Δέν 
πέρασαν οϋτε δέκα ήμέρες, όταν νύκτα καί πάλι τρείς ένοπλοι μασκοφό
ροι έπαιρναν μέσα άπό τό σπίτι του, τόν Σταϋρο Συμεωνίδη. Καινούργιος 
πανικός, κυρίεψε τό χωριό νέες άνησυχίες άπλώθηκαν στούς κατοίκους 
του. 

Αύτή τή φορά οί νομοταγείς κάτοικοι τοϋ χωριοϋ άρχισαν νά συζητούν 
γιά τήν άνάγκη νά όπλισθοϋν γιά νά άντιμετωπίσουν τόν κίνδυνο νά χάσουν 
τή ζωή τους. Τέσσαρες χωρικοί πήραν τό λεωφορείο της γραμμής καί 
έφθασαν στή Βέροια. Παρουσιάσθηκαν στόν είσαγγελέα καί ·στόν Διοικητή 
Χωροφυλακής . καί ζήτησαν νά τούς δοθοϋν άδειες όπλοφορίας. «Δέν 
μπορεί νά μδς σκοτώσουν χωρίς νά μπορούμε νά ύπερασπίσουμε τή ζωή 
μας καί τή ζωή τών οίκογενειών μας». Ζήτησαν άκόμη νά τούς δοθοϋν 
όπλα γιατί άλλοιώς τό χωριό τους κινδύνευε. 

'Όπως μaς διηγοϋντο καί έδώ τό Κράτος πού έθελοτυφλοϋσε όχι 
μονάχα άρνήθηκε νά ίκανοποιήση τό άγωνιώδες αΊτημα τών όναστατωμέ
νων χωρικών άλλά τούς δήλωνε διό τών δύο ύπευθύνων έκnροσώπων του 
ότι οί · Ελασίτες δέν e ·  άποτολμοϋσαν νά διαπράξουν άλλα έγκλήματα. 
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ΤΑΦΟΙ 
· Απογοητευμένοι καί πικραμένοι γιά τήν τύχη πού είχε τό διάβημά 

τους, γύρισαν τό όπόγευμα τής "ιδιας ήμέρας στό χωριό τους. Δέν 
πρόλαβαν νά ένημερώσουν τούς συγχωριανούς τους γιά τό όσα συνέβη
σαν στή Βέροια. όταν ό ίερέας τού χωριού τούς πληροφορούσε, ότι 
άκριβώς τό μεσημέρι πέντε ένοπλοι μασκοφόροι πήραν άπό τό χωράφι του 
καί τόν Νικόλαο Ξανθόπουλο. 

- Τέκνα μου τούς είπε ό ταπεινός λευίτης. · Ο  Θεός νά βάλη τό χέρι 
του. · Εγώ φοβούμαι ότι τό χωριό μας θό ξεκληρισθη. 

Σχηματίσθηκαν όμάδες άναζητήσεως τών δύο άπαχθέντων καί έπί 
ήμέρες χτένισαν κυριολεκτικά τήν περιοχή γιά νά τούς βρούν ζωντανούς 
η πεθαμένους. Ξεκινούσαν τό πρώί καί γύριζαν τήν νύκτα τελείως 
άπρακτοι. Στάθηκε άδύνατο νά μάθουν κάτι γιά τήν τύχη τών άπαχθέντων. 

'Ύστεpα άπό άρκετό καιρό παρουσιάζετο αύθορμήτως στή Χωροφυ
λακή Ναούσσης ένας. νεαρός Έλασίτης. 'Όπως είπε στήν κατάθεση πού 
είχε έπαναστατήση ή συνείδησή του βλέποντας νά σφάζονται κάθε μέρα 
'Έλληνες άyρότες. Ε!πε στούς άξιωματικούς πού τόν άνέκριναν, ότι 
ύπηρετούσε στό άπόσπασμα έκτελέσεων τών όποίων άρχηγός ήταν ό 
Καπετάν Βορηάς. ' Οδήγησε τούς άνδρες της Χωροφυλακής σ ·  ένα 
σημείο τού Βερμίου όπου ύπηρχε όμαδικός τάφος aτόν όποίον ρίχθηκαν 
τίς τελευταίες ήμέρες πολλοί νεκροί καί κατέσφαξε ό "ιδιος ό Βορηός. 

Στήν άνασκαφή τοϋ τάφου βρέθηκαν έπτά άνθρώπινα κορμιά πού 
ήταν κατακρεουργημένα, ένώ ένα άπό αύτά ήταν άνέπαψο. 

· Ανάμεσα στούς σφαγισθέντες ήταν καί οί δύο · Αγγελοχωρίτες. Oi 
άλλοι ήταν άγνωστοι. Μονάχα τά ροζιασμένα χέρια τους έπεισαν τόν ίατρό 
Χρονίδη πού έκλήθη γιό l'ήν νεκροσκόπηση ότι όλα τά θύματα ήταν 
άγρότες. · Αν καί άνεσκάφη καί ή γύρω περιοχή, δέν βρέθηκε πουθενά τό 
κεφάλι τοίι άγνωστου, πού πάλι κατά τόν "ιδιο τρόπο δέν ξεπερνοίισε τά 
δεκαεπτά χρόνια. "" 

Γιά μιά άκόμη φορά κτυπούσε πένθιμα τήν άλλη ήμέρα ή καμπάνα τού 
· Αγίου Γεωργίου. Γιά μιά όκόμη φορά έκατοντάδες πολιτών μέ τίς 
γυναίκες όλες μαυροφορούσες θρηνοίισαν γύρω άπό τά δύο φέρετρα τά 
καινούργια θύματα τοίι χωριού τους. Τήν ώρα πού ξαναθάβαν τούς δύο 
νεκρούς oi συγχωριανοί τους άφησαν τόν πόνο τους νά ξεσπάση, δίν JVΤας 
όρκο ότι θό έξεδικοϋντο τούς σκοτωμένους άδελφούς των. Πώς δμως θά 
έπαιρναν τήν έκδίκηση; Πού θά εϋρισκαν τούς ένοπλους μασκοφόρους καί 
τόν άρχιδήμιο Καπετάν Βορl)ό. Ol πρώτοι τους ήταν άγνωστοι καί ό 
δεύτερος άσφαλώς στό λιμέρι του στήν Κωτίχα συνέχιζε τή δράση του 
χωρίς oi νόμιμες άρχές νά μπορούν νά τόν έξουδετερώσουν. 

ΣτΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
Πέρασαν μήνες άπό τίς δύο τελευταίες έ κτελέσεις. · Η  κυβέρνηση 

Σοφούλη πού· σχηματίσθηκε προεκήρυξε έκλογή γιά τίς 31 Μαρτίου τοίι 
1 946. Τό χωριό �ίχε ήρεμήση καί οί κάτοικοί του δεχότανε κάθε βράδυ 
σχεδόν τοίι Μαρτίου τούς ύποψηφίους τών κομμάτων. Περί τά μέσα 
Μαρτίου, τήν ώρα πού οί άγρότες πήγαιναν νά κάμουν τά τελευταία 
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κλαδέματα τών φρουτοδέντρων τους βρήκαν χιλιάδες προκηρύξεις τοϋ 
ΚΚΕ. Σ "  αύτές κατηγγέλλοντο οί έκλογές, ότι τό ΚΚΕ θό έκαμε άποχή, 
καί καλούσε τόν έλληνικό λαό νό μήν ψηφίση. · Απειλούσε άκόμη ότι θά 
ύφίσταντο τή σκληρή τιμωρία έκείνοι πού θά παρήκοαν στίς έντολές του 
καί - θά έψήφιζαν στίς προκηρυχθείσες έκλογές. 

Καινούργιος φόβος άπλώθηκε στό χωριό, σέ σημείο πού όλοι όρχισαν 
· νό σκέπτονται ότι προτιμότερη θά ήταν ή όποχή, παρά τή τιμωρία - πού 
σήμαινε θάνατο - μέ τήν όποίο τό ΚΚΕ όπροκάλυmα τούς άπειλοϋσε. 

'Όταν αύτό μαθεύτηκε στήν Νόουσσο, ήλθε ό έπαρχος καί ό διοικη
τής ύποδιοικήσεως τής Χωροφυλακής καί τούς διαβεβαίωσε ότι οί άπειλές 
τού ΚΚΕ δέν θό περάσουν, καί ότι ή Κυβέρνησις μέ τόν Στρατό καί τήν 
Χωροφυλακή είναι άποφασισμένοι νά όδηγήσουν τή Χώρα στίς έκλογές, 
προστατεύοντας τόν έλληνικό λαό άπό κάθε άπειλή. 

· Ανεθάρρησαν οί · Αγγελοχωρίτες καί άρχισαν νά συζητούν γιά τίς 
έκλογές, έκδηλώνοντας τήν προτίμησή τους στά κόμματα πού οί δικοί 
τους ήσαν έντεταγμένο προπολεμικώς. Συζητούσαν άλλά δέν καυγάδιζαν. 
Πρδοι καί ήρεμοι όπως είναι, άλλά καί έχοντας ζήσει τήν έμπειρία τών 
σφαγών τοϋ ΚΚΕ καί τοϋ ΕΛΑΣ πού είχαν μαυροφορέσει τό χωριό τους, 
πίστευαν ότι oi έκλογές θά είχαν σάν άποτέλεσμα νά άποκατασταθή 
πλήρως ή όμαλότης καί κυρίως νά σταματήσει πιά τό όργιο τών έκτελέσε-
ων. 

Τήν παραμονή τών έκλογών στίς 30 Μαρτίου τό πρώί, ήλθαν ένοπλοι 
στρατιώτες, κατηυθύνθησαν στό σχολείο καi στρατοπέδευσαν έκεί, προ
κειμένου νά άπότελέσουν καί τήν φρουρά τών καταστημάτων πού θά 
έψήφιζαν oi πολίτες . 

Αύτό τό γεγονός έδωσε καινούργιο κουράγιο στούς ότυχους άγρότες. 
·Αν καi τό κρύο ήταν τσουχτερό, περπατούσαν στούς δρόμους, μπαινό
βγαιναν στά καφενεία καί τό θέμα τών έκλογών άποτελούσε τό μοναδικό 
θέμα τών συζητήσεών τους. • Αρχισε νά νυκτώνει καί ένώ οί · Αγγελοχωρί
τες έπαιρναν τό δρόμο γιά τά σπίτια τους, πυκνοί πυροβολισμοί ήρθαν νά 
ταράξουν τήν ήρεμία πού έπικρατοϋσε. Πρός στιγμήν οί περισσότεροι 
πίστεψαν ότι κάποιο αύτόματο όπλο τών στρατιωτών πού ήταν στόν 
καταυλισμό τοϋ χωριού είχε έκπυρσοκροτήσει. 

Βγαίνοντας άπ · τά σπίτια τους γιά νά διαπιστώσουν τί συμβαίνη 
άκουσαν φωνές σπαραγμού καί άγωνίας νά πρόερχωνται άπό τό σπίτι τοϋ 
Γραμματέως τής Κοινότητος Γεωργίου Χαλκιά. 

- Μάς σκοτώνουν άδέλφια. Βοήθεια. ΒQήθεια!!! 
Οί πρώτοι πού έφθασαν στό φτωχικό τοϋ Χαλκιά, άντίκρυσον νεκρό 

τόν μέχρι πρό όλίγου Γραμματέα τής Κοινότητος. Κτυπημένος ιϊ γιά νά 
κυριολεκτήσω γαζωμένος άπό τίς σφαίρες τοϋ αύτόμοτου τών · Ελασιτών. 
Κροτούσε στήν παλάμη του τήν έγκύκλιο τοϋ · Υπουργείου · Εσωτερικών 
πού κοθώριζε τά τής διενεργείας τών έκλογών. 

Λίγα μέτρα πιό κείθε άπό τόν νεκρό Χαλκιά. βαρειά τραυματισμένες ή 
γυναίκα του Κούλα καί ή θυγατέρα του Βαλεντίνη, έδιναν τή μάχη μέ τό 
θάνατο. τίς μετέφεραν στό Νοσοκομείο καί έπέζησαν ώς έκ θqύμοτος. 
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Τήν "ιδια wρα, πού oi φονιάδες τού ΕΛΑΣ έξετέλουν τόν Χαλκιδ, μία 
όμάδα συντρόφων των έμπαινε στό σπίτι τοϋ Συμεών Μιχαηλίδη. Τόν 
έστησαν στή ντουλόπα τοϋ σπιτιού του κοί ρίχνοντάς του κόπου δώδεκα 
σφαίρες τόν άφησαν στόν τόπο. Οί στρατιώτες πού βρισκόντουσαν στό 
σχολείο άμπαρώθηκαν σ·  αύτό γιό νά άντιμετωπίσουν ένδεχόμενη έπίθε
ση. • Ετσι Όi · Ελασίται άνενόχλητοι έγκατέλειπαν τό · Αγγελοχώρι βυθίζον
τας δύο όκόμη οίκογένειες στόν πόvο καί τή συμφορά. Σκότωσαν δύο 
άθώους 'Έλληνες. · Αφήρεσαν τή ζωή δύο συνανθρώπων τους, τήν wρο 
πού ή χώρα σέ λίγες ώρες θά όδηγείτο σέ έκλογές γιά ν' άποκτήση τήν 
νόμιμη καί αίρετή κυβέρνηση, ϋστερα άπό δέκα όλόκληρα χρόνια. 

'Όταν έκλειναν τήν άφήγησή τους, μέ αύτό τό τραγικό περιστατικό οί 
· Αγγελοχωρίτες, ήθέλησαν νά συγκρίνουν τήν δράση πού άναπτύσσουν οί 
άντάρτες τού Σαλβαδόρ, προκειμένου ν' άποτρέψουν τήν διενέργεια των 
έκλογών τοϋ Μαρτίου. Μοιραία ή τραγική σύμπτωση καί oi δικοί μας 
άΙΙτάρται τοϋ Κ.Κ.Ε. μέ τόν "ιδιο τρόπο J'Ίθελαν νά παρεμποδίσουν τίς 
έκλογές πού διεξήχθησαν στή χώι)α μας στίς 31 Μ:ιρτίου τοϋ 1 946. 

· Ακούγοντας τόν συλλογισμό αύτόν πού έκαμαν oi ταπεινοί άγρόται 
τοϋ · Αγγελοχ(.φίου, προσεχώρησα χωρίς δισταγμό στίς άπόψεις τους. 
• Εχουν δίκηο οί συνομιληταί μου. · Ο  κομμουνισμός άπεχθάνεται τίς 
έλεύθερες έκλογές όπως ό διάβολος τό θυμίαμα. · Ο  κομμουνισμός θέλει 
έκλογές τύπου Ρωσίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας καί τών άλλων χωρών τοϋ 
· Ανατολικού Συνασπισμού. Θέλει έκλογές μέ συμμετοχή τού 99,9% καί μέ 
άποτέλεσμα 99,7% ύπέρ τών ύποψηφίων τών Κομμουνιστιι<ών Κομμάτων. 
Μήπως καί μάς τούς .. Ελληνες ή . Μοίρα της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 
καί τού σοσιαλισμού τύπου Καντάφι μάς έπιφυλάσσει τήν "ιδια τύχη μέ 
τούς λαούς πού γνωρίζουν τά άγαθό της κομμουνιστικής δημοκρqτίας. 

* * * 

ΣΤΗΝ ΧΑΡΙΕΣΣΑ 
Τήν "ιδια σχεδόν wρα πού στό · Αγγελοχώρι γινότανε τό φρικτό 

μακελλειό, ένοπλοι · Ελασίτες,  είχαν κυκλώση τήν Χαρίεοσα πού είναι λίγα 
χιλιόμετρα παρά πέρα άπό τόν σιδηροδρομικό σταθι,ίό τfις Ναούσσης. Οί 
κάτοικοι τοϋ χωριού δπως καί σήμερα είχαν σάν κύρια άπασχόληση τήν 
παραγωγή φρούτων καί όλίγων δημητριακώv. Φιλήσυ)(οι, δουλευτfιδες 
άλλά καί μέ προοδευτικές άντιλήψεις δέν άκολουθοϋσαν τι) ΕΑΜ καί τόν 
ΕΛΑΣ κι αύτήν των ή έμμονή στίς νοικοκυρίστικες καί συντηρητικές 
άντιλήψεις έγινε άφορμή νά χαθούν άνθρώπινες ζωές καί νά δημιουργηθfι 
μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ · Εθνικοφρόνων καί Κομμουνιστών. · Εδώ καί 
τώρα όπως λέγει καί τό ΠΑΣΟΚ θά μέ ρωτήσουν πολλοί γιαtί συνεχίζω νά 
ύποστηρίζω τίς ξεπερασμένες άντιλήψεις περί διαχωρισμού τών · Ελλήνων 
σέ κομμουνιστάς καί · Εθνικόφρονας. Δυστυχώς τό δικαίωμα αύτό τό 
άντλώ άπό τίς δραστηριότητες τού ΚΚΕ. Αύτή τήν ύποχρέωση νά κάμω 
αύτόν τόν διαχωρισμό, μοϋ τήν ύπενθύμισαν οί άγρότες τής Χαρίεσσας 
όταν κατά τό πέρασμά μου άπό τό χωριό τους, μού άφηγήθηκαν τόν 
τρόπον με τόν όποίον οί · Ελασίτες άφήρεσαν τή ζωή συγχωριανών τους. 
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· Ο  Ούζουνίδης ' Ιορδάνης καί ή γυναίκα του πού σφάχτηκαν σάν τραγιά, 
ήταν όπό τούς πιό προκομμένους συγχωριανούς τους. · Αφιερωμένοι στίς 
δουλειές τους καί στή συντήρηση τής οίκογένειάς τους δέν τούς ένδιέ
φερε ή πολιτική. 

Τόν Ούζουνίδη τόν πήραν μέσα άπό τό σπίτι του, τήν ωρα πού έτρωγε 
μέ τήν οίκογένειά του. Τούς άκολούθησε οάν πρόβατο πού τό πήγαιναν 
γιά σφαγή. Δέν μπορούσε δμως νά πράξη καί άλλοιώς. Οί · Ελασίτες ftταν 
πέντε καί όπλισμένοι σάν όστακοί, ένώ ό άγρότης μόνος καί όοπλος σέ 
καμμιά περίπτωση δέν μπορούσε_ νό ξεφύγει άπό τά χέρια τών άπαγωγέων 
του. · Ακολουθώντας τό "ιδιο σύσtημα πού έφήρμοσαν σέ δλη σχεδόν τήν 
περιοχή καί τήν �όλη τής Νάουσσας, τό θύμα όδηγήθηκε έξω άπό τό 
χωριό. · Εκεί όρχισέ ό βασανισμός του μέ τόν βούρδουλα καί τά μαχαίρια 
τών παλληκαράδων, πού άφηναν τόν φανατισμό τους νά έκδηλωθή σ ·  
έναν ταπεινό έργάτη τής γής. Τά μαρτύρια πού ύπέστη ήταν άφάνταστα. 
Κτυπώντας τον όλύπητα, διέκοπταν κάθε λίγο τή δραστηριότητά τους γιά 
νά κάνουν έτσι σκληρότερες καί πιό βασανιστικές τίς τελευταίες ώρες 
τής ζωής του. " Υστερα όμως όπό κάθε διακοπή ξανάρχιζαν νά τόν 
κτυπούν μέ τό στιλέπα τους μέ πιό μεγάλη άγριότητα συνεχίζοντας τό 
άπαίσιο έργο τους. Δέν όφησαν κανένα μέρος τού κορμιού του γιά νά μήν 
τό τρυπήσουν. Καί δσο τό θύμα άντήχε καί άγωνιζόταν νά ζήση γιά νά 
χαρή τή λευθεριά τού • Εθνους πού πίστευε ότι έρχότανε ,  τόσο οί 
βασανισταί του έξεδήλωναν τό σαδισμό καί τήν άγριότητα τής δράσεώς 
των. · Αποκαμωμένος όπό τό κτυπήματα κΌί βουτηγμένος στό άιμα ίκέτευ
σε κάποια στιγμή τούς βασανιστάς του, νά τόν άποτελειώσουν μία ώρα 
γρηγορώτερα. Σκοτώστε με παιδιά άν είσθε άνθρωl"!οι τούς έπαναλάμβανε 
τρείς τέσσερις φορές. Καί τότε ό άρχιδήμιος άπεφάσισε νά ίκανοποιήση 
τήν παράκληση τοϋ μισοπεθαμένου Ούζουνίδη. Σύροντας τό πιστόλι του, 
τό όδειασε πάνω στό στήθος τού βασανιζομένου. · Ο  Ούζουνίδης βρέθηκε 
τήν όλλη μέρα άπό τούς συγχωριανούς του. 

'Όταν πήγαν τόν νεκρό στό σπίτι του, έκεί βρήκαν σκοτωμένη μέ 
σφαίρες τήν γυναίκα του. • Επλεε σέ λίμνη όΊματος καί οί δολοφόνοι πρίν 
άποτελειώσουν τό θύμα τους, τό έπληξαν μέ άπειρες μαχαιριές. 

Τό νοικοκυριό του τό λεηλάτησαν, άφήνοντας μοναχά τό ξύλινο 
κρεββάτι, τό τραπέζι καί τέσσαρες καρέκλες. Καί αύτά δμως τό έσπασαν 
γιά νά μήν τούς έμποδίζουν στήν είρηνική τους πορεία. . 

Τό άπόγευμα, λίγο πρίν δύσει ό ιϊλιος, τό άγαπημένο όνδρόγυνο πού 
μοιράσθηκε τή σκληρή ζωή των. Έλλήνων χωpικών, ένεταφιόζετο στόν 
κοινό τάφο, ένώ τό μοιρολόϊ τών κατοίκων τής Χαρίεσσας έσχιζε τήν 
aτμόσφαιρα. Οί συγγενείς τών νεκρών θρηνολογούσαν τά άθώα Όύτά 
θύματα τού ΕΛΑΣ, ένώ τό σύνολο τών κατοίκων άνέπεμπε δέηση πρός 
τόν 'Ύψιστο γιά τήν άνάπαυση τών όδικοχαμένων συγχωριανών τους. 

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ NEKPOI 
Γεμάτοι πίκρα πήγαν νωρίς στό σπίτια τους oi κάτοικοι τής Χαρίεσσας 

έκείνο τό βράδυ. Σέ όλων τά μάτια πρόβαλαν oi μορφές τών δυό συζύγων. 
Δέν μποροϋσον νό έξηγήσουν τούς λόγους· πού ώδήγησαν τούς φονιάδες 
στήν aπόφαση νά aφαιρέσουν τήν ζωή τών άθώων θυμάτων τους . Αύτοί 
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δέν εlχαν πειράξει κανένα. Ήταν γεμότοι άνθρωπιά καί καλωσύνη. 
Αύτά ήταν τά λόγια πού άντήλλασσαν μεταξύ τους όλες οί οίκογένει

ες δταν γύρω στίς 9 ή ωρα άκούσθηκαν τρείς πυροβολισμοί. Κύμα τρόμου 
όπλώθηκε aτούς πολίτες · πού πρίν λίγες ώρες εlχαν · κηδέψει τά δύο 
θύματα . η σήμαιναν άραγες οί πυροβολισμοί αύτοί; Κάποιο καινούργιο 
έγκλημα ή προοίμιο έπιθέσεων τών άνταρτών. 

Μέ τή σκέψη του γιά τή κοινή δράση · Ελασιτών καί Βουλγάρων πού 
εiχε γίνει πρίν δύο ήμέρες στό γειτονικό · Αγγελοχώρι, ό νούς όλων πήγε 
στό ένδεχόμενο ότι ήρθε ή ωρα νά γνωρίση καί ή Χαρίεσσα τίς δραματι
κές στιγμές πού σημάδεψαν τή ζωή τοϋ γειτονικού τους χωριού. Κανένας 
μά κανένας δέν άπετόλμησε νά βγή άπό τό σπίτι του όν καί άπό τό 
φτωχικό τού είκοσάχρονου Κοσμά ' Ιωακειμίδη άκουγόντουσαν θρήνοι καί 
όδυρμοί. 

Τότε μονάχα οί πιό θαρραλέοι κατευθύνθησαν πρός τό σπίτι τών 
θρήνων. Κι έκεί άντίκρυσαν νά 'εlναι σκοτωμένος μέ τρείς σφαίρες στό 
κεφάλι του ό Κοσδς ϊωακειμίδης . Οί δικοί του πού έσπαράσσοvτο γύρω 
άπό τό όψυχο κορμί τού παλληκαριού τούς εlπαν δτι τρείς ένοπλοι 
· Ελασίται σπάνοντας τήν πόρτα τού σπιτιού του, είσώρμησαν άγριεμένοι 
καί χωρίς νά τού πούν άπολύτως τίποτε, τόν έξετέλεσαν άδειάζοvτας 
πάνω το υ τά πιστόλια τους. 

Γιατί τόν σκότωσαν; Αύτό τό έρώτημα πλανάται καί σήμερα άκόμη στή 
Χαρίεσσα. 

· Ενώ όμως όλοι εlχαν πιστέψει ότι ό · ιωακειμίδης θά ήταν τό 
τελευταίο θύμα, άπό τό χωριό του, λίγες μέρες άργότερα έπρόκειτο νά 
μάθουν τό καινούργιο κατόρθωμα τού άπελευθερωτικοϋ. · Ο  Σαράφης, ό 
Πρόεδρος τού Πιστωτικού Συνεταιρισμού πού άγωνιζότανε γιά τήν άξιο
ποίηση τού μόχθου τών άγροτών καί γιά τά γενικώτερα προβλήματα πού 
τούς άπασχολούοον, άπήγετο καί αύτός κατά τόν "ιδιο τρόπο μέ τόν 
· ιορδανίδη. Τόν κατηγόρησαν όταν τόν πήραν δτι ήταν «μαύρη άντiδραση» 
καί «άγροτοπατέρας".  Τόν άπέδωσαν εύθόνες γιατί ή παραγωyή τών 
φρούτων παρέμεινε στά "ιδια έπίπεδα καί δτι ή δανειοδότηση τής · Αγροτι
κής 1 ραπέζης πρός τούς άγρότες γινότανε κατά τρόπο πού δέν έξυπηρε
τούσε τούς φρουτοπαραγωγούς. Οί τελευταίες κατηγορίες όπως τότε πού 
έκτελέσθηκε τό θJμα έτσι καί σήμερα έδωσαν άφορμή aτούς συμπατριώ
τες του νά πιστεύουν ότι ό σφαγιασμός τού Σαράφη ήταν κατασκεύασμα 
κάποιου ιϊ κάποιων πού άτυχώς δέν κατονομάζουν γιά νά βγάλουν άπό τή 
μέση τόν Σαράφη. Μού εlπαν δτι όπως σήμερα τό ΠΑΣΟΚ καί τό ΚΚΕ 
έπιδιώκουν νά θέσουν ύπό τόν έλεγχό τους τό Συνεταιριστικό Κίνημα τώv 
άγροτών, έτσι καί στά μαύρα χρόνια τό ΕΑΜ έπιζητοϋσε νά ύποτάξη τούς 
συνεταιρισμούς. · Η μόνη διαφορό πού ύπάρχει - μοϋ εΤπαν - στiς δύο 
έποχές, εlνάι δτι στά χρόνια τής όκλοβιός, χρησιμοποιούσαν τόν ΕΛΑΣ, 
ένώ σήμερα μέ τήν δύναμη τών πρασινοφρουρών καί τών άλλων όργάνων 
πού διαθέτει ό κομμουνισμός καί ό κρατικός μηχανισμός άσκοϋν τήν πίεσή 
τους μέ «νόμιμα• μέσα. 

· 

· Ο  Σαράφης έκτελέσθηκε άπό τούς δημίοuς του διό τουφεκισμού. 
Δέν γνώρισε τήν τυραννία καί τά βασανιστήρια πού ύπέστη ό ' Ιορδανίδης. 
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· Υπήρξε θϋμα τής τακτικής πού άκολουθοϋσε ό κομμουνισμός νά έπιβάλη 
διά πυρός καί σιδήρου τή θέλησή του καί νά έπιτύχη μέ τήν όλωση τού 
άγροτικού κινήματος τήν ύποταγή τών άγροτικών μαζών είς τά σχέδιά του. 
'Όταν οί γηραιότεροι χωρικοί μοϋ ίστορούσαν τή ζωή, τή δράση καί τό 
φρικτό τέλος πού είχε ό έκτελεσθείς Πρόεδρος τού Συνεταιρισμού τους, 
μέ δακρυσμένα τά μάτια άναφέρθηκαν σέ μιά σειρά πράξεων καί ένεργει
ών του πού έκρυβαν ψυχικό μεγαλείο πρός τό καθήκον καί πρό παντός 
όνιδιοτέλεια. 

- Γράψ · τα τά λόγια μας στόν • •  Ελληνικό Βορρά» γιά νό τιμήσουμε 
έναν άγνό, συνεταιριστή πού είχε τό άτύχημα νά πιστεύη στήν · Ελλάδα 
καί τό δίκαια τοϋ άγροτικοϋ κόσμου . 

· Εκεί πού βρf)καν τό πτώμα τόν Σαράφη η γιά νά είμαι περισσότερο 
σαφής, πενήντα περίπου μέτρα παρά πέρα, οί χωρικοί τής Χαρίεσσας 
έμειναν όναυδοι, βλέποντας νά εiναι σκορπισμένα γύρω τους άνθρώπινα 
πόδια καί χέρια. Προχωρώντας βρήκαν τό άκρωτηριασμένο σώμα ένός 
συνανθρώπου τους πού τό άνεγνώρισε ό όγροφύλακας τοϋ χωριού. Τόν 
ξέρω τόν σκοτωμένο τούς εiπε. Ε1ναι ό · Αργύριος Βέργας άπό τόν 
Πολυπλάτανο. Τό πώς βρέθηκε έκεί μαθεύτηκε λίγες ήμέρες όργότερα. 
Γυρίζοντας άπό τό χωράφι του · Ελασίτες κρυμμένοι άνάμεσα στά δένδρα 
τόν σταμάτησαν καί ζήτησαν νά τούς άκολουθήση. Ό Βέργος νομίζοντας 
ότι θά μπορούσε νά ξεφύγη άπό τούς όοπλους όπως μέχρι τότε έδειχναν 
· Ελασίτες άρχισε νά τρέχη πρός τήν κατεύθυνση τής Χαρίεσσας. Δυό 
σφαίρες πού τόν βρήκαν ή μιά στή πλάτη καί ή όλλη στό πόδι του δέν τοϋ 
όφησαν δυνάμεις γιά νά έπιτύχη τοϋ οκοποϋ του. Τόν έρριξαν κάτω. Οί 
· Ελασίτες τόν πλησίασαν καί όφού κατέφεραν πολλές μαχαιριές στό σώμα 
του, τόν έξετέλεσαν διό πυροβολισμών. 'Ύστερα έκοψαν μέ τά τσεκούρια 
τους τό πόδια καί τά χέρια του, σκορπίζοντάς τα στά παρακείμενα 
χωράφια . .. Ενας άκόμη νεκρός . .. Ενα άκόμη άθώο πλάσμα δπως μοϋ είπαν 
οί κάτοικοι τής Χαρίεσσας. 

* * * 

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ 
Τό κακό όμως δέν περιωρίσθη μόνον είς τό · Αγγελοχώρι καί στή 

Χαρίεσσα. Σχεδόν .δλα τά χωριά πού γειτονεύουν μέ τήν Νάουσσα 
γνώρισαν τήν γεύση τού άΊματος μέ τό όποίο ό κομμουνισμός έπνιξε τούς 
κατοίκους των. 

Θύματα ύπήρξαν άγνοί πατριώται πού ό κομμουνισμός χαρακτήριζε 
έχθρούς τοϋ λαού. 

τέτοιους •έχθρούς» συνάντησε ό κομμουνισμός στό χωριό Χωροπάνι 
τής Ναούσσης πού σήμερα μετωνομόσθη σέ Στενήμαχο. Οί κάτοικοί του 
εiναι �mακόσιοι καί όλοι τους όσχολοϋνται μέ τήν γεωργία, τήν καλλιέρ
γεια καί παραγωγή φρούτων καί μέ τήν κτηνοτροφία. Λίγοι οί έντόπιοι 
περισσότερο οί πρόσφυγες ζοϋσαν καί ζοίιν όδελφωμένοι. · Ο  μόχθος πού 
ένώνει τίς προσπάθειές τους γιά ένα καλύτερο μέλλον τών παιδιών τους, 
έφερε τόν έναν κοντύτερα στόν άλλο. 
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·Αν καί τό χωριό τους Ιδιαίτερα στήν περίοδο 1 942-1 944 χρησιμοποιή
θηκε σάν καταφύγιο καί όρμητήριο τών άvταρτών τοϋ ΕΛΑΣ, δέν άπετέλε
σε εϋκολη λεία γιά τό Κ.Κ.Ε. Oi περισσότεροι άπό τούς κατοίκους του, 
ήταν όργανωμένοι στό ΕΑΜ. Πλήρωναν χαράτσι είς τήν ΕΤ Α. άλλά 
έλάχιστοι ένετάχθησαν είς τόν ΕΛΑΣ. · Υπήρξαν περιπτώσεις πού οί 
κάτοικοι τοϋ χωριοϋ πήραν στή κυριολεξία άπό τά νύχια τών · Ελασιτών, 
πολίτες τής Ναούσοης τής Βεροίας πού θά τούς έκτελοϋσαν. Πρίν πόνε 
γιά τό άνθρωποσφαγείο στά βουνά τά θύματά τους oi άπελευθερωταί, 
πολλά άπ' αύτά τό όφηναν στά σπίτια τοϋ Χωροπανίου, μέχρις ότου 
έκτελέσουν τούς όλλους συλληφθέντος πού εΤχαν προηγηθεί τής δραστη
ριότητος τών · Ελασιτών. Αύτοί πού έπέζησαν εiναι πολλοί. Τούς βρήκα 
κατά τήν έρευνά μου στή Νάουσσα άλλά καi στή Βέροια. 

Τά όσα μοϋ άφηγήθηκαν γιά τήν άνθρωπιά. καί τό μεγαλείο πού 
έκρυβαν oi ψυχές τών χωρικών τής Στενήμαχου, μέ όδήγησαν έκεί, μέ 
μόνη σκέψη νά κqμαρώσω τούς έπιζώντες ιϊρωες, πού έθεταν σέ κίνδυνο 
τή δική τους ζωή Υιό νά σώσουν τούς συνανθρώπους τους άπό τή σφαγή 
ή τόν τουφεκισμό τους άπό τόν ΕΛΑΣ. 

Σεμνοί όπως εiναι στό χαρακτήρα τους, άπέφυγαν ν' άναφερθοϋν 
στίς πράξεις πού έκαμαν γιά νά σώσουν τή ζωή τών συνανθρώπων τους. 
Έκάναμε τό καθήκον μας μοϋ εiπαν, όν καί ξέραμε ποιά τύχη μάς 
πε.pίμενε. Γι· αύτό πολλοί άπό μάς άναγκάσθηκαν νά ξεσπιτωθούν, άκο
λουθώντας έκείνους τούς • Ελληνες πού οί · Ελασίτες εiχαν άναθέσει σέ 
μδς τήν προσωρινή φρούρηση. Αύτή μας τήν στάση τήν πλήρωσε πανάκρι
βα τό χωριό μας μοϋ άνέφεραν οί χωρικοί, μέ τσακισμένη ψυχή. 

· Ενώ δμως κατά κάποιο τρόπο ήθελαν νά μάς καταστήσουν συνενό
χους τους γιά τό φοβερά έγκλήματα πού διέπραξαν στό χωριό μας, δέν 
δίστασαν νά έξαπολύσουν όγρια σφαγή σέ βάρος άθώων συγχωριανών 
μας. 

Δεκαπέντε άπό αύτούc; τούς κατέσφαξαν οί · Ελασίτες στίς 1 9  
ΙV1αρτίου 1 943 πού μέ έπικεφαλής τόν Καπετάν Μακρή πού ήταν συγχωρι
ανός τους, σκόρπισαν έκείνη τή νύχτα τό θανατικό στό· Χωροπάνι. Πρέπει 
νά ήταν τουλάχιστον 40-50 οί ένοπλοι φονιάδες πού πήραν μέρος σ· αύτή 
τήν έγκληματική έπιχείρηση. Δέν όφησαν τίποτε όρθιο στόν τόπο του 
έκείνη τή νύκτα. Σέ κάθε σπίτι πού έμπαιναν τό λεηλατούσαν . .. Αρπαζαν 
δη ύπήρχε μέσα σ ·  αύτό. τίς άποθήκες πού εΤχαν τά σιτηρά τους τίς 
άδειασαν φορτώνοντας στά ύποζύγιά τους τό μόχθο τών άγροτών μας. 
Πήραν τίς άγελάδες καί τά όλογα όλων τών χωρικών. ' Ιδιαίτερη σημασία 
άπέδωσον στά ροϋχα μέ ξεχωριστή προτίμηση τά προικιά τών νεανίδων. 
Καί τό κακό όλοκληρώθηκε μέ τή σύλληψη 25 χωρικών. 

Πήραν μέσα άπό τά σπίτια τους άθώους χωρικούς πού δέν είχαν 
πειράξει κανέναν. Συγκεκριμένα συνέλαβαν τούς: 

1 .  Παπαδόπουλο · Αναστάσιο έτών 40 
2. Παπαδ. Εύφραίμ έτών 42 
3. Παπαδ. Θεμιστοκλιϊ έτών 27 
4. Παπαδ. Παναγιώτη 
5. Παπαδ. Σάββα έτών 1 9  τοϋ Εύφραiμ 
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6. Παπαδ. Gεολόγο έτών 1 8  τού Νικολάου 
7. Παπαδ. Πολύκαρπο έτών 1 6  τού · Αναστασίου 
8. Λάζαρο Καλαϊτζίδη έτών 35 
9. Πανάγου Κωνσταντίνο έτών 45 

1 Ο. Πανάγου Δημήτριο έτών 30 
1 1 .  Σακκαλή Γεώργιο έτών 35 
1 2. Γιδάρη Γεώργιο τοϋ Κωνσταντίνου 
13 .  Χατζηαθανασίου Χαράλαμπο καί 
1 4. Σαρακατσάνο Στέργιο 
1 5. Νεοσμανλή Νικόλαο. 
: Αφού τούς έδεσαν τά χέρια τούς όδήγησαν στη θέση Κουμαριά. Σ ·  

αύτό τό σημείο πού όργιάζει ή καταπράσινη φύση άρχισε τό μαρτύριο των 
άνακρίσεων καί τής άγριας σφαγής τώ.ν mωχών άγροτών μας. · Ο  άντάρ
της καί άρχιδήμιος πλαισιούμενος άπό μιά δεκαμελή όμάδα έκτελεστών, 
ύπέβαλε σέ φρικτό μαρτύρια τούς συλληφθέντος. · Αρχίζοντας άπό τούς 
έmά Παπαδοπουλαίους μετήλθε όλα τά μέσα τής · ιεράς · Εξετάσεως. 
Κάθε έναν μετά τήν άνάκριση, τόν ξυλοδαρμό, τόν συρμάτινο βούρδουλα 
καί τό μαχαίρι πού τό βύθιζαν στό διάφορα σημεία τών σωμάτων τών 
βασανιζομένων, τόν παρέλαβε μιά τριάδα άπό · Ελασίτες γιά νά τόν θέση 
ύπό τήν τελική κρίση τής λαϊκής δικαιοσύνης όπως έλεγαν. · Η κρίση αύτή 
ήταν πάντοτε ή "ιδια. Θάνατος. Καί ή έκτέλεσις τής άποφόσεως γινότανε 
άμέσως άπό τούς τρείς ' Ελασίτες πού έκρεουργούοον κατά τόν πιό 
φρικτό τά θύματά τους. Πρίν όμως άναφερθοϋμε στόν τρόπο μέ τόν όποίο 
κρεουργήθηκαν oi Πaπαδοπουλαίοι εiναι άνάγκη νά πούμε ότι όλόκληρη ή 
μαρτυρική αύτή οίκογένεια ξεχώριζε στό χωριό γιά τήν νοικοκυρωσύνη της 
καί γιά τήν βαθειά προσήλωσή της στά ίδανικά τοϋ έθνους καί τήν πίστη 
τους στό Χρίστιανισμό. · Ακόμη θά πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε δτι ήταν μιά 
άπό τίς οίκογένειες πού . .ε;Τχε άρνηθή έπίμονα νά ένταχθή στό ΕΑΜ ή καί 
νά βοηθήση οίκονομικά τόν άγώνα. .. Οπως άφηγοϋνται οί συγγενείς τών 
σφαγιασθέντων, ή στάσις τών Έλασιτών γιά τό ξεκλήρισμα τής ώραίας 
αύτfις Χριστιανικής οίκογενείας, εΤχε δυό στόχους. Πρώτον νά προλάβη 
γενικώτερη άντίδραση τών Στενημαχιτών καί δεύτερον νά ένσπείρη τήν 
τρομοκρατία σέ όσους δέν ήταν διατιθεμένοι ν ·  άκολουθήσουν τόν ΕΛΑΣ 
καί νά άγνοήσουν τίς έντολές τής τοπικής όργάνωσις. 

Τούς Παπαδοπουλαίους τούς έσφαξαν άρχίζοντας τό άπαίσιο έργο 
τους άπό τόν · Αναστόση. Αύτόν σάν άρχηγό τής οίκογενείας τόν θεωρού
σαν σκληρό καρύδι, γι ·  αύτό καί στόν τόπο τοϋ μακελλιού τόν εΤχαν δέσει 
χειροπόδαρα. ·Αν καί δεμένος συνέχισε νά στιγματίζει τό έγκλr'Jματα τοϋ 
ΕΛΑΣ. Κάθε λέξη του ε1χε σάν έπακόλουθα μιά η δύο μαχαιριές. Τό 
μαρτύριό του κράτησε γιά άρκετή ωρα . .. Οταν έπαψε νά μιλάει, οί δήμιοι, 
έπίστεψαν στήν άρχή ότι ή ζωή τους τελείωσε. .. Ενα τράνταγμα τού 
κορμιού του ήρθε νά πείση, ότι τό θύμα τους ήταν άκόμη στή ζωή. 
" Εκοψαν τό κεφάλι του καί τόριξαν λίγα μέτρα-άπό τό σημείο τής σφαγής. 

· Επηκολούθησε ή σειρά τοϋ Εύφραίμ καί τού Θεμιστοκλή. Στόν τόπο 
τοϋ μαρτυρίου τούς πήγαν χειροδεμένους. · Εκεί οί δήμιοι χρησιμοποίησαν 
τά μαχαίρια τους, έξουδετέρωσαν κάθε δύναμη άντιστάσεως πού μποροϋ-
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σαν νά προβάλουν oi δεσμώται. · Ανθρώπινα κουρέλια oi δύστυχοι όγρότες 
ύπέστησαν σέ συνέχεια τό μαρτύριο τοϋ όνασκολοπισμοϋ. Τήν όλλη μέρα 
πού οί συγχωριανοί τους άντίκρυσαν μέ άποτροπιασμό τό τραγικό θέαμα, 
γύρισαν, όλλοι άπό τρόμο κι όλλοι άπό άισθημα ντροπής καί άηδίας. την 
"ιδια πορεία άπ' τη Κουμαριά άκολούθησαν καί τά έξαδέλφια. · Ο  Παναγιώ
της καί ό Σόββας Παπαδόπουλος πού θόχαν τήν"ιδια ·ήλικία, ήταν μόλις 1 9  
έτών, προχώρησαν στό δρόμο πού όδηγοϋσε στό άνθρωποσφαγείο μέ την 
βεβαιότητα ότι τούς όδηγοϋσαν γιά έκδίκηση. ·Αν καί δι:μένοι κάναν 
άπόπειρα γιά νά ξεφύγουν. · Ο  ένας τους κλώτσησε έναν άπό τούς 
άντάρτας, κτυπώντας του άκριβώς στά γεννητικό του όργανα. Τό ούρλια
χτό τοϋ ccfiρωa» πού όφείλετο aτόν πόνο πού προκάλεσε τό κτύπημα τοϋ 
Σάββα, εiχε σόν άποτέλεσμα νό ξεσπάσει όλη ή άγριότητα τών Έλασιτών. 
Τό σκοτάδι τό διέσχιζαν τό μαχαίρια τών παλληκαρόδων κτυπώντας τό 
θύματά τους μέ πόθος καί όρμή. Σέ λίγα λεπτό τής ωρα τά δύο 
άγαπημένα έξαδέλφια άγκαλιασμένα έγκατέλειπαν μιά γιά πάντα τή ζωή. 

Μέ καταματωμένα τό χέρια τους ήρθαν πάλι στήν Κουμαριά οί 
ύποτακτικοί τοϋ Μακρή καί όρπαξαν στήν κυριολεξία τούς άλλους δύο 
έξαδέλφους. Τόν Θεολόγο Παπαδόπουλο 18 tτών καί τόν Πολύκαρπο πού 
δέν εiχε κλείση τό δεκάξι του χρόνια. 

Βιαζόμενοι οί φονιάδες νά τελειώνουν καί μέ τούς νέους μελλοθάνα
τους τούς έσπρωχναν καί τούς κτυπούσαν ώς τό σημείο τοϋ τε"ικοϋ τους 
μαρτυρίου. · Εκεί ό άρχιδήμιος μέ όλλους πόλι · Ελασίτες τούς παρέλαβαν. 
• Αλλοι τούς κτυπούσαν μέ σιδερένια ραβδιά καί άλλοι μέ τά ματωμένα 
μαχαίρια τους. Οί δύο έφηβοι έπαυσαν νά ζοϋν ύστερα ά.πό τόν άποκεφα
λισμό τους πού έκαναν δύο όλλοι · Ελασίτες. 

· Αλλά τό μίσος τών · Ελασιτών ήταν τόσο μεγάλο ωστε τά άκέφαλα 
σώματα τών δύο παλληκαριών τά άκρωτηρίασαν καί τά μετέβαλλαν σέ 
κομμάτια κρέατος πού δύσκολα μπόρεσαν τήν έπομένη νό τό συναρμολο
γήσουν oi δικοί τους. Αύτός ήταν καί ό λόγος - όπως μοϋ άφηγήθηκαν -
ότι σέ κοινό τάφο έθαψαν τόν Θεολόγο καί τόν Πολύκαρπο. 

· Αφού τέλειωσε τό άνθρώπινο μακελλειό μέ θύματα τό έmό μέλη 
τών οΙκογενειών τών δύο έξαδέλφων, oi έκτελεστές έπέστρεψαν στήν 
Κουμαριά. • Ηταν φανερά έξαντλημένοι άπό την κούραση στήν όποία 
ύποβλήθηκαν σφάζοντας έπτό άθώους χωρικούς. 

Μετά τούς Παπαδοπουλαίους πήραν τόν Καλαϊτζίδη. Τό όσα τράβηξε 
ό δύσμοιρος αύτός • Ελλην ξεπερνούν καί αύτήν άκόμη τή φαντασία τών 
πιό στυγνών έγκλημότων. Μέ άκέφαλο τό σώμα, μέ κομμένα τά δύο του 
χέρια τόν βρήκαν τήν όλλη μέρα οί συγχωριανοί του. 

· ΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ 
· Αλλά έκεί πού άφησαν τήν έγκληματική τους ψυχή νά όργιάση ήταν 

ό τρόπος πού έσφαζαν τήν οΙκογένεια Παναγοϋ .  Τό τρία όδέλφια τά 
ώδήγησαν ατή χαράδρα σφαγείο όπου ό Μακρής καί τό όργανά του 
έπέδειξαν ίδιαίτερη άγριότητα καί άνείπώτο σαδισμό. · Επί μία σχεδόν ωρα 
λόγχιζαν τά κορμιά τους. Τό ε1χαν μεταβόλη σέ κόσκινο μοϋ άφηγοΟντο oi 
Στενημαχιώτες. Καί σέ συνέχεια άφοΟ έκοψαν χέρια, πόδια καί αύτιά, 
πολτοποίησαν τό κεφάλια τους, χτυπώντας τα μέ τό κοντάκια τών όπλων 
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τους. Γιό νό εΙνοι πιό βέβαιοι γιό τό θάνατο τών τριών θυμάτων τους, 
έδωσαν σέ όλους τή χαριστική βολή. 

'Όταν ήρθε ή σειρά τοϋ Γεωργίου Σακκαλή άλλαξε ή σύνθεση τών 
· Ελασιτών. • Αλλοι ήταν γι· αύτόν οί έκτελεσταί. · Ασφαλώς oi προηγούμε
νοι εΙχαν κουρασθη μέ τή σφαγή τών προηγηθέντων ένδεκα θυμάτων τής 
κόκκινης βίας. Δέν ύπήρξαν όμως καθόλου διαφορετικό τό μέσα πού 
χρησιμοποίησαν οί «ιϊρωες» γιά νά ξεφορτωθούν έναν όκόμη πλουτοκρά
τη. Μόνον πού σέ τούτη τήν έκτέλεση, χρησιμοποίησαν σιδερένιους 
λοστούς γιά νά σπάσουν τά κόκκαλο τού δυστυχισμένου άγρότου. Καί δταν 
ένας · Ελασίτης έκοβε τήν καρωτίδα τού Σακκαλή, τό θϋμα άφηνε τήν 
τελευταία του πνοή, χωρίς νά ζητήση έλεος άπό τούς τυράννους του. Τό 
'Ίδιο άπόσπασμα παρέλαβε μέ τή σειρά τόν Γεώργιο Γίδαρη τού Κωνσταντί
νου, πού σιι:ουντοφλώντας άρκετές φορές πατώντας λόγω τής νύκτας 
έπάνω στό σώματα τών προηγηθέντων νεκρών. Σάν πεινασμένα κοράκια, 
έπεσαν έπάvω του οί · Ελασίτες,  τού έσφαξαν σάν τραγί καί σκόρπισαν τά 
διάφορα μέλη τοϋ κορμιού του στή γη, πού άλλοτε ό άτυχής Γίδαρης 
πατούσε γιά νά έξασφαλίση τό ψωμί τού σπιτιού του. 

· Επανήλθε aτόν τόπο τής κρατήσεως Στενημαχιώτης καί παρέλαβε 
τόν Στέργιο τόν Σαρακατσόνο. ·Αν καί γνώριζε γιά τήν τύχη πού τόν 
άνέμενε, έβρισε τούς · Ελασίτας καί τούς άπεκάλεσε φονιάδες καί 
προδότας. · Αντί άλλης όπαντήσεως, oi · Ελασίτες άρχισαν νά τόν κτυπούν 
άνελέητα. Πεσμένον στό χώμα τόν τσαλαπατούσαν. · Εν συνεχεία τόν 
mϊραν σηκ(ι.)τό τόν όδήγησαν έκεί όπου πρίν άπό λίγα λεmά εΙχαν 
κατασφάξη τόν Γίδαρη, Οί "ιδιοι · Ελασίτες πού τόν έσυραν στό σφαγείο, 
έπανέλαβαν τήν διό ραβδισμών έκτέλεση τού Σαρακατσάνου. 

Μέ σπαρμένα τά κόκκαλά· του, λύγισε ό άτυχος κτηνοτρόφος. Τό 
μάτια του πού ήταν όρθάνοικτα, ήταν' τό μόνο σημάδι πού έδειχνε δτι 
άκόμη βρισκότανε aτή ζωή. Τό μάτια όllως αύτό ήρθε νά τό. ξεριζώση ό 
· Ελασίτης πού καρφώνοντας τό μαχαίρι του σ' αύτά, άφησε άδειανές τίς 
κόγχες τών ματιών πού ιϊθελαν νά δούν τήν · Ελλάδα καί τήν Στενήμαχο 
νά ζούν μιά ζωή καλύτερη, μανιασμένη καί τό λαό της χωρίς άγχος καί 
στερήσεις. 

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
· Μιά άλλη τριμελής όμάδα ένόπλων ήλθε καί παρέλαβε τόν τελευταίο 

τών κρατουμένων, τού Χαράλαμπου Χατζηαθανασίου. Μέ τήν "ιδια διαδικα
σία, μέ άπαράλλακτη τακτική τόν πήγαν στόν τόπο τού μαρτυρίου. · Εκεί 
τόν παρέλάβαν ό Μακρής καί ή παρέα του. · Επειδή ήταν ό τελευταίος 
μελλοθάνατος, οί έκτελεσταί τού ΕΛΑΣ δέν βιάσθηκαν γιά νά τελειώσουν 
μέ τό θϋμα τους. Τό ύπέβαλαν σέ φρικτά μαρτύρια. Βογγούσε άπό τίς 
μαχαιριές μέ τίς όποϊες οί καννίβαλοι τρυπούσαν τό κορμί του. Σπαρτα· 
ροϋσε σόν σφαζόμενο ζώο. Κι όταν ό δύστυχος μέ σβησμένη φωνή 
άπεκάλεσε έγκληματίες τούς φονιάδες τους, έκοψαν τή γλώσσα τού 
Χατζηαθανασίου. Κόβοντας ϋστερα τό 

'
κεφάλι του πήραν τό δρόμο της 

έπιστροφής στήν Κουμαριά. · Εκεί τούς περίμεναν καί οί άλλοι .έκτελεσταί 
πού ξεκουράζονταν άπό τό όργιο της σφαγής τών δεκατεσσάρων άλλων 
χωρικών τού Χωροπανίου. 'Όλοι μαζί ξεκίνησαν καί έφθασαν στή Στενήμα-
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χο. · Αφού έπλυναν τό ματωμένα χέρια τους, έπεδόθησαν στό έ�ργο τής 
φορτώσεως τών λεηλατηθεισών περιουσιών τών όγροτών μας. Δεκάδες 
άλογα χρησιμοποιήθηκαν γιά νά όλοκληρωθή τό φόρτωμα τών κλοπιμαίων. 
Μιά ώρα πρίν ξημερώση οί · Ελασίται μέ έπί κεφαλής τόν καπετάν Μακρή 
καί σύρονται; τό φορτία τών λεηλατηθέντων, τά άλογα καί τiς άγγελάδες 
τών χωρικών, έγκατέλειψαν τήν Στενήμαχο. 

Στίς έ:ξη τό πρωί οί έπιζήσαντες άρρενες καί οί συγγενείς τών 
άπaχθέντων, πήγαν ατή Κουμαριά καί χωρίς νά πολυψάξουν βρήκαν τά 
κρεατουργημένα σώματα τών δεκαπέντε συγχωριανών των. Τά μετέφεραν 
στό χωριό καί τό άπόγευμα τά έκήδεψαν. Καί πρίν άκόμη νυκτώση,παίρ
νοντας τά όλίγα περιουσιακά τους πράγματα, πήραν τό δρόμο πρός τήν 
Νόουσσα. · Εκεί έπίστευαν δτι θά ήταν περισσότερο όσφαλεϊς. 

Ώρισμένοι όπ' αύτούς, έφυγαν τήν άλλη μέρα γιό τή Βέροια. 'Όλοι 
οί πρόσφυγες τού Χωροπανίου, έπέστρεψαν στό χωριό τους μετά τήν 
όριστική συντριβή τών κομμουνιστοσυμμοριτών στό Γ ρόμμο καί τό Βίτσι. 
· Επεδόθησαν μέ ζήλο στήν όνασυγκρότηση καί άναδημιουργία τοϋ χ(ι)ριοϋ 
τους. Ξανάκτισαν τά γκρεμισμένα σπίτια, άγόρασαν άλογα καί βοοειδή καί 
έπεδόθησαν στήν καλλιέργεια τίς έγκαταλειφθείσης γης. Στή μάχη αύτή 
δέν πήραν μέρος μόνον οί δεκαπέντε σφαγιασθέντες.  Στούς τάφους 
αύτών πιϊγαν κι έρριξαν λίγα άγριολούλουδa καί ό ίερεύς τοϋ χωριού 
διάβασε τίς .εύχές γιά δικαίωση τών ψυχών τους. 

ΓΥΡΙΖΕΙ ΣτΟΝ ΤΟΠΟ 
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
'Όπως άπαντοϋμε σέ πολλά έγκλήματα, ό δολοφόνος γυρίζει στόν 

τόπο τοϋ έγκλήματος. Θαρρείς τό άιμα τόν ,τραβάει. • Ετσι καί ό Καπετάν 
Μακρής πρίν δυό χρόνια γύρισε στή Στενήμαχο όπό τή Ρουμανία, όπου 
κατέφυγε μετά τήν συντριβή τών συμμοριτών. 

Όταν μαθεύτηκε ό έρχομός του, οί συγγενείς τών σφαγιασθέντων 
ξεσηκώθηκαν. Μαζύ μέ άλλους όγνούς • Ελληνας πήγαν στό σημείο πού 
έκαμε τήν έμφάνισή του. Μέ άγριότητα πού άποτελοϋσε ξέσπασμα τοϋ . 
πόνου των, έπετέθησαν στόν δολοφόνο μέ πρόθεση νά τόν λητσάρουν. Οί 
όμοϊδεάται του, άνόμεσα στούς όποίους ύπήρχαν καί ώρισμένοι παλαιοί 
συμμορίτοι εiδοποίησαν τήν · Αστυνομία Ναούσσης πού μέ ταχυκίνητο 
μέσα έσπευσε στήν πλατεία σώζοντας τόν άρχιφονιό άπό τή μανία καί τήν 
όργή τών συγχωριανών του. 

Έτσι έγκατολείποντος μέ τή βοήθεια τών χωροφυλάκων, ξαναπήρε 
τό δρόμο γιά τή Ρουμανία όπου ζfι όσφολής. ΕΙμαι περίεργος έόν ό 
Καπετάν Κελέσδμειτος όπως ήταν τό έλοσιτικό του όνομα όποπειράθεϊ νά 
ξαναγυρίση στόν τόπο πού άνέπτυξε τήν έγκληματική του δράση, καί νά 
συνεχίση τήν πολιτική του δραστηριότητα, έχοντας τόν τίτλο τού μέλους 
τής · Εθνικής · Αντίστασης πού τόν έδωκε ή Βουλή. 

· Εάν θελήση νό κάμει κάτι τέτοιο, άς ε1ναι βέβαιος ότι οί συγγενείς 
τών σκοτωμένων ε1ναι άγρυπνοι. Τόν περιμένουν γιά νά άποδώσουν μέ τό 
δικά τους χέρια τή δικαιοσύνη πού έπιβάλλουν τά έγκλήίJατά του. " Οπως 
μού τόνισαν οί Στενημαχιώτες,  ή Βουλή καί ό κ. Γεννηματάς μπορεί νά 
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δίνουν συγχωροχάρτη στούς φονιάδες. Ό Θεός όμως �αί oi άνθρωποι 
δέν θ '  άφήσουlι' άτιμωρήτους όλους πού κατ' έντολήν τοϋ Κ.Κ.Ε. έβαψαν 
τό χέρια τους μt τό άιμα άγνών Πατριωτών. 

* * *  

ΡΟΔΟΧΩΡΙ 

" Ενα γράμμα πού. ήλθε είς τόν • ' Ελληνικό Βορρά• γιά παραλείψεις 
όνομότων σφαγιασθέντων καί γιά τόν τρόπο μέ τό.ν όποίο βρήκαν τόν πιό 
άγριο θάνατο οί είκοσιτέσσαρ�ς 

.. 
Ελληνες τού Ροδοχωρίου, μός έφερε. 

στό όμορφο αύτό χωριό, πού στημένο στίς όρχές τού Βερμίου καί μέ τήv 
όγρια καί έπιβλητική του φύσηΊ σού όφήνει τήν έντύπωση ότι ζή σέ κάποιο 
άπό τό φημισμένα γιά τήν όμορφιά του χωριά της · Ελβετίας. Βρήκα τά 
παιδιά, τά άδέλφια καί μιά μάννα σκοτωμένους. Στό δίκαιο παράπονό τους 
γιατί δέν όνέφερα τίποτα γιά τ' όγαπημένα τους πρόσωπα, πού κρεουργή
θηκαν άπό τόν ΕΛΑΣ δέν χωρούσε καμμιά δικαιολογία. 

Τό στοιχεία πού συνέθεσαν τό ίστορικό τών τραγικών γέγονότων τοϋ 
Ροδοχωρίοu, τά συνεκέντρωσα βιαστικά άπό δύο ντόπιους Ναουσσαίους. 

' 
· Αφού μού έδωκαν έντολή νά έκφράσω τά έθνικά τους συγχαρητήρια 
στόν • · Ελληνικό Βορρά•, διότι μέ τήν έρευνα γιά τήν Νάουσ90 καί τά 
χωριά της έρχεται νά άποκαλύψη τό πραγματικό πρσσωπεί τού κομμουνι
σμού καί νά ρίξη πραγματικό φώς είς τήν μαύρη περίοδο 1 942-1 949, ώστε 
νά φωτισθούν οί νέοι καί νά μήν πέσουν θύματα τού Κ.Κ.Ε. καί τών 
μαρξιστών, ό καθένας μού άφηγήθηκε περιστατικά πού συγκλονίζουν κάθε 
άνθρώπινη ψυχή . 

. ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑ 
- Πρώτο θίιμα τού χωριού μας μοίι είπαν ύπίiρξε ή Σουλτάνα 

Ζουμπουνίδου. Παντρεμένη μέ χωροφύλακα πού ύπηρετούοε στή Μαρίνα 
ξεκίνησε μέ τά πόδια γιά νά συναντήση τόν σύζυγό της. 

Εlχε περάσει τό Γιαννακοχώρι καί ζύγωνε πρός τή Μαρίνα όταν 
ένοπλοι άντάρτες τήν ύπεχρέωσαν νά τούς άκολουθήση. Ήταν τότε 
Σεπτέμβριος τού 1 944 καί στά χωράφιa δουλεύαν άκόμα έργάτες γιά τήν 
συγκομιδή τών φρούτων. 

Τήν νύχτα τήν όδήγησαν είς τήν Καλύβα τής Κρέσνας όπου τήν 
κράτησαν καθ' όλη τήν διάρκεια τής νύχτας. " Ενας άπό τούς μεταμελη
θέντας · Ελασίτας περνώντας κρίσιν συνειδήσεως, όμίλησε κατά τό 1 948 
ότι ή Σουλτάνα ύπέστη φρικτά βασανιστήρια κατά τή διάρκεια της άνακρί
σεως, στήν όποία τήν ύπέβαλαν οί γαντοφορεμένοι δήμιοι τής περίφημης 
Λαϊκής Δικαιοσύνης. · Υπήρξε κατηγοριματικός στό ότι ή Σουλτάνα δέν 
ύπέστη τό μαρτύριο τού βιασμοίι, όπως συνέβη μέ τίς όλλες · Ελληνίδες 
πού άπήγαγοv οί κομμουνισταί. 

Τό πρωί τής άλλης ήμέρας ή Ζουμπουνίδου μέ ·τή σ.υνοδεία τριών 
όπλοφόρων έγκατέλειπε τήν Καλύβα. · Από κεί καί πέρα χάθηκαν τά "ιχνη 
της χωρίς μέ)(Ρι καί σήμερα νά ύπάρξη έστω καί μιά πληροφορία γιά τήν 
τύχη της. 
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'Όλοι πιστεύουν ότι έξετελέσθη τήν "ιδια ήμέρα γιά νά ταφή σέ 
κάποια χαράδρα_ η νό παραδοθή τό dταφο σώμα της γιά τροφή τών 
πεινασμένων όρνεων. 

ΚΑΙ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ 
Πέρασαν δέκα έως δώδεκα ήμέρες άπό τήν άπαγωγή τής ότυχοϋς 

· Ελληνοπούλας όταν οί χιλιοτραγουδισμένοι fiρωες τής περίφημης έθνι
κής όντίστασης σκότωσαν στή Σκύδρα τόν άδελφό της Χρήστο Ζουμπουνί
δη . ΤΗταν κι αύτός ccάντιδραστικός» είχε ύπηρετήση είς τόν ΠΑΟ καί ή 
τοπική όργάνωση τόν εΤχε καταδικάσει είς θάνατον. · Η  έκτέλεσίς του ε!χε 
όλα τά στοιχεία τής άγριότητος. · Αφοϋ τόν έτραυμάτισάν μέ τό αύτόματά 

. τους, έσπευσαν νό τόν άποτελειώσουν μέ τό μαχαίρια τους γιό νά κάμουν 
πράξη τή θεωρία τοϋ αίμοσταγοϋς Καπετάν Μπαρούτα, δτι ό θάνατος μέ 
τό πιστόλι εlναι λυτρωμός, ένώ ή έκτέλεσις μέ τό μαχαίρι κqνει τό θϋμα 
νά ύπαρέρη καί νό τυραννιέται μέχρις δτου ξεψυχήση. Μοϋ διηγήθηκαν 
γιά τόν δύστυχο αύτό πατριώτη δτι ήταν έργατικός σεμνός, προσηλωμένος 
ατή θρησκεία καί τήν οίκογένειά του καί πρό παντός εlχε έρωτα μέ τήν 
· Ελλάδα. Σάν άγνός Πόντιος καμάρωνε γιά τήν φυλετική του καταγωγή καί 
δέν άπέκρουσε τήν όντίθεσή του πρός τόν κομμουνισμό. Αύτό τό πιστεύω 
του όδήγησε τούς κομμουνιστάς τοϋ χωριοϋ του γιά νά δώσουν έντολή 
έκτελέσεώς του. 

ΑΛΛΟΙ NEKPOI 
Πέρασαν λίγες μέρες άπό τήν έκτέλεση αύτή, όταν μιά χειμωνιάτικη 

νύκτα τοϋ 1 944 οί δολοφόνοι τοϋ Κ.Κ.Ε. προέβαιναν στήν άπαγωγή μέσα 
άπό τό σπίτι του, τοϋ άγρότη Χρήστου Σαπανίδη. Τόν ώδήγησαν είς τό 
Γιαννακοχώρι, δπου είς τήν έδρα τής Πολιτοφυλακής ήταν έγκατεστημέ
νος ό Καπετάν Καραϊσκάκης. τί ντροπή τά όνόματα τών ήρώων τής 
· Επαναστάσεως τοϋ γένους νά τά χρησιμοποιούν οί πιό άδίσταi<τοι φονιά
δες. · Ολόκληρη τήν νύκτα ό Σαπανίδης ύπέστη πρωτοφανή μαρτύρια. · Ο  
Καραϊσκάκης εlχε έξαντληθή χτυπώντας τό θϋμα του πού ή μόνη κατηγο
ρία πού τόν βάραινε ήταν ή άγάπη του γιά τό έθνος καί ή προϋπηρεσία 
του είς τά ύπό τοϋ άείμνηστου Δημ. Σαρρη ένοπλα τμήματα τής ΠΑΟ 
Βερμίου. 

Τό όλλο πρώί είς τήν πλατεία τοϋ χωριοϋ όδηγείτο ό μισοπεθαμένος 
.. Ελλην. ΕΊχαν συγκεντρωθή οί όνδρες τοϋ μονίμου καί τοϋ έφεδρικοϋ 
ΕΛΑΣ καί κραδαίνοντας δλοι τους χονδρά ξύλα τόν έξετέλεσαν μέ αύτά, 
κάνοντας μαρτυρικό τό θάνατό του. · Αν καί ή καρδιά του έπαυσε νά 
κτυπά ό Καραϊσκάκης έσπευσε νά τοϋ δώση τή χαριστική βολή σχίζοντας 
στή μέση τό κρανίο του. 

Τό πτώμα του τό μετέφεραν σέ μιά μικρή χαράδρα καί άφήκαν τά 
τσακάλια νά όλοκληρώσουν τό άπαίσιο έργο πού είχαν άρχίσει οί κομ'μουνι
σταί. 

ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ 
Τό Ροδοχώρι ζοϋσε μέ έφιάλτες. " Ετρεμε τόν έφεδρικό τόν μόνιμο 

ΕΛΑΣ καί.τήν ΟΠΛΑ πού έχοντας τίς βάσεις έξορμήσεώς τους στήν γύρω 
περιοχή έκαναν έπιδρομές στά κοντινά χωριά καί προέβαιναν σέ άπαγωγές 
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καί έκτελέσεις άντιφρονούντων. · Εφερναν άκόμη aτούς όνδρες τής 
Πολιτοφυλακής ατό Γιαννακοχώρι καί ατό Βέρμιο καί άγνωστους πολίτες 
πού ϋστερα άπό βασανιστήρια τούς έ στελναν όπως έλεγαν στήν έλεύθερη 
· Ελλάδα, δηλαδή ατό άνθρωποσφαγείο. 

τ Ηταν Αύγουστος τού 1 944 όταν oi όνδρες τής Πολιτοφυλακής 
Γιαννακοχωρίου, έπικουρούμενοι άπό τόν έφεδρικό ΕΛΑΣ τού Ροδοχωρίου 
καί άπό · Ελασίτας τού Βερμίου πήραν μέσα άπό τό σπίτι τους τούς 
Νικόλαον Κεσίδην καί τόν δεκαοκτάχρονο υίό του Κωνσταντίνο. 

· Αρχικώς τούς μετέφεραν ατό Γιαννακοχώρι καί τούς ύπέβαλαν σέ 
έξαντλητική άνάκριση, έπιμένοντας νό τούς κατηγορούν ώς συνεργότας 
τού κατακτητή . 

Μάταια σχίζαν τό ρούχα τους οί κατηγορούμενοι καί περισσότερο ό 
υ ίός πού ζητούσαν νά μάθουν ποιές εΙναι οί πράξεις συνεργασίας τους μέ 
τούς Ναζί. 

· Αφού τούς έξήντλησαν ατά βασανιστήρια πού τούς ύπέβαλαν καί 
τούς μετέβαλαν σέ άνθρώπινα κουρέλια τούς έδεσαν μέ συρματόσχοινο 
καί τούς ώδήγησαν ατό Βέρμιο. 

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ένα άπό τά τραγικά θύματα τής Κομμουνιστικής θηριωδίας 

· Εκεί τούς περίμενε νέα τυραννία. Οί βασανισταί τους ήταν πιό 
έπιδέξιοι καί χειριζόντουσαν τά μαχαίρια τους μέ περισσότερη τέχνη. 

• Ετσι κατατρυπημένα τό κορμιά τους έμοιαζαν μέ σφάγια παρά μέ 
άvθρώπους. Στή συνέχεια έλυσαν τά χέρια τών δεσμωτών καί άφοϋ 
άκρωτηρίασαν τό σώμα τού πατέρα, έπεδόθησαν μέ -ίδιαίτερη λύσσα 
έvαντίον τού παιδιού του. " Οσο έπέμεινε ό νεαρός νό άρνείται τίς 
κατηγορίες πού τού άπέδιδαν τόσο τό δράμα του γινόταν φρικτότεpο. 
ΕΙχαν άπηυδήση οί έκτελεσταί νά τόν πλήπων μέ τά φονικά τους μαχαίρια 
όταν ένας άπ · αύτούς άπεφάσισε νά δώση τέρμα ατή ζωή τοϋ δεκαοκτά-
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χρονου όγοριοϋ πού όέν πρόφτασε νό χαριϊ τή ζωή. 
· Αποκόmοντας τό κεφάλι του έσπρωξε τό ύπόλοιπο κορμί του νό 

πέση δίπλα στόν σκοτωμένο γεννήτορό του. Σέρνοντας τό δύο πτώματα 
σέ μία χαράδρα τό άφησαν έκεί έκτεθειμένα γιό νό τό κατασπαράξουν τό 
πεινασμένα τσακάλια τής περιοχής. 

· Ενώ αύτό συνέβαιναν είς τό Βέρμιο, oi γίγαντες τοό ΕΛΑΣ έκτελοϋ
σαν έναν όκόμη κάτοικο τοϋ Ροδοχωρίου στό Κιλκίς. · Εκεί ώδήγησαν τόν 
αίχμόλωτό τους Θεοδοσιάδη Νικόλαο άδελφό τοϋ Ταξιάρχου έ.ό. κ. 
' Ιωάννη Θεοδοσιάδη. 

Μέ τήν κατηγορία ότι εiχε ύπηρετήση στρατιώτης τής ΠΑΟ ϋdrερα άπό 
άνείπωτα μαρτύρια έξετελέσθη διά πυροβολισμού. 

Καί αύτόν τόν όφήκαν άταφο γιά νά θρέψουν τούς λύκους της 
περιοχής. Γιό πολύν καιρό οί δικοί τους πίστευαν δτι ζοϋσε. · Ως τόσο μιά 
ήμέρα ήλθε τό θλιβερό μήνυμα ότι 6 Θεοδοσιάδης ύπiiρξε καί αύτός θϋμα 
τών αίμοβόρων ύποκειμένων πού εiχαν άναλόβη νό σώσουν τήν · Ελλάδα 
όπό τόν κατακτητή. 

" Ενας όκόμη νεκρός πού έπεφτε γιατί όγαποϋσε τήν Πατρίδα καί 
πίστευε στόν Θεό. 

ΟΙ ΠΡΑτΙΟΤΕΣ 
Πέρασαν μήνες άπό τήν έκτέλεση τών έπτά χωρικών τοϋ Ροδοχωρίου 

όταν μεγάλη δύναμις · Ελασιτών χτυπούσε τό Ροδοχώρι. · Αφοϋ έξουδετέ
ρωσε τήν άντίσταση τοϋ φυλακίου πού τό ύnερίσπησαν τέσσερες στρατιώ
τες καί ένας λοχίας. Πήραν τούς τραυματίες λοχίες Γεώργιον Στόλαν άπό 
τήν Λεπτοκαρυά Κατερίνης καί τόν στρατιώτη Στόγκον Νίκόλαον άπό τήν 
Σκοτίνα Πιερίας. · Ο  καπετάν Μπαρούτας πού ήταν έπικεφαλης τών 
έπιτιθέμενων τούς ύπέβαλε σέ πρωτοφανή βασανιστήρια. Στά πλατάνια καί 
όκριβώς ατή μάvδρα Πουρέγγα πού εΙναι έξω άπό τή Νάουσα, άφοϋ 
ύποχρέωσε τούς · Ελασίτας τής δυνάμεώς του νό τσακίσουν τούς δύο 
στρατιώτας, χτυπώντας έτσι τόν · Ελληνικό Στρατό, τούς παρέλαβε ό "ιδιος 
καί τούς κομμάτιασε μέ τό μαχαίρι του στήν κυριολεξία. · Αν καί ήταν 
νεκροί έξακολουθοϋσε iια πλήπη τά άψυχα σώματα τών δύο παλληκαριών 
πού εiχαν τήν άτυχία νό πέσουν στά χέρια τοϋ πιό όδίστακτου έγκληματία. 

ΚΑΙΓΕτ ΑΙ ΤΟ ΣΠΙτι 
ΚΑΙ Ο ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ 
· Αφοϋ έξετ�λεσαν τό φοβερό αύτό κακούργημα προχώρησαν οί 

· Ελασίται στό σπίτι τοϋ άδελφοϋ τοϋ σκοτωμένου ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ. 
Μπαίνοντας μέσα σ' αύτό καί σέ άρνητική άπάντηση της συζύγου του ότι 
6 καταζητούμενος δέν βρισκότανε μέσα σ ·  αύτό, άρχισαν νά πυροβολούν, 
πρός τό ταβάνι, διότι κάποιος τούς εiχε πληροφορήση ότι ό Μιχαηλίδης 
εΙχε κρυφτή μέσα σ· αύτό. ' Εν συνεχεία μέ μιά ριπή αύτομάτου όπλου. 
έπυροβόλησαν τήν γυναίκα του καί τήν έβγαλαν έξω πετώντας την σέ μιά 
στοίβα άπό χιόνι. 

'Ύστερα έβαλαν φωτιά στό σπίτι, πού σέ λίγα λεπτό έγινε πρανάλωμα 
πυρός. 

· Ανάμεσα ατά συντρίμμια του καί τό άπανθρακωμένο πτώμα τού 
δυστυχούς Μιχαηλίδη, πού πράγματι ήταν κρυμμένος έπάνω ατό ταβάνι. 
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· Η  γυναίκα του καί τό βρέφος του μέ τραύματα μεταφέρθηκαν στή 
Νόουσα γιά νά έπιζήσουν. Σήμερα ή Κυρία Μιχαηλίδου ε1ναι άνόπηρη άπό 
τίς σφαίρες πού οί ήρωϊκοί · Ελασίται έρριξαν έπόνω σ '  αύτήν καί τό 
δίχρονο παιδί της . 

"Ετσι γράφεται άτυχώς ή ίστορία τοϋ άντάρτικου πού ξεκίνησε έν.  
όνόματι τής όπελευθερώσεως τής ' Ελλάδος, γιά νό μεταβάλη τόν τόπο 
σέ συντρίμμια καί σέ τάφους άθώων άγωνιστών καί χιλιάδων γυναικοπαί
δων. 

ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΙΑ 
Δύο όλλα άδέλφια άπό τό Ροδοχώρι έπέπρωτο νά πληρώσουν μέ τή 

ζωή τους τήν άντίθεσίν των πρός τόν Κομμουνισμόν. 
· Ο  Κωνσταντίνος Πολυγένη

.
ς πού όπό τό 1 943 όποτελοϋσε στόχο τών 

παλληκαράδων τοϋ Κ.Κ.Ε. Πολλές φορές τόν ε1χαν στήσει καί τούς ε1χε 
ξεφύγει .  'Όταν συνεκροτήθη ή ' Εθνοφυλακή έκλήθη νά ύπηρετήση. 
Τελείωσε τίς στρατιωτικές του ύποχρεώσεις καί έπεδόθη εiς τήν όνασυγ
κρότησιν τοϋ νοικοκυριού του. � Ηταν . άρχές τοϋ χειμώνα τοϋ 1 948 καί 
πήγε στό βουνό γιά νά μαζέψη ξύλα. Οί πληροφοριοδόται τής τοπικής 
όργανώσεως, είδοποίησαν τούς συμμορίτες πού ήταν ατό Βέρμιο. Τόν 
ένετόπισαν καi τόν κάλεσαν νά παραδοθή. Πρός στιγμήν τούς ξέφυγε. 
"Εφθασε ατό Παληογέφυρο έπάνω άπό τόν 'Άγιο Νικόλαο τής Ναούσης 
καί πίστεψε δτι θά ξέφευγε άπό τούς διώκτας του. · Ατυχώς γι' αύτόν 
έκεί έπαγιδεύθη. Δύο Έλασίτες τόν έπυροβόλησαν χωρίς νά τόν βρή 
καμμiα άπό τίς σφαίρες τους. 

Τότε φθόνοντός ·τον, τόν έσπρωξαν σ· έναν βαθύ γκρεμό, δπου 
βρήκε τόν θάνατο. 

Σέ λίγες ήμέρες ό άδελφός του Γεώργιος Πολυγένης πού ύπηρετοϋ
σε ώς στρατιώτης ,  συνελήφθη είς μάχην πού έδιδαν τά ένοπλα τμήματα 
τοϋ • Εθνους έναντiον τών συμμοριτών είς τήν θέσιν Κουμαριά Βεροίας. 
� Ηταν τραυματίας μέ πολλά τραύματα. Οί τραυματιοφορείς δέν κατώρθω
σαν νά τόν μεταφέρουν είς τίς γραμμές τοϋ στρατού μας. Οί περίφημοι 
παλληκαράδες τοϋ Δημοκρατικού Στρατού, όχι μόνον δέν σεβάσθηκαν τόν 
τραυματία συνάνθρωπό τους άλλά τόν κατακρεούργησαν στήν κυριολε
ξία, άποδεικνύοντας έτσι τά . βάρβαρα ένστικτα πού κυριαρχούσαν στίς 
ψυχές του . · ετσι ή οίκσγένεια Πολυγένη έχανε τά δυό της άγόρια. καί τό 
Ροδοχώρι θρηνούσε τούς καινούργιους νεκρούς πού ήλθαν νά συμπληρώ
σουν τόν κατάλογο τών θυμάτων τής κομμουνιστικής θηριωδίας. 

Τήν ύπεχρtωσαν νά κάψη τόν άνδρα της 
Τό πιό όγριο έγκλημα πού ύπερβαίνει κάθε όριο σαδισμού διεπράχθη 

τό 'Ίδιο βράδυ ύπό τάς έξή ς συνθήκας. Μετά τήν κάμψη τοϋ φυλακίου 
oi · Ελασίται μπήκαν άνενόχλητοι στό χωριό. Κατευθύνθηκαν είς τό σπίτι 
τοϋ Μιχαήλ Μιχαηλίδη. " Εμενε έκεί μέ τήν γυναίκα του καί τά δύο του 
παιδιά. 

Τά παλληκάρια τοϋ Μπαρούτα μέ τό αίπόματό τους έγάζωσαν στήν 
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κυριολεξία τό σώμα τού οίκοδεσπότη. • Ερριξον ατό κορμί του πάνω άπό 
έΊκοσι σφαίρες. Κοί ένώ ή γυναίκα του κοί τά παιδιά του θρηνολογούσαν ό 
Μπαρούτος πρόσταξε τήν σύζυγο τού νεκρού νά κόψη μέ τά "ιδια ·τά χέρια 
της τό όψυχο σώμα τού όνδρο της. 

- Μόνον αύτό δέν μπορεί νό γίνει καπετάνιε τόν ε1πε. Πώς εΙναι 
δυνότόν έγώ νά κάψω τό σώμα τού άνδρός μου. 

Ό Μπαρούτας βγάζοντας τότε τό μαχαίρι του τήν άπήντησε. · Η  θά 
κόψης τόν άνδρα σου ή θά σφάξουμε τά δυό σου παιδιά. 

Μπροστά σ ·  ούτό τό τραγικό δίλημα νά δ ή καί τά δυό της παιδιά νά 
σφάζωνται άπό τό ΕΛΑΣ ή καρδιά τής μάννας όν καί ραγισμένη ύπεχώρη-
σε. 

- · Αφού τό θέλεις καπετάνιε θά τό κάμω. Τότε oi · Ελασίτοι περιέ
βρεξαν τό σώμα τού νεκρού μέ βενζίνη, καί δίδοντας ένα όναμμένο δαδί 
άπό τό τζάκι, πού έκαιγε ύποχρέωσαν τήν τραγική γυναίκα νά παροδώση 
στίς' φλόγες τό νεκρό σώμα τού όγαπημένου της συζύγου. 

Δέν ξέρω τί θά άπαντήσουν oi ντροπιασμένοι άπολογηταί τοϋ Κ.Κ .Ε. 
Πρίν όμως προβούν σέ κάποιο ένέργεια ι:ιού θό τείνει νά δικαιολογήση τό 
άπαίσιο σέ σύλληψη αύτό έγκλημα ός πόνε προηγουμένως στό Ροδοχώρι 
νά δούν καί νό μιλήσουν μέ τούς ταπεινούς χωρικούς καί μέ τά δΙ,Jό παιδιά 
τοϋ τραγικού ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ. Αύτοί θά άναφερθοϋν στήν ντροπή πού αίσθά
νονται καί σήμερα άκόμη οί λίγοι ίδεολόγοι κομμουνισταί δταν φέρνουν 
μπροστά τους τό φρικτό καί άπαίσιο αύτό έγκλημα. 

Πρίν φύγουν οί δολοφόνοι έξετέλεσαν κατά τόν άγριότερο τρόπο τόν 
άγροφύλακα τού χωριοϋ Τ ΑΛΕΑ. 

Κατά γενική όμολογία όλων τών συγχωριανών του ό άτυχής άγροφύ
λαξ ήταν ύπόδειγμα άνθρώπων, καί σέ όλη τή διάρκεια τής θητείας του 
εΙχε βοηθήση τούς συμποτριώτας του. 

Τό μεγάλο του μειονέκτημα πού τόν όδήγησε είς τόν τάφο ήτο, δτι 
βαθύς Χριστιανός, σωστός οίκογενειάρχης ε1χε δοσμένη τήν ψυχή του 
στήν έλλάδα. 

Οί ταπεινοί δμως Ροδοχωρίτες μού έδωκαν κατά τήν έκεί παραμονή 
μου ένα πραγματικό μάθημα γιά τήν άποστολή τού τύπου καί τών μέσων 
μαζικής ένημερώσεως. 

- Γράψε μου εΙπαν δτι ό τύπος, τό ραδιόφωνο καί ή τηλεόρασις 
διαπράπουν σήμερα τό μεγαλύτερο έγκλημα είς βάρος της . Ποτ Jίδος. 
Πλαστογραφούν καί κακοποιούν τήν ίστορία. Θεοποιούν τόν Βελουχιώτη. 
· Αναμοχλεύουν τά πολιτικά πάθη καί διχάζουν τό λαό. Κρύβουν τά όσα 
γίνηκαν στόν τόπο μας καί σκεπάζουν τό έγκλήματο πού διαπρόπονται έν 
όνόματι τής Δημοκρατίας στίς χώρες τού ·ύπαρκτού σοσιαλισμού. · Ομιλούν 
γιά ήπιο πολιτικό κλίμα ένώ κάμουν ότι μπορούν γιά νά σπείρουν τό μίσος 
όνάμεσα στό λαό μας. Τό "ιδιο κάμουν καί οί Κυβερνώντες . . .  " Ισως γι · 
αύτούς ύπάρχει ή δικαιολογία δτι άνάμεσό τους ύπάρχουν · Ελασίται, 
· Επονίται καί Μαρξισταί. η θό γίνει δμως μοϋ ε1παν ή · Ελλάς πού σήμερα 
τήν άπειλούν Θεοί καί δαίμονες. Τό φρικτό αύτό έρώτημα τό θέτω σέ 
όλους τούς ύπεύθυνους χωρίς κανένα σχόλιο κλείνοντας tό κεφάλαιο γιά 
τίς σφαγές τού Ροδοχωρίου. 
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Πρίν τούς έγκαταλείψω, oi συνομιληταί μου γεμάτοι άγωνία, μέ 
έρώτησαν; 

· Ως πότε θά συνεχισθή τό κακό πού άρχισε μετά τίς έκλογές τού 
· Οκτωβρίου τοϋ 1 982; · Ως πότε θό συνεχισθή ή πρόκλησις μέ τούς 
διωγμούς τών όγνών · Ελλήνων καί ή προνομιακή μeταχείρηση τών Μαρξι
στών; 

· Ανίσχυρος νά δώσω όποιαδήποτε άπάντηση είς τά άγωνιώδη έρωτή
ματα, έγκατέλειψα τό μαρτυρικό χωριό τους, μέ έντονη τήν άνησυχία γιά 
τά μελλούμενα νά συμβούν στόν τόπο μας λόγω τών διαπιστώσεων πού 
έκανα γυρνώντας άπό χωριό σέ χωριό τfις Ναούσσης όπου Κνίτες, 
παρασινοφρουροί καί Μαρξισταί, καλλιεργούν τό κλίμα γιά μιά καινούργια 
περιπέτεια, πολύ χειρότερη τής περιόδου 1 943 - 1 949. 

* * * 

ΣΤΗΝ MAPINA 
Τό "ιδιο βράδυ πού τό κοινό άπόσπασμα · Ελασιτών καί Βουλγάρων 

έσqχ:ιζε τούς άγρότες τοϋ Ροδοχωρίου, ένοπλοι φορώντας πολιτικά καί 
τρεϊς Βούλγαροι στρατιώτες έμπαιναν στήν Μαρίνα. Ήταν καί τότε 7 
Νοεμβρίου τοϋ 1 944. Κατευθύνθησαν άρχικά στό σπίτι τοϋ προέδρου τής 
κοινότητος Χρήστου Ταμπακίδη. Συνηθισμένος νά κτυπούν τήν πόρτα του 
όλες τίς ώρες oi συγχωριανοί τοιι, έσπευσε ν '  άνοίξη ό Ίδιος. Στή θέα 
τών Βουλγάρων στρατιωτών, θέλησε νά ύποχωρήση; άλλά δέν πρόκανε νά 
κόμη βήμα. Δύο Βούλγαροι καί ενας νεαρός προτείνοντας τό πιστόλι του, 
τόν ύπεχρέωσαν νά τούς άκολουθήση. :rόν ώδήγησαν τριακόσια μέτρα έξω 
άπό τό χωριό καί έκεϊ τόν παρέδωσαν σέ μιά μεγάλη όμάδα ένόπλων. 
· Ανάμεσά τους . ήταν καί πάλι τρείς Βούλγαροι στρατιώτες. Δέν τοϋ 
άπηύθηναy καμμιά άπολύτως έρώτηση, πράγμα πού πρός στιγμήν έκαμε 
τόν πρόεδρο νά παύση ζώντας μέ τίς άνησυχίες πού εΙχε άπό τήν wpa 
πού τόν άπήγαγαν άπό τό σπίτι του. 

· Ενώ πλησίαζαν μεσάνυχτα άντήχησαν βήματα πού έρχόντουσαν npόt; 
τό σημείο πού ήταν ή συντροφιά τού Ταμπακίδη, όταν τρείς νεαροί 
· Ελασίτες έφερναν έκεί καί τόν γραμματέα τής κοινότητος Παναγιώτη 
Ζελελiδη τού Παντελή. 

- Τώρα πού όλόκληρο τό κράτος τής Μαρίνας ε1ναι έδώ, μπορούμε 
νά τά πούμε καλύτερα, τούς εlπε ό έπικεφαλής τών · Ελασιτών καί τών 
Βουλγάρων. Φοροϋσε πολιτικά, ήταν γύρω στά 40 - 45 χρόνια καί ή 
προσφορά του εlχε τό σλαυογενές ίδίωμα πού άποτελεί γνώρισμα τών 
κατοίκων τής περιοχής · Εδέσσης . · Αργότερα μαθείιτηκε ότι ήταν έπί 
χρόνια γραμματέας τοϋ Πρωτοδικείου · Εδέσσης καί εΙχε ένταχθή στούς 
συμμορίτες πρiν άπό ένα . χρόνο. 

· Η  συνέχεια τής άνακρίσεως ήταν άνάμικτη μέ έρωτήσεις καί μέ 
χτυπήματα τοϋ βούρδουλα. Πότε έπιανε τόν έναν, πότε όφηνε τόν άλλον, 
ό άξιωματοϋχος αύτόί; τής λαϊκής δικαιοσύνης. · Αντηλαλοϋσαν οί κραυ· 
γές τών κακοποιουμένων, μέσα στό μϋλο πού ήταν κοντό στή Μαύρη 
Πέτρα. 
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.. Οταν κουράσθηκε νά τούς κτυπάει ό άνακριτής έκάλεσε τούς δύο 
Βουλγάρους νά συνεχίσουν τό έργο του.

" 
Αύτοί άφησαν τά στιλέττα τους 

γιά νά όμιλήσουν. Χτυποϋσαν τά θύματα τους σέ κάθε σημείο τοϋ κορμιοϋ 
τους. Πνιγμένοι στό άψα ζήτησαν άπό τqν άνακριτή νά βάλη τέρμα στό 
μαρτύριο τους. · Ο  Ζελελίδης έκαμε έκκληση νά τούς σκοτώσουν. Χαμο
γέλασε ό δήμιος λέγοντας καί στούς δύο rυραννυσμένους ότι ό λυτρω
μός τους θ '  άργοϋσε νά ρθfΊ. 'Όλοι έσείς oi φα9ίστες τούς είπε θά τά 
ξεράσετε όλα καί ϋστερα θά ψοφήσετε. 

· Ενώ οί στρατιώτες τοϋ Βουλγαρικού στρατού ξανάρχισαν τά πλήγμσ· 
τα τών δύο έτοιμοθάνατων, όνοι ξ ε ή πόρτα τοϋ μύλου καί τρείς έλασίτες 
άφησαν δύο όλλους κατοίκους τής Μαρίνας στό άντρο τοϋ έγκλήματος. 
� Ηταν oi άγρότες · Ηλίας Μαρίνας καί Παναγιώτης Ζελελίδης, τοϋ Κων
σταντίνου, έξάδελφος τοϋ Γραμματέα τής Κοινότητος τούς όποίους 
άφηοον oi φρουροί των καί βγήκαν πρός στιγμήν έξω. 

· Αν καί μισόσβηνε ή ζωή τοϋ Προέδρου τής Κοινότητος ύπέδειξε 
στούς δύο νεοφερμένους νά προσπαθήσουν νά άποδράσουν. · Εδώ τούς 
ε1πε σάς περιμένει ό θάνατος. Τουλάχιστον γλυτώστε έσεϊς γιά νά μάθη 
τό χωριό τόν μαρτυρικό μας θάνατο. 

Δέν πρόκανε νά όλοκληρώσει τήν συμβουλή του πρός τά καινούργια 
θύματα, δταν ξαναμπήκαν στό Μύλο Βούλγαροι, καί έλασίτες. Στόχος 
τους ήταν τώρα οί καινούργιοι ένοχοι. 

ΛΑ·Ι·ΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
· Ο  λαϊκός δικαστής πού είχε τό γενικό πρόσταγμα τούς ρώτησε άν 

άνήκουν στήν "ιδια όργάνωση μέ τόν Πρόεδρο καί τόν Γραμματέα τής 
Κοινότητος. · Αρνούμενοι συνεχώς καί oi δύο ότι στό χωριό τους δέν 
ύπάρχει καμμιά άλλη όργόνωση έκτός άπό τό ΕΑΜ καί τήν ΕΠΟΝ έδωσαν 
τήν όφορμή νά τούς έπιτεθοϋν δλοι οί ένοηλοι. Βούλγαροι καί · Ελασίτες 
τούς κτυπούσαν μέ τά μαχαίρια τους. Ό Μύλος εΤχε πλημμυρίσει άπό τό 
άιμα τών τεσσάρων βασανιζομένων.' · Από τά ροϋχα τών έκτελεστών 
έτρεχε άψα καί oi στολές τους ε1χαν γίνη κατακόκκινες άπ' αύτό. 

Σ' αύτή τήν τραγική στιγμή πού θά λύγιζε ό πιό σκληρός έγκληματίας, 
ό κόκκινος δικαστής πρόσταξε νά συνεχίσουν όλοκληρώνοvτας τό έργο 
πού είχε άνατεθή στούς δολοφόνους. Τότε σέ κοινή καί όδελφική δράση 
έλασίτες καί Βούλγαροι κομμουνιστές άρχισαν νό τεμαχίζουν τά σώματα 
τών τεσσάρων θυμάτων τους. · Η  λέξις άκρωτηριασμός είναι μικρή καί 
άνίσχυρη γιά νά άποδώση πλήρως τό κομμάτιασμα τών πτωχών άγροτών 
τής Μαρίνας. · Αφοϋ τελείωσαν τά άπαίσια i<αί κτηνώδη έργα τους 
έπλυναν τά χέρια τους στό νερό τοϋ μύλου καί βγήκαν έξω. Οί έλασίτες 
πού βρισκότουόαν έξω άπό τό άνθρωποσφαγεϊο μπήκαν, στό μϋλο, συνε
κέντρωσαν τά μέλη τών σωμάτων τών τεσσάρων θυμάτων τής κόκκινης 
βαρβαpότητος, καί άφοϋ τά σκόρπισαν στίί; γύρω χαράδρες, πήραν τό 
δρόμο γιά τό βουνό γιά νά συνεχίσουν τήν δράση τους γιά τήν · Εθνική 
· Αντίσταση . · Επί μήνες οί κομμουνιστές τοϋ χωριού έλεγαν στούς συγγε
νείς τών σφαγιασθέντων ότι οί δικοί τους ζοϋν μιά χορό στήν έλεύθερη 
· Ελλάδα, ώς πού μιά μέρα ή γυναίκα τοϋ Ζελελίδη εiδε έναν κομμουνιστή 
νά φοράη τήν βραχεία τοϋ συζύγου της. 'Όρμησε σάν λέαινα νά κατασπα-
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ρόξη τόν κομμουνιστή συγχωριανό της. Στήν άρχή τής εΙπε ότι τή βραχεία 
τήν άγόρασε άπό τή Νάουσα, Οστερα όμως άπό δύο ήμέρες, πήγε νύκτα 
ατό σπίτι της καί άπεκάλυψε όλες τίς λεπτομέρειες τοϋ έγκλήματος πού 
είχε γίνη ατό Μύλο τής Μαύρης nέτρας. ·· Οσον άφορά γιά τή βραχεία 
δικαιολογήθηκε ότι τοϋ τήν έδωσε ή ΕΤ Α.  

· 

Αύτό τό είδεχθές έγκλημα μοίι τό άφηγοϋντο κλαίοντες οί συγγενείς 
τών νεκρών τής Μαρίνας, ζητώντας νά γράψω aτόν " ·  Ελληνικό Βορρά» 
όλες τίς λεmομέρειες πού μοίι άνέφεραν. Τουλάχιστον μοίι εiπαν ός 
μάθη ό κόσμος όλόκληρος ποιός εΤναι ό κομμουνισμός καί ποιά ύπήρξε ή 
· Εθνική του άντίσταση κατά τήν διάρκεια τής Γερμανικής Κατοχής. 

ΔΙΠΛΟΣ ΒΙΑΣΜΟΣ 
· Η  έορτή τής Θεομήτορος έορτάζεται σέ όλόκληρη τή χώρα. ' Ιδιαίτε

ρα στήν· ιJπαιθρο οί Χριστιανοί μέ δέος καί κατάνυξη παρακολουθοίιν τή 
θεία λειτουργία καί μετά τό μεσημέρι τό ρίχνουν στίς έπισκέψεις. Είναι 
τόσες πολλές οί Μαρίες, οί Δέσποινες καί οί Παναγιώτηδες ωστε λίγα 
εΙναι τά σπίτια πού δέν έχουν κάποιον έορτάζοντα. 

Τήν "ιδια είκόνα παρουσίαζε στίς 1 5  Αύγούστου τοίι 1 946 κri τό 
.χωρίον Λευκάδια τής Ναούσης. " Εντονη κίνηση, έπισκέψεις τών χωρικών 
στίς έορτάζουσες καί έορτάζοντας καί πολλοί χωρικοί πού πριτομοίιοαν τό 
φαγοπότι, κατέκλυσαν τά καφενεδάκια γιά νά πιοίιν κανένα ποτήρι παρά 
πάνω άπό τίς δλλες ήμέρες. 

ΖίJγωνε ή 1 1 η  νυκτερινή ωρα όταν τά καφενεδάκια άρχισαν ν ·  
άδειάζουν κaί οί έπισκέmες νά έπιστρέφουν ατά σπίτια τους. Οί τελευταί
οι πού εΤχαν άπομείνει ·ήταν οί νεώτεροι πού δέν έλεγαν νά τό βάλλουν 

· κάτω, Κουτρόπιναν καί τραγουδούσαν. Κάποια στιγμή 6 καφετζής πού 
βγήκε πρός στιγμήν έξω γιά νά πάρη τυρί άπό τό σπίτι του γιά νό 
προσφέρη aτούς πελότες του βρέθηκε μπροστά σέ τρείς Βουλγάρους 
στρατιώτας. Μαζί τόυς ήταν καί τέσσερες πολίτες πού εΤχαν σκεπασμένα 
τά πρόσωπά τους μέ μάσκες. Γεμάτος άνησυχία μπήκε ατό μαγαζί του καί 
άνέφερε aτούς λιγοστούς πελά'Γας πού έξακολουθqϋσαν νά πίνουν τό 
περιστατικό αύτό. «Φοβόμαι - τούς εΤπε - ότι κακό θά συμβή άπόψε ατό 
χωριό μας».  

Οί  συντροφιές διελύθησαν καί μέ χίλιες δυό προφυλάξεις οί χωρικοί 
πήραν τό δρόμο γιά τό σπίτια τους. · Ο  ταβερνιάρης, πού εΤχε τρομοκρα· 
τηθή άπό τήν

� παρουσία τών Βουλγάρων στρατιωτών καί τών μασκοφόρων, 
προτίμησε νά παραμείνη στήν θέση του, κλείνοντας έρμητικά τήν πόρτα 
τού μαγαζιού του, βάζοντας μάλιστα πίσω άπ' αύ'rήν τραπέζια καί καρέ
κλες, σχηματίζοντας έτσι πραγματικό όδόφραγμα. 

Πέρασε περίπου μιά ωρα ήσυχίας άλλό καί έντονης άγωνίας γιό 
όσους εΤχαν πληροφορηθή γιά τήν παρουσία τών ύπόmων έπισκεπτών τοϋ 
χωριού, όταν όκούσθηκαν άραιοί πυροβολισμοί άπό τήν κατεύθυνση τής 
έκκλησιός. · Αντί νά βγούν οί κάτοικοι τοϋ χSι>ριοίι γιά νά δούν τί συνέβαι
νε, διπλομαντάλωσαν τίς πόρτες τους, γιά τό φόβο μήπως τά σπίτιa τους 
άποτελέσουν στόχο τών ύπόπτων. Τό "ιδιο έκανε καί ό Κοσμάς Κατσίδης, 
ατό σπίτι τού όποίου έκτός τής γυναίκας του Μαρίας εΤχε μείνει καί ή 
Εύδοξία · Ανδρονίδου, ή τελευταία φίλη της, πού πήγε νά τής εύχηθή γιά 
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τή γιορτή της. · Η  σπιτονοικοκυρά άκούγοντας τούς πυροβολισμούς συνέ
σπ)σε στήν έπισκέπτρια νά παραμείνη τό βράδυ μαζί τους, wστε νά 
άποφύγη καμμιά κακοτοπιά. · Η  · Ανδρονίδου τρομοκρατημένη κι αύτή άπό 
τόν κρότο τών όπλων βρήκε σωστή τήν ύπόδειξη. 

· Ετοίμαζαν οί δυό γυναίκες τό ντιβάνι γιά νά κοιμηθή ή φιλοξενούμε
νη, · όταν οίσθάνθηκαν νά παραβιάζεται ή πόρτα τού σπιτιού καί vά 
μπαίνουν μέσα σ ·  αύτό οί Βούλγαροι στρατιώτες κοί σί τρείς μασκοφόροι 
ένοπλοι. 

· Αφοϋ μίλησαν βουλγαρικά μεταξύ τους, ό ένας άπό τούς μασκοφό
ρους τούς πρόσταξε νά τούς άκολουθήσουν. · Ο  Κοτσίδας χωρίς νά 
ύπολογίση τόv κίνδυνο πού διέτρεχε έβαλε τίς φωνές καί μέ τή σειρά του 
άξίωσε νά φύγουν άπό τό σπίτι του oi 

·
έπιδρομείς. 

Τό τί έπηκολούθησε εΤναι άδύνατοv νό περιγραφή. 'Ένας Βούλγαρος 
καί ένας μασκοφόρος έπέπεσαν σάν πεινασμένα όρνεα έπάνω aτόν 
οίκοδεσπότη . Τόν καθήλωσαν aτόν κρεββάτι του καί όρχισαν νά τόν 
κτυπούν μέ τά στιλέπα τους. τίς κατατρομαγμένες γυναίκες πού έκλιπα
ρούσαν τούς φονιάδες γιά ν· άφήσουν τό θύμα τους,τίς φίμωσαν τό 
στόμα καί όρχισaν νά τίς κτυπούν. · Ανήμπορες νά άντιδράσουν, άφέθησαν 
ατό έλεος τών βασανιστών τους. Τώρα έπαψαν νά τίς δέρνουν καί 
σχίζοντας τά ρούχα τους τίς έβίασαν Βούλγαροι καί μασκοφόροι μαζί. - Αν 
καί τραυματισμένους 6 Κατσίδης κινήθηκε γιά νά ύπερασπισθιϊ τίς δύο 
aτυχες γυναίκες. Αύτό σήμανε τήν όριστική του καταδίκη. 'Ένας άπό 
τούς μασκοφόρους κτυπώντας τον μέ ένα μπαλτά έκοψε τό κεφάλι του, 
άφήνοντας μέρος άπ' αύτό νό κρέμεται άπό τό πίσω μέpος τού λαιμού 
του. · Ο  "ιδιος έγκληματίας σκούπισε τό ματωμένα χέρια του καί όλοκλήρω
σε τόν βιασμό τής γυναίκας τού σκοτωμένου. 

τ Ηταν περασμένα μεσάνυκτα όταν άρχισε ή κατακρεούργησις τών 
δύο γυναικών. Σάν είδικευμένοι έκδοροσφαγείς τίς έσφαξαν καί έτεμάχι
σαν τά κορμιά τους καί τό διεσκόρπισαν ατό σαλονάκι τού σπιτού. · Εκεί τά 
βρήκαν τήν άλλη μέρα οί γείτονες τού Λευκαδίου, πού μόλις άνέτειλε ό 
ηλιος ήθέλησαν νά μάθουν τί συνέβη ατό σπίτι τού Κατσίδη πού όκουοον 
τή νύκτα τούς κλαυθμούς καί τούς όδυρμούς τών δύο γυναικών. 

'Όταν στή διάρκεια τής έρευνάς μου aτό Λευκόδια κουβέντιαζα μέ 
έναν κάτοικο τού χωριού, πού δπως μού έλεγε βρισκότανε στήν Ξάνθη 
κατά τήν περίοδο τής βουλγαρογερμανικής κατοχής καί άντελήφθη τόν 
συγκλονισμό μου άπό τό παραπάνω γεγονός πού άφηγήθηκαν οί συγχωρια
νοί του, μέ τράβηξε λίγο πάρα πέρα άπ.ό τόν όμιλο τών συμπολιτών του. 

- Δέν πρέπει νό έκπλήσσεσαι ούτε νά συγκλονίζεσαι άπ' αύτά πού 
άκουσες. ' Εγώ εΙχα τήν άτυχία νά ζήσω τό ··ιδια καί χειρότερα. Στά μέσα 
τού 1 944 βρισκόμουνα - μού εiπε -· aτόν Δαφνώνα, τής Ξάνθης. τ ·  
άπομεσήμερο τμήματα τού θρυλικού · Αντων. Τσαούς, ένεπλάκησαν σέ 
μάχη έναντίον τών Γερμανών. Ή πλάστιγγα έγερvε σαφώς πρός tήν 
έπικράτηση τών έλληνικών άνταρτικώv όμάδωv, δταν έφθασε μιά διλοχία 
Βουλγάρων στρατιωτών όπό τήν Καβάλα καί τή Δρόμο. Κτύπησαν πισώπλα
τα τούς άντόρτες τού · Αντών Τσαούς, πού όναγκάσθηκαν νά συμπτυ-
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χθοϋν πρός τά όρεινά. Τότε οί Βούλγαροι καθοδηγούμενοι άπό τούς 
λίγους κομμουνιστός τοϋ χωριοϋ έσφαξαν πέντε " Ελληνες καί έβίασαν 
περισσότερες · Ελληνίδες. 

· Ο  "ιδιος όμως συνομιλητής,  πού ξεχώριζε γιά τή λογική του καί τήν 
πνευματική του ώριμότητα, αύθόρμητα μού άφηγήθηκε δυό άκόμη έγκλή
ματα πού έγιναν στίς 1 5  Αύγούστου στό χωριό του. 

Τήν "ιδια ωρα nού γινότανε ή σφαγή στό σπίτι τού Κατσίδη, μικτή 
όμάδα · Ελασιτών καί Βουλγάρων έξετέλει δι' αύτομότου όπλου στή μέση 
τού χωριού τόν άγρότη Χαράλαμπο Καλαϊτζίδη. Τόν εΊχαν στήσει καρτέρι 
άπό ένωρίτερα. Κι '  όταν ζύγωσε πρός τό σπίτι του έρριξαν πάνω του 
γύρω στίς δέκα σφαίρες. κι · αύτός έπέστρεφε άπό κάποιον φίλο του πού 
έόρταζε. • Ηταν άγνός πατριώτης μού συνεπλήρωσε, καί δέν έκρυβε τά 
άντιβουλγαρικά του αίσθήματα. Αύτό γιά μένα τόνισε, ήταν άφορμή νά 
έκτελεσθrϊ ό Καλαίτζίδης. Οί Βούλγαροι καί οί συνεργάτες τους δέν 
άφήνουν άτιμώρητον κανέναν άπό τούς έπικριτές των. 

Συνεχίζοντας μού έξιστόρησε τίς λεπτομέρειες ένός άλλου φρικιαστι
κού έγκλήματος πού έγινε στό χωριό τους στίς 1 9  Αύγούστου τού 1 946. 
Κόντευε νά ξημερώση όταν μικτό άπόσπασμα · Ελασιτών καί Βουλγάρων 
έnέδραμε στό σπίτι τού · Ιωόννη Εύθυμιάδη. Μισόγυμνο τόν έβγαλαν άπό 
τό σπίτι του καί ξυπόλητο τόν όδήγησαν στό δρόμο πού όδηγεί πρός τό 
· Αγγελοχώρι. · Εκεί άφού τόν μαστίγωσαν, τόν έσφαξαν σάν τραγί. 'Όσες 
μαχαιριές όν σού πω ότι κατάφεραν στό θύμα τους πρέπει νά πιστέψεις 
δη εΤναι λιγώτερες άπό έκείνες πού κατετρύπησαν τό κορμί του. 

Σέ έρώτησή μου πώς εΤναι δυνατόν στήν περίοδο τού 1 946 νά 
κυκλοφορούσαν στήν ., Ελλάδα Βούλγαροι Στρατιώται, χαμογέλασε καί δέν 
δίστασε νά μέ χαρακτηρίση γιά άφελή. 

- Μήπως στό Βέρμιο καί στό Καϊμακτσαλάν μοϋ εΊπε βρισκόντουσαν 
μόνον .. Ελληνες · Ελασίτες. · Εκεί έιχαμε παρτιζάνους τοϋ τέμπο, έΊχαμε 
Βουλγάρους πού εΊχαν έλθη μετά τήν .Βάρκιζα άπό τή Δράμα καί τήν 
Καβάλα όπου εΊχαν διαπράξη σωρεία έγκλημάτων. Ειχαμε άκόμη τά 
όργανα τού Κάλτσεφ πού άπό τή Δυτική Μακεδονία καί άπό ώρισμένα 
χωριά της Κεντρικής Μακεδοναίς, άnοτελούσαν τά έπίλεκτα τμήματα τού 
ΕΛΑΣ. 

. 

· Εδικαίωσα πλήρως τόν συλλογισμό τού συνομιλητού μου όταν ϋστερα 
άπό λίγη ωρα οί • Ελληνες τού . Αγγελοχωρίου μοϋ όφηγούντο γιά τήν 
σφαγή πού γίνηκε στό χωριό τους όπό μικτό τμήμα . · Ελασιτών καί 
Βουλγάρων στρατιωτών. Διερωτήθηκα ι δμώς, μέχρι πότε έμείς οί 'Έλλη
νες θά ζούμε μέ τήν ψευδαίσθηση δτι οί λύκοι τοϋ Κρούμμου μπορούν νά 
γίνουν πρόβατα; Μέχρι πότε θό πιστεύουμε στήν δυνατότητα είλικρινούς 
φιλίας μέ τούς σφαγείς τούς ' Ανατολικής, Δυτικής καί Κεντρικής Μακε
δονίας; Μέχρι πότε τέλος οί 'Έλληνες κομμουνισταί θά συνεργάζονται 
πολιτικό άλλά καί στρατιωτικά μέ τούς Βουλγάρους; Καυτό έρώτημα πού 
δύσκολα θά βρfi τήν άπόντηόή του. Oi ένοχοι σιωήούν δταν τά στοιχεία 
της κατηγορίας εΊναι ότράνταχτα. 

Σάν τίμιος άνθρωπος πιστεύω δη τό σφάλματα καί τό έγκλήματα πού 
διέπραξε τό Κ.Κ.Ε. καί τά όργανό του, δέν θά έλάμβαναν χώραν έάν τό 
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κόμμα αύτό εΙχε δική του γραμμή. Ήταν αύθύπαρκτο. Τ Ηταν όνεξάρτητο 
καί εΙχε τήν δυνατότητα μόνο του νό χαράξη τήν πολιτική πού όκολουθοϋ
σε. · Ατυχώc; ή έξηντάχρονη πορεία του δέν μού έπιτρέriουν νά ζώ μέ 
αύταπάτεc; . " Ισωc; τό κύμα τής · Εθνικής όνεξαρτησίας πού έκδηλώθη
κε στά Κομμουνιστικά Κόμματα · ιταλίαc; καί ' Ισπανίας, μπορεί κάποτε να 
έπηρεάοουν καί τούς 'Έλληνες Κομμουνιστάς ήγέτεc;. Γι" αuτό καί όμιλώ 
γιά πολλές δεκαετίες. Οί σημερινοί όρχηγοί τοϋ Κ.Κ.Ε. διορισμένοι άπό τή 
Μόσχα καί έξαρτώμενοι άπό τίς όδηγίεc; τής παγκόσμιας κομμουνιστικής 
ήγεσίαc; θό προχωρούν άπό σφάλμα σέ σφάλμα καί έτσι θό εΙναι ύπόδικοι 
στή συνείδηση τού λαού μας, πού μπορεί δλα νά τό συγχωρεί έκτός άπό 
τό έγκλήματα καί τήν · Εθνική Προδοσία. 

Πώς εΙναι δυνατόν νό λησμονήσουν οί κάτοικοι τού Λευκαδιού τίc; 
άλλες τέσσαρες δολοφονίες πού στοίχισαν τή ζωή σέ ίσάριθμους όγρό
τες. Καί οί δολοφονίες αύτές γίνηκαν οί τρείς στίc; άρχές καί ή μία περί 
τού τέλους τοϋ 1 945. Τόν Γεώργιο Λαζαρίδη, Βασίλειο Δημητρούση καί 
τόν Λάζαρο Τ σιμενίδη τούς πήραν μιά ·κατασκότεινη νύκτα τόν Φεβρουόριο 
τού 1 948. ·· Ολους τούς όπήγαγον μέοο όπό τά σπίτια τους γ ιό νά τούς 
όδηγήσουν στόν τόπο τής σφαγής τους. Ξεχωριστό τόν καθένα μετέφε
ραν στό βουναλάκι πού εΙναι πιό πάνω άπό τόν Κοπανό. · Αφού τοuς εΙχαν 
δέσει τά χέρια τους, άρχισαν την κάκοποίησή τους. Στήν άρχή μέ 
συρμάτινο βούρδουλα είχαν έξουθενώση στήν ούσία τόν πρώτο κρατούμε
νο, τόν Βασίλειο Δημητρούση. Τοϋ ζητούοον έξηγήσεις γιατί τάχα προπα
γανδίζει έναντίον τού Κ.Κ.Ε. καί κατηγορεί τόν ΕΛΑΣ σόν συγκρότημα 
δολοφόνων καί βιαστών. · Ατάραχος ό δεσμώτης συνέχισε όντί νά άρνηθή 
τίς κατηγορίες πού τού άπέδωκαν. ccNaί, εΙπε, εΙσθε σφαγείς άφού δέν 
έχετε άφήση χωριό πού νά μήν θρηνεί κάποιον σφαγιασθέντα. Ειοοστε 
δολοφόνοι, γιατί δέν διστόοοτε μπρός στά μάτια τοϋ τραυματισμένου 
Κατσίδη νά βιάστε τήν γυναίκα rου καί τήν Εύδοξία. 

- Ποιός Θεός θά σάς συγχωρέση γιά δσα κάμετε;» 
· Εξαγριωμένοι οί · Ελασίτες άπό ήΊν παλληκαρίσια στάση τοϋ δεσμώτη 

άρχισαν νό τόν κτυπούν άλλοι μέ τό μαχαίρια τους καί όλλοΊ μέ τά 
σιδερένια ραβδιά πQύ κρατούσαν. · Ο  Δημητρούσης δέν έλεγε νά σταμα
τήση. · Επανέλαβε τίς κατηγορίες καί σέ μιά στιγμή πού πήγε νά τού 
φρόξη τό στάμα ό έπικεφαλής τών · Ελασιτών, τόν έφτυσε κατάμουτρα. 
Αύτή ή έ κδήλωση τού όμήρου συνετέλεσε ώστε νά ξεσπάση. πραγματική 
λύσοο έκ μέρους τών Έλασιτών. Βυθίζοντας τά μαχαίρια τους σέ όλο του 
τό κορμί, καί κόβοντάς του τήν γλώσσα έπέτυχαν : vό πάψη νά τούς 
κατηγορεί ό ταπεινός χωρικός. 

· Αμέσως ρίχθηκαν έναντί ον τών άλλων δύο δεσμωτών, τούς κύλησαν 
στό χωράφι πού εΙχε άρχίσει νά πρασινίζη καί όρχισαν νά τούς κτυπούν μέ 
τό πόδια καί τά χέρια τους. Ό έπικεφαλής τών · · Ελασιτών μέ τό 
συρματένιο βούρδουλα τούς έσχισε τό πρόσωπό τους. Σάν αύτή ή έκδήλωση 
τού άρχηγοϋ. τους νά άποτελοϋσε προκαθορισμένο 'σύνθημα, οί Έλασίτες 
άρχισαν νό πυροβολούν στό σώματα . τών δι.Jο ταπεινών χωρικών. Δέν 
πέραοον παρά λίγα λεmό τής ώρας καί τό δυό αύτό θύματα τού 
κομμουνισμού εΙχαν πάψει νά ζούν. 'Ύστερα έπεδόθησαν στόν ξεγuμνωμα 
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τών τριών νεκρών. Τούς άφήρεσαν τά καταματωμένα ρούχα τους καί τά 
έβαλαν' σ ·  έναν μεγάλο σάκκο. Στή συνέχεια έσυραν τούς τρείς νεκρούς 
σ' ένα παρακείμενο χαντάκι σκεπάζοντάς τους μέ λίγες πέτρες πού 
μάζεψαν άπό τήν γύρω περιοχή. 

ΟΧΙ ΑΛΛΟ AIMA 
Τό καινούργιο αύτό κατόρθωμα τών «ήρώων,. τής άντίστασης ήρθε νά 

ξεσηκώση όλόκληρο τό χωριό. Οί συγγενείς καί oi φίλοι τών τριών 
θυμάτων άπειλοϋσαν νά έκδικηθοϋν τούς φονιάδες ή τούς όμαϊδεάτες 
αύτών. · Η  Χωροφυλακή Ναούσης πού πληροφορήθηκε δτι ύπήρχε κίνδυ
νος άντεκδικήσεων, έστειλε έξη χωροφύλακες μέ έπικεφαλής τόν άνθυ
σπασπιστή Φωκa. Oi πιό γνωστοί κομμουνισταί τοϋ Λευκαδιοϋ έξ aλλου 
έσπευσαν νά έγκαταλείψουν τό χωριό. · Η  δύναμις τής Χωροφυλακής 
παρέμεινε στά Λευκάδια έπί δέκα ήμέρες. 

'Όταν ήρέμησαν τά πράγματα, έπανήλθε είς τήν Νάουσα, πιστεύον
τας δτι τίποτε δέν θό συνέβαινε ατό χαρωκαμένο χωριό. 

τ Ηταν άρχές Νοεμβρίου τοϋ 1 948 δταν oi ' Ελασίτες έκαναν καί πάλι 
τήν έμφόνισή του.ς είς τά Λευκάδια. · Ετούτη τή φορά ήταν γύρω aτούς 
δεκαπέντε μαζί τους ε1χαν καί δύο άξιωματικούς μέ μεγάλα άσtέρια στά 
δίκοχό τους. Οί χωρικοί βλέποντας τους σκόρπισαν σάν τά κυνηγημένα 
πρόβατα. Τελευταίος έ μεινε ό Φώτιος Χρυσοχόιδης πού γιά κακή του 
τύχη φεύγοντας έπεσε σέ μιά όμάδα ένόπλων. Τόν συνέλαβαν καί τόν 
πήραν μαζί τους. · Επήραν τό δρόμο πρός τό βουνό. · Εκεί διασταυρώθηκε 
μέ τούς ύπόλοιπους · Ελασίτες. Oi δύο όξιωματικοί τόν άνέκριναν ρωτών
τας τον πολλά καί διάφορα πράγματα γιά τά όποία ήταν σέ πραγματική 
άδυναμία νά τούς άπαντήσει. •Μπορείς νά ξαναγυρίσεις στό χωριό τοϋ 
εΙ παν ·άλλά πρόσεχε τά λόγια σου,.. Ό Χρυσοχόιδης έχοντας ύπ · όψη τcυ 
τά προηγηθέντα έγκλήματα σάστισε στήν κυριολεξία καί άφοϋ εύχαρίστη
σε τούς δύο άξιωματικούς τούς χαιρέτησε καί άρχισε νά προχωρεί πρός 
τήν κατεύθυνση τοϋ χωριού του. Δέν πρόκανε νά κόμη ούτε έΊκοσι 
βήματα, όταν δύο ριπές αύτομάτων όπλων γάζωναν τό σώμα του. 'Όπως 
μοϋ έλεγαν οί Λευκαδίται έκείνοι πού έξετέλεσαν τόν Χρυσοχόίδη ήταν οί 
δύο άξιωματικοί πού πρίν όπό δύο λεmά τής ωρας ένεφάνιζαν σημεία 
άνθρωπιάς . 

.. Οταν ή θέλησα νά μοϋ δώσουν οί όφηγηταJ.. μου κάποια εξήγησ:) 
αύτοϋ τοϋ φαινομένου, μέ πικρό χαμόγελο μοϋ άπήντησαν δτι καί πόλι 
σφόλλω μιλώντας, δτι ύπάρχει ένδεχόμενο νά ύπάρχουν κομμουνιστές μέ 
άνθρωπιά. " Οταν κάποιος μοϋ εΙπε έντάσσεται aτόν κομμουνισμό χάνει 
κάθε άισθημα άνθρωπισμοϋ. Γίνεται δούλος τοϋ κόμματος. · Εκτελεί τάς 
έντολάς τών άφεντάδων του άσχετα άν αύτές εΙναι σωστές ή οχ ι. • Ετσι 
καί oi δύο · Ελασίτες άξιωματικοί έκαμαν τό έγκλημα γιά τό όποίο ή 
όργάνωσις εΙχε πάρει τήν άπόφασή της. 

Καί πρίν τούς χαιρετίσω γιά νά συνεχίσω τό έργο μου γιά τήν 
άναζήτηση άλλων νεκρών · Ελλήνων πού σφαγιάσθηκαν ατή γύρω περιοχή, 
ό γεροντότερος όnό τούς συνομιλητάς μου άφοϋ μέ κατέστησε προσεκτι
κό γιά τήν πρωτοβουλία ποϋ πήρα γιό νά ρίξω φώς ατό γεγονότα τής 
ματωμένης καί φρικτής περιόδου πού πέρασε ή · Ελλάς έπανέλαβε τή 
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φράση πού μδς ε1πον οί χωρικοί τοϋ γειτονικού · Αγγελοχωρίου. 
- " Οχι πιά άλλο άιμα. " Οχι πιά άλλα έγκλήματα καί άλλες σφαγές. · Ο  

τόπος δέν μπορεΊ νά άνθέξη σ' ένα καινούργιο μακελλειό. 

* * *  

Έπτά tκτελεσθtντες στόν Κοπανό 
Φεύγοντας άπό τά Λευκάδια καί πρίν πάω στή Νάουσα σταμάτησα γιcι 

λίγο στόν Κοπανό. · Εκεί άνεζήτησα έναν παληό μου γνώριμο μέ τόν όποίο 
εiχα συνδεθή όταν ήμουν βουλευτής. Στή περίοδο τή δραματική πού ό 
τόπος έζησε τόν πιό φρικτό έφιάλτη τής έγκληματικrϊς δράσεως τού 
ΕΛΑΣ, ή Νάουσα, ή Βέροια καί ή Κατερίνη άνήκαν είς τόν έκλογικό 
σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Βχα γνωρισθή μέ τούς περισσότερους κατοί
κους τών χωριών, γιατί άκολουθώντας τήν τακτική της προσωπικής έπαφιϊς 
μέ τούς ψηφοφόρους μου, περνοϋσα τόν περισσότερο καιρό γυρνώντας 
καί διανυκτερεύοντας στά χωριά της έκλογικής μου περιφέρειας. 'Όπως 
μέ πληροφόρησαν oi χωρικοί στούς όποίους άπευθύvθηκα ό παληός μου 
γνώριμος εΙχε πεθάνει έδώ καί τρία χρόνιο. Πήγα νά δώ τήν γυναίκα του 
γιατί στό σπίτι του εiχα φιλοξενηθεί στό παρελθόν. 'Όταν της έξήγησα 
τόν σκοπό τής έπισκέψεώς μου, έξέφρασε έκπληξη καί φόβο. Γιατί μοϋ 
εΙπε πα(; νά φάς τό. κεφάλι σου γυρεύοντας; Δέν έχεις

. 
βάλει άκόμα μυαλό; 

Δtν ύπολογίζεις τούς κομμουνιστές πού τώρα εΙναι πολλοί καί άνοικτά 
τρομοκρατούν τούς έθνικόφρονες; 

· 

Πρός στιγμήν tνοιωσα ρίγος νά διατρέχει τό σώμα μου. · Η  γερόντισ
σα μοϋ μιλοϋσε γιά · τρομοκρατία . Μοϋ θύμιζε έκείνη τή στιγμή τήν έκθεση 
τού Μπελογιάννη πού βρέθηκε στά έγκαταλειμμένα άρχεία τοϋ ΕΛΑΣ, πού 
πρίν άπό σαράντα σχεδόν χρόνια ύπεδείκνυε στήν ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε. τό 
καθήκον νά διατηρήση ένοπλες όμάδες γιά νά άσκοQν τρομοκρατία aτούς 
άντιπάλους τους. 

ΕΙδα καί tποθα γιά νά τήν πείσω ότι aτόν τόπο μας λειτουργεί 
πραγματική δημοκρατία. " Οτι ύπάρχει έλευθερία καί άποτελεί λάθος νά 
φοβούμαστε άπό τή δράση τών όργάνων τοϋ Κ.Κ.Ε. Κούνησε τό κεφάλι 
της μέ δισταγμό καί τόνισε αύτή τή φορά ότι πέφτω έξω aτούς ύπολογι
σμούς μου. · Ως τόσο μοϋ εiπε εύχομαι στό θεό νά πέφτω έξω στίς 
άνησυχίες μου καί έιθε δλα νά πόνε καλό. 'Ύστερα άπό τήν έπιμονή μου 
καί παιδεύοντας γιά άρκετή ώρα τή μνήμη της, άρχισε νά μοϋ άφηγείται τά 
γεγονότα πού συνέβησαν στό χωριό της στά χρόνια τοϋ 1 942- 1949. Στήν 
άρχή μοϋ εiπε γιά τούς νεκρούς τοϋ Κοπανοϋ πού σκοτώθηκαν άπό τίς 
νάρκες πού εΙχαν τοποθετήσει οί Έλασίτες. Ό Μαργαρίτης Ντούμτσης, 
ό Νικόλαος · Αγγιναρτζής καί ό Στέφανος · Ατζαμίδης ήταν τά πρώτα 
θύματα πού θρήνησε ό Κοπανός κατά τό έτος 1947. " Ολοι τους ήταν 
νοικοκυραίοι καί δπως μοϋ θύμισε μέ τόν Ντούμτση καί τόν έπιζώντα 
άδελφό του τόν Γιώργο ε"ιχαμε φιλοξενηθij στό σπιτικό τους τό Δεκέμβριο 
τοϋ 1 946, λίγες ήμέρες μπροστά άπό τά Χριστούγεννα. Εiναι εύτύχημα 
μοϋ εΙπε ότι ό Κοπανός εΙχε μόνον αύτά τά τρία θύματα άπό τίς νάρκες. 
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Τό χωριό μας τό ε1χαν ναρκοθετήση oi · Ελασίτες κατά τρόπο συστηματι
κό. Νάρκες στούς δρόμους, νάρκες καί στό κτήματά μας. Τά θύματα άπό 
τίς νάρκες τό έκλαψαν όπως μού εiπε οί συγγενείς τους. Τόν Παnαθανά
ση όμως τόν ίερέα τού χωριού τό έκλαψε όλόκληρος ό Κοπανός, γιατί ό 
άμοιρος έκτελέσθηκε κατά τόν όγριότερο τρόπο. Σκουπίζοντας τά δάκρυά 
της πού έτρiχαν σάν ποτάμι ή γερόν:τ:ισσα μού όφηγήθηκε λεπτομέρειες 
άπό τήν έκτέλεση τοϋ ταπεινού [ερωμένου. Τόν πήραν στίς 1 5  πρός 1 6  
Φεβρουαρίου τού 1 948 άφοϋ προηγουμένως έλεηλάτησαν τό Οπίτι του. 
Τραβώντας τον άπό τά ράσα τόν όδήγησαν στό βουνό. · Εκεί τόν περίμενε 
μιά όμάδο · Ελασιτών πού είχε γι'  όρχηγό της τόν Καπετάν Ζέρβα ή aλλον 
Καπετάν . .. Οπως μού είπε στό χωριό άκούσθηκαν τά όνόματα αύτών τών 
δύο αlμοβόρων όρχηγών, έγώ δμως δέν μπορώ νό πάρω άμαρτία γιά νό 
σοΟ πώ ποιός ήταν άπ' αύτούς." Εσπασαν τό κόκκαλο τού Παπαθανάση μέ 
σιδερf;νια ραβδιά καί ϋστερα aρχισαν νά τόν λογχίζουν. Τόν έβγαλαν 
τρίχα - τρίχα τό γένια του καί τόν έκοψαν τό δεξί τοί.ι χέρι. Τό πρόσωπό 
του ήταν άγνώριστο άπό τίς μαχαιριές καί μόνον άπό τό σχήμα πού 
φορούσε διαπιστώθηκε ή ταυτότητα τοϋ νεκρού: Ποτέ δέν θό ξεχάσω 
παιδί μου, τόνισε, ή γρηούλα, δτι μπορεί νά ύπόρχουν άνθρωποι πού 
τυραννούν καί σφάζουν τούς συνανθρώπους του. 

Βλέποντας τήν συγκίνηση άπό τήν όποία κατείχέτο ή άφηγήτρια μου 
καί πιστεύοντας ότι ό Παπαθανάσης ήταν ό μόνος νεκρός πού σφαγιόσθη-
κ& aτόν Υ.οπανό άπό τούς · Ελασίτες, σηκώθηκα νά φύγω. · ' 

«Κάθησε γυιόκα μου εiπε γιά νά σοο ηώ καί γιά τά όλλα έγκλήματα 
πού οί κακούργοι διέπpαξαν στό χωριό μας. Λίγες μέρες μετά τήν σφαγή 
τού παπά μας, mϊραν τόν Στ. Τρύφωνας τού Εύαγγέλου. Κι '  αύτqν τόν 
πήγαν ατό "ιδιο σημείο πού κατακρεούργησαν τό πρώτο θΟμα τους. Τόν 
τυράννησαν καί βρήκε ό .  άτυχος μαρτυρικό θάνατο. Τό σώμα του είχε 
άμέτρητες μαχαιριές καί τό κεφάλι του ήταν θρυμματισμένο (lπό τά 
χτυπήματα καί τίς σφαίρες πού έρριξαν πάνω του. Τά μυαλά του ήταν 
σκορπισμένα ατό χώμα καί τά πόδια του τά έκοψαν μέ τσεκούρι κάτω άπό 
τό γόνατο. 'Όταν τόν έφεραν στό χωριό μέσα σ'  έ:να τσουβάλι οί χωρικοί 
κόντεψε νά τρελλαθούν άπό τό θέμα πού άντίκρυσαν. · Αλλά τό κακό δέν 
τελείωσε μοΟ είπε. Πρίν περάσει ένας μήνας πήραν άπό τό χωράφι του 
πού είχε πάη γιά κλάδεμα τόν Κωνσταντίνο Δούμα. Τόν όδήγησαν σ· ένα 
διπλανό κτήμα καί άφοϋ τόν έγδυσαν έσπασαν τά πλευρά του τσάκιζοντάς 
τα μέ βούρδουλα. 

'Σάν νά μήν ίκανοποιήθηκαν άπό τό μαρτύριο αύτό κατατρύπησαν τό 
σώμα του μέ τά μαχαίρια τους. · Ο  λαιμός του ήταν μισοκομμένος _ καί 
κρεμότανε σάν τό φύλλο τοϋ δένδρου. 

Οί άγρότες πQύ βρήκαν τό πτώμα του τό Ίδιο άπόγευμα έλεγαν ότι 
έκτός όπό τίς μαχαιριές, τό κορμί _του ήταν γεμοτο σφQίρες. 

Διακόmοντας τήν άφήγηση τής συνομιλήτριάς μου θέλησα νά μάθω 
γιά τά άιτια τής έκτελέσεως τοϋ ίερέως καί τών δύο συγχωριανών του. 
Τήν ρώτησα έόν οί έκτελεσθέντες ήταν άνακατεμένοι μέ όργανώσεις η 
έόν εiχαν πειράξει κανέναν άπό τούς κατοίκους τοϋ χωριού. 

- ·οχι κύριε μού άπάντησ�. ' Ο  Παπαθανόσης ήταν πραγματικός 
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έκπρόα.:ιπος τοϋ Θεοϋ έπί τής γής. Στά έβδομήντα χρόνια πού έχω δεν 
έλαχε νά συνανtήσω καλύτερο άνθρωπο καί πιό σεβάσμιο ίερωμένο. 
Μοίραζε τή · μπουκιά του μέ τούς συνανθρώπους του. Τόν άγαπούσαν όλοι 
στόν Κοπανό γι·  αύτό καί οί 'Έλα σίτες τόν σκότωσαν. Τ 6 "ιδιο συνέβαινε 
καί μέ τούς άλλους σκοτωμένούς. Δέν έλλειπαν καμμιά Κυριακή άπό τήν 
έκκλησία. Πολλές φορές άκουσα γιά βοήθειες πού έκαναν σέ φτωχούς 
συγχωριανούς μας. Τ Ηταν όμως όντικομμουνισταί. 

Κάθε φορά πού μάθαιναν γιά τοvς σκοτωμούς πού γινόντανε στή 
Νάουσα καί στά χωριά άπό τούς φονιάδε<; γινόντανε άλλοι άνθρωποι. 
Μιλούσαν άνοικτά έναντίον τών φονιάδων καί ρωτούσαν πότε τό Κράτος 
θό τιμωροϋσε 

. 
τούς δολοφόνους. 

Τόν "ιδιο χαρακ'rήρα μ· αύτούς - συνέχισε - εΤχε καί ό γείνονάς μου 
Χρι'jστος Παπαντωνίου. Αύτός ήταν καί γενναίος πολεμιστής καί είχε 
παρασημοφορηθή στό πόλεμο τού 1 940 - 1 941 . Βχε οίκογένεια πού τή 
ζήλευαν όλοι στό χωριό. · Η  μοίρα του όμως έγραφε νά σφαγεί κι αύτός 
σόν κατσίκι · άπό τούς · Ελασίτες. 

" Οταν τόν πήραν όπό τό σπίτι του τόν Δεκέμβριο τού 1 948 τά πάντα 
ήταν χιονισμένα. Κανένας δέν κυκλοφορούσε στούς δρόμους τού Κοπα
νού. · Ο  μακαρίτης ό όνδρας μου πού κάτι άντελήφθη άπό τό θόρυβο, πού 
γινότανε θέλησε νά βγιϊ γ ιό νό διϊ τί συμβαίνει. Δέν τόν άφησα γι· αύτό κι 
έχω βάρος σιήν ψυχή μου. · Εάν τόν έβλεπαν οί · Ελασίται μπορεί νά 
άφηναν τό θύμα τους. · Από τό τζάμια όμως τού παραθύρου μας είδα 
πέντε · Ελασίτας νά βγάζουν άπό τό σπίτι του τόν Παπαντωνίου. Δύο άπ · 
αύτούς ήταν φορτωμένοι μέ όσα όρπαξαν όπό τήν περιουσία τού θύματος. 
'Όταν ξεμακρύνθηκαν πρός τό βουνό ό ι.':iνδρας μου καί δυό όλλοι 
γείτονες πι;ραν τήν "ιδια κατεύθυνση πού άκολούθησαν οί άπαγωγείς. · Η  
συντροφιά τού άνδρός μου πήγε καί ξύπνησε τόν άρχηγό τών ΜΑΥδων. 
Αύτός σήμανε συναγερμό. · Ολόκληρη τήν νύκτα έφεραν γύρω όλη τήν 
Περιοχή. Θαρρείς εΙχε άνοίξει ήγη καί κατάπιε τόν Παπαντωνίου καί τούς 
άπαγωγείς του. 

Πέρασαν έξη ήμέρες καί τίποτα δέν εΙχε μαθευτή γιά τήν τύχη του. 
Λίγες ι�μέρες πρό τών Χριστουγέννων δυό χωροφύλακες άπό τήν Νάουσα 
μετέφεραν τό άψυχο σώμα τού άπαχθέντος. Οί χωρικοί τής Φυτιάς τόν 
εΙχε βρη σκοτωμένο καί μέ πολτοποιημένο τό κεφάλι του σέ μιά 

'
χαράδρα 

τού Βερμίου. 
· Εδώ παιδί μου τελείωσε τό δράμα τού χωριού μου. Καί όπως σοϋ 

είπα όταν πρωτόρθες στό (ρτωχικό μου εύχομαι στόν Πανάγαθο νά μήν 
γνωρίση ή · Ελλάδα άλλη περιπέτεια. Μέ τήν εύχή αύτής τής ι':ίγιας 
γερόντισσας έγκατέλειψα τόν Κοπανό, μέ ένδόμυχη τήν πίστη ότι "ισως 
είσακουσθiΊ ή εύχή της καί ήρεμήσουν τό μίση καί πάψουν τό πάθη καί οί 
άβυσαλέες άντιθέσες νά φωλιάζουν στίς καρδιές τών συνανθρώπων μας . 

.. Εν ας άλλος κάτοικος τού χωριοϋ πού παρακολουθούσε τή συζι'}τηση 
πού έιχαμε μέ τήν γερόντισσα, παρενέβη καί αύτός. Θυμήθηκε τή 
έκτέλεση τού γεωπόνου Χρήστου Κωστελίδη. τ Ηταν μόλις 31 έτών καί 
είχε άφιερωθιϊ μέ όλη του τήν ψυχή . είς iήν ύποβοήθηση τού έργου τών 
συμπατριωτών του. Τό άκέφαλο σώμα του πού βρήκαμε στίς 1 8  Δεκεμ-

276 



βρίου τού 1 943 έφερε πάνω άπό έΊκοσι μαχαιριές. Καί αύτόν τόν όφησαν 
γυμνό στή μέση τού δρόμου. 

· Αλλά πρίν όπό αύτόν εΤχάν σκοτώσει τή Μαγδαληνή Γαϊτανίδου τού 
' Ιωάννου. τ Ηταν γύρω στό πενήντα χρόνια καί πήγε νά μαζέψει φρούτα 
γιά νά τό στείλη στή Νάουσα νά πουληθούν. Γυρνώντας λίγα μέτρα πέρα 
άπό τόν σιδηροδρομικό τήν έλήστευσαν, τής πήραν όλα τά φρούτα πού 
εΤχε . στό κάρρο της καί στή συνέχεια τήν κρεούργησαν. 

* * *  

' Φονικά στήν ':ξnισκοπή 
Στήν · Επισκοπή Ναούσης οί όλιγάριθμοι κάτοικοι τού χωριού άπο

ζούσαν όπως συμβαίνει καί σήμερα σέ όλόκληρη τήν περιοχή άπό τήν 
καλλιέργεια όλίγων δημητριακών καί περισσότερο άπό τήν παραγωγή τών 
φρούτων. Σωστοί άνθρωποι, πραγματικοί νοικοκυραίοι, ζύμωναν τό χώμα 
της γής μέ πραγματικό ίδρώτα καί πολλές φορές μέ τό άιμα τους. Ζούσαν 
μονιασμένοι καί ποτέ δέν ένόχλησαν τίς άρχές τής Νάουσας μέ καυγάδες 
ή μέ κτηματικές διαφορές. Στήν περίοδο τής κατοχής κάτω άπό τό φόβο 
τών · Ελασιτών πολλοί έγκαταστόθηκαν στήν Νάουσα πιάνοντας δουλειά 
στό έργοστόσιοα, πού μέ προθυμία προστάτευαν τούς κυνηγημένους 
χωρικούς της περιοχής. 

Στίς όρχές τού 1 9.46 καί λίγο πρό τών έt<λογών τού Μαρτίου πιστεύ
οντας ότι ή μπόρα πέρασε όριστικό, ξαναγύρισαν στό χωριό τους καί 
έπιδόθηκαν στά γεωργικό τους έργα. Μιά δυό φορές δέχθηκαν τήν 
έπίσκεψη άγνώστων κομμουνιστών πού ζητούσαν νό βγούν οί νέοι στό 
βουνό άλλά όλοι τους σάν νό εΤχαν κάμει συμφωνία άντέδρασαν. Τό "ιδιο 
έκαμαν καί όταν άλλοι άπεσταλμένοι τού Κ.Κ.Ε. ήρθaν στήν · Επισκοπή γιά 
νά ζητήσουν ένίσχυση γιά τήν ΕΤΑ. " Οπως τούς εiχαν πή δτι ή ένίσχυση 
αύτή μπορούσε νά εΤναι σέ χρήμα καί σέ τρόφιμα. 

Πρώτος καί καλός ό Γιώργος Καρυπίδης έσπευσε νά δηλώση ότι 
όδικα προσπαθούσαν οί κομμουνισταί νά έξασφαλίσουν οίκονομική βοήθεια 
άπό τό χωριό του. · Εδώ έιμαστε όλοι φτωχοί, άλλά καί πέραν τούτου δέν 
συμφωνούμε μέ τίς έγκληματικές πράξεις τού ΕΛΑΣ πού γίνονται· στήν 
περιοχή. μας. . 

Οί δύο · Ελασίται πού συ�εζήτησαν μέ τόν Καρυπίδη, έφυγαν άλλά 
τόν προειδοποίησαν ότι θό πλήρωναν άκριβό τήν άντιδραστική καί έχθρική 
στάση πού τηρούσε έναντι τών παιδιών πού άγωνίζονται γιά τήν λευτεριά 
τού λαού καί ίδίως τών άγροτών. 

· Αν καί άνησύχησε ό ταπεινός άγρότης γιά τήν άπειλή πού έξετόξευ
σαν oi · Ελασίται, έν τούτοις τήν άλλη ήμέρα πήρε τήν γυναίκα του καί 
πήγαν στό χωράφι γιά νά ποτίσουν τά λίγα καλαμπόκια πού ήταν όλη τους 
ή έλπίδα γιά νά άντιμετωπίσουν τίς βιοτικέc άνόγκες τού χειμώνα. 

· Ο  καυστικός ιϊλιος τού Αύγούστου τούς εiχε τσακίση καί άφού 
tqχιγαν κάτω άπό ένα δένδρο :rό λιyοστό προσφάγι τους, ό Καρυπίδης 
άποκαμωμένος άπό τήν κούραση, έπεσε νό κοιμηθή κάτω άπό τήν σκιά 
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τοϋ δένδρου. Δέν είχαν κλείσει άκόμη τά μάτια τους όταν ξεπρόβαλλαν 
άπό τά γειτονικά δένδρα τρεϊς ένοπλοι νεαροί πού μπρός στά μάτια τής 
γυναίκας του δρχισαν νό τόν κτυπούν μέ τά μαχαίρια τους . Ήταν τόση ή 
μανία τών έκτελεστών, ωστε οί σαράντα μαχαιριές πού μετρήθηκαν άπό 
τόν γιατρό τής Νάουσας όταν μεταφέρθηκε ατό έκεί Νοσοκομείο εΙχαν 
βάθος πάνω άπό δεκαπέντε έκατοστά. Μέ δύο μαχαιριές πού έκοψαν 
σχεδόν στή μέση τόν λαιμό του οί ιϊρωες τής λευτεριάς άπετελείωσαν τό 
θύμα τους πάνω άπό τό άψυχο κορμί τοϋ όποίου ή γυναίκα του θρηνολο
γούσε . Οί φωνές τής μοιρολογούοας καί χαροκαμένης · Ελληνίδας έφθα
σαν ώς τούς γύρω άγρούς, όπου οί συγχωριανοί τους δούλευαν. Βάζοντάς 
τον σέ ένα κάρρο τόν μετέφεραν στήν Νάουσα όπου οί γιατροί, τού 
Νοσοκομείου άρκέσθηκαν νά διαπιστώνουν τό θάνατό του. 

Τό "ιδιο βράδυ μιά όμάς όπλοφόρων έπαιρνε έναν άλλο χωρικό τής 
· Επισκοπής, τόν ' Ιωάννη Μυλωνά, τήν ωρα πού γύριζε άπό τό χωράφι του. 
Στήν άρχή τόν κτύπησαν βάναυσα μέ τά κοντάκια τών όπλων τους. Τώρα 
τού εΤπαν θό πάς νά βρής τόν παλληκαρά Καρυπίδη πού μαζί του δέν 
άφήσατε aτούς Έπισκοπίτες νά βοηθήσουν τόν άγώνα τοϋ λαοϋ. Διαμαρ
τυρήθηκε ό άτυχής χωρικός, ότι όδικα τόν κατηγορούν γιατί ποτέ του δέν 
συζήτησε μέ κανέναν γιό θέματα ένισχύσεως τοϋ Κ.Κ.Ε. γιά νά ξεφύγη 
όπό τόν κίνδυνο πού ένοιωθε νό τόν όπειλή, προθυμοποιήθηκε νά δώση 
ό,τι ζητοϋοον οί τύραννοί του. Πάμε τούς εΤπε ατό χωριό νό σάς δώσω καί 
τρόφιμα άλλά καί τίς λιγοστές οίκονομίες πού έχω γιά ωρα άνόγκης. Στήν 
άρχή οί · Ελασίτες άρχισαν νά γελούν, ϋστερα όμως ξανάρχισαν νά τόν 
κτυπούν. • Οταν ό ότυχος βρέθηκε ξαπλωμένος πάνω σiό χώμα, ένας 
έλασίτης, άφοϋ τόν κλώτσησε στό πρόσωπο άρκετές φορές, έσυρε τό 
όπλο του καί τό όδειασε έπόνω ατό σώμα τοϋ δυστυχισμένου άγρότη. Οί 
όλλοι δύο · Ελασiτες γιά νά μήv ύστερήσουν σέ δραστηριότητα καί 
λεβεντιά, έμιμήθησαν τόν πρώτο έκ τών δολοφόνων. 'Όταν τοϋ έδωσαν 
τή χαριστική βολή καί ήταν βέβαιοι ότι τό θϋμα τους δέν ζούσε πιά, 
έσυραν τόν Μυλωνό άπό τό πόδια του καί τόν τοποθέτησαν έπάνω στίς 
σιδηροδρομικές γραμμές: 

· Εκεί τόν βρήκε ό μηχανοδηγός τών Σ.Ε.Κ. πού Μηγοϋσε τήν 
άμαξοστοιχία πού έκανε τό τελευταίο δρομολόγιο· πρός τήν • Εδεσσα. 
Νομίζοντας δτι τό σώμα πού διέκρινε - καί πού έγινε άφορμή νά 
σταματήση τό τραίνο - άνήκε σέ κάποιον κουρασμένο ή μεθυσμένο 
χωρικό, κατέβηκε άπό τήν άτμομηχανήσ γιά νά βοηθή(τη τόν συνάνθρωπό 
του. Τά έχασε δταν άντίκρυσε τό κατατρυπημένο σώμα τοϋ χωρικού. Μέ 
τι') βοήθεια δύο άλλων σιδηροδρομικών μετέφεραν τό άψυχο σώμα τοϋ 
Μυλωνά καί τό παρέδωσαν στίς τοπικές άρχές τής Σκύδρας. · Εκεί 
άνεγνωρίσθη σέ ποιόν άνήκε 6 νεκρός. Είδοποιήθηκαν oi δικοί του καί 
παρέλαβαν τό σκήνωμα τοϋ άγαπημένου τους γιά νά τό θάψουν δίπλα 
άκριβώς άπό τόν τάφο τού Καρυπίδη. 

Σήμερα πού πέρασαν τριάντα πέντε όλόκληρα χρόνια άπό τά δύο αύ 
τά έγκλήματα oi χωρικοί τής · Επισκοπής συνεχίζουν νά όμιλοϋν νι· αύτό. 
Οί μόνοι πού τηρούν σιωπή ίχθϋος, σιωπή ένόχων, εΤναι oi όπαδοί τού 
Κ.Κ.Ε. καί τών άλλων κομμάτων πού άκολουθοϋν τήν "ιδια σχεδόν πορεία 
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μ· αύτό. Ίσως τώρα πού θό διαβάσουν. τήν άφήγησή μου θελήσουν νά 
λύσουν τή γλώσσα τους. · Ασφαλώς όχι γιά .νά 1-10ϋ διαψεύσουν - �ιότι ή 
άλήθεια δέν έπιδέχεται διαψεύσεις - άλλά γιά νά κατηγορήσουν τούς δύο 
rαπεινούς άγρότες ότι ήσαν θύματα τοϋ κύματος μίσους καί τών άντιθέσε
ων πού έπικρατοϋσαν έκείνη τήν έποχή. • Αλλωστε •. αύτά περίπου λένε οί 
άπολογηταί τών έγκλημάτων πού διέπραξε ό κόκκινος φασισμός στήν 
μαύρη περίοδο τοϋ 1 94 2 - 1 959. 

* * * 

ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΣ 
Στόν Πολυπλάτανο όμως ύπήρξαν καί άλλα δυό θύματα της έγκλημα

τικής μανίας πού ε1χε καταλάβη τούς · Ελασίτες. · Ο  Χρήστος Σαραντίδης 
καί ό Σπυρίδης. Καί τούς δύο αύτούς τούς έξετέλεσαν εύθύς άμέσως 
μετά τή σφαγή τοϋ Βέργου. Τόν Σαραντίδη τόν σκότωσαν σέ ένέδρα πού 
ε1χαν στήσει έξω άπό τήν έκκλησία τοϋ · Αγίου Γεωργίου. Μόλις είχε 
νυκτώσει καί ό δύστυχος άποκαμωμένος άπό τήν κούραση πήγαινε στό 
φτωχικό του γιό νό ήσυχάση. 00 Οπως συνήθιζε περνώντας άπό τόν 00 Α γιο 
Γεώργιο έκαμε τό σημείο τοϋ Σταυρού. · Εκείνη άκριβώς τή στιγμή οί 
τρείς ένοπλα\ δολοφόνοι όδειc.σαν όλες τίς σφαίρες τών πιστολών τους, 
τιμωρώντας έτσι τόν Χριστιανό πού παρά τήν κόπωση τής ήμέρας ήθέλησε 
νό σταυροκοπηθή ζητώντας τή βοήθεια τού · Αγίου Γεωργίου γιά τήν 
καλλιτέρευση τής ζωής του. Οί πρώτοι πού όκουσαν τούς πυροβολισμούς 
του ήταν οί δικοί του. · Αφουγγρόοθηκαν τήν καρδιά του καί έπείσθησαν 
ότι ήταν νεκρός. Δέν εΙχε κοπάσει ό θρήνος καί ό σπαραγμός γιό τούς 
σκοτωμούς τού Βέργου καί τού Σαραντίδη όταν ένα καινούργιο έγκλημα 
ήλθε νό όναστατώση τό χωριό τους . 

Θϋμα αύτή τή φορά ήταν ένας όλλος άγρότης, ό Σπυρίδης πού ήταν 
κοινό μυστικό δτι ήταν φανερός όντίπαλος τών κομμουνιστών, πολεμιστής 
τού · Ελληνοϊταλικού Πολέμου δέ-.: συγχωρούσε τίς έγκληματικές δραστη
ριότητες τών · Ελασιτών. • Ελεγε καί έπαναλόμβανε ότι μόνο οί δειλοί 
γίνονται δολοφόνοι. Τά παλληκάρια, τόνισε, πολεμούν ένόπλους καί δέν 
σφάζουν άθώους καί άοπλους πολίτες. Κατηγορούσε όκόμη τούς · Ελασί
τες γιά τούς βιασμούς τών · Ελληνίδων καί τίς λεηλασίες τών περιουσιών 
τών άγροτών. Οί συγγενείς του καί οί φίλοι του, τοϋ έκαμον συστάσεις νά 
παύση αύτή τήν τακτική. 

'Όλοι ξέρουν τί ε1ναι καί τί κάμουν οί Έλασίτες κανένας όμως δέν 
μιλάει. Γιατί έσύ τούς προκαλείς; 

Καί πράγματι ε1χαν δίκιο όσοι τόν συνεβούλευαν. Δέν πέρασαν παρά 
τρείς ήμέρες άπό τήν έκτέλεσή τοϋ Σαρaντίδη, όταν στήν πλατεία τοϋ 
χωριοϋ, τρείς νεαροί άγνωστοι έκτελοϋσαν έν ψυχρώ τό θϋμα τους. Μέ 
τίς σφαίρες πού έρριξaν στό κεφάλι του έκλεισαν μιά γιό πάντα τήν φωνή 
ένός όνδρείου 'Έλληνος, πού δέν θά μποροϋσε νά έπαναλάβη τίς 
κατηγορίες του γιό τά έγκλήματα τοϋ Κ.Κ.Ε. καί τοϋ ΕΛΑΣ. 
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Ο ΝΙΟΠΑΝΤΡΟΣ 
Πέρασε ένας χρονος όπό τότε, όταν στίς 4 ' Ιανουαρίου 1 945 ό 

θάνατος ξανακτυποϋσε τήν πόρτα τοϋ χ _ωριοϋ τής Χαρίεσσας. · Ετούτη τή 
φορά oi άγωνισταί τοϋ ΕΛΑΣ εΤχαν διαλέξει γιά θϋμα τους τόν άγρότη 
Χρήστο Φερλαχίδη πού μόλις εΤχε κλείση τό 23 του χρόνια. Πρίν λίγες 
ήμέρες εΤχε πανδρευθή. Μιά καινούργια ζωή εΙχε άρχίση γιά τόν ταπεινό 
χωρικό, ποQ όπως ολοι oi .. Ελληνες μαζύ μέ τό γάμο του εΙχε γιορτάσει μέ 
ξέφρενο ένθουσιασμό τήν άποχώρηση τών Γερμανών άπό τόν τόπο μας. 

'Όπως συνέβη μέ όλα σχεδόν τά θύματα τοϋ ΕΛΑΣ, τόν Χρήστο τόν 
παρέλαβον άπό τό σπίτι του τρείς ένοπλοι · Ελασίτες. Προηγουμένως 
έρεύvησαν τό σπίτι του καί πήραν δ, τι πολύτιμο ύιiήρχε σ· αύτό. · Η  
νιόπαντρη γυναίκα του ήθέλησε ν ·  άκολουθήση τόν όνδρα της, οί είσβο
λείς όμως δέν τήν όφησαν. Τήν 

.. 
καθησύχασαν δτι γρήγορα θά έπέστρεφε 

ό άγαπημένος της, μιά πού τόν έπαιρναν γιά μιά μικρή άνάμνηση . .. Αν καί 
ή κατασκότεινη νύκτα δέν άφηνε πεδίο όρατότητος, ή νεόνυμφη · Ελληνο
πούλα έσυρε τήν κοuρτίνα της νά δή πρός ποιά κατεύθυνση τόν όδηγοϋ
σαν oi άπαγωγείς. Στάθηκε άδύνατο νά ξεχωρίση τό δρόμο πού άκολούθη
σε ή συνοδεία. · Ολόκληρη τήv νύκτα μέ στηλωμένα τά μάτια της στήν 
τζαμόπορτα περίμενε τόν γυρισμό του . ..Χάραξε κι όκόμη ό Χρήότος νά 
φavfi. Τότε μέ συνοδό ένα γείτονά της πήρε τόν δρόμο πρός τόν Κοπανό 
άλλά χωρίς κανένα άποτέλεσμα. Γυρίζοντας στό χωριό της κλαίγοντος μέ 
άναφυλλητά καί ξεμαλιασμένη συνέχισε νά ρωτάη μήπως τάχα φάνηκε ό 
άγαπημένος της. Τό μαρτύριο τής άναζητήσεως τοϋ άπαχθέντος κράτησε 
τρείς όλόκληρες ήμέρες. Τό βρόδυ τής 8ης ' Ιανουαρίου μέ χίλιες 
προφυλάξεις μπf)κε στό σπίτι της ό άγροφύλαξ τοϋ χωριού. Μέ μισόλογα 
έφθασε στό τελευταίο σημείο τών πληροφοριών του, λέγοντας δη τό 
Φερλαχίδη τόν βρήκε νεκρό πρίν λίγες ώρες στό δρόμο πού όδηγεί πρός 
τό · Αγγελοχώρι. Τ όν εΙ χα ν κι αύτόν κατασφαγιασμένο καί τό κεφάλι του 
τρυπημένο άπό τή σφαίρα πού δόθηκε σάν χαριστική βολή έφερνε 
άνάγλυφη τή σφραγίδα καί τήν ύπογραφή τών ένόχων. � Ηταν οί "ιδιοι 
φονιάδες πού σκορπώντας τή συμφορά καί τόν όλεθρο στά χωριά τής 
Νάουσας, έπιζητοϋσαν μέ τίς έκτελέσεις τών άντιπάλων τους νά έπιβάλ
λουν τό καθεστώς τής Κόκκινης δημοκρατίας, τής Δημοκρατίας τοϋ 
dΊματος πού χωρίς "ιχνος έvτροπής ύμνοϋν καί σήμερα έντός καί έκτός 
Βουλής, όχι μόνον oi Καπεταναίοι καί oi λαϊκοί δικαστές τοϋ ΕΑΜ πού γιά 
κακή τύχη τής · Ελλάδος εΙναι βουλευτές άλλά καί όλλοι δήθεν δημοκρa
τες πιστεύοντας ότι μ ·  αύτόν τόν τρόπο έξασφαλίζουν τήν έκλογή τους. 

* * * 
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ΤΟ ΜΑΚΕΛΛΕΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥτΙΑΣ 

· Ολοκληρώνοντας τήν έρευνα γιά τό γεγονότα της Νόουσας θεώρη
σα έπιτακτικόν χρέος νά πάω στή Φυτιά. · Εκεί εiχαν σφαγιασθίi δεκάδες 
άπό τούς άπαχθέντας Ναουσαίους. • Ηθελα νό διασταυρώσω τίς πληροφο
ρίες πού μοϋ έδωσαν οί συγγενείς τών σκοτωμένων καί κυρίως νά μάθω 
γιατί τό χωριό αύτό είχε έπιλεγη σάν τόπος μαρτυρίου καί έκτελέσεως τών 
Ναουσαίων. 

Σήμερα οί κάτοικοι τοϋ χωριοϋ πού εiναι όλοι ντόπιοι φθάνουν τούς 
Χιλίους τριακοσίους. Κάτι λιγώτεροι καθόντουσαν στήν περίοδο της κατο
χής. 'Όπως τότε έτσι καί σήμερα άσχολοuνται μέ τή γεωργία, μέ τή 
φρουτοκαλλιέργεια καί μέ τήν έκτροφή καί πόχυνση χοίρων. 

Στά πρώτα μου βήματα, κι όλας βρέθηκαν ταπεινοί άνθρωποι γιά νά 
μοϋ δώσουν πληροφορίες γιά τά έγκλήματα καί τίς σφαγές πού γίνηκαν 
στό χωριό τους. 'Ένας άπ' αύτούς ήταν καί ό γυιός καί άδελφός δύο 
σφαγιασθέντων · Ελλήνων, πού εΤχε τόσο έντονη μνήμη, ωστε μοΟ άφησε 
τήν έντύπωση ότι μόλις χθές εΤχαν διαδραμματισθii τά άπαίσια γεγονότα 
στό χωριό μου. Θυμόντανε τό κάθε τι. · Ακριβείς ήμερομηνίες καί πρόσω
πα πού πρωταγωνίστησαν στό άνθρώπινο μακελλειό πού έζησε τό χωριό 
του. 

Τό πρώτο θϋμα πού θρήνησε ή Φυτιά μσΟ εΤπε ήταν ό Γεώργιος Δ. 
Τότσκας 45 έτών καί ·δούλευε ύπάλληλος στό ΣΕΜ. Βέροια. Γύριζε στό 
χωριό γιά νά περάση τό Σαββατοκύριακο μέ τούς δικούς του. Στό δρόμο 
πού όδηγοuσε στήν Παναγιά Δοβρδ οί συμμορίτες τόν κατακρεούργησαν. 
Μέ τά μαχαίρια τους πετσόκοψαν τό κορμί του καί τόν έκοψαν τόν μισό 
του λαιμό. · Ανήσυχοι οί δικοί του γιατί δέν φάνηκε στό χωριό όπως τούς 
εΤχε προειδοποιήση, βγήκαν νά έρευνήσουν τήν γύρω περιοχή, γιατί στίς 
μέρες πού εΤχαν προηγηθιϊ οί κομμουνισταί εΤχαν σφάξη άρκετούς άπό 
τήν Νάουσα καί τά χωριά της. Πέρασαν μέρες χωρίς νά ύπάρξη πληροφο
ρία πού θά βοηθούσε γιά νά βρεθii ζωντανός ή πεθαμένος ό Τότσκας. 
Τελείωνε ό . Απρίλιος τοΟ "ιδιου χρόνου, όταν ένας βοσκός, πηγαίνοντας 
τό ποίμνιό του, πρός τήν Παναγία, ένοιωσε νά τόν καταλαμβάνη ναυτία 
άπό τήν δυσοσμία πού άπλωνότανε σ' όλόκληρη τήν περιοχή. Προχώρησε 
γιά νό διαπιc;πώση ότι κάποιος σκοτωμένος ήταν αύτό πού άνέδυε τήv 
έντονη έκείνη όσμή καί τότε βρέθηκε μπροστά στό άποσυντεθημένο σώμα 
τοΟ συγχωριανοϋ του. ΤΗταv όλόγυμνος, καί κάπου τριάντα μαχαιριές 
εΤχαν μεταβάλη τό κορμί του σέ κόσκινο. Τά πεινασμένα άγρίμια εΤχαν 
καταφάει τίς σάρκες του. Τό ένα μάτι του ήταν βγαλμένο. Εiδοποίησε 
τούς συγγενείς του καί παρέλαβαν τόν νεκρό. 

Γιά άρκετούς μήνες έπεκρότησε ήσυχία. Μονάχα τίς νύκτες οί 
κόκκινοι διάβολοι μετέφεοαν στή Φυτιά πολίτες άπό όλλα χωριά γιά νά 
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τούς όδηγήσουν στήν έδρα της Πολιτοφυλακής πού ήταν στό Κωστοχώ
ρι. · Εκεί διοικητής fιταν ό Φυτιώτης Νικόλαος Χατζής καί ύποδιοικητής ό 
Νικόλαος Σαραβόνος καί ύπηρετοΟσε στήν · Αγροφυλακή. 

Στό aντρο αύτό έκρίνετο ή τύχη τών συλλαμβανομένων, άnό όπου 
τούς έπαιρναν οί έκτελεστές καί τούς όδηγοΟοον στό δύο όνθρωποσφα
γεία . Τό ένα ήταν στή Φρόγγα τοΟ · Αγίου Νικολάου καί τό aλλο στήν 
Κουμαριά. ' Εκεί κανένας δέν έξετελέσθη μέ πυροβολισμούς.  'Όλοι 
κατεσφάγησαν καί τό πτώματά τους τό έρριχναν σ ·  ένα φαράγγι. 

Τή 1η  ' Οκτωβρίου 1 944 οί έλευθερωτές, έμπαιναν στό σπίτι τού 
κτηματία Νικολάου Τζίμπουλα. Τ Ηταν ήλικίας 50 έτών καί άπό τούς 
καλύτερους νοικοκυραίους τοϋ χωριού. Τόν όπήγαγαν μέσα άπό τό σπίτι 
του καί όπως ύπερηφανεύετο 6 συγχωριανός του Καπετάν Μπαρούτας, 
πού τό όνομά του ήταν Θωμάς Λιόλιος, τόν κατέαραξε ό "ιδιος. 'Ύστερα 
όπό μιά μικροανόκριση πού έγινε στήν Πολιτοφυλακή τού Κωστοχωρίου, 
έκρεουργήθη έκεί, χωρίς ποτέ νά βρεθή τό πτώμα του. Τό καινούργιο 
αύτό έγκλημα κατετόραξε τούς κατοίκους τής Φυτιάς, καί ύστερα άπό 
σύσκεψη τών νοικοκυραίων όγοράσθηκαν σαράντα όπλα. Δημιουργήθηκαν 
καί έξη φυλάκια γιά νό προλάβουν οί άγρότες καινούργια έγκλήματα. 
Πίστευαν oi Φυκιώτες δτι οί κομμουνιστές μαθαίνοντας ότι έξοπλίσθηκαν 
οί χωρικοί δέν θό άποτολμοϋσαν άλλην είσβολή. 

Η ΕΠΙΘΕΣΗ 
Τό βράδυ τής 24ης · Οκτωβρίου γύρω στούς τετρακόσιους κομμουνι

στοσυμμορίτες κτυποΟοον μέ βαρύ όπλισμό τή Φυτιά. · Εξουδετέρωσαν 
εύκολα τήν άντίσταση πού πρόβαλαν τό φυλάκια καί έπεδόθησαν στίς 
συλλήψεις τών άντιφρονούντων. · Επήραν άnό τό σπίτια τους τούς άδελ
φούς Νικολάον Θεοδωρόπουλο 48 έτών καί Θωμά 40 έτών. Τόν όδήγησαν 
στό Κωστοχώpι κι· έκεί στή θέση Φράγγοι. Σ ·  αύτή τή θέση βρήκαν τόν 
Νικόλαο τήν ήμέρα τού · Αγίου Νικολάου οί δικοί του κατακρεουργημένον 
άγρίως. Χωρίς μύτη καί αύτιά. Μέ τό μάτια του βγαλμένα καί κομμένα τό 
χέρια καί τό πόδια τpυ.Στή χαράδρα πού ήταν τό ύπόλοιnο σώμα του 
έκειντο καί τό κορμιά τουλάχιστον άλλων τριάντα · Ελλήνων πού σφαγιά
σθησαν έν όνόματι - τί είρωνία; - τής έλευθερίας καί τής Δημοκρατίας. Τόν 
άδελφό του Θωμά τόν πήραν όπό τό σπίτι του πού ήταν στό κτήμα του 
στό Τρίλοφο. Κι αύτόν τόν όδήγησαν ένώπιον τού διοικητού τής Πολι
τοφυλακής Κωστοχωρίου. 

Κανένας δέν έμαθε τί διημείφθη κατά τήν άνόκριση καί τί έnηκολού
θησε μετά άπό αύτήν. " Υστερα όπό άγωνιώδεις έρευνες τών δικώ\ι του. 
τό άκέφαλο σώμα του βρέθηκε όνάμεσα σέ θάμνους.  τ Ηταν γυμνό καί 
όποσυντεθειμένο. · Η  δυσοσμία δυσκόλεψε τούς δικούς του νά τόν 
πλησιάσουν. Τά κοράκια εΙχαν κατασπαράξει τήν λεία του. Τό κεφάλι του 
τό μετέφεραν οί φονιάδες είς τό Κωστοχώρι καί τό παρέδωκαν είς τήν 
Πολιτοφυλακή γιά νά βεβαιωθή δτι ό Θωμάς Θεοδωρόπουλος δέν θά 
μπορούσε νά όντιταχθή πιά στίς δραστηριότητες πού άνέrιτυσσαν οί 
κομμουνιστές. 

Οί έπιδρομείς δέν άρκέσθηκαν όμως στή σύλληψη καί τήν όγρια 
σφαγή τών άδελφών Θεοδωρόπουλου. 
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Τήν "ιδια νύκτα συνέλαβαν είς τό σπίτι του τόν Νικόλαο Τζούρτζια. 
Μπροστά οτούς δικούς του τόν τοόκισαν άπό τό ξύλο. ··vστερα τόν πήραν 
όπως "δήλωσαν, γιά νά τόν άνακρίνουν στήν έδρα της · Πολιτοφυλακής. 
Πράγματι τόν όδήγησαν ο;rό Κωστοχώρι, δπου καί χωρίς χρονοτριβή 
άρχισαν τό έργο τής έκτελέσεώς τους. � Εκείνο· τό βράδυ δούλεψαν τά 
μεγάλα μαχαίρια. Πετσόκοψαν στήν κυριολεξία τό θύμα τους καί ϋστερα 
τό μετέφεραν στή Φράγγα ρίχνοντας τό άψυχο σώμα του, άνάμεσα στίς 
δεκάδες τών νεκρών, πού εiχαν σαπίσει άπό τόν καιρό πού ήταν έκεί 
έγκαταλελειμμένα. 

Μετό τό σφαγιασμό τού Τζούρτζια, πήγαν στό σπίτι τού κτηματία 
Φωτίου Βύζα. -Αν καί ήταν πενήντα πέντε χρονών έδειχνε κατά πολύ 
νεώτερος καί δπως μού εΤπαν ή λέξις κούραση ήταν δγνωστή γι · αύτόν . 
.. Οπως καί οί όλλοι έκτελεσθέντες δέν έννοούσε νό βοηθήση οίκονομικά 
καί ηθικά τό Κ.Κ.Ε. · Απέφευγε κάθε .συναλλαγή μέ τούς άντάρτες πού 
κάθε τόσο τόν έστελναν μηνύματα ότι θά τόν ξεκαθαρίσουν. 

· Ακολουθώντας τήν "ιδια πορεία τόν πήγαν καί τόν παρέδωσαν στήν 
Πολιτοφυλακή Κωστοχωρίου. Μετά τήν τυπική άνάκριση τόν παρέλαβον oi 
έκτελεσταί καί όδηγώντας τον στήν Φράγγα έπεδόθησαν μέ πρωτοφανfΊ 
άγριότητα στή σφαγή του. Κανένας άπ' όσους βρήκαν τό κατασχισμένο 
σώμα του στίς 6 Δεκεμβρίου 1 944 δέν κατόρθωσαν νά άποφύγουν τόν 
ψυχικό κλονισμό γιό τό θέαμα πού άτνίκρυσαν. Μονάχα τό πρόσωπό του 
θύμιζε τόν δυστυχισμένο Βύζα. 'Όλοι τους άναρωτήθηκαν γιατί τάχα oi 
δολοφόνοι έξήντλησαν όλα τό άγρια ένστικτό τους στή σφαγή αύτού τού 
συγχωριανού τους. 

ΕΞΟΠΛΙΖΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
Μετά τόν έντaφιασμό τών νεκρών τής Φυτιάς οί κάτοικοι όλοι έκτός 

τών γνωστG'ν �.ομμουνιστών, ζητούσαν νά έξασφαλίση τό χωριό πολλά 
όπλα. Πίστει , r :ν ότι μονάχα μέ αύτόν τόν τρόπο ή Φυτία θά μεταβαλλόνταν 
σέ φρούριο καί θό μπορούσαν οί κάτοικοί της νά σωθούν άπό τήν 
έγκληματιι<rι μανία καί άγριότητα πού εlχε καταλάβει τά όργανα τοϋ Κ.Κ.Ε. 
Μέ είσφο�)ές πτωχών καί πλουσίων άγοράσθηκαν έκατόν άκόμη όπλα άπό 
τή μαύρη άγορά, καί όρίσθηκαν οί άνδρες πού θό άποτελοϋσαν τίς 
φρουρές τών όκτώ φυλακίων. 

· 

Αύτή ή πράξη φρονήσεως, έπέφερε τό άποτέλεσμα πού προσδοκού
σαν. Πράγματι γιό δυό όλό�ληρα ·χρόνια σί κομμουνισταί δέν ξαvακτύπησαν 
τό χωριό τους. Κι αύτή άκόμη ή Πολιτοφυλακή πού εiχε τήν.t,δρα της στό 
Κωστοχώρι διαλύθηκε καί ό. διοικητής της Χατζής μετακινήθηκε στή 
Βέροια, άναλαμβάνοντας άγνωστα γιά τούς Φυτιώτες καθήκοντα. 

Στά δύο.αύτά χρόνια πού κύλπσαν τό χωριό άρχισε νά ξαναβρίσκει τήν 
συνηθισμένη του ζωή . · Ηρεμία έπιΚpαΊ"οϋσε άν καί διάφορες πληροφορίες 
πού έρχόντουσαν κα.τά διαστήμqτα έφερναν σόν γεγονός ότι στά βουνά 
τού Βέρμίου άρχισαν νά έμφανίζονται κομμουνιστοσυμμορίται. Στά δίκοχα 
τόυς δέν είχαν τό όήμα τοϋ «ΕΛΑΣ» άλλά τού Δ.Σ. (Δημοκρατικού 
Στρατού}, άφού ό ΕΛΑΣ καταργηθηκε μετά τήν Συμφωνία της Βάρκιζας . 

. Αύτή ή ήρεμία κράτησες έως τήν παραμονή τού δημοψηφίσματος τοϋ 
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1 946. Oi κάτοικοι της Φυτιδς ψήφιζαν στόν Τρίλοφο δπου ήταν καί τό 
έκλογικό τμήμα. · Αργά τό άπόγευμα ξεκίνησαν άπό τό χωριό γιcΊ vά. 
ψηφίσουν ό · Απόστολος Γιωτόπουλος καί ό Κωνσταντίνος ΘεοδωρόrΊου
λος. ΕΤχαν φθάσει στή μέση τού δρόμου όταν πάνω άπό τά κεφάλια τους 
άρχιζαν νά σφυρίζουν οί σφαίρες πού έρριχνε μέ τά αύτόματά τους μιά 
όμόδα όπλοφόρων τοϋ Κ .Κ. Ε. · Ο  Θεοδωρόπουλος τραυματισμένος βαρειά 
κατέπεσε· aτό έδαφος δίνοντας τήν έντύπωση ότι ήταν νεκρός. Ό 
Γιωτόπουλος τρέχοντας γιά νά γλυτώσει τόν θάνατο πυροβολήθηκε έκ 
νέου άπό τούς ccδημοκράτες» καί λίγα μέτρα πιό πέρα έπεσε ατή γη 
σφαδόζοντας όπό τούς πόνους. 

Οί κομμοίlνισταί τόν έπλησίασαν καί έρριξαν ατό πρόσωπό του δύο 
άκόμη ριπές όπό τά αύτόματα τους καί ϋστερα έσπευσαν νά έξαφαyι
σθούν. Οί στρατιώτες πού άποτελούσαν τή φρουρά τού έκλογικού τμήμα
τος tσπευσαν aτόν τόπο πού ήταν πεσμένα τά σώματα τών δύο κατοίκων 
της Φυτιάς. · Ατυχώς ό Γιωτόπουλος ήταν νεκρός, ό φίλος του όμως 
βαρειό τραυματισμένος μεταφέρθηκε είς τό νοσοκομείο καί έπέζησε. 

Ήταν ή πρώτη φορά πού οί φονιάδες τού Κ .Κ.Ε. χρησιμοποίησαν τά 
αύτόματά τους γιά τήν έκτέλεση πολιτικών τους όντιπόλων. Μέχρι τότε 
όλα τά θύματα πού πέρασαν άπό τήν Πολιτοφυλακή τού Κωστοχωρίου 

· εΙχαν κρεουργηθεί κτυπημένα όπό τό μαχαίρια τών δημίων τους. 
Ζητώντας νά μού έξηγήσουν οί άφηγηταi" μου πού άπέδιδαν αύτήν τήν 

άλλαγή της τακτικής τciιν κομμουνιστών δέν δίστασαν νά έκφρόσουν τήν 
γνώμη ότι οί ύπεύθυνοι της Πολιτοφυλακής Κωστοχωρίου, προτιι,ίοϋσαν 
τήν έκτέλεση τών θυμάτων τους μέ μαχαίρι, γιατί τήν θεωρούσαν πιό 
σίγουρη, καί γιατί δέν ι'jθελα νά άκοϋνε οί κάτοικοι τών γύρω χωριών τούς 
πυροβολισμού·ς μέ τούς όποίους θό σκότωναν τά θύματά τους. 

Πέρασαν τρείς καί πλέον μήνες άπό τότε καί κανένα άλλο έγκλημα 
δέν ήλθε γιά νά σκορπίσει τό πένθος ατό χαροκαμένο καί μαρτυρικό 
χωριό. 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ . . . . . . 
Ήταν παραμονή τών Χριστουγέννων, καί οί κάτοικοι της Φυτιδς, παρά 

τά έγκλήματα πού εΤχαν μεσολαβήση ετοιμαζόντουσαν νά γιορτάσουν τήν 
γέννηση τού Θεανθρώπου. Πολλοί εΤχαν άγοράση καί τά γιορτινά γιά τά 
παιδιά τους άπό τή Βέροια, καί σχηματίσθηκαν καί οίκογενειακές παρέες 
γιά νά περάσουν μαζί τήν μεγάλη γιορτή πού θά ξημέρωνε . Μονάχα οί 
έκατόν σαράντα Φυτιώται πού εΤχαν σειρά φρουρήσεως τών φυλακίων 
κατευθύνθησαν ατό φυλάκια γιά νά έκτελέσουν τήν τακτική τους ύπηρε
σία. Θά ήταν ή ένδεκάτη περίπου νυκτερινή ωρα ότάν βλήματα πυροβολι
κού καί όλμων άρχισαν νά πέφτουν γύρω άπό τό χωριό. Μέσα aτούς 
κατωκημένους χώρους δέν έπεσε ούτε μιά όβίδα. Κατατρομαγμένοι δλοι 
καί κυρίως τά γυναικόπαιδα έσπευσαν νά κρυφθούν γιατί προμάντευαν δτι 
κάτι κακό θά έπακολουθούσε. 

Σέ λίγο άκούσθηκαν ριπές αύτομάτων όπλων. · Εννηακόσιοι έως χίλιοι 
κομμουνισταί tχοντες άκριβείς πληροφορίες γιά τήν θέση τών φυλακίων 
έρριχναν βροχηδόν τίς σφαίρες τους πάνω σ· αύτό. Τό έmά άπό τά 
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φυλάκια έπαυσαν νά άντιστέκονται μετά μια ωρa. Οί ύπερασπισταί των 
άφοίι έξήντλησαν καί τήν τελευταία σφαίρα τών δπλων τους, έσπευσαν νά 
καταφύγουν σέ παρόδους ή γειτονικά σπίτια. Oi άνδρες τοϋ όγδόου 
φυλακίου έχοντας στή διαθεσή τους καί άρκετές χειροβομβίδες συνέχι
σαν νά άμύνωνται. 

Οί κομμουνιστές είσβάλλοντας στό χωριό κατηυθύνθηκαν στό σπίτι 
τοϋ Δημητρίου Δάμτσιου. · Εκεί τόν βρήκαν μαζί μέ τήν γυναίκα του 
Εύσαγγελία καί τόν υίό του Γεώργιο. Τά άλλα τρία παιδιά του έκ τών 
όποίων τό ένα θήλαζε άκόμη τό μετέφερε ή άτυχη μητέρα σ ·  ένα 
γειτονικό σπίτι πού εΤχε στέγη άπό μπετόν. · Αφοϋ έξετέλεσαν διό 
πυροβολισμού τόν όρχηγό της οίκογενείας, κατακρεούργησαν τήν γυναίκα 
του καί τόν γυιό του τόν Γιώργο. 'Ύστερα έρριξαν εύφλεκτες ύλες καί 
μετέβαλαν τό σπίτι τους σέ πραγματικό πυροτέχνημα. Τό δίπατο σπίτι πού 
άλλοτε ύψώνετο σάν καμάρι τοϋ χωριού, εΙχε μεταβληθή σέ έρείπια, 
όνάμ.εσα στό όποία ήταν τό όπηνθρακωμένα σώματα τών θυμάτων της 
κόκκινης βαναυσότητος. 

• Αλλη όμάδα κόκκινων στρατιωτών. τήν "ιδια ωρα έμπαινε στό σπίτι τής 
Μαρίας συζύγου τού Χρήστου Βύζα. · Ηταν ήλικίας 35 έτών καί εΤχε δυό 
παιδιά. Τόν υίό τους Κωνσταντίνο 1 5  έτών καί τήν θυγατέρα τους Νίτσα 
13  έτών. Καί αύτούς τούς έσφαξαν σόν κατσίκια .. Τό κορμί lής Μαρίας 
έφερε 16  τραύματα πού εΤχαν γίνη μέ μαχαίρι, ένώ τό όκρωτηριασμένο 
σώμα τού Κωνσταντίνου έδινε τήν όψη μικρού ζώου πού τό κατέσφξαε 
κάποιος πρωτόπειρος έκδοροσφαγεύς. Τήν Νίτσα άφού τεμάχισαν τό 
κορμάκι της, έσπευσαν.νό κόψουν τήν καρωτίδα της καί νά τρυπήσουν τό 
προσωπάκι της μέ τό στιλέτα τους. • Οταν έφυγαν οί κομμουνιστοσυμμορί· 
τες, ώρισμένοι Φυτιώτες έλιποθύμησαν άντικρύζοντας τό φρικτό θέαμα 
πού παρουσίαζαν τά τρία αύτό θύματα τής κόκκινης τρομοκρατίας. ·Ηταν 
άδύνατο νά πιστέψουν δη άνθρωποι καί κυρίως .. Ελληνες μπορούσαν νά . 
κρεουργήσουν τό θύματά τους μέ τόση άγριότητα. 

Προχωρώντας όμως . οί άντάρτες γιά τήν όλο κλήρωση τού έγκληματι
κού τους έργου, πήγαν στό σπίτι ένός έξαδέλφου τού Βύζα. • Οταν 
μπήκαν μέσα βρήκαν :την κορούλα τους ' Ελισάβετ ήλικίας 1 1  έτών, νά 
κουρνιάζη. στό κρεββατάκι της βλέποντας τούς ένόπλους μέ τίς μακρυές 
γενειάδες άρχισε νά κλαίη καί νά τοι:ί(; παρακαλή νά μήν τήν πειράξουν. 

Τά άνθρώπινα τέρατα, άντί νά συγκινηθούν άπό τίς Ικεσίες της 
κοπελλίτσας ,  τήν άνεσήκωσαv στό κρεββατάκι της καί τεμάχισαν τό σώμα 
της, σκορπώντας τό άκρωτηριασμένα κομμάτια του στήν αύλή τοϋ σπιτιού 
της . Τό κακό δμως δέν σταμάτησε μέχρις έδώ. Οί συμμορίτaι έννοοϋσαν 
νά όλοκληρώσουν τήν άποστολή κaί τό έργο τους πού κaί σήμερα άκόμη 
πρέπει νό ντροπιάζη τούς έμπνευστές κaί τούς aύτουργούς τών έγκλημά
των πού διέπραξαν κατ· έντολήν καί διό λογαριασμόν τοϋ Κόκκινου 
Στρατού. Προχώρησαν κaί άπαντώντας στό δρόμο τόν πατέρα τής σφαγια
σθείσης κοπελλίτσας, τόν έκρεούργησαν, πετώντας τό κουφάρι του στή 
συμβολή τών όδών πού όδηγούσαν στό σπίτι του. 

· Εν .  συνεχεία είσήλθον · στήν οίκία τής πενηντόχρονης · Ελένης 
Στογιαννοπούλου. · Αφοϋ έλεηλότησαν τήν περιουσία τήν έσφαξαν, κόβον-
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τος τό κορμί της σέ άμέτρητα κομμάτιc. Καί σάν νά μήν έφθανε αύτό 
έβαλαν φωτιά στ(? σπίτι τους. 

Συ\fΧίζοντας τό έγκληματικό τους όργιο μπήκαν στό σπίτια τοϋ Φωτίου 
Περηφανοπούλου ήλικίας 75 έτών καί Δημητρίου Τότσκα ήλικίας 70 έτών. 
Τούς κατετρύπησαν μέ τό μαχαίρια τους καί άκολούθως προέβησαν στήν 
καταλήστευση τών περιουσιών τους. Πήραν άκόμη καί τίς τεχνιτές όδον
τοστοιχίες τών θυμάτων του γιατί σ ·  αύτές ύπήρχαν καί δόντια χρυσό. 
Πρίν φύγουν έ ρριξαν μέ τά φλογοβόλα τους βλήματα πού μετέβαλλαν σέ 
καιόμενα ύφαίστεια τά σπίτια τους. 

Τήν ωρa πού οί φονιάδες έκτελοϋσαν τά άθώα θύματά τους έκατον
τόδες άνταρτών μέ τό πρόσχημα ότι όναζητοϋσαν τpύς φρουρούς τών 
φυλακίων. έκαμαν έπιδρομή στό σπίτια τών · Εθνικοφρόνων άποκλειστικώς. 
Τό ρήμαξαν στήν κυριολεξία καί δέν άκήκαν τίποτε άπό τό περιουσιακό 
τους στοιχεία. Τό φόρτωσαν στά ύποζύγια πού πήραν τήν άγουσα γιά τό 
Βέρμιο. Τούς χοίρους πού άποτελοϋσαν πηγή ζωής γιά τήν οίκονομία τοϋ 
χωριοϋ, τούς πήραν όπό τούς σταύλους τους καί τούς όδήγησαν κι 
αύτούς στό βουνό γιά νό λύσουν τό πρόβλημα τής τροφοδοσίας τών 
άνδρών τοϋ Κ.Κ.Ε . 

.. Οταν ξημέρωσε ή Μεγάλη έορτή της Χριστιανοσύνης άvτί γ ιό 
τραγούδια χαρμόσυνα. άντί γιά ψαλμωδίες μελωδικές τό χωριό τό έσχιζαν 
oi θρήνοι καί οί κλαυθμοί, ένώ δύο ίερείς έσπευδαν στόν τόπο πού 
έμαρτύρησανσ οί ταπεινοί άνθρωποι τής Φυτιδς όπευθύνοντες τίς τυπικές 
εύχές γιά τήν όνάπαυση τών ψυχών τών σκοτωμένων. 

• Ηταν τά π ιό μαϋρα χριστούγεννα πού πρέπει νό έζησε · Ελληνικό 
Χωριό. 'Όταν τό άπόγευμα κηδεύθηκαν τό άτυχη θύματα τοϋ Κόκκινου 
Στρατού, τό δύο όδελφάκια πού εΙχαν έπιζήση χάρις είς τήν έμπνευση 
τής μάννας τους νό τό φυγαδεύση, έφεραν μαζί τους καί τό νεογέννητο 
άδελφάκι τους πού σήμερα ε1ναι έπιστήμων στή Βέροια. Θαρρείς ότι τό 
βρέφος ε1χε συναίσθηση γιό τό δράμα πού ζοϋσαν οί συνάνθρωποί του. 

• Εβγαλε γοερές κραυγές, τήν ωρα πού οί νεκροθόπτες έθεταν τήν 
μάννα καί τό δύο του άδέλφια - τοποθετημένα σέ ξύλινα κιβώτια - στήν 
τελευταία τους κατοικία. 

' Ιστορώντας αύτά τά φρικτό γεγονότα ό έπιζήσας άδελφός τών δυό 
όδελφών πού ζεί σήμερα στή Βέροια, γεμάτος συγκίνηση, μοϋ διηγήθηκε 
τήν τραγική ίστορία τοϋ τελευταίου νεκρού συγχωριανού του. 

cc·Hτaν άρχές τοϋ 1 947 μοϋ ε1πε όταν ένοπλοι κομμουνισταί άγνω
στου άριθμοϋ συνέλαβαν λίγα μέτρα έξω άπό τή Φυτιό τόν Βασίλειο 
Νικολόπουλο πού ύπηρετοϋσε ώς δικαστικός γραμματεύς είς τήν Βέροια. 
Ξεθαρρεμένος όπό τήν ήσυχία πού έπικρατοϋσε καί βέβαιος ότι μέ τήν 
ϋπαρξη τοϋ νομίμου κράτους, δέν ε{χε τίποτε νό φοβηθή, πηγαινοερχότα
νε κάθε Σαββατοκύριακο στό χωριό. Τόν ύπερχεώσαν νό τούς άκολουθή
σει προτείνοντας τά όπλα τους καί τόν μετέφεραν στή θέση Δουβρά. 
· Αφοϋ τόν γύμνωσαν έπεδόθησαν στή σφαγή του. · Ακρωτηρίασαν τό 
σώμα του καί τό έρριξαν σέ μιό παρακείμενη χαράδρα. 'Ύστερα άπό 
καταγγελία τών δικών του κινητοποιήθηκαν οί άρχές χωρίς κανένα άποτέ
λεσμα. · Αργότερα κάποιος χοιροβοσκός περνώντας άπό τή Δουβρό εfδε 
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συγκεντρωμένα όρνεα, ένώ μιό άποπνικτική βρωμιά προερχότανε άπό 
έκείνο τό σημείο. Φθάνοντας έκεί άντίκρυσε καί άναγνώρισε τόν συγχωρι
ανό του. 

Καινούργιες άνησυχίες όρχισαν νό ζώνουν τό· χωριό ένώ οί κάτοικοι 
καταριόντουσον τούς φονιάδες.  · Ενώ δμως αύτά συνέβαιναν ατή Φυτιά 
μιά εύχάριστη έιδηση ήλθε νά διασκεδάσει τίς άνησυχίες τους. · Ο  
αίμοχαρής καπετάν Μπαρούτας σέ μάχη πού δόθηκε σέ λίγες μέρες 
μεταξύ κομμουνιστοσυμμοριτών καί Χωροφυλακής έπεσε νεκρός. Λέγεται 
δη τόν έπρόδωσαν oi Ίδιοι οί συνεργάτες του. Πρίν ξεψυχήσει βλέποντας 
όνόμεσα aτούς χωροφύλακες τόν συγχωριανό του Δημήτριο Θεοδωρόπου
λο, άδελφό τών δύο σκοτωμένων Νικολάου καί Θωμδ, δαγκώνοντας τά 
δάκτυλά του καί βγάζοντας άφρούς άπό τό στόμα του είπε: «-Αν μέ · 

aκουγαν οί συναγωνισταί μου καί έκαιγα όλόκληρη τή Φυτιό δέν θό μοϋ 
ξέφευγες ούτε έσύ Θεοδωρόπουλε, ούτε καί κανένας άπό τό φασιστό
μουτρα τού χωριού. · Ο  άνθυπασπιστής ' Ιωάννης Σγουρός πού ήταν 
έπικεφαλής τής δυνάμεως τής Χωροφυλακής βλέποντας νά ψυχορραγή ό 
άρχιεγκληματίας, έσκυψε έπάνω του καί τόν ρώτησε, γιατί δλα τό θύματά 
τους οί κομμουνισταί τό έκτελοϋσαν μέ μαχαίρι. · Ο  Μπαρούτας μέ 
διαβολικό χαμόγελο άφήνοντας νά μιλήση ή βρώμικη ψυχή του - όντί νά 
μεταμεληθή άφού τό τέλος του ήγγιζε, άπήντησε μέ σταθερή φωνή. « · Η  
σφαίρα εiναι λυτρωμός γιά τούς φασίστες, ένώ ή έκτέλεσίς τους μέ τό 
μαχαίρι δσο φρικτό κι όν εiναι άποδίδει ότόφια τή Λαϊκή δικαιοσύνη» καί 
ξεψύχησε. 

Αύτές τίς άπαίσιες άντιλήψεις διετύπωσε ένας άπό τούς άπαισιότε
ρους φονιάδες τής · Ελασίτικης έποχής φανερώνοντας πώς σκεπτόντου
σαν νό έπιβάλλουν οί σύντροφοί τους τήν ίσχύ καί ή;ν τυραννία τους ατό 
λαό. Αύτός όμως ό έγκληματίας πήρε ατό λαιμό του όλόκληρη τήν 
οΙκογένειά του. · Η  κόρη του καί ένας γυιός του σκοτώθηκαν στό βουνό 
ύrτηρετώντας . ένοπλα τό Κ.Κ.Ε. 

· Η γυναίκα του πέθ(:ινε άπό άσιτία ατή Σιβηρία τής Σοβιετικής 
· Ενώσεως καί δύο άκόμη άπό τό παιδιά του ζοϋν στήν Τσεχοσλοβακία. 
Δέν έρχονται στήν · Ελλάδα γιατί φοβούνται νά άντικρύσουν τούς συγγε
νείς τών θυμάτων πού ό πατέρας τους κατέσφαξε. 

Φοβοϋνται δτι κάποιος θά έκδικηθή τά παιδιά τοϋ όπαισιότερου 
έγκληματία τής περιοχής. · Αλλά ό συνομιλητής του μοϋ όνέφερε καί γιά 
τήν έξέλιξη πού είχαν οί δυό ύπεύθυνοι τής Πολιτοφυλακής Κωστοχωρίου. 
· Ο  ένας ζεί καί βασιλεύει μοϋ είπε καί είναι έπιστήμων, ό όλλος ψόφησε 
σάν σκυλί γαυγίζοντας πραγματικά πρίν ξεψυχήση. 

* * *  

Μέ τήν άφήγηση τών τραγικών γεγονότων τής Φυτιός δέν καλύπτεται 
όλόκληρη ή έγκληματική δραστηριότης πού τά δργανα τού Κ.Κ.Ε.  άνέπτυ
ξαν στήν χαροκαμένη περιοχή τής μαρτυρικής Ναούσσης. 

Δυστυχώς ό χρόνος πού διέθετα, μού έπέτρεψε νό συγκεντρώσω 
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μονάχα τά στοιχεία πού άναφέρω στό βιβλίο μου. Δέν μπόρεσα νά 
διασταυρώσω τά στοιχεία πού συνεκέντρωσα γιά τή γειτονική Βέρροια καί 
τά χωριά της πού γνώρισαν έντονα τόν τρόμο τής · Ελαοίτικης δραστηριό
τητας καί θρηνούν έκαντοντάδες νεκρών άπό τήν «άπελευθερωτική» 
δράση της ' Εθνικής · Αντίστασης . 

· Εάν ό Θεός θελήση νά παριηείνω τή ζωή μου, ύπόσχομαι σέ όλλο 
βιβλίο μου θά γράψω τά δσα συνέβησαν όχι μονάχα σέ τούτη τήν περιοχή, 
άλλά καί στήν Δυτική καί τήν · Ανατολική Μακεδονία, όπου άδελφωμένοι 
· Ελασίται καί Βούλγαροι έβύθησαν τόν τόπο aτόν όλεθρο καί τή συμφορά. 

· Ολοκληρώνοντας έτσι τήν έρευνά μου στήν όγια Μακεδονική Γ ή 
"ισως βοηθήσω δπως οί στιγμές έπιβάλλουν τό λαό μας στήν πορεία πού 
πρέπει ν · άκολουθήσει προκειμένου νά ζήση έλεύθερος καί ν ·  άποψύγη 
καινούργιες συμφορές άπό ένδεχόμενη δράση τών κοινών δολοφόνων πού 
έν όνόματι τής Δημοκρατίας της Δικαιοσύνης καί της · Ισότητος διαπράτ
τουν δχι μονάχα ατή χώρο μας άλλά σ ' όλόκληρο τόν κόσμο, τά άπαισιώ
τερα τών έγκλημάτων. 
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Γιατί μέ σκοτώνεις σύντροφε 
Τήν ήμέρα πού tπεφτε στό πιεστήριο τό βιβλίο μου, κυκλοφόρησε 

ενα όλλο βιβλίο μέ τόν τίτλο Γ/Ατl ΜΕ ΣΚΟΤΩΝΕΙΣ ΣΥΝΤΡΟΦΕ. 
Συγγραφεύς του εΙναι ό Θωμάς Δρίτσιος. Γεννήθηκε στίς Σέρρες τό 

1 91 2 .  Διετέλεσε βασϊκό στέλεχος τοΟ Κ.Κ.Ε. παίρνοντας τΙς πιό ύπεύθυ
νες θέσεις σ' αύτό. Φυλακίστηκε στήν · Ακροναυπλία, ένεκλείσθη σέ 
πολιτικές καί στρατιωτικές φυλακές. Παρέμεινε γιό μεγόλο χρονικό διό
στημα σέ Γερμανικό στρατόπεδα όπ' τό όποία κατώρθωσε να δραπετεύση 
γιό νό βρεθεί ατή ν Γερμανοκρουτούμενη • Ηπειρο. · Εκεί tδρασε σόν 
γραμματεύς τού Ε.Α.Μ. καί όργανωτικός τής Πανηπειρωτικι'\ς · Επιτροπής 
του Κ.Κ.Ε. Μετό τή Βόρκιζα δούλεψε παρόνομα στήν Κέρκυρα σόν 
γραμματεύς τής Ν.Ε. τοΟ Κ.Κ.Ε. Συvελήφθη καί ένώ μετεφέρετο στήν 
· Ικαρία γιό έξορία δραπέτευσε όπό τό καράβι καί βγήκε στό βουνό. Είς 
τόν Δημοκρατικό Στρατό ύnηρέτησε σάν · Επιτελικός · Αξιωματικός τοΟ 
Γενικού · Αρχηγείου, μετέπειτα τοϋ · Αρχηγείου Κεντρικής καΙ Δυτικής 
Μακεδονίας σόν Κυβερνητικός έκπρόσωπος καί πολιτικός tπίτροπος ' Ιω
αννίνων. 

Μετό τήν συντριβή τών συμμοριτών στό Βίτσι κατέφυΎε στήν Ούγγα
ρία. Πήρε τό πόστο τοΟ ύπευθύνου τής πολιτικής καθοδήγησης και 
διηύθυνε τήν έφημερiδα πού έξέδιδε τό Κ.Κ.Ε. Στή διάρκεια τής 1 2ης 
όλομελείας τοϋ Κ.Κ.Ε. εΤχε τό θόρρος νά τήν καταδικόση σάν διασπαστική 
διαχωρiζοντας τή θέση του. · Από τήν έπόμενη έτέθη σέ διωγμό. · Υπέστη 
μαρτύρια, έφυλακίσθη καί έστόλη είς τήν Σιβηρiα γιό σωφρονισμό. Θό 
άφήσω όμως νά όμιλήσουν τά δικά του κείμενα. 

· Ο  Δρίτσιοq.• λοιπόν γρόφει τό έξή ς: 
•Μέ τό σύνθημα: Μή πρός ΘεοΟ όχι τ '  άπλυτά μας ατή φόρα, ό 

κομμουνισμός κτύπησε όνηλεώς όσους tπεδίωξαν ν' όσκήσουν κριτική γιά 
τίς άρνητικές πλευρές τής λειτουργίας τοϋ Κ.Κ.Ε. Κυρίως όπέβλεψε νά 
μήν βγοϋν ατή φόρα οΙ διωγμοί πού ύπέστησαν οί άγωνισταί του στό βουνό 
ατή διάρκεια τοο τρίτου γύρου καί στήν προσφγιά στίς · Ανατολικές χώρες 
ό φόβος νό μήν όποκαλυφθή τό όργιο αύτό συντέλεσε ωστε στελέχη τοϋ 
Κ.Κ.Ε. πού βρισκόνταν στό όνώτατα κλιμάκια νά συμπρόξουν μέ τήν 
έγκλημaτική του ήγεσία στήν έκστρατεία τής σιωπής. Συνένοχοι iοϋ 
Ζαχαριάδη καί τοϋ Κολιγιάννη θεωρούνται κατό τόν Δρlτσιο, οί Γούσιας, 
Βλαντδς καί Μπαρτζιώτας, πού όντί νά txouν τό θόρρος φωνάζοντας 
•έιμαστε παράδειγμα πρός άποφυγή» ένεφανίσθησαν μέ προβιά προβά
του, μεταθέτοντας τίς εύθύνες σέ δλλους. 

· Ο  διωγμός τών όγωνιστών τοϋ Κ.Κ.Ε. πού άρχικό χαρακτηρiστηκαν 
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· Ζαχαριαδικοί γιά νά κτυnηθοϋν άπό τόν Κολιγιάννη, άλλά καί οι οπαόΟί τοϋ 
τελευταίου διώκονται καί σήμερα άκόμη άπό τήν .ήγεσία τοϋ Φλωρόκη. 

το ΜΠΟΥΛΚΕΣ 
Στήν περιοχή τής Βοϊβοδίνας τής Γιουγκοσλαβίας βρίσκεται τό μεγά

λο καί εύφορο χωριό Μποϋλκες. Ό Ζαχαριάδης τό χαρακτηρίζει •χρυσό 
όπόθεμa τοϋ κόμματος σέ σοσιαλιστική τράπεζα•. 

Μετά άπό δυό χρόνια στήν άπό 24.5.1951 άπόφαση τοϋ Πολιτικού 
Γραφείου τοϋ Κ.Κ.Ε. ό Ζαχαριάδης τονίζει: •τό Μποϋλκες είναι έστία 
άντικομματικής μόλυνσης καί πολιτικής διαφθοράς τών στελεχών πού 
έπέδρασε άρνητικά καΙ άντικομματικά στούς άγωνιστές κι έβαλε Ίήν 
σφραγίδα του σπΊν νοοτροπία τους•. 

Στήν "ιδια άπόφαση ό Ζαχαριάδης γρόφει: . 
· Η  κομματική καθοδήγηση τού Μπούλκες μ '  έπικεφαλής τόν Μιχάλη 

Πεταχτσίδη έφαρμόζει στρατοκρατικές, τραμπουκικές μεθόδους καθοδή
γηόης, μέθοδες άστυνομικές χαφιεδικές. Στό Μπούλκες έπεβλήθηκε ένα 
καθεστώς φόβου, τρομοκρατίας, χαφιεδισμού καΙ φαυλοκρατίας. Καλλιέρ
γησαν τό πνεύμα τής δουλικότητας, τής ύποταγης καΙ τής κολακείας. 
Κάθε προσπάθεια έλέγχου καί κριτικί;ς χαρακτηρίζονται έχθρικές, καί 
έπακολουθούσαν μέτρα άπομόνωσης φθάνοντας μέχρι έγκλήματα σέ 
βάρος άγωνιστών. · 

· Η  πολιτική αύτη (τού Μπούλκες) έμπνέονταν καΙ καθοδηγούνταν άπό 
τούς Γιουγκοσλαύους Ρόνκοβιτς - Καραϊβάνωφ πού θέλαν τό Μποϋλκες 
όργανο τών μεγαλοσερβικ�ν σωβινιστικών βλέψεών του(; στή •Μlκεδονία 
τοϋ Αίγαίου•. · Ο  διεφθαρμένος πολιτικά μέ ψυχολογία άλήτικη Μ. Πετα
χτσίδης κατώρθωσε νά τρυπώση στά στελέχη τής ΟΠΛΑ καί σπΊ συνέχεια 
κατέστη ό καθοδηγητής τοϋ Μποϋλκες. τ ό Μnούλκες ό Ζαχαριάδης τό 
χαρακτηρίζει σόν τό Γκουλάκ.ι · Αποκαλύπτει δμως ό συγγραφεύς Δρίτσιος 
ότι έλλείψει ζώων &λξεως τών κάρρων οί •άγωνιστές• τοϋ ΕΛΑΣ ζευόνταν 
σάν ύποζύγια σέρνοντας τά κάρρα μέσα στίς λάσπες καί τΙς βροχές γιά νά 
συγκεντρωθοϋν τά καλαμπόκια καί ή άλλη σοδειά. Γιά άμοιβή τους 
tπαφναν 300 γραμμάρια ψωμί τήν ήμέρα. Σέ μιά έκδήλωση τών τυραννου
μένων μπρόβοι τοϋ Πεταχτσίδη λίγο tλλειψε να μαχαιρώσουν τόν Ναουσ
σαίο Καπετάν Μαύρο. 

Στήν "ιδια περίοδο γίνεται ή ήρωίκή έξοδος γιά τήν · Ελλάδα στήν 
όποία μετείχαν 77 ή 92 σύντροφοι. · Αρκετοί φυλακίσθηκαν, ή σκοτώθηκαν 
καί δοοι έntζησaν ρίχθηκαν στά πηγάδια. 

Στiς φυλακές πού όδηγήθησαν οί έπιζήσαντες άπαγορεύονταν νά 
πλησιάση άνθρωπος έκτός όπό τούς φύλακες. 

· Ο  συγγραφέας βεβαιώνει ότι λόγω τοϋ έπαγγέλματός του περνοϋσε 
κοντό άπό τΙς φυλακές, όπου οί κρατούμενοι φώναζαν: - •Σύντροφοι 
βοηθήστε μας. Σύντροφοι μήν μδς σκοτώνετε. "Υστερa άπό μέρες όταν 
πέρασε άπό τiς φυλακές δέν ύπί'ίρχαν φύλακες. Δέν ύπί'ίρχαν όμως και 
φυλακισμένοι γιατί είχαν έκτελεσθή•.  

Λίγο πρίν άπό τό άντάρτικο τό 1 946 94 όγωνιστές πρόσφυγες 
όδηγήθηκαν στά σύνορα άπό τούς μπρόβους τοϋ Πεταχτσίδη. · Ανάμεσα 
σ· αύτούς ήταν ό Θάνος Τσάμης δικηγόρος όπό τήν Κατερίνη, ό Κώστας 
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Τομπουλίδης. Χρόνια γραμματεύς της άχτιδικf)ς έπιτροπης τοϋ Κ.Κ.Ε. 
Κατερίνης καί tνας Σερραίος άπό τή Νιγρίτα πού δρούσε μt τό ψευδώνυ
μο Μακεδονομάχος, ό τελευταίος σκοτώθηκε. Κατεσφόγησαν δμως άπό 
l'ήν ΟΠΛΑ τοϋ Μποϋλκες καί οί έξη πρόσφυγες παλαιοί άντάρτες τοϋ 
ΕΛΑΣ. 

Χρήστος Μπούρας άπό τό Πύθιο Έβρου. Τάκης Μπιλιθικιώτης άπό 
τήν Λαγκάδα Κονίτσης, Γρηγοριόδης (ψευδώνυμο Κροκώμ) πρόσφυγας 
άπό τή Ρωσία καί άλλοι 60 ή 62 όγωνιοτές. Τήν Ίδια τύχη μέ τούς 
έκτελεσθέντας εΙχ� ϋστερα όπό λίγους μήνες καί ό δήμιος Μιχάλης 
Πεταχτσίδης. Ή ήγεσία τού Κ.Κ.Ε. όποφόσισε τήν έκτέλεσή του καί τότε 
γίνηκε πραγματικός όγώνας ποιός όπό τό πιστό στελέχη σ ·  αύτή ν θό 
tπαιζε τόν έnίζηλο ρόλο τού έκτελεστή. Τόν σκότωσαν μέσα στό Ίδιο του 
τό σπίτι του καί τόν φόρτωσαν στό κάρρο πού περίμενε άπέξω καί 
έξαφάνισαν τό πτώμα του . .. Οταν τό 1 968 συνελήφθη στή Βουδαπέστη ή Σ. Μ. Μπουλκιώτισσα κι 
αύτή παρόντος καί τού έκτελεστοϋ όνέφερε ότι τόν Πεταχτσίδι τόν 
σκότωσαν μέ έντολή τού Κόμματος ό Μενέλαος · Υποδηματόπουλος καί 
tνας Σεραφείμ όπό τήν • Ηπειρο. · Ο  · Υποδηματόπουλος όργότερα έγινε 
Πρόεδρος τού χωριού πού φέρει τ '  όνομα τού Μπελογιάννη καί όργότερα 
Πρόεδρος τού Κεντρικού Συμβουλίου τού Συλλόγου Ούγγαρίας τώv 
πολιτικών προσφύγων τής ΈλλόδQς. 

Στή συνέχεια ό συγγραφεύς όναφέρεται στήν θανατική ποινή τού 
Γεώργιου Γιαννόύλη μέλους τού · Αρχηγείου τού ΕΛΑΣ. Κατήγετο άπό τό 
· Επταχώρι Καστοριάς, όπόφοιτος τfιc;: Σχολής · Εφέδρων · Αξιωματικών 
Σύρου ( 1 938). Πρωτοκαπετάνιος τοϋ ΕΛΑΣ. Έτουφεκίσθη είς τόν Γρόμμο 
είς τάς 20 Αύγούστου τού 1 948 μέ έντολή τοϋ Γούσια. Τόv Γιαννούλη 
χαρακτηρίζει ό συγγραφεύς •σόv μιά φυσιογνωμία πού ό Γούσιας καί ή 
Ζαχαριαδική ήγε σία δέν μπορούσαν νό τήν όνεχθοϋν•. 

" Οπως ύποστηρίζει ό Μήτσος Μπαλάσκας, ύπεύθυνος τοϋ Δικαστικού 
· Αρχηγείου τοϋ Δ.Σ. ό Γιαννούλης δέν πέρασε όπό όνταρτοδικείο άλλά 
έξετελέσθη άπό τόν Γούσια. 

· Εν συνεχεία καταγγέλλει δτι κατά τόν "ιδιο τρόπο έξετελέσθη μέ 
διαταγή τοϋ Γούσια ό · Επιτελικός άξιωματικός τοϋ ΕΛΑΣ καί ταξίαρχος 
τοϋ Δημοκρατικοίι Στρατοίι Γεώργιος Γεωργιάδης πού προήρχετο όπό τή 
Σχολή Εύελπίδων. Καί αύτός έξετελέσθη είς τόν Γρόμμο. 

Τήν "ιδια τύχη μέ αύτόν εΙχε καί ό · Αλέκος Τσουκόπουλοc;: άπό l'ήν 
· Αρκαδία. Δολοφονήθηκε άπό κλιμάκιο τής Ζαχαριαδικήc;: ήγεσίαc;: τόν 
Φεβρουόριο τοίι 1 949 είς τόν Μωριό γιό νό καλύψη τό θανάσιμα λάθη τής 
ήγεσίας καί τό στραπατσάρισμα πού ύπέστη ό Δ.Σ. στίς έπιχειρήοεις 
Πελοποννήσου. 

· Ο  συγγραφεύς καταγγέλλει σόν ύπόπτους τούς θανάτους τών 
Κομματικών στελεχών Νιόνιου Τραϊφόρου άπό τόν Πειραιά, τοϋ άκροναυ
πλιώτη Μενελάου Χατζηνικολάου όπό τήν Πε,λοπόννησο καί τοϋ Γιώργη 
Μπαστουνοπούλου·Λαμπρινοϋ. Αύτούς τούς θανάτους τούς άποδίδει σέ 
�nιστημονική δολοφονία τους, πού έγινε άπό τήν ήγεσία τοίι Κ.Κ.Ε. γιατί 
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καί οί τρείς τους είχαν έλεύθερη γνώμη καί δέν ήταν ύποταγμένοι σ ·  
αύτήν. 

Περί τό τέλη 1 949 συλλαμβάνονται κατ' έντολήν τής ήγεσίας τοϋ 
Κ.Κ.Ε. 1 80 μαχητοί τοϋ Δ.Σ. · Ανατολικής Μακεδονίας. ·Ανάμεσα σ '  
αύτούι; είναι ο ί  άξιωματούχοι Βαγγέλης Κασάnηι; (Κρίτων) άπό τόν � Εβρο, 
Γιώργος Γκαγκούλιαι; δάσκαλος καί Νικόλαος Σακυλιαράκηι;. Στή φόλαγγά 
του πού πορεύεται πρόι; τήν Βουλγαρία έντόσσονται καί ύπερδιακόσιοι 
όγωνιστέι; τής Ρούμελης. · Ο  έπαναπατρισθείι; όπό τήν Τασκένδη Βασίλει� 
ος • Εξαρχος καταγγέλλει ότι όταν όνέκυψε πρόβλημα γιό τούς βραδυπο· 
ροϋνται; ό Γούσιαι; έπέλεξε τήν πιό εύκολη λύση. 

- Σκοτώστε τους, διέταξε! 
ΚαΙ oi ύποτακτικοί του έξετέλεσαν πιστό τήν έντολή του σκοτώνοντας 

82 παληκάρια τοϋ Δημοκρατικού Στρατοϋ. 
· Εν συνεχεία ό συγγραφεύς άναφέρει τό όκόλουθο περιστατικό. 

'Όταν ό έξ � Εβρου Μεσηνέζηι; κατηγορήθηκε σόν ϋποmοι; dπό τήν 
ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε. καί άνεκρίνετο άπό τόν Κ. Σιαπέρα (σημερινό ε''Jαγγε
λέα τής Σόφιας) όπε�θυνόμενος aτόν τελευταίο τοϋ είπε: 

- Ρέ όπόλεμε, ρέ δκαπνε Σιαπέρα. τί έπιδείχνεις τό πιστόλι. Αύτό 
έμένα δέν μέ τρομάζουν. · Ανακαλέστε τόν χαρακτηρισμό πού μού δώσα
τε σόν πράκτορα γιατί δέν ξέρω τί θό γίνει έδώ μέσα. 

Είναι άγνωστη ή τύχη τοϋ Μεσηνέζη. 
Μέ τήν "ιδια κατηγορία όδηγήθηκε στούι; βασανιστόι; του καί ό 

Δημήτριος Βουδούρης όπό τήν Κορνοφωλιό " Εβρου. Τόν έβασόνισαν 
φρικτό μέ όποκορύφωμα τό κρέμασμό του σέ δένδρο μιάς .Βουλγαρικής 
χαράδρας. 

Σέ λίγες μέρες στήν "ιδια χαράδρα tφεραν καΙ 45 .:lλλους όγωνιστός 
τούς όποΙους κατατυράννησαν. 

Μεταξύ αύτών �ταν οί Μιχαήλ Παρασχίδης δικηγόρος, διαφωτιστής 
"Εβρου, ό όδερφός του Γιάννης έπιτελής τοϋ 3ου τάγματος " Εβρου, 
Παναγιώτης Καδίρηc; Παλαμάς όπό Κορνοφωλιό • Εβρου, · Απόστολος 
Καποσούδης ύπεύθυνοc; μεταφορών τής Vll Μεραρχίας τοϋ Δ.Σ. Παναγιώ
της Τσούφας (rσόκαλος) τοϋ κλιμακίου μεταφορών, Τσολιάς Διμοιρίτης 
τού Δ.Σ. "Εβρου, Γεώργιος Βουδούρης άξιωματικός τοϋ Γ.Ε. τοϋ Δ.Σ.Ε. 
Τάκης Φiλιας όπό τήν Κορνοφωλιά, · Ηρακλής έπιμελητής λόχου στό 
τμήματα Κομοτινής.τοϋ Δ.Σ.Ε. Θανάσης Καντσούλης ( Άκίλας) έπιμελητής 
τάγματος • Εβρου, Χρήστος Πριμικερίδηc; (rαρζόν) Σίινδεσμος • Εβpου μέ 
τήν Vll Μεραρχία, Μίμης Ζαχαριάδης έπιτελής τάγματος τοϋ Δ.Σ. Κομοτι
νής, Παναγιώτης Φασοίιτας όπό τό Διδυμότειχο, Μπαλτατζής όπό τό 
Δαδία Σουφλίου, Ρίζος έπίσης όπό τό Δαδιά. · Εκτός αύτών συνελήφθησαν 
δέκα όγωνίστριες, μεταξύ τών όποίων ή Βασιλική Ούζοίινη έκ Διδυμοτεί
χου, Τζούλια Κωστάκη, Τασούλα · Αμπουκέλη-Χpηστακούδη καί Τασούλα 
ΚατσαροQ όπό τόν · ιασμο Θράκης κόρη στρατηγοϋ τοϋ ΕΛΑΣ. 

; ύλοι τους ίjασανίσθηκαν άpχικώς στό βουνό καί έν συνεχεία στό 
κτίριο τής Βουλγαρικής · Ασφαλείας Σόφιας. 

" Eνac; όπό τούς βασανιστός τους ό διμοιρίτης Τσολιάς μή όντέχοντας 
νά βλέπη τό δράμα τών παλαιών συναγωνιστών του, χούφτωσε μιό 
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χειροβομβίδα τήν πυροδότησε κολλητό στό σώμα του και αύτοκτόνησε. 
Στό βιβλίο του ό κ. Δρίτσιος όναφέρει τό όνόματα τών βασανιστών τό 

όποία δέν καταχωρώ, όχι γιατί φοβάμαι τυχόν συνέπειες, άλλά γιατί μέ 
καταλαμβόνει ναυτία καί άισθημα έντροπής διαβάζοντας τό δσα διέπραξαν 
tναντι τών παλαιών συντρόφων των. · Εκείνο πού μέ έντυπωσιόζει εΙναι ότι 
ή Βουλγαρία ύmϊρξε ό τόπος πού έπέλεξε ή ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε. γιά τούς 
βασανισμούς καΙ τiς tκτελέοεις τών παλαιών στελεχών τοϋ Κ.Κ.Ε. 

Τό Νησί τοϋ Διαβόλου εΤναι tνα όπό τό παραδουνόβεια μικρανήσια. Σ ·  
αύτό βρήκε τό θάνατο ύστερα άπό βασανισμούς ό · Ηρακλής, έπιμελητής 
λόχου Διδυμοτεlχου. · Εκεί ηύτοκτόνησε καί ό Τσολιάς. · Εκεί άκρωτηριό
στηκε όπό τούς βασανισμούς οΙ Τάκης Φίλιας (κομμένο πόδι), Θανάσης 
Βουδούρης, Μίμης Ζαχαριάδης φτέρνες καΙ πατοϋοει;: χωρίς σάρκα, κι 
tνας όκόμη όγωνιστής πού πηδώντας άπό τήν ταράτσα τής όσφαλείας 
tσnασε καί τό δυό του πόδια. -Οταν συνέβη αύτό τό περιστατικό δόθηκε 
έντολή νό συλλαμβάνονται όσοι •κουτσομπολεύουν• γιό τό τΙ γίνηκε. 

Oi Ναυτερy�ται τής Ο.Ε.Ν.Ο. 
·Ο συγγραφέας όναφέρει γιά τό δράμα τών ναυτεργατών τής Ο.Ε

.Ν.Ο. πού βρέθηκαν στίς χώρες τοϋ Παραπετάσματος. Τούς μετέφεραν 
στήν Ούγγαρlα καί συγκεκριμένα στήν Βουδαπέστη - Ντοχανγίαρ. Κάποια 
ήμtρα έξηφανίσθησαν όπό τό πρόσωπο τής γής. · Ελέχθη ότι τούς 
μετέφεραν στό όγρόίαημα στό μακρυνό Μεζοχέγκες, καί άλλους στή 
Γδύνια τής Πολωνίας. Οί ναυτεργάτες ξεσηκώθηκαν καί tνας όπ' αύτούς 
ό Λυσίκατος όπό τήν Κεφαλλονιά βρέθηκε νεκρός ήταν &να άπό τό 
θύματα τής Ο.Ε.Ν.Ο. πού πίστεψαν στόν όγώνα γιό τή λευτεριά. 

Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΟΝΤΟΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 
· Ο  Καραγιώργης σ ·  tνα ύπόμνημό του - γράφει ό συγγραφεύς -

άνεφέρει γιό τό Ζαχαριόδη τό έξής: •Βναι βόρβορος. Τόν Μάρκο τόν 
σκυλόβρισε •καθίκι• τή Χρύοο πού ήταν βαρειό άρρωστη (όδελφή τοϋ 
μέχρι πρό τινος διορισμένου Προέδρου τής ΓΣΕΕ Χατζηβασιλείου) τίς 
εΤπε άrιά\Ιθρωπα στήν 5η όλοτέλεια. Δtν σοϋ χτύπησα γιατί ήταν νά 
πεθόνης. · Εμένα μέ όπεκόλεσε δειλό (δπως άλλωστε καί τόν Μάρκο) καί 
εΤπε δτι δέν χειροδικεί γιό νά μήν δώση επιχειρήματα. Τήν διαγραφή καί 
τό κυνηγητό τού Μάρκου Βοφειάδη χαρακτηρίζει ό συγγραφεύς σόν 
τρόπο tτσιθελικό καί σόν προοίμιο τής κρίσης πού ξέσπασε άργότερα τό 
Κ.Κ.Ε. 

.., 

· Από τήν ήγετική όμάδα πού βγήκε στό 7ο Συνέδριο τού Κ.Κ.Ε. 
tμεινε τελικά μόνον ό Β. Μπαρτζιώτας. · Από τό 44 τακτικό ·κai. όναπληρω
ματικό μέλη εfχαν διωχθή τό 29. · Από τήν Κεντρική · Επιτροπή · Ελέγχου 
έξεδιώχθησαν όλοι πλήν τριών. Τό διευθυντήριο τού Κ.Κ.Ε. τό άποτελοϋ
σαν ό Ζαχαριόδης, ό Β. Μπαρτζιώται;:, ό Δ. Βλαντάς, ό Γούσιας. Αύτή 
διέγραψαν καΙ τόν Παρτσαλίδη. 

Σέ όλλες σελίδες τού βιβλίου του ό κ. Δρίτσιος άναφέρεται στήν 
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κακομεταχείριση πού ύπέστη πρό τού θανάτου του ό Καθηγητής Πέτρος 
Κόκκαλης ύπουργός τής Κυβερνήσεως τού βουνού, καί στήν κανιβαλική 
συμπεριφορά πού έπέδειξαν στήν χήρα του οί · Ανατολικογερμανοί σύν
τροφοί του καί συνεχίζοντας γράφει πώς βρέθηκε νεκρός στό κελλί του ό 
άρθογράφος του Ριζοσπάστη Κώστας Καραγιώργης (Γυφτοδήμος). Κανέ
νας τονίζει δtν ξέρει πού πέταξαν τό κουφάρι τοίι μεγάλου αύτου 
Κομμουνιστή. 

Μέ άδρές γραμμές άναφέρεται καί στήν τραγωδία - δπως τονίζει τής 
Τασκένδης. ' Εκεί όργίασε ή ήγεσία Φλωράκη. 'Όσους δέν διέγραψε ό 
Κολιγιάννης τούς διέγραψε σόν προδότες. 

· Επί Ζαχαριάδη διεγράφησαν 3773. 
· Επί Κολιγιάννη 4 1 00. 
Σ ·  αύτή τήν περίοδο ό συγγραφεύς Μενέλαος Λουντέμης ύπέοτη τό 

μαρτύριο τοϋ ψυχικού έξευτελισμού. · 

Καί κλείνει τό βιβλίο του ό κ. Δρίτσιος μέ τίς δραματικές στιγμές πού 
ό "ιδιος καί άλλοι πενήντα • Ελληνες Κομμουνισταί - όλοι στελέχη του 
Κ.Κ.Ε. καί του ΕΛΑΣ - βρέθηκαν στή Σιβηρία, κάπου στό Βόρειο Καζα
χτόν. Μέ κρύο κάτω όπό τούς 5° βαθμούς, χωρίς ζεστασιά, μέ λίγο 
ρουχισμό, μέ σκληρή δουλειά στά δάση, μ '  ένα κομμάτι ψωμί καί μnόροκ 
έζησαν τό μαρτύριο τής βαρυχειμωνιάς. · Εκεί μετέφεραν καί τόν Ζαχαριά
δη τόν πήγαν στήν πόλη Σούργκουτ. Τόν ε1χαν σέ όπομόνωση. Στήν κόρη 
του άπότήν Τσεχοσλοβακία πού πήγε νά τόν δεί έκαμαν αύστηρή έρευνα 
γιά νά μήν μεταφέρη κανένα μήνυμα στόν έξω κόσμο. · Εκεί έμεινε ό 
άλλοτε πανίσχυρος άρχηγός του Κ.Κ.Ε. έπί 1 7  χρόνια. · Εκεί πέθανε τήν 
1 η Αύγούστου 1 973. 

Οί όπαδοί του καί πιό συγκεκριμένα ό στενός συνεργάτης του 
Γούσιας έγραψε: 

• · Η  σύλληψη καί ή κράτηση τού Ζαχαριάδη στήν έξορία έπί 1 7  
χρόνια, μέχρι τή δολοφονία του. ε1ναι μιά άπαγωγή, άπό ένα έπίοημο 
κράτος ξένου πολίτου, χωρίς νά έχει παραβιάσει σέ τίποτα τούς νόμους 
τής χώρας πού τόν άπήγαγε. Βναι ή πιό ώμή· καταπάτηση τών δικαιωμάτων 
τοίι άνθρώπου καί τού διεθνούς δικαίου•. 

Καί τώρα άσφαλώς θά διερωτηθούν οί άναγνώσται μου γιατί ένόθευοα 
τό ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙ
ΣΜΟΥ, άναφέροντας περιγραφές τοϋ βιβλίου πού έξέδωκε ό κ. Θωμaς 
Δρίτσιοι;. 

· Η  άπάντησή μου θά ε1ναι όλιγόλογη. Μέ τήν πράξη μου αύτή θέλησα 
νά δώσω μιά άκόμη είκόνα πώς δρά ό Κομμουνισμός καί πώς μεταχειρίζε
ται τά στελέχη του. 

Δέν σκότωσε μόνον τόν Πατρώνα στή Νάουσοο. Τυράννησε, δολοφό
νησε, κατέστησε άναπήρους έκατοντάδες στελέχη του πού τόν ύπηρέτη
σαν πιστά σέ δλες τίς φάσεις τοϋ · Επαναστατικού καί ένοπλου άγώνα του. 

'Όλους τούς έξετέλεσε στίς χώρες τού ύπαρκτού σοσιαλισμού, τού 
δέ Ζαχαριόδη τό κουφάρι τό άφήκε άταφο στή Σιβηρία κατά παράβασι τών 
άνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τοϋ διεθνούς δικαίου πού έπικαλείται ό 
Γούσιας. 
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Οί άναγνώσται μου άς έξαγάγουν τά συμπεράσματα πού έπιβάλλουν 
τά κείμενα τών ίδίων Κομμουνιστών . . 

Γιά μένα καί γιά κάθε τίμιο άνθρωπο ό κομμουνισμός ε1ναι όπως τόν 
χαρακτήρισε έπιγραμματικά ό Γεώργιος Παπανδρέου: «Κόμμα τοϋ έγκλή
ματος καί τής προδοσίας». Μπορεί νά έμφανίζεται μέ τό προσωπείο τοϋ 
σοσιαλισμού, τοίJ qγωνιστοίJ τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων. Στήν ούσία 
δμως παραμένει πάντα σάν συγκρότημα στιγνών έγκληματιών πού δέν 
σκοτώνει μονάχα τούς πολιτικούς του άντιπάλους, άλλά καί τούς δικούς 
του άγωνιστάς, όπως ό Κρόνος τρώγει άκόμα καί τά παιδιά του. 

Δυστυχώς τά γεγονότα τής έξηντάχρονης ίστορίας τού Κ.Κ.Ε. όμι
λοίJν ξεκάθαρα, προσδιορίζοντας κατά τόν πιό χαρακτηριστικό τρόπο τήν 
έγκληματική του φυσιογνωμία. 

- Ισως ή έξάρτησις του άπό τήν ήγεσία τού ΠανσλαϋισμοίJ νά φταίει 
γιά όλα αύτά. 'Όπως όμως κι' άν έχει τό πράγμα ό κομμουνισμός 
παραμένει ό συνώνυμος τού έγκλήματος. 

Οί έρευνηταί τών πολιτικών καί κοινωνικών μας πραγμάτων όφείλουν 
νά λάβουν σαφή θέση. Περιθώρια γιά έξωραϊσμούς τής δράσης τού 
άντάρτικου η τής πολιτικής δραστηριότητος τού Κ.Κ.Ε. δέν ύπάρχουν. 

· Η  ίστορία τοϋ κομμουνισμο.ϋ τούς στερεί κάθε δυνατότητα νά 
πλαστογραφήσουν, καί νά παραποιήσουν τήν πορεία πού διήνυσε στήν 
έλληνική ζωή. 

Αύτή ε1ναι ή μαύρη άλήθεια πού δτι κι όν κάμουν οί πληρωμένοι 
κονδυλοφόροι τοϋ κομμουνισμού, σέ καμιά περίπτωση δέν θά μπορέσουν 
νά τήν διαστρεβλώσουν. 

Οί .. Ελληνες καί ίδίως οί νέοι aς θελήσουν νά διαβάσουν καί νά 
έλέγξουν τά κείμενα πού άναφέρονται στήν ίστορία τοϋ Κ.Κ.Ε. 

Έτσι θά φωτισθούν, καί θ '  άποφύγουν τίς παγίδες πού τούς στήνει ή 
Κομμουνιστική προπαγάνδα. - Ετσι θά σωθούν άπό τόν κίνδυνο νά γίνουν 
καί αύτοί θύματα τf}ς έγκληματικι'jς δράσεως τοϋ Κ.Κ.[., πού όπως έλεγε 
λίγο πρό τού θανάτου του ό πρώτος Γενικός Γραμματεύς τού ΕΑΜ 
Δημήτρης Χατζής •Πέσαμε θύματα άδέρφια κι' έμείς» ύπογραμμίζοντας 
στό κύκνειο του άσμα δτι δλοι όσοι ύπηρετούν τόν κομμουνισμό πέφτουν 
στό τέλος θύματα τού Κόμματος πού ύπηρέτησαν. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
"Οπως έγραψα καί είς τήν όρχή τής όφηγήσεως τών τραγικών 

γεγονότων πού διεδραματίσθησαν σέ μιά νευραλγική περιοχή τοϋ τόπου 
κατά τήν μαύρη περίοδο 1 943-1949, εΙχα μύριους όσους δίσταγμούς γιά 
νό προχωρήσω είς τήν έμφάνισή των όσων συνέβησαν είς τήν Νόουσσα 
καί τό χωριό της. 

Καί οί δισταγμοί μου ξεκινούσαν όπό τή σκέψη, ότι, κάποτε πρέπει νά 
λησμονηθfι τό τραγικό παρελθόν, νά έπικρατήση πραγματική λήθη καί ό 
λαός μας ένωμένος ν ·  όποδυθιϊ είς τήν είρηνική μάχη γιά τήν θεμελίωση 
καί τήν δημιουργία ένός μέλλοντος πού δέν θό τό σκιάζη ό τρόμος, δέν 
θό τό μολύνουν οί άντιθέσεις καί δέν θό τό δηλητηριάζουν τά πάθη καί τό 
μίση πού δημουργήθηκαν λόγω τών είδεχθών έγκλημάτων πού διεπράχθη
σαν στόν · Ελλαδικό χώρο άπό τό όργανα τοϋ Κ.Κ.Ε. 

Προχωρώντας στήν έρευνά μου έννοιωθα έπιτακτικό χρέος νά ξεφύ
γω όπό τά γεγονότα πού μεσολάβησαν. Σκότωναν κυριολεκτικώς τήν ψυχή 
μου αί όφηγήσεις τών όπλών όνθρώπων πού όνεφέροντο στόν τρόπο καί 
τήν όγριότητα μέ τήν όποία οί «i)ρωες» της λεγομένης · Εθνικής · Αντίστα
σης διέπρατταν τά έγκλήματά τους. Ζοϋσα δμως δπως όλοι oi " Ελληνες 
καί τίς καθημερινές προκλήσεις τών λογάδων τού ΚΚΕ καί τής όριστερδς. 
· Αντί νά σιωπήσουν μιά πού οί όμοϊδεάται των βαρύνονται μέ τίς πιό 
άγριες έγκληματικές πράξεις, προκαλούσαν τά θύματά τους. · Αντί ν.ό 
άποδοκιμάσουν τά πρωτοφανfΊ κακουργήματα τών συντρόφων τους, θεο
ποιούσαν τούς δολοφόνους, όγωνιζόμενοι μέ κάθε τρόπο· νά σπιλώσουν τή 
μνήμη τών κρεουργηθέντων · Ελλήνων. 

Η Ετσι όχι μόνον δέν μετόνοιωσα γιατί άποδύθηκα στήν έρευνά μου, 
άλλά λυπούμαι είλικρινώς, γιατί ήθελημένα άπέκρυψα λεπτομέρειες γιά 
τήν όγριότητα καί τόν σαδισμό πού έπέδειξαν οί κομμουνισταί σκοτώνον
τας άθώους, σφάζοντας καί καίγοντας καί λεηλατώντας έκκλησίες καί 
περιουσίες ταπεινών άνθρώπων. 

Η Ας κριθώ μέ έπιείκεια στό σημείο αύτό άπό τούς άναγνώστας ·
'τού . 

βιβλίου μου. Στάν Χριστιανός καί βαθυστόχαστος .. Ελλην ήθελα νά μήν 
γνωσθοϋν σέ όλη τήν έκταση oi πρωτοφανείς σέ έγκληματικότητα καί 
άγριότητα μέθοδοι πού χρησιμοποίησαν oi φονηάδες τοϋ Κ.Κ.Ε. προκειμέ
νου νά έξοντώσουν τούς άγωνιστάς τιϊς · Ελλάδος πού δέν ι)ταν διατιθε
μένοι νά ύποταγοϋν σ ·  αύτούς καί νά ύπηρετήσουν τήν κόκκινη βία καί 
τήν · Εθνική προδοσία στήν όποία ήταν βουτηγμένη ή ήγεσία τοϋ κομμου
νισμού. 

Τώρα όμως πού χαράσσω τίς τελευταίες γραμμές τοϋ άφηγήματός 
μου, αίσθόνομαι · Εθνικό καί άνθρώnινο χρέος, ν ·  άπευθυνθώ άρχικώς 
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στήν παντοειδiΊ ήγεσία τού τόπου καί έν συνεχεία στο λαό μας. 
Πώς σκέπτεται ή ήγεσία τi')ς Χώρας ν ·  άντιμετωπίση τόν κίνδυνο μιaς 

ένδεχομένης έπαναλήψεως τής έγκληματικi')ς δραστηριότητος τού ΚΚΕ 
καί τών όλλων Μαρξιστικών όμάδων; η θά κάμει ή Κυβέρνησις τού 
ΠΑΣΟΚ. Θά συνεχίση τήν έπαμφοτερίζουσαν έπικίνδυνη τακτική πού 
άκολουθεί συμπλέουσα στήν μεγαλύτερη πορεία της μέ τό Κ.Κ.Ε. η θά 
άναλάβη ώς έχει ύποχρέωση άγώνα έναντίον τών ύπονομευτών τού 
• Εθνούς καί τήν Κοινωνικών άνατροπέων; Πώς σκέπτεται νά δράση ή 
· Εθνική · Αντιπολίτευσις; Θ ·  άκολουθήση τήν πολιτική τού ή π ίου κλίματος 
πού έξυπηρετέί άπολύτως τά σχέδια τού κομμουνισμού ιϊ θ .  άποφασίση νά 

άγωνισθή έντός καί έκτός τής Βουλής άποκαλύπτοντας ·είς τόν λαό μας 
ποιός ύπήρξε ό κομμουνισμός καί πού άποβλέπει καί ή σημερινή άκόμη 
δραστηριότης τοϋ Κόμματος πού τόν έκπροσωπεί; 

Ό λαός μας καί κυρίως οί νέοι πού δέν είχαν τό τραγικό προνόμιο νά 
ζήσουν κατά τήν μαύρη περίοδο τής κομμουνιστικi')ς παντοδυναμίας. θά 
πρέπει έπί τέλους νά μάθουν τήν άλήθtια τήν όποία παραποιεί πλαστογρα
φεί καί κακοποιεί ή τηλεόρασις καi μιά μεγάλη μερίδα τοϋ τύπου. 

Πέραν δμως τής πολιτικής ήγεσίας βαρειές εύθύνες γιά τήν άδράνειά 
της έπωμίζεται ή · Εκκλησία καί ή πνευματική ήγε σία τού δύσμοιρου 
τόπου. ()ί ' Αρχιερείς, άλλά καί οί ίερείς έπιβάλλεται άπό τού δμβωνος ν ·  
άναφερθοϋν στό δράμα πού έζησε 

·
ό λαός μας συνεπεία της έγκληματικής 

δραστηριότητος τού Κ.Κ.Ε. Νά καλέσουν τούς Χριστιανούς σέ έγερση καί 
έπαγρύπνηση. · Η  Χριστιανοσύνη θά πρέπει νά τεθή έπικεφαλi')ς είς τήν 
μάχη τής σωτη

.
ρίας τών · Εθνικών καί Χριστιανικών ίδανικών. Τό 'Ίδιο χρέος 

βαραίνει τήν Πνευματική ήγεσία καί τούς άκαδημαϊκούς Διδασκάλους. 
· Αντί νά τρέμουν άπό τό φόβο τών Κνιτών καί τών όλλων τραμπούκων τής 
άριστερός, άποτελεί γι· αύτούς έθνική καί γενικώτερη ύποχρέωση νά 
άπευθυνθοϋν μέ τό κϋρος τους πρός τό λαό καί κυρίως στά έλληνικά 
νειάτα ξεσχίζοντας τό προσωπείο τοϋ κομι.iόυνισμοϋ. Θ ·  άποτελέση έγκλη
μα κατά τής τύχης τοϋ • Εθνους έόν οί νέοι τής Πατρίδος μας άφεθοϋν 
άκαθοδήγητοι νά πέσουν γιά μιά άκόμη φορά θύματα τοϋ Κομμουνισμού, 
μεταβαλλόμενοι σέ φονηάδες όχι μόνον τών συνανθρώπων τους άλλά καί 
αύτών άκόμη τών "ιδιων τών γεννητόρων τους. 

· Αλλά εύθύνη διό τήν παρατεινομένη σιωπή καi τήν πλαστογράφηση 
τών ίστορικών γεγονότων:

.
μέρους τού δοσιλόγου κομμουνισμού, έχΟ'ιν καί 

οί ήγέται τών ένόπλων δυνάμεων καi τών σωμάτων άσφαλείας 
.

.. Ολοι δοοι 
ύπηρέτησαν είς τά τιμημένα αύτά ένοπλα Σώματα πού έσωσαν τήν 
· Ελλάδα καί έπροστότευσαν τίς καλώς νοούμενες έλευθερίες τού λαού 
μας, έχουν ίστορικό χρέος νά μήν λησμονήσουν ποτέ τούς όξιωματικούς, 
ύπαξιωματικούς καί όπλίτας πού έκρεουργήθησαν, όπό τόν ΕΛΑΣ τήν 
ΟΠΛΑ καί τόν λεγόμενο Δημοκρατικό Στρατό. · Αλλοίμονο στόν τόπο έόν 
λησμονηθή ή θυσία τών Νεκρών μας πού έπεσαν, γιατί είχαν τήν Πίστη 
στό θεό καί τήν · Ελλάδα καί τήν προσήλωση πρός τήν πραγματική 
έλευθερία καί τούς έλευθέρους θεσμούς. 

Μέ συμβιβασμοίίς, μέ ύπολογισμούς καί μέ φόβο δέν μπορεί νά 
προχωρήσουν οί κοινωνίες. 
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Oi ήγέτοι λοοϋ κοί οτρατοϋ δέν συνθηκολογούν. Δέν κάμποντοι άrrό 
τήν οίοσδήποτε μορφής βίο πού όσκοϋν σ· αύτούς ai Κυβερνήσεις. 
Δίδουν μέχρι τέλους τή μάχη της Δικαίωσης · Εκείνων τών

. 
" Ιδανικών γιά τά 

όποίο ήγωνίσθησαν. Ε!ναι προτιμότερο νά πέσουν παρά νό άτιμασθοϋν 
προδίδοντες τάς ίδέος των, όγνοοϋντες τόν όρκο των καί τό χειρότερο 
λησμονοϋντες τούς νεκρούς συντρόφους τους. 

Οί στιγμές πού περνούμε είναι κρίσιμες. Προοιωνίζουν καινούργια 
δεινά λόγω τής άχαλίνωτης δροστηροποιήοεως τών πρακτόρων τού Κομ
μουνισμού . 

.. Ολοι εΊμεθα ύπεύθυνοι γιά ότι πρόκειται νά συμβή. · Η  ίστορίο μδς 
διδάσκει, μδς προειδοποιεί καί μδς διευκολύνει είς τήν πορεία μας. 
Κυρίως όμως μδς θέτει ένώπιον τών εύθυνών μας. Περιθώρια γιά περαιτέ
ρω άναμονή δέν ύπάρχουν. Ή θά άγωνισθοϋμε ιiέ όλες μας τίς δυνάμεις 
γιά νά προλάβουμε τήν κόκκινη καταιγίδα πού έφ · όσον παραμένουμε 
άδρονείς θά ξεσπά ση καί θά σαρώση τά πάντα. · Η  έφ · όσον ζούμε μέ 
χίμμαιρες καί άνεχόμεθα τίς προκλήσεις τού Κομμουνισμού ύπό οίοδήποτε 
μορφή καί άν γίνονται, τότε ός_ προετοιμασθούμε όχι άπλώς γιά μιά 
καινούργια περιπέτεια πολύ χειρότερη τοϋ 1 943-1949, άλλά γιό τόν 
· Εθνικό μας άφανισμό. Είναι ούταπάτη νά νομίζο�με ότι ό έχθρός είναι 
μακράν τών πυλών τής · Ελλάδα�. Δυστυχώς χάρις είς τά έγκλημοτικά 
σφάλματα τών άστών καί ίδίως τών Κυβερνήσεων έχει είσδύση έντός τοϋ 
Έθνικοϋ μας όχυροϋ κατέχοντας έπίκαιρες θέσεις. 

· Εδώ αίσθόνομαι νά .έπαναλάβω ότι όνεφέρω είς τόν πρόλογό μου. 
· Ο  κομμουνισμός δέν πρόκειται νά έπαναλόβη τό λάθη τοϋ παρελθόντος . 
.. Οταν έλθη ή ωρα του θά είναι σκληρός, άδυσώπητος καί έκδικητικότερος 
έναντι τών άντιπάλων του. . 

Αύτό θό πρέπει νά γίνη τό πιστεύω τοϋ λαοϋ μας πού πάντοτε 
άπετέλεσε τόν στόχο τοϋ Κομμουνισμού. Καί συνειδητοποιώντας τίς 
τραγικές άλήθειες πού ίστορώ στό βιβλίο μου, δς δουλέψουμε όλοι, ό 
καθένας είς τόν τομέα του γιά τήν ήθική καί πολιτική άπομόνωση τών 
όργόνων τοϋ Κ.Κ.Ε. 

Μέ αύτές τίς άπλές σκέψεις παραδίδω τό βιβλίο μου στήν κρίση τών 
· Ελλήνων, επαναλαμβάνοντας ότι θά εΙμαι πανευτυχής έάν οί άπολογητοί 
τοϋ κομμουνισμού θελήσουν νά ύrιάρξη διάλογος γιά όσα γράφω. 

Πρίν χαράξω όμως τίς τελευταίες λέξεις τοϋ πονήματός μου, αίσθόνο
μαι ήθική ύποχρέωση νά έκφράσω τήν εύγνωμοσύνη μου σέ όλους τούς 
Ναουσσαίσυς καί τούς κατοίκους τών χωριών τής μαρτυρικής περιοχής 
πού μέ τίς πληροφορίες τους ύπεβοήθησαν τό έργο μου. 

· Ο  συγγραφέας 
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ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ: 

1 .  Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ 
. 

2. Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 
3. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣτΙΣ ΦΛΟΓΕΣ 
4. Η ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ 


	001.bmp
	003.bmp
	005.bmp
	006.bmp
	007.bmp
	009.bmp
	011.bmp
	012.bmp
	013.bmp
	014.bmp
	015.bmp
	016.bmp
	017.bmp
	018.bmp
	019.bmp
	020.bmp
	021.bmp
	023.bmp
	024.bmp
	025.bmp
	026.bmp
	027.bmp
	028.bmp
	029.bmp
	030.bmp
	031.bmp
	032.bmp
	033.bmp
	034.bmp
	035.bmp
	036.bmp
	037.bmp
	038.bmp
	039.bmp
	093b.bmp
	094.bmp
	095.bmp
	096.bmp
	097.bmp
	098.bmp
	099.bmp
	100.bmp
	101.bmp
	102.bmp
	103.bmp
	104.bmp
	105.bmp
	106.bmp
	107.bmp
	108.bmp
	109.bmp
	110.bmp
	111.bmp
	112.bmp
	113.bmp
	114.bmp
	115.bmp
	116.bmp
	117.bmp
	118.bmp
	119.bmp
	120.bmp
	121.bmp
	122.bmp
	123.bmp
	124.bmp
	125.bmp
	126.bmp
	168b.bmp
	169.bmp
	170.bmp
	171.bmp
	172.bmp
	173.bmp
	174.bmp
	175.bmp
	176.bmp
	177.bmp
	178.bmp
	179.bmp
	180.bmp
	181.bmp
	182.bmp
	183.bmp
	184.bmp
	185.bmp
	186.bmp
	187.bmp
	188.bmp
	189.bmp
	190.bmp
	191.bmp
	192.bmp
	193.bmp
	194.bmp
	195.bmp
	196.bmp
	197.bmp
	198.bmp
	199.bmp
	200.bmp
	201.bmp
	238.bmp
	239.bmp
	240.bmp
	241.bmp
	242.bmp
	243.bmp
	244.bmp
	245.bmp
	246.bmp
	247.bmp
	248.bmp
	249.bmp
	250.bmp
	251.bmp
	252.bmp
	253.bmp
	254.bmp
	255.bmp
	256.bmp
	257.bmp
	258.bmp
	259.bmp
	260.bmp
	261.bmp
	262.bmp
	263.bmp
	264.bmp
	265.bmp
	266.bmp
	267.bmp
	268.bmp
	269.bmp
	270.bmp
	271.bmp
	040.bmp
	041.bmp
	042.bmp
	043.bmp
	044.bmp
	045.bmp
	046.bmp
	047.bmp
	048.bmp
	049.bmp
	050.bmp
	051.bmp
	052.bmp
	053.bmp
	054.bmp
	055.bmp
	056.bmp
	057.bmp
	058.bmp
	059.bmp
	060.bmp
	061.bmp
	062.bmp
	063.bmp
	064.bmp
	065.bmp
	066.bmp
	067.bmp
	068.bmp
	069.bmp
	070.bmp
	071.bmp
	072.bmp
	073.bmp
	074.bmp
	075.bmp
	076.bmp
	077.bmp
	078.bmp
	079.bmp
	080.bmp
	081.bmp
	082.bmp
	083.bmp
	084.bmp
	085.bmp
	086.bmp
	087.bmp
	088.bmp
	089.bmp
	090.bmp
	091.bmp
	092.bmp
	093a.bmp
	128.bmp
	129.bmp
	130.bmp
	131.bmp
	132.bmp
	133.bmp
	134.bmp
	135.bmp
	136.bmp
	137.bmp
	138.bmp
	139.bmp
	140.bmp
	141.bmp
	142.bmp
	143.bmp
	144.bmp
	145.bmp
	146.bmp
	147.bmp
	148.bmp
	149.bmp
	150.bmp
	151.bmp
	152.bmp
	153.bmp
	154.bmp
	155.bmp
	156.bmp
	157.bmp
	158.bmp
	159.bmp
	160.bmp
	161.bmp
	162.bmp
	163.bmp
	164.bmp
	165.bmp
	166.bmp
	167.bmp
	168a.bmp
	203.bmp
	204.bmp
	205.bmp
	206.bmp
	207.bmp
	208.bmp
	209.bmp
	210.bmp
	211.bmp
	212.bmp
	213.bmp
	214.bmp
	215.bmp
	216.bmp
	217.bmp
	218.bmp
	219.bmp
	220.bmp
	221.bmp
	222.bmp
	223.bmp
	224.bmp
	225.bmp
	226.bmp
	227.bmp
	228.bmp
	229.bmp
	230.bmp
	231.bmp
	232.bmp
	233.bmp
	234.bmp
	235.bmp
	236.bmp
	237.bmp
	273.bmp
	274.bmp
	275.bmp
	276.bmp
	277.bmp
	278.bmp
	279.bmp
	280.bmp
	281.bmp
	282.bmp
	283.bmp
	284.bmp
	285.bmp
	286.bmp
	287.bmp
	288.bmp
	289.bmp
	290.bmp
	291.bmp
	292.bmp
	293.bmp
	294.bmp
	295.bmp
	297.bmp
	298.bmp
	299.bmp
	300.bmp
	040.bmp
	041.bmp
	042.bmp
	043.bmp
	044.bmp
	045.bmp
	046.bmp
	047.bmp
	048.bmp
	049.bmp
	050.bmp
	051.bmp
	052.bmp
	053.bmp
	054.bmp
	055.bmp
	056.bmp
	057.bmp
	058.bmp
	059.bmp
	060.bmp
	061.bmp
	062.bmp
	063.bmp
	064.bmp
	065.bmp
	066.bmp
	067.bmp
	068.bmp
	069.bmp
	070.bmp
	071.bmp
	072.bmp
	073.bmp
	128.bmp
	129.bmp
	130.bmp
	131.bmp
	132.bmp
	133.bmp
	134.bmp
	135.bmp
	136.bmp
	137.bmp
	138.bmp
	139.bmp
	140.bmp
	141.bmp
	142.bmp
	143.bmp
	144.bmp
	145.bmp
	146.bmp
	147.bmp
	148.bmp
	149.bmp
	150.bmp
	151.bmp
	152.bmp
	153.bmp
	154.bmp
	155.bmp
	156.bmp
	157.bmp
	158.bmp
	159.bmp
	160.bmp
	161.bmp
	203.bmp
	204.bmp
	205.bmp
	206.bmp
	207.bmp
	208.bmp
	209.bmp
	210.bmp
	211.bmp
	212.bmp
	213.bmp
	214.bmp
	215.bmp
	216.bmp
	217.bmp
	218.bmp
	219.bmp
	220.bmp
	221.bmp
	222.bmp
	223.bmp
	224.bmp
	225.bmp
	226.bmp
	227.bmp
	228.bmp
	229.bmp
	230.bmp
	231.bmp
	232.bmp
	233.bmp
	234.bmp
	235.bmp
	236.bmp
	273.bmp
	274.bmp
	275.bmp
	276.bmp
	277.bmp
	278.bmp
	279.bmp
	280.bmp
	281.bmp
	282.bmp
	283.bmp
	284.bmp
	285.bmp
	286.bmp
	287.bmp
	288.bmp
	289.bmp
	290.bmp
	291.bmp
	292.bmp
	293.bmp
	294.bmp
	295.bmp
	297.bmp
	298.bmp
	299.bmp
	300.bmp
	040.bmp
	041.bmp
	042.bmp
	043.bmp
	044.bmp
	045.bmp
	046.bmp
	047.bmp
	048.bmp
	049.bmp
	050.bmp
	051.bmp
	052.bmp
	053.bmp
	054.bmp
	055.bmp
	056.bmp
	057.bmp
	058.bmp
	059.bmp
	060.bmp
	061.bmp
	062.bmp
	063.bmp
	064.bmp
	065.bmp
	066.bmp
	067.bmp
	068.bmp
	069.bmp
	070.bmp
	071.bmp
	072.bmp
	073.bmp
	128.bmp
	129.bmp
	130.bmp
	131.bmp
	132.bmp
	133.bmp
	134.bmp
	135.bmp
	136.bmp
	137.bmp
	138.bmp
	139.bmp
	140.bmp
	141.bmp
	142.bmp
	143.bmp
	144.bmp
	145.bmp
	146.bmp
	147.bmp
	148.bmp
	149.bmp
	150.bmp
	151.bmp
	152.bmp
	153.bmp
	154.bmp
	155.bmp
	156.bmp
	157.bmp
	158.bmp
	159.bmp
	160.bmp
	161.bmp
	203.bmp
	204.bmp
	205.bmp
	206.bmp
	207.bmp
	208.bmp
	209.bmp
	210.bmp
	211.bmp
	212.bmp
	213.bmp
	214.bmp
	215.bmp
	216.bmp
	217.bmp
	218.bmp
	219.bmp
	220.bmp
	221.bmp
	222.bmp
	223.bmp
	224.bmp
	225.bmp
	226.bmp
	227.bmp
	228.bmp
	229.bmp
	230.bmp
	231.bmp
	232.bmp
	233.bmp
	234.bmp
	235.bmp
	236.bmp
	273.bmp
	274.bmp
	275.bmp
	276.bmp
	277.bmp
	278.bmp
	279.bmp
	280.bmp
	281.bmp
	282.bmp
	283.bmp
	284.bmp
	285.bmp
	286.bmp
	287.bmp
	288.bmp
	289.bmp
	290.bmp
	291.bmp
	292.bmp
	293.bmp
	294.bmp
	295.bmp
	297.bmp
	298.bmp
	299.bmp
	300.bmp
	040.bmp
	041.bmp
	042.bmp
	043.bmp
	044.bmp
	045.bmp
	046.bmp
	047.bmp
	048.bmp
	049.bmp
	050.bmp
	051.bmp
	052.bmp
	053.bmp
	054.bmp
	055.bmp
	056.bmp
	057.bmp
	058.bmp
	059.bmp
	060.bmp
	061.bmp
	062.bmp
	063.bmp
	064.bmp
	065.bmp
	066.bmp
	067.bmp
	068.bmp
	069.bmp
	070.bmp
	071.bmp
	072.bmp
	073.bmp
	128.bmp
	129.bmp
	130.bmp
	131.bmp
	132.bmp
	133.bmp
	134.bmp
	135.bmp
	136.bmp
	137.bmp
	138.bmp
	139.bmp
	140.bmp
	141.bmp
	142.bmp
	143.bmp
	144.bmp
	145.bmp
	146.bmp
	147.bmp
	148.bmp
	149.bmp
	150.bmp
	151.bmp
	152.bmp
	153.bmp
	154.bmp
	155.bmp
	156.bmp
	157.bmp
	158.bmp
	159.bmp
	160.bmp
	161.bmp
	203.bmp
	204.bmp
	205.bmp
	206.bmp
	207.bmp
	208.bmp
	209.bmp
	210.bmp
	211.bmp
	212.bmp
	213.bmp
	214.bmp
	215.bmp
	216.bmp
	217.bmp
	218.bmp
	219.bmp
	220.bmp
	221.bmp
	222.bmp
	223.bmp
	224.bmp
	225.bmp
	226.bmp
	227.bmp
	228.bmp
	229.bmp
	230.bmp
	231.bmp
	232.bmp
	233.bmp
	234.bmp
	235.bmp
	236.bmp
	273.bmp
	274.bmp
	275.bmp
	276.bmp
	277.bmp
	278.bmp
	279.bmp
	280.bmp
	281.bmp
	282.bmp
	283.bmp
	284.bmp
	285.bmp
	286.bmp
	287.bmp
	288.bmp
	289.bmp
	290.bmp
	291.bmp
	292.bmp
	293.bmp
	294.bmp
	295.bmp
	297.bmp
	298.bmp
	299.bmp
	300.bmp

