
Υπόμνημα του ΔΣΕ προς την Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ, με 
ημερομηνία 14/3/1947

Το υπόμνημα καταγράφει στοιχεία για την τρομοκρατία σε 16 
νομούς της Ελλάδας και για το χρονικό διάστημα από το 1945 
(μετά τη Βάρκιζα) έως και τα τέλη 1946

Περιοχή Αρχηγείου Γράμμου του ΔΣΕ

Στο υπόμνημα, αναφέρονται περιοχές που σήμερα ανήκουν στους 
Νομούς Καστοριάς και Φλώρινας και όπου τότε ασκήθηκε η 
μοναρχοφασιστική τρομοκρατία.

Στο Νομό Καστοριάς, που τότε είχε 46.000 κατοίκους, το 
υπόμνημα καταγράφει:

Δολοφονίες: 43

Βασανισμοί: 1.275

Φυλακίσεις: 853

Εξορίες: 103

Εκπατρισμοί: 439

Βιασμοί: 41

Λεηλασίες: Στην πόλη της Καστοριάς και σε 78 χωριά, τα οποία 
αναφέρονται ονομαστικά.

Επίσης, στο νομό, με βάση το υπόμνημα, δρούσαν 
μοναρχοφασιστικές συμμορίες, που συνολικά αριθμούσαν 536 
άτομα. Καταγράφονται ακόμη 20 περιπτώσεις αρχηγών τέτοιων 
συμμοριών, από τους οποίους 9 ήταν συνεργάτες των κατακτητών
στα χρόνια της Κατοχής και 1 ήταν αξιωματικός του ΕΔΕΣ. Οι 15 



απ' αυτούς συνέχισαν να δρουν και μετά την κήρυξη του εμφυλίου
πολέμου.

Για το Νομό Φλώρινας καταγράφονται:

Δολοφονίες: 22

Βασανισμοί: Αγνωστος αριθμός (στο υπόμνημα αναφέρονται 20 
πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις).

Φυλακίσεις: 2.441

Εξορίες: Περίπου 200

Εκπατρισμοί: Αγνωστος αριθμός

Βιασμοί: 19

Λεηλασίες: Στην πόλη της Φλώρινας και σε 43 χωριά, που 
αναφέρονται ονομαστικά.

Επίσης, καταγράφονται συμμορίες από 925 συνολικά άτομα και 
14 περιπτώσεις αρχηγών συμμοριών, οι οποίοι ήταν στο σύνολό 
τους συνεργάτες των κατακτητών στα χρόνια της Κατοχής. Απ' 
αυτούς 6 συνέχισαν τη δράση τους και μετά την έναρξη του 
Εμφυλίου, ενώ 2 ήταν στελέχη ακροδεξιών κομμάτων και ο 1 
ήταν ο νομάρχης της Φλώρινας.

Με τέτοια σημειώματα, τα κρατικά όργανα εφοδίαζαν τους 
τρομοκράτες μετά τη Συμφωνία της ΒάρκιζαςΠεριοχές Αρχηγείων
Βεντζίων Κοζάνης, Βο`ϊου, Βερμίου και Χασίων του ΔΣΕ



Οι περιοχές που αναγράφονται σ' αυτό το κεφάλαιο του 
υπομνήματος βρίσκονται σήμερα στους Νομούς Κοζάνης, 
Γρεβενών, Ημαθίας και Πέλλης.

Τα στοιχεία τρομοκρατίας που καταγράφει το υπόμνημα σ' αυτές 
τις περιοχές έχουν ως εξής:

Δολοφονίες: 58

Βασανισμοί: 2.056

Φυλακίσεις: 591

Εξορίες: 124

Εκπατρισμοί: Αγνωστος αριθμός

Βιασμοί: 4

Λεηλασίες: Στις πόλεις Γρεβενά και Νάουσα και σε 139 χωριά, 
που αναφέρονται ονομαστικά.

Το υπόμνημα δε δίνει συγκεκριμένα στοιχεία για τις 
μοναρχοφασιστικές συμμορίες.

Περιοχές Αρχηγείων Πιερίων Ολύμπου, Νοτίου Ολύμπου, 
Κισσάβου, Μαυροβουνίου του ΔΣΕ

Οι περιοχές που καταγράφει το υπόμνημα ανήκουν σήμερα στους 
Νομούς Λαρίσης και Πιερίας.

Τα στοιχεία για την τρομοκρατία που καταγράφει το υπόμνημα σ' 
αυτές τις περιοχές έχουν ως εξής:

Δολοφονίες: 355

Βασανισμοί: 1.941



Φυλακίσεις: 1.184

Εξορίες: 441

Εκπατρισμοί: Αγνωστος αριθμός

Βιασμοί: 80

Λεηλασίες: Στις πόλεις Αγιά, Ελασσόνα, Κατερίνη, Λάρισα, 
Τύρναβο και σε 112 χωριά, που αναφέρονται ονομαστικά.

Επίσης, το υπόμνημα αναφέρεται σε δράση μοναρχοφασιστικών 
συμμοριών, με συνολική δύναμη 1.360 ατόμων.

Περιοχή Αρχηγείου Ιωαννίνων του ΔΣΕ

Οι περιοχές που καταγράφονται στο υπόμνημα ανήκουν σήμερα 
στους Νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Τα στοιχεία για την τρομοκρατία είναι τα εξής:

Δολοφονίες: 196

Βασανισμοί: 3.482

Φυλακίσεις: 4.107

Εξορίες: 305

Εκπατρισμοί: Αγνωστος αριθμός

Βιασμοί: 40

Λεηλασίες: Στις πόλεις Γιάννενα, Κόνιτσα, Παραμυθιά, Φιλιάτες 
και σε 146 χωριά, τα οποία αναφέρονται ονομαστικά.

Στο υπόμνημα δεν αναγράφονται συγκεκριμένα στοιχεία για 
δράση μοναρχοφασιστικών συμμοριών.



Περιοχές Αρχηγείων Τζουμέρκων και Κόζιακα

Οι περιοχές που καταγράφονται στο υπόμνημα ανήκουν σήμερα 
στους Νομούς Τρικάλων, Καρδίτσας και Αρτας.

Τα στοιχεία για την τρομοκρατία είναι τα εξής:

Δολοφονίες: 28

Βασανισμοί: 657

Φυλακίσεις: 371

Εξορίες: 53

Εκπατρισμοί: 35

Βιασμοί: 27

Λεηλασίες: Καταγράφονται επιδρομές σε 61 χωριά, τα οποία 
αναφέρονται ονομαστικά. Δεν καταγράφονται συγκεκριμένα 
στοιχεία για μοναρχοφασιστικές συμμορίες.

Περιοχή Αρχηγείου Ρούμελης του ΔΣΕ

Οι περιοχές που καταγράφονται στο υπόμνημα ανήκουν σήμερα 
στους Νομούς Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας.

Τα στοιχεία της τρομοκρατίας έχουν ως εξής:

Δολοφονίες: Περίπου 350

Βασανισμοί: Περίπου 398

Φυλακίσεις: Περίπου 850



Εξορίες: Περίπου 1.200

Εκπατρισμοί: Δεν καταγράφονται συγκεκριμένα.

Βιασμοί: Δεν καταγράφονται συγκεκριμένα.

Λεηλασίες: Στις πόλεις Αμφισσα, Λαμία, Λιβαδειά και σε 45 
χωριά, που αναφέρονται ονομαστικά.

Δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία για μοναρχοφασιστικές 
συμμορίες.

Ο συνολικός απολογισμός

Τα συνολικά στοιχεία της μοναρχοφασιστικής τρομοκρατίας που 
αναγράφονται στο υπόμνημα του ΔΣΕ προς την Επιτροπή του 
ΟΗΕ έχουν ως εξής:

Μοναρχοφασιστικές συμμορίες

Περιοχή Αρχηγείου Πηλίου: 4 συμμορίες

Περιοχή Αρχηγείου Ολύμπου - Κισσάβου: 9 συμμορίες

Περιοχή Αρχηγείου Χασίων - Κόζιακα: 8 συμμορίες

Περιοχή Αρχηγείου Αγράφων: 11 συμμορίες

Τρομοκρατικό όργιο

- Επιδρομές - λεηλασίες: Σε 16 πόλεις και 624 χωριά

- Δολοφονίες: 1.059

- Απόπειρες δολοφονίας: 69

- Βασανισμοί: 9.809

- Φυλακίσεις: 10.397

- Εξορίες: 2.426

- Εκπατρισμοί: 474



- Βιασμοί: 211

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι στο υπόμνημα δεν καταγράφεται - 
ήταν άλλωστε αδύνατο κάτι τέτοιο - το μέγεθος των υλικών 
καταστροφών.

Σημείωση: Τα στατιστικά στοιχεία που αναγράφονται εδώ κατά το
Αρχηγείο του ΔΣΕ, καθώς και τα συνολικά στατιστικά στοιχεία 
του υπομνήματος του ΔΣΕ είναι παρμένα από το Βιβλίο "Ετσι 
άρχισε ο Εμφύλιος", σελ. 385 - 395


