ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ:
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ
1940
Η περίοδος του Μεσοπολέµου επέλυσε σε µεγάλο βαθµό το Μακεδονικό ζήτηµα, τουλάχιστον όσον αφορά, την αµφισβήτηση της ελληνικής Μακεδονίας από τους βόρειους
γείτονές της. Η εθνολογική εικόνα της περιοχής άλλαξε σηµαντικά προς όφελος του
ελληνικού στοιχείου. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν οι δύο ανταλλαγές πληθυσµών που πραγµατοποιήθηκαν στη δεκαετία του 1920. Η πρώτη ήταν εθελοντική,
αποφασίστηκε µε τη συνθήκη του Νεϊγύ το 1919 και αφορούσε στις «φυλετικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές» µειονότητες ανάµεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Η δεύτερη
αποφασίστηκε µε τη συνθήκη της Λωζάννης το 1923, ήταν υποχρεωτική και αφορούσε
στη µουσουλµανική µειονότητα της Ελλάδας και την ορθόδοξη χριστιανική µειονότητα
της Τουρκίας. Με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 1928, οι «Έλληνες» της Μακεδονίας ανήλθαν, µετά την ολοκλήρωση των πληθυσµιακών µεταβολών του πρώτου
τετάρτου του 20ού αιώνα, σε 1.237.000 (ποσοστό 88,1%). Αντίθετα οι «σλαβόφωνοι»
περιορίστηκαν σε 80.789 (ποσοστό 5,8%) και οι «άλλοι» σε 93.000 άτοµα (ποσοστό
6,1%).
Όµως η παγίωση της εθνολογικής εικόνας της ελληνικής Μακεδονίας υπέρ της ελληνικής πλευράς στα τέλη της δεκαετίας του 1920 δεν αποµάκρυνε οριστικά το ενδεχόµενο µελλοντικών αντιπαραθέσεων και ανακατατάξεων. Αρκετοί στάθηκαν οι λόγοι
που συνηγορούσαν σε αυτό. Καταρχάς το διεθνές πολιτικό σκηνικό εξακολουθούσε
να παραµένει ρευστό και ευµετάβλητο, αφού οι εδαφικές ρυθµίσεις της συνθήκης
των Βερσαλλιών (1919) αµφισβητούνταν έντονα από τις αναθεωρητικές χώρες. Αυτή
η µεταβολή των ισορροπιών σε παγκόσµιο επίπεδο αντανακλώνταν αυτόµατα στα
Βαλκάνια, αφού τα εθνικά κράτη της περιοχής παραδοσιακά έσπευδαν να προσκολ-

Η ανταλλαγή των πληθυσµών που αποφασίστηκε στη
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ληθούν σε κάποια Μεγάλη Δύναµη προσβλέποντας στην εύνοιά της, που µεταφραζόταν σε εδαφικά ανταλλάγµατα. Ιδιαίτερα η περιοχή της γεωγραφικής Μακεδονίας
υπήρξε προνοµιακό πεδίο σύγκρουσης των εθνικισµών των γειτονικών λαών, καθώς
διεκδικούνταν από πλήθος µνηστήρων. Επίσης η αποχώρηση των σλαβόφωνων που
αρνούνταν να αποδεχθούν την ελληνική κυριαρχία στη Μακεδονία δεν είχε ολοκληρωθεί στη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις Ελλήνων αξιωµατούχων. Τη δεκαετία του 1940, κυρίως στη Δυτική Μακεδονία
καθώς και στην περιοχή της Καρατζόβας, εξακολουθούσε να διαβιεί µία συµπαγής
οµάδα σλαβόφωνων που ανέµενε τη χρονική συγκυρία για να εκδηλώσει την αντίθεσή
της προς την ελληνική διοίκηση.
Τελικά η δεκαετία του 1940 έδωσε τη δυνατότητα για το ξεκαθάρισµα των λογαριασµών, που πραγµατοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη έλαβε χώρα στη διάρκεια της
Τριπλής Κατοχής (1940-1944), όταν η υποδούλωση της Ελλάδας στις δυνάµεις του
Άξονα παρείχε την ευκαιρία αφενός στη Βουλγαρία να προωθήσει ποικιλοτρόπως τα
ερείσµατά της στην ελληνική Μακεδονία και αφετέρου στην ανθελληνική µερίδα των
σλαβόφωνων κατοίκων της Ελλάδας να εκδηλώσει δυναµικά την παρουσία της. Η δεύτερη φάση εντοπίζεται χρονικά αµέσως µετά την Απελευθέρωση (1944-1949), όταν
λόγω του ελληνικού Εµφυλίου πολέµου η ελληνική Μακεδονία βρέθηκε και πάλι στο
επίκεντρο των µαχών και των διεκδικήσεων.

Οι Βούλγαροι στην ελληνική Μακεδονία

Την κατάληψη της ηπειρωτικής Ελλάδας από τους Γερµανούς, την άνοιξη του 1941,
ακολούθησε ο διαµελισµός της σε ζώνες επιρροής. Ιδιαίτερα στη Μακεδονία ο νοµός
Καστοριάς και µέρος του νοµού Φλωρίνης πέρασαν στην ιταλική κατοχή, ενώ η Κεντρική
και η Ανατολική Μακεδονία καθώς και τµήµα των νοµών Κοζάνης και Φλωρίνης περιήλθαν στα χέρια των Γερµανών. Πολύ σύντοµα όµως οι Γερµανοί παραχώρησαν στους
συµµάχους τους Βούλγαρους την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έτσι στις 20
Απριλίου 1941 η 1η Βουλγαρική Στρατιά, µε διοικητή τον Κωνσταντίν Λούκας, πέρασε
την οροθετική γραµµή και κατέλαβε στρατιωτικά την Ανατολική Μακεδονία. Επρόκειτο
για την επιβράβευση της Βουλγαρίας για τη συµπαράταξή της στον πόλεµο µε τη ναζιστική Γερµανία, αν και οι Γερµανοί χαρακτήριζαν το γεγονός απλώς ως ένα είδος αστυ-

νόµευσης που «είχε χαρακτήρα προσωρινό». Η είδηση της καθόδου των Βούλγαρων
στρατιωτών σκόρπισε τον φόβο στους Έλληνες της περιοχής, αφού ξύπνησε µαύρες
µνήµες από την εποχή του Μακεδονικού Αγώνα, των Βαλκανικών πολέµων και του Α’
Παγκοσµίου πολέµου. Περίπου 60.000 Έλληνες από την Ανατολική Μακεδονία και τη
Δυτική Θράκη κατέφυγαν τότε ως πρόσφυγες σε άλλα µέρη της ελληνικής χερσονήσου. Αλλά δεν ήταν οι µόνοι. Τους ακολούθησαν άλλοι 100.000 έως το 1944, εξαιτίας
της ανθελληνικής πολιτικής που εφάρµοσε στην περιοχή η βουλγαρική στρατιωτική
διοίκηση. Στη θέση τους οι βουλγαρικές Αρχές εγκατέστησαν Βούλγαρους έποικους,
κυρίως δηµοσίους υπαλλήλους, εµπόρους και επαγγελµατίες. Επρόκειτο στην πλειοψηφία τους για παλαιούς πρόσφυγες των αρχών του 20ού αιώνα από τις ίδιες περιοχές,
που δεν είχαν ποτέ εγκαταλείψει το όνειρο να εγκατασταθούν ξανά «στην όµορφη και
εύπορη βουλγαρική γη του Αιγαίου». Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα απογραφικά στοιχεία, ο
αριθµός των Βουλγάρων εποίκων ανήλθε στα µέσα του 1943 περίπου σε 70.000 άτοµα
και ήταν εγκατεστηµένος κυρίως στις επαρχίες Σερρών, Σιδηροκάστρου και Δράµας.
Πρόθεση της Σόφιας αποτελούσε η de facto ενσωµάτωση των κατακτηµένων περιοχών
στο βουλγαρικό κράτος, µε απώτερο στόχο και την de jure προσάρτησή τους σε ενδεχόµενη νίκη των δυνάµεων του Άξονα στον πόλεµο. Σε αυτό συνηγορεί και η εκδίωξη
των Ελλήνων δηµοσίων υπαλλήλων από τις θέσεις τους και η αντικατάστασή τους από
Βούλγαρους, παρά την αντίθετη γνώµη των Γερµανών.
Όµως η προσπάθεια εκβουλγαρισµού της περιοχής προκάλεσε σύντοµα την ελληνική
αντίδραση. Υπό την καθοδήγηση κυρίως του ΚΚΕ, στα τέλη του καλοκαιριού του 1941
συγκροτήθηκε η πρώτη αντιστασιακή οµάδα περίπου 200 ατόµων που δρούσε στην
περιοχή της Δράµας. Μάλιστα, τη νύχτα της 28ης Σεπτεµβρίου 1941 σηµειώθηκαν
συντονισµένες ένοπλες επιθέσεις ανταρτών εναντίον βουλγαρικών στόχων στη Δράµα
και σε χωριά της γύρω περιοχής. Η αντίδραση των βουλγαρικών Αρχών ήταν άµεση.
Την εποµένη ο βουλγαρικός στρατός άρχισε εκτεταµένες επιχειρήσεις, κυρίως στην
επαρχία, εναντίον των εστιών αντίστασης. Αρκετές υπήρξαν οι ωµότητες που διέπραξαν οι Βούλγαροι στρατιώτες, όµως η εκτέλεση περίπου 200 κατοίκων του χωριού
Δοξάτο της Δράµας καταγράφηκε ως µία από τις φρικιαστικότερες σελίδες στην ιστορία
της Κατοχής. Η πρώιµη αυτή αποτυχία των Ελλήνων αντιστασιακών στάθηκε πρόσκαιρη. Από τις αρχές κιόλας του 1942 τα βουνά της περιοχής γέµισαν σταδιακά από

Την άνοιξη του 1941 οι Γερµανοί κατέλαβαν την ηπειρωτική

Ο Εµφύλιος πόλεµος, που ταλάνισε την Ελλάδα στην περίοδο

αντάρτες, που σύντοµα συνασπίστηκαν σε διάφορες αντιστασιακές οργανώσεις. Τον
Σεπτέµβριο του 1943 στην περιοχή του Παγγαίου συγκροτήθηκε το 26ο Σύνταγµα του
ΕΛΑΣ, ενώ τον Ιανουάριο του 1944 διάφοροι τοπικοί οπλαρχηγοί, µε την ενίσχυση των
Βρετανών, συνασπίστηκαν σε µια ενιαία οργάνωση µε την επωνυµία Εθνικαί Ανταρτικαί
Οµάδες (ΕΑΟ), µε γενικό αρχηγό τον Αντώνιο Φωστερίδη. Αλλά και µέσα στις πόλεις,
«Η προπαγάνδα αυτή εκπορεύεται µεν εκ Σόφιας, ως προκύπτει εκ των αφθόνων υλικών
µέσων, τα οποία διαθέτει, ως κύρια δε όργανα έχει την εν Θεσσαλονίκη εδρεύουσαν
Βουλγαρικήν Λέσχην και τους παρά τοις Γερµανικοίς Φρουραρχείοις ως συνδέσµους
τοποθετηµένους Βουλγάρους αξιωµατικούς. Ως µέσα δε µεταχειρίζονται την ψυχολογικήν βίαν, τον εκφοβισµόν, την απάτην και την εκµετάλλευσιν της πενίας ή των επισιτιστικών αναγκών, υφ’ ας διατελεί ο πληθυσµός της ειρηµένης περιφερείας, έτι δε την
κατασυκοφάντησιν των ελληνικών Αρχών προς µείωσιν του κύρους αυτών αφ’ ενός παρά
ταις Αρχαίς Κατοχής και προς δηµιουργίαν αφ’ ετέρου αισθήµατος µίσους του πληθυσµού κατ’ αυτών… θλίβεται η Ελληνική Κυβέρνησις βλέπουσα ότι όχι µόνον αφίνεται
η βουλγαρική προπαγάνδα να δρα ελευθέρως και να εκτείνη τους πλοκάµους αυτής
εις βάρος του µακεδονικού πληθυσµού, εκµεταλλευόµενη τας ανθρωπίνους αυτού
αδυναµίας και δη τας σηµερινάς αυτού στερήσεις και ανάγκας και επωφελουµένη της
παρούσης καταστάσεως του Ελληνικού Κράτους, αλλά και ότι ενέργειαι Γερµανών τινών
αξιωµατικών, κυρίως εκ των κατωτέρων πιπτόντων θύµατα της βουλγαρικής δολιότητος, ενισχύουσιν ακουσίως την προπαγάνδαν ταύτην… Η Λέσχη αυτή τείνει να καταστή
Κράτος εν Κράτει µε την οργάνωσιν ειδικής αστυνοµίας, µε την έκδοσιν δελτίων ταυτότητος, µε τα ποικίλα προνόµια, των οποίων απολαµβάνουσι τα µέλη της… Η Ελληνική
Κυβέρνησις νοµίζει ότι ίνα η πρόθεσις αύτη της Γερµανικής Κυβερνήσεως εύρη την
πρακτικήν αυτής εφαρµογήν και ίνα αποκατασταθή και βασιλεύη η γαλήνη εις την υπό
την Γερµανικήν κατοχήν Ελληνικήν Μακεδονίαν δέον να τονισθή όπου δει και να καταστή σαφώς αντιληπτόν ότι ουδεµία µεταβολή οιασδήποτε φύσεως εις το υφιστάµενον
καθεστώς (εδαφικόν, πολιτικόν, εκκλησιαστικόν, σχολικόν, κτλ.) θα γίνη δεκτή µέχρι
της οριστικής διακανονίσεως πάντων των ζητηµάτων κατά το τέλος του πολέµου».

Η ελληνική αντίδραση στην
προσπάθεια εκβουλγαρισµού

Ρηµατική Διακοίνωση Γ. Τσολάκογλου προς Γ. Άλτεµπουργκ, Αθήνα, 10 Απριλίου 1942.

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής οι
Βούλγαροι κατέβαλαν προσπά-

παρά την αυστηρή κατασταλτική πολιτική των βουλγαρικών Αρχών, το ΕΑΜ κατόρθωσε
να συγκροτήσει διάφορες οργανώσεις ήδη από το 1942 στην Καβάλα, το 1943 στις
Σέρρες και το 1944 στη Δράµα. Οι αντιστασιακές οργανώσεις πέτυχαν αρκετά µε τη
δράση τους εναντίον των Βουλγάρων. Όταν όµως στις 26 Οκτωβρίου 1944 ο βουλγαρικός στρατός εκκένωσε την Ανατολική Μακεδονία, βρέθηκαν αντίπαλες µεταξύ τους.
Στη διάρκεια της Κατοχής αρκετές ήταν οι προσπάθειες που κατέβαλαν οι Βούλγαροι
προκειµένου να διευρύνουν τα ερείσµατά τους, ακόµη και την κυριαρχία τους, δυτικότερα του Στρυµόνα. Από τις πιο εµφανείς ήταν η ίδρυση στις 24 Μαΐου 1941 στη Θεσσαλονίκη της Βουλγαρικής Λέσχης, ενός κατ’ όνοµα µόνο πολιτιστικού συλλόγου, αφού
στην ουσία επρόκειτο για προπαγανδιστικό κέντρο των βουλγαρικών επιδιώξεων.
Σύµφωνα µε το καταστατικό της σκοπός της Λέσχης ήταν «να εργάζεται και να συνεργάζεται διά την ηθικήν, εκπολιτιστικήν και εκπαιδευτικήν ανάπτυξιν των µελών αυτής.
Να οργανώνη και να καθοδηγή την αλληλοβοήθειαν µεταξύ των Βουλγάρων της περιοχής αυτής. Να παρέχη υγειάν, µόρφωσιν και να µεριµνά διά την σωµατικήν ανάπτυξιν
των µελών αυτής και των οικογενειών των της περιοχής ταύτης». Μέλη της Λέσχης
µπορούσαν να γίνουν όλοι οι Βούλγαροι που είχαν γεννηθεί στη Μακεδονία αλλά και
όσοι κατάγονταν από εκεί. Η προώθηση των σκοπών της Λέσχης θα γίνονταν µέσω
της οργάνωσης διαλέξεων, γιορτών, εκδροµών, συναυλιών καθώς και µε τη δηµιουργία
ταµείου αλληλοβοήθειας µεταξύ των µελών της, γυµναστικού συλλόγου και εκκλησιαστικής χορωδίας. Περίπου 20.000 σλαβόφωνοι απ’ όλη την ελληνική Μακεδονία
υπήρξαν µέλη της Βουλγαρικής Λέσχης την περίοδο της ακµής της, τη διετία 19431944. Βασικό κίνητρο για την εγγραφή τους φαίνεται ότι ήταν τα οικονοµικά προνόµια που θα αποκτούσαν, όπως το βοήθηµα 3.000 δραχµών, η προµήθεια σε χαµηλές
τιµές ειδών πρώτης ανάγκης, όπως σαπούνι, ζάχαρη, ρύζι, καφέ και πετρέλαιο, και οι
υποσχέσεις για εξεύρεση εργασίας, δωρεάν ιατρική περίθαλψη και εκπαίδευση καθώς
και χορήγηση αδειών ταξιδιού. Μέσα στο οίκηµα της Βουλγαρικής Λέσχης στεγαζόταν και η βουλγαρική στρατιωτική αντιπροσωπεία, µε επικεφαλής τον έφεδρο λοχαγό
Δηµήτριο Γεράνωφ, καθηγητή Γεωλογίας στο Πανεπιστήµιο της Σόφιας. Αποκορύφωµα
της ανθελληνικής δραστηριότητας της Βουλγαρικής Λέσχης υπήρξε το υπόµνηµα που
υπέβαλε τον Φεβρουάριο του 1944 στη βουλγαρική κυβέρνηση µε το οποίο ζητούσε
να παραχωρηθεί πολιτικά και στρατιωτικά ολόκληρη η Μακεδονία στη Βουλγαρία, µε

Τον Μάιο του 1941 ιδρύθηκε
στη Θεσσαλονίκη η «Βουλγαρική

το επιχείρηµα πως οι Έλληνες «οχυρούµενοι όπισθεν των Γερµανών, κακοµεταχειρίζονταν τους βουλγαρόφρονας της Μακεδονίας». Ήταν όµως αργά. Η ήττα των δυνάµεων
του Άξονα στα µέτωπα του πολέµου έβαλε τέλος στα βουλγαρικά όνειρα. Στις αρχές
Σεπτεµβρίου του 1944 η Βουλγαρική Λέσχη έκλεισε ύστερα από τρεισήµισι χρόνια
λειτουργίας.
Ανάµεσα στις παραφυάδες της βουλγαρικής προπαγανδιστικής δραστηριότητας στην
ελληνική Μακεδονία συγκαταλέγεται ασφαλώς και το Κοµιτάτο του οποίου πρόεδρος
ήταν ο Παντελής Μακρής από το χωριό Μεσοποταµία της Καστοριάς και αντιπρόεδρος
ο Λουκάς Δαµιανίδης από την Κρανιώνα. Η πρωτοβουλία για τη σύσταση του Κοµιτάτου
ανήκε στους Ιταλούς, στο πλαίσιο µιας πολιτικής κινητοποίησης των µειονοτήτων ενάντια στην ελληνική αντίσταση, ιδιαίτερα εκείνης του ΕΛΑΣ, που δραστηριοποιούνταν
έντονα στην περιοχή. Όµως η ιταλικής έµπνευσης ίδρυση του Κοµιτάτου δεν σηµαίνει ότι αυτό δεν εξυπηρετούσε τα βουλγαρικά σχέδια. «Εδώ είναι Βουλγαρία, πάει η
Ελλάς, θάφτηκε σε 40 µέτρα» φώναζαν οι κοµίτες κρατώντας τα όπλα που τους είχαν
δώσει οι ιταλικές αρχές. Υπολογίζεται ότι έως τα µέσα Απριλίου του 1943 περίπου
1.600 σλαβόφωνοι είχαν εξοπλιστεί, συγκροτώντας ένα είδος αστυνοµικής δύναµης
στην περιοχή. Οι Οχρανίτες, όπως έγιναν γνωστά τα µέλη του Κοµιτάτου, φορούσαν
δίκωχο µε τα αρχικά ИБК-СИС-ТЧ, τα οποία σηµαίνουν αντίστοιχα Ιταλοβουλγαρικό
Κοµιτάτο και Ελευθερία ή Θάνατος. Από τα µέσα Απριλίου έως και τον Αύγουστο του
1943 τα µέλη του Κοµιτάτου, υπό την καθοδήγηση των Ιταλών, ενεπλάκησαν σε αλλεπάλληλες συγκρούσεις µε τους αντάρτες. Η αποχώρηση των Ιταλών, τον Αύγουστο
του 1943, από την περιοχή της Καστοριάς απείλησε προς στιγµήν την επιβίωση της
οργάνωσης. Με απόρρητη αναφορά της προς τον Βούλγαρο πρωθυπουργό η βουλγαρική Περιφερειακή Διοίκηση Μοναστηρίου ανέλυε τα προβλήµατα: «Στις σηµερινές
της διαστάσεις η βοήθειά µας δεν είναι σε θέση να αναπτερώσει το ηθικό του βουλγαρικού πληθυσµού και να τον ενθαρρύνει… Επί πλέον µε την παθητική στάση των
Ιταλών, µε τις µηχανορραφίες του συνταγµατάρχη Venier και µε τις ερωτοτροπίες του
µε τους Έλληνες, ο πληθυσµός µας αισθάνεται φοβισµένος και έχει επιτακτική ανάγκη
από αρχηγούς µε κύρος, αποφασιστικότητα, εξυπνάδα και πείρα ώστε να αναλάβουν
την ηγεσία του Κοµιτάτου. Αν συνεχισθεί η σηµερινή κατάσταση, θα επιδεινωθεί η
θέση των συµπατριωτών µας, καθώς πλησιάζει ο χειµώνας και αύριο µπορούµε να

Η «Βουλγαρική Λέσχη» της
Θεσσαλονίκης έκλεισε τον

αντιµετωπίσουµε πιο δυσάρεστες καταστάσεις». Για την αντιµετώπιση της κατάστασης κατέφτασε στα τέλη Οκτωβρίου του 1943 στη Δυτική Μακεδονία ο Βούλγαρος
υπολοχαγός Αντόν Κάλτσεφ, ως σύνδεσµος µε το εκεί γερµανικό φρουραρχείο. «Για
να σώσετε τα κεφάλια σας από τους Έλληνες εθνικιστές πρέπει να εξοπλιστείτε. Με
τον αγώνα αυτόν θα ολοκληρώσουµε το έργο του Ίλιντεν, θα δοθεί η δυνατότητα µε
την άδεια της Γερµανίας να ενωθεί η Μακεδονία. Εµείς ως Βουλγαροµακεδόνες και το
βουλγαρικό κράτος δεν αγωνιζόµαστε κατά της Ρωσίας και κατά των κοµµουνιστών.
Έχουµε ισχυρούς πολιτικούς. Αν νικήσει η Ρωσία, δεν θα τιµωρηθούµε, εφόσον δεν
πολεµάµε εναντίον της. Δεν υπάρχουν Έλληνες κοµµουνιστές. Όλοι είναι εθνικιστές
και αγγλόφιλοι. Το ΕΑΜ δεν δίνει τίποτα στους Μακεδόνες» ήταν τα λόγια µε τα οποία
ο Βούλγαρος αξιωµατικός προσπαθούσε να εµψυχώσει τους σλαβόφωνους ώστε να
προσχωρήσουν στο Κοµιτάτο. Στις σηµαντικότερες αλλαγές που προώθησε ο Κάλτσεφ
περιλαµβάνεται η οργανωτική αναδιάρθρωση του Κοµιτάτου µε τη µετονοµασία του
σε Οχράνα και την τοποθέτηση ενός γνωστού βουλγαρόφρονα, του Χρήστου Ρούκα,
στη θέση του προέδρου, γεγονός που σηµατοδότησε και την ανοιχτή υποστήριξη που
παρείχε πλέον στην οργάνωση η Σόφια. Καθοριστική στιγµή στην ιστορία της Οχράνας
αποτελεί η άνοιξη του 1944, όταν η ΕΜΕΟ, µία δεξιά φασιστική οργάνωση µε επικεφαλής τον Ιβάν Μιχαήλωφ, επεχείρησε να κινηθεί στα βήµατα της µεσοπολεµικής
προκατόχου της ιδρύοντας τρία Εθελοντικά Τάγµατα Ασφαλείας. Όµως τα τάγµατα αυτά
απέτυχαν να προσελκύσουν εθελοντές από την ελληνική Μακεδονία και κατέφυγαν
στην αποδοχή εθελοντών από την ηπειρωτική Βουλγαρία, όπως του Βούλγαρου υπολοχαγού Γκεόργκι Ντίµτσεφ και 35 ανδρών που εγκαταστάθηκαν στο χωριό Άθυρα της
Πέλλας. Ο Ντίµτσεφ και οι οµοϊδεάτες του στράφηκαν εξαρχής εναντίον των Ελλήνων
αντιστασιακών. Σε πολλά χωριά της Έδεσσας η ελληνική διοίκηση καταλύθηκε, ενώ
πραγµατοποιήθηκαν δολοφονίες πολιτικών αντιπάλων τους. Από τα τέλη του καλοκαιριού του 1944 η Οχράνα ήρθε αντιµέτωπη µε πολλά προβλήµατα. Η διαφαινόµενη
ήττα των πολιτικών της πατρώνων αλλά και η ίδρυση µιας νέας οργάνωσης στον χώρο
των σλαβόφωνων, του ΣΝΟΦ, που είχε µάλιστα την υποστήριξη των Γιουγκοσλάβων
Παρτιζάνων, την υποχρέωσαν να συνδιαλεχθεί. Αλλεπάλληλες συναντήσεις του Ντίµτσεφ µε ηγετικά στελέχη του ΣΝΟΦ, µε σκοπό τη συγχώνευση των δύο οργανώσεων
και τον αγώνα για µια ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία, απέβησαν τελικά άκαρπες.

Ο Αντόν Κάλτσεφ, υπολοχαγός
του βουλγαρικού στρατού, που

Και σαν να µην έφτανε αυτό, ο Ντίµτσεφ συνελήφθη από τους Παρτιζάνους του Τίτο
στα Σκόπια µε την κατηγορία της κατασκοπείας, όταν µετέβη εκεί σε µια απέλπιδα
προσπάθεια να διαπραγµατευτεί µε την τοπική ηγεσία για τους όρους µιας ενδεχόµενης συνεργασίας. Λίγες ηµέρες αργότερα, στις 9 Σεπτεµβρίου 1944, ο σοβιετικός
στρατός εισήλθε στη Βουλγαρία. Το γεγονός αυτό στάθηκε η ταφόπλακα στα σχέδια
των Βουλγάρων αξιωµατικών που παρέµεναν στην ελληνική Μακεδονία. Οι γερµανικές
Αρχές διέλυσαν όλους τους εναποµείναντες πυρήνες της Οχράνα, θέτοντας έτσι τέλος
σε ένα αµφιλεγόµενο εγχείρηµα των βουλγαρικών αλυτρωτικών εθνικιστικών κύκλων.
Πολλοί από τους πρώην Οχρανίτες επέστρεψαν απογοητευµένοι στα σπίτια τους, άλλοι
πάλι µεταπήδησαν στο ΣΝΟΦ, ενώ κάποιοι κατέφυγαν στα Σκόπια. Ήταν εµφανές ότι οι
συσχετισµοί των δυνάµεων είχαν πλέον αλλάξει. Οι Βούλγαροι αποχωρούσαν οριστικά,
ενώ στο προσκήνιο αναδύθηκε η Γιουγκοσλαβία του Τίτο.

Η στάση του ΚΚΕ

Η περίοδος της Κατοχής στην Ελλάδα προκάλεσε βαθιές ανακατατάξεις σε όλα τα
επίπεδα. Μία από αυτές υπήρξε αναµφισβήτητα η ανάδειξη του ΕΑΜ στη σηµαντικότερη και πολυπληθέστερη αντιστασιακή οργάνωση. Το ΕΑΜ εξαρχής υπερασπίστηκε
µε σθένος την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Σε µεγάλη συγκέντρωσή του µάλιστα
στην Αθήνα, τον Ιούλιο του 1943, κυριάρχησε το σύνθηµα «Η Μακεδονία είναι και
θα παραµείνει ελληνική». Η στάση αυτή είχε αναπόφευκτα οδηγήσει σε ψύχρανση
των σχέσεων του ΚΚΕ µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Γιουγκοσλαβίας (ΚΚΓ). Ενδεικτική
των πεποιθήσεων των Ελλήνων κοµµουνιστών ήταν η δήλωση του Ανδρέα Τζήµα, τον
Ιούνιο του 1944, στον επικεφαλής της σοβιετικής στρατιωτικής αποστολής στο επιτελείο του Τίτο, στρατηγό Ν. Κορνέγιεφ, ότι «οι εντυπώσεις των Γιουγκοσλάβων για την
Ελλάδα και οι πληροφορίες που µεταδίδουν δεν είναι καθόλου αντικειµενικές… Μην
κατανοώντας τη θέση µας στο Μακεδονικό ζήτηµα, µας προκαλούν πολλές δυσκολίες
στα σύνορα. Πολλά στελέχη τους στα σύνορα διαδίδουν ότι ο στρατός µας είναι φασιστικός, ότι στην ΚΕ του ΚΚΕ δρα η Ιντέλιτζεντ Σέρβις. Εµπόδισαν τους Μακεδόνες να
λάβουν µέρος στις εκλογές της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης. Και αυτό
παρά τη θερµή υποδοχή και υποστήριξη που βρίσκουν σε µας. Απευθύνοµαι σε εσάς
µε την παράκληση να µεσολαβήσετε για τη διόρθωση του κακού. Οι Γιουγκοσλάβοι

Τα σχέδια των Βούλγαρων αξιωµατικών που βρίσκονταν στην

θέλουν εξαιτίας 120.000 Μακεδόνων να χάσουµε όλο τον ελληνικό λαό, του οποίου
η ευαισθησία για τα εθνικά θέµατα το τελευταίο διάστηµα έχει αναπτυχθεί σε πολύ
υψηλό βαθµό. Αυτή την ευαισθησία θέλουν να εκµεταλλευθούν όλες οι εξόριστες
ελληνικές κυβερνήσεις για να αναπτύξουν στον ελληνικό λαό τη Μεγάλη Ιδέα και το
σωβινισµό». Εξάλλου ο γραµµατέας της ΚΕ του ΚΚΕ, σε συνοµιλία που είχε µε τον Τίτο,
δήλωσε ότι δεν µπορούσε να γίνει λόγος για αυτοπροσδιορισµό των Μακεδόνων, γιατί
απλώς µακεδονικός λαός δεν υπήρχε.
Στα µέσα Νοεµβρίου του 1944 αντιπροσωπεία του ΚΚΕ υπό τον Στέργιο Αναστασιάδη
και τον Μπαρµπαλέξη βρέθηκε, µαζί µε Βούλγαρους απεσταλµένους, στο Βελιγράδι για
συνοµιλίες. Το Μακεδονικό ζήτηµα αποτέλεσε το πρώτο θέµα συζήτησης. Ιδιαίτερη
έµφαση δόθηκε και στις πολυάριθµες δηλώσεις του Σφέτοβαρ Βουκµάνοβιτς-Τέµπο και
του Μιχαήλο Αποστόλσκι για προσχώρηση της ελληνικής Μακεδονίας στη Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας. Η θέση του ΚΚΕ υπήρξε σαφής και ξεκάθαρη: «Αναγνωρίζουµε ότι στη Φλώρινα και στην Καστοριά υπάρχουν Μακεδόνες… εάν αναγνωρίζαµε όµως τώρα αυτό το δικαίωµα των Μακεδόνων, θα χάναµε την επιρροή µας στην
Ελλάδα. Εξαιτίας 200.000 Μακεδόνων δεν µπορούµε να χάσουµε την υποστήριξη 8
εκατοµµυρίων Ελλήνων». Στις συναντήσεις του Βελιγραδίου, τον Νοέµβριο του 1944,
φαίνεται επίσης ότι το ΚΚΕ εξασφάλισε την υπόσχεση του Τίτο ότι η Γιουγκοσλαβία θα
βοηθούσε πολύπλευρα τους Έλληνες κοµµουνιστές, σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης
στην Ελλάδα.
Ακολούθησαν τα Δεκεµβριανά, στη διάρκεια των οποίων φανερώθηκε η έλλειψη σοβιετικού ενδιαφέροντος για τις εξελίξεις στην Ελλάδα. «Εξηγήστε προσωπικά, προσεκτικά και φιλικά στον Ρούσο ότι στα πλαίσια της σηµερινής κατάστασης οι Έλληνες
φίλοι δεν µπορούν να βασίζονται σε δραστήρια ανάµειξη και βοήθεια από εδώ» πληροφορούσε τον Γκ. Δηµητρώφ ο υπουργός Εξωτερικών της ΕΣΣΔ, Μολότωφ. Σχεδόν
ταυτόχρονα ο Τίτο διεµήνυσε στους Έλληνες κοµµουνιστές να µην αναµένουν καµία
συνδροµή από τη Γιουγκοσλαβία. Επρόκειτο προφανώς για αθέτηση υπεσχηµένων, η
οποία πολύ σύντοµα αποδείχθηκε οδυνηρή για το ΚΚΕ. Λίγες ηµέρες αργότερα, στις
10 Ιανουαρίου 1945, ο Στάλιν σε τηλεφωνική του συνδιάλεξη µε τον Δηµητρώφ επιβεβαίωσε τη διαφωνία του για τις ενέργειες του ΚΚΕ: «Εγώ συµβούλευα τους Έλληνες
να µην ξεκινήσουν αυτόν τον αγώνα. Οι άνθρωποι του ΕΛΑΣ δεν έπρεπε να φύγουν

Πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας
«Ριζοσπάστης», µε αναφορά

Στις συνοµιλίες εκπροσώπων
του ΚΚΕ µε Βούλγαρους και

από την κυβέρνηση του Παπανδρέου… Είναι φανερό ότι περίµεναν να κατέβει ο
Κόκκινος Στρατός µέχρι το Αιγαίο Πέλαγος… Εµείς δεν µπορούµε να στείλουµε στην
Ελλάδα στρατεύµατά µας. Οι Έλληνες έκαναν βλακεία…».
Ένα ακόµη σηµείο τριβής στις σχέσεις του ΚΚΕ µε τα αστικά κόµµατα αποτέλεσε η
αντίληψή του για τις εθνικές διεκδικήσεις. Το ΚΚΕ διαφωνούσε µε τις προς βορράν
ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις, αφού αναγνώριζε στις συγκεκριµένες χώρες οµογάλακτα κοµµουνιστικά κόµµατα. Επικροτούσε όµως αντίθετα τη διεκδίκηση της Κύπρου,
των Δωδεκανήσων και –υπό προϋποθέσεις– της Βορείου Ηπείρου, αφού στις περιοχές
αυτές διαβιούσαν συµπαγείς ελληνικοί πληθυσµοί. Η 11η Ολοµέλεια, τον Απρίλιο
του 1945, µε την απόφασή της διακήρυξε την προσήλωση του ΚΚΕ στην «ασφάλεια
των συνόρων, µε την ειρηνική επίλυση των διαφορών µε τα γειτονικά κράτη και την
αδελφική συνεργασία όλων των λαών της Βαλκανικής». Στην απόφαση επίσης του
Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ, την 1η Ιουνίου 1945, καθορίστηκε µε σαφήνεια
η πολιτική του κόµµατος στο θέµα των εθνικών διεκδικήσεων: «Το ΚΚΕ είναι απόλυτα
αντίθετο προς κάθε βίαιο εξωτερικό τυχοδιωκτισµό, που θα έµπλεκε το λαό µας σε
περιπέτειες. Όµως το ΚΚΕ, που έδειξε τον άδολο και αµόλυντο πατριωτισµό του πάντα
µε έργα, σέβεται απόλυτα το εθνικό αίσθηµα του λαού και το εκπροσώπησε και στις
28 του Οκτώβρη του 1940 και στο διάστηµα της φασιστικής χιτλερικής Κατοχής και
σήµερα αντάξια. Διακηρύσσει, χωρίς καµιά επιφύλαξη, την αναµφισβήτητη ελληνικότητα των Δωδεκανήσων και της Κύπρου... Το ΚΚΕ αναγνωρίζει απόλυτα την ανάγκη
της εξασφάλισης και της εγγύησης των ελληνικών συνόρων, της εθνικής ακεραιότητας
και ανεξαρτησίας».
Ωστόσο στις 29 Μαΐου 1945 το ΚΚΕ γύρισε σελίδα στην ιστορία του. Ένας µύθος από
τα παλιά, ο επί σειρά ετών φυλακισµένος ηγέτης του Νίκος Ζαχαριάδης, επέστρεψε µε
αεροπλάνο της RAF θριαµβευτής από το Νταχάου. Η ρήση του Βασίλη Μπαρτζιώτα «το
κόµµα είναι ο Ζαχαριάδης και ο Ζαχαριάδης είναι το κόµµα» επρόκειτο πολύ σύντοµα
να υλοποιηθεί και πρακτικά. Ο κοµµουνιστής αρχηγός έµελλε να δώσει στο ΚΚΕ νέα
ορµή, κατευθύνοντάς το σε δυναµικές όσο και ρηξικέλευθες θέσεις.
Η αρχή των αλλαγών εντοπίζεται κιόλας έναν µήνα αργότερα. Κατά το κλείσιµο των
εργασιών της 12ης Ολοµέλειας του ΚΚΕ (25-27 Ιουνίου 1945), ο Ζαχαριάδης διακήρυξε την υιοθέτηση της γραµµής της αυτοδιάθεσης των λαών. Στο πλαίσιο αυτό

Την περίοδο των «Δεκεµβριανών», στα τέλη του 1944, έγινε

«Ο εθνικός µας φάκελος επήρε το σχήµα ενός µυθικού βατράχου. Ενός βατράχου που
εφούσκωσε έξαλλα και έγινε µαµούθ. Και το έξαλλο αυτό µαµούθ κουτουλάει προς
όλες τις κατευθύνσεις. Κουτουλάει στους δρόµους της Αθήνας και φωνάζει “Μεγάλη
Ελλάδα” και “Σόφια”! Κουτουλάει στους δρόµους της Θεσσαλονίκης και βρυχάται
“Σόφια-Μόσχα”! Κουτουλάει το έξαλλο σοβινιστικό µαµούθ εναντίον της νέας Αλβανίας
που είναι σύµµαχος στον αγώνα κατά των κοινών µας εχθρών. Κουτουλάει –ούτε λίγο
ούτε πολύ– εναντίον της νέας Γιουγκοσλαβίας. Κουτουλάει, φυσικά, µε προαιώνια µανία
εναντίον της νέας Βουλγαρίας και από τη φόρα οι κουτουλιές φτάνουν ως το… Κρεµλίνο. Αλλά το έξαλλο σοβινιστικό µαµούθ είναι πονηρό. Δεν κουτουλάει διόλου προς
Ανατολάς. Εκεί βρίσκεται η «σύµµαχος Τουρκία» και δεν χάλασε ο κόσµος – σύµµαχος
είναι αν έχει άνοµες βλέψεις απάνω στα Δωδεκάνησα και αν δεν έπαψε ποτέ να θεωρεί
τη Σάµο, τη Χίο, τη Μυτιλήνη σαν «φυσικό προκάλυµµα και προέκταση» των τουρκικών
ακτών. Δεν κουτουλάει το πονηρό µαµούθ προς τα νοτιοανατολικά. Γιατί βρίσκεται
εκεί ένα όµορφο και πλούσιο νησί που λέγεται Κύπρος. Και κάνει «τζίζ» … ο έξαλλος
και εκτός τόπου σοβινισµός της Δεξιάς τείνει να χαντακώσει τις πραγµατικές εθνικές
διεκδικήσεις που προβάλλει ο λαός µας… διεκδικήσεις που όχι µόνον δεν φέρουν τη
χώρα µας σε καµία σύγκρουση µε γειτονικές χώρες, αλλά αντίθετα ανοίγουν τον δρόµο
για µια αδελφική συνεργασία µαζί τους, µέσα στις συνθήκες της νέας δηµοκρατικής
και αντιφασιστικής Ευρώπης. Η ανεξαρτησία και ακεραιότητα της χώρας µας αποτελεί
την πρώτη εθνική διεκδίκηση του λαού µας. Όλες του οι επαρχίες, βόρειες και νότιες,
είναι εθνικά ισότιµες και πολύτιµες, είναι επαρχίες ελληνικές… Μέσα στα πλαίσια της
εθνικής ανεξαρτησίας και ακεραιότητας της χώρας ο ελληνικός λαός επιθυµεί πλήρη
ισοτιµία και ισοπολιτεία για όλους τους κατοίκους και για όλες τις εθνικές µειονότητες,
ανεξάρτητα από εθνική, φυλετική και θρησκευτική διαφορά… Πρωταρχική εδαφική
απαίτηση του ελληνικού λαού είναι η προσάρτηση των Δωδεκανήσων… Εξίσου πρωταρχική διεκδίκηση του ελληνικού λαού είναι η ελληνική Κύπρος. Η Βόρειος Ήπειρος
αποτελεί ένα περίπλοκο πρόβληµα. Δηλητηριάζει τώρα και τριάντα χρόνια τις σχέσεις
των δύο αδελφών λαών… το βορειοηπειρωτικόν ζήτηµα, από τα πιο περίπλοκα των
Βαλκανίων, δεν είναι δυνατόν να λυθεί παρά µόνον από το λαό τον ίδιον της Βορείου
Ηπείρου. Κι αυτό θα γίνει πάλι µε δηµοψήφισµα, σύµφωνα µε τον χάρτη του Ατλαντικού… Η ελληνική Δεξιά ζητάει περίπου ολόκληρη τη σερβική Μακεδονία, αδιάφορο αν

δεν ζει εκεί ούτε ένας Έλληνας και αδιάφορο αν αυτό θα εσήµαινε βέβαια πόλεµο µε
τον τακτικόν στρατόν του Τίτο, που θα πει ένα εκατοµµύριο άνδρες αυτή τη στιγµή. Αν
ο πρωθυπουργός στρατάρχης Τίτο και οι συνεργάτες του γιουγκοσλαβικού συνασπισµού
της Αριστεράς είχαν τα µυαλά που έχει η ελληνική Δεξιά θα ζητούσαν βέβαια εις αντάλλαγµα τη Θεσσαλονίκη… Εκεί όµως που είναι στο φόρτε του ο έξαλλος σοβινισµός είναι
η καταβρόχθιση του χάρτη της Βουλγαρίας. Τουλάχιστον την νότιον Βουλγαρία! Οι µεν,
ολόκληρον την Ανατολικήν Ρωµυλίαν οι δε, την ίδια τη Σόφια οι άλλοι. Δεν σκέφτηκαν
ποτέ ότι ούτε ένας Έλληνας δεν ζει στα εδάφη αυτά».

ζήτησε να εφαρµοστεί και για τη «µακεδονική» µειονότητα της Ελλάδας η αρχή της
ισοτιµίας και του σεβασµού της. Επέρριψε παράλληλα τις ευθύνες στους Βρετανούς
τόσο για τη Συµφωνία του Λιβάνου όσο και για τα Δεκεµβριανά. Τέλος προκειµένου
να αντιµετωπιστεί δραστικά η λευκή Τροµοκρατία, ο ηγέτης του ΚΚΕ προέτρεψε σε
οργανωµένη και µαζική αυτοάµυνα.
Στις 29 Ιουνίου το Πολιτικό Γραφείο του ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση υπογεγραµµένη
από τον Ζαχαριάδη, µε την οποία γνωστοποιούσε ότι απέκρουε κατηγορηµατικά και
απόλυτα κάθε εδαφική αξίωση σε βάρος της Ελλάδας, από όπου και αν προερχόταν.
Κατήγγειλε επίσης όσους επεδίωκαν να εµφανίσουν το ΚΚΕ ως κόµµα αντεθνικό, υποστηρίζοντας ότι ο θόρυβος για τις ελληνικές διεκδικήσεις ήταν τεχνητός και αποσκοπούσε στη δηµιουργία ευνοϊκής ατµόσφαιρας, δεκτικής σε πραξικοπηµατικές ενέργειες. Γινόταν έτσι εµφανές ότι η πατριωτική παράδοση του ΕΑΜ αποτελούσε βαριά
κληρονοµιά, την οποία το ΚΚΕ ακολουθούσε χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις. Άλλωστε και
το διεθνές περιβάλλον δεν ευνοούσε διαφορετικές προσεγγίσεις.
Λίγες ηµέρες αργότερα, η Λαϊκή Φωνή δηµοσίευσε σε συνέχειες οδοιπορικό στη Δυτική
Μακεδονία, όπου περιγράφονταν µε µελανά χρώµατα οι διακρίσεις και η καταπίεση του
σλαβόφωνου πληθυσµού: «Σ’ ολόκληρο το νοµό της Φλώρινας κυριαρχεί η πιο µαύρη
µοναρχική τροµοκρατία. Οι αγωνιστές δέρνονται, κακοποιούνται, βασανίζονται, φυλακίζονται. Οι Σλαβόφωνοι χαρακτηρίζονται γενικά και αδιάκριτα όργανα της Οχράνας και
υφίστανται παντοιότροπες πιέσεις. Οι Χίτες και οι εξοπλισµένοι µοναρχικοί µπράβοι
οργιάζουν. Χιλιάδες αγροτών φεύγουν στα χωράφια και στα βουνά για ν’ αποφύγουν

Φωτογραφία από την υποδοχή
του Νίκου Ζαχαριάδη στην

τις διώξεις, τους τραυµατισµούς, το αλύπητο ξύλο κι ένα σωρό άλλες βαρβαρότητες...
Πάνω από 200 δηµοκρατικοί πολίτες σαπίζουν στις φυλακές, ύστερα από ψεύτικες
κατηγορίες για εκτελέσεις και συνεργασία µε την Οχράνα».
Προχωρώντας σε έναν απολογισµό της δράσης των δεξιών κρατικών και παρακρατικών στρατιωτικών οµάδων, η εφηµερίδα Ελεύθερη Ελλάδα υποστήριξε ότι στις αρχές
Αυγούστου του 1945 είχαν εγκλειστεί στις ελληνικές φυλακές 21.000 άτοµα, ενώ είχαν
φονευθεί, χωρίς να δικαστούν, 500 άτοµα. Τα στοιχεία αυτά διογκώθηκαν εντυπωσιακά τους επόµενους µήνες. Με βάση το υπόµνηµα που κατέθεσε το ΕΑΜ στον ΟΗΕ,
τη χρονική περίοδο από 12 Φεβρουαρίου 1945 έως 31 Μαρτίου 1946, 84.931 ήταν
οι συλληφθέντες, 31.632 άτοµα βασανίστηκαν και 6.671 είχαν τραυµατιστεί, ενώ σε
1.289 ανέρχονταν οι νεκροί. Η κατάσταση µάλιστα εκτραχύνθηκε ακόµη περισσότερο
µετά την ψήφιση από τη Βουλή, στις 18 Ιουνίου 1946, του περίφηµου Ψηφίσµατος
Γ’ που επέτρεπε την επιβολή «εκτάκτων µέτρων αφορώντων την Δηµόσιαν τάξιν και
ασφάλειαν» οδηγώντας έτσι στο δικαστήριο και από εκεί συχνά στην εξορία εκατοντάδες στελέχη του ΚΚΕ. Το Ψήφισµα Γ’ αντικατέστησε τον αναγκαστικό νόµο 890 της
5ης Φεβρουαρίου 1946, ο οποίος προέβλεπε την τιµωρία ατόµων που είχαν «έκδηλο
σκοπό» την «απόσπαση» ή την «αυτονόµηση» τµηµάτων της επικράτειας και επέβαλε
ποινές φυλάκισης τουλάχιστον έξι µηνών στους ενόχους.
Τον Σεπτέµβριο του 1945 συνήλθε στη Θεσσαλονίκη η 2η Συνδιάσκεψη της οργάνωσης
περιοχής Μακεδονίας-Θράκης του ΚΚΕ. Σε αυτήν διακηρύχθηκε εκ νέου η ελληνικότητα
της Μακεδονίας και της Θράκης. Όµως έναν µήνα αργότερα στον κινηµατογράφο Τιτάνια
επί της οδού Πανεπιστηµίου στην Αθήνα άρχισε τις εργασίες του το 7ο Συνέδριο του
ΚΚΕ. Στην οµιλία του ο Ζαχαριάδης καταδίκασε υπό τη σκέπη τεράστιων πορτραίτων
των Μαρξ, Ένγκελς, Λένιν και Στάλιν τις «εξολοθρευτικές µεθόδους που εφαρµόζει ο
φασισµός του µαύρου µετώπου έναντι της σλαβοµακεδονικής µειονότητας» και τόνισε
ότι ο απόλυτος σεβασµός των δικαιωµάτων της καθώς και η παραχώρηση σε αυτήν
καθεστώτος πλήρους εθνικής, θρησκευτικής και γλωσσικής ισοτιµίας αποτελούσε
βασική προϋπόθεση για την ειρηνική συµβίωση µε τις γιουγκοσλαβικές δηµοκρατίες.
Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι µε αυτόΝ τον τρόπο θα αποφεύγονταν οι
διενέξεις, οι λανθασµένες ερµηνείες και οι λογοµαχίες για την ελληνική Μακεδονία,
«που σήµερα κατοικείται κατά 90% από Έλληνες και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα

Εκτελέσεις κατηγορουµένων για
συµµετοχή σε ενέργειες που

της ελληνικής επικράτειας». Το ενδιαφέρον του Ζαχαριάδη για τους σλαβόφωνους
διαφάνηκε ακόµη και από το γεγονός ότι ο Ανδρέας Τζήµας δεν τοποθετήθηκε στην
Κεντρική Επιτροπή του κόµµατος, αλλά στάλθηκε, ως ο πλέον ειδικός, στις περιοχές
Φλώρινας και Καστοριάς µε το αξίωµα του κοµµατικού γραµµατέα. Επίσης το συνέδριο διαδήλωσε τον «πατριωτικό» χαρακτήρα του κόµµατος, επιβεβαίωσε τις εθνικές
διεκδικήσεις στην Κύπρο και στα Δωδεκάνησα, ενώ για πρώτη φορά αποφάσισε πως
«αν η πλειοψηφία των δηµοκρατών ταχθεί υπέρ µιας άµεσης στρατιωτικής κατάληψης
της Βορείου Ηπείρου από τον ελληνικό στρατό, το κόµµα θα διατηρήσει τις αντιρρήσεις του, αλλά θα σεβαστεί την απόφαση της πλειοψηφίας». Ήταν ένα µάλλον
ήρεµο συνέδριο, ο τελευταίος σταθµός στην κυρίαρχη έως τότε άποψη των Ελλήνων
κοµµουνιστών ότι το ζήτηµα της διακυβέρνησης της χώρας µπορούσε να διευθετηθεί
µε πολιτικά µέσα.
Το 1946 βρήκε την ηγεσία του ΚΚΕ να προβληµατίζεται έντονα, αναφορικά µε την
πολιτική που έπρεπε να υιοθετήσει στην αντιπαράθεσή της µε τον αστικό πολιτικό κόσµο. Οι εκλογές είχαν ήδη προκηρυχθεί για τον Μάρτιο και τα περιθώρια για
λάθος χειρισµούς είχαν στενέψει απελπιστικά. Μπροστά στα νέα δεδοµένα, στα µέσα
Φεβρουαρίου του 1946 συνήλθε στην Αθήνα η 2η Ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ. Στην
πολιτική της απόφαση, ανάµεσα στα άλλα, επιβεβαιώθηκε η θέση του κόµµατος πως
τα σύνορα της Ελλάδας θεωρούνταν ιερά και απαραβίαστα και πως η Κύπρος και τα
Δωδεκάνησα θα έπρεπε να ενσωµατωθούν στην ελληνική επικράτεια. Παράλληλα το
ΚΚΕ «καταγγέλνει τις µηχανορραφίες της αντίδρασης που χρηµατοδοτεί και οργανώνει
την αυτονοµιστική κίνηση στη Μακεδονία, µε µοναδικούς σκοπούς τη συκοφάντηση
του ΚΚΕ και τη δηµιουργία προστριβών µε τους βόρειους γείτονες της χώρας. Θεωρεί σαν ύψιστο ζωτικό εθνικό συµφέρον για την Ελλάδα την πραγµατοποίηση µιας
ισότιµης δηµοκρατικής και ειρηνικής συνεργασίας και συνεννόησης µε τους βόρειους
γείτονες Αλβανία, Γιουγκοσλαβία και Βουλγαρία». Στηλίτευσε επίσης «τις καταδιώξεις
και βιαιοπραγίες του επίσηµου ελληνικού κράτους ενάντια στο σλαβόφωνο µακεδονικό
πληθυσµό», που είχαν ως αποτέλεσµα την ενίσχυση των αυτονοµιστικών στοιχείων.
Διαβεβαίωσε ακόµη ότι το ΚΚΕ «δεν θα πάψει να παλεύει για ν’ αναγνωριστούν τα
δίκαια και η ισοτιµία στους Σλαβόφωνους που ζουν στην ελληνική Μακεδονία µέσα
στα πλαίσια της ελληνικής επικράτειας». Εξάλλου κατά τη 2η Ολοµέλεια συζητήθηκε

Στιγµιότυπα από τους εορτασµούς για τα δύο χρόνια της

εκτενώς και η στάση του κόµµατος στις επερχόµενες εκλογές. Τελικά προκρίθηκε η
αποχή από µια εκλογική αναµέτρηση, που µε τις υπάρχουσες συνθήκες φάνταζε στους
Έλληνες αριστερούς ως παρωδία. Επρόκειτο, κατά τα φαινόµενα, για µια κρίσιµη απόφαση που ισοδυναµούσε µε µεταστροφή της έως τότε επίσηµης κοµµατικής γραµµής
για την υιοθέτηση και χρήση αποκλειστικά πολιτικών µεθόδων και την αποδοχή επαναστατικών µέσων για την επίτευξη του στόχου.
Η επιδείνωση των σχέσεων του ΚΚΕ µε τα αστικά κόµµατα, ήδη από τα µέσα του 1945,
οδήγησε την ηγεσία του και στην εντατικοποίηση των επαφών µε τα υπόλοιπα κοµµουνιστικά κόµµατα. Παραµονές των εκλογών της 31ης Μαρτίου 1946, ο Ζαχαριάδης
πέρασε από το Βελιγράδι καθ’ οδόν προς την Πράγα. Σε συνοµιλίες που είχε εκεί µε
τους Τίτο, Ράνκοβιτς και Τζίλας αποφασίστηκε η καταφυγή στη Γιουγκοσλαβία περίπου
20.000 ατόµων, που διώκονταν από τα «µοναρχοφασιστικά» στρατεύµατα.
Στις 25 Αυγούστου 1946, στο πλαίσιο των τακτικών πια επαφών του ΚΚΕ µε το ΚΚΓ,
επισκέφθηκαν το Βελιγράδι οι Γ. Ιωαννίδης και Π. Ρούσος στοχεύοντας στην πλήρη
αποκατάσταση των σχέσεων µε το ΚΚΓ και τη Σοβιετική Ένωση για την εξασφάλιση
βοήθειας. Δύο µήνες µετά, στις 14 Οκτωβρίου, ο Ιωαννίδης και ο Ι. Καραϊβάνοφ ως
εκπρόσωπος του ΚΚΓ, υπέγραψαν ειδική συµφωνία, µε βάση την οποία οι δυνάµεις του
ΝΟΦ θα δρούσαν στο εξής ενταγµένες στο ΚΚΕ. Ο Τίτο υποσχέθηκε να επιτρέψει τη
λειτουργία εντός της Γιουγκοσλαβίας παράνοµου ραδιοσταθµού των ανταρτών και να
ενισχύσει τους αντάρτες µε όπλα και πολεµοφόδια, οργανώνοντας έτσι την πολεµική
προετοιµασία των στρατιωτικών στελεχών του ΚΚΕ. Δεσµεύθηκε, τέλος, να διασφαλίσει
τη δυνατότητα πιθανής δραστηριοποίησης σε γιουγκοσλαβικό έδαφος της ηγεσίας του
ΚΚΕ, µε επικεφαλής τον Ζαχαριάδη. Παράλληλα, ανήµερα της εθνικής εορτής της 28ης
Οκτωβρίου 1946, ανακοινώθηκε η ίδρυση του Γενικού Αρχηγείου του Δηµοκρατικού
Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ). Έτσι λοιπόν δύο χρόνια µετά την ψυχρολουσία του ΚΚΕ από
τη µεταστροφή του Τίτο, όλα ήταν έτοιµα για την είσοδο στην ένοπλη σύγκρουση του
ελληνικού Εµφυλίου Πολέµου. Στο εσωτερικό της χώρας το κόµµα διέθετε έναν συγκροτηµένο στρατό, αξιόµαχο και δυναµικό. Στο εξωτερικό από την άλλη, είχε προνοήσει
εγκαίρως για την εξασφάλιση επιµελητείας και υποστήριξης.
Δεν αποτελεί υπερβολή το γεγονός ότι η ηγεσία του ΚΚΕ προσδοκούσε πολλά από τη
στράτευση του σλαβόφωνου πληθυσµού στο πλευρό της. Είχε βέβαια την πεποίθηση

Η 2η Ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ
που συνήλθε στην Αθήνα τον

Το Γενικό Αρχηγείο του Δηµοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ)

πως η πολιτική της εθνικής ισοτιµίας των µειονοτήτων που προωθούσε της παρείχε
το απαραίτητο ιδεολογικό πλαίσιο για την προώθηση µιας τέτοιας πολιτικής. Υποτίµησε ωστόσο το γεγονός ότι εντός της σλαβοµακεδονικής ηγεσίας είχε συγκροτηθεί
µια διόλου ευκαταφρόνητη οµάδα, η οποία συνειδητά προωθούσε την πολιτική της
«Σεβαστέ σύντροφε,
Τον τελευταίο χρόνο, απτό Μάρτη του 1946 και δω, η κατάσταση στην Ελλάδα οξύνθηκε και πήρε τη µορφή του ένοπλου αγώνα… Παρά την ολόπλευρη υποστήριξη που ο
µοναρχοφασισµός έχει απτόν αγγλοαµερικανικό ιµπεριαλισµό δε µπόρεσε και δε µπορεί
–αυτό δείχνουν τα γεγονότα– να καθυποτάξει και να εξουδετερώσει το λαϊκό δηµοκρατικό κίνηµα, και το δηµοκρατικό στρατό του… Παρά το γεγονός ότι στις πόλεις καθυστερεί ακόµα –σε σχέση µε την ύπαιθρο– η µαχητική ένοπλη λαϊκή αντίσταση, µε βάση
την ώστα τώρα εξέλιξη της κατάστασης και το συσχετισµό δυνάµεων που υπάρχει µέσα
στη χώρα και παρά την ανοιχτή τώρα παρέµβαση και του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού,
οι δυνατότητες για ν’ ανατρέψουµε τα πιο πάνω σχέδια του µοναρχοφασισµού και των
ξένων υποστηριχτών του υπάρχουν. Ο ΔΣΕ έχει όλες τις δυνατότητες απτήν πλευρά
του ανθρώπινου υλικού και µέσα σε σύντοµα χρονικά όρια να φτάσει τις 50.000…
Το πιο νευραλγικό και ασθενικό για το µοναρχοφασισµό σηµείο από κοινωνική, οικονοµική, πολιτική, εθνική, στρατιωτική και γεωγραφική (άποψη) είνε η Βόρεια Ελλάδα,
δηλαδή, κυρίως η ελληνική Μακεδονία και Θράκη. Αντίθετα για το ΔΣΕ εδώ συγκεντρώνονται οι πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις. Ουσιαστική σηµασία έχει εδώ το γεγονός
ότι ο ΔΣΕ διαθέτει πρωτοβουλία στο διάλεγµα του σηµείου όπου θα χτυπήσει. Εδώ,
λοιπόν, πρέπει ο ΔΣΕ να καταφέρει αποφασιστικό χτύπηµα, ενάντια στο µοναρχοφασισµό, συγκεντρώνοντας την κύρια προσπάθειά του ενάντια στο κέντρο της περιοχής
αυτής… Επιτρέψτε να σας εκφράσω την ευγνωµοσύνη του ΚΚΕ για όσα κάνετε για µας.
Αυτό το διαισθάνεται και ο Λαός µας που νοιώθει ενστιχτώδικα και κατάκαρδα τη Νέα
Γιουγκοσλαβία, το Λαό της και το Στρατάρχη της, γιατί νοιώθει ότι το κύριο στήριγµά
του απόξω είναι αυτοί».
Επιστολή Ζαχαριάδη στον Τίτο, 22 Απριλίου 1947.

απόσχισης της ελληνικής Μακεδονίας και την προσχώρησή της στη Λαϊκή Δηµοκρατία της Μακεδονίας (ΛΔΜ). Η αποσχιστική αυτή σλαβοµακεδονική οµάδα εκδήλωσε
ανοιχτά τις προθέσεις της εντός του 1948 και ιδίως µετά τη ρήξη του Τίτο µε την
Κοµινφόρµ, όταν η διακοπή της γιουγκοσλαβικής βοήθειας προς τους Έλληνες κοµµουνιστές αντάρτες εξανάγκασε τον Ζαχαριάδη να στραφεί προς τους σλαβόφωνους σε
αναζήτηση εφεδρειών, απαραίτητων για τη συνέχιση του ένοπλου αγώνα. Ήταν όµως
η ώρα των ακριβών ανταλλαγµάτων, η αλλαγή µιας πολιτικής που το ΚΚΕ προωθούσε
επί σειρά ετών στο Μακεδονικό ζήτηµα, αλλά οι ακτιβιστές Σλαβοµακεδόνες θεωρούσαν ανεπαρκή και «γραικοµάνικη».
Η επίσηµη µεταστροφή της πολιτικής του ΚΚΕ αναφορικά µε το Μακεδονικό ζήτηµα
αποκαλύφθηκε στη διάρκεια της 5ης Ολοµέλειας, στις 30 και 31 Ιανουαρίου 1949. Μια
«…Στη βόρεια Ελλάδα ο µακεδονικός λαός τάδωσε όλα για τον αγώνα και πολεµά µε
µια ολοκλήρωση ηρωισµού και αυτοθυσίας που προκαλούν το θαυµασµό. Δεν πρέπει να
υπάρχει καµία αµφιβολία ότι σαν αποτέλεσµα της νίκης του ΔΣΕ και της Λαϊκής Επανάστασης, ο µακεδονικός λαός θα βρει την πλήρη εθνική του αποκατάσταση έτσι όπως τη
θέλει ο ίδιος, προσφέροντας σήµερα το αίµα του για να την αποχτήσει. Οι Μακεδόνες
κοµµουνιστές στέκονται πάντα επικεφαλής στην πάλη του λαού τους. Ταυτόχρονα οι
Μακεδόνες κοµµουνιστές πρέπει να προσέξουν τις διασπαστικές και διαλυτικές ενέργειες, που ξενοκίνητα στοιχεία αναπτύσσουν, για να διασπάσουν την ενότητα ανάµεσα
στον µακεδονικό και στον ελληνικό λαό, διάσπαση που µόνο τον κοινό τους εχθρό, τον
µοναρχοφασισµό και τον αµερικανοαγγλικό ιµπεριαλισµό θα ωφελήσει. Παράλληλα, το
ΚΚΕ πρέπει ριζικά να βγάλει από τη µέση όλα τα εµπόδια, να χτυπήσει όλες τις µεγαλοελλαδίτικες σοβινιστικές εκδηλώσεις και τα έργα που προκαλούν δυσαρέσκεια και
δυσφορία µέσα στον µακεδονικό λαό και έτσι βοηθούν τους διασπαστές στην προδοτική
δράση τους και ενισχύουν το έργο της αντίδρασης. Ο σλαβοµακεδονικός και ο ελληνικός λαός µόνο ενωµένοι µπορούν να νικήσουν. Διασπασµένοι µόνο ήττες µπορούν να
πάθουν. Γι’ αυτό η ενότητα στην πάλη των δύο λαών πρέπει να φυλάγεται σαν κόρη
οφθαλµού και να ενισχύεται και να δυναµώνει σταθερά και καθηµερινά».
Απόφαση 5ης Ολοµέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ, Ιανουάριος 1949.

Στις αρχές του 1949 η 5η Ολοµέλεια αναγνώρισε το δικαί-

πρόγευση έδωσε ο ίδιος ο Ζαχαριάδης στην εναρκτήρια εισήγησή του: «Στο καινούργιο
ξεσήκωµα του Λαού µας ο µακεδονικός λαός τάδωσε όλα. Έτσι µε το αίµα του καταχτά
τα δικαιώµατά του για µια λέφτερη, ανεξάρτητη ζωή και ανάπτυξη. Και δεν πρέπει
να υπάρχει καµία αµφιβολία ότι, σαν αποτέλεσµα της νίκης της λαϊκής επανάστασης
στην Ελλάδα, ο µακεδονικός λαός θα καταχτήσει και το δικαίωµα για µια λέφτερη,
ανεξάρτητη ζωή και ανάπτυξη». Επρόκειτο για ρητή οµολογία µιας νέας προσέγγισης
στο ζήτηµα των µειονοτήτων, αποτέλεσµα ασφαλώς της δεινής θέσης στην οποία το
κόµµα είχε περιέλθει στις αρχές του 1949. Παρά τις αντιρρήσεις πολλών ηγετικών
στελεχών του ΚΚΕ, στην απόφασή της η 5η Ολοµέλεια αναγνώρισε το δικαίωµα του
«µακεδονικού λαού» για εθνική αποκατάσταση και αυτοδιάθεση.
Μερικά χρόνια αργότερα, το 1950, ο Ζαχαριάδης µιλώντας ενώπιον της 7ης Ολοµέλειας
της ΚΕ του ΚΚΕ, προσπάθησε να δικαιολογήσει την απόφαση του 1949: «Γενικότερα
ήταν ότι σε ευρύτερα πλαίσια αυτό το πράγµα τότε άµεσα δεν µας εξυπηρετούσε.
Αλλά το πρώτο που έµπαινε τότε µπροστά µας ήταν ότι τη µάχη στο Βίτσι εµείς πρέπει
να την κερδίσουµε. Όλα τα άλλα ήταν τότε δευτερεύοντα. Αυτή ήταν η σκέψη µου, η
δική µου τουλάχιστο, και όταν το πρότεινα και όταν το έγραψα και όταν το εξήγησα.
Εµείς θα ’πρεπε να κινητοποιήσουµε όλες τις δυνάµεις του σλαβοµακεδονικού λαού, να
σταµατήσουµε τις λιποταξίες, την υπονοµευτική και διαλυτική δουλειά που έκαµναν οι
πράκτορες του Τίτο, βάζοντάς τους ένα πολιτικό εµπόδιο. Και αυτό το πολιτικό εµπόδιο
εµείς το βάλαµε και αποτρέψαµε τον άµεσο κίνδυνο απτή δουλειά αυτή. Σταµατήσαµε
αυτό τον άµεσο τότε κίνδυνο. Μα θάταν η ζηµιά µεγαλύτερη ή λιγώτερη; Μέσα στις
συγκεκριµένες συνθήκες που εµείς ρίξαµε το σύνθηµα το κέρδος θα ήταν πολύ µεγάλο
αν εµείς κερδίζαµε τη µάχη του Βιτσίου κινητοποιώντας και αυτό τον παράγοντα. Πολύ
µεγάλο θάταν το κέρδος µας. Χάσαµε τη µάχη. Και τώρα στην εκτίµησή µας υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες. Αυτό όµως δεν πάει να πει πως το σύνθηµά µας είτανε
λαθεµένο».
Η µεταστροφή αυτή αποτέλεσε δικαιολογηµένα αντικείµενο εκµετάλλευσης από το
ΚΚΕ. Στις αρχές Φεβρουαρίου αντιπροσωπεία του κόµµατος µε επικεφαλής τον Μιλτιάδη Πορφυρογέννη, συνοδευόµενη από αρκετά στελέχη του ΝΟΦ, επισκέφθηκε τα
Σκόπια. Εκεί παρουσιάστηκε η νέα πολιτική σχετικά µε το Μακεδονικό ζήτηµα σε µια
προσπάθεια να προσεταιριστούν Σλαβοµακεδόνες αντάρτες για να επανδρώσουν τις

τάξεις του ΔΣΕ ενόψει των κρίσιµων µαχών. Όµως οι διαδοχικές συναντήσεις µε ηγετικά στελέχη της ΛΔΜ αλλά και µε τους Κεραµιτζίεφ, Αγιάνοφσκι και Δηµάκη απέβησαν
άκαρπες. Αποκορύφωµα µάλιστα αποτέλεσε η κατηγορία που το ΚΚΓ εκτόξευσε προς
το ΚΚΕ στις 3 Μαρτίου, πως η απόφαση της 5ης Ολοµέλειας στρεφόταν ουσιαστικά εναντίον της Γιουγκοσλαβίας, αφού είχε ερµηνευθεί ως προσπάθεια δηµιουργίας
µιας «ανεξάρτητης Μακεδονίας», που προφανώς σήµαινε και προσχώρηση της ΛΔΜ σε
αυτήν. Διάφορες άλλες πρωτοβουλίες χειραγώγησης των Σλαβοµακεδόνων ανταρτών,
που εκδηλώθηκαν την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1949, απέβησαν και αυτές άκαρπες.
Η ήττα στον ελληνικό Εµφύλιο πόλεµο µπορεί να έλυσε οριστικά, όπως αποδείχθηκε,
την ένοπλη διαµάχη του ΚΚΕ µε τα αστικά κόµµατα στην Ελλάδα, άφησε όµως ανοιχτούς λογαριασµούς στη διένεξή του µε τους Σλαβοµακεδόνες ακτιβιστές. Μόνο που
αυτή τη φορά η αντιπαράθεση συνεχίστηκε στην υπερορία.

Οι οργανώσεις των Σλαβοµακεδόνων

Τον Οκτώβριο του 1943 στην περιοχή της Καστοριάς και τον Νοέµβριο του ίδιου έτους
στην περιοχή της Φλώρινας ιδρύθηκε το ΣΝΟΦ (Σλαβοµακεδονικό Λαϊκό Απελευθερωτικό
Μέτωπο), µία αµιγής οργάνωση των σλαβόφωνων της ελληνικής Μακεδονίας. Σύγχρονες
µελέτες έχουν µε πειστικότητα υποστηρίξει πως η ίδρυση του ΣΝΟΦ έγινε κατόπιν πιέσεων των Γιουγκοσλάβων Παρτιζάνων του Τίτο προς τον ΕΛΑΣ µε ορατό βέβαια στόχο
τον συντονισµό των αντιστασιακών κινηµάτων ανάµεσα στις δύο χώρες αλλά και µε την
κρυφή ελπίδα πως µια τέτοια οργάνωση θα πετύχαινε να εµφυσήσει στους σλαβόφωνους της ελληνικής Μακεδονίας σλαβοµακεδονική εθνική συνείδηση, φέρνοντάς τους
έτσι αναπόφευκτα πιο κοντά στις γιουγκοσλαβικές επιδιώξεις πάνω στο Μακεδονικό
ζήτηµα. Οι ανοµολόγητοι αυτοί πόθοι βρίσκονταν βέβαια πάντοτε στο µυαλό των στελεχών του ΕΑΜ, το οποίο ποτέ δεν έκρυψε την καχυποψία του για τους στόχους της
νέας οργάνωσης.
Από την πρώτη κιόλας στιγµή της ίδρυσής του το ΣΝΟΦ, και ιδιαίτερα η οργάνωση
Καστοριάς, πίεζε ασφυκτικά το ΚΚΕ να αναγνωρίσει στους σλαβόφωνους το δικαίωµα
της αυτοδιάθεσης. «Γιατί εµάς δεν µας αφήνουν ελεύθερους να οικοδοµήσουµε το δικό
µας πολιτισµό και τα εθνικά µας ιδεώδη αφού και µεις αποτελούµε κάτι το ξέχωρο, δεν
είµαστε Έλληνες, είµαστε Σλαβοµακεδονική φυλή µε διαφορετικά ιδεώδη, αλλά µας

Η ίδρυση του Σλαβοµακεδονικού Λαϊκού Απελευθερωτικού

θέλουν να µείνουµε µες τα ελληνικά πλαίσια, δίνοντάς µας µονάχα ισοτιµία;» αναρωτιόταν στις αρχές του 1944 ο Λάζαρ Οσένσκι, ένα από τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης.
Τέτοιου είδους αποσχιστικά αιτήµατα έρχονταν βέβαια σε ευθεία αντίθεση µε την πολιτική του ΚΚΕ στο Μακεδονικό ζήτηµα. Για τον λόγο αυτό, τον Μάιο του 1944 το Μακεδονικό Γραφείο του ΚΚΕ αποφάσισε τη διάλυση του ΣΝΟΦ και την ένταξή του στο ΕΑΜ.
Όµως η διάλυση της οργάνωσης συνάντησε την έντονη δυσφορία περίπου 60 Σλαβο«Αδέλφια Σλαυοµακεδόνες:
Ο σηµερινός πόλεµος είναι πόλεµος ενάντια σε κάθε καταχτητή αλλά και σε κάθε ντόπιο
εκµεταλλευτή και δικτάτορα. Ο κάθε λογής φασισµός επειδή µε τα όπλα δεν µπορεί να
επιβληθεί µεταχειρίζεται άλλα τεχνάσµατα. Και το τέχνασµα αυτό είναι η διάσπασή
µας… Όλα αυτά εξυπηρετούν τους φασίστες και είναι µαχαίρι για όλους µας που ενωµένοι αγωνιζόµαστε για λευτεριά. Γι’ αυτό οι Λιποτάχτες Πέιος, Κοροβέσης, Σίσκος και
άλλοι παρασυρµένοι είναι προδότες. Δεν θα βρουν στήριγµα πουθενά και θα έλθουν
όπως κι έχει στα χέρια µας. Προσπαθούν από φιλοδοξία και ατοµικά συµφέροντα να µας
παραδώσουν στα χέρια του φασισµού, του γερµανικού, του βουλγαρικού, του ελληνικού. Εµείς ο ΕΛΑΣ είµαστε Στρατός Λαϊκός από τα τίµια παιδιά Ελλήνων και Σλαυοµακεδόνων και βγαλµένοι από Σας το λαό. Κάθε εµπόδιο, κάθε προδότη τον κτυπήσαµε και
θα τον κτυπήσουµε. Όπως το Φλεβάρη κτυπήσαµε τους Έλληνες αξιωµατικούς έτσι και
τώρα θα κτυπήσουµε τους προδότες Πέιο, Κοροβέση, Σίσκο. Κάνουµε έκκληση, ανοίγουµε την καρδιά µας και σας ΚΑΛΟΥΜΕ να τους αποκηρύξτε, να τους φτύστε και να µας
βοηθήστε. Ενωµένοι όλοι οι τίµιοι ΕΛΛΗΝΕΣ και ΣΛΑΥΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ θα βαδίσουµε Λαός
και Στρατός αποφασιστικοί για το κτύπηµα των καταχτητών των κάθε λογής προδοτών
για την ΤΕΛΙΚΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ, για τη ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ και ΙΣΟΤΙΜΙΑ στον τόπο µας.
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΕΙΟ, ΚΟΡΟΒΕΣΗ, ΣΙΣΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ
ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΠΡΟΔΟΤΗ
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΧΤΗΤΗ»
Απόσπασµα Προκήρυξης «προς το Λαό των Κορεστίων» του 28ου Συντάγµατος Πεζικού
του ΕΛΑΣ, 16 Μαΐου 1944.

µακεδόνων, οι οποίοι µε επικεφαλής τον Ναούµ Πέγιοφ και τον Γκιόργκι Τουρουντζίεφ
διέφυγαν στις 16 Μαΐου 1944 στην έδρα του Γενικού Στρατηγείου της γιουγκοσλαβικής
Μακεδονίας κατηγορώντας παράλληλα το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ για λανθασµένες επιλογές
απέναντι στους σλαβόφωνους.
Η ανταρσία αυτή προκάλεσε ένταση ανάµεσα στο ΚΚΕ και τον Τίτο. Χρειάστηκαν αλλεπάλληλες µεσολαβητικές αποστολές των στελεχών του ΚΚΕ Χαράλαµπου Χαραλαµπίδη
και Ανδρέα Τζήµα στους Γιουγκοσλάβους Παρτιζάνους προκειµένου να εξοµαλυνθεί η
κατάσταση, τουλάχιστον επιφανειακά, αφού οι διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο πλευρών στο ζήτηµα παρέµεναν αναλλοίωτες. Τον Ιούνιο του 1944 η ΚΕ του ΚΚΕ επέτρεψε
την επάνοδο στην Ελλάδα των Σλαβοµακεδόνων που είχαν αυτοµολήσει, ιδρύοντας
µάλιστα ξεχωριστά σλαβοµακεδονικά τάγµατα. Έτσι στις 16 Ιουνίου ιδρύθηκε ξεχωριστό σλαβοµακεδονικό τάγµα στην περιοχή της Αριδαίας-Έδεσσας, το οποίο ανήκε στο
30ό Σύνταγµα του ΕΛΑΣ, ενώ στις 2 Αυγούστου ιδρύθηκε το σλαβοµακεδονικό τάγµα
Φλώρινας-Καστοριάς µε διοικητή τον Ηλία Δηµάκη, γνωστότερο µε το ψευδώνυµο Γκότσε, και πολιτικό επίτροπο τον Χρήστο Κόκκινο.
Αλλά τα σλαβοµακεδονικά τάγµατα πολύ σύντοµα εξελίχθηκαν σε εστίες γιουγκοσλαβικής προπαγάνδας και απείθειας προς το ΚΚΕ. «Δεν µπορούµε να σας αποκρύψουµε τις
σοβαρές ανησυχίες που έχουµε όσον αφορά την στάση των Σερβοµακεδόνων» αναγραφόταν σε απόρρητη έκθεση προς την ΚΕ του ΚΚΕ. «Φυσικά η στάση των Σλαβοµακεδόνων εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ καλή τώρα τελευταία. Συνεργασία µε το ελληνικό
στοιχείο και κοινή πάλη που όλο και δυναµώνει. Στην περιοχή Πέγιου, δηλαδή στα
Κορέστια, έχουµε κάνει σοβαρή δουλειά και ο κόσµος ακολουθεί την πολιτική µας.
Αλλά οι Σερβοµακεδόνες εξακολουθούν να αποτελούν την πέτρα του σκανδάλου, πρώτα
έχουµε το γράµµα-τελεσίγραφο εκ µέρους του Μακεδονικού Στρατηγείου. Έπειτα είναι
η προσπάθειά τους να εξοπλίσουν τους Σλαβοµακεδόνες χωρίς να µας δίνουν εµάς
όπλα. Η δεύτερη αντιπροσωπεία µας που πήγε στην Πρέσπα για να πάρει οπλισµό µας
καταγγέλλει ένα σωρό πράγµατα. Μέσα σε όλους τους σχηµατισµούς των Σλαβοµακεδόνων ο Πέγιος έχει ηρωοποιηθεί, γίνονται πλατιά συζητήσεις ότι η Φλώρινα, η Καστοριά
και η Θεσσαλονίκη ανήκουν στη Μακεδονία… Από τη δική µας πλευρά νοµίζουµε ότι
χωρίς να φαίνεται, πρέπει να σταµατήσουµε κάθε στρατολογία από Σλαβοµακεδόνες και
να συνεχίσουµε την πολιτική µας της µεγαλύτερης προσέγγισης Σλαβοµακεδόνων-Ελλή-

Το στέλεχος του ΚΚΕ Ανδρέας
Τζήµας στη Θεσσαλονίκη το

νων. Επίσης όµως κατά τη γνώµη µας είναι απαραίτητο να ενεργήσετε γρήγορα στον
Τίτο, γιατί η στάση ορισµένων στελεχών αγγίζει τα όρια της προβοκάτσιας». Έπειτα από
έντονες, αλλά άκαρπες διαβουλεύσεις µε τους Σλαβοµακεδόνες διοικητές των ταγµάτων, ο διοικητής της 9ης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ Καλαµπαλίκης εξασφάλισε την έγκριση
του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ να επιτεθεί εναντίον του τάγµατος Γκότσε. Η εξέλιξη
«Δεν προβήκαµε σε βίαια επιστράτευση κανενός σλαβοµακεδόνα αντάρτη. Ποτέ δεν
πήραµε κανένα µέτρο για να εµποδίσουµε την επαφή των σερβοµακεδονικών τµηµάτων
µε το λαό. Ζητήσαµε µονάχα να σέβονται τη δική µας πολιτική γραµµή, που στην πραγµατικότητα είναι πολιτική του Γιουγκοσλαβικού Κόµµατος και που δεν τη σεβάστηκαν,
προπαγανδίζοντας τον αποχωρισµό των Μακεδόνων και έτσι υποκινώντας τους ενάντιά
µας, παρουσιαζόµενοι σαν προστάτες τους χωρίς να υπολογίζουν εµάς. Από την άλλη
πλευρά εµείς επί ολόκληρους µήνες συντηρούµε τα σερβοµακεδονικά τµήµατα χωρίς να
κάνουµε διάκριση µεταξύ Ελλήνων και Μακεδόνων. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν στοιχεία ότι επανειληµµένα οι Σερβοµακεδόνες και τα τµήµατά τους αρπάζουν τρόφιµα από
το λαό, σπάζουν τις πόρτες των σπιτιών. Δεν υπάρχει τίποτα που να έγινε σε βάρος του
µακεδονικού πληθυσµού. Ούτε µία περίπτωση που από κάποιον κατασχέθηκε η περιουσία. Επιτεθήκαµε, συλλάβαµε, κατασχέσαµε περιουσίες των κοµιτατζήδων συνεργατών
του Κάλτσεφ εξοπλισµένων από τους Γερµανούς. Από την άλλη πλευρά υπερασπίζουµε
τα δικαιώµατα των Σλαβοµακεδόνων, πράγµα που στην ουσία αποτελεί τη βάση της κοµµατικής πολιτικής µας. Καταδικάσαµε σε θάνατο τρεις Έλληνες αξιωµατικούς του ΕΛΑΣ,
οι οποίοι υποκινούσαν τους Έλληνες ενάντια στους Σλαβοµακεδόνες. Δεν είναι αλήθεια
ότι παρουσιάστηκε φυγή του µακεδονικού πληθυσµού από την περιοχή της Καστοριάς και
της Φλώρινας. Στο τελευταίο δεκαπενθήµερο έφυγαν µονάχα µερικές οικογένειες οπαδοί
του Κάλτσεφ, εξαιτίας των µέτρων που πήραµε ενάντια στους εξοπλισµένους από τον
Κάλτσεφ κοµιτατζήδες, που βρίσκονται στην Έδεσσα υπό την προστασία των Γερµανών.
Δεν συνελήφθη κανένας Σλαβοµακεδόνας, µέλος του ΕΛΑΣ. Αντίθετα, οι 30 οπαδοί του
Πέιου, που επέστρεψαν στην Ελλάδα µε επικεφαλής τον Πέιο, δεν παρουσιάσθηκαν στα
συντάγµατά τους. Και παρά το ότι είναι λιποτάχτες, δεν πήραµε κανένα µέτρο ενάντιά
τους, ενώ κάθε Έλληνας λιποτάχτης παραπέµπεται στο στρατοδικείο».
Έκθεση του Λεωνίδα Στρίγκου προς το Πολιτικό Γραφείο του ΚΚΕ.

Φωτογραφία από τις ετοιµασίες
για την υποδοχή του ιδρυτή της

αυτή υποχρέωσε τον Δηµάκη να κατευθυνθεί, µαζί µε τους 500 άνδρες του, στη ΛΔΜ.
Σε επιστολή του προς τους πρώην συντρόφους του ο Γκότσε κατηγόρησε έντονα τα
στελέχη του ΚΚΕ, που τον υποχρέωσαν να διαφύγει στη ΛΔΜ. «Ηµείς φύγαµε από την
αγαπηµένη µας γη, γιατί οι δυσχέρειες που παρεµβάλατε στον αγώνα µας ενάντια στους
«1. Τα τάγµατα των Μακεδόνων του Αιγαίου (Γκότσε) είχαν πολύ σοβαρή αποστολή
(προετοιµασία για επίθεση ενάντια στη Θεσσαλονίκη). 2. Ο Πέγιος ήταν υπεύθυνος να
προετοιµάση τα αεροδρόµια στην Μακεδονία, στα οποία τα σοβιετικά αεροπλάνα θα
έκαµναν ρίψεις µε οπλισµό και πυροµαχικά. 3. Η επίθεση κατά της Θεσσαλονίκης ήταν
κοινό πλάνο του Επιτελείου του Κόκκινου Στρατού και των Γιουγκοσλάβων Παρτιζάνων.
Επίσης, στην επιχείρηση αυτή θα έπαιρναν µέρος και τα τάγµατα του Γκότσε και οι
Μεραρχίες που ήρθαν από τη Βουλγαρία. 4. Η Γιουγκοσλαβία δεν ήξερε τίποτα για τις
συνοµιλίες Στάλιν-Τσώρτσιλ στη Μόσχα, τον Οκτώβριο του 1944. Ο Στάλιν δεν προειδοποίησε τον Τίτο ότι η επίθεση κατά της Θεσσαλονίκης αναβάλλεται. 5. Ο Πέγιος λέει
ότι ως το τέλος του Οκτώβρη 1944 περιµέναµε ρίψεις οπλισµού και πυροµαχικά από τα
σοβιετικά αεροπλάνα στα αεροδρόµια της Μακεδονίας. 6. Ο Κιριάζοφσκι λέει ότι υπάρχει τηλεγράφηµα του Ράνκοβιτς προς την καθοδήγηση της Μακεδονίας που υποχρεώνει
για την προετοιµασία της επίθεσης κατά της Θεσσαλονίκης. 7. Η αποχώρηση του τάγµατος του Γκότσε από τα τµήµατα του ΕΛΑΣ δεν ήταν παιχνίδι ορισµένων ανεύθυνων
ανθρώπων, αλλά διαταγή ανωτέρων. Το τµήµα αυτό έπρεπε να προετοιµαστή για την
Θεσσαλονίκη. 8. Οι Μεραρχίες που ήρθαν από την Βουλγαρία είχαν τον ίδιο σκοπό και
καθήκον. 9. Την προετοιµασία αυτή την είχε αναλάβει ο Πέγιος Ν. 10. Ο Κιριάζοφσκι
είπε: Εγώ πρότεινα στην καθοδήγηση του Κόµµατος όλα τα υπάρχοντα ντοκουµέντα
που έχουν σχέση µε το Βαλκανικό Στρατηγείο και Οµοσπονδία, την επίθεση ενάντια
στη Θεσσαλονίκη να δηµοσιευθούν µε τον τίτλο “Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις
και το Μακεδονικό Ζήτηµα”. Η πρότασή µου αυτή απορρίφθηκε από την κοµµατική
καθοδήγηση της Μακεδονίας».
Συνοµιλία Αλ. Παπαναγιώτου µε Ναούµ Πέγιωφ και Ρίστο Κιριάζοφσκι, Σκόπια, 18
Σεπτεµβρίου 1990, άκρως απόρρητο.

Οι Θεσσαλονικείς στους δρόµους την ηµέρα της απελευθέ-

Γερµανούς φασίστες ήταν πρωτοφανείς και γιατί η πρόθεσις να µας χτυπήστε και να
µας διαλύσετε ήτανε φανερή», έγραφε επιχειρώντας να αιτιολογήσει την απείθειά του.
Δύο ηµέρες αργότερα την ίδια πορεία ακολούθησε και ο Πάβλε Ρακόφσκι, διαφεύγοντας
µαζί µε το δικό του τάγµα Αριδαίας-Έδεσσας στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία.
Πολύ σύντοµα όµως αποδείχθηκε ότι οι Πέγιωφ, Γκότσε και Ρακόφσκι δεν ήταν οι µόνοι
που ακολούθησαν τα δασώδη µονοπάτια των µακεδονικών βουνών στον δρόµο για τη
γιουγκοσλαβική Μακεδονία. Παρά την ευφορία που διαχύθηκε στην ελληνική επικράτεια
από τα µέσα του 1944, λόγω της ραγδαίας κατάρρευσης των δυνάµεων του Άξονα και
τις ελπίδες για µία τουλάχιστον αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση της χώρας µε τη συµµετοχή και της Αριστεράς, τα γεγονότα που ακολούθησαν –βρετανική παρέµβαση στην
Ελλάδα, συµφωνία των ποσοστών ανάµεσα σε Βρετανούς και Ρώσους τον Οκτώβριο
του 1944, Δεκεµβριανά, συµφωνία της Βάρκιζας– προκάλεσαν ταχεία διάψευση των
προσδοκιών οδηγώντας αναπόφευκτα στην έναρξη του αδελφοκτόνου πολέµου. Μέσα
στο πλαίσιο αυτό µοιραία διαψεύστηκαν και οι προσδοκίες πολλών Σλαβοµακεδόνων
της Ελλάδας, οι οποίοι τόσο στη διάρκεια της Κατοχής όσο και στον Εµφύλιο έδωσαν
µια δική τους παράλληλη µάχη που κυµάνθηκε, ανάλογα µε τις εκάστοτε συγκυρίες, από
την κατοχύρωση των µειονοτικών τους δικαιωµάτων έως την απόσχιση της ελληνικής
Μακεδονίας και την ένωσή της µε τη γιουγκοσλαβική Μακεδονία.
Οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του ΕΛΑΣ στα τέλη του 1944 είχαν ως αποτέλεσµα
σχεδόν την πλήρη εξουδετέρωση των τµηµάτων του ΣΝΟΦ, των ανταρτικών δηλαδή
οµάδων που είχαν συγκροτήσει οι σλαβόφωνοι κατά την Κατοχή. Επρόκειτο όµως, όπως
τελικά αποδείχθηκε, για προσωρινή παύση παρά για ουσιαστική αντιµετώπιση. Οι διεργασίες στο Μοναστήρι τη χρονική περίοδο Νοεµβρίου-Δεκεµβρίου 1944 οδήγησαν σε
επαναπροσδιορισµό της τακτικής των Σλαβοµακεδόνων ανταρτών. Στις 20 Ιανουαρίου
1945 συγκροτήθηκε στην περιοχή της Έδεσσας η Μυστική Μακεδονική Απελευθερωτική
Οργάνωση (ΤΟΜΟ) µε επικεφαλής τον Βαγκέλ Αγιάνοφσκι Ότσε. Η ΤΟΜΟ έθεσε ως στόχο
της, ανάµεσα στα άλλα, την «ένωση των Μακεδόνων όλων των περιοχών στον αγώνα
ενάντια στην αντίδραση και ήταν υπέρ της σοσιαλιστικής και κοινωνικής απελευθέρωσης». Η επιβίωσή της όµως αποδείχθηκε εξαιρετικά βραχύβια αφού, έπειτα από
διάστηµα τριών µηνών, διαλύθηκε στις 28 Απριλίου 1945. Όµως πέντε ηµέρες πριν
από τη διάλυση της ΤΟΜΟ, στις 23 Απριλίου 1945, συστάθηκε το Λαϊκό Απελευθερωτικό

Τα «Δεκεµβριανά» και η συµφωνία της Βάρκιζας προκάλεσαν,

Μέτωπο (ΝΟΦ), η Λαϊκή Απελευθερωτική Οργάνωση Νεολαίας, γνωστότερη ως ΝΟΜΣ,
και το Αντιφασιστικό Μέτωπο Γυναικών (ΑΦΖ). Επικεφαλής του ΝΟΦ τοποθετήθηκε ο
δικηγόρος Πασκάλ Μίτρεφσκι από τον Αρχάγγελο της Καστοριάς, ενώ καθήκοντα γραµµατέα ανέλαβε ο παλαιός σνοφίτης Μιχαήλ Κεραµιτζίεφ από τον Γάβρο. Στους προγραµµατικούς στόχους του ΝΟΦ συµπεριλαµβανόταν και η οργάνωση του αγώνα του
«µακεδονικού λαού» για διασύνδεση µεταξύ των «Μακεδόνων» και των τριών τµηµάτων
της Μακεδονίας και ιδίως µε τη ΛΔΜ, η οποία αντιπροσώπευε το Πεδεµόντιο για την
ολοκλήρωση της απελευθέρωσης του «µακεδονικού λαού». Επρόκειτο για µία οµολογία
η οποία διατηρήθηκε στην ιδεολογική φαρέτρα της οργάνωσης περίπου επί ενάµιση
χρόνο, οπότε η πολιτική της διαφοροποιήθηκε και έγινε πιο µετριοπαθής στο πνεύµα
των νέων συνθηκών, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. Τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, στις αρχές του 1945, το ΚΚΕ, υπό την ηγεσία του Ζαχαριάδη, ήταν αντίθετο µε τις
ενέργειες του ΝΟΦ, κατηγορώντας το συχνά ως οργάνωση φασιστική και αυτονοµιστική.
Απώτερος σκοπός του ΚΚΕ ήταν η συσπείρωση των σλαβόφωνων γύρω από το ΕΑΜ και
η αποφυγή ενεργειών που θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν τον πατριωτικό χαρακτήρα
του.
Η ίδρυση του ΝΟΦ καθώς και οι δεσµοί του µε το Κοµµουνιστκό Κόµµα Μακεδονίας
(ΚΚΜ) και το ΚΚΓ αποτελούν ζήτηµα που εξακολουθεί να παραµένει ανεξιχνίαστο από
την επιστηµονική έρευνα, τουλάχιστον για όσο διάστηµα το αρχείο του ΚΚΜ διατηρείται κλειστό. Η ελληνική βιβλιογραφία δεν διατηρεί καµία επιφύλαξη ότι ο σχηµατισµός
του ΝΟΦ υπήρξε γιουγκοσλαβική πρωτοβουλία, µε επιδιωκόµενο στόχο την αποσταθεροποίηση της ελληνικής Μακεδονίας και την ένωσή της µε τη ΛΔΜ. Η σλαβοµακεδονική βιβλιογραφία από την πλευρά της εµφανίζεται αντιφατική και προσκολληµένη
στο όραµα της οικοδόµησης του εθνικού µύθου, ερµηνευµένου βέβαια πάντοτε κατά
το δοκούν. Όσο η ΛΔΜ αποτελούσε τµήµα της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, προβάλλονταν
κυρίως ο αγώνας του ΝΟΦ για τα εθνικά δίκαια των σλαβόφωνων της Ελλάδας, χωρίς
παράλληλες αναφορές στις διεθνείς του διασυνδέσεις. Μετά την κατάρρευση όµως της
γιουγκοσλαβικής οµοσπονδίας, στην ΠΓΔΜ έκαναν την εµφάνισή τους µελέτες που αναφέρονταν στις σχέσεις του ΚΚΜ µε το ΝΟΦ, χωρίς όµως να διαθέτουν επαρκή αρχειακή
τεκµηρίωση. Αποτελούσαν, τις περισσότερες φορές, τοποθετήσεις παλαίµαχων ανταρτών και πρωταγωνιστών της περιόδου –κυρίως του Ρίστο Κιριάζοφσκι– οι οποίοι µετέ-

Στα τέλη του 1944 οι δυνάµεις του ΕΛΑΣ επιδόθηκαν σε

φεραν στα γραπτά τους, όχι πάντοτε άδικα, τα προσωπικά τους βιώµατα και λιγότερο
τις επιστηµονικές τους απόψεις.
Έτσι λοιπόν η αλήθεια για τη σύσταση του ΝΟΦ φαντάζει ακόµη µάλλον απροσπέλαστη.
Ίσως όµως η αναζήτησή της να αποτελεί και ήσσονος σηµασίας στοιχείο, αφού σήµερα
θεωρείται δεδοµένο ότι το ΝΟΦ ακόµη και αν δεν υπήρξε γνήσιο τέκνο του ΚΚΜ, ένα
δηµιούργηµα προϊόν κοµµατικής ντιρεκτίβας, τουλάχιστον σίγουρα εξυπηρέτησε τις
επιδιώξεις του κατά τον καλύτερο τρόπο. Συνεπώς οι πληροφορίες για τα γεγονότα
της συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, ουσιαστικά από τον Οκτώβριο του 1944, µε τη
φυγή του Γκότση και του Ρακόφσκι στη ΛΔΜ, έως τον Απρίλιο του 1945, µε την ενεργοποίηση πλέον του ΝΟΦ στην ελληνική Μακεδονία συνάγονται κυρίως από έµµεσες
πηγές, συχνά αµφισβητούµενες.
Ο Μηνάς Φώτεφ, ένας από τους πρωταγωνιστές της ταραγµένης αυτής περιόδου, που
υπηρέτησε στο τάγµα του Γκότση, σε έκθεσή του προς το Πολιτικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον Οκτώβριο του 1949, υποστήριξε αναφερόµενος στο κρίσιµο
εξάµηνο (τέλη 1944 – άνοιξη 1945): «Πριν κατέβω κάτω –το Μάη του 1945– έγινε
σύσκεψη στελεχών όπου παραβρέθηκα και εγώ. Στη σύσκεψη αυτή µας µίλησε ο Υπουργός των Εσωτερικών και Οργανωτικός Γραµµατέας της ΚΕ του ΚΚ Μακεδονίας Τσφέτκος
Ουζούνοφσκι. Ζητήµατα που µας έθιξε: Πρώτον, γιατί φκιάχνουµε δικές µας οργανώσεις
κάτω, λέγοντας: Η ΚΕ του κόµµατός µας αποφάσισε να δηµιουργήσει οργανώσεις στη
Μακεδονία του Αιγαίου α) κοµµατική οργάνωση ΝΟΦ, ΑΦΖ, ΝΟΜΣ, γιατί το ζήτηµα της
Μακεδονίας του Αιγαίου ύστερα από την καινούργια κατάσταση που εξελίχθηκε στα
Βαλκάνια, είναι ζήτηµα γιουγκοσλαβικό. Σε συνέχεια λέει: Εµείς πιστεύαµε στο ΚΚΕ πως
σωστά θάλυνε το µακεδονικό πρόβληµα µα αυτό φάνηκε ανίκανο, έχασε τον αγώνα, κι
αυτό γιατί δεν ηγήθηκε σωστά τον αγώνα. Έπεσε στον οπορτουνισµό κάνοντας όπως
όλοι σας ξέρετε κόµπρεµι µε τους Εγγλέζους. Αυτό µας δείχνει πως το ΚΚΕ είναι κόµµα
οπορτουνιστικό συνεπούµενα, λέει, η δική µας θέση δικαιώνεται. Δεύτερο ζήτηµα είναι
η οργανωτική φόρµα που θα δίναµε. Και τρίτο καθήκοντα λέγοντας: Να πείσετε το λαό
σας πως µόνο όταν ενωθεί η Μακεδονία του Αιγαίου στη Γιουγκοσλαβία, θα βρει την
εθνική της λευτεριά και τα δίκαιά της. Γι’ αυτό πρέπει να δώσετε γιουγκοσλάβικο προσανατολισµό στις µάζες του λαού σας. Πρέπει οπωσδήποτε ο λαός της Μακεδονίας του
Αιγαίου να περάσει κάτω από την επιρροή της Γιουγκοσλαβίας και το κίνηµά του κάτω

Τον Απρίλιο του 1945 η προπαγάνδα για µία «ελεύθερη

από την καθοδήγηση του ΚΚ Γιουγκοσλαβίας γιατί έτσι είναι κι έτσι πρέπει, σήµερα
η Γιουγκοσλαβία είναι το κέντρο της επανάστασης στα Βαλκάνια και τα κινήµατα των
βαλκανικών λαών πρέπει να προσανατολίζονται προς τη Γιουγκοσλαβία και να αντλούν
δυνάµεις από εµάς».
Οι ισχυρισµοί του Φώτεφ είναι δύσκολο να επιβεβαιωθούν όχι µόνο σε σχέση µε την
αληθοφάνειά τους, αλλά ακόµη και ως προς την αυθεντικότητα του συντάκτη τους. Η
έκθεση συντάχθηκε στο Μπουρέλι αµέσως µετά τη λήξη του Εµφυλίου πολέµου, όταν
η εντολή του Ζαχαριάδη στάθηκε η απόδειξη του «πισώπλατου χτυπήµατος» του Τίτο
στο ΚΚΕ µε τη σύµπραξη των οµοϊδεατών του, στελεχών του ΝΟΦ. Στο πλαίσιο αυτό, η
παραπάνω έκθεση θεωρείται πιθανό να υπήρξε, ίσως εν µέρει, ένα ακόµη προπαγανδιστικό δηµιούργηµα των υπηρεσιών του ΚΚΕ, ώστε να χρεωθεί η ήττα στους πρώην
συνοδοιπόρους Σλαβοµακεδόνες.
«Εκείνο που φαίνεται αναµφίβολον είναι η κοινή επιθυµία της Βουλγαρίας και της Γιουγκοσλαβίας να αποσπάσουν από την Ελλάδα τα Μακεδονικά εδάφη της, εν ονόµατι ενός
υποτελούς εις την µίαν ή την άλλην Μακεδονικού κράτους µε ανύπαρκτην πληθυσµιακή
ενότητα. Και αυτό δεν θα γίνη ποτέ. Διότι δεν υπάρχει ουδείς λόγος να γίνη. Και διότι
το νεώτερον Μακεδονικόν σχέδιον δεν είναι τίποτε άλλο από το παλαιόν Βουλγαρικόν ή
Σλαβικόν περί ενιαίας Μακεδονίας τέχνασµα, το οποίον κατέληξε να αιµατοκυλίση µίαν
και δύο και τρεις φορές τα Βαλκάνια… Αλλά όλα αυτά ελάχιστα συγκινούν τους Έλληνας. Η ιδική µας Μακεδονία είναι καθαρώς και αναµφισβήτως Ελληνική. Κανείς δεν έχει
περί τούτου καµµίαν αµφιβολίαν. Με την εθελουσίαν ανταλλαγήν των προσφύγων του
1922 εις την Μακεδονίαν, γενοµένας αµφοτέρας µε την βοήθειαν και την εποπτείαν της
Κοινωνίας των Εθνών, ο πληθυσµός της ελληνικής Μακεδονίας έγινεν όλος Ελληνικός.
Και πρέπει να το γνωρίζουν οι βόρειοι γείτονές µας. Η Ελλάς δεν επολέµησε και δεν
εθυσιάσθη εις αυτόν τον πόλεµον διά να χάση τα εδάφη της. Δεν ενίκησε διά να βγη
εις το τέλος προδοµένη και ηττηµένη. Ο δε Ελληνικός λαός ο οποίος µπορεί να διαφωνή
διά πολλάς υποθέσεις του, εις αυτό το ζήτηµα είναι ως βράχος ηνωµένος και θα αντιµετωπίση και πάλιν την απειλήν εναντίον της ακεραιότητος του εδάφους του µε την ιδίαν
αυτοθυσίαν και τόλµην που το έκαµε και το 1940-41 επάνω εις τα Αλβανικά βουνά».
«Το Βήµα», 25 Αυγούστου 1945.

Τον Απρίλιο του 1945 οι Βρετανοί διαπίστωναν πως η προπαγάνδα για µια «ελεύθερη
Μακεδονία» ήταν ευρύτατα διαδεδοµένη στα σλαβόφωνα χωριά, ενώ οι ελληνόφωνοι
χωρικοί ζούσαν υπό το καθεστώς τρόµου, καθώς οι ένοπλοι µε το κόκκινο αστέρι στο
πηλίκιο είχαν κάνει ξανά την εµφάνισή τους. Το σώµα του Γκότσε φαίνεται ότι δρούσε
ανεξέλεγκτο. Παρότι δεν υπήρχαν ενδείξεις πως οι Γιουγκοσλάβοι τον ενθάρρυναν,
συµπλήρωναν οι Βρετανοί, ωστόσο φαίνεται ότι επεδείκνυαν τουλάχιστον ανοχή.
Ωστόσο οι πληροφορίες των Δυτικών παρατηρητών ανέφεραν ότι ο Γκότσης, παρά τις
µεθόδους που χρησιµοποιούσε, δεν έτυχε σηµαντικής υποστήριξης από τους σλαβόφωνους στην ελληνική Μακεδονία, οι οποίοι προφανώς δεν ενέκριναν τις µεθόδους
που µεταχειριζόταν. Επίσης άλλες πληροφορίες έκαναν λόγο για ενθάρρυνση της διαρροής του σλαβόφωνου πληθυσµού στη Γιουγκοσλαβία από στελέχη του ΝΟΦ.
Από τα τέλη του 1945 η στάση του ΚΚΕ απέναντι στο ΝΟΦ άρχισε προοδευτικά να
µεταβάλλεται. Η διαφοροποίηση αυτή προφανώς οφείλεται στην ευρύτερη ριζοσπαστικοποίηση της πολιτικής του ΚΚΕ, στις ζυµώσεις που διενεργούνταν στο εσωτερικό
του, οι οποίες οδήγησαν τελικά στην αποχή από τις εκλογές του 1946 και στην αναζήτηση συµµαχιών, καθώς η αντιδικία για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα φαινόταν πιθανό να λυθεί µε δυναµικό τρόπο. Στις 28 Δεκεµβρίου 1945 στην Ολοµέλεια
της Κοµµατικής Οργάνωσης Μακεδονίας-Θράκης στη Θεσσαλονίκη, ο Ζαχαριάδης για
πρώτη φορά χαρακτήρισε το ΝΟΦ ως µια οργάνωση αντιφασιστική και δηµοκρατική.
Είχε προηγηθεί, στις αρχές του µήνα, µια µυστική συνάντηση του ηγέτη του ΚΚΕ και
άλλων στελεχών της ΚΕ του κόµµατος µε την ηγεσία του ΝΟΦ. Η νέα κοµµατική γραµµή
ισχυροποιήθηκε στις αρχές του 1946, όταν στη 2η Ολοµέλεια της ΚΕ, στις 12-15
Φεβρουαρίου 1946, το ΚΚΕ έλαβε απόφαση για ισοτιµία των Σλαβοµακεδόνων εντός
του ελληνικού κράτους.
Η δράση του ΝΟΦ στην ελληνική Μακεδονία γρήγορα έγινε αντιληπτή από τον αστικό
κόσµο, µε αποτέλεσµα να εκτοξεύονται εναντίον του πλήθος κατηγοριών για αυτονοµιστικές ενέργειες και για υποκίνηση από ξένα κέντρα. Επιχειρώντας να διασκεδάσει
τις εντυπώσεις, η ηγεσία της οργάνωσης δηµοσίευσε αρκετά άρθρα στο περιοδικό της
και έριξε προκηρύξεις. Στις 15 Μαρτίου 1946 σχετικό άρθρο στο Μπίλτεν [Δελτίο]
απέκρουε τις καταγγελίες για συνεργία µε τους Βουλγάρους: «Δεν είµαστε Οχρανίτες
κι ακόµη περισσότερο αυτονοµιστές. Αυτό το αποδείχνει η γραµµή µας. Αγωνιζόµαστε

ενάντια στον αυτονοµισµό, γιατί αυτός οδηγεί τον µακεδονικό λαό στο γκρεµό, σε
νέα δουλεία και ακόµη γιατί ο αυτονοµισµός είναι γραµµή της διεθνούς αντίδρασης,
η οποία έχει σαν σκοπό να σπάσει την ενότητα των λαών της Γιουγκοσλαβίας». Η
διάψευση όµως των παραπάνω κατηγοριών συνοδεύτηκε από αντίστοιχη επιβεβαίωση
της πολιτικής της απόσχισης της ελληνικής Μακεδονίας και της ένωσής της µε την
ΛΔΜ: «Ο µακεδονικός λαός έχει δικαίωµα να ενωθεί κι αυτό το δικαίωµα το κατέκτησε
µε το όπλο. Ο µακεδονικός λαός της Μακεδονίας του Αιγαίου µπαίνοντας µέσα στις
γραµµές του ΕΛΑΣ και πολεµώντας ενάντια στο φασισµό ταυτόχρονα πολεµούσε και
για την εθνική του λευτεριά… Ο µακεδονικός λαός της Μακεδονίας του Αιγαίου µε όλο
του το δίκαιο ζητάει να ενωθεί µε το στυλοβάτη του, την πρωτοπόρα Μακεδονία του
Βαρδάρη… Θέλουµε να ζήσουµε µε τα λεύτερα αδέλφια της Μακεδονίας του Βαρδάρη
για να µπορέσουµε να απολαύσουµε τους καρπούς που κέρδισε το µεγαλύτερο µέρος
του λαού µας».
Οι επαφές στελεχών του ΚΚΕ και του ΝΟΦ πλήθαιναν µετά τις εκλογές του Μαρτίου
του 1946. Τον Μάιο του ίδιου έτους ο Ν. Ζαχαριάδης, ο Λ. Στρίγγος και ο Μ. Βαφειάδης συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη µε τον γραµµατέα του ΝΟΦ, Πασκάλ Μίτρεφσκι,
αναζητώντας προφανώς την ασφαλέστερη οδό για τη µεταξύ τους συνεργασία. Σε αναλυτική έκθεσή του ο Μίτρεφσκι υποστήριξε πως ο Ζαχαριάδης συγκατατέθηκε για να
συγκροτηθούν ξεχωριστές σλαβοµακεδονικές οµάδες και τµήµατα, µε τον όρο όµως να
υπάγονται σε κοινό επιτελείο µε τα ελληνικά ανταρτικά σώµατα. Υπογράµµισε επίσης
ότι συµφωνήθηκε η προώθηση περισσότερων Σλαβοµακεδόνων στις κοµµατικές οργανώσεις της Φλώρινας, της Καστοριάς και της Έδεσσας. Κινούµενος στο παραπάνω πλαίσιο, ο Ανδρέας Τζήµας έδωσε εντολή στην περιφερειακή επιτροπή του ΚΚΕ Καστοριάς
να σταµατήσει την πολεµική εναντίον του ΝΟΦ και να φροντίσει για την ένταξη των
Σλαβοµακεδόνων στην οργάνωση. Στο ίδιο κλίµα κινήθηκαν επίσης και οι κοµµουνιστές
στην περιοχή της Φλώρινας, στις συναντήσεις που είχαν µε τοπικά στελέχη του ΝΟΦ.
Οι ελληνικές Αρχές Ασφαλείας ενηµερώνονταν για τις διαβουλεύσεις ανάµεσα στα
στελέχη του ΚΚΕ και του ΝΟΦ κυρίως από τις καταθέσεις διαφόρων στελεχών των δύο
οργανώσεων που συλλαµβάνονταν. Σχετικές πληροφορίες των αστυνοµικών οργάνων
έκαναν επίσης λόγο για συνάθροιση, την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1946, σλαβόφωνων προσφύγων από την Ελλάδα κατά µήκος της οροθετικής γραµµής, έτοιµων να

Τον Μάιο του 1946 ο Μ. Βαφειάδης, µαζί µε τους Ν. Ζαχαριάδη

εισβάλουν στη χώρα. Ιδιαίτερα, σύµφωνα µε τις αναφορές, περίπου 300 αντάρτες
είχαν συγκεντρωθεί στο Λιουµπόινο και άλλοι τόσοι βρίσκονταν στο Καϊµάκτσαλαν.
Απώτερος σκοπός των εισβολέων, τους οποίους κατά τις πληροφορίες θα ενίσχυαν
ένοπλα τµήµατα ελασιτών αλλά και πρώην Οχρανίτες, πιθανολογούνταν ότι ήταν η
δηµιουργία µιας «επαναστατικής ατµόσφαιρας». Συλληφθέντες αντάρτες είχαν εξάλλου παράσχει έγκυρες πληροφορίες για τη δράση του σώµατος Γκότση καθώς και για
τις εξελίξεις στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία και την εµπλοκή τόσο της οµοσπονδιακής
όσο και της τοπικής κυβέρνησης στην ανταρτική δραστηριότητα. Με βάση µε «νοπωτάτας πληροφορίας ληφθείσας εκ θετικωτάτης πηγής» που συγκέντρωσε ο Έλληνας
πρεσβευτής στο Βελιγράδι, Αλέξανδρος Δαλιέτος, τα κέντρα εντός του γιουγκοσλαβικού εδάφους, από τα οποία εξορµούσαν αντάρτες εναντίον της Ελλάδας, εντοπίζονταν στην περιφέρεια Μοναστηρίου και ήταν τα χωριά Γκέρµια (απέναντι από το
Μεσόκαµπο, το Μεσοχώρι και την Ιτιά στην περιφέρεια Φλώρινας), η Γραδέσνιτσα
και το Λιουµπόινο. Ως αρχηγός µάλιστα των ανταρτών φερόταν, σύµφωνα µε την ίδια
ενηµέρωση, ο Γιουγκοσλάβος αντισυνταγµατάρχης Γιότσα Παβίτσεβιτς, άνθρωπος της
απολύτου εµπιστοσύνης του Υπουργείου των Στρατιωτικών. Αναφέρθηκε επίσης και η
παρουσία στην περιοχή Ρώσων αξιωµατικών. Ο καταιγισµός, κατά τα φαινόµενα αξιόπιστων πληροφοριών, για διείσδυση ανταρτικών σωµάτων στη χώρα από την περιοχή
ανάµεσα στο Μοναστήρι και τις Πρέσπες υποχρέωσε το Υπουργείο των Εξωτερικών να
ζητήσει από το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης τη λήψη άµεσων µέτρων, κάτι που τελικά
υλοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου.
Στα µέσα του καλοκαιριού του 1946, η οργάνωση του ΝΟΦ δέχτηκε ένα ισχυρό πλήγµα
από τις ελληνικές Αρχές. Στις 6 Ιουλίου συνελήφθη µαζί µε άλλους οχτώ συντρόφους
της η Μίρκα Γκίνοβα, δασκάλα και γραµµατέας της Περιφερειακής Επιτροπής Έδεσσας
του ΑΦΖ, από το χωριό Ξανθόγεια του νοµού Πέλλης. Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για
τη σωτηρία της, η Γκίνοβα καταδικάστηκε σε θάνατο και τελικά εκτελέστηκε είκοσι
ηµέρες αργότερα, στις 26 Ιουλίου 1946. Επρόκειτο για την πρώτη γυναίκα και µάλιστα
Σλαβοµακεδόνισσα, θύµα του Εµφυλίου πολέµου, µια προσωπικότητα που σύντοµα
απέκτησε µυθικές, ηρωικές διαστάσεις και εντάχθηκε στο πάνθεον της σλαβοµακεδονικής ιστορίας.
Η αγαστή συνεργασία του ΚΚΕ και του ΝΟΦ, µε µεσολαβητή το ΚΚΓ, απέδωσε καρ-

Το νοσοκοµείο της 24ης µεραρχίας του Δηµοκρατικού Στρατού

πούς στα τέλη του 1946. Τον Νοέµβριο τα κοµµουνιστικά κόµµατα Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας συµφώνησαν στη διάλυση των σωµάτων του ΝΟΦ και στην ένταξή των
Σλαβοµακεδόνων ανταρτών στις δυνάµεις του ΔΣΕ. Σε αντάλλαγµα το ΚΚΕ θα δεχόταν
ένα στέλεχος του ΝΟΦ στην ΚΕ, ένα στο Γενικό Αρχηγείο του ΔΣΕ και δύο ή τρία στο
Μακεδονικό Γραφείο. Το ΚΚΕ αποδέχθηκε επίσης την ισότιµη αντιπροσώπευση των
σλαβόφωνων σε όλες τις οργανώσεις και ιδιαίτερα σε εκείνες της Καστοριάς, της
Φλώρινας και της Πέλλας, όπου οι γραµµατείς των κοµµατικών οργανώσεων θα ήταν
επίσης σλαβόφωνοι.
Μετά την οριστικοποίηση της συµφωνίας του ΚΚΕ µε τους Γιουγκοσλάβους, επακολούθησε η κρίσιµη –όσο και αποκαλυπτική– συνάντηση της ηγεσίας του ΝΟΦ (Πασκάλ
Μίτρεφσκι, Ιλία Ντίµοφσκι-Γκότσε και Μηνάς Φώτεφ) µε τον Λάζαρ Κολισέφσκι, πρωθυπουργό της ΛΔΜ. Μοναδικό θέµα της συζήτησης στάθηκε η ένταξη των ανταρτών
του ΝΟΦ στο ΚΚΕ. Ο Κολισέφσκι ενηµέρωσε τους συνοµιλητές του για τα συµφωνηθέντα και κατέληξε τονίζοντας συµβουλευτικά τα εξής: «Εσείς τώρα θα πάτε κάτω…
Ο καθοδηγητής του αγώνα σας θα είναι το ΚΚΕ … η γραµµή του ΚΚΕ διορθώθηκε …
να τους έχετε εµπιστοσύνη … ό,τι προβλήµατα έχετε θα τα επιλύσετε µε την ηγεσία
του ΚΚΕ … πολεµήστε µε όλη σας την ψυχή µαζί µε τον ελληνικό λαό … ενάντια στον
σοβινισµό, τον σεπαρατισµό και τις τοπικές τάσεις». Τα λόγια του Κολισέφσκι προξένησαν µεγάλη εντύπωση στην ηγεσία του ΝΟΦ. Ο Πασκάλ Μίτρεφσκι σε επιστολή του
προς τον Μηνά Φώτεφ, δύο χρόνια αργότερα, παραδέχτηκε ότι ο Κολισέφσκι άγγιξε
την ψυχή και τη συνείδησή του και ότι οι συµβουλές του στάθηκαν παράδειγµα για τη
µετέπειτα επαναστατική του δράση.
Η συγκεκριµένη συνάντηση επιβεβαιώνει τις ιδιαίτερες σχέσεις και την επιρροή που
το ΚΚΜ ασκούσε στην ηγεσία του ΝΟΦ. Το αρχειακό υλικό που την τεκµηριώνει, είναι
σύγχρονο των γεγονότων και περισσότερο αξιόπιστο, καθώς δεν προέκυψε µέσα στο
«παραµορφωτικό χωνευτήρι» των διεργασιών που ακολούθησαν το τέλος του Εµφυλίου πολέµου, όπως συνέβη µε την πρώτη έκθεση του Μηνά Φώτεφ που αναφερόταν
στα γεγονότα του 1945. Αµέσως µετά οι αντάρτες-πρόσφυγες ακολούθησαν τον αντίστροφο δρόµο, επιστρέφοντας εκ νέου στην Ελλάδα.
Πλήθος υπήρξαν οι πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι ελληνικές Αρχές στα τέλη του
1946 για την κινητικότητα που επικρατούσε βόρεια των συνόρων. Σύµφωνα µε αυτές,

Εκπρόσωποι του ΟΗΕ κατά τη
διάρκεια επίσκεψης στο Αρχη-

Χάρτης της Μακεδονίας που
δηµοσιεύτηκε στη βουλγαρική

οι πρόσφυγες από την Ελλάδα διατάχθηκαν να συγκεντρωθούν στο Μοναστήρι, όπου
εξοπλίστηκαν µε όπλα του γιουγκοσλαβικού στρατού και προωθήθηκαν νότια. Στα τέλη
Νοεµβρίου µάλιστα αναφέρθηκε η διέλευση από τα Σκόπια αµαξοστοιχίας µε προορισµό
τον νότο, η οποία ήταν γεµάτη µε πολεµικό υλικό, ιδίως αντιαρµατικά. Εξάλλου άλλες
πληροφορίες έκαναν λόγο για µεταφορά προς τα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα και
µονάδων του γιουγκοσλαβικού στρατού, στις οποίες υποδιοικητής και προπαγανδιστής
ήταν ο Πασκάλ Κεραµιτζίεφ. Σε κάθε περίπτωση πάντως η βοήθεια που προσέφεραν
στους Έλληνες αντάρτες οι γιουγκοσλαβικές Αρχές υπήρξε πανθοµολογούµενη. Μάλιστα
«Εκτύπησαν και το Αµύνταιον. Φωτιά και καπνός, στάκτη και κόκκαλα είναι εδώ τα ίχνη
των. Τα περισσότερα θύµατα απηνθρακώθησαν. Είναι άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Οι απόστολοι της ισότητας των δύο φύλων, την εφαρµόζουν µε άτεγκτον αυστηρότητα ενώπιον
της µαχαίρας και της φωτιάς. Δεν κάµνουν εξαίρεσιν ούτε διά τα βρέφη. Όλοι ίσοι εις
τον τάφον… Δεν ξεγελούν πλέον οι κοµµουνισταί παρά µόνον εκείνους που θέλουν να
κρατούν κλειστά µάτια, αυτιά, µυαλά… Το βέβαιον οπωσδήποτε είναι ότι ευρισκόµεθα
εν όψει εξορµήσεως και πολέµου εις τον οποίον διά πρώτην φοράν εις την ιστορίαν µας,
ιστορία 3.000 ετών, Έλληνες γίνονται τόσον πρόθυµοι υπηρέται των εχθρών. Παίζεται
αυτή η ύπαρξίς µας, η ύπαρξις της Μακεδονίας και Θράκης… Ο γενικός συναγερµός και η
επιθετική αντιεξόρµησις είναι η µόνη απάντησις, αξία των περιστάσεων και των εθνικών
µας παραδόσεων. Οφείλοµεν ηµείς οι προκινδυνεύοντες να την αξιώσωµεν και να την
επιβάλωµεν. Των οικιών ηµών κυριολεκτικώς εµπιµπραµένων και των γυναικοπαίδων µας
ανηλεώς σφαζοµένων, δεν υπάρχει περιθώριον διά κοµµατικούς υπολογισµούς, δεσµούς
και βλέψεις. Η σηµερινή κατάστασις δεν είναι δυνατόν να συνεχισθή. Ανάγκη να προωθηθή και συγκεντρωθή προς τα σύνορα το ταχύτερον ο διαθέσιµος στρατός και να
επιτευχθή µεγαλυτέρα ευκινησία και συνεργασία των τµηµάτων του. Καιρός είναι, τέλος
πάντων, να δοθή τέρµα και εις το άλυτον ζήτηµα της εξευρέσεως όπλων διά την ευρύτατην επιτόπιον επιστράτευσιν και τον εξοπλισµόν τω χωρικών, που σφάζονται σήµερον ως
κοτόπουλα. Καµµία πλέον ολιγωρία, αβλεψία, µικροψυχία δεν πρέπει να είναι ανεκτή…
Υφιστάµεθα πόλεµον και διεξάγοµεν αγώνα ζωής και θανάτου».
Άρθρο Γεωργίου Μόδη στον Ελληνικό Βορρά, 29 Ιουλίου 1947.

Στα τέλη του 1946 σηµειώθηκαν δεκάδες επιθέσεις Σλαβο-

το χωριό Δράγος εµφανιζόταν ως κέντρο στάθµευσης των διερχόµενων ανταρτικών
οµάδων. Από εκεί φαίνεται ότι πέρασε και ο Γκότσης µε 150 άντρες στις 30 Οκτωβρίου
1946, κατευθυνόµενος προς την Ελλάδα. Η παρουσία του Γκότση στη Δυτική Μακεδονία, ανάµεσα στα χωριά Τρίβουνο και Μελάς, ερµηνεύτηκε ως µια πιθανή ένδειξη
«περί νέας φάσεως του συµµοριακού αγώνος εντεινοµένου». Για τους Σλαβοµακεδόνες
αντάρτες η επιστροφή στην Ελλάδα αποτελούσε ένα γνώριµο µονοπάτι που συχνά κατά
το πρόσφατο παρελθόν είχαν ακολουθήσει. Αλλά η συγκυρία ήταν τώρα διαφορετική.
Γύριζαν στην πατρίδα, όχι ως κυνηγηµένοι ή φυγάδες, αλλά ως επαναστάτες σε µια
µάχη για το πολιτικό µέλλον της Ελλάδας, σε έναν αγώνα που η τελική απόφαση για τη
συµµετοχή τους ελήφθη σίγουρα στη Γιουγκοσλαβία και ίσως από την ίδια τη Γιουγκοσλαβία. Ο Εµφύλιος πόλεµος στην Ελλάδα είχε αρχίσει.
Η αλλαγή του σκηνικού έγινε γρήγορα ορατή στην ελληνική Μακεδονία. Δεκάδες περιστατικά επιθέσεων Σλαβοµακεδόνων ανταρτών αλλά και συγκρούσεών τους µε τον
Εθνικό Στρατό καταγράφονται στα αρχεία, στα τέλη του 1946 και τους πρώτους µήνες
του 1947. «Παντού µάχες. Χάνεται ο κόσµος. Καίγεται η γη» ανέφερε σχολιάζοντας τα
δρώµενα στις περιοχές του Γράµµου και του Βιτσίου ένα προβεβληµένο στέλεχος του
ΚΚΕ, ο Γεώργιος Γιανούλης.
Για τους Σλαβοµακεδόνες εθνικιστές, η ώρα που από καιρό ανέµεναν, είχε έλθει. Στις
20 Μαΐου 1947, κάπου στην περιοχή του Καϊµάκτσαλαν, πραγµατοποιήθηκε η Πανεθνική Συνδιάσκεψη του ΝΟΦ. Στο Συντονιστικό Γραφείο της οργάνωσης εξελέγησαν ο
Μιχαήλ Κεραµιτζίεφ ως γραµµατέας, ο Βαγκέλ Αγιάνοφσκι-Ότσε ως υπεύθυνος για τα
οργανωτικά, ο Πάβελ Ρακόφσκι ως υπεύθυνος οικονοµικού και η Ευδοκία ΜπάλεβαΒέρα ως γραµµατέας του ΑΦΖ. Η επιλογή του Κεραµιτζίεφ για τη θέση του γραµµατέα
σηµατοδότησε την περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση του ΝΟΦ και τη διεκδίκηση της
αυτοτέλειάς του από τον εναγκαλισµό του ΚΚΕ. Μιλώντας ενώπιον των οµοϊδεατών
του ο Κεραµιτζίεφ αυτάρεσκα υποστήριξε ότι ο αριθµός των Σλαβοµακεδόνων που
υπηρετούσαν στον ΔΣΕ ανερχόταν σε 5.350 άτοµα. Το γεγονός αυτό αναπόφευκτα
αναβάθµιζε το κύρος του στις συνοµιλίες του µε τα στελέχη του ΚΚΕ, κάτι που ο
Κεραµιτζίεφ χρησιµοποιούσε έντονα διοχετεύοντας µε κάθε τρόπο τη δυσαρέσκειά
του για τον παραγκωνισµό στελεχών του ΝΟΦ από θέσεις-κλειδιά του ΔΣΕ, επειδή δεν
θεωρούνταν αρκούντως νοµιµόφρονα στην κοµµατική ηγεσία. Στα τέλη του 1947 το

ΝΟΦ είχε αυξήσει σηµαντικά την επιρροή του ανάµεσα στους σλαβόφωνους, εγκαθιστώντας εκτεταµένο δίκτυο στη Δυτική Μακεδονία καθώς και στην ευρύτερη περιοχή
της Έδεσσας. Παράλληλα µε ευθύνη του λειτούργησαν σε ελεγχόµενες περιοχές σλαβοµακεδονικά σχολεία για την εκπαίδευση των νεαρών µαθητών.
Η «λυκοφιλία» και η καχυποψία της οργάνωσης προς το ΚΚΕ αποκαλύφθηκε το χρονικό διάστηµα που ακολούθησε. Στις 13 Ιανουαρίου 1948, στην εκκλησία του χωριού
Μοσχοχώρι Καστοριάς, πραγµατοποιήθηκε το 1ο Συνέδριο του ΝΟΦ. Στην εναρκτήρια
εισήγησή του ο Κεραµιτζίεφ επιτέθηκε µε σφοδρότητα στα γραικοµανικά και φιλοβουλγαρικά σλαβόφωνα στοιχεία, ενώ επεσήµανε πως ο αριθµός των Σλαβοµακεδόνων
ανταρτών είχε ανέλθει σε 10.147 άτοµα. Οι σύνεδροι ψήφισαν το πρώτο καταταστικό
της οργάνωσης καθώς και το πρόγραµµά της. Σε αυτό αναγράφονταν ο αγώνας για µια
ανεξάρτητη και δηµοκρατική Ελλάδα, όπου οι Σλαβοµακεδόνες θα ζούσαν σε καθεστώς
πλήρους ισοτιµίας. Τέλος το συνέδριο εξέλεξε νέο Κεντρικό Συµβούλιο, στο οποίο µε
συµβιβαστική διάθεση ο Κεραµιτζίεφ τοποθετήθηκε πρόεδρος, ενώ ο εκλεκτός του
ΚΚΕ Πασκάλ Μίτρεφσκι, γραµµατέας.
Όµως η συνύπαρξη «πειθαρχικών» και «ανυπάκουων» προς το ΚΚΕ στελεχών του ΝΟΦ
σύντοµα αποδείχθηκε ουτοπική. Έναν µήνα µετά το 1ο Συνέδριο ο Μίτρεφσκι, σε
επιστολή του προς τον Μπαρτζώτα, κατηγορούσε την οµάδα Κεραµιτζίεφ-ΡακόφσκιΜπάλεβα πως συζητούσαν και αποφάσιζαν τα πάντα πριν από κάθε σύσκεψη επιδιώκοντας να τορπιλίσουν κάθε συµβιβαστική πρόταση. Η αντιπαράθεση ΚεραµιτζίεφΜίτρεφσκι ήταν στην ουσία της ιδεολογική και πολιτική, αφού ο Μίτρεφσκι συνειδητά
προωθούσε την επίσηµη γραµµή του ΚΚΕ για ισοτιµία των Σλαβοµακεδόνων, ενώ ο
Κεραµιτζίεφ εργαζόταν για την απόσχιση της ελληνικής Μακεδονίας και την ένωσή
της µε τη ΛΔΜ.
Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των µελών της ηγεσίας του ΝΟΦ γύρω από το Μακεδονικό ζήτηµα οδήγησαν αναπόφευκτα στη µεταξύ τους ρήξη. Η αφορµή δόθηκε µε τη
ρήξη Τίτο-Στάλιν στα τέλη Ιουνίου του 1948.
Ο Ζαχαριάδης, φοβούµενος πως τυχόν ανεξέλεγκτες αντιδράσεις του ΝΟΦ µπορούσαν
να φέρουν σε δύσκολη θέση το ΚΚΕ, προσπάθησε να θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό
του την οργάνωση. Έτσι στις 8 Αυγούστου 1948, στο χωριό Οξυά της Φλώρινας,
συνήλθε η 1η Ολοµέλεια του Κεντρικού Συµβουλίου του ΝΟΦ. Εκεί οι σύνεδροι, υπό

Στα τέλη Ιουνίου του 1948
επήλθε ρήξη στις σχέσεις Τίτο-

την αυστηρή επιτήρηση του Μ. Πορφυρογέννη και του Γ. Ιωαννίδη, καταδίκασαν τη
διασπαστική πολιτική των Κεραµιτζίεφ και Μίτρεφσκι και τους καθαίρεσαν από την
ηγεσία του ΝΟΦ. Είναι αποκαλυπτικά τα σχόλια του Πορφυρογέννη σε µεταγενέστερη
έκθεσή του προς την ΚΕ του ΚΚΕ: «Το 1948 έγινε στο Βίτσι συνεδρίαση της λεγόµενης
φράξιας του ΚΣ του ΝΟΦ. Πήγαµε µαζί µε τον σ. Ιωαννίδη να χτυπήσουµε τη φραξιονιστική δουλειά που κάναν στο ΝΟΦ, κυρίως ο Μιτρόφσκι και ο Κεραµιτζίεφ. Απόφαση
ήταν να βγει από τη Γραµµατεία µόνο ο ένας, αλλά στη διάρκεια της συζήτησης
φάνηκε πως έπρεπε να βγουν και οι δύο. Η πολιτική τους ήταν να παρουσιάζονται
πως αλληλοτρώγονται. Ενώ ανεξάρτητα από τα προσωπικά τους παίζαν και οι δύο µε
την κλίκα τους ώσπου να θολώσουν τα νερά. Μέσα στο ΚΣ είχαν την πλειοψηφία. Ο
Κεραµιτζίεφ ιδίως είχε τους πιο πολλούς. Και αυτό γιατί υπολόγιζαν µε την “αντιπασχαλική” µανούβρα να κρατήσουν επικεφαλής τον Κεραµιτζίεφ. Όταν µε την άφιξη τη
δική µας είδαν πως τα σκάγια πάναι και στον Κεραµιτζή, άλλαξαν τακτική και ψήφισαν
οµόφωνα την καθαίρεση και των δύο». Οι σύνεδροι εξέλεξαν µάλιστα νέο πρόεδρο
«Σύµφωνα µε τη γενική εντύπωση οι Γιουγκοσλάβοι καθοδηγητές θα ήθελαν να απαλλαγούν από τις φροντίδες τις σχετικές µε την παροχή πραγµατικής βοήθειας στον αγώνα
των Ελλήνων συντρόφων, αλλά µέχρι την τελευταία στιγµή τους συγκρατούσε η πολιτική ανάγκη να παρουσιάζονται στα µάτια του διεθνούς δηµοκρατικού στρατοπέδου και
µπροστά στο λαό τους ως υπερασπιστές της δηµοκρατικής Ελλάδας και ως διεθνιστές,
λόγω της αποµόνωσής τους από το δηµοκρατικό κίνηµα, που έχει ήδη συνέπειες στο
εσωτερικό της χώρας τους.
Τα γεγονότα µιλούν για ουσιαστικό περιορισµό και σχεδόν εκµηδενισµό του έργου µας
στη Γιουγκοσλαβία και την προετοιµασία για µια ξεκάθαρη εχθρική στάση. Π.χ. παρά
τη συµπάθεια του λαού προς τον αγώνα των Ελλήνων δηµοκρατών, στα κατώτερα στελέχη του µηχανισµού των “καναλιών” (αξιωµατικοί) υπάρχουν περιπτώσεις εκδήλωσης
µίσους προς τα στελέχη µας, γίνονται συζητήσεις για τη “µαταιότητα” του αγώνα µας
κ.ο.κ. κάτι που αναµφισβήτητα καλλιεργείται από πάνω».
Έκθεση του Π. Ρούσου προς την ηγεσία του ΚΚΕ, 16 Νοεµβρίου 1948.

της οργάνωσης τον Στάβρο Κότσεφ και γραµµατέα τον Βαγκέλ Κόιτσεφ. Επρόκειτο
για δύο πειθαρχικά στο ΚΚΕ στελέχη, απόλυτα ελεγχόµενα, για τους οποίους υπήρχε
η πεποίθηση πως θα επανέφεραν το «καράβι» του ΝΟΦ στις ήρεµες θάλασσες της
κοµµατικής νοµιµοφροσύνης.
Η διαγραφή του από την ηγεσία του ΝΟΦ εξώθησε τον Κεραµιτζίεφ να καταφύγει
στα Σκόπια µαζί µε τους πιστούς συνοδοιπόρους του, Βαγκέλ Αγιάνοφσκι και Ηλία
Δηµάκη. Από εκεί ξεκίνησαν µια σφοδρότατη πολεµική εναντίον του ΚΚΕ, καταγγέλλοντάς το πως είχε προδώσει τον αγώνα του σλαβοµακεδονικού λαού. Ενθάρρυναν
µάλιστα λιποταξίες Σλαβοµακεδόνων από τον Δηµοκρατικό Στρατό. Βασική τους επιδίωξη ήταν να φέρουν σε δύσκολη θέση τον Ζαχαριάδη, ο οποίος µάλιστα, µετά τη
συµπόρευσή του µε τον Στάλιν, είχε να αντιµετωπίσει και τη µείωση της βοήθειας
που έως τότε παρείχε στους άνδρες του η Γιουγκοσλαβία. Και όλα αυτά συνέβαιναν,
ενώ οι µάχες µε τον εθνικό στρατό µαίνονταν και το ΚΚΕ είχε ανάγκη τη βοήθεια
µέχρις ενός για να µπορέσει να επικρατήσει.
Η δυσχερής θέση στην οποία είχε περιέλθει το ΚΚΕ επιβεβαιώθηκε τελικά µε τις αποφάσεις της 5ης Ολοµέλειας. Ακολούθησαν µια σειρά από πρωτοβουλίες του κόµµατος
στο πλαίσιο της νέας του πολιτικής. Στις 3 Φεβρουαρίου 1949 συνήλθε η 2η Ολοµέλεια του Κεντρικού Συµβουλίου του ΝΟΦ. Στην οµιλία του ο Ζαχαριάδης παρουσίασε
τα ανταλλάγµατα που προσέφερε προς τους σλαβόφωνους, τα οποία ήταν ο ανασχηµατισµός της Προσωρινής Δηµοκρατικής Κυβέρνησης και η υπουργοποίηση σλαβόφωνου στελέχους, η εκπροσώπηση του ΝΟΦ στο Γενικό Επιτελείο του ΔΣΕ, η µετονοµασία της 11ης µεραρχίας του ΔΣΕ σε Μακεδονική µεραρχία και η ίδρυση «µακεδονικής»
κοµµουνιστικής οργάνωσης. Στοχεύοντας µάλιστα στην περαιτέρω περιθωριοποίηση
της οµάδας του Κεραµιτζίεφ, ο ηγέτης του ΚΚΕ προώθησε στη Γραµµατεία του ΝΟΦ
δύο παλαιούς γνώριµους, τον Π. Μίτρεφσκι και τον Π. Ρακόφσκι.
Μερικές εβδοµάδες αργότερα, στις 25 και 26 Μαρτίου, στο χωριό Ψαράδες των Πρεσπών πραγµατοποιήθηκε το 2ο Συνέδριο του ΝΟΦ. Ενώπιον 700 αντιπροσώπων ο
Ζαχαριάδης, αφού επιβράβευσε τον «µακεδονικό» λαό για την προσφορά του, επέµεινε στην αναγκαιότητα της ενότητάς του µε τον ελληνικό λαό, προκειµένου να
επέλθει η νίκη. Το συνέδριο, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του, καταδίκασε την
οµάδα του Κεραµιτζίεφ και διακήρυξε το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης του «µακεδο-

Πυροβολαρχία του Εθνικού
Στρατού σε περιοχή της Καστο-

Το 1949 η 11η µεραρχία του
ΔΣΕ µετονοµάστηκε σε «Μακε-

νικού» λαού. «Στις σηµερινές κρίσιµες στιγµές που συνέρχεται το δεύτερο συνέδριο
του ΝΟΦ», αναγραφόταν στη Διακήρυξη, «οι εχθροί των λαών µας καταβάλλουν απ’
όλες τις πλευρές προσπάθειες να διασπάσουν την ενότητα ανάµεσα στον µακεδονικό
λαό και τη µαχητική ενότητα ανάµεσα σε αυτόν και στον ελληνικό λαό, ενότητα
που είναι απαραίτητη για τη νίκη των δύο λαών. Οι κάθε λογής εχθροί του λαού µας
εκµεταλλευόµενοι τις πολεµικές δυσκολίες και τις άλλες δυσκολίες που πηγάζουν από
αυτές, εκµεταλλευόµενοι την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στη Γιουγκοσλαβία
ρίχνουν διάφορα συνθήµατα που βρίσκουν έδαφος σε ορισµένα λιπόψυχα και τσακισµένα στοιχεία υποκινώντας τα σε λιποταξία. Εµείς οι 700 αντιπρόσωποι του 2ου
Συνεδρίου του ΝΟΦ τους ανθρώπους αυτούς που συνωµοτούν, που οργανώνουν τη
διάσπαση και λιποταξία στις γραµµές πατώντας στο αίµα των χιλιάδων ηρώων µας,
τους στιγµατίζουµε σας κοινούς προδότες και ελεεινούς λιποτάχτες του αγώνα του
λαού µας. Και όσοι παρασύρθηκαν απτά εχθρικά κηρύγµατα και την υπονοµευτική
δουλειά αυτών των διασπαστών και ακολούθησαν τον εύκολο δρόµο της φυγής και
της λιποταξίας έκαναν µια πράξη κολάσιµη, προδοτική και αντιλαϊκή που µόνο τον
εχθρό, το µοναρχοφασισµό και το ιµπεριαλιστικό στρατόπεδο βοηθάει».
Μία ηµέρα αργότερα, στις 27 Μαρτίου, σε εφαρµογή των υποσχέσεων του Ζαχαριάδη
στη 2η Ολοµέλεια του ΚΣ του ΝΟΦ, ιδρύθηκε η Κοµµουνιστική Οργάνωση της Μακεδονίας του Αιγαίου (ΚΟΑΜ) ως τµήµα του ΚΚΕ, ενώ στις 3 Απριλίου ο Π. Μίτρεφσκι
τοποθετήθηκε υπουργός Επισιτισµού της Προσωρινής Δηµοκρατικής Κυβέρνησης, ο
Β. Κόιτσεφ µέλος του Ανωτάτου Πολεµικού Συµβουλίου του ΔΣΕ και ο Σ. Κότσεφ
πρόεδρος της Διεύθυνσης Εθνικών Μειονοτήτων.
Στη διάρκεια της άνοιξης του 1949 πραγµατοποιήθηκαν διάφορες απέλπιδες επαφές
του ΚΚΕ και του ΝΟΦ µε Σλαβοµακεδόνες που είχαν καταφύγει στα Σκόπια, προκειµένου να µεταπειστούν οι τελευταίοι και να καταταγούν έστω και την ύστατη ώρα στον
ΔΣΕ. Όµως τον Μάιο του 1949 η οµάδα των Κεραµιτζίεφ και Δηµάκη απέστειλε προς
το ΚΚΕ επιστολή-ταφόπλακα στις µεσολαβητικές πρωτοβουλίες. Σε αυτήν η πολιτική
του ΚΚΕ πάνω στο Μακεδονικό ζήτηµα χαρακτηριζόταν συλλήβδην λανθασµένη και
προκατειληµµένη ενάντια στον «µακεδονικό» λαό. Αντίθετα εξυµνούνταν το ΚΚΓ, το
ΚΚΜ και ο Τίτο για την πολιτική τους. Οι Σλαβοµακεδόνες «αντάρτες» έθεταν µάλιστα
ως προϋποθέσεις για να συνδράµουν το ΚΚΕ, µεταξύ των άλλων, «γραπτή συγνώµη»

Η 1η Πανεθνική Συνδιάσκεψη
της ΚΟΑΜ, που συνήλθε τον

για τις «αδικίες» ενάντια στο ΝΟΦ, δηµιουργία αυτοτελών «µακεδονικών» µονάδων
µε επικεφαλής «Μακεδόνες» καθοδηγητές, διακοπή της «προπαγάνδας» ενάντια στον
Τίτο και αποκατάσταση της ελεύθερης επικοινωνίας ανάµεσα στην ελληνική και τη
γιουγκοσλαβική Μακεδονία. Επρόκειτο εµφανώς για αιτήµατα που το ΚΚΕ ήταν αδύνατο να αποδεχθεί.
Και έτσι έγινε. Στις 15 Ιουνίου το ΚΚΕ εξέδωσε διακήρυξη, η οποία εγκρίθηκε στις
20 Ιουνίου, έπειτα από πιέσεις, και από την ΚΟΑΜ, µε την οποία ο Κεραµιτζίεφ
και ο Δηµάκης χαρακτηρίζονταν ως «πράκτορες του Τίτο» που είχαν διασπάσει την
αγωνιστική ενότητα ανάµεσα στον ελληνικό και τον «µακεδονικό» λαό. Καταγγελίες
απευθύνονταν επίσης και εναντίον του ΚΚΓ πως ήδη από το 1943 επεδίωκε την
ενσωµάτωση της ελληνικής Μακεδονίας στη Γιουγκοσλαβία, ενώ ο Τίτο κατηγορούνταν για «προδοσία των Λαϊκών Δηµοκρατιών» και σύµπραξη µε τις «ιµπεριαλιστικές»
δυνάµεις. Επρόκειτο ασφαλώς για την απάντηση-επίθεση του ΚΚΕ εναντίον παλαιών
φίλων και συναγωνιστών, για την οριστική διακοπή µιας αµφιλεγόµενης πενταετούς
σχέσης.
Λίγο αργότερα, στις 2 Αυγούστου, και ενώ οι φοβερές συγκρούσεις στον Γράµµο και
στο Βίτσι ήταν προ των πυλών, σε µια ύστατη προσπάθεια κινητοποίησης του σλαβόφωνου πληθυσµού, συνήλθε η 1η Πανεθνική Συνδιάσκεψη της ΚΟΑΜ. Στην απόφασή
της η συνδιάσκεψη επιβεβαίωσε την ενότητα του ελληνικού µε τον «µακεδονικό»
λαό και την κοινή τους αφοσίωση στις Λαϊκές Δηµοκρατίες µε επικεφαλής την ΕΣΣΔ,
ενώ παράλληλα κάλεσε τον «µακεδονικό» λαό να αγωνιστεί µε αυταπάρνηση για την
υπεράσπιση των ελεύθερων βουνών του Γράµµου και του Βιτσίου. Ήταν όµως πλέον
αργά. Η διαφαινόµενη από αρκετούς µήνες πριν ήττα του ΔΣΕ, στα τέλη Αυγούστου
1949, διέψευσε οριστικά κάθε ελπίδα των Σλαβοµακεδόνων ανταρτών για την πραγµάτωση των ονείρων τους, όποια και αν ήταν τελικά αυτά.

Μονάδες πεζικού του Εθνικού
Στρατού στην πόλη της Κοµο-

