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Εισαγωγή 

 

Στην περιοχή των Λιβαδιών Κοτύλης έλαβαν χώρα μάχες κατά τη διάρ-

κεια του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου. Σήμερα εκεί βρίσκεται το 

Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης. Στην είσοδο του Πάρκου υπάρχει ένα 

μνημείο προς τιμήν κάποιων χωροφυλάκων που δολοφονήθηκαν, ενώ 

τέσσερα χιλιόμετρα από εκεί υπάρχει ένα μνημείο για τους πεσόντες 

του Δημοκρατικού Στρατού. Και στα δυο μνημεία γίνονται εκδηλώσεις 

ετησίως αλλά από άλλους, εκτός του κράτους, φορείς. Ένα μνημείο για 

όλους τους πεσόντες των χρόνων εκείνων δεν υπάρχει… 

Αντιθέτως, στη Δεσκάτη Γρεβενών έχει ανεγερθεί μνημείο προς τι-

μήν της Αντίστασης και των θυσιών της κωμόπολης την περίοδο 1940-

1950.1 Το μνημείο έγινε, έπειτα από την αναγνώριση της Εθνικής Α-

ντίστασης, με τη συνεργασία του Δήμου, της τοπικής οργάνωσης της 

Εθνικής Αντίστασης και της τοπικής οργάνωσης του ΚΚΕ. Επίσης, η 

πλατεία του δημαρχείου, όπου βρίσκεται το μνημείο μετονομάστηκε σε 

«Πλατεία Εθνικής Αντίστασης». 

Σε αντίθεση με πολλά άλλα κατά τόπους μνημεία για την περίοδο 

αυτή σε όλη τη χώρα, η Δεσκάτη, έχοντας βιώσει έντονα τον Εμφύλιο 

Πόλεμο, δίνει νόημα στη λέξη «συμφιλίωση»: έχει μνημονεύσει, στην 

επιτύμβια στήλη του, όλα τα θύματά της,2 αναλόγως με την ιδιότητά 

τους, είτε ανήκαν στο ένα είτε στο άλλο στρατόπεδο, είτε σκοτώθηκαν 

από τους μεν είτε από τους δε είτε από ατύχημα. Η αιτία, ωστόσο, α-

ποσιωπείται ευστόχως, καθώς επικρατεί η αντίληψη ότι στην περίοδο 

αυτή και τα δύο στρατόπεδα προχώρησαν σε καταδικαστέες πράξεις. Η 

αναγνώριση, λοιπόν, είναι για όλους ανεξαιρέτως· αποκαθίσταται η 

μνήμη για όλους, με σεβασμό, παρά όσους προτίμησαν (ή προσπάθη-

σαν για) τη λήθη.3 

Ο ελληνικός Εμφύλιος είναι άλλωστε ένα δύσκολο ζήτημα τόσο για 

το κράτος όσο και για την κοινωνία. Όλη η χώρα επηρεάστηκε από 

αυτόν, από τα αστικά κέντρα μέχρι τις ακριτικές περιοχές. Η Δεσκάτη 

 
1 Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της Δεσκάτης δεν υπήρχαν μνημεία που να 

εξυμνούν τον Εθνικό Στρατό όπως σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, ούτε έλαβαν χώρα 

μεγάλες τελετές από το κράτος. 
2 Από την επιτύμβια στήλη αποφασίστηκε μόνο να εξαιρεθούν τα θύματα του ΕΛΑΣ 

μέσα στην κωμόπολη, καθώς επρόκειτο για διαπιστευμένους συνεργάτες των κατο-

χικών δυνάμεων. 
3 Διονύσης Καψάλης, «Για την ιστορία του Πράγματος», Νέα της Δεσκάτης, Ιανουά-

ριος 2015, 354. 
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ήταν μια τέτοια περιοχή. Τοποθετημένη στο νοτιότερο τμήμα της Μα-

κεδονίας, στους πρόποδες των Καμβουνίων Ορών και απέναντι από το 

βουνό Τρέτιμο, έδωσε τη δυνατότητα να δράσουν ληστρικές ομάδες 

στα τριγύρω δάση της μέχρι τη δεκαετία του 1930, ενώ στο Β΄ Παγκό-

σμιο Πόλεμο αντάρτικες ομάδες.4 

Γενικά, η περιοχή της Δεσκάτης χαρακτηρίζεται ως αγροτική και 

κτηνοτροφική. Ήταν μια φτωχή περιοχή, που από την είσοδο του ελ-

ληνικού στρατού το 1912 μέχρι και την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου ήταν αυτάρκης χωρίς κοινωνικές διαφορές. Λόγω του ανά-

γλυφού της και τη δυσκολία πρόσβασης δεν είχε ιδιαίτερη σημασία για 

το κράτος.5 

 

Κατοχή 

 

Μετά την εισβολή στην ελληνική επικράτεια των γερμανικών δυνά-

μεων, οι τελευταίες πέρασαν από τη Δεσκάτη στις 16 Απριλίου 1941 

και έφυγαν την επόμενη μέρα, καθώς καταδίωκαν τους Βρετανούς, οι 

οποίοι υποχωρούσαν.6 

Η ζωή των κατοίκων της Δεσκάτης δεν επηρεάστηκε μετά την ει-

σβολή και την κατοχή. Ο λιμός, που εκδηλώθηκε στην υπόλοιπη χώρα, 

δεν έπληξε την περιοχή. Ούτε οι κρατικές δομές επηρεάστηκαν. Η Χω-

ροφυλακή συνέχισε να υφίσταται στην περιοχή, ενεργώντας για τη δω-

σίλογη κυβέρνηση των Αθηνών και η ιταλική Μεραρχία Πινερόλο, με 

έδρα την Ελασσόνα, ήταν υπεύθυνη για τη διοίκηση και τον έλεγχο της 

περιοχής της Δεσκάτης. Επιπλέον, οι Ιταλοί, για να πετύχουν τους σκο-

πούς τους στην κωμόπολη, είχαν και τη βοήθεια κάποιων δωσίλογων 

(όχι περισσότεροι από δέκα), καιροσκόπων ή ιδεολογικά συγγενείς με 

το φασισμό, ενώ δημιούργησαν και ένα σώμα Λεγεωνάριων από ντό-

πιους.7 

Ο Α.Α.-Τ. θυμάται:8 

 

«[…] έρχονται τότε τα σώματα [Λεγεωνάριοι] και ζητάνε ρου-

σφέτια να τους δώσουν. Εντωμεταξύ, δεν είχε ο κόσμος, γιατί ο 

 
4 Αθανάσιος Καλλιανιώτης, «Οι πρόσφυγες στη Δυτική Μακεδονία (1941-1946)» 

(διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2007), 201. 
5 Λη Σαράφη, «Η αστυνόμευση της Δεσκάτης: 1942-1946», στο: Μετά τον Πόλεμο: 

η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-

1960, Mark Mazower (επιμ.) (Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2003), 231. 
6 Δημήτριος Ευθ. Γαλάνης, συνέντευξη, Δεσκάτη, 14 Απριλίου 2017. 
7 Σαράφη, «Η αστυνόμευση», 233-234. 
8 Α.Α.-Τ., συνέντευξη, Δεσκάτη, 29 Απριλίου 2017. 
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περισσότερος ήταν φτωχός. Και ύστερα γύριζαν στο σώμα [ιτα-

λική μεραρχία] και έλεγαν ότι: ο τάδε έχει όπλο, και σε ξυλοκο-

πούσαν. Είχαμε έναν πλάτανο εδώ και είχαν κρεμάσει γύρω στα 

δέκα με δεκαπέντε άτομα. […] Αλλά σ’ όλα αυτά έφταιγαν οι δι-

κοί μας, οι προδότες· αυτοί που συνεργάζονταν σ’ έβαζαν στο 

στόμα. Και οι περισσότεροι γιατί δεν τους έδινες αυτά που ζη-

τούσαν: αλεύρι, τυρί, αυτά τα πράγματα». 

 

Η Αντίσταση έκανε την εμφάνισή της στην περιοχή της Δυτικής 

Μακεδονίας το 1942. Το φθινόπωρο του ίδιου έτους σχηματίστηκε η 

πρώτη επιτροπή του ΕΑΜ Δεσκάτης, την οποία στήριζαν αντάρτες από 

τον Όλυμπο.9 Αυτοί μπήκαν κρυφά στην κωμόπολη το βράδυ της 22ης 

Δεκεμβρίου και νωρίς το επόμενο πρωί περικύκλωσαν τη Χωροφυ-

λακή, η οποία, έπειτα από την προτροπή δύο χωροφυλάκων, δεν αντι-

στάθηκε και προσχώρησε σε αυτούς.10 Το συμβάν αυτό έγινε γνωστό 

και στα τριγύρω χωριά με αποτέλεσμα και άλλοι Χωροφύλακες να ε-

νταχθούν στους αντάρτες.11 

Τα γεγονότα αυτά θυμάται ο Α.Α.-Τ.:12 

 

«Ακριβώς εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο σκότωσαν ένα χωροφύ-

λακα. Με πυροβολισμό. Και εδώ πάνω στο καφενείο του Κ. σκό-

τωσαν έναν. Αυτός ήταν αρχηγός των “καραμπινιέρηδων” [ο 

πληροφορητής εδώ εννοεί τον αρχηγό του σώματος των ντόπιων 

Λεγεωνάριων]. Και αυτόν τον ειδοποίησε η Πολιτική Οργάνωση 

να φύγει, αλλά τον πλάνευσε ένας φίλος του κατσικοκλέφτης». 

 

Αντίσταση 

 

Από τα Χριστούγεννα του 1942, λοιπόν, η Δεσκάτη βρισκόταν υπό ε-

αμικό έλεγχο. Το σύστημα διοίκησης και αστυνόμευσης άλλαξε εντε-

λώς. Ο ΕΛΑΣ Δεσκάτης είχε την ευθύνη για την ασφάλεια του χωριού 

από εξωτερικούς κινδύνους, ενώ το Λαϊκό Δικαστήριο εκδίκαζε τις υ-

ποθέσεις αντιδικίας.13 

Ο Α.Α.-Τ. θυμάται χαρακτηριστικά:14 

 

 
9 Στη Δεσκάτη δε δραστηριοποιήθηκαν σώματα του ΕΔΕΣ, ούτε άλλες οργανώσεις. 
10 Σαράφη, ό.π., 234-235. 
11 Καλλιανιώτης, «Οι πρόσφυγες», 180. 
12 Α.Α.-Τ., συνέντευξη. 
13 Σαράφη, «Η αστυνόμευση», 236-237. 
14 Α.Α.-Τ., συνέντευξη. 
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«[…] Λοιπόν, εδώ τότε έβραζε το κατσικοκλέφτικο. Άλλος έ-

κλεβε πρόβατα, άλλος γίδια. Ανέβηκε, λοιπόν, ένας, ονόματι Φώ-

ντας, ήταν από την Τσαριτσάνη, αρχηγός: “Αγαπητοί πατριώτες, 

εμείς βγήκαμε να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας. Εδώ βρά-

ζει το κατσικοκλέφτικο. Από σήμερα και πέρα πρέπει να πειθαρ-

χήσετε και να κοπεί αυτό. Όποιος δεν πειθαρχήσει, εμείς δεν έ-

χουμε ούτε φυλακές ούτε εξορίες. Θέλετε τα πόδια κόψιμο ή θέ-

λετε το κεφάλι;”. Κι από τότε σταμάτησε αυτό το κλέψιμο. Ήθελε 

να τα βρούνε μεταξύ τους. 

[…] Πήγαν πολλά παιδιά. Μέσα σ’ αυτά είχα γραφτεί και εγώ 

μαζί τους, αλλά επειδή δεν είχα τα χρόνια με στείλαν στον εφε-

δρικό ΕΛΑΣ». 

 

Μετά από την επιτυχία του σχεδίου «Animals» των Συμμάχων στο 

Σαραντάπορο εναντίον των Γερμανών, οι τελευταίοι, βλέποντας την ε-

νίσχυση των αντάρτικων ομάδων στην περιοχή αποφάσισαν να προ-

βούν σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις.15 Την περίοδο αυτή, όμως, έλαβε 

χώρα η συνθηκολόγηση της Ιταλίας (8/9/1943) και ο διοικητής της Με-

ραρχίας Ελασσόνας ζήτησε να συμμετάσχουν οι στρατιώτες του σε ε-

πιχειρήσεις εναντίον των Γερμανών. Τελικά, η πλειονότητα των στρα-

τιωτών της εντάχθηκαν στα τμήματα του ΕΛΑΣ, ενώ όσοι δε συμφώ-

νησαν αφοπλίστηκαν από τον ΕΛΑΣ και μοιράστηκαν σε οικογέ-

νειες.16 

Η οικογένεια της Μ.Τ. είχε έναν Ιταλό της Μεραρχίας:17 

 

«Ο Πατέρας μου είχε έναν Ιταλό και ρωτούσα εγώ: “Τι τον έχεις, 

Μπαμπά, αυτόν εδώ;” “Να μας βοηθάει, κορίτσι μου. Έμεινε εδώ 

και τον λυπάμαι. Τον συμμάζεψα” λέει. […] Δεν ξέρω, βέβαια, 

πώς συνεννοούνταν. Με τα νοήματα πιστεύω». 

 

Οι Γερμανοί ανέλαβαν τη διοίκηση της περιοχής και εγκατέστησαν 

γερμανική φρουρά στην Ελασσόνα. Τελικά, η επιχείρηση έλαβε χώρα 

μόνο από γερμανικές δυνάμεις, οι οποίες έδρασαν κατά μήκος του δρό-

μου Δεσκάτης–Ελασσόνας, χωρίς να συναντήσουν αντίσταση και έκα-

ψαν μερικά σπίτια.18 Ωστόσο, ένα μήνα αργότερα, ο Γερμανός φρού-

ραρχος προγραμμάτισε επίσκεψη στην Κρανιά και τη Δεσκάτη, αλλά 
 

15 Στράτος Ν. Δορδανάς, Το Αίμα των Αθώων: Αντίποινα των Γερμανικών Αρχών Κα-

τοχής στη Μακεδονία, 1941-1944 (Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2007), 411. 
16 Δημήτριος Ευθ. Γαλάνης, συνέντευξη. 
17 Μ.Τ., συνέντευξη, Γρεβενά, 28 Απριλίου 2017. 
18 Δορδανάς, Το Αίμα των Αθώων, 411. 
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στη διαδρομή δέχτηκε επίθεση από αντάρτικες ομάδες με αποτέλεσμα 

να υποχωρήσει, αφήνοντας πίσω του νεκρούς στρατιώτες και εξοπλι-

σμό.19 

Το γεγονός αυτό, όπως και άλλα στην ευρύτερη περιοχή, ανάγκασαν 

τις γερμανικές δυνάμεις να διεξαγάγουν καινούρια εκκαθαριστική επι-

χείρηση στην περιοχή των Καμβουνίων–Αντιχασίων. Για να επιτευ-

χθούν οι στόχοι τους σχεδιάστηκε η περικύκλωση της Δεσκάτης με 

ταυτόχρονη επίθεση ταγμάτων από τα βόρεια και ανατολικά της κωμό-

πολης. 

Τα τάγματα που μπήκαν στη Δεσκάτη από την Ελάτη δε συνάντη-

σαν κάποια αντίσταση.20 Δε συνέβη το ίδιο και με τα τάγματα που ξε-

κίνησαν από τον Τύρναβο.21 Όταν έφτασαν στη διαδρομή Ελασσόνα–

Δεσκάτη, οι αντάρτες προσπάθησαν πάλι να τους αναχαιτίσουν έξω 

από την Κρανιά, αλλά απέτυχαν έπειτα από ολοήμερη μάχη. Οι Γερμα-

νοί συνέχισαν και στη διαδρομή έκαιγαν και λεηλατούσαν ό,τι έβρι-

σκαν στο δρόμο τους.22 Ο ΕΛΑΣ πληροφορήθηκε για την επικείμενη 

περικύκλωση της Δεσκάτης και αποφάσισε να γίνει μαζική εκκένωσή 

της.23 

Όταν έφτασαν όλες οι γερμανικές δυνάμεις στη Δεσκάτη, ερευνή-

θηκε όλη η τριγύρω περιοχή ώστε να εντοπισθούν οι κάτοικοι.24 Βέ-

βαια, κάποιοι είχαν παραμείνει στην κωμόπολη και πρόδωσαν στους 

Γερμανούς τις θέσεις των υπολοίπων στο βουνό, με συνέπεια οι Γερ-

μανοί να βρουν δεκαοχτώ άτομα, τα οποία και εκτέλεσαν επιτόπου. Α-

νάμεσα σε αυτά ήταν στελέχη του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ.25 Στην κατοχή 

των Γερμανών περιήλθε και μέρος του εξοπλισμού των αντάρτικων ο-

μάδων. Μετά από αυτό, η πλειονότητα των δυνάμεων αναχώρησε από 

τη Δεσκάτη, ενώ μικρότερες ομάδες καταδίωξης δραστηριοποιήθηκαν 

τριγύρω και νότια της κωμόπολης, σκοτώνοντας άλλα εννιά άτομα.26 

Όπως θυμάται ο Δ.Τ., το ίδιο συνέβη και στο χωριό Παρασκευή:27 

 

 
19 Θεόδωρος Ι. Καρυπίδης, Εαμική Εθνική Αντίσταση-Δεκέμβρης 1944 (Δεκεμβριανά)-

Εμφύλιος Πόλεμος 1946-1949 (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, 1996), 

167. 
20 Δορδανάς, ό.π., 517-518. 
21 Τα τάγματα αυτά συνέδραμαν και μικρά σώματα Ελλήνων από την ΠΑΟ και τον 

Εθνικό Ελληνικό Στρατό. 
22 Καρυπίδης, Εαμική Εθνική Αντίσταση, 167-168. 
23 Σαράφη, «Η αστυνόμευση», 237. 
24 Δορδανάς, ό.π., 518. 
25 Σαράφη, ό.π., 237. 
26 Δορδανάς, ό.π., 518-519. 
27 Δ.Τ., συνέντευξη, Γρεβενά, 28 Απριλίου 2017. 
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«Ο κόσμος του χωριού εκείνη την εποχή είχε φύγει από τα σπίτια 

του και βρισκόταν σε διάφορα καταφύγια επάνω προς το βουνό. 

[…] Οι Γερμανοί, σκοτώσανε τότε τον πατέρα του Θ.Π. Αυτός 

πήγαινε με την κόρη του στα μαντριά πάνω, την ανηφόρα εκεί 

από το λάκκο προς τα πάνω. Αυτοί ήταν κάπου στα αμπέλια, δεν 

ξέρω ακριβώς, και πυροβόλησαν με τα πολυβόλα και τον σκοτώ-

σαν αυτόν. Η κόρη του επέζησε. Οι Γερμανοί φεύγοντας έκαψαν 

το σχολείο και ένα σπίτι και δεν πείραξαν τίποτα άλλο». 

 

Η Ε.Σ. αναφέρει επιπλέον:28 

 

«Φύγαμε από την καλύβα. Είχαμε και αλεύρι· καλαμποκίσιο, 

κιόλας! […] Πήγαμε στους “Ρατζάδες”. Θυσία έγινε ο κόσμος να 

μας φιλοξενήσουν. Η αδελφή μου, η Μ., ήταν μικρή και η μάνα 

μ’ είχε φαρδιά φούστα και την έβαζε από κάτω γιατί χιόνιζε, αλλά 

όλα περνούσαν πάλι από κάτω, εκεί στο βουνό που ήμασταν. Και 

της λέει: “Άντε κορίτσι μου, σε έβαλα ακόμα μια φορά κάτω από 

την κοιλιά.” […]» 

 

Οι τελευταίες γερμανικές δυνάμεις αναχώρησαν από την περιοχή 

στις 18 Φεβρουαρίου.29 Οι Γερμανοί την ημέρα εκείνη είχαν συγκε-

ντρώσει όλους όσοι είχαν παραμείνει στη Δεσκάτη στην κεντρική εκ-

κλησία, λογικά για να τους εκτελέσουν. Όμως, ένα αεροπλάνο τους έ-

ριξε ένα φάκελο και οι δυνάμεις ξεκίνησαν να αναχωρούν βιαστικά, 

ήδη μέσα σε δέκα λεπτά.30 

Από εκείνη τη μέρα δεν υπάρχουν στη Δεσκάτη και τη γύρω περιοχή 

επισκέψεις Ιταλών και Γερμανών, ενώ σταματά και η δράση των δωσί-

λογων.31 Άλλωστε και για τους ίδιους τους Γερμανούς η επιχείρηση δεν 

κρίθηκε επιτυχημένη, καθώς βρέθηκαν στις προκαθορισμένες θέσεις 

τους, αλλά δεν έπληξαν την Αντίσταση, παρά μόνο τον άμαχο πληθυ-

σμό.32 

Όταν έφυγαν οι Γερμανοί, οι κάτοικοι επέστρεφαν τμηματικά υπό 

 
28 Ε.Σ., συνέντευξη, Δεσκάτη, 30 Απριλίου 2017. 
29 Καρυπίδης, ό.π., 167. 
30 Νικόλαος Ε. Μότσιος, Οι ήρωες γεννιούνται στη θύελλα, η ζωή και η δράση του 

μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις περιοδικού Ε-

ΝΕΚΕΝ, 2008), 305. 
31 Καρυπίδης, ό.π., 168-170. Στους δωσίλογους εντάσσονται και οι Λεγεωνάριοι, ενώ 

δε δραστηριοποιήθηκαν καθόλου σώματα Ταγματασφαλιτών. 
32 Δορδανάς, ό.π., 519. 
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το φόβο να μην είχαν παραμείνει κάποιοι Γερμανοί. Οι ζημιές, τις ο-

ποίες βρήκαν πίσω, ήταν αποτέλεσμα των καταστροφών που προκάλε-

σαν οι γερμανικές δυνάμεις κατά το τελευταίο διήμερο της παραμονής 

τους.33 

Ο Α.Α.-Τ. θυμάται γενικά αυτήν την εποχή:34 

 

«Τότε ο κόσμος ήταν πολύ μονιασμένος, πολύ αγαπημένος. Ιδιαί-

τερα η νεολαία. Τότε είδαμε που έπαιζαν από κανά θέατρο, έ-

παιζε κανένας σινεμάς εδώ στου Κ. τις αποθήκες. Εμείς οι νέοι 

ήμασταν οργανωμένοι όλοι στην ΕΠΟΝ. Και οι άλλοι, οι μεγάλοι 

ήταν οργανωμένοι στο ΕΑΜ».  

 

Ο Α.Γ. αναφέρει ένα περιστατικό από την εποχή αυτή, που του εξι-

στόρησε ο παππούς του:35 

 

«Την περίοδο εκείνη, η παράταξη των κομμουνιστών υπόσχο-

νταν στον φτωχό κοσμάκη, ο οποίος δεν είχε να φάει, διάφορα. 

Τους μάζευε κάτω στην καλύβα στον Άγιο Δημήτριο και τους 

έλεγαν: “Δε θα κατεβαίνετε με γαϊδούρι, όπως κατεβαίνατε με 

τους Δεξιούς. Θα έρχεται ελικόπτερο και θα σας φέρνει εδώ από 

τη Δεσκάτη!” Εξωφρενικά πράγματα όχι μόνο για τότε, αλλά α-

κόμη και για σήμερα!» 

 

Απελευθέρωση 

 

Με την Απελευθέρωση, το ΕΑΜ διατήρησε υπό τον έλεγχό του τη Δε-

σκάτη μέχρι το Φεβρουάριο του 1945. Μετά από τη Συμφωνία της 

Βάρκιζας, η Εθνοφυλακή ανέλαβε την αστυνόμευση της Δεσκάτης. 

Το καλοκαίρι του ίδιου έτους στη Δεσκάτη τοποθετήθηκαν δώδεκα 

χωροφύλακες, υπό τη διοίκηση ενός υπομοίραρχου, του Χρύσανθου 

Παπαδάκη.36 Το απόσπασμα αυτό δραστηριοποιήθηκε στην ευρύτερη 

περιοχή Δεσκάτης–Ελασσόνας, σε συνεργασία και με παρακρατικές 

συμμορίες, και προχώρησε σε πολλές επιχειρήσεις, με στόχο κομμου-

νιστές της περιοχής.37 

Άνδρες και γυναίκες, λοιπόν, μέλη ή συνεργάτες της Αντίστασης, 

 
33 Δημήτριος Ευθ. Γαλάνης, συνέντευξη. 
34 Α.Α.-Τ., συνέντευξη. 
35 Α.Γ., συνέντευξη, Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018. 
36 Σαράφη, ό.π., 238. 
37 Δημήτριος Ευθ. Γαλάνης, συνέντευξη. 
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άρχισαν να υφίστανται διώξεις, ξυλοδαρμούς και απειλές χωρίς να υ-

πάρχει κάποια τυπική αιτία ή δυνατότητα υπεράσπισής τους. Ουσια-

στικά είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα τρομοκρατίας, όπου η πλειονότητα 

των κατοίκων της Δεσκάτης, καθώς είχαν ήδη στηρίξει την Αντίσταση 

υλικά και σωματικά, ζούσαν ανασφαλείς και χωρίς την πιθανότητα βο-

ήθειας από την πολιτεία. Το κλίμα χειροτέρεψε μετά τις εκλογές του 

Μαρτίου 1946 και την αποχή του ΚΚΕ. Όσοι, λοιπόν, δεν ψήφισαν στις 

εκλογές θεωρήθηκαν συμπαθούντες του ΕΑΜ και οι διώξεις έγιναν 

πλέον καθημερινό φαινόμενο.38 

Αυτές υπέστη και η Β.Π.:39 

 

«Αγαπιόμουν με τον Α. από μικρή εγώ, με τον άντρα μου. Τότε 

με πήραν φυλακή. Ο Α. ήταν με τους “άλλους” και με έλεγαν 

όλοι “πώς σε πήρε” και έλεγα εγώ “γιατί δεν είμαι καλή;” […] 

“Ό,τι θέλεις κάνε. Εγώ είμαι δίπλα σου” μου είπε. “Μια φορά 

την αγάπη μας δε θα την αφήκομε. Αυτού θέλεις εσύ; Εγώ θέλω 

εδώ”. Ήταν στο άλλο κόμμα. 

Πήγα φυλακή. Με πήγαν στα σπίτια εδώ, τα “κορδελάδικα”. Τα 

είχανε κάνει μέσα […] Τάχα τι είχα πάει στους αντάρτες. Ήμουν 

μεγαλύτερη από τετάρτη τάξη πια. Που λες: “Μ., τι έκανες εσύ;” 

μου λέει. “Τίποτα. Τι να κάνω εγώ;” λέω. “Να, πήγαμε στην Ε-

λασσόνα· τραγουδούσαμε τα δικά μας τα τραγούδια […] Τι θέ-

λετε; Αφού είμαστε εκεί εμείς! Σας πειράζουμε;”. Άρχισε και με 

ρίχνει ένα μπάτσο ένας τότε και πέφτω κάτω από τις σκάλες. 

“Γουμάρι! Με το γουμάρι σου! Δεν ντρέπεσαι! Ένα κοριτσάκι το 

χτύπησες· να το σκοτώσεις!”, λέω. Ήμουν γύρω στα δεκαοχτώ-

είκοσι. Όταν με γκρέμισε του λέω “Αν είχα ένα τέτοιο να σου 

σκίσω το κεφάλι! Αλλά λυπούμαι τη μάνα σου!” 

Δεν έκατσα καθόλου φυλακή. Δε με κράτησαν. Ένα βράδυ μόνο. 

Ο Α. είχε μάθει ότι ήμουν εκεί. […] 

Ούτε η οικογένεια έπαθε τίποτα εξαιτίας μου. Δεν τον είχαν τον 

πατέρα μου. Αλλά τους έδινε ο πατέρας μου γάλα σ’ απάνω εκεί 

που ήτανε. Είχαν στο μοναστήρι τα πρόβατα, τα γίδια. Άλλες οι-

κογένειες ήταν, όμως, χωριστές». 

 

Ο Α.Α.-Τ., από τη μεριά του, θυμάται και αυτός την περίοδο της 

«Λευκής Τρομοκρατίας»:40 

 
38 Σαράφη, ό.π., 239. 
39 Β.Π., συνέντευξη, Δεσκάτη, 29 Απριλίου 2017. 
40 Α.Α.-Τ., συνέντευξη. 
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«[…] ψήφισαν μόνο εκατό πενήντα άτομα απ’ όλη τη Δεσκάτη. 

Αυτοί που ψήφισαν αναγνωρίστηκαν “εθνικόφρονες”. Και όλοι 

εμείς ήμασταν “κομμουνιστές”, όλοι χωρίς να ξέρουμε τι θα πει 

κομμουνισμός. Πειθαρχήσαμε, απλώς, όλοι στην εντολή του ΕΑΜ.  

Εγώ προσωπικά, πριν ακόμα έρθει ακόμα η Χωροφυλακή, στα 

“βακούφικα”, φορούσα ένα κόκκινο πουλόβερ. Παιδάκι, μικρός. 

Το κόκκινο πουλόβερ έγινε η αιτία να με ξυλοκοπήσουν. Έφαγα 

ξύλο, να δεις. Μισοπεθαμένο με πήγαν στο σπίτι. Στα ξεροκρέ-

βατα, που λέγαμε τότε· δεν υπήρχαν κουβέρτες. Με σήκωσαν και 

με πήγαν σπίτι. 

Πονούσα. Όλο το σώμα μου ήταν κόκκινο. Και δεν ξέρω ποιος 

είπε το μακαρίτη τον πατέρα μου και πήρε ένα δέρμα από πρό-

βατο, το έβαλε εκεί τριγύρω και με τύλιξε· και άιντε αυτό επειδή 

ήταν καλοκαίρι, ζέστα, έβγαλε σκουλήκια άσπρα. Και εκείνο με 

έσωσε! Έτρωγαν το αίμα κάθε βράδυ· εγώ να πονάω. Με είχαν 

και δεμένο. 

Ο Λ., που ήταν δάσκαλος, μας καθοδηγούσε και ήταν σε θέση να 

πληρώνει το νερό που έπινε δεν έπαθε τίποτα. Ο άλλος ο Τ., το 

ίδιο. Ο Κρανιώτης που ήταν τότε εδώ, που τον είχα εγώ Ταγμα-

τάρχη και είχε εμένα σύνδεσμο, μ’ έλεγε π.χ. “σύρε στο Λιβα-

δερό” κτλ., δεν έπαθε τίποτα. Και έπαθαμε εμείς τα τσομπανα-

ρούλια που δεν ξέραμε τι θα πει “κομμουνισμός”· που δεν ξέ-

ρουμε ακόμα και τώρα. Τι είναι “δημοκρατία” και τι τα υπόλοιπα.  

Και τα πληρώσαμε όλα ο απλός λαός. Η τρομοκρατία την οποία 

είχε εξαπολύσει [το κράτος] δημιούργησε αυτόν [τον Εμφύλιο 

Πόλεμο]. Αν πιάνανε τότε τα στελέχια, να πιάσουν τον Β., τον 

Τ., αυτούς που μας καθοδηγούσαν. Αφού δεν τους άρεσε η κατά-

σταση γιατί να χτυπάνε εμένα, το τσομπαναρούλι, και να μην 

πάνε τον Τ. μέσα; Να μάσουν πέντε-δέκα στελέχη και να μας α-

φήσουν εμάς ελεύθερους; Αλλά τα υποστήκαμε εμείς. Εγώ και ο 

“Α” και ο “Β” που δεν ξέραμε τι θα πει “κομμουνισμός”, τι θα πει 

“δημοκρατία”. Ακόμα και σήμερα θα πει κανείς και δεν ξέρουμε! 

Εδώ άλλοι δεν ξέρουν. Εγώ αυτά τα έμαθα στις φυλακές και όχι 

εδώ πέρα. Αλλά αυτοί ήθελαν πόλεμο». 

 

Εμφύλιος Πόλεμος 

 

Ύστερα από αυτά τα γεγονότα, πολλοί πρώην αντάρτες εγκατέλειψαν 

τη Δεσκάτη και αποφάσισαν να δημιουργήσουν «Ομάδα Ένοπλων Κα-

ταδιωκόμενων», έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Στα 

τέλη της άνοιξης του 1946 άλλες ΟΕΚ της Θεσσαλίας βοήθησαν την 
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τοπική της Δεσκάτης. Η Χωροφυλακή, ωστόσο, πληροφορήθηκε το 

κρησφύγετό της και αποπειράθηκε να της επιτεθεί. Το αποτέλεσμα της 

συμπλοκής ήταν ένας νεκρός χωροφύλακας, γεγονός που ενίσχυσε το 

κύμα διώξεων, το οποίο και κορυφώθηκε το καλοκαίρι του 1946, όταν 

και το σώμα του Παπαδάκη προέβη σε αρκετούς ξυλοδαρμούς και δο-

λοφονίες στην περιοχή.41 

Αντιθέτως, η πρώτη ανάληψη δράσης των ανταρτών στην περιοχή 

της Δεσκάτης συνέβη στις 11 Ιουνίου 1946 όταν και έλαβε χώρα μια 

μικρής έκτασης συμπλοκή χωροφυλάκων και ανταρτών, χωρίς εκατέ-

ρωθεν απώλειες.42 Από το μήνα αυτό άρχισε η αντικατάσταση της Χω-

ροφυλακής, ενώ παράλληλα σταμάτησε η ενίσχυση των διάφορων πα-

ραστρατιωτικών ομάδων, από το νεοσύστατο, με βρετανική βοήθεια, 

Εθνικό Στρατό, με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των ανταρτών.43 

Το καλοκαίρι του ίδιου έτους, ομάδες ανταρτών πέρασαν από την 

περιοχή του Βερμίου και των Πιερίων Ορών στην περιοχή των Χασίων, 

όπου και προχώρησαν σε επιχειρήσεις κατάληψης της Δεσκάτης και 

άλλων χωριών της περιοχής. Οι αντάρτες που συγκεντρώθηκαν ανήκαν 

στις «Δυνάμεις Πίνδου, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας», οι ο-

ποίες είχαν ήδη υπό τον έλεγχό τους πολλές περιοχές, ειδικά στα Χάσια 

και τα Αντιχάσια.44 

Η Β.Π., μέλος της ΕΠΟΝ, σημειώνει από την πλευρά της:45 

 

«Εγώ πήγαινα στην οργάνωση. Με σταματούσαν χωροφύλακες 

πάνω στον Αγιώργη και τους έλεγα ψέματα. “Που πας εκεί, δε-

σποινίς, εσύ;”· λέω “Πάω να φέρω τσάκνα, να κάψω στον φούρ-

νο. Ζύμωσα ψωμί”. Μ’ άφηναν. Σάμπως ήξεραν αυτοί τι φτιάνω 

εγώ; Ήταν οι Μ., όλα τα παιδιά στο μέρος αυτό. Ο Χ.Τ […] Και 

τα πάενα έγγραφα εγώ. Μου τα δίναν τα χαρτιά εδώ. 

Το αρχηγείο ήταν στο Μέλοβο, το βουνό το δικό μας. Αυτοί πάε-

ναν κατ’ εκεί. Έπαιρναν τα έγγραφα και πήγαιναν εκεί. Όλα τα 

παιδιά κρύβονταν εκεί. Εκεί κοιμούνταν και κατέβαιναν τη νύ-

χτα. 

 
41 Σαράφη, ό.π., 239-240. 
42 Γενικό Επιτελείο Στρατού/Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού [ΓΕΣ/ΔΙΣ], Ο Ελληνικός 

Στρατός κατά τον Αντισυμμοριακόν Αγώνα(1946-1949): το πρώτον έτος του αντισυμ-

μοριακού αγώνος 1946 (Αθήνα: ΓΕΣ/ΔΙΣ, 1971), 52.  
43 Σόλων Νεοκ. Γρηγοριάδης, Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας 1941-1974: Εμφύλιος-

Ανένδοτος 1945- 1967 (Αθήνα: Εκδόσεις Polaris, 2010), 143-146. 
44 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο Ελληνικός Στρατός, 76-77, 102. 
45 Β.Π., συνέντευξη. 
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Μας παρακολουθούσαν, βέβαια, οι χωροφύλακες εμάς. Έρχο-

νταν στα παράθυρα να δουν είμαι εδώ; Παγαίνω πουθενά; Δεν 

παν να έρχονταν! Τα έβριζα εγώ! Ας ήμουν μικρή! […] 

Οι γονείς μου ήξεραν ότι είμαι εκεί· είχα άλλωστε τα ξαδέρφια 

μου, τα Μ.». 

 

Στη Δεσκάτη, ήδη από τον Αύγουστο του 1946, είχε στρατοπεδεύσει 

λόχος με εκατόν σαράντα στρατιώτες και επίσης υπήρχε υποδιοίκηση 

Χωροφυλακής με σαράντα πέντε χωροφύλακες. Ο λόχος είχε στην κα-

τοχή του και μικρό αριθμό όλμων και εγκαταστάθηκε στον Τρέτιμο, 

τον οποίο και οργάνωσε αμυντικά. Ωστόσο, η μικρή του δύναμη δεν 

του επέτρεπε να προφυλάξει την κωμόπολη, σε περίπτωση επίθεσης 

των ανταρτών, καθώς θα άφηνε αφύλακτο το στρατόπεδο. Το βράδυ, 

μάλιστα, η Χωροφυλακή συγκεντρωνόταν στο στρατόπεδο και συνέ-

δραμε στην άμυνά του, ενώ μέσα και περιμετρικά της Δεσκάτης υπήρ-

χαν μερικές σκοπιές. 

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου, ο διοικητής του λόχου συγκέντρωσε 

πληροφορίες ότι οι αντάρτες ενισχύονται και δραστηριοποιούνται έ-

ντονα και ζήτησε ενισχύσεις. Ωστόσο, μόνο η Ανωτέρα Διοίκηση Χω-

ροφυλακής Δυτικής Μακεδονίας μπόρεσε να στείλει ενισχύσεις εβδο-

μήντα χωροφύλακες και τρεις αξιωματικούς, για να ενισχύσουν την υ-

ποδιοίκηση Χωροφυλακής. 

Στις 17 Σεπτεμβρίου ο διοικητής ζήτησε την αντικατάσταση του υ-

πάρχοντα λόχου από έναν λόχο της Ελασσόνας, ο οποίος θα εγκαθί-

στατο μέσα στην κωμόπολη. Παρ’ όλα αυτά, τελικά δεν κατέστη εφι-

κτό. Βέβαια, ο λόχος Δεσκάτης, εκ των πραγμάτων, καθώς ακολουθού-

ταν το βρετανικό σύστημα εφοδιασμού, δεν επιτρεπόταν να έχει απο-

θέματα πυρομαχικών, ακόμα και αν ήταν δύσκολος ο εφοδιασμός του, 

παρά μόνο όσα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η δύναμή του. 

Την επόμενη ημέρα μια φάλαγγα αυτοκινήτων με προμήθειες ξεκί-

νησε από την Ελασσόνα, όμως δέχτηκε επίθεση από αντάρτικες δυνά-

μεις και αποφασίστηκε η φάλαγγα να επιστρέψει πίσω με αποτέλεσμα 

ο λόχος Δεσκάτης να μείνει αποκομμένος και χωρίς τις αναγκαίες προ-

μήθειες. 

Παράλληλα, οι αντάρτες ενισχύονταν με ομάδες από τη Βόρεια 

Πίνδο. Ήδη είχαν διαλύσει τους σταθμούς της Χωροφυλακής των γύρω 

χωριών όταν άρχισαν να περικυκλώνουν τη Δεσκάτη στα μέσα Σεπτεμ-

βρίου. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο διοικητής του λόχου έστειλε μήνυμα προς 

την Ταξιαρχία και τη Μεραρχία του, με το οποίο σημείωνε ότι πληρο-

φοριοδότης του στους αντάρτες πληροφορήθηκε πως οι τελευταίοι 

προτίθενται να επιτεθούν για να καταλάβουν τη Δεσκάτη μέχρι τις 22 
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Σεπτεμβρίου. Επίσης, στο μήνυμα ανέφερε ότι η δύναμη των ανταρτών 

ήταν δύο χιλιάδες άτομα, εφοδιασμένα και με βαρύ οπλισμό. 

Την επόμενη μέρα ο διοικητής του λόχου επικοινώνησε πάλι με τα 

ανώτερα σώματά του και ανέφερε τις θέσεις των ανταρτών και τους 

στόχους τους. Ζήτησε, λοιπόν, εφόσον δεν επρόκειτο να φθάσουν ενι-

σχύσεις, να επιτεθεί ο λόχος του πρώτος στις ανατολικές θέσεις των 

ανταρτών, στην κατεύθυνση προς Ελασσόνα, ώστε να γλιτώσει την πε-

ρικύκλωσή του. Η απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική, καθώς ήδη είχε 

δρομολογηθεί η αποστολή ενισχύσεων αυθημερόν, οι οποίες θα είχαν 

και τη σύμπραξη της αεροπορίας.46 

Ο Β.Τ. θυμάται το λόχο, ο οποίος είχε στρατοπεδεύσει στον Τρέ-

τιμο:47 

 

«Είχε ζέστη και εμείς μαζεύαμε τα κοπάδια. Κοιμόμασταν έξω, 

με κουρέλες, με ταλαγάνιες. Φοβόμασταν τον Στρατό. Είχε φέρει 

ένα πυροβολικό στον Τρέτιμο και χτυπούσε εδώ. Περνούσε από 

πάνω! Δέκα χιλιόμετρα έφτανε. Εμείς εκεί που μέναμε τότε ήμα-

σταν στον στόχο τους. Και ακούγαμε που έσκαγαν τα βλήματα 

τριγύρω». 

 

Οι ομάδες των ανταρτών είχαν καταλάβει το βράδυ της 20ης προς 

21ης Σεπτεμβρίου κομβικές θέσεις για την επίθεση στην κωμόπολη. 

Πιο συγκεκριμένα, μια είχε εγκατασταθεί στο δρόμο Καρπερού–Δε-

σκάτης και μια άλλη στη «Σκάλα».48 Επίσης, κατά τη διάρκεια της νύ-

χτας κάποια σώματα κατάφεραν να εισέλθουν και στη Δεσκάτη την ο-

ποία και κατέλαβαν χωρίς αντίσταση. 

Στις 03:00, Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 1946, ο διοικητής διαπίστωσε 

ότι οι τηλεφωνικές επικοινωνίες είχαν διακοπεί και αμέσως διέταξε γε-

νικό συναγερμό, για να ληφθούν τα προβλεπόμενα αμυντικά μέτρα. 

Στις 05:30 δύο βλήματα όλμου έπεσαν σε μικρή απόσταση από το 

στρατόπεδο και στη συνέχεια το τελευταίο δέχτηκε επίθεση από όλες 

τις πλευρές του. Έπειτα, οι αντάρτες κινήθηκαν προς τον Τρέτιμο και 

επιτέθηκαν στο λόχο, ο οποίος αμύνθηκε και κατάφερε απώλειες στους 

επιτιθέμενους. 

Στις 07:00 οι αντάρτες επιτέθηκαν ξανά από τα ανατολικά και τα 

δυτικά, λόγω της καταλληλότητας του εδάφους, αλλά αποκρούστηκαν 

 
46 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., 99-100. 
47 Β.Τ., συνέντευξη, Γήλοφος, 12 Αυγούστου 2017. 
48 Χρήστος Δ. Βήττος, «Η μάχη της Δεσκάτης στις 21 Σεπτεμβρίου 1946», greveni-

otis.gr, 2018, greveniotis.gr/ιστορια-λαογραφια/item/16405. 
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με πολλές απώλειες. Ο λόχος, από την πλευρά του, χρησιμοποιούσε με 

μέτρο τα όπλα του για την οικονομία των πυρομαχικών. 

Στις 10:00 οι αντάρτες εξαπέλυσαν τη μεγαλύτερη επίθεσή τους. Εί-

χαν εγκαταστήσει πολυβόλα στα νότια σπίτια και στο καμπαναριό της 

εκκλησίας της Δεσκάτης και έβαλαν διαρκώς προς τις θέσεις του λό-

χου.49 

Ο Δ.Τ. θυμάται ότι:50   

 

«Είχαν στήσει τα πολυβόλα στο σπίτι του Π., που ήταν ένας 

φούρνος [στην άκρη της Δεσκάτης], και από εκεί έριχναν προς 

τη μεριά του Τρέτιμου». 

 

Με τη δύση του ηλίου, οι αντάρτικες δυνάμεις, εκμεταλλευόμενες 

το σκοτάδι, τοποθέτησαν τα πολυβόλα τους πιο κοντά, πλησιάζοντας 

περισσότερο το στρατόπεδο.51 

Καθώς, όμως, τα πυρομαχικά των αμυνόμενων τελείωναν και οι ε-

νισχύσεις δεν είχαν φτάσει, ο διοικητής κάλεσε σύσκεψη στις 19:30 για 

να δώσει οδηγίες για τη δράση τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όταν, 

όμως, τον ενημέρωσαν για την κατάσταση, θεώρησε πως ο λόχος δε θα 

άντεχε σε τέτοιας έκτασης επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας και 

αποφάσισε την έξοδό του και τη διάσπαση του αντάρτικου κλοιού με 

κατεύθυνση τα Γρεβενά. 

Στις 21:30 οι στρατιώτες και οι χωροφύλακες, έπειτα από μάχη στο 

σκοτάδι, και με τη βοήθεια κάποιων ντόπιων ιδιωτών οδηγών, οι οποίοι 

γνώριζαν τα μονοπάτια, κατάφεραν το στόχο τους και συμπτύχθηκαν 

προς την πόλη των Γρεβενών, χωρίς να συναντήσουν κάποιο αντάρτικο 

σώμα. Παρ’ όλα αυτά, κάποιοι χωροφύλακες από την περιοχή κρύφθη-

καν στα χωριά τους. Τους τελευταίους ακολούθησαν και πέντε συνά-

δελφοί τους που δε γνώριζαν την περιοχή με αποτέλεσμα να γίνουν α-

ντιληπτοί, να συλληφθούν και εντέλει να εκτελεστούν. Τέλος, ο διοι-

κητής της υποδιοίκησης Χωροφυλακής μαζί με δυο αξιωματούχους και 

τέσσερις χωροφύλακες κινήθηκαν μόνοι τους, με αποτέλεσμα να πέ-

σουν σε ενέδρα και να φονευθούν στη «Σκάλα» όλοι τους, πλην ενός 

χωροφύλακα.52 

Συνολικά, οι απώλειες για τη Φρουρά της Δεσκάτης ήταν δύο αξιω-

ματικοί και δεκαεφτά στρατιώτες νεκροί και τρεις τραυματίες, ενώ οι 

 
49 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., 101. 
50 Δ.Τ., συνέντευξη. 
51 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., 101-102. 
52 Βήττος, «Η μάχη». 
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υπόλοιποι έφτασαν στα Γρεβενά. Οι αντάρτες είχαν σαράντα νεκρούς 

και πολλούς τραυματίες.53 

Σύμφωνα με το Δ.Τ.:54 

 

«Εκείνη την εποχή διαλύθηκε ο Στρατός· δεν μπορούσε να αντι-

σταθεί και φεύγανε εδώ και εκεί. Άλλοι προς το μέρος της Ελασ-

σόνας, άλλοι προς την Καλαμπάκα, άλλοι προς το μέρος της Πα-

λιουριάς και τέτοια. Και εκεί ήταν δύο αστυνομικοί, ένας νομίζω 

ήταν και αξιωματικός, και τους σκοτώσαν οι αντάρτες σε μια ρα-

χούλα, εκεί κοντά που είχαμε τα μαντριά, λίγο πιο κάτω, και τους 

είχε θάψει ο πατέρας μου εκεί πρόχειρα, για να μην τους φάνε τα 

άγρια ζώα, ως πότε ήρθαν μετά εκεί και τους πήρανε». 

 

Η Μ.Τ. αναφέρει και αυτή ένα περιστατικό, που της διηγήθηκε η 

μητέρα της:55 

 

«Είχαμε κλειδώσει και οι αντάρτες χτυπούσαν την πόρτα πολύ 

δυνατά. Και λέει ο ένας: “Πάμε. Ο Μ. [ο πατέρας της] δε μας πεί-

ραξε τίποτα. Πάμε να φύγουμε”. Ήθελαν να μπουν μέσα, να πά-

ρουν όσα έβρισκαν, αλλά αφού δεν τους πείραξε ο πατέρας μου 

έφυγαν». 

 

Αρχηγός της επιχείρησης ήταν ο Καπετάν Αλευράς.56 Με τη λήξη 

των εχθροπραξιών, κυκλοφορούσε με το άλογό του μέσα στην κωμό-

πολη και αφού τους συγκέντρωσε όλους στην πλατεία αναφέρθηκε 

στον αγώνα που έδιναν οι κομμουνιστές και ζήτησε από τους κατοίκους 

να ενσωματωθούν στα αντάρτικα σώματα.57 

Για να αντιμετωπίσει τους αντάρτες της περιοχής, ο Εθνικός Στρα-

τός αποφάσισε να στείλει απόσπασμα από την Καλαμπάκα. Η επιχεί-

ρηση ξεκίνησε στις 24 Σεπτεμβρίου και οι μονάδες έφτασαν στις 26 

του μηνός στη Δεσκάτη, χωρίς να καταφέρουν τελικά να έρθουν σε ε-

παφή με τους αντάρτες. Την επόμενη ημέρα, ωστόσο, καθώς επέστρε-

φαν στην Καλαμπάκα έπεσαν σε ενέδρα με απολογισμό έναν νεκρό και 

έναν τραυματία και αρκετές υλικές ζημιές στα οχήματά τους. 

 
53 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., 101-102. 
54 Δ.Τ., συνέντευξη. 
55 Μ.Τ., συνέντευξη . 
56 Ο Καπετάν Αλευράς (Ηλίας Αλευράς) ήταν γνωστός στους Δεσκατιώτες, καθώς 

είχε εργαστεί ως εργολάβος στο δρόμο Δεσκάτης–Καλαμπάκας (επί Μεταξά), ενώ η 

γυναίκα του ήταν από την Κρανιά. 
57 Βήττος, ό.π. 
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Από τα ανατολικά, απόσπασμα οργανώθηκε στη Λάρισα, στις 23 

Σεπτεμβρίου, με στόχο την ανακατάληψη της Δεσκάτης. Στις 25 Σε-

πτεμβρίου έφτασε στην Κρανιά, όπου υπήρξε μικρή συμπλοκή με α-

ντάρτικες δυνάμεις και το διήμερο 28-29 του ίδιου μήνα προέβη σε εκ-

καθάριση της περιοχής ανατολικά και νοτιοανατολικά της Δεσκάτης. 

Την 1η Οκτωβρίου το απόσπασμα επέστρεψε στη Λάρισα.58 

Όλες αυτές οι ενέργειες του Στρατού είχαν ως αποτέλεσμα τη μό-

νιμη στρατοπέδευση δύναμής του στη Δεσκάτη, ενώ σποραδικές επι-

χειρήσεις, εναντίον των αντάρτικων σωμάτων της περιοχής, συνεχίστη-

καν μέχρι τις αρχές του 1947.59 

Ο Α.Α.-Τ. αναφέρει την κατάσταση που επικράτησε μετά την ανα-

χώρηση των ανταρτών:60 

 

«Όταν έφυγαν οι αντάρτες έγινε το μεγαλύτερο κακό που έγινε 

ποτέ στη Δεσκάτη. Σκότωσαν εδώ πέρα στη “Σκάλα”. Που όταν 

έφυγαν, έδωσαν μια ψευτοαμνηστία [ο πληροφορητής εδώ ανα-

φέρεται στην αμνηστία που χορήγησε το κράτος το 1947]· ότι ο 

κόσμος ήταν τότε όχι αντάρτες, αλλά σαν καταδιωκόμενοι. Φο-

βόνταν να ‘ρθουνε για αυτά που έκαναν. Ήρθαν στο καφενείο 

εδώ το βράδυ κάποιοι, έκατσαν κανά δυο ώρες και ύστερα από 

κανά δυο μέρες εξαφανίστηκαν. Τους σκότωσαν. Αυτή ήταν 

πάνω κάτω η κατάσταση». 

 

Η Μ.Τ., μικρότερη σε ηλικία, θυμάται:61 

 

«Στο σπίτι μας είχαμε στρατιώτες, επειδή ήταν πολύ μεγάλο και 

καινούριο και το κατέλαβαν αυτοί. Εμείς είχαμε το ένα το δωμά-

τιο και τα άλλα ο Στρατός. Είχαμε ένα φυλάκιο και στην εξώ-

πορτα από το οποίο φύλαγε ο Στρατός. Έτσι ήμασταν και εμείς 

πιο σίγουροι […]». 

 

Τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Στρατού στο Γήλοφο θυμάται 

και ο Β.Τ.:62 

 

«Οι αντάρτες είχαν μια διμοιρία. Εδώ στην πλατεία ο αδελφός 

 
58 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., 127-128. 
59 Σαράφη, «Η αστυνόμευση», 240. 
60 Α.Α.-Τ., συνέντευξη. 
61 Μ.Τ., συνέντευξη. 
62 Β.Τ., συνέντευξη. 
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μου είχε ένα σπίτι, παλιό, διπλό, με την αυλή. […] Και μια περί-

οδο το χειμώνα, υποχρεωτικά γιατί είχε πολύ κρύο, ήταν μια ο-

μάδα αντάρτες, δεκαπέντε άτομα, καθόταν εκεί. Είχαν έναν 

σκοπό από κάτω και έναν σκοπό από πάνω. […] Τρώγανε αυτοί, 

χορεύανε πάνω στον νωντά που κοιμότανε. Ψήνανε κρέας κάθε 

μέρα από πρόβατα που είχαν μαζέψει στο Καρπερό […] 

Βέβαια, τον πατέρα μου δεν του φέρθηκαν καλά. Ενώ ερχόταν 

από τη Δεσκάτη αντάρτες, τους έδινε και φαγητό και ψωμί, γιατί 

ήταν στο κοπάδι κοντά αυτοί και τους βοηθούσε. Μια βραδιά εί-

χαν έρθει εδώ στο χωριό και ακούει φασαρία και έρχεται ένας 

αντάρτης από το Μαυρέλι, θα τον είχαν στείλει αυτοί λογικά, αν 

και γινόταν και στο χωριό πολλά. Εμείς τα είχαμε τα πρόβατα 

στον Αϊ Γιώργη, οπότε κάποιος μπορεί να τους είπε. 

“Θέλω την κάπα που μου ‘κλεψες” λέει στον πατέρα μου. “Άμα 

θες να σου δώσω την κάπα” λέει ο πατέρας μου “παρ’ την. Είναι 

και καινούρια”. 

“Φασίστα!” γκάριζε ο άλλος. Έβριζε τον Χριστό και την Πανα-

γία. Μετά λέει: “Άμα δεν έχεις κάπα να μου δώσεις, τότε δως μου 

τα δυο κριάρια!”, τα οποία είχε ευνουχισμένα ο πατέρας μου για 

σφάξιμο. Και του απαντάει ο πατέρας μου: “Α, ρε συναγωνιστή! 

Είδες που είσαι βαλτός; Που ξέρεις εσύ ότι εγώ τα έχω τα κριάρια 

αυτά; Άρα σου είπανε!”. 

Ακούει τη φασαρία και έρχεται και ένας άλλος αντάρτης, τον ο-

ποίο ο πατέρας μου για δεκαπέντε μέρες τον ταΐζε γιαούρτι, γάλα 

και ό,τι είχε. […] ερχόταν εδώ και έλεγε τον πατέρα μου: “Μή-

πως σε περισσεύει λίγο ψωμί;” “Αυτό που μου στέλνουν από 

πέρα” του ‘λεγε ο πατέρας μου, “θα το κόψουμε στη μέση. Μισό 

εσείς, μισό εμείς”. 

Του λέει, λοιπόν: “Τι γίνεται συναγωνιστή; Όλα καλά;” “Ε, να 

θέλει να του δώσω την κάπα που του ‘κλεψα. Ποια κάπα του 

‘κλεψα; Αν θέλει να του δώσω τη δικιά μου κάπα την καινούρια” 

απαντάει ο πατέρας μου. 

“Ποιον ρε; Από τον μπάρμπα-Μ. θέλεις να πάρεις; Αυτός μας τα-

ΐζει! Τρίχα δε θα πάρεις από αυτόν!” λέει ο Β. στον άλλον και τον 

σπρώχνει κάτω από τις σκάλες! “Κοίτα το παιδί μου” λέει ο πα-

τέρας μου στον Β. “τι φοράει”. Εγώ φορούσα γουρνοτσάρουχα 

τότε. “Έχω δυο κριάρια και θα τα πουλήσω για να πάρω παπού-

τσια στο παιδί. Αλλά θα σου δώσω ένα σφαχτό γιατί μπορεί να 

πεινούν οι άνθρωποι”. Και απαντάει ο Β.: “Απόψε που είμαι εγώ 

εδώ, μπάρμπα-Μ., τρίχα δε θα δώσεις!” […] 

Το τάγμα του Καραββίδη ήταν αυτό που φρουρούσε τη Δεσκάτη 
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μετά που μπήκαν οι αντάρτες. Και βγήκε για επιχείρηση. Εγώ 

τότε πήγαινα δευτέρα δημοτικού στο άλλο το χωριό. Και βγαί-

νουν τότε οι γυναίκες και φωνάζουν: “Γυρνάτε πάλι! Γυρνάτε 

πάλι!” Τα ‘γελάδια τα είχαν χτυπήσει με τα πυρά που έβαλαν από 

το Δασοχώρι. […] 

Ένα κορίτσι, γιατί ο κόσμος έφευγε, είχε αγωνία αν θα γυρίσουν 

το βράδυ. Ο κόσμος πήγαινε κάτω στο ρέμα. Και αυτή τους λέει: 

“Όλοι εσείς πήρατε ένα σκέπασμα. Να γυρίσω και εγώ να πάρω 

μια φούστα ή ένα κιλίμι. Που θα ξημερώσουμε το βράδυ;” Και 

γυρνάει από εκεί, κακιά του τύχη δηλαδή, πίσω στα σπίτια, αλλά 

τα πυρά βροχή. Και να περιμένουν οι άλλες οι γυναίκες να επι-

στρέψει. Παίρνει, λοιπόν, μια φούστα και πάει να βγει και την 

πετυχαίνει ένας όλμος των 30 χιλιοστών. Και με τη διασπορά που 

είχαν τα βλήματα της έκοψαν το στομάχι. […] 

Ήρθαν ύστερα οι ΜΑΫδες όταν γυρίσαμε εμείς. Έσπασαν το ύ-

ψωμα και έρχεται ο ένας εδώ, στην Κ., ήταν μαζεμένες και άλλες 

γυναίκες, και τις ρωτάει: “Που τους έχετε τους αντάρτες;” “Τι 

αντάρτες έχουμε; Οι αντάρτες έφυγαν” λέει. Αμέσως αυτή βγάζει 

τα γράμματα: “Ορίστε ρε παιδιά, έχω και εγώ γιό στρατιώτη. Υ-

πηρετάει στα Σέρρας”. 

Αυτοί μάζεψαν ένα κοπάδι πρόβατα και τα πήγαν στη Δεσκάτα. 

Πήραν όσα πήραν εκεί να φάνε, τα έσφαξαν, και μετά τους έβαλε 

πόστα ο Καραββίδης: “Εμείς δεν παίρνουμε πρόβατα!”. Μετά τα 

έφεραν πάλι εδώ και τα απώλυκαν στο χωριό […]». 

 

Την ίδια περίοδο, ο Εθνικός Στρατός είχε θέσει σε εφαρμογή ένα 

σχέδιο μετεγκατάστασης των κατοίκων από τις ορεινές περιοχές στη 

Δεσκάτη, ώστε να μην ενισχύουν-βοηθούν τις αντάρτικες δυνάμεις.63 

Οι δυνάμεις του Εθνικού Στρατού παρέμειναν στη Δεσκάτη μέχρι 

τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Η κωμόπολη δε δέχτηκε κάποιο ση-

μαντικό χτύπημα από αντάρτικες δυνάμεις, παρά μόνο μικρές επιδρο-

μικές επιθέσεις με στόχο εφόδια που θα τους επέτρεπαν να συνεχίσουν 

τις δραστηριότητές τους, οι οποίες και αποκρούονταν από το Στρατό. 

Δε συνέβη το ίδιο και στην ευρύτερη περιοχή της Δεσκάτης όπου η 

απουσία του Στρατού έδινε στο ΔΣΕ ελευθερία των κινήσεων. 

Στις 3 Οκτωβρίου 1946 είχαν επιχειρήσει καινούρια κατάληψη της 

Δεσκάτης, όμως απέτυχαν. Αντάρτικες δυνάμεις επιτέθηκαν τότε σε 

 
63 Δημήτριος Ευθ. Γαλάνης, συνέντευξη. 
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τμήμα του Εθνικού Στρατού έξω από το χωριό Παναγιά, με εφτά νε-

κρούς και απώλειες όπλων για τις ίδιες.64 

Σύμφωνα με την έκθεση του Δημοκρατικού Στρατού στον Οργανι-

σμό Ηνωμένων Εθνών (Μάρτιος 1947), μέσα στην κωμόπολη δε γίνο-

νταν πλέον διώξεις κατά κομμουνιστών από κρατικές ή παρακρατικές 

ομάδες. Ωστόσο, στους ξυλοδαρμούς σε γύρω χωριά συμμετείχαν και 

χωροφύλακες από το σταθμό της Δεσκάτης, ενώ στην κωμόπολη κρα-

τήθηκαν αρκετά άτομα. Ενδεικτικά, σε μια επιχείρηση των κρατικών 

δυνάμεων στο Γήλοφο, την 1η Δεκεμβρίου 1946 συνελήφθησαν και 

κρατήθηκαν στη Δεσκάτη σαράντα άτομα, άνδρες και γυναίκες, από 2 

έως 46 μέρες.65 

Οι αντάρτες την περίοδο αυτή στρατολογούσαν νέα άτομα, με ή χω-

ρίς τη θέλησή τους. Πήραν και την αδελφή του Β.Τ.:66 

 

«[…] Μετά πήραν τελικά την αδελφή μου. Τότε ‘ρίξαν τον πα-

τέρα μου μια με το υποκόπανο, γιατί διαμαρτυρήθηκε, και τον 

πονούσε μέχρι που πέθανε. Την πάνε, λοιπόν, πάνω στον Γράμμο 

για να πολεμήσει.[…] 

Τις έβαλαν με ένα ακόμη κορίτσι να φυλάττουνε σκοποί ένα 

βράδυ. Και αυτό το έπιασε πόνος στην κοιλιά, από τον αέρα λο-

γικά που φυσούσε εκεί, ζάρωσε και την πιάνει ύπνος. Η αδελφή 

μου της έλεγαν ότι στα υψώματα του Πενταλόφου είναι Στρατός. 

Σαν πιάνει τον κατήφορο, κατήφορο, ζωή ή θάνατος. Περνάει 

από κάτι λακκώματα εκεί και σιγά-σιγά, σιγά-σιγά πηγαίνοντας 

άρχιζε να χαράζει. Την περίμεναν· την είχε δει από πάνω ο Στρα-

τός. “Αλτ! Τις εί;” της λένε. Σταματάει αυτή και λέει: “Είμαι α-

νταρτίνα. Έρχομαι να παρουσιασθώ”. “Κάτσε αυτού. Μην προ-

χωράς!” της λένε. Αν προχωρούσε λίγο ακόμα ήταν γεμάτο νάρ-

κες. Θα σκοτώνονταν. Ήρθε ο σκοπός και της λέει: “Κάτω το 

όπλο, απάνω τα χέρια”. Της τα παίρνει όλα, την κάνει έρευνα και 

την πάει ευθεία πάνω στα γραφεία του Στρατού. Την πήραν ανά-

κριση και τους είπε: “Είμαι από το τάδε μέρος· είμαι παρμένη”. 

“Α, μάλιστα! Τυχαία, δηλαδή, ήρθες εδώ” είπαν αυτοί. Έπειτα τη 

συνόδευσαν και την πήγαν Κοζάνη φυλακή. Και έτσι ανταμωθή-

καμε μετά […]». 

 
64 Ιωάννης Δ. Αλμπάνης, Πολιτική-Στρατιωτική Επισκόπησις της Περιόδου Ιούνιος 

1941- Ιανουάριος 1950 (Καλαμπάκα: Εκδόσεις Όλυμπος, 2012), 253, 223. 
65 Περικλής Ροδάκης και Μπάμπης Γραμμένος, Έτσι άρχισε ο Εμφύλιος Πόλεμος. Η 

τρομοκρατία μετά τη Βάρκιζα, 1945-1947. Το Υπόμνημα του ΔΣΕ στον ΟΗΕ τον Μάρ-

τιο του 1947 (Αθήνα: Εκδόσεις Γλάρος, 1987), 189-204. 
66 Β.Τ., συνέντευξη. 
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Ο Α.Α.-Τ., έχοντας λάβει μέρος στον Εμφύλιο, μαχητής του Δημο-

κρατικού Στρατού, θυμάται:67 

 

«[…] Εγώ έλαβα μέρος από το 1946 μέχρι το 1949. Ως απλός 

στρατιώτης. Όλη τη διάρκεια. Και πιάστηκα τραυματίας πάνω 

στον Γράμμο. Το ’49, όταν είχε τελειώσει ο πόλεμος, όπως φεύ-

γαμε για την Αλβανία τραυματίστηκα και με πιάσανε τραυμα-

τία». 

 

Ο Β.Α., μετά τη διάλυση του λόχου του και τη σύλληψή του, ανα-

φέρει:68 

 

«Μέχρι το Δεκέμβρη του 1947 φυλακή. Το 1948 πέρασα στρα-

τοδικείο, απολύθηκα, ήρθα εδώ [στην Παρασκευή]. Έδινα παρών 

στην αστυνομία δύο φορές την ημέρα. Πήγα να καταταγώ φαντά-

ρος στην Κόρινθο, στη Μακρόνησο και το 1949, το καλοκαίρι 

μάλλον, εκεί κάναμε τις δηλώσεις τότε και μας έβαλαν σε ελαφρό 

τάγμα. Είχε τελειώσει η κατάσταση, μικρομαχίες ήτανε. Μας γυ-

μνάσανε στο Μεσολόγγι και απολύθηκα το ’50, την άνοιξη. Την 

άνοιξη του 1950 πέθανε και η μάνα. Ζήτησα άδεια και δε μου 

δώσανε και μετά απολύθηκα. Ήμουν και ανυπότακτος. Από το χω-

ριό μας στο ΔΣΕ σκοτώθηκαν ο Γ.Π. και ο αδελφός μου, ο Κ.». 

 

Η μετεμφυλιακή περίοδος 

 

Με το τέλος του Εμφυλίου, για τη Δεσκάτη, όπως και για την υπόλοιπη 

χώρα, ξεκίνησε μια νέα εποχή μέσα από την προσπάθεια ανασυγκρό-

τησης και επούλωσης των τραυμάτων του. Αυτό, ωστόσο, δεν ήταν εύ-

κολο. Αρχικά, ο φόβος εξακολουθούσε να υπάρχει. Φόβος που μετα-

φράζεται από τους ανθρώπους σε δυσπιστία προς το κράτος και τους 

θεσμούς του ή ακόμα και προς τους συνανθρώπους τους. 

Υπήρχαν ακόμα έντονα τα σημάδια, άλλωστε. Πίσω από το σχολείο 

(τα «κορδελάδικα») ήταν για περίπου μια δεκαετία το αρχηγείο, αρχικά 

των κατοχικών δυνάμεων και μετά του Εθνικού Στρατού. Εκεί έλαβαν 

χώρα ξυλοδαρμοί, αλλά και φυλακίσεις, ταυτοποιήσεις και άλλες αυ-

θαιρεσίες. Συρματοπλέγματα, φυλάκια, ναρκοπέδια, μέσα και γύρω 

από την κωμόπολη, ήταν πράγματα που έφερναν άσχημες μνήμες στους 

 
67 Α.Α.-Τ., συνέντευξη. 
68 Β.Α., συνέντευξη, Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2004. 
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Δεσκατιώτες, από αυτά τα δύσκολα δέκα χρόνια και έπρεπε να τις α-

φήσουν πίσω τους.69 

Όπως λέει και ο Α.Α.-Τ.:70  

 

«Το “Σχέδιο Μάρσαλ” ήταν ευκαιρία για την Ελλάδα. Το έφαγαν 

οι επιτήδειοι! Έφτιαχναν πολυβολεία [στην περιοχή] […]». 

 

Γρήγορα, ωστόσο, οι κάτοικοι της Δεσκάτης απέδειξαν ότι ο Εμφύ-

λιος ήταν μια μαύρη στιγμή για την περιοχή, καθώς συνειδητοποίησαν 

ότι δεν έχουν ουσιαστικά κάτι σημαντικό να τους χωρίζει και πρέπει να 

συνεχίσουν τις ζωές τους. Υπήρξαν παραδείγματα, τα χρόνια μετά τον 

πόλεμο, ακόμα και πριν από τη δικτατορία, δεξιών Δεσκατιωτών να 

κρύβουν και να βοηθούν αριστερούς συμπολίτες τους που διώκονταν 

από το κράτος.71 

Η Δεσκάτη, όπως άλλωστε και άλλες περιοχές της Ελλάδας, με-

τρούσε τις έμψυχες απώλειές της. Ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος, η Κα-

τοχή και η Αντίσταση προκάλεσαν αρκετά θύματα στη Δεσκάτη, όμως 

ο Εμφύλιος Πόλεμος ξεπέρασε κατά πολύ αυτό τον αριθμό. Δεσκατιώ-

τες που ήταν στρατιώτες του κυβερνητικού στρατού ή μέλη άλλων έ-

νοπλων τμημάτων βρήκαν το θάνατο σε άλλες περιοχές της χώρας· το 

ίδιο συνέβη και με πολλούς ντόπιους στρατιώτες του Δημοκρατικού 

Στρατού. Φυσικά, σε κάθε πόλεμο υπάρχουν και απώλειες αμάχων, που 

στην περίπτωση της Δεσκάτης βρήκαν το θάνατο από βλήματα και νάρ-

κες, είτε σκοτώθηκαν από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Εδώ μπορούμε 

να προσθέσουμε και τους Δεσκατιώτες που πέθαναν στην πολιτική 

προσφυγιά, καθώς αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά το 

τέλος του Εμφυλίου.72 

Η Β.Π. είχε συγγενείς που διέφυγαν στην υπερορία, με τη λήξη των 

εχθροπραξιών:73  

 

«Τα ξαδέρφια μου είχαν φύγει. Η Ζ. στη Ρωσία πέθανε. Και τα 

αδέλφια μου είχαν φύγει. Σε μεγάλη ηλικία […]». 

 

 
69 Δημήτριος Ευθ. Γαλάνης, συνέντευξη. 
70 Α.Α.-Τ., συνέντευξη. 
71 Δημήτριος Ευθ. Γαλάνης, συνέντευξη 
72 Δημήτριος Ευθ. Γαλάνης, «Σκοτώθηκαν σε Πολέμους», Νέα της Δεσκάτης, Οκτώ-

βριος 2013, 339. 
73 Β.Π., συνέντευξη. 
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Συνολικά, λοιπόν, την περίοδο 1946-1949 σκοτώθηκαν 159 Δεσκα-

τιώτες, ενώ την περίοδο 1940-1945 τα θύματα ανήλθαν σε 46.74 

Ωστόσο και οι γυναίκες της κωμόπολης δεν έμειναν ανεπηρέαστες 

από την εμπόλεμη κατάσταση. Πολλές Δεσκατιώτισσες την άνοιξη του 

1949 φυλακίστηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης εκκένωσης της Βό-

ρειας Ελλάδας από συγγενείς των ανταρτών. Οι περισσότερες στάλθη-

καν στο Τρικέρι Μαγνησίας, που λειτουργούσε ήδη από το κράτος ως 

τόπος εξορίας. Εξόριστες Δεσκατιώτισσες απελευθερώθηκαν μέχρι και 

έξι μήνες μετά τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Υπάρχουν 26 καταγε-

γραμμένες περιπτώσεις εξόριστων γυναικών, όλες τους παντρεμένες 

και, στην πλειονότητά τους, μητέρες ανήλικων παιδιών.75 

Η Ε.Α., ωστόσο, δεν ήταν εξόριστη, αλλά φυλακισμένη την περίοδο 

1949-1955:76 

 

«Εγώ περνούσα στρατοδικείο εκεί [στην Κοζάνη] και ήρθε η πε-

θερά μου και μου είπε ότι πιάσαν τον Θ. [τον αρραβωνιαστικό 

της] και τον έχουν φυλακή. Ύστερα από κανά δυο μέρες μου εί-

παν ότι του πήραν το κεφάλι σ’ ενέδρα στο Χάντακα. 

Στην Κοζάνη κάθισα ένα χρόνο υπόδικη και πέρασα στρατοδι-

κείο. Η πρόταση ήταν σε θάνατο και μετά η απόφαση σε δέκα 

χρόνια φυλακή. Μας πήγαν στου Αβέρωφ. Έκατσα έξι χρόνια 

φυλακή και βγήκα το 1955 […]». 

 

Ακόμα και τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου, η 

Δεσκάτη θρηνούσε άμαχα θύματα, που οφείλονταν σε αυτόν. Στα 

βουνά γύρω από την κωμόπολη υπήρχαν διάσπαρτες νάρκες. Την 1η 

Ιουνίου 1953, σε ένα περιφραγμένο χωράφι λίγο έξω από τη Δεσκάτη, 

από μια παρέα πέντε παιδιών τα τέσσερα βρήκαν το θάνατο και το ένα 

τραυματίστηκε, καθώς βρήκαν μια νάρκη και μη γνωρίζοντας τι είναι 

την ενεργοποίησαν.77 

Εκείνο που έχει μείνει στη μνήμη του Δ.Τ., στην Παρασκευή, από 

την περίοδο αυτή, είναι:78 

 

«Και ο Στρατός έπιανε τους Αριστερούς, τους Κομμουνιστές και 

 
74 Γαλάνης, «Σκοτώθηκαν». 
75 Δημήτριος Ευθ. Γαλάνης, «Δεσκατιώτισσες Κρατούμενες–Εξόριστες στο Τρικέρι 

1949», Νέα της Δεσκάτης, Αύγουστος 2010, 301. 
76 Ε.Α., Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2004. 
77 Δημήτριος Ευθ. Γαλάνης, «Άμαχοι Νεκροί από Νάρκες, 1946-1953», Νέα της Δε-

σκάτης, Μάιος 2013, 334. 
78 Δ.Τ., συνέντευξη. 
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τους καθάριζε, σε ορισμένα σημεία. Μια μέρα παίζαμε στο σπίτι, 

κάτω στον δρόμο, και ήμασταν πολλά παιδιά. Ήταν και ένας συ-

νομήλικος μου, ο Ν.Ζ.· και τότε πέρασε ένα στρατιωτικό τζιπ, 

κλειστό, με τα πανιά από πάνω και τους πήγαν στην “Σκάλα” 

πέρα εκεί και πρέπει να τους σκοτώσανε. 

Και όταν είχε φτάσει το αυτοκίνητο εκεί, αυτός πρέπει να έβλεπε 

από καμιά τρύπα, από καμιά οπή του αυτοκινήτου, και άκουσε 

τις φωνές· κατάλαβε το γιό του που παίζαμε εκεί και του είπε 

“Νίκο, Νίκο, παιδί μου σε χαιρετώ. Μας πάνε να μας εκτελέ-

σουν”. Ο πατέρας του συνομήλικού μου ήταν μέσα στο φορ-

τηγό». 

 

Στην περιοχή μετά τη λήξη του Εμφυλίου υπήρχαν κάποιοι αντάρ-

τες, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να περάσουν τα σύνορα και αποφάσισαν 

να παραμείνουν. Ο Β.Τ. θυμάται την περίπτωση του «Ζούκα», ψευδώ-

νυμο του Γιώργου Παπακωνσταντίνου:79 

 

«Ήταν αντάρτης από το Φωτεινό. Είχε χαρακτηριστική γενειάδα 

άσπρη και όταν έχασε το αντάρτικο αυτός έμεινε εδώ και κρυβό-

ταν σε μια σπηλιά. Εμάς, για να πιάσουν τον “Ζούκα”, μας είχαν 

σηκώσει όλους από εδώ και μας είχαν πάει στη Δεσκάτη. […] 

Ο “Ζούκας” έπιασε σε μια σπηλιά, που ήξερε και είχε βάθος 

μέσα, γιατί κοίταζε να επιστρέψει πάλι εδώ στα χωριά. Εμείς δεν 

περνούσαν ντιπ από ‘κει και αυτός έβγαζε το κεφάλι και κοι-

τούσε. Και τον βλέπει ένα παιδί, ο Κ., δεκαεφτά χρόνια είχε, με 

τ’ όπλο στον ώμο, από την Κατάκαλη, καθώς περνούσε από εκεί 

πέρα. Και έρχεται στον πατέρα του, που ήταν στη Δεσκάτη, και 

λέει: “Μπάρμπα, εκεί μέσα στη σπηλιά είναι ένας παπάς! Με ά-

σπρα γένια μέχρι εδώ!”. Εγώ ήμουν δίπλα, αλλά μου άρεσε να 

ακούω τέτοιες ιστορίες. “Σώπα!” του λέει ο πατέρας του. Αυτός 

κατάλαβε βέβαια ποιος ήταν. 

Και πάνε και φτιάχνουν μια ομάδα με κανά δυο ακόμα, πολύ σιω-

πηλά και πάνε και κουρνιάζουνε λίγο παραπάνω. Και παρακο-

λουθούσαν από εκεί: 

“Αν μας κατάλαβε, θα βγάλει πιστόλι! Οπότε τσιμουδιά!”. Αυτός 

ξαναέβγαλε το κεφάλι και κοιτούσε τριγύρω για λίγη ώρα. Οι άλ-

λοι νόμιζαν ότι κοιτούσε για να φύγει προτού τον πιάσει η νύχτα, 

οπότε αποφάσισαν να πλησιάσουν. Ήταν μια ομάδα πλέον που 

περικύκλωσε την σπηλιά και πάει να μπει μέσα. Τον βρίσκουν 

 
79 Β.Τ., συνέντευξη. 
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μαζεμένο εκεί. Τον λένε: “Με το όπλο είσαι; Κάτω το όπλο κ’ 

έβγα όξω! Και τα χέρια πάνω!”. Τι να κάνει αυτός; Περιτριγυρι-

σμένη η σπηλιά από ΜΑΫδες. “Θα σε ρίξουμε αλλιώς και θα σε 

σκοτώσουμε εκεί!”. Βγαίνει έξω τελικά και τον πιάνουν αιχμά-

λωτο. Σηκωμένα τα χέρια, τον βάζουν χειροπέδες και τον πάνε 

ψηλά στον λόφο του όπου ο Στρατός, που είχε πιάσει τρεις εδώ, 

πέντε εκεί [αντάρτες], πήγαινε να κάνει σύμπτυξη με μια ομάδα 

από το Καρπερό. Όταν έφτασε η ομάδα τους λένε: “Πιάσαμε το 

‘Ζούκα’!”. “Τον ‘Ζούκα’; Και τον έχετε ακόμα ζωντανό;” και 

βγάζει ένας το μαχαίρι. “Εεεεε!” πετάγονται οι άλλοι. “Εμείς τον 

επιασάμε, εσείς θα τον σκοτώσετε;”. “Αυτός σκότωσε πολίτες” 

λένε. Ο “Ζούκας” είχε σκοτώσει κάποιους εδώ στη “Φτέρνη” με 

έναν ακόμα. “Εσείς μπορεί να τον απολύκετε!” τους λένε. Και 

ξαναβγάζει το μαχαίρι, έτσι όπως τον είχαν δεμένο και τον κό-

βουν το κεφάλι· τον έσφαξαν εκεί[…]». 

 

Οι ζημιές που προξένησε ο Εμφύλιος στη Δεσκάτη δεν είχαν την 

έκταση των ζημιών που προκάλεσαν οι Γερμανοί. Τον Ιούνιο του 1947 

παρακρατικές ομάδες έκαψαν επτά σπίτια της κωμόπολης και της πε-

ριοχής. Στόχος τους ήταν σπίτια κομμουνιστών ή συγγενών ανταρ-

τών.80 

Ωστόσο και οι αντάρτες με την εισβολή τους προχώρησαν σε αρπα-

γές, κυρίως οικότροφων ζώων. Ο Δ.Τ. θυμάται ότι την περίοδο ε-

κείνη:81 

 

«Μας είχαν πάρει και το κοπάδι, όλα τα πρόβατα. Είχε ο πατέρας 

μου τότε γύρω στα εκατό πενήντα-εκατό εβδομήντα· τα είχαμε 

μαζί με έναν συμπέθερο, Τ. Β., διότι έτσι συνήθιζαν τότε να τα 

κάνουν. Τα είχαν τότε σε μια περιοχή πολύ δύσβατη, που εμείς 

οι ίδιοι δεν μπορούσαμε να πάμε, δεν ξέραμε που ήταν. Αυτοί, 

όμως, παρακολουθούσαν από νωρίς και το βράδυ που ήταν εκεί 

πήγανε και τα μαζέψαν όλα και τα πήγανε εδώ στην Παλιουριά, 

στην “Σκάλα”· και ο πατέρας μου και ο άλλος, ο Β., πηγαίνανε 

μαζί και τους παρακαλούσαν να τους δώσουνε από μια γίδα για 

να τρώμε γάλα επειδή ήμασταν μικροί, ήμασταν και μεγάλη οι-

κογένεια, αλλά εντούτοις τους είχαν πει “εκείνο που έχουμε να 

σας κάνουμε είναι να σας αφήσουμε να φύγετε, να γυρίσετε σπί-

τια σας, για να μη σας πάρουμε τα κεφάλια”. Και έτσι ο πατέρας 

 
80 Δημήτριος Ευθ. Γαλάνης, συνέντευξη. 
81 Δ.Τ., συνέντευξη. 
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μου γύρισε με την γκλίτσα στο χέρι και μας ανακοίνωσε το δυ-

σάρεστο αυτό γεγονός». 

 

Το κράτος, επίσης, εμπόδισε τη Δεσκάτη να σβήσει εύκολα τις μνή-

μες του Εμφυλίου Πολέμου. Εκμεταλλευόμενο την ορεινή και απομα-

κρυσμένη τοποθεσία της, αποφάσισε να τη χρησιμοποιήσει, αρχικά, ως 

τόπο εκτοπίσεων (1950-1967) και, αργότερα, ως τόπο εξορίας (1967-

1974). Η δυσκολία επικοινωνίας, καθώς και η απόσταση από τα υπό-

λοιπα αστικά κέντρα και τα σύνορα, την κατέστησαν κατάλληλη γι’ 

αυτό το σκοπό. 

Στην κωμόπολη, βρέθηκαν ως εξόριστοι πολλοί πολιτικοί κρατού-

μενοι της Αριστεράς και πρώην μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού, 

πάντα, βέβαια, υπό τη στενή παρακολούθηση των κρατικών δυνάμεων. 

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι αυτές του Γεωργίου Μαύρου, της 

ένωσης Ένωση Κέντρου-Νέες Δυνάμεις, και ο Άρις Μπουλούκος, 

στρατιωτικός και μετέπειτα πολιτικός.82 

Όσον αφορά τη Μεταπολίτευση, ό,τι συνέβη στην υπόλοιπη Ελ-

λάδα, συνέβη και στην περίπτωση της Δεσκάτης. Ουσιαστικά, τα απο-

τελέσματα των εκλογών την περίοδο της Μεταπολίτευσης δεν έχουν 

σημαντική διαφοροποίηση ούτε από αυτά του Μεσοπολέμου, ούτε και 

της μεταπολεμικής περιόδου. Ήδη υπήρχε μια τάση προς κεντρώα και 

αγροτικά κόμματα,83 η οποία συνεχίστηκε και μετέτρεψε το Δήμο Δε-

σκάτης σε Δήμο που ψήφιζε κατά κόρον το ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, τα 

ποσοστά του ΚΚΕ δε διέφεραν από αυτά που συγκέντρωνε συνολικά 

στην επικράτεια της χώρας.84 

 

Η ιδεολογική χρήση του παρελθόντος 

 

Στην περίπτωση της Δεσκάτης συνέβη ό,τι περίπου και στην υπόλοιπη 

Ελλάδα, σχετικά με το θέμα του Εμφυλίου. Με την αναγνώριση της 

Εθνικής Αντίστασης, το μνημείο που ανεγέρθηκε το επισκέπτονται και 

νεότεροι, σε ηλικία, κάτοικοι του χωριού ώστε να προβληματίζονται 

περί του θέματος. Εκπαιδευτικοί, μάλιστα, πηγαίνουν με τα παιδιά σε 

αυτό και τα ενημερώνουν σχετικά. Άλλωστε και στις εθνικές γιορτές 

εκεί γίνεται κατάθεση στεφάνων. Έτσι, τα παιδιά βλέπουν πιο έμπρα-

κτα την ιστορία του τόπου. 
 

82 Δημήτριος Ευθ. Γαλάνης, συνέντευξη. 
83 Υπουργείο Εσωτερικών, Εκλογικά Αποτελέσματα 1928-1974 (Αθήνα: Ίδρυμα της 

Βουλής των Ελλήνων, 1977). 
84 Υπουργείο Εσωτερικών, «Αποτελέσματα Εθνικών Εκλογών», ημερομηνία πρό-

σβασης: 15 Μαΐου, 2017, www.ypes.gr/el/Elections/NationalElections/Results/. 
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Ο Δημήτριος Γαλάνης, έχει διατελέσει καθηγητής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στη Δεσκάτη και έχει παρατηρήσει πολλές περιπτώσεις 

που μαθητές είχαν ήδη μια διαμορφωμένη άποψη για τον Εμφύλιο Πό-

λεμο από την οικογένειά τους (ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων). 

Οι επιπτώσεις και ο αντίκτυπος του Εμφυλίου Πολέμου υπάρχουν 

ακόμα και σήμερα δύο, ακόμα και τρεις, γενιές μετά τη λήξη του. Τα 

παιδιά ήταν δύσκολο να μιλάνε σχετικά με τον Εμφύλιο, καθώς είχαν 

εμπειρίες από συγγενείς τους που βρέθηκαν στην εξορία, στη φυλακή 

ή πέθαναν τότε. Ωστόσο, σπάνια έπεσαν θύματα πολιτικής εκμετάλ-

λευσης. Φυσικά, αρκετά παιδιά δε γνώριζαν σχεδόν τίποτα για την πε-

ρίοδο αυτή. Έτσι, κρινόταν απαραίτητη η αναδρομή και σε άλλες πη-

γές, πέρα του σχολικού βιβλίου, ώστε να διαμορφωθεί μια σφαιρικό-

τερη αντίληψη για την περίοδο αυτή και τι συνέβη στην περιοχή. Τέ-

τοιες ήταν, κυρίως, επισκέψεις σε τοποθεσίες που έλαβαν χώρα τα γε-

γονότα, αν και η εξιστόρησή τους ερχόταν σε αντίθεση με την επίσημη 

κρατική πολιτική, η οποία εκφραζόταν μέσα από τα βιβλία πάντα και 

δε γινόταν κάποια άλλη εκπαιδευτική προσπάθεια από την πλευρά του 

κράτους.85 

 

Συμπεράσματα 

 

Η Δεσκάτη, ως τμήμα της Δυτικής Μακεδονίας, δε θα μπορούσε να 

αποτελεί εξαίρεση από τη συμμετοχή στα γεγονότα της δεκαετίας του 

1940. Η μάχη της Δεσκάτης και η κατάληψή της υπήρξε το σημαντι-

κότερο γεγονός κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου για την περιοχή. Για 

τον Εθνικό Στρατό, όπως και για το ίδιο το κράτος, η εξέλιξη αυτή α-

ποτέλεσε σημαντικό πλήγμα, καθώς γνώριζε ήδη για την επικείμενη 

επίθεση των ανταρτών και δεν έδρασε εγκαίρως.86 Οι αντάρτες, από 

την άλλη, με την παραμονή τους για περισσότερο από μια ημέρα σε μια 

σημαντική πόλη, απέδειξαν πανελλαδικά ότι έχουν τη δυνατότητα να 

αναλάβουν τέτοιας έκτασης επιχειρήσεις.87  

Πλέον, οι επιζώντες που πήραν μέρος σε αυτά τα γεγονότα είναι λί-

γοι· αυτοί που τα θυμούνται είναι περισσότεροι· οι περισσότεροι νέοι 

αγνοούν αυτό το κομμάτι της Ιστορίας. Βέβαια και η μνήμη λειτουργεί 

με διαφορετικό τρόπο σε κάθε άνθρωπο. Κάποιοι ξεχνάνε και κάποιοι 

 
85 Δημήτριος Ευθ. Γαλάνης, συνέντευξη. 
86 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο Ελληνικός Στρατός, 103. 
87 Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας: ο Εμφύλιος (Αθήνα: 

Εκδόσεις Πατάκης, 1997), 68. 
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δεν μπορούν να θυμηθούν. Τα γεγονότα, όμως, συνέβησαν και τα φέ-

ρουν μέσα τους, καθορίζοντάς τους για το υπόλοιπο της ζωής τους. 

Στη Δεσκάτη, λοιπόν, παρατήρησα τη διαμόρφωση μιας κοινής, το-

πικής στην περίπτωση, μνήμης. Η μνήμη αυτή, λοιπόν, είναι ενιαία ό-

σον αφορά την Αντίσταση και το σημαντικό ρόλο που έπαιξε στην πε-

ριοχή για την απελευθέρωση του λαού. Πιο συγκεκριμένα, το 85-90% 

των κατοίκων της Δεσκάτης συμμετείχαν ή βοηθούσαν αυτή και στην 

κοινή συνείδηση η συνεισφορά της δεν ξεχνιέται. 

Παρ’ όλα αυτά, δε συνάντησα το ίδιο ως προς την περίπτωση του 

Εμφυλίου. Αν και οι αντάρτικες ομάδες οργανώθηκαν από άτομα της 

Αντίστασης και, παρά το γεγονός ότι στην κατάληψη της Δεσκάτης δεν 

έλαβαν χώρα ακρότητες, υπάρχουν άτομα που προσδίδουν αρνητικούς 

χαρακτηρισμούς για τους αντάρτες του ΔΣΕ. Το παράδοξο εδώ είναι 

ότι στη συλλογική μνήμη εξακολουθεί να υπάρχει και η ανάμνηση ότι 

τα εγκλήματα της περιόδου, κατά κόρον, πραγματοποιήθηκαν από πα-

ρακρατικές ομάδες, δημιουργώντας μια συμπάθεια προς την Αριστερά 

και τις αδικίες που υπέστησαν οι υποστηρικτές της. 

Στις συνεντεύξεις μου πραγματοποίησα, υπήρχαν διαφορές στην α-

νάμνηση των γεγονότων ανάμεσα σε συγγενείς, ακόμα και σε άτομα 

του ίδιου στρατοπέδου. Παρ’ όλα αυτά, μια είναι η κοινή παραδοχή 

που παρατήρησα σε όλους, ανεξαρτήτως αν έλαβαν και με ποιο στρα-

τόπεδο μέρος στον Εμφύλιο: τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξε-

λιχθεί διαφορετικά, ασχέτως με το ποιος πραγματικά φταίει και οδηγη-

θήκαμε σε αυτά, μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Είτε 

φταίνε οι «κομμουνιστές», είτε οι «προδότες», είτε οι «ξένοι», όλοι 

τους συμφώνησαν πως την περίοδο αυτή χάθηκε μια ευκαιρία ανοικο-

δόμησης της χώρας από τα ερείπια που άφησαν πίσω τους οι κατοχικές 

δυνάμεις. Δεν υπήρξε νικητής88 από αυτή την αναμέτρηση παρά μόνο 

καταστροφές έφερε για όλους. 

Η κωμόπολη ήταν μια μικρογραφία της χώρας εκείνη την περίοδο. 

Όσοι ζούνε από τότε και πήραν ενεργό μέρος στα γεγονότα, μέχρι σή-

μερα δε μετανιώνουν για αυτή τους την επιλογή. Άλλωστε υπάρχουν 

ακόμα υποστηρικτές της μιας ή της άλλης παράταξης. Αυτό, ωστόσο, 

που παρατηρούν όλοι τους, είναι ότι οι (νέοι) άνθρωποι δεν έχουν συ-

νειδητοποιήσει την καταστροφή που φέρνει ένας πόλεμος και επιπρο-

σθέτως δεν έχουν πλέον γνώσεις για την εποχή αυτή. Οι ίδιοι, έχοντας 

 
88 Φυσικά, όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι συμφώνησαν ότι ο Εθνικός Στρατός ήταν ο 

νικητής του Εμφυλίου Πολέμου και οι αντάρτες οι ηττημένοι, αλλά για να εξαγάγω 

αυτή την απάντηση έπρεπε να συγκεκριμενοποιήσω περαιτέρω την ερώτηση. 
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βιώσει δύο πολέμους και δύσκολα χρόνια, τονίζουν ότι ο πόλεμος είναι 

μια καταστροφή που δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Ιδιαίτερη μνεία έγινε 

για τον Εμφύλιο Πόλεμο και την τραγικότητά του, όπου σκοτώνεται 

αδελφός με αδελφό. 

Έπειτα από την έρευνα που έκανα παρατήρησα ότι ούτε οι κοινωνι-

κές σχέσεις, αλλά ούτε και ο χαρακτήρας της κοινότητας της Δεσκάτης 

και της ευρύτερης περιοχής της διαφοροποιήθηκαν εξαιτίας του πολέ-

μου. Βέβαια, σε μεγάλο βαθμό επηρεάστηκε ο χαρακτήρας των κατοί-

κων. Οι επιδράσεις σε αυτόν είναι εμφανείς μέχρι τις μέρες μας. Ένα 

χαρακτηριστικό όλων των συνομιλητών μου, αναφερόμενοι στον πό-

λεμο και τη δυστυχία του, ήταν η κυνικότητα με την οποία θυμούνταν 

τα γεγονότα. Ο θάνατος και ο φόβος ήταν μέρος της καθημερινότητάς 

τους οπότε τους έκανε να βλέπουν τη ζωή αλλιώς από το σημείο αυτό 

και μετά. 

Παρ’ όλα αυτά, η εχθρότητα δεν επικράτησε στις κοινωνικές σχέ-

σεις, όπως συνέβη σε άλλες περιοχές. Οι άνθρωποι, συνδεδεμένοι με 

συγγενικούς δεσμούς ή όχι, από την πρώτη στιγμή άφησαν πίσω την 

πληγωμένη αυτή περίοδο. Δεξιοί, αριστεροί, ουδέτεροι, άτομα που μέ-

χρι πριν λίγα χρόνια πολεμούσαν σε αντίπαλα στρατόπεδα, συνέχισαν 

να ζουν ειρηνικά στην περιοχή χωρίς να έχουν διαπληκτισμούς για τα 

πιστεύω τους. Οι δομές ανταλλαγής μεταξύ των ατόμων, που στηρί-

ζουν μια  κοινωνία, καθώς και η κατανόηση της ανάγκης για επιβίωση 

σε μια κατεστραμμένη χώρα, έκανε να βάλουν το συνολικό συμφέρον 

πάνω από το ατομικό. 

Καταλήγοντας στο ερώτημα αν η κοινωνία είναι πλέον ώριμη για το 

επόμενο βήμα, ως προς το θέμα του Εμφυλίου Πολέμου, πιστεύω ότι η 

περίπτωση της Δεσκάτης το καταδεικνύει περίτρανα αυτό. Οι πολίτες 

της έχουν συμβιβαστεί και συμφιλιωθεί με τα γεγονότα ήδη από τα 

πρώτα χρόνια.89 Και τι πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον Α.Α.-

Τ. και τον κολλητό φίλο του:90  

 

«Είναι συνομήλικοι και στον εμφύλιο πολεμούσαν απέναντι στον 

Γράμμο. Ο ένας από τη μια μεριά, ο άλλος από την άλλη και κο-

ντεύανε να σκοτωθούνε. Και είναι κολλητοί φίλοι! Κάθε μέρα 

μαζί στο καφενείο». 

 

 
89 Ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις «δακτυλοδεικτούμενων ανθρώπων», όπως χαρακτη-

ριστικά αναφέρει ο Γαλάνης. 
90 Δημήτριος Ευθ. Γαλάνης, συνέντευξη. 



 

 

 


