
Η I∆ΡΥΣΗ Τ�Υ ΦΙΛ�Λ�ΓΙΚ�Υ ΣΥΛΛ�Γ�Υ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
«ΑΡΙΣΤ�ΤΕΛΗΣ» ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙ�∆� ΤΗΣ ΚΑΤ��ΗΣ

1. Τ� α�τηµα πρ�	�λ�ς της ελληνικ�τητας στην κατε��µενη Φλ�ρινα (1941-
1943)

Η εγκατ�σταση της γερµανικ�ς στρατιωτικ�ς δι#$κησης στη Φλ&ρινα
#δ�γησε στην επανεγκατ�σταση των ελληνικ&ν π#λιτικ&ν και αστυν#µικ&ν
αρ)&ν π#υ ε$)αν απ#)ωρ�σει µετ� τη γερµανικ� εισ*#λ�. � µ+ν#ς π#υ στ�-
θηκε απ+ την αρ)� +ρθι#ς µε αυταπ�ρνηση, µ0σα σε εκε$νες τις συγκυρ$ες
�ταν # ∆�µαρ)#ς Νικ+λα#ς ��σ#ς. Πρ&τ#ς Γερµαν+ς 1ρ#2ραρ)#ς τ#π#θε-
τ�θηκε # Λ#)αγ+ς �ανς Γκρ$3ε, σ2νδεσµ#ς στ# Γερµανικ+ Φρ#υραρ)ε$# τ#-
π#θετ�θηκε # Ν. Μπλαντ0νω11, εν& διερµην0ας στ# Γερµανικ+ Φρ#υραρ-
)ε$# Αµυντα$#υ και 0πειτα 6δεσσας τ#π#θετ�θηκε # περι&νυµ#ς Κ�λτσε12.
6τσι �ρθαν σε ρ+λ# συνδιεκδικητ� της περι#)�ς #ι Β#2λγαρ#ι, αναθερµα$-
ν#ντας τις *λ0ψεις τ#υς.

Η 0λευσ� τ#υς διαµ+ρ1ωσε ε:αρ)�ς µια δυναµικ� συσπε$ρωσης τ#υ α-
στικ#2 πληθυσµ#2 της π+λης3. � αστικ+ς ιστ+ς π#υ παγι&θηκε µετ� απ+ αλ-
λεπ�λληλες εγκαταστ�σεις πρ#σ12γων δ#κιµ�στηκε #ικτρ� µε την 0λευση
τ#υ Κ�λτσε14 και τη στρ�τευση µερ$δας των σλα*#1&νων στην ιδ0α της αυ-
τ#ν+µησης της Μακεδ#ν$ας5.

� Κ�λτσε1, υπ#λ#)αγ+ς τ#υ *#υλγαρικ#2 στρατ#2, καταγ+µεν#ς απ+
τ# )ωρι+ της Καστ#ρι�ς Σπ�λαια, υπ�ρ:ε στη δι�ρκεια της Kατ#)�ς α:ιω-
µατικ+ς σ2νδεσµ#ς ως µ0λ#ς #µ�δας α:ιωµατικ&ν, διαπιστευµ0νων στ# αρ-
)ηγε$# των γερµανικ&ν δυν�µεων Θεσσαλ#ν$κης-Αιγα$#υ. 6ργ# των α:ιω-
µατικ&ν αυτ&ν �ταν να πρ#στατε2σ#υν τ#υς *#υλγαρ$3#ντες στις γερµανι-
κ0ς 3&νες κατ#)�ς και να διαµεσ#λα*�σ#υν αν�µεσα σε αυτ#2ς και τις αρ-
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)0ς Kατ#)�ς, µετα10ρ#ντας πρ#θ0σεις και παρ�π#να � διερµηνε2#ντας ε-
ν0ργειες των Γερµαν&ν6.

Στην πραγµατικ+τητα # Κ�λτσε1, π0ρα απ+ τη συγκεκριµ0νη δραστη-
ρι+τητα, ε$)ε αναλ�*ει τη σ2σταση µιας *#υλγαρικ�ς πρ#παγανδιστικ�ς #ρ-
γ�νωσης, η #π#$α #ν#µα3+ταν �)ρ�να7, και δρ#2σε τ+σ# στην τ0ως Γι#υγκ#-
σλα*$α, +σ# και στην Ελλ�δα8. Σκ#π+ς της #ργ�νωσης �ταν η ενεργ#π#$ηση
των σλα*#1&νων για να υλ#π#ιηθ#2ν τα σ)0δια της Β#υλγαρ$ας στην περι#-
)� περ$ αυτ#ν#µ$ας. Μιας αυτ#ν#µ$ας η #π#$α �ταν # πρ#θ�λαµ#ς της µελλ#-
ντικ�ς πρ#σ�ρτησης στη Β#υλγαρ$α. �ι µ0θ#δ#ι π#υ )ρησιµ#π#ι#2νταν �ταν
η �σκηση π$εσης στ#υς σλα*+1ων#υς για την εκδ�λωση *#υλγαρικ�ς εθνικ�ς
ταυτ+τητας και # πρ#σεταιρισµ+ς *#υλγαρ+1ιλων στελε)&ν τ#υ ΚΚΕ. Επ#-
µ0νως, τ+σ# η µετα1#ρ� των απ+ψεων των *#υλγαρι3+ντων στ#υς Γερµα-
ν#2ς, µε στ+)# τη συναπ+1αση σε 3ητ�µατα µε$3#ν#ς σηµασ$ας για τα *#υλ-
γαρικ� συµ10ρ#ντα, +σ# και η συνωµ#τικ� δρ�ση της �)ρ�να καθιστ#2σαν
τη δρ�ση τ#υ Κ�λτσε1, ειδικ� στην περι#)� της Φλ&ρινας, ε:αιρετικ� επι-
κ$νδυνη για τα ελληνικ� συµ10ρ#ντα και εν$σ)υσαν την εκδ#)� +τι # $δι#ς �-
ταν υπε2θυν#ς για τ#υς απαγ)#νισµ#2ς των ΘωµαFδη-Σταµπ#υλ�9.

Απ+ την �λλη, η επιλ#γ� των *#υλγαρι3+ντων σλα*#1&νων απ+ τ#ν
Κ�λτσε1 ως #ργ�νων των σ)εδ$ων της Β#υλγαρ$ας #1ειλ+ταν σε αντικειµε-
νικ� δεδ#µ0να. � Κ�λτσε1 µπ#ρ#2σε να εκµεταλλευτε$ τη σ#*#2σα δυσα-
ρ0σκεια των σλα*#1&νων, π#υ #1ειλ+ταν σε µια πληθ&ρα παραµ0τρων:
στην κα)υπ#ψ$α των αρ)&ν απ0ναντ$ τ#υς10, τις κτηµατικ0ς τ#υς 0ριδες µε
τ#υς πρ+σ1υγες11, τ#ν καιρ#σκ#πισµ+ µιας µερ$δας τ#υς12 και τ# )αµηλ+
*ι#τικ+ τ#υς επ$πεδ#13.
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Αυτ+ τ# )αµηλ+ *ι#τικ+ επ$πεδ# �ταν κυρ$αρ)# +)ι µ+ν# στ#υς σλα*#-
1&ν#υς των )ωρι&ν, αλλ� και σε +λη την 2παιθρ# της Φλ&ρινας και απ#τυ-
πων+ταν στ# «Υπ+µνηµα των γεωργ&ν πρ#ς τ#ν ∆�µ#ν», τ# #π#$# αιτι#λ#-
γ#2σε την απ+ µ0ρ#υς τ#υς αδυναµ$α κατα*#λ�ς 1+ρων14. Στ# Υπ+µνηµ�
τ#υς #ι γεωργ#$ ανα10ρ#νταν στ# γεγ#ν+ς +τι τ# 90% ε: αυτ&ν �ταν ιδι#-
κτ�τες κλ�ρ#υ 5-40 ελλειµµατικ&ν στρεµµ�των. Ακ+µα επισ�µαναν +τι η πα-
ραγωγ� σιτηρ&ν εκε$ν#υ τ#υ 0τ#υς δεν �ταν καλ�, τ+νι3αν +τι # 1+ρ#ς της δε-
κ�της υπ#λ#γ$στηκε εκ των πρ#τ0ρων και +)ι επ$ της παραγωγ�ς, γεγ#ν+ς
π#υ συνιστ#2σε αδικ$α και περι0γρα1αν τις ελλε$ψεις τ#υς σε σπ+ρ#υς, εργα-
λε$α και σε στ#ι)ει&δη ε$δη ενδ2σεως και υπ#δ�σεως. Επιπλ0#ν διαµαρτ2ρ#-
νταν για τα µ0τρα πρ+ν#ιας, τα #π#$α λαµ*�ν#νταν µε µ#ρ1� επιδ#µ�των,
για +λες τις �λλες τ�:εις εκτ+ς απ+ τη δικ� τ#υς και υπ+σ)#νταν να υπ#δε$-
:#υν π#ι#ι �ταν σε θ0ση να *αστ�:#υν τα κρατικ� και δηµ#τικ� *�ρη, µε την
πρ#ϋπ+θεση +τι θα συστην+ταν π#λυµελ�ς λαϊκ� επιτρ#π�, µε τη συµµετ#)�
και επισ�µων #ργ�νων, τα #π#$α «α��' πρ�	�σιν εις λεπτ�µερ� ;ρευναν κατ<
��κ�ν αλλα��' θα απ�δε�=�υσιν π�ι�ι ε�ναι �ι στραγγαλιστα� των γεωργ�ν �ι
ε�θρ�� της εθνικ�ς µ��ης τ�υ σ�τ�υ και τ�υ ελληνικ�' λα�'»15. Μετ� την πα-
ρ0µ*αση αυτ�, η #π#$α ενε$)ε τα σπ0ρµατα της κ#ινωνικ�ς αναταρα)�ς, π#υ
εκδηλ&θηκε στη δι�ρκεια τ#υ εµ12λι#υ, η Επιτρ#π� τ#υ ∆�µ#υ διευρ2νθηκε
µε τη συµµετ#)� σε αυτ� και των εκπρ#σ&πων των γεωργ&ν. Η π#λιτικ� +-
µως αυτ� δεν αν0στρεψε την �θλια κατ�σταση της τ�:ης των αγρ#τ&ν και
δεν απ0τρεψε τη θετικ� ανταπ+κρισ� τ#υς στην πρ+σκληση #ργαν&σεων, +-
πως τ# ΣΝ�Φ16 αρ)ικ� � τα Ν�Φ17 αργ+τερα.

Γιατι τ# ιδε#λ#γικ+ και τ# #ικ#ν#µικ+ κλ$µα ευν##2σε στα τ0λη τ#υ 1943
τ+σ# την $δρυση τ#υ ΣΝ�Φ, #ργ�νωσης π#υ απ#σκ#π#2σε στη συσπε$ρω-
ση των σλα*#1&νων, +σ# και τη δηµι#υργ$α τ#υ αντιστασιακ#2 τ#υς µετ&-
π#υ. Η #ργ�νωση θα #δηγ#2σε στην κυ#1#ρ$α 1ιλ#κ#µµ#υνιστικ&ν αρ)ι-
κ�, και αυτ#ν#µιστικ&ν στη συν0)εια στ+)ων, #ι #π#$#ι θα την 01ερναν ω-
στ+σ# αργ+τερα σε σ2γκρ#υση µε τ#ν ΕΛΑΣ και θα την 0στρε1αν στην α-
να3�τηση πατρ&νων στ#υς Γι#υγκ#σλ�*#υς παρτι3�ν#υς και στ#υς Β#2λ-
γαρ#υς πρ�κτ#ρες18.
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Εκτ+ς απ+ τις *#υλγαρικ0ς συνωµ#σ$ες π#υ ε:υ1α$ν#νταν στ#ν ν#µ+,
πρ#*λ�µατα δηµι#υργ#2σε και η γερµανικ� Kατ#)� στην περι#)�. Ειδικ�
τ# καλ#κα$ρι τ#υ 1943, #ι γερµανικ0ς αρ)0ς πρ#)&ρησαν σε αντ$π#ινα ενα-
ντ$#ν αθ&ων π#λιτ&ν αντιδρ&ντας 0τσι στη δρ�ση των ανταρτικ&ν #µ�δων.
Qταν η περ$#δ#ς π#υ #ι Γερµαν#$ αν0λα*αν µια ευρε$ας κλ$µακας εκκαθα-
ριστικ� δρ�ση σε #λ+κληρη τη Μακεδ#ν$α.

Στη Φλ&ρινα τ# R43 λειτ#υργ#2σε Γερµανικ+ Περι1ερειακ+ Φρ#υραρ-
)ε$# µε Φρ#2ραρ)# τ#ν Λ#)αγ+ Φρανς Κ#µπ, εν& στην π+λη της Φλ&ρινας
0δρευε µικρ� δ2ναµη της στρατιωτικ�ς �ωρ#1υλακ�ς µε επικε1αλ�ς τ#ν
Λ#)$α Φριτς ��νσεν19.

Απ+ τ# 1941 και ε:�ς τη λ�ψη των απ#1�σεων στην κατε)+µενη Φλ&-
ρινα αν0λα*ε «η ∆ηµαρ)ιακ� Επιτρ#π� τ#υ ∆�µ#υ Φλωρ$νης»20 η #π#$α,
σ2µ1ωνα µε τις απ#1�σεις π#υ 0παιρνε και #ι #π#$ες καταγρ�1#νταν στα
Πρακτικ� της ∆Ε∆Φ, �ταν υπ+λ#γη 0ναντι των αρ)&ν κατ#)�ς, αντ$ τ#υ
π#λυµελ#2ς ∆ηµ#τικ#2 Συµ*#υλ$#υ.

Σε αυτ+ τ# σκηνικ+ η αντιστασιακ� δραστηρι+τητα στ#ν ν#µ+ της Φλ&-
ρινας µπ#ρε$ να κατηγ#ρι#π#ιηθε$ σε δ2# επ$πεδα: (α) στ#υς εκπρ+σωπ#υς
των αγρ#τικ&ν και εργατικ&ν στρωµ�των, και (*) στα αστικ� µεσ#στρ&µατα.

Η αντεπ$θεση τ#υ αστικ#2 δυναµικ#2 της π+λης διαµ#ρ1&θηκε στ#
πλα$σι# των κ#ινωνικ&ν και ιδε#λ#γικ&ν κρ$σεων, αλλ� και των διεθν&ν
συνωµ#σι&ν σε *�ρ#ς της Μακεδ#ν$ας, και επ0λε:ε την πρ#σ0γγιση µε τ#υς
Γερµαν#2ς για να αντιµετωπιστ#2ν τα µακρ#πρ+θεσµα *#υλγαρικ� σ)0δια
για την περι#)�. Sπλ# της π#λιτισµικ�ς κυριαρ)$ας των Ελλ�νων αστ&ν της
Φλ&ρινας �ταν στη 1�ση αυτ� η κατ�δει:η της ελληνικ+τητας, µ$α α:ιωµα-
τικ� αρ)� π#υ πρ#σ0λα*ε γρ�γ#ρα διαστ�σεις και *ρ�κε συγκεκριµ0νες ε-
1αρµ#γ0ς. Μ0σα σε αυτ+ τ# ιδε#λ#γικ+ κλ$µα συστ�θηκαν στην π+λη η
«Παιδαγωγικ� Ακαδηµ$α Φλωρ$νης» και # Φιλεκπαιδευτικ+ς Σ2λλ#γ#ς Φλω-
ρ$νης (ΦΣΦ) «Αριστ#τ0λης», µε σκ#π+ την πρ#*#λ� της ελληνικ�ς παιδε$-
ας21. �ι δ2# 1#ρε$ς κλ�θηκαν να πρ#*�λ#υν την ελληνικ� π#λιτισµικ� κλη-
ρ#ν#µι�, αντιπαραθ0τ#ντ�ς την στην κυ#1#ρ#2µενη *#υλγαρικ� διε$σδυση,
και διεκδ$κησαν τ#ν σε*ασµ+ των κατακτητ&ν σε +,τι αυτ� αντιπρ#σωπε2-
ει22. Και �ταν αυτ� ακρι*&ς η πρ+θεσ� τ#υς: να πρ#σεταιριστ#2ν τ#υς Γερ-
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22. Αντ$θετα # Β. Γ#2ναρης, Εγνωσµ;νων κ�ινωνικ�ν �ρ�νηµ�των, Θεσσαλ#ν$κη,
Παρατηρητ�ς, 2003, απ#δ$δει την $δρυση τ#υ Συλλ+γ#υ ΦΣΦ «Αριστ#τ0λης» σε αντικ#µ-



µαν#2ς, για να αντιµετωπ$σ#υν τ#υς Β#2λγαρ#υς, π#υ τ#υς υπ#)ρ0ωνε να
τηρ#2ν )αµηλ#2ς τ+ν#υς σε σ)0ση µε τ#υς Γερµαν#2ς. Η �τυπη αυτ� «συµ-
µα)$α» της αστικ�ς τ�:ης µε τη γερµανικ� πλευρ� θα απ#δει)τε$ µετ� τη δ#-
λ#1#ν$α τ#υ ΘωµαFδη, αλλ� και τ#υ Ε:�ρ)#υ, αργ+τερα, ιδια$τερα ε2θραυ-
στη, µ0σα στη δυναµικ� των γεγ#ν+των και τη λα$λαπα των συγκυρι&ν.

Α1#ρµ� για τ#ν πρ#σδι#ρισµ+ των ιδε#λ#γικ&ν ρευµ�των π#υ ανα-
πτ2σσ#νταν στην αστικ� τ�:η πρ#σ01ερε η κηδε$α τ#υ ∆ηµ�ρ)#υ Ν. ��σ#υ,
η #π#$α 0γινε στις 9.4.1943 δηµ#τικ� δαπ�νη. � θ�νατ#ς αυτ+ς πρ#σδι#ρ$-
στηκε  ως γεγ#ν+ς µε ιστ#ρικ0ς διαστ�σεις για την π+λη, µ0σα απ+ τ#ν λ+γ#
τ#υ ν0#υ ∆ηµ�ρ)#υ ∆. Κ&τα23. Στην τ#π#θ0τησ� τ#υ # ∆�µαρ)#ς, α1#2 τ+-
νισε την αδι�λειπτη παρ#υσ$α τ#υ εκλιπ+ντ#ς στα κ#ιν� της π+λης ως ∆η-
µ�ρ)#υ, απ+ τ# 1934 ως τις 9.4.1943, ηµερ#µην$α τ#υ θαν�τ#υ τ#υ, ανα10ρ-
θηκε στα 0ργα συγκ#ινων$ας, ε:ωραϊσµ#2, κ#ινωνικ�ς πρ#ν#$ας και 1ιλαν-
θρωπ$ας π#υ επιτ0λεσε, τ#υ απ#δ$δει «την θεραπε�αν των τ�υ π�λ;µ�υ ανα-
γκ�ν, την λ�ψιν µ;τρων δι� την περι�ρ�'ρησιν της ?ω�ς και της περι�υσ�ας
των π�λιτ�ν, την ε=υπηρ;τησιν των σ�ηµατισµ�ν τ�υ µα��µ;ν�υ ;θν�υς»24.

Ακ+µα # ν0#ς ∆�µαρ)#ς τ+νισε +τι «�'τ�ς διετηρ�θη ε= �λων των κρα-
τικ�ν λειτ�υργ�ν και �ργ�νων επελθ�'σης της καταρρε'σεως τ�υ κρ�τ�υς
και της εισ	�λ�ς των στρατευµ�των κατ���ς µ�ν�ς εκπρ�σωπ�ς της ενν�-
µ�υ τ�=εως αναλα	�ν αυτ�	�'λως π�σας τας ε=�υσ�ας και δι� της διακρι-
ν�'σης αυτ�ν αγ�ιν��ας, �=υδερκε�ας και ακατα	λ�τ�υ θ�ρρ�υς κατ�ρθω-
σεν την µεν π�λιν της Φλωρ�νης να περι�ρ�υρ�ση απ� τυ��ν διαρπαγ�ν και
λεηλασ�αν, αλλ� και τα στρατε'µατα κατ���ς κατ� τ� �λιγ�τερ�ν επ�δυ-
ν�ν τρ�π�ν δι� την π�λιν και τ�υς δηµ�τας να ε=υπηρετ�ση, ;τι δε τας εν τω
εντα'θα στρατ�π;δω συγκεντρωθε�σας �ιλι�δας των αι�µαλ�των Eλλ�νων
στρατιωτ�ν και α=ιωµατικ�ν απ� απ�ψεως επισιτισµ�' και υγιειν�ς να α-
νακ�υ��ση και περιθ�λψη… εις δε τ�ν αγ�να κατ� της πατρ�παραδ�τ�υ
πρ�παγ�νδας τ�υ �υλετικ�' ηµ�ν ε�θρ�' διατεθε�ς….εις δε τα στρατε'µα-
τα κατ���ς και τ�ν λ�ιπ�ν πεπ�λιτισµ;ν�ν κ�σµ�ν να διακ�υσθ� �τι η ��-
ρα αυτ� υπ�ρ=ε και θα ε�ναι εσαε� ελληνικ�».

Απ+ τ#ν λ+γ# συν�γεται αναπ+1ευκτα τ# συµπ0ρασµα +τι # µ+νιµ#ς
ε)θρ+ς µε τις πρ#αι&νιες *λ0ψεις δεν �ταν # Γερµαν+ς, αλλ� # Β#2λγαρ#ς,
εν& η ασ1�λεια της π+λης 0µ#ια3ε να απειλε$ται απ+ την κυριαρ)$α 0ν#-
πλων #µ�δων γ2ρω απ+ αυτ�ν, µε π#ικ$λ#υς και συ)ν� αντιτιθ0µεν#υς
στ+)#υς25.
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µ#υνιστικ� σ2νδρ#µα της αστικ�ς τ�:ης. Η γ0νεση +µως της ιδ0ας τ#υ Συλλ+γ#υ 1ρ#-
ν#2µε +τι ε$ναι κ#ντ2τερα στ# ιδε#λ#γικ+ κλ$µα π#υ πρ#ανα10ρθηκε.

23. ΠΣ∆Ε∆Φ, 11.7.1943, αρ. 21, σ. 159.
24. $.π.
25. Εκτ+ς απ+ τ#ν *#υλγαρ+1ιλ# ΣΝ�Φ, και απ+ τις #µ�δες των κ#µιτατ3�δων τις



Η σ2γκρ#υση των κατ&τερων αστικ&ν στρωµ�των και των στρωµ�των
της υπα$θρ#υ µε τ#υς Γερµαν#2ς κατακτητ0ς θα �ταν δυναµικ�, κυρ$ως για
+σ#υς τελ#2σαν υπ+ την επ$δραση τ#υ ΕΑΜ και #ργαν&ν#νται στ#ν ε1ε-
δρικ+ ΕΛΑΣ26. �ι πληθυσµ#$ αυτ#$ τελ#2σαν σε καθεστ&ς διαρκ#2ς #ικ#-
ν#µικ�ς ε:αθλ$ωσης. Τ# πρ+*ληµα της επι*$ωσης �ταν την περ$#δ# αυτ� α$-
τηµα π#υ α1#ρ#2σε +λες τις κ#ινωνικ0ς τ�:εις στη Φλ&ρινα αλλ� απ#-
κτ#2σε διαστ�σεις τραγικ0ς για τα κατ&τερα στρ&µατα, µ0σα απ+ τη συ-
µπερι1#ρ� των αρ)&ν Kατ#)�ς.

� απ+η)#ς των πεν#µ0νων π#λιτ&ν της κ#ινων$ας Φλωρ$νης �ταν 0κ-
δηλ#ς στα Πρακτικ� της ∆Ε∆Φ αυτ#2 τ#υ 0τ#υς, στα #π#$α πλε$στ#ι αι-
τ#2νταν τη )#ρ�γηση επιδ+µατ#ς για τη συντ�ρηση των #ικ#γενει&ν τ#υς
και µ�λιστα πρ#ερ)+µεν#ι απ+ τις τ�:εις των π�λαι π#τ0 #ικ#ν#µηµ0νων ε-
µπ+ρων, #ι #π#$#ι αντιπρ#σ&πευαν +λες τις #µ�δες, τ+σ# αυτ� των παλι&ν
κατ#$κων, +σ# και εκε$νη των πρ#σ12γων. Ε$ναι η περ$#δ#ς κατ� την #π#$α
η λ#γ#κρισ$α της επ#)�ς 0)ει επι*�λει τη συγ)&νευση των τ#πικ&ν εντ2πων
σε 0να, την ε1ηµερ$δα «Ηνωµ0ν#ς Τ2π#ς»27.

Τ# 1942 �ταν µια )ρ#νι� στ0ρησης. Η ∆Ε∆Φ αν0πτυ:ε κ#ινωνικ+ 0ρ-
γ# και πρ#σπ�θησε να συγκεντρ&σει )ρ�µατα µ0σα απ+ απ#1�σεις τ#υ
∆�µ#υ. Επ0*αλε ν0α 1#ρ#λ#γ$α στα µ0)ρι τ#2δε 1#ρ#λ#γ#2µενα ε$δη, για
να καλ2ψει τα 0:#δα τ#υ Ταµε$#υ Uδρευσης τα #π#$α δεκαπλασι�στη-
καν28. Τα εισαγ+µενα ε$δη π#υ α1#ρ#2σαν #ικ#δ#µικ0ς εργασ$ες τριπλα-
σι�στηκαν, εν& # ∆�µ#ς επ0*αλε ειδικ+ ετ�σι# τ0λ#ς 1‰ στην α:$α της #ι-
κ#δ#µ�ς. Επ0*αλε ακ+µα πρ+σθετ# 1+ρ# 10% στ#ν δηµ+σι# 1+ρ# επιτη-
δε2µατ#ς, εν& �ν#ιγε 1#ρ#λ#γικ+ κατ�λ#γ# πρ#ϊ+ντων γης υπ0ρ τ#υ ∆η-
µ#σ$#υ29.

Παρ�λληλα κατ0*αλε πρ#σπ�θεια για την �σκηση κ#ινωνικ�ς π#λιτι-
κ�ς και σε �λλα επ$πεδα: συγκεκριµ0να αγ#ρ�στηκαν π#σ+τητες σιτηρ&ν
και τ#π#θετ�θηκαν σε απ#θ�κες για τη διασ1�λιση της λειτ#υργ$ας των
λαϊκ&ν συσσιτ$ων30, εν& στ#ν Σιδηρ#δρ#µικ+ Σταθµ+ διαµ#ρ1&θηκε # )&-
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#π#$ες #πλ$3#υν #ι Ιταλ#$, η διε$σδυση Γι#υγκ#σλ�*ων παρτι3�νων στην περι#)� ε$ναι
1ανερ� την �ν#ι:η τ#υ 1943.

26. Μπ+νης, �.π., σσ. 69-71M Γ. Νεδ0λκ#ς (Μακεδ+νας), Αναµν�σεις απ� την Εθνικ�
Αντ�σταση στη ∆υτικ� Μακεδ�ν�α, Φλ&ρινα 2000, σσ. 18-23M Στ. Κωτσ+π#υλ#ς, Η εθνικ�
αντ�σταση στη ∆υτικ� Μακεδ�ν�α, �.τ.ε., �.�.ε., σ. 142M Στ. Κ. Γ&γ#ς, Η καταστ�λ� της κα-
τ� τ�υ @θν�υς ανταρσ�ας, Φλ&ρινα 2001, σ. 113M Εµ. Θ. Γρηγ#ρ$#υ, Τ# 	�υλγαρικ�ν �ρ-
γι�ν α�µατ�ς εις την ∆υτικ�ν Μακεδ�ν�αν (1941-1944), Αθ�ναι 1947, σ. 50M ∆#ρδαν�ς,
�.π., σ. 199.

27. ΠΣ∆Ε∆Φ, 30.10.1939, σ. 40.
28. ΠΣ∆Ε∆Φ, 9.2.1942, κ. Στ, σ. 29.
29. ΠΣ∆Ε∆Φ, 9.2.1942, ΙΑ′, σ. 37.
30. ΠΣ∆Ε∆Φ, 19.3.1942, σ. 217. Αγ#ρ�3#νται 41.500 #κ�δες σ$τ#υ πρ#ς 53 δρα)µ0ς



ρ#ς για «απ#1θειριαστ�ρι#ν»31. Ακ+µα αγ#ρ�στηκαν απ+ τ#ν ∆ασικ+ Συ-
νεταιρισµ+ Πισ#δερ$#υ καυσ+:υλα, απ#θηκε2τηκαν στην 6νωση Γεωργι-
κ&ν Συνεταιρισµ&ν η #π#$α και αν0λα*ε την υπ#)ρ0ωση να τα διαθ0σει µε
διατακτικ� τ#υ ∆�µ#υ32. Τ0λ#ς συστ�θηκε «Επιτρ#π� ελ0γ)#υ των δαπα-
ν&ν υπ0ρ στρατ#2 Kατ#)�ς»33.

Η κατ�σταση επιδειν&θηκε τ#ν επ+µεν# )ρ+ν#, α1#2 # ∆�µ#ς υπ#)ρε-
&θηκε να δαπαν� τερ�στια π#σ� για τ#ν ευπρεπισµ+ των κτιρ$ων π#υ )ρη-
σιµ#π#ι#2σαν #ι γερµανικ0ς αρ)0ς κατ#)�ς,34 +σ# και να επιστρατε2ει π#λ$-
τες για τη 12λα:η των συγκ#ινωνιακ&ν µ0σων της περι#)�ς35. Την περ$#δ#
αυτ� στην π+λη # σ$τ#ς πωλ#2νταν )#νδρικ� 1.200 δρα)µ0ς η #κ�, η κριθ�
1.000, η σ$καλη, # αρα*+σιτ#ς, η *ρ&µη, τα 1ασ+λια και η 1ακ� 1.500, τα µ�-
λα, απ$δια και ρ#δ�κινα 2.000, #ι ντ#µ�τες 400 και τα κρεµµ2δια και τα
σκ+ρδα 600.

Μ0σα σε αυτ0ς τις συνθ�κες, �ταν 1υσικ+ µ0ρ#ς τ#υ πληθυσµ#2 να
πρ#σ*λ0πει στ# ΕΑΜ, τ# #π#$# #δηγ#2σε τ#υς µετ0)#ντες στην #ργ�νωση
σε πρ�:εις δ#λι#1θ#ρ�ς µικρ�ς εµ*0λειας εν�ντια στ#υς Γερµαν#2ς, στ#ν
ν#µ+ της Φλ&ρινας. Για τα στρ&µατα αυτ� η αν�γκη της αντιµετ&πισης των
µακρ#πρ+θεσµων *#υλγαρικ&ν συµ1ερ+ντων στην περι#)� υπ#)ωρ#2σε
µπρ#στ� σε µια �τεγκτη καθηµεριν+τητα, η #π#$α 0κρινε τη δικ� τ#υς επι-
*$ωση.

Τα γεγ#ν+τα πριν απ+ τη δ#λ#1#ν$α των πατριωτ&ν στην Κλαδ#ρ�)η
�ταν απ+ τα πρ&τα π#υ συν0*ησαν στ#ν ν#µ+, στ# πλα$σι# της #ργανωµ0-
νης αντ$στασης των ανταρτ&ν τ#υ ΕΛΑΣ. 6τσι στις 8.8.1943 µια µικρ� #µ�-
δα τ#υ ΕΛΑΣ, πρ#ερ)+µενη απ+ τ# )ωρι+ Vνω Κλειν0ς µε επικε1αλ�ς τ#ν
Γε&ργι# Σιµ�κη-Κατ� επ0λε:ε τ#ν στ+)# της: 0να γερµανικ+ αυτ#κ$νητ# τ#υ
Λ+)#υ Σ1αγ�ς W&ων π#υ 0κανε συ)ν� την $δια διαδρ#µ� µε σκ#π+ την ε-
π$τα:η *##ειδ&ν για τις αν�γκες τ#υ στρατ#2 Kατ#)�ς36. Απ+ τη στιγµ� ε-
κε$νη η αντ$σταση στ#ν ν#µ+ θα :εκιν#2σε και θα δυναµ$τι3ε τις ισ#ρρ#π$ες.

2. Η �δρυση τ�υ ΦΣΦ «Αριστ�τ;λης» και � ιστ�ρικ�ς τ�υ ρ�λ�ς

Η $δρυση τ#υ Συλλ+γ#υ ΦΣΦ «Αριστ#τ0λης» τ# 1941 απ#τ0λεσε σηµα-
ντικ+ γεγ#ν+ς της περι+δ#υ και ε:01ρασε τ# α$τηµα πρ#*#λ�ς της ελληνι-
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η #κ�, 8.500 *ρ23α πρ#ς 44 δρα)µ0ς η #κ�, απ+ Επιτρ#π� απ#τελ#2µενη απ+ τ#υς Π.
Βλ�ση, Αν. Καντ3�, Γ. Παπαγεωργ$#υ, Π. Γεωργ�κη.

31. ΠΣ∆Ε∆Φ, 19.3.1942, σ. 217.
32. ΠΣ∆Ε∆Φ, 24.8.1942, σ. 87. Τα :2λα αγ#ρ�στηκαν 2.500 η #κ�.
33. ΠΣ∆Ε∆Φ, 19.8.1942, σ. 29.
34. ΠΣ∆Ε∆Φ, αρ. 427/1943.
35. ΠΣ∆Ε∆Φ, 7.9.1943, Ι∆′, σ. 65.
36. ∆#ρδαν�ς, �.π., σ. 201.



κ+τητας των κατ#$κων της περι#)�ς. Γιατι η $δρυση τ#υ Συλλ+γ#υ «Αριστ#-
τ0λης» πρ#*λ�θηκε, απ+ τ#υς πρωταγωνιστ0ς των γεγ#ν+των37, ως πρ�:η
αυτ#�µυνας τ#υ ελληνικ#2 στ#ι)ε$#υ. Τ# αντ$παλ# δ0#ς, αυτ+ π#υ δεν κα-
ταγρ�1ηκε στα Πρακτικ� των Συνεδρι�σεων τ#υ ∆ηµ#τικ#2 Συµ*#υλ$#υ,
*ρισκ+ταν +µως π�ντα στην κ+γ)η τ#υ µυαλ#2 των πρωταγωνιστ&ν. Πραγ-
µατικ� # *#υλγαρικ+ς κ$νδυν#ς α:ι#λ#γ#2νταν ως µ#νιµ+τερη απειλ� απ+
εκε$νη την #π#$α αντιπρ#σ&πευαν #ι Γερµαν#$. Η απ�ντηση στ#ν επικε$µε-
ν# αυτ+ κ$νδυν# απ#1ασ$στηκε να δ#θε$ µ0σα απ+ την ενεργ#π#$ηση τ#υ
ελληνικ#2 στ#ι)ε$#υ, τη συσσωµ�τωση και την πρ#*#λ� +λων των εκ1�νσε-
ων τ#υ ελληνικ#2 π#λιτισµ#2, στη δια)ρ#νικ� τ#υ π#ρε$α και παρ#υσ$α. Η
α:ι#λ+γηση των επιλ#γ&ν αυτ&ν *ασ$3εται στην παρακ#λ#2θηση των Πρα-
κτικ&ν Συνεδρι�σεων τ#υ ∆Σ τ#υ ΦΣΦ «Αριστ#τ0λης» και στη σκιαγρ�1η-
ση της π#ρε$ας τ#υ αντιπρ#σωπευτικ+τερ#υ τµ�µατ+ς τ#υ για εκε$νη την πε-
ρ$#δ#, τ#υ Μ#ρ1ωτικ#2, τ# #π#$# σ�κωσε τ# *�ρ#ς αυτ�ς της πρ#σπ�θειας.

� Σ2λλ#γ#ς ΦΣΦ «Αριστ#τ0λης» ιδρ2θηκε στις 30 Ι#υλ$#υ 1941 στην
#ικ$α τ#υ Τραϊαν#2 Ν#*�τση38 απ+ #µ�δα κατ#$κων της Φλ&ρινας. Απ+-
1αση των π#λιτ&ν �ταν η ανασ2σταση τ#υ µ#υσικ#2 συλλ+γ#υ «�ρ1ε2ς»,
µε ν0α επωνυµ$α και στ+)# «να πρ�σδ�θ� ευρ'τερ�ς γενικ�ς σκ�π�ς απ�
κ�ινωνικ�ς, ηθικ�ς, καλλιτε�νικ�ς και αθλητικ�ς απ�ψεως». Π$σω απ+ τ#ν
γενικ+λ#γ# αυτ+ τ$τλ# λ�νθανε η ρ#π� πρ#ς τη µ#υσικ�, η καλλιτε)νικ� δι�-
θεση, αλλ� και η συνακ+λ#υθη α:ι#π#$ηση της τ�σης αυτ�ς για τη διαµ+ρ-
1ωση εν+ς #ρισµ0ν#υ πρ#τ2π#υ, αυτ#2 τ#υ 1ιλ+µ#υσ#υ αστ#239. Η παιδα-
γωγικ� δι�σταση στη συµπερι1#ρ� των µελ&ν τ#υ ∆ι#ικητικ#2 Συµ*#υλ$#υ
�ταν εµ1αν�ς σε περιπτ&σεις �σκησης πειθαρ)ικ&ν ρ+λων απ+ µ0ρ#υς
τ#υς. Η «1ρ#νηµατιστικ� π#ιν�» επι*αλλ+ταν σε περιπτ&σεις ανευθυν+τη-
τας και ασυν0πειας και συνεπαγ+ταν την απ+λυση ατ+µων π#υ 0)#υν επαγ-
γελµατικ0ς συµ*�σεις µε τ#ν Σ2λλ#γ#, � τη διαγρα1� µελ&ν. Π0ρα +µως α-
π+ τ#ν στ+)# της δι�πλασης )αρακτ�ρων και της πρ#*#λ�ς α:ι&ν � πρ#τ2-
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37. Για την $δρυση τ#υ Συλλ+γ#υ ΦΣΦ «Αριστ#τ0λης» 0)#υν καταθ0σει τις µαρτυρ$ες
τ#υς στ# #µ&νυµ# περι#δικ+ τ#υ Συλλ+γ#υ #ι κ�τωθι: Τυρπ0ν#υ, Τσ�παν#ς, Θε#δ#σ$#υ.

38. Πρακτικ� ∆Σ ΦΣΦ «Αριστ#τ0λης», 1/30.7.1941. Ιδρ2εται απ+ τ#υς Αν. ∆�µτση,
Ευ�γγελ# Τυρπ0ν#υ, Μι). Πατσ#2ρη, Κων. Μαρ#2ση, Σωκρ�τη �ατ3ητ2πη, Ηλ$α Γ#υ-
µπ0ρη, Παντελ� Σαµαρ�, Αλ0:ανδρ# Παπαθε#δ&ρ#υ, Θωµ� Μαρ#2ση, Ιω�ννη (δυσα-
ν�γνωστ#), Βυ3�ντη Ηλ$α, ∆ηµ�τρι# Β#υτσι�δη, Γε&ργι# Μεγαλ#µ�στ#ρα, Γεωργ$#υ
Παντελ�, Αλ0:ανδρ# Μυλων�, ∆ηµ. Ν$κλη, Κων/ν# Ν$κλη, �ρ$στ# Στε1αν$δη, Γε&ργι#
Θε#δ#σ$#υ, Κων/ν# Απ#στ#λ$δη.

39. Η ερµηνε$α #1ε$λεται στην παρακ#λ#2θηση τ#υ αρ)ειακ#2 υλικ#2 τ# #π#$# πε-
ριλαµ*�νει πειθαρ)ικ0ς κυρ&σεις σε απε$θαρ)#υς µ#υσικ#2ς και )#ρωδ#2ς, απ#λ2σεις
µ#υσικ&ν π#υ επιδεικν2#υν αλα3#νε$α, ασ0*εια � ανευθυν+τητα, παραιτ�σεις µελ&ν τ#υ
∆Σ και απ#πν0#υν µια πρ#σπ�θεια παιδαγωγικ�ς διαµ+ρ1ωσης ιδεωδ&ν στα πλα$σια
µιας εκπαιδευτικ�ς διαδικασ$ας π#υ διακρ$νεται για την αυστηρ+τητα και τη συν0πει�
της σε α:ιωµατικ0ς αρ)0ς (Πρακτικ� ΦΣΦ 5/20.10.1941, 6/23.10.1941).



πων υπ�ρ)ε και η δι�σταση της καλλιτε)νικ�ς πρ#σ1#ρ�ς, και µ0σα απ+
αυτ� της δι�)υσης µιας #ρισµ0νης α$σθησης τ#υ ωρα$#υ, κ2ρι# )αρακτηρι-
στικ+ της #π#$ας �ταν η ευρωπαϊκ� αισθαντικ� αντ$ληψη και # αστισµ+ς ως
περιρρ0#υσα ατµ+σ1αιρα.

Στα Πρακτικ� δια*�3#υµε +τι δ+θηκε συναυλ$α στην 6δεσσα πριν α-
π+ τ#ν �κτ&*ρι# τ#υ 194140, 0γινε η σ2σταση Φιλαρµ#νικ�ς �δη απ+ τ#ν
Ν#0µ*ρι# τ#υ $δι#υ )ρ+ν#υ41, συ3ητ�θηκε # σ)εδιασµ+ς της µετ�*ασης της
)#ρωδ$ας και της #ρ)�στρας στην Κ#3�νη42, καθ#ρ$στηκαν #ι µ0ρες και #ι
&ρες διδασκαλ$ας µ#υσικ&ν #ργ�νων στα πλα$σια τ#υ ν0#υ Ωδε$#υ, ιδρ2-
θηκε Λ0σ)η43, διαµ#ρ1&θηκε # Καν#νισµ+ς της Φιλαρµ#νικ�ς44, γι#ρτ�στη-
κε µε συναυλ$α η 28η �κτω*ρ$#υ 194145, και +τι απ#1ασ$στηκε, παρ�λληλα
µε τη �#ρωδ$α και τη Φιλαρµ#νικ�, η $δρυση Βι*λι#θ�κης, µε Τµηµατ�ρ)η
τ#ν Κ. Ν$κλη46, � ακ+µη +τι καθιερ&θηκε η συνεργασ$α µε τ#ν τ+τε ∆ιευθυ-
ντ� της Παιδαγωγικ�ς Ακαδηµ$ας Κ. Σπετσι0ρη47.

Η πρ&τη ανα1#ρ� στ# «Μ#ρ1ωτικ+ Τµ�µα» τ#υ Συλλ+γ#υ 0γινε στ#
16# Πρακτικ+ τ#υ 0τ#υς 1942, στ# #π#$# ανα1ερ+ταν +τι τα Τµ�µατα τ#υ
Συλλ+γ#υ �ταν 4: Αθλητικ+, Μ#ρ1ωτικ+, Ψυ)αγωγ$ας και Πρ+ν#ιας. Στ#
συγκεκριµ0ν# Πρακτικ+ δεν καθ#ρι3+ταν # σκ#π+ς και η λειτ#υργ$α των
Τµηµ�των αυτ&ν, ανα1ερ+ταν +µως ως Τµηµατ�ρ)ης τ#υ Μ#ρ1ωτικ#2 #
Τρ21ων Βασιλε$#υ. Μια ιδ0α για τ# Μ#ρ1ωτικ+ Τµ�µα, τ# #π#$# θεωρ#2-
νταν ως *ασικ+ς εκ1ραστ�ς της 1ιλεκπαιδευτικ�ς ιδ0ας στα πλα$σια της κυ-
ρ$αρ)ης ιδε#λ#γ$ας της περι+δ#υ, απ#κ#µ$3#υµε µ0σα απ+ τ# σκεπτικ+ τ# #-
π#$# διατυπων+ταν στ# Πρακτικ+ της 10ης Ι#υν$#υ 194248, τ# #π#$# ανα1ε-
ρ+ταν στην $δρυση τ#υ Ωδε$#υ, π#υ λειτ#2ργησε ως 0κ1ραση της *#2λησης
τ#υ Μ#ρ1ωτικ#2 Τµ�µατ#ς, και απ#τ0λεσε Παρ�ρτηµα τ#υ Κρατικ#2 Ωδε$-
#υ Θεσσαλ#ν$κης. Στ# Πρακτικ+ τ#νι3+ταν η α:ι+λ#γη µ#υσικ� παρ�δ#ση
της Φλ&ρινας και η αθρ+α πρ#σ0λευση των κατ#$κων, ως παραγ+ντων π#υ
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40. Πρακτικ� ΦΣΦ, 6/23.10.1941, +π#υ και η ανα1#ρ� στη γεγενηµ0νη συναυλ$α
στην 6δεσσα.

41. Πρακτικ� ΦΣΦ, 7/14.11.1941, +π#υ και η κατ�τα:η των Μ#υσικ&ν Φιλαρµ#νι-
κ�ς σε κατηγ#ρ$ες. Ως µ#υσικ#$ ανα10ρ#νται #ι ∆#2µας Λε*0ντης, �ριστ#δ#2λ#υ Βασ$-
λει#ς, Τ+σι#ς Ευ�γγελ#ς, Παπαθε#δ&ρ#υ Αλ0:ανδρ#ς, (Α′ κατηγ#ρ$ας), Παπαλα3�ρ#υ
Συµε&ν, Μπ0λλης Αλ0:ανδρ#ς, Μισυρλ�ς �αρ$λα#ς, Πιτ+σκας Γε&ργι#ς, Παπαθε#δ&-
ρ#υ Θωµ�ς (Β′ Κατηγ#ρ$ας).

42. Πρακτικ� ΦΣΦ, 7/14.11.1941.
43. Πρακτικ� ΦΣΦ, 10/8.12.1941. Η συγκ0ντρωση στη Λ0σ)η γ$νεται κ�θε µ0ρα απ+

τις 2.00 &ς τις 7.00.
44. Πρακτικ� ΦΣΦ, 11/12.12.1941. Τ#ν Καν#νισµ+ υπ#*�λλει για ψ�1ιση στ# ∆Σ #

αρµ+δι#ς Τµηµατ�ρ)ης.
45. Πρακτικ� ΦΣΦ, 12/15.12.1941.
46. Πρακτικ� ΦΣΦ, 9.1.1942.
47. Πρακτικ� ΦΣΦ, 3/19.1.1942.
48. Πρακτικ� ΦΣΦ, 3/10.6.1942.



συν0*αλαν στη δηµι#υργ$α των πρ#ϋπ#θ0σεων της $δρυσης τ#υ Ωδε$#υ. Πα-
ρ�λληλα αν0λα*ε Καλλιτε)νικ+ς ∆ιευθυντ�ς # διπλωµατ#2)#ς τ#υ Κρατι-
κ#2 Ωδε$#υ Θεσσαλ#ν$κης Θε+δωρ#ς ΘωµαFδης, # #π#$#ς απ#δ0)θηκε τη
θ0ση µε την πρ#ϋπ+θεση +τι θα δι#ργ�νωνε κ2κλ# θεωρητικ&ν µαθηµ�των,
µα3$ µε τη σ2σταση #ρ)�στρας και )#ρωδ$ας.

Τ# ν0# καθεστ&ς τ#υ Ωδε$#υ δεν απ#τ0λεσε τη µ#ναδικ� 0κ1ραση της
*#2λησης των µελ&ν τ#υ Μ#ρ1ωτικ#2 Τµ�µατ#ς. Ακ#λ#2θησε η $δρυση τ#υ
Θεατρικ#2 Τµ�µατ#ς49, στ# #π#$# #ρ$στηκε υπε2θυν#ς # Σ. Τσ�παν#ς, και
τ# #π#$# δι#ργ�νωσε 0ναν µεγ�λ# αριθµ+ εκδηλ&σεων50.

Η ιδια$τερη σηµασ$α τ#υ Τµ�µατ#ς κατ0στη σα1�ς στις αρ)0ς τ#υ επ#-
µ0ν#υ 0τ#υς51, +ταν ανα10ρθηκε πρ&τ# κατ� την καταγρα1� των Τµηµ�των
τ#υ Συλλ+γ#υ, για πρ&τη 1#ρ�, $σως, στα Πρακτικ�. Ακ+µα τ# Τµ�µα δι#ρ-
γ�νωσε τ#ν Μ�ι# 1ιλ#λ#γικ+ µνηµ+συν# τ#υ Παλαµ�52, µε #µιλητ� τ#ν 1ι-
λ+λ#γ# Παπαθε#δωρ$δη και #ργ�νωσε τη λειτ#υργ$α της Βι*λι#θ�κης τ#υ
Συλλ+γ#υ, &στε να ε$ναι αν#ι)τ� σε τακτ� )ρ#νικ� πλα$σια53. Τα αµ0σως ε-
π+µενα )ρ+νια Τµηµατ�ρ)ης 0γινε # Ευ. Τυρπ0ν#υ54, εν& η συµµετ#)� ατ+-
µων π#υ δεν �ταν µ0λη τ#υ ∆Σ στην Καλλιτε)νικ� Επιτρ#π�55 η #π#$α συ-
στ�θηκε µε σκ#π+ την καλ2τερη απ+δ#ση τ#υ Τµ�µατ#ς, απ#τ0λεσε απ+δει-
:η της διε2ρυνσης των πνευµατικ&ν ενδια1ερ+ντων των µελ&ν τ#υ Τµ�µα-
τ#ς.

Αρκετ� )ρ+νια µετ� τ# Μ#ρ1ωτικ+ Τµ�µα θα δι#ργ�νωνε 1ιλ#λ#γικ�
*ραδι� πρ#ς τιµ�ν τ#υ Γρηγ#ρ$#υ Zεν#π#2λ#υ56, και τ# θεατρικ+ τµ�µα θα
δραστηρι#π#ι#2νταν π�λι στην πρ#ετ#ιµασ$α παραστ�σεων.

Στ# σηµε$# αυτ+ πρ0πει να ανα1ερθε$ η :ε)ωριστ� σηµασ$α π#υ ε$)αν
για την π+λη η 0κδ#ση τ#υ περι#δικ#2 «Αριστ#τ0λης», η #π#$α απ#τ0λεσε
πνευµατικ+ καρπ+ της λειτ#υργ$ας τ#υ Μ#ρ1ωτικ#2 Τµ�µατ#ς57 και η 0κ-
δ#ση της Ε1ηµερ$δας τ#υ Συλλ+γ#υ58. Τ# περι#δικ+ απ#τελε$ και σ�µερα
πηγ� π#υ διασ&3ει τις µν�µες *ασικ&ν πρωταγωνιστ&ν της τ#πικ�ς ιστ#-
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49. Πρακτικ� ΦΣΦ, 4.8.1942.
50. Πρακτικ� ΦΣΦ, 9/24.8.1942. Πρ+κειται για τη Συναυλ$α της παιδικ�ς )#ρωδ$ας

τ#υ ∆. Λι+τση την Κυριακ� 30.8.1942 στην α$θ#υσα «Π�νθε#ν», τη συναυλ$α τ#υ Μ. Β+ι-
κ#υ στις 6.9.1942 και µια θεατρικ� παρ�σταση.

51. Πρακτικ� ΦΣΦ, 29/16.3.1943.
52. Πρακτικ� ΦΣΦ, 34/23.5.1943.
53. Πρακτικ� ΦΣΦ, 5/15.3.1945.
54. Πρακτικ� ΦΣΦ, 2/10.3.1949.
55. Πρακτικ� ΦΣΦ, 2/10.3.1949. Μετ0)#υν #ι Τυρπ0ν#υ, Φ$σκας, Λ#2στας, Κ#2λης,

∆ερµατ�ς.
56. Πρακτικ� ΦΣΦ, 12/14.7.1955.
57. Πρακτικ� ΦΣΦ, 16/18.10.1956.
58. Πρακτικ� ΦΣΦ, 27/23.11.1960. Στα Πρακτικ� πρ#σδι#ρ$3εται ως σκ#π+ς της

$δρυσης της Ε1ηµερ$δας «η αντ�κρ�υσις των σλα	ικ�ν ψευδ�λ�γι�ν».



ρ$ας, εν& η ε1ηµερ$δα υπ�ρ:ε *�µα 0κ1ρασης επ$δ#:ων αρθρ#γρ�1ων και
καλλιτε)ν&ν.

Για την $δρυση και τη λειτ#υργ$α των δ2# πρ&των ετ&ν τ#υ Συλλ+γ#υ,
# Πρ+εδρ+ς τ#υ Σ. Τσ�παν#ς σε �ρθρ# τ#υ στην Ε1ηµερ$δα «@θν�ς» της
22.5.1943, µε τ$τλ# «6να πνευµατικ+ κ$νηµα. Μια µικρ� ανασκ+πησις» τ+νι-
3ε: «Εδ� και δ'� �ρ�νια µερικ�� �ιλ�τε�ν�ι ν;�ι µε τη �λ�γα και την π�στη
για δηµι�υργικ;ς πρ�σπ�θειες και ωρα�ες πρωτ�	�υλ�ες συγκρ�τ�'σαν τ�ν
ΦΣΦ “Αριστ�τ;λη”. 8 Σ'λλ�γ�ς αυτ�ς =εκ�νησε µε περι�ρισµ;νες αντιλ�-
ψεις για τις δυνατ�τητ;ς τ�υ. Aεκ�νησε σαν καθαρ� µ�υσικ� σωµατε��, µε ε-
πιδι�=εις τη δηµι�υργ�α ��ρωδ�ας και Φιλαρµ�νικ�ς. Μ;σα στις αντ�=�ες
περιστ�σεις, µ;σα στη γενικ� κατ�πτωση και στ�ν �λιγγ� και την απ�θ;ωση
τ�υ ατ�µικισµ�', στ�θηκε � µ�ν�ς ιδε�λ�γικ�ς ��ρ�ς, η µ�νη αν�ταση πρ�ς
τ� ωρα��ν και τ� εθνικ�ν. Εντ�ς �λ�γ�υ ενε��νησε την ��ρωδ�α, και τη Φι-
λαρµ�νικ� τ�υ σε αλλεπ�λληλες συναυλ�ες και µε µ�α εκδρ�µ� στην @δεσ-
σα µετ;δωσε τ�ν ενθ�υσιασµ� και τη �λ�γα σε µια �λ�κληρη περι�;ρεια,
π�υ �ταν την επ��� εκε�νη κυρι�λεκτικ� ρ�κ�ς ψυ�ικ�. $π�ι�ς ;?ησε τις
στιγµ;ς εκε�νες, ;?ησε α=;�αστες στιγµ;ς. Αυτ;ς και µ�νες θα �ταν αρκετ;ς
για να δικαι�σ�υν �λη την 'παρ=η τ�υ Συλλ�γ�υ.

Μια τ;τ�ια πρ�σπ�θεια δεν µπ�ρ�'σε να =ε�'γει και την αι�νια µ��ρα
της δι��ν�ιας. Κακ�ς στη 	�ση τ�υ τρ�π�ς δι�ικ�σεως, εσ�αλµ;νες αντιλ�-
ψεις για την πρ��δ� τ�υ Συλλ�γ�υ και τα αι�νια πρ�σωπικ� συµ�;ρ�ντα
και �ι µικρ��ιλ�δ�=�ες �λ�γων ατ�µων, �δ�γησαν σε µια πραγµατικ� κρ�σι-
µη περ��δ� κατ� την �π��α κινδ'νευσε η �δια η 'παρ=η τ�υ Συλλ�γ�υ. Αλλ�
ευτυ��ς η κρ�ση παρ�λθε και τ�ν περασµ;ν� Ν�;µ	ρι� [1942] ανεγνωρ�?ε-
τ� τ� σωµατε�� επισ�µως και δ�ν�νταν η δι��κηση σε ανθρ�π�υς µε γν�ση
και π�στη στη δ�υλει� τ�υς. Απ� εδ� αρ��?ει η δε'τερη περ��δ�ς τ�υ συλ-
λ�γ�υ η πραγµατικ� δηµι�υργικ�»59.

Παρ�λληλα, στη 1ιλ#λ#γικ� σελ$δα τ#υ «@θν�υς» της 26.6.1943, η #-
π#$α εγκαινι�στηκε απ+ τ# Μ#ρ1ωτικ+ Τµ�µα τ#υ Συλλ+γ#υ ΦΣΦ «Αρι-
στ#τ0λης», # αρθρ#γρ�1#ς µε τα αρ)ικ� ΣΓΤ (Σ#1#κλ�ς Γεωργ$#υ Τσ�πα-
ν#ς) συν+ψισε τις επιτυ)$ες τ#υ Συλλ+γ#υ ΦΣΦ «Αριστ#τ0λης», της περι+-
δ#υ αυτ�ς ως ε:�ς: «Εντ�ς µ�ας διετ�ας � ΦΣΦ «Αριστ�τ;λης» επ;τυ�ε να
δηµι�υργ�σει (1) ανδρικ� και µικτ� ��ρωδ�α, (2) να εµ�αν�σει �ρ��στρα,
(3) να δηµι�υργ�σει παιδικ� ��ρωδ�α, (4) �ρει	ατικ� και αθλητικ� τµ�µα,
(5) µ�ρ�ωτικ� Τµ�µα και τ;λ�ς να συστ�σει για πρ�τη ��ρ� εν τη π�λει
µας Ωδε��ν µε ειδικ�'ς Καθηγητ�ς, (6) δηµι�'ργησε Βι	λι�θ�κη υπ;ρ 200
τ�µων ��ρη στη δωρε� τ�υ Πανεπιστηµ��υ Θεσσαλ�ν�κης και τ�υ Ανωτ�-
τ�υ 8ικ�ν�µικ�' Συµ	�υλ��υ…». Ιδια$τερα για τ# Μ#υσικ+ Τµ�µα τ#υ

H $δρυση τ#υ ΦΣΦ «Aριστ#τ0λης» στη Φλ&ρινα την περ$#δ# της Kατ#)�ς 217

59. Ε1ηµερ$δα «@θν�ς», 22.5.1943.



Συλλ+γ#υ ανα10ρ#νταν #ι συναυλ$ες της Μικτ�ς �ρ)�στρας π#υ 0γιναν
στις 28.9.41, 6.9.41 (6δεσσα), 9.11.41, 25.3.42, 6.9.42 και 1.3.43, καθ&ς και #ι
συναυλ$ες της Παιδικ�ς )#ρωδ$ας στις 30.8.42, 9.11.42 και 9.5.43. Τ0λ#ς για
τ# Μ#ρ1ωτικ+ Τµ�µα τ#ν$στηκε +τι # θεατρικ+ς +µιλ#ς αν0*ασε τ# 0ργ#
τ#υ Σ. Μελ�, 8 µπαµπ�ς εκπαιδε'εται τ#ν Α2γ#υστ# τ#υ R42, τ# 0ργ# τ#υ
Π. Καγι�, Τιµ�νι στ�ν ;ρωτα, δι#ργ�νωσε δι�λε:η µε #µιλητ� τ#ν Α. Πα-
πακωνσταντ$ν#υ, �ιλ�λ�γικ� µνηµ�συν� τ�υ Κ. Παλαµ� µε #µιλητ� τ#ν
Παπαθε#δωρ$δη, καθ&ς και διαλ0:εις για την τ0)νη των Αστ. Κ#2λη και Π.
Παπαδ�κη. Τ0λ#ς *ρ�*ευσε π#ι�µατα και πε3� των µελ&ν τ#υ λ#γ#τε)νι-
κ#2 #µ$λ#υ60.

Η δρ�ση της )#ρωδ$ας συνε)$στηκε τ#ν Ι#2λι# τ#υ 1943, µε τρεις συ-
ναυλ$ες π#υ δ+θηκαν εν&πι#ν των αρ)&ν Kατ#)�ς στ# Βασιλικ+ Θ0ατρ#
της Θεσσαλ#ν$κης, στην α$θ#υσα τ#υ Κινηµατ#γρ�1#υ Τιτ�νια και στη *υ-
3αντιν� εκκλησ$α τ#υ Αγ$#υ Γεωργ$#υ, παρ�λληλα µε τη Συµ1ωνικ� �ρ)�-
στρα της Θεσσαλ#ν$κης61. Η επιτυ)$α των συναυλι&ν απ#διδ+ταν απ+ αρ-
θρ#γρ�1# τ#υ «@θν�υς» της 10.7.43 και σε �ρθρ# µε τ$τλ# «Με τ#ν Αριστ#-
τ0λη πρ#ς τη Θεσσαλ#ν$κη» µε τα αρ)ικ� Π…ς, στ#ν µα0στρ# ΘωµαFδη: «Τ�
ανδρικ� τµ�µα της ��ρωδ�ας παρατ��θηκε µε καν�νικ�'ς 	ηµατισµ�'ς στη
σκην�, σε σ��µα ηµικυκλικ�, τ� π�λυ�ριθµ� ακρ�ατ�ρι� σηκ�νεται �ρθι�
για να ακ�'ση τ�ν εθνικ� µας 'µν�. Ακ�λ�υθε� τ� Ναν�'ρισµα τ�υ Μ�-
τσαρτ, π�υ απ� τις πρ�τες ν�τες κατα�α�νεται η συν��� και η µελ;τη της
��ρωδ�ας µας υπ� την διε'θυνση τ�υ ευσυνειδ�τ�υ κ. ΘωµαGδη... η επιτυ��α
�τ� πλ�ρης για να �θ�ση στην απ�θ;ωση στ�υς Βατρ���υς τ�υ @ριγκ, �ι
Γερµαν�� �ρθι�ι απ� τις θ;σεις τ�υς και τ�υς διαδρ�µ�υς της αιθ�'σης ε�ει-
ρ�κρ�τ�υν»62.

Ε$ναι 1ανερ+ +τι # Σ2λλ#γ#ς ΦΣΦ «Αριστ#τ0λης» µε τα µ0λη τ#υ, τ#
Συµ*#2λι# και τη )#ρωδ$α τ#υ, κατ�1ερε να :υπν�σει και τ# ενδια10ρ#ν
των Γερµαν&ν, την αγ�πη και τ#ν θαυµασµ+ τ#υς για την κλασικ� Ελλ�δα
και να τ#υς #δηγ�σει σε συστρ�τευση µε την καλλιεργηµ0νη µερ$δα των α-
στ&ν, γηγεν&ν και Μ#ναστηριωτ&ν, η #π#$α 0)ει ευρωπαϊκ+ πρ#σανατ#λι-
σµ+ και υψηλ#2 επιπ0δ#υ ελληνικ� κ#υλτ#2ρα. Η πρ#σ0γγιση αυτ� εν+)λη-
σε π�ρα π#λ2 τα σ)0δια των Β#υλγ�ρων, συµµ�)ων των Γερµαν&ν, #ι #-
π#$#ι πρ#σ0*λεπαν σε πρ#σ�ρτηση της περι#)�ς σε µια επικε$µενη Μεγ�λη
Β#υλγαρ$α, µε κ2ρι# επι)ε$ρηµα την παρ#υσ$α σλα*+1ωνων πληθυσµ&ν. Η
κατ�λυση λ#ιπ+ν της π#λιτισµικ�ς κυριαρ)$ας τ#υ Συλλ+γ#υ ΦΣΦ «Αρι-
στ#τ0λης» και των δι#ικητικ&ν και πνευµατικ&ν ταγ&ν της ελληνικ�ς µερ$-
δας �ταν για τ#υς Β#2λγαρ#υς κατακτητ0ς α$τηµα επι*$ωσης, µε$3#ν#ς ση-
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60. Ε1ηµερ$δα «@θν�ς», 26.6.1943.
61. Ε1ηµερ$δα «@θν�ς», 3.7.1943.
62. Ε1ηµερ$δα «@θν�ς», 10.7.1943.



µασ$ας. 6να α$τηµα π#υ περν#2σε µ0σα απ+ τη συνα$νεση των Γερµαν&ν,
και αν0µενε τα λ�θη π#λιτικ�ς της ελληνικ�ς πλευρ�ς, για να υλ#π#ιηθε$.

3. Τ� ιστ�ρικ� γεγ�ν�ς τ�υ απαγ��νισµ�' στην Κλαδ�ρ��η

� απαγ)#νισµ+ς των Ελλ�νων απ+ τα γερµανικ� στρατε2µατα Kατ#-
)�ς, τ# καλ#κα$ρι τ#υ 1943, ε:ακ#λ#υθε$ να παρ#υσι�3ει σκ#τειν� σηµε$α
για τ#ν ερευνητ�. � τ#πικ+ς τ2π#ς και συγκεκριµ0να η Ε1ηµερ$δα «@θν�ς»
της 14.8.1943 αν01ερε, µε δεδ#µ0νη τη λ#γ#κρισ$α της περι+δ#υ, σε �ρθρ#
µε τ$τλ# «Η πρ��θεσιν� δ�λ���ν�α. Εις γερµαν�ς στρατι�της ;πεσε θ'µα
τ�υ καθ�κ�ντ�ς»63, +τι 0νας Γερµαν+ς στρατι&της π#υ µετ0*αινε µε αυτ#-
κ$νητ# σε 0να κ#ντιν+ πρ#ς την Κλαδ#ρ�)η )ωρι+ για να εκτελ0σει µια δια-
ταγ� δ#λ#1#ν�θηκε απ+ «αναρ�ικ� στ�ι�ε�α των �π��ων ασ�αλ�ς δια-
κα�ς π�θ�ς και πρ�γραµµα ε�ναι η διασ�λευσις της τ�=εως. 8ι �νθρωπ�ι
αυτ�� δεν θ;λ�υν τ� καλ� τ�υ τ�π�υ αυτ�'. Αυτ� τ�υλ��ιστ�ν απ;δει=ε η
µωρ� και �νευ λ�γ�υ τιν�ς απ�τ�λµηθε�σα δ�λ���νικ� εν;δρα µε απ�τ;-
λεσµα τ�ν ��ν�ν εν�ς στρατι�τ�υ. Ε�ναι λυπηρ�ν να συµ	α�ν�υν τ�ια'ται
πρ�=εις �ωρ�ς �ι υπα�τι�ι να σκε�θ�σι τας συνεπε�ας ας θα ;�η � πληθυ-
σµ�ς ε= αυτ�ν».

Για τ# $δι# θ0µα # Νεδ0λκ#ς64 ανα1ερ+ταν σε δ2# Γερµαν#2ς, τ#ν #δη-
γ+ και τ#ν *#ηθ+ τ#υ #ι #π#$#ι συνελ�1θησαν απ+ τ#υς αντ�ρτες τ#υ EAM
και µετα10ρθηκαν στ# Αρ)ηγε$# Βιτσ$#υ. Αντ$θετα # Μπ+νης ανα1ερ+ταν
σε τρεις Γερµαν#2ς, π#υ συν#δε2#νταν απ+ τ#ν υπ�λληλ# της ε1#ρε$ας, Μ$-
µη Παπαδ+π#υλ#. Απ+ αυτ#2ς # 0νας σκ#τ&θηκε, εν& #ι δ2#, µα3$ µε τ#ν
Παπαδ+π#υλ# πι�στηκαν αι)µ�λωτ#ι και κρατ�θηκαν στ# )ωρι+ Μπ#2-
1ι65. Με την εκδ#)� αυτ� συµ1ων#2σε και # �ρυσ#)+#υ66, εν& # Μα3�ρης67

παρε$)ε επιπλ0#ν την πληρ#1#ρ$α, +τι # Πρ+εδρ#ς της Κλαδ#ρ�)ης εµπ#-
δ$στηκε απ+ τ#υς αντ�ρτες να εκπληρ&σει την εντεταλµ0νη υπηρεσ$α τ#υ
στ#υς Γερµαν#2ς, να συν#δε2σει δηλαδ� #µ�δα συµπατριωτ&ν τ#υ εργα-
τ&ν #ι #π#$#ι θα µετα10ρ#νταν απ+ τ#υς Γερµαν#2ς στη �αλκιδικ�, για να
εργαστ#2ν στα εκε$ µεταλλε$α, λ$γ# πριν απ+ την εκδ�λωση της επ$θεσης. Η
επ$θεση γνωστ#π#ι�θηκε στη συν0)εια στ#υς Γερµαν#2ς απ+ τ#ν Πρ+εδρ#
της Κλαδ#ρ�)ης.

Η δ#λ#1#ν$α +πως γρ�1τηκε στην ε1ηµερ$δα τ#υ Σα**�τ#υ της 14ης
Αυγ#2στ#υ 0γινε +µως «τας πρωϊν�ς �ρας της παρελθ�'σης Κυριακ�ς»,
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63. Ε1ηµερ$δα «@θν�ς», 14.8.1943.
64. Νεδ0λκ#ς, �.π., σσ. 42-43.
65. Μπ+νης, �.π., σ. 201.
66. �ρυσ#)+#υ, �.π., σ. 202.
67. Α. Μα3�ρης, Επιµνηµ�συν�ς �µιλ�α εις τ� Μνηµε��ν των απαγ��νισθ;ντων 15

Ελλ�νων πατριωτ�ν, υπ� των στρατευµ�των Κατ���ς, την 9.8.1943.



επ#µ0νως στις 8 Αυγ#2στ#υ τ#υ 1943, στ#ν δηµ+σι# δρ+µ# 0:ω απ+ την
Κλαδ#ρ�)η. Στις 14 µ�λιστα η 1ρ�ση στην ε1ηµερ$δα «θα ;�η συνεπε�ας �
πληθυσµ�ς», µας #δηγε$ στ# συµπ0ρασµα +τι δεν ε$)ε κ#ρεσθε$ η επιθυµ$α
για εκδ$κηση των Γερµαν&ν, µε επιπλ0#ν εκτελ0σεις, α1#2 υπ�ρ)αν δ2# Γερ-
µαν#$ στρατι&τες +µηρ#ι. Επ#µ0νως ως ακρι*�ς ηµερ#µην$α τ#υ απαγ)#νι-
σµ#2 θα πρ0πει να πρ#σδι#ριστε$ η 9η Αυγ#2στ#υ68, εν& η ηµερ#µην$α τ#υ
εντα1ιασµ#2 �ταν η 11η Αυγ#2στ#υ, σ2µ1ωνα µε τ# «@θν�ς» της 14ης.

Ενν#ε$ται *0*αια +τι η ε1ηµερ$δα δεν ανα1ερ+ταν σε γερµανικ� αντ$-
π#ινα69 και +τι η δρ�ση των ανταρτ&ν πρ#*αλλ+ταν ως δρ�ση αναρ)ικ&ν.
Πρ#1#ρικ0ς µαρτυρ$ες +µως πιστ#π#ι#2σαν +τι ε$)αν �δη συλλη1θε$ 35 �-
τ#µα απ+ τη Φλ&ρινα και 15 απ+ τα )ωρι�, τα #π#$α επρ+κειτ# να εκτελε-
στ#2ν, αν δεν απελευθερ&ν#νταν #ι δ2# Γερµαν#$ αι)µ�λωτ#ι. Επ$σης πρ#-
1#ρικ0ς µαρτυρ$ες π#υ συν0λε:ε πρ+σ1ατα ερευνητ�ς, στ# πλα$σι# της δια-
τρι*�ς τ#υ, καθιστ#2ν σα10ς +τι #ι Γερµαν#$ �1ησαν �τα1#υς τ#υς νεκρ#2ς
για τρεις µ0ρες, µε σκ#π+ να εκ*ι�σ#υν την απελευθ0ρωση των #µ�ρων70. �ι
Γερµαν#$ απελευθερ&θηκαν τελικ� µετ� απ+ εν0ργειες τ#υ Μπ+νη και δια-
µεσ#λ�*ησ� τ#υ στ#υς αντ�ρτες, 0τσι &στε να απ#τραπ#2ν ν0α θ2µατα71.

Τ# επ+µεν# πρ+*ληµα ε$ναι η ταυτ+τητα των θυµ�των της γερµανικ�ς
θηριωδ$ας. Γιατ$ ε$ναι 1ανερ+ απ+ την α1�γηση τ#υ υπ#ψ�1ι#υ θ2µατ#ς Α.
Μα3�ρη +τι υπ�ρ:αν παλινωδ$ες ως πρ#ς τη λ�ψη των απ#1�σεων απ+ τη
µερι� των Γερµαν&ν, µε απ#τ0λεσµα, +σ#ι ε$)αν τη δυνατ+τητα, να µη συ-
µπεριλη1θ#2ν στ#υς 15 π#υ θα απ#τελ#2σαν µ0ρ#ς των γερµανικ&ν αντι-
π#$νων72, +σ#ι δηλαδ� ε$)αν τη δυνατ+τητα να 1ρ#ντ$σ#υν και να µην συ-
µπεριλη1θ#2ν στ#υς 15.

� Μα3�ρης κατ#ν+µα3ε ως θ2µατα τ#ν µα0στρ# τ#υ Συλλ+γ#υ ΦΣΦ
«Αριστ#τ0λης» ΘωµαFδη, τ#ν Παπαδηµ�τρη Σταµπ#υλ� απ+ τη Σκ#πι�,
τ#υς Απ+στ#λ# Ρωµαν$δη και Τριαντ�1υλλ# Τηλκερ$δη απ+ τις Κλειν0ς (α-
ντ$ τ#υ Πρ#0δρ#υ Γκ0κα), δ2# Ε*ρα$#υς απ+ τα Ιω�ννινα π#υ αντ�λλασ-
σαν λ�δι µε σιτ�ρι στη Φλ&ρινα, και �λλ#υς �γνωστ#υς 1υλακισµ0ν#υς. �
$δι#ς ανα10ρθηκε και σε �λλ#υς, #ι #π#$#ι επρ+κειτ# να συλλη1θ#2ν, αλλ�
δεν συνελ�1θησαν. Τα πρ+σωπα αυτ� π#υ κρ$θηκε +τι δεν ε$)αν σ)0ση µε
τα γεγ#ν+τα �ταν #ι πρ#ερ)+µεν#ι απ+ την Κλαδ#ρ�)η, και συγκεκριµ0να
# Πρ+εδρ#ς της Κ#ιν+τητας Παπ�ς, #ι δ�σκαλ#ι Σκ+κλης Κ#ρα�ς, Π�ρ3ης
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68. ∆#ρδαν�ς, �.π., σ. 199.
69. Ανα1#ρ� σε αυτ� δεν γ$νεται #2τε απ+ τ#ν �ρυσ#)+#υ, �.π., σ. 89.
70. ∆#ρδαν�ς, �.π., σ. 205M Γρηγ#ρ$#υ, �.π., σ. 50M �. Στυλι�δης, «Η Φλ&ρινα και η

περι10ρει� της στη γερµανικ� κατ#)� και # Σ2λλ#γ#ς Αριστ#τ0λης», Αριστ�τ;λης 207-210
(Μ�ι#ς-∆εκ0µ*ρι#ς 1991) 140-141.

71. Μπ+νης, �.π., σ. 72, Λ+γ#ς Μπ+νη, αυτ., σσ. 31-32.
72. Μα3�ρης, �.π.



Γε&ργι#ς, Μα3�ρης Αλ0:ανδρ#ς και # αγρ#12λακας ∆. Σι&µ#ς. Υπ�ρ)αν
ακ+µα και #ρισµ0ν#ι π#υ συνελ�1θησαν και πρ#0ρ)#νταν απ+ τ# Αµµ#-
)&ρι, +πως # Πρ+εδρ#ς �ρ�στ#ς ∆αλ�κης, # Γραµµατ0ας Γε&ργι#ς Αρ)ι-
τεκτ#ν$δης, # δ�σκαλ#ς Συµε&ν Τικ10σης και #ι Γε&ργι#ς Παπαδ+π#υλ#ς,
Γε&ργι#ς Παπαδηµητρ$#υ � Γκι+3ης καθ&ς και εκε$ν#ι π#υ πρ#0ρ)#νταν α-
π+ τ# Αρµεν#)&ρι, +πως Πρ+εδρ#ς Τρ21ων ∆ελκ#2σης, # Γραµµατ0ας
�ρ�στ#ς Τ#γγαρ$δης, #ι Αναστ�σι#ς Σα**$δης, Λ�3αρ#ς Σαµαρτ3�ς, �ρ�-
στ#ς Vλκιµ#ς. Τ0λ#ς συνελ�1θη, κατ� τ#ν Μα3�ρη, # 61#ρ#ς Καπν#2 Αρ.
Μπα3+ς, # συνεργ�της τ#υ και # ταγµατ�ρ)ης Μι)αλ#δηµητρ�κης. Sλ#ι
αυτ#$ κατ�1εραν να σωθ#2ν και να µη συµπεριλη1θ#2ν τελικ� στα θ2µα-
τα της τραγωδ$ας73, επειδ� #ι αντ�ρτες �1ησαν ελε2θερ#υς τ#υς Γερµα-
ν#2ς αι)µαλ&τ#υς.

Η νε+τερη 0ρευνα κατ0λη:ε σε συγκεκριµ0να συµπερ�σµατα74 για την
ταυτ+τητα των θυµ�των, την ιδι+τητα και την ηλικ$α τ#υς. Μπ#ρ#2µε επ#-
µ0νως µε σιγ#υρι� να π#2µε +τι εκτελ0στηκαν #ι ε:�ς: (1) ΘωµαFδης Θε+-
δωρ#ς, ∆ιευθυντ�ς της Μικτ�ς )#ρωδ$ας τ#υ Συλλ+γ#υ ΦΣΦ «Αριστ#τ0-
λης», γεννηθε$ς τ# 1907 στ# Μ#ναστ�ρι, (2) Σταµπ#υλ�ς ∆ηµ�τρι#ς, ιερ0ας
εκ Σκ#πι�ς, γεννηθε$ς εκε$ τ# 1874 και αδερ1+ς τ#υ επ$σης δ#λ#1#νηθ0ντ#ς
ιερ0ως Παπακωσταντ$ν#υ, (3)Αλ0:ανδρ#ς Καραµανλ�ς, κ�τ#ικ#ς Φλωρ$-
νης, γεννηθε$ς στην Αδριαν#2π#λη τ# 1909, ηλεκτρ#τε)ν$της και υπ�λληλ#ς
της Ηλεκτρικ�ς Εταιρ$ας, (4) Αθαν�σι#ς Κ#υγι#υµτ3�ς, 01εδρ#ς ανθυπ#-
λ#)αγ+ς, απ+ την Πετρ#2σσα ∆ρ�µας, γεννηθε$ς τ# 1914, µ0λ#ς της Επιτρ#-
π�ς Αµυντα$#υ τ#υ ΕΑΜ, κ�τ#ικ#ς Αµυντα$#υ, (5) Ιω�ννης Τσ+ργ#ς, γεν-
νηθε$ς στα Αµ�ραντα Ιωανν$νων τ# 1911, :υλ#υργ+ς π#υ συλλαµ*�νεται
στις 9.8.1943, (6) �αρ�λαµπ#ς Τ#ρ&νης, στ0λε)#ς της ΕΠ�Ν, γεννηθε$ς τ#
1910 στην Κι#υτ�)εια της Μ. Ασ$ας, κα1επ&λης, π#υ συλλαµ*�νεται στις
8.8.1943, (7) Μεθ+δι#ς Μπερ0ας, στ0λε)#ς τ#υ ΚΚΕ απ+ τ#ν Vγι# Παντελε-
�µ#να, εργ�της, γεννηµ0ν#ς τ# 1910, π#υ συλλαµ*�νεται στις �νω Κλειν0ς,
(8) Νικ+λα#ς Τσακ$ρης, στ0λε)#ς της ΕΠ�Ν µε δρ�ση απ+ τη Φλ&ρινα, 9)
Απ+στ#λ#ς Ρωµαν$δης απ+ τις Κ�τω Κλειν0ς, γεωργ+ς, γεννηµ0ν#ς στ#
Καρς, (10) Τηλκερ$δης Τριαντ�1υλλ#ς #µ#$ως, (11) Κωστ$δης Να#2µ απ+
τη Μελ$τη, γεννηθε$ς τ# 1879, (12) Μπατ�ς Νισ�µ 0µπ#ρ#ς απ+ τα Ιω�ννινα,
(13) Λε*�ς Ααρ&ν,#µ#$ως, 14) Βακαλ+π#υλ#ς Βασ$λει#ς, #µ#$ως, (15) Τσ$-
τ#ς Γρηγ+ρι#ς γεννηµ0ν#ς τ# 1880 στη �$νκα Ιωανν$νων, δ�σκαλ#ς.

Τ# τρ$τ# και τ# σηµαντικ+τερ# $σως σηµε$# ε$ναι τα κ$νητρα επιλ#γ�ς
των θυµ�των αλλ� και των υπ#ψη1$ων θυµ�των των Γερµαν&ν. �ι περισ-
σ+τερ#ι αρθρ#γρ�1#ι, #ι #π#$#ι ασ)#λ#2νται µε τ# γεγ#ν+ς τα τελευτα$α
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73. Μα3�ρης, �.π.
74. ∆#ρδαν�ς, �.π., σσ. 204-205 και π$ν. 13.



µ+λις )ρ+νια75, κατηγ#ρ#2ν ως ηθικ#2ς αυτ#υργ#2ς τ#υς Β#υλγ�ρ#υς και
µ�λιστα τ#ν Κ�λτσε1. Η υπ+θεση ε$ναι αληθιν� +σ#ν α1#ρ� πρ+σωπα µε α-
π#δ#)�, +πως # µα0στρ#ς της Μικτ�ς )#ρωδ$ας τ#υ Αριστ#τ0λη ΘωµαFδης,
# #π#$#ς αν0*α3ε τ# κ2ρ#ς τ#υ συλλ+γ#υ, αλλ� και της 1λωρινι&τικης κ#ι-
νων$ας στα µ�τια των Γερµαν&ν. Ε$ναι ε:$σ#υ πιθαν� και για πρ+σωπα π#υ
�σκησαν σε τ#πικ+ επ$πεδ# ρ+λ# δι#ικητικ+ � επιµ#ρ1ωτικ+ και �ρθαν σε
σ2γκρ#υση µε τις *#υλγαρικ0ς συνωµ#τικ0ς #ργαν&σεις και τα σ)0δι� τ#υς
για την περι#)�. Υπ�ρ)#υν +µως και πρ+σωπα π#υ ε$)αν αντιστασιακ� δρ�-
ση, +πως τα στελ0)η τ#υ ΕΑΜ � πρ+σωπα π#υ επιλ0)τηκαν τυ)α$α για να
δηµι#υργηθε$ # εκ1#*ιστικ+ς αριθµ+ς των 15 θυµ�των, +πως #ι 4 κρατ#2-
µεν#ι π#υ πρ#0ρ)#νταν ε: Ιωανν$νων76.

Π0ρα +µως απ+ τ#ν δεδ#µ0ν# ρ+λ# των πρ#σ&πων θα α1�σ#µε 0να α-
κ+µα ερ&τηµα να πλανι0ται :ε1υλλ$3#ντας τ#ν τ2π# της επ#)�ς: Μ�πως η
πρ#*#λ� των πρ#σ&πων απ+ τ#ν τ#πικ+ τ2π# λειτ#υργ#2σε αρνητικ� και
τα µετ0τρεπε σε υπ#ψ�1ια θ2µατα των αντ$θετων πρ#ς τα ελληνικ� συµ10-
ρ#ντα συνωµ#τικ&ν κ0ντρων;

Π&ς ερµηνε2εται ακ+µα τ# γεγ#ν+ς +τι στ# $δι# τ#πικ+ 0ντυπ# στις 29
Ιαν#υαρ$#υ, τ#υ µ#ιρα$#υ 1943, ανα10ρ#νταν # Πρ+εδρ#ς της Κ#ιν+τητας
Κλαδ#ρ�)ης Παπ�ς, #ι δ�σκαλ#ι Σκ+κλης Κ#ρα�ς, Π�ρ3ης Γε&ργι#ς, και
Μα3�ρης Αλ0:ανδρ#ς, «ως α��σιωµ;ν�ι απ�κλειστικ� και µ�ν� εις την γην
µακρ�ν απ� πρ�σωπικ� µ�ση και π�θη...��τινες κατ;	αλ�ν �ιλ�τ�µ�υς πρ�-
σπαθε�ας δι� την εντατικ�ν καλλι;ργειαν της γης, και �υδε�ς εδυστρ�πησεν
ως πρ�ς τας υπ��ρε�σεις τ�υ πρ�ς την ΚΕΠΕΣ...», εν& στις 10 Ι#υλ$#υ τ#-
νι3+ταν # ρ+λ#ς τ#υ ΘωµαFδη για την εδρα$ωση της ακτιν#*#λ$ας τ#υ Συλ-
λ+γ#υ ΦΣΦ «Αριστ#τ0λης»; ∆εν θα µπ#ρ#2σε �ραγε # ηθικ+ς αυτ#υργ+ς να
επ0λεγε τα υπ#ψ�1ια θ2µατ� τ#υ δια*�3#ντας π#ια στελ0)η των τ#πικ&ν
κ#ινωνι&ν καταγρ�1#νται ως ε:0)#ντα;

Ε$ναι γεγ#ν+ς +τι # απαγ)#νισµ+ς των Ελλ�νων απ+ τα γερµανικ�
στρατε2µατα Kατ#)�ς τ#ν Α2γ#υστ# τ#υ 1943 στην Κλαδ#ρ�)η ε$)ε π#λ-
λαπλ#2ς απ#δ0κτες και π#λλ#2ς συντελεστ0ς. 6νας απ+ τ#υς απ#δ0κτες �-
ταν # Σ2λλ#γ#ς ΦΣΦ «Αριστ#τ0λης», # #π#$#ς πλ�ρωνε µε την απ&λεια τ#υ
µα0στρ#υ τις επιτυ)$ες τ#υ, την α$γλη τ#υ και την απ#τελεσµατικ+τητα της
απ+ µ0ρ#υς τ#υ πρ#*#λ�ς της ελληνικ�ς κ#υλτ#2ρας των κατ#$κων της
Φλ&ρινας. Στην περ$πτωση τ#υ ΘωµαFδη τ# µ�νυµα στελν+ταν πρ#ς τ#υς
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75. 6ρευνα στ#ν τ#πικ+ τ2π# &ς τ# 1960 απ0δει:ε +τι δεν µνηµ#νε2εται τ# γεγ#ν+ς
ως 0κ1ραση αντ$στασης στ#υς Γερµαν#2ς, $σως γιατ$ #ι ε1ηµερ$δες ασ)#λ#2νται επιστα-
µ0να µε τ#ν «κ#µµ#υνιστικ+ν κ$νδυν#ν».

76. Αν&νυµ#ς, «Κλαδ#ρ�)η Φλ&ρινας. Τ+π#ς θυσ$ας �ριστιαν&ν και Ε*ρα$ων µαρ-
τ2ρων κατ� την Κατ#)�», Jρ�νικ� 104 (Ιαν#υ�ρι#ς-Φε*ρ#υ�ρι#ς 1989) 22 και Ε1. Αρι-
στ�τ;λης 77 (Ι#2λι#ς 1986).



ν0#υς αστ#2ς π#υ πλαισ$ωναν µε ενθ#υσιασµ+ τα Τµ�µατα τ#υ Συλλ+γ#υ
και ε$)αν την τ+λµη να ερωτε2#νται, να κ�ν#υν τ0)νη και να #νειρε2#νται,
)ωρ$ς την 0γκριση των Β#υλγ�ρων κατακτητ&ν. Μ�πως # ∆�µ#ς θα 0πρε-
πε, σ�µερα, να τιµ�σει τ#ν ΘωµαFδη στ# πλα$σι# τ#υ πρ#γρ�µµατ#ς µετ#-
ν#µασ$ας των #δ&ν της π+λης;

Στην περ$πτωση τ&ρα τ#υ παπα-Σταµπ#υλ� τ# µ�νυµα στελν+ταν
στ#υς Γραικ#µ�ν#υς των )ωρι&ν της Φλ&ρινας, στ#υς απλ#2ς ανθρ&π#υς
π#υ κρ�τησαν αθ+ρυ*α, µε �πειρες πρ#σωπικ0ς θυσ$ες τ# *�ρ#ς τ#υ Μα-
κεδ#νικ#2 Αγ&να. Και τ# µ�νυµα �ταν σα10ς: εκ1#*ισµ+ς.

Τ0λ#ς στην περ$πτωση των λ#ιπ&ν ηρ&ων της Εθνικ�ς Αντ$στασης #ι
#π#$#ι επιδ+θηκαν σε #ργανωµ0νη δρ�ση και δ#λι#1θ#ρ0ς εν�ντια στ#υς
Γερµαν#2ς της περι#)�ς, τ# µ�νυµα �ταν ε:$σ#υ ε2γλωττ#: 0νας Γερµαν+ς
νεκρ+ς, 15 6λληνες εκτελεσθ0ντες. Αναλ#γ$α τ#υ τρ+µ#υ.

Ανα1#ρικ� τ&ρα µε τ#υς συντελεστ0ς πρ0πει να τ#νιστε$ +τι αυτ#$ �ταν
δ2#: #ι Γερµαν#$ π#υ απ+ τ# 0να µ0ρ#ς απ#κ#$µι3αν την αστικ� τ�:η της
Φλ&ρινας µ0σα απ+ κ#ιν� σηµε$α ανα1#ρ�ς σε 3ητ�µατα κ#υλτ#2ρας, εν&
απ+ τ# �λλ# µ0ρ#ς 0τειναν ευ�κ#α &τα στα αιτ�µατα των Β#υλγ�ρων και
υπερασπ$3#νταν µε #π#ι#δ�π#τε τ$µηµα τα εθνικ� τ#υς συµ10ρ#ντα. Και #ι
Β#2λγαρ#ι π#υ ε:21αιναν σ)0δια αυτ#ν+µησης και πρ#σ�ρτησης των ελλη-
νικ&ν εδα1&ν και αγων$3#νταν να ε:α1αν$σ#υν τ#υς πνευµατικ#2ς ταγ#2ς
των ελληνικ&ν κ#ιν#τ�των.

Σ�µερα π#υ η 0ντα:η στην Eυρωπαϊκ� 6νωση µας επιτρ0πει να συµ-
*ι&σ#µε ειρηνικ� µε Γερµαν#2ς και Β#υλγ�ρ#υς, τα διδ�γµατα τ#υ 3#1ε-
ρ#2 παρελθ+ντ#ς θα πρ0πει να γ$ν#υν #δηγ#$ για τη )�ρα:η εν+ς καλ2τερ#υ
κ#ιν#2 µ0λλ#ντ#ς.

Επ$κ#υρ#ς Καθηγ�τρια Παιδαγωγικ#2 Τµ�µατ#ς Σ. ΗΛΙΑ∆�Υ-ΤΑ��Υ

∆ηµ#τικ�ς Εκπα$δευσης Φλ&ρινας,
Πανεπιστηµ$#υ ∆υτικ�ς Μακεδ#ν$ας
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SUMMARY

S. Iliadou-Tahou, The establishment of the Association «Aristotelis» in
Florina, during the Foreign Occupation.

The antifascist activity in the prefecture of Florina engaged different di-
mensions,which were related with the social origin of those that participated
in it. Thus, the representatives of the rural and working layers included them-
selves in the EAM party, while urban population, when they were found in
the maelstrom of international conspiracies at the expense Makedonia, selec-
ted the approach with the Germans in order to face the Bulgarian drawings
for the region. The most crucial arm of cultural sovereignty used by the Greek
bourgeois of Florina was the projection of «Hellenism» of the region and of
the residents. The Association «Aristotelis» was called to serve this goal, that
is to appear the Greek cultural heritage against the Bulgarian infiltration. The
effort of urban class was focused on developing relations with the German si-
de in order to face Bulgarians. This effort however was proved particularly
fragile after Thomaidis, the Director of the «Aristotlis’» Chorus, had been
murdered in Kladorahi in 1943. As after this murder, the effectiveness of
strategy, which was being followed by «Aristotelis», began to enter in con-
testation.
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