
1 
 

 

 

 

 

 

    ΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

         ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

                          ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΙΚΕΡΙ  

 

                     ΤΑ ΘΑΜΜΕΝΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

 

 

                              

                                      Αγγελέα Ελευθερία 

  Λευκωσία 

               Μάϊος 2020 

 

 

 

  

 



2 
 

 

 

 

 

 

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ  

               ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΙΚΕΡΙ  

                       ΤΑ ΘΑΜΜΕΝΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

 

                                                

 

 

                        Διπλωματική εργασία της 

     Αγγελέα Ελευθερίας 

 

      

 

                                 

 

 

 

 

                                    ΛΕΥΚΩΣΙΑ  

                                         ΜΑΙΟΣ 2020 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος 

έργου με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο 

ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή χωρίς γραπτή άδεια του συγγραφέα 

σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που 

έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975). 

 

© 2020, Αγγελέα Ελευθερία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

Σχολή Επιστημών Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών  

Επιστημών 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

 

Η Διπλωματική Εργασία με θέμα «Στρατόπεδο προληπτικής διαβίωσης γυναικών 

Τρίκερι-Τα θαμμένα τετράδια», η οποία εκπονήθηκε από την Ελευθερία Αγγελέα για 

την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στις Ελληνικές Σπουδές εγκρίθηκε στις 

..................... ύστερα από εισήγηση των ακόλουθων Μελών της Επιτροπής 

Αξιολόγησης: 

 

1. 

2. 

 

Ο/η Πρόεδρος του Τμήματος 

 

_____________________________________ 

 

Ημερομηνία 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



5 
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Η Ελευθερία Αγγελέα, γνωρίζοντας τις συνέπειες της λογοκλοπής, 

δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα εργασία με τίτλο «Στρατόπεδο 

προληπτικής διαβίωσης γυναικών Τρίκερι-Τα θαμμένα τετράδια», αποτελεί 

προϊόν αυστηρά προσωπικής εργασίας και όλες οι πηγές που έχω 

χρησιμοποιήσει, έχουν δηλωθεί κατάλληλα στις βιβλιογραφικές 

παραπομπές και αναφορές. Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, 

κείμενο ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο 

κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά 

περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη 

περιγραφή. 

 

 

 

 

Η δηλούσα 

 

Ελευθερία Αγγελέα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Ευχαριστίες 

 

Με την ολοκλήρωση αυτής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μου, θα ήθελα 

να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλλαν στην εκπόνησή της. Ευχαριστώ θερμά τον 

επιβλέπων καθηγητή μου, κύριο Πάνο Χριστοδούλου για την εμπιστοσύνη που μου 

έδειξε και το ένθερμο ενδιαφέρον που εξέφρασε αναθέτοντάς μου το συγκεκριμένο 

θέμα, τις υποδείξεις του, την καθοδήγησή του, τη συμπαράστασή του, το αμείωτο 

ενδιαφέρον του και την επιμονή του από την αρχή έως το τέλος. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον αξιότιμο ακαδημαϊκό σύμβουλο κύριο 

Λυκούργο Κουρκουβέλα, ο οποίος υποστήριξε αυτή τη διπλωματική εργασία αλλά και 

τους αξιότιμους καθηγητές αυτού του μεταπτυχιακού προγράμματος κύριο Θεόδωρο 

Γιαννόπουλο και Γεώργιο Παπαϊωάννου. Θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω όλο το 

προσωπικό των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) για την πολύτιμη 

βοήθεια που μου παρείχαν στην αρχειακή μου έρευνα πάνω στο αρχείο της Βικτώριας 

Θεοδώρου. Τέλος, οφείλω να αφιερώσω όλη την προσπάθεια μου στους δύο μου 

γονείς, οι οποίοι με ενέπνευσαν και με στήριξαν σε κάθε μου βήμα. Χωρίς αυτούς δεν 

θα μπορούσα να πραγματοποιήσω κανένα μου όνειρο!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Τρίκερι 

Δεν ημπορώ να σας μιλήσω για τον τόπο τούτο 

Σύντροφοι, 

Που τα βουνά ειν’ ολόφωτα 

Κι η θάλασσα μακάρια γαλανή 

Τέτοια που δεν απάντησα ποτές μου… 

Το πώς τα λιόφυτα τα πλαστικά και τα χαριτωμένα 

Φιλούνε τα κοκκινοχώματα 

Πως λάμπη ο ήλιος της Αυγής 

Πάνω στα χόρτα τα’ Αργυρά… 

Δε θα μπορέσω να σας πω 

Το μυστικό καημό της ερημιάς που η Φύση εδώ κουφανασαίνει 

Μέσα στην ομορφιά της την απέραντη 

Μηδέ τους πόθους που κρατούν  

Τ’ ακύμαντα νερά τα γκριζοπράσινα,  

Και τα βουνά, 

Σα χείλια σφαλισμένα… 

Την ομορφιά που αγγίζει μοναχά 
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(Βικτώρια Θεοδώρου -1951)1 

 

      

 

                                                           
1 Τα ποιήματα της Βικτώριας Θεοδώρου καθώς και όλο το αρχειακό υλικό αντιγράφηκε όπως είναι στα 

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) χωρίς να γίνει ορθογραφική διόρθωση. Μόνο ο 

τονισμός άλλαξε από πολυτονικό σε μονοτονικό σύστημα. 
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                                             Περίληψη 

Οι συνθήκες διαβίωσης στο Στρατόπεδο Προληπτικής Διαβίωσης στο Τρίκερι την 

περίοδο 1949-1953 είναι το αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης διπλωματικής 

εργασίας. Μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου στην Ελλάδα, όσοι είχαν λάβει μέρος 

στον πόλεμο στο πλευρό του Δημοκρατικού Στρατού ως αντάρτες ή είχαν κάποια 

σχέση με κομμουνιστές εκτοπίστηκαν και φυλακίστηκαν σε στρατόπεδα 

συγκέντρωσης, τα οποία βρίσκονταν διάσπαρτα σε πολλά σημεία της χώρας.  

 Τα στρατόπεδα αυτά είχαν προληπτικό χαρακτήρα, δηλαδή βασίζονταν στην 

ιδέα της προληπτικής τιμωρίας για εγκλήματα ιδεολογικού περιεχομένου και όχι για 

ποινικά εγκλήματα. Έτσι εξορίστηκαν και φυλακίστηκαν πολίτες, οι οποίοι δεν είχαν 

διαπράξει κανένα αξιόποινο έγκλημα με μόνο σκεπτικό την ιδεολογία τους, η οποία 

ήταν αντίθετη από την επίσημη γραμμή του κράτους. 

 Το Στρατόπεδο Προληπτικής Διαβίωσης στο Τρίκερι συγκέντρωσε περίπου 

5000 εξόριστες γυναίκες και παιδιά την περίοδο 1949-1953. Οι συνθήκες διαβίωσης 

αυτών των γυναικών ήταν άθλιες και εξοντωτικές. Οι αρρώστιες και οι ψυχικές 

δοκιμασίες που βίωναν είχαν σκοπό να τις κάνουν να απαρνηθούν την πολιτική τους 

ιδεολογία και να σωφρονιστούν υπογράφονταν τη δήλωση μετάνοιας. Κάποιες από 

αυτές το έκαναν, άλλες όχι. Όσες αρνήθηκαν μεταφέρονταν σε άλλα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης, τα οποία εφάρμοζαν σκληρότερες σωφρονιστικές ποινές. Κάποια από 

τα στρατόπεδα αυτά λειτούργησαν μέχρι το 1953, ενώ άλλα συνέχισαν να υπάρχουν 

κατά την περίοδο της Χούντας (1967-1974). Αργότερα, την μεταπολίτευση αρκετά 

στρατόπεδα αναγνωρίστηκαν από την πολιτεία ως τόποι μαρτυρίου και πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

 

  Λέξεις κλειδιά 

 

Εμφύλιος Πόλεμος, γυναίκες, στρατόπεδα συγκέντρωσης, συνθήκες διαβίωσης, 

πολιτικοί κρατούμενοι, πολιτικοί εξόριστοι, τόποι εξορίας.  
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 Abstract 

 

The living conditions in the Preventive Life Concentration Camp in Trikeri during the 

years 1949-1953 is the subject of study in this dissertation. After the end of the Greek 

Civil War, those who had fought with the Democratic Army or were communists 

themselves and their relatives were deported and imprisoned in concentration camps, 

which were located throughout the country.  

These concentration camps had a preventative character meaning that their 

existence was based on the idea of preventative punishment for ideological crimes and 

not criminal offences. Under these circumstances, many citizens were deported from 

their houses and were imprisoned without having committed any serious crimes. Their 

main charges against them were their political beliefs which were against the main 

governmental ones.  

 The number of women and children who were imprisoned in the Preventative 

life Concentration Camp in Trikeri is estimated to be around 5000. The living 

conditions were inhumane and degrading. The physical and mental ordeals that these 

women faced were meant to lead them sign the statement of repentance. Some of them 

did but others denied. Those who denied signing the statement of repentance were 

transferred to other concentration camps in which harsher methods of punishment were 

imposed.  

 Some of these concentration camps had been in operation since 1953, while 

others continued their operation during the junta period (1967-1974). After the 

restoration of democracy in 1974 some of these camps were recognized by the Greek 

State as places of martyrdom and cultural heritage. 

 

    Key - words 

Civil War, women, concentration camps, living conditions, political prisoner, political 

prisoner in exile, places of exile. 
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             Αντί προλόγου 

 

Η μεταγραφή των αρχείων της ποιήτριας και πεζογράφου Βικτώριας Θεοδώρου 

ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2018 και κράτησε 2 μήνες. Τα αρχεία φυλάσσονται στα 

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (Α.Σ.Κ.Ι.) και η πρόσβασή τους είναι 

ελεύθερη για το κοινό. Παρόλο που η βοήθεια από τους υπαλλήλους που μου 

πρόσφεραν ήταν άψογη υπήρχαν περιορισμοί ως προς τη λήψη του πρωτότυπου 

υλικού. Συγκεκριμένα, μόνο το 20% του φακέλου μπορούσα να λάβω με τη μορφή 

φωτοτυπίας ή σκαναρισμένο σε  pdf και αυτές τις σελίδες που μου επέτρεψαν να μου 

στείλουν έπρεπε να τις πληρώσω. Αυτό σε μια σύγχρονη κοινωνία με διάχυτη την 

πληροφορία παντού είναι ανεπίτρεπτο. Οι ιστορικοί ερευνητές πρέπει να είναι 

ελεύθεροι να φωτογραφίζουν τις πηγές και να μπορούν να δουλεύουν για την έρευνά 

τους χωρίς τέτοιους περιορισμούς. Το ωράριο των αρχείων είναι μόνο Δευτέρα (10.00 

– 14.00) – Τετάρτη (12.00 – 18.00) – Παρασκευή (10.00 – 14.00) κάτι που περιορίζει 

ακόμα μια φορά τον χρόνο μελέτης και έρευνας.  

 Έτσι η περισσότερη δουλειά στη μεταγραφή έγινε χειρόγραφα. Αντέγραφα 

δηλαδή τα αρχεία για να μπορώ να τα μεταγράψω αργότερα σε word. Στο πρώτο κουτί 

υπήρχαν τα τετράδια των γυναικών που μάζεψε η Ρόζα Ιμβριώτη και εξέδωσε η 

Βικτώρια Θεοδώρου σε βιβλίο το 1976 με τίτλο Στρατόπεδα γυναικών. Όμως υπήρχε 

και ένα το οποίο δεν δημοσιεύτηκε και μάλλον ήταν το προσχέδιο. Σε αυτό η Βικτώρια 

ανέλυε λεπτομερώς τη ζωή των γυναικών στο στρατόπεδο πολιτικών κρατουμένων στο 

νησάκι Τρίκερι την περίοδο 1946-1953. Παράλληλα, βρήκα και ένα μικρό τεφτέρι με 

ποιήματά της από εκείνη τη περίοδο στα οποία περιέγραφε την ζωή της και την 

συναισθηματικές της μεταπτώσεις από τον εγκλεισμό της στην εξορία. 

 Στο δεύτερο κουτί υπήρχαν χειρόγραφα υπομνήματα που έγραφε η Ρόζα 

Ιμβριώτη (ήταν η πιο μορφωμένη από όλες), τα οποία της υπαγόρευαν οι κρατούμενες 

και επεξεργαζόταν η ίδια. Αυτά τα υπομνήματα απευθύνονταν στην ελληνική 

κυβέρνηση, τη Βουλή, τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, την Ελαινόρ Ρούσβελτ αλλά και σε 

διεθνής γυναικείες οργανώσεις και συνέδρια. Σε αυτές περιέγραφαν τις συνθήκες ζωής 

τους και ζητούσαν βοήθεια τόσο ιατροφαρμακευτική όσο και ηθική. Ήθελαν να 

γνωστοποιήσουν στη κοινή γνώμη τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και να την 

κινητοποιήσουν. Τα υπομνήματα τα «έβγαζαν» κρυφά από το στρατόπεδο δίνοντας τα 
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στους στρατιώτες που τις φύλαγαν όταν αυτοί έφευγαν με άδεια για να τα στείλουν 

εκεί που προοριζόταν.  

Στο ίδιο κουτί υπήρχαν και  χειρόγραφες σημειώσεις από λόγους που έβγαλε η 

Βικτώρια Θεοδώρου πολύ αργότερα σε εκδηλώσεις μνήμης για τον εμφύλιο και τη 

δικτατορία, αλλά και από συνεντεύξεις που έδωσε σε περιοδικά, σε εφημερίδες και στο 

ραδιόφωνο. Σε αυτές τις σημειώσεις περιγράφει πάλι τα βιώματά της από την περίοδο 

της κατοχής αλλά και το πως αντιλαμβάνονταν τόσο η ίδια αλλά και οι αγωνιστές του 

Ε.Α.Μ. τον αγώνα που έδιναν.     

Τα χρόνια πέρασαν και οι γυναίκες αυτές έχουν πια χαθεί. Πολλές από αυτές 

αναγκάστηκαν να υπογράψουν τη δήλωση μετάνοιας για να αποφύγουν τη δυστυχία 

που βίωναν. Άλλες αρνήθηκαν και μεταφέρονταν από ξερονήσι σε ξερονήσι. Αρκετές 

ήταν μητέρες και είχαν τα παιδιά τους μαζί, τα οποία αργότερα τους τα πήραν για να 

στελεχώσουν με αυτά τα ιδρύματα της βασίλισσας Φρειδερίκης. Αυτά τα παιδιά 

χαρακτηρίστηκαν ως ορφανά αν και είχαν μητέρες και ζούσαν μαζί τους. Στελέχωσαν 

τα ορφανοτροφεία και τα ιδρύματα, τα οποία είχε ιδρύσει η Φρειδερίκη και έζησαν μια 

δεύτερη εξορία. Η χαμένη αυτή γενιά μεγάλωσε με το κοινωνικό στίγμα της ορφάνιας 

και της απομόνωσης.2 

 Θεωρώ χρέος μου ως εκπαιδευτικός να κάνω γνωστό στη νέα γενιά αυτή την 

ιστορική περίοδο αλλά και την άγνωστη ιστορία αυτών των γυναικών. Ο πόλεμος δεν 

γίνεται μόνο στα πεδία των μαχών αλλά και στις ψυχές των ανθρώπων. Το μίσος 

εκείνης της περιόδου μπόλιασε γενιές και γενιές σε αυτόν το τόπο και επηρέασε την 

κοινωνική ζωή κάθε πολίτη. Το πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων που μέχρι την 

δεκαετία του 1980 ταλάνιζε κάθε πολίτη ίσως είναι το τελευταίο κατάλοιπο στου 

διχασμού. Η καταστροφή των ατομικών φακέλων πολιτικών φρονημάτων των πολιτών 

το 1989 ίσως είναι ακόμα ένα. 

 Η Βικτώρια Θεοδώρου αρνήθηκε να υπογράψει τη δήλωση μετάνοιας 3 και τον 

Δεκέμβρη του 1952 αφέθηκε ελεύθερη ως «αδειούχος εξόριστη». Μέσα από το 

                                                           
2 Γκαγκούλιας Γεώργιος Δ., Παιδομάζωμα. Τα παιδιά στη θύελλα του Εμφυλίου Πολέμου και μετά, εκδ. 

Ιωλκός, Αθήνα, 2004, σσ.31-32. 
3 Η υπογραφή της δήλωσης μετάνοιας ήταν μία εξαιρετικά επώδυνη διαδικασία και θεωρούταν προδοσία 

τόσο προς τις ίδιες και τις ιδέες τους όσο και απέναντι στο κόμμα. Οι δηλωσίες ή «δηλωμένες» 

παραπέμπαν στις πόρνες, οι οποίες ονομαζόταν έτσι εκείνη την εποχή, οπότε οι γυναίκες δεν ήθελαν να 

συνδέονται με αυτές. Παράλληλα, οι δηλωσίες τοποθετούνταν σε διαφορετικό μέρος από τις υπόλοιπες 

γυναίκες και το γεγονός της υπογραφής επέφερε ντροπή και κοινωνική απομόνωση. Καλή Καλό, Όσα 

δεν πήρε ο Άνεμος. Η Αυτοβιογραφία μιας θεατρίνας, εκδ. Άγρας, Αθήνα,1998, σσ.67-87. Σημ.: Οι 

αυτοβιογραφίες των γυναικών που υπέγραψαν δηλώσεις μετάνοιας είναι 2. Η πρώτη είναι της Ρεγγίνα 

Παγουλάτου-Λομβέρδου με τίτλο  Εξορία. Χρονικό 1948-1950 , το οποίο εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη και 
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πλούσιο λογοτεχνικό της έργο έκανε γνωστές αυτές τις γυναίκες και τους έδωσε όνομα 

και ύπαρξη. Η Βικτώρια πέθανε στις 17 Φεβρουαρίου 2019 στα 93 της χρόνια. Σε αυτή 

λοιπόν τη γυναίκα που με τα τετράδια της έδωσε φωνή σε αυτές τις εξόριστες ψυχές 

αφιερώνεται αυτή η μελέτη.  

 

 

Λίγα λόγια για τη Βικτώρια Θεοδώρου 

 

 

Εργοβιογραφικό σημείωμα Βικτώρια Θεοδώρου 4 

(Γράφει η ίδια η Βικτώρια Θεοδώρου) 

 

 

Η Βικτώρια Θεοδώρου γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης 1926. Εκεί τελείωσε το 

γυμνάσιο. Αμέσως μετά την απελευθέρωση του νησιού (από τους Γερμανούς) ήρθε 

στην Αθήνα (μ΄ ένα μικρό ιστιοφόρο και μαζί με άλλους συμπατριώτες) για να 

σπουδάσει. 

 Αρχικά, φοίτησε σε σχολή νοσοκόμων. Εργάστηκε σε νοσοκομεία ως 

νυχτερινή νοσοκόμος (που ήσαν γεμάτα τραυματίες) και παράλληλα φοιτούσε στη 

Φιλοσοφική Σχολή Κλασσική και Νεοελληνική Φιλολογία (ήταν τώρα μέσα στα 

ζωηρά ενδιαφέροντα της). Για την συμμετοχή της στην Εθνική Αντίσταση και τον 

εμφύλιο ως αριστερή εκτοπίστηκε στα νησιά – στρατόπεδα κατά την περίοδο του 

Εμφυλίου (1947 – 53). Έγραψε ποίηση και πεζογραφία. Μετέφρασε ξένη ποίηση. 

Ασχολήθηκε με κριτική δοκιμίου. (Είναι ποιήτρια, λυρική με στοιχεία επικά γενικώς 

στοχαστική). 

Έργα της : Ποιήματα 1957, Κατώφλι και παράθυρο 1962, Βορεινό προάστειο, 

1966, Το Λαγούτο 1971, Εγκώμιο 1968, Η εκδρομή 1973, Ουρανία 1978, Αρειος ύπνος 

1983, Η νυχτωδία των συνόρων 1986, Μειλίγματα 1990, Χρονικό 1995. 

                                                           
περιγράφει ότι υπέγραψε δήλωση στη Μακρόνησο και της Καλής Καλό, Όσα δεν πήρε ο άνεμος που 

αναφέρθηκε παραπάνω. Στις υπόλοιπες αυτοβιογραφίες των γυναικών που μελέτησα πουθενά δεν 

αναφέρεται ότι οι ίδιες υπέγραψαν δήλωση μετάνοιας. 
4 Αρχείο Βικτώριας Θεοδώρου, Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), κουτί 2,  φάκελος 1 – 

Κείμενα περιόδου 1960 – 1996. 
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 Πεζά : Στρατόπεδα γυναικών 1975, Ο Τραικό 1983, Γαμήλιο δώρο 95. 

Πολλές οι συνεργασίες της στα σύγχρονα λογοτεχνικά περιοδικά και τις 

ανθολογίες. Μετέφρασε δημοτικά τραγούδια της Γιουγκ. Μακεδονίας και Παραμύθια, 

τη συλλογή Το Σθένος, της Πυγολαμπίδας έργο ποιητ. Του Ματέγια Ματέφσκι, τις 

Φωτεινές αυγές του Κόστα Ράτσιν, Luiz Manuel «Μέσα στο χειμώνα των βλεμμάτων». 

  Το ποιητικό της βιβλίο Ουρανία μεταφράστηκε και εκδόθηκε στα 

σερβοκροάτικα και σλαβομακεδόνικα. Συγκεντρωτική συλλογή ποιημάτων και πεζών 

εξεδόθη και κυκλοφόρησε στις Ενωμένες Πολιτείες Αμερικής με τίτλο «οι Ελληνίδες 

στην Αντίσταση». Άλλα έργα της Β.Θ είναι:  

1) Φωτογραφικό λεύκωμα από τα στρατόπεδα γυναικών της περιόδου 1947 – 54. 

2) Ανθολόγηση – Μετάφραση ποιητών της γαλλόφωνης Ελβετίας με τη 

συνεργασία της Ειρήνης Σπανουδάκη (καθηγήτρια της Γαλλικής γλώσσας και 

λογοτεχνίας). 

Η Β.Θ. εκτός από τη γαλλική του γυμνασίου σπούδασε με δασκάλα την Τ. 

Παπανικολοπούλου και Μαίρη Αλεξιάδου γαλλική γλώσσα και μετέφρασε Πολ 

Ελκάρ, Ναζίμ Χικμέτ και άλλους ποιητές. Μπορεί να θεωρηθεί στην απόδοση 

γαλλόφωνης ποίησης. 

 Ανέκδοτα ποιήματα και μεταφράσεις της υπάρχουν στα λογοτεχνικά περιοδικά 

Καινούργια Εποχή, Αιολικά γράμματα, η Λέξη, το Δέντρο, Γράμματα και Τέχνες, 

Ελλωτία, Ρόπτρο και στο περιοδικά ΠΟΙΗΣΗ. Οδός Πανός PHILIA APULIA 

NOUVIRRITIQUE Polyphonies Colorado Review. 

 Ποιήματα της έχουν μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της Ευρώπης (Ιταλικά, 

γαλλικά, Ισπανικά, Πορτο/κά, Ρώσικα, Σερβοκροάτικα, μακεδονικά, βουλγαρικά, 

Τουρκικά). 

 Έχει τιμηθεί με βραβεία και διακρίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Διάκριση για το πρώτο της βιβλίο Δ.Αθηναίων, ΣΤ. Ελ. Λογοτεχν. Για το Αρ. Ύπνο 

Δήμο Χανίων, βραβείο Τετοβο για τη μετάφραση του Κ. Ράτσιν και με το βαλκανικό 

βραβείο Βέλες για το σύνολο του έργου της. 
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 Εισαγωγή 

 

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος (1939-1945) εκτός από τις τεράστιες υλικές και ανθρώπινες 

απώλειες διέλυσε κάθε κοινωνικό ιστό και πολιτική ιδεολογία. Ο εθνικισμός, ο οποίος 

είχε γιγαντωθεί ως απόρροια του Ρομαντισμού και των εθνικών επαναστάσεων του 

προηγούμενου αιώνα έδωσε τη θέση του στον Ολοκληρωτισμό. Τα ολοκληρωτικά 

καθεστώτα, τα οποία αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη αλλά και η μεγάλη κοινωνική 

αλλαγή που επέφερε η Οκτωβριανή Επανάσταση (1917) αναπτέρωσαν τις χαμένες 

προσδοκίες των Ευρωπαίων, οι οποίοι βλέποντας τον κόσμο να εισέρχεται σε μια νέα 

εποχή δεν μπορούσαν να απορροφήσουν και να διαχειριστούν τη νέα τάξη πραγμάτων. 

Ποτέ άλλοτε το δίπολο εμείς και οι άλλοι δεν ήταν τόσο έντονο όσο τον 20ο αιώνα. 

Από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη χώρα, η οποία 

υπέστη τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από τον πόλεμο ως προς τον κοινωνικό της ιστό σε 

σχέση με τον πληθυσμό της.5 Κατά την περίοδο της Κατοχής, τέθηκαν οι βάσεις για τη 

δημιουργία μιας νέας αστικής τάξης, καθώς η δυνατότητα οικονομικής συνεργασίας με 

τις δυνάμεις κατοχής ενέτεινε τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις. Παρά την καταστροφή 

της εθνικής παραγωγής και πολλών «παραδοσιακών» περιουσιών, οι εξαιρετικές 

περιστάσεις της Κατοχής ευνόησαν τη δημιουργία μιας μερίδας «νεόπλουτων». Η 

συγκέντρωση πλούτου στα χέρια τους λειτούργησε σαν μια «πρωτόγονη συσσώρευση 

κεφαλαίου», η οποία οδήγησε όχι μόνο στον αποθησαυρισμό αλλά και σε ένα αξιόλογο 

κύμα επενδύσεων.6 

 Μέσα σε αυτόν τον κοινωνικό αναβρασμό οι κομμουνιστές θεωρήθηκαν ως οι 

κατεξοχήν φορείς της ανατρεπτικής απειλής αυτής της νέας αστικής τάξης. Το Δόγμα 

Τρούμαν7 και το Σχέδιο Μάρσαλ (1947) που ακολούθησαν το τέλος του πολέμου 

καθήλωσαν την Ελλάδα στην αμερικανική σφαίρα επιρροής με αποτέλεσμα να 

                                                           
5Χατζηιωσήφ Χρήστος, «Η Πολιτική Οικονομία της Μεταπολεμικής Ελλάδας, 1944-1996»,στο Β. 

Κρεμμυδάς, (επιμ.), Εισαγωγή στην ελληνική οικονομική ιστορία. 18ος – 20ος αιώνας, Αθήνα, 2002, σ. 

288.  

6Βεργόπουλος Κωνσταντίνος, «Η συγκρότηση της νέας αστικής τάξης, 1944-1952», στο Γ. Ο. Ιατρίδης, 

(επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950, Ένα έθνος σε κρίση, Αθήνα, Θεμέλιο, 1984, σ. 534.  

7 Κάτι που συχνά παραλείπεται να αναφερθεί είναι ότι μέσα στο Δόγμα Τρούμαν υπήρχε η αναφορά για 

στρατιωτική οικοδόμηση της Τουρκίας και όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Οι κομουνιστικές χώρες 

αρνήθηκαν την οικονομική βοήθεια των Αμερικανών Παπαδάτος Νίκος, Άκρως Απόρρητο .Οι σχέσεις 

ΕΣΣΔ-ΚΚΕ/1944-1952, εκδ. ΚΨΜ, Αθήνα, 2019, σ.86. 
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αρχίσουν οι μαζικές εκδιώξεις των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.8 Η Συμφωνία 

της Βάρκιζας το 1945 και οι εθνικές εκλογές του 1946 οδήγησαν στις εξορίες και τα 

ειδικά δικαστήρια τόσο τους αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού όσο και 

οποιονδήποτε πολίτη συσχετιζόταν μαζί τους ή υπήρχαν υπόνοιες ότι είχε 

κομμουνιστική δράση. Μέσα σε αυτό το κλίμα συλλαμβάνονταν ομαδικά και 

στέλνονταν στους τόπους εξορίας ακόμα και γυναίκες, οι οποίες ήταν συγγενείς των 

ανταρτών σε μια προσπάθεια να καμφθεί το ηθικό τους και να λειτουργήσουν  ως 

μοχλός πίεσης προς αυτούς.9 

 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης 

 

Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να ερευνήσει τις συνθήκες διαβίωσης των γυναικών την 

περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου (1946-1949),10 αλλά και αργότερα έως το 1953, στο 

Στρατόπεδο Προληπτικής Διαβίωσης στο Τρίκερι Μαγνησίας. Τα οργανωμένα 

                                                           
8 Πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι αυτή ήταν η χρονική στιγμή έναρξης του Ψυχρού Πολέμου. Η έναρξη 

του Εμφυλίου Πολέμου στην Ελλάδα έδωσε την αφορμή στον Αμερικανό Πρόεδρο Τρούμαν να 

διατυπώσει το περίφημο «Δόγμα Τρούμαν» σχετικά με την παρέμβαση τρίτων χωρών προκειμένου να 

εμποδιστεί η εφαρμογή της κομμουνιστικής ιδεολογίας σε κράτη, τα οποία βρίσκονταν στην 

αμερικανική σφαίρα επιρροής. Η Ελλάδα έλαβε συνολικά 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τα οποία 1,2 

δισεκατομμύρια είχαν τη μορφή άμεσης οικονομικής βοήθειας και τα υπόλοιπα δαπανήθηκαν για 

αμυντικούς και στρατιωτικούς σκοπούς. Αυτοί οι στρατιωτικοί σκοποί περιλάμβαναν την δημιουργία 

και συντήρηση στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξορίας για την ανάσχεση του κομμουνιστικού 

κινδύνου. Ήταν στην ουσία η οικονομική ενίσχυση της κυβερνητικής πλευράς για τον Εμφύλιο Πόλεμο. 

Όπως πολύ εύστοχα τονίζει ο Becket η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα του παλαιού καθεστώτος, η οποία 

βίωσε τις επιπτώσεις της Pax Americana. Πηγή : Becket James, Barbarism in Greece: A Young American 

Lawyer’s Inquiry into the Use of Torture in Contemporary Greece, with Case Histories and Documents, 

προλ. Pell, New York, Walker and Company, 1970, σ.12.  
9 Πρόσφατη έρευνα στα ρωσικά αρχεία από τον ιστορικό Νίκο Παπαδάτο απέδειξε ότι η ΕΣΣΔ 

προμήθευε κρυφά τον ΔΣΕ με όπλα γερμανικής προέλευσης και όχι ρωσικής, με πολεμοφόδια, 

ρουχισμό, συνάλλαγμα και άλλες προμήθειες. Η βοήθεια παρεχόταν μέσω των χωρών Αλβανία, 

Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία και Ρουμανία με στόχο να βοηθήσουν στη μη εδραίωση της κυριαρχίας της 

Δύσης στο κόσμο. Ο Στάλιν σε όλη τη διάρκεια του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου υποστήριζε ότι με 

επαρκείς δυνάμεις και με τους κατάλληλους ανθρώπους το ελληνικό αντάρτικο μπορούσε να νικήσει. 

Παρόλα αυτά, εάν κάτι δεν πήγαινε καλά στο σχέδιο αυτό δεν θα έπρεπε να κινδυνέψει. Αυτός ο κίνδυνος 

εμφανίστηκε με την  ρήξη Τιτο - Στάλιν αλλά και η ρήξη της Γιουγκοσλαβίας με την Κομινφόρμ. 

Αμέσως ο Στάλιν διέκοψε την παροχή βοήθειας στους Έλληνες αντάρτες Παπαδάτος 2019, ό.π.,  σσ. 91-

92. : Μαραντζίδης Νίκος, Τσιβός Κώστας, Ο ελληνικός εμφύλιος και το διεθνές κομουνιστικό σύστημα. 

Το ΚΚΕ μέσα από τα τσέχικα αρχεία 1946-1968, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2012, σ.101. 
10 Το πότε θεωρούμε χρονικά ότι ξεκίνησε ο Εμφύλιος Πόλεμος στην Ελλάδα είναι διφορούμενο. Για 

τις ορεινές εαμοκρατούμενες περιοχές της χώρας η αποχώρηση των Γερμανών τον Οκτώβριο του 1944 

δεν έχει καμία σημασία, διότι η κυβέρνηση δεν είχε την εξουσία. Κάποιες περιοχές απελευθερώθηκαν 

όταν αποχώρησαν οι Ιταλοί τον Σεπτέμβρη του 1943, ενώ για άλλες περιοχές ο πόλεμος δεν τελείωσε 

με την αποχώρηση των Γερμανών. Πηγή : Βερβενιώτη Τασούλα, «Προφορική ιστορία και έρευνα για 

τον εμφύλιο πόλεμο : Η πολιτική συγκυρία, ο ερευνητής και ο αφηγητής», Επιθεώρηση Κοινωνικών 

Ερευνών, τ.107,2002, σ.159.   
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Στρατόπεδα Προληπτικής Διαβίωσης εξόριστων γυναικών ήταν τρία. Το στρατόπεδο 

της Χίου, το στρατόπεδο στο Τρίκερι και το στρατόπεδο της Μακρόνησου. Υπήρχαν 

και άλλα στρατόπεδα όπως της Ικαρίας, τα οποία ήταν μεικτά και οι γυναίκες 

μεταφέρονταν κατά καιρούς σε αυτά τα τρία οργανωμένα. Σε κάθε περίπτωση, τα 

Στρατόπεδα Προληπτικής Διαβίωσης και Αναμόρφωσης φιλοξένησαν πολλές χιλιάδες 

εξόριστες γυναίκες και διαμόρφωσαν συνειδήσεις στιγματίζοντας τόσο τις ίδιες όσο 

και τα παιδιά τους.  

 

Το πεδίο της έρευνας  

 

Θέλοντας να μελετήσω αυτή την όχι και τόσο γνωστή πλευρά της ιστορίας το 

καλοκαίρι του 2018 βρέθηκα στα Αρχεία Κοινωνικής Ιστορίας (Α.Σ.Κ.Ι). Εκεί 

ψάχνοντας τα ιδιωτικά αρχεία βρήκα τα ξεχασμένα ημερολόγια των γυναικών που ήταν 

εξόριστες στα στρατόπεδα προληπτικής διαβίωσης στη Χίο, στο Τρίκερι και στη 

Μακρόνησο. Κάποιες από τις εξόριστες γυναίκες κρατούσαν ημερολόγιο σχετικά με 

τη ζωή τους στους τόπους εξορίας από όπου περνούσαν. Πολλά βράδια μαζεύονταν 

δύο-τρεις μαζί και κρυφά από τους δεσμοφύλακες διαβάζανε τι είχαν καταγράψει. 

Μέσα σε αυτές βρισκόταν και η 23χρονη τότε Βικτώρια Θεοδώρου. Η Βικτώρια ήταν 

πρωτοετής φοιτήτρια της Φιλοσοφικής όταν τη συνέλαβαν ως μέλος της ΕΠΟΝ και 

την εξόρισαν αρχικά στη Χίο και αργότερα στο Τρίκερι και τη Μακρόνησο. Στα 

τετράδια, τα οποία είχε στην κατοχή της έγραφε ποιήματα, πεζά και διηγήματα αλλά 

και ημερολόγιο περιγράφοντας τις συνθήκες διαβίωσης και τις δυσκολίες που 

αντιμετώπιζαν αυτές οι γυναίκες.  

Αυτά τα τετράδια τα έκρυβαν για να μην τα βρουν οι φύλακες σε κουφάλες 

δέντρων ακόμα και στο χώμα. Αργότερα η Ρόζα Ιμβριώτη (1898-1977), η οποία 

βρισκόταν μαζί με τις εξόριστες, βρήκε 9 από αυτά τα έβαλε σε έναν τσίγκινο τενεκέ 

και τα έθαψε σε κάποιο σημείο στο Τρίκερι για να τα διασώσει. Άγνωστο πότε τα 

ξέθαψε και τα έδωσε στη Βικτώρια, η οποία εξέδωσε κάποια από αυτά – όσα 

μπορούσαν να διαβαστούν- με τον τίτλο «Στρατόπεδα γυναικών». Το βιβλίο αυτό 

εκδόθηκε το 1976 και για πρώτη φορά έγινε γνωστό το τι γινόταν σε αυτά τα 

στρατόπεδα. Εγώ βρέθηκα μπροστά στα αρχικά τετράδια με τις ιδιόχειρες διορθώσεις 

της ποιήτριας αλλά και των άλλων γυναικών, καθώς αυτό το πρωτότυπο υλικό δεν ήταν 

δημοσιευμένο. Στην ουσία δημοσιεύτηκαν οι διορθώσεις των τετραδίων ώστε να 
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γίνουν προσβάσιμες και κατανοητές. Τα τετράδια αυτά δεν έχουν αρίθμηση και πολλά 

από αυτά δεν έχουν καν σειρά. Για αυτό τον λόγο η παραπομπή τους είναι πολύ 

δύσκολη και σε πολλές περιπτώσεις ακατόρθωτη. Η παρούσα μελέτη έγινε με 

αντιγραφή των τετραδίων και κατόπιν μελέτης των σημειώσεων αυτών. Το αρχείο της 

Βικτώριας Θεοδώρου είναι ανοικτό στους ερευνητές.  

Εδώ θα ήθελα να τονίσω ένα φαινόμενο σύνηθες την εποχή εκείνη ιδιαίτερα 

ανάμεσα στους κρατουμένους που κρατούσαν σημειώσεις ή ημερολόγια. Μου έκανε 

ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι τα τετράδια ήταν μικρά και στην περίπτωση του 

τετραδίου της Βικτώριας Θεοδώρου το τετράδιο ήταν κομμένο στη μέση. Για αυτό το 

φαινόμενο βρήκα δύο εξηγήσεις. Κατά αρχάς,  εκείνη την εποχή μόνο αυτά τα είδη 

τετραδίων ήταν διαθέσιμα στην αγορά εφόσον η δημόσια εκπαίδευση δεν ήταν καλά 

οργανωμένη και διαθέσιμη για τον οποιονδήποτε. Άλλωστε ο αναλφαβητισμός το 

α΄μισό του 20ου αιώνα στην Ελλάδα άγγιζε το 42%. Στις γυναίκες ο αναλφαβητισμός 

έφτανε το 59% και στους άντρες το 24%.11  Συνεπώς, η γραφική ύλη ήταν σπάνια και 

δυσεύρετη. Δεύτερο και σημαντικότερο θεωρώ πως είναι το φαινόμενο της λεγόμενης 

«οικονομίας της γραφής». Εξαιτίας της έλλειψης χαρτιού και μελανιού ή γραφίδας, τα 

τετράδια κόβονταν στη μέση για να γραφτούν περισσότερες πληροφορίες μέσα αλλά 

και τα γράμματα ήταν μικρότερα και πυκνότερα μεταξύ τους. Παρατήρησα επίσης 

σημειώσεις ακόμα και στα περιθώρια των σελίδων γραμμένα κάθετα πράγμα που 

δικαιολογεί αυτή την πρακτική.  

 Την ίδια στιγμή μετέγραψα τα χειρόγραφα υπομνήματα που έστελναν οι 

γυναίκες στην ελληνική κυβέρνηση και στους διεθνείς οργανισμούς και 

διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες διαβίωσης τους. Αυτά τα έγραφε και τα συνέτασσε 

η Ρόζα Ιμβριώτη, φέρουν δε τον ιδιόγραφο χαρακτήρα της και την υπογραφή της. Κάτω 

από αυτά υπέγραφαν αρκετές γυναίκες όπως η Λίζα Κόττου, η Ευαγγελία Φωτάκη 

αλλά και η ίδια η Βικτώρια Θεοδώρου. 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα 

 

Στην εισαγωγική ενότητα αυτής της μελέτης παρουσιάζεται το ευρύτερο πλαίσιο 

προβληματισμού και ο λόγος που με οδήγησε να ασχοληθώ με το αρχείο αυτό. 

                                                           
11 Φράγκος Διονύσιος, Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Ελλάδας,  Αθήνα, 1980, Διδακτορική 

διατριβή, σ.66. 
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Συγκεκριμένα, αντικείμενο αποτελούν τα τετράδια, τα υπομνήματα αλλά και τα 

χειρόγραφα που μάζεψε η ποιήτρια και πως διηγήθηκε μέσα από αυτά τη ζωή των γυναικών 

πολιτικών κρατουμένων στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Τρίκερι την περίοδο του 

εμφυλίου (1946-1949) αλλά και μέχρι το 1953. 

 Οι μελέτες σχετικά με τα γυναικεία στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ελλάδα είναι 

λίγες και η σχετική βιβλιογραφία είναι περιορισμένη. Φαίνεται ότι το θέμα απασχόλησε 

μόνο επιφανειακά την ιστορική κοινότητα χωρίς να εμβαθύνει όπως έχει γίνει με τα 

αντίστοιχα αντρικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου εκεί ο ιστορικός ερευνητής μπορεί 

να βρει πληθώρα πληροφοριών σχεδόν για κάθε πτυχή που τον ενδιαφέρει. Μελετώντας 

το αρχείο Θεοδώρου προέκυψαν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα : 

 Ποιες ήταν οι συνθήκες διαβίωσης των γυναικών στα αντίσκηνα και στο 

Μοναστήρι όπου έμεναν; 

 Ποιες ήταν οι καθημερινές αγγαρείες που έκαναν και ποιο το ημερήσιο πρόγραμμα 

τους; 

 Πως έφταναν τα αγαθά στο στρατόπεδο και πως διανέμονταν;  

 Πως ήταν η μεταξύ τους συμβίωση; Ποιες οι σχέσεις τους με τους δεσμοφύλακες 

τους;  

 Υπήρχε πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη; Υπήρχε ιατρείο ή γιατρός 

στο στρατόπεδο και αν ναι υπήρχαν φάρμακα για όλες τις αρρώστιες; 

 Ποιες ήταν οι συνθήκες νοσηλείας και αν υπήρχε διάκριση ανάμεσα στις 

κρατούμενες σχετικά με το είδος της νοσηλείας που δέχονταν; 

 Ποιες ήταν οι πιο κοινές ασθένειες που αντιμετώπιζαν; Θεραπεύτηκε καμία από 

αυτές που αρρώστησαν;  

 Πόσες πέθαναν από έλλειψη ιατροφαρμακευτικής φροντίδας;  

 Υπήρχε ξεχωριστός θάλαμος για βαριά ασθενείς γυναίκες και πως αντιμετώπιζαν 

τόσο οι ίδιες όσο και οι δεσμοφύλακες τις κολλητικές ασθένειες;  

 Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμοζόταν βασανιστήρια; 

 Τι είδους ήταν αυτά τα βασανιστήρια; Έγιναν σεξουαλικά εγκλήματα και 

βασανιστήρια;  
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 Πέθανε καμία κρατούμενη από τα βασανιστήρια ή έμεινε παράλυτη και με χρόνια 

προβλήματα μετά; 

 Ποια η ταυτότητα των βασανιστών και κάτω από ποιο πλαίσιο εφαρμόζονταν η 

πειθαρχική διαβίωση από αυτούς; 

 

Η δομή της εργασίας είναι η ακόλουθη : 

 

Κεφάλαιο Α’: Το νομοθετικό πλαίσιο της εξορίας – Τι είναι ένα στρατόπεδο 

συγκέντρωσης – ο Εμφύλιος Πόλεμος  - Η ιδιότητα του πολιτικού κρατουμένου – 

τόποι εξορίας – Το Παλιό Τρίκερι 

 

Αρχικά, για να γίνει κατανοητός ο προβληματισμός που θα θέσουμε αλλά και για να 

κατανοηθούν οι βασικές έννοιες και συνθήκες ερευνητικής μελέτης θα πρέπει στο πρώτο 

κεφάλαιο να αναλυθεί το νομικό πλαίσιο της χώρας σχετικά με τη δημιουργία και 

λειτουργία των στρατοπέδων συγκέντρωσης και προληπτικής διαβίωσης που 

λειτούργησαν την περίοδο που εξετάζουμε. Στη συνέχεια πρέπει να κατανοηθεί ο όρος  

«στρατόπεδο συγκέντρωσης» και πως αυτό λειτούργησε μέσα από το οργανωτικό του 

κομμάτι αλλά και τις ψυχολογικές συνέπειες του εγκλεισμού των τροφίμων του.  

Προβληματική είναι και η ανάλυση του όρου «Εμφύλιος Πόλεμος» μέσα από την 

οπτική του επίσημου κράτους. Γιατί το ελληνικό κράτος δεν αναγνώρισε ποτέ την ιστορική 

του υπόσταση και γιατί οι πρωταγωνιστές αυτού του πολέμου δεν αναγνωρίστηκαν ως 

αγωνιστές της ελευθερίας και των ιδεών τους; Τι επιπτώσεις είχε αυτή η παράμετρος στην 

κατοπινή τους εξέλιξη ως πολίτες; Άξιο αναφοράς είναι και η ίδια η ερμηνεία του όρου 

«πολιτικός κρατούμενος». Είναι βασικό να κατανοηθεί η διαφορά του πολιτικού 

κρατουμένου από τον πολιτικό εκτοπισμένο, αλλά και οι διαφορές ανάμεσα στους 

πολιτικούς κρατουμένους και στους πολιτικούς καταδίκους.  

Τέλος, σημαντικό είναι να γίνει κατανοητό το γεωγραφικό πλαίσιο των τόπων 

εξορίας σε ολόκληρο τον γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας, με αναφορά στα μέρη όπου 

λειτούργησαν στρατόπεδα εκτόπισης και συγκέντρωσης. Το σημείο αναφοράς μας φυσικά 

παραμένει το Στρατόπεδο Προληπτικής Διαβίωσης Γυναικών στο Τρίκερι Μαγνησίας, 
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όπου η μορφολογία του εδάφους αλλά και η χωροταξική διαμόρφωση του μικρού αυτού 

νησιού  καθόρισε τη ζωή των γυναικών.  

 

Κεφάλαιο Β’ :    Η ταυτότητα των εξόριστων γυναικών - Η ταυτότητα των αρχών 

και η πολιτική της Διοίκησης - Συνθήκες κράτησης – διαμονής -  συσσίτιο - 

Αγγαρείες – εργασίες - Συνθήκες υγιεινής και θάνατοι - Η συμπεριφορά των 

αρχών – Απαγορεύσεις και περιορισμοί - Η επικοινωνία με τους άντρες - Τα παιδιά 

του στρατοπέδου - Αιτήματα και υπομνήματα προς την κυβέρνηση και τους 

Διεθνείς Οργανισμούς - Τα ποιήματα της Βικτώριας Θεοδώρου 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στην ταυτότητα των γυναικών, δίνεται δηλαδή το πρώτο 

στίγμα για το ποιες ήταν αυτές οι γυναίκες, ηλικιακά, τοπικιστικά και τι επαγγέλματα 

έκαναν. Κατόπιν, εστιάζουμε στην ταυτότητα των αρχών και την πολιτική που 

ακολουθούσε η Διοίκηση απέναντί τους. Το επόμενο στάδιο είναι να εξετάσουμε τις 

συνθήκες κράτησης και διαβίωσης των γυναικών. Συγκεκριμένα, θα δούμε ποιες ήταν 

οι καθημερινές τους ασχολίες, με τι τρέφονταν, ποιες εργασίες και αγγαρείες έπρεπε 

να κάνουν και ποιες ήταν οι πιο συνηθισμένες ασθένειες στο στρατόπεδο.  

Παρακάτω, αναλύεται η συμπεριφορά των αρχών, οι περιορισμοί και οι 

απαγορεύσεις. Αν και στο στρατόπεδο δεν έγιναν συστηματικοί ξυλοδαρμοί παρόλα 

αυτά το κύριο μέλημα των αρχών ήταν να αναγκάσουν τις κρατούμενες να υπογράψουν 

τη δήλωση μετάνοιας. Η επικοινωνία με τους άντρες – όσο καιρό ήταν αυτοί εκεί – 

ήταν περιορισμένη και στα πλαίσια δοσοληψίας αγαθών, τα οποία αυτοί πουλούσαν 

στα μαγαζιά τους. Τα παιδιά που υπήρχαν με τις μητέρες τους ζούσαν και αυτά κάτω 

από αυτές τις άθλιες συνθήκες, χωρίς ιατροφαρμακευτική βοήθεια. Το συσσίτιο τους 

καλύπτονταν από εκείνο των μητέρων τους χωρίς να έχουν το δικαίωμα να έχουν δικό 

τους συσσίτιο, ενώ οι κρατούμενες είχαν φτιάξει υποτυπώδη υπαίθριες «αίθουσες» 

διδασκαλίας για την εκπαίδευσή τους. Τέλος, σημαντικά είναι και τα υπομνήματα που 

έγραφαν σε απλές κόλλες χαρτί και φυγάδευαν από το στρατόπεδο για να ενημερώσουν 

τους κρατικούς φορείς αλλά και τους Διεθνούς Οργανισμούς για τις συνθήκες 

διαβίωσης στο στρατόπεδο. 

 Όλα αυτά αποτυπώνονται στα ποιήματα της Βικτώριας Θεοδώρου, κάποια από 

τα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά σε αυτή την εργασία, ενώ τέλος τα 

συμπεράσματα ανακεφαλαιώνουν όλη την ύλη και την έρευνα. Θεωρώ ότι το θέμα 
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αυτό είναι μια άγνωστη πλευρά της ιστορίας στο ευρύ κοινό και θα έπρεπε να μελετηθεί 

περαιτέρω. 

 

 

Επίλογος 

 

Παράρτημα εικόνων: Επισυνάπτονται φωτογραφίες από το αρχείο της Βικτώριας 

Θεωδώρου (ΑΣΚΙ), καθώς και χάρτες για καλύτερη κατανόηση των πηγών. 

 

Βιβλιογραφία - Πηγές 

 

Η μεθοδολογία 

Για την ερμηνεία και διερεύνηση των ερωτημάτων αξιοποιήθηκαν ως προς τη 

πρωτογενή έρευνα: 

 Το προσωπικό αρχείο της Βικτώριας Θεοδώρου, στο οποίο η πρόσβαση είναι 

ελεύθερη για τους ερευνητές και βρίσκεται στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής 

Ιστορίας (ΑΣΚΙ). 

 Εφημερίδες της Κυβέρνησης από το Εθνικό Τυπογραφείο 

Ως προς τη δευτερογενή έρευνα χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία σχετική με το φάσμα 

της παρούσης έρευνας, ελληνική, ξενόγλωσση και μεταφρασμένη. 

Τέλος, χρησιμοποιήθηκε τηλεοπτικό υλικό από ιστορικές εκπομπές. 

 

Τα όρια της παρούσης έρευνας 

 

Η συγκεκριμένη μελέτη επικεντρώθηκε στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη 

δημιουργία των στρατοπέδων συγκέντρωσης στην Ελλάδα, τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν για να φυλακίσουν όσους θεωρούνταν από το κράτος ως 

επικίνδυνοι πολίτες για την ομαλότητα της πολιτικής ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο 

αναλύθηκαν όροι όπως πολιτικός κρατούμενος και Εμφύλιος Πόλεμος. Το κύριο μέρος 

της βασίστηκε στην ανάλυση της ζωής των προληπτικών εξόριστων γυναικών στο νησί 
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Τρίκερι, όπως αυτή αποτυπώθηκε στα 9 θαμμένα τετράδια – ημερολόγια, τα οποία 

είχαν γράψει οι κρατούμενες. 

 Η εργασία δεν επεξεργάστηκε ποσοτικά και στατιστικά δεδομένα εφόσον το 

αντικείμενό της δεν επαρκούσε για μια τέτοια έρευνα. Η συμβολή της ήταν να φωτίσει 

την άγνωστη πλευρά των γυναικείων Στρατοπέδων Προληπτικής Διαβίωσης. Το θέμα 

χρίζει περαιτέρω έρευνας από πλευράς των ιστορικών, καθώς η γυναικεία πλευρά της 

ιστορίας παραμένει ένα θέμα προς περαιτέρω μελέτη.  

 Για την τεκμηριωμένη παρουσίαση και κριτική προσέγγιση των όσων 

γράφηκαν στην εργασία αυτή αξιοποιήθηκαν αρχεία αλλά και μελέτες επιστημονικής 

εγκυρότητας για να ενισχυθεί το πεδίο γνώσης, πληροφορίας και τεκμηρίωσης και να 

εξαχθούν συμπεράσματα. 
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Κεφάλαιο Α΄ 

 

                          Το νομοθετικό πλαίσιο της εξορίας 

 

Η αναγκαστική εκτόπιση και απομάκρυνση οποιουδήποτε θεωρείται επικίνδυνος για 

τη δημόσια ασφάλεια έχει τις ρίζες του στην αρχαία ποινή της «υπερορίας».12 

Σταδιακά, αυτό το μέτρο εφαρμόστηκε για την εκτόπιση κρατουμένων του κοινού 

Ποινικού Δικαίου αλλά και των πολιτικών κρατουμένων. Αρχικά, το 1871 ψηφίστηκε 

ο νόμος «Περί καταδιώξεως της ληστείας» (ΦΕΚ αρ.5-1-3-1871), ο οποίος προέβλεπε 

για τους ίδιους τους ληστές την ποινή του θανάτου και τον εκτοπισμό για τους 

συγγενείς τους και οποιονδήποτε τους περίθαλπε. Το 1913 ψηφίστηκε ο νόμος 117, ο 

οποίος προέβλεπε ως ποινή την εκτόπιση υπόπτων για τη δημόσια ασφάλεια της χώρας 

και επέτρεψε την εκτόπιση των πρώτων συνδικαλιστών (ΦΕΚ αρ.1-2/1/1914). Σε 

αυτόν τον νόμο συμπεριελήφθησαν και οι κάτοικοι των Νέων Χωρών, οι 

προσαρτημένες δηλαδή περιοχές στο ελληνικό κράτος μετά την τελευταίο βαλκανικό 

πόλεμο. Βάση του ίδιου νόμου εκτοπίστηκαν τα πρώτα μέλη του Σοσιαλιστικού 

Κόμματος, το μετέπειτα ΚΚΕ, όταν αντέδρασαν στην αποστολή στρατού στην 

Ουκρανία ενάντια στην Οκτωβριανή Επανάσταση.13 

Η προσωρινή κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου που σχηματίστηκε στη 

Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 1917 πήρε μια σειρά από μέτρα, όπως ο ν.755 (ΦΕΚ αρ. 

172-23/8/1917), όπου στο άρθρο 6 επέκτεινε την ποινή της εκτόπισης σε οποιονδήποτε 

μετέδιδε πληροφορίες για την πολεμική προετοιμασία της χώρας, καθώς και σε 

οποιονδήποτε προέτρεπε σε λιποταξία. Στο πλαίσιο του Εθνικού Διχασμού η ποινή της 

εκτόπισης εναντίον των σοσιαλιστών και των συνδικαλιστών εφαρμόστηκε και από 

                                                           
12 Ο όρος αναφέρεται στην «ισόβια υπερορία» και είναι δικαστικός.  Σημαίνει την απόφαση δικαστηρίου 

για ισόβια απομάκρυνση από τη χώρα κάποιου, ο οποίος κατηγορείται για σοβαρότατες πράξεις. Αυτή 

την τιμωρία επέβαλε στον πρίγκιπα Ανδρέα το Έκτακτο Στρατοδικείο, το οποίο συγκροτήθηκε για τη 

συγκεκριμένη δίκη στις 19 Νοεμβρίου 1922, τέσσερις μέρες μετά την εκτέλεση των έξι στο Γουδί. Η 

κατηγορία ήταν ότι ολιγώρησε και δεν πειθάρχησε στις εντολές του αρχιστράτηγου κατά την τελευταία 

μάχη του Ελληνοτουρκικού πολέμου κοντά στο Σαγγάριο με αποτέλεσμα την κατάρρευση του  

Μικρασιατικού μετώπου. Την ίδια τιμωρία δηλαδή τον «οστρακισμό» όπως ονομαζόταν κατά την 

αρχαιότητα επέβαλαν οι Αθηναίοι σε όσους πολιτικούς ή και στρατιωτικούς θεωρούσαν ότι απειλούσαν 

το πολίτευμα της πόλης με αποτέλεσμα να εξορίζονται δέκα χρόνια από τη γενέτειρα τους βλ. 

http://www.haniotika-nea.gr/104458-isobia-uperoria/ (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 20/4/2020). 
13 Κορακάκης Θανάσης Γ., Φυτώρια Αυτοδίδακτων. Φυλακές και Εξορίες. Το παράδειγμα της 

Καισαριανής, εκδ. Κοροντζή, Αθήνα, 2015, σ.24. 

http://www.haniotika-nea.gr/104458-isobia-uperoria/
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την βενιζελική αλλά και από την βασιλική πλευρά με αποκορύφωμα το περίφημο 

Ιδιώνυμο, το οποίο θα δούμε παρακάτω.14 

 Η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Παπαναστασίου (12 Μαρτίου 1924 - 24 Ιουλίου 

1924) εισήγαγε το Νομοθετικό Διάταγμα της 19/21 Απριλίου 1924 «Περί συστάσεως 

εν εκάστω Νομώ Επιτροπών επί της Δημοσίας Ασφάλειας» (ΦΕΚ αρ.91-21/4/1924).15 

Ο δικτάτορας Αλέξανδρος Παπάγος (19 Νοεμβρίου 1952 – 4 Οκτωβρίου 1955) 

τροποποίησε το συγκεκριμένο διάταγμα με το διάταγμα της 5ης Μαΐου/2ας Ιουνίου 

1926 με σκοπό την δίωξη των κομμουνιστών (ΦΕΚ αρ.178-2/6/1926). 

Στη συνέχεια η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου εισήγαγε τον Νόμο 

4229/1929 «Περὶ τῶν μέτρων ἀσφαλείας τοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος καὶ προστασίας 

τῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν», (ΦΕΚ αρ. 245-25/7/1929) που έμεινε γνωστός ως 

Ιδιώνυμο.16 Βάση του Ιδιώνυμου εκδιώκεται  όχι μόνο η πράξη αλλά και η πρόθεση 

τέλεσης της πράξης. Ο νόμος αυτός επεκτεινόταν μέχρι την επιτήρηση και τιμωρία της 

πανεπιστημιακής κοινότητας.17 Η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά (13 Απριλίου 1936 

– 29 Ιανουαρίου 1941) εισήγαγε του λεγόμενους αναγκαστικούς Νόμους 117/1936 

(ΦΕΚ αρ.402-18/9/1936) και 375/1936 (ΦΕΚ αρ.546-18/12/1936) «Περί 

Κατασκοπείας», ο οποίος αποτέλεσε τη βάση την οποία επικαλούνταν οι δικαστές για 

να προτείνουν ποινές στους κομμουνιστές.18  

 Ο Αναγκαστικός Νόμος 1075/1938 (ΦΕΚ αρ. 45-11/2/1938) «Περί μέτρων 

ασφαλείας του Κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των πολιτών», ο οποίος 

                                                           
14 Ο νόμος 121 της 31η Δεκεμβρίου 1913 στο άρθρο 2 όριζε ότι μπορούσε με απόφαση του Νομάρχη και 

τη σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα και της Αστυνομικής Αρχής να εκτοπιστεί οποιοσδήποτε θεωρούταν 

ύποπτος για τη διατάραξη της δημόσιας ασφάλειας. Έτσι τον Ιούνιο του 1914 συνελήφθησαν στη 

Θεσσαλονίκη και εκτοπίστηκαν στη Νάξο οι πρώτοι ελληνοεβραίοι σοσιαλιστές πολιτικοί ο Σαμουέλ 

Γιονάς και ο Αβραάμ  Μπεναρόγιας εξαιτίας της συμμετοχής τους στην εικοσαήμερη απεργία των 

καπνεργατών. Αλιβιζάτος Νίκος, Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση 1922-1974 όψεις της ελληνικής εμπειρίας, 

εκδ. Θεμέλιο, 1995, σσ. 342-343. Βλ. Γκριτζώνας Κώστας, Πρώιμες μορφές του επαναστατικού 

κινήματος στην Ελλάδα, εκδ. Φιλίστωρ, 2002, σ.111.  
15 Την εκάστοτε επιτροπή, η οποία αποφάσιζε την εκτόπιση σε κάθε νομό αποτελούσαν ο Εισαγγελέας, 

ο Νομάρχης και ο Διοικητής της Χωροφυλακής. Κορακάκης 2015, ό.π., σ.25. 
16 Ο νόμος αυτός χωρίς να αναφέρεται καθαρά στον Κομμουνισμό όριζε ότι όποιες ιδέες έχουν βάση τη 

βίαιη ανατροπή του καθεστώτος αποτελούν απειλή για την ευημερία των πολιτών και αντιμετωπίζονται 

με «προληπτικήν δίωξην». Οι δε ιδέες αυτές αν υλοποιούνταν με οποιονδήποτε τρόπο συνιστούσε 

ιδιώνυμο αδίκημα, δηλαδή αδίκημα που δεν είχε όμοιό του και άρα δεν υπήρχε τετελεσμένο 

προηγούμενο και το οποίο τιμωρούνταν με εκτοπισμό και φυλάκιση. Πανουργιά Νένη, Επικίνδυνοι 

πολίτες, Η Ελληνική Αριστερά και η Κρατική Τρομοκρατία, μτφρ. Νεκτάριος Καλαϊτζης, εκδ. 

Καστανιώτη, 2013, σ.54. 
17 Δαμανάκη Μ., Κουλαḯδης Β., Βαρουφάκης Γ., Καλογήρου Γ., Παπαδάκης Ν., Το Πανεπιστήμιο και 

το κεκτημένο: το Πανεπιστήμιο σε μετάβαση, εκδ. Μεταίχμιο, 2006, σ.108. 
18https://www.rizospastis.gr/story.do?id=954310 (ημερ. τελευτ. πρόσβασης 20/4/2020), βλ. 

Καραμανωλάκης Βαγγέλης, Ανεπιθύμητο παρελθόν, Οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων στον 20ο αι. 

και η καταστροφή τους, εκδ. θεμέλιο, Ιστορική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019, σ.83. 

https://www.rizospastis.gr/story.do?id=954310
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αντικαθιστούσε τον προηγούμενο 4229/1929  έδινε στο καθεστώς το δικαίωμα να 

ασκεί διώξεις σε κόμματα, εκδότες, κοινωνικές οργανώσεις και φορείς. Σημαντική 

διαφοροποίηση του α.ν.1075 σε σχέση με το Ιδιώνυμο ήταν το γεγονός ότι δεν ήταν 

απαραίτητο ο κατηγορούμενος να είχε επιδιώξει την ανατροπή του καθεστώτος αλλά 

αρκούσε η υποψία ότι με τις ιδέες του μπορούσε να προτρέψει την ανατροπή της 

υπάρχουσας έννομης τάξης. Την ίδια στιγμή τιμωρούνταν αυστηρά όσοι διέδιδαν τις 

ιδέες τους σε συγκεντρώσεις, μέσω εντύπων ή ακόμα προέτρεπε σε απεργία.19 Το νέο 

μέτρο, το οποίο εισήγαγε αυτός ο νόμος ήταν η κατοχή βιβλίων αντίθετων «προς το 

πνεύμα του νόμου». Όσοι ήταν κάτοχοι έπρεπε να παραδώσουν τα βιβλία αυτά στην 

Αστυνομία αλλιώς αντιμετώπιζαν εξορία από τρεις έως δώδεκα μήνες.20 

 Το επόμενο μέτρο ήταν οι «δηλώσεις μετάνοιας» σύμφωνα με τις οποίες οι 

καταδικασθέντες θα μπορούσαν να απελευθερωθούν εφόσον είχαν εκτίσει τα δύο τρίτα 

της ποινής τους και εφόσον υπέγραφαν μία δήλωση στην οποία δήλωναν ότι έχουν 

μετανοήσει και δεν θα εμπλέκονταν σε ποινικές πράξεις που καλύπτονταν από τον ίδιο 

νόμο. Το τρίτο καινοτόμο στοιχείο του νόμου αυτού ήταν η δημιουργία ειδικών 

φυλακών για τους πολιτικούς κρατουμένους, οι οποίοι θα συγκεντρώνονταν σε 

στρατόπεδα «πειθαρχημένης διαβίωσης» και θα ήταν υποχρεωμένοι να εργάζονται. Με 

βάση αυτόν το νόμο δημιουργήθηκαν φυλακές και στρατόπεδα συγκέντρωσης21 για 

αυτούς που θα εκτοπίζονταν, οι οποίοι ήταν κυρίως κομμουνιστές και αντίπαλοι του 

πολιτικού καθεστώτος. Υπεύθυνα για την εκδίκαση και επιβολή των ποινών ήταν τα 

στρατοδικεία, ακόμα και αν οι κατηγορούμενοι δεν ήταν στρατιωτικοί αλλά απλοί 

πολίτες. Τέλος, στον ίδιο νόμο κάθε πολίτης, ο οποίος ήθελε να εργαστεί στο δημόσιο 

έπρεπε να προσκομίσει «πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων».22  

Η δήλωση μετάνοιας και αποκηρύξεως του Κομμουνισμού ήταν ένα κείμενο, 

το οποίο υπέγραφαν τα άτομα εκείνα που κατηγορούνταν για κομμουνιστική δράση. Η 

δήλωση αργότερα κοινοποιούνταν στο οικογενειακό, φιλικό και επαγγελματικό 

περιβάλλον του ατόμου που την είχε υπογράψει, δημοσιευόταν στον Τύπο και 

διαβαζόταν στην ενορία του. Μετά την υπογραφή της δήλωσης τα άτομα αφήνονταν 

                                                           
19 Αλιβιζάτος 1995, ό.π., σσ.417-418. 
20 Βόγλης Πολυμέρης., Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας. Οι πολιτικοί κρατούμενοι στον εμφύλιο 

πόλεμο, μτφρ. Γιάννης Κασταναράς, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2002, σ.63.  
21 Ήδη από το 1937 ο Υφυπουργός Ασφαλείας Κωνσταντίνος Μανιαδάκης (1893-1972) είχε ορίσει την 

παλιά φυλακή της Ακροναυπλίας ως μέρος συγκέντρωσης και κράτησης κομμουνιστών. Εκεί έπρεπε να 

ζουν σε συνθήκες στρατιωτικής πειθαρχίας και να μην κάνουν κατήχηση των ιδεών τους κάτι το οποίο 

θα συνέβαλε στην αναμόρφωσή τους. Αλιβιζάτος 1995, ό.π., σ. 420. 
22 Στο ίδιο, σσ.417-422. 
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ελεύθερα να επιστρέψουν στις οικογένειές τους και στις εργασίες τους. Σύμφωνα με 

τον Αναγκαστικό Νόμο του 1938 η δήλωση δεν αφορούσε μόνο του κουμουνιστές 

αλλά οποιονδήποτε πολίτη αντιμετώπιζε τις αρχές ασφαλείας.23   

 Η «Λευκή Τρομοκρατία» (1945-1946)24 όπως ονομάστηκε η συγκεκριμένη 

χρονική περίοδος ήταν στην ουσία μια προσπάθεια της αστικής τάξης να ανακτήσει 

την κοινωνική και πολιτική της κυριαρχία. Αυτή η προσπάθεια επισφραγίστηκε με τη 

συμφωνία της Βάρκιζας (12 Φεβρουαρίου 1945), τη διάλυση του Ε.Α.Μ. και τις 

εκλογές του 1946 (31 Μαρτίου 1946). Η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη (18 

Απριλίου – 2 Οκτωβρίου 1946) που σχηματίστηκε επανάφερε τη διοικητική εκτόπιση 

με το Νομοθετικό Διάταγμα της 4ης Μαΐου 1946 (ΦΕΚ αρ. 145-4/5/1946) αλλά και με 

το Γ΄ Ψήφισμα (ΦΕΚ αρ.203-26/6/1946).25 Βάσει αυτού του Ψηφίσματος 

συγκροτήθηκαν «Επιτροπές Δημόσιας Ασφάλειας» (ΦΕΚ αρ, 198-20/6/1946) με 

σκοπό την εξάλειψη του κομμουνιστικού κινδύνου. Συστήθηκαν τα Έκτακτα 

Στρατοδικεία, τα οποία καταδίκαζαν σε θάνατο όσους θεωρούσαν επικίνδυνους 

κομμουνιστές για την ασφάλεια του κράτους και οροθετήθηκαν οι τόποι εξορίας. Τα 

Έκτακτα Στρατοδικεία ήταν τα μόνα αρμόδια για την εκδίκαση υποθέσεων που 

αφορούσαν παραβάσεις του Γ΄ Ψηφίσματος και η λειτουργία τους επεκτάθηκε 

σταδιακά σε όλη την επικράτεια. Τα στρατοδικεία αυτά έγιναν γνωστά για την 

                                                           
23https://www.makronissos.org/dilosis-metanias/ (ημερ.τελευτ. πρόσβασης 20/4/2020). Βλ. 

Καραμανωλάκης 2019, ό.π., σσ.84. 
24 Με τον όρο αυτό εννοούμε την περίοδο κατά την οποία μεγάλα τμήματα του αστικού και αγροτικού 

πληθυσμού, τα οποία είχαν συμμετάσχει στην Αντίσταση εκδιώχθηκαν από κρατικούς φορείς. Χρονικά 

τοποθετείται τον Μάρτιο του 1945 αμέσως μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας και τον αφοπλισμό του 

Ε.Λ.Α.Σ. Χαρακτηριστικά το 1945 εκδόθηκαν 80.000 εντάλματα σύλληψης για άτομα τα οποία 

διώκονταν σχετικά με εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά την περίοδο των Δεκεμβριανών το 1944. 

Συνελήφθησαν 50.000 πολίτες και φυλακίστηκαν 16.700 άτομα. Βλ. Βόγλης 2002, ό.π., σ.87. : Σαράφη 

Λη, Η «Λευκή Τρομοκρατία» Μοχλός Σύνθλιψης του Αντιστασιακού Φρονήματος. Ο Νομός Τρικάλων 

το 1945 στο Ο Εμφύλιος Πόλεμος από τη Βάρκιζα στο Γράμμο Φεβρουάριος 1945-Αύγουστος 1949, εκδ. 

Θεμέλιο, Αθήνα, 2002, σ.165.  
25 Ο τίτλος του  Γ' Ψηφίσματος ήταν ο εξής, «περί εκτάκτων μέτρων κατά των επιβουλευομένων την 

δημοσίαν τάξιν και την ακεραιότητα του κράτους», η δε κυριότερη διάταξη του ήταν: Όστις θέλων να 

απόσπαση εν μέρος της Επικρατείας ή να ευκολύνει τα προς το τέλος τείνοντα σχέδια συνώμοσεν εντός 

του κράτους ή συνεννοήθη με ξένους ή διήγειρε στάσιν ή κατήρτισεν ενόπλους ομάδας, ή μετέσχεν είς 

αυτάς, τιμωρείται με θάνατον. Με αυτό το ψήφισμα καθορίζονταν η σύσταση εκτάκτων στρατοδικείων, 

τα οποία έπαιρναν τελεσίδικες αποφάσεις. Οι θανατικές ποινές που επέβαλαν έπρεπε να εκτελεστούν 

μέσα σε τρεις μέρες, ενώ μόνο η βασιλική χάρη μπορούσε να γλιτώσει κάποιον καταδικασμένο σε 

θάνατο. Τα πρώτα έντεκα στρατοδικεία συγκροτήθηκαν τρεις μέρες μετά την ψήφιση του 

νομοθετήματος στη Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Φλώρινα, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα Γιαννιτσά, 

Κιλκίς Ξάνθη. Σέρρες και Δράμα. Σόλων Ν. Γρηγοριάδης, Τα Φοβερά Ντοκουμέντα Ο εμφύλιος 1946-

1949, τ. Α', ΤΟ ΒΗΜΑ βιβλιοθήκη, σσ. 95- 96. 

https://www.makronissos.org/dilosis-metanias/
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αυστηρότητα των ποινών που επέβαλαν. Για παράδειγμα, ένας στους τέσσερις 

κατηγορούμενους καταδικαζόταν σε θάνατο.26 

Τον Σεπτέμβριο του 1947 ψηφίστηκε ο Νόμος 509 (ΦΕΚ αρ. 293-27/12/1947 

ν.509) σύμφωνα με τον οποίο το Κ.Κ.Ε. τέθηκε εκτός νόμου. Στο άρθρο 7 παρ. 2 του 

α.ν.509 γινόταν αναφορά στα στρατοδικεία και την ευχέρεια που είχαν να μετατρέπουν 

μια ποινή φυλάκισης σε ποινή εκτοπισμού ίδιας χρονικής διάρκειας. Ο Αναθεωρητικός 

Νόμος 511 της 31ης Δεκεμβρίου 1947 (ΦΕΚ αρ. 299-31/12/1947) οργάνωσε και 

συστηματοποίησε τον μηχανισμό της «πειθαρχημένης διαβίωσης» μετατρέποντας έτσι 

όλους τους τόπους εξορίας σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στο άρθρο 1 του α.ν.511 ο 

νόμος όριζε ότι ήταν υποχρεωτικά τα τακτικά προσκλητήρια, απαγορευόταν η 

απομάκρυνση πέραν κάποιας ορισμένης ακτίνας, απαγορευόταν η κυκλοφορία μετά τη 

δύση του ήλιου, κάθε αλλαγή κατοικίας έπρεπε να δηλωθεί, θα μπορούσαν να 

διενεργούνται αιφνιδιαστικές έρευνες κατ΄οίκων, απαγορευόταν η ίδρυση λεσχών 

συλλόγων κλπ., καθώς και η άσκηση επαγγέλματος, καθορίζονταν ανώτατο χρηματικό 

ποσό που θα έφερε ο εκτοπισθείς και τέλος όλα τα  δέματα και η αλληλογραφία θα 

ελέγχονταν. Το Νομοθετικό Διάταγμα 687 της 7ης Μαΐου 1948 (ΦΕΚ αρ.133-8/5/1948) 

έδινε το δικαίωμα στις Επιτροπές να παρατείνουν την εξορία επ’ αόριστον εάν το 

έκριναν αναγκαίο, ενώ τον Ιανουάριο του 1948 με το α.ν. 516 (ΦΕΚ αρ, 6-8/1/1948 

ν.516) καθιερώθηκαν τα «πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης».27  

Σύμφωνα με το  άρθρο 91 του Συντάγματος του 1952 σε περίπτωση διατάραξης 

της Ασφάλειας του κράτους μπορούσε να τεθεί σε ισχύ ο νόμος «Περί καταστάσεως 

πολιορκίας», να συσταθούν στρατοδικεία και να κηρυχθεί στρατιωτικός νόμος. Το 

άρθρο 91 μαζί με τον α.ν.375/1936 «Περί Κατασκοπείας» χρησιμοποιήθηκαν κατά 

κόρον για τη δίωξη των Αριστερών. Συνεπώς, όλοι οι Κομμουνιστές θεωρούταν ότι 

διενεργούσαν κατασκοπεία και υποδαύλιζαν την εσωτερική τάξη της χώρας. Αυτές οι 

διατάξεις και τα νομοθετήματα παρέμεναν ενεργά και κατά τη διάρκεια της Χούντας 

(1967-1974), ενώ καταργήθηκαν με την επαναφορά της Δημοκρατίας το 1974.28 

                                                           
26 Οικονομόπουλος Κωνσταντίνος, Έκτακτα Στρατοδικεία και Νομοθεσία αφωρούσα την δημοσίαν 

τάξιν και ασφάλειαν, Αθήναι, 1951, σσ.5-8. : Βόγλης 2002, ό.π., σ.93. 
27 Το λεγόμενο «πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων» ήταν ένα κρατικό έγγραφο , το οποίο εξέδιδε 

ο Στρατός ή η Ασφάλεια. Αυτό το έγγραφο βεβαίωνε ότι ο κάτοχος του δεν ήταν κομμουνιστής αλλά 

και ούτε προσκείμενος προς τα κομμουνιστικά ιδεώδη. Με βάσει τον νόμο 516/1948 «περί ελέγχου 

νομιμοφροσύνης των δημοσίων υπαλλήλων και υπηρεσιών», όσοι κρίνονταν ως μη νομιμόφρονες 

απαγορεύονταν να εργαστούν στο Δημόσιο, ενώ με το νόμο 512/1948 «περί ασφαλείας των εταιριών 

κοινής ωφελείας» αυτοί απαγορευόταν να εργαστούν σε ιδιωτικές εταιρίες εάν κρίνονταν ότι είχαν 

«αντεθνικάς» αντιλήψεις. Καραμανωλάκης 2019, ό.π., σσ.88-95. 
28 Πανουργιά 2013, ό.π., σ.60. 
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 Αυτό το νομοθετικό σύμπλεγμα και η επ’ αόριστο κράτηση παρήγαγε ένα 

σύστημα, το οποίο αναδιοργάνωσε και μετέτρεψε πολλά άγονα νησιά και μέρη της 

Ελλάδας σε πειθαρχημένους τόπους διαβίωσης. Η επιτήρηση από την Χωροφυλακή 

υπερέβαινε την απλή αστυνόμευση. Οι εξόριστοι δεν είχαν στοιχειώδεις συνθήκες 

διαβίωσης και καμία επικοινωνία με την τοπική κοινωνία, ενώ όποιος ερχόταν σε 

επαφή μαζί τους αντιμετωπίζονταν και ο ίδιος με καχυποψία. Έτσι, η κοινωνία 

χωρίστηκε στα δύο και αυτή η νοοτροπία του Εμφυλίου ακολούθησε τις μετέπειτα 

γενιές σε σημαντικό βαθμό. Όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει ο Πολυμέρης Βόγλης η 

βάση στην οποία στηρίχθηκε το σύστημα για να εκδιώξει τους κομμουνιστές εδράζεται 

στη νομοθεσία του Μεσοπολέμου. Βασικό της χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ότι δεν 

τιμωρούταν κάποιος επειδή διέπραξε κάποιο έγκλημα αλλά εκείνος ο οποίος διέδιδε 

ιδέες. Αυτό που ήταν ποινικά επιλήψιμο ήταν το κίνητρο και όχι η πράξη. Στην ουσία 

ποινικοποιήθηκε ο Κομμουνισμός ως πολιτική ιδεολογία και «κατασκευάστηκε ένα 

έγκλημα, το οποίο έπρεπε να τιμωρηθεί».29 

 Συνοψίζοντας, από το 1947 μέχρι το 1949 υπήρχαν 40.000 – 50.000 έγκλειστοι 

πολιτικοί κρατούμενοι στις φυλακές και στα στρατόπεδα, ενώ ο συνολικός αριθμός 

των πολιτικών κρατουμένων, οι οποίοι εξέτισαν κάποια ποινή στην εξορία ή στην 

φυλακή είναι αδύνατον να υπολογιστεί.30 

  

Τι είναι ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης 

 

Σύμφωνα με το λεξικό Oxford, ως στρατόπεδο συγκέντρωσης θεωρείται το είδος της 

φυλακής, το οποίο συνήθως αποτελείται από πολλά κτήρια και στα οποία κρατούνται 

πολιτικοί κρατούμενοι αλλά και άλλοι σε εξαιρετικά άθλιες συνθήκες.31 Ο Giorgio 

Agamben δίνει τον δικό του ορισμό. Για αυτόν, το στρατόπεδο συγκέντρωσης δεν είναι 

απλά ένα μέρος του εδάφους αλλά ένα τμήμα όπου η δικαική τάξη τίθεται εκτός νόμου 

και τάξης. Το στρατόπεδο συγκέντρωσης τελεί υπό καθεστώς εξαίρεσης διότι υπάρχει 

μια μη κανονική κοινωνική συνθήκη, η οποία καθιστά εθνικό κίνδυνο, μια κατάσταση 

                                                           
29 Βόγλης 2002, ό.π., σ.64. 
30 Στο ίδιο, σσ.98-99. 
31https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/concentration-

camp?q=concentration+camp (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 24/2/2020). 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/concentration-camp?q=concentration+camp
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/concentration-camp?q=concentration+camp
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εξαίρεσης, η οποία είναι ηθελημένη και για αυτό το λόγο δικαιολογεί και την ύπαρξή 

του.32 

 Τα στρατόπεδα μαζικού εγκλεισμού αναφέρθηκαν ιστοριογραφικά για πρώτη 

φορά από τους Ισπανούς το 1895 στην προσπάθειά τους να κυριαρχήσουν στην Κούβα 

αλλά και αργότερα στη διάρκεια των δύο πολέμων των Μπόερς (1880-1883, 1899-

1902) από τα βρετανικά στρατεύματα ώστε οι αντάρτες των Νοτιοαφρικάνων να μην 

βρίσκουν υποστήριξη από τον άμαχο πληθυσμό και να μην μπορούν να ενισχυθούν.33 

 Τα στρατόπεδα αυτά τα διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες. Τα στρατόπεδα 

κράτησης και τα στρατόπεδα διαφώτισης. Στα πρώτα βρίσκονταν έγκλειστοι 

πραγματικοί ή ενδεχόμενοι εχθροί του κράτους, ενώ στα δεύτερα βρίσκονταν 

έγκλειστοι οι πολιτικοί κρατούμενοι και όλοι εκείνοι, οι οποίοι αποτελούσαν «απειλή» 

για το πολίτευμα και χρειάζονταν ιδεολογική μεταστροφή. Ο Νίκος Πουλατζάς εδώ 

τονίζει ότι αυτά τα στρατόπεδα είχαν φτιαχτεί για να φυλακίσουν αντι-εθνικά στοιχεία 

μέσα στο ίδιο εθνικό έδαφος.34 Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των στρατοπέδων 

διαφώτισης ήταν το γεγονός ότι γινόταν συστηματική προπαγάνδα με διαλέξεις, 

διανομή εντύπου, συζητήσεις και χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Οι  πρώτες 

αναφορές για τη δημιουργία στρατοπέδων διαφώτισης είναι τα στρατόπεδα 

αιχμαλώτων πολέμου στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Α’ΠΠ και τα βρετανικά 

στρατόπεδα για τους Γερμανούς αιχμαλώτους κατά τον Β’ΠΠ.35 

 Μια άλλη διαφοροποίηση που οφείλουμε να κάνουμε είναι η ταύτιση των 

στρατοπέδων αυτών με τα ναζιστικά  στρατόπεδα συγκέντρωσης.36 Η σύγκριση δεν 

είναι δίκαιη καθώς επικρατούσαν διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης αλλά και το 

νομικό πλαίσιο των χωρών διαφέρει ριζικά. Στο ναζιστικό στρατόπεδο εντοπίζουμε ένα 

                                                           
32 Agamben Giorgio., Homo sacer. Κυρίαρχη εξουσία και γυμνή ζωή, μτφρ. Παναγιώτης Τσιαμούρας, 

επίμετρο Φιλήμονας Πατσάκης, εκδ. Έρμα, Αθήνα, 2018, σσ. 260-261. 
33 Σε αυτά τα στρατόπεδα πέθαναν από τις εξαθλιωμένες συνθήκες διαβίωσης 28.000 άμαχοι Μπόερς 

από τους οποίους οι 22.000 ήταν παιδιά. Πηγή : https://www.tovima.gr/2008/11/24/archive/o-

apwthimenos-polemos-twn-mpoers/ (ημερομ. τελευταίας πρόσβασης 19/3/2020), 

http://www.mixanitouxronou.gr/stratopeda-sigkentrosis-mia-idea-ton-ispanon-enantion-tis-kouvas-

pou-sinechisan-i-angli-ke-teliopiisan-i-germani-afti-pragmatopiisan-ke-tin-proti-genoktonia-tou-20-ou-

eona-stin-afriki/ (ημερ. τελευταίας πρόσβασης 19/3/2020). 
34 Poulatzas Nicos, State, Power, Socialism, (επιμ.) Stuart Hall, Λονδίνο, Verso, 2000, σ.105. 
35 Βόγλης 2002, ό.π., σ. 152. 
36

Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερμανία δημιουργήθηκαν από τις αρχές της ναζιστικής 

κυβέρνησης το 1933. Πολλά από αυτά, τα οποία δημιουργήθηκαν στο γερμανικό έδαφος 

κατασκευάστηκαν από τις τοπικές αρχές με σκοπό τον εγκλεισμό ανεπιθύμητων πολιτών και πολιτικών 

κρατουμένων. Σταδιακά τα στρατόπεδα αυτά απέκτησαν ενιαίο έλεγχο από τα SS, ενώ το ανθρώπινο 

δυναμικό τους χρησιμοποιήθηκε από πολλές γερμανικές εταιρίες ως εργάτες. Πηγή : 
https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/nazi-camps (ημερ. τελευταίας πρόσβασης 20/4/2020). 

https://www.tovima.gr/2008/11/24/archive/o-apwthimenos-polemos-twn-mpoers/
https://www.tovima.gr/2008/11/24/archive/o-apwthimenos-polemos-twn-mpoers/
http://www.mixanitouxronou.gr/stratopeda-sigkentrosis-mia-idea-ton-ispanon-enantion-tis-kouvas-pou-sinechisan-i-angli-ke-teliopiisan-i-germani-afti-pragmatopiisan-ke-tin-proti-genoktonia-tou-20-ou-eona-stin-afriki/
http://www.mixanitouxronou.gr/stratopeda-sigkentrosis-mia-idea-ton-ispanon-enantion-tis-kouvas-pou-sinechisan-i-angli-ke-teliopiisan-i-germani-afti-pragmatopiisan-ke-tin-proti-genoktonia-tou-20-ou-eona-stin-afriki/
http://www.mixanitouxronou.gr/stratopeda-sigkentrosis-mia-idea-ton-ispanon-enantion-tis-kouvas-pou-sinechisan-i-angli-ke-teliopiisan-i-germani-afti-pragmatopiisan-ke-tin-proti-genoktonia-tou-20-ou-eona-stin-afriki/
https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/nazi-camps
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ευρύτερο νομικό πλαίσιο, το οποίο διασφάλιζε την καθαρότητα της φυλής και της 

γερμανικής κοινωνίας και απομόνωνε ειδικές κατηγορίες ανθρώπων όπως αντιπάλους 

του κόμματος, μάρτυρες του Ιεχωβά, Εβραίους, Ρομά ιερόδουλες, ομοφυλόφιλους 

ακόμα και ασθενείς με αφροδίσια νοσήματα.37 

 Στην Ελλάδα  οι Γερμανοί ίδρυσαν 13  στρατόπεδα συγκέντρωσης την περίοδο 

της Κατοχής με πρώτο εκείνο του Χαϊδαρίου. Η οργάνωση και η λειτουργία αυτών των 

στρατοπέδων όμως ήταν τελείως διαφορετική από εκείνη των άλλων ναζιστικών 

στρατοπέδων στην Κεντρική Ευρώπη και για αυτό το συγκεκριμένο στρατόπεδο δε 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως στρατόπεδο εξόντωσης. Στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου οι 

συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες, οι τιμωρίες εξαντλητικές (στέρηση τροφής και 

νερού, ξυλοδαρμοί, μαστίγωμα, επίθεση από τα σκυλιά του στρατοπέδου, ορθοστασία 

ωρών), ενώ οι κρατούμενοι εκτός από τις αγγαρείες έπρεπε να κάνουν και 

καταναγκαστική εργασία. Κάποιοι κρατούμενοι οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα της 

Γερμανίας, ενώ οι περισσότεροι χρησιμοποιήθηκαν ως όμηροι για τα γερμανικά 

αντίποινα.38 

Κατά την διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου εμφανίστηκαν στον ελλαδικό χώρο 

τα στρατόπεδα διαφώτισης ή προληπτικής διαβίωσης όπως ονομάστηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν από το καθεστώς ως τρόπος επίλυσης του αυξανόμενου ρυθμού των 

πολιτικών κρατουμένων. Η βασική διαφοροποίηση τους ήταν ότι σε αυτά δεν 

βρισκόταν έγκλειστοι ξένοι πολίτες αλλά Έλληνες με σκοπό την μεταστροφή της 

ιδεολογίας τους. Κοινό όμως χαρακτηριστικό αυτών των στρατοπέδων ήταν η βία, 

σωματική και ψυχολογική, η οποία εφαρμόστηκε με σκοπό την απόσπαση της δήλωσης 

μετάνοιας και της ιδεολογικής «σύνεσης». Διαφοροποίηση παρατηρείται και στις 

συνθήκες διαβίωσης και λειτουργίας μεταξύ τους. Για παράδειγμα, στην Ικαρία, στη 

Λήμνο, στον Άγιο Ευστράτιο κλπ.39 οι συνθήκες αλλά και το καθεστώς διαβίωσης ήταν 

διαφορετικό από το Τρίκερι ή την Μακρόνησο. Στην Μακρόνησο συγκεκριμένα, το 

καθεστώς διαβίωσης μοιάζει περισσότερο με εκείνου του τυπικού στρατοπέδου 

διαφώτισης, ενώ τα υπόλοιπα στρατόπεδα μπορούν να χαρακτηριστούν κυρίως ως 

                                                           
37 Bernhard Strebel, Ravensbrück, Fayard, Paderborn 2003, σσ.28-33. 
38Αρκετοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι από τον Σεπτέμβριο του 1943 μέχρι την αποχώρηση των 

Γερμανών από την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1944 είχαν εκτελεστεί 2000 κρατούμενοι από το 

στρατόπεδο Χαϊδαρίου.  Φλούντζης Αντώνης, Χαϊδάρι. Κάστρο και βωμός της εθνικής αντίστασης, εκδ. 

Παπαζήσης, Αθήνα, 1976, σσ. 413-422, 463-469, 593. 
39Υπολογίζεται ότι με βάση το Ιδιώνυμο μεταξύ των ετών 1929 και 1937 εκτοπίστηκαν 3000 άτομα, ενώ 

με βάση άλλους νόμους κατά τη διάρκεια της μεταξικής δικτατορίας εκτοπίστηκαν 1000 με 5000 άτομα. 

Πριν τον Β’ΠΠ υπολογίζεται ότι υπήρχαν 2000 πολιτικοί κρατούμενοι στην Ελλάδα. Ελεφάντης 

Άγγελος, Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα, 1979, σ.257. 
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στρατόπεδα κράτησης. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν κοινωνικούς, 

πολιτικούς αλλά και στρατιωτικούς παράγοντες και να εξετάσουμε τις οργανωτικές 

συνθήκες του εκάστοτε στρατοπέδου, τις εργασίες των κρατουμένων, τις μεθόδους 

καταστολής ακόμα και τις ψυχολογικές και συναισθηματικές διαστάσεις του 

φαινομένου. 

 Ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων των στρατοπέδων συγκέντρωσης είναι το 

τρίπτυχο «Αφαίρεση-Απομόνωση-Τιμωρία».40 Σύμφωνα με αυτό, τα άτομα έχουν 

αφαιρεθεί από το κοινωνικό σώμα, βρίσκονται σε μία κατάσταση μη κανονικότητας 

χωρίς επαφή με τον κοινωνικό ιστό. Ταυτόχρονα, υφίστανται σωματικές και 

ψυχολογικές πιέσεις και τιμωρίες για αυτή την ασυμβατότητά τους, οι οποίες 

νομιμοποιούνται με το ανάλογο νομικό πλαίσιο. Πρόκειται όπως πολύ εύστοχα 

παρατήρησε ο Giorgio Agamben για ανθρώπους, οι οποίοι βιώνουν μια «κατάσταση 

εξαίρεσης» σε μια «γυμνή ζωή». Μια ζωή δηλαδή χωρίς νόημα και αξία απαλλαγμένη 

από κάθε επιθυμία. Μια ανάξια να βιωθεί ζωή.41 

Στον ορισμό της «γυμνής ζωής» του Agamben εδράζεται και η θεωρία περί του 

«σώματος του κατάδικου». Σύμφωνα με αυτήν το σώμα δεν ανήκει πια στον κατάδικο 

αλλά στον βασανιστή του, ο οποίος έχει εξουσία ζωής και θανάτου πάνω του. Το σώμα 

γίνεται πάλι λειτουργικό και παραγωγικό μόνο εάν το καθυποτάξεις. Η υποταγή μπορεί 

να είναι βίαιη με την χρήση υλικών και ιδεολογικών εργαλείων αλλά και μη βίαιη, 

άμεση, να χρησιμοποιεί δύναμη εναντίον δύναμης. Η υποταγή του σώματος μπορεί να 

είναι τεχνικά υποταγμένη στη μη χρήση όπλων και τρομοκρατίας αλλά να υπάρχει μια 

γνώση του σώματος και ένας έλεγχος στις δυνατότητές του. Είναι αυτό που εύστοχα 

ονομάζει ο Φουκώ «πολιτική τεχνολογία του σώματος».42  

Την ίδια στιγμή, η σωματική τιμωρία δικαιολογούταν και από θρησκευτική 

πλευρά. Το σώμα είναι πηγή αμαρτίας, είναι η «φυλακή της ψυχής» και ως τέτοια 

έπρεπε να τιμωρηθεί προκειμένου να θεραπευτεί η ψυχή. Εδώ η θεραπεία ήταν ενάντια 

στην αμαρτία την προδοσία των χριστιανικών κανόνων ηθικής με την αποδοχή του 

Κομμουνισμού ως ιδεολογία αντίθετη προς τα χριστιανικά και εθνικά ιδεώδη. 

Συνεπώς, ο εξόριστος για να εξιλεωθεί και να μετανοήσει έπρεπε να μπει πάλι στον 

δρόμο της «εθνικοφροσύνης». Ο δρόμος προς εκεί έπρεπε να είναι σπαρμένος με 

                                                           
40 Φουκώ Μισέλ, Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, μτφρ. Τάσος Μπέτζελος, εκδ. 

Πλέθρον, Αθήνα, 2011, σ. 45. 
41 Βλ. Giorgio Agamben, Homo sacer. Κυρίαρχη εξουσία και γυμνή ζωή ό.π.   
42 Φουκώ 2011, ό.π., σ.35. 
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τιμωρίες, πόνο και βάσανα αλλά με την ελπίδα της μετάνοιας και εξιλέωσης που μόνο 

ο χριστιανικός θεός προσφέρει. Με λίγα λόγια ο Κομμουνισμός ήταν μια ιάσιμη 

αρρώστια.43 Συνεπώς, η εξόντωση του κομμουνιστή συντελείται στον ίδιο 

εννοιολογικό χώρο με την εξόντωση του Εβραίου στα γερμανικά στρατόπεδα 

συγκέντρωσης. Η διαφοροποίηση έγκειται όμως στην κατασκευή του τελευταίου ως 

«Άλλου», ως εκείνος, ο οποίος ποτέ δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως «Εαυτός» με 

συνέπεια να μην έχει ανθρώπινη υπόσταση αλλά να νοείται ως νόσος, μίασμα, 

καρκίνωμα ή ακόμα και εσωτερικός κίνδυνος.44 

 Οι πλειοψηφία των εξόριστων στην Ελλάδα εκτοπίζονταν με αποφάσεις των 

Επιτροπών Δημοσίας Ασφάλειας και όχι με αποφάσεις δικαστηρίων. Σε περιπτώσεις 

μαζικών συλλήψεων οι κρατούμενοι πρώτα εκτοπίζονταν και μετά οι Επιτροπές 

αποφάσιζαν και εξέταζαν κάθε απόφαση ξεχωριστά. Η εκτόπιση με αυτόν τον τρόπο 

γινόταν προσωρινή κράτηση χωρίς να έχει προηγηθεί ένταλμα σύλληψης και χωρίς να 

έχει διαπραχθεί κάποιο έγκλημα. Έτσι, αρχικά η ποινή ήταν μέχρι δώδεκα μήνες, ενώ 

μετά το 1948 με νομοθετικό διάταγμα η ποινή μπορούσε να επεκταθεί στους είκοσι  

τέσσερις μήνες. Τις περισσότερες φορές κάτι τέτοιο δεν ίσχυε στην πράξη με 

αποτέλεσμα η κράτηση να παρατείνεται επ’αόριστο.45 

 Μετά το 1945 η πολιτική αντιεξουσιαστική σκέψη και δράση των Αριστερών 

υπερποινικοποιήθηκε, με αποτέλεσμα ο μαζικός εγκλεισμός των κρατουμένων να 

εξελιχθεί σε κοινωνικό φαινόμενο.46 

 Με το Σύνταγμα του 1952 τα Έκτακτα Στρατοδικεία καταργήθηκαν, εκτός από 

εκείνα που δίκαζαν με την κατηγορία της κατασκοπείας και τη θέση τους πήραν τα 

πολιτικά δικαστήρια, τα οποία όμως ήταν υποχρεωμένα να ακολουθούν τις εκάστοτε 

πολιτικές σκοπιμότητες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Αριστερά ταίριαξε την ύπαρξη 

των πολιτικών κρατουμένων με την ταξική πάλη σε αντίθεση με τη Δεξιά, η οποία 

υποστήριξε την αναγκαιότητα της περιφρούρησης του πολιτεύματος. Η Ελλάδα 

εναρμονίστηκε με τα ευρωπαϊκά απολυταρχικά καθεστώτα του Μεσοπολέμου 

ταυτίζοντας το πολιτικό έγκλημα με έγκλημα κατά του ίδιου της εαυτού. Σε αντίθεση, 

                                                           
43 Βόγλης 2002, ό.π. σ. 118. 
44 Πανουργιά 2013, ό.π., σσ.158-159. 
45 Βόγλης 2002, ό.π., σ.141. 
46 Κορακάκης 2015, ό.π. σ.17. 
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το πολιτικό έγκλημα στις σοσιαλιστικές χώρες στράφηκε προς τον ίδια οικοδόμηση 

του  σοσιαλισμού, της κοινωνικής και οικονομικής του μεταρρύθμισης.47  

 

 

Ο Εμφύλιος Πόλεμος 

 

Τι εννοούμε όμως όταν λέμε εμφύλιος πόλεμος και πως αυτός ορίζεται; Η Hannah 

Arendt (1906-1975) στο βιβλίο της Για την Επανάσταση υποστηρίζει ότι ο Β΄ΠΠ δεν 

ήταν τίποτα άλλο παρά ένα είδος εμφυλίου πολέμου, ο οποίος ξέσπασε σε όλο τον 

κόσμο.48 Οι σύγχρονοι μελετητές υποστηρίζει ο Agamben έχουν διαχωρίσει την έννοια 

του εμφυλίου πολέμου.49 Ένας πόλεμος, ο οποίος δεν έχει τα χαρακτηριστικά του 

ελέγχου και του μετασχηματισμού του πολιτικού συστήματος μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως uncivil war. Ο ελληνικός εμφύλιος ήταν όντως πόλεμος ή όπως ισχυρίζεται η 

Arendt50 επανάσταση, μιας και ο όρος αυτός συχνά αντικαθιστά τον όρο «εμφύλιος 

πόλεμος». Από την άλλη η ιστορικός Nicole Loraux εστιάζοντας στην αρχαία Αθήνα 

κατέληξε ότι η «στάσις» ή εμφύλιος πόλεμος είναι ένας εσωτερικός πόλεμος, ένας 

πόλεμος μέσα στην οικογένεια, ο οποίος προέρχεται από μέσα και όχι από έξω. 

Έχοντας αυτή την ιδιότητα ο εμφύλιος πόλεμος ή «στάσις» είναι σύμφυτος με την 

οικογένεια και πιστοποιεί την παρουσία του στην «πόλιν». Ο δε «οίκος»,  λειτουργεί 

και ως διχαστικός παράγοντας αλλά και ως συμφιλιωτικός.51 

 Γιατί όμως ήταν δύσκολο να χαρακτηριστεί ο ελληνικός πόλεμος ως εμφύλιος; 

Εάν ο πόλεμος χαρακτηριζόταν επίσημα ως εμφύλιος όπως επιθυμούσε το ΚΚΕ από 

το 1947 τότε τα δυτικά κράτη δεν θα είχαν το δικαίωμα να επέμβουν. Μια από τις 

σημαντικότερες και αμφιλεγόμενες εμπλοκές στην υπόθεση του εμφυλίου είναι ο 

ρόλος που διαδραμάτισε στη χώρα η UNSCOB. Η Ειδική Επιτροπή του ΟΗΕ (United 

                                                           
47 Στο ίδιο, σσ.23-24. 
48 Βλ. Arendt Hannah, Για την Επανάσταση, μτφρ. Αγγελική Στουπάκη-Γαβριηλίδου, εκδ. Αλεξάνδρεια, 

2006. 
49 Agamben Giorgio, Στάσις. Ο εμφύλιος πόλεμος ως πολιτικό παράδειγμα. Homo sacer, II,2, μτφρ. 

Παναγιώτης Καλαμαράς, εκδ. Κουκκίδα, Αθήνα, 2016, σ.16.  
50 Η Hannah Arendt  ήταν Γερμανο-αμερικανίδα εβραϊκής καταγωγής φιλόσοφος και πολιτική 

επιστήμονας. Έγραψε 18 βιβλία και πολλά άρθρα με θεματολογία από τον Ολοκληρωτισμό μέχρι την 

Επιστημονολογία, τα οποία επέδρασσαν καταλυτικά στην πολιτική θεωρία. Πηγή : 

https://www.britannica.com/biography/Hannah-Arendt (ημερ. τελευταίας πρόσβασης 20/4/2020). 
51 Βλ. Loraux Nicole, Η τραγωδία της Αθήνας. Η πολιτική μεταξύ σκιάς και ουτοπίας, μτφρ. Κατερίνα 

Αλεξοπούλου, εκδ. Πατάκης, Αθήνα, 2007. 

https://www.britannica.com/biography/Hannah-Arendt
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Nations Special Committee in the Balkans -UNSCOB) συστάθηκε στις 21 Οκτωβρίου 

του 1947 μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μετά από πρόταση της 

Αμερικανικής πλευράς. Ο στόχος της ήταν να ελέγχει τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας 

την περίοδο του εμφυλίου και να ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των χωρών, Αλβανίας, 

Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας. Η UNSCOB αποτελούνταν από 

εκπροσώπους των χωρών Ολλανδίας, Μεξικού, Κίνας, Γαλλίας, Βραζιλίας, Πακιστάν, 

Βρετανίας και ΗΠΑ. Οι κομμουνιστικές χώρες δεν συμμετείχαν και δεν αναγνώρισαν 

τον ρόλο της Επιτροπής, η οποία τελικά απέτυχε στον στόχο της.52 Η Επιτροπή με 

επικεφαλής τον Μαρκ Έθριντζ λειτούργησε από το 1947 μέχρι το 1952. Η βιτρίνα της 

ήταν η καταγραφή των συνοριακών συγκρούσεων στην ουσία όμως σκοπός της ήταν 

να προωθηθούν τα αμερικανικά συμφέροντα. Τον Μάρτιο του 1948 το Υπουργείο 

Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε μια οδηγία σύμφωνα με την οποία αποστολή των 

παρατηρητών της Επιτροπής ήταν ο εφοδιασμός του ελληνικού Εθνικού Στρατού με 

πληροφορίες για τους αντάρτες.53 Σύμφωνα λοιπόν με τον Amikan Nachmani η 

απροθυμία της κυβέρνησης αλλά και της διεθνούς κοινότητας να χαρακτηρίσουν τον 

πόλεμο αυτό ως εμφύλιο ήταν ότι δεν ήθελαν να ανακαλυφθεί η ανάμειξη και ο ρόλος 

της Επιτροπής σε αυτόν.54 

Η Αριστερά έκανε χρήση του όρου «εμφύλιος» υποδηλώνοντας την ένοπλη 

σύγκρουση που έγινε στη χώρα την περίοδο 1946-1949. Παράλληλα, χρησιμοποίησε 

και τον όρο «Δεύτερο αντάρτικο», ενώ η Δεξιά χρησιμοποίησε τον όρο 

«συμμοριτοπόλεμος».55 Η σύγκρουση αυτή χωρίστηκε από όλες τις δυνάμεις 

(Αριστερά, Δεξιά και Βρετανούς)56 σε τρεις χρονικές περιόδους. Ο πρώτος γύρος 

τοποθετείται το 1943 με την δράση των αντιστασιακών ομάδων και την ίδρυση της 

ΕΠΟΝ τόσο στην Αθήνα όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα.57 Ο δεύτερος γύρος 

αναφέρεται στα Δεκεμβριανά (1944) και ο τρίτος στη γενικευμένη στρατιωτική 

σύρραξη (1946-1949). Αυτή η περιοδολόγηση παράγει μεν μια συνεκτική αφήγηση του 

                                                           
52 Σφήκας Θανάσης Δ., «Το διεθνές πλαίσιο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου» στο Ιστορία της Ελλάδας 

του 20ου αιώνα, 1945-1952, τ. Δ2, εκδ. Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2009, σσ. 256-262. 
53Amikam Nachmani, International Intervention in the Greek Civil War: the United Nations Special 

Committee on the Balkans, 1947-1952, Praeger, New York, 1990, σ.103. 
54 Στο ίδιο, σ.93. 
55 Πανουργιά 2013, ό.π., σ. 125, 128. 
56 Για τον διαχωρισμό των όρων Αριστερά και Δεξιά βλ. Πανουργιά Νένη, Επικίνδυνοι πολίτες, Η 

Ελληνική Αριστερά και η Κρατική Τρομοκρατία, μτφρ. Νεκτάριος Καλαϊτζης, εκδ. Καστανιώτη, 2013. 
57 Υπάρχει και η άποψη που υποστηρίζει ότι ο εμφύλιος ξεκίνησε μετά τη δολοφονία του φοιτητή Κίτσου 

Μαλτέζου από την ΟΚΝΕ την 1η Φεβρουαρίου 1944, επειδή μετά γενικεύτηκαν οι συγκρούσεις των 

αντιστασιακών οργανώσεων μεταξύ τους στη πρωτεύουσα. Μακρής-Στάικος Πέτρος Στ., Κίτσος 

Μαλτέζος. Ο αγαπημένος των θεών, εκδ. Ωκεανίδα, Αθήνα, 2000, σσ. 234-235. 



37 
 

Εμφυλίου και των γεγονότων αλλά παράλληλα υποδουλώνει μια ιδεολογική αντίληψη, 

ότι δηλαδή ο Κομμουνισμός βιώθηκε ως μια συνεχόμενη απειλή εξαιτίας του 

επαναστατικού του χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, η Νένη Πανουργιά πηγαίνει ένα βήμα 

παραπέρα. Τονίζει ότι σε αντίθεση με τις προσωπικές φιλοδοξίες κάποιων ηγετικών 

στελεχών του ΚΚΕ , το ίδιο το Κόμμα με την μαρξιστική αντίληψη που το πλαισιώνει, 

ουδέποτε προσπάθησε να φέρει μια ριζοσπαστική πολιτική μεταρρύθμιση ούτε την 

μεταξική περίοδο αλλά ούτε και τον Δεκέμβριο του 1944 και το 1947. Αν τα 

Δεκεμβριανά τονίζει η ιστορικός ήταν υπόθεση της Αθήνας, τότε ο Εμφύλιος ήταν 

υπόθεση της υπαίθρου με τον πληθυσμό να ήταν εγκλωβισμένος ανάμεσα σε δύο πυρά, 

εκείνου του Δημοκρατικού Στρατού και εκείνου του Εθνικού Στρατού και των 

Βρετανών.58 

Την ίδια στιγμή ο όρος «μετεμφυλιακός» που χρησιμοποιήθηκε δε δήλωνε 

κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο αλλά περισσότερο ήταν ένας όρος, ο οποίος 

συμμετείχε στην παραγωγή μιας πολιτικής πραγματικότητας. Μιας πραγματικότητας, 

η οποία δήλωνε την αντίθεση της Αριστεράς με τη Δεξιά, έφερνε στο νου ένα καθεστώς 

εξαίρεσης, με εξορίες, φυλακίσεις και εκτελέσεις και δεν τελείωσε παρά μόνο μετά την 

αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974. Η λέξη «Εμφύλιος Πόλεμος» 

αναγνωρίστηκε το 1989 από το επίσημο ελληνικό κράτος αντικαθιστώντας τον όρο 

«συμμοριτοπόλεμος».59 Την ίδια στιγμή, αντικαταστάθηκε ο όρος «συμμορίτες» με τον 

όρο «Δημοκρατικός Στρατός». Αυτό έγινε στα πλαίσια του νόμου 1963/1974 «Περί 

άρσεως των συνεπειών του Εμφυλίου Πολέμου 1944-49».60 

 

   Η ιδιότητα του πολιτικού κρατούμενου 

 

Τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος είναι πολιτικός κρατούμενος και πως ορίζεται ένας 

πολιτικός κρατούμενος; Η ιδιότητα αυτή είναι η ίδια σε όλες τις χρονικές στιγμές και 

σε όλες τις ευνοούμενες πολιτείες; Ο Πολυμέρης Βόγλης ορίζει ότι υπάρχουν τέσσερις 

κατηγορίες πολιτικών κρατουμένων στην Ελλάδα την περίοδο 1945 μέχρι 1950. Στην 

πρώτη κατηγορία διακρίνουμε εκείνους, οι οποίοι είχαν εκτοπιστεί σε νησιά μετά από 

                                                           
58 Πανουργιά 2013, ό.π., σσ. 125-126. 
59 Αν και ο Εμφύλιος Πόλεμος θεωρείται ότι τελείωσε με την ήττα του ΔΣΕ τις 29 Αυγούστου 1949, το 

ΚΚΕ διέταξε παύση πυρός με «όπλα παρά πόδας» τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Παρόλα αυτά, το 

επίσημο κράτος κήρυξε την λήξη του Εμφυλίου Πολέμου το 1963. Στο ίδιο, σσ.169-170.  
60Στο ίδιο, σσ. 124-125.  
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τις αποφάσεις των Επιτροπών Δημόσιας Ασφάλειας και ανήκαν στη δικαιοδοσία του 

Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Στην δεύτερη κατηγορία βρίσκουμε εκείνους, οι οποίοι 

είχαν καταδικαστεί για εγκλήματα του κοινού Ποινικού Δικαίου την περίοδο της 

Κατοχής και των Δεκεμβριανών. Στην περίπτωση αυτή οι υποθέσεις τους ενέπιπταν 

στη δικαιοδοσία των ποινικών δικαστηρίων και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στην 

τρίτη κατηγορία έχουμε εκείνους, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για παραβάσεις των 

νόμων που είχαν ψηφιστεί μετά το 1946 «περί εκτάκτων μέτρων» και ενέπιπταν στην 

αρμοδιότητα των ειδικών στρατοδικείων και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τέλος, 

στην τέταρτη κατηγορία έχουμε όλους τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς, οι 

οποίοι είχαν φυλακιστεί στη Μακρόνησο για «αναμόρφωση». Αυτοί δεν είχαν 

καταδικαστεί για κανένα αδίκημα αλλά εξορίστηκαν για καθαρά αναμορφωτικούς 

λόγους, ανήκαν δε στη δικαιοδοσία του ελληνικού στρατού και του Υπουργείου 

Στρατιωτικών.61  

Ο Π. Βόγλης θεωρεί ότι οι τόποι εξορίας και ιδιαίτερα τα νησιά υπήρξαν τόποι, 

όπου γινόταν συστηματική παραγωγή νέων πολιτικών υποκειμένων. Αυτό το 

εκμεταλλεύτηκαν σχεδόν όλες οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις. Οι πολιτικοί 

κρατούμενοι υφίσταντο μια διαρκή διαδικασία μετάλλαξης κάτω από την κυβερνητική 

καθοδήγηση. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις είχαν δηλαδή τη δυνατότητα να διαμορφώνουν 

διαδικασίες έτσι ώστε οι κρατούμενοι να υφίστανται συνέχεια διαδικασίες εθνικής 

αναμόρφωσης και επανένταξης.62  

 Το Ελληνικό κράτος ουδέποτε αναγνώρισε την ύπαρξη πολιτικών 

κρατουμένων. Στο αντίποδα, για το κράτος όλοι οι εκτοπισμένοι ήταν εγκληματίες, οι 

οποίοι είχαν συλληφθεί επειδή διέπραξαν κάποιο έγκλημα και δικάστηκαν από τις 

νόμιμες αρχές. Για την πολιτεία δεν ήταν ξεκάθαρο τι είναι ένα πολιτικό έγκλημα 

εξαιτίας της απουσίας από την ελληνική νομοθεσία του ορισμού του πολιτικού 

εγκλήματος. Παρόλο το νομοθετικό κενό το ελληνικό κράτος έκανε διάκριση ανάμεσα 

στο απλό και στο σύνθετο πολιτικό έγκλημα, ανάμεσα δηλαδή στο πολιτικό και στο 

ποινικό έγκλημα. Όσοι δικάζονταν για πολιτικά εγκλήματα δικάζονταν από δικαστήρια 

με ενόρκους και η προφυλάκισή τους δεν ξεπερνούσε τους τρεις μήνες. Όσοι 

                                                           
61 Βόγλης 2002, ό.π., σ.100. 
62 Στο ίδιο, σσ.210-215. 
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καταδικάζονταν είχαν το δικαίωμα της χάριτος, απαγορευόταν η έκδοσή τους, ενώ η 

θανατική ποινή εφαρμοζόταν μόνο στα σύνθετα πολιτικά εγκλήματα.63  

 Οι περισσότεροι πολιτικοί κρατούμενοι δικάστηκαν για την παραβίαση των 

εκτάκτων μέτρων βάση του Γ’ Ψηφίσματος. Στην ουσία δηλαδή τιμωρήθηκαν για την 

διάδοση ιδεών εχθρικών προς το καθεστώς και όχι για τις πράξεις τους. Ως βασική 

κατηγορία ήταν ότι οι ιδέες τους απειλούσαν την δημόσια ασφάλεια και ως συνέπεια 

δικάζονταν και καταδικάζονταν για εσχάτη προδοσία. Τι όμως εννοεί το ελληνικό 

κράτος με τον όρο «εσχάτη προδοσία» και πως το ορίζει μέσα από τους νόμους του;  

 Η νομοθεσία από το 1929 έως το 1947 συσχέτιζε την εσωτερική με την 

εξωτερική ασφάλεια του κράτους. Συγκεκριμένα, ως έγκλημα θεωρούσε την ανατροπή 

του κοινωνικού συστήματος και την απόσπαση εδαφικών τμημάτων της επικράτειας. 

Παρόλο που το ΚΚΕ το 1935 άλλαξε την στάση του απέναντι στα πράγματα,64 η 

ελληνική νομοθεσία εξακολουθούσε να συνδέει την αυτονομία με την ανατροπή του 

καθεστώτος.65 Την ίδια στιγμή το κράτος με το άρθρο 123 του Ποινικού Κώδικα 

συνέδεσε αυτόν με την εσχάτη προδοσία και θεωρούσε ότι οποιοσδήποτε 

συνωμοτούσε με υποκίνηση και διασπορά ιδεών με σκοπό να μεταβάλλει το εδαφικό 

καθεστώς της χώρας αλλά και το ίδιο το πολίτευμα τιμωρούνταν με θάνατο.66 Στο ίδιο 

κλίμα και στο άρθρο 125 τονίζεται ότι οποιοσδήποτε διεγείρει εμφύλιο πόλεμο ή 

προτρέπει τους πολίτες προς αυτόν επισύρει την ποινή της εσχάτης προδοσίας.67 Η 

κατηγορία της εσχάτης προδοσίας έκλεινε μέσα της κάθε πολιτικό κίνητρο. Έτσι 

όποιος χαρακτηριζόταν πολιτικός κρατούμενος αυτομάτως κατηγοριοποιούταν ως 

                                                           
63 Η έννοια του πολιτικού εγκλήματος έχει δύο παραμέτρους. Στην πρώτη έχουμε την υποκειμενική 

θεωρία σύμφωνα με την οποία ο σκοπός και τα κίνητρα του δράστη πρέπει να ληφθούν υπόψιν για να 

χαρακτηριστεί ένα έγκλημα πολιτικό. Η αντικειμενική θεωρία υποστηρίζει ότι το σύνταγμα και οι νόμοι 

έχουν δημιουργηθεί για να προστατεύσουν τα πολιτικά αγαθά του λαού και του κράτους. Συνεπώς, 

οποιαδήποτε ενέργεια στρέφεται εναντίον τους θεωρείται ότι είναι πολιτικό έγκλημα. Βλ. Λοβέρδος 

Ανδρέας, Παρεκκλίσεις πολιτικής συμπεριφοράς και σύνταγμα. Πολιτικό έγκλημα, τρομοκρατία, πολιτικό 

άσυλο, έκδοση, εκδ. Εξάντας, Αθήνα, 1988, σσ.70-87. 
64Στο 3ο Έκτακτο Συνέδριο (26 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 1924) που οργανώθηκε το ΚΚΕ 

προσανατολίστηκε με την κοινή γραμμή  της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας και της 

Κομμουνιστικής Διεθνούς για «ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη» στο πλαίσιο της συγκρότησης μιας 

Βαλκανικής Σοσιαλιστικής Ομοσπονδίας κρατών. Το σκεπτικό ήταν ότι η κοινωνική και εθνολογική 

σύνθεση του ελληνικού τμήματος της Μακεδονίας διέφερε από τα άλλα τμήματα της Μακεδονίας. 

Επίσης, η άφιξη και η διασπορά 600 χιλιάδων προσφύγων στο ελληνικό τμήμα της Μακεδονίας επέφερε 

μεγάλη εθνολογική μεταβολή.  Τελικά, μετά από ψηφοφορία και με μεγάλη πλειοψηφία, υιοθετήθηκε η 

θέση για την «ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη». Πηγή : 

https://www.rizospastis.gr/story.do?id=2590011 (ημερ. τελευταίας πρόσβασης 18/3/2020). 
65Kirchheimer Otto, Political justice. The Use of Legal Procedure for Political Ends, Princeton 

University Press, 1961, σ.61. 
66 Κωστής Κωνσταντίνος, Ερμηνεία του εν Ελλάδι ισχύοντος ποινικού νόμου, τ.Α΄, Αθήνα, 1871, σσ.25-

27. 
67 Στο ίδιο, σσ.28-30. 

https://www.rizospastis.gr/story.do?id=2590011
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εχθρός της έννομης τάξης, ο οποίος ταυτόχρονα απειλούσε την ακεραιότητα της χώρας. 

Συνεπώς, οι κομμουνιστές δεν ήταν απλώς πολιτικοί αντίπαλοι αλλά εξαιτίας της 

ιδεολογίας τους αυτόματα εντάσσονταν στους εχθρούς του κράτους. Η διαφοροποίηση 

αυτή επεκτάθηκε και στην έννοια του δίπολου Δεξιά και Αριστερά αλλά και στους 

χαρακτηρισμούς «εθνικόφρων», «προδότης» και «εαμβούλγαρος». Το να είναι κανείς 

«εθνικόφρονων» έγινε συνώνυμο της έννομης τάξης και της κυρίαρχης ιδεολογίας. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι κομμουνιστές να θεωρηθούν εχθροί του κράτους και να 

καταδικάζονται με βάση τον Αναθεωρητικό Νόμο 375/1936 «Περί Κατασκοπείας».68 

 Βάση των παραπάνω, το ελληνικό κράτος δεν αναγνώρισε ποτέ ότι υπήρξε 

Εμφύλιος Πόλεμος στη χώρα ούτε αναγνώρισε τους φυλακισμένους και εκτοπισμένους 

ως πολιτικούς κρατούμενους. Για το επίσημο κράτος όλοι αυτοί ήταν εγκληματίες του 

κοινού Ποινικού Δικαίου και κοινοί δολοφόνοι ή συμμορίτες. Άλλο σημαντικό 

στοιχείο που πρέπει να τονίσουμε είναι ο όρος που χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει 

τους «πολιτικούς κρατούμενους» και όχι τους «πολιτικούς κατάδικους». Την περίοδο 

του Μεσοπολέμου οι πολιτικοί κρατούμενοι στέλνονταν στις φυλακές μετά την 

απόφαση των Επιτροπών Δημόσιας Ασφάλειας και όχι των δικαστηρίων. Αυτό τους 

καθιστούσε εκτοπισμένους και όχι καταδικασμένους. Εφόσον ο όρος «κράτηση» ήταν 

ασαφής μπορούσε να περιλαμβάνει οποιονδήποτε ήταν έγκλειστος χωρίς να είναι 

καταδικασμένος. Έτσι, ο όρος αυτός επιλέχθηκε από τους ίδιους τους κρατούμενους 

στις καταγγελίες που έκαναν και τα υπομνήματα που έστελναν θέλοντας να δείξουν τη 

διαφοροποίησή τους σε σχέση με τους καταδικασμένους για αδικήματα του κοινού 

Ποινικού Δικαίου. Σε πολλά υπομνήματα οι κρατούμενοι αναφέρονται ως 

«αγωνιστές/αγωνίστριες της Εθνικής Αντίστασης, λαϊκοί αγωνιστές, πολιτικοί 

εξόριστοι κλπ.».69 

 Για την αναγνώριση τους ως πολιτικοί κρατούμενοι, οι ίδιοι υπερασπίστηκαν 

την συμμετοχή τους στον ελληνο-ιταλικό πόλεμο και την συμμετοχή τους στην 

Αντίσταση την περίοδο της Κατοχής. Αυτό ήταν ένα ακόμα σημάδι της αγάπης τους 

προς την πατρίδα και συνεπώς της πολιτικής τους αναγνώρισης και ταυτότητας. 

Αργότερα, οι πολιτικοί αυτοί κρατούμενοι πρόβαλλαν τις διώξεις που υπέστησαν ως  

άδικες  και δικαιολόγησαν οποιαδήποτε  εγκληματική πράξη έκαναν ως ξεκαθάρισμα 

δωσίλογων και εχθρών του κράτους. Τέλος, η αναγνώριση τους ως πολιτικοί 

                                                           
68 Tsoucalas Constantine, The Ideological Impact of the Civil War. In Greece in the 1940s: A Nation in 

Crisis, edited by John O. Iatrides, Hanover and London, 1981, σσ,319-341. 
69 Βόγλης 2002, ό.π., σσ.102-103. 
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κρατούμενοι την περίοδο του Εμφυλίου μπορούσε να τους δώσει κάποια προνόμια, αν 

και αυτά τα προνόμια δεν ήταν ξεκάθαρα και επαφίονταν στη διάθεση του εκάστοτε 

διοικητή, όπως την απαλλαγή από την εργασία, την ελεύθερη και χωρίς λογοκρισία 

αλληλογραφία με τις οικογένειές τους, την ανάγνωση εφημερίδων και βιβλίων αλλά 

και τον ελεύθερο προαυλισμό.70 

 Τέλος, οι ίδιοι οι πολιτικοί κρατούμενοι διαχωρίζονται σε δύο διακριτές 

κατηγορίες. Τους εξόριστους (εκτοπισμένους) και τους φυλακισμένους. Στον όρο 

εκτόπιση εντάσσουμε τον «προληπτικό» και βίαιο εκτοπισμό σε κάποιο συγκεκριμένο 

μέρος τις περισσότερες φορές χωρίς αιτιολογία. Την εκτόπιση έχει επιβάλει η αρμόδια 

διοικητική αρχή συνήθως εξωδικαστικά και ονομάζεται διοικητική εκτόπιση. Επίσης, 

έχουμε και την δικαστική εκτόπιση, η οποία επιβάλλεται κατόπιν σύστασης ειδικού 

δικαστηρίου. Η τελευταία, δηλαδή η δικαστική εκτόπιση, εφαρμόστηκε κυρίως σε 

όσους πολίτες το κράτος θεώρησε ως επικίνδυνους για τη δημόσια ασφάλεια.71 

 Οι εκτοπισμένοι είχαν ένα μικρό βαθμό ελευθερίας σε σχέση με τους 

φυλακισμένους και αυτό ανάλογα με τον τόπου όπου βρισκόταν. Μπορούσαν για 

παράδειγμα να κινούνται σε ένα συγκεκριμένο χώρο, να εργάζονται και με το μικρό 

επίδομα που έπαιρναν, το οποίο σχεδόν δεν έφτανε για τίποτα, να φροντίζουν για την 

τροφή τους και κάποιες άλλες απολαύσεις όπως χαρτί αλληλογραφίας και σαπούνι. 

Αυτή ήταν η εξορία της «ανοικτής διαβίωσης». Σε κάποια νησιά οι εξόριστοι 

μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τους κατοίκους ή ήταν υποχρεωμένοι να δηλώνουν 

την παρουσία τους στο αστυνομικό τμήμα. Αυτή η εκτόπιση συνήθως εφαρμόστηκε 

στους Δεξιούς και στους Κεντρώους πολιτικούς κρατούμενους. Για τους Αριστερούς 

εφαρμόστηκε μέχρι το 1946 αλλά με διακυμάνσεις.72 

 

Τόποι εξορίας 

 

Το σύνολο των νησιών που χρησιμοποιήθηκαν ως τόποι εξορίας ή τόποι διοικητικής 

εκτόπισης όπως ήταν η επίσημη ορολογία ήταν περίπου 30. Από αυτά τους 

περισσότερους κρατούμενους δέχτηκαν τα νησιά Μακρόνησος, Γυάρος, Άγιος 

                                                           
70Κατωπόδης Γεώργιος, Φυλακή. Εσωτερική λειτουργία, σωφρονιστική μεταχείρισις, Αθήνα, 1947, 

σσ.110-111. 
71 Κορακάκης 2015, ό.π., σ.21. 
72 Στο ίδιο, σ.21. 
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Ευστράτιος, Ανάφη και Ικαρία. Συγκεκριμένα, στη Μακρόνησο, η οποία 

χρησιμοποιήθηκε ως τόπος εξορίας για πρώτη φορά το 1947 κρατήθηκαν 27.000 

στρατιώτες. Αυτοί υπηρέτησαν εκεί ως αντιφρονούντες, ενώ την ίδια στιγμή 

εξορίστηκαν εκεί περισσότεροι από 30.000 πολίτες.73 Η Γυάρος ή αλλιώς Γιούρα 

χρησιμοποιήθηκε και αυτή για πρώτη φορά το 1947 ως τόπος εξορίας και λειτούργησε 

ως το 1974. Ο Άγιος Ευστράτιος λειτούργησε ως τόπος εξορίας από το 1928 μέχρι το 

1962 και πολλοί διανοούμενοι εξορίστηκαν εκεί.74 Στην Ικαρία εξορίστηκαν συνολικά 

7.283 άτομα το διάστημα 1947-1949, ενώ η Ανάφη φιλοξένησε κρατουμένους από το 

1923 ως το 1974. 

 Υπήρχαν και άλλοι τόποι εξορίας, οι οποίοι δέχτηκαν μικρότερο αριθμό 

κρατουμένων. Αυτοί ήταν : 

Η Χίος, το Παλαιό Τρίκερι,75 η Αίγινα, η Αλόννησος, η Αμοργός, η Άνδρος, τα 

Αντικύθηρα, η Αντίπαρος, η Γαύδος, η Σαντορίνη, η Σύρος, η Ίος, η Κίμωλος, τα 

Κύθηρα, η Κύθνος, η Λέρος76, η Λήμνος, η Μήλος, η Μύκονος, η Νάξος, η Πάρος, η 

Σαμοθράκη, η Σέριφος, η Σίκινος, η Σκιάθος, η Σκύρος, η Φολέγανδρος, οι Φούρνοι 

και οι Οθωνοί.77 (εικ.1) 

Από αυτά τα νησιά η Μακρόνησος το 1989 ανακηρύχθηκε ως τόπος ιστορικής 

μνήμης, ενώ στη Γυάρο το 2011 ανακηρύχθηκαν μόνο 2500 στρέμματα ως τόπος 

ιστορικής μνήμης και όχι ολόκληρο το νησί όπως είχε αρχικά χαρακτηριστεί το 2002. 

Σημαντικό είναι εδώ ότι στη Γυάρο δεν εστάλησαν γυναίκες παρά μόνο άνδρες. Στη 

Γυάρο επίσης κρατήθηκαν παιδιά από ηλικίας 14 έως 18 ετών, των οποίων οι γονείς 

είτε πολεμούσαν ως αντάρτες με τον ΔΣΕ, είτε ήταν κομμουνιστές. Τα παιδιά αυτά 

νωρίτερα είχαν φυλακιστεί στις Φυλακές Ανηλίκων στην Κηφισιά, όπου είχαν υποστεί 

βασανιστήρια, βιασμούς και τρομοκρατία ως μέσω εκβίασης για την απόσπαση από 

τους γονείς τους της δήλωσης μετάνοιας.78 

                                                           
73 http://www.makronissos.org/1947-1950/ (ημερ.τελευτ.πρόσβασης 20/4/2020). 
74 Ενδεικτικά αναφέρω κάποια ονόματα διανοουμένων που εξορίστηκαν εκεί όπως ο Γ. Ρίτσος, ο Δ. 

Γλυνός και ο Κώστας Βάρναλης, βλ. σχετικά Βάρναλης Κώστας, Αϊ Στράτης θυμήματα εξορίας, επιμ. 

Ηρακλής Κακαβάνης, εκδ. Καστανιώτη,2014.  
75 Το Παλαιό Τρίκερι λειτούργησε ως τόπος εξορίας για άντρες αλλά αργότερα και για γυναίκες. 
76 Η Λέρος ήταν το μοναδικό νησί από τα Δωδεκάνησα , το οποία λειτούργησε ως τόπος εξορίας κατά 

της διάρκεια της δικτατορίας (1967-1974). 
77https://astypalaia.wordpress.com/2009/09/27/%CF%84%CE%BF-

%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CF%89%CF%83-

%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%83-

%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83/ (ημερ.τελευτ.πρόσβασης 

20/4/2020). 
78 Μάργαρης Νίκος, Ιστορία της Μακρονήσου, εκδ. Δορικός, Αθήνα, 1966, σ. 43. 

http://www.makronissos.org/1947-1950/
https://astypalaia.wordpress.com/2009/09/27/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CF%89%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%83-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83/
https://astypalaia.wordpress.com/2009/09/27/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CF%89%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%83-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83/
https://astypalaia.wordpress.com/2009/09/27/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CF%89%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%83-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83/
https://astypalaia.wordpress.com/2009/09/27/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CF%89%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%83-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83/
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    Το Παλαιό Τρίκερι 

 

Το νησάκι του Τρίκερι απέχει 350 χλμ. βορειοανατολικά από την Αθήνα. Βρίσκεται 

στην είσοδο του Παγασητικού κόλπου περιτριγυρισμένο από τα βουνά του Πήλιου. Ο 

επισκέπτης που θα θελήσει να το επισκεφτεί θα πρέπει πάει με καΐκι εφόσον τα 

αυτοκίνητα απαγορεύονται. Τα σπίτια και τα καταλύματα είναι λιγοστά, ενώ το τοπίο 

είναι καταπράσινο και ήρεμο.79 Στην κορυφή του λόφου βρίσκεται το μοναστήρι της 

Ευαγγελίστριας (εικ.2), το οποίο είναι ένας τρίκογχος ναός χτισμένος το 1825. Ο ναός 

αυτός χτίστηκε στα ερείπια του παλαιότερου πυρποληθέντος από τους πειρατές ναού 

το 755. Ο μύθος λέει ότι στη ρίζα μιας ελιάς βρέθηκε μια εικόνα της Παναγίας και μετά 

από αυτό οι κάτοικοι αποφάσισαν να χτίσουν στο σημείο το μοναστήρι. Η εικόνα αλλά 

και μέρος της ελιάς φυλάσσονται ακόμα και σήμερα στο καθολικό του μοναστηριού. 

Άλλος μύθος αναφέρει ότι οι πρώτοι οικιστές έφτασαν στο νησί το 1650. Άναψαν τρία 

κεριά και ανέβηκαν στο λόφο. Στο σημείο όπου τα κεριά έσβησαν έχτισαν το 

μοναστήρι και γύρω από το μοναστήρι έχτισαν τα λιγοστά σπίτια τους. Ο οικισμός 

είναι χτισμένος σχηματίζοντας οριζόντια δρομάκια σε ομόκεντρους κύκλους, ενώ τα 

κάθετα δρομάκια οδηγούν σε ρέματα για διαφυγή σε περίπτωση πειρατικής ή άλλης 

απειλής.80 

Η Βικτώρια Θεοδώρου στα τετράδια της περιγράφει την άφιξή της στο νησί. 

Συγκεκριμένα αναφέρει :   

«Το Τρίκερι είναι ένα σχεδόν ακατοίκητο νησί στην άκρη του Πηλίου, δεξιά μόλις 

μπαίνουμε στον Παγασητικό κόλπο. Απομονωμένο καθώς είναι-το περιτριγυρίζουν από 

τα δυτικά τα βουνά της Ρούμελης, από τα νότια της Εύβοιας οι κορυφές και από τα βόρεια 

κι ανατολικά ο κορμός του Πηλίου-κρίθηκε κατάλληλο για την ίδρυση στρατοπέδου 

συγκέντρωσης εξορίστων. Είναι τόσο μικρό που δεν χρειάζεται περισσότερο από τρεις 

ώρες πεζοπορία για να κάμεις το γύρο του, κατάφυτο από λιόδεντρα κι αειθαλείς 

θάμνους, ήσυχο και υγρό. Βροχές ορμητικές πέφτουν όλο το χρόνο ακόμα και στη μέση 

του καλοκαιριού, γιατί πάντα είναι σκεπασμένο με υδρατμούς. Τους μήνες του χειμώνα, 

                                                           
79 https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=cy_kOwlY6L8&feature=emb_logo 

(ημερ.τελευταίας πρόσβασης 3/4/2020) 
80https://www.iefimerida.gr/news/475440/nisi-trikeri-ena-stolidi-toy-pagasitikoy-poy-kapote-itan-

topos-exorias-gynaikon-eikones (ημερ.τελευτ.πρόσβασης 20/4/2020). 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=cy_kOwlY6L8&feature=emb_logo
https://www.iefimerida.gr/news/475440/nisi-trikeri-ena-stolidi-toy-pagasitikoy-poy-kapote-itan-topos-exorias-gynaikon-eikones
https://www.iefimerida.gr/news/475440/nisi-trikeri-ena-stolidi-toy-pagasitikoy-poy-kapote-itan-topos-exorias-gynaikon-eikones
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ο γραίγος81 το δέρνει και το χιονίζει […] Το Μοναστήρι του Τρίκερι χτίστηκε το 1841 

στο υψηλότερο μέρος του νησιού. Στη μέση μιας πλακόστρωτης αυλής βρίσκεται η 

εκκλησία, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Το ωραίο τέμπλο της το είχε 

ανακαινίσει ένας εξόριστος καλλιτέχνης, που αργότερα καταδικάστηκε σε θάνατο και 

εκτελέστηκε».82 

 Το νησί αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως τόπος εξορίας των ανδρών. Από το 

καλοκαίρι του 1947 μέχρι και τον Μάρτιο του 1949 όταν μεταφέρθηκαν στη 

Μακρόνησο στο νησί φιλοξενούνταν 3.000 με 4.000 άντρες. Αυτοί ήταν και οι πρώτοι, 

οι οποίοι ίδρυσαν το στρατόπεδο, το οποίο στέγασε αργότερα τις γυναίκες.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Ο Γραίγος είναι ο ΒΑ άνεμος, ο οποίος πνέει από την περιοχή της Μαύρης θάλασσας προς τα νότια 

και δυτικά της Μεσογείου. Το όνομά του παραπέμπει στο ιταλικό vento grecale, κατά λέξη «ελληνικός 

άνεμος», αφού φαινομενικά προέρχεται από τη μεριά της Ελλάδας. 
82Στρατόπεδα Γυναικών, Χίος-Τρίκερι-Μακρόνησος-Αϊ Στράτης 1948-1954, Ιστορικό Ντοκουμέντο, 

Σύλλογος Πολιτικών Εξορίστων Γυναικών, εκδ. Αλφειός, σσ.147-148. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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Κεφάλαιο Β΄ 

    

   Η ταυτότητα των εξόριστων γυναικών 

 

Οι πρώτες αποστολές με τις πολιτικές εξόριστες γυναίκες έφτασαν στο Τρίκερι πριν 

την αναχώρηση των ανδρών και εγκαταστάθηκαν στο Μοναστήρι.83 Όπως μας 

πληροφορεί η Βικτώρια Θεοδώρου ο αριθμός των γυναικών, οι οποίες έφταναν στο 

νησί δεν ήταν σταθερός. Πολλές υπέγραφαν την «δήλωση μετάνοιας»84 (εικ.3) και 

έφευγαν. Το 1948 ήταν 500 αλλά τον Φλεβάρη του 1949 είχαν μείνει 93. Έτσι, στις 23 

Φεβρουαρίου 1949 έφτασαν 200 περίπου Θεσσαλές, ενώ τον Μάρτιο ήρθαν 

Ηπειρώτισσες. Στις αρχές Απριλίου του 1949 ήρθαν 1200 γυναίκες από το στρατόπεδο 

της Χίου, οι οποίες σταδιακά έφτασαν τις 2000 μέσα στον πρώτο μήνα από την άφιξή 

τους. Σε αυτό το νούμερο υπολογίζουμε ότι υπήρχαν επιπλέον 150 παιδιά και 200 

ηλικιωμένες γυναίκες. Σε άλλο τετράδιο αναφέρεται ότι υπήρχαν αρκετές εξόριστες 

από την Κρήτη και την Πελοπόννησο, καθώς επίσης από αυτά τα μέρη κατάγονταν και 

πολλοί φρουροί.85 

 Στις 24 Μαΐου έφτασαν με αρματαγωγό 1500 γυναίκες και παιδιά από τη 

Θεσσαλία, Μακεδονία και Ρούμελη. Παράλληλα, τον ίδιο μήνα έρχονταν σε κάθε 

αποστολή περίπου 500 Σλαβομακεδόνισσες και μέχρι το καλοκαίρι ο αριθμός τους είχε 

φτάσει τις 2000 μαζί με τα παιδιά τους. Στο τέλος του καλοκαιριού (Αύγουστος 1949) 

ο συνολικός αριθμός όλων των γυναικών είχε φτάσει τις 5000. 

Οι γυναίκες προέρχονταν από όλες τις κοινωνικές τάξεις και όλα τα  μορφωτικά 

επίπεδα. Συγκεκριμένα, στο υπόμνημα που έστειλαν οι εξόριστες στον Πρόεδρο, 

                                                           
83 Το στρατόπεδο στο Τρίκερι άρχισε να λειτουργεί το 1947 ταυτόχρονα με εκείνο της Μακρονήσου και 

της Γυάρου. Από το 1947 μέχρι το 1958 υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι 

εκτοπίστηκαν και βασανίστηκαν σε αυτά τα τρία νησιά πριν εξοριστούν σε κάποια άλλα ή πεθάνουν. 

Πανουργιά 2013, ό.π., σ.148,154. 
84 Η αποκήρυξη των αριστερών ιδεών ήταν για το κράτος ένας τρόπος να αποδημήσει ο κατάδικος την 

προσωπικότητά του αλλά και να διασπαστεί η πολιτική κοινότητα των φυλακών. Η «ανάνηψη» ήταν η 

απόδειξη ότι ο κρατούμενος δεν αποτελούσε απειλή για το πολίτευμα και μπορούσε να ενταχθεί και πάλι 

στον κοινωνικό ιστό. Οι δηλώσεις μετάνοιας αρχικά χρησιμοποιήθηκαν το 1933 και βασίστηκαν στο 

Ιδιώνυμο του 1929. Στη συνέχεια έγινε ευρεία χρήση από το μεταξικό καθεστώς. Βασικός στόχος της 

υπογραφής από τους κομμουνιστές της δήλωσης μετάνοιας ήταν η εσωτερική αποδυνάμωση του ΚΚΕ. 

Βόγλης 2002, ό.π., σσ,112-114. 
85 Στρατόπεδα Γυναικών, Χίος-Τρίκερι-Μακρόνησος-Αϊ Στράτης 1948-1954, Ιστορικό Ντοκουμέντο, 

Σύλλογος Πολιτικών Εξορίστων Γυναικών, εκδ. Αλφειός σ.161. : Βόγλης 2002, ό.π., σσ.163-168. 
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Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε και στα Μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων του Οργανισμού στο στρατόπεδο διαβάζουμε ότι υπήρχαν :  

 

 9 Καθηγήτριες  

 2 γιατρίνες  

 3 δικηγορίνες   

 4 φαρμακοποιοί  

 2 οδοντίατροι  

 29 δασκάλες  

 4 καλλιτέχνιδες  

 53 υπάλληλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί   

 10 μαίες και επισκέπτριες αδελφές 

  66 εργάτριες,  

 51 βιοτέχνισσες   

 42 αγρότισσες  

 126 οικοκυρές   

 45 φοιτήτριες   

 42 μαθήτριες  
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                                 (Επαγγέλματα γυναικών) 

 

 

 

Οι ηλικίες των γυναικών αυτών κυμαίνονται από τα 13 έως τα 66 έτη. 

Συγκεκριμένα, στο ίδιο υπόμνημα αναφέρει ότι στο στρατόπεδο υπάρχουν:  

 29 γυναίκες ηλικίας από 51 έως 66 ετών 

 16 γυναίκες ηλικίας από 13 έως 16 ετών και 

 81 νεαρές μητέρες αφήνοντας πίσω τους 115 παιδιά ηλικίας από 1 έτους 

έως 12 
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                               (Ηλικίες γυναικών) 

 

           Η ταυτότητα των αρχών και η πολιτική της Διοίκησης 

 

Τη διοίκηση των στρατοπέδων κράτησης για ένα μικρό χρονικό διάστημα είχε 

αναλάβει η Χωροφυλακή. Η Χωροφυλακή ήταν επίσης υπεύθυνη για την 

παρακολούθηση και την εξουδετέρωση των εσωτερικών εχθρών του κράτους εκτός 

από τις περιοχές οι οποίες ανήκαν στη δικαιοδοσία του νεοσύστατου σώματος της 

Αστυνομίας Πόλεων.86 Διοικητής του στρατοπέδου στο Τρίκερι την περίοδο 1947-

1949 ήταν ο Αντισυνταγματάρχης Ι. Κορακιανίτης.87 Ο Κορακιανίτης όπως μας 

αφηγείται η Θεοδώρου ήταν ένα «αυστηρός και σκληρός» διοικητής. Οι εξόριστες μετά 

από πολλά διαβήματα αλλά και με τη στάση τους κατάφεραν μετά από καιρό να 

«συνεννοηθούν» μαζί του σχετικά με τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετώπιζαν 

και ιδιαίτερα με εκείνο της καντίνας. Η οργάνωση του στρατοπέδου είχε στρατιωτικό 

χαρακτήρα με συγκεκριμένες ώρες προσκλητηρίου, προαυλισμού, διανομή συσσιτίου 

αλλά και κατανομή των κρατουμένων σε διμοιρίες. Οι φρουροί ήταν στρατιώτες από 

                                                           
86Άξιο αναφοράς εδώ είναι το γεγονός ότι στο στρατόπεδο της Γυάρου οι φύλακες δεν ήταν ούτε 

χωροφύλακες ούτε ανανήψαντες στρατιώτες αλλά κατάδικοι του κοινού Ποινικού Δικαίου, οι οποίοι δεν 

είχαν καταδικαστεί με βάση το Ιδιώνυμο αλλά για ποινικά εγκλήματα. Σε άλλη πηγή αναφέρεται ότι οι 

φύλακες της Γυάρου ήταν πρώην δωσίλογοι και μέλη των Ταγμάτων Ασφαλείας και είχαν βαθμούς 

δανεισμένους από τον ρωμαϊκό στρατό, όπως εκατόνταρχος, χιλίαρχος κλπ. Πανουργιά 2009, ό.π., 

σσ.131-132, 138 : Νενεδάκης Ανδρέας, Απαγορεύεται: Το ημερολόγιο της Γιούρας, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα, 

1964, σ.116. 
87 Δεν υπάρχουν στοιχεία που να μας δίνουν περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο άτομο. 

Ηλικία γυναικών

13-16 51-66 νεαρές μητέρες
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το στρατόπεδο της Μακρονήσου, οι λεγόμενοι «ανανήψαντες», οι οποίοι έμειναν 

γνωστοί για την απάνθρωπη και σκληρή συμπεριφορά τους. Οι περισσότεροι από 

αυτούς ήταν πρώην αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού, οι οποίοι στάλθηκαν ως 

εξόριστοι στη Μακρόνησο. Εκεί υπέγραψαν τη δήλωση μετάνοιας και ως απόδειξη της 

νομιμοφροσύνης τους τοποθετήθηκαν στο στρατόπεδο του Τρίκερι. 88 Το πόσοι και 

ποιοι ήταν αυτοί συγκεκριμένα ήταν άγνωστο στις εξόριστες γυναίκες. Εκτός από τη 

φύλαξη του στρατοπέδου οι φρουροί είχαν εγκαταστήσει σκοπιές στα κοντινά 

ακρωτήρια του νησιού αλλά και στον κεντρικό δρόμο που οδηγούσε στο χωριό. 

Παράλληλα, περιπολούσαν και καταδιωκτικά πλοία τριγύρω από τις ακτές.89  

 Ο σκοπός της Διοίκησης εκτός από τη φύλαξη των εξόριστων γυναικών ήταν 

να τους αποσπάσει τη περίφημη δήλωση μετάνοιας.90 Για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιούσε κάθε είδους βία τόσο σωματική όσο και ψυχολογική. Σε επόμενο 

τετράδιο πληροφορούμαστε ότι στις 15 Νοεμβρίου 1949 η Διοίκηση του στρατοπέδου 

πέρασε από τη Χωροφυλακή στα χέρια του Εθνικού Στρατού μετά την ήττα του 

Δημοκρατικού Στρατού και το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου. Τότε δημιουργήθηκε ο 

Ο.Α.Μ. (Οργανισμός Αναμορφώσεως Μακρονήσου)91 και η Διοίκηση, καθώς και η 

λειτουργία του στρατοπέδου πέρασε στα χέρια του Στρατού. Ο νέος διοικητής92 

                                                           
88 Οι κρατούμενοι στρατιώτες, οι οποίοι υπέγραφαν τη δήλωση μετάνοιας έπρεπε να αποδείξουν ότι το 

εννοούσαν και είχαν πραγματικά μετανοήσει. Αυτοί ονομάστηκαν «ανανήψαντες» και ενσωματώθηκαν 

στον αναμορφωτικό μηχανισμό. Πολλοί ήταν βιαιότεροι από τους φύλακες. Με αυτόν τον τρόπο το θύμα 

μετατρεπόταν σε θύτη και το σύστημα δικαιολογούσε την πρακτική αναμόρφωσης που εφάρμοζε. 

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, «Ψυχικός πόνος και Μακρόνησος: Ενδοψυχικές συγκρούσεις, 

διλήμματα και αδιέξοδα στην αντιμετώπιση της εξωτερικής πραγματικότητας», στα Πρακτικά 

επιστημονικής συνάντησης, Ιστορικό Τοπίο και Ιστορική Μνήμη. Το παράδειγμα της Μακρονήσου, εκδ. 

φιλίστωρ, Αθήνα, 2000, σσ. 305-312. 
89Στρατόπεδα Γυναικών, Χίος-Τρίκερι-Μακρόνησος-Αϊ Στράτης 1948-1954, Ιστορικό Ντοκουμέντο, 

Σύλλογος Πολιτικών Εξορίστων Γυναικών, εκδ. Αλφειός σ.160. 
90 Όταν ο κρατούμενος υπέγραφε την δήλωση μετάνοιας αυτή κοινοποιούνταν από τον Διοικητή του 

στρατοπέδου ή της φυλακής στον Εισαγγελέα Εφετών. Από εκεί κοινοποιούνταν στο Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, στις εκκλησιαστικές και δημοτικές αρχές του τόπου καταγωγής του κρατούμενου. Στη 

συνέχεια, η δήλωση διαβιβαζόταν στις τοπικές στρατιωτικές αρχές και δημοσιευόταν στις εφημερίδες. 

Ο κρατούμενος μετά έπρεπε να γράψει ένα μακροσκελές υπόμνημα εξηγώντας τους λόγους της 

αποκήρυξης των ιδεών του, το οποίο υπόμνημα διαβιβαζόταν στους φορείς που αναφέρθηκαν πριν. Για 

τις γυναίκες η διαδικασία ήταν λίγο διαφορετική. Το μόνο που έπρεπε να κάνουν ήταν να  στείλουν ένα 

γράμμα στον παπά της ενορίας και στις εφημερίδες. Οι αναλφάβητες συνήθως ανέθεταν αυτή την 

εργασία σε εκείνες που ήξεραν γραφή. Βόγλης 2002, ό.π., σσ.114-115. : Παγουλάτου -Λοβέρδου 

Ρεγγίνα, Εξορία. Χρονικό 1948-1950, Νέα Υόρκη,1974, σσ.162-165. 
91Ο Οργανισμός Αναμορφωτηρίων Μακρονήσου (Ο.Α.Μ.)  ιδρύθηκε το 1949 με σκοπό τη διαχείριση 

του στρατοπέδου συγκέντρωσης στη Μακρόνησο. Ο Οργανισμός λειτούργησε έως το 1955 και υπαγόταν 

στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Πηγή : http://www.makronissos.org/organismos-anamorfotirion-

makronisou-o-a-m/ (ημερ.τελευτ.πρόσβασης 20/4/2020). 
92 Όσο αφορά τον χρόνο αντικατάστασης του Διοικητή υπάρχει αντικρουόμενη θέση. Ενώ η Βικτώρια 

Θεοδώρου αναφέρει ότι η αντικατάσταση έγινε τον Νοέμβριο άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε 

το καλοκαίρι του 1949. Έτσι διοικητής τοποθετήθηκε ο μοίραρχος Μαντούβαλος με υποδιοικητή τον 

Κίτσο «από τη συμμορία Καλαμπαλίκη». Πηγή : https://www.rizospastis.gr/story.do?id=3737759 (ημερ. 

τελευταίας πρόσβασης 21/3/2020). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF_%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D_(%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
http://www.makronissos.org/organismos-anamorfotirion-makronisou-o-a-m/
http://www.makronissos.org/organismos-anamorfotirion-makronisou-o-a-m/
https://www.rizospastis.gr/story.do?id=3737759
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επέβαλλε στρατιωτική πειθαρχία93 αλλά αντικαταστάθηκε μετά από είκοσι μέρες από 

τον Ταγματάρχη Πεζικού Μαγκριώτη.94 

 Για την καλύτερη επιτήρηση των γυναικών τις διαίρεσαν σε 14 διμοιρίες, οι 

οποίες αποτελούσαν ένα λόχο. Σε κάθε λόχο τοποθετήθηκε υπεύθυνη μια γυναίκα η 

λεγόμενη «λοχαγίνα». Αυτή ήταν υπεύθυνη για την ασφάλεια και τη σωστή 

συμπεριφορά των γυναικών και λογοδοτούσε απευθείας στον Διοικητή. 

 

       Συνθήκες κράτησης – διαμονής -  συσσίτιο 

 

Η στέγαση των γυναικών αρχικά γίνονταν στα κελιά του Μοναστηριού, επειδή ακόμα 

υπήρχαν άντρες εξόριστοι στο νησί. Τον Μάρτιο του 1949 οι άντρες μετακινήθηκαν 

στη Μακρόνησο με αποτέλεσμα το στρατόπεδο να γίνει αμιγώς γυναικείο. Τον επόμενο 

μήνα και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 1949 το στρατόπεδο γέμισε από εξόριστες 

γυναίκες που τις μετέφεραν από το στρατόπεδο της Χίου. Αυτές οι γυναίκες 

στεγάστηκαν στις άδειες σκηνές, τις οποίες είχαν εγκαταλείψει οι άντρες. Οι υπόλοιπες 

«προληπτικές» έμεναν στα κελιά και στις σκηνές γύρω από το Μοναστήρι και 

αποτελούσαν ξεχωριστό τμήμα του όλου στρατοπέδου. 

 Η συνθήκες διαβίωσης στο μοναστήρι ήταν ελαφρώς καλύτερες από εκείνες 

στις σκηνές. Οι 700 εξόριστες γυναίκες, οι οποίες αρχικά πήγαν στο νησί πριν την 

αποχώρηση των ανδρών στεγάστηκαν στα κελιά που χρησιμοποιούσαν οι μοναχοί του 

μοναστηριού και βρίσκονταν στους πρώτους ορόφου του κτηρίου. Παρόλα αυτά, 

υπήρχαν και υπόγεια κελιά τα οποία οι μοναχοί χρησιμοποιούσαν για τις διάφορες 

ανάγκες τους και είχαν πολλαπλές λειτουργίες. Συνήθως, χρησιμοποιούνταν ως 

αποθήκες, ως στάβλοι, ως μαγειρεία αλλά και ως λουτρά. Τα πατώματά τους ήταν 

κατεστραμμένα και δεν είχαν ούτε πόρτες αλλά ούτε παραθυρόφυλλα. Εφόσον δεν 

αεριζόταν και δεν έμπαινε ήλιος μέσα τους ήταν μουχλιασμένα και υγρά. Στο 

                                                           
93 Όταν η ΟΑΜ ανέλαβε τη διοίκηση του στρατοπέδου εφάρμοσε αμέσως την «αναμόρφωση» που 

εφαρμοζόταν και στην Μακρόνησο. Πήρε από τις εξόριστες τις σκηνές, τις ανάγκαζε να στέκονται 

όρθιες και να ακούν τους λόγους των «ανανηψάντων», τις ανάγκασε να τρέχουν γύρω από το Μοναστήρι 

μέχρι να πέσουν κάτω από την εξάντληση και κάποιες τις έκλεισαν στην απομόνωση, το λεγόμενο 

σύρμα, εκτεθειμένες στα στοιχεία της φύσης. Βερβενιώτη Τασούλα, «Μακρονήσι : Μαρτύρια και 

μαρτυρίες Γυναικών» στο Ιστορικό Τοπίο και Ιστορική Μνήμη. Το παράδειγμα της Μακρονήσου, 

Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, εκδ. φιλίστωρ, Αθήνα, 2000, σ. 104. 
94Στρατόπεδα Γυναικών, Χίος-Τρίκερι-Μακρόνησος-Αϊ Στράτης 1948-1954, Ιστορικό Ντοκουμέντο, 

Σύλλογος Πολιτικών Εξορίστων Γυναικών, εκδ. Αλφειός, ό.π., σσ.185-186. 
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μοναστήρι υπήρχαν πολλά υπόγεια κελιά, τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν και ήταν 

κλειδωμένα με την πρόφαση ότι ήταν οι αποθήκες του μοναστηριού. Τα επάνω κελιά, 

τα οποία ήταν πιο γερά τα χρησιμοποιούσε η φρουρά και η διοίκηση του στρατοπέδου 

ως γραφεία. Με την άφιξη των γυναικών από τη Χίο εκτός από τα αντίσκηνα που 

χρησιμοποιούσαν οι άντρες στήθηκαν αντίσκηνα και περιμετρικά του μοναστηριού. Το 

φθινόπωρο με τις βροχές η διοίκηση αποφάσισε να μεταστεγάσει αυτές τις γυναίκες σε 

αυτά τα υπόγεια κελιά. 

 Η στέγαση όπως είδαμε ήταν μείζων θέμα διότι ο αριθμός των γυναικών 

αυξάνονταν συνεχώς. Όταν ερχόταν το καΐκι με τις νεοφερμένες αυτές αρχικά 

στεγάζονταν στο περίβολο του μοναστηριού ή στις στοές του. Αργότερα, στήθηκαν 

επτά μεγάλες σκηνές αμερικάνικου τύπου (εικ.4) χωρητικότητας 20 ατόμων, στις 

οποίες στεγάστηκαν 50-55 γυναίκες. Στρώματα δεν υπήρχαν και τα μόνα ρούχα που 

είχαν ήταν αυτά που φορούσαν. Για αρκετά βράδια στέκονταν όρθιες βαστώντας τα 

παιδιά τους ή κάθονταν σε πέτρες, ενώ σταδιακά μαζέψανε κλαδιά και τα στρώσανε 

στο χώμα για να μπορούν να ξαπλώνουν. Οι σκηνές αυτές αποτελούνταν από ένα 

χοντρό καραβόπανο και στηριζόταν σε πασσάλους. Με τον αέρα ξεριζώνονταν οι 

πάσσαλοι, χαλάρωναν τα σκοινιά και ανεμίζανε από πάνω τους. Την Άνοιξη του 1949 

στήθηκαν και μικρότερες σκηνές για να στεγάσουν όλες τις γυναίκες που έρχονταν, οι 

οποίες σε πολλές περιπτώσεις ήταν τρύπιες. Με τις βροχές έσταζαν νερά και 

μουσκεύανε τα στρώματα από κλαδιά. Οι σκηνές αυτές ήταν πολύ χαμηλές σε ύψος 

και για να μπουν έπρεπε να εισέρχονται σκυφτές. Το κράτος έδινε 3.000 δραχμές95 την 

ημέρα για κάθε εξόριστη κρατουμένη,96 από τις οποίες οι 300 δραχμές κρατιόταν για 

ενοίκιο, φωτισμό και φάρμακα. Τα υπόλοιπα 2.700 δραχμές προορίζονταν για το 

συσσίτιο.97  

                                                           
95 Τότε δεν είχαν ακόμη αφαιρεθεί τα μηδενικά. Στην ουσία επρόκειτο για 3 δραχμές. 
96 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των κρατουμένων στις γυναικείες φυλακές Κάστορος στην Αθήνα, 

όπου για να εξοικονομήσουν περισσότερους πόρους οι κρατούμενες έπλεκαν κάλτσες, γάντια, σκούφους 

κλπ. και τα πουλούσαν στην αγορά. Αυτό συνεπαγόταν ότι τους έπαιρνε χρόνο από τις αγγαρείες της 

φυλακής. Έτσι, η διοίκηση της φυλακής άλλαξε την έννοια του χρόνου. Ο χρόνος για αυτές τις 

κρατούμενες δεν διαιρούταν σε βδομάδες αλλά σε δεκαήμερα. Οι δε μέρες είχαν αριθμό και όχι ονόματα. 

Για παράδειγμα, Πρώτη, Δεύτερη. Τρίτη κλπ. αντί για Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη κλπ. Έτσι άλλαξαν τη 

μέτρηση του χρόνου για να μπορούν να εξοικονομούν περισσότερο χρόνο και για τις αγγαρείες της 

φυλακής μειώνοντας ουσιαστικά τις αργίες. Πηγή : Τσακίρη Σάσα, «Στις Φυλακές Κάστορος-Η 

Αράχνη» στο Βαρδινογιάννης και Αρώνης (επιμ), Οι μισοί στα σίδερα, σσ.552-554. 
97 Υπεύθυνο για την σίτιση ήταν το Υπουργείο Εφοδιασμού, το οποίο ενέκρινε τις μερίδες συσσιτίου 

από τις καταστάσεις που έπαιρνε από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης σχετικά με τον αριθμό των 

κρατουμένων. Παρόλα αυτά, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για ευνόητους λόγους δεν έδινε τον ακριβή 

αριθμό εκτοπισμένων ανά στρατόπεδο με αποτέλεσμα οι μερίδες τις περισσότερες φορές να ήταν 

λιγότερες. Βόγλης 2002, ό.π., σ.142. 
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Το συσσίτιο περιλάμβανε: 

 όσπρια τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα, κυρίως φασόλια, ρεβίθια και 

φακές, 

 πατάτες μία με δύο φορές την εβδομάδα, 

 ζυμαρικά τρείς φορές την εβδομάδα,  

 παντζάρια,  

 λάχανο (όχι συχνά) 

 ρέγγες (σπάνια) 

 κρέας μια φορά την εβδομάδα ή το δεκαπενθήμερο (το κρέας δεν συντηρούταν 

σωστά με αποτέλεσμα να υπάρχουν συχνές τροφικές δηλητηριάσεις) 

 Ψωμί (80 δράμια98/έκαστος) για τα παιδιά δεν δινόταν επιπλέον ποσότητα. 

 Λάδι στο φαΐ (3-6 δράμια) 

 Σαπούνι (1 πλάκα/μήνα) 

 

Το πρωινό περιλάμβανε ένα κύπελο τσάι και καμιά φορά δίνονταν παστές ρέγκες, 

σαρδέλες ή ελιές. Το μεσημεριανό περιλάμβανε βραστά λευκά φασόλια (τα λεγόμενα 

γυφτοφάσουλα) σε καθημερινή βάση και για βραδινό σούπα μανέστρα μαγειρεμένη σε 

λίπος. Σταδιακά λιγόστευαν οι ποσότητες του κρέατος που δίνονταν την Κυριακή, η 

ζάχαρη, το λάδι, τα παστά ψάρια και κάποια στιγμή σταμάτησαν να τις προμηθεύουν 

με σαπούνι. Ποτέ δεν δόθηκαν φρέσκο ψάρι, φρούτα, αυγά ή τυρί αλλά ούτε και 

φωτιστικό πετρέλαιο για τις λάμπες. 99 

Η προετοιμασία του φαγητού γινόταν στα μαγειρεία του παλιού στρατοπέδου. 

Οι μαγείρισσες ξυπνούσαν από τα χαράματα για να βάλουν νερό για το τσάι και τα 

όσπρια. Το ψωμί ήταν κακής ποιότητας με ακαθαρσίες ποντικιών, ενώ στα όσπρια 

έβρισκαν πολλές φορές σκουλήκια ή άλλα έντομα. Τα καζάνια και τα λαχανικά τα 

πλένανε οι γυναίκες στη θάλασσα και συχνά βράζανε τα ζυμαρικά και τις πατάτες με 

θαλασσινό νερό. Το μαγειρείο ήταν ένα ερειπωμένο υπόστεγο, με γκρεμισμένα τζάκια 

                                                           
98 Το δράμι ήταν μονάδα μέτρησης βάρους στην Ελλάδα από την Τουρκοκρατία μέχρι το 1959. Ένα 

δράμι στην Ελλάδα ήταν ισοδύναμο με 3,203 γραμμάρια. 400 δράμια ισοδυναμούσαν με μια οκά. Η 

λέξη είναι παραφθορά του τουρκικού, περσικού και αραβικού ντιρ(χ)έμ, το οποίο είναι και αυτό 

παραφθορά των αρχαίων ελληνικών μέτρων βάρους δραχμή και δραχμίον. Το βάρος του δραμιού ήταν 

διαφορετικό κατά τόπους. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, Τουρκία και Αλβανία ήταν 3,203 γραμμάρια, 

στην Αίγυπτο 3,12 γραμμάρια και στην Αλγερία 4,226 γραμμάρια. Νέα Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 1977-

1978, τ.11, εκδ. Χάρη Πάτση, Αθήνα, σ.436. 
99 Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο Τρίκερι δεν έχει αναφερθεί καμία απεργία πείνας από τις κρατούμενες 

σε όλο το διάστημα λειτουργίας το στρατοπέδου σε αντίθεση με τις μεγάλες απεργίες πείνας που 

ξέσπασαν στις φυλακές της Κέρκυρας, του Επταπυργίου, της Αίγινας, του Ιτζεδίν, της Ακροναυπλίας, 

του Αβέρωφ και της Κεφαλονιάς. Βόγλης 2002, ό.π., σσ.286-287.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1959
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CE%AC


53 
 

και τρύπια στέγη. Το νερό από τη βροχή πλημμύριζε τον χώρο, έσβηναν οι φωτιές και 

μούσκευαν τα ξύλα με αποτέλεσμα να μη γίνεται σωστά το μαγείρεμα κάθε φορά ή να 

μη γίνεται καθόλου και να μένουν νηστικές το μεσημέρι.100 Κάποιες φορές η διοίκηση 

τους έδινε ρέγγες και παστά ψάρια για φαγητό και μετά έκοβε την παροχή νερού. Αυτό 

είχε ως συνέπεια να βιώνουν το μαρτύριο της δίψας. 

Στο νησί υπήρχαν τέσσερα πηγάδια με νερό. Από αυτά μόνο δύο είχαν τρόμπα 

άντλησης, εκείνο που ήταν κοντά στο χωριό και εκείνο που βρισκόταν έξω από το 

μαγειρείο των αντρών στον Αϊ Γιώργη. Τα πηγάδια αυτά τα είχαν ανοίξει οι άντρες 

εξόριστοι το 1947. Το νησί παρουσίαζε ανυδρία από την Άνοιξη μέχρι το Νοέμβριο 

όταν άρχιζαν οι βροχές. Με τις μεταφορές των κρατουμένων από τα διάφορα 

στρατόπεδα και μέρη σταδιακά το νερό λιγόστεψε με αποτέλεσμα να υπάρχουν ουρές 

μπροστά από το πηγάδι με τη τρόμπα. Αργότερα οι κρατούμενες διόρθωσαν τις παλιές 

τρόμπες τις οποίες τοποθέτησαν στα δύο παλιά πηγάδια στον όρμο του Αϊ Γιώργη. Το 

πρωί στις εννέα ένας στρατιώτης συνόδευε στη γραμμή τις γυναίκες για να γεμίσουν 

τις κανάτες τους με νερό, ενώ δύο στρατιώτες τις φρουρούσαν. Όταν την Άνοιξη του 

1949 άρχισαν να καταφτάνουν οι γυναίκες από το στρατόπεδο της Χίου αλλά και από 

άλλα μέρη της Ελλάδας, οι κρατούμενες έπρεπε να συγκεντρώνονται από τα χαράματα 

στα πηγάδια για το νερό επειδή οι τρόμπες αποδίδανε καθαρό νερό μόνο στην αρχή. 

Μετά από λίγο το νερό ήταν λασπωμένο και ακατάλληλο για χρήση. 

  

 

 Αγγαρείες – εργασίες 

 

Το πρόγραμμα ήταν ίδιο κάθε μέρα χωρίς διακοπή. Η μέρα ξεκινούσε στις έξι το πρωί 

με το εγερτήριο, στις επτά έπρεπε να μαζευτούν για το προσκλητήριο όπου τους 

διαβαζόταν το ημερήσιο δελτίο ειδήσεων. Αυτό περιλάμβανε κυρίως αναφορά για την 

πορεία του Εθνικού Στρατού και τις νίκες του, καθώς και κατάλογο με τους νεκρούς 

αντάρτες αν κάποιοι από αυτούς ήταν συγγενείς των γυναικών. Ακολουθούσε η 

ύδρευση μεταξύ εννιά με δέκα, ενώ έπρεπε να στηθούν στην ουρά στις δώδεκα για τη 

διανομή του συσσιτίου. Το μεσημέρι κατά τις δυο ερχόταν τι καΐκι και έπρεπε να το 

ξεφορτώσουν. Στις τέσσερις το απόγευμα μαζεύονταν στη πλατεία του στρατοπέδου 

                                                           
100Στρατόπεδα Γυναικών, Χίος-Τρίκερι-Μακρόνησος-Αϊ Στράτης 1948-1954, Ιστορικό Ντοκουμέντο, 

Σύλλογος Πολιτικών Εξορίστων Γυναικών, εκδ. Αλφειός, ό.π.,σσ.165-167. 
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για το απογευματινό προσκλητήριο και τη διανομή του βραδινού συσσιτίου και τέλος 

στις οκτώ θα έπρεπε να βρίσκονται στους κοιτώνες τους. Σταματούσε κάθε 

κυκλοφορία στο στρατόπεδο και έσβηναν τα φώτα. Οι φρουροί τριγυρνούσαν έξω από 

τα κελιά και τις σκηνές  κρυφακούοντας. Σε περίπτωση θορύβου ή ομιλιών τις έβριζαν 

και πολλές φορές χειροδικούσαν πάνω τους.101 

 Η πρώτη αγγαρεία που έπρεπε να κάνουν οι εξόριστες όταν έφτασαν στο νησί 

ήταν να επισκευάσουν τα κατεστραμμένα κελιά του μοναστηριού. Για αυτό το λόγο 

μετέφεραν από το λιμάνι τις πρώτες ύλες όπως τσιμέντα, τούβλα, ασβέστη, ξυλεία και 

θαλασσινό νερό. Οι επισκευές αυτές ήταν επίπονες για τις γυναίκες και ιδιαίτερα για 

τις νεαρές μητέρες. 

Κουβαλούσαν επίσης και τα ξύλα για το άναμμα της φωτιάς εφόσον δεν 

υπήρχαν ζώα ή κανένα άλλο μεταφορικό μέσο για να τις βοηθήσει. Τα τρόφιμα 

βρίσκονταν στην αποθήκη στο λιμάνι και αναγκάζονταν να τα μεταφέρουν από εκεί. 

Όταν το φαγητό ετοιμαζόταν το κουβαλούσαν με κουβάδες στο μοναστήρι και η 

διανομή γινόταν στις σκηνές (εικ.6). 

 Όταν ερχόταν καΐκι με προμήθειες έπρεπε να το ξεφορτώσουν και να 

μεταφέρουν τα αγαθά στο στρατόπεδο. Συγκεκριμένα, κουβαλούσαν μεγάλες 

ποσότητες τροφίμων, ξύλα, τσιμέντα, ασβέστη, και διάφορα εφόδια. Η μεταφορά 

γινόταν σε καθημερινή βάση με τρεις διμοιρίες (περίπου ογδόντα γυναίκες) και 

διαρκούσε σχεδόν τέσσερις ώρες. Κάθε βδομάδα ή κάθε δέκα μέρες ερχόταν το καΐκι 

φορτωμένο με ξύλα από τα δάση του Πήλιου ή της Εύβοιας. Τα ξύλα έπρεπε να τα 

βγάλουν από το καΐκι φορτώνοντάς τα στις βάρκες και να τα ξεφορτώσουν στην 

ακρογιαλιά. Εκεί τα ζυγίζανε και τα κουβαλούσαν ως το μαγειρείο όπου και τα 

στοιβάζανε. Η ποσότητα των ξύλων διαρκούσε για τις ανάγκες του στρατοπέδου για 

δύο ή τρεις μέρες. Το καΐκι μετέφερε όμως και άλλα υλικά όπως ασβέστη, σιδερικά, 

τούβλα και ξυλεία, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την επισκευή των κελιών της 

φρουράς στο Μοναστήρι και τα οποία έπρεπε να μεταφέρουν οι ίδιες ως εκεί. Άλλα 

υλικά που μετέφεραν ήταν βαρέλια γεμάτα με λάδι, τσουβάλια με όσπρια, κόφες 

λαχανικά μουσκεμένα, σίδερα, τσιμέντα, μαδέρια, μπάλες, αντίσκηνα, πασσάλους, 

                                                           
101 Εδώ αξίζει να γίνει μια σύγκριση με το στρατόπεδο των εξόριστων ανδρών στην Ανάφη. Εκεί οι 

εξόριστοι από την δεκαετία του 1930 μπορούσαν να νοικιάσουν σπίτι, εάν είχαν τα χρήματα, για να 

μείνουν και η μόνη υποχρέωσή τους ήταν να δίνουν αναφορά στον τοπικό σταθμό της Χωροφυλακής. 

Οι χωροφύλακες λογόκριναν τα δέματα και την αλληλογραφία τους. Όλα αυτά άλλαξαν από το 1947 και 

τον α.ν.511. Τα στρατόπεδα τότε μεταβλήθηκαν σε «στρατόπεδα πειθαρχημένης διαβίωσης». Kenna 

Margaret E., The Social Organization of Exiles. Greek Political Detainees in the 1930s, Routledge 

London and New York, 2001, σσ. 46-55.   
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καζάνια και κλιβάνους. Μερικές φορές η μεταφορά γινόταν και τη νύχτα μετά τις δέκα 

το βράδυ. Κάποια στιγμή μετέφεραν από την παραλία άμμο, βότσαλα και θαλασσινό 

νερό στην πλαγιά του βουνού για να κατασκευάσουν ένα πελώριο στέμμα, το οποίο θα 

φαινόταν από τη θάλασσα.102 

Οι στρατιώτες εκμεταλλευόμενοι αυτή τη κατάσταση τις ανάγκαζαν να 

μεταφέρουν και τα δικά τους πράγματα από το λιμάνι όταν έφτανε το καΐκι, ενώ αυτοί 

ακολουθούσαν χωρίς να μεταφέρουν τίποτα. Παράλληλα, τους επέβαλλαν να πλένουν 

και τα δικά τους ρούχα, να τα σιδερώνουν και να καθαρίζουν τους θαλάμους τους.  

Τον Ιανουάριο του 1950 η Ο.Α.Μ. αποφάσισε να μεταφέρει τις γυναίκες στη 

Μακρόνησο. Έτσι έπρεπε να πάνε στο παλιό στρατόπεδο των ανδρών και να 

ξεστήσουν όσες σκηνές είχαν απομείνει, να μαζέψουν τους πασσάλους, τα καζάνια, τα 

διάφορα δοχεία της αποθήκης, καθώς και τις δύο τεράστιες ζυγαριές που υπήρχαν 

ακόμα εκεί. Στις 25 Ιανουαρίου κουβάλησαν τις βαριές αμερικάνικες σκηνές και τους 

κλιβάνους στο αρματαγωγό «Αχελώος»103 που θα τις μετέφερε, ενώ το βράδυ 

μετέφεραν όλα τους τα υπάρχοντα.104 Στην Μακρόνησο οι γυναίκες τοποθετήθηκαν 

στο επονομαζόμενο Ειδικόν Σχολείον Αναμορφώσεως Γυναικών (ΕΣΑΓ), 

διαχωρίστηκαν οι μητέρες από τα παιδιά τους και τις ενέταξαν στο Α’ Ειδικό Τάγμα 

Οπλιτών.105 Οι μισές από τις γυναίκες που μεταφέρθηκαν από το Τρίκερι στη 

Μακρόνησο υπέγραψαν δήλωση μετάνοιας και για αυτόν τον λόγο συγκροτήθηκαν δύο 

λόχοι.106 

                                                           
102 Στο Τρίκερι δεν υπάρχουν αναφορές για «καψόνια» και άλλες αντιπαραγωγικές πράξεις. Εκεί οι 

εργασίες κατευθύνονταν κατά των ίδιων των κρατουμένων και της φρουράς. Η εργασία αναπαράγαγε 

δηλαδή και δικαιολογούσε τις συνθήκες εγκλεισμού των γυναικών, ενώ παράλληλα ήταν το είδος της 

τιμωρίας που έπρεπε να υποστούν για να μετανοήσουν. Εδώ έγκειται και η θρησκευτική κοσμοαντίληψη 

της εργασίας και της τιμωρίας του σώματος, σύμφωνα με την οποία για να υπάρξει πραγματική 

μεταμέλεια και εξαγνισμός πρέπει να υποφέρει το σώμα. Είναι αυτό που ονομάζει ο ανθρωπολόγος 

Herzfeld «σύγχρονη κοσμική Ιερά Εξέταση». Herzfeld Michael, A Portrait of a Greek Imagination: An 

Ethnographic Biography of Andreas Nenedakis, Chicago and London, University of Chicago Press, 

1997, σ.118. 
103 Στη Μακρόνησο μεταφέρθηκαν περίπου 1200 γυναίκες  Το ταξίδι διήρκησε 2 νύχτες και 1 μέρα με 

τις γυναίκες στοιβαγμένες στο αμπάρι του πλοίου. Ζωιτοπούλου-Μαυροκεφαλίδου Κατερίνα, Μαρία 

Καραγιώργη : το όνειρο δεν έσβησε…, έκδοση δεύτερη, εκδ. Παρασκήνιο, 2014, σ.130. 
104 Στρατόπεδα Γυναικών, Χίος-Τρίκερι-Μακρόνησος-Αϊ Στράτης 1948-1954, Ιστορικό Ντοκουμέντο, 

Σύλλογος Πολιτικών Εξορίστων Γυναικών, εκδ. Αλφειός, ό.π., σσ.196-200. Βλ. Στάβερη Ουρανία, Το 

Μαρτυρικό Τρίγωνο των Εξόριστων Γυναικών, Χίος-Τρίκερι_Μακρονήσι, Β΄έκδοση, εκδ. Παρασκήνιο, 

Αθήνα, 2006,σσ.87-88. 
105 Βόγλης 2002, ό.π., σ.166.: Βερβενιώτη2000, ό.π., σ. 103. 
106 Βερβενιώτη Τασούλα, «Μακρονήσι: Μαρτύρια και Μαρτυρίες Γυναικών» στο Ιστορικό τοπίο και 

Ιστορική μνήμη. Το παράδειγμα της Μακρονήσου, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, φιλίστωρ, 

Αθήνα, σ.113. 
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 Στο στρατόπεδο των ανδρών -πριν φύγουν για Μακρόνησο- υπήρχαν κάποια 

υποτυπώδη μαγαζιά, τα οποία εξυπηρετούσαν βασικές ανάγκες τους. Συγκεκριμένα, 

υπήρχε μια καντίνα, όπου προμηθεύονταν ελεύθερα τρόφιμα οι γυναίκες μέχρι τον 

Φλεβάρη του 48 πριν έρθουν οι εξόριστες από τη Χίο. Όταν ο αριθμός τους αυξήθηκε 

η διοίκηση έδινε άδεια κάθε φορά σε μικρό αριθμό γυναικών να προμηθεύεται αγαθά 

από τη καντίνα. Η καντίνα πουλούσε χαρτοφάκελλα και γραμματόσημα, κλωστές 

βελόνες αλλά και τρόφιμα όπως φρούτα και ψωμί. Η καντίνα δημιουργήθηκε μετά από 

πιέσεις των εξόριστων προς τη Διοίκηση. Οι τιμές των προϊόντων ήταν πολύ χαμηλές 

και ένα μέρος από τα κέρδη το κρατούσε η ίδια η διοίκηση. Το υπόλοιπο (7%) το 

διέθετε για την αγορά συμπληρωματικού λαδιού στο καζάνι του γενικού συσσιτίου.  

Στο αντρικό στρατόπεδο λειτουργούσε επίσης ένα παπουτσάδικο, ένα 

μαραγκάδικο όπου έφτιαχναν σκάφες για πλύσιμο ρούχων, σκαμνιά και άλλα εργαλεία, 

ένα συνεργείο, το οποίο επιδιόρθωνε τα διάφορα σκεύη και ένα ραφτάδικο με 

ραπτομηχανή.  

 

  Συνθήκες υγιεινής και θάνατοι 

 

Οι συνθήκες υγιεινής στο στρατόπεδο ήταν ανύπαρκτες και πρωτόγονες. Αυτό 

οδήγησε σταδιακά σε λοιμώδεις αρρώστιες και επιδημίες. Η ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη ήταν υποτυπώδης με αποτέλεσμα να εξαπλώνονται οι επιδημίες ταχύτατα 

και να μην αντιμετωπίζονταν επαρκώς. 

 Αποχετευτικό σύστημα δεν υπήρχε αλλά ούτε και τουαλέτες για τις ανάγκες 

των γυναικών, με αποτέλεσμα να αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν τα χωράφια για την 

προσωπική τους ανάγκη. Κάθε βδομάδα έβγαιναν με φτυάρια, κασμάδες και ξύλα για 

να σκεπάσουν τις ακαθαρσίες, να κάψουν τα σκουπίδια και να απλώσουν ασβέστη 

πάνω στο χώμα. Πολλές φορές τα έντομα και τα πουλιά ξέθαβαν τα ακάθαρτα χαρτιά 

και τα πανιά με αποτέλεσμα να μεταδίδουν μικρόβια και λοιμώξεις στο στρατόπεδο.  

 Η πιο συνηθισμένη αρρώστια στο στρατόπεδο ήταν η ελονοσία ή αλλιώς 

θέρμες. Οι ασθενείς είχαν μια κιτρινωπή όψη χαρακτηριστικό της ασθένειας, η οποία 

εξαπλωνόταν ταχύτατα λόγω του υποσιτισμού και των κακουχιών. Τα ρίγη και οι 

υψηλοί πυρετοί έριχναν τις γυναίκες κλινήρης, ενώ την επομένη ήταν αναγκασμένες 

να παίρνουν μέρος στις αγγαρείες. Η δυσεντερία ήταν πολύ συνηθισμένη εξαιτίας των 
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μυγών και των χαλασμένων τροφίμων και εξαπλωνόταν με ραγδαίους ρυθμούς. 

Εξαιτίας της κακής συντήρησης και ψησίματος του κρέατος συχνή ήταν και η τροφική 

δηλητηρίαση.  

Επόμενη αρρώστια που μάστιζε το στρατόπεδο ήταν η φυματίωση. Οι 

φυματικές κοιμόταν μαζί με τις υπόλοιπες γυναίκες χωρίς να λαμβάνεται καμία ειδική 

μέριμνα για αποφυγή εξάπλωσης της ασθένειας. Οι αιμοπτύσεις των φυματικών 

γυναικών και η συνεχή εξαθλίωση ανάγκαζε πολλές από αυτές να υπογράφουν τη 

δήλωση μετάνοιας για να φύγουν από το νησί. 

Μετά την έλευση του στρατού και τις συνεχείς εξαθλιωμένες συνθήκες 

διαβίωσης πολλές γυναίκες υπέφεραν από έλκος στομάχου, από ηπατικές παθήσεις, 

ρευματισμούς, αμηνόρροια αλλά και ψυχικές αρρώστιες όπως μελαγχολία, φοβίες και 

ψυχικές διαταραχές. 

Οι συχνότερες αρρώστιες που είχαν να αντιμετωπίσουν οι εξόριστες ήταν οι εξής :  

 

 Ελονοσία (πολύ συχνή) 

 Φυματίωση 

 Δυσεντερία (εξαιτίας των μυγών και της έλλειψης αποχετευτικού συστήματος) 

 Πονόματος 

 Τύφος (από τα θολά νερά των πηγαδιών και τα κακοπλυμένα λαχανικά) 

 Σταφυλοκοκκίαση 

 Ψώρα 

 

Συνέπεια όλων αυτών των ασθενειών ήταν τα μεγάλα ποσοστά θανάτων 

τους.107 Στη πρώτη θέση βρίσκονται τα μικρά παιδιά και τα νεογέννητα, τα οποία λόγω 

έλλειψης ιατροφαρμακευτικής φροντίδας αλλά και υποσιτισμού ήταν πιο ευάλωτα. 

                                                           
107 Δεν υπάρχουν επίσημα κρατικά στοιχεία για τον αριθμό θανάτων στο Τρίκερι αλλά και ούτε στις 

υπόλοιπες φυλακές και στρατόπεδα την περίοδο του εμφυλίου. Ότι ξέρουμε κατά προσέγγιση είναι από 

μαρτυρίες των ίδιων των φυλακισμένων αλλά και κάποιες καταστάσεις που υπάρχουν στις ίδιες τις 

φυλακές και τα αρχεία των στρατοπέδων. Σε αυτά παρουσιάζονται μικρότεροι αριθμοί θανάτων από ότι 

ανέφεραν οι ίδιοι οι κρατούμενοι. Για παράδειγμα, η επίσημη καταγραφή των θανάτων στη Μακρόνησο 

συντάχθηκε 40 χρόνια μετά το κλείσιμο του στρατοπέδου. Σημαντικός είναι και ο αριθμός των πολιτικών 

κρατουμένων, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας και απεβίωσαν 

εξαιτίας των συνθηκών που βίωσαν στους τόπους εξορίας. Βαρδινογιάννης Βαρδής, Μακρόνησος. 

Οκτώβρης 1948-Μάης 1949, Αθήνα, 1983-και Παναγιώτης Αρώνης (επιμ.), Οι μισοί στα σίδερα, Αθήνα, 

1996, σσ.202-205. 
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Υψηλό επίσης ήταν και ποσοστό θανάτων λόγω φυματίωσης, ενώ τρείς γυναίκες που 

αρρώστησαν από τύφο πέθαναν μέσα στο καΐκι που τις μετέφεραν στο Βόλο.108 

Όταν πρωτοέφτασαν οι γυναίκες στο Τρίκερι εγκατέστησαν ένα ιατρείο στο 

μισογκρεμισμένο και εγκαταλελειμμένο καλύβι που είχαν φτιάξει οι άντρες. Αφού το 

επισκεύασαν, το άσπρισαν και έφτιαξαν τα κρεβάτια εγκαταστάθηκαν εκεί δύο 

γιατρίνες η Μαγδαληνή Αλεξίου και η Κατερίνα Κούσκου και πρόσφεραν τις 

υπηρεσίες τους. Έκαναν αλλαγές επιδέσμων πολλές φορές χωρίς αποστειρωμένες 

γάζες αλλά με «μπουγαδιασμένα πανιά από παλιά σεντόνια»109 και περιποιούταν 

τραύματα και πληγές. Δεν υπήρχαν στοιχειώδη φάρμακα όπως αντιτετανικοί οροί ή 

φάρμακα για τη θεραπεία της σταφυλοκοκκίασης και της ψώρας, ενώ η θειαφαλειφή 

που εκείνη την εποχή ήταν πολύ φτηνή και συνηθισμένη στα φαρμακεία σπάνιζε στο 

νησί. Ο επίσημος γιατρός του στρατοπέδου ερχόταν εκεί σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις 

μετά από επίκληση των γιατρίνων, για να διαπιστώσει βαριές περιπτώσεις. Μόνο με 

δική του γνωμάτευση μπορούσε κάποια γυναίκα να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο του 

Βόλου.110 

Ο γιατρός του στρατοπέδου λεγόταν Αχιλλέας Αρχιμαντρίτης αλλά οι γυναίκες 

τον φώναζαν «τζιτζιφιόγκο» επειδή ήταν πολύ φιλάρεσκος και φαντασμένος. Ήταν 

αδιάφορος και σκληρός ως προς τα καθήκοντά του, ενώ παρακρατούσε τα φάρμακα 

που έστελνε ο Ερυθρός Σταυρός και τα πουλούσε αργότερα στις γυναίκες ακριβά. Τα 

μόνα φάρμακα που χορηγούσε ελεύθερα ήταν σουλφυγαναδίνη σε χάπια για τη 

δυσεντερία, ασπιρίνη, κολλύριο για τα μάτια, ιώδιο και λίγο κινίνο για την ελονοσία. 

Οι εκκλήσεις των γυναικών στον Ερυθρό Σταυρό για αυτές τις ελλείψεις, καθώς και 

για την αυθαιρεσία της Διοίκησης σχετικά με τα φάρμακα δεν εισακούστηκαν ποτέ. 

 Το γραφείο του ήταν σε ένα από τα κελιά του μοναστηριού και δίπλα από αυτό 

είχε ακόμα ένα δωμάτιο με τρία ή τέσσερα στρώματα, το οποίο λειτουργούσε ως 

αναρρωτήριο για τις βαριά άρρωστες. Αν και στο στρατόπεδο των ανδρών υπήρχαν 

αρκετοί εξόριστοι γιατροί αλλά και πολλές εξόριστες γυναίκες νοσοκόμες η Διοίκηση 

                                                           
108 Στρατόπεδα Γυναικών, Χίος-Τρίκερι-Μακρόνησος-Αϊ Στράτης 1948-1954, Ιστορικό Ντοκουμέντο, 

Σύλλογος Πολιτικών Εξορίστων Γυναικών, εκδ. Αλφειός, .ό.π., σ.171. 
109 Στο ίδιο, σσ.171-172. 
110 Η διαδικασία για να εισαχθεί κάποιος κρατούμενος στο νοσοκομείο ήταν χρονοβόρα. Αρχικά, ο 

γιατρός έπρεπε να γνωματεύσει αν ο ασθενής έχριζε την ανάγκη για εισαγωγής. Κατόπιν, διαβίβαζε το 

αίτημα στον διευθυντή του στρατοπέδου ή της φυλακής και αυτός στη συνέχεια στον Εισαγγελέα 

Εφετών, ο οποίος έστελνε άλλο γιατρό για να εξετάσει τον ασθενή. Μετά τη δεύτερη γνωμάτευση ο 

Εισαγγελέας αποφάσιζε εάν ο ασθενής έπρεπε να εισαχθεί στο νοσοκομείο. Η διαδικασία αυτή έπαιρνε  

αρκετές εβδομάδες. Η Χωροφυλακή μπορούσε να ακυρώσει τη μεταγωγή του ασθενή αν επικαλούνταν 

ανεπάρκεια μεταφορικού μέσου ή μη διαθεσιμότητα κλίνης στο νοσοκομείο. Βόγλης 2002, ό.π. σ. 222. 
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δεν τους επέτρεπε να περιποιηθούν τους ασθενείς αλλά ούτε έδειξε ιδιαίτερη μέριμνα 

στο θέμα του συσσιτίου. Ποτέ δεν τους χορηγήθηκε ιδιαίτερο συσσίτιο ούτε 

συμπληρωματική τροφή. Όσες είχαν ανάγκη από εξετάσεις μεταφέρονταν με καΐκι στο 

Βόλο αλλά οι άδειες που εξέδωσε η Διοίκηση για αυτές ήταν περιορισμένες. 

Σε ένα κελί στο μοναστήρι οι γυναίκες είχαν εγκαταστήσει ένα οδοντιατρείο 

κατόπιν απαίτησης της Διοίκησης. Αρκετοί αξιωματικοί και χωροφύλακες είχαν 

ανάγκη οδοντιατρικής περίθαλψης και έτσι αυτό το κελί παραχωρήθηκε άμεσα. Αν 

κάποιες γυναίκες ήθελαν να το επισκεφτούν έπρεπε να πάρουν πρώτα άδεια 

υπογεγραμμένη από τη Διοίκηση.111  

 Οι θάνατοι ήταν αρκετά συνηθισμένο θέμα στο νησί. Έξω από το μοναστήρι 

μερικά μέτρα από τη κεντρική πύλη και δίπλα από τα αντίσκηνα βρισκόταν το 

νεκροταφείο των εξόριστων αντρών, γυναικών και των παιδιών τους. Το νεκροταφείο 

ήταν μικρό με σπαρμένους τάφους ολόγυρα, ενώ κάποιοι είχαν ξύλινους σταυρούς 

πάνω τους για να ξεχωρίζουν.  

Εκτός από τους νεκρούς εξόριστους άντρες που πέθαναν την περίοδο 1947-

1949 η Θεοδώρου μας ενημερώνει ότι την περίοδο 1948-1949 πέθαναν : 

  

 1 κοπέλα 20χρονη από φυματίωση (Βεγγελίτσα Εργάτη). 

 1 ηλικιωμένη  από καρδιά (Σεργιούλα Πανά- από τα χωριά του Βόλου). 

 1 33χρονη γυναίκα από τύφο (Βουργαρούλη Ναυσικά). 

 1 φυματική που ξεψύχησε στο καίκι που τη μετέφερε στο στρατοδικείο Λάρισας. 

 3 παιδιά από εντερικά (καλοκαίρι 1948). 

 2 νεογέννητα (Μάρτης 1949). 

 2 μωρά δίδυμα μιας Σλαβομακεδόνισσας (το πρώτο αμέσως μετά τη γέννα το 

άλλο δύο μήνες αργότερα) (Σεπτέμβριος 1949). 

 1 βρέφος τεσσάρων μηνών από εντερικά (Φλεβάρης 1949). 

 

Τον Φλεβάρη του 1949 υπήρχαν συνολικά τρεις θάνατοι γυναικών και ενός βρέφους, 

ενώ το καλοκαίρι του 49 πέθαναν μία γυναίκα και δύο βρέφη. 

                                                           
111 Στο ίδιο, σσ.172-173. 
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                       (Θάνατοι – Καλοκαίρι 1948-Σεπτέμβρης 1949) 

 

 Η συμπεριφορά των αρχών – Απαγορεύσεις και περιορισμοί 

 

Στο Τρίκερι δεν υπήρχαν συστηματικοί ξυλοδαρμοί. Όπως είδαμε και πιο πάνω σκοπός 

της Διοίκησης ήταν να αναγκάσουν τις γυναίκες να υπογράψουν την περίφημη δήλωση 

μετάνοιας. Για αυτό οι σχέσεις των αρχών μαζί τους ήταν απάνθρωπες και 

εξευτελιστικές. Μαζί με τις σωματική καταπόνηση εφαρμόστηκε εκτεταμένη 

ψυχολογική βία.112 Συγκεκριμένα, η Θεοδώρου αναφέρει ένα περιστατικό που έλαβε 

χώρα το Φθινόπωρο του 1949. Εκείνη τη χρονική στιγμή υπήρχαν σχεδόν 2.000 

γυναίκες στο στρατόπεδο. Η διοίκηση συνέταξε μια μεγάλη κατάσταση ονομάτων και 

τις υποχρέωσε να γράψουν δίπλα από το όνομά τους ένα ναι ή ένα όχι αν ήθελαν να 

φύγουν. Αυτή ήταν μια εκβιασμένη δήλωση μετάνοιας εφόσον μετά ο γραμματέας του 

                                                           
112 Η δημιουργία μιας ασαφής σε συνάρτηση με τον θάνατο κατάστασης είναι χαρακτηριστικό της 

ψυχολογικής βίας που ασκείται στον κατάδικο. Αυτό χαρακτήριζε και τα ναζιστικά στρατόπεδα. Η 

μεγέθυνση κάποιων γεγονότων και συγχρόνως η διάψευση άλλων ώστε να δημιουργείται κλίμα 

τρομοκρατίας. Ο «βιασμός της σκέψης» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σακελλαρόπουλος είναι το 

επόμενο στάδιο των βασανιστηρίων, το οποίο πλησιάζει την ψύχωση. Σταδιακά επέρχεται η ταύτιση του 

κρατούμενου με τον δεσμοφύλακα του, εφόσον η επιβίωση του πρώτου εξαρτιέται αποκλειστικά από 

τον δεύτερο. Έτσι το σωφρονιστικό  αυτό μέτρο του εγκλεισμού στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 

σταδιακά προκαλούσε παλινόρθωση στους κρατουμένους σε έναν εξω- πραγματικό χώρο, όπου 

αναβίωναν οι παιδικοί φόβοι, ο θάνατος και η εγκατάλειψη, με αποτέλεσμα να καμφθεί η αντίσταση 

τους. Το ίδιο ψυχολογικό μοντέλο εκβιασμού που χρησιμοποιήθηκε στο Τρίκερι χρησιμοποιήθηκε και 

στη Μακρόνησο. Γενικά, αυτό το μοντέλο χειραγώγησης και βασανισμού χρησιμοποιήθηκε 

πανομοιότυπα στην περίοδο της Κατοχής, του Εμφυλίου, της δικτατορίας ακόμα και σε χώρες όπως η 

Λατινική Αμερική. Σακελλαρόπουλος 2000, ό.π., σσ.305-308. 
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στρατοπέδου συνέταξε κάτω από το όνομα τους και την υπογραφή τους το κείμενο της 

δήλωσης. 

 Οι περιορισμοί ήταν πολλοί. Συγκεκριμένα, υπήρχε απαγόρευση επικοινωνίας 

των γυναικών που μεταφέρθηκαν από τη Χίο με εκείνες που ήταν ήδη στο 

μοναστήρι.113 Απαγορευόταν ακόμα να απομακρυνθούν από το τις σκηνές για να 

μαζέψουν χόρτα, μανιτάρια ή ξύλα για ιδία χρήση. Υπήρχε εγκατεστημένη φρουρά στη 

πύλη του στρατοπέδου και σκοπιές σε κάθε ακρογιαλιά του νησιού όπως και στο 

ακρωτήριο. Υπήρχαν παντού συρματοπλέγματα στην άμμο γύρω από κάθε γυναικείο 

λόχο, στο μαγειρείο αλλά και στον δρόμο που οδηγούσε στα πηγάδια. 

 Αν κάποιες γυναίκες ήθελαν να κατέβουν στο χωριό για ψώνια έπρεπε να το 

δηλώσουν στη Διοίκηση από το προηγούμενο βράδυ και να πάρουν ειδική άδεια, 

σφραγισμένη και υπογεγραμμένη. Απαγορευόταν να πλυθούν και να κάνουν μπάνιο 

στη θάλασσα με τον φόβο να μην δραπετεύσουν. Δεν μπορούσαν να έχουν στη κατοχή 

τους ηλεκτρικούς φακούς, λάμπες θυέλλης κι πάσης φύσεως φωτισμό για να μην 

κάνουν σινιάλο στην αντίπαλη πλευρά του βουνού από τη μεριά του Πήλιου. Επίσης 

δεν μπορούσαν να έχουν σπίρτα ή άλλο μέσο για να ανάψουν φωτιά για να μην βάλουν 

φωτιά στο στρατόπεδο και προκαλέσουν φθορές. Τέλος, κανείς δεν προσέγγιζε το νησί 

εκτός από τους Χωροφύλακες, τους ναυτικούς που έφερναν τρόφιμα και εκείνους που 

έρχονταν κατά καιρούς στο στρατόπεδο με άδεια της Διοίκησης για να βγάλουν 

προπαγανδιστικούς λόγους. 

 Ο τρόπος αντιμετώπισης της Διοίκησης μπορεί να χαρακτηριστεί αυταρχικός 

και σκληρός. Πρώτο της μέλημα ήταν η διακοπή επαφής των εξόριστων με τον 

υπόλοιπο κόσμο. Οι «ληστοτρόφοι», όπως ονομαζόταν οι συγγενείς των ανταρτών 

ήταν ευκολότερο να υποκύψουν στις πιέσεις και τους εκβιασμούς και για αυτόν τον 

λόγο συνήθως ήταν σε διαφορετικό μέρος από ότι εκείνες, οι οποίες είχαν πολιτική 

δράση. Στο Τρίκερι αυτός ο διαχωρισμός ήταν εμφανής. Στο «πάνω στρατόπεδο» 

βρίσκονταν εκείνες, οι οποίες είχαν υπογράψει δήλωση ή ήταν έτοιμες να το κάνουν, 

ενώ στο «κάτω» στρατόπεδο βρίσκονταν οι φανατικές κομμουνίστριες, και οι 

μορφωμένες, οι οποίες θεωρούνταν ότι έπρεπε να σωφρονιστούν.114  

                                                           
113 Οι κρατούμενες από τη Χίο ήταν χωρισμένες σε εκείνες, οι οποίες ήταν συγγενείς των ανταρτών, στις 

δηλωσίες, εκείνες δηλαδή  που είχαν υπογράψει δήλωση αλλά ακόμα δεν είχαν φύγει, σε αυτές που είχαν 

πολιτική δράση και στις «επικίνδυνες». Βόγλης 2002, ό.π., σ.214. 
114 Στο ίδιο, σσ.214-215. 
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Κάθε μορφή ψυχαγωγίας απαγορευόταν αν και σε εθνικές ή θρησκευτικές 

γιορτές οι γυναίκες σκάρωναν κρυφά σκετσάκια και θεατρικά δρώμενα.115 Εφημερίδες, 

περιοδικά και πάσης φύσεως ενημέρωση ήταν απαγορευμένη. Τις επέτρεπαν να 

γράψουν ένα δελτάριο τη βδομάδα προς τους συγγενείς, το οποίο ήταν μέχρι δέκα 

σειρές και λογοκρινόταν αυστηρά πριν σταλεί. Πολλές φορές έκαιγαν τα δελτάρια και 

δεν τα έστελναν καθόλου. Υπήρχε ένας λογοκριτής μόνο για αυτή τη δουλειά. Στα 

δελτάρια απαγορευόταν να ζητήσουν φάρμακα, τρόφιμα, παπούτσια, κεριά, χαρτί και 

βιβλία. Όσα γράμματα έρχονταν λογοκρίνονταν σε τέτοιο βαθμό που πολλές φορές 

ήταν αδύνατο να διαβαστούν. Τα καθυστερούσαν να τα δώσουν στις γυναίκες, ενώ όσα 

τις πληροφορούσαν για την απώλεια των δικών τους τα έδιναν αμέσως. Μία φορά τη 

βδομάδα ερχόταν το καΐκι που μετέφερε τα δέματα από τους οικείους τους. Αυτά 

λογοκρίνονταν και ελέγχονταν σχολαστικά πριν παραδοθούν. Για κάθε δέμα που 

λάμβανε η κρατούμενη έπρεπε να δώσει 1000 δραχμές (1 δραχμή) στον καπετάνιο του 

καϊκιού για μεταφορικά από τον Βόλο στο Τρίκερι. Τα βιβλία, τα περιοδικά, τα σχολικά 

και τα ξενόγλωσσα αναγνώσματα παρακρατιόντουσαν από τη Διοίκηση με τη 

δικαιολογία ότι μπορεί να περιείχαν ανατρεπτικές ειδήσεις και αποσπάσματα.116 

 Το ταχυδρομείο το μοίραζε ο ίδιος ο διοικητής στο πρωινό προσκλητήριο με 

τις γυναίκες να στέκονται στην σειρά. Όποια καθυστερούσε να τρέξει μόλις φώναζε το 

όνομά της δεν έπαιρνε το γράμμα παρά μόνο πολλές μέρες αργότερα. Τα γράμματα 

που πληροφορούσαν τον θάνατο κάποιου αντάρτη τα έδινε στο τέλος και τα διάβαζε 

μπροστά στη γυναίκα. Μετά την ανάγνωση τη παρακινούσε να υπογράψει τη δήλωση 

γιατί δεν συνέτρεχε πια λόγος να βρίσκεται εκεί. Μαζί με τα γράμματα οι εξόριστες 

λάμβαναν και επιταγές. Τα χρήματα από αυτές τα παρακρατούσαν αρκετές μέρες πριν 

τα παραδώσουν ή σε κάποιες περιπτώσεις δεν τα έδιναν καθόλου.117 

                                                           
115 Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου ήταν μια αντιπαράθεση τόσο για την διοίκηση όσο και για τους 

κρατουμένους. Στην ουσία η διοίκηση και το καθεστώς γιόρταζε την απόρριψη του ιταλικού 

τελεσίγραφου από τον Μεταξά και τις νίκες του ελληνικού στρατού σε αντίθεση με τους κρατουμένους, 

οι οποίοι γιόρταζαν τη νίκη ενάντια στον φασισμό. Στον εορτασμό της 25η Μαρτίου οι κρατούμενοι 

αντιπαράβαλλαν τους εαυτούς τους με τους κλέφτες και τους αρματολούς του 1821. Για αυτούς ο 

αγωνιστής του ΕΑΜ ήταν η αντανάκλαση των επαναστατών του 1821. Βόγλης 2002, ό.π., σ.255. 
116 Στο ίδιο, σσ.163-164. 
117 Στο αρχείο της Βικτώριας Θεοδώρου και στα τετράδια δεν αναφέρεται πουθενά ότι υπήρχε 

επισκεπτήριο στο Τρίκερι των συγγενών και δικηγόρων και των κρατουμένων. Αυτό ήταν κατά 

παράβαση του Βασιλικού Διατάγματος «Περί Εσωτερικού Κανονισμού των Φυλακών», άρθρο 21 της 

17ης Ιουλίου 1923 (ΦΕΚ αρ.194-17/7/1923-βλ. Παράρτημα) σύμφωνα με το οποίο κάθε κρατούμενος 

ανάλογα με τη καταδίκη που έχουν δικαιούται επισκεπτήριο. Σε γενικές γραμμές η άδεια για τα 

επισκεπτήρια σε τόπους εξορίας δινόταν από τη Διεύθυνση Χωροφυλακής και ήταν χρονοβόρα. Την ίδια 

στιγμή, η απόσταση των στρατοπέδων από την ιδιαίτερη πατρίδα του κάθε κρατουμένου αλλά και η 

πρόσβαση σε αυτά ήταν από δύσκολη έως αδύνατη. 
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Η επικοινωνία με τους άντρες 

 

Η επικοινωνία με τους άντρες μέχρι τον Φλεβάρη του 1948 ήταν ελεύθερη. Οι γυναίκες 

μπορούσαν να πηγαίνουν στο στρατόπεδό τους και να ψωνίζουν από τη καντίνα και τα 

μαγαζιά. Στις θρησκευτικές εορτές όπως Χριστούγεννα, Πάσχα και του Ευαγγελισμού 

τρώγανε όλοι μαζί. Όταν  όμως έφτασαν οι γυναίκες από το στρατόπεδο της Χίου και 

ο αριθμός τους αυξήθηκε η επικοινωνία απαγορεύτηκε. Ο διοικητής έδινε άδεια σε 

λίγες γυναίκες και συγκεκριμένες ώρες για να κάνουν τα ψώνια τους στο στρατόπεδο 

των ανδρών. Αργότερα που έφυγαν οι άντρες παράδωσαν τα είδη της καντίνας σε 

κάποιες γυναίκες για να πουληθούν και κάποια άλλα στις νεαρές μητέρες. Την 

ραπτομηχανή την άφησαν στην αυλή του γυναικείου στρατοπέδου για να την 

χρησιμοποιούν οι εξόριστες. Αργότερα όταν έφυγαν και αυτές για τη Μακρόνησο 

(Γενάρης 1950) την οικειοποιήθηκαν οι μοναχοί του μοναστηριού. Οι άντρες εξόριστοι 

είχαν φτιάξει θεατρική ομάδα και χορωδία όπου μπορούσαν να παίρνουν και εκείνες 

μέρος, ενώ είχαν και γήπεδο γυμναστικής.118 

 

   Τα παιδιά του στρατοπέδου 

 

Πολλές γυναίκες είχαν μαζί τους τα παιδιά τους στο στρατόπεδο. Το καλοκαίρι του 

1949 υπήρχαν 180 παιδιά  ηλικίας από λίγων μηνών μέχρι 12 ετών. Το κράτος για αυτά 

τα παιδιά δε δαπανούσε έξτρα χρήματα για να καλύψει τις ανάγκες τους. Συνεπώς, από 

τις 3 δραχμές την ημέρα που δικαιούταν κάθε γυναίκα έπρεπε να καλυφθούν και τα 

έξοδα των παιδιών. Έτσι οι μαγείρισσες έβγαζαν επιπλέον μερίδες φαγητού για αυτά 

και τους έδιναν ψωμί από τα 80 δράμια που δικαιούνταν η κάθε μια από τις εξόριστες. 

                                                           
118 Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε μια διαφορετική πρακτική διαχείρισης της κατάστασης, η 

οποία διαφοροποιούσε τις γυναίκες από τους άνδρες. Καμία από τις γυναίκες στο στρατόπεδο δεν 

φορούσε μαύρα ρούχα αν και πολλές από αυτές είχαν προσωπικό πένθος. Αυτό ήταν ένα μέτρο 

αντίστασης και ηθικής ανάτασης στις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Επίσης, η ατομική καθαριότητά  και 

η περιποίηση του σώματός τους ήταν πρωταρχικό τους μέλημα. Θεοδώρου Βικτώρια, Στρατόπεδα 

γυναικών, Εννέα Θαμμένα Τετράδια με Αφηγήσεις Κρατουμένων Γυναικών στα Στρατόπεδα Χίου, Τρίκερι, 

Μακρονήσου στα χρόνια του Εμφυλίου Πολέμου 1947-1951, Αθήνα, 1976, σ.72,334-335. 
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Ο Ερυθρός Σταυρός δεν έδειχνε καμία μέριμνα για αυτά τα παιδιά και ούτε ποτέ τα 

αναγνώρισε ως κρατούμενους.119 

 Οι συνθήκες υγιεινής και για αυτά ήταν ανύπαρκτες. Εξαιτίας του υποσιτισμού 

και της έλλειψης σαπουνιού και καθαρού νερού γέμιζαν σπυριά και να αρρωσταίναν 

συνέχεια. Τα μεγαλύτερα παιδιά τριγυρνούσαν στα χωράφια και στις ακρογιαλιές ή 

έπαιζαν στο μικρό νεκροταφείο που υπήρχε δίπλα στις σκηνές. Υπήρχαν αρκετές 

έγκυες μεταξύ των γυναικών, οι οποίες γεννούσαν με τη βοήθεια των μαιών και των 

υπολοίπων κρατουμένων. Οι ελλείψεις σε υλικά ήταν εμφανείς, δεν είχαν σπάργανα να 

τυλίξουν τα νεογέννητα, το γάλα τους πολλές φορές ήταν ανύπαρκτο λόγω 

υποσιτισμού και κακουχιών με αποτέλεσμα πολλά από τα νεογέννητα να πεθαίνουν 

αμέσως ή λίγες μέρες μετά τη γέννα τους. Αυτά θάβονταν στο μικρό νεκροταφείο σε 

ανώνυμους τάφους. 

 Οι δασκάλες που υπήρχαν ανάμεσα στις εξόριστες έχτισαν δύο παιδικούς 

σταθμούς. Οι σταθμοί αυτοί ήταν στην ουσία ένα τετράγωνο σκάμμα στον ίσκιο μιας 

μεγάλης ελιάς. Οι γυναίκες ανεβάζοντας άμμο, βότσαλα και θαλασσινό νερό έστρωσαν 

το χώμα και έσκαψαν ένα μεγάλο χαντάκι. Αφού έριξαν άμμο και χαλίκια το 

διαμόρφωσαν σε παιδική χαρά για να παίζουν τα παιδιά. Υπήρχαν δύο τέτοιες 

εγκαταστάσεις το ένα στον πρώτο λόχο και το άλλο στον δεύτερο και τρίτο. Υπήρχε 

και ένας ακόμα σταθμός στο Μοναστήρι, ο οποίος έκλεισε διότι δεν υπήρχαν παιδιά.  

Οι δασκάλες μάζευαν τα παιδιά από τις 8 το πρωί και τα κατέβαζαν το 

μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλάμβανε πρωινή γυμναστική με παιχνίδια και τραγούδια. 

Μετά η δασκάλα τους ετοίμαζε μια φέτα ψωμί , τους μοίραζε 2-3 κεράσια, 1 ροδάκινο, 

λίγο σταφύλι και οτιδήποτε μπορούσαν να αγοράσουν από την καντίνα του 

στρατοπέδου. Το υπόλοιπο μάθημα περιλάμβανε τραγούδια, χορό, παραμύθια και 

συμβουλές από τη δασκάλα.120 Τα παιδιά ανέβαζαν και θεατρικά έργα, τα οποία 

παρουσίαζαν στις γυναίκες, έκαναν γυμναστικές επιδείξεις και έξυπνα παιχνίδια. Ο 

                                                           
119 Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού είχε την άδεια να επισκέπτεται τους πολιτικούς 

κρατουμένους και αδιαφορούσε συστηματικά για τις περιπτώσεις βασανιστηρίων που υπέστησαν οι 

κρατούμενοι. Η στάση αυτή του οργανισμού δεν άλλαξε ούτε κατά τη διάρκεια της Χούντας. Έχει 

αναφερθεί σε μαρτυρίες ότι οι εκπρόσωποι του οργανισμού σε κάποιες περιπτώσεις πήραν και οι ίδιοι 

μέρος σε βασανιστήρια. Βλ. Becket James, Barbarism in Greece: A Young American Lawyer’s Inquiry 

into the Use of Torture in Contemporary Greece, with Case Histories and Documents, προλ. Claiborne 

Pell, New York, Walker and Company, 1970.  
120 Η μελέτη και η διδασκαλία τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών γινόταν σε αρκετά στρατόπεδα. 

Ανάμεσά τους και στις γυναικείες φυλακές Αβέρωφ, όπου οι δασκάλες απασχολούσαν τα 90 παιδιά των 

φυλακισμένων γυναικών, ενώ παράλληλα παραδίνονταν μαθήματα λογιστικής και μοδιστρικής. 

Παπαδούκα Ολυμπία, Γυναικείες φυλακές Αβέρωφ, εκδ. Ιδιωτική, Αθήνα, 1981, σσ.16-21. 
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παιδικός αυτός σταθμός λειτούργησε 4 μήνες έως το τέλος του Φθινοπώρου. Με την 

αλλαγή της Διοίκησης και την εγκατάσταση της στρατιωτικής Διοίκησης ο σταθμός 

έπαψε να λειτουργεί. Σε αυτούς τους παιδικούς σταθμούς εργάστηκαν ως δασκάλες η 

Νίτσα Δ. μαζί με τη Ρόζα Ιμβριώτη121 (εικ.7) και 8 ακόμα δασκάλες. 

 

Αιτήματα και υπομνήματα προς την κυβέρνηση και τους Διεθνείς 

Οργανισμούς 

 

Τα υπομνήματα διαμαρτυρίας δεν ήταν σπάνια ανάμεσα στους εξόριστους. Οι 

κρατούμενοι μέσω αυτών προσπαθούσαν να αποκτήσουν την ιδιότητα των πολιτικών 

κρατουμένων. Διαχώριζαν την θέση τους από τους ποινικούς κρατουμένους κάνοντας 

επίκληση στη συμμετοχή τους στην Αντίσταση και συστηματικά επικαλούνταν τους 

αναγκαστικούς νόμους που τους είχαν οδηγήσει στην θέση που βρισκόταν. Συνήθως 

τα υπομνήματα συντάσσονταν και γράφονταν από κάποιον κρατούμενο, ο οποίος είχε 

γνώσεις και ακολουθούσαν τους κανόνες της εγγραματοσύνης. Τα περισσότερα από 

αυτά γράφτηκαν στην καθαρεύουσα με άψογο γραφικό χαρακτήρα. Τα υπομνήματα 

των γυναικών του στρατοπέδου στο Τρίκερι ακολούθησαν αυτή την πρακτική και 

συντάχθηκαν και γράφτηκαν από την Ρόζα Ιμβριώτη, η οποία ήταν από τις 

σημαντικότερες παιδαγωγούς στη μεταπολεμική Ελλάδα.  

Από την πρώτη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους στο νησί οι γυναίκες έγραφαν 

υπομνήματα διαμαρτυρίας (εικ. 8) προς την κυβέρνηση, τη Βουλή, τα πολιτικά 

κόμματα, το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό αλλά και σε γυναικείες οργανώσεις και συνέδρια 

                                                           
121Η Ρόζα Ιμβριώτη (1898-1977), ή αλλιώς Ρόζα Ιωάννου, ήταν Ελληνίδα παιδαγωγός με έντονη 

πολιτική δράση. Το 1934 έγινε γυμνασιάρχης και υπήρξε η πρώτη γυναίκα γυμνασιάρχης στην Ελλάδα. 

Υπήρξε πρωτοπόρος στην ειδική εκπαίδευση και ίδρυσε το Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών το 1937. 

Αυτό το σχολείο είναι  η πρώτη επίσημη προσπάθεια στην Ελλάδα για τη συστηματική αγωγή παιδιών 

με νοητική υστέρηση. Στη διάρκεια της Κατοχής οργανώθηκε στο Ε.Α.Μ. και για αυτό εξορίστηκε στο 

Τρίκερι και αργότερα στη Μακρόνησο.  Στις αρχές του 1950 ξαναγύρισε στο Τρίκερι με εκείνες που 

αρνήθηκαν να υπογράψουν δήλωση. Έγινε μέλος της Ε.Δ.Α. (Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά) και μέλος 

της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κόμματος μέχρι το 1967. Μετά τη Μεταπολίτευση υπήρξε στέλεχος 

του Κ.Κ.Ε. και συνέβαλε στην διαμόρφωση του εκπαιδευτικού του προγράμματος. Σύζυγός της υπήρξε 

ο μαρξιστής φιλόσοφος Γιάννης Ιμβριώτης (1898-1979). Πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου 1977 στην Αθήνα. 

Το όνομά της φέρουν πολλοί δρόμοι στην Ελλάδα. Επίσης δόθηκε τιμητικά στον Σύλλογο 

Εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βύρωνα- Καισαριανής-Παγκρατίου. Ακόμη, το Πρότυπο 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ΜΔΔΕ Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη», το οποίο ιδρύθηκε το 1937 (με τον ΑΝ 

453/1937 και μετονομάστηκε Πρότυπο με τον ΑΝ 949/1948) μετά από δική της πρωτοβουλία φέρει το 

όνομά της ως φόρος τιμής. Πηγή : https://www.sylimvrioti.gr/roza-imbrioti (ημερ.τελευτ. πρόσβασης 

20/4/2020).  

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://www.sylimvrioti.gr/roza-imbrioti
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ακόμα και στην Έλενορ Ρούσβελτ. Τα περισσότερα από αυτά έγραψε και συνέταξε η 

Ρόζα Ιμβριώτη και στο τέλος υπέγραψαν οι εξόριστες.122 

 Σε αυτά τα υπομνήματα περιγράφονταν οι συνθήκες διαβίωσης, η εξαθλίωση 

που βίωναν, οι αρρώστιες που τις μάστιζαν και ζητούσαν να λάβουν μέριμνα οι φορείς 

αυτοί για να καλυτερέψουν οι συνθήκες και να τερματιστεί η εξορία τους. 

Συγκεκριμένα, στο υπόμνημα που έστειλαν στον Ο.Η.Ε. τόνισαν ότι η κράτησή τους 

ήταν παράνομη και παραβίαζε το Διεθνές Δίκαιο εφόσον οι ίδιες δεν είχαν εμπλακεί 

σε διαμάχες παρά μόνο οι συγγενείς τους. Άρα το γεγονός ότι είχαν εξοριστεί 

προληπτικά ήταν καθαυτό παράνομο και καταχρηστικό. Σε άλλο σημείο των 

υπομνημάτων γίνεται αναφορά για τις ταυτότητες ορισμένων γυναικών για να δείξουν 

ότι τελικά δεν είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια του κράτους όπως υποστηριζόταν 

από την κυβέρνηση αλλά απλές νεαρές κοπέλες, οι οποίες άλλες ήταν μαθήτριες και 

άλλες ηλικιωμένες και άρρωστες γυναίκες. Τον ίδιο λόγο επικαλούνταν και στο 

υπόμνημα που έστειλαν στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και στους Υπουργούς 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, τόνισαν ότι έχουν συλληφθεί 

προληπτικώς καθώς οι ίδιες δεν ήταν αντάρτισσες αλλά τιμωρούνται επειδή ήταν οι 

συγγενείς τους. Κατηγόρησαν ευθέως το κράτος ότι παρανομεί σε βάρους τους μιας 

και ο εμφύλιος πόλεμος έχει τελειώσει και έτσι δεν αποτελούν απειλή για την τάξη. Σε 

παρατήρηση της κυβέρνησης ότι βρίσκονται εκεί επειδή «ούτοι επεδυκνείουν εμμονών 

και προσήλωσιν εις τας ιδέας των» τονίζουν ότι το Σύνταγμα κατοχυρώνει το δικαίωμα 

της ελευθερίας των ιδεών και της σκέψης και συνεπώς η κυβέρνηση παρανομεί ενάντια 

στο ίδιο το Σύνταγμα της χώρας.  

 Σε άλλο σημείο κατήγγειλαν την πρακτική της υπογραφής της δήλωσης 

μετάνοιας τονίζοντας ότι με αυτό το μέτρο «εισάγουν τον αστυνομικό έλεγχο στη 

συνείδηση» και τις ανάγκαζαν να αποδοκιμάσουν τις ιδέες και τις πολιτικές πεποιθήσεις 

τους και να αποδεχτούν άλλες. Αυτό το μέτρο ήταν κατάφορη παραβίαση της 

ελεύθερης σκέψης και βούλησης του ανθρώπου, το οποίο οδηγούσε σε καταρράκωση 

της αξιοπρέπειας τους. Σε άλλο σημείο τόνιζαν την υποχρέωση που είχε αναλάβει ο 

                                                           
122 Πολλοί συγγενείς εξόριστων δημιούργησαν οργανώσεις προς βοήθειά τους. Η πιο δυναμική ήταν η 

ΠΕΟΠΕΦ (Πανελλήνια Ένωση Οικογενειών πολιτικών Εξόριστων-Φυλακισμένων), η οποία 

δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 1950. Η οργάνωση βοηθούσε τον Ερυθρό Σταυρό στη διανομή 

βοήθειας, έκανε εκκλήσεις σε διεθνής οργανισμούς και συγκέντρωσε χρήματα και αγαθά για τους 

κρατουμένους. Οργανώσεις αλληλεγγύης σχηματίστηκαν και στο εξωτερικό, οι οποίες τύπωναν 

διαμαρτυρίες προς τις κυβερνήσεις των κρατών τους, ενώ οργάνωσαν και τη Διεθνή Σύνοδο για βοήθεια 

στη Δημοκρατική Ελλάδα που έγινε στο Παρίσι. Βλ.Βόγλης 2002, ό.π. σσ. 264-264. : Για την Γαλλική 

Επιτροπή Βοήθειας στη Δημοκρατική Ελλάδα βλ.  Μπάλτα Νάση, Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος (1946-

1949) μέσα από το γαλλικό τύπο, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα, 1993, σσ. 181-184. 
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Ο.Η.Ε. προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σημείωναν  πως αυτά τα δικαιώματα 

προστατεύονταν από τους καταστατικούς χάρτες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ο 

ίδιος οργανισμός είχε ψηφίσει θεωρώντας τον ουσιαστικά υπεύθυνο που δεν μπορούσε 

να δώσει λύση στο πρόβλημά τους. 

Στις γυναικείες οργανώσεις και στο Διεθνές Συμβούλιο Γυναικών κατήγγειλαν 

την κράτηση 82 μητέρων και την εγκατάλειψη 152 παιδιών και τόνιζαν ότι η γυναίκα 

και οι νέοι ήταν το μέλλον του τόπου και της ανθρωπότητας και έπρεπε να 

προστατευτούν. Τέλος, απεύθυναν έκκληση και στον Γενικό Γραμματέα του Ερυθρού 

Σταυρού Colladon, ο οποίος επισκέφτηκε το Τρίκερι ζητώντας του περισσότερα 

φάρμακα και μέριμνα του Ερυθρού Σταυρού για τις άρρωστες γυναίκες, καθώς και 

καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. 

 

                           

Τα ποιήματα της Βικτώριας Θεοδώρου 

 

Η Βικτώρια Θεοδώρου (1925-2019) (εικ.9) έγραψε πολλά ποιήματα και διηγήματα όσο 

βρισκόταν στην εξορία. Πολλά από αυτά αργότερα τα εξέδωσε. Άλλα όχι. Όπως μας 

πληροφορεί η Ουρανία Σταβέρη η Βικτώρια ήταν «μια λυγερή κοπέλα, κάτι σαν 

λουλούδι. Δίκαια της έδωσαν το όνομα Edelweiss».123 Τα ποιήματά της ήταν «τόσο 

ανθρώπινα, τόσο πραγματικά που ήταν ένα καλμάρισμα των νεύρων και της ψυχής 

μας».124 Τα βράδια ξάπλωναν στα ράντζα αλλά και στο πάτωμα και η Βικτώρια τα 

απάγγειλε με τη «απαλή σα βελούδο φωνή της».125 Στα ποιήματα αυτά αποτυπώνεται 

όλη η φρίκη του στρατοπέδου αλλά και η νοσταλγία για την ελευθερία. Η Βικτώρια 

ήταν πρωτοετής φοιτήτρια της Φιλοσοφικής όταν τη συλλάβανε και την στείλανε στη 

Χίο και ύστερα στο Τρίκερι για να καταλήξει στη Μακρόνησο. Στα ποιήματά της 

φαίνεται η φλόγα της νιότης, η πίκρα της για τα χαμένα της χρόνια αλλά και η ελπίδα 

για έναν καινούργιο καλύτερο κόσμο.  

 

 

                                                           
123 Σταβέρη (2006), ό.π., σ.75. 
124 Στο ίδιο, σ.76. 
125 Στο ίδιο, σ.76. 
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Νύχτα Μέρα 

 

Τα χελιδόνια ευτυχισμένα γύρισαν 

Και παίζουνε στη στέγη του κελλιού μου 

Τα χελιδόνια ερωτεύονται 

Και εγω μια μες στη φυλακή…. 

Μαζώνουν φρύγανο το φρύγανο για τη φωλιά τους 

Κι εγώ δαγκώ τις αλυσσίδες μου 

Νύχτα και Μέρα… 

Ο ήλιος παίρνει να στολίσει τα βουνά 

Κι η θάλασσα φορτώθηκε χρυσάφι 

Ο ήλιος σπέρνει ομορφιές ολόγυρα 

Κι εγώ της μαύρης φυλακής μου το καντήλι 

Παντ’ αναμένο να’χω νοιάζομαι 

Νύχτα και Μέρα… 

 

Εξόριστοι στα ερημονήσια του Αιγαίου 

 

Αντίκρυ από το πιόμορφο ηλιοβασίλεμα 

Στήσανε τα τσαντήρια μας και τις σκοπιές. 

Καπνοί απ’ τα μαγειριά και κουρνιαχτός 

Θαμπώνουνε τα εξαίσια χρώματα 

Ο κάματος βαραίνει τα μάτια κι ο ιδρώς 

Για να μη βλέπουμε τη Δύση, 

Μα κι αν κυττάμε μελετάμε τα τριανταφυλλένια σύννεφα 

Μην είναι ανώφελα λουλούδια της ντροποντής 

Και μας σηκώσουμε μεσάνυχτα 
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Με τους κασμάδες να παλεύουμε τη μπόρα, 

Για να μπορούν οι αυριανοί άνθρωποι 

Να κυττούν τ’ αστέρια 

Που τρεμοπαίζουνε σαν πούλιες στο βελούδο τ’ ουρανού 

Πλάι στους γονιούς στ’ αδέρφια πλάι στην αγάπη 

Και για να χαίρονται τη Δύση του ήλιου 

Δίχως να μελετούν τα σύνεφα 

Για καταιγίδα… 

      Τρίκκερι   1950 

 

Άγονες Ώρες 

 

Περάσανε της Μουσικής τα πνεύματα 

Κι’ ανέμισαν γύρω από τη σπηλιά μου τα φτερά τους 

Μα εγώ έλειπα μακρυά… 

Ξανάρθε το ηλιοβασίλεμα 

Μες τη χιλιόμορφη χαρά του Μάη 

Μα εγώ κοιμόμουνα βαθειά… 

Και ξαναπέρασαν τα πνεύματα 

Ώρα που ήτανε τα χέρια μου δεμένα 

Ανήμπορα ν’ αγγίξουν πένα και χαρτί 

Μέρες και νύχτες τριγυρνούσα και τα πρόσμενα 

Μέρες και νύχτες τα ζητώ τα περιμένω 

Κι όταν φανούν δεν ημπορεί να τα δεχτεί η ψυχή μου 

Φτερούγισαν τα πνεύματα του τραγουδιού μακριά 

Κι έμεινε μέσα μόνη η φουρτούνα ολάκερη 

Γιατί δε μπόρεσα να λυτρωθώ… 

Αγκίζανε με τα φτερά τους μόνο 

Τα μαλλιά μου… 



70 
 

 

Ιούνης 1950 

 

Εξορία 

Ειν’ άλλος κόσμος εδώ πέρα 

Ειν’ άλλη σφαίρα κάτου εδώ 

Κι ας λάμπει η θάλασσα κι ο ήλιος 

Κι ας φέγγουν τ’ άστρα… 

Εδώ’ναι κέρινα τα δέντρα 

Σκιές ονείρου τα βουνά, 

Δρόμος αδιάβατος η θάλασσα, 

Κι εχθρός μας… 

Δεν είν’ εδώ η πατρίδα μας 

Δεν είν’ η γης μας κάτω εδώ 

Μόν’ είναι της σκλαβιάς ο τόπος 

Με τα συρματοπλέγματα… 

Πως εβρεθήκαμε δω πέρα 

Ποιος κακός άνεμος μας πήρε 

Ποιο μισητό μας άραξε καράβι 

Στο σκλαβολίμανο 

Όλους εμάς που δώσαμε αίμα 

Κι απ’ όλα πλιό πολύ λατρέψαμε 

Τη λευτεριά;  

       1950 

 



71 
 

 

 

Νύχτες στα συρματοπλέγματα 

 

Νύχτα τ’ Αυγούστου 

Και νύχτα του Γεννάρη 

Καλή πλατειά Μεγαλοδύναμη 

Ορμής και δύναμης πηγή… 

Αύριο θα βγει ο ήλιος ματωμένος 

Κι η θάλασσα θα θέλει να μας καταπιεί 

Αύριο θα’ ρθουν πάλι οι φασίστες 

Για το φρικτό τους μεροκάματο 

 

Νύχτα πλατειά μεγαλοδύναμη 

Ορμής και δύναμη πηγή 

Εάν άστρο σβύσε μας το κάματο 

Με δύναμη κι ορμή 

Πλημύρισε κι απόψε το κορμί μας, 

Αύριο είναι να’ ρθουν πάλι 

  Οι φασίστες… 

 

      Τρίκκερι  Αύγουστος 1950 

 

 

Εξόριστοι στα ερημονήσια του Αιγαίου 
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Μύριες φορές 

Πέφτουμε για να κοιμηθούμε 

Κάτου απ’ τον όμορφο ουρανό 

Το βελούδο της νύχτας μας σκεπάζει 

Κεντημένο με πούλιες 

Κι όμως ακόμα δεν μπορέσαμε να δούμε τ’ άστρα 

Όπως θα τα κυττούσαμε να λάμπουνε 

Κάτου απ’ την αριά κληματαριά της αυλής μας 

Κοντά στους γονιούς και στ’ αδέρφια μας, 

Γερμένοι στην άμμο της πατρίδας μας 

Πλάϊ πλάϊ στην αγάπη… 

Αντίκρυ από το πιόμορφο ηλιοβασίλεμα 

Στήσανε τα τσαντήρια μας και τις σκοπιές. 

Καπνοί απ’ τα μαγειριά και κουρνιαχτός 

Θαμπώνουνε τα εξαίσια χρώματα 

Ο κάματος βαραίνει τα μάτια κι ο ιδρώς 

Για να μη βλέπουμε τη Δύση, 

Μα κι αν κυττάμε μελετάμε τα τριανταφυλλένια σύννεφα 

Μην είναι ανώφελα λουλούδια της ντροποντής 

Και μας σηκώσουμε μεσάνυχτα 

Με τους κασμάδες να παλεύουμε τη μπόρα, 

Για να μπορούν οι αυριανοί άνθρωποι 

Να κυττούν τ’ αστέρια 

Που τρεμοπαίζουνε σαν πούλιες στο βελούδο τ’ ουρανού 
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Πλάι στους γονιούς στ’ αδέρφια πλάι στην αγάπη 

Και για να χαίρονται τη Δύση του ήλιου 

Δίχως να μελετούν τα σύνεφα 

Για καταιγίδα… 

      Τρίκκερι   1950 

 

Όνειρο της φυλακής 

 

Όταν θ’ ανοίξουμε της φυλακής οι πόρτες 

Και λουλουδίσουν τα καράβια από χαράς μαντήλια 

Κι ο δρόμος μας δεν έχει πια συρματοπλέγματα  

να στέκεις στ’ ακρολίμανο για να με πάρεις. 

Θα’ ναι τα πόδια μου βαρειά και σκουριασμένα 

Αμάθητα τα μάτια μου να βλέπουν ανοιχτούς ορίζοντες 

Θα περιμένω να’ ρθεις να με πάρεις 

Σφιχτά ναμε κρατήσεις απ’ το χέρι 

Μη διαλυθεί μες της χαράς το φώς 

Θα’ ναι πικρός  ο γυρισμός δίχως εσένα 

Να με προσμένεις με λαχτάρα στ’ ακρολίμανο. 

 

       1949 

 

 

 

(Χωρίς Τίτλο) 
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Ω Ευτυχία σε μένα! 

Βαθειά μου ένα τραγούδι 

Νιώθω να σκιρτά… 

Πως είμαι δυνατή, πόσο γαλήνια, 

Σα καρποφόρο δέντρο του χειμώνα 

Μέσα στα σπλάχνα μου γεννιέται ένα τραγούδι… 

Θα’ ρθει μια μέρα που θα βγει απ΄τα χείλια μου 

Και θα’ μαι ανάλαφρη σαν τ’ άσπρο κύμα. 

Πόλεμος, σάλος, πανηγύρι ή θρήνος 

Να σταματήσουν δεν θα μπορούν 

Του τραγουδιού μου το μεγάλωμα… 

Μες στη ψυχή μου έπεσε ο σπόρος 

Του τραγουδιού, 

Σε μιαν ευλογημένη ώρα… 

       Ιούνης 1950 

 

Της φυλακής 

 

Εδώ στα ερημικά και στα βαθειά, 

Για σένα θε να πω τον πόθο μου που δε σιγάει 

Για σένα που δε φάνηκες ακόμα… 

Ας είναι από το φως γεμάτη η ζωή μου 

Μέσα στης φυλακής τη νύχτα 

Λειπ’ η δική σου η ευωδιά 
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Κι η χάρη σου, 

Καθώς τα χελιδόνια από την άνοιξη 

Και τα λευκά πανιά από το γιαλό… 

Συχνά η απαντοχή σου μου σφαλνά το 

Παραθύρι του κελλιού 

Ο πόθος μου για σένα γίνεται αδερφός 

Με τον καϋμό της Λευτεριάς μας 

Κι είναι φορές που δεν τους ξεχωρίζω… 

 

      Καλοκαίρι   1951 

 

Νύχτες στη φυλακή 

 

Τώρα που ο ήλιος χάθηκε πισ’ απ’ τις στεριές 

Και δε μας βλέπει το τρανό του μάτι, 

Και δε μας καίει τα βλέφαρα 

Τ’ αλύπητο του φως 

Δέντρα νερά και χώματα κι ανθρώπους 

Όλα τα σκοτεινά και τα κλεισμένα λεφτερώνονται 

Στη νύχτα τη πλατειά… 

 

    _____________________ 

 

 

Εληά μου στείρα Τρικκεριώτισσα  
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Με τους χυμούς τους αρμυρούς 

Σαν πάμε πέρα στην πατρίδα 

Θα βγω στους δρόμους 

Για να τον βρω 

Στα βιολετιά ντυμένη 

Με χρυσά μαλλιά 

Και μάτια… 

Θάλασσα πικρή 

Χρυσό γιοφύρι θα κρεμάσει ο αποσπερίτης 

Στα νερά σου 

Για να περάσω πέρα όπου με καρτερά 

Στη κρεμεζιά ντυμένη 

Με ξανθά μαλλιά 

 

    __________________________ 

Ήλιε της αυγής 

Έβγα και βούλιαξε στο πέλαγο τ’ ονείρου μου 

Μ’ όλα της τα ντουβάρια και τα σίδερα 

Τη φυλακή μας… 

 

       Άνοιξη 1951 

      (Από το τραγούδι του ήλιου)  
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Άνοιξη στο Τρίκκερι 

 

Ήρθε η Άνοιξη 

Και γέμισεν ο ουρανός πουλιά 

Η γης λουλούδια δροσερά 

Κι η θάλασσα καράβια! 

Νάτη η άνοιξη! 

Άνθισε πάλι στην καρδιά μας μυγδαλιά η ελπίδα 

Και παπαρούνες φλόγες 

Πήρε ν’ ανάψει ο πόθος μας στη Γης… 

Καράβια μ’ απλωτά πανιά 

Φυτρώσανε μες στο γιαλό σαν κρίνα 

Μες στα νερά τ’ ακοίμητα 

Που μας σφαλούν το δρόμο χρόνια… 

Δες χελιδόνια 

Στάχυα χρυσά 

Και παπαρούνες 

Κύματα κι αύρες από το βοριά 

Τη Δύση την Ανατολή 

Και το Νοτιά 

Σειούνε μαντήλια 

Και μας χαιρετούνε! 

       Απρίλης 1951 
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Τρίκκερι 

Εμάς μας ξεχάσανε τα καράβια 

Κι οι ναύτες μέθυσαν απ’ τ’ όνειρο της Λευτεριάς 

Κι αλησμονήσανε να’ ρθουνε πίσω; 

Μέναμε στην ακρογιαλιά με τους μπόγους μας 

Και περιμένωντας καθίσαμε στα βότσαλα 

Και ξεχαστήκαμε μέσα στο σούρουπο… 

- Δε βγήκε το φεγγάρι θα’χασε το δρόμο του 

Είπανε μ’ ελπίδα οι μικρομάννες. 

- Αχ αν δεν έρθη και τούτη η χρονιά 

Πότε θα δω τον κόσμο, σκέφθηκαν 

Οι νηές που μεγαλώσανε στην εξορία 

Μείναμε και περιμέναμε το καράβι 

Και σαν η νύχτα προχωρούσε δίχως να φανεί 

Πήραμε ν’ ακουμπάμε τις παλάμες στη θάλασσα 

Να τη παρακαλούμε να μεσέψει 

Και να το φέρει… 

Θα μείνουμε να περιμένουμε το καράβι 

Φέραμε κει και στήσαμε τ’ αντίσκηνα 

Για να βιγκλίζουμε το πέλαγο 

Μην προσπεράσει μες στην καταχνιά 

Να του φωνάξουμε: 

Καράβι, καράβι εδώ’μαστε! 

Καιρός να δούμε τη πατρίδα. 

Μάζεψαν απ’ το γιαλό τα πλεούμενα 
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Για να μη βλέπουμε ανθρώπου χνάρι 

Είπαν θα βάλουν και τη Λευτεριά την ίδια 

Αλυσσοδεμένη σε μπουντρούμι. 

Πως όλη η γης θα σκύψει μπρος στη δύναμή τους 

Μα εμείς αποφασίσαμε να μη παραδοθούμε 

Δεν το’ παν άντρες, παλληκάρια, αντάρτες 

Το’ παν κορίτσια, μικρομάννες, χαϊδεμένες νηές 

Κι αγαπημένες… 

 

      1953 

 

 

Κέντημα στη φυλακή 

Μέσα στη φυλακή κεντάμε αδιάκοπα 

Με χιλιοπλουμιστές κλωστές, 

Απάνω σ’ άσπρα και σε κόκκινα μαντήλια 

Ότι δεν ημπορούν να δουν τα μάτια μας 

Κι ότι τα χέρια μας να φτάσουνε και να χαρούν, 

Με τ’ αλαφρό βελόνι το ξομπλιάζουμαι 

Πάνω στα ολόασπρα τα μαντήλια 

Τη Γης με τ’ αγριολούλουδα 

Τον ουρανό με τ’ άστρα, με τον ήλιο 

Και τα σύννεφα, 

Τη θάλασσα με τα καράβια τα γοργά. 

Δρόμους, πλατειούς, ατέλειωτους 
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Δίχως συρματοπλέγματα, 

Πάντοτε δρόμους… 

Τ’ όνειρο ο ακριβός μου σύντροφος 

Φέρνει μετάξια μυριοχρώματα 

Άσπρα μαντήλια κι άλικα 

Του δειλινού και της Αυγής κοντύλια 

Να ζωγραφίζουμε στους τοίχους του κελλιού 

Κεντάμε ολοένα μες τη φυλακή 

Και πλέκουμε κλωστή κλωστή 

Και φρύγανο το φρύγανο 

Τις που μας χάλασαν φωλιές 

Κι υφαίνουμε του καραβιού που θα μας πάρει 

Απ’ τον ξερόβραχο… 

 

     1950 

 

Της Φυλακής 

 

- Πως δε σ’ απάντησα κι εγώ 

Και πως δε σ’ ηύρα 

- Πως δε σ’ απάντησα κι εγώ, 

Ω Σύντροφε ακριβέ,    

Και πως δε πρόφταξα 

Να σ’ αγκαλιάσω… 

- Πως δε σ’ αντάμωσα 

- Πριν να με ζώσουνε 

Με τα συρματοπλέγματα, 
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Για να σε καρτερώ 

Τις νύχτες του χειμώνα τις ατελείωτες,  

Και τις μεγάλες μέρες 

Της φυλακής… 

- Πως δε σ’ αγάπησα 

- Να’χω κι εγώ την έγνοια 

- Μη σε χάσω… 

Για να μιλώ 

Καθώς μιλούν για τους καλούς τους 

Οι συντρόφισσες 

Για σένα… 

Και ν’ αλαφραίνουνε οι ώρες 

Της Φυλακής… 

 

      Ιούλης 1950 

 

Φώτα από το παραθύρι της Φυλακής 

 

Στάλες ζωής μες στο σκοτάδι… 

Μυνήματα 

Μάτια ανοιχτά γλυκόφωτα 

Μέσα στη θάλασσα του μίσους 

Μη σβέστε μη σωπαίνετε 

Μην ύπνος σας σφαλνάει βαθύς 

Γιατί ΄ναι δύσκολο να βρω το μονοπάτι. 

 

Όσο μακρυά ν’ ανάφτετε 

Ίδια ζεστά και φεγγοβόλ’ 

Αναθαρεύει την ψυχή μου 

Η αναλαμπή σας… 

Εδώ ΄ναι νύχτα δίχως τελειωμό, 

Μα όταν βλέπω σας από πέρα 

Πίσω από τα βουνά 
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Και πίσω απ’ τα θερμά τα κύμματα 

Τ’ ωκεανού 

Αυγερινοί και πούλιες βγαίνουνε 

Στον ουρανό τον αξημέρωτο 

Και τραγουδούνε την αυγή 

Που φτάνει… 

Φώτα ν’ ανάφτετε μέσα στο πέλαγος 

Και πίσω απ’ τα βουνά 

Και να ψηλώνει ολοένα 

Το θριαμβικό αναιφέγγισμά σας 

Έτσι μικραίνουν οι νυχτιές 

Που πήγαν να βουλιάξουνε τη χώρα 

Ως πέρα 

Μη σβιέστε μη σωπαίνετε 

Είν’ ώρες για να ξημερώσει 

Κάτω εδώ.  

    (Τρίκκερι, Χειμώνας 1950) 

 

         Αντί επιλόγου   

 

Ο Εμφύλιος Πόλεμος που ακολούθησε τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αποτελείωσε ότι 

είχε μείνει αλώβητο στη χώρα. Οι πολίτες διχάστηκαν ακόμα περισσότερο και η 

εξαθλίωση έφτασε στο χειρότερο βαθμό που θα μπορούσε να φτάσει. Οι ξένες δυνάμεις 

απαίτησαν το μερτικό τους και επέβαλαν στις ελληνικές κυβερνήσεις διαδικασίες και 

όρους που κάθε άλλο παρά την βοήθησαν. Ο εθνικός διχασμός που είχε αρχίσει το 1917 

την περίοδο του Εμφυλίου γιγαντώθηκε. Με τη νίκη του Εθνικού Στρατού το 1949 

χιλιάδες αγωνιστές της Εθνικής αντίστασης αλλά και του Δημοκρατικού Στρατού 

στάλθηκαν στα νησιά του Αιγαίου ως εξόριστοι. Η εθνική εκκαθάριση που 

ακολούθησε στόχευε στην εξάλειψη κάθε κομμουνιστικού στοιχείου και κάθε απειλής 

για το κράτος. Στο στόχαστρο αυτής της εκκαθάρισης μπήκαν και οι γυναίκες, οι οποίες 

είτε είχαν πολεμήσει ως αντάρτισσες είτε είχαν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους στην 

Αντίσταση και τον Δημοκρατικό Στρατό.  
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Οι νόμοι, οι οποίοι είχαν ψηφιστεί ήδη από την εποχή του Βενιζέλου περί 

προστασίας του κράτους από εξωτερικούς εχθρούς τροποποιήθηκαν κατά βούληση και 

έφτασαν να θεωρούν απειλή μόνο τους κομμουνιστές. Σε αυτό βασικό ρόλο έπαιξε η 

δικτατορία του Μεταξά, η οποία εναρμονισμένη προς τα φασιστικά καθεστώτα της 

Ευρώπη που κυριαρχούσαν τον Μεσοπόλεμο έδωσε τη μονιμότητα που χρειαζόταν. 

Έτσι στήθηκαν ή επαναλειτούργησαν ως τόποι εξορίας περίπου 30 ελληνικά νησιά. Σε 

αυτά άντρες και γυναίκες στοιβάχτηκαν και έζησαν σε συνθήκες πλήρους εξαθλίωσης 

με σκοπό έναν ηθικό αλλά και «ουσιαστικό» σωφρονισμό. Την υπογραφή της δήλωσης 

μετάνοιας. Μιας δήλωσης που έγινε αυτοσκοπός των στρατοπέδων αυτών και του 

τρόπου που σωφρονίζεται ένας πολίτης για να αλλάξει πολιτικές πεποιθήσεις. 

  Τα ημερολόγια των 9 γυναικών που εξέτασα περιγράφουν με λεπτομέρειες τη 

ζωή αυτών των λεγόμενων «προληπτικών εξόριστων γυναικών», τις συνθήκες 

διαβίωσης σε αυτούς τους χώρους, τις ασθένειες που τις μάστιζαν, τον τρόπο που 

εργάζονταν την ημέρα, αλλά και τις προσωπικές σχέσεις με τους δεσμοφύλακές τους. 

Πολλές από αυτές αναγκάστηκαν να υπογράψουν τη δήλωση μετάνοιας για να 

γλιτώσουν τη ζωή τους και να γυρίσουν  στο σπίτι τους όπου τους περίμενε μια δημόσια 

αναγγελία της πράξης αυτής και μία ακόμα πιο ατιμωτική ζωή. Άλλες αρνήθηκαν να 

το κάνουν αυτό και μεταφέρονταν από στρατόπεδο σε στρατόπεδο μέχρι να απολυθούν 

όπως η Βικτώρια Θεοδώρου ή να πεθάνουν. Μέσα σε αυτές τις γυναίκες υπήρχαν 

σπουδαίες προσωπικότητες όπως η Ρόζα Ιμβριώτη, η οποία διετέλεσε η πρώτη γυναίκα 

γυμνασιάρχης στην Ελλάδα. Μαζί με τις υπόλοιπες έγραφαν συνέχεια υπομνήματα 

διαμαρτυρίας προς κάθε κατεύθυνση και οργανισμό για να γνωστοποιήσουν τη 

κατάσταση τους και να ζητήσουν βοήθεια. Λίγα κατάφεραν αλλά τουλάχιστον είχαν 

τη δύναμη και ονειρεύονται και να παλεύουν.  

  Τα τετράδια από μόνα τους είναι ιστορικά τεκμήρια, τα οποία σκοπό έχουν να 

μας πουν την ιστορία μια κατηγορίας γυναικών, οι οποίες βίωσαν μέσα από ειδικές 

συνθήκες τη «γυμνή ζωή» που πολύ εύστοχα ανάλυσε ο Giorgio Agamben. Αλλά τα 

τετράδια είναι ταυτόχρονα ένα σύμβολο που σκοπό έχει να διατηρήσει στη μνήμη το 

παρελθόν. Το παρελθόν μιας ομάδας γυναικών για τις οποίες η μνήμη έχει τόσα λίγα 

να μας πει. Είναι σαν να θέλει η μνήμη να αφαιρέσει από το ασυνείδητο οτιδήποτε της 

θυμίζει από αυτές τις γυναίκες. Για τον Maurice Bloch είναι αναγκαίο να 

αναγνωρίζουμε ότι το παρελθόν δεν είναι ένα απλό ζήτημα μεταβιβαζόμενης 

προφορικής ιστορίας. Το παρελθόν είναι την ίδια στιγμή ένα ζήτημα «επεισοδιακής 

μνήμης». Το παρελθόν και η ιστορία δεν είναι απλά θέμα «συλλογικής ιστορίας» αλλά 
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πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και την ad hoc μνήμη. Η μνήμη δεν υποτάσσεται στη 

γνώση του ενός προς έναν ακόμα και αν μια τέτοια γνώση παραμένει ιδιωτική. Η 

δημόσια γνώση σε σχέση με αυτό που είναι ένα πρόσωπο ή ένα γεγονός δεν οφείλει να 

εξαλείφει την ιδία γνώση για αυτό το πρόσωπο ή  το γεγονός.126 Συνεπώς, δεν πρέπει 

να χαθεί η μνήμη αυτών των γυναικών και οι αγώνες που έδωσαν για ότι σήμαινε για 

αυτές η ιδέα ενός καλύτερου κόσμου που ονειρεύονταν. 

Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος υπήρξε στην ουσία η βαριά κληρονομιά του 

Αντιστασιακού κινήματος, μια σύγκρουση Δεξιάς-Αριστεράς, η οποία έλαβε χώρα στα 

πλαίσια του Ψυχρού Πολέμου. Μετά το τέλος του εμφυλίου οι εμπειρίες όσων είχαν 

πολεμήσει στο πλευρό του Δημοκρατικού Στρατού εκδόθηκαν με τη μορφή 

μυθιστορήματος και διηγήματος από τον κομματικό μηχανισμό και όχι ως μαρτυρίες. 

Το πρώτο μυθιστόρημα εκδόθηκε το 1953,127 ενώ ένα κείμενο με τον τίτλο Παρτιζάνα 

που εκδόθηκε αργότερα από έναν αντάρτη του ΔΣΕ προκάλεσε τις πρώτες αντιδράσεις. 

Το μυθιστόρημα αργότερα εκδόθηκε το 1960 με τον τίτλο Τα Κρίνα που δε μυρίζουν 

χωρίς να γίνεται αναφορά στο όνομα του συγγραφέα και χωρίς να υπάρχει η ιδιότητά 

του ως υπολοχαγός του ΔΣΕ.128 

Η αναφορά των μαχητών του ΔΣΕ μέσα από μυθιστορήματα ήταν για πολλά 

χρόνια η βασική ιστοριογραφική προσέγγιση των εμφυλίου πολέμου από την πλευρά 

των ηττημένων. Το ΚΚΕ είχε επιλέξει να τονίσει το μαρτύριο που βίωσαν οι μαχητές 

του και να κατασκευάσει μια εικόνα μάρτυρα-ήρωα αλλά και θύματος. Την ίδια στιγμή 

κρατούσε αποστάσεις από σημαντικά σημεία της πραγματικότητας. Η κατασκευή της 

μνήμης της Αριστεράς ακολούθησε την επίσημη γραμμή του ΚΚΕ για χρόνια και ήταν 

επιλεκτική. Οι πληθώρα εκδόσεων, οι οποίες αφορούσαν δύο βασικά πρόσωπα-

σύμβολα, τον Νίκο Μπελογιάννη και τον Μανώλη Γλέζο129 άφηνε επιλεκτικά έξω την 

περίπτωση του Νίκου Πλουμπίδη, ο οποίος εκτελέστηκε το 1954. Ακόμα και η 

                                                           
126 Bloch Maurice, How We Think They Think: Anthropological Approaches to Cognition, Memory, and 

Litteracy, Westview Press, New York, 1998, σ.39. 
127 Μπόσης Κώστας, Εμείς θα νικήσουμε, Εκδοτικό «Νέα Ελλάδα», 1953. 
128 Παπαευστρατίου Στρατής, Τα κρίνα δε μυρίζουν, ΠΛΕ, 1960. 
129Ο Μπελογιάννης σύμφωνα με την επίσημη γραμμή το KKE ήρθε από το εξωτερικό και συνελήφθη. 

Τον Μάρτιο του 1952 πριν την εκτέλεση του ο Πλουμπίδης με επιστολή του δήλωσε ότι αυτός ήταν ο 

υπεύθυνος του παράνομου μηχανισμού  και ζήτησε να παραδοθεί και να δικαστεί για ότι κατηγορούνταν 

ο Μπελογιάννης. Το ΚΚΕ κατήγγειλε τον Πλουμπίδη ως προβοκάτορα, προδότη και χαφιέ. Ο ίδιος 

συνελήφθη το Νοέμβριο του 1952 και εκτελέσθηκε τον Αύγουστο του 1954, ενώ το ΚΚΕ υποστήριζε 

ότι δεν εκτελέσθηκε αλλά διέφυγε στις ΗΠΑ. Βλ. Ν. Αλιβιζάτος, Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση (1922-

1974), Θεμέλιο, Αθήνα 1983, σελ. 571-576 και Παπαχρίστου Δ., Νίκος Πλουμπίδης, Εκδόσεις Δελφίνι, 

Αθήνα 1997. 
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ενέργεια του Γλέζου-Σάντου με το κατέβασμα της γερμανικής σημαίας αποσιωπήθηκε 

από την επίσημη γραμμή του ΚΚΕ.130 

 Η εκτέλεση Μπελογιάννη έκλεισε θεωρητικά τον κύκλο του αίματος, ενώ το αίτημα 

για την απελευθέρωση  των κρατουμένων του εμφυλίου και η κατοχύρωση της άποψης ότι 

οι εξόριστοι/φυλακισμένοι ήταν πολιτικοί κρατούμενοι μπόρεσε να διεκδικηθεί πιο 

αποτελεσματικά μετά την ηρωοιοποίηση των μαρτύρων -μαχητών του Εμφυλίου. Αυτή η 

διεκδίκηση έγινε πραγματικότητα μετά την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, η οποία ψηφίστηκε στον ΟΗΕ το 1948. Το ψήφισμα αυτό κατοχύρωνε το 

δικαίωμα ελευθερίας της σκέψης, της έκφρασης και συνείδησης, ενώ η φυλάκιση για 

πολιτικούς λόγους συνιστούσε παραβίαση των αρχών της.131 

Οι τόποι εξορίας έκλεισαν το 1953 για να ξανανοίξουν χρόνια μετά με την έλευση 

της δικτατορίας και να κλείσουν οριστικά το 1974. Τώρα πια τόποι όπως η Μακρόνησος, η 

Γυάρος και ο Αη Στράτης είναι αναγνωρισμένοι ως ιστορικοί τόποι μαρτυρίου και ως τόποι 

ιστορικής μνήμης. Σε αυτούς τους τόπους Έλληνες που απλώς θεωρήθηκαν ως «επικίνδυνοι 

πολίτες»132 από το  κράτος έγραψαν τη δική τους ιστορία. Μια ιστορία που τα τελευταία 

χρόνια αρχίζει να γίνεται γνωστή στις καινούργιες γενιές και που οι ιστορικοί έχουν 

υποχρέωση να ερευνήσουν. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130 Η ενέργεια του Γλέζου-Σάντου ποτέ δεν καταγράφηκε στον παράνομο τύπο ως «παράδειγμα για 

μίμηση», ούτε αναφέρθηκε σε συνελεύσεις του κόμματος όπως την  Β΄  Πανελλαδική Συνδιάσκεψη 

του ΚΚΕ το 1942 ή το Εθνικό Συμβούλιο στις Κορυσχάδες το 1944. Γεωργούλας Μπέικος, Η λαϊκή 

εξουσία στην Ελεύθερη Ελλάδα, Αθήνα, εκδ. Θεμέλιο, 2005, τόμ. Ι, σελ. 230. 
131 https://www.amnesty.gr/universal-declaration-of-human-rights (ημερομηνία τελευτ. πρόσβασης 

24/4/2020). 
132 Για τον όρο επικίνδυνοι πολίτες και ποιοι θεωρούνται ως τέτοιοι βλ. Πανουργιά Νένη, Επικίνδυνοι 

πολίτες, Η ελληνική αριστερά και η κρατική τρομοκρατία, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα,2013. 

https://www.amnesty.gr/universal-declaration-of-human-rights
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

 

 

Εικόνα 1. Το Αιγαίο ως τόπος εξορίας. 

Πηγή : https://www.exile-museum.gr/ (ημερ. τελευταίας πρόσβασης 20/4/2020). 

 

 

 

https://www.exile-museum.gr/
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Εικόνα 2.  Τρίκερι 

Πηγή : http://www.ert.gr/perifereiakoi-stathmoi/volos/magnisia-choris-nero-nisaki-trikeri-simera-

fthani-ydrofora/  (ημερ.τελευτ. πρόσβασης 20/4/2020). 

 

 

Εικόνα 3.  Δήλωση μετάνοιας 

Πηγή:http://agriniomemories.blogspot.com/2011/06/blog-post_04.html (ημερομηνία τελευταίας 

πρόσβασης 28/4/2020) 

 

 

http://agriniomemories.blogspot.com/2011/06/blog-post_04.html
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Εικόνα 4. Οι γυναίκες στο Τρίκερι μπροστά από τις σκηνές αμερικάνικου τύπου και την ώρα μεταφοράς 

ξυλείας για τα μαγειρεία 

Πηγή : Στρατόπεδα Γυναικών, Χίος-Τρίκερι-Μακρόνησος-Αι Στράτης 1948-1954, Ιστορικό 

Ντοκουμέντο, Σύλλογος Πολιτικών Εξορίστων Γυναικών, εκδ. Αλφειός, σ. 314. 
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Εικόνα 5. Τσαγκαρίνες και κορδελιάστρες πρώην εργάτριες. Τώρα επισκευάζουν άρβυλα - σόλες, 

ψίδια, μπαλώματα. Φτιάχνουν τσόκαρα και πέδιλα για τις γυναίκες και για τα παιδιά στο Τρίκερι.  

Πηγή : https://www.rizospastis.gr/page.do?publDate=3/2/2008&id=9264&pageNo=11 

(ημερ.τελευταίας πρόσβασης 20/4/2020). 

 

 

Εικόνα 6. Μεταφορά φαγητού και μοίρασμα.  

Πηγή : https://www.rizospastis.gr/story.do?id=4400942  

(ημερ.τελευταίας πρόσβασης 20/4/2020). 

https://www.rizospastis.gr/page.do?publDate=3/2/2008&id=9264&pageNo=11
https://www.rizospastis.gr/story.do?id=4400942
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Εικόνα 7. Η Ρόζα Ιμβριώτη  

Πηγή : http://trikkipress.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-

%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7-

%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1-

%CF%81%CF%8C%CE%B6%CE%B1/ (ημερ. τελευτ.πρόσβασης 20/4/2020). 

 

 

 

http://trikkipress.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CF%81%CF%8C%CE%B6%CE%B1/
http://trikkipress.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CF%81%CF%8C%CE%B6%CE%B1/
http://trikkipress.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CF%81%CF%8C%CE%B6%CE%B1/
http://trikkipress.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CF%81%CF%8C%CE%B6%CE%B1/
http://trikkipress.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CF%81%CF%8C%CE%B6%CE%B1/
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Εικόνα 8. Υπόμνημα προς τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό- Μάρτιος 1951 -Το έγραψε η Ρόζα Ιμβριώτη και 

υπόμνημα προς τις διεθνής ενώσεις γυναικών που πήραν μέρος στο συνέδριο γυναικών στο Παρίσι . 

Πηγή : Αρχείο Βικτώριας Θεοδώρου, κουτί 2, Φάκελος Υπομνήματα, Αρχεία Κοινωνικής Ιστορίας 

(Α.Σ.Κ.Ι.) 
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Εικόνα 9. Η Βικτώρια Θεοδώρου 

Πηγή : https://www.rizospastis.gr/story.do?id=10216410 (ημερ.τελευτ.πρόσβασης 

20/4/2020). 

 

https://www.rizospastis.gr/story.do?id=10216410
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ΤΑ ΘΑΜΜΕΝΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

 

 

 

Πηγή : Αρχείο Βικτώριας Θεοδώρου, Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας 

(ΑΣΚΙ) 



94 
 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

 

 

 

 



96 
 

 



97 
 

 

 

ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
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