Τα παιδιά του εµφυλίου µε το ‘πλούσιο’ αρχειακό υλικό
Τασούλα Βερβενιώτη
Το ιστορικό της έρευνας
Η ενασχόλησή µου µε τα «παιδιά» του ελληνικού εµφυλίου πολέµου
ξεκίνησε, όταν το 1997-1998 ανέλαβα από το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας,
φιλοξενούµενο πρόγραµµα στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών/ Κέντρο Νεοελληνικών
Ερευνών (επιτροπή: Σπύρος Ασδραχάς, Γιάνης Γιανουλόπουλος, Τριαντάφυλλος
Σκλαβενίτης) ερευνητικό πρόγραµµα µε θέµα «Το ‘παιδοµάζωµα’ 1947-1949». Για
το θέµα της µετακίνησης των παιδιών στη διάρκεια του ελληνικού εµφυλίου στις
Λαϊκές ∆ηµοκρατίες, γνωστό ως «παιδοµάζωµα», γνώριζα όσα έγραφαν τα έντυπα
του ∆ηµοκρατικού Στρατού Ελλάδας (Μαχήτρια, Εξόρµηση, ∆ηµοκρατικός Στρατός
κ.ά.), τα οποία είχα αποδελτιώσει στο πλαίσιο της δουλειάς µου για τις γυναίκες µαχήτριες, καθώς και από κάποιες συνεντεύξεις που είχα πάρει στα Σκόπια και τα
Μπίτολα (Μοναστήρι). Η µόνη ιστοριογραφική δουλειά ήταν το άρθρο του Lars
Baerentzen1. Ο Γιάνης Γιανουλόπουλος, στην προκαταρκτική συζήτηση που κάναµε
µε προέτρεψε να ερευνήσω, τι αρχειακό υλικό υπήρχε και στην ‘άλλη’ πλευρά: τα
παιδιά που είχαν µετακινηθεί από τον Εθνικό Στρατό και είχαν εγκατασταθεί στις
Παιδοπόλεις της βασίλισσας για να «σωθούν» από τους κοµµουνιστές.
Ακολούθησα τη συµβουλή του. Ξεκίνησα από το υπουργείο Κοινωνικής
Προνοίας. Είχαν κάποιο αρχειακό υλικό µου είπαν, αλλά ο κύριος κορµός των
αρχείων που ζητούσα βρισκόταν στην οδό Υπατίας, στο Σύνταγµα. Εκεί ήταν τα
κεντρικά γραφεία του Εθνικού Οργανισµού Προνοίας (ΕΟΠ). Εκεί φυλάσσονταν τα
πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εράνου «‘Πρόνοια
Βορείων Επαρχιών της Ελλάδος’ υπό την Υψηλήν Προστασίαν της Α.Μ. της
Βασιλίσσης», γνωστός και ως ο Έρανος της βασίλισσας ή απλώς ο Έρανος, ο οποίος
στη διάρκεια του ελληνικού εµφυλίου είχε ιδρύσει και χρηµατοδοτήσει τις
Παιδοπόλεις. Τα Πρακτικά της ΕΕ βρίσκονταν εκεί γιατί ο Έρανος της βασίλισσας,
ενώ είχε ιδρυθεί το καλοκαίρι του 1947 µόνο για έξι µήνες, συνέχισε τη δράση του
και µετά το τέλος της ένοπλης σύρραξης, ανανεώνοντας την άδειά του. Το 1956, όταν
η Λίνα Τσαλδάρη έγινε υπουργός Προνοίας (η πρώτη ελληνίδα υπουργός),
µετεξελίχτηκε σε «Βασιλική Πρόνοια». Στη διάρκεια της Χούντας (1967-1974), όταν
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έφυγαν οι βασιλείς από την Ελλάδα, µετονοµάστηκε σε «Εθνικό Οργανισµό
Προνοίας» και µε αυτό το όνοµα παρέµεινε ως το τέλος του 20ου αιώνα .
Η καχυποψία που αντιµετώπισα για το αντικείµενο της έρευνάς µου ήταν
µεγάλη, αλλά παρόµοιες συνθήκες είχα συναντήσει και τα προηγούµενα χρόνια που
ερευνούσα την ‘άλλη’ πλευρά, την αριστερά. Η εξήγηση που µου είχε δοθεί τότε και
την οποία είχα αποδεχτεί ήταν ότι ο φόβος της µη ανακοίνωσης κάποιων δεδοµένων
και κατ΄επέκταση η καχυποψία για την έρευνα της περιόδου οφειλόταν στις διώξεις
που είχαν υποστεί οι αριστεροί στη µεταπολεµική κοινωνία. Στη διάρκεια της
συγκεκριµένης έρευνας για τις Παιδοπόλεις συνειδητοποίησα ότι ο φόβος και η
καχυποψία ήταν διάχυτες και αποτελούσαν τις πιο βλαβερές κοινωνικές συνέπειες
του εµφυλίου2. Παρόλο που είχαν περάσει δέκα περίπου χρόνια από την ψήφιση του
νόµου «για την άρση των συνεπειών του εµφυλίου» (1989) και οι πρωταγωνιστές των
δύο πλευρών –από στρατιωτική άποψη- είχαν ανταλλάξει δηµόσια χειραψία, στο
κοινωνικό επίπεδο οι εµπλεκόµενοι δεν µπορούσαν/ δεν ήθελαν να αντιµετωπίσουν
ακόµα το τραύµα του. Φοβόνταν να βγουν στο ιστορικό προσκήνιο, να αναλυθούν
και να ερµηνευτούν κάποια –όχι απαραίτητα µεγάλης ιστορικής σηµασίας- γεγονότα
που συζητιόνταν χαµηλόφωνα σε κλειστές παρέες. Θεωρώ ότι ο φόβος σχετιζόταν µε
την «κατάρρευση» του αφηγήµατος που είχε κατασκευάσει η κάθε πλευρά και γι
αυτό όλοι ήταν καχύποπτοι σε κάθε είδους έρευνα.
Μετά από µερικούς µήνες, τελειώνοντας µε την αποδελτίωση των Πρακτικών
των συνεδριάσεων της ΕΕ του Εράνου έµαθα (όχι επίσηµα, αλλά πάλι µέσα από
µισόλογα) ότι το αρχείο του ΕΟΠ, όπου και το αρχείο των Παιδοπόλεων, βρίσκονταν
σε άλλο κτίριο και σε άλλη γειτονιά: στη Χαραυγή. Ήταν ευτύχηµα που το έργο
στήριζε το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. Ο Τ. Σκλαβενίτης έφτιαξε καινούργια έγραφα,
πήρα έγκριση και πήγα. Η πιο µεγάλη έκπληξη, πέρα από τον τεράστιο όγκο του
αρχείου, ήταν ότι το τµήµα του που αφορούσε τις Παιδοπόλεις του εµφυλίου, δεν
ήταν ούτε καν καταγεγραµµένο –σαν να µην υπήρχε- ίσως, γιατί ήταν ότι είχε
αποµείνει από δύο πυρκαγιές. Έµαθα -µε το συνήθη πια τρόπο- ότι ένα µέρος του
αρχείου κάηκε στη διάρκεια της Χούντας (1967-1974), όταν η βασιλική οικογένεια
έφυγε από την Ελλάδα και η «Βασιλική Πρόνοια» µετονοµάστηκε σε ΕΟΠ (1972).
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Τότε το αρχείο βρισκόταν στου Ψυρρή, µου είπαν. Η δεύτερη πυρκαγιά ξέσπασε το
1981, τις παραµονές των εκλογών που το ΠΑΣΟΚ πήρε την εξουσία.
Η µελέτη των ‘σπαραγµάτων’ του αρχείου των Παιδοπόλεων της βασίλισσας
διήρκεσε περίπου δύο χρόνια σε καθηµερινή βάση. Είχα αυτή τη δυνατότητα, γιατί
από τη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση όπου δούλευα είχα αποσπασθεί στο ΕΚΚΕ, το
οποίο

συµφώνησε

µε

αυτή

µου

τη

δραστηριότητα.

Επιπλέον,

το

ΕΙΕ,

καταλαβαίνοντας τη σπουδαιότητα του αρχείου, χρηµατοδότησε έναν υποψήφιο
διδάκτορα, ο οποίος υπήρξε για µερικούς µήνες ‘βοηθός’ µου. Παρόλα αυτά, η
έρευνα δεν ολοκληρώθηκε –όπως θα έπρεπε- γιατί δεν ξαναπήρα απόσπαση και δεν
είχα τη δυνατότητα να πηγαίνω στο αρχείο. Επιπλέον, έγιναν και αλλαγές στον ΕΟΠ
που οδήγησαν και στη µεταφορά του αρχείου: το 1998 εντάχθηκε στον Εθνικό
Οργανισµό Κοινωνικής Φροντίδας και µε νέο νόµο, το 2003, στο Εθνικό Σύστηµα
Κοινωνικής Φροντίδας. Έγινε δηλαδή δηµόσιος οργανισµός και οι υπάλληλοι του
δηµόσιοι υπάλληλοι. Η τελευταία πληροφορία που έχω λέει ότι το αρχείο
µεταφέρθηκε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, εγκιβωτίστηκε και οι ιστορικοί θα
µπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, όταν ταξινοµηθεί.
Το υλικό που συγκεντρώθηκε ήταν τεράστιο, όπως και η σκόνη πάνω του.
Αποτελείτο από φωτοτυπίες και χειρόγραφες σηµειώσεις, περίπου δύο µέτρα, τα
οποία ταξινόµησα –όσο καλύτερα µπορούσα- για να µην χαθώ. Το πέρασµα των
αρχειακών υλικών στο κοµπιούτερ ξεκίνησε από την πρώτη στιγµή (το απόγευµα που
δεν δούλευα στο αρχείο, γιατί φορητό υπολογιστή απέκτησα το 2000) και τελείωσε
το 2010, στη διάρκεια µιας επτάµηνης υποτροφίας που πήρα από το Centro Incontri
Umani Ascona, στην Ελβετία.
Είχα κατορθώσει να δω και να δουλέψω σε ένα πολύ σηµαντικό αρχείο που
αφορούσε ένα θέµα µε µεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον: τα παιδιά του ελληνικού
εµφυλίου. Το ΕΙΕ δεν είχε τη δυνατότητα να εκδώσει σχολιασµένα αρχειακά
ντοκουµέντα και ένα αρχείο δεν παρέχει σε κανένα τη δυνατότητα να γράψει Ιστορία.
Η ίδια η δουλειά πάνω στο αρχείο –η µονοµέρειά του και οι ελλείψεις του- έθεταν
ερωτήµατα που έπρεπε να απαντηθούν. Ξεκίνησα µια παράλληλη έρευνα σε άλλα
αρχεία. Στη διάρκεια µιας τρίµηνης υποτροφίας στο Hellenic Studies του
Πανεπιστηµίου Princeton (Νοέµβριος 1998 - Ιανουάριος 1999) είχα τη δυνατότητα να
δουλέψω στο αρχείο του ΟΗΕ. Πολύ βοηθητικά αποδείχτηκαν τα Printed Documents
(The transcripts of the United Nations Meetings and the reports of the United Nations
Special Committee on the Balkans) καθώς και οι Special Collections στο
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Πανεπιστήµιο του Princeton. ∆ούλεψα επίσης στο Liddell Hart Centre for Military
Archives: King's College, London. Μελέτησα το αρχείο The League for Democracy
in Greece το οποίο δεν διέθετε µόνο υλικό για τις ενέργειες της αριστερής Λίγκας για
τη ∆ηµοκρατία στην Ελλάδα αλλά και πλούσιο υλικό –κυρίως φυλλάδια- που είχαν
εκδοθεί από τον Έρανο της βασίλισσας.
Μια σηµαντική ‘ανακάλυψη’ της έρευνας υπήρξαν οι Εντεταλµένες Κυρίες
του Εράνου της βασίλισσας: γυναίκες από την ανώτερη κοινωνική τάξη, οι οποίες
ίδρυσαν και λειτούργησαν τις Παιδοπόλεις. Στο Ίδρυµα Κωνσταντίνος Καραµανλής
µελέτησα το αρχείο της Λίνας Τσαλδάρη (πολιτικός εκπρόσωπος του Εράνου και στη
συνέχεια υπουργός Προνοίας), στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας το Αρχείο της Ελένης
Λελούδα, η οποία ήταν γυναίκα του Αυλάρχη της βασίλισσας και υπεύθυνη για την
περιοχή της Θεσσαλίας µαζί µε την Έλλη Ζαλοκώστα. Το αρχείο της τελευταίας
βρίσκεται στο Ιστορικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη. Εκεί φυλάσσονται και υλικά
από το αρχείο της Αµαλίας Λυκουρέζου, προέδρου της Near East Foundation και
Εντεταλµένης Κυρίας του Εράνου, υπεύθυνη για την Ήπειρο.
Συγκέντρωσα στοιχεία και από µικρότερα αρχεία που αποδείχτηκαν εξίσου
χρήσιµα, γιατί συµπλήρωναν τα κενά που υπήρχαν στο πάζλ της έρευνας : το Αρχείο
του Λυκείου των Ελληνίδων, τα ΓΑΚ Λάρισας, το αρχείο της Καλλιόπης Μουστάκα
που υπήρξε Αρχηγός στην Παιδόπολι του Βόλου3, τα Γενικά Αρχεία Λέρου, καθώς
και τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού. Πολλά στοιχεία για συγκεκριµένες Παιδοπόλεις αλλά και για τον
επαναπατρισµό των παιδιών από τις Λαϊκές ∆ηµοκρατίες, βρήκα στο Ιστορικό και
Φωτογραφικό Αρχείο της International Committe of the Red Cross και λιγότερα στο
αρχείο της Lingue of the Red Cross Societies –και τα δυο στη Γενεύη. Η έρευνα
επιβεβαίωσε την άποψη ότι το «παιδοµάζωµα» ήταν άρρηκτα συνδεδεµένο µε το
«παιδοφύλαγµα» - έτσι ονόµαζε η εθνικόφρων δεξιά τις µετακινήσεις παιδιών που
έκανε ο στρατός από τη βόρεια Ελλάδα προς στις Παιδοπόλεις.
Σε αυτό το χρονικό διάστηµα έκανα και έρευνα στο πεδίο χρησιµοποιώντας τη
µεθοδολογία της προφορικής ιστορίας: πήρα συνεντεύξεις από τα τότε παιδιά. Το
καλοκαίρι του 1998 φιλοξενήθηκα στο χωριό Καταφύγι Αγράφων. Το γεγονός ότι
είχα µαζί µου αρχειακά υλικά από τις ‘παιδικές’ τους αναµνήσεις ήταν πολύ
διευκολυντικό για την επικοινωνία µας. Το 1999 πήγα στη Λέρο για τις ιδιαίτερα
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ενδιαφέρουσες Βασιλικές Τεχνικές Σχολές Λέρου4. Στους τοίχους των κτιρίων που
κατέρρεαν φωτογράφισα τις ζωγραφιές των τότε παιδιών και είχα ενδιαφέρουσες
συνεντεύξεις --πρόλαβα κάποιους σηµαντικούς παράγοντες, πριν φύγουν από τη ζωή.
Το 2001 µε κέντρο τη Νεάπολη Κοζάνης γυρίσαµε µε ένα κινηµατογραφικό
συνεργείο τα γύρω χωριά (τουρκόφωνα, ποντιόφωνα και ελληνόφωνα) και πήγαµε
ξανά στο Καταφύγι Αγράφων, καθώς και στην Καστανιά. Το 2003 έκανα
συνεντεύξεις στην περιοχή των Πρεσπών και το 2009 ακολουθώντας τα βήµατα του
Α. Λαµπέρ, εκπροσώπου του ∆ιεθνούς Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα, κάναµε -µαζί
µε την ανθρωπολόγο Λώρη Χαρτ- ένα ταξίδι 2.000 χιλιοµέτρων περνώντας από τα
ίδια χωριά των Πρεσπών (κάνοντας φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση και συνεντεύξεις)
και καταγράφοντας τις διαφορές στον τόπο και στο τοπίο από το δικό του ταξίδι που
είχε γίνει το 1951, πάνω από µισό αιώνα πριν, που είχε ως στόχο να δει εάν και πως
προσαρµόζονταν στην Ελλάδα τα παιδιά του «παιδοµαζώµατος» που είχαν
επαναπατρισθεί από τη Γιουγκοσλαβία. Ένα –τότε- µικρό κορίτσι που είχε
φωτογραφίσει ο Α. Λαµπέρ µας έδωσε και συνέντευξη, την οποία δηµοσιεύσαµε5.
Στο διάστηµα της υπέρ-δεκαετούς αυτής έρευνας κάποια πορίσµατα
παρουσιάστηκαν σε δηµόσιες συζητήσεις6, ανακοινώσεις σε συνέδρια7 και κάποια
δηµοσιεύτηκαν8. Ελπίζω σύντοµα να ολοκληρώσω τη δουλειά και να µπορέσω να
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στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, Ανασυγκρότηση – Εµφύλιος – Παλινόρθωση 1945-1952,
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ευχαριστήσω ονοµαστικά τους ανθρώπους που τη στήριξαν και µε στήριξαν. Το
παρόν άρθρο είναι πολύ µικρό. Πέρα όµως από τους ανθρώπους, θέλω να επισηµάνω
τη διευκόλυνση που παρείχε στην έρευνα η επινόηση της ψηφιακής φωτογραφικής
µηχανής: το κέρδος χρόνου και χώρου που παρέχει η φωτογράφιση, καθώς και τη
δυνατότητα να επεξεργαστείς τα υλικά «οίκοθεν», µε την άνεσή σου.

Οι δυσκολίες της ιστορικής αναπαράστασης των παιδιών του εµφυλίου
Φαινοµενικά ο όγκος του αρχειακού υλικού που έχει µελετηθεί ήταν πολύ
µεγάλος, αλλά όχι επί της ουσίας, γιατί η έρευνα στα εµφυλιοπολεµικά αρχεία έχει
πολλές οµοιότητες µε το εγχείρηµα του να περπατάς πάνω σε κινούµενη άµµο: εάν –
έστω και στο ελάχιστο- τα εµπιστευτείς άκριτα, η πιθανότητα να βουλιάξεις και να
χαθείς είναι πολύ µεγάλη.
Πέρα όµως από το γενικότερο πρόβληµα που αφορά τη συγκεκριµένη χρονική
περίοδο, η ιστορική αναπαράσταση των παιδιών του εµφυλίου παρουσιάζει ακόµα
µεγαλύτερα προβλήµατα. Ένα από τα πρωταρχικά είναι να ορίσεις ποιος είναι
νέος/παιδί. Σήµερα ένας 14χρονος θεωρείται σχεδόν παιδί και αντιµετωπίζεται
ανάλογα. Το 1949 όµως στις φυλακές Ανηλίκων Κηφισιάς κρατούνταν 227 αγόρια
(χωρητικότητα φυλακής: 110) από 13 έως 20 χρόνων. Ένα αγόρι ήταν καταδικασµένο
σε θάνατο και 35 σε ισόβια9. Στις φυλακές Λαµίας, το 1948, βρισκόταν ένας
14χρονος που είχε καταδικαστεί από το έκτακτο στρατοδικείο σε ισόβια και µια
15χρονη σε 19 χρόνια και δύο µήνες, ως «συµµορίτες».10 Η αντιµετώπιση –σε σχέση
µε το σήµερα- είναι εντελώς διαφορετική, όπως και τα ίδια τα παιδιά: δεν ήταν σαν
τα σηµερινά. Οι 16χρονοι ή 17χρονοι µαχητές του ∆ηµοκρατικού Στρατού που, µετά
την ήττα, πήγαν στις Λαϊκές ∆ηµοκρατίες και πολιτογραφήθηκαν εκεί ως παιδιά, ως
ανήλικα, πόσο παιδιά ήταν; Η αδυναµία να ορίσουµε την ηλικία της νεότητας µας
εµποδίζει να έχουµε µια στοιχειώδη αριθµητική απεικόνιση των «παιδιών» του
εµφυλίου –και όχι µόνο.
Εκείνη την εποχή θεωρείτο ανήλικος όποιος ήταν κάτω από 21 χρόνων,
ηλικία που οι νέοι στρατεύονταν και αποκτούσαν το δικαίωµα ψήφου. Για τις νέες
δεν υπήρχε ενηλικίωση, παρά µόνο µετά το γάµο. Εάν δεν παντρεύονταν
Επιστηµονική Επιµέλεια Χρήστος Χατζηιωσήφ, ∆΄ τόµος, µέρος 2ο, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2009, σελ. 83107.
9
«Φυλακές Ανηλίκων Κηφισιάς», Α. Λαµπέρ, 29 Μαρτίου 1949, Αρχείο ∆ιεθνούς Ερυθρού Σταυρού:
ACICR, ό.π., τόµ. ΙΙΙ, σελ.103-111.
10
«Φυλακές Λαµίας», Α. Λαµπέρ, 20-22 ∆εκεµβρίου 1948, Αρχείο ∆ιεθνούς Ερυθρού Σταυρού:
ΑCICR, C Sc, Grèce, Guerre Civile, τόµ. ΙΙ, σελ. 100-110.
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εξακολουθούσαν να θεωρούνται ανήλικες. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και µε αυτά τα
δεδοµένα και µε τα αρχεία να µην καταγράφουν πάντα την ακριβή ηλικία, ο
ιστορικός πρέπει να κατανοήσει και να γράψει την ιστορία για τα «ανήλικα της
Μακρονήσου» ή τα 16-20 χρόνων αγόρια που ο στρατός είχε µεταφέρει στις
Παιδοπόλεις στη διάρκεια της επιχείρησης «παιδοφύλαγµα».
Πέρα όµως από το θέµα του ορισµού της παιδικής / νεανικής ηλικίας που
αποτελεί τροχοπέδη για να γίνουν κάποιες γενικεύσεις, υπάρχουν και άλλα
προβλήµατα. Τα αρχεία αναφέρονται/ αφορούν δραστηριότητες που έχουν σχέση µε
τα παιδιά, αλλά όχι τα παιδιά. Οι πληροφορίες που παίρνουµε γι αυτά είναι έµµεσες.
Το αρχείο µιας Παιδόπολις αποτελείται συνήθως από την αλληλογραφία, κάποιες
αναφορές ή πρακτικά συνεδριάσεων. Τα υλικά αυτά µας δίνουν τη δυνατότητα να
αποκτήσουµε µια εικόνα για τον τρόπο της ίδρυσης, της οργάνωσης και της εν γένει
λειτουργίας της Παιδόπολις, καθώς και επιµέρους λεπτοµέρειες: για τη διατροφή, τη
διαπαιδαγώγηση, τον τόπο καταγωγής, την ηλικία ή τις µετακινήσεις των τροφίµων
της. Από κάποια αρχεία Παιδοπόλεων (περισσότερο πλήρη) έχουµε και µια εικόνα
για την οικογενειακή τους κατάσταση. Ίσως και παρεµπιπτόντως µάθουµε ότι σε
κάποια Παιδόπολι τα παιδιά δεν µιλούσαν ελληνικά. Σε τελευταία ανάλυση τα
«ντοκουµέντα» έχουν γραφτεί από ενήλικες, οι οποίοι διαχειρίζονταν ή και
εξουσίαζαν τις ζωές των παιδιών.
Το αρχείο δεν παρέχει πληροφορίες για το πώς σκέπτονταν ή αισθάνονταν ή
βίωσαν οι τρόφιµοι µια συγκεκριµένη κατάσταση: πόσο ένα παιδί νοσταλγούσε τη
µάνα του ή το χωριό του, εάν του άρεσε το φαγητό ή τι σήµαινε να είναι γιός ή κόρη
φυλακισµένου, παρόλο που τα κείµενα γράφουν ότι δεν γίνονταν διακρίσεις. Γι αυτό
η χαρά του ιστορικού είναι µεγάλη όταν στα πρωτογενή αρχειακά υλικά ανακαλύπτει
κείµενα που αναφέρονται στο συναισθηµατικό κόσµο των παιδιών (γραµµένα από
τους µεγάλους ή και από τα ίδια), γιατί θεωρητικά του επιτρέπουν να σχηµατίσει µια
πιο «καθαρή» εικόνα για την ταυτότητα τους. Θα αναφέρω δύο παραδείγµατα που
αποδεικνύουν τη µειωµένη δυνατότητα που µας δίνουν ακόµα και τέτοιου είδους
έγγραφα.
Το πρώτο παράδειγµα αφορά την «Παιδόπολι Πύργου Βασιλίσσης και
ΑΒΥΠ». Ανάµεσα στα άλλα υλικά υπάρχει και ένα τετράδιο µικρού σχήµατος, τα
παλιά, που είχαν στο οπισθόφυλλο την προπαίδεια. Στην ετικέτα του εξώφυλλου
γράφει: «Ατοµικός φάκελος 6ης Οµάδας». Η οµαδάρχισσα, αφιερώνει µια σελίδα για
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κάθε ένα από τους 30 µέλη της οµάδας της, όπου γράφει κάποια στοιχεία και
παρατηρήσεις γι αυτά. Ενδεικτικά αντιγράφω:

Ε. Γ. του Σωτηρίου και της Χρυσούλας ετών 10 καταγόµενος από τα Βορτόπια
Φιλιατών ήλθεν εις την Παιδόπολιν µε την 3ην αποστολή (Ιούνιος 1948)
Παρατηρήσεις: ∆εν είναι και πολύ καλό παιδί είχε ένα ελάττωµα να µαρτυρά τ’
άλλα παιδιά µε διάφορες όµως διδασκαλίες έγινε ένας καλός, στο σχολείο ήτο
µέτριος έκανε µεγάλες προσπάθειες ώστε να γίνει ένας αρκετά καλός µαθητής.
Αποχώρησε στις 9-1-1950.
Κ. Σπ. του Ανδρέα και της Πολυξένης ετών 10 καταγόµενος από την Πόβλα
των Φιλιατών ήλθεν εις την Παιδ/λιν µε την 2α αποστολή (Ιούνιος 1948).
Παρατηρήσεις: Καλό παιδί έξυπνο και πολύ καλός µαθητής είναι όµως
πάντοτε µελαγχολικό γιατί µεγάλωσε σχεδόν ορφανό µε κάτι µακρινούς
συγγενείς. Προσπαθώ πάντοτε µε κάθε τρόπο να µετριάσω τον πόνο του.

Λ. Π. του Νικολάου και της Γλυκερίας ετών 11 καταγόµενος από την
Ηλιορράχη της Κονίτσης ήλθε εις την Παιδόπολιν µε την 1ην αποστολή (Ιούνιος
1948)
Παρατηρήσεις: Πολύ ατίθασο παιδί τον είχα ως ενωµατάρχη αλλά
υποχρεώθηκα και τον έβγαλα γιατί ήτο ο ταραχοποιός της οµάδας. Τώρα όµως
τελευταίως µε τις πολλές διδασκαλίες έχει αρκετά διορθωθεί και γι αυτό
σκέφτοµαι θα τον βάλλω υπεύθυνο εις την οµάδα γιατί τα παιδιά τον αγαπάνε
και τον υπακούουν εις ότι τους ειπεί.

Σίγουρα η εικόνα που αποκτούµε για τα παιδιά είναι καλύτερη από αυτήν που
παρέχουν τα έγγραφα της αλληλογραφίας για την εκπαίδευσή τους, αλλά όχι
ευκρινής. Σε σχέση µε τις αρχικές προσδοκίες η απογοήτευση είναι µεγάλη και
επιπλέον τα δεδοµένα γεννούν νέα ερωτήµατα. ∆εν βρέθηκε άλλο παρόµοιο κείµενο
(εξαιτίας των πυρπολήσεων του αρχείου;) γι αυτό δεν ξέρω εάν οι οµαδάρχες ήταν
υποχρεωµένοι να γράφουν παρατηρήσεις ή πρόκειται για επιλογή της συγκεκριµένης
οµαδάρχισσας. Ήταν αλήθεια ότι εµπόδιζαν το χαφιεδισµό, όταν υπηρετούσαν ένα
κράτος που στηριζόταν σε ένα τεράστιο δίκτυο χαφιέδων; Σε τι συνίσταντο οι
«διδασκαλίες»; Τι σηµαίνει ότι ένα παιδί έµεινε «σχεδόν ορφανό»; Μήπως κάποιος
από τους γονείς του ήταν φυλακή ή εξορία; Πώς βιώνει ένα παιδί «ατίθασο» που τα
8

άλλα παιδιά τον αγαπάνε και τον υπακούνε, τον υποβιβασµό του από ενωµατάρχη;
Και τι άραγε να σηµαίνει αυτός το τίτλος για ένα παιδί; Και η οµαδάρχισσα; Ήταν
άραγε εντελώς «υγειών κοινωνικώνφρονηµάτων»; ∆εν χειρίζεται καλά τη γλώσσα,
ούτε την καθαρεύουσα, ούτε τη δηµοτική και ούτε βάζει τα σηµεία στήξις. Και η
Παιδόπολι; Τι δουλειά είχαν τα 10-12 χρόνων αγόρια από την Ήπειρο στην Ανωτέρα
Βάση Υλικών Πολέµου (ΑΒΥΠ);
Γνωρίζουµε τα ονόµατα των παιδιών και τα χωριά τους, η ηλικία τους είναι
κάτω από το προσδόκιµο ζωής και θεωρητικά δεν είναι ανέφικτο να συναντήσουµε
κάποια από αυτά. Θα µπορούσαµε να µιλήσουµε µαζί τους και στη συνέχεια να
αναλύσουµε και να ερµηνεύσουµε τη συνέντευξη µε βάση τις αρχές και τη
µεθοδολογία της προφορικής ιστορίας. Ωστόσο είναι πρακτικά πολύ δύσκολο για
έναν µεµονωµένο ερευνητή να ξεκινήσει µια τέτοιου είδους έρευνα. Αυτή όµως θα
έκανε τη διαφορά, γιατί θα έδινε µια άλλη διάσταση στη µελέτη των παιδιών του
εµφυλίου και γιατί θα διεύρυνε την οπτική της Ιστορίας.
Το δεύτερο παράδειγµα αφορά ένα κείµενο γραµµένο από ένα παιδί, έναν
16χρονο. Ο συγκεκριµένος τρόφιµος το Νοέµβριο του 1949, αφού είχε ήδη
επιστρέψει στο χωριό του, έγραψε ένα γράµµα προς τη βασίλισσα και ζητούσε να
του δοθεί µια «Αυτότητα».

Χαίρε αγαπητή µου προστάται
Πρώτον δια της παρούσης µου ταύτης επιστολής µου σπεύδω να πληροφορήσω
ότι φθάσαµε όλοι καλά. Και όταν είχαµε έλθη εδώ στην Αλεξ/πολι είδα η
∆εσποινίς Μέρη και ο Κύριος Σταµάτης να δίνουν στα παιδιά της Αυτότητες,
και ζήτηξα και εγώ αυτότητα και µου είπαν ότι εγώ δεν έχω αυτότητα. Και
σήµερα βγήκα φωτογραφία και σας τη στέλνω και σας παρακαλώ πάρα πολύ να
µου κάνετε την Αυτότητα, γιατί θέλω να έχω Αυτότητα όπως τα άλλα παιδιά.
Καµιά φορά θα µου χρησιµεύσει πάρα πολύ, γι αυτό σας παρακαλώ να µου
κάνετε την αυτότητα και να µου τη στείλετε παρακαλώ. […]
λοιπόν αυτά τα ολίκα είχα να σας γράψω, και σας γράψω γράµµα µε δάκρυα
στα µάτια, διότι µας γλητώσατε από τα µαύρα νύχια των Σλυαοκοµουνιστών,
ήταν µεγάλη σκέψη και πολύ καλή σκέφτηκε η δεύτερη µας Μάννα
ΒΑΣΗΛΙΣΣΑ, την οποίαν να την δοξάζοµεν εµείς ως που να ζούµε αλά όχι
µόνον εµείς, αλλά και οι απόγονοί µας και θα µείνη ως στήριγµα στην Ελληνική
Ιστορία, και εάν δεν µας πήγεναι στις Παιδοπόλις, ίσως τώρα να ήµασταν
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γενήτσαροι και θα ξεχνούσαµε την Ελληνικήν γλώσσα και θα µας µάθεναν την
Σλαυηκή γλώσσα και θα µας έβαζαν να πολεµούµεν µε µεγάλην µανίαν την
Μητέρα µας Ελλάδα, και θα µας έκαµναν να είµαστε ποιο βάρβαροι εχροί
εναντίον της Μητέρας µας Ελλάδα. Και έτσι είµαι πολύ ευτυχής και υπερήφανος
να ζητωκραυγάσω
ΖΗΤΩ Η ΠΡΟΣΤΑΤΡΙΑ ΒΑΣΗΛΙΣΣΑ ΜΑΣ που µας έσωσε. Ζήτω το Έθνος.
ΖΗΤΩ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ. Ζήτω ο Εθνικός Στρατός, και χρεοστούµε πολλά και στο
Στρατό διότι µας χάρησε την Νίκη και ήρθαµε ξανά στην Μιτρική µας Αγκαλιά,
αλλά δεν πρόκειται να σας ξεχάσουµε ποτέ, διότι δεν µπορώ να το βγάλω από
την καρδιά µου.
λοιπόν σας καλυνιχτό διότι την στιγµή που σας γράφω γράµµα είναι η ώρα
ακριβώς 8χ15 λεπτά.
Ζήτω η Ειδική Υπερεσία Περιθάλψεως Ελληνοπαίδων
Ζήτω η Βασίλησσα
ο γραφών Ν. Γ.

Ο νεαρός προσπαθεί να µιµηθεί το στυλ γραφής της εξουσίας («δια της
παρούσης µου ταύτης επιστολής», «ο γράφων», κ.ά.) προς την οποία απευθύνεται,
ανεπιτυχώς, γιατί προερχόταν από διαφορετική κοινωνική τάξη και δεν είχει υποστεί
την κατάλληλη εκπαίδευση. Η εξάρτηση από τους «προστάτες» του δεν του
υπαγορεύουν µόνο το στυλ, αλλά και το περιεχόµενο της επιστολής. Θέλει να τους
είναι αρεστός και αναπαράγει όλο τον επίσηµο λόγο, την προπαγάνδα, της
εθνικόφρονας δεξιάς για τους «γενίτσαρους» και τα «µαύρα νύχια των
σλαβοκοµµουνιστών», καθώς και το «η δεύτερη µας Μάννα ΒΑΣΗΛΙΣΣΑ», όπου η
λέξη βασίλισσα είναι γραµµένη µε κεφαλαία. Το ίδιο και τα «ζήτω» προς αυτήν, σε
αντίθεση µε τον «Εθνικό Στρατό» που τον «έσωσε» και την ΕΥΠΕ (Ειδική
Υπηρεσία Περιθάλψεως Ελληνοπαίδων) η οποία είχε την ευθύνη για τις Παιδοπόλεις
στις οποίες είχε διατελέσει τρόφιµος.
Πόσο αλήθεια είχε πιστέψει, είχε ‘αφοµοιώσει’ την προπαγάνδα και πόσο τη
χρησιµοποιούσε για να γίνει αποδεκτό το αίτηµά του; Τι συζητούσε µε τους φίλους
του ή του δικούς του γι αυτά; Σίγουρα είχε επίγνωση της µεγάλης εξουσίας που
διέθεταν οι «προστάτες» του, γι αυτό στο αίτηµα του για την απόκτηση αστυνοµικής
ταυτότητας χρησιµοποιεί τρεις φορές το ρήµα «παρακαλώ». Και παρόλο που δεν
προφέρει/γράφει σωστά τη λέξη, είναι όµως κοινωνικά ενήµερος για τη χρησιµότητά
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της: «θα µου χρησιµεύσει πάρα πολύ». Η εναγώνια έκκληση «θέλω να έχω
Αυτότητα» παραπέµπει και σε ένα γενικότερο πρόβληµα της εποχής. Η έλλειψή
ταυτότητας τον κατέτασσε σε µια κατηγορία πληθυσµού χωρίς «χαρτιά», µη
νοµότυπη, και ίσως/ άρα «µη νοµιµόφρων» ή και µη «εθνικόφρων», στην οποία δεν
ήθελε να φαίνεται ότι ανήκει. Μήπως στο χωριό του η χωροφυλακή δεν του έδινε
αστυνοµική ταυτότητα και αποφάσισε να απευθυνθεί στη βασίλισσα, να «βάλει τα
µεγάλα µέσα»; Η τακτική του Καραγκιόζη, προσκυνώ την εξουσία («φυλάω
κατουρηµένες ποδιές» λεγόταν τότε) και ταυτόχρονα (συνήθως από πίσω) την
κοροϊδεύω ήταν µια πολύ διαδεδοµένη στρατηγική επιβίωσης στη µεταπολεµική
κοινωνία.
Είναι αλήθεια ότι µε αυτό το κείµενο αποκτάµε µια πιο σαφή εικόνα για την
κοινωνία της εποχής, αλλά όχι για το ίδιο το παιδί. ∆εν ξέρουµε µέσα από ποιες
διαδικασίες έφτασε να γράψει αυτό το γράµµα και γνωρίζουµε πολύ λίγα στοιχεία
για το βιογραφικό του. Ξέρουµε το όνοµά του, το όνοµα του χωριού του και ότι –εάν
ζει- σήµερα θα είναι 79 χρόνων. Εάν τον συναντούσαµε θα είχαµε πολλά να τον
ρωτήσουµε και να µας πει για τις τότε εµπειρίες του.

Σαν επίλογος
Ανακεφαλαιώνοντας επισηµαίνω τις υπαρκτές δυσκολίες για την ανεύρεση
ταξινοµηµένων αρχείων, καθώς και το πρόβληµα του ορισµού της ηλικίας της
νεότητας για τα παιδιά του εµφυλίου. Σηµειώνω επίσης ότι τα αρχεία τα «κρατούν»
ενήλικες που διαχειρίζονται καταστάσεις που τα αφορούν αλλά ελάχιστες
πληροφορίες µας προσφέρουν για τα ίδια τα παιδιά και τις ανάγκες τους. Πολύ
βοηθητικό για το τελευταίο είναι η ανάγνωση κειµένων που έχουν γράψει τα –τότεπαιδιά (ως µαρτυρίες ή σαν ιστορία) έστω και διαµεσολαβούµενα από πολλά
στρώµατα µνήµης, έστω και εάν γνωρίζουµε ότι µόνο συγκεκριµένες κοινωνικές
οµάδες έχουν τη δυνατότητα να γράφουν και να εκδίδουν βιβλία. Πολύτιµη είναι
επίσης η συλλογή προφορικών µαρτυριών είτε από µεµονωµένους ερευνητές (για τις
ανάγκες µιας συνήθως περιορισµένης έρευνας) είτε πολύ περισσότερο µέσω ενός
προγράµµατος προφορικής ιστορίας που θα ξεκινούσε από τα αρχεία (όπως στην
περίπτωση µε τα παιδιά από το Καταφύγι Αγράφων) και θα κατευθυνόταν προς τα
παιδιά. Η δηµιουργία ενός αρχείου συνεντεύξεων εµποδίστηκε κοινωνικά από το
φόβο και την καχυποψία, από το τραύµα του εµφυλίου. Το ισχυρότερο επιχείρηµα
που έχω γι αυτή τη θέση είναι ότι υπάρχει ένα παρόµοιο αρχείο για τη Μικρασιατική
11

καταστροφή, που δηµιουργήθηκε όταν η µεθοδολογία της προφορικής ιστορίας και η
τεχνολογία βρίσκονταν ακόµα στα σπάργανα.
Ωστόσο, το θέµα της προσωπικής µου κατάθεσης στην Ηµερίδα δεν είχε ως
στόχο να υποστηρίξω τη σηµασία της προφορικής ιστορίας, αλλά κάτι –κατά τη
γνώµη µου- πολύ σηµαντικό: τη δηµοκρατία µέσα στην Ιστορία. Τα παιδιά που
ενεπλάκησαν στην εµφυλιοπολεµική επιχείρηση «παιδοµάζωµα – παιδοφύλαγµα»
υπολογίζονται περίπου σε 50.000. Τα «ανταρτόπληκτα» όµως που από τα ορεινά
χωριά τους µετακινήθηκαν στους καταυλισµούς των Κέντρων Ασφαλείας σίγουρα
ήταν περισσότερα, αφού ο συνολικός αριθµός των προσφύγων ξεπερνούσε τις
750.000. Τα ορφανά του πολέµου επίσης ήταν πολλαπλάσια: υπολογίζονται από
300.000 έως 400.000. Οι συµµορίες παιδιών που διέτρεχαν την ύπαιθρο ή τους
δρόµους των µεγάλων πόλεων, αποτελούσαν µια ακόµα οδυνηρή πραγµατικότητα
της µεταπολεµικής κοινωνίας.
Παρόλα αυτά η ιστοριογραφία για τα παιδιά του εµφυλίου, η οποία έχει
αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, αναφέρεται αποκλειστικά στα περίπου
50.000 παιδιά που ενεπλάκησαν στο «παιδοµάζωµα – παιδοφύλαγµα»11. Το γεγονός
οφείλεται στην ύπαρξη αρχειακού υλικού. Τα συγκεκριµένα παιδιά αποτέλεσαν
αντικείµενο της στρατιωτικής, πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης και
κατ΄επέκταση η ιστορία τους παρουσιάζει πολιτικό καθώς και κοινωνικό ενδιαφέρον
και σήµερα. Τα παιδιά αυτά όµως ήταν πιο ευνοηµένα από τα ανταρτόπληκτα ή τα
ορφανά και όχι µόνο γιατί ασχολήθηκαν µαζί τους οι ιστορικοί. Τα ‘άλλα’ παιδιά του
εµφυλίου έχουν µείνει στο ‘ράφι’, στα ‘αζήτητα’ και ίσως δεν παρουσιαστούν ποτέ
στο ιστορικό προσκήνιο.
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