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Πρόλογος 
 

Από την πρώτη στιγμή που συσταθήκαμε ως ομάδα αρχείου θέσαμε και 
τούτο μεταξύ των προτεραιοτήτων μας: να μιλήσουμε και να φωτίσουμε 
στιγμές και όψεις εκείνης της κοινωνικής κατηγορίας που εμφανίζεται στον 
δημόσιο λόγο αραιά και που, και συνήθως ως απειλή. Εννοούσαμε τους 
άνδρες και τις γυναίκες της μουσουλμανικής μειονότητας, με τους οποίους 
ζούμε και δουλεύουμε μαζί. Μια τέτοια προσπάθεια αποτελεί και η παρούσα 
έκδοση. Έρχεται σαν συνέχεια της βιβλιοπαρουσίασης του συλλογικού 
έργου «The Last Ottomans-The muslim minority of Greece 1941-1949» που 
διοργανώσαμε στις 29 Νοέμβρη 2012 στον αυτοδια- χειριζόμενο χώρο 
xanadu, στην Ξάνθη.  

Συνεργαστήκαμε μεταξύ μας δαπανώντας προσωπική εργασία. Όπως 
μοιραστήκαμε τις δυσκολίες της, έτσι μοιραζόμαστε και τις χαρές της. Αξίζει 
να τονίσουμε και πάλι ότι δεν είμαστε ούτε εκδότες ούτε ακαδημαϊκοί. 
Είμαστε από εκείνους και εκείνες που νοούν την πνευματική εργασία ως 
εφόδιο στο οπλοστάσιο του κινήματος. Από εκείνους και εκείνες που 
επιχειρούν να θέσουν τη διανοητική τους ανατίμηση στην υπηρεσία του 
ταξικού ανταγωνισμού. Και μερικές φορές το πράττουν κιόλας. Το κείμενο 
που ακολουθεί είναι η επεξεργασμένη εισήγηση της εκδήλωσης που έγινε 
στις 28 Μάρτη 2013 στο xanadu, με τίτλο «Ο καπετάν Κεμάλ (Mihri Belli) και 
ο εμφύλιος στην Δυτική Θράκη μέσα από πηγές». 

 

 
Αυτά που έλεγε ο Ρήγας 
έναν καιρό, παλιό καιρό 

οι παρτιζάνοι απ' τα Βαλκάνια 
τα κάναν' έργο ζωντανό. 

 
Έφτασα στα ελληνικά βουνά στις 5 Απριλίου 1947. Έφυγα το καλοκαίρι του 1949, 

γύρισα στην πατρίδα μου. Στο διάστημα των δυόμιση ετών εθελοντικής κατάταξης 
στον Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας τα κύρια καθήκοντά μου ήταν στρατιωτικά. 

Ταυτόχρονα όμως ήμουν και σύμβουλος στην τοπική αντιπροσωπεία της 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης της Προσωρινής ελληνικής Κυβέρνησης. Επίσης, 

βοήθησα στην έκδοση της τουρκόφωνης εφημερίδας Savaş που έβγαινε στο 
βουνό. Πέρα από τις δύο φορές που τραυματίστηκα σοβαρά και βγήκα από την 

Ελλάδα, για να βρω νοσηλεία σε φιλικές μας χώρες όπου και έμεινα λίγους μήνες, 
τον υπόλοιπο καιρό τον πέρασα στα ελληνικά χώματα, στις τάξεις του 

Δημοκρατικού Στρατού μαζί με τους ανθρώπους της ελληνικής αντίστασης. Αυτούς 
τους ανθρώπους προσπαθώ να εξιστορήσω. 

 
(Mihri Belli, Καπετάν-Κεμάλ: αναμνήσεις από τον ελληνικό εμφύλιο, Telos International, 
Istanbul, 2οο9, σελ. 16) 
 

 
Βιογραφικά 
 

Φτάνοντας την Άνοιξη του 1947 στα ελληνικά σύνορα, ο Mihri Belli είχε ήδη 
διαγράψει μια δεκαετή τροχιά εμπειριών και αγώνων μέσα στο επαναστατικό 
κίνημα. Γεννημένος το 1916 στην Σηλυβρία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε 
ηλικία 20 ετών μεταναστεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκαθίσταται στην 
επαρχία του Mississippi, όπου και σπουδάζει οικονομικά ενώ ταυτόχρονα έρχεται 
σε επαφή με τις μαρξιστικές ιδέες. Οργανώνεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα όπου, 
μαζί με τον Δανό Gas Ut, είναι οι μόνοι λευκοί επαναστάτες ανάμεσα σε μαύρους 
Αμερικάνους προλετάριους. Λίγο πριν ξεσπάσει ο Β' παγκόσμιος πόλεμος 
εμπλέκεται με το αμερικανικό φοιτητικό κίνημα καθώς και με τον συνδικαλισμό 
των λιμενεργατών στο San Francisco.  

Με ενδιάμεσους σταθμούς χώρες της Άπω Ανατολής και της Ασίας, 
επιστρέφει παράνομα στην Τουρκία την Άνοιξη του 1945 και εγγράφεται στο 
Τουρκικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Ταυτόχρονα συμμετέχει στην ίδρυση της 
Αντιφασιστικής Ένωσης Προοδευτικής Νεολαίας, οργάνωσης που 
δραστηριοποιήθηκε στον πανεπιστημιακό χώρο. Ακολουθεί η σύλληψή του και η 
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εξορία μαζί με κάποιους νεαρούς συντρόφους του μέχρι να αποδράσει και να 
έρθει, καλεσμένος του ΔΣΕ, στα βουνά της Δυτικής Θράκης. Εκεί, στα χωριά της 
ορεινής Ροδόπης όπου και δρούσε η 7η Μεραρχία του ΔΣΕ, ο Belli θα αναλάβει 
προπαγανδιστικά και στρατιωτικά καθήκοντα.  

Ο πατέρας του, λοχαγός του κεμαλικού στρατού, πήρε μέρος στον 
εθνικοαπελευθερωτικό πόλεμο κατά των Ελλήνων το 1922. O ίδιος ο Mihri Belli 
εμφορούμενος από ανθελληνικά αισθήματα, όπως ο ίδιος αναφέρει στα 
απομνημονεύματά του, επισκέπτεται την Αθήνα τον Ιανουάριο του 1933. Μέλος 
μιας ομάδας μαθητών, θα έχει προσωπική συνάντηση με τον τότε πρωθυπουργό 
Ελευθέριο Βενιζέλο. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι τα χρόνια εκείνα οι 
ελληνοτουρκικές σχέσεις διήγαν μια από τις καλύτερες περιόδους τους καθώς τον 
Οκτώβριο του 1930 είχε υπογραφεί το περίφημο Σύμφωνο Φιλίας, μεταξύ του 
Ελευθέριου Βενιζέλου και Τούρκου πρωθυπουργού Ισμέτ Ινονού.  

Στη σύντομη βιογραφία που παραθέτουμε αξίζει να σημειώσουμε την εις 
βάρος του απόπειρα δολοφονίας, το 1979, η οποία οργανώθηκε από το φασιστικό 
τουρκικό παρακράτος. Έπειτα από αυτήν την απόπειρα θα φύγει εξόριστος σε 
χώρες τη Δυτικής Ευρώπης. Σε όλα του τα ταξίδια τον συνόδεψε η σύντροφός του, 
Sevim Belli, με την οποία παντρεύτηκαν μέσα στην φυλακή. Πέθανε στις 16 
Αυγούστου 2011 στην Istanbul. 

 
 
 
 

Η άφιξη και τα πρώτα καθήκοντα 
 

Στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, την Άνοιξη του 1947, τον υποδέχεται ο 
Σερραίος έφεδρος υπολοχαγός Θανάσης Γκένιος ( Λευτέρης Λασσάνης) 1. Τις 

1 Ο Θανάσης Γκένιος γεννήθηκε στην Ηράκλεια Σερρών το 1910. Ήταν δάσκαλος και 
υπηρετούσε τα Άνω Κερδύλια Βισαλτίας μέχρι την κήρυξη του ελληνο-ιταλικού πολέμου. 
Πολέμησε στην Αλβανία. Στην επιστροφή του από το μέτωπο συνελήφθη από τον 
γερμανικό στρατό κατοχής, κλείστηκε στο στρατόπεδο Παύλου Μελά και απολύθηκε την 1η 
Μαϊου 1941. Από την Θεσσαλονίκη στάλθηκε στα Κερδύλια, όπου συνδέθηκε με την 
αντάρτικη ομάδα του Στέλιου Μουδιώτη. Από τον Οκτώβριο του 1943 ήταν αντιπρόσωπος 
του ΕΑΜ στην διοίκηση της Χ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ και στη συνέχεια καπετάνιος της ΧΙ 
Μεραρχίας του ΕΛΑΣ. Στον εμφύλιο διετέλεσε υποστράτηγος του ΔΣΕ. (Τάσος 
Χατζηαναστασίου, Οι ρίζες του εμφυλίου στην Ανατολική Μακεδονία, ανακοίνωση στο 
συνέδριο «Πτυχές του εμφυλίου πολέμου 1946-1949» που  διεξήχθη τον φθινόπωρο του 
1999 στο Καρπενήσι.) Ο Περικλής Λεμονίδης, παλιός κομμουνιστής και καπετάνιος του 
ΕΛΑΣ στην Χαλκιδική, όπως και ο Mihri Belli αναφέρει πως ο Θανάσης Γκένιος αυτοκτόνησε 

πρώτες μέρες έρχεται σε επαφή και με τον Λάμπρο (Νίκο Κανακαρίδη), 
υποστράτηγο του ΔΣΕ, ο οποίος θα του δώσει το ψευδώνυμο Καπετάν-Κεμάλ. Η 
άφιξη του Mihri Belli στα βουνά της Ροδόπης, στις 5 Απρίλη του 1947, κινούνταν 
στο πλαίσιο του σχεδίου του ΚΚΕ για τη στρατολόγηση ανθρώπων της 
Μουσουλμανικής μειονότητας, μια προσπάθεια που συναντούσε αρκετά εμπόδια. 
Αναφέρει ο ίδιος ο Belli:  
 

{...} Εκείνη την περίοδο, Έλληνες σύντροφοι από την Ανατολική Μακεδονία 
ξεκίνησαν να ψάχνουν για έναν Τούρκο με προσόντα που θα μπορούσε να 

προσφέρει πολιτική καθοδήγηση σε αυτές τις περιοχές.2 
 
   Αμέσως του ανατίθενται τα πρώτα καθήκοντα: στρατιωτικά αλλά και 
προπαγανδιστικά. Ο Mihri Belli αρχικά, μαζί με 4-5 αντάρτες, ξεκινάει να 
περιηγείται στα μουσουλμανικά χωριά με σκοπό να στρατολογήσει νέους μαχητές 
που θα επανδρώσουν τις τάξεις του αντάρτικου στρατού. Η εμφάνιση του Κεμάλ 
στα ορεινά χωριά της Ροδόπης αρχικά προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στους ντόπιους 
κατοίκους. Διαβάζουμε στην εφημερίδα Trakya: 

 
«Λένε ότι τα τούρκικα που μιλάει δεν μοιάζουν ούτε με την προφορά της Ξάνθης 
ούτε ακόμη με την προφορά της Κομοτηνής. Μερικοί λένε ότι είναι πρόσφυγας 

από την Τουρκία, άλλοι ότι είναι Έλληνας από την Ιστανμπουλ, κάποιοι άλλοι ότι 
είναι Αρμένιος και άλλοι ότι ήρθε από τη Βουλγαρία. Λέγεται επίσης, ότι ζούσε 
στην Ξάνθη και μετακινήθηκε στην Κομοτηνή από όπου και έφυγε για τα βουνά. 
Λένε ότι ονομάζεται Μουσταφά, αλλά ούτε στην Ξάνθη ούτε στην Κομοτηνή οι 

άνθρωποι γνωρίζουν ποιος είναι».3  
 

Στα αρχικά στάδια της αποστολής του, ο Κεμάλ τοποθετήθηκε ως πολιτικός 
σύμβουλος και του ανατέθηκε να οργανώσει ολόκληρη την επιχείρηση 
στρατολόγησης μουσουλμάνων μαχητών4. Το κόσμιο παρουσιαστικό του και η 
ρητορική του δεινότητα αποτέλεσαν χρήσιμα προσόντα για την δουλειά που του 

αυτοπυρπολούμενος στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. 
Καφταντζής Γεώργιος, Όταν ξαναζωντάνευε το αρματολίκι, συνέντευξη στον Β. Τζανακάρη, 
περ. Γιατί, Σέρρες, τχ. 71, Μάης 1981 
2 K. Featherstone κ.ά., The last Ottomans-The muslim minority of Greece 1941-1949, 
Palgrave Macmillan, London, 2011 
3 ό.π., σελ. 200 
4 ό.π., σελ. 199 
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ανατέθηκε5. Από την άλλη η στρατιωτική του εμπειρία τον κατέστησε άμεσα 
χρήσιμο και αναγκαίο στην πρώτη γραμμή της μάχης.  

Πολιτική του ΔΣΕ σε ότι αφορά τη στρατολόγηση μουσουλμάνων ήταν η 
τοποθέτηση μεμονωμένων μαχητών σε μάχιμες μονάδες. Αυτός θεωρήθηκε ο 
καλύτερος τρόπος ώστε να εγκλιματιστούν στις δυσκολίες της αντάρτικης ζωής 
στα βουνά. Παρά τον ενθουσιασμό του και τις συχνές αναφορές στον Κεμάλ 
Ατατούρκ και στο τούρκικο έθνος, οι προσπάθειες του Belli για στρατολόγηση 
αποφέρουν πενιχρά αποτελέσματα. Η εφημερίδα Trakya στο φύλλο της 21ης 
Ιουλίου 1947 αναφέρει ότι η εκστρατεία στρατολόγησης συγκέντρωσε μόνο 30 
μαχητές.6 

Ο περιορισμένος αριθμός εθελοντών μουσουλμάνων μαχητών πιέζει τον ΔΣΕ 
προς την αναζήτηση βέλτιστων λύσεων. Παράλληλα, ο τραυματισμός του Belli στο 
πεδίο της μάχης και η δίμηνη απουσία του στην Βουλγαρία, όπου και 
διακομίστηκε, δυσχέραναν ακόμα περισσότερο τα σχέδια του ΔΣΕ.7 Ενώ μέσα στο 
1947 ο ΔΣΕ φαίνεται ότι έχει σταθεροποιήσει τις θέσεις του στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη, το ίδιο καλοκαίρι μια νέα πολιτική διαφαίνεται στα σχέδιά 
του. Το καλοκαίρι του 1947, πριν την 3η ολομέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ και το σχέδιο 
ΛΙΜΝΕΣ, διακρίνεται η πρόθεση της ηγεσίας του Δημοκρατικού Στρατού να 
διευρύνει το μέτωπο. Κάτι τέτοιο θα είχε ως επακόλουθο το άπλωμα των 
δυνάμεων του αντιπάλου και την «καθήλωση σημαντικών δυνάμεών του σε 
απόμακρες περιοχές, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ρωγμές στην διάταξή του στις 
στρατηγικά κρίσιμες ζώνες», στο Γράμμο και το Βίτσι8. Στο πλαίσιο αυτό η νέα 
πολιτική επιβάλλει την υποχρεωτική στρατολόγηση και την εντονότερη 
προπαγανδιστική εκστρατεία. Στα βουνά της Ροδόπης, ένα νέο ξεχωριστό τάγμα 

5 Χαρακτηριστικά, ο Κεμάλ αναφέρει ότι ο ίδιος ο Λασσάνης του ζήτησε να τον συνοδεύσει 
σε ομιλίες προς χωρικούς για τον λόγο ότι το ευπρεπές παρουσιαστικό του θα διέψευδε τις 
συκοφαντίες των φασιστών κατά του αγώνα. 
6 K. Featherstone κ.ά, ό.π., σελ. 200 
7 Σχετικά με τον τραυματισμό του Belli, αξίζει να μνημονεύσουμε τη μαχήτρια του ΔΣΕ 
Ασπίδα. Η Ασπίδα ήταν αυτή που διακόμισε τον Belli, όταν αυτός τραυματίστηκε σοβαρά 
στις 6 Ιουλίου 1947 από βλήμα όλμου, από τα βουνά βόρεια της Κομοτηνής μέχρι τα 
βουλγαρικά σύνορα, όπου και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Σόφιας. Αναφέρει ο Belli σε 
συνέντευξη που παραχωρεί για τις ανάγκες ενός ντοκιμαντέρ (ΕΤ3, 2008): 

Ήμουν εγώ στην μέση επάνω στο φορείο, ένας Τούρκος τραυματίας, και με μετέφεραν από 
μπροστά ένας Βούλγαρος και από πίσω μια Ελληνίδα. Εκείνη την στιγμή, εμείς οι τρεις 
επάνω στο τριεθνές πραγματοποιήσαμε τον διεθνισμό. 
8 Γ. Μαργαρίτης, Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1946-1949, τόμος Β, 
Βιβλιόραμα, Αθήνα 2002 σελ. 402 

γεννιέται, επανδρωμένο από μουσουλμάνους μαχητές. Την ηγεσία του 
αναλαμβάνει ο καπετάν Κεμάλ. 
 
Το Οθωμανικό Τάγμα 

 
Τα χωριά στην ελεύθερη περιοχή δεν μπορούσαν να μας εξασφαλίζουν τροφή. Η 

τροφή του βουνίσιου δεν φτάνει ούτε για τον ίδιο. Προμηθευόμασταν τρόφιμα απ' 
τα πλούσια χωριά του κάμπου. Μερικά μας τα έδιναν εθελοντικά, μερικά ως φόρο 

στην Δημοκρατική Κυβέρνηση. Το βουνό ήταν μέρα-νύχτα δικό μας. Ήταν 
ελεύθερη περιοχή. Ο κάμπος ανήκε την μέρα στον εχθρό τη νύχτα σε εμάς. Οι 

μοναρχοφασίστες είχαν στην διάθεσή τους τεθωρακισμένα, μηχανοκίνητα μέσα, 
ακόμα και τανκς και αεροπλάνα. Την μέρα μπορούσα να συγκεντρώνουν δυνάμεις 
σε όποιο σημείο ήθελαν και να ανοίγουν πυρ όπου τους κάπνιζε. Την νύχτα όμως 
δεν ήταν εύκολο. Η νύχτα ήταν σύμμαχος δικός μας. Έτσι υπήρχαν δύο διοικήσεις. 

Όταν έπεφτε η νύχτα ολόκληρη η Ελλάδα, εκτός από μερικές πόλεις και 
κωμοπόλεις, ήταν ελεύθερη περιοχή.  

 
(Mihri Belli, Καπετάν-Κεμάλ: αναμνήσεις από τον ελληνικό εμφύλιο, Telos International, 
Istanbul, 2οο9, σελ. 83) 
  
Η κατάστασις ασφαλείας της χώρας αρχομένου του έτους 1947: Εις την Κεντρικήν 

Μακεδονίαν και Θράκην είχον οργανωθή εστίες κατά μήκος της οροθετικής 
γραμμής και εξ' αυτών ενηργούντο επιδρομαί προς τας πεδινάς περιοχάς προς 
βίαιην στρατολογίαν, ανεφοδιασμόν και μείωσιν του ηθικού του πληθυσμού. Η 
πρωτοβουλία είχε περιέλθει εις τους Κ/Σ9, διότι εγνώριζον καλώς το έδαφος και 

είχον ακριβείς πληροφορίας περί των εθνικών δυνάμεων. 
  

(Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον αντισυμμοριακόν αγώνα, 
1946-1949, Έκδοσις Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, Αθήνα 1980)  

 
Στις αρχές του 1948, δημιουργείται το Οθωμανικό Τάγμα10, στελεχωμένο 

κυρίως από μουσουλμάνους του βουνού, αλλά όχι αποκλειστικά καθώς ο ίδιος ο 
Mihri Belli μνημονεύει 11  Έλληνες, Τούρκους, Βλάχους, Τσιγγάνους και 
Γκαγκαούζηδες μαχητές. «Όλοι στ' άρματα όλα για την νίκη» είναι παράλληλα το 
σύνθημα που συνοδεύει την υποχρεωτική στρατολόγηση στον ένοπλο αγώνα. Οι 

9 Κομμουνιστοσυμμορίτες 
10 K. Featherstone κ.ά, ό.π., σελ. 204 
11 ντοκιμαντέρ ΕΤ3 (παραγωγή 2008) 

3 

                                                 

                                                 



Ο καπετάν Κεμάλ και ο εμφύλιος στην Δυτική Θράκη μέσα από πηγές // arc-lab // Μάρτιος 2013 // Ξάνθη 

πληροφορίες για το μέγεθος του τάγματος είναι κάπως συγκεχυμένες. Συνολικά 
υπολογίζονται σε περίπου 500 μαχητές, σύμφωνα με την μαρτυρία του Belli που 
μάλλον είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Οι κυβερνητικοί, αντιθέτως, μιλούνε 
για 1200 συμμορίτες12.  

Η στρατιωτική και οργανωτική βάση του Τάγματος βρισκόταν στα χωριά 
Οργάνη και Σμιγάδα, όπου έδρευε το αρχηγείο και το στρατόπεδο εκπαίδευσης 
του ΔΣΕ. Η εκπαίδευση που προηγούνταν της κατάταξης, διαρκούσε δύο 
εβδομάδες. Παρόλα αυτά το τάγμα δεν παρουσίαζε την εικόνα ενός τακτικού 
στρατού, καθώς χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι κάποιοι μαχητές  

 
του ήταν ντυμένοι με τις παραδοσιακές στολές τους. Έχοντας αυτό κατά νου 
μπορούμε να κατανοήσουμε και τα μεγάλα ποσοστά λιποταξίας που αργότερα 
έλαβαν μαζικές διαστάσεις στις γραμμές του τάγματος. Το 1948 καθώς οι 
επιχειρήσεις στη Μακεδονία δεν επιφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το 
Δημοκρατικό Στρατό 13 , η 7η μεραρχία του ΔΣΕ καλείται να εντείνει την 
μαχητικότητα των δυνάμεών της πλήττοντας με μεγαλύτερη ένταση τις δυνάμεις 
του Εθνικού Στρατού, δημιουργώντας εστίες αντιπερισπασμού στο κύριο μέτωπο 
του Γράμμου.  

Την Άνοιξη του 1948 το τάγμα μεταφέρεται στη Δράμα, όπου εγκαθίσταται 
για εννέα μήνες, συμμετέχοντας σε πολλές μάχες. Η αφοσίωση των 
μουσουλμάνων μαχητών στο σκοπό του ΔΣΕ μάλλον πρέπει να χαρακτηριστεί 
ισχνή. Σύμφωνα με τον Μαργαρίτη, γενικά, η διάθεση των μουσουλμάνων της 
Θράκης για τη στράτευση σε έναν εμφύλιο πόλεμο ήταν «απόλυτα μηδενική». 
Χαρακτηριστικό ως προς τη διάθεση αυτή είναι το μεγάλο κύμα λιποταξιών που 
γνώρισε το Οθωμανικό Τάγμα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Δράμα. 
Μακριά από τις οικογένειές τους και από το πεδίο που ανέπτυσσαν τις 
οικονομικές τους δραστηριότητες, που κατά κύριο λόγο ήταν 
αγροτοκτηνοτροφικές, οι μουσουλμάνοι «σε ομάδες των 4-5 ατόμων 
παραδίδονται μαζί με τον οπλισμό τους»14 φέρνοντας το τάγμα στα πρόθυρα 

12 K. Featherstone κ.ά, ό.π. σελ. 205. Ο Μαργαρίτης παραθέτει (σελ. 408) ότι στις αρχές 
Οκτωβρίου 1948 οι δυνάμεις του ΔΣΕ στη Θράκη σύμφωνα με το Γ' Σώμα Στρατού  
υπολογίζονται: Περιοχή ‘Εβρου 800, ορεινά Ξάνθης-Κομοτηνής 1.100. Από την άλλη ο 
Εθνικός Στρατός παρατάσσει 1,5 τάγμα πεζικού και 6 τάγματα εθνοφρουράς. 
Ξάνθη-Κομοτηνή: 1,5 τάγμα πεζικού-1 τάγμα εθνοφρουράς. Την ίδια στιγμή διαβάζουμε 
στο Ο ελληνικός Στρατός κατά τον αντισυμμοριακόν αγώνα (1946-1949) ότι «η διάταξις και 
η δύναμις των Κ/Σ εις Θράκην ήτο 1.400-1650. Εξ αυτών εις περιοχήν Έβρου 400-500, εις 
Κομοτινήν 500-600 και εις Ξάνθην 500-550». 
13 ό.π., σελ. 205 
14 (εφημερίδα Trakya, Μάιος 1948, παρατίθεται στο K. Featherstone κ.ά, ό.π., σελ. 205 

της διάλυσης. Αυτός πιθανότατα είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Κεμάλ στις 
αναμνήσεις του για τον εμφύλιο δεν κάνει καμία αναφορά σε αυτή τη μετακίνηση 
και την εννεάμηνη διαμονή στην Δράμα. Από την άλλη πλευρά, για τον Εθνικό 
Στρατό, οι χίλιοι περίπου νεοσύλλεκτοι οπλίτες της κλάσης του 1945 που 
προέρχονταν από τη μειονότητα, χαρακτηρίζονται  ως «άχρηστοι και 
επιβλαβείς», «δι’ αντάρτικον αγώνα και πιθανότατα για οιονδήποτε αγώνα»15.   

Τελικά το Οθωμανικό Τάγμα θα αυξήσει τον αριθμό των μαχητών του μετά 
από την υποχρεωτική στρατολόγηση, που έλαβε χώρα σε μαζικές διαστάσεις από 
το 1948 και αργότερα. Την ίδια περίοδο ο εμφύλιος περνάει στην τελική του 
φάση. Οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν ξεκάθαρο στρατιωτικό ρόλο και οι δυνάμεις του 
ΔΣΕ, απομονωμένες στο Γράμμο-Βίτσι, δίνουν τις τελευταίες τους ηρωικές μάχες. 
Τον Μάη του 1948 ο Ε.Σ. διεξάγει την επιχείρηση Γκιώνα στα βουνά της Ροδόπης, 
κατά την διάρκειά της οποίας καταφέρνει να αιχμαλωτίσει τα δύο βασικά κέντρα 
του Οθωμανικού Τάγματος (Οργάνη-Σμιγάδα) 16 . Ακολουθεί υποχρεωτική 
εκκένωση των περιοχών από τους κατοίκους τους και μεταφορά τους σε περιοχές 
που ήλεγχε ο Ε.Σ., (οι κάτοικοι αυτοί θα πάρουν αργότερα την ονομασία 
ανταρτόπληκτοι), κυρίως κοντά στις πόλεις, εκκένωση η οποία αποτέλεσε 
βαρύτατο πλήγμα για τον ΔΣΕ. Η στρατηγική εκκένωση χωριών είχε ως στόχο να 
αποκόψει τον ΔΣΕ από πηγές ανεφοδιασμού, τόσο σε τρόφιμα όσο και σε 
ανθρώπους, αλλά και να θέσει τους αντάρτες της περιοχής μπροστά στο δίλημμα 
του να παραμείνουν στο βουνό και να αποκοπούν από τις οικογένειές τους ή να 
τις ακολουθήσουν. Ωστόσο ο Μαργαρίτης υποστηρίζει ότι η τακτική των 
κυβερνητικών δυνάμεων συνίστατο στην μεθοδική εκκένωση των χωριών που 
κατοικούνταν από ελληνικό στοιχείο, μεταφέροντας τον πληθυσμό του στις πόλεις 
και υποχρεώνοντας τον ΔΣΕ να κινείται σε αποκλειστικά μειονοτικές ζώνες. Είναι 
κρίμα που γνωρίζουμε ελάχιστα για αυτή την πολύ ειδική κατάσταση, καταλήγει ο 
Μαργαρίτης17.  

Στη Θράκη η τελευταία επίθεση του ΔΣΕ γίνεται στο χωριό Μεταξάδες Έβρου 
μεταξύ 15 και 17 Μάη του 1949. Σκοπός της επιδρομής είναι η στρατολόγηση 1000 
μαχητών. Από τους 1378 μαχητές επιβιώνουν τελικά μόνο οι 45018. Αυτό αποτελεί 
και την τελευταία πράξη του εμφυλίου στην Θράκη. Η ήττα είναι συντριπτική και 
ακολουθούν αντίποινα του ΔΣΕ στο χωριό Σμίνθη. 

 
 

15 Μαργαρίτης, ό.π., σελ. 395 
16 K. Featherstone κ.ά, ό.π., σελ. 207 
17 Μαργαρίτης σελ. 395 
18 K. Featherstone κ.ά, ό.π., σελ. 213 
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Η έντυπη προπαγάνδα 
 

Πέρα από τα στρατιωτικά του καθήκοντα, με την άφιξή του στην Θράκη ο 
Belli αναλαμβάνει να έχει υπό την εποπτεία του τον τομέα της έντυπης 
προπαγάνδας, με την οποία ο ΔΣΕ απευθυνόταν στην μουσουλμανική μειονότητα. 
Με την βοήθεια κάποιου μπάρμπα-Γιάννη και του Λουτφή Χότζα, μέλους του 
βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος, εκδίδουν την τουρκόφωνη εφημερίδα 
Savaş, προπαγανδιστικό όργανο του ΔΣΕ στην περιοχή.  

Η εφημερίδα Savaş, που στα ελληνικά σημαίνει μάχη/πόλεμος, εκδιδόταν 
κάθε μήνα και κυκλοφόρησε από τον Νοέμβρη του 1947  μέχρι τον Ιούνιο του 
1948. Επίσης, ο καπετάν-Κεμάλ συμμετείχε στην έκδοση του Radio Haberleri, το 
οποίο εκδόθηκε τρεις φορές μέσα στο καλοκαίρι του 1948 καθώς και σε πλήθος 
προκηρύξεων, οι οποίες τυπώνονταν στη Βουλγαρία σύμφωνα με τις ελληνικές 
υπηρεσίες πληροφοριών. Σε αντίθεση με άλλα προπαγανδιστικά έντυπα του ΔΣΕ, 
ο Savaş δεν έκανε χρήση μακροσκελών αναλύσεων πολιτικού και ιδεολογικού 
περιεχομένου. Περιελάμβανε -μεταξύ άλλων- διαλόγους του μουσουλμάνου 
χωρικού που ζούσε στο βουνό (κάτω από τον έλεγχο του ΔΣΕ) και του 
μουσουλμάνου χωρικού που ζούσε στον κάμπο (κάτω από τον έλεγχο των 
μοναρχοφασιστών). Τέλος, δημοσίευε άρθρα για τις επιτυχίες του ΔΣΕ στη Δ. 
Θράκη και την υπόλοιπη Ελλάδα, αποφάσεις των λαϊκών επιτροπών, διαταγές του 
αρχηγείου του ΔΣΕ, αγγελτήρια θανάτων μαχητών που έπεσαν στη μάχη κ.ά. 
 Διανοούμενος και γλωσσομαθής, ο Mihri Belli αναφέρει στα απομνημονεύματά 
του από τον ελληνικό εμφύλιο19 ότι για τις ανάγκες της έκδοσης του Savaş 
προμηθευόταν στο στρατηγείο γαλλόφωνες και αγγλόφωνες εφημερίδες, όπως 
την New York Times ή την London Times. Πράγμα ασυνήθιστο για τον ημιμαθή 
πληθυσμό του βουνού, πολλοί σύντροφοί του είχαν εκπλαγεί με τα προσόντα του, 
ενώ δεν έλειπαν και κωμικά γεγονότα όπως τάγματα από άλλες περιοχές να του 
παραγγέλλουν τις αγγλόφωνες εφημερίδες ζητώντας του «να μάθουν τα νέα», ενώ 
ουσιαστικά επιθυμούσαν το λεπτό τους χαρτί, ελλείψει τσιγαρόχαρτων. Μέσα από 
το έντυπο προπαγανδιστικό υλικό ο καπετάν Κεμάλ και οι σύντροφοί του 
στόχευαν στην δημιουργία πολιτικών σχέσεων με την μουσουλμανική μειονότητα. 
Ο λόγος που χρησιμοποιούσαν ήταν καθημερινός και κατανοητός. Όλο το υλικό 
ήταν γραμμένο στη νέα τουρκική αλφάβητο, πολιτική που προωθούνταν από τους 
Κεμαλιστές. Ωστόσο, το λατινικό αλφάβητο και οι νεωτερισμοί που είχε εισάγει ο 
Κεμάλ Ατατούρκ δεν ήταν ευρέως διαδεδομένοι στην περιοχή, όπου το παλαιο- 
μουσουλμανικό στοιχείο διατηρούσε ισχυρά ερείσματα. 

19 Mihri Belli, ό.π., σελ. 87 

Η προπαγάνδα του ΔΣΕ στόχευε στην δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης με 
τον μουσουλμανικό πληθυσμό καθώς και στην καλλιέργεια πολιτικών και 
καθημερινών σχέσεων. Ιδιαίτερο χαρακτήρα φαίνεται να έχουν οι προκηρύξεις 
που μοιραζόταν σε χωριά που απειλούνταν να εκκενωθούν από τις δυνάμεις του 
Ε.Σ.  Κάτι αντίστοιχο διαβάζουμε και στο φύλλο της εφημερίδας Savaş της 10 
Μάρτη 1948, μόνο που εδώ η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική. Ο ΔΣΕ 
σκοπεύει να πλήξει στρατιωτικά κάποια αστική περιοχή. Πριν το πράξει 
ενημερώνει εγκαίρως τον πληθυσμό που έχει εγκατασταθεί στα παραπήγματα να 
τα εγκαταλείψει και να επιστρέψει πίσω στα χωριά του. Το άρθρο τονίζει στους 
αναγνώστες του ότι δεν έχουνε να φοβηθούνε τίποτα από τους Δημοκράτες. 
 
Προσοχή! Προσοχή! Αδέρφια: Φύγετε μακριά από τις πόλεις και τις περιοχές που 

οι Μπουραντάδες έχουν κατασκηνώσει. Αυτά τα μέρη πρόκειται να καταστραφούν 
από τα πυροβόλα όπλα του Δημοκρατικού Στρατού. Αδέρφια σώστε τις ζωές σας. 

Πηγαίνετε πίσω στα χωριά σας, στα ζώα και τους αμπελώνες σας. Δεν έχετε τίποτα 
να φοβηθείτε από τους δημοκράτες. Δεν θέλουμε τίποτα από εσάς και δεν θα 

κάνουμε τίποτα εναντίον του συμφέροντος των ανθρώπων. Όλοι πρέπει να 
μείνουν κοντά στις φωλιές τους και τις δουλειές τους. (Απόσπασμα από Savaş, 10 

Μάρτη, 1948, παρατίθεται στο K. Featherstone κ.ά, ό.π., σελ. 230) 
 

Από την άλλη, σε ότι αφορά τη μειονότητα, «η ύπαρξη μιας γειτονικής δύναμης 
πρόθυμης να τη στηρίξει και να τη συνδράμει την καθιστούσε απρόσβλητη από τις 
εξελίξεις», όπως σημειώνει ο  Μαργαρίτης (σελ. 394). Μέσα από τις στήλες της 
Savaş επιχειρείται μια συστηματική προσπάθεια αποδόμησης του ρόλου της 
κυβέρνησης της Τουρκίας ως προστάτιδας δύναμης της μειονότητας. Αντιθέτως, οι 
χαρακτηρισμοί «υποχείριο των Αμερικανών» και «μαριονέτα των Αμερικανών» 
αποδίδονται συχνά στην γείτονα χώρα μέσα από τον προπαγανδιστικό λόγο των 
ανταρτών. 

Στον Κεμάλ, τέλος, ανατέθηκε η συγγραφή ενός αναγνωστικού για τα παιδιά 
του δημοτικού. Ως οδηγό για τη σύνταξή του χρησιμοποίησε το επίσημο 
αναγνωστικό, που είχε μοιραστεί στους μουσουλμάνους μαθητές το 1940 από το 
Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Προέβη σε αλλαγές στο περιεχόμενο διαγράφοντας 
όλες τις αναφορές στο παλιό καθεστώς, εμπλουτίζοντάς το παράλληλα με 
σοσιαλιστικά ιδεώδη:20 αλλαγές στην εικονογράφηση, αφαίρεση της εικόνας του 
βασιλιά Γεωργίου του II και αντικατάστασή της με φωτογραφία αντάρτη. 

 
 

20  K. Featherstone κ.ά, ό.π., σελ. 286 
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Οι μουσουλμάνοι μαχητές του ΔΣΕ 
 
{...} Λίγο έλειψε να χάναμε την Μακεδονία και την Θράκη τον παρελθόντα χρόνον. 
Στάθηκαν όμως αλύγιστα τα κορμιά των παλικαριών μας και κράτησαν στα χέρια 
την κατάστασιν. Είπαν για άλλη μια φορά το ΟΧΙ. Έδειξαν για άλλη μια φορά στον 
κόσμον ποιος είναι ο ίσιος δρόμος της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Και αναγνωρίσθηκε το δίκαιο 
του αγώνος μας από τους Μεγάλους μας Συμμάχους πανηγυρικά τώρα τελευταία.  
Αδελφωμένοι Πεζοί, Πυροβοληταί, Αεροπόροι, Χωροφύλακες, Ναύται, ριχθείτε με 

ορμή, με λύσσα. ΞΕΠΑΣΤΡΕΨΤΕ τους. 
 

(Εξαιρετικά επείγουσα εμπιστευτική επιστολή του Αντιστράτηγου του Εθνικού Στρατού Δ. 
Γιατζή με ημερομηνία 8 Απριλίου 1947. Παρατίθεται στο Ο ελληνικός στρατός κατά τον 
αντισυμμοριακόν αγώνα 1946-1949, σελ. 366) 

 
Εξετάζοντας ζητήματα υποχρεωτικής και εθελοντικής κατάταξης, άξια 

αναφοράς είναι η μαρτυρία 21 ότι οι νέοι του χωριού Χεμπίλ (Χλόη) είχαν 
καταταγεί εθελοντικά στις τάξεις του ΔΣΕ.  Η συμμετοχή των γυναικών -σύμφωνα 
με τις αναμνήσεις του καπετάν Κεμάλ- πρέπει να κριθεί συμβολική καθώς μόνο 
δύο μουσουλμάνες γυναίκες φαίνεται να υπηρέτησαν τους σκοπούς του 
Οθωμανικού Τάγματος: η γυναίκα του Χουσεϊν από το Sahin (Εχίνος) και μια 
τσιγγάνα μαχήτρια, σύζυγος του Ταχσίν Καράμπιγικ, βοσκού καταγόμενου από το 
γιακά της Κομοτηνής.  

Βαθιά χαραγμένη στην μνήμη του Mihri Belli έμεινε η γνωριμία του με τον 
Ιργκάτ Μουσταφά, προλετάριο μουσουλμάνο από την περιοχή των Σαπών, και τον 
Ταχσίν Καράμπιγικ, τσιγγάνο από τον κάμπο της Ξάνθης. Αμφότεροι ήταν 
εθελοντές μαχητές του Οθωμανικού Τάγματος. Δεν λείπουν αναφορές από τον 
ίδιο και σε άλλους μουσουλμάνους μαχητές του τάγματος, όπως τον Νταβουλτζού 
Χουσεϊν, κάτοικο του ορεινού χωριού Hemetli (Οργάνη), τον Μεχμέτ Τσαούς, 
μαχητή του Οθωμανικού Τάγματος από το χωριό Hebil (Χλόη), τον Σαρί Αχμέτ, 
εθελοντή μαχητή από τον γιακά της Κομοτηνής ή τον οξυδερκή μηχανικό Χουσεϊν 
από το χωριό Hacioren (Άνω Βυρσίνη). 

Ο καπετάν-Κεμάλ δεν παραλείπει να σταθεί στην έντονη θρησκευτική 
προσκόλληση που παρουσίαζε ο ορεινός μουσουλμανικός πληθυσμός. 
Διαβάζοντας κανείς το The last Ottomans, μπορεί επίσης να διακρίνει στον πυρήνα 
της επιχειρηματολογίας των συγγραφέων ότι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο 
η μουσουλμανική μειονότητα επέδειξε μια μετριοπαθή στάση κατά την διάρκεια 
του εμφυλίου ήταν η έντονη θρησκευτική της προσήλωση. Η διατροφή της, η 

21 Mihri Belli, ό.π., σελ. 241 

ένδυσή της, οι καθημερινές της συνήθειες είναι δείγματα τα οποία προκαλούν 
στον Belli ιδιαίτερη εντύπωση, ενώ οι κοινότητες Αλεβιτών και ετερόδοξων 
ισλαμιστών που είχαν υιοθετήσει προ-ισλαμικές τελετουργίες και διέμεναν στον 
ορεινό όγκο του δίνουν την αφορμή να επεξεργαστεί ορισμένα ζητήματα όπως η 
σχέση μεταξύ επαναστατικής συνείδησης και θρησκευτικής ταυτότητας. Ένα 
σχετικό άρθρο δημοσίευσε στο περιοδικό Turksolu, το 1968 στην Istanbul, 
απόσπασμα του οποίου κρίνουμε χρήσιμο να παραθέσουμε: 
 

{...}Άλλο πράγμα να ενστερνίζεται κανείς τον διαλεκτικό υλισμό κι άλλο να βάλλει 
κατά της θρησκείας. Δεν συμβαδίζει με τον προλεταριακό σοσιαλισμό η άκαμπτη 

και απρόκλητη πολεμική προς τη θρησκεία. Σε ακραίες αντιθρησκευτικές 
συμπεριφορές δεν κατέφυγαν οι σοσιαλιστές αλλά η αστική τάξη, στην 

επαναστατική της περίοδο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα γι' αυτό. Όπως ο 
γαλλικός αντικληρικισμός (anticlericalism), όπως  η κατασταλτική πολιτική 

απέναντι στην Καθολική εκκλησία (Kulturkampf) στη Γερμανία του Βίσμαρκ.22 
 
Η λαϊκή δικαιοσύνη 
 

Οι μοναρχοφασίστες με προκηρύξεις που έριχναν από τα αεροπλάνα, 
παρακινούσαν τους στρατιώτες μας να λιποτακτήσουν. Οι προκηρύξεις αυτές, 

τυπωμένες σε κίτρινο χαρτί, έδιναν οδηγίες για το πώς να δραπετεύουν. Εννοείται 
ότι η διακίνηση τέτοιων κίτρινων προκηρύξεων ανάμεσα στους αντάρτες 

αποτελούσε αδίκημα. Στο τάγμα μας εντοπίστηκε μια τριμελής σπείρα. Βρέθηκαν 
προκηρύξεις πάνω σε έναν νεαρό Πομάκο στρατιώτη. Το παιδί αυτό έμεινε με 
δεμένα τα χέρια μια-δυο μέρες, όσο κράτησε η ανάκριση. Αφέθηκε ελεύθερος 

μόλις ομολόγησε το λάθος του. Αρχηγός της σπείρας ήταν ένας μεσήλικας 
ορεσίβιος Πομάκος. Βοηθοί του ήταν ένας Έλληνας κι ένας Τούρκος, λούμπεν τύποι 

και ο ένας και ο άλλος. Αυτοί οι δύο δικάστηκαν μπροστά στους στρατιώτες. 
Εισαγγελέας ήταν ένας λοχαγός, ο Γιάννης, παλιός ελασίτης. Τους απάγγειλε την 

κατηγορία της προδοσίας και ζήτησε την θανατική τους καταδίκη. Οι 
κατηγορούμενοι απολογήθηκαν, δέχτηκαν ότι είχαν διαπράξει το αδίκημα και 

δήλωσαν μετάνοια. 
 

Εγώ, ως πρόεδρος του δικαστηρίου, μίλησα ενώπιον όλων και συνοπτικά είπα τα 
εξής: ο λιποτάκτης δεν διαπράττει μονάχα το αδίκημα της αμέλειας του 

καθήκοντος προς τον λαό, αλλά, αναγκαστικά δίνει και πληροφορίες στον εχθρό 

22 Mihri Belli, ό.π., σελ. 241 
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για τον Δημοκρατικό Στρατό. Ακριβώς όπως ένας κατάσκοπος. Ο εχθρός, 
χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αυτές, οργανώνει εφόδους και σκοτώνει τους 

δικούς μας ανθρώπους. Για τον λόγο αυτό οι νόμοι του πολέμου προβλέπουν 
βαριές ποινές για την λιποταξία. Τούτοι εδώ, όμως, δεν λιποτάκτησαν. Έμειναν στις 
τάξεις του Δημοκρατικού Στρατού και προσπάθησαν από τα μέσα να παρασύρουν 

τα αθώα παλικάρια, έστησαν μια ολόκληρη σπείρα για να τα οδηγήσουν στην 
προδοσία, για να διαλύσουν τον στρατό. Την ποινή για την λιποταξία την 

γνωρίζετε. Τούτοι εδώ, όμως διέπραξαν αδίκημα βαρύτερο κι από την λιποταξία. 
Σας ρωτώ λοιπόν: πως πρέπει να τιμωρηθούν; 
Οι αντάρτες φώναξαν με μια φωνή: Θάνατος! 

 
(Mihri Belli, Καπετάν-Κεμάλ: αναμνήσεις από τον ελληνικό εμφύλιο, Telos International, 
Istanbul, 2οο9, σελ. 112) 
 

Τέτοιου είδους υποθέσεις, όπως η παραπάνω, εκδικάζονταν από ειδικά 
στρατοδικεία. Πέρα από αυτά η κυβέρνηση του ΔΣΕ εισήγαγε ένα εκτεταμένο 
δίκτυο λαϊκής δικαιοσύνης. Κάθε χωριό διέθετε λαϊκό δικαστήριο, το οποίο 
αποτελούνταν από έναν επίτροπο στο ρόλο του εισαγγελέα και τρία μέλη, 
εκλεγμένα από τη λαϊκή συνέλευση. Συνολικά, λειτούργησαν δύο εφετεία, το ένα 
στην Οργάνη και το δεύτερο στη ζώνη ελέγχου του ΔΣΕ στην περιοχή της Ξάνθης. 
Η λαϊκή δικαστική νομοθεσία μεταφράστηκε στα τούρκικα και διανεμήθηκε στα 
λαϊκά δικαστήρια, τα οποία πέρα από πολιτικές υποθέσεις όπως επίλυση 
αντιδικιών που αφορούσαν ιδιοκτησία γης, οικονομικά και εμπορικά εγκλήματα, 
δίκαζαν και σοβαρές υποθέσεις ληστειών και σωματικών βλαβών.23 

Ο απόλυτα κοσμικός χαρακτήρας των λαϊκών δικαστηρίων προκάλεσε τη 
δυσαρέσκεια των συντηρητικών μουσουλμανικών κοινοτήτων όπου η εφαρμογή 
της Σαρία, σε πολιτικά ζητήματα και κυρίως στο οικογενειακό δίκαιο, αποτελούσε 
μια παράδοση αιώνων, έχοντας μάλιστα αναγνωριστεί και από τη συνθήκη της 
Λωζάνης.  

 
 
Πολιτική αντιπροσώπευση: η περίπτωση της Εθνικής Δημοκρατικής 
Ένωσης Τούρκων Ελλάδας 
 

23   K. Featherstone κ.ά, ό.π., σελ. 254 

Ο Κεμάλ θα προεδρεύσει της πρώτης εθνικής συνδιάσκεψης της Τούρκικης 
Μειονότητας, η οποία έλαβε χώρα στην Οργάνη, την 29η Μάρτη του 194824. 
Μπροστά στους 150 αντιπροσώπους που προέρχονταν από τα χωριά της περιοχής 
που ήλεγχε ο ΔΣΕ ο Κεμάλ θα υποστηρίξει:  
 

«Συγκριτικά με τους Έλληνες, εμείς, η Τούρκικη Μειονότητα υποφέραμε 
περισσότερο κάτω από το φασιστικό ζυγό και τις αντιδραστικές κυβερνήσεις. Δεν 
μας παραχωρήθηκε ποτέ ισότητα, ή τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Σήμερα τα 

πράγματα είναι ακόμη χειρότερα.. Τι μένει για εμάς να κάνουμε; Υπάρχει μόνο 
ένας δρόμος για εμάς, να πολεμήσουμε μαζί με τον Δημοκρατικό Στρατό, να τον 

βοηθήσουμε να νικήσει ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι σε 
ελευθερία, στην κοινή μας πατρίδα, την Ελλάδα.» (απόσπασμα από την 
εφημερίδα Δράσις, 18 Απρίλη 1948, K. Featherstone κ.ά, ό.π., σελ. 254)  

 
Πολιτικό προϊόν αυτής της συνδιάσκεψης αποτελεί η «Εθνική Δημοκρατική 

Ένωσις Τούρκων Ελλάδας». Βασικό της μέλημα, η διαχείριση «όλων των 
πολιτικών, κοινωνικών, θρησκευτικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων που αφορούν 
τους Τούρκους και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Η Ένωση θα 
κινητοποιήσει το σύνολο της Τουρκικής μειονότητας με σκοπό την επιτυχία του 
Δημοκρατικού Στρατού και την τελική του νίκη» (απόσπασμα από την Διακήρυξη, 
2η απόφαση, K. Featherstone κ.ά, ό.π. σελ 257. Savas, Issue 7, 13 May 1948). 

Ο ανώτατος θεσμός πολιτικής εκπροσώπησης της μειονότητας θα 
αντικαθιστούσε την εξουσία του Μουφτή καθώς και των Επιτροπών Διαχείρισης 
των Μουσουλμανικών Περιουσιών, παραδοσιακές δομές εξουσίας οι οποίες 
χαρακτηρίζονται ως «μαριονέτες των Αμερικανών» 25  και κατηγορούνται για 
διαφθορά και ύποπτες δοσοληψίες με τις ελληνικές αρχές.  

Παρά τη διμέτωπη, σκληρή κριτική τόσο κατά των ελληνικών αρχών όσο και 
της τοπικής εξουσίας, η Ένωση δεν διατύπωσε κανένα αίτημα 
απόσχισης-αυτονόμησης από το Ελληνικό κράτος, όπως έγινε στην περίπτωση της 
Μακεδονίας. Στο κείμενο που η Ένωση απηύθυνε προς τη Μουσουλμανική 
κοινότητα αναφέρεται: «επιθυμία μας είναι να ζήσουμε σε μια ελεύθερη Ελλάδα, 
να απελευθερώσουμε τους αδερφούς μας που ζουν κάτω από το φασιστικό ζυγό». 
Εξετάζοντας τις διακηρύξεις της Ένωσης οι συγγραφείς καταλήγουν ότι πέρα από 
την ισχυρή προπαγανδιστική της αξία, η δραστηριότητα της παρέμεινε 

24 Μεταξύ άλλων τη διάσκεψη αυτή παρακολούθησαν ο Υπουργός Υγείας και 
Πρόνοιας της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης, Πέτρος Κόκκαλης καθώς και 
αξιωματούχοι του ΚΚΕ από την Ανατολική Μακεδονία. 
25    K. Featherstone κ.ά, ό.π., σελ. 258 
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περιορισμένη, χωρίς να αποκτήσει την επιχειρησιακή λειτουργικότητα που 
προέβλεπε η ιδρυτική της διακήρυξη. Στις 18 Φεβρουαρίου του 1949 θα λάβει 
χώρα η δεύτερη διάσκεψη της Ένωσης, για την οποία ελάχιστα είναι γνωστά.26  

 
Επίλογος 
 
Επιχειρήσαμε να εξετάσουμε πτυχές του εμφυλίου ακολουθώντας τη πολύπλευρη 
δράση του καπετάν Κεμάλ στα βουνά της Ροδόπης μεταξύ 1947 και 1949. Την 
προσπάθειά μας αυτή πλαισιώσαμε τόσο με βιβλιογραφικές αναφορές όσο και με 
πρωτογενή έρευνα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Κομοτηνή. Γνωρίζουμε, 
ωστόσο, ότι δεν εξαντλήσαμε όλες τις διαθέσιμες πηγές. 
Η επικρατούσα αντίληψη στην σχετική βιβλιογραφία θέλει την μουσουλμανική 
μειονότητα να απουσιάζει από τον εμφύλιο πόλεμο, να μην τον θεωρεί δικό της, 
να διατηρεί μία ουδέτερη έως και εχθρική στάση απέναντι στα δύο αντίπαλα 
στρατόπεδα. Ωστόσο, το γεγονός ότι η γεωγραφική ανάπτυξη της διοίκησης του 
ΔΣΕ εκτεινόταν σε ζώνες που κατοικούνταν αποκλειστικά από το μουσουλμανικό 
στοιχείο, ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της αντάρτικης δράσης εκτυλίχθηκε στον 
ορεινό όγκο, μας έδωσε την αφορμή ώστε να εξετάσουμε από πιο κοντά την 
εμπλοκή του μειονοτικού πληθυσμού στον εμφύλιο πόλεμο. Με τί όρους, όμως, 
συνέβη αυτή; Και σε ποιο βαθμό ήταν μια συνειδητή πράξη, που εξυπηρετούσε τα 
συμφέροντα της τάξης του; Το γράφουμε κι αλλού: η διατύπωση ξεκάθαρων 
ερωτήσεων αποτελεί την προϋπόθεση σοβαρών απαντήσεων. 

 
 

arc-lab, Μάρτης 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26  ό.π., σελ. 256-258 

 
 
 
 
 

 
Σχετικά με το arc-lab 
 
Το αρχείο στεγάζεται στον ανοιχτό κοινωνικό χώρο xanadu, που βρίσκεται 
στη γειτονιά του Σαμακώβ (Σπάρτης & Ζαλάχα). Αν αυτό που κάνουμε σας 
φαίνεται ενδιαφέρον, αν τυχόν θέλετε να εργαστείτε κι εσείς για τους ίδιους 
σκοπούς ή αν έχετε κάτι να δωρίσετε στο αρχείο, μη διστάσετε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας στο archive_laboratory@yahoo.gr. Αν πάλι 
δεν είναι της αρεσκείας σας η ηλεκτρονική επικοινωνία, μια βόλτα από τον 
χώρο του αρχείου δεν θα σας απογοητεύσει. Ανοιχτά κάθε Τρίτη & Πέμπτη 5 
- 8 μ.μ. 
Το υλικό μας και άλλα κείμενα μπορείτε να βρείτε και εδώ: 
xanadu.espivblogs.net 
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