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Στις αρχές του 1948, παρά τις διαφωνίες Μάρκου Βαφειάδη – 
Νίκου Ζαχαριάδη, αμέσως μετά τη σύσκεψη στρατιωτικών και 
πολιτικών αρχηγών του ΔΣΕ, διατάχθηκε ο νέος διοικητής των 
Ανταρτικών δυνάμεων στην Κεντρική Μακεδονία, Νίκος 
Τριανταφύλλου, να διεισδύσει στην παρυφές της Αστικής περιοχής 
της Θεσσαλονίκης με τμήματα του ΔΣΕ και να σφυροκοπήσει με 
βαρέα πυροβόλα την πόλη. Η επιχείρηση, 
η οποία  ήταν, εκ των πραγμάτων, πολύ επικίνδυνη και δύσκολη, 
πραγματοποιήθηκε την νύχτα στις 9 πρός 10 του Φλεβάρη 1948.

Τμήματα του ΔΣΕ, με επικεφαλής τον Νίκο Τριανταφύλλου, 
έφτασαν κρυφά στα υψώματα σε απόσταση 8 χιλιομέτρων βορείως 
της Θεσσαλονίκης και έριξαν, ύπουλα και απρόκλητα, στην πόλη 
δεκάδες βλήματα βαρέως πυροβολικού, προκαλώντας πανικό και 
σύγχυση στους έντρομους κατοίκους και καταλαμβάνοντας εξ 
απήνης τις αρχές της πόλης.



Το έντυπο "Δελτίο Ειδήσεων" του ΔΣΕ, με ημερομηνία «12 
Φλεβάρη 1948», αναφέρει: 
«Τα ραδιόφωνα της Αθήνας και του Λονδίνου μετέδωσαν χτες και 
σήμερα επανειλημμένα την είδηση για την επίθεση των τμημάτων 
του ΔΣΕ στη Θεσσαλονίκη. Το Λονδίνο μετέδωσε ότι δυνάμεις 
ανταρτών έβαλλαν με όλμους των 81 χιλιοστών κατά της 
Θεσσαλονίκης. Στη χτεσινή εκπομπή του, είπε ότι ρίχτηκαν 12 
βλήματα, ενώ σήμερα το πρωί είπε πως ρίχτηκαν 40 βλήματα. Από 
τα βλήματα που ρίχτηκαν, 2 έπεσαν στα ξενοδοχεία όπου μένανε 
τα μέλη της Βαλκανικής Επιτροπής, ένα σε κτίριο που μένουνε 
Άγγλοι και 2 άλλα σε γκαράζ και αποθήκες βενζίνης.
 Η είδηση, για το βομβαρδισμό της Θεσσαλονίκης, προκάλεσε 
σύγχυση και πανικό στους μοναρχοφασιστικούς κύκλους της 
Αθήνας. 



Η χτεσινή συνεδρίαση της Βουλής ασχολήθηκε αποκλειστικά με 
τη συζήτηση του ζητήματος αυτού. Ο γενικός διοικητής της 
Μακεδονίας, Μπασιάκος, ζήτησε γενική επιστράτευση όλων όσων 
μπορούν να φέρουν όπλα και όσοι δεν μπορούν να φέρουν όπλα, 
να βοηθήσουν ηθικά και υλικά. 
Άλλοι βουλευτές ζήτησαν να παραιτηθεί η κυβέρνηση, που 
αποδείχτηκε ανίκανη να χτυπήσει τους αντάρτες. Άλλοι σύστησαν 
ψυχραιμία, ώσπου να δώσει εξήγηση η κυβέρνηση και ένα μέρος 
ζήτησε να γίνει μυστική συνεδρίαση της Βουλής. Ο Τσαλδάρης 
διαφώνησε με την πρόταση αυτή, μα ο αριθμός των βουλευτών 
που ζήτησε να γίνει μυστική συνεδρίαση ήτανε μεγάλος και γι' 
αυτό ο πρόεδρος της Βουλής διέταξε την εκκένωση των θεωρείων 
για να γίνει η συνεδρίαση.»

Στις 12 Φεβρουαρίου, το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, ύστερα από 
έκθεση του Α` Σώματος Στρατού Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε, 
μεταξύ άλλων, ότι:
«Το πυροβόλον ήταν Γερμανικόν Ορειβατικό, τύπου Σκόνερ των 
7,5 χλσ. Τοποθετήθηκε στην περιοχή Λεμπέτ κοντά στον αμαξωτό 
δρόμο Λαγκαδά - Θεσσαλονίκης και έβαλλε κατά της 
Θεσσαλονίκης από απόσταση 3 χλμ., από τις 2.30 έως 3.30 στις 10 
Φεβρουαρίου. 
40 βλήματα έπεσαν μέσα στην πόλη.
 Εις τη θέση του πυροβόλου βρέθηκαν 20 κάλυκες και μια οβίδα. 
Βρέθηκαν ακόμα ο κιλλίβας και οι 2 τροχοί του πυροβόλου. Ο 
σωλήνας δε βρέθηκε.»
Αποκαλυπτικότερο για το εντυπωσιακό γεγονός, του 
κανονιοβολισμού της Θεσσαλονίκης, ήταν το αμερικανικό 
πρακτορείο "United Press".
 Δημοσίευμα του "Δελτίου Ειδήσεων" του ΔΣΕ της 13ης 
Φεβρουαρίου 1948, ανέφερε τα εξής:
"Σχολιάζοντας την επίθεση της Θεσσαλονίκης, το αμερικάνικο 
πραχτορείο ειδήσεων "Γιουνάιτεντ Πρεςς" αγγέλλει ότι η επίθεση 
αυτή ήταν η τολμηρότερη απ' όσες είχαν κάμει οι αντάρτες. Οι 
αντάρτες που επετέθησαν ήταν 150 και είχαν 18 μεταγωγικά ζώα. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου πραχτορείου, οι αντάρτες 



έβαλλαν από τα Νοτιοδυτικά της Θεσσαλονίκης, ενώ άλλα 
τμήματα ανατίναξαν μια γέφυρα βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης 
για να εμποδίσουν την κίνηση του μοναρχοφασιστικού στρατού 
και να ξεγελάσουν τους μοναρχοφασίστες σχετικά με την 
κατεύθυνση της διαφυγής τους. Έξι χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της 
Θεσσαλονίκης καταρρίφθηκε ένα αεροπλάνο Σπιτφάιαρ, που πήγε 
για καταδίωξη των ανταρτών και ένα άλλο βλήθηκε στα φτερά".

Παρ’ ΄όλα αυτά επρόκειτο για κίνηση εντυπωσιασμού και 
προπαγάνδας του «Δημοκρατικού Στρατού» ( «ΔΣΕ») η οποία 
κατέληξε σε τραγωδία για τους επιτιθέμενους. Ταυτοχρόνως αθώοι 
πολίτες της Θεσσαλονίκης πλήρωσαν με τη ζωή τους και την 
σωματική τους ακεραιότητα την άνανδρη επίθεση η οποία  συνέβη 
τη νύχτα της 9ης προς τη 10η Φεβρουαρίου 1948, σε μια περίοδο 
του Ανταρτοπολέμου κατά την οποία το αντάρτικο κίνημα 
βρισκόταν σε ιδιαίτερη έξαρση και ο Στρατός σε φάση 
ανασυγκρότησης, καθώς οι Άγγλοι είχαν αποχωρήσει από την 
Ελλάδα . Αλλά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ήταν ο εντυπωσιασμός 



που θα είχε επιτευχθεί, αν η διλοχία με το πυροβόλο της κατόρθωνε 
να εξαφανισθεί.

Η κατάληψη της Θεσσαλονίκης ήταν ένα παλαιό όνειρο των 
Ανταρτών και μία στρατηγικής σημασίας κίνηση. Σε περίπτωση 
κατάληψης της θα την ανεκήρυσσαν  Πρωτεύουσα της 
«Κυβέρνησης του Βουνού» και μαζί με τις γύρω Μακεδονικές 
περιοχές θα ζητούσαν αναγνώριση ως Κράτος, πρώτα από τις 
Κομμουνιστικές Χώρες και κατόπιν από τις υπόλοιπες. 

 Είχε, ως επιχείρηση,  προβλεφθεί στο σχέδιο «Λίμνες», αλλά 
εγκαταλείφθηκε, εξαιτίας του εξαιρετικά ανεπαρκούς έμψυχου και 
άψυχου υλικού που διέθετε ο ΔΣΕ. 
Ο κανονιοβολισμός της Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε ως κίνηση 
εντυπωσιασμού για Εσωτερική και Διεθνή κατανάλωση, σε 
σύσκεψη στρατιωτικών και πολιτικών αρχηγών του ΔΣΕ στο 
παραμεθόριο χωριό Πύλη Πρεσπών.
 Είναι, πάντως, άξιο παρατήρησης το γεγονός ότι η απόφαση 
ελήφθη διαφωνούντος του Μάρκου Βαφειάδη, ο οποίος θεωρούσε 
ως παράτολμη. 
Ο νέος διοικητής των ανταρτικών δυνάμεων του ΔΣΕ στην 
Κεντρική Μακεδονία, Νίκος Τριανταφύλλου, διατάχθηκε να 
διεισδύσει κρυφά στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης με τμήματα του 
ΔΣΕ και από κάποιο ημιορεινό σημείο να πλήξει με πυροβόλα την 
πόλη.



Τις πρώτες βραδυνές ώρες της 9ης Φεβρουαρίου, μια δύναμη 
ανταρτών ακαθορίστου συνθέσεως (από 200 έως 500 άνδρες) 
προερχόμενη από το ορμητήριό της στα Κρούσια Όρη (ή 
Μαυροβούνι , όπως το ονόμαζαν οι Συμμορίτες, κοντά στην λίμνη 
Κερκίνη) έφθασε σε απόσταση 8 χιλιομέτρων βορείως της 
Θεσσαλονίκης, χωρίς να γίνει αντιληπτή από πολίτες ή τμήματα του 
Στρατού. 
Στην τοποθεσία Δερβένι - Λεμπέτ έστησε ένα γερμανικό ορειβατικό 
πυροβόλο των 75 mm το οποίο είχε προμηθευθεί ο ΔΣΕ από τη 
Γιουγκοσλαβία και άρχισε μέσα στην παγωμένη Φλεβαριάτικη 
νύχτα να βάλει επαναλαμβανόμενα κατά της Συμπρωτεύουσας με 
βλήματα βαρέως τύπου.

Οι κάτοικοι των γειτονιών του Κέντρου ξύπνησαν έντρομοι από τις 
αλλεπάλληλες εκρήξεις. Υπολογίζεται ότι μέσα στη μία ώρα που 
διήρκεσε ο κανονιοβολισμός (2:30 - 3:30 π.μ., χαράματα της 10ης 
Φεβρουαρίου) έπεσαν περισσότερες από 40 οβίδες, κυρίως σε 
αποθήκες και στρατώνες, αλλά και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 
στην καρδιά της Πλατείας Αριστοτέλους και την εμπορικότατη  οδό 
Τσιμισκή. Έξι άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά 
τραυματίστηκαν βαριά.
Οι Στρατιωτικές Αρχές της πόλης είναι αλήθεια ότι καταλήφθηκαν εξ 
απήνης. Σε ανακοίνωσή του το Γ' Σώμα Στρατού έκανε λόγο για 
«ολίγα βλήματα όλμου», αλλά αμέσως σχεδόν διαπιστώθηκε ότι ήταν 
πολλές οβίδες πυροβολικού. 



Φήμες άρχισαν να μεταδίδονται, μέσα στη νύχτα, από στόμα σε στόμα 
ότι οι αντάρτες ετοιμάζονταν να καταλάβουν την Συμπρωτεύουσα.
 Πλήθος ξένων ανταποκριτών έσπευσαν στη Θεσσαλονίκη για να 
καλύψουν το εντυπωσιακό γεγονός.
 Ο μοναδικός σκοπός των Ανταρτών φαινόταν να είχε επιτευχθεί…

Η πολιτική εξουσία στην Αθήνα θορυβήθηκε. Την ίδια μέρα πολλοί 
βουλευτές, κυρίως της Βορείου Ελλάδος, ζήτησαν να συζητηθεί ο 
βομβαρδισμός προ ημερησίας διατάξεως. 
Ένας βουλευτής επέκρινε την κυβέρνηση Σοφούλη, λέγοντας ότι 
«το πυροβόλο δεν είναι αυτόματο για να κρυφτεί στη χλαίνη ενός 
αντάρτη». 

Ο σάλος ήταν τέτοιος, που ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος 
παρεμβαίνοντας ζήτησε να σταματήσουν οι κραυγές, που δίνουν 
την εντύπωση «εθνικής ασυναρτησίας». 

Στη Θεσσαλονίκη, παρά τον αρχικό μεσονύκτιο αιφνιδιασμό του, το 
Γ' Σώμα Στρατού που είχε ως έδρα την πόλη, ενήργησε 
κεραυνοβόλα. Με το πρώτο φως της ημέρας η Πολεμική Αεροπορία 
εντόπισε τις θέσεις των ανταρτών. Ο Στρατός σε συνεργασία 
Χωροφυλακή εξαπέλυσαν ένα πρωτοφανές συντονισμένο 
ανθρωποκυνηγητό ώστε να μην προλάβουν να επιστρέψουν στο 
κρησφύγετο τους, στα Κρούσια Όρη. 

Μετά την αναδίπλωση των ανταρτών, ο ορισθείς, από το Αρχηγείο 
των Πρεσπών, ως επικεφαλής της παράτολμης επιχείρησης, Νίκος 
Τριανταφύλλου, έπεσε στις 12 Φεβρουαρίου σε Στρατιωτική ενέδρα 
στο βουνό Κρούσια (κοντά στο Λαγκαδά) όπου μαζί με έναν αριθμό 
συντρόφων του σκοτώθηκε σε μάχη κοντά στο Κρησφύγετο τους.



 Οι αντάρτες αιφνιδιάστηκαν και πανικοβλημένοι υποχώρησαν 
ατάκτως. Θεώρησαν εν μέσω πανικού ότι θα διαφύγουν από τις 



Δυνάμεις του Στρατού, περνώντας ή κολυμπώντας μέσα από τη 
λίμνη του Αγίου Βασιλείου, στα Ανατολικά της Θεσσαλονίκης. 
Πίστευαν ότι γνωρίζουν καλά τα βάθη και τα περάσματα της 
λίμνης. Ήταν το τελευταίο λάθος τους σε αυτήν την επιχείρηση. Και 
μάλιστα τραγικό…
Στην προσπάθειά τους να διαβούν τη Λίμνη, πολλοί πνίγηκαν. Η 
όλη επιχείρηση κόστισε τελικά στους επιτιθέμενους 100 νεκρούς, 
ενώ περισσότεροι  από 100 αιχμαλωτίστηκαν. 

Την ίδια ημέρα οι αντάρτες που αιχμαλωτίστηκαν από το στρατό 
(μαζί με το πυροβόλο που χρησιμοποίησαν στο Δερβένι) 
οδηγήθηκαν από τον Στρατό προς “επίδειξη” στη Θεσσαλονίκη σε 
μια “θλιβερή παρέλαση”, μέσω της οδού Τσιμισκή, την οποία δύο 
βράδια πρίν οι ίδιοι είχαν, αναίτια, βομβαρδίσει. 



Τα αξιολύπητα εκείνα κουρέλια των ανταρτών υποχρεώθηκαν, αν 
και κουτσοί και πληγωμένοι, να “παρελάσουν” από τον πλέον 
πολυσύχναστο δρόμο στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης , ενώ οι 
Στρατονόμοι  τους ανάγκαζαν με το ζόρι να προχωρούν…

 Το πυροβόλο τους μάλιστα, που είχε σκορπίσει τον Θάνατο στην 
Πόλη, εκτέθηκε για πολλές μέρες στην πλατεία του Λευκού Πύργου 
ως “τρόπαιο πολέμου”. Οι Θεσσαλονικείς το παρατηρούσαν με 
ανάμικτα συναισθήματα περιέργειας και οργής για πολλές μέρες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε πομπή στις φυλακές στις 12 
Φεβρουαρίου, (δύο ημέρες μετά το αποτρόπαιο έγκλημα ), εν μέσω 
αποδοκιμασιών και προπηλακισμών από τον συγκεντρωμένο λαό 
της πόλης. 



 Στις 27 Φεβρουαρίου 1948, οι 111 συλληφθέντες Αντάρτες 
δικάστηκαν από Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης. 
52 καταδικάσθηκαν σε θάνατο, 15 σε βαριές ποινές ενώ προξένησε 
μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ,σύμφωνα με την Δικαστική 
Απόφαση,  44 εξ αυτών αθωώθηκαν. 



Την ίδια μέρα με την επίθεση των ανταρτών στη Θεσσαλονίκη, η 
Μόσχα ξεκαθάριζε το μάταιο του αγώνα των Ελλήνων 
κομμουνιστών. Με τη φράση «Σβαρνούτ» (  «Να μαζέψουν το 
χαλί» ), ο Στάλιν τόνιζε εμφαντικά, σε αντιπροσωπεία 
Γιουγκοσλάβων Κομμουνιστών στη Μόσχα, ότι το Ελληνικό 
Αντάρτικο, όχι μόνο δεν πρόκειται να λάβει βοήθεια, αλλά επιπλέον 
θα πρέπει να εγκαταλείψει τον αγώνα του. 

Το θέμα του κανονιοβολισμού της Θεσσαλονίκης ήρθε στη Βουλή 
αυθημερόν (10.2.1948) και πολλοί βουλευτές ζήτησαν την 



παραίτηση της κυβέρνησης Σοφούλη καθώς ο Στρατός και οι 
δυνάμεις Ασφαλείας αποδείχτηκαν ανίκανες να προστατεύσουν την 
Πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος…
Άξια αναφοράς είναι και η παρατήρηση του πολιτικού Γεωργίου 
Μόδη, γνωστού υμνητή του Μακεδονικού Αγώνα (είχε λάβει χώρα 
την περίοδο 1904-1908) ο οποίος χαρακτήρισε τις οβίδες του ΚΚΕ 
που έπληξαν τη Θεσσαλονίκη ταυτισμένες με αυτές των Βουλγάρων 
αναρχικών οι οποίοι είχαν πλήξει εξ ίσου θανατηφόρα την πόλη 
κατά το κίνημά τους το 1903.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πέντε μήνες αργότερα, δηλαδή τον Ιούλιο 
του΄48, ξαναέγινε μία μικρότερη επιδρομή Κομμουνιστών 
ανταρτών κατά της Θεσσαλονίκης, χωρίς φυσικά κανένα 
ουσιαστικό αποτέλεσμα και  αυτή τη φορά, ως αντιπερισπασμός 
στις μεγάλες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Στρατού στον 
Γράμμο της Δυτικής Μακεδονίας. Το πολεμικό σκέλος του τριετούς 
Ανταρτοπολέμου έληξε στις 29 Αυγούστου του 1949, με την 
κατάληψη εκκαθάριση από τον Στρατό και του τελευταίου 
υψώματος, με την ονομασία Κάμενικ, στον Γράμμο .


