Τα κανόνια

Τα κανόνια στην πλατεία της Φλώρινας στη δεκαετία του 19601

Για την τοποθέτηση της προτομής του Παππού, δίπλα στα κανόνια2

Παρά το ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Πολέμου, τον Αύγουστο του 1949, και παρά το γεγονός ότι από το 1989 είναι
ψηφισμένος ο Νόμος για την άρση των συνεπειών του Εμφυλίου, αυτές
συνεχίζουν να καταγράφονται ακόμη στην ιδιωτική και στη δημόσια μνήμη3.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, στην κεντρική πλατεία της Φλώρινας έχουν
τοποθετηθεί ως λάφυρα/τεκμήρια της Μάχης της Φλώρινας και της νίκης του
Εθνικού Στρατού έναντι του Δημοκρατικού Στρατού, δύο κανόνια, σλαβικής
κατασκευής, με τα οποία, σύμφωνα με προφορικές διηγήσεις, ο Δημοκρατικός
Στρατός κανονιοβολούσε από τη Βίγλα Πισοδερίου, που ήταν κάτω από τον
έλεγχό του, την πόλη και τη γύρω περιοχή. Μετά την ήττα του Δημοκρατικού
Στρατού, στις 12 Φεβρουαρίου 1949, τα κανόνια έπεσαν στα χέρια του Εθνικού
Στρατού και, μάλιστα, στη Μεραρχία του Στρατηγού Νικόλαου Παπαδόπουλου –
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Παππού, του οποίου η προτομή τα πλαισίωνε, μαζί με αυτή του μακεδονομάχου
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