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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Αριστείδης Λαδιάς (ο μαχητής της ηρωϊκής πορείας) γεννήθηκε στον 
Μεσενικόλα Καρδίτσας το 1917. Είναι γόνος της μεγάλης οικογένειας των 
Λαδιαίων. Οι γονείς του ήταν ο Χρήστος και η Αγελική Λαδιά το γένος 
Βασιαρδάνη1. Ήταν, ο μικρότερος αδελφός του πατέρα μου Αποστόλου 
και τα άλλα αδέλφια του ήταν ο Νικόλαος, ο Δημήτριος, ο Χαρίλαος, ο 
Ηλίας και η Αμαλία. Έβγαλε το Δημοτικό Σχολείο και το Σχολαρχείο στο 
χωριό. Στη συνέχεια φοίτησε στο Γυμνάσιο Καρδίτσας.

Οι γυμνασιακές του σπουδές, συνέπεσαν με τα χρόνια εκείνα που 
συνδέονται με τους οικονομικούς και κοινωνικούς αγώνας των εργαζομέ-
νων. Τα μαζικά συλλαλητήρια των αγροτών βρίσκονταν τότε σε ανοδική 
πορεία, η οποία είχε βαθιές και θετικές επιδράσεις στη δραστηριοποίηση 
και μαζικοποίηση του μαθητικού, προοδευτικού και Δημοκρατικού κι-
νήματος, στο οποίο ο νεαρός τότε μαθητής του Γυμνασίου Αριστείδης 
έπαιρνε ενεργό μέρος.

Το 1937 πετυχαίνει και εισέρχεται στη Σχολή των Ευελπίδων. Αποφοί-
τησε το 1940 με την πρώτη σειρά του καλοκαιριού και με το Βαθμό του 
Ανθυπολοχαγού του Πεζικού. Από τα θρανία της Σχολής, βρέθηκε στο 
Αλβανικό Μέτωπο. Παίρνει ενεργό μέρος στις μάχες και διακρίνεται για 
την πολεμική του δράση. Πολέμησε γενναία ,ως Διοικητής Διμοιρίας. 
Τραυματίστηκε στη μάχη του Πόγραδετς και νοσηλεύτηκε στο Νοσοκο-

1 Δισέγγονος του Αποστόλου Βασαρδάνη από τη μεριά της μητέρας του Αγγελικής. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ. Γιατρός το επάγγελμα. Στην επανάσταση για την 
απελευθέρωση της Θεσσαλίας το 1878 ήταν οπλαρχηγός και εξελέγη μάλιστα από 
τους προκρίτους των Αγράφων πρόεδρος και συντονιστής του απελευθερωτικού Αγώ-
να. Έλαβε μέρος και διακρίθηκε σε πολλές μάχες εναντίον των Τούρκων. Το 1877 συ-
νελήφθη από τους Τουρκαλβανούς, και όταν τον πήγαιναν για εξορία στη Πτολεμαΐδα 
της Συρίας, κατόρθωσε να δραπετεύσει και βρέθηκε στη Λαμία. Με τη δράση του αυτή 
και τους αγώνες του, τίμησε το χωριό μας και γενικότερα τη περιοχή της Καρδίτσας 
που μεταπολεμικά τον τίμησε και τον εξέλεξε για τέσσερες τετραετίες από το 1881 
μέχρι το 1905 βουλευτή Καρδίτσας και Τρικάλων. Από τη θέση του αυτή εργάστηκε 
για τη βελτίωση και εξύψωση του βιοτικού επιπέδου του λαού της Επαρχίας Καρδίτσας 
και ιδιαίτερα του Ορεινού πληθυσμού των Θεσσαλικών Αγράφων. Πέθανε το 1936. 
(Χρήστος Μ. Μηλίτσης) 
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μείο Ιωαννίνων Μετά την κατάρρευση του Μετώπου, και την κατάληψη 
της χώρας από τους Γερμανο-Ιταλούς , προσπάθησε να φύγει για το Κά-
ιρο για να καταταγεί στο Στρατό της Μέσης Ανατολής. Όταν αυτό δεν 
κατέστη δυνατόν, επέστρεψε στον Μεσενικόλα. 

Ανήκε στην ομάδα των Δημοκρατικών Αξιωματικών και από τη στιγμή 
που ιδρύθηκε το αντάρτικο, τοποθετήθηκε Υπεύθυνος Διοικητής του Εφε-
δρικού Ε.Λ.Α.Σ. στον τομέα της Νεβρόπολης (σημερινή λίμνη Πλαστήρα 
και τα γύρω χωριά). Όταν ελευθερώθηκε η Καρδίτσα από τους αντάρτες 
το Μάρτιο του 1943, επικεφαλής εφεδροελασιτών του τομέα του, πήρε 
μέρος στη παρέλαση που έγινε στην πόλη. Τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου, 
συγκρότησε μια ομάδα από 94 επίλεκτους άνδρες της περιοχής Νεβρό-
πολης και πέρασε στον Ε.Λ.Α.Σ. Το Καλοκαίρι του1943 τοποθετήθηκε 
καπετάνιος του 52ου Συντάγματος της 16ης Μεραρχίας του Ε.Λ.Α.Σ. 

Πήρε μέρος σε πολλές μάχες με τα στρατεύματα κατοχής. Διακρίθηκε 
στις μάχες Μακρακώμης-Λαμίας και Αγίου Γεωργίου, τον Αύγουστο-Σε-
πτέμβριο του 1944, όταν οι Γερμανοί ενήργησαν τις εκκαθαριστικές επιχει-
ρήσεις Λαμίας, Καρπενησίου, Άμφισσας, Σπερχειάδα και στο Λιανοκλάδι 
που το φρουρούσε ένα τάγμα Γερμανών. Στη μάχη αυτή, ως επικεφαλής 
τάγματος ενήργησε αιφνιδιαστική επίθεση τη νύχτα και κατατρόπωσε 
τους Γερμανούς. Διέλυσε το τάγμα τους, συνέλαβε αιχμαλώτους και μεταξύ 
του άλλου πολεμικού υλικού οι αντάρτες του πήραν αρκετό οπλισμό και 
5 πυροβόλα.

Μετά την απελευθέρωση, έλαβε μέρος στα Δεκεμβριανά ως Καπετά-
νιος του 52ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ.

Μετά την συμφωνία της Βάρκιζας, ήρθε στην Αθήνα και γράφτηκε 
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Λίγο πριν συλληφθεί και 
εξοριστεί στην Μακρόνησο, μαζί με άλλους δημοκρατικούς αξιωματικούς, 
ανέβηκε στο βουνό και εντάχθηκε στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Ο 
Λευτέρης Κατσιάκος, αγωνιστής κι αυτός από τον Μεσενικόλα μας έγρα-
ψε τα παρακάτω για τον Αριστείδη Λαδιά. «…Τον αντάμωσα για πρώτη 
φορά, ύστερα από το 1940, το Μάη του 1948, εντελώς απροσδόκητα, στις 
κορφές του μεγαλοπρεπούς Γράμμου, στο Γενικό Αρχηγείο του Δ.Σ.Ε. 
(Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας). Αγκαλιαστήκαμε. Στ’ αγριεμένα μπα-
ρουτοκαπνισμένα μάγουλά μας, κύλισαν δάκρυα χαράς και συγκίνησης. 
Ζήτησα από το Γενικό Αρχηγείο να έρθει μαζί μου στο δεύτερο ορεινό 
όγκο του Δ.Σ.Ε. στο Βίτσι, οπού τότε ήμουνα πολιτικός Επίτροπος. Πήραμε 
διαταγή του Γενικού Αρχηγείου και φύγαμε για το Βίτσι. 

Ο Αριστείδης τοποθετήθηκε Επιτελάρχης της 18ης Ταξιαρχίας του 
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Δ.Σ.Ε. Η παρουσία του στο χώρο του Βίτσι έδωσε μια καινούργια ώθηση 
σε όλους τους τομείς του αντάρτικου της περιοχής. Οι προβληματισμοί 
του, η ορθολογιστική του σκέψη, οι εμπειρίες ενός συγκροτημένου Λαϊ-
κού αγωνιστή, στρατιωτικού με πολλά προσόντα, βοήθησε πάρα πολύ το 
κίνημα της περιοχής και γενικότερα στον ευρύτερο χώρο.

Η συνεργασία μας ήταν βραχυπρόθεσμη. Οι προετοιμασίες για τη 
μεγάλη μάχη βρίσκονταν και από τις δυο αντίπαλες πλευρές στο απο-
κορύφωμά τους, και λίγο πριν ξεσπάσει η μπόρα χωρίσαμε. Εγώ, με μια 
ταξιαρχία ανταρτών , φεύγω για τη μεγάλη μάχη του Γράμμου. Ο Αριστεί-
δης παρέμεινε στο Βίτσι. Οργανώνει επιχειρήσεις. Κάνει διεισδύσεις που 
βοηθάνε τα μαχόμενα τμήματα του Γράμμου. Στήνει ενέδρες, απειλεί τη 
Φλώρινα, την Καστοριά, το Αμύνταιο, την Πτολεμαΐδα. Κρατάει πάντα 
την ευθύνη και αποκρούει τις επιθέσεις του αντιπάλου. Κρατάει το χώρο 
της Περιοχής του Βίτσι ελεύθερο, για να περάσουν με το γνωστό ελιγμό 
οι δυνάμεις του Γράμμου στο Βίτσι.

Από τότε δεν ανταμώσαμε ξανά. Μάθαινα για την ηρωική του δράση 
και χαιρόμουνα. Έπεσε ηρωικά στις 16 του Μάη 1949 σε μάχη στα Κουλου-
κουθούρια στο Βίτσι, σαν Επιτελάρχης της 18ης Ταξιαρχίας και έμεινε για 
πάντα εκεί. Η κυβέρνηση του βουνού τον ονόμασε Αντισυνταγματάρχη 
–τιμημένο νεκρό – του Δ.Σ.Ε. Στα μέσα του Ιούνη του 1949, ένας γνωστός, 
κάτοικος της περιοχής, παλιός αντάρτης, με οδήγησε στο μέρος όπου είχε 
ταφεί. Το επισκέφτηκα με λίγα αγριολούλουδα και πολλά δάκρυα, ενώ οι 
μάχες γύρω μαίνονταν…»

Ήταν παντρεμένος με την Ιφιγένεια Αλλαμανή και τον Αύγουστο του 
1948, είχε αποκτήσει μια κόρη, την Αγγελική, που δεν πρόλαβε να γνω-
ρίσει.

Το ερευνητικό πόνημα που έγραψα μετά από δεκαετή έρευνα το πραγ-
ματοποίησα για τους εξής λόγους: πρώτο ήθελα να τιμήσω ένα στενό μου 
συγγενή που ήταν ο πολυαγαπημένος αδελφός του πατέρα μου που τον 
θαύμαζε, ήταν θυσιαστικός μαζί του και προστατευτικός λόγω της μεγάλης 
διαφοράς της ηλικίας. Ο πατέρας μου, μετά τον χαμό του θείου Αριστείδη 
μέχρι έφυγε από τον μάταιο κόσμο μας, υπέφερε ψυχικά διαρκώς και η 
ανάμνησή του ήταν πάντα μία περιδίνηση στο οικογενειακό παρελθόν 
του χωριού, του Μεσενικόλα, τότε που ζούσαν όλοι μαζί και καμάρωναν 
για το Αριστείδη που ήταν ιδεαλιστής, φλογερός πατριώτης και ευγενής 
ονειροπόλος και τον θαύμαζαν επίσης και οι συνομήλικοί του. 

Κατά τις αρχές του 2000 γνώρισα για πρώτη φορά, τον αείμνηστο 
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Θεόδωρο Καλλίνο (Αμάρμπεη) έναν αξιοθαύμαστο πατριώτη, πέρα για 
πέρα ανιδιοτελή άνθρωπο και πιστό μέχρι τα βαθιά του γεράματα στις 
αρχές για τις οποίες πολέμησε σε όλη του τη ζωή. Ο Θ. Καλλίνος, ήταν η 
διοικούσα σειρά του 1937 της Σ.Σ.Ε. του αειμνήστου θείου μου Αριστείδη 
που ήταν τότε πρωτοετής στη Σχολή. Αργότερα, ήταν μαζί στις πρώτες 
γραμμές του ελληνοϊταλικού πολέμου 40-41, στις μάχες του ΕΛΑΣ κατά 
των ναζί κατακτητών και στον εμφύλιο πόλεμο ως στρατιωτικοί ηγήτορες 
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (Δ.Σ.Ε.). Διέκρινα την συγκίνησή 
του όταν του απάντησα στην ερώτησή του αν ο Αριστείδης Λαδιάς ήταν 
συγγενής μου. Εκείνος με ενέπνευσε, με καθοδήγησε και με βοήθησε 
σημαντικά σε όλες μου τις έρευνες για την αναζήτηση του υλικού και των 
προσώπων πρωταγωνιστών των χρονικών περιόδων που αναφέρομαι. 
Επίσης, όπως αναφέρεται και στο πόνημά μου έγραψε τα ωραιότερα από 
καρδιάς λόγια για την προσωπικότητα, την αγωνιστικότητα και το ήθος 
του αδικοχαμένου συμπολεμιστή του, συντρόφου του και συναγωνιστή του 
Αριστείδη Λαδιά. Το δεύτερο πρόσωπο που με ενεθάρρυνε στην ερευνητι-
κή μου προσπάθεια για να καταγράψω και να φωτίσω την ηρωική πορεία 
του σύντομου βίου του θείου Αριστείδη, ήταν η κόρη του, η Αγγελική, που 
περίμενε καρτερικά κάθε αποτέλεσμα της έρευνάς μου προκειμένου να 
μάθει για τον πατέρα της που δεν γνώρισε ποτέ. Με συγκίνηση επίσης, 
γράφουν όλα τα αναφερόμενα πρόσωπα που κατέθεσαν τις μαρτυρίες τους 
για τον Αριστείδη Λαδιά. Η παράδοση σε εμάς εκ μέρους των Αρχείων του 
Κ.Κ.Ε. αντιγράφων του ημερολογίου της μάχης κατά την οποία σκοτώθηκε 
και ιδιαίτερα η συνδρομή του σύγχρονου ιστορικού Κωστή Σκολαρίκου, 
ήταν εξόχως συγκινητική και σημαντική. Φώτισε, για τελευταία φορά την 
πορεία του μαχητή που παρέμεινε πιστός ως το μέλος του Κ.Κ.Ε. στον 
κόσμο που πίστεψε μέχρι το τέλος της ζωής του. 

Έτσι λοιπόν αναγνώστη μου θεώρησε ότι, το βιβλίο που κρατάς στα 
χέρια σου είναι ένα σύνολο υλικού που αδιαμφισβήτητα βοηθά στο να 
κατανοήσει ο κάθε μελετητής την πορεία του Αριστείδη Λαδιά. Ωστόσο, 
οφείλω να υπογραμμίσω ως παρατηρήσεις μου τα κατωτέρω:

Το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου στηρίζεται σε μαρτυρίες. Οι μαρ-
τυρίες ως εργαλείο ιστορικής έρευνας παρουσιάζουν και ορισμένα προ-
βλήματα, (Κωστής Σκολαρίκος, σύγχρονος ιστορικός). Μερικοί από τους 
λόγους είναι:

Πρώτον, οι μαρτυρίες συνήθως εμπεριέχουν τον κίνδυνο του υποκειμε-
νισμού, εξαιτίας αδύναμης μνήμης ή και ηθελημένης στρέβλωσης. Πόσο 
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μάλλον αφού όταν μιλάμε για την περίοδο 1941-1949 οι περισσότερες 
μαρτυρίες άρχισαν να καταγράφηκαν μετά το 1974, οπότε είχαν μεσο-
λαβήσει 25-35 χρόνια από τα ιστορικά γεγονότα, αλλά και προσωπικές 
αντιπαλότητες και φιλοδοξίες. 

Δεύτερον, οι περισσότεροι μάρτυρες ακολούθησαν συγκεκριμένες προ-
σωπικές και πολιτικές διαδρομές. Αντικειμενικά λοιπόν ο τρόπος που 
αποτιμούν εκ των υστέρων τα γεγονότα της περιόδου διαμεσολαβείται 
από τις εκ των υστέρων επιλογές τους ή από την προσπάθεια να τις δι-
καιολογήσουν.

Τρίτον, η κάθε μαρτυρία επηρεάζεται όχι μόνο από τις προσωπικές 
πολιτικές απόψεις του μάρτυρα, αλλά και έμμεσα από τα ταξικά συμφέ-
ροντα που εκφράζει. Παραδείγματος χάρη, όπως επισημαίνει ο Καλλίνος, 
ο Τσακαλώτος ήταν περήφανος για τη δράση του στα Δεκεμβριανά. Ο 
Καλλίνος αυτό το θεωρεί προσβολή και ορθά, αλλά ο Τσακαλώτος ήταν 
περήφανος γιατί κατανοούσε ότι ο Δεκέμβρης αποτέλεσε το ξεκίνημα της 
αντιμετώπισης του ΚΚΕ και του ΕΑΜικού κινήματος και της επανεδραί-
ωσης της αστικής εξουσίας. Λένε και οι δύο αλήθεια, αλλά μιλούν από τη 
σκοπιά άλλων ταξικών συμφερόντων. 

Τέταρτον, η προσωπική μαρτυρία στο βαθμό που δε συνοδεύεται από 
ιστορική έρευνα του μάρτυρα είναι πιθανόν να αγνοεί κεντρικά παρμένες 
αποφάσεις που επιδρούν στα γεγονότα.

Πέμπτον, τα πράγματα είναι ακόμα πιο πολύπλοκα στις περιπτώσεις 
της αποτίμησης μαχών. Εδώ υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να κριθεί μια επι-
χείρηση με βάση το αποτέλεσμά της, ενώ αντικειμενικά στην έκβαση της 
μάχης μπορούν να επιδρούν πολλαπλοί παράγοντες (ικανότητα στρα-
τιωτικών στελεχών, έλλειψη πληροφοριών στους επιτελείς, συγκυριακά 
γεγονότα και πολλά άλλα). 

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η μόνη μαρτυρία για ένα γεγονός έχει 
σαφώς μεγάλη ιστορική αξία, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη 
της ιστορικής αλήθειας. 

Ενδεχομένως, να συμπεράνει ο κάθε αναγνώστης ότι το κείμενο της 
έρευνας είναι έτσι δομημένο που ξεφεύγει του αντικειμενικού σκοπού 
της παρουσίασης της ιστορίας ενός μαχητή αφού επεκτείνεται σε άκρως 
ενδιαφέροντα θέματα που δε συγκροτούν όμως ενιαίο σύνολο. Π.χ. η 
πορεία των αόπλων για παράδειγμα είναι συγκινητική και η ιστορική 
συνέχεια της τάξης του 1940 της Σχολής Ευελπίδων πολύ ενδιαφέρουσα, 
όμως διακόπτουν τη ροή του κειμένου και αποσπούν την προσοχή από 
το κύριο που είναι η πορεία του Αριστείδη Λαδιά. Το ίδιο συμβαίνει και με 
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την εκτενή αναφορά των ονομάτων των αξιωματικών και των πολιτικών 
επιτρόπων του ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ. Όμως, οι επεκτάσεις αυτές πραγματο-
ποιήθηκαν για να κατανοούν οι επόμενες γενιές το αντιφατικό και ηρωικό 
περιβάλλον μέσα από το οποίο καταγράφηκε η πορεία του μαχητή. Η 
περιγραφή δε, επιλέχτηκε να είναι κυρίως από αυτόπτες πρωταγωνιστές 
που περιγράφουν με ενδελέχεια το περιβάλλον της Στρατιωτικής Σχολής 
των Ευελπίδων της τότε εποχής και το περιβάλλον της πορείας «Γολγοθά» 
των αόπλων που επιζητούσαν να φτάσουν στον τόπο της «Λύτρωσης».

Επιπλέον, αγαπητέ μου αναγνώστη θα διακρίνεις ότι στα κείμενα επα-
ναλαμβάνονται ίδια γεγονότα, αλλά και ορισμένα χρονικά πίσω εμπρός. 
Αυτό σχετίζεται με την ενιαία παράθεση κάθε μαρτυρίας ή αποσπάσμα-
τος βιβλίου. Επίσης, υπάρχουν και περιπτώσεις που αυτούσια κείμενα 
επαναλαμβάνονται ή η ίδια αφήγηση ενός γεγονότος επαναλαμβάνεται 
αρκετές φορές. Για παράδειγμα, η υποχώρηση του ΕΛΑΣ από τον Πει-
ραιά στη διάρκεια των Δεκεμβριανών από τον Καλλίνο επαναλαμβάνο-
νται στην επιστολή προς εμένα, στην επιστολή προς τον Τσακαλώτο και 
στη μαρτυρία του στον Ιάσωνα Χανδρινό. Επίσης, είναι απαραίτητο να 
λαμβάνεται υπόψη ότι οι παρατηρήσεις επί των ιστορικών κειμένων θα 
ποικίλουν. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε συντάκτης κειμένου βασίζεται για 
την περιγραφή αυτού και την τεκμηρίωσή του σε διαφορετική ιστορική με-
θοδολογία. Επιπροσθέτως, οι παρατηρήσεις θα ποικίλουν διότι στις ανα-
φορές των συντακτών υφίστανται διαφορές ανάλογα του εύρους μεταξύ 
της πολιτικής εκτίμησης που κάνουν και της ιστορικής πραγματικότητας 
που πραγματοποιούν. Τέλος, για λόγους ηθικής δεοντολογίας σε όλα τα 
κείμενα που παραθέτονται αφέθηκε ο ίδιος τρόπος συγγραφής του κάθε 
ιστορικού και δεν έγιναν διορθώσεις.

Έτσι με τον τρόπο παράθεσης των μαρτυριών, των διαφόρων κειμένων 
και των διαφόρων εγγράφων αφήνεται για τον ειλικρινή αναγνώστη και 
ρεαλιστή ερευνητή να εξαγάγουν κάθε φορά τα αντικειμενικά συμπε-
ράσματα για την σύντομη και ηρωική πορεία του μαχητή Αριστείδη Χρ. 
Λαδιά.

Χρίστος Απ. Λαδιάς 
Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου  

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
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Κεφάλαιο 1
ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Κείμενο του Γιώργου Κρανιά 
(δημοσιεύτηκε την 12-3-2014 στον ιστότοπο της Κίνησης  

«Απελάστε τον Ρατσισμό»

Ο Μεσενικόλας

«Μεσενικόλα Βουνέσι Μουζάκι 
Πότρα Πορτή Σκλάτινα Βατσινιά 

θα ξαναγίνουν πάλι όπως και πρώτα 
από τη νέα μας τη γενιά»

(τραγούδι του 1943)
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Βρισκόμαστε στα ζοφερά χρόνια της χιτλεροφασιστικής κατοχής της 
πατρίδας μας. Η Ελλάδα στενάζει υποδουλωμένη στο φασισμό. Οι 
κατακτητές ληστεύουν τον πλούτο της, αφήνοντας τον Ελληνικό λαό 

στην πείνα και στο θάνατο. Η χώρα μοιράζεται σε τρεις ζώνες κατοχής. 
Η φασιστική τότε Βουλγαρία, αρπάζει την ανατολική Μακεδονία και την 
ελληνική Θράκη. Η γερμανική ζώνη ελέγχου περιελάμβανε τις σημαντι-
κότερες στρατηγικά περιοχές της Ελλάδας, στις οποίες συμπεριλαμβά-
νονταν η κεντρική Μακεδονία, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, μερικά νησιά 
του Αιγαίου και η Κρήτη. Η δική μας περιοχή δίνεται στην Ιταλική ζώνη 
κατοχής. Οι Ιταλοί όπως και οι άλλοι κατακτητές αρχίζουν τη λεηλασία 
των γεωργικών και όχι μόνο προϊόντων της χώρας και σκορπούν στον 
ελληνικό λαό τον λιμό, καταδικάζοντάς τον στην εξόντωση. Ιδιαίτερα 
στις πόλεις η κατάσταση γίνεται αφόρητη. Οι άνθρωποι πεθαίνουν τον 
χειμώνα του 1941 στους δρόμους όπως οι μύγες. Κάθε πρωί τα κάρα των 
δήμων μαζεύουν σκελετωμένα πτώματα. Αλλά και στα χωριά τακτικές 
είναι οι επιδρομές των κατακτητών. Στη Θεσσαλία εμφανίζεται η λεγόμενη 
λεγεώνα των Βλάχων. Είναι ένα σώμα πραιτοριανών που έχει επικεφαλής 
τον τυχοδιώκτη Αλκιβιάδη Διαμάντη, παλιό πράκτορα των Ρουμανικών 
συμφερόντων στη χώρα μας. Ο Διαμάντης αυτοανακηρύσσεται πρίγκιπας 
της Πίνδου και προσπαθεί να ξεσηκώσει τους Βλάχους για τη δημιουργία 
ανεξάρτητου Βλάχικου κράτους στην οροσειρά της κεντρικής Ελλάδας. 
Οι Λεγεωνάριοι συνοδεύουν τους Ιταλούς στις εξορμήσεις τους στα χωριά 
και διαπράττουν πλείστα εγκλήματα εξελισσόμενοι σε μεγάλους πλια-
τσικολόγους. Οι Έλληνες με νωπές ακόμα τις αναμνήσεις του πολέμου 
και των νικών τους στο μέτωπο της Αλβανίας δεν είναι δυνατό να υπο-
μείνουν όλους αυτούς τους εξευτελισμούς. Πολύ γρήγορα, από λίγους 
πρωτοπόρους στην αρχή, ξεκινά το κίνημα της Εθνικής Αντίστασης, που 
εξαπλώνεται στη συνέχεια παντού συσπειρώνοντας τη μεγάλη πλειοψη-
φία του λαού μας. Από αυτό το προσκλητήριο δεν ήταν δυνατό να λείψει 
ο Μεσενικόλας. Στην πρώτη σύσκεψη που γίνεται ήδη από τον πρώτο 
καιρό της κατοχής (Ιούλιος του 41) στο χωριό, πήραν μέρος οι εξής επτά 
Μεσενικολίτες: Θωμάς Βελέτζας, Κλεάνθης Ευθυμίου, Άγγελος Καρακα-
ντάς, Βάιος Καρακαντάς, Τέλιος Κουτσίκας, Άγγελος Στυλογιάννης και 
Κίτσιος Παπαϊωάννου. Ο Άγγελος Στυλογάννης ανέλαβε επικεφαλής της 
οργάνωσης των νέων “Θεσσαλικός Ιερός Λόχος” στον Μεσενικόλα. Στη 
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συνέχεια μπαίνουν στην αντίσταση πολλοί νέοι αλλά και μεγαλύτεροι 
Μεσενικολίτες. Στο σπίτι του γιατρού Θωμά Σβάρνα εγκαθίσταται ασύρ-
ματος που είχε φέρει από την Αλβανία ο Βουνεσιώτης συνταγματάρχης 
Κυριαζής. Έτσι το χωριό αποκτά σύνδεση με όλο τον κόσμο και αρχίζουν 
να εκδίδονται τα πρώτα δελτία ειδήσεων. Συγκροτείται ένοπλο τμήμα του 
εφεδρικού ΕΛΑΣ με μαχητές από τον Μεσενικόλα και το Βουνέσι, που 
κάνει έντονη την παρουσία του στην περιοχή και αφοπλίζει αναίμακτα 
την ομάδα των Κωστόπουλου και Σαράφη που ήρθε στις αρχές του 1943 
στο Βουνέσι. Ο στρατηγός Σαράφης προσχωρεί στον ΕΛΑΣ και γίνεται 
αρχηγός του. Στον ΕΛΑΣ είχε ήδη προσχωρήσει και ο Μεσενικολίτης 
υπολοχαγός Αριστείδης Λαδιάς απόφοιτος της σχολής Ευελπίδων, που 
ανέλαβε τη διοίκηση του τομέα Νεβρόπολης του εφεδρικού ΕΛΑΣ και 
αργότερα το καλοκαίρι πέρασε στον μόνιμο ΕΛΑΣ, όπου έγινε καπετάνιος 
του 52ου συντάγματος με διοικητή τον ήρωα ταγματάρχη Κασλά πρώην 
διοικητή των δυτικοθεσσαλών υπερασπιστών του αιματοβαμμένου 731 
υψώματος στην Αλβανία.

Σύντομα μεγάλες περιοχές της χώρας μαζί και η δική μας, απελευ-
θερώνονται από τον έλεγχο των κατακτητών και αποκτούν δικές τους 
δομές αυτοδιοίκησης, δικαιοσύνης, παιδείας κλπ. Στην περιοχή φτάνουν 
και Άγγλοι απεσταλμένοι του στρατηγείου της Μέσης Ανατολής με στόχο 
την κατασκευή και λειτουργία συμμαχικού αεροδρομίου στο οροπέδιο 
της Νεβρόπολης, εκεί που σήμερα είναι η λίμνη Πλαστήρα, αλλά και την 
εξασφάλιση των συμφερόντων τους μεταπολεμικά στη χώρα μας, εφαρ-
μόζοντας και εδώ το παγκόσμιο δόγμα της πολιτικής τους το γνωστό 
“διαίρει και βασίλευε”. Οι Ιταλοί κλείνονται στην Καρδίτσα και περιο-
ρίζουν τις εξόδους τους στηνύπαιθρο. Τη νύχτα της 10ης προς την 11η 
Μαρτίου του 1943 οι Ιταλοί εγκαταλείπουν και την Καρδίτσα, αφού μετά 
την ανατίναξη των σιδηροδρομικών γεφυρών από τους αντάρτες στην 
Καράμπαλη και στους Στεφανουσαίους, η θέση τους στην πόλη γίνεται 
εξαιρετικά επισφαλής. Στις 12 Μαρτίου του 1943 τα τμήματα του ΕΛΑΣ 
εισέρχονται συντεταγμένα στην πόλη και παρελαύνουν μέσα σε κλίμα 
παλλαϊκού ενθουσιασμού. Στην παρέλαση των ανταρτών επικεφαλής του 
τομέα της Νεβρόπολης ήταν ο Αριστείδης Λαδιάς.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Λονδίνου ανακοινώνει την απελευθέρω-
ση της Καρδίτσας και σημειώνει ότι πρόκειται για την πρώτη πόλη στην 
κατεχόμενη Ευρώπη που απελευθερώνεται από παρτιζάνικο στρατό. Στην 
Αθήνα οι Γερμανοί καταργούν την κυβέρνηση του Λογοθετόπουλου, που 
δεν μπόρεσε να περιορίσει την ανάπτυξη του αντιστασιακού κινήματος και 
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διορίζουν “πρωθυπουργό” τον Ιωάννη Ράλλη που στο διάγγελμά του στις 
5 Μαΐου επαινεί τους Γερμανούς και καλεί τους αντάρτες να καταθέσουν 
τα όπλα μέχρι την 24.00ην ώρα της 20ης Μαΐου υποσχόμενος “πλήρη 
και ανεπιφύλακτον αμνηστίαν”. Φυσικά κανένας δεν παρουσιάζεται και 
οι κατακτητές οργανώνουν εκστρατεία εναντίον των ανταρτών. Στην 
κεντρική Ελλάδα η 11η Ιταλική στρατιά αναλαμβάνει να εκκαθαρίσει 
όλον τον ορεινό όγκο από τα Αλβανικά σύνορα μέχρι τον Κορινθιακό 
κόλπο. Το γενικό στρατηγείο των ανταρτών ταλαντεύεται ανάμεσα στην 
επιλογή της συγκέντρωσης του συνόλου των στρατευμάτων του στον 
Σμόλικα ή στην κατά τόπους οργάνωση της άμυνας. Τελικά επιλέγεται 
μια ενδιάμεση λύση. Μετακινούνται δηλαδή μεγάλες δυνάμεις ανταρτών 
προς το Βορρά, αλλά παραμένουν και επί τόπου μικρές δυνάμεις για να 
προβάλλουν αντίσταση. Από την ανατολική Θεσσαλία μετακινούνται 
με μια επιχείρηση που κράτησε 14 νύχτες περίπου 1000 αντάρτες στα 
Άγραφα με τελικό προορισμό τον Σμόλικα. Κάθε βράδυ φεύγει από την 
Κάρλα ένα τμήμα 80 ανταρτών και μετά από πορεία τριών νυκτών και 
αφού περάσει μέσα από τον κάμπο και πολύ κοντά στη Λάρισα φτάνει 
στο τέλος της τρίτης νύχτας στο χωριό Φανάρι. Η επιχείρηση στέφθηκε 
με απόλυτη επιτυχία και δεν βρέθηκε ούτε ένας καμπίσιος να προδώσει 
το μεγάλο μυστικό. Από το αρχηγείο που βρίσκεται στον Μεσενικόλα με 
πρωτοβουλία του Κώστα Καραγιώργη στέλνεται ο Λαρισαίος καπετάνιος 
του ιππικού Μίμης Μπουκοβάλλας μεταμφιεσμένος σε γιατρό, στον κάμπο 
προκειμένου να βρει το τμήμα του Κίσαβου που με επικεφαλής τον ίλαρχο 
Ζαρογιάννη δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Το βρίσκει στο χωριό Νέες Καρυές 
15 χιλιόμετρα από τη Λάρισα και το οδηγεί και αυτό με νυχτερινή πορεία 
στην ελεύθερη περιοχή. Οι Άγγλοι εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για 
την επιτυχία του όλου εγχειρήματος. Στη Ρούμελη απόσπασμα από 1800 
αντάρτες με διοικητή τον λοχαγό Φώτη Βερμαίο (Φοίβο Γρηγοριάδη) μετά 
από μάχες τριών ημερών που ξεκίνησαν στις 3 Ιουνίου ανάγκασε τους 
Ιταλούς να γυρίσουν πίσω και να ξανακλειστούν στα στρατόπεδά τους.

Στην Ήπειρο οι Ιταλοί βρίσκουν μπροστά τους τμήματα του ΕΔΕΣ και 
του ΕΛΑΣ,που πολεμούν μαζί για πρώτη φορά μετά τον Γοργοπόταμο 
και επιστρέφουν και αυτοί στα στρατόπεδά τους. Στη Θεσσαλία οι Ιταλοί 
ξεκινούν την εκστρατεία τους στις 8 Ιουνίου με ένα σύνταγμα πεζικού, ένα 
σύνταγμα ιππικού και μία πυροβολαρχία (συνολική δύναμη 4000 ανδρών 
περίπου, που πλαισιώνονται και από τριακοσίουςλεγεωνάριους). Καθη-
λώνονται όμως στα στενά της Πόρτας Τρικάλων από οχυρωμένη δύναμη 
τριακοσίων μόλις ανταρτών, από εκείνους που είχαν έλθει τελευταίοι στην 

LADIAS-MAXHTHS.indb   22 28/2/19   11:52 πμ



Η ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΧΗΤΗ 23

περιοχή από τα βουνά της ανατολικής Θεσσαλίας διασχίζοντας την πεδι-
άδα. Οι Ιταλοί είχαν στο πεδίο της τριήμερης μάχης απώλειες σε νεκρούς 
και τραυματίες πάνω από τριακόσιους άνδρες. Περισσότεροι από είκοσι 
Ιταλοί σκοτώθηκαν μόνοι τους όταν εξερράγη ένα δικό τους πυροβόλο. 
Τελικά δεν κατάφεραν να μαζέψουν ούτε τους νεκρούς τους και έτσι για 
πολλές μέρες μετά οι αγρότες ανακάλυπταν στα χωράφια πτώματα Ιταλών 
σε αποσύνθεση. Στη διοίκηση των ανταρτών συμμετείχε συμβουλευτικά 
ο συνταγματάρχης Δημήτριος Πετρουλάκης πρώην υπασπιστής του βα-
σιλιά Γεωργίου. Ο Πετρουλάκης που συμπτωματικά έτυχε να βρίσκεται 
στην περιοχή όπως και οι μόνιμοι αξιωματικοί Νικήτας Γιώργος επίλαρχος 
και Ιατρούλης Θανάσης αντισυνταγματάρχης συνεργάστηκαν στενά με 
τους διοικητές των ανταρτών Ζαρογιάννη και Μπουκοβάλα στα σχέδια 
των επιχειρήσεων. Ο Νικήτας ανέλαβε μάλιστα με επιτυχία τον χειρισμό 
του μοναδικού όλμου, που χωρίς σκοπευτικό μηχανισμό και με λιγότερα 
από σαράντα βλήματα είχαν οι αντάρτες. Άλλαζε διαρκώς τη θέση του 
όλμου για να νομίζουν οι Ιταλοί ότι βάλλονται από πολλούς όλμους. Ο 
Πετρουλάκης μετά τη μάχη της Πόρτας ορίστηκε γενικός επιτελάρχης 
του ΕΛΑΣ. Την τρίτη μέρα της μάχης και αφού τα λιγοστά πυρομαχικά 
τους εξαντλήθηκαν, οι αντάρτες ανατίναξαν την αμαξιτή γέφυρα του 
Πορταϊκού ποταμού και συμπτύχθηκαν σε νέες ορεινότερες θέσεις προς 
την Τύρνα, ενώ οι Ιταλοί και οι λεγεωνάριοι φοβούμενοι να εισέλθουν 
στον ορεινό όγκο λόγω των μεγάλων απωλειών που ήδη είχαν και των 
πληροφοριών τους που έλεγαν ότι χιλιάδες αντάρτες είχαν μετακινηθεί 
προς τα ορεινά, διέκοψαν την εκστρατεία τους και επέστρεψαν στα Τρί-
καλα. Χρειάζονταν όμως οι διοικητές τους να δείξουν και μια νίκη και 
έτσι ξέσπασαν στα κοντινά προς τον κάμπο χωριά, ανάμεσα σε αυτά και 
στον Μεσενικόλα, καίγοντάς τα και δολοφονώντας όσους άμαχους και 
ανυπεράσπιστους ανθρώπους βρήκαν μέσα και γύρω από αυτά. Μετά και 
από αυτά τους τα εγκλήματα ξανακλείστηκαν στα στρατόπεδά τους, από 
τα οποία βγήκαν άλλη μία τελευταία φορά, μετά τη συνθηκολόγηση της 
Ιταλίας, για να παραδοθούν μαζί με τον οπλισμό τους στους αντάρτες.

Εκ του αποτελέσματος της μάχης της Πόρτας, φαίνεται ότι μάλλον 
κακώς οι αντάρτες μετακίνησαν την κύρια δύναμή τους προς το Βορρά. 
Με τους 3500 μαχητές που διέθετε τότε το στρατηγείο της Θεσσαλίας θα 
μπορούσε πιθανότατα να εκμηδενίσει όλη τη δύναμη των 6000 Ιταλών 
που τελικά συγκεντρώθηκαν από όλη τη Θεσσαλία στο πεδίο της μάχης.

Τα Ιταλικά στρατεύματα κινήθηκαν προς τον Μεσενικόλα ξημερώματα 
στις 13 Ιουνίου 1943. Στη θέση Τσιούκα συνάντησαν αντίσταση, οπότε 
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άλλαξαν δρομολόγιο και πήραν το δρόμο προς το Βουνέσι ακολουθώ-
ντας το αντέρεισμα του Αγίου Γεωργίου. Οι κάτοικοι των χωριών, με την 
καθοδήγηση των οργανώσεων της αντίστασης, είχαν εγκαταλείψει ήδη 
τα σπίτια τους κρύβοντας ότι ήταν δυνατό και παίρνοντας μαζί τους όσα 
ζώα μπόρεσαν. Οι Ιταλοί αφού έκαψαν το Βουνέσι στη συνέχεια ήρθαν 
και στον Μεσενικόλα. Στο χωριό είχαν μείνει ελάχιστοι ηλικιωμένοι που 
δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Οι Ιταλοί και οι λεγεωνάριοι σύμμαχοί 
τους ξέσπασαν με μανία πάνω τους. Δολοφόνησαν τον ιερέα του χωριού 
τον παπά Δημήτρη Παπαγρηγορίου και όλους σχεδόν τους ηλικιωμένους 
που βρήκαν στο χωριό. Δεν δίστασαν να εγκληματήσουν και σεξουαλικά 
σε γριές γυναίκες. Στα σπίτια έριχναν εμπρηστική λευκή σκόνη και τα 
πυρπολούσαν. Σκότωσαν ακόμα και όσα ζώα δεν κατάφεραν να πάρουν 
μαζί τους οι χωριανοί. Ανακάλυψαν μετά από μαρτυρία και τις κρυμμένες 
προίκες των κοριτσιών και τις κατέστρεψαν και αυτές. Στη συνέχεια πήραν 
το δρόμο για το τσαρδάκι. Μια ομάδα από άοπλους Μεσενικολίτες που 
βρίσκονταν κοντά στην Κορώνα σε ένα λειβαδερό πέφτουν πάνω σε μία 
πλαγιοφυλακή των Ιταλών. Κατάφεραν να ξεφύγουν όλοι εκτός από τον 
Βασίλη Καλλιά, που δολοφονείται επί τόπου. Στο χωριό μας οι κατακτητές 
είχαν αφήσει πίσω τους την απόλυτη καταστροφή. Από τα 309 σπίτια του 
χωριού κάηκαν εντελώς τα 222. Όλη η περιοχή μύριζε καμένη σάρκα και 
μαύροι καπνοί έβγαιναν από τα χαλάσματα. Έτσι πλήρωσε ο Μεσενικόλας 
τη συμβολή του στον αντιφασιστικό αγώνα. Οι Μεσενικολίτες περήφανοι 
όπως είναι δεν το έβαλαν κάτω. Μάζεψαν την ψυχή τους κουβάρι και 
βάλθηκαν να ξαναζωντανέψουν το χωριό μας. Λίγους μήνες μετά οι Ιταλοί 
παραδόθηκαν στον ΕΛΑΣ αφοπλίστηκαν και μεταφέρθηκαν στη Νεράιδα. 
Εκεί πολλοί δολοφονήθηκαν από τους Γερμανούς που επέδραμαν στην 
περιοχή στο τέλος του Νοέμβρη, ενώ άλλοι πέθαναν από το κρύο την πείνα 
και τις κακουχίες. Για τη σωτηρία των υπολοίπων οι Άγγλοι έδωσαν μια 
μικρή χρηματική αποζημίωση στους χωριάτες για τη φιλοξενία των Ιτα-
λών αιχμαλώτων στρατιωτών και αξιωματικών. Οι χωρικοί πράγματι τους 
πήραν στα σπίτια τους και μοιράστηκαν μαζί τους το λιγοστό ψωμί των 
παιδιών τους, ενώ οι Ιταλοί βοηθούσαν στις γεωργικές και άλλες εργασίες 
των κατοίκων. Οι Ιταλοί έμειναν στα χωριά μέχρι το τέλος του πολέμου, 
οπότε και μεταφέρθηκαν με φροντίδα των συμμάχων στην πατρίδα τους. 
Ορισμένοι από αυτούς επέστρεψαν αργότερα με τις οικογένειές τους στον 
Μεσενικόλα για να ξαναδούν τους Μεσενικολίτες που τους έσωσαν τη 
ζωή και να δείξουν στα παιδιά τους το μέρος στο οποίο έζησαν όλη αυτή 
την περιπέτεια. Τελευταία, στη Νεράιδα χτίστηκε επιβλητικό μνημείο 
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αφιερωμένο στη μνήμη των Ιταλών που χάθηκαν εκεί από την πείνα τις 
αρρώστιες αλλά και από την Γερμανική επιδρομή τον Δεκέμβρη του 1943. 
Για τους δικούς μας νεκρούς ακόμα και σήμερα εβδομήντα χρόνια μετά 
κανένα μνημείο, ούτε καν μια αναμνηστική πλάκα δεν μπήκε πουθενά. 
Ο τραγικός εμφύλιος πόλεμος που επακολούθησε, δυστυχώς άφησε πίσω 
του πολύ μίσος και δεκάδες άταφους νεκρούς, που ακόμα περιμένουν να 
πάρουν τη θέση που τους αρμόζει στην ιστορική μνήμη του χωριού μας.

ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (1943)
1. Παπαγρηγορίου Δημήτριος Ιερέας
2. Αθανασίου Θωμάς
3. Αντωνάκη Αικατερίνη
4. Βλάτσιου Καλλιόπη
5. Ευθυμίου Αικατερίνη
6. Καραμήτρος Αντώνιος
7. Καλλιάς Βασίλειος
8. Καραμήτρος Χρήστος
9. Καρβούνη Κωνσταντίνα.

10. Μήτσιου Χαρίκλεια
11. Παπαγρηγορίου Βασίλειος
12. Στυλογιάννης Νικόλαος
13. Σφέτσιου Αγορίτσα

ΘΥΜΑΤΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  
(1943-44)

1. Ζαχαρή Χαρίκλεια
2. Καραμήτρος Δημήτριος
3. Καραμήτρος Γεώργιος
4. Καλαμάτας Αριστείδης
5. Καρασιώτος Αναστάσιος
6. Μηλιώνης Ιωάννης
7. Μηλιώνης Ευάγγελος
8. Μαστραπάς Γεώργιος
9. Μπουμπουλίδης Σωτήριος

10. Τσιλιώνης Σωτήριος
11. Τσαγανός Βασίλειος
12. Σφέτσιου Αριστέα.
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Στη συνέχεια ήρθε η τραγωδία του εμφυλίου πολέμου για να χυθεί και 
πάλι πολύ αίμα, αίμα κυρίως νέων ανθρώπων τη φορά αυτή. Το χωριό μας 
ξανακάηκε άλλη μια φορά. Χάθηκε ο ανθός της νιότης του Μεσενικόλα. 
Στους συνολικά 28 νεκρούς του εμφυλίου περιλαμβάνονται και οι πέντε 
από τους επτά πρωτοπόρους που πήραν μέρος στην πρώτη πρώτη αντι-
στασιακή σύσκεψη του χωριού τον Ιούλιο του 1941.

ΝΕΚΡΟΙ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1944-1950)
1. Αθανασίου Αντώνιος
2. Βελέντζας Θωμάς
3. Γκούμας Αντώνιος
4. Γκούμας Δημήτριος
5. Ευθυμίου Κλεάνθης
6. Ζαφείρης Χριστόφορος
7. Ζάχος Θωμάς
8. Ζάχος Κωνσταντίνος
9. Καρακαντάς Βάιος

10. Λαδιάς Αριστείδης
11. Μακρυνίκας Γεώργιος
12. Μήτσιου Κων/νος
13. Οικονόμου Θωμάς
14. Παπαϊωάννου Κίτσιος
15. Παπαναστασίου Ελευθέριος
16. Ποδηματάς Γεώργιος
17. Σκαμαγκούλης Νικόλαος
18. Σταφυλάς Κων/νος
19. Στεργίου Απόστολος
20. Στεργίου Δημήτριος
21. Στυλογιάννης Άγγελος
22. Τσιαδήμας Αναστάσιος
23. Τσιγάρας Ιωάννης
24. Χλίτσιου Κωνσταντία
25. Ψάρρας Ιωάννης
26. Ψημμένος Βασίλειος
27. Ψημμένος Κων/νος
28. Ψημμένος Χρήστος
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Τελικά από τους 53 συνολικά Μεσενικολίτες νεκρούς των πολεμικών 
συγκρούσεων της περιόδου 1943-1950 είναι μέχρι σήμερα γραμμένοι στο 
μνημείο του χωριού μας μόνο εννέα, που ανήκαν όλοι στη μία, δηλαδή στη 
νικήτρια παράταξη του εμφυλίου. Οι υπόλοιποι 44 νεκροί, ακόμα και εκεί-
νοι που σκοτώθηκαν από τους κατακτητές στην κατοχή, είναι σαν να μην 
υπήρξαν ποτέ. Αυτή η κατάσταση ασφαλώς δεν τιμά τον Μεσενικόλα και 
είναι καιρός πια να διορθωθεί, όπως άλλωστε ορίζει παλιότερη ομόφωνη 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Πλαστήρα, αλλά και οι 
νόμοι του ελληνικού κράτους, δηλαδή ο νόμος για την αναγνώριση της 
Εθνικής Αντίστασης και ο νόμος για την άρση των συνεπειών του εμφυ-
λίου πολέμου. Έχουμε χρέος να αφήσουμε ακέραιη την ιστορική μνήμη 
του τόπου μας για να διδάσκονται και να μαθαίνουν οι επόμενες γενιές.
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Κεφάλαιο 2
ΟΙ ΕΠΟΝΙΤΕΣ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΙΤΕΣ   

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ... ΕΝΑ ΚΑΙΡΟ

Κείμενα και φωτογραφία από τον δημοφιλή ιστότοπο του χωριού μας: 
http://www.mesenikolas.gr/web/index.php?option=com_rsgallery2&Ite

mid=74&page=inline&id=39&catid=3&limitstart=17

Μεσενικολίτες Επονίτες, Φωτογραφία από το αρχείο του Χρήστου Μηλίτση

«Ανάξιος όποιος ξάφνου ακούει το προσκλητήρι των καιρώννα  
το φυσάει ή να το κρούει σάλπιγγα ή τύμπανο... 

τ’ ακούει δεν λέει: Παρών!»

Κωστής Παλαμάς
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Στη φωτογραφία απεικονίζονται οι νέοι μεσενικολίτες της ΕΠΟΝ με 
την εξής σειρά:
1η σειρά: Ψημμένος Βασίλης, Ιωακείμ Σωτήρης, Χαλκιάς Γιώργος, Κατσι-

άκος Κων/νος, Ζαχαρής Χαρίλαος, Αντωνούλας Αντώνης, Καλαμάτας 
Γιώργος, Πανάγος Σωτήρης.

2η σειρά: Μανώλης Βασίλης, Καρβούνης Νικόλαος, Χαλκιάς Κίμων, Μη-
λίτσης Χρήστος, Λαδιάς Σωτήρης, Μανώλης Σωτήρης, Παπαδημητρίου 
Βασίλης, Καρασιώτος Δημοσθένης, Τσιγάρας Θόδωρος.

3η σειρά: Ζαχαρής Αλέξανδρος, Μαλαμίτσης Απόστολος, Πανάγος Νι-
κόλαος, Αντωνούλας Θωμάς, Ράικος Γεώργιος. 

LADIAS-MAXHTHS.indb   30 28/2/19   11:52 πμ



Κεφάλαιο 3
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΛΑΔΙΑ

3.1.  Θωμά Ν. Μαλαμίτση, από το βιβλίο του 
«Κουβεντούλες στα Άγραφα», Νοέμβριος 1945

Ήταν 7 Ιούνη το 1943 κάτω από τα χιλιόχρονα πλατάνια στην πλατεία 
του χωριού μας, περίπου 30 άνδρες μαζεμένοι όρθιοι και στη μέση τους 
ένας άνδρας ψηλός με θεϊκή φυσιογνωμία και ομορφιά.

Ντυμένος με στολή αξιωματικού τους μιλούσε ζωηρά και με το χέρι 
του έδειχνε το Ηρώον του χωριού μας. Πλησίασα και άκουσα να λέει: «…
και θα τους πούμε αύριο, όπως και αυτοί οι χωριανοί μας, ΑΛΤ πού πάτε, 
απόγονοι του ηττημένου Αινεία και των Λατίνων, εδώ είναι τα ξακουσμένα 
Άγραφα, πατρίδα των Ηρώων, μπροστά σας είναι απόγονοι του Αχιλλέα, 
του Λεωνίδα και του Αλέξανδρου, που όταν τον γέννησε η μάνα του η 
Ολυμπία στην Πέλλα γλιστρώντας απ’ τη μήτρα της άστραψε και έλαμψε 
ως τον ποταμούς Ευφράτη και Ινδό και ως τη Θήβα του Νείλου…».

Ε, αυτός ο άνδρας με τη θεϊκή κορμοστασιά ήταν ένα άξιο παιδί του 
χωριού μας, ο Αριστείδης Λαδιάς, νεαρός Αξιωματικός της Σχολής Ευελ-
πίδων, παρασημοφορηθείς στο Αλβανικό Μέτωπο, και να τώρα που οι 
φασίστες του Μουσολίνι τον βρίσκουν πάλι μπροστά τους για να πλη-
ρώσουν με πολύ αίμα την κάθε ποταπή κίνησή τους και να καταλάβουν 
πως η Ελλάδα δεν κατακτιέται.

Παιδιά, μας είπε, στις 2 το απόγευμα αναχωρούμε, η αποστολή μας 
δεν θάναι πολύ ευχάριστη, όποιος θέλει να μην έρθει μπορεί. Με ένα 
στόμα είπαμε, όλοι θάρθουμε. Θα αναφέρω λίγα ονόματα που θυμάμαι: 
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ο Β. Καρακαντάς, ο Σ. Ποδηματάς, ο Άγγ. Στυλογιάννης, Γ. Βελέντζας, 
Ν. Παϊζάνος, Θ. Κάτσιανος, Δ. Αδάμος, Ι. Τσαγανός, Φ. Τσαγανός, Κ. 
Ευθυμίου, Σ. Ψημμένος, Κ. Παπαϊωάννου, Γ. Ιωακείμ, Χ. Ζούμπος, Δ. 
Μήτσιου, Θ. Μηλίτσης, Δ. Στεργίου, Β. Ψημμένος, Β. Κιάφας, Π. Ψάρρας, 
Β. Καρασιώτος, Αρ. Καρασιώτος, Χ. Φιλίππου, Α. Ζάχος, Αν. Τσιαδήμας, 
Ι. Παϊζάνος, Η. Κατσιάκος, Α. Μακρυνίκας, Αλ. Ζούκας, Β. Καπερώνης 
και άλλοι που δεν τους θυμάμαι. 

Αριστείδης Χρ. Λαδιάς σε γυμνασιακή ηλικία

Περνώντας από το Βουνέσι μάς ακολούθησε ο Λέων Ζαρκάδας με αρ-
κετούς Βουνεσιώτες, κατεβήκαμε στη μακριά ράχη σε μια στάση στου Αγά 
τη Βρύση, ο Αριστείδης Λαδιάς με τον Β. Καρακαντά, τον Δ. Στεργίου, τον 
Σ. Ποδηματά, τον Λ. Ζαρκάδα, τον Αλεξανδρή και μερικούς Βουνεσιώτες 
αρχίσαμε από τη Γέφυρα Καραϊσκάκη και περί τα δύο χιλ. δρόμου τους 
παγιδέψαμε με νάρκες και δυναμίτες συνδεδεμένα με ακαριαίο φυτίλι. Η 
Ναρκοθέτηση έγινε από τη γέφυρα προς Μουζάκι. Πρωί-πρωί βρεθήκαμε 
ταμπουρωμένοι. Απέναντι του δρόμου η φάλαγγα του Ιταλικού Συντάγμα-
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τος που δεν θυμάμαι το όνομά του. Οι μισοί μπήκαμε στα στενά της πόρτας 
και οι άλλοι μισοί στα στενά του Μουζακίου και, όταν η φάλαγγα μπήκε 
σχεδόν όλη στον παγιδευμένο δρόμο, ο Αριστείδης έδωσε την ανατίναξη. 
Ο κρότος ήταν τόσο δυνατός που νόμιζε κανείς πως άνοιξε η γη να μας 
καταπιεί, αυτοκίνητα μαζί με έμψυχο και άψυχο υλικό εκτινάσσονταν στον 
αέρα σαν καρυδότσουφλα, κάνιστρα με αναμμένη βενζίνη εκτινάσσονταν 
προς τον ουρανό μαζί με κορμιά, στρατιώτες έντρομοι προσπαθούσαν να 
ταμπουρωθούν δεξιά και αριστερά του δρόμου, ο Αλεξανδρής με οπλο-
πολυβόλο πρέντα, σκληρός και αδυσώπητος, τους θέριζε, ήταν κουφός 
και δεν άκουγε τους αλαλαγμούς, τις φωνές φρίκης (σκοτώθηκε αργό-
τερα πολεμώντας τους Γερμανούς στην Άρνη Καρδίτσας). Από παντού 
ακούγονταν έξαλλες φωνές, Μαντόνα, Μαντόνα, από κάποια Παναγιά 
ζητούσαν έλεος, από κάποια δικιά τους Παναγιά. Το πυροβολικό τους και 
οι όλμοι από το Μουζάκι ‘βαλλαν συνέχεια χωρίς στόχο, ίσως γιατί δεν 
είχαν παρατηρητήριο. Ένα τμήμα Αλπινιστές κατέβαιναν από την περιοχή 
της Βρόστιανης να μας υπερφαλαγγίσουν. Τους αντιλήφθηκε ο Αριστείδης 
και έστειλε τους Β. Καρακαντά, τον Ταρζάν και μερικούς Βουνεσιώτες 
να τους φράξουν το δρόμο. Τα πυρομαχικά μας λίγα και ο Αριστείδης 
αναγκάστηκε να μας αποσύρει προς Μακριά Ράχη. Σ’ ένα αγρόκτημα 
βρήκαμε τον γιατρό Θωμά Σβάρνα με τους δύο τραυματίες του.

Οι Ιταλοί με μια ενίσχυση που τους ήρθε από την Λάρισα ανασυγκρο-
τήθηκαν και μετά δύο μέρες ύστερα από μια μάχη στον Πεμαλύτη μπή-
καν στο Βουνέσι και το Μεσενικόλα και τα ‘καψαν, όπως το Μουζάκι. 
Χωριανοί μας πέσανε θύματα όπως ο Α. Καραμήτρος, Ν. Στυλογιάννης, 
ζεύγος Παπαγληγόρη και Παπαδημήτρη, η μάνα του Κ. Σφέτσιου και του 
Γ. Βλάτσιου. Και στη θέση Κυδωνιά ο Β. Καλλιάς και λέγει ο στιχογράφος 
«…τί και αν μας ‘καψαν τα χωριά μας (Μεσενικόλα, Βουνέσι, Μουζάκι, 
Πόρτα, Πορτή, Σκλάμαινα, Βατσουνιά) πάλι εμείς θα τα φτιάξουμε και-
νούρια πάλι εμείς θα τα φτιάξουμε ξανά». Και έγιναν όλα με κόπους και 
μόχθους. Οι σύμμαχοί μας όμως έμειναν με τα παχιά τους λόγια. Χτυπάτε 
τους ιταλογερμανούς μας έλεγαν με ασυρμάτους και με προκυρύξεις πού 
ρίχνανε νύχτα σε όλη την ύπαιθρο και ελληνικός λαός υπάκουσε και το 
πλήρωσε με ποτάμια αίμα και αντί του «μάνα χολή» και συνεχίζουν δυ-
στυχώς να δίνουν χολή.
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3.2.  Ιωάννου Παιζάνου, Μαρτυρία «στην Κατοχή με τον 
Αριστείδη Χρ. Λαδιά

Με τον Αριστείδη κάναμε τακτικά παρέα με τη διανόηση του χωριού, 
τον γιατρό Θωμά Σβάρνα, τον Ειρηνοδίκη, το Γραμματέα και τους εκπαι-
δευτικούς του χωριού, περιπατώντας στις Μελίστρες μέχρι τις καστανιές 
ή παίρνοντας το καφεδάκι μας στην πλατεία κάτω από τον ίσκιο των 
αιωνόβιων πλατάνων.

Στην παρέα μας, όλοι διαπνεόμεθα από δημοκρατικά αισθήματα και 
από λαχτάρα να ιδούμε λεύτερη την πατρίδα. Πέρα από την παραπάνω 
παρέα με τον Αριστείδη είχαμε σαν νέοι ιδιαίτερες σχέσεις. Έτσι τον προ-
ξένεψα μια φίλη της δικής μου φίλης και είχαμε λίγες στιγμές πλατωνικού 
έρωτα στο χωριό στην αρχή της κατοχής.

Μα και στην σοβαρή του σχέση με την αργότερα γυναίκα του Ιφιγένεια 
ήμουν ο κοινός φίλος τους. 

Όταν απότυχε να φύγει ο Αριστείδης στην Αίγυπτο και στην εμφάνιση 
απελευθερωτικών κινήσεων, φλεγόμενοι από τον πόθο της απελευθέρω-
σης αγκαλιάσαμε την κίνηση και οργανωθήκαμε στο ΕΑΜ. Ο Αριστείδης 
ανέλαβε αρχηγός του εφεδρικού ΕΛΑΣ και ‘γώ υπαρχηγός και αναλάβαμε 
την εκπαίδευση των νεαρών ΕΠΟΝιτών.

Αριστείδης Λαδιάς και Ιφιγένεια Αλλαμανή, νιόπαντροι
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Αυτό μέχρι τον εμπρησμό του χωριού. Την μέρα αυτή οργανωμένοι σε 
συγκρότημα παρακολουθήσαμε τη φωτιά του χωριού από την Νεράιδα.

Συνυπηρετήσαμε με τον Αριστείδη για λίγο καιρό ακόμη, μέχρι την 
ημέρα που επιλέχθηκα να φοιτήσω στην α’ σειρά της Σχολής Αξιωματικών 
του ΕΛΑΣ στο Περτούλι.

Η επόμενη επαφή μας ήταν όταν πήγα με μία τρίκυκλη μοτοσυκλέτα 
και τον συνόδευσα τραυματισμένο στην Καρδίτσα, στην οποία υπηρετού-
σα ως φρούραρχος. Τραυματίστηκε στη Φθιώτιδα (Λιανοκλάδι) υπηρε-
τώντας σε κάποιο Τάγμα του ΕΛΑΣ ως καπετάνιος, σε σύγκρουσή τους 
Γερμανούς και τους ταγματασφαλίτες.

Τον τραυματισμό του Αριστείδη εγώ πληροφόρησα στην Ιφιγένεια, 
κάνοντας την προηγούμενη βόλτες στην πλατεία της Καρδίτσας.

Μετά τη συνάντησή μας της Καρδίτσας δεν είχαμε άλλη επαφή ως 
την απελευθέρωση.

Η τελευταία μας συνάντηση ήσαν στην ελεύθερη Αθήνα, όταν με άλ-
λους 3 αξιωματικούς που ‘μεναν σε Ξενοδοχείο, δίναμε παρών στο Υπουρ-
γείο Στρατιωτικών.

Συναντιόμασταν τακτικά στο μαγαζί του ξαδέλφου του Γιώργου Λαδιά, 
μέχρι την μέρα που πληροφορήθηκαν ότι επίκειται η μεταφορά τους στο 
Μακρονήσι.

Μπροστά σ’ αυτή την απόφαση η οργάνωση φρόντισε και με Ι.Χ. τους 
φυγάδευσε προς το βουνό.

Επέμενα να πάρουν και μένα, μα δεν υπήρχε θέση και θα ‘πρεπε να 
περιμένω την σειρά μου, που καμιά φορά, ευτυχώς, δεν ήρθε.

Πολύ αργά πληροφορηθήκαμε τον ηρωικό θάνατό του στο Γράμμο 
συγκρουόμενοι με τον πάνοπλο τακτικό στρατό.

3.3.  Γιώργου Κων. Ζαχαρόπουλου, Μαρτυρία για τον 
Αριστείδη Λαδιά

Είμαι Δικηγόρος και διατηρώ γραφείο στην οδό Ακαδημίας 62 στην 
Αθήνα. Κατάγομαι από την Καστανιά Καρδίτσας και υπήρξα κατά την 
κατοχή Αντάρτης στο πέμπτο συγκρότημα του Υπαρχηγείου Αγράφων, 
Έφεδρος Ανθ/γός της Α σειράς της Σχολής του ΕΛΑΣ, Διμοιρίτης στον 
3° Λόχο του Α’ Τάγματος και μετά αξιωματικός πληροφοριών του 1/38 
Συντάγματos.
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Ο Αριστείδης Λαδιάς ήταν νέος μόνιμος αξιωματικός της Σχολής Ευ-
ελπίδων. Οι νέοι της περιοχής μας, πριν από την έναρξη του απελευθε-
ρωτικού αγώνα, τον βλέπαμε, όπως και τους άλλους Αλβανομάχους και 
Μακεδονομάχους του 1940-1941, ως ήρωες, ινδάλματα και ηγέτες για 
τον αγώνα που αναμέναμε να αρχίσει. Όταν εκείνος και εμείς οργανω-
θήκαμε στις απελευθερωτικές οργανώσεις ΕΑΜ και ΕΠΟΝ, η εκτίμησή 
μας γι’ αυτόν, που τον βλέπαμε πλέον ως ηγέτη μας, έγινε εντονότατη. Σ’ 
αυτό βοηθούσαν, εκτός από την ιδιότητά του ως μόνιμου αξιωματικού και 
πολεμιστή, και η προσωπική του σωματική και ψυχική λεβεντιά. Μαζί με 
τον Μήτσο Σακελλαρίου (Καναλιώτη) ήταν το κορυφαίο ζευγάρι μόνιμων 
αξιωματικών που στελέχωσαν μονάδες του ΕΛΑΣ στον οποίο και εγώ ο 
αγύμναστος εντάχθηκα στις αρχές του 1943.

Και άλλοι μόνιμοι αξιωματικοί εντάχθηκαν στον ΕΛΑΣ, όπως ο γρα-
φικός Γρηγόρης Γερούκης από το Καταφύγι, ο σοβαρός Τάσος Πέτσας 
από το Ρούσο, ο επίσης σοβαρός Φώτης Παπαδημητρίου από την Πορ-
τίτσα, ο Γιώργος Τσικαρδώνης από την Καρδίτσα, ο Βασίλης Παπαδη-
μητρίου από τη Ραχούλα και άλλοι που δε θυμάμαι. Όμως ο Αριστείδης 
Λαδιάς και ο Μήτσος Σακελλαρίου ήταν οι αγαπητότεροι και τα υπο-
δείγματα για εμάς. Ο Μήτσος Σακελλαρίου πρέπει να ζει. Κατοικούσε 
στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αριστείδης Λαδιάς εντάχθηκε στις αρχές του 1943 στον μόνιμο 
(όπως τον λέγαμε για να διακρίνεται από τον εφεδρικό) ΕΛΑΣ. Ανέλαβε 
διοικητής συγκροτήματος ανταρτών του Υπαρχηγείου Αγράφων. Οι πε-
ρισσότεροι αντάρτες του ήταν από το Μεσενικόλα-Βουνέσι-Βλάσδο-Πα-
ληόκαστρο. Όταν τον Ιούλιο 1943 αναδιατάχτηκε ο ΕΛΑΣ σε τακτικό 
στρατό και τα συγκροτήματα έγιναν λόχοι, τα υπαρχηγεία τάγματα και 
το Αρχηγείο έγινε το 1/38 Σύνταγμα Ευζώνων (ήταν το όνομα του προ 
του 1922 Συντάγματος της Καρδίτσας), ο Αριστείδης έγινε διοικητής του 
πρώτου Λόχου του πρώτου Τάγματος του 1/38 Συντάγματος. Διοικη-
τής του Τάγματος ήταν ο υπολοχαγός Φώτης Παπαδημητρίου και του 
Συντάγματος ο εξ εφέδρων μόνιμος ταγματάρχης Γιώργος Καρφής από 
την Καλαμπάκα. Καπετάνιος ο Στάθης Ανέστης (Σκουφάς) γιατρός από 
την Αργαλαστή του Πηλίου. Ο Αριστείδης οργάνωσε και εκπαίδευσε, σε 
συνθήκες διαρκών συγκρούσεων με τους Ιταλούς και αργότερα με τους 
Γερμανούς, τους άνδρες του. Ο λόχος του πήρε μέρος σε πολλές μάχες, 
κυρίως στην περιοχή του Μουζακίου. Μια σημαντική ήταν η ιδιαίτερα 
δύσκολη και επικίνδυνη νυκτερινή επιχείρηση προς κατάληψη του ισχυρά 
οχυρωμένου φυλακίου των Γερμανών στο λόφο «Παληομονάστηρο», με-
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ταξύ Μουζακίου και Πόρτας. Ήταν μια υποδειγματική νυκτερινή επιτυχής 
επιχείρηση. Το φυλάκιο καταλήφθηκε.

Δεν θυμάμαι πότε έφυγε ο Αριστείδης Λαδιάς από το 1/38 Σύνταγμα 
για το 54 Σύνταγμα όπου, αν καλά θυμάμαι, αναβαθμίστηκε σε καπετά-
νιο του Συντάγματος. Τον διαδέχθηκε ως διοικητής του πρώτου λόχου ο 
έφεδρος ανθυπολοχαγός (της Α σειράς της Σχολής του ΕΛΑΣ) Σεραφείμ 
Ρέππας από το Βλάσδο (Μοσχάτο). Δεν γνωρίζω αν ζει. Αν ναι, θα είναι σε 
θέση να σας δώσει πολύ περισσότερες πληροφορίες από εμένα, γιατί πριν 
φύγει ο Αριστείδης για το 54 Σ/μα ο Σεραφείμ πρέπει να ήταν διμοιρίτης 
στο λόχο του και τον διαδέχθηκε στη Διοίκηση.

Βρήκα και πρωτόλειο της «ιστορίας» του Α’ Τάγματος που μου είχε 
δώσει ο διοικητής του υπολοχαγός Φώτης Παπαδημητρίου (Ξάνθος) και 
σας έχω φωτοτυπία του. Αναφέρει εκεί τον Αριστείδη ως διοικητή του 
πρώτου λόχου.

Δεν γνωρίζω κανέναν από το 52 Σύνταγμα για να αναζητήσετε πληρο-
φορίες για την εκεί θητεία του Αριστείδη. Οι αντιστασιακές οργανώσεις 
του Βόλου θα σας δώσουν κάποια ονόματα. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε 
για τη σύνδεση με αυτές στο Βασίλη Φυτσιλή από τη Σέκλειζα (Καλλί-
θηρο). Ο ίδιος ήταν πολύ νέος τότε, πιάστηκε άοπλος και ξεπαγιασμένος 
στη Νιάλα τον Απρίλη 1947, μαζί με τα πολιτικά στελέχη της Καρδίτσας, 
καταδικάστηκε σε θάνατο αλλά γλύτωσε το απόσπασμα λόγω της ηλικίας 
του. Έχει γράψει ένα συνταρακτικό χρονικό της περιπέτειας εκείνης.

3.4.  Σεραφείμ Ρέππα, Μαρτυρία για τον Αριστείδη Λαδιά 
(28-5-2003)

Διετέλεσα αγωνιστής της αντίστασης με τις τάξεις του ΕΛΑΣ και τυγχά-
νω Λοχαγός Πεζικού ε.α. και είμαι τέως Δικηγόρος Καρδίτσας. Αναφέρομαι 
σε αναμνήσεις μου από μία συνάντηση στο τρένο Θεσσαλονίκης-Αθηνών

Ήταν άνοιξις του 1950, όταν ταξίδεψα από τη Θεσσαλονίκη, όπου 
διέμεινα, λόγω φοιτήσεως εις το εκεί Πανεπιστήμιον, προς Αθήναι.

Κατά σύμπτωσι στο ίδιο κουπέ του Βαγονιού συνταξίδευον για την 
Αθήνα και δύο ή τρεις γυναίκες μαυροφορεμένες.

Εκεί, αφού μιλήσαμε για τον καιρό και για διάφορα άλλα πράγματα 
(ήτο εποχή που μόλις είχε τελειωθεί ο εμφύλιος) με ρώτηξαν, αι μαυροφο-
ρεμέναι γυναίκες, από πού κατάγομαι και ότι αυτές ήσαν από την περιοχή 
της Φλώρινας.
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Όταν τους είπα ότι κατάγομαι από χωριό της Καρδίτσας ενδιαφέρθη-
καν πολύ, και αμέσως με ρώτηξαν αν γνώριζα κάποιον αξ-κό, Αριστείδη 
Λαδιά. Φυσικά τους είπα ότι τον γνώριζα, ήτο συμμαθητής μου εις το τότε 
εξετάξιον Γυμνάσιον Καρδίτσας, ήτο συγχωριανός μου, αφού καταγόμα-
σταν από τον ίδιο Δήμο (Νευροπόλεως) και ΄ήτο πολύ φίλος μου. Επίσης 
ότι επολέμησα στον Ελληνο-Ιταλικό Πόλεμο το 1940, στην Αλβανία, με 
το 33 πεζικό Σύνταγμα Φλώρινας και ότι είχα πολλούς φίλους στρατιω-
τικούς από τη Φλώρινα.

Αι γυναίκες τότε πήραν θάρρος, διότι ίσχυε ακόμη η κρατική τρομοκρα-
τία και ο χαφιεδισμός ήτο εν δράσει και με εξομολογήθηκαν τα παρακάτω, 
τα οποία πολύ με εντυπωσιάσαν και τα θυμάμαι ακόμη και θα τα θυμάμαι 
εσαεί, εφ’ όρου ζωή:

– Πώς ο Αριστείδης Λαδιάς τους έσωσε τη ζωή, τις περιουσίες τους, 
τα σπίτια τους και τα υπάρχοντά των, και ότι όταν έμαθαν τον φρικτό του 
τέλος, τον έκλαψαν. Γι’ αυτό φοράνε και τα μαύρα ρούχα. Και συνέχισαν 
λέγοντας ότι είχαμε φθάσει σαν άτομα και οικογένεια σε απελπιστική 
κατάσταση. Εξαιτίας του Γκεσταπίτη και τρομοκράτη ΓΚΟΤΣΕΦ όστις 
τους πίεζε, αφάνταστα, για να εγγραφούν στο Βουλγαρικό κομιτάτο, διότι 
δεν ήσαν Έλληνες, αλλά απόγονοι Βουλγάρων.

Ημείς όμως ισχυριζόμεθα ότι είμεθα Έλληνες καθώς και οι πρόγονοί μας 
ήσαν Έλληνες. Η πίεσις συνεχιζόταν ακατάπαυστα καθώς και η λεηλασία 
των περιουσιών μας. Επίσης.

Μάταια διαμαρτυρόμεθα προς τας Τοπικάς Ελληνικάς Οργανώσεις 
και Κομμουνιστικάς αρχάς της Φλώρινας. Κανένας δεν μας προστάτευε.

Εκείνη την εποχή τοποθετήθηκε ως στρατιωτικός Διοικητής της Περι-
οχής ο Αριστείδης Λαδιάς. Μόλις επληροφορήθη τα συμβαίνοντα με τις 
συμμορίες του ΓΚΟΤΣΕΦ, μας κάλεσε, στο Στρατηγείο του και μας συνε-
χάρη για το σθένος και την ελληνικότητά μας και μας διαβεβαίωσε ότι εις 
το εξής: Εφ’ όσον αυτός θα είναι στην περιοχή, δεν έχουμε να φοβηθούμε 
τις ορδές του ΓΚΟΤΣΕΦ και των άλλων οργάνων των Βουλγάρων διότι θα 
τους βάλλει στη θέση τους. Και έτσι ο Αριστείδης Λαδιάς μας έσωσε και μας 
απήλλαξε από την ορδές του Γκότσεφ και της Βουλγαρικής Προπαγάνδας.

Και πράγματι έπιασε τον Γκότσεφ, τον έβαλε το πιστόλι του στον κρό-
ταφο και του είπε πως τώρα του χαρίζει τη ζωή, αλλά εάν στο εξής, ξα-
ναενοχλήσει ελληνικές οικογένειες τον περιμένει εκτέλεση αυτόν και τις 
συμμορίες των γραικύλων συνεργατών του.

Και έτσι οι Έλληνες της Φλώρινας ανέπνευσαν και διετήρησαν το φρό-
νημά τους και την ελληνικότητά των.
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Δέον να σημειωθεί ότι, λόγω ορισμένων γλωσσικών ιδιωμάτων, οι Έλ-
ληνες της Φλώρινας ήσαν στόχος της βουλγαρικής προπαγάνδας και η 
πόλις στα καταχτητικά σχέδια του Βουλγάρων.

Η πολιτεία, κατά την γνώμην μου, έπρεπε να τιμήσει αυτά τα επάξια 
τέκνα της που τίμησαν το ελληνικό όνομα και συνετέλεσαν να διατηρηθεί 
το ελληνικό στοιχείο στα μαύρα εκείνα χρόνια.

Αλλά δυστυχώς οι κυβερνήσεις της Δεξιάς και του Δωσιλογισμού τους 
αποκαλούσαν Σαμοβουλγάρους, προδότας, και κουτσουπλιάδες, ιδιότητες 
που ανήκαν σ’ αυτούς τους ίδιους που ήσαν συνεργάτες και ομοτράπεζοι 
των κατακτητών Γερμανών, Ιταλών, Βουλγάρων.

Ευτυχώς ήρθε η Αλλαγή (ο Ανδρέας Παπανδρέου), ανεγνωρίσθη και 
επισήμως η Εθνική Αντίστασις, εδόθησαν εις τους αντιστασιακούς Αξι-
ωματικούς και Υπαξιωματικούς οι βαθμοί που είχαν και οι όμοιοι στο 
στράτευμα. Δόθηκαν ανάλογες συντάξεις και έτσι απεκαταστάθηκαν 
3995 Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και της ΕΑΜΙΚΗΣ Εθν. Αντιστάσεως, 
καταργήθηκαν τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων με τα οποία 
στιαγματίζονταν κυρίως οι αντιστασιακοί Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί.

Τώρα εγώ γράφοντας αυτά διερωτώμαι:
Γιατί ο Αριστείδης Λαδιάς νεοπαντρεμένος με τη γυναίκα των ονείρων 

του και μια κορούλα που μόλις είχε γεννηθεί, τους εγκατέλειψε και βγήκε 
να πολεμήσει στα βουνά της Ελλάδος;

Διότι τόσον αυτόν, όπως και ο γνωστικός λοχαγός Αναστάσιος Πέτσας 
από το Ρούσσον Καρδίτσας, που είχε και αυτός οίκτρον. Τέλος, ο Βασίλει-
ος Παπαδημητρίου, ο Γεώργιος Τσικαρδώνη και λοιποί, πήραν τα βουνά 
για να μας φέρουν στην κατάντια της Αλβανίας, της Βουλγαρίας και των 
λοιπών λαϊκών Δημοκρατιών;

Αυτοί μετά την εξορία τους στην Μακρόνησο, έμειναν στην Αθήνα, 
είχανε μια μικρή σύνταξη δεν τους πείραζε κανείς και μπορούσαν να 
ασχοληθούν με άλλες εργασίες ή να σπουδάσουν μια άλλη επιστήμη, 
αφού είχαν το προνόμιο να γραφούν σε πανεπιστημιακές σχολές, άνευ 
εξετάσεων.

Τους προτίμησαν, αφού τα ζύγισαν καλά, να ακούσουν τις προτροπές 
τα «ανεκδιήγητα» Ζαχαριάδη και δεν το έπραξαν τόσοι και τόσοι άλλοι 
άξιοι και τιμημένοι Αξιωματικοί όπως ο Θεόδωρος Καλλίνος (Αμάρμπεης), 
ο Δημήτριος Σακελλαρίου κ.ά.

Είναι ένα ερώτημα που βασανίζει πολύ κόσμο.
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3.5.  Σωτηρίου Ιωαν. Λαδιά, Μαρτυρία για τον Αριστείδη 
Λαδιά – Πορτραίτα Ηρώων

Ένας Ήρωας που πότισε με το αίμα του δυο φορές τις ρίζες της λευτεριάς 
της Πατρίδας μας. Αλβανικό Έπος-Εθνική αντίσταση.

Πάνε τώρα κάμποσα χρόνια, μπορεί και δέκα πέντε. Όπου, διερχόμε-
νος κάποιος υπέργηρος απόμαχος ανώτατος Αξιωματικός του Στρατού 
μας, από το βιβλιοπωλείο της Πανεπιστημίου. Και αφού με συστήθηκε 
διακριτικά, ακολούθως με ρώτησε, από πού έλκω την καταγωγήν μου. 
Στην απάντησή μου, από τον Μεσενικόλα της Καρδίτσας Θεσσαλίας, 
με ρώτησε, εάν είμαι συγγενής του Αριστείδη. Και αν μεν ναι, τί βαθμό 
συγγενείας έχουμε. - Βεβαίως του απαντώ, πρώτος μου εξάδερφος, δυο 
αδελφών παιδιά, Στρατηγέ μου!... Και τότε αυθόρμητα με ρώτησε, αφού 
πρώτα μου έριξε μια ερευνητική ματιά ... Είσαι και συ παλληκάρι σαν τον 
Αριστείδη: Σε πόλεμο Στρατηγέ μου δεν πήγα, για να ξέρω. Στον καταρ-
ράκτη της ζωής, όμως ρίχτηκα παλληκαρήσια. - Είχα την τύχη, μου λέει, να 
βρεθώ, κοντά του, όταν, Διοικητής λόχου εκείνος στον πόλεμο του 1940, 
κρατούσε με το λόχο του, τις Θερμοπύλες του κεντρικού τομέα, το 713 
ύψωμα. Εκεί αποθαύμασα την παλληκαριά του, και την αντρειοσύνη του! 
αρετές που τον καταξίωσαν σαν έναν από ηρωικότερους Αξιωματικούς 
του στρατού μας. Σ’ όλη αυτή την περίοδο ο Λοχαγός στάθηκε όρθιος στα 
εθνικά μετερίζια με τη σημαία ψηλά, άντεξε τόσες και τόσες πολεμικές 
καταιγίδες, αντιμετωπίζοντας τ’ αστροπελέκια όλων των πολέμων από 
το 1940 μέχρι το 1949, που σημάδεψαν την τύχη του Έθνους. Και τέλος 
έπεσε ύστερα από πολλά τραύματα από του Χάρου το τσεκούρι. Παρα-
σημοφορημένος με αριστεία ανδρείας! Η Πατρίδα μας, στερήθηκε έναν 
τέλειο και αψεγάδιαστο άντρα!

Σήμερα ο λεβέντης αυτός δεν υπάρχει πια ανάμεσά μας, εμείς τον χά-
σαμε! Όμως τον κέρδισε το δαφνοστεφανωμένο «Πάνθεο» της Ιστορίας 
μας! Αν παραθέτω συνοπτικά αυτό το Ιστορικό, το παραθέτω για τρείς 
βασικούς λόγους:

Πρώτον: Να νιώσουν περήφανοι όλοι όσοι πολέμησαν στην Αλβανία 
βάζοντας ένα πετραδάκι στον Παρθενώνα του έπους 1940!... Δεύτερον: 
Να σκύψουνε το κεφάλι από ντροπή οι φυγόστρατοι και οι κιότηδες, 
που λογάριασαν το τομάρι τους, πάνω από την Ελλάδα!... Και Τρίτον: για 
να γίνει δίδαγμα στα παιδιά της Ελλάδας, τη φύτρα του Έθνους, για να 
απελευθερωθούν από τις ξενόφερτες ιδέες που εκμαυλίζουν, εκφυλίζουν 
και εξουθενώνουν κάθε ηθική αντίσταση στην τυραννία των παθών που 
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έχουν σαν αποτέλεσμα την σκλαβιά της πατρίδας μας!. Το ύψωμα 713 
πέρασε στην ιστορία και στάθηκε δίπλα στις Θερμοπύλες του Μαραθώνα 
και στις Πλαταιές!

Καθιερώθηκε σαν σύμβολο της πολεμικής αρετής των Ελλήνων που 
πάντα πολεμούν για κάποιο Ιδανικό!...

–Δέκα εννέα του Μάρτη 1941. Δεν είχε ακόμα ξημερώσει και το σύνολο 
του Ιταλικού πυροβολικού όλων των διαμετρημάτων άρχισε να σφυρο-
κοπάει το ύψωμα 713 χιλιάδες βλήματα ξέσχισαν τα σπλάγχνα του, και 
το χαμήλωσαν αλλά μονάχα υψομετρικά, χωρίς όμως και το ηθικό των 
υπερασπιστών του!...

Σαν σταμάτησε ο βομβαρδισμός ο παρατηρητής διέκρινε τέσσερα άρ-
ματα μάχης. Πρωτόγνωρα στον τότε πόλεμο. Να προχωρούν, τα μυθικά 
τέρατα, και πίσω από το καθένα ένας λόχος αλπινιστών. Ήταν το τάγμα 
θανάτου του Μουσολίνι! Οι γενναίοι μας έπιασαν τα μετερίζια, ακόμα και 
οι ελαφρά τραυματισμένοι...

– Πώς όμως θα αντιμετώπιζαν αυτά τα ατσάλινα ερπετά, που όλο και 
προχωρούσαν ξερνώντας φωτιά και σίδερο από τα σπλάγχνα τους, αφού 
τα δυο αντιαρματικά μας πυροβόλα είχαν τεθεί εκτός μάχης!... Τα λιανο-
ντούφεκα τα άφηναν αδιάφορα. Και εκείνα όλο και προχωρούσαν! Άνισος 
ο αγώνας, άσκοπη η θυσία έκρινε ο λοχαγός, γι’ αυτό και διέταξε σύμπτυξη. 
Οι άντρες πήραν τον οπλισμό και τους τραυματίες αφήνοντας το ύψωμα.

Τα άρματα καβάλησαν το ύψωμα και μαζί με αυτά οι μελανοχίτωνες 
μεθυσμένοι από την αναπάντεχη νίκη αλωνίζανε το ύψωμα χωρίς να ορ-
γανωθούν, αντίστροφα για να αντιμετωπίσουν τυχαία αντεπίθεση έτσι 
τα άρματα μάχης τα εγκατέλειψαν το ύψωμα και ενώ οι μελανοχίτωνες 
έψαχναν εδώ και εκεί ίσως για πλιάτσικο. 

Το έμπειρο μάτι του Ήρωα λοχαγού που παρακολουθούσε με τα κιάλια 
την κατάσταση εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, μάζεψε το λόχο του, τράβη-
ξε το περίστροφο φωνάζοντας. – Εμπρός, αδέρφια, απάνω τους, αέρα!... 
Διά της λόγχης! ΑΕΡΑ! - Γυρτός κανείς, μονάχα ψηλομέτωποι. Αγέρωχοι 
γκρεμίζουμε τα κάστρα του θανάτου, για την Πατρίδα! Αντιβούησαν τα 
φαράγγια της Τρεμπεσίνας και το ύψωμα ταράχτηκε συθέμελα κι όλος ο 
λόχος όρμησε μανιασμένα. Τους καλούσαν οι άταφοι νεκροί μας για να 
τους θάψουνε και να μη σκυλευτούνε από τους εχθρούς φασίστες. Τους 
καλούσε η Ελλάδα μας, η Ιστορία, το χρέος! Φοβεροί δαίμονες που τους 
ξέρασε η κόλαση φάνταζαν στα μάτια του εχθρού γι’ αυτό και πανικο-
βλήθηκε.

– Πίστεψε ο εχθρός πως ύστερα από έναν τέτοιον καταιγισμό φωτιάς 
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και σιδήρου, το ύψωμα θα γινόταν ο τάφος των υπερασπιστών. Έλληνες 
και Ιταλοί ανακατεύτηκαν. Οι Ήρωες πολεμώντας από χαράκωμα - σε 
χαράκωμα εξετόπισαν τους εισβολείς! Και όσοι πρόλαβαν άτακτα υπο-
χώρησαν, ενώ οι άλλοι έμειναν αιχμάλωτοι!... Και η δεσπόζουσα μορφή 
αυτής της εποποιίας; - Ποιος άλλος, παρά ο Λοχαγός Αριστείδης Λαδιάς, 
αυτό το ανεπανάληπτο παλληκάρι!... Και όταν σε κάποια στιγμή της μάχης 
βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Ιταλό Λοχαγό Μπαρμπερίνο, εκείνος τον 
πυροβόλησε ξώφαλτσα στον ώμο ανεπιτυχώς!...

Ο Αριστείδης όμως δεν του έριξε για να τον σκοτώσει, όπως θα μπορού-
σε να το κάνει. Αλλά αφού τον αφόπλισε του πρόσφερε τσιγάρο δίνοντάς 
του και το παγούρι του να πιεί λίγο κονιάκ!... Αθάνατη Ελληνική φυλή, με 
τις αιώνιες καταβολές σου! Με τέτοια ψυχικά μεγαλεία είναι δυνατόν να 
μη μεγαλουργείς;! - Η παραπάνω πενιχρή αναφορά δεν αποτελεί παρά 
στίγμα της μεγαλοσύνης του Αριστείδη.

Την Ιστορία αυτή, που είναι πέρα για πέρα αληθινή, τη γράφω όπως 
μου την διηγήθηκε Στρατηγός.

3.6.  Ναούμ Ντιμόφσκι (Δημόπουλου) Μαρτυρία για τον 
Αριστείδη Λαδιά

(Από τηλεφωνική συνέντευξη κατά το 2003 από τα Σκόπια για τον 
Αριστείδη Λαδιά)

Διαμένω στα Σκόπια και διετέλεσα Πολιτικός Επίτροπος της 18ης 
Ταξιαρχίας του Δ.Σ.Ε. Τον Αριστείδη Λαδιά τον ήξερα πολύ καλά. Εμείς 
τον λέγαμε «Λαδά». Μια μέρα πριν σκοτωθεί ήμασταν μαζί. Δεν ήταν 
υποχρεωμένος να πάει στη μάχη, όμως την παρακολουθούσε από το 
Μακροχώρι προς τα πάνω και φαίνεται ότι, όταν πήγε και ηγήθηκε της 
επιθέσεως επικεφαλής του ΔΣΕ, τους αντιλήφθηκαν και τους χτυπήσανε 
με όλμο από κάτω.

Στη μάχη επαναλαμβάνω ότι πήγε μόνος, δεν ήταν υποχρεωμένος 
να πάει, ήταν Επιτελάρχης. Ο Επίτροπος της Ταξιαρχίας ήταν ο Μάκης 
Γουσόπουλος και επικεφαλής ήταν ο Πρίκος. Εγώ ήμουν εκεί δίπλα στα 
Κουλκουθούρια, το ψευδώνυμό μου ήταν «Τσάκαλος». Ο Αριστείδης 
Λαδιάς ήταν Επιτελάρχης της Ταξιαρχίας και ήταν σπουδαίος άνθρωπος.

Οι μαχητές αντάρτες της ΔΣΕ που χάθηκαν στην μάχη των Κουλκου-
θουρίων τάφηκαν κοντά στο Μακροχώρι.
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3.7.  Χρήστου Μιλτ. Μηλίτση βιογραφικό κείμενο για τον 
Αριστείδη Λαδιά που δημοσιεύτηκε στο βιβλίου του 
ΑΓΡΑΦΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΩΣ, 1997

Ο Αριστείδης Λαδιας του Χρήστου, γεννήθηκε στο Μεσενικόλα το 
1917. Είναι γόνος της μεγάλης οικογένειας των Λαδιαίων. Έβγαλε το Δη-
μοτικό Σχολείο και το Σχολαρχείο στο χωριό. Στη συνέχεια φοίτησε στο 
Γυμνάσιο Καρδίτσης. Εκεί πήρε και τα πρώτα στοιχεία για τη διαμόρφωση 
του Δημοκρατικού του Χαρακτήρα.

Οι Γυμνασιακές του σπουδές συνέπεσαν με τα χρόνια εκείνα που συν-
δέονται με τους οικονομικούς και κοινωνικούς αγώνας των εργαζομένων. 
Τα μαζικά συλλαλητήρια της αγροτιάς, βρίσκονταν τότε σε ανοδική πο-
ρεία, η οποία είχε βαθιές και θετικές επιδράσεις στη δραστηριοποίηση και 
μαζικοποίηση του μαθητικού, προοδευτικού και Δημοκρατικού κινήματος, 
στο οποίο ο νεαρός τότε μαθητής του Γυμνασίου Αριστείδης, έπαιρνε 
ενεργό μέρος. Είχε κάνει κιόλας, τα πρώτα θετικά βήματα του αγώνα και 
είχε πάρει το πρώτο αγωνιστικό Βάπτισμα.

Το 1936 πετυχαίνει στη Σχολή των Ευελπίδων. Αποφοίτησε το 1940 με 
το βαθμό του ανθυπολοχαγού. Από τα θρανία της Σχολής, βρέθηκε στο 
Αλβανικό Μέτωπο. Παίρνει ενεργό μέρος στις μάχες και διακρίνεται για 
την πολεμική του δράση. Τραυματίζεται στο πρόσωπο, αλλά μετά από 
λίγες μέρες, επανέρχεται στην πρώτη γραμμή. Μετά την κατάρρευση του 
Μετώπου, έρχεται στο Μεσενικόλα. Παραμένει εδώ λίγους μήνες και το 
Σεπτέμβριο του 1942, φεύγει με προορισμό την Αίγυπτο. Ήθελε να με-
ταβεί στο Κάϊρο για να καταταγεί στο στράτευμα της Μέσης Ανατολής. 
Παρέμεινε μία εβδομάδα κρυμμένος στην Κάρυστο της Νότιας Εύβοιας, 
χωρίς να μπορέσει τελικά να φύγει. Ταλαιπωρήθηκε, κρυολόγησε και 
γύρισε άρρωστος στο χωριό. 

Ανήκε στην ομάδα των Δημοκρατικών αξιωματικών και από τη στιγ-
μή που ιδρύθηκε το αντάρτικο, τοποθετήθηκε Υπεύθυνος Διοικητής του 
Εφεδρικού Ε.Λ.Α.Σ. στον τομέα της Νεβρόπολης. Όταν ελευθερώθηκε η 
Καρδίτσα από τους αντάρτες το Μάρτη του 1943, επικεφαλής εφεδροε-
λασιτών του τομέα του, πήρε μέρος στην Παρέλαση που έγινε στην πόλη. 
Τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου, συγκρότησε μία ομάδα από 94 επιλέκτους 
άνδρες της περιοχής Νεβρόπολης και πέρασε στο Ε.Λ.Α.Σ. Το Καλοκαίρι 
του ’43 τοποθετήθηκε καπετάνιος του 52ου Συντάγματος της 16ης Με-
ραρχίας του Ε.Λ.Α.Σ.

LADIAS-MAXHTHS.indb   43 28/2/19   11:52 πμ



44 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΛΑΔΙΑ

Πήρε μέρος σε πολλές μάχες με τα στρατεύματα κατοχής. Διακρίθηκε 
στις μάχες Μακρακώμης, Λαμίας και Αγίου Γεωργίου, τον Αύγουστο του 
1944, όταν οι Γερμανοί ενήργησαν τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις Λα-
μίας, Καρπενήσι, Άμφισσα – Καρπενήσι, καθώς και στη Σπερχειάδα, που 
τη φρουρούσε ένα τάγμα Γερμανών. Στη μάχη αυτή διακρίθηκε για την 
παληκαριά του. Επικεφαλής τάγματος ενήργησε αιφνιδιαστική επίθεση τη 
νύχτα και κατατρόπωσε τους Γερμανούς. Διέλυσε το τάγμα τους, συνέλαβε 
αιχμαλώτους και μεταξύ του άλλου πολεμικού υλικού, οι αντάρτες του, 
πήραν αρκετό οπλισμό και 5 πυροβόλα. Ο Λευτέρης Κατσιάκος μεγάλος 
αγωνιστής κι αυτός από το Μεσενικόλα, μας είπε τα παρακάτω για τον 
Αριστείδη Λαδιά. [Τον αντάμωσα για πρώτη φορά, ύστερα από το 1940 το 
Μάη του 1948, εντελώς απροσδόκητα, στις κορφές του μεγαλοπρεπούς 
Γράμμου, στο Γενικό Αρχηγείο του Δ.Σ.Ε. (Δημοκρατικού Στρατού Ελλά-
δος). Αγκαλιαστήκαμε. Στ’ αγριεμένα μπαρουτοκαπνισμένα μάγουλά μας, 
κύλισαν δάκρυα χαράς και συγκίνησης. Ζήτησα από το Γενικό Αρχηγείο 
να έρθει μαζί μου στο δεύτερο ορεινό όγκο του Δ.Σ.Ε. στο Βίτσι, όπου τότε 
ήμουνα πολιτικός Επίτροπος. Πήραμε διαταγή του Γενικού Αρχηγείου και 
φύγαμε για το Βίτσι.

Ο Αριστείδης τοποθετήθηκε Επιτελάρχης της 18ης Ταξιαρχίας του 
Δ.Σ.Ε. Η παρουσία του στο χώρο του Βίτσι, έδωσε μία καινούργια ώθηση 
σε όλους τους τομείς του αντάρτικού της περιοχής. Οι προβληματισμοί 
του, η ορθολογιστική του σκέψη, οι εμπειρίες ενός συγκροτημένου Λαϊ-
κού αγωνιστή, στρατιωτικού με πολλά προσόντα, βοήθησε πάρα πολύ το 
κίνημα της περιοχής και γενικότερα σε ευρύτερο χώρο.

Η συνεργασία μας ήταν βραχυπρόθεσμη. Οι προετοιμασίες για τη 
μεγάλη μάχη βρίσκονταν και από τις δύο αντίπαλες πλευρές, στο απο-
κορύφωμά τους, και λίγο πριν ξεσπάσει η μπόρα χωρίσαμε. Εγώ, με μία 
ταξιαρχία ανταρτών – συνεχίζει ο Λευτέρης – φεύγω για τη μεγάλη μάχη 
του Γράμμου. Ο Αριστείδης παρέμεινε στο Βίτσι. Οργανώνει επιχειρήσεις. 
Κάνει διεισδύσεις, που βοηθάνε τα μαχόμενα τμήματα του Γράμμου. Στήνει 
ενέδρες, απειλεί τη Φλώρινα, την Καστοριά, το Αμύνταιο, την Πτολεμαΐδα. 
Κρατάει πάντα την ευθύνη και αποκρούει τις επιθέσεις του αντιπάλου. 
Κρατάει το χώρο της Περιοχής του Βίτσι ελεύθερο, για να περάσουν με 
το γνωστό ελιγμό οι δυνάμεις του Γράμμου, στο Βίτσι.

Από τότε δεν ανταμώσαμε ξανά. Μάθαινα για την ηρωϊκή του δράση 
και χαιρόμουνα. Έπεσε ηρωϊκά στις 16 του Μάη σε μάχη στα Κουλκουθού-
ρια στο Βίτσι, σαν Επιτελάρχης της 18ης Ταξιαρχίας και έμεινε για πάντα 
εκεί. Η κυβέρνηση του βουνού, τον ονόμασε Συνταγματάρχη – νεκρό 
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– του Δ.Σ.Ε. Στα μέσα του Ιούνη του 1949, ένας γνωστός κάτοικος της 
περιοχής, παλιός αντάρτης με οδήγησε στο μνήμα του. Το επισκέφθηκα 
με λίγα αγριολούλουδα και πολλά δάκρυα, ενώ οι μάχες γύρω μαίνονταν. 

3.8.  Βασίλη Φυτσιλή, «Μικρό βιογραφικό του αγωνιστή 
της Εθνικής Αντίστασης και του Δ.Σ.Ε. Αριστείδη Χρ. 
Λαδιά (2004)

Είμαι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, της Πανελλήνιας Ένωσης 
Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης – Π.Ε.Α.Ε.Α. Ν.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Ο 
Αριστείδης Λαδιάς γεννήθηκε στο χωριό Μεσενικόλα της Καρδίτσας, το 
1917. Το 1937 εισήχθη στη Σχολή΄Ευελπίδων. Αποφοίτησε το 1940 με το 
βαθμό του ανθυπολοχαγού και, στη συνέχεια, έλαβε μέρος στον πόλεμο 
κατά των Ιταλών φασιστών που εισέβαλαν στη χώρα μας (Αλβανικό Μέ-
τωπο). Πολέμησε γενναία, ως Διοικητής διμοιρίας, τραυματίστηκε, στο 
μέτωπο του Πόγραδετς, και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ενώ, 
μετά την αποθεραπεία του, πήρε αναρρωτική άδεια, δεν πήγε καθόλου 
στο σπίτι του, παρά επέστρεψε αμέσως στη μονάδα του και συνέχισε τον 
αγώνα κατά των εισβολέων. Με την κατάρρευση του μετώπου και την κα-
τάληψη της χώρας μας από τους Γερμανο-Ιταλούς, προσπάθησε να φύγει 
για τη Μέση Ανατολή, αλλά δεν τα κατάφερε. Στη συνέχεια, εντάχθηκε 
από τους πρώτους στον ΕΛΑΣ, όπου εξελίχθηκε σε καπετάνιο του 52ου 
Συντάγματος (στην περιοχή Κόζιακα). (Στο σπίτι του, στο Μεσενικόλα, 
φιλοξενήθηκαν κατά καιρούς, ο Άρης Βελουχιώτης, ο Κ. Καραγιώργης, 
και άλλα ανώτατα στελέχη του ΕΛΑΣ και του ΚΚΕ).

Μετά την απελευθέρωση και την παράδοση των όπλων του ΕΛΑΣ, 
αναγκάστηκε, λόγω του άγριου διωγμού των αγωνιστών του ΕΛΑΣ, από 
το μεταβαρκιζιανό κράτος και τις ληστοσυμμορίες των Σούρληδων, Βουρ-
λάκηδων κ.λπ., να καταφύγει, με πολλούς άλλους συμπολεμιστές του, 
για δεύτερη φορά στο βουνό. Ηγετικό στέλεχος του ΔΣΕ, (Διοικητής 
Ταξιαρχίας του ΔΣΕ) με σπάνια ηγετικά προσόντα, με αυτοθυσία και 
αυταπάρνηση, αγωνίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης του ΔΣΕ, για 
να πέσει ηρωϊκά στη θέση «Κουλκουθούρια» (στη μάχη της Φλώρινας), 
στις 16-5-1949.

Ο Αριστείδης Λαδιάς, πρότυπο πιστού και αφοσιωμένου στην υπόθεση 
του λαϊκού μας κινήματος αγωνιστή, πάλεψε ηρωϊκά μέχρι την τελευταία 
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του πνοή, για ένα καλύτερο αύριο για το λαό και την πατρίδα μας. Πολέ-
μησε ασυμβίβαστα τους φασίστες Γερμανοϊταλούς κατακτητές (στο πρώτο 
αντάρτικο, 1940-1944), και, στη συνέχεια, τους νέους κατακτητές, τους 
Αγγλοαμερικανούς ιμπεριαλιστές, μέχρι το τέλος της ζωής του. Τιμημένος 
νεκρός του λαϊκού μας αγώνα, κομμουνιστής πιστός και αφοσιωμένος 
ολόψυχα στον αγώνα, για το χτίσιμο του Σοσιαλισμού και στη χώρα μας, 
θα μένει αιώνια στο Πάνθεο των ηρώων και μαρτύρων του ΚΚΕ και του 
ελληνικού λαού.

3.9.  Λευτέρη Κατσιάκο – Μαρτυρία για τον Αριστείδη 
Λαδιά (2003)

Ο Λευτέρης Κατσιάκος , αγωνιστής κι αυτός από τον Μεσενικόλα μάς 
είπε τα παρακάτω για τον Αριστείδη Λαδιά. « Τον αντάμωσα για πρώτη 
φορά, ύστερα από το 1940, το Μάη του 1948, εντελώς απροσδόκητα, στις 
κορφές του μεγαλοπρεπούς Γράμμου, στο Γενικό Αρχηγείο του Δ.Σ.Ε. 
(Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας). Αγκαλιαστήκαμε. Στ’ αγριεμένα μπα-
ρουτοκαπνισμένα μάγουλά μας, κύλισαν δάκρυα χαράς και συγκίνησης. 
Ζήτησα από το Γενικό Αρχηγείο να έρθει μαζί μου στο δεύτερο ορεινό 
όγκο του Δ.Σ.Ε. στο Βίτσι, οπού τότε ήμουνα πολιτικός Επίτροπος. Πήραμε 
διαταγή του Γενικού Αρχηγείου και φύγαμε για το Βίτσι. 

Ο Αριστείδης τοποθετήθηκε Επιτελάρχης της 18ης Ταξιαρχίας του 
Δ.Σ.Ε. Η παρουσία του στο χώρο του Βίτσι έδωσε μια καινούργια ώθηση 
σε όλους τους τομείς του αντάρτικου της περιοχής. Οι προβληματισμοί 
του, η ορθολογιστική του σκέψη, οι εμπειρίες ενός συγκροτημένου Λαϊ-
κού αγωνιστή, στρατιωτικού με πολλά προσόντα, βοήθησε πάρα πολύ το 
κίνημα της περιοχής και γενικότερα στον ευρύτερο χώρο.

Η συνεργασία μας ήταν βραχυπρόθεσμη. Οι προετοιμασίες για τη 
μεγάλη μάχη βρίσκονταν και από τις δυο αντίπαλες πλευρές στο απο-
κορύφωμά τους, και λίγο πριν ξεσπάσει η μπόρα χωρίσαμε. Εγώ, με μια 
ταξιαρχία ανταρτών , φεύγω για τη μεγάλη μάχη του Γράμμου. Ο Αριστεί-
δης παρέμεινε στο Βίτσι. Οργανώνει επιχειρήσεις. Κάνει διεισδύσεις που 
βοηθάνε τα μαχόμενα τμήματα του Γράμμου. Στήνει ενέδρες, απειλεί τη 
Φλώρινα, την Καστοριά, το Αμύνταιο, την Πτολεμαΐδα. Κρατάει πάντα 
την ευθύνη και αποκρούει τις επιθέσεις του αντιπάλου. Κρατάει το χώρο 
της Περιοχής του Βίτσι ελεύθερο, για να περάσουν με το γνωστό ελιγμό 
οι δυνάμεις του Γράμμου στο Βίτσι.

LADIAS-MAXHTHS.indb   46 28/2/19   11:52 πμ



Η ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΧΗΤΗ 47

Από τότε δεν ανταμώσαμε ξανά. Μάθαινα για την ηρωική του δράση 
και χαιρόμουνα. Έπεσε ηρωικά στις 16 του Μάη 1949 σε μάχη στα Κουλου-
κουθούρια στο Βίτσι, σαν Επιτελάρχης της 18ης Ταξιαρχίας και έμεινε για 
πάντα εκεί. Η κυβέρνηση του βουνού τον ονόμασε Αντισυνταγματάρχη 
–τιμημένο νεκρό– του Δ.Σ.Ε. Στα μέσα του Ιούνη του 1949, ένας γνωστός, 
κάτοικος της περιοχής, παλιός αντάρτης, με οδήγησε στο μέρος όπου είχε 
ταφεί. Το επισκέφτηκα με λίγα αγριολούλουδα και πολλά δάκρυα, ενώ οι 
μάχες γύρω μαίνονταν». Ήταν παντρεμένος με την Ιφιγένεια Αλλαμανή 
και τον Αύγουστο του 1948, είχε αποκτήσει μια κόρη, την Αγγελική, που 
δεν πρόλαβε να γνωρίσει.

3.10.  Γιώργου Κρανιά, βιογραφικό κείμενο για τον 
Αριστείδη Λαδιά 

(Δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο www.mesenikolas.gr 2003)
Ο αξιωματικός Αριστείδης Λαδιάς γεννήθηκε το 1917 στον Μεσενι-

κόλα και υπηρέτησε σαν ανθυπολοχαγός του ελληνικού στρατού όντας 
απόφοιτος της σχολής Ευελπίδων. Από τα θρανία της σχολής το 1940 
πήγε κατευθείαν στο μέτωπο.

Πολέμησε γενναία και τραυματίστηκε στο πρόσωπο, αλλά δεν εγκα-
τέλειψε την πρώτη γραμμή του πολέμου.

Στην κατοχή, αφού προσπάθησε ανεπιτυχώς να φύγει με υποβρύχιο 
για τη Μέση Ανατολή, εντάχθηκε στο κίνημα της εθνικής αντίστασης 
και υπηρέτησε αρχικά ως διοικητής του εφεδρικού ΕΛΑΣ στον τομέα της 
Νεβρόπολης. Σαν επικεφαλής των ανδρών του τομέα αυτού, πήρε μέρος 
στην παρέλαση του ΕΛΑΣ κατά την πρώιμη απελευθέρωση της Καρδίτσας 
από τους Ιταλούς τον Μάρτη του 1943. 

Τον επόμενο μήνα μαζί με 94 επίλεκτους άντρες του πέρασε στον μό-
νιμο ΕΛΑΣ και από το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου έγινε καπετάνιος του 
52 συντάγματος της 16ης μεραρχίας του ΕΛΑΣ. 

Διακρίθηκε σε πάρα πολλές μάχες εναντίον των Γερμανών. 
Στην περιοχή της Σπερχιάδας τον Αύγουστο του 1944, με το τάγμα που 

διοικούσε, μετά από αιφνιδιαστική νυκτερινή επίθεση διέλυσε Γερμανικό 
τάγμα, συνέλαβε πολλούς αιχμαλώτους και κυρίευσε αρκετό οπλισμό 
συμπεριλαμβανομένων και πέντε πυροβόλων. 

Μετά την κατοχή το κράτος τον ενέταξε στον πίνακα των ανεπιθύμη-
των και «εθνικά ύποπτων» αξιωματικών και τον παρόπλισε. Δεν έκατσε 
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να τον πιάσουν και να τον οδηγήσουν, όπως τους περισσότερους αξιω-
ματικούς της αντίστασης στην εξορία, αλλά πήρε και πάλι το δρόμο του 
βουνού και εντάχθηκε στις γραμμές των ανταρτών του Δημοκρατικού 
Στρατού. Ονομάστηκε αντισυνταγματάρχης και αναδείχτηκε σε επιτε-
λάρχη της 18ης ταξιαρχίας του ΔΣΕ. 

Έπεσε σε ηλικία 32 ετών, λίγους μήνες πριν το τέλος του πολέμου, στις 
16 Μαΐου 1949 στο Βίτσι από βολή πυροβολικού και ενώ πιθανότατα 
διοικούσε ήδη την ταξιαρχία. 

Η κυβέρνηση του βουνού τον τίμησε και με απόφασή της του απένειμε 
μετά θάνατον το βαθμό του συνταγματάρχη. 

  Αγγέλα Λαδιά-Αραμπατζή, Χημικός-Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
κόρη του Αριστείδη Λαδιά 

(σε παλαιότερη φωτογραφία, 1980)

LADIAS-MAXHTHS.indb   48 28/2/19   11:52 πμ



ΜΕΡΟΣ B΄

•

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ, 
Η ΤΑΞΗ ΤΟΥ 1940 Α 

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΛΑΔΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ. 
ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έχει ενδιαφέρον να συνδεθεί η δράση του Αριστείδη Λαδιά με τις γενι-
κότερες πολιτικοκοινωνικές συνθήκες της εποχής. Γι΄ αυτό θεωρούμε 
σκόπιμο να γίνει αναφορά στη δράση συνολικά των αποφοίτων της 

Τάξης του 1940, που είχαν την τύχη να βρεθούν από τα θρανία της Σχολής 
κατ΄ ευθείαν στις μάχες του Αλβανικού Μετώπου και, κάποιοι από αυτούς, 
της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου Πολέμου.

Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα κείμενα δια-
φόρων γνωστών συγγραφέων για την τάξη του 1940 της ΣΣΕ καθώς και 
το σημαντικότατο ιστορικού ντοκουμέντο για την ιστορική τάξη των Ευ-
έλπιδων που είναι το κείμενο ενός εξ΄αυτών που περιγράφει με ακρίβεια 
την λειτουργία της τάξης όσο και την τύχη, την πορεία και την μοίρα των 
συμμαθητών του. Η πορεία αυτή καταγράφεται μέχρι και την μεταπολί-
τευση και το παράρτημα του προαναφερθέντος κειμένου περιλαμβάνει 
επίσης το Βασιλικό Διάταγμα «ονομασίας και κατάταξης Ανθυπολοχαγών 
Αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Τάξεως 1940».
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Κεφάλαιο 1
Η ΤΑΞΗ ΜΑΣ 1940  

ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 

Του Μελέτη Δ. Κριεκούκη

Η ΤΑΞΙΣ ΜΑΣ 
1940 

(ΤΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

Κείμενον - Καταστάσεις - Επιμέλεια από τον 
ΜΕΛΕΤΗ Δ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

Η ΤΑΞΙΣ ΜΑΣ 
(Ιστορικόν - Απώλειαι - Δομή)

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ
1. Εισαγωγικές εξετάσεις για την Σχολή δώσαμε το καλοκαίρι του 1937. 

Στις 16 Οκτωβρίου του ιδίου έτους εδημοσιεύετο στις εφημερίδες ο Πίναξ 
των Επιτυχόντων, οι οποίοι εκαλούντο να παρουσιασθούν την 9ην πρωινήν 
ώρα της 23ης Οκτωβρίου 1937. Ο Πίναξ αυτός περιελάμβανε συνολικά 
316 ονόματα επιτυχόντων, που ανήκαν σε τρεις κατηγορίες:

Α΄ Κατηγορία: Ιδιώται (210 ονόματα)
Β΄ Κατηγορία: Υιοί και Αδελφοί Αξ/κών και Θυμάτων Πολέμου (79)
Γ΄ Κατηγορία: Εθελονταί Υπαξιωματικοί (36).
2. Από τους 316 κληθέντας δεν παρουσιάσθησαν ή έφυγαν τις πρώτες 

ημέρες της ζωής μας στην Σχολή 14. Εξ αιτίας αυτής της μειώσεως, προ-
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σεκλήθησαν 6 Επιλαχόντες, ούτως ώστε –δεδομένου ότι προσετέθησαν 
3 διετείς της προηγούμενης Τάξεως– στην Ι Τάξι της Σχολής φοιτήσαμε 
311 συμμαθηταί, κατανεμηθέντες σε 6 Εκπαιδευτικά Τμήματα, σε 3 Ορ-
γανικούς Λόχους και σε 3 Λόχους Ασκήσεων.

3. Κατά την διάρκεια της φοιτήσεώς μας στην Σχολή, 14 συνάδελφοί 
μας έμειναν διετείς στις διάφορες τάξεις και άλλοι 8 έχασαν για διαφό-
ρους λόγους (θάνατοι, ασθένειες κ.λπ.) την ιδιότητα του Ευέλπιδος. Έτσι, 
τελικά, στις 10 Αυγούστου 1940, 289 αδέλφια-συμμαθηταί ωρκισθήκαμε 
Ανθυπολοχαγοί, κατατμηθέντες στα τέσσερα τότε βασικά Όπλα ως εξής:

Πεζικόν 170
Πυροβολικόν 76
Ιππικόν 20
Μηχανικόν 23

289

4. Αργότερα, όταν διεμορφώθη μεταπολεμικώς η γενική οργάνωσις 
του Στρατού, η κατανομή μας θα ήταν –μη λαμβανομένων υπ’ όψιν των 
απωλειών– ως ακολούθως:

Πεζικόν 165
Πυροβολικόν 70
Ιππικόν-Τεθωρακισμένα 24
Μηχανικόν 14
Διαβιβάσεις 10
Τεχνικού Σώματος 3
Σώμα Εφοδιασμού-Μεταφορών 1
Γεωγραφικής Υπηρεσίας 2

289

ΑΠΩΛΕΙΑΙ
5. Από τους 289 έχουν χάσει μέχρι σήμερα την ζωήν τους 99 συμμαθη-

ταί μας, οι οποίοι κατανέμονται κατά χρονικήν περίοδον ως κατωτέρω:

α. Από 28 Οκτωβρίου 1940 μέχρι 30 Απριλίου 1941: 30
β. Από 1 Μαΐου 1941 μέχρι 31 Ιανουαρίου 1945: 20
γ. Από 1 Φεβρουαρίου 1945 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1949: 20
δ. Από 1 Ιανουαρίου 1950 μέχρι σήμερα: 29

99
(Λεπτομερή στοιχεία απωλειών δίδονται στον σχετικόν Πίνακα).
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6. Για την απώλεια των 99 συμμαθητών μας παρατίθενται μερικά στα-
τιστικά και συμπτωματικά στοιχεία:

α. Ο πρώτος νεκρός συμμαθητής μας, στον Πόλεμο 40-41, ήταν ο Νίκος 
Χατζόπουλος, που έπεσε στις 7 Νοεμβρίου ’40 στο ύψωμα Γκραμπάλα και 
ο τελευταίος ο Μήτσος Κόκκας, που σκοτώθηκε στις 27 Απριλίου ’41 από 
αεροπορικό βομβαρδισμό στην Οιχαλεία Μεσσηνίας.

β. Ο τελευταίος αποβιώσας συμμαθητής μας ήταν ο Θανάσης Μαν-
θόπουλος (27 Ιουλίου 1979).

γ. Όλοι οι 30 συμμαθητές μας Ανθυπολοχαγοί, που έπεσαν στον Πόλεμο 
40-41 ήσαν του Πεζικού.

δ. Ο Ευριπίδης Κονίδης και ο Στάθης Σταυρίδης, υπηρετώντας στο ίδιο 
Σύνταγμα (5ον Σ.Π.) έπεσαν την ίδια μέρα (9 Φεβρ. ’41) στο ίδιο μέρος 
(ύψωμα 717, Μοναστέρο, βορείως Μπούμπεσι).

ε. Ίδιες μέρες χάσαμε επίσης τους Βενιζέλο Νίκα και Νίκο Ευθυμίου (14 
Νοεμ. ’40) όπως επίσης τους Νίκο Αντωνάκο και Παναγιώτη Μαλισσιόβα 
(26 Ιαν. ’41).

στ. Ο Πελοπίδας Ραφελέτος και ο Παναγιώτης Μαλισσιόβας υπηρετού-
σαν στο ίδιο Σύνταγμα (3ον Σ.Π.) και έπεσαν στο ίδιο ύψωμα (ύψ. 1285) 
στην Κλεισούρα, την μία μέρα ο πρώτος (25 Ιαν. ’41) και την επομένη (26) 
ο δεύτερος.

ζ. Επίσης ο Ηλίας Φοινινής και ο Μανώλης Κουμπούλης υπηρετούσαν 
στο ίδιο Σύνταγμα (90ον Σ.Π.) και έπεσαν στην περιοχή ΙΒΑΝ την μία 
μέρα ο πρώτος και την μεθεπομένη ο δεύτερος (15 και 17 Νοεμ. ’40).

η. Ομοίως στο ίδιο Σύνταγμα (87ον Σ.Π.) υπηρετούσαν οι –θα μπορού-
σαμε να πούμε– πιο άτυχοι συμμαθηταί μας του Πολέμου του ’40 Κώστας 
Βούλης και Μήτσος Κόκκας, που σκοτώθηκαν και οι δύο από αεροπορι-
κό βομβαρδισμό στην Οιχαλεία Μεσσηνίας, στις 26 και 27 Απριλίου ’41 
αντιστοίχως, δηλαδή την αποφράδα εκείνη μέρα που έμπαιναν οι Ναζί 
στην Αθήνα.

θ. Τέλος στα ίδια Συντάγματα υπηρέτησαν επίσης οι Γιάννης Βαλάσης 
- Θεόδωρος Κανδηλάπτης (28ον Σ.Π.), οι Γιώργος Κοφινάς - Δημήτρης 
Ραΐσης (34ον Σ.Π.) και οι Νίκος Ατωνάκος - Πέτρος Νάσης (36ον Σ.Π.) 
ενώ στο 5ον Σ.Π., πλην των Κονίδη και Σταυρίδη, υπηρέτησε και ο Νίκος 
Ευθυμίου.

ι. Ο πιο θλιβερός μήνας του πολέμου ήταν ο Γενάρης ’41• χάθηκαν 8 
συμμαθηταί μας, ενώ τον Μάρτη σκοτώθηκε ένας.

ια. Ο Άγγελος Βενετσάνος είναι ο μόνος συμμαθητής μας που σκοτώ-
θηκε σε μάχη με τους Γερμανούς.
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ιβ. Ο Νίκος Λαγοπάτης σκοτώθηκε δύο μόλις μέρες μετά την προαγωγή 
του σε Επίλαρχο (2-4 Ιουλίου ’49).

ιγ. Όλοι γνωρίζαμε ότι ο μακαρίτης Κονίδης λεγόταν Ευριπίδης. Αυτός 
ο αγνός Εύελπις, που πραγματικά ελάτρευε το αξίωμά μας, προτού φο-
νευθή είχε υποβάλει αίτησι αλλαγής του ονόματός του από «Ευριπίδης» 
σε «Ευελπίδης». Ο Κονίδης σκοτώθηκε στις 9 Φεβ. ’41 και στις 4 Μαρτίου 
δημοσιευόταν η Εγκύκλιος με την αλλαγή…

ιδ. Στην ίδια αυτή Εγκύκλιο δημοσιευόταν επίσης η τροποποίησις του 
επωνύμου του Μαγκανάρα σε «Μαγκανάρη».

ιε. Προσωπικά γνωρίζω δύο οδούς που φέρουν ονόματα πεσόντων 
συμμαθητών μας: η οδός Ν. Καρατζά στου Παπάγου και Β. Παππά στο 
Κορωπί.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ
7. Ως μεγαλύτερος στην ηλικία συμμαθητής μας έχει καταγραφή ο 

μακαρίτης Λάμπρος Φάκος, με έτος γεννήσεως 1911 (προήρχετο από την 
προηγουμένη μας τάξι) και ως μικρότερος ο επίσης μακαρίτης Θανάσης 
Βαγιακάκος, με έτος γεννήσεως 1921. Αναφέρομαι πάντοτε στα επίση-
μα στοιχεία, ασχέτως αν ελάχιστα από αυτά, σκοπίμως τροποποιημένα, 
διαφοροποιούν την πραγματικότητα. Π.χ., γνωρίζω… κάποιον, που, ενώ 
έχει γεννηθή στις 11 Φεβρ. 1921, φέρεται γεννημένος το 1919 (πήρε την 
ηλικία του αδελφού του), γιατί για 42 μέρες δεν είχε δικαίωμα να δώση 
εισαγωγικές εξετάσεις… Με αυτή τη βάσι, η κατανομή της Τάξεως σε έτη 
γεννήσεως έχει ως ακολούθως:

1911 1
1912 7
1913 10
1914 10
1915 5
1916 3
1917 86
1918 63
1919 83
1920 20
1921 1

289
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ΚΑΤΑΓΩΓΗ
8. Από απόψεως τόπου καταγωγής, η Τάξις μας παρουσιάζει την επό-

μενη σύνθεσι:
Αττική 60
Στερεά Ελλάς 35
Πελοπόννησος 79
Θεσσαλία 18
Ήπειρος 10
Μακεδονία 19
Θράκη 2
Κρήτη 28
Επτάνησος 17 (ων 12 εκ Κερκύρας)
Νήσοι Αιγαίου 5
Κυκλάδες 8
Κύπρος 2
Κων/πολις - Μ. Ασία 4
Αίγυπτος 2

289

9. Η μερικώτερη κατανομή κατά Νομούς παρουσιάζει την κατωτέρω 
(δικαιολογημένη ή εντυπωσιακή) εικόνα:

66 Νομός Αττικής (περιλαμβάνονται 6 πολιτογραφηθέντες του Εξωτερικού)
21 Νομός Μεσσηνίας

ανά 15 έκαστος των Νομών Αρκαδίας και Χανίων
13 Νομός Φθιώτιδος (εξ ων 1 πολιτογραφηθείς)

ανά 12 έκαστος των Νομών Λακωνίας και Κερκύρας
11 Νομός Ηρακλείου (εξ ων 1 πολιτογραφηθείς)

ανά 10 έκαστος των Νομών Αχαΐας και Τρικάλων
9 Νομός Κορινθίας

ανά 8 έκαστος των Νομών Ευβοίας, Ηλείας και Κυκλάδων
ανά 7 οι Νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Λαρίσης και Ιωαννίνων
ανά 4 οι Νομοί Θεσ/κης (!!!), Πειραιώς, Βοιωτίας, Αργολίδος και Πέλλης
ανά 3 οι Νομοί Κοζάνης, Φωκίδος και Ζακύνθου
ανά 2 οι Σερρών, Μαγνησίας, Ρεθύμνου, Λέσβου και Σάμου

ουδείς εκ των Νομών Γρεβενών, Δωδεκανήσου, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Λευ-
κάδος, Πιερίας και Ροδόπης.

ανά 1 οι υπόλοιποι Νομοί.
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ΕΠΩΝΥΜΑ
10. Το επιμηκέστερον επίθετον συμμαθητού μας: Διακουμογιαννό-

πουλος. 
Το βραχύτερον: 17 πενταγράμματα επίθετα.
Καταλήξεις επιθέτων:
36 εις …ΠΟΥΛΟΣ
27 εις …ΑΚΗΣ
14 εις …ΙΔΗΣ
12 εις …ΑΚΟΣ

και μονοψήφιοι αριθμοί δια τας λοιπάς καταλήξεις.

ΜΙΚΡΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
11.α. Από απόψεως μικρών ονομάτων, η Τάξις μας έχει: (σε παρένθεσι 

οι εν ζωή)
38 Κωνσταντίνους (25)
26 Νικολάους (19)

από 24 Γεώργηδες και Γιάννηδες (19 και 13 αντιστοίχως)
13 Δημητρίους (5)
11 Βασιλείους (9)
10 Σπυρίδωνες (6)

και μονοψήφιοι αριθμοί για τα υπόλοιπα ονόματα.
β. Υπάρχουν 37 συμμαθηταί που έχουν μοναδικότητα στο όνομά τους• 

εξ αυτών των ονομάτων:

10 είναι αρχαία
23 χριστιανικά
2 ξενικά (Λουίζος και Όθων)
1 προέρχεται από επίθετον (Ασημάκης)

και 1 που… δεν είναι βυζαντινόν, διότι εδώ ειδικά πρόκειται περί ενός 
άλλου… Λέοντος.

γ. Στα χριστιανικά ονόματα περιλαμβάνονται και δύο, που, ενώ φαί-
νονται σαν Ρωμαϊκά, εν τούτοις προέρχονται από δύο μαρτυρήσαντες 
Αγίους της Ανατολικής Εκκλησίας (Αιμίλιος και Βαλέριος).

δ. Μιλώντας για μικρά ονόματα, θα πρέπει –για μια ευρύτερη ενημέ-
ρωσή σας– να σας πληροφορήσω ότι ο Λέων Δόστης προσέθεσε το 1949 
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και δεύτερο μικρό όνομα: το Ιεουδάς. Συνεπώς φέρεται ως: Δόστης Λέων 
και Ιεουδάς του Ισαάκ…

ΑΝΑΣΤΗΜΑ
12.α. Στους υψηλοτέρους συμμαθητάς μας περιλαμβάνονται (αλφα-

βητικώς) οι Αποστολόπουλος Απόστ. (ο επονομαζόμενος Ξ……ς), Δόβε-
λος, Ζωιτόπουλος, Κατζουράκης, Λιαράκος, Νίκας, Νιώτης, Πλούμπης, 
Χατζηγιάννης κ.α.

β. Οι κοντύτεροι συμμαθηταί μας δεν είναι ο Γιάννης-Φρειδερίκος 
Κοντός ούτε ο Κώστας Κοντός ή ο Κώστας Κόντος ούτε κι αυτός ακόμη 
ο Γιάννης Κοντάκης… Είναι κάποιοι άλλοι• ονόματα όμως… δεν λέμε.

ΓΑΜΟΙ
13.α. Ο πρώτος συμμαθητής μας, που φέρεται –επίσημα– ότι παντρεύ-

τηκε είναι ο μακαρίτης Γιάννης Κοκοτός με ημερομηνία τελέσεως γάμου 
την 22 Σεπτ. ’41. Δεύτερος ο επίσης μακαρίτης Βασίλης Παππάς με ημε-
ρομηνία 4 Δεκ. ’41 και έπονται οι Μανώλης Αποστολάκης, Αριστείδης 
Μπασιάκος, Θανάσης Μανθόπουλος, Τάκης Γιαννακόπουλος κ.α.

β. Ο πιο πρόσφατος γάμος έγινε στις 11 Αυγ. ’75 με γαμπρό τον Κώ-
στα Χρήστου. Και πριν από αυτόν ο Κώστας Ποΐλας παντρεύτηκε τον 
Φεβρουάριον του ’72.

γ. Και βεβαίως η Τάξις μας έχει ακόμη τα ανύπαντρα παληκαράκια της: 
είναι ο Αντρέας Κάζος και ο Βασίλης Παπαβασιλείου.

δ. Τέλος, σας πληροφορώ ότι –σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία– ο 
συμμαθητής μας Κορρές Αγαθοκλής του Ιωάννου παντρεύτηκε το 1962 
την δίδα Κορρέ Ελισάβετ του Ιωάννου…

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΙΣ
14. Οι 289 Ανθυπολοχαγοί της 10ης Αυγούστου 1940 ετερμάτισαν την 

στρατιωτικήν τους σταδιοδρομίαν με τους κατωτέρω βαθμούς, λαμβανο-
μένου υπ’ όψιν ότι οι εν ενεργεία πεσόντες ή θανόντες έχουν λογισθή με 
τον βαθμόν που έφερον κατά τον χρόνον της απωλείας.
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Στρατηγοί 1 ων εν ζωή 1
Αντιστράτηγοι 25 » 23
Υποστράτηγοι 57 » 55
Ταξίαρχοι 43 » 39
Συνταγματάρχαι 18 » 13
Αντισυνταγματάρχαι 18 » 13
Ταγματάρχαι 18 » 10
Λοχαγοί Υπολοχαγοί 72 » 36
Ανθυπολοχαγοί 37 » ουδείς

289 » 190

Σ.Σ. Ζητώ την κατανόησί σας για την άτυπη γλώσσα, που εχρησιμο-
ποίησα. Δεν θα επεθύμουν βασικώς να λησμονήσω τα όσα εδιδάχθημεν, 
αλλά παράλληλα δεν νομίζω ότι θάπρεπε να ξεφύγω χαρακτηριστικά από 
μία διαμορφούμενη αναμφισβήτητα κατάστασι.

Μ.Δ.Κ.
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ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ 

ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΩΝ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 

ΤΑΞΕΩΣ 1940

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΤΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣ 

ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΣ ΑΡΧΑΣ

«Κοινοποίησις Β.Δ. 7-8-40 περί ονομασίας και κατατάξεως 289 Ανθυ-
πολοχαγών αποφοίτων Σχολής Ευελπίδων»

Κατωτέρω κοινωνοποιώ, ως έχει, το από 7-8-40 Βασ. Διάταγμα περί 
του εν περιλήψει αντικειμένου δημοσιευθέν εις το υπ’ αριθ. 154/9-8-40 
Φύλλον Εφημερίδος Κυβερνήσεως, (Τεύχος Γ΄), προς γνώσιν.

Αθήναι τη 9η Αυγούστου 1940
Ο Υφυπουργός
Ν. Παπαδήμας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του ημετέρου επί των Στρατιωτικών Υφυπουργού και έχο-
ντες υπ’ όψει τον Αναγκαστικόν Νόμον 2005/39 «Περί Οργανώσεως και 
Στελεχών του Εν Ειρήνη Στρατού» ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, τον 
υπ’ αριθ. 2307/40, Αναγκαστικόν Νόμον «Περί Στρατιωτικής Ιεραρχίας 
και Στρατιωτικών Προαγωγών», τον υπ’ αριθ. 2127/39 Αναγκαστικόν 
Νόμον «Περί Στρατ. Σχολής Ευελπίδων» και το από 24-2-40 Β.Δ. «Περί 
Οργανισμού Σχολής Ευελπίδων» απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Ονομάζομεν
Ανθυπολοχαγούς τους κάτωθι Ευέλπιδας ΙΙΙ Τάξεως Στρατ. Σχολής 

Ευελπίδων, επιτυχόντας κατά τας απολυτηρίους εξετάσεις του Σχολικού 
Έτους 1939-1940 και περιλαμβανομένους εις τον κεκυρωμένον πίνακα και
Κατατάσσομεν
τούτους εις το έναντι του ονόματος εκάστου αναφερόμενον όπλον, με την 
κάτωθι σειράν αρχαιότητος απορρέουσαν εκ της σειράς επιτυχίας των:
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1) Οπρόπουλον Δημήτριον Γεωργίου Πεζικόν 1

2) Διαμαντήν Κων/νον Ευστρατίου Μηχανικόν 1

3) Μακαρέζον Νικόλαον Ιωάννου Πυρ/κόν 1

4) Παπαδόπουλον Γεώργιον Χρήστου » 2

5) Γιουλάκην Ιωάννην Γεωργίου » 3

6) Μπλούτσον Αριστείδην Αντωνίου » 4

7) Σηφάκην Στέφανον Γεωργίου Μηχ/κόν 2

8) Αλεξόπουλον Πολυχρόνην Ευθυμίου Πεζικόν 2

9) Μπριλλάκην Κων/νον Γεωργίου » 3

10) Φραγκεδάκην Ανδρέαν Χαραλάμπους » 4

11) Βολτέαν Γεώργιον Κων/νου » 5

12) Καπόπουλον Αλεξ/ρον Ευσταθίου » 6

13) Τερεζόγλου Νικόλαον Δημητρίου » 7

14) Δέδεν Αντώνιον Βασιλείου » 8

15) Παπαθεοδώρου Ευαγόραν Ιωάννου Ιππικόν 1

16) Πετρόπουλον Θεόδωρον Δημητρίου Πυρ/κόν 5

17) Κόντον Κων/νον Παναγιώτου Πεζικόν 9

18) Ποΐλαν Κων/νον Ευαγγέλου Μηχ/κόν 3

19) Αναστασόπουλον Ιωάννην Δημητρίου » 4

20) Τζανετήν Κων/νον Εμμανουήλ Πυρ/κόν 6

21) Καπογιάννην Γεράσιμον Διονυσίου » 7

22) Λαγαρίαν Αργύριον Ιωάννου » 8

23) Καφίρην Κων/νον Γεωργίου Πεζικόν 10

24) Κιούσην Γεώργιον Χαριλάου » 11

25) Χρήστου Κων/νον Αποστόλου » 12

26) Νίκαν Βενιζέλον Νικολάου » 13

27) Ελευθεριάδην Ευστάθιον Ελευθερίου » 14

28) Χριστοδουλίδην Λουίζον Σταύρου » 15

29) Σιούναν Αθανάσιον Παναγιώτου Ιππικόν 2

30) Ράπτην Νικόλαον Αστερίου Πεζικόν 16
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31) Παπακωνσταντίνου Κων/νον Δημητρίου Πυρ/κόν 9

32) Σωτηρίου Νικόλαον Πέτρου Μηχ/κόν 5

33) Μπάνον Σπυρίδωνα Νικολάου » 6

34) Ευθυμάκην Χρήστον Ιωάννου Πυρ/κόν 10

35) Κοκμάδην Απόστολον Σωτηρίου » 11

36) Μουρίκην Θεοφάνην Δημητρίου » 12

37) Μέλλιον Νικόλαον Κων/νου Ιππικόν 3

38) Κόκκαν Δημήτριον Γεωργίου Πεζικόν 17

39) Χατζόπουλον Νικόλαον Κων/νου » 18

40) Κανδηλάπτην Θεόδωρον Γεωργίου » 19

41) Ρογκάκον Βασίλειον Παναγιώτου » 20

42) Φοινινήν Ηλίαν Αριστοτέλους » 21

43) Κοκκώνην Ιωάννην Σταύρου » 22

44) Ζαλοκώσταν Θεόδωρον Ιωάννου » 23

45) Καραγιάννην Γεώργιον Σωκράτους » 24

46) Κατσαρέλην Αθανάσιον Τριαν/λου Πυρ/κόν 13

47) Δόστην Λέοντα Ισαάκ Πεζικόν 25

48) Κριεκούκην Μελέτιον Δημητρίου Μηχ/κόν 7

49) Σμυρνήν Μενέλαον Δημητρίου Πεζικόν 26

50) Μπουζάκην Κων/νον Ιωάννου » 27

51) Ξηροτύρην Κων/νον Ιωάννου Πυρ/κόν 14

52) Βολιώτην Γεώργιον Κων/νου » 15

53) Κατσιμήτρον Ταξιάρχην Νικολάου » 16

54) Μίχαν Νικόλαον Δημητρίου Πεζικόν 28

55) Χαραλαμπόπουλον Μιχαήλ Ευαγγέλου » 29

56) Τσαντήλαν Παναγιώτην Γεωργίου » 30

57) Κωτσέλην Πέτρον Μιχαήλ » 31

58) Κόρκαν Ιωάννην Αθανασίου » 32

59) Μαργαρίτην Νικόλαον Γεωργίου Ιππικόν 4

60) Καράγεωργαν Ασημάκην Κων/νου Πεζικόν 33
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61) Τσιτσιπήν Σωτήριον Λουκά Μηχ/κόν 8

62) Ζάχον Αντώνιον Αναστασίου Πυρ/κόν 17

63) Αλεξόπουλον Αλεξ/ρον Χρήστου » 18

64) Σάρδην Ιάκωβον Λάμπρου » 19

65) Βαγενάν Γεώργιον Κων/νου » 20

66) Κουτσουμάρην Διονύσιον Νικολάου Πεζικόν 34

67) Κοντόν Κων/νον Σπυρίδωνα Ιππικόν 5

68) Οικονομάκον Κων/νον Μιχαήλ Πεζικόν 35

69) Μπασακίδην Κων/νον Ηλία Πεζικόν 36

70) Αντωνόπουλον Θεοδόσιον Γεωργίου » 37

71) Ευτυχίδην Παναγιώτην Ευτυχίου » 38

72) Πατεράκην Εμμανουήλ Γεωργίου » 39

73) Αποστολόπουλον Ιωάννην Θεοδώρου » 48

74) Αποστολόπουλον Απόστολον Γεωργίου » 41

75) Παρασκευάν Αντώνιον Ευαγγέλου » 42

76) Βαρβαρήγον Μενέλαον Γεωργίου » 43

77) Διακουμογιαννόπουλον Ιωάννην Γεωργίου Πυρ/κόν 21

78) Τσιπάν Αριστείδην Κων/νου » 22

79) Γιανέτσον Ανδρέαν Κων/νου » 23

80) Πολυχρονάκην Χρήστον Αριστ. » 24

81) Κασσάν Ιωάννην Παναγιώτου Πεζικόν 44

82) Ανεζίνην Θεόδωρον Αριστοτέλους » 45

83) Πρωτόπαπαν Ευάγγελον Γεωργίου » 46

84) Κοντάκην Ιωάννην Γεωργίου Ιππικόν 6

85) Μητσοβολέαν Νικόλαον Αποστόλου Πεζικόν 47

86) Κοντόν Ιωάννην-Φρειδερίκον Δημητρίου » 48

87) Καλαμάκην Παντελήν Γεωργίου » 49

88) Μπόμπον Ανδρέαν Ιωάννου » 50

89) Παραβάντην Λυκούργον Κων/νου Μηχ/κόν 9

90) Καραπατάκην Αντώνιον Ιωάννου Πεζικόν 51
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91) Φουντουλάκην Ελευθέριον Εμμανουήλ Πυρ/κόν 25

92) Άρχον Στέφανον Αλεξάνδρου Μηχ/κόν 10

93) Γκαντώναν Νικόλαον Κων/νου Πεζικόν 52

94) Μηλιόν Κων/νον Γεωργίου Ιππικόν 7

95) Μπούαν Νικόλαον Αιμιλίου Πυρ/κόν 26

96) Βαρνάβαν Σταύρον Μιλτιάδου Πεζικόν 53

97) Σουραβλάν Χρήστον Γεωργίου Πυρ/κόν 27

98) Μετζιδάκην Στυλιανόν Ιωάννου » 28

99) Παξινόν Βασίλειον Αριστείδου Πεζικόν 54

100) Κοτσώνην Κων/νον Λάμπρου » 55

101) Μπρεδάκην Εμμανουήλ Ιωάννου » 56

102) Παπαδάκην Κων/νον Γεωργίου » 57

103) Πασσιάν Ευάγγελον Παρασκευά » 58

104) Μιχαλόπουλον Χρήστον Ανδρέου » 59

105) Καρατζάν Νικόλαον Κων/νου » 60

106) Πλούμπην Ιωάννην Ευαγγέλου Μηχ/κόν 11

107) Στασινόπουλον Νικόλαον Αθανασίου Πυρ/κόν 29

108) Στεργιόπουλον Κων/νον Βασιλείου » 30

109) Ανδρικόπουλον Πολύδωρον Δημητρίου » 31

110) Αναστασίου Χριστόφορον Αναστασίου » 32

111) Μαλισσιόβαν Παναγιώτην Ευσταθίου Πεζικόν 61

112) Ραΐσην Δημήτριον Γεωργίου » 62

113) Αγραφιώτην Γεώργιον Ιωάννου » 63

114) Ψαραδάκην Δημήτριον Ιωάννου » 64

115) Μαυροειδήν Κων/νον Ιωάννου Ιππικόν 8

116) Λεοντίδην Κλεομένην Δημοσθένους Πεζικόν 65

117) Στοφόρον Χαρίλαον Σωτηρίου » 66

118) Μπονάνον Γρηγόριον Γερασίμου » 67

119) Ζομπανάκην Κυριάκον Στυλιανού » 68

120) Φλυτζάνην Νικόλαον Κων/νου » 69
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121) Αποστολόπουλον Τρύφωνα Γεωργίου Πυρ/κόν 33

122) Δεληγιάννην Γεώργιον Χαραλάμπους Πεζικόν 70

123) Μπλάναν Χρήστον Ιωάννου Μηχ/κόν 12

124) Μουζάκην Γεράσιμον Δημητρίου Πυρ/κόν 34

125) Παπαϊωάννου Ιωάννην Κων/νου Ιππικόν 9

126) Κουτρουμπέλην Γεώργιον Ευαγγέλου Πεζικόν 71

127) Δραγουμάνον Μιχαήλ Πέτρου Πυρ/κόν 35

128) Κελεφούραν Κων/νον Ιωάννου » 36

129) Ζιώγαν Νικόλαον Ηρακλέους Πεζικόν 72

130) Κονταξήν Παναγιώτην Αθανασίου » 73

131) Αγιοπετρίτην Δημήτριον Ιωάννου » 74

132) Κορωναίον Χριστόφορον Ιωάννου » 75

133) Καρυδάκην Γεώργιον Γρηγορίου » 76

134) Τράκαν Φιλοποίμενα Γεωργίου » 77

135) Ηλιόπουλον Δημήτριον Αναστασίου » 78

136) Φίλην Παντελήν Χρήστου » 79

137) Στυλιανόπουλον Βασίλειον Παναγιώτου Ιππικόν 10

138) Ζερβογιάννην Νικόλαον Δημητρίου Πυρ/κόν 37

139) Αποστολίδην Απόστολον Γεωργίου Πεζικόν 80

140) Κτιστόπουλον Δημήτριον Νικολάου » 81

141) Δόβελον Δημήτριον Ιωάννου Πυρ/κόν 38

142) Αστέρην Δημήτριον Ιωάννου » 39

143) Κατζουράκην Κων/νον Θεοδοσίου Πυρ/κόν 40

144) Μαυρομμάτην Βασίλειον Γεωργίου Πεζικόν 82

145) Λαδάν Ιωάννην Ηλία » 83

146) Καλλικάντζαρον Θεόδωρον Ιωάννου » 84

147) Τσικούραν Αντώνιον Φωκίωνος Μηχ/κόν 13

148) Κονδύλην Νικόλαον Σπήλιου Πεζικόν 85

149) Καραμήτρον Λεωνίδα Αθανασίου » 86

150) Κακανάν Γεώργιον Χαραλάμπους » 87
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151) Τσιλιόπουλον Οδυσσέα Ευθυμίου Πυρ/κόν 41

152) Ευαγγελάτον Θεοχάρην Γερασίμου » 42

153) Μητσάκον Γεώργιον Νικολάου Πεζικόν 88

154) Καλπίρην Ευστάθιον Στυλιανού Μηχ/κόν 14

155) Τανισκίδην Ιωάννην Κορνηλίου Πυρ/κόν 43

156) Βελισσαρίου Κων/νον Βασιλείου » 44

157) Ραφελέτον Πελοπίδα Αντωνίου Πεζικόν 89

158) Ψυχογιόν Ανάργυρον Σαράντη » 90

159) Κούρτην Αλέξανδρον Ηλία » 91

160) Στεργιόπουλον Απόστολον Χρήστου » 92

161) Παπαγιώργην Ιωάννην Νικολάου » 93

162) Ηλιόπουλον Δημήτριον Ηλία » 94

163) Κονίδην Ευριπίδην Αντωνίου » 95

164) Φουντουλάκην Γεώργιον Εμμανουήλ » 96

165) Μπόμπον Κων/νον Φωτίου Ιππικόν 11

166) Κόζαρην Ευάγγελον Δανιήλ Πεζικόν 97

167) Σκούρτην Πέτρον Κων/νου Πυρ/κόν 45

168) Κονδυλάκην Πέτρον Χαραλάμπους Πεζικόν 98

169) Γεωργόπουλον Ηλίαν Κων/νου Μηχ/κόν 15

170) Νίνον Δημήτριον Εμμανουήλ Πεζικόν 99

171) Στεφόπουλον Χρήστον Ευσταθίου Πυρ/κόν 46

172) Μαγγανάραν Δημήτριον Αριστείδου Ιππικόν 12

173) Πάνου Μενέλαον Θεοδώρου Πυρ/κόν 47

174) Μπονώτην Απόστολον Κων/νου Πεζικόν 100

175) Βούλην Κων/νον Γρηγορίου » 101

176) Παπαδόπουλον Κων/νον Πολυβίου Πυρ/κόν 48

177) Παππάν Σταύρον Λεωνίδα Πεζικόν 102

178) Μανωλάκον Βασίλειον Σολομώντος » 103

179) Κουμεντάκον Ιωάννην Γεωργίου » 104

180) Τσέγγον Μιχαήλ Μιχαήλ Πεζικόν 105
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181) Σκουρτσήν Ελευθέριον Δημητρίου Μηχα/κόν 16

182) Πύλουρην Ανάργυρον Ιωάννου Πυρ/κόν 49

183) Κοντοστάνον Αλέξανδρον Γεωργίου » 50

184) Κόττον Παναγιώτην Ιωάννου Πεζικόν 106

185) Νανόπουλον Νικήταν Νικολάου Πυρ/κόν 51

186) Κοκκόρην Σωτήριον Αργυρίου » 52

187) Σταυρίδην Ευστάθιον Νικολάου Πεζικόν 107

188) Πουλάν Βασίλειον Γεωργίου » 108

189) Νιώτην Αντώνιον Δημητρίου » 109

190) Γρίσπον Δημήτριον Αντωνίου » 110

191) Γούλιαν Ιωάννην Σωτηρίου » 111

192) Αρμένην Κων/νον Σπυρίδωνος » 112

193) Μπαμιεδάκην Ιωάννην Βασιλείου » 113

194) Μπιμπλήν Κων/νον Ιωάννου » 114

195) Ηλιάδην Στυλιανόν Θεοφάνους Ιππικόν 13

196) Καλαφάτην Γεώργιον Μιχαήλ Μηχ/κόν 17

197) Παπαϊώαννου Εμμανουήλ Ιωάννου Πεζικόν 115

198) Μουστάκην Μάρκον Μιχαήλ » 116

199) Κουμαριανόν Ματθαίον Ζαννή Πυρ/κόν 53

200) Κατσαράκην Ιωάννην Δημητρίου » 54

201) Μεταξάν Αιμίλιον Σπυρίδωνος Πεζικόν 117

202) Μανθόπουλον Αθανάσιον Ανδρέα Πυρ/κόν 55

203) Πρωτοπαππάν Ιωάννην Αθανασίου Πεζικόν 118

204) Μοδινόν Όθωνα Μιχαήλ Πυρ/κόν 56

205) Καρατζήν Ανδρέαν Δημητρίου Ιππικόν 14

206) Πορφύρην Σπυρίδωνα Σταύρου Πεζικόν 119

207) Βιλιώτην Σωτήριον Γεωργίου » 120

208) Αντωνιάδην Μιχαήλ Ιωάννου » 121

209) Γούλιον Βασίλειον Γεωργίου » 122

210) Αλαμάνον Νικόλαον Γεωργίου » 123
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211) Νικητόπουλον Ευάγγελον Δημητρίου Πυρ/κόν 57

212) Βερμισσώ Κων/νον Γεωργίου Μηχ/κόν 18

213) Ταρασίδην Ιφικράτην Δημητρίου Πεζικόν 124

214) Νταούτην Γεώργιον Δημητρίου » 125

215) Κοκοτόν Ιωάννην Στεφάνου » 126

216) Λαδιάν Αριστείδην Χρήστου » 127

217) Δασκαλάκην Σπυρίδωνα Σπυρίδωνος Πυρ/κόν 58

218) Κυριαζήν Σπυρίδωνα Αθανασίου Πεζικόν 128

219) Παναγιωτάκον Γεώργιον Χαριλάου » 129

220) Λιώσην Κων/νον Λάμπρου » 130

221) Καλαμπαλίκην Κων/νον Γεωργίου » 131

222) Κορρέν Αγαθοκλή Ιωάννου Πυρ/κόν 59

223) Ζαφείρην Αναστάσιον Ιωάννου Πεζικόν 132

224) Μπερτσιάδην Νικόλαον Ιωάννου Πυρ/κόν 60

225) Σταθάτον Κων/νον Πέτρου Ιππικόν 15

226) Βλαχιώτην Κων/νον Χαραλάμπους Πεζικόν 133

227) Ρούφον Αγησίλαον Κων/νου Πυρ/κόν 61

228) Παπαβασιλείου Βασίλειον Δημητρίου Μηχ/κόν 19

229) Λιαράκον Νικόλαον Βασιλείου Πυρ/κόν 62

230) Κοκοσιέλην Γεώργιον Πέτρου » 63

231) Χαραλαμπίδην Παναγιώτην Ιακώβου Πεζικόν 134

232) Μαυροειδήν Σπυρίδωνα Γεωργίου Ιππικόν 16

233) Ντενίσην Γεώργιον Βασιλείου Πεζικόν 135

234) Λαμπράκην Άγγελον Εμμανουήλ Πυρ/κόν 64

235) Μαγκριώτην Βασίλειον Ιωάννου Πεζικόν 136

236) Κωνσταντινίδην Ευγένιον Γεωργίου » 137

237) Καλλιάνην Ιωάννην Γεωργίου » 138

238) Καράσην Αναστάσιον Δημητρίου » 139

239) Βακαλόπουλον Κων/νον Γεωργίου » 140

240) Κοφινάν Γεώργιον Σταματίου » 141
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241) Βλάχον Κων/νον Γεωργίου » 142

242) Κωνσταντινίδην Λεωνίδα Κων/νου » 143

243) Κάζον Ανδρέαν Αλεξάνδρου » 144

244) Μανούσον Μιχαήλ-Διονύσιον Σπυρίδωνος Μηχ/κόν 20

245) Χατζηγιάννην Χαρίλαον Ιωάννου Ιππικόν 17

246) Φραγκινέαν Σπυρίδωνα Σταύρου Πυρ/κόν 65

247) Αποστολάκην Εμμανουήλ Γεωργίου » 66

248) Κουμπούλην Εμμανουήλ Δημητρίου Πεζικόν 145

249) Δήμαν Ανδρόνικον Χρίστου » 146

250) Καϊάφαν Κων/νον Νικήτα Πυρ/κόν 67

251) Αναγνωστόπουλον Γεώργιον Ιωάννου Πεζικόν 147

252) Μπαλούγιαν Νικόλαον Ιωάννου Πυρ/κόν 68

253) Φουντάκον Γεώργιον Ευθυμίου Πεζικόν 148

254) Βαγιακάκον Αθανάσιον Ιωάννου Πεζικόν 149

255) Παππάν Βασίλειον Ευαγγέλου » 150

256) Τσιβγούλην Απόστολον Φωτίου » 151

257) Κοκαβέσην Σπυρίδωνα Μιχαήλ Ιππικόν 18

258) Βαλάσην Ιωάννην Βασιλείου Πεζικόν 152

259) Βαρσόπουλον Ιωάννην Θεμιστοκλέους Πυρ/κόν 69

260) Χωμενίδην Γεώργιον Χαριλάου Πεζικόν 153

261) Γαϊτανάρον Γεώργιον Ηλία Μηχ/κόν 21

262) Ροζάκην Κων/νον Νικολάου Πυρ/κόν 70

263) Καρκαβέλαν Σπυρίδωνα Γεωργίου Πεζικόν 154

264) Θεολογίτην Κων/νον Βασιλείου » 155

265) Κερδεμελίδην Νικόλαον Γεωργίου Πυρ/κόν 71

266) Αντωνάκον Νικόλαον Κλεομένους Πεζικόν 156

267) Σιμόπουλον Βενιζέλον Παναγιώτου Πυρ/κόν 72

268) Καρατζάν Ελευθέριον Σταύρου Πεζικόν 157

269) Ευθυμίου Νικόλαον Παναγιώτου » 158

270) Ζαντέν Κων/νον Λεωνίδα » 159
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271) Σάρρον Γεώργιον Κων/νου Ιππικόν 19

272) Λάππαν Θεόδωρον Ευαγγέλου Πυρ/κόν 73

273) Κωνσταντίνου Κων/νον Γεωργίου Πεζικόν 160

274) Ξενόφον Σάββαν Αναστασίου Πυρ/κόν 74

275) Ζωϊτόπουλον Βασίλειον Δημοσθένους Πεζικόν 161

276) Στάην Βαλέριον Νικολάου Πυρ/κόν 75

277) Φάκον Λάμπρον Θεοδώρου Πεζικόν 162

278) Καρύδαν Χαρίλαον Αναστασίου » 163

279) Νάσην Πέτρον Δημητρίου » 164

280) Βενετσάνον Άγγελον Γεωργίου » 165

281) Ριζοδήμον Σπυρίδωνα Γεωργίου Μηχ/κόν 22

282) Διαλλινάν Εμμανουήλ Φωτίου Πεζικόν 166

283) Μίνην Ζαχαρίαν Παναγιώτου » 167

284) Γιαννακόπουλον Παναγιώτην Ιωάννου » 168

285) Τρικκαλιώτην Σπυρίδωνα Μιχαήλ » 169

286) Αθανασίου Νικόλαον Αθανασίου Μηχ/κόν 23

287) Λαγοπάτην Νικόλαον Χρήστου Ιππικόν 20

288) Ράπτην Ιωάννην Λεωνίδα Πυρ/κόν 76

289) Μπασιάκον Αριστείδην Γεωργίου Πεζικόν 170

Εις τον αυτόν Υφυπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν 
του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 7 Αυγούστου 1940

Ο
Επί των Στρατιωτικών Υφυπουργός

Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ
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Ευέλπιδες έξω από τα κτίρια της Σχολής. Ο Αριστείδης Λαδιάς,  
από τους καθήμενους πρώτος από δεξιά.1940.
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Φύλλο Μητρώου του Ευέλπιδος Αριστείδη Χρ. Λαδιά Τάξης 1940 Α΄  
(Αρχείο Σ.Σ.Ε.)
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Κεφάλαιο 2
Η ΤΑΞΗ 1940 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ.  

ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 19401974 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΣΩΝΑ ΧΑΝΔΡΙΝΟ

(jahandrinos.blogspot.com/2013/08/1940-1940-1974.)

Αν εξαιρέσουμε βιογραφίες ή απομνημονεύματα στρατιωτικών, η 
στρατιωτική ιστορία στην Ελλάδα δεν συνηθίζει να συνδέει τη δράση 
των Ελλήνων αξιωματικών με τις συνθήκες της εποχής που έδρασαν. 
Η Τάξη 1940 της Σχολής Ευελπίδων συνιστά μια ιδιαίτερη περίπτω-
ση σύνδεσης του στρατού με την κοινωνία. Οι 289 αποφοιτήσαντες 
ανθυπολοχαγοί του 1940 είχαν το ιστορικό προνόμιο να πέσουν αμέ-
σως στην φωτιά του Πολέμου, της Κατοχής και του Εμφυλίου και 
να ακολουθήσουν παράλληλους ή αντίθετους δρόμους καθήκοντος, 
μένοντας ωστόσο πιστοί στον όρκο και τα ιδεώδη του ευέλπιδος.

Στις 16 Οκτωβρίου 1937 δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ο πίνακας 
των επιτυχόντων στις εισαγωγικές εξετάσεις της Στρατιωτικής Σχολής 
Ευελπίδων. Ο κατάλογος των επιτυχόντων περιλάμβανε 316 ονόματα, 
από τους οποίους οι 210 ήταν ιδιώτες, οι 79 γιοι και αδελφοί αξιωματικών 
και θυμάτων πολέμου και οι 36 εθελοντές υπαξιωματικοί. Από τους 316 
κληθέντες που κλήθηκαν να παρουσιαστούν, οι 14 δεν παρουσιάστηκαν 
καθόλου ή εγκατέλειψαν την Σχολή ήδη από τις πρώτες ημέρες της φοίτη-
σης. Μετά τη συμπλήρωση του κενού από 6 επιλαχόντες και 3 διετείς της 
προηγούμενης τάξεις, η Ι Τάξη ξεκίνησε τα μαθήματα στις 23 Οκτωβρίου 
1937 με 311 ευέλπιδες που κατανεμήθηκαν σε 6 Εκπαιδευτικά Τμήματα, 
3 Οργανικούς Λόχους και 3 Λόχους Ασκήσεων. Εξαιτίας των απαιτήσεων 
της στρατιωτικής εκπαίδευσης εκείνης της εποχής, καταγράφηκαν και 
κάποιες απώλειες: «Άλλος πέθανε, άλλος πήδηξε τις μάντρες, άλλος 
αυτοκτόνησε από τη «νίλα», άλλος έμεινε στην ίδια τάξη…» (Μαρτυρία 
Σταύρου Παππά).

Τον Αύγουστο του 1940, οι 289 Ευέλπιδες που είχαν καταφέρει να προ-
βιβαστούν στην ΙΙΙ Τάξη της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ονομάστη-
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καν ανθυπολοχαγοί και ακολούθως κατανεμήθηκαν στα Όπλα, ανάλογα 
με το βαθμό επιτυχίας του καθενός. Σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό 
διάταγμα (ΦΕΚ Γ΄ 154/9.8.1940) η κατανομή στα Όπλα έγινε ως εξής: 
170 στο Πεζικό, 76 στο Πυροβολικό, 20 στο Ιππικό και 23 στο Μηχανικό. 
Οι τέσσερις αριστεύσαντες της Τάξης, που τοποθετήθηκαν πρώτοι στα 
Όπλα που επέλεξαν ήταν οι Δημήτριος Οπρόπουλος, από τα Γιαννιτσά 
Πέλλας (Πεζικό), Κωνσταντίνος Διαμαντής, από την Θεσσαλονίκη (Μη-
χανικό), Νικόλαος Μακαρέζος από τη Γραβιά Φθιώτιδας (Πυροβολικό) 
και Ευαγόρας Παπαθεοδώρου από την Κάτω Κλειτορία Αχαΐας (Ιππικό 
και αργότερα Τεθωρακισμένα).

Μετά την ορκωμοσία τους, οι ενθουσιώδεις απόφοιτοι δεν εγκατέλει-
ψαν τα έδρανα της Σχολής επειδή αναγκάστηκαν να παρακολουθήσουν 
δύο ακόμα υποχρεωτικά μαθήματα ως ανώτερη εκπαίδευση: Χημικό Πό-
λεμο και Μετεωρολογία. «Το προηγούμενο βράδυ παίζαμε μαξιλαροπό-
λεμο. Είχαμε μεγάλο σύνδεσμο μεταξύ μας…Και όταν φτάσαμε στις 24 
Σεπτεμβρίου, δίναμε εξετάσεις, πήραμε τα χαρτιά και γράφαμε εξετάσεις 
Μετεωρολογίας, μπαίνει ο Πετζόπουλος στην Αίθουσα Διασκεδάσεων που 
ήταν τεράστια και λέει: «Αφήστε τα γραπτά, δεν θέλουμε αποτελέσματα. 
Φεύγετε σε μισή ώρα. Η πατρίς εν κινδύνω!». Το τι έγινε εκεί μέσα στη Λέ-
σχη, δεν περιγράφεται. Αρχίσαμε όλοι και φωνάζαμε «Πεζικό, πεζικό…». 
Αυτό δεν είχε ξαναγίνει. Και λέει ο Πετζόπουλος: «Αυτό δε γίνεται γιατί 
έχετε μπει στα όπλα και σας περιμένουν. Όπως είναι το πεζικό, είναι και 
τα άλλα όπλα. Και θα πάτε εκεί που σας έταξε η τύχη σας» (Μαρτυρία 
Σταύρου Παππά). Αυτή η έμμεση ψυχολογική προετοιμασία δεν οφειλόταν 
παρά στο γεγονός πως η εξωτερική κατάσταση δεν ήταν ευοίωνη και πως 
η αναμέτρηση με τον Άξονα έμοιαζε αναπόφευκτη. Οι νεαροί ανθυπολο-
χαγοί δεν αγνοούσαν πως η εποχή τους, τους προετοίμαζε για πολεμικά 
πεπρωμένα: «Το 1937 δώσαμε εξετάσεις 3.000 άτομα γιατί η κυβέρνηση, 
από εκείνο το έτος είχε προβλέψει ότι θα γίνει ο πόλεμος και ειδικώς για 
την τάξη του ’40 είχε κανονίσει να βγουν 300 αξιωματικοί κι όχι 98 έως 
105 που ήταν τα προηγούμενα χρόνια». Το βάρος της ιστορικής ευθύνης 
έγινε ακόμα πιο έντονο το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 1940, 
όταν οι απόφοιτοι κατανεμήθηκαν ομοιόμορφα (ανά 50-60) στα πέντε 
σώματα του Ελληνικού Στρατού.

Μετά από ένα μήνα, ξεκίνησε και για την Ελλάδα η μεγάλη περιπέτεια 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που θα σκόρπιζε για πάντα τα αδέλφια-συμ-
μαθητές. Εκείνο το παγωμένο ξημέρωμα, όταν τα ημερολόγια έδειχναν 
Δευτέρα 28 Οκτωβρίου και πριν ακόμα οι «φρέσκιοι» αξιωματικοί συ-
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νηθίσουν τις καινούριες τους στολές, ξεκινούσε μια σκοτεινή δοκιμασία 
που θα άλλαζε για πάντα τις ζωές τους και από την οποία πολλοί δεν θα 
επέστρεφαν ποτέ. Ήταν λίγο μετά τις 08.00 εκείνο το πρωί, όταν ο Σταύρος 
Παππάς, αγουροξυπνημένος από το συναγερμό, διέσχισε τροχάδην την 
διαδρομή από το σπίτι του στην οδό Αιόλου μέχρι τους στρατώνες του 
Βασιλικού Κήπου όπου έδρευε η μονάδα του, το 1ο Σύνταγμα Ευζώνων 
Φρουράς Αθηνών. Εκεί, ο διοικητής του Συντάγματος, συνταγματάρχης 
Ανδρεάδης τον ονόμασε υπεύθυνο αξιωματικό επιστράτευσης και του 
ανέθεσε να οδηγήσει το 2ο Λόχο του 20ου –όπως θα ονομαζόταν εφε-
ξής– Συντάγματος Πεζικού στο Αλβανικό Μέτωπο. Όπως και οι περισ-
σότεροι συμμαθητές του, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή. Με την έναρξη 
του Πολέμου, ο Κωνσταντίνος Μπασακίδης (ΠΖ) από την Βρωμόβρυση 
Μεσσηνίας υπηρετούσε ήδη ως διμοιρίτης στον 1ο Λόχο Πολυβόλων του 
15ου Συντάγματος και πολέμησε στην πρώτη γραμμή στο Καλπάκι και 
την Γκραμπάλα, προταθείς για τον Πολεμικό Σταυρό Γ΄ Τάξεως. 

Στη σφοδρή πολεμική αναμέτρηση του 1940-1941, η «πολεμική» τάξη 
του 1940 είχε το μεγαλύτερο μερίδιο σε ανδραγαθίες και νεκρούς από κάθε 
άλλη τάξη. Από τις 28 Οκτωβρίου έως τις 30 Απριλίου 1941, έπεσαν στη 
μάχη 30 ανθυπολοχαγοί, όλοι του πεζικού. 

Στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο έχασαν τη ζωή τους 26 συμμαθητές. 
Τον κατάλογο των θυμάτων άνοιξε πρώτος ο ανθυπολοχαγός Νικόλαος 
Χατζόπουλος που σκοτώθηκε στη Γκραμπάλα στις 7 Νοεμβρίου 1940 
και ακολούθησαν οι Νικόλαος Ευθυμίου (5ΣΠ, ύψωμα Λυκόμορο, 14 
Νοεμβρίου 1940), Βενιζέλος Νίκας (Τσούφα Ράχη, 14 Νοεμβρίου 1940), 
Ηλίας Φοινινής (90 ΣΠ, ύψωμα Ιβάν, 15 Νοεμβρίου 1940), Εμμανουήλ 
Κουμπούλης (90 ΣΠ, Αλβανικό Μέτωπο, 17 Νοεμβρίου 1940), Ιωάννης 
Παπαγεώργης (Βήσσανη, 19 Νοεμβρίου 1940), Πέτρος Νάσης (36 ΣΠ, 
ύψωμα 669 Διάβαση Κακαβιάς, 2 Δεκεμβρίου 1940), Αντώνιος Νιώτης (29 
ΣΠ, ύψωμα 1532 Πόγραδετς, 9 Δεκεμβρίου 1940), Δημήτριος Ραϊσης (34 
ΣΠ, Πέστανη, 21 Δεκεμβρίου 1940) Γεώργιος Κοφινάς (34 ΣΠ, Πέστανη, 
29 Δεκεμβρίου 1940), Ιωάννης Βαλάσης (28 ΣΠ, Μάλι-Τόπιανιτ, 7 Ιανου-
αρίου 1941), Νικόλαος Καρατζάς (3/40 Σ.Ε., Μάλι-Μάδι, 16 Ιανουαρίου 
1941), Ιωάννης Αποστολόπουλος (52 ΣΠ, Τρεμπεσίνα, 21 Ιανουαρίου 
1941), Πελοπίδας Ραφελέτος (3 ΣΠ, ύψωμα 1285 Κλεισούρας, 25 Ιανου-
αρίου 1941), Νικόλαος Αντωνάκος (36 ΣΠ, Τρεμπεσίνα, 26 Ιανουαρίου 
1941), Παναγιώτης Μαλισσιόβας (3 ΣΠ, ύψωμα 1285 Κλεισούρας, 26 
Ιανουαρίου 1941), Κωνσταντίνος Μπριλάκης (14 ΣΠ, ύψωμα Γκρόπα 
(1085) δυτικά Κλεισούρας, 29 Ιανουαρίου 1941), Αντώνιος Καραπατάκης 
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(Αλβανικό Μέτωπο, Ιανουάριος 1941), Ευριπίδης Κονίδης και Ευστάθιος 
Σταυρίδης, αδελφικοί φίλοι και συμμαθητές που υπηρετούσαν στην ίδια 
μονάδα (5 ΣΠ) και σκοτώθηκαν και οι δύο στο ύψωμα 717 Μοναστέρο 
και μάλιστα την ίδια ημέρα (9 Φεβρουαρίου 1941), Αντώνιος Παρασκευ-
άς (4Ιη Μονάδα, Μπουγάζ Σεφέρ Αγάιτ, Τεπελένι), 11 Φεβρουαρίου 
1941), Θεόδωρος Ανεζίνης (43 ΣΠ, ύψωμα 1178, 13 Φεβρουαρίου 1941), 
Κωνσταντίνος Βλάχος (14 ΣΠ, αυχένας Μετζικόρανη, 18 Φεβρουαρίου 
1941), Μενέλαος Σμυρνής (53 ΣΠ, ύψωμα Γκούρι Τοπίτ / 2148, 20 Φε-
βρουαρίου 1941), Θεόδωρος Κανδηλάπτης (28 ΣΠ, Αλβανικό Μέτωπο, 
28 Φεβρουαρίου 1941), Κωνσταντίνος Βλαχιώτης (39 ΣΠ, Αλβανικό 
Μέτωπο, 12 Μαρτίου 1941).

Στους άτυχους συγκαταλέγονται οι Κωνσταντίνος Βούλης, Δημήτριος 
Κόκκας και Ευάγγελος Πρωτόπαππας που υπήρξαν θύματα αεροπορικών 
βομβαρδισμών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής. Οι δύο πρώ-
τοι υπηρετούσαν στο 87ο ΣΠ και σκοτώθηκαν στην Οιχαλία Μεσσηνίας 
με διαφορά μίας ημέρας –26 και 27 Απριλίου 1941 αντίστοιχα– ενώ ο 
Πρωτόπαππας είχε σκοτωθεί στο βομβαρδισμό της Άρτας, μια εβδομάδα 
νωρίτερα (19 Απριλίου). Ο μόνος της Τάξης που σκοτώθηκε πολεμώντας 
τους Γερμανούς ήταν ο Άγγελος Βενετσάνος. Υπηρετώντας στο 23ο ΣΠ, 
έπεσε σε μάχη στις 15 Απριλίου κοντά στη λίμνη της Καστοριάς. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Η κατάρρευση του Μετώπου και η κατάληψη της χώρας από τα γερ-
μανικά στρατεύματα ήταν η πρώτη πικρή γεύση μιας ήττας, που μετά 
το Έπος της Αλβανίας δύσκολα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Θέλοντας 
να αποκαταστήσει συμβολικά τους Έλληνες αξιωματικούς (αλλά και να 
εμποδίσει τη φυγή τους στη Μέση Ανατολή ή την προσχώρησή τους σε 
αντιστασιακές οργανώσεις), η πρώτη κατοχική κυβέρνηση του στρατη-
γού Γεωργίου Τσολάκογλου έδωσε προτεραιότητα στην υλική και ηθική 
αναγνώριση των πολεμιστών του 1940-41. Αποτελώντας ουσιαστικά ένα 
«στρατιωτικό» κυβερνητικό σχήμα (έξι από τους εννέα υπουργούς ήταν 
ανώτεροι εν ενεργεία στρατιωτικοί), ο Τσολάκογλου διατήρησε σε λει-
τουργία τις περισσότερες μη μάχιμες στρατιωτικές υπηρεσίες (Γεωγραφική 
Υπηρεσία Στρατού, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Εφορία Υλικού Πολέ-
μου, Φρουραρχεία, ΑΣΔΕΝ κ.ά.), μισθοδοτούσε κανονικά τους αξιωματι-
κούς, τους οποίους τοποθέτησε μαζικά σε επιτροπές διανομής τροφίμων, 
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υπουργεία, αγορανομικές υπηρεσίες και τους επέτρεψε να εισάγονται στο 
Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο, χωρίς εξετάσεις. 

Οι παροχές αυτές ήταν υπερβολικά ελκυστικές μέσα στον εφιάλτη της 
πείνας και της αβεβαιότητας που κυριαρχούσε στην κατεχόμενη Ελλάδα, 
ωστόσο πολύ μεγάλος αριθμός αξιωματικών δεν σκέφτονταν παρά να 
συνεχίσουν τον πόλεμο με κάθε δυνατό μέσο. Η διαφυγή από την κατε-
χόμενη χώρα και η άφιξη στην Αίγυπτο όπου είχε καταφύγει η εξόριστη 
ελληνική κυβέρνηση και τα υπολείμματα του ελληνικού στρατού, ήταν 
η πρώτη σκέψη της συντριπτικής πλειοψηφίας, ειδικά εκείνων που είχαν 
πρωταγωνιστήσει στις μάχες του μετώπου ως διμοιρίτες ή λοχαγοί, όπως η 
Τάξη του ’40. Από το 1942, όταν συστηματοποιήθηκαν τα δίκτυα διαφυγής, 
καΐκια ιδιωτών ή διαφόρων αντιστασιακών οργανώσεων και κατασκοπευ-
τικών δικτύων παρελάμβαναν τους μυημένους από την παραλία του Αγίου 
Ανδρέα στην ανατολική ακτή της Αττικής ή από τις νοτιανατολικές ακτές 
της Εύβοιας και τους διαπεραίωναν στον Τσεσμέ. Ο Σταύρος Βαρνάβας και 
ο Σπυρίδων Μπάνος ήταν από τους πλέον άτυχους της Τάξης, καθώς συ-
νελήφθησαν από τους Ιταλούς ως ύποπτοι και μαζί με εκατοντάδες άλλους 
Έλληνες αξιωματικούς εκτοπίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στο 
ιταλικό έδαφος. Τελικά, περισσότεροι από 100 κατόρθωσαν να φτάσουν 
στη Μέση Ανατολή και να ενταχθούν στον Βασιλικό Ελληνικό Στρατό 
Μέσης Ανατολής (ΒΕΣΜΑ), ανάμεσά τους οι Εμμανουήλ Μπρεδάκης, 
Γεώργιος Βαγενάς, Νικόλαος Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος Θεολογίτης, 
Χρήστος Σουραβλάς, Κωνσταντίνος Τζανετής, Λέων Δόστης, Ιωάννης 
Λαδάς, Αντώνιος Δέδες, Κωνσταντίνος Κόντος, Ανδρέας Γιαννέτσος, Κων-
σταντίνος Αρσένης, Ιωάννης Ράπτης, Κωνσταντίνος Βερμισσώ, Μενέλαος 
Πάνου και πολλοί ακόμα που ακολούθησαν την νικηφόρα διαδρομή των 
ελληνικών όπλων από τα στρατόπεδα της Παλαιστίνης και το Ελ Αλαμέιν 
μέχρι το Ρίμινι και τον Ρουβίκωνα. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, έφεραν 
όλοι το βαθμό του υπολοχαγού, καθώς οι αναδρομικές προαγωγές είχαν 
κατοχυρωθεί με νομοθέτημα της εξόριστης κυβέρνησης. 

Τρεις δεν επέστρεψαν στην Ελλάδα. Πρώτος, ο ανθυπίλαρχος (ΙΠ) 
Νικόλαος Μαργαρίτης που σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα 
κοντά στην Αλεξάνδρεια στις 4 Οκτωβρίου 1942, πριν το «μεγάλο ρα-
ντεβού» της Ι Ταξιαρχίας στο Ελ Αλαμέιν. Δεύτερος, ο Εμμανουήλ Μπρε-
δάκης (ΠΖ) ο οποίος έχασε τη ζωή του κάπου στο Αιγαίο τον Μάρτιο του 
1943, όταν η βενζινάκατος στην οποία επέβαινε, προσέκρουσε σε νάρκη. 
Ήταν δραστήριο μέλος βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών και είχε ήδη 
στο ενεργητικό του αρκετές επιχειρήσεις δολιοφθοράς και δολοφονίες 
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Γερμανών αξιωματικών. Τρίτος, ο Ιωάννης Ράπτης, που υπηρετούσε ως 
παρατηρητής στην Δ΄ Πυροβολαρχία του 1ου Συντάγματος Πυροβολικού 
της ΙΙΙ Ορεινής Ταξιαρχίας με το βαθμό του υπολοχαγού (ΠΒ), σκοτώθηκε 
στη Μάχη του Ρίμινι, στις 20 Σεπτεμβρίου 1944. Για τον θάνατό του –και 
για τις μάχες στο Ρίμινι– o συμμαθητής του, Γεώργιος Βαγενάς, που επί-
σης υπηρετούσε στο Σύνταγμα Πυροβολικού της ΙΙΙ Ορεινής Ταξιαρχίας, 
αφηγήθηκε στον γράφοντα: «Οι παρατηρητές είχαν δύσκολη αποστολή, 
ήταν οι πιο εκτεθειμένοι. Και εμείς φωνάζαμε γιατί θέλαμε κι εμείς να 
πάμε μπροστά, στον κίνδυνο. Οπότε, η διοίκηση του Συντάγματος (Μα-
νιδάκης και Κατσώτας) μας έστειλαν κι εμάς μπροστά, σαν παρατηρητές 
και έστειλαν τους διοικητές των πυροβολαρχιών πίσω, στα πυροβόλα. 
Εγώ είχα σκαρφαλώσει στο επάνω μέρος μιας φάρμας που ήταν το πα-
ρατηρητήριο, τελείως στην πρώτη γραμμή. Σήκωνα προς την πλευρά 
του εχθρού τη διόπτρα, χωρίς να αποκαλύπτομαι, και τους έβλεπα: έναν 
Γερμανό ανθυπασπιστή και τους στρατιώτες του σε ένα υψωματάκι. Και 
προσπαθούσα να τους πετύχω με τα κανόνια. Ο Γιάννης πήγε κι αυτός 
στο δικό του παρατηρητήριο, σε μια απόσταση 5-6 χιλιομέτρων από την 
πρώτη γραμμή. Εκεί που βάδιζε, ήταν ένα χωράφι γυμνό από δέντρα ή 
άλλη κάλυψη. Κι αντί να πάει λιγάκι καλυμμένος προς το παρατηρητήριο, 
δεν πρόσεξε και εκτέθηκε. Από απέναντι ένας πολυβολητής Γερμανός 
που τον είδε με τα κυάλια, τράβηξε μια ριπή και τον σκότωσε. Κι έμεινε 
εκεί, στη μέση του χωραφιού…». Ο τάφος του Ιωάννη Ράπτη βρίσκεται 
σήμερα στο Ρίμινι, δίπλα στους τάφους των υπόλοιπων 115 Ελλήνων 
συμπολεμιστών του. 

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Πολλοί από τους αξιωματικούς οι οποίοι δεν θέλησαν ή δεν κατόρθω-
σαν να διαφύγουν στη Μέση Ανατολή, πήραν την απόφαση να συνεχίσουν 
να μάχονται τον Άξονα μέσα στην κατεχόμενη Ελλάδα. Από τον εθνικο-
απελευθερωτικό αγώνα 1941-1944 δεν θα μπορούσαν να απουσιάσουν 
οι νεαροί ανθυπολοχαγοί του 1940. Αν και δε μπορούμε να είμαστε ακρι-
βείς, περίπου 70-80 προσέφεραν την τεχνογνωσία και τις στρατιωτικές 
τους υπηρεσίες στην Αντίσταση, εντασσόμενοι σε διάφορα αντιστασιακά 
σχήματα, από τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών έως το αριστερό 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. 

Εκείνοι που πραγματικά είχαν ξεχωριστή δράση, ήταν όσοι πλαισίω-
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σαν τα διάφορα αντάρτικα τμήματα, που από τις αρχές του 1943 έκαναν 
δυναμικά την εμφάνισή τους σε όλη την επικράτεια. Η μεγάλη ανάγκη 
των οργανώσεων για μόνιμους αξιωματικούς με πολεμική εμπειρία, συ-
ναντήθηκε με την γνήσια διάθεση των τελευταίων για ένοπλη δράση, 
με αποτέλεσμα η Τάξη του 1940 να υπερεκπροσωπείται στο Αντάρτικο, 
και μάλιστα στον «Εθνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (ΕΛΑΣ)» τον 
οποίον –σημειωτέον– οι περισσότεροι εν ενεργεία στρατιωτικοί εκείνης 
της εποχής απέφευγαν ως «κομμουνιστικό». Οι πρωτοπόροι αντάρτες της 
Τάξης ήταν ο Θεόδωρος Ζαλοκώστας (ΠΖ) από τα Θεοδώριανα Άρτας 
ο οποίος ανέλαβε στρατιωτικός διοικητής του Υπαρχηγείου Τζουμέρκων 
του ΕΛΑΣ και ο Σπύρος Φραγκινέας (ΠΒ), στρατιωτικός διοικητής του 
Υπαρχηγείου Πηλίου του ΕΛΑΣ που σχεδίασε την εξόντωση της ιταλικής 
φρουράς της Τσαγκαράδας (Μάρτιος 1943). Το παράδειγμά τους ακο-
λούθησαν περίπου 30 συμμαθητές τους οι οποίοι θεώρησαν τον ΕΛΑΣ 
ιδανική ευκαιρία για πολεμική δράση: Αριστείδης Μπλούτσος (ΠΒ), Πέ-
τρος Κονδυλάκης (ΠΖ), Απόστολος Κοκμάδης (ΠΒ), Κώστας Κοντός 
(ΙΠ), Ελευθέριος Φουντουλάκης (ΠΒ), Ιωάννης Καλλιάνης (ΠΒ), Σωτήρης 
Τσιτσιπής (ΜΧ), Αριστείδης Λαδιάς (ΠΖ), Κωνσταντίνος Μπασακίδης 
(ΠΖ), Νικόλαος Τερζόγλου (ΠΖ), Στέφανος Άρχος (ΜΧ), Χρήστος Στε-
φόπουλος (ΠΒ), Γεώργιος Αγραφιώτης (ΠΖ), Βασίλειος Πουλάς (ΠΖ), 
Νικόλαος Μέλλιος (ΙΠ) κ.ά. Αν και ο ΕΛΑΣ δεν ακολουθούσε απόλυτα 
τη στρατιωτική ιεραρχία ούτε κατένειμε τους διοικητές με αυστηρά στρα-
τιωτικά κριτήρια, η επιτακτική ανάγκη που υπήρχε για αξιωματικούς είχε 
σαν αποτέλεσμα όλοι σχεδόν οι νεαροί ανθυπολοχαγοί να αναλάβουν 
διοικήσεις τμημάτων, από λόχο μέχρι σύνταγμα και να αναπτύξουν αντί-
στοιχη πολεμική δραστηριότητα. Ο Αριστείδης Λαδιάς από το Μεσενικόλα 
Καρδίτσας εξήλθε νωρίς (Μάρτιος 1943) στα βουνά της Δυτικής Θεσσα-
λίας σαν απλός αντάρτης, αναδείχθηκε σε ομαδάρχη, λοχαγό και τελικά 
ανέλαβε καπετάνιος του 52ου Συντάγματος στην περιοχή του Δομοκού. 
Τραυματίστηκε σοβαρά στη Μάχη του Λιανοκλαδίου (2.8.1944) πολεμώ-
ντας εναντίον ενός λόχου του 7ου Συντάγματος Γρεναδιέρων των SS. Ο 
συμμαθητής του, Απόστολος Κοκμάδης από την Ξάνθη είχε μια ανάλογη 
πορεία, που ξεκίνησε ωστόσο εντελώς τυχαία. Συνελήφθη τον Οκτώβριο 
του 1943 από αντάρτες του ΕΛΑΣ στην Πάρνηθα ενώ αναζητούσε τρόπο 
να συγκροτήσει δική του αντάρτικη μονάδα η να συναντήσει τμήματα 
του ΕΔΕΣ, προσχώρησε όμως αμέσως στον ΕΛΑΣ και τοποθετήθηκε 
διοικητής του 2ου Λόχου του Ι/34 Τάγματος Αττικής. Ο Λόχος παρέμενε 
μόνιμα στην Πάρνηθα και διέθετε περισσότερους από 500 μόνιμους και 

LADIAS-MAXHTHS.indb   81 28/2/19   11:52 πμ



82 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΛΑΔΙΑ

εφεδρικούς αντάρτες που μπορούσαν να σπεύσουν από όλα τα χωριά 
της Αττικής για τις επιχειρήσεις εναντίον Γερμανών και Ταγμάτων Ασφα-
λείας. Ο Χρήστος Στεφόπουλος με ψευδώνυμο «Κίτσος» οργάνωσε το 
πυροβολικό της ΧΙΙΙ Μεραρχίας Στερεάς Ελλάδας με βάση τα πυροβό-
λα των 75χλστ. που έπεσαν στα χέρια των ανταρτών μετά την ιταλική 
συνθηκολόγηση. Ο Σωτήρης Τσιτσιπής με ψευδώνυμο «Λοκρός» από 
την Αμφίκλεια, ήδη προταθείς για παρασημοφόρηση ως ανθυπολοχαγός 
μηχανικού στο αλβανικό μέτωπο, εξελίχθηκε από ομαδάρχης σε διοικητής 
τάγματος στη Λοκρίδα, με σημαντικές επιτυχίες εναντίον των Γερμανών. 
Στη Μάχη των Θερμοπυλών (21.9.1943), ο λόχος του ΙΙ/36 Τάγματος 
τον οποίο διοικούσε προκάλεσε σημαντικές απώλειες στους Γερμανούς. 
Όπως αφηγήθηκε έναν χρόνο αργότερα ο ίδιος: «Έκανα τη διάταξη των 
τμημάτων γρήγορα και τοποθετούσα την ομάδα της ΕΠΟΝ στο κεντρικό 
ύψωμα, καθώς εκείνη τη στιγμή, ώρα 9.20, η διμοιρία Ρουμελιώτη έτρεχε 
να προλάβει το αριστερό δεσπόζον ύψωμα. Οι Γερμανοί μας κτύπησαν 
εκείνη τη στιγμή, πρώτα την ΕΠΟΝ και τη διμοιρία Ρουμελιώτη. Αμέσως 
απαντήσαμε στα πυρά. Στα πρώτα λεπτά σκοτώνεται ένας ΕΠΟΝίτης 
που κρατούσε οπλοπολυβόλο. Ένας δεύτερος τραυματίζεται στο λαιμό. 
Τρεις αντάρτες της 1ης διμοιρίας τραυματίζονται σοβαρά και ξεψυχούν 
και δύο τραυματίζονται ελαφρότερα…Με χειροβομβίδες, ο Λιβανατέος, ο 
Ξηροβουνιώτης (Γιάννης Τσιτσιπής) και άλλα παλικάρια ξεμπήγουν τους 
Γερμανούς από το ύψωμα…». Παρά τη χρήση πυροβολικού, οι Γερμανοί 
δεν κατόρθωσαν να κάμψουν την άμυνα των ανταρτών και ο «Λοκρός» 
προτάθηκε για το Αριστείο του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα που απέ-
νειμε το ΓΣ του ΕΛΑΣ. 

Ανάλογο αριθμό ανθυπολοχαγών είχαν και οι άλλες αντάρτικες ορ-
γανώσεις. Στις «Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών (ΕΟΕΑ)» του Να-
πολέοντα Ζέρβα, ο οποίος είχε προσελκύσει πολλούς αξιωματικούς., 
βρέθηκαν οι Αντώνιος Τσικούρας (ΜΧ), Απόστολος Στεργιόπουλος (ΠΖ), 
Απόστολος Μπονώτης (ΠΖ), Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (ΠΖ), Γεώργι-
ος Ντενίσης (ΠΖ) κ.ά. Στο 5/42 Σύνταγμα Ευζώνων του συνταγματάρχη 
Δημήτριου Ψαρρού που έδρασε στην Παρνασσίδα, έκριναν ταιριαστό να 
υπηρετήσουν τρεις ρουμελιώτες συμμαθητές, οι Θεόδωρος Καλλικάντζα-
ρος (ΠΖ) από τη Λαμία, Νικόλαος Μακαρέζος (ΠΒ) από τη Γραβιά και 
Σωτήρης Κοκκόρης (ΠΒ) από τους Άγιους Πάντες Φωκίδας. 

Η αιμάτινη σπονδή στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα δεν ήταν αμε-
λητέα. Στις 21 Ιουνίου 1943, πέντε μέλη κατασκοπευτικών δικτύων εκτε-
λούνταν από τους Γερμανούς στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Ένας 
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από αυτούς ήταν και ο ανθυπολοχαγός (ΠΒ) Ιωάννης Βαρσόπουλος από 
την Κόρινθο, δραστήριο μέλος του δικτύου «Προμηθέας ΙΙ» και συνερ-
γάτης της Λέλας Καραγιάννη. Δύο εβδομάδες αργότερα (5 Ιουλίου 1943) 
ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (ΠΖ) από την Αθήνα έπεφτε μαχόμενος 
εναντίον των Ιταλών στη γέφυρα του Αχελώου, ως διοικητής λόχου στο 
Αρχηγείο Βάλτου των ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ. Ο τρίτος συμμαθητής που θυσιάστηκε 
πολεμώντας τους κατακτητές ήταν ο Απόστολος Στεργιόπουλος (ΠΖ) που 
υπηρετούσε στον ΕΔΕΣ και είχε προβιβαστεί σε υπολοχαγό, σύμφωνα με 
το πρότυπο των στρατιωτικών προαγωγών ανά τριετία που ακολουθούσε 
ο ΕΔΕΣ. Σκοτώθηκε στις σκληρές μάχες που έδωσε η μονάδα του –το 3/40 
Σύνταγμα των ΕΟΕΑ με διοικητή τον ίλαρχο Γεώργιο Αγόρο (Τάξη 1929)– 
εναντίον των υποχωρούντων Γερμανών στα υψώματα της Παραμυθιάς, 
στις 17 Σεπτεμβρίου 1944. Ήταν το τριακοστό πέμπτο και τελευταίο θύμα 
της Τάξης στον πόλεμο εναντίον του Άξονα. Κατά σύμπτωση, την ίδια 
ακριβώς ημέρα, στη φονική μάχη του Μελιγαλά (17.9.1944), την τρίτη και 
τελευταία επίθεση στο ύψωμα Προφήτης Ηλίας οδηγούσαν δύο αδελφι-
κοί φίλοι, συμμαθητές στην ΣΣΕ και τώρα λοχαγοί στο 9ο Σύνταγμα του 
ΕΛΑΣ, οι Κωνσταντίνος Μπασακίδης (ΠΖ) και Ιωάννης Διακουμογιαν-
νόπουλος (ΠΒ). Στην τελική έφοδο, ο Μπασακίδης φώναξε στον φίλο 
του να προφυλάσσεται από τα πυρά, οπότε ο Διακουμογιαννόπουλος 
απάντησε: «Γιατί ρε Μπασακίδη, μόνο εσύ είσαι παλικάρι;!». Λίγο αργό-
τερα έπεφτε νεκρός από τα πυρά των ταγματασφαλιτών, ανάμεσα στους 
οποίους και κάποιοι συμμαθητές του. Ο Εμφύλιος Πόλεμος βρισκόταν 
ήδη στην κορύφωσή του.

ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΣΠΑΡΑΓΜΟΥ

Ίσως περισσότερο από κάθε άλλη «φουρνιά» ευέλπιδων, η Τάξη του 
1940 ενεπλάκη έμπρακτα στις πολύμορφες και σφοδρότατες εμφύλιες 
συγκρούσεις που ταλάνισαν την χώρα από το 1943 έως το 1949. Οι ρα-
γδαίες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις της Κατοχής που 
διαμόρφωσαν χάσματα και συμπαγή ιδεολογικά στρατόπεδα δεν θα μπο-
ρούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο το σώμα των Ελλήνων αξιωματικών, 
με αποτέλεσμα ο εμφύλιος, τόσο στην πρώτη του φάση (1943-1944 και 
Δεκεμβριανά), όσο και στη δεύτερη (1946-1949) να καταλύσει με απόλυτο 
τρόπο τους αδελφικούς δεσμούς που είχαν αναπτυχθεί στα θρανία της 
Σχολής Ευελπίδων. Στον εμφύλιο που ξέσπασε πριν την Απελευθέρωση 
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της χώρας, οι επιλογές που είχε μπροστά του ένας αξιωματικός ο οποίος 
δεν ήθελε να αναμιχθεί στην ενεργό Αντίσταση ήταν λιγοστές. Μετά την 
αλματώδη αύξηση της επιρροής του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και τις πρώτες ενδο-
αντιστασιακές συγκρούσεις που ενεργοποίησαν τα υπάρχοντα αντικομ-
μουνιστικά ένστικτα, συγκροτήθηκε ένα συμπαγές ιδεολογικά αντίπαλο 
δέος που βασιζόταν στην ανάγκη προάσπισης του «νόμου και της τάξης». 
Στο πολύμορφο αντιεαμικό στρατόπεδο, οι αξιωματικοί –συμπεριλαμ-
βανομένων πολλών συμμαθητών του Αυγούστου 1940– ήταν φυσικό 
να συμμετέχουν ενεργά, αν όχι να πρωταγωνιστούν. Με δεδομένο τον 
συντηρητισμό με τον οποίον είχαν διαποτιστεί στη Σχολή Ευελπίδων, την 
απουσία ιδεολογικών προτιμήσεων και την δικαιολογημένη (ή όχι) οργή 
για πράξεις των κομμουνιστών, δεν ήταν λίγοι αυτοί που βρέθηκαν να 
υπηρετούν στα Τάγματα Ασφαλείας, σε οργανώσεις που συγκροτήθηκαν 
απευθείας από τους Γερμανούς (ΕΕΣ) ή είχαν διολισθήσει στη συνεργασία 
με αυτούς (ΠΑΟ) και σε αντικομμουνιστικές ομάδες (Χ), μπαίνοντας με 
αυτό τον τρόπο ακόμα περισσότερο στο στόχαστρο του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. 

Το πρώτο πεδίο μάχης του κατοχικού εμφυλίου ήταν η Πελοπόννησος. 
Από τις αρχές του 1943, οι περισσότεροι Πελοποννήσιοι αξιωματικοί είχαν 
συνδεθεί με έναν αντιστασιακό όμιλο αξιωματικών υπό τον τίτλο «Ελλη-
νικός Στρατός (ΕΣ), και επικεφαλής τον συνταγματάρχη Αθανάσιο Γιαν-
νακόπουλο, τον ίλαρχο Τηλέμαχο Βρεττάκο, και τους λοχαγούς Σταύρο 
Νικολόπουλο και Χρήστο Καραχάλιο και στενή επαφή με το Στρατηγείο 
Μέσης Ανατολής (ΣΜΑ). Η έντονη ανάγκη συσπείρωσης για ανάληψη 
δράσης είχε συσπειρώσει την πλειοψηφία των αξιωματικών σε κεντρική, 
δυτική και νότια Πελοπόννησο, προτού οι ενδοαντιστασιακές διαμάχες 
θολώσουν το τοπίο. Μεταξύ των 120 περίπου μόνιμων αξιωματικών που 
επιχειρούσαν μέσω τους ΕΣ να συγκροτήσουν «εθνικό» αντάρτικο βρέθη-
καν κάποια στιγμή και οι συμμαθητές Ιωάννης Λαδάς, Ανδρέας Μπόμπος, 
Τρύφων Αποστολόπουλος, Νικόλαος Μέλιος, Στέφανος Άρχος, Κωνστα-
ντίνος Μπασακίδης, Ιωάννης Κοτσώνης, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος 
κ.ά. Οι ομάδες του ΕΣ δεν ανέπτυξαν εθνικοαπελευθερωτική δράση, λόγω 
των ένοπλων συγκρούσεων με τον ΕΛΑΣ που ξεκίνησαν τον Αύγουστο 
και κατέληξαν τον Οκτώβριο του 1943 στη διάλυση της οργάνωσης. Σε 
μια από τις πολλές συμπλοκές αντιστασιακών, καταγράφηκε και το τρίτο 
θύμα της Τάξης στην κατεχόμενη Ελλάδα (είχαν προηγηθεί, όπως είδαμε, 
οι Βαρσόπουλος και Κωνσταντίνου): Ο Ιωάννης Καλλιάνης (ΠΖ) από την 
Καλαμάτα, ένας από τους λίγους συμμαθητές που υπηρετούσε ήδη συνει-
δητά στον ΕΛΑΣ Μεσσηνίας, σκοτώθηκε σε συμπλοκή στις 17 Αυγούστου 
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1943 στις Πηγές Αλαγωνίας. Οι εμφύλιες διαμάχες οδήγησαν τους περισ-
σότερους αξιωματικούς να αδρανήσουν, να διαφύγουν στη Μέση Ανατολή 
ή να καταταγούν στα Τάγματα Ασφαλείας, ενώ ορισμένοι επέλεξαν να 
προσχωρήσουν στο στρατόπεδο των «κομμουνιστών», με την θέλησή 
τους ή εξαναγκαζόμενοι. Στην κατηγορία όσων εντάχθηκαν οικειοθελώς 
στον ΕΛΑΣ ανήκουν οι Άρχος, Μέλιος και Μπασακίδης που αργότερα 
ανέπτυξαν θεαματική δράση στον ΕΛΑΣ, ως διμοιρίτες και λοχαγοί, ο 
πρώτος στο 6ο Σύνταγμα Κορίνθου, οι δύο τελευταίοι στο 9ο Σύνταγμα 
Μεσσηνίας, όπως είδαμε και παραπάνω. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει 
ο συμμαθητής τους, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος (ΠΖ) από την Κάτω 
Γουμένισα Καλαβρύτων που σχεδόν εκβιάστηκε να ακολουθήσει τους 
αντάρτες. Όπως γράφει ο ίδιος στην απολογητική μεταπολεμική έκθεσή 
του προς το Συμβούλιο Στρατιωτικών (1945): «Κατόπιν της πιέσεως ταύτης 
ηναγκάσθην να ακολουθήσω. Ουδεμίαν υπηρεσίαν μου ανέθεσεν, ούτε 
διοίκησιν, παρακολουθούμενος και ονειδιζόμενος υπό των κομμουνιστών 
[…] Ενέργειά μου ήτο η εξεύρεσις τρόπου αποχωρήσεως εκ του καρκινώ-
ματος τούτου […] Εις τον ΕΛΑΣ υπηρέτησα από 17 Ιουνίου 1943 μέχρι 
10 Οκτωβρίου 1943. Από 10 Οκτωβρίου 1943 μέχρι 30 Ιουλίου 1944 πα-
ρέμεινα εις το χωρίον μου προσποιούμενος τον πάσχοντα εκ πλευρίτιδος 
μη αναμιγνυόμενος ουδαμού εις τας κομμουνιστικάς των οργανώσεις». 

Μια ξεχωριστή κατηγορία συνιστούν οι ολιγάριθμες περιπτώσεις συμ-
μετοχής στα Τάγματα Ασφαλείας. Εκεί εντάχθηκαν τόσο εκείνοι που δεν 
είχαν εξαρχής ιδεολογικές ανησυχίες ούτε διάθεση να αναμιχθούν στην 
Αντίσταση, όσο και αυτοί που θεωρούσαν τον αντικομμουνιστικό αγώνα 
ως πρώτη προτεραιότητα. Ανάμεσα στους αξιωματικούς που κλήθηκαν 
τον Ιούνιο του 1943 από την κατοχική κυβέρνηση Ράλλη να υπηρετήσουν 
στα Τάγματα Ευζώνων (το επίσημο στρατιωτικό σώμα που συγκρότησε το 
δοσιλογικό κράτος των Αθηνών), βρέθηκαν οι τρεις Αθηναίοι συμμαθητές 
Βασίλειος Παππάς, Σταύρος Παππάς και Ιωάννης Κοκοτός –όλοι του 
πεζικού –οι οποίοι μέχρι την Απελευθέρωση θα συμμετάσχουν σε όλες 
τις αιματηρές επιδρομές και τα μπλόκα στις συνοικίες της Αθήνας, σε 
συνεργασία με τους Γερμανούς. Στα Τάγματα Ασφαλείας Εύβοιας (Ι Ανε-
ξάρτητο Τάγμα Ευζώνων με έδρα την Χαλκίδα) υπηρέτησε ως διοικητής 
λόχου στην περιοχή των Ψαχνών, ο Κωνσταντίνος Μπιμπλής (ΠΖ) από 
την Κάρυστο. Στην Πελοπόννησο η συμμετοχή ήταν αναλογικά μεγαλύ-
τερη, αν και δεν διαθέτουμε άλλα ονόματα, πλην του Ιωάννη Κοτσώνη 
(ΠΖ) από τη Σκούρα Λακωνίας. Στο Τάγμα Ασφαλείας Ναυπάκτου που 
συγκροτήθηκε τον Ιούνιο του 1944 με διοικητή τον ταγματάρχη Γεώργιο 
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Καπετσώνη βρέθηκε να υπηρετεί και ο Σωτήρης Κοκκόρης (ΠΒ), ένας από 
τους επιζώντες της διάλυσης του 5/42 Συντάγματος Ευζώνων, που κατε-
τάγησαν στα Τάγματα αναζητώντας εκδίκηση από τους κομμουνιστές. Το 
τέλος του Κόκκορη ήταν άδοξο: Σκοτώθηκε από νάρκη στο στρατόπεδο 
του Αράξου στην Πάτρα (9.10.1944), όπου είχε καταφύγει το Τάγμα έπειτα 
από συμφωνία με τον ΕΛΑΣ. 

Από τους συνολικά 20 συμμαθητές που σκοτώθηκαν το διάστημα 1 
Μαΐου 1941 μέχρι 31 Ιανουαρίου 1945, οι 13 χάθηκαν από ελληνικά χέρια 
και ήταν κυρίως θύματα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας 
των κατοχικών γεγονότων (και της ποικιλομορφίας των προς καταγραφή 
περιπτώσεων) είναι αδύνατος ο ακριβής προσδιορισμός της «ενοχής» που 
προσήπτε το ΕΑΜ σε κάθε περίπτωση και μπορούμε να περιοριστούμε 
στη διαπίστωση πως, ορισμένες φορές, η ιδιότητα του αξιωματικού απο-
τελούσε από μόνη της επιβαρυντικό στοιχείο. 

Σύμφωνα με τα αρχεία του στρατού, ο υπολοχαγός (ΠΒ) Σπυρίδων Δα-
σκαλάκης από το Ρέθυμνο συνελήφθη και εκτελέστηκε από «αναρχικούς» 
τον Αύγουστο του 1944 στην Ιερισσό της Χαλκιδικής. Ο Δασκαλάκης 
δεν ανήκε ούτε στα Τάγματα Ασφαλείας ούτε σε κάποια από τις ένοπλες 
(δοσιλογικές ή μη) οργανώσεις της Μακεδονίας. Υπηρετούσε στη Μέση 
Ανατολή, ανήκε σε κλιμάκιο βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών και είχε 
αποβιβαστεί μυστικά στην Χαλκιδική. Συνελήφθη και εκτελέστηκε από 
τον ΕΛΑΣ της περιοχής ως “κατάσκοπος”, πράγμα που τον κατατάσσει 
αυτόματα σε μια από τις πιο τραγικές περιπτώσεις της Τάξης. Την ίδια 
τύχη είχε και ο Ανδρέας Μπόμπος (ΠΖ) από το Άργος που εκτελέστηκε 
από τον ΕΛΑΣ στο Πόρτο Χέλι της Αργολίδας τον Ιανουάριο του 1944 και 
για τον οποίον δεν διαθέτουμε περισσότερο συγκεκριμένες πληροφορίες. 
Ο υπολοχαγός (ΠΖ) Απόστολος Αποστολίδης από την Δράμα, που υπη-
ρετούσε σε Βρετανική υπηρεσία πληροφοριών, ήταν ένα από τα πολλά 
θύματα της ΟΠΛΑ Θεσσαλονίκης τις παραμονές της Απελευθέρωσης. 
Στις 12 Οκτωβρίου 1944, μια ομάδα ενόπλων τον απήγαγε από το σπίτι 
του και τον οδήγησε για εκτέλεση στη συνοικία της Νεάπολης. Ο νεα-
ρός αξιωματικός πρόβαλλε αντίσταση και επιχείρησε να διαφύγει αλλά 
δέχθηκε πολλές σφαίρες από τους εκτελεστές του, ενώ, σύμφωνα με μια 
μαρτυρία, το πτώμα του ανακαλύφθηκε αρκετούς μήνες αργότερα και μά-
λιστα ακέφαλο. Ο υπολοχαγός Δημήτρης Αστέρης (ΠΒ) από την Τρίπολη 
ήταν το τρίτο κατά σειρά θύμα. Όντας ενεργό μέλος της εθνικιστικής «Χ», 
εκτελέστηκε από τον ΕΛΑΣ τη δεύτερη ημέρα των Δεκεμβριανών, αφού 
συνελήφθη αιχμάλωτος μετά την φονική Μάχη του Θησείου (4.12.1944), 
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ενώ μαχόταν επικεφαλής ενός εκ των φυλακίων της οργάνωσης κοντά στο 
Αστεροσκοπείο. Την επόμενη μέρα, ο Θεόδωρος Καλλικάντζαρος (ΠΖ), 
από τους γενναιότερους αξιωματικούς του αντάρτικου 5/42 Συντάγματος, 
έβρισκε τραγικό τέλος με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Χωρίς να έχει ανάμιξη 
σε ένοπλες οργανώσεις στην Αθήνα, αφότου είχε διαφύγει των εμφύλιων 
συγκρούσεων στη Ρούμελη, έπεσε στα χέρια του ΕΛΑΣ ο οποίος τον είχε 
προγράψει συνδέοντας τον με τον επίσης προγραμμένο λοχαγό και συ-
νεργάτη του Ψαρρού, Ευθύμιο Δεδούση. Τον κατάλογο των εκτελεσμένων 
συμπληρώνει ο Δημήτριος Μαγκανάρης (ΙΠ) από την Αθήνα που θανατώ-
θηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από την Πολιτοφυλακή του ΕΑΜ 
στις Τρεις Γέφυρες. Από τις σφαίρες του ΕΛΑΣ στην Αθήνα έπεσε και ο 
Ιωάννης Παπαϊωάννου από τη Νιγρίτα, επίσης αξιωματικός του Ιππικού, 
που υπηρετούσε στην 505 Μονάδα. Ο θάνατός του, στις 2 Ιανουαρίου 
1945, λίγες ημέρες πριν την ανακωχή των Δεκεμβριανών, συνέπιπτε με 
το κλείσιμο μιας τραγικής περιόδου της νεώτερης ελληνικής ιστορίας και 
το άνοιγμα μιας ακόμη τραγικότερης. 

Στις φονικές μάχες του Εμφυλίου Πολέμου (1946-1949) χάθηκαν 15 
απόφοιτοι της ΣΣΕ της Τάξης του 1940, με το βαθμό του λοχαγού, δη-
λαδή οι μισοί από όσους είχαν σκοτωθεί στο αλβανικό μέτωπο. Πρώτος 
στον μακρύ κατάλογο, ο Ευάγγελος Κόζαρης από την Φλώρινα ο οποίος 
αιχμαλωτίστηκε από τον ΔΣΕ στη Μάχη του Κορύμβου Έβρου, δικάστηκε 
από Ανταρτοδικείο και εκτελέστηκε στις 5 Δεκεμβρίου 1946. Ο Ιωάννης 
Κασάς από την Καλαμάτα απεβίωσε στις 18 Μαΐου 1947 ενώ ανάρρωνε 
από τα τραύματα που είχε λάβει σε πρόσφατες μάχες. Ο Χαρίλαος Στοφό-
ρος (611 ΤΠ) από την Ενορία Εύβοιας εξαφανίστηκε μετά από συμπλοκή 
στην Πόβλα Μουργκάνας στις 5 Μαρτίου 1948 και έκτοτε φέρεται ως 
αγνοούμενος. Ο Ευάγγελος Πασσιάς (516 ΤΠ) από τα Λαγκάδια Αρκαδίας 
σκοτώθηκε από νάρκη στον Εξαπλάτανο Αλμωπίας στις 22 Απριλίου 1948. 
Ο Χρήστος Σουραβλάς (ΠΒ) από τα Χάλια Βοιωτίας τραυματίστηκε θανά-
σιμα στις 25 Μαΐου 1948 ως διοικητής πυροβολαρχίας του 108 Συντάγμα-
τος Πεδινού Πυροβολικού (ΣΠΠ). Ο Ελευθέριος Καρατζάς (628 ΤΠ) από 
την Αθήνα, απεβίωσε στο 406 Στρατιωτικό Νοσοκομείο εξαιτίας πολεμι-
κών τραυμάτων, τον Ιούνιο του 1948. Στις μάχες του Γράμμου (5.8.1948) 
σκοτώθηκε ο Ιωάννης Κοκοτός (563 ΤΠ) ενώ τρεις ημέρες αργότερα, 
έχανε τη ζωή του σε δυστύχημα στην περιοχή της Καλαμπάκας ο φίλος 
του, Βασίλειος Παππάς (ΠΖ) του 930 ΚΔΣ. Τον ίδιο μήνα, ο Αναστάσιος 
Ζαφείρης (614 ΤΠ) από την Πυρσόγιανη Ιωαννίνων, έπεφτε στις μάχες 
του Βίτσι (29.8.1948) ενώ λίγο αργότερα, ο Κωνσταντίνος Παπακωνστα-
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ντίνου ή Λαχανάς (ΠΒ) χανόταν στη Βελίκα Μουργκάνας (12.9.1948). Ο 
Σπυρίδων Τρικαλιώτης από την Αθήνα απεβίωσε από τα τραύματά του 
στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο τον Φεβρουάριο του 1949. Ο Βασίλειος 
Μανωλάκος (625 ΤΠ) φονεύθηκε στα υψώματα της Σκουληκαριάς Άρτας 
στις 26 Μαρτίου 1949. Ο Γιώργος Καραγιάννης (ΠΖ) από το Ηράκλειο που 
υπηρετούσε στην Α΄ Μοίρα Καταδρομών (ΛΟΚ) σκοτώθηκε στο Γραμμένο 
Ιωαννίνων στις 10 Μαΐου 1949. Θύμα του Εμφυλίου πρέπει να θεωρείται 
και ο Αλέξανδρος Καπόπουλος από τους Κωνσταντίνους Μεσσηνίας που 
σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις 26 Ιουνίου 1949, στον 
τομέα της ΙΧ Μεραρχίας, κοντά στην Καστοριά. Ο Νικόλαος Λαγοπάτης 
(Τ/Θ) ήταν το τελευταίο θύμα του εμφύλιου σπαραγμού. Σκοτώθηκε με το 
βαθμό του επιλάρχου στις 4 Ιουλίου 1949, κάπου στη Δυτική Μακεδονία. 
Στατιστικά, οι 15 συνολικά απώλειες της Τάξης στις πολεμικές επιχειρήσεις 
εναντίον των ανταρτών αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση στα έτσι κι αλλιώς 
υψηλά ποσοστά θνησιμότητας των αξιωματικών την περίοδο 1946-1949. 

Στη λίστα των νεκρών του Εθνικού Στρατού θα πρέπει να προσθέ-
σουμε και τα ονόματα των συμμαθητών τους που σκοτώθηκαν πολεμώ-
ντας στην άλλη πλευρά του λόφου. Γνωρίζουμε πως στον Δημοκρατικό 
Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ), τις αντάρτικες ομάδες του ΚΚΕ, είχαν ενταχθεί 
οι Απόστολος Κοκμάδης, Κωνσταντίνος Ροζάκης, Νίκος Τερζόγλου, Χρή-
στος Στεφόπουλος, Θεόδωρος Ζαλοκώστας, Κωνσταντίνος Μπασακίδης, 
Γιώργος Αγραφιώτης, Κωνσταντίνος Ξηροτύρης, Αριστείδης Λαδιάς και 
Σωτήρης Τσιτσιπής. Όλοι τους είχαν αποταχθεί από το στράτευμα επειδή 
είχαν υπηρετήσει στον ΕΛΑΣ και είχαν γίνει μέλη του ΚΚΕ. Σύμφωνα με 
τις αποφάσεις 6, 43, 18, 8, 10, 12 και 14/1945 του Β΄ Ειδικού Στρατιωτικού 
Συμβουλίου, τέθηκαν μαζί με 20 περίπου ακόμα συμμαθητές τους στις 
τάξεις των «εκτός υπηρεσίας και οργανικών θέσεων τελούντων», ενώ οι 
Τσιτσιπής και Μπασακίδης προφυλακίστηκαν τον Οκτώβριο του 1945 ως 
ενεχόμενοι σε φόνους. Σε μια πολυσέλιδη αναφορά του προς το Υπουργείο 
Στρατιωτικών, (Δεκέμβριος 1945), γραμμένη στις Φυλακές Ακροναυπλίας, 
ο Μπασακίδης σημείωνε την δράση του στο αλβανικό μέτωπο, την πρό-
ταση παρασημοφόρησης, τις μάχες εναντίον των Γερμανών και κατέληγε 
με πικρία, πως «καθ’ όλην την διάρκειαν της Κατοχής ουδέποτε εξετέλεσα 
πράξεις αντιβαίνουσας προς την τιμήν και αξιοπρέπειαν του αξιωματικού. 
Ουδέποτε παρεσύρθην από ιδιοτέλειαν και πάντοτε έπραξα το καθήκον 
μου συμφώνως προς τας διαταγάς ανωτέρων μου και συμμαχικάς επιτα-
γάς». Οι νεκροί αξιωματικοί-αντάρτες του ΔΣΕ ήταν οι εξής: Ο Θεόδω-
ρος Ζαλοκώστας («Παλιούρας») σκοτώθηκε στις 22 Απριλίου 1947 στην 
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περιοχή της Άρτας. Ο Κωνσταντίνος Μπασακίδης, που είχε αναδειχθεί σε 
επιτελικό αξιωματικό της ΙΙΙ Μεραρχίας του ΔΣΕ Πελοποννήσου, χάθηκε 
στις 14 Μαρτίου 1949 στο ύψωμα «Δρακοβούνι» στη Βόρεια Αρκαδία, 
στην προσπάθειά του να διασπάσει μια ενέδρα των ΛΟΚ. Ένας από τους 
ελάχιστους επιζώντες αντάρτες της ενέδρας, αφηγήθηκε στον γράφοντα 
πως ο Μπασακίδης εξέπνευσε μετά από αρκετές ώρες φωνάζοντας τραυ-
ματισμένος στο σκοτάδι «Δεν βρίσκεται κανένας να με αποτελειώσει;». 
Δυο μήνες αργότερα, στην άλλη άκρη της Ελλάδας, ο Αριστείδης Λαδιάς 
έχανε τη ζωή του στο ύψωμα Κουλκουθούρια στις 18 Μαίου 1949, κατά 
τη διάρκεια της αιματοβαμμένης προσπάθειας της 18ης Ταξιαρχίας του 
ΔΣΕ να ανακαταλάβει το Βίτσι. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του συμμαθητή 
του από την ΣΣΕ και συμμαχητή του στο ΔΣΕ, Απόστολου Κοκμάδη, που 
τον συνάντησε την παραμονή της μάχης, «στο πρόσωπό του φαινόταν 
πως γνώριζε το τέλος του…». Τον ίδιο μήνα χανόταν και ο «Λοκρός». Ο 
Σωτήρης Τσιτσιπής, επιτελάρχης της 138 Ταξιαρχίας του ΔΣΕ, συνελήφθη 
αιχμάλωτος στον ορεινό χώρο μεταξύ Άρτας και Τρικάλων, εξαντλημέ-
νος και ρακένδυτος, ακολουθώντας τα υπολείμματα των αντάρτικων 
τμημάτων της Θεσσαλίας. Παραπέμφθηκε απευθείας στο Στρατοδικείο 
Τρικάλων με διαταγή του Θρασύβουλου Τσακαλώτου και εκτελέστηκε 
στα τέλη Μαΐου του 1949 στα Τρίκαλα, αν και θρυλείται πως ορισμένοι 
συμμαθητές του επιχείρησαν να αποτρέψουν την θανατική του καταδίκη. 
Και οι τέσσερις, όπως και όλοι οι ομόβαθμοί τους μόνιμοι αξιωματικοί, 
ονομάστηκαν από την Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση (ΠΔΚ) του 
ΚΚΕ αντισυνταγματάρχες «τιμημένοι νεκροί» σύμφωνα με την ορολογία 
των ανταρτών του ΔΣΕ.

ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ

Δεκαοκτώ χρόνια μετά τη λήξη του Εμφυλίου, η Τάξη του 1940 επανήλ-
θε στο προσκήνιο, με τρόπο απροσδόκητο και δυναμικό. Το στρατιωτικό 
πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 οργανώθηκε και εκτελέστηκε από 
μια τριανδρία την οποία αποτελούσαν ο ταξίαρχος Τ/Θ Στυλιανός Πατ-
τακός και οι συνταγματάρχες ΠΒ, Γεώργιος Παπαδόπουλος και Νικόλαος 
Μακαρέζος, συμμαθητές και ανθυπολοχαγοί του 1940. Ο ηγέτης των πρα-
ξικοπηματιών, Γεώργιος Παπαδόπουλος είχε διατελέσει επανειλημμένα 
Αρχηγός Τάξης, με το βαθμό του επιλοχία, Αρχηγός Σχολής και αποφοί-
τησε με σειρά επιτυχίας 2 στο Πυροβολικό. Η εντυπωσιακή προσωπική 
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πορεία του Παπαδόπουλου έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης 
έρευνας από τους ιστορικούς της μεταπολεμικής περιόδου, ωστόσο αρκε-
τές πτυχές της στρατιωτικής του σταδιοδρομίας παραμένουν ακόμα άγνω-
στες. Γεννημένος τον Μάιο του 1919 στο Ελαιοχώρι Αχαϊας, υπηρέτησε στο 
αλβανικό μέτωπο ως ανθυπολοχαγός, διοικητής ουλαμού πυροβολικού. 
Την περίοδο της Κατοχής παρέμεινε σχετικά αδρανής, συνδεόμενος μόνο 
με την οργάνωση Χ στην Αθήνα (οι μαρτυρίες που τον φέρουν αξιωματικό 
των Ταγμάτων Ασφαλείας στην Πάτρα δεν επιβεβαιώνονται), ενώ μετά το 
1945 υπήρξε σημαίνον στέλεχος σε μυστικές οργανώσεις μέσα στους κόλ-
πους του στρατεύματος, οπως την ΕΝΑ (Ένωσις Νέων Αξιωματικών) που 
αργότερα απορροφήθηκε από τον ΙΔΕΑ. Αποφοίτησε από την Ανωτέρα 
Σχολή Πολέμου και την Σχολή Εθνικής Αμύνης και παρασημοφορήθηκε 
με το Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας, τον Πολεμικό Σταυρό και το Μετάλ-
λιο Εξαιρέτων Πράξεων. Ως χαρακτήρας ήταν αυστηρός, πειθαρχικός και 
ιδιαίτερα φιλόδοξος: «Από τη Σχολή ο Παπαδόπουλος είχε ένα «τουπέ», 
μια φιλαυτία μπορώ να σου πω, που τον ξεχώριζε κάπως…Ήταν αυτό που 
θα λέγαμε «σπασίκλας», ωστόσο ποτέ δεν κάρφωσε κανέναν απο μας που 
πηδάγαμε και καμμιά μάντρα –έπαιρνε πάντα την ευθύνη πάνω του– και 
αυτό μου είχε κάνει εντύπωση». (Μαρτυρία Απόστολου Κοκμάδη). Αυτή 
η εγνωσμένη από εχθρούς και φίλους φιλοδοξία του Παπαδόπουλου 
αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στο γνωστό παρωνύμιο που τον 
συνόδευε για αρκετά χρόνια προτού αναλάβει «επαναστατικώ δικαίω» 
την τύχη της χώρας: «Νάσερ της Ελλάδας». Μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, 
μετεκπαιδεύτηκε στις ΗΠΑ και υπηρέτησε σε διάφορες επιτελικές θέσεις 
και μονάδες πυροβολικού και την περίοδο 1959-1964 εντάχθηκε στην 
Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ), οπότε και ξεκινά η «σκοτεινή» 
περίοδος της ζωής του. Διετέλεσε επικεφαλής της Υπηρεσίας Εθνικής 
Ασφαλείας και Κατασκοπείας (με το βαθμό του ταγματάρχη) αποκτώ-
ντας στενές υπηρεσιακές σχέσεις με τα κλιμάκια της CIA στην Ελλάδα. 
Το 1961, από την θέση του κλαδάρχη της Υπηρεσίας Ειδικών Μελετών 
της ΚΥΠ πρωταγωνίστησε στη διαμόρφωση του μυστικού κυβερνητικού 
σχεδίου «Περικλής» που είχε στόχο να πλήξει την πολιτική επιρροή της 
ΕΔΑ με διάφορα «ειδικά» μέτρα εκτός συνταγματικής νομιμότητας. Το 
1964 ήταν διοικητής της 117 ΜΠΠ στην Ορεστιάδα, με το βαθμό του 
αντισυνταγματάρχη και ενεπλάκη στο περίφημο «σαμποτάζ του Έβρου», 
μια ενορχηστρωμένη προβοκάτσια που ο ίδιος κατασκεύασε εναντίον 
ανδρών της μονάδας, με στόχο τη δήθεν ύπαρξη παράνομου κομμουνι-
στικού δικτύου στον Έβρο. Παραπέμφθηκε ως ηθικός αυτουργός βασα-
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νιστηρίων στη Στρατιωτική Δικαιοσύνη αλλά απαλλάχθηκε, δείγμα της 
ήδη εδραιωμένης φήμης του και των ισχυρών γνωριμιών που διέθετε στην 
ιεραρχία των ενόπλων δυνάμεων αλλά και μια προσωπική-οικογενειακή 
σχέση με την οικογένεια του Γεωργίου Παπανδρέου. Το 1966 προήχθη σε 
συνταγματάρχη με το βαθμό του συνταγματάρχη ως υποδιευθυντής του 
ΙΙΙ Επιτελικού Γραφείου του ΓΕΣ, οπότε και ξεκίνησε η προπαρασκευή 
της «επανάστασης». Μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, ανέλαβε 
διαδοχικά Υπουργός Προεδρίας, πρωθυπουργός και υπουργός Εθνικής 
Άμυνας, Παιδείας και Εξωτερικών. Στις 21 Μαρτίου 1972 αντικατέστησε 
τον (διορισμένο) αντιβασιλέα Γεώργιο Ζωιτάκη στην αντιβασιλεία και τον 
Ιούνιο του 1973, μετά από νώθο κυρωτικό δημοψήφισμα, ανακήρυξε την 
αβασίλευτη δημοκρατία με προσωρινό πρόεδρο δημοκρατίας τον ίδιο και 
αντιπρόεδρο τον Οδυσσέα Αγγελή. 

Τα κυβερνητικά σχήματα της επταετίας 1967-1974 που έμεινε στο 
νεοελληνικό λεξιλόγιο ως «Χούντα των Συνταγματαρχών» στελέχωσαν 
πράγματι αρκετοί συνταγματάρχες, εκ των οποίων αρκετοί απόφοιτοι της 
Τάξης, όπως ο Ιωάννης Λαδάς ως Υπουργός Εσωτερικών και ο Νικόλαος 
Γκαντώνας που το 1968 ανέλαβε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων. Ο Τρύφωνας Αποστολόπουλος διορίστηκε διευθυντής στην 
πειραματική τηλεόραση των Ενόπλων Δυνάμεων (ΤΕΔ και στη συνέχεια 
ΥΕΝΕΔ), ενώ ο Γρηγόριος Μπονάνος ανέλαβε Αρχηγός Ενόπλων Δυνά-
μεων (ΑΕΔ), θέση από την οποία «καθοδήγησε» την δραματική εμπλοκή 
της χώρας στον τραγικό πόλεμο της Κύπρου τον Ιούλιο του 1974. Να 
σημειωθεί πως ο Μπονάνος ήταν ο μόνος από την Τάξη του 1940 που 
έφτασε στο βαθμό του Στρατηγού. 

Κλείνοντας την αναφορά στην περίοδο της Δικτατορίας, πρέπει να 
σταθούμε σε μια ακόμα περίπτωση που επιβεβαιώνει με τρόπο απόλυτο 
(όσο και τραγικό) πως η Τάξη του 1940 κάλυψε κάθε πιθανό πολιτικό 
στρατόπεδο κατά τη διάρκεια της ταραγμένης εμφυλιακής και μετεμφυλι-
ακής περιόδου: Ο συνταγματάρχης ΠΖ, Δημήτριος Οπρόπουλος –πρώτος 
αριστούχος ανάμεσα στους νεαρούς ανθυπολοχαγούς 29 χρόνια πριν 
(σειρά επιτυχίας 1 στο Πεζικό) και αξιωματικός μεγάλου κύρους– βρέθηκε 
στις πρώτες γραμμές της αντιδικτατορικής αντίστασης. Στα πλαίσια του 
βασιλικού αντιπραξικοπήματος της 13ης Δεκεμβρίου 1967, σχεδίαζε (ως 
διοικητής τάγματος) μαζί με αρκετούς ομόβαθμούς του την κατάληψη 
διαφόρων στρατοπέδων στην Αττική, καθώς και της ΑΣΔΕΝ. Η κίνηση 
απέτυχε και όλοι οι μετέχοντες συνελήφθησαν. Ο ίδιος ο Οπρόπουλος 
εξορίστηκε και βασανίστηκε –κατά τραγική ειρωνεία, από τους πρώην 
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συμμαθητές του– και έμεινε παράλυτος από τη μέση και κάτω. Η Χούντα 
του επέτρεψε να εγκατασταθεί στο Λονδίνο, από όπου και συνέχισε τη 
δράση του εναντίον του καθεστώτος. 

Στις 23 Αυγούστου 1975, ο πρόεδρος του Πενταμελούς Εφετείου Αθη-
νών, Ιωάννης Ντεγιάννης διάβασε την απόφαση της ιστορικής «Δίκης των 
Πρωταιτίων» του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου που καταδίκαζε σε 
θάνατο και καθαίρεση τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Νικόλαο Μακαρέζο 
και Στυλιανό Παττακό, με τις κατηγορίες της στάσης και της εσχάτης 
προδοσίας. Η μετατροπή της ποινής σε ισόβια από τον Κωνσταντίνο Κα-
ραμανλή ήταν το συμβολικό τέλος της «μακράς» εμφυλιακής περιόδου, 
ενώ σηματοδότησε την «αποστράτευση» μιας ολόκληρης γενιάς στρα-
τιωτικών που επί δεκαετίες πρωταγωνιστούσε στα δρώμενα, ξεκινώντας 
από το αλβανικό μέτωπο και φτάνοντας μέχρι το σημείο να κυβερνήσει 
δικτατορικά την χώρα. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η Μεταπολίτευση βρήκε την Τάξη διχασμένη και σκορπισμένη. Το 
1980, με πρωτοβουλία του απόφοιτου της Τάξης και τότε ταξίαρχου ΠΖ 
Μελέτη Κριεκούκη, εκδόθηκε και κυκλοφόρησε ανάμεσα στους παλιούς 
συμμαθητές το αναμνηστικό λεύκωμα της Τάξης με πλήρη ονομαστι-
κά στοιχεία, στατιστικές απωλειών, ακόμα και ανέκδοτα. Από εκεί πλη-
ροφορούμαστε ότι από τους 289 αποφοιτήσαντες βρίσκονταν τότε στη 
ζωή οι 190 εκ των οποίων 23 έφεραν το βαθμό του αντιστράτηγου, 55 
του υποστράτηγου, 39 του ταξίαρχου, 13 του συνταγματάρχη και 13 του 
αντισυνταγματάρχη. Υπήρχαν επίσης και 36 που έφεραν τον βαθμό του 
υπολοχαγού και προφανώς ήταν εκείνοι που εγκατέλειψαν την καριέρα 
του στρατιωτικού επειδή θέλησαν να ιδιωτεύσουν ή είχαν αποταχθεί από 
το στράτευμα ως «κομμουνιστές». Ωστόσο, μετά την αποστρατεία και των 
τελευταίων εν ενεργεία αξιωματικών στα μέσα της δεκαετίας του ’80, οι 
συναντήσεις των παλιών συμμαθητών που είχαν καθιερωθεί τουλάχιστον 
μια φορά το χρόνο (το μήνα Οκτώβριο) στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων 
Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) στο Σαρόγλειο Μέγαρο υπερέβαιναν στην πράξη όλες 
τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Είναι δε χαρακτηριστικό 
πως το Λεύκωμα της Τάξης είναι το μοναδικό αναμνηστικό λεύκωμα 
αποφοίτων της ΣΣΕ (ιδιαίτερα σε σχέση με τα αντίστοιχα των τάξεων 
1939, 1940β/1941, 1942 και 1943) που παραθέτει στοιχεία για όλους ανε-
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ξαιρέτως τους πεσόντες «αδέλφια-συμμαθητές», ακόμα και αυτούς που 
σκοτώθηκαν στον ΕΛΑΣ ή στο ΔΣΕ, χωρίς αξιολογικούς προσδιορισμούς 
ή πολιτικές αιχμές. Δεκαετίες αργότερα, στους παλαίμαχους παρέμενε 
μόνο η ανάμνηση της αδελφικής φιλίας της Ευελπίδων και η αίσθηση πως 
όλοι αγάπησαν την πατρίδα με τον τρόπο τους. 
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Κεφάλαιο 1
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940  41

(Κείμενο εκ του Περιοδικού: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ –  
ΣΕΙΡΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: ΓΝΩΜΩΝ)

Οι περιγραφόμενες μάχες σύμφωνα με τα στοιχεία του Γ.Ε.Σ. 
που παρατίθενται περιλαμβάνουν τις διεξαχθείσες μάχες των 
μονάδων στις οποίες συμμετείχε ο Αριστείδης Λαδιάς. Η ηρωική 
δράση του εντάθηκε κυρίως κατά την δεύτερη φάση των επιχει-
ρήσεων κατά τις οποίες συνέχισε να λαμβάνει μέρος στις μάχες 
παρά τον σοβαρό τραυματισμό του. Το κατωτέρω κείμενο του 
έγκριτου περιοδικού παρουσιάζεται από το σημείο εκείνο που 
αρχίζει η αντεπίθεση του Ελληνικού Στρατού και ο αγώνας του 
για την σωτηρία της πατρίδας μέχρι την εαρινή επίθεση «Πρι-
μαβέρα». Οι περιγραφές των συντακτών του προαναφερθέντος 
περιοδικού έχουν θεωρηθεί ιστορικά ακριβείς και σημαντικές 
για τα σημαντικά στοιχεία που ανέδειξαν.

«….Το πρωί της 22ας Νοεμβρίου οι μονάδες του ΤΣΔΜ συνέχισαν την 
προέλασή τους. Τμήματα της IX Μεραρχίας εισήλθαν στην Κορυτσά μέσα 
σε απερίγραπτο ενθουσιασμό του ελληνικού πληθυσμού. Η κατάληψη 
της Κορυτσάς, σε λιγότερο από έναν μήνα μετά την ιταλική εισβολή, 
ανέβασε το ηθικό του στρατού αλλά και όλου του ελληνικού λαού στα 
ύψη Μοτσορίτσε και Γκολομπέρντα στη διάβαση Τσαγκόνι και απείλησε 
με περίσχεση το Ιβάν. Η IX Μεραρχία κατέλαβε την κορυφογραμμή της 
Μόροβας στον τομέα της και η X ΜΠ έπειτα από σκληρό αγώνα έφθα-
σε δύο χιλιόμετρα νότια του αυχένα της Ντάρτζας. Στις 18 Νοεμβρίου 
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το Γ΄ΣΣ ενισχύθηκε με την XI Μεραρχία Πεζικού η οποία, μαζί με τη X 
ΜΠ, αποτέλεσε όπως αναφέρθηκε την Ομάδα Μεραρχιών «Κ» (ΟΜΚ). 
Την ημέρα εκείνη συνέβη το δυσάρεστο ατύχημα της XIII Μεραρχίας, το 
οποίο είχε ως συνέπεια την αφαίρεση της διοίκησης από τον μέραρχό της. 
Συγκεκριμένα, η ΧΙΙΙ Μεραρχία είχε οργανώσει ένα απόσπασμα από το 
ενισχυμένο 23ο Σύνταγμα Πεζικού και τρεις μοίρες πυροβολικού με απο-
στολή να επιτεθεί στην κατεύθυνση Καπετίτσα - Ζέμπλακ. Στις 02.00 της 
18ης Νοεμβρίου υπό καταρρακτώδη βροχή το απόσπασμα του 23ου ΣΠ 
συγκεντρώθηκε στους χώρους εξόρμησής του. Όμως στις 02.30 δόθηκε 
νέα διαταγή με την οποία η κατεύθυνση επίθεσης του αποσπάσματος 
άλλαζε προς το ύψωμα Χόστιτσε. Η αλλαγή αυτή απαιτούσε ορισμένες 
μετακινήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν νύκτα και μέσα σε βροχή, 
με αποτέλεσμα να χαλαρώσουν οι δεσμοί μεταξύ των τμημάτων και να 
επικρατήσει σύγχυση. Τελικά, δύο από τα τάγματα του αποσπάσματος 
έλαβαν επαφή με την εχθρική τοποθεσία, καθηλώθηκαν προ του υψώμα-
τος Χόστιτσε και έχασαν κάθε επαφή με το Σύνταγμα και τη Μεραρχία. 
Τα άλλα δύο τάγματα, αν και δέχθηκαν μόνο πυρά αεροπορίας, κατελή-
φθησαν από πανικό και υποχώρησαν άτακτα. Ο διοικητής του αποσπά-
σματος αποδιοργανώθηκε σε τέτοιο σημείο ώστε υπέβαλε αναφορά στη 
Μεραρχία παρουσιάζοντας την κατάσταση ως απελπιστική. Ο μέραρχος, 
αν και βρισκόταν εκεί και μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση, εξέλαβε 
«τοις μετρητοίς» την αναφορά του διοικητή του αποσπάσματος και διέ-
ταξε τη σύμπτυξή του. Ευτυχώς, η απόφασή του αυτή δεν μεταβιβάστηκε 
προς εκτέλεση. Ο διοικητής του Γ΄ΣΣ έσπευσε επί τόπου, αντελήφθη την 
πραγματική κατάσταση και αφαίρεσε τη διοίκηση από τον μέραρχο και 
τον διοικητή του αποσπάσματος. Τη διοίκηση της XIII Μεραρχίας ανέθεσε 
στον αρχηγό πυροβολικού του Γ ΣΣ, υποστράτηγο Σωτ. Μουτούση. Ο 
νέος μέραρχος ανέλαβε τη διοίκηση της Μεραρχίας στις 03.00 της 19ης 
Νοεμβρίου και έλαβε δρακόντεια μέτρα για την αποκατάσταση της τάξης 
και της πειθαρχίας. Έχει μείνει ιστορική η διαταγή την οποία έστειλε στις 
μονάδες της Μεραρχίας:

«Άμα λήψει της παρούσης τα προς τα οπίσω τυχόν κινούμενα τμή-
ματα να αγκιστρωθούν επί του εδάφους με μέτωπον προς Μόροβαν, 
τα δε τυχόν εν επαφή μετά του εχθρού άμα τη έω να επιτεθούν και 
εν αδυναμία να αμυνθούν επί τόπου. Την επίθεσιν θα υποστηρίξω 
δια του βαρέως πυροβολικού και θα την παρακολουθήσω έφιππος 
εκ του σύνεγγυς».
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Κατά την τρίτη φάση (19-21 Νοεμβρίου) το σημαντικότερο γεγονός 
υπήρξε η κατάληψη την 21η Νοεμβρίου του ζωτικής σημασίας υψώματος 
1878 της Μόροβας. Οι Ιταλοί γνώριζαν πολύ καλά ότι η κατάληψή του 
σήμαινε κατάρρευση όλης της τοποθεσίας. Η IX Μεραρχία ενισχυμένη 
με τέσσερα τάγματα της XIII κατέλαβε την 19η Νοεμβρίου την κορυφή 
1805 της Μόροβας και μέχρι το βράδυ της 21ης είχε θέσει υπό τα πυρά 
της την οδό Μπομπότιστα - Ντάρτζα. 

Κατά την τέταρτη περίοδο (22-27 Νοεμβρίου) οι δυνάμεις του ΤΣΔΜ 
κατέλαβαν την Κορυτσά και εξασφάλισαν τον ευρύτερο χώρο του υψιπέ-
δου. Ενώ το ΤΣΔΜ εξέδιδε διαταγές προς το Γ΄ΣΣ και την ΟΜΚ για τη 
συνέχιση της επίθεσης και την ολοκλήρωση της κατάληψης της Μόροβας 
και της στενωπού Τσαγκόνι, οι Ιταλοί φοβούμενοι μήπως κυκλωθούν στο 
υψίπεδο της Κορυτσάς μετά την υποχώρηση των δυνάμεών τους στην 
περιοχή Ερσέκας, υποχώρησαν προς την κοιλάδα του Δεβόλη τη νύκτα 
της 21/22 Νοεμβρίου. Το πρωί της 22ας Νοεμβρίου οι μονάδες του ΤΣΔΜ 
συνέχισαν την προέλασή τους. Τμήματα της IX Μεραρχίας εισήλθαν στην 
Κορυτσά μέσα σε απερίγραπτο ενθουσιασμό του ελληνικού πληθυσμού. 
Η κατάληψη της Κορυτσάς, σε λιγότερο από έναν μήνα μετά την ιταλική 
εισβολή, ανέβασε το ηθικό του στρατού αλλά και όλου του ελληνικού λαού 
στα ύψη. Οι πανηγυρισμοί στην Αθήνα και τις άλλες πόλεις δεν είχαν προ-
ηγούμενο. Ο Γεώργιος Βλάχος έγραφε μεταξύ άλλων στην «Καθημερινή»:

«Μας εξύπνησαν πώς, ξημερώματα, με το στιλέτον, με την φαλτσέταν, 
αδιάφορο. Μας εξύπνησαν για να ζήσωμεν την ημέραν την χθεσινήν. Μας 
εξύπνησαν για να μας πάρουν την Ηπειρον, τα Ιωάννινα, τα νησιά, δια να 
μας διορίσουν δούλους των και να κατακλέψουν τον τόπον. Και - κατά λάθος 
εσημαιοστόλισαν τα μπαλκόνια μας και μας εμάζεφαν δάφνας από τους 
κήπους και μας εκάλεσαν σε συναγερμόν και μας έστειλαν παράφρονας 
εκ χαράς στους δρόμους...».

Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου το ΤΣΔΜ εξασφάλισε ευρέως το υψίπεδο 
Κορυτσάς. Ο αντικειμενικός σκοπός του ΓΣ είχε επιτευχθεί. Οι απώλειες 
του ΤΣΔΜ ήταν μεγάλες. Οι αριθμοί που ακολουθούν αποτελούσαν μόνο 
εκτίμηση: 34 αξιωματικοί και 590 οπλίτες φονευθέντες, 82 αξιωματικοί 
και 2.266 οπλίτες τραυματίες. 

Τη μοιραία για τους Ιταλούς 21η Νοεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών 
της Ιταλίας επέδωσε στον πεθερό του μια καυστική επιστολή του Χίτλερ. 
Ο Γερμανός δικτάτορας με πολύ αυστηρή γλώσσα τόνιζε ότι η επιχείρηση 
κατά της Ελλάδας έπρεπε να είχε καθυστερήσει μέχρι να βελτιώνονταν 
οι καιρικές. συνθήκες και οπωσδήποτε μέχρι να γινόταν γνωστό το απο-
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τέλεσμα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών. Ο Χίτλερ τόνισε ότι η 
επιχείρηση είχε «δυσάρεστες ψυχολογικές επιπτώσεις», ενώ χαρακτήρισε 
τις στρατιωτικές συνέπειες «πολύ σοβαρές». Ο Μουσολίνι αναγκάστηκε 
να καταπιεί την προσβολή και να απαντήσει ότι οι «ατυχίες» των στρα-
τευμάτων του οφείλονταν στις αντίξοες καιρικές συνθήκες, τη σχεδόν 
πλήρη διάλυση των αλβανικών δυνάμεων και τη στάση της Βουλγαρίας. 
Κατέληξε λέγοντας ότι ετοίμαζε 30 μεραρχίες για να εξαφανίσει (!) την 
Ελλάδα και ότι τα χειρότερα είχαν περάσει. 

Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του ιταλικού λαού, η κυβερνητική προ-
παγάνδα χαρακτήρισε την υποχώρηση από την Κορυτσά ως...στρατηγικό 
ελιγμό, ο οποίος αποσκοπούσε στο να παρασύρει τους Έλληνες από την 
ευνοϊκή γι’ αυτούς τοποθεσία, σε έδαφος όπου θα τους νικούσε με την 
ησυχία του ο Ιταλικός Στρατός. Το Ράδιο Ρώμη μάλιστα επιχείρησε έναν 
μάλλον ατυχή ιστορικό παραλληλισμό: 

«Μια φορά ζούσε στην Ήπειρο ένας βασιλιάς που τον έλεγαν Πύρρο 
και που έπρεπε να πολεμήσει με τους Ρωμαίους. Στη διάρκεια της πρώτης 
φάσης του πολέμου το έργο του φάνηκε εξαιρετικά εύκολο. Νίκησε τους 
Ρωμαίους αλλά ο στρατός του υπέστη τόσες απώλειες ώστε τα υπολείμ-
ματά του νικήθηκαν εύκολα από τις ρωμαϊκές λεγεώνες στη μάχη που 
ακολούθησε. Η εξάντληση του αντιπάλου είναι καμιά φορά πιο πλεονε-
κτική από μια γρήγορη νίκη».
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Κεφάλαιο 2
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1940  6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1941

Μετά την επιτυχή έκβαση του αγώνα στην Ήπειρο και την κατάληψη 
της Κορυτσάς, το ΓΣ μελέτησε το θέμα της συνέχισης των επιχειρήσεων 
κατά μήκος των αξόνων Ιωάννινα - Αυλώνα και Φλώρινα - Κορυτσά - Ελ-
βασάν. Έπειτα από συνεκτίμηση όλων των παραγόντων και κυρίως των 
προβλημάτων ανεφοδιασμού των σωμάτων στρατού, το ΓΣ αποφάσισε 
να εφαρμόσει την κύρια προσπάθειά του στον άξονα Ιωάννινα - Αυλώνα, 
χωρίς να αποκλείει την πιθανότητα να προχωρήσει σε βάθος στον βόρειο 
τομέα της Κορυτσάς. Για την εκτέλεση των αποστολών αυτών, το Α΄ ΣΣ 
ενισχύθηκε με την III Μεραρχία Πεζικού από Νοεμβρίου και το Β΄ ΣΣ με 
την XI Μεραρχία Πεζικού από τις 27 και τη Μεραρχία Ιππικού από τις 28 
Νοεμβρίου. Ο γενικός ελιγμός του ΓΣ ήταν: 

Εξασφάλιση της ελεύθερης χρήσης των αμαξιτών οδών Λεσκοβίκι – 
Κορυτσά και Κακαβιά – Άγιοι Σαράντα. Για να συμβεί αυτό έπρεπε να 
εξασφαλιστούν οι ορεινοί όγκοι Μάλι Γκερ (Δ. Αργυροκάστρου), Κόρι 
(ΒΑ. Αργυροκάστρου) και Μάλι Κοκόικα (Β. Πρεμετής). 

Προώθηση του αριστερού του Α΄ ΣΣ προς Βορρά με ισχυρό και ασφαλή 
στροφέα το δεξιό της όλης διάταξης, δηλαδή το ΤΣΔΜ (Γ΄ ΣΣ και ΟΜΚ). 
Το κέντρο της διάταξης, το Β΄ ΣΣ, θα ακολουθούσε και θα υποστήριζε 
αυτήν την προσπάθεια, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελούσε τον σύνδεσμο 
των δύο άκρων.

Για την υλοποίηση του ελιγμού δόθηκαν οι παρακάτω αποστολές στους 
σχηματισμούς: 

Α΄ ΣΣ. Να ενεργήσει προς τη γενική κατεύθυνση Καλπάκι - Αργυρό-
καστρο - Τεπελένι - Αυλώνας, συντονίζοντας την κίνησή του με το Β΄ΣΣ 
το οποίο θα κινείτο στα δεξιά του. 

Β΄ ΣΣ. Να ενεργήσει στη γενική κατεύθυνση Μέρτζανη - Βεράτι δια των 
κοιλάδων των ποταμών Αώου και Αψου, συντονίζοντας την ενέργειά του 
στο αριστερό με το Α΄ ΣΣ και αποτελώντας τον σύνδεσμο με το ΤΣΔΜ.
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ΤΣΔΜ (Π ΣΣ και ΟΜΚ). Να εξασφαλίσει το υψίπεδο Κορυτσάς από 
βόρεια και δυτικά και να ασκήσει ισχυρή πίεση στις εχθρικές δυνάμεις για 
να τις απασχολήσει επ’ ωφελεία των Α΄ και Β΄ ΣΣ.

Ο αρχιστράτηγος έδωσε γενικές διαταγές χωρίς να καθορίζει με λε-
πτομέρεια αντικειμενικούς σκοπούς, για να μπορέσουν οι διοικητές των 
σωμάτων στρατού και του ΤΣΔΜ να αναπτύξουν πρωτοβουλία και να 
εκμεταλλευθούν τις επιτυχίες τους πιο αποτελεσματικά.

Στο διάστημα 24-30 Νοεμβρίου το Α΄ΣΣ κινήθηκε κατά μήκος της κοι-
λάδας του ποταμού Δρίνου, με το Απόσπασμα Λιούμπα στον παραλιακό 
τομέα, την VIII Μεραρχία Πεζικού προς τη διάβαση της Κακαβιάς και τη 
II Μεραρχία Πεζικού προς τη διάβαση Σούχας. Η III Μεραρχία Πεζικού, 
η οποία είχε διατεθεί στο Σώμα Στρατού, κινήθηκε από τις 30 Νοεμβρίου 
επί της οδού Δελβινάκι - Κακαβιά - Αργυρόκαστρο.

Στο ίδιο διάστημα το Β΄ ΣΣ κινήθηκε προς Φράσερι και απώθησε τους 
Ιταλούς πιο βαθιά στο βορειοηπειρωτικό έδαφος για να εξασφαλίσει στη 
ζώνη ενεργείας του ευρέως την οδό Μέρτζανη - Λεσκοβίκι - Ερσέκα - Κο-
ρυτσά. Στις 30 Νοεμβρίου το Β΄ ΣΣ υπήχθη απευθείας στο ΓΣ. 

Το ΤΣΔΜ κατά τον χρόνο αυτόν εξασφάλισε αρχικά την αμαξιτή οδό 
Ερσέκα – Κορυτσά – διάβαση Τσαγκόνι, συνέχισε την κίνησή του και 
απελευθέρωσε τη Μοσχόπολη στις 24 Νοεμβρίου με τη X Μεραρχία Πε-
ζικού. Οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το Πόγραδετς, το οποίο 
κατέλαβαν τμήματα της XIII Μεραρχίας Πεζικού στις 30 Νοεμβρίου. 

Κατά το διάστημα 1-12 Δεκεμβρίου δόθηκαν αποφασιστικές μάχες με 
πολύ δυσάρεστα για τους Ιταλούς αποτελέσματα. 

Το Α΄ ΣΣ συνέχισε την προώθησή του προς Αυλώνα. Έπειτα από σκλη-
ρές μάχες καταλήφθηκε το Δέλβινο στις 5 Δεκεμβρίου από τμήματα της 
III Μεραρχίας, η οποία τη νύκτα της 7/8 Δεκεμβρίου αντικαταστάθηκε 
από την IV Μεραρχία Πεζικού, η οποία στις 8 Δεκεμβρίου απελευθέρω-
σε το Αργυρόκαστρο. Στον παραλιακό τομέα το Απόσπασμα Λιούμπα 
κατέλαβε στις 6 Δεκεμβρίου τους Αγίους Σαράντα και στις 8 Δεκεμβρίου 
αντικαταστάθηκε από την III Μεραρχία.

Από τις άλλες μεραρχίες του Α΄ ΣΣ η II ΜΠ κατέλαβε έπειτα από 
αγώνα τη διάβαση Σούχας. Την 1η Δεκεμβρίου η Μεραρχία κρατούσε 
το ΒΑ άκρο της διάβασης. Αφού απέκρουσε σφοδρή επίθεση των Ιτα-
λών, οργάνωσε δύο συγκροτήματα δύναμης συντάγματος και έπειτα από 
σκληρό αγώνα κατόρθωσε στις 4 Δεκεμβρίου να διανοίξει τη διάβαση 
καταλαμβάνοντας και το ΝΔ άκρο της. Τα ιταλικά τμήματα στην περιοχή 
του χωριού Σούχα πανικοβλήθηκαν και υποχώρησαν βιαστικά, εγκαταλεί-
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ποντας μεγάλες ποσότητες υλικών και εφοδίων. Σύμφωνα με πληροφορίες 
από Ιταλούς αιχμαλώτους η εκκένωση του Αργυροκάστρου άρχισε σχεδόν 
ταυτόχρονα. Η VIII Μεραρχία έδωσε επικούς αγώνες για να διανοίξει τη 
διάβαση της Κακαβιάς. Τα υψώματα κλειδιά της διάβασης αυτής ήταν 
το Μπουράτο και το 669. Η πρώτη προσπάθεια της Μεραρχίας στη 1 
και στις 2 Δεκεμβρίου, κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, απέτυχε 
με βαριές απώλειες. Στις 3 Δεκεμβρίου η Μεραρχία κατέλαβε έπειτα από 
σκληρό αγώνα το Μπουράτο και με βάση το ύψωμα αυτό επιχείρησε να 
κυκλώσει το 669 την άλλη ημέρα χωρίς αποτέλεσμα όμως. Το βράδυ της 
4ης Δεκεμβρίου έφθασε στο στρατηγείο του Α΄ ΣΣ στο Καλπάκι ο αρ-
χιστράτηγος συνοδευόμενος από τον διάδοχο και συναντήθηκε με τον 
διοικητή της VIII Μεραρχίας. Τον συνεχάρη για τη μέχρι τότε δράση της 
Μεραρχίας του και του ζήτησε να καταλάβει χωρίς καθυστέρηση το 669. 
Του επεσήμανε ότι μετά την αποστολή αυτή, η καταπονημένη Μεραρχία 
του θα αποσυρόταν ως εφεδρεία. Όμως, η επίθεση για την κατάληψη του 
669 δεν πραγματοποιήθηκε. Οι Ιταλοί το εγκατέλειψαν τη νύκτα της 4/5 
Δεκεμβρίου χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Μόνο το άλλο πρωί οι Έλληνες 
στρατιώτες αντελήφθησαν την αναχώρησή τους και ανέβηκαν στο ύψωμα. 
Επί τόπου μέτρησαν 100 άταφους νεκρούς και 150 τάφους, σημάδι της 
σκληρότητας των μαχών. Από μέρους της η VIII Μεραρχία, στη διάρκεια 
της περιόδου αυτής είχε 34 αξιωματικούς και 280 οπλίτες φονευθέντες, 48 
αξιωματικούς και 1.360 στρατιώτες τραυματίες και 84 αγνοούμενους. Είχε 
συλλάβει αιχμαλώτους 46 Ιταλούς αξιωματικούς και 1.490 στρατιώτες και 
είχε κυριεύσει – εκτός από το άλλο υλικό – μία ολόκληρη πυροβολαρχία 
των 65 mm, τρία πυροβόλα Skoda και 30 άρματα, από τα οποία τα μισά 
βρίσκονταν σε καλή κατάσταση. 

Ο ενθουσιασμός του έθνους για την κατάληψη του Δελβίνου, του Αρ-
γυροκάστρου και των Αγίων Σαράντα ήταν απερίγραπτος. Η απήχηση 
από την κατάληψη των Αγίων Σαράντα παγκόσμια. Αποτέλεσε μάλιστα 
πλήγμα για το κύρος του Μουσολίνι, επειδή οι Ιταλοί είχαν ονομάσει το 
λιμάνι αυτό Πόρτο Εντα προς τιμήν της κόρης του Μουσολίνι και συζύγου 
του υπουργού Εξωτερικών, Εντας Τσιάνο. 

Το Β΄ ΣΣ, συνεχίζοντας την προέλασή του στον ορεινό και χωρίς πολ-
λές οδεύσεις άξονα Ιωάννινα – Κλεισούρα – Βεράτι και στην περιοχή της 
Κολωνίας, κατέλαβε την Πρεμετή με τη Μεραρχία Ιππικού και το Φράσερι 
με την Ταξιαρχία Ιππικού. 

Το ΤΣΔΜ συνέχισε τις επιθετικές του επιχειρήσεις στην περιοχή της 
Κορυτσάς. Η ΟΜΚ, η οποία είχε μετονομαστεί σε Συγκρότημα «Κ» και 
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διέθετε μόνο τη X Μεραρχία Πεζικού επειδή η IX είχε διατεθεί ως εφεδρεία 
του Β΄ ΣΣ, ολοκλήρωσε την κατάκτηση του ορεινού όγκου Οστραβίτσα 
στις 12 Δεκεμβρίου. Το Γ ΣΣ, που από 1ης Δεκεμβρίου είχε ενισχυθεί με 
τη XVII Μεραρχία Πεζικού, η οποία είχε αναλάβει τον τομέα της XIII 
Μεραρχίας, κινήθηκε στον άξονα Κορυτσά – Ελβασάν και έπειτα από 
σκληρό αγώνα κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες με πυκνές χιονοπτώ-
σεις, ολοκλήρωσε την κατάληψη του ορεινού όγκου της Κάμιας και στις 
7 Δεκεμβρίου τμήματα της XV Μεραρχίας εισήλθαν στο Πόγραδετς και 
αντικατέστησαν τα τμήματα αναγνώρισης της XIII Μεραρχίας, τα οποία 
είχαν καταλάβει την πόλη από τις 30 Νοεμβρίου και είχαν παραμείνει εκεί. 

Οι Ιταλοί διατηρούσαν τώρα μια γραμμή, η οποία εκτεινόταν από 
τη Χειμάρρα στο δεξιό πλευρό, μέχρι τα υψώματα του Ελβασάν και της 
λίμνης Αχρίδας στο αριστερό. Βασικό σημείο της γραμμής αυτής ήταν 
η στενωπός του Τεπελενίου, από την οποία περνούσε η αμαξιτή οδός 
Ιωάννινα - Βεράτι και η οποία ήλεγχε την οδό από Αργυρόκαστρο προς 
Αυλώνα. Η στενωπός αυτή αποτελούσε το «κλειδί» για την είσοδο στη 
βόρεια Αλβανία. 

Η όλη κατάσταση δημιούργησε κρίση στην ιταλική ηγεσία των Ενό-
πλων Δυνάμεων. Στις 26 Νοεμβρίου παραιτήθηκε ο αρχηγός του Ιταλικού 
Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Μπαντόλιο (ή μάλλον τον εξανά-
γκασε σε παραίτηση ο Μουσολίνι!). Αντικαταστάθηκε από τον στρατηγό 
Ούγκο Καβαλλέρο ο οποίος, ύστερα από ένα άκρως απογοητευτικό μήνυ-
μα του Σοντού προς τον Μουσολίνι, με το οποίο πρότεινε την εύρεση πο-
λιτικής λύσης στην κρίση, πήγε στην Αλβανία για να εξετάσει προσωπικά 
την κατάσταση. Η Ιταλία έπρεπε να διαλέξει μεταξύ μιας ταπεινωτικής 
λύσης, όπως ήταν η σύναψη ανακωχής, και της συνεχιζόμενης σειράς 
ηττών. Προτίμησε τη λιγότερο ταπεινωτική λύση: ζήτησε βοήθεια από τη 
Γερμανία. Ο Χίτλερ, ο οποίος ετοίμαζε την επίθεση κατά της ΕΣΣΔ την 
ερχόμενη άνοιξη, ανησυχούσε εξαιρετικά με την τροπή που είχε ακολου-
θήσει η κατάσταση στην Ελλάδα και με την πιθανή παρέμβαση των Βρε-
τανών. Η μόνη βοήθεια η οποία δόθηκε στον Ντούτσε ήταν 50 μεταφορικά 
αεροπλάνα Junkers, 52 για τη μεταφορά στρατιωτών και εφοδίων από το 
αεροδρόμιο της Φότζια στα αεροδρόμια της Αυλώνας και του Δυρραχίου. 

Κατά τα άλλα, τα πράγματα στην Ιταλία οδηγούντο από το κακό στο 
χειρότερο! Ήταν αδύνατον πια να κοροϊδεύει τον ιταλικό λαό η φασιστική 
προπαγάνδα σε σχέση με την «ελληνική τραγωδία». Και τα χειρότερα, 
όπως είπε ο Μουσολίνι στον Χίτλερ, όχι μόνο δεν είχαν περάσει, αλλά 
δεν είχαν έρθει ακόμα! Στις 9 Δεκεμβρίου ο «μονόφθαλμος δράκος», ο 
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στρατηγός Ουέιβελ, εξαπέλυσε την επίθεσή του κατά των Ιταλών στη 
Λιβύη. Οι Βρετανοί, παρά το γεγονός ότι οι Ιταλοί υπερτερούσαν αριθ-
μητικά πέντε προς ένα, συνελάμβαναν συνεχώς Ιταλούς αιχμαλώτους! Για 
πολλές εβδομάδες ακόμα ο ιταλικός λαός δεν είχε άλλες ειδήσεις εκτός 
από τις συνεχείς ήττες.

Η XV ΜΠ αντιμετώπισε τμήματα της γνωστής Μεραρχίας Αλπινι-
στών «Τζούλια». Την ημέρα εκείνη ολοκλήρωσε τους αντικειμενικούς 
της σκοπούς με βαρύ τίμημα. Είχε 7 αξιωματικούς και 199 οϋλίτες 
νεκρούς, 9 αξιωματικούς και 286 οπλίτες τραυματίες. Η «Τζούλια” 
καταστράφηκε για δεύτερη φορά. Οι αλπινιστές εγκατέλειψαν στο 
πεδίο της μάχης 800 νεκρούς και τραυματίες, ενώ συνελήφθησαν 14 
αξιωματικοί και 341 οπλίτες.

Κατά το χρονικό διάστημα 13 Δεκεμβρίου 1940 έως 6 Ιανουαρίου 
1941, οι επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού συνεχίστηκαν κάτω από 
απάνθρωπες καιρικές συνθήκες. Ο χειμώνας εκείνος ήταν εξαιρετικά 
βαρύς με πυκνές χιονοπτώσεις και πολικό κρύο. Οι στρατιώτες κατέβαλαν 
υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επιβιώσουν. Εκτός από τα εχθρικά 
πυρά, είχε εμφανιστεί ένας ακόμα αντίπαλος: τα κρυοπαγήματα. Το Α΄ 
ΣΣ διέθετε τώρα τις II, III και IV Μεραρχίες επειδή η VIII Μεραρχία και 
το Απόσπασμα Λιούμπα είχαν αποσυρθεί ως εφεδρεία του αρχιστράτηγου 
στις περιοχές Δελβινακίου και Δελβίνου αντίστοιχα. Κάτω από αντίξοες 
συνθήκες κατόρθωσε να απελευθερώσει τη Χειμάρρα στις 22 Δεκεμβρίου. 

Το Β΄ ΣΣ κινήθηκε στην εδαφική περιοχή μεταξύ Αώου και άνω κοι-
λάδας του Αψου ποταμού και έπειτα από σκληρή μάχη με τους Ιταλούς 
και τα στοιχεία της φύσης, κατόρθωσε να φθάσει 2 χιλιόμετρα ΒΑ της 
Κλεισούρας χωρίς να μπορέσει να την καταλάβει. Ολοκλήρωσε όμως 
την κατάληψη του Μάλι Κράσοβες νότια του Αψου και του υψώματος 
Ζαλοσνίγια βόρεια του ποταμού. 

Στον τομέα του ΤΣΔΜ το Συγκρότημα «Κ» μετονομάστηκε σε Ε’ ΣΣ, αν 
και εξακολουθούσε να περιλαμβάνει ακόμα μόνο τη X Μεραρχία Πεζικού. 
Κατόρθωσε όμως να φθάσει στα ανατολικά του όρους Τόμορος και να 
συνδέσει το δεξιό του Β΄ ΣΣ με το αριστερό του Γ΄ ΣΣ. Το Γ΄ ΣΣ εξαιτίας 
των καιρικών συνθηκών περιορίστηκε στη βελτίωση των κατεχόμενων 
θέσεων και την αγκίστρωση εχθρικών δυνάμεων. 

Οι Ιταλοί, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο κατάληψης του Αυλώνα, 
πραγματοποίησαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταματήσουν την 
ελληνική προέλαση. Ενίσχυσαν τις δυνάμεις της Αλβανίας με προσωπικό 
και άφθονο πολεμικό υλικό. Στις 29 Δεκεμβρίου ο στρατηγός Καβαλλέρο 
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αντικατέστησε τον στρατηγό Σοντού στη διοίκηση των ιταλικών δυνάμεων 
στην Αλβανία.

Μακριά από το μέτωπο συνέβαιναν άλλα γεγονότα καθοριστικά για 
την τύχη της χώρας. Ο Χίτλερ είχε ήδη σχεδιάσει την επιχείρηση κατά της 
ΕΣΣΔ για τον Μάιο του 1941. Η τροπή που είχε ακολουθήσει η κατάσταση 
στην Ελλάδα τον ανησυχούσε πολύ. Τα βρετανικά αεροπλάνα μπορού-
σαν να φθάσουν τις πετρελαιοπηγές της Ρουμανίας και αν οι Βρετανοί 
αποβιβάζονταν με μεγάλες δυνάμεις στην Ελλάδα, διακυβευόταν η θέση 
της Γερμανίας στα Βαλκάνια. Στις 4 Νοεμβρίου 1940 πραγματοποιήθηκε 
πολεμικό συμβούλιο στο Βερολίνο. Ο Χίτλερ χαρακτήρισε την ιταλική 
εισβολή στην Ελλάδα «θλιβερό γεγονός» και ζήτησε από τους επιτελείς 
του να μελετήσουν εισβολή στην Ελλάδα με δύναμη δέκα μεραρχιών του-
λάχιστον. Στις 13 Δεκεμβρίου 1940, ενώ ο Ελληνικός Στρατός καταδίωκε 
τους Ιταλούς μέσα στο έδαφος της Βορείου Ηπείρου, ο Χίτλερ εξέδιδε’ την 
υπ’ αριθμόν 20 Κατευθυντήρια Οδηγία του για την Επιχείρηση «Μαρίτα», 
όπως ήταν το κωδικό όνομα της επίθεσης κατά της Ελλάδας. Είχε αρχίσει 
η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος μιας εποποιίας, αν και ο δρόμος ήταν 
δύσκολος ακόμα.

2.1.  Η τρίτη περίοδος του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 
(6 Ιανουαρίου – 6 Απριλίου 1941)

Στις 6 Ιανουαρίου 1941 οι αντικειμενικοί σκοποί τους οποίους είχε θέσει 
το ΓΣ από τις αρχές Νοεμβρίου, είχαν ολοκληρωθεί. Οι ελληνικές δυνά-
μεις, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες του φοβερού εκείνου χειμώνα 
και τον ανεπαρκή εφοδιασμό, παρά τις συνεχείς ενισχύσεις των Ιταλών, 
είχαν κατορθώσει να τους απωθήσουν σε βάθος από 30 έως 50 χιλιόμετρα 
μέσα στο βορειοηπειρωτικό έδαφος και να φθάσουν στη γραμμή Χειμάρρα 
Μπολιένα – Κλεισούρα (όχι) – Σούχα Γκόρα – Κάμια – Πόγραδετς.

Την ίδια ημέρα το ΓΣ αναγκάστηκε να αναστείλει τις επιθετικές επι-
χειρήσεις μεγάλης κλίμακας. Οι λόγοι, οι οποίοι οδήγησαν στην απόφαση 
αυτή, ήταν οι κακές καιρικές συνθήκες, οι δυσχέρειες ανεφοδιασμού, οι 
μεγάλες απώλειες από κρυοπαγήματα που είχαν μάλιστα ξεπεράσει τις 
απώλειες μάχης και η ανάγκη να συμπληρωθούν οι ελλείψεις που δημι-
ουργήθηκαν αναπόφευκτα κατά τον δίμηνο αγώνα σε προσωπικό, κτήνη, 
αυτόματα όπλα και κάθε είδους εφόδια και υλικά. 
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Τη νύκτα της 6ης Ιανουαρίου οι Ιταλοί διέθεταν απέναντι από τους 
Έλληνες έντεκα μεραρχίες πεζικού (11η «Μπρένερο», 29η «Πιεμόντε», 19η 
«Βενέτσια», 23η «Φεράρα», 33η «Ακούι», 37η «Μοντένα», 48η «Τάρο», 
49η «Πάρμα», 51η «Σιένα», 53η «Αρέτσο», 56η «Καζάλε») και τέσσερις 
μεραρχίες αλπινιστών (2η «Τριεντίνα», 3η «Τζούλια», 4η «Κουνένσε» και 
5η «Πουστέρια»). Διέθεταν επίσης την 131 ΤΘ Μεραρχία «Κένταυροι», 
ενισχυμένη με δύο συντάγματα βερσαλιέρων, ένα σύνταγμα γρεναδιέρων, 
δύο συντάγματα ιππικού, τάγματα πολυβόλων, μονάδες μελανοχιτώνων 
και μονάδες Αλβανών. Τον Δεκέμβριο είχαν αποβιβασθεί στο αλβανικό 
έδαφος τμήματα των μεραρχιών «Κουτέο» και «Λύκοι της Τοσκάνης», 
τα οποία κινούντο προς το μέτωπο. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ιταλι-
κών υπηρεσιών εφοδιασμού, την 1η Ιανουαρίου 1941 βρίσκονταν στην 
Αλβανία 10.616 αξιωματικοί, 261.850 οπλίτες, 7.563 οχήματα και 32.871 
μεταφορικά κτήνη. 

Το ελληνικό ΓΣ είχε λάβει την απόφαση να αναστείλει τις επιχειρή-
σεις από τις 28 Δεκεμβρίου 1940. Την απόφασή του αυτή την υλοποίησε 
με τις Γενικές Οδηγίες του αρχιστράτηγου προς τους σχηματισμούς, οι 
οποίες εκδόθηκαν την 6η Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τις οδηγίες, μέχρι να 
βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες οι σχηματισμοί θα λάμβαναν μέτρα για 
να βελτιώσουν την αμυντική τους διάταξη με στόχο να διατηρήσουν τις 
θέσεις που κατείχαν και θα διεξήγαν επιχειρήσεις για να βελτιώσουν τις 
θέσεις τους και να διατηρήσουν το επιθετικό πνεύμα των ανδρών τους. 
Στους σχηματισμούς δόθηκαν οι παρακάτω αποστολές: 

Α΄  ΣΣ. Στην κοιλάδα του ποταμού Ζαγοριά να περιορίσει τις δραστη-
ριότητες του σε απώθηση του εχθρού βόρεια του Αώου ποταμού για 
να εξασφαλίσει τον συγκοινωνιακό κόμβο της Κλεισούρας. Στην 
κοιλάδα του Δρίνου να περιοριστεί σε μικρής κλίμακας τοπικές 
ενέργειες για να ωθήσει τον εχθρό προς τον Αώο και να αποφράξει 
την κοιλάδα του Δρίνου από την κατεύθυνση εκείνη.

Β΄  ΣΣ. Να διεξάγει επιθετικές επιχειρήσεις για να καταλάβει τον συ-
γκοινωνιακό κόμβο της Κλεισούρας, να αποφράξει τη διάβαση στα 
δυτικά και να καταλάβει τη γραμμή Ποντγκόρανι - Σούκα - Μάλι 
Γαρονίν. ΤΣΔΜ. Να περιοριστεί στην εξασφάλιση του υψιπέδου 
Κορυτσάς. Επιπλέον, να εξασφαλίσει σύνδεσμο με το Β΄ ΣΣ στην 
κοιλάδα του ποταμού Τομορίτσα και να διεξάγει τις αναγκαίες το-
πικές ενέργειες για να βελτιώσει τις θέσεις του.

Οι σημαντικότερες επιχειρήσεις που ακολούθησαν ήταν εκείνες του Β΄ 
ΣΣ για την κατάληψη της Κλεισούρας. Η επίθεση εκτοξεύθηκε το πρωί 
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της 8ης Ιανουαρίου με δύο μεραρχίες σε πρώτο κλιμάκιο. Η I Μεραρχία 
κινήθηκε στο αριστερό και η XV ΜΠ στο δεξιό. Η XI Μεραρχία ακολου-
θούσε τη XV. Η XV ΜΠ αντιμετώπισε τμήματα της γνωστής Μεραρχίας 
Αλπινιστών «Τζούλια». Την ημέρα εκείνη ολοκλήρωσε τους αντικειμενι-
κούς της σκοπούς με βαρύ τίμημα. Είχε 7 αξιωματικούς και 199 οπλίτες 
νεκρούς, 9 αξιωματικούς και 286 οπλίτες τραυματίες. Η «Τζούλια» κατα-
στράφηκε για δεύτερη φορά. Οι αλπινιστές εγκατέλειψαν στο πεδίο της 
μάχης 800 νεκρούς και τραυματίες ενώ συνελήφθησαν 14 αξιωματικοί 
και 341 οπλίτες. Κυριεύθηκαν 4 ορειβατικά πυροβόλα, 26 όλμοι 81 mm, 
καθώς και άφθονα υλικά και εφόδια. Η «Τζούλια» στη διάρκεια των επι-
χειρήσεων είχε χάσει συνολικά 153 αξιωματικούς, ενώ 3.840 οπλίτες ήταν 
νεκροί, τραυματίες, αιχμάλωτοι και αγνοούμενοι. 

Στις 9 Ιανουαρίου ενεπλάκη στον αγώνα η XI Μεραρχία και έπειτα από 
σκληρό αγώνα κατέλαβε στις 10 Ιανουαρίου τον στρατηγικής σημασίας 
κόμβο της Κλεισούρας. Το γεγονός αποτέλεσε μεγάλο πλήγμα για την 
ιταλική διοίκηση. Δύο Αμερικανοί δημοσιογράφοι. οι οποίοι παρακολου-
θούσαν τις επιχειρήσεις της I Μεραρχίας μετέδωσαν την είδηση σε όλον 
τον κόσμο. Ο Καβαλλέρο σχολίασε:

«Έχουμε ήδη εμπλέξει τις τέσσερις μεραρχίες που έφθασαν εδώ 
σε μια κατάσταση διαφορετική από εκείνη που είχαμε σχεδιάσει. Οι 
ενδείξεις ότι οι Έλληνες έχουν εξαντληθεί αποδείχθηκαν απατηλές. 
Συμπεραίνω ότι, οι επιχειρήσεις θα συνεχισθούν και στο μεταξύ πρέ-
πει να αναδιοργανώσουμε τις μεραρχίες αλπινιστών για την επίθεση 
στα τέλη Φεβρουάριου».

Η αναφορά του Καβαλλέρο αφορούσε μια επίθεση στον τομέα της 
Κορυτσάς, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. 

Στις 26 Ιανουαρίου οι Ιταλοί, αφού σταθεροποίησαν τις θέσεις τους, 
πραγματοποίησαν αντεπίθεση για να ανακαταλάβουν την Κλεισούρα. Η 
αντεπίθεση πραγματοποιήθηκε με νωπές δυνάμεις ενισχυμένες με μονά-
δες αλπινιστών και αρμάτων και υποστηριζόμενη με πρωτοφανή όγκο 
αεροπορίας. Το Β΄ ΣΣ προώθησε ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή, αφού 
ενισχύθηκε με την V Μεραρχία Πεζικού του Γ ΣΣ και μέχρι τέλους Ια-
νουαρίου είχε κατορθώσει να αποκρούσει την ιταλική αντεπίθεση. Δεν 
αρκέστηκε όμως σε αυτό. Συνεχίζοντας τις προσπάθειες του κατέλαβε 
με την V Μεραρχία την Τρεμπεσίνα στις 2 Φεβρουαρίου και με τη XV 
Μεραρχία το χωριό Μπούμπεσι στις 4 Φεβρουάριου. Μέχρι τις 12 Φε-
βρουάριου είχε καταλάβει την κορυφογραμμή της Τρεμπεσίνας, το Μάλι 
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Σπαντάριτ, το χωριό και τον αυχένα Μπούμπεσι, το ύψωμα Κιάφε Λουζίτ 
και τα υψώματα 717 και 731 που σε λιγότερο από έναν μήνα από τότε θα 
μετατρέπονταν σε εφιάλτη για τους Ιταλούς. 

Στις 14 Φεβρουάριου το ΓΣ, στο οποίο υπάγονταν τα Α΄ και Β΄ ΣΣ, 
ίδρυσε το Τμήμα Στρατιάς Ηπείρου (ΤΣΗ) με διοικητή τον αντιστράτηγο 
Μάρκο Δράκο. Τα δύο σώματα στρατού υπήχθησαν στο ΤΣΗ, το οποίο 
ιδρύθηκε επειδή το ενδεχόμενο αντιμετώπισης απειλής από τη Βουλγα-
ρία, η οποία είχε προσχωρήσει στον Άξονα, είχε καταστήσει αναγκαία 
την ύπαρξη ενός στρατηγείου που θα συντόνιζε τις ενέργειες των δύο 
σωμάτων στρατού. 

Στους υπόλοιπους τομείς (Α΄ ΣΣ και ΤΣΔΜ) πραγματοποιήθηκαν 
τοπικές επιχειρήσεις για τη βελτίωση των κατεχόμενων θέσεων και τη 
δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για παραπέρα επιθετικές επιχειρήσεις. 
Προσπάθειες για την κατάληψη του Τεπελενίου από το Α΄ ΣΣ απέτυχαν 
λόγω των καιρικών συνθηκών και της αντίστασης των Ιταλών, οι οποίοι 
με συνεχείς ενισχύσεις είχαν μετατρέψει την ιταλική διάταξη σε «τείχος», 
σύμφωνα με τον Καβαλλέρο. Μέχρι την εκτόξευση της μεγάλης εαρινής 
επίθεσης «Πριμαβέρα», οι δυνάμεις των A’ και Β΄ ΣΣ πραγματοποιούσαν 
περιορισμένης κλίμακας επιχειρήσεις για τη βελτίωση της αμυντικής τους 
διάταξης με πολύ δυσάρεστες για τους Ιταλούς συνέπειες στη συνέχεια. 

Στο μεταξύ, η Γερμανία προετοίμαζε την εισβολή στην Ελλάδα, την 
οποία υπολόγιζε να αρχίσει και να ολοκληρωθεί μέσα στον Μάρτιο, με 
δεδομένη τη μέχρι τότε φιλική στάση της Γιουγκοσλαβίας. Η Ελληνική 
Κυβέρνηση, έχοντας συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο, ήρθε σε συνεννόηση 
με τους Βρετανούς για την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ελλάδα. 
Οι συνομιλίες – διαφωνίες γύρω από τον τρόπο άμυνας του ελληνικού 
χώρου και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, αφορούν περισσότερο τον Ελ-
ληνογερμανικό Πόλεμο. Πάντως, την παραμονή της μεγάλης εαρινής 
επίθεσης (8 Μαρτίου 1941) άρχισαν να αποβιβάζονται στην Ελλάδα οι 
βρετανικές δυνάμεις. 

Φθάνουμε έτσι στο κυριότερο γεγονός της τρίτης περιόδου του Ελλη-
νοϊταλικού Πολέμου, την «Πριμαβέρα».

2.2. Η μεγάλη Εαρινή επίθεση – «Πριμαβέρα»

Ο Μουσολίνι γνώριζε ότι οι Γερμανοί ετοίμαζαν επίθεση κατά της 
Ελλάδας, αλλά δεν ήξερε πότε αυτή θα πραγματοποιείτο. Όμως, όπως 
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ορθά παρατήρησε ο Άγγελος Βλάχος στην ανοικτή επιστολή του προς 
τον Χίτλερ, η οποία δημοσιεύθηκε στην «Καθημερινή», η Ιταλία θα ήταν 
ηττημένη «οριστικά, τελεσίδικα, παγκόσμια και αιώνια», όταν έστω και 
ένας Γ5ρμανός στρατιώτης πατούσε στην Ελλάδα. Και αυτό το γνώριζε 
καλά ο Μουσολίνι, ο οποίος επιθυμούσε μια επιτυχία στην Αλβανία για να 
περισώσει το γόητρό του και το γόητρο του Στρατού του προτού επέμβει 
ο Γερμανικός Στρατός. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Μουσολίνι θα 
βρισκόταν σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, γιατί θα όφειλε στους Γερμανούς 
την έξοδό του από μια περιπέτεια στην οποία τον είχε εμπλέξει η οικτρή 
αποτυχία του στα βουνά της Ηπείρου και της Αλβανίας. Η Ανώτατη Γερ-
μανική Διοίκηση έτρεφε πολύ λίγες αυταπάτες για την πιθανότητα επι-
τυχίας της ιταλικής επίθεσης, αλλά από το άλλο μέρος, έκρινε ότι άξιζε 
τον κόπο η προσπάθεια του Μουσολίνι. Μια επιτυχία του θα έφερνε σε 
απελπιστική κατάσταση τους ‘Έλληνες και ίσως τελείωνε τον πόλεμο. Με 
την Ελλάδα νικημένη, τη Βουλγαρία στον Άξονα και την Τουρκία ουδέτε-
ρη, η Γιουγκοσλαβία με λίγη πίεση θα ευθυγραμμιζόταν με τη Βουλγαρία. 
Στα πλευρά της γερμανικής προσπάθειας κατά της Σοβιετικής Ένωσης 
δεν θα υπήρχαν «αγκάθια» και το κυριότερο, οι 24 γερμανικές μεραρχίες 
στη Βουλγαρία θα ήταν ελεύθερες να δράσουν στο ανατολικό μέτωπο. 

Ο Μουσολίνι έφθασε στις 2 Μαρτίου 1941 στα Τίρανα για να επιβλέψει 
ο ίδιος τη μεγάλη του επίθεση, την οποία είχε προετοιμάσει πολύ προσε-
κτικά από την επομένη της μεγάλης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο 
Σάλτσμπουργκ στις 19 και 20 Ιανουαρίου 1941. Μέχρι το τέλος Φεβρου-
άριου μεταφέρθηκαν στην Αλβανία δέκα νέες μεραρχίες, μαζί με χιλιάδες 
τόννους υλικά και εφόδια. Παράλληλα, με μια ημερήσια διαταγή του, ο 
Ντούτσε προέτρεψε επιφανή φασιστικά στελέχη και υπουργούς του να 
καταταγούν και να μεταβούν στο μέτωπο για να τονώσουν το ηθικό του 
λαού και των στρατιωτών. Στην πρόσκληση αυτή ανταποκρίθηκαν πολλοί 
υπουργοί και στελέχη, καθώς και ο γαμπρός του Γκαλεάτσο Τσιάνο. 

Το σχέδιο επίθεσης των Ιταλών προετοιμάστηκε από τον στρατηγό 
Καβαλλέρο, αλλά παρά τα μεγαλεπήβολα όνειρα του Ντούτσε, ήταν πολύ 
συντηρητικό, αφού ως τελικό αντικειμενικό σκοπό είχε ορίσει τα Ιωάννινα. 
Σύμφωνα με το σχέδιο του Καβαλλέρο, η επίθεση θα άρχιζε στις 9 Μαρ-
τίου και θα εκδηλωνόταν σε ένα στενό μέτωπο περίπου 32 km ανάμεσα 
στους ποταμούς Αώο και Αψο, στη γενική κατεύθυνση Γκλάβα – Μπού-
μπεσι, με σκοπό τη δημιουργία ρήγματος και τη διάνοιξη της κοιλάδας 
του ποταμού Ντεσνίτσα. Η ενέργεια ανατέθηκε στην 11η Στρατιά υπό τον 
στρατηγό Τζελόζο. Είναι χαρακτηριστικό το ότι η γειτονική 9η Στρατιά 
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δεν ειδοποιήθηκε ότι δίπλα της θα γινόταν η πιο σοβαρή προσπάθεια από 
την έναρξη του πολέμου. 

Το σχέδιο των Ιταλών προέβλεπε επίθεση στον τομέα της I Ελληνικής 
Μεραρχίας σε τρεις κατευθύνσεις. Η κύρια προσπάθεια των Ιταλών κα-
τευθυνόταν σε μέτωπο πέντε περίπου χιλιομέτρων, ανάμεσα στις βόρειες 
πλαγιές της Τρεμπεσίνας και στο χωριό Μπούμπεσι, με τελικό αντικειμενι-
κό σκοπό την ανακατάληψη της Κλεισούρας. Στη συνέχεια προβλεπόταν 
προέλαση προς Λεσκοβίκι - Ιωάννινα. Η κύρια προσπάθεια ανετέθη στο 
VIII Σώμα Στρατού, με τις Μεραρχίες «Κάλιαρι», «Πούλιε», «Πινερόλο», 
«Μπάρι» και δύο τάγματα μελανοχιτώνων. Το Σώμα πλαισιωνόταν στα 
βόρεια από τη Μεραρχία «Σφορτσέσκα» του XXV Σώματος Στρατού. Η 
Μεραρχία «Μπάρι» και αργότερα οι Μεραρχίες «Σιένα» και «Λύκοι της 
Τοσκάνης», θα ήταν σε δεύτερο κλιμάκιο. Τέλος, στην περιοχή Τεπελε-
νίου υπήρχαν ως εφεδρεία οι Μεραρχίες «Πιεμόντε» και η ΤΘ Μεραρχία 
«Κένταυροι». Εκτός από τις μονάδες αυτές, οι Ιταλοί είχαν μεταξύ Αώου 
και Αψου συνολικά 15 τάγματα αλπινιστών και μελανοχιτώνων και δύο 
τάγματα πολυβόλων. 

Η ιταλική επίθεση είχε σχεδιασθεί να εκδηλωθεί στον τομέα του ελ-
ληνικού Β΄ Σώματος Στρατού. Το Σώμα αυτό διέθετε από τον Αώο μέχρι 
τον Αψο ποταμό τις XVII, V, I, XV και XI Μεραρχίες, ενώ πίσω από την 
πρώτη γραμμή υπήρχε η εφεδρεία του Τμήματος Στρατιάς Ηπείρου (ΤΣΗ): 
ανά ένα σύνταγμα των XV και XVII Μεραρχιών και ένα σύνταγμα της VI 
Μεραρχίας βόρεια της Κλεισούρας. Επίσης, στα νότια του Αργυρόκαστρου 
ήταν έτοιμη να επέμβει υπέρ του Β΄ ΣΣ η IV Μεραρχία. Οι ελληνικές 
δυνάμεις οι οποίες είχαν προωθηθεί στη γραμμή αυτή κατά τη διάρκεια 
των χειμερινών επιχειρήσεων, είχαν επιτύχει τους αντικειμενικούς τους 
σκοπούς, την παραμονή ακριβώς της ιταλικής επίθεσης (8 Μαρτίου), με 
την κατάληψη της γραμμής Σεντέλι – Μετζγκοράνης. Η ολοκλήρωση των 
επιθετικών ενεργειών ήταν μέσα στα πλαίσια του σχεδίου άμυνας το οποίο 
είχε ετοιμάσει το Β΄ ΣΣ, έπειτα από οδηγίες του Γενικού Στρατηγείου από 
τις 9 Φεβρουάριου, όταν τα σχέδια και οι προπαρασκευές των Ιταλών για 
την εκτόξευση μιας μεγάλης επίθεσης είχαν γίνει αντιληπτά. Η έγκαιρη 
αναγνώριση των προθέσεων των Ιταλών υπήρξε πολύτιμη, όχι μόνο γιατί 
οργανώθηκε καλύτερα η άμυνα, αλλά και γιατί σφυρηλατήθηκε το ηθικό 
των ανδρών με τις επιτυχίες που είχαν σημειώσει οι επιθετικές επιχειρήσεις 
των ελληνικών δυνάμεων. 

Η εαρινή επίθεση των Ιταλών διεξήχθη σε δύο φάσεις:
Η πρώτη φάση κατελάμβανε το χρονικό διάστημα από 9 μέχρι 15 Μαρ-
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τίου, ενώ η δεύτερη φάση το χρονικό διάστημα από 16 μέχρι 26 Μαρτίου. 
Η επίθεση άρχισε στις 06.30 της 9ης Μαρτίου με έναν πρωτοφανή 

βομβαρδισμό πυροβολικού, όλμων και αεροπορίας σε ολόκληρη τη ζώνη 
του Β΄ ΣΣ αλλά με ιδιαίτερη σφοδρότητα στον τομέα της I Μεραρχίας. 
Εκεί, σε μέτωπο 6 km, ερρίφθησαν άνω των 100.000 βλημάτων πυροβο-
λικού και όλμων. Η προπαρασκευή του πυροβολικού διήρκεσε δυόμισι 
ώρες και ακολούθησαν σφοδρές επιθέσεις πεζικού σε ολόκληρο τον τομέα 
της Μεραρχίας αλλά ιδιαίτερα στα υψώματα 717, 731, Κιάφε Λουζίτ και 
Μπρέγκου Ραπίτ. Οι επιθέσεις διήρκεσαν από τις 09.00 μέχρι τις 16.30 και 
το μόνο κέρδος των Ιταλών ήταν το ύψωμα 717, το οποίο βρισκόταν εκτός 
της διάταξης της I Μεραρχίας και ένας πολύ μεγάλος αριθμός απωλειών. 
Ο Ντούτσε, ο οποίος παρακολουθούσε τον αγώνα από το παρατηρητή-
ριό του στο ύψωμα Γκλάβε, δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος. Ιταλικές 
επιθέσεις εκτοξεύθηκαν σε ολόκληρο το μέτωπο του Β΄ ΣΣ χωρίς απο-
τέλεσμα. Όταν ο διοικητής του Β΄ ΣΣ διαπίστωσε την κατεύθυνση της 
ιταλικής κύριας προσπάθειας, διέθεσε στην I Μεραρχία ένα σύνταγμα 
της VI Μεραρχίας και δύο τάγματα από την εφεδρεία του. Ενέκρινε επί-
σης την αίτηση του διοικητή της I Μεραρχίας να μη ισχύσει γι’ αυτήν ο 
περιορισμός……»

Στα βουνά της Αλβανίας κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940.  
Ο ανθυπολοχαγός Αριστείδης Λαδιάς, όρθιος δεύτερος από αριστερά.
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Κεφάλαιο 3
ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΜΑΧΕΣ

Ο Αριστείδης Λαδιάς με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, 
κατατάχτηκε στη Στρατιά Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην 
ΧΙΙΙ Μεραρχία Πεζικού του 18ου Συντάγματος , με επικεφαλής τον Συ-
νταγματάρχη Σπυρίδωνα Σακελλαρόπουλο.

Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες ως διμοιρίτης σε Λόχο Πολυβόλων. Η 
δράση του αποτυπώνεται στις δύο εκθέσεις των ανωτέρων του , που πα-
ρατίθενται παρακάτω αυτούσιες (φ/α των πρωτοτύπων περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα …), του Διοικητή του 18ου Συντάγματος Πεζικού , Σ. Σα-
κελλαρόπουλου και του Επιτελικού Διοικητή του Συντάγματος , Α. Σίνη.
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ΕΚΘΕΣΗ 1η

ΧΙΙΙ Μεραρχία
18ον Σύνταγμα Πεζικού

Έκθεσις
Δια τον Ανθ/γον Λαδιάν Αριστείδην

Ι Χαρακτήρ: Πολύ καλός και λίαν σταθερός.
ΙΙ Στρατιωτικά και γενικά προσόντα: Απόφοιτος της Στρ. Σχολής των 
Ευελπίδων.
ΙΙΙ Επιδειχθείσα διαγωγή και εκτελεσθείσαι υπηρεσίαι προ των επιχει-
ρήσεων: Καθ’ όλην την διάρκειαν των επιχειρήσεων εχρησιμοποιήθη ως 
Διμοιρίτης πολυβόλων.
IV υπηρεσίαι προσφερθείσαι κατά τας επιχειρήσεις: Από της ενάρξεως 
των επιχειρήσεων διετέλεσεν διμοιρίτης, τραυματισθείς ηρωικώς μαχό-
μενος κατά την κατάληψην της Χάμιας (Ν/βριος 1940). Ψυχραιμότατος, 
εργατικώτατος και λίαν ευσυνείδητος αξιωματικός.
V Διαγωγή κατά των συμπτύξεων και αιχμαλώντων: Παρακολούθησε 
το Σύνταγμα μέχρι της διαλύσεώς του. Εργασθείς υπερανθρώπως και με 
μεγάλην απόδοσιν διά τον εφοδιασμόν του Συν/τος.
VI Συμπέρασμα: Πρόκειται περί λαμπρού αξιωματικού πολλά εγγυωμέ-
νου. Θα αποβή λαμπρός ηγήτωρ. Ικανός δια τη στρατειάν.

Εν Αθήναις τη 15η Αυγούστου 1944

Δ/ντής του Συντάγματος
Σ. Σακελλαρόπουλος

Συν/ρχης Πεζ.

Ακριβές Αντίγραφον
το

Ιο Τμήμα Δ/σεως Πεζικού 
Αθήναι τη 21-11-44 

Ο
Δ/ντής Πεζικού ΔΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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ΕΚΘΕΣΗ 2η

Ε.Π. 137681 11-8-45

Έκθεσις
Περί της πολεμικής δράσης του μονίμου Ανθυπολοχαγού του Πεζικού 
Λαδιά Αριστείδου υπό του Διοικητού του 18ου Πεζικού Συντάγματος 
κατά την πολεμικήν περίοδο 1940-41 Συνταγματάρχου του Πεζικού Σίνη 
Αλεξάνδρου και δια το χρονικόν διάστημα Οκτώβριος 1940 με Ιανουάριον 
1941.
Χαρακτήρ: Πολύ καλός, τίμιος.
Υπηρεσίαι προσφερθείσαι κατά τον πόλεμον: Ετοποθετήθη εις το Σύ-
νταγμα αρχάς Οκτωβρίου 1940 ότι τούτο ευρίσκετο επιστρατευμένον 
εις την περιοχήν Αλεξανδρουπόλεως και διετίθη ως διμοιρίτης εις Λόχον 
Πολυβόλων. Ειργάσθη λίαν φιλοτίμως και με απόδοσιν πολύ καλήν. Έλαβε 
μέρος εις τας επιχειρήσεις του Συν/τος προς κατάληψην της Κορυτσάς και 
του όρους Μαράβι και εις τα τοιαύτα εις την περιοχήν Πόγκραντετς καθ’ 
εις επεδείξατο τόλμην και αυτοθυσίαν. Κατά την μάχην προς κατάληψιν 
του όγκου 1292 (Περιοχή Πόγκραντετς) την 29ην Ν/βρίου 1940 ετραυ-
ματίσθη εις την κεφαλήν και διεκομίσθη εις Κορυτσάν. Μετά παρόδου 
όμως 20ημέρου επανήλθεν εις το Σύνταγμα τη αιτήσει του μη δεχθείς να 
παραμείνει εις τα μετώπισθεν.
Διοικητική ικανότης και λοιπά προσόντα: Είναι λίαν καλής διοικητικής 
ικανότητος. Η επαγγελματική του μόρφωση πολύ καλή. Πολύ πειθαρχι-
κός, φιλότιμος και δραστήριος. Αξιοπρεπής και πολύ καλή συμπεριφορά.

Εν Αθήναις την 9η Αυγούστου 1945
Επιτελικός Διοικητής του 18ου Πεζ. Συν/τος

Αλεξ. Σίνης
Συν/ρχης Πεζικού
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Διάφορα στρατιωτικά έγγραφα του Αριστείδη Λαδιά όπως αυτά βρί-
σκονται στο Αρχείο του Γ.Ε.Σ. και χορηγήθηκαν νομίμως.
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Ο Αριστείδης Χρ. Λαδιάς μετά τη ναζιστική κατοχή
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Κεφάλαιο 1
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΛΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Ο Γιώργος Κρανιάς το 2013, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 
70 ετών από το κάψιμο του χωριού από τους Ιταλούς 
(Ιούνιος 1943) έγραψε για τα γεγονότα και τη συμμετοχή 
του Αριστείδη Λαδιά κατά την δημιουργία της Εθνικής 
Αντίστασης και το έπος της εναντίον των Ναζί 
κατακτητών:

«… Στην πρώτη σύσκεψη που γίνεται ήδη από τον πρώτο καιρό της 
κατοχής (Ιούλιος του 41) στο χωριό, πήραν μέρος οι εξής επτά Μεσενικο-
λίτες: Θωμάς Βελέτζας, Κλεάνθης Ευθυμίου, Άγγελος Καρακαντάς, Βάιος 
Καρακαντάς, Τέλιος Κουτσίκας, Άγγελος Στυλογιάννης και Κίτσιος Πα-
παϊωάννου. Ο Άγγελος Στυλογάννης ανέλαβε επικεφαλής της οργάνωσης 
των νέων “Θεσσαλικός Ιερός Λόχος” στον Μεσενικόλα. Στη συνέχεια μπαί-
νουν στην αντίσταση πολλοί νέοι αλλά και μεγαλύτεροι Μεσενικολίτες. 
Στο σπίτι του γιατρού Θωμά Σβάρνα εγκαθίσταται ασύρματος που είχε 
φέρει από την Αλβανία ο Βουνεσιώτης συνταγματάρχης Κυριαζής. Έτσι 
το χωριό αποκτά σύνδεση με όλο τον κόσμο και αρχίζουν να εκδίδονται 
τα πρώτα δελτία ειδήσεων. Συγκροτείται ένοπλο τμήμα του εφεδρικού 
ΕΛΑΣ με μαχητές από τον Μεσενικόλα και το Βουνέσι (σημερινό ….), που 
κάνει έντονη την παρουσία του στην περιοχή και αφοπλίζει αναίμακτα 
την ομάδα των Κωστόπουλου και Σαράφη που ήρθε στις αρχές του 1943 
στο Βουνέσι. Ο στρατηγός Σαράφης προσχωρεί στον ΕΛΑΣ και γίνεται 
αρχηγός του. Στον ΕΛΑΣ είχε ήδη προσχωρήσει και ο Μεσενικολίτης 
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υπολοχαγός Αριστείδης Λαδιάς απόφοιτος της σχολής Ευελπίδων, που 
ανέλαβε τη διοίκηση του τομέα Νεβρόπολης του εφεδρικού ΕΛΑΣ και 
αργότερα το καλοκαίρι πέρασε στον μόνιμο ΕΛΑΣ, όπου έγινε καπετά-
νιος του 52ου συντάγματος με διοικητή τον ήρωα ταγματάρχη Κασλά, 
πρώην διοικητή των δυτικοθεσσαλών υπερασπιστών του αιματοβαμμένου 
731 υψώματος στην Αλβανία. Σύντομα μεγάλες περιοχές της χώρας μαζί 
και η δική μας, απελευθερώνονται από τον έλεγχο των κατακτητών και 
αποκτούν δικές τους δομές αυτοδιοίκησης, δικαιοσύνης, παιδείας κλπ.

Στην περιοχή φτάνουν και Άγγλοι απεσταλμένοι του στρατηγείου της 
Μέσης Ανατολής με στόχο την κατασκευή και λειτουργία συμμαχικού 
αεροδρομίου στο οροπέδιο της Νεβρόπολης, εκεί που σήμερα είναι η 
λίμνη Πλαστήρα, αλλά και την εξασφάλιση των συμφερόντων τους με-
ταπολεμικά στη χώρα μας, εφαρμόζοντας και εδώ το παγκόσμιο δόγμα 
της πολιτικής τους το γνωστό “διαίρει και βασίλευε”. 

Οι Ιταλοί κλείνονται στην Καρδίτσα και περιορίζουν τις εξόδους τους 
στην ύπαιθρο. Τη νύχτα της 10ης προς την 11η Μαρτίου του 1943 οι 
Ιταλοί εγκαταλείπουν και την Καρδίτσα, αφού μετά την ανατίναξη των 
σιδηροδρομικών γεφυρών από τους αντάρτες στην Καράμπαλη και στους 
Στεφανουσαίους, η θέση τους στην πόλη γίνεται εξαιρετικά επισφαλής. 
Στις 12 Μαρτίου του 1943 τα τμήματα του ΕΛΑΣ εισέρχονται συντεταγμέ-
να στην πόλη και παρελαύνουν μέσα σε κλίμα παλλαϊκού ενθουσιασμού. 
Στην παρέλαση των ανταρτών επικεφαλής του τομέα της Νεβρόπολης 
ήταν ο Αριστείδης Λαδιάς. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Λονδίνου ανα-
κοινώνει την απελευθέρωση της Καρδίτσας και σημειώνει ότι πρόκειται 
για την πρώτη πόλη στην κατεχόμενη Ευρώπη που απελευθερώνεται από 
παρτιζάνικο στρατό.» Στην Κεντρική Ελλάδα η 11η ιταλική στρατιά ανα-
λαμβάνει να καθαρίσει όλον τον ορεινό όγκο, από τα Αλβανικά σύνορα 
έως τον Κορινθιακό κόλπο.

Ο Γιώργος Κρανιάς έγραψε επίσης:
«Στη Θεσσαλία οι Ιταλοί ξεκινούν την εκστρατεία τους στις 8 Ιουνίου 

με ένα σύνταγμα πεζικού, ένα σύνταγμα ιππικού και μία πυροβολαρχία 
(συνολική δύναμη 4000 ανδρών περίπου, που πλαισιώνονται και από 
τριακοσίους λεγεωνάριους). Καθηλώνονται όμως στα στενά της Πόρ-
τας Τρικάλων από οχυρωμένη δύναμη τριακοσίων μόλις ανταρτών, από 
εκείνους που είχαν έλθει τελευταίοι στην περιοχή, από τα βουνά της 
ανατολικής Θεσσαλίας διασχίζοντας την πεδιάδα. Οι Ιταλοί είχαν στο 

LADIAS-MAXHTHS.indb   132 28/2/19   11:52 πμ



Η ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΧΗΤΗ 133

πεδίο της τριήμερης μάχης απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες πάνω 
από τριακόσιους άνδρες. Περισσότεροι από είκοσι Ιταλοί σκοτώθηκαν 
μόνοι τους όταν εξερράγη ένα δικό τους πυροβόλο. Τελικά δεν κατάφε-
ραν να μαζέψουν ούτε τους νεκρούς τους και έτσι για πολλές μέρες μετά 
οι αγρότες ανακάλυπταν στα χωράφια πτώματα Ιταλών σε αποσύνθεση. 
Στη διοίκηση των ανταρτών συμμετείχε συμβουλευτικά ο συνταγματάρχης 
Δημήτριος Πετρουλάκης πρώην υπασπιστής του βασιλιά Γεωργίου. Ο 
Πετρουλάκης που συμπτωματικά έτυχε να βρίσκεται στην περιοχή όπως 
και οι μόνιμοι αξιωματικοί Νικήτας Γιώργος επίλαρχος και Ιατρούλης Θα-
νάσης αντισυνταγματάρχης συνεργάστηκαν στενά με τους διοικητές των 
ανταρτών Ζαρογιάννη και Μπουκουβάλα στα σχέδια των επιχειρήσεων. Ο 
Νικήτας ανέλαβε μάλιστα με επιτυχία τον χειρισμό του μοναδικού όλμου, 
που χωρίς σκοπευτικό μηχανισμό και με λιγότερα από σαράντα βλήματα 
είχαν οι αντάρτες. Άλλαζε διαρκώς τη θέση του όλμου για να νομίζουν 
οι Ιταλοί ότι βάλλονται από πολλούς όλμους. Ο Πετρουλάκης μετά τη 
μάχη της Πόρτας ορίστηκε γενικός επιτελάρχης του ΕΛΑΣ. Την τρίτη 
μέρα της μάχης και αφού τα λιγοστά πυρομαχικά τους εξαντλήθηκαν, οι 
αντάρτες ανατίναξαν την αμαξιτή γέφυρα του Πορταϊκού ποταμού και 
συμπτύχθηκαν σε νέες ορεινότερες θέσεις προς την Τύρνα, ενώ οι Ιταλοί 
και οι λεγεωνάριοι φοβούμενοι να εισέλθουν στον ορεινό όγκο λόγω των 
μεγάλων απωλειών που ήδη είχαν και των πληροφοριών τους που έλε-
γαν ότι χιλιάδες αντάρτες είχαν μετακινηθεί προς τα ορεινά, διέκοψαν 
την εκστρατεία τους και επέστρεψαν στα Τρίκαλα. Χρειάζονταν όμως 
οι διοικητές τους να δείξουν και μια νίκη και έτσι ξέσπασαν στα κοντινά 
προς τον κάμπο χωριά, ανάμεσα σε αυτά και στον Μεσενικόλα, καίγοντάς 
τα και δολοφονώντας όσους άμαχους και ανυπεράσπιστους ανθρώπους 
βρήκαν μέσα και γύρω από αυτά. Μετά και από αυτά τους τα εγκλήματα 
ξανακλείστηκαν στα στρατόπεδά τους, από τα οποία βγήκαν άλλη μία 
τελευταία φορά, μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, για να παραδοθούν 
μαζί με τον οπλισμό τους στους αντάρτες. 

Τα Ιταλικά στρατεύματα κινήθηκαν προς τον Μεσενικόλα ξημερώματα 
στις 13 Ιουνίου 1943. Στη θέση Τσιούκα συνάντησαν αντίσταση, οπότε 
άλλαξαν δρομολόγιο και πήραν το δρόμο προς το Βουνέσι ακολουθώ-
ντας το αντέρεισμα του Αγίου Γεωργίου. Οι κάτοικοι των χωριών, με την 
καθοδήγηση των οργανώσεων της αντίστασης, είχαν εγκαταλείψει ήδη 
τα σπίτια τους κρύβοντας ότι ήταν δυνατό και παίρνοντας μαζί τους όσα 
ζώα μπόρεσαν. Οι Ιταλοί αφού έκαψαν το Βουνέσι στη συνέχεια ήρθαν 
και στον Μεσενικόλα. Στο χωριό είχαν μείνει ελάχιστοι ηλικιωμένοι που 
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δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Οι Ιταλοί και οι λεγεωνάριοι σύμμαχοί 
τους ξέσπασαν με μανία πάνω τους. Δολοφόνησαν τον ιερέα του χωριού 
τον παπά Δημήτρη Παπαγρηγορίου και όλους σχεδόν τους ηλικιωμένους 
που βρήκαν στο χωριό. Δεν δίστασαν να εγκληματήσουν και σεξουαλικά 
σε γριές γυναίκες. Στα σπίτια έριχναν εμπρηστική λευκή σκόνη και τα 
πυρπολούσαν. Σκότωσαν ακόμα και όσα ζώα δεν κατάφεραν να πάρουν 
μαζί τους οι χωριανοί. Ανακάλυψαν μετά από μαρτυρία και τις κρυμμένες 
προίκες των κοριτσιών και τις κατέστρεψαν και αυτές. Στη συνέχεια πή-
ραν το δρόμο για το Τσαρδάκι. Μια ομάδα από άοπλους Μεσενικολίτες 
που βρίσκονταν κοντά στην Κορώνα σε ένα λειβαδερό πέφτουν πάνω σε 
μία πλαγιοφυλακή των Ιταλών. Κατάφεραν να ξεφύγουν όλοι εκτός από 
τον Βασίλη Καλλιά, που δολοφονείται επί τόπου. Στο χωριό μας οι κα-
τακτητές είχαν αφήσει πίσω τους την απόλυτη καταστροφή. Από τα 309 
σπίτια του χωριού κάηκαν εντελώς τα 222. Όλη η περιοχή μύριζε καμένη 
σάρκα και μαύροι καπνοί έβγαιναν από τα χαλάσματα. Έτσι πλήρωσε ο 
Μεσενικόλας τη συμβολή του στον αντιφασιστικό αγώνα. Οι Μεσενικο-
λίτες περήφανοι όπως είναι δεν το έβαλαν κάτω. Μάζεψαν την ψυχή τους 
κουβάρι και βάλθηκαν να ξαναζωντανέψουν το χωριό μας. Λίγους μήνες 
μετά οι Ιταλοί παραδόθηκαν στον ΕΛΑΣ, αφοπλίστηκαν και μεταφέρθη-
καν στη Νεράιδα. Εκεί πολλοί δολοφονήθηκαν από τους Γερμανούς που 
επέδραμαν στην περιοχή στο τέλος του Νοέμβρη, ενώ άλλοι πέθαναν 
από το κρύο την πείνα και τις κακουχίες. Για τη σωτηρία των υπολοίπων 
οι Άγγλοι έδωσαν μια μικρή χρηματική αποζημίωση στους χωριάτες για 
τη φιλοξενία των Ιταλών αιχμαλώτων στρατιωτών και αξιωματικών. Οι 
χωρικοί πράγματι τους πήραν στα σπίτια τους και μοιράστηκαν μαζί τους 
το λιγοστό ψωμί των παιδιών τους, ενώ οι Ιταλοί βοηθούσαν στις γεωργικές 
και άλλες εργασίες των κατοίκων. Οι Ιταλοί έμειναν στα χωριά μέχρι το 
τέλος του πολέμου, οπότε και μεταφέρθηκαν με φροντίδα των συμμάχων 
στην πατρίδα τους. Ορισμένοι από αυτούς επέστρεψαν αργότερα με τις 
οικογένειές τους στον Μεσενικόλα για να ξαναδούν τους Μεσενικολίτες 
που τους έσωσαν τη ζωή και να δείξουν στα παιδιά τους το μέρος στο 
οποίο έζησαν όλη αυτή την περιπέτεια».
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Κεφάλαιο 2
ΣΤΟ 38Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΣ  

ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Εισαγωγή

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, ο Αριστείδης Λαδιάς υπηρέτησε και 
στο 1ο Τάγμα Αγράφων του 38ου Συντάγματος, που συγκροτήθηκε στις 
16/07/1943,στο Αρχηγείο Δυτικής Θεσσαλίας και Αγράφων, δυτικά του 
Αη-Λια Καναλίων, ως Διοικητής του 1ου Λόχου, αποτελούμενου από 63 
άνδρες. Αργότερα, εντάχθηκε στο 52ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ της Ρούμελης 
και έλαβε μέρος στις μάχες που αυτό έδωσε κατά των Γερμανών και κατά 
τα γεγονότα των Δεκεμβριανών στην Αθήνα. Κατωτέρω, περιλαμβάνονται 
οι ιστορικές μαρτυρίες των πρωταγωνιστών και συναγωνιστών του Αρι-
στείδη Λαδιά κατά την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης στην ευρύτερη 
περιοχή της Καρδίτσας και των Αγράφων, της Στερεάς Ελλάδας και της 
Αθήνας.
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Κεφάλαιο 3
ΙΣΤΟΡΙΑ 1ου ΤΑΓΜΑΤΟΣ 1/38 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝΣΤ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ, 

ΕΦΕΔΡΟ ΑΝΘ/ΓΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣ,  
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

ΤΟΥ 1/38ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: Ι

Εις την Δυτικήν Θεσσαλίαν η επανάστασις κατά των Γερμανών, Ιταλών 
και Βουλγάρων ήρχισε ως κάτωθι.

Εις την Περιοχήν Αγράφων ενεφανίσθησαν αι κάτωθι αντάρτικαι ομά-
δας. 1) Στας 31/10/42 ενεφανίσθη εις το Παλιούρι Καρδίτσης αντάρτικη 
ομάς αποτελούμενη εκ έξη ανδρών: α) Γόντικας Γεώργιος / Σόλων. β) 
Θεοχάρης Σακελλαρίου. γ) Χρήστος Τσικούλης. δ) Παναγούλης Γεωργίου. 
ε) Κατσικούλης Βασίλειος και στ) Αργυρόπουλος Δημήτριος άπαντες εκ 
Πικαίας Λαρίσσης.

Η ομάς αυτή ηνώθηκε με την Ανταρτική ομάδα του Ταγ/ρχη Κωστο-
πούλου στας 9/11/42 και έμεναν έτσι 14 ημέρας οπότε ήλθαν εις διάστασιν 
με Κωστόπουλον και εχωρίσθη, ενωθείσα με την ομάδα Νικηταρά.

2) Όμως από τον Νικηγαράν / Κων. Καφαντάρην / εκ Καρδίτσης / στας 
5-7 Νοεμβρίου 1942 με 7 άνδρες εκ των οποίων 3 ένοπλοι και 4 άοπλοι.

3) Στο ίδιο περίπου χρονικό διάστημα, ενεφανίσθη ετέρα αντάρτικη 
ομάς από τον Καραϊσκάκην / Μπακογιάννην εκ Μπουκουβίτσης / στην 
Περιοχή Δήμου Γέμφων και Αργιθίας.

4) Την 1/11/42 ενεφανίσθη αντάρτικη ομάς από Ταγ/ρχη Κωστόπου-
λον κατ’ αρχάς ως Εαμική και κατόπιν ως ανεξάρτητος εις τας περιοχάς 
Κόζιακα μέχρι Γρεβενών και Φαναρίου-Καναλίων Καρδίτσης.

5) Στας 6/2/43 ενεφανίσθη το συγκρότημα Μαναλαΐδος / Εαμικό.
6) Στας 10/2/43 ενεφανίσθη ομάς από τον Καλαμπακίδην ενωματάρχην 

/ Φασούλαν Απόστολον/.
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7) Στας 3-4 Φεβρουαρίου ενεφανίσθη /1973/ ετέρα ανταρτική ομάς 
από τον Ταγ/ρχην Βλάχον ως ανεξάρτητος εις την περιοχήν Πόρτας-Μου-
ζακίου.

8) Την 1-2 Μαρτίου 1943 εγένετο ο αφοπλισμός των ανταρτικών ομά-
δων Κωστοπούλου και η καταδίωξις των ανταρτικών ομάδων Βλάχου 
προς Ήπειρον.

9) Στας 10/1/43 εμένετο η πρώτη συνδιάσκεψις εις Άγιον Γεώργιον 
Μαυροματίου και βγήκε το Αρχηγείο Δυτ. Θεσσαλίας από τον Παπανι-
κολήν, Ζαχαρίαν / Μίχον Σωτήριον / και Μπουκουβάλαν.

10) Στας 2-4 Απριλίου 1943 εγένετο Συνδιάσκεψις των Ανταρτών Δυτ. 
Θεσσαλίας εις Σκλάναιναν και εις την οποίαν έλαβον μέρος 72 αντιπρό-
σωποι. Μετά την ανωτέρω Συνδιάσκεψιν συνεκροτήθη το Αρχηγείον Δυτ. 
Θεσσαλίας στο οποίο υπήγεντο τα Υπαρχηγεία Αγράφων και Κόζιακα.

11) Το Υπαρχηγείον Αγράφων είχεν αθρόαν προσέλευσιν ανταρτών 
και εσχημάτισε τα κάτωθι συγκροτήματα: Ι) Συγκρότημα Καπούλα των 
τριών ομάδων 15 ανδρών στο Αππελικό-Βλάσδα Καρδίτσης. ΙΙ) Συγκρό-
τημα Καλαμπακιώτη των τριών ομάδων στην περιοχή Κουζάκι-Πόρτα. ΙΙΙ) 
Συγκρότημα Λεπούχη των 4 ομάδων στην περιοχή Μπαλαμπάνη-Χαλα-
καράζε-Θραψύμι. IV) Συγκρότημα Γρίβα (πρώην Φαρμάκη) των 3 ομάδων 
στην περιοχή Μασλί-Δεμερλί-Φάρσαλα-Χαλαμπρέζι. V) Συγκρότημα 
Πανουργιά των 4 ομάδων στην περιοχή Μουτρό-Σέκλιζα-Τετάι. VI) Συ-
γκρότημα Βλαχάβα στην περιοχή Φανάρι-Γάλτσα-Γράλιανα των τριών 
ομάδων. VII) Συγκρότημα Μπότση των 3 ομάδων στην περιοχή Μεσε-
νικόλα-Μπεζιούλα-Κερασιά-Κανάλια. VIII) Συγκρότημα Νικιώτη των 2 
ομάδων στην περιοχή Δοξαρά-Καραντάου. IX) Συγκρότημα Ζιάκα στην 
περιοχή Κανέλια Ελάνδου των δύο ομάδων. Χ) Συγκρότημα Σκαλιώτη 
των 2 ομάδων στο Βελόνι.

Στας 15/7/43 έγινε η συγκέντρωση των ανταρτών του Υπαρχηγείου 
Αγράφων Δυτικώς Αηλιά Καναλίων και μετά την συγκέντρωση / συνέ-
λευση / που κράτησε 2 ημέρας συνεκροτήθη το 1ον Τάγμα Αγράφων με 
τους κάτωθι Λόχους.

1ος Λόχος με 63 άνδρες
2ος Λόχος με 63 άνδρες
3ος Λόχος με 63 άνδρες
1η Πυροβολαρχία με 47 άνδρες
Διμοιρία Ολμίσκων με 38 άνδρες
Διμοιρία Όλμων Ομαδικών με 25 άνδρες
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Δύο στοιχεία αντιαεροπορικού με 18 άνδρες
Ομάς Διοικήσεως Τάγματος με 12 άνδρες
Επιτελείον Τάγματος με 4 άνδρες

Σύνολο 338 άνδρες

200 άνδρες που περίσσευσαν μετατέθησαν εις το Υπαρχηγείον Κόζιακα 
προς συμπλήρωσιν του 11ου Τάγματος:

Διοίκησις του Τάγματος Αγράφων
1) Μόνιμος Υπολοχαγός Παπαδημητρίου Φώτιος Στρατιωτικός
2) Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Παπαστεργίου Γεώργιος (Φαρμάκης) Αντιπρό-

σωπος ΕΑΜ
3) Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Μπάτσης Βασίλειος Καπετάνιος / Αγραφιώτης
Διοικήσεις Λόχων
1ος Λόχος 1) Λαδιάς Αριστείδης Στρατιωτικός

2) Καλογερόπουλος Ελευθέριος Αντιπρόσωπος 
ΕΑΜ
3) Βασιλείου Χρήστος Καπετάνιος (Γεροδήμος)

2ος Λόχος 1) Κων/νος Στρατιωτικός (Γρίβας)
2) Ιωαννίδης Αχιλλέας Αντιπρόσωπος ΕΑΜ 
(Καπούλας)
3) Γκοντίκας Γεώργιος Καπετάνιος

3ος Λόχος 1) Κουτσής Ανδρέας Στρατιωτικός (Λεπούχης)
2) Θαπούλας Απόστολος Αντιπρόσωπος ΕΑΜ.
3) Τσικούλης Χρήστος Καπετάνιος

1η Πολ/ρχία 1) Δρίζας Ευάγγελος Στρατιωτικός
2) Ζαφείρης Βασίλειος Αντιπρόσωπος ΕΑΜ.
3) Κατσαμπάς Ιωάννης Καπετάνιος

Όλμοι 1) Κυργιάκος Παναγιώτης Στρατιωτικός
2) Μούλτος Γεώργιος Αντιπρόσωπος ΕΑΜ 
(Δρόσος)
3) Πολυχρόνης Ιωάννης Καπετάνιος

Αντιαεροπ. 1) Γόρδιος Δημήτριος Στρατιωτικός
2) Ράγγος Γεώργιος Αντ. ΕΑΜ.
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Πρώτος Ιατρός του Τάγματος ο Ιατρός Κονταράκος Ιωάννης από 25 
Ιουλίου μέχρις 10/8/43 τον οποίο αντικατέστησε Ιατρός Λιάππης Δημή-
τριος από 10/8/43 και εν συνεχεία οι Ιατροί Θωμάς Σβάρνας και Οικο-
νομίδης Περικλής.

Την 5/9/43 η Διοίκησις του Τάγματος έχει ως κάτωθι:
1) Μόνιμος Λοχαγός Μηχανικού Πουλακάκης Ιπποκράτης Στρατιω-

τικός
2) Μόνιμος Υπολ/γός Παπαδημητρίου Φώτιος Καπετάνιος
3) Μπότσης Βασίλειος Ανθ/γός Καπετάνιος ΒΑ΄
4) Παστεργίου Γεώργιος Αντ. ΕΑΜ.

Την 21/10/43 η Διοίκησις του Τάγματος έχει ως κάτωθι:
1) Μόνιμος Ταγματάρχης Κοκκίνης Σωτήριος ως Στρατιωτικός
2) Παπαστεργίου Γεώργιος Αντ. ΕΑΜ.
3) Παπαδημητρίου Φώτιος Καπετάνιος.

Την 15/12/43 η Διοίκησις του Τάγματος έχει ως κάτωθι:
1) Μόνιμος Υπολοχαγός Παπαδημητρίου Φώτιος Στρατιωτικός 
2) Έφεδρος Ανθ/γός Παπαστεργίου Γεώργιος Αντ. ΕΑΜ.
Την 11/1/44 η Διοίκησις του Τάγματος έχει ως κάτωθι:
1) Μόνιμος Υπολοχαγός Παπαδημητρίου Φώτιος Στρατιωτικός
2) Ιωαννίδης Αχιλλεύς Αντ. ΕΑΜ.
3) Γκουγκούσης Διονύσιος Καπετάνιος (Καραντάου)

Την 11/4/44 η Διοίκησις του Τάγματος έχει ως κάτωθι:
1) Μόνιμος Υπολοχαγός Παπαδημητρίου Φώτιος / Ξάνθος / Στρατι-

ωτικός.
2) Έφεδρος Ανθ/γός Γκουγκούσης Διονύσιος Καπετάνιος
Οι αντιπρόσωποι ΕΑΜ καταργήθησαν.

Την /5/44 η Διοίκησις του Τάγματος έχει ως κάτωθι:
1) Μόνιμος Υπολοχαγός Παπαδημητρίου Φώτιος ως Στρατιωτικός
2) Έφεδρος Ανθ/γός Παπαστεργίου Γεώργιος ως Καπετάνιος.

Σ.Δ. Τάγματος διαδοχικώς: Νεοχώρι-Βλάσδο-Μουζάκι-Μπαλά-
να-Στούγκο-Νευροβουνίστα- Σκάταινα-Νευροβουνίστα-Στούγκο-Τε-
τάξ-Κορώνα-Φανάρι-Παλαιοχώρι-Μισδάνι-Γλύνους-Μισδάνι-Φανάρι 
Μαγούλα-Μισδάνι-Μαγούλα-Καλύβια-Γλυνούς-Μεγάλα Καλύβια.
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Από της συγκροτήσεώς του μέχρι του μηνός Σεπτεμβρίου του 1943 το 
1ο Τάγμα εξεπαίδευσε

1) 55 Ολμιστές
2) Δύο ομάδες Επονιτών / 30 / άνδρες
3) Μίαν πολυβολαρχίαν αντιαεροπορικήν δια το αεροδρόμιον Νεβρο-

πόλεως
4) 50 άνδρες εις αντιαρματικά
5) 115 πολυβοητάς εις τα Ιταλικά πολυβόλα
6) Οι Λόχοι εξεπαιδεύθησαν στρατιωτικά παρ’ όλας τας δυσκολίας που 

συνήντησαν οι βαθμοφόροι λόγω της αποτόμου μεταβολής από αντάρτικο 
σε τακτικό Στρατό.

7) Κατήρτισε συνεργείον τηλεφωνικών γραμμών.
8) Συνεργείων Ραπτών.
9) Συνεργείον πεταλωτών.

Η δράσις του Τάγματος Αγράφων αρχίζει κυρίως από της 29ης Σεπτεμ-
βρίου του 1943 καθ’ ην εγένετο ενέργεια προς εκτροχίασιν αμαξοστοιχίας 
με πολεμικό υλικό μεταξύ 5 μύλια και Κάλτσας, από Χιλοχία Φωτίου 
Παπαδημητρίου / Ξάνθου.

Θετικά Οι άνδρες της Διλοχίας εξετέλεσαν πλήρως τας ανατεθείσας 
εντολάς / αποστολάς / επιδείξαντες τόλμην, θάρρος, και ψυχραιμίαν κατά 
την κίνησην αυτών προς το μέρος της ανατινάξεως. Τραυματισμός δύο 
γερμανών και ενός μηχανικού.

Αρνητικά Το συνεργείον αποκοχλιώντων των σιδηροτροχιών δεν εξετί-
μησε καλώς την εργασία, ο συν. Βουλγαροκτόνος έχων ταινίαν Στεν, έπεσε 
και το Στέν και εκπυρσοκρότησε και ετραυμάτισε έναν συναγωνιστήν.

2) Αναγνώρησις της σιδηροδρομικής γραμμής μέχρι Κούρνοβο.
3) Η Διλοχία εκινήθη μέχρι την 2α Οκτωβρίου 1943 προς ανατίναξιν 

αμαξοστοιχίας εις το Δερελί. Τα σχέδια επροδώθησαν από των κατοίκων.
4) Τη νύχτα της 6 Οκτωβρίου 1943 εγένετο η ανατίναξις της αμαξο-

στοιχίας σε τρία σημεία και προσβολή φυλακίου πέντε μύλων ως και η 
αποστολή τμημάτων μας προς παρεμπόδισιν της λεηλασίας των γερμανών 
στο χωριό Καϊτσα.

5) Την 14ην Οκτωβρίου και ώρα 13 εγένετο ο αφοπλισμός των Ιταλών.
Θετικά Όλαι αι στρατιωτικαί εντολαί εξετελέσθησαν επακριβώς, οι συν. 

όρμησαν ακράτητοι εναντίον των Ιταλών ωσάν να εγένετο αγών δρόμου. 
Δεν πέρασε περισσότερο από μια ώρα και οι Ιταλοί παραδόθησαν.
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Αρνητικά Η συγκέντρωσις των υλικών δεν εγένετο κανονικώς εις το 
κέντρον.

6) Την 21/11/43 και ώρα 10.30 γερμανική φάλαγξ άνω των 100 ανδρών 
προσπάθησε να εισέλθη εις Μπιλέτσι. Τα τμήματά μας έδειξαν άφθαστον 
ηρωϊσμόν και εκράτησαν τας θέσεις των όλη την ημέρα.

Απώλεια Γερμανών 5-6 αυτοκίνητα. Ημέτεραι ουδεμία.
Αρνητικά Συνέλευσις και αποχώρησις των τμημάτων πρώτης γραμμής.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ του Τάγματος υπό τον Φαρμάκην εκκινήθη προς κα-

ταδίωξιν των Εδεσιτών.
Θετικά Εξασφάλισις των νώτων του Τάγματος και εκκαθάρισις της 

περιοχής μέχρι Γέρυφας Χαράκου.
Αρνητικά Αφηρέθη από το Τάγμα το τμήμα και έτσι το Τάγμα εξησθέ-

νησε την δύναμίν του.
7) Την 27ην Νοεμβρίου 1943 και περί ώραν 10ην πρωϊνήν 260-200 

γερμανοί εκινήθησαν κατά μικράς φάλαγγας από Γουρζέ προς Μπιλέτσι. 
Τα τμήματά μας έβαλλαν εναντίον των και κράτησαν τας θέσεις των καθ’ 
όλην την διάρκειαν της ημέρας.

Απώλεια Γερμανών 3-4 αυτοκίνητα, νεκροί και τραυματίας.
Hμέτεραι μηδέν. Ηθικόν ανδρών: Άριστον.
8) Την ιδίαν ημέραν οι γερμανοί επετέθησαν εναντίον του υψιπέδου 

Νευβροπόλεως. Ο 7ος Λόχος έδειξε άφθαστον ηρωϊσμόν πλην όμως οι 
γερμανοί εισέδησαν από διάφορα σημεία αφρούρητα και το ΙΙΙον Τάγμα 
ολόκληρο συνεπτύχθη. Την 17ην ώραν οι γερμανοί ευρίσκοντο εις Κα-
λύβια Μπεζιούλας.

Αρνητικά Δεν ειδοποίησε το Τάγμα μας ότι συνεπτύχθη. Δεν κατέλαβε 
την δευτέραν γραμμήν αμύνης.

9) Την 27/11/43 το Τάγμα μετακίνησε τον 2ον Λόχον προς Κερασιά 
για να εξασφαλίση το πλευρόν του.

10) Την 23/11/43 το Τάγμα μετακίνησε τον 1ον Λόχο και ένα Όλμο 
προς το Φλωρέσι.

11) Την 29/11/43 και περί ώραν 9.20, 40-50 γερμανοί εκκίνησαν προς 
Κερασιά, τα τμήματά μας έβαλον κατ’ αυτών και τους αναχαίτησαν και οι 
γερμανοί απεσύρθηκαν προς Στούγκο και προς Μπεζιούλαν.

12) Την 30/ Νοεμβρίου 1943 και περί ώραν 8.30, 600-700 γερμανοί 
με δυο ομαδικούς Όλμους εκκινήθησαν προς Κερασιά από τρία σημεία.

Τα τμήματά μας αντέταξαν πείσμωνα άμυνα και εκράτησαν τας θέ-
σεις των καθ’ όλην την ημέραν αν και οι Γερμανοί έριχναν συνεχώς νέας 
δυνάμεις εις τον αγώνα.
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Απώλεια ημετέρων 1 νεκρός και τρεις τραυματίας
Απώλεια εχθρού μη εξακριβωμέναι.
Αρνητικά Ο Λόχος Μηχανικού συνεπτύχθη χωρίς να ειδοποιήσει το 

Τάγμα. Ο τηλεφωνητής εγκατέλειψε την θέσιν του χωρίς να μας γνωρίση 
τί συμβαίνει. Δεν μάθαμε να εκμεταλλευόμεθα το έδαφος.

13) Οι Γερμανοί αφού δεν εδυνήθησαν να διασπάσουν την γραμμήν, 
δια της *** κατέβηκαν εις Ξηρόκαμπον Κιάγκας και την άλλην ημέρα εκ-
κινήθησαν προς Πορτέ και Μουζάκι. Τα τμήματά μας αντελήφθησαν τους 
γερμανούς όταν αυτοί έφθασαν εις απόστασιν 500-600 μέτρων. Εκράτησεν 
τας θέσεις της μόνο μία ομάς του Νικηφόρου, η συμπλοκή διήρκησε 1 
ώραν περίπου.

Απώλεια 1 νεκρός και 2 τραυματίες
Εχθρού μη εξακριβωμέναι.
Αρνητικά Μη καλή παρατήρησις. Έλλειψις θάρρους λόγω μονώσεως, 

δεν εμπόρεσαν να συνδεθούν με τα γειτονικά τμήματα.
14) Την 2αν Δεκεμβρίου 1943 οι γερμανοί έφυγαν από το Μουζάκι και 

από την περιοχήν Νευροπόλεως.
Το Τάγμα έστειλε αναγνωριστικάς περιπόλους και επανήλθε στας 

θέσεις του.

ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1944 ΜΕΧΡΙ ΣΗ-
ΜΕΡΟΝ

1) Την νύχτα της 31/12/43 προς 1/1/44 εγένετο ενέργεια δύο περιπόλων 
του 1ου Λόχου κατά των Γερμανικών φυλακίων εις Μπιλέτσι.

Μία ομάς υπό τον ομαδάρχην Κων/νον Ζουλογιάννην / Κατάραν / 
εκκινήθη κατά τας νυκτερινάς ώρας από Μουζάκι προς Ραψίστα και εκεί-
θεν Μπελέτσι.

Ετέρα ομάς υπό τον Διμοιρίτην Αρμάγον/Γαβριάν/ εκκινήθη την ίδιαν 
ώρα από Μουζάκι προς Εικόνισμα και εκείθεν προς Αηλιά Μπελετσίου.

Αμφότεραι αι ομάδαι επετέθησαν κατά των γερμανικών φυλακίων την 
24η ώραν και αιφνιδίασαν τα γερμανικά φυλάκια, τα οποία συνεπτύχθησαν 
προς Μπιλέτσι.

Ο αιφνιδιασμός επεξετάθη από Γουρζί-Πουλιάνα-Καραβόπουλα-Τρί-
καλα και Καλαμπάκαν.

Απώλεια ημετέρων τμημάτων ουδεμία.
Απώλεια εχθρού μη εξακριβωθείσαι.
Αρνητικά 00
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Θετικά 1) Καταπόνησις του εχθρού. 2) Εξύψωση του ηθικού των ανδρών 
μας, ανάπτυξις του επιθετικού πνεύματος και εξάσκησις των ανδρών μας 
δια μελλοντικάς μεγαλυτέρας επιχειρήσεις. 3) Πτώσις ηθικού του εχθρού.

2) Την 17/1/44 ο 3ος Λόχος εκκινήθη με μία διμοιρίαν πολυβόλων προς 
Κωθώνι και ετέθη από την Διοίκησιν του κλιμακίου Ηπείρου.

Σε όλας αυτάς τας επιχειρήσεις εφονεύθησαν 2 συν. και ετραυματίσθη-
σαν 6 συν. του 3ου Λόχου. Οι φονευθέντες είναι οι συναγωνισταί Νικόλαος 
Γεωργούλας και ο Ιωάννης Βαλκάσης εκ Βαλτσινού.

3) Την 18/1/44 και περί ώραν 8 πρωϊνήν 25-30 γερμανοί εκκινήθησαν 
από Μπιλέτσι προς Μουζάκι με πρόθεσιν να εισέλθουν εις αυτό.

Τα φυλάκια του 2ου Λόχου ειδοποίησαν εγκαίρως τον Λόχον των και 
κατελήφθησαν εγκαίρως σε θέσεις μάχης. Στας 8.30 οι γερμανοί έφθα-
σαν εις απόστασιν 300 μέτρων από την παρυφήν του Μουζακίου, οπότε 
οι άνδρες του 2ου Λόχου με την διμοιρίαν πολυβόλων του Καρατάσιου 
έβαλλαν αιφνιδιαστικώς κατά των γερμανών και τους καθήλωσαν εις 
τον Ανατολικόν Χάνδακα του δρόμου Μουζακίου-Μπιλέτσι. Περίπολος 
6 ανδρών κινηθείσα έβαλλον τους Γερμανούς από το πλευρόν, οίτινες 
ετράπησαν εις φυγήν από το ακάλυπτον έδαφος το οποίον εβάλλετο 
δραστικώς υπό των τμημάτων μας.

Απώλεια ημετέρων: Ουδεμία.
Απώλειαι εχθρού σημαντικαί εις νεκρούς και τραυματίας. Συγκεκριμέ-

νος αριθμός δεν υπάρχει, ειμή μόνο ότι ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσυ-
κλέττα ανεχώρησαν δια Τρίκαλα με νεκρούς και τραυματίας.

Λάφυρα εκ της επιχειρήσεως είχαμεν 6 βλήματα Όλμου.
Αρνητικά Δύο ομάδες συνεπτύχθησαν άνευ κινήσεως. Οι τηλεφωνηταί 

έφυγαν από την θέσιν τους χωρίς να ειδοποιήσουν τον Λόχον των και 
χωρίς να υπάρχει λόγος.

Θετικά Πίστις των ανδρών εις την νίκην, θαρραλέα προσχώρησις των 
ανδρών της περιπόλου, εύστοχος βολή αυτομάτων και Όλμων.

4) Την 28/1/44 και περί ώραν 3η νυκτερινήν 150 περίπου γερμανοί 
ενήργησαν νυκτερινόν εγχείρημα κατά του Μουζακίου από τρεις κα-
τευθύνσεις. α) από το μονοπάτι Αγίου Νικολάου/νεκροταφείου, β) από 
κεντρικόν δρόμον Μπιλετσίου-Μουζακίου και γ) από την αριστεράν όχθην 
του Μουζακιώτικου ποταμού.

Τα φυλάκια του λόχου /2ου/ αντιλήφθηκαν τους Γερμανούς και έδωσαν 
το σύνθημα του συναγερμού. Άπαντα τα τμήματά του κατέλαβαν τας θέ-
σεις τους μάχης του Μουζακίου. Τα φυλάκιά μας μετά μικράν αντίστασιν 
απεσύρθησαν και οι Γερμανοί εισήλθον εις Μουζάκι χρησιμοποιήσαντες 
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φωτιστικές φωτοβολίδας και πυραύλους. Κατά την είσοδον των εφόνευσαν 
έναν πολίτην και ετραυμάτισαν δύο. Κατά την νυκτερινήν αυτήν επιδρο-
μήν οι άνδρες δεν έχασαν την ψυχραιμίαν των και κατευθύνθησαν προς 
τας θέσεις των. Διακρίθηκαν οι συν. Γρίβας και Παπαμαργαρίτης οίτινες 
ήλθον εις άμεσον επαφήν μετά του εχθρού δια των πιστολίων. Οι γερμα-
νοί έφυγαν από το Μουζάκι την ίδια νύκτα αφού ελεηλάτησαν το χωριό.

Απώλεια ημετέρων Ουδεμία
Απώλεια υλικών 2 οπλοπολυβόλα και 8 ατομικά όπλα του 2ου Λόχου, 

ένα *** της Επιμελητείας Τάγματος.
Θετικά Υπήρχε σχέδιον συναγερμού, οι άνδρες δεν έχασαν το ηθικόν 

των και ενήργησαν με σχετική ψυχραιμία.
Αρνητικά Μας πήραν τα όπλα. Τα φυλάκια δεν ήσαν προωθημένα. Οι 

κάτοικοι ξεχύθησαν στους δρόμους για να φύγουν και δεν μπόρεσαν τα 
τμήματά μας να πυροβολήσουν.

5) Την 24/1/44 ετραυματίσθη εις Βουνέσι μόνος του εξ απροσεξίας ο 
συν. Μακρυγιάννης του 1ου Λόχου πολ/λων. Δεν εξευρέθη εάν πρόκειται 
περί αυτοτραυματισμού.

6) Την νύχτα της 4/3/44 προς την 6/3/44 και περί ώραν 1.30 οι γερμα-
νοί επετέθησαν κατά τμημάτων μας Μουζακίου με δύναμιν 100 περίπου 
ανδρών από δύο κατευθύνσεις.

Τα τμήματά μας / 2ος Λόχος / άφησαν τον εχθρόν να πλησιάση και 
μόλις έφθασε στα 80 μέτρα τον έβαλον καταιγιστικώς από όλας τας κα-
τευθύνσεις. Η μάχη διήρκεσε μέχρις της 3ης πρωϊνής οπότε τα τμήματα 
ενεδρευτών απεσύρθησαν εις την κυρίαν των γραμμών αντιστάσεως. Οι 
συναγωνιστές όλων των τμημάτων μας εκράτησαν σταθεράς τας θέσεις 
των, έδειξαν απαράμιλλον πειθαρχίαν/ψυχραιμίαν και ανδρείαν, δόσαντες 
ούτω τον καιρόν να λάβουν τας θέσεις μάχης όλοι οι συν. επί της κυρίας 
γραμμής αντιστάσεως και να φύγουν οι νέοι του Μουζακίου που θα εκιν-
δύνευαν να συλληφθούν από τους γερμανούς.

Ο εχθρός κατά την νύχτα αυτή μας έβαλε με 4 βαριά πολ/λα και 9 
οπλοπ/λα και έριξε μερικά βλήματα επί του στενού του Μουζακίου και 
των υψωμάτων του.

Μετά την σύμπτυξιν των προωθημένων φυλακίων οι γερμανοί εισήλ-
θον εις την παρυφήν του Μουζακίου και εφήρεσαν ένα μοσχάρι και δύο 
γελάδες και τον όνον του ιδιώτου Αργυρίου Πολίτη, κατοίκου Μουζακίου.

Οι κάτοικοι Μουζακίου ενθουσιάσθησαν από την επιτυχίαν μας αυτή 
ακόμη και οι αντιστασιακοί.

Απώλεια υλικών και ανδρών ημετέρων. Ουδεμία.
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Απώλεια εχθρού. 4 τραυματίες εκ των οποίων ο εις απέθανεν, ένα δί-
κωχο με σήμα SS και ταινία μυδραλλιοβόλου και μερικά φυσίγγια.

Αρνητικά. Ο έφεδρος Ανθ/γός Νασιάκος Αθανάσιος δεν ειδοποίησε τα 
γειτονικά του τμήματα όταν συνεπτύχθη. Επολέμησε όμως καλά.

7) Ο σύνδεσμος δεν ελειτούργησε καλά και εις τα άλλα τμήματα.
8) Η ομάς διοικήσεως του 2ου Λόχου απεκόπη από την διοίκηση του 

Λόχου.
9) Οι αρτοποιοί του 9ου Λόχου εγκαταλείψανε υλικά εις το φούρνο και 

ένας και ένα άρβυλο.
Θετικά. Οι Διοικηταί των τμημάτων μας παρακολούθησαν μετά μεγά-

λης επαγρυπνήσεως τα τμήματά των. Επροτάθησαν δι’ εύφημον μνείαν ως 
διακριθέντες 1) Ο συν. Καραντάου, 2) Το γραφείον του 9ου Λόχου, 3) Ο 
συν. Λογοθέτης Γ. ομαδάρχης 2ου Λόχου, 4) Ο συν. Κεραυνός Καπετάνιος 
της Διμοιρίας της ΙΙΙης Πολ/ρχίας, 5) Ο συν. Βελώνης Καπετάνιος Διμοι-
ρίας του 9ου Λόχου και 6) Η Εποννίτισα Μουζακίου Αθανασία Πανανού. 

7) Την νύχτα της 18/3/44 προς 19/3/44 περί ώραν 22, 30 περίπου γερ-
μανοί επιχείρησαν να εισέλθουν εντός του Μουζακίου και να πιάσουν τους 
σκοπούς επωφελούμενοι του σκότους. Οι σκοποί μας τους αντελήφθησαν 
και έδωσαν το σύνθημα οπότε τα φυλάκια έπιασαν θέσεις και ήρχισαν να 
βάλουν κατά του εχθρού. Η μάχη διήρκησε μία ώραν οπότε οι γερμανοί 
απεσύρθησαν χωρίς να δυνηθούν να εισέλθουν εις το Μουζάκι.

Απώλεια ημετέρων. Ουδεμία.
Απώλεια εχθρού. Μη εξακριβωμέναι.
8) Την 18/3/44 ετραυματίσθη εξ απροσεξίας ο συν. Κουφοχρίστος 

Αθανάσιος εκ Τρικκάλων. Δεν εξηκριβώθη εάν πρόκειται περί αυτοτραυ-
ματισμού.

9) Την 19/3/44 και περί ώραν 5ην πρωϊνήν δύναμις 200 γερμανών με 
8 αυτοκίνητα, ένα ταγκις, 7 μοτοσυκλέττες, τρεις Ομαδικούς Όλμους και 
δύο πυροβόλα έφτασαν εις την θέσιν Αηλιά Βουνεσίου Καρδίτσης. Οι 
σκοποί τους αντελήφθησαν και η ομάς του 1ου Λόχου έπιασε θέσεις στο 
προωθημένο φυλάκιο που απέχει 300 μέτρα από τον δρόμο. Οι γερμανοί 
άρχισαν να κινούνται την 6ην πρωϊνήν προς Βουνέσι και Μεσενικόλα, 
οπότε το οπλοπ/λον της ομάδας τους έβαλε.

Επειδή δεν είχε φέξει καλά οι λάμψεις του οπλοπ/λου και των ατομικών 
όπλων επρόδωσαν την θέσιν του φυλακίου και οι γερμανοί έστρεψαν τα 
πυρά τους εναντίον του φυλακίου από πολλές κατευθύνσεις. Η ομάς εκρά-
τησε την θέσιν αυτήν μίαν ώραν και μετά συνεπτύχθη. Κατά την σύμπτυξιν 
εφονεύθη ο συν. Τσούτσας Χρ. Εκ του χωριού Νέο Περιβόλι Λαρίσσης. 
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Μετά την σύμπτυξιν της ομάδας του Τάγματός μας συμπτύσσεται και η 
ομάς του Ι/31 και τραυματίζεται ο ομαδάρχης.

Το στοιχείον του πολ/λου της ΕΠΟΝ ετοιμάζεται να φύγη, αλλά επεμβαί-
νει ο Διμοιρίτης Ανθ/γός Κατσικάβας και παραμένει στην θέσιν του απ’ όπου 
βάζει έναν νέον των γερμανών και προξενεί βαριάς απωλείας εις αυτούς.

Έπειτα από μισή ώρα φθάνει ο συν. του εφεδρικού ΕΛΑΣ Βουνεσίου 
Αλεξανδρής Βασίλειος όστις ενθαρρύνει τους ΕΠΟΝίτες και μαζί τους 
κρατά το ύψωμα Παλαιομονάστηρο και καθηλώνει τούς εις Βουνέσι ερ-
χομένους Γερμανούς, μαζί με τον Εφ. ΕΛΑΣ Βουνεσίου που έφθασε προς 
ενίσχυσιν. Άλλα τμήματα γερμανών εκκινήθησαν προς Μεσενικόλα εις 
τον οποίον εισήλθον τας απογευματινάς ώρας μετά την σύμπτυξιν των 
τμημάτων του 1/51 Τάγματος και έφυγαν δια Καρδίτσαν μόλις εντύκωσε.

Απώλειαι ημετέρων. Εις νεκρός. Εις τραυματίας.
Απώλειαι εχθρού. 15 νεκροί και 20 τραυματίας περίπου.
Αρνητικά α) Τα αυτόματα και οι Όλμοι δεν υπεστήριξαν την σύμπτυ-

ξιν των τμημάτων. β) Ο Ανθ/γός Κατσικάβας δεν διηύθυνε την μάχην 
όλων των τμημάτων του ούτως ώστε, όταν το ένα τμήμα συμπτύσσεται να 
βάλλη το άλλο και να υποστηρίξει την συμπτηξιν. γ) Μετά την μάχην δεν 
εστάλη έκτακτος σύνδεσμος στο Λόχο με Έκθεση των συμβάντων κατά 
την διάρκειαν της ημέρας εφ’ όσον δεν υπάρχει τηλέφωνο. δ) Αι ομάδες 
συνεπτύσσοντο χωρίς να ειδοποιούν το διμοιρίτην Κατσικάβαν.

Θετικά 1) Όλα τα τμήματα εξεπλήρωσαν τας αποστολάς των. 2) Το 
Εφ. ΕΛΑΣ Βουνεσίου έδειξε μαχητικότητα κατά την μάχην και διεκρίθη. 
3) Στην μάχη διεκρίθησαν οι συν. της 5ης ομάδος, ο Ανθ/γός Κατσικάβας, 
ο του Εφεδ. ΕΛΑΣ Βασίλειος Αλεξανδρής τους οποίους προτείνομεν δι’ 
εύφημον μνείαν.

Την 2/4/44 Μάχη Μαυροματίου. Τα τμήματά μας εμπόδισαν τον εχθρόν 
να εισέλθη εις τας γραμμάς μας.

Την 22/4/44 Νυκτερινή επιχείρηση γερμανικών φυλακίων Παλαιομα-
νάστηρα Φαναρίου και Μπαλτσάκι.

Λάφυρα και απώλειαι του εχθρού 1. Ομαδικός Όλμος με 40 βλήματα, 
δύο οπλοπ/λα, 4 μυδράλλια, 3 μαρσίπς, ένα τηλέφωνο, ένα ωρολόγιο, 6 
ζεύγη μπότας, 2 ιταλικά όπλα, 4 αδιάβροχα, 2 δίκοχα, ένα ζεύγος κυάλια, 
και μερικά μικροπράγματα, 5 τραυματίας και 4 νεκροί.

Απώλειαι ημετέρων 11 τραυματίας με ουχί σοβαρά τραύματα.
18/4/44 Σύλληψις γερμανού Λοχίου εις Φανάρι.
22/4/44 Νυκτερινή επιχείρησις κατά γερμανικού φυλακίου Ίσαρε και 

την σιδηροδρομικήν γραμμήν εκατέρωθεν του φυλακίου.
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18/5/44 Εκδίωξις δύο γερμανών από την Λοξαία και παραλαβή υπό 
των τμημάτων του 1ου Λόχου και του Εφεδ. ΕΛΑΣ μιας μοτοσυκλέττας, 
μιας στολής θερινής, μιας κυλλότας, μιας κουβέρτας, δυναμίτιδα, ένα 
σώβρακο, ένα αδιάβροχο, 450.000 δραχμάς και ένα μυδράλλιο με πρ/κά.

23/5/44 Κατεδιώχθησαν οι εκεί αφιχθέντες γερμανοράλληδες.
Νυκτερινή επιχείρηση κατά γερμανοράλληδων Φανάρι-Μαγούλα, 

εξεμηδενίσθη η εκεί ευρισκομένη δύναμις 70 ράλληδων.
2/6/44 Νυκτερινή επιχείρησις προς αποξύλωσιν της τηλεφωνικής 

γραμμής μεταξύ Φαναρίου και γερμανικού φυλακίου Ίσαρι. Η επιχείρη-
σις επέτυχε πλήρως και περιήλθε εις χείρας μας 10 χιλιομέτρων σύρμα 
τηλεφωνικό με ανάλογες μονωτήρες χωρίς να έχομεν καμμιά απώλεια.
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Κεφάλαιο 4
Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ 10οΧ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣ 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΣΠΗΛΙΩΤΗ, ΕΦΕΔΡΟΥ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ  
ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ  

ΤΟ 1941, ΤΟ 19421945

Επίσημο κείμενο του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, όπως το συνέταξε 
ο Ελασίτης Στέφανος Κουρτεσιώτης ή «Θεσσαλός» εκ 
Πασχαλίτσης Καρδίτσης

Το γραφτό αυτό είναι φόρος τιμής και ευγνωμοσύνης στους συντρό-
φους του Χ Συγκροτήματος με συγκροτηματάρχη τον Παναγιώτη Κυριάκο 
ή Σπηλιώτη από τη Δαφνοσπηλιά (Βελέσι Καρδίτσης). Υπαγόταν στη 
διοίκηση Δ. Θεσσαλίας, Αρχηγείο Αγράφων 1942-1945.

Αφού άρχισε πλέον το Αντάρτικο να φουντώνει και να ακούς με ένα 
στόμα, με μια φωνή ο Άρης, ο Άρης αρχηγός στο αντάρτικο σε κάθε γωνία 
της Ελλάδος, στην πόλη, στο χωριό, σε κάθε μακρινή καλύβα, γιόμοσαν 
τα βουνά Αντάρτες με αρχηγό τον Άρη Βελουχιώτη, για το διώξιμο του 
καταχτητή: των Γερμανών, Ιταλών, Βουλγάρων.

Άρχισε ο Ελληνικός λαός να φεύγει από την πόλη, το χωριό για το 
βουνό.

Άρχισαν οι οργανώσεις να παίρνουν ενεργό μέρος σε μυστικές συνε-
δριάσεις και ό,τι πολύτιμο είχε ο Ελληνικός λαός το έδωνε στην οργάνω-
ση. Στρατιωτικά ρούχα, όπλα, σέλες για άλογα, για τη δημιουργία ενός 
καινούργιου στρατού τον ένδοξο ΕΛΑΣ.

Στο χωριό μας Πασχαλίτσα Καρδίτσης, με υπεύθυνο του ΕΑΜ Χρήστο 
Δίκαρο, άρχισαν να κάνουν συνεδριάσεις για την αποστολή νέων ανθρώ-
πων στο βουνό, αρχές 1943.
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Ήδη από το χωριό μου είχαν πηγαίνει και το 1942 στο Αντάρτικο 
όταν πρωτοϊδρύθηκε, ο Κων/τίνος Κοχτής, Βασίλειος Νταής και Φώτιος 
Μπουρνής.

Από τους πρωτοπόρους αντάρτες το 1943 το Φεβρουάριο μήνα που 
ήρθαν στο χωριό μας –οι πρώτοι αντάρτες– ήταν μια ομάδα που σ’ αυτή 
ήταν και ο χωριανός μας Κων/νος Μουχτής.

Οι Γερμανοί ήταν στο σταθμό Δεμερλί-Παλαιοφάρσαλα, τέσσερα χι-
λιόμετρα μακριά.

Συγκεντρώθηκε όλο το χωριό στην πλατεία του χωριού μας με τη γα-
λανόλευκη Σημαία που κυμάτιζε στη μέση του χωριού. Πήγαμε μαζί στην 
εκκλησία, αντάρτες και χωριανοί. Έγινε δοξολογία, έβγαλε λόγο ο Κων/
νος Μουχτής ή «Κανάρης» γύρω στον αγώνα ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και ποιος είναι 
ο σκοπός του αντάρτικου του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, το διώξιμο του καταχτητή και 
την πραγματική Δημοκρατία στην ΕΛΛΑΔΑ.

Αρχές Ιουνίου αρχίσαμε να ετοιμαζόμαστε για το Αντάρτικο κι εμείς 
οι νέοι. Κάναμε αρμάθες για τα φυσεκλίκια. Στις 10 Ιουνίου φεύγει από 
το χωριό μας η πρώτη αποστολή γύρω στα 10 άτομα και στις 20 Ιουνίου 
1943 φεύγουμε και η δεύτερη αποστολή για το βουνό.

Φύγαμε Κυριακή βράδυ. Ήταν απόβρεχο και πήγαμε με κάρα στην 
Κυψέλη (διπλανό χωριό). Χαιρετίσαμε τους γονείς μας φίλους και τρα-
γουδώντας τραγούδια αντάρτικα φεύγαμε ενθουσιασμένοι.

Φτάσαμε στο χωριό Κυψέλη και από εκεί μας έδωσαν άλογα. Τα είχε 
η οργάνωση έτοιμα. Ανεβήκαμε στα άλογα γύρω στις 12 η ώρα τη νύχτα, 
περάσαμε τους Σοφάδες, Ανώγειο, Μαυραχάδες, Φίλια. Μας έφεξε στη 
Φίλια και ο κόσμος πήγαινε για θερισμό με το δρεπάνι. Δεν υπήρχαν 
μηχανές τότε όπως σήμερα οι κομπίνες να το αλωνίζουν ευθεία από το 
χωράφι. Ελάχιστες πατόζες υπήρχαν. Ο αγροτικός κόσμος αλώνιζε κατά 
το πλείστον με αδοκάνες.

Πήγαμε στο σχολείο, βρήκαμε τον υπεύθυνο του ΕΛΑΣ. Δείξαμε τα 
χαρτιά που είχαμε από τη δική μας οργάνωση. Από το χωριό μας Πα-
σχαλίτσα επικεφαλής της ομάδας μας ήταν ο Αργύριος Κατσιαούνης και 
Κων/νος Τσιλιάκος.

Τα ονόματα που πηγαίναμε για αντάρτες από το χωριό μας είναι:
1) Αργύριος Κατσαούνης, 2) Κων/νος Τσιλιάκος, 3) Θωμάς Καλπίας, 4) 

Γεώργιος Χριστοδουλόπουλος, 5) Δημήτριος Αποστολόπουλος, 6) Βάιος 
Καλκίας, 7) Στέφανος Κουρτεσιώτης, 8) Ηρακλής Τσιάμαλος.

Καθίσαμε στη Φίλια και μας φέραν κατάλυμα από τα σπίτια: ψωμί και 
τυρί φάγαμε. Ξεκουραστήκαμε και ξεκινήσαμε το μεσημεράκι. Βαδίζοντας 
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φθάσαμε στο Μελισσοχώρι, Παλιούρι και το απόγευμα στο χωριό Βελέσι 
ή Δαφνοσπηλιά. Αμέσως βρήκαμε τον υπεύθυνο του ΕΑΜ. Ήρθε και ο 
σύντροφος Κυριάκος Παναγιώτης, μας χαιρέτησε όλους δια χειραψίας, 
μας είπε: συναγωνιστές εγώ θα είμαι ο ιδρυτής του 10ου Συγκροτήματος. 
Περιμένουμε και άλλους συναγωνιστές από άλλα χωριά απόψε και αύ-
ριο θα ιδρύσουμε το συγκρότημα. Εκεί είχαν έρθει και ορισμένοι παλιοί 
αντάρτες από το Αρχηγείο Αγράφων για να ιδρύσουμε το Χ Συγκρότημα.

Ήρθαν και άλλοι συναγωνιστές το βράδυ και η οργάνωση μας έστειλε 
κατάλυμα στα σπίτια, να κοιμηθούμε από δυο-δυο.

Το πρωί συγκεντρωθήκαμε όλοι οι συναγωνιστές στην πλατεία του 
χωριού κάτω από έναν πλάτανο και πήραμε το πρωινό μας ρόφημα. Λίγο 
ψωμί και τυρί.

Ήρθε και ο Αρχηγός του συγκροτήματός μας συναγωνιστής Πανα-
γιώτης Κυριάκος, καθίσαμε όλοι γύρω-γύρω κάτω από τα πλατάνια στον 
ίσκιο κι αρχίσαμε τη συζήτηση, και μας είπε πως περιμένουμε κι άλλους 
συναγωνιστές να ‘ρθουν και μετά το απόγευμα θα αρχίσουμε την κατα-
γραφή των συναγωνιστών. Τώρα θα πηγαίνουν τέσσερες αντάρτες, από 
τους παλιούς, στο Αρχηγείο Αγράφων να πάρουν ρούχα και οπλισμό. Σε 
ποιο χωριό ήταν απάνω στα βουνά εμείς δεν ξέραμε.

Ούτε μαρτυρούσαν που ήταν το Αρχηγείο Δ. Θεσσαλίας, γιατί μπορούσε 
κάποιος να φύγει και να πάει στον εχθρό να μας προδώσει και να πάνε τα 
αεροπλάνα να βομβαρδίσουν τις περιοχές στα βουνά που ήταν το Αρχηγείο.

Τέτοιες περιπτώσεις ήταν πάντα μυστικές.
Πήραν οι τέσσερες αντάρτες τέσσερα μουλάρια και πήγαν για το Αρ-

χηγείο για οπλισμό και ιματισμό. Αυτοί οι αντάρτες ήταν: 1) ο Δημήτρι-
ος Δημόπουλος ή «Σάρρας», 2) Νικόλαος Πούλιος ή «Βορριάς» από τη 
Μητρόπολη, 3) Γεώργιος Καράγκος ή «Αργοθέτης» από το Παλιούρι, 4) 
Ιωάννης Τσιάκος από το Παλιούρι Καρδίτσας.

Αμέσως ο Συγκροτηματάρχης μάς είπε εάν είναι κανένας συναγωνιστής 
κάτω των 15 ετών δεν θα τον κρατήσουμε. Θα του δώσουμε το χαρτί να 
φύγει για το χωριό του, ότι η διαταγή που έχουμε είναι από 18 ετών και 
πάνω να καταταγούν στο Αντάρτικο. Ήταν από το χωριό μας Πασχαλίτσα 
ο Καλπίας Βάιος 17 ετών αλλά επειδή ήταν ζωηρός και ήθελε να καθίσει 
στον ΕΛΑΣ τον κράτησαν.

Ήρθαν και δύο διμοιρίτες που έκαναν χρέη ανθυπολοχαγού: ο Σεραφείμ 
Ρέππας από το Βλάσδον Καρδίτσας και ο Άγιος άλλος από την Καρδίτσα 
που ήταν αξιωματικός στην Αλβανία στον Ιταλικό πόλεμο. Ο Σεραφείμ 
Ρέππας μετά από τόσες δυσκολίες έγινε δικηγόρος.
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Αμέσως άρχισε η καταγραφή των συναγωνιστών. Έγραφαν: ο συγκρο-
τηματάρχης, ο Ρέππας και ο Άγιος. Ήταν εγγράμματοι, σπούδαζαν στο 
Πανεπιστήμιο αλλά τα άφησαν όλα και ήρθαν στο βουνό για τη Λευτεριά 
της Πατρίδος.

Έγραφαν από ποιο χωριό είσαι, τί οικογένεια έχεις, πόσων χρονών είσαι, 
πώς λέγεσαι, πατρώνυμο, όνομα, πότε γεννήθηκες, τί ψευδώνυμο θέλεις. 
Εγώ ζήτησα το «Θεσσαλός». Το ψευδώνυμο το δίναν για να μη μπορεί κανείς 
αν φύγει ή πιαστεί αιχμάλωτος από τον εχθρό να προδώσει άλλους από πού 
είναι και πώς λέγονται αφού μόνο με το ψευδώνυμο ξέραμε τον καθένα μας.

Το μεσημέρι στις 12 η ώρα άλλος στο πιάτο κι άλλος στην καραβάνα 
που έφεραν από το σπίτι τους φάγαμε το συσσίτιο που μας μαγείρεψε η 
οργάνωση. Ήταν χλωρά φασολάκια και ψωμί βρίζα. Δεν είχαν αλωνίσει 
ακόμα για να έχει ο κόσμος σιτάρι.

Ξαπλώσαμε και κοιμηθήκαμε στον ίσκιο ενώ συνεχιζόταν η καταγραφή.
Στις 5 η ώρα ήρθαν οι αντάρτες με τα φορτία σε ρούχα και όπλα. Έφεραν 

και δυο οπλοπολυβόλα εγγλέζικα με ένα ή δύο κιβώτια φυσίγγια.
Άρχισε η διανομή. Μας φώναζαν ονομαστικώς. Εμένα μου έτυχαν: Μία 

χλαίνη εγγλέζικη καινούρια, ένα πουκάμισο χακί, ένα ζευγάρι άρβυλα, 
μία φανέλα, δύο σώβρακα, πετσέτα και ένα ζευγάρι κάλτσες χακί. Όπλο 
μού έδωσαν ένα στεν εγγλέζικο με 80 γεμιστήρες από 20 φυσίγγια. Τα 
οπλοπολυβόλα τα πήραν οι εξασκημένοι παλιοί αντάρτες. Τα στεν ήταν 
αυτόματα πολύ ευαίσθητα. Εάν είχε μέσα τη δεσμίδα έπρεπε να το έχεις 
στην ασφάλεια· εκπυρσοκροτούσε πολύ εύκολα.

Το βραδάκι αφού τελείωσε όλη η απογραφή και διανομή όπλων και 
ιματισμού ο Συγκροτηματάρχης πήρε κι αυτός το ψευδώνυμο «Σπηλιώ-
της» γιατί καταγόταν από τη Δαφνοσπηλιά.

Αμέσως ο Παναγιώτης Κυριάκος μάς συγκέντρωσε και μας είπε. Τώρα 
που τελείωσε η απογραφή θα συγκροτηθούμε σε Διμοιρίες και Ομάδες.

Γινήκαμε δύο Διμοιρίες. Κάθε Διμοιρία είχε τρεις Ομάδες. Εγώ πήγα 
στη δεύτερη Διμοιρία με Διμοιρίτη το Σεραφείμ Ρέππα. Η πρώτη Διμοιρία 
είχε Διμοιρίτη τον Άγη Ρουσόπουλο.

Το βράδυ πήραμε συσσίτιο κρέας με μπλουγούρι και λίγο τυρί για 
συμπλήρωμα.

Φάγαμε κι αρχίσαμε τα τραγούδια στην πλατεία του χωριού. Τρα-
γούδια αντάρτικα. Ύστερα βγήκαμε έξω από το χωριό σ’ ένα αλώνι που 
αλώνιζαν σιτάρια και κοιτούσαμε προς τον κάμπο που φαίνονταν από 
κανένα φως. Φώτα δεν υπήρχαν στα χωριά. Στην πόλη δεν τα άναβαν 
εκτός από κανένα.
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Βγήκαμε διπλοσκοπιά από δύο. Ένας γυμνασμένος κι ένας αγύμναστος. 
Το πρωί σηκωθήκαμε, πήραμε το ρόφημα και μετά για την εκκλησία για 
να ορκιστούμε.

Ακούστε με, συναγωνιστές, είπε ο Σπηλιώτης, μετά το πρωινό ρόφημα 
θα μαζευτείτε στην εκκλησία να σας μιλήσουμε και να ορκιστούμε όλοι.

Σε λίγο γύρω στους 40 αντάρτες μαζευτήκαμε μέσα στην εκκλησία, 
ανάψαμε όλοι από ένα κερί, ήρθε ο παππά-Γιάννης, καλός παππάς, κι 
έκανε τη δοξολογία.

Πριν αρχίσει η δοξολογία φώναξε ο συγκροτηματάρχης Παναγιώτης 
Κυριάκος: Ησυχία παιδιά! Τώρα είμαστε μέσα στην εκκλησία. Μέσα στην 
εκκλησία ήρθαν και από το χωριό πάρα πολλοί χωριανοί και παρακολου-
θούσαν την ορκωμοσία μας.

«Συναγωνιστές, είπε ο Σπηλιώτης, λίγη ησυχία. Εδώ που ήρθατε θα 
είδατε πως δεν είναι τα σπίτια σας. Ακούστε το λοιπόν τι θα σας πω και 
όποιος καταλαβαίνει πως δε θα τα καταφέρει ν’ αντέξει να φύγει πάλι για 
το χωριό του.

Λοιπόν εδώ που ήρθατε, σε τούτο το χωριό που βρισκόμαστε τώρα 
είναι η καλύτερη ζωή που μπορεί να ‘χει κανείς στο αντάρτικο. Σε λίγες 
μέρες όμως, θα φύγετε για μάχιμα τμήματα. Σπάνια θα ξανακοιμηθείτε 
σε σπίτια. Στη χάση και στη φέξη θα ξαναφάτε ζεστό φαΐ. Θα πρέπει να 
συνηθίσετε τη φαγούρα, τις ψείρες. Πολλές βραδιές θα ξημερωθείτε περ-
πατώντας σε χιόνια, νηστικοί και διψασμένοι, άπλυτοι και αξύριστοι θα 
είστε τις περισσότερες μέρες της αντάρτικης ζωής σας.

Τα πόδια θα πρέπει να γίνουν σίδερο για να αντέχουν στον ποδαρό-
δρομο. Και το σπουδαιότερο, πρέπει να αποφασίσετε τη ζωής. Πρέπει να 
είστε έτοιμοι για την κάθε στιγμή να δώστε και το αίμα σας. Μόνο θυσίες 
ζητάει λοιπόν τούτος ο αγώνας από μας σήμερα για να ζήσουν πραγματικά 
ελεύθεροι όσοι θα ζήσουν αύριο.

Όποιος καταλαβαίνει πως δε θα αντέξει το σώμα του ή είναι φυλάρ-
ρωστος, πρέπει χωρίς ντροπή με ψηλά το κεφάλι να βγει στην άκρη. Ο 
καθένας ανάλογα με τη δύναμή του θα προσφέρει στον Αγώνα».

Κανένας δε βρέθηκε να πει να φύγει παρά όλοι μαζί με το συγκροτη-
ματάρχη «Σπηλιώτη» παρακολουθήσαμε τη δοξολογία του παππά-Γιάννη 
και στη συνέχεια δώσαμε τον όρκο.

Βγήκε ο παππάς στην Ωραία Πύλη με το πετραχήλι και τον ψάλτη του 
χωριού.

Όλοι σταθήκαμε προσοχή. Βγήκε δίπλα ο Διμοιρίτης Σεραφείμ Ρέππας. 
Μας είπε τώρα θα ορκιστούμε. Τα τρία δάκτυλα μαζί και ψηλά το δεξί χέρι.
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Ο Σεραφείμ Ρέππας τον έλεγε σιγά και όλοι εμείς φωνάζαμε δυνατά.
Ορκίζομαι ότι θα αγωνιστώ έως την τελευταία σταγόνα του αίματός μου. 
Για την απελευθέρωση και ανεξαρτησία της Πατρίδος μου.
Για την περιφρούρηση των συμφερόντων του Ελληνικού λαού.
Την κατοχύρωση και αποκατάσταση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του.
Για το σκοπό αυτών θα υπακούω και θα εκτελώ ευσυνείδητα και πει-

θαρχικά τις εντολές των ανωτέρων μου και θα αποφεύγω κάθε πράξη 
που θα με ατιμάζει σαν άτομο και σαν αγωνιστή του Ελληνικού Έθνους.

Μετά ευλόγησε έναν-έναν ο παππάς φιλώντας το Ευαγγέλιο και το 
χέρι του.

Μας ευχήθηκε καλή νίκη παιδιά και καλή Λευτεριά.
Βγήκαμε από την εκκλησία, πήγαμε στην Πλατεία και τραγουδήσαμε 

αντάρτικα τραγούδια.
Το βράδυ κοιμηθήκαμε έξω από το χωριό με σκοπιές.
Την άλλη μέρα πήραμε το ρόφημα και η πρώτη πορεία που κάναμε 

ήταν στην Απιδιά. Ένα χωριό γύρω στη μιάμιση ώρα με τα πόδια. Καθίσαμε 
έξω στην εκκλησία.

Είχε έτοιμο φαγητό η οργάνωση, μείναμε το βράδυ εκεί και την άλλη 
μέρα το πρωί φύγαμε για τη Δαφνοσπηλιά. Καθίσαμε όλη την ημέρα και 
το βραδάκι φύγαμε και πήγαμε στο Καλλιφώνι. Μείναμε το βράδυ και 
την άλλη μέρα αφού πήραμε το πρωϊνό κολατσιό, λίγο ψωμί και τυρί, 
αναχωρήσαμε για το χωριό Παλιούρι όπου φτάσαμε το μεσημέρι.

Η οργάνωση είχε έτοιμα τα καταλύματα και φάγαμε. Μετά το φαγητό 
εγώ μαζί με το Χρήστο Κουτσίνα, είναι από το ίδιο χωριό, το Παλιούρι, 
πήγαμε στο σπίτι του.

Με γνώρισε στην οικογένειά του. Ο πατέρας του ήταν υπεύθυνος του 
ΕΑΜ. Η μάνα του και οι τρεις αδερφές του, Βάσω, Σοφία κι Γιούλα ήταν 
οργανωμένες στην ΕΠΟΝ. Η Βάσω επρόκειτο να καταταγεί αντάρτισσα 
από εκείνες τις μέρες. Έφυγε σε λίγε μέρες. Πήγε στο Αρχηγείο Αγράφων 
και σε λίγο καιρό πήγε στη Σχολή Αξιωματικών του ΕΛΑΣ. Βγήκε ανθυ-
πολοχαγίνα. Ήταν εγγράμματη του Γυμνασίου, μελαχρινή, ψηλή κοπέλα 
γύρω στα 21 ετών. Δώσαμε πολλές μάχες μαζί και στην Ήπειρο με το 
Ζέρβα και στο Μουζάκι με τους Γερμανούς και η οποία σήμερα δε ζει. 
Πέθανε στην Πολωνία.

Με τον Χρήστο Κουτσίνα είμασταν σε μια ομάδα και πολλοί φίλοι. Το 
απόγευμα ήρθε και το 4ο Συγκρότημα του Κων/νου Μπάρλα ή «Γρίβα» και 
συναντηθήκαμε με τους χωριανούς μας. Στο Συγκρότημα του Γρίβα ήταν 
πολλοί χωριανοί μας που είχαν φύγει με την πρώτη αποστολή, *** Ιουνίου 
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και συγκρότησαν το 4ο συγκρότημα. Ο Γρίβας ήταν ένας μελαχρινός με 
μεγάλη γενειάδα νεαρός, γύρω στα 23 ετών. Ήταν από τη Ρεντίνα και στην 
Αλβανία ήταν έφεδρος ανθυπολοχαγός.

Στις έξι η ώρα το απόγευμα καθώς ήμασταν έξω από το Παλιούρι στον 
ίσκιο στα πλατάνια και συζητούσαμε το ένα συγκρότημα με το άλλο –βρή-
κε χωριανός το χωριανό και φίλος το φίλο– μας φωνάζουν οι συγκροτη-
ματάρχες Σπηλιώπουλος και Γρίβας. Μαζευτήκαμε όλοι γύρω να ιδούμε 
τί θέλουν. Βλέπουμε έναν συναγωνιστή ντυμένο στρατιωτικά, με στολή 
αξιωματικού και στη μέση ζωστήρα και πιστόλι μαζί με έναν αντάρτη. Μας 
χαιρέτησε όλους, μας ρώτησε τί κάνατε συναγωνιστές κ.λπ.

Μας είπε, συναγωνιστές, καθίστε όλοι κάτω όπως μπορεί ο καθένας 
στην πλαγιά στον ίσκιο κι αυτός κάθισε στο κάτω μέρος σ’ ένα κοτρόνι 
μαζί με τους συγκροτηματάρχες και διμοιρίτες.

Άρχισε να ομιλεί. Μας λέγει θέλω ησυχία και ότι θα σας πω να το 
προσέξετε πάρα πολύ. Λέγομαι Βλαχάβας, πολιτικός καθοδηγητής του 
Αρχηγείου Αγράφων.

Ήρθα να σας πω ορισμένα πράγματα για τον Αγώνα και το σκοπό που 
έχουμε στο βουνό. Το όπλο, που έχουμε στον ώμο, το πήραμε για να διώ-
ξουμε τον εχθρό και μετά το διώξιμο του κατακτητού για την εδραίωση 
της Λαϊκής Δημοκρατίας.

Πρώτα θα αγαπάμε όλους τους πολίτες όπως τον εαυτό μας. Ποτέ δε 
θα φερόμαστε στο λαό αυτό με απάνθρωπο τρόπο. Θα είμαστε πάντα 
ευγενείς και πραγματικοί σύντροφοι. Να αγαπάμε το λαό όπως κι αυτός 
θα μας αγαπήσει σαν παιδιά του, διότι εάν δεν αγαπήσουμε τον κόσμο, 
αυτός ο αγώνας για μας θα είναι άχρηστος.

Ποιος θα μας δώσει το υστέρημά του για να φάμε, ποιες κοπέλες θα 
μας πλύνουν τα ρούχα;

Όποιος συναγωνιστής παραφερθεί ή βρίσει ή κλέψει ή πειράξει μια 
κοπέλα τιμωρείται σε έκτακτη Συνέλευση του Συγκροτήματος και η ποι-
νή, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σε θάνατο. Θα τουφεκίζεται. Εάν 
αγαπήσει μια κοπέλα έχει όλο το δικαίωμα να την αρραβωνιάσει και να 
την παντρευτεί άμα θέλει και η κοπέλα.

Ψωμί δε θα παίρνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να μπαίνουμε στα σπίτια 
και ν’ αρπάζουμε. Ό,τι θα μας δίνουν οι Οργανώσεις θα τρώμε. Θα μεί-
νουμε και νηστικοί και άπλυτοι και ψειριασμένοι και ξυπόλυτοι. Όλα αυτά 
να τα έχουμε στο μυαλό μας.

Στη συνέχεια μας είπε τί θα πει ΕΛΑΣ: Εθνικός Λαϊκός Απελευθερω-
τικός Στρατός.
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Τί είναι το ΕΑΜ: Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, τί θα πει ΕΠΟΝ: 
ΕΝΙΑΙΑ Πανελλαδική Οργάνωση Νέων.

Μας έκανε σε τόσα πράγματα διαφώτιση, γύρω στις τρεις ώρες, και σε 
κάθε απορία συναγωνιστή του έδωνε απλά τη σωστή απάντηση.

Δεν έχουμε καμιά δουλειά εμείς με τις Οργανώσεις στα χωριά. Οι δι-
αφορές που έχουν οι κάτοικοι είναι η Οργάνωση σε θέση να λύσει τα 
προβλήματά τους.

Μας είπε τόσα καλά πράγματα και στις 8 η ώρα έφυγε αφού μας χαι-
ρέτισε και μας είπε πως θα ξαναπεράσει.

Όπως μας είπε μετά από τέσσερες μέρες ξαναπέρασε και μας βρήκε 
στο Ρούσσο.

Ξανά μας μίλησε γύρω από τον αγώνα που κάνουμε. Ήταν ένας πάρα 
πολύ τρομερός μορφωμένος και διαφωτιστής ο σύντροφος Βλαχάβας.

Αλλά και κάθε απόγευμα ο συγκροτηματάρχης μας «Σπηλιώτης» μας 
έκανε διαφορές συζητήσεις και διαφώτιση. Τις πρωινές ώρες, όταν δεν 
είχαμε κάποια πορεία, κάναμε εκπαίδευση πάνω στα όπλα, γιατί εμείς 
οι πιο νέοι είμασταν αγύμναστοι και εάν δε μαθαίναμε το χειρισμό του 
όπλου, όταν θα ταίριαζε μία μάχη, πώς θα χειριζόμασταν το όπλο ή να 
προφυλαχτούμε από τα πυρά του εχθρού και από την αεροπορία; Διότι ο 
πόλεμος είναι μία πάρα πολύ μεγάλη επιστημονική τέχνη και ο αγώνας 
που κάναμε να διώξουμε τον εχθρό από την Πατρίδα μας «Ελλάδα» ήταν 
μακροχρόνιος. Όχι μέρες αλλά χρόνια θα είχαμε μπροστά μας να δώσουμε 
αλύπητες μάχες και όπως δώσαμε.

Χιλιάδες συναγωνιστές σκοτώθηκαν στις μάχες, στις πόλεις, στα χωριά, 
στα βουνά όπου βρισκόμασταν αντιμέτωποι με τους Γερμανούς, Ιταλούς 
και ντόπιους συνεργάτες των Γερμανών όπως τα *** που ήμασταν υπο-
χρεωμένοι να τους χτυπήσουμε.

Στις 30 Ιουνίου 1943 στο χωριό Γκέρμπεσι-Καρποχώρι Καρδίτσης ένα 
αναγνωριστικό γερμανικό αεροπλάνο περιέφερνε γύρω στα ριζά. Έκανε 
αναγνωρίσεις να ιδεί πού βρίσκονταν αντάρτες. Τμήματα από άλλο συ-
γκρότημα το έβαλαν με οπλοπολυβόλο, το χτύπησαν και προσγειώθηκε 
στην περιφέρεια Καρποχωρίου. Αμέσως έτρεξαν τμήματα των ανταρτών 
και Οργανώσεων και το έβαλαν φωτιά.

Ο αεροπόρος έφυγε πεζός για το Δεμερλί όπου έμειναν οι Γερμανοί. 
Από το Δεμερλί ξεκίνησε ένας λοχίας Γερμανός να πάει για το αεροπλά-
νο. Τον έπιασαν στις Σοφάδες, τον έδεσαν και τον έφεραν στο Αρχηγείο 
των ανταρτών Δ. Θεσσαλίας. Το συγκρότημά μας ήταν αυτή τη μέρα στο 
Βελέσι.
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Είδαμε καπνό και κοιτάξαμε με τα κιάλια. Πήραμε τηλέφωνο στην 
Καρδίτσα και μας είπαν ότι έριξαν το αεροπλάνο και το έκαψαν. Μας λέει 
ο συγκροτηματάρχης «Σπηλιώτης»: συναγωνιστές πρέπει να λάβωμε τα 
μέτρα μας, να είμαστε επιφυλακή γιατί οι Γερμανοί κάπου θα κτυπήσουν 
στον κάμπο. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε μάχη γιατί οι Γερμανοϊταλοί 
έχουν και πολύ στρατό και τανκς.

Εάν έρθουν προς το βουνό και υπάρχει τρόπος να τους χτυπήσουμε 
καλώς, εάν δεν υπάρχει θα συμπτυχτούμε μέσα στα βουνά.

Μετά από το κάψιμο του αεροπλάνου, ο κόσμος από τα γύρω χωριά 
άρχισε να έρχεται προς τα βουνά. Όλος ο αγροτικός κόσμος από τον κά-
μπο, Γκέρμπεσι, Κουμάδες, *** και άλλα χωριά περνούσαν από το Βελέσι. 
Άλλοι έμειναν εκεί και άλλοι βάδιζαν για την Απιδιά και σε άλλα μέρη 
στα βουνά, στις πέριξ περιοχές. 

Όλη τη νύχτα δεν κοιμηθήκαμε.
Σκοπιές, περιπολίες μέχρι τον κάμπο. Όλη η περιοχή είχε λάβει θέση 

μάχης. 
Πολλά συγκροτήματα των ανταρτών Δ. Θεσσαλίας είχαν συγκεντρωθεί.
Το πρωί βλέπουμε γύρω στα 25 Γερμανικά αεροπλάνα (Στούκας) να 

περνούν μία βόλτα γύρω από την Καρδίτσα και να γυρίζουν στις Σοφάδες 
και να αρχίζουν σκληρό βομβαρδισμό επί μία ώρα.

Αντάριασαν από καπνό οι Σοφάδες.
Την ώρα του βομβαρδισμού ήταν μέσα στις Σοφάδες και έξω τμήμα 

ιταλικού ιππικού που οι Γερμανοί το πέρασαν για αντάρτες. Είχαν ξεκινήσει 
από το Πολυνέρι Φαρσάλων όπου έμεινε ένα σύνταγμα. Αποτέλεσμα του 
βομβαρδισμού: πολλοί Ιταλοί σκοτωμένοι, άλογα, πολίτες τραυματίες. 
Έγινε χαμός. Πολλά ιταλικά άλογα τα πήραν οι αντάρτες μέσω ποταμιάς 
και τα πήγαν στο βουνό.

Το βράδυ κατεβήκαμε στις Σοφάδες. Μας έστειλε ο συγκροτηματάρχης 
«Σπηλιώτης» να μάθουμε για τα γεγονότα. Πήραμε τρία άλογα από το 
Βελέσι και φθάσαμε στις μία η ώρα τη νύχτα. Ήμουν εγώ, ο Τηλέμαχος 
Ντούχτης από τους Σοφάδες και ο Γιώργος Καράγκας ή «Λογοθέτης» 
από το Παλιούρο.

Πήγαμε στο φρουραρχείο που είχαν οι αντάρτες σ’ ένα ψηλό σπίτι.
Ευρήκαμε τον αξιωματικό που έκανε χρέη φρουράρχου, ζητήσαμε πλη-

ροφορίες και το πρωί στις πέντε φύγαμε. Όταν ήρθαν τα αεροπλάνα και 
βομβάρδισαν εμείς φθάσαμε στην έδρα μας. Μας είπε το φρουραρχείο 
πως έπιασαν ένα Γερμανό, τον έδεσαν και τον έστειλαν για το Αρχηγείο 
Αγράφων.
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Πήγαμε στην έδρα μας, βρήκαμε τον συγκροτηματάρχη μας Παναγιώτη 
Κυριάκο και του είπαμε σχετικά για τα γεγονότα που έγιναν στις Σοφάδες 
και γενικά στην περιοχή μας. 

Ίσως εάν δεν βομβάρδιζαν τα γερμανικά αεροπλάνα τις Σοφάδες και 
κατά τύχη τους Ιταλούς, που συμπτωματικά εκείνο το πρωί είχαν μπει στην 
πόλη, και να πάθουν πανωλεθρία, όπως μάθαμε, θα έκαναν επιχείρηση 
στα ριζά για τους αντάρτες. 

Μετά από δύο μέρες έλαβε διαταγή το συγκρότημά μας να πηγαίνει 
στην Νευρόπολη, στο χωριό Νεοχώρι όπου έμεινε και το Αρχηγείο Αγρά-
φων.

Ξεκινήσαμε πορεία: περάσαμε το Ρούσσο, Ξινονέρι, Πορτίτσα, Βλάσδο, 
φθάσαμε στο Τσαρδάκι και διασχίσαμε τον κάμπο της Νεβρόπολης όπου 
σήμερα είναι η λίμνη του Πλαστήρα. Φτάσαμε στο Νεοχώρι όπου είχαν 
το Γερμανό κρατούμενο.

Ήταν ένα θεριό, είχε ύψος 1.80 και πολύ σωματώδης. Τον πήγαν στη 
Διοίκηση και τον ανέκριναν. Πήγε κι ένας Εγγλέζος να παρακολουθήσει 
την ανάκριση. Μόλις ο Γερμανός λοχίας είδε ότι ήταν Άγγλος σάλταρε 
επάνω του: Ίγγλις-Ίγλλις; Εάν δεν τον είχαν τις χειροπέδες θα τον καθά-
ριζε. Τέτοια μανία είχε. 

Το βραδάκι τον πήραν, το Γερμανό, οι αντάρτες σε μια χαράδρα και 
τον σκότωσαν. 

Στη Διοίκηση του Αρχηγείου καθίσαμε τρεις μέρες και μετά γυρίσαμε 
για τον τομέα μας. Ο τομέας ο δικός μας ήταν από το Παλαιόκαστρο ως 
το Παλιούρι.

Τον είχαμε μαζί με το συγκρότημα του «Γρίβα».
Το Αρχηγείο το αποτελούσαν τριμελής Διοίκηση. 1) Στρατιωτικός Βα-

σίλειος Μπότσης, 2) Πολιτικός Γεώργιος Παπαστεργίου, 3) Καπετάνιος 
«Καχαριάς».

Επάνω στη Νεβρόπολη γίνονταν ρίψεις από τα αγγλικά αεροπλάνα τη 
νύχτα. Ρίχναν με αλεξίπτωτα ιματισμό, όπλα, πυρομαχικά μέσα σε κιβώτια 
τα οποία οι Εγγλέζοι τα έδιναν στο Αρχηγείο, και το Αρχηγείο τα μοίραζε 
στα συγκροτήματα ανάλογα με τις ανάγκες που είχε κάθε συγκρότημα.

Το συγκρότημά μας ιδρύθηκε με:
1. Αρχηγό 10ου Συγκροτήματος τον Παναγιώτη Κυριάκο με το ψευδώ-

νυμο «Σπηλιώτης» από τη Δαφνοσπηλιά Καρδίτσης.
2. Σεραφείμ Ρέππας διμοιρίτης, φοιτητής Νομικής, από το Βλάσδο Καρ-

δίτσης.
3. Άγις εκ Καρδίτσης ή Ρουσόπουλος Στέλιος.
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4. Γεώργιος Ζαράγγας ή «Λογοθέτης», σκοτώθηκε.
5. Κατσικούνης Αργύριος, Πασχαλίτσα Καρδίτσης, σκοτώθηκε.
6. Τσιάκας Ιωάννης, Παλιούρι Καρδίτσης.
7. Δημήτριος Δημόπουλος ή «Σάρρας» από τη Μητρόπολη Καρδίτσης, 

πέθανε.
8. Πούλιος Νικόλαος από τη Μητρόπολη Καρδίτσης, εφονέφθη από 

ανταρτοδικείο.
9. Κουτσίνας Χρήστος από το Παλιούρι Καρδίτσης, σκοτώθηκε.

10. Καραγιάννης Δημήτριος από το Παλιούρι Καρδίτσης, σκοτώθηκε.
11. Σεραφείμ Αναγνωστόπουλος από το Λουτρό Καρδίτσης.
12. Κουρτεσιώτης Στέφανος ή «Θεσσαλός» από την Πασχαλίτσα Καρ-

δίτσης.
13. Τσιλιάκος Κων/νος, Πασχαλίτσα Καρδίτσης, πέθανε.
14. Αποστολόπουλος Δημήτριος, Πασχαλίτσα Καρδίτσης, πέθανε.
15. Χριστοδουλόπουλος Γεώργιος, Πασχαλίτσα Καρδίτσης, πέθανε.
16. Τσιάμαλος Ηρακλής, Πασχαλίτσα Καρδίτσης.
17. Καλπίας Βάιος, Πασχαλίτσα Καρδίτσης.
18. Σπύρος Λιάπης, Ορφανά Καρδίτσης.
19. Ντίνας Αθανάσιος, Λεύκη Καρδίτσης.
20. Μπλάντζος Βασίλειος, Πασχαλίτσα Καρδίτσης.
21. Καραγκουνάκης Γεώργιος, Καλογριανά Καρδίτσης.
22. Κουτσαριώτης, Ιτέα Καρδίτσης.
23. Παπακωνσταντίνου Κων/νος, Παλιούρι Καρδίτσης.
24. Τσικούλης Χρήστος, Νίκαια Λαρίσης.
25. Αθάνατος Γεώργιος, Μπουχλάρι Λαρίσης.
26. Μαρσέλος Αθανάσιος Πειραιάς, σκοτώθηκε.
27. Σιώλας Αριστείδης, Γραμματικό Καρδίτσης.
28. Καχαρόπουλος, Γραμματικό Καρδίτσης.
29. Σιώγας Θωμάς, Ματαράγκα Καρδίτσης.
30. Πλατής Βασίλειος, Πολυνέρι Φαρσάλων, σκοτώθηκε.
31. Σκουμποτής Γεώργιος, Πολυνέρι Φαρσάλων, πέθανε.
32. Καντζιαρίδης Νικόλαος, Πολυνέρι Φαρσάλων.
33. Πιπιλής Μιλτιάδης, Λεοντάρι Καρδίτσης.
34. Σαραφώτης Μενέλαος, Δεμεσλί Καρδίτσης, σκοτώθηκε.
35. Βουρνάσας Παναγιώτης, Γραψίμι Καρδίτσης, σκοτώθηκε.
36. Κολοκύθας Ηλίας, Άνω Κτημένη Καρδίτσης.
37. Παπαναστασίου Χρυσόστομος, Κανάλια Καρδίτσης.
38. Κατσικούλης Δημήτριος, Νίκαια Λαρίσης.
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Αυτό ήταν το 10ο Συγκρότημα υπό την Διοίκηση του Παναγιώτη Κυ-
ριάκου ή «Σπηλιώτης» από τη Δαφνοσπηλιά Καρδίτσης.

Ήταν ένας πολύ ωραίος άνδρας, σαν χαρακτήρας αγαπητός σε όλους 
τους αντάρτες και πολύ εγγράμματος. Πάντα όταν μας έκανε μάθημα μας 
έλεγε τα καλύτερα λόγια για τον Αγώνα και την ευπρέπουσα συμπεριφορά 
προς τους πολίτες.

Όταν μπαίναμε στο χωριό, μπαίναμε με τραγούδια και πιάναμε στην 
άκρη του χωριού σε δένδρα από κάτω και ιδίως στα πλατάνια.

Μέναμε στο Λουτρό, έξω από το χωριό στο ύψωμα. Βγάζαμε σκοπιές 
ενώ άλλοι κοιμόμασταν κι άλλοι κουβέντιαζαν. Στις 12 τη νύχτα ο σκοπός 
αντιλήφθηκε κάποια άτομα που έρχονταν στο μονοπάτι. Το φωνάζει αλτ 
και ο πολίτης του απαντά: είμαι σύνδεσμος από το Αρχηγείο Αγράφων, 
θέλω τον συγκροτηματάρχη «Σπηλιώτη», έχω ένα επείγον έγγραφο.

Πήγε εκεί ο Σπηλιώτης και πήρε το σύνδεσμο. Διάβασε το έγγραφο 
και φωνάζει όλους εγερτήριο. Είχε σφυρίχτρα και σφύριξε: ετοιμαστείτε, 
σε 20 λεπτά αναχωρούμε. Εμείς δεν ξέραμε την αποστολή. Το τριμελές 
γραφείο: Σπηλιώτης, Άγιος, Ρέππας ήξεραν. Προορισμός μας ήταν τα 
Κανάλια. Μας είπα πως φεύγουμε για το Παλαιόκαστρο.

Ξεκινήσαμε βαδίζοντας όλη τη νύχτα. Περάσαμε τα χωριά: Καλλιφώνι, 
Ζαΐμι, Μπραΐμι, Ρούσσο, Τσιαούσι, Παλαιόκαστρο. Μας χτύπησε ο ήλιος 
εκεί. Καθίσαμε λίγο στο χωριό και μας έφερε η Οργάνωση λίγο ψωμί και 
τυρί. Φάγαμε και σύνταξη για αναχώρηση πάλι για το Φράγκο. Πηγαίναμε 
όλο την πλαγιά του βουνού και το μεσημέρι φθάσαμε στα Κανάλια. Κα-
θίσαμε λίγο στην πλατεία, κολατσίσαμε, ήπιαμε κρύο νερό απ’ τις βρύσες 
που έτρεχαν και σε λίγο αναχωρήσαμε. Πήγαμε στον Αη-Λια, στο ύψωμα 
πάνω απ’ τα Κανάλια, και πήραμε τον κατήφορο για τη Γόλιτσα, μια ώρα 
μακριά μέσα σε μια χαράδρα, σ’ ένα ρέμα, όλο πλατάνια.

Εκεί ήταν συγκεντρωμένα όλα τα συγκροτήματα του Αρχηγείου Δ. 
Θεσσαλίας των Αγράφων. Εκεί βρήκα τον Κων/νο Μουχτή ή «Κανάρη» 
που ήταν στο 2ο συγκρότημα Καλαμπακιώτη. Ο Κώστας είχε και μια 
γενειάδα καθώς ήταν παλιός αντάρτης, από τους πρώτους το καλοκαίρι 
του 1942. Αγκαλιές, φιλιά καθένας εύρισκε τον δικό του. Ήταν γύρω στου 
1.700 αντάρτες συγκεντρωμένοι.

Μίλησαν πάρα πολλοί καπεταναίοι για το σκοπό που συγκεντρωθήκα-
με εκεί. Ο σκοπός ήταν: από συγκροτήματα θα γίνουν ανασυγκροτήσεις 
σε λόχους, τάγματα, συντάγματα. Τακτικός στρατός.

Στις 16-7-1943 έγινε η συγκέντρωση των ανταρτών του Υπαρχηγείου 
Αγράφων δυτικά του Αη-Λια Καναλίων. Η συγκέντρωση κράτησε δύο 
μέρες.
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Συγκροτήθηκε το 1ο Τάγμα Αγράφων του 1/38 Συντάγματος:
1ος λόχος με 63 άνδρες
2ος λόχος  με 63 άνδρες
3ος λόχος  με 63 άνδρες
1η πυροβολαρχία  με 47 άνδρες
Διμοιρία ολμίσκων  με 38 άνδρες
Διμοιρία ομαδικών όλμων  με 25 άνδρες
Δύο στοιχεία αντιαεροπορικού  με 18 άνδρες
Ομάς Διοικήσεως Τάγματος  με 12 άνδρες
Επιτελείο Τάγματος  με 5 άνδρες

Σύνολο  333 άνδρες

Οι υπόλοιποι αντάρτες μεταφέρθηκαν στο Υπαρχηγείο Κόζιακα.
Συμπλήρωσαν το 2ο Τάγμα, άλλοι για το Γενικό Στρατηγείο και άλλοι 

στο λόχο επιδείξεως που διάλεξε ο «Κόζιακας» Θεόδωρος.
Όλοι ψηλοί, καστανοί, γαλανομάτες• όλοι για το λόχο Στρατηγείου 

που θα γινόταν λόχος Τσολιάδων με Διοικητή τον «Κόζιακα».

Η Διοίκηση του 1ου Τάγματος:
1) Παπαδημητρίου Φώτιος, Στρατιωτικός, μόνιμος υπολοχαγός. Ψευδώ-

νυμο «Ξάνθος».
2) Παπαστεργίου Γεώργιος, έφεδρος ανθ/γός, πολιτικός του ΕΑΜ, ψευδ. 

«Φαρμάκης».
3) Μπότσης Βασίλειος, έφεδρος ανθ/γός, καπετάνιος, ψευδώνυμο «Αγρα-

φιώτης».

1ου Λόχου:
1) Λαδιάς Αριστείδης, Στρατιωτικός.
2) Καλογερόπουλος Ελευθέριος, Αντιπρόσωπος του ΕΑΜ.
3) Βασιλείου Χρήστος, Καπετάνιος.

2ου Λόχου:
1) Μπάρλας Κων/νος ή «Γρίβας», Στρατιωτικός.
2) Ιωαννίδης Αχιλλέας ή «Καπούλας», αντιπρόσωπος του ΕΑΜ.
3) Γκοντίκας Γεώργιος ή «Σόλων», Καπετάνιος.

Έγινε και τρίτος λόχος και όλοι συμπληρώθηκαν. Ο Παναγιώτης Κυριά-
κος ή «Σπηλιώτης» πήγε στρατιωτικός στη διμοιρία όλμων με αντιπρόσω-
πο του ΕΑΜ το Γεώργιο Μούλτο και καπετάνιο τον Πολυχρόνη Ιωάννη.

Μετά την ανασυγκρότηση χωρίσαμε με τον συμπολεμιστή σύντροφο 
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Παναγιώτη Κυριάκο. Εγώ πήγα στο 2ο λόχο κι ο Παναγιώτης στους όλ-
μους. Συναντιόμασταν πολλές φορές. Στεναχωρηθήκαμε για το χωρισμό 
μας. Εγώ πήγα στο 2ο λόχο.

Γίναμε πλέον στρατός με σάλπιγγα, εγερτήριο, όλα με πρόγραμμα.
Δυστυχώς όμως ο σύντροφος και συμπολεμιστής Παναγιώτης Κυ-

ριάκος μετά την παράδοση των όπλων και τις άγριες τρομοκρατίες πήγε 
στο δεύτερο αντάρτικο και το 1949 έφυγε για την Αλβανία και από εκεί 
στην Πολωνία. Το 1975 ήρθε στη Γιουγκοσλαβία και το 1977 ήρθε στην 
Ελλάδα. Έχει τη γυναίκα του, δύο παιδιά και μία κόρη που είναι γιατρός 
και τώρα είναι στο Νοσοκομείο «ΟΛΓΑΣ» στην Αθήνα.

Από τόσα χρόνια φέτος το 1986 γνωριστήκαμε με αλληλογραφία και 
σύντομα θα πάω να τον βρω στη Λεβαδιά όπου μένει με την οικογένειά του.

Οι παλαιοί σύντροφοι ποτέ δεν ξεχνιούνται.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
1) Μόνιμος υπολοχαγός Παπαδημητρίου Φώτιος, «ΞΑΝΘΟΣ», στρατι-

ωτικός.
2) Έφεδρος ανθ/γός Παπαστεργίου Γεώργιος, «Φαρμάκης», αντιπρόσω-

πος ΕΑΜ.
3) Έφεδρος ανθ/γος Μπότσης Βασίλειος, «Αγραφιώτης», καπετάνιος.
Διοικήσεις Λόχων

1ος Λόχος:
1) Ρέππας Σεραφείμ στρατιωτικός.
2) Καλογερόπουλος Ελευθέριος αντιπρ. ΕΑΜ.
3) Βασιλείου Χρήστος, «Γεροδήμος», καπετάνιος.

2ος Λόχος:
1) Μπάρλας Κων/νος, «Γρίβας», στρατιωτικός.
2) Ιωαννίδης Αχιλλέας, «Καπούλας».
3) Γκοντίκας Γεώργιος, καπετάνιος.

3ος Λόχος:
1) Κουτσής Ανδρέας, Λεπούχης, στρατιωτικός.
2) Φασούλας Απόστολος, αντιπρόσωπος του ΕΑΜ.
3) Τσικούλης Χρήστος, καπετάνιος.

1η πυροβολαρχία:
1) Δρίξης Ευάγγελος, στρατιωτικός.
2) Ζαφείρης Βασίλειος, αντιπρ. ΕΑΜ.
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3) Κατσιάμπας Ιωάννης, καπετάνιος.
ΟΛΜΟΙ: Κυριάκος Παναγιώτης, «Σπηλιώτης», στρατιωτικός.

Μετά την ανασυγκρότηση που έγινε στις 16-7-43 στο Αρχηγείο Αγρά-
φων, στα δυτικά του Αη-Λια Καναλιών, έγινε συνέλευση κάτω από τα 
πλατάνια όπου μίλησε πιο πολύ ο συναγωνιστής Θωμάς Πάλλας ή «Κό-
ζιακας». Ένας λεβέντης, ψηλός, γαλανομάτης που ήταν από το Τσιότι 
Φαρκαδώνας. Ήταν διοικητής του Αρχηγείου Αγράφων Δ. Θεσσαλίας.

Μας ανέλυσε κάθε λεπτομέρεια και έγινε διάλογος μεταξύ ανταρτών 
για τη διάλυση από συγκροτήματα σε τακτικό στρατό: λόχους, τάγματα, 
συντάγματα, μεραρχίες. Η δυτική Θεσσαλία έγινε 1η Μεραρχία με το 1/38 
σύνταγμα Ευζώνων, το 4ο και 5ο συντάγματα και την Ταξιαρχία Ιππικού 
με διοικητή τον Τάσο Μπουκουβάλα.

Μίλησαν πολλοί καπεταναίοι όπως οι: Ζαχαριάς, Σκουφάς, Ξάνθος ή 
Φώτης Παπαδημητρίου, Αγραφιώτης ή Μπότσης Βασίλειος, Φαρμάκης 
ή Παπαστεργίου Γεώργιος, Σπηλιώτης ή Κυριάκος Παναγιώτης, Ρέππας 
Σεραφείμ, Νικηταράς ή Καφαντάρης Κων/νος και πάρα πολλοί άλλοι 
συναγωνιστές και καπεταναίοι.

Η συνέλευση κράτησε από τις 16-7-43 έως 19-7-43 δηλαδή τρεις μέρες.
Όταν τελείωσαν οι ομιλίες όλοι μαζί στοιχηθήκαμε σε τριάδες. Γίναμε 

τέσσερις (4) τριάδες, γύρω στους δύο χιλιάδες αντάρτες. Την ανασυγκρό-
τηση την έκανε ο Κόζιακας.

Χτύπησε η σάλπιγγα προσοχή και κάναμε ενός λεπτού σιγή για τους 
συντρόφους που σκοτώθηκαν στις μάχες με τον καταχτητή. Τραγουδή-
σαμε τον Εθνικό Ύμνο και τον Ύμνο του ΕΛΑΣ «Εμπρός ΕΛΑΣ για την 
Ελλάδα, το δίκαιο και τη Λευτεριά».

Αμέσως μετά ο Κόζιακας είπε: Όσοι είναι γυμνασμένοι και υπηρέτησαν 
στρατιώτες να βγουν στο πλάι κατά τριάδες. Όσοι ήταν αξιωματικοί στο 
στρατό να ’ρθουν εδώ που είμαι εγώ και να καθίσουν κάτω. Όσοι ήταν 
λοχίες και δεκανείς να ‘ρθουν στο πλάι. Όσοι από τους υπόλοιπους είναι 
γυμνασμένοι να καθίσουν στο πλάι αμέσως. Οι πιο πολλοί νέοι ήμασταν 
αγύμναστοι.

Σε κάθε λόχο έβαζαν αγύμναστους, γυμνασμένους, λοχίες και δεκανείς 
και έγιναν οι λόχοι, τάγματα. Έγινε και το 1/38 σύνταγμα Ευζώνων.

Στον Κόζιακα, πίσω απ’ το βουνό έγινε η συγκρότηση του 4ου συντάγ-
ματος και στα Χάσια η συγκρότηση του 5ου συντάγματος.

Μετά την ανασυγκρότηση κάθε τάγμα και λόχος πήρε τον τομέα του.
Η ανασυγκρότηση έγινε με τις εξής διατάξεις:
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1/38 Σύνταγμα με διοικητή τον Γ. Καρφή και ταγματάρχες τον Που-
λακάκη, Σκουφά.

1ο Τάγμα Αγράφων με τους κάτωθι λόχους:
1ος Λόχος  με 63 άνδρες.
2ος Λόχος  με 63 άνδρες.
3ος Λόχος  με 63 άνδρες.
1η Πυροβολαρχία με 47 άνδρες.
Διμοιρία ολμίσκων  με 38 άνδρες.
Διμοιρία ομαδικών όλμων με 25 άνδρες.

Παναγιώτης Κυριάκος (Σπηλιώτης)
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Κεφάλαιο 5
Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Από τον Γεώργιο Παπαδόπουλο (απόσπασμα από το βιβλίο του)

Δημήτρης Μπαλλής

Ο Δημήτρης Μπαλλής ήταν ταγματάρχης Μηχανικού, όταν αποστρα-
τεύτηκε με αίτησή του στην περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά. Αρχικά, 
στην κατοχή, δίσταζε να συνεργαστεί με το ΕΑΜ, από προκατάληψη ενα-
ντίον του κομουνισμού. Στο στρατό, διηύθυνε το ΙΙο Γραφείο της Μονάδας 
του, με καθήκοντα δίωξης και του κομμουνισμού. Την προκατάληψή του 
αυτή την διέλυσε ο Κ. Καραγιώργης, με την πειστικότητά του για εθνική 
ενότητα και πατριωτικό αγώνα, σε μυστική συνάντησή τους στο Βόλο, 
τον Ιανουάριο του 1943. 

Ο Μπαλλής ανέλαβε ως δεύτερο μέλος του Στρατηγείου Θεσσαλίας, με 
πρώτο τον Κ. Καραγιώργη και διετέλεσε για ένα διάστημα στρατιωτικός 
αρχηγός των ανταρτών Θεσσαλίας. Με την μετατροπή του Στρατηγείου 
Θεσσαλίας σε Ιη Μεραρχία ο Μπαλλής είναι ο επιτελάρχης της και ταυ-
τόχρονα ο διευθυντής του 3ου γραφείου επιχειρήσεων, αναπληρωτής του 
στρατηγού Φλούλη και αναπληρωτής του καπετάνιου Κ. Καραγιώργη. 

Από τη θέση αυτή ενεργεί, οργανώνει την εσωτερική λειτουργία της 
Μεραρχίας, τη στρατιωτική κατάρτιση των ανταρτών, τις εφεδρείες τους, 
τον εξοπλισμό και άλλα. Ανέπτυξε σημαντική πρωτοβουλία κατά τη συν-
θηκολόγηση των Ιταλών και στην προσχώρησή τους στον ΕΛΑΣ

Με απόφαση του Σιάντου, από το υπουργείο εσωτερικών της κυβέρ-
νησης του βουνού και του Εμμ. Μάντακα τοποθετήθηκε την 6η Ιουλίου 
1944 ανώτερος Διοικητής Εθνικής Πολιτικοφυλακής Θεσσαλίας. Όπως 
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αναφέρει ο Λευτέρης Σκαμπαρίνας, υπασπιστής του Σαράφη, ο Σαράφης 
θεωρούσε τον Μπαλλή ως «τον επιτελικό αξιωματικό του ΕΛΑΣ». Ο 
Μπαλλής ήταν λιγόλογος, απλός, λιτός, ευφυής, οξυδερκής και χαρακτη-
ριζόταν από ευθυκρισία, αυτοδυναμία και προσωπική παλικαριά.

Θεόδωρος Καλλίνος

Ο Θεόδωρος Καλλίνος (ψευδώνυμο Αμάρλης ή-Αμάρμπεης) γεννή-
θηκε το 1914 στον Τύρναβο. Το ψευδώνυμό του το πήρε από βουνό που 
βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ του Αλιάκμονα και του Πηνειού ποταμού. 
Στην περιοχή αυτή ανέλαβε ως στρατιωτικός αρχηγός των αντάρτικοι 
τμημάτων το 1943. 

Ο Θεόδωρος Καλλίνος περάτωσε τη Σχολή Ευελπίδων και πολέμησε 
κατά των Γερμανών στο οχυρό Κάλη, ανατολικά του Ρούπελ και 5 χλμ Β.Δ. 
του Αχλαδοχωρίου. Εκεί διαφώνησε με το Διοικητή του και αρνήθηκε να 
παραδοθεί στους Γερμανούς. 

Η ανδρεία, η γενναιότητα, η αποφασιστικότητα και η διάθεση για αυ-
τοθυσία προς όφελος της πατρίδας ήταν τα χαρακτηριστικά του 27χρονου 
Θεόδωρου Καλλίνου. Αυτά τον οδήγησαν μέσω περιπετειών να φτάσει 
στην Κρήτη, όπου συγκέντρωσε 150 στρατιώτες και συμμετείχε στη Μάχη 
της Κρήτης. Μετά την επικράτηση των Κατακτητών επιστρέφει στην 
γενέτειρά του και συμμετέχει στην Εθνική Αντίσταση. Ήταν ο πρώτος 
αξιωματικός που εντάχθηκε στον ΕΛΑΣ και συνέβαλε σημαντικά στη 
στρατιωτική οργάνωσή του στον Όλυμπο και τον Κίσσαβο.

Υπηρέτησε ως στρατιωτικός διοικητής του 5ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ 
Θεσσαλίας. Μετά τον αφοπλισμό των Ιταλών τοποθετήθηκε καπετάνιος 
της 16ης Μεραρχίας με στρατιωτικό τον υποστράτηγο Τσανάκο Κώστα 
και αντιπρόσωπο του ΕΑΜ το Σωτήρη Μίχο (ψευδώνυμο Ζαχαριάς). 
Η Μεραρχία αυτή εγκαταστάθηκε στην Ευρυτανία και είχε ως περιοχή 
της δράσης το Μαυροβούνιο, το Πήλιο, την Όθρη και την Ανατολική 
Ευρυτανία, όπως επίσης τη Νότια Θεσσαλία και την περιοχή βόρεια του 
Σπερχειού. Τον Νοέμβρη του 1944 τοποθετήθηκε καπετάνιος της 13ης 
Μεραρχίας του ΕΛΑΣ. 

Κατά τη διάρκεια του Εμφύλιου πολέμου υπηρέτησε ως Αρχηγός του 
Αρχηγείου Αγράφων και διοικητής Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Μετά την ήττα 
του Δ.Σ., ο Θόδωρος Καλλίνος έζησε σαν πολιτικός πρόσφυγας στην 
Τασκένδη και στη Γιουγκοσλαβία.
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Ο Ταγματάρχης Γιώργος Καρφής

Ο Γιώργος Καρφής, γεννήθηκε το έτος 1900 στην Καλαμπάκα. Μετά το 
Σχολαρχείο κατατάχθηκε στο στρατό και έλαβε μέρος, από το έτος 1918 
έως το 1922, στη Μικρασιατική εκστρατεία. Εκεί τιμήθηκε με 2 παράσημα 
ανδραγαθίας. 

Φοίτησε στη Σχολή Ουλαμών στη Σμύρνη και μετά το τέλος του πο-
λέμου επιστρέφει στην Ελλάδα με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού. Ο Ελ-
ληνοϊταλικός Πόλεμος του 1940 τον βρίσκει με το βαθμό του ταγματάρχη 
του τακτικού στρατού.

Ο Γιώργος Καρφής εντάχθηκε στην αντίσταση και την πρώτη περίοδο 
του ανατέθηκε η Διοίκηση της Κεντρικής Επιμελητείας του ΕΛΑΣ με έδρα 
τη Μεγάλη Κερασιά με επίτροπο τον Βασίλη Σαράντη. Πολύ σύντομα 
του ανατέθηκε η διοίκηση του ξακουστού 1/38 συντάγματος πεζικού του 
ΕΛΑΣ της 1ης Μεραρχίας στα Άγραφα. Πολέμησε σε πολλές μάχες με τους 
Ιταλούς και τους Γερμανούς. Μετά τη συνθήκη της Βάρκιζας διώχθηις.

ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στις 20 Ιουνίου 1942 έγινε η πρώτη συνδιάσκεψη των αντάρτικων 

ομάδων της Βόρειας και της Ανατολικής Θεσσαλίας - Κισσάβου και Ολυ-
μπου στο Μπιχτέσι, ανατολικά της Καριάς του Ολυμπου, παρουσία του 
Γαμβέτα και καθιερώθηκε τριμελής διοίκηση, η ορκωμοσία, το εθνόσημο 
και ο τρόπος συμπεριφοράς των ανταρτών.

Το Σεπτέμβρη του 1942, η περιοχή του Ολυμπου ήταν ανταρτοκρατού-
μενη. Πολύ γρήγορα η ένταξη ατόμων στις αντάρτικες ομάδες αυξάνεται 
σημαντικά και το Αρχηγείο Ολύμπου διευρύνει τον χώρο ελέγχου του.

Μία ομάδα με αρχηγό τον Β. Κοντογιάννη εγκαταστάθηκε στην περι-
οχή Καλλιπεύκης - Ραψάνης.

Δεύτερη ομάδα με αρχηγό τον Α. Γρίβα εγκαταστάθηκε πάνω από τα 
Τέμπη.

Τρίτη ομάδα με τον Δ. Πούλιο πάνω από τους Γόνους.
Τέταρτη ομάδα με τον Θ. Παρλαπάνο στην περιοχή Αργυροπουλίου 

- Τυρνάβου. 
Πέμπτη ομάδα με τον Δ. Πάπα, στην περιοχή Τσαριτσάνης-Ελασσόνας,
Έκτη ομάδα με αρχηγό τον Λ. Παπαστεργίου στην Περιοχή Καρυάς. 
Όλες μαζί οι ομάδες ελέγχουν τον Όλυμπο, από τους πρόποδες έως τις 

ψηλές κορφές του, από ανατολικά, δυτικά και νότια. Δύο ομάδες εγκατα-
στάθηκαν στα Χάσια: Η ομάδα του Ξυνού, στο όρος Αμάρμπεη, η άλλη 
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με τον Βασίλη Οικονόμου στην Οξυά - Βερδικούσια. Οι δυο ομάδες ελέγ-
χουν την περιοχή δυτικά του δρόμου Τυρνάβου - Ελασσόνας - Κοζάνης, 
μέχρι τη Δεσκάτη και τα Καρβούνια. Τέλος, η ομάδα του Σαρακατσάνη 
έγκαταστάθηκε στο Δυτικό Κίσσαβο για να ελέγχει την περιοχή από τη 
δεξιά όχθη του Πηνειού μέχρι το Συκούριο. 

Ως στρατιωτικός εκπαιδευτής στάλθηκε από το ΕΑΜ στον Όλυμπο 
ο μόνιμος υπολοχαγός Θεόδωρος Καλλίνος (Αμάρμπεης), που ήταν ο 
πρώτος μόνιμος αξιωματικός που προσχώρησε στο ΕΑΜ. 

Η πρώτη συνάντηση των αντάρτικων ομάδων του Ολύμπου και του 
Κισσάβου με τον Αμάρμπεη έγινε στη θέση Κοκκινόπετρα της περιοχής 
του Βερελή, των Γόνων. Εκεί, ο Αμάρμπεης τούς ανακοίνωσε τον προορι-
σμό του και τους περιέγραψε την κατάσταση που επικρατούσε στα μέτωπα. 
Μετά τη σύσκεψη, οι αντάρτικες ομάδες κινήθηκαν προς τις περιοχές τους 
και ο Αμάρμπεης πήγε στην ομάδα τού Ολύμπου, για να αρχίσει από εκεί 
την εκπαίδευση και την οργάνωση. 

Ακολούθησε, στις 11 Νοεμβρίου του 1942, στον Κάτω Όλυμπο, στα 
καλύβια του Ράπτη, στην τοποθεσία Γκουνταμάνη, σύσκεψη περίπου 
σαράντα αντιπροσώπων ανταρτών, των ομάδων της Ποταμιάς, του Ολύ-
μπου και του Κισσάβου. Στη σύσκεψη αυτή δημιουργήθηκε και για λόγους 
εντυπωσιασμού το στρατηγείο Θεσσαλίας, με στρατιωτικό το Θεόδωρο 
Καλλίνο που πήρε το ψευδώνυμο «Επαναστάτης», καπετάνιο τον Γιώργο 
Μπλάνα (ψευδώνυμο Κίσσαβος) και αντιπρόσωπο του ΕΑΜ το Θωμά 
Πάλλα (Κόζιακας). Έδρα του στρατηγείου ήταν το Παλιόμονάστηρο Κα-
ριάς. Με την ίδρυση του στρατηγείου άρχισαν οι περιοδείες, ξεκινώντας 
από την Ποταμιά, κατόπιν στην περιοχή του Ολύμπου και κατόπιν στην 
περιοχή του Κισσάβου. 

Το πρώτο βάπτισμα του πυρός το πήραν οι αντάρτες στα τέλη Νοέμ-
βρη του ’42, όταν συγκρούστηκαν επιτυχώς με ιταλικό τμήμα, στο Λιβάδι 
Ελασσόνας. Μετά από αυτή τη σύγκρουση ο ΕΛΑΣ κυριάρχησε σ’ όλη 
την ύπαιθρο της Ελασσόνας και η συγκοινωνία Κοζάνης - Λάρισας μέσω 
Σαρανταπόρου διακόπηκε. Κανείς και τίποτα δεν μπορούσε να κινηθεί 
χωρίς την άδεια του ΕΑΜ. 

Προς τα τέλη του ’42, οι αντάρτες του Ολύμπου πέρασαν για πρώτη 
φορά στη γερμανοκρατούμενη ζώνη κατηχώντας στο χωριό Λαβανίτσα 
(Λάβα). Όπου εμφανίζονταν οι αντάρτες, αύξαιναν τα επεισόδια εις βάρος 
της εξουσίας. Οι σταθμοί χωροφυλακής των Καμβουνίων και της Δεσκάτης 
διαλύθηκαν. Το κράτος του ΕΑΜ αποδείχτηκε ότι ήταν το πραγματικό 
Κράτος στον Όλυμπο, τα Καμβούνια και τα Χάσια. 
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Το Γενάρη του 1943 μια ομάδα ανταρτών του Ολύμπου πέρασε τον 
Αλιάκμονα στη Ζάμπορντα κηρύσσοντας την επανάσταση. Η παρουσία 
των ανταρτών του Ολυμπου στον Τσιαρτσιαμπά ήταν κατά τον Καλλια-
νιώτη βίαιη, γεμάτη ξυλοδαρμούς, απαλλοτριώσεις κι εκτελέσεις. 

Την εισβολή των ανταρτών του Ολυμπου ακολούθησε η εξάπλωσή 
τους στη Δυτική Μακεδονία. Η σημασία της εισβολής των ανταρτών του 
Ολυμπου ήταν τεράστια, επειδή ώθησε την καθοδήγηση της ΠΕ Κοζάνης 
να περάσει από τον εφησυχασμό των «ημιστρατιωτικών ομάδων», στη 
δημιουργία φανερών ένοπλων ανταρτικών τμημάτων στα Γρεβενά και 
το Βόιο. Η εύκολη διείσδυση των πρώτων ανταρτών υποδαύλισε τον πα-
τριωτισμό των κατοίκων και προκάλεσε την κατάληψη των Σερβίων, την 
πυρπόληση της γέφυρας του Αλιάκμονα, την ενέδρα εναντίον των Ιταλών 
στη Βίγλα της Σιάτιστας και τη μάχη του Φαρδυκάμπου που ακολούθησε. 

Τρία είναι τα γνωστά άτομα της ομάδας των ανταρτών του Ολυμπου 
που πέρασαν εκείνες τις κρύες μέρες του Γενάρη το βουερό ποτάμι. Ο ένας 
απ’ αυτούς φορώντας τη μαύρη παραδοσιακή φουστανέλα των Χασίων, 
στολισμένη με «κιουστέκια» και δίκοπες κάμες, καταγόταν από την Κρανιά 
Ελασσόνας κι άκουγε στο όνομα Βασίλης Μαστοροδήμος ή Βασιλάρας. 
Ο 50άχρονος αυτός άντρας δεν ήταν τυχαίος στον κόσμο των ενόπλων. 
Εθελοντής από την Αμερική στο πόλεμο του ‘13 και αμνηστευμένος κλέ-
φτης μετέπειτα, γνώριζε πρόσωπα και πράγματα στην περιοχή αυτή. Οι 
επόμενοι δύο, ντυμένοι στρατιωτικά, φορούσαν δίκοχα με σήματα του 
ΕΛΑΣ και ήταν οπλισμένοι με αυτόματα. Επρόκειτο για τον Σωτήρη ή 
Τάκη ή Παπαφλέσσα από το Αργυροπούλι (Καρατζόλι) Τυρνάβου, από-
φοιτο του γυμνασίου Τσαριτσάνης και τον αρχηγό της ομάδας, τον σοφέρ 
Σωτήρη Σωτηρίου ή Μπαρμπασαράντη ή Σαράντη από τη Λάρισα. Ο 
Σαράντης είχε χρηματίσει εθελοντής στην Άμυνα της Θεσσαλονίκης το 
1917 και στην Αλβανία το 1940, όπου τιμήθηκε. Η ομάδα κατευθύνθηκε 
στο Χρώμιο (Σφίλσι) κι εγκατέστησε την πρώτη βάση της Αντίστασης 
ορίζοντας υπεύθυνους του ΕΑΜ, της Επιτροπής Προστασίας Ανταρτών 
και του Εφεδρικού ΕΛΑΣ.

Η Οργάνωση στα Άγραφα

Τον Ιανουάριο του 1943, στην Μονή Καραϊσκάκη - του Αγίου Γεωργίου, 
κοντά στο Μαυρομάτι έγινε η πρώτη σύσκεψη των αντάρτικων ομάδων 
του ΕΛΑΣ των περιοχών Καρδίτσας και Τρικάλων και συστήθηκε το πρώτο 
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αρχηγείο Δυτικής Ελλάδας του ΕΛΑΣ. Στη διάσκεψη έφτασε κλιμάκιο 
του Αρχηγείου Ανατολικής Θεσσαλίας αποτελούμενο από τους Γιώργο 
Μπλάνα (Κίσαβος), Μίμη Τάσο (Μπουκουβάλα) και Θωμά Πάλλα (Κό-
ζιακας) με σκοπό την αναδιοργάνωση του Αρχηγείου. 

Το Αρχηγείο το αποτέλεσαν ο Νικηταράς, ο Ζαχαριάς και ο Καραϊσκά-
κης με εκπρόσωπο του ΕΑΜ τον Τάσο Παπανικολή και τον Μπουκουβάλα 
ως εκπρόσωποι του αρχηγείου Ανατολικής Θεσσαλίας. Θα προστεθούν 
αργότερα και οι μόνιμοι αξιωματικοί Στέλιος Βαμβέτσος και Μήτσος Σα-
κελλαρίου (Καναλιώτης). Επίσης, θα μετέχουν και οι Ίταμος και Κόζιακας 
ως στρατιωτικοί διοικητές των Υπαρχηγείων Αγραφων και Κόζιακα. Ο 
Ηλίας Καφαντάρης (Αδαμάντιος) θα σταλεί στα Χάσια για να ενισχύσει 
το αντάρτικο εκεί. Αναδείχθηκε σε στέλεχος με σημαντική δράση.

Το Υπαρχηγείο των Αγράφων οργανώθηκε με καπετάνιο τον Κώστα 
Καφαντάρη Νικηταρά, με στρατιωτικό τον έφεδρο αξιωματικό Περικλή 
Παπαδημητρίου (ψευδώνυμο Ίταμος) και με υπεύθυνο του ΕΑΜ τον Β. 
Μπασάτσα (ψευδώνυμο Αγραφιώτης). 

Το Υπαρχηγείο στα Χάσια οργανώθηκε με καπετάνιο τον Νίκο Ζαραλή 
(ψευδώνυμο Χασιώτης), στρατιωτικό τον έφεδρο αξιωματικό Νέστορα 
Βόκα (Τζαβέλα) και υπεύθυνο του ΕΑΜ τον δικηγόρο Θανάση Μάχια. 

Μετά τη συγκρότηση Αρχηγείου Δυτικής Θεσσαλίας και τη συνδιάσκε-
ψη των ανταρτών Δυτικής Θεσσαλίας με 72 αντιπροσώπους στην Σκλά-
ταινα Τρικάλων, η προσέλευση ανταρτών στο Υπαρχηγείο Αγράφων ήταν 
αθρόα, όπως και στα άλλα Αρχηγεία. Στα τέλη Ιουνίου 1943 το Υπαρχηγείο 
Αγράφων, υπό τη διοίκηση του Καπετάν Νικηταρά με στρατιωτικό τον 
έφεδρο αξιωματικό Τταμο και αντιπρόσωπο του ΕΑΜ τον Φαρμάκη, είχε 
δύναμη 550 αντρών, οργανωμένων στα συγκροτήματα Αγραφιώτη, Γρίβα, 
Λεπούχη, Καλαμπακιώτη, Αριστείδη Λαδιά, μόνιμου αξιωματικού από τον 
Μεσενικόλα, Καραπιπέρη (Βάιου Ντανόπουλου), Σπηλιώτη (Παναγιώτη 
Κυριάκου) και Ζιάκα (Βαγγέλη Δρίτση).

Το κάθε συγκρότημα του Αρχηγείου Αγράφων απαρτιζόταν από 3 
ομάδες με 15 άτομα έκαστη: Μαζί με το βοηθητικό προσωπικό η δύναμη 
κάθε συγκροτήματος ανερχόταν σε περισσότερο από 50 άτομα. Τα συ-
γκροτήματα αυτά εγκαταστάθηκαν στις κάτωθι περιοχές:

1. Συγκρότημα Καπούλα στην περιοχή Αππελικό - Βλάσδο Καρδίτσας
2. Συγκρότημα Καλαμπακιώτη στην περιοχή Πόρτας - Μουζακίου
3. Συγκρότημα Λεπούχη (4 ομάδες) στην περιοχή Μαλαμπάνη - Φάρ-

σαλα
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4. Συγκρότημα Πανουργία (4 ομάδες) στην περιοχή Λουτρά - Σέκλιζα 
-Τετάι

5. Συγκρότημα Βλαχάβα στην περιοχή Φανάρι - Γόλτσα - Γράλιστα
6. Συγκρότημα Μπότση στην περιοχή Μεσενικόλα - Μπεζούλα - Κερα-

σιά - Κανάλια
7. Συγκρότημα Νικιώτη (2 ομάδες) στην περιοχή Δοξαρά - Καραντάου
8. Συγκρότημα Ζιάκα (2 ομάδες) στην περιοχή Κανάλια - Βλάσδου
9. Συγκρότημα Σκαλιώτη (2 ομάδες) στην περιοχή Βελέσι

Η οργανωτική ανάπτυξη του ΕΛΑΣ παρακολουθήθηκε στενά από το 
θεσσαλικό Γραφείο του ΕΑΜ, όπως αναφέρω και σε προηγούμενο κεφά-
λαιο. Εκτός από το ΕΑΜ, σημαντικό ρόλο στην αντίσταση στην Θεσσαλία 
έπαιξαν οι πολιτικές οργανώσεις του, της ΕΓΙΟΝ και της Εθνικής Αλλη-
λεγγύης, που ήταν υποδειγματικές, όσο αποτελεσματικές και στήριξαν τον 
ΕΛΑΣ και τον ένοπλο αγώνα που διεξήγαγε. Όπως δίδαξε ο Μάο γράφει 
ο Β.Β. Βαρδινογιάννης, χωρίς το νερό, που ήταν οι λαϊκές οργανώσεις, 
δεν θα μπορούσαν να κολυμπούν και να επιβιώνουν τα ψάρια, που ήταν 
οι πολεμιστές του ΕΛΑΣ. 

Στη Θεσσαλία οι αντάρτικες ομάδες δεν αντιμετώπισαν τόσες δυσκο-
λίες όσες αντιμετώπισαν σε άλλες περιοχές. Πρώτα δημιουργούνταν οι 
οργανώσεις του ΕΑΜ, και κατόπιν οι ένοπλες ομάδες. Και οι ένοπλες 
ομάδες είχαν πληροφορίες και είχαν και τροφοδοσία. Η αρχή ήταν «δεν 
θα παίρνει κανένας τίποτα από το λαό. Θα τροφοδοτούνται απευθείας, 
δηλαδή θα τροφοδοτούνται μέσω των οργανώσεων». Υπήρξαν βέβαια 
και εξαιρέσεις.

Η ανασυγκρότηση του ΕΛΑΣ σε τακτικό στρατό

Στις 14 Ιουλίου 1943 αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση του ΕΛΑΣ σε 
τακτικό στρατό, η οποία διήρκησε μέχρι το Σεπτέμβριο του 1943 και οδή-
γησε στην οργάνωση της Ιης Μεραρχίας; του 4ου Συντάγματος (ανατολική 
Θεσσαλία), του 1/38 Συντάγματος Ευζώνων (Δυτική Θεσσαλία) και του 
5ου Συντάγματος (Βόρεια Θεσσαλία). 

Στρατιωτικός διοικητής της Ιης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ ορίστηκε ο Συ-
νταγματάρχης ε.α. Δημήτρης Φλούλης. Καπετάνιος της Μεραρχίας αν 
έλαβε ο Κώστας Καραγιώργης και αντιπρόσωπος του ΕΑΜ ο Γιώργος 
Μπλάνας (Κίσσαβος). 
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Επιτελάρχης και διευθυντής του 3ου γραφείου επιχειρήσεων της Με-
ραρχίας ανέλαβε ο ταγματάρχης Δημήτρης Μπαλλής, ο οποίος θα ορι-
στεί και αναπληρωτής τού στρατηγού Φλούλη και του καπετάνιου Κ. 
Καραγιώργη. Διευθυντής του Ιου γραφείου της Μεραρχίας διορίστηκε ο 
λοχαγός Γ. Σαμαρίδης - Λογοθέτης. Διευθυντής του ΙΙου γραφείου τέθη-
κε ο υπολοχαγός Δημήτρης Σακελλαρίου (Καναλιώτης) και διευθυντής 
Επιμελητείας ο λοχαγός Αποστολής Κουφοδήμος. 

Το 4ο Σύνταγμα διέθετε συνολική δύναμη 1150 ανδρών. Τα τάγματά 
του εγκαταστάθηκαν στην περιοχή των υπαρχηγείων Ολυμπου, Κισσάβου, 
Μαυροβουνίου, Πηλίου και Καραντάου. Το τάγμα Πηλίου αποτέλεσε τον 
Οκτώβριο του 1943 τον πυρήνα της XVI Μεραρχίας με στρατιωτικό αρ-
χηγό τον υποστράτηγο Κωνσταντίνο Τσαμάκο, καπετάνιο τον υπολοχαγό 
Θεόδωρο Καλλίνο Αμάρμπεη και αντιπρόσωπο του ΕΑΜ τον Μ. Παπαδά-
μο (Φεραίο). Η Μεραρχία θα συγκροτήσει τα συντάγματα πεζικού 52, 53 
και 54 και θα μεταναστεύσει από την Άνω Κερασιά Πηλίου στην Ρεντίνα 
Καρδίτσας και αργότερα στα Φουρνά Ευρυτανίας. Το 52° Σύνταγμα θα 
αναλάβει τον τομέα Δομοκού - Μακρυκώμη - Υπάτη, θα συγχωνευθεί στη 
συνέχεια με το 53ο και η ΧVΙ Μεραρχία θα μετατραπεί σε Ταξιαρχία με 
στρατιωτικό διοικητή τον συνταγματάρχη Θανάση Κατσαρό. 

Το 5ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ Θεσσαλίας είχε συνολική δύναμη 550 αν-
δρών. Τα τάγματά του εγκαταστάθηκαν στην περιοχή των Υπαρχηγείων 
Αμαρμπέη, Οξυλάς και Χασίων. Εγκαταστάθηκε δηλαδή στην περιοχή 
της Βόρειας Θεσσσαλίας. Στρατιωτικός διοικητής του 5ου Συντάγματος 
ορίστηκε αρχικά ο υπολοχαγός Θεόδωρος Καλλίνος.

Το 1/38 Σύνταγμα Ευζώνων Καρδίτσας με έδρα το μοναστήρι της Κο-
ρώνας, είχε ως περιοχή δράσης εκείνη των υπαρχηγείων Αγράφων Κόζιακα 
και Ασπροπόταμου. Από τους 550 αντάρτες του Υπαρχηγείου Αγράφων, 
οι 350 συγκρότησαν το Α΄ τάγμα, οι υπόλοιποι στάλθηκαν στον Κόζιακα 
και συμμπλήρωσαν το ΒΑ΄ τάγμα. Εκτός από τα 3 τάγματα, το 1/38 Σύ-
νταγμα διέθετε τους λόχους μηχανημάτων και μηχανικού.

Διοικητής του 1/38 Συντάγματος ήταν ο ταγματάρχης Γιώργος Καρφής 
από την Καλαμπάκα. Καπετάνιος ορίστηκε ο γιατρός Στάθης Ανέστης 
(Σκουφάς), από την Αργαλαστή Πηλίου και, όταν αυτός μετατέθηκε στην 
Εύβοια, ο Νίκος Ξυνός (Σμόλικας) από τη Τσιαρίτσανη και στη συνέχεια ο 
ίλαρχος Γιώργος Ζαρογιάννης (Καβαλλάρης) από την Κρανιά Ολύμπου.

Επιτελάρχης του 1/38 Συντάγμος ήταν ο μόνιμος υπολοχαγός Απόστο-
λος Πανταζής, διευθυντής Επιμελητείας, ο ταγματάρχης Ζήσης Παλάσκας 
διευθυντής Στρατολογίας ο έφεδρος υπολοχαγός Μήτσος Ράγκος, υπεύ-
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θυνος διαβιβάσεων ο έφεδρος υπολοχαγός Μωυσής Λεβής, υπασπιστές 
οι έφεδροι ανθυπολοχαγοί Αλέκος Κορδαλής και Κώστας Ελευθερίου, 
διοικητής λόχου διοίκησης ο έφεδρος υπολοχαγός Σακελλαρίου.

Στρατιωτικός τον A’ τάγματος του 1/38 Συντάγματος ορίστηκε ο μό-
νιμος αξιωματικός Φώτης Παπαδημητρίου, Καπετάνιος ο Αγραφιώτης 
και αντιπρόσωπος του ΕΑΜ ο Φαρμάκης. Διοικητές λόχων ο Αριστεί-
δης Λαδιάς, ο Κώστας Μπάρλας (Γρίβας) και ο Γιώργος Παπαστεργίου 
(Φαρμάκης), όλμων ο Σπηλιώτης, της Πυροβολαρχίας ο Ζιάκας και του 
αντιαεροπορικού ουλαμού ο Μήτσιος Γόρδιος. Γιατρός του τάγματος ο 
Γιάννης Κονταράτος. Έδρα του τάγματος το Νεχώρι Νεβρόπολης 

Στρατιωτικός τον ΒΑ΄ τάγματος ήταν διαδοχικά οι μόνιμοι αξιωματικοί 
Ιπποκράτης Πουλάκης, Μαρίνος Ζαρκάδας και ο Βασίλης Χρυσόμαλος, 
Καπετάνιος ο Νικηταράς. Διοικητές λόχων ο Σίμος Λαδόπουλος, ο Χαρ. 
Πορταρίτης και ο Γιώργος Τσιμίδας, τον οποίον διαδέχθηκε ο Αλέκος 
Κούνσουλας. 

Στρατιωτικός διοικητής τον Γ’ τάγματος ο ταγματάρχης Γρηγόρης 
Γερούκης, καπετάνιος ο Περικλής Παπαδημητρίου. 

Διοικητής του λόχου καταστροφών του 1/38 συντάγματος ορίστηκε ο 
έφεδρος ανθυπολοχαγός μηχανικού Λάμπρος Σεκλειζώτης και Αξιωματι-
κός Πληροφοριών του Συντάγματος ο Γιώργος Ζαχαρόπουλος (Φεραίος), 
έφεδρος ανθυπολοχαγός της Σχολής του ΕΛΑΣ. 

Το Στρατηγείο του ΕΛΑΣ κατέβαλε συστηματική εργασία για την όσο 
το δυνατόν καλύτερη οργάνωση του ΕΛΑΣ και συγκρότησε «έμπεδα», 
δηλαδή στρατόπεδο εκπαίδευσης νεοσύλλεκτων ανταρτών στα Περτου-
λιώτικα λιβάδια και το 1944 στο Κρυονέρι. Συμπλήρωσε τις διοικήσεις 
των τμημάτων του ΕΛΑΣ σ’ όλη την κλίμακα της ιεραρχίας και συγκρό-
τησε Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών, που άρχισε να λειτουργεί από την 1η 
Αυγούστου του 1943. 

Επίσης, συγκροτήθηκαν Τμήμα Μηχανικού, Τμήμα Διαβιβάσεων, 
Υπηρεσία Επιμελητείας, Υγειονομική Υπηρεσία. Καθόρισε την εισφορά 
των κατοίκων για τη διατροφή του Λαϊκού Στρατού. Προχώρησε στη 
συγκρότηση τακτικών στρατοδικείων, καθώς και στη συμπλήρωση του 
τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου ασυρμάτων. 

Στην Ιη Μεραρχία του ΕΛΑΣ εντάχθηκε και η 4η μοίρα του Ελληνι-
κού Απελευθερωτικού Ναυτικού (ΕΛΑΝ) Θεσσαλίας. Η υπηρεσία του 
ΕΛΑΝ Θεσσαλίας (4η μοίρα) με διοικητή τον Καταφυγιώτη, το Μουρατίδη 
και το Λιανό συγκροτήθηκε το Νοέμβριο του 1943. Στην υπηρεσία του 
ΕΛΑΝ είχαν διατεθεί από τους ιδιοκτήτες τους 20 καΐκια επανδρωμένα 
με ναυτικούς και βοηθητικά μέσα. Από αυτά μόνο το «Άγιος Γεώργιος» με 
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καπετάνιο τον Μεταξά είχε εξοπλιστεί με αντιαεροπορικό, από λάφυρα 
ναυαγίου γερμανικού πλοίου στη θέση «Άγιος Κωνσταντίνος» Αργαλα-
στής. Τα υπόλοιπα εξοπλίστηκαν με πυροβόλο ή οπλοπολυβόλα. 

Το ΕΛΑΝ μετέφερε από την Τουρκία τρόφιμα, ιματισμό, καύσιμα και 
άλλα εφόδια. Πολλές φορές μετέφερε άνδρες της συμμαχικής αποστολής 
και αντίστροφα. Το έτος 1944 εκτελέστηκαν 40 δρομολόγια χωρίς καμία 
απώλεια. Ξεκινούσαν συνήθως από τον Άγιο Ιωάννη Πηλίου, εφοδιασμένα 
από Άγγλο σύνδεσμο με σήματα αναγνώρισης αεροπορίας, υποβρυχίου 
και στόλου. Παραλάμβαναν τα εφόδια από τους τουρκικούς λιμένες Αλά-
τσατα, Κουσαντάσι και Σανταρλί, όπου ήταν εγκατεστημένες αγγλικές ή 
αμερικανικές βάσεις. Το ΕΛΑΝ εξυπηρέτησε και τους αντάρτες Πηλίου και 
Κισσάβου με μεταφορές υλικού και ανταρτών. Η Ιη Μεραρχία του ΕΛΑΣ 
θα δώσει πολλούς νεκρούς στον αγώνα, περισσότερα από 150 άτομα. 

Ο θεσσαλικός ΕΛΑΣ πολέμησε και έξω από τον χώρο του, στη Ζώνη 
από τον Αλιάκμονα μέχρι τον Σπερχειό, καθώς και στην Ήπειρο. Πολέ-
μησε με όλα τα όπλα του: με πεζικό, πυροβολικό, ιππικό, ναυτικό, σε κάθε 
μορφή εδάφους, ορεινό, πεδινό κατοικημένο. Πολλά ανώτερα και μεσαία 
στελέχη των θεσσαλικών μονάδων αποσπάστηκαν σε άλλες του ΕΛΑΣ. 

Αναφέρω χαρακτηριστικά το Θόδωρσ Καλλίνο (Αμάρμπεη), που έγινε 
καπετάνιος της XIII Μεραρχίας της Ρούμελης, το Θωμά Πάλλα (Κόζια-
κα), που ανέλαβε καπετάνιος της VIII Μεραρχίας Ηπείρου, τους Στάθη 
Αρέθα και Σωτήρη Μίχο (Ζαχαριά), που διοίκησαν την VII Ταγιαρχία 
της Ηπείρου, το Στάθη Ανέστη (Σκουφά) που στάλθηκε στην Εύβοια και 
ανέλαβε καπετάνιος στο 7ο Σύνταγμα, το Νίκο Ξυνό (Σμόλικα) και το 
Μάκη Τρωγιάνο, καπετάνιους στη IX Μεραρχία Μακεδονίας. 

Η Πανθεσσαλική συνδιάσκεψη αντάρτικων ομάδων στην 
Καστανιά

Τον Ιούλιο του 1943 γίνεται στη Δυτική Θεσσαλία, στην Καστανιά 
Καλαμπάκας, η συνδιάσκεψη των αντάρτικων ομάδων, στην οποία πήραν 
μέρος περίπου 500 καπετάνιοι. Μεταξύ τους ο Άρης Βελουχιώτης, ο στρα-
τηγός Σαράφης, ο Σαμαρινιώτης (Ανδρέας Τζήμας) του Γενικού αρχηγείου 
του ΕΛΑΣ, ο Κ. Καραγιώργης, ο Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακείμ και 
αντιπρόσωποι των κομματικών και εθνικοαπελευθεωτικών οργανούσεων 
Θεσσαλίας. Παρόντες ήταν επίσης Άγγλοι Αξιωματικοί και για πρώτη 
φορά αντιπρόσωποι των αντάρτικων αρχηγείων του Τίτο.
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Κεφάλαιο 6
Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΑΚΑΝΤΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΑΔΙΑΣ

Όλες οι προσπάθειες μου το 1942 να πείσω τον Αριστείδη Λαδιά να 
αναλάβει τη στρατιωτική οργάνωση, απέτυχαν. Ο Αριστείδης ήταν προ-
σωπικός φίλος και ήταν γνώστης των μυστικών της οργάνωσης. Είχε 
σταθερό και ακλόνητο προσανατολισμό για την αναχώρηση του προς την 
Αίγυπτο. Γι’ αυτό, το 1942 ήταν χρόνος τραγωδίας γι’ αυτόν. Δυο φορές 
(τον Απρίλη και Ιούλη) το 1942 πήγε στην Αθήνα για να οργανώσει την 
αναχώρηση του. Τον Νοέμβρη αποχαιρετηθήκαμε οριστικά. Έφυγε.

Μετά από 20 μέρες ήρθε στο σπίτι μου ο αδερφός του Μήτσιος. Και 
μου λέει:

– Ο Αριστείδης θέλει να σε δει.
Έμεινα άναυδος. Μαζί με το Μήτσο πήγαμε στο Λαδέϊκο. Με χαιρέτησε 

στην είσοδο ο αξιοσέβαστος Χρήστος Λαδιάς, ο πατέρας του Αριστείδη.
Ανέβηκα στο σπίτι. Σ’ ένα δωμάτιο όρθιος περίμενε ο Αριστείδης. Η 

εμφάνιση του ήταν εικόνα ψυχικά και σωματικά συντριμμένου ανθρώπου. 
Του λέω: Λέγε, τι συνέβη, γιατί;

Μου διηγήθηκε για τις συναντήσεις του στην Αθήνα. Από κει τον στεί-
λαν στη νότια Εύβοια σε ένα λιμανάκι όπου επρόκειτο να μπει σε καράβι 
και δια μέσου Τουρκίας να φτάσει στην Αίγυπτο. Εκεί πέρασε λίγες μέρες 
αναμονής. Τα λεφτά του τέλειωσαν. Του φάγαν και το ρολόι του. Και κα-
νένας δεν ήταν σε θέση να του δώσει έστω απατηλή πληροφορία. Απλώς. 
Το καράβι δεν ήρθε. Τέτοια ήταν η στρατιωτική οργάνωση, στα χέρια της 
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οποίας έπεσε. Η επιστροφή του στο Μεσενικόλα ήταν δράμα. Χωρίς λεπτά 
και νηστικός. Στο τέλος μου λέει με αποφασιστικότητα «από σήμερα είμαι 
στη διάθεση του ΕΑΜ!»

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Μόλις ανέλαβε ο Αριστείδης, ο εφεδρικός ΕΛΑΣ Μεσενικόλα, με υπαρ-

χηγό το Γιάννη Παϊζάνο πια, σε λίγο χρόνο έγινε πραγματικό στρατιωτικό 
τμήμα. Στην παρέλαση που έγινε στην Καρδίτσα στις 5-ΙΙΙ-43, πήρε μέ-
ρος επί κεφαλής λόχου, του οποίου η πειθαρχία έκανε εντύπωση στους 
κατοίκους.

Τον Απρίλη του 1943, ο Αριστείδης (με πολιτικό επίτροπο το Βασ. Ζα-
φείρη) πέρασε στο βουνό επί κεφαλής λόχου και εντάχθηκε στο Αρχηγείο 
Δυτ. Θεσσαλίας με διοίκηση Ζαχαρία - Μπουκουβάλα.

Πολιτική ηγεσία του δήμου Νεβρόπολης ήταν η Α.Ε. του Κ.Κ.Ε. Η 
αχτιδική επιτροπή απαρτιζόταν απ’ τους:

1. Άγγελο Καρακαντά
2. Άγγελο Στυλογιάννη
3. Γιάννη Παϊζάνο
4. Θωμά Βελέτζα
5. Κλεάνθη Ευθυμίου
6. Βασ. Κατσίκα
7. Βασ. Κρομύδα 
Γιατί γράφω τα ονόματα; Για να διαψεύσω τους πλαστογράφους που 

διανοήθηκαν ένα σωρό ψευτιές, που σκοπό είχαν να σβήσουν την ιστορία 
ορισμένων και να δημιουργήσουν απατηλές ιστορίες.

Με αγανάκτηση διάβασα ονόματα «στελεχών» του Κ.Κ.Ε. που δεν 
ήταν ούτε απλά μέλη του. Κάνω μία παρένθεση.

XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
Διοικητής της.
- Συνταγματάρχης Παπαθανάσης
- Καπετάνιος Σωτ. Ζαχαρίας Διοίκηση 52ου συντάγματος:
- Ταγματάρχης Κασλής
- Καπετάνιος Λαδιάς Αριστείδης. 
Στο 54ο σύνταγμα διοικητής ήταν ο Πέτρος Πηλιορίτης.
Το 52 σύνταγμα, με τέτοια υπέροχη και έμπειρη διοίκηση, είχε υπέροχη 

πολεμική δράση. Στις μεγάλες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις τον Αύγουστο 
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του 1944 δεν επέτρεψε να περάσουν τον αυτοκινητόδρομο Λαμίας - Καρ-
πενησίου, ούτε ένα χιλιόμετρο. Οι γερμανοί κατέλαβαν μόνο ορισμένα 
χωριά πάνω στον αυτοκινητόδρομο.

Όταν έσπασε η γερμανική επίθεση, τα τμήματα μας πέρασαν στην 
αντεπίθεση.

Στη Σπερχειάδα ένα τμήμα της με επικεφαλής τον Αριστ. Λαδιά, δι-
εξάγει σφοδρές μάχες. Νύχτα γίνεται επίθεση στο Λιανοκλάδι. Με τις 
χειροβομβίδες βγάζουν τους γερμανούς απ’ τα οχυρά τους. Το Λιανοκλάδι 
πέφτει. Τα λάφυρα σε πολεμικό υλικό, άφθονα. Μεταξύ των άλλων και 6 
πυροβόλα. Τα 2 των πυροβόλων ήταν δικά μας και στην επίθεση τους οι 
γερμανοί τα πήραν απ’ το διοικητή πυροβολαρχίας Παπαναούμ. Γι’ αυτό 
το λόγο από τότε διοικητής της πυροβολαρχίας μας ανέλαβε ο υπολοχα-
γός Αλκής Ζούκας.

Στο Λιανοκλάδι τραυματίζεται άσχημα ο Αριστ. Λαδιάς. Πήρε μέρος 
στη μάχη σαν μαχητής, ρίχνοντας χειροβομβίδες στους γερμανούς. Μαζί 
τραυματίστηκαν και ο Γιάννης Τσαγανός, σύνδεσμος του Αριστείδη.

Στη μάχη κοντά στη Μακροκόμη πήραν μέρος πρώην σοβιετικοί στρα-
τιώτες, αιχμάλωτοι των γερμανών που δραπέτευαν κατά καιρούς και περ-
νούσαν στον ΕΛΑΣ. Στις μάχες αυτές, το τμήμα αυτό διακρίθηκε για τη 
μαχητικότητα του.

Οι εγγλέζοι δε μπορούσαν να ανεχθούν παρουσία σοβιετικών στρα-
τιωτικών. Ήξεραν ότι ο ελληνικός λαός συμπαθεί τους ρώσους. Γι’ αυτό 
επέμειναν να συγκεντρώνονται στη XVI ταξιαρχία και όταν φτάνουν σε 
δύναμη τάγματος να οδηγούνται απ1 τον ΕΛΑΣ στις δυτικές ακτές της 
Ακαρνανίας, να επιβιβάζονται σε υποβρύχια εγγλέζικα και να πλέουν 
προς Παλαιστίνη.

Οι Γερμανοί φεύγουν- Δεκεμβριανά

Στο τέλος του 1944, οι γερμανοί πήραν την κάτω στροφή οριστικά. 
Ορισμένες απεγνωσμένες προσπάθειες τους να κρατήσουν τη σιδηρο-
δρομική γραμμή Αθήνας - Θεσσαλονίκης αποτυχαίνουν. Οι ανατινάξεις 
τρένων και γεφυρών - έργο του ΕΛΑΣ - ήταν καθημερινές. Αλλά και στην 
Αθήνα το ίδιο . Έτσι στις 12-Χ-44, οι γερμανοί την εγκαταλείπουν και ο 
ΕΛΑΣ την καταλαμβάνει ολόκληρη.

Η απελευθέρωση ολόκληρης της Ελλάδας πλησιάζει. Στα μισά του 
Νοέμβρη δεν υπάρχει καταχτητής στην Ελλάδα.
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Από Οχτώβρη 1944 μέχρι 5-ΙΙΙ-45, υπηρετούσα στην Εθν. Πολιτοφυ-
λακή.

Τα Δεκεμβριανά της Αθήνας με συγκλόνιζαν. Ήταν η πιο ωμή και 
ληστρική επέμβαση των εγγλέζων, που σκοπό είχε να επαναφέρει στην 
εξουσία της Ελλάδας τον τοποτηρητή τους βασιλιά, έναν κάποιον Γκλί-
σκμπουργκ.

Οι μάχες στην Αθήνα γίνονταν με υπεροχή του ΕΛΑΣ.
Οι δυνάμεις του εχθρού απαρτίζονταν από:
1. Τα υπολείμματα του διαλυθέντος ελληνικού στρατού στην Αφρική.
2. Τα αφοπλισμένα τάγματα ασφαλείας. Δύναμη περίπου 8 χιλιάδες ο 

ΕΛΑΣ, τους αφόπλισε και κατ’ απαίτηση των εγγλέζων παραδόθηκαν σ’ 
αυτούς για διατροφή τάχα. Τους όπλισαν λοιπόν και τους έριξαν στη μάχη.

3. Τμήματα ινδικού στρατού και
4. Τους Μαύρους της Αφρικής.
Αυτές ήταν οι «πατριωτικές δυνάμεις» που πολεμούσαν ενάντιά μας.
Στη Λάρισα υπήρχε στρατόπεδο αιχμαλώτων γερμανών. Μετά την 

απελευθέρωση, οι γερμανοί απολύθηκαν. Κατά τα Δεκεμβριανά, έγινε 
στρατόπεδο άγγλων αιχμαλώτων.

Δεν υπήρχε μέρα που να μην έφταναν στο στρατόπεδο αυτό 50 - 60 
αιχμάλωτοι. Οι περισσότεροι ήταν ινδοί.

Στα τέλη του Φλεβάρη, με την υπογραφή της Βάρκιζας, συμφωνίας 
που ατίμασε τον αγωνιζόμενο λαό, ο ΕΛΑΣ εκτελώντας τους όρους της 
Βάρκιζας παραδίνει τα όπλα για να δημιουργηθεί ο λεγόμενος εθνικός 
στρατός. Εκτελέσαμε όλους τους όρους της Βάρκιζας. Οι εγγλέζοι ούτε 
έναν. Μετά τον αφοπλισμό μας, τη συμφωνία οι εγγλέζοι τη χρησιμοποι-
ούσαν για κωλόχαρτο.

Στις 3-ΙΙΙ-45 παρουσιάστηκε στη Λάρισα τάγμα στρατού με διοικητή 
ταγματάρχη εγγλέζο. Στις γραμμές του τάγματος οι Λαρισινοί αναγνώ-
ρισαν πρώην ΕΑΣΑΔ-ίτες του χιτλερικού στρατού.

Προοπτικές μαύρες για μας.
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Κεφάλαιο 7
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΜΟΙΡΙΑΣ 

ΕΠΟΝ, ΕΛΑΣ ΚΑΙ 1/38 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΥΖΩΝΩΝ

Από τον Βασίλη Πάσχο (Αρχεία ΑΣΚΙ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ:
Στα λεύτερα βουνά της Πίνδου στην τοποθεσία Νεράϊδα Καρδίτσας, 

στις 3 του Ιούλη 1943 πραγματοποιήθηκε το Δ’ Πανθεσσαλικό συνέδριο 
της ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ (ΕΠΟΝ).

Βρισκόμαστε στην περίοδο που ξεφουντώνει η αντίδραση έναντι στο 
λαό και τις προοδευτικές οργανώσεις του Εθνικού Απελευθερωτικού Με-
τώπου (ΕΑΚ), τον Ελληνικό Απελευθερωτικό Στρατό (ΕΛΑΣ), και την 
ΕΠΟΝ, που αντρώνεται και παίρνει σάρκα και οστά το εθνοαπελευθερω-
τικό κίνημα. Ο ΕΛΑΣ βρίσκεται κατ’ απ’ την σημαία του ΕΑΝ. Η ΕΠΟΝ 
έχει την ένοπλη μαχητική της εθελοντική δύναμη στις γραμμές του ΕΛΑΣ 
Θεσσαλίας ανταρτοεπονίτικες ομάδες ΕΠΟΝ ΕΛΑΣ.

Αύγουστος 4 του 1943. Ιδρύονται τρεις ανταρτοεπονίτικες ομάδες στο 
138 Σύνταγμα ευζώνων που αντιστοιχούν μία στο σύνταγμα και από μία 
στο Ι και το ΙΙ τάγμα. Η κάθε ομάδα έχει από 18 επονίτες που στάλθηκαν 
απ’ τις πολιτικές οργανώσεις. Έχουν ομοιόμορφη στολή και οπλισμό. 
Καθοδηγούνται από τριμελή γραφεία, το στρατιωτικό υπεύθυνο, τον κα-
πετάνιο και τον πολιτικό αντιπρόσωπο της ΕΠΟΝ. Αντιστοιχούσε δε κάθε 
ομάδα σε ανάλογο Επονίτικο Συμβούλιο στην περιφέρεια που παρουσίαζε 
δράση. Έπειτα από απόφαση αργότερα χωρίστηκαν οι ομάδες σε μικρό-
τερες και αναλογούσαν μία σε κάθε λόχο.

Για όλες τις ομάδες που αποτελούσαν μία διμοιρία, διετέλεσε ως στρα-
τιωτικός υπεύθυνος ο συνταγματάρχης Έφεδρος Ανθυπολοχαγός πεζικού 
Τσιρογιάννης Γιάννης. Κατά σειρά ως πολιτικοί αντιπρόσωποι ο συνταγ-
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ματάρχης Φλώρος Γιάννης και ο Βενιαμίν. Και ως καπεταναίοι ο Φεραίος 
και ο Κώστας Βλαχάβας (Σανόπουλος).

ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Άξια μόνοι τους με την αποφασιστικότητα, τόλμη, ψυχραιμία και ενδι-

αφέρον για την επιτυχία της επανάστασης για το ξεσκλάβωμα του λαού 
από την ξένη φασιστική τυραννία και τα ντόπιο προηγούμενο και τωρινό 
καρκίνωμα, οι ανταρτοεπονίτικές μας ομάδες πήραν το όνομα υποδειγ-
ματικές. 

Όλες οι παρακάτω μάχες μας δείχνουν τον άφθαστο ηρωϊσμό των νέων 
μας και την πίστη στην νίκη του λαού μας στο γκρεμοτσάκισμα του ξένου 
και ντόπιου εχθρού. Είναι Δεκέμβρης. Οι ορδές του Ζέρβα, της αντεθνικής 
οργάνωσης ΕΔΕΕ μας επιτίθεται.

Έπειτα από πορεία αρκετών ημερών η διμοιρία ΔΕΟΝ ΕΛΑΣ φτάνει 
στη γέφυρα του Τρικλήνου στην περιφέρεια Βάλτο 19.12.43. Έχει πιασμέ-
να τα πόστα. Οι ΕΔΕΣίτες επιτίθενται. Με αρκετή αντρεία οι αντάρτες 
επονίτες μας τους απέκρουσαν και άρχισαν την επίθεση καταδιώκοντας 
τους εκτεθειμένους σε μεγάλη απόσταση από τα φυλάκια. Άριστο το ηθικό 
των ανδρών. Απώλεια καμία. Είναι η πρώτη ηρωϊκή μάχη της διμοιρίας.

Στον τομέα εκείνο έγιναν και πολλές άλλες κρούσεις.
Στα τέλη του Φλεβάρη 1944 κατέβηκε στη Θεσσαλία. Της ανατέθηκε η 

φρούρηση του Μουζακιού. Νύχτα 5.3.44 αποκρούστηκε αποτελεσματικά 
επίθεση των Γερμανών. Χαρακτηριστικά της μάχης ανταρτοεπονίτης με 
την τόλμη του και πρωτοβουλία γλίτωσε όλη την ομάδα από τα νύχια του 
εχθρού που τους περικύκλωσε. Άλλος συναγωνιστής τρεις φορές στο 
πυκνό σκοτάδι έλυσε, καθάρισε και συναρμολόγησε το οπλοπολυβόλο. 
Το πρωΐ ο λαός του Μουζακιού αποθέωσε τους ανταρτοεπονίτες μας για 
την ανδρεία τους.

Στις 13, 17, 18, 19 Μαρτίου 1944 γίνονται συνεχείς επιθέσεις των Γερ-
μανών νύχτα μέρα για την κατάληψη των υψωμάτων και της κωμόπολης. 
Εδώ, οι επονίτες της διμοιρίας μπαρουτοκαπνίστηκαν στη μάχη, απο-
κρούστηκαν όλες οι επιθέσεις παρ’ όλη την υπεροχή του εχθρού σε μέσα 
και άνδρες. ΣΕ μία απ’ τις μάχες αυτές σκοτώθηκαν 4 Γερμανοί από τους 
οποίους ένας αξιωματικός, και 4 τραυματίστηκαν που αργότερα πέθαναν 
στην Πουλιάνα.

Στο βουνέση στο ύψωμα καψάλη 18.3.44. Στο μεταξύ των προηγούμε-
νων μαχών, μία ομάδα κινήθηκε προς το Βουνέση. Γερμανοί 300 επέδραμαν 
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για την κατάληψη του χωριού, αρχίζει το τουφεκίδι. Η μάχη είναι σκληρή 
οι συνταγματάρχες δεν κάμφθηκαν κρατούν γερά τις θέσεις τους. Χτυπούν 
αδιάκοπα με τόλμη. Πέφτει ο ήρωας Καΐλης ανταρτοεπονίτης, τελειώνουν 
το πυρομαχικό. Διατάσσεται η σύμπτυξη. Ένα παλικάρι ανταρτοεπονίτης 
φορτώθηκε ολόκληρο βαρύ πολυβόλο με το κιβώτιο πυρομαχικών στην 
πλάτη του και δεν τ' αφήνει να πέσει στα χέρια των Ούννων.

Στις αρχές του Ιούνη έγινε σαμποτάζ με το ξήλωμα της τηλεφωνι-
κής γραμμής μεταξύ Φαναριού – Ίσαρι, βράδυ προς τα ξημερώματα 17-
18/7/44. Η διμοιρία πήρε μέρος στην εισβολή της Καρδίτσας. Έγιναν 
κρούσεις σε πολλά κτήρια και έμειναν οι Γερμανοί και οι ΕΑΣΑΔίτες. 
Διακρίθηκε για τη δράση της και τη σύνδεση που κρατούσε με τη διοίκηση 
της επιχείρησης.

Στις 9.8.44 έγινε ξανά σαμποτάζ στη σιδηροδρομική και τηλεφωνική 
γραμμή Ίσαρι – Φαναριού. Στις 8.9.44 συνελήφθησαν και αφοπλίστηκαν 
οι Γερμανοί και πήγαν με 3 αυτοκίνητα στο Μπαλάνο από μία ομάδα της 
Διμοιρίας. Λάφυρα, αυτοκίνητα άθεκτα, ένα μυδράλιο, 3 δοχεία βενζίνα, 
όπλα 5, ένα πιστόλι, 4.000 φυσίγγια και πολλές χειροβομβίδες.

Τελευταία φρουρούσε τα υψώματα του Μαυροματίού.
Στις 19.9.44 πήρε μέρος τμήμα οπισθοφυλακής στην επιχείρηση της 

πόλης των Τρικάλων. Οι αναρτοεπονίτες μας μέχρι δω κλείνουν τη μα-
χητική τους δράστη σαν διμοιρία ΕΠΟΝ – ΕΛΑΣ.

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Παλεύω και τραγουδάω είναι το σύνθημα που επικρατεί ανάμεσα στους 

επονίτες του ΕΛΑΣ. Η διμοιρία έχει αποστολή, όταν δεν μάχεται να χαρίζει 
το γέλιο ή τη διασκέδαση, να μορφώνει, να ψυχαγωγεί και να ενθουσιάζει 
το λαό, να ενδιαφέρεται για τα ζητήματά του.

Σαράντα και περισσότερα είναι τα χωριά, στα οποία η διμοιρία έδωσε 
ζωή και τον ______ στο λαό, με τα τραγούδια, τις εμφανίσεις της και τις 
ομιλίες. Πάνω από 8.500 ήταν αυτοί που παρακολούθησαν τις διαλέξεις, 
ομιλίες και τα μορφωτικά μαθήματα που γίνονταν στα χωριά των Αγρά-
φων, της Ηπείρου που περνούσε η διμοιρία. Πολλές ήταν οι γιορτές που 
έγιναν μαζί με το λαό και τη νέα γενιά. Γιορτάστηκαν με ξεχωριστό εν-
θουσιασμό, η επέτειος της ίδρυσης της ΕΠΟΝ 23 του Φλεβάρη και η 25η 
του Μάρτη, στην πρώτη γραμμή στα χαρακώματα. Δόθηκαν θεατρικές 
παραστάσεις και σκετς.

Μία ομάδα ασχολήθηκε στην καταπολέμηση του εξανθηματικού τύφου 
του χωριού Καστανιά – Καρδίτσας. Κλιβάνη σε πολλά ρούχα, καθάρισε 
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ορισμένα σπίτια και απέβλεπε στη γενική καθαριότητα του χωριού. Στα 
Βραγγιανά άλλη ομάδα άνοιξε σχολεία, τα επιδιόρθωσε και παρέδωσε 
μαθήματα στ’ αετόπουλα μαθητούδια του χωριού το χρονικό διάστημα 
που παρέμεινε εκεί.

Στο ίδιο χωριό κατάφερε να μοιράζεται το είδος του παρακρατήματος 
των εισπράξεων του νερόμυλου τις φτωχές και άπορες οικογένειες.

Κατά την παραμονή της διμοιρίας στη φρούρηση του αεροδρομίου 
της Νευροπόλεως εξυπηρέτησαν τους συμμάχους σ’ όλες τις υπηρεσίες. 
Έβγαλαν κι ένα αεροπλάνο απ’ τις λάσπες που είχε βουλιάξει, εκεί εξε-
προβάδισαν με τραγούδια και χορούς ενθουσιώδεις τους αντιπροσώπους 
της μαχόμενης Ελλάδος, υπουργούς της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΖΩΗ
Πλούσιο ήταν το πρόγραμμα διδασκαλιών, διαλέξεων και μαθημάτων 

του συνεργείου μόρφωσης και διαφώτισης της διμοιρίας. Οι αγράμματοι 
δεν διακρίνονταν και πολύ απ’ εκείνους που έβγαλαν το Δημοτικό σχολειό. 
Το μορφωτικό επίπεδο των συν. ανέβηκε κατά πολύ.

Χάρη στην έντονη μορφωτική και διαφωτιστική δράση, η διμοιρία 
έβγαλε αρκετά στελέχη και τα διέθεσε στα άλλα τμήματα του ΕΛΑΣ, 
τρεις στάλθηκαν στη σχολή ΕΛΑΣ και βγήκαν έφεδροι ανθυπολοχαγοί. 
Επίσης, τρεις Καπεταναίοι διμοιριών, 4 υπαξιωματικοί, αρκετοί δεκανείς 
και 7 γραφιάδες σε διάφορες υπηρεσίες του ΕΛΑΣ.

ΕΣΩΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΖΩΗ
Πολύ συχνά γίνονταν Ελασίτικες και επονίτικες συσκέψεις και συ-

νελεύσεις. Εκεί μελετούνταν όλα τα προβλήματα, επονίτικα, ελασίτικα, 
στρατιωτικά, πολιτικά και δίνονταν λύσεις έπειτα απ’ την απόφαση που 
παίρνονταν. Επίσης, μετά από κάθε μάχη η επιχείρηση γίνονταν στη συνέ-
λευση κριτική για την επιτυχία, τα σφάλματα ή λάθη των μαχητών. Και με 
τον τρόπο αυτό αποφεύγονταν τα λάθη. Συχνά η παραπάνω καθοδήγηση 
κατέβαινε στη διμοιρία.

Διαπιστώθηκε ότι άξια τα παλικάρια της νέας γενιάς κρατούν την 
επωμίδα του επονίτη, ελασίτη και τη σημαία της ΕΠΟΝ, είναι ικανοί υπε-
ρασπιστές των δικαιωμάτων της νέας γενιάς. Γι’ αυτό, άλλωστε, και η 
πολιτική επιτροπή εθνικής απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ), καθώς και τα εθνικά 
συμβούλια με πράξη τους αναγνώρισαν τις υποδειγματικές ομάδες και 
διμοιρίες ΕΠΟΝ – ΕΛΑΣ.
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ΔΙΑΛΥΣΗ
Η διάλυση έγινε έπειτα από 13 μήνες ζωής και αγώνων στις 9 Σεπτεμ-

βρίου 1944 σύγχρονα με την δημιουργία της Πανθεσσαλικής ενότητας. 
Οι μαχητές προσχώρησαν στον νεοϊδρυμένο λόχο της νεολαίας του συ-
ντάγματος. Βασίλης Πάσχος. (φωτ. Λόχου νεολαίας).

ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Ι/38 ΣΥΝ/ΤΟΣ Ιης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Ι. Στις 4 του Μάρτη και κατά την ώρα 12 μ.μ. Γερμανοί θέλησαν να μας 

αιφνιδιάσουν και να μπουν στο Μουζάκι. Τους υποδεχτήκαμε καλά. Τ’ 
αυτόματα και τ’ ατομικά μας όπλα βάζαν συνεχώς. Οι Γερμανοί μπήκαν 
στα πρώτα σπίτια του χωριού και άρχισαν τις φωτοβολίδες. Ύστερα από 
μάχη τριών ωρών οι Γερμανοί το βάλανε στα πόδια. Η μάχη τελείωσε. Τους 
είχαμε νικήσει. Όλοι οι Επονίτες στάθηκαν υποδείγματα στην ώρα της 
μάχης. Την άλλη μέρα το Μουζάκι πανηγύριζε. Το όνομα των Επονιτών 
ακουγόταν από όλα τα στόματα των κατοίκων.

Η Πολιτική Οργάνωση έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στο Σύ-
νταγμα για τους Επονίτες.

ΙΙ. Στις 17 του Μάρτη οι Γερμανοί επιχείρησαν να μπουν στο Βουνέσι. 
Εκεί βρισκόταν η Ομάδα πολυβόλων της Διμοιρίας μας. Η μάχη κράτησε 
μία μέρα. Οι Επονίτες χτυπούσαν με την ψυχή τους. 15 – 20 Γερμανοί 
σκοτωμένοι. Οι κάτοικοι του χωριού μας σήκωσαν στα χέρια. Άλλο συγ-
χαρητήριο τηλεγράφημα στο Σύνταγμα.

ΙΙΙ. Στις 17 – 18 του Μάρτη στις 10:16’ π.μ., οι Γερμανοί ξαναεπιχείρη-
σαν να μπουν στο Μουζάκι. Τσακίστηκαν.

Τα πρώτα μας πυρά τους βρήκαν το στόχο. Φωνές άγριου πόνου ακού-
γονταν από τους χτυπημένους. Η μάχη κράτησε δύο ώρες. Ο εχθρός 
αναγκάστηκε να υποχωρήσει άταχτα, χωρίς να κατορθώσει να πλησιάσει 
το Μουζάκι. Όλοι οι επονίτες πολέμησαν ηρωικά. Ειδικότερα, δ’ επονίτης 
συν. Κρύος ανδραγάθησε αυτό το βράδυ και πήρε έπαινο απ’ το Σύνταγμα 
και τη Μεραρχία.

Το Σύνταγμα είναι κατενθουσιασμένο.

ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 22ου ΣΥΝ/ΤΟΣ ΙΧης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Από τη μάχη της Μεσοποταμίας, που πήρε μέρος η Υποδ. ομάδα του 

Έβρου. Ο Καπετάνιος της Υποδ. ομάδας με δύο άλλους Επονίτες κατόρθω-
σε μ’ ένα τολμηρό κι επικίνδυνο διάβημα να καταλάβουν ένα κομιτατζίδικο 
σπίτι και να αιχμαλωτίσουν ολόκληρο το εχθρικό στοιχείο του οπλ/λου 
που μας καθήλωνε γύρω στις θέσεις μας.
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ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΞΟΡΜΗΣΗ» ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ 50ου ΣΥΝ/ΤΟΣ
Στη μάχη των Ρυακίων στις 6.3.44 οι ηρωικοί Επονίτες του τμήματος 

πολεμούσαν τραγουδώντας σ’ όλο το διάστημα και κατόρθωσαν με την 
άφθαστη μαχητικότητά τους να συγκρατήσουν 200 και πλέον Γκεσταπίτες. 
Στη 2η μάχη των Ρυακίων της 12.3.44 ένας Επονίτης όρμησε μέσα στο 
εχθρικό χαράκωμα κι αιχμαλώτισε ένα γκεσταπίτικο κάθαρμα που δεν 
πρόλαβε να καταλάβει τι του συνέβηκε καλά καλά. 
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Κεφάλαιο 8
Η ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΕΛΑΣΕΠΟΝ Ι/38  

ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΥΖΩΝΩΝ

Από τον Βενιαμίν Νεγρήν, έκθεσις 4-12-43

Προς τον οργανωτή των ανταρτομάδων ΕΛΑΣ - ΕΠΟΝ συναγωνιστή 
Σταμάτη 

Η διμοιρία ΕΠΟΝ αφού συνεκροτήθη από 11 επονίτες για περιοδεία με 
αποστολή τον αξοπλισμόν των Εδεσιτών, την διάλυσιν των οργανώσεων 
εάν υπάρχουν, αποκατάστασιν τηλεφωνικών γραμμών διαφώτισις επάνω 
στην στάση του Ζέρβα και στο πρόγραμμα της λαϊκής δημοκρατίας, εξα-
κρίβωσις της δυνάμεως των Εδεσιτών κατά τας εκλογάς που γίναν εάν 
προσεχώρησαν από αυτούς στις γραμμές μας πραγματικά, ποίοι είναι οι 
αρχηγοί των και τι όπλα υπάρχουν στα εφεδρικά ΕΛΑΣ.

Τα χωριά που ομάς μας επέρασε μέχρι σήμερα είναι τα εξής:
Ζιρέτσι – Φλωρέσι – Κερασιά – Κρυονέρι – Φυλαχτή – Μπετούλα – 

Νεοχώρι – Καρίτσα – Καρβασαρά – Τραβάτο – Μεγ. Βραγγιανά – Τρί-
δενδρο – Άγραφα – Μοναστηράκι – Κρέντο. Σ’ όλα αυτά τα χωριά, εκτός 
του Νεοχωρίου, έγινα πολιτικές εμφανίσεις, παντού ο κόσμος φαινόταν 
ενθουσιασμένος με την εμφάνισή μας και την ανάλυση του προγράμμα-
τος της Λαϊκής Δημοκρατίας και το πρόσωπό τους γελούσε απ’ τη χαρά 
που ένοιωσαν. Το μόνο κακό ήταν που δεν έρχονταν όλοι οι κάτοικοι 
σ’ αρκετά χωριά, γιατί η μία συνοικία από την άλλη απέχει πολύ, καμία 
φορά και 2 ώρες και γιατί οι κάτοικοι ησχολούντο με την απόκρυψιν των 
πραγμάτων του σπιτιού των, επειδή υπήρχε η πληροφορία πως θάρθουν 
οπωσδήποτε οι Γερμανοί Νευρόπολη.. Μ’ όλα αυτά μπορούμε να πούμε 
πως η περιοδεία είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Γενικά, εξηκριβώθη πω 
πουθενά δεν υπάρχει οργανωμένη αντίδραση ΕΔΕΣ και πως η συντριπτική 
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πλειοψηφία των μελών των, ήτο παρασυρμένη ή είχε προσχωρήσει στο 
ΕΔΕΣ από προσωπικά. Άρα, προσωπικά, φύγαν και πολλοί που έγιναν 
αργότερα οργανωτές του ΕΔΕΣ στο χωριό των. Οι υπεύθυνοι του ΕΑΜ 
– ΕΛΑΣ πολλών χωριών δεν έχουν τον τρόπον που πρέπει νάχουν σαν 
αντιπρόσωποι των οργανώσεων αυτών, αλλά κι όταν, πάλι υποστηρίζουν 
ορισμένα πράγματα χρήσιμα για τον αγώνα, πολλοί κάτοικοι δυστροπούν, 
επειδή ανέκαθεν ήταν μαθημένοι να φέρονται κατ’ αυτόν τον τρόπον και 
επειδή δεν ένοιωσαν, όπως πρέπει να νοιώσουν τον σημερινόν αγώνα. Η 
διαφώτιση στα χωριά ειδικά των απόκρημνων βουνών των Αγράφων που 
περιοδεύσαμε, υστερεί πού, ενώ είχαν διαφωτισθεί αρκετά στα αποτελέ-
σματα, στην βοήθειαν που προφέρουν, θα ήσαν κατά πολύ καλύτερα. Με-
γαλυτέρα ανοργανωσιά παρετηρήθη στα Μεγ. Βραγγιανά, όπου άρχισαν 
πάλι να γίνονται κλοπές μελισσιών και ζώων. Ύστερα από την εμφάνισή 
μας και την ομιλίαν στο χωριό αυτό, όλοι οι παρευρισκόμενοι φανήκαν 
προθυμότατοι να πάρουν τον ίσιο δρόμο για το καλό όλων των. Ακόμη, 
απεφασίσθη το μέλος της εκκλησίας που είχε παρθή στη δημοπρασία, 
να δωθή στην εθνική αλληλεγγύη, ικανοποιώντας και τον τελευταίον 
πλειοδότην, για να μην υπάρχει κανένα παράπονο και για να βοηθηθούν 
αρκετά οι άποροι του χωριού.

4.12.43 
Για το Τριμελές γραφείον 

Βενιαμίν Νεγρήν
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Κεφάλαιο 9
ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣΝΟΕΜΒΡΗΣ 1943 

Του Ηλία Αρμάγου (Ζαχαριά)

Από το φθινόπωρο του 1942 άρχισαν να εμφανίζονται μικρές ομάδες 
ανταρτών του ΕΛΑΣ στα βουνά των Αγράφων με αρχηγό τον αείμνηστο 
Κώστα Καφαντάρη (Νικηταρά).

Μετά την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου, το Νοέμβρη 
1942, που έδωσε ένα αγωνιστικό σάλπισμα σε όλο το σκλαβωμένο λαό 
μας, γρήγορα αρχίσαν να πλαισιώνουν τις μικρές αντάρτικες ομάδες και-
νούριοι μαχητές. Την περίοδο αυτή, δεν θυμάμαι ακριβή ημερομηνία, είχε 
έρθει και μια ομάδα από τον Κόζιακα, που είχε φύγει από τον Κωστόπουλο 
με το Χρ. Τζικούλη, από το χωριό Νίκαια-Λάρισας. Έτσι μέχρι το Φλε-
βάρη 1943 σε διάστημα τριών μηνών είχανε δημιουργηθεί τρία μεγάλα 
συγκροτήματα και αργότερα γίνανε πέντε μέχρι τη συγκρότηση ταχτι-
κού στρατού, αλλά τα συγκροτήματα υπάγονταν στο Αρχηγείο Δυτικής 
Θεσσαλίας με αρχηγούς τους Κ. Καφαντάρη (Νικηταρά), Σωτήρη Μίχο 
(Ζαχαριά), Δημ. Σακελαρίου (Καναλιώτη), Μίμη Τάσσο (Μπουκουβάλα), 
Θωμά Πάλλα (Κόζιακα), Ιταμό, Περικλή κ.ά. Εγώ είχα ανέβει στο βουνό 
στα τέλη Δεκέμβρη 1942 στο τμήμα του Νικηταρά και όταν έφτασε από 
τον Κόζιακα ο ενωματάρχης Απόστολος Φασούλας, που ήταν και σταθ-
μάρχης του χωριού Τύρνα, με πήρε για σημαιοφόρο στο συγκρότημά του, 
μέχρι τις αρχές Απρίλη 1943, μετά τη συνδιάσκεψη των ανταρτών Δυτικής 
Θεσσαλίας στη Σκλάταινα. Ύστερα έγινε ανασυγκρότηση των ανταρτών 
και πήγα στο πρώτο συγκρότημα του Αχιλλέα Ιωαννίδη (Καπούλα), που 
πρώτα βρίσκονταν στο συγκρότημα Μενελαΐδας, από τη Ρεντίνα και 
έκανα εκεί ως τα μέσα του Ιούλη 1943.
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Μετά την πανθεσσαλική συνδιάσκεψη ανταρτών, στις 7 Ιούλη 1943 
στην Καστανιά Καλαμπάκας και προηγούμενα τις νικηφόρες μάχες των 
ανταρτών κατά των κατακτητών και ιδίως τη νικηφόρα μάχη εναντίον των 
Ιταλών στην Πόρτα-Μουζάκι, τον Ιούνη 1943 και την αύξηση της δύναμης 
του αντάρτικου, πάρθηκε απόφαση από το Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ 
να μετατραπεί ο ΕΛΑΣ σε ταχτικό στρατό με οργανωτική συγκρότηση 
σύμφωνα με τα πρότυπα του ταχτικού στρατού από ομάδα μάχης μέχρι 
μεραρχίες και αργότερα ομάδες μεραρχιών.

Το δεύτερο δεκαήμερο του Ιούλη 1943 στη θέση Κούτσουρο, δυτικά 
του χωριού Κανάλια συγκεντρώθηκαν από το πρωί όλα τα συγκροτήματα 
των Αγράφων για ανασυγκρότηση. Εκεί συναντιόμαστε παλιοί συναγωνι-
στές και η χαρά μας ήτανε απερίγραπτη. Μας είχαν συνδέσει τόσο πολύ 
οι κακουχίες, οι ταλαιπωρίες, η πολεμική μας προσπάθεια των πρώτων 
ημερών, που οι καινούριοι μαχητές βλέπανε τις εκδηλώσεις φιλίας και 
αγάπης όταν συναντιόμαστε, και απορούσαν. Εκεί λοιπόν, απ’ ό,τι θυμά-
μαι έγινε όχι μόνο ανασυγκρότηση των ανδρών αλλά και κατανομή του 
οπλισμού. Όλον τον οπλισμό τον κατατάξαμε κατά τύπο όπλου, αλλού τα 
μάνινχερ, αλλού τα μάουζερ, τα ιταλικά, τα εγγλέζικα, οι χειροβομβίδες, 
τα πιστόλια, οι σφαίρες, έτσι κάθε τμήμα που συγκροτούνταν, δηλαδή 
κάθε ομάδα, διμοιρία, λόχος να έχει τον ίδιο οπλισμό βαρύ και ελαφρύ, 
με τα ανάλογα πυρομαχικά.

Εκεί συγκροτήθηκε και μια ομάδα της ΕΠΟΝ του Συντάγματος. Στην 
κατανομή των ανδρών κατά λόχους επέβλεπε ο Κόζιακας και τους μικρούς 
τους έβγαζε για την ομάδα της ΕΠΟΝ. Εκείνη τη στιγμή βγήκα ένα βήμα 
μπροστά για να μπω στην ομάδα της ΕΠΟΝ. Με κοίταξε με τα διαπερα-
στικά γαλανά του μάτια, έφερε μια στροφή τη γλώσσα του στα χείλη, με 
χτύπησε φιλικά στον ώμο με τη γκλίτσα του και είπε:

Αντε εσύ δεν είσαι για τ’ αρνιά, τράβα για τα ζυγούρια.
Τα αρνιά εννοούσε την ΕΠΟΝ και τα ζυγούρια τις ομάδες μάχης στους 

λόχους.
Έτσι κατά το βράδυ τελείωσε η συγκρότηση των λόχων. Εγώ έπεσα 

στον 1ο λόχο του 1ου Τάγματος του 1/38 Συντάγματος Καρδίτσας της I 
Μεραρχίας. Έτσι από εκείνη τη στιγμή είχαμε γίνει πια στη συγκρότησή 
μας ταχτικός λαϊκός επαναστατικός στρατός από ομάδα μάχης και πάνω. 
Διοικητή του λόχου είχαμε το μόνιμο υπολοχαγό Αριστείδη Λαδιά, από το 
Μεσενικόλα Καρδίτσας (σκοτώθηκε αργότερα στον εμφύλιο πόλεμο), ένα 
τίμιο και αγνό παλικάρι, ένα λεβέντη με σπαθάτη κορμοστασιά. Καπετά-
νιο το Χρήστο Βασιλείου (γέρο Δήμο), πρώην χωροφύλακα, από τα χωριά 
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της Ρούμελης και αντιπρόσωπο του ΕΑΜ, το Λευτέρη Καλογερόπουλο 
(Οκτωβριανό), από το Βόλο, παλιό εξόριστο.

Αφού τελείωσαν οι δουλειές συνταχτήκαμε και ξεκινήσαμε για τον 
καινούριο τομέα δράσης μας. Ο λόχος μας καταυλίστηκε στο χωριό Καπά, 
ανάμεσα στο Μουζάκι Φανάρι. Καπετάνιο στη διμοιρία μας είχαμε το 
Γιώργο Μητροπάνο (Αθηναγένη), από το χωριό Καπά, καλό αγωνιστή. 
Εκεί άρχισε εντατικά η εκπαίδευση των μαχητών παλιών και καινούριων, 
γιατί καθημερινά κατατάσσονταν στον ΕΛΑΣ δεκάδες και εκατοντάδες 
καινούριοι αγωνιστές από την ανταρτομάνα Θεσσαλία. Εκεί πρωτοσυ-
γκροτήθηκε και η πρώτη ίλη ιππικού με τον Μπουκουβάλα. Πρόγραμμα 
κανονικό: στρατιωτικές ασκήσεις, πολιτικά μαθήματα.

Στις αρχές Αυγούστου έφυγα για τη σχολή βαθμοφόρων του Συντάγμα-
τος. Όσο ο ΕΛΑΣ μεγάλωνε σε δύναμη είχε ανάγκη και από στρατιωτικά 
στελέχη, ιδίως μικρότερα και μεσαία, έπρεπε να καλυφθούν οι ανάγκες του 
στρατού μας με καινούριους λαϊκούς διοικητές. Δημιουργήθηκαν λοιπόν 
σχολές υπαξιωματικών και η Σχολή Αξιωματικών του Γενικού Στρατηγείου 
του ΕΛΑΣ στα Περτουλιώτικα Λειβάδια η πρώτη σειρά.

Στο 1/38 Σύνταγμα του ΕΛΑΣ συγκροτήθηκε η πρώτη σειρά της Σχο-
λής υπαξιωματικών τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη 1943 στο χωριό Γοργορούρι 
Τρικάλων, στους ανατολικούς πρόποδες του Κόζιακα. Διοικητή είχαμε 
το μόνιμο ανθυπολοχαγό Θύμιο Παπαμαργαρίτη, από το χωριό Παλαμά 
Καρδίτσας, και καπετάνιο τον Τέλη Βλιώρα, μόνιμο επιλοχία. Οι μαθητές 
της Σχολής είχαν δύο βασικά καθήκοντα: την γρήγορη στρατιωτική εκπαί-
δευση και τη φύλαξη των προσβάσεων των ριζών του Κόζιακα για το φόβο 
επιδρομών των Γερμανών, ιδιαίτερα μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών. 
Εκεί υπήρχε ο εφοδιασμός μας σε πυρομαχικά και τρόφιμα. Κοντά στη 
Σχολή μας υπήρχε και ένας λόχος του II Τάγματος του 1/38 Συντάγματος.

Στις 19 του Σεπτέμβρη δώσαμε τη μάχη με τους Γερμανούς ανατολικά 
του χωριού Γοργογύρι και δυτικά του χωριού Παπαράντζα στη θέση Μπλι-
τσέικα. Η Σχολή και ο λόχος του II Τάγματος αντιμετώπισε αποφασιστικά 
τους Γερμανούς, που η δύναμή τους ήταν περίπου ένα τάγμα. Η μάχη 
κράτησε από τις 9 το πρωί μέχρι το απόγευμα. Όλες οι προσπάθειες των 
Γερμανών να σπάσουν τη διάταξή μας και να μπουν στο χωριό απότυχαν 
και έτσι αναγκάστηκαν να συμπτυχθούν με μεγάλες απώλειες για τα Τρί-
καλα. Στη μάχη αυτή τραυματίστηκα ελαφρά στο αριστερό χέρι. Ήμουνα 
σκοπευτής πολυβόλου.

Η βασική μας εκπαίδευση ήτανε πώς να διοικούμε μια ομάδα μάχης 
και μια διμοιρία. Έτσι παίρνοντας τα βασικά θεωρητικά και πραχτικά 
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εφόδια –γιατί δίναμε και πραγματικές μάχες με τον εχθρό και σαν παλιοί 
μαχητές που ήμασταν, μπορούσαμε να διοικήσουμε πιο καλά τις ομάδες 
μάχης και τις διμοιρίες.

Τελειώνοντας τη Σχολή με το βαθμό του Λοχία πήγα ξανά στο Λόχο 
μου. Λοχαγό τώρα βρήκα το Σεραφείμ Ρέπα. Ο λόχος ήταν στρατοπε-
δευμένος ΝΑ του χωριού Φανάρι, μέσα στ’ αμπέλια. Εκεί είχε διάταξη 
ο λόχος μας και φύλαγε την περιοχή από προσπάθεια των Γερμανών να 
εισδύσουν σε αυτή.

Δεν καθίσαμε πολύ σ’ αυτό το σημείο. Μετακινηθήκαμε σε συνέχεια 
προς Κανάλια-Βουνέσι-Μεσενικόλα. Πιάσαμε διάταξη στη θέση Τσαρδάκι 
δυτικά του χωριού Μεσενικόλα και φυλάγαμε τις δημοσιές που έρχονταν 
από Καρδίτσα προς Μοναστήρι Κορώνας και το υψίπεδο της Νεβρού-
πολης, όπου ήτανε και το πεδίο ρίψης εφοδίων από τους «συμμάχους». 
Είχαμε ταχτικές επιδρομές από τους Γερμανούς, αλλά η αντίσταση των 
ανταρτών δεν τους επέτρεπε να προχωρήσουν προς τη Νεβρούπολη. Εκεί 
καθίσαμε ως τον Οκτώβρη, που έγινε και ο αφοπλισμός των Ιταλών στην 
Πόρτα-Μουζάκι. Η βασική δύναμη των Ιταλών ήταν συγκεντρωμένη έξω 
από το Μουζάκι προς τη γέφυρα Καραϊσκάκι, στο Χάνι του Μπαλάνου, 
αν δεν κάνω λάθος έτσι το λέγαμε το μέρος εκείνο. Ήταν τμήματα της 
Μεραρχίας Πινερόλο και του Συντάγματος ιππικού της Αόστης. Αυτή η 
ιστορία με τους Ιταλούς έχει ζουμί, γιατί οι «φίλοι» μας Άγγλοι ‘θελαν να 
τους πάρουν από την περιοχή που δρούσε ο ΕΛΑΣ και να τους οδηγήσουν 
προς την Ήπειρο, όπου δρούσε ο Ζέρβας και στην κατάλληλη στιγμή να 
τους χρησιμοποιήσουν κατά του ΕΛΑΣ. Αυτός ήταν ο αντικειμενικός 
σκοπός των Εγγλέζων και όχι ο αγώνας κατά των κατακτητών. Αλλά και 
τα φασιστικά στοιχεία που βρίσκονταν μέσα στα ιταλικά στρατεύματα 
ενεργούσαν να μας χτυπήσουν. Έτσι το Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ 
ανέθεσε στην 1η Μεραρχία και στην Ταξιαρχία ιππικού του ΕΛΑΣ τον 
αφοπλισμό τους. Έτσι σε μια νύχτα τέλειωσε η υπόθεση του αφοπλισμού 
και άλλοι από τους Ιταλούς μπήκαν σε στρατόπεδο και ένα μικρό μέρος, 
μεμονωμένοι Ιταλοί που θέλησαν να πολεμήσουν, εντάχθηκαν στα τμή-
ματα του ΕΛΑΣ.

Με τον αφοπλισμό η Μεραρχία μας εφοδιάστηκε με βαρύ και άλλον 
οπλισμό. Πήρε τα άλογα από τους Ιταλούς και ενισχύθηκε το ιππικό.

Ύστερα από αυτή την ενέργεια οι Άγγλοι έπαψαν κάθε ενίσχυση στην 
1η Μεραρχία. Το θεώρησαν σαν απαράδεκτο το να αφοπλίσουμε τους 
Ιταλούς. Αλλά μήπως και νωρίτερα μας βοηθούσαν; Μας έστελναν κάτι 
στεν αυτόματα που εμείς τα λέγαμε σκοτώστρες, γιατί δεν είχανε ασφάλεια 
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και όταν βάδιζες και η ταινία ήτανε στο όπλο και χτυπούσε το κοντάκι 
του κάπου πυροβολούσε μόνο του. Τώρα έπαψαν να ρίχνουν ακόμα και 
τα αριστερά άρβυλα με τα οποία μας «εφοδίαζαν».

Την περίοδο αυτή, αρχές του Οκτώβρη, είχε αρχίσει μια μεγάλη εκκαθα-
ριστική επιχείρηση των Γερμανών στην Πίνδο και ταυτόχρονα ο εμφύλιος 
πόλεμος με το Ζέρβα, που τον υποκινούσαν οι Άγγλοι. Το τάγμα μας, με 
διοικητή το μόνιμο υπολοχαγό Φώτη Παπαδημητρίου (Ξάνθο), με δυο 
λόχους και το λόχο μηχανημάτων (ο ένας από τρεις λόχους είχε φύγει 
για την Ήπειρο) είχαν πάρει διάταξη από Μεσενικόλα, Βουνέσι, Κερασιά 
και μια μικρή δύναμη προς Βλάζδου-Κορώνα, γιατί, όπως είπαμε, είχαμε 
συνεχείς επιδρομές των Γερμανών, αφού ήταν και δρόμος περάσματος 
εφοδίων από τον κάμπο προς τις ορεινές περιοχές των Αγράφων. Εκείνο 
που πρέπει να σημειώσω είναι ο ενθουσιασμός του πληθυσμού της περι-
οχής και η βοήθεια που αυτός έδινε στον ΕΛΑΣ. Πραγματικά το χωριό 
Βουνέσι το αποκαλούσαν ανταρτομάνα των Αγράφων, επειδή από αυτό 
το χωριό είχαν βγει πολλοί ελασίτες. Αλλά και τα άλλα χωριά: Καστανιά, 
Νεοχώρι, Σερμενίκο, Κερασιά, Κανάλια, Φανάρι, Μεσενικόλας, Παληό-
καστρο, Σέκλιζα, Παλιούρι κ.λπ. δεν πήγαιναν πίσω.

Στα τέλη του Οκτώβρη άρχισαν μεγάλες επιχειρήσεις των Γερμανών 
στον ορεινό όγκο της Πίνδου. Γερμανικές δυνάμεις κινήθηκαν από Άρ-
τα-Γιάννινα προς Τζουμέρκα. Άλλη γερμανική δύναμη κινήθηκε από 
Τρίκαλα Καλαμπάκα προς Περτούλι, μια τρίτη από Τρίκαλα προς Πόρτο 
Μουζάκι και μια τέταρτη από Καρδίτσα προς το υψίπεδο Νεβρούπολης. 
Σκοπός τους ήταν να ενωθούν όλες αυτές οι φάλαγγες στον κεντρικό 
κορμό της Πίνδου, να εγκλωβίσουν τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ και να τις 
εξοντώσουν. Ο ΕΛΑΣ έδωσε σκληρές μάχες αυτή τη περίοδο και βγήκε 
νικητής. Ο εχθρός δεν κατόρθωσε να πετύχει τους αντικειμενικούς του 
σκοπούς, παρόλο που ο ΕΛΑΣ ήταν υποχρεωμένος να πολεμά σε δυο 
μέτωπα με τον εμφύλιο πόλεμο που είχαν ανάψει οι Άγγλοι.

Ο λόχος μας βρισκόταν στον αυχένα μεταξύ Κορνώνας και Τσαρδάκι, 
δυτικά του χωριού Μεσενικόλα, όταν ένα γερμανικό απόσπασμα με μηχα-
νοκίνητα και βαρύ οπλισμό ξεκίνησε από Καρδίτσα-Παλαιόκαστρο-Με-
σενικόλα. Τα τμήματά μας τους καθήλωσαν και έτσι δόθηκε ο χρόνος να 
αποτραβηχτούν προς το βάθος των Αγράφων, το στρατόπεδο αιχμαλώτων 
από την Νεράιδα με τους Ιταλούς και άλλες υπηρεσίες βοηθητικές. Χτυ-
πηθήκαμε με τις εχθρικές δυνάμεις σχεδόν δύο μερόνυχτα, αλλά η μάχη 
ήταν άνιση σε δυνάμεις και μέσα πυρός. Έτσι στις 31 Οκτώβρη ο λόχος μας 
έπιασε θέσεις μάχης ανατολικά του χωριού Κερασιά, κοντά σε κάτι μύλους. 
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Ο εχθρός έσπασε τη διάταξη των τμημάτων μας από τη Νεβρούπολη και 
προχωρούσε προς Κερασιά να κατεβεί στο χωριό Ζιρέτσι-Νειροβούνιστα 
και να χτυπήσουνε από τα νότια τα τμήματά μας που μάχονταν στα στενά 
του Μουζακίου και της Πόρτας.

Τo Ι τάγμα του 1/38 Συντάγματος με τους δύο λόχους πεζικού και το 
λόχο μηχανημάτων, με τους συναγωνιστές Μέμο Απόστολο στους όλμους 
και Θανάση Παπαδόγιαννα στα πολυβόλα, κατόρθωσε να αναχαιτίσει την 
προέλαση του εχθρού προς Ζιρέτσι, δίνοντας αποφασιστική με τον εχθρό 
μάχη στους μύλους της Κερασιάς. Εκεί κρατήσαμε τον εχθρό μέχρι τις 2-3 
του Νοέμβρη και έτσι βοηθήσαμε αποφασιστικά στην υποστήριξη από τα 
πλευρά και τα νότα του II τάγματος του 1/38 Συντάγματος του συναγ. 
Πουλακάκη που κρατούσε τα υψώματα του Ροποτού και υπεράσπιζαν τα 
νώτα των στενών Μουζακίου και Πόρτας. Για την καλύτερη υποστήριξη 
του II τάγματος ο λόχος μας πήρε αποστολή στις 3-4 Νοέμβρη τη νύχτα 
και μετακινήθηκε από Κερασιά προς Οξυά, με σκοπό να βγει προς τη 
Σκλάταινα-Βατσινιά. Η νυχτερινή εκείνη πορεία ήταν κάτι άλλο: βροχή 
- χιονόνερο, σκοτάδι πηχτό και πορεία μέσα από γιδόστρατες, που δεν 
έβλεπες το μπροστινό σου συναγωνιστή όταν βαδίζαμε. Εκείνο που μας 
έσωσε ήταν κάτι κλεφτοφάναρα ιταλικά με δυναμό. Βατράχια τα λέγαμε, 
που όταν τα δούλευες στο χέρι έσκουζαν σαν βατράχια. Τέλος με πολλές 
ταλαιπωρίες φτάσαμε στον προορισμό μας νηστικοί και ξυπόλητοι οι πε-
ρισσότεροι άνδρες της διμοιρίας μου. Αλλά βγήκαμε παλικάρια. Σ’ αυτόν 
τον αγώνα είχα τρεις τραυματίες στη διμοιρία μου και αυτοί ελαφρά από 
βλήματα χειροβομβίδας.

Στις 3 του Νοέμβρη οι δυνάμεις του εχθρού που προχωρούσαν από 
Περτούλι προς Τύρνα κατόρθωσαν να μπουν μέσα στο χωριό και να κά-
ψουν κάμποσα σπίτια και εξοχικά καλύβια. Εκεί σκότωσαν οι βάρβαροι τη 
νεολαίισσα Σμαράγδω Αγνάτου στις πλαγιές του Κόζιακα, που είχε φύγει 
με τους άλλους χωριανούς που ζητούσαν να γλιτώσουν από τη μανία των 
κατακτητών.

Οι Γερμανοί γρήγορα υποχώρησαν από το χωριό Τύρνα και γύρισαν 
προς Περτούλι, αφού χτυπήθηκαν από τα τμήματά μας που βρίσκονταν 
δυτικά του Πορτιώτη ποταμού και του δημόσιου δρόμου Τρίκαλα-Τύρνα. 
Ο σκοπός των Γερμανών να εξοντώσουν τα τμήματά μας της στενωπού 
Πόρτας Μουζάκι δεν πέτυχαν χάρη στην αντίσταση που πρόβαλαν τα 
τμήματα του Συντάγματός μας και ειδικά τα τμήματα του τάγματός μας.

LADIAS-MAXHTHS.indb   194 28/2/19   11:52 πμ



Η ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΧΗΤΗ 195

Το αγαπημένο τραγούδι των ανταρτών των Αγράφων ήταν:

Σ’ αφήνω γεια γλυκιά μανούλα μου 
Και σας αγαπημένες αδελφούλες 
Πάω μαζί με τ’ άλλα τα παιδιά 
Εις των Αγράφων τις ψηλές κορφούλες 
Στην τυραννία δεν αντέχω πια,
Στο βούρδουλα και στην τρομοκρατία... 
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Κεφάλαιο 10
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΛΑΔΙΑ  

ΜΕ ΤΟ 52ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΕΛΗ

Εισαγωγή

Ο Αριστείδης Λαδιάς έλαβε μέρος στη μάχη στο Λιανοκλάδι, ως επικε-
φαλής του λόχου του 52ου Συντάγματος της ΧΙΙΙ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ 
και σε πολλές άλλες όπως περιγράφουν και ιστορούν οι παρακάτω συγ-
γραφείς καθώς και οι μαρτυρούντες για την προσωπικότητα του μαχητή 
σε άλλα κεφάλαια του παρόντος ερευνητικού ιστορικού πονήματος.

Το καλοκαίρι του 1944 οι Γερμανοί είχαν εγκατασταθεί στον δρόμο Λα-
μίας- Καρπενησίου. Είχαν οργανώσει ισχυρές αμυντικές θέσεις στο σταθμό 
του Λιανοκλαδίου, στο χωριό Λιανοκλάδι, στον Προφήτη Ηλία Ζηλευτού 
και στο Καστρί. Η μάχη του Λιανοκλαδίου και οι περιγραφόμενες άλλες 
μάχες δίδουν απτή τη μαχητική δράση του κατά των ναζί κατακτητών. Η 
δράση αυτή φτάνει στο αποκορύφωμα με τον σοβαρό τραυματισμό του 
στο Λιανοκλάδι κατά των διλοχιών των Ες Ες, που φύλαγαν τις οδικές 
αρτηρίες Λαμίας-Δομοκού-Λάρισας και κυρίως τον κόμβο της σιδηροδρο-
μικής γραμμής του Λιανοκλαδίου. Η λυσαλέα αντίσταση των κατακτητών 
Ες Ες αποσκοπούσε στην μη αποκοπή των γερμανικών δυνάμεων με την 
καταστροφή των συγκοινωνιακών αρτηριών. Η συμμετοχή του καταγρά-
φεται επίσης και από άλλα ιστορικά κείμενα που κατέγραψαν την δράση 
του 52ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ στη Ρούμελη. Τα ιστορούντα πρόσωπα 
των περιγραφών που ακολουθούν, υπήρξαν κυρίως πρωταγωνιστές των 
μαχών και άλλα αυτόπτες μάρτυρες. Συνεπώς, οι περιγραφές έστω και με 
το στοιχείο της γενικότητας ακόμη σκιαγραφούν την μαχητική δραστη-
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ριότητά του αφού υπήρξε πρωταγωνιστικό στέλεχος του στρατιωτικού 
σχηματισμού των ανταρτών.
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Κεφάλαιο 11
ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ  

ΣΤΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

11.1.  Η μάχη κατά των Γερμανών στο Λιανοκλάδι από τον 
Ηλία Σπυρόπουλο

Η ενότητα αυτή βασίζεται στο χρονικό του αγωνιστή Ηλία Σπυρόπου-
λου, που πήρε μέρος στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επιχείρησης 
αυτής, ως μέλος της διοίκησης του εφεδρικού λόχου. Το χρονικό γράφτηκε 
στις φυλακές της Αίγινας, τον Ιούλιο 1961 και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
«Εθνική Αντίσταση»2η συλλογή.

Ο Η. Σπυρόπουλος γράφει:
«Την επιχείρηση την ανέλαβε το II τάγμα του μονίμου 52ου Συντάγ-

ματος του ΕΛΑΣ με ένα λόχο του εφεδρικού ΙΙ/52 Συντάγματος (τάγμα 
Οίτης) και έναν ουλαμό του Λόχου μηχανικού της XIII Μεραρχίας. Διοι-
κητής της επιχείρησης ορίστηκε ο Διοικητής του 52 Συντάγματος μόνιμος 
ταγματάρχης πεζικού Κασλάς. Τη Διοίκηση του Εφεδρικού Λόχου την 
αποτελούσαν ο μόνιμος λοχαγός πεζικού Ανδρέας Σκαρμούτσος από 
τα Βασιλικά Υπάτης και εγώ. Τους Διοικητές των άλλων λόχων δεν τους 
θυμάμαι. Βάσει εξόρμησης καθορίστηκαν τα Λουτρά Υπάτης.

(Ο Ηλίας Σπυρόπουλος αναφέρει λεπτομερειακά ποιες θέσεις πήραν 
οι ουλαμοί και οι διμοιρίες των λόχων καθώς και ο εφεδρικός ΕΛΑΣ και 
συνεχίζει).
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Εκτέλεση της επιχείρησης
Με βάση το σχέδιο η επιχείρηση άρχισε στις 12 τα μεσάνυχτα της 2-3 

Αύγουστου. (Ο αρχηγός του ΕΛΑΣ Στρατηγός Σαράφης στο βιβλίο του 
«Ο ΕΛΑΣ» γράφει ότι η μάχη αύτη έγινε στις 2-3 Σεπτεμβρίου. Η ημερο-
μηνία που αναφέρω είναι η σωστή και μάλλον πρόκειται για τυπογραφικό 
λάθος στο βιβλίο του στρατηγού).

Η επιχείρηση είχε προετοιμαστεί πολύ καλά και όλα είχαν υπολογι-
στεί με κάθε λεπτομέρεια. Οι μάχες όμως έχουν και τους αστάθμητους 
παράγοντες και για μας ο αστάθμητος παράγοντας ήταν τα σκυλιά που 
όταν πλησιάσαμε στο χωριό άρχισαν να γαυγίζουν δαιμονισμένα, οπότε 
ο εχθρός πήρε τα μέτρα του. Έτσι απέτυχε ο αιφνιδιασμός, πράγμα που 
είχε συνέπειες για μας, όπως θα δούμε παρακάτω, γιατί τα περισσότερα 
θύματα τα είχαμε στην αρχή της επιχείρησης.

Τα τμήματά μας με τη διάταξη που ανέφερα μπήκαν στον αγώνα ακρι-
βώς στην ώρα τους. Η μάχη στην πρώτη της φάση ήταν πολύ σκληρή και 
πολύνεκρη. Οι Γερμανοί αντέταξαν στην επίθεσή μας πεισματική άμυνα. 
Είχαμε νεκρούς και τραυματίες και κάμφθηκε για λίγο η ορμή μας. Όμως 
γρήγορα αναλάβαμε και περάσαμε σε έφοδο. Πιάσαμε τα πρώτα σπίτια 
και με σκληρό αγώνα τούς ανατρέψαμε από τις προχωρημένες θέσεις τους.

Ο αγώνας συνεχίστηκε σκληρός και αιματηρός ως το πρωί και από 
τις δυο μεριές. Για μας η επιχείρηση ήταν ακόμα δυσκολότερη γιατί τα 
τμήματά μας για πρώτη φορά έκαναν αγώνα σε κατοικημένο τόπο.

Οι Γερμανοί φασίστες υπεράσπιζαν τις θέσεις τους και υποχωρούσαν 
αρχικά κανονικά. Ίσως υπολόγιζαν σε γρήγορη ενίσχυση την οποία κα-
λούσαν με φωτοβολίδες. Η πρώτη όμως σθεναρή τους αντίσταση δεν 
κράτησε πολύ. Κάτω από τα εύστοχα πυρά μας και την πίεση που ασκή-
σαμε απ’ όλες τις πλευρές άρχισαν να κάμπτονται και ύστερα από την 1η 
μ.μ. καταλάβαμε τα δύο γερμανικά πυροβόλα με όλα τα εξαρτήματα, την 
αποθήκη του Κολοκύθα, και σε συνέχεια τις αποθήκες του Γουργιωτάκη, 
του Στούκα και τελευταία του Σκούρα, εξουδετερώνοντας τις φρουρές 
τους. Θυμάμαι πως για να καταλάβουμε την αποθήκη του Κολοκύθα 
χρειάστηκε να ξεπαστρέψουμε τους χιτλερικούς ως τον ένα. Ένας μονάχα 
γλίτωσε κάνοντας τον νεκρό. Λίγες μέρες πριν την επιχείρηση, η οργάνωση 
του Λιανοκλαδιού κατόρθωσε να αποσπάσει τους τέσσερις Ιταλούς που 
υπηρετούσαν στα πυροβόλα. Οι Γερμανοί φασίστες όσοι κοπήκαν προς 
το κέντρο του χωριού ταμπουρώθηκαν στο σχολείο, στην εκκλησία και 
σε δυο σπίτια της πλατείας. Η μάχη κράτησε ως την ανατολή του ήλιου 
γύρω από το σχολείο και την εκκλησία.
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Λάφυρα πήραμε ένα πεδινό πυροβόλο με (700) βλήματα, δύο οπλο-
πολυβόλα, ατομικούς όλμους, όπλα και πυρομαχικά. Το άλλο πυροβόλο 
δεν το πήραμε, γιατί ήταν χαλασμένος ο κυλίβαντας. Επίσης στα χέρια 
μας περιήλθαν τρόφιμα, ιματισμός, υγειονομικό υλικό κ.λπ. συνολικά 
20 κάρα περίπου. Το μεγάλο μας λάφυρο, το πυροβόλο, βούλιαξε στην 
άμμο όταν περνούσαμε το Σπερχειό. Προσφέρθηκε να μας βοηθήσει ο 
Σπύρος Γραμματίκας από τα Λουτρά Υπάτης που είχε δύο μουλάρια από 
τα γερότερα της περιοχής. Με περηφάνια τα έζεψε μόνος του, παρά τα 
γερατειά του, το ξεκόλλησε και το ανέβασε ως την Υπάτη.

Στο σπίτι του Κολοκύθα οι ελασίτες μας κατόρθωσαν και ανέβηκαν σε 
μια μουριά που ήταν στο προαύλιο και από κεί χτύπησαν το παράθυρο που 
βρισκόταν στο ύψος της και επιχείρησαν να μπουν μέσα. Δεν το πέτυχαν 
όμως γιατί οι χιτλεροφασίστες τούς αντιλήφθησαν και τους άρχισαν στις 
ριπές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αντάρτης βαριά και να πεθάνει 
αργότερα. Γύρω από την πλατεία, στο σχολείο, την εκκλησία και στο σπίτι 
του Διαμαντή οι χιτλερικοί αμύνονταν απεγνωσμένα. Οι φωτοβολίδες με 
αλεξίπτωτα φώτιζαν όχι μόνο το χώρο της πλατείας αλλά όλο τον κάμπο.

Ο Κώστας Αυγίκος επιχείρησε να πιάσει το Γερμανό διοικητή που κρυ-
βόταν στο σπίτι του Διαμαντή, αλλά ο χιτλερικός τον πήρε χαμπάρι και 
τόσκασε. Ο Αυγίκος τον αντιλήφθηκε να περνά στο δρόμο του σπιτιού και 
άρχισε να τον κυνηγάει και να τον πυροβολεί. Ο Γερμανός Διοικητής με 
δύο τρία τραύματα έπεσε στο αυλάκι που περνάει εκεί κοντά στο δρόμο 
και άρχισε να πυροβολεί τον Αυγίκο τον οποίο και τραυμάτισε σοβαρά. 
Τον άρπαξε ο Παύλος Θεοδωρόπουλος, τον έβαλε στη φοράδα του και 
κατευθύνθηκε για τα Λουτρά Υπάτης όμως στο δρόμο ο Αυγίκος υπέκυψε 
στα τραύματά του. Ο Αυγίκος καταγόταν από το Ζηλευτό και ήταν ένα 
από τα καλύτερα παλικάρια του λόχου μηχανικού της XIII Μεραρχίας 
του ΕΛΑΣ. Τον θάψαμε στον Άη Γιώργη Υπάτης. Θυμάμαι ότι ο Διοικη-
τής του Συντάγματος Κασλάς τού πρότεινε να μείνει για σύνδεσμός του, 
όμως στάθηκε αδύνατο να τον πείσει. Παράτησε το άλογο του διοικητή 
και τράβηξε για τη μάχη.

Κεί που διευθύναμε την επιχείρηση του σχολείου, ο διοικητής του Λό-
χου μας Σκαρμούτσος προσπάθησε ν’ ανάψει το τσιμπούκι του. Πριν 
καλά-καλά αντιληφθώ το τσακμάκισμα ήρθε μια ριπή μυδραλλιοβόλου 
απ’ το καμπαναριό της εκκλησιάς και έσκασε 50 περίπου πόντους πάνω 
από τα κεφάλια μας. Ευτυχώς η αποθήκη που είχαμε στις πλάτες μας ήταν 
από πλίθες και οι σφαίρες χώθηκαν μέσα. Έπεσα κάτω και τον έσυρα κι 
αυτόν. Γονάτισε και συνέχισε να τσακμακάει σα να μη συνέβηκε τίποτα, 
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μέχρι που άναψε το τσιμπούκι του. Για καλή μας τύχη ένας οπλοπολυβο-
λητής μας ύστερα από δύο τρεις ριπές του μας απάλλαξε από την απειλή. 
Ο χιτλερικός μαζί με το μυδράλλιό του ξέκοψε από το καμπαναριό και 
γκρεμίστηκε κάτω.

Οι γερμανικές ενισχύσεις που έσπευσαν για τη βοήθεια από τη Λαμία 
καθηλώθηκαν ως την ανατολή του ήλιου από τα τμήματά μας, αφού ανα-
τινάχθηκαν από τις νάρκες τα πρώτα μηχανοκίνητα. Μόνο το πυροβολικό 
τους χτυπούσε από το σταθμό Λιανοκλαδιού τις παρυφές του χωριού στη 
διάρκεια της μάχης.

Απώλειες δικές μας 7 νεκροί και 28 τραυματίες. Ανάμεσα στους τραυ-
ματίες ήταν και ο Διοικητής του λόχου που χτύπησε από την κατεύθυνση 
του Καρπενησιού. Ένα εκρηκτικό βλήμα του είχε θρυψαλιάσει το χέρι στο 
ύψος του αγκώνα. Αφού έβαλε και του το έδεσαν πρόχειρα συνέχισε να δι-
οικεί το τμήμα του νικηφόρα ως το πρωί. Την επομένη του κόψανε το χέρι.

Όλοι οι οδηγοί και σύνδεσμοι ήταν από το Λιανοκλάδι. Η Εαμική 
οργάνωση Λιανοκλαδιού μάς έδωσε μεγάλη βοήθεια. Κάρα, άλογα και 
κάθε τι που χρειαστήκαμε μας το παραχώρησε και σε πολλές περιπτώσεις 
με κίνδυνο.

Οι απώλειες του εχθρού από πληροφορίες της οργάνωσης Λιανοκλα-
διού ξεπέρασαν τους 25 νεκρούς και 55 τραυματίες.

Θυμάμαι το πρωί κατά τη σύμπτυξη κοντά στο Σπερχειό μέσα σ’ ένα 
καλαμπόκι ένας αντάρτης βρήκε ένα Γερμανό που κρατούσε ένα παρα-
μπέλουμ και φώναζε «Νάιν φασίστα... Νάιν φασίστα...».

Η νίκη των τμημάτων μας ήταν από τις πιο λαμπρές αν μάλιστα πά-
ρουμε υπόψη μας πως για πρώτη φορά δίναμε μάχη μέσα σε κατοικημένο 
χώρο.

Οι Γερμανοί φασίστες κατάλαβαν καλά πως γι’ αυτούς δεν υπήρχε 
πουθενά πλέον ασφάλεια στην Ελλάδα, αφού η δράση μας έφτασε ως τις 
πιο γερές βάσεις τους.»

Η μάχη στο Λιανοκλάδι ήταν μια από τις δεκάδες μάχες και επιχει- 
ρήσεις που διεξήγαγε η ΧΙΙΙ Μεραρχία του ΕΛΑΣ. Σε έκδοση- λεύκω-
μα του ΕΛΑΣ για την ΧΙΙΙ Μεραρχία, περιλαμβάνεται χαιρετισμός του 
Στρατιωτικού Αρχηγού του ΕΛΑΣ, Στέφανου Σαράφη καθώς και σχετικές 
φωτογραφίες, που ακολουθούν.

Στη μάχη αυτή ο Αριστείδης Λαδιάς τραυματίστηκε σοβαρά και μετα-
φέρθηκε στην Καρδίτσα. 
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11.2.  Επίθεση αποσπάσματος της ΧVΙ ταξιαρχίας κατά 
γερμανικών φρουρών Φαρσάλων, Δεμερλή και 
Λιανοκλάδι 

κατά την περιγραφή του Θανάση Κατσαρού

Η παρακάτω έκθεση επιχειρήσεων κατά των γερμανικών φρουρών 
Φαρσάλων, Δεμερλή και Λιανοκλάδι έχει γραφεί από τον αντισυνταγμα-
τάρχη διοικητή της XVΙ Ταξιαρχίας του ΕΛΑΣ, Θανάση Κατσαρό, έναν 
από τους ηρωικότερους Έλληνες μόνιμους αξιωματικούς, που υπηρέτησαν 
στον ΕΛΑΣ.

Απόσπασμα κατά φρουράς Λιανοκλάδι
Το χωριό Λιανοκλάδι δεν είναι πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή. Πιθα-

νότητα ενίσχυσης γερμανικής είχε μόνο από Λαμία και από την τοποθεσία 
«Καστρί» οχυρωμένη καλά, όπου έμενε γερμανική δύναμη.

Το απόσπασμα αυτό ήταν μικρότερο από το προηγούμενο, η αποστολή 
του πιο περιορισμένη και μοιράστηκε σε λιγότερα τμήματα.

Το II/52 τάγμα πήρε αποστολή να προσβάλει τη φρουρά του χωριού 
Λιανοκλάδι μαζί με τμήμα του λόχου μηχανικού της ΧΙΙΙ μεραρχίας.

Λόχος του ιδίου συντάγματος εγκαταστάθηκε μαζί με τμήμα μηχανικού 
στο δρόμο από Λαμία προς Λιανοκλάδι, μερικά χιλιόμετρα από το χωριό 
και άλλος λόχος του ίδιου συντάγματος στο δρόμο από Καστρί με απο-
στολή να σταματήσουν και εξουδετερώσουν τις ενισχύσεις των Γερμανών 
που θα έρχονταν από τα δύο πιθανά σημεία.

Η εκτέλεση των επιθέσεων και τα αποτελέσματα που έφεραν

Κατά φρουράς Λιανοκλάδι
Τη νύχτα της 1 προς 2 του Σεπτέμβρη και στις 23.45 τα πάντα είχαν 

ετοιμαστεί. Τα τμήματα βρίσκονται στις θέσεις τους και στις 24 (μεσάνυ-
χτα) αρχίζει η επίθεση. Οι Γερμανοί σκοποί ξεκαθαρίζονται, δεν προφταί-
νουν ν’ αποσυρθούν και η γερμανική φρουρά προσβάλλεται αιφνιδιαστικά. 
Αμύνεται στις επισταθμείες που κατέχει από τα παράθυρα. Χρησιμο-
ποιήθηκαν εκρηκτικές ύλες για ανατίναξη των οικημάτων. Τα τμήματα 
του πεζικού κατακλύζουν με τα πυρά των αυτομάτων τα παράθυρα των 
οικημάτων, ώστε να μην μπορούν οι Γερμανοί να βάλλουν απ’ αυτά, και 
το μηχανικό πλησιάζει, τοποθετεί τις εκρηκτικές ύλες και απομακρύνεται. 
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Σε λίγο το οίκημα ανατινάζεται μαζί με τη γερμανική φρουρά. Κατά τις 2 
μετά τα μεσάνυχτα γερμανική ενίσχυση από τη Λαμία, πάνω σε αυτοκί-
νητα κινείται προς Λιανοκλάδι. Προηγούνται 2-3 άρματα μάχης.

Το πρώτο άρμα προσκρούει σε νάρκη και αχρηστεύεται• αρχίζει κα-
τόπιν από τους Γερμανούς η έρευνα του δρόμου για την ανακάλυψη των 
άλλων ναρκών και την αφαίρεσή τους. Τα αυτοκίνητα κινούνται πολύ 
αργά. Η γερμανική αυτή δύναμη, (10 περίπου αυτοκίνητα με στρατό) 
πέφτει στην ενέδρα του λόχου του 52ου συντάγματος. Πολυβόλα, οπλο-
πολυβόλα και αυτόματα μικρά του λόχου βάλλουν όλα μαζί στα πρώτα 
γερμανικά αυτοκίνητα. Οι θέσεις που κατέχουν τα τμήματά μας δεν μπο-
ρεί να προσβληθούν από τα άρματα γιατί μεσολαβεί βαθιά και απότομη 
χαράδρα. Οι Γερμανοί καθηλώνονται στη θέση εκείνη μέχρι το τέλος της 
επιχείρησης κατά της φρουράς Λιανοκλάδι. Έχουν και σοβαρές απώλειες 
σε άνδρες και αυτοκίνητα, εκτός από το αχρηστευμένο άρμα. Τα τμήματά 
μας προτού ξημερώσει αποσύρονται. Οι Γερμανοί ύστερα από το κτύπημα 
που έπαθαν δεν μπόρεσαν να τα καταδιώξουν.

Αποτελέσματα: Ογδόντα είναι οι νεκροί Γερμανοί που περισυλλέγονται 
την επομένη κάτω από τα ερείπια. Οι τραυματίες είναι πολύ περισσότε-
ροι. Μια αποθήκη πολεμικού υλικού που ήταν στο σχολειό του χωριού, 
περιέρχεται στα χέρια των τμημάτων μας· το πολύτιμο υλικό φορτώνεται 
στα κάρα, που ήταν έτοιμα και μαζί με ένα γερμανικό πεδινό κανόνι, που 
κυριεύτηκε κι αυτό εκεί σε αρίστη κατάσταση, μεταφέρεται στις βάσεις 
του 53 συντάγματος.

Οι δικοί μας νεκροί και τραυματίες είναι 26 αντάρτες και 4 αξιωματικοί· 
μεταξύ τους και ο διοικητής του ΙΙ/52 τάγματος τραυματισμένος βαριά. 
Οι κάτοικοι του χωριού δεν είχαν καμιά απώλεια, ούτε αντίποινα έκαμαν 
οι Γερμανοί στον άμαχο πληθυσμό.

Κατά των φρουρών Φαρσάλων και Δεμερλή
Όπως είπαμε πιο πάνω την επόμενη νύχτα 2 προς 3 του Σεπτέμβρη κα-

νονίστηκε να γίνει η επίθεση κατά της φρουράς Φαρσάλων και σύγχρονα 
κατά της φρουράς Δεμερλή. Από τις 23.15 ως τις 23.40 όλα τα τμήματα 
είναι στις θέσεις τους.

Την 24η ώρα δίνεται με φωτοβολίδα, από θέση μεταξύ Φαρσάλων και 
Δεμερλή, όπου η διοίκηση του αποσπάσματος, το σύνθημα της επίθεσης 
και τα τμήματα αρχίζουν να επιτίθενται.

Στα Φάρσαλα: Σύμφωνα με το σχέδιο η γερμανική φρουρά των Φαρ-
σάλων είναι κυκλωμένη από το τάγμα μας, που έχει την αποστολή αυτή. 
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Τα τμήματα του τάγματος που είναι έτοιμα στις βάσεις τους γύρω-γύρω 
από τη γερμανική φρουρά, εξορμούν• ο αιφνιδιασμός όμως δεν πετυ-
χαίνει. Η επιχείρηση κατά των Φαρσάλων έχει προδοθεί από ντόπιους 
προδότες που είδαν τη νύχτα τις κινήσεις μας και η γερμανική φρουρά, 
ειδοποιημένη πια, κλείνεται από νωρίς στο απρόσιτο Κάστρο που είπαμε 
πιο πάνω. Συλλαμβάνονται όμως αιχμάλωτοι δέκα Γερμανοί που είχε 
αφήσει ο Γερμανός διοικητής της φρουράς Φαρσάλων έξω από το Κάστρο, 
σαν προχωρημένη περίπολο ασφαλείας, μαζί με τον οπλισμό της και τα 
πυρομαχικά (όπλα και μυδράλια).

Το τάγμα μας περιορίστηκε να ακινητήσει τη φρουρά στο Κάστρο, για 
να μη σπεύσει προς ενίσχυση της φρουράς Δεμερλή, αφού περισυνέλεξε 
όλο το πολεμικό υλικό, που οι Γερμανοί δεν πρόφθασαν να πάρουν μαζί 
τους στο Κάστρο.

Στο σιδηροδρομικό σταθμό του Δεμερλή. Η επίθεση κατά της φρουράς 
Δεμερλή είχε θαυμάσια αποτελέσματα. Οι Γερμανοί δεν φαντάζονταν 
φαίνεται ότι μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε βαρύ οπλισμό μέσα στην 
περιοχή τους, τόσο βαθιά στο θεσσαλικό κάμπο. Γι’ αυτό και τα πολυ-
βολεία τους που πρόβαλαν σαν πυργίσκοι πάνω από την επιφάνεια του 
εδάφους, είχαν πολύ λεπτό πάχος και άντεχαν μόνο σε σφαίρες όπλου και 
πολυβόλου. Ήταν αρκετά μεγάλα. Είχαν θυρίδες απ’ όλες τις διευθύνσεις 
και είχαν υπολογιστεί για να παίρνουν πολλά πολυβόλα καθένα (3-4) και 
επομένως πολλούς άνδρες.

Σύμφωνα με το σχέδιο της επίθεσης τα τμήματά μας στάθηκαν σε μικρή 
σχετικά απόσταση από τα γερμανικά πολυβολεία. Επίσης, τα κανόνια των 
τμημάτων μας στήθηκαν απέναντι, πολύ κοντά στα γερμανικά πολυβο-
λεία, όπως και οι όλμοι.

11.3.  Η μάχη του Λιανοκλαδίου 2/9/1944. Ιστορική 
περιγραφή από τον Νικόλαο Δημητρίου 
Βλαχογεώργου εξ Υπάτης Φθιώτιδας

Κατά την ημέρα της μάχης της 2ας Σεπτεμβρίου του 1944 ζούσα με 
την μητέρα και την υπόλοιπη οικογένεια στην Υπάτη της Φθιώτιδας. 
Πριν, οι γερμανοί κατακτητές είχαν εκτελέσει τον πατέρα μου Δημήτριο, 
άδικα, πράγμα που στοίχησε ακριβά στην οικογένειά μας το αποτρόπαιο 
έγκλημα των ναζί. Ο ίδιος τότε δέκα επτά ετών, αποφάσισα να καταταγώ 
στο αντάρτικο που δρούσε στην περιοχή μας για να πολεμήσω για την 
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ανεξαρτησία της πατρίδας μας και ξεκίνησα να καταταγώ στις μονάδες 
του ΕΛΑΣ στην περιοχή μας που ηγούντο μεταξύ άλλων και οι στρατι-
ωτικοί αυτού Δημήτριος Κασλάς και Αριστείδης Λαδιάς. Όμως δεν τα 
κατάφερα γιατί η μητέρα και ο θείος μου με πρόλαβαν στο δρόμο και με 
γύρισαν πίσω από την Αμαλώτα με προτροπές και παρεμβάσεις κάποιων 
καπεταναίων επειδή ήμουν ανήλικος. Τα γεγονότα που ιστορώ, τα έζησα 
από πολύ κοντά και τα γνωρίζω από προσωπικές αφηγήσεις ανταρτών 
καθώς και από άλλα συμβάντα της περιοχής που ζήσαμε όλοι οι κάτοικοι. 
Οι μονάδες των Γερμανών που είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή μας είχαν 
ως σκοπό να προστατεύουν τις οδικές και σιδηροδρομικές αρτηρίες όπως 
π.χ. τον σιδηροδρομικό σταθμό του Λιανοκλαδίου, την οδική αρτηρία 
Λαμίας-Δομοκού-Λαρίσης από τα σαμποτάζ των ανταρτών προκειμένου 
να διευκολύνονται οι μετακινήσεις και οι μεταφορές των κατακτητών. Οι 
μονάδες που υπηρετούσαν εκεί ήταν επίλεκτες των Ες Ες και έρχονταν 
από το ρωσικό μέτωπο προκειμένου να ξεκουράζονται, ως φρουροί των 
οδικών αρτηριών. Η προετοιμασία της μάχης του Λιανοκλαδίου οργανώ-
θηκε με επιμελημένο τρόπο και θυμάμαι τα εξής περιστατικά. Μέχρι το 
βράδυ της 1ης Σεπτεμβρίου του 1944 –παραμονή της μάχης– κατέβαιναν 
προς την Αμαλώτα, από το μοναστήρι του Αγάθωνα και από την Καστανιά 
αντάρτες που πήγαιναν από διάφορους δρόμους, με μεγάλη προφύλαξη 
προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτοί από τους Γερμανούς. Συντάχθη-
καν σε διλοχία στο οροπέδιο «Λακοπούλα» πάνω από την Αμαλώτα και 
είχαν όλοι τους τα όπλα λαδωμένα και γυαλιστερά έτοιμα για την μάχη 
που αποσκοπούσε στην εξολόθρευση και την εξαφάνιση των ναζί από την 
περιοχή μας. Επίσης, δεν έλεγαν ακόμη που θα πάνε για λόγους ευνόητους 
και μόλις είχε σουρουπώσει μία μακριά φάλαγγα ξεκίνησε από την Αμα-
λώτα προς την Υπάτη περνώντας έξω από τα χωριά για να μην γαυγίζουν 
τα σκυλιά και ακούσουν οι Γερμανοί. Οι αντάρτες συγκεντρώθηκαν στον 
στο χώρο λήψης σχηματισμών μεταξύ Λουτρού και Λιανοκλαδίου. Από 
εκείνο το σημείο άρχιζαν τα χωράφια των Λιανοκλαδιτών που ήταν εκεί-
νη την περίοδο φυτευμένα με καλαμπόκια. Όταν έφτασαν και τελευταίοι 
σχηματισμοί των ανταρτών οργάνωσαν μία διμοιρία για να κινηθεί προς 
δυτικά. Στη συνέχεια οι αντάρτες του ΕΛΑΣ έβγαλαν μία άλλη διμοιρία 
προς τα δυτικά για να αντιμετωπισθεί πιθανή επίθεση των Γερμανών που 
έδρευαν στο Καστρί και τέλος οργάνωσαν μία τρίτη διμοιρία ανταρτών 
να κινηθεί ανατολικά του Λιανοκλαδίου με όπλα κυρίως αντιαρματικά 
διότι, το Λιανοκλάδι ήταν στον εθνικό δρόμο και ήξεραν ότι θα έλθουν 
ενισχύσεις των Γερμανών από την Λαμία. Επίσης, οι αντάρτες έβαλαν 
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μία άλλη ομάδα του βόρεια του Λιανοκλαδίου για να αντιμετωπίσουν τις 
γερμανικές περιπόλους που φύλαγαν τις γραμμές του τραίνου.

 Οι αντάρτες έφτασαν στο Λιανοκλάδι από την Νότια πλευρά του. 
Εισήλθαν από τα καλαμπόκια και γνώριζαν από πριν σε ποια σπίτια έμε-
ναν οι Γερμανοί και ιδιαίτερα σε ποιο σπίτι έμενε ο διοικητής των κατο-
χικών δυνάμεων της περιοχής. Η επίθεση άρχισε στις 12 τη Νύκτα και η 
μάχη κράτησε περίπου δύο ώρες. Το σύνθημα και το παρασύνθημα των 
ανταρτών για την αναγώριση μεταξύ των ήταν βγαλμένα από το επώνυ-
μα των επικεφαλής των ανταρτών του ΕΛΑΣ Δ. Κασλά και Αρ. Λαδιά. 
Το σύνθημα ήταν: «Κασλάς» και το παρασύνθημα ήταν: «Λαδιάς». Οι 
Γερμανοί λάμβαναν τα μέτρα τους καθημερινά και μεταξύ των άλλων 
είχαν στήσει ένα οπλοπολυβόλο στην Εκκλησία της κεντρικής πλατείας 
που είναι πάνω στο δρόμο. Ο στόχος της μάχης ήταν να καταφέρουν οι 
αντάρτες να εκδιώξουν τους Γερμανούς από τους οδικούς κόμβους και 
πάρουν εκείνοι τον έλεγχο, δυσχεραίνοντας έτσι την παραμονή τους στην 
ευρύτερη περιοχή. Το οπλοπολυβόλο επιχείρησε να το κάνει να σιγήσει ο 
Αντάρτης Κώστας Αυγίκος που ήταν από το χωριό ζηλευτό, με το αυτόματο 
όπλο του και εν μέρει το πέτυχε και προς στιγμή το έκανε να σιγήσει αφού 
τραυμάτισε το Γερμανό σκοπευτή. Τη θέση αυτού την πήρε ο γεμιστής του 
οπλοπολυβόλου ο οποίος το έθεσε σε λειτουργία και με μία ριπή γάζωσε 
τον ήρωα Κώστα Αυγίκο του οποίου το σώμα οι αντάρτες τρόμαξαν να 
πάρουν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών. Ο Κώστας Αυγίκος ξεψύχησε 
στο δρόμο Λιανοκλαδίου Υπάτης και τάφηκε στη θέση «Ασβεστόλακος» 
του Αγίου Γεωργίου Υπάτης κατά την μεταφορά για την περίθαλψή του. 
Οι αντάρτες πυροβολώντας και πυροβολούμενοι χτυπούσαν όλη την 
περίμετρο που ήταν στρατοπεδευμένη η γερμανική διλοχία και βρήκαν 
το μέρος που είχαν κρύψει δύο πυροβόλα οι Γερμανοί σε μάνδρα μέσα 
στο Λιανοκλάδι. Το ένα ήταν χαλασμένο, το διέλυσαν οι αντάρτες και το 
έσυραν μαζί με το άλλο στην αγροικία του Σπύρου Μπάτση, πήραν δύο 
άλογα για να τα σύρουν και τα ανέβασαν προς την Υπάτη όπου ο Λοχαγός 
του πυροβολικού Παγορόπουλος Απόστολος τα έλυσε κατάλληλα και τα 
προώθησε προς την Σπερχειάδα.

Οι πυροβολισμοί έπεφταν «σύννεφο» και θύμιζαν στην περιοχή τη μάχη 
του Στάλιγκραντ και τα θύματα ήταν αρκετά από τη μεριά των Γερμανών 
και η μάχη έληξε με την αποχώρηση των ανταρτών με σύνθημα φωτοβο-
λιδας που επιβεβαίωσε την επίτευξη του σκοπού της μάχης. Μετά από 
αυτή τη μάχη οι Γερμανοί για πολύ καιρό δεν τόλμησαν για πολύ καιρό 
να εξέλθουν από το Λιανοκλάδι για επιχειρήσεις. Στη μάχη σώμα με σώμα 
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του Λιανοκλαδίου τραυματίστηκε σοβαρά ο επικεφαλής του ενός λόχου 
των ανταρτών Αριστείδης Λαδιάς τον οποίο οι αντάρτες τον μετέφεραν 
στην Καρδίτσα για νοσηλεία.

11.4.  Η δράση του ΕΛΑΣ στην Κεντρική Ρούμελη  
1942-1944 (ΦΘΙΩΤΙΔΟ-ΦΩΚΙΔΑ ΚΑΙ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ)

Από τον Χρόνη Βάρσο 

Το μικρό αυτό αφιέρωμα στη δράση του ΕΛΑΣ στην κεντρική Ρούμελη 
(η αναδρομή περιορίζεται στην περιοχή Φθιώτιδος-Φωκίδος και Ευρυ-
τανίας) αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στους ανθρώπους αυτούς 
που αγωνίστηκαν πριν 70 χρόνια απέναντι στις δυνάμεις του άξονα που 
ως τότε φάνταζαν αήττητες, συνεχίζοντας την εποποιϊα της Πίνδου, της 
Αλβανίας, των Οχυρών και της Κρήτης, διεξάγοντας για πάνω από δύο 
συνεχή χρόνια μια άνιση πολεμική αναμέτρηση απέναντι σ’ ένα πανίσχυρο 
στρατό όπως ο Γερμανικός.

Οι πληθυσμοί των χωριών του ορεινού όγκου της κεντρικής Ρούμελης 
που σε συντριπτικό ποσοστό επάνδρωσαν τα αντάρτικα σώματα από την 
άνοιξη του 1942, ρίχτηκαν στον απελευθερωτικό αγώνα, αναβιώνοντας 
την επαναστατική παράδοση της κλεφτουριάς του 1821 και αποτέλεσαν 
τη βάση της εθνικής αντίστασης στην περιοχή μας αλλά και την πρωτο-
πορία σε όλη την Ελλάδα. Ο αγώνας τους δυστυχώς κατασυκοφαντήθηκε, 
κυνηγήθηκε, ποινικοποιήθηκε για δεκαετίες και αποκαταστάθηκε μόλις 
πολύ πρόσφατα.
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Το αφιέρωμα αποτελεί όμως και προσωπικό φόρο τιμής και ευγνωμοσύ-
νης στον οργανωτή του ΕΛΑΣ, την ψυχή του αντάρτικου, στον συμπολίτη 
μας πρωτοκαπετάνιο Άρη Βελουχιώτη που χωρίς αυτόν ο ένοπλος αγώνας 
δεν θα είχε λάβει αυτές τις πρωτόγνωρες επικές διαστάσεις.

1. Σύντομο Χρονολόγιo
27/9/1941 ίδρυση του ΕΑΜ
1/11/1941 ο Θανάσης Κλάρας (Άρης Βελουχιώτης) ξεκινά για τη Λαμία 

με στόχο τη δημιουργία αντάρτικου
25/12/1941 ο Άρης επιλέγει την Σπερχειάδα ως βάση των σχεδίων του για 

τη δημιουργία του ΕΛΑΣ
2/1/1942 έκθεση του Άρη προς Κ.Ε Κ.Κ.Ε όπου προτείνει τη Στερεά ως 

βάση δημιουργίας του αντάρτικου
14/5/1942 σύσκεψη στελεχών Κ.Κ.Ε Φθιωτιδο-Φωκίδας-Ευρυτανίας υπό 

τον Άρη για σύσταση ενόπλων ομάδων στη Ρούμελη
22/5/1942 σύσκεψη στην καλύβα Στεφανή στη Σπερχειάδα στην οποία 

συμμετέχουν ο Άρης και άλλα 8 στελέχη
7/6/1942 πρώτη εμφάνιση ενόπλων ανταρτών υπό τον Άρη στη Δομνίστα 

Ευρυτανίας
1/10/1942 8 Άγγλοι σαμποτέρ (επικεφαλής οι Εντυ Μάγιερς και Κρις 

Γουντχάουζ) πέφτουν στη Γκιώνα για την επιχείρηση ανατίναξης του 
Γοργοποτάμου. Εντοπίζονται από δυνάμεις του ΕΛΑΣ (Καραλίβανος)

28/10/1942 άλλοι 4 Άγγλοι σαμποτέρ πέφτουν κατά λάθος κοντά στο Κρί-
κελο Ευρυτανίας. Εντοπίζονται από δυνάμεις του ΕΛΑΣ (Νικηφόρος) 
και πάνε στη Γκιώνα στη σπηλιά του Μάγερς
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1/11/1942 απόφαση Μάγερς να έρθει σε επαφή με το Ν.Ζέρβα μέσω Κρις
11/11/1942 συνάντηση Ν. Ζέρβα-Κρις και μετακίνηση 60 ανταρτών ΕΔΕΣ 

από Βάλτο προς Ευρυτανία
14/11/1942 συνάντηση Άρη-Ζέρβα-Κρις στη Βίνιανη
17/11/1942 επιστροφή Κρις στη σπηλιά του Μάγερς στη Γκιώνα
20/11/1942 σύσκεψη στο Μαυρολιθάρι (Άρη-Ζέρβα-Μάγερς) και σχεδι-

ασμός για την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου
25/11/1942 ανατίναξη γέφυρας Γοργοποτάμου
8/12/1942 επιστροφή Ζερβα-Άγγλων στην Ήπειρο
1/4/1943 Άρης και Μάγερς πάνε στην Κολοκυθιά όπου βρίσκεται ο Στέ-

φανος Σαράφης αιχμάλωτος από τον ΕΛΑΣ
21/4/1943 ο στρατηγός Στέφανος Σαράφης ορίζεται ως στρατιωτικός 

αρχηγός του ΕΛΑΣ
19/5/1943 ίδρυση Γενικου Στρατηγείου του ΕΛΑΣ στο Περτούλι Τρικάλων.
19/6/1943 ο Άρης στέλνει τον Παντελή Λιάσκα (Πελοπίδα) και τον Γιάν-

νη Μιχαλόπουλο (Ωρίωνα) με 62 ΕΛΑΣίτες στην Πελοπόννησο για 
ενίσχυση του εκεί αντάρτικου

23/6/1943 Συνέδριο Πανγκληρικής Ένωσης στη Σπερχειάδα
7/8/1943 Σύσκεψη στο Γαρδίκι Ομιλαίων 350 αντιπροσώπων Λαϊκών Διοι-

κητικών Επιτρόπων Φθιώτιδας / Φωκίδας / Ευρυτανίας όπου συντάσσε-
ται και ο Κώδικας Αυτοδιοίκησης και Λαϊκής Δικαιοσύνης για τη Στερεά

10/9/1943 Ο Σιάντος ανεβαινει στο βουνό
9/10/1943 Ο Σιάντος στο Καρπενησι
25/10/1943 το ΓΣ ΕΛΑΣ εγκαθισταται στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας
28/2/1944 Διασπαστική διακήρυξη 68 αξιωματικών του 5/42ο ΕΚΚΑ (Κα-

πετσώνης-Δεδούσης) εναντίον Ψαρρού. Απαίτηση να τεθεί η ΕΚΚΑ 
υπό το Στρατηγείο Μ.Ανατολής-κυβέρνηση Τσουδερού-βασιλιά

10/3/1944 ίδρυση ΠΕΕΑ (Βίνιανη) πρόεδρος Ευριπίδης Μπακιρτζης (μέλη 
Σιάντος-Τσιριμώκος-Μάντακας-Γαβριηλίδης). Κατάργηση ΚΕ ΕΛΑΣ

4/4/1944 ο υποδιοικητής του 5/42ο συντάγματος ΕΚΚΑ Λαγγουράνης 
προσχωρεί στον ΕΛΑΣ

14/4/1944 Τελεσίγραφο ΓΣ ΕΛΑΣ (μέσω 5ης ταξιαρχίας) στον Ψαρρό 
για αφοπλισμό και παράδοση 5/42ο ΕΚΚΑ στον ΕΛΑΣ και παράδοση 
Καπετσώνη-Δεδούση

15/4/1944 Απάντηση Ψαρρού στο ΓΣ ΕΛΑΣ (μέσω 5ης ταξιαρχίας) για 
προσχώρηση 5/42ο ΕΚΚΑ στην ΠΕΕΑ

16/4/1944 επιστολή Ψαρρού στην ΕΚΚΑ Αθηνών για αντίσταση σε επί-
θεση του ΕΛΑΣ.
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17/4/1944 διάλυση ΕΚΚΑ από ΕΛΑΣ. Αιχμαλωσία και δολοφονία του 
Ψαρρού. Φευγει από Αλμυρο η αντιπροσωπεία ΠΕΕΑ-ΕΑΜ-ΚΚΕ για 
συνομιλίες στο Καϊρο

22/4/1944 Ο Άρης φτάνει στην Πελοπόννησο (Αίγιο) για αναδιοργάνωση 
του ΕΛΑΣ Πελοποννήσου

26/4/1944 γίνεται πρωθυπουργος ο Γ. Παπανδρεου
29/4/1944 διεύρυνση ΠΕΕΑ (πρόεδρος: Σβώλος αντιπρόεδρος: Μπακιρ-

τζής μέλη: Σιάντος, Τσιριμώκος, Γαβριηλίδης, Μάντακας, Γεωργαλάς, 
Ασκούτσης, Χατζήμπεης, Κόκκαλης, Αγγελόπουλος)

30/4/1944 εκλογές Εθνικού Συμβουλίου στην Ελεύθερη Ελλάδα. Ψηφίζουν 
1.800.000 άνδρες και γυναίκες ανω των 17 ετών, για 184 εθνοσυμβού-
λους

14/5/1944 Έναρξη συνέλευσης Εθνικού Συμβουλίου έως 28/5/44 (Κορυ-
σχάδες). Πρόεδρος Νεόκοσμος Γρηγοριάδης

17/5/1944 έναρξη εργασιών συνεδρίου Λιβάνου.
20/5/1944 λήξη εργασιών συνεδρίου Λιβάνου. Υπογραφή κοινής Δήλωσης 

(Σύμφωνο Λιβάνου)
27/5/1944 Διεύρυνση κυβέρνησης Παπανδρέου με 6 υπουργούς από το 

ΕΑΜ. Ψήφισμα Εθνικού Συμβουλίου στις Κορυσχάδες
29/5/1944 επιστροφή Σαράφη στη Νεραϊδα από Λίβανο για οδηγίες
30/5/1944 ο Σαράφης φτάνει στη Βίνιανη στην έδρα της ΠΕΕΑ
31/5/1944 ο Σαράφης φτάνει στο Κερασοχώρι στην έδρα ΓΣ ΕΛΑΣ
29/7/1944 η ΠΕΕΑ ζητά την αντικατάσταση του Γ. Παπανδρεόυ από την 

πρωθυπουργία
17/8/1944 αλλαγή στάσης της ΠΕΕΑ και αποδοχή της συμμετοχής ΕΑΜ 

σε Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό τον Γ. Παπανδρέου
24/8/1944 αναχώρηση υπουργών ΕΑΜ για Καϊρο (Ασκούτσης, Σβώλος, 

Αγγελόπουλος, Πορφυρογένης, Τσιριμώκος, Ζέβγος).
2/9/1944 ορκομωσία Υπουργών του ΕΑΜ στην κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου
26/9/1944 συμφωνία Καζέρτας: ορίζεται ο Σκόμπυ στρατιωτικός διοικητής 

Ελλάδος (αρχιστράτηγος) και ότι ο ΕΛΑΣ θα μείνει εκτός Αττικής-Πε-
λοποννήσου

12/10/1944 αποχώρηση Γερμανών από Αθήνα
14/10/1944 Ο Άρης φτάνει στην Άμφισσα μέσω Ιτέας από Πελοπόννησο
18/10/1944 οι Γερμανοί φεύγουν από Λαμία. Είσοδος ΕΛΑΣ
20/10/1944 είσοδος Άρη στη Λαμία
29/10/1944 λόγος του Άρη στη Λαμία
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2. Οι σημαντικότερες μάχες του ΕΛΑΣ με τους κατακτητές  
και οι απώλειες

1942
9/9/1942 Στη Ρεκα (Σεγδιτσα) Γκιώνας σύγκρουση με Ιταλούς (23 νεκροί 

και 13 αιχμάλωτοι που εκτελέστηκαν)
15/9/1942 αφοπλίζεται από τον Άρη ο Σταθμός Χωροφυλακής Πανουργια 

Φωκίδος (40 αφοπλισθέντες)
26/9/1942 αφοπλίζεται από τον Άρη ο Σταθμός Χωροφυλακής Υπάτης 

(13 Χωροφύλακες αιχμάλωτοι)
1/10/1942 αφοπλισμός Χωροφυλακής Δομοκού
29/10/1942 μάχη στο Κρίκελλο Ευρυτανίας εναντίον Ιταλών που ψάχνουν 

Άγγλους σαμποτερ (ν.8 αιχμ.18)
25/11/1942 ανατίναξη γέφυρας Γοργοποτάμου από 150 αντάρτες ΕΛΑΣ, 

60 ΕΔΕΣ και 12 Άγγλοι σαμποτέρ. Η ιταλική φρουρά 110 άνδρες: από 
αυτούς 30 στο βόρειο βάθρο και 80 στο νότιο) Στην επίθεση συμμε-
τείχαν 60 ΕΛΑΣ στο νότιο βάθρο (Κωστουλας), άλλοι 45 ΕΔΕΣ στο 
βόρειο βάθρο, 15 ΕΛΑΣ στα βόρεια γέφυρας (Μπεκιος και 1 Άγγλος) 
15 ΕΛΑΣ νότια γέφυρας (Διαμαντής και 2 Άγγλοι) 15 ΕΛΑΣ και 8 ΕΔΕΣ 
στην ξύλινη γέφυρα Σπερχειού (Σκαρμούτσος) και εφεδρεία 30 ΕΛΑΣ 
(Νικηφόρος). Στη ΓΕΦΥΡΑ: 9 Άγγλοι και 8 ΕΛΑΣ/4 ΕΔΕΣ (απώλειες 
Ιταλοί 7 νεκροί 2 αιχμάλωτοι)

30/11/1942 μάχη στην Οβριακή με Ιταλούς (4 νεκροί)
5/12/1942 μάχη στη Χρύσω Ευρυτανίας με Ιταλούς (6 νεκροί)
18/12/1942 μάχη στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας με Ιταλούς (70 νεκροί)
Τέλη Δεκεμβρίου 1942 οι Ιταλοί αποσύρουν τη Χωροφυλακή από Γαλαξίδι, 

Καρπενήσι, Λιδορίκι

1943
Ιανουάριος 1943 αφοπλισμός Χωροφυλακής Μακρακώμης

2/3/1943 διάλυση ομάδας Κωστόπουλου-Κωστορρίζου. Σύλληψη Σαράφη
5/3/1943 απελευθέρωση 60-200 κρατουμένων από τις ιταλικές φυλακές 

στη Λειβαδιά από καπεταν Νικηφόρο
14/3/1943 εκτέλεση Κωστορρίζου στην Άνω Καλλιθέα
17/3/1943 αφοπλισμός Σταθμού Χωροφυλακής Ευπαλίου Δωρίδος (11 

αφοπλισθέντες)
27/3/1943 επίθεση στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Καϊτσας (8 Γερμανοί αιχ-

μάλωτοι)
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28/3/1943 επιθέσεις σε Γερμανικές μονάδες μηχανικού σε Πλατύστο-
μο-Γοργοπόταμος (αιχμάλωτοι 27)

31/3/1943 κατάργηση Χωροφυλακής Αμφίκλειας
5/4/1943 έναρξη εκκαθαριστικών επιχειρήσεων από 21ο Σύνταγμα Κυ-

νηγών Αεροπορίας και 3 λόχους Ιταλών εκατέρωθεν Σιδηροδρομικής 
γραμμής Λαμίας-Δομοκού [Κούρνοβο-Πλατύστομο-Γραμμένη-Κα-
στρί-Μακρακώμη-Σπερχειάδα]

8/4/1943 επίθεση (Νικηφόρος-Διαμαντής) στην Αγία ΕυΘυμία Φωκίδος 
σε ιταλική φάλαγγα (νεκροί 70 αιχμ.40)

9/4/1943 εκτέλεση στην Κολοκυθιά Σπερχειάδος 35 Γερμανών αιχμαλώτων 
από 27-28/3/43)

9/4/1943 επιδρομή Γερμανών εναντίον Σπερχειάδας-Μακρακώμης
13/4/1943 λήξη εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εκατέρωθεν Σιδηροδρο-

μικής γραμμής Λαμίας-Δομοκού
13/4/1943 επίθεση (Νικηφόρος-Διαμαντής) στη Γερμανική φρουρά Σ.Σ 

Αμφίκλειας. Καταστροφή 11 ατμομηχανών/110 βαγονιών (ν.25 αιχμ.5)
28/4/1943 απελευθερωση Καρπενησιου από ΕΛΑΣ-αποχώρηση Ιταλών
12/5/1943 1η διαλυση ΕΚΚΑ από ΕΛΑΣ στη Στρωμη Γκιωνας. Ο Ψαρρος 

στέλνεται στο Γ.Σ
15/5/1943 ο Ψαρρός απελευθερώνεται από τον ΕΛΑΣ
26/5/1943 στη Γραβιά στο 51ο χλμ επίθεση σε ιταλικό τάγμα που κινείται 

προς Άμφισσα (ν.130)
29/5/1943 2η διάλυση ΕΚΚΑ από ΕΛΑΣ (Ταράτσα Γκιώνας 22/6/43) 50 

αιχμάλωτοι. Επιχειρήσεις εως 24/6/43)
1/6/1943 ανατίναξη τραίνου (από ομάδα 250 ΕΛΑΣ αρχηγείου Δομοκού) 

στη σήραγγα Κουρνόβου (ν. 250-580 Ιταλοί και 60 Έλληνες όμηροι σε 
κλούβα)

3/6/1943 μάχη Παύλιανης (περιοχή Παύλιανη-Δυο Βουνά-Κουκουβί-
στα-Μαυρολιθάρι- 51ο χλμ-Σκλήθρο-Μόρνος) από 250 ΕΛΑΣ ενάντια 
σε Ιταλικό τάγμα (ν.6 ΕΛΑΣ και Ιταλοί ν.30-83 και 23 αιχμάλωτοι)

21/6/1943 ανατίναξη γέφυρας Ασωπού από Άγγλους σαμποτέρ
30/6/1943 κατάργηση Χωροφυλακής Υπάτης
5/7/1943 ανατίναξη τραίνου στο Δερελί/Περιβόλι Δομοκού (καπετάν 

Αίας)
12/7/1943 ανατίναξη τραίνου στη γραμμή Λαμίας-Δομοκού
12/8/1943 νυχτερινή επίθεση από 600 ΕΛΑΣίτες (καπεταν Αίας-Σωτήρης 

Μπεγνής) σε τάγμα ιταλικής φρουράς Αλμυρού
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31/8/1943 μάχη στα Τοπόλια Άμφισσας με Γερμανούς (ΙΙ/18 Σύνταγμα 
Ορεινών Κυνηγών)

9/9/1943 αφοπλισμός Ιταλικής φρουράς στη Λάρυμνα (Δ.Καραλίβανος)
(αιχμάλωτοι 170 Ιταλοί)

10/9/1943 επίθεση στην Αράχωβα (400 ΕΛΑΣ-Νικηφόρος) για αφοπλι-
σμό του εκεί Ιταλικού τάγματος (700).Από Δελφούς φάλαγγα (140) 
Γερμανών του ΙΙ/18ο Συντάγματος Κυνηγών κινήθηκε προς Αράχωβα. 
Απόκρουση Γερμανών στην 1η επίθεση (ΕΛΑΣ ν.11 τραυματίες 17 και 
Γερμανοί ν.105 αιχμ 10)

11/9/1943 αφοπλισμός ιταλικού τάγματος Αράχωβας (700 αφοπλισθέ-
ντες).Οι Γερμανοί απο Λειβαδιά και Δελφούς (Ι/18ο σύνταγμα Ορεινών 
Κυνηγών και μονάδες 4ης μερ. SS κάνουν 2η επίθεση στην Αράχωβα. 
Απώθηση ανταρτών

12/9/1943 αφοπλισμός Ιταλικού τάγματος Αιδηψού από ΕΛΑΝ Μαλιακού 
(850 αφοπλισθέντες)

20/9/1943 επίθεση Γερμανών στο Μώλο Λαμίας εναντίον τμήματος ΕΛΑΣ
21/9/1943 Θερμοπύλες: επίθεση 150 ΕΛΑΣ (Δ.Καραλίβανος) στις Θερ-

μοπύλες εναντίον 300 Γερμανών της 4ης μεραρχίας SS που κινούνται 
προς Μώλο (θα αυξηθούν σε 750)

28/9/1943 επίθεση Γερμανών από Λαμία προς Μώλο. Μάχη στις Θερμο-
πύλες (1η) – απώθηση Γερμανών

29/9/1943 επίθεση Γερμανών (500) από Λαμία προς Μώλο. Μάχη στις 
Θερμοπύλες (2η)- απώθηση Γερμανών

6/10/1943 Γερμανοί (300) από Λαμία προς Μάκρη-Μακρακώμη. Απώθηση 
από ΕΛΑΣ. Πυρπόληση Μάκρης, υποχώρηση Γερμανών προς Λιανο-
κλάδι. Επίθεση στον Επτάλοφο (Αγόριανη) Παρνασσού (ν.7 Γερμανοί)

9-19/10/43 έναρξη συγκρούσεων ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ. Ο ΕΔΕΣ εκδιώκεται από 
Στερεά

12/10/1943 απελευθέρωση Άμφισσας-Λιδωρικίου-Ιτέας από ΕΛΑΣ-απο-
χώρηση Γερμανών

27/10/1943 επίθεση στην Αράχωβα (ν.6 Γερμανοί)
29/10/1943 Μετά τις Γερμανικές εκκαθαριστικές επιχειρήσεις («Puma» 

29/10-3/11/43) στην Πίνδο προς Περτούλι το Γενικό Στρατηγείο υπο-
χωρεί προς Καρπενήσι-Κορυσχάδες (24/10-1/11)

6/11/1943 έναρξη εκκαθαριστικής επιχείρησης «Hubertus» με κίνηση (600 
Γερμανοί) της 104ης μεραρχιας Ορεινών Κυνηγών από Αγρίνιο προς 
Καρπενήσι (κατάληψή και πυρπόλησή του στις 7/11/1943) και το 8ο 
Σύνταγμα ΤΘ SS (1.500) από Λαμία προς Καρπενήσι
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13/11/1943 λήξη εκκαθαριστικής επιχείρησης «Hubertus». Αποχώρηση 
Γερμανών από Ευρυτανία προς Αγρίνιο και Λάμια. Ανακατάληψη Καρ-
πενησίου από ΕΛΑΣ (σύμφωνα με τα Γερμανικά αρχεία ο ΕΛΑΣ ειχε 
ν.165 αιχμ.61 και οι Γερμανοί ν.8 και τρ.14)

16-18/11/1943 μάχες στο ύψος της Μάκρης-Μακρακώμης και απώθηση 
Γερμανών (ν.16 Γερμανοί αιχμ 6 Ιταλοί)

Δεκέμβριος 1943 εκκαθαριστικές επιχειρήσεις Γερμανών (18ο Σύνταγμα 
Ορεινών Κυνηγών Αστυνομίας και 2ο Σύνταγμα Brandenburg ενα-
ντίον ΕΛΑΣ Παρνασσίδος (Σκλήθρο-Καλοσκοπή-Οινοχώρι-Παύλια-
νη-Μαυρολιθάρι)

1944
2/1/1944 επίθεση στην Αράχωβα (ν.6 Γερμανοί)
5/1/1944 στην Αγία Τριάδα (Καλοσκοπή-Μαυρολιθάρι) λόχος του τάγμα-

τος Παρνασσίδος έπεσε σε ενέδρα του 2ου συντάγματος Brandenburg 
(ν. 33 ΕΛΑΣ)

11/1/1944 ανακατάληψη Ιτέας από Γερμανούς. Επίθεση 5/42ο σύνταγμα 
ΕΛΑΣ μαζί με ΕΚΚΑ (Ψαρρός) κατά Γερμανικής φάλαγγας στην οδό 
Γραβιάς-Άμφισσας (Αμπέλια).

1/2/1944 Γερμανοί από Λαμία (2.500) ανακαταλαμβάνουν την Άμφισσα. 
Μάχες 5/42ο ΕΛΑΣ και ΕΚΚΑ εναντίον Γερμανών στα Αμπέλια Γρα-
βιάς και Ελαιώνα Άμφισσας. Άλλες μονάδες Γερμανών από Λειβαδιά 
κινούνται προς Δελφούς-Άμφισσα. Υποχώρηση ΕΛΑΣ προς Καρούτες 
Λιδωρικίου μαζί με ΕΚΚΑ

25/2/1944 μάχη στο Ζηλευτό με Γερμανούς
8/4/1944 επίθεση ΕΛΑΝ σε Γερμανικό περιπολικό σκάφος στον Άγιο 

Κωνσταντίνο (ΕΛΑΝ ν.2)
17/4/1944 επίθεση ΕΛΑΣ (1.400) στη Γκιώνα και 3η διάλυση ΕΚΚΑ (450): 

303 νεκροί (ΕΚΚΑ). Διάλυση 5/42 ΕΚΚΑ, Αιχμαλωσία και εκτέλεση 
Ψαρρού. 150 άνδρες της ΕΚΚΑ προσχωρούν στο Τάγμα Ασφαλείας 
Ναυπάκτου

29/4/1944 ανατίναξη τραίνου στο Λιανοκλάδι (ν.16)
11-12/5/1944 επιδρομή Γερμανών προς Σπερχειάδα-Μακρακώμη. Μάχες 

του 52ου συντάγματος ΕΛΑΣ ενάντια στο 7ο σύνταγμα ΤΘ SS (ΕΛΑΣ 
ν. 10 τρ. 17) (Γερμανικές απώλειες 80)

14/5/1944 επίθεση σε μονάδα ταγματασφαλιτών σε Υπάτη-Λυχνό-Αμα-
λώτα (απώλειες 150)

21/5/1944 ανατίναξη τραίνου στην Αγόριανη Δομοκού (ν.130)
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7/6/1944 στη Δεσφίνα έπεσε σε ενέδρα ο 10ος λόχος του ΙΙΙ/34ο συντάγ-
ματος (ν.26 τρ.23)

9/6/1944 μάχες στο δρόμο Λαμίας-Δομοκού (απώλειες Γερμανών 100)
11/6/1944 μάχη στις Καρυές Δομοκού (απώλειες Γερμανών ν.11)
16/6/1944 μάχη στην Καϊτσα Δομοκού (ΕΛΑΣ ν.5 Γερμανοί ν.12).
17/6/1944 μάχη στη Δεσφίνα (ΕΛΑΣ ν.17 τρ.6)
18/6/1944 εκκαθαριστικές επιχειρήσεις Γερμανών προς Μακρακώμη-Βίτω-

λη-Σπερχειάδα (πυρπόληση από 17/6/44 Υπάτης) (ΕΛΑΣ ν.9 Γερμανοί 
ν.40)

2/7/1944 νυχτερινή επίθεση στην Άμφισσα από 5η ταξιαρχία Αττικο-Βοι-
ωτίας (600) και ταυτόχρονες επιθέσεις σε Ιτέα, Καστέλια, Αράχωβα 
ενάντια σε ΙΙΙ/7ο σύνταγμα Γρεναδιέρων SS (300) (απώλειες ΕΛΑΣ 
ν.44 τρ.100 και Γερμανοί ν.20 τρ.90 και Χωροφυλακή ν.10)

9/7/1944 Επτάλοφος (Αγόριανη) Παρνασσού: ο 3ος λόχος από τάγμα 
Παρνασσίδος έπεσε σε ενέδρα του 845ο Γερμανο-Αραβικού τάγματος 
(ΕΛΑΣ ν.6)

16/7/1944 επιδρομή και σαμποτάζ στη Στυλίδα (αιχμ. 63 Ιταλοί)
20/7/1944 επιχειρήσεις του ΕΛΑΝ στο Μαλιακό (ΕΛΑΝ ν.1 τρ. 8 Γερμανοί 

ν.4 τρ.8)
2/8/1944 μάχη στο Μόδι Λοκρίδος (Γερμανοί ν.40)
4/8/1944 μάχη στο 16ο χλμ Λαμίας-Δομοκού (Γερμανοί ν.25)
5/8/1944 έναρξη εκκαθαριστικών επιχειρήσεων «KREUZOTTER» (7.000 

Γερμανοί)(από 5-31/8/1944) εναντίον ΧΙΙΙης μερ. ΕΛΑΣ (3.100)
 • Α) από Αγρίνιο προς Θέρμο-Προυσσό-Καρπενήσι (κατάληψη 

7/8/1944) και
 • Β) από Αγρινιο προς Αγ. Βλάση-Φραγκίστα-Καλεσμένο (κατάληψη 

10/8) Μικρό Χωριό, Μεγ. Χωριό, Βούτυρο, Νόστιμο. Επιστροφή 
Γερμανών στον Αγ. Βλάση (14/8).

 • Γ) από Λαμία προς δυτική Φθιώτιδα-Καρπενήσι-Βίνιανη-Κερασοχώ-
ρι: Ήτοι το 18ο σύνταγμα Ορεινών Κυνηγών SS / 845ο Γερμ-Αραβικό 
τάγμα / 11η Αεροπορική μεραρχία από Λαμία προς Σπερχειάδα-Πα-
λαιοβράχα-Τσούκα-Μακρακώμη (7/8) Βίτωλη-Πύργος/Πτελέα-Αγ.
Γεώργιος-Λευκάδα-Πίτσι (8/8) Καρπενήσι (9/8) Καλεσμένο (10/8) 
συνενώθηκε με φαλαγγα απο Θέρμο-Προυσσό προς Καρπενήσι 
και φάλαγγα από Αγρίνιο προς Καρπενήσι και προωθήθηκε προς 
Βίνιανη (κατάληψη 11/8) και Κερασοχώρι-εδρα ΓΣ (12/8). Επιστροφή 
προς Γαρδίκι (14/8), Τσούκα/Παλαιοβράχα (14/8) Γιαννιτσού (15/8) 
επιστροφή Λιανοκλάδι (16/8). Αντιπερισπασμοί ΕΛΑΣ με επιθέσεις 

LADIAS-MAXHTHS.indb   217 28/2/19   11:52 πμ



218 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΛΑΔΙΑ

σε Στυλίδα (8/8) Βίτωλη-Μακρακώμη (10/8) Πτελέα-Νεοχωράκι 
(12/8) Δίλοφο (13/8) Λ.Πλατυστόμου-Μάκρη-Καστρί (15/8)

 • Δ) από Άμφισσα προς Καρούτες (5/8) και Γραβιά-Γκιώνα (8-9/8) σε 
εκκαθαριστική επιχείρηση προς Λιδωρίκι-Βαρδούσια (17/8) κατά-
ληψη Μαυρολιθάρι (19/8) και Άμφισσα προς Λιδωρίκι (25-31/8). 
Πυρπόληση Λιδωρικίου (31/8) Αντιπερισπασμός ΕΛΑΣ με επίθεση 
εναντίον Ιτέας (15/8)

5/8/1944 μάχη στις Καρούτες (Άμφισσα-Λιδωρίκι) με επίθεση (400 ΕΛΑΣ) 
εναντίον καταυλισμού (211) Γερμανών του ΙΙΙ/18ου συντάγματος ΤΘ 
SS κινούμενοι από Άμφισσα προς Λιδωρίκι (απώλειες ΕΛΑΣ ν.38 τρ.80 
Γερμανοί ν.97 αιχμ.105)

9/8/1944 μάχη στο δρόμο Άμφισσα-Γραβιά (Γερμανοί ν.26)
16/8/1944 επιστροφή Γερμανών από Ευρυτανία σε Αγρίνιο και Λαμία
21/8/1944 μάχη στην Καλοσκοπή Φωκίδος (ΕΛΑΣ ν.6)
Συνολικά στη μεγάλη εκκαθαριστική επιχείρηση «KREUZOTTER» στην 

κεντρική Ρούμελη (5-31/8/1944) ο ΕΛΑΣ είχε 300 απώλειες και οι 
Γερμανοί σύμφωνα με τον ΕΛΑΣ 700 νεκρούς και σύμφωνα με τα δικά 
τους αρχεία ν.23 τρ.112 αγνοουμένους 203 – αφορά τη μάχη στις Κα-
ρούτες). Πολλά χωριά κάηκαν από τους επιδρομείς και πολλοί άμαχοι 
εκτελέστηκαν

2/9/1944 επίθεση 52ου συντάγματος ΕΛΑΣ σε φρουρά SS στο Σ.Σ Λια-
νοκλαδιού (ΕΛΑΣ ν.2 τρ.28 Γερμανοί απώλειες 120)

29/9/1944 επιθέσεις σε γερμανικές φάλαγγες που αποχωρούν προς Θεσ-
σαλονίκη στο 16ο χλμ Λαμίας-Δομικού

1/10/1944 επίθεση στην Άμφισσα (Γερμανοί ν.20)
4/10/1944 ανατίναξη τραίνου στα Στύρφακα (Γερμανοί απώλειες 500)
13/10/1944 επίθεση στο 51ο χλμ Λαμίας-Άμφισσας σε καταυλισμό Γερ-

μανών (ΕΛΑΣ ν.4 και Γερμανοί ν.53)
16/10/1944 επίθεση στην Π.Ε.Ο Λαμίας-Λάρισας (Γερμανοί ν.30)
17/10/1944 άμαχη στην Μ.Βρύση Λαμίας εναντίον των υποχωρούντων 

Γερμανών (ΕΛΑΣ ν.11)
18/10/1944 Αποχώρηση Γερμανών από Λαμία. Είσοδος ΕΛΑΣ στην απε-

λευθερωμένη πόλη
21/10/1944 οι Γερμανοί αποχωρούν από το Δομοκό

Συνολικά οι απώλειες του ΕΛΑΣ κεντρικής Ρούμελης (ΧΙΙΙη και ΙΙη 
μεραρχία – εξαιρουμένης της Αττικο-Βοιωτίας/Ευβοιας) σε μάχες καθ’ 
όλη τη διάρκεια της κατοχής (Ιούνιος 1942-Οκτώβριος 1944) μπορούν 

LADIAS-MAXHTHS.indb   218 28/2/19   11:52 πμ



Η ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΧΗΤΗ 219

να προσδιοριστούν κατά προσέγγιση σε 500-700 νεκρούς και 80-100 
αιχμαλώτους προκαλώντας απώλειες στον κατακτητή που θα μπορούσαν 
με μετριοπαθείς υπολογισμούς να συνοψιστούν ως εξής:

– Γερμανοί νεκροί 2.500-2.800 αιχμάλωτοι 250
– Ιταλοί νεκροί 800 αιχμάλωτοι 150 αφοπλισθέντες 1.700
– Ταγματασφαλίτες νεκροί 150
– Χωροφυλακή νεκροί 40 αιχμάλωτοι 15
Στο Λεύκωμα που εξέδωσε το 1995 (επανέκδοση του 1944) η ΧΙΙΙη 

μεραρχία αναφέρει απώλειες στις τάξεις της 177 νεκρούς και 25 αιχμα-
λώτους ενώ για τους Γερμανοϊταλούς νεκρούς 4.400 και αιχμαλώτους 353.

Όποια κι αν είναι τα πραγματικά ύψη των απωλειών το σίγουρο είναι ότι 
ο ΕΛΑΣ έδωσε σκληρές και αιματηρές μάχες απέναντι σε έναν πάνοπλο 
και εμπειροπόλεμο αντίπαλο κάτω από δυσμενείς συνθήκες προκαλώντας 
του βαριές απώλειες.

Αντίποινα των κατακτητών
Στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ αποτυπώνονται τα σημαντικότερα κατα-

γεγραμμένα αντίποινα των κατακτητών στην περιοχή μας και ο αριθμός 
εκτελεσμένων (περίπου 720 στη 2η στήλη) και συλληφθέντων-ομήρων 
(περίπου 620 στην 3η στήλη):

15/7/1942 14 Ν. Μοναστήρι Δομοκού
28/9/1942 180 Καλοσκοπή Φωκίδος Μεταφέρονται όμηροι στη Θήβα
26/10/1942 5 Βάργιανη Φωκιδος
1/11/1942 10 Υπάτη απαγχονισμός
3/11/1942 6 Γραβιά
28/11/1942 12 Γοργοπόταμος αντίποινα ανατίναξης Γοργοποτάμου
1/12/1942 10 Ομβριακή Δομοκού
1/12/1942 22 Καστέλλια Φωκίδος
5/12/1942 6 Χρύσω Αγράφων
6/12/1942 14 Καστέλλια Φωκίδος αντίποινα ανατίναξης Γοργοποταμου
24/12/1942 13 Μ. Χωριό Ευρυτανίας
12/2/1943 3 Λιανοκλάδι
5/4/1943 407 Κούρνοβο–Γραμμένη Πλατύστομο,Μακρακώμη Σπερχειάδα. Συλλήψεις 

στα πλαίσια εκκαθαριστικών επιχειρήσεων των Γερμανών-Ιταλών στη 
δυτική Φθιώτιδα και περιοχή Δομοκού από 5/4 εως 13/4/43

9/4/1943 20 Αγία Ευθυμία Φωκίδος
14/4/1943 33 Βουνιχώρα Φωκίδος
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16/4/1943 10 Αμφίκλεια
29/5/1943 10 Αταλάντη
6/6/1943 106 Λάρισα Εκτελεσμένοι για την ανατίναξη στο Κούρνοβο της 1/6/43 

(επιπλέον 60 νεκροί Έλληνες στο σαμποτάζ που βρισκόταν έγκλειστοι 
στην κλούβα του τραίνου)

13/7/1943 13 Ομβριακή
7/10/1943 11 Λιλαία (Ανω Αγόριανη) Παρνασσού
9/10/1943 10 Καραβίδια (6) / Μενδενίτσα (4)
5/11/1943 9 Τυμφρηστός
2/4/1944 150 Λαμία Όμηροι (50) από Λαμία (50) από Λειβαδιά (50) από Θήβα
9/4/1944 15 Ομβριακή Δομοκού
10/4/1944 6 Λαμία
13/6/1944 Ι.Μ. Αντίνιτσας Ολοσχερής καταστροφή του μοναστηριού και του Σα-

νατορίου
17/6/1944 28 Υπάτη
2/7/1944 11 Γραβιά Άμφισσας
9/7/1944 15 Άμφισσα
9/8/1944 32 Σπερχειάδα
9/8/1944 91 Τυμφρηστός
10/8/1944 17 Καρπενήσι
12/8/1944 32 Κλωνί συλληφθέντες που μεταφέρθηκαν στη Λαμία
14/8/1944 9 Παλαιοβράχα Στα πλαίσια της εκκαθαριστικής επιχείρησης των Γερ-

μανών “KREUZOTTER”
29/8/1944 6 Ιτέα

Οι δυνάμεις των κατακτητών
Στην περιοχή της Στερεάς, στην α’ φάση της κατοχής, έδρευε η 36η 

ιταλική μεραρχία Forli που υπαγόταν στο ΙΙΙο Σώμα Στρατού (Βόλος) 
ως τμήμα της 11ης ιταλικής στρατιάς του στρατηγού Carlo Vecciareli 
(190.000).

Μάλιστα στην Άμφισσα υπήρχε το 44ο σύνταγμα (με τάγματα στην 
Αμφίκλεια και την Αράχωβα) και στη Σπερχειάδα τάγμα του 6ου συντάγ-
ματος ιππικού Aosta.

Mετά την ιταλική συνθηκολόγηση της 8/9/1943 από τον ιταλικό στρα-
τό ένα ποσοστό διέφυγε (14.000), άλλο εξοντώθηκε από τους Γερμα-
νούς (14.000) και άλλο σε συντριπτικό βαθμό αιχμαλωτίστηκε (128.000), 
ένα τμήμα (18.000) συνεργάστηκε με τους ναζί, ενώ ένα τμήμα (16.000) 
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αφοπλίστηκε από τον ΕΛΑΣ που ενίσχυσε έτσι τα τεράστια κενά του σε 
οπλισμό και υλικό και ενδυναμώθηκε σε μεγάλο βαθμό.

Επίλεκτες Γερμανικές μονάδες αντικατέστησαν τους αναποτελεσμα-
τικούς Ιταλούς στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις από το Σεπτέμβριο 1943 
έως το τέλος της κατοχής.

Μερικές από αυτές που έδρευαν μόνιμα ή έφτασαν στην περιοχή για 
να λάβουν μέρος σε επιχειρήσεις ήταν:

− το 18ο σύνταγμα Ορεινών Κυνηγών SS (από Φινλανδία) που έφτασε 
στο Λιανοκλάδι 15/8/1943

− το 8ο σύνταγμα ΤΘ Γρεναδιέρων SS (IVη Αστυνομική μεραρχία SS 
-Λάρισα) από Μάιο 1944 σε Λαμία-Άμφισσα

− το 7ο σύνταγμα ΤΘ Γρεναδιέρων SS (IVη Αστυνομική μεραρχία SS 
-Λάρισα)

− το 21ο σύνταγμα Κυνηγών Αεροπορίας (XIη Αεροπορική μεραρχία 
-Αθήνα)

− το 2ο σύνταγμα Brandenburg
− το 845ο Γερμανο-Αραβικό τάγμα
− το 724ο σύνταγμα Ορεινών Κυνηγών (104η μεραρχία Ορεινών Κυ-

νηγών -Αγρίνιο)
− το 734ο σύνταγμα Ορεινών Κυνηγών (104η μεραρχία Ορεινών Κυ-

νηγών -Αγρίνιο)
− το 654ο σύνταγμα πυροβολικού Ορεινών Κυνηγών (104η μεραρχία 

Ορεινών Κυνηγών -Αγρίνιο)

Η διάρθρωση και διοίκηση του ΕΛΑΣ Ρούμελης
Έως την ίδρυση του Γενικού Στρατηγείου (19 Μαΐου 1943 στο Περ-

τούλι Τρικάλων) ο ΕΛΑΣ διαρθρώνονταν σε Γενικά Αρχηγεία (επίπεδο 
μεραρχίας).

Στην περιοχή μας η διάρθρωση έως το Μάιο 1943 ήταν η εξής:
− Γενικό Αρχηγείο Ρούμελης (3.000)
− Αρχηγείο Φθιώτιδος
− Αρχηγείο Παρνασσίδος
− Αρχηγείο δυτικής Στερεάς
− Αρχηγείο Αττικο-Βοιωτίας
− Υπαρχηγείο Ευβοίας

Μετά την ιταλική συνθηκολόγηση το Σεπτέμβριο 1943 η διάταξη και 
η ονοματολογία των μονάδων μεταβάλλονται:
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− ΧΙΙΙη μεραρχία Ρούμελης (4.000)
− 5/42ο σύνταγμα δυτικής Φθιώτιδας
− 36ο σύνταγμα Λοκρίδος
− 2/39ο σύνταγμα δυτικής Στερεάς
− 34ο σύνταγμα Αττικο-Βοιωτίας
− 5ο τάγμα Παρνασσίδος
− 7ο τάγμα Ευβοίας

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στο επίλεκτο τάγμα θανάτου του 5/42ο 
συντάγματος. Εγκαταστάθηκε τον Ιούλιο 1943 στο Γαρδίκι Ομιλαίων και 
τον Αύγουστο στη Μακρακώμη (διοικητής λοχαγός Γιαννακουλόπουλος, 
καπετάνιος Σπύρος Μπέκιος (Λάμπρος). Η συνολική δύναμη του ήταν 400 
άνδρες εκ των οποίων 150 ξένοι αυτόμολοι (Γερμανοί, Πολωνοί, Ιταλοί, 
Σοβιετικοί αντιφασίστες)

Μετά τις 17 Νοεμβρίου 1943 και τη λήξη των εκκαθαριστικών επιχει-
ρήσεων των Γερμανών με τις κωδικές ονομασίες “Puma” 29/10-3/11-1943 
στη νότια Πίνδο και «Hubertus” 6-13/11/1943 από Αγρίνιο και Λαμία προς 
Καρπενήσι, η έδρα του Γενικού Στρατηγείου μεταφέρεται στο Κερασοχώρι 
Ευρυτανίας

Στα πλαίσια της εκκαθαριστικής επιχείρησης των Γερμανών “Adler” 
20/11-3/12/1943 προς οροπέδιο Νευρόπολης (περιοχή λίμνης Πλαστήρα 
και βορείων Αγράφων) θα μετακινηθεί στην περιοχή Λιανοκλάδι-Καϊτσα 
η 16η μεραρχία Ανατολικής Θεσσαλίας και το 3/7ο σύνταγμα Ιππικού 
με έδρα τη Φουρνά Ευρυτανίας, ενώ στη Φραγκίστα θα εδρεύει η Σχολή 
Εφέδρων Αξιωματικών του ΕΛΑΣ

Από το Μάρτιο 1944 η διάταξη διαμορφώνεται ως εξής:
− ΧΙΙΙη μεραρχία Ρούμελης (3.500)
− 42ο σύνταγμα δυτικής Φθιώτιδας
− 36ο σύνταγμα Λοκρίδας
− 2/39ο σύνταγμα δυτικής Στερεάς
− Vη ταξιαρχία Αττικο-Βοιωτιας (2.000)
− 34ο σύνταγμα Αττικής
− 5ο ταγμα Παρνασσιδας-Θηβων
− 7ο τάγμα Ευβοίας

Λίγο πριν την απελευθέρωση το Σεπτέμβριο 1944 οι δυνάμεις του 
ΕΛΑΣ στην ανατολική Ρούμελη ήταν οι εξής:

− Ομάδα Μεραρχιών Στερεάς ΟΜΣ (200)
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− ΧΙΙΙη μεραρχία Ρούμελης (5.000)
− 42ο σύνταγμα δυτικής Φθιώτιδας
− 36ο σύνταγμα Λοκρίδας
− 52ο σύνταγμα ανατολικής Φθιώτιδας
− ανεξάρτητος στολίσκος ΕΛΑΝ Μαλιακού
− ΙΙη μεραρχία Αττικο-Βοιωτιας (4.000)
− 34ο σύνταγμα Αττικής
− 2ο σύνταγμα Παρνασσιδας-Θηβών
− 7ο σύνταγμα Ευβοίας
− 3η μοίρα ΕΛΑΝ Ευβοϊκού-Σαρωνικού-Κορινθιακού-Αργολικού 

κόλπου

Μετά την απελευθέρωση τον Οκτώβριο 1944 ο αριθμός των ανταρ-
τών αυξήθηκε ακόμα περισσότερο: η ΧΙΙΙη μεραρχία σε (7.000) και η ΙΙη 
μεραρχία σε (4.500)

Καλλίνος Θεόδωρος (Αμάρμπέης), Αξιωματικός της Σχολής Ευελπίδων. 
Ο πρώτος Αξιωματικός που προσχώρησε στον ΕΛΑΣ 

(Τάξης Σ.Σ.Ε. 1937)
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Γιώργος Ζαχαρόπουλους (Φεραίος), ανθυπολοχαγός της Σχολής του ΕΛΑΣ, 
αξιωματικός πληροφοριών του 1/38 Συντάγματος 

(Δικηγόρος Αθηνών, μέχρι και το 2000)
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Κεφάλαιο 12
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΛΑΔΙΑ  

ΜΕ ΤΟ 52ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΩΝ

12.1. Οι διοικητές του ΕΛΑΣ Ρούμελης 

Στη διοίκηση των δυνάμεων αυτών αναδείχθηκαν εξαίρετοι αξιωματικοί 
και καπετάνιοι, πρωτοπόροι της αντίστασης πανελλαδικά. που σφυρη-
λατήθηκαν και αναδείχθηκαν μέσα από τις πολυάριθμες συγκρούσεις με 
τον κατακτητή, ορισμένοι δε εξ αυτών έγιναν θρύλος:

Άρης Βελουχιώτης, καπετάνιος Γενικού Στρατηγείου ΕΛΑΣ
Σαράφης Στέφανος, υποστράτηγος, διοικητής Γενικού Στρατηγείου 

ΕΛΑΣ
Τσαμάκος Κων/νος, στρατηγός, διοικητής ΧΙΙΙης μεραρχίας και μετά 

της Ομάδας Μεραρχιών Στερεάς
Καραγιάννης Ιωάννης, συνταγματάρχης, επιτελάρχης της Ομάδας 

Μεραρχιών Στερεάς
Παπαδάκης Βαγγέλης (Λευτεριας), καπετάνιος ΧΙΙΙης μεραρχίας και 

μετά Ομάδας Μεραρχιών Στερεάς
Παπαθανασίου Ιωάννης, συνταγματάρχης, διοικητής ΧΙΙΙης μεραρχίας
Παπαοικονόμου Κων/νος, ταγματάρχης, επιτελάρχης ΧΙΙΙης μεραρχίας
Ματσούκας Δημήτριος, υποστράτηγος, διοικητής ΧΙΙΙης μεραρχίας
Παπαθανασίου Αθανάσιος, αντισυνταγματάρχης, επιτελάρχης ΧΙΙΙης 

μεραρχίας
Καλλίνος Θεόδωρος (Αμάρμπεης), υπολοχαγός, καπετάνιος ΧΙΙΙης 

μεραρχίας
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Ρήγος Γεώργιος, συνταγματάρχης, διοικητής ΙΙης μεραρχίας
Μούντριχας Ανδρέας (Ορέστης), καπετάνιος ΙΙης μεραρχίας
Σαμαριδης Γ, λοχαγος, επιτελάρχης ΙΙης μεραρχίας
Παπαζήσης Μιχάλης, ταγματάρχης, διοικητής 2ου συντάγματος
Δημητρίου Δημήτριος (Νικηφόρος), ανθυπολοχαγός, καπετάνιος 2ου 

συντάγματος
Αλεξάνδρου Γιάννης (Διαμαντής), καπετάνιος 34ου συντάγματος
Ζούλας Ευθύμιος, αντισυνταγματάρχης, διοικητής 36ου συντάγματος
Μπάρδας Γιάννης (Φωτεινος), καπετάνιος 36ου συντάγματος
Καθούλης Λουκάς (Θηβαίος), καπετάνιος 36ου συντάγματος
Θεοχάρης Σπαθής, αντισυνταγματάρχης, διοικητής 42ου συντάγματος
Μπελής Νάκος, καπετάνιος 42ου συντάγματος
Φοίβος Γρηγοριάδης (Φώτης Βερμαίος), λοχαγός, διοικητής 42ου συ-

ντάγματος
Χουλιάρας Γιώργος (Περικλής), καπετάνιος 42ου συντάγματος
Κασλάς Δημήτριος, ταγματάρχης, διοικητής 52ου συντάγματος
Λαδιάς Αριστείδης, ανθυπολοχαγός, καπετάνιος 52ου συντάγματος
Γρηγοριάδης Σόλων, σημαιοφόρος ΠΝ, διοικητής ανεξάρτητης μοίρας 

ΕΛΑΝ Μαλιακού
Μπεγνής Σωτήρης, καπετάνιος, ανεξάρτητης μοίρας ΕΛΑΝ Μαλιακού

pressfthiotida.blogspot.com/p/blog-page_1482.html
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Από το Λεύκωμα της XIII Μεραρχίας του ΕΛΑΣ

Το 52 σύνταγμα άνηκε στην ΧΙΙΙ μεραρχία η οποία έγινε ομάδα με-
ραρχιών Ρούμελης.Τα τμήματα του ΕΛΑΣ μάχονται μέχρι εξαντλήσεως, 
χωρις να είναι δυνατή η αντικατάστασις των και με μεγάλη έλλειψη πυ-
ρομαχικών. Ο τομεύς Πειραιώς έχει ενισχυθεί με δύναμη 700 ανδρών του 
ορεινού ΕΛΑΣ (52 Σύνταγμα ΧΙΙΙ Μεραρχίας) και αριθμόν τινα βολών 
πυροβολικού, αλλ’ αι ανάγκαι της γραμμής μάχης είναι μεγάλαι λόγω της 
εκτάσεως που λαμβάνει το μέτωπον του αγώνος. Το Α΄ Σώμα Στρατού έχει 
ενισχυθεί με το 9ον Σύνταγμα Πελοποννήσου (2 Τάγματα) μηχανοκίνητον 
πλην εκ 2 θωρακισμένων αυτοκινήτων και με αριθμόν τιναν πυρομαχικών 
ατομικού τυφεκίου και εκρηκτικών.

Κατά την Γερμανοϊταλική κατοχή ο Κασλάς έλαβε μέρος στην Εθνική 
Αντίσταση. Ενταχθείς αρχικά στις τάξεις του ΕΔΕΣ περί το τέλος Αυγού-
στου του 1943, με 7 άλλους συναδέλφους του αξιωματικούς, έφυγε από 
τον Βόλο και μετέβη στην Καρδίτσα όπου ενεγράφη στην οργάνωση του 
ΕΔΕΣ και ανέλαβε να συγκροτήσει το Υπαρχηγείο Φαρσάλων. Εκεί δήλω-
σαν συμμετοχή πάνω από 500 άοπλοι πολίτες, αρκετοί από τους οποίους 
επί μήνα και πλέον περίμεναν να τους σταλεί οπλισμός. Προτού όμως 
αυτός φτάσει συνελήφθησαν από τμήματα του ΕΛΑΣ περί το τέλος 
Σεπτεμβρίου 1943. Τότε ο Κασλάς, “και υπό την επίδρασιν ψυχολο-
γικών λόγων”, όπως γράφει ο ίδιος, εντάχθηκε στον ΕΛΑΣ.

LADIAS-MAXHTHS.indb   227 28/2/19   11:52 πμ



228 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΛΑΔΙΑ

Έδρασε κυρίως στην περιοχή της κοιλάδας του Σπερχειού, ως Στρα-
τιωτικός Διοικητής Τάγματος και Συντάγματος, του 51 και του 52 κατά 
σειράν, υπό τις διαταγές των υποστρατήγων Κων. Τσαμάκου και Δημ. 
Ματσούκα, καθώς και του αντ/χη Αθ. Κατσαρού.

Έλαβε μέρος στις εξής μάχες του ΕΛΑΣ εναντίον των στρατευμάτων 
Κατοχής: 1) στο Βλάσδο (Μοσχάτο) Καρδίτσης στις 7 Μαρτίου 1944, 
2) στον Μεσινικόλα Καρδίτσης στις 18 Μαρτίου 1944, 3) στο Παλιούρι 
Φθιώτιδος στις 12 Απριλίου 1944, 4) στην περιοχή Μακρακώμης - Σπερ-
χειάδος από τις 11-14 Ιουνίου και στις 18 Ιουνίου 1944, 5) εναντίον των 
εκκαθαριστικών ενεργειών των Γερμανών στην κοιλάδα του Σπερχειού στις 
7-20 Αυγούστου 1944, 6) στη μάχη του Λιανοκλαδίου την 1 Σεπτεμβρίου 
1944 και 7) στις μάχες στην περιοχή Δομοκού στις 18-20 Οκτωβρίου 1944. 
Ακόμα οργάνωσε διάφορα σαμποτάζ επί της σιδηροδρομικής γραμμής σε 
συνεργασία με Άγγλους κομάντος υπό τον Άγγλον ταγ/χη Τζων Μόλγκαν 
από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο 1944.

Στο 52 Σύνταγμα υπαγόταν και ένας λόχος της ΕΠΟΝ με διοικητή τον 
Ζαχαρία Μπουλασίκη και καπετάνιο τον Μαργαρίτη Μπέτα από τον Βόλο.

Το 52 Σύνταγμα του ΕΛΑΣ, σύμφωνα με κατάσταση που υπέβαλε ο 
διοικητής του Δ. Κασλάς στις 12 Δεκεμβρίου 1945, είχε τις ακόλουθες 
απώλειες:

Νεκροί κατά τις συγκρούσεις με τα στρατεύματα Κατοχής: 52.
Νεκροί κατά τις εμφύλιες συγκρούσεις των Δεκεμβριανών: 41.
Τραυματίες κατά τις συγκρούσεις με τα στρατεύματα Κατοχής: 43.
Τραυματίες κατά τις εμφύλιες συγκρούσεις των Δεκεμβριανών: 107.
Σύνολο: νεκρών 93, τραυματιών: 150. Σύνολο νεκρών και τραυματιών: 

243.

Αποστρατεύθηκε αυτεπαγγέλτως με τον βαθμό του αντισυνταγμα-
τάρχη. Απεβίωσε στις 22 Φεβρουαρίου 1966 από καρδιακό επεισόδιο. 
Είχε προηγηθεί και εγκεφαλικό, το οποίο του προκάλεσε προβλήματα 
στην ικανότητα να γράφει. Με την αναγνώριση και της εαμικής Εθνικής 
Αντίστασης το 1985 προήχθη, μετά θάνατον, σε ταξίαρχο.

Η καθολική αναγνώριση και αποδοχή της εθνικής του δράσης ήρθε 
αργότερα. Με την καθιέρωση της 9ης Μαρτίου ως τοπικής εορτής, αποδί-
δεται η οφειλόμενη δόξα και τιμή και στον υπερασπιστή του περιμαχήτου 
Υψώματος 731 ταγματάρχη Δημήτριο Κασλά.
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12.2. Τα Δεκεμβριανά – οι ένοπλες συγκρούσεις

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Βρετανικό άρμα στους δρόμους της Αθήνας, την περίοδο των Δεκεμβριανών

Χρονολογία: Δεκέμβριος 1944 - Ιανουάριος 1945
Τόπος: Ελλάδα
Έκβαση: Επικράτηση των Βρετανικών και κυβερνητικών δυνάμεων

Μαχόμενα μέρη:

Μαχόμενα μέρη

 Κυβερνητικές δυνάμεις
 4η Μεραρχία (10η, 12η, 23η Ταξιαρχίες Πεζικού), 2η 

Ταξιαρχία Αλεξιπτωτιστών, 23η Τεθωρακισμένη Ταξιαρ-
χία, 139η Ταξιαρχία Πεζικού, 5η Ινδική Ταξιαρχία κ.α [1]

 ΕΑΜ - ΕΛΑΣ Α΄Σώμα Στρα-
τού, ΙΙ Μεραρχία, 52 Σύνταγμα 
Πεζικού, VIII ταξιαρχία, Εθνική 
Πολιτοφυλακή κ.α

Αρχηγοί
• Γεώργιος Παπανδρέου (πολιτικώς)
• Ρόναλντ Σκόμπι (στρατιωτικώς)

Κεντρική επιτροπή ΕΛΑΣ
• Γιώργης Σιάντος
• Εμμανουήλ Μάντακας
• Μιχάλης Χατζημιχάλης

Δυνάμεις

 11.600 (Κυβερνητικές δυνάμεις)
 80.000-90.000 (Βρετανικές Δυνάμεις)

 17.800
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Γενικά 
Η βαθύτερη αιτία ήταν η διαμάχη ανάμεσα στις δυνάμεις που διεκδι-

κούσαν την εξουσία της μεταπολεμικής Ελλάδας: Από τη μια το ΕΑΜ, 
το οποίο ελεγχόταν από το ΚΚΕ αλλά είχε ευρύτερη απήχηση, ιδιαίτερα 
στα λαϊκά στρώματα και τις τάξεις των διανοουμένων. Το ΕΑΜ, που είχε 
καταστεί ισχυρότατος πολιτικός και στρατιωτικός μηχανισμός όντας η 
σημαντικότερη αντιστασιακή δύναμη στην κατεχόμενη Ελλάδα, είχε σε 
πολλές περιοχές της χώρας de facto την εξουσία στα χέρια του μετά το 
τέλος του πολέμου και ήθελε να αποτρέψει την επάνοδο του βασιλιά κα-
θώς και την τυχόν ανασύσταση δικτατορικού καθεστώτος όπως αυτό της 
μεταξικής περιόδου. Από την άλλη πλευρά είχαν συνασπιστεί το σύνολο 
των αντικομμουνιστικών ένοπλων δυνάμεων, φιλελεύθεροι και φιλοβα-
σιλικοί που, με την υποστήριξη των Βρετανών, επιζητούσαν την ένταξη 
της Ελλάδος στο πλευρό των χωρών της Δυτικής Ευρώπης.

Το ξεκίνημα της κρίσης 
Η ταξιαρχία είχε λάβει μέρος στη μάχη του Ρίμινι. Στη διατήρηση ή 

διάλυση της, όπως και του ΕΛΑΣ, θα επικεντρωθεί η κρίση που θα οδη-
γήσει στη Δεκεμβριανή σύγκρουση Αμέσως μετά την απελευθέρωση της 
Ελλάδας από τους Γερμανούς κατακτητές, η κυβέρνηση εθνικής ενότητας 
του Γεωργίου Παπανδρέου ανέλαβε το δύσκολο έργο της ανόρθωσης της 
χώρας. Ταυτόχρονα είχε τεθεί αφ’ ενός μεν το ζήτημα της τιμωρίας των 
συνεργατών του κατακτητή, αφ’ ετέρου δε η μεθόδευση του αφοπλισμού 
των ανταρτών. Οι βάσεις πάνω στις οποίες κινούνταν η πολιτική του 
Παπανδρέου ήταν η συμφωνία της Καζέρτα, η οποία υπέτασσε όλες τις 
ελληνικές δυνάμεις (εθνικό στρατό και ανταρτικές ομάδες) υπό συμμαχική 
διοίκηση και συγκεκριμένα τον στρατηγό Σκόμπυ.

Το σημείο που τελικά οδήγησε στην κρίση ήταν ο αφοπλισμός των 
αντάρτικων ομάδων. Το θέμα αυτό θα μπορούσε να καθορίσει αποφασι-
στικά την κατανομή της εξουσίας μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Στις 
5 Νοεμβρίου ο Παπανδρέου ανακοίνωσε, σε συμφωνία με το στρατηγό 
Σκόμπυ, ότι ο ΕΛΑΣ και ο ΕΔΕΣ θα αποστρατευθούν ως τις 10 Δεκεμβρί-
ου. Ακολούθησαν μακρές διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβερνήσεως και 
του ΕΑΜ. Στις 27 Νοεμβρίου ο Παπανδρέου ανακοίνωσε τη συμφωνία 
με τους εαμικούς υπουργούς Σβώλο, Τσιριμώκο, Ζεύγο για την αποστρά-
τευση. Αντιδράσεις προκάλεσε όμως, κυρίως στους αδιάλλακτους εντός 
του ΕΑΜ, το τελεσίγραφο της κυβέρνησης την 1η Δεκεμβρίου για γενικό 
αφοπλισμό σύμφωνα με την πρόσφατη συμφωνία, η οποία προέβλεπε ότι 
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θα εξαιρούνταν η Τρίτη Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία και ο Ιερός Λόχος, με 
το σκεπτικό ότι ήταν το μόνο εν λειτουργία τμήμα του τακτικού Ελληνικού 
Στρατού το οποίο πολέμησε σε Βόρειο Αφρική και Ιταλία. Επίσης, σε αυτές 
τις δυνάμεις θα προστίθενταν ένα τμήμα του ΕΔΕΣ και μια Ταξιαρχία του 
ΕΛΑΣ ώστε να λάβουν μέρος αν χρειαστεί σε επιχειρήσεις των συμμάχων 
σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Αυτό που ήθελε η Βρετανική Κυβέρνηση ήταν 
«να δημιουργηθεί εθνικός στρατός με δύναμη 40.000 ανδρών, ικανός να 
αναλάβει καθήκοντα εσωτερικής ασφάλειας, ώστε να γίνει εφικτή η τα-
χύτερη αποδέσμευση των βρετανικών δυνάμεων από την Ελλάδα προς 
τις άλλες ζώνες επιχειρήσεων».

Προετοιμασία των αντίπαλων πλευρών 
Ο επιτελικός αξιωματικός του ΕΛΑΣ Θεόδωρος Μακρίδης είχε προβλέ-

ψει εγκαίρως ότι είναι λίαν ενδεχόμενη βρετανική ένοπλος επέμβασις και 
είχε καλέσει το ΚΚΕ να πάρει μέτρα επίθεσης στους Βρετανούς. Αντίθετα 
το ΚΚΕ θα αποκόψει το Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ που είχε μέλη 
τους οπαδούς της σύγκρουσης Στέφανο Σαράφη, και Θανάση Κλάρα 
και θα ανασυγκροτήσει τη Κεντρική Επιτροπή του ΕΛΑΣ τοποθετώντας 
ελεγχόμενα μη κομματικά στελέχη σε μια προσπάθεια να μην εκτραπούν 
οι συγκρούσεις.

Οι ένοπλες συγκρούσεις στην περιοχή δράσης του 52ου Συντάγματος
Στις 9 Δεκεμβρίου ο Τσόρτσιλ διέταξε αποστολή νέων ενισχύσεων 

στην Ελλάδα. Την επόμενη μέρα οι Βρετανοί ξεκίνησαν επιχείρηση για 
την ανακατάληψη του Πειραιά. Στην επιχείρηση για την κατάληψη του 
λόφου της Καστέλλας χρησιμοποιήθηκε η 5η Ινδική Μεραρχία. Οι Ινδοί 
στρατιώτες (γνωστοί ως Γκούρκας), έπειτα από σκληρή μάχη, στην οποία 
είχαν σημαντικές απώλειες, κατέλαβαν την Καστέλλα στις 14 Δεκεμβρίου. 
Στις 16 Δεκεμβρίου αποβιβάστηκαν στο Φάληρο νέες Βρετανικές ενι-
σχύσεις και ξεκίνησαν επιχειρήσεις για την ανακατάληψη των περιοχών 
της Αθήνας που βρίσκονταν στον έλεγχο του ΕΛΑΣ. Αφού εξασφάλισαν 
τον έλεγχο της Λεωφόρου Συγγρού που τους επέτρεπε την μεταφορά 
στρατιωτών από το Φάληρο στο κέντρο της Αθήνας, κατέλαβαν στις 18 
Δεκεμβρίου τον Λυκαβηττό από τον οποίο έλεγξαν με τα πυροβόλα που 
τοποθέτησαν τους σημαντικότερους δρόμους της Αθήνας. Τη νύχτα της 
17ης προς 18η Δεκεμβρίου οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ πραγματοποίησαν μία 
επιτυχημένη επιχείρηση καταλαμβάνοντας τα ξενοδοχεία της Κηφισιάς 
Σεσίλ, Απέργη και Πεντελικόν, στα οποία διέμενε το προσωπικό της RAF. 
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Συνολικά 50 αξιωματικοί και 500 σμηνίτες της RAF αιχμαλωτίστηκαν.
Τη νύχτα της 23ης προς 24η Δεκεμβρίου δυνάμεις του ΕΛΑΣ προχώρη-

σαν στην υλοποίηση σχεδίου που στόχευε στην ανατίναξη του ξενοδοχείου 
Μεγάλη Βρετανία όπου διέμεναν η ελληνική κυβέρνηση και το βρετανικό 
επιτελείο. Για τον σκοπό αυτό παγιδεύτηκε με εκρηκτικά υπόνομος που 
κατέληγε δίπλα στα θεμέλια του κτιρίου. Η έκρηξη αναβλήθηκε προσω-
ρινά λόγω της άφιξης του Τσόρτσιλ στην Ελλάδα και στο διάστημα αυτό 
Άγγλοι εντόπισαν και απενεργοποίησαν τα εκρηκτικά.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ουίνστον Τσόρτσιλ έφτασε στην Ελ-
λάδα το μεσημέρι της 25ης Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος από τον υπουρ-
γό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Άντονι Ίντεν. Την πρώτη ημέρα 
διέμεινε στο Φάληρο στο θωρηκτό Ajax και την επόμενη πήγε στο ξενο-
δοχείο Μεγάλη Βρετανία όπου συμμετείχε σε σύσκεψη στο υπουργείο 
εξωτερικών. Στην σύσκεψη πήρε μέρος και αντιπροσωπεία του ΕΑΜ-Ε-
ΛΑΣ. Λίγες ημέρες αργότερα τοποθετήθηκε στη θέση του αντιβασιλέα ο 
Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός και πρωθυπουργός ο Νικόλαος Πλαστήρας.

Στο μέτωπο των μαχών οι βρετανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν από τις 
27 Δεκεμβρίου, γενική επίθεση κατά του ΕΛΑΣ. Οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Αθήνα στις 5 Ιανουαρίου και τον 
Πειραιά στις 7 Ιανουαρίου. Πέντε μέρες αργότερα, στις 11 Ιανουαρίου, 
δόθηκε τέρμα στις μάχες, μετά από συμφωνία του Ε.Α.Μ. με τον στρατηγό 
Σκόμπυ. Τα Δεκεμβριανά τερματίστηκαν οριστικά με την υπογραφή της 
συνθήκης της Βάρκιζας στις 12 Φεβρουαρίου 1945.

Τελικά, στις 6 Ιανουαρίου του 1945 οι δυνάμεις του ΕΑΜικού μετώπου 
αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τον Πειραιά και την Αθήνα. Πέντε μέρες 
αργότερα, στις 11 Ιανουαρίου, οι μάχες τερματίστηκαν, μετά από συμ-
φωνία του Ε.Α.Μ. με τον στρατηγό Σκόμπι. Μετά την ήττα του ο ΕΛΑΣ 
(υπο την ηγεσία του Σιάντου) αποχώρησε από την Αθήνα, μαζί με χιλιάδες 
υποστηρικτές του, καθώς και με χιλιάδες αιχμαλώτους αμάχους και μη, 
ως αντιστάθμισμα στη πρωτύτερη πράξη των Βρετανών που μετέφεραν 
έναν μεγάλο αριθμό αιχμαλώτων που υπολογίζεται στους 7.540, στη Μέση 
Ανατολή.
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13.3. Δεκέμβριος 1944-Η Αθήνα στις φλόγες

Από τον Νίκο Γιαννόπουλο (απόσπασμα βιβλίου)

Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ
«Τον Ιανουάριο του 1945, αν θυμάμαι καλά, δόθηκε εντολή από την 

μεραρχία στον λόχο μου (170 άνδρες) να χτυπήσουμε τους Εγγλέζους που 
ήταν στρατοπεδευμένοι στο Ψυχικό, στον χώρο του Κολεγίου. 

Η αυλή του κολεγίου ήταν γεμάτη από τεθωρακισμένα οχήματα και 
άρματα μάχης. 

Εμείς δεν είχαμε βαρύ οπλισμό. Με τι να εκτελούσαμε την διαταγή; Με 
τις πορδές; Τι θα κάναμε όταν έβγαιναν δύο από τα άρματα και άρχιζαν 
να βάλουν; Έχε υπόψη σου και το άλλο. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι 
να αντιμετωπίσουμε πόλεμο πόλεων με έναν αντίπαλο καλά εξοπλισμένο. 

Προσεγγίσαμε το Κολέγιο νύχτα και κολλήσαμε στην μάντρα. Οι Εγ-
γλέζοι μας εντόπισαν και μας έριξαν με ό,τι είχαν. Υποχωρήσαμε και τρυ-
πώσαμε στα υπόγεια των σπιτιών του Ψυχικού.

Άνοιξε η μέρα και βγήκαν με τα άρματα να μας βρουν. Που να πας; 
Πίσω μας τα Τουρκοβούνια γυμνά. Που να πας; Αν προσπαθούσαμε να 
φύγουμε απ’ εκεί θα μας θέριζαν. 

Εντόπισαν το σπίτι όπου ήμουν κρυμμένος με τρεις άνδρες. Ήξεραν 
που ήμασταν. Μας έβγαλαν έξω και μας πήγαν σε ένα χωράφι έξω από 
το κολέγιο. Απ’ εκεί μας πήγαν στο Χασάνι. Ύστερα μας μετέφεραν στον 
Βόλο και μας αντάλλαξαν με τους Εγγλέζους αεροπόρους της Κηφισιάς. 
Η αιχμαλωσία μας κράτησε δύο εβδομάδες. Όλο αυτό το διάστημα η 
συμπεριφορά των Εγγλέζων απέναντι μας δεν είχε καμία ιδιαιτερότητα. 
Ούτε καλή, ούτε κακή. Κακή δεν μπορώ να πω σίγουρα. Το συσσίτιο που 
μας έδιναν ήταν για μας πολυτέλεια».

Απόστολος Κοκμάδης 
Διοικητής του 2ου Λόχου του Ι/34 Συντάγματος του ΕΛΑΣ 

ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

«ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΧΑΜΕΝΟΙ 
ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΡΓΟΥΝ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΝ»

Η Μαρία Κυριακίδου γεννήθηκε στην Κεφαλονιά το 1926. Το 1938 
ήλθε στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της κατοχής εντάχθηκε στον ΕΛΑΣ 
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(Φεβρουάριος 1942) και μάλιστα αποτέλεσε ένα από τα πρώτα 80 μάχιμα 
μέλη του. Την περίοδο 1942 – ’43 ανήκε στην I Ταξιαρχία του Α΄ ΣΣ του 
ΕΑΑΣ και εκτελούσε καθήκοντα συνδέσμου. Το 1943 μετατέθηκε στη II 
Ταξιαρχία. Στα τέλη του ιδίου χρόνου έγινε μέλος του ΚΚΕ. Συμμετείχε στη 
Μάχη των Αθηνών και συγκεκριμένα στην πολιορκία του Συντάγματος 
Χωροφυλακής Αθηνών. 

«Ν.Γ.»: Τι προσδοκούσαν οι μαχητές του ΕΑΑΣ με την απελευθέ-
ρωση (12 Οκτωβρίου 1944) και τι ήταν αυτό που διέψευσε τις προσ-
δοκίες τους; 

Προσδοκούσαμε μία καλύτερη ζωή για όλο τον κόσμο, όχι ατομικά σαν 
ΕΛΑΣίτες. Για το ότι αυτό δεν έγινε φταίνε οι επόμενοι καταχτητές που 
λέγονταν «Σύμμαχοι», αυτή τη φορά με τον υπέρτερο οπλισμό.

Ποια ήταν η συμμετοχή σας στα Δεκεμβριανά;
Εδώ, να κάνω μια διόρθωση. Εμείς, δεν λέμε «Δεκεμβριανά» ποτέ. Λέμε 

«Δεκέμβρης». Αν δείτε τα βιβλία της Αξιώτη, του Λουντέμη «Ο ηρωικός 
Δεκέμβρης», και μία σειρά άλλα βιβλία που βγήκαν το 1945, αμέσως 
μετά τις μάχες, δεν θα δείτε πουθενά τον όρο «Δεκεμβριανά». Λέγεται 
«Δεκέμβρης», «33 ημέρες της Μάχης της Αθήνας», «η λαοκρατούμενη 
Αθήνα», λέγεται «η ηρωική Αθήνα», λέγεται ο,τιδήποτε άλλο εκτός από 
«Δεκεμβριανά». Αυτό τον όρο τον χρησιμοποίησαν πρώτη φορά στου 
Μακρυγιάννη, αυτοί που γλίτωσαν. Αυτούς που τους γλίτωσαν τα εγγλέ-
ζικα τανκς, δηλαδή. Αυτοί, ένα χρόνο μετά (Δεκέμβριος 1945), έκαναν 
μνημόσυνο γι’ εκείνους που σκοτώθηκαν στη μάχη και δεν έκαναν λόγο 
για «Δεκέμβρη», έλεγαν «Δεκεμβριανά». Δυστυχώς, αυτό τον όρο τον 
πήραν και τον χρησιμοποιούν και δικοί μας ιστορικοί και εφημερίδες 
και ο «Ριζοσπάστης» ακόμη. Αυτοί με τον όρο «Δεκεμβριανά» εννοούν 
«εγκληματίες, Εαμοβούλγαρους, αυτούς που έβγαζαν τα μάτια με τους 
τενεκέδες», τέτοια πράγματα εννοούν. Λοιπόν, εμείς, δεν λέμε ποτέ «Δε-
κεμβριανά» λέμε «Δεκέμβρης». 

Έζησα αυτές τις 33 ημέρες και έζησα από την πρώτη ημέρα την μάχη 
του Μακρυγιάννη. Ήμουν σύνδεσμος με ένα ποδήλατο, από του Μακρυ-
γιάννη μέχρι την έδρα της ταξιαρχίας στην Καισαριανή. Το βράδυ (πριν 
την επίθεση) είπαμε εμείς πως δεν θα πιάσουμε την Ακρόπολη γιατί είναι 
αρχαιολογικός χώρος και γιατί δεν πρέπει να την πιάσουμε. Πρωί – πρωί 
οι Εγγλέζοι την έπιασαν και είχαν «πιάτο» την Αθήνα, όχι για να δείτε 
πόσο εκτιμούν την ιστορία και τα αρχαία. Μας θέριζαν από εκεί πάνω. 

Οπότε σας εμπόδιζαν να προσεγγίσετε το Σύνταγμα Χωροφυλακής 
από την οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου,
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Βγαίναμε στην Αρεοπαγίτου. Στις 12 το μεσημέρι της πρώτης ημέρας 
το Μακρυγιάννη θα είχε πέσει. Έρχεται, όμως, ένα εγγλέζικο τανκ και 
περιμένουμε εντολή από την Ανώτερη Διοίκηση. Θα το χτυπήσουμε ή όχι; 
Μας ήρθε εντολή να μην το χτυπήσουμε.

Για ποιον λόγο;
Ακούστε, κύριε Γιαννόπουλε. Είναι γνωστές οι απαράδεκτες συμφωνίες. 

Είναι γνωστά τα λάθη του ΚΚΕ και του κινήματος, των ηγετών που υπήρ-
χαν τότε. Αυτό όμως δεν αναιρεί με τίποτα τις θυσίες των χιλιάδων που 
έπεσαν. Γιατί για μένα δεν υπάρχει εμφύλιος πόλεμος. Υπάρχει συνέχεια 
του κατακτητή από το 1941 μέχρι το 1949.

Προσπαθώ να κατανοήσω τα αίτια απαγόρευσης προσβολής του 
άρματος

Εφόσον υπήρχαν συμφωνίες υπήρχε και η ψευδαίσθηση ότι οι Εγγλέ-
ζοι δεν θα μας χτυπούσαν. Όμως, έφεραν για να μας χτυπήσουν 60.000 
στρατό, αεροπλάνα, καράβια, τανκς και πολυβόλα.

Εσείς παραμείνατε στου Μακρυγιάννη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
πολιορκίας;

Ήμουν μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου. Στις 11 – 12 τραυματίστηκε ο Γιάννης 
(σύζυγος της κας Κυριακίδου), πήγε στο νοσοκομείο, εγώ συνέχιζα άλλη 
δουλειά. 

Στη Μάχη της Αθήνας ο ΕΛΑΣ πολέμησε και εναντίον μελών των 
Ταγμάτων Ασφαλείας;

Όσους ταγματασφαλίτες και αξιωματικούς είχαμε πιάσει, το είχαμε 
κάνει με συγκεκριμένα στοιχεία. Τους ήξερε ο κόσμος. Ξέρετε ότι στην 
απελευθέρωση οι γυναίκες επάνω στη Δάφνη, οι μαυροφόρες οι μανάδες 
πιάσανε ταγματασφαλίτη που σκότωσε τα παιδιά τους μπροστά στα μάτια 
τους και τον πήραμε από τα χέρια τους για να μην τον λυντσάρουν; 

Τον πήραμε για να δικαστεί. Είναι γελοία αυτά που λέγονται. Όλους 
αυτούς τους είχαμε σε στρατόπεδα. Όταν ήρθε η κυβέρνηση και οι Εγγλέ-
ζοι τους παραδώσαμε για να δικαστούν. Αυτοί τους πήραν, τους έντυσαν 
στον Ιερό Λόχο και στην Ταξιαρχία «Ρίμινι». Ποιοι νομίζετε ότι ήταν; 
Αυτοί ήταν και πολέμησαν μαζί με τους Εγγλέζους.

Η αντίπαλη πλευρά κατηγόρησε το ΚΚΕ και τον ΕΑΑΣ για εγκλή-
ματα κατά των αμάχων την περίοδο των Δεκεμβριανών. Τι απάντηση 
δίνετε;

Όχι, απλώς ψεύδη, αλλά τα εγκλήματα τα δικά τους προσπάθησαν 
να τα φορτώσουν σε εμάς. Έφτασαν στο σημείο να ξεθάβουν ακόμη και 
ΕΑΑΣίτες. Τους πήγαν πάνω στο Χαϊδάρι, τους έβγαλαν τα μάτια και τους 
παρουσίασαν ως δολοφονηθέντες από τον ΕΑΑΣ!
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Γιατί, κατά τη γνώμη σας, ο ΕΑΑΣ έχασε τη μάχη των Αθηνών;
Ο ΕΑΑΣ έχασε γιατί αντιμετώπισε υπέρτερες δυνάμεις. Σας εξήγησα 

προηγουμένως ότι ο εχθρός διέθετε τανκς, αεροπλάνα, πλοία και 60.000 
Εγγλέζους και Ινδούς στρατιώτες και από την άλλη πλευρά βρισκόταν ο 
ΕΑΑΣ της Αθήνας με τα λιανοντούφεκα.

Ήταν, όμως, μόνο αυτός ο λόγος; Συνέβαλε στην ήττα η καθυστέρη-
ση της ηγεσίας του ΕΑΑΣ να διοχετεύσει στην Αθήνα εμπειροπόλεμες 
δυνάμεις από την επαρχία;

Υπήρχε συμφωνία να μην μπει ο ΕΑΑΣ του βουνού στην Αθήνα. Όταν 
άρχισε η Μάχη της Αθήνας η ηγεσία είχε ακόμη την ψευδαίσθηση ότι 
δεν θα μας χτυπούσαν οι Εγγλέζοι, όμως το αισθητήριο του λαού πρέπει 
πάντα τις κρίσιμες ώρες να το υπολογίζεις. Στις 3 του Δεκέμβρη που μας 
χτύπησαν στο μεγάλο συλλαλητήριο ήμουν μπροστά. Και ήμουν μπροστά, 
γιατί είμαστε η νότια αχτίδα και κατεβαίναμε κάτω τη Συγγρού, χιλιάδες 
άνθρωποι. Στη συμβολή με τη Δαβάκη, που σήμερα είναι υπόγεια διάβα-
ση, τέθηκε το ζήτημα ποιος θα μπει μπροστά, εμείς από τη Νέα Σμύρνη 
ή η Καλλιθέα; Επικράτησε η Καλλιθέα, γιατί εκεί βρίσκονταν τα γραφεία 
της αχτίδας. Μπήκαν έξι κοπέλες μπροστά και τις θέρισαν όλες. Όπως 
ερχόμασταν από τους στύλους του Ολυμπίου Διός με κατεύθυνση τον 
Άγνωστο Στρατιώτη, μας χτύπησαν από τη Βουλή και από το Υπουργείο 
Εσωτερικών. Σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι. Την άλλη μέρα, ήρθαν οι Εγγλέ-
ζοι και τιμητική φρουρά στην κηδεία. Κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου 
είχαν μαζεμένους τους ταγματασφαλίτες, οι οποίοι πυροβόλησαν και 
σκότωσαν άλλους τόσους.

Είναι απορίας άξιο πώς η ηγεσία είχε ακόμη αυτή την ψευδαίσθηση. 
Να σας πω και κάτι άλλο; Πάντοτε, από την κορυφή μέχρι τα νύχια η 
προδοσία υπάρχει, οι Εφιάλτες υπάρχουν. Γεωργαλάς, Γκίκας και τι δεν 
βγήκε! Εμείς είχαμε έναν τέτοιο, ταγματάρχη στο συγκρότημα μάχης στου 
Μακρυγιάννη.

Θυμάστε το όνομά του;
Δεν το θυμάμαι αυτή την στιγμή. Αυτός είχε έναν τομέα απέναντι από 

του Μακρυγιάννη προς τη Συγγρού και πήρε το τμήμα του και έφυγε. 
Εμείς, νομίζαμε πως είχαμε απ’ εκεί πλάτες και δεν είχαμε τίποτε.

Με ποιο αιτιολογικό απέσυρε το τμήμα του;
Ότι χτυπούσαν λέει την Καισαριανή. Σας λέω ένα μικρό, ελάχιστο 

παράδειγμα. 
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ΠΩΣ ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Στις 10 Δεκέμβρη του 1944 η Κεντρική Επιτροπή του ΕΛΑΣ, η οποία 
αποτελείτο από τους στρατηγούς Χατζημιχάλη και Μάντακα και τον γραμ-
ματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, 
Γιώργη Σιάντο, μου ανέθεσε να καλύψω τον τομέα Φάληρο – Πειραιά 
μέχρι την Ελευσίνα με το 52ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ –της XIII Μεραρχίας– 
και με το 6ο Σύνταγμα Πειραιά, στο οποίο ήταν ο Νίκανδρος Κεπέσης, 
με το ψευδώνυμο Ανέστης, καπετάνιος. Εγώ, εγκατέστησα στην Κοκκινιά 
σταθμό διοίκησης με ένα κλιμάκιο του επιτελείου. Ο σταθμός διοίκησης 
της Μεραρχίας, με επικεφαλής τον υποστράτηγο Ματσούκα Δημήτρη, που 
είχε το ψευδώνυμο Οπούντιος, ήταν στη Χασιά. Εγώ, εφήρμοσα τακτική 
ενεργητικής άμυνας και κρατήσαμε αυτόν τον τομέα: Την ημέρα, με το 
πυροβολικό απ’ τα καράβια που είχαν στον Πειραιά και στο Φάληρο – οι 
Βρετανοί – και με τα μηχανοκίνητα, προχωρούσαν. Εμείς, με βραδινές 
επιχειρήσεις, ανακαταλαμβάναμε τις θέσεις, τις οποίες είχαμε χάσει την 
ημέρα. Έτσι, κρατήσαμε τον τομέα μας. Στις 4 Ιανουαρίου το απόγευμα, ο 
παρατηρητής (περίπου ήταν 4 η ώρα το απόγευμα), κατεβαίνει κάτω απ’ 
την ταράτσα και μου λέει: «Τανκς στο Δαφνί». Ανεβαίνω και πραγματικά 
διαπίστωσα ότι υπήρχαν τανκς στο Δαφνί. Αμέσως, κατάλαβα ότι η Αθήνα 
έπεσε στα χέρια των Βρετανών και ότι εμείς είμαστε αποκομμένοι. 

Προσπαθώ τηλεφωνικά να επικοινωνήσω με τη Μεραρχία αλλά δεν 
μπόρεσα. Ούτε με τον ασύρματο μπόρεσα. Ούτε με το Σώμα Στρατού 
της Αθήνας, ούτε με τη Μεραρχία. Έστειλα σύνδεσμο έφιππο αλλά δεν 
γύρισε. Βρέθηκα στην πιο δύσκολη περίπτωση στη ζωή μου. Τι έπρεπε ν’ 
αποφασίσω: Να συμπτύξω τις δυνάμεις; Να αποχωρήσω απ’ τον Πειραιά; 
Αν δεν έπρεπε, θα ήμουν προδότης. Διότι δεν ήξερα ποια ήταν τα σχέδια 
της ηγεσίας. Να παραμείνω; Θα αιχμαλωτιζόταν το 52ο Σύνταγμα, το 6ο 
Σύνταγμα του Πειραιά και καμιά εικοσαριά χιλιάδες ΕΛΜίτες, ΕΠΟΝίτες 
του Πειραιά, οι οποίοι θα πήγαιναν αιχμάλωτοι στην Αφρική, όπως πήγαν 
μερικοί. Εγώ, στη διάρκεια των επιχειρήσεων, την ημέρα ήμουνα στον 
Πειραιά. Στον σταθμό διοίκησης. Τη νύχτα, όταν δεν είχαμε επιχειρήσεις, 
πήγαινα στη Χασιά, στον σταθμό διοίκησης της Μεραρχίας, ενημέρωνα 
τον στρατηγό και ενημερωνόμουν και εγώ για την κατάσταση που υπήρχε. 
Και ακολουθούσαμε ένα δρομολόγιο μέσω Περιστεριού – με αυτοκίνητο 
ή μοτοσικλέτα – κι αυτό το δρομολόγιο το είχαν επισημάνει φαίνεται και 
απ’ την Ακρόπολη με τα κανόνια μας βομβάρδιζαν με πυροβολικό. Αλλά, 
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σε όλο αυτό το διάστημα περίπου ενός μήνα, δεν είχαμε καμιά απώλεια 
στην κίνησή μας. Όταν διαπίστωσα τα τανκς στο Δαφνί, ήρθε η διοίκηση 
του 52ου Συντάγματος: ο ταγματάρχης Δημήτριος Κασλάς (πολεμιστής 
της Αλβανίας, ήρωας της εαρινής επίθεσης τον Μάρτιο του ’41), ο καπε-
τάνιος, μόνιμος ανθυπολοχαγός (ΣΣΕ, τάξη του 1940) Αριστείδης Λαδιάς 
και ο πολιτικός υπεύθυνος Βασίλης Κουκουλιός ή «Κλαδευτής». Και μου 
είπαν «τανκς στο Δαφνί, πρέπει να συμπτυχθούμε». Εγώ, τους είπα: «Εάν 
το επαναλάβετε αυτό, θα σας εκτελέσω! Πηγαίνετε στα τμήματά σας και 
κρατήστε τις θέσεις σας». Σαν βρεγμένες γάτες έφυγαν και πήγαν και 
κράτησαν τις θέσεις τους. Διότι, σε τέτοιες στιγμές πρέπει να αποφύγεις 
τον πανικό.

Τότε, πήρα την εξής απόφαση: Να συμπτύξω τις δυνάμεις αφήνοντας 
μια προκάλυψη πίσω απ’ το Δαφνί. Στις 22:00 να συμπτυχθεί το πυρο-
βολικό, στις 23:00 ο βαρύς οπλισμός και στις 24:00 να ξεκινήσουν τα 
τμήματα πίσω απ’ το Δαφνί ώστε, εάν συνδεθώ ή αν πρέπει να παραμεί-
νω στον Πειραιά, μέχρι το πρωί να ανακαταλάβουν τις θέσεις, τις οποίες 
είχαν τα τμήματα στις 4 Ιανουαρίου. Κλείστηκα με τον δακτυλογράφο σ’ 
ένα δωμάτιο και του είπα: «Εάν θα πεις έστω και μια λέξη απ’ αυτά που 
θα γράψεις, θα σε εκτελέσω». Και έβγαλα τη διαταγή σύμπτυξης, όπως 
ανέφερα προηγούμενα. Έκλεισα, ανάλογα με το τμήμα για το οποίο προο-
ριζόταν η διαταγή, σε φακέλους γράφοντας απ’ έξω ποια ώρα να ανοιχθεί 
ο φάκελος. Στις 23:00 με το κλιμάκιο του επιτελείου που είχα, ξεκίνησα 
απ’ την Κοκκινιά με δρομολόγιο προς τον αυχένα του Δαφνιού που ήταν 
με τα πόδια περίπου μια ώρα. Σαν να με πήγαιναν στον Γολγοθά! Διότι, 
δεν ήξερα τι θα γίνει. Εκεί, στον αυχένα του Δαφνιού, ήταν ένα κίτρινο 
διώροφο σπίτι. Εκεί, στεκόταν ένας ΕΛΑΣίτης ο οποίος μου έδωκε ένα 
μικρό φάκελο στον οποίον έγραφε: «Τα τμήματα να συμπτυχθούν απ’ τον 
Πειραιά». Ήταν η μεγαλύτερη ανακούφιση!

Κινηθήκαμε προς Μάντρα μέσω Κάζας (επί της παλαιάς εθνικής οδού 
Αθηνών – Θηβών). Εγώ, με ένα συνεργείο, για να καθυστερήσω την κί-
νηση των μηχανοκινήτων, έκανα ναρκοθετήσεις και εμπόδια στον δρόμο 
Μάνδρας – Κάζας. Κατά τις 23:00 τη νύχτα, είδα ένα τζιπ που κατέβαινε 
από την Κάζα. Ακριβώς στη διασταύρωση του δρόμου προς τα Βίλια 
σταμάτησε και κατέβηκε ο Άρης Βελουχιώτης με τον υπεύθυνο του 3ου 
Γραφείου Επιχειρήσεων, τον ταγματάρχη Θεόδωρο Μακρίδη («Έκτορα»). 
Μου λέει ο Άρης: «Εδώ είσαι;». Του λέω «εδώ και έκανα ναρκοθετήσεις και 
εμπόδια στον δρόμο για να εμποδίσω την κίνηση των μηχανοκινήτων». 
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Δεν είπαν ούτε λέξη, μπήκαν στο όχημα και τράβηξαν προς την Κάζα. 
Αυτή είναι η απαγκίστρωση απ’ τον Πειραιά όπως την έζησα».

Θεόδωρος Καλλίνος (Αμάρμπεης) 
Συνταγματάρχης ε.α. – καπετάνιος της XVI 

και της XIII Μεραρχίας του ΕΛΑΣ.

Συνέντευξη στον I. Χανδρινό. 
Περιοδικό Μεγάλες Μάχες, τεύχος 36,  

Εκδόσεις Περισκόπιο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2008.

12.4. Δεκέμβρης του 1944

Από τον Νίκανδρο Κεπέση (απόσπασμα βιβλίου)

To χρονικό των τελευταίων μαχών
1 Ιανουαρίου: Την 1η του Γενάρη οι Άγγλοι ενεργούν ευρύτερες κι-

νήσεις με μεγάλες μάζες μηχανοκίνητο. Έτσι, εχθρική φάλαγξ με 118 
μηχανοκίνητα (θωρακισμένα και τανκς) κινήθηκε από το Γουδί και την 
«Σωτηρία» προς την Αγία Παρασκευή και Χαρβάτι. Την φάλαγγα αυτήν 
αντιμετώπισε ο ΕΛΑΣ με τμήματά του στην περιοχή Χολαργού – Αγία 
Παρασκευή. Η εχθρική κίνηση υποστηρίζεται και από πυκνή αεροπορία. 
Η φάλαγξ έφτασε στο Χαρβάτι από όπου παρέλαβε την εχθρική φρουρά 
από 150 άνδρες και ύστερα γύρισε στην Αθήνα. 

Στην περιοχή των Αμπελοκήπων ο εχθρός συνεχώς συγκεντρώνει 
δυνάμεις απέναντι στις θέσεις που κατέχουν τα τμήματα του ΕΛΑΣ. Με 
το πυροβολικό του ενεργεί βολή απαγόρευσης στους οδικούς κόμβους 
από Μεσογείων στην Αθήνα. 

Όλη τη διάρκεια της ημέρας έντονα πυρά Πεζικού, Πυροβολικού, όλ-
μων και αεροπορίας σ’ όλα τα μέτωπα της Αθήνας.

Η Iη Ταξιαρχία και με τα δύο Συντάγματά της, 3ο και 4ο την νύχτα 
1 – 2 του Γενάρη ενεργεί αντεπιθέσεις σε πολλά σημεία της πόλης. Οι 
επιθέσεις παρά τις ισχυρές αντιστάσεις επιφέρουν σύγχυση στον εχθρό. 

Στον Πειραιά, οι εχθρικές επιθέσεις μετά από προπαρασκευή Πυροβο-
λικού συνεχίζονται, στις περιοχές Ταμπούρια – Δραπετσώνα – συνοικία 
Ευγένειας – Νεκροταφείο. 

Το πατρικό μου σπίτι –κοντά στην Ανάληψη Δραπετσώνας– βρισκό-
ταν τότε στα χέρια των ινδικών μονάδων (των «αραμπάδων», όπως έλεγε 

LADIAS-MAXHTHS.indb   239 28/2/19   11:52 πμ



240 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΛΑΔΙΑ

τους άντρες τους ο λαός). Ήταν ένα από τα σπίτια που οι ελασίτες του 
Ιου Τάγματός μας αντιμετώπιζαν τρεις ολόκληρες μέρες επιθέσεις κατά 
πολύ ανώτερων δυνάμεων. 

Για το ηθικό των μαχητών είχα πολλά παραδείγματα. Τη μέρα εκείνη 
έκαμα επιθεώρηση απ’ το πρωί σ’ όλη τη γραμμή του Μετώπου. Από Ρέντη 
μέχρι και Αμφιάλη.

Όμως, στον άμαχο πληθυσμό, στις γυναίκες, τα παιδιά, τους ηλικι-
ωμένους, το αδιάκοπο σφυροκόπημα με όλα τα μέσα του πυρός απ’ τον 
λυσσασμένο εχθρό, νύχτα και μέρα, είχε δυσάρεστες επιπτώσεις.

Σχόλιο του συγγραφέα
Δε μου είναι εύκολο να δώσω εδώ μία πληρέστερη εικόνα για τις κατα-

στροφές που δημιούργησε το σφυροκόπημα αυτό σε κατοικίες και άλλα 
οικοδομήματα, στις περιοχές που κρατούσαμε εκείνες τις μέρες. Επικα-
λούμαι γι’ αυτό τη φαντασία του αναγνώστη να αναπληρώσει αυτό το 
κενό της περιγραφής μου. Δίνω, για να τον βοηθήσω, και τούτο ακόμη 
το συμπληρωματικό χαρακτηριστικό στοιχείο. Τις μέρες εκείνες δεν είχε 
μείνει σύρμα ακέριο ούτε καλώδιο πάνω στις κολόνες. Όλα είχαν σπάσει 
από θραύσματα κάθε λογής βλημάτων και σέρνονταν στους δρόμους. 
Πέρα απ’ όλα αυτά ο αναγνώστης πρέπει να προσθέσει και την παγωνιά 
του χειμώνα που ήταν αρκετά βαρύς... Μα, και την έλλειψη τροφίμων. Αν 
και στον Πειραιά, όπως και πριν αναφέρθηκα, δεν ήταν τόσο δύσκολη η 
κατάσταση, όσο κύρια στις γειτονιές της Αθήνας, (Ν.Κ.)

Πολύ περισσότερο που μέσα σε κείνη την κόλαση από φωτιά και σίδε-
ρο που ξερνούσαν οι όλμοι, τα κανόνια από τον στόλο, οι ρουκέτες των 
αεροπλάνων, τα πυροβόλα των τανκς, τα βαριά πολυβόλα χώρια απ’ τα 
πυρά του πεζικού, αύξαιναν διαρκώς τα θύματα ανάμεσα στους άμαχους ...

2 Ιανουαρίου: Στις 2 του Γενάρη οι Άγγλοι είναι σοβαρότεροι και 
αποφασιστικότεροι στις επιθέσεις τους, τις οποίες ενεργούν με μεγάλες 
δυνάμεις Πεζικού και μηχανοκινήτων. 

Στο Γηροκομείο η εχθρική επίθεση αρχίζει από πολύ πρωΐ ύστερα από 
προπαρασκευή πυροβολικού. Οι δυνάμεις του ΕΜΑΣ στη σφοδρότητα 
του πυρός και της επίθεσης των μηχανοκινήτων αμυνόμενες ηρωικά συ-
μπτύσσονται κανονικά. Από κει οι Άγγλοι με 3 – 4 τανκς προσπαθούν να 
περάσουν τον αυχένα τού Γαλατσίου. Ο ΕΛΑΣ ενεργεί σφοδρή αντεπίθεση 
και ξαναπαίρνει το Γηροκομείο. Αλλά, στις 10 ώρα και 30΄ άλλη Αγγλική 
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επίθεση πετυχαίνει την ανακατάληψή του. Από κει επιχειρεί διείσδυση 
στο Περδικάρι. 

Άλλη επίθεση στις 7 το πρωΐ των Άγγλων με τανκς και Πεζικό εκδηλώ-
νεται στα Εξάρχεια και προχωρεί προς την οδό Στουρνάρα. Η αντίσταση 
των μικρών τμημάτων του ΕΛΑΣ είναι ηρωική. 

Άλλη επίθεση εξόρμησε από του Χατζηκώστα προς το Μεταξουργείο 
και τον Κεραμεικό, η οποία παρά την ισχύ πυρός και την δύναμή της 
αποκρούεται σταθερά από τα τμήματα του 4ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ. 

Τμήμα 150 ανδρών που διατάχθηκε να ξαναμπεί στην Καισαριανή 
για αντιπερισπασμό προσέκρουσε σε εχθρικές αντιστάσεις στο ύψωμα 
Αράπη, και βλήθηκε από τα πυρά 30 τανκς που είχαν εγκαταστήσει στις 
συνοικίες Καισαριανή – Υμηττός.

Στον Πειραιά στις 2.1.45 παρατηρείται μεγάλη δραστηριότητα του 
εχθρού για συνέχιση της επίθεσής του ιδιαίτερα στον τομέα Φαλήρου και 
στο λιμάνι Αγίου Γεωργίου. Άφθονα πυρά όλην την ήμερα πυροβολικού 
και όλμων και πολυβολισμοί της εχθρικής αεροπορίας. Οι δυνάμεις των 
τμημάτων του ΕΛΑΣ πιεζόμεναι ισχυρά δεν διαθέτουν πια εφεδρείες και 
ζητούν ενισχύσεις. Το εχθρικό Πυροβολικό έβαλε καταιγιστικά τον οδικό 
κόμβο Δαφνί – Σκαραμαγκά. 

3 Ιανουαρίου: Η 3η του Γενάρη στην Αθήνα κρίνει την αποφασιστι-
κότητα στην όλη κατάσταση. Η εχθρική επίθεση στο αριστερό του A’ Σ. 
Στρατού απλώνεται έντονη από της 3ης ώρας το πρωί με γενική επίθεση 
στην περιοχή Γηροκομείου. όπου Άγγλοι ενεργούν προώθηση με πολλά 
θωρακισμένα και τανκς, μερικά από τα οποία δια των Τουρκοβουνίων 
κατορθώνουν να διεισδύσουν στη συνοικία Γκύζη. και να κτυπήσουν τα 
τμήματα του ΕΛΑΣ από τα νώτα. Τό ανεξάρτητο απόσπασμα, συνεπτύχθη 
ολόκληρο εκτός από ένα Τάγμα που εξακολουθεί να μάχεται σε επαφή με 
τον εχθρό. Με την σύμπτυξή τους τα τμήματα αυτά εγκαθίστανται άλλα 
στην Καλογρέζα, άλλα στό Γαλάτσι, άλλα στις φυλακές Αβέρωφ και άλλα 
διαλυθέντα σχεδόν, έφθασαν στην περιοχή Περδικάρι – Σχολή Ευελπιδων. 

Τμήματα της ΙΙης Μεραρχίας που προωθήθηκαν προς Ψυχικό – Φιλο-
θέη ήρθαν σε επαφή με εχθρικές δυνάμεις που διέθεταν δεκάδα αρμάτων, 
8 πολυβόλα και 50 θωρακισμένα. Άλλη εχθρική επίθεση στο Χολαργό 
απεκρούσθη νικηφόρα από τα τμήματα του ΕΛΑΣ. Η συμμετοχή της 
εχθρικής αεροπορίας στις επιθέσεις των Άγγλων επιφέρει πολλές απώλει-
ες στον πληθυσμό και καθιστά αδύνατη κάθε κίνηση των τμημάτων του 
ΕΛΑΣ ιδιαίτερα κατά μήκος της κορυφογραμμής των Τουρκοβουνίων. 
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Τό Σ. Στρατού (ΑΠ 23) για να αποκαταστήσει το σύνδεσμό στο αριστε-
ρό του με την ΙΙη Μεραρχία διατάσσει το μικτό απόσπασμα να ενεργήσει 
επίθεση την νύκτα 3–4 για να ανακαταλάβει το Γηροκομείο και ζητεί από 
την ΙΙη Μεραρχία σύμφωνα με την εντολή της ΚΕ του ΕΛΑΣ για κάλυψη 
του αριστερού του να επιτεθεί για ανακατάληψη του Ψυχικού μέχρι του 
Γηροκομείου και να απαγορεύσει στον εχθρό να περάσει από τα Τουρ-
κοβούνια. 

Και στον Πειραιά ό εχθρός εκδηλώνει επίθεση .ύστερα από ισχυρή 
προπαρασκευή πυροβολικού και όλμων στην περιοχή Ν. Φαλήρου και 
καταλαμβάνει το εργοστάσιο Ελαΐδος. Το εργοστάσιο Γαβριήλ εβλήθη 
ισχυρά. Τα τμήματα του ΕΛΑΣ που κατέχουν την περιοχή των εργοστα-
σίων Ελαΐδος – Γαβριήλ – Παπαδοπούλου – Μεταξουργείο συνεπτύχθη-
καν. Ο εχθρός προωθούμενος από την οδό Ελευθερίας έγινε κύριος του 
τμήματος της οδού Πειραιώς μέχρι τον Κηφισό.

Η ΚΕ του ΕΛΑΣ (A II 915) γνωρίζει ότι άφιξη εφεδρειών λόγω της 
κακοκαιρίας δεν πρέπει να αναμένεται αν δεν περάσουν λίγες μέρες. 

4 Ιανουαρίου: Για τον αγώνα της Αθήνας η 4 του Γενάρη είναι η πιο 
αποφασιστική μέρα. Ο εχθρός –Άγγλοι και αντιδραστικοί– έριξαν στη 
μάχη όλα τους τα μέσα για να εισδύσουν στις συνοικίες που κατείχε ο 
ΕΛΑΣ ή να αποκόψουν τους δρόμους σύμπτυξής τους ή και να απο-
μονώσουν μεγάλα τμήματα για να τα εξουδετερώσουν. Πάνω από 300 
Μηχανοκίνητα –θωρακισμένα και τανκς– παίρνουν μέρος στη μαζική 
επίθεση που κύρια και χαρακτηριστικά στρέφεται στα δύο πλευρά της 
Αθήνας Γουδί – Τουρκοβούνια – Καλογρέζα και Δαφνί – Μπαρουτάδικο 
(Αιγάλεω) – Βοτανικό – Κολοκυνθού – Περιστέρι. Αλλά και μέσα στην 
πόλη οι επιθέσεις του είναι σφοδρές και παντού ρίχνει στη δράση όγκους 
μηχανοκινήτων. 

Η κατάσταση διαδραματίζεται ως έξης: 
Στις 3 το πρωί ύστερα από τη διαταγή του Σώματος Στρατού εκτοξεύ-

θηκε η επίθεση της ΙΙης Μεραρχίας σε συνδυασμό με το 7ο απόσπασμα 
στην περιοχή Αμπελοκήπων – Γηροκομείου – Τουρκοβούνια – Ψυχικό 
– Φιλοθέη. Η ΙΙη Μεραρχία πέτυχε να εισχωρήσουν τμήματά της στο Ψυ-
χικό. Το 7ο όμως απόσπασμα στην επίθεσή του στο Γηροκομείο βρίσκεται 
μπρος σε ισχυρές αντιστάσεις του εχθρού. Έτσι, τα ξημερώματα οι Άγγλοι 
στην αριστερή πλευρά του Σ. Στρατού κατέχουν το κέντρον του Ψυχικού 
και το Γηροκομείο. Αμέσως, με 10 τανκς, όλμους και Πυροβολικό υποστη-
ρίζουν επίθεση από το Ψυχικό και τα τμήματα του ΕΛΑΣ αναγκάζονται 
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να συμπτυχθούν προς το Χαλάνδρι. Ένα Τάγμα του 34 Συντάγματος της 
ΙΙης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ έχασε το μεγαλύτερο τμήμα του σε αιχμαλώ-
τους και το Επιτελείο του Τάγματος (το ΙΙ/34 του Κρόνου - Κορνηλάκη).

Άλλες γενικές επιθέσεις των Άγγλων εκτοξεύονται από το πρωί στις 
περιοχές Ακαδημία Πλάτωνος, Βάθης, Νεάπολης, Αβέρωφ. Σε πολλά 
σημεία οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ ύστερα από ηρωική αντίσταση συμπτύσ-
σονται το μεσημέρι. 

Γενικότερος ελιγμός του εχθρού στο δεξιό του Σώματος Στρατού εκ-
δηλώνεται από το πρωί κι αυτός, στην κατεύθυνση Δαφνί – Κολοκυνθού 
– Περιστέρι. Στις 10 πρωί από μάχη στο Πυριτιδοποιείο που οι Άγγλοι 
χρησιμοποιούν τα πυρά των τανκς και πυροβολικό κατορθώνει να διεισ-
δύσουν και 6 τανκς περνούν την γέφυρα Κολοκυνθούς με κατεύθυνση 
το Περιστέρι...

Στις 16 η ώρα η κατάσταση έχει πάρει πια σαφή μορφή. Στην Αθήνα 
τα μηχανοκίνητα του εχθρού δρουν αριστερά μεν μέχρι την Καλογρέζα, 
δεξιά δε μέχρι το Περιστέρι ... 

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, θα μπορούσα να προσθέσω και τα 
έξης σχετικά με το τελευταίο πενθήμερο. 

Στην Αθήνα, π.χ. οι Βρετανοί είχαν καταλάβει το λόφο του «Αράπη», 
σημαντικό στήριγμα στα Ανατολικά της Καισαριανής και του Βύρωνα. 
Παρά την ηρωική αντίσταση του ΕΛΑΣ, με βασική δύναμη Τάγμα του 
34ου Συντάγματος με διοικητή τον Κρόνο, ενισχυμένο και από δυνάμεις 
της Ιης Ταξιαρχίας του Α΄ Σώματος Στρατού, δεν ήταν δυνατό να κρατήσει 
πια, το δεσπόζον εκείνο ύψωμα. 

Σχετικά με την κατάσταση τις τελευταίες αυτές μέρες ο Σόλων Γρη-
γοριάδης («Ο Δεκέμβρης 1944 – το ανεξήγητο λάθος», σελ. 85-86) πα-
ρατηρεί:

«Η επίθεση του αγγλικού στρατού γινόταν ολοένα σφοδρότερη. Η 
αεροπορία επενέβαινε όλο και μαζικότερα, όλο και αποτελεσματικότε-
ρα, παραλύοντας κάθε κίνηση την ημέρα. Η φθορά του ΕΛΑΣ –χωρίς 
να πέφτει η μαχητικότητά του (υπογράμμιση Ν.Κ.)– έπαιρνε τεράστιες 
διαστάσεις. Ένα τάγμα του 52ου Συντάγματος στη Δραπετσώνα (μάλλον 
στο Κερατσίνι θέλει να πει, Ν.Κ.) είχε απώλειες 40%. Το 6ο Σύνταγμα 
Πελοποννήσου απέρθει από τον αγώνα την 25 Δεκεμβρίου λόγω των 
απωλειών, την 29 Δεκεμβρίου η I Ταξιαρχία (Ανατολικές συνοικίες) (Της 
Αθήνας, θέλει να πει. Ν.Κ.) διαλύθηκε χάνοντας και δύο πυροβόλα που 
διέθετε. Ο ΕΛΑΣ εκάμπτετο πια παντού. Αλλ’ υπήρξε εκπληκτική και 
αξιοθαύμαστη η έμμονή του στον άνισο αγώνα» (Η υπογράμμιση Ν.Κ.). 
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Η γραμμή μετώπου στον Πειραιά
Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, για το τελευταίο πενθήμερο των 

μαχών θέλω να προσθέσω και τα παρακάτω, ειδικά για τον Πειραιά. 
Η γραμμή του Μετώπου, χονδρικά, εκτεινόταν ως εξής περίπου: Από 

Ανατολάς προς Δυσμάς: Ρέντη (όχι), οδός Χρυσοστόμου Καμινίων (όχι), 
.Εργοστάσιο ΣΕΚ (ναι), Λεύκα (όχι), οδός Παλαμιδίου (όχι), οδός Σαλα-
μίνος μέχρι «λιμένος Ηρακλέους» (ναι – όχι). Η παραπάνω διάταξη του 
Μετώπου γενικά και ιδιαίτερα στον Πειραιά παρουσίαζε αρκετή ακόμη 
αντοχή για. συνέχιση της άμυνας. Στον Πειραιά ήταν ακόμη περισσότερο 
πλεονεκτική κατά τη γνώμη μας, χάρη στη συνέχεια της γραμμής του 
χωρίς βαθιούς θυλάκους στη διάταξή του και κινδύνους υπερκερασμού. 

Όμως, από γενικότερη στρατιωτική άποψη, πρέπει να σημειώσουμε δύο 
βασικές αδυναμίες που θα μπορούσαν να επισημανθούν από την αρχή 
των επιχειρήσεων από τον εχθρό.

Η πρώτη και η πιο βασική οφείλεται σε τοπογραφικούς λόγους εκείνης 
της εποχής. Ανάμεσα στις δύο περιοχές Αθήνα – Πειραιά εκτεινότανε μία 
αραιοκατοικημένη και ακατοίκητη {καλλιεργούμενη τότε) έκταση. Πρό-
κειται για ολόκληρη την ΒΔ του Μοσχάτου περιοχή μέχρι την Ιερά οδό 
που παρεμβάλλεται ανάμεσα στις παρυφές των δύο πόλεων, της Αθήνας 
και του Πειραιά. Η έκταση αυτή, για λόγους που είπαμε, δεν προσφερό-
ταν τότε για μία λίγο – πολύ ισχυρή άμυνα στα θωρακισμένα μέσα που 
διέθετε ο εχθρός. Δεν υπήρχαν δρόμοι ούτε κατοικίες συνεχόμενες για να 
δημιουργηθούν οδοφράγματα και να χρησιμοποιηθούν – σαν αμυντικά 
ερείσματα ενάντια στον εχθρό. Η κατάληψη ή και ο έλεγχος αυτής της 
έκτασης από τον αντίπαλο θα διασπούσε το Μέτωπο Αθήνας – Πειραιά 
στα δύο. 

Την αδυναμία αυτή είχαμε επισημάνει από την αρχή της δεύτερης 
βδομάδας. Η νικηφόρα νυχτερινή μας επιχείρηση (13 – 14 Δεκέμβρη) 
που αναφέρουμε, είχε σαν γενικότερο σκοπό της την έστω και προσωρι-
νή απομάκρυνση του κινδύνου που προερχόταν από την ενίσχυση των 
βρετανικών θέσεων στην περιοχή εκείνη.

Οι ανησυχίες μου
Ζω ακόμα έντονη, θα έλεγα, την ανησυχία που μου προκαλούσε εκείνη 

η αδυναμία του Μετώπου. Παρά τη νικηφόρα μάχη της 13 προς 14 Δεκέμ-
βρη στο μέτωπο Ν. Φάληρο, Μοσχάτο, καταλάβαινα αρκετά καλά ότι η 
ανάσχεση του εχθρού ήταν εντελώς προσωρινή. Γι’ αυτό παρακάλεσα με 
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σημείωμα και μου όρισε ραντεβού η Διοίκηση του Α΄ Σ.Σ./ΕΛΑΣ για τις 
18 Δεκέμβρη αν θυμάμαι καλά. Συζήτησα το πρόβλημα με τον Πυριόχο 
και τον Κωτσάκη, που συμμερίστηκαν τους φόβους και τις απόψεις μου. 
Χρειάζονταν πρόσθετες δυνάμεις. Και ορισμένα έργα. Δήλωσαν αναρ-
μοδιότητα. 

Κι αυτό το συγκεκριμένο ήταν ένα ακόμη στοιχείο, που υπογράμμιζε 
έντονα τις αδυναμίες Διοίκησης των Δυνάμεών μας, από την ΚΕ του 
ΕΛΑΣ, όπως το έβλεπα τότε.

Διαφορές σ’ Αθήνα - Πειραιά
Η παρέκβαση αυτή μου δίνει την ευκαιρία να σταθώ σε μερικές άλλες 

λεπτομέρειες, βέβαια αρκετά χαρακτηριστικές, όμως και χρήσιμες για να 
σχηματίσει ο αναγνώστης κάποια πιο πλήρη εικόνα για την κατάσταση 
τότε. 

Τους συντρόφους Κωτσάκη και Πυριόχο αντάμωσα στη συνοικία λόφου 
Σκουζέ. Είχα πάει με αυτοκίνητο ακολουθώντας το δρομολόγιο: Κοκκι-
νιά - Περιστέρι - Σκουζέ. Στο δρόμο υποχρεώθηκα να κατέβω από το 
αυτοκίνητο δύο φορές. Ήταν μεσημεριάτικες ώρες και η αεροπορία είχε 
επισημάνει το όχημα. Έτσι, καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Με τα πόδια θα 
ήμαστε ασφαλώς πιο σίγουροι και θα φτάναμε ίσως πιο γρήγορα. Η μεγάλη 
μου έκπληξη, όταν συνάντησα τον Πυριόχο και τον Κωτσάκη, ήταν ότι 
φορούσαν πολιτικά. Μου εξήγησαν ότι λόγοι ασφάλειας τους υποχρέωσαν 
να πάρουν τέτοια μέτρα, ότι επανειλημμένα οι σταθμοί Διοίκησης του 
σώματος δέχτηκαν επιθέσεις από αεροπλάνα, ότι η δράση των «ελεύθερων 
σκοπευτών» ήταν πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. 

Αυτό ήταν που ήθελα να σημειώσω. 
Σ’ αντίθεση με την Αθήνα, στον Πειραιά δεν αντιμετωπίσαμε τέτοιο 

πρόβλημα. Ο Σταθμός Διοίκησης του Συντάγματός μας μία μόνο φορά 
δέχτηκε τα πλήγματα της αγγλικής αεροπορίας σ’ όλη τη διάρκεια των 
μαχών: στις 8 Δεκέμβρη. Ήταν στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκινιάς στην 
οδό Γρεβενών. Εμείς, από τις 6 Δεκέμβρη το είχαμε εγκαταλείψει. Εκείνη 
την ημέρα το πρωί είχε έρθει, όπως είπαμε και πιο μπροστά, ο Άγγλος 
διοικητής Γιάνγκ, για να απαιτήσει το γκρέμισμα των οδοφραγμάτων. Το 
βράδυ εκείνης της ημέρας εμείς είχαμε μεταφερθεί προληπτικά κάπου 
αλλού. Κάθε τρεις τέσσερις μέρες αλλάζαμε σταθμό Διοίκησης σε διαφο-
ρετικές γειτονιές της Κοκκινιας. Όμως, μέχρι το τέλος της μάχης κανένας 
Σταθμός μας δεν είχε χτυπηθεί. Αυτό πάει να πει ότι κανένα οίκημα που 

LADIAS-MAXHTHS.indb   245 28/2/19   11:52 πμ



246 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΛΑΔΙΑ

χρησιμοποιήσαμε σαν Σταθμό Διοίκησης δεν είχε επισημανθεί απ’ τον 
εχθρό. Απόδειξη πεντακάθαρη ότι στις συνοικίες του Πειραιά και ειδικά 
στην Κοκκινιά δεν μπορούσε να περάσει μάτι κατάσκοπου. Όπως δεν είχε 
σημειωθεί ούτε ένα περιστατικό «Ελεύθερων Σκοπευτών» ... ενάντιά μας. 

Ύστερα απ’ αυτή τη χρήσιμη παρένθεση, συνεχίζω το θέμα που ανά-
πτυσσα: Την αδυναμία του Μετώπου μας από Νέο Φάληρο – Μοσχάτο 
προς Ιερά οδό. Ο κίνδυνος διάσπασης του Μετώπου στην περιοχή αυτή 
έγινε ακόμη πιο αισθητός στα τέλη Δεκέμβρη αρχές του Γενάρη. Γι’ αυτό 
και επικοινωνήσαμε επανειλημμένα με την Διοίκηση του Α΄ Σ.Σ. (ΕΛΑΣ) 
για την ανατίναξη της Γέφυρας του Κηφισού επί της Ιεράς οδού. Θεωρούμε 
–και δικαιολογημένα– ότι πιθανή κατάληψή της από βρετανικά μηχανο-
κίνητα θα είχε σαν συνέπεια όχι μόνο να διασπαστεί το Μέτωπο στα δύο, 
αλλά και η άμεση επικοινωνία να δυσκολευτεί στο έπακρο. Ακόμα υπήρχε 
κίνδυνος να υπερφαλαγγιστούν οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ στον Πειραιά. Ν’ 
αποκλειστούν οι προς βορρά διαβάσεις (Αγία Βαρβάρα, Σχιστό) και να 
γίνει έτσι αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη η σύμπτυξή τους. 

Αυτά σχετικά με την πρώτη, την πιο βασική αδυναμία του Μετώπου. Η 
δεύτερη οφειλόταν σε γεωγραφικούς λόγους. Όπως είπαμε, τα φαληρικά 
νερά μέχρι το Κερατσίνι ναυλοχούσαν μονάδες του βρετανικού στόλου. 
Η απόβαση δυνάμεων από μέρους τους ήταν ενέργεια που δεν έπρεπε 
να ξεφύγει από την αντίληψή μας. Δύο σημεία ήταν τα πιο πιθανά για 
απόβαση με κάποια σημασία. Το πρώτο βρισκόταν μέσα στα όρια της 
περιοχής του Συντάγματός μας στον Πειραιά. Πρόκειται για το Λιμάνι 
Ηρακλέους (Κερατσίνι). Μία τέτοια απόβαση, αν γινόταν, θα είχε σαν 
προφανή σκοπό να πλαγιοβάλει τις δυνάμεις μας και να επιχειρήσει διά-
σπαση του Μετώπου μας στον Πειραιά από δυσμάς προς ανατολές μέσω 
της λεωφόρου Ράλλη (Κοκκινιά). Επισημάναμε έγκαιρα τον κίνδυνο αυτό 
και με βάση τις υπάρχουσες δυνατότητες πήραμε τα μέτρα που νομίσαμε 
πιο αποτελεσματικά. Η μάχη που ανάφερα στο λόφο .«Άγιος Γεώργιος» 
στο Κερατσίνι, τη νύχτα 4-5 του Γενάρη, ήταν μέρος της προσπάθειας 
αυτής των Βρετανών και της δικής μας ανάλογης αντιμετώπισης. 

Δεύτερο σημείο για μία ενδεχόμενη βρετανική αποβατική ενέργεια 
γενικότερης σημασίας ήταν η ακτή Σαρωνικού από Σκαραμαγκά μέχρι 
Κερατσίνι. Η απόκρουση μιας τέτοιας πιθανής ενέργειας υπαγόταν στην 
αρμοδιότητα της ΚΕ του ΕΛΑΣ. Κι όπως έμαθα στη φυλακή από συζητή-
σεις, αντιμετωπίστηκε το ενδεχόμενο αυτό με τη χρησιμοποίηση του 11ου 
Συντάγματος Πελοποννήσου 

Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι η κατάσταση είχε γίνει εξαιρε-
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τικά δύσκολη. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να ομολογήσω ότι εμείς δεν είχαμε 
καμιά σκέψη για υποχώρηση. Ήμαστε προσηλωμένοι στο χρέος της συ-
νέχισης του αγώνα.

Μία κρίσιμη συνεδρίαση
Ως πότε; Προσωπικά τουλάχιστον δεν το είχα σκεφθεί. Και πολύ σω-

στά μάλιστα, γιατί η υποχώρηση από τον Πειραιά, για να περιοριστώ 
στον τομέα του Μετώπου που είχαμε την ευθύνη, δεν ήταν δικό μας κα-
θήκον, δηλαδή του Αμάρμπεη και της Διοίκησης του Συντάγματός μας, 
του Κλέαρχου και μένα, αλλά της ανώτερης Διοίκησης. Στην προκειμένη 
περίπτωση της ΚΕ του ΕΛΑΣ που άμεσα υπαγόμασταν. 

Και έτσι, ανύποπτος πραγματικά όπως ήμουν, βρέθηκα ξαφνικά μπρο-
στά σ’ ένα ερώτημα που έπρεπε να απαντήσω υπεύθυνα Ήταν σούρουπο, 
θυμάμαι, της 4 Γενάρη του 1945, όταν ειδοποιήθηκα μαζί με τον Αμάρμπεη 
να πάμε σε στέκι της Επιτροπής Πόλης της ΚΟ Πειραιά. Κάθε βράδυ περ-
νούσα αργά και ενημέρωνα το γραφείο για όλη την κατάσταση. Τούτο τό 
βράδυ, όμως, ήταν αρκετά νωρίς ακόμα. Όχι περισσότερο από 5.30’ ως 
6 μ.μ. Και πήγα όχι με πρωτοβουλία μου, αλλά έκτακτα, με ειδική πρό-
σκληση (ήμουν, όπως ανάφερα και πιο μπροστά, μέλος της Γραμματείας 
της ΕΠ τότε). 

Μόλις σχεδόν καθίσαμε ο Δ. Βατουσιανός μας έβαλε τούτο το ερώτημα: 
«Τι λέτε, μπορούμε να κρατήσουμε ακόμα; Και μέχρι πότε;» 

Το ερώτημα χτύπησε βαρύ, ηχηρό σαν ένα «γκογκ» μέσα στα αφτιά μου. 
Και μπροστά μου σαν να άνοιξε κάποια αυλαία. Κλήθηκα ν’ απαντήσω 
εντελώς απροπαράσκευος. Και στο «άνοιγμα της αυλαίας» είδα μπροστά 
μου καθαρά την εικόνα της κατάστασης. 

«Ναι, είπα στον εαυτό μου, υπάρχει, αλήθεια, και ο υποχωρητικός ελιγ-
μός σαν ένα από τα στοιχεία της τακτικής στους πολέμους και στις μάχες. 
Μόνο που τούτη η υποχώρηση δεν θα είναι όμοια με οποιαδήποτε άλλη. 
Υποχωρήσαμε κι από το μέτωπο το 1941 και το θυμάμαι... Τούτη όμως η 
υποχώρηση που θα μας υποχρέωνε η κατάσταση να κάνουμε είναι κάτι 
το πολύ διαφορετικό. Είναι σαν να μας υποχρέωναν να ξεκολλήσουμε τις 
σάρκες από τα κόκαλά μας. Να εγκαταλείψουμε έστω και προσωρινά τον 
τόπο που μεγαλώσαμε. Τον τόπο που αγωνιστήκαμε σ’ όλη την κατοχή 
χωρίς να κάμουμε ρούπι απ’ αυτόν. Ποτέ στο ίδιο μέρος. Μα, πάντα μέσα 
στον περίγυρό του ... 

Και να τώρα, η ανώτερη βία! Και δεν επρόκειτο να φύγουν 10-20, αλλά 
ένας ολόκληρος στρατός... Και με τους συγγενείς τι θα κάνουμε; Και ο 
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λαός τι θ’ απογίνει; 
Όλα αυτά σαν αστραπή πέρασαν από το μυαλό μου: Γύρισα κι έριξα μία 

ματιά σ’ όλους τούς συντρόφους έναν έναν. Τον Βατουσιανό, τον Τιμο-
γιαννάκη, τον Γιώργη Δημητρίου, τον Ηλία Κιαπέ, όλους. Είχαν καρφώσει 
τα μάτια τους πάνω μου και κρεμάστηκαν κυριολεχτικά απ’ τα χείλη μου. 

Πήρα μία βαθιά ανάσα. Συγκέντρωσα τις σκέψεις μου καλά κι άρχισα 
να μιλώ αργά. 

Έκαμα πρώτα μία πολύ σύντομη ενημέρωση από τα νέα της μέρας. 
Και στάθηκα στο πιο σημαντικό με την αποφασιστική για μας σημασία. 
Κι αυτό ήταν η κατάληψη από τους Άγγλους μιας γέφυρας στην Ιερά οδό, 
που ανήκε στον τομέα της Αθήνας. Η γέφυρα αυτή θά έπρεπε να είχε ανα-
τιναχθεί πριν από μέρες. Αυτό όμως δεν έγινε και τώρα τα αγγλικά τανκς 
μπορούσαν να κινούνται στην Ιερά οδό. Να μας κόψουν κάθε διάβαση 
(από βόρειο ή δυτικό Σκιστό) για σύμπτυξη προς βορρά. Έτσι, θα είμαστε 
κυκλωμένοι από παντού. 

Ύστερα από αυτή την ενημέρωση διατύπωσα τη γνώμη μου, αργά και 
σταθερά: 

«Μπορούμε, βέβαια, σύντροφοι, να συνεχίσουμε να πολεμάμε και κυ-
κλωμένοι. Να πολεμάμε μέχρι να πεθάνουμε. Αλλά, τι θά βγει στο τέλος; 
Ποια η προοπτική από τη συνέχιση της μάχης κάτω από τέτοιους όρους; 
Τούτος ο πόλεμος που άρχισε δε σταματά ως εδώ. Εδώ, βέβαια, άρχισε. 
Μα, που και πότε θά τελειώσει; Για να τον συνεχίσουμε έχουμε χρέος να 
φυλάξουμε τις δυνάμεις μας... Γι’ αυτό, η γνώμη μου είναι να υποχωρήσουμε 
σήμερα τη νύχτα... Αυτό θα μας επιτρέψει να φύγουμε με τάξη. Κανονικά», 

Κι ο Αμάρμπεης την ίδια γνώμη διατύπωσε.
Όλα τα υπόλοιπα έγιναν με γρηγοράδα. Μα, και με υποδειγματική 

τάξη, ψυχραιμία και ακρίβεια ρολογιού. Ναι, το υπογραμμίζω, με ακρίβεια 
ρολογιού. Η έκδοση διαταγών για κάθε μονάδα είχε την ένδειξη «με άκρα 
συνωμοτικότητα». «Τίποτε δεν πρέπει ν’ αντιληφθεί ό εχθρός».

Πριν προχωρήσω θέλω να κάμω τούτες τις διευκρινίσεις... Για πολύ 
καιρό έμενα με την αντίληψη ότι η υποχώρηση είχε γίνει με πρωτοβουλία 
του γραμματέα και απόφαση του Γραφείου της Επιτροπής Πόλης της 
ΚΟΠ ύστερα από υπόδειξη του ΠΓ. Αργότερα όμως έμαθα ότι είχε εκδοθεί 
σχετική διαταγή της Κεντρικής 1 Επιτροπής του ΕΛΑΣ. 

Τελευταία διάβασα ότι ο υποστράτηγος Δ. Ματσούκας, διοικητής της 
13ης Μεραρχίας, είχε διατάξει (Κατά το Σόλωνα Γρηγοριάδη, ο στρατηγός 
Ματσούκας ενήργησε με δική του πρωτοβουλία. Δεν μπορεί όμως να είναι 
σωστή η άποψη. Κάποια υπόδειξη θα είχε απ’ την ΚΕ του ΕΛΑΣ) τηλε-
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φωνικά τον Αμάρμπεη, καπετάνιο της Μεραρχίας στον Πειραιά, να «τα 
μαζέψει γρήγορα και να φύγει». Υποθέτω, λοιπόν, ότι ο Δ. Βατουσιανός 
είχε ενημερωθεί σχετικά απ’ τον Αμάρμπεη, χωρίς ο τελευταίος να μου 
έχει κάμει και την ελάχιστη νύξη. Και ότι ο Βατουσιανός, πριν καταλήξει 
σε ο,τιδήποτε, ήθελε και την προσωπική μου γνώμη. 

Αυτή βέβαια, είναι εικασία, υπόθεση, αλλ’ αν δεν τη θεωρήσουμε σαν 
πολύ βάσιμη, η υποχώρησή μας δεν ήταν κανονική. Χωρίς διαταγή απ’ το 
ανώτερο στρατιωτικό κλιμάκιο, δεν μπορείς ατιμωρητί να εγκαταλείπεις 
το πεδίο της μάχης. 

Θέλω ακόμη να παρατηρήσω και το έξης: 
Κακώς έγινε, κατά τη γνώμη μου, η υποχώρηση στις 4 προς 5 του Γε-

νάρη. Έπρεπε να είχε γίνει πριν δύο και τρεις μέρες (Η ΚΕ του ΕΛΑΣ από 
τις 3 Γενάρη είχε πάρει την απόφαση για σύμπτυξη μία μέρα αργότερα 
απ’ ό,τι έγινε (5 προς 6 Γενάρη), όπως αναφέρεται στην ΑΠ 969. Την τρο-
ποποίησε όμως με νεότερη διαταγή ΑΠ 982 για τις 4 προς 5-1-45. (Ν.Κ.). 
Η υποχώρηση θα έπρεπε να είχε συνδυαστεί με μετακίνηση εφεδρειών σε 
στρατηγικά σημεία για αντιμετώπιση εχθρικής δράσης. Τα τμήματα της 
Αθήνας – Πειραιά να πάνε στα μετόπισθεν για ανασυγκρότηση. 

Όλα, έτσι, όπως εξελίχτηκαν από πλευράς ΚΕ του ΕΛΑΣ έδειχναν έλ-
λειψη σχεδιασμού και σωστής προοπτικής. Η ευθύνη, όμως, δε βαραίνει 
μόνο την Κ. Επιτροπή του ΕΛΑΣ, αλλά βασικά και κύρια το ΠΓ της ΚΕ 
του ΚΚΕ, που συνήλθε στις 2 του Γενάρη αντί δύο και τρεις μέρες νωρίτε-
ρα, δηλαδή αμέσως μετά την αναχώρηση του Τσώρτσιλ από την Αθήνα...

Ανακοινωθέν της ΚΕ του ΕΛΑΣ
Την υποχώρηση του ΕΛΑΣ από την Αθήνα επικύρωσε η ΚΕ του ΕΛΑΣ 

με το παρακάτω ανακοινωθέν της. Λέω επικύρωσε, γιατί πρώτα έγινε 
η υποχώρηση και μετά δόθηκε στη δημοσιότητα το ανακοινωθέν που 
παραθέτω: 

Οι υπερασπιστές της Αθήνας και του Πειραιά και ο αδούλωτος λαός 
τους, πολεμώντας με ασύγκριτο ηρωισμό και ιερό πάθος που μπορούν να 
έχουν οι μαχητές της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας και της Ανεξαρτησί-
ας, ξαναζωντάνεψαν και ελάμπρυναν με νέα υπέροχα κατορθώματα τις 
ωραιότερες σελίδες της Εθνικής μας Ιστορίας: το Μεσολόγγι, το Αρκάδι, 
το έπος της Αλβανίας και της Εθνικής Αντίστασης.. 

Περισσότερο από ένα μήνα κράτησαν το αθάνατο Μέτωπο της Αθή-
νας και του Πειραιά αντιμετωπίζοντας τα ασυγκρίτως ανώτερα μέσα του 
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αντιπάλου. Αλλά, ο εχθρός αδυνατώντας να πλήξει τις στρατιωτικές μας 
δυνάμεις εστράφη με εκδικητική μανία εναντίον των αμάχων. Ο στόλος, 
τα αεροπλάνα, τα κανόνια και τα τανκς του κ. Τσώρτσιλ με χιλιάδες βλή-
ματα καθημερινά, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες, σπέρνουν το θάνατο 
σε γυναικόπαιδα και γέροντες και ισοπεδώνουν τις λαϊκές συνοικίες. 
Ολόκληρες συνοικίες, φτωχόσπιτα, νοσοκομεία, εκονιορτοποιήθηκαν. 
Σκοπός του Σκόμπυ είναι να μεταβάλει την Αθήνα, που σεβάστηκαν όλοι 
οι κατακτητές και επιδρομείς, σε σωρούς από ερείπια, σ’ ένα απέραντο 
νεκροταφείο. 

Μπροστά στη θηριώδη επιδρομική μανία του Σκόμπυ, η ΚΕ του ΕΛΑΣ, 
για να γλυτώσει τους αμάχους από βέβαιο θάνατο, των βομβών και των 
μυδραλίων, για να περισώσει την Αθήνα και τον Πειραιά από οριστική 
καταστροφή, απεφάσισε και διέταξε την σύμπτυξη των ηρωικών υπερα-
σπιστών της πρωτεύουσας και του Πειραιά.

Η σύμπτυξη αυτή δεν είναι νίκη του Σκόμπυ. Είναι κάτι χειρότερο από 
μία πύρρειο νίκη. 

Είναι ένα ανεξίτηλο στίγμα και μία αιώνια καταισχύνη, γιατί μόνο ο 
Σκόμπυ χρησιμοποίησε τόν Ιερό βράχο της Ακρόπολης σαν ασπίδα ενός 
εξοντωτικού πολέμου. 

Πολίτες στα όπλα! Ο αγώνας συνεχίζεται. Θα διεξαχθεί με μεγαλύ-
τερο ακόμα πάθος. Η Αθήνα και ο Πειραιάς είναι αδούλωτοι. Η Ελλάδα 
θα μείνει ελεύθερη. Η νίκη είναι δική μας. Όλοι και όλα για τη συντριβή 
του ελληνικού φασισμού. Για την Ελευθερία, για την Δημοκρατία, για την 
Ανεξαρτησία της χώρας: Για τον πολιτισμό και για το μέλλον της Ελλάδος.

Η ΚΕ του ΕΛΑΣ
Ε. Μάντακας, Μ. Χατζημιχάλης, Γ. Σιάντος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Εφημ. «Τα Νέα» 2.12.1962 
2. Από Φοίβο Γρηγοριάδη, ΚΟΜΕΠ Φλεβάρη 1945 και προσωπικές εντυπώ-

σεις παίρνω τα στοιχεία για τις μάχες.
3. Λευκή Βίβλος ΕΑΜ αριθμ. 84.
4. Ο. Τσώρτσιλ, Απομνημονεύματα, τομ. 6ος, βιβλ. 1ο; σ, 283-284.
5. Στρατηγού Στ. Γονατά - Απομνημονεύματα - σ. 424.
6. Στρατηγό Στ. Γονατά - Απομνημονεύματα - σ. 424.
7. Στρατηγού Στ. Γονατά - Απομνημονεύματα - σ. 424.
8. Λευκή Βίβλος ΕΑΜ αριθμ.. 85
8α. Θ. Τσακαλώτος, στο ίδιο, εφημ. «Ακρόπολις», 10 Νοέμβρη 1959. 
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9. Σολ. Γρηγοριάδη, ο Δεκέμβρης 1944, σ. 150.
9α. Βλέπε Φοίβου Γρηγοριάδη, στο ίδιο σ. 471 και σε συνέχεια.
10. Σολ. Γρηγοριάδη, στο ίδιο, σ. 90.
11. Λευκή Βίβλος ΕΑΜ, αριθμ. 86.

12.5. Προς το επικό τέλος

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ
«Ζήτω σ’ αυτούς που απέτυχαν και σ’ αυτούς που τα καράβια τους 

βούλιαξαν στη θάλασσα και σ’ εκείνους που πνίγηκαν στη θάλασσα. 
– Και σ’ όλους τους στρατηγούς που χάσαν μάχες, και σ’ όλους τους 

νικημένους ήρωες. – Και στους αναρίθμητους άγνωστους ήρωες τους 
ισάξιους με τους μεγαλύτερους ήρωες!!!»

Γουώλ Ουίτμαν

Γενικές παρατηρήσεις 
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της πειθαρχίας και συνοχής 

των γραμμών του ΕΛΑΣ, της συνειδητότητάς του, της κατανόησης της 
Ιστορικής αποστολής του, αποτελεί ο υποχωρητικός ελιγμός του από την 
Αθήνα και τον Πειραιά.

Αποτελεί φαινόμενο στη στρατιωτική ιστορία της χώρας η ικανότητα 
του ΕΛΑΣ να συμπτύσσεται συνταγμένος και ετοιμοπόλεμος ύστερα από 
κάθε υποχωρητικό ελιγμό στον οποίον υποχρεωνόταν από την πίεση των 
ευρύτερων εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του εχθρού στη διάρκεια της 
κατοχής.

Μία απ’ αυτές τις περιπτώσεις, η πιο σημαντική, ίσως, είναι και η υπο-
χωρητική κίνηση του ΕΛΑΣ από την Αθήνα - Πειραιά. 

Λέμε «η πιο σημαντική», γιατί ο υποχωρητικός εκείνος ελιγμός έγινε 
απροετοίμαστα. Όταν ο ΕΛΑΣ είχε εμπλακεί σ’ ένα τόσο σκληρό, μέχρι 
θανάτου ένοπλο αγώνα, με ασύγκριτα ανώτερο – από άποψη δυνάμεων, 
οργάνωσης, ισχύς πυρός, κτλ. – εχθρό. Ενώ, στις άλλες περιπτώσεις των 
εκκαθαριστικών επιχειρήσεων στην κατοχή οι σχηματισμοί του ήταν από 
πιο μπροστά προειδοποιημένοι για σύμπτυξη, εκτός από εκείνους που 
θα αμύνονταν μέχρι θανάτου, όπου και όταν υπήρχε τέτοια περίπτωση. 

Η υποχώρηση αυτή του ΕΛΑΣ και κάτω από τις ειδικές συνθήκες που 
έγινε – χωρίς προϊδεασμό των Διοικήσεων των μονάδων, κάτω απ’ την 

LADIAS-MAXHTHS.indb   251 28/2/19   11:52 πμ



252 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΛΑΔΙΑ

απειλή της κύκλωσης, με τους άμαχους συνοδοιπορούντες – αποτελεί ένα 
ιδιαίτερο γεγονός, που νομίζουμε ότι θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης 
απ’ τον ιστορικό της Εθνικής Αντίστασης. 

Γιατί είναι γεγονός ότι, ενώ ο Ελληνικός τακτικός στρατός κατήγαγε 
πολλές νίκες και έχει να επιδείξει ηρωισμούς σε σειρά από μάχες επιθετικού 
χαρακτήρα, όπως στις ανάλογες φάσεις των πολέμων 1912 – 1913, 1919 
– 1922 και 1940 – 1941, στους υποχωρητικούς ελιγμούς δεν παρουσιάζει 
ανθεκτικότητα και συνοχή και όχι λίγες φορές διαλύθηκε. 

Θά ξέφευγε πολύ απ’ το θέμα μου, ακόμη κι απ’ τις δυνάμεις μου, 
αν επιχειρούσα εδώ μίαν, έστω και σύντομη, ανάπτυξη των αιτίων της 
διάλυσης του στρατού μας στα 1897, 1922 και στην τελευταία φάση του 
πολέμου 1940 – ’41. 

Εκείνο που θέλω ιδιαίτερα να υπογραμμίσω εδώ είναι ότι οι σκοποί ενός 
δυνατού, ενός απελευθερωτικού πολέμου, είναι το βασικό, το πρωταρχικό 
στοιχείο που εξοπλίζει ηθικά το μαχητή, τον ενθουσιάζει και τον εμπνέει με 
το αίσθημα της αυτοθυσίας και της συνειδητής πειθαρχίας, όπως κι άλλες 
φορές είπα. Βέβαια, πλάι σ’ αυτόν συνυπάρχουν κι άλλοι παράγοντες, 
κάποιες οριακές αναλογίες σε έμψυχο και τεχνικό υλικό και μηχανικά 
μέσα. Ωστόσο, το κύριο, το πρωταρχικό παραμένει ο ηθικός παράγοντας. 
Αυτός ήταν βασικά ο παράγοντας που έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο στις 
νικηφόρες μάχες του ΕΛΑΣ στην κατοχή και το Δεκέμβρη, καθώς και την 
τέτοια πειθαρχία που έδειξε στον υποχωρητικό του ελιγμό απ’ την Αθήνα 
– Πειραιά στην ύπαιθρο.

Υποχώρηση του ΕΛΑΣ από τόν Πειραιά
Η υποχώρηση του ΕΛΑΣ από τον Πειραιά άρχισε στις πρώτες πρωινές 

ώρες της 5 Γενάρη 1945. Μαζί με το 6ο Σύνταγμα υποχωρούσαν και οι 
άλλες δυνάμεις (τμήματα του 52λυ Συντάγματος και τάγμα του 54ου), 
ακολουθούμενες από χιλιάδες άοπλους πολίτες. Σε 10 χιλιάδες υπολογί-
ζονται οι πολίτες, άντρες, γυναίκες και παιδιά, που ακολουθούσαν αρχικά 
τον ΕΛΑΣ Πειραιά στην υποχώρησή του. 

Η Διοίκηση του 6ου Συντάγματος που βρισκόταν στην οπισθοφυλακή 
της φάλαγγας έφτασε στην Ιερά οδό μέσα από το «Σχιστό» κοντά στο 
Δαφνί, γύρω στις 7 το πρωί. Στις 9 – 10 π.μ. βρισκόταν στον Ασπρόπυργο 
και Μαγούλα. Τις πρώτες μεταμεσημβρινές ώρες κινηθήκαμε προς Μάν-
δρα – Βίλλια, κάτω από την παρακολούθηση της βρετανικής αεροπορίας 
που μας υποχρέωσε να πάρουμε έτσι πρόσθετα μέτρα ασφάλειας.

LADIAS-MAXHTHS.indb   252 28/2/19   11:52 πμ



Η ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΧΗΤΗ 253

Τα μέτρα αυτά σε συνδυασμό με την κόπωση τόσων ήμερων, τις λάσπες 
και την έλλειψη κατάλληλης υπόδησης έκαμαν πολύ αργή την κίνησή μας. 
Στα Βίλλια φτάσαμε τις πρώτες, μεταμεσονύχτιες ώρες της 6ης Γενάρη...

Πριν προχωρήσουμε στην έκθεση των πιο σοβαρών γεγονότων που 
διαδραματίστηκαν σε συνέχεια, θέλουμε να αναφέρουμε εδώ ένα γεγονός 
χαρακτηριστικό, που δεν πρέπει να διαφύγει από τον αναγνώστη στην 
εκτίμηση της κατάστασης. Αν και ο εχθρός διαπίστωσε τη σύμπτυξη των 
τμημάτων μας από την περιοχή του Πειραιά και προσπάθησε μάλιστα 
να μη χάσει την επαφή με τα τμήματά μας σ’ όλο τόν υποχωρητικό τους 
ελιγμό, ωστόσο δεν προχώρησε να καταλάβει όλες τις συνοικίες του. Στην 
Κοκκινιά π.χ., όπως μάθαμε αργότερα, συνέχισε τους βομβαρδισμούς μία 
– δύο μέρες μετά την υποχώρησή μας. Και δεν μπήκαν τα βρετανικά στρα-
τεύματα παρά μόνο ύστερα από διάβημα μιας λαϊκής επιτροπής. Ο εχθρός 
φοβότανε ότι δεν είχαν αποχωρήσει όλα τα τμήματά μας και ήταν πολύ 
επιφυλακτικός να μπει στους συνοικισμούς αυτούς μήπως παγιδευθεϊ.

Έτσι,. χρειάστηκε η ειδοποίηση της «Λαϊκής Επιτροπής» και η βεβαίωσή 
της ότι ολόκληρος ό ΕΛΑΣ υποχώρησε, για να σταματήσουν οι βομβαρδι-
σμοί και να τολμήσουν να προχωρήσουν. Το γεγονός αυτό φανερώνει την 
εντύπωση που είχαν σχηματίσει οι Βρετανοί για τη μαχητική ικανότητα 
του ΕΛΑΣ μέχρι την τελευταία μέρα της μάχης. Ανάλογο φαινόμενο είχαμε 
και σε συνοικίες της Αθήνας... 

Και τώρα, ας ξαναγυρίσουμε στα Βίλλια. Το βράδυ της ίδιας μέρας – 6 
Γενάρη – μας μεταδόθηκε υπεύθυνη πληροφορία ότι βρετανικοί σχημα-
τισμοί αιφνιδίασαν μικρά τμήματα του ΕΛΑΣ στη Μάνδρα. Πήραμε το 
ενδεχόμενο ότι οι σχηματισμοί εκείνοι μπορούσαν να κινηθούν και πέρα 
απ’ αυτήν, πάνω στο δημόσιο δρόμο προς Θήβα – Λιβαδειά. –Ήταν, συ-
νεπώς, δυνατό γρήγορα να παίρνανε επαφή μαζί μας, όπως πραγματικά 
και έγινε. 

Με τις επιχειρήσεις του εκείνες ό Σκόμπυ παραβίαζε τους όρους που 
ο ίδιος είχε θέσει για την έναρξη πολιτικών διαπραγματεύσεων. Όρους 
που τους είχε επαναλάβει και μάλιστα επέμενε στην εφαρμογή τους και 
ο ίδιος ό Τσώρτσιλ... 

Η μάχη στην Κάζα
Όπως κι αν είχε το ζήτημα αυτό, μπροστά μας έμπαινε το καθήκον 

της αντιμετώπισής τους. Καί εκείνη τη στιγμή ήταν το πρωταρχικό. Με 
βάση την παραπάνω τακτική κατάσταση, το Σύνταγμά μας πήρε διαταγή 
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από τη Διοίκηση της XIII Μεραρχίας να καταλάβει τα στενά της Κάζας 
(Σαλίγγαρο), ενώ η γέφυρά της είχε υπονομευθεί από τμήματα μηχανι-
κού του ΕΛΑΣ. Η αλήθεια είναι ότι το καθήκον αυτό θα έπρεπε να είχε 
ανατεθεί σε μιαν ανέπαφη μονάδα. Δέκα μέρες πριν θα μπορούσαν να 
γίνουν πολυβολεία, ακόμη και πυροβολεία, για να κρατήσουν τη θέση. 
Τελευταία διάβασα ότι ο στρατηγός Δημ. Ματσούκας αναφέρθηκε σχετικά 
στην ΚΕ του ΕΛΑΣ πριν τις 20/12 ότι «εν όψει υποχώρησης η Κάζα και το 
Κακοσάλεσι πρέπει να πιαστούν από ανέπαφες δυνάμεις». Παρ’ όλα αυτά, 
στην πράξη δεν έγινε τίποτε. Το καθήκον αυτό τελικά ανατέθηκε σε μας. 

Με διαταγή μας στις Διοικήσεις του I και III Τάγματος του Συντάγμα-
τός μας καταλήφθηκαν τα στενά με δύο λόχους (ένας από κάθε τάγμα) 
που διαθέτανε βαριά πολυβόλα – λάφυρα των Γερμανών από τη μάχη της 
12 – 13 Οκτώβρη.

Λίγο μετά την κατάληψη των θέσεων από τις παραπάνω δυνάμεις, γύρω 
στο μεσημέρι της 7 Γενάρη, ο εχθρός φάνηκε να κινείται με μία φάλαγγα 
μηχανοκινήτων που οι όγκοι τους αχνοφαίνονταν πίσω από τη μελιχρή 
ατμόσφαιρα της βροχερής εκείνης ημέρας. Δέχθηκαν τα πυρά μας και 
άρχισε η μάχη, στην οποία σε λίγο πήρε μέρος και η βρετανική αεροπορία. 
Μία ώρα αργότερα, η επίθεση είχε ανακοπεί. Ο εχθρός υποχώρησε μερικές 
εκατοντάδες μέτρα και περίμενε. Παρά τις απώλειές μας, ανάμεσα στις 
οποίες και ο ΒΑ΄ καπετάνιος του ΙΙΙ Τάγματός μας (Σπύρος Καρακίτσος), 
το ηθικό των ανδρών και στελεχών των δύο λόχων ήταν ακμαίο. Αυτό 
το διαπίστωσε και ο υποφαινόμενος προσωπικά πού έδωσε επιτόπου τις 
απαραίτητες οδηγίες για την εκμετάλλευση του χρόνου της ανάπαυλας. Για 
όσο το δυνατόν καλύτερη οργάνωση του εδάφους. Κατασκευή ορυγμάτων. 
Διευθέτηση θέσεων. Κατασκευή πρόχειρων πολυβολείων. Εξασφάλιση 
εφοδίων. Και πριν από καθετί για τη μεταφορά τραυματιών κτλ. 

Μείναμε με τη βεβαιότητα ότι ύστερα από τέτοια μέτρα και την επομέ-
νη, τουλάχιστο, θα μπορούσαμε ν’ αποκρούσουμε την ενδεχόμενη εχθρική 
επίθεση. 

Πριν προχωρήσω στη συνέχεια, θέλω ν’ αναφέρω ένα περιστατικό, 
αρκετά χαρακτηριστικό και πολύ ενδιαφέρον, 

Ύστερα από την επίβλεψή μου για την παράταξη των δυνάμεων μας 
στην Κάζα, κατά το μεσημεράκι κίνησα για το Σταθμό Διοίκησής μας (Σ 
Δ) στα Βίλλια. Στο δρόμο η σκέψη μου στριφογυρνούσε γύρω στην κατά-
σταση που είχε διαμορφωθεί. Σχημάτισα τη γνώμη ότι από δω κι εμπρός 
θα πρέπει να συνδυάσουμε σωστά την παρτιζάνικη μορφή αγώνα με τη 
μάχη «εκ παρατάξεως». Η δεύτερη αυτή μορφή θα μπορούσε να δοθεί 
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πίσω από οχυρές θέσεις σχετικά οργανωμένες. Με την πρώτη μορφή «του 
παρτιζάνικου» θα μπορούσαμε να κάνουμε επιδρομή στα μετόπισθεν και 
παρενοχλήσεις στον εχθρό με επιδρομές σε στρατωνισμοΰς και φάλαγγες. 
Ήθελα να μελετήσω καλύτερα την κατανομή των δυνάμεων του Συντάγ-
ματος, αλλά μου. ήταν άγνωστη η περιοχή. Έτσι, μου έγινε πολύ αισθητή 
η ανάγκη για ένα τοπογραφικό χάρτη, για ν’ αποχτήσω μία γενική ιδέα 
του εδάφους. 

Μία απρόσμενη συνάντηση
Με τις σκέψεις αυτές βρέθηκα στο ΣΔ του Συντάγματός μας. Ένα δω-

μάτιο σ’ ένα διώροφο σπίτι. Κι απέναντι απ’ τον δικό μας ο ΣΔ της XIII 
Μεραρχίας. 

Όταν μπήκα στο ΣΔ βρέθηκα μπροστά σε τούτο το απρόσμενο. Κα-
νένας από τους δικούς μου δεν ήταν εκεί, ούτε ο Κλέαρχος, ο διοικητής 
του 6ου Συντάγματος. 

Γύρω από ένα τραπέζι κάθονταν τρεις αξιωματικοί του ΕΛΑΣ άγνω-
στοι σε μένα και συζητούσαν. Ορθοί, γύρω απ’ αυτούς, παρακολουθού-
σαν τη συζήτηση καμιά δεκαριά ελασίτες. Το λόγο είχε ένας ξερακιανός, 
που έκανε κριτική για τις μάχες του Δεκέμβρη. Αναφερόταν ειδικά στα 
οδοφράγματα, που τα θεωρούσε σαν ξεπερασμένα από την εποχή ακόμη 
του Β. Ουγκώ.

Με παραξένεψε το πνεύμα της κριτικής εκείνης: Ο τρόπος, ο χρόνος, ο 
τόπος και πιο πολύ οι περιστάσεις που γινόταν, έδιναν στην κριτική χαρα-
κτήρα τουλάχιστο άκαιρο. Επωφελήθηκα από μία μικρή διακοπή του, για 
να του παρατηρήσω ότι «δεν είναι καιρός για τέτοιες συζητήσεις». Αντί, 
όμως, γι’ αυτόν μου απάντησε ένας άλλος γενειοφόρος, μαυροσκούφης, 
υπογραμμίζοντας με πολύ λίγα λόγια, κοφτά, την αξία της κριτικής, για 
τη συναγωγή διδαγμάτων.

Του απάντησα αμέσως, πως δεν διαφωνώ για την αξία τής κριτικής. 
Εκδήλωσα, όμως, τις αντιρρήσεις μου για τη σκοπιμότητα της κριτικής 
αυτής τώρα δα, εδώ. Ο συνομιλητής μου φάνηκε ότι πειράχτηκε και μου 
απάντησε κάπως νευριασμένα:

– «Καλά ντέ, δεν μιλήσαμε και σε κανένα Σύνταγμα μπροστά!!!», μου 
είπε. Κι έμοιαζε σαν νά’θελε να με ξεφορτωθεί. Η απάντηση με πείραξε, 
γιατί ήταν απροσδόκητη. 

– «Η θέση μου σε μία τέτοια περίπτωση θά’τανε διαφορετική» του‘πα 
κι εγώ μ’ ανεβασμένο τον τόνο της φωνής μου. 
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Και τότε, μεμιάς, χωρίς να καταλάβω πως και πότε, άδειασε το δωμάτιο 
και βρέθηκα μόνος με το συνομιλητή μου. Ορθοί και οι δυό μας βηματίζαμε 
ο καθένας σε μία γωνιά. Μα, η σκέψη μου γύρισε μηχανικά αμέσως στη 
μάχη. Στην ιδέα για τον αντιπερισπασμό ενάντια στον εχθρό. Η έλλειψη 
ενός τοπογραφικού χάρτη της περιοχής μου ξανασφηνώθηκε στο μυαλό 
και με τριβέλιζε, σαν περιστρεφόμενο τρυπάνι... Κι αμέσως άθελά μου, 
εξωτερίκευσα τη σκέψη μου. 

– Αχ, και να είχα ένα χάρτη της περιοχής! 
Καί περίεργο, σαν αντίλαλος στη φράση μου μου’ρθε η απάντηση από 

το γενειοφόρο ΕΛΑΣίτη.
– «Είχα δυό, αλλά έδωσα τον ένα στη Μεραρχία».
Η απάντηση με ξάφνιασε κάπως και αναρωτήθηκα: «Ποιος νά’ναι 

αυτός;»
Κι αμέσως ρώτησα:
– «Πού είσθε τοποθετημένος; Παρακαλώ, αν επιτρέπετε;».Και ο συ-

νομιλητής μου, ένας μέτριου αναστήματος γεροδεμένος σαραντάρης, 
γύρισε το κεφάλι κατά μένα. 

Τότε, τον πρόσεξα καλύτερα! Μαύρα γένια, μαύρο καλπάκι στο κεφάλι 
με σταυρωτά φυσεκλίκια. Κάρφωσε απάνω μου τα μεγάλα ζωηρά μάτια 
του και μου’πε κοφτά. 

– «Είμαι ό «Άρης!». 
Καί εκείνη τη στιγμή νόμισα πως ανασηκώθηκε κάπως το τετράγωνο 

φαρδύ του στήθος και σάμπως να στάθηκε στα δάχτυλα των ποδιών του. 
’Όρθιος καθώς ήμουν, άπλωσα το χέρι μου πάνω από το τραπέζι που 

μας χώριζε. 
– «Χαίρω πολύ», του είπα κι έσφιξα το χέρι του με θέρμη και ικανο-

ποίηση. 
Αυτή η χειραψία, πρώτη και τελευταία στη ζωή μου• με τον πρωτοκα-

πετάνιο του ΕΛΑΣ, έβαλε τέρμα στη διένεξή μας. 
Και σαν να περίμενε αυτό το χαιρετισμό ο Άρης, βγήκε απ’ το δωμάτιο 

εκείνο και πέρασε απέναντι, στο Σταθμό Διοίκησης της XIII Μεραρχίας, 
όπου ήταν ο στρατηγός Ματσούκας. 

Όπως θα παρατήρησε ο αναγνώστης, προσπαθώ όσο μπορώ ν’ απο-
φύγω αφηγήσεις και παρεκβάσεις. Μία από τις εξαιρέσεις είναι και το 
περιστατικό αυτό. Ίσως είναι χρήσιμο για τον ιστορικό, μιάς και συνδέεται 
με τη γνωστή κατοπινή στάση του Άρη Βελουχιώτη, που, όπως φαίνεται, 
τη δούλευε κάμποσο στο μυαλό του. Και θά’θελα εδώ με την ευκαιρία να 
πω πως παρ’ όλη την εκτίμηση που τρέφω στη μνήμη του πολέμαρχου για 
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τους αγώνες και τη συμβολή του στην Εθνική Αντίσταση, παρά τη συμπό-
νια μου για το τραγικό του τέλος, η κατοπινή του εκείνη θέση δεν ήταν 
διόλου σωστή. Δεν ζημίωσε μόνο τον ίδιο τον εαυτό του, αλλά προκάλεσε 
και γενικότερη ζημιά και αναταραχή στο κίνημα.. 

Οι ηγέτες μιας προοδευτικής παράταξης, ενός λαϊκού αγώνα, ενός 
εθνικού πατριωτικού κινήματος, ανεξάρτητα από την προσωπική τους 
συμβολή σ’ αυτό, ανεξάρτητα ακόμη από τη βεβαιότητα που έχουν στην 
ορθότητα μιας άποψής τους, πάνω σε ένα ή περισσότερα βασικά θέματα 
ιδεολογικής πολιτικής ή και στρατηγικής σημασίας, υποχωρούν μπροστά 
στην ανάγκη των περιστάσεων. Πειθαρχούν στις αποφάσεις των οργάνων 
που ανήκουν. Αυτό το στοιχείο αποτελεί ένα από τα πιο βασικά που πρέ-
πει να καλλιεργείται στη βάση, στα στελέχη και στους ηγέτες των προ-
οδευτικών κινημάτων και ειδικότερα των προλεταριακών κομμάτων. Με 
τον τρόπο αυτό, με το θετικό παράδειγμά τους, οι ηγέτες φρονηματίζουν 
τις μάζες, διαπαιδαγωγούν τα μέλη, κερδίζουν σε κύρος και εμπιστοσύ-
νη. Συμβάλλουν δημιουργικά στην αντιμετώπιση και λύση των μεγάλων 
προβλημάτων που απασχολούν το λαό. Εκπληρώνουν έτσι καλύτερα το 
πατριωτικό και το επαναστατικό τους χρέος. 

Για το περιστατικό με τον Άρη ειδοποίησα το Δ. Βατουσιανό που είχε 
πάει στη Θήβα να ενημερώσει την ΚΕ. Είπα γι’ αυτό στους σ. Π. Τιμογιαν-
νάκη και Γ. Δημητρίου. Ο τελευταίος ήταν παλιός εξόριστος. Μέλος της 
Γραμματείας της ΚΟΠ, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά στην 
απελευθέρωση. Εκτελέστηκε στην περίοδο του εμφύλιου πολέμου. 

Για το περιστατικό, είπα επίσης, στον σ. Κωτσάκη, στο Πλατύστομο, 
ύστερα από 15 μέρες. Και έγινε σήμα στα Τρίκαλα. Όμως, το ΠΓ απάντησε 
ότι δεν είχε ενημερωθεί από πριν και σωστά επέμεινα να το ενημερώσω. 

Μπροστά σε μία βιαστική διαταγή
Γυρίζοντας προς το σούρουπο στο σταθμό Διοίκησης του Συντάγματός 

μας στα Βίλλια, ύστερα από τη μάχη στην Κάζα, μας περίμενε έγγραφη 
διαταγή για σύμπτυξη. Δίστασα λίγη ώρα για τη σκοπιμότητα της διαταγής 
εκείνης. Οι δισταγμοί μου ήταν αποτέλεσμα των παρακάτω σκέψεών μου. 

α) Θεωρούσα αναγκαίο να αντικρούσουμε τον εχθρό, και για να επι-
βραδύνουμε την κίνησή του για την επόμενη μέρα και για να δώσουμε 
τον καιρό στην ΚΕ του ΕΑΜ και του ΚΚΕ να συμπτυχθούν ομαλά από 
τη Θήβα όπου ήξερα ότι βρίσκονταν.

β) Η έκδοση της διαταγής για σύμπτυξη ήταν κατά την γνώμη μου 
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πολύ βιαστική. Εκδόθηκε χωρίς να έχουν ακούσει την αναφορά μου για 
την έκβαση, της μάχης και τις δυνατότητες να συνεχισθεί. 

γ) Η όχι καλή εντύπωση που μου προξένησε το περιστατικό με τον 
Άρη σε συνδυασμό με τις τέτοιες μου αντιλήψεις, μου δημιούργησε ερω-
τηματικά σχετικά με την ορθότητα της διαταγής. Όμως, οι δισταγμοί μου 
δεν κράτησαν πολύ. Σκέφτηκα άτι, από την πλευρά μου δεν μπορούσε να 
μπει ζήτημα απειθαρχίας και μάλιστα όταν η διαταγή ήταν γραπτή και 
δεν υπήρχε στη διάθεσή μου μέσο τηλεπικοινωνίας με ανώτατα κλιμάκια. 
Έτσι, μόλις αντάμωσα με το διοικητή του Συντάγματος συναγωνιστή. 
Κλέαρχο, συζήτησα μαζί του τις λεπτομέρειες της σύμπτυξης, χωρίς να 
του πω τίποτε για τους δισταγμούς μου και για το πρωινό περιστατικό. 

Τα μεσάνυχτα της 7 προς 8 Γενάρη 1945 αφήσαμε τα Βίλλια προς Κα-
παρέλη, Παραπούγκια και Κόκλα της Θήβας. Ξημερώματα, στις 8 Γενάρη, 
περνούσαμε από το μικρό εκείνο κάμπο των Πλατανιών, που αποτέλεσε 
το νικηφόρο πεδίο μιας από τις πιο ξακουστές και νικηφόρες μάχες που 
έδωσαν οι αρχαίοι Έλληνες με επικεφαλής τον Παυσανία, στα 479 π.Χ., 
ενάντια στους Πέρσες επιδρομείς και τότε για την λευτεριά τους. Μία μάχη 
με ιστορική πραγματικά σημασία, ανάλογη μ‘ εκείνες του Μαραθώνα, της 
Σαλαμίνας και των Θερμοπυλών... 

Είναι αφάνταστες οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε σ’ αυτή τη δια-
δρομή. Θυμάμαι ιδιαίτερα την πορεία του Συντάγματος μέσα στο βάλτο 
στους πρόποδες του Κιθαιρώνα. Εκεί, έμειναν τα παπούτσια των περισ-
σότερών μας. Καί να φανταστεί κανείς ότι μαζί μας κουβαλούσαμε με 
φορεία τραυματισμένους συναγωνιστές μας από τις μάχες και από την 
πρόσφατη στην Κάζα, και ότι μας ακολουθούσαν χιλιάδες γυναικόπαιδα. 

Μέσα σ’ αυτές τις δυσκολίες εξαίρεση μόνο ήταν οι νευρικότητες και 
οι απειθαρχίες.

Στελέχη και μαχητές έδειξαν μία θαυμάσια κατανόηση, ψυχική και 
σωματική αντοχή, μαζί και ήθος αγωνιστικό. Όλα αυτά βέβαια δεν ήταν 
τυχαία. Πήγαζαν από τη βαθιά συναίσθηση για το δίκαιο αγώνα του λαού. 
Και ενισχύονταν με τη συμπαράσταση του Έλληνα αγρότη που με συγκί-
νηση έβλεπα ότι μοιραζόταν μαζί μας και την τελευταία, στην κυριολεξία, 
μπουκιά του. Και οι πιο γκρινιάρηδες και οι λιγότερο συνειδητοί αντάρτες, 
όταν νιώθανε δίπλα τους εμάς, τους διοικητές και καπεταναίους τους, να 
μοιράζονται μαζί τους τις ίδιες μ’ αυτούς ταλαιπωρίες, τους έπιανε οπωσ-
δήποτε το γνώριμο ρωμέικο φιλότιμο. Κι έβαζαν όλα τα δυνατά τους για 
να πνίξουν κάθε βαρυγκώμια.

... Το πρωί της 9 του Γενάρη βρισκόμασταν – ύστερα από συνεχή νυ-
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χτερινή πορεία – στην Ντομπρένα στους πρόποδες του Ελικώνα, που τον 
ανεβήκαμε χιονισμένο τότε χωρίς ανάσα. Διανυχτερεύσαμε σε δυό χωριά 
του και στις 10 προς 11 Γενάρη μείναμε στο κατακαμένο Δίστομο. Στις 
14, αφού ξεκουραστήκαμε μία μέρα και μία νύχτα στην Αράχωβα και στο 
Χρυσό, πορευτήκαμε προς Σερνικάκι και Άι-Γιώργη της Άμφισσας. Στις 
18 Γενάρη, ύστερα από πορεία και επισταθμίες από Γραβιά, Δυό Βουνά, 
Φραντζή, Κομποτάδες, στρατοπεδεύσαμε τρεις μέρες περίπου στο Λια-
νοκλάδι για να ξεκουραστούμε. Η κυριότερη φροντίδα μας μαζί με την 
ανάπαψη των τμημάτων μας στο Λιανοκλάδι ήταν το παπούτσωμα των 
ξυπόλυτων, που αποτελούσαν το 80% των μαχητών μας. Δεν υπήρχε άλλος 
τρόπος από το να κάνουμε αυτοσχέδια τσαρούχια. Με τα οικονομικά που 
διαθέταμε αγοράσαμε – και μάλιστα τις ακριβοπληρώσαμε – προβιές και 
τομάρια από κατσίκες και κάπως βολέψαμε την κατάσταση. Τη δουλειά 
αυτή είχαμε αναθέσει στο ΒΑ΄ καπετάνιο σ. Βαγγέλη Κλαουδάτο και την 
Επιμελητεία του Συντάγματός μας.

Συντροφιά με το τραγούδι …
Το «πολεμάμε και τραγουδάμε» δεν ήταν μόνο σύνθημα στην περίοδο 

της Εθνικής μας Αντίστασης. Ήταν μία κατάσταση. Ένα γεγονός, που 
πήγαζε μέσα απ’ τα μύχια της ψυχής κάθε ελασίτη και πιο πολύ του νέου: 
του ΕΠΟΝελασίτη. Μέσα απ’ το φλογερό καμίνι της ηρωικής εκείνης 
πραγματικότητας.

Το διαπίστωσα προσωπικά, κύρια και βασικά, στη διάρκεια της υπο-
χώρησης. Το τραγούδι άρχισε δειλά από το Δίστομο προς την Αράχωβα. 
Μα, φούντωσε κυριολεχτικά καθώς πορευόμασταν προς Σερνικάκι κι 
ύστερα απ’ αυτό προς Γραβιά και συνέχεια πιο πέρα. 

Οι αθάνατες νότες του «Εμπρός ΕΛΑΣ για την Ελλάδα» και των άλλων 
τραγουδιών του Αγώνα, ξεχύνονταν μαζικά στο λεύτερο αέρα κι αντιλα-
λούσαν με ορμή και ενθουσιασμό στα χιονισμένα αντερείσματα και τις 
χαράδρες των βουνών που περνούσαμε ...

Κάποιες στιγμές, όταν το τραγούδι βρισκόταν στο φόρτε του, θαρρούσα 
πως δεν υποχωρούσαμε. Είχα την αίσθηση ότι βαδίζαμε σε συνάντηση με 
τον εχθρό, έτοιμοι για μάχη. Ατράνταχτη γι’ αυτό απόδειξη της αισιοδοξίας 
που έκαιγε τα στήθια των συναγωνιστών μου και της βαθιάς τους πίστης 
στα ιδανικά του Αγώνα, στο Δίκιο του λαού ...

... Και μέσα απ’ τα γνωστά ή και άγνωστα, σε μένα, τραγούδια πρόβαλ-
λαν και κάποιες εύθυμες νότες, ενός νιογέννητου τραγουδιού: Του «Νανού 
Νανού». Ήταν δημιούργημα κάποιου ή κάποιων λαϊκών συνθετών, που 
το εμπνεύστηκαν από τις μάχες της Αθήνας, στη φάση της κάμψης τους. 
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Τους στίχους και τη μουσική του διαπότιζε ένα πηγαίο χιούμορ, ανά-
μικτο με μία ειρωνική διάθεση ενάντια στόν επεμβασία. Θά’λεγα: «Το πιο 
κατάλληλο για την περίσταση ». 

Να, οι στίχοι του ή μάλλον μερικοί απ’ αυτούς που, όμως, χωρίς τη 
μουσική, ελάχιστα αποδίδουν τη ζωντάνια, την εκφραστικότητα και το 
πηγαίο νόημά τους.

Μας πήραν την Αθήνα 
Νανού Νανού Νανού (δις) 
Μας πήραν την Αθήνα – 
Τζούμ τριάλα λα 
Μόνο για ένα μήνα 
Κάπα κόπα έψιλον 
Κούκου κούκου …Ε!

Μ’ αυτά τα παραγεμίσματα συμπληρώνονταν οι στίχοι … εκείνου του 
αληθινά ιδιόμορφου τραγουδιού.

Μας πήραν την Αθήνα 
μόνο για ένα μήνα!

Του Σκόμπυ τα κανόνια 
γκρεμίσαν τα Κουπόνια

Μπόμπες βροχή στου Γκύζη 
κι εμείς στο μετερίζι

Κι η τελευταία ελπίδα 
τ' οδόφραγμα Πατρίδα!

Μαύροι πατούν τη γη μας 
βάστα Καισαριανή μας

Μάχονται σα λιοντάρια 
στα Εξάρχεια παλικάρια

Του Πανεπιστημίου| 
και του Πολυτεχνείου
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Τρέξτε καπεταναΐοι 
απ’ τα βουνά γενναίοι

Μας πήραν την Αθήνα 
μόνο για ένα μήνα

Τελειώνω τούτη την παράγραφο με μία γενική σχετική παρατήρησή μου: 
Τό τραγούδι της Εθνικής μας Αντίστασης είναι ένα από τα συστατικά 

στοιχεία του Αγώνα του λαού μας ενάντια στους καταχτητές. 
Γάργαρο σαν το κρυστάλλινο νερό της πηγής, το τραγούδι της Εθνικής 

μας Αντίστασης, αναβλύζει μέσα απ’ τα μύχια της ψυχής του λαού, επιβε-
βαιώνοντας πόσο βαθιά εθνικό και πατριωτικό ήταν τό περιεχόμενο της 
πάλης του εκείνης με σημαιοφόρο του το ΕΑΜ. Το τραγούδι της Εθνικής 
μας Αντίστασης αποτελεί ιστορική συνέχεια του ακριτικού κύκλου και των 
δημοτικών τραγουδιών, όπως και ο Αγώνας μας στην Εθνική Αντίσταση 
ήταν συνέχεια ιστορική των αγώνων του λαού από την αυγή ακόμη της 
σφυρηλάτησης της εθνικής συνείδησης, μέχρι τα μαύρα χρόνια της κατο-
χής, μέχρι και σήμερα, για Λευτεριά, Δημοκρατία και Προκοπή... Συνέχεια 
τής πάλης – στα πλαίσια πάντα των ιδιαίτερων ιστορικών συνθηκών – του 
ίδιου του λαού μας, όπως τόσο εκφραστικά υπογραμμίζεται από το στίχο 
του αθάνατου ύμνου του ΕΛΑΣ:

«... Αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι 
πάντα ‘ν’ ο ίδιος ο λαός ...»

Ας μας φέρουν οι ταξικοί μας αντίπαλοι ένα δικό τους – έστω κι ένα 
μονάχα – τραγούδι, που να έχει έστω τη μισή χάρη, τη φρεσκάδα και τη 
λεβεντιά που έχουν τα τραγούδια της Εθνικής μας Αντίστασης, 

Δεν έχουν!! Κι ούτε ήταν δυνατό να ’χουν. Γιατί δεν ήταν μόνο ξένοι 
προς το φρόνημα και το αίσθημα του ελληνικού λαού, ξένοι προς τόν υπέ-
ροχο πατριωτικό του αγώνα, μα στάθηκαν και φανατισμένοι εχθροί του, 

Υποχώρηση του ΕΛΑΣ απ’ την Αθήνα

Οπισθοφυλακές του ΕΛΑΣ
Πριν προχωρήσω στην αφήγησή μου θεωρώ σκόπιμο να αναφερθώ 

εδώ σύντομα στις γενικότερες ενέργειες του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ και πρώτα απ’ 
όλα του ΕΛΑΣ της Αθήνας. 
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Το Α΄ Σ.Σ./ΕΛΑΣ είχε εγκαταστήσει το ΣΔ του στη Ν. Φιλαδέλφεια, 
προσπαθώντας να ενημερώσει στην κατάσταση την ΚΕ του ΕΛΑΣ. Μόλις 
έλαβε την τελευταία διαταγή σύμπτυξης της ΚΕ εξέδωσε αμέσως διαταγή 
σύμπτυξης (ΑΠ 17 ώρα 23.50’) που την παρέδωσε αυτοπροσώπως στους 
διοικητές των Μονάδων η ίδια η Διοίκηση, αναπτύσσοντας και προφο-
ρικώς οδηγίες. Με τη Διαταγή τα τμήματα έπρεπε να συμπτυχθούν μέσα 
στη νύχτα στη γραμμή Λιόπεσι – Κουκουβάουνες – Μετόχι – Β. Μενίδι. 

Παρά τη συγκέντρωση τμημάτων και μεταγωγικών, όπως και πολλών 
κατοίκων της Αθήνας, που ακολούθησαν τον ΕΛΑΣ κατορθώθηκε το πρωί 
της 5ης του Γενάρη να πιάσουν τη γραμμή Μετόχι – Αγ. Γιώργη – Βαρυ-
μπόμπη – Λιόπεσι – Τατόϊ, με προφυλακές τις γραμμές: Παναγία – υψ. 
290 – Αδομές. Το 54 Σύνταγμα εκάλυψε την λήψη της διάταξης ύστερα 
από αγώνα αμύνης μέχρις εσχάτων στη γραμμή Ν. παρυφή Μενιδίου – 
Κουκουβάουνες. Το Πυροβολικό τάχτηκε για να υπερασπίζει τη γραμμή 
άμυνας στη Δ. παρυφή Μενιδίου. Η ΙΙη Μεραρχία συνεπτύχθη στη γραμμή 
της Κηφισιάς. 

Τό Επιτελείο του Α΄ Σ.Σ./ΕΛΑΣ υποχώρησε στις 4:15’ το πρωί της 
5.1.45, αφού βεβαιώθηκε για την ομαλή υποχώρηση όλων των μονάδων. 

Ό ΣΔ του Σ. Στρατού στις 5 του Γενάρη εγκαταστάθηκε στη Δεκέλεια. 
Μαζί της, υποχώρησαν και τα μέλη ΠΓ Γ. Ζέβγος, Μ. Παρτσαλίδης και 
Β. Μπαρτζιώτας. 

Στις 6 του Γενάρη τα τμήματα του ΕΛΑΣ του Α΄ Σ. Στρατού είναι εγκα-
τεστημένα καβάλα στις αρτηρίες Πάρνηθος και Τατόϊ, ενώ η II Μεραρχία 
αριστερά έχει καλύψει τις διαβάσεις της Πεντέλης, η XIIΙη Μεραρχία 
δεξιά προς Ελευσίνα. Ο ΣΔ του Α΄ Σ.Σ. μετακινήθηκε από Δεκέλεια στο 
Κακοσάλεσι. 

Τελευταία μονάδα του ΕΛΑΣ που έμεινε μέσα στην Αθήνα ήταν ένα 
απόσπασμα του 7ου Συντάγματος Εύβοιας με τον διοικητή του Λακκιώτη. 
Υποχώρησε την ημέρα πια, χωρίς καμιά ενόχληση απ’ τον εχθρό από την 
Καλογρέζα και Ν, Ιωνία.

Εκτός από τα τμήματα που αναφέρθηκαν και άλλα παρέμειναν πολύ 
κοντά στην πρωτεύουσα. 

Στα Λιόσια – Καματερό – Χασιά – Ασπρόπυργο, παρέμεινε ένα «από-
σπασμα» υπό τον ταξίαρχο Τσικλητήρα (της 9ης ταξιαρχίας Πελοποννή-
σου). Το αποτελούσαν δύο τάγματα (του 9ου Καλαμών με τον Α. Αναστα-
σόπουλο και του 6ου Κορίνθου με τον Δ. Παπαϊωάννου) και δύο τάγματα 
του 42ου (με τον διοικητή του Φ. Βερμαίο και διοικητές ταγμάτων τους 
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Γ. Παπανικολάου («Τηλέμαχο») και Σ. Τσιτσιπή («Λοκρό»). Το τελευταίο 
δέχτηκε λυσσασμένες αεροπορικές επιθέσεις, στον Ασπρόπυργο, από τις 
οποίες είχε δέκα νεκρούς. 

Το απόσπασμα Τσικλητήρα έμεινε στις θέσεις του και όταν ακόμη οι 
Άγγλοι προχώρησαν και κατέλαβαν την Θήβα. Συνεπτύχθηκε μόνο όταν 
έμαθε (από το ραδιόφωνο) την αγγλική προώθηση προς Λιβαδειά, τα 
χαράματα της 9ης Ιανουαρίου...

Στο αριστερό πλευρό της διάταξης, περίπου 40 μηχανοκίνητα μπή-
καν το μεσημέρι στην Κηφισιά, ύστερα απ’ τη σύμπτυξη τμημάτων τής II 
Μεραρχίας.

Ο ΕΛΑΣ υποχωρεί πολεμώντας
Σύμφωνα με αφήγηση του σ. Σπ. Κωτσάκη, αμέσως μετά την υπο-

χώρηση από τη Φιλαδέλφεια, δόθηκαν διαταγές για την αντιμετώπιση 
ενδεχόμενης επίθεσής απ’ τους Άγγλους … 

Μόλις προχώρησε η ημέρα (της 5.1.45) εμφανίστηκαν τα αγγλικά αε-
ροπλάνα, τα οποία άρχισαν να πολυβολούν και να ρίχνουν ρουκέτες στα 
γύρω οικήματα εκτός απ’ το Παλάτι. Το απόγευμα, η Διοίκηση του Α΄ 
Σ.Σ./ΕΛΑΣ έδωσε διαταγή στα μεταγωγικά αυτοκίνητα του Όρχου με τα 
εφόδια, να κινηθούν τη νύχτα προς Μαλακάσα – Κακοσάλεσι, παίρνοντας 
μαζί και τραυματίας ελασίτες. Άργησαν όμως να ξεκινήσουν, έφυγαν όλα 
από το στενό δρόμο Τατόι – Άγιος Μερκούριος. Μερικά έπαθαν βλάβες 
με αποτέλεσμα να φράξουν για πολλή ώρα το δρόμο. Έτσι, πολλά οχή-
ματα βρήκε η ημέρα σε πορεία. Κι αυτά δυστυχώς επισημανθήκαν από τα 
αγγλικά αεροπλάνα και καταστραφήκαν από τους πολυβολισμούς τους. 

Η αγγλική αεροπορία συνέχισε και την επομένη 6 Γενάρη τις επιθέσεις 
της στην περιοχή Τατοίου, ενάντια στις δυνάμεις του ΕΛΑΣ. 

Τη νύχτα ξεκίνησε και η Διοίκηση του Σώματος και έφτασε το πρωί 
στη νέα έδρα της, στο Κακοσάλεσι. Εκεί είχε την έδρα της και η Διοίκηση 
της Ταξιαρχίας Ιππικού Θεσσαλίας με την οποία συντόνισαν τις ενέργειές 
τους πάνω στην κατάσταση που είχε διαμορφωθεί. 

Τό βράδυ της 8ης Φεβρουάριου η ΚΕ του ΕΛΑΣ ειδοποίησε τη Διοίκηση 
του Α΄ Σ.Σ. και την Ταξιαρχία Ιππικού ότι δήθεν η Κάζα έσπασε κι ότι οι 
Άγγλοι πέρασαν. Με βάση την πληροφορία αυτή η Διοίκηση του Α΄ Σ.Σ./
ΕΛΑΣ διέταξε αποχώρηση των Δυνάμεων του Σώματος και της Ταξιαρχίας 
από την Αττική προς τον ορεινό όγκο της Στερεάς στην περιοχή Λαμίας. 

Η Διοίκηση της Ταξιαρχίας Ιππικού, αφού έδωσε τη διαταγή σύμπτυξης 
στα τμήματά της και άφησε 10 άλογα για τη μετακίνηση της Διοίκησης του 
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Σώματος προς Χαλκίδα, έφυγε κατά τα μεσάνυχτα. Η Ταξιαρχία προχωρώ-
ντας προς Β, στη Λοκρίδα, κατέλαβε θέση στους ανατολικούς πρόποδες 
του Καλλίδρομου. Οργάνωσε θέσεις αμυντικές για κάθε ενδεχόμενο και 
στις 11 Γενάρη στη θέση «Άγ. Κωνσταντίνος» (Κωμόπολη της Λοκρίδας), 
αντιμετώπισε νικηφόρα φάλαγγα από βρετανικά τανκς και θωρακισμένα. 
Κατάστρεψε τρία απ’ αυτά, ύστερα από σκληρή μάχη, και υποχρέωσε τη 
φάλαγγα να υποχωρήσει. Πρέπει να σημειωθεί ότι ανάλογη μάχη είχε 
δοθεί στο 42ο χιλιόμετρο κοντά στο Ζεμενό της Αράχωβας από δυνάμεις 
της Ομάδας Μεραρχιών του ΕΛΑΣ της Στερεάς (ΟΜΣ ΕΛΑΣ), όπου και 
πάλι ηττηθήκαν οι Βρετανοί και υποχρεώθηκαν να υποχωρήσουν. 

Η Διοίκηση του Α΄ Σ.Σ. έδωσε διαταγή σύμπτυξης των δυνάμεών του 
προς την καθορισθείσα περιοχή με δρομολόγιο μέσω Λοκρίδας. Ένα μέ-
ρος των δυνάμεών του διαπεραιώθηκε με βενζινόπλοια στην Εύβοια στα 
νότια της Χαλκίδας... Και αφού διέσχισε κατά μήκος το νησί πέρασε με 
βενζινόπλοια στο Βόλο. Από κει ήλθαν και ενώθηκαν με τις υπόλοιπες 
δυνάμεις στην περιοχή Πλατύστομου (Λαμίας) ... 

Ταυτόχρονα, με την άφιξη της Διοίκησης του Α΄ Σ.Σ./ΕΛΑΣ στη Χαλ-
κίδα το πρωί της 9 Γενάρη, εμφανίστηκαν στο στενό, των απέναντί τους 
(στη Βοιωτία) υψωμάτων, αγγλικά τανκς. Σε λίγο, κατέφθασαν και άλλες 
δυνάμεις θωρακισμένων. Αμέσως, άνοιξε η γέφυρα του πορθμού του Ευ-
ρίπου σαν πρώτο προληπτικό μέτρο και οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ (ντόπιες 
και του Α΄ Σ.Σ./ΕΛΑΣ) πήραν τα κατάλληλα μέτρα. Οι Άγγλοι άρχισαν 
να βάλλουν με καταιγιστικά πυρά κατά της παραλίας και άλλων σημείων 
της πόλης της Χαλκίδας. Δέχτηκαν αμέσως απάντηση από τα τμήματα 
του ΕΛΑΣ και τελικά αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. 

Πριν τελειώσει η μάχη – γύρω στο μεσημέρι – οι Ζέβγος και Αθηνέλης 
(ταγματάρχης πεζικού, υπασπιστής του Α΄ Σ.Σ./ΕΛΑΣ) πήραν σήμα από 
την ΚΕ του ΕΛΑΣ σαν μέλη Επιτροπής Ανακωχής, να κατέβουν στην 
Αθήνα για διαπραγματεύσεις. Η Διοίκηση του Σώματος από την Αρτάκη 
(συνοικισμός προσφύγων κοντά στη Χαλκίδα) πέρασε με βενζινόπλοια τη 
νύχτα στην Αγία Μαρίνα και από κει στη Στυλίδα. Εκεί, αμέσως οργάνωσε 
την αποστολή όλων των διαθέσιμων πλοίων του ΕΛΑΝ στην Εύβοια για 
τη μεταφορά των τμημάτων του Σώματος και των άμαχων που τα είχαν 
ακολουθήσει στην αποχώρηση από την Αθήνα. 

Σε συνέχεια, πήρε επαφή με τις μονάδες του, έδωσε διαταγές και έστει-
λε συνδέσμους με διαταγή λεπτομερειακή. Τό βράδυ πήρε διαταγή να 
παρουσιαστεί στη Λαμία. 

Εκεί, έγινε αμέσως σύσκεψη, όπου πήραν μέρος η ΚΕ του ΕΛΑΣ, ο Σα-
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ράφης, ο Άρης (του Γενικού Αρχηγείου του ΕΛΑΣ) και από το Α΄ Σ.Σ. ο I. 
Πυριόχος, ο Σ. Κωτσάκης (Νέστορας) και ο X. Προυκάκης (επιτελάρχης). 

Μία από τις αποφάσεις της σύσκεψης εκείνης ήταν κάτω από τη Διοίκη-
ση του Σ.Σ./ΕΛΑΣ να υπαχθούν όλες οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ της περιοχής 
Στερεάς με έδρα του Σώματος το Πλατύστομο (Λαμίας) με άμεσο καθήκον 
την απόκρουση προέλασης των Άγγλων προς Λαμία. 

Η Διοίκηση του Α΄ Σ.Σ., αφού έδωσε κατάλληλες διαταγές για τη 
φύλαξη των στενών Μπράλου και Θερμοπυλών, έφυγε για την έδρα του 
Στρατηγείου του Σώματος, το Πλατύστομο, όπου έφθασε το πρωί της 11 
Γενάρη.

Την ίδια μέρα άρχισε το δύσκολο έργο της συγκέντρωσης, καταυλισμού, 
περίθαλψης, εφοδιασμού, κυρίως σε υπόδηση και ιματισμό, καθώς και της 
ανασυγκρότησης όλων των μονάδων με βάση τις καινούργιες συνθήκες. 

Όταν τελείωσε αυτό το έργο, με εξαιρετική ταχύτητα και ακρίβεια, και 
ενώ η Διοίκηση του Α΄ Σ.Σ. (ΕΛΑΣ) με το Επιτελείο της ήταν έτοιμη να 
μετακινηθεί – ένα κλιμάκιο μάλιστα είχε ξεκινήσει για την καινούργια 
έδρα του Στρατηγείου του Σώματος – είχε υπογραφτεί η Συμφωνία της 
Ανακωχής.
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12.6. Δεκέμβρης του 1944 στην Αθήνα

Από τον Σπύρο Α. Κωτσάκη (απόσπασμα βιβλίου)

Αποδέκται ΣΔ 14.12.44, ώρα 14
Ι, ΙΙ, VΙΙΙ Ταξιαρχίαι  Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3ον, 7ον ΣΠ ΠΥΡΙΟΧΟΣ – ΝΕΣΤΟΡΑΣ 
κοινοποίησις
ΚΕ ΕΛΑΣ (υ.τ.α.)
ΙΙ Μεραρχία
ΙΙΙ Γραφείον

ΕΛΑΣ
XIII Μεραρχία Στερεάς
Επιτ. Γραφ. III  14.12.44, ώρα 12.30’ 
Αριθ. ΕΠΕ 1177

Από XIII Μεραρχίαν προς ΚΕ του ΕΛΑΣ-ΟΜΣ
Δελτίον συμβάντων ΣΤΟΠ. Νύκτα 13 προς 14 τρέχοντος εξετελέσθη 

επιχείρησις κατά Μοσχάτου – Φαλήρου παρά τμημάτων μας ΣΤΟΠ. 
Εχθρός αιφνιδιάσθη ΣΤΟΠ; Ανετινάχθησαν Διοικηιήριον ενός Συν/τος 
και εν εργοστάσιον μαζί με στρατωνιζαμένους ΣΤΟΠ. Επίσης, ένα γκαράζ 
με τα αυτοκίνητα ΣΤΟΠ. Εχθρός είχε πολλούς νεκρούς και τραυματίας 
ΣΤΟΠ. Συνελήφθησαν 120 αιχμάλωτοι εξ ων 60 Άγγλοι και 60 μαύροι 
ΣΤΟΠ. Εκυριεύθησαν άφθονος οπλισμός, πυρομαχικά και εφοδιασμοί μη 
καταμετρηθέντα ΣΤΟΠ. Ταύτα παρεδόθησαν εις Συν/μα Πειραιώς ΣΤΟΠ. 
Δικές μας απώλειες εξηκριβώθησαν 8 νεκροί και 30 ελαφρώς τραυματίαι 
ΣΤΟΠ. Λόχος ΕΠΟΝ Στυλίδα επέδειξε ηρωισμόν ΣΤΟΠ. Εν Τάγμα είναι 
καθηλωμένον εισέτι εις αγώνα ΣΤΟΠ. Έτερον καταλαμβάνει θέσεις ως 
ΕΠΕ 1275 διαταγή μας ΣΤΟΠ.

Δ. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΚΕ ΕΛΑΣ-ΟΜΣ (υ.τ.α) εγγράφως. 
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ΕΛΑΣ
XIII Μεραρχία Στερεάς Άκρως επείγουσα
Επιτ. Γραφ. ΙΙΙ 14.12.44, ώρα09:00
Αριθ.. ΕΠΕ 1275

Προς το 52 Σύνταγμα Πεζικού
Κατόπιν της όιαμορφουμένης σήμερον καταστάσεως καθ’ ην το Α΄ Σ. 

Στρατού μετά των διατεθειμένων αυτώ μονάδων και τμημάτων αναλαμ-
βάνει ες ολοκλήρου τον αγώνα εντός των Αθηνών., η ΧΙΠ Μεραρχία θα 
αναλάβη την κάλυψιν των Αθηνών από Νότου και Δυσμών, Και, κυρίως 
από το σύμπλεγμα Φαλήρου – Πειραιώς, 

Δια την εκπλήρωσιν της αποστολής της, η Μεραρχία εγκαθίσταται 
επί της περιοχής Πυριτιδοποιείου, Περιστέρι, Άνω Λιόσια και Ελευσίνα 
– Μάνδρα, 

Κατόπιν τούτου, το 52 Συν/μα με όλην την δύναμίν του και την αντι-
αρματικήν Πυρ/χίαν των 37 εντός της νυκτός της σήμερον να λάβη την 
διάταξίν του επί του τομέως Πυριτιδοποιείου, Περιστέρι, Κάτω Λιόσια εν 
συνδέσμω με VIII Ταξιαρχίαν εις Πετράλωνα και βορείως μετά των τμη-
μάτων εις Καματερό – Άνω Λιόσια 42ου Συν/τος προσωρινώς.

Το 52ον Συν/μα θα προωθήση εις Χαϊδάρι, Δαφνί ελαφρά τμήματα δια 
την επιτήρησιν της στενωπού. 

Αποστολή του Συν/τος: α) Η απόκρουσις πιθανού υπερκερωτικού 
ελιγμού από συμπλέγματος Φαλήρου – Πειραιώς δια προσβάσεων Κορυ-
δαλλού – Νέα Φώκαια, β) Απόκρουσις ενδεχόμενης αποβατικής ενεργείας 
εις Σκαραμαγκά., γ) Καταστροφή και ναρκοθέτησις των οδών, τοποθέτησις 
οδοφραγμάτων από τούδε.

ΣΔ 52ου Συν/τος Περιστέρι ή πλησίον αυτού.
Το ΙΙ Συν/μα περιοχήν Μάνδρας με αποστολήν ως αι υπ’ αριθμ.. ΕΠΕ 

1268 και 1240 διαταγαί μας.–
Εκλογαί θέσεων προσβολής διαδοχικαί να αναγνωρισθούν αμέσως 

και να ληφθούν μέτρα οργανώσεως προστασίας και αποκρύψεως από 
αεροπλάνων, τανκς και πυροβολικού.–

Να αναφερθή μετά πέρας εγκαταστάσεως. διάταξις και σχέδιον ενεργείας.
Να επιζητηθή σύνδεσμος τηλ/κός με τα γειτονικά τμήματα και με την 

Διοίκησιν από δύο κατευθύνσεις, ορεινού και πεδινού δρομολογίου.
ΣΔ ΧΧΙΙΙ Μεραρχίας

Κοινοποίησις: 
Α.Σ. Στρατού
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ΚΕ του ΕΛΑΣ
ΟΜΣ
42ον Συν/μα
2ον Συν/μα
ΙΙΙ Γραφείο

ΣΤΟΠ. Βολαί πολλών όλμων, αεροπλάνων περιοχήν Καραβά ΣΤΟΠ. 
Χθες παρετηρήθησαν συγκεντρώσεις εχθρού, οδού Πειραιώς ΣΤΟΠ. 
Καταλαμβανόμενον σημείον οχυρώνεται με συρματόπλεγμα ΣΤΟΠ. Δύ-
ναμις εχθρού Δραπετσώνα 1500 - 2000 ΣΤΟΠ. 25 τανκς και 16 όλμοι 
ΣΤΟΠ. Συνεχείς αποβάσεις πεζικού και τανκς όρμον Αγ. Γεωργίου ΣΤΟΠ. 
Απόγευμα χθες εχθρός επετέθη με συγκεντρωμένες δυνάμεις εις συνοι-
κισμόν Ευγένειας ΣΤΟΠ. Ερρίφθησαν πλέον των 4000 βλημάτων πυρ/
κού και όλμων παρά του εχθρού ΣΤΟΠ. Ανακατέλαβε συνοικισμόν και 
ήμισυ Νεκροταφείου ΣΤΟΠ. Επίθεσις υπεστηρϊχθη με πυρ/κόν ξηράς, 
θαλάσσης και αέρος και με συμμετοχήν πολλών θωρακισμένων και τανκς 
ΣΤΟΠ. Διεθέσαμε όλας μας εφεδρείας Πειραιώς προς συμπλήρωσιν κε-
νών εκ τραυματιών και νεκρών μας ΣΤΟΠ. Αμυντική μας διάταξις αραιά 
και προβλέπεται εκτοξευθή σφοδρά εχθρική επίθεσις σήμερον ΣΤΟΠ. 
Άλλας περιοχάς Πειραιώς μικροσυμπλοκαί και κανονιοβολισμοί ΣΤΟΠ, 
Εφεδρείας εις Μέτωπον Πειραιώς δεν έχομεν ΣΤΟΠ.

ΧΙΙΙ Μεραρχία 
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
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Προς 
το Μικτόν Απόσπασμα

Άμα λήψει παρούσης θέσατε εις την διάθεσιν της ΙΙ Ταξιαρχίας διλο-
χίαν εκ 200 ανδρών (διακοσίων) και ει δυνατόν από το Τάγμα Κοκκινιάς.

Η διλοχία αύτη να καταλάβη θέσεις περί τον Άγ. Παντελεήμονα.

ΣΔ 2.1.45
Κοινοποίησις
ΚΕ ΕΛΑΣ (υ.τ.α.) Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
IIΤαξιαρχία  ΠΥΡΙΟΧΟΣ – ΝΕΣΤΟΡΑΣ
III Γραφείον
ΕΛΑΣ
Α΄ Σ. Στρατού
Επιτ. Γραφ. ΙΙΙ
Αριθ. ΑΠ 9

ΚΕ ΕΛΑΣ 
Γενικό, ΟΜΣ, ΑΣΣ

Η επιδραμούσα χθες εχθρική φάλαγξ εξ 118 τανκς – τεθωρακισμέ-
νων εκινήθη από Γουδί και Σωτηρίαν προς Αγ. Παρασκευήν – Χαρβάτι 
ΣΤΟΠ. Τμήματά μας αντιμετώπισαν εχθρόν περιοχήν Χολαργού – Αγ. 
Παρασκευής ΣΤΟΠ. Εχθρός υποστηριζόμενος και από πυκνή αεροπορία 
έφθασε Χαρβάτι, παρέλαβε φρουράν Χαρβατίου εξ 150 ανδρών και επέ-
στρεψεν Αθήνας ΣΤΟΠ. Άπαντα μηχανήματα ασυρμάτου κατέστρεψαν, 
εγκατελείφθησαν δύο αυτοκίνητα κατεστραμμένα, μια βενζινομηχανή 
και τρόφιμα ΣΤΟΠ. Κατά πληροφορίας ηθικόν εχθρού χαμηλόν κατόπιν 
προχθεσινής επιχειρήσεως. Σήμερον περιοχήν Σωτηρίας – Χολαργού 
βολαί πυρ/κού και όλμων. Υπόλοιπον τομέα ησυχία.

ΣΔ 2.1.45, ώρα 14 
ΦΕΡΡΑΙΟΣ – ΟΡΕΣΤΗΣ 
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ΕΠΕ 1047 
Από II Μεραρχίαν

Διαταγή
Εν συνεχεία της υπ’ αριθ. ΑΠ 336 Διαταγής μας, συνεχίσατε αποστολήν 

σας προς διείσδυσιν ολιγάριθμων ομάδων μέχρι 200 ανδρών συνολικώς. 
Με την υπόλοιπον δύναμιν και στελέχη ανασυγκροτήσατε την Ταξιαρχίαν 
εις περιοχήν Άνω Ηράκλειον - Κουκουβάουνες ως εξής: 

Ιον Συν/μα με ένα Τάγμα.
2ον Συν/μα με δύο Τάγματα.
ΣΔ. της Ταξιαρχίας εις Άνω Ηράκλειον. Να ληφθώσι άπαντα τα μέτρα 

ασφαλείας. Υποβάλατε επειγόντως κατάστασιν δυνάμεως και οπλισμού 
σας.

ΣΔ 2.1.45, ώρα 14.30 
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΥΡΙΟΧΟΣ – ΝΕΣΤΟΡΑΣ 

Αποδέκται:
Ι Ταξιαρχία 
Κοινοποίησις:
ΙΙ Ταξιαρχία  
ΚΕ ΕΛΑΣ υ.τ.α)   
ΙΙΙ Γραφείον
ΙΙ Μεραρχία 

ΕΛΑΣ
XIII Μεραρχία Στερεάς Εξ. Επείγουσα
Επιτ. Γραφ. ΠΙ 
Αριθ. ΕΠΕ 1409

Διαταγή
Έχοντες υπ’ όψει τας πληροφορίας περί εχθρού (συγκεντρώσεως προ 

του μετώπου του κέντρου πόλεως) και επειδή πιθανόν ούτος προτίθεται 
να επιχειρήση προς κατάληψιν των υψωμάτων Καραβά (Μικρός και Με-
γάλος Καραβάς) και Ταμπουρίων,

παραγγέλλομεν
όπως οχυρωθή όλον το μέτωπον προς Καραβάν Ταμπουρίων δια κατα-
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σκευής ισχυρών έργων κατά βάθος και κυρίως πολυβολείων με σκεπά-
σματα αντοχής.

Δια την κατασκευήν να χρησιμοποιηθούν πολίται πυρηνόμενοι δια 
μαχητών. Η δε εργασία να γίνεται νύκτα και να καμουφλαρίζεται προ της 
αυγής. Η κατασκευή των έργων ισχυράς αντοχής να γίνη συντόμως, τη 
επιβλέψει των Διοικήσεων εκάστης υπολωρίδος κατόπιν υποδείξεως της 
Διοικήσεως 52ου Συν/τος. Παράλληλα προς τούτο, να μην σταματήσουν 
τα οδοφράγματα και τα πεδία ναρκών. Να γίνη κατανομή της εργασίας 
και παρακολούθησις κατά διήμερον.
Παραλήπται ΣΔ ΧΙΙΙ Μεραρχία
52, 6 Συν/μα Ι/54  ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

Τετάρτη 3 Γενάρη
Οι περιπολίες της εχθρικής αεροπορίας πάνω από τις θέσεις μας, στο 

βάθος όλης της διάταξης μέσα στην πόλη αλλά και στους δρόμους και 
στις εισόδους της, έχουν πυκνώσει τώρα σε βαθμό απαγόρευσης κίνησης 
τροχοφόρων μας την ημέρα. Τα αεροπλάνα ρίχνουν σε ποδηλάτες, ακόμα 
και σε μεμονωμένους πεζούς. Με διαταγή μας απαγορεύουμε την κυκλο-
φορία αυτοκινήτων την ημέρα. Έτσι όμως, πολύ δυσκολεύεται η σύνδεσή 
μας με τα τμήματά μας. 

Καθώς προχωράει η ημέρα, φθάνουν συνεχώς στο Σταθμό Διοίκησης 
– στο σπίτι της Ισαβέλλας – αναφορές από τις μονάδες και πληροφορίες 
από την Κομματική Οργάνωση για αύξηση των επιθέσεων του εχθρού 
στο αριστερό μας κι αδυναμία των τμημάτων μας ν’ αντιδράσουν απο-
τελεσματικά. 

Απογευματινή αναφορά του Ανεξάρτητου Αποσπάσματος δίνει τη 
δραματική κατάσταση που εξελίχθηκε εκεί. Ο εχθρός μετά την κατάληψη 
του Γηροκομείου, του Ψυχικού και των Τουρκοβουνίων, διείσδυσε από τα 
Τουρκο6ούνια στου Γκύζη και προκάλεσε σύγχυση στις γραμμές μας. Το 
5ο Σύνταγμα μαζί με το ΙΙΙ/7, συμπτύχθηκαν στην Καλογρέζα. Το 1 Ι/42 
και το ΙΙ/42 συμπτύχθηκαν στις φυλακές Αβέρωφ κι ένα μέρος τους στην 
περιοχή Περδικάρη – Σχολή Ευελπίδων. Το Ι/3 της II Ταξιαρχίας κατέχει 
τις θέσεις του στις φυλακές Αβέρωφ – Προσφυγικές Πολυκατοικίες. Το 
Ανεξάρτητο Απόσπασμα προσπαθεί να οργανώσει νυχτερινή ανακατά-
ληψη των θέσεων. Όμως, οι μαχητές είναι κατάκοποι, εξουθενωμένοι. 
Οπλισμός ελαττωμένος λόγω βλαβών κατά την αδιάκοπη μάχη και πολύ 
ελαττωμένα τα πυρομαχικά. Θα χρειαστεί συντονισμός της προσπάθειάς 
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του με ανάλογη ενέργεια της II Μεραρχίας (ΕΠΕ 55), και του Ανεξάρτη-
του Αποσπάσματος. Για τούτο εκδώσαμε την ΑΠ 23 Διαταγή προς τη II 
Μεραρχία, το Ανεξάρτητο Απόσπασμα και το 54ο Σύνταγμα. 

Στη διάθεση του Σώματος μπήκε σήμερα και ο Σαμαρινιώτης (Ανδρέας 
Τζήμας), που κατέβηκε απ’ έξω στην Αθήνα. 

Η βραδυνή αναφορά του ΣΣ προς την ΚΕ δίνει την εξής γενική εικόνα:
– Τανκς και πεζικό βάλλουν κατά των φυλακών Αβέρωφ – Γ. Στρατ. 

Νοσοκομείου – Γηροκομείου. Ο εχθρός τ’ ανακατέλαβε και με 4 βαριά 
άρματα κι ένα λόχο διείσδυσε στου Γκύζη και βάλλει κατά των τμημάτων 
μας, των φυλακών Αβέρωφ - Στρατ, Νοσοκομείου και γενικώς περιοχήν 
Αμπελοκήπων. Την 15.20 εξακολουθούν ακόμη να βάζουν. 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ
Ο εχθρός συνεχίζει την από νυκτός επίθεσίν του, κατώρθωσε την 13ην 

ώραν να καταλάβη πάλιν το Γηροκομείον διεισδύσας με ένα λόχον και 4 
βαρέα άρματα προς συνοικίαν Γκύζη δια του αυχένος Τουρκοβουνίων 
(παρά το Λατομείον Παυλίδου) βάλλει δια πυροβόλων, όλμων και πολυ-
βόλων τον συνοικισμόν Γκύζη εις τα νώτα ακριβώς των τμημάτων μας. 

Τώρα δύναμις πεζών και αρμάτων διέσπασαν την γραμμήν την 13:30 
προς φυλακάς Αβέρωφ. 

Εντός Ψυχικού διείσδυσαν άρματα μάχης και επιτίθενται κατά των 
εκεί ευρισκομένων τμημάτων μας. Διαπιστωθείσα σήμερον αναλογία ένας 
λόχος σε 4 άρματα μάχης. 

Παρατηρείται ελαφρά διαρροή των τμημάτων μας του Ανεξάρτητου 
Αποσπάσματος κατόπιν της διεισδύσεως τανκς, πεζικού, πυροβολικού 
και όλμων από παντοίας διευθύνσεις. Ομοίως, σύμπτυξις προς Γαλάτσι. 

Την 14:40 η πίεσις συνεχίζεται. Παρετηρήθησαν άλλα δύο τανκς εις 
Φάρον Ψυχικού.

Προ της καταστάσεως ταύτης το Ανεξάρτητο Απόσπασμα προσπαθεί 
ν’ αποκαταστήση νέαν γραμμήν από Φυλακών Αβέρωφ - Πλ. Γκύζη και 
ΒΔ προς Τουρκοθούνια. Προσπαθεί επίσης δι’ αξιωματικών του να συγκε-
ντρώση τους εις Γαλάτσι συμπτυχθέντας προς εκτέλεσιν αντεπιθέσεως.

Το ΣΣ δεν έχει εφεδρείας να διαθέση στο Ανεξάρτητο Απόσπασμα, 
καθ’ όσον τα τμήματα της 1ης Ταξιαρχίας και του 54 Συν/τος είναι ως 
εξακριβώσαμεν κατάκοπα εκ των πορειών και σκεπτόμεθα να τα χρησιμο-
ποιήσουμε μόνον αύριο το βράδυ. Συνεπώς, το Ανεξάρτητο Απόσπασμα 
θα διεξαγάγη τον αγώνα με τας ιδίας του δυνάμεις και με τον αντιπερισπα-
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σμόν τον οποίον αναμένομεν απόψε τη νύκτα εκ του 34ου Συντάγματος 
της II Μεραρχίας. 

Την 15:30 ο εχθρός εξακολουθεί να πιέζη και να διεισδύη από Τουρκο-
βούνια εις συνοικίαν Γκύζη, επιφέρων σύγχυσιν στα μαχόμενα τμήματά 
μας. Το 5ον Σύνταγμα Πεζικού και το μείζον μέρος του ΠΙ/7 φέρονται 
συμπτυχθέντα εις Καλογρέζαν. Το 2ον Σύνταγμα συνεπτύχθη προς Φυ-
λακάς Αβέρωφ, μέρος δε αυτού εις περιοχήν συνοικισμού Περδικάρη και 
Σχολήν Ευελπίδων.

Μετά την διαμόρφωσιν της καταστάσεως ταύτης το Ανεξάρτητο Από-
σπασμα θα επιχειρήση νυκτερινήν αντεπίθεσιν εν συνεννοήσει με την II 
Μεραρχίαν προς ανακατάληψιν των απολεσθεισών θέσεων ως η υποβλη-
θείσα ημίν προπαρασκευαστική διαταγή του.

Το ΣΣ, λαμβάνον υπ’ όψιν τας δυσχερείας της επιχειρήσεως και τον 
κάματον των ανδρών, τας εκ του αγώνος απώλειας εις οπλισμόν και το 
σύστημα που εφαρμόζει εσχάτως ο εχθρός να οργανώση ισχυρώς τας 
καταλαμθανομένας περιοχάς, δεν ελπίζει εις επιτυχίαν παρά μόνον από 
την ισχυράν συνδρομήν της II Μεραρχίας.

Ο σύνδεσμος του ΣΣ μετά των τμημάτων του έγινε σήμερον πολύ 
δυσχερής. Ολα τ’ αυτοκίνητα και οι μοτοσυκλέτες ακόμη πολυβολούνται 
από την αεροπορίαν και καταστρέφονται. Εβλήθησαν ομοίως 2 νοσοκο-
μειακά αυτοκίνητα με εμφανή τα σήματα του ΕΣ και απηνθρακώθησαν 4 
τραυματίαι, παρά το εργόστάσιον «Κολούμπια» Ν. Ιωνίας.

Όλα σχεδόν τα εν επαφή τμήματά μας δέχονται από της πρωίας πυρά 
όλμων, πυροβολικού και αεροπλάνων.

Την 21ην ώραν ο Διοικητής της II Ταξιαρχίας μας ανέφερε ότι τα τμήμα-
τα του 3ου Συντάγματος εγκατέλειψαν την περιοχήν Γκύζη άνευ σοβαράς 
πιέσεως, παρασυρθέντα προφανώς από την διαρροήν των τμημάτων του 
Ανεξαρτήτου Αποσπάσματος. Διετάξαμεν την άμεσον ανακατάληψιν δια 
του Τάγματος Ν. Κοκκινιάς υπαγομένου υπό τας διαταγάς της Ταξιαρχίας 
ταύτης.

Την 21:30 εξεδόσαμεν την υποβαλλομένην υμίν ΑΠ 23 Διαταγήν μας 
δια την ανακατάληψιν των θέσεων του Ανεξάρτητου Αποσπάσματος.

ΣΔ 3.1.45, ώρα 23
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΥΡΙΟΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ
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Υποβάλλεται:
ΚΕ ΕΛΑΣ

ΓΕΝΙΚΩΣ. Ο εχθρός έδειξε σήμερον μεγαλυτέραν δραστηριότητα 
των άλλων ημερών, η οποία συνδυαζομένη και με την υπερκόπωσιν των 
μαχητών μας, επιφέρει ταχύτερα αποτελέσματα. 

Η διαταχθείσα επιχείρησις, οιαδήποτε αποτελέσματα και αν φέρη, δεν 
γνωρίζομεν αν θα εμποδίση τον εχθρόν να συνέχιση αύριον εντονώτερον 
την προσπάθειάν του, ήτοι:

α) Να συνέχιση την προώθησίν του από Ψυχικού προς βορράν, ήτοι 
προς Ν. Ιωνίαν και ούτω να πλευροκοπήση από ανατολικών την Αθήνα, ή,

 β) Να γίνη κύριος των Τουρκοβουνίων από των οποίων να προωθήση 
προς το εσωτερικόν της πόλεως τα τμήματά του.

ΣΔ 
ΠΥΡΙΟΧΟΣ - ΝΕΣΤΟΡΑΣ

ΕΠΕ 20

Δελτίον Συμβάντων
Ογδόην (8ην) ώραν χθες μετά ισχυράν προπαρασκευήν πυροβολικού 

– όλμων, υποστηριζόμενος υπό τανκς και αεροπλάνων επετέθη περιοχήν 
Ν. Φαλήρου με δύναμιν ναυτών μετά Άγγλων ΣΤΟΠ. Κατεδάφισαν εργο-
στάσια «ΕΛΑΊΣ», «ΓΑΒΡΙΗΛ», «ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ», όπου εγκατεστημένα 
τμήματά μας ΣΤΟΠ. Κατέλαβον θέσεις αυτάς, επροχώρησαν προς οδόν 
Πειραιώς, ήν διέβησαν ΣΤΟΠ. Εσυνέχισαν επίθεσιν μέχρι απογευματινός 
ώρας και έφθασαν επί γραμμής ΣΤΟΠ. «ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΕΙΑ» (ΝΑΙ), Αγ. 
Ιωάννης Ρέντης ΣΤΟΠ (ΟΧΙ ΣΤΟΠ) ΑΛΦΑΕΛ ΣΤΟΠ (ΟΧΙ ΣΤΟΠ). 
Αλιμπράντη ΣΤΟΠ (0X1) Κατσίγκρα ΣΤΟΠ, Τμήματά μας εκράτησαν 
σθεναρώς θέσεις των και συνεπτύχθησαν όταν κατεδαφίσθησαν τα κτίρια 
όπου εμάχοντο και εκυκλώθησαν από τανκς ΣΤΟΠ. Κατεστράφη αγγλικόν 
αυτοκίνητον πλήρες στρατού και κούρσα, προσκρούσαντα επί νάρκης 
μας ΣΤΟΠ. Απώλειαΐ μας ΣΤΟΠ. Νεκροί τρεις ΣΤΟΠ. Τραυματίαι 40 ών 
δύο Διοικηταί λόχων ΣΤΟΠ. Αγνοούμενοι 13, ών είς διμοιρίτης ΣΤΟΠ. 
Περιοχή κέντρου μικρά αναγνωριστική εχθρική δράσις εις οδόν Ρετσίνα 
ΣΤΟΠ. Εβάλαμε ευστόχως συγκεντρώσεις Αραπάδων εις ΣΙΛΟ ΣΤΟΠ. 
Εβάλαμε φωτιά εις Μύλον Κουμάνταρου. Συνεπτύχθη φυλάκιόν μας κα-
τόπιν πιέσεως ΣΤΟΠ. Περιοχή Αγίου Γεωργίου ανταλλαγαί πυρών ΣΤΟΠ. 
Εχθρός εξεδήλωσε από πρωίαν σήμερον επίθεσιν περιοχήν Αγίου Γεωργίου 
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Κερατσίνι ΣΤΟΠ. Γενική κατάστασις ΣΤΟΠ. Εχθρός πιέζει αριστεράν και 
δεξιάν εναλλάξ ΣΤΟΠ. Σκοπός του γνωστός ΣΤΟΠ. Τμήματά μας αγω-
νίζονται υπερανθρώπως ΣΤΟΠ. Λαός τρομοκρατημένος δεν προσφέρει 
βοήθειάν του ως πρότερον.

ΣΔ 4.1.45, ώρα 1
Από ΕΚ Μήτσος – Ηλίας  ΧΙΙΙ Μεραρχία
 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

ΕΛΑΣ
ΧΙΙΙ Μεραρχία 

Έκθεσις 
επί της εξελίξεως της Στρατιωτικής Καταστάσεως

Την εσπέραν της 8ης Δεκεμβρίου 1944 η Μεραρχία εγκατεστάθη εις 
Χασιά προερχομένη εκ Λαμίας, με τον σκοπό να ενισχύση το Α΄ Σ. Στρα-
τού και την Π Μεραρχίαν μαχόμενα εις τας πόλεις Αθηνών – Πειραιώς 
και την περιοχήν. 

Κατ’ αρχάς δεν είχεν ορισθή ζώνη ενεργείας εις την Μεραρχίαν και από 
δεκαημέρου περίπου κατεπονήσαμεν τα τμήματα δια συχνών μετακινή-
σεων εις διάφορα Μέτωπα. 

Κατά την περίοδον ταύτην, καθώς και μέχρι σήμερον, η συνεχής κατα-
νομή των δυνάμεων, η υπαγωγή τούτων εις ξένας μονάδας εκάστοτε, αι 
διαρκείς μετακινήσεις προσέδιδον ποιάν τινα ασυνέχειαν εις τα τμήματα 
και εξάντλησιν, επί πλέον δε και υποτίμησιν ή αλόγιστον υπερτίμησιν της 
αξίας των παρά των διαφόρων διοικήσεων, πράγμα που εστοίχισε και την 
καταστροφήν κατά τα τρία τέταρτα του 3/42 Τάγματός μας εις την μάχην 
της Σωτηρίας την 7 – 8 παρελθόντος. 

Την 15.12.44 καθωρίσθησαν ζώναι ενεργείας και ούτω διεγράφησαν 
πλέον συγκεκριμέναι αποστολαί της Μεραρχίας. Αλλά, και πλέον δεν 
έπαυσαν αι μετακινήσεις των τμημάτων και αι υπαγωγαί των εις ξένας 
μονάδας.

Η Μεραρχία εν γνώσει των αναγκών του αγώνα, παρά το γεγονός 
των πολλών μειονεκτημάτων της τακτικής αυτής, εξέδωκε αναλόγους 
διαταγάς και συνέτεινε εις την έγκαιρον επέμβασιν των τμημάτων όπου 
εκαλούντο.

Από της 11.12.44 ανελάβομεν με το 52 Σ6ν/μά μας και με το υπαχθέν 
ημίν Έκτον Πειραιώς τοιούτον τον αγώνα εις Πειραιά και συνοικισμούς 
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του, με τα υπόλοιπα δε τμήματα την ακτήν από Πειραιώς μέχρι Ελευσίνος 
και Μεγάλου Πεύκου. Εις την Μεραρχίαν υπήχθησαν διαδοχικώς Συν/τα 
ή τμήματα τούτων. Όπως το Δεύτερον (διαλελυμένον) όπερ η Μεραρχία 
συνεκρότησε και όπλισε, το Ένατον, τμήματα του Ογδόου, το Ενδέκατον 
μείον Τάγμα, το ΙΙ/10 Τάγμα όπερ συγκροτείται εισέτι και το Ι/54 Τάγμα. 

Αι γενικαί αποστολαί της Μεραρχίας μετά την οριστικήν διευθέτησίν 
της εν τη Ζώνη ήσαν: 

α) Απόκρουσις αποβατικής ενεργείας του εχθρού εις την ακτήν του 
μετώπου

της. 
β) Συντριβή αποβιβασθησομένου εχθρού και κινουμένου εις την πε-

ριοχήν της. 
γ) Εκκαθάρισις του Πειραιώς. 
δ) Ενδεχομένως ενίσχυσις δια των εφεδρικών της Μάχης των Αθηνών. 
Ενόψει των αποστολών της η Μεραρχία, πλην του μετώπου του Πειραι-

ώς, διέταξε την τοποθέτησιν των επακτίων αντιστάσεων, την κατανομήν 
του διατεθιμένου πυρ/κού, την κλιμάκωσιν της αμύνης κατά βάθος, και την 
κατασκευήν οχυρωματικών έργων, οδοφραγμάτων, ναρκοθετήσεων κλπ. 

Πλην όμως, η συχνή αντικατάστασις των τμημάτων (ως άνω) άτινα 
ετάχθησαν υπό τας διαταγάς της Μεραρχίας εκ των θέσεών των και εκ 
της ανάγκης δημιουργούμε ναι αναμετακινήσεις εις το πλαίσιον της πε-
ριοχής μας δεν έδωσαν τον χρόνον να συμπληρωθή αρτίως η οργάνωσις. 
Επιπροσθέτως δε, οι ανάγκες επανδρώσεως του μετώπου του Πειραιώς 
εξήντλησαν και την υπόλοιπον ζώνην ώστε να παρουσιαζόμεθα παντού 
ασθενείς. 

Σήμερον, μετά αγώνα 26 ημερών, όστις μέχρι σήμερον εστέφθη υπό 
επιτυχίας, αντιμετωπίζομεν το ενδεχόμενον της κυκλώσεως των τμημάτων 
μας εις Πειραιά. 

1. Διότι, η μεραρχία εξήντλησε όλας τας εφεδρείας της.
2. Διότι, μετά 25ήμερον συνεχή αγώνα υπό δυσμενείς συνθήκες δεν 

έχομεν την ευχέρειαν να αντικαταστήσωμεν τα τμήματα εξ άλλου τομέως, 
διότι θα μείνη ούτος ακάλυπτος, τα δε τμήματά μας μαχόμενα συνεχώς 
σχεδόν επί ένα μήνα άνευ αντικαταστάσεως ευρίσκονται εις τοιούτον 
βαθμόν αντοχής ώστε να μην δυνάμεθα να υπολογίζωμεν επί πολύ. 

3. Διότι, τα διατιθέμενα παρ’ ημίν μέσα δεν δύνανται να αντιμετωπίσουν 
την επίμονον εχθρικήν προέλασιν.

4. Διότι, τα πυρομαχικά μας ελαττούνται βαθμηδόν και αντιμετωπίζο-
μεν έλλειψιν βαρέων τοιούτων, ιδία όλμων. 
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5. Διότι, αι απώλεια! μας ανέρχονται εις 35 – 40%, χωρίς να αναπλη-
ρούνται, ειμή κατ’ ελάχιστον ποσοστόν.

6. Διότι, ο εχθρός αυξάνεται βαθμηδόν και εις άνδρας δι’ αποβάσεων 
και επιστρατεύσεως και εις υλικά και μέσα υπέρτερα.

7. Διότι, ενώ κατ’ αρχάς παρετηρείτο κάποια επιφυλακτικότης του 
εχθρού, σήμερον εις τας προπαρασκευάς των επιθέσεών του ισοπεδώνει τα 
πάντα με κάθε μηχάνημα και μέσον και αφθονίαν πυρομαχικών πυρ/κού.

8. Διότι, απέλειπε και το τελευταίον μέσον των νυκτερινών μετακινή-
σεων των τμημάτων μας και μεταφορών μας, λόγω καταιγιστικής παρενο-
χλητικής θολής όλων των προς Αθήνας και Πειραιά αγουσών οδών καθ’ 
όλην την διάρκειαν της νύκτας.

9. Διότι, ο εχθρός καταλαμβάνει έδαφος, οχυρώνεται εις το μέτωπον 
του Πειραιώς και των Αθηνών με συρματοπλέγματα, νάρκας, έργα αντοχής 
και με βαρέα μηχανήματα και ούτω και η νυκτερινή αντεπίθεσις, δι’ ημάς, 
δι’ ανακατάληψιν των εκάστοτε απολεσθεισών τοποθεσιών καθίσταται 
προβληματική.

Τέλος, είναι φανερόν ότι δεν μαχόμεθα πλέον με την Αντίδραση αλλά 
με τους Άγγλους, τα στρατεύματά τους και τα παντός είδους και πάσης 
ισχύος μέσα των. Εις ελαχίστας περιπτώσεις τμήματά μας γενικώς συνη-
ντήθησαν με χίτας ή άλλους αντιδραστικούς και τους οποίους ετρέψαμεν 
εις φυγήν. Πολεμώμεν με τον Αγγλικό Στρατό, όστις συνεχώς αποβιβάζει 
τμήματα και μηχανήματα εις τον Πειραιά. Διαθέτει στόλον, εκατοντάδες 
τανκς, εκατοντάδες τεθωρακισμένα και μη αυτοκίνητα, πολλά αεροπλάνα, 
αφθονίαν ελαφρών και βαρέων μηχανημάτων πυρός με απειρίαν πυρο-
μαχικών και πολλάς χιλιάδας ανδρών. Επιπροσθέτως, είναι οχυρωμένος 
εις ιερούς χώρους και εις κέντρα όπου κατοικούν άνθρωποί μας, τους 
οποίους ενώ εμείς υπολογίζομε και σεβόμεθα, ο εχθρός δεν υπολογίζει.

Είναι πρόδηλον, ότι ο αγών μας κατέστη άνισος. Αι δυνάμεις μας ως 
έμψυχον και άψυχον υλικόν φθίνουν αναντικατάσταται, εν αντιθέσει με 
τις εχθρικές αι οποίαι αυξάνουν.

Είμεθα υποχρεωμένοι να ομολογήσωμεν ότι, προ της τοιαύτης εχθρικής 
υπεροχής των μέσων, αι ηθικαί μας δυνάμεις δεν είναι δυνατόν μόναι να 
αντιπαραβληθούν εις το πεδίο ν της μάχης.

Η επιμονή μας εις την στρατιωτικήν νίκην επιφέρει δύο ζημίας:
α) Θυσίαν αίματος, η οποία με τον χρόνον πολλαπλασιάζεται δυσα-

ναλόγως. 
β) Επιμήκυνσιν των δεινών του αμάχου πληθυσμού δια τα οποία, ενώ 

ημείς πονούμε, αυτοί είναι εκδικητικοί και ανάλγητοι.
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Η στρατιωτική μας γνώμη είναι ότι με τας ολίγας δυνάμεις που διαθέ-
τομεν εις τον Πειραιά είναι αμφίβολον ότι θα αποφύγωμεν την κύκλωσιν 
και την κατάρρευσιν του Πειραιώς.

Δια τας Αθήνας, καίτοι δεν είναι περιοχή μας, μια αποφασιστική κίνη-
σις του εχθρού προς κατάληψιν των Τουρκοβουνίων φέρει τούτον κύριον 
της πόλεως. Και αν σήμερον δεν δυνάμεθα να κρατήσωμεν το Μέτωπον 
Αθηνών – Πειραιώς (μεγάλην κατωκημένην περιοχήν) μετά την κατάληψιν 
τούτων δεν είναι νοητόν ότι με τα μέσα που διαθέτομε θα διατηρήσουμε 
οδικήν αρτηρίαν εφ’ ής ευρίσκονται όλαι αι μεγάλαι πόλεις της Ελλάδος, 
έναντι τόσων μηχανοκινήτων τμημάτων του εχθρού και ισχυράς αερο-
πορίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε να συγκληθή τάχιστα μια στρατι-
ωτική σύσκεψις εκ μέρους των Διοικήσεων των μεγάλων μονάδων εις ήν 
να εξετασθή επισταμένως η όλη στρατιωτική κατάσταση.

ΣΔ ΧΙΙΙ Μεραρχίας
3.1.45 

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

Πέμπτη 4 Γενάρη - Παρασκευή 5 Γενάρη
Η νυχτερινή επιχείρηση για την ανακατάληψη του χώρου του Ανεξάρ-

τητου Αποσπάσματος (Ψυχικό – Τουρκοβούνια – Γηροκομείο – Στρατι-
ωτικό Νοσοκομείο – Προσφυγικές Πολυκατοικίες – Φυλακές Αβέρωφ) 
δεν πέτυχε. Βρέθηκαν μπροστά σε οργανωμένες θέσεις, τανκς και ισχυρό 
φράγμα πυρός. Τα τμήματα του 54ου Συν/τος, άμαθα καθώς ήταν, έπα-
θαν σοκ στην κόλαση της φωτιάς που βρέθηκαν μόλις ήρθαν σ’ επαφή 
με τον εχθρό. Η ΙΙ Μεραρχία, με το 34ο Συν/μα, τα δυο Τάγματα του Ι/8 
και το 5ο Προαστείων, έκαμε την επίθεση για κατάληψη του χώρου μέχρι 
το Γηροκομείο. Πέτυχαν μερικά στην αποστολή τους. Την ημέρα, όμως, 
δέχτηκαν άγρια επίθεση στα οικήματα που είχαν αγκιστρωθεί. Κράτησαν 
μέχρι τ’ απόγευμα. Το 34ο Συν/μα, που έκαμε βασικά την επίθεση στο 
Ψυχικό, είχε μεγάλες απώλειες: πάνω από 180 μαχητές. Αιχμαλωτίστηκαν 
η Διοίκηση του ΙΙ/3 Τάγματος και η Διοίκηση ενός λόχου. 

Ισχυρή επίθεση με τανκς και θωρακισμένα συνεχίζεται κι εντείνεται όσο 
περνάει η ώρα και στο κέντρο της διάταξής μας. Τ’ απόγευμα ο εχθρός 
κατάφερε να επιφέρει ρήγμα στο σημείο επαφής του Μικτού Αποσπά-
σματος και της II Ταξιαρχίας στο χώρο του 9ου Συν/τος και τα τανκς 
προχώρησαν μέχρι τον Κολωνό. 
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Δραματική η κατάσταση στον Πειραιά, ύστερα από τη βαθιά διείσδυση 
του εχθρού προς Ιερά Οδό. Κινδυνεύουν να κυκλωθούν. Τ’ απόγευμα, 
γίνεται σύσκεψη της ΚΟΠ (Βατουσιανός γραφείου και μέλη του Γραφείου 
της ΕΠ της ΚΟΠ), Διοίκησης του 6ου Συν/τος (Κλέαρχος – Νίκος Παπα-
θεοδώρου – Νίκανδρος Κεπέσης, Καπετάνιος) και του καπετάνιου της 
XIII Μεραρχίας Αμάρμπεη (Θ. Καλλίνος) κι αποφασίζουν την εκκένωση 
του Πειραιά και τη σύμπτυξή τους προς Ασπρόπυργο.

Πριν νυχτώσει μεταφέραμε το Σταθμό Διοίκησης του Σώματος στη Ν. 
Φιλαδέλφεια, πίσω από τα Σχολεία. Κοντά από κει που πριν 32 ημέρες 
ξεκινήσαμε.

Αναφέραμε την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στην ΚΕ και πε-
ριμένουμε διαταγές της. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα ήρθε η Διαταγή της 
σύμπτυξής μας προς Πεντέλη – Πάρνηθα και εκδόσαμε την ΑΠ 27 Δια-
ταγή στα τμήματα που υπάγονταν ταχτικά στο ΣΣ. Συγκροτούνται τρία 
Αποσπάσματα.

12.7. Εθνική Αντίσταση και Δεκέμβρης 1944 

Από τον Βασίλη Γ. Μπαρτζιώτα (απόσπασμα βιβλίου) 

Η δεύτερη φάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Δεκέμβρη 1944 
(Από τις 20 του Δεκέμβρη 1944 μέχρι τις 5 του Γενάρη 1945) 

O ερχομός του Τσώρτσιλ στην Αθήνα
Μέχρι τις 20 του Δεκέμβρη 1944 οι Άγγλοι, όπως είπαμε και στο προ-

ηγούμενο κεφάλαιο, περιορίζονταν στο βομβαρδισμό των λαϊκών συνοι-
κιών με την αεροπορία και το πυροβολικό τους, σε επιδείξεις με τα τανκς 
τους, είτε επενέβαιναν στην πιο αποφασιστική στιγμή της μάχης με τα 
τανκς τους, όπως έκαναν στη Σχολή Ευελπιδων, στις φυλακές Αβέρωφ, 
στη Γενική Ασφάλεια Αθηνών, στου Μακρυγιάννη κλπ., για να σώσουν 
τους μοναρχοφασίστες από την ολοκληρωτική συντριβή και αιχμαλωσία. 

Γενικότερες επιχειρήσεις ενάντια στον ΕΛΑΣ με δυνάμεις πεζικού οι 
’Άγγλοι δεν έκαναν μέχρι τις 20 Δεκέμβρη 1944, γιατί δεν είχαν συγκε-
ντρώσει αρκετές δυνάμεις, για να περάσουν στην επίθεση. Με την ταχτική 
τους αυτή δημιουργούσαν ακόμη την αυταπάτη ότι δε θα χτυπήσουν, δε 
θα πάρουν μέρος σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, κατά του ΕΛΑΣ (σαν να 
μην ήταν στρατιωτικές επιχειρήσεις ο βομβαρδισμός με την αεροπορία και 
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το πυροβολικό από τις 5 του Δεκέμβρη 1944, οι πολυβολισμοί με τα τανκς 
στην οδό Πατησίων κτλ.). Ξεκινώντας απ’ αυτή τη λαθεμένη αντίληψη, 
ό ΕΛΑΣ της Αθήνας - Πειραιά δε χτύπησε (ή καλύτερα δεν τον άφησε 
να χτυπήσει η ΚΕ του ΕΛΑΣ), κακώς, τους Άγγλους μέχρι τις 20 του Δε-
κέμβρη. Αν ο ΕΛΑΣ χτυπούσε τους Εγγλέζους στην Αθήνα και σ’ όλη την 
Ελλάδα από την πρώτη στιγμή, πριν συγκεντρώσουν τις εφεδρείες τους 
– κι αυτό ήταν το πιο σωστό – θα μπορούσε να τους δώσει αποφασιστικό 
χτύπημα και να τους πετάξει στη θάλασσα, οπότε οι μοναρχοφασίστες, 
χωρίς τους ’Εγγλέζους, δε θα μπορούσαν να αντισταθούν και θα αναγκά-
ζονταν να παραδοθούν.

Στη δεύτερη φάση των επιχειρήσεων, οι Άγγλοι του Σκόμπυ συγκέντρω-
σαν μεγάλες δυνάμεις. Όπως είπαμε παραπάνω, στις αρχές του Δεκέμβρη 
οι Άγγλοι είχαν στην ‘Ελλάδα την 2η Ταξιαρχία Αλεξιπτωτιστών, την 23η 
Θωρακισμένη Ταξιαρχία, δύο ταξιαρχίες της 4ης Ινδικής Μεραρχίας και 
την Ταξιαρχία του Ρίμινι. Από τις 15 του Δεκέμβρη και έπειτα μετέφεραν 
στην ‘Ελλάδα από το Δυτικό μέτωπο ακόμα δύο πλήρεις βρετανικές με-
ραρχίες (η μία απ’ αυτές ήταν μεραρχία τανκς), ισχυρές μονάδες αποικι-
ακού πεζικού, ιδιαίτερα μία ακόμα ταξιαρχία της 4ης Ινδικής Μεραρχίας 
και τεράστιες ποσότητες πολεμικού υλικού. Και όλα αυτά τα έκαναν οι 
Άγγλοι τη στιγμή που ο στρατάρχης του Χίτλερ, φον Μανστάιν, είχε ξα-
πολήσει στο Δυτικό μέτωπο (στις Αρδέννες) τη μεγάλη επίθεσή του και οι 
αμερικανοάγγλοι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν, ζητώντας τη βοήθεια 
τού σοβιετικού στρατού.

Ή πρώτη μεγάλη επιθετική επιχείρηση των Άγγλων έγινε στις 20 τού 
Δεκέμβρη 1944 ενάντια στην Καλλιθέα. Οι Άγγλοι οργάνωσαν αυτή την 
επιχείρηση., για να εξασφαλίσουν την κεντρική αρτηρία του εφοδιασμού 
τους – λεωφόρος Συγγρού – Παλαιό Φάληρο (θάλασσα). Οι δυνάμεις 
μας, που υπεράσπιζαν την Καλλιθέα, ήταν το Ιο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ 
Καλλιθέας και δύο συντάγματα της 6ης Ταξιαρχίας του ΕΛΑΣ Πελοπον-
νήσου. Οι ’Εγγλέζοι έριξαν στην επιχείρηση αυτή την κύρια δύναμή τους 
των αρμάτων μάχης (περίπου μία μεραρχία με μικρά και μεγάλα άρματα 
μάχης) και δυνάμεις πεζικού. 

Τα τανκς του Σκόμπυ έμπαιναν στην αρχή των φαρδιών δρόμων της 
Καλλιθέας και πυροβολούσαν τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ με καταιγιστικό πυρ. 
Ακολουθούσε με την κάλυψη των τανκς το αγγλικό πεζικό. Οι δυνάμεις 
του ΕΛΑΣ Καλλιθέας, από εργάτες και υπαλλήλους της Καλλιθέας και 
της Νέας Σμύρνης, που υπεράσπιζαν τα σπίτια και τις οικογένειές τους, 
ήταν συνηθισμένες από αγώνες δρόμου. Γι’ αυτό ταμπουρώθηκαν στους 
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δρόμους, στα σπίτια (κολλούσαν κυριολεκτικά στους τοίχους των σπιτιών), 
στις στέγες και δεν άφηναν τους Άγγλους να περάσουν, χτυπώντας τους 
ταυτόχρονα με πλευρικές επιθετικές κινήσεις. 

– Ταμπουρωθήκαμε στα κράσπεδα των λεωφόρων στα παράθυρα, 
στις στέγες, στα μπαλκόνια πίσω από ένα τζάμι, ένα λουλούδι, Ένα 
φύλλο πίσω απ’ τις πέντε αχτίνες της καρδιάς μας»

(Οδομαχίες. Ποίημα Ν. Νικολαΐδη)

Οι συγκρούσεις συνεχίζονταν σκληρά. Το εγγλέζικο πεζικό είχε μεγά-
λες απώλειες. Τις βραδινές ώρες τα αγγλικά τανκς ρίχτηκαν ενάντια στις 
θέσεις των ανταρτών του ΕΛΑΣ Πελοποννήσου, που δεν ήταν καθόλου 
συνηθισμένοι από οδομαχίες. Ένα απ’ τα συντάγματα αυτά δεν άντεξε 
στην πίεση του εχθρού, υποχώρησε άτακτα και τράπηκε σε φυγή προς 
την οδό Πειραιώς και το Μεταξουργείο ... μέχρι το Περιστέρι. Οι Αγγλοι, 
κατάπληκτοι μπροστά στην αναπάντεχη αυτή επιτυχία τους, κύκλω-
σαν το Ιο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ Καλλιθέας και το δεύτερο Σύνταγμα του 
ΕΛΑΣ Πελοποννήσου. Και τα δύο αύτα συντάγματα πάλεψαν ηρωικά, 
κατόρθωσαν να σπάσουν τον κλοιό και να υποχωρήσουν σρ νέες θέσεις 
στα Νέα Σφαγεία.

Οι Εγγλέζοι, πού ήξεραν τη μαχητικότητα του ΕΛΑΣ, θεώρησαν την 
άτακτη υποχώρηση του συντάγματος Πελοποννήσου σαν ... υποχωρητι-
κό ελιγμό και δρ συνέχισαν την επίθεσή τους, για να επωφεληθούν από 
το μεγάλο ρήγμα, που μας άνοιξαν. Μόνο υστέρα από 1 ½ μέρα, στις 22 
του Δεκέμβρη 1944, κατέλαβαν οριστικά όλη την Καλλιθέα. Οι Εγγλέζοι, 
μπαίνοντας στην Καλλιθέα μαζί με τμήματα μοναρχοφασιστών, έκαναν 
ομαδικές λεηλασίες σπιτιών και μαζικές σφαγές. Στην Καλλιθέα έμειναν 
μόνο έλεύθεροι σκοπευτές του ΕΛΑΣ, που, καλά καμουφλαρισμένοι σε 
σπίτια, χτυπούσαν ξαφνικά τους Άγγλους. Επίσης, έμεινε μία ομάδα δια-
φωτιστών με επικεφαλής την ηρωική συντρόφισσα Δανάη Κουχτσόγλου, 
που όλο το διάστημα που βρίσκονταν οι Άγγλοι στην Καλλιθέα, κυκλο-
φορούσε προκηρύξεις κιί πληροφορούσε το λαό τής Καλλιθέας για την 
πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων. 

Ενώ οι Εγγλέζοι με τις κύριες δυνάμεις τους χτυπούσαν και κυρίευαν 
την Καλλιθέα, οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ διεξήγαγαν τρεις σοβαρές επιχει-
ρήσεις – μάχες ενάντια στις αγγλικές μονάδες. Η πρώτη μάχη έγινε με 
έπίθεση της XIII Μεραρχίας του ΕΛΑΣ Ρούμελης ενάντια σε τμήματα της 
4ης Ινδικής Μεραρχίας. Τα αποικιακά αυτά στρατεύματα εξορμοϋσαν από 

LADIAS-MAXHTHS.indb   281 28/2/19   11:52 πμ



282 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΛΑΔΙΑ

τις βάσεις τους – το λιμάνι του Πειραιά και το Μοσχάτο – και τρομοκρα-
τούσαν τη λαϊκή συνοικία της Δραπετσώνας. Ο λαός της Δραπετσώνας, 
με επικεφαλής τον ΕΛΑΣ του 6ου Συντάγματος Πειραιά, αντιμετώπιζε 
ηρωικά τις εξορμήσεις αυτές των αποικιακών στρατευμάτων. 

Ο λαϊκός θρύλος μιλάει για ένα ψηλό λιγνό παλικάρι με ολόσγουρα 
μαλλιά – κανένας δεν ήξερε το όνομά του, Νταούκ ήταν το παρατσούκλι 
του – που διακρίθηκε στις μάχες αύτές. Ο Νταούκ όλο ελεγε στο λοχαγό 
του:

– Πότε θα κάνουμε την επίθεση;
Όταν οι μισθοφόροι Ινδοί, στις 21 του Δεκέμβρη 1944, ανέβαιναν προς 

τη συνοικία της Δραπετσώνας, ο Νταούκ πολεμούσε με την ομάδα του από 
μία γωνιά ώρες ολόκληρες με τους Ινδούς. Άφηνε το όπλο και άρπαχνε 
τις χειροβομβίδες. Τον θαύμασε όλος ο κόσμος... και οι Ινδοί δεν μπήκαν 
στη Δραπετσώνα. Ενάντια σ’ αυτές τις δυνάμεις των Ινδών ρίχτηκε στις 
21 του Δεκέμβρη η XIII Μεραρχία του ΕΛΑΣ Ρούμελης και κυριολεκτικά 
τους τσάκισε, κυριεύοντας πολλά λάφυρα και αιχμαλώτους (120 άγγλους 
αιχμαλώτους στο Μοσχάτο και στη Δραπετσώνα).

Η δεύτερη μάχη εγινε από το 3ο Σύνταγμα της 2ης Ταξιαρχίας του 
ΕΛΑΣ Αθήνας ενάντια σε αγγλικό σύνταγμα πεζικού (με μειωμένη σύνθε-
ση), που ήταν στρατωνισμένο στά Παραπήγματα (Παραπήγματα, γνωστές 
ξύλινες στρατώνες της Αθήνας, στους Αμπελόκηπους. Στο μέρος που είναι 
σήμερα το άγαλμα του Βενιζέλου). Η επιχείρηση εγινε τα μεσάνυχτα της 
21 του Δεκέμβρη ... Είναι ωραία η Αθήνα τη νύχτα. ... Σε συνεπαίρνει το 
μεγαλείο και η γοητεία της. Και τη νύχτα ακόμα χαμογελάει ο ουρανός 
της... Αυτή την ωραία αθηναϊκή νύχτα έγινε η επιχείρηση ενάντια στα 
Παραπήγματα. Στηρίχτηκε αποκλειστικά στο στοιχείο του αιφνιδιασμού 
και οι Εγγλέζοι πιάστηκαν πραγματικά στον ύπνο. Όλο σχεδόν το σύ-
νταγμα τών Άγγλων με τον οπλισμό του (και τις άποθήκες του) πιάστηκε 
αιχμάλωτο. Πολλοί άγγλοι νεκροί μετρήθηκαν επί τόπου, και ο ΕΛΑΣ 
της Αθήνας εφοδιάστηκε με αγγλικά ημιαυτόματα. Ο μόνος «ήρωας», 
που σώθηκε από την αιχμαλωσία, ήταν ο άγγλος διοικητής του συντάγ-
ματος. Η σωτηρία του εγινε με τρόπο «πρωτότυπο». Ολότελα γυμνός (!!) 
σχημάτισε στην αυλή των Παραπηγμάτων ενα μεγάλο κύκλο από φλόγες 
(ρίχνοντας πετρέλαιο) και έτσι ο ΕΛΑΣ δεν μπόρεσε να τον πλησιάσει 
μέχρι τις πρωινές ώρες που ήρθαν τα άγγλικά τανκς! Οι ελασίτες ήθελαν 
να τον πιάσουν ζωντανό και γι’αυτό δεν τον σκότωσαν...

Η τρίτη μάχη εγινε τα μεσάνυχτα της 22 του Δεκέμβρη 1944 από τμή-
ματα της II Μεραρχίας του ΕΛΑΣ Αττικής και το 5ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ 
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Αθήνας ενάντια σε εγγλέζικη ταξιαρχία (το αρχηγεΐο της βρετανικής αερο-
πορίας), που ήταν στρατωνισμένη στα μεγάλα ξενοδοχεία της Κηφισιάς. 
Η μάχη κράτησε ολη τη νύχτα, συνεχίστηκε και την άλλη μέρα (23 του 
Δεκέμβρη) με μεγάλη φθορά των τμημάτων μας,. γιατί το συγκρότημα 
των νοσοκομείων και ιδίως το μεγάλο τουριστικό ξενοδοχείο «Σέσιλ» 
αποτελούσε φυσικό οχυρό. Τελικά, η μάχη έληξε με νίκη του ΕΛΑΣ. Αιχ-
μαλωτίστηκαν 47 άγγλοι άξιωματικοί και 538 άγγλοι στρατιώτες. Στη 
μάχη της Κηφισιάς, ανάμεσα στους νεκρούς μας ήταν και ο Γραμματέας 
της Αχτίδας Περιχώρων της ΚΟΑ Μίμης Νομικός.

Η υποχώρησή μας από την Καλλιθέα και η κατάληψή της από τους 
Άγγλους δημιουργούσε σοβαρούς κινδύνους για την όλη παράταξη του 
ΕΛΑΣ. Ήταν ολοφάνερο οτι οι Άγγλοι θα προχωρούσαν, μέσω της οδού 
Πειραιώς, στο Μεταξουργείο και το Βοτανικό και θσ ρπιχειρούσαν μεγάλο 
κυκλωτικό ρλιγμό προς τσ στενά του Δαφνιού, για να εγκλωβίσουν όλον 
τον ΕΛΑΣ, που πολεμούσε ακόμα στο κέντρο της Αθήνας. Ορισμένοι 
αξιωματικοί του επιτελείου μας έλεγαν κιόλας, όχι χωρίς βάση, ότι δεν 
μπορούμε να μείνουμε πια στην Αθήνα, ούτε μία μέρα, αν δε θέλουμε να 
αιχμαλωτισθούμε ...

Αντιμετωπίσαμε την κατάσταση, την κρίση, με κινητοποίηση όλων 
των δυνάμεών μας και με σκληρά μέτρα. Οι καμπάνες των έκκλησιών 
ξεσήκωσαν τον λαό των συνοικιών Μεταξουργείου, Ακαδημίας Πλάτωνα, 
Κολωνοΰ, Βοτανικού κτλ., που κινητοποιήθηκε και σχημάτισε μία τεράστια 
φάλαγγα δουλευτών με λοστούς και σκαπάνες, φτιάχνοντας ορύγματα, 
αντιαρματικές τάφρους, πολυβολεία, όδοφράγματα κτλ., κατά μήκος της 
όδοϋ Πειραιώς, απ’ το Μεταξουργείο μέχρι το Βοτανικό. Παράλληλα, αφο-
πλίσαμε το σύνταγμα του ΕΛΑΣ Πελοποννήσου (στους αφοπλισμένους 
μίλησε ό Γιάννης Ζεύγος και αντιπρόσωπος της διοίκησης του Α΄ Σώματος 
Στρατού) και με τά όπλα τους σχηματίσαμε και έξοπλίσαμε ένα καινούργιο 
έργατικό σύνταγμα της Αθήνας, που πήρε αμέσως θέσεις μάχης!

Τά μέτρα μας αυτά δεν άργησαν να καρποφορήσουν. Οι αλλεπάλληλες 
επιθέσεις των εγγλέζικων αρμάτων μάχης και πεζικού ενάντια στο και-
νούργιο μας σύνταγμα, στις 23 και 24 Δεκέμβρη 1944 σημείωσαν μεγάλη 
αποτυχία και ο στρατηγός Σκόμπυ αναγκάστηκε να σταματήσει τις πο-
λύνεκρες επιθέσεις του στον τομέα αυτό των επιχειρήσεων.

Οι άγγλοι στρατιωτικοί βλέπουν ότι, παρά την κατάληψη της Καλ-
λιθέας, η βρετανική επίθεση προσκρούει σε μία πεισματική άμυνα, από 
δρόμο σε δρόμο, από σπίτι σε σπίτι. Την παραμονή των Χριστουγέννων 
ένα μεγάλο μέρος της Αθήνας κρατιέται πάντα γερά από τον ΕΛΑΣ. Η 
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πρωτεύουσα έχει γεμίσει από οδοφράγματα και αντιτανκικές παγίδες. 
Οι ελασίτες και οι κομμουνιστές πολεμούν με αυταπάρνηση τα τανκς 
του Σκόμπυ, χρησιμοποιώντας χειροβομβίδες και μπουκάλες με βενζίνη 
και δυναμίτη σε κονσερβοκούτια. Είναι αμέτρητες οι πράξεις ανδρείας 
και ηρωισμοϋ. Ελεύθεροι σκοπευτές υπερασπίζονται τις θέσεις τους ως 
το τελευταίο φυσίγγι, για να ριχτούν έπειτα σε μανιασμένη πάλη σώμα 
με σώμα. Ακόμα και παιδιά 12 χρόνων πυροβολούν με ντουφέκια, που 
τα βρήκαν μόνα τους ή τα πήραν από τους Άγγλους. Ήμουνα αυτόπτης 
μάρτυρας, όταν ένας νέος ανατίναξε ένα σπίτι, που το κρατούσε ο αντί-
παλος, πέφτοντας πάνω στην πόρτα με μία αρμαθιά από χειροβομβίδες 
κρεμασμένες στη ζώνη του! Πραγματικός παλλαϊκός πόλεμος, ο ΕΛΑΣ 
πολεμούσε «ύπέρ βωμών και εστιών». 

Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση οι άγγλοι στρατιωτικοί πιέζουν τον 
Τσώρτσιλ, να βρει μία μη στρατιωτική λύση στη σύγκρουση του Δεκέμβρη. 
Ο στρατάρχης Αλεξάντερ στις 21 του Δεκέμβρη 1944 τηλεγραφούσε στον 
βρετανό πρωθυπουργό: 

« … Αν υποθέσουμε πως ό ΕΛΑΣ θα συνεχίσει τον πόλεμο, κρίνω πως 
θα ήταν δυνατό να ξεκαθαρίσουμε την περιοχή Αθήνας – Πειραιά και να 
την κρατήσουμε σταθερά, αλλά δε θα νικούσαμε έτσι τον ΕΛΑΣ σε ση-
μείο που να τόν υποχρεώσουμε να συνθηκολογήσει. Δεν είμαστε αρκετά 
ισχυροί, για να κάνουμε περισσότερα και για ν’ αναλάβουμε επιχειρήσεις 
στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι Γερμανοί, στη διάρκεια τφς κατοχής τους, 
διατήρησαν 6 – 7 μεραρχίες στην ηπειρωτική Ελλάδα και 4 ακόμα στα 
νησιά. Ακόμα και έτσι, δεν μπόρεσαν να κρατήσουν σταθερά ανοιχτές τις 
συγκοινωνιακές γραμμές τους και δεν είμαι σίγουρος ότι θα συναντήσουμε 
αντίσταση λιγότερο ισχυρή και λιγότερο αποφασιστική απ’ αυτήν, όπου 
σκόνταψαν εκείνοι …» (Τσώρτσιλ, «Απομνημονεύματα», Τόμος 6, σελ. 
321). 

Έπειτα και από τη γνώμη αυτή των στρατιωτικών και την πίεση της 
προοδευτικής ανθρωπότητας, ο Τσώρτσιλ αναγκάστηκε να’ ρθει στην 
Αθήνα, στις παραμονές των Χριστουγέννων 1944, και να εγκατασταθεΐ 
στο αγγλικό καταδρομικό Αίας. Έπειτα από σύσκεψη με τους υπουργούς 
του Ήντεν, Μακμίλλαν, το στρατάρχη Αλεξάντερ, τον άγγλο πρεσβευτή 
Ρ. Λήπερ και το στρατηγό Σκόμπυ, συναντήθηκε πάνω στο καταδρομικό 
Αίας και με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, που τον προόριζε για αντιβα-
σιλιά. Στις 26 του Δεκέμβρη 1944, ο Τσώρτσιλ ανακοινώνει ως εξής στην 
βρετανική κυβέρνηση την απόφασή του να συγκαλέσει μία διάσκεψη στην 
Αθήνα των αντιμαχόμενων παρατάξεων:
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«1) Ο στρατάρχης Αλεξάντερ ...έχει μολαταύτα την πεποίθηση ότι 
υπάρχει πίσω από τις μονάδες του ΕΛΑΣ ένας πεισματικός πυρήνας 
αντίστασης, με κομμουνιστικό χαρακτήρα, πιο ισχυρός απ’ ό,τι είχαμε 
φανταστεί, και που θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τον ξεριζώσουμε. 
Ας παραδεχτούμε ότι θα κατορθώναμε να απωθήσουμε τις δυνάμεις του 
ΕΛΑΣ έξω από τα όρια της Αθήνας, θα βρισκόμαστε ακόμα μπροστά σε 
μία τεράστια προσπάθεια, αν επιχειρούσαμε να τις εξαλείψουμε ολότελα.

2) Σκεφτήκαμε πως, αν συγκαλούσαμε μία … διάσκεψη, με το δεδηλω-
μένο σκοπό να μπει τέλος στον αδερφοκτόνο πόλεμο στην Ελλάδα, ακόμα 
κι αν αρνιόταν ο ΕΛΑΣ την πρόσκληση, θα διευκρινίζαμε πολύ καλά τις 
προθέσεις μας στα μάτια όλου του κόσμου» (Τσώρτσιλ, «Απομνημονεύ-
ματα», Τόμος 4, σελ.325). 

Η διάσκεψη έγινε στις 26 Δεκέμβρη 1944, σρ μία αίθουσα του υπουρ-
γείου Εξωτερικών. Πήραν μέρος ο Τσώρτσιλ και οι στενοί συνεργάτες του, 
ο πρεσβευτής των ΗΠΑ Λίνκολν Μακ Βη, ο πρεσβευτής της Γαλλίας Ζαν 
Μπακλάν; ο αντισυνταγματάρχης Γκριγκόρι Ποπόφ, αρχηγός της σοβιετι-
κής στρατιωτικής αποστολής και οι Δαμασκηνός, Παπανδρέου, Σοφούλης, 
Πλαστήρας, Καφαντάρης, Μάξιμος, Δραγούμης, Κανελλόπουλος, Ράλλης, 
Στεφανόπουλος, Γονατας, Αλεξανδρής, Θεοτόκης, Τσαλδάρης. Και, αντι-
πρόσωποι από μέρους του ΕΑΜ οι Σιάντος, Παρτσαλίδης και Μάντακας.

Στη διάσκεψη αυτή ο Τσώρτσιλ έκανε μία σύντομη Ιστορική έκθεση 
των γεγονότων και ύστερα κάλεσε τις πολιτικές προσωπικότητες να βρουν 
μία λύση στην κρίση. Απ’ το λόγο του Τσώρτσιλ δεν έλειψαν και οι απειλές 
κατά του ΕΑΜ και του ΚΚΕ. (Άλλωστε η πρώτη «φιλική» χειρονομία του 
Τσώρτσιλ στάθηκε η διαταγή του, μόλις πάτησε τό πόδι του στήν Ελλάδα, 
να βομβαρδιστεί με τα μεγάλα κανόνια του αγγλικού στόλου της Μεσο-
γείου η Αθήνα! Επί τέσσερις ώρες βομβαρδίζονταν οι λαϊκές συνοικίες, 
η χιλιοτραγουδημένη Καισαριανή και το Περιστέρι. Κατά εκατοντάδες 
αριθμοϋνταν τα θύματα Από τον άμαχό πληθυσμό! Ούτε οι χιτλερικοί 
φασίστες δε βομβάρδισαν έτσι τις λαϊκές συνοικίες της Αθήνας ...). Μίλησε, 
και ο στρατάρχης Άλεξάντερ, που έπλεξε το εγκώμιο του άγγλου στρα-
τιώτη και ο Ήντεν, ο οποίος υπογράμμισε ότι η διάσκεψη συγκλήθηκε με 
πρωτοβουλία του Τσώρτσιλ. ‘Επειτα απ’ τους λόγους αυτούς, ο Τσώρτσιλ 
με την ακολουθία του βγήκαν από την αίθουσα της διάσκεψης. 

Οι Έλληνες «αντιπρόσωποι» έμειναν μόνοι τους, για να βρουν τη λύση! 
Οι εκπρόσωποι των παραδοσιακών αστικών κομμάτων, όπως έπρεπε να 
περιμένει κανένας, στηριζόμενοι στις αγγλικές λόγχες, έκαναν μία άγρια 
πολεμική κατά του ΕΑΜ. Πρωτοστατούσε ο στρατηγός Πλαστήρας, που 
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μόλις εΐχε γυρίσει από το έξωτερικό και που οι Άγγλοι τον προόριζαν για 
πρωθυπουργό. Ο στρατηγός Πλαστήρας, όπως μαθεύτηκε αργότερα, είχε 
κάνει δήλωση υποταγής στο βασιλιά Γεώργιο Γλύξμπουργκ και γι’ αυτό 
έγινε αρεστός στους άγγλους ιμπεριαλιστές. 

Δυστυχώς, όμως, και οι αντιπρόσωποι του ΕΑΜ (Σιάντος, Παρτσαλί-
δης, Μάντακας) με υπεύθυνη όλη την καθοδήγηση του ΚΚΕ, δεν εδειξαν 
την απαιτούμενη πολιτικότητα, δε φρόντισαν να εκμεταλλευτοΰν την 
εύκαιρία για ένα έντιμο συμβιβασμό, εφόσον ήταν πια φανερό ότι δεν 
μπορούσαμε να κρατηθούμε για πολύ καιρό στην Αθήνα. Αντίθετα, με 
το υπόμνημα του ΕΑΜ με τα έξι σημεία που υπόβαλαν στη διάσκεψη 
(να συμμετάσχει το ΕΑΜ στην κυβέρνηση με αναλογία 40 – 50% – και 
ανάμεσα σ’ αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
το Υφυπουργείο Στρατιωτικών και το Υφυπουργείο Εξωτερικών κτλ. κτλ.) 
έριξαν νερό στο μύλο του Τσώρτσιλ και ουσιαστικά τον βοήθησαν να 
διαλαλήσει ότι οι διαπραγματεύσεις ματαιώθηκαν από την αδιαλλαξία 
του ΕΑΜ – ΚΚΕ. Μάλιστα ο Γ. Σιάντος είπε τότε, σε λογομαχία του με 
τον Πλαστήρα, ότι «θα κάνουμε σαράντα χρόνια πόλεμο», πράγμα που 
δεν εΐχε κανένα νόημα, κι όταν το έμαθε ο Α. Σβώλος είπε στον Γ. Σιά-
ντο: «Αμάν Γιώργη, δε θέλω να ακούσω για σαράντα χρόνια πόλεμο, με 
τρόμαξες ...». 

Ακόμα, πριν πάει η αντιπροσωπεία μας στη διάσκεψη που κάλεσε ο 
Τσώρτσιλ, δεν έγινε συνεδρίαση του ΠΓ της ΚΕ (παρόλο που το ζήτησαν 
τρία μέλη του ΠΓ κι εγώ μαζί τους), για να αποφασίσει τι στάση θα κρα-
τήσουμε σ’ αυτήν, ποιες θα’ ταν οι προτάσεις – όροι μας για να επιτύχουμε 
έναν ανεκτό συμβιβασμό γιατί βρισκόμασταν (τα τμήματα του ΕΛΑΣ) 
στο κέντρο της Αθήνας και ο ίδιος ο Τσώρτσιλ είχε ανάγκη επίσης για 
συμφωνία. Γι’ αυτό και ήρθε στην Αθήνα. Φυσικά, δεν ξέραμε τότε ότι σε 
λίγο θα γινόταν η συνδιάσκεψη των 3 Μεγάλων στη Γιάλτα και ο Τσώρτσιλ 
χρειαζόταν να παρουσιάσει μία κάποια λύση του ελληνικού ζητήματος. 

Καί τότε, ήταν γνωστό (σργότερα ξεκαθαρίστηκε περισσότερο), ότι ο 
Τσώρτσιλ ήλθε στην Αθήνα με δύο σκοπούς: Πρώτο, να παίξει τον ρόλο 
του ειρηνοποιού και να επιτύχει μία συμφωνία, προς όφελος της Αγγλίας. 
Δεύτερο, εφόσον θα αποτύχαιναν οι διαπραγματεύσεις, να ρίξει τις ευθύνες 
στο ΕΑΜ και ΚΚΕ και να πάρει όλα τα μέτρα με τις 60 χιλιάδες αγγλικοϋ 
στρατού που συγκέντρωσε, για να εξασφαλίσει τη νίκη του στην Αθήνα. 
Το ΚΚΕ και το ΕΑΜ, αντί της δήλωσης «θα κάνουμε 40 χρόνια πόλεμο», 
έπρεπε, με πιο διαλλαχτικές προτάσεις, να στριμώξουν τον Τσώρτσιλ, για 
να φανεί ξεκάθαρα ο σκοπός του ερχομοΰ του στην Ελλάδα και αν ήταν 
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δυνατό να γίνει ένας έντιμος συμβιβασμός. Έτσι, η καθοδήγηση του ΚΚΕ, 
.που σε άλλες περιπτώσεις, όπως ο Λίβανος, η Καζέρτα (και αργότερα 
η Βάρκιζα) υποχωρούσε κατά κράτος, στη διάσκεψη που οργάνωσε ο 
Τσώρτσιλ δεν μπόρεσε να κάνει ελιγμό, να δείξει μία διαλλαχτική στάση, 
που ασφαλώς θα’ βγαινε προς όφελος του κινήματός μας. Έπειτα, από 
την αποτυχία της επίθεσής του στο Μεταξουργείο, ο Σκόμπυ συνέχισε τις 
λυσσασμένες επιθέσεις του στο αριστερό της παράταξής μας στις 27 και 
28 του Δεκέμβρη 1944 (τη μέρα που έφυγε ο Τσώρτσιλ από την Αθήνα). 
Αφού δεν μπόρεσε να περάσει στις δυτικές συνοικίες, σφυροκοπούσε τις 
ανατολικές συνοικίες της Αθήνας. Εκεί, έγιναν δύο μεγάλες μάχες; στον 
Aρδηττο και στο Γηροκομείο. 

Ο Σκόμπυ χτυπούσε δαιμονισμένα το λόφο του Αρδήττου (πίσω από το 
Παναθηναϊκό Στάδιο και στο Μετς), που τον υπεράσπιζε το 2ο Σύνταγμα 
της 1ης Ταξιαρχίας του ΕΛΑΣ. Οι όλμοι, οι οβίδες και οι ρουκέτες έπεφταν 
σαν βροχή. Γινόταν πραγματικός χαλασμός. Έπειτα από την προετοιμασία 
του πυροβολικού και της αεροπορίας, εφόρμησαν τα αγγλικά τανκς σε 
επανειλημμένα κύματα. Δεν κατόρθωσαν να κάνουν τίποτα οι σκόμπυ-
δες. Πλήρωναν ακριβά την κάθε τους επίθεση. Στον Αρδηττό κυμάτιζε το 
δοξασμένο λάβαρο του ΕΛΑΣ Καισαριανής. 

Την ίδια αποτυχία σημείωσε ό Σκόμπυ και στις επανειλημμένες επιθέ-
σεις του στο Γηροκομείο. Εκεί, πολεμούσαν τα τμήματα της II Μεραρχίας 
του ΕΛΑΣ Αττικής, το Τάγμα του θρυλικού πολέμαρχου Διαμαντή. Το 
Τάγμα του Διαμαντή αντιμετώπιζε τα αγγλικά τανκς με το στήθος των 
ηρωικών του ανταρτών και με αντεπίθεση ανέτρεπαν τους Εγγλέζους και 
τους ανάγκαζαν να γυρίσουν στις θέσεις τους. Ούτε και στο Γηροκομείο 
δεν μπόρεσε να περάσει ο Σκόμπυ... Η Ορεινή Ταξιαρχία του Ρίμινι δεν 
τολμούσε να κάνει επίθεση ενάντια στο Τάγμα του Διαμαντή και στα άλλα 
τμήματα της II Μεραρχίας του ΕΛΑΣ Αττικής. 

Στα τέλη του Δεκέμβρη 1944 ο στρατηγός Σκόμπυ ξαπόλησε τη δεύ-
τερη μεγάλη επιθετική επιχείρηση κατά του 2ου Συντάγματος της 1ης 
Ταξιαρχίας του ΕΛΑΣ, που κατείχε το χώρο από την Καισαριανή – Βύρωνα 
μέχρι το Δουργούτι. Προς την κατεύθυνση αυτή όριζε ό Άγγλος στρατηγός 
όλες του τις δυνάμεις και κυρίως τη μηχανοκίνητη μεραρχία (τα τανκς), 
που έφεραν από το Δυτικό μέτωπο.

H μάχη κράτησε περίπου μία βδομάδα. Οι ελασίτες αμύνονταν σε κάθε 
τετράγωνο και σε κάθε δρόμο, ξαπολύοντας αλλεπάλληλες αντεπιθέσεις 
και χτυπώντας τα πλευρά του εχθρού. Στο πιο κρίσιμο σημείο της μάχης 
πήγαμε μαζί με το Σπύρο Κωτσάκη (Νέστορα) στην Καισαριανή και μιλή-
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σαμε στους μαχητές και αξιωματικούς του 2ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ. 
Οι ελασίτες πολεμούσαν παλικαρίσια, σαν λιοντάρια... 

Όμως, ο αγώνας ήταν άνισος, ο Σκόμπυ χρησιμοποιούσε μαζικά τα 
άρματα μάχης και το πυροβολικό του και μαζί με τον αγγλικό στόλο, της 
Μεσογείου, σφυροκοπούσαν (έκαιγαν και κατέστρεφαν) συνεχώς τους 
λαϊκούς συνοικισμούς της Καισαριανής και του Βύρωνα, που αποτέλεσαν 
και τα κύρια στηρίγματα του 2ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ Αθήνας. 

Ήταν φανερό ότι, κάτω από αυτές τις συνθήκες και χωρίς βαριά όπλα, 
οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ δεν μπορούσαν να κρατήσουν πολύ καιρό και 
αναγκάστηκαν να συμπτυχθούν προς τον Υμηττό και από εκεί μέσω της 
τοποθεσίας Σταυρού, μέσα στην κόλαση του αγγλικού πυρός, να ελιχθούν 
προς τις γραμμές μας, τις κύριες δυνάμεις του ΕΛΑΣ Αθήνας, χωρίς πάλι 
ό Σκόμπυ να πιάσει αιχμαλώτους. 

Την απώλεια της Καισαριανής ο Γιώργης Σιάντος (Γέρος) γνωστοποίησε 
στις οργανώσεις μας με το παρακάτω ραδιοτηλεγράφημα: 

«Οργανώσεις Μακεδονίας - Ηπείρου - Θεσσαλίας, Στερεάς - Πελο-
ποννήσου, Κρήτης. Γενικό Στρατηγείο. 

Χθες, 40 αγγλικά πυροβόλα, πολυάριθμα τανκς και αεροπλάνα βομ-
βάρδισαν επί 12 ώρες συνοικισμόν Καισαριανής. Δυνάμεις ΕΛΑΣ και 
πληθυσμός τομέα αυτού εξοντώθηκαν και κατόπιν κατελήφθη από αγ-
γλικό πεζικό. Υπόλοιπη Αθήνα - Πειραιά αγώνας συνεχίζεται πρωτοφανή 
ένταση. Δυνάμεις Ζέρβα διελύθησαν. Υπολείμματα περισυνελέγησαν από 
αγγλικά πλοία. Άπασα περιοχή Ζέρβα κατελήφθη από ΕΛΑΣ.

30.12.44 «Γέρος» 

Το μέρος του ραδιοτηλεγραφήματος του Γ. Σιάντου «ότι δυνάμεις 
ΕΛΑΣ και πληθυσμός τομέα αυτού εξοντωθήκαν» έχει μεγάλη δόση υπερ-
βολής. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μεγάλες απώλειες στον άμαχο πληθυσμό 
και μικρότερες στον ΕΛΑΣ Καισαριανής – Βύρωνα, που κατόρθωσε να 
συμπτυχθεί. 

Η απώλεια της Καισαριανής και του Βύρωνα, έπειτα από την κατάληψη 
.της Καλλιθέας, έκρινε τελικά τη σύγκρουση του Δεκέμβρη. Ήταν πια φα-
νερό ότι ο στρατηγός Σκόμπυ θα προσπαθούσε μ’ ένα μεγάλο κυκλωτικό 
ελιγμό προς το Δαφνί, αφού έσπαζε την άμυνά μας στην οδό Πειραιώς, 
να μας αναγκάσει να φύγουμε από την Αθήνα ή να αιχμαλωτιστούμε.

Αυτό ακριβώς έκανε ο στρατηγός Σκόμπυ. Στις αρχές του Γενάρη 1945 
οργάνωσε την ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, εξαπέλυσε τη γενική του επίθεση. 
Φυσικά, δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει με μιας το σκοπό του, γιατί 
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συνάντησε μεγάλη αντίσταση απ’ τα τμήματα του ΕΛΑΣ που μάχονταν 
ηρωικά και υπεράσπιζαν με το στήθος τους κάθε σπιθαμή της αθηναϊ-
κής γης. Τα πολεμικά καράβια, τα κανόνια και τα άρματα του Σκόμπυ 
σκορπούσαν κόλαση πυρός. Μα, και οι ελασίτες πολεμούσαν σαν θεριά, 
χτυπώντας τον εχθρό απ’ τα πλευρά, με αντεπιθέσεις που εξαπολούσαν 
τα τμήματα του ΕΛΑΣ απ’ την Ομόνοια. Ό ουρανός της ηρωικής Αθήνας 
ήταν κυριολεχτικά καπνισμένος! Ποτέ δεν έγιναν τόσο σκληρές μάχες, εκ 
του συστάδην, όπως στο Μεταξουργείο και την Ιερά οδό. Οι Νεοέλληνες 
πολεμούσαν με τόσο ηρωισμό, όπως και οι ιστορικοί πρόγονοί τους στους 
Μαραθώνες και τις Σαλαμίνες! Τελικά, τα αγγλικά τανκς κατόρθωσαν 
να περάσουν προς το Δαφνί και να μας υπερφαλαγγίσουν. Η μάχη της 
Αθήνας πλησίαζε προς το τέλος της. Το πως τελείωσε θα το εξηγήσουμε 
σ’ ένα απ’ τα παρακάτω κεφάλαια τούτου του βιβλίου.

Η ταχτική που εφάρμοσε ό ΕΛΑΣ της Αθήνας, στη δεύτερη φάση των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων,. στάθηκε η ταχτική της ενεργητικής άμυνας. 
Χρησιμοποιήσαμε σε μεγάλη κλίμακα τα οδοφράγματα και τα ορύγματα, 
που τα υπεράσπιζαν οι ελασίτες με πείσμα και αυτοθυσία, και παράλ-
ληλα κάναμε αντεπιθέσεις με δύναμη λόχου και τάγματος, στα πλευρά 
του εχθρού, που τον ζάλιζαν και δεν τον άφηναν να προχωρήσει με την 
ταχύτητα, που υπολόγιζε... Επίσης, χρησιμοποιούσαμε γερά οργανωμένες 
θέσεις σε μεγάλα σπίτια και ιδρύματα και με τα πολυβόλα μας θερίζαμε 
τον εχθρό. 

Ο στρατηγός Σκόμπυ χτύπησε στην αρχή τις ανατολικές συνοικίες 
της Αθήνας στο χώρο της 1ης Ταξιαρχίας μας. Στο ίδιο διάστημα η 2η 
Ταξιαρχία μας χτυπούσε τον εχθρό από τα νώτα, για να ανακουφίσει τα 
τμήματα της 1ης Ταξιαρχίας, που μάχονταν σκληρά και κάτω από δύσκο-
λες συνθήκες, και να διευκολύνει την υποχώρησή τους, όταν κινδύνευαν 
να καταστραφούν ή να αιχμαλωτιστούν απ’ τις αγγλικές δυνάμεις του 
Σκόμπυ. 

Το Α΄ ΣΣ του ΕΛΑΣ οργάνωσε σειρά από μερικότερες επιθετικές ενέρ-
γειες αντιπερισπασμού στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνοια, στου Ψυρ-
ρή και το Μοναστηράκι, που. είχαν για αντικειμενικό σκοπό να διευκο-
λύνουν απλώς τα σκληρά μαχόμενα τμήματα του ΕΛΑΣ των ανατολικών 
συνοικιών. 

Η ταχτική της ενεργητικής άμυνας προκάλεσε μεγάλες ζημιές στις 
αγγλικές δυνάμεις του Σκόμπυ. Οι απώλειές του σε νεκρούς και τραυ-
ματίες ήταν πολύ περισσότερες από την πρώτη φάση των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων. Οι αγώνες δρόμου καταπονούσαν και μάτωναν τις δυνά-
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μεις πεζικού του Σκόμπυ και μόνο τα άρματα μάχης του επέτρεπαν την 
πραγματοποίηση των σχεδίων του. Αυτά (τα άρματα) έπιαναν την αρχή 
του κάθε μεγάλου δρόμου και με τα βαριά πολυβόλα και τα κανόνια τους, 
κυριολεχτικά, ξύριζαν το έδαφος. Ευτυχώς, που οι ελασίτες της Αθήνας, 
μαθημένοι σε αγώνες δρόμου, σχεδόν κολλούσαν στον τοίχο και έτσι απο-
φεύγαμε τις μεγάλες απώλειες. Όταν, όμως, στις μάχες δρόμων έπαιρναν 
μέρος οι ελασίτες του βουνού, που’χαν συνηθίσει σε άλλη μορφή στρατι-
ωτικού αγώνα, οι απώλειές μας ήταν πολύ μεγαλύτερες!

Στη δεύτερη φάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων το Α΄ ΣΣ του ΕΛΑΣ 
δεν ήταν πια σε θέση να οργανώσει γενικότερες επιθετικές ενέργειες. Αυτό 
μπορούσε να γίνει μόνο με τον ερχομό σημαντικών ενισχύσεων από την 
υπόλοιπη Ελλάδα. Όπως διαγραφόταν τότε η στρατιωτική κατάσταση και 
παρά την κούραση των τμημάτων μας που μάχονταν συνεχεία 33 μέρες, 
ήταν δυνατή, εφόσον κρατούσαμε το κέντρο της Αθήνας (από την Ομό-
νοια, τα Εξάρχεια, την οδό Ακαδημίας, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, Γκύζη, 
Αμπελόκηπους – Κυψέλη, τα Τουρκοβούνια, τα Σεπόλια, τον Κολωνό 
κτλ.), η οργάνωση μεγάλης επιχείρησης ελιγμού στα πλευρά του αγγλικού 
στρατού, ακόμα και υπερφαλάγγιση και καταστροφή των δυνάμεων του 
Σκόμπυ, αν διαθέταμε 3 – 4 νωπές και εμπειροπόλεμες μεραρχίες με βαρύ 
οπλισμό, που είχε το Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ. 

Στο ζήτημα αυτό πρέπει να σταθούμε περισσότερο, γιατί ορισμένοι 
στρατιωτικοί κριτικοί κατηγόρησαν, σωστά, τη στρατιωτική – πολιτική 
καθοδήγηση του Δεκέμβρη, γιατί δε συγκέντρωσε υπεροχή δυνάμεων 
στο κρίσιμο σημείο της σύγκρουσης, την Αθήνα! Για να ξεκαθαριστούν οι 
ευθύνες, γενικές και προσωπικές. Η Διοίκηση του Α΄ Σώματος Στρατού κι 
εγώ, προσωπικά, σαν κομματικός καθοδηγητής του, αρχίσαμε τη μάχη του 
Δεκέμβρη 1944, μόνο με την κατηγορηματική δήλωση της ΚΕ του ΕΛΑΣ. 
ότι θα φέρει τις κύριες δυνάμεις του ΕΛΑΣ στη μάχη της Αθήνας και του 
Πειραιά! Γι’ αυτό υπήρχε και απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, 
ακόμα απ’ τον Αύγουστο του 1944: Να’ ναι προσανατολισμένες οι κύριες 
δυνάμεις του ΕΛΑΣ στο χώρο της Αττικής, προς την Αθήνα.

Συνεπώς, αρχίσαμε τη μάχη του Δεκέμβρη με τον υπολογισμό – και 
τη διαβεβαίωση της ΚΕ του ΕΛΑΣ – ότι θα’ ρθουν οι κύριες δυνάμεις του 
ΕΛΑΣ και ο βαρύς οπλισμός του (πυροβόλα, αντιαρματικά κτλ. πολυβόλα) 
στη μάχη της Αθήνας, γιατί μόνο έτσι θα εξασφαλίζαμε υπεροχή δυνάμε-
ων. Αυτό είναι ολοφάνερο. Όμως, γιατί δεν ήρθαν οι κύριες δυνάμεις του 
ΕΛΑΣ στην Αθήνα; Γιατί ήρθαν μόνο μικρές δυνάμεις του ΕΛΑΣ στην 
Αθήνα κι αυτές τμηματικά και ρίχνονταν αμέσως στη μάχη, με διαταγή 
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τής ΚΕ του ΕΛΑΣ, χωρίς κανένα αποτέλεσμα; Γιατί στάλθηκαν οι κύριες 
δυνάμεις του ΕΛΑΣ ενάντια στο Ζέρβα, ενώ ήταν ολοφάνερο ότι η μάχη 
της Ελλάδας κατά της αγγλικής επέμβασης θα κρινόταν στην Αθήνα; 
Ποιος έχει την ευθύνη; 

Την ευθύνη την έχει ο γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Γιώργης Σιάντος 
και όλη η τότε καθοδήγηση του ΚΚΕ, όλοι εμείς τα τότε μέλη του Πολιτι-
κού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ! Εγώ, προσωπικά, το 
Μεγάλο Δεκέμβρη 1944, επειδή από κοντά παρακολουθούσα, λόγω τής 
κομματικής μου ευθύνης, τη διεξαγωγή και την καθοδήγηση των μαχών, 
τέσσερις φορές έβαλα το ζήτημα στο Σιάντο (και στον Ιωαννίδη) και επέ-
μεινα να’ ρθουν οι κύριες δυνάμεις του ΕΛΑΣ στην Αθήνα. Ό Γ. Σιάντος 
μου έδωσε επανειλημμένα υποσχέσεις ότι θα’ ρθουν οι κύριες δυνάμεις 
του ΕΛΑΣ στην Αθήνα, πράγμα που δεν έγινε.

Την πρώτη φορά έβαλα στο Γ. Σιάντο το ζήτημα της ενίσχυσης της 
Αθήνας στις αρχές του Δεκέμβρη 1944. Πήρα την απάντηση ότι θα κα-
ταφθάσουν οι κύριες δυνάμεις του ΕΛΑΣ μέχρι τις 7 – 8 του Δεκέμβρη. 
Οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ δεν ήρθαν στην Αθήνα. Για το ζήτημα αυτό δια-
μαρτυρήθηκα στο Γιάννη Ιωαννίδη και ζήτησα να συγκληθεί Πολιτικό 
Γραφείο ή ΚΕ του ΚΚΕ. 

Δεύτερη φορά έβαλα το ζήτημα αυτό στο Γιώργη Σιάντο, μόλις έμαθα 
ότι οι κύριες δυνάμεις του ΕΛΑΣ στάλθηκαν ενάντια στο Ζέρβα και η 
διοίκηση του Α΄ Σώματος Στρατού μου έβαλε κατηγορηματικά τη γνώμη 
της, ότι για τον «ΕΛΑΣ της Αθήνας τέλειωσε η μάχη», Ο Γ. Σιάντος, αφού 
προσπάθησε να δικαιολογήσει την ακατανόητη στρατιωτική ενεργεία 
κατά του Ζέρβα, υποσχέθηκε για δεύτερη φορά ότι οι κύριες δυνάμεις του 
ΕΛΑΣ θα’ ναι μέχρι τις 20 του Δεκέμβρη στην Αθήνα. Διαμαρτυρήθηκα για 
δεύτερη φορά στον Ιωαννίδη και ζήτησα να συγκληθεί Πολιτικό Γραφείο 
είτε Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. 

Τρίτη φορά έβαλα το ζήτημα να’ρθουν οι κύριες δυνάμεις του ΕΛΑΣ 
στην Αθήνα στο Γιώργη Σιάντο, όταν ήρθε στις 25 του Δεκέμβρη στο Α΄ 
Σώμα Στρατού για τη διάσκεψη του Τσώρτσιλ, Πήρα πάλι την απάντηση 
ότι το πολύ σε 2 – 3 μέρες οι κύριες δυνάμεις του ΕΛΑΣ καταφθάνουν! 
Καί πάλι, ο Σιάντος δεν τήρησε την υπόσχεσή του...

Τέταρτη φορά έβαλα το ζήτημα στο Γιώργη Σιάντο μπροστά σ’ όλο 
το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ (ήταν το μοναδικό ΠΓ που συνήλθε κανονικά 
το Δεκέμβρη) στη Χασιά της Αττικής (Δερβενοχώρια) στις 27 – 28 του 
Δεκέμβρη 1944. Εκεί, στην έκθεσή μου για τη στρατιωτική κατάσταση, 
είπα, ότι είναι αδύνατο να κρατήσει περισσότερο ο ΕΛΑΣ και πρέπει να 
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υποχωρήσουμε από την Αθήνα. Στη συνεδρίαση αυτή του ΠΓ πήραν μέρος 
οι Γ. Σιάντος, Γ. Ιωαννίδης, Γ. Ζεύγος, Δ. Παρτσαλίδης, Β. Μπαρτζιώτας, 
Χρύσα Χατζηβασιλείου, Π. Ροϋσος και Ν. Πλουμπίδης, Εκεί όλα τα μέλη 
του ΠΓ, με επικεφαλής το Γιώργη Σιάντο, ζητούσαν από μένα να κρατή-
σουμε ακόμη 2 – 3 μέρες στην Αθήνα, γιατί σε τρεις μέρες καταφθάνουν οι 
κύριες δυνάμεις του ΕΛΑΣ, ολόκληρες μεραρχίες στην Αθήνα!! Με μεγάλη 
προσπάθεια και υπερένταση, πιστεύοντας στον ηρωισμό των μαχητών 
και αξιωματικών του ΕΛΑΣ που πολεμούσαν στην Αθήνα, εκ μέρους των 
κομμουνιστών της ‘Αθήνας και του Πειραιά έδωσα την υπόσχεση αυτή 
... Οι κομμουνιστές και οι ελασίτες κράτησαν την υπόσχεσή τους! Έπειτα 
όχι από τρεις μέρες, αλλά από εφτά μέρες (αριθ.7) υποχωρήσαμε από την 
Αθήνα τη νύχτα της 4ης προς 5η του Γενάρη 1945. Οι κύριες δυνάμεις του 
ΕΛΑΣ δεν είχαν έρθει ακόμη στην Αθήνα. ... Καί αντί στην Αττική να συ-
ναρτήσουμε τις κύριες δυνάμεις του ΕΛΑΣ, αντίθετα από την Αθήνα μέχρι 
τη Λαμία υπήρχε μόνο ένα τάγμα του ΕΛΑΣ με επικεφαλής το Σοφιανό 
στο Κακοσάλεσι και τμήματα της Ταξιαρχίας Ιππικού του Μπουκουβάλα 
στη δημοσιά Αθήνας Λαμίας!

Εδώ θα διαψεύσω και μία ανακρίβεια. Ο Γιάννης Ιωαννίδης (είτε κα-
λύτερα ο Αλέκος Παπαπαναγιώτου) στις καταγραμμένες αναμνήσεις του 
«Από την Ακροναυπλία μέχρι το Δεκέμβρη 1944», λέει ότι ο Φάνης δεν 
κράτησε την υπόσχεση που έδωσε στη συνεδρίαση του ΠΓ της ΚΕ στις 27 - 
28 του Δεκέμβρη 1944 στη Χασιά, γιατί, μόλις βγήκαμε από τη συνεδρίαση 
του ΠΓ, είδαμε να υποχωρεί από την Αθήνα ο λαός και ο στρατός!! Αυτό 
είναι ιστορική ανακρίβεια. Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας – Πειραιά υποχώρησε 
κανονικά, ύστερα από μία βδομάδα, με διαταγή της ΚΕ του ΕΛΑΣ στις 
4 – 5 του Γενάρη 1945. Από τα μέλη του ΠΓ ήταν μαζί μας μέχρι το Τατόι 
μόνο ο Δ. Παρτσαλίδης. Οι άλλοι σύντροφοι του ΠΓ, μαζί και ο Ιωαννί-
δης, ήταν μακριά και συγκεντρώθηκαν στα Τρίκαλα. Όσοι γράφουν και 
... καταγράφουν πρέπει να σέβονται την αλήθεια!

Τελευταίες μάχες στην Αθήνα – Πειραιά

Η υποχώρησή μας
Στο τέλος του Δεκέμβρη 1944 και στις αρχές του Γενάρη 1945 είχαμε 

τις παρακάτω πολιτικές εξελίξεις: 
– Στις 30 Δεκέμβρη 1944 ο βασιλιάς Γεώργιος Γλύξμπουργκ, κάτω 

από την πίεση του Τσώρτσιλ – Ρούζβελτ, πήρε την απόφαση να κάνει την 
παρακάτω δήλωση: 
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«Ημείς Γεώργιος ΒΑ΄ Βασιλεύς των Ελλήνων, εξετάσαντες επισταμέ-
νως την τρομεράν κατάστασιν, εις ήν περιέστη η προσφιλής Ημών χώρα 
συνεπεία περιστάσεων άνευ προηγουμένου και εκτός παντός ελέγχου και 
όντες αποφασισμένοι, να μην επιστρέψωμεν εις την Ελλάδα ειμή κατόπιν 
ελευθέρας και ειλικρινούς εκδηλώσεως της εθνικής θελήσεως, έχοντες 
δε πλήρη εμπιστοσύνην εις την νομιμοφροσύνην και αφοσίωσιν Υμών: 

Διορίζομεν Υμάς, Αρχιεπίσκοπον Δαμασκηνόν, δια της παρούσης 
Δηλώσεως, ως Αντιβασιλέα., δια την περίοδον της παρούσης αρρύθμου 
καταστάσεως.

Κατ’ ακολουθίαν, Σας εξουσιοδοτούμεν και εξαιτούμεθα, όπως λάβητε 
πάντα τα αναγκαία μέτρα προς αποκατάστασιν της τάξεως και της γα-
λήνης εν τω βασιλείω».

Στις 3 του Γενάρη 1945 ο στρατηγός Πλαστήρας σχημάτισε την Κυ-
βέρνησή του. Διορίστηκε στην ουσία ο Πλαστήρας πρωθυπουργός από 
τους Βρετανούς και τον Τσώρτσιλ έπειτα από την αγγλική επέμβαση στην 
Ελλάδα ...

Έπειτα από το ξαπόλυμα της γενικής επίθεσης του στρατηγού Σκόμπυ 
(τις πρώτες μέρες του Γενάρη 1945) και την υπερφαλάγγισή μας προς την 
κατεύθυνση Ιερά οδός, Περιστέρι και Δαφνί και εφόσον τα τμήματά μας, 
παρόλο που πολέμησαν παλικαρίσια, δεν μπορούσαν, χωρίς αντιαρματικά 
όπλα, να αντισταθούν στις μηχανοκίνητες μονάδες των Άγγλων, έμπαινε 
ζήτημα υποχώρησης των δυνάμεων του ΕΛΑΣ από την Αθήνα – Πειραιά. 
Η μάχη της Αθήνας είχε πια στρατιωτικά κριθεί. Είχαμε ηττηθεί και έπρεπε 
να διατηρήσουμε τις δυνάμεις μας.

Έπρεπε, λοιπόν, να υποχωρήσουμε! Αναφέραμε τις τελευταίες στρατιω-
τικές εξελίξεις στην ΚΕ του ΕΛΑΣ και πήραμε επίσημη γραπτή απάντηση 
(διαταγή) και κομματικό σημείωμα του Γ. Σιάντου, ότι συμφωνάνε με τη 
γνώμη μας και να γίνει η υποχώρηση τη νύχτα της 4ης προς 5η του Γενά-
ρη 1945. Στο σημείωμά του αυτό ο Σιάντος, ανάμεσα στα άλλα, έλεγε να 
υποχωρήσουμε και να πάρουμε θέσεις κοντά στην Αθήνα, γιατί... έρχονται 
οι καινούργιες δυνάμεις του ΕΛΑΣ και μαζί τους θα αντεπιτεθούμε, για 
να ανακαταλάβουμε την Αθήνα! Όνειρα θερινής νυκτός ... 

Δυστυχώς, τις τελευταίες μέρες της μάχης του Δεκέμβρη η ΚΕ του 
ΕΛΑΣ παράπαιε και έστελνε στο Α΄ Σώμα Στρατού αντιφατικές διατα-
γές για οργάνωση επιχειρήσεων στην Καλλιθέα ή Καισαριανή, απ’ όπου 
είχαμε ... διωχτεί ...

Βγάλαμε τη διαταγή της υποχώρησης, τη γνωστοποιήσαμε σε όλα μας 
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τα τμήματα και στις 4 προς 5 του Γενάρη, τα μεσάνυχτα, άρχισε κανονικά 
η υποχώρησή μας. Το πρωί της 5ης του Γενάρη 1945 όλα τα στρατιωτικά 
τμήματα της Αθήνας, ακόμα και κείνα που μάχονταν στην πλατεία της 
Ομόνοιας, μαζί με τη διοίκηση του Α΄ Σώματος Στρατού, βρίσκονταν στο 
χώρο γύρω από τα Ανάκτορα Τατοίου. Το 6ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ Πει-
ραιά υποχώρησε προς την κατεύθυνση της Ελευσίνας, αφού καβάλησε το 
βουναλάκι Αιγάλεω. Η υποχώρησή μας στάθηκε πέρα για πέρα κανονική 
και γι’ αυτό ούτε ένα στρατιωτικό τμήμα του ΕΛΑΣ δεν έπεσε στα χέρια 
των Άγγλων του Σκόμπυ. 

Το πρωί της 5ης του Γενάρη μας δημιουργήθηκε ένα καινούργιο πρό-
βλημα. Μαζί με τον ΕΛΑΣ που υποχωρούσε απ’ την Αθήνα, έφευγε απ’ την 
πρωτεύουσα και όλος ο λαός. Παρατηρήσαμε απ’ το Τατόι μία τεράστια 
φάλαγγα από 150.000 – 200.000 λαού της Αθήνας, από κομμουνιστές 
και εαμίτες, που έπαιρναν τα βουνά, για να μην πέσουν στα χέρια του 
στρατηγού Σκόμπυ. Όπως μάθαμε και μία άλλη τεράστια φάλαγγα από 
Αθηναίους και Πειραιώτες έφευγε απ’ την Αθήνα δια μέσου της Ελευσίνας. 
Αναγκαστήκαμε να στείλουμε συνδέσμους και πείσαμε το μεγαλύτερο 
μέρος του λαού να γυρίσει πίσω στην Αθήνα – Πειραιά, ενθαρρύνοντας 
με τα λόγια ότι γρήγορα θα γυρίσουμε ... Συνολικά φύγαμε απ’ την Αθή-
να – Πειραιά, τα τμήματα του ΕΛΑΣ που πολέμησαν, γύρω στις 30.000 
αντάρτες και περίπου 50.000 του λαού τής Αθήνας και του Πειραιά. 

Ο λαός έφευγε απ’ την Αθήνα, γιατί καταλάβαινε τι τον περίμενε από 
τις ορδές του Σκόμπυ και των χητών. Και δεν είχε άδικο. Όταν έφυγαν 
απ’ την Αθήνα και οι τελευταίες δυνάμεις του ΕΛΑΣ Εγγλέζοι και χήτες 
ρίχτηκαν στις συνοικίες στο πλιάτσικο, σκότωναν γυναικόπαιδα και λε-
ηλατούσαν τα σπίτια, έκλεβαν και βίαζαν γυναίκες και κορίτσια, με μία 
λέξη οργίασαν! Ο λαός έλεγε για τους Εγγλέζους ότι είναι χειρότεροι και 
απ’ τους Γερμανούς φασίστες. Και σύγκρινε τους ελασίτες, που ούτε βελόνι 
δεν πήραν απ’ τα σπίτια που έμειναν, ενώ οι Εγγλέζοι τα ρήμαξαν όλα! 

Η μαζική έξοδος του λαού της Αθήνας οφείλεται και στο λάθος που 
κάναμε η ΕΠ της ΚΟΑ – το λάθος αυτό είναι κυρίως δικό μου προσωπικό 
λάθος – να μην αφήσουμε σοβαρές κομματικές δυνάμεις στην Αθήνα, 
που να δρουν παράνομα και να κρατούν τη σύνδεση με το λαό. Οι λίγες 
δυνάμεις που αφήσαμε δεν άντεξαν και έφυγαν με τα τελευταία τμήματα 
του ΕΛΑΣ. Στην Αθήνα έμειναν μόνο μερικοί ξεκομμένοι κομμουνιστές. Το 
λάθος αυτό, επαναλαμβάνω εγώ φέρνω την κύρια ευθύνη, είχε σχέση και 
με τις αυταπάτες που καλλιεργούσε ο Γ. Σιάντος, ότι θα γυρίσουμε σε λίγες 
μέρες στην Αθήνα ... Και στην υπόδειξη του Σιάντου στη συνεδρίαση του 
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ΠΓ στις 27 Δεκέμβρη 1944 (τα άλλα μέλη δεν αντέδρασαν) ότι κατά την 
υποχώρηση όλοι οι κομμουνιστές θα πρέπει να φύγουν από την ’Αθήνα! 

Τα αγγλικά στρατεύματα δεν τόλμησαν να μας πάρουν στο κατόπι. 
Είχαν, βέβαια, μεγάλη επιτυχία που μας έδιωξαν απ’ την Αθήνα, μα, δεν 
ήταν καθόλου σίγουροι για την παραπέρα εξέλιξη των μαχών. Έξω απ’ 
την Αθήνα και σ’ όλη την Ελλάδα κυριαρχούσε το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Μόνο το 
απόγευμα της 5ης του Γενάρη 1945 εμφανιστήκαν στο δρόμο Μενίδι προς 
το Τατόι καμιά Ι5ριά αγγλικά τανκς. Τότε, με διαταγή του Α΄ Σ. Στρατού 
ΕΛΑΣ, ο ταγματάρχης του πυροβολικού Στέφανος Παπαγιάννης διάταξε 
τα πυροβόλα μας σε κατάσταση μάχης και άρχισε καταιγιστικό πυρ ενά-
ντια στα αγγλικά τανκς. Δεν χρειάστηκε παρά κανονιοβολισμός μισής 
ώρας και τα τανκς του στρατηγού Σκόμπυ ξαναγύρισαν στην Αθήνα και 
μέχρι τις 8 του Γενάρη 1945 δεν ξαναεμφανίστηκαν! 

... Κι έτσι γίναμε και ... φιλοξενούμενοι στα Ανάκτορα στο Τατόι! Σ’ 
αύτή τη μία μέρα που μείναμε, είχαμε και μία σειρά από κωμικοτραγικά 
επεισόδια. Ένα απ’ αυτά στάθηκε και το γεγονός ότι ο αρχιοικονόμος του 
βασιλιά αρνήθηκε να μας δώσει τα απαραίτητα τρόφιμα για τη συντήρηση 
των τμημάτων του ΕΛΑΣ χωρίς ... διαταγή του βασιλέως του!! Χρειάστηκε 
να τον απειλήσουμε.. ότι θα τον στήσουμε στον τοίχο, αν δεν εφαρμόσει 
τη διαταγή μας, για να ξεχάσει τη διαταγή του βασιλέως του!, και να μας 
δώσει τα τρόφιμα. Δυστυχώς, και μερικοί ελασίτες της Αθήνας δεν κρά-
τησαν τη στάση που έπρεπε σε μαχητές του ΕΛΑΣ. Τό’ριξαν στα κρασιά 
του βασιλιά που βρήκαμε και μέθυσαν. ’Ενάντια σ’ αυτούς πήραμε άμεσα 
μέτρα και έπειτα απ’ αυτό η πειθαρχία των ελασιτών στάθηκε υποδειγ-
ματική, όπως και στις 33 μέρες μαχών στην Αθήνα. 

Κοιμηθήκαμε ... στρωματσάδα όλη η διοίκηση του Α΄ ΣΣ και η ΕΠ της 
ΚΟΑ στην επίσημη αίθουσα των Ανακτόρων! Οι δύο μέρες και μία νύχτα, 
δηλαδή περίπου 40 ώρες που μείναμε στο Τατόι, μας έφτασαν για να ξε-
κουράσουμε τα τμήματα του ΕΛΑΣ, να τα τροφοδοτήσουμε, να κάνουμε 
στοιχειώδη αναδιοργάνωση και τα μεσάνυχτα της 6ης του Γενάρη ξεκι-
νήσαμε όλα τα τμήματα του ΕΛΑΣ, εκτός απ’ τη II Μεραρχία του ΕΛΑΣ 
Αττικής, για το χωριό Κακοσάλεσι, όπου φτάσαμε περίπου το μεσημέρι 
τής 7ης του Γενάρη 1944.

Η πρώτη νυχτερινή πορεία μας μέσα στα βουνά ήταν πολύ δύσκολη, 
ιδίως για τον ΕΛΑΣ της Αθήνας – οι αντάρτες του βουνού βρέθηκαν στο 
στοιχείο τους, οι οδομαχίες στην Αθήνα ήταν δύσκολες γι’ αυτούς – και 
χρειάστηκε να επέμβουμε πολλές φορές, για να δώσουμε κουράγιο στους 
μαχητές μας και να τους συνηθίσουμε. Τη νύχτα αυτή, όχι μία φορά, ξετυ-

LADIAS-MAXHTHS.indb   295 28/2/19   11:52 πμ



296 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΛΑΔΙΑ

λίχτηκαν παρόμοιες σκηνές, σαν και τούτη. Θα ’ταν περίπου 3 η ώρα τα 
μεσάνυχτα, σκοτάδι πίσσα, οπότε ακούμε σπαραχτικές κραυγές: 

– Πνιγόμαστε! Βοήθεια! 
Πλησιάζουμε και βλέπουμε, ότι οι ελασίτες, που φώναζαν περνούσαν 

από ένα ρυάκι με νερό κάτω απ’ το γόνατο κι αυτοί νόμισαν ότι ... πνί-
γονται! Όταν φωτίσαμε στο μέρος αυτό και είδαν περί τίνος πρόκειται 
έσκασαν στα γέλια και τέλειωσε το επεισόδιο με το τραγούδι του ΕΛΑΣ: 

– «Εμπρός ΕΛΑΣ για την Ελλάδα ...» 
Στο Κακοσάλεσι μείναμε, συνολικά, τρεις μέρες. Εκεί, έγινε κανονική 

ξεκούραση, εφοδιασμός και αναδιοργάνωση των τμημάτων του ΕΛΑΣ 
Αθήνας και αποφασίσαμε τη νύχτα στις 10 του Γενάρη 1945 να βαδίσουν, 
μέσα απ’ τα βουνά, προς την περιοχή Αγράφων και το Επιτελείο του Α΄ Σ 
Σ με τη φρουρά του θα προχωρούσε με ταχύτητα, μέσω Χαλκίδας, προς 
τη Λαμία, για να οργανώσει την υποδοχή τους! 

Έτσι και έγινε. Τη νύχτα οι ελασίτες ξεκίνησαν, σύμφωνα με τη διαταγή, 
και μεις, με ένα ουλαμό της ταξιαρχίας του Μπουκουβάλα, περάσαμε στη 
Χαλκίδα. Δεν προφτάσαμε να ξαποστάσουμε λιγάκι και εμφανίστηκαν τα 
τανκς του Σκόμπυ, που προσπάθησαν να μας αιχμαλωτίσουν! Κλείσαμε 
τη γέφυρα του πορθμού. Τα τανκς άρχισαν τούς πολυβολισμούς. Τότε, 
τυχαία, βρήκαμε στη Χαλκίδα μερικά βαριά πολυβόλα – αυτά που μας 
ήταν τόσο πολύτιμα στις μάχες του Δεκέμβρη και όμως έμειναν άχρηστα 
στη Χαλκίδα. 

Παρατάξαμε τα βαριά πολυβόλα στην προκυμαία της Χαλκίδας και με 
τη διεύθυνση του ταγματάρχη Στέφανου Παπαγιάννη (μετέπειτα συνταγ-
ματάρχη του ΔΣΕ) και τις οδηγίες του συνταγματάρχη Πυριόχου ανοίξαμε 
καταιγιστικό πυρ. Χαλούσε, κυριολεχτικά, ο κόσμος στη Χαλκίδα. Η μάχη 
δεν κράτησε περισσότερο από 1 ½ ώρα. Τα τανκς του στρατηγού Σκόμπυ, 
που για πρώτη φορά αντιμετώπισαν βαριά όπλα, έκαναν κανονική μετα-
βολή και γύρισαν στην Αθήνα. 

Το βράδυ της ίδιας μέρας ξεκινήσαμε με καράβι για τη Στυλίδα κι από 
εκεί για τη Λαμία, όπου την άλλη μέρα η Διοίκηση του Α΄ Σ Σ συναντήθηκε 
με τα τμήματα του ΕΛΑΣ Αθήνας, Εγώ, πήρα εντολή να πάω γρήγορα 
στην πόλη των Τρικάλων, όπου βρισκόταν η έδρα του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ 
και του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ. 

Μία απ’ τις τελευταίες μάχες, που δόθηκαν το Γενάρη 1945, ήταν ανάμε-
σα σε ομάδα τανκς, που βάδιζαν ανιχνευτικά προς τη Λαμία, και τμήματα 
Ταξιαρχίας Ιππικού του Μπουκουβάλα. Το ιππικό του Μπουκουβάλα 
διασκόρπισε τα τανκς του Σκόμπυ και τα ανάγκασε να υποχωρήσουν... 
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Και η μάχη αύτή έδειξε, για άλλη μία φορά, τη δύναμη του ΕΛΑΣ! 
Στις 11 του Γενάρη 1945 υπογράφτηκε η στρατιωτική ανακωχή ανάμε-

σα στους Άγγλους και τον ΕΛΑΣ (την υπόγραψε από μέρους του ΕΛΑΣ ο 
ταγματάρχης Θόδωρος Μακρίδης και ο Αθηνέλλης και ο Γ. Ζεύγος) και 
σταμάτησαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ό Δεκέμβρης 1944, η μεγάλη αυτή εποποιία, το καμάρι του εθνικοα-
πελευθερωτικού κινήματος, ανήκε πια στην ιστορία!

Η κατασυκοφάντηση της Δεκεμβριανής εποποιΐας

Η πτωματολογία!
Πρώτοι οι Άγγλοι του στρατηγού Σκόμπυ άρχισαν «χειρών αδίκων» στη 

μάχη του Δεκέμβρη 1944. Εφαρμόζοντας τη διαταγή του πρωθυπουργού 
τους Τσώρτσιλ προς το στρατηγό Σκόμπυ, με ημερομηνία 5.12.44:

«Μην διστάσετε να ενεργήσετε ως να ευρίσκεσθε εις μίαν μόλις κα-
ταληφθεΐσαν υπό του στρατού πόλιν, όπου έχει εκραγή επαναστατικόν 
κίνημα», οι Άγγλοι έκαναν αμέτρητα εγκλήματα το Δεκέμβρη. 

Αυτοί δεν έκαναν πόλεμο ενάντια στον ΕΛΑΣ, μα ενάντια στο λαό τής 
Αθήνας – Πειραιά. Βομβάρδιζαν και πολυβολούσαν, όχι στρατιωτικούς 
στόχους, μα τον άοπλο πληθυσμό, γυναίκες και παιδιά, κατάστρεφαν τα 
σπίτια στις συνοικίες, βομβάρδιζαν και πολυβολούσαν με τα αεροπλάνα 
τους ακόμα και τα νοσοκομεία, παρόλο που φαινόταν καθαρά το σήμα 
του Ερυθρού Σταυρού.

Τριάντα τρεις (33) μέρες βομβάρδιζαν οι Άγγλοι τις λαϊκές συνοικίες με 
κόλαση πυρός. Θυμάμαι με πόνο την κακομοίρα τη γριά μητέρα μου, που 
ήρθε στην Αθήνα να μας επισκεφτεί τις παραμονές του Δεκέμβρη μαζί με 
την αδελφή μου. Έτρεμε σαν το φύλλο με την κάθε κανονιά που έσκαζε 
κοντά στο σπίτι που έμενε, στον Κολωνό, και πήγαινε να κρυφτεί κάτω 
απ’ το κρεβάτι, για να σωθεί! Σ’ αυτή την κατάσταση βρίσκονταν όλες οι 
μανάδες, τα γυναικόπαιδα της Αθήνας! 

Έπειτα, οι Άγγλοι, αφού δεν μπορούσαν να πιάσουν αιχμάλωτους 
ελασίτες» αιχμαλώτιζαν το λαό, αθώους πολίτες και, βαφτίζοντας τους 
«αντάρτες» και «άταχτους», τους έστελναν κατευθείαν στα στρατόπεδα 
της Αφρικής, για να πεθάνουν μέσα στα τσαντίρια της έρημου απ’ την 
πείνα και την κάψα, Έτσι, μάζεψαν πάνω από 50.000 τέτοιους αθηναίους 
«αιχμάλωτους»! 

Και το χειρότερο, σε οποιαδήποτε συνοικία πατούσαν οι ’Εγγλέζοι, 
όπως έγινε με τη Νέα Σμύρνη, την Καλλιθέα και την Καισαριανή, τα όρ-
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για τους δεν είχαν όρια! Μεθυσμένοι με το ουίσκι τους, σκότωναν γέρους 
και παιδιά, ατίμαζαν γυναίκες και κοπέλες και οι «πολιτισμένοι» αυτοί 
μισθοφόροι του Σκόμπυ έκαναν πλιάτσικο, λεηλατώντας ό,τι έβρισκαν 
και δεν έβρισκαν. Ζουν ακόμα άνθρωποι που είδαν με τα μάτια τους τα 
όργια αυτά των Άγγλων. 

Έπειτα απ’ αυτή την αχαρακτήριστη στάση των Άγγλων του Σκόμπυ 
(χειρότερη και από εκείνη των χιτλερικών), αναγκαστήκαμε και μεις να 
πάρουμε ορισμένα μέτρα αυτοϋπεράσπισης του λαού. Συστήσαμε στρα-
τοδικεία και καταδικάσαμε, με το νόμο του πολέμου, τους κατασκόπους 
που έστελναν οι Άγγλοι στις γραμμές μας και κείνους που μετάδιναν με 
τον ασύρματο στρατιωτικές πληροφορίες στα αγγλικά στρατεύματα και 
προξενούσαν, έτσι, ζημιές στα τμήματα του ΕΛΑΣ. Επίσης, διατάξαμε την 
προκαταβολική (προληπτική) σύλληψη μερικών εκατοντάδων ομήρων 
(αντιδραστικών πολιτών και στρατιωτικών) και τους στείλαμε έξω απ’ 
την Αθήνα, στο εσωτερικό της χώρας. Στην εφαρμογή του μέτρου της 
ομηρίας έγιναν, δυστυχώς, και μερικά λάθη και υπερβολές. Έτσι, π.χ. ο 
Γραμματέας της 7ης Αχτίδας Σάββας Αργυρόπουλος, αφού πιάστηκαν 
όσοι έπρεπε, έδωσε εντολή να πιαστούν και όσοι... εαμίτες δέν ενέπνεαν 
εμπιστοσύνη. Επεμβήκαμε, αμέσως, και σταματήσαμε το άτοπο αυτό και 
το καταδικάσαμε ανοιχτά!

Μερικοί επέκριναν το μέτρο της «ομηρίας» σαν βάρβαρο, ξεχνώντας 
κάτω από ποιες συνθήκες πάρθηκε και δίνοντας συγχωροχάρτι στο Σκό-
μπυ, που έπιασε δεκάδες χιλιάδες δικούς μας όμηρους. Ό «πολιτισμένος» 
Σκόμπυ είχε το δικαίωμα να πιάνει όμηρους και μεις οι «άταχτοι» όχι ... 
Πού βρίσκεται εδώ η λογική! Το μέτρο της ομηρίας, όσο κι αν είναι σκλη-
ρό, ήταν απαραίτητο. Μονάχα έτσι μπορούσαμε να αναγκάσουμε τον 
Σκόμπυ και την αντίδραση να λογικευτούν! Παρ’ όλα αυτά, το ΚΚΕ (11η 
Ολομέλεια της ΚΕ, Απρίλης 1945) καταδίκασε και το μέτρο της ομηρίας! 

Θυμάμαι ότι, κατά την εφαρμογή του μέτρου αυτού, οι δικοί μας έπια-
σαν κατά λάθος και τον τιμημένο στρατηγό Αλέξανδρο Οθωναίο. Όταν 
πήγαμε προσωπικά και του ζητήσαμε συγνώμη – εγώ και ο Β. Μαρκεζίνης 
ο στρατηγός μας απάντησε: 

– Μην κατηγοράτε τους ελασίτες. Αυτοί έμαθαν πως είμαι στρατηγός 
(καλός ή κακός δέν ήξεραν) και με έπιασαν. Καλά έκαναν. Αυτός είναι ο 
νόμος του πολέμου! 

Ναι αυτός είναι ο νόμος του πολέμου.
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12.8.  Η σίγουρη νίκη του ΕΛΑΣ στην Αθήνα το Δεκέμβρη 
του 1944, που χάθηκε 

Γράμμα του Καπετάνιου της ΙΙΙης Μεραρχίας,  
ΘΟΔΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΝΟΥ ΑΜΑΡΜΠΕΗ

Στρατηγέ Θρασύβουλε Τσακαλώτε, 
Αποφοίτησα από τη Σχολή Ευελπιδων το 1937 με το βαθμό του ανθυπο-

λοχαγού πεζικού. Όταν τοποθετήθηκες διοικητής του Ι9ου Συντάγματος 
Πεζικού Σερρών ήμουν διοικητής του 2ου λόχου. Μετά δύο περίπου μήνες 
ήρθε διαταγή μετάθεσής μου στον 71ο Συνοριακό Τομέα. Βολιδοσκοπή-
θηκα να γίνω υπασπιστής σου. Προτίμησα τα σύνορα, διότι ο χαρακτήρας 
μου δεν ανταποκρίνονταν στα καθήκοντα του υπασπιστή. 

Σήμερα, είναι η 44η Επέτειος της ένοπλης επέμβασης των Άγγλων στην 
Ελλάδα. Διάβασα μετά τον επαναπατρισμό μου τις συνεντεύξεις σου, που 
δημοσιεύθηκαν στα «ΕΠΙΚΑΙΡΑ», τεύχος 644 της 4 - 10 Δεκέμβρη 1980 
και στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» της 5 Μάρτη 1981. Για την αποκατάσταση 
της ιστορικής πραγματικότητας θεώρησα πατριωτικό καθήκον μου να σου 
γράψω αυτό το γράμμα.

Από τις απαντήσεις σου είναι έκδηλη η υπερηφάνεια και ικανοποίησή 
σου για το ρόλο σου στη Μάχη της Αθήνας το Δεκέμβρη ’44, όταν οι Άγ-
γλοι, παραβιάζοντας τις Συμφωνίες του Λιβάνου και της Γκαζέρτας για 
ομαλή δημοκρατική εξέλιξη, γνήσιο δημοψήφισμα για το πολιτειακό και 
ελεύθερες εκλογές για το κυβερνητικό πρόβλημα, για να εξασφαλίσουν 
τα στρατηγικά κι εκμεταλλευτικά συμφέροντά τους στη Μεσόγειο και στη 
Μέση Ανατολή, με τον πιστό τους βασιλιά Γεώργιο τον ΒΑ΄ και πειθήνιες 
σ’ αυτούς υποτελείς κυβερνήσεις, που θ’ αποτελούνταν από απόντες στον 
Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα στην Ελλάδα πιστούς σ’ αυτούς αστούς 
συντηρητικούς πολιτικούς ηγέτες και συνεργάτες των κατακτητών και 
απογόνων τους, επενέβησαν ένοπλα. 

Έπειτα από 56 χρόνια, που πέρασαν μέχρι τις συνεντεύξεις σου, τα 
τόσα γεγονότα που από τότε μεσολάβησαν, το άφθονο ελληνικό αίμα, 
που για ξένα συμφέροντα στη Δεκεμβριανή και κατοπινή μέχρι το Σε-
πτέμβρη 1949 ηρωική Αντίσταση του Ελληνικού Λαού κατά της ένοπλης 
επέμβασης των Άγγλων και Αμερικάνων, χάθηκε, τις κατοπινές διώξεις, 
φυλακίσεις, εξορίες, δολοφονίες, εκτελέσεις, που υπέστησαν οι Αγωνιστές 
και Αγωνίστριες της ΕΑΜικής Αντίστασης από τις εγκάθετες κυβερνήσεις, 
το παρακράτος και αμελούσαν συνεργάτες των κατακτητών. θεώρησες: 
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ότι εκπλήρωσες σαν αξιωματικός το καθήκον σου. Εάν το βράδυ της 11ης 
Δεκέμβρη συμφωνούσες με την απόβαση της Βρετανικής Διοίκησης για 
την υποχώρηση από την Αθήνα στο Χασάνι των Βρετανικών κι ελληνικών 
κυβερνητικών δυνάμεων, θα σταματούσε η ένοπλη σύγκρουση και θ’ 
αναγκάζονταν οι Άγγλοι και η Κυβέρνηση Παπανδρέου να εφαρμόσουν 
τις Συμφωνίες. Θα αποφεύγονταν η παραπέρα αιματοχυσία και οι υλικές 
καταστροφές. Θ’ αφοπλίζονταν και θα παραπέμπονταν στη δικαιοσύνη 
όλοι οι συνεργάτες των κατακτητών. Θα δημιουργούνταν με γενική επι-
στράτευση Εθνικός Στρατός, ο οποίος στελεχωμένος μόνον με πατριώτες 
αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, χωρίς κανένα αξιωματικό και υπαξιω-
ματικό που συνεργάσθηκαν με τους κατακτητές, θ’ αποτελούσε εγγύηση 
για την εθνική ανεξαρτησία κι εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας μας και 
της εσωτερικής ομαλότητας. Θα ξεκαθαρίζονταν τα Σώματα Ασφαλείας 
και ο κρατικός μηχανισμός από τους συνεργάτες των κατακτητών. Θα 
προκηρύσσονταν ελεύθερες βουλευτικές εκλογές για ανάδειξη Συντα-
κτικής Εθνοσυνέλευσης και Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Θα διεξάγο-
νταν γνήσιο δημοψήφισμα, για ν’ αποφασίσει ο Ελληνικός Λαός για την 
επάνοδο του βασιλιά ή την ανακήρυξη της αβασίλευτης Δημοκρατίας. 
Θα εξασφαλίζονταν η ομαλή δημοκρατική εξέλιξη, ανοικοδόμηση και 
πρόοδος. Δεν θα μετατρέπονταν η Ελλάδα σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ 
και δεν θα κατείχε η Τουρκία το 38% της Κύπρου. Δήλωσες:

Την 22:30 ώραν της 11ης Δεκεμβρίου εκλήθην επειγόντως ει ςτον ΣΤαθ-
μόν Διοικήσεως της 23ης Αγγλικής Ταξιαρχίας στα Ιλίσια, προκειμέου 
να λάβω γνώσιν μιας εξαιρετικώς επειγούσης διαταγής του στρατηγού 
Σκόμπυ. 

Κατά την σύσκεψιν ταύτην μου ανεκοινώθη (αφού ο στρατηγός Ακράϊτ, 
διοικητής επιχειρήσεων Αθηνών, συνόψισε και την αδυναμίαν εφοδιασμού 
από 15θημέρου), η απόφασις του Αγγλικού Στρατηγείου περί εκκενώσεως 
της πόλεως των Αθηνών και συγκεντρώσεως των συμμαχικών δυνάμεων 
εις την περιοχήν του Δέλτα Φαλήρου, εν αναμονή ευνοϊκών συνθηκών. 
Μου εδόθη 2ωρος προθεσμία δια να σκεφθώ και να αναφέρω και η συνέ-
χισις διεκόπη την 20:30 δια να επαναληφθεί την 12:00 της 12 Δεκεμβρίου.

Άπαντες οι Έλληνες αξιωματικοί εμείναμεν κυριολεκτικώς εμβρόντητοι 
με το άκουσμα της αποφάσεως αυτής.

Σαν κινηματογραφική σκηνή πέρασε από το μυαλό μας το αποτέ-
λεσμα της εκτελέσεως μιας τοιαύτης διαταγής. Τα εγκλήματα μετά την 
επικράτησιν των κομμουνιστών στις ελεύθερες περιοχές και προ παντός 
την πιθανή απώλεια του αγώνος.
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Σκέφθηκα με τους βοηθούς μου, ώσπου να περάσει η ώρα και ξα-
ναμπήκαμε στη συγκέντρωση με την στερεά απόφασιν να αντιδράσω 
πάση θυσία εξηγώντας τα βασικά μειονεκτήματα, τα καταστρεπτικά μιας 
τοιαύτης αποφάσεως.

Πράγματι, ετόνισα, σχεδόν επί λέξει, τα εξής, με καταφανή συγκίνηση 
για τον σκοπό και την πιθανή απόρριψη της προτάσεώς μου:

«Η μη Ορεινή Ταξιαρχία, την οποίαν διοικώ, είναι αποφασισμένη να 
αμυνθή μέχρι τέλους επί του πατρίου εδάφους. Διεξάγει μέχρι σήμερον 
ένα άπελπιν αλλά νικηφόρον αγώνα έναντι των υπερτέρων εχθρικών 
δυνάμεων και δεν δύναται να εγκαταλείψη τους νεκρούς της, τους τραυ-
ματίες της και τον απελευθερωθέντα πληθυσμόν, εις την μήνιν των κομ-
μουνιστών – εγκληματιών. 

Η απόφασίς σας, περί συμπτύξεως της Ταξιαρχίας θα σημάνη δια τον 
εχθρόν Νίκην, την οποίαν μέχρι τούδε δεν επέτυχε, δια δε τα τμήματά μου, 
εγκαταλείποντα ό,τι έχουν προσφιλέστερον συντριπτικήν κατάπτωσιν 
του ηθικού.

Εάν η απόφασις της εκκενώσεως των Αθηνών είναι οριστική, θα σας 
παρακαλέσωμεν να μας δώσητε τα όπλα σας δια να συνεχίσωμεν μόνοι 
μας τον αγώνα. Είμεθα αποφασισμένοι να πολεμήσωμεν παρά να εγκα-
ταλείψωμεν προσφιλή πρόσωπα.

Η υπερήφανος αυτή απάντησις εδημιούργησε μίαν συγκινητικήν κα-
τάστασιν εις τους συγκεντρωμένους και εν συνεχεία εξητάσθη ο τρόπος 
αντιμετωπίσεως της καταστάσεως υποδείξας εις τον στρατηγόν τον, κατά 
την γνώμην μου, τρόπον κατά τον οποίον έπρεπε να διεξάγωνται οι επι-
χειρήσεις δια να είναι αποτελεσματικαί.

Ο στρατηγός Ακράιτ διέλυσε την συγκέντρωσιν και υπεσχέθη να με-
ταφέρη τα λεχθέντα εις τον στρατηγόν Σκόμπυ.

Κατά τας πρωινά ώρας συνεσκέφθην με όλους τους επιτελείς και τους 
διοικητάς των μονάδων και τους κατετόπισα επί της πιθανής δραματικής 
αποφάσεως περί εκκενώσεως ων «Αθηνών, της δοθείσης απαντήσεως και 
ων πιθανοτήτων μας αντιστάσεως, άνευ του βαρέος οπλισμού μας. 

Η απόφασις ήτο ομόφωνος, να αμυνθώμεν έστω και μόνοι μας και να 
προσπαθήσουν να έλθουν, το γρηγορώτερον τα πολυβόλα μας. Και ση-
μειωτέον, ότι τα πυροβόλα μας αυτά, 24 συνολικά, με όλους τους όλμους 
και τα τεθωρακισμένα, ευρίσκοντο εις την Ιταλίαν. 

Στις 12 η ώρα παρουσιάσθην στον Πρωθυπουργόν, τον κατετόπισα λε-
πτομερώς, του ανέφερα δυνατότητες και αποφάσεις και του υπέβαλα την 
γνώμην να ενισχύση παρά τω Σκόμπυ, ως Πρωθυπουργός, την πρότασίν 
μου και την ανάγκην ταχύτητος μεταφοράς του οπλισμού.
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Ο Πρωθυπουργός Παπανδρέου έμεινε κατάπληκτος και εδήλωσε ότι 
οπωσδήποτε θα προβή εις τας επιβεβλημένας ενεργείας και πράγματι 
επεκοινώνησε αμέσως με τον Τσώρτσιλ, που τον έπεισε να παρέμβη δια 
να διατάξη την ματαίωσιν της αποφάσεως του Σκόμπυ για την εκκένωσιν 
της πρωτευούσης. Όπως και έγινε και έτσι εσώθησαν αι Αθήναι».

Από τα παραπάνω, αποδείχνεται ότι εσύ προσωπικά φέρεις τη βασι-
κή ευθύνη για όλα τα γεγονότα, που διαδραματίστηκαν μετά την 11ην 
Δεκέμβρη, τις αναρίθμητες ανθρώπινες ζημίες, ανυπολόγιστες υλικές 
καταστροφές, την εξυπηρέτηση ξένων στρατηγικών κι εκμεταλλευτικών 
συμφερόντων των δυτικών Μεγάλων Δυνάμεων, βασικά της Αγγλίας και 
από το ___7 των ΗΠΑ, την ολοκληρωτική στρατιωτική – πολιτική – οι-
κονομική κι εκπολιτιστική υποδούλωση της Πατρίδας μας σ’ αυτές τις 
Δυνάμεις και τη μετατροπή της σε ιμπεριαλιστικό προγεφύρωμα ενάντια 
στις ευρωπαϊκές Σοσιαλιστικές Χώρες, που εγκυμονεί κινδύνους ολοκλη-
ρωτικής πυρηνικής εξόντωσης του Ελληνικού Λαού.

Αναφέρεσαι στα « … εγκλήματα μετά την επικράτησιν των κομμουνι-
στών στις ελεύθερες περιοχές …» και η 3η Ορεινή Ταξιαρχία ... δεν δύναται 
να εγκαταλείψη τους νεκρούς της, τους τραυματίες της και τον απελευθε-
ρωθέντα πληθυσμόν, εις την μήνιν των κομμουνιστών – εγκληματιών …».

Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), που ιδρύθηκε την 27η 
Σεπτέμβρη Ι941 και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ), που ήταν 
η μεγαλύτερη πολιτική δύναμή του κι έδωσε τις περισσότερες θυσίες, 
επεδίωξε μ’ επιμονή την πραγματοποίηση Πανεθνικής Ενότητας για ν’ 
απελευθερωθεί η Ελλάδα και μετά την απελευθέρωση ο Ελληνικός Λαός 
ν’ αποφασίσει κυριαρχικά για όλα τα εθνικά – πολιτικά – οικονομικά 
και κοινωνικά προβλήματά του. Γι’ αυτή την εθνική πολιτική της ομαλής 
δημοκρατικής εξέλιξης, το ΕΑΜ έκανε. απαράδεκτες υποχωρήσεις στις 
Συμφωνίες της Πλάκας, του Λιβάνου, της Γκαζέρτας και της Βάρκιζας. Το 
ΕΑΜ είχε τις απαραίτητες πολιτικές κι ένοπλες δυνάμεις να διαλύσει τις 
μη ΕΑΜικές πολιτικές οργανώσεις και όλα τα μη ΕΑΜικά ένοπλα τμήμα-
τα στη διάρκεια της κατοχής και μετά την αποχώρηση των Γερμανών να 
μην επιτρέψει απόβαση των Άγγλων στην Ελλάδα. Η Πολιτική Επιτροπή 
Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠEEA) να προκηρύξει εκλογές για Συντακτική 
Εθνοσυνέλευση, να κάνει δημοψήφισμα για το πολιτειακό και να πραγμα-
τοποιήσει το εθνοσωτήριο πρόγραμμα του ΕΑΜ, που προέβλεπε δημιουρ-
γία Λαϊκής Δημοκρατίας, χωρίς την κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας. 
Η ένοπλη αναμέτρηση δεν συνέφερε στο ΕΑΜ και γι’ αυτό επεδίωξε μέχρι 
και την τελευταία στιγμή να αποφύγει. Αναφέρω τα παρακάτω γεγονότα:
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Μετά την απελευθέρωση η ΧΙΙΙη Μεραρχία του ΕΛΑΣ εγκαταστά-
θηκε στη Φθιώτιδα. Είχε 36, 42 και 52 Συντάγματα Πεζικού, Σύνταγμα 
Πυροβολικού, πλήρες Επιτελείο και όλους τους προβλεπόμενους σχη-
ματισμούς. Διοικητής ήταν ο εμπειροπόλεμος υποστράτηγος Μαρούκας 
Δημήτριος (Οπούντιος). Τον Σεπτέμβρη ’44 τοποθετήθηκα Καπετάνιος 
της, Μεραρχίας. Τότε, είχε δημιουργηθεί η Ομάδα Μεραρχιών Στερεάς, 
στην οποία υπάγονταν οι ΙΙη και ΧΙΙΙη Μεραρχίες. Διοικητής της ήταν 
ο εμπειροπόλεμος υποστράτηγος Τσαμάκος Κώστας και Καπετάνιος ο 
Παπαδάκης Βαγγέλης (Τάσσος Λευτεριάς). Όταν τον Νοέμβρη έγιναν 
έκδηλες οι προθέσεις των Άγγλων για ένοπλη επέμβαση έγινε πρόταση 
από την Ομάδα Μεραρχιών στην Κεντρική Επιτροπή του ΕΛΑΣ, που 
αποτελούσαν ο Γιώργης Σιάντος και οι υποστράτηγοι Μάντακας και Χα-
τζημιχάλης, η ΧΙΙΙη Μεραρχία με μορφή ασκήσεων να μετακινηθεί στην 
περιοχή Θήβας. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή, για να μη δοθεί αφορμή.

Όταν άρχισαν οι ένοπλες συγκρούσεις στην Αθήνα, διατάχθηκε η ΧΙΙΙη 
Μεραρχία να κινηθεί με σύντονη πορεία προς την Αττική. Κινήθηκα σε 
φορτηγό με κλιμάκιο του Επιτελείου, για να οργανώσω τη μετακίνηση της 
Μεραρχίας από τη Λαμία την 8η Δεκέμβρη. Ο Άγγλος σύνδεσμος, που τον 
φυλάγαμε και βοηθούσαμε στην κατοχή, ειδοποίησε για την αναχώρησή 
μας από τη Λεβαδείά. Δύο αγγλικά αεροπλάνα μας πολυβόλησαν στη μέση 
του δρόμου Λεβαδειάς – Θήβας. Μας σκότωσαν τρεις Αξιωματικούς, που 
κηδέψαμε με τιμές την επομένη στη Θήβα. Το γερμανικό αδιάβροχο που 
φορούσα έγινε κόσκινο χωρίς να τραυματισθώ. Ήταν τα πρώτα θύματα 
από «συμμαχικά» αγγλικά αεροπλάνα. Έφθασαν μέχρι την --- Δεκέμβρη 
στην περιοχή Μάνδρας – Χασιάς τα 42 και 52 Συντάγματα με το Πυρο-
βολικό. Το 36 Σύνταγμα κινήθηκε προς την Ήπειρο χωρίς να προλάβει 
να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά του Ζέρβα, ο οποίος διαλύθηκε 
και με τα υπολείμματά του με πλοία κατέφυγε στην Αθήνα. Ο Σταθμός 
Διοίκησης της Μεραρχίας εγκαταστάθηκε στη Χασιά.

Την 11ην πήγα στη Μάνδρα να υποδεχθώ το 52 Σύνταγμα, όπου έφθα-
σε και το Βρετανικό Σύνταγμα, που ήταν στη Θεσσαλονίκη, με κατεύθυνση 
την Αθήνα. Το σταματήσαμε και λάβαμε διάταξη να το αφοπλίσουμε. 
Τηλεφώνησα στην Κεντρική Επιτροπή του ΕΛΑΣ, που ήταν η Μονή Κλει-
στών πάνω από τη Χασιά: «Βρίσκομαι στη Μάνδρα με το 52 Σύνταγμα.. 
Έφτασε στη Μάνδρα το Εγγλέζικο Σύνταγμα της Θεσσαλονίκης, θα το 
αφοπλίσουμε. Ο Σιάντος μ’ απάντησε: «Να το αφήσετε να περάσει». Με 
αγανάκτηση του είπα: «Αύριο αυτό το Σύνταγμα θα μας πολεμάει στην 
Αθήνα». Μ’ απάντησε» «Να το αφήσετε να περάσει». Το αφήσαμε και 
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κατευθύνθηκε στην Αθήνα. Από το ’47 προβληματίζομαι γιατί έδωσε ο 
Σιάντος τέτοια εντολή.

(Καπετάνιος Α.Χ. ΛΑΔΙΑΣ)

Όπως σου είναι γνωστό, σύμφωνα με τη Συμφωνία της. Βάρκιζας οι 
μόνιμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του ΕΛΑΣ έπρεπε να ενταχθούν 
στον κυβερνητικά στρατό. Οι εγκάθετες απο τους Άγγλους υποτελείς σ’ 
αυτούς μεταβαρκιζιανές «ελληνικές» κυβερνήσεις παραβίασαν τη Συμ-
φωνία κι έθεσαν τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του ΕΛΑΣ εκτός 
υπηρεσίας, στον λεγόμενο Πίνακα ΒΑ΄. Τον Αύγουστο ’46 άρχισαν να 
τους εξορίζουν στα νησιά. Πήρα την Ι4ην Αυγούστου ’46 ειδοποίηση να 
παρουσιασθώ για μετάθεση στη νήσο Φολέγανδρο. Τέτοια ειδοποίηση 
πήραν και άλλοι αξιωματικοί του ΕΛΑΣ. Πήγα αμέσως στα γραφεία της 
εφημερίδας «Ελεύθερη Ελλάδα». Έδειξα την ειδοποίηση στον Γραμματέα 
του ΕΑΜ Μήτσο Παρτσαλίδη και του είπα: «Δεν πρέπει να παρουσια-
σθούμε, να πάμε εθελοντικά εξορία, δώστε με σύνδεση να πάω στους 
Αντάρτες». Μπήκε. στο γραφείο του και μετά 10 λεπτά βγήκε με τον 
Σιάντο, ο οποίος μου είπε: «Να παρουσιασθείς και να πας στη Φολέγαν-
δρο». Πειθάρχησα, παρουσιάσθηκα και πήγα στη Φολέγανδρο μαζί με 
άλλους αξιωματικούς. Μετά περίπου δύο μήνες μας μετέφεραν στη Νάξο, 
από την οποία δραπέτευσα με άλλους 11 αξιωματικούς την Ι5ην Απρίλη 
’47. Πλέοντας σε μικρό καΐκι δύο νύχτες και μία ημέρα στη θάλασσα και 
βαδίζοντας 15 ημέρες από τη γέφυρα της Χαλκίδας μόνον νύχτα έξω από 
δρόμους και μονοπάτια σε άγνωστες ορεινές περιοχές χωρίς οδηγούς και 
χωρίς τροφή, την 1η Μάη οι 10 ανταμώσαμε στη Γκιώνα με τους Αντάρτες. 
Ο αντισυνταγματάρχης Δημήτρης Κούκουρας πιάσθηκε, καταδικάσθηκε 
από το Στρατοδικείο Λαμίας σε θάνατο κι εκτελέσθηκε, παραδειγματί-
ζοντας με την θαρραλέα πατριωτική στάση του τους στρατοδίκες και το 
εκτελεστικό απόσπασμα. Ο ταγματάρχης Κίμων Χατζημιχαλάκης πιάσθη-
κε στην πρώτη ενέδρα που: πέσαμε, καταδικάσθηκε σε θάνατο, η ποινή 
του μετατράπηκε σε ισόβια και μετά από πολλά χρόνια αποφυλακίσθηκε. 
Στη δεύτερη ενέδρα που πέσαμε, στο ρέμα μου έφυγαν τα σκαρπίνια και 
τέσσερες ημέρες βάδιζα νύχτα ξυπόλυτος. Εξορίσθηκαν όλοι σχεδόν οι 
μόνιμοι στρατιωτικοί του ΕΑΜ.

Με τη Συμφωνία της Βάρκιζας οι ΕΛΑΣίτες παρέδωσαν τα όπλα τους, 
που πήραν από:τους κατακτητές με πολλούς κινδύνους της ζωής τους. 
Με τη γενική στρατολογία όλοι οι στρατεύσιμοι ΕΛΑΣίτες και ΕΑΜίτες 
κατατάχθηκαν στον κυβερνητικό στρατό και ξαναοπλίσθηκαν. Το ‘45 η 
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συντριπτική πλειοψηφία των στρατολογηθέντων εφέδρων ήταν ΕΑΜί-
τες κι ΕΛΑΣίτες. Παρουσιάζονταν οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων που 
μετέφεραν οπλισμό και ρωτούσαν τις ΕΑΜικές Οργανώσεις πού να ξε-
φορτώσουν. Η Οργάνωση απαντούσε: «Να πάτε εκεί που έχετε διαταγή¨. 
Υπήρχε δυνατότητα το ’45 να οργανωθεί ένοπλη εξέγερση στο Στρατό 
και να καταληφθεί η εξουσία από το ΕΑΜ. Δεν έγινε, διότι το ΕΑΜ είχε 
σταθερή επιδίωξη την ομαλή κοινοβουλευτική δημοκρατική εξέλιξη, που 
δεν εξυπηρετούσε τα στρατηγικά κι εκμεταλλευτικά συμφέροντα της 
Μεγάλης Βρετανίας. 

Ανέφερες στη συνέντευξή σου για «Τα εγκλήματα μετά την επικρά-
τηση των κομμουνιστών στις ελεύθερες περιοχές ...» και τόνισες: «Η 3η 
Ορεινή Ταξιαρχία ... δεν δύναται να εγκαταλείψη τους νεκρούς της, τους 
τραυματίες της και τον απελευθερωθέντα πληθυσμόν εις την μήνιν των 
κομμουνιστών – εγκληματιών». 

Στον πρώτο χρόνο της κατοχής έγιναν εγκλήματα όχι από κομμουνι-
στές, αλλά από τους «Έλληνες» συνεργάτες των κατακτητών, βασανισμοί 
και δολοφονίες Πατριωτών που αγωνίζονταν κατά των κατακτητών. Η 
εκτέλεση αυτών των εθνοπροδοτών ήταν αναγκαία πατριωτική πράξη. 
Στην ύπαιθρο αποφασίζονταν η σύλληψή τους σε συνέλευση της αντάρ-
τικης Ομάδας του ΕΑΜ. Μετά τη σύλληψη σε συνέλευση (Ανταρτοδικείο) 
διεξάγονταν δίκη και αποφασίζονταν εκτέλεση είτε άλλα μέτρα. Στις 
πόλεις παρόμοια διαδικασία πραγματοποιούνταν από την Οργάνωση 
Προστασίας Λαϊκού Αγώνα (ΟΠΛΑ) με περισσότερες φυσικά δυσκολίες 
και κινδύνους .Είναι έγκλημα αυτή η διαδικασία; Από τον Δεκέμβρη ‘42 
ήμουν οργανωτής κι εκπαιδευτής των πρώτων Αντάρτικων Ομάδων του 
ΕΑΜ βορειονατολικής Θεσσαλίας και από το Νοέμβρη ’42 Στρατιωτικός 
του Στρατηγείου Ανταρτών Θεσσαλίας. Από το Φλεβάρη ’45 Διοικητής 
του Αρχηγείου Βόρειας Θεσσαλίας. Σ’ αυτή την περίοδο εκτελέσθηκαν 
μόνον συνεργάτες των κατακτητών με αποδεδειγμένες αντεθνικές πράξεις 
τους. Κατόπιν δημιουργήθηκαν τα Στρατοδικεία των Μεγάλων Μονάδων 
του ΕΛΑΣ και τα Λαϊκά Δικαστήρια στα χωριά, που δίκαζαν δημόσια. 
Επισυνάπτω, επίσης, τα αποδεικτικά της κατοχής για να διαπιστώσεις 
μερικοί μόνον εγκλήματα, που διέπραξαν οι ελληνόφωνοι συνεργάτες 
των κατακτητών, που οπλίσθηκαν από τους Άγγλους μετά την απελευθέ-
ρωση, με τους οποίους δυστυχώς συμπολεμούσες το Δεκέμβρη ‘44 κατά 
των αγωνιστών του ΕΛΑΣ και διοικούσες αρκετούς απ’ αυτούς από το ’46 
μέχρι τον Αύγουστο του ’49 κατά του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 
(ΔΣΕ), που αγωνίζονταν για την εθνική ανεξαρτησία, τη δημοκρατία και 
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τη λαϊκή κυριαρχία, να μην υποδουλωθεί η Ελλάδα στους Άγγλους και 
Αμερικάνους, να μη γίνει επιθετικό πολεμικό προγεφύρωμά τους. 

Απεφάσισες να μην εγκαταλείψεις «...τους νεκρούς, τραυματίες και 
τον απελευθερωθέντα πληθυσμόν εις την μήνιν των κομμουνιστών – 
εγκληματιών». Ο ΕΛΑΣ εφήρμοσε πιστά τις οδηγίες της Κυβέρνησης 
Εθνικής Ενότητας, που καθόριζαν: Τα τάγματα Ασφαλείας και οι ένοπλες 
οργανώσεις, που οργάνωσαν οι κατακτητές, και οι συνεργάτες τους θα 
παραδίνονται στα πλησιέστερα τμήματα του ΕΛΑΣ, θ’ αφοπλίζονται και 
θα περιορίζονται σε. φρουρά, για να παραδοθούν στην Κυβέρνηση, η οποία 
θ’ αποφάσιζε για την τύχη τους. Τους αφοπλισμένους ταγματασφαλίτες, 
χίτες και άλλους εθνοπροδότες ο ΕΛΑΣ τους παρέδωσε στην Κυβέρνηση 
του Γεωργίου Παπανδρέου, η οποία – αντί να τους δικάσει – τους όπλι-
σε με αγγλικά τότε όπλα και τους χρησιμοποίησε στη Μάχη της Αθήνα 
κατά του ΕΛΑΣ και μετά τη Βάρκιζα από τις εγκάθετες από τους Άγγλους 
ενταχθήκαν και σ’ εμπιστεύτηκες ακόμα θέσεις της Εθνοφυλακής και του 
Κυβερνητικού Στρατού. Αυτοί απετέλεσαν to παρακράτος μετά τη Βάρ-
κιζα και συνέχισαν το έργο τους της κατοχής κατά των Αγωνιστών και 
Αγωνιστριών του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ διώξεις, βασανισμούς, βιασμούς, λεηλασίες, 
δολοφονίες. Επισυνάπτω το βιβλίο μου «Η απελευθέρωση του Αγρινίου», 
από το οποίο αποδείχνεται η συνεργασία των Ταγμάτων Ασφαλείας με 
τους Γερμανούς. Σ’ αυτό περιγράφονται τα εγκλήματά τους και η ομαδι-
κή εκτέλεση στο Αγρίνιο από τους ταγματασφαλίτες τη Μεγάλη Παρα-
σκευή,14 Απρίλη 1944, των 120 Αγωνιστών και Πατριωτών, της ηρωϊδας 
ΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΑΔΗ και άλλων Αγωνιστών. Σ’ αυτό θα διαπιστώσεις την 
επίμονη προσπάθεια του ΕΛΑΣ ν’ αποφευχθεί η αιματοχυσία. Απαίτησε 
ο εθνοπροδότης τότε ταγματάρχης Τολιόπουλος να διαπραγματευθεί την 
παράδοση του Αγρινίου με μόνιμο αξιωματικό. Ριψοκινδύνεψα τη ζωή μου 
και μπήκα στο κατεχόμενο από το τάγμα του Αγρινίου. Εγγυήθηκα, προ-
σωπικά, ότι δεν θα γίνει καμιά αντιδικία. Παραδόθηκε: χωρίς αντίσταση 
το τάγμα του. Μπήκαν την επομένη, 14 Σεπτέμβρη 1944, τα Τάγματα 
του 42 και 2/39 Συνταγμάτων του ΕΛΑΣ και παρέμειναν μερικές ημέρες. 
Δεν έπεσε ούτε ένα χαστούκι από ΕΑΜίτες κι ΕΑΑΣίτες σε κανένα από 
τους ταγματασφαλίτες, που βασάνισαν και δολοφόνησαν Γονείς, Αδέρ-
φια, Συγγενείς και Πατριώτες τους στα χρόνια της κατοχής. Αντίθετα,. 
όταν οι ίδιοι ταγματασφαλίτες στάλθηκαν στο Αγρίνιο μετά τη Βάρκιζα, 
άρχισαν τις διώξεις – βασανισμούς και δολοφονίες, όπως και στην κατο-
χή, κατά των ΕΑΜιτών – ΕΛΑΣιτών. Το βιβλίο μου «ΜΑΡΤΥΡΙΑ», που 
επισυνάπτω, μαζί με τα δημοσιευμένα τότε αποδεικτικά είναι ολοφάνερη 
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ότι εγκληματίες δεν ήταν οι κομμουνιστές ΕΑΜίτες κι ΕΛΑΣίτες, αλλά 
οι ταγματασφαλίτες – χίτες και άλλοι συνεργάτες των κατακτητών, οι 
οποίοι - αντί να τιμωρηθούν – αμείφθηκαν για τα εγκλήματά τους στην 
κατοχή και μεταβαρκιζιανά. Δήλωσες:

« Πιστεύω και σήμερα, όπως πάντα, ότι ο ΕΛΑΣ ήταν δυνατόν να κέρ-
διζε τη μάχη των Δεκεμβριανών. Αν δεν το κατόρθωσεν, αυτό ωφείλετο 
εις ορισμένους βασικούς λόγους:

– Διέθετε στρατιωτικούς γνωστής ικανότητας στο μέτωπο των Αθη-
νών, όπως ο στρατηγός Μάντακας ή ο συνταγματάρχης Πυριόχος. Αλλά, 
τους παρηγκώνισαν οι αυτοσχέδιοι καπεταναίοι που θέλαν να κάνουν 
τον στρατηγό, όπως ο Γιώργης Σιάντος και άλλοι, που φυσικά τα κάναν 
θάλασσα τόσο στα σχέδια των επιχειρήσεων όσο και στη διεξαγωγή τους.

– Η έλλειψις ακριβώς αυτή στρατιωτικών εγκεφάλων – για την ακρίβεια 
η μη χρησιμοποίησις των στρατιωτικών εγκεφάλων που διέθεταν – έκανε 
τη στρατιωτική ηγεσία της αριστεράς κατά τη μάχη των Δεκεμβριανών 
να κάνει δεύτερη στρατηγική γκάφα. Αντί να πραγματοποιήσει συγκέ-
ντρωση των δυνάμεων του ΕΛΑΣ στην Αττική για να τις ρίξει στον κύριο 
αντικειμενικό σκοπό, στην Αθήνα, διέσπειρε τις δυνάμεις της, στέλνοντας 
τις καλύτερες μεραρχίες στη μακρινή εκστρατεία κατά του Ζέρβα στην 
Ήπειρο. Έτσι, η αριστερά δεν αξιοποίησε το στρατιωτικό της δυναμικό 
για την κρίσιμη αποφασιστική μάχη. Θα προσθέσουμε όμως, βέβαια, ότι 
και η φοβερή τρομοκρατία της κατά την περίοδο όλης της Κατοχής, αλλά 
ιδίως κατά τους μήνες Οκτώβριο και Δεκέμβριο, εξήγειρε εναντίον της 
όλο τον λαό.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεν υπήρξε, όμως, παρόλα αυτά, ισχυρή η πίεση του ΕΛΑΣ 
στη μάχη των Αθηνών.

ΘΡ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρά τα σφάλματα, την ανεπάρκεια της ηγεσίας 
του και τη διασπορά των δυνάμεών του, ο ΕΛΑΣ μας έθεσε σε δύσκολη 
θέση στη μάχη των Αθηνών και προς στιγμήν κλονίσθηκε εκ βάθρων το 
μέτωπον.

Τόσο οι σύμμαχοί μας όσο και η 3η Ορεινή Ταξιαρχία Ρίμινι, που εγώ 
διοικούσα και ήταν η μοναδική τακτική μονάς των ελληνικών δυνάμεων, 
εδοκίμασαν καταστάσεις εξαιρετικά επικίνδυνες.

Αι απώλειαι εκ των συνεχών μαχών υπήρξαν οδυνηραί και ετέθη υπό 
σκέψιν η απόφασις αποχωρήσεως των Αγγλικών δυνάμεων (και των υπό 
τας διαταγάς των ελληνικών) απ’ Αθηνών, προ της απειλής αιχμαλωσίας 
των ή εκμηδενισμού». 

Είναι σωστές οι εκτιμήσεις σου για τη Μάχη των Δεκεμβριανών. Την 
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10ην Δεκέμβρη κλήθηκα και πήγα στη Μονή Κλειστών. Ήταν ο Σιάντος, 
οι υποστράτηγοι Μάντακας και Χατζημιχάλης και ο Λευτέρης Αποστόλου. 
Επιτελείο και μέσα διαβιβάσεων δεν είχαν. Χρησιμοποιούσαν το Σταθμό 
Διοίκησης της ΧΙΙΙης Μεραρχίας, που ήταν στη Χασιά, για τη σύνδεσή 
τους με τις Μονάδες που διοικούσαν. Τους ενημέρωσα για την άφιξη της 
Μεραρχίας. 0 Σιάντος μου είπε: «θα διαθέσεις το 42 Σύνταγμα στο A’ 
Σώμα του ΕΛΑΣ της Αθήνας κι εσύ με το 52ο και το 6ο Σύνταγμα του 
Εφεδρικού ΕΛΑΣ του Πειραιά θα κρατήσεις τον τομέα Φάληρο – Πει-
ραιά μέχρι Ελευσίνα». Εξεπλάγηκα και του απάντησα: «Γιατί σκορπάτε 
τη Μεραρχία και δεν της δίνετε τη δυσκολότερη αποστολή; Είναι σε θέση 
να την εκπληρώσει». Δεν συμφώνησε και πειθάρχησα. Οι παρευρισκόμε-
νοι Μάντακας, Χατζημιχάλης και Αποστόλου δεν μίλησαν. Με κλιμάκιο 
του επιτελείου εγκατέστησα Σταθμό Διοίκησης στον Πειραιά, όπου βρι-
σκόμουν την ημέρα και τη νύχτα πήγαινα στη Χασιά για ενημέρωση και 
συνεργασία με τον Διοικητή της Μεραρχίας υποστράτηγο Ματσούκα. 

Από την κατάσταση που βρίσκονταν, όπως παραπάνω περιέγραψες 
τότε, η Ταξιαρχία σου Ρίμινι, εάν ο Σιάντος – Μάντακας και Χατζημιχάλης 
ανέθεταν στη Μεραρχία αποστολή την Ταξιαρχία σου, με τα εμπειροπό-
λεμα 42 και 52 Συντάγματα και το Πυροβολικό που διέθετα» η Ταξιαρ-
χία σου την 11ην Δεκέμβρη δεν θα υπήρχε, τα Βρετανικά στρατεύματα 
θ’ αποσύρονταν στο Χασάνι, ο ΕΛΑΣ θα κυριαρχούσε στην Αθήνα και 
Πειραιά ολοκληρωτικά και – όπως απάντησες στην ερώτηση – εάν θ’ 
ανακαταλαμβάνονταν η Αθήνα από το Χασάνι:

«Αυτό θα ήταν πολύ προβληματικό και εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι 
ακατόρθωτο. Εκκένωση των Αθηνών θα είχε καταστρεπτικήν επίδρασιν 
στο ηθικόν των μαχομένων Βρετανών και Ελλήνων και αντιστρόφως 
ηφαιστειακήν επίδρασιν στο ηθικόν του αντιπάλου. Αλλά πέραν των 
στρατιωτικών λόγων θα ήταν πολιτικώς δυσχερέστατη παρομοία αγγλική 
επίθεσις, που θα εδημιούργει πλήθος πολιτικών προβλημάτων στην αγ-
γλική κυβέρνηση και προσωπικώς στον Τσώρτσιλ. Μία τέτοια επιθετική 
επιχείρησις θα εστρέφετο εναντίον συμμάχου χώρας ωσάν να ήτο χώρα 
εχθρική. Πώς θα αντιμετωπίζετο τέτοια κατάστασις;».

Από τα παραπάνω εύκολα κάθε Έλληνας κι Ελληνίδα μπορεί να διαπι-
στώσει το ρόλο το δικό σου, του Σιάντου, Μάντακα, Χατζημιχάλη, Γεωρ-
γίου Παπανδρέου και να καταμερίσει τις σοβαρώτατες ιστορικές ευθύνες 
τους απέναντι στην Πατρίδα και στον Ελληνικό Λαό. Εσύ και ο Γεώργιος 
Παπανδρέου εξυπηρετούσατε συνειδητά τα συμφέροντα της Αγγλίας. Η 
Ιστορία, όταν γραφεί από αμερόληπτους Ιστορικούς, θ’ αποφανθεί ποιος 
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από τους Σιάντο, Μάντακα και Χατζημιχάλη εξυπηρετούσε ξένα συμφέ-
ροντα συνειδητά ή από ανικανότητα.

Δήλωσες ότι. «...και η φοβερή τρομοκρατία (εννοείς της Αριστερός) 
κατά την περίοδο όλης της κατοχής, αλλά ιδίως κατά τους μήνες Οκτώ-
βριο και Δεκέμβριο, εξήγειρε εναντίόν της όλο τον λαό». Στις ελεύθε-
ρες περιοχές που δημιουργήθηκαν με: τον Αγώνα του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, 
όχι μόνον τρομοκρατία δεν υπήρχε, αλλά κυριαρχούσε ελευθερία και 
ασφάλεια προσωπική για κάθε Πολίτη και Πολίτισσα, έστω κι αν δεν 
συμμετείχε ενεργητικά στον Αγώνα κατά των κατακτητών. Διώκονταν 
και τιμωρούνταν μόνον οι κρυφοί και φανεροί συνεργάτες των κατακτη-
τών, που δρούσαν στις κατεχόμενες πόλεις. Εσύ; πήγες στην Αφρική. Δεν 
ακολούθησες το δύσκολο όμως τιμητικό δρόμο του βουνού, που διάλεξαν 
και πήγαν οι τιμημένοι δημοκράτες Αξιωματικοί Σαράφης, Γρηγοριάδης, 
Μάντακας, Χατζημιχάλης, Μπακιρτζής, Ματσούκας, Τσαμάκος, Τζιότζιος, 
Μουστεράκης, Παπαθανασίου, Παπασταματιάδης, Κούκουρας, Πυριόχος 
και πολλοί άλλοι. Ήρθες από την Ιταλία μετά την απελευθέρωση, όταν 
ολόκληρη η Ελλάδα ήταν ελεύθερη και οι Άγγλοι με την Κυβέρνηση Πα-
πανδρέου, τους ξαναοπλισμένους με αγγλικά όπλα ταγματασφαλίτες, τη 
συνεργασθείσα με τους κατακτητές, αστυνομία και χωροφυλακή, τη δική 
σου Ταξιαρχία Ρίμινι, που οργανώθηκε μετά το δημοκρατικό Κίνημα της 
Μέσης Ανατολής από πιστούς στους Άγγλους και τη βασιλική Κυβέρνηση 
Παπανδρέου αξιωματικούς, γι’ αυτό χαρακτηρίστηκε από τον Γεώργιο 
Καφαντάρη και άλλους αστούς πολιτικούς σαν σώμα «πραιτωριανών», 
κατείχαν – όπως και οι Γερμανοί – μόνον το κέντρο της Αθήνας, Από που 
διεπίστωσες την τρομοκρατία; Από το Γουδί που ήσουν κλεισμένος με την 
Ταξιαρχία σου ή από τα θωρακισμένα που πήγαινες στο ξενοδοχείο της 
Μεγάλης Βρετανίας, για να πάρεις εντολές από τους Άγγλους; 

Σαν Αγωνιστής της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης είχα καθήκον ν’ 
απαντήσω στη συνέντευξή σου. Έκφρασα με αντικειμενικότητα και χωρίς 
επιφυλάξεις και συναισθηματισμούς τα γεγονότα που προσωπικά έζησα, 
για να τα πληροφορηθείς όπως πραγματικά εξελίχθηκαν, Ελπίζω ότι, θα 
προβληματισθείς και θα έχεις τη δύναμη να παραδεχθείς την ιστορική 
πραγματικότητα. Είναι γενικά παραδεκτό ότι σαν αξιωματικός αξιοποί-
ησες τις ικανότητες και στρατιωτικές γνώσεις σου στην εκπλήρωση του 
προς την Πατρίδα μας καθήκοντός σου στο Αλβανικό Μέτωπο το 1940 – 
’41 και στο Ιταλικό Μέτωπο το 1944 σαν διοικητής της Ταξιαρχίας Ρίμινι. 
Πρέπει, όμως, να παραδεχθείς ότι μετά την υποδούλωση της Πατρίδας 
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μας, .έπρεπε και μπορούσες ν’ αξιοποιήσεις τις δυνατότητές σου στην 
υπόδουλη Πατρίδα και να επιδράσεις στην εξέλιξη των γεγονότων θετικά, 
εάν μάλιστα ανελάμβανες – όπως από τη θέση που κατείχες στον Ελληνικό 
Στρατό είχες δυνατότητα – πρωτοβουλίες αμέσως μετά την κατάρρευση 
του Μετώπου στο δεύτερο δεκαήμερο του Απρίλη ’41. Εσύ αξιοποίησες τις 
δυνατότητές σου στη Μέση Ανατολή, όπου κατέφύγες στην περίοδο της 
κατοχής, στη Μάχη της Αθήνας το Δεκέμβρη ’44 και μετά τη Συμφωνία 
της Βάρκιζας στον πόλεμο κατά του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, για 
να εξυπηρετήσεις συμφέροντα στρατηγικά κι εκμεταλλευτικά σε βάρος 
της Ελλάδας και του Ελληνικού Λαού της Μεγάλης Βρετανίας και των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της ξενόδουλης πλουτοκρατικής 
ολιγαρχίας της Ελλάδας, η οποία υποστηρίζει τα συμφέροντα κάθε Με-
γάλης Δύναμης, που θα εξασφαλίσει τα εκμεταλλευτικά συμφέροντά της.

Απόδειξη του προβληματισμού σου είναι η απάντησή σου «Εκείνο 
που επιβάλλεται είναι να λησμονήσουμε. Ν’ αφήσουμε στα κατάβαθα 
της καρδιάς μας εκείνο που μας χωρίζει και ν’ αγκαλιάσουμε εκείνα που 
μας ενώνουν», στον δημοσιογράφο Πέτρο Μακρή, η οποία δημοσιεύθηκε 
στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» της Ι6/ΙΙΙ-83.

Τους Έλληνες και τις Ελληνίδες ενώνουν τα κοινά εθνικά και λαϊκά 
συμφέροντα, Η εξασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας κι εδαφικής ακε-
ραιότητας της Πατρίδας μας. Η πολιτική – οικονομική κι εξοπλιστική αυ-
τοτέλεια της Ελλάδας από κάθε Μεγάλη Δύναμη, Η μη ανάμειξη άλλων 
Κυβερνήσεων και Κομμάτων στα εσωτερικά μας και των Κυβερνήσεων 
και Κομμάτων της Ελλάδας στα εσωτερικά των άλλων Χωρών. Η ισότιμη 
με αμοιβαία συμφέροντες όρους οικονομική – τεχνολογική – μορφωτι-
κή κι εκπολιτιστική συνεργασία με όλα τα Κράτη και τους Λαούς των, 
ανεξάρτητα από το κοινωνικό – πολιτικό τους καθεστώς. Η εξασφάλιση 
της ειρήνης στο Βαλκανικό, Μεσογειακό κι Ευρωπαϊκό χώρο, που θα 
επιτευχθεί με τον επίμονο Αγώνα των Λαών για την αποπυρηνικοποίηση, 
τον περιορισμό των εξοπλισμών, τον σταδιακό και πλήρη αφοπλισμό. Η 
εδραίωση της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτικού Πολιτεύματος, 
της ελευθερίας πολιτικής – οικονομικής –συνδικαλιστικής – συνεταιρι-
στικής – μορφωτικής και κοινωνικής οργάνωσης και έκφρασης γραπτά 
και προφορικά των ιδεών και πεποιθήσεων. Η τεχνολογική ανάπτυξη 
της βιομηχανίας και της αγροτικής οικονομίας για το ανέβασμα του 
εθνικού εισοδήματος, που, θα επιτευχθεί με συγχρονιζόμενη επιστημονι-
κο-τεχνική μόρφωση συνδυαζόμενη με την παραγωγή και το ανέβασμα 
της εργατικής συνείδησης των χειρονακτικά και ιδιαίτερα πνευματικά 
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εργαζομένων. Η ανύψωση του Πατριωτισμού όλου του Λαού, ιδιαίτερα 
της Νέας Γενεάς.

Στη πραγματοποίηση τέτοιας ενότητας πρέπει κάθε Έλληνας κι Ελ-
ληνίδα να συμβάλει.

Αθήνα 3 Δεκέμβρη 1988
Με εκτίμηση

Θόδωρος Καλλίνος-Αμάρμπεης, Συν/χης απός.
Σωκράτους 48, 2ος Όροφ. Γραφ. Ι, τηλ. 5235310
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«Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ» ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Ε.Λ.Α.Σ. ΤΗΣ 14/3/1943
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Η ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΤΟΥ Ε.Λ.Α.Σ. ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
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12.9.  Η μάχη της Αθήνας στην περιοχή δράσης του 52ου 
Συντάγματος (Φάληρο-Πειραιάς) 

Βάσει κειμένων της έκθεσης του επιτελάρχη του ΕΛΑΣ Κωνσταντίνου 
Λαγγουράνη (Ιανουάριος 1945) - Αποσπάσματα

«Η Κυβερνητική κρίση που είχε προκύψει για το Στρατιωτικό ζήτημα, 
κατέληξε στην παραίτηση των μελών της Αριστεράς την εσπέραν της 
1ης Δεκεμβρίου. Ο Πρωθυπουργός Παπανδρέου δεν δέχτηκε την πρό-
ταση να διαλυθούν όλα τα ένοπλα σώματα, αντάρτικα, χωροφυλακή και 
Ορεινή ταξιαρχία, αλλά συνεφώνησε με τους Άγγλους Σκόμπυ και Λήπερ 
να παραμείνει η Ορεινή Ταξιαρχία, ενώ οι ταγματασφαλίτες και λοιποί 
ποικιλώνυμοι ένοπλοι παρέμεναν ελεύθεροι και οπλισμένοι.

Συγχρόνως τη νύκτα 3/4 Δεκεμβρίου οι Άγγλοι δια δόλου και επωφε-
λούμενοι των διαταγών που είχαν τα τμήματα του ΕΛΑΣ να μην θίξουν 
Αγγλικά τμήματα, αφόπλισαν τμήμα του ορεινού ΕΛΑΣ (2ον Σύνταγμα) 
στο Ψυχικό.

Έτσι έγινε η αρχή επιθέσεως ων Βρετανών κατά του ΕΛΑΣ, εκτός της 
ενόπλου επεμβάσεως των στο συλλαλητήριο και συγκεντρώσεις 3 και 4 
Δεκεμβρίου.

Ο ΕΛΑΣ των Αθηνών για να προστατεύσει τους άοπλους διαδηλωτάς 
και τον Αθηναϊκό λαό από την άδικη χρήση των όπλων που έκαναν τα 
όργανα ασφαλείας του Κράτους Παπανδρέου, με την συνδρομή μάλιστα 
των Άγγλων, αναγκάστηκε να προβεί στον αφοπλισμό των περισσοτέ-
ρων αστυνομικών τμημάτων και άρχισε την εκκαθάριση των εστιών των 
ταγματασφαλιτών, που είχαν καταλάβει διάφορα επίκαιρα κτίρια μέσα 
στην πόλη και έξω και είχαν μεταβάλλει σε φρούρια. Τα υπο συγκρότηση 
Τάγματα Εθνοφυλακής παρέδωσαν μόνα των τον οπλισμό των στην Ε.Π. 
και ΕΛΑΣ Αθηνών.

Η εκκαθάριση των ενόπλων αντιστάσεων άρχισε μετά την ένοπλη 
επέμβαση κατά του συλλαλητηρίου της 3ης Δεκεμβρίου και συνεχίστηκε 
μέσα στην πόλη και την 4η Δεκεμβρίου.

Το Κράτος του Παπανδρέου περιορίσθει εις το κέντρο της πόλεως.
Αι αντιστάσεις έπιπτον η μια μετά την άλλη.
Οι Άγγλοι έρριψαν όλας των τας δυνάμεις όχι μόνον κατά του ΕΛΑΣ 

αλλά και κατά του αμάχου πληθυσμού.
Τα πυρά των τανκς, τεθωρακισμένων αυτοκινήτων, τα πυρά της αε-

ροπορίας, βομβαρδισμοί και πυροβολισμοί, όπως και τα πυρά του πυρο-
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βολικού, ερρίπτοντο αδιακρίτως όχι μόνο κατά των μαχητών, αλλά και 
κατά παντός οπλίτου εις τας οδούς, εντός των οικιών, εις τα οικίας και 
τους συνοικισμούς των Αθηνών και Πειραιώς.

Η συμμετοχή του λαού στο πλευρό των μαχητών σαν εκδήλωση αγανά-
κτησης κατά τις αδίκου αυτής επιθέσεως των Άγγλων, είναι αφάνταστος. 
Ανεγέρθησαν οδοφράγματα σε όλη την πόλη και σκάφτηκαν αντιαρμα-
τικά χαντάκια κάθετα στους δρόμους σκοπός ήταν να αντιδράσει ο λαός 
κατά των τανκς και να παρεμποδίσει την κίνηση τους. Οι πολιορκούμενοι 
αποκλείστηκαν από νερό και φωτιά και περιορίστηκαν στην Πλατεία 
Ομονοίας, Σύνταγμα και Κολωνάκι.

Το συγκρότημα Μακρυγιάννη υπεστηρίχθει λυσσωδώς από τα πυρα 
των Αγγλικών τανκς. Αυτά είχαν μπει μέσα στον περίβολο και με τα συχνά 
πυρά των απαγόρευαν στους πολιορκητάς του ΕΛΑΣ να εισχωρήσουν 
από τα ρήγματα του μαντρότοιχου.

Επί του βράχου της Ακροπόλεως πολυβόλα βαριά και πυροβόλα προ-
στατευμένα από τα απαραβίαστα δια τους Έλληνας μαχητάς μνημεία του 
Παρθενώνος επέθετον τα πυρά των κατά των νώτων των πολιορκητών 
του Μακρυγιάννη τους έφερναν σε δύσκολη θέση.

Οι δύο μεγάλοι στόχοι Μακρυγιάννης – Γουδί δεν καταλαμβάνονται. 
Παρόλα αυτά ο ΕΛΑΣ περικυκλώνει το κέντρο. Οι προφυλακές φτάνουν 
Χαλκοκονδύλη, τη Σωκράτους την Πλατεία Ψυρρή. Ελέγχει πλήρως τη 
Νεάπολη, τα Εξάρχεια μέχρι την πλατεία Κάνιγγος και νότια έως την οδό 
Αγίου Μάρκου – Αιόλου στην Αγορά. Τη νύχτα της 11ης Δεκεμβρίου κατα-
λαμβάνεται η Πολυκλινική Αθηνών στις οδούς Πειραιώς και Σωκράτους.

Η επικοινωνία των Αγγλικών τμημάτων προς Πειραιά δια της Λεωφό-
ρου Συγγρού κυρίως γίνεται μετά κόπου και μόνο με βαρέα τανκς που 
διέρχονται ταχέως και με πυροβολισμούς προς όλας τας κατευθύνσεις. Η 
προώθηση των τμημάτων του ΕΛΑΣ είναι μέχρι της Πλατείας Ομονοίας 
(Πολυκλινική – οδός Ίωνος) Πλατείας Κάνιγγος, συνοικίας Πλάκας προς 
την Πλατεία Συντάγματος, κατά μήκος της Λ. Ακαδημίας. Παντού οι 
πολιορκούμενοι εγκατέστησαν συρματοπλέγματα και τανκς ως σημεία 
στηρίγματος εις τα σταυροδρόμια.

Την 15η και 16η Δεκεμβρίου διεξήχθησαν σφοδρές μάχες στον Πειραιά 
προς το κέντρο της πόλεως και τον λόφον Καστέλλας. Εις τα πυρά των 
τανκς του πυροβολικού ξηράς και της αεροπορίας που επιτίθενται κατά 
των μαχητών και του άμαχου πληθυσμού αδιακρίτως ιδιότητας, προστέθη-
καν από της πρωίας της 13ης Δεκεμβρίου σφοδρότατα πυρά του αγγλικού 
στόλου από Κερατσίνι και τα ανοικτά του Πειραιώς και όρμου Φαλήρου.
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Ο ΕΛΑΣ με επικεφαλής τους μαχητάς των Αθηνών μάχεται υπεράν-
θρωπα με όλας του τας δυνάμεις. Σύσσωμος η μάζα του λαού των Αθηνών 
– Πειραιώς είναι μαζί του. Η πάλη προσέλαβε πραγματικήν παλλαϊκή 
μορφήν ενός λαού που καταβάλει όλας του τας δυνάμεις γιατί ξέρει ότι 
μάχεται για τη λευτεριά και την πολιτική του ανεξαρτησία μέσα στον τόπο 
του ενάντια σε ξένη άδικη κατοχή. Η μάχη μολαταύτα είναι σκληρή. δεν 
είναι μονάχα ο άνισος αγών και έλλειψη βαρέων μέσων: πυροβολικού, 
τάνκς, αεροπλάνα, αλλά και πυρομαχικά που λείπουν. Οι άνδρες μάχο-
νται νύχτα μέρα μέσα στην πόλη, οι ίδιοι στην πρώτη γραμμή με πολλές 
απώλειες, χωρίς να υπάρχει καμία δυνατότητα να γίνει αντικατάστασις 
μονάδων. Η μόνη δυνατή αντικατάσταση είναι εκεί που πέφτουν οι πολε-
μιστές να καταφτάσουν άλλοι άοπλοι πολίτες, να αρπάζουν τα όπλα των 
σκοτωμένων ή τραυματιών και να συνεχίζουν τη μάχη με λίγα φυσίγγια 
που απέμειναν. Έτσι πολλές μονάδες ανανεώθηκαν με νέο αίμα δυο και 
τρεις φορές. Μοναδικό παράδειγμα που οι αγωνιστές ξεπέτιονται αυτό-
κλητοι για να αποθανατίσουν τη δύναμη της αντίστασης ενός λαού που 
δεν καταβάλλεται από τη βάρβαρη υλική βία.

Τα τμήματα του ΕΛΑΣ μάχονται μέχρι εξαντλήσεως, χωρις να είναι 
δυνατή η αντικατάστασις των και με μεγάλη έλλειψη πυρομαχικών. Ο 
τομεύς Πειραιώς έχει ενισχυθεί με δύναμη 700 ανδρών του ορεινού ΕΛΑΣ 
(52 Σύνταγμα ΧΙΙΙ Μεραρχίας) και αριθμόν τινα βολών πυροβολικού, 
αλλ’ αι ανάγκαι της γραμμής μάχης είναι μεγάλαι λόγω της εκτάσεως που 
λαμβάνει το μέτωπον του αγώνος. Το Α΄ Σώμα Στρατού έχει ενισχυθεί με 
το 9ον Σύνταγμα Πελοποννήσου (2 Τάγματα) μηχανοκίνητον πλην εκ 2 
θωρακισμένων αυτοκινήτων και με αριθμόν τιναν πυρομαχικών ατομικού 
τυφεκίου και εκρηκτικών.

Την 29η Δεκεμβρίου. Η επιχείρηση κατά Ζέρβα είχε περατωθεί. Ούτος 
με μικρόν αριθμόν 2-1 ½ της δυνάμεως του και με χιλιάδαομήρων κατηυ-
θύνετο προς Κέρκυραν. [σ.σ. στο σημείο αυτό υπάρχει ιδιόχειρη σημείωση 
του Σιάντου «Το μέρος του Ζέρβα πρέπει να περιλαμβάνει τους λόγους 
της συγκρούσεως, την προετοιμασία και διεξαγωγήν της σε πολύ χονδρές 
γραμμές»]

Δια την συνέχισιν της Μάχης των Αθηνών διετάσετο το Γενικό Στρα-
τηγείο από της 29-12-44 να κατευθύνει δύο Μεραρχίας του την Ι και ΙΧ 
προς τους χώρους Άμφισσα – Λειβαδιά – Λαμία εν αναμονή νεοτέρων 
διατάξεων.

Την 29η Δεκεμβρίου κατόπιν σκληρού καθ’ όλην την ημέραν αγώνος 
τα τμήματα της Καισαριανής αναγκάζονται να συμπτυχτούν την νύκτα. 
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Ι Ταξιαρχία Α΄ Σ. Στρατού δια Υμηττού προς Λιόπεσι ΙΙ/34 προς το Σύ-
νταγμα του περιοχήν Αγ. Παρασκευής.Η Καισαριανή ισοπεδωθείσα από 
τα πυρά πυροβολικού και αεροπορίας περιήλθε εις χείρας των Άγγλων.

Γενικά όλα τα τμήματα, από 33 συνεχείς ημέρας μαχόμενα, είχαν φθά-
σει, αλλά και υπερβεί, το όριο της αντοχής. Ουδεμία αντικατάστασις προς 
ανάπαυσιν των μαχητών. Αι δε απώλειες υπερέβαινον κάθε όριον. Μόνο 
η συνεχής αντικατάστασις του έμψυχου υλικού μέσα στις ίδιες μονάδες 
έδινε τη συνέχεια της υποστάσεως των. Προς πρόληψιν υποχωρήσεως 
εν ημέρα από την πίεση του εχθρού και μάλιστα έξω των κατωκειμένων 
τόπων υπό τα δραστικά πυρά της δραστηριωτάτης εχθρικής αεροπορίας 
η Κ. Ε. του ΕΛΑΣ έδωσε το εσπέρας της 4ης Ιανουαρίου τη Διαταγήν της 
συμπτύξεως κατά τη διάρκεια της νυκτός 5ης Ιανουαρίου.

Η σύμπτυξη θα εγένετο προς Μάνδρα – Κάζα – Χασιά – Δεκελεία, 
στενωπούς Μπογιάτι με ελαφράν γραμμή ασφαλείας επί των στενωπών 
Δαφνί, Αν. Λιόσια, Μενίδι, Αμαρούσι, Μελίσσια, Πεντέλη. Η σύμπτυξης 
επραγματοποιήθει εγκαίρως και κανονικώς τη νύκτα 4/5 με διατήρηση 
της φυσιογνωμίας του πεδίου μάχης μέχρι των πρωινών ωρών.

Ο εχθρός κατά την επομένην έχασε την επαφήν των μαχητών του πεδί-
ου μάχης Αθηνών – Πειραιώς. Αι αναγνωρίσεις του μολαταύτα εξεπέμφθη-
σαν μετά μεσημβρίαν 5ης Ιανουαρίου και έφθασαν Κηφισσιά – Ερυθραία 
από όπου δεν επροχώρησαν βορειότερα. Επίσης Μενίδι και στενωπούς 
Άνω Λιοσίων όπως και στην στενωπό Δαφνί.»

12.10.  Μια ιστορική φράση που σημάδεψε τα πεπρωμένα 
της Ελλάδας: «Να το αφήστε να περάσει»!

Την είπε ο Γραμματέας του ΚΚΕ Γ. Σιάντος... 

Στην Αθήνα μαίνεται η αλληλοσφαγή των εθνοκτόνων «Δεκεμβρια-
νών», ανάμεσα στις δυνάμεις του ΕΛΑΣ και των κυβερνητικών στρατευ-
μάτων του δοτού πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, τον οποίο στηρίζουν οι 
αγγλικές λόγχες.

Ήταν μία μεθοδευμένη και προγραμματισμένη ένοπλη σύγκρουση 
εκ μέρους της Αγγλίας, ο υπουργός Εξωτερικών της οποίας Α. Ήντεν, 
με μυστική του «Εντολή», από 12 Ιουνίου 1944, προετοίμαζε το έδαφος.

Βρισκόμαστε, λοιπόν, στο απόγευμα της 11ης Δεκεμβρίου 1944 και 
ο θρυλικός καπετάνιος της 13ης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ, ο πολεμιστής 
στο Αλβανικό Έπος, στα οχυρά του Ρούπελ και στη Μάχη της Κρήτης, 
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ο Θεόδωρος Καλλίνος (Αμάρμπεης), μας κληροδοτεί τούτο το ιστορικό 
γεγονός ως ορκωτός μάρτυς της Ιστορίας.

Γράφει, ή μάλλον, καταθέτει στην Ιστορία, για το γεγονός αυτό το οποίο 
έζησε ο ίδιος: «Το απόγευμα της 11ης Δεκεμβρίου, το Βρετανικό Σύνταγμα 
της Θεσσαλονίκης έφτασε στη Μάνδρα Αττικής. Το 52ο Σύνταγμα του 
ΕΛΑΣ το σταμάτησε και πήρε διάταξη να το αφοπλίσει. Ο Καπετάνιος της 
13ης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ Ρούμελης Θεόδωρος Καλλίνος-Αμάρμπεης 
τηλεφώνησε στην Κεντρική Επιτροπή του ΕΛΑΣ, που ήταν στη Μονή 
Κλειστών πάνω από τη Χασιά».

Λέει ο Καπετάνιος Αμάρμπεης στο τηλέφωνο: «Έφτασε στη Μάνδρα 
το Εγγλέζικο Σύνταγμα από τη Θεσσαλονίκη. Θα το αφοπλίσουμε». Ο 
Γραμματέας του ΚΚΕ Γεώργιος Σιάντος, απάντησε: «Να το αφήσετε να 
περάσει». Ο Καλλίνος (σσ. δηλαδή ο ίδιος) δεν συμφώνησε (λέγοντας) 
«Αύριο αυτό το Σύνταγμα θα μας πολεμάει στην Αθήνα. Ο Σιάντος επέμει-
νε: Να το αφήστε να περάσει. Ο Καλλίνος το άφησε να φθάσει οπλισμένο 
όπως ήταν στην Αθήνα». (Το δραματικό αυτό γεγονός καταγράφεται στο 
ιστορικό του ντοκουμέντο: Θεόδωρος Καλλίνος (Αμάρμπεης): «Διάλογος 
σε Εθνικά Προβλήματα του Ελληνισμού», τόμ. Α΄, εκδ. ιδίου, Αθήνα 2005, 
σελ. 14 και σελ. 535-537, το απόρρητο έγγραφο – εντολή του Ήντεν προς 
τις μυστικές αγγλικές υπηρεσίες, με το οποίο ανέθετε στον «Πρωθυπουρ-
γό» Γ. Παπανδρέου να χτυπήσει τον ΕΛΑΣ).

Ιστορικό συμπέρασμα:
Αν ο γραμματέας του ΚΚΕ Γ. Σιάντος έλεγε τη μία και μοναδική λέξη: 

«Αφοπλίστε το», άλλη, εντελώς άλλη, θα ήταν η πορεία της μάχης των 
«Δεκεμβριανών» και συνεπώς των μετέπειτα εξελίξεων!

Μια λέξη, ένας άνθρωπος, μία στιγμή, ένα «Αφήστε τους» άλλαξαν τα 
πεπρωμένα της Ελλάδας!

Τρανή απόδειξη της εξωκοινωνικής και εξωϊστορικής θεωρίας του Κ. 
Μαρξ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο των μαζών στην Ιστορία (Για το θέμα 
αυτό βλ. το έργο μου: «Η Κομμουνιστική Ουτοπία», εκδ. «Κάδμος», 2010, 
σελ. 371 επ. όπου το κεφάλαιο: «Η μαρξική αντίφαση για το ρόλο των 
μαζών και της προσωπικότητας στην ιστορία»).

Αν ο Σιάντος άκουγε τον Καπετάνιο Αμάρμπεη θα σωζόταν η Αθήνα 
από το άδικο αίμα, δεν θα έφτανε η Ελλάδα στη Βάρκιζα, δεν θ’ ακολου-
θούσε ο Εμφύλιος, δεν θα στήνονταν εκτελεστικά αποσπάσματα, δεν θα 
ακολουθούσαν εξορίες και φυλακές, δεν θα γινόταν η δικτατορία του 1967, 
δεν, δεν, δεν...! Δεν θα φτάναμε στους Παπανδρέηδες, δεν θα φτάναμε 
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στα Μνημόνια και τη χρεοκοπία. Δεν θα κινδυνεύαμε να αφανιστούμε 
βιολογικά και εθνικά. 

Θα ήταν η Ελλάδα κάτι άλλο για το οποίο δεν μπορούμε να έχουμε 
σαφή γνώση!

Πρόκειται για «λάθος» πολιτικό το οποίο στην πολιτική ισοδυναμεί 
με έγκλημα και για το οποίο η λογοτέχνις Ελευθερία Παπαγαρυφάλλου, 
γράφει στο ομώνυμο ποίημά της:

«Το λάθος το πολιτικό είναι έγκλημα τρανό  
ξεστρατίζει τη ζωή κι’ ανοίγει Εθνική πληγή 
που για καιρό θα αιμορραγεί. 
Το λάθος το πολιτικό, τη ζωή σφραγίζει 
και την κοινωνία πίσω γυρίζει. 
Το λάθος το πολιτικό πρέπει νάναι δύσκολα συγχωρετό 
αν και οι άνθρωποι το ξεχνούν αυτό»

(Ολόκληρο το ποίημα δημοσιεύεται στο έργο μου: «Θύμα Διπλής Δο-
λοφονίας – Γιάννης Παπαγαρυφάλλου, ένας μάρτυρας της ελληνικής 
δημοσιογραφίας, εκδ. «Ergo», Αθήνα, 2000, σελ. 127).

ΣΗΜ.: Πριν από ένα μήνα είχα την τύχη να γνωρίσω τον Καπετάνιο 
Αμάρμπεη σε βαθύ γήρας. Τον ρώτησα: «Γιατί υπάκουσες στον Σιάντο;» 
και μου έδωσε την... γνωστή απάντηση: «Η ηγεσία»!!

Αχ αυτές οι ηγεσίες. Πόσο ακριβά στοιχίζουν!

Αθήνα, 21/06/2012
Ο πολίτης Π. Λ. Παπαγαρυφάλλου

12.11. Τα Δεκεμβριανά

Από συνέντευξη του Θ. Καλλίνου στον Ι. Χανδρινό ( Περιοδικό 
«Μεγάλες Μάχες» τεύχος 36, Δεκ.2008, εκδόσεις Περισκόπιο) 

περιγράφει πώς έγινε η απαγκίστρωση της ΧΙΙΙ Μεραρχίας  
από τον Πειραιά.

«Στις 10 Δεκέμβρη του 1944 η Κεντρική Επιτροπή του ΕΛΑΣ, η οποία 
αποτελείτο από τους στρατηγούς Χατζημιχάλη και Μάντακα και τον 
γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελ-
λάδος, Γιώργη Σιάντο, μου ανέθεσε να καλύψω τον τομέα Φάληρο-Πειραιά 
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μέχρι την Ελευσίνα με το 52ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ –της XIII Μεραρχίας– 
και με το 6ο Σύνταγμα Πειραιά στο οποίο ήταν ο Νίκανδρος Κεπέσης, 
με το ψευδώνυμο Ανέστης, καπετάνιος. Εγώ εγκατέστησα στην Κοκκινιά 
σταθμό διοίκησης με ένα κλιμάκιο του επιτελείου. Ο σταθμός διοίκησης 
της Μεραρχίας, με επικεφαλής τον υποστράτηγο Ματσούκα Δημήτρη που 
είχε το ψευδώνυμο Οπούντιος, ήταν στη Χασιά. Εγώ εφήρμοσα τακτική 
ενεργητικής άμυνας και κρατήσαμε αυτόν τον τομέα: Την ημέρα, με το 
πυροβολικό απ’ τα καράβια που είχαν στον Πειραιά και στο Φάληρο –οι 
Βρετανοί– και με τα μηχανοκίνητα, προχωρούσαν. Εμείς, με βραδινές 
επιχειρήσεις, ανακαταλαμβάναμε τις θέσεις τις οποίες είχαμε χάσει την 
ημέρα. Έτσι κρατήσαμε τον τομέα μας. Στις 4 Ιανουαρίου το απόγευμα ο 
παρατηρητής (περίπου ήταν 4 η ώρα το απόγευμα), κατεβαίνει κάτω απ’ 
την ταράτσα και μου λέει: «Τανκς στο Δαφνί». Ανεβαίνω και πραγματι-
κά διαπίστωσα ότι υπήρχαν τανκς στο Δαφνί. Αμέσως κατάλαβα ότι η 
Αθήνα έπεσε στα χέρια των Βρετανών και ότι εμείς είμαστε αποκομμέ-
νοι. Προσπαθώ τηλεφωνικά να επικοινωνήσω με τη Μεραρχία αλλά δεν 
μπόρεσα. Ούτε με τον ασύρματο μπόρεσα. Ούτε με το Σώμα Στρατού 
της Αθήνας, ούτε με τη Μεραρχία. Έστειλα σύνδεσμο έφιππο αλλά δεν 
γύρισε. Βρέθηκα στην πιο δύσκολη περίπτωση στη ζωή μου. Τί έπρεπε ν’ 
αποφασίσω: Να συμπτύξω τις δυνάμεις; Να αποχωρήσω απ’ τον Πειραιά; 
Αν δεν έπρεπε, θα ήμουν προδότης. Διότι δεν ήξερα ποια ήταν τα σχέδια 
της ηγεσίας. Να παραμείνω; Θα αιχμαλωτιζόταν το 52ο Σύνταγμα, το 6ο 
Σύνταγμα του Πειραιά και καμιά εικοσαριά χιλιάδες ΕΑΜίτες, ΕΠΟΝίτες 
του Πειραιά οι οποίοι θα πήγαιναν αιχμάλωτοι στην Αφρική, όπως πήγαν 
μερικοί. Εγώ, στη διάρκεια των επιχειρήσεων, την ημέρα ήμουνα στον 
Πειραιά. Στον σταθμό διοίκησης. Τη νύχτα, όταν δεν είχαμε επιχειρήσεις, 
πήγαινα στη Χασιά, στον σταθμό διοίκησης της Μεραρχίας, ενημέρωνα 
τον στρατηγό και ενημερωνόμουν και εγώ για την κατάσταση που υπήρχε. 
Και ακολουθούσαμε ένα δρομολόγιο μέσω Περιστερίου –με αυτοκίνητο 
ή μοτοσικλέτα– κι αυτό το δρομολόγιο το είχαν επισημάνει φαίνεται και 
απ’ την Ακρόπολη με τα κανόνια μας βομβάρδιζαν με πυροβολικό. Αλλά, 
σε όλο αυτό το διάστημα περίπου ενός μήνα, δεν είχαμε καμιά απώλεια 
στην κίνησή μας. Όταν διαπίστωσα τα τανκς στο Δαφνί ήρθε η διοίκηση 
του 52ου Συντάγματος: ο ταγματάρχης Δημήτριος Κασλάς (πολεμιστής 
της Αλβανίας, ήρωας της εαρινής επίθεσης τον Μάρτιο του 41), ο καπε-
τάνιος, μόνιμος ανθυπολοχαγός (ΣΣΕ, τάξη του 1940) Αριστείδης Λαδιάς 
και ο πολιτικός υπεύθυνος Βασίλης Κουκουλιός ή «Κλαδευτής». Και μου 
είπαν «τανκς στο Δαφνί, πρέπει να συμπτυχθούμε». Εγώ τους είπα: «Εάν 
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το επαναλάβετε αυτό, θα σας εκτελέσω! Πηγαίνετε στα τμήματά σας και 
κρατήστε τις θέσεις σας». Σαν βρεγμένες γάτες έφυγαν και πήγαν και 
κράτησαν τις θέσεις τους. Διότι σε τέτοιες στιγμές πρέπει να αποφύγεις 
τον πανικό.

Τότε πήρα την εξής απόφαση: Να συμπτύξω τις δυνάμεις αφήνοντας 
μια προκάλυψη πίσω απ’ το Δαφνί. Στις 22.00 να συμπτυχθεί το πυρο-
βολικό, στις 23.00 ο βαρύς οπλισμός και στις 24.00 να ξεκινήσουν τα 
τμήματα πίσω απ’ το Δαφνί ώστε, εάν συνδεθώ ή αν πρέπει να παραμεί-
νω στον Πειραιά, μέχρι το πρωί να ανακαταλάβουν τις θέσεις τις οποίες 
είχαν τα τμήματα στις 4 Ιανουαρίου. Κλείστηκα με τον δακτυλογράφο σ’ 
ένα δωμάτιο και του είπα: «Εάν θα πεις έστω και μια λέξη απ’ αυτά που 
θα γράψεις, θα σε εκτελέσω». Και έβγαλα τη διαταγή σύμπτυξης, όπως 
ανέφερα προηγούμενα. Έκλεισα, ανάλογα με το τμήμα για το οποίο προο-
ριζόταν η διαταγή, σε φακέλους γράφοντας απ’ έξω ποια ώρα να ανοιχθεί 
ο φάκελος. Στις 23.00 με το κλιμάκιο του επιτελείου που είχα, ξεκίνησα 
απ’ την Κοκκινιά με δρομολόγιο προς τον αυχένα του Δαφνιού που ήταν 
με τα πόδια περίπου μια ώρα. Σαν να με πήγαιναν στον Γολγοθά! Διότι 
δεν ήξερα τί θα γίνει. Εκεί, στον αυχένα του Δαφνιού, ήταν ένα κίτρινο 
διώροφο σπίτι. Εκεί στεκόταν ένας ΕΛΑΣίτης ο οποίος μου έδωκε ένα 
μικρό φάκελο στον οποίον έγραφε: «Τα τμήματα να συμπτυχθούν απ’ τον 
Πειραιά». Ήταν η μεγαλύτερη ανακούφιση!

Κινηθήκαμε προς Μάντρα μέσω Κάζας (επί της παλαιάς εθνικής οδού 
Αθηνών-Θηβών). Εγώ με ένα συνεργείο, για να καθυστερήσω την κίνηση 
των μηχανοκινήτων, έκανα ναρκοθετήσεις και εμπόδια στον δρόμο Μάν-
δρας-Κάζας. Κατά τις 23.00 τη νύχτα είδα ένα τζιπ που κατέβαινε από την 
Κάζα. Ακριβώς στη διασταύρωση του δρόμου προς τα Βίλια σταμάτησε 
και κατέβηκε ο Άρης Βελουχιώτης με τον υπεύθυνο του 3ου Γραφείου 
Επιχειρήσεων, τον ταγματάρχη Θεόδωρο Μακρίδη («Έκτορα»). Μου λέει 
ο Άρης: «Εδώ είσαι;». Του λέω «εδώ και έκανα ναρκοθετήσεις και εμπόδια 
στον δρόμο για να εμποδίσω την κίνηση των μηχανοκινήτων». Δεν είπαν 
ούτε λέξη, μπήκαν στο όχημα και τράβηξαν προς την Κάζα. Αυτή είναι η 
απαγκίστρωση απ’ τον Πειραιά όπως την έζησα.
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1945. Το πρωτόκολλο παράδοσης οπλισμού του 52ου συντάγματος του ΕΛΑΣ 
που είχε διοικητή τον ταγματάρχη Δημήτριο Κασλά υπογεγραμμένο από τον 

Αριστείδη Λαδιά.
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12.12.  Διάφορα έγγραφα του Αριστείδη Χρ. Λαδιά ως 
φοιτητού της Νομικής Σχολής Αθηνών, 1947
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Κεφάλαιο 1
Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΑΔΙΑΣ ΣΤΟΝ Δ.Σ.Ε.

Από τον Θεόδωρο Καλλίνο-Αμάρμπεη  
(επιστολή προς τον ερευνητή Χ. Α. Λαδιά, 21.9.2001

Συμμεριζόμενος τον πόνο ολόκληρης της Οικογένειας Λαδιά για το 
θάνατο στη Μάχη στα «Κουλκουθούρια» το Αείμνηστου Καπετάνιου 
του 52ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ και Επιτελάρχη της 18ης Ταξιαρχίας 
του Δ.Σ.Ε. Αριστείδη Λαδιά, θεώρησα καθήκον μου να γράψω αυτή την 
Μαρτυρία. Επαινώ την προσπάθειά σας να συγκεντρώσετε πληροφορίες 
για τον ηρωϊκό θάνατο στην εκπλήρωση του πατριωτικού καθήκοντος του 
Αριστείδη, που θυσίασε τη ζωή του για Ελλάδα εδαφικά ακέραια, εθνικά 
ανεξάρτητη, φιλειρηνική, δημοκρατική, με κυρίαρχο τον Ελληνικό Λαό.

Η ηρωϊκή εξαιρετικά άνιση αριθμητικά και σε εξοπλισμό Αντίσταση του 
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και η θυσία της ζωής των Αξιωματικών 
και Μαχητών του, εξασφάλισε τέσσερες δικαετίες τη Ειρήνη στα Βαλκάνια 
και στην Ευρώπη. Την επέμβαση που άρχισαν στα Βα Καλλίνου λκάνια το 
1991 οι αμερικάνοι ιμπεριαλιστές θα την έκαναν το 1945, πριν οι Σοσιαλι-
στικές Βαλκανικές Χώρες οργανώσουν την άμυνά τους και ανορθώσουν 
την καταστραμμένη από τον Πόλεμο και την Εθνική αντίστασή τους Χώρα, 
πριν η Σοβιετική Ένωση ανορθώσει την οικονομία της και απόκτησαν την 
ατομική βόμβα. Είχαν σχεδιάσει να αρχίσουν το 1946 τον Γ΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, όπως αποκαλύπτει στα απομνημονεύματά του ο τότε υπουργός 
άμυνας της Βόννης και πρόεδρος της Βαυαρίας Φρανς Γιόσεφ Στράους.

ΑΙΩΝΙΑ ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ στους Αξιωματικούς και Μαχητές του 
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που θυσίασαν τη ζωή τους στις Μάχες 
με τον Κυβερνητικό Στρατό, τον οποίο οργάνωσαν – εξόπλισαν και διοι-
κούσαν οι αμερικάνοι, για να κυριαρχήσουν στην Ελλάδα και εξυπηρε-
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τήσουν τα στρατηγικά κι εκμεταλλευτικά συμφέροντά τους για Βαλκάνια 
και στη Μεσόγειο.

Άγιος Ανδρέας 21.9.2009 
Με εκτίμηση και συμπόνια

Θόδωρος Καλλίνος – Αμάρμπεης
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Κεφάλαιο 2
ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ  

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΝΟΥ  ΑΜΑΡΜΠΕΗ, 2092001

Τον Φεβρουάριο 1949 μετατέθηκε από τα Τμήματα του «Κλιμακίου του 
Γενικού Αρχηγείου Νότιας Ελλάδας» (ΚΓΑΝΕ) στο Βίτσι. Τοποθετήθηκαν 
στο 2ο κλιμάκιο του Γενικού Αρχηγείου στο Ιο Γραφείο.

Την 20η Μαΐου 1949 με κάλεσε ο τότε Υπουργός Στρατιωτικών της 
Δημοκρατικής Κυβέρνησης Δημήτρης Βλαντάς και μου είπε: «Σκοτώθηκε 
στα «Κουλκουθούρια» ο Επιτελάρχης της 18ης Ταξιαρχίας Αριστείδης 
Λαδιάς, θέλεις να πας στη θέση του;». Αιφνιδιάστηκα και πολύ λυπήθηκα, 
διότι ήταν γενναίος Αξιωματικός με στρατιωτικές γνώσεις και θάρρος 
έκφρασης της γνώμης του. Ήταν Καπετάνιος του 52ου Συντάγματος του 
ΕΛΑΣ, όταν ήμουν Καπετάνιος της Θεσσαλίας ΧVΙης Θεσσαλίας και ΧΙ-
ΙΙης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ Ρούμελης και το Δεκέμβρη 1944 Στρατιωτικός 
Διοικητής του τομέα Νέο Φάληρο – Πειραιά – Ελευσίνα. Το 52ο Σύνταγμα 
είχε τομέα Νέο Φάληρο – Πειραιά μαζί με το 6ο Εφεδρικό Σύνταγμα του 
ΕΛΑΣ Πειραιά. Εκπλήρωσε επάξια την αποστολή του.

Αναφέρω συγκεκριμένο γεγονός: Είχα Σταθμό Διοίκησης στην Κοκ-
κινιά του Πειραιά. Το απόγευμα της 4ης Ιανουαρίου ο Παρατηρητής με 
ανησυχία μου αναφέρει: «Τανκς στο Δαφνί». Ανέβηκα στην ταράτσα 
της κατοικίας και το διαπίστωσα. Συμπεραίνω ότι, για να είναι άρματα 
μάχης στο Δαφνί, η Αθήνα καταλήφθηκε από τους Βρετανούς. ?Εμείς 
κρατούσαμε τη θέση μας στο Νέο Φάληρο – Πειραιά. Προσπάθησα να 
συνδεθώ τηλεφωνικά και με τον ασύρματο με το Σταθμό Διοίκησης της 
ΧΙΙΙης Μεραρχίας, τον Υποστράτηγο Δημήτριο Ματσούκα (Οπούντιο), 
που ήταν στη Χασιά και του Α΄ Σώματος Στρατού της Αθήνας. Δεν απα-

LADIAS-MAXHTHS.indb   335 28/2/19   11:52 πμ



336 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΛΑΔΙΑ

ντούσαν. Έστειλα έφιππο σύνδεσμο στη Χασιά. Δεν επέστρεψε. Βρέθηκα 
σε πολύ δύσκολη θέση. Ποια απόφαση να πάρω. Να κρατήσω τις θέσεις 
μας στο Νέο Φάληρο – Πειραιά; Θα αιχμαλωτίζονταν το 52ο Σύνταγμα 
του ΕΛΑΣ, το 6ο Εφεδρικό Σύνταγμα του ΕΛΑΣ Πειραιά και είκοσι πε-
ρίπου χιλιάδες ΕΑΜίτες Αγωνιστές και Αγωνίστριες, με όλες τις σοβαρές 
συνέπειες σε στρατόπεδα της Αφρικής και με τα Βαρκιζιανά σε φυλακές 
– εξορίες – βασανιστήρια – δολοφονίες που έγιναν μετά τον αφοπλισμό 
του ΕΛΑΣ. Να αποχωρήσω από το Νέο Φάληρο – Πειραιά χωρίς διαταγή; 
Εάν έπρεπε να κρατήσω το Νέο Φάληρο – Πειραιά, η αποχώρηση χωρίς 
διαταγή ήταν δειλία και προδοσία. Σκέφθηκα πολύ και ανέλαβα την ευ-
θύνη. Απεφάσισα, αφήνοντας μία ελαφρά κάλυψη στη γραμμή άμυνάς 
μα, να υποχωρήσουν τα Τμήματα πίσω από τον αυχένα του Δαφνί, να 
συνδεθώ με τη ΧΙΙΙη Μεραρχία και το Α΄ Σώμα Στρατού και, εάν έπρεπε 
να κρατήσουμε το Νέο Φάληρο – Πειραιά, πριν ξημερώσει τα Τμήματα 
να ανακαταλάβουν τις θέσεις που κατείχαν. Ώρα 22:00 να συμπτυχθεί το 
Πυροβολικό – Διοικητής της Πυροβολαρχίας ήταν ο ικανός Ανθυπολο-
χαγός πυροβολικού Χρήστος Στεφόπουλος (Κίτσος). Μετά το Σεπτέμβριο 
1949 Πολιτικός Πρόσφυγας στη Βαρσοβία όπου σπούδασε Μηχανικός και 
πέθανε. Ώρα 23:00 να συμπτυχθούν τα Τμήματα πολυβόλων και όλμων. 
Ώρα 24:00 τα Τμήματα με τον φορητό οπλισμό τους.

Την ώρα περίπου 17:00 παρουσιάσθηκαν η Διοίκηση του 52ου Συντάγ-
ματος: Στρατιωτικός ο Ταγματάρχης Δημήτριος Καζλάς, ο Καπετάνιος 
Ανθυπολοχαγός Αριστείδης Λαδιάς και ο Υπεύθυνος της Διαφώτισης 
γιατρός Βασίλης Κουκουλιός (Κλαδευτής). Μου είπαν: «Παρατηρήθηκαν 
άρματα μάχης στο Δαφνί. Πρέπει να συμπτυχθούμε». Είχαν εκτιμήσει 
σωστά την κατάσταση και πήραν το θάρρος να κάνουν τέτοια σοβαρή 
πρόταση. Σε τέτοια σοβαρή και υπεύθυνη πρόταση ο Αείμνηστος Καπετά-
νιος Αριστείδης Λαδιάς έπαιξε καθοριστικό ρόλο, να μου την εκφράσουν 
θαρραλέα. Όμως, σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές η ευθύνη μου ήταν μεγάλη, 
έπρεπε να αποφευχθεί ο πανικός. Γι’ αυτό με αυστηρό ύφος τους είπα: 
«Εάν επαναλάβετε αυτό που είπατε, θα σας ντουφεκίσω. Πηγαίνετε στα 
Τμήματα και κρατείστε τις θέσεις σας». Έφυγαν χωρίς να πουν ούτε λέξη.

Κλείστηκα σ’ ένα δωμάτιο με τον δακτυλογράφο και του είπα: «Από 
αυτά που θα γράψεις, εάν πεις και μία λέξη, θα σε ντουφεκίσω». Έβαλα τη 
διαταγή σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους έγραψα την ώρα που θα 
ανοιχθεί ο φάκελος, που ήταν ώρα σύμπτυξης όπως παραπάνω γράφω.

Την ώρα 20:00 πέρασαν από το σταθμό Διοίκησης το Μέλος της Κε-
ντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και Υπεύθυνος της Οργάνωσης του ΚΚΕ 
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Πειραιά Δημήτριος Βατουσιανός και ο Καπετάνιος του 6ου Εφεδρικού 
Συντάγματος Πειραιά Νίκανδρος Κεπέσης. Τους ενημέρωσα για την από-
φασή μου. Συμφώνησαν.

Την ώρα 23:00 ξεκίνησα από την Κοκκινιά με το Επιτελείο για το Δαφνί. 
Η μιας ώρας περίπου πορεία ήταν για εμένα διαδρομή σαν να με πήγαιναν 
για εκτέλεση. Σκεφτόμουνα ενήργησα σωστά ή λαθεμένα και είμαι προ-
δότης. Στον αυχένα του Δαφνί ήταν ένα κίτρινο διώροφο σπίτι. Μπροστά 
στέκονταν ένας ΕΛΑΣίτης. Μου έδωσε ένα μικρό φάκελο. Τον άνοιξα 
βιαστικά. Είχε σημείωμα ου έγραφε: «Τα Τμήματα να συμπτυχθούν από 
τον Πειραιά. Ματσούκας». Ξαναγεννήθηκα. Ήταν σωστή η απόφασή μου 
αποχώρησης.

Απάντησα στον Βλαντά: «Γιατί με ρωτάτε; όπου θα μου πείτε θα πάω 
και θα εκπληρώσω το καθήκον σαν Αξιωματικός».

Την επομένη πήγα στο σταθμό Διοίκησης της 78ης Ταξιαρχίας – Δι-
οικητής ήταν ο σλαβομακεδόνας Δημήτρης Πρίκος, ο οποίος σαν μαχη-
τής – ομαδάρχης – διμοιρίτης – και λοχαγός ανταποκρίθηκε, όμως σαν 
ταγματάρχης δεν ανταποκρίθηκε και πολύ περισσότερο δεν μπορούσε α 
ανταποκριθεί σαν ταξίαρχος. Γι’ αυτό οι ευθύνες μου ήταν μεγαλύτερες.

Στο Σταθμό Διοίκησης Βοηθός Επιτελάρχη ήταν ο σλαβομακεδόνας 
Κώστας Του ζήτησα η διαταγή αμυντικής εγκατάστασης της Ταξιαρχίας. 
Μου έδωσε ένα χαρτί μισής κόλλας χαρτιού που έγραφε: «Η Ταξιαρχία 
να εγκατασταθεί αμυντικά στην τοποθεσία Πολίνατα, ύψωμα 1081, Βίτσι, 
Γκλάβατα ……». Τον ερώτησα: «Πόσο χρόνο έχετε εδώ;». Μ’ απάντησε: 
«Ένα μήνα». Του ζήτησα το σχέδιο πυρών πολυβόλων και όλμων. Μ’ απά-
ντησε: «Δεν έχουμε». Το σχέδιο πυρών πυροβόλων. Μ’ απάντησε: «Τώρα 
το κάνει ο Κουκμάδης». Σκέφθηκα τι να κάνω και του είπα: «Θα αναλάβω 
Επιτελάρχης μετά δυο – τρεις ημέρες, διότι πρέπει να γνωρίσω προσωπικά 
όλη τη διάταξη της Ταξιαρχίας».

Γύρισα όλη τη διάταξη της πρώτης γραμμής, όλα τα πολυβολεία. Ρωτού-
σα τους Πολυβολητές: «Ποια είναι η αποστολή του πολυβολείου;». Απα-
ντούσαν καλά. Όταν όμως τους ερωτούσα για συγκεκριμένες περιπτώσεις 
που θα παρουσιάζονταν, ιδιαίτερα νύχτα ή σε ομίχλη δυσκολεύονταν να 
απαντήσουν ή δεν απαντούσαν.

Πήγα νύχτα στο ύψωμα «Πολένατα» με τον Επιτελή του Τάγματος 
Χρήστο Νικολάου (Κίτσο), του οποίου Διοικητής ήταν ο Κώστας Τσολά-
κης; (Ταρζάν). Στην κορυφή του «Πολένατα» ήταν επανδρωμένα πολυ-
βολεία. Υπήρχαν και σε δεύτερη σειρά προς τα «Κουλκουθούρια» πριν το 
συρματόπλεγμα πέντε πολυβολεία άδεια. Ανησύχησα και ερώτησα τον 
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Νικολάου: «Γιατί είναι άδειο το πολυβολείο;». Μ’ απάντησε: «Δεν έχουμε 
πολυβόλα και άνδρες». Βγαίνουμε έξω από το συρματόπλεγμα περίπου 
50 μέτρα προς το ύψωμα «Κουλκουθούρια» και αρχίζουμε να κινούμαστε 
προς το «Πολένατα». Του είπα: «Βλέπεις; τα πολυβολεία της κορυφής 
δεν φαίνονται, συνεπώς δεν μπορούν να μας βάλουν, ενώ τα πέντε άδεια 
πολυβολεία φαίνονται και μπορούν να μας βάλουν. Ο Κυβερνητικός Στρα-
τός από τα «Κουλκουθούρια» θα πλησιάσει τα συρματοπλέγματα χωρίς 
να χτυπηθεί, θα ανοίξει διόδους στο συρματόπλεγμα, θα καταβάλει τη 
γραμμή των άδειων πολυβολείων. Θα βομβαρδίσει την κορυφή του «Πο-
λένατα» και με έφοδο θα καταλάβει τα «Πολένατα» και σε συνέχεια θα 
καταλάβει το «Λίσετσι», οπότε τα Τμήματα της Ταξιαρχίας, της κορυφής 
του Βίτσι και του «Γκλάβατα» αποκόπτονται και θα αιχμαλωτισθούν. 
Ο Κυβερνητικός Στρατός δεν θα χτυπήσει την κορυφή του Βίτσι, θα το 
καταλάβει από τα «Κουλκουθούρια», που θα κρατήσει με κάθε θυσία, 
καταλαμβάνοντας τα «Πολένατα» και το «Λίσετσι». Γι’ αυτό, πρέπει να 
επανδρώσουμε α πέντε πολυβολεία».

Έπειτα από την προσωρινή γνωριμία της διάταξης της Ταξιαρχία, σε 
μεγάλο χάρτη σχεδίασα τη διάταξη της Ταξιαρχίας, το Σχέδιο πυρός πο-
λυβόλων – οπλοπολυβόλων – όλμων και πυροβόλων, τα συρματοπλέγ-
ματα – ναρκοπέδια και εμπόδια. Σε συγκέντρωση ομαδαρχών, διμοιριτών, 
λοχαγών, ταγματαρχών και του Επιτελείου της Ταξιαρχίας, παρουσίασα το 
χάρτη και ανέπτυξα το Σχέδιο πυρός και πως πρέπει να πραγματοποιηθεί.

Προβληματίστηκα, εάν πρέπει να ενημερώσω την Ηγεσία του Δημο-
κρατικού Στρατού Ελλάδας για την κατάσταση της Ταξιαρχίας ή να σιωπή-
σω. Απεφάσισα να μη σιωπήσω, χωρίς να σκεφθώ ενδεχόμενες προσωπικές 
συνέπειες, και έγραψα γράμμα στο Πολιτικό Γραφείο του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ), στο οποίο έγραψα όσα παραπάνω γράφω 
και «Ο Κυβερνητικός Στρατός, για να καταλάβει το Βίτσι που κατέχει ο 
Δημοκρατικός Στρατός, δεν θα ενεργήσει στην κορυφή του Βίτσι. Από τα 
«Κουλκουθούρια» που κατέχει και θα τα κρατήσει.

Θα καταλάβει τα «Πολένατα», οπότε τα Τμήματα της 18ης Ταξιαρχίας 
του 1081 – της κορυφής του Βίτσι και του «Γκλάβατα» αποκόπτονται και 
αιχμαλωτίζεται, και σε συνέχεια θα καταλάβει το «Λισέτσι». Δεν υπάρχουν 
στο δημοκρατικό Στρατό πέντε πολυβόλα και 25 – 30 πολυβολητές για 
τα πέντε άδεια πολυβολεία του σημαντικού για τη διάταξη κωνοειδούς 
υψώματος «Πολένατα», από τη διατήρηση του οποίου εξαρτιέται η άμυνα 
της Ταξιαρχίας και του Βίτσι;». Ο κυβερνητικός Στρατός αυτή την τακτική 
εφήρμοσε και κατέλαβε εύκολα οι τρεις ημέρες το Βίτσι.
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Μετά λίγες ημέρες από την επίδοση του γράμματός μου ήρθε στο 
Σταθμό Διοίκησης της Ταξιαρχίας ο Αρχιστράτηγος Γεώργιος Βοντίσιος 
(Γούσιας) και μου είπε: «Αποφασίσαμε να πας Επιτελάρχης της 105 Ταξι-
αρχίας». Στην ερώτησή μου: «Γιατί, δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα;», 
απάντησε: «Καλύτερα να πας στο Λασσάνη». Πήγα στην 105 Ταξιαρχία, 
στην οποία Διοικητής ήταν ο Θανάσης Γκένιος (Λασσάνης) και Επίτροπος 
ο Λεωνίδας Τζιφρώνης και είχε αμυντική διάταξη στο γυμνό σχεδόν και 
πετρώδες βουνό «Μαλιμάσι».

Η Ηγεσία του Κυβερνητικού Στρατού είχε αποφασίσει να καταλάβει 
πρώτα το Βίτσι, που ήταν ευκολότερη επιχείρηση και σε συνέχεια με όλες 
τις δυνάμεις να καταλάβει το Γράμμο. Είχε σύγχρονα σχεδιάσει να παρα-
πλανήσει την Ηγεσία του Δημοκρατικού Στρατού ότι θα επιτεθεί πρώτα 
στο Γράμμο και κατόπιν στο Βίτσι.

Από τα παρατήριά μας στο «Μαδιμάδι» έβλεπα την νύχτα πολλά φώτα 
σε φάλαγγα να κινούνται προς το Γράμμο και την ημέρα ολιγώτερες 
κινήσεις φορτηγών προς το Γράμμο. Συμπέρανα ότι αυτές οι κινήσεις 
ήταν παραπλανητικές, ότι ο Κυβερνητικός Στρατός θα προσπαθήσει να 
καταλάβει πρώτα το Βίτσι. Αυτή τη γνώμη μου συζήτησα με τον Λασσά-
νη και το γνωστό μου από τη συνεργασία μας στο Τριμελές Γραφείο της 
παράνομης Στρατιωτικής Οργάνωσης Αξιωματικών Λάρισας το 1942 
Διοικητή της Μεραρχίας Τομπουλίδη Παύλο. Δεν θυμάμαι εάν έγραψα 
και γράμμα μ’ αυτή τη γνώμη μου στο Γενικό Αρχηγείο του Δημοκρατικού 
Στρατού. Δεν γνωρίζω επίσης εάν το Γενικό Αρχηγείο παραπλανήθηκε 
από αυτές τις παραπλανητικές κινήσεις και εάν μετακίνησε Δυνάμεις από 
το Βίτσι στο Γράμμο.

Η γνώμη μου είναι ότι η επιχείρηση στα «Κουλκουθούρια» δεν έπρεπε 
να γίνει και οι πολλές θυσίες ήταν άσκοπες, διότι και σε περίπτωση που 
θα καταλαμβάνονταν και θα διατηρούνταν μερικές ημέρες από το Δημο-
κρατικό Στρατό, ο Κυβερνητικός Στρατός με κάθε μέσο και κάθε θυσία θα 
τα ανακαταλάμβανε, διότι τα «Κουλκουθούρια» ήταν η βάση εξόρμησής 
του για την κατάληψη του Βίτσι.

Άγιος Ανδρέας, 20.9.2001 
Θεόδωρος Καλλίνος - Αμάρμπεης

Ανθυπολοχαγός της ΣΣΕ το 1937, Διοικητής Λόχου στο 19ο Σύνταγμα 
Πεζικού Σερρών (1937 – 38). Υπολοχαγός Διοικητής Λόχου στο Οχυρό 
Κάλης (1939 – 41) και στο Πόλεμο 1940 – 41. Εθελοντής Διοικητής Λόχου 
στη Μάχη της Κρήτης τον Μάιο 1941. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης 

LADIAS-MAXHTHS.indb   339 28/2/19   11:52 πμ



340 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΛΑΔΙΑ

1941 – 49. Καπετάνιος της ΧVΙης και ΧΙΙΙης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ. Μετά 
τη δραπέτευση από την εξορία Διοικητής Ταξιαρχίας και ?Επιτελάρχης 
της Ιης Μεραρχίας και 105 Ταξιαρχίας στο ΔΣΕ. Από τον Οκτώβριο 1949 
Πολιτικός Πρόσφυγας στην Τασκέντη, όπου σπούδασα Μηχανικός Μη-
χανολόγος, και από τον Ιούνιο 1967 στη ΣΟΔ Γιουγκοσλαβίας. Επανα-
πατρίσθηκα το 1982. Συνταγματάρχης ε.α.
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Κεφάλαιο 3
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΛΑΔΙΑ  

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΓΡΑΜΜΟΒΙΤΣΙ.  
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΑΟΠΛΩΝ ΡΟΥΜΕΛΗΣ

Από τους Λευτέρη Κατσιάκο, Θεόδωρου Καλλίνου  
και Μαρίας Κυριάκου

Από τον Πέτρο Ανταίο σε έκδοση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 
1948

Εισαγωγή

Στην καταγραφόμενη ιστορική πορεία των αόπλων ο Αριστείδης Λα-
διάς σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Θεόδωρου Καλλίνου και της Μαρίας 
Κυριάκου μελών του Δ.Σ.Ε. την εποχή εκείνη έφτασε στο Γράμμο και στο 
Βίτσι με τα θεσσαλικά Τμήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και 
κατέληξε στο Βίτσι όπου και άφησε την τελευταία του πνοή μαχόμενος 
στα υψώματα των Κουλκουθουρίων. 

Ο Λευτέρης Κατσιάκος κι αυτός από το Μεσενικόλα, έγραψε τα παρα-
κάτω για τον Αριστείδη Λαδιά. «Τον αντάμωσα για πρώτη φορά, ύστερα 
από το 1940 το Μάη του 1948, εντελώς απροσδόκητα, στις κορφές του 
μεγαλοπρεπούς Γράμμου, στο Γενικό Αρχηγείο του Δ.Σ.Ε. (Δημοκρατικού 
Στρατού Ελλάδος). Αγκαλιαστήκαμε. Στ’ αγριεμένα μπαρουτοκαπνισμέ-
να μάγουλά μας, κύλισαν δάκρυα χαράς και συγκίνησης. Ζήτησα από το 
Γενικό Αρχηγείο να έρθει μαζί μου στο δεύτερο ορεινό όγκο του Δ.Σ.Ε. 
στο Βίτσι, όπου τότε ήμουνα πολιτικός Επίτροπος. Πήραμε διαταγή του 
Γενικού Αρχηγείου και φύγαμε για το Βίτσι.
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Ο Αριστείδης τοποθετήθηκε Επιτελάρχης της 18ης Ταξιαρχίας του 
Δ.Σ.Ε. Η παρουσία του στο χώρο του Βίτσι, έδωσε μία καινούργια ώθηση 
σε όλους τους τομείς του αντάρτικού της περιοχής. Οι προβληματισμοί 
του, η ορθολογιστική του σκέψη, οι εμπειρίες ενός συγκροτημένου Λαϊ-
κού αγωνιστή, στρατιωτικού με πολλά προσόντα, βοήθησε πάρα πολύ το 
κίνημα της περιοχής και γενικότερα σε ευρύτερο χώρο.

Μετά την απελευθέρωση και την παράδοση των όπλων του ΕΛΑΣ, 
αναγκάστηκε, λόγω του άγριου διωγμού των αγωνιστών του ΕΛΑΣ, από 
το μεταβαρκιζιανό κράτος και τις ληστοσυμμορίες των Σούρληδων, Βουρ-
λάκηδων κ.λπ., να καταφύγει, με πολλούς άλλους συμπολεμιστές του, 
για δεύτερη φορά στο βουνό. Ηγετικό στέλεχος (Διοικητής Ταξιαρχίας 
του ΔΣΕ) με σπάνια ηγετικά προσόντα, με αυτοθυσία και αυταπάρνηση, 
αγωνίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης του ΔΣΕ, για να πέσει ηρωϊκά 
στη θέση «Κουλκουθούρια» (στη μάχη της Φλώρινας), στις 16-5-1949.

Η συνεργασία μας ήταν βραχυπρόθεσμη. Οι προετοιμασίες για τη 
μεγάλη μάχη βρίσκονταν και από τις δυο αντίπαλες πλευρές στο απο-
κορύφωμά τους, και λίγο πριν ξεσπάσει η μπόρα χωρίσαμε. Εγώ, με μια 
ταξιαρχία ανταρτών, φεύγω για τη μεγάλη μάχη του Γράμμου. Ο Αριστεί-
δης παρέμεινε στο Βίτσι. Οργανώνει επιχειρήσεις. Κάνει διεισδύσεις που 
βοηθάνε τα μαχόμενα τμήματα του Γράμμου. Στήνει ενέδρες, απειλεί τη 
Φλώρινα, την Καστοριά, το Αμύνταιο, την Πτολεμαΐδα. Κρατάει πάντα 
την ευθύνη και αποκρούει τις επιθέσεις του αντιπάλου. Κρατάει το χώρο 
της Περιοχής του Βίτσι ελεύθερο, για να περάσουν με το γνωστό ελιγμό 
οι δυνάμεις του Γράμμου στο Βίτσι.

Από τότε δεν ανταμώσαμε ξανά. Μάθαινα για την ηρωική του δράση 
και χαιρόμουνα. Έπεσε ηρωικά στις 16 του Μάη 1949 σε μάχη στα Κουλου-
κουθούρια στο Βίτσι, σαν Επιτελάρχης της 18ης Ταξιαρχίας και έμεινε για 
πάντα εκεί. Η κυβέρνηση του βουνού τον ονόμασε Αντισυνταγματάρχη 
–τιμημένο νεκρό– του Δ.Σ.Ε. Στα μέσα του Ιούνη του 1949, ένας γνωστός, 
κάτοικος της περιοχής, παλιός αντάρτης, με οδήγησε στο μέρος όπου είχε 
ταφεί. Το επισκέφτηκα με λίγα αγριολούλουδα και πολλά δάκρυα, ενώ οι 
μάχες γύρω μαίνονταν.» Ο Θεόδωρος Καλλίνος έγραψε για την επόμενη 
μέρα τα εξής: Την 20η Μαΐου 1949 κάλεσε ο τότε Υπουργός Στρατιω-
τικών της Δημοκρατικής Κυβέρνησης Δημήτρης Βλαντάς και μου είπε: 
«Σκοτώθηκε στα «Κουλκουθούρια» ο Επιτελάρχης της 18ης Ταξιαρχίας 
Αριστείδης Λαδιάς, θέλεις να πας στη θέση του;». Αιφνιδιάστηκα και πολύ 
λυπήθηκα, διότι ήταν γενναίος Αξιωματικός με στρατιωτικές γνώσεις και 
θάρρος έκφρασης της γνώμης του. Ήταν Καπετάνιος του 52ου Συντάγ-
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ματος του ΕΛΑΣ, όταν ήμουν Καπετάνιος της Θεσσαλίας ΧVΙης Θεσσα-
λίας και ΧΙΙΙης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ Ρούμελης και το Δεκέμβρη 1944 
Στρατιωτικός Διοικητής του τομέα Νέο Φάληρο – Πειραιά – Ελευσίνα. Το 
52ο Σύνταγμα είχε τομέα Νέο Φάληρο – Πειραιά μαζί με το 6ο Εφεδρικό 
Σύνταγμα του ΕΛΑΣ Πειραιά. Εκπλήρωσε επάξια την αποστολή του.

Κατωτέρω περιγράφεται από τον Πέτρο Ανταίο σε επίσημο κείμενο του 
Δ.Σ.Ε. η πορεία όλων εκείνων που έφτασαν στο ορεινό όγκο του Γράμμου 
και του Βιτσίου. 

Η Πορεία

Ο Πέτρος Ανταίος ιστορεί με ακρίβεια αυτή την ηρωϊκή πορεία στην 
συνέχεια του κειμένου:

Το χρονικό αυτό γράφτηκε στη ρημαγμένη τότε Πυρσόγιαννη της 
Ηπείρου, πάνω απ’ τον Σαραντάπορο, στο φως μιας καπνισμένης γκαζό-
λαμπας. Αν, φίλος επιμελητής δεν εξασφάλιζε λίγο πετρέλαιο από κείνο 
πού τροφοδοτούσε το «μηχανάκι» για τίς μπαταρίες του ασυρμάτου, υλικό 
πολυτιμότερο κι’ από τα λειψά πάντα πυρομαχικά, ίσως τούτη η ιστορία, 
πού την πρωτόγραψαν με τα ματωμένα, ξυπόλυτα πόδια τους στο χιόνι 
των Πιερίων οί άοπλοι αγωνιστές της Ρούμελης και της Θεσσαλίας, να μη 
γραφόταν και στο χαρτί. Γιατί τα ξημερώματα περνούσε «ο Γαλατάς» - το 
αναγνωριστικό της αεροπορίας – κι άρχιζε να δουλεύει μ’ εκκωφαντική 
χλαπαταγή ο εμφύλιος κρεατόμυλος του Γράμμου. Αντίκρυ μας, ολημερίς, 
καιγόταν ο Κλέφτης. Ήτανε ο Ιούλης του ’48. Τό γραφτό έφυγε τα χαρά-
ματα με σύνδεσμο για το Γενικό. Κι από κει στο τυπογραφείο των Βουνών. 
Σε λίγες βδομάδες – η μάχη του Γράμμου συνεχιζόταν όλο και πιο άγρια 
κι απελπισμένη – τα βράδια πάλι, οι μαχητές κι οι μαχήτριες, που κάποιοι 
τους είχανε πάρει μέρος στην «ηρωϊκή» ή σ’ άλλες παρόμοιες πορείες, που 
τους είχανε φέρει «στρατηγική εφεδρεία» στο Γράμμο, υπερνικώντας τόν 
κάματο της ολοήμερης μάχης, διάβαζαν για τον ίδιο το δικό τους αιματηρό 
μόχτο, -ψυχώνονταν απ’ τον ξεπερασμένο θάνατο, απ’ το χτεσινό άθλο, 
γιά ν’ αντιμετωπίσουνε τον αυριανό θάνατο, γισ καινούργιους άθλους. 
Γιατί θάνατος, μόχτος και άθλος ήτανε για το μαχητή και τη μαχήτρια του 
Δημοκρατικού Στρατού η κάθε μέρα, όχι μόνο της «ηρωϊκής», όχι μόνο 
του Γράμμου και του Βίτσι - η κάθε μέρα που άντεχαν σ’ αυτή τη δέκα 
φορές άνιση κι άλλες τόσες καταδικασμένη (αλλοίμονο, πόσοι το νιώθαμε 
τότες;!...) αναμέτρηση. 
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Κάποια βιβλιαράκια από κείνα πού διάβαζαν αποβραδίς πλάι στις 
αντάρτικες φωτιές, τα βρίσκαμε την άλλη μέρα διάτρητα, ποτισμένα από 
το αίμα τους, στ’ αμπέχωνα των νεκρών μας.

Μιλήσαμε γι’ άνιση αναμέτρηση. Όλοι οι λαϊκοί αγώνες στην ιστο-
ρία, ως τούς πιο πρόσφατους, ήταν στο ξεκίνημα και στο αρχικό τους 
ξεδίπλωμα άνισοι στην αντιπαράταξη υλικής δύναμης. Και νικηφόροι 
γίνονται μόνο, όταν τα μηνύματά τους, φλογίζοντας τις μάζες, τη μεγάλη 
πλειοψηφία ενός λαού, μετατρέπονται σε υλική, παρατάξιμη δύναμη. Αυτό 
είναι πού έκρινε και την έκβαση του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού. 
Ο αγώνας στάθηκε άνισος γι’ αυτόν, ασύγκριτα άνισος απ’ την αρχή ως 
το τέλος. Κι ούτε υπήρχε καμιά προοπτική, στις εσωτερικές και διεθνείς 
συνθήκες του 47- 49 για κάποια αλλαγή υπέρ τού ΔΕΣΕ. Θυμάμαι ένα 
χαρακτηριστικό περιστατικό. Στον τομέα της ταξιαρχίας μας (Κάμενικ 
- Γκόλιο - Πουλιάνα - Γύφτισσα), διαβάζοντας το Δελτίο Πληροφοριών, 
στάθηκα σ’ έναν αριθμό: 90 κανόνια παράτασσε ο αντίπαλος αντίκρυ μας. 
90 ήταν όλα κι όλα τα βλήματα των όλμων πού διαθέταμε κείνη τη μέρα 
της μάχης. Αυτός ήταν ο συσχετισμός δυνάμεων.

Κι ίσως ή πιο άνιση απ’ όλες τις αναμετρήσεις τού ΔΣ με τον αντίπαλό 
του να ήταν αυτή της «ηρωικής πορείας» – της Ταξιαρχίας Αόπλων Ρούμε-
λης. Μιας φάλαγγας από 1300 άοπλους νέους και κοπέλες και κάμποσους 
ηλικιωμένους, που τη συνόδευαν ελαφρές δυνάμεις με λίγα οπλοπολυ-
βόλα και σε κάποιες κρίσιμες μέρες ως τριακόσιοι παλιότεροι αντάρτες. 
Και δέχτηκε στη διάρκεια 40 περίπου ήμερων πορείας, από τη Βράχα της 
Ευρυτανίας ως το Γράμμο, στις σάρκες της τα πυρά από τανκς στον κάμπο 
της Θεσσαλίας, από πολεμικά πλοία στον Κίσσαβο και στον Πλαταμώνα, 
από κανόνια, αεροπλάνα, βαριά πολυβόλα στις συνεχείς ενέδρες και κυ-
κλωτικές κινήσεις μερικών ταξιαρχιών του αντίπαλου, νηστική ή με μία 
φούχτα καλαμπόκι, τρώγοντας στο τέλος και τα σκελετωμένα μουλάρια 
κι άλογα και βολβούς και φύλλα απ’ τις οξιές. Ή δοκιμασία εκείνη ήτανε 
από τις πιο τραγικές, αν όχι η πιο τραγική που υποχρεώθηκαν ν’ αντιμε-
τωπίσουν μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού. Σ’ αυτήν αναδείχτηκαν 
σε κορυφαία έξαρση οι ασύγκριτες αγωνιστικές αρετές της νεολαίας μας, 
όλων εκείνων που κατακυριεύει το είναι τους ένα υψηλό λυτρωτικό όρα-
μα. Μιλούσαμε και τότε, στο χρονικό, όπως θα δει ο αναγνώστης, για τ’ 
αγόρια και τα κορίτσια της Ρούμελης και για τους απλούς μαχητές που 
τους συνόδευαν. Δε μας ενδιέφερε τότε, ούτε ασχολούμαστε εδώ, με την 
ηγεσία, τις γενικότερες και τις συγκεκριμένες φοβερές της ευθύνες για 
τον ασύλληπτα βασανιστικό χαμό των περισσότερων αόπλων, το ισόβιο 
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σακάτεμα άλλων. Άντιπαρερχόμαστε τις αθλιότητες κάποιων «αρχηγών», 
που σε σκανδαλοθηρικά αναγνώσματα που, δυστυχώς, δημοσιεύει και ο 
δημοκρατικός τύπος, και σ’ εμπορικά βιβλία, βγάζοντας ο ένας του άλλου 
τ’ άπλυτα στη φόρα μπρος στο αηδιασμένο προοδευτικό κοινό της χώ-
ρας, δείχνουν τελικά ένα πράγμα: σε ποιων αδίσταχτων τα χέρια, ύστερα 
απ’ το στραγγαλισμό κάθε εσωτερικής δημοκρατίας, βρέθηκαν κείνα τα 
δίσεχτα χρόνια οι τύχες χιλιάδων αφοσιωμένων αγωνιστών. Παιδιών τού 
λαού μας, πού τάδιναν άλλη μία φορά όλα, ως τη στερνή ανασαιμιά τους 
για να σαρκωθούν, όπως πίστευαν, τα ποδοπατημένα στη λάσπη ιδανικά 
της μεγάλης μας Εθνικής «Αντίστασης.

Αποφασίσαμε, ύστερα από τριάντα χρόνια, να ξαναεκδώσουμε αυτό 
το ταπεινό χρονικό, προτιμώντας μάλιστα τη φωτομηχανική ανατύπωση, 
για την απόλυτη πειστικότητα μιας όχι εκ των ύστερων «διορθωμένης» 
και «βελτιωμένης» κατά τις περιστάσεις και τις σκοπιμότητες γραφής, 
για δύο λόγους: Πρώτο, γιατί νομίζουμε πώς έτσι ακριβώς αποχτά την 
αξία απροσμάχητου ντοκουμέντου και μαρτυρίας αυτόπτη, της εποχής. 
Και δεύτερο, γιατί αναδείχνει, σε μέρες ακριβώς που πολλή λάσπη του 
βυθού αναδευέται στην επιφάνεια, μία τραγική περιπέτεια του εμφύλιου 
πολέμου – την πορεία των αόπλων της Ρούμελης, σαν ένα «διαμάντι» 
όπως σημειώναμε και στον τοτινό πρόλογο, εκείνων των αγωνιστικών 
αρετών των απλών ανθρώπων του λαού και της νεολαίας μας, που άσχετα 
από τη μοιραία έκβαση εκείνης της αναμέτρησης, είναι οι ίδιες που μας 
συντήρησαν, μας διέσωσαν και μας λάμπρυναν σαν λαό και σαν έθνος 
στο τρικύμισμα των αιώνων. Αυτές, που θα δικαιώσουν όλο το χυμένο 
σ’ αυτή τη μυριάκριβη γη αίμα, όλο τον ίδρω, το δάκρυ και το μόχτο 
των αγωνιστών της ελευθερίας, όταν ξημερώσει η μέρα «να λάβουν τα 
όνειρα εκδίκηση».

Ας σταθεί η δεύτερη τούτη έκδοση σεμνό μνημόσυνο μετά 30 χρόνια, 
όσων πέσανε σ’ εκείνη την «τραγική πορεία» τού 46-49, όχι βέβαια μόνο 
των παιδιών της «Ταξιαρχίας αόπλων Ρούμελης», όχι μόνο των μαχητών 
και μαχητριών του ΔΣΕ, αλλά όλων των γιών του λαού μας κι’ από τα δύο 
στρατόπεδα.

Το βιβλιαράκι αυτό, δίνει σε αφήγηση, λίγες αμυδρές γραμμές της 
ηρωϊκής πορείας της ταξιαρχίας των άοπλων πατριωτών της Ρούμελης.

Η πορεία των άοπλων, στέκεται σήμερα, ένα λαϊκό διαμάντι στην ιστο-
ρία του απελευθερωτικού μας αγώνα.

Σαράντα μέρες και σαράντα νύχτες πάλεψαν με γυμνά στήθια και 
ξυπόλητα πόδια, οι πατριώτες της ταξιαρχίας, για να φτάσουν εκεί που 
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με το όπλο στο χέρι, θα μπορούσαν να πολεμήσουν για τη λευτεριά της 
πατρίδας.

Πάλεψαν μ’ ανώτερη λαϊκή επαναστατική έξαρση πού φτάνει τις με-
γαλύτερες αγωνιστικές δημιουργίες του λαού μας, με παγωνιές και με 
θύελλες, με την πείνα, με τα πλημμυρισμένα ποτάμια, πάλεψαν και νίκησαν 
την εχθρότητα του χειμώνα και τη λύσσα των μισθοφόρων.

Σε μάχες 22 ημερών και σε νυχτερινές ενέδρες, νίκησαν, ανάτρεψαν 
και κυνήγησαν, ρεζίλεψαν και ξευτέλισαν το θρασύδειλο εχθρό, που κι-
νητοποίησε ολόκληρες ταξιαρχίες, δεκάδες αεροπλάνα, πυροβολικό και 
τανκς, ακόμα και πολεμικά πλοία απ’ τη θάλασσα και ρίχτηκε αφηνιασμέ-
νος πάνω στην «εύκολη λεία» των άοπλων πατριωτών, με σκοπό να τους 
εξοντώσει ή να τους αιχμαλωτίσει..

Με κρυοπαγημένα και πληγιασμένα ποδιά, οι άοπλοι πατριώτες, σε 
νυχτοήμερη ασταμάτητη πορεία, κάλυψαν ένα μεγάλο χώρο, έξι βουνο-
σειρές απ’ τη Ρούμελη ως τη Μακεδονία, διάσχισαν τέσσερις μεγάλους 
κάμπους κι έξι δημοσιές, βαθειά μεσ’ τις γραμμές του εχθρού.

Οι μοναρχοφασίστες μισθοφόροι των ξένων, κούφιοι και χρεωκοπη-
μένοι, ανίκανοι να νοιώσουν το λαϊκό μεγαλείο και στις ψηλότερες του 
κορφές, πήγαν να θριαμβολογήσουν ξετσίπωτα τους λίγους: αιχμάλωτους 
και τους τραυματίες πού έπιασαν.

Όμως, η λαϊκή αυτή εποποιΐα, είνε μία νίκη, που δε θα σβύσει απ’ τη 
μνήμη του λαού μας. Τα ματωμένα χνάρια των άοπλων πατριωτών, έγρα-
ψαν πάνω στις χιονισμένες κορφές, την ίδια την ηρωική και νικηφόρα 
πορεία του Δημοκρατικού μας Στρατού, του λαού μας.

Εμείς δεν πρέπει ν’ αφήσουμε να χαθεί, αυτό το χρυσάφι μαζικού λαϊκού 
ηρωισμού, ακατάλυτης προσήλωσης στο σκοπό, λαϊκής αλληλεγγύης και 
συντροφικότητας, καρτερίας και μαζικής συνειδητής πειθαρχίας.

Αντίθετα, νίκη αυτή του λαού μας πού μάχεται και με γυμνά στήθια 
ενάντια στον πάνοπλο εχτρό, πρέπει να την κάνουμε πείρα και δίδαγμα, 
να τη γονιμοποιήσουμε μέσα στις ψυχές των μαχητών και των στελεχών 
του Δημοκρατικού μας Στρατού, όλων των πατριωτών της Ελλάδας, ως 
τις πόλεις που πρέπει να μάθουν πως πολεμούν και πως νικούν οι πατρι-
ώτες που δε χάνουν την πίστη τους στη νίκη και μπρος στις μεγαλύτερες 
δυσκολίες. Αυτός είνε και ο καλύτερος τρόπος να διαφυλάξουμε άδοτο 
το λαϊκό διαμάντι, πλάϊ σε τόσες άλλες αγωνιστικές παραδόσεις που δη-
μιουργεί ο σημερινός μας αγώνας για τις γενιές που θάρθουν.
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TO ΞΕΚΙΝΗΜΑ
18 Φλεβάρη του 1948. Η Λαϊκή φάλαγγα των άοπλων ξετυλιγόταν 

πάνω στο καινούριο χιόνι. Η ουρά της φάλαγγας έβγαινε ακόμα απ’ τη 
Βράχα, που κοιμόταν, μόλις ξεχωρίζοντας μέσ’ το αυγινό παγωμένο σύ-
θαμπό. Τα τσαρούχια βυθίζονταν με προσοχή στο χιόνι που βούλιαζε 
τρίζοντας, πηδούσαν τα μικρορέματα, για να βαστάξουν όσο μπορούσαν 
περισσότερο, τη νυχτερινή ζεστασιά στα πόδια.

Η φάλαγγα κυλούσε μ’ αργό βήμα ακόμα σιωπηλή, σα να την τριγυρ-
νούσε μία ανησυχία, σα να τη βάραινε μία έγνοια.

Για που κινούσε αλήθεια αυτή η παράξενη λαϊκή στρατιά; Ξεχώριζαν 
στο χιόνι, οι διμοιρίες, οι λόχοι, τα τάγματα, πειθαρχημένοι, σφιχτοδε-
μένοι στρατιωτικοί σχηματισμοί. Όμως, οι μαχητές αυτής της στρατιάς, 
δεν είχαν δίπλα τρεις – τέσσερις, σε κάθε ομάδα, είχαν στους ώμους σκα-
πάνες και φτυάρια, τσεκούρια και τηλεβόες. Οι μαχητές της δεν ήταν 
μόνο νέοι. Ήταν κι εκατοντάδες κοπέλες, αγρότισσες και βλαχοπούλες, 
με πολύχρωμα πλεχτά φουστάνια και τσαρούχια που ολοένα γλιστρούσαν 
στο χιόνι. Ήταν κάμποσοι δεμένοι άντρες, λίγοι μεσόκοποι και πιο λίγοι 
γερόντοι πίσω άπ’ τα μεταγωγικά, με τρίχινες κάπες, μαζί με λιγνοπόδα-
ρα αγόρια δεκάξι χρονώ. Τα μουλάρια ήταν φορτωμένα με παξιμάδια, 
τραχανά, αλεύρι, λάδι, λίγο καπνό, καρφιά και πέταλα για τα ζώα και 
χίλια ζευγάρια τσαρούχια. Για να ετοιμαστεϊ αυτή η μικρή επιμελητεία 
αγρυπνούσαν τις τελευταίες νύχτες στο χωριό συνεργεία από σιδεράδες 
και από τσαρουχάδες. Αγωνίστηκαν όλα τα γύρω χωριά για το λίγο δέρμα 
και το λίγο σίδερο. Σφάχτηκαν και τα τελευταία. βόδια, για να φτιαχτούν 
από τα φρέσκα τομάρια τους τα εφεδρικά τσαρούχια. Δούλευαν νύχτα 
και μέρα με βάρδιες οι γυναίκες στη Φουρνά και στη Βράχα για το ψωμί 
και τα παξιμάδια.. Όσο προχωρούσαν οι προετοιμασίες, όλοι τόνοιωθαν 
κι ας μη το κουβέντιαζε κανείς, πως σε λίγο θάρχιζε μία μεγάλη πορεία.

Τις τελευταίες μέρες, πολλοί άπ’ τους άοπλους κι οι πιο ζωντανές κο-
πέλες, τόβαζαν πιο ανοιχτά. «Τι καθόμαστε δω; Οι αντάρτες περνοδια-
βαίνουν, δίνουν μάχες και γυρνάνε, κι εμείς; ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΠΛΑ! ΘΕ-
ΛΟΥΜΕ ΟΠΛΑ! ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 
ΦΑΣΙΣΤΕΣ! 

Τούτη η κραυγή έκλεισε τις δύο – τρεις τελευταίες συγκεντρώσεις. 
Επισφράγιζε πως η σοβαρή, συστηματική, ενθουσιώδικη στρατιωτική 
και πολιτική δουλειά που είχε γίνει ένα μήνα στα έμπεδα, είχε πετύχει. 
Το χωράφι είχε οργωθεί βαθειά και γερός λαϊκός σπόρος ήταν έτοιμος να 
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ριχτεί στη δοκιμασία. Και νι χώρα, ξεκινούσαν βαθειά και γερός λαϊκός 
σπόρος ήταν έτοιμος να ριχτεί στη δοκιμασία. Και να τώρα, ξεκινούσαν

Εχτρικό, το χιονισμένο φλεβαριάτικο πρωϊνό, τριγυρνούσε με σκοτεινά 
προμηνύματα τη φάλαγγα των αόπλων, στα πρώτα της βήματα. Μαζί με 
το χιόνι που έπεφτε, πάσκιζε να σταλάξει μέσα τους βαρειά, παγωμένα 
ρωτήματα.

– «Για πού κινάτε τρελοί;»
– «Πούνε τα όπλα σας; Πούνε τ’ αρβόλια κι οι χλαίνες που έχουν οι 

εχτροί σας; Τα ζώα σας θα πέσουν στο χιόνι. Έχετε ξαναπεινάσει μέρες 
λαοβδομάδες;»

– «Αρχίζετε την πιο οχληρή μάχη με μας, με τους παγωμένους αγέρη-
δες και τα φουσκωμένα ποτάμια, με τα κρουσταλλισμένα χιόνια και την 
πείνα. Και θα σας ριχτούν κι οι άλλοι εχτροί σας με τ’ αεροπλάνα και με τα 
τανκς. Κι εσείς; με τα τσαρούχια, με τους κασμάδες και με τους τηλεβόες 
θα μας νικήσετε, γενναίοι μας άοπλοι; Τρελοί !»

Η φάλαγγα κυλούσε μ’ αργό βήμα, σιωπηλή. Ξάφνου από μπρος, άπ’ 
το κεφάλι της φάλαγγας, πού είχε βγει στο πρώτο διάσελο, ξεχύθηκε πίσω 
μία ζεστή νεανική φωνή. 

– «Συναγωνιστές!» 
Ο παλμός κι η δύναμη της φωνής, ανασήκωσε τα σκυφτά κεφάλια, 

που άσπριζαν άπ’ το χιόνι.
– «Τι, είμασε εμείς;»
Η φωνή συνεπήρε τη φάλαγγα• χίλια στήθια φούσκωναν απ’ τον πα-

γωμένο αγέρα, χίλια στόματα απάντησαν με μία πολύφωνη κραυγή, το 
γνωστό τους σύνθημα:

– «Μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας». Δε μπόρεσε 
να την πνίξει το χιόνι τούτη την κραυγή που ροβολούσε σα ζεστό κύμα 
άπ’ τις κορφές και τα διάσελα.

– «Γιατί αγωνιζόμαστε;» συνέχισε η νεανική φωριν σβύσει ακόμα ο 
πρώτος αχός.

– «Για τη Λευτεριά, τη Δημοκρατία και την Ανεξαρτησία της πατρί-
δας!». Αντιβούισε η φάλαγγα.

– «Ποιος είναι ο Αρχηγός μας; »
– «ΜΑΡΚΟΣ! ΜΑΡΚΟΣ! ΜΑΡΚΟΣ! » 
– «Ποιο είνε το σύνθημά μας;»
– «ΣΤ’ ΑΡΜΑΤΑ ΣΤ’ ΑΡΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΧΙΛΙΑΚΡΙΒΗ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ! »
«ΣΤ’ ΑΡΜΑΤΑ! ΣΤ’ ΑΡΜΑΤΑ!»..Αντιβούιζε τώρα τραγουδιστά ή φά-
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λαγγα ολόκληρη. Μαζί της. αντιβούισαν και τα ρουμελιώτικα ελάτια και τα 
ρέματα, τα παληά τα κλέφτικα και τα ελασίτικα λημέρια, τα βραχοβούνια, 
οι σπηλιές κι οι πουρναρόριζες που φύλαξαν τους πρώτους αντάρτες μας, 
η ανταρτομάνα η Ρούμελη απ’ άκρου σ’ άκρο.

Η φάλαγγα ζωντάνεψε. Οι μεταγωγικοί βάρεσαν τα ζώα τους. Μία 
συντροφιά νεολαίοι αρχίσαν τα τραγούδια. Σε λίγο όλη η φάλαγγα προ-
χωρούσε με τραγούδια και συνθήματα, ξετυλίγονταν στην πρώτη μέρα 
της πορείας, της, μ’ αισιοδοξία και ζωντάνια που ξεχειλούσε. Αυτό ήταν το 
ξεκίνημα της «ταξιαρχίας άοπλων Ρούμελης». Το ταξίδι μεγάλο, ως πάνω 
στο Βοριά. Το δρομολόγιο δύσκολο. Μπρος στους άοπλους πατριώτες, 
ορθωνόταν σε χιονισμένα απανωτά κύματα, πρώτα η Όρθρυ, ύστερα το 
Μαυροβούνι, παραπέρα ο Κίσσαβος, πιο πάνω ο Όλυμπο; ακόμα πιο 
βόρεια, τ’ Αντιχάσια, τα Χάσια, ο Όρλιακας. Ανάμεσα στις 7 αυτές βουνο-
σειρές απλωνόταν 4 μεγάλοι κάμποι, δεκάδες πλημμυρισμένα ποτάμια και 
ρέματα, 7 δημοσιές κι ολόκληρες ζώνες που αλώνιζε πάνοπλος ο εχθρός, 
με τα τανκς και τις ενέδρες του.

Μέρες και νύχτες θα διπλώνεται και θα ξεδιπλώνεται, σε βαθιές ρεμα-
τιές, σ’ εχθρικά περάσματα, σε κορφές και σε διάσελα που σφυράει το χιο-
νοβόρι, η απέραντη λαϊκή φάλαγγα των αόπλων πατριωτών. Θα πρηστούν, 
θα ματώσουν και θα ξεπαγιάσουν τ’ αδύναμα πόδια των κοριτσιών, των 
παλικαριών και των λίγων γερόντων, με τα φτωχά τσαρούχια. Ίσως έρθει 
κι η πείνα. Κάποιοι μπορεί να φύγουν, να λυγίσουν, λιγοστοί να πέσουν. 
Μα, οι πολλοί; Αυτή η ολοζώντανη φάλαγγα που προχωρεί με τραγούδια 
και συνθήματα για να πάρει όπλα; Θα φτάσουν αυτοί;

Μία θέληση και μία δύναμη, ανώτερη απ’ τη δύναμη και τη θέληση 
του καθένα ξεχωριστά, εμψυχώνει αυτές τις εκατοντάδες των άοπλων 
πατριωτών. Αυτή τους υπερασπίζει και τους οδηγά εκεί που κινούν για 
να φτόσουν, γιατί πίστεψαν πως έπρεπε να φτάσουν. Είνε η θέληση κι η 
ακατανίκητη δύναμη του επαναστατημένου λαού, του πνιγμένου δίκηου, 
που έχει πια ξεσηκωθεί και ζητάει ΟΠΛΑ!

ΣΤΗΘΟΣ ΜΕ ΣΤΗΘΟΣ ΜΕ ΤΑ ΤΑΝΚΣ 
Η «ταξιαρχία άοπλων Ρούμελης βρίσκονταν σε πορεία πέντε μέρες κιό-

λας. Είχε τελειώσει μ’ επιτυχία το πρώτο άλμα απ’ τη Βράχα ως το Δερελί. 
Πέτυχε και το δεύτερο νυχτερινό άλμα, από το Δερελί στο Νταμπακλή, 
διασχίζοντας τον πρώτο κάμπο και την πρώτη δημοσιά. Ολόκληρη η προ-
σοχή της Διοίκησης, συγκεντρώθηκε στο να μη νοιώσει ο εχθρός, αυτά τα 
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δύο πρώτα άλματα. Έπρεπε οι φασίστες να ξαφνιαστούν στο παράτολμο 
άλμα που άρχιζε τώρα, μεσ’ απ’ την καρδιά του θεσσαλικού κάμπου, για 
το πέρασμα προς το Μαυροβούνι.

Με το ξεκίνημα, δούλεψε κιόλας λιγόλογο το πραχτορεϊο ειδήσεων 
«ΤΣΑΡΟΥΧΙ».

– «Πάμε για τον κάμπο... Απόψε θάχουμε πανηγύρια...»
Η λαϊκή φάλαγγα ξετυλιγόταν ανάμεσα στους χαμηλούς λόφους που 

βγάζαν προς τον κάμπο, με τρακόσους ακόμα Θεσσαλούς, πλάϊ στους 850 
Ρουμελιώτες. ΟΙ καινούριοι, είχαν ακολουθήσει απ’ το Νταμπακλή και 
ξεχώριζαν στο βάδισμα και στις συντροφιές. Όμως, οι «παλιότεροι» της 
ταξιαρχίας, πιάναν κουβέντα μαζί τους, τους δείχναν στοργή κι ενδιαφέ-
ρον. τους συμβούλευαν. Είνε ανάγκη το λαϊκό – δημοκρατικό χωνευτήρι 
της φάλαγγας να τους αφομοιώσει γρήγορα, να τούς εμψυχώσει με το 
μαχητικό πνεύμα, την υψηλή διάθεση και την αισιοδοξία της ταξιαρχίας 
για να μπορέσουν σ’ ένα σύνολο ν’ αντιμετωπίσουν κάθε δοκιμασία της 
σκληρής πορείας.

Σήμερα, η φάλαγγα είνε πιο βαρειά. Τα πόδια των περισσότερων άρχι-
σαν να πρήζονται, άνοιξαν οι πρώτες πληγές. Τα στελέχη της ταξιαρχίας 
επέμεναν να γίνονται μπάνια μ’ αλάτι στους σταθμούς κι αυτά ανακούφι-
ζαν λίγο τα πόδια/ Δύο φορές ήρθε εντολή απ’ το κεφάλι της φάλαγγας να 
σταματήσουν τα τραγούδια και τα συνθήματα. Μα, πάλι, η Μαρία άπ’ το 
Δερελί κι η Ξανθή απ’ την Καΐτσα, ο Φουντούκος με τους μεταγωγικούς, ο 
Λεύτερης ο μαθητής με το πηλήκιο και τη χρυσή κουκουβάγια, συντροφιές 
- συντροφιές, οι άοπλοι πατριώτες, τραγούδαγαν με κατεβασμένο τόνο. 
Καμμιά φορά αποξεχνιόνταν, οι φωνές δυνάμωναν, κι άρχιζε το «τηλέ-
φωνο» από μπρος «Μεταδώστε πίσω να μήν τραγουδούν! Μπαίνουμε 
σ’ εχθρική ζώνη…». Τα χωριά που μόλις ξεχωρίζουν στους καταχνιασμέ-
νους λόφους μπροστά, είνε τα Σουρλοχώρια των Φαρσάλων. Ο εχτρός, 
θα παρατηρούσε κιόλας, αυτή την παράξενη φάλαγγα. Μα, οι άοπλοι 
βλέπουν με σιγουριά τούς καβαλάρηδες τού Γαζή και του Συρόπουλου, 
να προχωρούν σε μία διπλή περήφανη γραμμή δεξιά κι αριστερά τους, να 
κοντοστέκουνται στα υψώματα που δεσπόζουν στο να ξετυλιχτεί όλη η 
φάλαγγα, κι ύστερα να καλπάζουν στη λάσπη του κάμπου. Ξέρουν πως 
εμπροσθοφυλακή είνε τα παλικάρια του Πυθαγόρα και πίσω τους φρου-
ρούν οι επονίτες τού 1ου τάγματος Δημοκρατικής Νεολαίας Ρούμελης. 
Έχουν εμπιστοσύνη στα ένοπλα αδέρφια τους και προχωρούν στον κάμπο. 

Ξάφνου, μεσ’ στην υγρή πάχνη( πού τύλιγε τον κάμπο, ακούστηκαν 
απ’ τα υψώματα τού χωριού Νταβλατάνι ντουφεκιές και ριπές. Ήταν οι 
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πρώτες σφαίρες αυτές, που σφύριζαν τώρα πάνω απ’ τα κεφάλια των άο-
πλων. Βουητό ακούστηκβ άπ’ τη δημοσιά των Φαρσάλων. 

– Τάνκς!... Τάνκς,! …, ψιθύρισαν τρέχοντας μέσα στην πηχτή λάσπη 
οι άοπλοι. Μα, κείνη τη στιγμή μπρος δεξιά, κάλπασαν μ’ ορμή σ’ αραιή 
διάταξη οι καβαλλάρηδες. Μία βαθειά κραυγή ακούστηκε με0σ’ απ’ την 
καταχνιά:

– AEPAAA! …
Τ’ αυτόματα κελαϊδούσαν πάνω απ’ τ’ άλογα.
– Τους κυνηγάι το ιππικό μας!
– Ο Γαζής θα τους γαζώσει γερά!. 
Τα τανκς έβαζαν ριπές κι εγκαιροφλεγή πάνω στη φάλαγγα. Οι άοπλοι 

προχωρούσαν μεσ’ στον απέραντο εχθρικό κάμπο, που μόλις τώρα άρχι-
ζαν το πέρασμά του. Προχωρούσαν παλεύοντας με το πρώτο ζάφνιασμα 
και τον πρώτο φόβο, με τήν παχειά λάσπη που ξεκολλούσε απ’ τα πόδια 
τα τσαρούχια και τ’ άρβυλα, έπεφταν και σηκώνονταν μεσ’ στις σφαίρες, 
έτρεχαν στάζοντας πικρόν ιδρώτα, για να φτάσουν στη θέση τους, όταν 
κοβόταν η φάλαγγα. Οι καβαλλάρηδες γύριζαν. Είχαν κυνηγήσει τον 
εχτρό απ’ το Νταβλατάνι και πήραν κάμποσα λάφυρα. Η φάλαγγα κυ-
λούσε μρσ’ στο λασπόκαμπο ώρες … Πίσω, οι νεολαίοι πιάστηκαν πάλι με 
τους μπουραντάδες που ερχόταν απ’ τη δημοσιά και πήγαιναν να ριχτούν 
στους άοπλους. Νύχτωσε, κι η τσακισμένη φάλαγγα δεν είχε ακόμα σταθεί 
ν’ ανασάνει.

Τώρα μπρος, κάπου εκεί βαθειά στο σκοτεινιασμένο κάμπο, απλωνόταν 
η κορδέλα της δημοσιάς Βόλου–Λάρισας. Τι υποδοχή νάχε ετοιμάσει ο 
εχθρός απ’ το πρωί στους άοπλους;

– «Θάχουν φέρει λες, τανκς στο δημόσιο;» άφησε τη σκέψη του να 
κυλήσει κάποιος στο σκοτάδι.

– «Αμ’ τι.. Κορόϊδα εινε; Και τανκς κι «άλλα μυστήρια»..Απάντησε μία 
άλλη φωνή.

– «Τι άλλα «Μυστήρια» και σαχλαμάρες μου τσαμπουνάς;» Ακούστηκε 
νευριασμένη λίγο ή πρώτη φωνή. «Μήπως θα φέρουν κι υποβρύχια στον 
κάμπο; Να! Τανκς και τανκς το πολύ..» Ή άλλη φωνή, μουρμούριζε μεσ’ 
απ’ τα δόντια.

– «Άντε και να δούμε πόσοι θα βγουν πέρα απόψε …». Ακολούθησε 
τότε ανάμεσα στις «δύο φωνές τούτος ο διάλογος:

– «Εσύ συναγωνιστή είσαι απ’ τούς καινούργιους που ήρθατε στο 
Νταμπακλή;» 

– «Ναι μας προσκόλλησαν στην ταξιαρχία <στο Νταμπακλή».
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– «Φοβάσαι;» 
– «Άοπλοι άνθρωποι συναγωνιστή!» 
– «Φοβάσαι; Φοβάμαι τα τανκς, τ’ άλλα: μυστήρια των μπουραντά-

δων»; Η φωνή απόξω ήταν σοβαρή, επέμενε, μα είχε ένα συντροφικό τόνο. 
– «Άσε με ήσυχο τώρα. Ποιος δε φοβάται μεσ’ στις σφαίρες; Έχω δύο 

παιδιά στο χωριό.. Μήτε βδομάδα που μας πήραν.. Που πάμε τώρα μεσ’ 
στον κάμπο; Μεσ’ στις ενέδρες; λέω πως θα κολλήσω εδώ στη λάσπη και 
θα μείνω. Να, έτσι, δε θα μπορέσω άλλο να τρέξω, οι σφαίρες θα σφυράνε 
κι εγώ θα κολλήσω εδώ». Μιλούσε σα να παραμιλούσε. Ο άλλος σώπαινε. 
Σκεφτόταν πως θα βγάλει πέρα τούτη τη δοκιμασία, ο συναγωνιστής του 
αυτός, δίχως, πίστη, δίχως ιδανικό; Αυτουνού τα μάτια είνε γεμάτα ακόμα 
απ’ το χαμόσπιτο με τα δύο παιδάκια, γιομάτα δέος για τις φονικές μηχανές 
των μπουραντάδων. «Άοπλοι άνθρωποι». Nαι. Αυτός ήταν άοπλος. Πώς 
θα πάλευε; Πώς θα τάβγαζε πέρα; 

Τον πήρε μία βαθειά λύπη, γι’ αυτόν τον έρημο, φτωχό, φοβισμένο 
αγρότη, που μπορούσε να γίνει μαχητής του Δ.Σ.Ε., να πολεμήσει για τα 
δύο αρκουδόπουλά του, για μιάν άλλη ζωή που ούτε τη φανταζόταν, μα 
μπορούσε κι απ’ ώρα σ’ ώρα ίσως, να γίνει λιποτάχτης στην πρώτη εχθρική 
ενέδρα, ή να πέσει εκεί, πάνω στη λάσπη, ένα με τη λάσπη κι αυτός, δίχως 
ένα ιδανικό, δίχως μία θέληση δικιά του, μάταιο θύμα. Δε χρειαζόταν πολύ 
σκέψη. Έπρεπε να μοιράσει μ’ αυτόν τον άγνωστο άοπλο, τα όπλα που 
είχε δώσει σ’ αυτόν, ο Δ.Σ Ε. και πρώτ’ απ’ όλα την πίστη την αστείρευτη 
δύναμη του λαού, στον εαυτό του, στη νίκη που φεγγοβολάει μέσα στις 
θύελλες και τις τρικυμίες του αγώνα.

– «Πώς σε λένε συναγωνιστή», τον ρώτησα.
– «Γιώργη … Κι’ εσένα;» 
– «Ανέστη».
Έσφιξε το χέρι του στον αγκώνα του Γιώργη, του «απελπισμένου», 

που παραπατούσε βογκώντας μεσ’ στη λάσπη και τράβηξε μαζί του;. 
Του μιλούσε με μικρές, απλές, συντροφικές κουβέντες. Ήταν σα νάρριχνε 
φούχτες σπόρο, στη σκαμμένη απ’ την αγωνία ψυχή του άλλου. Προχω-
ρούσαν με βαρειά βήματα, πιασμένοι χέρι με χέρι, μεσ’ στον απέραντο 
εχτρικό κάμπο …

Δεξιότερα απ’ ένα μικρό λοφάκο του κάμπου, πριν τη δημοσιά, πλά-
γιασε να ξανασάνει ή φάλαγγα των άοπλων … Μόλις είχανε ξεφύγει απ’ 
την ενέδρα και τις τροχειοδειχτικές του Καλού Νερού. Ησυχία το μεγάλο 
φεγγάρι του κάμπου κρυφόβλεπε, μεσ’ απ’ τα σύννεφα, αυτή την παράξε-
νη φάλαγγα πού είχε πλαγιάσει πάνω στη λάσπη και κοιμότανε κιόλας.. 
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Ξάφνου απ’ το αριστερό ύψωμα, μπήχτηκαν πάνω στην αποκαμωμένη 
απ’ τον ύπνο και την κούραση φάλαγγα. πυκνά πυρά

Αμέσως μπρος και αριστερά, ακούστηκαν μανιασμένες φωνές.
– «’Απάνω τους!. Ένα οπλοπολυβόλο εδώ! χτυπάτε τους!.. ΑΕΡΑΑΑ!...» 

Άρχισαν να χτυπούν κι οι αντάρτες. Μία ταραχή κι ενα ανακάτωμα ξεχύ-
νονταν απ’ τις πρώτες γραμμές. Οι άοπλοι έμεναν ακόμα, μισοξαπλωμένοι, 
ταραγμένοι, αλλ’ ακίνητοι. «Είνε οι δικοί μας μπροστά.. Θα μσς φυλάξουν» 
σκέφτονταν. Σε λίγο συγκεντρώθηκαν λίγο πιο αριστερά απ’ το ύψωμα, 
όλοι μαζί οι άοπλοι/ Κοντανασαίνοντας βαρειά απ’ την αγωνία και το 
ξάφνιασμα, η μάζα στάθηκε, μία μεγάλη σκοτεινή κηλίδα μέσα στο αμυδρό 
φεγγαρόφωτο του κάμπου. Τα πυρά ακούγονταν τώρα από παντού. Τα 
ένοπλα τμήματα είχαν μπλεχτεί σε συγκρούσεις, πλάϊ στο λοφάκο, κάτω 
προς τη δημοσιά, δεξιότερα σ’ άλλα υψώματα. Σ’ όλα τα επίκαιρα σημεία 
προς το δρόμο, ξεφύτρωναν τα κρυφά δόντια του εχθρού. 

Πάνω απ’ το λοφάκο, φάνηκε ένα φως δυνατό, σταθερό. Δεν ήταν φω-
τοβολίδα. Βούισμα μηχανής ακούστηκε να σιμώνει. Μία φωτεινή σπαθιά 
– ο προβολέας –χάραζε τον ουρανό. Ίσα πάνω απ’ το λοφάκο». 

– «Τανκς! Τανκς!» ψιθύρισαν. 
Η σπαθιά του προβολέα γίνηκε πιο δυνατή το βούισμα δυνάμωνε, δυ-

νάμωνε. Τα τανκς, ανηφόριζαν το μικρό λοφάκο. Λίγο ακόμα και θάφταναν 
στην κορφούλα. Ο προβολέας θάπεφτε τότε πάνω στη μάζα, τα τανκς θα 
ρίχνονταν πάνω σ’ αυτούς τους «άοπλους μαχητές», τα πολυβόλα κι οι 
αλυσίδες θα λιάνιζαν τα τρυφερά κορμιά των κοριτσιών, τα σκεβρωμένα 
γεροντίστικα κόκαλα των μεταγωγικών, τα γυμνά στήθια των παλικαριών. 
Τούτος ο πιστός λαός, χίλιοι διακόσιοι άοπλοι πατριώτες, που φώναζαν 
«ΟΠΛΑ!» και ξεκίνησαν για να τ’ αποχτήσουν, μεσ’ στις θύελλες μίας 
σκληρής πορείας μπορούσαν απ’ τη μία στιγμή στην άλλη να σκορπίσουν 
στον κάμπο, στην αιχμαλωσία ή το θάνατο. 

Μα, η αγωνία δε γίνηκε πανικός. Οι άοπλοι στέκονταν εκεί. Τα πρη-
σμένα ξυπόλητα πόδια, είχαν κολλήσει βαθειά στη λάσπη. 

Το πρώτο τανκς έφτανε πια στην κορφούλα, μπρος. Ασυναίσθητα 
οι άοπλοι πατριώτες, πιάνονταν ο ένας με τον άλλο χέρι με χέρι, αγκώ-
να μ’ αγκώνα, δένονταν στην ιδία βουβή υπόσχεση, ψυχή με ψυχή. Δεν 
ακούστηκε ούτε φωνή, δεν κινήθηκε κανείς απ’ τούς χίλιους διακόνους 
πατριώτες. 

Τότε μπροστά, ακούστηκαν δύο μονάχα μικρές ριπές 4-5 σφαίρες ή 
κάθε μία. 

Κάποιος άγνωστος σκοπευτής, μονάχος, εκεί στο λόφο, ανάμεσα στα 
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τανκς και στη μάζα των άοπλων, σταμάτησε πάνω στη λάσπη και με το 
αδύναμο όπλο του, βάρεσε την ατσαλένια μηχανή που προχωρούσε. Ο 
φασίστας τανκίστας δείλιασε. Η τρομαχτική μηχανή, είχε μέσα της ψυχή 
μισθοφόρου, ψυχή δούλου. 

Γι’ αυτό τόσκασε μπροστά σ’ έναν απλό μαχητή του Λαϊκού Στρατού 
που έπεσε πάνω στη λάσπη και χτύπησε. 

Κι οι άοπλοι; Πίστευαν στα ένοπλα αδέρφια τους, πίστευαν στα στε-
λέχη τους; έλπιζαν ως την τελευταία στιγμή πως κάποιος θα σταματούσε 
τα τανκς, πειθάρχησαν σφιχτοδέθηκαν ο ένας με τον άλλο και σώθηκαν. 

Οι ενέδρες του εχθρού ξηλώθηκαν· κι εδώ. οι φασίστες κυνηγήθηκαν! 
Η φάλαγγα των άοπλων, πλατύ λαχανιαστό κύμα, έφτανε στη δημοσιά, 
βουλιάζοντας ώς τα γόνα στον οργωμένο με τραχτέρ κάμπο. Σε κάθε 
βήμα, άνοιγε θαρρείς τα κολασμένα της χείλια, η εχθρική καμπίσια γη, να 
ρουφήξει.για πάντα, αυτά τ’ ατίθασα παιδιά των βουνών, που αποφάσισαν 
να την περιφρονήσουν τούτη τη νύχτα, με τα ξυπόλητα, πρησμένα πόδια 
τους και τα γυμνά στήθια..

Τι καινούργια τρικυμία θάβγαζε τούτ’ η απαίσια γαλήνη του κάμπου; 
Πού θα βρίσκει η αυγή τη φάλαγγα; Γιατί αργούσε τόσο να φανεί η δη-
μοσιό;

Απ’ τα δεξιά, άρχισαν ξανά τα πυρά. Ο χάρος έδειχνε τα πύρινα δόντια 
του, ακόμα μία φορά εκείνη τη νύχτα στους άοπλους πατριώτες. Πόσο 
τάχα θάντεχαν στο κυνηγητό του; Αυτή τη φορά οι σφαίρες δάγκωναν 
γερά. Μία κοπέλα έπεσε στη λάσπη νεκρή. Ένα – δύο μουλάρια πέσανε. 
Η Μόρφω χτυπήθηκε. Όμως στα ορειχάλκινα πρόσωπα των άοπλων, στ’ 
αγριεμένα μάτια που είχε σβύσει η νύχτα, έλαμπε τώρα μεσ’ απ’ το βαρύ 
μόχτο, η ένταση της πάλης, μία αδάμαστη θέληση, ένα πείσμα. Την ίδια 
ώρα που οι ένοπλοι σύντροφοί τους αντιμετώπιζαν με τ’ αδύνατα όπλα 
τους τα τανκς στη δημοσιά, έδιναν κι αυτοί τη μάχη τους· τη μάχη της 
θέλησης και της αλυγισιάς, της καρτερίας και της ανθρωπιάς.

Σφιχτοδεμένοι ο ένας με τον άλλο, μ’ ένα τελευταίο σφίξιμό, έφταναν 
το ανάχωμα της γραμμής, ρίχνονταν μεσ’ απ’ τις βουρδουλιές των τροχει-
οδειχτικών στο δημόσιο, περνούσαν, κι άπλωναν πέρα στον κάμπο. Εκεί 
στη δημοσιά γινόταν τώρα μία παράξενη μάχη. Τα τανκς βάζανε πυκνές 
ριπές, περνοδιάβαιναν μ’ ατσαλένιο βουητό πάνω – κάτω στο δρόμο, οι 
φασίστες βάζανε απ’ τις ενέδρες τους πάνω στη δημοσιά και στη γραμμή, 
κι οι άοπλοι συντροφιές – συντροφιές πέρναγαν. Οι ένοπλοι πολέμαγαν. 
Πολέμαγαν εδώ κι εκεί μεσ’ στον κάμπο, ενάντια στις σκόρπιες ενέδρες 
του εχθρού, ρίχνονταν στα τανκς.
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Ένας ομαδάρχης απ’ το τάγμα του Πυθαγόρα, ο Χρήστος, πήρε εντο-
λή να μείνει πάνω στη δημοσιά, με το σκοπευτή του Πίατ. Βάζαν στα 10 
μέτρα τα τανκς, μέσα σε χαλάζι σφαίρες. Κατάστρεψαν κι ακινητοποί-
ησαν 3 τανκς με τα τέσσερα βλήματα που είχαν. Ο σκοπευτής του Πίατ 
σκοτώθηκε. Ο Χρήστος τραυματίστηκε. Έμειναν κι οι δύο εκεί, πιστοί στη 
διαταγή που είχαν πάρει. Κι οι άοπλοι περνούσαν.

Ο Γαζής, διοικητής της ίλης ιππικού της Δημοκρατικής Νεολαίας Θεσ-
σαλίας, με πέντ’ έξι καβαλάρηδες είχαν ξεπεζέψει και πάλευαν πάνω 
στο δρόμο. Ένα τανκ πλησίαζε βάζοντας ασταμάτητα ριπές. Σύρθηκαν 
απ’ τα χαντάκια κι έπεσαν απάνω του με τ’ ατομικά τους όπλα. Ήξεραν 
πως άμα κολλήσεις στο τανκ δε μπορεί να σε χτυπήσει. Οι κάνες απ’ τα 
όπλα τους, ακουμπούσαν πάνω στον ατσαλένιο θώρακα. Το τανκ άρχισε 
να στριφογυρίζει ανήσυχα πάνω στο δρόμο. Οι ριπές του πήγαιναν στα 
χαμένα. Κι οι άοπλοι περνούσαν. Πίσω έρχονταν οι πιο εξαντλημένοι κι 
οι τραυματίες.. Ένα τανκ εξορμούσε πάλι απάνω στη μάζα. Ο Τζάντζαλος 
λοχαγός του 3ου Λόχου Δ. Νεολαίας, άρπαξε ένα οπλοπολυβόλο κι άρχισε 
να βάζει. στα τανκς όρθιος. Οι άοπλοι κυλούσαν, κυλούσαν. Λίγοι έμειναν 
εκεϊ, νεκροί, βαρειά τραυματίες. Μα, ή μάζα είχε περάσει και τη δημοσιά. 
Οι άοπλοι πατριώτες είχαν νικήσει κι αυτό το εμπόδιο.

ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ
Θαμποχάραζε βαθειά στον κάμπο, όταν έφτασαν ύστερα από 24 ώρες 

συνεχή πορεία και μάχη, στη λίμνη Κάρλα. Έπρεπε να περάσουν μεσ’ από 
τα παγωμένα νερά της, μία δύο ώρες, για να κολλήσουν αντίκρυ στα ριζά 
του Μαυροβουνιού, στο Καλαμάκι.

Στο θαμπόφωτο που ανάδινε απ’ τη ριγηλή επιφάνεια της λίμνης, χά-
ραζε σκοτεινή, η ατέλειωτη αλυσίδα των καβαλλάρηδων και των άοπλων, 
που προχωρούσαν μέσα στα νερά της. 

Καθώς είχαν ανάψει τα κορμιά απ’ τ’ αδιάκοπο σφιζιμο. στον κάμπο, 
το νερό, πάγωνε το αίμα.. Οι μύες σφίγγονταν. Κάμποσοι εξαντλημένοι, 
κοπέλες και παλληκάρια, λιγοθυμούσαν απ’ τα πρώτα τους βήματα.

Η λίμνη απλωνόταν μπροστά, παγωμένη ταφόπετρα δίχως τέρμα. 
Εδώ, σφίξαν πάλι μεσ’ στο μισοσκόταδο, γερά, συντροφικά τα χέρια. 
Σφιχτοδέθηκε η χαλαρωμένη φάλαγγα σε συντροφιές από δύο, τρεις και 
περισσότερους συναγωνιστές. Πιάστηκαν μπράτσο με μπράτσο απ’ τους 
πιο δυνατούς οι πιο εξαντλημένοι, ανεβοκατέβηκαν πάλι πεισματικά τα 
τσακισμένα γόνατα, σπάζοντας την αντίσταση του νερού. Απ’ αυτό το 
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συντροφικό χεροσφίξιμο, που γινόταν αγκάλιασμα στους λιποθυμισμέ-
νους, μεταδίδονταν πολλαπλασιασμένη η περίσσια δύναμη σ’ όλους. Μα, 
κι αυτοί που βοηθούσαν, αντλούσαν καινούργιες δυνάμεις, από άγνωστες 
και σ’ αυτούς πηγές βαθειά μεσα τους.

Στην παγωμένη λάμψη του νερού, έβλεπες να κυλούν, δίχως κλάμα, 
μεγάλα δάκρυα απ΄το μόχτο. στα μάγουλα των κοριτσιών.

Και, να, μπρος, από μία συντροφιά κοριτσιών της Ρούμελης, ξεσπάει 
παράφωνο, τρεμουλιαστό στην αρχή, κι όλο πιο σταθερό, πιο γοργό το 
τραγούδι του λαού που πολεμάει οχτώ χρόνια, με γυμνά στήθια.

«...ΕΜΠΡΟΣ ΕΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΔΙΚΗΟ ΚΑΙ ΤΗ 
ΛΕΥΤΕΡΙΑ»

Ένα ρίγος περνάει τη λίμνη. Ένα ζεστό ρίγος, απλώνει στα παγωμένα 
νερά της απ’ τα. τυραγνισμένα στήθια των κοριτσιών που φουσκώνουν 
στο τραγούδι απ’ τα σφιχτοδεμένα χέρια. Τραγουδάει όλη η φάλαγγα 
συντροφιές – συντροφιές, με τους διοικητές και τα στελέχη της που προ-
χωρούνε ξυπόλητοι στο νερό, δίνοντας και παίρνοντας κουράγιο, με τους 
λιπόθυμους και τους τραυματίες της. Είνε το τραγούδι της αλυγισιάς, το 
τραγούδι του λαού που δε θέλει να πεθαίνει, που θέλει να ζήσει, να πο-
λεμήσει και να νικήσει.

Μία συντροφιά κοπέλες της Δημοκρατικής Νεολαίας, σέρνουν δύο 
μισολιπόθυμες συναγωνίστριες, βυθισμένες στο νερό ως τη μέση και τρα-
γουδούν:

«…Προχώρα μπρος στη ζωή. Νεολαία πάλευε, γέλα και χαίρου μαζί…».
Η παγωμένη λίμνη, γεμίζει θερμό παλμό. Μπρος φαίνεται ο Λευτέρης 

ο μαθητής. Τα παιδικά καλαμοπόδαρά του ανεβοκατεβαίνουν νευρικά, 
πεισματικά στο νερό. Στα μπράτσα του σέρνει δύο μισολιπόθυμους, σκύ-
βοντας το αδύναμο στήθος του προς το νερό, ένας μικρός Ηρακλής..

Ύστερα από μιάμιση – δύο ώρες στο νερό οι πρώτες συντροφιές της 
φάλαγγας, έμπαιναν στο χωριό, στάζοντας, αγνώριστοι άπ’ τη λάσπη κι 
απ’ το μόχτο. Πίσω, μαύριζε μία ατέλειωτη γραμμή μεσ’ στη λίμνη, στο 
φως της καινούριας μέρας. Δύο τρεις φωτοβολίδες αναβόσβηναν ακόμα 
πέρα, στη δημοσιά με τις νυχτερινές ενέδρες. Μόλις ξεχώριζαν στο φω-
τισμένο πια ουρανό.

Κάποιος άνδρας γιγαντόσωμος, μ’ ένα γερό τετράγωνο κεφάλι, με τα 
ξυπόλητα πόδια ανοιχτά, εκεί στο έμπα του χωριού, ξέσπασε, βλέποντας 
τις φωτοβολίδες.
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– «Να, και να τομάρια!» τέντωνε τα πελώρια γεροδεμένα μπράτσα 
του, και τύφλωνε με λύσσα τον κάμπο, κατά κεϊ που έπεφταν ακόμα οι 
φωτοβολίδες.

– «Τι θα δείτε με τα κεράκια σας βρε κέρατα; Την τύφλα Σας!. Ξημέρωσε 
βρέεε! Ξημέρωσε! Κι εσείς έχετε ακόμα μεσάνυχτα! Να, εμείς φτάσαμε!». 
Κι έδειξε μ’ ένα άπλωμα του χεριού, με πίκα και χαρά τη φάλαγγα απ’ 
το χωριό, ως τη λίμνη πέρα.. Γύρισε ύστερα τις μεγάλες του πλάτες και 
τράβηξε μ’ αργά μεγάλα βήματα προς την πλατεία του χωριού. Ήταν ένας 
απ’ τους άοπλους.

Ο διοικητής της φάλαγγας, έδωσε την εντολή να μπαίνουν, όπως έφτα-
ναν απ’ τη λίμνη στα σπίτια, ν’ ανάβουν φωτιές για να στεγνώσουν το 
γρηγορότερο.. Πάνω σ’ αυτό δίναν τη μάχη τα στελέχη της ταξιαρχίας. Οι 
άοπλοι, δεν έφευγαν απ’ το έμπα του χωριού, περίμεναν και τους άλλους 
που έρχονταν απ’ τη λίμνη, περίμεναν τους διμοιρίες τους, να πάνε στα 
σπίτια «οργανωμένα». Κι αυτοί ακόμα που έμπαιναν με χίλια ζόρια στα 
σπίτια, ξανάβγαιναν, στάζοντας μεσ’ στο παγωμένο φλεβαριάτικο πρωινό, 
ζητώντας «τους άλλους». Η στρατιωτική και πολιτική δουλειά που είχε 
γίνει σ’ αυτό τον κόσμο, η κοινή δοκιμασία, η κοινή πίστη στην αποστο-
λή τους, η ίδια η πείρα τους τώρα, σφιχτόδενε τους άοπλους μαχητές με 
μία ανώτερη συνοχή, συντροφικότητα, πειθαρχία και αλληλεγγύη, τους 
εξόπλιζε με μία αστείρευτη δύναμη να υπερνικούν τις δυσκολίες,

Τα σπίτια του χωριού γέμιζαν απ’ αυτούς τους παράξενους ταξιδιώτες. 
Οι γριούλες, έβλεπαν σαστισμένες τις ξυπόλητες κοπέλες, με τα ξεπαγια-
σμένα πόδια, τα παιδεμένα παλικάρια που άχνιζαν πάνω από τις φωτιές.

Το μεσημέρι, χύμηξαν ξαφνικά πάνω στο χωριό με τους άοπλους, τρία 
Σπιτφάϊρ. Άρχισαν να χτυπούν με μυδράλια, ρουκέτες και μπόμπες λυσ-
σασμένα. Γύρευαν να λιανίσουν με τη φωτιά και το σίδερο τη λεία που 
ξεγλίστρησε μεσ’ απ’ τα νύχια τους, τη νύχτα στον κάμπο. Στα περισσότερα 
πρόσωπα των άοπλων, εκεί στις γωνιές των σπιτιών, που είχαν τρυπώνει, 
θα μπορούσες πάλι να διακρίνεις να κυριαρχεί και πάνω στο φόβο, το 
μίσος, το ίδιο πείσμα, μία φλόγα καρτερίας, σα νάλεγαν:

– «Βαράτε λοιπόν δολοφόνοι! Βαράτε και με τ’ αεροπλάνα σας. Ας τα 
δοκιμάσουμε όλα μαζί!»

Με λύσσα που μεγάλωνε χτυπούσαν πέντε αεροπλάνα, ως το σούρου-
πο, το χωριό με τούς άοπλους και τα ένοπλα τμήματα.

Με τέσσερις νεκρούς και είκοσι τραυματίες πλήρωσε ή ταξιαρχία άο-
πλων Ρούμελης, την πρώτη γνωριμία με τους δολοφόνους του αέρα.

Έτσι, μέσα σ’ αυτές τις 32 ώρες, οι άοπλοι πατριώτες γνώρισαν τον πό-
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λεμο. Κα» κάτι παραπάνω. Γνώρισαν το σκληρότερο πόλεμο, του άοπλου 
με τον πάνοπλο, τον πόλεμο που λίγο πολύ κάνει χρόνια τώρα ο λαός μας. 
Γνώρισαν και δοκίμασαν πάνω στη σάρκα τους, το περίφημο υλικό της 
«αμερικάνικης βοήθειας προς τον Ελληνικό λαό».

Ωστόσο, σ’ αυτές τις ώρες αυτοί, είχαν πετύχει και το τρίτο επικίνδυνο 
άλμα πάνω απ’ τον κάμπο και τη λίμνη, προς το σκοπό τους.

Έπεφτε η νύχτα πάνω απ’ το βομβαρδισμένο χωριό. Δεκάδες σπίτια 
είχαν σωριαστεί πάνω στά δρομάκια. Κάποιες γυναίκες του χωρίου τρέχανε 
γυρεύοντας το γιατρό της ταξιαρχίας. Κάμποσοι άοπλοι έβγαιναν στις 
αυλές και στους δρόμους, μ’ ένα παράξενο αίσθημα• σα να δοκίμαζαν τα 
πόδια τους, τα κορμιά τους. Εκείνη τη στιγμή υψώθηκε πάνω απ’ όλο το 
χωριό, μία γερή νεανική φωνή:

– «Συναγωνιστές και συναγωνίστριας! 
Μαχητές της Δημοκρατικής Νεολαίας!»
Η φωνή ακούγονταν απ’ τον τηλεβόα, γερή, σταθερή.
«Σήμερα, 23 του Φλεβάρη, γιορτάζουμε τα πεντάχρονα της ηρωϊκής 

ΕΠΟΝ σα μαχητές του Δ.Σ.Ε. Η ΕΠΟΝ, μας έμαθε ν’ αγαπάμε την πα-
τρίδα μας και το λαό και να πολεμάμε για τη λευτεριά και την ευτυχία 
τους. Δεκάδες χιλιάδες νέοι και κοπέλες, ρε τ’ όπλο στο χέρι ή χωρίς όπλο 
γιορτάζουν μαζί μας, δίνοντας τον Ιδιο όρκο στο λαό.

«Ορκιζόμαστε μαζί τους πως δε θα λυπηθούμε θυσίες και αίμα για την 
τιμή και τη λευτεριά του λαού μας».

– «‘Ορκιζόμαστε!», ψιθύρισαν πολλές σιγανές φωνές στους θαλάμους, 
στις αυλές, γύρω απ’ τις φωτιές και κάτω απ’ το μεγάλο πλάτανο της 
πλατείας.

– «‘Ορκιζόμαστε – συνέχισε με παλμό που ανέβαινε, ή φωνή του άγνω-
στου νεολαίου – πως δε θα λυγίσουμε, όσα χιόνια, όσες λάσπες, όσες 
λίμνες κι όσες θύελλες κι αν σηκωθούν μπροστά μας. Όσες ενέδρες κι αν 
στήσει στο δρόμο μας ο θρασύδειλος εχτρός».

– «Ορκιζόμαστε», ψιθύρισαν εκατοντάδες κοπέλες και παλικάρια σκυμ-
μένοι πάνω απ’ τις φωτιές.

Ήταν μία υπόσχεση που έδιναν, ο καθένας στον εαυτό του, στ’ αδέρφια 
τους που πολέμαγαν σ’ όλη τη χώρα, στο Λαό,.

ΚΙΣΣΑΒΟΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΙΕΡΙΑ
Η. ταξιαρχία άοπλων Ρούμελης, βρίσκονταν στην Καρίτσα του Κισσά-

βου, πάνω απ’ το Αιγαίο. Το τρίτο άλμα είχε τελειώσει νικηφόρα Μα, τώρα 
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μπροστά της απλωνόταν το καινούργιο μεγάλο εμπόδιο, που της έκλεινε 
το δρόμο προς το Βοριά. Το ποτάμι! Πως θα περνούσαν χίλιοι διακόσιοι 
άνθρωποι το πλημμυρισμένο ποτάμι που με δυσκολία περνούσαν μικρές 
αποστολές; Ο Πηνειός χωρισμένος σε τρία πλατειά ορμητικά κανάλια στην 
εκβολή του, έπρεπε να περαστεί σε μία το πολύ δύο νύχτες. Όλη μέρα κι 
ίσως και τη νύχτα περιπολούσε ο «Κώνστας», όπως λέγανε οι αντάρτες 
του Κισσάβου κάθε πολεμικό – μπρος στην Καρίτσα, το Τσάγεζι και τις 
εκβολές του Πηνειού.

Δύο φορές είχαν Ετοιμαστεί με χίλια βάσανα 2 – 3 βάρκες και ο «Κών-
στας» έβγαζε αγήματα μαζί με Μάύδες και τις έκαιγαν,

Οι φασίστες είχαν λυσσάξει μ’ αυτό το απίστευτο γι’ αυτούς πέρασμα 
της φάλαγγας μεσ’ απ’ την καρδιά του κάμπου, όπου είχαν κινητοποιήσει 
και ολόκληρο το «Σύνταγμα Αναγνώρισης» της Λάρισας με 12 τανκς. 
Ύστερ’ απ’ το βομβαρδισμό στο Καλαμάκι, η αεροπορία τους έψαχνε όλη 
μέρα το Μαυροβούνι και τον Κίσσαβο, δίχως αποτέλεσμα.. Μοναρχοφασι-
στικές δυνάμεις που κινήσανε δύο μέρες συvέχεια απ’ την Αγιά να κόψουν 
τους άοπλους στον Κίσσαβο, τσακίστηκαν στην Ποταμιά από τους μαχητές 
του Πυθαγόρα και του τάγματος της νεολαίας. Το ίδιο τσακίστηκε και 
μία άλλη κίνηση των μπουραντάδων απ’ το Λασποχώρι προς το Τσάγεζι, 
απ’ τον 1ο λόχο του τάγματος της νεολαίας. Στη μάχη αυτή σκοτώθηκε η 
αγαπημένη του λόχου επονίτισσα, Πόπη Γουριάνη.

Ωστόσο, οι μέρες περνούσαν κι’ αυτή η καθυστέρηση μπρος στο ποτάμι 
ήταν κίνδυνος – θάνατος. Τέλος, ήρθε κι η μέρα για το πέρασμα. Η μαρ-
τιάτικη αυγή, ήρθε απ’ το Αιγαίο, υγρή και διάφανη, κι έσκυψε φωτεινό 
το πρόσωπο της, γεμάτο ελπίδα, πάνω απ’ τα κεφαλιά των άοπλων που 
ξυπνούσαν. Το χωριό, ξαναζούσε ολοζώντανο. Μία καμπάνα αντήχησε 
κρυστάλλινη, στον ξάστερο ουρανό. Στους χιονισμένους δρόμους, τ’ αε-
τόπουλα με τραγούδια και φωνές, έτρεχαν στο σχολειό τους που τόχει 
ανοίξει η λαϊκή εξουσία. Πιο πάνω, ανασταίνονταν τ’ αντάρτικα τραγού-
δια. Εκεί, σε μία χιονισμένη λάκκα που αστράφτει στον ήλιο, γυμνάζονται 
ξαρμάτωτα σε πλατειές γραμμές τα λεβέντικα νιάτα του Δ.Σ. Παρακάτω, 
ανηφορίζουν απ’ τα ριζά, οι καινούργιοι «άοπλοι» που ακολούθησαν τα 
τμήματα, στις νυχτερινές τους επιχειρήσεις.

Οι γυναίκες του χωριού κουβαλούν το ψωμί που ζύμωσαν κι έψησαν 
όλη τη νύχτα. Το ψωμί της λευτεριάς. Μία αστείρευτη δραστηριότητα 
ξεχύνεται απ’ το Λαϊκό Στρατό, διαπερνά και συνεπαίρνει τα χωριά, το 
λαό, τις γυναίκες, τ’ αετόπουλα. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή, με μπόρες και 
με θύελλες, πρέπει να γίνεται πιο γερός, να πολλαπλασιάζει τις δυνάμεις 
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του, να οργανώνεται καλύτερα, να απλώνει ατσαλένιες φτερούγες, ως 
πέρα βαθειά, στους σκλαβωμένους κάμπους, στις συγκοινωνίες και στα 
κέντρα του εχθρού, ο Στρατός του λαού, ο Δ.Σ.Ε.! Γιατί κάθε ώρα και κάθε 
στιγμή ο εχθρός σπέρνει ερείπια και θανατικό στην πατρίδα. Στήνει κάθε 
αυγή μπρος στα χιτλερικά αποσπάσματα όλο και πιο πολλούς, διαλεχτά 
παιδιά και θυγατέρες του λαού, βυθίζει όλο και πιο βαθειά στο πένθος, 
στη φρίκη και στα βάσανα, το μαρτυρικό λαό της Ελλάδας. Και να! Μέσα 
σ’ αυτό το χωριό, είνε μία καινούργια έτοιμη δύναμη για το Στρατό του 
λαού, πάνω από χίλιοι πατριώτες του ζητούν όπλα και πορεύονται για να 
τ’ αποχτήσουν. Απόψε, με τις 2 – 3 βάρκες που εξασφαλίστηκαν, αρχίζει το 
πέρασμα της πρώτης αποστολής από τετρακόσιους άοπλους. Κι ύστερα; 
Ίσως σε πέντε – έξι μέρες, θάφταναν …

Το πέρασμα του ποταμιού απ’ την πρώτη αποστολή πέτυχε. 
Την άλλη νύχτα 3 – 4 του Μάρτη πέρασαν οι όπόλοιποι. Με ταχύτητα, 

με τάξη υποδειγματική, μ’ ανώτερη πειθαρχία και οργάνωση, κατανική-
θηκε κι αυτό το εμπόδιο. Οι άοπλοι πέρασαν το ποτάμι. Αυτό που φώνα-
ζαν στο ξεκίνημα της πορείας σα σύνθημα. «ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ 
ΣΤΡΑΤΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ» γινόνταν τώρα, 
μέσα στη δοκιμασία, μέσα στη νικηφόρα πορεία πεποίθηση σ’ όλους τους 
άοπλους. Είχαν περάσει και τον τον Πηνειό. Τι άλλο τους περίμενε;

Η πρώτη άποστολή άοπλων βάδιζε συνέχεια νύχτα και μέρα, απ’ τη 
βραδυά που πέρασε τον Πηνειό. Στις 7 του Μάρτη ύστερα από μία συνεχή 
σαρανταοκτάωρη πορεία στις κορφές του Ολύμπου, βρέθηκε στο χωριό 
Άγιος Παντελεήμονας.. Οι άοπλοι ήταν τσακισμένοι απ’ την πορεία, την 
ξυπολησιά, τις αγρυπνίες και την πείνα. Ο εχθρός είχε κόψει το δρόμο 
προς τ’ Αντιχάσια κι η φάλαγγα ήταν υποχρεωμένη ν’ αλλάξει δρομολόγιο 
προς τα Πιέρρια. Οι φασίστες κινητοποιώντας δυνάμεις δύο ταξιαρχιών 
στο χώρο Ολύμπου – Πιερρίων, πήγαιναν να συντρίψουν και να αιχμα-
λωτίσουν τους άοπλους πατριώτες που η εικοσαήμερη σκληρή πορεία 
τους είχε εξαντλήσει.

Ή φάλαγγα τών 800 περίπου άοπλων, της δεύτερης αποστολής που 
πέpασε τον Πηνειό, τη νύχτα της 4 προς 5 Μάρτη ξεκινώντας απ’ τον 
‘Αγιο Παντβλέμονα του νότιου Ολύμπου, διάσχισε χωρίς σύγκρουση με 
τον εχθρό, τον κάμπο του Λιτόχωρου και καταυλίστηκε κοντά στο χωριό 
Βροντού του Β. Όλύμπου. 

Πιο δύdxoλη ήταν τώρα η θέση της πρώτης αποστολής των 400. Αυτοί 
αναγκάστηκαν να ξαναγυρίσουν στον Παντελέμονα ύστερα από μία πρώ-
τη προσπάθεια για το πέρασμα προς Β. Όλυμπο που απότυχε. Γυρνώντ«ς 
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προς τον Παντελέμονα μαζί μ’ ένα τάγμα Θεσσαλών άοπλων, τα χαράματα 
της 6ης του Μάρτη, πέσανε σ’ εχτρική ενέδρα μπρος στη Λεπτοκαριά. 
Νηστικοί, 3 μέρες κομμένοι απ’ την αγρυπνιά και ξεπαγιασμένοι απ’ τα 
χιόνια του Όλύμπου, οι άοπλοι πατριώτες δέχτηκαν πάλι πάνω τους τα 
νυχτερινά πυρά του έχτρού. Τα θεσσαλικά ένοπλα τμήματα που συνό-
δευαν τη φάλαγγα, κουρασμένα κι αύτά από μία βαθειά διείσδυση απ’ 
τη Μακεδονία στ’ Αντιχάσια και το νότιο Όλυμπο, πολέμησαν, ήρθαν σέ 
δύο – τρία σημεία στα χέρια με τον εχτρό όμως η φάλαγγα ήταν βαρειά, 
κοβόταν μέσα στη νύχτα, δεν είχε τη συνοχή που τη χαρακτήριζε στις 
άλλες πορείες. Κι αύτό, το πλήρωσε ακριβά. 

Σ’ αυτή την ενέδρα μπρος στή Λεπτοκαριά πιάστηκαν και σκόρπισαν 
πάνω από εκατό απ’ τούς άοπλους του θεσσαλικού τάγματος καί καμμιά 
εικοσαριά απ’ την πρώτη αποστολή της ταξιαρχίας άοπλων Ρούμελης. 

Το βράδυ της 7 του Μάρτη, αποφασίστηκε να γίνει, ξανά το πέρασμα 
μπρος απ’ τη Λεπτοκαριά και το Λιτόχωρο, προς Β. Όλυμπο. Το σποψινό 
άλμα ήταν το πιο δύσκολο απ’ όσα είχαν κάνει ως τώρα οι άοπλοι. Ο 
έχτρός θα περίμενε με τις ένέδρες του μεσ’ στον κάμπο. Ύστερα από 7 - 
8 ώρες έπικίνδυνη πορεία, οι άοπλοι θάπρεπε να περάσουν τη δημοσιά 
Κατερίνης – Λιτόχωρου, την τέταρτη δημοσιά που θά κόβαν στο μεγάλο 
τους ταξίδι για το Βοριά.

Τα πόδια όλων, ήταν ξεπαγιασμένη ή πληγωμένα και πρησμένα. Τα 
μάτια είχαν θολώσει απ’ την αγρύπνια και την πείνα. Σιωπηλοί, μεσ’ στην 
παγωμένη ολοσκότεινη νύχτα, ξεκίνησαν απ’ τον Παντελέμονα. Δεν τους 
είχε μιλήσει κανείς για τη νυχτερινή πορεία που άρχιζαν, ωστόσο όλοι 
τόνοιωθαν πως ο εχτρός είχε πλησιάσει πολύ ένα γύρο στο νότιο Όλυμπο, 
προς την αυγή ίσως, ξέροντας την εξάντλησή τους, θα τους ρίχνονταν, 
πως έπρεπε να προχωρήσουν προς το Βοριά, προς το σκοπό τους, ότι κι 
αν ήταν ν’ αντιμετωπίσουν τούτη τη νύχτα μπρος στη Λεπτοκαριά και 
παραπέρα στη δημοσιά.

Μ’ ανοιχτό βήμα, σχεδόν τρέχοντας κατηφόριζαν απ’ τον ΙΙαντελέμονα 
προς τον κάμπο. Πέρασαν δίχως μπλέξιμο με τον εχθρό τις δύο σιδηροδρο-
μικές γέφυρες της Λεπτοκαριάς, κοντά στη θάλασσα. Στο σταθμό, ήταν ο 
μεγαλύτερος κίνδυνος για ενέδρα. Μα, η φάλαγγα μέ γοργό βήμα πέρασε 
και το σταθμό. Ξανά στα μάτια των άοπλον πατριωτών, στα τυραγνισμένα 
πρόσωπα, άστραφτε η ϊδια θέληση, η ίδια σκληρή αποφασιστικότητα, 
όπως στο πέρασμα του θεσσαλικού κάμπου και της Κάρλας.

Μόλις προχώρησαν λίγο απ’ το σταθμό δόθηκε παράγγελμα για στάση. 
Η ξαναμμένη απ’ το τρέξιμο φάλαγγα έπεσε στο χώμα. Εκείνη τη στιγμή, 
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οι σύνδεσμοι λέγαν πως ο κίνδυνος για ενέδρα εκεί είχε ξεπεραστεί. Ανά-
σαναν! Μία εχτρική ενέδρα ίσως να την ανάτρεπαν και να προχωρούσαν. 
Μα, τι θα γινόταν 3 – 4 ώρες αργότερα στο πέρασμα της δημοσιάς;

Ψιθύριζε ο ένας στον άλλο, πως η φάλαγγα είχε ξεφύγει την ενέδρα. 
Δεν είχαν σταθεί ακόμα οι τελευταίοι και ξάφνου βρόντησαν πάλι βαρειά 
στα 40 – 50 μέτρα τα πολυβόλα και τα Μπρέντ του εχθρού, άστραψαν 
πάνω στη μάζα οι σφαίρες. Ενέδρα! Διπλή ενέδρα, δεξιά κι αριστερά, με 
πολυβόλα, μέσα στα νύχια του εχθρού. Οι άοπλοι πατριώτες σκυφτοί, 
έτρεχαν πάλι προς τα μπρος μεσ’ στις σφαίρες. Κάποιοι έπεφταν. Οι άλλοι 
προχωρούσαν, έτρεχαν λαχανιαστά. Η διάταξη της εχτρικής ενέδρας, τα 
πυρά που έφραζαν το δρόμο προς τα μπρος, έδειχναν πως οι φασίστες 
πήγαιναν για αιχμαλωσία και εξόντωση της φάλαγγας. Γι’ αυτό κουβάλη-
σαν και πολυβόλα. Είχαν γλυκαθεί με τους αιχμάλωτους της προχτεσινής 
νυχτερινής ενέδρας, όταν η φάλαγγα γύρναγε προς τον Παντελέμονα. 
Και πάλι τα πολυβόλα και τ’ αυτόματα των μισθοφόρων, σίγουρα αυτή 
τη φορά για το θήραμα που έπεφτε στα δόντια τους, ήθελαν να κλείσουν 
το δρόμο των άοπλων πατριωτών προς το Βοριά.

Τρέχοντας προς τα μπρος οι άοπλοι, άρχισαν να πέφτουν σε μία βαθειά 
ρεματιά, γεμάτη πουρνάρια κι αγριόβατα. Ξεσχίζονταν και κατρακυλού-
σαν κάτω απ’ τις σφαίρες. Μπορούσες ν’ ακούσεις μεσ’ στο πηχτό σκοτάδι, 
ανάμεσα στα κλαριά καί στα βράχια, μικρές κομμένες φωνές. Ζητούσαν 
πάλι ο ένας τον άλλο, ζητούσαν τους ομαδάρχες και τους διμοιρίτες τους 
ή οί διμοιρίτες ζητούσαν τους αόπλους τους.

Γρήγορα άνασυντάχθηκε το μικρό ένοπλο τμήμα του Μπαντέκου που 
συνόδευε τους άοπλους. Ακούστηκαν ξανά οι γνώριμες κι απ’ τούς άλλους 
άνδρες φωνές:

– «Εδώ! Εδώ παιδιά! … τάξτε εδώ ένα αύτόματο. Βαράτε τους! Απάνω 
τους!»

Άρχιζαν να βάζουν οι αντάρτες. Μία κραυγή που έβγαινε από ειατο-
ντάδες στήθια ένοπλων και άοπλων κυριάρχησε τώρα στο σάλο της μάχης.

– «ΑΕΡΑΑΑ!»
Η ελπίδα λαχτάρησε μέο’ στα ταραγμένα στήθια. Αν τους ανέτρε-

παν, αν μπορούσαν να ξεγλιστρήσουν κι αυτή τη φορά απ’ τα νύχια των 
μπουραντάδων, τίποτα δε θα τους τρόμαζε πια. Και να! Τα εχτρικά πυρά 
άρχισαν ν’ αραιώνουν. Οι θρασύδειλοι φασίστες έφευγαν, έφευγαν και 
πάλι κυνηγημένοι. Τους κυνηγούσαν οι ένοπλοι μαχητές του Δημοκρα-
τικού Στρατού, με τ’ αλαφρά τους όπλα, τους κυνηγούσαν οι κραυγές των 
άοπλων «μαχητών» του Δ.Σ.Ε,
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Οι άοπλοι τραβούσαν σκόρπιοι στον κάμπο προς το Βοριά … Πολλοί 
είχαν μπλέξει στ’ αγριόκλαρα κι είχαν χαθεί μέσα στον απότομο όχτο. 
Άλλοι τραβούσαν σε λαθεμένη κατεύθυνση μεσ’ στον κάμπο. Ήταν κίν-
δυνος να χαθούν, να πέσουν πάλι στα χέρια του εχτρού. Κείνη τη στιγμή, 
κι ενώ ακούγονταν απόμακρα τα πυρά των ανταρτών που κυνηγούσαν 
τους φασίστες, αντήχησε πλημμυρώντας τον κάμπο, πιο θριαμβικό από 
κάθε φορά, το ίδιο πολεμικό τραγούδι του λαού μας. Αντάρτες κι άοπλοι 
τραγουδούσαν το ΕΜΠΡΟΣ ΕΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! Το περήφανο 
νικητήριο τραγούδι του λαού, που πολέμαγε οχτώ χρόνια για τη λευτεριά, 
αντηχούσε παράξενα μεσ’ στον κάμπο που πριν λίγο βάδιζαν μουλωχτά.

Μαζί με το τραγούδι, μονάχη της εκείνη τη στιγμή, ανάβλυσε βαθειά 
μεσ’ απ’ τα τυραγνισμένα στήθια η κραυγή: 

«ΜΑΡΚΟΣ!... ΜΑΡΚΟΣ!...» 
Είχε ένα περήφανο εκδικητικό τόνο η κραυγή αυιή ήταν μία πεισματική 

απάντηση στους φασίστες, που αντιβούϊζε βαθειά μεσ’ στο σκλαβωμένο 
κάμπο, και τος φώναζε. 

– «Κιοτήδες δεν είμαστε εμείς! Εμείς, άοπλοι κι ένοπλοι είμαστε μα-
χητές του Δ.Σ. της Ελλάδας! Δε θα μας τσακίσουνε εμάς οι ενέδρες σας 
μκουραντάδες... Έχουμε μέσα μας την ψυχή του λαού μας, που κανείς δε 
θα μπορέσει να τον νικήσει, γιατί ξέρει γιατί πολεμάει! Κιοτήδες είστε 
εσείς, οι μισθοφόροι, που τρέχετε κυνηγημένοι και μέσα στην καρδιά του 
κάμπου που στενάζει στα νύχια σας. 

Κυνηγημένοι από μας, κυνηγημένοι απ’ τ’ αδύναμα όπλα και τα παντο-
δύναμα τραγούδια μας, απ’την κραυγή με το ακριβό όνομα του Αρχηγού 
μας».

Το τραγούδι κι οι κραυγές, δεν ήταν μόνο ένα αβάσταχτο ξέσπασμα. 
Ήταν σύγχρονα κι ένα θερμό προσκλητήριο στους ξεκομμένους, στους 
χαμένους συναγωνιστές, στους τραυματίες, που τους καλούσε στη φά-
λαγγα, τους έδειχνε τό δρόμο

Σε λίγο, η μαρτυρική φάλαγγα, που λύγισε μία φορά ακόμα, δίχως να 
τσακιστεί, προχωρούσε κανονικά συνταγμένη, σφιχτοδεμένη, κάτω απ’ τις 
δυνατές πράσινες φωτοβολίδες που έριχνε το κανόνι του αντιτορπιλικού 
απ’ τη θάλασσα. Προχωρούσε στον κάμπο του Λιτόχωρου, βαθειά μεσ’ 
στις εχτρικές γραμμές, προς τη δημοσιά, τρέχοντας. Η ώρα είχε προχω-
ρήσει. Λαχτάριζαν τώρα μη φέξουν στο δρόμο. Ο καλύτερος σύντροφός 
τους, η νύχτα, τους εγκατέλειπε. Άνοιγαν κι άνοιγαν τα πληγωμένα πόδια, 
φούσκωναν τα στήθια, κι άκουγες καυτό το λαχάνιασμα των παιδιών.

Έφτασαν στη δημοσιά, θαμποχαράζοντας. Ο εχτρός δεν πρόλαβε να κι-
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νητοποιηθεί. Οι φασίστες, κάνουν αναφορές, περιμένουν διαταγές, έχουν 
ένα κοκαλιασμένο τις περισσότερες φορές σχέδιο, που δεν το προσαρ-
μόζουν εύκολα. Οι αντάρτες, παίρνουν γοργά την απόφαση, ρίχνονται 
μπρος, με σβελτάδα, με προσήλωση στο σκοπό, υπερνικούν εμπόδια που 
βάζουν ταξιαρχίες και μεραρχίες του μισθοφορικού στρατού, προχωρούν 
και στο τέλος όσες θυσίες κι αν χρειαστούν, νικούν. Με λαχανιαστό βήμα 
πέρασαν τη δημοσιά. Τίποτα.

Γυρνώντας μπορούσες να δεις να κόβει τη δημοσιά αλλού πυκνή, κι 
αλλού αραιή και σπασμένη η αλυσίδα της φάλαγγας μεσ’ στο αυγινό 
ανοιξιάτικο φως. Μπορούσες ν’ ακούσεις το καυτό λαχάνιασμα ύστερα 
απ’ το 8ωρο τρέξιμο στον κάμπο. Πίσω στη θάλασσα, κολλητά σχεδόν 
στ’ ακρογιάλι, ξεχώριζε ο «Κώνστας».. Τι κι αν χυμούσε τώρα; Οι άοπλοι 
είχαν και πάλι περάσει. Σε μία βαθειά ρεματιά μιάμιση ώρα άπ’ τό Λιτό-
χωρο, στάθηκαν κα ξάπλωσαν αποσταμένοι. Πολλοί κοιμόνταν κιόλας, 
άλλοι προχωρούσαν αργά να βγουν στο προσήλιο να ζεσταθούν και να 
κοιμηθούν. Εκεί, ήρθε πρώτα ο «Γαλατάς», έκανε δυο – τρεις βόλτες κι 
ύστερα πλάκωναν 5 Σπιτφάϊερ. Ως τ’ απόγευμα γύρναγαν και ξερνούσαν 
σίδερο και φωτιά πάνω στα κεφάλια των άοπλων. Σύγχρονα κινήθηκαν 
οι μπουραντάδες απ’ το Λιτόχωρο, μα οι λίγοι αντάρτες του Μπαντέκου 
που κρατούσαν τα «Καζάνια» τους ανάτρεψαν. 

Απ’ τις λυσσασμένες επιδρομές των γκάνγκστερ του Τρούμαν που 
κατέβαιναν ανενόχλητοι στα τριάντα μέτρα στη χαράδρα και στα γύρω 
υψώματα, σκοτώθηκαν δύο τρεις άοπλοι και τραυματίστηκαν κάμποσοι. 
Ανάμεσά τους, κι ο αγαπημένος εργάτης απ’ τους ηγέτες της τιμημένης 
εργατιάς της Ελλάδας σύντροφος Νίκος ’Αραμπατζής πού βάδιζε προς 
το Βοριά, μαζί με την «ταξιαρχία άοπλων». 

Τις αυγές της 13ης του Μόρτη, ύστερα από μία σκληρή νυχτερινή 
πορεία στα χιόνια, στις κορφές του ’Αρβανίτη, οι άοπλοι πατριώτες της 
πρώτης αποστολής έφτασαν στο λημέρι του Αρχηγείου Πιερρίων. Η ιδέα 
πως θάσμιγαν σε λίγο με την ταξιαρχία, με τα παιδιά των άλλων δύο ταγ-
μάτων, έδινε κουράγιο και δύναμη στους άοπλους μαχητές της πρώτης 
αποστολής, σ’ όλη αυτή την πρόσθετη σκληρή δεκαήμερη δοκιμασία..

Σε λίγο, οι άοπλοι κοιμόνταν στις ελάτινες καλύβες too λημεριού που 
μαύριζαν στο παχύ χιόνι, με μία φούχτα βραστό καλαμπόκι στην κοιλιά. 

Ξανάσμιξαν τη μέρα αύτή, όλοι οι άοπλοι πατριώτες πάνω στα χιο-
νισμένα Πιέρρια. ύστερ’ απ’ το νικηφόρο πέρασμα του Πηνειού και του 
κάμπου του Λιτόχωρου. Πεινούσαν, κάθε μέρα πλήθυναν ο{ κρυοπα-
γημένοι, οι άρρωστοι κι οι τραυματίες, ήταν ξυπόλητοι και γυμνοί, μα η 
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προσήλωση στο μεγάλο σκοπό, ξάναβε την ελπίδα κι η αγωνιστική θέληση 
έβαζε τη σφραγίδα της (στις γωνιές των προσώπων που είχαν σκληρύνει. 
Είχαν φτάσει πια στα Πιέρρια, στη Μακεδονία. Ό,τι κι αν ετοίμαζαν οι 
μισθοφόροι, όσα χιόνια και όσες μπόρες κι αν ξεσπούσαν πάνω τους, θα 
περνούσαν, θάφταναν εκεί, εκεί που θα μπορούσαν με τ’ όπλο στο χέρι, να 
εκδικηθούν τους δολοφόνους των αδελφιών τους, που έπεσαν στη σκληρή 
πορεία, να εκδικηθούν το δάκρυ και το αίμα του λαού..

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ
Οι φασίστες με συγκεντρωμένες δυνάμεις της 36ης και της 51ης ταξι-

αρχίας, με δυνάμεις μάύδων κι έθνοφρουράς, ρίχτηκαν πάνω στα Πιέρρια, 
κι έστησαν γερές ενέδρες στο δρόμο Ελαιώνας – Κοζάνης. Σύγχρονα, με 
άλλες δυνάμεις έκαναν επιχειρήσεις στο Βέρμιο. Προσπαθούσαν να φρά-
ξουν το δρόμο στους άοπλους και προς το Βέρμιο και προς τα Χάσια. Να 
τους απομονώσουν πάνω στις χιονισμένες κορφές των Πιερρίων, να τους 
κυκλώσουν, να τους εξοντώσουν ή να τους αιχμαλωτίσουν. Ήξεραν από 
αιχμάλωτους που έπιαναν, για την πείνα και την εξάντληση των άοπλων. 
Για τα λιγοστά πυρομαχικά του ένοπλου τμήματος που τούς συνόδευε 
τσακισμένο κι αυτό απ’ τις μάχες, τις ενέδρες και τις αγρύπνιες.. Ήξεραν 
πως σέρνονταν στη φάλαγγα δεκάδες άρρωστοι, τραυματίες και κρυο-
παγημένοι. Ήταν περισσότερο και από σίγουροι πως θάχαν επιτέλους 
μία «περήφανη» νίκη, θα αιχμαλώτιζαν τις εκατοντάδες των άοπλων κι 
ένοπλων μαχητών του Δ.Σ. Ήταν τόσο σίγουροι, που και το Γενικό τους 
Επιτελείο και ο γεροκουΐσλιγκ και ο Φον Φλητ, βιάστηκαν ν’ ανακοινώ-
σουν πως έχουν στο χέρι τους τη φάλαγγα, πως πιάνουν κατά εκατοντάδες 
αιχμάλωτους και δεν πρόκειται να γλιτώνει κανείς.. Τις μέρες αυτές που οι 
κούφιοι θριαμβολόγοι της Αθήνας, πανηγύριζαν, τα τυραγνισμένα παιδιά 
του λαού, πάλευαν με την ψυχή στα δόντια, ν’ ανοίξουν δρόμο προς το 
σκοπό τους.

Τη νύχτα της 13 Μάρτη οι άοπλοι κινήθηκαν προς τα «λάπατα» τραβώ-
ντας προς τη δημοσιά Ελασσόνας - Κοζάνης. Η νύχτα ήταν ήσυχη, παγερή. 
Η πορεία πάνω ατό κρουσταλλιασμένο χιόνι ήταν απ’ τις πιο σκληρές. 
Στα γυμνά, παγωμένα υψώματα της «ΣΑΠΚΑΣ» άρχισαν ήσυχα - ήσυχα, 
να πέφτουν από ψύξη οι πιο εξαντλημένοι. Τα μάτια θάμπωναν, τα πόδια 
κολλούσαν μολυβένια στο χιόνι, η γλώσσα τραύλιζε κι έπεφταν. Τ’ αδέρφια 
τους, πέφταν από πάνω τους, τους ανασήκωναν και τους έσερναν απ’ τις 
μασχάλες, τους έδιναν με θερμά λόγια κουράγιο.
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Κάμποσοι ζεσταίνονταν πάλι, βάδιζαν, σώνονταν. Ένδεκα, άοπλοι πα-
τριώτες, πάγωσαν κι έμειναν νεκροί σ’ αυτή τη θέση, παλεύοντας ως την 
τελευταία στιγμή ν’ ακολουθήσουν.

Στα «Λάπατα» που έφτασαν τις αυγές υπήρχε ελπίδα να βρουν πατά-
τες. Η πείνα τους θέριζε εννιά μέρες τώρα. Μοιράζονταν και το τελευταίο 
σπυρί καλαμπόκι. Σκάβοντας και με τα νύχια την παγωμένη γη, έβγαλαν 
λίγες πατάτες. Την άλλη νύχτα, προχωρώντας προς τη δημοσιά, έφτασαν 
στη θέση «πλάκες» και καλύφθηκαν στο δάσος. Την ώρα που οι άοπλοι 
κοιμόνταν, δύο - τρία συνεργεία, έσφαξαν κάμποσα μουλάρια κι άλογα 
που αδυνατισμένα κι άρρωστα σέρνονταν μαζί με τη φάλαγγα. Αυτή θά-
ταν η τελευταία τροφή τους. Με λίγο μουλαρίσιο κρέας στο στομάχι, θα 
ρίχνονταν το βράδυ για το πέρασμα της δημοσιάς. Μα, κάποιος πρόδωσε. 
Ένας λιποτάχτης ξεγλίστρησε στον εχθρό στα Σέρβια και μίλησε. Ήρθαν 
τ’ αεροπλάνα και χτύπησαν. Οι μπουραντάδες κινητοποιήθηκαν, κι έφρα-
ξαν μ’ ενέδρες τη δημοσιά. Προχώρησαν ακόμα και προς τις θέσεις της 
ταξιαρχίας. Σκληρή μάχη άρχισε στα γύρω υψώματα, ως το σούρουπο, οι 
φασίστες κρατήθηκαν και στο τέλος ανατράπηκαν. Τ’ αεροπλάνα έβαζαν 
στους άοπλους, χτυπούσαν τα καζάνια. Μόλις νύχτωσε μοιράστηκαν το 
κρέας και πήραν το δρόμο του γυρισμού. Δε μπορούσαν να περάσουν 
απόψε. Αυτός που τους έφραζε το δρόμο, αυτός που τους ξαναγυρνάγε.
μεσ’ στον κλοιό, ήταν ένα σιχαμερό σκουλήκι, ο λιποτάχτης. Μέσα στο 
χιόνι, κάτω απ’ τις λιγνές οξιές, στα «Κουτσούπια» έπεσαν να κοιμηθούν 
οι άοπλοι, πικραμένοι, γιατί δε μπόρεσαν να περάσουν.

Το πρωί πλάκωσε πάλι η Αεροπορία. Σύγχρονα οι φασίστες ρίχτηκαν 
πάνω στα γύρω υψώματα, όπου κρατούσαν θέσεις, υπερασπίζοντας 
τους άοπλους, οι μαχητές της ταξιαρχίας Παλαιολόγου. Σ’ αυτή την 
καινούργια τους επίθεση, οι μπουραντάδες νόμιζαν πως το κουράγιο 
κι η αντοχή των ένοπλων κι άοπλων μαχητών, θάχε σπάσει, πως τα 
πυρομαχικά τους θάχουν σωθεί, και θα κέρδιζαν έτσι μία εύκολη νίκη. 
Μα, κι αυτή τη φορά γελάστηκαν. Οι αντάρτες πολεμώντας νηστικοί, 
αγρυπνισμένοι, μουσκεμένοι από μέρες, τους ανάτρεψαν και πάλι και 
τους κυνήγησαν. Όσο αποτύχαιναν τα τμήματα του πεζικού των φασι-
στών, να εξοντώσουν τη φάλαγγα, τόσο πιο λυσσασμένα χτυπούσαν 
οι δολοφόνοι του αέρα.

Η επιδρομή αυτής της μέρας – 16 του Μάρτη, η πιο λυσσασμένη. Κατά 
σμήνη ξερνούσαν μπόλικες ρουκέτες και δεκάδες χιλιάδες σφαίρες, πάνω 
στους άοπλους, που πάσκιζαν να κρυφτούν στις χιονισμένες χαράδρες. 
Έξι παιδιά του λαού, σκοτώθηκαν εκεί και σαράντα τραυματίστηκαν.
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Ανάμεσα στους τραυματίες, κι η Ντίνα, η λεβέντισσα διμοιρίτισσα. που 
έσερνε πρώτη το χορό και με την αστείρευτη ζωντάνια της, ξεσήκωνε; 
ολόκληρο το 1ο τάγμα της ταξιαρχίας άοπλων. Μία ρουκέτα της λιάνισε 
τα πόδια.

Σμήνη από ιπτάμενα εκτελεστικά αποσπάσματα δολοφόνων, Ράλ-
ληδες εκπαιδευμένοι από τους Εγγλέζους να σκοτώνουν τους άοπλους, 
χιτλερικοί χτηνάνθρωποι, έρχονταν και ξανάρχονταν ξυστά, πάνω απ’ τ’ 
ανυπεράσπιστα κεφάλια των άοπλων πατριωτών. 

Ωστόσο, προς το σούρουπο, μπορούσες ν’ άκούσεις απ’ τους άοπλους 
να λένε «Πέρασε κι η σημερινή μέρα... Τι μας έκαναν;.. Το σκοπό τους δεν 
τον πέτυχαν.... Τη νύχτα θα προχωρήσουμε...»

Η άλλη μέρα, ήταν πιο θλιβερή. Η ανάγκη επέβαλε να διαλυθεί η ταξι-
αρχία άοπλων Ρούμελης κι οι μαχητές της, να συγχωνευτούν στα ένοπλα 
τμήματα που κι αυτά, είχαν κάμποσες απώλειες. Οι άοπλοι πατριώτες, 
αποχωρίζονταν συγκινημένοι. Μερικοί μονολογούσαν τον καημό τους. 
«Φτάσαμε ως εδώ όλοι μαζί, ξεπεράσαμε τόσες δυσκολίες μαζί, θέλουμε 
να φτάνουμε ως το τέλος, να οπλιστούμε και να πολεμούμε μαζί, και τώρα, 
να, σκορπάμε την ταξιαρχία μας...»

Mία ξυπόλητη κοπελα με μελανιασμένα πόδια, είπε:
– «Ας τυραννιόμασταν νηστικοί και παγωμένοι και δέκα και είκοσι 

μέρες ακόμα, μα στο τέλος να φτάναμε με την ταξιαρχία μας, κι όλα. Θά 
τα ξεχνούσαμε...»

Μέσα σ’ αύτή τη θύελλα της ηρωϊκής πορείας, είχαν δημιουργηθεί οι πιο 
ακατάλυτοι δεσμοί, συντροφικότητας και φιλίας ανάμεσα στους άοπλους 
πατριώτες, κι ανάμεσα σ’ αυτούς και τα στελέχη τους. Έβλεπαν μέσα στη 
δοκιμασία. πως αυτοί οι δεσμοί τους βοηθούσαν να υπερνικούν όλοι μαζί 
τις δυσκολίες, να προχωρούν στο σκοπό τους, όλοι μαζί, στηριγμένοι ο 
ένας στον άλλον.

Η φάλαγγα, τη νύχτα συνέχισε το δρόμο του γυρισμού. Άφηναν πάλι 
αριστερά, στο βάθος, τα φώτα της Κοζάνης. Σέρνονταν μαζί με τη φάλαγ-
γα στην πιο βασανιστική πορεία πάνω από εκατό τραυματίες κι άρρωστοι. 
Στα «Καλύβια του Κόρακα» οπου ξαναλημέριασαν, πάσκιζαν δύο γιατροί, 
να περιποιηθούν τους τραυματίες.

Ο κλοιός ένα γύρο είχε στενέψει. Τα πυρά ακούγονταν πολύ κοντά στα 
καλύβια με τους τραυματίες και τους αρρώστους. Οι μπουραντάδες είχαν 
πυκνώσει ακόμα περισσότερο τις δυνάμεις τους, ρίχνονταν σ’ ασταμάτητες 
επιθέσεις, πάνω στη φάλαγγα, που κάθε φορά νόμιζαν πως τήν εξόντωναν 
και κάθε φορά ανασταίνονταν ακατάλυτη, πάνω στις παγωμένες κορφές 
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και τους χτυποΰσε και τους μάιωνε γερά και τους κυνηγούσε ξανά και 
ξανά στις φωλιές τους.

Μ’ αν τα πυρομαχικά της ψυχής του μαχητή του Δ.Σ.Ε. δεν έχουν τέ-
λος, οι σφαίρες του κάποτε τελειώνουν. Στις 21 του μήνα, η κατάσταση 
ήταν πιο κρίσιμη από κάθε άλλη φορά. Ο εχθρός είχε κλείσει στενά τη 
φάλαγγα, προς τις κορφές των Πιερρίων. Η μάχη κι οι επιδρομές της 
αεροπορίας, συνεχίζονταν εφτά μέρες τώρα, απ’ την αυγή ως το βράδυ. 
Τη νύχτα έπρεπε να κινηθούν ώρες ολόκληρες στις παγωμένες κορφές. 
Η πείνα, η αγρύπνια κι η παγωνιά, συμμαχούσαν με τους μπουραντάδες 
για να εξοντώσουν τους άοπλους πατριώτες. Οι τραυματίες πλήθαιναν με 
τις μάχες κι οι ξεπαγιασμένοι, με την εξάντληση και τις πορείες. Εκείνη τη 
μέρα, οι φασίστες έκαναν μία προσπάθεια ν’ ανέβουν και να πιάσουν το 
Φλάμπουρο, μα δε μπόρεσαν να σπάσουν το χιόνι και γύρισαν.

Μα, η απόφαση της Διοίκησης της φάλαγγας έχει παρθεϊ. Κι είνε από-
φαση όλων. Απόψε θα σπάσουν τον κλοιό, θα περάσουν αυτοί, οι μαχητές 
του Δ Σ Ε. από κει που δε μπόρεσαν να βγούν οι φασίστες με τ’ αρβύλια 
και το άσπρο ψωμί τους – γιατί είν’ μισθοφόροι – και θα φτάσουν ξανά 
στη δημοσιά για το τελευταίο άλμα.

Την ίδια στιγμή που το ένα κομμάπ απ’ τους άοπλους, θα περνούσε 
προς τη δημοσιά, άλλη φάλαγγα, θα κινιόταν προς το βόρειο Όλυμπο κι 
άλλη θα ελίσσονταν μέσα στα Πιέρρια. Ο εχτρός θάρριχνε την προσοχή 
του, σ’ αυτούς που περνούν τη δημοσιά κι έτσι θ’ ανακουφίζονταν τ’ άλλα 
τμήματα και θα λιγόστευε ο κίνδυνος για τους τραυματίες.

Ξεκίνησαν νύχτα. Είχε μία γαλήνια παγωνιά, πάνω στις κρουσταλλια-
σμένες κορφές του Αρβανίτη, που άρχισαν να περνούνε. Κάμποσοι τραυ-
ματίες και ξεπαγιασμένοι ακολουθοΰσαν. Δε μπόρεσαν να τους πείσουν να 
μείνουν. Κοπέλες με τραύματα στα πόδια, απ’ τα αεροπλάνα, παλικάρια 
με πόδια που έπεφτε από πάνω τους μελανό, τό κρυοπαγημένο κρέας, 
σφίγγοντας ακόμα μία φορά τα δόντια, ακολούθησαν. Πάνω από εκατόν 
πενήντα τραυματίες κι άρρωστοι έμειναν στα Πιέρρια.

Η φάλαγγα προχωρούσε πάνω στο στέριο κρουσταλλιασμένο χιόνι, 
με γοργό βήμα.

– Μέσα στο παγερό φεγγαρόφακο, ξεχώριζε πάνω στο χιόνι, η ίδια 
σκοτεινή αλυσίδα της φάλαγγας των άοπλων, σφιχτοδεμένη, δυνατή. Όλοι 
τόνοιωθαν, κι ας μην κουβέντιαζαν γι’ αυτό, πως τη νύχτα αυτή, έκαναν 
ένα τολμηρό, ένα κρίσιμο ελιγμό, ψηλότερα απ’ τις εχτρικές θέσεις, για 
να σπάσουν τον κλοιό από κει που δεν το περίμεναν οι φασίστες, για να 
σαλτάρουν τη δημοσιά και να προχωρήσουν. Για μία φορά ακόμα, επιστρα-
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τεύονταν κι οι τελευταίες ψυχικές και σωματικές δυνάμεις. Περνούσαν από 
υψόμετρο 2.060 μέτρα. Ύστερα από τρεις – τέσσερις ώρες πορεία άρχισαν 
να πέφτουν οι πρώτοι. Ο γιατρός έμεινε τελευταίος και βοηθούσε, μα τη 
ζωή που πάγωνε δε μπορούσε να τη θερμάνει. Κι αυτό που δε μπορούσε 
να πετύχει ο γιατρός, το πετύχαινε πολλές φορές εκείνη τη νύχτα, η θερμή 
συντροφική αλληλεγγύη που ζέσταινε τους ετοιμοθάνατους, η ακατάλυτη 
προσήλωση στο σκοπό, η πίστη. Κι απ’ αυτούς που.πάγωναν κι έμειναν, 
βρίσκονταν κάμποσοι που πάγωναν κι έμειναν, γιατί έπαψαν να πιστεύουν 
πως θα μπορέσουν να ζήσουν, έπαψαν να παλεύουν για να ζήσουν και με 
την τελευταία ικμάδα της ψυχής και του κορμιού.

Ο Φουντούκος, ο μεταγωγικός, παλληκαρόπουλο δεκαεφτά χρονώ, 
ερχόταν πίσω απ’ το Λάμπη που ήταν τραυματίας στο πόδι και κάθε τόσο 
έπεφτε. Τον πλησίασε, τον έπιασε απ’ τις μασχάλες και τον βοήθαγε λέ-
γοντας ολοένα:

«Γύρε πάνω μου. Συναγωνιστή ….Εγώ βαστάω, είμαι γερός.. Μη σε 
νοιάζει για μένα ». Την άλλη μέρα ο Φουντούκος, λιγοθύμισε δύο – τρεις 
φορές στην πορεία και στο τέλος έμεινε... Δεν ξέρει κανείς αν έζησε...

Η συναγωνίστρια Λούλα, έσκυψε να βοηθήσει έναν άοπλο που είχε 
πέσει. Ά«ουσε να τραυλίζει: «Δε θα φτάσω.. Δε θα πάρω εγώ όπλο. Εκδί-
κηση στους μπουραντάδες...» Ο πατριώτης αυτός έμεινε εκεΐ παγωμένος. 
Οι πολλοί και πάλι, με την ψυχή στα δόντια προχωρούν. Είνε αυτές, οι 
άοπλες πατριώτισσες της Ρούμελης και της Θεσσαλίας, τα παλληκάρια με 
τα λιγνά παιδεμένα πρόσωπα, οι άρρωστοι, οι τραυματίες που δε θέλησαν 
να μείνουν και προχωρούν.

Ένα γύρο στην κορυφογραμμή που περνούσαν έλαμπαν μεσ’ στην 
ξάστερη νύχτα, στα 500 και στα 1000 μέτρα οι φωτιές απ’ τους καταυλι-
σμούς των μπουραντάδων. Οι φωτιές του κάθε καταυλισμού έφτιαχναν 
ένα πέταλο κι όλοι μαζί οι καταυλισμοί, φοίνονταν καθαρά από δω, να 
σχηματίζουν ένα στενό πέταλο γύρω στήν κορυφογραμμή.

Οι φασίστες αξιωματικοί θα κοιμόνταν εκεί, με τη σιγουριά πως δε 
θα ξέφευγαν αυτή τη φορά απ’ τα νύχια τους τα τσακισμένα παιδιά του 
λαού. Αύριο το πρωί, το πολύ μεθαύριο το πέταλό τους θάκλεινε σα θηλειά 
στο λαιμό των άοπλων πατριωτών, κι αυτοί θα θριάμβευαν. Γαλόνια και 
δόξες! Οι πυρωμένοι φασίστες, δε μπορούσαν να νοιώσουν πως για τους 
αντάρτες δεν υπάρχει κλοιός, πως για τους μαχητές του Δ.Σ.Ε. ο δρόμος 
ποτέ δεν εΐνε κλειστός.

Ξημέρωνε, κι η φάλαγγα ακόμα αναδιπλώνονταν στις τελευταίες κορ-
φές.Σε λίγο άρχισε και πάλι η μάχη στα γύρω υψώματα, ήρθε όπως κάθε 
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πρωί ο «Γαλατάς» καί σε λίγο τα Σπιτφάϊερ κι άρχισαν όλα μαζί να χτυ-
ποΰν. Η μάχη συνεχίστηκε πεισματική ως το βράδυ, μ’ αραιά πυρά των 
ανταρτών, με χιλιάδες και χιλιάδες σφαίρες, βλήματα ή ρουκέτες των 
μπουραντάδων. Ακόμα μία φορά οι φασίστες καθηλώθηκαν και νικήθηκαν 
από τους ένοπλους κι άοπλους πατριώτες. 

Μόλις άρχισε να πέφτει το σκoτάδι, τα ένοπλα τμήματα κύλησαν απ’ 
τα υψώματα που πολέμαγαν ως την τελευταία στιγμή, προς τη χαράδρα 
με τους άοπλους, ανασυντάχτηκαν, κι άρχιζαν τη νυχτερινή πορεία για 
το πέρασμα της δημοόιάς.

Λίγο πριν απ’ το χάραμα, ύστερα από εφτάωρη συνεχή πορεία, έκοψαν 
και πέρασαν τη δημοσιά νότια απ’ το Σαρανταπορο, δίχως μπλέξιμο με 
τον εχτρό. Οι σύγχρονες κινήσεις των διαφόρων τμημάτων απ’ τα Πιέρ-
ρια, είχαν παραπλανήσει τους φασίστες. Ξημερώνοντας, έφταναν αργά 
- αργά, συντροφιές – συντροφιές, στην Τσαπουρνιά. Είχαν ξεφύγει πια απ’ 
τα παγωμένα Πιέρρια, που άφησαν τόσους συναγωνιστές τους, νεκρούς 
και τραυματίες, είχαν περάσει κι αυτή, την πέμπτη δημοσιά. Μπρος τους 
ανοιγόταν ο δρόμος του τέλους.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΤΕΡΜΑ
Μα, οι περιπέτειες των άοπλων πατριωτών δεν είχαν ακόμα τελειώσει. 

Ξημέρωνε η 25η Μαρτίου, όταν η φάλαγγα έφτασε στα υψώματα της Ξινο-
κερασιάς Χασίων, ύστερα από 3 μέρες πορεία ακόμα. Πριν προφτάνουν να 
ξανασάνουν, άρχισε η μάχη. Οι άοπλοι, μαζί με τους καινούργιους τραυμα-
τίες απ’ την αεροπορία και τις μάχες των τελευταίων ημερών βρίσκονταν 
πίσω απ’ τα ένοπλα τμήματα, που πολέμαγαν με λιγοστές πια σφαίρες. 
Υπήρχαν οπλοπολυβόλα με 30 σφαίρες και ντουφέκια με 5 και 10 σφαϊρες. 
Οι φασίστες από αιχμάλωτους κι έξαντλημένους που πέφταν στα χέρια 
τους, ήξεραν πως οι σφαίρες των άνταρτών τέλειωναν, ήξεραν πως μέρα με 
τη μέρα η εξάντληση της φάλαγγας, έφτανε στο να πέφτουν άνθρωποι από 
ύπνο και έξάντληση και να κοιμούνται και πάνω στην εχθρική δημοσιά. 
Ρίχτηκαν με δύο τάγματα, και με μάύδες και έτριβαν πάλι τα μάτια τους 
απ’ την απίστευτη αντίσταση που συναντούσαν στα υψώματα. Προς το 
απόγευμα η κατάσταση ήταν στο πιο κρίσιμό της σημείο. Η αεροπορία, 
χτυπούσε και πάλι συνέχεια απ’ το πρωί και καινούργιες δεκάδες τραυ-
ματίες σωριάζονταν στην ανασκαμμένη απ’ τα μυδράλια γή. Οι σφαίρες 
των μαχητών στα υψώματα τέλειωναν. Σε δύο – τρία σημεία, ήρθαν στα 
χέρια με τους μπουραντάδες. Αλλού, πετοΰσαν απ’ το ύψωμα πέτρες, πάνω 
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στους φασίστες που έφταναν. Σε λίγο ο εχτρός είχε καταλάβει τα δεσπό-
ζοντα υψώματα, κι άοπλοι κι ένοπλοι, άοπλοι όλοι σχεδόν, άρχισαν κάτω 
απ’ τα χτυπήματα της αεροπορίας, να κινούνται προς την κατεύθύνση του 
δρόμου Καλαμπάκα – Γρεβενά, πάνω στο δρομολόγιο που είχαν για τη 
νύχτα. Το δρόμο τους τον έκοβε τώρα μία εχθρική δύναμη που πήγαινε 
να πιάσει τα υψώματα της Ασπροκκλησιάς. Εκεί, σ’ αύτή την υποχώρη-
ση, μπορούσε από στιγμή σε στιγμή η φάλαγγα να πάθει τη μεγαλύτερη 
ζημιά, να εξοντωθεΐ κλεισμένη μεσ’ στις χαράδρες. Τότε, ο διοικητής της 
φάλαγγας, σταθμίζοντας σωστά το θανάσιμο κίνδυνο, έριξε στη μάχη την 
τελευταία του εφεδρεία, το λόχο της Δημοκρατικής Νεολαίας. Τούδωσε 
την εντολή να καταλάβει και να διατηρήσει τα υψώματα της Ασπροκ-
κλησιάς. Οι Νεολαίοι ρίχτηκαν με τον αστείρευτο ενθουσιασμό τους στη 
μάχη. Σε λίγο, οι φασίστες έφευγαν κυνηγημένοι ως την Ασπροκκλησιά, 
πετώντας χλαίνες, πυρομαχικά, όπλα καί σακκίδια. Μασουλώντας λίγο 
«καθάριο» ψωμί, απ’ τα σακίδια των μισθοφόρων, μισοξαπλωμένοι στο 
μισοσκόταδο, οι νεολαίοι δίχως να μιλούν. έβλεπαν όλη τη φάλαγγα να 
περνά από μπρος τους, απ’ το δρόμο που είχαν ανοίξει αυτοί στην πιο 
κρίσιμη στιγμή, περισσότερο με τη φωτιά της ψυχής τους, παρά με τη 
λιγοστή φωτιά των όπλων τους.

Θαμπόφωτο πρωϊνό!. Μόλις ξεχωρίζουν μπρος στα μάτια που κλείνουν 
απ’ τη νύστα, οι καινούργιες χιονισμένες κορυφογραμμές. Είναι ο ΟΡΛΙΑ-
ΚΑΣ! Το τέλος της μεγάλης πορείας. Αυτή τη νύχτα, γίνηκε το τελευταίο 
σάλτο πάνω απ’ τη δημοσιά Καλαμπάκας – Γρεβενών. Την κούραση την 
κατανικάει η λαχτάρα για το τέρμα. Προχωρούν μ’ ανοιχτό βήμα. Ξάφνου, 
βροντόφωνη αντηχεί μία φωνή, μπρος από ένα ύψωμα της Ανθρακιάς.

– «Σταθείτε!» … Ένα – δυο κεφάλια ξεχωρίζουν πίσω απ’ τους θάμνους. 
«Μπουραντάδες πάλι μπροστά μας», ψιθυρίζουν κάποιοι απ’ τους άο-
πλους, που έμαθαν βδομάδες τώρα, ν’ ανταμώνουνται κάθε πρωΐ με τους 
μπουραντάδες. «Ίσως να φτάσαμε σε δικούς μας … Ίσως νάνε αντάρτες», 
ελπίζουν οι πιο πολλοί. 

– «Ποιοι είστε σεις;». Ξαναντηχεϊ πιο βροντερή ακόμα η φωνή. Και 
σύγχρονα προβάλλουν στο μισοσκότεινο αυγινό ορίζοντα, δυό – τρεις 
ένοπλοι.

Στάλθηκαν δυό – τρεις άξιωματικοί και μαχητές για αναγνώριση.
«Αντάρτες! … Αντάρτες! …», φωνάζουν. Μία βαθειά ανάσα, γεμίζει 

χαρά κι ελπίδα, τα τυραγνισμένα στήθεια. Η εξάντληση δεν αφήνει να 
ξεχειλίσει η χαρά, παρά μόνο σε μικρές, λαχανιαστές κουβέντες που σκορ-
ποΰν διάχυτες μέσα στη φάλαγγα που προχωρεί.
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– «Φτάσαμε στα τμήματά μας:».
– «Πατουμε στη Λεύτερη Ελλάδα:»
– «Ας τα βάψουν μαύρα οι μπουραντάδες … Δεν τον πέτυχαν το σκοπό 

τους …».
– «Εδώ θα βρούμε όπλα και ψωμί …».
Τα όπλα, που γι’ αυτά κίνησαν πριν σαράντα μέρες απ’ τη Ρούμελη, το 

ψωμί που το στερήθηκαν δεκατρείς μέρες, για να πάρουν τα όπλα, δεν 
ήταν πια μακριά. Ο απαίσιος λασπωμένος κάμπος, η λίμνη, οι δημoσιές 
με τις ενέδρες και τα τανκς, ο παγωμένος θάνατος στα Πιέρρια, τ’ αερο-
πλάνα που ξερνούσαν όλη μέρα φωτιά, είχαν κατανικηθεΐ και να, τούτο 
το θαμπόφωτο πρωινό, της 26 του Μάρτη, σαράντα μέρες και σαράντα 
νύχτες από το ξεκίνημα, οι άοπλοι πατριώτες ΕΦΤΑΝΑΝ..

«ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ!»
Τούτο το σύνθημα φεγγoβoλoύσε τώρα μέσα τους, φλογίζοντας τις 

ψυχές από περήφανη χαρά, την πιο περήφανη, την πιο αβάσταχτη χαρά 
του αδικημένου, του βασανισμένου και ταλαιπωρημένου λαού, που βλέ-
πει πως είνε πιο δυνατός απ’ τους δημίους του, του λαού που νικάει τους 
τυράννους του. 

«Δε με νοιάζει που πεθαίνω τώρα...» ψιθύρισε η άοπλη πατριώτισσα 
Ξανθή Γκραβαρίτη, που σύρθηκε με ψύξη της πλάτης και του στήθους, 
ως εδώ, απ’ τα Πιέρρια.

«...Φτάνει που έφτασα στην Ελεύθερη Ελλάδα.. »
Δεν υπάρχει σ’ αυτό τον κόσμο δύναμη που μπορεί να κατανικήσει ένα 

λαό, που ξέρει γιατί πολεμάει.
Δεν υπάρχει εμπόδιο αξεπέραστο για το Δημοκρατικό Στρατό της Ελ-

λάδας, στο δρόμο του προς τη Νίκη. Λαός που παλεύει και άοπλος, όπως 
πάλεψε σαράντα μέρες η «ταξιαρχία άοπλων Ρούμελης», είναι άξιος να 
λευτερώσει την πατρίδα του απ’ τους βασανιστές, είναι άξιος να χτίσει με 
το αίμα και το δάκρυ του, με τα όπλα που παίρνει απ’ τα χέρια του δημίου 
του την καινούργια ζωή!.

Κεφάλαιο 1. Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΣΕ) Οι 
μάχες της περιόδου που έπεσε μαχόμενος ο Αριστείδης Λαδιάς

Επίμαχα Αποσπάσματα από τα κείμενα του Συγγραφέα Πολυμέρη 
Βόγλη (2012)

Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ) είναι η ονομασία του στρα-
τού των ανταρτών που πολέμησε κατά της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια 
του ελληνικού εμφυλίου πολέμου (1946-1949). Ως συμβατική ημερομηνία 
έναρξης του εμφυλίου πολέμου θεωρείται η 31η Μαρτίου 1946, ημέρα των 

LADIAS-MAXHTHS.indb   372 28/2/19   11:52 πμ



Η ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΧΗΤΗ 373

βουλευτικών εκλογών, όταν μια ομάδα ανταρτών επιτέθηκε στο σταθμό 
Χωροφυλακής στο χωριό Λιτόχωρο Πιερίας. Τους μήνες που ακολούθησαν 
οι επιθέσεις των ανταρτών κατά της Χωροφυλακής πολλαπλασιάστηκαν, 
ενώ οι δυνάμεις των ανταρτών αυξήθηκαν. Στις 28 Οκτωβρίου 1946 δημι-
ουργήθηκε το Γενικό Αρχηγείο των ανταρτών, ενώ τον Δεκέμβριο της ίδιας 
χρονιάς οι δυνάμεις των ανταρτών έλαβαν την ονομασία Δημοκρατικός 
Στρατός Ελλάδας. Ο Ελληνικός Στρατός ενεπλάκη ενεργά στις επιχειρή-
σεις κατά των ανταρτών και το 1947 ο εμφύλιος πόλεμος γενικεύτηκε σε 
όλη την Ελλάδα. Στις 24 Δεκεμβρίου 1947 οι αντάρτες σχημάτισαν την 
Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση (ΠΔΚ) αμφισβητώντας άμεσα την 
εξουσία της κυβέρνησης στα εδάφη που έλεγχε ο ΔΣΕ. Ο Δημοκρατικός 
Στρατός δεν μπόρεσε να αντιπαρατεθεί στην αριθμητική υπεροχή και 
την υπεροπλία του Ελληνικού Στρατού. Μετά από σκληρές μάχες στα 
βουνά Βίτσι και το Γράμμο οι δυνάμεις του ΔΣΕ στις 29 Αυγούστου 1949 
υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν το ελληνικό έδαφος.

Στις 12 Φεβρουαρίου 1945 υπογράφτηκε η τελευταία πράξη των Δε-
κεμβριανών, η συμφωνία της Βάρκιζας. Η συμφωνία είχε ως στόχο να 
καθορίσει το πλαίσιο του πολιτικού βίου μετά τα δεδομένα που είχε δια-
μορφώσει η ήττα του ΕΑΜ. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΕΑΜ 
ήταν ο Γ. Σιάντος και επικεφαλής της κυβέρνησης Πλαστήρα ήταν ο 
υπουργός Εξωτερικών Ι. Σοφιανόπουλος. Η Συμφωνία της Βάρκιζας όριζε 
ότι ο ΕΛΑΣ θα διαλυόταν και οι άνδρες του θα παρέδιδαν τον οπλισμό 
τους. Η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά δεσμευόταν να εξασφαλίσει τα 
συνταγματικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες, να εκκαθαρίσει τον 
κρατικό μηχανισμό από όργανα της μεταξικής δικτατορίας και συνεργάτες 
των Γερμανών και να προχωρήσει στη διενέργεια δημοψηφίσματος για το 
πολιτειακό και σε εκλογές. Τέλος, προβλεπόταν η αμνηστία των πολιτι-
κών αδικημάτων που είχαν διαπραχθεί κατά τα Δεκεμβριανά, εκτός από 
τα κοινά αδικήματα «τα οποία δεν ήσαν απαραιτήτως αναγκαία δια την 
επιτυχίαν του πολιτικού αδικήματος». Η εξαίρεση των κοινών αδικημά-
των από την αμνηστία θα είναι αυτή που θα επιτρέψει τη μαζική δίωξη 
μελών του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ τους μήνες που θα ακολουθήσουν. Το ΕΑΜ, από 
την πλευρά του, μόνο εν μέρει τήρησε τη Συμφωνία της Βάρκιζας. Με 
εντολή του Κομμουνιστικού Κόμματος ένα μεγάλο μέρος του οπλισμού 
του ΕΛΑΣ αποκρύφτηκε, το οποίο όμως δεν χρησιμοποιήθηκε παρά μόνο 
ένα χρόνο αργότερα (και αφού η Εθνοφυλακή είχε ανακαλύψει πολλές 
από τις κρυψώνες

Η περίοδος που ξεκινά από τη Συμφωνία της Βάρκιζας και μέχρι τις 
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εκλογές του Μαρτίου 1946, χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο μέρος των 
ιστορικών ως περίοδος της «λευκής τρομοκρατίας», λόγω των συστημα-
τικών διώξεων οπαδών του ΕΑΜ. Στόχος τους ήταν η αποδυνάμωση του 
ΕΑΜ μέσα από την εξουδετέρωση των κοινωνικών του ερεισμάτων και τη 
διάλυση των οργανώσεών του. Για να το επιτύχουν αυτό έπρεπε πρώτα να 
συγκροτήσουν ένα νομιμόφρονα κρατικό μηχανισμό, το οποίο σήμαινε 
την απομάκρυνση όλων των φιλοεαμικών στοιχείων και τη στρατολόγηση 
αντικομμουνιστών. Παράλληλα η κυβέρνηση επεδίωξε να τρομοκρατήσει 
τους οπαδούς του ΕΑΜ. Στην ύπαιθρο, ιδιαίτερα, η Εθνοφυλακή αρχικά 
και η Χωροφυλακή στη συνέχεια, σε συνεργασία δεξιές παραστρατιωτικές 
ομάδες, εξαπέλυσε μια εκστρατεία βίας κατά των αριστερών στα χωριά. 
Σύμφωνα με το ΕΑΜ, περίπου 1.500 αριστεροί δολοφονήθηκαν, 6.500 
τραυματίστηκαν ή βασανίστηκαν, και 700 γραφεία και τυπογραφεία του 
ΕΑΜ καταστράφηκαν. Στο ίδιο πλαίσιο οργανώθηκε μια τεράστια επι-
χείρηση συλλήψεων και φυλακίσεων. Με βάση το άρθρο της Συμφωνίας 
της Βάρκιζας, το οποίο εξαιρούσε από την αμνηστία τα κοινά ποινικά αδι-
κήματα, εκδόθηκαν 80,000 εντάλματα σύλληψης, συνελήφθησαν 50,000 
άτομα και φυλακίστηκαν πάνω από 10,000 αριστεροί.

Αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που το ΚΚΕ και το ΕΑΜ τηρούν τη 
Συμφωνία της Βάρκιζας, δηλαδή προσπαθούν να αναπτύξουν πολιτική 
δράση στα πλαίσια της νομιμότητας. Παρά το γεγονός ότι κατά τον αφο-
πλισμό του ΕΛΑΣ ένα μεγάλο μέρος του οπλισμού δεν παραδόθηκε, ο 
κόσμος του ΕΑΜ απέχει από οποιαδήποτε χρήση βίας. Το ΕΑΜ και το 
ΚΚΕ σταδιακά πετυχαίνουν να ανασυγκροτήσουν τις οργανώσεις τους 
στις μεγάλες πόλεις (και ειδικά στα εργατικά σωματεία), αλλά στην επαρ-
χία όπου η τρομοκρατία είναι ανεξέλεγκτη αυτό είναι αδύνατο. Ένας 
σημαντικός αριθμός διωκόμενων αριστερών καταφεύγει στα βουνά και 
κάποιοι περνούν στη Γιουγκοσλαβία, οι οποίοι συγκεντρώνονται στο 
στρατόπεδο του Μπούλκες. 

Οι πρώτες ομάδες ανταρτών
Στις εκλογές της 31ης Μαρτίου 1946 η Ηνωμένη Παράταξις Εθνικο-

φρόνων (που είχε ως βάση της το Λαϊκό Κόμμα) έλαβε το 55% των ψήφων, 
ενώ ο κεντρώος χώρος (το Κόμμα Φιλελευθέρων και η Εθνική Πολιτική 
Ένωσις) μόλις το 34% - οι φιλοβασιλικές δυνάμεις εξέλεξαν 236 βουλευτές 
σε σύνολο 354. Η νέα κυβέρνηση ήταν αμιγώς δεξιά και φιλοβασιλική 
και είχε ως πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Τσαλδάρη. Το ΚΚΕ μαζί με 
κάποια μικρότερα κόμματα απείχαν και έχει υπολογιστεί ότι η «πολι-
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τική αποχή» (δηλαδή ψηφοφόροι που δεν ψήφισαν ακολουθώντας την 
πολιτική γραμμή της αποχής) ήταν 25%, ποσοστό το οποίο δείχνει ότι η 
επιρροή του ΚΚΕ, αν και είχε μειωθεί, παρέμενε σημαντική. Επιπλέον το 
βράδυ πριν τις εκλογές μία ομάδα 33 ενόπλων προσέβαλε το σταθμό της 
χωροφυλακής στο Λιτόχωρο του Ολύμπου και σκότωσε 12 χωροφύλακες 
και άνδρες της Εθνοφρουράς. Αυτή η ενέργεια αν και δεν ήταν μοναδική 
συμβατικά θεωρείται ως και η αρχή του εμφυλίου πολέμου. Συμβατικά, 
διότι η κατάσταση το 1946 παρέμενε αρκετά συγκεγχυμένη. Ο εμφύλιος 
πόλεμος στην πραγματικότητα αποτελεί το τέλος μίας διαδικασίας πό-
λωσης και σύγκρουσης που διαρκεί αρκετούς μήνες.

Μαχητές του ΔΣΕ (Αρχείο ΑΣΚΙ)

Σε αυτή την πόλωση καθοριστικό ρόλο παίζει και η απόφαση της νέας 
κυβέρνησης να ακολουθήσει μία αδιάλλακτη πολιτική απέναντι στο ΚΚΕ. 
Σημείο καμπής ήταν το Γ΄ Ψήφισμα της 18ης Ιουνίου 1946, το οποίο προ-
έβλεπε την θανατική ποινή για όσους συγκροτούσαν ένοπλες ομάδες 
και μεταξύ άλλων έθετε περιορισμούς στην οργάνωση συγκεντρώσεων, 
περιέστειλε το δικαίωμα της απεργίας και έδινε εκτεταμένες εξουσίες 
στην αστυνομία. Το Γ΄ Ψήφισμα συνδυάστηκε με την κήρυξη στρατιωτι-
κού νόμου και την ίδρυση στρατοδικείων σε όλη την κεντρική και βόρεια 
Ελλάδα. Μέχρι το τέλος του 1946, είχαν καταδικαστεί από έκτακτα στρα-
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τοδικεία και είχαν εκτελεστεί 116 άτομα. Παράλληλα, η επιστροφή στην 
προπολεμική πολιτειακή τάξη ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1946 με 
το δημοψήφισμα για την επιστροφή του βασιλιά Γεώργιου. Σε ένα κλίμα 
πόλωσης και βίας, η επάνοδος του Γεωργίου ψηφίστηκε με ποσοστό 68%.

Από την άλλη πλευρά, η δράση των ανταρτών άρχισε να γίνεται όλο 
και πιο αισθητή στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Αξιωματικοί του ΕΛΑΣ που 
είχαν καταφύγει στη Γιουγκοσλαβία επέστρεψαν στη χώρα, οι Σλαβομα-
κεδόνες προσχωρούσαν σε αντάρτικες ομάδες στη Δ. Μακεδονία, και το 
δίκτυο υποστήριξης των ανταρτοομάδων επεκτάθηκε στη Θεσσαλία. Το 
φθινόπωρο του 1946 οι αντάρτες φθάνουν τις 7.000-8.000 και σημειώνουν 
κάποιες σημαντικές επιτυχίες έναντι της χωροφυλακής και του στρατού 
στη Δεσκάτη, τη Σιάτιστα, τη Νάουσα, και το Σκρα. Στις 28 Οκτωβρίου 
1946 ιδρύεται το Γενικό Αρχηγείο των ανταρτών και ο Μάρκος Βαφειάδης 
αναλαμβάνει την ηγεσία των ενόπλων σωμάτων. Τον Δεκέμβριο της ίδιας 
χρονιάς, τα αντάρτικα σώματα μετονομάζονται σε Δημοκρατικό Στρατό 
Ελλάδας (ΔΣΕ). Οι αντάρτες έφταναν τις 10.000 και είχαν καταφέρει να 
ελέγχουν τους ορεινούς όγκους στην Κεντρική και Βόρεια Έλλαδα και 
μετά από λίγους μήνες επεκτάθηκαν και στην Πελοπόννησο.

Η οργάνωση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Ο Δημοκρατικός Στρατός στα πρώτα βήματά του στηρίχτηκε στην 

εμπειρία του ΕΛΑΣ από την Κατοχή. Μικρές ομάδες ανταρτών (που μπο-
ρούσαν να φτάσουν 60-70 άνδρες), διάσπαρτες και χαλαρά συνδεδεμένες, 
με έντονη πρόσδεση στις τοπικές κοινωνίες από τις οποίες οι αντάρτες 
προέρχονταν και το έδαφος που γνώριζαν, και καθοριστικό το ρόλο του 
αρχηγού ως προς τη φυσιογνωμία και τη δράση της ομάδας. Τα χαρα-
κτηριστικά της δράσης από την άνοιξη του 1946, όπου εμφανίζονται οι 
πρώτες ομάδες ανταρτών, μέχρι την άνοιξη του 1947, όταν ξεκινούν οι 
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του ΕΕΣ, ήταν η ταχύτητα, η διαρκής κίνη-
ση, ο αιφνιδιασμός και η ενέδρα ή το σαμποτάζ. Ο αντίπαλος του ΔΣΕ 
σε εκείνη τη φάση ήταν κυρίως η Χωροφυλακή και οι παραστρατιωτικές 
ομάδες και δευτερευόντως ο στρατός και στόχος ήταν η «απελευθέρωση» 
ορεινών περιοχών, δηλαδή να περάσουν από τον έλεγχο της κυβέρνησης 
και την τρομοκρατία των παραστρατιωτικών στον έλεγχο των ανταρτών.

Το 1947 τα χαρακτηριστικά του πολέμου άλλαξαν. Η ανάληψη της 
ευθύνης για την αντιμετώπιση του ΔΣΕ από το στρατό και από την άλλη 
πλευρά η πρόθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος να εγκαθιδρύσει στα-
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θερή κυριαρχία σε εκτεταμένη περιοχή οδήγησαν στο μετασχηματισμό 
του ΔΣΕ από αντάρτικες ομάδες σε «λαϊκό επαναστατικό» στρατό.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ: O Δημοκρατικός Στρατός ήταν γεωγραφικά οργανω-
μένος σε Αρχηγεία Περιοχών τα οποία υπάγονταν στο Γενικό Αρχηγείο. 
Υπήρχαν έξι αρχηγεία, Δ. Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας (το οποία 
συγχωνεύτηκαν), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ρούμελης, Ηπεί-
ρου και Πελοποννήσου. Τα Αρχηγεία Περιοχών είχαν την ευθύνη για τις 
δυνάμεις που ήταν διεσπαρμένες στους ορεινούς όγκους μιας περιοχής, 
τα λεγόμενα Περιφερειακά Αρχηγεία. Στις 27 Αυγούστου 1948 στην κα-
τεύθυνση μετατροπής του Δημοκρατικού Στρατού σε τακτικό στρατό με 
διάταγμα του υπουργού Στρατιωτικών της ΠΔΚ τα Αρχηγεία καταργή-
θηκαν και δημιουργήθηκαν Μεραρχίες. Τότε επίσης το Γενικό Αρχηγείο 
για να αντεπεξέλθει σε δυσκολίες επικοινωνίας και συντονισμού δημι-
ούργησε δύο Κλιμάκια του Γενικού Αρχηγείου, το ένα υπεύθυνο για τη 
Νότια Ελλάδα (ΚΓΑΝΕ) και το άλλο για την Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη (ΚΓΑΜΘ). Στις 26 Αυγούστου 1948 σε συνεδρίαση του Πολιτικού 
Γραφείου αποφασίστηκε δίπλα στο Γενικό Αρχηγείο να δημιουργηθεί το 
Ανώτατο Πολεμικό Συμβούλιο, το οποίο ασκούσε τον κομματικό έλεγ-
χο στις επιχειρήσεις που διηύθυνε το Γενικό Αρχηγείο. Επικεφαλής του 
Ανώτατου Πολεμικού Συμβουλίου μπήκε ο Νίκος Ζαχαριάδης. Έτσι η 
διάρθρωση του ΔΣΕ εκείνη την εποχή διαμορφώθηκε ως εξής:

Ανώτατο Πολεμικό Συμβούλιο: Νίκος Ζαχαριάδης
Γενικό Αρχηγείο: Μάρκος Βαφειάδης
ΚΓΑΝΕ: Κώστας Καραγιώργης
I Μεραρχία Θεσσαλίας: Χαρίλαος Φλωράκης (Γιώτης)
II Μεραρχία Ρούμελης: Γιάννης Αλεξάνδρου (Διαμαντής)
III Μεραρχία Πελοποννήσου: Στέφανος Γκιουζέλης
VI Μεραρχία Κεντρικής Μακεδονίας: Γιώργος Ερυθριάδης (Πετρής)
VII Μεραρχία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Θανάσης Γκένιος 

(Λασάνης)
VIII Μεραρχία Ηπείρου: Κώστας Κολιγιάννης
IX Μεραρχία Δυτικής Μακεδονίας: Δημήτρης Παλαιολόγος
X Μεραρχίας Δυτικής Μακεδονίας: Αλέκος Ρόσιος (Υψηλάντης)
XI Μεραρχία Δυτικής Μακεδονίας: Νίκος Θεοχαρόπουλος (Σκοτίδας)

Στην κατεύθυνση μετεξέλιξης του ΔΣΕ σε τακτικό στρατό και της 
ανάδειξης καταρτισμένων στελεχών λειτούργησαν μια σειρά από σχολές 
στις ελεγχόμενες από αυτόν περιοχές. Καταρχάς δημιουργήθηκαν σχολές 
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αξιωματικών και υπαξιωματικών. Στη Σχολή Αξιωματικών του Γενικού 
Αρχηγείου, φοίτησαν μαχητές και μαχήτριες που είχαν διακριθεί στις 
μονάδες τους. Υπολογίζεται ότι από αυτή τη σχολή αποφοίτησαν 2.750 
ανθυπολοχαγοί, οι πρώτοι από τους οποίους συμμετείχαν στις μάχες του 
1947. Επίσης λειτουργούσαν σχολές σαμποτέρ, ασυρματιστών, μηχανικού 
και πολιτικών επιτρόπων. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στην υγει-
ονομική υπηρεσία του ΔΣΕ, η οποία επιτελούσε έναν πραγματικό άθλο. 
Οι συνθήκες που επικρατούσαν στα βουνά αλλά και οι υποδομές και τα 
μέσα που είχε στη διάθεσή του ο Δημοκρατικός Στρατός στις περισσότερες 
περιοχές καθιστούσαν αδύνατη τη σωστή περίθαλψη και ανάρρωση των 
τραυματιών. Φάρμακα και εργαλεία σπάνιζαν, οι εκπαιδευμένοι νοσοκόμοι 
ήταν λίγοι, και τα αναρρωτήρια ή τα χειρουργεία ήταν συνήθως πρόχειρα 
κατασκευασμένες σκηνές.

Μαχητές του ΔΣΕ (Αρχείο ΑΣΚΙ)

Ο Δημοκρατικός Στρατός ως προς την οργάνωσή του χαρακτηρίζεται 
από δύο καινοτομίες, το θεσμό του Πολιτικού Επιτρόπου και τις «δημο-
κρατικές συνελεύσεις». Τα τμήματα του ΔΣΕ είχαν μια δυάδα επικεφα-
λής: το Στρατιωτικό Διοικητή και τον Πολιτικό Επίτροπο. Ο θεσμός του 
Πολιτικού Επιτρόπου εισάγεται τον Δεκέμβριο του 1947 ή τον Ιανουάριο 
του 1948 και λειτουργούσαν σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας από λόχο 
μέχρι Γενικό Αρχηγείο. Ο Πολιτικός Επίτροπος ήταν ο εκπρόσωπος του 
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ΚΚΕ στις μονάδες του ΔΣΕ. Ήταν υπεύθυνος για την πολιτική καθοδή-
γηση και τη «διαφώτιση» των ανταρτών, τη διατήρηση του ηθικού, τη 
διασφάλιση της πειθαρχίας, την επαγρύπνηση απέναντι στους εχθρούς, 
την ανάλυση των πολιτικών αποφάσεων της κομματικής ηγεσίας αλλά και 
για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των μαχητών που 
συνδέονταν με την επιμελητεία και τον εφοδιασμό. Ο Πολιτικός Επίτροπος 
είχε την ευθύνη να συγκαλεί σε τακτική βάση συζητήσεις («δημοκρατι-
κές συνελεύσεις») στις οποίες συμμετείχαν οι μαχητές της μονάδας. Στις 
δημοκρατικές συνελεύσεις, οι οποίες συνήθως συγκαλούνταν συνήθως 
μετά από κάποια μάχη (αλλά και κατά τη διάρκεια πορειών), συζητιού-
νταν ο τρόπος διεξαγωγής της μάχης, η συμπεριφορά των μαχητών, τα 
προβλήματα καθημερινότητας, γινόταν κριτική και αυτοκριτική για λάθη 
ή παραλείψεις, κοκ.

Μαχητές του ΔΣΕ (Αρχείο ΑΣΚΙ)
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Μαχητές του ΔΣΕ (Αρχείο ΑΣΚΙ)

Μαχητές του ΔΣΕ (Αρχείο ΑΣΚΙ)
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Η στρατιωτική δράση του ΔΣΕ το 1949

Στις αρχές του 1949 ο Δημοκρατικός Στρατός διεξάγει τρεις εντυπω-
σιακές επιχειρήσεις με σκοπό να καταλάβει πόλεις. Η κατάληψη πόλεων 
αποτελούσε σημαντικό στόχο για το ΔΣΕ γιατί ήταν ο μοναδικός τρόπος 
να στρατολογήσει νέους μαχητές και να αποκτήσει πολύτιμα εφόδια 
(όπλα, πυρομαχικά, οχήματα, τρόφιμα, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, κλπ). 
Στις 11 Ιανουαρίου δυνάμεις της Χ Μεραρχίας του ΔΣΕ επιτέθηκαν και 
κατέλαβαν τη Νάουσα. Αποχώρησαν από την πόλη στις 14 Ιανουαρίου με 
πολλά λάφυρα (πολυβόλα, βλήματα, σφαίρες, μουλάρια, ασυρμάτους, κλπ) 
και αφού πρώτα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε κυβερνητικά 
κτίρια, εργοστάσια, δημόσια έργα, κ.α. Λίγες μέρες αργότερα εκδηλώνεται 
η επίθεση του ΔΣΕ κατά του Καρπενησίου. Δυνάμεις από τις δύο μεραρχίες 
του ΚΓΑΝΕ (την Ι και τη ΙΙ), ένα σύνολο περίπου 2.900 μαχητών, επιτέ-
θηκαν στο Καρπενήσι στις 19 Ιανουαρίου 1949 και κυρίευσαν την πόλη 
στις 21 Ιανουαρίου. Το Καρπενήσι ήταν η πόλη που έμεινε στα χέρια του 
ΔΣΕ για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σχεδόν 3 εβδομάδες, μέχρι την 
ανακατάληψή της από τον Εθνικό Στρατό στις 8 Φεβρουαρίου 1949. Μια 
άλλη σημαντική επιτυχία του ΔΣΕ τους πρώτους μήνες του 1949 ήταν 
η ανακατάληψη του Γράμμου. Τον Απρίλιο του 1949 δυνάμεις της VIII 
Μεραρχίας του ΔΣΕ προσέβαλαν τις θέσεις του Εθνικού Στρατού στην 
κοιλάδα του Σαρανταπόρου και μετά από σκληρές μάχες (στα υψώματα 
Κάμενικ και Πύργο Στράτσιανης) πέτυχαν να επανεγκατασταθούν στον 
κεντρικό όγκο του Γράμμου. Έτσι ο Δημοκρατικός Στρατός ανέκτησε τις 
θέσεις που είχε χάσει το καλοκαίρι του 1948 και αποκατέστησε την εδαφική 
ενότητα της περιοχής Γράαμου-Βίτσι.

Η επόμενη μεγάλη επιχείρηση του ΔΣΕ ήταν η επίθεση κατά της Φλώ-
ρινας. Οι δύο προηγούμενες επιθέσεις εξυπηρετούσαν τακτικούς στόχους, 
αλλά η επίθεση στη Φλώρινα συνδεόταν άμεσα με το μέλλον του ΔΣΕ. Οι 
στόχος του ΔΣΕ για το 1949 ήταν δύο: α) να υπερασπιστεί την επικράτειά 
του στην περιοχή Λίμνες Πρεσπών-Βίτσι και β) να ανακαταλάβει το Γράμ-
μο. Η επίθεση στη Φλώρινα συνδεόταν με τον πρώτο στόχο καθώς τυχόν 
κατάληψή της θα εξασφάλιζε τον πεδινό χώρο που οδηγούσε στο Βίτσι 
ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει και την έδρα της Προσωρινής Δημοκρα-
τικής Κυβέρνησης. Ο Δημοκρατικός Στρατός για την επιχείρηση κατά της 
Φλώρινας συγκέντρωσε δυνάμεις από τη Χ, ΧΙ και την ΙΧ Μεραρχία, ένα 
σύνολο περίπου 7.000 μαχητών. Η επίθεση έγινε στις 11 Φεβρουαρίου 
1949 αλλά απέτυχε και προκάλεσε σοβαρές απώλειες στο Δημοκρατικό 
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Στρατό (700 νεκρούς και 400 αιχμαλώτους).
Το καλοκαίρι του 1949 ο κύριος όγκος των δυνάμεων του ΔΣΕ, κά-

που 13.000 άνδρες και γυναίκες, έχει συγκεντρωθεί στην περιοχή Γράμ-
μου-Βίτσι. Εναντίον αυτών ο αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος θα 
οργανώσει μια πανστρατιά περίπου 100.000 ανδρών, υποστηριζόμενων 
από πυροβολικό, αεροπορία και τεθωρακισμένα. Η επιχείρηση «Πυρσός» 
τον Αύγουστο του 1949 εκδηλώθηκε σε δύο φάσεις. Ο Εθνικός Στρατός 
πρώτα επιτίθεται στο Βίτσι (10-16 Αυγούστου 1949), όπου ο Δημοκρατικός 
Στρατός αιφνιδιάζεται και αναγκάζεται να υποχωρήσει. Στη δεύτερη φάση 
της επιχείρησης «Πυρσός» (24-30 Αυγούστου 1949) ο Εθνικός Στρατός 
στράφηκε κατά των δυνάμεων του ΔΣΕ στο Γράμμο. Ο ΔΣΕ είχε πλέον 
περιοριστεί στην υπεράσπιση ενός θύλακα στα ελληνολβανικά σύνορα 
με δυνάμεις από τις VIII και IX Μεραρχίες (ένα σύνολο περίπου 7.000 
μαχητών) υπό τις διαταγές του Γιώργη Βοντίτσιου (Γούσια) και του Βασίλη 
Μπαρτζώτα. Η επίθεση έγινε στις 25 Αυγούστου και με τη βοήθεια της αε-
ροπορίας διέσπασε την αμυντική διάταξη του ΔΣΕ. Στις 29-30 Αυγούστου 
οι δυνάμεις του ΔΣΕ υποχώρησαν συντεταγμένα στο αλβανικό έδαφος. 
Ο εμφύλιος, τουλάχιστον στο πεδίο της μάχης, τελείωνε...

Με την ήττα του ΔΣΕ χιλιάδες αντάρτες πέρασαν τα σύνορα και με-
τατράπηκαν σε πολιτικούς πρόσφυγες. Πάρα πολλοί από αυτούς ήταν 
Σλαβομακεδόνες που βρήκαν καταφύγιο στη Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας (20.000 περίπου). Οι υπόλοιποι διασκορπίστηκαν στις 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως στη Σοβιετική Ένωση (στην πόλη 
της Τασκένδης στο Ουζμπεκιστάν), στην Τσεχοσλοβακία και την Πολωνία. 
Οι πολιτικοί πρόσφυγες υπολογίζονται σε 56.000 (εκτός Γιουγκοσλαβίας), 
και εκπροσωπούσαν τα πιο πληβειακά στρώματα του κινήματος –οι περισ-
σότεροι ήταν αγρότες, με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Στην απογοήτευση 
της ήττας ήλθε να προστεθεί το πολιτισμικό σοκ της εγκατάστασης σε 
ξένες χώρες, όπου σταδιακά θα προσαρμοστούν και θα συγκροτήσουν 
τις κοινότητες των πολιτικών προσφύγων κάτω από το στενό έλεγχο του 
κόμματος. Χωρίς δικαίωμα επαναπατρισμού για πάρα πολλά χρόνια, θα 
μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα μόνο μετά τη μεταπολίτευση 
και κυρίως κατά τη δεκαετία του 1980.
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Η εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ 7/12/1946

Με αναφορά στον πίνακα Β΄ των αξιωματικών του Στρατού λόγω της 
συμμετοχής τους στην αντίσταση
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Κεφάλαιο 5
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ  

ΣΤΑ ΚΟΥΛΚΟΥΘΟΥΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΣΤΙΑ
Σαββάτου 28 Μαΐου 1949

«ΜΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ 
Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΒΙΤΣΙΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ 

ΜΕΓΑΛΗ ΗΤΤΑ ΤΩΝ ΝΟΦΙΚΩΝ 
Πως ΜΑΧΟΝΤΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ»

Εις την περίπτωσιν, λοιπόν, της τελευταίας επιθέσεως του Βιτσίου, το 
ξένον και έξω της Ελλάδος ευρισκόμενον στρατηγείον των συμμοριτών, 
είχε τάξει ως αντικειμενικόν σκοπόν την κατάληψιν των τοποθεσιών Κου-
κλουθούρια – Δερβένι – Ανώνυμον Δερβένι – και ύψωμα 1695. Επρό-
κειτο περί σπουδαιοτάτων τοποθεσιών, αι οποία θα επέτρεπαν εις τον 
εχθρόν να καλύπτη την πεδιάδα της Φλωρίνης, να παρατηρή πάντα όσα 
γίνονται εις την πόλιν και να την έχη υπό το βεληνεκές των πυροβόλων 
του. Ταυτοχρόνως όμως θα παρείχον εις τους κομμουνιστάς νέας-βάσεις 
εξορμήσεως δια την κατάληψιν ολοκλήρου του συγκροτήματος του Βι-
τσίου, θα ηύξανον το βάθος και την στερεότητα της αμύνης των θέσεών 
τους εις την περιοχήν των Πρεσπών και θα τους επροστάτευαν εκεί από 
επικινδύνους αιφνιδιασμούς του Ελληνικού στρατού.

Η εκτέλεσις των αντικειμενικών αυτών σκοπών ανετέθη εις ένα από 
τα νεώτερα και πλέον αξιόλογα σώματα του κομμουνισμού, δηλαδή εις 
την 105ην κομμουνιστιστο συμοριακήν ταξιαρχίαν, την αποτελεσθείσαν 
από Νοφίτας. Την ενίσχυε το 425ον Τάγμα, το οποίον είχεν απομείνέι ή 
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ανασυγκροτηθή μετά την πρόσφατον πανωλεθρίαν της 18ης «Ταξιαρ-
χίας» του. Η διεύθυνσις της επιχειρήσεως ανετέθη εις τον κομμουνιστήν 
«μέραρχον» Βαγενάν, της ΙΧης Μεραρχίας, εκφυλισμένον και προδότην 
υιόν ενός καλού πατριώτου και Μακεδονομάχου, φίλου του Παύλου Μελά. 
Βέβαια θα ήτο δι’ όλας τας πολεμικάς ενεργείας παρά το πλευρόν του, ο 
«ταξίαρχος Νίκος» της 105ης Ταγμάτων Κουλουθουρίων από τα οποία 
κατώρθωσαν να καταλάβουν μόνο ένα ακραίο ύψωμα, παρά τας οποίας 
επανέλαβον εις τας 5.30΄, εις τας 7, εις τας 9 π.μ., και εις τας 2 μ.μ.

Ούτως, αι όλαι αρχικαί επιτυχίαι των συμμοριτών, περιωρίσθησαν μό-
νον εις ένα μ έρος του Ανωνύμου Δερβενίου και εις το ακραίον ύψωμα των 
Κουκλουθουρίων. Αι επιθέσεις των ιδίως εναντίον του 1695, το οποίον επί 
ώρας εφαίνετο να φλέγεται ολόκληρον από τον εχθρικόν βομβαρδισμόν, 
απεκρούοντο ή μία μετά την άλλην. Ένας λεοντόκαρδος Ρουμελιώτης 
λοχαγός, καίτοι τραυματισθείς από την πρώτην στιγμήν, εξηκολούθει, εν 
τούτοις, μετά μίαν πρόχειρον πρόσδεσιν των τραυμάτων του, να μάχεται 
μαζή με τους άνδρας του, δεχθείς να διακομισθή εις το Νοσοκομείον, μόνο 
αφού ετελείωσεν η μάχη.

Εν τω μεταξύ όμως, η Ελληνική επί τόπου στρατιωτική ηγεσία, εμπε-
ποτισμένη από το πνεύμα που διέπει σήμερον, υπό την νέαν ανωτάτωην 
ηγεσίαν του, τον Εθνικόν Στρατόν, το πνεύμα της συνεχούς μαχητικό-
τητος και αντεπιθέσεως, δεν εννοούσεν, επ’ ουδενί λόγω να αρκεσθή εις 
τας πρώτας αμυντικάς επιτυχίας. Οι συμμορίται έπρεπε το ταχύτερον να 
εκδιωχθούν και από τα σημεία εις τα οποία είχον κατορθώσει να διεισδύ-
σουν και πέραν από τας αρχικάς θέσεις των ακόμη.

Έτσι αι αντεπιθέσεις ήρχισαν ευθύς μετά τας πρώτας ώρας. Εις μίαν 
από αυτάς, ο αντισυνταγματάρχης διοικητής ενός τάγματος, προχωρών 
επί κεφαλής των ανδρών του, εδέχθη ένα θανάσιμον τραύμα και ολίγα 
λεπτά αργότερα, εξέπνεε μέσα στην αγκαλιά των στρατιωτών του. Άφηκε 
την σύζυγόν του και ένα κοριτσάκι δύο ετών, και τα τελευταία λόγια του 
ήσαν: «Να κυττάξετε το παιδάκι μου. Θα έχη το μεγάλο παράπονο, ότι 
δεν επρόφθασε να γνωρίση τον πατερούλη του!». Οι συμπολεμισταί του 
ήρωος αντισυνταγματάρχου, έχουν την ελπίδα, ότι αι υπό την προεδρίαν 
της Βασιλίσσης μας εθνικαί φιλανθρωπικαί οργανώσεις, θα εκπληρώσουν 
με θρησκευτικήν προσοχήν την τελευταίαν του αυτήν εντολήν.

Η μεγάλη όμως εθνική αντεπίθεσις έγινε την 16ην Μαΐου, οπότε την 
αντίδρασιν του «πυρός» ηκολούθησε και η αντίδρασις της «κινήσεως». 
Μόλις διελύθη κάπως, κατά την 8η πρωϊνήν, η ομίχλη, τρεις «Κένταυροι», 
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τρία άρματα ….. ήρχισαν να … και τον σίδηρόν του κατά των συμμοριτών 
… εις το ακραίον των Κουκλουθουρίων. Μετά το πέρας της βολής των 
αρμάτων μάχης και του πυροβολικού, εξώρμησε το πεζικόν και μέσα σε 
15΄ λεπτά της ώρας, ευρέθη μέσα εις τα χαρακώματα και τα πυροβολεία 
των συμμοριτών. Ευρέθησαν όμως και προ μιας εκπλήξεως, διότι γύρω των 
δεν υπήρχον πλέον παρά μόνον πτώματα. Από τους 200 συμμορίτας, που 
κατείχον το οχυρόν, μόλις 15-20 κατώρθωσαν να διασωθούν δια της φυγής.

Εκεί εφονεύθη, μεταξύ άλλων και ο επιτελάρχης της 18ης συμμοριακής 
ταξιαρχίας, τέως αξιωματικός της Σχολής των Ευελπίδων ο Λαδιάς. Ολίγον 
αργότερα εξεκαθαρίζετο τελείως και το Ανώνυμον Δερβένι και η πρώτη 
μεγάλη επιχείρησις εις την οποίαν το μεγάλον συμμοριακόν επιτελείον 
έρριψε τας νέας μονάδας των Σλαυομακεδόνων Νοφιτών, είχε τελειώσει 
πλέον οριστικώς και αδόξως δι’ αυτούς την 9ης πρωϊνήν της 16ης Μαΐου.
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Κεφάλαιο 6
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΚΟΥΛΚΟΥΘΟΥΡΙΩΝ

Από τον Γιώργη Κατέμη Συνταγματάρχη Πεζικού  
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας,  

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Δημοκρατικός Στρατός, με τον τίτλο  
Η επίθεση στα Κουλκουθούρια (1694) Ιούλης 1949

Σκοπός της επίθεσής μας στις 13.5.49 ήταν η κατάληψη και διατήρηση 
των υψωμάτων Κουλκουθούρια – 1696 – Ανώνυμο. Μετά την κατάλη-
ψη αυτών και ανάλογα με τον τακτική κατάσταση, δεν συνεχίζαμε την 
επίθεση για την κατάληψη και του υψώματος Δερβένι. Οι δυνάμεις και 
τα μέσα που διατέθηκαν για τον παραπάνω σκοπό, μπορούσαν να τον 
πραγματοποιήσουν.

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Η προπαρασκευή της επιχείρησης έγινε με μεγά-
λη φροντίδα και πλήρης από κάθε άποψη. Έπιασε τα παρακάτω ζητήματα 
κατά σειρά: α) Αναγνώριση από τις ανώτερες Διοικήσεις Μεραρχίας – 
Ταξιαρχίας – Ταγμάτων. Έγινε προσεκτική μελέτη των στόχων απ’ όλες 
τις προσιτές κατευθύνσεις. Μελετήθηκε όλο το γύρω έδαφος, οι εχθρικές 
οργανώσεις, το σχέδιο πυρός του εχθρού, μερικά για το κάθε ύψωμα και 
γενικώτερα όλου του συγκροτήματος. Καθορίστηκαν οι χώροι κάλυψης 
των τμημάτων, η βάση εξόρμησης και η βάση πυρός των βαρειών όπλων 
(α)α, πυροβολικού αμέσου (ευθείας) βολής, όλμων, πολυβόλων). Καθορί-
στηκε η ώρα έναρξης της επίθεσης. β) Σύμφωνα με την πείρα παρόμοιων 
ενεργειών, τόσο στο Βίτσι όσο και στις άλλες περιοχές, έγινε ειδική συ-
γκρότηση των λόγων της επίθεσης. Έτσι έστω να αυξηθεί η ισχύς κρούσης, 
να γίνουν τα τμήματα αυτά ικανά να πραγματοποιούν με τα δικά τους 
μέσα και με ταχύτητα το άνοιγμα των συρματοπλεγμάτων και την εξου-
δετέρωση πολυβολείων.
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γ) Τα τμήματα συγκεντρώθηκαν σε κατάλληλους χώρους και από τις 
5 έως τις 10.5.49 άρχισαν συστηματική εκπαίδευση βάσει ειδικού προ-
γράμματος. Το έδαφος που εκλέχτηκε και οι κατευθύνσεις πάνω στις 
οποίες γίνονταν οι ασκήσεις επιδιώχθηκε νάχουν αρκετή ομοιότητα με 
κείνες του στόχου.

δ) Στο χρόνο που διαρκούσε η εκπαίδευση καταρτίσθηκαν και συμπλη-
ρώθηκαν λεπτομερειακά τα σχέδια επίθεσης. Πάρθηκαν μέτρα για την 
εξασφάλιση του συνδέσμου πεζικού – πυροβολικού και του συντονισμού 
των προσπαθειών των τμημάτων που θα ενεργούσαν την επίθεση.

ε) Στις 11.5.49 τα τμήματα συγκεντρώθηκαν στους χώρους αναμονής 
(κάλυψης). Βάσει των σχεδίων επίθεσης επακολούθησε αναγνώριση των 
αντικειμενικών σκοπών από τους Ταγματάρχες και Λοχαγούς. Στις 12.5.49 
συνεχίστηκαν οι αναγνωρίσεις και η μελέτη των στόχων μέχρι ομαδάρχη. 
Ώρα έναρξης της επίθεσης ορίστηκε η 04:40 της 13.5.49.

στ) Σ’ όλη τη διάρκεια της προπαρασκευής έγινε μία συστηματική και 
έντονη ηθικοπολιτική προετοιμασία των τμημάτων της επίθεσης.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Το σχέδιο πρόβλεπε επίθεση σε δύο κύριες κατευθύνσεις. 
Μία από τον τομέα της Χ’ Μεραρχίας, ήτοι από Λούντζα προς 1695 και 
Ανώνυμο, με δύναμη Τάγματος συν Λόχο και μία από τον τομέα της ΧΙ 
Μεραρχίας ήτοι από Πολλίναια προς Κουλκουθούρια – Δερβένι με δύο 
Τάγματα. Η επίθεση στον τομέα της Χ’ Μεραρχίας θα ενεργείτο ταυτό-
χρονα στο 16969 και στο Ανώνυμο, ανά μία διλοχία στον κάθε στόχο. 
Αντίθετα, η επίθεση στον τομέα της ΧΙ Μεραρχίας θα ενεργείτο προς 
διαδοχικούς αντικειμενικούς σκοπούς: ήτοι προς Α, Β, Γ, περιβολές του 
υψώματος Κουλκουθούρια με το 1ο Τάγμα και ύστερα από τη μεταφορά 
ισχυρής βάσης πυρός πάνω σ’ αυτά συνέχιση της επίθεσης προς το Δερ-
βένι με το 2ο Τάγμα.

Ο αγώνας εξελίχθηκε όπως παρακάτω: Στις 13.5.49 ώρα 04:45 άρχισε η 
προπαρασκευή πυροβολικού επί πυροβολικού ευθείας βολής ταυτόχρονα 
από 1696 και Ανώνυμο. Η βοή ήταν εξαιρετικά εύστοχη και συγκεντρω-
τική και διήρκησε 15 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της προπαρασκευής τα 
τμήματα εφόδου πλησίασαν στο συρματοπλέγματα και πραγματοποίησαν 
το άνοιγμά τους σε μερικά σημεία. Μετά την άρση της βολής πυροβολι-
κού εφαρμόζονται στους στόχους τα πυρά της βάσης πυρός του πεζικού 
(όλμων – πολυβόλων). Το κλιμάκιο εφόδου προς το 1696 καθυστερεί 
στην έφοδο και βρέθηκε κάτω από τα πυρά ενός αυτομάτου του εχθρού 
και αρκετά πυκνού πυρός όλμων. Ύστερα απ’ αυτό ο Λόχος ανατρέπεται 
με αρκετές απώλειες. Ο Διοικητής της διλοχίας ενισχύει με μία διμοιρία 
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από την εφεδρεία το Λόχο αυτόν και επαναλαμβάνει την επίθεση από την 
ίδια κατεύθυνση, με καινούργια προπαρασκευή. Αλλά και η προσπάθεια 
αυτή απότυχε. Στο Ανώνυμο τα τμήματα εφόδου εκμεταλλεύτηκαν πολύ 
καλά τα πυρά υποστήριξης της επίθεσης, ενήργησαν μαστορικά με τα 
δικά τους μέσα και αποφασιστικά καβάλησαν το στόχο. Στις 06:00 ώρα 
είχε καταληφθεί το Ανώνυμο και το περισσότερο μέρος του εχθρικού λό-
χου που βρίσκονταν απάνω εξοντώθηκε και αιχμαλωτίστηκε. Ο εχθρός 
ανέλαβε αμέσως αντεπιθέσεις προς το Ανώνυμο από την κατεύθυνση 
του 1414 και Δερβένι. Μέχρι της 11:00 ώρα δύο αντεπιθέσεις του εχθρού 
αποκρούστηκαν με πολλές απώλειες. Την 13:00 ώρα ο εχθρός ενεργεί τρίτη 
αντεπίθεση, με υποστήριξη ισχυρού πυρός πυροβολικού, αεροπορίας και 
αρμάτων μάχης και πετυχαίνει την ανατροπή των τμημάτων μας. Τόσο το 
πυροβολικό μας όσο και οι όλμοι της βάσης πυρός στην τρίτη αντεπίθεση 
του εχθρού δεν έδωσαν την ίδια υποστήριξη που είχαν δώσει στις δύο 
προηγούμενες αντεπιθέσεις, στη διάρκεια των οποίων έκαναν υπερβολική 
κατανάλωση πυρομαχικών. Η αποτυχία της επίθεσης στο 1698 επέδρασε 
αρκετά στον αγώνα επί του Ανωνύμου.

Στον τομέα της ΧΙ Μεραρχίας η προπαρασκευή του πυροβολικού και 
των πυροβόλων ευθείας βολής άρχισε την 04:55 ώρα της 13.5.49. Είχε κα-
νονισθεί να αρθεί ο βομβαρδισμός με αίτηση του πεζικού. Πράγματι μετά 
15 λεπτά το πεζικό ζήτησε την άρση του βομβαρδισμού. Στη διάρκεια του 
βομβαρδισμού μικροομάδες προσεγγίζουν και καταστρέφουν τα συρματο-
πλέγματα σε μερικά σημεία. Με την άρση του βομβαρδισμού τα τμήματα 
εφόδου (δύο λόχοι (Α΄ περιβολής) πεζικού) εφορμούν αποφασιστικά προς 
το στόχο, συμπληρώνουν την καταστροφή των συρματοπλεγμάτων στις 
κατευθύνσεις κίνησής τους, εξουδετερώνουν ένα πυροβολείο που ανθί-
στατο ακόμη, μπαίνουν στα χαρακώματα και αρχίζουν την εκκαθάριση 
του υψώματος. Ο αγώνας της εκκαθάρισης κράτησε 50 λεπτά της ώρας. 
Εν τω μεταξύ, μεταφέρθηκε από ύψωμα η βάση πυρός του Τάγματος, 
ενώ το πυροβολικό έκανε βολή παρενόχλησης στις Β. και Γ. περιβολές. 
Το μεγαλύτερο μέρος της εχθρικής δύναμης (Λόχος ενισχυμένος), με την 
είσοδο των τμημάτων μας στα χαρακώματα τράπηκε σε άτακτη φυγή, από 
το πίσω μέρος του υψώματος προς τη Β. περιβολή. Στις 06:20 το Τάγμα 
αναλαμβάνει επίθεση με ένα λόχο κατά της Β. περιβολής, με υποστήριξη 
του πυροβολικού και της δικής του βάσης πυρός. Ο εχθρός εφαρμόζει 
ταυτόχρονα ανασχετικά πυρά πυροβολικού και όλμων και η επίθεση του 
Τάγματος ανακόπτεται. Διαπιστώνεται ότι η κατεύθυνση επίθεσης που 
ακολουθεί το Τάγμα για την κατάληψη του Β. στόχου δεν είναι η κατάλλη-
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λη και αποφασίζεται η ανάληψη νέας προσπάθειας από άλλη κατεύθυνση 
αριστερότερα. Εν τω μεταξύ, ο εχθρός ενίσχυσε το στόχο Β. με διλοχία 
εφεδρικού Τάγματος και αναλαμβάνει αντεπίθεση με υποστήριξη πυρο-
βολικού – όλμων και αεροπορίας. Κάτω από τα πυρά του πυροβολικού 
και της βάσης πυρός του πεζικού μας, η επίθεση του εχθρού τσακίζεται. 
Ώρα 12 το Τάγμα κατευθύνει τον τρίτο λόχο της εφεδρείας του από τη νέα 
κατεύθυνση αριστερότερα και την 12:30 ώρα με την υποστήριξη πυροβο-
λικού επιτίθεται στο Β. στόχο χωρίς αποτέλεσμα. Την 16 ώρα το Τάγμα 
από την ίδια αυτή κατεύθυνση ενεργεί και δεύτερη επίθεση, πλην χωρίς 
αποτέλεσμα, διότι το πεζικού δεν έδειξε την επιβαλλόμενη αποφασιστι-
κότητα στη στιγμή της εφόδου, παρ’ όλο ότι και τα συρματοπλέγματα 
άνοιξε και τα ναρκοπέδια κατέστρεψε.

Στις 14.5.49 δύο αντεπιθέσεις του εχθρού στις 04:00 και 08:30 ώρα 
αποκρούονται και ο εχθρός ανατρέπεται στη βάση εξόρμησής του.

Στις 15.5.49 ο εχθρός δεν εκδήλωσε καμία κίνηση. Εξακολουθεί να 
παρενοχλεί τα τμήματά μας πάνω στο Α. ύψωμα.

Στις 16.5.49 ο εχθρός άρχισε ισχυρή προπαρασκευή με πυροβολικό 
και όλμους. Ταυτόχρονα κίνησε τρία τανκς που τα κλιμάκωσε ένα στον 
αυχένα Δερβένι – 1575, ένα στον αυχένα Δερβένι – Κουλκουθούρια και 
ένα το προώθησε στη ΝΔ πλαγιά του Β. στόχου. Εκμεταλλευόμενος την 
ομίχλη έκανε καλυμμένα τις κινήσεις του. Το τα τανκς άρχισε απευθείας 
βολή στα πολυβολεία της Ανατολικής πλευράς του Α. υψώματος. Ο εχθρός 
κατόρθωσε να διεισδύσει στην τοποθεσία της άμυνας και να ανατρέψει 
τα τμήματά μας. Ο εφεδρικός λόχος του τάγματος που κινήθηκε έγκαιρα 
δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την αποστολή του αντεπίθεσης άμα τέθη-
καν εκτός μάχης μερικά από τα στελέχη του και γύρισε στη βάση του. Η 
παραπάνω διοίκηση βρέθηκε απροετοίμαστη να πιάσει την κατάσταση 
κείνη τη στιγμή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Α: Θετικά: 1) Αιφνιδιάσαμε τον εχθρό και τοπι-
κά, στο πεδίο της μάχης και γενικώτερα στο Βίτσι. Αυτό οφείλεται, στη 
μυστικότητα των προπαρασκευών, στην ώρα της εκτόξευσης της επίθεσης 
και στη μαζική χρησιμοποίηση του πυροβολικού και των αντιαρματικών 
των 75.

2) Πετύχαμε τη συνεργασία του πεζικού πυροβολικού σε ικανοποιητικό 
βαθμό.

3) Πραγματοποιήσαμε την κατάληψη δύο σημείων στηρίγματος του 
εχθρού με ταχύτητα και μαστοριά.

4) Είχαμε καλές συνδέσεις με τηλέφωνα.
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Β: Αρνητικά: 1) Δεν πετύχαμε την ολοκληρωτική κατάληψη των αντι-
κειμενικών σκοπών, καθώς και τη διατήρηση αυτών που καταλάβαμε.

2) Στο 1696 α) Δεν έγινε συντονιστικός της κίνησης και του πυρός. 
Έτσι, τα πυρά της προπαρασκευής σε δύο διαδοχικές προσπάθειες δεν 
τα εκμεταλλευτήκαμε καθόλου. Παράλληλα, δεν έγινε λογική χρησι-
μοποίηση των πυρών της βάσης πυρός πεζικού, και των επιτιθέμενων 
τμημάτων. Π.χ. τα πάντζερ ρίχτηκαν ταυτόχρονα με την προπαρασκευή 
πυροβολικού, η βάση πυρός πεζικού έβαζε και αυτή ταυτόχρονα με το 
πυροβολικό την ώρα της προπαρασκευής και ύστερα που έπρεπε να υπο-
στηρίξει την έφοδο του πεζικού σταματούσε τη βολή. Τα ολμάκια και οι 
χειροβομβίδες δεν χρησιμοποιήθηκαν. Σ’ αυτή τη φάση της μάχης τα 
ολμάκια είναι καλά να συγκεντρώνονται και κάτω από τη διοίκηση του 
λοχαγού να κατακλύζουν με βροχή βλημάτων τον εχθρικό στόχο. Όσο 
πλησιάζουν τα τμήματα εφόδου τα ολμάκια μακραίνουν τη βολή τους 
και οι χειροβομβίδες τότε παίρνουν τη θέση των βλημάτων των ολμί-
σκων. β) Δεν έγιναν δευτερεύουσες ενέργειες για να αποκεντρώσουν τα 
πυρά του εχθρού. Εδώ δεν προσέχτηκε ακόμα πως τα τμήματα εφόδου 
μπορούσαν να μετατοπισθούν λίγο αριστερότερα, απ’ όπου το έδαφος 
προσφέρονταν καλύτερα στην κίνηση. Αυτό φάνηκε στη διάρκεια της 
μάχης, μα ο λοχαγός στάθηκε ψυχρός θεατής, κι άφηνε το τμήμα του 
εκτεθειμένο στα πυρά ανάσχεσης του εχθρού, που η επικίνδυνη ζώνη του 
πάνω στο έδαφος πλέον ήταν φανερή. Έλειψε αυτή η μαστοριά, του να 
αντιληφθούμε γρήγορα το τι γίνεται, σε μία δοσμένη στιγμή μέσα στη μάχη 
και να πάρουμε γρήγορα τα μέτρα που επιβάλλονταν, για να βγούμε από 
τη δύσκολη θέση ή να εκμεταλλευτούμε μία ευνοϊκή κατάσταση, γ) Δεν 
τηρήθηκε ο σχηματισμός επίθεσης, πούχε καθορισθεί κι έτσι το δεύτερο 
κλιμάκιο μπερδεύτηκε με το πρώτο, έγινε συνωστισμός κι ύστερα από την 
αναποφασιστικότητα του πρώτου κλιμακίου να ενηργήσει τολμηρά και 
γρήγορα την έφοδο βρέθηκαν τα τμήματα κάτω από τα πυρά ανάσχεσης 
των εχθρικών όλμων και πυροβολικού. Και δω ο λοχαγός σαν διαιτητής 
των τμημάτων εφόδου δεν έπαιζε τον τακτικό ρόλο. Έπρεπε ο λοχαγός με 
όλα τα μέσα του πυρός να βοηθήσει στην προώθηση των τμημάτων που 
καθηλώθηκαν. Ταυτόχρονα έπρεπε να κινήσει τμήματα αριστερότερα και 
δεξιότερα της κύριας κατεύθυνσης επίθεσης και να ψάξει να βρει αδύνατο 
σημείο. Τέτοιο σημείο στη διάρκεια της μάχης φάνηκε πως υπήρχε λίγο 
αριστερότερα, όπως και παραπάνω ειπώθηκε.

3) Η δεύτερη ενέργεια στο 1698, έγινε βεβαιωμένα. Δεν κυττάξαμε να 
βρούμε το καινούργιο που μας έδινε η κατάληψη του Ανώνυμου. Αν με-
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λετούσαμε πιο προσεκτικά την κατάσταση θα βλέπαμε πως ύστερα από 
την κατάληψη του Ανώνυμου, η δεύτερη προσπάθεια ήταν ενδεδειγμένο 
να γίνει από το Ανώνυμο προς το 1696.

4) Στον τομέα της Χ Μεραρχίας, με τη δύναμη που διαθέταμε, έπρεπε 
να ακολουθήσουμε μία κατεύθυνση επίθεσης. Να καταλάβουμε πρώτα 
το 1696 και ύστερα να τραβήξουμε για το Ανώνυμο. Ή τουλάχιστο έπρε-
πε να εξοικονομηθεί η απαραίτητα αναγκαία δύναμη σαν εφεδρεία της 
διοίκησης, ώστε να επέμβει στην κατάλληλη στιγμή και να αλλάξει προς 
όφελός της την κατάσταση.

Το ίδιο, θάπρεπε να υπάρχει ανάλογη εφεδρεία (μέχρι τάγμα) στα χέρια 
της διοίκησης της επιχείρησης.

5) Μετά την κατάληψη του Κουλκουθούρια Α. α) δεν έγινε καταδίωξη 
του εχθρό ούτε με πυρά. Ακόμα δεν προβλέψαμε να βάλουμε έστω ένα μι-
κρό τμήμα, να τους κτυπήσει στα νώτα την ώρα πούφευγαν πανικόβλητοι. 
β) Αργήσαμε πάρα πολύ να επιτεθούμε στο Β. στόχο, έτσι η επιτυχία μας 
στο Α και ο αιφνιδιασμός μείναν χωρίς εκμετάλλευση, γ) Η επίθεση στο 
Β. έγινε ασυντόνιστα και όχι αποφασιστικά. Μπορούσαμε και έπρεπε να 
συντονίσουμε την επίθεση στο Β. Κουλκουθουριών, με τις αντεπιθέσεις 
που ενεργούσε ο εχθρός στο Ανώνυμο. Έτσι και το Ανώνυμο θα ανακου-
φίζαμε και το Β. στόχο θα τον βρίσκαμε πιο αδύνατο από την πλευρά της 
υποστήριξής του, με τα πυρά ανάσχεσης πυροβολικού – όλμων και την 
αεροπορία του εχθρού.

6) Ενώ στην κατάληψη του Α. Κουλκουθουριών είχαμε ασήμαντες 
απώλειες, μετά την κατάληψή του είχαμε αρκετές απώλειες, γιατί αφήσα-
με πολλές δυνάμεις πάντα στο ύψωμα (2 λόχους). Έπρεπε στο ύψωμα ν’ 
αφήσουμε όχι περισσότερο από δύο διμοιρίες (τη μία σε διάταξη μπροστά 
και την άλλη στην κορυφή και πίσω απ’ αυτή με διάταξη τέτοια που τα 
εξασφάλιζε την άμεση αντεπίθεση σε κάθε στιγμή).

7) Δεν προωθήσαμε θαρραλέα τα αντιαρματικά μας μέσα πάνω στο 
ύψωμα Α. Κουλκουθουριών, από το φόβο της καταστροφής τους. Κυττάξα-
με πρώτα να φτιάξουμε κατάλληλες θέσεις. Αυτό ήταν λάθος και επέδρασε 
αποφασιστικά στην απώλεια του υψώματος. Μπορούσαμε μερικά από 
τα όπλα μας της βάσης πυρός να τα καμουφλάρουμε στη βόρεια πλαγιά 
του υψώματος ακόμα και ορισμένα τμήματα να τα διατάξουμε προς τα 
εκεί. Μ’ αυτό τον τρόπο αποφεύγαμε το συνωστισμό πάνω στο ύψωμα 
και θάχαμε τη δυνατότητα να εκτοξεύσουμε αντεπίθεση στα πλευρά και 
στα νώτα του επιτιθέμενου. Ταυτόχρονα, έπρεπε να εξασφαλίσουμε γερή 
παρενόχληση και εξουδετέρωση ακόμη του στόχου Δερβένι.
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Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της επιχείρησης αυτής είναι η μαζική, 
για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση, χρησιμοποίηση του πυροβολικού. Οι 
μέθοδες που εφαρμόστηκαν στην τέτοια χρησιμοποίηση του πυροβολι-
κού και η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των πυρών του πρέπει να 
αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης.
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Κεφάλαιο 7
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΚΟΚΜΑΔΗΣ  

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 

πυροβολικού του Δ.Σ.Ε. – Διοικητής της ΧΧ Μοίρας 
πυροβολικού του Δ.Σ.Ε. (κεντρικός τομέας Βίτσι)

της Σ.Ε. Ευελπίδων της τάξεως του 1940 Α, 
γράφει το 2006 σημειώσεις πάνω στο άρθρο του Γ. Κατέμη που έγραψε 
για την μάχη των Κουλκουθουρίων το 1949 στο περιοδικό του Δ.Σ.Ε. 
Δημοκρατικός Στρατός

Το άρθρο δημοσιεύτηκε τις παραμονές της επίθεσής του αντιπάλου 
στο Βίτσι και απηχεί τις απόψεις του συγγραφέα που όμως δεν πήρε άμεσο 
μέρος στη μάχη, αλλά ίσως έβλεπε από μακριά την εξέλιξή της. Υπάρχει 
μία σειρά από ανακρίβειες που αλλοιώνουν το χαρακτήρα της μάχης και 
μία σειρά υπερβολών που απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. 

Συγκεκριμένα:
Σελίδα 466:
1. Για την επάρκεια των διατεθέντων δυνάμεων δεν μπορούμε να πού-

με ότι ήταν ικανές να πραγματοποιήσουν κατάληψη τριών αντικειμενι-
κών σκοπών διαδοχικά, και μάλιστα χωρίς την υποστήριξη πυροβολικού, 
έχοντας υπ’ όψη ότι τα πυρομαχικά καταναλώθηκαν στην πρώτη φάση 
(κατάληψη Κουλκουθούρια Α), ενώ δεν προβλεπόταν μετακίνηση πυρο-
βολαρχιών σε άλλες θέσεις. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δεν υπήρξε 
ανεφοδιασμός του πυροβολικού με βλήματα, πράγμα που δυσχέρανε στο 
έπακρο την υποστήριξη των επιτεθειμένων τμημάτων.

Όσο για τα πυροβόλα ευθείας βολής (αντιαρματικά) υπήρχε μόνο ένα 
στον τομέα της ΧΧ Μάραλ, που τοποθετήθηκε στον αυχενίσκο κάτω από 
το Ανώνυμο, ακριβώς απέναντι από το ύψωμα Α των Κουλκουθουριών 
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και το οποίο είχε εξαιρετική επιτυχία στη βολή του, γιατί όλα τα πολυβο-
λεία του αντιπάλου είχαν επισημανθεί με απ’ ευθείας σκόπευση δια του 
σωλήνος.

2. Λόγω έλλειψης μέσων επικοινωνίας (ασύρματοι), η μόνη σύνδεση 
πεζικού – πυροβολικού ήταν η οπτική επαφή, η σηματοδότηση με φωτο-
βολίδες και μετά την κατάληψη του στόχου, η εγκατάσταση τηλεφωνικής 
γραμμής, η οποία όμως δεν επετεύχθη.

3. Είναι αυτονόητο ότι με τις διατιθέμενες δυνάμεις και στις δύο κα-
τευθύνσεις, η περαιτέρω προέκτασή τους ακόμα και μετά την κατάληψη 
των στόχων για επίθεση στο Δερβένι, κατάληψη και διατήρησή του ήταν 
ανέφικτη. Τα τμήματα αυτά, μετά από τις επιθετικές των ενέργειες, θα εί-
χαν αισθητές απώλειες και θα ήταν κουρασμένα. Μόνο η ύπαρξη σοβαρών 
εφεδρικών δυνάμενων που θα αναλάμβαναν τη συνέχιση της επιθετικής 
ενέργειες θα μπορούσε να δώσει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Όμως, 
τέτοιες δυνάμεις δεν υπήρχαν. Συνεπώς, ήδη την επομένη της επίθεσης, 
τα καταπονημένα τμήματα αντιμετώπισαν την υπεροπλία του αντιπά-
λου και ιδιαίτερα την επίθεση των αρμάτων μάχης, τα οποία από μικρή 
απόσταση και χωρίς καμία παρενόχληση εξουδετέρωναν την αντίσταση 
των τμημάτων μας. Η έλλειψη πρόνοιας για τη ναρκοθέτηση του δρόμου 
που οδηγούσε στον αυχένα πίσω από τα Κουλκουθούρια επέτρεψε στον 
αντίπαλο να κινήσει και να εγκαταστήσει τρία άρματα τα οποία και κα-
θόρισαν την περαιτέρω εξέλιξη της μάχης.

Τα μέτρα της Διοίκησης ήταν σπασμωδικά και αναποτελεσματικά. 
Η υποστολή του επιτελάρχη της Ταξιαρχίας του Πρίκου και Λαδιά για 
την ανατροπή της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί, δεν μπορούσε επ’ 
ουδενί λόγο να αλλάξει την κατάσταση, γιατί ο αντίπαλος εκτός του ότι 
είχε ενισχύει τα μέσα πυρός που διέθετε, είχε κινητοποιήσει νέες εφεδρι-
κές δυνάμεις, στις οποίες ανατέθηκε η εκκαθάριση της τοποθεσίας από 
τα τμήματά μας.

Η ανεπιτυχή επιχείρηση των τμημάτων στον τομέα της ΧΙ Μεραρχίας 
(Λούντζερ) έδωσε τη δυνατότητα στον αντίπαλο να επικεντρώσει το 
χτύπημά του στα Κουλκουθούρια και ιδιαίτερα στην Α περιβολή. Αποτέ-
λεσμα αυτών των ενεργειών του αντιπάλου ήταν οι οδυνηρές απώλειες 
που είχαν τα τμήματά μας κατά την εκκένωση της περιβολής Α, όπου 
έπεσαν μαχόμενοι ο επιτελάρχης της Ταξιαρχίας Λαδιάς και οι διοικητές 
των λόχων που κρατούσαν το ύψωμα, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός 
μαχητών και μαχητριών.
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Σελίδα 467:
1. Είναι ανακριβές ότι ζητήθηκε από το πεζικό η άρση της βολής προ-

παρασκευής του πυροβολικού. Είχε προκαθορισθεί ότι η διάρκεια της προ-
παρασκευής θα ήταν 10 λεπτά. Στη διάρκεια της προπαρασκευής ρίχθηκαν 
470 – 480 βλήματα μόνο από τις δύο πυροβολαρχίες της μοίρας και περί 
τα 50 από το αντιαρματικό. Μετά το δεκάλεπτο το πυροβολικό εσίγησε. 
Κανένας άλλος τρόπος συνεννόησης δεν υπήρχε γιατί ο κουρνιαχτός 
που σκέπασε το ύψωμα, δεν επέτρεπε ακόμα και τη χρήση φωτοβολίδων.

2. Η έλλειψη μέσων επικοινωνίας ματαίωσε την οποιαδήποτε συνερ-
γασία του επιτιθέμενου πεζικού με τα τμήματα του πυροβολικού. Η μόνη 
σύνδεση ήταν η οπτική από τρία παρατηρητήρια (Πλατύ, Ανώνυμο, Πο-
λενάτα). Εκτός αυτού, η έλλειψη πυρομαχικών επέβαλε την αυστηρότατη 
δυνατή οικονομία βλημάτων, μια και δεν προβλέπονταν άμεσος ανεφοδια-
σμός. Εάν υπήρχε η δυνατότητα μαζικής προπαρασκευής στη Β΄ περιβολή 
(500 – 600 βλήματα), δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα επαναλαμβάνονταν 
η περίπτωση της Α΄ περιβολής, όπου είχε τελείως διαλυθεί το αμυντικό 
σύστημα του αντιπάλου.

3. Στην επίθεση των τμημάτων από την Α προς την Β περιβολή, η 
συμμετοχή του πυροβολικού ήταν ασήμαντη, λόγω ανεπάρκειας πυρο-
μαχικών. Εκτός αυτού, υπήρχε πρωϊνή ομίχλη (πούσι) που δυσχέρανε την 
ορατότητα στο έπακρο.

Η έλλειψη ορατότητας ουσιαστικά καθυστερούσε αδύνατη τη βοή, μια 
και τα τμήματα του πεζικού είχαν εμπλακεί σε μάχη εκ του συστάδην και 
η θέση των φιλίων τμημάτων ήταν ακαθόριστη.

4. Στις αντεπιθέσεις του αντιπάλου για ανακατάληψη της Α περιβολής, 
η βοήθεια του πυροβολικού ήταν μηδενική λόγω παντελούς έλλειψης 
πυρομαχικών. Με διαταγή της Διοίκησης της Μοίρας κάθε πυροβολαρχία 
είχε κρατήσει από 40 περίπου βλήματα για την περίπτωση επίθεσης του 
αντιπάλου στον τομέα της, με σκοπό τον αντιπερισπασμό, κάτι όμως το 
οποίο δεν συνέβη γιατί πραγματικά ο αντίπαλος είχα αιφνιδιασθεί και 
δεν μπόρεσε να οργανώσει παρενοχλητικές ασκήσεις στους τομείς κυρίας 
άμυνας στη διάταξή μας (Πλατύ, Κούλα, Γκιλάβατα).

– Γενικά, η επιχείρηση αυτή, όπως και η παρόμοια που έγινε στο Μπί-
κοβικ στον κεντρικό τομέα, ήταν τουλάχιστον άσκοπες, γιατί πίσω από 
τις επιτιθέμενες δυνάμεις του πρώτου κλιμακίου δεν υπήρχαν άλλες. Συ-
νεπώς, η κατάληψη ενός στόχου, αυτόματα συνεπάγονταν και την άμεση 
εγκατάλειψή του μετά την πρώτη ενέργεια του αντιπάλου για ανακατά-
ληψη του στόχου και εκκαθάριση από τα τμήματά μας. Το μόνο κέρδος 
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που είχαμε, ήταν η αναζωογόνηση των τμημάτων μας, μέσα στη μάχη και 
μετά, δυστυχώς, οι σοβαρές απώλειες που είχαμε όταν εγκαταλείπαμε το 
στόχο που καταλάβαμε.

– Όλα όσα γράφονται εν είδει συμπερασμάτων, αφορούν μόνο μικρές 
και ασήμαντες τακτικές λεπτομέρειες. Η ουσία παραμένει η ίδια. Ποιος 
ήταν ο σκοπός αυτής της επιχείρησης; 

Στη σελ. 468 στη δεξιά στήλη, ο ίδιος ο συγγραφέας λέει ότι θα 
έπρεπε να υπάρχει μία εφεδρική δύναμη Τάγματος (3 λόχοι), στα χέ-
ρια της διοίκησης, όμως δεν υπήρχε τίποτε. Γιατί, λοιπόν, εκινήσαμε 
μία επιχείρηση με δυνάμεις του πρώτου κλιμακίου μονάχα, τις αυτές 
σχηματισμένες από τμήματα της αμυντικής διάταξης στο κύριο μέτωπο 
της παράταξής μας;

Παρακάτω αναφέρονται μερικές λεπτομέρειες που δείχνουν πόσο μα-
κριά από την πραγματικότητα είναι ο συγγραφέας. Το σχέδιο προέβλεπε 
κατάληψη της Α΄ περιβολής και εδραίωση των τμημάτων πάνω σ’ αυτήν 
και μετά περαιτέρω επίθεση στη Β΄ περιβολή, όμως, με τις ίδιες δυνάμεις 
και χωρίς προπαρασκευή πυροβολικού. Ο αντίπαλος είχε οργανώσει έναν 
ανασχετικό φράγμα πυρός μπροστά από την οχυρωμένη ζώνη κι έτσι τα 
τμήματά μας δεν μπόρεσαν να κινηθούν και να καταλάβουν την Β΄ περι-
βολή, παρά το ότι είχαν φτάσει στη ζώνη εφόδου.

Στο εδάφιο 7 αναφέρεται η δυνατότητα προώθησης των αντιαρματικών 
πυροβόλων στο Α΄ Κουλκουθούρια που όμως δεν έγινε γιατί φοβόμασταν 
μήπως καταστραφούν!!!

Το μοναδικό αντιαρματικό πυροβόλο των 75 βάρους πάνω από 3 τό-
νους, χρειάστηκε 4 μερόνυχτα για να το ανεβάσουμε μέχρι τη θέση του σε 
πιο ομαλό έδαφος από ό,τι στα Κουλκουθούρια. Είναι τελείως ακατανόητο 
πως θα γινόταν η μεταφορά του πυροβόλου αυτού στην Α΄ περιβολή, όπου 
η κλίση του πρανούς ήταν πάνω από 45ο. 

Γενικά, το άρθρο αυτό εμπεριέχει μία σωρεία αντιφάσεων και ακόμα 
δεν αναφέρεται τίποτε σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργίας αντιπερι-
σπασμού από τον αντίπαλο με επιθετικές ενέργειες στο κύριο μέτωπο της 
διάταξής μας. για την υποστήριξη των επιτιθεμένων δυνάμεών μας είχε 
γίνει αναστροφή των πυροβόλων κατά 180ο και 140ο, δηλαδή ουσιαστικά 
τα πυροβόλα είχαν μετατραπεί σε περιστρεφόμενα. Μόνο η αρτιότατη 
εκπαίδευση των πυροβολητών επέτρεπε την άμεση, χωρίς καθυστέρηση, 
επανατοποθέτηση των πυροβόλων στις θέσεις τους για την υπεράσπιση 
του κύριου τομέα αμύνης.

Γενικά, το άρθρο αυτό, δεν απεικονίζει σωστά ούτε την εξέλιξη της 
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μάχης τοπικά, ούτε την πιθανή εξέλιξή της μετά την κατάληψη ενός ή 
περισσότερων από τους αντικειμενικούς σκοπούς.

Παρόμοιες επιχειρήσεις που διατάχτηκαν και εκτελέστηκαν χωρίς την 
ύπαρξη εφεδρειών για την εκμετάλλευση επιτυχίας είχαν σαν συνέπεια 
να έχουμε σοβαρές και οδυνηρές απώλειες, ιδίως σε στελέχη, οι οποίες 
ήταν δυσαναπλήρωτες.

Στο Βίτσι 1949. Αριστείδης Λαδιάς, Ταξιάρχος του Δ.Σ.Ε.

LADIAS-MAXHTHS.indb   401 28/2/19   11:52 πμ



402 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΛΑΔΙΑ

LADIAS-MAXHTHS.indb   402 28/2/19   11:52 πμ



Κεφάλαιο 8
ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ 
ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΙΤΣΙ.  

Ο ΧΑΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΛΑΔΙΑ  
ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΚΟΥΛΚΟΥΘΟΥΡΙΩΝ

Από τον Δημήτρη Ν. Κατσή (Από το ημερολόγιο ενός Αντάρτη του ΔΣΕ 
1946-1949 τόμος πέμπτος -περίοδος 5/5/49-6/6/49

«…1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΒΙΤΣΙ
Επειδή η πεδιάδα της Μηλιώνας και μέχρι τον Άγιο Γερμανό στην 

Πρέσπα, ήταν κατειλημμένη από διάφορα τμήματα (έμπεδα, σχολές κ.λπ.) 
αποφασίστηκε η στρατοπέδευση των τμημάτων πυροβολικού να γίνει στην 
πεδιάδα της Μικρολίμνης, η οποία εκτός των άλλων παρείχε και ασφαλή 
κάλυψη από αέρος με τα δάση που την περιέβαλαν. Χρησιμοποιήθηκαν 
σαν βάσεις τα δύο χωριά Οξυά και Καρυά, γιατί η Μικρολίμνη ήταν γεμάτη 
από συνεργεία και άλλες υπηρεσίες.

Αμέσως μετά τη συγκρότηση των πυρήνων των τμημάτων άρχισε η 
επιλογή των κατωτέρω στελεχών και η εντατική εκπαίδευση των μαχητών. 
Ήταν ευτύχημα ότι είχαμε δυο-τρεις λοχίες πυροβολικού από το στρατό 
που μάλιστα είχαν πολεμήσει και στην Αλβανία, οι οποίοι στις αρχές αλλά 
και αργότερα έγιναν πολυτιμώτατοι βοηθοί.

Η εκπαίδευση άρχιζε από τα χαράματα και συνεχίζονταν μέχρι αργά τη 
νύχτα στους θαλάμους όπου έμεναν οι άνδρες. Τα θέματα που έπρεπε να 
διδαχθούν και να αναλυθούν ήταν πολλά, ο χρόνος λίγος και το επίπεδο 
γνώσεων πολλών από τους μαχητές, ήταν χαμηλό. Παρ’ όλα αυτά με την 
εντατική δουλειά που γινόταν και με την άμεση βοήθεια των ελάχιστων 
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παλιών πυροβολητών, σύντομα τα τμήματα έγιναν αξιόμαχα και ικανά 
να αναλάβουν τις αποστολές για τις οποίες οργανώθηκαν.

Παράλληλα, οι διοικήσεις των πυροβολαρχιών (Ζέρβας, Κοκμάδης, 
Μαργκάς κ.ά.) είχαν αρχίσει μια εντατική δουλειά για την αναγνώριση 
και τον καθορισμό θέσεων πυροβολαρχιών κατά μήκος όλης της γραμμής 
διαχωρισμού με τον αντίπαλο, παρατηρητηρίων, πιθανών σταθμών διοίκη-
σης, τοποθεσιών για τη φύλαξη των ζώων, αποθηκών για τα πυρομαχικά 
και άλλων αναγκαίων.

Πρέπει να τονιστεί ότι το μόνο βοήθημα που είχαμε σε ένα μοναδικό 
αντίτυπο ήταν ο χάρτης της περιοχής σε κλίμακα 1:100.000 που για όλους 
τους διοικητές τμημάτων πυροβολικού ήταν κάτι το ιερό και πολύτιμο. 
Δεν έγινε ποτέ δυνατό να αποχτήσουμε χάρτες άλλων κλιμάκων και το 
μοναδικό αυτό αντίτυπο ήταν για όλους μας κάτι που το φυλάγαμε σαν 
τα μάτια μας.

Με αυτούς τους χάρτες κάναμε τη βολή μας και πρέπει να ειπωθεί 
ότι είχαμε πολύ ψηλές επιτυχίες ευστοχία και κυρίως πετυχαίναμε τον 
αιφνιδιασμό του αντιπάλου.

Στη μάχη του Μπίκοβικ όπου χρησιμοποιήθηκαν για την προπαρα-
σκευή τρεις πυροβολαρχίες, δύο ορειβατικές των 75 χιλ. (Διοικητές πυρο-
βολαρχιών Ευσταθίου και Κλούτσος και μια πεδινή των 105 χιλ. (Διοικητής 
Γ. Φιλιππίδης) η βολή προπαρασκευάστηκε διά του χάρτου και κάθε πυ-
ροβολαρχία έριξε από ένα μόνο βλήμα για την επιβεβαίωση των στοιχείων 
βολής και μάλιστα σε εντελώς ανύποπτο για τον αντίπαλο χρόνο. Ο καται-
γισμός που επακολούθησε στο δεκάλεπτο της προπαρασκευής πριν από 
την έφοδο των τμημάτων του πεζικού, κατέστρεψε τελείως σχεδόν όλες 
τις αμυντικές εγκαταστάσεις του αντιπάλου και επέτρεψε στα τμήματα 
να εδραιωθούν στο ύψωμα με πολύ μικρές απώλειες. Δυστυχώς πρέπει να 
παραδεχτούμε ότι η ίδια η ιδέα του σχεδιασμού μιας τέτοιας επιχείρησης 
εναντίον μιας οχυρωμένης τοποθεσίας του αντιπάλου, χωρίς την ύπαρξη 
εφεδρικών δυνάμεων για τη διεύρυνση του ρήγματος και κυρίως δυνά-
μεων που θα εκμεταλλεύονταν την επιτυχία αυτή και θα προήλαυναν σε 
βάθος μέσα στις αντίπαλες γραμμές, ήταν από την αρχή καταδικασμένη 
σε αποτυχία και δεν εξυπηρετούσε ουσιαστικά κανένα σκοπό.

Όπως είχε αναφερθεί και παραπάνω ο περιορισμένος αριθμός βλημά-
των που διαθέταμε χρησιμοποιήθηκε στην προπαρασκευή και τα πυρο-
μαχικά που απέμειναν ήταν τόσο λίγα που δεν επέτρεπαν να δώσουμε μια 
συνεχή υποστήριξη στα τμήματα του πεζικού που κατέλαβαν το Μπίκοβικ 
και αγκιστρώθηκαν πάνω στο ύψωμα, δεχόμενα τα πυρά όλων των βαρέων 
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όπλων του αντιπάλου που ήταν εγκατεστημένα σε ασφαλείς αποστάσεις 
και παράλληλα τους βομβαρδισμούς της αντίπαλης αεροπορίας.

Κάτι ανάλογο συνέβη και στη μάχη για την ανακατάληψη των Κου-
λουκουθουριών το Μάη του 1949 για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω.

2.  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ. 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ.  
ΜΑΧΕΣ ΓΡΑΜΜΟΥ ΤΟ 1948

Η δημιουργία των πρώτων τμημάτων του πυροβολικού έθεσε αμέσως 
επί τάπητος την ανάγκη σύστασης κλαδικής Διοίκησης η οποία θα έπρεπε 
να αποτελείται από πρόσωπα που γνώριζαν καλά τις ιδιομορφίες και τις 
δυνατότητες του όπλου, και κυρίως θα μπορούσαν να συνδράμουν με τις 
ενέργειες τους στη λύση των πολυποίκιλων προβλημάτων που αναφύο-
νταν κάθε μέρα. 

Είναι ευκολονόητο, ότι πολλά από τα προβλήματα αυτά, ήταν στην 
ουσία, τεχνικά και απαιτούσαν λύσεις από ειδικούς όπως π.χ. τα ζητήματα 
επιλογής πυρομαχικών, ανεύρεσης πινάκων βολής, εφοδιασμού με χάρτες, 
αρμοδιότητες πυροτεχνουργών και οπλουργών που έλειπαν τελείως από 
τα τμήματα, ελέγχου σκοπευτικών οργάνων, μηχανισμών επανάταξης και 
πολλών άλλων.

Από το σύνολο των αξιωματικών πυροβολητών που διέθετε το Γενικό 
Αρχηγείο του ΔΣΕ, εκτός από τους διοικητές των μάχιμων τμημάτων (δι-
οικητές πυροβολαρχιών και αργότερα μοιρών), υπήρχαν 4-5 αξιωματικοί, 
οι οποίοι και σχημάτισαν τις διοικήσεις αυτές. Αυτοί ήταν οι Παπαγιάν-
νης Στέφανος, Ιωσηφίδης Κώστας, Ξηροτύρης Κώστας και Στεφόπουλος 
Κίτσος. Ο τελευταίος δυστυχώς στις αρχές του 1948, στο Γράμμο, τραυ-
ματίστηκε σοβαρότατα σε μια αεροπορική επιδρομή στο πόδι και έτσι 
τέθηκε εκτός μάχης μέχρι το τέλος του πολέμου γιατί οι αλλεπάλληλες 
επιπλοκές του σοβαρότατου τραυματισμού του τον κράτησαν στα νοσο-
κομεία επί χρόνια.

Έτσι στη μονάδα πυροβολικού Βίτσι τη Διοίκηση ανέλαβε ο Κώστας 
Ιωσηφίδης και στο Γράμμο ένα διάστημα ο Στέφανος Παπαγιάννης. Και 
πάλι πρέπει να τονιστεί ότι ο ρόλος των μονάδων, πυροβολικού παρέμεινε 
ως το τέλος σχεδόν διακοσμητικός όσον αφορά την τακτική διοίκηση και 
βοήθεια των μάχιμων τμημάτων, γιατί η ουσιαστική Βοήθεια θα μπορούσε 
να φανεί μόνο εάν οι μονάδες μπορούσαν να διαθέτουν τα τεχνικά μέσα 
που ήταν αναγκαία για την παραπέρα ανάπτυξη του όπλου. Στα μέσα 
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του 1949 ήδη οι μοίρες είχαν έναν ασύρματο μικρής εμβέλειας που τους 
συνέδεε με τις μονάδες για τη μετάδοση ορισμένων δεδομένων.

Κοντά στη μονάδα πυροβολικού στο Βίτσι λειτούργησε και αναπτύχθη-
κε η Σχολή αξιωματικών πυροβολικού με διοικητή τον Κώστα Ξηροτύρη 
κοντά στο χωριό Οξιά και η οποία παρά τις όποιες δυσκολίες κατάφερε 
μέσα σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα να διαπαιδαγωγήσει μια 
πλειάδα νεαρών στελεχών που είχαν σταλεί από τα τμήματα. Η επιλογή 
και η αποστολή των μαχητών στη Σχολή Αξιωματικών του Πυροβολικού 
ήταν στην ουσία μια σοβαρή επένδυση για το μέλλον των τμημάτων. Η 
στέρηση για λίγους μήνες των μαχητών και την βαθμοφόρων αυτών από τα 
μάχιμα τμήματα υποχρέωσε τους διοικητές τους να βρούνε νέες εφεδρείες 
κατώτερων στελεχών μέσα από τον έτσι κι αλλιώς περιορισμένο αριθμό 
των μαχητών που διέθεταν οι πυροβολαρχίες, ενώ μετά την αποφοίτηση 
των πρώτων νεαρών αξιωματικών και την τοποθέτηση τους στα τμήματα, 
η πλαισίωση των τελευταίων ήταν πια η κλασική, με την ύπαρξη αξιωμα-
τικών Βολής, ουλαμαγών και κυρίως με τη δυνατότητα χωριστής δράσης 
των ουλαμών, κάθε πυροβολαρχίας. Οι νεαροί αξιωματικοί μετά την το-
ποθέτηση τους στα τμήματα συνέχιζαν ουσιαστικά την εκπαίδευση τους 
κάτω από την επίβλεψη και με την άμεση συμμετοχή των διοικητών των 
πυροβολαρχιών και των μοιρών, με την εκτέλεση υπηρεσίας στα παρατη-
ρητήρια, συμμετοχή στην εκτέλεση βολής και αυτοτελή εκτέλεση Βολών.

Γενικά, οι νεαροί αυτοί αξιωματικοί αποτέλεσαν έναν πολύ γερό σκελε-
τό μέσα στα τμήματα, επέδειξαν εξαιρετική εφευρετικότητα, οργανωτικές 
ικανότητες, πειθαρχία και έδωσαν μια νέα πνοή στα τμήματα.

Οι πρώτες εμφανίσεις του νεοσύστατου πυροβολικού έγιναν το 1948 
στο Γράμμο όπου τα τμήματα διαδοχικά κατείχαν θέσεις στις περιοχές 
κάτω από την Αρένα, στην περιοχή του Κάντζικου και τελικά στον Σμόλικα 
όπου μια πυροβολαρχία επί 38 ολόκληρες μέρες υποστήριζε τους ηρωικούς 
υπερασπιστές του Κλέφτη με τα λιγοστά πυρομαχικά που διαθέταμε.

Εδώ πρέπει να επαναλάβουμε ότι ο ανεφοδιασμός σε πυρομαχικά 
γινόταν με τα ζώα των πυροβολαρχιών, τα οποία επί 2 και 3 ημέρες πή-
γαιναν μέχρι τις Βάσεις ανεφοδιασμού για να μεταφέρουν έναν ελάχιστο 
αριθμό Βλημάτων. Το δρομολόγιο αυτό μέχρι τις Βάσεις ανεφοδιασμού 
καταπονούσε τα ζώα, ήταν αιτία εμφάνισης πληγών στα πόδια των ζώων 
στις ακρωμίες γιατί στη συνοδεία των 25-30 ζώων υπήρχαν συνολικά 5-7 
ημιονηγοί καθένας από τους οποίους οδηγούσε 5-6 ζώα δεμένα το ένα 
πίσω απ’ τ’ άλλο.

Είναι ευνόητο ότι όταν το κάθε στοιχείο είχε τρεις μόνο άνδρες (αρ-
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χηγός, στοιχείου, σκοπευτής, γεμιστής), η φόρτωση και εκφόρτωση της 
σκευής γινόταν συνεταιρικά μέσα στον ουλαμό με το προσωπικό του ενός 
στοιχείου να Βοηθά το άλλο. Μέσα σε τέτοιες δυσκολίες όλα τα τμήματα 
κατάφεραν με αξιοθαύμαστη προσπάθεια να ανταποκριθούν σε όλες τις 
απαιτήσεις που πρόβαλλε η τακτική κατάσταση στα διάφορα μέτωπα.

Είναι ανάγκη επίσης να τονίσουμε ότι σε όλα σχεδόν τα τμήματα δεν 
είχαμε απώλειες σε προσωπικό και σε ζώα γιατί και η απόκρυψη γινόταν 
αριστοτεχνικά και όλα τα μέτρα προφύλαξης και ασφάλειας που λαμβά-
νονταν ήταν αποτελεσματικά.

Η πυροβολαρχία που βοηθούσε στην υπεράσπιση του Κλέφτη το 1948 
υπό τη διοίκηση του Αποστόλου Κοκμάδη ήταν τοποθετημένη στη Ντα-
λιόπολη ακριβώς πίσω από τον Κλέφτη και έμεινε εκεί παρά τις προσπά-
θειες του αντιπάλου να την ανακαλύψει και να την κάνει να σιγήσει όλο το 
διάστημα των σκληρών μαχών στον Κλέφτη. Έγινε μόνο μια μετακίνηση 
μετά την κατάληψη του πύργου της Στράτσανης από τον αντίπαλο οπόταν 
η θέση της πυροβολαρχίας ήταν ορατή. Το παρατηρητήριο βρισκόταν 
συνεχώς στην κορυφή του Κλέφτη, λίγο πιο κάτω από το τριγωνομε-
τρικό, πάνω σ’ ένα δένδρο, το μοναδικό που υπήρχε στην πλαγιά. Από 
κει κατοπτεύονταν απόλυτα όλη η γραμμή του μετώπου και δίνονταν η 
δυνατότητα εκτέλεσης βολών μόλις ο αντίπαλος επιχειρούσε την κατά 
σειρά απόπειρα του να καταλάβει το ύψωμα.

Θεωρώ ότι είναι τελείως περιττό να αναφερθούν τα απαράμιλλα ηρωι-
κά κατορθώματα των υπερασπιστών του Κλέφτη. Κάθε απόπειρα του αντι-
πάλου να σκαρφαλώσει πνίγονταν στο αίμα και παρά τις παροτρύνσεις 
των αξιωματικών τους οι φαντάροι γίνονταν ένα με τη γη μόλις άρχιζαν 
να κελαηδούν τα πολυβόλα από τα πολυβολεία. Η οργάνωση της άμυνας 
του Κλέφτη ήταν αριστοτεχνική και τα παλικάρια που βρισκόταν εκεί είχαν 
καρδιά λιονταρίσια. Όταν καθηλώνονταν οι επιτιθέμενοι αρκούσαν 3-4 
βλήματα της πυροβολαρχίας για να τους κάνουν να πάρουν τον κατήφορο 
μέχρι τον αυχένα που βρισκόταν ανατολικά του Κλέφτη ή μέχρι το Ανώ-
νυμο απ’ όπου ξεκινούσε το αντέρεισμα που κατέβαινε προς τη Μάλιστα.

Κάπου πίσω απ’ αυτό το Ανώνυμο ο αντίπαλος είχε εγκαταστήσει τρεις 
ή τέσσερις ολμαρχίες, οι οποίες κάθε βράδυ εκτόξευαν στην κορυφή και 
στις ανατολικές πλαγιές του υψώματος ομοβροντίες, που σκοπό βέβαια 
δεν είχαν να επιφέρουν απώλειες, γιατί οι μαχητές και οι μαχήτριες ήταν 
απόλυτα προφυλαγμένοι στα πολυβολεία και στα αμπριά τους, αλλά να 
πτοήσουν ηθικά τους αμυνόμενους και αν ήταν δυνατόν να καταστρέψουν 
τις τηλεφωνικές γραμμές. Πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη ότι ο Κλέφτης είναι 
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πολύ απότομος και η χρήση του πυροβολικού από τον αντίπαλο για την 
προσβολή της βόρειας πλευράς του ήταν δύσκολη έως αδύνατη. Όσες 
φορές επιχειρήθηκε η χρήση του πυροβολικού για την προσβολή των 
σταθμών διοίκησης, σταθμών επίδεσης ή άλλων εγκαταστάσεων μας, τα 
βλήματα, όπως λεγαν οι μαχητές πήγαιναν στο γάμο του Καραγκιόζη.

Οι απώλειες του αντιπάλου ήταν μεγάλες. Ένας αριθμός νεκρών του 
αντιπάλου δεν είχε απομακρυνθεί ή ταφεί και λόγω της ζέστης η αποσύν-
θεση άρχιζε αμέσως και η δυσωδία από τα πτώματα γέμισε την ατμόσφαιρα 
ιδίως στις νότιες υπώρειες. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε έως το τέλος 
των μαχών στον Κλέφτη.

Είναι αναγκαίο να πούμε δύο μόνο λόγια για τους τηλεφωνητές της 
πυροβολαρχίας που κατάφεραν μέσα σης τρομερές συνθήκες της μάχης 
αυτής να εξασφαλίσουν συνεχώς τη σύνδεση του παρατηρητηρίου με την 
πυροβολαρχία. Η απόσταση κατ’ ευθείαν ήταν σχετικά μικρή γύρω στα 
800-900 μέτρα, όμως λόγω του εδάφους και των κλίσεων το μήκος του 
καλωδίου έφτανε και τα 2,5 χιλιόμετρα.

Να αναλογιστεί μόνο κανείς ότι τη διαδρομή αυτή κατέβα-ανέβα από 
τα ριζά του υψώματος μέχρι την κορυφή την έκαναν καθημερινά οι τηλε-
φωνήτριες που είχαμε, τρεις και τέσσερις φορές την ημέρα κι άλλες τόσες 
τη νύχτα όταν άρχιζαν τα πυρά παρενόχλησης του αντιπάλου. Χάρις στην 
ηρωική αυτή αντοχή των μαχητριών μας καταφέραμε να έχομε μια συνεχή, 
σταθερή και απόλυτα λειτουργική επικοινωνία που μάλιστα ορισμένες 
φορές ήταν και ο μοναδικός δρόμος αντίστροφης σύνδεσης με τα τμήματα 
του πεζικού που υπεράσπιζαν τον Κλέφτη.

Μια ή δυο μέρες πριν από την εκκένωση του Κλέφτη η πυροβολαρχία 
μετά από διαταγή μετακινήθηκε από το Σμόλικα προς το Γράμμο στην 
αρχή στην περιοχή του Γκρέκο κι αργότερα με την εξέλιξη των μαχών, 
στον κυρίως Γράμμο.

Οι μάχες στον Κλέφτη ήταν στην ουσία το πρώτο βάπτισμα πυρός 
για το τμήμα αυτό που Βοήθησε στην υπεράσπιση του υψώματος, κάτω 
από νέες συνθήκες άμεσης συμμετοχής στις μάχες σε ελάχιστη απόσταση 
από την πρώτη γραμμή και με σύγχρονη εκτέλεση καθηκόντων πλαγιο-
φυλακής για τη διάταξη μια και συνεχώς είχαμε περιπολίες και ενέδρες 
προς την κατεύθυνση από Νταλιόπολη προς τα Ζαγόρια απ’ όπου υπήρχε 
πιθανότητα διείσδυσης του αντιπάλου, είτε για αντιπερισπασμό ή και για 
πλευροκόπημα των τμημάτων μας.

Εκείνο που χαρακτήριζε τις μάχες στον Κλέφτη ήταν η αδελφική συ-
νεργασία με τις διοικήσεις των τμημάτων του πεζικού και με τον Πάνο 
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και με τον Κώστα Παλαιολόγου. Η συνεργασία αυτή, θεμελιωμένη μέσα 
στις τρομαχτικές συνθήκες μιας ανελέητης αντιπαράθεσης και στηριγ-
μένη πάνω στην αμέριστη συντροφικότητα, την αγάπη και τη βαθειά 
αλληλοεκτίμηση, ήταν ο πιο γερός συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε όλα τα 
τμήματα που είχαν τη μεγάλη τιμή να πάρουν μέρος στην ηρωϊκή αυτή 
άμυνα και να γράψουν μια από τις πιο δοξασμένες σελίδες της ιστορίας 
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Μετά την εκκένωση του Γράμμου και τον ελιγμό των τμημάτων του ΔΣΕ 
και το πέρασμα τους στο Βίτσι, άρχισε μια νέα περίοδος ποιοτικά ανώτερη 
για τα τμήματα του πυροβολικού. Οι μάχες για την ανακατάληψη του Μά-
λι-Μάδι, η χρησιμοποίηση των ανδρών των τμημάτων πυροβολικού σαν 
τμήματα πεζικού για την πλαισίωση του ορεινού όγκου του Μάλι-Μάδι 
και τελικά η οριοθέτηση της αμυντικής γραμμής του μετώπου στο Βίτσι, 
άλλαξαν το χαρακτήρα των μαχών. Περάσαμε σε μια περίοδο στατικής, 
ίσως λίγο παθητικής άμυνας, υπερασπίζοντας μια διάτρητη δαντελένια 
γραμμή αμύνης με τις ίδιες ελλείψεις που είχαμε και με πολύ πιο περισ-
σότερα προβλήματα.

3.  ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΒΙΤΣΙ. ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1949

Μετά τις μάχες για την ανακατάληψη του Μάλι Μάδι φάνηκε ολοκάθαρα 
ότι τα τμήματα του ΔΣΕ δεν είχαν και δεν θα μπορούσαν 6έ6αια να έχουν 
καμιά δυνατότητα εκμετάλλευσης επιτυχιών στις μάχες, γιατί είχαμε φθάσει 
στην περίοδο που δεν διαθέταμε καμιά απόλυτη πηγή εφεδρειών σε έμψυχο 
υλικό εκτός από τους τραυματίες μας που νοσηλεύονταν στα διάφορα νο-
σοκομεία ή από μια αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση των τμημάτων μας.

Η μονάδα πυροβολικού του Βίτσι με έδρα την περιοχή της Οξυάς στις 
Πρέσπες, με διοικητή τον Κώστα Ιωσηφίδη είχε την ευθύνη της υποστή-
ριξης των τμημάτων από την Μπέλα Βόντα στο αριστερό και μέχρι την 
Κρυσταλλοπηγή - Ιεροπηγή στο δεξιό πλευρό.

Στην περιοχή Πισοδερίου - Βίγλας διοικητής μοίρας ήταν ο Θεοδόσης 
Ζέρβας που διέθετε δυό ορειβατικές πυροβολαρχίες των 75 χιλ. Η άμυνα 
του τομέα ήταν επιμελώς οργανωμένη και το έδαφος επισημασμένο. Δυ-
στυχώς και εδώ όπως και σε άλλους τομείς υπήρχαν στη διάταξη μας κενά, 
τα οποία πάντοτε αποτελούσαν ενδεχόμενες ζώνες διείσδυσης τμημάτων 
του αντιπάλου.
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Εκτός απ’ αυτό η επάνδρωση των τμημάτων ήταν ελλιπής και συνεπώς 
η άμυνα του τομέα μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν επισφαλής.

Στον κεντρικό τομέα διοικητής της μοίρας πυροβολικού ήταν ο Από-
στολος Κοκμάδης που διέθετε 2 ορειβατικές πυροβολαρχίες των 75 χιλ. και 
δύο πεδινές πυροβολαρχίες μια των 105 χιλ. και μια των 75 (η τελευταία 
προστέθηκε στη δύναμη της μοίρας το καλοκαίρι του 1949). Εκτός αυτού η 
μοίρα διέθετε μια ολμαρχία των 120 χιλ. και ένα αντιαεροπορικό ταχυβόλο 
των 20 χιλ. και ένα αντιαρματικό πυροβόλο των 75 χιλ. Οι θέσεις και τα 
πεδία βολής των πυροβολαρχιών είχαν επιλεχθεί προσεκτικότατα, υπήρ-
χαν αρκετά παρατηρητήρια οργανωμένα και με ενισχυμένα σκέπαστρα 
και ακόμα σύστημα διαβιβάσεων (τηλεφωνικές γραμμές) που επέτρεπαν 
μια Βέβαιη σύνδεση μέσω παραπλεύρων διασυνδέσεων και με τα τμήματα 
του πεζικού και με τα τμήματα του πυροβολικού και μεταξύ τους.

Ο τομέας αυτός σε σχέση με τους δύο ακραίους από τακτική άποψη 
είχε πολλά μειονεκτήματα. Ήταν ευκολοπρόσβλητος από πολλές πλευ-
ρές, έδινε στον αντίπαλο δυνατότητες εύκολης πρόσβασης και διείσδυ-
σης στις γραμμές μας και αποκοπής των τμημάτων από τη διάταξη. Από 
το πέρασμα της Χαλάρας ήταν δυνατή η διείσδυση μηχανοκινήτων, ενώ 
από τα Κουλουκουθούρια ήταν δυνατή η προσπέλαση δυνάμεων που θα 
μπορούσαν να αποκόψουν τελείως όλες τις δυνάμεις που υπεράσπιζαν 
τον κεντρικό τομέα.. Αυτές και πολλές ακόμα άλλες ιδιομορφίες είχαν 
αναφερθεί στις ανώτερες διοικήσεις, αλλά για άγνωστους λόγους δεν 
είχε αποδοθεί η δέουσα προσοχή ή τουλάχιστον θεωρούνταν ότι τέ-
τοιες απόψεις είχαν κάποια δόση ηττοπάθειας. Η εξέλιξη των γεγονό-
των απέδειξε ότι πράγματι ο αντίπαλος ενήργησε κατ’ αυτόν ακριβώς 
τον τρόπο όταν άρχισε η γενική επίθεση το Καλοκαίρι του 1949. Μόνο 
η αναποφασιστικότητα των τμημάτων του αντιπάλου, η αργοπορία 
στην προέλαση τους και κυρίως η σθεναρή άμυνα των τμημάτων μας 
που υπεράσπιζαν το Μπάρο, ανέτρεψαν τα σχέδια του αντιπάλου να 
δημιουργήσει σφήνα στην παράταξη μας και να πετύχει έξοδο στον 
αυτοκινητόδρομο Κρυσταλλοπηγή - Φλώρινα και συνεπώς και στις 
Πρέσπες. Αυτή η καθυστέρηση έδωσε τη δυνατότητα σε όλα τα τμήματα 
πεζικού και πυροβολικού να απαγκιστρωθούν και να περάσουν από το 
επικίνδυνο πέρασμα του Μακροχωρίου και να καβαλήσουν το Λέσιτς 
χωρίς ουσιώδεις απώλειες.

Υπήρχαν ακόμα και άλλες δύο αδύνατες πλευρές στην άμυνα του το-
μέα αυτού. Η μία ήταν η σφήνα των τριών υψωμάτων Κουλουκουθούρια 
η οποία εμβόλιζε κατά κάποιο τρόπο όλη τη διάταξη μας και η άλλη ήταν 
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η εγκατάλειψη του Ρότο, που μαζί με τον Μπάρο έκλειναν το πέρασμα 
της Χαλάρας προς Κάτω και Άνω Μελά και προς το Λέσιτς.

Ακριβώς απ’ αυτό επωφελήθηκε ο αντίπαλος και βρίσκοντας άδειο το 
Ρότο το κατέλαβε και έστησε τα πολυβόλα του στο επίκαιρο αυτό σημείο.

Έτσι διαμορφώνονταν η κατάσταση στον κεντρικό τομέα τον πιo ευ-
αίσθητο και ευπρόσβλητο στο μέτωπο του Βίτσι.

Όσον αφορά τώρα τον δεξιό τομέα του Μάλι Μάδι μια ορειβατική πυ-
ροβολαρχία των 75 χιλ. ήταν τοποθετημένη ακριβώς πίσω από τον Μπάρο 
με μοναδική αποστολή την υποστήριξη των τμημάτων που υπεράσπιζαν 
τον Μπάρο. Διοικητής της πυροβολαρχίας αυτής ήταν ο Μόσχος, ένας 
λεβέντης πυροβολητής. Άλλη μια πυροβολαρχία ήταν εγκατεστημένη στο 
Μάλι Μάδι και είχε αποστολή την υποστήριξη των λιγοστών τμημάτων 
που κρατούσαν το δυσκολόπαρτο αυτό βουνό.

Αυτή η διάταξη των τμημάτων μετά την απώλεια της κορυφής του Βίτσι 
και την κατάληψη από τον αντίπαλο των μεγάλων Γκλαβάτων κάτω από 
το Βίτσι, ήταν όπως ειπώθηκε μια εύθραυστη διάταξη με πολλά ανοίγματα 
για το κλείσιμο των οποίων η ταξιαρχία του Πρίκου που την υπεράσπιζε 
δεν είχε στη διάθεση της ούτε μια εφεδρική διμοιρία.

Όσον αφορά δε τη λεγόμενη «δεύτερη γραμμή» αμύνης, στην κορυφή 
του Λέσιτς, αυτή ήταν πλαισιωμένη με ένα λόχο από 30-40 άνδρες τραυμα-
τίες και ανάπηρους οι οποίοι ούτε καν ήταν αρκετοί για να επανδρώσουν 
τα πολυβολεία που υπήρχαν.

Το Μάιο του 1949 αποφασίστηκε από το αρχηγείο του ΔΣΕ η επιχείρη-
ση για την ανακατάληψη των Κουλουκουθουριών μια επιχείρηση με αρχή, 
χωρίς, όμως, τέλος, γιατί το πρόβλημα δεν βρισκόταν στην κατάληψη των 
υψωμάτων, αλλά στη διατήρηση τους μετά την κατάληψη. Για όλους τους 
διοικητές των μεγαλύτερων τμημάτων, ταγμάτων, και λόχων ακόμα, δεν 
γεννιόταν καμιά αμφιβολία για τη δυνατότητα που είχαμε να εκτοπίσου-
με τον αντίπαλο από τις επιμελώς οχυρωμένες θέσεις του. Το πρόβλημα 
ήταν τι θα κάναμε μετά. Εφεδρείες δεν υπήρχαν για την εκμετάλλευση 
της επιτυχίας, ο αντίπαλος είχε κατασκευάσει μέχρι τα Κουλουκουθούρια 
δρόμο Βατό από άρματα μάχης, κρατούσε με αρκετές δυνάμεις το ύψωμα 
που ορθωνόταν πάνω από τον Πολυπόταμο και είχε τη δυνατότητα να 
σφυροκοπά τα τμήματα που θα κατελάμβαναν τα Κουλουκουθούρια αδιά-
κοπα και με τα τανκς και με τους όλμους του και με το πυροβολικό του.

Έτσι, για όλους μας υπήρχε το ερώτημα σε τι απέβλεπε η επιχείρηση 
αυτή, εκτός από μια θεαματική κατάληψη και μετά από μια αιματηρή 
άτακτη υποχώρηση.
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Τα Κουλουκουθούρια αποτελούνται από τρία διαδοχικά υψώματα με 
αυχενίσκους μεταξύ τους, εκ των οποίων το πρώτο που ήταν απέναντι από 
τη διάταξη μας σε μια απόσταση 800 περίπου μέτρων ήταν ισχυρότατα 
οχυρωμένο με σειρές συρματοπλεγμάτων, πολυβολεία και αμπριά. Ανά-
λογη ήταν και η οχύρωση των άλλων δύο υψωμάτων που αποτελούσαν 
το κάθε ένα μια κλειστή νησίδα αμύνης.

Για την εξουδετέρωση της αμύνης του αντιπάλου στο πρώτο ύψωμα 
διατέθηκε εκτός των υπαρχόντων όπλων και ένα αντιαρματικό πυροβό-
λο των 75 χιλ. με μακρύτατο σωλήνα και αρκετά βλήματα. Το πυροβόλο 
αυτό έπρεπε να μεταφερθεί και να εγκατασταθεί σ’ έναν μικρό αυχενίσκο, 
ακριβώς απέναντι από το πρώτο ύψωμα των Κουλουκουθουριών. Τον άθλο 
αυτό της μεταφοράς του πυροβόλου στη θέση βολής από την περιοχή του 
Μακροχωρίου, την ανύψωση του σε ένα ύψος 350 περίπου μέτρων, μέσω 
μιας απότομης πλαγιάς πάνω σε ένα έλκηθρο από ξύλα, τον πραγματο-
ποίησαν 5-6 πυροβολητές γερά παιδιά που κατάφεραν να το ανεβάσουν 
και να το τοποθετήσουν στη θέση βολής. Η επιχείρηση αυτή κράτησε 4-5 
μερόνυχτα και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Με την εγκατάσταση του στη θέση αυτή, έγινε η επισήμανση των 
θυρίδων των μετωπικών πολυβολείων του αντιπάλου τα οποία τινάχτη-
καν κυριολεκτικά στον αέρα με μια μόνο βολή το καθένα, πριν αρχίσει η 
προπαρασκευή πυροβολικού και σκεπαστεί με κουρνιαχτό όλο το ύψωμα.

Η προπαρασκευή έγινε από δυο πυροβολαρχίες του Κλούτσου και 
του Ευθυμίου των 75 χιλ. διήρκεσε 10 περίπου λεπτά και μετά άρχισε η 
επίθεση του πεζικού το οποίο διοικούσε ο Αριστείδης Λαδιάς. Η κατάληψη 
του πρώτου υψώματος μετά από μια τέτοια κόλαση φωτιάς ήταν σχετικά 
εύκολη.

Μετά την προπαρασκευή τα πυρά μεταφέρθηκαν στο δεύτερο ύψω-
μα για να παρεμποδιστεί κάθε ενέργεια του αντιπάλου να επιχειρήσει 
αντεπίθεση. Επίσης βαλλόταν και το τρίτο ύψωμα για να βρίσκεται ο 
αντίπαλος κάτω από συνεχή παρενόχληση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας 
της 18 Μάϊου ο αντίπαλος έφερε από τη Φλώρινα ενισχύσεις, άλλαξε τα 
τμήματα που είχαν στραπατσαριστεί κυριολεκτικά από την επίθεση μας, 
και εγκατέστησε 2-3 άρματα μάχης στην περιοχή του τρίτου υψώματος 
τα οποία είχαν τη δυνατότητα να χτυπούν τα χαρακώματα και τα πολυ-
βολεία όπου είχαν καταφύγει οι μαχητές μας, από μικρή απόσταση και 
χωρίς να φαίνονται. Οι βολές που ρίχναμε δεν είχαν αποτέλεσμα γιατί 
όποιος έχει δει τα υψώματα των Κουλουκουθουριών θα θυμάται βέβαια 
ότι οι πλαγιές των υψωμάτων και προς την πλευρά του Πολυποτάμου 
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και προς την πλευρά του Άνω Μελά - Τρίγωνου ήταν τόσο απότομες με 
κλίση γύρω στις 75 μοίρες που μια μικρή απόκλιση της βολής, έστελνε τα 
βλήματα μακριά απ’ το στόχο. Το τάγμα του Λαδιά κράτησε το πρώτο και 
το δεύτερο ύψωμα με τα δόντια όπως λένε, όμως ο αντίπαλος με συνεχείς 
αντεπιθέσεις και κυρίως με τη βοήθεια των τανκς που πέρασαν στον αυχε-
νίσκο μεταξύ δεύτερου και τρίτου υψώματος χτυπούσε και εξουδετέρωνε 
τους μαχητές μας οι οποίοι δεν είχαν κανένα μέσο αμύνης εναντίον των 
τανκς αλλά και των αεροπλάνων που τους βομβάρδιζαν. Όσον αφορά το 
πυροβολικό όλα τα αποθέματα των βλημάτων μας εξαντλήθηκαν σχεδόν 
πλήρως στην αρχή της δεύτερης ημέρας της μάχης, χωρίς να υπάρχει καμιά 
ελπίδα ή δυνατότητα ανεφοδιασμού. Έτσι τα τμήματα σφυροκοπούμενα 
από τα τανκς του αντιπάλου, χωρίς καμιά δυνατότητα να εξαπολύσουν 
αντεπίθεση υποχωρούσαν με σοβαρότατες απώλειες στο πρώτο ύψωμα 
όπου και συντελέσθηκε η τελική πράξη του δράματος της εγκατάλειψης 
των Κουλουκουθουριών από όσους κατάφεραν να επιζήσουν ενώ ο Αρι-
στείδης Λαδιάς έπεσε ηρωϊκώς μαχόμενος μέχρι την τελευταία στιγμή. 
Έτσι άδοξα τελείωσε μια επιχείρηση που σχεδιάστηκε και επινοήθηκε από 
ανεγκέφαλους «στρατηγούς» για την «τόνωση του ηθικού των τμημάτων 
μας και την εκδίωξη του αντιπάλου από τα Κουλουκουθούρια. Όπως 
ειπώθηκε και παραπάνω μέχρι τώρα ακόμα πλανιέται το ερωτηματικό 
σε τι απέβλεπαν οι επιθέσεις στις οχυρωμένες τοποθεσίες του αντιπάλου 
όπως στο ΜπίκοΒικ, όπου μετά από παραμονή μιας ημέρας στο ύψωμα, 
το εγκαταλείψαμε γιατί καμιά δυνατότητα παραπέρα δεν υπήρχε να πε-
τύχουμε τίποτε, εκτός από το να αυξήσουμε τις απώλειες μας. Αυτές οι 
δύο επιχειρήσεις στον κεντρικό τομέα Μπίκοβικ και Κουλουκουθούρια 
αντί να έχουν κάποια θετική επίδραση στο ηθικό των τμημάτων, είχαν 
απεναντίας αρνητική επίδραση και δημιουργούσαν μια σειρά ερωτημα-
τικών στα μυαλά των μαχητών μας για τους λόγους της ήττας μας. Εκτός 
απ’ όλα αυτά, τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες ροκάνιζαν τις ελάχιστες 
εφεδρείες που διαθέταμε, για να φτάσουμε στις παραμονές της επίθεσης 
του αντιπάλου το καλοκαίρι του 1949 να έχουμε σε κάθε σημείο στήριξης 
της άμυνας μας από την Κούλα, το Πλατύ μέχρι τα Γκλάβατα από μια 
-δυο διμοιρίες υπερασπιστών, που αποτελούνταν η κάθε μια από 10-12 
άνδρες και να μην έχομε ούτε μιαν ομαδούλα να βάλουμε πάνω στο Ρότο.

Νομίζω πως είναι επιβεβλημένο να αναφερθούν δυο περιπτώσεις εκτέ-
λεσης άμεσης Βολής από τις πυροβολαρχίες που συνέβησαν στον κεντρικό 
τομέα του Βίτσι.

Η πυροβολαρχία του Κλούτσου που υπεράσπιζε τον τομέα Κούλα 
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- Πλατύ και ήταν προωθημένη πίσω απ’ τη διάταξη του πεζικού σε από-
σταση 200-250 μέτρων από τη γραμμή αμύνης ήταν αριστοτεχνικά εγκατε-
στημένη και καμουφλαρισμένη πίσω από το ύψωμα Ανώνυμο Α΄. Μεταξύ 
του Ανωνύμου αυτού υψώματος και του υψώματος Γκλάβατα υπήρχε ένα 
κενό αφύλακτο διάστημα ακριβώς πάνω από το άδειο χωριό Βαψώρι. Τη 
μέρα αλλά και τις νύχτες κατέβαιναν στο χωριό 2-3 ελεύθεροι σκοπευτές, 
οι οποίοι και αποτελούσαν τη μόνη δύναμη που κάλυπτε τον τομέα αυτό, 
μήκους επάνω στην κορυφογραμμή περίπου 1200-1300 μέτρων. Ο αντί-
παλος όπως φαίνεται μετά από συνεχή παρακολούθηση αντιλήφθηκε το 
κενό αυτό και αποφάσισε να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία αυτή. Έστειλε 
λοιπόν μια δύναμη από λοκατζήδες περί τους 150 άνδρες οι οποίοι επωφε-
λούμενοι, από την έλλειψη περιπόλων ή παρατηρητών στον τομέα αυτόν, 
κατάφεραν να ανέβουν από το Βαψώρι και να εμφανισθούν ξαφνικά στη 
διάταξη μας καταλαμβάνοντας τον αφύλακτο αυτό τομέα. Η κατάστα-
ση εξελίσσονταν δραματικά γιατί τα τμήματα από τις δύο πλευρές του 
σημείου διείσδυσης Ανώνυμο και Γκλάβατα αιφνιδιάστηκαν ουσιαστικά 
και η οργάνωση μιας αντεπίθεσης απαιτούσε λίγο χρόνο. Εν τω μεταξύ ο 
αντίπαλος είχε αρχίσει να κατηφορίζει το αντέρεισμα προς τη δική μας 
πλευρά και να εγκαθίσταται στην κορυφογραμμή. Η κατάσταση αντι-
μετωπίστηκε απολύτως ψύχραιμα από τον διοικητή της πυροβολαρχίας 
Κλούτσο έβγαλε αμέσως τα πυροβόλα από τα πυροβολεία, τα έστρεψε 
στον αντίπαλο και με μια καταιγιστική βολή με απ’ ευθείας σκόπευση διά 
του σωλήνα, όργωσε κυριολεκτικά την περιοχή όπου είχαν διεισδύσει οι 
λοκατζήδες. Η απρόσμενη αυτή ενέργεια έφερε τον πανικό στα τμήματα 
που είχαν περάσει την κορυφογραμμή και τα εξανάγκασε να τραπούν σε 
άτακτη φυγή προς το Βίτσι - Κάμενικ, καταδιωκόμενα, από τις δυνάμεις 
μας που εν τω μεταξύ είχαν κινητοποιηθεί και είχαν αναπτύξει μια αντε-
πίθεση και από τις δύο πλευρές του ρήγματος.

Η πρωτοβουλία του διοικητή της πυροβολαρχίας, η κεραυνοβόλα αντί-
δραση του πριν ακόμα ο αντίπαλος αντιληφθεί που ακριβώς είχε βρεθεί και 
η ευστοχία των βολών από μια τόσο κοντινή απόσταση 600-800 μέτρων, 
ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες που απέτρεψαν στο μέλλον κάθε προ-
σπάθεια του αντιπάλου να δοκιμάζει με τέτοιες κρούσεις την ικανότητα 
αντίστασης της γραμμής αμύνης μας.

Μια δεύτερη περίπτωση πιο δραματική ακόμα ήταν αυτή της άμεσης 
Βολής από την πυροβολαρχία του Μόσχου στον τομέα του Μπάρου.

Το σχέδιο του αντιπάλου καταφάνηκε από την αρχή της επιχείρησης 
για την αποκοπή και κύκλωση των τμημάτων μας που βρίσκονταν στον 
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κεντρικό τομέα στην διάρκεια της μεγάλης επίθεσης του στο Βίτσι το 
καλοκαίρι του 1949. Παρά το ότι διέθετε ισχυρές μηχανοκίνητες δυνάμεις 
οι οποίες θα μπορούσαν με μια τολμηρή διείσδυση από το πέρασμα της 
Χαλάρας να βγουν και να καταλάβουν τον κόμβο του Μακρυχωρίου δημι-
ουργώντας μια σοβαρή κατάσταση σε όλα τα τμήματα μας στην περιοχή, ο 
αντίπαλος προτίμησε την κλασική αλλά ασφαλή ταχτική της κατάληψης 
των υψωμάτων που δέσποζαν στην περιοχή. Και βέβαια το κυριότερο απ’ 
αυτά ήταν ο Μπάρος. Όπως ειπώθηκε παραπάνω, το ύψωμα του Ρότο 
που βρισκόταν στο άλλο πλευρό του περάσματος της Χαλάρας δεν ήταν 
επανδρωμένο λόγω έλλειψης δυνάμεων και λόγω του ότι η διοίκηση των 
τμημάτων του πεζικού δεν είχε κατανοήσει όσο έπρεπε την ανάγκη να 
κρατά με τον αριθμό των μαχητών που διέθετε τα υψώματα - κλειδιά στην 
περιοχή. Έτσι ο αντίπαλος ανέξοδα κατάφερε αμέσως να εδραιωθεί στο 
Ρότο και να αποχτήσει ένα θαυμάσιο παρατηρητήριο για έλεγχο όλης της 
περιοχής των μετόπισθεν της αμυντικής μας γραμμής.

Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τον Μπάρο. Τα τμήματα που υπεράσπι-
ζαν το ύψωμα, απαντούσαν στις λυσσασμένες επιθέσεις που εξαπολύονταν 
κατά κύματα και παρά το μικρό τους αριθμό κρατούσαν σταθερά το ύψω-
μα. Ο Μπάρος έχει μεγάλο όγκο και οι δυνάμεις των υπερασπιστών ήταν 
σχεδόν μηδαμινές γιατί είχαν απώλειες και δεν ήταν σε θέση να συνεχίζουν 
τις αντεπιθέσεις τους για ανατροπή των τμημάτων εκείνων του αντιπάλου 
που κατόρθωναν να σκαρφαλώνουν στις πλαγιές του υψώματος.

Ο αντίπαλος βλέποντας ότι οι κατά μέτωπο επιθέσεις του πνίγονταν 
στο αίμα από τα πυρά των πολυβόλων, τις 6ολές του πυροβολικού μας και 
ότι η προπαρασκευή του πυροβολικού δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέ-
σματα για την εξουδετέρωση της άμυνας των υπερασπιστών του Μπάρου, 
επεχείρησε μια κίνηση κυκλωτική από την πλευρά του Μάλι-Μάδι για να 
βρεθεί στα νότια των αμυνομένων τμημάτων μας. Ενώ σε άλλα υψώματα 
τα αμυντικά και οχυρωματικά έργα επέτρεπαν μια κυκλική άμυνα και 
προσέφεραν πεδίο βολής προς όλες τις κατευθύνσεις, στο Μπάρο, λόγω 
του όγκου του, της εδαφικής διαμόρφωσης του και κυρίως της έλλειψης 
δυνάμεων, κάτι τέτοιο δεν υπήρχε. Έτσι τα τμήματα του αντιπάλου κατά-
φεραν να πραγματοποιήσουν αυτή την κυκλωτική κίνηση και να βρεθούν 
κατά κάποιο τρόπο στα νώτα των υπερασπιστών του υψώματος. Πίσω 
ακριβώς από το Μπάρο, σε απόσταση 800-900 μέτρων ήταν τοποθετη-
μένη η πυροβολαρχία του Μόσχου. Μόλις έγινε αντιληπτή η κίνηση του 
αντιπάλου, χωρίς καμιά καθυστέρηση η πυροβολαρχία άρχισε την εκτέ-
λεση άμεσης βολής εναντίον των τμημάτων που διείσδυσαν στην άμυνα 
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και αυτών που επωφελούμενα από την κίνηση αυτή είχαν καταφέρει να 
κάμψουν την άμυνα ορισμένων σημείων στήριξης. Η πυροβολαρχία ήταν 
απόλυτα εκτεθειμένη στα πυρά των όπλων του πεζικού και των πολυβόλων 
του που κατέφθαναν, όμως η παλικαριά των πυροβολητών, η ευστοχία της 
βολής των και κυρίως η ταχύτητα με την οποία αντέδρασαν, ανέτρεψαν 
τα σχέδια του αντιπάλου που αναγκάστηκε να αλλάξει στο πεδίο της 
μάχης τις προθέσεις του για να αποφύγει τις σοβαρές απώλειες που του 
προξενούσε η άμεση βολή του πυροβολικού.

Αυτή η καθυστέρηση στην εξέλιξη της επιχείρησης για την κατάληψη 
του Μπάρου, έδωσε στο τμήμα αυτό του πυροβολικού τη δυνατότητα να 
φορτώσει κάτω από τα πυρά του αντιπάλου και να απαγκιστρωθεί χωρίς 
απώλειες σχεδόν.

Έτσι στις επιχειρήσεις του καλοκαιριού του 1949 ο κεντρικός τομέας 
ουσιαστικά υπερφαλαγγίστηκε, τα τμήματα που υπεράσπιζαν τις τοπο-
θεσίες Κούλα - Πλατύ - ΓκλάΒατα - Ανώνυμο Α΄ δεν δέχθηκαν επίθεση 
από τμήματα του αντιπάλου όμως για να αποφύγουν την κύκλωση και την 
αιχμαλωσία τους, ήταν υποχρεωμένα να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους.

Η σφοδρή προπαρασκευή πυροβολικού που είχε κάνει ο αντίπαλος 
στους σταθμούς διοίκησης της ταξιαρχίας και της μοίρας απέκοψε πολλές 
τηλεφωνικές γραμμές και η επαφή με τα τμήματα αυτά ήταν δυνατή μόνο 
με συνδέσμους οι οποίοι όμως στα τμήματα του πυροβολικού και ιδίως 
στη μοίρα δεν υπήρχαν.

Αυτή είναι αποσπασματικά και σε συντομία μια εικόνα από τη δράση 
των τμημάτων του πυροβολικού στο Βίτσι το 1949. Οι διαπιστώσεις που 
εκτίθενται στο κείμενο αυτό, είναι καθαρά αντικειμενικές, δεν έχουν πρό-
θεση να θίξουν κανένα γιατί όσα έγιναν, έγιναν και αυτά ανήκουν πλέον 
στην Ιστορία για να αποτελέσουν διδαχή και υλικό και θέματα περίσκεψης 
για τις επόμενες γενιές.

Η δική μας γενιά εμφανίστηκε μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, άντρω-
σε μέσα στο καμίνι του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου, σήκωσε στις πλάτες της 
το ασήκωτο φορτίο μιας ιστορικής συγκυρίας κατά την οποία ο κόσμος 
συνταράσσονταν συνεχώς και όσοι απόμειναν ζωντανοί έχουν χρέος να 
μη λησμονούν. Όσο θυμόμαστε είμαστε ζωντανοί, συνεχίζομε εκείνο που 
πιστεύαμε και για το οποίο αγωνιστήκαμε. Όταν σταματήσουμε να θυ-
μόμαστε θα μείνουμε ζωντανοί μεν αλλά χωρίς τη θύμηση κι αυτό θα 
σημαίνει ότι είμαστε ζωντανοί-νεκροί. Εκείνοι που έφυγαν άφησαν σε 
μας που μείναμε μιαν υποθήκη: Να μην ξεχνούμε! Αυτό το σκοπό έχει 
κι αυτό το βιβλίο του αγαπητού συντρόφου Μήτσου Κατσή, να χτυπά 
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σα σήμαντρο στ’ αυτιά μας και να μας θυμίζει το χρέος μας.( Απόστολος 
Κοκμάδης, 2008 )…»

Σχεδιάγραμμα της περιοχής της μάχης των Κουλκουθουρίων από τον Απόστολο 
Κοκμάδη. Έτος σχεδίου 2003
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Ο Απόστολος Κοκμάδης με τον Δημήτριο Μπαρτζόπουλο, ανθυπολοχαγό του 
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στη Μακεδονία. Αθήνα 2003

Ο ερευνητής και συγγραφέας Χρίστος Απ. Λαδιάς με τον Απόστολο Κοκμάδη. 
Αθήνα 2003.
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Κεφάλαιο 9
Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΚΟΥΛΚΟΥΘΟΥΡΙΑ 

Από τον Τάκη Κωστόπουλο

Νεκρική σιγή βασίλευε κείνο το ανοιξιάτικο πρωινό. Λίγο πιο κάτω, 100 
μέτρα, σ’ ένα άλλο ύψωμα βρίσκονται περιχαρακωμένοι όσοι πρόφτασαν 
να φύγουν ξεβράκωτοι την προηγούμενη μέρα από τα Κουλκουθούρια, 
που τώρα τα κρατούν οι μαχητές μας.

Ο επονίτης λοχαγός Ηλίας Παπαστεργίου γυρίζει από ομάδα σε ομά-
δα, από αμπρί σε αμπρί, από πολυβολείο σε πολυβολείο και κουβεντιάζει 
στους μαχητές που είναι άγρυπνοι και παραμονεύουν.

Ένα γερό τρίξιμο στο συρματόπλεγμα τους έκανε όλους να πεταχτούν 
όρθιοι. Δε χρειάζονταν περισσότερα για να καταλάβουν πως ο εχθρός τούς 
είχε πλησιάσει κι όλας κοντά. Κοίταξαν μονάχα όλοι τους το λοχαγό που 
δεν άργησε ν’ ακουστεί «Όλος ο λόχος πυρ!».

Αυτόματα, όπλα, χειροβομβίδες, πάντζερ, τυποποιημένα, άρχισαν μο-
νομιάς να σκορπούν το θάνατο στους μοναρχοφασίστες. Φωνές, κλάμα-
τα, κακό από κεί, χαρά, τραγούδι από δώ, πούμοιαζε με ορχήστρα από 
παράφωνα, που όργανα μαζί με τις ομοβροντίες των πυροβόλων και τις 
κλαγγές των όπλων, τραντάζουν το ύψωμα.

Οι μοναρχοφασίστες βάλαν άμιλλα ποιος θα φύγει πρώτος. Φυσικά κι 
αυτή τη φορά την κέρδισαν οι κ. αξιωματικοί.

Κι όταν άρχισαν να συνέρχονται απ’ τη λαχτάρα που δοκίμασαν απ’ 
τους ηρωικούς μαχητές μας –που στην πλειοψηφία τους είναι επονίτες– 
έβγαλαν τα πιστόλια κι άρχισαν τους λεονταρισμούς του Κισάμπατζακ. 
Με το πιστόλι στο χέρι ξαναστέλνουν κατά κύματα τους φαντάρους στη 
σίγουρη σφαγή. Μα κι αυτή τη φορά το ίδιο έγινε. Παρά την κόλαση πυρός, 
το ύψωμα έμεινε στα χέρια των μαχητών μας κι αυτή τη μέρα.
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Κεφάλαιο 10
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΚΟΥΛΚΟΥΘΟΥΡΙΩΝ 

Από τον Ηλία Παπαστεργίου 

(επιστολή προς τον Χρήστο Λαδιά 25-5-2001)
Εν Θεσσαλονίκη, 25 Μαΐου

Αγαπητέ Χρήστο. Καλημέρα. Πρώτ’ απ’ όλα σε εύχομαι υγεία, προσω-
πική και οικογενειακή ευτυχία και πραγματοποίηση όλων των προσδοκιών 
Σου.

Πριν ακόμα έρθω στην Ελλάδα, όταν βρισκόμουν στην ξενητιά, συχνά 
σκεπτόμουν αν κάποτε γυρίσω στην πατρίδα, δεν θα προλαβαίνω να απα-
ντώ στα ερωτήματα τι απόγιναν οι δικοί τους. Ιδιαίτερα με ευχαρίστησε 
το γεγονός ότι ένας ανηψιός του Λαδιά θα έδειχνε τέτοιο ενδιαφέρον.

Αγαπητέ Χρήστο, σε ζητώ συγγνώμη, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι με το 
γράψιμο δεν τα πάω και τόσο καλά, μάλλον δεν μπορώ πάντα να εκφρα-
στώ όπως θα ήθελα, αλλά η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί εξαίρεση 
και θα προσπαθήσω να πω τη σκέψη μου καλύτερα.

Πρώτο, αντάμωσα και γνώρισα το θείο σου στις 25 του Μάρτη, ημέρα 
της Εθνικής μας γιορτής 1948. Επειδή η ημέρα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία 
με κάνε να σκεφτώ και να θυμηθώ, όπως την ημερομηνία, αλλά και την 
μορφή του θείου Σου, όταν με ένα περίστροφο στο χέρι, μαύρος από την 
πείνα και τους κόπους της μάχης (ήταν τότε όταν ερχότανε από την Θεσ-
σαλία, η Ηρωική Πορεία στην περιοχή Τσούμα Μαυροβούνι Καλαμπάκα) 
και δεν ξέρω αν το περίστροφο είχε φυσίγγια, γιατί εκείνο το περίστροφο 
γλύτωσε πολλούς αντάρτες, όπως τότε που στα τμήματά μας, του Δ.Σ.Ε, 
δεν υπήρχαν καθόλου πυρομαχικά.

Με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, η θαρραλέα συμπεριφορά του θείου 
Σου, που ήταν από τους λίγους που τολμούσαν να αντιμετωπίσουν και να 
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αντιδράσουν στους ανωτέρους τους, σχετικά με ενέργειές τους. Ο θείος 
Σου λογομαχούσε μπροστά μου, με τον διοικητή της 16ης Ταξιαρχίας του 
Δ.Σ.Ε., τον Μήτσο Παλαιολόγου (Δημήτρη Ζυγουρά). Ύστερα χωρίσαμε 
και τον ξαναντάμωσα το Μάϊο του 1949.

Όταν τον ξαναντάμωσα στο 1040, ο θείος Σου ήταν επιτελάρχης της 
18ης Ταξιαρχίας του Δ.Σ.Ε. Εγώ τότε ήμουν διοικητής του 5ου λόχου, του 
2ου Τάγματος της 105ης Ταξιαρχίας του Δ.Σ.Ε. Ανέβηκε με ένα Τάγμα της 
18ης Ταξιαρχίας του Δ.Σ.Ε., στο οποίο διοικητής ήταν κάποιος Τακίδης 
στα Κουλκουθούρια (Φλώρινα), το ψευδώνυμό του ήταν όπως θυμάμαι 
Τζαβέλας. Τον Ταγματάρχη αυτόν, προσωπικά δεν τον εκτιμούσα ιδιαίτερα 
(υπήρχαν λόγοι) και αρνήθηκα να πάρω διαταγές του. Κάποτε, επάνω στη 
λογομαχία μας, επενέβη ο θείος Σου, διαφώνησα βασικά και με αυτόν. 
Ξέροντας όμως τη δικιά μου παρουσία και δόξα στο Δ.Σ.Ε., ο θείος Σου 
άλλαξε απέναντί μου συμπεριφορά και στο τέλος πήρε διαταγές από το 
θείο Σου, δώσαμε τα χέρια και με χτύπησε χαϊδευτικά στην πλάτη, λέγο-
ντάς μου, μακάρι Ηλία να σε είχα κοντά μου.

Έτσι, χωρίσαμε, ο λόχος μου έμεινε εφεδρικά. Το γιατί σαν επιτελάρχης 
κάθισε (έμεινε) στο ύψωμα δεν ξέρω. Ίσως από έλλειψη εμπιστοσύνης στον 
Τζαβέλα. Αυτό έγινε στις 15 Μαΐου 1949. Στις 18 Μαΐου, ώρα 9 το πρωΐ, 
παίρνω διαταγή τηλεφωνικώς, να ετοιμάσω το τάγμα. μου προφανώς για 
να προσφέρω βοήθεια με το λόχο μου αν χρειαστεί. Αυτά ήταν και τα 
τελευταία λόγια που ανταλλάξαμε με τον υπέροχο εκείνο αγωνιστή, τον 
θείο Σου.

Ύστερα έμαθα ότι σκοτώθηκε στη μάχη, από ορισμένους φίλους μου 
αντάρτες και όταν ρώτησα για τις τελευταίες του στιγμές με είπαν: ότι 
σκοτώθηκε όρθιος πολεμώντας και εμψυχώνοντας τους μαχητές της Δ.Σ.Ε. 
με το πιστόλι στο χέρι …. Το ύψωμα δεν το πήρε ο κυβερνητικός στρατός. 
Έτσι ηρωϊκά έπεσε ο θείος Σου για μία Ελλάδα ελεύθερη, Ανεξάρτητη και 
Δημοκρατική.

Με ιδιαίτερη εχτίμηση και αγάπη 
Ηλίας Παπαστεργίου
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Κεφάλαιο 11 
ΟΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΛΑΔΙΑ

Επιτελάρχη της 18ης Μεραρχίας του Δ.Σ.Ε. σχετικές με τις προετοι-
μασίες για τη μάχη των Κουλκουθουρίων. Οι σημειώσεις αποτελούν 
οδηγίες για τη διάταξη των δυνάμεων για την μάχη και έγιναν μέχρι 

και την παραμονή 
Στη μάχη των Κουλκουθουρίων ο Αριστείδης Λαδιάς έπεσε μαχόμενος 

κατά του Κυβερνητικού Στρατού την 15η Μαΐου του 1949.
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Μπλοκ 
Επιτελάρχη 18ης Ταξιαρχίας
σ. Λαδιά

Απρίλη - Μάη 1949

Σημείωση: Το αρχείο του Μπλόκ του Αριστείδη Λαδιά βρίσκεται στα 
αρχεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και μας παραχωρήθηκαν 
ευγενώς με τη συνεργασία του Επιστημονικού Ερευνητή των Αρχείων 
Κωστή Σκολαρίκου.
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Για τον Τζαβέλα και Τάσιο (Βολάνη)

Κατόπιν διαταγής του σ. 15 του 33 να συμπτυχθείτε προς τη διάταξή 
μας αφού μέχρι τώρα δεν έγινε τίποτα.

1.4.1949
Ώρα 04:20 - ΛΑΔΙΑΣ
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18η Ταξιαρχία
σ. Καραγιάννη

Να δώσεις από το λόχο σου 20 άνδρες (τρεις ομάδες) στον Τάσιο για 
να πιάσει τον Τομέα του που άδειασε, μία του διμοιρία που πήγε για απο-
στολή.

9-4-49
Ο Επιτελάρχης

Λαδιάς
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Για τον Αστέρα

Αστέρα, κατόπιν διαταγής του 15 του 33 να γυρίσεις πίσω γιατί καθώς 
φαίνεται δεν έγινε τίποτα. Να πας στην έδρα του Πέτσου.

1.4.1949 
Ώρα 04:20 - ΛΑΔΙΑΣ
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18η Ταξιαρχία
Επιτελάρχης
Υπηρεσιακό Σημείωμα

Επείγον

Για να ενημερώνεται η διοίκηση καθημερινά τί τμήματα και ομάδες 
πηγαίνουν κάθε βράδυ ή μέρα σε αποστολές και με τι συγκεκριμένες 
αποστολές, τα τάγματα να υποβάλλουν καθημερινά μαζί με το δελτίο 
στρατιωτικής κατάστασης και δύναμης, ειδικό ξεχωριστό δελτίο που να 
αναφέρει τί ομάδες στείλαμε σε αποστολή και με τί αποστολές. Για την 
καθημερινή και έγκαιρη υποβολή του δελτίου αυτού υπεύθυνες θα είναι 
οι ίδιες οι διοικήσεις.

Σ.Δ. Ταξιαρχ. 28.4.1949  
 Λαδιάς
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18η Ταξιαρχία
Επιτελάρχης  σ. Αχιλλέα

Να πηγαίνει ο σ. Αλέκος με έναν καλόν σαμποτέρ και ο Μιτουράρης 
να αναγνωρίσουν τον ίδιο στόχο, δηλαδή να δούνε:

1.  Αν ο εχθρός κατέχει τα βραχάκια που είναι μέσα από τα συρματο-
πλέγματα.

2.  Να ιδούν πού είναι να ναρκοπέδια, χωρίς να τα αυτοπαγιδεύσουν 
αλλά μόνον να ξέρουν πώς θα τα αποπαγιδεύσουν όταν χρειαστεί.

3.  Να ιδούν πού είναι ο σκοπός του εχθρού.
4.  Και γενικά ό,τι χρειαστεί για να ενεργήσουμε σύμφωνα με το 

προηγούμενο σχέδιό μας.

Σ.Δ. Ταξ. 27.4.1949  
Λαδιάς
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Για το 427 Τάγμα

Επείγον

Να προετοιμάσει μία διμοιρία με επικεφαλής το λοχαγό Πίπα για να 
κινηθεί στην κατεύθυνση Στρέβερικ 1580, να πιέσει τον εχθρό πλευρικά 
στην τοποθεσία Κουκουλθούρια και να απαγορεύσει κάθε κίνηση εχθρική, 
ενίσχυση ή διαφυγή, ενεργώντας αποφασιστικά και με πρωτοβουλία. Η 
διμοιρία (δύο ομάδες) θα καταλάβει τη νύχτα το Στρέβερικ οργανώνο-
ντας πρόχειρα και χωρίς θόρυβο κυκλικά το έδαφος. Με την έναρξη της 
προπαρασκευής μία ομάδα της να κινηθεί και καταλάβει το 1580.

Με τα πυρά της και με ελαφρές κινήσεις θα πιέσει την τοποθεσία Κου-
κουλθούρια και θα χτυπήσει αποφασιστικά κάθε εχθρική κίνηση ενίσχυσης 
προς Κουκουλθούρια ή προσπάθεια διαφυγής του εχθρού εξοντώνοντας 
ή αιχμαλωτίζοντάς τον.
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Να ετοιμάσει μία ομάδα και να κινηθεί τη νύχτα από τα Πολένατα 
Τρίβουνο προς αυχένα Δερβένι – Κουκουλθούρια για παραπλάνηση του 
εχθρού και χτύπημα κάθε εχθρικής κίνησης.

Οι ομάδες θα ετοιμαστούν και δεν θα ξεκινήσουν παρά μόνο έπειτα 
από έγγραφο ή τηλεφωνική διαταγή μας.

12.5.1949 
Ο Επιτελάρχης

Λαδιάς
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Για το 426 Τάγμα

Να προετοιμάσει δύο αποστολές για ναρκοθέτηση και ενεργητική 
πυροδότηση στο δρομολόγιο Οξιάς – Βίτσι σε δύο σημεία.

Να προετοιμάσει μία αποστολή με σκοπό να ναρκοθετήσει με ενερ-
γητική πυροδότηση και να χτυπήσει κάθε κίνηση του εχθρού στο χώρο 
μεταξύ Όστροβο – Λιατάτο.

Οι αποστολές αυτές που θα είναι δύναμης ομάδας (5 – 6) η κάθε μία, 
θα είναι έτοιμες μέχρι τις 20:00 ώρα σήμερα 12.5.49 και δεν θα ξεκινήσουν 
αν δεν πάρουν έγγραφο ή τηλεφωνική νεώτερη διαταγή μας.

12.5.1949
Ο Επιτελάρχης

Λαδιάς
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ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
18η Ταξιαρχία

Υπηρεσιακό Σημείωμα

Έπειτα από έξι μέρες θα γίνει ακτίφ στελεχών της ταξιαρχίας που θα 
πάρει μέρος και η διοίκηση της Μεραρχίας με θέμα η ΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΤΟΜΕΑ.

Μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να εντείνουμε τις προσπά-
θειές μας να βελτιώσουμε και τελειώσουμε την οχύρωσή μας. Στο ακτίφ να 
είμαστε σε θέση να δώσουμε μία εικόνα σαφή και συγκεκριμένη, τι δουλειά 
κάνουμε μέχρι τώρα σε κάθε τομέα χωριστά με λεπτομέρειες.

Επίσης σ’ αυτό το χρονικό διάστημα επιτροπή της Μεραρχίας θα πε-
ράσει από τη διάταξη και θα ελέγξει την μέχρι τώρα δουλειά μας.

Σ.Δ. Ταξιαρχίας 28-4-49  
Λαδιάς
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Δ.Σ.Ε.
18η Μεραρχία

Υπηρεσιακό Σημείωμα
Για τη Δ/ση 426 Τάγματος

Συνημμένα σας στέλνουμε σημείωμα στο οποίο χαρακτηρίζουμε τις πιο 
βασικές και απαραίτητες δουλειές, με τις οποίες πρέπει να καταπιαστείτε 
άμεσα για την ολοκλήρωση του τομέα της οχύρωσης.

Σ.Δ. Ταξιαρχ. 29.3.1949
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Προσωπικές σημειώσεις χωρίς ημερομηνία και αποδέκτη
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Κρέστο  7 (14) συν πολ/λο 
 2 (4 2) Μπρέζα Βολάνης 
Τζαβέλας και Νινιακ

– Ένας όλμος του Πέτσου στο Βολάνη στο Κρέστο
– Φυσίγγια πολ/λου Πλιάγκα
– Φτυάρια
– Νίνιακ δύο ομάδες συν πολ/λο όχι όλμο
– Ανώνυμο δύο ομάδες
– Να γίνουν στα πολ/λεία στο Βολάνη
– Τηλέφωνα δύο Τζαβέλα
– Θέσεις αντ/κων
– Σκαπανείς (??? δυσανάγνωστο) 8 τα μηχανήματα (πολ/λα) Τζαβέλα
– Δύο οπλ/λεία από Γκλάβατα προς πολ/λείο Αυχένα
– Τα τρία οπλ/λεία που είναι δεξιά του πολ/λείου να ενισχυθούν και να 

συνδεθούν με χαράκωμα
– Να καθαριστούν πολ/λεία – χαρακώματα χρησιμοποιούμενα ή μή
– Πυρομαχικά στο λόχο Κολοκοτρώνη (Ρότο)
– Οπλ/λα «««τρία
– Καναδέζικο (?? δυσανάγνωστο) Παντελή (Ρότο)
– Μπίκοβικ πηγαίνουν 500 μέτρα μακριά προς ( τοποθεσία)

Διλοχία θέσεων
– Στο δεξιό αντέρεισμα δεν υπάρχει πολ/λείο
– Ναρκοπέδια στο (τοποθεσία) χαλάσανε τα παλιά
– Ναρκοπέδια (?? δυσανάγνωστο) 250 ή 10 – 580 τάγμα λοχαγός Θύμιος 

Τζαβέλας
– Φύλαξη των αντι/κων πυρομαχικών
– Σχήματα όλμων δεν έχουν 
– Ενίσχυση των πολ/λων από μπροστά
– Ψωμί άψητο
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Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΥΨΩΜΑ ΚΟΥΛΚΟΥΘΟΥΡΙΑ(13-16.05.1949)- 
ΑΛΛΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Στο δεύτερο τόμο Δ.Σ.Ε. σελ.438, εκδ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ):
Στις 13.05.1949 Τμήματα του Δ.Σ.Ε. -(της 18η ταξιαρχίας) κατέλαβαν 

στο Βίτσι το γερά οχυρωμένο από τον εχθρό ύψωμα 1694-ΚΟΥΛΚΟΥ-
ΘΟΥΡΙΑ,εξοντωνοντας το μεγαλύτερο μέρος της φρουράς του. Πνίγηκαν 
στο αίμα όλες οι προσπάθειες του εχθρού που με ενισχύσεις του προσπά-
θησε να καταλάβει το ύψωμα. Από το πυροβολικό μας καταστράφηκαν 
δυο εχθρικές πυροβολαρχίες. Απώλειες του εχθρού 143 νεκροι,388 τραυ-
ματίες και 33 αιχμάλωτοι. Κυριευτήκαν πλούσια λάφυρα και αλλά είδη. 
Στις 16.05.1949 οι συνολικές απώλειες του εχθρού στα Κουλουκουθουρια 
από τις 13.05.1949 το πρωί ως σήμερα που τα τμήματα μας με διαταγή του 
Γεν. Αρχηγείου άφησαν το ύψωμα είναι 196 νεκροι,532 τραυματίες και 33 
αιχμάλωτοι. Κυριευτήκαν λάφυρα 21 οπλοπολυβόλα Βικερς,6 καναδικοί 
ολμοι,80 οπλα,2 ασυρματοι,32.000 σφαίρες και πολλά αλλά είδη.

Στο βιβλίο του ο Νίκος Μαρατζίδης «Δημοκρατικός Στρατός Ελ-
λάδας» σελ. 197 γραφεί στον πίνακα των μαχών που έδωσε ο Δ.Σ.Ε- 
13.05.1949 Κατάληψη από τον Δ.Σ.Ε. των υψωμάτων Κουλκουθου-
ρια-1696-Ανωνυμο.Ανακατάληψη από τον Εθνικό Στρατό στις 16.05.1949. 

Στην εφημερίδα του Δ.Σ.Ε. «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗ»:
Σε άρθρο στις 14.5.1949 και αριθμό φύλου 89, έγραφε ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ Δ.ΣΤΡΑΤΟΥ: ΣΤΟ ΒΙΤΣΙ ΚΑΤΕΛΑΒΑΝ ΤΑ ΚΟΥΛΚΟΥΘΟΥΡΙΑ. 
-531 νεκροί, και τραυματίες του εχθρού και 38 αιχμάλωτοι- ΑΝΑΚΟΙΝΩ-
ΘΕΝ Γ.Α. ΤΟΥ Δ.Σ.Ε. ΤΗΣ 14.5.49. Την νύχτα 12 προς 13 Μάη τμήματα 
μας που είχαν διάταξη στον κεντρικό τομέα του Βίτσι ενέργησαν αιφνι-
διαστικά στο υψοδέχτη 1694 (ΚΟΥΛΚΟΥΘΟΥΡΙΑ) και το κατέλαβαν, 
εξοντώνοντας το μεγαλύτερο μέρος της φρουράς του. Ύστερα από αυτό 
η διοίκηση της 1ηςμοναρχοφασιστικης μεραρχίας πανικόβλητη έριξε στη 
μάχη όλη την εφεδρεία. Το Β σώμα μοναρχοφαστικού σώμα στρατού κί-
νησε εσπευσμένα προς Φλώρινα την 33 μοναρχοφασιστικής ταξιαρχίας 
και διέταξε τη Χ-μ.φ. μεραρχία του να κάνει σοβαρές αντιπερισπαστικές 
ενέργειες προς ΓΚΛΑΒΑΤΑ του ΡΟΤΟ. Διέθεσε όλο το πυροβολικό στο 
χώρο της Φλώρινας-Αμύνταιου-Βυσσινιάς και τα αεροπλάνα των βάσεων 
Φλώρινας-Κοζάνης. Ο εχθρός υποχρεώθηκε στα Κουλκουθούρια να ματώ-
σει σκληρά εχθρός δεν κατόρθωσε να ανακαταλάβει τα Κουλκουθούρια. 
Όλες οι επιθέσεις που έκανε πνίγηκαν στο αίμα. Οι αντιπερισπαστικές 
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ενέργειες του εχθρού είχαν την ιδία τύχη. Το πυροβολικό μας χτύπησε 
και κατέστρεψε δυο πυροβολαρχίες τη μια μέσα στην Φλώρινα και την 
άλλη στο χωριό Καλογερίτσας. Οι εξακριβωμένες απώλειες του εχθρού 
κατά την χθεσινή μέρα ήταν-νεκροί 143, τραυματίες 399, αιχμάλωτοι 38. 
Κυριεύτηκε ολόκληρος ο οπλισμός του εχθρικού τμήματος που κατείχε 
τα Κουλκουθούρια και το μεγαλύτερο μέρος του οπλισμού των εχθρικών 
τμημάτων που ενέργησαν αντιπερισπάστηκα στα Γλαβάτα-Βίτσι και Ροτό. 
Από το πρωί σήμερα ο εχθρός επανέλαβε της επιθέσεις του για να ανα-
καταλάβει τα Κουλκουθούρια. Όλες οι επιθέσεις του πνίγονταν στο αίμα. 
Σ.Δ. 14.5.49-ΤΟ ΓΕΝ.ΑΡΧΗΓΕΙΟ. Στο φύλο αριθ.90 της ίδιας εφημερίδας 
με άρθρο της Δευτέρας 16.5.49 γραφεί επίσης για την μάχη στο ύψωμα 
Κουλουκουθουρια- ΤΣΑΚΙΣΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ 
ΣΤΑ ΚΟΥΛΚΟΥΘΟΥΡΙΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΘΕΝ ΤΟΥ Γ.Α.- Ο εχθρός 
συνέχισε και χθες της επιθέσεις του για την ανακατάληψη του υψώματος 
Κουλκουθούρια. Τα τμήματα μας με την υποστήριξη του πυροβολικού 
μας τσάκισαν όλες της επιθέσεις και κρατούν σταθερά το ύψωμα. Σ.Δ.Γ.Α. 
15.5.49-ΤΟΥ ΓΕΝ.ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ.

Στο βιβλίο «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», Ο Νίκος 
Κυρίτσης έγραψε:

Σκληρή μάχη έγινε στα Κουλκουθούρια (υψ.1894),από 12 μέχρι 18 Μάη 
1949.Στον τομέα αυτό ήταν τα τμήματα της ΧΙ Μεραρχίας με διοικητή 
τον Παντελή Βαινα, η 18 Ταξιαρχία με διοικητή τον Πρίκο, το 427 Τάγμα 
με διοικητή τον Τζαβέλα, στο Λούντζερ το 426 Τάγμα με διοικητή τον 
Αργύρη Κοβάτση. Τα τμήματα του Δ.Σ.Ε. χρησιμοποίησαν άμεση βολή 
πυροβολικού και πάντζερ-φαου. Ο στρατός εκτός από το πεζικό και το 
πυροβολικό για πρώτη φορά στα βουνά Δερβένι, Ανώνυμο, Κουλκουθού-
ρια χρησιμοποίησε τέσσερα άρματα μάχης στις 16 Μάη 1949. Οι απώλειες 
και από τις δυο πλευρές ήταν μεγάλες. Εκεί σκοτώθηκε η Κατίνα Ανδρέ-
ου-Τσβέτα,βραβευμένη δυο φορές με το μετάλλιο Ανδρείας

Στο βιβλίο του, ο Δ. Ζαφειρόπουλος, στρατηγός του κυβερνητικού 
στρατού, με τίτλο «Ο Αντισυμμοριακός Αγώνας 1945-1949, εκδόσεις 
ΒΗΜΑ- μαρτυρίες, μέρος τρίτο έγραψε στο κεφαλαίο, ΜΑΧΗ ΚΟΥΛ-
ΚΟΥΘΟΥΡΙΩΝ (13-16 Μαΐου 1949):

Σκοπός της επιθέσεις: Η πρόθεση των συμμοριτών ήταν να καταλά-
βουν τα υψώματα των Κουλκουθουρίων και 1695.Μετα την κατάληψη 
και ανάλογα με την τακτική κατάσταση που θα είχε δημιουργηθεί, θα 
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συνέχιζαν την επίθεση για την κατάληψη του υψώματος Δερβεν. Σχέδιο 
επιθέσεις: Θα εξαπολύονταν επιθέσεις ταυτόχρονα σε δυο κατευθύνσεις 
και έπειτα από προπαρασκευή πυροβολικού.

α)Από τον τομέα της Χ συμμοριακής Μεραρχίας δηλαδή από Βί-
γλα-Λούτσα προς ύψωμα 1695-Ανωνημο,με δύναμη τάγματος πεζικού 
και λόχου.

β)Από τον τομέα της ΧΙ συμμοριακής Μεραρχίας δηλαδή από Πολε-
νατα προς Κουλκουθούρια-Δερβεν δύναμη 2 ταγμάτων πεζικού.

Η επίθεση στα υψώματα 1695 –Ανώνυμο θα γινόταν ταυτόχρονα με 
μια διλοχια για κάθε στόχο, ενώ η επίθεση στα Κουλκουθούρια –Δερβεν 
θα γινόταν σε δυο χρόνους: στον πρώτο,ένα τάγμα θα καταλάμβανε τις 
τρις κορυφές των Κουσκουσουριών, και δεύτερο θα δημιουργούσε βάση 
πύρος και εξόρμησης πάνω στα Κουλκουθούρια,ενώ με άλλο τάγμα θα 
καταλάμβανε το Δερβεν.

Προετοιμασία: Η προετοιμασία έγινε με μεγάλη επιμέλεια και υπήρξε 
τέλεια. Για την πραγματοποίηση της διατέθηκε κατάλληλος χρόνος για 
αναγνωρίσεις, εκπαίδευση των τμημάτων,εκτέλεση ασκήσεων σε έδαφος 
που προσομοίαζε με το έδαφος της επιθέσεις και, τέλος για την ηθικοπο-
λιτική προετοιμασία των τμημάτων.

Εκτέλεση: Στις 04.30 στις 13 Μαΐου, έπειτα από ισχυρή επίθεση πυ-
ροβολικού, εκδηλώθηκε επίθεση του πεζικού ταυτόχρονα στο Ανώνυμο 
ύψωμα και στο ύψωμα 1615, καταλείφθηκε το πρώτο,όχι όμως το δεύτερο.

Ισχυρές και επανειλημμένες αντεπιθέσεις στις 13 Μαΐου εδίωξαν τον 
εχθρό από το Ανώνυμο.Ουσιαστικά,η επίθεση είχε αποτύχει στην κα-
τεύθυνση Βίγλα-Λουντζα- ύψωμα 1615-Ανωνημο ύψωμα. Η προπαρα-
σκευαστική επίθεση του πυροβολικού με βολές στην πρώτη κορυφή των 
Κουλκουθουρίων,άρχισε στις 04.55 τη 13η Μαΐου και με αιφνιδιαστική 
εξόρμηση η κορυφή καταλείφθηκε.

Οι προσπάθειες του εχθρού να καταλάβει τις υπόλοιπες δυο κορυφές 
στις 14 και 15 Μαΐου απέτυχαν,επειδή οι εθνικές δυνάμεις αντέδρασαν 
με ισχυρές αντεπιθέσεις. Τελικά, με νέα αντεπίθεση που πραγματοποιή-
θηκε στις 08.00,τη 16η Μαΐου,με την υποστήριξη του πυροβολικού και 4 
αρμάτων μάχης, ανακαταλήφθηκε η πρώτη κορυφή των Κουλκουθουρίων.

Ακολούθησαν η τελική απόκρουση του εχθρού και η ολοκληρωτική 
καταστροφή ενός συμμοριακού τάγματος (400 νεκροί).

Συμπεράσματα:
– Από την πλευρά των συμμοριτών: Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθη-

καν μαζικά πυροβολικό, τα αντιαρματικά των 75 χιλιοστών και τα πάντσερ 
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για την καταστροφή αμυντικών οχυρώσεων,υπήρξε στενή συνεργασία 
πεζικού και πυροβολικού και οι διαβιβάσεις λειτούργησαν καλά.Δεν δι-
ατέθηκαν εφεδρείες στον διοικητή της επιχείρησης,τόσο τοπικά όσο και 
γενικά,ουτε για εκμετάλλευση ουτε για αντενέργειες στις προσπάθειες του 
εχθρού, ενώ διαπιστώθηκε και πάλι η αιώνια αδυναμία των διοικήσεων 
να διεξάγουν μάχη.

– Από την πλευρά των εθνικών δυνάμεων: Η αντίδραση κατά του 
εχθρού με ισχυρές και επανειλημμένες αντεπιθέσεις ήταν αποφασιστικοί. 
Οι αντεπιθέσεις κατέληξαν στην ολοκληρωτική καταστροφή του.Υπήρξε 
συντονισμένη συνεργασία του πεζικού και των μέσων υποστήριξης πυ-
ροβολικού και αρμάτων.

Ο πεσών στη μάχη των Κουλκουθουρίων,  
Ανθυπολοχαγός ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ –  

Βιογραφική Αναφορά

Γεννήθηκε το 1929 στο χωρίο Κυριακή-Σουφλίου του νομού Έβρου. 
Στον Δ.Σ.Ε. κατατάχτηκε 25.12.1947, υπήρξε μέλος του ΚΚΕ, έλαβε μέ-
ρος σε πολλές μάχες, στις μάχες της αεράμυνας και την 14.6.1948 ομάδα 
της Δ.Ν. με ομαδάρχη τον Ξανθόπουλο Χρίστο επιτέθηκαν και διέλυ-
σαν οχυρωμένες θέσεις του εχθρού. Αν και τραυματισμένος ο ομαδάρχης 
Ξανθόπουλος Χρίστος με πάντσερ χτύπησε πυροβολαρχία του εχθρού, 
ανατινάζοντας ένα εχθρικό πυροβόλο, για αυτήν την πράξη του απόνεμε 
το μετάλλιο ανδρείας. Φοίτησε στην Σ.Α.Γ.Α. σειρά, Ε. Στο διάστημα φοί-
τησης τα δυο τάγματα της σχόλης έλαβαν μέρος στις μάχες. Στις 20.11.48 η 
Σ.Α.Γ.Α πραγματοποίησε βαθιά διείσδυση στα μετόπισθεν του εχθρού συ-
νοδεύοντας φάλαγγα μεταγωγικών από την Πρέσπα στο βουνό Σνιάτσικο 
όπου αντιμετώπισε εχθρική ενέργεια χωρίς καμιά απώλεια του οπλισμού 
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που μετέφερε, αργότερα στο τρίτο 10ημερο του Δεκέμβρη 1948 η σχολή 
πείρε διαταγή από το Γ.Α. του Δ.Σ.Ε. να συμμετάσχει στην επίθεση στο 
Μπίκοβικ. Στις 23.12.1949 ορκίστηκε και ονομάστηκε ανθυπολοχαγός 
ΠΕ, τοποθετήθηκε στην 11 μεραρχία και Διμοιρίτης στην 18 ταξιαρχία. 
Σκοτώθηκε στις 16.5.1949 στην μάχη στο ύψωμα Κουλκουθούρια. Με 
πρόταση της 18ης Ταξιαρχίας του Δ.Σ.Ε. προάχθηκε σε υπολοχαγό ως 
τιμημένος νεκρός. 

Οι τρεις κορυφές των Κουλκουθουρίων (Ν. Φλώρινας)

(Φωτογραφία 2017: Από τον Γεώργιο Ξανθόπουλο)

Από δεξιά προς τα αριστερά, η πρώτη κορυφή, η μεσαία της φωτογρα-
φίας είναι εκείνη που διεξήχθη η μάχη και έπεσαν μαχόμενοι οι Αριστείδης 
Λαδιάς, ο Χρήστος Ξανθόπουλος και οι περισσότεροι μαχητές του σχη-
ματισμού του Δ.Σ.Ε. την τελευταία ημέρα της μάχης (16-5-49).

Οι νεκροί του Δ.Σ.Ε. που έπεσαν στη μάχη, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες των κατοίκων της περιοχής, έχουν ταφεί σε ομαδικό τάφο έξω από 
το χωριό Καπετάν Κώττας (Ν. Φλώρινας), στην τοποθεσία «Χειμαδιά». 
Αυτή, βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Μακροχώρι και Πολυπόταμο που 
ανήκουν επίσης στο Νομό Φλώρινας. 
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Η εφημερίδα του Δ.Σ.Ε. εκείνης της εποχής
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ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Οικονομικών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 1ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/1
17η Διεύθυνση (για την Ε.ΑΔΥ.Σ) Τηλέφ. (Εσωτ.) 2311
Πανεπιστημίου 37 Φ. 400/751/157781
 Σ. 5020

ΚΟΙΝ:
ΓΕΣ/1οΕΓ/4/1 (2) Αθήνα 24 Οκτ. 86
ΓΕΣ/Υ.Σ.Α. Συνημμένα 6 φύλλα

ΘΕΜΑ:  Προσωπικό-Διοικητικά (αποκαταστάσεις ε.α. Στρ/κών αγω-
νιστών Εθνικής Αντίστασης)

ΣΧΕΤ: α. Ν. 1285/1982
 β. Ν. 1543/1985
 γ. Υπ’ αριθ. 3925/886/15-5-86 απόφαση Υπουργού Οικονομικών
 δ. Η από 10-10-86 αίτηση της Αμαλίας Χας Σπυρ. Ανδριώτη

Π.Τ. 342

1. Διαβιβάζεται η συνημμένη αλληλογραφία που αφορά σε αίτημα της 
Αμαλίας Χας Ανδριώτη, αδελφής του αποβιώσαντος ε.α. Υπλγού (ΠΖ) 
Λαδιά Αριστείδη ΑΜ. 22325, αποκαταστάσεώς του ως αγωνιστού της 
Εθνικής Αντίστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του (β) σχετικού.

2. Ο παραπάνω έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής της Εθνικής Αντί-
στασης σύμφωνα με τις διατάξεις του (α) σχετικού (συνημμένο με αριθμ. 
πρωτ. 479170/6-8-86 πιστοποιητικό ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ).

3. Από τα τηρούμενα στο 1οΕΓ/ΓΕΣ Μητρώα των Αξκών προκύπτουν 
τα εξής:

α. Προέρχεται από την ΣΣΕ τάξεως 1940.
β. Προάχθηκε σε Υπλγό το έτος 1943.
γ.  Εκτός οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των 7 και 8/45 

Σ.Π.
δ. Σε αποστρατεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 464/47.
4. Όμοιες ακριβώς περιπτώσεις Αξκών που τέθηκαν εκτός οργανικών 

θέσεων με τις 7 και 18/45 ΣΠ και αποστρατεύτηκαν στην συνέχεια με τον 
Ν. 464/47, έχουν κριθεί ότι δικαιούνται αποκαταστάσεως και έχουν ήδη 
εκδοθεί τα ΠΔ αποκαταστάσεώς τους.
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5. Η ΥΣΑ παρακαλείται να διαβιβάσει τα ατομικά έγγραφα του Αξκού 
στην ΕΑΔΥΣ.

Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος Νικολ. Μπέλμπας
Ανχης (ΠΖ) Αριστ. Κρητικάκης Διευθυντής
Προϊσ. 1ουΕΓ/4/1

Υ.Γ. Μετά τα προαναφερθέντα Π.Δ. ο Αριστείδης Χρήστου Λαδιάς απο-
καταστάθηκε στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη.
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Κεφάλαιο 2
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΤΑΦΗΣ

Αίτημα των συναγωνιστών του που επέζησαν και επέστρεψαν στην Ελλάδα

Υ.Γ. η ανωτέρω Επιστολή στάλθηκε το 2008 και δεν απαντήθηκε ποτέ!
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Αγγελική Λαδιά- Αραμπατζή

«Ο πατέρας σου είναι ταξίδι και θα αργήσει να γυρίσει. Η γιαγιά σου 
και εγώ είμαστε εδώ και σε αγαπάμε πολύ». Αυτή ήταν η απάντηση της 
μητέρας μου στις πρώτες ερωτήσεις μου-αρχές δεκαετίας του ΄50 – για 
το «πού είναι ο δικός μου μπαμπάς». Ωστόσο ένα παιδί –ακόμα και πολύ 
μικρό– καταλαβαίνει και το «άρρητο». Είχα διαισθανθεί λοιπόν πως κάτι 
άλλο σοβαρό συμβαίνει και ότι ο πατέρας μου δεν θα επέστρεφε ποτέ. 

Έβλεπα ταυτόχρονα τις συχνές επισκέψεις της αστυνομίας στο δωμάτιο 
που μας είχε παραχωρήσει ένας θείος της μητέρας μου, στο Παγκράτι, 
οι οποίες τάραζαν πολύ τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου, που έβρισκαν 
διάφορες –ελάχιστα πειστικές– απαντήσεις στις ερωτήσεις μου «γιατί έρ-
χεται ο αστυνομικός σπίτι μας». Πολύ αργότερα έμαθα ότι οι «επισκέψεις» 
αλλά και οι προσαγωγές της μητέρας μου στην Ασφάλεια είχαν –μεταξύ 
άλλων-και τον σκοπό να πεισθεί να αποκηρύξει τον πατέρα μου, πράγμα 
που βεβαίως δεν έγινε ποτέ.

Η μητέρα μου έλεγε γι΄ αυτόν ότι ήταν γενναίος, ευαίσθητος και έντι-
μος. Ακόμα μου έλεγε ότι του έμοιαζα πολύ φυσιογνωμικά.

Δεν μου μιλούσε συχνά γι΄ αυτόν και εγώ απέφευγα να τη ρωτάω, 
γιατί καταλάβαινα ότι ήταν ένα θέμα που την πλήγωνε βαθειά. Φόρεσε 
χρωματιστά ρούχα μόνον όταν ξαναπαντρεύτηκε, 18 χρόνια μετά τον 
θάνατό του.

Σκέφτομαι,όλο και συχνότερα όσο μεγαλώνω, ιδίως μετά την κατάρ-
ρευση της Σοβιετικής Ένωσης, αν «άξιζε» η θυσία του ίδιου, των συνα-
γωνιστών του αλλά και το κόστος που πλήρωσε η χώρα. Ωστόσο τοπο-
θετώντας τα στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της εποχής, καταλήγω στο 
ότι η Αριστερά στη χώρα μας, πολύ δύσκολα θα μπορούσε να επιλέξει 
άλλο δρόμο. Στη συνέχεια πλήρωσε και η ίδια πολύ ακριβά το τίμημα της 

LADIAS-MAXHTHS.indb   459 28/2/19   11:52 πμ



460 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΛΑΔΙΑ

ήττας. Όμως οι αγώνες της, στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη, 
συνέβαλαν αποφασιστικά στο χτίσιμο του κοινωνικού κράτους και στη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Σκέφτομαι επίσης, όλο και συχνότερα καθώς πλησιάζει η ώρα «απολο-
γισμού» της δικής μου ζωής, πώς θα ήταν αυτή αν ο πατέρας μου δεν είχε 
σκοτωθεί το 1949 αλλά επιβίωνε και ζούσαμε όλοι μαζί. Καταλήγω πως η 
ζωή μου θα ήταν πιο πλήρης, πιο ολοκληρωμένη και, σίγουρα, πιο φωτεινή!

Όταν ο αγαπημένος μου εξάδελφος Χρίστος Αποστόλου Λαδιάς μου 
είπε πριν από δέκα πέντε περίπου χρόνια, ότι θέλει να συλλέξει υλικό για 
τη ζωή του πατέρα μου, με στόχο να εκδώσει ένα βιβλίο, χάρηκα πολύ 
και τον ενεθάρρυνα, γιατί πίστευα, όπως και έγινε, ότι θα αναδειχθούν 
πτυχές της ζωής του άγνωστες σε μένα και ότι η ενέργεια αυτή θα ήταν 
ένας μικρός φόρος τιμής στη μνήμη του.

Ευχαριστώ τον Χρίστο από καρδιάς που, παράλληλα με την ακαδημα-
ϊκή και την ερευνητική του καριέρα, δεν τσιγκουνεύτηκε χρόνο και κόπο 
προκειμένου να ανατρέξει σε όλες τις διαθέσιμες πηγές και αρχεία, καθώς 
και να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα για να συλλέξει και να καταγράψει 
μαρτυρίες επιζώντων του πολέμου, της αντίστασης και του εμφυλίου που 
τον γνώρισαν και τέλος να αποδελτιώσει και να συνθέσει αυτό το υλικό 
στην παρούσα έκδοση.

«Αιωνία η μνήμη του  
και θα τον έχω πάντα 

στην καρδιά μου»

Αθήνα 2018

Εγκάρδιες Ευχαριστίες
1. Στους καταθέσαντες τις μαρτυρίες
2.  Στους συγγραφείς των κειμένων που αποσπασματικά 

αναφέρονται
3. Στα Ιστορικά Αρχεία του Κ.Κ.Ε.

ΑΓΓΕΛΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ-ΛΑΔΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΔΙΑΣ
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έφεδρου ανθυπολοχαγού στον πόλεμο της Αλβανίας το 1941, το 1942-1945.
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