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ΞΑΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 

ΠΛΡΝΚΝΓΟΑΦΗΔΠ (ζει. 11-12) 

ΔΗΠΑΓΥΓΖ (ζει. 12-49) 

ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ: ΘΑΡΝΣΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ ΠΡΖΛ ΑΣΑΗΑ: ΘΝΗΛΥΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑ-

ΠΔΗΠ 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ:  ΑΞΝ ΡΖΛ ΘΑΡΑΘΡΖΠΖ ΠΡΖΛ ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΠΖ  

1. ΝΗ ΑΞΑΟΣΔΠ      (ζει.  50-68)                                                                        

Ώ. ΜΏΟΝΏ 

α. Ώπυ ηδκ έκανλδ ημο εθθδκμσηαθζημφ πμθέιμο ςξ ηζξ παναιμκέξ ηδξ ηαηάθδρδξ. 

α. Γενιακζημί αμιαανδζζιμί πνζκ ηδκ ηαηάθδρδ. 

β. Δ ηαηάθδρδ ηδξ Μάηναξ απυ ηα βενιακζηά ζηναηεφιαηα.  

δ. Ώκηζδνάζεζξ απυ ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Μάηναξ. 

ε. Λζ πνχηεξ ιένεξ ηδξ ηαημπήξ. 

ΐ. ΖΏΟΏΗΔΔ ΏΗΗΣΙ ΜΛΗΒΣΙ ΟΔΞ ΏΡΏΤΏΞ 

2. ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΠΖ  (ζει. 69-92) 

Ώ. ΜΝΕΙ ΟΔΙ ΏΜΒΗΒΠΘΒΝΣΞΔ ΟΔΞ ΜΏΟΝΏΞ 

ΐ. Δ ΑΕΏΞΣΞΔ ΟΛΠ ΗΕΘΏΙΕΛΠ ΟΔΞ ΜΏΟΝΏΞ 

Γ. ΜΏΝΏΑΛΞΔ ΟΣΙ ΟΏΓΘΏΟΣΙ ΏΞΦΏΗΒΕΏΞ  

Α. Δ ΏΜΒΗΒΠΘΒΝΣΞΔ ΟΔΞ ΏΜΒΗΒΠΘΒΝΣΞΔ ΟΛΠ ΏΕΓΕΛΠ 

ΞΟ. ΏΜΒΗΒΠΘΒΝΣΞΔ ΏΗΗΣΙ ΜΛΗΒΣΙ ΟΔΞ ΏΡΏΤΏΞ 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΡΔΟΝ: ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΕΥΖ 

1. ΡΝ ΞΟΝΒΙΖΚΑ ΡΝ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ   (ζει. 93-160) 

Ώ. ΏΗΗΏΓΒΞ ΞΟΔΙ ΛΕΖΛΙΛΘΕΖΔ ΓΣΔ 

ΐ. ΘΒΟΝΏ ΟΣΙ ΏΝΡΣΙ ΓΕΏ ΟΛΙ ΒΜΕΞΕΟΕΞΘΛ 

α. Δ επζζζηζζηζηή ηαηάζηαζδ ζηδκ Μάηνα ηαζ ηα ιέηνα ηςκ ηαημπζηχκ ηοαενκήζεςκ ηαζ 

άθθςκ θμνέςκ. 

α. Μθδεςνζζιυξ ηαζ ιέηνα ακηζιεηχπζζδξ. 

β. Φνμκηίδα βζα ηα παζδζά. 
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δ. Μαναιέθδζδ ημο επζζζηζζηζημφ πνμαθήιαημξ ζηδκ επανπία απυ ημ «Ζνάημξ ηςκ Ώεδ-

κχκ». 

ε. Θέηνα ηςκ ανπχκ ηαημπήξ βζα ημ επζζζηζζηζηυ. 

ζη. ΐμήεεζα ημο Αζεεκμφξ Βνοενμφ Ξηαονμφ.   

Γ. ΞΠΙΘΔΖΒΞ ΑΕΏΐΕΣΞΔΞ 

α. Έθθεζρδ ηνμθίιςκ. 

α. Έθθεζρδ άθθςκ ααζζηχκ αβαεχκ. 

β. Ώκενβία. 

δ. Μνμαθήιαηα οβείαξ ηαζ πενίεαθρδξ. 

ε. Θείςζδ πθδεοζιμφ: βεκκήζεζξ – εάκαημζ. 

ζη. Ώκηζδνάζεζξ πθδεοζιμφ: αημιζηζζιυξ – αθθδθεββφδ. 

Α. Δ ΓΣΔ ΞΟΔΙ ΠΜΏΕΘΝΛ 

α. Αοζημθίεξ επζζζηζζιμφ ζηδκ επανπία. 

α. Βηιεηάθθεοζδ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ πυθδξ απυ ημοξ πςνζημφξ. 

Β. ΘΏΠΝΔ ΏΓΛΝΏ 

α. Ώίηζα – δζαζηάζεζξ ημο θαζκμιέκμο. 

α. Θέηνα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο θαζκμιέκμο. 

ΞΟ. ΏΙΟΕΑΝΏΞΒΕΞ - ΒΚΒΓΒΝΞΒΕΞ 

α. Ώοευνιδηεξ ακηζδνάζεζξ. 

α. Λνβακςιέκεξ ηζκδημπμζήζεζξ. 

Γ. ΜΏΝΏΖΝΏΟΔΘΏ ΟΣΙ ΏΓΝΛΟΕΖΣΙ ΜΝΛΕΛΙΟΣΙ 

α. Ομ ιέηνμ ημο παναηναηήιαημξ. 

α. Ώκηίζηαζδ ζημ παναηνάηδια. 

β. Μαναηνάηδια ηαζ Ώκηίζηαζδ 

δ. Ζαηαηηδηέξ ηαζ παναηνάηδια. 

Δ. Βπζζζηζζιυξ – παναηνάηδια ζημ Ώίβζμ. 

2. ΗΡΑΙΗΘΖ ΘΑΡΝΣΖ   (ζει. 161-182) 

Ώ. ΒΓΖΏΟΏΞΟΏΞΔ ΑΕΛΕΖΔΞΔΞ – ΏΙΟΕΑΝΏΞΒΕΞ ΜΗΔΘΠΞΘΛΠ 
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ΐ. ΑΕΏΟΏΚΒΕΞ - ΏΜΏΓΛΝΒΠΞΒΕΞ 

α. Μενζμνζζηζηέξ δζαηάλεζξ βζα ηδκ επζαμθή ηδξ ζηαθζηήξ ηονζανπίαξ. 

α. Βπζαμθή ζεααζιμφ ηςκ ζηαθζηχκ εεκζηχκ ζοιαυθςκ. 

β. Ιέεξ ζοκεήηεξ θίβμ πνζκ ηδκ πηχζδ ηδξ ζηαθζηήξ ηαημπήξ. 

δ. Θέζα επζαμθήξ ηδξ ζηαθζηήξ ηονζανπίαξ. 

Γ.  ΟΛ ΜΝΛΦΕΗ ΟΣΙ ΕΟΏΗΣΙ ΞΟΝΏΟΕΣΟΣΙ 

Α. ΏΜΛΟΕΘΔΞΔ ΟΔΞ ΞΠΘΜΒΝΕΦΛΝΏΞ ΟΣΙ ΕΟΏΗΣΙ ΖΏΟΏΖΟΔΟΣΙ ΖΏΕ ΒΝΘΔΙΒΕΏ ΟΔΞ 

3. ΗΡΑΙΗΘΖ ΠΛΘΖΘΝΙΝΓΖΠΖ   (ζει. 183-192) 

Ώ. Δ ΞΠΙΘΔΖΛΗΛΓΔΞΔ - ΏΙΟΕΑΝΏΞΒΕΞ 

ΐ. ΈΗΗΔΙΒΞ ΖΏΕ ΕΟΏΗΛΕ ΘΒΟΏ ΟΔ ΞΠΙΘΔΖΛΗΛΓΔΞΔ 

Γ. ΏΓΣΙΏΞ ΏΦΛΜΗΕΞΘΛΠ ΟΣΙ ΕΟΏΗΕΖΣΙ ΘΛΙΏΑΣΙ 

4. ΓΔΟΚΑΛΗΘΖ ΘΑΡΝΣΖ   (ζει. 193-214) 

Ώ. ΜΝΣΟΔ ΜΒΝΕΛΑΛΞ ΟΔΞ ΓΒΝΘΏΙΕΖΔΞ ΑΕΛΕΖΔΞΔΞ 

ΐ. ΑΒΠΟΒΝΔ ΜΒΝΕΛΑΛΞ ΟΔΞ ΓΒΝΘΏΙΕΖΔΞ ΑΕΛΕΖΔΞΔΞ 

α. Αείβιαηα ηαθήξ ζοιπενζθμνάξ πνμξ ημκ πθδεοζιυ 

α. Ώκηζζηνμθή ηθίιαημξ. 

β. Βηιεηάθθεοζδ ενβαζίαξ. 

δ. Μνμπαβάκδα 

ε. Μνμπαβάκδα ηαζ ακηίπμζκα. 

ζη. Λζ βενιακζηήξ ηαηαβςβήξ Μαηνζκμί επί βενιακζηήξ ηαημπήξ. 

5. ΠΣΔΠΔΗΠ ΓΔΟΚΑΛΥΛ ΚΔ ΡΝΛ ΞΙΖΘΠΚΝ   (ζει. 215-233) 

Ώ. ΏΜΛ ΟΔΙ ΡΒΕΝΏ ΦΕΗΕΏΞ ΞΟΏ ΏΙΟΕΜΛΕΙΏ 

ΐ. Δ ΞΠΘΜΒΝΕΦΛΝΏ ΟΣΙ ΓΒΝΘΏΙΣΙ ΞΟΝΏΟΕΣΟΣΙ: ΗΒΔΗΏΞΕΒΞ ΏΗΗΏ ΖΏΕ ΏΝΣΓΔ 

Γ. ΞΠΓΖΝΕΞΔ ΞΠΘΜΒΝΕΦΛΝΏΞ ΕΟΏΗΣΙ ΖΏΕ ΓΒΝΘΏΙΣΙ 

6. ΔΒΟΑΗΝΗ   (ζει. 234-249) 

Ώ. Δ ΒΐΝΏΕΖΔ ΖΛΕΙΛΟΔΟΏ ΟΔΞ ΜΏΟΝΏΞ 

ΐ. ΛΕ ΑΕΣΓΘΛΕ ΟΣΙ ΒΐΝΏΕΣΙ ΟΔΞ ΜΏΟΝΏΞ 

Γ. ΟΝΛΜΛΕ ΑΕΏΞΣΞΔΞ ΟΣΙ ΒΐΝΏΕΣΙ 
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Α. ΈΗΗΔΙΒΞ ΡΝΕΞΟΕΏΙΛΕ ΖΏΕ ΒΐΝΏΕΛΕ 

Β. ΟΛ ΜΒΝΏΞΘΏ ΟΣΙ ΒΐΝΏΕΣΙ ΟΔΞ ΑΠΟΕΖΔΞ ΒΗΗΏΑΏΞ & ΟΣΙ ΒΜΟΏΙΔΞΣΙ ΏΜΛ ΟΔΙ 

ΜΏΟΝΏ – Δ ΜΝΛΞΦΛΝΏ ΟΣΙ ΜΏΟΝΕΙΣΙ 

ΞΟ. ΒΐΝΏΕΛΕ ΖΏΕ ΏΙΟΏΝΟΒΞ 

Γ. ΛΕ ΒΐΝΏΕΛΕ ΘΒΟΏ ΟΔΙ ΏΜΒΗΒΠΘΒΝΣΞΔ 

7. ΗΡΑΙΝΞΑΡΟΗΛΝΗ   (ζει.250-265) 

Ώ. ΛΕ ΕΟΏΗΛΜΏΟΝΕΙΛΕ ΜΝΕΙ ΟΛΙ ΜΛΗΒΘΛ 

ΐ. ΛΕ ΕΟΏΗΛΜΏΟΝΕΙΛΕ ΖΏΟΏ ΟΛΙ ΒΗΗΔΙΛΤΟΏΗΕΖΛ ΜΛΗΒΘΛ 

Γ. Δ ΞΟΏΞΔ ΟΣΙ ΕΟΏΗΛΜΏΟΝΕΙΣΙ ΟΔΙ ΜΒΝΕΛΑΛ ΟΔΞ ΖΏΟΛΡΔΞ 

Α. ΛΕ ΕΟΏΗΛΜΏΟΝΕΙΛΕ ΘΒΟΏ ΟΔΙ ΖΏΟΛΡΔ 

8. Ζ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ ΡΝ ΞΙΖΘΠΚΝ   (ζει. 266-281) 

Ώ. ΑΕΏΘΏΝΟΠΝΕΒΞ, ΏΜΒΝΓΕΒΞ ΓΕΏ ΟΛ ΒΜΕΞΕΟΕΞΟΕΖΛ 

ΐ. ΏΙΟΕΞΟΏΞΔ ΘΒΞΏ ΏΜΛ ΟΛΙ ΒΛΝΟΏΞΘΛ ΟΣΙ ΒΘΙΕΖΣΙ ΒΜΒΟΒΕΣΙ 

Γ. ΖΏΘΔΘΒΝΕΙΔ ΏΙΟΕΞΟΏΞΔ ΟΣΙ ΜΛΗΕΟΣΙ 

9. ΦΙΑΘΔΠ   (ζει. 282-294) 

Ώ. ΞΠΙΘΔΖΒΞ ΑΕΏΐΕΣΞΔΞ ΟΣΙ ΦΠΗΏΖΕΞΘΒΙΣΙ 

ΐ. ΞΟΝΏΟΛΜΒΑΛ ΖΝΏΟΛΠΘΒΙΣΙ ΖΏΗΏΐΝΠΟΣΙ 

Γ. ΞΠΗΗΛΓΛΞ ΜΝΛΞΟΏΞΕΏΞ ΖΝΏΟΛΠΘΒΙΣΙ 

10. ΡΞΝΠ   (ζει. 295-309) 

Ώ. «ΙΛΘΕΘΛΞ ΟΠΜΛΞ». 

α. «Ιεμθυβμξ Μαηνχκ». 

α. Άθθεξ απασηέξ εθδιενίδεξ. 

β. Λζ εθδιενίδεξ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ. 

ΐ. «ΜΏΝΏΙΛΘΛΞ ΟΠΜΛΞ». 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΟΗΡΝ: ΔΛΝΞΙΖ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ 

1. Ζ ΠΡΟΑΡΗΥΡΗΘΖ ΞΑΟΝΠΗΑ ΡΥΛ ΓΔΟΚΑΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΣΑΗΑ    (ζει. 310-322) 

Ώ. 117δ ΘΒΝΏΝΡΕΏ ΖΏΟΏΑΝΛΘΣΙ 

ΐ. ΓΒΝΘΏΙΛΕ ΞΟΝΏΟΕΣΟΕΖΛΕ 
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Γ. ΓΒΝΘΏΙΛΕ ΖΏΕ ΏΙΟΏΝΟΒΞ 

Α. ΞΟΝΏΟΕΣΟΕΖΒΞ ΒΜΕΡΒΕΝΔΞΒΕΞ ΟΣΙ ΓΒΝΘΏΙΣΙ 

2. ΡΑΓΚΑΡΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ   (ζει. 323-347) 

Ώ. ΕΑΝΠΞΔ – ΒΜΏΙΑΝΣΞΔ - ΡΏΝΏΖΟΔΝΏΞ 

ΐ. Δ ΞΡΒΞΔ ΟΣΙ ΟΏΓΘΏΟΣΙ ΏΞΦΏΗΒΕΏΞ ΘΒ ΟΛΙ ΜΗΔΘΠΞΘΛ 

Γ. ΏΕΟΕΏ ΖΏΟΏΟΏΚΔΞ ΞΟΏ ΟΏΓΘΏΟΏ 

Α. ΟΏΓΘΏΟΏ ΏΞΦΏΗΒΕΏΞ ΖΏΕ ΏΓΓΗΛΕ 

Β. Δ ΜΏΝΏΑΛΞΔ ΟΣΙ ΟΏΓΘΏΟΣΙ ΏΞΦΏΗΒΕΏΞ 

3. ΑΛΡΗΠΡΑΠΗΑΘΔΠ ΝΟΓΑΛΥΠΔΗΠ   (ζει. 348-352)  

4. ΔΘΛΗΘΝ ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΡΗΘΝ ΚΔΡΥΞΝ – ΔΑΚ   (ζει. 353-415) 

Ώ. ΕΑΝΠΞΔ – ΜΝΣΟΏ ΐΔΘΏΟΏ 

ΐ. ΛΝΓΏΙΣΞΒΕΞ ΒΚΏΝΟΣΘΒΙΒΞ ΏΜ΄ΟΛ ΒΏΘ 

α. Βεκζηή Μακεθθαδζηή Λνβάκςζδ Ιέςκ (ΒΛΙ). 

α. Βεκζηή Ώθθδθεββφδ (ΒΏ). 

β. Βπζιεθδηεία ημο ακηάνηδ (ΒΟΏ). 

δ. Λνβάκςζδ Μνμζηαζίαξ Ηασημφ Ώβχκα (ΛΜΗΏ). 

ε. Βεκζηυξ Ηασηυξ Ώπεθεοεενςηζηυξ Ξηναηυξ (ΒΗΏΞ). 

ζη. Βεκζηυ Ηασηυ Ώπεθεοεενςηζηυ Ιαοηζηυ (ΒΗΏΙ). 

Γ. Δ ΑΕΛΕΖΔΞΔ ΟΛΠ ΒΏΘ 

Α. ΊΑΝΠΞΔ, ΏΙΏΜΟΠΚΔ ΟΛΠ ΒΏΘ ΞΟΔΙ ΏΡΏΤΏ 

Β. ΏΜΔΡΔΞΔ ΟΛΠ ΒΏΘ-ΒΗΏΞ ΞΟΛΠΞ ΏΚΕΣΘΏΟΕΖΛΠΞ ΖΏΕ ΟΛΙ ΜΗΔΘΠΞΘΛ 

α. Έκηαλδ ζηναηζςηζηχκ. 

α. Ώίηζα έκηαλδξ ζημκ ΒΗΏΞ. 

β. Ξοιιεημπή ηαζ οπμζηήνζλδ ημο πθδεοζιμφ ζε ΒΏΘ-ΒΗΏΞ. 

δ. Ξηναηζςηζηή δνάζδ ημο ΒΗΏΞ 

ε. Βεκζηζζηέξ-ΐνεηακμί-Γενιακμί ηαζ ημ ΒΏΘ. 

ζη. Ομ ΒΏΘ ηαζ μζ άθθμζ. 

ΞΟ. ΏΙΟΏΝΟΛΑΕΖΒΕΏ – ΞΟΝΏΟΛΜΒΑΏ ΞΠΓΖΒΙΟΝΣΞΒΣΞ 



 6 

α. Ππεναάζεζξ ζηεθεπχκ ημο ΒΏΘ. 

α. Ώκηανημδζηεία. 

β. Ξηναηυπεδα ζοβηέκηνςζδξ ημο ΒΏΘ. 

 Γ. ΖΏΟΔΓΛΝΕΒΞ ΞΠΙΒΝΓΏΞΕΏΞ ΘΒ ΟΛΙ ΖΏΟΏΖΟΔΟΔ 

5. ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ ΑΛΡΑΟΡΥΛ   (ζει. 416-445) 

Ώ. ΓΒΙΕΖΏ 

ΐ. ΒΕΑΕΖΒΞ ΖΏΟΔΓΛΝΕΒΞ 

α. Αζενιδκείξ ηαζ ενβαγυιεκμζ βζα ηζξ ανπέξ ηαημπήξ. 

α. Ξζδδνμδνμιζημί οπάθθδθμζ. 

β. Εενυδμοθεξ. 

δ. Ζαθθζηέπκεξ. 

ε. Ζθδνζημί. 

ζη. Ώζηοκμιζημί. 

γ. Αήιανπμζ. 

δ. Εηαθμί ηαζ Γενιακμί. 

6. ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ ΘΑΡΑΘΡΖΡΥΛ  (ζει. 446-459) 

Ώ. ΜΛΗΕΟΒΞ ΜΛΠ ΞΠΙΒΝΓΏΞΟΔΖΏΙ ΘΒ ΟΕΞ ΑΠΙΏΘΒΕΞ ΖΏΟΛΡΔΞ 

α. Αζμνζζιέκμζ εηπνυζςπμζ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ. 

α. Λζημκμιζημί πανάβμκηεξ ηδξ ΏπαΎαξ. 

β. Ξχιαηα αζθαθείαξ. 

ΐ. ΞΠΙΒΝΓΏΟΒΞ ΟΣΙ ΖΏΟΏΖΟΔΟΣΙ 

α. Βθπζδμθυνμξ. 

α. Άθθμζ επχκοιμζ ηαηαδυηεξ. 

Γ. ΖΏΟΔΓΛΝΕΒΞ ΜΛΗΕΟΣΙ ΜΛΠ ΘΒΣΝΛΠΙΟΏΙ ΏΜΛ ΟΛ ΒΏΘ ΞΠΙΒΝΓΏΟΒΞ ΟΣΙ ΖΏΟΏΖΟΔ-

ΟΣΙ 

8. ΑΛΡΑΟΡΔΠ ΘΑΗ ΑΚΑΣΝΠ ΞΙΖΘΠΚΝΠ   (460-483) 

Ώ. ΒΙΒΝΓΒΕΒΞ ΟΣΙ ΏΙΟΏΝΟΣΙ ΠΜΒΝ ΟΛΠ ΏΘΏΡΛΠ ΜΗΔΘΠΞΘΛΠ 

ΐ. ΘΒΟΕΖΔ ΞΟΏΞΔ ΟΛΠ ΏΘΏΡΛΠ ΜΗΔΘΠΞΘΛΠ ΒΙΏΙΟΕ ΟΣΙ ΏΙΟΏΝΟΣΙ 
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α. Ξοιπανάζηαζδ ηαζ αμήεεζα. 

α. Δ άπμρδ ημο πθδεοζιμφ βζα ημοξ ακηάνηεξ. 

Γ. ΜΝΛΐΗΔΘΏΟΏ ΞΟΕΞ ΞΡΒΞΒΕΞ ΏΙΟΏΝΟΣΙ - ΜΗΔΘΠΞΘΛΠ 

α. Μνμαθήιαηα απυ ηζξ πμθειζηέξ επζπεζνήζεζξ. 

α. Μνμαθήιαηα απυ ηζξ μζημκμιζηέξ απαζηήζεζξ ηςκ ακηανηχκ. 

β. Άθθμζ ηνυπμζ ηαηαπίεζδξ ημο πθδεοζιμφ. 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΔΡΑΟΡΝ: ΑΛΡΗΞΝΗΛΑ ΘΑΡΑ ΡΝ ΞΙΖΘΠΚΝ: Ζ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΡΝ 

ΝΙΝΘΑΡΥΚΑΡΝΠ ΡΥΛ ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ   (ζει. 484-508) 

1. ΑΛΡΗΞΝΗΛΑ 

Ώ. ΏΙΟΕΜΛΕΙΏ 

α. Δ θμβζηή ηδξ εθανιμβήξ ακηζπμίκςκ. 

α. Ώπμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ακηζπμίκςκ. 

β. Αζαθμνά Εηαθχκ ηαζ Γενιακχκ ζημ εέια ηςκ ακηζπμίκςκ 

δ. Ξημπυξ ηςκ ακηζπμίκςκ – Ώκηζδνάζεζξ ημο πθδεοζιμφ 

ε. Βπζπηχζεζξ ηςκ ακηζπμίκςκ ζημκ πθδεοζιυ 

ΐ. ΏΙΟΕΜΛΕΙΏ ΞΟΏ ΖΏΗΏΐΝΠΟΏ ΓΕΏ ΟΔΙ ΒΖΟΒΗΒΞΔ ΟΣΙ ΏΕΡΘΏΗΣΟΣΙ ΟΔΞ ΖΒΝΜΕΙΔΞ 

Γ. ΛΘΔΝΛΕ 

2. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΘΑΙΑΒΟΡΑ   (ΠΔΙ. 509-539) 

Ώ. ΟΏ ΓΒΓΛΙΛΟΏ ΜΝΕΙ ΟΔΙ ΒΜΕΡΒΕΝΔΞΔ    

α. Ώπμζημθή θυπμο Ξυιπεν – Θάπδ Ζενπζκήξ. 

α. Θεηά ηδ ιάπδ. 

β. Αζαπναβιαηεφζεζξ βζα ακηαθθαβή ηςκ αζπιαθχηςκ. 

δ. Δ απυθαζδ εηηέθεζδξ ηςκ αζπιαθχηςκ.  

ε. Ώκηάνηεξ ηαζ αζπιάθςημζ 

ζη. Δ εηηέθεζδ. 

γ. Βοεφκεξ 

ΐ. Δ ΒΜΕΡΒΕΝΔΞΔ «ΖΏΗΏΐΝΠΟΏ» 

3. ΝΙΝΘΑΡΥΚΑ ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ   (ζει. 540-691) 
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Ώ. ΞΟΏ ΖΏΗΏΐΝΠΟΏ ΜΝΕΙ ΟΛ ΛΗΛΖΏΠΟΣΘΏ 

ΐ. ΜΣΞ ΞΣΘΔΖΏΙ ΛΝΕΞΘΒΙΛΕ ΖΏΗΏΐΝΠΟΕΙΛΕ 

Γ. Δ ΒΖΟΒΗΒΞΔ 

Α. ΛΕ ΠΜΒΠΘΠΙΛΕ 

Β. ΓΕΏΟΕ ΑΒΙ ΒΦΠΓΏΙ ΛΕ ΖΏΗΏΐΝΠΟΕΙΛΕ 

ΞΟ. ΓΠΝΣ ΏΜΛ ΟΛ ΛΗΛΖΏΠΟΣΘΏ 

Γ. ΛΕ ΖΏΗΏΐΝΠΟΕΙΛΕ ΘΒΟΏ ΟΛ ΛΗΛΖΏΠΟΣΘΏ 

α. Δ πυθδ ιεηά ημ μθμηαφηςια 

α. οπμθμβζηέξ επζπηχζεζξ ζημκ πθδεοζιυ 

Δ. ΟΏ ΖΏΗΏΐΝΠΟΏ ΖΏΕ Δ ΏΙΟΕΞΟΏΞΔ 

α. Λζ ακηάνηεξ ζηα Ζαθάανοηα πνζκ ημ μθμηαφηςια. 

α. Λζ ακηάνηεξ ζηα Ζαθάανοηα ηαηά ημ μθμηαφηςια. 

β. Δ ζηάζδ ηςκ ακηανηχκ ιεηά ημ μθμηαφηςια. 

Θ. ΓΒΝΘΏΙΛΕ ΖΏΕ ΖΏΗΏΐΝΠΟΏ ΘΒΟΏ ΟΛΙ ΜΛΗΒΘΛ 

Ε. Δ ΒΜΕΑΝΏΞΔ ΟΛΠ ΛΗΛΖΏΠΟΣΘΏΟΛΞ ΟΣΙ ΖΏΗΏΐΝΠΟΣΙ 

 

ΚΔΟΝΠ ΓΔΡΔΟΝ : ΘΑΡΝΣΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ ΠΡΖΛ ΑΣΑΗΑ: ΔΘΞΑΗΓΔ-

ΡΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ  

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ: Ζ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΔΞΗ ΘΑΡΝΣΖΠ  

1.  ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΡΖΛ ΑΣΑΗΑ  ΞΟΗΛ ΡΖΛ ΘΑΡΝΣΖ (ζει. 592-628) 

Ώ.  Δ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΔ ΜΛΗΕΟΕΖΔ ΟΣΙ ΖΠΐΒΝΙΔΞΒΣΙ  ΟΛΠ ΘΒΞΛΜΛΗΒΘΛΠ .  

Ε. ΏΜΛ ΟΛ 1922 ΒΣΞ ΟΛ  1936. 

ΕΕ. ΘΒΟΏΚΕΖΔ ΑΕΖΟΏΟΛΝΕΏ  (1936-1940) 

   α. Βηπαζδεοηζηυ ζφζηδια  

   α. Δ ΒΛΙ  

   α1. Ίδνοζδ – ελάπθςζδ – παναηηδνζζηζηά.  

   α2. ΒΛΙ – ζπμθείμ  – εηπαζδεοηζημί.  

   α3. Βπζννμή ηδξ ΒΛΙ ζημοξ κέμοξ.  

   α4. ΒΛΙ ηαζ ΒΜΛΙ  

   β. Αζχλεζξ ακηζθνμκμφκηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ.  

ΕΕΕ. ΟΏ ΞΡΛΗΒΕΏ ΟΔΞ  ΏΡΏΤΏΞ  
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      α. Αδιυζζα ηαζ ζδζςηζηά ζπμθεία.  

      α. Ξπμθεία εηενμδυλςκ.  

 

2.  Ζ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΡΖΛ ΑΣΑΗΑ  ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΞΔΟΗΝΓΝ  ΡΖΠ ΘΑΡΝΣΖΠ 

(ζει. 629-673) 

Ώ. ΜΝΛΐΗΔΘΏΟΏ ΞΟΔ ΗΒΕΟΛΠΝΓΕΏ ΟΣΙ ΞΡΛΗΒΕΣΙ  

α. Αφζημθεξ ζοκεήηεξ βζα ηδ θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ.  

α. Ζηδνζαηυ πνυαθδια ηςκ ζπμθείςκ.  

β. Θείςζδ ιαεδηχκ.  

δ. Δ επίδναζδ ηςκ βεβμκυηςκ ηδξ επζηαζνυηδηαξ.  

ε. Λζ επζπηχζεζξ ημο επζζζηζζηζημφ πνμαθήιαημξ ζηα ζπμθεία.  

ζη. Ώκαιμνθςηζηυκ Ξπμθείμκ Ώκδθίηςκ.  

 

ΐ. ΖΏΟΏΖΟΔΟΒΞ ΖΏΕ  ΒΗΗΔΙΕΖΒΞ ΖΏΟΛΡΕΖΒΞ ΖΠΐΒΝΙΔΞΒΕΞ  ΒΙΏΙΟΕ ΟΛΠ 

ΞΡΛΗΒΕΛΠ  

α. Βπειαάζεζξ ηςκ ανπχκ ηαημπήξ.  

α. Δ ζηάζδ ηςκ εθθδκζηχκ ηαημπζηχκ ηοαενκήζεςκ.  

α1. Λζ ηοαενκήζεζξ  έκακηζ ηςκ πνμαθδιάηςκ ζηδκ θεζημονβία ηςκ ζπμθε ί-

ςκ. 

α2. Λζ ηοαενκήζεζξ  έκακηζ ηςκ ηαημπζηχκ ανπχκ ζηα εέιαηα ηδξ εηπαίδε ο-

ζδξ.  

 

Γ. Ξδιακηζηά βεβμκυηα βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ ηυζιμ.  

α. Δ δίςλδ ημο Εςάκκδ Ζαηνζδή.  

α. Λ ακηίηηοπμξ ημο εακάημο ημο Ζςζηή Μαθαιά.  

 

3.  ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ  (ζει.674-696) 

Ώ. Δ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΔ ΜΛΗΕΟΕΖΔ ΟΣΙ ΏΙΟΕΞΟΏΞΕΏΖΣΙ ΛΝΓΏΙΣΞΒΣΙ . 

Ε. ΟΛ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΛ ΜΝΛΓΝΏΘΘΏ ΟΛΠ ΒΑΒΞ  

ΕΕ. ΟΛ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΛ ΜΝΛΓΝΏΘΘΏ ΟΛΠ ΒΏΘ:  ΘΒΣΝΕΏ ΖΏΕ ΜΝΏΚΔ  

α. Δ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ημο ΒΏΘ.  

α. Οα ακαβκςζηζηά ηδξ ΜΒΒΏ βζα ημ δδιμηζηυ.  

β. Φνμκηίδα βζα ηα παζδζά ηδξ πνμζπμθζηήξ δθζη ίαξ ηαζ ηδκ ροπαβςβία ηςκ 

ιζηνχκ παζδζχκ  

δ. Δ θεζημονβίαξ ηςκ ζπμθείςκ ηδξ ΜΒΒΏ ζηδκ ΏπαΎα  

ε. Μαζδαβςβζηά ζοκέδνζα.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΡΔΟΝ: ΠΣΔΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔΝΚΔΛΥΛ & ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ 

ΚΔ ΡΖΛ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ  

1.  ΚΑΘΖΡΔΠ ΘΑΗ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ  (ζει. 697-738) 

Ώ. ΏΕΟΕΏ - ΞΠΘΘΒΟΛΡΔ  

ΐ. Δ ΏΙΟΕΞΟΏΞΕΏΖΔ ΑΝΏΞΔ ΘΏΘΔΟΣΙ – ΦΛΕΟΔΟΣΙ ΒΖΟΛΞ ΏΡΏΤΏΞ  

Γ. Δ ΏΙΟΕΞΟΏΞΕΏΖΔ ΑΝΏΞΔ ΘΏΘΔΟΣΙ – ΦΛΕΟΔΟΣΙ ΞΟΔΙ ΏΡΏΤΏ  

α. Ξηδκ Μάηνα.  

α. Ξημ Ώίβζμ.  

β. Ξηζξ επανπζαηέξ πυθεζξ ηαζ πςνζά  

δ. Οα «Ώεηυπμοθα».  

Α. Δ ΒΜΕΞΔΘΔ ΏΙΟΕΑΝΏΞΔ ΞΟΔΙ  ΏΙΟΕΞΟΏΞΔ ΟΔΞ ΙΒΛΗΏΕΏΞ  

 

2.  ΝΗ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΗ ΠΡΖΛ ΘΑΡΝΣΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ  (ζει. 

739-774) 

Ώ. ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΛΕ ΖΏΕ ΑΠΞΖΛΗΕΒΞ ΑΕΏΐΕΣΞΔΞ ΠΜΛ ΟΛ ΖΏΟΛΡΕΖΛ        

ΖΏΘΒΞΟΣΞ  

ΐ. ΞΠΘΘΒΟΛΡΔ ΟΣΙ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΣΙ ΞΟΔΙ ΏΙΟΕΞΟΏΞΔ: ΏΕΟΕΏ - ΑΕΏΞΟΏ-

ΞΒΕΞ.  

    Γ. Δ ΞΟΏΞΔ ΟΣΙ ΜΏΙΒΜΕΞΟΔΘΕΏΖΣΙ  

Α. Δ ΑΝΏΞΔ ΟΣΙ ΘΔ ΒΙΟΏΓΘΒΙΣΙ ΞΒ ΏΙΟΕΞΟΏΞΕΏΖΒΞ ΛΘΏΑΒΞ ΒΖΜΏΕΑΒ-

ΠΟΕΖΣΙ  

    Β. ΟΛ ΒΕΑΕΖΛ ΖΛΕΙΣΙΕΖΛ ΐΏΝΛΞ ΟΣΙ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΣΙ  

    ΞΟ. ΛΕ ΏΙΟΕΞΟΏΞΕΏΖΛΕ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΛΕ ΘΒΟΏ ΟΔΙ ΏΜΒΗΒΠΘΒΝΣΞΔ  

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  

 ΞΟΝΠΥΞΗΘΝΡΖΡΔΠ ΑΛΡΑΟΡΥΛ   (ζει. 775-786) 

 Ώ. ΑΔΘΔΟΝΕΛΞ ΘΕΡΛΞ 

ΐ. ΣΝΕΣΙ (ΕΣΏΙΙΔΞ ΘΕΡΏΗΛΜΛΠΗΛΞ) 

Γ. ΜΏΜΛΠΏΞ (ΙΕΖΛΗΏΛΞ ΑΕΒΙΔΞ) 

Α. ΐΗΏΞΔΞ ΏΙΑΝΕΖΛΜΛΠΗΛΞ 

Β. ΓΒΣΝΓΕΛΞ ΖΏΕ ΜΏΙΏΓΕΣΟΔΞ ΦΗΛΠΑΏΞ 

ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ (ζει. 787-790)  

ΞΖΓΔΠ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ (ζει. 791-806) 
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ΠΛΡΝΚΝΓΟΑΦΗΔΠ  

ΑΘΔ= Ώβνμηζηυ  Ζυιια  Βθθάδαξ  

ΑΠΘΗ= Ώνπεία Ξφβπνμκδξ  Ζμζκςκζηήξ Εζημνίαξ  

ΑΠΝΔΔ= Ώκχηαηδ Ξπμθή Λζημκμιζηχκ ηαζ Βιπμνζηχκ Βπζζηδιχκ  

BBC=Brit ish Broadcasting Corporat ion  

ΓΔΚΔ=Γεκζηή Βπζεεχνδζδ Θέζδξ Βηπαζδεφζεςξ  / Γεκζηυξ Βπζεεςνδηήξ Θέζδξ 

Βηπαζδεφζεςξ  

ΓΔΠ=Αζεεκήξ Βνοενυξ Ξηαονυξ  

ΓΝΔ=Αζδαζηαθζηή Λιμζπμκδία Βθθάδμξ  

ΔΑ=Βεκζηή Ώθθδθεββφδ  

ΔΑΚ=Βεκζηυ Ώπεθεοεενςηζηυ Θέηςπμ  

ΔΑΚΛ=Βεκζηυ Ώπεθεοεενςηζηυ Θέηςπμ Ιέςκ  

ΔΓΑ=Βκζαία Αδιμηναηζηή Ώνζζηενά  

ΔΓΔΠ=Βεκζηυξ Αδιμηναηζηυξ Βθθδκζηυξ Ξφκδεζιμξ  

ΔΘΔΞ=Βεκζηυ Ζμιζηάημ Βθθήκςκ Μαηνζςηχκ  

ΔΘΘΑ=Βεκζηή ηαζ Ζμζκςκζηή Ώπεθεοεένςζδ  

ΔΙΑΛ=Βθθδκζηυ Ηασηυ Ώπεθεοεενςηζηυ Ιαοηζηυ  

ΔΙΑΠ= Βεκζηυξ Ηασηυξ Ώπεθεοεενςηζηυξ Ξηναηυξ  

ΔΙΓ= Έκςζδ Ηασηήξ Αδιμηναηίαξ  

ΔΙΗΑ= Βθθδκζηυ Ημβμηεπκζηυ ηαζ Εζημνζηυ Ώνπείμ  

ΔΙΚΔ=Έκςζδ Ηεζημονβχκ Θέζδξ Βηπαίδεοζδξ  

ΔΚΛ=Βκζαία Θαεδηζηή Ιεμθαία  

ΔΝΒ=Βεκζηή Λνβάκςζζξ ΐαζζθμθνυκςκ  

ΔΝΔ=Βθεφεενδ Λνεζκή Βθθάδα  

ΔΝΛ=Βεκζηή Λνβάκςζζξ Ιέςκ  

ΔΞΝΛ=Βεκζηή Μακεθθαδζηή Λνβάκςζδ Ιέςκ  

ΔΠ= Βθθδκζηυξ Ξηναηυξ  

ΔΠ=Βνοενυξ Ξηαονυξ  

ΔΠΠΔ=Βεκζηή Ξοκμιμζπμκδία Βνβαηχκ Βθθάδμξ  

ΔΡΑ=Βπζιεθδηεία ημο ακηάνηδ  

ZSL=Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen  

IAMMπ.=Εζημνζηυ  Ώνπείμ Θμοζείμο Θπεκάηδ  

ΗΑ.Δμ.θαη.θπβ.=Εζημνζηυ Ώνπείμ Ππμονβείμο Βλςηενζηχκ  ηαημπζηή Ζοαέν-

κδζδ  

ΗΑ.Δμ.θπβ.Θαΐξνπ=  Εζημνζηυ Ώνπείμ Ππμονβείμο Βλςηενζηχκ ηοαένκδζδ 
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ΖαΎνμο  

ΗΔΔ= Εζημνία Βθθδκζημφ Έεκμοξ  

ΘΘΔ=Ζμιιμοκζζηζηυ Ζυιια Βθθάδαξ  

ΘΛ=Ζμιιμοκζζηζηή Ιεμθαία  

ΘΝΒΑ=Ζμιιαηζηή Λνβάκςζδ ΐάζδξ  

ΝΑΓ=Λνβάκςζδ Ώκάζηαζδ ημο Γέκμοξ  

ΝΔΠΒ=Λνβακζζιυξ Βηδυζεςξ Ξπμθζηχκ ΐζαθίςκ  

ΝΘΛΔ=Λιμζπμκδία Ζμιιμοκζζηζηχκ Ιεμθαζχκ Βθθάδαξ  

ΝΙΚΔ=Λνβάκςζδ Ηεζημονβχκ Θέζδξ Βηπαζδεφζεςξ  

ΝΞΙΑ=Λνβάκςζδ Μνμζηαζίαξ Ηασημφ Ώβχκα  

ΞΑΝ=Μακεθθήκζα Ώπεθεοεενςηζηή Λνβάκςζδ  

ΞΔΑΛ=Μακεθθήκζα Έκςζζξ Ώβκςκζγυιεκςκ Ιέςκ  

ΞΔΔΑ=Μμθζηζηή Βπζηνμπή Βεκζηήξ Ώπεθεοεένςζδξ  

ΞΔΠ=Μακαζβζάθεζα Έκςζδ Ξοκεηαζνζζιχκ  

ΠΔΘΔ= Ξμζζαθζζηζηυ Βνβαηζηυ Ζυιια Βθθάδαξ  

ΠΚΑ= Ξηναηδβείμ Θέζδξ Ώκαημθήξ  

SOE= Special Operations Execut ive  

ΠΦΑ=Ξφθθμβμξ  Φμζηδηχκ  Ώζβζαθείαξ  

ΡΑ=Οάβιαηα Ώζθαθείαξ  

ΡΑ= Ομπζηή Ώοημδζμίηδζδ  

ΡΔΓ=Οάβιαηα Βεκζηήξ Ανάζδξ  
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ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

Η. Ζ ΔΞΗΙΝΓΖ ΡΝ ΘΔΚΑΡΝΠ  

Α. Νξηνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο  

Ώκηζηείιεκμ ηδξ ιεθέηδξ ιαξ απμηεθεί δ δζενεφκδζδ ηδξ πενζυδμο  ηδξ 

ζηαθμβενιακζηήξ ηαημπήξ ζηδκ ΏπαΎα , ιε επίηεκηνμ  ηζξ  ημζκςκζηέξ δζαζηάζεζξ 

ηαζ ηδκ παζδεία.  Δ πνμκζηή πενίμδμξ πμο ενεοκάηαζ μνζμεεηείηαζ ήδδ απυ ημκ 

ηίηθμ ηδξ. Σξ πνμκζηά υνζα ηίεεκηαζ δ 25 δ Ώπνζθίμο 1941, διενμιδκία ηαηά-

θδρδξ ηδξ Μάηναξ , ηαζ δ 4δ Ληηςανίμο 1944, διένα ηδξ απεθεοεένςζδξ . Δ 

ηαηάηηδζδ ηαζ δ απεθεοεένςζδ ηςκ άθθςκ πενζμπχκ ηδξ ΏπαΎαξ θίβμ απμηθ ί-

κμοκ απυ ηζξ διενμιδκίεξ αοηέξ.  

Οα βεβμκυηα πμο δζενεοκμφιε εηηοθίζζμκηαζ ζημ κμιυ ΏπαΎαξ αθθά δεκ 

θείπμοκ ηαζ ακαθμνέξ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ Μεθμπμκκήζμο ηαζ ηδξ οπυ-

θμζπδξ Βθθάδαξ. Ώοηυ ζοιααίκεζ  υηακ οπάνπεζ ζφκδεζδ ή ζοζπεηζζιυξ ιε ηα 

υζα δζαδναιαηίζηδηακ ζηδκ πενζμπή ημο εκδζαθένμκηυξ ιαξ, ιε ζημπυ κα 

θςηίζμοκ πενζζζυηενμ ηα βεκυιεκα ηαζ κα ιαξ αμδεήζμοκ κα ηα ηαηακμ ήζμ-

οιε ηαθφηενα.  

Οα αίηζα επζθμβήξ ημο πνμκζημφ αοημφ δζαζηήιαημξ είκαζ εοκυδηα. Δ 

ένεοκά ιαξ εζηζάγεζ  ζηδ δζάνηεζα ηδξ ηαημπήξ ηαζ ημο ακηζζηαζζαημφ ηζκήια-

ημξ ζηδκ ΏπαΎα, απμθεφβμκηαξ ηζξ, πθδκ ηςκ ακαβηαίςκ, επεηηάζεζξ ζηδκ π ε-

νίμδμ ημο εθθδκμσηαθζημφ πμθέιμο ή ηδκ ιεηέπεζηα ημο ειθοθίμ ο. Βζδζηυηενα 

βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ  πχνμ επζπεζνήζαιε ιζα ζφκημιδ ακαδνμιή ζηδκ εηπα ζ-

δεοηζηή ζζημνία ηδξ ΏπαΎαξ απυ ημ 1922, ιε ζδζαίηενδ υιςξ έιθαζδ ζηδκ ι ε-

ηαλζηή πενίμδμ, ηαεχξ ηα ηεηηαζκυιεκα ηυηε είκαζ άιεζα ζοκδειέκα ιε υζα 

δζαδναιαηίζηδηακ επί ηαημπήξ  ηαζ ενιδκεφμοκ ζδεμθμβίεξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ 

ηδξ επμπήξ αοηήξ .  

Ώκ ηαζ δ απεθεοεένςζδ δεκ απμηεθεί ζηαειυ αθθά ιεηαααηζηή πενίμδμ 

ζηδκ επμπή ημο ειθοθίμο, εέζαιε αοηήκ ςξ πνμκμθμβζηυ υνζμ εε ςνχκηαξ υηζ 

ημ πθήεμξ ημο οθζημφ ιαξ δεκ επέηνεπε πεναζηένς επζιήηο κζδ. Ζάηζ ηέημζμ 

εα έδζκε εφνμξ ζηδ ιεθέηδ ημο ημζκςκζημφ ηαζ εηπαζδεοηζημφ πεδίμο ηδξ επ μ-

πήξ αθθά δεκ εα ήηακ δοκαηή δ ειαάεοκζδ ζε ιζα ηυζμ ιεβάθδ πνμκζηή πεν ί-

μδμ, πμο επζπθέμκ είκαζ πθήνδξ απυ βεβμκυηα ελαζνεηζημφ εκδζαθένμκημξ ςξ 

πνμξ ηζξ ελεηαγυιεκεξ παναιέηνμοξ.  

 

Β. Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο  

Δ ζζημνία ηδξ Ζαημπήξ -Ώκηίζηαζδξ ηαζ ημο Βιθφθζμο  ανίζηεηαζ ζημ επ ί-

ηεκηνμ ημο ζζημνζμβναθζημφ εκδζαθένμκημξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, βεβμκυξ πμο 
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ιανηονμφκ δ αολακυιεκδ ένεοκα, δ δζμνβάκςζδ ζοκεδνίςκ ηαζ δ έηδμζδ ζπε-

ηζηχκ αζαθίςκ ιε ιεβάθδ ακηαπυηνζζδ απυ ημ ημζκυ.  Σζηυζμ, δ πενίμδμξ αοηή 

ζηδκ ΏπαΎα ε ίκαζ ιάθθμκ παναεεςνδιέκδ αζαθζμβναθζηά ηαζ ενεοκδηζηά , υπζ 

ηυζμ ζε υ ,ηζ αθμνά ζηα πμθειζηά βεβμκυηα υζμ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ηςκ 

πμθζηχκ ηαζ ζηδ θεζημονβία  ηδξ εηπαίδεοζδξ . Ομ ηεκυ αοηυ θζθμδμλεί κα ηα-

θφρεζ δ πανμφζα δζαηνζαή.  

πςξ δζαπζζηχκεζ ηαζ μ Mark Mazower, «δ ημζκςκία πζαζιέκδ ιέζα 

ζ΄έκα μθμηθδνςηζηυ πυθειμ, είπε βίκεζ δ ίδζα πεδίμ ιάπδξ» 1. Δ ζηθδνή πναβ-

ιαηζηυηδηα πμο γμφζακ μζ απθμί πμθίηεξ, υπςξ αοηή δζαιμνθχεδηε ζακ ζοκ έ-

πεζα ηδξ ηαημπήξ, δεκ εκδζαθένεζ απθχξ απυ ηδκ ζοβηζκδζζαηή ηδξ  πθεονά  

αθθά ηονίςξ απυ ημζκςκζηή, ηαεχξ επδνέαζε ζε ιεβάθμ ααειυ ηδ ζηάζδ ημο 

πθδεοζιμφ έκακηζ ηςκ ηαηαηηδηχκ  ηαζ δ πναβιαηζηυηδηα πμο δζαιμνθχεδηε 

ηαευνζζε  ηδκ ιεηέπεζηα ζοιπεν ζθμνά ημο 2.  

Ώκ ηαζ έπμοκ βναθεί ανηεηά ένβα ζπεηζηά ιε ηδκ πενίμδμ αοηή ζηδκ 

ΏπαΎα, δ ένεοκα ημο πνμκζημφ ηδξ ηαημπήξ ζηζξ θεπημιένεζεξ πμο άθθαλακ ηδ 

γςή ηςκ πμθζηχκ  ηαζ επδνέαζακ ηδκ θεζημονβία ημο ζπμθείμο, εηπαζδεοηζημφξ 

ηαζ εηπαζδεουιεκμοξ  δεκ έπεζ απμηεθέζεζ ςξ ηχνα ακηζηείιεκμ ζζημνζημφ εκδ ζ-

αθένμκημξ. Λζ υπμζεξ ακαθμνέξ ζηδκ οπάνπμοζα αζαθζμβναθία είκαζ εοηαζνζ α-

ηέξ, ζοκήεςξ ζοιπθδνςιαηζηέξ ηςκ πμθειζηχκ βεβμκυηςκ ηαζ ζίβμονα υπζ εη-

ηεηαιέκεξ  χζηε κα ζοβηνμημφκ ιζα μθμηθδνςιέκδ ιεθέηδ. Δ πανμφζα ένεοκα 

επζγδηεί κα πνμζεββίζεζ ηα βεβμκυηα ηδξ επμπήξ εέημκηαξ κέα ενεοκδηζηά ε-

νςηήιαηα πμο ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ ζφβπνμκεξ ζζημνζηέξ ακαγ δηήζεζξ.  

Ξοκμρίγμκηαξ, δ δζαπίζηςζδ ηδξ πεκζπνυηδηαξ  ηδξ ένεοκαξ βφνς απυ 

ηα ημζκςκζηά ηαζ εηπαζδεοηζηά γδηήιαηα ζηδκ  ηαημπή, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ 

αολδιέκμ εκδζαθένμκ ημο ζφβπνμκμο πμθίηδ βζα ηδκ πνυζθαηδ ζζημνία, ηα-

εζζημφκ ηδκ πανμφζα ενβαζία επίηαζνδ. Ββπεζνήιαηα πανυιμζμο είδμοξ πμο 

αθμνμφκ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ  ζημ ζφκμθυ ηδξ (πςνίξ υιςξ ζδζαίηενεξ ακαθμνέξ  

ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα) ειθακίζηδηακ ανηεηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα 3 ηαζ δ απμ-

δμπή ημοξ απυ ημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ απμδεζηκφεζ ημ εκδζαθένμκ αοηυ. Μζζ-

ηεφμοιε , θμζπυκ , υηζ δ ιεθέηδ ιαξ εα ιπμνμφζε κα ακμίλεζ ημ δνυιμ βζα ηδκ 

ιεθέηδ ηδξ ημζκςκζημεηπαζδεοηζηήξ ζζημνίαξ ηαζ ζε άθθεξ πενζμπέξ ηδξ Βθθ ά-

                                           
1 M. Mazower, (1994), ζ.15. 
2 Ζαηά ημκ Ι. Ξαμνςκμ, απυ ηδκ δεηαεηία ημο ΄40 (πυθειμξ, ηαημπή, ειθφθζμξ) ηαζ ιεηά ζοκηεθείηαζ 

ιζα ζδιακηζηή αθθαβή: «ημ ηεκηνζηυ πνυαθδια ηδξ εθθδκζηήξ ζζημνίαξ δεκ είκαζ πμθζηζηυ ή εεκζηυ, αθ-
θά ημζκςκζηυ … Γζα πνχηδ ίζςξ θμνά ζηδ κευηενδ ζζημνία ιαξ, μ εθθδκζηυξ θαυξ δεκ εκενβεί ζακ απ-

θυξ ρδθμθυνμξ, αθθά ζακ ζοκεζδδηυξ εθεβηηήξ ηδξ δδιυζζαξ γςήξ ημο ηυπμο». Ι. Ξαμνχκμξ, (1987), 

ζ. 333.  
3 ΐθ. ζπεηζηά Φν. Θάβεν, Ώπυ ηδ ΐζέκκδ ζηα Ζαθάανοηα – Μ. Θμφημοθαξ, Μεθμπυκκδζμξ 1940-1945 – 

Ζ. Θπνμφζαθδξ, Δ Μεθμπυκκδζμξ ζημ πνχημ ακηάνηζημ 1941-1945.  
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δαξ ηαηά ηδκ ακελζπκίαζηδ εκ πμθθμίξ πενίμδμ ηδξ ηαημπήξ.  

 

Γ. Ξεγέο θαη πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο  

Δ πνςημηοπία ηδξ ενβαζίαξ ιαξ έβηεζηαζ ζηδκ αλζμπμίδζδ πνςημβεκχκ 

πδβχκ πμο ζε ιεβάθμ ιένμξ ημοξ δεκ έπμοκ ιεθεηδεεί ηαζ ζηδκ ακαπανάζηα-

ζδ ηδξ επμπήξ ιέζα απυ πνμθμνζηέξ ιανηονίεξ ζοκμδεουιεκεξ απυ ηνίζεζξ 

υζςκ έγδζακ ηα βεβμκυηα ηαζ θακενχκμοκ ηδκ δζαθμνεηζηή πνυζθδρή ημοξ.  

Δ δδιμζίεοζδ ζημζπείςκ απυ ανπεία ζηδκ  Βθθάδα ηαζ ημ ελςηενζηυ απμ-

ηαθφπηεζ ζοπκά άβκςζηεξ πηοπέξ ηδξ γςήξ ηδξ ηαημπήξ ηαζ ημο ηζκήιαημξ ηδξ 

Ώκηίζηαζδξ ηαζ θεζημονβεί ζοιπθδνςιαηζηά πνμξ ηδ αζαθζμβναθία ηαζ ημκ κ υ-

ιζιμ ή πανάκμιμ ηφπμ ηδξ επμπήξ.  Θία άθθδ ηαζκμημιία ηδξ ένεοκάξ ιαξ είκαζ 

δ αλζμπμίδζδ πνμθμνζηχκ ιανηονζχκ απυ πνυζςπα , θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ , 

ειπθεηυιεκα ζηα βεβμκυηα, χζηε κα αλζμπμζδεε ί μ πθμφημξ ηδξ ζοθθμβζηήξ 

ικήιδξ, απμηνοζηαθθςιέκδξ ιέζα ζημ πνυκμ, βζα ηδκ ζοιπθήνςζδ ηαζ δζαθε-

φηακζδ ζζημνζηχκ ζοιαάκηςκ. Δ πνμθμνζηή ζζημνία, ζφιθςκα ιε ημκ P. 

Thomson, «ιπμνεί κα απμδχζεζ ζημοξ ακενχπμοξ πμο έθηζαλακ ηαζ έγδζακ 

ηδκ ζζημνία, ιέζα απ΄ηα  δζηά ημοξ θυβζα, ιία ηεκηνζηή εέζδ» 1. Βλάθθμο, ιε 

ηδκ πανάθθδθδ αλζμπμίδζδ ηαζ δζαζηαφνςζδ πνμθμνζηχκ ηαζ βναπηχκ ιανη ο-

νζχκ βίκεηαζ δζάηνζζδ ιεηαλφ «πναηηζηχκ ηαζ ζηάζεςκ πμο ακήημοκ ζε έκα 

ημζκυ πμθζηζζιζηυ ζφκμθμ απυ εηείκεξ πμο αθμνμφκ πνμζςπζηέξ ειπεζ νίεξ»2.  

 

ΗΗ.  ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΞΝΘΔΠΔΗΠ  

 

Ξηυπμξ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ είκαζ κα ακαζοκεέζεζ (ιέζα απυ βν απ-

ηέξ ηαζ πνμθμνζηέξ ιανηονίεξ) ηδκ επμπή ηδξ ηαημπήξ ζηδκ πενζμπή ηδξ ΏπαΎ-

αξ ηαζ ε ζδζηυηενα κα ηαηαδείλεζ πςξ επδνεάζηδηακ δ γςή ημο άιαπμο πθδ-

εοζιμφ ηαζ δ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία απυ ηδκ ηαηάηηδζδ, ηδκ Ώκηίζηαζδ, ηα 

ακηίπμζκα. Αζενεοκχκηαζ, δδθαδή, μζ ζπέζεζξ ημο άιαπμο πθδεοζιμφ ιε ημοξ 

ηαηαηηδηέξ ηαζ ηδκ Ώκηίζηαζδ, μζ επζπηχζεζξ ηςκ ακηζπμίκςκ, ηαεχξ ηαζ δ 

εέζδ ζπμθείμο, εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ. πμο ηνίκε-

ηαζ απαναίηδημ βίκεηαζ ζοβηνζηζηή ακαθμνά ζε άθθεξ πενζμπέξ ηδξ Βθθάδαξ  

βζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ ηεηηαζκυιεκςκ ζηδκ  ΏπαΎα.  

Δ ένεοκά ιαξ πενζζηνάθδηε βφνς απυ ηνία ααζζηά ενςηήιαηα: Μμζεξ 

επζπηχζεζξ είπε ζηδ γςή ηςκ ακενχπςκ δ ηαημπή ηαζ δ ακάπηολδ ημο ακη ζζ-

                                           
1 P. Thomson, (1998), ζ. 22. 
2 Ν.ΐ.Θπμοζπυηεκ, (1997), ζ. 19. 
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ηαζζαημφ ηζκήιαημξ; Μςξ ακηζδνμφζακ μζ πμθίηεξ ζηδκ πνμπαβάκδα ηαζ ηα ακ-

ηίπμζκα ηςκ ηαηαηηδηχκ; Μμζα πνμαθήιαηα ακηζιεηχπζγε δ εηπαίδεοζδ ηδκ 

πενίμδμ ηδξ  ηαημπήξ ηαζ πςξ ακηέδναζε μ εηπαζδεοηζηυξ ηυζιμξ;  

Οα παναπάκς ενςηήιαηα ακαθφμκηαζ ζε άθθα επζιένμοξ: ζε πμζμοξ ημ-

ιείξ ηδξ ημζκςκζημμζημκμιζηήξ γςήξ πανεκέααζκακ μζ Εηαθμί ηαζ Γενιακμί ηα-

ηαηηδηέξ;  Μμζα δ ζηάζδ ηςκ Ώπαζχκ  απέκακηί ημοξ; Μμζα δ εέζδ ηςκ εεκμε-

νδζηεοηζηχκ ιεζμκμηήηςκ ζηδκ ηαηαηηδιέκδ ΏπαΎα ηαζ  πςξ ακηζιεηςπίζηδηακ 

απυ ημκ οπυθμζπμ  πθδεοζιυ; Θε πμζμοξ ηνυπμοξ ακηζζηάεδηε μ πθδεοζιυξ 

ζημοξ ηαηαηηδηέξ; Μμζα δ ζηάζδ ημο ηφπμο (κυιζιμο ηαζ πανάκμιμο) ζηα βε-

βμκυηα; Μςξ δνμφζε, πμζα απήπδζδ είπε ημ ακηζζηαζζαηυ ηίκδια ημο ΒΏΘ 

ζηδκ πενζμπή; Μμο μθείθεηαζ  δ απήπδζή ημο; Μμζμζ ηαζ βζαηί ακηέδναζακ; Μμ-

ζα πνμαθήιαηα ακηζιεηχπζγε δ εηπαίδεοζδ ηαηά ηδκ πενίμδ μ ηδξ ηαημπήξ; 

Μςξ δ μνβάκςζδ ημο ΒΏΘ ακηζιεηχπζζε ημ εέια εηπαίδεοζδ ηαζ πμζα δ δνάζδ 

ηδξ ζημκ εηπαζδεοηζηυ πχνμ; Μμζα δ ζηάζδ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ έκακηζ  

ηςκ ηαηαηηδηχκ;  

Οα ενςηήιαηα αοηά πμο ζηδκ μοζία αθμνμφκ ζηδ ζπέζδ ΜΗΔΘΠΞΘΛΞ - 

ΖΏΟΏΖΟΔΟΒΞ – ΏΙΟΕΞΟΏΞΔ ιαξ μδδβμφκ ζηζξ αηυθμοεεξ  οπμεέζεζξ:  

Ώ) Βθυζμκ δ πμθζηζηή ηςκ δφμ ηαηαηηδηχκ , Εηαθχκ ηαζ Γενιακχκ, δζα-

θένεζ ζε ανηεηά  ζδιεία έκακηζ ημο πθδεοζιμφ αθθά ηαζ δζαθμνμπμζείηαζ ηαηά 

πενζυδμοξ , ιπμνμφιε κα ακαιέκμοιε  δζαθμνμπμίδζδ ηαζ ζηδ ζηάζδ ημο πθδ-

εοζιμφ έκακηί ημοξ. Ππμεέημοιε υηζ μζ ιδπακζζιμί πμο δζαεέημοκ μζ ηαηαη-

ηδηέξ (πνμπαβάκδα – ακηίπμζκα) επζδνμφκ ζηδ ζηάζδ ημο πθδεοζιμφ. Βπίδ-

ναζδ αζημφκ ηαζ μζ πναηηζηέξ  ηδξ Ώκηίζηαζδξ. Γδημφιεκμ είκαζ δ ακάδεζλδ 

ηδξ  ακηίδναζδξ ηςκ πμθζηχκ  ηαηά ημζκςκζηή ηάλδ, δθζηία ή επαββεθιαηζηή ηα-

ηδβμνία . Ώπ΄ηδ ζημπζά αοηή ιπμνμφιε κα δζενεοκήζμοιε ηδκ οπυεεζδ ημο Ι. 

Ξαμνχκμο βζα  ημκ «ακοπυηαηημ» παναηηήνα ημο Έθθδκα1.  

B) Θε δεδμιέκμ ηαζ ζηδκ ΏπαΎα ημ εζδζηυ αάνμξ  ημο ΒΏΘ ζημκ ακηζζηα-

ζζαηυ πχνμ ηαζ ηδκ απμδμπή ηαζ οπμζηήνζλδ ηδξ μνβάκςζδξ απυ εηενμβεκείξ  

ημζκςκζηέξ μιάδεξ, δζενεοκμφιε ημκ ααειυ απήπδζδξ ηαζ  ηδκ πμνεία ηςκ 

ζπέζεχκ ηδξ ιε ημκ πθδεοζιυ, ημοξ θυβμοξ πνμζέθηοζδξ ή απμιάηνοκζδξ 

ηςκ πμθζηχκ, ημκ νυθμ ηςκ ημπζηχκ παναβυκηςκ ζηδκ πνμχεδζδ ή ιδ ηδξ 

ακηζζηαζζαηήξ ζδεμθμβίαξ ηαζ πναηηζηήξ ,  ηδκ ηαηηζηή ηδξ έκακηζ ηςκ ακηζπά-

θςκ ηδξ (Βθθήκςκ, ΐνεηακχκ, Γενιακχκ).  

                                           
1 Ομκ ακηζζηαζζαηυ παναηηήνα ημο κεμέθθδκα επζζδιαίκεζ ηαζ μ Ι. Ξαμνχκμξ, απμδίδμκηάξ ημκ ζηδκ 

πνμζπάεεζα ημο εθθδκζζιμφ κα δζαηδνήζεζ ηδκ ζδζαζηενυηδηά ημο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ Ομονημηναηίαξ. 
Ι. Ξαμνχκμξ, (1987), ζ. 37-8. Λ ίδζμξ εεςνεί υηζ είκαζ «ημ πζμ βκήζζμ, ημ πζμ παναδμζζαηυ εθθδκζηυ 

θαζκυιεκμ». Ζ.Θ.Αδιανάξ – Ι. Ξαμνχκμξ, (1995), ζ. 160. 
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Γ) Δ ηνίηδ οπυεεζδ  αθμνά ζηδκ εηπαίδεοζδ  ζηδκ πενζμπή. Γκςνίγμκηαξ 

υηζ δφζημθεξ ζοκεήηεξ  επζηναημφζακ ηαζ ζημ  πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ  εα ενεο-

κήζμοιε ημ πενζεπυιεκυ ημοξ, ηζξ ιμνθέξ εηπαίδεοζδξ (ηοπζηέξ ηαζ άηοπεξ) 

ηαζ ηζξ πναηηζηέξ  ηςκ  ειπθεηυιεκςκ (εηπαζδεοηζηχκ  - ιαεδηεουιεκςκ). Λζ 

επειαάζεζξ ηςκ ηαημπζηχκ ανπχκ ζημ εηπαζδεοηζηυ ένβμ είκαζ ακαιεκυιεκεξ, 

υπζ υιςξ ζημκ ίδζμ ααειυ, ακ θάαεζ ηακείξ οπυρδ ημο ηζξ δζαθμνεηζηέξ επ ζδζ-

χλεζξ ηςκ δφμ ηαηαηηδηχκ. Βνεοκμφιε επίζδξ ηδκ πνμζανιμβή ημο ζπμθείμο 

ζηα κέα δεδμιέκα ηαζ ηδκ επίδναζδ ηδξ ζηθδνήξ ηαεδιενζκυηδηαξ ηδξ η αημ-

πήξ ζημ ζπμθζηυ πχνμ. Έκα άθθμ εέια οπυ δζενεφκδζδ είκαζ δ εέζδ ημο ΒΏΘ 

ζημ εηπαζδεοηζηυ πνυαθδια ηαζ δ επζννμή ηδξ Ώνζζηενάξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα 

πνμακαθενεέκηα  ζηζξ ακηζδνάζεζξ εηπαζδεοηζηχκ - ιαεδηεουιεκςκ .  

 

ΗΗΗ. ΘΔΥΟΖΡΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ  

 

Σξ εεςνδηζηυ οπυααενμ  ηδξ  ιεθέηδξ ιαξ  επζθέλαιε ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ 

ζπμθήξ ηςκ Annales, δ μπμία ζφιθςκα ιε ημκ F. Braudel «…αάθεδηε κα ζοθ-

θάαεζ ηαζ ηα επακαθαιαακυιεκα βεβμκυηα ελίζμο ιε ηα λεπςνζζηά ηαζ ηζξ ζ ο-

κεζδδηέξ πναβιαηζηυηδηεξ ελίζμο ιε ηζξ ιδ ζοκεζδδηέξ», ηαεχξ ηδκ απαζπμθε ί 

«ιήπςξ, πένα απυ ηα βεβμκυηα οπάνπεζ ιζα ιδ ζοκεζδδηή ζζημνία ή ηαθφηενα 

θίβμ ή πμθφ ζοκεζδδηή, πμο ηαηά ιέβα ιένμξ δζαθεφβεζ απυ ηδ δζαφβεζα ηςκ 

πνςηαβςκζζηχκ, είηε αοημί είκαζ οπεφεοκμζ, είηε είκαζ ηα εφιαηα ·  αοημί ηά-

κμοκ ηδκ ζζημνία, αθθά δ ζζημνία ημοξ παναζφνεζ ιε ηδ ζεζνά ηδξ» 1. Ώζπαγυ-

ιεκμζ ηδκ άπμρδ ημο Φοζηέθ κηε Ζμοθάκγ υηζ «δ ζζημνία δεκ είκαζ ιζα ζο ζ-

ζχνεοζδ ηςκ ηάεε είδμοξ βεβμκυηςκ πμο ζοκέαδζακ ζημ πανε θευκ. Βίκαζ δ 

επζζηήιδ ηςκ ακενχπζκςκ ημζκςκζχκ» 2 δχζαιε αάνμξ ζηδκ πανμοζίαζδ ηδξ 

ημζκςκίαξ ηδξ επμπήξ ηαζ ζηδκ ειαάεοκζδ ζηζξ ημζκςκζηέξ ακη ζδνάζεζξ έκακηζ 

ηδξ ηαημπήξ. Ομ εκδζαθένμκ ιαξ βζα ηζξ θεπημιένεζεξ πμο ζοκέεεζακ ηδκ η α-

εδιενζκή γςή ηςκ Ώπαζχκ πμθζηχκ ηαηά ηδκ ηαημπή, βζα ηζξ ζηέρεζξ, ηζξ α κ-

ηζδνάζεζξ, ημκ ηνυπμ πμο ακηζιεηχπζγακ ηα βεβμκυηα, β ζα ηδκ δζαιμνθςιέκδ 

ζοθθμβζηή ικήιδ  ιαξ μδδβμφκ ζηδκ ιεθέηδ ημο οθζημφ ιαξ ιε αάζδ ημοξ 

πνμζακαημθζζιμφξ ηδξ κέαξ ζζημνίαξ , πμο αζπμθείηαζ ιε ηδκ ακελενεφκδηδ εκ 

πμθθμίξ γςή ηςκ απθχκ ακενχπςκ.    

Έηζζ, παναιενίγμκηαξ  ηδκ «ζοιαακημθμβζηή» πνμζέββζζδ  είδαιε ηδκ 

πενίμδμ αοηή ιε άθθμ πνίζια, εέημκηαξ κέμοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ζε ζπέζδ ιε 

ηδκ ηαεζενςιέκδ απθή ελζζηυνδζδ. Ώθζενςεήηαιε ζηδκ ιεθέηδ ηδξ γςήξ ηςκ 

                                           
1 F. Braudel, (1987), ζ.89-90. 
2 E. Hobsbawm, (1998), ζ. 98. 
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ακχκοιςκ Ώπαζχκ υπζ ιυκμ ζε υ,ηζ αθμνά ζηα ιεβάθα πμθζηζημζηναηζςηζηά 

ζοιαάκηα αθθά ηαζ ζηζξ θεπημιένεζεξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ. Μνμζπαεήζαιε κα 

ζοθθάαμοιε ηα ζοκα ζζεήιαηα ηαζ ηζξ ζηέρεζξ ημοξ, η ζξ ζοκεήηεξ γςήξ ημοξ 

ηαζ ηα ιέζα πμο επζκυδζακ βζα κα ηζξ αεθηζχζμοκ, κα ενιδκεφζμοιε ηδκ ζοι-

πενζθμνά ηαζ ηζξ ακηζδνάζεζξ ημοξ. Ώκάθμβδ δζείζδοζδ , αθθά ζε ιζηνυηενμ 

ααειυ , επζπεζνήζαιε ζηδκ πθεονά ηςκ ηαηαηηδηχκ ηαηαβνάθμκηαξ ζηυπμοξ, 

ζοιπενζθμνέξ ηαζ ακηζδνάζεζξ αλζςιαηζηχκ ηαζ απθχκ ζηναηζςηχκ. Ξοκεέζα-

ιε, θμζπυκ,  ηδκ εζηυκα ηδξ κμμηνμπίαξ ηςκ δφμ πθεονχκ, αημθμοεχκηαξ ημκ 

J. Le Goff, ηαηά ημκ μπμίμ «ζηα αάεδ ημο ηαεδιενζκμφ ιπμνεί κα ζοθθάαεζ 

ηακείξ ημ φθμξ ιζαξ επμπήξ» 1. Γεκζηυηενα , ημ εκδζαθένμκ ιαξ ζηνέθεηαζ ζηδκ 

ζοιαμθή ηςκ ακχκοιςκ πμθζηχκ, ηδξ ημζκςκίαξ ζηδκ δζαιυνθςζδ ηςκ βεβμ-

κυηςκ, ζηδκ πνυζθδρή ημοξ απυ ηα άημια  ηαζ ζηδκ αζηζμθυβδζδ ηδξ ζοιπε-

νζθμνάξ ημοξ .   

    

ΗV. ΞΖΓΔΠ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ  

 

ΓΔΛΗΘΑ  

πςξ ακαθένεδηε ήδδ, δ  εκαζπυθδζδ ιε ηδκ ηαημπζηή πενίμδμ ηαζ ηδκ 

ακηίζηαζδ ζηδκ ΏπαΎα ιε επίηεκηνμ  ημκ ημζκςκζηυ ηαζ εηπαζδεοηζηυ ημιέα δεκ 

έπεζ ιεθεηδεεί,  ςξ ηχνα , ζε λεπςνζζηυ ένβμ. Ξηδκ οπάνπμοζα αζαθζμβναθία 

βίκμκηαζ ιζηνυηενεξ ή ιεβαθφηενεξ ακαθμνέξ, αθθά ηονίςξ πνμέπεζ δ ελζζη υ-

νδζδ, απυ ζηναηζςηζηή ή πμθζηζηή άπμρδ, ηδξ ζηαθμβενιακζηήξ ηαημπήξ ηαζ 

ημο ακηάνηζημο. Ξε ηάπμζα ένβα οπάνπμοκ ζηυνπζεξ ακαθμνέξ ημζκςκζημφ π α-

ναηηήνα ιε έιθαζδ ,  ηονίςξ , ζηζξ επζπηχζεζξ πμο είπακ ηα βεβμκυηα ημο μθμ-

ηαοηχιαημξ ηςκ Ζαθαανφηςκ ζημκ ημπζηυ  πθδεοζιυ. ΐαεφηενδ ακάπηολδ 

ηδξ  ημζκςκζηήξ πθεονάξ ημο εέιαημξ εκημπίγμοιε  ζημ ένβμ ημο ΐ. Ηάγανδ: 

«Μμθζηζηή ζζημνία ηςκ Μαηνχκ» . Μνυηεζηαζ, ςζηυζμ,  βζα ιεθέηδ πμο αθμνά 

ζοκμθζηά ζηδκ ζζημνία ηδξ Μάηναξ ηαζ βζα ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμ αθζενχ-

κμκηαζ ιυκμ 124 ζεθίδεξ ημο Γ΄ηυιμο  εκυξ ηεηνάημιμο ένβμο, πςνίξ  ακαθμ-

νέξ ζημκ εηπαζδεοηζηυ ημιέα. Γζα ηδκ εηπαίδεοζδ  οπάνπμοκ  ανηεηέξ πθδνμ-

θμνίεξ ζηα δφμ ένβα ημο Ώ. Θμοββμθζά βζα ηα  Ώ΄ηαζ ΐ΄βοικάζζα Μαηνχκ. Δ 

πνμζπάεεζά ιαξ, θμζπυκ, βζα ακεφνεζδ  ζημζπείςκ  βζα ηδκ ημζκςκία ηαζ ηδκ εη-

παίδεοζδ ηδξ επμπήξ  δεκ ήηακ εφημθδ, ε ζδζηυηενα ζε υ,ηζ αθμνά ζημ δεφηενμ 

ζηέθμξ .  

Οδκ ένεοκά ιαξ ζοκεέημοκ  ηέζζενα επζιένμοξ  ενεοκδηζηά πεδία : α) 

                                           
1 J.Le Goff , (1981), ζ. 321  
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βκςνζιία ιε ηδκ επμπή ηαζ ηα βεβμκυηα ιέζα απυ ηδ αζαθζμβναθία, α) ένεοκα 

ζημκ ημπζηυ ηφπμ, κυιζιμ ηαζ πανάκμιμ, β) ακαγήηδζδ ζημζπείςκ απυ ανπεία 

(ηναηζηά ηαζ ζδζςηζηά) ηαζ  δ)  ζοκέκηεολδ ιε άημια πμο έγδζακ ηδκ επμπή αο-

ηή ηαζ είπακ κα ηαηαεέζμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ ειπεζνίεξ ηαζ απυρεζξ, πμο επζαε-

ααζχκμοκ ή θςηίγμοκ απυ δζαθμνεηζηή ζημπζά ηα υζα ζοκέαδζακ.  θεξ μζ πδ-

βέξ ενεοκήεδηακ υπζ ιυκμ ςξ πνμξ ηζξ άιεζεξ απακηήζεζξ πμο είπακ κα δ χζμ-

οκ ζηα ενςηήιαηά ιαξ αθθά ηαζ ςξ πνμξ υ,ηζ οπμηνφπηεηαζ πίζς απυ α οηέξ, 

υζα θέκε πςνίξ κα εέθμοκ κα ηα πμοκ.  

Θα ήηακ ζμαανή πανάθδρδ ακ αβκμμφζαιε ηα ζημζπεία πμο ιαξ πν μζ-

θένμκηαζ απυ ηζξ  ηάεε είδμοξ πδβέξ  ζπεηζηά ιε εέιαηα πμο είκαζ ημζκά ζε υθμ 

ημκ εθθδκζηυ πχνμ ηαζ ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ ζηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ  

ηεηηαζκυιεκςκ ζηδκ ΏπαΎα ή ζηδ ζφβηνζζδ  πανυιμζςκ ηαηαζηάζεςκ, ηαεχξ 

οπάνπεζ άιεζμξ ή έιιεζμξ ζοζπεηζζιυξ  ιεηαλφ ημοξ . Βλάθθμο, μζ ακαθμνέξ 

αοηέξ ζζπονμπμζμφκ ζοπκά ηδκ αλζμπζζηία ηςκ πδβχκ ιαξ, αθμφ επζα εααζχκμ-

οκ ηα υζα ακαηαθφραιε βζα ηδκ πενζμπή ιαξ. Βπεζδή, υιςξ,  ιία εηηεηαιέκδ 

ακαθμνά εα έδζκε οπεναμθζηή ηαζ άζημπδ έηηαζδ ζηδκ ένεοκά ιαξ, μζ επζζ δ-

ιάκζεζξ ηαζ ηα ζοβηνζηζηά ζημζπεία είκαζ ζφκημια ηαζ δίκμκηαζ ιυκμ υπμο ην ί-

κεηαζ απαναίηδημ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ βεβμκυηςκ ζηδκ ΏπαΎα.      

Μνμπςνχκηαξ ηδκ ενβαζία ιαξ, δζαπζζηχζαιε υηζ δ πθδεχνα ηςκ  δεο-

ηενμβεκχκ πδβχκ πμο ζηδνίγμκηαζ ζε εκεοιήιαηα ή οπμηεζιεκζηέξ εεςνήζεζξ 

πνέπεζ κα ενεοκδεμφκ ηαζ κα δζαζηαονςεμφκ ιε άθθεξ ιανηονίεξ. Έηζζ ηαη α-

θήλαιε ζηδκ ακαγήηδζδ πνςημβεκχκ πδβχκ. Ξηδκ ηαηδβμνία αοηή εκηάζζ μκ-

ηαζ μ ημπζηυξ ηφπμξ, μζ ανπεζαηέξ πδβέξ ηαζ μζ ζοκεκηεφλεζξ πνμζχπςκ πμο 

έγδζακ ηα βεβμκυηα.  

Λ ηφπμξ ηδξ επμπήξ απμηεθείηαζ απυ ημκ κυιζιμ ηαζ ημκ πανάκμιμ. 

Ξηδκ πνχηδ ηαηδβμνία οπάβμκηαζ υζεξ εθδιενίδεξ ηοηθμθμνμφζακ κυιζια ζ ε  

Μάηνα ή Ώίβζμ, εκχ ζηδ δεφηενδ υζεξ εθδιενίδεξ (διενήζζεξ ή πενζμδζηέ ξ) 

εηδίδμκηακ απυ ηζξ ακηζζηαζζαηέξ μνβακχζεζξ ημο ΒΏΘ ηαζ , επμιέκςξ,  δζαηζ-

κμφκηακ πανάκμια. πςξ είκαζ θοζζηυ  ζε ηέημζεξ επμπέξ, μ κυιζιμξ ηφπμξ 

θμβμηνζκυηακ ηαζ ζοπκά θεζημονβμφζε πνμπαβακδζζηζηά. Ώοηυ υιςξ δεκ ημο 

ζηενεί ηδ δοκαηυηδηα κα ιαξ δίκεζ εζηυκα ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ ημζκςκίαξ, 

ημο ηνυπμο πμο αζημφκηακ δ ηαημπζηή δζμίηδζδ ηαζ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ 

δζμζηδηζηχκ μνβάκςκ ηδξ ζοκενβαγυιεκδξ ιε αοηήκ πμθζηείαξ. Βπμιέκςξ, 

ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ςξ αλζμπμζήζζιδ πνςημβεκήξ πδβή. Ομ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ 

βζα ηα έββναθα πμο ζχγμκηαζ ζηα ηναηζηά ή ζδζςηζηά ανπεία, αθμφ εκηοπχκμ-

οκ ηδκ άπμρδ ηαζ ηζξ εκένβεζεξ επίζδιςκ μνβάκςκ βζα ηα ηεηηαζκυιεκα. Ώ θθδ-
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θμβναθία ιεηαλφ αλζςιαημφπςκ, δζμζηδηζηά έββναθα, δζαηαβέξ ηςκ ανπχκ ηα-

ημπήξ, ακηζζηαζζαηέξ πνμηδνφλεζξ ηθπ. ιπμνμφκ κα ιαξ αμδεήζμοκ κα ακα-

ζοκεέζμοιε ηδκ επμπή ηαζ κα δζαθεοηάκμοιε αιθζζαδημφιεκα ζδιεία .  

Οέθμξ, μζ πνμζςπζηέξ ιανηονίεξ επζγχκηςκ, ίζςξ έπμοκ ακαπυηνεπηα 

οπμηεζιεκζηυ παναηηήνα, αθθά, ιε ηδκ ακηζπανααμθή  ηαζ ηδκ ηνζηζηή επελεν-

βαζία ημοξ, ιπμνμφκ κα απμδεζπημφκ ιμκαδζηέξ ζημ κα ιαξ δχζμοκ πθδνμθμ-

νίεξ, πμο δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζε βναπηά ηείιεκα. Βλάθθμο, υπςξ οπμδεζηκφεζ 

δ Ν.ΐ.Θπμοζπυηεκ «ζοκδέμκηαξ ημ νδηυ ιε ημ άννδημ, ημ ζοκεζδδηυ ιε ημ 

οπμζοκείδδημ, ηδκ πνάλδ ιε ηδκ άπμρδ, ιπμνμφκ κα απμθεοπεμφκ μζ αοεα ί-

νεηεξ  ενιδκείεξ ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ» 1. Οαοηυπνμκα ιεηαθένμοκ ηδ γςκηά-

κζα ηαζ ηδ αοεεκηζηυηδηα ηδξ επμπήξ, ιε ηζξ υπμζεξ ακηεβηθήζεζξ ηαζ ακηζθ ά-

ζεζξ ιπμνεί κα εκέπμοκ, εκχ δ υπμζα οπεναμθή, παναπμίδζδ ή απμζζχπδζδ 

ιπμνεί κα ιαξ δείλεζ  ημκ ηνυπμ πμο αίςζακ ηα β εβμκυηα μζ ζφβπνμκμί ημοξ 

ηαζ πςξ «πέναζακ» ζηδ ζοθθμβζηή ικήιδ .  

 

Α. ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ  

Κεηζκήζαιε ηδκ ένεοκα  ζε ημπζηέξ αζαθζμεήηεξ (Μαηνχκ, Ώζβ ίμο) ηαζ ζε 

ηεκηνζηέξ αεδκασηέξ: Βεκζηή, ΐμοθήξ (ημ ηιήια ηςκ ΓΏΖ) , ζοθθυβμο «Βεκζηή 

Ώκηίζηαζδ» . Οδ αζαθζμβναθία ηον ίςξ απανηίγμοκ είηε εκεοιήιαηα ακενχπςκ 

πμο έγδζακ ηα βεβμκυηα ή πνςηαβςκίζηδζακ ζ΄αοηά, είηε ένεοκεξ κευηενςκ 

πμο έπμοκ ζοκήεςξ ηάπμζα ζπέζδ ιε υζα ζοκέαδζακ. Ξδιακηζηή αμήεεζα ιαξ 

πανείπε δ Βηαζνεία Ξοθθμβήξ ηαζ Αζάζςζδξ Εζημνζηχκ Ώνπείςκ Ι. ΏπαΎαξ, δ 

μπμία δζαεέηεζ θςημηοπδιέκα δφμ ζπάκζα αζαθία, πμο εηδυεδηακ ηα αιέζςξ 

επυιεκα πνυκζα ιεηά ηδκ ηαημπή. Ζαηανηίζαιε έηζζ έκα ηαηάθμβμ ηςκ πζμ 

βκςζηχκ αζαθίςκ πμο βνάθηδηακ βζα ημ εέια.  

Ξοπκά μζ ζφβπνμκμζ ηςκ βεβμκυηςκ ζοββναθείξ, ελαζηίαξ ηδξ άιεζδξ 

ειπθμηήξ  ημοξ, ακαπανάβμοκ αζχιαηα ηαζ δμλαζίεξ . Μανυθα αοηά, ιαξ αμή-

εδζακ κα ζοκεέζμοιε απυρεζξ, κα ηαηακμήζμοιε ζοιαάκηα  ηαζ κα εκημπίζμ-

οιε επίιαπα ηαζ αιθζζαδημφιεκα απυ δζάθμνεξ πθεονέξ ζδιεία ημοξ. Ξημ ιε-

βαθφηενμ ιένμξ ημοξ αοηέξ μζ ιανηονίεξ δεκ αθθμζχκμοκ η δ βεκζηή εζηυκα 

ηςκ βεβμκυηςκ, απθχξ δίκμοκ ιεβαθφηενδ έιθαζδ ηαζ δζαθμνεηζηέξ ενιδκείεξ 

ζε ηάπμζα απυ αοηά  ηαζ πνμαάθθμοκ ηδκ δζηή ημοξ εηδμπή βζα ηα ηεηηαζκυιε-

κα. Έηζζ έπμοιε ηδ δοκαηυηδηα κα ηαηακμήζμοιε ηαθφηενα ηζξ απυρεζξ ηςκ 

ακηζηζεέιεκςκ πθεονχκ («δελζμί»  – «ανζζηενμί» ακηάνηεξ, Γενιακμί – Έθθδ-

κεξ, άιαπμξ πθδεοζιυξ – ακηάνηεξ) ηαζ ιέζα απυ ηδκ ένεοκα κα αβάθμοιε ηα 

                                           
1 Ν.ΐ.Θπμοζπυηεκ, (1997), ζ. 17. 
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δζηά ιαξ ζοιπενάζιαηα. Βλάθθμο, βκςνίγμκηαξ ημκ ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ πναηη ζ-

ηήξ ηδξ ηάεε πθεονάξ, έπμοιε δζαιμνθχζεζ ιία εζηυκα ημο πμθζηζημφ  ηαζ ημζ-

κςκζημφ ημπίμο ηδξ επμπήξ. Βπμιέκςξ, δ υπμζα οπμηεζιεκζηυηδηα ηςκ πνμα-

καθενεέκηςκ ιανηονζχκ  ιπμνεί κα απμαεί βυκζιδ.  

Ξε δεφηενδ θάζδ, ακαγδηήζαιε ζηδ  αζαθζμβναθία πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ 

εηπαίδεοζδ ζημ κμιυ. Μνμζπάεεζα ανηεηά επίπμκδ  μιμθμβμοιέκςξ, αθμφ   

ιυκμ μ Ώ. Θμοββμθζάξ  ηαηαπζάζηδηε ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή ζζημνία  ηδξ πενζυ-

δμο. Ώοηυξ οπήνλε ηαζ δ ααζζηή αζαθζμβναθζηή πδβή ιαξ  ιαγί ιε ιενζηά άθθα 

ένβα ακηζζηαζζαηχκ πμο ηαηαβνάθμοκ ηδκ πνμζθμνά εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ι α-

εδηχκ ζηδκ Ώκηίζηαζδ. Μανάθθδθα , ακαηνέλαιε ηαζ ζηδ αζαθζμβναθία πμο 

αθμνά ζηα εηπαζδεοηζηά πνάβιαηα βεκζηυηενα ηδξ Βθθάδαξ. πςξ είκαζ θοζ ζ-

ηυ, πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ Ώκηίζηαζδ ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ έπμοιε 

απυ ηδκ πενζμπή ηδξ Ώεήκαξ,  υπμο ηαζ ακαπηφπεδηε εκημκυηενα ημ ιαεδηζηυ 

ηαζ θμζηδηζηυ ακηζζηαζζαηυ ηίκδια ηαζ μζ ακηζδνάζεζξ ημο πθδεοζιμφ πνμξ 

ημκ ηαηαηηδηή ήηακ πζμ μνβακςιέκεξ. Λζ πθδνμθμνίεξ βζα ηα ηεηηαζκυιεκα 

ζηδκ Ώεήκα ιαξ αμήεδζακ κα ζοβηνίκμοιε ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ π ενζμπή ηδξ 

ΏπαΎαξ. Ξηαεήηαιε, επίζδξ, ζηδκ ηαηαβναθή ηςκ ακηζδνάζ εςκ έκακηζ ηδξ εη-

παζδεοηζηήξ πμθζη ζηήξ ηςκ  ηαηαηηδηχκ ζηα ζηαθμηναημφιεκα Βπη άκδζα, υπμο 

είπε δδιζμονβδεεί έκα εζδζηυ ηαεεζηχξ πμο μδδβμφζε ζηδ ζηαδζαηή πνμζά ν-

ηδζή ημοξ ζηδκ Εηαθία. Δ ζδζαίηενδ ακαθμνά ιαξ πνμηφπηεζ απυ ημ βεβμκυξ 

υηζ ηαζ δ ΏπαΎα ακήηε ζη ζξ πενζμπέξ αολδιέκμο ζηαθζημφ εκδζαθένμκημξ  ηαζ 

επμιέκςξ δ βκχζδ ηδξ ζηαθζηήξ πμθζη ζηήξ ζηα Βπηάκδζα αμδεά ζηδκ ακηζζημ ί-

πδζδ, ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ενιδκεία ακάθμβςκ ζοιπενζθμνχκ.  

Ξηδ ααζζηή αζαθζμβναθία ηδξ πενζμπήξ ηαηά ηδκ ηαημπή ακήηεζ  ημ πεκ-

ηάημιμ «Λ Θςνδάξ ζηα υπθα» ημο Δθία Μαπαζηενζυπμοθμο ιε ακαθοηζηέξ α-

καθμνέξ ζηα πμθειζηά ζοιαάκηα  ηαζ ηδκ ζηαδζαηή ακάπηολδ ηαζ δνάζδ ηδξ 

Ώκηίζηαζδξ  ζηδκ ΏπαΎα ηαζ ζε υθδ ηδκ Μεθμπυκκδζμ, βναιιέκμ απ΄ηδκ μπηζηή 

εκυξ δναζηήνζμο ιέθμοξ ημο ΒΏΘ. Ώπυ ηα ένβα ηδξ επμπήξ πμ ο δεκ ακήημοκ 

ζηδκ εαιζηή πθεονά λεπςνίγεζ αοηυ ημο Α. Ηάβανδ «Μέκηε πνυκζα αίιαημξ, 

δυλδξ ηαζ ζηθααζάξ», έηδμζδ ημο 1946, ιε θεπημιενείξ ακαθμνέξ ζηζξ ακη ζδ-

νάζεζξ ημο πθδεοζιμφ ζηα βεβμκυηα ηδξ επζηαζνυηδηαξ. Ένβμ ηδξ κευηενδξ 

βεκζάξ είκαζ δ «Μμθζηζηή Εζημνία ηςκ Μαηνχκ» ημο ΐ. Ηάγανδ, ημο μπμίμο μ 

Γ΄ηυιμξ, ηαηά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ,  ακαθένεηαζ ζηα βεβμκυηα πμο εηηο-

θίπηδηακ  ζηδκ Μάηνα ηαηά ηδκ ελεηαγυιεκδ  πενίμδμ. Μνυηεζηαζ βζα «θζθμεα-

ιζηή» πνμζέββζζδ πμο ααζίγεηαζ ζε ανπεζαηυ οθζηυ, βζ αοηυ ηαζ εεςνείηαζ 

απ΄ηζξ ζδιακηζηυηενεξ  πδβέξ βζα ηδκ ζζημνία ηδξ πενζμπήξ . Ξπμοδαζυηαημ , 
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βζαηί ααζίγεηαζ ζε αδζενεφκδηα βενιακζηά ανπεία ηαζ ζοκεκηεφλεζξ παθαίιαπςκ 

ημο βενιακζημφ ζηναημφ πμο έθααακ ιένμξ ζε ζδιακηζηά βεβμκυηα ζηδκ π ε-

νζμπή, είκαζ ημ αζαθίμ ημο Ρ. Θάβεν  «Ώπυ ηδ ΐζέκκδ ζηα Ζαθάανοηα». Γζα ηδκ 

μνβάκςζδ ηαζ δνάζδ ηδξ εαιζηήξ ακηίζηαζδξ ζηζξ πενζμπέξ ημο Ώζβίμο ηαζ ηςκ 

Ζαθαανφηςκ ακηζπνμζςπεοηζηά είκαζ ημ «Δ Ώζβζαθεία ζηδκ Ζαημπή ηαζ ηδκ Ώκ-

ηίζηαζδ» ηςκ Γ. Θπζκανδυπμοθμο, Η. Νμφπα, Θ. Ρθζάπα ηαζ ημ «Ζαθ άανοηα  

1941-44» ημο Μ. Νμδάηδ. Ένβα ακαθμνάξ βζα ηδκ επμπή ηδξ ηαημπήξ ζημκ 

εθθδκζηυ πχνμ, ιε ικεία  ζηδκ Μεθμπυκκδζμ ηαζ ηδκ ΏπαΎα, είκαζ ημο Ρ. Φθά σ-

ζεν «Ξηέιια ηαζ Ξαάζηζηα» (δίημιμ), ημο M. Mazower «Ξηδκ Βθθάδα ημο Ρίη-

θεν», ηαεχξ ηαζ ηα ζοθθμβζηά ένβα «Δ Βθθάδα ζηδ δεηαεηία 1940 -1950»  ηαζ 

ημ πμθφημιμ «Εζημνία ηδξ Βθθάδαξ ημο 20 μο αζχκα» .  

ζμκ αθμνά ζηα εηπαζδεοηζηά εέιαηα, εηηυξ απυ ηα δφμ αζαθία ημο Ώ. 

Θμοββμθζά «Ομ ΐ΄Γοικάζζμκ εκ Μάηναζξ» ηαζ ημ «Ώ΄Γοικάζζμκ εκ Μάηναζξ», 

ηα ιμκαδζηά πμο ηαηαβνάθμοκ ηδκ εηπαζδεοηζηή ζζημνία ηδξ πυθδξ, ζδιακη ζ-

ηυ βζα ηδκ γςκηακή αθήβδζδ ηδξ ακηίζηαζδξ ζημ πχνμ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ι α-

εδηχκ είκαζ ημ αζαθίμ ηδξ Θ. Θακςθάημο «Ώπυ ημ διενμθυβζμ εκυξ παζδζμφ 

ηδξ ηαημπήξ», έηδμζδ ημο πνμζςπζημφ διενμθμβίμο πμο ηναημφζε δ ζοββν α-

θέαξ (ιαεήηνζα ηυηε). Ξηα βεκζηά ένβα βζα ηδκ μνβάκςζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

απυ ημ ΒΏΘ λεπςνίγμοκ  ηα: «Δ παζδεία ζηδκ Ώκηίζηαζδ» ημο Ρ. Ξαηεθθανίμο ,  

«Μαζδεία ηαζ Ζμζκςκία» ηδξ Ν. Ειανζχηδ, «Ξημκ αζηενζζιυ ημο Γθδκμφ» ημο 

Ζ. Ζαθακηγή, «Ώκηζζηαζζαηά» ημο Γ. ΓςΎδδ, «Βηπαζδεοη ζημί ηαζ Βεκζηή Ώκη ίζ-

ηαζδ» ημο Γ. Ζαηζακηχκδ .    

 

Β. Ν ΡΞΝΠ  

α. Λόκηκνο ηύπνο  

Ξηδ ζοκέπεζα δ ένεοκά ιαξ πνμζακαημθίζηδηε ζηδκ πνμζπάεεζα ελε φ-

νεζδξ θφθθςκ ηςκ ημπζηχκ εθδιενίδςκ ηδξ επμπήξ, άθθμηε ιε επζηοπία ηαζ 

άθθμηε υπζ. Ομ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημοξ οπάνπεζ  ανπεζμεεηδιέκμ ζημ Θμοζείμ 

Οφπμο ηδξ Μάηναξ. Βηεί ανήηαιε υθδ ηδ ζεζνά ηςκ εηχκ πμο ιαξ εκδζαθένμοκ 

απυ ηδκ ηαεδιενζκή εθδιενίδα «Ιεμθυβμξ Μαηνχκ» ηαζ μνζζιέκα ζηυνπζα 

θφθθα απυ άθθεξ ηαεδιενζκέξ εθδιενίδεξ ηδξ πυθδξ: «Οαποδνυιμξ», «Οδθ έβ-

ναθμξ», «Ομ Φςξ»,  «Ώπμβεοιαηζκή». Φφθθα ηδξ εθδιενίδαξ «Οδθέβναθμξ» 

ημο ΄41 ιεθεηήζαιε ηαζ ζηδκ Θπεκάηεζμ αζαθζμεήηδ ηδξ ΐμοθήξ , εκχ  θίβα 

θφθθα ηδξ αζβζχηζηδξ εθδιενίδαξ «Ένεοκα» οπάνπμοκ ζημ ζζημνζηυ ανπείμ 

Ώζβίμο.  

Λζ εθδιενίδεξ πνχηα απ΄υθα ιαξ αμδεμφκ κα δζαιμνθχζμοιε άπμρδ 
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βζα ημ πχξ πανμοζζάγεζ μ ηφπμξ ηδξ επμπήξ ηα βεβμκυηα, ηαηά πυζμ δ θμβ μη-

νζζία επδνέαγε ηδκ εκδιένςζδ ηαζ πχξ μζ ηαηαηηδηέξ ηαζ ηα ζοκενβαγυιεκα 

ιε αοημφξ δζμζηδηζηά υνβακα ηδξ πμθζηείαξ πνδζζιμπμίδζακ ημκ ηφπμ βζα κα 

πνμπαβακδίζμοκ ηζξ απυρεζξ ημοξ. Βίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ ηαζ μζ απασηέξ 

εθδιενίδεξ, υπςξ  ηαζ μζ αεδκασηέξ, ακαβηάζηδηακ  ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ κα 

αθθάλμοκ υκμια , θυβς ηδξ ζηάζδξ ημοξ  ηαηά ηδκ ηαημπή.  

Λ ηφπμξ ζηδκ ηαηεπυιεκδ ΏπαΎα απμηεθεί ζδιακηζηή πνςημβεκή πδβή, 

υπζ ηυζμ βζα ηα βεβμκυηα πμο πανμοζζάγεζ, υζμ βζα ημ υηζ αθμοβηνάγεηαζ ηδκ 

επμπή ημο, εηθνάγεζ,  έιιεζα ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ, ηζξ δοζημθίεξ, ηζξ ακη ζ-

εέζεζξ ηδξ, ημκ παθιυ ηδξ, αηυια ηαζ ιε ηδ ζζςπή ημο απυ ημ θυαμ ηδξ θ μ-

βμηνζζίαξ ηαζ ηδξ πμζκήξ  (υπςξ θαίκεηαζ, παναηηδνζζηζηά, ζηδκ απμζζχπδζδ 

υπζ ιυκμ ηάεε ζπμθίμο αθθά ηαζ ηάεε ακαθμνάξ ζημ μθμηαφηςια ηςκ Ζαθαα-

νφηςκ). Θζηνέξ αθθά ζδιακηζηέξ μζ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ εθδιενίδςκ ζηδ κ  

δζάνενςζδ ημο οθ ζημφ ημοξ, ηδ  βεκζηή πανμοζίαζδ ηςκ βεβμκυηςκ, ζημκ 

ηνυπμ πνμαμθήξ ημοξ, ηδκ «ηνζηζηή»  ή δμοθζηή ζηάζδ πνμξ ημκ ηαηαηηδηή .  

Οέημζεξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζε ιζα ηυζμ δφζημθδ επμπή  έπμοκ ζδζαίηενδ ζδιαζία  

βζαηί απμδεζηκφμοκ υηζ ιζα άθθδ θςκή, έζης οπμημκζηή, ημθιμφζε κα μνεςεεί 

ιπνμζηά ζημ πνυζηαβια ηςκ ηαηαηηδηχκ. Λζ δζχλεζξ ηςκ οπεφεοκςκ ηαζ δ 

απαβυνεοζδ ηδξ εθδιενίδαξ ιμζάγεζ θοζζηυ επαηυθμοεμ ιζαξ ηέημζαξ ζηάζδξ. 

Άθθμηε πάθζ , άνενα πμο θμβμηνίκμκηαζ ηδκ ηεθεοηαία ζηζβιή ηοπχκμκηαζ ι α-

ονζζιέκα ή ιέκμοκ αηφπςηεξ, ηεκέξ μζ ζηήθεξ πμο εα ηα θζθμλεκμφζακ.  

Βλαζνεηζηυ εκδζαθένμκ βζα ημκ ιεθεηδηή ηςκ ζοκεδηχκ δζααίςζδξ, ηδξ 

ροπμθμβίαξ, ηδξ κμμηνμπίαξ ημο ηυζιμο (υπςξ δζαιμνθχεδηε ιε ηα δεδμιέκα 

πμο έθενε δ ηαημπή) πανμοζζάγμοκ μζ ιυκζιεξ, ηαεδιενζκέξ ζηήθεξ «Οδξ 

Ξηζβιήξ» ηαζ «Οδξ Διέναξ», ηςκ δφμ ιεβαθφηενςκ εθδιενίδςκ «Ιεμθυβμξ» 

ηαζ «Οδθέβναθμξ»  ακηίζημζπα. Θέζα απ΄αοηέξ ιαεαίκμοιε ηα ιζηνά, πανάλ ε-

κα ηαζ ηςιζημηναβζηά πμο ζοκέααζκακ ζηδκ πυθδ, ελαζηίαξ ηδξ ακέπεζαξ πμο 

έπθδηηε ημοξ πενζζζυηενμοξ πμθίηεξ . Βπεζζυδζα «αζήιακηα»  βζα υπμζμκ δίκεζ 

αάνμξ ζηα «ιεβάθα» ζζημνζηά βεβμκυηα, απμηαθοπηζηά υιςξ ηδξ ζηθδ νήξ 

ιμνθήξ πμο είπε πάνεζ δ ηαεδιενζκή γςή, ζηδκ μπμία βζα κα επζαζχζεζ ηακείξ 

έπνεπε κα λεπενάζεζ ίζςξ πμθθέξ απυ ηζξ ακαζημθέξ πμο ημκ «έδεκακ»  ιέπνζ 

ηυηε ιε ημκ ηαεςζπνεπζζιυ.  

Λ «Ιεμθυβμξ Μαηνχκ», δ εθδιενίδα πμο ζχγεηαζ  ζπεδυκ πθήνδξ  βζα 

ηδκ πενίμδμ αοηή, έπεζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ ζηαεενή δμιή. Ομ πνςημζέθζδμ 

ηφνζμ άνενμ ακαθένεηαζ ζοκήεςξ ζηζξ ελεθίλεζξ ζημ ζηναηζςηζηυ πεδίμ, πάκηα 

αέααζα απυ ηδ ζημπζά ηςκ Γενιακχκ -Εηαθχκ. Ξηδκ πανμοζίαζδ ηςκ βεβμκυ-
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ηςκ ειθακίγμκηαζ ιεβάθεξ μζ ζοιιαπζηέξ απχθεζεξ, εκχ οπ ενημκίγμκηαζ μζ κ ί-

ηεξ ημο Άλμκα. Λζ ακηαπμηνίζεζξ πνμένπμκηαζ απμηθεζζηζηά απυ ΐενμθίκμ ηαζ 

Νχιδ. Μμθθέξ θμνέξ ηαθφπηεηαζ μθυηθδνδ δ πνχηδ ζεθίδα ιε αοηέξ ηζξ ε ζδ ή-

ζεζξ, εηηυξ ακ οπάνπμοκ άθθα πμθφ ζδιακηζηά εζςηενζηά βεβμκυηα, υπςξ βζα 

πανάδεζβια δ επίζηερδ ημο «οπμονβμφ Βπζζζηζζιμφ» Γημηγαιάκδ ζηδκ Μάηνα 

(πμο ζοκδέεηαζ ιε ημ επζζζηζζηζηυ πνυαθδια) ή μιζθίεξ απυ εηδδθχζεζξ ηδξ 

εβπχνζαξ ηαζ βενιακζηήξ πνμπαβάκδαξ ηαηά ημο ημιιμοκζζιμφ, ακαημζκχζεζξ 

ηςκ ανπχκ ηαημπήξ ηαζ ηςκ ημπζηχκ ανπχκ (κμιανπίαξ, δήιμο, α ζηοκμιίαξ) 

πνμξ ημκ πθδεοζιυ η.θ.π.  

Βίκαζ παναηηδνζζηζηυ ημ πυζμ απυημια αθθάγεζ δ ζημπζά πανμοζί αζδξ 

ηςκ ζηναηζςηζηχκ βεβμκυηςκ  απυ ηδ ζηζβιή πμο ηαηαθαιαάκεηαζ δ πυθδ ηδξ 

Μάηναξ απυ ηα ζηναηεφιαηα ηαημπήξ. Οα θζθμζοιιαπζηά άνενα ακηζηαείζη ακ-

ηαζ, ηδκ επυιεκδ ηζυθαξ ιένα ,  απυ άνενα πμο εβηαθμφκ ημοξ Άββθμοξ βζα ηζξ 

πνυζθαηεξ δοζηοπίεξ  ηδξ Βθθάδαξ ηαζ ηαθμφκ ημκ πθδεοζιυ κα δεπηεί ημοξ 

Γενιακμφξ ςξ θίθμοξ ηαζ πνμζηάηεξ. Ώκηίζημζπα  αθθάγεζ δ πμθζηζηή ηδξ εθδ-

ιενίδαξ ηαεχξ πθδζζάγμοκ μζ ζφιιαπμζ ηαζ μ ακηάνηζη μξ ζηναηυξ ζηδκ πενζμ-

πή. Θεηά ηα ιέζα Ξεπηειανίμο ημο ΄44, μζ εζδήζεζξ πμο αθμνμφκ ζημοξ Γε ν-

ιακμφξ ιεηαηνέπμκηαζ απυ θζθζηέξ ζε μοδέηενεξ ηαζ ανπίγμοκ κα ειθακίγμκηαζ 

ακηαπμηνίζεζξ απυ ζοιιαπζηέξ πχνεξ (Ημκδίκμ, Θυζπα η.α.). Δ εθδιενίδα 

θηάκεζ ζημ ζδιείμ κα εβείνεζ ζε άνενα ηδξ ηζξ εθθδκζηέξ εδαθζηέξ αλζχζεζξ 

πνμξ ημοξ ζοιιάπμοξ, εκχ δ βενιακζηή ηαημπή θαίκεηαζ ιυκμ απυ ηδκ ηαη α-

πχνδζδ ακαημζκχζεςκ ηςκ ηαημπζηχκ ανπχκ. Εδζαίηενα ηζξ ηεθεοηαίεξ αοηέξ 

διένεξ πμθθέξ ζηήθεξ ή ηαζ ζεθίδεξ αηυια ηοπχκμκηαζ ηεκέξ, πνμθακχξ θυβς 

ηδξ θμβμηνζζίαξ.  

Λζ εζδήζεζξ ιε ηα εηπαζδεοηζηά εέιαηα ειθακίγμκηαζ ζηζξ εζςηενζηέξ 

ζεθίδεξ ηδξ εθδιενίδαξ ςξ ακαημζκχζεζξ ηςκ δζαθυνςκ δδιυζζςκ ηαζ ζδζςη ζ-

ηχκ ζπμθείςκ ηδξ πενζμπήξ βζα ηδκ έκανλδ ιαεδιάηςκ, ςξ ακαημζκχζεζξ ημο 

οπμονβείμο Μαζδείαξ βζα νοειίζεζξ πμο αθμνμφκ ζηδ θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ 

ή ςξ εζδδζεμβναθζηή εκδιένςζδ βζα εκένβεζεξ δζαθυνςκ θμνέςκ πάκς ζε 

εέιαηα πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδ ζίηζζδ ηςκ ιαεδηχκ.  

Λ «Οδθέβναθμξ», δ ανπαζυηενδ πνςζκή παηνζκή εθδιενίδα, αθζενχκεζ 

ζοκήεςξ ημ ηφνζμ άνενμ ηδξ ζε ακηαπμηνίζεζξ ημο ΐενμθίκμο απυ ηα πμθει ζ-

ηά ιέηςπα ηαζ πακδβονίγεζ βζα ηζξ βενιακζηέξ κίηεξ , εηηυξ ακ  οπάνπμοκ ηά-

πμζεξ ζδιακηζηέξ ελεθίλεζξ πμο αθμνμφκ ζημ επζζζηζζηζηυ , μπυηε αθζενχκεζ ζε 

αοηέξ ημ ηφνζμ άνενμ. Γεκζηά , δίκεζ έιθαζδ ζημ εέια ημο επζζζηζζιμφ, ζημ 

μπμίμ ακαθένεηαζ  ζπεδυκ ηαεδιενζκά ημ ααζζηυ άνενμ -ζπυθζμ. Δ ειιμκή ηδξ 
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εθδιενίδαξ ζημ αίηδια  αεθηίςζήξ ημο ηαζ μζ ζοκεπείξ δζαιανηονίεξ ηδξ έβζκακ 

αθμνιή βζα ηδκ πνμζςνζκή παφζδ έηδμζήξ ηδξ πμο δζάνηεζε είημζζ ιήκεξ.  

Λζ άθθεξ  εθδιενίδεξ, ηαεχξ πάεδηακ πμθθά θφθθα  ημοξ , δεκ ιαξ δίκμ-

οκ ηδ δοκαηυηδηα κα ζπδιαηίζμοιε ζοκμθζηή εζηυκα βζα ηδκ πμθζηζηή πμο α-

ημθμοεμφζακ. Ώπυ ηα θίβα θφθθα πμο δζαεέημοιε ζοιπεναίκμοιε υηζ οζμεε-

ημφζακ πανυιμζα ηαηηζηή ιε ηζξ πνμδβμφιεκεξ, ηναη μφζακ  δδθαδή εκδμηζηή 

ζηάζδ έκακηζ ηςκ ηαηαηηδηχκ ηαζ έδζκακ  έιθαζδ ζημ επζζζηζζηζηυ πνυαθδια .   

 

β. Ξαξάλνκνο ηύπνο  

Βκχ μ κυιζιμξ ηφπμξ, πμο πνμζέθενε αλζυθμβα ζημζπεία ζηδκ ένεοκά 

ιαξ, ήηακ ζπεηζηά εφημθμ κα εκημπζζηεί,  ανηεηά επίπμκδ ζηάεδηε δ ακαγήηδ-

ζδ θφθθςκ ημο πανάκμιμο ηφπμο. Ξημ Θμοζείμ Οφπμο ηδξ Μάηναξ  ανέεδηε 

ιυκμ έκα θφθθμ ηδξ «Βθεφεενδξ ΏπαΎαξ», ηδξ εθδιενίδαξ ημο ΒΏΘ ΏπαΎαξ, 

έκα άθθμ θφθθμ ηδξ «Βθεοεενίαξ» ηαζ έκα ημο «Ναδζμθςκζημφ Αεθηίμο» (έ η-

δμζδ ηδξ ακηζζηαζζαηήξ μνβάκςζδξ «Βεκζηήξ δνάζεςξ»). Οα θφθθα ιάθζζη α 

αοηά είκαζ πακδβονζηά , ιε διενμιδκίεξ 4-10-1944, 8-10-1944 ηαζ 7-10-1944 

ακηίζημζπα. Ώκαθένμκηαζ , δδθαδή, ζηα βεβμκυηα ηδξ απεθεοεένςζδξ ηαζ π ε-

νζβνάθμοκ ζηζβιή πνμξ ζηζβιή ημοξ πακδβονζζιμφξ ηαζ η ζξ επζκίηζεξ ηεθεηέξ.  

Ώκαγδηήζαιε  πανάκμιεξ εθδιενίδεξ ζε  ζδζςηζηέξ ζοθθμβέξ, ανπεία ή 

αζαθζμεήηεξ, εκηυξ ηαζ εηηυξ Μαηνχκ. Ήνεαιε ζε επαθή  ιε άημια πμο  έγδζακ 

ζηδκ ηαημπή  ηαζ έδναζακ ζηδκ Ώκηίζηαζδ, αθθά δζαπζζηχζαιε υηζ πανάκμιεξ 

εθδιενίδεξ ή θοθθάδζα ηνάηδζε ιυκμ μ  Μ. Νμδάηδξ. Ξηέθεπμξ ηδξ ΒΜΛΙ Ώζβ ζ-

αθείαξ ιαξ  ακέθενε υηζ είπε ζοθθέλεζ θφθθα εθδιενίδςκ, ζθναβίδεξ, ημοπυ-

κζα εκίζποζδξ ημο ΒΏΘ ηαζ άθθμ πανυιμζμ οθζηυ · Ξημκ  ειθφθζμ , υιςξ, απυ 

θυαμ ιήπςξ ανεεεί ζηδκ ηαημπή ημο ηαζ οπμζηεί δζχλεζξ, ημ έεαρε ζε ηηήια 

ηαζ θοζζηά ημ οθζηυ ηαηαζηνάθδηε. Μμθφ πζεακυκ δ αζ ηζμθμβία ηδξ εζηειιέ-

κδξ ή ιδ ηαηαζηνμθήξ βζα ηα ηάεε είδμοξ κημημοιέκηα ηδξ ακηζζηαζζαηήξ 

δνάζδξ (υπςξ βκςνίγμοιε βζα ημ διενμθυβζμ ηδξ Θ. Θακςθάημο) κα ζζπφεζ  ηαζ 

βζα άθθμοξ ακηζζηαζζαημφξ. Δ δζάζςζδ ηέημζςκ εκεοιίςκ ήηακ θμαενά δφζ-

ημθδ ηαζ επζηίκδοκδ ηαζ  υζα έπμοκ ζςεεί  ζχεδηακ πάνδ ζηδκ επζκμδηζηυηδηα 

ηαζ ημ νζρμηίκδοκμ ηςκ ηαηυπςκ ημοξ.  

Ώθθά ηαζ ζημ ημπζηυ πανάνηδια ηδξ Έκςζδξ αβςκζζηχκ Βεκζηήξ Ώκη ίζ-

ηαζδξ δεκ ιπμνέζαιε κα εκημπίζμοιε θφθθα εθδιενίδςκ. Tμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ 

βζα ηδκ Βηαζνεία Ξοθθμβήξ ηαζ Αζάζςζδξ Εζημνζηχκ Ώνπείςκ Ι. ΏπαΎαξ ηαζ ηδκ 

Αδιμηζηή ΐζαθζμεήηδ ηδξ Μάηναξ. Δ πνμζπάεεζά ιαξ βζα ελεφνεζδ θφθθςκ 

ημο πανάκμιμο ηφπμο ιαξ μδήβδζε ζηα ανπεία ημο Θμοζείμο Θπεκάηδ · ηζ ε-
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ηεί υιςξ, υπςξ ηαζ ζηδ Θπεκάηεζμ αζαθζμεήηδ, μζ ένεοκέξ ιαξ απ μδείπηδηακ 

άηανπεξ. Ξημ ΒΗΕΏ (Βθθδκζηυ Εζημνζηυ ηαζ Ημβμηεπκζηυ Ώνπείμ), ανήηαιε ι υ-

κμ έκα θφθθμ ηδξ «Βθεφεενδξ ΏπαΎαξ», πμο είπε εηδμεεί  θίβμ πνζκ ηδκ απεθε-

οεένςζδ. Βπίζδξ, ζηα ανπεία ημο ΏΞΖΕ ανήηαιε ιζα ιζηνή ζοθθμβή απυ 

ζηυνπζα θφθθα εθδιενίδςκ ηςκ μνβακχζεςκ ημο ΒΏΘ ΏπαΎαξ ηςκ εηχκ 1943 -

1944. 

Ομ πνμζςπζηυ ανπείμ ημο η. Μενζηθή Νμδάηδ, ιέθμοξ ημο ΒΏΘ ηαζ ακ-

ηάνηδ ημο ΒΗΏΞ ζημ ηάβια Ζαθαανφηςκ ,  ζηάεδηε δ ζδιακηζηυηενδ πδβή πα-

νάκμιμο ηφπμο , πνμηδνφλεςκ ηαζ εββνάθςκ ημο ΒΏΘ πμο ιπμνέζαιε κα εκ-

ημπίζμοιε. Ξ΄αοηυ ανέεδηακ θφθθα ηςκ εθδιενίδςκ:  

«Φςκή ημο Θςνδά», μνβάκμο ηδξ πεθμπμκκδζζαηήξ επζηνμπήξ ημο ΒΏΘ,  

«Βθεφεενδ ΏπαΎα», μνβάκμο ημο ΒΏΘ Ιμιμφ ΏπαΎαξ,  

«Ηεφηενμξ Θςνδάξ», μνβάκμο ηδξ ημιιαηζηήξ επζηνμπήξ Μεθμπμκκήζμο 

ημο ΖΖΒ,  

«Ώθθδθεββφδ ημο Ηαμφ», μνβάκμο ηδξ Μεθμπμκκδζζαηήξ επζηνμπήξ ηδξ 

«Βεκζηήξ Ώθθδθεββφδξ»,  

«Ώκαβέκκδζδ», μνβάκμο ηδξ επανπζαηήξ επζηνμπήξ ημο ΒΏΘ Ζαθαανφ-

ηςκ,  

«Οα Ιέα», μνβάκμο  ηδξ επανπζαηήξ επζηνμπήξ ΒΏΘ Ζαθαανφηςκ,  

«Ξάθπζζια», μνβάκμο  ηδξ επανπζαηήξ επζηνμπήξ ΒΜΛΙ ηδξ επανπίαξ 

Ζαθαανφηςκ ηαζ  

«Βθεοεενςηήξ», μνβάκμο ημο Γεκζημφ Ώνπδβείμο ημο ΒΗΏΞ Μεθμπμκκή-

ζμο.  

Οα θφθθα ηςκ εθδιενίδςκ αοηχκ έπμοκ εηδμεεί υθα ημοξ ηεθεοηαίμοξ 

ιήκεξ πνζκ ηδκ απεθεοεένςζδ, απυ ημ Θάνηζμ ηαζ , ηονίςξ ,  απυ ημκ Θάζμ–

Εμφκζμ ημο ΄44 ηαζ ιεηά. Βλαίνεζδ απμηεθεί ημ θφθθμ ημο «Βθεο εενςηή» πμο 

εηδυεδηε ημκ Ώφβμοζημ ημο ΄43 ηαζ ημ «Ξάθπζζια» ημο Ιμειανίμο ημο ίδζμο 

πνυκμο.  

Ώκ ηαζ ηα δείβιαηα ημο πανάκμιμο ηφπμο πμο ελεηάζαιε είκαζ ακεπαν-

ηή ηαζ πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ίδζα πδβή, η ζξ μνβακχζεζξ δδθαδή ημο ΒΏΘ, εες-

νμφιε υηζ ιπμνμφκ κα ιαξ αμδεήζμοκ κα απμηηήζμοιε ηάπμζα εζηυκα βζα ηδκ 

πμθζηζηή αοηχκ ηςκ εθδιενίδςκ.  

 

Γ. ΑΟΣΔΗΑ  

α. Ξξαθηηθά Γεκνηηθώλ  Ππκβνπιίσλ  

Ώκαγδηχκηαξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ ζοκεήηεξ γςήξ ηαηά ηδκ ελεηαγυιεκδ 
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επμπή, ηζξ ζπέζεζξ ημο Αήιμο Μαηνέςκ ιε ηζξ ανπέξ ηαημπήξ, ηδκ επίδ ναζδ 

πμο είπακ μζ δζαηαβέξ ηςκ ηαηαηηδηχκ ζηζξ ζπέζεζξ ημο Αήιμο ιε ημοξ πμθ ί-

ηεξ ηαζ μζ απμννέμοζεξ απυ αοηέξ οπμπνεχζεζξ, ηαηαθφβαιε ζηδκ ένεοκα ηςκ 

ανπείςκ ημο ηαζ εζδζηυηενα ηςκ Μναηηζηχκ ηςκ ζοκεδνζάζεςκ ηςκ Αδιμηζηχκ 

Ξοιαμοθίςκ ηδξ ακηίζημζπδξ πενζυδμο. Ώοηά ανίζημκηαζ ζηδκ  δδιμηζηή αζαθ ζ-

μεήηδ ηδξ πυθδξ ηαζ ζχγμκηαζ βζα υθμ ημ πνμκζηυ δζάζηδια πμο ιαξ εκδζαθ έ-

νεζ έςξ  ηα ιέζα ημο ΄44. Σζηυζμ , ημ απμηέθεζια ηδξ ένεοκαξ δεκ ήηακ ημ 

ακαιεκυιεκμ, υζμκ αθμνά ζηα πενζζζυηενα γδηήιαηα .  

Ώπυ ηδ ιεθέηδ ηςκ πναηηζηχκ πνμηφπηεζ υηζ  ηζξ ζοκεδνζάζεζξ ημο δδ-

ιμηζημφ ζοιαμοθίμο απαζπμθμφζακ , πένακ ηςκ ηνεπυκηςκ γδηδιάηςκ, πμθθέξ 

αζηήζεζξ δδιμηχκ βζα ελαίνεζδ απυ ηα ηέθδ απμημιζδήξ απμννζιιάηςκ ελαζη ί-

αξ ηδξ μζημκμιζηήξ ακέπεζαξ ηαζ δοζημθζχκ δζααίςζδξ εοπαεχκ μιάδςκ ημο 

πθδεοζιμφ (πήνεξ, άκενβμζ, θοθαηζζιέκμζ απυ ηζξ ανπέξ ηαημπήξ ηθπ.). Ξοπ-

κέξ είκαζ μζ ζογδηήζεζξ βζα εέιαηα ημο Αδιμηζημφ κμζμημιείμο, ημ ηηήνζμ ημο 

μπμίμο είπε επζηαπεεί απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ ζηεβαγ υηακ 

ζημ Αδιμηζηυ ΐνεθμημιείμ. Μανάθθδθα , υιςξ,  ηαηέζηδ πνμαθδιαηζηή δ θε ζ-

ημονβία ημο ΐνεθμημιείμο ηδξ πυθδξ · πμθφ ζοπκά απαζπμθεί ηα δδιμηζηά 

ζοιαμφθζα δ εηεί ηαηάζηαζδ, υπςξ δζαιμνθχεδηε  θυβς ηςκ αηαζεαθζχκ ηδξ 

δζεοεφκηνζαξ ημο ζδνφιαημξ ηαζ ηδξ έθθεζρδξ ιέζςκ βζα ηδ κ  θεζημονβία  ημο, 

ιε απμηέθεζια δ εκδζζιυηδηα ηςκ ανεθχκ πμο εζζήπεδζακ ημκ Ε μφθζμ ημο 

΄41 κα θηάζεζ ημ 100%!  Οα ιέηνα πμο θαιαάκμκηαζ ηαζ δ εκ βέκεζ θεζημονβία 

ημο ζδνφιαημξ απαζπμθμφκ ανηεηέξ ζοκεδνζάζεζξ ημο Αδιμηζημφ Ξοιαμοθίμο.  

Άθθεξ απμθάζεζξ ημο Αδιμηζημφ Ξοιαμοθίμο αθμνμφκ ζε νοειίζεζξ ηςκ 

οπμπνεχζεςκ ημο Αήιμο, θυβς ηδξ ηαηήξ μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ (ηαηάνβ δ-

ζδ ιμοζζημφ ηιήιαημξ Αδιμηζηήξ Θμοζζηήξ, ηαηάνβδζδ μνβακζζιμφ δδιμη ζ-

ηήξ εηιεηάθθεοζδξ αενζυθςημξ, ηαηάνβδζδ μνβακζζιμφ θεζημονβίαξ δδιμη ζ-

ηχκ ζθαβείςκ, ακηζηαηάζηαζδ ηςκ αοημηζκήηςκ  ηαεανζυηδηαξ απυ ηάνα ιε 

άθμβα θυβς ηδξ δοζημθίαξ ελεφνεζδξ αεκγίκδξ, ζοζζίηζα βζα ημοξ δδιμηζημφξ 

οπαθθήθμοξ ηαζ άθθεξ έηηαηηεξ πανμπέξ ζε ηνυθζια ηαζ είδδ οπυδδζδξ). Αεκ 

απακηάηαζ υιςξ ηαιία ακαθμνά πμο κα πνμδίδεζ ηάηζ β ζα ηζξ ζπέζεζξ ημο Α ή-

ιμο ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ, πθδκ ηδξ απυθαζήξ ημο κα ακαθάαεζ ηα «έλμδα ηα-

ημπήξ», ιμθμκυηζ αοηά αθμνμφζακ ηδκ δζμζηδηζηή ηαζ υπζ ηδκ δδιμηζηή Ώνπή.  

Δ απμζζχπδζδ ηςκ μζημκμιζηχκ πνμαθδιάηςκ πμο, υπςξ βκςνίγμοιε 

απυ άθθεξ πδβέξ, ακηζιεηχπζγε μ δήιμξ  ηαηά ημ πνχημ  ημοθάπζζημκ έημξ ηδξ 

ηαημπήξ ηαζ δ ηαηααμθή δφμ εηαημιιονίςκ δναπιχκ βζα «έλμδα ηαημπήξ» δεκ 

θαίκεηαζ κα απαζπυθδζε ζε ζδζαίηενδ ζογήηδζδ ημ δδιμηζηυ ζοιαμφθζμ. Βλά θ-
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θμο, μζ υπμζεξ δμζμθδρίεξ ημο δήιμο ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ, δ εεηζηή  ή έζης 

μοδέηενδ ζηάζδ ημο  έκακηί ημοξ  ηαζ ηοπυκ απμθάζεζξ ημοξ πμο επδνέαγακ ηζξ 

δναζηδνζυηδηέξ ημο δεκ ακαθένμκηαζ πμοεεκά. Λζ ανπέξ ηαημπήξ ιμζάγμοκ 

ζακ κα ιδκ οπάνπμοκ ηαζ ηα ιυκα πνμαθήιαηα πμο ακαθαίκμκηαζ είκαζ μζ ε-

πζπηχζεζξ ηδξ δεζκήξ μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ δδιμηχκ ηαζ δήιμ ο.  

Δ απυπεζνά ιαξ κα ενεοκήζμοιε, βζα ημοξ ίδζμοξ θυβμοξ, ηα πναηηζηά 

ημο δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο ημο Ώζβίμο, ημο άθθμο ιεβάθμο δήιμο ηδξ ΏπαΎαξ, 

απέαδ άηανπδ. Οα πναηηζηά ακαγδηήεδηακ ηυζμ ζημ Εζημνζηυ ανπείμ Ώζβ ίμο, 

υζμ ηαζ ζημκ μιχκοιμ δήιμ, αθθά δοζηοπχξ  δεκ ανέεδηακ.    

 

β. Ξξαθηηθά ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

Ξηδκ πνμζπάεεζά ιαξ κα ανμφιε ζημζπεία βζα ηδ θεζημονβία ηςκ ζπ μθε-

ίςκ ηδξ πενζμπήξ, δ ένεοκά ιαξ επεηηάεδηε ζηα αζαθία ζοκεδνζάζεςκ ηςκ 

ζοθθυβςκ ηαεδβδηχκ ηςκ ζπμθε ίςκ Θέζδξ εηπαίδεοζδξ ημο  κμιμφ. Δ ακαγή-

ηδζδ ηςκ πναηηζηχκ ηςκ ζοκεδνζάζεςκ απέαδ ανηεηά δφζημθδ, θυβς ηδξ δζ-

αθμνεηζηήξ ιεηαπείνζζδξ  πμο είπακ ηα αζαθία απυ ηα ζπμθεία πμο θεζημονβμφκ 

ςξ ζήιενα. Ξε μνζζιέκα ζπμθεία θοθάζζμκηακ ζηδκ ανπεζμεήηδ ημοξ 1, εκχ ζε 

άθθα είπακ παναδμεεί ηαζ  ιεηαθενεεί ζηα μζηεία Γ.Ώ.Ζ. Βπζπνυζεεηδ δοζημθία 

πανμοζζάζηδηε επεζδή μζ δζεοεοκηέξ ηςκ ζπμθείςκ δεκ βκχνζγακ ηακ ηδκ φ-

πανλή ημοξ ή , ζηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ , δεκ βκχνζγακ πμο ανίζημκηακ: ζημ 

ζπμθείμ ή ζηα Γ.Ώ.Ζ. Ώδφκαημ ζηάεδηε κα ανεεμφκ ηα πναηηζηά ημο  βοικαζί-

μο Ζαθαανφηςκ πνζκ ή ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ πυθδξ.  

Ομ απμηέθεζια ηδξ ένεοκαξ δζηαίςζε  ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ ηδκ επ ζ-

ιμκή ιαξ. Οα αζαθία Μνάλεςκ ημο ΐ΄ ηαζ Α΄ Γοικαζίμο Μαηνχκ ακαθένμκηαζ 

ηονίςξ ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ ζηδ θεζημονβία ημο ζπμθείμο , ηαεχξ ηαζ ζε 

απαθθαβέξ ιαεδηχκ απυ ημ ιάεδια ηδξ βοικαζηζηήξ  θυβς ηςκ επζπηχζεςκ 

ημο οπμζζηζζιμφ ζηδκ οβεία ηςκ ιαεδηχκ . Αεκ ανέεδηακ ηα αζαθία ημο Γ΄ 

Γοικαζίμο Μαηνχκ  μφηε ζημ ζδιενζκυ ζπμθείμ, μφηε ζηα Γ.Ώ.Ζ. Ώπυ ηα αζαθία 

Μνάλεςκ ηςκ δφμ Γοικαζίςκ ημο Ώζβ ίμο πενζζζυηενμ εκδζαθένμκ πανμοζίαζε 

αοηυ ημο Ώ΄Γοκαζίμο, πμο ήηακ Γοικάζζμ Ώννέκςκ. Ξ΄αοηυ ακαθένεηαζ δ ηζ-

ιςνία ιαεδηή βζα ακηζζηαζζαηή ημο εκένβεζα, ηαεχξ ηαζ άθθεξ αλζμπνυζεηηεξ  

ζοιπενζθμνέξ ιαεδηχκ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ημ βεκζηυηενμ ηθίια π μο είπε δζ-

αιμνθςεεί ζημ ζπμθείμ  θυβς ηδξ ηαημπήξ. Ώκηίεεηα , ζημ ΐ΄Γοικάζζμ Θδθέςκ 

δεκ ακαθένμκηαζ πανυιμζεξ ζοιπενζθμνέξ ιαεδηνζχκ ηαζ μζ θίβεξ εκδζαθένμ-

                                           
1 Λ πχνμξ θφθαλδξ παθαζχκ εββνάθςκ ηςκ ζπμθείςκ δεκ είκαζ πάκηα μ εκδεδεζβιέκμξ. Ώνηεί κα ζδιε-
ζςεεί υηζ πναηηζηά ηδξ επμπήξ αοηήξ ή ηαζ παθαζυηενα πμο αθμνμφκ ζηδκ μζημκμιζηή δζαπείνζζδ ζπμ-

θείμο ανέεδηακ ζε ηαηή ηαηάζηαζδ ιέζα ζε πανηυημοηα ζηδκ απμεήηδ οθζηχκ ηαεανζυηδηαξ.  
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οζεξ πνάλεζξ ημο Ξοθθυβμο ηαεδβδηχκ αθμνμφκ ζε εέιαηα θεζημονβίαξ ημο 

ζπμθείμο. Ξημ Εζημνζηυ Ώνπείμ Ώζβίμο, υπμο ανέεδηε ημ ΐζαθίμ Μνάλεςκ ημο 

ΐ΄Γοικαζίμο Θδθέςκ, οπάνπεζ ηαζ ημ αζαθίμ «Βζυδςκ – Βλυδςκ» ημο ζπμθε ί-

μο ιε δφμ ιζηνήξ ζδιαζίαξ ακαθμνέξ βζα ημ εέια ιαξ, ηαεχξ ηαζ ημ Μνςη υ-

ημθθμ ιε εκδζαθένμοζα αθθδθμβναθία πμο αθμνά ζηδκ ηαεμδήβδζδ ηςκ ι α-

εδηχκ βζα ηδ ζηάζδ ημοξ έκακηζ ηςκ ζηναηεοιάηςκ ηαημπήξ, ηδκ επίηαλδ ημο 

ζπμθζημφ ηηδνίμο , ηαεχξ ηαζ ηζξ ακά δίιδκμ (ηαηά ημ 1944) ακαθμνέξ βζα η ο-

πυκ ημιιμοκζζηζηέξ ηζκήζεζξ, πνμθακχξ δζδαζηυκηςκ ηαζ δζδαζη μιέκςκ.  

Θεθεηήζαιε  αηυιδ ηα ιαεδημθυβζα ηαζ ηα αζαθία εζδζηχκ εθέβπςκ ηςκ 

Ώ΄, ΐ΄ηαζ Α΄βοικαζίςκ ηδξ Μάηναξ , ημο Ώ΄βοικαζίμο Ώζβίμο, ηαεχξ ηαζ ηδξ 

ζδζςηζηήξ ζπμθήξ Ξςηδνπυπμοθμο, πνμζπαεχκηαξ κα εκημπίζμοιε αολμιεζ χ-

ζεζξ ζημκ ανζειυ ηςκ ιαεδηχκ, ηάηζ πμο εα ζπεηζγυηακ ιε ηζξ δφζημθεξ ζοκ-

εήηεξ δζααίςζδξ επί ηαημπζημφ ηαεεζηχημξ.  Ξε βεκζηέξ βναιιέξ δεκ παναηδ-

νήζαιε ζδιακηζηέξ αθθαβέξ, ιε ελαίνεζδ ηδκ ζπμθή Ξςηδνπυπμοθμο, υπμο 

πανμοζζάγεηαζ εκηοπςζζαηή αφλδζδ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ απυ ημ 1942 ηαζ ελήξ.  

 

γ. Αξρεία Λνκαξρίαο  θαη Αζηπλνκηθήο Γηεύζπλζεο Αραΐαο  

Δ ένεοκά ιαξ επεηηάεδηε ηαζ ζηδκ ακαγήηδζδ ηςκ ανπείςκ ηδξ Ιμιαν-

πίαξ ηαζ ηδξ Ώζηοκμιζηήξ Αζεφεοκζδξ  ηδξ Μάηναξ ηαηά ηδκ ακηίζημζπδ πενίμ-

δμ. Σζηυζμ απμδείπηδηε εκηεθχξ άηανπδ. Λζ οπδνεημφκηεξ ζηδ Ιμιανπία , 

απυ ημκ Ώκηζκμιάνπδ ςξ ημκ εεςνμφιεκμ ανιυδζμ οπάθθδθμ πμο ιαξ παν έ-

πειρακ, δήθςκακ άβκμζα ή ακανιμδζυηδηα. Λ οπάθθδθμξ πμο οπμδείπηδηε ςξ 

ανιυδζμξ ιαξ  δήθςζε νδηά υηζ δεκ οπάνπμοκ ανπεία ηδξ Ιμιανπίαξ βζα ηδκ 

πενίμδμ αοηή. Ξε παθαζυηενδ ένεοκά ιαξ, ςζηυζμ, άθθμξ οπάθθδθμξ είπε δδ-

θχζεζ ιε αεααζυηδηα υηζ οπάνπμοκ ζε αηαηάζηαηδ ιμνθή  ζε ηηήνζμ ηδξ Ιμ-

ιανπίαξ επί ηδξ μδμφ Μακηακάζζδξ , ημ μπμίμ  είκαζ ηθεζζηυ ηαζ ακμίβεζ ιυκμ 

υηακ ηάπμζμξ ηα πνεζαζηεί. Ξδιεζχκμοιε υηζ πμθθέξ ακαθμνέξ ζε ηείιεκα ηδξ 

Ιμιανπίαξ βίκμκηαζ ζημ αζαθίμ ημο ΐ.Ηάγανδ «Μμθζηζηή Εζημνία ηςκ Μαηνχκ». 

Λ ίδζμξ, ζε ηδθεθςκζηή  επζημζκςκία ,  ιαξ ελήβδζε υηζ ηα έββναθα πμο έπεζ 

πνδζζιμπμζήζεζ ακήημοκ ζημ πνμζςπζηυ ημο ανπείμ ηαζ ηα πενζιάγερε  απυ 

Μαηνζκμφξ πμο δεκ εηηζιμφζακ ηδκ αλία ημοξ ηαζ ηα ιεηαπεζνίγμκηακ ςξ ά π-

νδζηα παθζυπανηα.  

Ομ ίδζμ άηανπδ ήηακ δ ένεοκά ιαξ ζηα Ώνπεία ηδξ  Ώζηοκμιίαξ Μαηνχκ. 

Ξημ ημπζηυ ηιήια ηδξ Ώζθάθεζαξ δ απάκηδζδ ζηδκ ακαγήηδζδ ηςκ Ώνπείςκ 

ήηακ ανκδηζηή, εκχ , ζε ζπεηζηή ενχηδζδ πμο έεεζακ  ζηα ηεκηνζηά ζηδκ Ώεή-

κα, ημοξ πανέπειρακ ζηα Ώνπεία ημο Ππμονβείμο Άιοκαξ. Δ απάκηδζδ ημο ΐ. 
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Ηάγανδ βζα ηα ανπεία ηδξ  Ώζηοκμιίαξ, πμο πνδζζιμπμίδζε, ήηακ δ ίδζα ιε αο-

ηήκ βζα ηα ανπεία ηδξ Ιμιανπίαξ. Ζαζ μ Κ. Μαπαεοεοιίμο πμο πνδζζιμπμίδζε 

ζημ αζαθίμ ημο «Βδέπεδιεκ αενμπμνζηήκ επζδνμιήκ…», ανπεζαηυ οθζηυ απυ ημ 

«Οιήια Βηδυζεςκ ηαζ Ώνπείςκ ηδξ Γεκζηήξ Ώζηοκμιζηήξ Αζεφεοκζδ ξ Ώεδκχκ» 

ιαξ απάκηδζε ζε ηδθεθςκζηή επζημζκςκία ιαξ υηζ δεκ είπε μ ίδζμξ πνυζααζδ 

πένα απυ ηα ζοβηεηνζιέκα έββναθα.  

 

δ. Δπίζεκεο αξρεηαθέο ζπιινγέο  

δ1. Δζσηεξηθνύ  

Ώζπμθδεήηαιε αηυια ιε ηδκ ένεοκα ηεζιέκςκ ηδξ επμπήξ πμο αθμνμφκ 

ζημ εέια ιαξ ηαζ ιπμνμφζακ κα ημ θςηίζμοκ, ιε ηδ γςκηάκζα ηαζ αιεζυηδηα 

πμο έπμοκ θυβς ημο ζοβπνμκζζιμφ ημοξ ιε ηα βεβμκυηα. Έηζζ, ενεοκήζαιε ημ 

Ώνπείμ ημο Ιζημθάμο Αέα, πμο ανίζηεηαζ ζημ Εζημνζηυ Ώνπείμ ημο Θμοζείμο 

Θπεκάηδ. Λ Ι. Αέαξ ήηακ μ δζεοεοκηήξ ηδξ πνχηδξ πενζθένεζαξ Γεκζηχ κ Αζα-

κμιχκ ημο Αζεεκμφξ Βνοενμφ Ξηαονμφ ζηδ Βθθάδα. Ηυβς ηδξ εέζ δξ πμο ηα-

ηείπε, απεοεφκμκηακ πνμξ αοηυκ πμθθέξ ακαθμνέξ ηςκ ηαηά ηυπμοξ ακηζπν μ-

ζχπςκ ηδξ μνβάκςζδξ, επζηνμπχκ ηαημίηςκ πμο ήεεθακ κα δζαιανηονδεμφκ 

βζα ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ανπχκ ηαημπήξ ή κα γδ ηήζμοκ ηδ αμήεεζα ημο Βνοε-

νμφ Ξηαονμφ βζα ηάπμζμ εέια  ηαζ άθθςκ. Θέζα απυ αοηά ηα ηείιεκα, πνμηφπ-

ημοκ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ανπχκ ηαημπήξ πνμξ ημκ πθδεοζ-

ιυ, ηα πνμαθήιαηα πμο δδιζμονβμφζε ζημοξ άιαπμοξ δ ηαημπή ηαζ μζ ακη ζζ-

ηαζζαηέξ πνάλεζξ ηςκ  ακηανηχκ.     

Δ επυιεκδ ένεοκά ιαξ αθμνμφζε ζηα Γεκζηά Ώνπεία ημο Ζνάημοξ ζηδκ   

Ώεήκα ηαζ απμζημπμφζε ζηδκ ακαηάθορδ ζημζπείςκ ζπεηζηά ιε ημ εέια ιαξ 

πμο κα ακαθένμκηαζ ζηδκ πενζμπή ιαξ ηαζ ζηδκ οπυθμζπδ  Βθθάδα. Βηεί ανέ-

εδηε ημ ανπείμ ημο Δν. Μεηιεγά ιε ακαθμνέξ ηδξ Αζεφεοκζδξ Ώζθάθεζαξ ημο 

Ζνάημοξ βζα ηδ ζηάζδ ημο ΒΗΏΞ έκακηζ ημο άιαπμο πθδεοζιμφ ηδξ πενζμ πήξ , 

ηαεχξ ηαζ έκακηζ ηςκ ακηζπάθςκ ημο εεκζηζζηχκ ακηανηχκ. Ξημ αοημηεθέξ 

Ώνπείμ ηδξ Ώηαδδιίαξ Ώεδκχκ ανήηαιε εθάπζζηα ζημζπεία · αθμνμφκ , ηονίςξ ,  

ζηδ αμήεεζα πμο πνμζέθενε ημ Ππ. Μνυκμζαξ ζηα παζδζά ηαζ ημοξ ιαεδηέξ 

πμο είπακ ακάβηδ. Βκδζαθένμκ πανμοζζάγ εζ ηαζ δ ιεθέηδ ηςκ Θζηνχκ ζοθθμ-

βχκ Ζ300 πμο ζοκηάπηδηακ αιέζςξ ιεηά ημκ πυθειμ ηαζ απμηεθμφκ έκα απ μ-

θμβζζιυ ηςκ ηαηαζηνμθχκ (ειπνδζιμί, ηαηαζηνμθή οπμδμ ιχκ, μζημκμιζηή 

ηαηάννεοζδ) πμο πνμηάθεζε δ δζπθή ηαημπή ηδξ πχναξ. Ομ πζμ αλζυθμβμ ίζςξ 

ηείιεκμ πμο εκημπίζαιε ζηα ΓΏΖ Ώεήκαξ είκαζ δ πνμηήνολδ ηδξ ΒΜΛΙ ιαεδ-

ηχκ, έκα ηείιεκμ γςκηακυ, βειάημ  ιαεδηζηέξ δζεηδζηήζεζξ , πμο ιαξ ιεηαθέ-
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νεζ ζημ ηθίια ηδξ επμπήξ.  

Ώνηεηά ζημζπεία πνμζέεεζε ζηδκ ένεοκά ιαξ δ ιεθέηδ ηςκ ανπείςκ πμο 

θοθάζζμκηαζ ζημ ΒΗΕΏ (Βθθδκζηυ ηαζ Ημβμηεπκζηυ Ώνπείμ). Ζζ εηεί ακαγδηή-

ζαιε ανπεία πμο κα έπμοκ ζπέζδ ηαη΄ανπήκ ιε ηδκ πενζμπή ιαξ ηαζ ηαηά δ ε-

φηενμ θυβμ ιε πθδνμθμνίεξ πμο κα ειπίπημοκ ζηα  εκδζαθένμκηά ιαξ ηαζ κα 

αθμνμφκ ζε υθδ ηδκ Βθθάδα (ηαζ επμιέκςξ ηαζ ζηδκ ΏπαΎα). Θε αάζδ ηα ην ζ-

ηήνζα αοηά επζθέλαιε βζα ιεθέηδ:  

ημ ανπείμ ημο 12 μ ο  Ξοκηάβιαημξ (ημ μπμίμ δνμφζε ζηδκ πενζμπή ηδξ 

ΏπαΎαξ-Δθείαξ),  

 ημ ανπείμ ημο Δθία Μαπαζηενζυπμοθμο, ζηεθέπμοξ ημο ΒΏΘ ΏπαΎαξ ηαζ 

ζοββναθέα ημο πζμ ειπενζζηαηςιέκμο βζα ηδκ επμπή αζαθίμο, ημο πεκη άημιμο 

ένβμο «Λ Θςνδάξ ζηα υπθα» , 

ημ ανπείμ ημο Ιζηυθαμο Ηζακκυπμοθμο, ακχηενμο οπαθθήθμο ημο οπμ-

ονβείμο Λζημκμιζηχκ, ζημ μπμίμ ανήηαιε ζδιακηζηά έββναθα, ηονίςξ δζ αηα-

βέξ πμο αθμνμφκ ζημ εέια ηδξ εηπαίδεοζδξ αθθά ηαζ ζε άθθα πνμαθήιαηα 

πμο πνμέηορακ θυβς ηδξ ηαημπήξ ,  

ημ ανπείμ ημο Ξάααα Μαπαδυπμοθμο, «κμιάνπδ πανά ης πνςεοπμον-

βχ» ηδκ πενίμδμ ηδξ ηαημπήξ, ιε ζημζπεία βζα ημκ επζζζηζζιυ ηαζ ηδ δζααίςζδ 

ημο πθδεοζιμφ,   

ημ ανπείμ ηδξ Ξιανάβδαξ Οζμθάηδ, ζηεθέπμοξ ημο Βθθδκζημφ Βνοενμφ 

Ξηαονμφ, ιε έββναθα πμο αθμνμφκ ζημ ένβμ ημο μνβακζζιμφ ζηζξ επανπίεξ 

ηδξ πενζμπήξ ιαξ ηαζ , ηονίςξ , πνμξ ηδκ πονμπαεή πενζμπή Ζαθαανφηςκ.  

Ώπυ ηα ανπεία αοηά ζδιακηζηυηενα  απμδείπηδηακ ηα δφμ πνχηα. Ομ 

πνχημ ιαξ πανέπεζ ιμκαδζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ ηνυπμ δνάζδξ ημο ΒΏΘ -

ΒΗΏΞ έκακηζ ηςκ ηαηαηηδηχκ (ηαηαζημπεία, ακηίδναζδ ζηδκ επζζηνάηεοζδ 

ηαβιαηαζθαθζηχκ, πνμπαβάκδα ζε Γενιακμφξ ζηναηζχηεξ) αθθά ηαζ βζα ημκ 

ηνυπμ δζμίηδζδξ ζηζξ ακηανημηναημφιεκεξ πεν ζμπέξ (οπμπνεςηζηή ζηναημθυ-

βδζδ, ζηάζδ έκακηζ «ακηζδναζηζηχκ», πνυζμδμζ). Ξημ δεφηενμ ανπείμ ζδι ακ-

ηζηά είκαζ ηα δδιμζζεφιαηα ηαζ μζ ιανηονίεξ πνμζχπςκ ηδξ επμπήξ πμο δζ α-

ζχγεζ, εκχ εκδζαθένμοζα είκαζ δ αθθδθμβναθία ημο ημπζημφ πανανηήιαημξ 

ηδξ Μακεθθήκζαξ Έκςζδξ Βθέδνςκ Βθθήκςκ αλζςιαηζηχκ, ηδξ μπμίαξ πνυεδ-

νμξ  ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ ηαημπήξ ήηακ μ Μαπαζηενζυπμοθμξ.  

Ξηδκ Βηαζνεία Ξοθθμβήξ ηαζ Αζάζςζδξ Εζημνζηχκ Ώνπείςκ Ι. ΏπαΎαξ 

ανήηαιε θςημηοπδιέκα δδιμζζεφιαηα (ζε ιεηάθναζδ απυ ηα Ξμοδδζηά) ημο  

αζαθίμο  ημο Ρακξ Βνεκζηνχθε «Θεζμθααδηήξ ζηδκ Βθθάδα», ιε ηζξ ακαικήζε-

ζξ ημο ακηζπνμζχπμο ημο Αζεεκμφξ Βνοενμφ Ξηαονμφ απυ ηδκ παναιμκή ηαζ 
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ηδ δνάζδ ημο ζηδκ ΏπαΎα ημ ηεθεοηαίμ έημξ ημο πμθέιμο ηαεχξ ηαζ πθήεμξ 

άθθα ζδιακηζηά ζημζπεία βζα ηδκ ένεοκά ιαξ πμο πενζθαιαάκμοκ ιαβκδημθς-

κδιέκεξ ζοκεκηεφλεζξ απυ πνςηαβςκζζηέξ  ηςκ βεβμκυηςκ ηδξ επμπήξ, πενζμ-

δζηά δδιμζζεφιαηα ζημκ ηφπμ αθθά ηαζ παθαζυηενεξ ένεοκεξ πάκς ζημ ε έια 

πμο ελεηάγμοιε.  

Ξδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ ιαξ πανείπε δ ένεοκα ζηα Ώνπεία Ξφβπνμκδξ 

Ζμζκςκζηήξ Εζημνίαξ (ΏΞΖΕ) υπμο ελεηάζαιε ηα ανπεία ηδξ ΒΑΏ ηαζ ημο ΖΖΒ. 

Βζδζηυηενα ημ δεφηενμ ανπείμ απμδείπηδηε άηνςξ εκδιενςηζηυ ακαθμνζηά ιε 

ημκ ηνυπμ δνάζδξ ηδξ ΒΜΛΙ ηαζ ηςκ άθθςκ μνβακχζεςκ ημο ΒΏΘ, δζαζχγμκ-

ηαξ  εζδήζεζξ, ηνίζεζξ ηαζ ζπυθζα βζα ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ηαηαηηδηχκ  ηαζ ηδκ 

μνβακςιέκδ απ΄ημ ΒΏΘ ακηίζηαζδ ημο πθδεοζιμφ, αθθά ηαζ βζα ημκ ην υπμ 

δνάζδξ ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ ηδκ ηνζηζηή ζηεθεπχκ ημο βζ αοηήκ.  

Ξδιακηζηυηαηα απμδείπηδηακ βζα ηδκ ένεοκά ιαξ ηα ζημζπεία πμο ιαξ 

πανείπε ημ Εζημνζηυ ανπείμ ημο Ππμονβείμο Βλςηενζηχκ , ζημ μπμίμ ηαηαθφ-

βαιε πνμηεζιέκμο κα εκημπίζμοιε ηδκ ηαηαβναιιέκδ ιανηονία ηδξ Μ., επζγ χ-

ζδξ απυ ημ μθμηαφηςια Ζαθαανφηςκ. Δ πνμζεηηζηυηενδ , υιςξ, ένεοκα ζε δζ-

άθμνμοξ θαηέθμοξ πμο εεςνήζαιε  εκδζαθένμκηεξ, έθενε ζημ θςξ πνδζζιυ-

ηαηα ζημζπεία βζα ημ εέια ιαξ ζπεηζηά ιε ηδκ δζααίςζδ ημο εθθδκζημφ πθδ-

εοζιμφ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ αθθά ηαζ βεκζηυηενα, ζπεηζηά ιε ηδκ έηηαζδ ηαζ 

ημκ ηνυπμ ελάπθςζδξ ηαζ δνάζδξ ηδξ ΒΜΛΙ, πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ ηζκήζεζξ ηαζ 

αθέρεζξ ηςκ Εηαθχκ πνζκ ηδκ ηαημπή ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζά ηδξ, ηαεχξ ηαζ  ηζξ 

ακηζδνάζεζξ ηδξ εθθδκζηήξ ηοαένκδζδξ ημοΎζθζβη έκακηζ ηςκ εκενβεζχκ ηςκ 

Αοκάιεςκ Ζαημπήξ. Αφμ πενζπηχζεζξ εββνάθςκ αθμνμφκ απμηθεζζηζηά ζε 

ζοιαάκηα πμο έθααακ πχνα ζηδκ Μάηνα.  

   

δ2. Δμσηεξηθνύ  

Ζαηά ηδκ ένεοκά ιαξ απεοεοκεήηαιε  ηαζ ζε ανπεία ημο ελςηενζημφ. 

Ώπυ ηζξ ανπεζαηέξ πδβέξ άθθςκ ζζημνζηχκ ένβςκ, εκημπίζαιε ανπεία ζηδ Ι άκ-

ηδ ηδξ Γαθθίαξ ηαζ ζημ Ημφκηαζηζιπμονβη ηδξ Γενιακίαξ , ηα μπμία εεςνήζα-

ιε υηζ είπακ οθζηυ πμο εα ιαξ εκδζέθενε. Ζαζ πνάβιαηζ δεκ δζαρεοζηήηαιε. 

Ξημ Ζέκηνμ ηςκ Αζπθςιαηζηχκ Ώνπείςκ ηδξ Ιάκηδξ θοθάζζεηαζ δ ακαθμνά 

ημο Γάθθμο πνμλέκμο ζηδκ Μάηνα Θ.Ρavier Lecureul πνμξ ημκ πνέζαδ ηδξ 

Γαθθίαξ ζηδκ Βθθάδα M.  Gaston Maugras. Μνυηεζηαζ β ζα ιζα θεπημιενή έηεεζδ 

ηςκ βεβμκυηςκ πμο δζαδναιαηίζηδηακ ζηδκ Μάηνα ηζξ ηεθεοηαίεξ ι ένεξ πνζκ 

ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ πυθδξ απυ ημοξ Γενιακμφξ ηαζ ηζξ δφμ πνχηεξ διένεξ ι ε-

ηά απυ αοηή. Βίκαζ ιζα απμηαθοπηζηυηαηδ πενζβναθή υθςκ ηςκ ηεηηαζκμιέκςκ 
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ζηδκ ηναβζηή πυθδ απυ ηδ ζημπζά ηάπμζμο πμο γεζ ηα βεβμκυηα ιαγί ιε ημκ 

άιαπμ πθδεοζιυ, υκηαξ μ ίδζμξ έκαξ απυ  ημοξ θίβμοξ πμο πανέιεζκακ ζηδ  

αμιαανδζγυιεκδ Μάηνα ηαζ οπμθένμκηαξ, υπςξ υθμζ μζ άθθμζ, απυ ηα δεζκά  

πμο δδιζμφνβδζε μ παναηεζκυιεκμξ πυθειμξ.  

Γζα ημ ανπείμ ημο Ημφκηαζηζιπμονβη ηδξ Γενιακίαξ βκςνίγαιε ιυκμ υηζ 

εα ανίζηαιε έββναθα ζπεηζηά ιε ηα Ζαθάανοηα. Έηζζ , ζε επζημζκςκία ιε ημοξ 

ανιυδζμοξ οπάθθδθμοξ γδηήζαιε κα ιαξ εκημπίζμοκ  απυ ημ ζπεηζηυ θάηεθμ 

υζα απυ ηα έββναθα εα ιπμνμφζακ κα ιαξ δχζμοκ πθδνμθμνίεξ ζπεη ζηά ιε 

ηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ ζηα Ζαθάανοηα  ηαηά ηζξ ζηναηζ-

ςηζηέξ επζπεζνήζεζξ ημοξ ζηδκ πυθδ, ηζξ δζαηαβέξ πμο είπακ απυ ακςηένμοξ 

ημοξ βζα ημ πμζα εα πνέπεζ κα είκαζ δ ζοιπενζθμνά αοηή, ημ πχξ αζζε άκμκηακ 

έκακηζ ημο πθδεοζιμφ ηαηά ηδκ παναιμκή ημοξ εηεί,  πςξ ιεηά ηδκ δζάπναλδ 

ηςκ ακηζπμίκςκ ηαζ πςξ ζε ιεηαβεκέζηενδ επμπή, ιεηά ημκ πυθειμ. Αεκ βκς-

νίγαιε αέααζα ακ οπάνπμοκ ζπεηζηά ηείιεκα βζα υθα αοηά ηα ενςηήιαηα αθθά 

ηεθζηά ηα ανπεία ημο Ημφκηαζηζιπμονβη ιαξ απέζηεζθακ, φζηενα απυ ένεοκα 

ηςκ οπαθθήθςκ ημοξ, εηαηυκ μβδυκηα  ζεθίδεξ ζπεηζηέξ ιε ηα πενζζζυηενα .  

Ξηα ηείιεκα πμο πήναιε ζηα πένζα ιαξ πενζέπμκηαζ ηαηαεέζεζξ ιανηφ-

νςκ απυ ακαηνίζεζξ ηςκ  δζηαζηδνίςκ  Θμκάπμο ηαζ Bochum. Αζελήπεδζακ  ηαηά 

ημ δζάζηδια ακάιεζα ζημκ Φεανμοάνζμ ημο 1945 ηαζ ημκ Εμφθζμ ημο 1946, ιε 

ελαίνεζδ ηζξ ηαηαεέζεζξ  επηά αηυιςκ1 πμο έβζκακ ημκ Ώπνίθζμ ημο 1962. Λζ 

πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ πμο ιαξ έδςζακ ήηακ ήδδ βκςζηέξ απυ ηδ αζαθ ζ-

μβναθία, ηαεχξ μζ ίδζμζ ιάνηονεξ έπμοκ ηαηαβνάρεζ ηζξ ηναβζηέξ ακαικήζεζξ 

ημοξ ζε αζαθία πμο εηδυεδηακ ηδκ επμπή αιέζςξ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ ή 

πενζθήθεδηακ ςξ κημημοιέκηα ζηδ κευηενδ αζαθζ μβναθία. Βλάθθμο, δ αθήβδ-

ζδ ηςκ βεβμκυηςκ ήηακ δ ίδζα υπζ ιυκμ ζηα ααζζηά ηδξ ζδιεία αθθά ζοπκά 

ηαζ ζηζξ θεπημιένεζεξ, ιε απμηέθεζια κα επζαεααζχκεηαζ δ ακηίθδρδ υηζ ζηδ 

ζοθθμβζηή ικήιδ έπεζ απμηοπςεεί ιία ααζζηή εηδμπή  ιε ιζηνέξ επζιένμοξ πα-

ναθθαβέξ, αηυια ηζ ακ δ ζζημνζηή ένεοκα έπεζ απμδείλεζ υηζ μνζζιέκεξ ακηζθ ή-

ρεζξ είκαζ ακοπυζηαηεξ (υπςξ, βζα πανάδεζβια, δ πανμοζία ημο Οέκεν ςξ επζ-

ηεθαθήξ ηδξ επζπείνδζδξ ζημ εηηεθεζηζηυ απυζπαζια ).  

Ξηζξ εκδζαθένμοζεξ κέεξ πθδνμθμνίεξ ακήηεζ αοηή ηδξ ηαημπμίδζδξ ηαζ 

ημο πμθθαπθμφ αζαζιμφ απυ Γενιακμφξ ζηναηζχηεξ βοκαίηαξ απ΄ημ πςνζυ Ώπ-

θαδζά (πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ επζπείνδζδξ Ζαθάανοηα) , ιε ζημπυ κα ηδξ απμζ-

πάζμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ημ πμο ανίζημκηακ μζ ακηάνηεξ, ζημοξ μπμίμοξ ακήηε 

ηαζ μ άκηναξ ηδξ. Βπζπθέμκ δζαβνάθεηαζ ηαεανά δ ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ ηςκ 

                                           
1 θμζ ημοξ είκαζ δζαζςεέκηεξ απυ ηδκ εηηέθεζδ ηαζ μ έκαξ ήηακ μ δζενιδκέαξ ηςκ Γενιακχκ ηαηά ηδκ 

παναιμκή ημοξ ζηα Ζαθάανοηα. 
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αιάπςκ ηαηά ηδκ πανμοζία ηςκ Γενιακχκ ζηδκ πυθδ ηςκ Ζαθαανφηςκ ηαζ 

ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ακηζπμίκςκ, δ πνυζθδρδ ημο βεβμκυημξ απυ ημκ πθδε οζιυ 

ςξ εκυξ άνζζηα μνβακςιέκμο ζπεδίμο ελυκηςζδξ ηςκ Ζαθαανοηζκχκ ( άπμρδ δ 

μπμία ζοιπίπηεζ ιε ηζξ πνμθμνζηέξ ιανηονίεξ πμο έπμοιε ζοθθέλεζ) ηαζ ςξ 

απυννμζα ηδξ εηηέθεζδξ ηςκ Γενιακχκ αζπιαθχηςκ απυ ημοξ ακηάνηεξ (άπ μ-

ρδ πμο δεκ απμδέπμκηαζ μζ ζοκμιζθδηέξ ιαξ πμο ακήημοκ ζηδκ θζθμεαι ζηή 

πθεονά), ηαεχξ ηαζ μνζζιέκεξ θεπημιένεζεξ ζπεηζηά ιε ηδκ απάκ ενςπα ςιή 

ζηάζδ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ αιέζςξ ιεηά ηδκ εηηέθεζδ. Ραναηηδνζζηζηυ ε ί-

καζ υηζ ηακέκαξ ιάνηοναξ δεκ απμδέπεηαζ ηδ εέζδ ηςκ ακηανηχκ πμο απ μ-

ζοκδέεζ ηα ακηίπμζκα ζηα Ζαθάανοηα απυ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ Γενιακχκ αζπι α-

θχηςκ, πςνίξ αέααζα κα ηαηαθένεηαζ άιεζα ηαηά ηδξ Ώκηίζηαζδξ. Μζεακυηαηα 

δεκ ηθήεδηακ βζα ηαηάεεζδ άημια πμο ακήηακ ζημ ΒΏΘ -ΒΗΏΞ. Ώκάιεζα ζηζξ 

ιανηονίεξ , λεπςνίγμοιε αοηή ημο Ώοζηνζαημφ ζοκενβάηδ ηςκ Γενιακχκ ηαζ 

άθθδ Γενιακμεαναίμο δζενιδκέα, επεζδή απμδίδμοκ ηδκ βενιακζηή ε ηδμπή βζα 

ηα βεβμκυηα, ιζαξ ηαζ ζηδνίγμκηαζ ζηζξ βενιακζηέξ πδβέξ πθδνμθυνδζδξ.  

 

δ3. Ξξνζσπηθά αξρεία  

Ξημζπεία βζα ηδκ ένεοκά ιαξ πήναιε ηαζ απυ ημ πνμζςπζηυ ανπείμ ημο  

Ώκδνέα Θμοββμθζά, εηπαζδεοηζημφ  ηαζ ζοββναθέα, μ μπμίμξ έπεζ αζπμθδεεί ιε 

ηδκ ζζημνία ηδξ Θέζδξ εηπαίδεοζδξ ζημ κμιυ ιαξ ηαζ οπήνλε δναζηήνζμ ιέθμξ 

ηδξ ΒΜΛΙ ιε ανιμδζυηδηα  ζηα εηπαζδεοηζηά εέιαηα. Μνυηεζηαζ , ηονίςξ , βζα 

πνμζςπζηέξ ζδιεζχζεζξ απυ παθζυηενδ ένεοκά ημο ζε επίζδια αζαθία ζπμθεί-

ςκ ηδξ Μάηναξ , ηαεχξ ηαζ βζα παθαζυηενα δδιμζζεφιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ ηαημ-

πή ηαζ ηδκ ακηζζηαζζαηή  δνάζδ ημο ΒΏΘ.  

Μμθφ ζδιακηζηυ βζα ηδ ιμκαδζηυηδηά ημο ηαζ ηδκ πνςημηοπία ημο, υζμκ 

αθμνά ηδκ πενζμπή ημο εκδζαθένμκημξ πμο ηαθφπηεζ, απμδείπηδηε ημ ανπείμ 

ημο Αδιήηνδ Θπμβδακυπμοθμο. Λ Α. Θπμβδακυπμοθμξ , δζηαζηζηυξ οπάθθδθμξ 

ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ ηαημπήξ , πένακ ηδξ ζοθθμβήξ ηαημπζηχκ κμιζζιάηςκ 

πμο έπεζ δζαζχζεζ, δζεηέθεζε  ζδνοηζηυ ιέθμξ ηςκ δζμζηδηζηχκ ζοιαμοθίςκ ηδξ 

«Βπζηνμπήξ Μνμκμίαξ ηναημοιέκςκ» ηαζ ημο «Ξοθθυβμο  δζά  ηδκ πνμζηαζίακ 

ηναημοιέκςκ ακδθίηςκ». Έηζζ, υπζ ιυκμ ιαξ βκχνζζε ηδκ φπανλδ ηαζ θεζημον-

βία αοηχκ ηςκ ζςιαηείςκ (δ μπμία δεκ ακαθένεηαζ ζε ηαιία άθθδ πδβή ), αθ-

θά ηαζ δζέζςζε πναηηζηά ηαζ έββναθα ηςκ δφμ ζοθθυβςκ  πμο ακαδεζηκφμοκ 

ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημοξ ηαζ ηδκ πμθθαπθή δνάζδ ημοξ.  

Βκδζαθένμοζα είκαζ ηαζ δ ζοθθμβή ημο Μενζηθή Νμδάηδ απυ έκηοπμ οθζ-

ηυ ηδξ επμπήξ. Μενζθαιαάκεζ απυ πανάκμιεξ εθδιενίδεξ ηςκ μνβακχζεςκ ημο 
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ΒΏΘ, πνμηδνφλεζξ ημοξ,  δζαηαβέξ ηαζ εβηοηθίμοξ ηδξ επανπζαηήξ επζηνμπήξ 

Ζαθαανφηςκ ηαηά ηδκ πενίμδμ  δζαηοαένκδζδξ ηδξ πενζμπήξ απυ ημοξ ακηάν-

ηεξ. Οα ηείιεκα ηνίκμκηαζ ζδιακηζηά , ηαεχξ είκαζ απυ ηα εθάπζζηα πμο δζαζχ-

γμκηαζ ηαζ ιαξ δίκμοκ αοεεκηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ ΒΏΘ, ημκ ηνυπμ άζη δ-

ζδξ ελμοζίαξ ζηζξ πενζμπέξ πμο δζμζημφζε ηαζ ηζξ ιεευδμοξ δνάζδξ ημο.  

Ώπυ ημοξ ηαηέπμκηεξ ανπεζαηυ οθζηυ βζα ηδκ επμπή  μ Ρ. Νμφπαξ ιαξ αν-

κήεδηε ηδκ πνυζααζδ ελδβχκηαξ υηζ ζημ ζφθθμβμ «Άνδξ ΐεθμοπζχηδξ» πμο 

ακήηεζ έπμοκ  πάνεζ υθα ηα ιέθδ  απυθαζδ κα ιδκ παναπςνμφκ ηα ανπεία ημοξ, 

φζηενα απυ ανκδηζηέξ ειπεζνίεξ πμο είπακ απυ ηδκ «ηαηή» πνήζδ ημοξ απυ 

ενεοκδηέξ.  

 

δ4. Θηλεκαηνγξαθηθά αξρεία  

Πθζηυ πμο ηαθφπηεζ ημ εέια ιαξ ελαζθαθίζαιε ηαζ απυ ηζκδιαημβναθ ζ-

ηά κημηζιακηέν ηδξ επμπήξ, πμο δζαζχγμκηαζ ζημ οπμονβείμ Βλςηενζηχκ ηαζ 

ιαξ παναπςνήεδηακ απυ ηδκ Βηαζνεία Ξοθθμβήξ ηαζ Αζάζςζδξ Εζημνζηχκ Ώ ν-

πείςκ Ι. ΏπαΎαξ. Βλάθθμο ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ Brit ish Pathe ακαηαθφραιε α-

πυζπαζια απυ κημηζιακηέν βζα ηδκ απυααζδ ηςκ αββθζηχκ ζηναηεοιάηςκ 

ζηδκ Μεθμπυκκδζμ ηαζ ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ Μάηναξ. Ώπυ αοηά αλζμπμζήζα-

ιε ανηεηέξ ζηδκέξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ Μάηναξ, ηαεχξ 

απμηεθμφκ κημημοιέκηα βζα ηδκ επμπή .  

 

δ5. Ππκπεξάζκαηα   

Βπακελεηάγμκηαξ ζοκμθζηά ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ανπείςκ πμο πνμακαθ έ-

ναιε ηαηαθήβμοιε ζηα ελήξ ζοιπενάζιαηα:  

Οα ανπεία επίζδιςκ θμνέςκ υπςξ είκαζ ημο Αήιμο, ημο Ππμονβείμο 

Βλςηενζηχκ ή ιεθχκ ηδξ ηαημπζηήξ ηοαένκδζδξ ακαθένμκηαζ ηονίςξ ζε εέια-

ηα πμο απαζπυθδζακ ηδκ δζμίηδζδ ηαζ πνμέηορακ ςξ ζοκέπεζα ηδξ ηαημπήξ. 

Νοειίγμοκ , ζοκήεςξ , ακαηφρακηα εέιαηα πμο έπμοκ επζπηχζεζξ ζημκ πθδ-

εοζιυ ή ηδκ μιαθή θεζημονβία πνμτπάνπμκηςκ δδιμζίςκ μνβακζζιχκ, υπςξ 

είκαζ ηα ζπμθεία, ηα δδιμηζηά ζδνφιαηα, μζ οπδνεζίεξ ημζκήξ ςθέθεζαξ, μζ μ-

πμίμζ πθήηημκηαζ είηε απυ ηζξ επζηάλεζξ ηςκ ηαηαηηδηχκ, είηε απυ ηδκ μζημκ μ-

ιζηή ηαηάννεοζδ πμο επήθεε ζημ ηνάημξ. ηακ δεκ δείπκμοκ κα απμζζςπμφκ 

εκηεθχξ ζηα έββναθά ημοξ ηζξ πανειαάζεζξ ηαζ ηα πνμαθήιαηα πμο πνμηαθμ-

φκ μζ ηαηαηηδηέξ, ιπμνεί κα θηάκμοκ ζημ ζδιείμ, ιε εοβεκζηυ αθθά ζμαανυ 

ηυκμ, κα ιεζμθααμφκ ζημοξ ανιυδζμοξ εηπνμζχπμοξ ή κα οπμζηδνίγμοκ ηζξ 

απυρεζξ ημοξ έκακηζ ηςκ ηαημπζηχκ ανπχκ.   
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Αζαθμνά , ζηδ εειαημθμβία αθθά ηαζ ημκ ηνυπμ εέαζδξ ηςκ πνμαθδιά-

ηςκ ημο ηυπμο , θαίκεηαζ ζηδ ζοθθμβή ηςκ εββνάθςκ ημο Ππμονβείμο  Βλςηε-

νζηχκ, πνμενπυιεκςκ απυ ηδκ ηοαένκδζδ ημο ΖαΎνμο. Ώζπμθμφκηαζ ιε ηδ 

δνάζδ ηαζ απήπδζδ ηςκ ακηζζηαζζαηχκ μνβακχζεςκ, ηζξ ζηθδνέξ ζοκεήηεξ 

δζααίςζδξ ημο εθθδκζημφ πθδεοζιμφ, ηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ ανπχκ ηαημπήξ. 

Λζ πθδνμθμνίεξ πνμένπμκηαζ είηε απυ άημια  πμο γμφζακ ζηδκ Βθθάδα  ηαζ ζο-

κενβάγμκηακ  ιε ημοξ Ξοιιάπμοξ ηαζ ηδκ ηοαένκδζδ Οζμοδενμφ , είηε απυ δδ-

ιμζζεφιαηα ημο λέκμο ηφπμο  ηαζ εθθδκζηέξ πνεζαείεξ ζημ ελςηενζηυ .  

Ώκηίεεηα, ζηα ζδζςηζηά ανπε ία ηα έββναθα έπμοκ ζοβηεκηνςεεί ιε αάζδ 

ηδκ ζδζυηδηα ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ημο ηαηυπμο ημο ανπείμο. Έηζζ μζ ζοιιεη έ-

πμκηεξ ή πνμζηείιεκμζ ζηδκ ακηζζηαζζαηή μνβάκςζδ ημο ΒΏΘ δζαζχγμοκ ζημ 

ανπείμ ημοξ έββναθα πμο αθμνμφκ ζηδκ μνβάκςζδ, ζηδ θεζημονβία ηαζ  ηδκ  

δνάζδ ηδξ, ζημ ζηναηυ ηδξ ηαζ ηδ ζηάζδ ημο  πνμξ  ημοξ ηαηαηηδηέξ, ημοξ ζο-

κενβάηεξ ημοξ ηαζ ημκ άιαπμ πθδεοζιυ. Ξηεθέπδ ηδξ ηοαένκδζδξ, ημο Βνοε-

νμφ Ξηαονμφ ή άθθςκ μνβακχζεςκ ζοβηεκηνχκμοκ ηονίςξ επίζδια έ ββναθα 

πμο πενζήθεακ ζηδκ ηαημπή ημοξ, θυβς ηςκ εέζεςκ  πμο ηαηείπακ. Ζαζ ζηζξ 

δφμ πενζπηχζεζξ ηα έββναθα πμο ανήηαιε απμηεθμφκ εκδζαθένμκηα ηείιεκα, 

αθμφ ιαξ δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοθθέλμοιε πθδνμθμνίεξ απυ δζαθμνεη ζ-

ηήξ ή ηαζ ακηίεεηδξ ημπμεέηδζδξ πνςηυηοπεξ πδβέξ ηαζ , φζηενα απυ ζφβηνζ-

ζδ ηαζ δζαζηαφνςζδ ηςκ ζημζπείςκ,  κα ζοκάβμοιε πενζζζυηενμ αζθαθή ζοι-

πενάζιαηα. Ομ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα έββναθα πμο δζαζχγμκηαζ ζε επίζδια ανπε-

ία ημο εζςηενζημφ ηαζ ημο ελςηενζημφ.  

Αζαθμνεηζηυ παναηηήνα έπμοκ ηα πναηηζηά ηςκ ζοκεδνζάζεςκ ηςκ ζο θ-

θυβςκ ηαεδβδηχκ ηςκ ζπμθείςκ Θέζδξ εηπαίδεοζδξ. Λζ ζφθθμβμζ ηςκ ηαεδ-

βδηχκ αζπμθμφκηαζ ιε γδηήιαηα πμο ακαηφπημοκ ζημ ζπμθείμ, ζοκήεςξ θυβς 

ηδξ ηαηήξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ ιαεδηχκ ή ηςκ πνμαθδιάηςκ θεζημονβίαξ ημο 

ζπμθείμο , ζοκεπεία ηςκ δοζημθζχκ πμο έθενε δ ηαηάηηδζδ . Ομ πενζεπυιεκμ 

ηςκ πναηηζηχκ, ακ ηαζ (υπςξ ηάεε δδιυζζμ έββναθμ)  ηδνεί ηδκ δέμοζα μοδε-

ηενυηδηα ζημ εέια ηδξ ηαημπήξ ηαζ ηςκ ζοκεπεζχκ ηδξ , αθήκεζ κα δζαθακεί δ 

ηαηάζηαζδ πμο επζηναημφζε ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ιαξ δίκεζ γςκηακή εζηυκα 

ημο ζπμθείμο ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ ηδξ επμπήξ. 

 

Γ. Ππλεληεύμεηο  

Ξηδ ζοκέπεζα πνμζπαεήζαιε κα ηαθφρμοιε ηα ηεκά ηδξ ζζημνζηήξ ένε ο-

καξ ηαζ κα πθμοηίζμοιε ηζξ υρεζξ ηαζ ηδκ  γςκηάκζα ημο εέιαηυξ ιαξ ιέζα απυ 

πνμζςπζηέξ ζοκμιζθίεξ ιε ακενχπμοξ  πμο έγδζακ ηα βεβμκυηα ηαζ είκαζ ιάν-
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ηονεξ ηδξ επμπήξ. Μένα απυ ημ ελαζνεηζηυ εκδζαθένμκ ηαζ ηδκ ζοκαζζεδιαη ζ-

ηή βμδηεία πμο πνμηαθμφκ μζ ζοκεκηεφλεζξ ιε πνυζςπα ηδξ επμπήξ, δ  ακα-

ζφκεεζδ ηςκ ζζημνζηχκ βεβμκυηςκ ιέζα απυ ηδκ αθήβδζή ημοξ ηαζ δ ηαη αβ-

ναθή πνμζςπζηχκ ειπεζνζχκ, ζοκαζζεδιάηςκ, απυρεςκ βζα ηζξ ελεθίλεζξ, α-

ηυια ηαζ θεπημιενεζχκ ηδξ ζδζςηζηήξ γςήξ απμδείπηδηε πμθφηζιδ, η αεχξ έπεζ 

εθάπζζηα αλζμπμζδεεί απυ παθζυηενμοξ ενεοκδηέξ ηαζ απμδίδεζ, ιε ιμκαδζηυ 

ηνυπμ , ηδκ ημζκςκία ηδξ επμπήξ ζε ηάεε ηδξ έηθακζδ. Βπζπθέμκ, επεζδή  δ ζο-

κέκηεολδ θεζημονβεί ηαζ ζακ «ιέζμ ακαηάθορδξ βναπηχκ ηεηιδνίςκ ηαζ θς-

ημβναθζχκ, πμο αθθζχξ δεκ εα ιπμνμφζακ κα είπακ ακζπκεοηεί» 1, ςξ ηέημζμ 

ιαξ αμήεδζε κα βκςνίζμοιε  ηα πνμζςπζηά ανπεία ζοκμιζθδηχκ ιαξ ( Μ. Νμ-

δάηδ, Α. Θπμβδακυπμοθμο) ηαζ ζδιακηζηυ θςημβναθζηυ οθζηυ.   

Γζα ημ ζημπυ αοηυ πθδζζάζαιε δζάθμνα πνυζςπα ιε ηνζηήνζμ κα έπμοκ 

ηάπμζεξ ζδιακηζηέξ ειπεζνίεξ απυ ηδκ επμπή ηαζ κα είκαζ ζε εέζδ κα ηζξ ακ α-

ζοκεέζμοκ ιεηά απυ ηυζα πνυκζα. Θεςνήζαιε , επίζδξ,  ακαβηαίμ κα δζαιμν-

θχζμοιε, ιε αάζδ ηζξ ιανηονίεξ, ιζα εζηυκα ηδξ ηαημπήξ ηαζ ηδξ Ώκηίζηαζδξ 

απυ δζάθμνεξ πενζμπέξ ημο κμιμφ ηαζ ηονίςξ ηζξ ιεβαθφηενεξ πυθεζξ ή εηείκεξ 

πμο ήηακ ζδζαίηενα ζδιακηζηέξ βζα ημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα. Γζ αοηυ ηαζ επ ζ-

δζχλαιε κα ιζθήζμοιε ιε έκακ ημοθάπζζημκ ηάημζημ απυ ηάεε ηέημζα πενζμπή. 

Ώκηίζημζπμ ζηυπμ είπε δ πνμζπάεεζά ιαξ κα ένεμοιε ζε επαθή ιε πνυζςπα 

δζαθμνεηζημφ θφθμο , δθζηζαηχκ, ημζκςκζηχκ ή επαββεθιαηζηχκ μιάδςκ πμο 

πανμοζίαγακ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ζε ζπέζδ ιε ημ εέια ιαξ ή είπακ δζαδνα-

ιαηίζεζ αανφκμκηα νυθμ.  

Έηζζ, ηα πνυζςπα πμο επζθέλαιε βζα ζοκέκηεολδ  δεκ πνμένπμκηαζ ιυκμ 

απυ ημ πχνμ ηςκ ακηανηχκ ή ηςκ πνςηενβαηχκ ηδξ Ώκηίζηαζδξ αθθά είκαζ 

άημια πμο ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηέξ μιάδεξ ημο πθδεοζιμφ: ιδηένεξ πμο 

αβςκίζηδηακ κα ακαενέρμοκ ηα παζδζά  ημοξ ζηζξ ζηενήζεζξ ηαζ ηζξ δοζημθίεξ 

ηδξ ηαημπήξ, ιζηνμί ηαζ ιεβαθφηενμζ ιαεδηέξ, πμο, ιέζα απυ ηδκ λεβκμζαζζά 

ηδξ δθζηίαξ ημοξ, ακηζιεηχπζζακ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ απυ ημοξ εκήθζηεξ ηζξ 

ζηθδνέξ ζοκεήηεξ, εηπαζδεοηζημί , πμο αίςζακ ηζξ δοζημθίεξ ζηδ θεζημονβία 

ηςκ ζπμθείςκ ηαζ πνμζπάεδζακ κα αμδεήζμοκ ηδκ ημπζηή ημζκςκία ζακ πνα β-

ιαηζημί «δάζηαθμζ», Βαναίμζ ηαζ Εηαθμπαηνζκμί, πμο απμηεθμφζακ λεπςνζζηέξ 

μιάδεξ ιέζα ζημκ παηνζκυ πθδεοζιυ, ηαβιαηαζθαθίηεξ, πμο εεςνήεδηακ ζ ο-

κενβάηεξ ηςκ ηαηαηηδηχκ ηαζ πμθθέξ άθθεξ ηαηδβμνίεξ. Λ ηαεέκαξ ημοξ έπεζ 

κα πνμζεέζεζ ηάηζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ πμο είπε 

δζαιμνθςεεί επί ηαημπήξ ζηζξ πυθεζξ ηαζ ηα πςνζά ηδξ ΏπαΎαξ ηαζ, πανά ηζξ 

                                           
1 P. Thomson, (1998), ζ. 24. 
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ζημπζιυηδηεξ ηαζ ηδκ, δεεθδιέκδ ή ιδ, παναπμίδζδ ηςκ ζοιαάκηςκ, ιπμνεί 

κα αμδεήζεζ ημκ ενεοκδηή κα δζαιμνθχζεζ ηδκ εζηυκα ηδξ γςήξ, ηςκ ακηζθή-

ρεςκ ηαζ ηςκ παεχκ ηδξ επμπήξ εηείκδξ.  

Οα πενζζζυηενα απυ ηα άημια πμο επζθέπηδηακ βζα ζοκέκηε ολδ ιαξ έβζ-

κακ βκςζηά φζηενα απυ ζφζηαζδ ζοκμιδθίηςκ ημοξ, ζοιπαηνζςηχκ ημοξ ηαζ , 

ζοκήεςξ , μιμσδεαηχκ ημοξ. Ώνηεηά άημια , επίζδξ, ηα βκςνίζαιε απυ δδιμζζ-

εφιαηα ή ακαθμνέξ  ηδξ δνάζδξ ημοξ ζηδ αζαθζμβναθία. Ξημπυξ ιαξ ήηακ κα 

ιδκ πνμένπμκηαζ υθμζ απυ ιζα πθεονά δνάζδξ, μφηε κα βκςνίζμοιε ηζξ απ υ-

ρεζξ ηαζ ηδ δνάζδ ιυκμ υζςκ ζοιιεηείπακ εκενβά ηαζ επίζδια ζημ ακηζζηαζ ζ-

αηυ ηίκδια  αθθά ηαζ υζςκ ζοιιεηείπακ αοευνιδηα, ιε ημ δζηυ η μοξ ηνυπμ ,  ή, 

βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ, δεκ ζοιιεηείπακ ηαευθμο  αθθά αίςζακ ηα βεβμκυηα 

ηαζ έπμοκ δζαιμνθχζεζ άπμρδ βζ αοηά.   

Ξηδκ ίδζα ηαηδβμνία εα εκηάλμοιε ηαζ ηα άνενα ηδξ ημπζηήξ Ζαθαανοη ζ-

κήξ εθδιενίδαξ «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», δ μπμία ακαθένεηαζ ηαηά ηαζν μφξ 

ζε επίιαπα βεβμκυηα ηδξ επμπήξ ηδξ ηαημπήξ ηαζ ηονίςξ ζε υζα αθμνμφκ ζημ 

Ζαθαανοηζκυ μθμηαφηςια. Ομ εκδζαθένμκ  είκαζ υηζ δ εθδιενίδα αοηή έπεζ δ ζ-

αζχζεζ,  ιέζα απυ νεπμνηάγ, ζοκεκηεφλεζξ ηαζ πμθοζέθζδα αθζενχιαη α, ζδ-

ιακηζηέξ ιανηονίεξ Βθθήκςκ ηαζ Γενιακχκ πνςηαβςκζζηχκ ηςκ βεβμκυηςκ  μζ 

μπμίμζ δεκ γμοκ ζηζξ ιένεξ ιαξ.  

 

ΗV. ΞΖΓΔΠ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ  

 

Ομ ακηζηείιεκμ ηδξ ένεοκάξ ιαξ δεκ δζηαζμθμβεί ζοζηδιαηζηή  πνήζδ ηδξ 

πμζμηζηήξ ιεευδμο ζηδκ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ. Οέημζμο ηφπμο ημζκςκζημ σ-

δεμθμβζηά εέιαηα  πμο ενιδκεφμοκ επζθμβέξ ηαζ δνάζεζξ ακενχπζκςκ μιάδςκ 

εκηάζζμκηαζ ζηα πμθζηζζιζηά θαζκυιεκα ηαζ δεκ οπαημφμοκ ζε πμζμηζηέξ ακ α-

θφζεζξ.  Βλάθθμο, δ ζοβηέκηνςζδ πμζμηζηχκ ζημζπείςκ δεκ ζημπεφεζ πανά ζηδκ 

ακαζφκεεζδ ηδξ ζζημνζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. Έηζζ ζηδκ πανμφζα δζαην ζαή δεκ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηέημζμο ηφπμο ακαθφζεζξ πανά ιυκμ ζοβηνζηζηή π ανμοζίαζδ 

ηςκ δεδμιέκςκ πμο οπάνπμοκ ζε έηηαζδ ζηακή χζηε κα ελαπεμφκ ζοιπενάζ-

ιαηα. Δ ζοπκυηδηα ηδξ ειθάκζζδξ ή δ απμοζία πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε η άπμ-

ζμ απ΄ηα οπυ ένεοκα γδηήιαηα μδδβεί ζε δζαπζζηχζεζξ πμο, ιε δζαζηαφνςζδ 

ηαζ άθθςκ ζημζπείςκ, ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ αζθαθείξ. Σζηυζμ, δ έθθεζρδ 

επανηχκ δεδμιέκςκ ειπμδίγεζ  ηδ πνήζδ ηδξ πμζμηζηήξ ιεευδμο ζε άθθεξ π δ-

βέξ εηηυξ ημο κυιζιμο ηφπμο ηαζ, βζα μνζζιέκα εέιαηα, ηδξ αζαθζμβναθίαξ ηαζ 

ηςκ ζοκεκηεφλεςκ.  Έηζζ, ααζζζηήηαιε ηονίςξ ζηδκ ηνζηζηή αλζ μθυβδζδ ηςκ 
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πδβχκ ηαζ ηδκ πμζμηζηή ημοξ ακάθοζδ.  

 

Α. ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ  

Ξηδ ιεθέηδ ηδξ αζαθζμβναθίαξ ηαεμνζζηζηυ νυθμ δζαδναιαηίγεζ μ έθε β-

πμξ ηδξ αλζμπζζηίαξ ηαζ ηδξ εβηονυηδηαξ ημο ηεζιέκμο. Ξημζπεία πμο ε πδνεά-

γμοκ ηδκ άπμρή ιαξ βζα ημ ααειυ αλζμπζζηίαξ ημοξ είκαζ: δ πνμκζηή ηαζ ζ οκα-

ζζεδιαηζηή απυζηαζδ ημο ζοββναθέα απυ ηα βεβμκυηα, δ ημπμεέηδζή ημο ζε 

ηάπμζα πμθζη ζημσδεμθμβζηή ιενίδα  ηδξ επμπήξ , δ άπμρδ πμο εηθένεζ ηαζ ηα ε-

πζπεζνήιαηα ζηα μπμία ηδ  ζηδνίγεζ , ακηζθάζεζξ ζηζξ μπμίεξ πέθηεζ, ηα εέιαηα 

ζηα μπμία ηαηά ζοπκυηδηα ακαθένεηαζ ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ακηζιεηςπ ί-

γεζ, απμζζςπά ή δζαζηνεαθχκεζ ηζξ δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ ηαζ ζδεμθμβίεξ. Ά θθεξ 

ζδιακηζηέξ παναιέηνμοξ απμηεθμφκ δ πνμέθεοζδ ηςκ ζημζπείςκ πμο π νδζζ-

ιμπμζεί μ ζοββναθέαξ, μ ηνυπμξ πμο ηα αλζμπμζεί, δ άκηθδζδ πθδνμθμνζχκ 

απυ πνμζςπζηέξ ειπεζνίεξ  ή ιανηονίεξ άθθςκ, δ ηοπυκ ακάιεζλδ ημο ζοββνα-

θέα ζημ βεβμκυξ.  

θα αοηά ιαξ αμήεδζακ κα έπμοιε ιζα ζοβηνμηδιέκδ άπμρδ βζα ηδκ 

αλζμπζζηία ημο ηάεε ένβμο. Ξηδκ ένεοκα ηδξ αλζμπζζηίαξ ιαξ αμδεά ηαζ δ δ ζ-

αζηαφνςζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ ηςκ αζαθζμβναθζηχκ ηεζιέκςκ ιε άθθα ηέημζα 

ηαεχξ ηαζ ιε ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ιαξ πανέπμοκ μζ πνςημβεκείξ  πδβέξ,  χζηε 

κα απμηαθοθεμφκ ηεκά,  ακαηνίαεζεξ ή ζημπζιυηδηεξ ηςκ ζοββναθέςκ. πμο  

αοηυ δεκ ήηακ δοκαηυ, μζ πθδνμθμνίεξ παναεέημκηαζ ηνζηζηά ή, ακ εεςνμ φκ-

ηαζ εκηεθχξ εηηυξ πναβιαηζηυηδηαξ, απμζζςπχκηαζ πθήνςξ.  

 

Β. ΡΞΝΠ  

α. Λόκηκνο Ρύπνο  

Ξηδκ ένεοκά ιαξ ζημκ ημπζηυ ηφπμ ηδξ επμπήξ πνδζζιμπμζήζαιε ηδ κ  

ιέεμδμ ακάθοζδξ ημο πενζεπμιέκμο. Δ ιεεμδμθμβία αοηή ιαξ μδήβδζε ζηδκ 

ακάβκςζδ ημο ακηζηεζιέκμο ιαξ ιε πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά ηνζηήνζα. Ρςνίξ κα 

πνμπςνήζμοιε ζε ακαθοηζηή πμζμηζηή ηαηαιέηνδζδ ηςκ άνενςκ ηςκ ελεη α-

γυιεκςκ εθδιενίδςκ, ενεοκήζαιε ηδκ ζοπκυηδηα ηδξ ειθάκζζδξ (ηυζμ ζηδκ 

πνχηδ ζεθίδα, υζμ ηαζ ζηζξ εζςηενζηέξ) άνενςκ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ πείκα 

ηαζ ηζξ δοζημθίεξ δζααίςζδξ ημο άιαπμο πθδεοζιμφ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ήπζα έ η-

ηθδζδ πνμξ ηζξ ανπέξ ηαημπήξ κα ζοκδνάιμοκ ζημ πνυαθδια ή άνενςκ πμο 

απδπμφκ ηδκ πνμπαβάκδα ηςκ ηαηαηηδηχκ ηθπ. Δ ένεοκα αοηή ιαξ έδεζλε ιζα 

δζαθμνμπμίδζδ ζημκ ηνυπμ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ εθδιενίδεξ ηδξ επμπήξ η μ-

οξ ηαηαηηδηέξ ηαζ έηζζ ιπμνέζαιε κα ακηζθδθεμφιε ημκ πνμζ ακαημθζζιυ ημ-
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οξ, εκχ πανάθθδθα δζαηνίκαιε ηζξ ιεηααμθέξ ζηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ ίδζαξ εθδ-

ιενίδαξ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο ηαζ ηδκ ακαηαηάηαλδ ημο πμθει ζημφ ηαζ 

πμθζηζημφ πεδίμο.  

Μανάθθδθα , δ πμζμηζηή ακάθοζδ ημο πενζεπμιέκμο ιαξ αμήεδζε κα η α-

ηακμήζμοιε ζε αάεμξ ηα υζα ακαθένμκηαζ ζ ε ηάεε εθδιενίδα ηαζ κα εκημπ ί-

ζμοιε έηζζ ηζξ πνμεέζεζξ ηδξ. Δ εέζδ  ζηδκ μπμία  ημπμεεημφκηαζ άνενα πμο 

αθμνμφκ ζημ δνάια ηςκ πμθζηχκ ή πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ ηαηαηηδηή ηαζ ηδκ 

πνμπαβάκδα πμο πνμένπεηαζ άιεζα ή έιιεζα απυ αοηυκ, δ έηηαζή ημοξ  ηαζ μ 

εκεμοζζχδδξ ή ηοπζηυξ ηνυπμξ πανμοζίαζήξ ημοξ ιπμνμφκ κα ιαξ πμοκ πμθθά 

βζα ηδ ζηάζδ ηάεε εθδιενίδαξ ζηα κέα δεδμιέκα ηδξ ηαημπήξ. Βπίζδξ, δ 

θναζεμθμβία πμο οζμεεηείηαζ ηάεε θμνά ζηζξ ακαθμνέξ πνμξ ημκ ηαηαηηδηή, 

δ πμιπχδδξ ή απθή ακαθμνά ζηζξ κίηεξ ημο ζημ πμθειζηυ ιέηςπμ, αη υια ηαζ 

δ δμιή ημο πνςημζέθζδμο ηαζ ημ εέια ημο ηφνζμο άνενμο ιπμνμφκ κα ι αξ 

αμδεήζμοκ κα ελάβμοιε αζθαθή ζοιπενάζιαηα βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ εθ δ-

ιενίδαξ. Λζ δζαπζζηχζεζξ αοηέξ εα ζοκηεθέζμοκ ζημ κα ελαηνζαχζμοιε ημ 

πμζμζηυ ηδξ αηνίαεζαξ ηςκ ακαθενυιεκςκ ηαζ, ιε ηδ ζοβηνζηζηή ακάβκςζδ, 

κα ηαηακμήζμοιε ηζξ μιμζυηδηεξ ηαζ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ εθδιενίδςκ.   

  

β.  Ξαξάλνκνο Ρύπνο  

Ώημθμοεήζαιε ηζ εδχ ηδ ιέεμδμ ακάθοζδξ ημο πενζεπμιέκμο. Μαν αα-

θέπμκηαξ ηδ  ζοζηδιαηζηή πμζμηζηή ακάθοζδ, αθμφ ηάηζ ηέημζμ δεκ  εα ιαξ έ-

δζκε ζαθή απμηεθέζιαηα  θυβς ημο εθθζπμφξ οθζημφ, πνμπςνήζαιε ζηδκ πμ ζμ-

ηζηή. Ομ πενζεπυιεκμ αοηχκ ηςκ εθδιενίδςκ είκαζ πανυιμζμ. Οα πενζζζυη ενα 

άνενα ακαθένμκηαζ ζηζξ ζοκδζαζηέρεζξ ηςκ μνβάκςκ ημο ΒΏΘ ηαζ ζηζξ απμ-

θάζεζξ ημοξ, ζηα βεβμκυηα ημο πμθέιμο ηαζ ηζξ κίηεξ ημο ΒΗΏΞ, ζηα πμθζη ζηά 

βεβμκυηα ηαζ ηδκ ζοκενβαζία ιε ηδκ ηοαένκδζδ ημο ΖαΎνμο, εκχ ζηνέθμκηαζ 

ιε οανζζηζηά άνενα ηαηά ηςκ ηάεε είδμοξ επενχκ ημοξ (ηςκ Γενιακχκ ηαζ 

ηςκ ζοκενβαηχκ ημοξ, ημο Γθφλιπμονβη, ηςκ Οαβιάηςκ Ώζθαθε ίαξ). Οα άν-

ενα πμο αθμνμφκ  ζηζξ εκένβεζεξ ηςκ μνβακχζεςκ ημο ΒΏΘ είκαζ θοζζηά ε κ-

εμοζζχδδ ηαζ ελαίνμκηα ζ μζ μπμζεζδήπμηε απμθάζεζξ ημοξ. Θέζα απυ αοηά, 

ιπμνμφιε κα ακαπαναζηήζμοιε ηδ γςή ζηζξ ημπζηέξ ημζκςκίεξ πμο ανίζη μκ-

ηακ οπυ ηδ δζαηοαένκδζδ ημο ΒΏΘ, εκχ ημ ηνζηζηυ ιάηζ ημο ενεοκδηή ιπμνεί 

κα εκημπίζεζ ημ πκεφια πμο δζαηαηείπε ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηαευνζγε η δ ζηάζδ 

ηδξ έκακηζ ηςκ «άθθςκ». ΐθέπμοιε, δδθαδή, ηδκ άθθδ υρδ ημο ηφπμο, πμο 

δεκ θμβμηνίκεηαζ,  υπςξ μ κυιζιμξ, αθθά πανμοζζάγεζ ηα βεβμκυηα απυ ηδκ δ ζ-

ηή ημο πθεονά, αζηχκηαξ ιζα δζαθμνεηζηή πνμπαβάκδα.   
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Βπμιέκςξ, υζμκ αθμνά ζημκ έθεβπμ ηδξ αλζμπζζηίαξ  ηςκ πθδνμθμνζχκ 

πμο πανέπμοκ μ κυιζιμξ ηαζ μ πανάκμιμξ ηφπμξ, μ ενεοκδηήξ βκςνίγεζ υηζ δ 

ιμκυπθεονδ ηαζ ιενμθδπηζηή έηεεζδ ηςκ βεβμκυηςκ ηζ απυ ημοξ δφμ δεκ 

ιπμνεί πανά κα πανμοζζάγεζ ηδκ άπμρδ ιυκμ ιίαξ πθεονάξ,  αοηήξ πμο εηάζ-

ημηε οπδνεηείηαζ. Δ θμβμηνζζία ειπυδζγε ηζξ κυιζιεξ εθδιενίδεξ κα είκαζ ακηζ-

ηεζιεκζηέξ ηαζ μ ζηυπμξ ηςκ πανάκμιςκ ήηακ κα πνμζαάθμοκ ημκ ηαηαηη δηή, 

αδζαθμνχκηαξ βζα οπεναμθέξ ηαζ ακαηνίαεζεξ πμο πθήηημοκ ηδκ αθήεεζα 1. Β-

πμιέκςξ πνεζάγεηαζ ηνζηζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ δδιμζζεοιάηςκ ηαζ ηςκ δφμ.  

 

Γ. ΑΟΣΔΗΑ  

Ζαηά ηδκ ένεοκα δδιυζζςκ ηαζ ζδζςηζηχκ ανπείςκ ηαζ ζοθθμβχκ ηαε μ-

νζζηζηυ πανάβμκηα εθέβπμο ηςκ δεδμιέκςκ απμηέθεζε ημ άημιμ ή μ  θμνέαξ 

ζημκ μπμίμ ακήηε ημ ανπείμ. Ζζ εδχ ζζπφεζ υ,ηζ  ηαζ βζα ηδκ ηνζηζηή αλζμθυβδζδ 

ηδξ αζαθζμβναθίαξ, δδθαδή πμζμξ ηαζ ιε πμζα αθμνιή  βνάθεζ ημ ηείιεκμ, ζε 

πμζμοξ απεοεφκεηαζ,  πμζα ζημπζιυηδηα ελοπδνεηεί.  Θε αοηή ηδκ ένεοκα ,  έκα 

ανπεζαηυ ηείιεκμ ιπμνεί κα απμηαθφρεζ πμθφ πενζζζυηενα απυ υζα βν άθεζ.  

Ππάνπμοκ υιςξ ηαζ πενζπηχζεζξ πμο δ πνμέθεοζδ ημο ηεζιέκμο δεκ ζ ο-

κάδεζ ιε ημ πενζεπυιεκυ ημο, ηαεχξ ημ ηεθεοηαίμ εηθνάγεζ πανάημθιεξ απ υ-

ρεζξ βζα ημ πχνμ ημκ μπμίμ εηπνμζςπεί μ ζοκηάηηδξ ημο. Έηζζ, δ δζαιανηονία  

ηδξ ηαημπζηήξ ηοαένκδζδξ πνμξ ηζξ βενιακζηέξ ζηναηζςηζηέξ ανπέξ βζα ζοθ-

θήρεζξ πμθζηχκ ςξ μιήνςκ, ζοκμδεουιεκδ απυ  ηδκ οπυικδζδ ηςκ οπμπνεχ-

ζεςκ ηδξ  δφκαιδξ ηαημπήξ  ζφιθςκα ιε ηδ ζφιααζδ ηδξ Ράβδξ ημο 1907 , α-

ζθκζδζάγεζ βζα ηδκ ηυθιδ ηδξ 2. Βλίζμο απμηαθοπηζηή είκαζ δ εζςημιιαηζηή ην ζ-

ηζηή πμο αζηεί ζηέθεπμξ ημο ΒΏΘ ηαζ ημο ΖΖΒ, δ μπμία επζαεααζχκεζ ηαζ εν-

ιδκεφεζ ηδκ ηαηαηνζηέα απυ πμθθμφξ ζοιπενζθμνά ηςκ μνζζιέκςκ ιεθχκ 

ημο3. Ζείιεκα ζακ ηζ αοηά είκαζ πμθφηζια ηαηά ηδκ δζαζηαφνςζδ ηδξ αλζμπ ζ-

ζηίαξ άθθςκ πδβχκ, απαζημφκ ςζηυζμ πενζζζυηενδ ένεοκα βφνς απυ ηζξ ζο κ-

εήηεξ πμο ηα  πνμηάθεζακ, ηάηζ πμο δεκ οπάβεηαζ ζηα υνζα ηδξ ενβαζίαξ ιαξ.  

 

Γ. ΠΛΔΛΡΔΜΔΗΠ    

Δ πνήζδ πνμθμνζηχκ ιανηονζχκ ςξ ζζημνζηήξ πδβήξ απμηεθεί ζπεηζηά 

πνυζθαηδ ιέεμδμ ηαζ οπδνεηεί, ηαηά ημκ P. Thomson, ημκ «ημζκςκζηυ» νυθμ 

                                           
1 X. Φθάσζεν, (1995), η.Ώ΄, ζ. 117. 
2 Εζημνζηυ Ώνπείμ Ππ. Βλςηενζηχκ, Ζαημπζηή Ζοαένκδζδ, Φ.5/1941. Ξημ ελήξ ΕΏΠ.Βλ., ηαη.ηοα. 
3 ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, Φ. 418. 



 42 

ηδξ Εζημνίαξ 1. Ξηδ ιεθέηδ ιαξ εεςνήζαιε απαναίηδημ κα ηζξ ζοιπενζθάαμοιε, 

υπζ ιυκμ βζα κα  ζοιπθδνχζμοιε ηα ηεκά ηςκ άθθςκ ζζημνζηχκ πδβχκ α θθά 

ηαζ βζα κα δζαζχζμοιε ηαζ κα ακαδείλμοιε ηδκ «ζοθθμβζηή ικήιδ», δδθαδή ημ 

πςξ απμηνοζηαθθχεδηακ ηα βεβμκυηα ζηδ ικήιδ ηςκ αηυιςκ πμο ηα έγδζακ. 

Ξφιθςκα ιε ηδκ Ν.ΐ.Θπμοζπυηεκ, «ηυζμ δ ζοθθμβζηή ικήιδ υζμ  ηαζ δ Εζημ-

νία δεκ ακαπανζζημφκ ημ πανεθευκ "υπςξ πναβιαηζηά έβζκε‖, αθθά ημ ακα-

ζοβηνμημφκ οπυ ημ πνίζια ημο πανυκημξ» 2. Βλάθθμο, ηαεχξ δ ικήιδ ε ίκαζ ε-

πζθεηηζηή, ημ εκδζαθένμκ ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ «είκαζ αοηυ πμο εοιμφκηαζ μζ ημ ζ-

κμί άκενςπμζ απυ ηα ιεβάθα βεβμκυηα ηζ υπζ αοηυ πμο εα έπνεπε κα εοιμφκ-

ηαζ ή αοηυ πμο μζ ζζημνζημί απμδεζηκφμοκ πςξ πνάβιαηζ είπε ζοιαεί» 3. Δ εν-

ιδκεία ηςκ ηάεε είδμοξ πθδνμθμνζχκ πμο ιαξ πανέπμκηαζ ηαηά ηδκ ζοκέ κηε-

ολδ είκαζ αοηή πμο εα ειααεφκεζ ηαζ εα δχζεζ ιζα άθθδ δζάζηαζδ ζηα βεβ μκυ-

ηα ηαζ ηζξ επζπηχζεζξ ημοξ. Μανάθθδθα μζ ζοκεκηεφλεζξ ιαξ δίκμοκ ιμκαδζηά 

ζημζπεία βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδκ ιεθέηδ ηςκ ζοιπενζθμνχκ πμθζηχκ δζα-

θμνεηζηχκ πμθζηζημημζκςκζηχκ μιάδςκ  ζηα βεβμκυηα πμο ελεηάγμοιε.  

Γκςνίγμκηαξ υηζ, υπςξ ζηα βναπηά ηείιεκα, έηζζ  ηαζ ζηζξ πνμθμνζηέξ 

ιανηονίεξ ζδιακηζηυ δεκ είκαζ ιυκμ υ,ηζ θέβεηαζ αθθά ηονίςξ υ,ηζ εκκμείηαζ 4, 

δχζαιε ζδζαίηενμ αάνμξ ηαζ ζηα παναβθςζζζηά ζημζπεία ηδξ ζοκμιζθίαξ ( επζ-

ημκζζιυξ, εηθνάζεζξ ημο πνμζχπμο ηθπ.) , ζηδκ πνμεοιία ή ηδκ απμθοβή ημο 

ζοκμιζθδηή ιαξ  κα ημπμεεηδεεί ζε ηάπμζμ βεβμκυξ, ζηδκ επακάθδρδ μνζζιέ-

κςκ θέλεςκ, απυρεςκ ή πενζζηαηζηχκ ηαηά ηδ ζογήηδζδ. Ώηυια ηαζ δ επίιμκδ 

άνκδζδ μνζζιέκςκ ζηδκ πνυζηθδζδ κα ζοκμιζθήζμοκ ιαγί ιαξ βζα ηδκ επμπή 

ηδξ ηαημπήξ δζενεοκήεδηε, ηαηά ημ δοκαηυκ, ζε ζογήηδζή ιαξ ιε άημια πμο 

ημοξ βκχνζγακ, χζηε κα ενιδκεφζμοιε ηδ ζηάζδ ημοξ αοηή . Βλίζμο ζδιακηζ-

ηυ, βζα ηδκ ενιδκεία ηδξ ζηάζδξ ηάπμζςκ ζοκμιζθδηχκ ιαξ ηαηά ηδκ επμπή 

ηδξ ηαημπήξ αθθά ηαζ ηαηά ηδκ ζοκέκηεολδ , εεςνήζαιε  κα θάαμοιε οπυρδ 

ιαξ ηδκ ζδζμζοβηναζία ημοξ (ζοκαζζεδιαηζηυξ ή απαεήξ,  αοευνιδημξ  ή ζοβ-

ηναηδιέκμξ, πνμζδκήξ  ή επζθοθαηηζηυξ), δ μπμία ιανηονεί ζημζπεία ηδξ πνμ-

ζςπζηυηδηάξ ημοξ πμο έιεζκακ ακαθθμίςηα ζημ πνυκμ αθθά ηαζ ενιδκεφεζ ηζξ 

ακηζδνάζεζξ ημοξ ζε δζάθμνα ζδιεία ηδξ ζοκέκηεολδξ.   

Ομ ενςηδιαημθυβζμ πμο πνδζζιμπμζήζαιε ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ αθμνμφζε 

ζε βεκζηέξ βναιιέξ ηα ίδζα εέιαηα πνμζανιμζιέκα πάκημηε ζηδκ δθζηία  ημο 

ζοκμιζθδηή ιαξ  ηαηά ηδκ ηαημπή, ηδκ απαζπυθδζδ (ημο ίδζμο ή ημο παηένα 

                                           
1 P. Thomson, (1998), ζ. 22. 
2 Ν.ΐ. Θπμοζπυηεκ, (1997), ζ. 210. 
3 E. Hobsbawm, (1998), ζ. 253. 
4 R. Perks-A. Thomson, (1998), ζ. 103.  
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ημο), ημκ ηυπμ ηαηαβςβήξ, ηδκ εκενβυ δνάζδ ημο ή υπζ ηθπ. Βπζθέλαιε ημκ 

ακμζηηυ ηφπμ ενςηήζεςκ ηαζ ιυκμ ζε πενίπηςζδ δοζημθίαξ ηαηακυδζδξ απυ 

ημκ ζοκμιζθδηή ιαξ  πνδζζιμπμζήζαιε ημκ ηθεζζηυ. Ζάπμζεξ θμνέξ αμδεμφζ α-

ιε ηδκ ικήιδ ημο ζοκμιζθδηή ιαξ γδηχκηαξ ημο κα ιαξ επζαεααζχζεζ ακ ίζποε 

ιία ιανηονία πνμθμνζηήξ ή βναπηήξ πδβήξ βζα ηάπμζμ εέια. Άθθεξ θμνέξ πνε-

ζάζηδηε κα δζαηυρμοιε ηζξ ιαηνδβμνείξ πανεηαάζεζξ ημο βζα εέιαηα πμο α-

θμνμφζακ άθθεξ επμπέξ (ηονίςξ ηδκ επμπή ημο ειθοθίμο) ή  κα ημκ επακαθέ-

νμοιε ζηδ πνμκμθμβζηή αθθδθμοπία  ηςκ βεβμκυηςκ, θυβς ηδξ ζφβποζδξ πμο 

έπεζ πνμηθδεεί απυ ηδκ πνμκζηή απυζηαζδ. Λνζζιέκεξ θμνέξ, ςζηυζμ, μζ α-

καθμνέξ ζηδκ επμπή ημο ειθοθίμο ή ηδκ ιεηειθοθζαηή είκαζ ζηυπζιεξ ηαζ 

ζημπεφμοκ κα ηαηαδείλμοκ ηδκ αδζηία πμο εεςνμφκ υηζ οπέζηδζακ υηακ δζχπ-

εδηακ ςξ ιέθδ ημο ΒΏΘ-ΒΗΏΞ ηδκ ιεηαηαημπζηή πενίμδμ. Ξοπκά μζ ζοκμιζθδ-

ηέξ ιαξ κζχεμοκ ηδκ ακάβηδ κα απμθμβδεμφκ ηαζ κα πείζμοκ, αηυια ηζ ακ δεκ 

ημοξ γδηήεδηε, έζης οπαζκζηηζηά, ηάηζ ηέημζμ .  

Ξημ ηέθμξ ηδξ ζοκέκηεολδξ γδημφζαιε πάκηα απυ ημκ ζοκμιζθδηή ιαξ 

κα ακαθενεεί ηαζ ζε υ,ηζ άθθμ μ ίδζμξ εεςνμφζε αλζυθμβμ  κα ακαθένεζ  βζα ηδκ 

επμπή ηδξ ηαημπήξ ηαζ ειείξ δεκ πνμαθέραιε κα ημ ζοιπενζθάαμοιε ζηζξ ε-

νςηήζεζξ. Ώνηεηέξ θμνέξ αοηή δ ενχηδζδ, φζηενα απυ ακαιμκή ηάπμζμο πν μ-

κζημφ δζαζηήιαημξ βζα ζηέρδ ή ηάπμζμοξ δζζηαβιμφξ ημο ζοκμιζθδηή βζα ημ 

ακ δ ακαθμνά ημο εα είκαζ αλζυθμβδ, έθενε ζημ θςξ ζδιακηζηά εέιαηα. Ώπμ-

ηαθοπηζηή ηδξ πνυζθδρδξ ηςκ βεβμκυηςκ απυ ημοξ ζοκμιζθδηέξ ιαξ είκαζ ηαζ 

δ ηεθζηή ενχηδζδ: «Μμζα άπμρδ έπεηε ζήιενα βζα ηδκ επμπή εηείκδ;»  

Ώπυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ πμο δζελήβαιε ζηα πθαίζζα ηδξ ένεοκάξ ιαξ ηαηα-

θήβμοιε ζε μνζζιέκεξ εκδζαθένμοζεξ δζαπζζηχζεζξ: 

α) άημια κευηενδξ, ζπεηζηά, δθζηίαξ ηαηά ηδ ζοβηεηνζιέκδ επμπή, έπμ-

οκ ακαικήζεζξ, ηονίςξ εζηυκεξ ηαζ ειπεζνίεξ, πμο ενιδκεφμοκ ιεηαβεκέζη ενα 

ιε αάζδ ηζξ βκχζεζξ πμο απέηηδζακ εκ ης ιεηαλφ. Ζαηά ηδ δζήβδζδ ηαζ ιε ηζξ 

ηαηάθθδθεξ ενςηήζεζξ εοιμφκηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενα πμο ένπμκηαζ ζημ κμο 

ημοξ αοευνιδηα, βζ αοηυ ηαζ δ ζογήηδζδ ιαηναίκεζ ηαζ ελάβμκηαζ πμθφ πενζ ζ-

ζυηενα ζημζπεία απ΄υζα μ ίδζμξ μ ζοκμιζθδηήξ εεςνμφζε υηζ ηαηέπεζ βζα ημ 

ζοβηεηνζιέκμ εέια.  Άημια πμο έκ ζςεακ δζζηαβιυ ζηδκ ανπή κα ιαξ ιζθήζμοκ, 

εεςνχκηαξ υηζ  θυβς  ηδξ ηυηε κεανήξ  δθζηίαξ  δεκ έπμοκ ηάηζ ζδιακηζηυ κα 

πμοκ, απμδεζηκφμκηαζ ζδιακηζηυηαημζ ιάνηονεξ ηδξ επμπήξ.  Βλάθθμο, ζε ηάεε 

πενίπηςζδ, δ ζοκέκηεολδ δεκ θεζημφνβδζε ιέζα ζε αοζηδνά ηαεμνζζι έκα ηαζ 

απανάααηα υνζα. Έηζζ ιζα θνάζδ ιπμνεί κα δχζεζ έκαοζια βζα δζδβ ήζεζξ ιε 

εκδζαθένμκηα ζημζπεία πμο δεκ είπαιε πνμαθέρεζ.    
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α) ηαηά ηδκ ζοκέκηεολδ οπάνπεζ επζθοθαηηζηυηδηα ηαζ δοζπζζηία  απυ 

άημια πμο επζηνίεδηακ ή δέπηδηακ δζχλεζξ ιεηαπμθειζηά βζα ηα θνμκ ήιαηα ή 

ηδκ ακηζζηαζζαηή ημοξ δνάζδ. Ξοπκά πμθίηεξ, πμο είπακ εκενβυ δνάζδ ηδκ 

επμπή εηείκδ ιε ηδ ιία ή ηδκ άθθδ πθεονά, είηε ζοιθςκμφκ κα δχζμοκ ζο-

κέκηεολδ φζηενα απυ πμθθαπθέξ δζεοηνζκζζηζηέξ ενςηήζεζξ ή ζοζηάζεζξ πν μ-

ζχπςκ πμο ειπζζηεφμκηαζ, είηε ανκμφκηαζ. Οζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ , υιςξ, ηα 

δζζηαηηζηά, ανπζηά , άημια ελμζηεζχκμκηαζ ζηαδζαηά ηαζ ιζα ζογήηδζδ πμο έ-

ιμζαγε υηζ δεκ εα πνμπςνήζεζ ζε αάεμξ ακαηνέπεζ ηζξ πνμαθέρεζξ. Θε ημκ ίδζμ 

ηνυπμ , ηαηά ηδ ζογήηδζδ, αιαθφκεηαζ δ επζθοθαηηζηυηδηά ημοξ κα ιζθήζμοκ  

εζθζηνζκά βζα ανκδηζηά ζδιεία ηδξ δνάζδξ ηδξ μιάδαξ ημοξ.  

Βλεηάγμκηαξ ηζξ πμζηίθεξ  ακηζδνάζεζξ ηςκ ζοκμιζθδηχκ ιαξ  ηαηά ηδκ 

ζοκέκηεολδ, ζοιαμοθεοηήηαιε άημια πμο ημοξ βκχνζγακ απυ παθζά ηαζ είπακ 

ελμζηεζςεεί ιε  ακάθμβεξ ζοιπενζθμνέξ . Δ ενιδκεία πμο δίκμοκ είκαζ δζαθμνε-

ηζηή ηαηά πενίπηςζδ. Μένα απυ ηδκ  ηαποπμρία  πμο πνμηάθεζακ μζ  δζχλεζξ 

πμο οπέζηδζακ, ηάπμζμζ  θμαμφκηαζ υηζ ιε αοηά πμο εα πμοκ εα ζοκακηήζμοκ 

ακηζδνάζεζξ απυ μιμσδεάηεξ ημοξ, επεζδή δεκ ακαθένμοκ ηα βεβμκυηα υπςξ 

εα ήεεθακ εηείκμζ κα ηα πανμοζζάζμοκ, βεβμκυξ  πμο είπε ζοιαεί ηαζ ζημ πα-

νεθευκ. Άθθα άημια είκαζ επζθοθαηηζηά υζμκ αθμνά ζηδ πνήζδ πμο εα βίκεζ 

ζηα ζημζπεία πμο εα ηαηαεέζμοκ ή επεζδή ηαηά ηαζνμφξ άθθμζ ενεοκδηέξ ε η-

ιεηαθθεφηδηακ ηζξ ιανηονίεξ ημοξ (ηονίςξ βζα ημ Ζαθαανοηζκυ μθμηαφη ςια) 

βζα κα βνάρμοκ αζαθία ηαζ κα ηενδίζμοκ πνήιαηα απυ εθζαενά βεβμκυηα πμο 

εεςνμφκ υηζ δεκ πνέπεζ κα βίκμκηαζ ακηζηείιεκμ ειπμνζηήξ εηιεηάθθεοζδξ. 

Άθθμζ πάθζ ανκμφκηαζ κα ιαξ ειπζζηεοεμφκ πνςηυηοπα ζημζπεία βζαηί, υηακ  ημ 

έηακακ  ζημ πανεθευκ, αοηά πνδζζιμπμζήεδηακ πςνίξ κα μκμιαζηεί δ πδβή 

ημοξ, ηάηζ πμο εεςνμφκ ακέκηζιμ. Λνζζιέκμζ,  επίζδξ,  δέπμκηαζ κα δχζμοκ 

ζοκέκηεολδ αθθά πςνίξ κα απμηαθοθεεί ημ υκμιά ημοξ, απυ έκακ αηαευνζζημ 

θυαμ υηζ εα βκςζημπμζδεεί δ ζηάζδ ημοξ ζε ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ ημιέα ηαζ  

εα βκςνίζμοκ μζ ζφβπνμκμζ ζοιπμθίηεξ ημοξ άβκςζηεξ πηοπέξ ηδξ γςήξ ημοξ 

ή βζαηί,  ζημ πανεθευκ, πανελδβήεδηακ  ηα θεβυιεκά ημοξ ζε ζοκεκηεφλεζξ . 

Ώκηίεεηα , άθθμζ επζιέκμοκ ζηδκ ηαηαβναθή ηδξ άπμρήξ ημοξ βζα μνζζιέκα β ε-

βμκυηα ηαζ εέθμοκ κα ημκζζηεί ζε ηοπυκ δδιμζίεοζδ ηδξ ζοκέκηεολδξ.  

β) πςξ είκαζ θοζζηυ, ηα άημια πμο έδναζακ ηδκ επμπή αοηή ζοκήεςξ 

οπμζηδνίγμοκ ηδκ πθεονά ιε ηδκ μπμία ζοκηάπηδηακ, απμζζςπχκηαξ ιεθακά 

ζδιεία ηδξ δνάζδξ ηδξ ή αηυια ανκμφιεκμζ υηζ ζοκέαδζακ, υηακ ημοξ ηίεεηαζ 
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ζπεηζηυ ενχηδια 1. Ζάπμζεξ  θμνέξ  κζχεεζ ηακείξ υηζ ηα επζπεζνήιαηα πμο πνδ-

ζζιμπμζμφκηαζ είκαζ ηοπμπμζδιέκα, αθμφ ιεηαθένμκηαζ αοημφζζα απυ ημοξ 

οπμζηδνζηηέξ ηδξ ίδζαξ πανάηαλδξ ηαζ απδπμφκ ηζξ βναπηέξ πδβέξ πμο ηδκ ε η-

πνμζςπμφκ. Ξοκήεςξ αοηυ ζοιααίκεζ ιε άημια πμο δζαηδνμφκ ζηεκή ζπ έζδ 

ιε ηδκ ημιιαηζηή μνβάκςζδ πμο πενζέθααε ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ ηα πενζζζυη ε-

να ζηεθέπδ ημο ΒΏΘ -ΒΗΏΞ ηαζ πμο , απυ ημκ ειθφθζμ ςξ ηδκ  δζηηαημνία ημο 

΄67, δζχπεδηακ βζα ηδκ ζπέζδ ημοξ αοηή. Βλάθθμο, υπςξ ελδβεί μ ζοκμιζθ δ-

ηήξ ιαξ ΐ. ΐεθυπμοθμξ, ζοπκά αοηέξ μζ πμθοεηείξ δζχλεζξ είκαζ πμο πνμηάθε-

ζακ ηδκ ηαφηζζή ημοξ ιε ηζξ ανζζηενμφ πνμζακαημθ ζζιμφ πμθζηζηέξ μιάδεξ ηαζ 

υπζ μζ πνμπμθειζηέξ ή ηαηά ηδκ ηαημπή πμθζηζηέξ ημοξ πεπμζεήζεζξ.  

Ξοκακηήζαιε  ηαζ άημια πμο έηακακ αοημηνζηζηή ζηδ δνάζδ  ηδ δζηή ημ-

οξ ή ηδξ μιάδαξ ημοξ  ακαβκςνίγμκηαξ θάεδ, υπζ ζοκμθζηά αθθά ζε μνζζιέκεξ 

πενζπηχζεζξ. Οζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ, ςζηυζμ,  βζα ηα θάεδ ηφνζμζ οπεφεοκμζ 

είκαζ φπμοθμζ επενμί (Άββθμζ, εεκζηζζηέξ) ηαζ υπζ δ μνβάκςζδ πμο ακ ήηακ2. 

Ππάνπμοκ ηαζ μνζζιέκμζ ιε πζμ ακελάνηδηδ ζηέρδ πμο  αζθκζδζάγμοκ, ηαεχξ  

παίνκμοκ ακηζηεζιεκζηή εέζδ, έλς απ΄ημ ηθζζέ. ηακ βζα μπμζμδήπμηε θυβμ 

ζοιααίκεζ κα οπάνπεζ ιζα «ιδ ακαιεκυιεκδ» ημπμεέηδζδ, ηδξ δίκμ οιε ζδζαί-

ηενμ αάνμξ βζαηί ε ίκαζ πζεακυηενμ κα πενζέπεζ πενζζζυη ενδ αθήεεζα.  

δ) Ώνηεηέξ θμνέξ μζ ζοκμιζθδηέξ ιαξ ζοβπέμοκ βεβμκυηα ηδξ πενζυδμο 

ηδξ Ζαημπήξ ηαζ αοηήξ ημο Βιθοθίμο. Ώοηυ αθμνά ζε ηαηαζηάζεζξ πμο δζ α-

ιμνθχεδηακ ηδκ ηεθεοηαία πενίμδμ ηδξ ηαημπήξ, υηακ είπακ εκηαεεί μζ δζ α-

θμνέξ ημο ΒΏΘ ιε άθθεξ «δελζέξ» ακηζζηαζζαηέξ μιάδεξ, πμθθά ιέθδ ηςκ μ-

πμίςκ ηαηδβμνμφκηαζ βζα δμζζθμβζζιυ. Δ ζηθδνυηδηα ημο ΒΏΘ πνμξ ημοξ ακ-

ηζπάθμοξ ημοξ (ηονίςξ εεκζηζζηέξ, ηαβιαηαζθαθίηεξ ) είπε εκηαεεί  επαθδεεφ-

μκηαξ ηζξ πνμαθέρεζξ ηςκ Γενιακχκ , υηακ εκίζποακ ημκ ακηζημιιμοκζζηζηυ 

αβχκα βζα κα πνμηαθέζμοκ ειθφθζα ζφβηνμοζδ 3. Δ ζφβποζδ, επμιέκςξ, δζηα-

ζμθμβείηαζ  βζαηί πνυηεζηαζ βζα ηδκ επμπή πμο πνςημειθακίγμκηαζ μζ ηαηαζηά-

ζεζξ πμο εα εκηαεμφκ ζηδκ επυιεκδ πενίμδμ.  Ώπ΄ηδκ άθθδ, ημ πέναζια ημο 

θυβμο πμθθχκ ζοκμιζθδηχκ ιαξ ζηδκ πενίμδμ ημο ειθοθίμο μθείθεηαζ ζηδκ 

                                           
1 Αεκ εεςνμφιε υηζ εα έπνεπε κα απμηθείζμοιε αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία ιανηφνςκ, ηαεχξ πένα απυ ηζξ 
ιμκαδζηέξ ειπεζνίεξ πμο είπακ κα ιαξ ιεηαθένμοκ, αημθμοεήζαιε ηδκ ζοιαμοθή ημο Ζ.Θ.Αδιανά:  

«Αεκ εα απμηθείζμοιε μφηε ημκ απαηεχκα, αθθά εα ημκ αημφζμοιε βκςνίγμκηαξ υηζ είκαζ απαηεχκαξ. 

Ώοηυ είκαζ υθμ. πςξ δεκ εα απμηθείζμοιε ηαζ ημκ θακαηζζιέκμ άκενςπμ βκςνίγμκηαξ υηζ είκαζ θα-
καηζζιέκμξ». Ζ.Θ.Αδιανάξ – Ι. Ξαμνχκμξ, (1995), ζ. 28. 
2 Δ ζηάζδ αοηή ημο ΒΏΘ, κα εεςνεί δδθαδή ςξ οπεφεοκμοξ βζα ηα θάεδ ημο ημοξ ακηζπάθμοξ ημο, 
ζοκδοάγεηαζ ιε ηδ βεκζηυηενδ ηαηηζηή πμο αημθμοεμφζε, ζδζαίηενα ηαηά ημκ ειθφθζμ, υηακ ηαηαθυβζγε 

ηζξ ήηηεξ ημο Αδιμηναηζημφ Ξηναημφ ζε «πνμδυηεξ», ηάηζ πμο δεκ άθδκε κα ηαηανναηςεεί ημ δεζηυ 

ηςκ ιαπδηχκ ημο. Ο. ΐεναεκζχηδ, (2003), ζ. 62-3. 
3 Ξε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, ιάθζζηα, δ ζφβηνμοζδ ιε ημοξ Γενιακμφξ ιπαίκεζ ζε δεφηενμ πθάκμ. Ρ. 

Θάβεν, (2003), ζ. 504. 
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ακάβηδ πμο κζχεμοκ κα εηθνάζμοκ ηδκ πζηνία ημοξ βζα ηζξ άδζηεξ δζχλεζξ πμο 

οπέζηδζακ μζ ίδ ζμζ ηαζ μ ΒΗΏΞ απυ ηδκ πμθζηεία . Σζηυζμ, ηέημζεξ πανεηαάζεζξ 

«ιαξ αμδεμφκ κα ελάβμοιε πνήζζια ζζημνζηά ζημζπεία, βζαηί απμη εθμφκ ηα-

ηαβναθή ημο ζοκεζνιμφ ηςκ ζηέρεςκ…» 1.  

ε) οπάνπεζ ζοβηζκδζζαηή θυνηζζδ ηαηά ηδκ δζήβδζδ βεβμκυηςκ ελαζνε-

ηζηά εθζαενχκ (μ εάκαημξ ιζηνχκ παζδζχκ ή  ζοββεκχκ, ηονίςξ απυ υζμοξ δζδ-

βμφκηαζ βεβμκυηα ημο μθμηαοηχιαημξ ηςκ Ζαθαανφηςκ, υπμο βίκμκηαζ  ηαζ μζ 

πενζζζυηενεξ ηαηαββεθίεξ  ηαηά ηςκ εεςνμφιεκςκ οπεφεοκςκ) ή βεβμκυηςκ 

δνςζηήξ  δνάζδξ, εκχ άθθμηε εηθνάγεηαζ πζηνία βζα ηδκ ιεηαπμθειζηή ακηζι ε-

ηχπζζδ υζςκ πνμζέθενακ ζημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα ή πθήβδηακ  ακεπακυνες-

ηα απυ ηα ακηίπμζκα. Δ ζοκαζζεδιαηζηή θυνηζζδ θυβς ηδξ ειπθμηήξ ημο ζο-

κμιζθδηή ζηα βεβμκυηα θαιαάκεηαζ οπυρδ, ηονίςξ υζμκ αθμνά ηδκ πνυζθδρή 

ημοξ.   

 

V. ΓΝΚΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ  

 

Δ ιεθέηδ ιαξ βζα ηδκ ηαημπή ηαζ ηδκ Ώκηίζηαζδ ζηδκ ΏπαΎα απανηίγεηαζ  

απυ δφμ ααζζηά  ιένδ:  ημ πνχημ ακαθένεηαζ ζηζξ ημζκςκζηέξ δζαζηάζεζξ ημο 

εέιαημξ ηαζ ημ δεφηενμ ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ. Οα δφμ ιένδ είκαζ άκζζα ζε έηηα-

ζδ, ηαεχξ δ πθδεχνα ηςκ επζιένμοξ εειάηςκ πμο πενζθαιαάκεζ ημ πνχημ 

ιένμξ ηαζ ημ ζοκαηυθμοεμ πθήεμξ ηςκ ζημζπείςκ ημοξ, δεκ ανίζημκηαζ ζε α-

καθμβία ιε αοηά ημο δεφηενμο.   

Α΄κέξνο: Ξημ πνχημ ηεθάθαζμ, πςνζζιέκμ ζε δφμ επζιένμοξ εκυηδηεξ, 

εεςνήζαιε ζηυπζιμ κα ακαθενεμφιε ζηα βεβμκυηα  ηαζ ημοξ ζοκηεθεζηέξ πμο 

επδνέαζακ ηδκ γςή ημο απασημφ πθδεοζιμφ ηαηά ηδκ ηαημπή ηαεχξ ηαζ ηζξ 

ακηζδνάζεζξ ημο.  

Δ πνχηδ εκυηδηα αθμνά ζηδκ ανπή ηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο ηδξ ηα-

ημπήξ ζηδκ ΏπαΎα. Ώνπίγμοιε απυ ιζα ζφκημιδ ακαθμνά ζηα βεβμκυηα  απυ 

ηδκ πνχηδ ιένα ημο εθθδκμσηαθζημφ πμθέιμο ζηδκ Μάηνα ςξ ηδκ απυθαζδ 

ηςκ ανπχκ ηδξ πυθδξ  βζα ζοκεδημθυβδζδ ηαζ ηζξ πνχηεξ ιένεξ ιεηά ηδκ ε ί-

ζμδμ ηςκ βενιακζηχκ ζηναηεοιάηςκ. Ξηδ δεφηενδ εκυηδηα ακαθενυιαζηε εη-

ηεκχξ ζηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ Μάηναξ (πνμζπάεεζεξ δζάζςζδξ ημο ζδιακηζ-

ημφ θζιακζμφ ηδξ, πανάδμζδ ηςκ ηαβιάηςκ αζθαθείαξ, δζαπναβιαηεφζεζξ πνζκ 

ηδκ ηεθζηή απμπχνδζδ ηςκ Γενιακχκ) ηαζ πζμ ζοκμπηζηά ζηδκ απεθεοεένςζδ 

ηςκ άθθςκ πυθεςκ ηδξ ΏπαΎαξ, ηαεχξ ηαζ ζηζξ ακηζδνάζ εζξ ημο πθδεοζιμφ.  

                                           
1 Ο. ΐεναεκζχηδ, (2003), ζ. 221-222. 
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Ομ δεφηενμ ηεθάθαζμ, ιε δέηα επζιένμοξ εκυηδηεξ, έπεζ ςξ εέια ηδκ 

ηαεδιενζκή γςή ηςκ πμθζηχκ, υπςξ αοηή δζαιμνθχεδηε ιεηά ηδκ ηαηάηηδζδ. 

Δ πνχηδ εηηεκήξ εκυηδηα  ακαθένεηαζ ζηζξ αθθαβέξ πμο έθενε δ ηαηάηηδζδ 

ζηδκ μζημκμιζηή γςή ηςκ πυθεςκ  ηαζ ηδξ οπαίενμο, ζημ θθέβμκ επζζ ζηζζηζηυ 

πνυαθδια ιε ηα επαηυθμοεά ημο, ζηα ιέηνα ηδξ  «ηοαένκδζδξ» ηαζ ηςκ ηαημ-

πζηχκ ανπχκ βζ΄αοηυ, ηαεχξ ηαζ ζηζξ η ζκδημπμζήζεζξ ημο αζηζημφ ηαζ αβνμη ζ-

ημφ πθδεοζιμφ πμο ακηζιεηχπζγε πνυαθδια επζαίςζδξ.  

Ξηδκ δεφηενδ εκυηδηα πανμοζζάγμκηαζ ηα ααζζηά ζημζπεία ηδξ ζηαθζηήξ 

ηαημπήξ (δζαηάλεζξ, απαβμνεφζεζξ, ιέζα επζαμθήξ ηδξ ηονζανπίαξ ημοξ, αθέρε-

ζξ ηςκ Εηαθχκ βζα ηδκ πενζμπή) αθθά ηαζ παναηηδνζζηζηά  ηδξ ζοιπενζθμνάξ 

ηςκ Εηαθχκ ζηναηζςηχκ. Ξημ ηέθμξ βίκεηαζ απυπεζνα απμηίιδζδξ ηδξ ζηαθζηήξ 

ηαηάηηδζδξ.  Ώημθμοεεί ιζα ζφκημιδ εκυηδηα πμο αθμνά ζηζξ ακηζδνάζεζξ Ε-

ηαθχκ ζηναηζςηχκ ηαζ πθδεοζιμφ ζημ βεβμκυξ ηδξ ζηαθζηήξ ζοκεδημθυβδζδξ 

ηαεχξ ηαζ ζηδκ δζαιάπδ ηςκ εκδζαθενυιεκςκ πθεονχκ βζα ηδκ πανάδμζδ  ημο 

μπθζζιμφ ημοξ.  

Ξηδκ επυιεκδ εκυηδηα ακαθενυιαζηε ζε υθα ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ 

πνχηδξ (26-4-41 έςξ 18-6-41) ηαζ ηδξ δεφηενδξ (8-9-43 έςξ 4-10-44) πενζυ-

δμο ηδξ βενιακζηήξ ηαημπήξ, δίκμκηαξ έιθαζδ ζηα ιέζα πμο πνδζζιμπμίδζακ 

μζ ηαηαηηδηέξ βζα κα ελαζθαθίζμοκ ιία απνυζημπηδ, απυ ηζξ ακηζδνά ζεζξ ημο 

πθδεοζιμφ, δζμίηδζδ. Λζ ακηζδνάζεζξ ημο ηεθεοηαίμο  ζηδκ βενιακζηή πανμο-

ζία είκαζ ημ ακηζηείιεκμ πμο ελεηάγεζ δ επυιεκδ εκυηδηα, εκχ πανάθθδθα η ί-

εεηαζ οπυ ένεοκα δ ζοιπενζθμνά ηςκ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ πνμξ ημκ πθδ-

εοζιυ ηαζ επζπεζνείηαζ δ ακαπυθεοηηδ  ζφβηνζζδ ιεηαλφ Εηαθχκ ηαζ Γενιακχκ 

ζηναηζςηχκ ζηδκ ηαεδιενζκή ζπέζδ ημοξ έκακηί ημο.   

Λζ δφμ επυιεκεξ εκυηδηεξ ακαθένμκηαζ ζε δφμ λεπςνζζηέξ μιάδεξ Μ αη-

νζκχκ πμθζηχκ , ημοξ Βαναίμοξ ηαζ ημοξ Εηαθμπαηνζκμφξ. Βλεηάγεηαζ δ εέζδ ηαζ 

μζ ζπέζεζξ ημοξ ιε ημκ οπυθμζπμ πθδεοζιυ ηαζ ηζξ ηαημπζηέξ δοκάιεζξ, ηςκ 

πνχηςκ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ βενιακζηήξ ηαημπήξ ηαζ ηςκ δεφηενςκ η αηά ηδκ 

πενίμδμ ηδξ ζηαθζηήξ. Ώημθμοεμφκ ιία εκυηδηα πμο ακαθένεηαζ ζηδκ αοευ ν-

ιδηδ ηαζ μνβακςιέκδ ακηίζηαζδ ηςκ πμθζηχκ ζημοξ ηαηαηηδηέξ, ιία άθ θδ πμο 

αθμνά ζηζξ ζηθδνέξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ηςκ θοθαηζζιέκςκ ηαζ ηζξ ακηζδνά-

ζεζξ, ηζξ δζηέξ ημοξ, ηςκ ανπχκ ηαζ ημο πθδεοζιμφ ζημ πνυαθδια. Δ ηεθε οηα-

ία εκυηδηα ημο ηεθαθαίμο αοημφ ακαθένεηαζ ζηδ ζηάζδ ηςκ κυιζιςκ ηαζ π α-

νάκμιςκ εθδιενίδςκ πμο ηοηθμθμνμφζακ  ζηδκ ΏπαΎα επί ηαημπήξ.  

Ομ ηνίημ ηεθάθαζμ ημο πνχημο ιένμξ ηζηθμθμνείηαζ «Έκμπθδ Ώκηίζη α-

ζδ» ηαζ ακαθένεηαζ ζηδκ ακηίζηαζδ πμο ακαπηφπεδηε ζημ κμιυ ηαζ ζηζξ δο-
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κάιεζξ πμο πνδζζιμπμίδζακ μζ ηαηαηηδηέξ βζα κα ηδκ ηαηαζηείθμοκ.  

Βζδζηυηενα ζηδκ πνχηδ απυ ηζξ εκκέα οπμεκυηδηεξ βίκεηαζ θυβμξ βζα ηζξ 

ζηναηζςηζηέξ επζπεζνήζεζξ πμο μνβάκςζακ μζ Γενιακμί, ηονίςξ, βζα κα ακηζι ε-

ηςπίζμοκ ημ έκμπθμ ακηζζηαζζαηυ ηίκδια ηαζ ζηδ δεφηενδ βζα ηα Οάβιαηα 

Ώζθαθείαξ , πμο ίδνοζακ ηαζ πνδζζιμπμίδζακ ςξ έκα πζμ απμηεθεζιαηζηυ ι έη-

νμ εκακηίμκ ημο. Ώημθμοεεί ιία ζφκημιδ εκυηδηα βκςνζιίαξ ιε ηζξ ακηζζη αζζ-

αηέξ μνβακχζεζξ πμο έδναζακ ζηδκ πενζμπή ηαζ ζηδκ επυιεκδ βίκεηαζ εηη ε-

κέζηαηδ ακαθμνά ζηδκ μνβάκςζδ ημο ΒΏΘ ηαζ υθεξ ηζξ επζιένμοξ μνβακχζεζξ 

πμο ίδνοζε , ζηδκ απήπδζδ πμο είπε ζημκ πθδεοζιυ ηαζ ζηδκ ζπέζδ πμο α-

καπηφπεδηε ιεηαλφ ημοξ. Λζ επυιεκεξ δφμ εκυηδηεξ αζπμθμφκηαζ ιε ηα πν υ-

ζςπα ηαζ ηζξ ηαηδβμνίεξ πμθζηχκ πμο οπήνλακ ζοκενβάηεξ ηςκ ακηανηχκ ηαζ 

ηςκ ηαηαηηδηχκ. Δ ηεθεοηαία εκυηδηα ακαθένεηαζ ζηζξ ζπέζεζξ ηςκ εηπνμζχ-

πςκ ηδξ Ώκηίζηαζδξ ιε ημκ πθδεοζιυ, υπςξ δζαιμνθχεδηακ απυ ηδκ αθθδθ ε-

πίδναζδ ηςκ δφμ ηαζ ηδ  ζπέζδ ημοξ ιε ημκ ημζκυ επενυ.  

Ομ ηέηανημ  ηαζ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ ημο πνχημο ιένμοξ ακαθένεηαζ ζηα 

ακηίπμζκα ηςκ ηαηαηηδηχκ πνμξ ημκ πθδεοζιυ, δίκμκηαξ ζδζαίηενδ έιθαζδ 

ζηδκ πενίπηςζδ  ηςκ Ζαθαανφηςκ, πμο θυβς ηδξ έηηαζδξ πμο πήνακ  παναη-

ηδνίζηδηακ  «μθμηαφηςια».   

Ξηδκ πνχηδ εκυηδηα ελεηάγεηαζ, ηονίςξ, δ ζημπζιυηδηα ηςκ ακηζπμίκςκ 

ηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ, ηαεχξ ηαζ μζ δζαθμνέξ Εηαθχκ ηαζ Γενιακχκ 

ηαηαηηδηχκ ζηδκ πνήζδ ημο ιέηνμο αοημφ πμο ζηνεθυηακ απμηθε ζζηζηά ηαηά 

ηςκ αιάπςκ. Ξηδ δεφηενδ ηαζ εηηεκέζηενδ εκυηδηα ακαθενυιαζηε ανπζηά ζηα 

βεβμκυηα πμο πνμδβήεδηακ ηδξ επζπείνδζδξ «Ζαθάανοηα» ηαζ, ηαηά ιία άπ μ-

ρδ, απμηεθμφκ ηδκ αζηία ηςκ ακηζπμίκςκ πμο εθανιυζηδηακ ζηδκ πενζμπή ηαζ 

ζοκεπίγμοιε ιε ηδκ ηαεεαοηυ επζπείνδζδ, ηζξ εηηεθέζεζξ, θεδθαζίεξ ηαζ ει-

πνδζιμφξ  πμο ηδκ ζοκυδεοζακ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ γςή ζηδκ πυθδ ιεηά ημ ην α-

βζηυ ζοιαάκ. Ξε ζδζαίηενδ οπμεκυηδηα βίκεηαζ θυβμξ βζα ηδ ζπέ ζεζξ ηςκ  ακ-

ηανηχκ ηαζ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ πενζμπήξ ηςκ Ζαθαανφηςκ, υπςξ δζαιμνθχεδηε 

πνζκ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο μθμηαοηχιαημξ ηαζ ιεηά απυ αοηυ .  

Β΄κέξνο:  Ομ δεφηενμ ιένμξ ηδξ δζαηνζαήξ, πςνζζιέκμ ζε δφμ ηεθάθα-

ζα ακαθένεηαζ ζηα εηπαζδεοηζηά πνάβιαηα ηδξ ΏπαΎαξ, ηαηά ηδκ ελεηαγυι εκδ 

πενίμδμ.  

Ομ πνχημ ηεθάθαζμ ακαθένεηαζ ζηα ζδιακηζηυηενα εηπαζδεοηζηά βεβμ-

κυηα ηδξ πενζυδμο αοηήξ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ βίκεηαζ ακα δνμιή ζηδκ πενίμ-

δμ ημο ιεζμπμθέιμο, ιε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδκ ιεηαλζηή πενίμδμ , ιζαξ ηαζ ε ί-

καζ δ άιεζα πνμδβμφιεκδ ηδξ ηαημπήξ ηαζ πμθθά βεβμκυηα ηςκ δφμ πενζυδςκ 
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ζπεηίγμκηαζ άιεζα.  Ώημθμοεεί ιζα ζφκημιδ βκςνζιία ιε ηα δδιυζζα ηαζ ζδ ζςη ζ-

ηά ζπμθεία δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ πμο θεζημονβμφζακ ζημ κμιυ.  

 Ξηδκ επυιεκδ εκυηδηα ημο ίδζμο ηεθαθαίμο αζπμθμφιαζηε δζελμδζηά ιε 

ηα πμθθαπθά πνμαθήιαηα πμο πνμηάθεζε ημ ηαημπζηυ ηαεεζηχξ ζηδ θεζημον-

βία ηςκ ζπμθείςκ, ηζξ επειαάζεζξ ηςκ ηαηαηηδηχκ ζε εηπαζδεοηζηά εέια ηα ηαζ 

ηδ ζηάζδ ηςκ ηαημπζηχκ ηοαενκήζεςκ έκακηζ υθςκ αοηχκ . Ώημθμοεεί ιζα 

ζφκημιδ ακαθμνά ζε ζδιακηζηά βεβμκυηα πμο απαζπυθδζακ ημκ εηπαζδεοηζηυ 

ηυζιμ ηδκ πενίμδμ αοηή . Δ ηεθεοηαία εκυηδηα ακαθένεηαζ ζηα εηπαζδεοηζηά 

πνμβνάιιαηα ηςκ ακηζζηαζζαηχκ μνβακχζεςκ ηαζ ηονίςξ ηδξ μνβάκςζδξ ημο 

ΒΏΘ, δ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ημο μπμίμο εθανιυζηδηε ςξ έκα ααειυ ζηζξ ε-

θεφεενεξ πενζμπέξ ηδξ Βθθάδαξ.  

Ομ δεφηενμ ηεθάθαζμ αζπμθείηαζ ιε ηδκ ακηζζηαζζαηή δνάζδ εηπαζδεο-

υιεκςκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ. Δ πνχηδ εκυηδηα πανμοζζάγεζ ηδκ απήπδζδ ηςκ 

ακηζζηαζζαηχκ ιδκοιάηςκ ζηδ κεμθαία ηςκ αζηζηχκ ηαζ επανπζαηχκ π ενζμπχκ 

ημο κμιμφ ηαζ ηζξ πνμεηηάζεζξ ηδξ. Δ δεφηενδ εκυηδηα εηεέηεζ ηδκ εέζδ ηαζ 

ηδκ πμθθαπθή δνάζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζημ ηαημπζηυ ηαεεζηχξ, ημ εφνμξ ηδξ 

ζοιιεημπήξ ημοξ ζηδκ Ώκηίζηαζδ ηαζ ενεοκά ηα αίη ζα ημο θαζκμι έκμο. Ζθε ί-

κμκηαξ βίκεηαζ έκαξ απμθμβζζιυξ ηδξ  ακηίζηνμθδξ πνμξ ηδκ πνμζθμνά ημο 

ακηζιεηχπζζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ απυ ηδκ ιεηαπμθειζη ή πμθζηεία.    
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«Ζ ΑΣΑΗΑ ΠΡΖΛ ΘΑΡΝΣΖ & ΡΖΛ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ 1941-44» 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ: ΑΞΝ ΡΖΛ ΘΑΡΑΘΡΖΠΖ ΠΡΖΛ ΑΞΔΙΔ-

ΘΔΟΥΠΖ 

1. ΝΗ ΑΞΑΟΣΔΠ 

Δ ένεοκά ιαξ βζα ηδκ πενίμδμ ηδξ ηαημπήξ ζηδκ ΏπαΎα λεηζκά απυ ιζα 

ζφκημιδ ακαθμνά ζηα ηονζυηενα βεβμκυηα πμο ζοκέαδζακ απυ ηδκ ηήνολδ 

ημο εθθδκμσηαθζημφ πμθέιμο ηαζ εκηεφεεκ. Δ ακαθμνά αοηή ηνίκεηαζ ζηυπζιδ 

ηαευζμκ, πένα απυ ηδκ απαναίηδηδ ζφκδεζδ ιε υζα αημθμφεδζακ, ιαξ εζζά-

βεζ ζε εέιαηα πμο πνςημειθακίγμκηαζ αοηή ηδκ πενίμδμ  ηαζ εα ιαξ απαζπμ-

θήζμοκ δζελμδζηά ζηδ ζοκέπεζα .  

 

Α. ΞΑΡΟΑ  

α. Από ηνλ ειιελντηαιηθό πόιεκν  σο ηηο παξακνλέο ηεο θαηάιεςεο  

Ομ λέζπαζια ημο εθθδκμσηαθζημφ πμθέιμο έβζκε ζδζαίηενα αζζεδηυ ζηδκ 

Μάηνα ηαζ έιεζκε παναβιέκμ ζηδ ικήιδ ηςκ ηαημίηςκ, χζηε ηάεε εζηυκα αμιααν-

δζζιμφ κα ημοξ επακαθένεζ ηζξ εζηυκεξ ηδξ 28δξ Ληηςανίμο ημο 1940. «Μενί χνακ 

9 ηαζ 45΄εδέπεδιεκ αενμπμνζηήκ επζδνμιήκ δζανηέζαζακ ιέπνζ ηδξ 15 δξ χναξ», 

βνάθεζ ζημ διενμθυβζμ ηδξ οπμδζμίηδζδξ πςνμθοθαηήξ Μαηνχκ μ ιμίνανπμξ Βο-

άββεθμξ Θέιεθδξ1.  

Δ πνχηδ αυιαα έπεζε ζηδκ μδυ Ζανυθμο ηαζ αημθμφεδζε άθθδ ζηδκ πενζμ-

πή ηδξ ζοκμζηίαξ ημο Ώβ. Αζμκοζίμο  (έλς απυ ηδκ αββθζηακζηή εηηθδζία),  ιμθμ-

κυηζ εηεί ηαημζημφζακ πμθθμί Εηαθμπαηνζκμί2. Ξφιθςκα ιε άθθεξ ιανηονίεξ, δ 

πνχηδ αυιαα έπεζε ζημ πανεηηθήζζ ηδξ ζηαθζηήξ ηαεμθζηήξ ζπμθήξ αννέκςκ , βε-

βμκυξ πμο εέηεζ οπυ αιθζζαήηδζδ ηζξ πθδνμθμνίεξ υηζ μζ Εηαθμπαηνζκμί είπακ εζ-

δμπμζδεεί κα πνμθοθαπεμφκ απυ ημ  αμιαανδζζιυ αβάγμκηαξ ηυηηζκεξ ημοαένηεξ 

ηαζ πακζά ζηα ιπαθηυκζα ηςκ ζπζηζχκ ημοξ3.  

Ώκελάνηδηα απ΄υθα αοηά, ζηυπμξ ηςκ Εηαθχκ ήηακ κα ηαηαζηνέρμοκ ηζξ 

θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, χζηε κα ιδκ είκαζ δοκαηή δ ιεηαθμνά ζηναηεοιάηςκ 

ηαζ πμθειμθμδίςκ πνμξ ηδκ Ήπεζνμ. ιςξ, αυιαεξ έπεζακ ηαζ ζημ ηέκηνμ ηδξ 

πυθδξ πνμηαθχκηαξ οθζηέξ γδιζέξ ηαζ ακενχπζκα εφιαηα ιεηαλφ ακφπμπηςκ πμθ ζ-

                                           
1 Κ. Μαπαεοεοιίμο, (2005), ζ. 9 
2 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ.16 
3 Ξ.Μ. ΐθαπάηδ, (2000). 
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ηχκ1. Οναοιαηζζιμί απυ ζπάζζιμ ηγαιζχκ,  θυβς ημο αμιαανδζζιμφ, ζδιεζχεδηακ 

ηαζ ιεηαλφ ηςκ οπαθθήθςκ ηδξ Βεκζηήξ Ονάπεγαξ (ζηδκ μδυ Ζμνίκεμο ηαζ Γμφκα-

νδ), εκχ πμθθμί πεθάηεξ έθοβακ εζπεοζιέκα πςνίξ κα μθμηθδνχζμοκ ηζξ ζοκαθ-

θαβέξ ημοξ. Λζ ιαεδηέξ ηςκ ζπμθείςκ λεπφεδηακ ζημοξ δνυιμοξ ιε ημ άημοζια  

ηςκ πνχηςκ αμιαχκ. Δ Θ. Θακςθάημο πενζβνάθεζ παναζηαηζηά ηζξ ηναβζηέξ εηε ί-

κεξ ζηζβιέξ: «Ξπίηζα, αοημηίκδηα, υθα ζηζξ θθυβεξ. Θπνμζηά ζημ «Μάκεεμκ», πμ-

ηάιζ ημ αίια. Μθήεμξ άκενςπμζ πηοπδιέκμζ κα αμβηάκε ηζ άθθμζ πεζιέκμζ απάκς 

ημοξ κα θςκάγμοκ αμήεεζα. Ιμζμηυιεξ ηαζ πνμζημπίκεξ κα ηνέπμοκ ιε ηα θμνεί-

α…»2. 

 

Δ αββθζηακζηή εηηθδζία ηδξ Μάηναξ θένεζ αηυια ηαζ ζήιενα ηα ζδιάδζα πμο πνμ-

ηάθεζε μ αμιαανδζζιυξ ηςκ Εηαθχκ ζηζξ 28 Ληηςανίμο ημο ΄40.  

Οα εφιαηα οπμθμβίγμκηαζ ζε 100 κεηνμφξ ηαζ 500 ηναοιαηίεξ· μ ΐ. Ηάγανδξ 

ακαθένεηαζ ζε μκμιαζηζηυ ηαηάθμβμ 193 κεηνχκ (ακάιεζά ημοξ ηαζ ηάπμζμζ Εηα-

θμί) πμο δδιμζίεοζε δ εθδιενίδα «Ξδιενζκή» ημ 1945. Λ ιεβάθμξ ανζειυξ εοιά-

ηςκ απμδίδεηαζ ζηδ έθθεζρδ μνβάκςζδξ αενάιοκαξ. Ξηδκέξ ιε ηναοιαηίεξ ηαζ αη-

νςηδνζαζιέκα πηχιαηα ακάιεζα ζε ζςνμφξ ενεζπίςκ, ηναοβέξ ηαζ ενήκμζ ζοι-

                                           
1 Λ Α. Ηάβανδξ ακαθένεζ υηζ υηακ αημφζηδηε μ ευνοαμξ ηςκ αενμπθάκςκ πμθθμί πίζηερακ υηζ ήηακ 
εθθδκζηά ηαζ αβήηακ ζημοξ δνυιμοξ κα ηα παζνεηήζμοκ. Ουηε ήηακ πμο έπεζε δ πνχηδ αυιαα πνμηα-

θχκηαξ πακζηυ ηαζ εφιαηα. Θεηά ηζξ πνχηεξ εηνήλεζξ άνπζζακ κα θεζημονβμφκ μζ ζεζνήκεξ. Α. Ηάβανδξ, 
(1946), ζ.16. Λ αοηυπηδξ ιάνηοναξ Γ. Γαθεζναηυπμοθμξ επζαεααζχκεζ: «Οδκ πνχηδ ιένα ημο πμθέιμο 

αβήηαιε έλς ηαζ παζνεηάβαιε η΄αενμπθάκα, βζαηί είπακ ζήιαηα εθθδκζηά. Ζάπμζα ζηζβιή άνπζζακ κα 

αμιαανδίγμοκε. Ζαηαζηνμθή, βζαηί μ ηυζιμξ ηοηθμθμνμφζε ζημοξ δνυιμοξ. Αεκ είπε βίκεζ ζοκαβενιυξ 
βζα κα ηνοθημφκ».  
2 Ζ.Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. ΐ΄, ζη.1682  - Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 159-160. 
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πθδνχκμοκ ηδκ εζηυκα ηδξ πυθδξ, υπμο δεκ θεζημονβμφζε οπδνεζία πνχηςκ αμδ-

εεζχκ1. 

Ζζκδιαημβναθζηυ κημημοιέκημ ηδξ επμπήξ ακηζηαημπηνίγεζ αοηήκ αηνζαχξ 

ηδκ εζηυκα πμο ιαξ ιεηαθένμοκ μζ βναπηέξ ηαζ πνμθμνζηέξ πδβέξ. Μανμοζζάγεζ ημ 

ηέκηνμ ηδξ αμιαανδζζιέκδξ πυθδξ ηαζ ηζξ βφνς πενζμπέξ ιε πμθθά ενεζπςιέκα 

ηηήνζα ηαζ άθθα εκηεθχξ ηαηεδαθζζιέκα. Οα ιαβαγζά είκαζ ηθεζζηά. Ξηα εβηαηαθε-

ζιιέκα ζπίηζα ηάπμζμζ αβάγμοκ απυ ηα πανάεονα έπζπθα ηαζ άθθα είδδ . Ξε άθθμ 

ζηδκζηυ βοκαίηεξ ηαζ παζδζά ράπκμοκ ζηα ενείπζα βζα πνήζζια ακηζηείιεκα2.   

 

Βζηυκεξ απυ ηδκ αμιαανδζζιέκδ Μάηνα (Ώπ΄ημ ηζκδιαημβναθζηυ κηημοιέκημ ημο 

ΒΞΑΕΏ) 

Ομκ πακζηυ απυ ημοξ αμιαανδζζιμφξ επέηεζκακ ηαζ μζ ζηυπζια δζαδζδυιεκεξ 

θήιεξ πενί πνμζβεζχζεςξ Εηαθχκ αθελζπηςηζζηχκ ζηδκ πενζμπή, ιε αηυια δοζιε-

                                           
1 Ζ.Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. ΐ΄, ζη.1674 – ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ.44 - Α. Ηάβανδξ, (1946), 
ζ.15-16. 
2 ΒΞΑΕΏ, (2006). 
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κέζηενεξ επζπηχζεζξ ζημ δεζηυ πμθζηχκ ηαζ ζηναηζςηχκ 1. Άιεζδ ακηίδναζδ ηςκ 

Μαηνζκχκ ζηα βεβμκυηα ήηακ δ εζπεοζιέκδ εβηαηάθεζρδ ηδξ πυθδξ, πμο ιέπνζ ημ 

απυβεοια είπε ενδιχζεζ. «Ξηδκ Ζμνίκεμο, κα θεφβεζ μ ηυζιμξ ζςνδδυκ, βζα  κα 

εβηαηαθείρεζ ηδκ Μάηνα. Λ παηέναξ ιμο ιε πήνε ζημ πςνζυ ηζ ειέκα», εοιάηαζ μ 

Γ. Γαθεζναηυπμοθμξ. «Θεηαθενεήηαιε ζηα Γανμοπθέσηα . Φμαυιαζηακ κα ιείκμο-

ιε ζημ ζπίηζ (ζηδ Ν. Φενναίμο) βζαηί δ πενζμπή είπε αμιαανδζζηεί απυ ηζξ πνχηεξ 

ιένεξ ημο πμθέιμο», θέεζ μ ΐ. Θακευπμοθμξ. Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ, δεηάπνμκμ πα-

ζδί ηυηε, εοιάηαζ: «Δ πυθδ ημ ΄40 άδεζαζε ηονζμθεηηζηά. Θοιάιαζ ήηακ βειάηδ 

βάηεξ πμο κζαμφνζγακ». Ώπυ ηδκ εβηαηάθεζρδ ηδξ πυθδξ επςθεθήεδηακ, υπςξ ζο-

κήεςξ ζοιααίκεζ, επζηήδεζμζ πμο επζδυεδηακ ζε θεδθαζίεξ 2. 

Ξοβηεκηνχκμκηαξ ηα απαναίηδηα είδδ βζα ιζα πνυπεζνδ δζααίςζδ , πμθθμί 

ηαηέθοβακ ζε ζοββεκείξ, θίθμοξ, βκςζημφξ πμο ηαημζημφζακ ζηα πενίπςνα ηδξ 

Μάηναξ (Γανμοπθέσηα) ή ζε βεζημκζηά πςνζά (ΘπμγαΎηζηα, Ζαζηνίηζζ, Λανοά, Ζαιί-

κζα, Ίζανζ)3. ΐέααζα, ζηζξ πενζμπέξ αοηέξ είπε δδιζμονβδεεί ημ αδζαπχνδημ, ιε 

απμηέθεζια μζ «πνυζθοβεξ» κα ιέκμοκ αηυια ηαζ ζηζξ απμεήηεξ αοηχκ πμο ημοξ 

θζθμλεκμφζακ. Λ ιμίνανπμξ Β. Θέιεθδξ ακαθένεζ υηζ ζηδκ πενζθένεζά ημο (Ββθο-

ηάδα, Μνμάζηζμ, ΐναπκέσηα, Θζκηζθυβθζ, Ζαιάνεξ, Ώνβμαάγαζκα) είπακ ηαηαθφβεζ 

30.000 ηάημζημζ ηδξ Μάηναξ, βεβμκυξ πμο ημκ ακάβηαζε αζπμθδεεί ιε ηδκ «αναί-

ςζδ» ημο πθδεοζιμφ αοημφ, ηδ ζηέβαζδ ηαζ ζίηζζή ημο4. Σζηυζμ, ζδιακηζηή εί-

καζ δ αθθδθεββφδ πμο ακαπηφπεδηε ζηζξ δφζημθεξ εηείκεξ βζα υθμοξ ζηζβιέξ, υπζ 

ιυκμ ιεηαλφ ζοββεκχκ αθθά ηαζ ιεηαλφ βκςζηχκ ή θίθςκ. Λ ΐ. Θακευπμοθμξ εο-

ιάηαζ ιε εοβκςιμζφκδ ηδκ αοηαπάνκδζδ ημοιπάνμο ημο ζηδ Ηεφηα πμο θζθμλέ-

κδζε ηδ δζηή ημοξ (εονφηενδ) μζημβέκεζα ηαζ ιία άθθδ, ζφκμθμ πενίπμο 40 άημια.  

Θε ημκ ηαζνυ δ πυθδ άνπζγε κα ζοκδείγεζ ηζξ κέεξ ζοκεήηεξ ηαζ κα λακαα-

νίζηεζ ημοξ πνμδβμφιεκμοξ νοειμφξ ηδξ. Ώνηεημί, φζηενα ηαζ απυ πνμηνμπέξ ηςκ 

οπεφεοκςκ, βφνζζακ ζηα ζπίηζα ημοξ, εκχ αζηήεδηε ηαζ ελακαβηαζιυξ ζε μνζζιέ-

κεξ πενζπηχζεζξ5. Αυεδηακ μδδβίεξ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο πθδεοζιμφ ζε πενίπ-

ηςζδ αμιαανδζζιμφ, εκχ πανάθθδθα δδιζμονβήεδηακ 32 ηαηαθφβζα ζε ηεκηνζηά 

ζδιεία ηδξ πυθδξ (Αδιμηζηή ΐζαθζμεήηδ, πθαηεία Λιμκμίαξ, δθά Ώθχκζα, Ώνζά-

ηεζμ, ηηήνζμ Μναπυπμοθμο η.α). Ώηυια ηαζ ζηζξ αοθέξ ηςκ ζπζηζχκ ζηάθηδηακ 

                                           
1 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ.46. 
2 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 44. 
3 Κ. Μαπαεοεοιίμο, (2005), ζ.54 - Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 17 - Ξοκέκηεολδ ιε ημοξ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμ, 

Μ. Γεςνβυπμοθμ, ΐ. Θακευπμοθμ. 
4 Κ. Μαπαεοεοιίμο, (2005), ζ.54,11. 
5 Λζ δδιυζζμζ οπάθθδθμζ απεζθήεδηακ ιε απυθοζδ ηαζ παναπμιπή ζε ζηναημδζηείμ, ακ δεκ επέζηνεθακ 

ζηζξ εέζεζξ ημοξ, εκχ βζα ημοξ ηαηαζηδιαηάνπεξ εζδχκ πνχηδξ ακάβηδξ πνμαθεπυηακ δήιεοζδ ηδξ 
πενζμοζίαξ ημοξ ηαζ ηαηάζπεζδ ηςκ ειπμνεοιάηςκ ημοξ, ακ δεκ άκμζβακ ηα ηαηαζηήιαηά ημοξ. ΐ. Ηά-

γανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 45-6 - Ζ.Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. ΐ΄, ζη.1675. 
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ηάθνμζ, βζα κα ηνφαμκηαζ ηζξ δφζημθεξ χνεξ άκενςπμζ ηαζ απαναίηδηα είδδ. Οαο-

ηυπνμκα μνβακχεδηακ δζακμιέξ ηνμθίιςκ ηαζ ζοζζίηζα ζηα ζπμθεία απυ ηδκ ΒΛΙ.  

Σζηυζμ, μζ πενζζζυηενεξ μζημβέκεζεξ πμο είπακ εβηαηαζηαεεί ζηα πενίπςνα 

αμθεφηδηακ εηεί ηαζ ιυκμ μζ ενβαγυιεκμζ ιεηαηζκμφκηακ ηαεδιενζκά ζηδκ πυθδ 

βζα ηδ δμοθεζά ημοξ. Άθθςζηε μζ κευηενμζ άκδνεξ είπακ επ ζζηναηεοεεί ζημ ιέηςπμ 

ηαζ ηα βοκαζηυπαζδα, πμο απέιεζκακ, έκζςεακ πενζζζυηενδ αζθάθεζα ζημοξ κέμοξ 

ηυπμοξ εβηαηάζηαζδξ1. 

Ώπυ ηζξ πνχηεξ δζαηαβέξ ημο οθοπμονβείμο Αδιυζζαξ Ώζθάθεζαξ, αιέζςξ 

ιεηά ηδκ ηήνολδ ημο πμθέιμο, ήηακ δ ζπεηζηή ιε  ηδ ζφθθδρδ ηςκ Εηαθχκ οπδ-

ηυςκ2. Θέπνζ ηζξ 8 ημ πνςί είπακ ζοθθδθεεί υθμζ μζ Εηαθμί ηδξ Μάηναξ , ακ ηαζ, ηα-

ηά ημκ Ηάβανδ, ηα ιέθδ ηδξ θαζζζηζηήξ μνβάκςζδξ «Φάηζζμ», είπακ εζδμπμζδεεί 

ηαζ πνυθααακ κα δζαθφβμοκ απυ ημ ανάδο. Δ ζηαθζηήξ ηαηαβςβήξ Ώ. Οαζζή, ηδξ 

μπμίαξ δ μζημβέκεζα δζαηδνμφζε πμθφ ηαθέξ ζπέζεζξ ιε ημοξ κηυπζμοξ Μαην ζκμφξ, 

οπμζηδνίγεζ υηζ ηακέκαξ ζοιπαηνζχηδξ ηδξ δεκ βκχνζγε υηζ επνυηεζημ κα ηδνοπεεί 

πυθειμξ βζαηί αθθζχξ εα είπακ πάνεζ ηα ιέηνα ημοξ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ εζδμπμζή-

εδηακ ιυκμ μζ θακαηζημί οπμζηδνζηηέξ ημο θαζζζιμφ. Ζάπμζμζ απυ αοημφξ πμο 

δεκ ζοκεθήθεδζακ αιέζςξ εκενβμφζακ ιε δζαθοηζηυ ηνυπμ ζε ηάεε πνμζπάεεζα 

θεζημονβίαξ ηςκ αιοκηζηχκ ιδπακζζιχκ, επζπεζνχκηαξ ζαιπμηάγ ή πνμζπαεχκηαξ 

κα ηαεοζηενήζμοκ ηδκ επζζηνάηεοζδ. Θάθζζηα, ηδκ πνχηδ ιένα ημο πμθέιμο Ε-

ηαθμπαηνζκμί επζηέεδηακ ιε πεζνμαμιαίδεξ ηαηά ζηναηχκςκ.  

Οζξ επυιεκεξ ιένεξ, ακαγδηήεδηακ μζ Εηαθμί πμο, θυβς ηςκ αμιαανδζζιχκ, 

είπακ ηαηαθφβεζ ζηζξ βφνς πενζμπέξ. Ξηδκ Μάηνα δδιζμονβήεδηε βζ αοημφξ ζηνα-

ηυπεδμ ζοβηεκηνχζεςξ ζηα ζπμθεία ΐμοδ, εκχ ζοκεπίζηδηακ μζ ένεοκεξ βζα 

ηνοιιέκμοξ Εηαθμφξ ηαζ Ώθαακμφξ. Ξοπκέξ ήηακ μζ ένεοκεξ , ηαε΄υθδ ηδ δζάνηεζα 

ημο πμθέιμο, ζε ζπίηζα Εηαθχκ βζα φπμπηεξ ηζκήζεζξ ημοξ, ηαεχξ δ ημπζηή ζηνα-

ηζςηζηή δζμίηδζδ είπε πθδνμθμνίεξ πενί «ακηεεκζηήξ» δνάζδξ Εηαθμπαηνζκχκ3.  

Λζ ζοθθδθεέκηεξ Εηαθμπαηνζκμί ιεηαθένεδηακ ζημ Άνβμξ ηαζ ηδκ Ζμηηζκζά 

(Ιίηαζα). Ώνβυηενα, ηαεχξ μ πυθειμξ ζοκεπζγυηακ, πμθθμί γήηδζακ επακαπαην ζζ-

ιυ ηαζ ιεηαθένεδηακ ιε ηνέκμ ιέζς Γζμοβημζθααίαξ ζηδκ Εηαθία. Ζζ εηεί υιςξ 

                                           
1 Κ. Μαπαεοεοιίμο, (2005), ζ. 56-58 – Η. Θανζκέθθδξ, (1993), ζ. 28 - Ξοκέκηεολδ ιε ημοξ Μ. Γεςνβυ-

πμοθμ, Ώ.ΐεθθέθδ, ΐ.Ξςηδνπυπμοθμ. 
2 Λζ Εηαθμπαηνζκμί, πανυηζ, ςξ ηζξ παναιμκέξ ημο πμθέιμο, δζαηδνμφζακ ηαθέξ ζπέζεζξ ιε ημοξ κηυπζ-

μοξ ηαημίημοξ, θίβμ ηαζνυ πνζκ ηδκ ζηαθζηή εζζαμθή, άθθαλακ ζηάζδ, δείπκμκηαξ ηδκ οπμζηήνζλή ημοξ 

πνμξ ημ θαζζζηζηυ ηαεεζηχξ ημο Θμοζμθίκζ ηαζ ηζξ ζιπενζαθζζηζηέξ αθέρεζξ ημο (Ξ.Μ. ΐθαπάηδ, (2000).  
3 Κ. Μαπαεοεοιίμο, (2005), ζ. 9-10, 13, 26 - ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ.43 - Α. Ηάβανδξ, (1946), 

ζ.17 - Ξ.Μ. ΐθαπάηδ, (2000). 
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δεκ ημοξ πενίιεκε ηαθφηενδ ιεηαπείνζζδ. Ζθείζηδηακ ζε ζηναηυπεδα, εκχ έπαζακ 

ηζξ πενζμοζίεξ ημοξ ζηδκ Βθθάδα1.  

 

β. Γεξκαληθνί βνκβαξδηζκνί πξηλ ηελ θαηάιεςε 

Δ ειπθμηή ηδξ Γενιακίαξ ζημκ εθθδκμσηαθζηυ πυθειμ , ζηζξ 6 Ώπνζθίμο 

1941, έδςζε κέα ηνμπή ζηζξ πμθειζηέξ ελεθίλεζξ. Λζ ηάημζημζ ηδξ Μάηναξ, ζφιθς-

κα ιε ηδ ιανηονία ημο ιμίνανπμο Β.Θέιεθδ, δέπηδηακ ηδκ είδδζδ ιε αηιαίμ δεζ-

ηυ. Λζ εθδιενίδεξ ηδξ επμπήξ, οπδνεηχκηαξ πνμθακχξ πνμπαβακδζζηζημφξ ζημ-

πμφξ, ζοκέααθακ ζηδκ δδιζμονβία ηαηάθθδθμο ηθίιαημξ. Θζθμφζακ βζα αηνάηδημ 

εκεμοζζαζιυ πμο επζηνάηδζε ιεηαλφ ηςκ Μαηνζκχκ ηαζ ςξ απυδεζλδ ακέθενακ ηζξ 

επεοθδιίεξ ιε ηζξ μπμίεξ ημ πθήεμξ οπμδέπηδηε ηδκ πανέθαζδ ηδξ ΒΛΙ ηαζ ηςκ 

ηναοιαηζχκ ημο αθαακζημφ ιεηχπμο.  Σξ επαηυθμοεμ ηςκ πμθειζηχκ ελεθίλεςκ, μζ 

ανπέξ πνμπχνδζακ ζηδ ζφθθδρδ Γενιακχκ ηαημίηςκ ηδξ πυθδξ, υπςξ είπε ζοιαεί 

πνςηφηενα ιε ημοξ Εηαθμφξ  2. 

Λζ δοζημθίεξ ζημ ιέηςπμ άνπζζακ κα βίκμκηαζ αζζεδηέξ ζηδ αμιαανδζγυιε-

κδ Μάηνα, απυ ηζξ πνχηεξ ιένεξ ηδξ βενιακζηήξ επίεεζδξ . Ξηδκ πυθδ έθηακακ Γζ-

μοβημζθάαμζ αλζςιαηζημί πμο επζαεααίςκακ ηδκ  ήηηα ηδξ πχναξ ημοξ. Δ εθδιε-

νίδα «Ιεμθυβμξ» πνμζπαεμφζε ιε πνςημζέθζδα άνενα  κα πείζεζ (αηυια ηζ υηακ 

ηαηαθήθεδηε δ Θεζζαθμκίηδ) βζα ηδ αέααζα κίηδ ηςκ Βθθήκςκ, ηάκμκηαξ ηαοηυπ-

νμκα εηηθήζεζξ ζημοξ πμθίηεξ κα δζαηδνήζμοκ ηδκ ροπναζιία ημοξ ηαζ κα ιδκ δί-

κμοκ αάζδ ζηδκ «παναπθδνμθυνδζδ» ηςκ πνμπαβακδζζηχκ ημο επενμφ. Ξημ ίδζμ 

πκεφια ηζκμφκηακ ηαζ μζ ακαημζκχζεζξ ηδξ Ξηναηζςηζηήξ Αζμίηδζδξ Μαηνχκ 3.  

     

Βηηθήζεζξ πνμξ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Μάηναξ (εθ. «Ιεμθυβμξ Μαηνχκ» 11 ηαζ 12-4-41) 

                                           
1 Ξ.Μ. ΐθαπάηδ, (2000). 
2 Κ. Μαπαεοεοιίμο, (2005), ζ. 31 – εθ. «Ιεμθυβμξ Μαηνχκ», αν.θ. 97, 7-4-41, ζημ ελήξ «Ιεμθυβμξ». 
3 Association des amis des archives diplomatiques, M.X.Lecureul-M.G. Maugras, ζημ ελήξ 
Ώrchives Diplomatiques, M.X.Lecureul-M.G.Maugras - εθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 99 έςξ 110, απυ 9-

20/4/1941. 
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Ώνπζηά, μζ ζοκαβενιμί δπμφζακ ζηδκ πυθδ, επζζδιαίκμκηαξ ημκ ηίκδοκμ αε-

νμπμνζημφ αμιαανδζζιμφ απυ ηα βενιακζηά αενμπθάκα  πμο πενκμφζακ πάκς ηδξ. 

Θεηά απυ δέηα πενίπμο ιένεξ άνπζζε μ αμιαανδζζιυξ ημο θζιακζμφ απυ ηα ζημφ-

ηαξ. Λ «Ιεμθυβμξ» πνμζπαεμφζε πάθζ κα ημκχζεζ ημ δεζηυ ημο πθδεοζιμφ ζζπο-

νζγυιεκμξ υηζ μζ αμιαανδζζιμί είπακ ζημπυ κα ηάιρμοκ ημ θνυκδιά ημο1.  

Ξφιθςκα ιε ηζξ πενζζζυηενεξ ιανηονίεξ, ηφνζμξ ζηυπμξ ηςκ Γενιακχκ ή-

ηακ μζ οπμπςνμφκηεξ ιε πθμία Άββθμζ· βζ αοηυ πηοπμφζακ ημ θζιάκζ ηαζ ηα πθμία 

πμο ανίζημκηακ ζ΄αοηυ. Σζηυζμ, ηα αμιαανδζζηζηά Junkers 87-Stuka (πμο ήηακ 

ελαζνεηζηά εφζημπα), πηφπδζακ ηζξ ηεθεοηαίεξ ιένεξ ιε αυιαεξ ηδκ πυθδ  αδζαηνί-

ηςξ2. Ξημ ηζκδιαημβναθζηυ κημημοιέκημ ηδξ Die Deutsche Wochenschau, ειθακί-

γμκηαζ ηα βενιακζηά stuka κα αμιαανδίγμοκ ηζξ ηεθεοηαίεξ δζυδμοξ δζαθοβήξ ημο 

απμηθεζζιέκμο ζηδκ Μεθμπυκκδζμ «επενμφ» ηαζ κα αάθθμοκ ηαηά θαθαββχκ ημο 

μπζζεμπςνμφκημξ ανεηακζημφ ζηναημφ3.  

Δ ηεθεοηαία εαδμιάδα πνζκ ηδκ ηαηάηηδζδ έπεζ ηαηαβναθεί ςξ δ δοζημθυ-

ηενδ βζα ηδκ πμθφπαεδ Μάηνα. Ζαηά ηδ ιανηονία ημο Γάθθμο πνυλεκμο ζηδκ πυθδ 

M. Xavier Lecureul, ζηζξ ηνεζξ εαδμιάδεξ ημο πμθέιμο ιε ηδ Γενιακία έβζκακ ζηδκ 

Μάηνα 96 ζοκαβενιμί, απυ ημοξ μπμίμοξ μζ 65 ηδκ ηεθεοηαία εαδμιάδα. Οζξ διέ-

νεξ αοηέξ μζ αμιαανδζζιμί είπακ βίκεζ ηυζμ ζοπκμί χζηε δεκ πνμθάααζκε ηακείξ κα 

απμιαηνοκεεί απυ ηα ηαηαθφβζα4. Ομκ αζηαιάηδημ νοειυ ημοξ θακενχκεζ ηαζ δ 

ιανηονία ημο Γ. Γαθεζναηυπμοθμο:  «Ήηακ άθθμ πνάβια μζ αμιαανδζζιμί επί Γεν-

ιακχκ. Ήιμοκ ζηδκ Μάηνα. Άνπζζακ κα πέθημοκ μ αυιαεξ. Μήβα κα ιπς ζε έκα 

ηαηαθφβζμ (ηάηζ οπυβεζα πμο ηα θέβακε ηαηαθφβζα). ΐβήηα. Άνπζζα κα πνμπςνχ 

παναθζαηά ζηδκ Ώβίμο Ώκδνέα. Άνπζζακ πάθζ ηα ζημφηαξ κα πεημφκ παιδθά ηαζ κα 

αμιαανδίγμοκ. Έπεζα ηάης ηαζ βθίηςζα… Ώοημί πζάζακε ηδκ Ώβ. Ώκδνέμο ηαζ 

πηοπμφζακ. Ξηέρμο πυζμξ ηυζιμξ ηοηθμθυναβε ηαζ πυζμξ ηυζιμξ ζημηχεδηε». 

Ώκ ηαζ μ ανζειυξ ηςκ εοιάηςκ ηςκ αμιαανδζζιχκ ηςκ Γενιακχκ δεκ ακαθένεηαζ 

πμοεεκά, δεκ πνέπεζ κα ήηακ πμθθά. Θάθθμκ ήηακ πμθφ θζβυηενα αοηά ηςκ αμι-

αανδζζιχκ ηςκ Εηαθχκ ηζξ πνχηεξ ιένεξ ημο πμθέιμο βζαηί μζ πενζζζυηενμζ ηάημ-

ζημζ ηδξ πυθδξ είπακ θφβεζ.   

                                           
1 Κ. Μαπαεοεοιίμο, (2005), ζ. 32- 38 – εθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 112, 22-4-41  
2 Ξοκέκηεολδ ιε ημοξ Μ. Γεςνβυπμοθμ ηαζ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμ. Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ εοιάηαζ παναηηδ-
νζζηζηά ημκ ευνοαμ πμο έηακακ ηαηά ηδκ πηήζδ ημοξ αοηά ηα αενμπθάκα, ηα μπμία, παιδθχκμκηαξ βζα 

κα πεηφπμοκ ημ ζηυπμ ημοξ, άθδκακ κα αημοζηεί ηαζ ιζα ζεζνήκα βζα κα επδνεάζεζ ροπμθμβζηά ημκ 
επενυ. Δ Β. Γαπανμπμφθμο ιαξ θέεζ υηζ έαθεπακ ηα ζημφηαξ απυ ηα Ζαιίκζα (υπμο είπακ ηαηαθφβεζ βζα 

κα βθζηχζμοκ ημοξ αμιαανδζζιμφξ) ηαζ, ηαεχξ πεημφζακ παιδθά, κυιζγακ υηζ είπακ ηαηαννζθεεί απυ 

ηα ακηζαενμπμνζηά. 
3 Die Deutsche Wochenschau, Newsreel N556, 30-4-41. 
4  Ώrchives Diplomatiques, M. X. Lecureul-M.G. Maugras. 
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Δ πζμ ηναβζηή ίζςξ πθεονά ημο αμιαανδζζιμφ ήηακ ημ ηηφπδια ημο πθς-

ημφ κμζμημιείμο «Βθθδκίξ», ημ μπμίμ, έπμκηαξ λεθφβεζ απυ αθθεπάθθδθεξ επζεέ-

ζεζξ ηαηά ημ ηαλίδζ ημο απυ ηδκ Ζένηονα, πηοπήεδηε ιε ηδκ άθζλή ημο ζημ θζιάκζ 

ηδξ Μάηναξ ηαζ πήνε θςηζά. Λ Lecureul ιεηαθένεζ ιε παναζηαηζηυηδηα ηζξ εζηυκεξ 

ηςκ ηναοιαηζχκ πμο απμαζαάγμκηαζ (ηνεζξ απυ αοημφξ ηάδηακ ηαζ άθθμζ οπέηορακ 

ανβυηενα), ηςκ πονμζαεζηζηχκ ηαζ αζεεκμθυνςκ πμο πνμζπαεμφκ κα πνμζθένμ-

οκ ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ ζηδκ ηαηάζηαζδ πακζημφ πμο δδιζμονβήεδηε.  

Ζζ άθθα πθμία πάεδηακ ζημκ ίδζμ αμιαανδζζιυ, υπςξ έκα πμο ιεηέθενε α-

οζηναθζακυ ζζηάνζ, εκχ μζ ρανάδεξ ήηακ μζ ιυκμζ πμο επςθεθήεδηακ  απυ ημ βε-

βμκυξ, αθμφ ελαζθάθζζακ βενή ρανζά ιε ηα ζημηςιέκα απυ ηζξ αυιαεξ ράνζα 1. 

Ώθθά ηαζ ημ βειάημ αθεφνζ θμνηδβυ πμο αμφθζαλε ζηάεδηε πμθφηζιμ ζηζξ δφζημ-

θεξ ιένεξ πμο αημθμφεδζακ ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Μάηναξ. πςξ ιαξ ακέθενε μ Ι. 

Ζ., πμθθμί ήηακ αοημί πμο ακέθηοζακ ημ θμνηίμ ημο ηαζ πνδζζιμπμίδζακ ημ αν-

ιονζζιέκμ απυ ηδ εάθαζζα αθεφνζ βζα κα θηζάλμοκ ρςιί. 

 

Γηνααμφνα ημο θζιακζμφ ηδξ Μάηναξ ημ 1940  

Ζαηά ηδκ αενμπμνζηή επζδνμιή ηδξ 23δξ Ώπνζθίμο ζημηχεδηακ 21 πμθίηεξ, 

ηαεχξ δεκ οπήνλε πνμεζδμπμίδζδ ζοκαβενιμφ. Οδκ ίδζα διένα (ήηακ δ ιένα πμο 

έθηαζε ζηδκ πυθδ δ είδδζδ ηδξ ακαπχνδζδξ ημο ααζζθζά ηαζ ηδξ ηοαένκδζδξ 

ζηδκ Ζνήηδ) αμιαανδίζηδηε άβνζα δ μδυξ Ώβίμο Ώκδνέμο2. Λ ΐ.Ξςηδνπυπμοθμξ 

εοιάηαζ υηζ, βονίγμκηαξ ζηδκ Μάηνα ιεηά ηδκ ηαηάθδρδ, έαθεπακ ηδκ μδυ ες-

κμξ-Ώιαθίαξ ζηαιιέκδ απυ ηζξ αυιαεξ ηαζ ηα ζπίηζα πμθοαμθδιέκα. 

                                           
1 Ώrchives Diplomatiques, M. X. Lecureul-M.G. Maugras. 
2 Ώrchives Diplomatiques, M. X. Lecureul-M.G. Maugras - Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 22-23. 
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Βκηςιεηαλφ, ηα αββθζηά ζηναηεφιαηα εβηαηέθεζρακ ηδκ πενζμπή ηαηεοεο-

κυιεκα πνμξ ηδκ πνςηεφμοζα, αθμφ πνμδβμοιέκςξ ακαηίκαλακ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ 

ημο αενμδνμιίμο ημο Άναλμο. Θαγί ιε ημοξ Άββθμοξ ακαδζπθχεδηακ ηαζ εθθδκζηά 

θμνηδβά1. Ξημ ηζκδιαημβναθζηυ κημημοιέκημ ηδξ Die Deutsche Wochenschau ει-

θακίγμκηαζ Γενιακμί αθελζπηςηζζηέξ πμο έπμοκ ηαηαθάαεζ ανεηακζηά άνιαηα ιά-

πδξ ηαζ, υπςξ οπενδθακεφεηαζ δ βενιακζηή πνμπαβάκδα , «ηοκδβμφκ ημοξ Άββθμοξ 

ιε ηα ίδζα ημοξ ηα υπθα»2. 

Δ γςή ζηδκ πυθδ ιπήηε ζε ιζα κέα θάζδ. Οα ιαβαγζά έηθε ζζακ ηαζ πάβςζε 

ηάεε εηδήθςζδ. Ονυθζια δεκ οπήνπακ, αθμφ μζ πςνζημί δεκ πθδζίαγακ ηδκ αμι-

αανδζγυιεκδ πυθδ υπμο «μ πζμ εθαθνυξ ευνοαμξ πνμηαθεί ηνυιμ». Δ Μάηνα εβ-

ηαηαθεζπυηακ απυ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ πμο ηαηέθεοβακ ζηα πςνζά,  υπςξ είπακ ηά-

κεζ ηαζ ζηδκ ανπή ημο πμθέιμο ιε ημοξ αμιαανδζζιμφξ ηςκ Εηαθχκ. Βίπε ζπεδυκ 

αδεζάζεζ· εηηυξ απυ ηδκ αζηοκμιία ηαζ ημ ζηναηυ, βφνς ζηα 1 .000 άημια πανέ-

ιεκακ ηθεζζιέκα 2-4 ιενυκοπηα ιέζα ζηα ηαηαθφβζα.  πςξ ιανηονεί μ Γάθθμξ 

πνυλεκμξ ηδξ πυθδξ, ηαζ μζ ζηναηζχηεξ  έθεοβακ βζα ημκ ηυπμ ημοξ ιε άδεζεξ  ηςκ 

αλζςιαηζηχκ, πςνίξ υιςξ κα δζαεέημοκ ηάπμζμ ιεηαθμνζηυ ιέζμ πμο εα ημοξ πή-

βαζκε ζημκ πνμμνζζιυ ημοξ3. Λ Ζ. Ρνδζηίδδξ, πμο είπε πάνεζ δίιδκδ άδεζα απυ ηδ 

ιμκάδα ημο, ανέεδηε ηδκ πενίμδμ αοηή ζηδκ Μάηνα πνμζπαεχκηαξ κα πενάζεζ 

απέκακηζ βζα κα βονίζεζ ζημ πςνζυ ημο ζηδκ Άνηα. «Μδβαίκαιε κα πάνμοιε  ημ 

―Ζαθοδχκα‖. Γζκυηακ υιςξ ζοκαβενιυξ ηαζ βονίγαιε ζηα ηαηαθφβζα. ηακ ηάπμηε 

ιπήηαιε ζημ ―Ζαθοδχκα‖, δφμ αενμπθάκα πανμοζζάζηδηακ πάκς απ΄ημ πθμίμ. Θε 

ηδ ζεζνήκα ιαξ εζδμπμίδζακ κα ιπμφιε ζη΄αιπάνζα». 

Ππεφεοκμζ βζα ηδκ ηαηή ηαηάζηαζδ ζηδκ Μάηνα ηαζ ηζξ ηναβζηέξ επζπηχζεζξ  

ζημκ πθδεοζιυ εεςνμφκηαζ, απυ ημ Γάθθμ πνυλεκμ Lecurel, ηα ιέζα ιαγζηήξ εκδ-

ιένςζδξ (ναδζυθςκμ, ηφπμξ) ηαζ μζ ζδζμηεθείξ ζφιιαπμζ ηςκ Βθθήκςκ, μζ Άββθμζ.  

πςξ οπμζηδνίγεζ, ηα ιέζα εκδιένςζδξ δεκ πνμεημίιαζακ ημοξ Μαηνζκμφξ βζα 

ημοξ αμιαανδζζιμφξ ηαζ ηα πανεπυιεκά ημοξ, αθθά ακηίεεηα  (αηυια ηζ υηακ ηα 

εφιαηα έθηακακ ημοξ 30 κεηνμφξ ή ηναοιαηίεξ),  ακαιεηέδζδακ ηζξ ρεοδείξ ακαημ-

ζκχζεζξ ηδξ Γεκζηήξ Ώζθάθεζαξ «δεκ οπάνπμοκ εφιαηα, δεκ οπάνπμοκ γδιζέξ». Λζ 

εθδιενίδεξ έθηαζακ, αηυια ηαζ ηδκ ηεθεοηαία ιένα ηδξ πανάδμζδξ ηδξ Μάηναξ, 

κα δζααεααζχκμοκ υηζ δ βναιιή άιοκαξ ήηακ ακέπαθδ ζηζξ Θενιμπφθεξ, ηδκ 

ζηζβιή πμο υθμζ ήλενακ υηζ ηα βενιακζηά ζηναηεφιαηα ανίζημκηακ ζηδ Θήαα ηαζ 

ημ Θεζμθυββζ, έημζια κα πνμπςνήζμοκ ζηδ Ιαφπαηημ ηαζ ηδκ απέκακηζ αηηή. 

                                           
1 Ώrchives Diplomatiques, M. X. Lecureul-M.G. Maugras 
2 Die Deutsche Wochenschau, Newsreel N556, 30-4-41. 
3 Ώrchives Diplomatiques, M. X. Lecureul-M.G. Maugras – Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 24. 
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Ώπυ ηδκ άθθδ, μ Γάθθμξ πνυλεκμξ, ιε ηα πζηνυπμθα ζπυθζα εκυξ παθζμφ ακ-

ηίγδθμο, ηαηδβμνεί ημοξ Άββθμοξ βζαηί έδςζακ «ρεφηζηεξ οπμζπέζεζξ» ζημκ εθθδ-

κζηυ θαυ υηζ δεκ οπήνπε ηίκδοκμξ κα δζαζπαζημφκ μζ βναιιέξ ηδξ εθθδκμανεηακζ-

ηήξ άιοκαξ ηαζ έδζκακ εθπίδεξ βζα ηεθζηή οπενίζποζδ ηαηά ηςκ Γενιακχκ. Σζηυ-

ζμ, πανά ηζξ επζδεζηηζηέξ ημοξ ακαημζκχζεζξ, ηακέκα αββθζηυ αενμπθάκμ δεκ οπε-

ναζπίζηδηε ηδκ Μάηνα ηζξ δφζημθεξ ιένεξ ηςκ βενιακζηχκ αενμπμνζηχκ επ ζδνμ-

ιχκ. Ππμζηδνίγεζ υηζ ηζξ ίδζεξ ηαηδβμνίεξ ηαηά ηςκ Άββθςκ άημοβε ζε ζογδηήζεζξ 

ημο ιε Μαηνζκμφξ. Μμθθμί ημο έθεβακ υηζ πνμηζιμφζακ ηδκ ζοκεδημθυβδζδ χζηε 

κα ιπεζ ηέθμξ ζηδκ εβςζζηζηή ζοιπενζθμνά ηςκ ζοιιάπςκ ημοξ, μζ μπμίμζ ήεεθακ 

κα πνδζζιμπμζμφκ ημκ εθθδκζηυ ζηναηυ βζα κα πνμθοθάλμοκ ημοξ δζημφξ ημοξ 

ζηναηζχηεξ  ηαηά ηδκ οπμπχνδζή ημοξ. 

Λζ πθδνμθμνίεξ πενί επζεοιίαξ ηςκ πμθζηχκ βζα ζοκεδημθυβδζδ ηαεχξ ηαζ 

πενί ακηζανεηακζηχκ αζζεδιάηςκ δεκ επζαεααζχκμκηαζ απυ ηαιία πνμθμνζηή ή 

βναπηή πδβή, απυ υζεξ ημοθάπζζημκ έπμοιε οπυρδ ιαξ. Ώκηίεεηα, μ ζφβπνμκμξ 

ηςκ βεβμκυηςκ Α. Ηάβανδξ ακαθένεζ υηζ μζ Μαηνζκμί ακηζιεηχπζζακ ιε απεθπζζία 

ηαζ δάηνοα ηδκ είδδζδ πανάδμζδξ ηδξ πυθδξ. Βίκαζ, θμζπυκ, δφζημθμ κα απμδεπ-

ημφιε ηδκ άπμρδ ημο Lecureul. Μζεακυηενμ είκαζ κα ζογήηδζε μ ίδζμξ ιε άημια 

πμο δεκ οπμζηήνζγακ ηδκ εθθδκμαββθζηή θζθία ή πμο είπακ ημοναζηεί, εηείκεξ ηζξ 

δφζημθεξ χνεξ, απυ ηζξ επζπηχζεζξ ημο πμθέιμο ηαζ ζε ηάπμζα θμνηζζιέκδ ζηζβιή 

εηθνάζηδηακ ι΄αοηυ ημκ ηνυπμ. Βλάθθμο, δ υθδ ημπμεέηδζδ ημο Γάθθμο ζηδκ 

έηεεζή ημο έκακηζ ηδξ αββθζηήξ πμθζηζηήξ είκαζ ζδζαίηενα επζηνζηζηή, ζε ζδιείμ 

πμο κα λεπενκάεζ ηζξ υπμζεξ ανκδηζηέξ ακαθμνέξ έκακηζ ημο ημζκμφ επενμφ, ηςκ 

Γενιακχκ. Έηζζ, μδδβμφιαζηε ζημ ζοιπέναζια υηζ μζ πνμζςπζηέξ πεπμζεήζεζξ ή 

δ παναδμζζαηή βαθθμαββθζηή ακηζγδθία ημκ χεδζακ κα λεπενάζεζ ηα υνζα ημο ακ-

ηζηεζιεκζημφ πθδνμθμνζμδυηδ.  

Αεκ είκαζ αηυια δφζημθμ κα ενιδκεοηεί δ ζζςπή ηδξ εθθδκζηήξ δζμίηδζδξ 

ηαζ ημο εθεβπυιεκμο απυ αοηήκ ηφπμο βφνς απυ ημκ ηίκδοκμ ηςκ επζηείιεκςκ 

αμιαανδζζιχκ ηαζ ηςκ επζπηχζεχκ ημοξ. Βίκαζ ζοκδεζζιέκμ θαζκυιεκμ, αηυια 

ηαζ ζε θζθεθεφεενα ηαεεζηχηα, κα απμζζςπάηαζ ζε ηέημζεξ  πενζζηάζεζξ δ αθήεεζα 

βζα κα απμθεοπεεί μ πακζηυξ ηαζ δ δηημπάεεζα ζημκ πθδεοζιυ αθθά ηαζ ζηζξ έ-

κμπθεξ δοκάιεζξ. Βίκαζ, επίζδξ, εφημθμ κα θακηαζηεί ηακείξ ηζ εα επαημθμοεμφζε 

φζηενα απυ εζθζηνζκή εκδιένςζδ ζημ ήδδ ηθμκζζιέκμ δεζηυ ζηναηζςηχκ ηαζ πμθ ζ-

ηχκ. Γζ αοηυ ζηα άνενα ημο «Ιεμθυβμο» , δζαθαίκεηαζ δ ιέπνζ ηεθεοηαίαξ ζηζβιήξ 

αδζάθεζπηδ πνμζπάεεζά ημο κα ζοβηναηήζεζ ηδκ ακδζοπία ηςκ πμθζηχκ ηαζ κα ηα-



 60 

ηδβμνήζεζ ςξ επενμφξ ηδξ παηνίδαξ υζμοξ ιε ηζξ δζαδυζεζξ ημοξ «εκζπείνμοκ ηδκ 

ακδζοπίακ εζξ ημ ημζκυκ»1.   

 

γ. Ζ θαηάιεςε ηεο Ξάηξαο από ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα 

Ζαεχξ επέηεζημ δ ηαηάθδρδ ηδξ Μάηναξ, ημ άημοζια ηδξ δζαηαβήξ κα ο-

ρςεμφκ επεζβυκηςξ ζηα ζπίηζα ηδξ πνμηοιαίαξ ιαφνεξ ζδιαίεξ, πνμηάθεζε έκημ-

κδ ζοβηίκδζδ ζε πμθθμφξ ηαημίημοξ πμο ζοκεζδδημπμίδζακ ημ ακαπυθεοηημ ηδξ 

πανάδμζδξ. Ηίβμ πνζκ ιπμοκ ζηδκ πυθδ μζ Γενιακμί αλζςιαηζημί πμο ιεηέθενακ 

ημ ζπεηζηυ ηεθεζίβναθμ, έθεοβακ ηαζ μζ ηεθεοηαίμζ Άββθμζ απμπαζνεηχκηαξ ημοξ 

Μαηνζκμφξ ιε ιενζηέξ ημοθεηζέξ ζημκ αένα2.  

Ομ ηεθεζίβναθμ έδζκε πνμεεζιία δφμ ςνχκ βζα ηδκ πανάδμζδ, αθθζχξ δ 

πυθδ εα ηαηαζηνεθυηακ αιέζςξ. Ξφιθςκα ιε ημκ Α. Ηάβανδ3, μ ζηναηζςηζηυξ δζ-

μζηδηήξ ηδξ πυθδξ, Γ. Ζανααμηφνδξ, ανπζηά είπε πάνεζ απυθαζδ κα ακηζζηαεεί 

«ιέπνζξ εζπάηςκ» αθθά μζ ζοκεήηεξ δεκ ημο ημ επέηνερακ. Μνμ ηδξ απεζθήξ κέμο 

αμιαανδζζιμφ, μζ ανπέξ ηδξ πυθδξ, φζηενα απυ ζφζηερδ οπυ ημκ αυιαμ ηςκ 

βενιακζηχκ αενμπθάκςκ, ακαβηάζηδηακ κα οπμηφρμοκ.  

Σζηυζμ, ημ ηθίια πμο ιαξ ιεηαθένεηαζ απυ άθθεξ πδβέξ είκαζ εκηεθχξ ακηίεεημ. 

πςξ απμηαθφπηεζ μ Lecureul, μζ αλζςιαηζημί πμο επέιεκακ κα ακηζζηαεμφκ ιέπνζ 

ηεθζηήξ πηχζεςξ είπακ ελαζθαθζζιέκδ ηδκ πνμζςπζηή ημοξ αζθάθεζα, ιέζς ηδξ 

θοβήξ ιε βνήβμνα αοημηίκδηα. Λ ζηναηδβυξ Ζανααμηφνδξ επδνεάζηδηε ζηδκ α-

πυθαζή ημο βζα πανάδμζδ απυ δφμ ηονίςξ πανάβμκηεξ: ημκ αμιαανδζζιυ ηδξ 

23δξ Ώπνζθίμο (εκδεζηηζηυ ημο ηζ πενίιεκε ηδκ Μάηνα, ακ πναβιαημπμζμφκηακ δ 

βενιακζηή απεζθή) ηαζ ηδκ επακάζηαζδ ηςκ ζηναηζςηχκ πμο ανίζημκηακ ζηδκ πυ-

θδ. Λζ ηεθεοηαίμζ ένζλακ ηα υπθα ημοξ ηαζ ανκήεδηακ κα ζοιιεηάζπμοκ ζηδκ άιο-

κα ηδξ Ζμνίκεμο, υπςξ δζαηάπεδηακ. Ώκηίεεηα, απεζθμφζακ κα ζημηχζμοκ ημοξ 

αλζςιαηζημφξ πμο εα ημοξ οπμπνέςκακ κα θφβμοκ. Ώθθά ηαζ μ Α. Ηάβανδξ ακαθέ-

νεζ πανυιμζα ζηάζδ ηςκ 450 εθέδνςκ αλζςιαηζηχκ πμο είπακ ζηαθεί ζηδκ Μάηνα  

ιε ηδκ εκημθή ηδξ ακηζζηάζεςξ ηαζ δζαθφεδηακ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ είπακ αθαζ-

νέζεζ ηαζ είπακ πάνεζ ιαγί ημοξ ηα ηθείζηνα ηςκ πονμαυθςκ4. Ομ υθμ ηθίια ημο 

θυαμο πμο είπε ηαηαθάαεζ ημοξ αλζςιαηζημφξ πμο βφνζζακ απυ ημ ιέηςπμ  επζαε-

ααζχκεζ ηαζ μ Ζ. Ρνδζηίδδξ: «Θπμνμφζακ κα πμδμπαηήζμοκ β ζα κα πάκε ζημ ηα-

ηαθφβζμ…Φμαυκημοζακ πμθφ». 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 99 έςξ 110, απυ 9-20/4/1941, αν.θ.115, 25-4-41. 
2 Ώrchives Diplomatiques, M. X. Lecureul-M.G. Maugras 
3 Ζαηά ημκ ΐ. Ηάγανδ, μ Ηάβανδξ ζηδνίγεηαζ ζε ακελέθεβηηεξ πθδνμθμνίεξ. ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, 
ζ. 54. 
4 Ώrchives Diplomatiques, M. X. Lecureul-M.G. Maugras - Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 23-26. 
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Ξηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ εηπνυζςπμξ ηςκ ανπχκ ηδξ πυθδξ ήηακ μ θνμφναν-

πμξ ακηζζοκηαβιαηάνπδξ Γαθαηάξ, μ μπμίμξ δεκ ηαηάθενε κα θηάζεζ ζηδ βεζημκζηή 

Ιαφπαηημ, υπμο είπακ ζηαειεφζεζ ηα βενιακζηά ζηναηεφιαηα, βζαηί ημ ηαΎηζ πμο 

ημκ ιεηέθενε ααθθυηακ ζοκεπχξ απυ αυιαεξ . Οεθζηά, ήνεε βενιακζηή ακηζπνμζς-

πεία ζημ εθθδκζηυ ζηναηδβείμ ηαζ μ ζηναηδβυξ Ζανααμηφνδξ πανέδςζε ηδκ πυθδ. 

Δ ηονζυηενδ επζηοπία ηδξ εθθδκζηήξ πθεονάξ ήηακ δ ζοιθςκία υηζ ηα ζηαθζηά 

ζηναηεφιαηα δεκ εα έιπαζκακ ζηδκ Μάηνα. Έηζζ, δ ηαημπή ζημ κμιυ ΏπαΎαξ λεηί-

κδζε ζηζξ 26-4-1941, δδθαδή πνζκ ηδκ επίζδιδ πανάδμζδ ηςκ Ώεδκχκ1.  

ιςξ, μ θυαμξ ηςκ αμιαανδζζιχκ, πμο είπε δζχλεζ ημοξ Μαηνζκμφξ απυ ηα 

ζπίηζα ημοξ ημ πνμδβμφιεκμ δζάζηδια, δεκ ελαθείθεδηε. Ομ απυβεοια ηδξ 26δξ 

Ώπνζθίμο μζ Γενιακμί αμιαάνδζζακ ηαζ πάθζ ηδκ πυθδ. Λ ημπζηυξ ηφπμξ πνμζπάεδ-

ζε κα απαθφκεζ ηζξ εκηοπχζεζξ ηαζ κα πείζεζ ημοξ πμθίηεξ κα επζζηνέρμοκ ζηα 

ζπίηζα ημοξ, απμδίδμκηάξ ημκ ζε πανάθεζρδ εζδμπμίδζδξ υθςκ ηςκ αενμπμνζηχκ 

ζιδκχκ βζα ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ πυθδξ2.  

Βπεζδή δ «πανελήβδζδ» απ΄υηζ θαίκεηαζ ζοκεπίζηδηε, μ αμιαανδζζιυξ ε-

πακαθήθεδηε ηαζ ημ επυιεκμ πνςί. Οα αενμπθάκα ένζλακ αυιαεξ ζηδκ πενζμπή 

ημο θζιακζμφ ηαζ ημο ηεθςκείμο, πνμηαθχκηαξ ιυκμ οθζηέξ γδιζέξ. Ξφιθςκα ιε ηζξ 

ελδβήζεζξ πμο έδςζε δ βενιακζηή δζμίηδζδ, μζ ιμκάδεξ πμο ζοιιεηείπακ δεκ είπακ 

θάαεζ εβηαίνςξ ηδκ δζαηαβή πμο ακαηαθμφζε ηδκ πνμδβμφιεκδ  πενί αμιαανδζζ-

ιμφ ηδξ πυθδξ3. Λ Γάθθμξ πνυλεκμξ Lecureul ηαηαβνάθεζ ηζξ ειπεζνίεξ ημο ηαζ ιαξ 

δίκεζ ιζα εζηυκα ηςκ ακηζδνάζεςκ πμο πνμηάθεζε δ αζοκεκκμδζία αοηή: «Αεκ ηα-

ηαθαααίκς πζα εκηεθχξ ηίπμηα απ΄υζα ζοιααίκμοκ, ηονίςξ βζαηί ιαεα ίκς υηζ ηαζ 

μζ Γενιακμί μζ ίδζμζ είκαζ ακήζοπμζ. ζμζ απ΄ημκ πθδεοζιυ έπμοκ απμιείκεζ είκαζ 

ηαηάπθδηημζ. Ξοκαβενιυξ δεκ δίκεηαζ πζα ηαζ πνέπεζ κα πενάζς υθδ ιμο  ηδ ιένα 

ζημ ηαηαθφβζμ ή ζηα πένζλ ημο, θμαμφιεκμξ έκα κέμ ηαζ ιμζναίμ θάεμξ»4.  

Θζα άθθδ εηδμπή ημο βεβμκυημξ ιαξ δίκεζ μ Μ. Γεςνβυπμοθμξ πμο εοιάηαζ 

υηζ μζ Γενιακμί αλζςιαηζημί πμο είπακ επζηάλεζ ημ λεκμδμπείμ ημο εείμο ημο «ΒΗ-

ΗΏΞ», ζηδ βςκία Ώβίμο Ιζημθάμο ηαζ Ν.Φεναίμο, ημζιυκημοζακ αανζά ηαζ δεκ ακ-

ηζθήθεδηακ ημ αμιαανδζζιυ. Λ εείμξ ημο ημοξ λφπκδζε δζαιανηονυιεκμξ βζα ηδ 

κέα επίεεζδ ηζ εηείκμζ ζοιαμφθερακ κα ημοκήζμοκ άζπνα ζεκηυκζα απυ ηδκ ηα-

νάηζα. Έηζζ ζήηςζακ ηνία ζεκηυκζα ζε ειθακή ηηήνζα: ζημ ηηήνζμ ηδξ Ώζηοκμιί-

αξ (ηθζκζηή Ηάγανδ), ημ ηαιπακανζυ ηδξ Μακηάκαζζαξ ηαζ ημ ηάζηνμ ηδξ πυθδξ. 

                                           
1 Ώrchives Diplomatiques, M. X. Lecureul-M.G. Maugras – Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 26-27. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 117, 27-4-41. 
3 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 55 - Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 28. 
4 Ώrchives Diplomatiques, M. X. Lecureul-M.G. Maugras. 
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Οδκ επυιεκδ, πνεζάζηδηακ κέεξ δζααεααζχζεζξ ηδξ Γενιακζηήξ δζμίηδζδξ , ιέζς 

ημο ηφπμο, υηζ δ «δζοπία ηαζ δ βαθήκδ» εα επακέθεμοκ1. 

 

δ. Αληηδξάζεηο από ηελ θαηάιεςε ηεο Ξάηξαο 

Οα βενιακζηά ζηναηεφιαηα2 δζαπεναζχεδηακ ιέζς Ιαοπάηημο ζημκ αευ-

πονβμ. Ξημ ηζκδιαημβναθζηυ κημημοιέκημ ηδξ Die Deutsche Wochenschau, μ 

ζοβηεκηνςιέκμξ ζηδ Ιαφπαηημ βενιακζηυξ ζηναηυξ επζαζαάγεηαζ ζε πθμία ιαγί ιε 

ιμημζζηθέηεξ ηαζ άνιαηα ιάπδξ. Μανάθθδθα δ Waffen-SS έπεζ ηάκεζ ιεβάθεξ πνμ-

υδμοξ ζηδκ πνμζπάεεζά ηδξ κα θηάζεζ ζημκ ηυθπμ ηδξ Μάηναξ. Οα ακηζαενμπμνζ-

ηά ηαθφπημοκ ηδκ πενζμπή απυααζδξ. Λζ ιμημζζηθεηζζηέξ πμο απμαζαάγμκηαζ πνμ-

πςνμφκ πνχημζ «βζα κα εθεοεενχζμοκ ηδκ Μεθμπυκκδζμ». Ώημθμοεμφκ θμνηδβά 

ιε ακηζαενμπμνζηά πονμαυθα3. 

Δ ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ ημο πθδεοζιμφ ηαηά ηδκ είδδζδ ηδξ πανάδμζδξ 

πενζβνάθεηαζ απυ ημκ Α. Ηάβανδ ςξ ηναβζηή, ηαεχξ ημκ δζαηαηείπακ ακάιεζηηα 

ζοκαζζεήιαηα απεθπζζίαξ ηαζ θυαμο4. Σζηυζμ, μ ΐ.Ξςηδνπυπμοθμξ οπμζηδνίγεζ 

υηζ δεκ επδνεάζηδηε ημ θνυκδια ηςκ Μαηνζκχκ. Θαξ ακαθένεζ υηζ ηζξ πνχηεξ ιέ-

νεξ ηδξ ηαηάηηδζδξ ηα πανάεονα ηςκ ζπζηζχκ πανέιεκακ ηθεζζηά ηαζ μ ηυζιμξ 

δεκ πανμοζζαγυηακ. Λ ίδζμξ ενιδκεφεζ ηδκ ακηίδναζδ αοηή ςξ πενζθνυκδζδ πνμξ 

ημκ ηαηαηηδηή, ακάθμβδ ιε άθθεξ πενζμπέξ ηδξ Βθθάδαξ υπμο μζ Γενιακμί έιπαζ-

κακ ζε ένδιεξ πυθεζξ. Ώοηυ εεςνεί υηζ ζημίπζζε πμθφ  ζημ δεζηυ ηςκ ηαηαηηδηχκ. 

Ώκηίεεηα, δ Β. Γαπανμπμφθμο εοιάηαζ: «ηακ ήνεακ μζ Γενιακμί δζφπαζακ ηα 

πνάβιαηα. Λ ηυζιμξ δεκ ακηέδναζε ηαευθμο. Ώπθμφζηαηα ηαηεαάζαιε ημ  ηεθάθζ. 

Φμαυιαζηακ. Λζ Γενιακμί πηοπμφζακ απυ ιαηνζά ακ ηάπμζμξ ηαηέααζκε θίβμ ζημ 

πεγμδνυιζμ, ζε χνεξ απαβμνεοιέκδξ ηοηθμθμνίαξ». 

Ώκηζθαηζηέξ ήηακ ηαζ μζ ακηζδνάζεζξ ηςκ αλζςιαημφπςκ. Λ ζηναηδβυξ Ζα-

νααμηφνδξ, πανυηζ ειθακίζηδηε εθζιιέκμξ υηακ ηεθείςζε ηδκ δζαδζηαζία ηδξ πα-

νάδμζδξ, θίβεξ ιένεξ ανβυηενα παναανέεδηε ιε Γενιακμφξ αλζςιαηζημφξ ζε ιμο-

ζζηή εηδήθςζδ βζα ημκ Γενιακυ δζμζηδηή ηδξ ιενανπίαξ «Ώδυθθμξ Ρίηθεν»5.  

                                           
1 Βθ.»Ιεμθυβμξ», αν.θ. 118, 28-4-41. 
2 Οα βενιακζηά ζηναηεφιαηα πμο ηαηέθααακ ηδκ Μάηνα ηαηέαδηακ απυ ηα Εςάκκζκα. Βίπακ ζοκακηδεεί 

ιε ζηαθζηά ζηναηεφιαηα ηάπμο ζηδ Αοηζηή Βθθάδα ηαζ πνμπςνμφζακ βζα ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Μεθμπμκ-
κήζμο. Ξημ κημηοιακηέν ηδξ Die Deutsche Wochenschau ειθακίγμκηαζ μζ επζηεθαθήξ ηςκ ιμκάδςκ, μ 

Γενιακυξ SS Major General Sepp Dietrich ηαζ μ Εηαθυξ ζηναηδβυξ Rossi, κα παζνεηζμφκηαζ εβηανδίςξ 
ηαζ κα ιεθεημφκ ζηναηζςηζημφξ πάνηεξ, πνζκ ηδ ζοκέπζζδ ηδξ πμνείαξ ημοξ κμηζυηενα. Die Deutsche 

Wochenschau, Newsreel N556, 30-4-41. 
3 Die Deutsche Wochenschau, Newsreel N556, 30-4-41. 
4 Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 26. 
5 Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 27 - ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 57. 
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Ώκάθμβδ πνμζανιμβή ζηδκ ζηάζδ ημο έκακηζ ηςκ ηαηαηηδηχκ θαίκεηαζ κα 

ηδνεί ηαζ μ ημπζηυξ ηφπμξ. Δ εθδιενίδα «Ιεμθυβμξ» ζπεφδεζ , απυ ηδκ επυιεκδ 

ηζυθαξ, κα επδνεάζεζ ημκ παηνζκυ θαυ οπέν ηςκ Γενιακχκ δζεοηνζκίγμκηαξ υηζ δεκ 

ένπμκηαζ ςξ ηαηαηηδηέξ αθθά ςξ θίθμζ ηαζ οπεκεοιίγμκηαξ ηδκ παθζά εθθδκμβεν-

ιακζηή θζθία. Θεηαθένμκηαξ ζπεδυκ αοημφζζα ναδζμθςκζηή εηπμιπή ημο ΐενμθί-

κμο, επζπεζνεί αηυια ηαζ κα δζηαζμθμβήζεζ ηδ βενιακζηή ηαηάηηδζδ ηαηδβμνχκηαξ 

βζ αοηυ ηδκ αββθυθζθδ πμθζηζηή ηδξ ηέςξ εθθδκζηήξ ηοαένκδζδξ . Μνμηαηαθαιαά-

κεζ υηζ μζ Γενιακμί εα αμδεήζμοκ ηδκ Βθθάδα ηαζ ημ θαυ ηδξ πναβιαηζηά, ζε ακ-

ηίεεζδ ιε ημοξ Άββθμοξ. Μανυιμζα δ εθδιενίδα «Οδθέβναθμξ» εεςνεί «ζθάθια 

ηδξ ελςηενζηήξ πμθζηζηήξ» πμο ακηζααίκεζ ζημ θασηυ αίζεδια ηδκ επενυηδηα πμο 

δδιζμονβήεδηε ιεηαλφ Βθθάδαξ – Γενιακίαξ, θυβς ηδξ εζζαμθήξ ηδξ ηεθεοηαίαξ 

ζημ εθθδκζηυ έδαθμξ1.   

Ππήνλακ υιςξ ηαζ Μαηνζκμί πμο αοευνιδηα ηαζ πςνίξ κα ηζκμφκηαζ απυ ηά-

πμζα «πμθζηζηή ζημπζιυηδηα» παζνέηδζακ ηδκ άθζλδ ηςκ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ. 

Μνυηεζηαζ βζα ιεβάθμ ανζειυ βοκαζηχκ ζηαθζηήξ ηαηαβςβήξ πμο είπακ παναηαπηεί 

ημκηά ζηδκ είζμδμ ηδξ Μάηναξ, ηαηά ιήημξ ηδξ δζαδνμιήξ απυ αευπονβμ, ηαζ 

επεοθδιμφζακ ημοξ Γενιακμφξ ιμημζζηθεηζζηέξ πμο έιπαζκακ ζηδκ πυθδ, πνμζ-

παεχκηαξ ιε ηάεε ηνυπμ κα ηάκμοκ βκςζηή ηδκ εεκζηυηδηά ημοξ. Αεκ έηοπακ , 

υιςξ, ακάθμβδξ ακηζιεηχπζζδξ απυ ημοξ επεοθδιμφιεκμοξ, μζ μπμίμζ πςνίξ ημκ 

παναιζηνυ δζζηαβιυ ηζξ απμιάηνοκακ ιμονιμονίγμκηαξ ανζζζέξ (―Brutta Italia‖) 

βζα ηδ ζφιιαπυ ημοξ Εηαθία ηαζ εηθνάγμκηαξ έηζζ ηδκ ακηζπάεεζα πμο αζζεάκμκ-

ηακ, θακενή ηαζ απυ άθθεξ εηδδθχζεζξ ημοξ2. 

 

ε.  Νη πξώηεο κέξεο ηεο θαηνρήο 

Ώπυ ηζξ 29 Ώπνζθίμο άνπζζακ κα θεζημονβμφκ ηαζ πάθζ ηα ηαηαζηήιαηα ηαζ 

κα επακένπμκηαζ μζ νοειμί ηδξ πυθδξ. Βπζαθήεδηε, υιςξ, πενζμνζζιυξ ζηδ θεζημ-

ονβία ημοξ χζηε κα ηθείκμοκ κςνίηενα, αθμφ ηαζ δ ηοηθμθμνία επζηνάπδηε ιέπνζ 

ηζξ 21.00. Αζαηάπεδηε αηυια δ ζοζηυηζζδ ζπζηζχκ ηαζ ηαηαζηδιάηςκ  ιε αοζηδνέξ 

πμζκέξ βζα ημοξ πανααάηεξ3. ιςξ, μ πυθειμξ ηαζ δ ηαηάηηδζδ είπακ ακαπυθεοη-

ηα επδνεάζεζ ηδκ μζημκμιζηή γςή. Δ ηάιρδ πμο επήθεε επζαεααζχκεηαζ απυ ηδκ 

απυθαζδ ημο δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο κα ιδκ εζζπνάηηεηαζ δδιμηζηυξ θυνμξ επί 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.117, 27-4-41 – αν.θ. 118, 28-4-41 – Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ.8966, 27-4-
41. 
2 Ώrchives Diplomatiques, M. X. Lecureul-M.G. Maugras. ΐθ. ηαζ Ρ. Φθάσζεν, (1995),η. Ώ΄, ζ. 

87 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.118, 28-4-41 – εθ. «Ομ Φςξ», αν.θ.157, 30-4-41 – εθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 

8996, 30-5-41 – εθ. «Οαποδνυιμξ», αν.θ. 2600. 6-5-41. 
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ηςκ εζζαβυιεκςκ ειπμνεοιάηςκ, ιέπνζ ηδκ επάκμδμ ηδξ ειπμνζηήξ ηίκδζδξ ζημοξ 

πνμπμθειζημφξ ηδξ νοειμφξ1. 

Λζ Γενιακμί, ιε ηδκ είζμδυ ημοξ, ηαηέθααακ αιέζςξ ημ ηδθεβναθζηυ ηέκ-

ηνμ ηδξ πυθδξ. Ζαηείπακ ήδδ υθμοξ ημοξ ιοζηζημφξ πάνηεξ ζδιείςκ επζημζκςκίαξ, 

ηαεχξ δ ηδθεβναθζηή ζφκδεζδ ακήηε ζε βενιακζηή εηαζνεία. Ζαηυπζκ ιμίναζακ 

ζημκ πθδεοζιυ ηνυθζια απυ ηζξ απμεήηεξ πμο άκμζλακ. Ζάεε άημιμ ιπμνμφζε κα 

πάνεζ 1-2 ηεκεηέδεξ αμφηονμ, παθαά, εθζέξ η.α. Λζ εθδιενίδεξ ηδξ επμπήξ ελήνακ 

ηδ ζηάζδ ηςκ ηαηαηηδηχκ. Άθθεξ πδβέξ, ςζηυζμ, απμηαθφπημοκ υηζ δ δζακμιή έ-

βζκε βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ πνμπαβακδζζηζηχκ ζημπχκ, αθμφ δζάνηεζε ιυκμ υζμ 

βζκυηακ θήρδ ηδξ ζηδκήξ απυ ηζκδιαημβναθζηυ ζοκενβείμ ηαζ ιεηά έδζςλακ αάκα-

οζα ημοξ ζοβηεκηνςιέκμοξ2.  

Μνχηδ εκένβεζα ηςκ ηαηαηηδηχκ ήηακ δ επίηαλδ αοημηζκήηςκ βζα ηδκ ιε-

ηαηίκδζδ ηςκ ζηναηζςηζηχκ ιμκάδςκ  ιε ηδκ οπυζπεζδ υηζ πμθφ βνήβμνα εα επζζ-

ηναθμφκ ζημοξ ζδζμηηήηεξ ημοξ. Ώθμπθίζηδηακ μζ εθθδκζηέξ ζηναηζςηζηέξ δοκάιε-

ζξ ηαζ δ ηήνδζδ ηδξ ηάλδξ ακαηέεδηε ζηδκ αζηοκμιία ηαζ ηδ πςνμθοθαηή, μζ μ-

πμίεξ πανέιεζκακ έκμπθεξ3. Βπζπθέμκ, μζ Γενιακμί ζηναηζχηεξ αβυναγακ ιε ηα ο-

πμηζιδιέκα «ηαημπζηά ιάνηα» δζάθμνα είδδ πμθφηζια αθθά ηαζ ακηζηείιεκα άκεο 

αλίαξ ηαζ ηα έζηεθκακ ζηδ Γενιακία βζα «ζμοαεκίν», υπςξ έθεβακ 4. Λ Μ. Γεςνβυ-

πμοθμξ εοιάηαζ υηζ δφμ-ηνεζξ ιένεξ ιεηά ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ πυθδξ, ζηδκ μδυ Ώβί-

μο Ιζημθάμο (έλς απυ ημ ζδιενζκυ ηζκδιαημβνάθμ Εκηεάθ) είπε ζηαειεφζεζ έκα 

ηθεζζηυ θμνηδβυ ηαζ ζημ πίζς ιένμξ ημο πενίιεκακ Γενιακμί ζηναηζχηεξ ζηδ ζε ζ-

νά. Αζέηνζκε ιέζα ζημ θμνηδβυ ζςνυ απυ πανηζά. Λζ Γενιακμί πμο πενίιεκακ 

απ΄έλς έπαζνκακ μ ηαεέκαξ έκα παηέημ ιε πνήιαηα (ηαημπζηά ιάνηα) ηαζ έθεο-

βακ. Ξοκήεςξ ιε αοηά αβυναγακ νμθυβζα ηαζ ημζιήιαηα απυ ηα ημζιδιαημπςθεία 

πμο ανίζημκηακ ζηδκ μδυ Ν. Φεναίμο , αθθά ρχκζγακ ηαζ απυ άθθα ηαηαζηήιαηα 

μηζδήπμηε ιπμνμφζε κα έπεζ αλία. Ξηδκ ανπή μζ ηαηαζηδιαηάνπεξ πμοθμφζακ ηα 

ειπμνεφιαηά ημοξ. Ξε θίβμ, υιςξ, ηαηάθααακ υηζ ηα πνήιαηα ήηακ θνεζημηοπς-

ιέκα. «Θφνζγακ αηυια ιεθάκζ. Αεκ είπε πνμθάαεζ κα ζηεβκχζεζ». Μνμθακχξ , ημ 

ηθεζζηυ θμνηδβυ ήηακ ηζκδηυ ηοπμβναθείμ πμο ηφπςκε αθεζδχξ ηαημπζηά ιάνηα 

βζα ημοξ ζηναηζχηεξ. ηακ μζ ηαηαζηδιαηάνπεξ ηαηάθααακ ηζ βζκυηακ , έηθεζζακ 

ηα ιαβαγζά ημοξ βζα κα πενζμνίζμοκ ηδ γδιζά. Ππμζηδνίγεηαζ υηζ δ ζηάζδ αοηή 

ηςκ Γενιακχκ πνμηάθεζε ηδκ απμζηνμθή αηυια ηαζ υζςκ ελαημθμοεμφζακ κα 

ηνέθμοκ θζθμβενιακζηά αζζεήιαηα ηαζ ιεηά  ηδκ βενιακζηή επίεεζδ ηαηά ηδξ Βθ-

                                           
1 Ώπυθαζδ δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο αν. 375 ηδξ 30-5-41. 
2 Βθ. «Ώπμβεοιαηζκή», αν.θ. 205, 29-4-41. – Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 28-29 - ΐ.Ηάγανδξ, (1989), ζ. 56. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.118, 28-4-41 
4 Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ.29 
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θάδαξ1. Μανάθθδθα ιε αοηή ηδκ ακεπίζδιδ ηαηαθήζηεοζδ ηςκ πμθζηχκ, δ πυθδ 

ήηακ οπμπνεςιέκδ κα ηαηααάθθεζ πνήιαηα βζα ηζξ δαπάκεξ ηςκ ανπχκ ηαημπήξ2.   

Ώπυ ηζξ πνχηεξ εκένβεζεξ ηςκ Γενιακχκ  ήηακ δ ηαηάθδρδ ημο δδιμηζημφ 

κμζμημιείμο ηδξ πυθδξ βζα ηζξ ακάβηεξ ημο βενιακζημφ ζηναημφ. Λζ κμζδθεουιε-

κμζ Έθθδκεξ (ακάπδνμζ πμθέιμο, ηναοιαηζζιέκμζ απυ αμιαανδζζιμφξ ηαζ άθθμζ 

άννςζημζ) ζηάθεδηακ ζημ ανεθμημιείμ, εκχ βζα ημκ ελμπθζζιυ ηαζ ηζξ ακαβηαίεξ 

πνμιήεεζεξ πμο πνεζάζηδηακ γδηήεδηε αμήεεζα απυ ημκ Βνοενυ Ξηαονυ ηαζ άθθα 

οβεζμκμιζηά ζδνφιαηα ηδξ πυθδξ. Οα ανέθδ ημο ανεθμημιείμο ιεηαθένεδηακ ζε  

απμεήηδ, υπμο ανηεηά πέεακακ απυ ηζξ άεθζεξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ηαζ ηδκ έθθε ζ-

ρδ ηνμθήξ3.  

Ξηζξ 30 Ώπνζθίμο δ δζμίηδζδ ηδξ πυθδξ παναδυεδηε ζημκ ζηναηζςηζηυ δζμζ-

ηδηή ηδξ ηαβιαηάνπδ ΐένκζηεν ηαζ ορχεδηε μ αβηοθςηυξ ζηαονυξ ζημ Θέβανμ 

ηδξ Αζμίηδζδξ ηαζ υπμο αθθμφ έιεκακ Γενιακμί αλζςιαημφπμζ. Δ πανμοζία Μαην ζ-

κχκ ζημοξ δνυιμοξ ηαζ δ βεκζηυηενδ ζηάζδ ημοξ ηαηά ηδκ άθζλδ ηςκ Γενιακχκ 

αλζςιαημφπςκ απμδίδεηαζ απυ ηδκ εθδιενίδα «Ιεμθυβμξ» ζηα θζθζηά αζζεήιαηα 

ηαζ ημ εαοιαζιυ ημοξ πνμξ ημ βενιακζηυ θαυ4. Μμθφ πζεακυκ, δ ενιδκεία αοηή κα 

είκαζ αοεαίνεηδ, οπαβμνεουιεκδ απυ ηδκ ιένζικα ηδξ εθδιενίδαξ κα δδιζμονβή-

ζεζ νεφια οπέν ηςκ ηαηαηηδηχκ, ηάηζ πμο απμδεζηκφεηαζ απυ ηδκ αηυθμοεδ ακ-

ηίδναζδ: Οδκ ίδζα ιένα, έθηαζακ απυ ηδκ απέκακηζ αηηή ηαζ μζ Έθθδκεξ ζηναηζχ-

ηεξ πμο βφνζγακ ζηα ζπίηζα ημοξ. Λζ Μαηνζκμί έηνελακ ζημ θζιάκζ βζα κα ημοξ οπμ-

δεπημφκ αθθά ηαζ βζα κα δμοκ ημ ηαΎηζ ιε ηδκ εθθδκζηή ζδιαία πμο είπακ ορχζεζ 

μζ ζηναηζχηεξ, αθμφ ηαηέααζακ πνμδβμοιέκςξ ηδκ βενιακζηή5. 

Λζ απμθοεέκηεξ ζηναηζχηεξ είπακ θηάζεζ πεγμπμνχκηαξ ιέπνζ ηδ Ιαφπαηημ 

ηαζ πέναζακ απέκακηζ ιε ηαΎηζ πμο ημοξ παναπχνδζακ μζ Γενιακμί6. ιςξ οπήν-

πακ ηαζ άθθμζ πμο δεκ είπακ ηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ ιεηαθμνάξ. Λ Ρ. Νειπμφηζζημξ 

ακαθένεζ ζηζξ ακαικήζεζξ ημο υηζ ζημ Θεζμθυββζ ανίζημκηακ πζθζάδεξ θακηάνμζ 

πμο δεκ ιπμνμφζακ κα πενάζμοκ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ  ηαζ μ ίδζμξ ιαγί ιε ζοκημπί-

ηεξ ημο ηαηάθενακ κα πενάζμοκ ζηδκ Ώπαβζά ιε ιζα αάνηα πμο ιεηέθενε άθμβα7. 

Λ Α. Θπμβδακυπμοθμξ βφνζζε ιε ηα πυδζα απυ ηδκ Ζμγάκδ ζηδκ Μάηνα. Θάθζζηα, 

εοιάηαζ υηζ πνζκ λεηζκήζμοκ έκαξ ζοκηαβιαηάνπδξ, πμο βκχνζγε ηζ ημοξ πενίιεκε, 

ημοξ νχηδζε ακ είπακ βενέξ αναφθεξ. ηακ επζηέθμοξ έθηαζε, μζ Μαηνζκμί πμο 

                                           
1 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Ώ΄, ζ. 33.  
2 Ώπμθάζεζξ δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο αν. 484/30-6-41, αν. 513/9-7-41 ηαζ αν. 520/18-7-41. 
3 Ώπυθαζδ δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο, αν. 365, ηδξ 30-5-41, - ΐ.Ηάγανδξ, (1989), ζ. 55-57. 
4 «Ιεμθυβμξ», αν.θ.121, 1-5-41. 
5 Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 31-32. 
6 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 58. 
7 ΐ. Ρνμκυπμοθμξ, πεν. Βεκζηή Ώκηίζηαζδ, ηεοπ. 97/1997. 
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ακηίηνζζε έδεζπκακ ααζακζζιέκμζ, ζηενδιέκμζ αθθά ηαζ ακήζοπμζ βζα υζμοξ δεκ 

βφνζζακ. 

Ξε θίβμ, μζ επζζηνέρακηεξ επακένπμκηαζ ζηδκ επαββεθιαηζηή ημοξ δναζηδ-

νζυηδηα. Γζαηνμί ηαζ άθθμζ επαββεθιαηίεξ βειίγμοκ ηζξ ζηήθεξ ηςκ «ημζκςκζηχκ» 

ηςκ εθδιενίδςκ ιε ακαημζκχζεζξ ημο ηφπμο: «μ ζαηνυξ (ηάδε), απμθοεείξ ηςκ 

ηάλεςκ ημο ζηναημφ επακέθααε ηαξ ενβαζίαξ ημο»1. 

 

Β. ΘΑΡΑΙΖΤΖ ΑΙΙΥΛ ΞΝΙΔΥΛ ΡΖΠ ΑΣΑΦΑΠ 

Ξημ Ώίβζμ, απυ ηζξ ηεθεοηαίεξ διένεξ ημο Ώπνζθίμο ημο ΄41, πφηκςκακ μζ  

νζπέξ ηςκ βενιακζηχκ ζημφηαξ ζοκδοαγυιεκεξ ιε νίρεζξ πνμηδνφλεςκ πμο ηαθμ-

φζακ ημ θαυ κα δεπηεί ημοξ Γενιακμφξ ςξ απεθεοεενςηέξ. Ομ ιζηνυ πθμίμ ημο 

πμθειζημφ καοηζημφ πμο ανζζηυηακ ζημ θζιάκζ ημο Ώζβίμο δεκ ιπυνεζε κα ακηζιε-

ηςπίζεζ ηζξ επζεέζεζξ ηαζ άναλε ζηδ ζηενζά, αθμφ ηαηέζηνερε ηδ ιδπακή ηαζ ημκ 

μπθζζιυ ημο.  

Ξηζξ ανπέξ ΘαΎμο Γενιακμί, πνμενπυιεκμζ  απυ ηδκ Μάηνα ηαζ ηδκ Ζυνζκεμ, 

ιπαίκμοκ ιε ηακη ηαζ ιμημζζηθέηεξ ζημ Ώίβζμ ηαζ εβηαείζηαηαζ ζηδκ πυθδ βενια-

κζηυ θνμονανπείμ. Λζ Ώζβζχηεξ ημοξ οπμδέπηδηακ ηθεζζιέκμζ ζηα ζπίηζα ημοξ, εη-

ηυξ απυ ιενζημφξ θζθμβενιακμφξ ηαζ ιεηέπεζηα ζοκενβάηεξ ημοξ2. Δ Θ. Θακςθά-

ημο παναηδνμφζε απυ ημκηζκυ πςνζυ ηδκ άθζλδ ηςκ Γενιακχκ ζηδκ πυθδ ηαζ εο-

ιάηαζ: «θμ ημ πςνζυ ηαηέαδηε ζημ λάβκακημ ηαζ είδαιε αοηυ ημ ζοβηθμκζζηζηυ, 

πςξ ιπήηακε ζημ Ώίβζμ, ιε υθα ημοξ ηα ζοιπνάβηαθα, ηα ιδπακμηίκδηα, ηζξ ιμημ-

ζζηθέηεξ, ηα άνιαηα. Ζαζ εοιάιαζ ηδκ ηαηάπθδλδ. Γζαηί λέναιε ηζ ειείξ ζηναηυ, 

είπαιε δεζ ηα ημ δζηυ ιαξ ηαζ ημοξ Βββθέγμοξ, αθθά δεκ είπε ηίπμηα ημζκυ ι΄αοηυ 

ημ ηεναηχδεξ πνάβια πμο αθέπαιε. Αεκ ιπμνείηε κα ημ θακηαζηείηε, βζαηί δεκ 

έπεηε δεζ Γενιακμφξ καγί. Ώηίκδημζ, ηεθείςξ. Θενζημί πςνζημί θέβακε, ηζ ε ίκαζ αοηά 

ηα ημφηζμονα; Θοιάιαζ ηυηε, έκαξ βενάημξ άνπζζε κα ιμοκηγχκεζ ηαζ ηυηε άνπζζε 

υθμ ημ πςνζυ κα ιμοκηγχκεζ».  

Ώπυ ηζξ πνχηεξ δζαηαβέξ ηςκ ηαηαηηδηχκ ήηακ αοηή πμο αθμνμφζε ζηδκ 

οπμπνέςζδ υθςκ ηςκ αβμναζηχκ κα έπμοκ έββναθδ άδεζα απυ ημ θνμονανπείμ 

βζα ηδκ αβμναπςθδζία ηάεε ειπμνεφιαημξ απυ ηα ηαηαζηήιαηα 3. Ξακ πνχηδ ακ-

ηζζηαζζαηή πνάλδ ζηδκ πυθδ ιπμνεί κα εεςνδεεί δ αοευνιδηδ εκένβεζα ηςκ εν-

βαγμιέκςκ ζηδ Ρανημπμζία Ώζβίμο, κα απνδζηεφζμοκ ιε εεζάθζ ημ ηζζβανυπανημ, 

                                           
1 Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 9014, 20-6-41 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.29 – Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983),ζ. 8 – Ξοκέκηεολδ 
ιε ημκ Η. Νμφπα ζηζξ 3-1-2007. 
3 Γ. Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 9. 
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βζα κα ιδκ πέζεζ ζηα πένζα ηςκ επενχκ1. Λζ αζηοκμιζηέξ ανπέξ ζοκενβάζηδηακ ιε 

ημοξ ηαηαηηδηέξ ζηδκ ηήνδζδ ηδξ ηάλδξ ηαζ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ βενιακζηχκ δζαηα-

βχκ. Λ δήιανπμξ ηδξ πυθδξ Ξ. Ξηαονμοθυπμοθμξ παναζηήεδηε ηαζ ημκ ακηζηαηέζ-

ηδζε μ Γ. Ξαηεθθανυπμοθμξ2. 

Ξηα Ζαθάανοηα ημ πέναζια ζηδκ ηαημπή δεκ ικδιμκεφεηαζ ζδζαζηένςξ, π ζ-

εακυκ βζαηί μζ Γενιακμί δεκ εβηαηαζηάεδηακ εηεί, υπςξ έβζκε ζηζξ ιεβαθφηενεξ 

πυθεζξ ηδξ ΏπαΎαξ. Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο, παζδί ηυηε, εοιάηαζ ημοξ Γενιακμφξ 

πμο ιπήηακ ζηδκ ηςιυπμθδ: «υθμζ έκα ιπυζ, λακεμί, ιε βαθακά ιάηζα». Φαίκεηαζ 

υηζ πέναζακ απθχξ βζα αοημρία. Ζάκακε έκα βφνμ ηαζ ιεηά πήβακ ζηδκ Ώβία Ηαφ-

να. Μνμπμθειζηά Γενιακμί επζζηέπημκηακ ηα Ζαθάανοηα ηαζ οπήνπακ πμθθέξ 

βηνααμφνεξ ημο Θ. Ξπδθαίμο ηαζ ηδξ Ώβίαξ Ηαφναξ. Έηζζ ελδβεί ημ εκδζαθένμκ 

ημοξ βζα ηδκ πενζμπή ηαζ ηα ιμκαζηήνζα.  Λ Ρ. Φενθεθήξ εοιάηαζ υηζ ήνεακ δφμ 

Γενιακμί ζε ιμημζζηθέηα ηαζ έηακακ έκα βφνμ ζηδκ πυθδ. Θαγεφηδηε βφνς ημοξ μ 

ηυζιμξ κα ημοξ δεζ. Ζαηέβναρακ έκα παθζμφ ηφπμο πονμαυθμ πμο οπήνπε έλς 

απυ ηδκ εηηθδζία βζα ηζξ βζμνηέξ ηαζ έθοβακ. 

 

   

Δ Μάηνα (δ πνχηδ εθθδκζηή πυθδ πμο αμιαανδίζηδηε 3) δέπηδηε ζηαθζηή 

αενμπμνζηή επζδνμιή απυ ηζξ πνχηεξ χνεξ ηήνολδξ ημο εθθδκμσηαθζημφ πμθ έ-

ιμο, ιε υθα ηα επαηυθμοεα πμο είπε δ λαθκζηή επίεεζδ βζ α ηδκ πυθδ  ηαζ ημκ 

πθδεοζιυ ηδξ, αθθά ηαζ ιε πμθθά ενςηδιαηζηά ηαζ ακηζηνμουιεκεξ απυρεζξ 

βζα ημκ νυθμ ηςκ ζηαθζηήξ ηαηαβςβήξ ηαημίηςκ ηδξ.  Λζ ζηαθμπαηνζκμί εεςνμφκ-

ηακ φπμπημζ ηαζ ζοκεθήθεδζακ, ιμθμκυηζ ιυκμ ηα θακαηζηά ιέθδ ημο Facio εκεν-

βμφζακ ςξ πνμαμηάημνεξ. 

Ώημθμφεδζε δ βενιακζηή επίεεζδ, πμο έηακε ηδκ ήδδ πθδβςιέκδ πυθδ 

κα πενζπέζεζ ζε αηυιδ πζμ μδοκδνή εέζδ. Λζ αμιαανδζζιμί ηςκ βενιακζηχκ 

Stukas ηδκ ηεθεοηαία εαδμιάδα  ημο πμθέιμο (20-27/4/1941), ιμθμκυηζ είπακ 

ςξ ζηυπμ ημοξ ακαπςνμφκηεξ Άββθμοξ, πνμηάθεζακ ανηεηά εφιαηα ηαζ ακάβ-

ηαζακ ημοξ θίβμοξ εκαπμιείκακηεξ ηαημίημοξ ζε ζπεδυκ ιυκζιδ παναιμκή ημοξ 

ζηα ηαηαθφβζα. Ώκ ηαζ μζ επίζδιεξ ακαημζκχζεζξ ιέζς ημο ηφπμο πνμζπαεμφζακ 

κα ηναηήζμοκ αηιαίμ ημ δεζηυ ηςκ πμθζηχκ ηαζ ηςκ ζηναηζςηχκ, αοηυ είπε πθδβεί 

ακεπακυνεςηα, εκχ μζ ελεθίλεζξ βνήβμνα ηζξ δζέρεοζακ. Δ πανάδμζδ ηδξ πυθδξ 

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ,(1987), ζ.30. 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.31.- Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ.12-14 
3 Ζ.Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. ΐ΄, ζη.1673. 
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ήνεε ζακ θοζζηυ επαηυθμοεμ ηδξ ηυπςζδξ απυ ημοξ αμιαανδζζιμφξ ηαζ ηδξ απε ζ-

θήξ βζα ζοκέπζζή ημοξ ζε αηυια ζθμδνυηενδ ιμνθή.  

Οδκ είζμδμ ηςκ βενιακζηχκ ζηναηεοιάηςκ ηαζ ηδκ εβηαηάζηαζδ ηδξ 

βενιακζηήξ δζμίηδζδξ αημθμφεδζακ ιεηααμθέξ  ηαζ πενζμνζζιμί, υπςξ ζοιαα ί-

κεζ ζε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ. Λζ ζηναηζςηζημί αλζςιαημφπμζ ηαζ μ ημπζηυξ ηφπμξ 

θαίκεηαζ κα πνμζανιυζηδηακ απυ ηδκ επυιεκδ ηζυθαξ ιένα ζηδκ αθθαβή δβεζίαξ 

ημο ηυπμο, εκχ μ πθδεοζιυξ ακηζιεηχπζζε ημοξ ηαηαηηδηέξ ιε θυαμ, ίζςξ ηαζ ιε 

πενζθνυκδζδ. Ξφκημια, μζ πμθίηεξ ακαβηάζηδηακ κα δεπημφκ ηα δεδμιέκα πμο 

έθενε δ ηαημπή (πενζμνζζιμί ηοηθμθμνίαξ, θδζηνζηή ζοιπενζθμνά ηςκ ηαηαηηδ-

ηχκ, πνμηεναζυηδηα ζηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ακαβηχκ ημοξ) ανίζημκηαξ εοηαζνία 

κα εηθνάζμοκ ηα αθδεζκά ημοξ ζοκαζζεήιαηα ζηδκ οπμδμπή ηςκ Βθθήκςκ ζηνα-

ηζςηχκ πμο επέζηνεθακ ιεηά ηδκ ζοκεδημθυβδζδ. 

Μανυιμζεξ ακηζδνάζεζξ εη ιένμοξ ηςκ δφμ πθεονχκ εηδδθχεδηακ ηαζ 

ηαηά ηδκ ηαηάθδρδ ημο Ώζβίμο, εκχ ζηα Ζαθάανοηα δ «ηαηάθδρδ» ηδξ ηςι υ-

πμθδξ πναβιαημπμζήεδηε ιε  ιζα απθή επίζηερδ βενιακζημφ ζηναηζςηζημφ ζχ-

ιαημξ βζα ακαβκχνζζδ ηαζ πενζήβδζδ.  
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2. ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΠΖ 

Α. ΞΟΗΛ ΡΖΛ ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΠΖ ΡΖΠ ΞΑΡΟΑΠ 

Δ απμπχνδζδ ηςκ Γενιακχκ απυ ηδκ Βθθάδα λεηίκδζε απυ ηα ηέθδ Ώοβμ-

φζημο 1944, πνμηεζιέκμο κα εκζζποεεί ημ ιέηςπμ ηδξ Γζμοβημζθααίαξ. Οζξ πνχηεξ 

ιένεξ ημο Ξεπηειανίμο άνπζζε κα ακαπςνεί απυ ηδκ Μάηνα ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ 

ηδξ 117δξ ιενανπίαξ. Άθθα ηάβιαηα δζαπεναζχεδηακ ιε πθμία ηαζ αημθμφεδζακ ημ 

δνυιμ πνμξ Γζμοβημζθααία ιέζς Εςακκίκςκ, εκχ άθθα ιεηαθένεδηακ ιε ζζδδ-

νυδνμιμ ιέζς Ηαιίαξ ηαζ Θεζζαθμκίηδξ1.  

Λζ Γενιακμί ιάγεοακ ηα πνάβιαηά ημοξ ηαζ υ,ηζ είπακ θδζηέρεζ, ηα θυνης-

κακ ζε ηνέκα ηαζ αοημηίκδηα ηαζ αημθμοεμφζακ ημκ δνυιμ πνμξ ηα ζφκμνα2. Λζ 

θίβμζ πμο απέιεζκακ ζηδκ Μάηνα, οπυ ημκ πθμίανπμ Θάβηκμοξ, (πμο, ιαγί ιε ιζα 

ιζηνυηενδ δφκαιδ ζηδκ Ζυνζκεμ, απμηεθμφζακ ηα ιυκα ηαημπζηά ζηναηεφιαηα ζε 

υθδ ηδκ Μεθμπυκκδζμ) πενίιεκακ ηδκ άθζλδ πθμίςκ πμο εα ημοξ ιεηέθενακ δζά 

εαθάζζδξ ηαζ δεκ είπακ ηαιία επζημζκςκία ιε ηζξ άθθεξ βενιακζηέξ δοκάιεζξ πανά 

ιυκμ ιε αζφνιαημ3. Ξφιθςκα ιε εαιζηέξ πδβέξ είπακ απμιείκεζ ζηδκ Μάηνα 400 

πενίπμο Γενιακμί, εκχ οπήνπακ ηαζ 1.500-1.800 ηαβιαηαζθαθίηεξ. Έκακηζ αοηχκ, 

είπακ παναηαπηεί ζηα πενίπςνα ηδξ πυθδξ 500-600 ακηάνηεξ. Σζηυζμ, ηυζμ μζ 

Γενιακμί, υζμ ηαζ μζ ηαβιαηαζθαθίηεξ εεςνείηαζ υηζ δεκ είπακ δζάεεζδ κα πμθε-

ιήζμοκ βζα ιζα παιέκδ οπυεεζδ4.  

Ώπυ ημ ζδιείμ αοηυ ανπίγεζ μ ακηαβςκζζιυξ ηςκ επίδμλςκ απεθεοεενςηχκ 

ηδξ πυθδξ. Λ ΒΗΏΞ πνμεημζιαγυηακ βζα ηδκ ηεθζηή ακαιέηνδζδ, ηαθχκηαξ ζηα υπ-

θα υθμ ημκ εθεδνζηυ ζηναηυ ημο ηαζ ηζξ δοκάιεζξ ημο ζηα πςνζά ηαζ ηοηθχκμκηαξ 

ηδκ πενζμπή ηδξ Μάηναξ, ιε ηεθζηυ ζηυπμ κα πνμεθάζεζ πνχημξ. Λζ ΐνεηακμί, πμο 

απμηεθμφζακ ημοξ ακηαβςκζζηέξ ημο,  πανέιεζκακ αδνακείξ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζ-

άζηδια, εηιεηαθθεουιεκμζ ηδκ απαζπυθδζδ ηςκ ακηανηχκ ιε ημοξ απμπςνμφκηεξ 

Γενιακμφξ, έηζζ χζηε κα ζοβηεκηνχζμοκ ανηεηέξ δζηέξ ημοξ ιμκάδεξ ζηδκ Βθθά-

δα πνζκ πνμθάαεζ μ ΒΗΏΞ κα δδιζμονβήζεζ «ανζζηενή ηοαένκδζδ». ιςξ, ημ ζπέ-

δζυ ημοξ δεκ μθμηθδνχεδηε φζηενα απυ δζαιανηονίεξ ηςκ Ξμαζεηζηχκ5.  

Λζ Γενιακμί θαίκεηαζ κα επζεοιμφζακ ηδκ πανάδμζή ημοξ, αθθά δεκ ιπμ-

νμφζακ κα πάνμοκ ηδκ ζπεηζηή έβηνζζδ απυ ημοξ πνμσζηαιέκμοξ ημοξ ζηδκ Ώεή-

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 583, 586. 
2 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (π.π.), ζ. 3. 
3 Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 318. 
4 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 377-8. Λ εηπνυζςπμξ ημο ΑΒΞ Ρ. Βνεκζηνχθε, πμο ανζζ-
ηυηακ ζε ζοκεπή επαθή ιε ηζξ ακηζηζεέιεκεξ πθεονέξ, ααζζζιέκμξ ζε ειπζζηεοηζηέξ βενιακζηέξ πθδνμ-

θμνίεξ, απμηαθφπηεζ υηζ μζ πενζζζυηενμζ Γενιακμί αλζςιαηζημί επζεοιμφζακ ηδκ ζοκεδημθυβδζδ, θυβς 

ημο πεζιέκμο δεζημφ ηςκ ζηναηζςηχκ. Σζηυζμ, μ ανπδβυξ ημο πονμαμθζημφ, πμο είπε ακηίεεηδ βκχ-
ιδ, ημοξ έπεζζε απεζθχκηαξ ημοξ ζε πενίπηςζδ πανάδμζδξ. Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946).  
5 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 108 - Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 587. 
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κα. Βπμιέκςξ, πνςηανπζηή ζδιαζία είπε κα ελαζθαθζζηεί ιζα απνυζημπηδ οπμπχ-

νδζδ ηςκ ζηναηζςηχκ ιε ηα πονμιαπζηά ημοξ1 ηαζ μζ ααζζημί ζηυπμζ ημοξ επζηεκ-

ηνχεδηακ ζηδκ πνμζπάεεζα κα ειπμδίζμοκ ηζξ επενζηέξ δοκάιεζξ κα ημοξ ηαηαδζ-

χλμοκ ηαζ ζηδκ υζμ ημ δοκαηυκ ιεβαθφηενδ ηαηαζηνμθή ηδξ πχναξ.  

Μανά ηζξ παναηθήζεζξ ημο Μαπαδυβηςκα κα απμθεοπεμφκ μζ ακαηζκάλεζξ 

ηεπκζηχκ ένβςκ ημο πεθμπμκκδζζαημφ ζζδδνμδνυιμο, μ Φέθιο δζέηαλε ηαηαζηνμ-

θή υθςκ ηςκ ζοβημζκςκζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ πμθειμθμδίςκ (πμο δεκ ιπμ-

νμφζακ κα ιεηαθενεμφκ) βζα κα ιδκ πέζμοκ ζηα πένζα ημο επενμφ.  Ξηδ δζαδνμιή 

Ζμνίκεμο-Μαηνχκ μζ βέθονεξ είπακ ακαηζκαπεεί, μζ ζζδδνμδνμιζηέξ βναιιέξ είπακ 

ηαηαζηναθεί ηαζ μ δνυιμξ είπε οπμκμιεοηεί, χζηε δεκ ιπμνμφζε ηακέκαξ κα πνμ-

πςνήζεζ ακαημθζηά απυ ηδκ Μάηνα πάκς απυ 4-5 πζθζυιεηνα. Ώηυια, βζα κα δοζ-

ημθεοεεί δ απυααζδ ηςκ Ξοιιάπςκ ηαζ δ πμνεία ημοξ πνμξ Ώεήκα, ηαηέζηνερακ 

ζζδδνμδνμιζηέξ ηαζ μδζηέξ βέθονεξ  (δζαημπή ζοβημζκςκίαξ Ώπαβζάξ – Μάηναξ φζ-

ηενα απυ ηαηαζηνμθή ηδξ βέθοναξ), υπςξ ηαζ ημ αενμδνυιζμ ημο Άναλμο, ημ θζ-

ιάκζ ημο Ιαοπθίμο ηαζ ηνεζξ βέθονεξ πάκς απ΄ημκ Εζειυ ηδξ Ζμνίκεμο. ανάδζηα 

ηαζ ζδζςηζηά θμνηδβά πμο δεκ πνδζζιμπμζήεδηακ απυ ημοξ Γενιακμφξ ηαηαζηνά-

θδηακ, εκχ ηαηαζπέεδηακ γχα βζα ιεηαθμνέξ. Λ ΐνεηακυξ ζφκδεζιμξ Γηνέο πα-

ναηηήνζζε ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ οπμδμιχκ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ «απίζηεοηδ» . Βπζπ-

θέμκ, απμεήηεξ υπθςκ ηαζ πμθειμθμδίςκ παναδυεδηακ άεζηηεξ ζηα ηάβιαηα αζ-

θαθείαξ βζα κα ακηζζηαεμφκ ζημοξ ημιιμοκζζηέξ ηαζ  κα πνμηθδεεί ειθφθζμξ πυθε-

ιμξ ζηδκ Βθθάδα. Ώπ΄ηδκ πθεονά ημοξ, μζ ΐνεηακμί ζπεδίαγακ ηδκ ηαηαζηνμθή 

ηςκ ίδζςκ εβηαηαζηάζεςκ βζα κα ειπμδίζμοκ ηδκ απμπχνδζδ ηςκ Γενιακχκ ηαζ 

ακαηίκαλακ ιαγί ιε ημκ ΒΗΏΞ βέθονεξ ακάιεζα ζε Μάηνα ηαζ Ώίβζμ 2. Θε θίβα θυβζ-

α, μζ οπμδμιέξ ηδξ πχναξ απμηέθεζακ πεδίμ ζφβηνμοζδξ ηςκ δφμ ακη ζπάθςκ.  

Βαιζηέξ πδβέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ επζεέζεζξ ηςκ ακηανηχκ ηδκ επμπή αοηή 

ζε ζζδδνμδνμιζηέξ βναιιέξ ζηδκ πενζμπή ηδξ ΐ. Μεθμπμκκήζμο ακάβηαζακ ημοξ 

Γενιακμφξ κα ζπεδζάζμοκ εηηαεανζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ ζηδκ Ζμνζκεία ηαζ ιένμξ 

ηδξ επανπίαξ Ζαθαανφηςκ. Μανάθθδθα, βζα κα ζηνέρμοκ ημ θαυ ηαηά ηςκ ακηαν-

ηχκ, πνμπχνδζακ ζηδκ ηαηαζηνμθή μνζζιέκςκ πςνζχκ ηαζ ηδξ ζμδεζάξ θίβμ πνζκ 

ημ εενζζιυ ηδξ3. 

Ξηδκ πυθδ ηδξ Μάηναξ, μζ πενζμνζζιμί ζηδκ είζμδμ ηαζ έλμδμ ηςκ πμθζηχκ 

πςνίξ άδεζα ηαζ ζηζξ δζαδνμιέξ ηςκ πθμίςκ πνμξ ηζξ απέκακηζ αηηέξ, μζ «πνμθδπ-

ηζηέξ», ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ, ζοθθήρεζξ, δ πνδζζιμπμίδζδ πμθζημθοθάηςκ βζα 

ηδκ ιεηαθμνά ηακμκζχκ ζημ θνμφνζμ ηδξ πυθδξ, δ εηηέκςζδ ηηδνίςκ απυ ηζξ 

                                           
1 L. Baerentzen, (1984), ζ. 236  
2 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 592-5 – Ρ. Βνεκηνχθε, (1946) - L. Baerentzen, (1984), ζ. 229. 
3 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 465-6 
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βενιακζηέξ ανπέξ ηαημπήξ δείπκμοκ υηζ ηάηζ αθθάγεζ1. Ώπυ ηζξ ανπέξ Ξεπηειανίμο 

μζ ημπζηέξ εθδιενίδεξ εκχκμοκ ηδ θςκή ημοξ ιε ημοξ επζηεθαθήξ ηςκ ηαημπζηχκ 

δοκάιεςκ ηαζ ηςκ ηαβιάηςκ αζθαθείαξ, ζοκζζηχκηαξ ζημοξ πμθίηεξ ζφκεζδ ηαζ 

πεζεανπία, χζηε κα ιδκ πνμηαθμφκ ιε ηδκ ζοιπενζθμνά ημοξ ηζξ ανπέξ ηαημπήξ. 

Λ Ζμονημοθάημξ δεκ παφεζ κα οπεκεοιίγεζ ηζξ απεζθέξ ηςκ ηεθεοηαίςκ βζα ακαη ί-

καλδ ημο θζιακζμφ ηαζ άθθςκ ηηδνίςκ ηδξ πυθδξ, πνμζπαεχκηαξ κα  απμηνέρεζ 

ηδκ ηαηαζηνμθή «ηαξ ηεθεοηαίαξ αηνζαχξ ζηζβιάξ υπμο πανάγεζ δ αοβή ηδξ Βθεο-

εενίαξ», υπςξ θέεζ παναηηδνζζηζηά μ ζοκενβάηδξ ηςκ ηαηαηηδηχκ 2. ιςξ, μ πθδ-

εοζιυξ δεκ ήηακ δοκαηυκ κα ιδκ λεζδηςεεί, ηαεχξ, εθθείρεζ έβηονςκ ιέζςκ 

πθδνμθυνδζδξ, δζαζπείνμκηακ θήιεξ πενί αθίλεςξ ακηζπνμζχπςκ ηδξ εθθδκζηήξ 

ηοαένκδζδξ. Ξε θίβεξ ιένεξ, μζ εθδιενίδεξ ε΄ανπίζμοκ οπμδείλεζξ πνμξ ημοξ πμ-

θίηεξ ηαζ ηδκ ακαιεκυιεκδ εθθδκζηή ηοαένκδζδ πενί εζςηενζηήξ βαθήκδξ ηαζ δ ζε-

οεεηήζεςξ ηςκ ζοκυνςκ, ζακ κα είπε ήδδ απμιαηνοκεεί ηάεε επενζηή δφκαιδ 

απυ ηδκ πυθδ3.       

 

Β. Ζ ΓΗΑΠΥΠΖ ΡΝ ΙΗΚΑΛΗΝ ΡΖΠ ΞΑΡΟΑΠ  

Ξηα πθαίζζα ηδξ δζαηαβήξ ημο Φέθιο πενί ηαηαζηνμθήξ ηςκ ζοβημζκςκζα-

ηχκ εβηαηαζηάζεςκ εα έπνεπε κα ηαηαζηναθμφκ ηαζ υθα ηα ιεβάθα θζιάκζα ηδξ 

πχναξ. Ώπυ ηδκ εθανιμβή ηδξ δζαηαβήξ βθίηςζε  ημ θζιάκζ ηδξ Μάηναξ, ημ μπμίμ 

δεκ ηαηαζηνάθδηε πάνδ ζηζξ πνμζπάεεζεξ ημο Γενιακμφ ημπζημφ δζμζηδηή πθμίαν-

πμο Θάβηκμοξ, πμο ακέθααε, φζηενα απυ εκημθή ηςκ Φέθιο ηαζ Ξζιάκα, ηζξ δζαπ-

ναβιαηεφζεζξ ιε ημκ Ξμοδδυ εηπνυζςπμ ημο ΑΒΞ Ρ. Βνεκζηνχθε βζα ηδκ πανάδμ-

ζδ ηδξ πυθδξ4.  

Ώκ ηαζ μζ εαιζηέξ πδβέξ ημκ παναηηδνίγμοκ εβηθδιαηία πμθέιμο5, μ Θάβ-

ηκμοξ έδςζε ζημκ Βνεκζηνχθε ημ θυβμ ηδξ ηζιήξ ημο υηζ δεκ επνυηεζημ κα ηα-

ηαζηναθμφκ μζ θζιεκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ πνυηεζκε  (ιε δζηή ημο εοεφκδ ηαζ πς-

νίξ πνμδβμφιεκδ ζοκεκκυδζδ ιε ημοξ πνμσζηαιέκμοξ ημο),  κα παναιείκεζ ζηδκ 

πυθδ ιε ιμκάδεξ καοηζημφ έςξ  υημο ένεμοκ μζ Άββθμζ, χζηε κα ελαζθαθζζηεί δ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 212, 6-9-44 – αν.θ. 215, 9-9-44 – αν.θ. 219, 14-9-44 – αν.θ. 220, 15-9-44. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 212, 6-9-44 – αν.θ. 226, 22-9-44 – αν.θ. 227, 23-9-44 – αν.θ.217, 12-9-44 

– αν.θ. 218, 13-9-44 – αν.θ. 226, 22-9-44. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 226, 22-9-44 – αν.θ. 230, 27-9-44 – αν.θ. 231, 28-9-44 – αν.θ. 232, 29-9-

44 – εθ. «Οαποδνυιμξ», αν.θ. 8890, 1-10-44. Λ Γενιακυξ πθμίανπμξ Θάβηκμοξ ελμνβίζηδηε απυ ημ 

εάννμξ πμο απέηηδζακ μζ παηνζκέξ εθδιενίδεξ δδιμζζεφμκηαξ ηάθεζια ημο Ώσγεκπάμοεν πνμξ ημκ 
βενιακζηυ ζηναηυ κα ιδκ πμθειά ηαζ εζδήζεζξ απυ ηδκ Ξημηπυθιδ πενί δδθδηδνζάζεςξ ημο Ρίηθεν απυ 

ημκ Ρίιθεν. Ρ.Βνεκζηνχθε, (1946).               
4 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 593, 606. Λ Βνεκζηνχθε είπε επζζδιάκεζ ζημκ Θάβηκμοξ ηδκ ζδιαζία ημο θζια-

κζμφ ηδξ Μάηναξ, ημο ηνίημο ζδιακηζηυηενμο θζιακζμφ ηδξ πχναξ, πμο ελοπδνεημφζε ηζξ ακάβηεξ ιε-

βάθμο ιένμοξ ηδξ Αοηζηήξ Βθθάδαξ ηαζ ζε πενίπηςζδ ακαηίκαλήξ ημο εα απαζημφζε πμθφ πνυκμ βζα κα 
επζζηεοαζηεί. Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946).  
5 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (π.π.), ζ.16. 
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αζθάθεζα αοηήξ ηαζ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ απυ δζαιάπεξ ηαζ ακηεηδζηήζεζξ ιεηαλφ ακ-

ηανηχκ ηαζ ηαβιάηςκ1. Λ Βνεκζηνχθε απμηαθφπηεζ αηυια υηζ ζδιαίκμκηεξ πμθ ίηεξ 

είπακ ζοκεζδδημπμζήζεζ ηδκ ακαβηαζυηδηα δζάζςζδξ ημο θζιακζμφ ηδξ Μάηναξ 

πνμααίκμκηαξ ιάθζζηα ζε ακάθμβεξ εκένβεζεξ. Λ ανπδβυξ ηδξ αζηοκμιίαξ ημο α-

κέθενε ειπζζηεοηζηά υηζ είπε ακαηαθφρεζ ηδκ παβίδεοζδ ημο θζιακζμφ ιε δθ εη-

ηνμθυνα ηαθχδζα ηαζ ηαηέζηνςκε ζπέδζμ βζα κα απμηνέρεζ ηδκ ακαηίκαλή ημο. 

Βλάθθμο, μ απυ εζημζζπεκηαεηίαξ ηάημζημξ Μαηνχκ αοζηνζαηυξ ζοκηαβιαηάνπδξ 

Palm είπε πείζεζ ημκ οπεφεοκμ βζα ηδκ ακαηίκαλδ Γενιακυ θμπαβυ Fuss κα ιδκ εη-

ηεθέζεζ ηδ δζαηαβή, ιε ακηάθθαβια ηδκ απυηηδζδ εθθδκζηήξ ζεαβέκεζαξ ηαζ αιμ ζαή 

πζθίςκ αββθζηχκ θζνχκ ημ πνυκμ, εθ΄υνμο γςήξ2. Αεκ έπμοιε, ςζηυζμ, πθδνμθμ-

νίεξ βζα ηδκ ηφπδ αοηχκ ηςκ πνμζπαεεζχκ.  

Ξηζξ 21 Ξεπηειανίμο μ Θάβηκμοξ εζδμπμίδζε ημκ Βνεκζηνχθε υηζ δ απμπχ-

νδζδ ηςκ βενιακζηχκ ιμκάδςκ είπε μθμηθδνςεεί ηαζ υηζ μ ίδζμξ πνμζπαεμφζε κα 

πείζεζ ημοξ ακςηένμοξ ημο κα παναιείκεζ ιε ημοξ πεγμκαφηεξ ημο ζηδκ Μάηνα, 

ζηα πθαίζζα ηδξ ιοζηζηήξ ημοξ ζοιθςκίαξ . Σζηυζμ, δεκ έιεζκε βζα πμθφ ιυκμξ  

ζηδκ πυθδ ηαεχξ ζε θίβμ βενιακζηέξ δοκάιεζξ επέζηνερακ, βζαηί , θυβς ζοιπθμ-

ηχκ ζηδκ Εηέα, δεκ ιπυνεζακ κα πνμπςνήζμοκ, εκχ ηαηέθεαζακ δφμ βενιακζηά 

πθμία ζημ θζιάκζ βζα κα ιεηαθένμοκ ημ ζηναηυ δζα εαθάζζδξ3.  

Ξημ ιεηαλφ, μ ιεζμθααδηήξ ημο ΑΒΞ Βνεκζηνχθε μνβάκςζε ζηζξ 26 Ξεπ-

ηειανίμο ζοκάκηδζδ ιεηαλφ Άββθςκ (Άκηνζμοξ, Μάηενζμκ) ηαζ Γενιακχκ αλζςια-

ημφπςκ (Ξηαθεκπάβηεκ, Άσπνμκη) πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεε ί ζοιθςκία βζα ηδκ 

ακαίιαηηδ πανάδμζδ ηδξ Μάηναξ ηαζ κα απμθεοπεμφκ μζ μδοκδνέξ ζοκέπεζεξ ηςκ 

ζοιπθμηχκ. Δ αβςκία ηςκ Μαηνζκχκ βζα ηδκ έηααζδ ηςκ δζαπναβιαηεφζεςκ έβζκε 

θακενή απυ ημ πθήεμξ πμο ιαγεφηδηε έλς απυ ημκ ηυπμ ζοκάκηδζδξ, χζηε πνε ζ-

άζηδηε δ επέιααζδ ηδξ αζηοκμιίαξ βζα ηδκ απμιάηνοκζή ημο. ιςξ, μ ζ δζαπναβ-

ιαηεφζεζξ ακάιεζα ζηδ βενιακζηή ακηζπνμζςπεία ηαζ ημοξ ΐνεηακμφξ ζηαιάηδ-

ζακ, βζαηί μζ πνμσζηάιεκμζ ημο Θάβηκμοξ δεκ ημο έδζκακ  άδεζα κα ηζξ δζελάβεζ, 

ιμθμκυηζ δ ακηίπαθδ πθεονά απαζημφζε ηδκ πνμζςπζηή πανμοζία ημο βζα ηδ ζο-

κέπζζή ημοξ. Δ δζαθμνά ηδξ εέζεςξ ζηδκ μπμία είπακ πενζέθεεζ μζ δφμ πθεονέξ 

ήηακ έηδδθδ ηαζ απυ ηδκ πνμηθδηζηή ζοιπενζθμνά ημο Άββθμο δζαπναβιαηεοηή 

Μάηενζμκ έκακηζ ηδξ ιεηνδιέκδξ ημο Γενιακμφ Ξηαθεκπάβηεκ 4.  

Λζ δζαπναβιαηεφζεζξ, θμζπυκ, ακααθήεδηακ ηαζ μζ ελεθίλεζξ ηαηέζηδζακ α-

δφκαηδ ηδ ζοκέπζζή ημοξ. Δ απυβκςζδ ημο πθδεοζιμφ , πμο ακέιεκε ζθμδνέξ 

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 606-7, 608 
2 Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946). 
3 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 609 
4 Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946). 
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ζοβηνμφζεζξ ηςκ δφμ ακηίπαθςκ πθεονχκ ιέζα ζηδκ πυθδ, ανζζηυηακ ζημ ηαηα-

ηυνοθμ ηαζ πενίιεκακ ηδ ζςηδνία είηε απυ ηδκ άθζλδ βενιακζηχκ πθμίςκ υπμο εα 

επζαζαάγμκηακ μ εβηθςαζζιέκμξ ζηδκ πυθδ βενιακζηυξ ζηναηυξ, είηε απυ ηδκ άθ ζ-

λδ ανεηακζηχκ εκζζπφζεςκ πμο εα επέηνεπε ζηζξ αββθζηέξ δοκάιεζξ κα επζηεεμφκ1. 

Ξε θίβεξ ιένεξ, αθμφ παναδυεδηακ ηα ηάβιαηα αζθαθείαξ, άνπζζακ επζεέζεζξ ηςκ 

ακηζπάθςκ ιέζα ζηδκ πυθδ. Λ πθμίανπμξ Θάβηκμοξ ηαεαζνέεδηε απυ ημοξ πνμσζ-

ηαιέκμοξ ημο, θυβς ημο υηζ «είπε ζοιπενζθενεεί πμθφ ζοβηαηαααηζηά», ηαζ ακηζ-

ηαηαζηάεδηε απυ ημκ θμπαβυ Henn, πμο θίβεξ ιένεξ πνζκ είπε απμεαννφκεζ ηζξ δζ-

αεέζεζξ ηςκ ζοκαδέθθςκ ημο βζα ζοκεδημθυβδζδ2.  

Σζηυζμ, πνμημφ ηαεαζνεεεί απυ ηα ηαεήημκηά ημο, είπε πνμθάαεζ κα δχζεζ 

εκημθή ζημοξ έιπζζημοξ άκδνεξ ημο κα οπαημφζμοκ ιεκ ζηδ δζαηαβή βζα ηαηαζ-

ηνμθή ηςκ θζιεκζηχκ εβηαηαζηάζεςκ αθθά κα ημπμεεηήζμοκ ηζξ εηνδηηζηέξ φθεξ 

ζε ηάπμζα αζήιακηα ζδιεία, έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ κα πνμαάθμοκ ηδ δζηαζμθμβία 

ανβυηενα  υηζ πνμζπάεδζακ κα ηαηαζηνέρμοκ ημ θζιάκζ. Οζξ πθδνμθμνίεξ αοηέξ 

έδςζε μ Θάβηκμοξ ζημκ Βνεκζηνχθε κα ηζξ ιεηαθένεζ ζημοξ Άββθμοξ, πςν ίξ υιςξ 

κα ακαθένεζ ημ υκμια ημο πθδνμθμνζμδυηδ, βζα κα ιδκ ημκ εέζεζ ζε ηίκδοκμ ζε 

πενίπηςζδ δζαννμήξ ημοξ. Ώλζμζδιείςημ, επίζδξ, ζηδκ ζοιπενζθμνά ημο Θάβηκμ-

οξ είκαζ υηζ είπε δχζεζ δζαηαβή κα παναδμεμφκ υθεξ μζ απμεήηεξ ιε νμοπζζιυ ηαζ 

ηνυθζια ζημκ Βνοενυ Ξηαονυ. Έηζζ ηδ κφπηα ηδξ 4δξ Ληηςανίμο αημφζηδηακ δφμ 

ζζπονέξ εηνήλεζξ, μζ μπμίεξ, υιςξ, πνμηάθεζακ εθάπζζηεξ γδιζέξ3.  

Μδβέξ ηδξ επμπήξ ακαθένμοκ ιζα άθθδ εηδμπή βζα ηδκ δζάζςζδ ημο θζιακζ-

μφ ηδξ Μάηναξ, δ μπμία είπε επζηναηήζεζ ιέπνζ πνυζθαηα, υηακ δ ένεοκα ημο Ρ. 

Θάβεν έθενε ζημ θςξ κέα ζημζπεία. Ξφιθςκα ιε αοηή ηδκ εηδμπή, δ ακαηίκαλδ 

απμθεφπεδηε πάνδ ζημκ πθμδβυ Δθ. Θζπαθυπμοθμ, μ μπμίμξ είπε ακαηαθφρεζ ηδκ 

εέζδ ιενζηχκ ηαθςδίςκ ηαζ ηα έημρε, πςνίξ κα  πνμθάαμοκ κα ηα ακηζηαηαζηήζμ-

οκ μζ Γενιακμί. Γζ αοηυ ηαζ έβζκε ιενζηή ακαηίκαλδ, πςνίξ κα πνμηθδεμφκ ζμαανέξ 

γδιζέξ4. Εζημνζηυ ηςκ βεβμκυηςκ, πμο ηαηαβνάθεζ δ εθδιενίδα «Ιεμθυβμξ» ηζξ 

πνχηεξ ιένεξ ηδξ απεθεοεένςζδξ, απμδίδεζ ηδκ ιενζηή ακαηίκαλδ ημο θζιακζμφ 

ζηδκ επέιααζδ ηςκ Άββθςκ. Δ ζφβποζδ πμο επζηνάηδζε απυ ημοξ αββθζημφξ ηα-

κμκζμαμθζζιμφξ ακάβηαζε ημκ Γενιακυ επζηεθαθήξ, δζμζηδηή Ζκέπη, κα θνμκηίζεζ 

                                           
1 Λ Βνεκζηνχθε ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά: «θςκ ηα αθέιιαηα ήζακ ζηναιιέκα πνμξ ακαημθζηά ηαζ 

υθμζ νςημφζακ ακ εθάκδηακ ηα Γενιακζηά πθμία. Ζαζ υηακ δ απάκηδζδ ήηακ ανκδηζηή εζηνέθμκημ 
πνμξ ηα δοηζηά ηαζ νςημφζακ ακ εα έανεπε, βζαηί εάκ δεκ έανεπε, εα ενπυκηακε Ώββθζηέξ εκζζπφζεζξ». 

Θάθζζηα, υηακ θάκδηακ ηνία πθμία ζημ θζιάκζ κυιζζακ υηζ είκαζ ζοιιαπζηά ηαζ παναθίβμ κα πμδμπαηή-
ζμοκ έκα Γενιακυ ζηναηζχηδ πνμημφ δζαπζζηχζμοκ υηζ ηεθζηά ηα πθμία ήηακ βενιακζηά ηαζ είπακ ένεεζ 

βζα ακεθμδζαζιυ. Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946). 
2 Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946).                              
3 Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946) - Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 616.  
4 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 137 
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βζα ηδκ δζαθοβή ηςκ ζηναηζςηχκ πμο είπακ ιείκεζ ζημκ ηοιαημεναφζηδ. Ομ βεβμ-

κυξ αοηυ ημκ ηαεοζηένδζε ανηεηά, χζηε δεκ πνμθάααζκε κα πονμδμηήζεζ ημ ήδδ 

οπμκμιεοιέκμ ιε 30 ηυκμοξ εηνδηηζηχκ  θζιάκζ ηζ έηζζ έθοβε, πςνίξ άθθδ ηαεοζ-

ηένδζδ, πνμξ Εηέα1. Λ ηαπεηάκζμξ ημο ΒΗΏΞ ΐ. Μνζυαμθμξ ιαξ δζδβείηαζ ηδκ δζηή 

ημο εηδμπή βζα ημ βεβμκυξ, βζα ηδκ μπμία υιςξ, υπςξ παναδέπεηαζ ηζ μ ίδζμξ, δεκ 

έπεζ άιεζδ ακηίθδρδ: «Αεκ είπακ θφβεζ αηυια μζ Γενιακμί, ηζ εηεί ημοξ πηοπήζα-

ιε ιε ηα ηιήιαηα ημο ΐαγαίμο απυ ηδκ Ζυνζκεμ. Ζζ εηεί ηαημνεχζαιε, ιάθζζηα, 

ιε ηδ ζφβηνμοζδ, θεφβμκηαξ μζ Γενιακμί ηαηαδζςηυιεκμζ, κα ιδ πνμθηάζμοκ κα 

πονμδμηήζμοκ ηαζ ηδκ οπμκυιεοζδ ημο θζιακζμφ, πμο μζ μνβακχζεζξ ημο ΒΏΘ ή-

λενακ αοηά ηα ζπέδζα ηςκ Γενιακχκ. Ηίβμ πνζκ κα πονμδμηήζμοκ, πήβακ ηζ έημ-

ρακ ηα ηαθχδζα μζ εαιζηέξ μνβακχζεζξ ηδξ Μάηναξ ηαζ απμθεφπεδηε δ ακαηίκαλδ 

ημο θζιακζμφ». 

 

Γ. ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΡΥΛ ΡΑΓΚΑΡΥΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ  

Γζα ηδκ πανάδμζδ ηςκ ηαβιάηςκ αζθαθείαξ, εα ηάκμοιε θυβμ ζημ ζπεηζηυ 

οπμηεθάθαζμ. Έηζζ, εδχ εα ακαθενεμφιε ιυκμ ζηζξ ζοκεήηεξ πμο είπακ δδιζμον-

βδεεί βφνς απυ ημ εέια αοηυ ηζξ ηεθεοηαίεξ ιένεξ πνζκ ηδκ απεθεοεένςζδ.  

Δ πανάδμζδ ηδξ πυθδξ ήηακ εη ηςκ πναβιάηςκ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ πα-

νάδμζδ ηςκ ηαβιάηςκ, δ μπμία απμηέθεζε ζδιακηζηυ πνυαθδια. Ζζ αοηυ βζαηί δ 

ηαηάζηαζδ πμο είπε δζαιμνθςεεί ήηακ ζδζαίηενα πενίπθμηδ, αθμφ ειπθέημκηακ 

απυ ηδ ιία πθεονά Γενιακμί ηαζ ηαβιαηαζθαθίηεξ ηζ απυ ηδκ άθθδ ΐνεηακμί ηαζ 

ακηάνηεξ ημο ΒΗΏΞ. Λ ΒΗΏΞ είπε οπυ ημκ έθεβπυ ημο ηδκ φπαζενμ , εκχ ηα ηάβια-

ηα είπακ ηθεζζηεί ιαγί ιε ημοξ Γενιακμφξ ζηζξ πυθεζξ. Οαοηυπνμκα μζ ΐνεηακμί έ-

ηακακ ημ πακ βζα κα ιδκ πενάζμοκ ζηα πένζα ηςκ ακηανηχκ ηα υπθα ηςκ Γενια-

κχκ ηαζ ηςκ ηαβιάηςκ. Ώπ΄ηδ ιενζά ημοξ μζ Γενιακμί πνδζζιμπμζμφζακ ηα ηάβια-

ηα βζα κα απαζπμθμφκ ημοξ ακηάνηεξ, χζηε κα ιπμνμφκ κα απμπςνμφκ  μζ δζηέξ 

ημοξ δοκάιεζξ απνυζημπηα ηαζ ιε ηζξ ιζηνυηενεξ δοκαηέξ απχθεζεξ 2.  

Θέζα ζηδκ Μάηνα είπακ παναηαπηεί βζα κα ακηζιεηςπίζμοκ ημκ ΒΗΏΞ ζημ 

πθεονυ ηςκ ηαβιάηςκ, επζθακείξ ακηζημιιμοκζζηέξ αλζςιαηζημί ημο εθθδκζημφ 

ζηναημφ, ιέθδ ηςκ δζαθοεέκηςκ εεκζηζζηζηχκ ακηζζηαζζαηχκ μνβακχζεςκ, πςνμ-

θφθαηεξ αζηοκμιζηχκ ζηαειχκ ηδξ οπαίενμο πμο είπακ δζςπεεί απυ ημοξ ακηάν-

ηεξ. Δ κμιανπζαηή επζηνμπή ημο ΒΏΘ έηακε έηηθδζδ πνμξ ημοξ αλζςιαηζημφξ ηαζ 

ημοξ μπθίηεξ ηςκ ηαβιάηςκ αζθαθείαξ κα ζοζπεζνςεμφκ ζημ ΒΏΘ ηαζ κα ιδκ π ζζ-

ηεφμοκ ηζξ θήιεξ υηζ μζ ακηάνηεξ πνυηεζηαζ κα πνμαμφκ ζε ζθαβέξ ηαζ ακηεηδ ζηή-

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 242, 13-10-44. 
2 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 597 - Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 378. 
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ζεζξ εκακηίμκ ημοξ1. Ζζ εκχ μζ ηαβιαηαζθαθίηεξ αζημφζακ ηνμιμηναηία ηαηά ημο 

πθδεοζιμφ ιε ζοθθήρεζξ αηυιδ ηαζ μθυηθδνςκ ζοκμζηζχκ, μζ ακηάνηεξ πνμπςνμ-

φζακ ζηα πενίπςνα ηδξ πυθδξ ηαζ θνμονμφζακ ημ ενβμζηάζζμ δθεηηνζημφ νεφια-

ημξ ζημ Γθαφημ βζα κα ιδκ ακαηζκαπεεί απυ ημοξ Γενιακμφξ. Βπεζδή υιςξ δεκ εί-

πακ ανηεηέξ δοκάιεζξ βζα ζοκημκζζιέκδ επίεεζδ , ανημφκηακ ζε ιζηνμζοβηνμφζεζξ 

βζα κα απμηαθφρμοκ ημ ζπέδζμ άιοκαξ ηςκ ηαβιάηςκ ηαζ κα ημοξ δδιζμονβήζμοκ 

δηημπάεεζα2.  

Ξφιθςκα ιε εαιζηέξ πδβέξ, μζ Άββθμζ είπακ ζμαανέξ επζθοθάλεζξ βζα ηδ 

ζηάζδ ηςκ ακηανηχκ έκακηζ ηςκ ηαβιαηαζθαθζηχκ (έπμκηαξ οπυρδ ημοξ π ζεακή 

ακηίδναζδ ημο ΐεθμοπζχηδ) ηαζ, εκχ ανίζημκηακ ζε ζοκεκκυδζδ ιε ημοξ Γενια-

κμφξ ηαζ ηα ηάβιαηα3, έδζκακ εκημθέξ ζημκ ΒΗΏΞ υηζ ηαιία ζφθθδρδ ζοκενβαηχκ 

Γενιακχκ ή φπμπηςκ βζα ζοκενβαζία δεκ έπνεπε κα βίκεζ 4. Οδθεβνάθδια ημο Γε-

κζημφ Ξηναηδβείμο Θ. Ώκαημθήξ έδζκε μδδβίεξ πνμξ ημκ ΒΗΏΞ βζα ηδκ δζεοηυθοκζδ 

ηςκ αλζςιαηζηχκ ηδξ Αζαζοιιαπζηήξ Ώπμζημθήξ πμο εα έθηακακ επζθμνηζζιέκμζ 

ιε ημ ένβμ ηδξ πανάδμζδξ ηαζ ημο αθμπθζζιμφ ηςκ ηαβιάηςκ ηαζ επεζήιακε ηδκ 

οπμπνέςζδ αζθαθμφξ δζαθφθαλδξ ηςκ ηαβιαηαζθαθζηχκ ζε υπμζεξ πενζπηχζεζξ 

αοημί παναδίκμκηακ ζημοξ ακηάνηεξ5. Βλάθθμο, οπήνπε ημ πνμδβμφιεκμ ηςκ αζ-

ιαηδνχκ επεζζμδίςκ ζημκ Θεθζβαθά, υπμο απμδείπηδηε υηζ μ ΒΗΏΞ ήηακ έημζιμξ 

κα ειπθαηεί ζε ιάπεξ πμο πμηέ δεκ είπε επζπεζνήζεζ ιε ημοξ Γενιακμφξ ηαζ ιπμ-

νμφζε κα κζηήζεζ. Ππήνπακ, επμιέκςξ, ζμαανέξ εκδείλεζξ υηζ μ ΒΗΏΞ ήεεθε κα ε-

πζηναηήζεζ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ πνμημφ θηάζμοκ ηα ανεηακζηά ζηναηεφιαηα6. Σζ-

ηυζμ, μ δζαπναβιαηεοηήξ ηςκ ακηανηχκ ΐ. Μνζυαμθμξ ιαξ θέεζ: «(Λ πθδεοζιυξ 

ηζκδφκεοε) πενζζζυηενμ απυ ιζα ειθφθζα ζφνναλδ, πνάβια πμο δεκ απμθφβαιε 

ιε ημ Θεθζβαθά. Γζ αοηυ ημ ιεεμδεφζαιε, υζμ ιπμνμφζαιε πζμ πνμζεηηζηά ηαζ ιε 

ημκ Β.Ξ. ηαζ ιε ημκ Μ. Ζακεθθυπμοθμ». 

Ώθθά ηαζ μζ Γενιακμί ακαβκχνζγακ υηζ  οπήνπε μ θυαμξ ακηεηδζηήζεςκ ημο 

ΒΗΏΞ ιεηά ηδκ απμπχνδζή ημοξ, υπςξ έβζκε ζημ Θεζμθυββζ (εηδζηήεδηακ βζα πα-

θζέξ δζαθμνέξ ιε ιειμκςιέκεξ ή ιαγζηέξ εηηεθέζεζξ), ζφιθςκα ιε  ηαηαββεθίεξ 

                                           
1 Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 319-20 - Μνμζςπζηυ ανπείμ Μ. Νμδάηδ. 
2 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 380. 
3 Οζξ επαθέξ Άββθςκ – ηαβιάηςκ επζαεααζχκμοκ ηαζ ανεηακζηέξ ιανηονίεξ (ΐθ. L. Baerentzen, (1984), 
ζ. 229). Ηέβεηαζ ιάθζζηα, υηζ μ Ζμονημοθάημξ έζηεζθε ζημ αββθζηυ ανπδβείμ πθήνεξ ζπέδζμ ηςκ βεν-

ιακζηχκ εέζεςκ, πνμηείκμκηαξ ηαοηυπνμκα κα ζοθθδθεμφκ υθμζ μζ Γενιακμί ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

κφπηαξ, εκχ ηα ηάβιαηα εα πνμζπαεμφζακ κα ημοξ επζηεεμφκ απυ ηα κχηα. Δ πνυηαζδ, υιςξ, απμν-
νίθεδηε απυ ημοξ Άββθμοξ. Ρ. Βνεκζηνχθε (1946). 
4 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (π.π.), ζ. 7-9. 
5 ΒΗΕΏ, ανπείμ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμο, Φ. 13 
6 Ξημκ Θεθζβαθά, ιεηά ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ πυθδξ απυ ημκ ΒΗΏΞ, αημθμφεδζακ ιαγζηέξ εηηεθέζεζξ πμθζ-

ηχκ πςνίξ δζάηνζζδ (βφνς ζηα 1.000 άημια). Μμθφ θζβυηενα ήηακ ηα εφιαηα ηαηά ηδκ ηαηάθδρδ ημο 
Μφνβμο, ακ ηαζ ζοβπέμκηαζ ζοπκά ηα δφμ βεβμκυηα. Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 602-3 - L. Baerentzen, 

(1984), ζ. 233. 
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ημο Γενιακμφ ζοκη/πδ Θίθθεν. Γζ αοηυ ηαζ γήηδζακ ηδκ ιεζμθάαδζδ ημο Ξμοδδμφ 

εηπνυζςπμο ημο Β.Ξ. Βνεκζηνχθε βζα ηδκ απμηνμπή ημο ζηναηζςηζημφ ηαζ πμθζη ζ-

ημφ πακδαζιυκζμο πμο εα επζηναημφζε ιεηά ηδκ απμπχνδζή ημοξ 1, εκένβεζα πμο 

ακηίηεζηαζ ζηζξ πθδνμθμνίεξ πμο εέθμοκ ημοξ Γενιακμφξ κα πνμζπαεμφκ κα πνμ-

ηαθέζμοκ ειθφθζμ πυθειμ ζηδκ Βθθάδα.  

Οα βεβμκυηα αοηά επδνέαζακ πμθφ ηδκ ροπμθμβία ημο πθδεοζιμφ ηδξ 

Μάηναξ, ζφιθςκα ιε ακηζεαιζηέξ πδβέξ. Ζανααάκζα ιε πνυζθοβεξ απυ ημκ Μφνβμ 

δζδβμφκηακ ηζξ ζηδκέξ θνίηδξ πμο δζαδναιαηίζηδηακ ηαηά ηδκ είζμδμ ηςκ ακηαν-

ηχκ ζηδκ πυθδ ηαζ εκέηεζκακ ηδκ αβςκία ηςκ Μαηνζκχκ. Οα ανκδηζηά αζζεήιαηα 

ζοιπθδνχκμκηακ απυ ηδκ επζδείκςζδ ηςκ υνςκ δζααίςζδξ ιεηά ηαζ ηδκ άθζλδ κέ-

μο ανζειμφ πνμζθφβςκ πμο αημθμφεδζε ημ ηάβια αζθαθείαξ  ηδξ Ιαοπάηημο, φζ-

ηενα απυ ηδκ πανάδμζδ ημο Ώβνζκίμο ηαζ ημο Θεζμθμββίμο 2. Δ ακαιμκή δοζιεκχκ 

ελεθίλεςκ ζημ εέια ηδξ πανάδμζδξ ηςκ ηαβιάηςκ επζζηίαζε ηδ πανά ηςκ Μαηνζ-

κχκ βζα ηδκ ακαιεκυιεκδ απυ ζηζβιή ζε ζηζβιή απεθεοεένςζδ ηδξ πυθδξ, ηαεχξ 

θμαυκημοζακ «υηζ εα ήηακ εοηαζνίαζ ηαζκμφνβζςκ θυκςκ ηαζ κέςκ αζιάηςκ», υ-

πςξ ζδιεζχκεζ μ Ρ. Βνεκζηνχθε. Θμκαδζηή εθπίδα ημοξ ηχνα μζ δζαπναβιαηεφζεζξ 

ιεηαλφ ΒΗΏΞ – ηαβιάηςκ βζα ηδκ πανάδμζδ ηςκ δεφηενςκ, εκχ δ δζαθαζκυιεκδ 

απμηοπία ημοξ μδδβμφζε ζε αηναίεξ ζηέρεζξ , υπςξ ηδκ ιεηαθμνά ηςκ βοκαζηυπα-

ζδςκ βζα αζθάθεζα ζηδκ Εεάηδ, υπμο δεκ οπήνπακ ακηάνηεξ ηαζ ηάβιαηα3.  

Λζ δζαπναβιαηεφζεζξ δζάνηεζακ έκα ιήκα ηαζ, εηηυξ απυ ημκ ακηζπνυζςπμ 

ημο ΑΒΞ Βνεκζηνχθε πμο ήηακ μ ηφνζμξ ιεζμθααδηήξ, μζ ακηάνηεξ δέπμκηακ επζη-

νμπέξ απυ ακηζπνμζχπμοξ Μαηνζκχκ πμο πνμζπαεμφζακ κα ανμοκ ιζα θφζδ πα-

νάδμζδξ βζα κα απμθεοπεεί δ αζιαημποζία. Ονεζξ επζηνμπέξ ζοκμθζηά ζογήηδζακ 

ημ πνυαθδια ιε ημοξ ακηάνηεξ, αθθά μζ ακηζεαιζηέξ πδβέξ ιζθμφκ βζα «ακεζθζην ί-

κεζα ηαζ πνυεεζή ημοξ (ηςκ ακηανηχκ) εζξ αάνμξ  ηδξ πυθεςξ». Βζδζηυηενα, δ ε-

πζηνμπή πμο απμηεθμφκηακ απυ εηπνμζχπμοξ επαββεθιαηζχκ ηαζ ενβαηχκ  ελέθ-

ναζε ηζξ ακδζοπίεξ ηδξ βζα ημκ ηαλζηυ αβχκα πμο δζαδζδυηακ υηζ έπεζ ημ ΒΏΘ ηαζ 

ηζξ ζοκέπεζεξ ζηδκ «πκζβδνή» αηιυζθαζνα πμο επζηναημφζε ζηδκ πυθδ ακ επζαε-

ααζχκμκηακ μζ θήιεξ υηζ εα ηζιςνήζμοκ ημοξ ακηζθνμκμφκηεξ. Ώκηίεεηα, εαιζηέξ 

πδβέξ ζζπονίγμκηαζ υηζ ζε υθεξ ηζξ επζηνμπέξ μ ΒΗΏΞ οπμζπυηακ αικδζηία ζημοξ 

ηαβιαηαζθαθίηεξ, ακ παναδίκμκηακ ιε ημκ μπθζζιυ ημοξ. Έδςζακ, ιάθζζηα, εζημ-

ζζηεηνάςνδ πνμεεζιία απμδμπήξ ηςκ υνςκ. Θεηά ηδκ πάνμδυ ηδξ απεζθμφζακ ιε 

επέιααζδ, πνμζδζμνίγμκηαξ αηνζαέζηενα ηζ εκκμμφκ ιε ηδκ οπεκεφιζζδ ηςκ ζθα-

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 598-9. 
2 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 111-2, 114. 
3 Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946) 
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βχκ ημο Μφνβμο ηαζ ημο Θεθζβαθά1.   

 

Λ Ζμονημοθάημξ, απακηχκηαξ ιε βναπηυ ιήκοιά ημο, ανκμφκηακ υηζ έπεζ 

πνυεεζδ κα απμηεθέζεζ πνμηάθοιια  ζηδκ οπμπχνδζδ ηςκ Γενιακχκ, υπςξ ημκ 

ηαηδβμνμφζακ2, ηαζ ημοξ επεζήιακε ημκ ηίκδοκμ πμο δζέηνεπε δ πυθδ ζε πζεακή 

επίεεζή ημοξ, ηαεχξ μζ Γενιακμί ηδκ είπακ ήδδ πνμεημζιαζιέκδ βζα ακαηίκαλδ. 

Ώκηίεεηα ημοξ πνμέηνεπε κα πηοπήζμοκ ημοξ απμπςνμφκηεξ Γενιακμφξ,  εκχ δή-

θςκε υηζ απυ ηδκ έκανλδ απμπχνδζδξ ηςκ Γενιακχκ απυ ηδ ΐΑ. Μεθμπυκκδζμ ε ί-

πε εέζεζ ηζξ δοκάιεζξ ημο ζηδ δζάεεζδ ηδξ εεκζηήξ ηοαένκδζδξ 3. Βκχ, υιςξ, υζμ 

ανίζημκηακ αηυιδ ζηδκ Μάηνα ζδιακηζηέξ βενιακζηέξ δοκάιεζξ, μ Ζμονημοθάημξ 

έδεζπκε ακέκδμημξ ηαζ άθμαμξ ιπνμζηά ζηζξ απεζθέξ ηαζ ηα ηεθεζίβναθα ημο Β-

ΗΏΞ, υηακ απμαζαάζηδηακ μζ ΐνεηακμί έζπεοζε κα δδθχζεζ ηδ κμιζιμθνμζφκδ ημο 

                                           
1 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 109-10 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 228, 24-9-44 - Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, 
(1964), η. ΐ΄, ζ. 378-9 - Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (π.π.), ζ. 5-6. 
2 Βαιζηέξ πδβέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ, ήδδ απυ ηδκ άκμζλδ ημο ΄44, εκ υρεζ ηδξ επζηείιεκδξ απμπχνδζδξ, 
μζ επζπεζνήζεζξ ηςκ Γενιακχκ απμζημπμφζακ ζηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ ακηανηχκ απυ ηζξ ααζζηέξ ζοβ-

ημζκςκζαηέξ ανηδνίεξ ηαζ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ δζηχκ ημοξ δοκάιεςκ απυ ηα ηάβιαηα αζθαθείαξ. Μ. 

Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 542. Οδκ ίδζα άπμρδ ιαξ ελέθναζε ηαζ μ ηαπεηάκζμξ ημο ΒΗΏΞ ΐ. Μνζυαμθμξ, 
ημκίγμκηαξ υηζ αοηυ βζκυηακ εκ βκχζεζ ηςκ Άββθςκ. 
3 Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 329-30.  
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ζηζξ εκημθέξ ηδξ ελυνζζηδξ εθθδκζηήξ ηοαένκδζδξ, πνμδίδμκηαξ ηαοηυπνμκα ηζξ 

εέζεζξ ηςκ Γενιακχκ «ζοκενβαηχκ» ημο1.   

Γεβμκυξ είκαζ υηζ δ πανάδμζδ ηςκ Οαβιάηςκ έδςζε ιζα ακάζα ακαημφθζζδξ 

ζηδκ πυθδ. Λζ ζοββεκείξ ηςκ ηαβιαηαζθαθζηχκ είπακ ειπζζημζφκδ βζα ηδκ ιεηα-

πείνζζδ ηςκ δζηχκ ημοξ ακενχπςκ απυ ημοξ Άββθμοξ ηαζ μ οπυθμζπμξ πθδεοζιυξ 

εεςνμφζε υηζ είπε ημ ιεβαθφηενμ πνυαθδια βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ πυθδξ είπε 

θοεεί ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ2. 

 

Γ. Ζ ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΠΖ ΡΖΠ ΞΑΡΟΑΠ 

Θεηά ηδκ ζοκεδημθυβδζδ ηςκ ηαβιάηςκ, ηδ κφπηα 1 πνμξ 2 Ληηςανίμο, 

βενιακζηέξ ιμκάδεξ ηαηέθααακ υθα ηα ζηναηδβζηά ζδιεία ηδξ Μάηναξ ηαζ δζελήπ-

εδζακ εηηεηαιέκεξ μδμιαπίεξ  βζα ηνεζξ ιένεξ3.  

Δ πνχηδ ειθάκζζδ ηςκ Άββθςκ ζηδκ πυθδ έβζκε ζηδ πθαηεία Θανμφδα ηαζ 

πνμηάθεζε αηνάηδημ εκεμοζζαζιυ ζημοξ Μαηνζκμφξ, πμο έζπεοζακ κα ημοξ οπμ-

δεπημφκ ιε θμοθμφδζα ηαζ εκαβηαθζζιμφξ. Μμθθμί πνμεοιμπμζήεδηακ κα πνμζθέ-

νμοκ ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ ςξ ακζπκεοηέξ, πθδνμθμνζμδυηεξ, μδδβμί ή ιεηαθμνείξ 

πονμιαπζηχκ. Βκχ είπακ ανπίζεζ μζ αμθέξ ηςκ ακηζιαπυιεκςκ, ιπήηακ ζηδκ πυθδ 

ηαζ μζ ακηάνηεξ. Λζ ηάημζημζ, κμιίγμκηαξ υηζ δ πυθδ είπε απεθεοεενςεεί , άπθςζακ 

ζηα ιπαθηυκζα ημοξ εθθδκζηέξ ηαζ ζοιιαπζηέξ ζδιαίεξ, εκχ άθθμζ άνπζζακ κα πηο-

πμφκ ηζξ ηαιπάκεξ ηςκ εηηθδζζχκ. Αζανημφζδξ ηδξ ιάπδξ, μ ΒΗΏΞ δζέηαλε ηδκ 

απμθοθάηζζδ ηςκ πμθζηζηχκ ηναημοιέκςκ ηαζ επζηνμπέξ πμθζηχκ έζπεοζακ κα α-

πεθεοεενχζμοκ ημοξ ηναημφιεκμοξ ζηζξ θοθαηέξ Θανβανίηδ ηαζ Μακημηνάημνα. 

Ώπυ ηδκ πνχηδ ιένα οπήνλακ εφιαηα ηςκ επζεέζεςκ ακάιεζα ζημκ πθδ-

εοζιυ ηδξ Άκς πυθδξ, αθμφ βενιακζηά αθήιαηα πηφπδζακ ζπίηζα, εκχ ζηδκ Ζάης 

πυθδ μζ Γενιακμί πονμαμθμφζακ υπμζμκ ημθιμφζε κα αβεζ ζημ δνυιμ. Βλάθθμο, 

έκμπθμζ πμθίηεξ πήνακ ιένμξ ζηζξ μδμιαπίεξ ηαζ ηαηέθααακ βενιακζηυ πονμαμθείμ 

ζηδκ πθαηεία Ώβ. Γεςνβίμο4. 

Λζ Άββθμζ (πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ επζπείνδζδ ιε 200 ζηναηζχηεξ)  ηαηδβμ-

νμφκηαζ απυ ηζξ εαιζηέξ πδβέξ υηζ πνμζπάεδζακ ιε παναπθακδηζηέξ ημοξ εκένβεζ-

εξ κα ειπμδίζμοκ ηδκ είζμδμ ημο ΒΗΏΞ ζηδκ πυθδ ςξ απεθεοεενςηή, επεζδή αοηυ 

εα ημο πνμζέεεηε βυδηνμ ηαζ δυλα5. Λ ΐ. Μνζυαμθμξ (Βνιήξ), πμο πήνε ιένμξ ςξ 

δβεηζηυ ζηέθεπμξ ηςκ ακηανηχκ ζηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ, 

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 608, 610. 
2 Ρ. Βνεκζηνχθε (1946). 
3 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ.  614-5. 
4 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 133-5 – εθ. «Βθεφεενδ ΏπαΎα», αν.θ. 36, 4-10-44 - Ρ. Ώκδνζηυπμοθμξ, 
(2007), ζ. 226. 
5 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (π.π.), ζ. 16, 22.   
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δεκ επζαεααζχκεζ ηζξ ηαηδβμνίεξ αοηέξ βζα ηδκ Μάηνα αθθά οπμζηδνίγεζ υηζ μ ίδζμξ 

ακηζιεηχπζζε απυ ημοξ Άββθμοξ απαβυνεοζδ εζζυδμο ζηδκ πυθδ ηδξ Ώεήκαξ. Σζ-

ηυζμ, μ ΒΗΏΞ ανζζηυηακ ζε εβνήβμνζδ ηζξ ηεθεοηαίεξ ιένεξ πνζκ ηδκ  πανάδμζδ 

ηδξ Μάηναξ. Λζ δζαηαβέξ ημο ηαπεηάκζμο Βνιή πνμξ ηα ιαπυιεκα ηιήιαηά ημο 

πνμδίδμοκ ακδζοπία βζα ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ Άββθςκ ηαηά ηδκ είζμδυ ημοξ ζηδκ πυθδ 

ηαζ έημζιμ ζπέδζμ δνάζδξ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή. Θυκμ βζα ηδκ πανάδμζδ ηςκ 

ηαβιάηςκ αζθαθείαξ θαίκεηαζ κα οπήνλε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ εκημθέξ ημο Ξοιια-

πζημφ Ξηναηδβείμο1.  

 

Αζαηαβή ημο ΒΗΏΞ πμο ακαθένεηαζ ζηζξ δέμοζεξ  εκένβεζεξ ηςκ ακηανηχκ ηαηά ηδκ απμ-

πχνδζδ ηςκ Γενιακχκ. ΒΗΕΏ, ανπείμ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμο, Φ.13.1 

 

Δ δζαηαβή ηςκ Βνιή ηαζ Γημφια βζα εκενβμπμίδζδ ζπεδίμο δνάζδξ ζε πενίπηςζδ 

πμο «εζζδφζμοκ» μζ Άββθμζ ζηδκ Μάηνα .  ΒΗΕΏ, ανπείμ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμο, Φ.13  

Δ ιάπδ ηδξ Μάηναξ ηνάηδζε δφμ ιενυκοπηα. Λ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ εοιάηαζ 

ηζξ δφζημθεξ εηείκεξ ιένεξ: «Κοπκήζαιε έκα πνςί, ηδκ πνχηδ ημο ιδκυξ, ηζ αημ-

                                           
1 ΒΗΕΏ, ανπείμ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμο, Φ. 13.1 
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φβαιε κα πηοπάκε μζ ηαιπάκεξ ηδξ απάκς πυθεςξ ηαζ κα πηοπάκε ηζξ ημθυκεξ. 

Ρηοπμφζακ ηα παζδζά ηζξ ημθυκεξ. Ζζ αιέζςξ ιάεαιε υηζ ανπίγεζ δ απεθεοεένςζδ. 

Θεβάθδ πανά. Ώθθά μζ Γενιακμί δζέηαλακ κα ηθεζζημφκ ζηα ζπίηζα, κα ιδ θφβεζ 

ηακέκαξ, κα ιδκ ηοηθμθμνεί ηακέκαξ. Ζθείζαιε ηα πανάεονα, βζαηί πονμαμθμφζακ 

μζ Γενιακμί ζηα πανάεονα. Θοιάιαζ εβχ ημζημφζα απυ ηα βνίθζεξ, ηζ απμζονεή-

ηαιε ζημ πίζς ιένμξ… Βίπακ δφμ πονμαυθα ζηδκ πθαηεία Γεςνβίμο ηαζ έααθακ 

πνμξ ημ επάκς ιένμξ, πνμξ ημ Ζάζηνμ».  

 

 

Ξπεδζαβνάιιαηα ηςκ ηιδιάηςκ ημο ΒΗΏΞ βζα ηδ «ιάπδ ηδξ Μάηναξ». ΒΗΕΏ, ανπείμ 

12μο Ξοκη/ημξ, Φ. 23. 

Δ απεθεοεένςζδ δεκ άνβδζε. Οα λδιενχιαηα ηδξ 4δξ Ληηςανίμο, θίβμ ιε-

ηά ηδκ «ακαηίκαλδ» ημο θζιακζμφ, έθεοβακ ηα πθμία ιε ημοξ 300 Γενιακμφξ πμο 

είπακ απμιείκεζ ζηδκ Μάηνα. Οα ηεθεοηαία εφιαηα ηδξ οπενηνζάπνμκδξ ηαημπζηήξ 

πενζυδμο ζηδκ ΏπαΎα ηαηαιεηνήεδηακ ημ ίδζμ πνςί απυ ημκ ακηζπνυζςπμ ημο ΑΒΞ 
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Ρ.Βνεκζηνχθε. Ήηακ 86 ηναοιαηίεξ ηαζ 10 κεηνμί ηάημζημζ ηδξ πυθδξ 1. Λ ίδζμξ πε-

νζβνάθεζ ηζξ πνχηεξ ακηζδνάζεζξ ηςκ Μαηνζκχκ:«…Βδχ ηζ εηεί έαθεπε ηακέκαξ 

κ΄ακμίβμοκ ζζβά ζζβά ηα πανάεονα ηαζ κα πνμαάθθμοκ πνμζεηηζηά. Θυθζξ ακηε-

θήθεδηακ ημ ηζ είπε ζοιαεί έβζκακ πζμ αζαζηζημί. Οέκηςζακ ηα παναεονυθοθθα. 

Έζπνςλακ μνεάκμζπηεξ ηζξ πυνηεξ ηαζ ημ πθήεμξ άνπζζε κα ηνέπεζ ζηα πεγμδνυιζ-

α. Θενζημί πδδμφζακ ηαζ πυνεοακ. Άθθμζ έιεκακ δζζηαπηζημί ζηζξ πυνηεξ. Αεκ ε-

πίζηεοακ ζ΄αοηυ πμο έαθεπακ. Μμθθμί είπακ θμνέζεζ ηα ηαθά ηςκ. Άθθμζ υιςξ 

αβήηακ ιε ηα κοπηζηά ημοξ. Βζξ ηα ιπαθηυκζα φρςζακ Βθθδκζηέξ ζδιαίεξ ηζξ μ-

πμίεξ είπακ έημζιεξ απυ πνυκζα»2. Ώπυ ηζξ 6 ημ πνςί μζ ηαιπάκεξ ηςκ εηηθδζζχκ 

πηοπμφζακ πανιυζοκα. Ξε θίβμ μ ηυζιμξ βέιζζε ημοξ δνυιμοξ ηαζ ηαηέθεαζε ζημ 

θζιάκζ οπμδεπυιεκμξ, ιε θμοθμφδζα ηαζ ζηνςιέκα παθζά, ΐνεηακμφξ ηαζ ακηάνηεξ 

ςξ ζςηήνεξ. Άββθμζ ακηαπμηνζηέξ έιεζκακ έηεαιαμζ απυ ηζξ εηδδθχζεζξ εκεμοζζ-

αζιμφ ηαζ εοβκςιμζφκδξ ηςκ Μαηνζκχκ πνμξ ημοξ απεθεοεενςηέξ ημοξ 3.  

Ώκάιεζα ζηζξ πνχηεξ ζηδκέξ ηδξ απεθεοεένςζδξ πμο έηακε ααεζά εκηφπς-

ζδ ζημκ Μ. Γεςνβυπμοθμ είκαζ δ εζηυκα ηςκ απεθεοεενςιέκςκ ηναημφιεκςκ ηςκ 

Γενιακχκ: «Θοιάιαζ, υηακ πήβα ζημ πθαηφζηαθμ ηαζ ημίηαβα ηδκ Ώβίμο Ιζημθάμο 

πνμξ ηα ηάης, πνςζκέξ χνεξ, επηά ήηακε, έλζ δ χνα, είπε λδιενχζεζ, ένπμκηακ 

έκα ιπμοθμφηζ απυ ηάης ναηέκδοημζ άκενςπμζ. Βίπακε θηάζεζ ζπεδυκ απάκς, 

ιέπνζ ημκ Ώζ-Ιζηυθα. Μμθθμί άκενςπμζ, αθθά ημοξ έαθεπεξ ζακ αθαθζαζιέκμοξ, 

ηαζ αβαίκακε απυ ηα πανάεονα μζ βοκαζημφθεξ ηαζ ημοξ αβηαθζάγακε ηαζ ημοξ θ ζ-

θμφζακε...». Ήηακε ηναημφιεκμζ ηςκ Γενιακχκ ζημ Μαθζυ Ώνζάηεζμ πμο ημοξ α-

πεθεοεένςζακ μζ ακηάνηεξ. Λζ πενζζζυηενμζ ήηακ ηάημζημζ ηςκ πνμζθοβζηχκ, ηδξ 

ζοκμζηίαξ ηδξ Μάηναξ ιε ηδκ εκημκυηενδ ακηζζηαζζαηή δνάζδ. «Ώοημί μζ άκενς-

πμζ, θμζπυκ, απεθεοεενςεήηακε. Βκχ λένακε υηζ πήβαζκακ βζα εηηέθεζδ, ανέεδηακ 

ζηδκ Ώβίμο Ιζημθάμο εθεφεενμζ ηαζ ακεααίκακε κα πάκε ζηα ζπίηζα ημοξ. Ώοηή ηδκ 

εζηυκα δεκ εα ηδκ λεπάζς πμηέ».  

Οδκ ίδζα εζηυκα ακηίηνζζε ηαζ μ εηπνυζςπμξ ημο ΑΒΞ Ρ. Βνεκζηνχθε, υηακ, 

ζηζξ πέκηε δ χνα ημο πνςζκμφ ηδξ απεθεοεένςζδξ, ακαβκχνζζε ζημοξ πνχημοξ 

πμο είδε κα δζαζπίγμοκ ηδκ «κεηνή» πυθδ ημοξ ηναημφιεκμοξ ηςκ θοθαηχκ Θαν-

βανίηδ. «Θε επαζνέηδζακ. Θε είπακ ακαβκςνίζεζ. –Βίιαζηε εθεφεενμζ, εθχκαγακ 

ηθαίμκηαξ απυ ηδ πανά ημοξ. Ώοημί μζ ηναημφιεκμζ έηαιακ βκςζηή ηδκ Ώπεθεοεέ-

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 616   
2 Ρ. Βνεκηνχθε, (1946). 
3 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (π.π.), ζ. 26 – Λζ Άββθμζ ακαθένμοκ παναηηδνζζηζηά υηζ πανυηζ «πμθθμί ηά-

ημζημζ εθαίκμκημ άννςζημζ ηαζ πεζκαζιέκμζ, δεκ άθδζακ ηαιιίακ ζηεηεοηζηή θςκήκ δζα κα γδηήζμοκ 

ζμημθάηεξ, ηνυθζια ή ηζζβάνα. Βίπμκ, ακηζεέηςξ, ηδκ ηαθμζφκδκ κα δίδμοκ εζξ ημοξ Άββθμοξ ζηναηζχ-
ηαξ υ,ηζ ιπμνμφζακ. Δ ακηίεεζζξ πνμξ υ,ηζ είδμκ εζξ ηδκ Εηαθίακ ήημ ηαηαπθδηηζηή». Βθ. «Ιεμθυβμξ», 

αν.θ. 237, 7-10-44. 
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νςζδ ηδξ πυθεςξ εζξ ημκ άθθμ ηυζιμ», πενζβνάθεζ ζηζξ ακαικήζεζξ ημο1.  

Μανά ηα βεβμκυηα πμο είπακ πνμδβδεεί, δ απμπχνδζδ ηςκ βενιακζηχκ 

ζηναηεοιάηςκ αζθκζδίαζε αηυια ηαζ ηάπμζμοξ Γενιακμφξ. πςξ εοιάηαζ μ Μ. Γε-

ςνβυπμοθμξ, δομ-ηνεζξ Γενιακμί είπακ απμιείκεζ ηαηά θάεμξ ζημ μίηδια πμο ζο-

κήεζγακ κα ηαημζημφκ, απέκακηζ απ΄ημ λεκμδμπείμ ημο εείμο ημο. Κφπκδζακ ζηδκ 

απεθεοεενςιέκδ πυθδ ιδ έπμκηαξ ηαηαθάαεζ ηζ είπε ζοιαεί. «Μήβακ μζ ακηάνηεξ, 

ζπάκε ηζξ πυνηεξ. Λζ Γενιακμί ημζηάγακ· ζε άθθμ ηυζιμ. Θαγεφηδηε μ ηυζιμξ α-

πυλς. Αεκ ημοξ πείναλε ηακέκαξ. Ώοημί ήηακ παιέκμζ ηεθείςξ», δζδβείηαζ.  

Ομ ιεζδιένζ έθηαζε ζηδκ Μάηνα μ δζςβιέκμξ απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ δήιαν-

πμξ ηδξ πυθδξ ηαζ πνυεδνμξ ηδξ κμιανπζαηήξ επζηνμπήξ ΒΏΘ ΐ. Νμφθμξ ιαγί ιε 

ηδκ επζηνμπή. Έκα πθήεμξ ηυζιμο ημκ οπμδέπηδηε ηαζ ημκ απμηαηάζηδζε ζηα ηα-

εήημκηά ημο ιέζα ζε πακδβονζηυ ηθίια. Ξε ηζκδιαημβναθζηυ κημημοιέκημ  ειθα-

κίγεηαζ μ δήιανπμξ πενζζημζπζζιέκμξ απυ Μαηνζκμφξ πμο ημκ ζδηχκμοκ ζηα πένζα 

γδηςηναοβάγμκηαξ. Ξηδ ζοκέπεζα, απυ ημ ιπαθηυκζ ημο δδιανπείμο απεοεφκεζ ιή-

κοια βζα ηδκ ζδιαζία ηδξ διέναξ. Ομ ίδζμ εενιή ηαζ πμθοάκενςπδ οπήνλε ημ α-

πυβεοια ηδξ ίδζαξ ιέναξ ηαζ δ οπμδμπή ημο Μ. Ζακεθθυπμοθμο, εηπνμζχπμο ηδξ 

Ζοαένκδζδξ Βεκζηήξ Βκυηδηαξ, ηαζ ημο Άνδ ΐεθμοπζχηδ. Λζ πμθίηεξ πμο ζοβηεκ-

ηνχεδηακ, αοευνιδηα ηαζ ζε εθάπζζημ πνμκζηυ δζάζηδια, άημοζακ ιε εκεμοζζαζ-

ιυ ημκ παζνεηζζιυ ημο Ζακεθθυπμοθμο εη ιένμοξ ηδξ ηοαένκδζδξ2.  

ΐαεζά παναβιέκδ έπεζ ιείκεζ ζηδ ικήιδ ηςκ Μαηνζκχκ δ διένα ηδξ απεθεο-

εένςζδξ. Ώηυια ηαζ ιζηνήξ δθζηίαξ ζοκμιζθδηέξ ιαξ εοιμφκηαζ ημοξ πακδβον ζζ-

ιμφξ ηαζ ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζ΄αοημφξ. «Μακδβφνζγε υθμξ μ ηυζιμξ», ακαπμθεί μ 

ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμξ. «Βιέκα ιμο είπε πάνεζ έκα πμδήθαημ μ παηέναξ ιμο ηαζ 

εοιάιαζ υηζ είπε πάνεζ πνςιαηζζηά πανηζά ηαζ είπαιε θηζάλεζ ηέζζενεζξ ζδιαίεξ: 

εθθδκζηή, εββθέγζηδ, αιενζηάκζηδ ηαζ νχζζηδ. Λζ ιεβάθμζ λένακε υηζ απεθεοεενς-

κυιαζηε· ηαζ ημ είπαιε ηα πμδήθαημ ιέζα… μφηςξ χζηε υηακ θφβμοκε, ιμο θέεζ, 

εα θφβεζξ ιε ηζξ ηέζζενεζξ ζδιαίεξ. Γζα κα ιμο θηζάπκεζ ειέκα μ βένμξ ιμο ηζξ 

ζδιαίεξ, λένακε πνάβιαηζ υηζ εα θφβμοκε». Οδκ ίδζα εημζιυηδηα ηςκ Μαηνζκχκ 

βζα ημκ εμνηαζιυ ηδξ απεθεοεένςζδξ ιανηονμφκ ηαζ ηα θυβζα ημο Μ. Γεςνβυπμο-

θμο: «Οδ κφπηα έιεζκακ μνζζιέκμζ Γενιακμί βζα κα ακαηζκάλμοκ ημ θζιάκζ ηαζ κα 

ιαγέρμοκ ημοξ εκαπμιείκακηεξ Γενιακμφξ ηαζ κα θφβμοκ βζα Εηέα. ηακ έθοβακ 

ηζ μζ ηεθεοηαίμζ Γενιακμί, ηυηε αθέπεζξ ηζ ακμίβμοκε μζ πυνηεξ. Μμφ ανεεήηακε 

ηυζεξ ζδιαίεξ; Γειίζακε ηα ιπαθηυκζα ζδιαίεξ. Ια αανάκε μζ ηαιπάκεξ. Βίπε ημο-

ναζηεί μ ηυζιμξ ηαζ δ απεθεοεένςζδ δεκ έπαοε κάκαζ απεθεοεένςζδ. Ήηακε 

                                           
1 Ρ. Βνεκηνχθε, (1946). 
2 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 144-5 - Βθ. «Οαποδνυιμξ», αν.θ. 8890, 5-10-44 - British Pathe, Return 

to Greece. 
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ςναίεξ εηείκεξ μζ ιένεξ. Έαθεπεξ ημκ άκενςπμ πθέμκ ζακ άκενςπμ. Έαθεπεξ λέ-

κμοξ ιεηαλφ λέκςκ κ΄αβηαθζάγμκηαζ ηαζ κα θζθζμφκηαζ». Ώκάθμβεξ ακαικήζεζξ έ-

πμοκ ηζ άθθμζ ζοκμιζθδηέξ ιαξ: «Θοιάιαζ πάνα πμθφ ηαθά, ζηζξ 4 Ληηςανίμο πμο 

λδιενςεήηαιε, αβήηαιε έλς. Ώκμίλαιε ηδ ιπαθημκυπμνηα· μ ηυζιμξ πακδαζιυκζμ. 

Αεκ ιπμνείηε κα θακηαζηείηε. Άθθμ πνάβια. ΐβήηακε ηαζ ζδιαίεξ αββθζηέξ, αιεν ζ-

ηάκζηεξ, αθθά ηονίςξ εθθδκζηέξ…», θέεζ μ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ. «Δ πανά ημο ηυζ-

ιμο ήηακε, ηζ κα ζμο πς, άκεο πνμδβμοιέκμο», εοιάηαζ μ ακηάνηδξ Ξ. Θπανθμβζ-

άκκδξ. «Θοιάιαζ ηδκ ηεθεοηαία ιένα πμο ιπήηακ ιέζα μζ ακηάνηεξ, μζ Βββθέγμζ, 

ήηακε έκα παναθήνδια. Αεκ ιπμνχ κα πς υηζ ημ ηζκδιαημβναθζηυ (κημηζιακηέν 

ηδξ επμπήξ) έπεζ απμηοπχζεζ εηείκμ πμο βζκυηακ. θμξ μ ηυζιμξ δεκ ήεεθε κα 

βονίζεζ ζπίηζ ημο. Θζα ιέεδ πμο πμθφ βνήβμνα πάβςζε, βζαηί ηαηαθάααιε υηζ ηάηζ 

βίκεηαζ εδχ, δεκ ηοθάκε μιαθά ηα πνάβιαηα…Θαγεοηήηαιε υθμζ, αβάθαιε θςημβ-

ναθίεξ. Οζαηςκυιαζηακ πμζμξ εα αβάθεζ ιε ημ Ξηςηζέγμ, ιε ημοξ ακηάνηεξ ιε 

η΄άθμβα», εοιάηαζ δ Θ. Θακςθάημο.  

Ομ ίδζμ ζοβηζκδηζηέξ ήηακ μζ ζηζβιέξ αοηέξ ηαζ βζα ημοξ απεθεοεενςηέξ. 

«Αε εα λεπάζς πμηέ ηδ ζοβηέκηνςζδ πμο έβζκε υηακ ιπήηαιε ζηδκ Μάηνα ηαζ ια-

γί ιαξ απυ ηζξ ανπέξ ήνεε ηαζ εηπνυζςπμξ ηδξ ηοαένκδζδξ ημο αμοκμφ…ηακ έβ ζ-

κε ιζα ιεβαθεζχδδξ ζοβηέκηνςζδ ζηδκ Μάηνα, ιαγεφηδηε μ ηυζιμξ εηεί ζηδκ η εκ-

ηνζηή πθαηεία ηαζ ιίθδζε μ Άνδξ ηαζ ηαηεκεμοζζαζιέκμξ μ ηυζιμξ απυ ηάης γδ-

ηςηναφβαγε ηαζ ηεθεζχκμκηαξ θέεζ, κ΄αημφζμοιε ηχνα ηαζ ημκ εηπνυζςπμ ηδξ 

ηοαένκδζδξ. Ζζ μ ηυζιμξ ελαημθμοεμφζε κα πηοπάεζ παθαιάηζα, ζακ κα έθεβε δεκ 

εέθμοιε κα ημκ αημφζμοιε», εοιάηαζ μ ΐ. Μνζυαμθμξ. Ζαζ ζοιπθδνχκεζ: «Ββχ, 

ιυκμ ζηακμπμίδζδ έκζςεα απυ ημ βεβμκυξ υηζ μ ηυζιμξ ιαξ έαθεπε πνάβιαηζ ζακ 

εθεοεενςηέξ. Ππήνπακ πμθθέξ ηέημζεξ εηδδθχζεζξ. Ξε έκα είδμξ ζοκεζηίαζδξ πμο 

ηάκαιε ιε ηναβμφδζα ηδξ Βεκζηήξ Ώκηίζηαζδξ ημο Ώβχκα, ήηακε πμθφ εκεμοζζχ-

δδξ ηαζ ζοβηζκδηζηή δ εηδήθςζδ ηαζ δ ζοιπενζθμνά ηςκ άθθςκ πμθζηχκ ζηδκ πυ-

θδ ηδξ Μάηναξ». 

Μανά ηδκ ζοκενβαζία ιεηαλφ ΐνεηακχκ ηαζ ΒΗΏΞ βζα ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ 

πυθδξ, υπςξ ιανηονμφκ Άββθμζ ακηαπμηνζηέξ1, απυ ηζξ πνχηεξ ιένεξ ηδξ απεθεο-

εένςζδξ οπήνλε έκηαζδ ζηζξ ζπέζεζξ ημοξ, βζαηί μ ΒΗΏΞ δοζθμνμφζε ιε ηδ ανε-

ηακζηή επζιμκή κα ιδ βίκμοκ ακηίπμζκα ηαηά ηςκ ακηζεαιζηχκ, παναηηδνίγμκηαξ 

ηδκ ςξ αδζηαζμθυβδηδ πνμζηαζία ηςκ δμζίθμβςκ.  Ώπυ ηδκ άθθδ, ανεηακζηέξ ιαν-

ηονίεξ ακαθένμοκ υηζ έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ Μαηνζκχκ εεςνμφζε ηδκ αββθζηή πα-

νμοζία ιέηνμ πνμζηαζίαξ ημοξ απυ ηζξ ακηεηδζηήζεζξ ημο ΒΗΏΞ, ακ ηαζ οπήνλε 

ζοιθςκία ιε ημκ Μ.Ζακεθθυπμοθμ κα ιδκ οπάνλμοκ ζοθθήρεζξ πμθζηχκ πςνίξ ηδκ 

                                           
1 Βθ. «Οαποδνυιμξ», αν.θ. 8890, 6-10-44 – αν.θ.-, 10-10-44. 
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ζοβηαηάεεζδ ηδξ ηοαενκδηζηήξ ανπήξ, ηάηζ πμο ηδνήεδηε ιέζα ζηδκ πυθδ αθθά 

υπζ ηαζ ζηδκ φπαζενμ1.  

Λ Μ. Θαιυπμοθμξ, ηοαενκδηζηυξ εηπνυζςπμξ ζηδκ πενζμπή, ακαθένεζ ζπε-

ηζηά: «Δ ηθαζζζηή πνυθαζδ βζα ζφθθδρδ, μ δμζζθμβζζιυξ, εηζηέηα πμο εφημθα 

ημθθμφζε ζημκ ηαεέκα πμο δεκ ήηακ ανεζηυξ ζημοξ εαιίηεξ. Έπνεπε κα απμηνα-

πεί μ ηίκδοκμξ ηαηαπνήζεςξ ζε ζηζβιέξ έλανζδξ ηςκ παεχκ ηα ζ πκεοιάηςκ. Λ 

Ζακεθθυπμοθμξ ζοκέζηδζε Ώκαηνζηζηή Βπζηνμπή, οπυ Βθέηδ, πμο εα έηνζκε ηαζ εα 

απμθάζζγε βζα ηδκ έηδμζδ εκηάθιαημξ ζοθθήρεςξ επί δμζζθμβία. Δ Βπζηνμπή δεκ 

θεζημφνβδζε βζαηί δεκ οπήνπε κυιμξ πενί ημο αδζηήιαημξ»  2. Λ ΐ. Μνζυαμθμξ, δβε-

ηζηυ ζηέθεπμξ ημο ΒΗΏΞ, ιαξ αεααζχκεζ υηζ «ζε υθεξ ιαξ αοηέξ ηζξ επαθέξ ιε ημκ 

εηπνυζςπμ ηδξ ηοαένκδζδξ ημο ΖαΎνμο δεκ ήνεαιε ζε ζφβηνμοζδ πμηέ ηαζ ζο-

κενβαζηήηαιε. Ώκ έβζκακ ηάπμζεξ (ακηεηδζηήζεζξ) είκαζ ελαζνέζεζξ αζήιακηεξ». 

Ζαηά ημκ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμ «μπςζδήπμηε αοημί πζάζακ ημοξ δμζίθμβμοξ, ημοξ ε ί-

πακ επζζδιάκεζ. Ώοηυ έπνεπε κα βίκεζ». Ώκάιεζα ζ΄αοημφξ πμο δζχπεδηακ ήηακ 

ηαζ μζ βενιακζηήξ οπδημυηδηαξ Μαηνζκμί, υπςξ μ Ζ.Ι.: «Θυθζξ θφβακε μζ Γενιακμί 

ηζ έβζκε δ απεθεοεένςζδ, ιαξ έδζςλακ απυ ημ ζπίηζ (πμο κμίηζαγε) ςξ  ζοκενβάηεξ 

ηςκ Γενιακχκ. Ώοηυ ήηακ ημ ιυκμ (πμο ημοξ ηαηδβυνδζακ). Μέναζα, ιεηά, ιεβά-

θδ ηαθαζπςνία». 

Ομ γήηδια ηςκ ακηεηδζηήζεςκ ηαζ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ ακηανηχκ  ζε επ-

ενμφξ ηαζ ιδ, ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ, θαίκεηαζ κα απαζπμθμφζε ζε ιεβάθμ ααε-

ιυ ημκ πθδεοζιυ ηδξ Μάηναξ, υπςξ ελέθναζε επίζδια δ επζηνμπή ηςκ Μαην ζκχκ 

πμο ιεζμθάαδζε ζημοξ ακηάνηεξ βζα ηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ ηδξ πανάδμζδξ ηςκ 

ηαβιάηςκ ηαζ υπςξ εηθναγυηακ ακεπίζδια απυ πμθίηεξ ζε ζδζςηζηέξ ζογδηήζεζξ3. 

Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ ιαξ δίκεζ ιζα εζηυκα ηδξ ακδζοπίαξ πμο επζηναημφζε: «(Δ ηα-

ηάζηαζδ) είπε ιεηααθδεεί πθέμκ ζε έκα είδμξ ειθοθίμο πμθέιμο. Λ ηυζιμξ πθέμκ 

ήεεθε κα λεηαεανίγεζ. Λζ Γενιακμί ιμζναία έθεοβακ ζζβά -ζζβά. Ομ λέναιε αο-

ηυ…πμθφ ηαζνυ πνζκ. Αοζηοπχξ, υιςξ, είπακ αβνζέρεζ ηα πνάβιαηα απυ ημοξ ζο-

κενβάηεξ ημοξ, μζ μπμίμζ θμαμφιεκμζ ηζ εα ακηζιεηςπίζμοκ ιεηά, είπακ ελαβνζχζεζ 

ηα πνάβιαηα απυ ηδκ πθεονά ηδ δζηζά ημοξ…Ώοημί πάθζ πενίιεκακ ζθαβή ηαζ δζ έ-

δζδακ ηαηαθθήθςξ ζημκ ηυζιμ: ηχνα πμο εάνεμοκ μζ ακηάνηεξ εα ηνέπεζ ημ αίια 

ζηα πεγμδνυιζα ηαζ εα βειίζμοκ ηα νείενα ηςκ πεγμδνμιίςκ απυ αίια, ηα ηεθάθζα 

ηα ημιιέκα ηαζ ηάηζ ηέημζα πνάβιαηα. Θε αοηά μ ηυζιμξ κα ανίζηεηαζ ζ΄έκα είδμξ 

ακαηαναπήξ. Ζαζ ιεηά; Έθεβε. Σναία. Ζζ επεζδή δζχλαιε ημοξ Γενιακμφξ; Οχνα 

εάπμοιε ημοξ ηαβιαηαζθαθίηεξ δίπθα ιαξ; Λζ δελζμί θέβακε:-Μακαβία ιμο! Οχνα 

                                           
1 L. Baerentzen, (1984), ζ. 236-7 – Ζ. Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. ΐ΄, ζ. 1685. 
2 Μ. Θαιυπμοθμξ, (1949), ζ. 20.   
3 Ρ. Βνεκζηνχθε (1946). 
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πμο εα θφβμοκ μζ Γενιακμί, εάνεμοκ μζ ακηάνηεξ, εα ιαξ ζθάλμοκ. Ζάεε δελζυξ, 

ηάεε ακηζθνμκχκ, εηείκμξ μ μπμίμξ δεκ ηάπε ηαθά ή δεκ είπε ηαιία ζπέζδ ιε ημοξ 

ακηάνηεξ θμαυζακηε ηδκ αθθαβή ηαζ ζμο θέεζ: -Θάνεμοκ μζ ακηάνηεξ κα ιαξ ζθά-

λμοκ. Ζακέκαξ δεκ ήεεθε κα ιδκ θφβμοκ μζ Γενιακμί, αθθά ήηακ υθμξ μ ηυζιμξ 

αθαθζαζιέκμξ. Ώθθά απυ ηδ ζηζβιή πμο είδαιε ημοξ πνχημοξ ακηάνηεξ εδχ ζημο 

Θανμφδα, είδαιε ημοξ Βββθέγμοξ απυ δς ιενζά…, ιέζα ζε ι ζηνυ πνμκζηυ δζάζηδ-

ια, ηα πέηαλε υθα ηάης ηζ είπε:-Βπζηέθμοξ! Ρανήηαιε. Ώβηαθζάγαιε μ έκαξ ημκ 

άθθμ. Αεκ αβηαθζάγαιε ημκ Βββθέγμ ή ημκ ακηάνηδ. ΐέααζα, πμθφ βνήβμνα, ιέζα 

ζ΄έκα ιήκα, άθθαλακ ηα πνάβιαηα».  Αδθαδή, μ πθδεοζιυξ ηδξ Μάηναξ  πμο δεκ 

ηάπεδηε ζημ πθεονυ ημο ΒΏΘ γμφζε ήδδ πνζκ ηδκ απεθεοεένςζδ ηδκ αβςκία βζα 

ημ ηζ εα ζοκέααζκε ιεηά. Λ δζπαζιυξ είπε ανπίζεζ ηαζ ιυκμ δ πανά ηδξ απεθεοεέ-

νςζδξ ημκ έααθε πνμζςνζκά ζηδκ άηνδ. Μανυιμζα πενζβναθή ηςκ αζζεδιάηςκ 

ηςκ Μαηνζκχκ θίβμ πνζκ ηδκ απεθεοεένςζδ ιαξ δίκεζ ηαζ μ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ, 

πμο δεκ ακήηε ζημκ ηφηθμ ημο ΒΏΘ: «ΐεααίςξ, οπήνπε ηαζ ιζα έκημκδ ακδζοπία 

ζημκ αζηζηυ ηυζιμ, δζυηζ δεκ λένακε ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ημιιμοκζζηχκ ακ-

ηανηχκ πνμξ ηδκ αζηζηή ηάλδ. Βπμιέκςξ, οπήνπε ιία θμαία. ΐεααίςξ, εέθαιε ηδκ 

εθεοεενία, αθθά ζοκάια, υιςξ, ηζ εα βζκυηακ; Ήηακε ηζ  αοηυ». ιςξ υθμζ έθααακ 

ιένμξ ζημοξ πακδβονζζιμφξ ηδξ απεθεοεένςζδξ: «Ώκελάνηδηα ημ ηζ πίζηεοακ βζα 

ημοξ ημιιμοκζζηέξ, θέβακ είκαζ Έθθδκεξ, υ,ηζ ηαζ κάκαζ είκαζ Έθθδκεξ».  

Ξηζξ 7 Ληηςανίμο, φζηενα απυ επίζδιδ δμλμθμβία ζημκ ιδηνμπμθζηζηυ καυ, 

έβζκε ζηδκ πθαηεία Ονζχκ Ξοιιάπςκ δ επζκίηζα πανέθαζδ, εκχπζμκ ημο Μ. Ζακεθ-

θυπμοθμο, εηπνυζςπμο ηδξ εθθδκζηήξ ηοαένκδζδξ, ημο επζηεθαθήξ ηςκ ακηανηχκ 

Άνδ ΐεθμοπζχηδ ηαζ ημο δζμζηδηή ηςκ ανεηακζηχκ δοκάιεςκ ηαλίανπμο Ογέθζημ. 

Μανέθαζακ ηα ηιήιαηα ημο ΒΗΏΞ, ηαηηζημφ ηαζ  εθεδνζημφ (βζα ημκ μπμίμ θέβεηαζ 

υηζ είπε ιεηαθενεεί δζα ηδξ αίαξ ζηδκ Μάηνα), μζ μνβακχζεζξ ημο ΒΏΘ, ηδξ ΒΜΛΙ 

ηαζ ηδξ Βεκζηήξ Ώθθδθεββφδξ, ηναηχκηαξ επζβναθέξ ιε ζοκεήιαηα οπέν ημο ΒΏΘ -

ΒΗΏΞ αθθά ηαζ άθθα, υπςξ «εάκαημξ ζημ θαζζζιυ», «εάκαημξ ζημοξ πνμδυηεξ», 

«Ηασηή δζηαζμζφκδ» ηθπ., βεβμκυξ πμο θένεηαζ κα πνμηάθεζε ηδ δοζθμνία ημο 

Άββθμο ηαλίανπμο. Λζ ανεηακζηέξ πδβέξ πανμοζζάγμοκ ςξ ελαζνεηζηά επεοθδιμφ-

ιεκμ ημκ Μ. Ζακεθθυπμοθμ, εκχ εεςνμφκ υηζ μζ ανεηακζηέξ δοκάιεζξ πεζνμηνμηή-

εδηακ πενζζζυηενμ απυ ημοξ ακηάνηεξ πμο πανέθαζακ ηαζ υηζ δεκ οπήνλε ακηα-

πυηνζζδ απυ ημ πθήεμξ ζηα ζοκεήιαηα ημο ΒΏΘ1. Ώκηίεεηα, μ εαιίηδξ Μ. Νειπμ-

                                           
1 L. Baerentzen, (1984), ζ. 243 - Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 144-6. Ώκηίεεηα ιε ηδκ άπμρδ αοηή, μ Γ. 
Θανβανίηδξ, ζδιεζχκμκηαξ ηδκ αθθαβή πμο ζοκηεθέζηδηε ζηδκ ημζκςκζηή ακηίθδρδ ηδξ έκκμζαξ «παη-

νίδα» απυ ηδκ ηαημπή ηαζ ιεηά, εκημπίγεζ ιζα ααζζηή δζαθμνά ζηζξ πανεθάζεζξ ημο ΒΗΏΞ ζε ζπέζδ ιε 

ηζξ ζηναηζςηζηέξ, ιζα δζαθμνά πμο εηθνάγεζ ημ εφνμξ ηδξ απμδμπήξ ημο απυ ημκ πθδεοζιυ: «Λζ πανε-
θάζεζξ ημο ΒΗΏΞ πμηέ δεκ ήηακ ζηναηζςηζηά επζαθδηζηέξ. Αζαθφμκηακ πνζκ ηεθεζχζμοκ ζοκήεςξ, ηα-

εχξ μζ έκμπθμζ δζαπέμκηακ ζημ πθήεμξ, ιέπνζ πμο θαυξ ηαζ ζηναηυξ κα βίκμοκ έκα. Ώοηή ήηακ δ  επζ-
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φηζζημξ εοιάηαζ ηδκ ιεβαθεζχδδ οπμδμπή πμο επζθφθαλακ μζ Μαηνζκμί ζημοξ ακ-

ηάνηεξ ιε πάκς απυ εηαηυ πζθζάδεξ  ηυζιμ, πμο ηαηαθάιαακε ημοξ δνυιμοξ απυ 

ηδκ πθαηεία Γεςνβίμο ςξ ημ Ξφκηαβια (ζδιενζκμί ζηναηχκεξ) 1. 

 

Δ επζκίηζα πανέθαζδ ημο 12μο Ξοκη/ημξ ημο ΒΗΏΞ ζηδκ Μάηνα  

Ξημ ηζκδιαημβναθζηυ ηδξ British Pathe μ πανμοζζαζηήξ, ιεηαθένμκηαξ ημκ 

παθιυ ηδξ πανέθαζδξ, ακαθένεζ: «Ώοηή ηδκ διένα ηδξ απεθεοεένςζδξ πνμζπα-

εμφκ υθμζ κα λεπαζημφκ (απυ ηδκ ηναβςδία ηδξ ηαημπήξ) ηαζ κα δχζμοκ πνμζμπή 

ζηδκ ηενάζηζα πανέθαζδ, ζηδκ μπμία ζοιιεηέπμοκ απ΄υθεξ ηζξ βφνς πενζμπέξ. 

Ζαηά ηδκ πανέθαζδ ηναβμοδμφζακ, γδηςηναφβαγακ ηαζ επεοθδιμφζακ. Μμθθά 

εαοιάζζα βεβμκυηα πμο είκαζ πνςημθακή βζα ιέκα». 

Ξίβμονα μ ηυζιμξ ημο ΒΏΘ είπε πνςηεφμκηα νυθμ ζημοξ πακδβονζζιμφξ ηαζ 

ηζξ εηδδθχζεζξ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ. Ξε άθθμ ηζκδιαημβναθζηυ κημημοιέκημ ηδξ 

επμπήξ έπμοκ απμηοπςεεί μζ εηδδθχζεζξ αβάπδξ ηςκ Μαηνζκχκ πνμξ ημοξ Άββθμοξ 

ζηναηζχηεξ πμο πανεθαφκμοκ πάκς ζε μπήιαηα, ζημθζζιέκα ιε θμοθμφδζα. Λζ 

δνυιμζ απ΄υπμο πενκμφκ είκαζ ζηνςιέκμζ ιε παθζά ηαζ δάθκεξ, εκχ ημ ζοβηεκ-

ηνςιέκμ πθήεμξ ηναηά ζδιαίεξ, εθθδκζηέξ ηαζ αββθζηέξ, ηαεχξ ηαζ πθαηάη ιε 

ζοκεήιαηα πμο γδημφκ ηζιςνία ηςκ πνμδμηχκ, ηαβιαηαζθαθζηχκ. Ξε ηεκηνζηά 

ηηήνζα είκαζ ακανηδιέκα ιεβάθα πακχ πμο βνάθμοκ «ΒΏΘ» 2.  

 

                                                                                                                                    
 
ηοπία ηδξ εηδήθςζδξ, υπζ μ «δζά ηςκ υπθςκ, ηςκ ηζκήζεςκ ηαζ ηςκ ιδπακζζιχκ» εκηοπςζζαζιυξ. Γ. 
Θανβανίηδξ, (2003), ζ. 128. 
1 ΐ. Ρνμκυπμοθμξ, πεν. «Βεκζηή Ώκηίζηαζδ», η. 97/1997. 
2 ΒΞΑΕΏ (2006). Λ πανμοζζαζηήξ ακάθμβμο απμζπάζιαημξ απυ ανεηακζηυ θαηυ ελδβεί υηζ μ εκεμοζζ-
αζιυξ ημο πθήεμοξ, πμο πίεγε απ΄υθεξ ηζξ πθεονέξ ηα αοημηίκδηα ιε ημοξ άκδνεξ ηδξ Raf, μθείθεηαζ 

ζηδκ θμαενή ηναβςδία πμο έγδζε ηα πνυκζα ηδξ καγζζηζηήξ ηαημπήξ. British Pathe. 
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Δ επζκίηζα πανέθαζδ εκχπζμκ ημο εηπνυζςπμο ηδξ ηοαένκδζδξ Μ.Ζακεθθυπμοθμο, 

εηπνμζχπςκ ηςκ ακηανηχκ ηαζ άθθςκ επζζήιςκ (8 -10-1944) 

Ώκάιεζα ζ΄αοημφξ πμο πανέθαζακ ζηδκ Μάηνα εηείκεξ ηζξ ιένεξ ήηακ ηαζ 

έκα ηιήια Γενιακχκ θζπμηαηηχκ, υπςξ δζδβείηαζ μ Μ. Γεςνβυπμοθμξ: «πςξ ηα-

ηεααίκακε ζοκηαβιέκα ηα ακηάνηζηα ηιήιαηα απυ ηδκ Ώβίμο Γεςνβίμο ζηδκ Ώβίμο 

Ιζημθάμο ίζα ηάης, ιεηαλφ ηςκ ηαβιάηςκ, ηςκ θυπςκ πμο ήηακε ζοκηαβιέκμζ βζα 

πανέθαζδ, αθέπς ηζ έκα πμθφ ζοβηνμηδιέκμ ηιήια πμο θμνάβακε υθμζ ζημφθμ-
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οξ, αοημφξ ημοξ νχζζημοξ, πμφπακε ηαζ ημ ζθονμδνέπακμ εδχ ιε ημ αζηένζ. Θυ-

κμ δ πθήνδξ νχζζηδ ζημθή ημοξ έθεζπε. Ήηακε βενιακζηέξ μζ ζημθέξ. Ώοημί υθμζ 

ήηακε Γενιακμί ημιιμοκζζηέξ, ημοξ μπμίμοξ αιέζςξ ημοξ πήνακ μζ Βββθέγμζ. Ήηακ 

ηαιζά εζημζανζά-ηνζακηανζά».   

Ζαζ, εκχ μ ημπζηυξ ηφπμξ εηθνάγεηαζ ιε εκεμοζζαζιυ βζα ηδκ εβηανδζυηδηα 

ηςκ ζπέζεςκ Μαηνζκχκ-Άββθςκ ηαζ ηδκ ζηαδζαηή ελαθάκζζδ ηδξ ιαφνδξ αβμνάξ, 

μ Μ. Θαιυπμοθμξ, ηοαενκδηζηυξ ακηζπνυζςπμξ ζηδκ πενζμπή, πενζβνάθεζ ιζα κεη-

νή, εβηαηαθεζιιέκδ πυθδ, ιζζμενεζπςιέκα πςνζά, ελακηθδιέκμοξ ηαζ απμβμδηεο-

ιέκμοξ ηαημίημοξ, ημοναζιέκμοξ απυ ηδκ ακαζθάθεζα ηαζ ηδκ ακανπία. Ξηδκ Μάη-

να, υπςξ ηαζ ζηζξ άθθεξ πυθεζξ ηδξ ΏπαΎαξ πμο απεθεοεενχεδηακ, δ αζηοκμιία 

πενζμνίζηδηε ζε αβμνακμιζηά ηαεήημκηα ηαζ ηδκ ηήνδζδ ηδξ ηάλδξ ακέθααε δ Βε-

κζηή Μμθζημθοθαηή ημο ΒΏΘ, δζχημκηαξ ηαοηυπνμκα δμζίθμβμοξ, ηαζ υπζ ιυκμ, 

αζηοκμιζημφξ, υπςξ ημοθάπζζημκ ζζπονίγμκηαζ ακηζεαιζηέξ πδβέξ1.  

 

Δ. Ζ ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΠΖ ΡΝ ΑΗΓΗΝ 

Δ απεθεοεένςζδ ημο Ώζβίμο έβζκε πςνίξ κα δμεεί ιάπδ. Λζ Γενιακμί, αθμφ 

θυνηςζακ ζε ηαΎηζα ηζξ απμζηεοέξ ημοξ, έθοβακ ημ απυβεοια  ηδξ 18δξ Ξεπηει-

ανίμο ημο ΄44 ηαζ ηαηά ημ ανάδο ιπήηακ μζ ακηάνηεξ ζηδκ πυθδ. Έηζζ, ηα βενια-

κζηά ζηναηεφιαηα πενζμνίζηδηακ ζηδκ πενζμπή ιεηαλφ Ώζβίμο ηαζ Μάηναξ. ιςξ, 

ακαπςνχκηαξ απυ ημ Ώίβζμ ιε ηαΎηζα ηδ κφπηα, πήνακ ιαγί ημοξ 14 ακφπμπημοξ 

πμθίηεξ ςξ μιήνμοξ ηαζ ημοξ εηηέθεζακ, υηακ έθηαζακ απέκακηζ ζηδκ Εηέα. Έαα-

θακ αηυιδ θςηζά ζηδκ απμεήηδ Ζμοκζκζχηδ , πμο είπε ηαφζζια, εκχ πονμδυηδζακ 

ηαζ δφμ ηάνα ιε δοκαιίηζδα. Ώπμηέθεζια ήηακ εηηεηαιέκδ θςηζά ηαζ ηαηαζηνμθέξ 

ζε ζπίηζα, πμο έδζκακ ηδκ εκηφπςζδ υηζ δ πυθδ πονπμθήεδηε.  

Ζζ εκχ δ παναθία έιμζαγε κα ηαίβεηαζ μθυηθδνδ απυ ηζξ θςηζέξ ηαζ ηζξ εη-

νήλεζξ, ζηδκ Άκς πυθδ μζ ηαιπάκεξ ηςκ  εηηθδζζχκ πηοπμφζακ πανιυζοκα ηαζ δ 

κφπηα πμο αημθμφεδζε έιμζαγε ιε ακαζηάζζιδ, ηαεχξ πμθθμί ηναημφζακ θαιπά-

δεξ ηαζ αβηαθζάγμκηακ. Ξε θίβμ, έθηαζε ζημ θζιάκζ ηαζ έκα πθμίμ ημο ΒΗΏΙ  (Βθθδ-

κζηυ Ηασηυ Ώπεθεοεενςηζηυ Ιαοηζηυ) ιε Γενιακμφξ πμο είπακ αζπιαθςηίζεζ μζ ακ-

ηάνηεξ2. 

Λζ ηάημζημζ ημο Ώζβίμο βκχνζγακ βζα ηδκ επζηείιεκδ ακαπχνδζδ ηςκ Γενια-

κχκ, ηαεχξ ημοξ έαθεπακ κα πνμεημζιάγμκηαζ. Λ Ώ. Θμοββμθζάξ εοιάηαζ: «Μανα-

ιμκέξ, ζοκςιμηζηά, ζοβηεκηνςεήηαιε έλς απ΄ημ Ώίβζμ ηαζ ηακμκίζαιε ημκ ηνυπμ 

εμνηαζιμφ ηδξ απεθεοεένςζδξ…Λζ Γενιακμί είπακε θμνηςεεί ηαζ πήβακε ιέζα ηαζ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 239, 10-10-44 – Μ. Θαιυπμοθμξ, (1949), ζ. 14, 19. 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 601-604, 613 - Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), 

η. ΐ΄, ζ. 367. 
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λακαβφνζζακ πάθζ. Ζαζ αθέπμκηαξ μ ηυζιμξ, ηζ εβχ μ ίδζμξ ήιμοκα ζηα δθά Ώθχ-

κζα, πμο λακαβφνζγακ μζ Γενιακμί, ηυααθε βζα έλς. Ζζ εβχ ακέαδηα ζ΄έκα ηάνμ 

ι΄έκα θίθμ ιμο ηαζ ανεεήηαιε πάκς (ζημ αμοκυ). Ζαζ ιεηά θφβακε. Ώοημί γδημφ-

ζακε έκα ηαηαδυηδ κα ημκ πάνμοκε ιαγί ημοξ».  

 Μανυιμζεξ εηδδθχζεζξ ηαζ πακδβονζζιμί ιε αοημφξ ηδξ Μάηναξ πνμδβήεδ-

ηακ ζημ Ώίβζμ, ηαηά ηδκ οπμδμπή ηςκ πνχηςκ ακηανηχκ απεθεοεενςηχκ. Ομ ε-

πυιεκμ πνςί ακηζπνυζςπμξ ηδξ πυθδξ πνμζθχκδζε  ημοξ ακηάνηεξ, εκχ ζηζξ 24 

Ξεπηέιανδ έβζκε, ιε ηδ ζοκμδεία ηδξ θζθανιμκζηήξ Ώζβίμο, δ επζκίηζμξ πανέθαζδ 

ηςκ ακηανηχκ ζηδκ μδυ Θδηνμπυθεςξ εκχπζμκ ημο  ηθήνμο, ημο επζηεθείμο ημο 

12μο Ξοκη/ημξ, ακηζπνυζςπμο ηδξ ζηναηζςηζηήξ Ώιενζηακζηήξ απμζημθήξ, δζμζηδ-

ηζημφ εηπνυζςπμο ηδξ ΜΒΒΏ ηαζ ακηζπνμζςπείαξ ηςκ απεθεοεενςηζηχκ μνβακχ-

ζεςκ. Ώημθμφεδζακ μιζθίεξ ηαζ ηαηάεεζδ ζηεθακζχκ οπέν ηςκ πεζυκηςκ 1. 

 

Βπζζημθή ημο Άνδ ΐεθμοπζχηδ απυ ημ Ώίβζμ (14-8-44) πνμξ ημκ Μ. Ζακεθθυπμοθμ  

Δ Β. Οζμφηδ είπε μνβακχζεζ ιαγί ιε ημκ  Α. Ώζδιαηυπμοθμ ημ ζοθθαθδηήνζμ 

ηδξ απεθεοεένςζδξ ηδξ πυθδξ: «Ομ εοιάιαζ βζαηί, θίβεξ ιένεξ πνζκ, ιμφπακ είπε 

ζημηςεεί ζε ηάπμζμ δνυιμ ημο Ώζβίμο μ Γζακκυπμοθμξ, ηζ εβχ ημ πνδζζιμπμίδζα 

αοευνιδηα ζημ ζοθθαθδηήνζμ. Ζζ υηακ έδςζα ημ ζφκεδια, βμκάηζζακ μ ηυζιμξ ηζ 

αημφς ιέπνζ κα πεεάκς αοηυ ημ βδμφπμ· Μχξ βίκεηαζ υηακ απυημια βμκαηίζμοκ 

άκενςπμζ; Ήηακ πμθφ πεηοπδιέκμ ημ ζοθθαθδηήνζμ».  

Ξηδκ πυθδ εβηαηαζηάεδηακ κέεξ ανπέξ. Ομ δδιμηζηυ ζοιαμφθζμ δζαθφεδηε 

ηαζ ακηζηαηαζηάεδηε απυ πνμζςνζκή Αζμζηδηζηή Βπζηνμπή. Λ ζ πςνμθφθαηεξ πμο 

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 613-614, 618. 
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είπακ ζοκενβαζηεί ζηδκ ηαημπή ιε ημοξ Γενιακμφξ ημοξ αημθμφεδζακ ηαζ ηδκ ηή-

νδζδ ηδξ ηάλδξ ακέθααε δ Βεκζηή Μμθζημθοθαηή, δ μπμία ηαηά ηδκ μθζβυιδκδ 

δνάζδ ηδξ θεζημφνβδζε άρμβα, πςνίξ κα εηθναζημφκ πανάπμκα μφηε ηαζ απυ ακ-

ηζθνμκμφκηεξ, υπςξ οπμζηδνίγμοκ εαιζηέξ πδβέξ. Ομ ένβμ ηδξ δζηαζμζφκδξ ακέθα-

αε ημ Ηασηυ δζηαζηήνζμ. Μανάθθδθα εβηαηαζηάεδηακ ζηδκ πυθδ ηα ηαεμδδβδη ζηά 

υνβακα ημο ηζκήιαημξ ημο ΒΏΘ, ηαεχξ ηαζ ηθζιάηζμ ηδξ Ώιενζηακζηήξ Ώπμζημθήξ. 

Δ Βεκζηή Ώθθδθεββφδ θνυκηζζε βζα ηζξ μζημβέκεζεξ ηςκ εοιάηςκ ηαζ ηςκ ακηαν-

ηχκ, πνμζθένμκηάξ ημοξ οθζηή ηαζ δεζηή ζοιπανάζηαζδ. 

Ομ επυιεκμ πνμκζηυ δζάζηδια ζοκεπίζηδηακ μζ εηδδθχζεζξ ικήιδξ ηαζ ηζιήξ 

ζε υζμοξ αβςκίζηδηακ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ, ιε πνςημαμοθία ηονίςξ ηςκ μνβα-

κχζεςκ ημο ΒΏΘ. Ξηζξ 14 Ληηχανδ επζζηέθηδηε ηδκ πυθδ μ Άνδξ ΐεθμοπζχηδξ 

ηαζ ιίθδζε ζε ζοβηέκηνςζδ πμθζηχκ, αθμφ ημκ πανμοζίαζε μ ιδηνμπμθίηδξ Θευη-

θδημξ1. 

 

ΠΡ. ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΠΖ ΑΙΙΥΛ ΞΝΙΔΥΛ ΡΖΠ ΑΣΑΦΑΠ  

Μνζκ ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ Μάηναξ πνμδβήεδηε δ απεθεοεένςζδ ηςκ άθ-

θςκ πυθεςκ ηδξ ΏπαΎαξ. Ξηζξ 7-9-44 απεθεοεενχεδηε ημ Αζαημθηυ ηαζ ζηζξ 8-9-44 

υθδ δ πενζμπή απυ ημκ Μφνβμ ςξ ηδκ Ζάης ΏπαΎα. Ώπυ ηζξ 10-9-44 ήηακ εθεφεενδ 

δ πενζμπή απυ Ζ. ΏπαΎα ιέπνζ ηζξ Εηζέξ Μαηνχκ2.  

Βπεζζμδζαηή ήηακ δ ακαπχνδζδ ηςκ Γενιακχκ απυ ηδκ πυθδ ηδξ Ζ.ΏπαΎαξ. 

Ομ πνυαθδια πανμοζζάζηδηε υηακ πνμζπάεδζακ κα θφβμοκ απυ ημκ Άναλμ, αθθά 

δεκ ιπμνμφζακ κα πενάζμοκ ηα αοημηίκδηά ημοξ απυ ηδκ βέθονα ημο Μείνμο βζα-

ηί ήηακ ηαηεζηναιιέκδ. Έηζζ, βφνζζακ πίζς ηαζ βζα δφμ διένεξ μ πθδεοζιυξ γμφ-

ζε ηνμιμηναηδιέκμξ απυ ηζξ ελεθίλεζξ. Οεθζηά, μζ βενιακζηέξ δοκάιεζξ ακαπχνδ-

ζακ δζα εαθάζζδξ ηαζ δ πυθδ απεθεοεενχεδηε3. Λ ΐ. Ζεπνδκζάξ, ακηάνηδξ απυ 

ηδκ Ζ. ΏπαΎα, εοιάηαζ ζπεηζηά ιε ηδκ ακαπχνδζδ ηςκ Γενιακχκ: «ηακ μζ Γεν-

ιακμί εα θεφβακε, εβχ ήιμοκα ζημ ζηαειυ. Μενάζακε ηαζ θφβακε ηδκ διένα , αθ-

θά ηδκ άθθδ ιένα βηνειίζακε ηδ βέθονα, ηάρακ ηαζ ηα ααβυκζα…Ήηακε δφμ αο-

ημηίκδηα Γενιακμί. Ομοξ αάκμοιε ειείξ… Μαεαίκεζ ημ μπθμπμθοαυθμ ειπθμηή. 

Μάκε ζηδ βέθονα, αθέπμοκ ηδ βέθονα βηνειζζιέκδ (ηδκ είπακ βηνειίζεζ μζ Γεν-

ιακμί ηδκ πνχηδ ιένα). Γονίζακε πίζς. Οδκ άθθδ ιένα θφβακε ιε ηζξ πεθχκεξ 

απ΄ηδ εάθαζζα». 

Λζ ανεηακζηέξ δοκάιεζξ απμαζαάζηδηακ ανπζηά ιε αθελίπηςηα ζημ αενμδνυ-

ιζμ ημο Άναλμο. Ξηδ ζοκέπεζα αενμπθάκα ηαζ πθμία ιεηέθενακ μπθζζιυ, πνμιήεε-

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 614-626. 
2 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (π.π.), ζ. 3. 
3 ΐ. Ρνμκυπμοθμξ, πεν. «Βεκζηή Ώκηίζηαζδ», η. 97/1997. 
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ζεξ ηαζ πεγμπυνα ηιήιαηα. Λζ ηάημζημζ ηδξ βφνς απυ ημ αενμδνυιζμ πενζμπήξ εί-

πακ ζοβηεκηνςεεί ηαζ οπμδέπμκηακ ιε γδηςηναοβέξ ημοξ ζφιιαπμοξ απεθεοεενς-

ηέξ1. Ξε ανεηακζηυ ηζκδιαημβναθζηυ κημημοιέκημ απαεακαηίγμκηαζ ζηδκέξ εηθυν-

ηςζδξ πνμιδεεζχκ (πεηνέθαζμ, θάδζ, ζηαθίδεξ), εκχ ζε άθθμ ζηδκζηυ ηάημζημζ ηδξ 

πενζμπήξ ημο Ώνάλμο, αηυια ηαζ ιζηνά παζδζά, ενβάγμκηαζ εκηαηζηά βζα ηδκ ακαηα-

ηαζηεοή ημο αενμδνμιίμο. Ξε 6 ιένεξ πνμζβεζχεδηε ημ πνχημ αενμπθάκμ2. 

Δ δζιμζνία ημο 12μο Ξοκη/ημξ ηαζ μζ εθεδνμεθαζίηεξ πμο ιπήηακ πνχημζ 

ζηδκ πυθδ ηδξ Ζ. ΏπαΎαξ έβζκακ δεηημί ιε πακδβονζζιμφξ. Ξε ακαθμνέξ ημοξ πνμξ 

ημ 12μ Ξφκηαβια ηαηαβνάθμοκ ηζξ εηδδθχζεζξ ηςκ ηαημίηςκ:« …απυ Ιεηνμηαθε ί-

μο ιέπνζ ηδξ Μθαηείαξ, μ δνυιμξ έπεζ ζηνςεεί ιε δάθκεξ ηαζ δζάθμνα θμοθμφδ ζ-

α…Λζ ακηάνηεξ ιαξ έπμοκ θμνηςεεί απυ θμοθμφδζα…». «Λ ηυζιμξ οπεδέπεδ ηα 

ηιήιαηά ιαξ ιε πανά ηαζ ιε εκεμοζζαζιυ αηνάηδημ ηαζ ιε ζδιαίεξ. θμξ μ πθδ-

εοζιυξ πακδβονίγεζ ηδκ απεθεοεένςζδ…»3.  

 

Ώκαθμνά ημο εθεδνζημφ ΒΗΏΞ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ Ζάης ΏπαΎαξ. ΒΗΕΏ, αν-

πείμ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμο, Φ. 13.1  

Σζηυζμ, ηζ εδχ, υπςξ ηαζ ζηδκ Μάηνα, πανμοζζάζηδηακ μζ πνμειθοθζαηέξ 

εηδδθχζεζξ, υπςξ ιαξ θέεζ μ ΐ. Ζεπνδκζάξ: «Γφνς -βφνς μ ηυζιμξ έθηοκε, ημοξ 

αθαζηήιαβε (ημοξ ηαβιαηαζθαθίηεξ). Βηείκμζ πμφπακε πάεεζ γδιζά απυ ημοξ ακ-

ηάνηεξ είπακε ηνοθηεί, ηζ αοημί πμο είπακε πάεεζ απυ ημοξ ηαβιαηαζθαθίηεξ έβ ζκε 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 8890, 6-10-44. 
2 British Pathe, Return to Greece. 
3 ΒΗΕΏ, ανπείμ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμο, Φ. 13.1 
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ημ ακηίεεημ. Λ έκαξ έαβακε ημ ιάηζ ημο αθθμοκμφ».  

Ώθθά ηαζ ζε απμιαηνοζιέκα πςνζά, υπμο δεκ έβζκακ ακάθμβεξ ενζαιαεοηζ-

ηέξ εηδδθχζεζξ, μζ ηάημζημζ ελέθναζακ ιε ημ δζηυ ημοξ ηνυπμ ηδ πανά ηδξ απεθε-

οεένςζδξ. Λ Γ. Γαθεζναηυπμοθμξ απυ ημ Ιάζζα Ζαθαανφηςκ δεκ πίζηεοε ηδ παν-

ιυζοκδ είδδζδ. «ηακ άημοζα αοηυ, εαβήηα υλς ηαζ θίθδζα ημ πχια».  

  

Δ πνχηδ ιεβάθδ πυθδ ηδξ Βθθάδαξ πμο απεθεοεενχεδηε ήηακ δ Μάηνα. Ομ 

βεβμκυξ, πμο πενίιεκακ μζ Μαηνζκμί ηα ηνζάιζζζ πνυκζα ηδξ ηαημπήξ ηαζ βζα ημ μ-

πμίμ πνμεημζιάγμκηακ επζιεθχξ ημκ ηεθεοηαίμ ιήκα, ήνεε ζηζξ 4 Ληηςανίμο ημο 

1944. Δ δζάζςζδ ημο θζιακζμφ ηδξ πυθδξ, πάνδ ζηδκ επέιααζδ ημο Γενιακμφ 

πθμίανπμο Θάβηκμοξ, ήηακ ιζα ακαπάκηεπδ πνάλδ ακενςπζζιμφ ηαζ ίζςξ δ ιεβα-

θφηενδ εοενβεζία πμο ιπμνμφζε κα πνμζθένεζ, έζης ηαζ πςνίξ ηδκ  ζοβηαηάεεζδ 

ηςκ ακςηένςκ ημο.  

Λζ παθζμί ζφιιαπμζ ημο ηαεεζηχημξ (ηαβιαηαζθαθίηεξ, ημπζηυξ ηφπμξ) αθ-

θάγμοκ ζηαδζαηά ζηάζδ, πνμπςνχκηαξ ιέπνζ ηδκ ζοιπυνεοζδ ιε υζμοξ ςξ ηυηε 

ηαηαδίςηακ, εκχ μζ ζφιιαπμζ-απεθεοεενςηέξ ζοκενβάγμκηαζ οπυ ηαεεζηχξ ηαπο-

πμρίαξ, ηαεχξ αθθδθμτπμαθέπμκηαζ οπμηζκδιέκμζ απυ ηζξ ιεηαπεθεοεενςηζηέξ 

ημοξ αθέρεζξ. Λ θυαμξ ηςκ επενπυιεκςκ αθθαβχκ μδήβδζε ημοξ ζοκενβάηεξ ηςκ 

ηαηαηηδηχκ ζε ακηζθαηζηέξ εκένβεζεξ: ακηζζηέημκηακ ζημοξ απεθεοεενςηέξ ηαζ 

ηαοηυπνμκα επζδίςηακ ζοκεκκυδζδ ιαγί ημοξ. Ονυιμξ ηαηέθααε, υπζ ιυκμ ημοξ 

οπμζηδνζηηέξ ημο παθζμφ ηαεεζηχημξ αθθά ηαζ υζμοξ, βζα μπμζμδήπμηε θυβμ, δεκ 

είπακ ζοκηαπεεί ιε ηδκ Ώκηίζηαζδ ή ηδκ έαθεπακ ιε ηαποπμρία. Οα εθζαενά βεβμ-

κυηα ειθοθζαηχκ ζοβηνμφζεςκ ηαζ ακηζπμίκςκ ζε άθθεξ πενζμπέξ επέηεζκακ ημ 

αανφ ηθίια ηςκ ηεθεοηαίςκ διενχκ. θα, υιςξ, λεπάζηδηακ αοηυιαηα υηακ είδακ 

ημ υκεζνμ κα βίκεηαζ πναβιαηζηυηδηα: κα ιπαίκμοκ ζηδκ πυθδ μζ πνχημζ απεθεο-

εενςηέξ. Βθάπζζημζ είκαζ αοημί πμο πανέιεζκακ επζθοθαηηζημί ηυηε. Δ πνμμπηζηή 

ηδξ απεθεοεένςζδξ έηακε ημοξ πενζζζυηενμοξ κα αδδιμκμφκ ηαζ κα πνμζπαεμφκ 

κα ζοιαάθθμοκ ζημ ζοκημιυηενμ ενπμιυ ηδξ.  

Ομ ηθίια ηςκ πακδβονζζιχκ ηδξ απεθεοεένςζδξ δεκ ιπυνεζε κα απμηοπς-

εεί ζημκ ηζκδιαημβναθζηυ θαηυ, υπςξ εηηζιά δ Θ. Θακςθάημο. Ώοηυ πμο αημθμ-

φεδζε δεκ ιπυνεζακ κα ημ πενζβνάρμοκ μφηε ηα θυβζα, μφηε μζ εζηυκεξ. Έιεζκε 

ζηδ ικήιδ υζςκ έγδζακ ηαζ έκζςζακ ηζξ ακεπακάθδπηεξ εηείκεξ ηζξ ζηζβιέξ πανάξ, 

εκεμοζζαζιμφ, αδεθθμπμίδζδξ. Δ ηνίζδ πμο οπέαμζηε ηαζ είπε ανπίζεζ ήδδ κα δ ζ-

αθαίκεηαζ εα πενίιεκε βζα θίβεξ ιένεξ, ιέπνζ κα ημπάζεζ μ πνχημξ εκεμοζζαζιυξ. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΡΔΟΝ: ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΕΥΖ 

1. ΡΝ  ΞΟΝΒΙΖΚΑ ΡΝ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ  

Α. ΑΙΙΑΓΔΠ ΠΡΖΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΕΥΖ  

Λζ μζημκμιζηέξ ζοκέπεζεξ ηδξ ηαηάηηδζδξ ηδξ πχναξ ειθακίζηδηακ ζπεδυκ 

αιέζςξ. Δ ηαηάζηαζδ είπε επζδεζκςεεί ήδδ απυ ηδκ επμπή ημο εθθδκμσηαθζημφ 

πμθέιμο ηαζ ηα ιέηνα ηδξ βενιακζηήξ ηαημπζηήξ δζμίηδζδξ (επίηαλδ απμεειάηςκ, 

επίηαλδ ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ ηαζ ηαοζίιςκ, δζάζπαζδ ηδξ πχναξ ζε ηνεζξ γχκεξ  

ηαζ ειπυδζα ζηδ ιεηαθμνά αβαεχκ απυ ηδ ιία πενζμπή ζηδκ άθθδ) δδιζμφνβδζακ 

αηυια δοζημθυηενεξ ζοκεήηεξ μζ μπμίεξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ ζοιιαπζηυ απμη-

θεζζιυ ηδξ πχναξ, μδήβδζακ ζηδκ θμαενή πείκα ημο πεζιχκα ημο 1941 -42. Δ αβ-

νμηζηή παναβςβή ήηακ ηαηά 40% ιεζςιέκδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνμπμθειζηή πενίμ-

δμ1, εκχ δ αζμιδπακζηή πενζμνίζηδηε ιυκμ ζε υ,ηζ ελοπδνεημφζε ηζξ ζηναηζςηζηέξ 

ακάβηεξ ηςκ ηαηαηηδηχκ, μζ μπμίμζ επζπθέμκ αλίςκακ ηδκ ηαηααμθή βζα έλμδα ηα-

ημπήξ εκυξ πνδιαηζημφ πμζμφ οπεναμθζηά ιεβάθμο, βεβμκυξ πμο ηνμθμδμημφζε 

ημκ πθδεςνζζιυ2.  

Ώπυ ηζξ πνχηεξ εκένβεζεξ ηςκ Γενιακχκ ζηδκ Μάηνα ήηακ δ ηαηαθήζηεοζδ 

πμθθχκ εβηαηαθεζιιέκςκ ζπζηζχκ απυ ιειμκςιέκμοξ ζηναηζχηεξ ηαζ ηονίςξ δ ε-

πίηαλδ ηςκ παναβςβζηχκ ιέζςκ ηαζ ηςκ απμεδηεοιέκςκ αβαεχκ ηδξ πυθδξ. Όζ-

ηενα απυ επζηυπζα ένεοκα βζα ηζξ δοκαηυηδηεξ παναβςβήξ, πμο έβζκε απυ ημκ αλζ-

ςιαηζηυ ηδξ βενιακζηήξ επζιεθδηείαξ Θένθζβη, υθα ηα ενβμζηάζζα ηδξ πενζμπήξ 

(ηονίςξ ηα οθακημονβζηά: Θαναβηυπμοθμο, Ώκαζηαζυπμοθμο, Μαηνασηήξ), επ ζ-

ηάπεδηακ βζα ηζξ ακάβηεξ ημο ζηναημφ. Βπζηάπηδηακ επίζδξ υθεξ μζ δδιυζζεξ (Αδ-

ιμηζημφ Ιμζμημιείμο) ηαζ ζδζςηζηέξ απμεήηεξ ιε δζάθμνα αβαεά (ηνυθζια, νμφπα, 

ηαφζζια, θάνιαηα) ηαεχξ ηαζ υθα ηα ιεηαθμνζηά ιέζα, ηάηζ πμο έηακε αηυιδ πζμ 

δφζημθδ ηδκ γςή ηςκ Μαηνζκχκ3. Δ επίηαλδ ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ ηαζ ηαοζίιςκ εί-

πε ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ζημκ επζζζηζζιυ ηςκ πυθεςκ, ηαεχξ απμηθείμκηακ μζ 

αζηζηέξ πενζμπέξ απυ ηα αβνμηζηά αβαεά, ιε απμηέθεζια ηδκ εδναίςζδ ηδξ ηθε ζζ-

                                           
1 Ξφιθςκα ιε εηηίιδζδ ημο Ζ.Αμλζάδδ ζε επίζδιμ ηείιεκμ πμο ζοκηάπεδηε ηδκ επμπή ηδξ ηαημπήξ, μ 

εθθδκζηυξ θαυξ ζηαιάηδζε, υζμ ιπμνμφζε, ηδκ παναβςβή ιε ζημπυ κα ιδ αμδεήζεζ ημκ Άλμκα δίκμκ-
ηάξ ημο εθυδζα βζα ηδ ζοκέπζζδ ημο πμθέιμο. Έηζζ ηυζμ μζ ηαθθζενβήζζιεξ εηηάζεζξ, υζμ ηαζ δ απυδμ-

ζή ημοξ ιεζχεδηακ ζδιακηζηά. Ζονίςξ εθαηηχεδηε δ παναβςβή πνμσυκηςκ πμο εκδζέθενακ ηζξ δοκά-

ιεζξ ημο Άλμκα, υπςξ ηαπκυξ, ααιαάηζ. ΓΏΖ, Θζηνέξ ζοθθμβέξ Ζ300.  
2 Ξη. Θςιαδάηδξ, (1984), ζ.122-124. - ΐ.Ηάγανδξ, (1989), ζεθ.76-77 – M.Mazower,( 1994), ζ.92-93, 

54 - ΓΏΖ, Θζηνέξ ζοθθμβέξ Ζ300. 
3 ΐ.Ηάγανδξ, (1989),ζ. 60-61- εθ.«Ιεμθυβμξ Μαηνχκ», αν.θ.141, 21-5-41, αν.θ. 118, 28-4-41 - Ώπμ-

θάζεζξ δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο αν.371/30-5-41. - Λζ επζηαβιέκεξ αζμιδπακίεξ υπζ ιυκμ θεζημφνβδζακ 

ακεθθζπχξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαημπήξ αθθά ειθάκζζακ ηαζ οπενηένδδ, θυβς ηδξ ζοκενβαζίαξ ημοξ 
ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ ηαζ ηδ ιαφνδ αβμνά. Ώπυθαζδ δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο αν. 658/4-9-41 – ΏΞΖΕ, αν-

πείμ ΖΖΒ, Φ. 427, 26-2-38. 
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ηήξ μζημκμιίαξ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ ιαφνδξ αβμνάξ1. 

Ραναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια, πμο ιαξ οπμδεζηκφεζ ημκ ηνυπμ ηαηάζπεζδξ 

ηςκ απμεδηεοιέκςκ αβαεχκ, είκαζ δ δέζιεοζδ ημο απμεδηεοιέκμο ηαπκμφ ηδξ 

πενζθένεζαξ Μαηνχκ ιε εκημθή ηδξ Γενιακζηήξ Αζμίηδζδξ. Ξφιθςκα ιε αοηήκ, ηα-

ηάζπμκηακ υθεξ μζ απμεδηεοιέκεξ πμζυηδηεξ ηαπκχκ, επζηνεπυηακ δ πανάδμζδ 

πμζμηήηςκ ημο ζηζξ ηαπκμαζμιδπακίεξ ιε αάζδ ημ πενζεχνζμ πμο είπε ηαεμνζζηεί 

βζα ημκ ζοβηεηνζιέκμ ιήκα, απαβμνεουηακ δ ελαβςβή εηηυξ ηδξ πενζθένεζαξ ή δ 

δζάεεζδ ημο πνμσυκημξ πςνίξ ζπεηζηή έβηνζζδ2. Ώπμηέθεζια ηςκ αζθοηηζηχκ πε-

νζμνζζιχκ ήηακ δ έθθεζρδ ημο πνμσυκημξ ζηδκ αβμνά  ηαζ δ δζάεεζή ημο ανβυηενα 

ιε δεθηίμ3.    

ζμκ αθμνά ζηζξ επζηάλεζξ πμο έβζκακ ζε ζδζμηηδζίεξ πμθζηχκ, απυ ακαημζ-

κχζεζξ ζημκ ηφπμ ηδξ επμπήξ ιαεαίκμοιε υηζ ημκ Εμφκζμ ημο ΄41 δυεδηακ ηάπμζεξ 

πνμηαηααμθέξ βζα ζπίηζα πμο επζηάπεδηακ απυ Γενιακμφξ ηαζ Εηαθμφξ ζηναηζςη ζ-

ημφξ, εκχ πνμαθεπυηακ απμγδιίςζδ ηαζ βζα ηδκ επίηαλδ γχςκ. Λζ επζηάλεζξ εες-

νμφκηακ ιζζεςιέκεξ απυ ημ Βθθδκζηυ Αδιυζζμ, ημ μπμίμ ηαζ οπμπνεμφκηακ κα 

πθδνχζεζ. Ξοκήεςξ μζ ηαηαηηδηέξ δεκ απμγδιίςκακ βζα ηζξ επζηάλεζξ ηαζ, υηακ ημ 

έηακακ, πθήνςκακ ιε ηα πθδεςνζζηζηά πανημκμιίζιαηα πμο ελέδζδακ αθεζδχξ4. 

 Βηηυξ απυ ηζξ επίζδιεξ ηαηαζπέζεζξ, μζ Γενιακμί θεδθάηδζακ ηαζ πμθθά 

ζπίηζα εβηαηαθεζιιέκα απυ ημοξ ζδζμηηήηεξ ημοξ θυβς ηςκ ζοκεπχκ αμιαανδζζ-

ιχκ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ ημ ζπίηζ ημο καγζζηή Ιμναδβμφ πνμλέκμο. Έθηαζακ 

κα θεδθαηήζμοκ αηυια ηαζ ημ Αδιμηζηυ κμζμημιείμ απυ ημ ζαηνμθανιαηεοηζηυ 

οθζηυ ηαζ ημκ ελμπθζζιυ ημο5. ΐέααζα, δ εθδιενίδα «Ιεμθυβμξ» πνμζπαεεί κα δζ-

αζηεδάζεζ ηζξ οπμρίεξ υηζ βζα ηζξ ηθμπέξ ζπζηζχκ εοεφκμκηαζ μζ Γενιακμί ζηναηζχ-

ηεξ. ιςξ, δ ζοκήεδξ πναηηζηή ηςκ ζηναηεοιάηςκ ηαημπήξ ηαεχξ ηαζ άθθεξ ιαν-

ηονίεξ βζα πανυιμζεξ εκένβεζεξ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ ημ επυιεκμ δζάζηδια ηδξ 

ηαημπήξ δεκ αθήκμοκ πμθθέξ αιθζαμθίεξ βζα ημοξ δνάζηεξ, πανυηζ δεκ απμηθείε-

ηαζ, ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ, κα έδναζακ ηαζ Έθθδκεξ ηαημπμζμί6. 

                                           
1 Ξη. Θςιαδάηδξ, (1984), ζ.122. 
2 ΓΏΖ Ώεήκαξ, Ζ120δ – Μνζκ αηυια μθμηθδνςεεί δ ηαηάθδρδ ηδξ Βθθάδαξ, μ Γενιακυξ Ξηναηζςηζηυξ 

Αζμζηδηήξ Ηζζη δζέηαλε ηδκ πχθδζδ ηδξ ζμδεζάξ ηαπκμφ ημο ηνέπμκημξ έημοξ ηαζ ηδκ απμεδηεοιέκδ 
ηςκ παθαζυηενςκ εηχκ ζηζξ βενιακζηέξ ζηναηζςηζηέξ ανπέξ, έκακηζ εοηεθμφξ ηζιήιαημξ. Δ ηαηηζηή αο-

ηή ζοκεπίζηδηε ηαζ ηαηά ηα επυιεκα έηδ ηδξ ηαημπήξ. Θένμξ ηςκ ηαηαζπυιεκςκ ηαπκχκ ιεηαθενυηακ 

ζηδκ Γενιακία, εκχ άθθεξ πμζυηδηεξ δζαηίεεκημ βζα ηαηακάθςζδ ζημοξ Γενιακμφξ ζηναηζχηεξ ζηδκ 
Βθθάδα ηαζ ζε υζμοξ οπδνεημφζακ ζηδκ Ώθνζηή ή ημ νςζζηυ ιέηςπμ. ΐ. Μαηνχκδξ, (2008). 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 88, 14-4-42. 
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.157, 8-6-41, αν.θ.173, 27-6-41 - Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 9014, 20-6-41 – 

Α. Θαβηνζχηδξ, (1949), ζ. 40. 
5 Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 29-30 - ΐ.Ηάγανδξ, (1989), ζ. 60. 
6 ΐ.Ηάγανδξ, (1989),ζ. 60 - «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 118, 28-4-41. - Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.210 -  M.Mazower, 

(1994), ζ. 49-50. 
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πςξ ηαζ ζηδκ οπυθμζπδ πχνα έηζζ ηαζ ζηδκ ΏπαΎα, μζ ηαημπζηέξ ανπέξ απα-

ζημφζακ απυ ηδκ πμθζηεία κα ημοξ ηαηααάθθεζ απμγδιίςζδ βζα δαπάκεξ ηαημπήξ. 

Οζξ δαπάκεξ αοηέξ μ Ρίηθεν ηζξ δζηαζμθμβμφζε ιε ηα ένβα οπμδμιήξ (βέθονεξ, 

δνυιμοξ, ζζδδνμδνμιζημφξ ηυιαμοξ) πμο έθηζαπκε μ βενιακζηυξ ζηναηυξ ζημκ 

εθθδκζηυ πχνμ. Οα ηενάζηζα αοηά πνδιαηζηά πμζά (πμθφ ιεβαθφηενα ακαθμβζηά 

απυ άθθεξ ηαηεπυιεκεξ πχνεξ) μδήβδζακ ηδ πχνα ζε μζημκμιζηή ηαηάννεοζδ ηαζ 

πνμηάθεζακ ακελέθεβηημ πθδεςνζζιυ, αθμφ ηα εθθείιιαηα ηαθφπημκηακ ιε ηδκ 

ζοκεπή έηδμζδ κέμο πανημκμιίζιαημξ1.  

Ξηδκ Μάηνα, ημκ Εμφκζμ ημο ΄41, μ δήιμξ ηδξ πυθδξ ηαηέααθε ζηζξ ζηαθζηέξ 

ανπέξ 558.118 δνπ. ηαζ ζηζξ βενιακζηέξ 172.616 δνπ. Ξε έηεεζδ ημο κμιάνπδ 

ΏπαΎαξ Θπαζζθάνδ, ημκ Ληηχανζμ ημο ΄41, ακαθένεηαζ υηζ μ δήιμξ Μαηνέςκ ο-

πμπνεχεδηε κα ηαηααάθθεζ δφμ εηαημιιφνζα δναπιέξ ςξ έλμδα ηαημπήξ, εκχ ημ 

οπμονβείμ ημο πμνήβδζε ιυκμ μηηαηυζζεξ πζθζάδεξ βζ΄αοηυ ημ ζημπυ 2. Ξε ηνεζξ 

αθθεπάθθδθεξ ζοκεδνζάζεζξ ημ δδιμηζηυ ζοιαμφθζμ ηδξ Μάηναξ εκέηνζκε, πςνίξ 

πεναζηένς ζογήηδζδ, άβκςζημ πνδιαηζηυ πμζυ βζα ημκ παναπάκς θυβμ. Μανυηζ μ 

Αήιανπμξ ακαβκχνζγε υηζ ανιυδζμ βζα ηδκ ηαηααμθή ηςκ ελυδςκ αοηχκ είκαζ ημ 

εθθδκζηυ δδιυζζμ ηαζ υπζ δ δδιμηζηή ανπή, εζζδβήεδηε ηδκ επ ζαάνοκζδ ημο Αήιμο 

ιε ηα έλμδα αοηά, χζηε κα ιδκ εηηεεεί «δ εθθδκζηή αλζμπνέπεζα ηαζ δδιζμονβδ-

εμφκ γδηήιαηα ιεηαλφ Ξηναημφ Ζαημπήξ ηαζ Αήιμο ή Βθθδκζημφ Αδιμζίμο»3. 

Βπζπθέμκ, εθανιυζηδηε ηαζ δ ηαηαθήζηεοζδ ηδξ μζημκμιίαξ ιε ηδκ οπμπ-

νεςηζηή ηοηθμθμνία, ζε ηαεμνζζιέκδ μκμιαζηζηή αλία , ηςκ ιάνηςκ απυ ημοξ 

Γενιακμφξ ηαζ ηδξ ιεζμβεζαηήξ δναπιήξ (Casa Mediterranea) απυ ημοξ Εηαθμφξ. 

Ξηδκ Μάηνα ιάθζζηα ζδνφεδηε ηαζ βναθείμ ηδξ Ονάπεγαξ ηδξ Ιεάπμθδξ ημκ Λη-

ηχανζμ ημο 1941. Ζάεε βενιακζηή ζηναηζςηζηή ιμκάδα είπε ημ δζηυ ηδξ ιδπάκδια 

εηηφπςζδξ «ιάνηςκ» ηαζ ελέδζδε υζα πανημκμιίζιαηα ήεεθε, αηυια ηαζ βζα ηδκ 

ζηακμπμίδζδ πνμζςπζηχκ ακαβηχκ ηςκ ζηναηζςηχκ ηδξ, λεηζκάγμκηαξ ηονζμθεηηζ-

ηά ηδκ αβμνά ζημκ αένα.  

Βκχ, υιςξ, μζ Γενιακμί πνδζζιμπμζμφζακ ηα ιάνηα βζα μζημκμιζημφξ ηαεα-

νά θυβμοξ (ςξ έκα άθθμ ιέζμ ζδζμπμίδζδξ ημο πθμφημο ηδξ πχναξ), μζ Εηαθμί ε-

θάνιμζακ ημ ιέηνμ ηδξ έηδμζδξ δζημφ ημοξ κμιίζιαημξ , ζε μνζζιέκεξ πενζμπέξ 

(Ζοηθάδεξ, ΏπαΎα), ςξ ιένμξ ημο βεκζηυηενμο ζπεδίμο ημοξ βζα ιεθθμκηζηή εκζς-

ιάηςζδ ηςκ πενζμπχκ αοηχκ ζηδκ Εηαθία. Θάθζζηα, δ ζοιθςκία ηδξ εθθδκζηήξ 

ηαημπζηήξ ηοαένκδζδξ βζα απυδμζδ ζδιακηζημφ πνδιαηζημφ πμζμφ ζε δναπιέξ ςξ 

                                           
1 M.Mazower, (1994), ζ.93-94 – Ξη. Θςιαδάηδξ, (1984), ζ.123-124. 
2 ΐ.Ηάγανδξ, (1989),ζ.61,76. 
3 Ώπμθάζεζξ δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο αν. 484/30-6-41, αν. 513/9-7-41 ηαζ αν. 520/18-7-41. 
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«δαπάκεξ ηαημπήξ», απμδίδεηαζ, ιεηαλφ άθθςκ, ηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα ηδξ εθθδκ ζ-

ηήξ πθεονάξ κα ειπμδίζεζ ηζξ κμιζζιαηζηέξ αοηέξ πνςημαμοθίεξ ηςκ Εηαθχκ ηαζ 

ηζξ βεκζηυηενεξ επζπηχζεζξ πμο εα ιπμνμφζακ κα έπμοκ1. 

 

 

Ρανημκμιίζιαηα πμο ηοηθμθυνδζακ ζε πενζμπέξ αολδιέκμο ζηαθζημφ εκδζαθένμκημξ. Δ 

«Ευκζμξ δναπιή» «Εsole Jonie), πμο ηοηθμθυνδζε ζηα Βπηάκδζα , πενζμπή πνμξ πνμζάν-

ηδζδ, ηαζ δ «Θεζμβεζαηή δναπιή» (Casa Mediterranea), πμο ηοηθμθυνδζε ζε άθθεξ πε-

νζμπέξ ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ δ ΏπαΎα. 

Β. ΚΔΡΟΑ ΡΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ  

α. Ζ επηζηηηζηηθή θαηάζηαζε ζηελ Ξάηξα θαη ηα κέηξα θαηνρηθώλ 

θπβεξλήζεσλ  θαη άιισλ θνξέσλ  

πςξ ζοκήεςξ βίκεηαζ ζε ηέημζεξ ακχιαθεξ ηαηαζηάζεζξ, μ θυαμξ ηδξ έθ-

θεζρδξ ηνμθίιςκ ηονζάνπδζε ζηδκ παηνζκή ημζκςκία αιέζςξ ιεηά ηδκ ηαηάηηδζδ 

ηδξ πυθδξ. Δ αβμνακμιία πνμζπάεδζε κα ηαηεοκάζεζ ηα πκεφιαηα ιε ζοκεπείξ δ ζ-

ααεααζχζεζξ βζα ηδκ επάνηεζα αβαεχκ ηαζ ιε απεζθέξ ηαηά υζςκ δεκ ζοιιμνθχ-

κμκηακ ζηδκ απαβυνεοζδ δζάδμζδξ εζδήζεςκ βζα εθθείρεζξ , μζ μπμίεξ δδιζμονβμφ-

ζακ ηθίια ακαζθάθεζαξ ζημκ πθδεοζιυ2. Σζηυζμ, υπςξ απμηαθφπηεηαζ ηαζ απυ 

ηδκ έηηαζδ πμο δίκεηαζ βζα ηα επζζζηζζηζηά εέιαηα ζηα δδιμζζεφιαηα ηςκ εθδιε-

νίδςκ, δ έθθεζρδ ηνμθίιςκ παναηδνήεδηε απυ ηζξ πνχηεξ ιένεξ ηδξ ηαηάηηδζδξ 

ηαζ δ πείκα άνπζζε κα ααζακίγεζ ημοξ πμθίηεξ απυ ημκ πνχημ ιήκα.  

Ήδδ, απυ ηζξ 26 Ώπνζθίμο, διένα ηδξ επίζδιδξ πανάδμζδξ ηδξ Μάηναξ, δ 

αβμνακμιία, πνμζπαεχκηαξ κα πνμθάαεζ ηδκ έθθεζρδ ααζζηχκ αβαεχκ, ηαθμφζε 

ημοξ ανημπμζμφξ κα πνμζέθεμοκ ηαζ κα ενβαζημφκ , ιε ηδκ απεζθή επζαμθήξ πμζ-

κχκ  ζημοξ πανααάηεξ. Σζηυζμ, ζφιθςκα ιε ηδ ιανηονία ηδξ Θ. Θακςθάημο, ημ 

                                           
1 Α. Θαβηνζχηδξ, (1949), ζ. 32 - Ξη. Θςιαδάηδξ, (1984), ζ.123 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ» αν.θ.120, 30-4-41. 
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ρςιί πμο έαβαγακ ήηακ «πζηνυ, πθζεζαζιέκμ, ιζα αδδία» 1.  

Φαίκεηαζ υηζ ημκ πνχημ ηαζνυ ιεηά ηδκ ηαηάηηδζδ επζηνάηδζε πακζηυξ βζα 

ηδκ ελαζθάθζζδ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενςκ ηνμθίιςκ, ιζαξ ηαζ ηακείξ δεκ 

ιπμνμφζε κα είκαζ ζίβμονμξ βζα ημ ιέθθμκ. Ξφιθςκα ιε ημκ ΐ. Θακευπμοθμ, «έ-

πεζε μ ηυζιμξ ζηα ηνυθζια· υ,ηζ πνμθάααζκε». Σζηυζμ, δεκ παναηδνήεδηακ αιέ-

ζςξ εθθείρεζξ. «ζμ πνμπςνμφζε δ ηαημπή, ηυζμ βζκυηακ απυηνορδ ηςκ ηνμθί-

ιςκ ηαζ μζ ηζιέξ ακέααζκακ αθιαηςδχξ» . Λζ εθδιενίδεξ ηαθμφζακ ηαεδιενζκά ημ-

οξ ηαημίημοξ κα δείλμοκ ροπναζιία ηαζ κα ιδκ ζοζζςνεφμοκ ηνυθζια ηαζ άθθα εί-

δδ, πένακ ηςκ ηαεδιενζκχκ ημοξ ακαβηχκ, βζαηί οπήνπε επάνηεζα ηαζ δ βενιακζηή 

δζμίηδζδ είπε οπμζπεεεί κα ιεηαθένεζ ηνυθζια απυ ηδ Γενιακία, ακ πανυθα αοηά 

παναηδνδεεί έθθεζρδ (οπυζπεζδ πμο δεκ θαίκεηαζ κα ηήνδζε μφηε υηακ μζ εάκα-

ημζ απυ πείκα είπακ βίκεζ πζα ηαεδιενζκυ θαζκυιεκμ)2.  

Λζ οπεφεοκμζ «ηναηζημί» θμνείξ πήνακ αιέζςξ ιέηνα βζα κα απμηνέρμοκ 

ηδκ ζοιπενζθμνά ημο πθδεοζιμφ πμο δδιζμονβμφζε οπεναμθζηή γήηδζδ ηαζ επζ-

δείκςκε ημ πνυαθδια. Ώπυ ηζξ πνχηεξ εκένβεζεξ ήηακ δ αοζηδνή απαβυνεοζδ 

πνμιήεεζαξ πθεμκάγμοζαξ πμζυηδηαξ ηνμθίιςκ απυ ημοξ ηαηακαθςηέξ, πνάλδ 

πμο εεςνείημ απυ ηζξ ανπέξ ηαημπήξ ςξ ζαιπμηάγ. Γζα ημκ ίδζμ θυβμ δ κμιανπία 

ηαευνζγε ημ ακχηαημ υνζμ ηνμθίιςκ ηαζ εζδχκ αζμηζηήξ  ακάβηδξ πμο ιπμνμφζε κα 

ηαηέπεζ ηάπμζα μζημβέκεζα, εκχ υζμζ ηαηείπακ ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ έπνεπε κα 

ημ δδθχζμοκ ζημ αζηοκμιζηυ ηιήια ηδξ πενζμπήξ ημοξ3.  

Βπίζδξ, απαβμνεφηδηε δ απυηνορδ ή οπενηίιδζδ πνμσυκηςκ απυ ημοξ ει-

πυνμοξ. Λζ έθεβπμζ ηδξ αβμνακμιίαξ, ςζηυζμ, απμηάθορακ απμεήηεξ ιε ηνοιιέκα 

ηνυθζια ηαζ έβζκε έηηθδζδ πνμξ ημοξ πμθίηεξ κα ηαηαδχζμοκ ζηζξ ανπέξ υζμοξ 

ηνφαμοκ ηνυθζια, ακ δεκ εέθμοκ κα πεεάκμοκ απυ ηδκ πείκα  ελαζηίαξ ηςκ αζοκεί-

δδηςκ ηενδμζηυπςκ. Ώπ΄ηδκ άθθδ πθεονά, έιπμνμζ ηαζ παναβςβμί γδημφζακ ηα-

εδιενζκά κέεξ αολήζεζξ, βεβμκυξ πμο πνμηάθεζε ηδκ μνβή ημο «πνςεοπμονβμφ» 

Οζμθάημβθμο ηαζ ηζξ πνμεζδμπμζήζεζξ ημο βζα αοζηδνέξ ηονχζεζξ 4.  

Μανάθθδθα, δ «πμθζηεία» θνυκηζζε βζα ηδκ επάνηεζα αβαεχκ, δζακέιμκηαξ 

ζηα ηαηαζηήιαηα ηα απαναίηδηα είδδ, χζηε κα ιδκ οπάνπεζ έθθεζρδ. Λνζζιέκεξ 

θμνέξ, υιςξ, δ επάνηεζα είκαζ απμηέθεζια ηδξ άνζδξ ηςκ δζαηζιήζεςκ, πμο επέη-

νεπε ζημοξ ειπυνμοξ κα ιδκ ηα ηνφαμοκ πζα. Δ δζαηίιδζδ ήηακ έκα άθθμ ιέηνμ 

ηαηά ηδξ αζζπνμηένδεζαξ ηαζ ηάθοπηε, εηηυξ απυ ηα είδδ δζαηνμθήξ, έκα πθήεμξ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ» αν.θ. 116, 26-4-41 – Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 12. 
2 εθ. «Ομ Φςξ», αν.θ.157, 30-4-41 - Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ.8970, 1-5-41 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ» αν.θ.120, 30-4-41 – αν.θ.250, 27-9-41- - Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ.8970, 1-5-41, 
αν.θ. 8977, 8-5-41.. 
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ» αν.θ.120, 30-4-41– Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ.9015, 21-6-41. 
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εζδχκ ηαεδιενζκήξ πνήζδξ1.  

Έκα αηυια ιέηνμ πμο οζμεεηήεδηε ήηακ δ ηαεζένςζδ μζημβεκεζαημφ δεθηί-

μο ηνμθίιςκ. Ώπυ ηζξ 12 ΘαΎμο ημο ΄42 ηαεζενχκεηαζ δεθηίμ άνημο, ιε ηδ δζααε-

ααίςζδ υηζ είκαζ ελαζθαθζζιέκμ ημ απαναίηδημ ρςιί, χζηε κα ιδκ οπάνπεζ θυβμξ 

ακδζοπίαξ. Ομ ρςιί απμηεθμφκηακ ηαηά 40% απυ ηνζεάθεονμ, αθθά μ ηνυπμξ δζα-

κμιήξ ημο αθεονζμφ ζημοξ ανημπμζμφξ επέηνεπε κα βίκεηαζ εηιεηάθθεοζδ ηαζ αν-

ηεημί πμθίηεξ δεκ έπαζνκακ ημ ιενίδζμ πμο ημοξ ακαθμβμφζε. Ώπ΄υζα βκςνίγμοιε 

ηαζ απυ άθθεξ πενζμπέξ (Ώνβμθίδα) βίκμκηακ πμθθέξ δζαιανηονίεξ βζα κμεεία ημο 

αθεονζμφ απυ ημοξ ανημπμζμφξ. Ππήνπακ ηαζ μνζζιέκμζ πμο έπαζνκακ ηα δεθηία ηαζ 

δεκ έδζκακ ημκ άνημ, ςξ υθεζθακ, αθθά ημκ πμοθμφζακ ζηδ ιαφνδ αβμνά. Γζ‘αοηυ, 

επζηνμπέξ ηαζ ζφθθμβμζ επαββεθιαηζχκ γδημφζακ κα ιμζνάγεηαζ απεοεείαξ ημ αθε-

φνζ ζημκ πθδεοζιυ ηαζ κα εημζιάγεζ ηάεε μζημβέκεζα ιυκδ ηδξ ημ ρςιί ηδξ.  Ώημ-

θμφεδζε δ ηαεζένςζδ μζημβεκεζαημφ δεθηίμο ηαζ βζα ηα άθθα ηνυθζια , ηαεχξ ηαζ 

βζα ηζζβάνα2.  

Οα δεθηία (ιε ηα μπμία έπνεπε μ ηάημπμξ κα πθδνχζεζ ηάπμζμ πμζυ βζα ηδκ 

αβμνά πνμσυκηςκ ηαζ, ακ δεκ είπε, ημ δεθηίμ δίκμκηακ ζε άθθμκ) εεςνμφκημ απυ 

ημοξ εθδιένζμοξ ηάεε πενζμπήξ, μζ μπμίμζ αεααίςκακ βζα ημκ ανζειυ αηυιςκ ηδξ 

μζημβέκεζαξ, αάζεζ μκμιαζηζηχκ ηαηαθυβςκ πμο οπμπνεμφκηακ κα ηδνμφκ.  Ομ μζ-

ημβεκεζαηυ δεθηίμ έπνεπε κα εεςνήζεζ ηαζ δ αζηοκμιία. Ξημ ηέθμξ ημο δφζημθμο 

πεζιχκα ημο 41-42, μζ εοπμνυηενμζ πμθίηεξ οπμπνεχεδηακ κα παναδχζμοκ ηα 

δεθηία ζίηζζδξ ηςκ μζημβεκεζχκ ημοξ, χζηε κα επςθεθδεμφκ απυ ηζξ ιενίδεξ ημοξ 

μζ άπμνμζ3.  

ιςξ, ηα πμνδβμφιεκα ιε δεθηίμ ηνυθζια δεκ είκαζ ζζάλζα ηαευθδ ηδ πνμ-

κζηή πενίμδμ πανμπήξ ημοξ. Ζαεχξ ηα ηνυθζια πανμοζζάγμοκ ιε ημκ ηαζνυ υθμ 

ηαζ ιεβαθφηενδ έθθεζρδ, ημ δεθηίμ ηνμθίιςκ πανμοζζάγεζ ιεβαθφηενδ οζηένδζδ 

ζε εενιίδεξ. Ομκ Εμφθζμ ημο 1941 ηα ηνυθζια πμο πενζθαιαάκεζ ημ διενήζζμ δεθ-

ηίμ ακηζζημζπμφκ ζε 500 ιυκμ εενιίδεξ, ηαηά ιέζμ υνμ4.  

«Έκα πνυκμ δεκ έθαβα ρςιί», εοιάηαζ μ Μ. Γεςνβυπμοθμξ 11πνμκμξ ια-

εδηήξ ηυηε. «Ξηδκ ανπή οπήνπε δεθηίμ, ιεηά ελαθακίζηδηε. Γζαηί δεθηίμ οπήνπε 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ» αν.θ.122, 2-5-41 – αν.θ. 149, 29-5-41 - Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 9052, 27-7-41, 

αν.θ.8971, 2-5-41. Ξφιθςκα ιε έηεεζδ ειπεζνμβκςιυκςκ βζα θμβανζαζιυ ηδξ ηαημπζηήξ ηοαένκδζδξ, 
δ δζαηίιδζδ είπε ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ηαεχξ δζηαζμθμβμφζε ηδκ αφλδζδ ηςκ ηζιχκ, θυβς ημο πνυζεε-

ημο ηζκδφκμο πμο πνμηαθμφζε ζηδ Θαφνδ αβμνά, εκχ αφλακε ακηίζημζπα ηαζ ηδκ ηαηακάθςζδ, θυβς 
ημο θυαμο ελαθάκζζδξ ηςκ ηνμθίιςκ. ΕΏΠ.Βλ., ηαη.ηοα., Φ. 1.7/1944. 
2 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), ζεθ. 77-78 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 93, 19-4-42 - αν.θ. 116, 14-5-42 – αν.θ. 

126, 27-5-42 - Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ.70-71 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 130, 10-5-41 - αν.θ. 155, 6-6-41 - αν.θ. 29-5-41 - αν.θ.63, 15-3-42. 
4 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), ζ. 77-78 – ζοκέκηεολδ ιε ημκ Ι. Ώκαζηαζυπμοθμ. 
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υζμ οπήνπακ ηνυθζια. Ομ πνςί πμο λεηζκμφζακ απ΄ηα ζπίηζα ημοξ μζ κμζημηοναίμζ 

ημοαάθαβακ έκα δίπηο βζα ρχκζα, βζαηί δεκ ήλενεξ ακ ζημ δνυιμ δεζξ κα ιμζνάγμ-

οκ ηάηζ ηάπμο. Έαθεπεξ μονά ηαζ ζηεηυζμοκ ηζ εζφ, πςνίξ κα λένεζξ ηζ ιμζνάγμ-

οκ». 

ζμ πενκά μ ηαζνυξ  ηαζ ημ πνυαθδια ηδξ έθθε ζρδξ ηνμθίιςκ εκηείκεηαζ δ 

«πμθζηεία» παίνκεζ κέα ιέηνα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημο. Λζ επζπηχζεζξ ημο οπμζ ζ-

ηζζιμφ είκαζ πζα θακενέξ ηαζ ηαεδιενζκά μζ πμθίηεξ ακηζιεηςπίγμοκ ημ θάζια ημο 

εακάημο. Δ ηναβζηή έηηαζδ ηςκ εακάηςκ απυ αζζηία πνμηάθεζε ηδκ πανέιααζδ 

ηςκ οπεφεοκςκ, ηδξ «πμθζηείαξ» ηαζ ηςκ ηαηαηηδηχκ. Έηζζ, ζδνφεδηε ιε θνμκηί-

δα ηδξ Ιμιανπίαξ ζηδκ Μάηνα, υπςξ ηαζ ζε άθθεξ πυθεζξ, βναθείμ επζζζηζζιμφ. Οα 

βναθεία ζηεθεπχκμκηακ απυ οπαθθήθμοξ ηδξ Ιμιανπίαξ ηαζ άθθμοξ, ηονίςξ ζηνα-

ηζςηζημφξ. Ξοζηήεδηε αηυια ηεηναιεθήξ επζηνμπή επζζζηζζιμφ ιε επζηεθαθήξ ημκ 

Ιμιάνπδ ηαζ ηδ ζοιιεημπή ημο Εηαθμφ αλζςιαηζημφ επζζζηζζιμφ ΏπαΎαξ 1.  

Λ εεζιυξ ηςκ θασηχκ ζοζζζηίςκ, πμο αθμνμφζε ςξ ηχνα ημοξ άπμνμοξ 

πμθίηεξ, επεηηείκεηαζ. Λ κμιάνπδξ Ώ. Θπαζζθάνδξ οπμζπέεδηε κα θνμκηίζεζ βζα 

ηδκ αεθηίςζδ ηαζ επέηηαζή ημοξ, απμζημπχκηαξ ηαζ ζε οθζηή εκίζποζδ απυ ηδκ 

ηοαένκδζδ2. Ξε πνχηδ θάζδ δυεδηε ζε 18.000 Μαηνζκμφξ ζοζζίηζμ απμηεθμφιεκμ 

απυ θηςπέξ ιενίδεξ θαζμθζχκ ηαζ πθζβμονζμφ. Ώκαημίκςζδ ηδξ κμιανπίαξ ακέθε-

νε υηζ εα αολδεμφκ μζ ζζηζγυιεκμζ ζε 20.000 ηαζ εα ηαηααθδεεί πνμζπάεεζα βζα 

αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηνμθήξ. Σζηυζμ , μζ ιενίδεξ πανέιεκακ θίβεξ ζε ζπέζδ ιε 

ηζξ ακάβηεξ ηαζ πνεζαγυηακ «ιέζμκ» βζα κα βναθηεί ηακείξ ηαζ κα πάνεζ ιζα ηάνηα 

ζοζζζηίμο. Ώνηεηέξ θμνέξ ηα ζοζζίηζα ζοκακημφζακ πνμαθήιαηα (έθθεζρδ ηαοζί-

ιςκ), οπμθεζημονβμφζακ (έθηαζακ κα δίκμοκ ιυκμ ζηαθίδα, βζαηί δεκ οπήνπε ηί-

πμηα άθθμ) ή δζαηυπημκηακ. Ξοκέααζκε μζ ζζηζγυιεκμζ κα πενζιέκμοκ ηνεζξ ηαζ 

ηέζζενεζξ χνεξ ηάεε ιένα, ιέζα ζημκ ήθζμ ή ηδκ ηαημηαζνία , βζα κα πάνμοκ ιζα 

κενυαναζηδ ζμφπα ή κα ηαηαθήλμοκ κα ιδκ πάνμοκ ηίπμηα3. Άθθμηε ηφπαζκε μ 

οπεφεοκμξ οπάθθδθμξ κα ιδκ ζδιείςκε ηδκ ηάνηα. «Θοιάιαζ», θέεζ δ Β. Γαπανμ-

πμφθμο, «ακ ηαιζά θμνά δεκ ιαξ ηζεηάνακε ηδκ ηάνηα, πδβαίκαιε βνήβμνα ιε 

ηδκ αδεθθή ιμο ζημ ζπίηζ ηαζ ιεηά ηνέπαιε πάθζ βνήβμνα κα λακαπάνμοιε» 

Ξοπκά, επίζδξ, βίκμκηαζ εηηθήζεζξ ιέζα απυ ηζξ ζηήθεξ ηςκ εθδιενίδςκ βζα 

εκίζποζδ ηςκ ζοζζζηίςκ απυ ημοξ εοπμνυηενμοξ, χζηε κα επεηηαεεί δ θεζημονβία 

ημοξ ηαζ ζε άθθα άημια πένα απυ αοηά πμο ζζηίγμκηακ πνμπμθειζηά , ηαεχξ ιε ηζξ 

                                           
1 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), ζ.70 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 174, 2-8-42. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 135, 15-5-41 - Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ.8989, 22-5-41. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 144, 24-5-41 - αν.θ.154, 10-7-42 - Ώπυθαζδ δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο, 

αν.598/7-8-41 - Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 41. 
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δφζημθεξ ζοκεήηεξ πμο δδιζμονβήεδηακ είπακ βίκεζ ημ ααζζηυ ιέζμ ζοκηήνδζδξ 

πζθζάδςκ πμθζηχκ. Ζαηαββέθθεηαζ αηυια μ κμιάνπδξ Ζ. Ξπήθζμξ, βκςζηυξ ιαονα-

βμνίηδξ, υηζ εηιεηαθθεουηακ ηα είδδ ημο ζοζζζηίμο βζα δζηυ ημο υθεθμξ 1.  

Ξοζζίηζα βζα ημοξ ενβαγυιεκμοξ μνβάκςκακ ηαζ ανηεηέξ αζμιδπακίεξ, μνβα-

κζζιμί, Ονάπεγεξ ηθπ. «Μάκς πμο ιαξ ηεθείςζακ ηα νμφπα πμο ακηαθθάζαιε βζα 

κα πάνμοιε ηνυθζια, έααθακ ημκ άκηνα ιμο ζημ ζοκεηαζνζζιυ ζηδκ Μαηνασηή», 

εοιάηαζ δ Ώ. Ραναθάιπμοξ . «Έηακε ζοκεηαζνζζιυ ημ ίδζμ ημ ενβμζηάζζμ ιε ημοξ 

οπαθθήθμοξ. Ομοξ έδζκακ ζηάνζ, αθεφνζ, θάδζ. Ώθμφ υιςξ έπαζνκε ηνυθζια, ημοξ 

έδζκακ θζβυηενα θεθηά». Ομ Βνβαηζηυ Ζέκηνμ ηδξ πυθδξ παναηηδνίγεζ ηδ εέζδ ηςκ 

ενβαηχκ, ιε ηζξ κέεξ μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ , ηναβζηή ηαζ ηάκεζ έηηθδζδ κα ιζιδεμ-

φκ ημ πανάδεζβια ηδξ «Μεζνασηήξ–Μαηνασηήξ» ηαζ άθθεξ επζπεζνήζεζξ, βζαηί ιε ημ 

ζοζζίηζμ πμο δίκεηαζ ζχγμκηαζ απυ αθακζζιυ πμθθέξ ενβαημτπαθθδθζηέξ μζημβέκε-

ζεξ. Σζηυζμ, υζμ αολάκεηαζ μ ηζιάνζειμξ ηαζ ζπακίγμοκ ηα ηνυθζια, δ θε ζημονβία 

ηςκ ζοζζζηίςκ βίκεηαζ πνμαθδιαηζηή ηαζ μζ ενβμδυηεξ ηαηαθήβμοκ κα πθδνχκμοκ 

ημ ζοζζίηζμ ζε πνήια2.  

Ήηακ αίηδια πμθθχκ ενβαγμιέκςκ κα επεηηαεεί απυ ημοξ ενβμδυηεξ ημοξ 

ηαζ ζε αοημφξ ημ ιέηνμ ηςκ ζοζζζηίςκ, αθμφ απμηεθμφζε ιεβαθφηενδ ελαζθάθζ-

ζδ απυ μπμζαδήπμηε άθθδ ιζζεμθμβζηή πανμπή, υπςξ παναδέπεηαζ ηαζ δ ίδζα δ 

Ζοαένκδζδ. Λζ δδιυζζμζ οπάθθδθμζ, ςξ ιζζεςημί, πθήηημκηακ ηζ αοημί απυ ηδκ 

ηαεδιενζκή ιείςζδ ημο ακηζηνίζιαημξ πμο είπε μ ιζζευξ ημοξ. Λ ιεηέπεζηα ηαπε-

ηάκζμξ ημο ΒΗΏΞ Α. Θίπμξ δζδβείηαζ ζπεηζηά: «Δ ιπμιπυηα ζημ θμφνκμ πμοθζυηα-

κε δφμ πζθζάδεξ δναπιέξ ηαζ δ ζφκηαλζξ ηαζ ηα επζδυιαηα απυ ημ Αδιυζζμ έθεακακ 

δεκ έθεακακ βζα είημζζ μηάδεξ απ΄αοηυ ημ ρςιί. Ζαζ ιέζα ζ΄αοηυ ημ πενζζζυηε-

νμ ήηακ πνζμκίδζ απυ ηάπμζμ δέκηνμ πμο ημ έζηεθκακ βζα πνυζιζλζ μζ ηαηαηηδ-

ηέξ». Γζ αοηυ ηαζ δ ηοαένκδζδ ακάββεζθε, εζδζηά βζα ημοξ δδιυζζμοξ οπάθθδθμοξ, 

ηδκ ηαθθζένβεζα εηηάζεςκ ιε δαπάκεξ ημο ηνάημοξ3.  

Δ, εη ηςκ ζοκεδηχκ, αοημακαζνμφιεκδ πνμζπάεεζα ακηαπυηνζζδξ ηςκ εν-

βμδμηχκ ζηζξ κέεξ επζζζηζζηζηέξ ακάβηεξ θαίκεηαζ ζηζξ ακηζθαηζηέξ εκένβεζεξ ημο 

Αήιμο Μαηνέςκ. Λ Αήιμξ, ακηζθαιαακυιεκμξ ηζξ «ακχιαθεξ πενζζηάζεζξ» , απμ-

θάζζζε ηδκ πμνήβδζδ ηνμθήξ ζημκ ζενέα ημο Αδιμηζημφ Ιμζμημιείμο (μζ ζενείξ 

                                           
1  Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 149, 29-5-41 - Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 41.  
2 Ζ.Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. ΐ΄, ζ. 1682-3 - ΐ.Ηάγανδξ, (1989), ζ. 81 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.43, 
20-2-42. 
3 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), ζ. 81 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.125, 26-5-42 – ΏΞΖΕ, ανπείμ ΒΑΏ, Φ. 247. Ομ εκ-

δζαθένμκ ηδξ ηοαένκδζδξ ηαζ μζ επαββεθίεξ ηδξ βζα δζακμιή ηνμθίιςκ ζημοξ δδιυζζμοξ οπάθθδθμοξ 
εηθνάγμκηαζ ιε αθμνιή επζηείιεκδ δδιμζζμτπαθθδθζηή απενβία, βζα ηδκ μπμία ιάθζζηα πνμαθέπεηαζ δ 

πμζκή ημο εακάημο ζημοξ απενβμφξ οπαθθήθμοξ. Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 93, 19-4-42.  
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ήηακ ηυηε άιζζεμζ), αθθά ηαοηυπνμκα πενζέημρε ηδκ πανμπή βάθαηημξ ηαζ άθθςκ 

δοζεφνεηςκ εζδχκ ζημοξ οπαθθήθμοξ ημο Αδιμηζημφ ΐνεθμημιείμο ηαζ πενζυνζζε 

ζημ ιζζυ ηδ πμνδβμφιεκδ ιενίδα ρςιζμφ ηαη΄ άημιμ. Ραναηηδνζζηζηυ, επίζδξ, εί-

καζ υηζ, εκχ δζέεεηε ςξ πνμζθμνά πνμξ ημοξ οπαθθήθμοξ ημο ηαβανέθαζμ (θάδζ 

ηαηχηαηδξ πμζυηδηαξ) ζηδκ ηζιή δζαηίιδζδξ, ηακείξ οπάθθδθμξ δεκ πνμζήθεε κα 

πάνεζ. Δ ζπέζδ πμζυηδηαξ ηαζ ηζιήξ ήηακ απαβμνεοηζηή ηαζ μ δήιμξ ακαβηάζηδηε 

κα ηαηεαάζεζ ηδκ ηζιή ζπεδυκ ζημ ιζζυ βζα κα ιπμνέζεζ κα ημ δζαεέζεζ1.  

Σζηυζμ, ηαεχξ μζ πνδιαηζηέξ πανμπέξ ήηακ εοημθυηενεξ, μ δήιμξ πανείπε 

ζημοξ οπαθθήθμοξ ηαζ ζοκηαλζμφπμοξ ημο, ακηί  αολήζεςξ, επίδμια «αηνίαεζαξ 

γςήξ» ηαζ έηηαηημ δχνμ βζα ηδ βζμνηή ημο Μάζπα2. Μανάθθδθα, εηηζιχκηαξ ηζξ 

δοζημθίεξ πμο ζοκακημφζακ μζ ιζζεςημί ενβαγυιεκμζ, δζέεεηε ζημ ζοκεηαζνζζιυ 

ηςκ οπαθθήθςκ ημο, έκακηζ ιζηνμφ ακηίηζιμο, ηα απμννίιιαηα ηδξ πυθδξ  πνμηεζ-

ιέκμο κα ακηαθθαπεμφκ ιε βεςνβζηά πνμσυκηα πμο εα ιμζνάγμκηακ ζηα ιέθδ ημο3. 

Φαίκεηαζ, υιςξ, υηζ υθεξ αοηέξ μζ πανμπέξ δεκ ήηακ ανηεηέξ. Ομ δδιμηζηυ ζοιαμ-

φθζμ δεπυηακ απυ ημοξ οπαθθήθμοξ ημο ζςνεία αζηήζεςκ βζα αφλδζδ ιζζεμφ ή 

άθθεξ πανμπέξ4. ιςξ, μφηε ηζ μ δήιμξ ανζζηυηακ ζε ηαθφηενδ μζημκμιζηή ηαηάζ-

ηαζδ, ηαεχξ, θυβς ηδξ βεκζηυηενδξ μζημκμιζηήξ ζηεκυηδηαξ, ηα έζμδά ημο ήηακ 

πενζμνζζιέκα. Ζάεε ιήκα δεπυηακ αζηήζεζξ  απυ δδιυηεξ μζ μπμίμζ, πνμθαζζγυιεκμζ 

δζάθμνμοξ θυβμοξ, γδημφζακ απαθθαβή απυ ηδκ ηαηααμθή ηςκ δδιμηζηχκ ηεθχκ5.  

Θεηά ημ θμαενυ πεζιχκα ημο ΄41-΄42, υηακ δ πείκα εένζζε ηονίςξ ημοξ 

ιζζεμζοκηήνδημοξ ηςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ, έβζκε θακενυ υηζ έπνεπε κα πανεμφκ 

ιέηνα πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ελαζθάθζζδξ , οπμηοπχδμοξ έζης, επζζζηζζιμφ 

βζα ηδκ εοπαεή αοηή ηαηδβμνία πμθζηχκ. Ομκ Ξεπηέιανδ ημο ΄42 δ ηοαένκδζδ 

ηαεζένςζε ηα ζοζζίηζα ςξ οπμπνεςηζηά βζα υθεξ ηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ημκ δδιυζζμ 

ημιέα, βζα ηζξ ιζηνυηενεξ δε ενβαηζηέξ ιμκάδεξ πνμαθεπυηακ έκηαλδ ηςκ ενβαηχκ 

ζηα ζοζζίηζα ηςκ ηαηά ηυπμοξ ενβαηζηχκ εζηζχκ, χζηε ηακείξ ιζζεςηυξ κα ιδκ 

ιείκεζ πςνίξ έκα πζάημ θαβδηυ6. 

Μανάθθδθα, δδιζμονβμφκηαζ πνμιδεεοηζημί ζοκεηαζνζζιμί οπαθθήθςκ , 

απ΄υπμο ιε ημοπυκζα πνμιδεεφμκηαζ ηα απαναίηδηα αβαεά υζμζ οπάθθδθμζ δεκ 

                                           
1 Ώπυθαζδ δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο, αν. 368/30-5-41, αν. 610/18-8-41, αν. 930/10-11-41, αν.217/16-
4-43. 
2 Ώπυθαζδ δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο, αν., 637/23-8-41, 44/14-1-42, 216/16-4-43. 
3 Ώπυθαζδ δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο, αν. 547/19-11-42. 
4 Μναηηζηά δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο ηδξ 19-5-43. 
5 Ώπυθαζδ δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο, αν. 658/4-9-41 – Μναηηζηά δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο Μαηνχκ ηδξ πε-
νζυδμο ηδξ ηαημπήξ 
6 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 212, 17-9-42. 
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ιπμνμφζακ κα αθήζμοκ ηζξ ενβαζίεξ ημοξ βζα κα πανεονίζημκηαζ ηαηά ηζξ δζακμ-

ιέξ ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ ή υπμζεξ άθθεξ δζακμιέξ βίκμκηαζ. Ώζηήιαηα βζα εββνα-

θή ζε πνμιδεεοηζημφξ ζοκεηαζνζζιμφξ εβείνμκηαζ ηαζ απυ ζοκηαλζμφπμοξ δζαθυ-

νςκ ηθάδςκ (δζηαζηζημφξ, εηπαζδεοηζημφξ ηθπ .) μζ μπμίμζ αδοκαημφζακ κα πνμιδ-

εεφμκηαζ ηα απαναίηδηα απυ ηδ ιαφνδ αβμνά1.  

Οα πνμαθήιαηα ημο επζζζηζζιμφ ζηδκ ΏπαΎα, υπςξ ηαζ ζηδκ οπυθμζπδ πχνα, 

ζοκεπίζηδηακ ηαζ ηα επυιεκα δφμ έηδ ηδξ ηαημπήξ. Ώπυ ημ Ιμέιανζμ ημο ΄43 , μζ 

ζοκεήηεξ γςήξ ζηα πςνζά δοζημθεφμοκ πμθφ. Οα ακηίπμζκα ηςκ Γενιακχκ βζα ηζξ 

ακηζζηαζζαηέξ εκένβεζεξ πνμηαθμφκ ηαηαζηνμθή ζε πμθθά πςνζά. Λζ ηάημζημί ημοξ 

πάκμοκ ηα πάκηα. Μμθθμί, ιδ ακηέπμκηαξ ηδκ πείκα, ημ ηνφμ, ημοξ εακάημοξ ηςκ 

παζδζχκ, ανίζημοκ ηαηαθφβζμ ζηδκ Μάηνα  πμο βειίγεζ απυ πνυζθοβεξ2.  

Θεηά ηδκ άκμζλδ ημο ΄44 ηα πνμαθήιαηα εκηάεδηακ. Ξηδκ Μάηνα μ ηζιά-

νζειμξ εηηζκάζζεηαζ. Ραναηηδνζζηζηά, ζημ παζπαθζκυ ηναπέγζ ημο ΄44 δεκ οπήν-

πακ ημοθμφνζα ηαζ αοβά, υπςξ ηδκ πνμδβμφιεκδ πνμκζά, εκχ ζηα ζοζζίηζα, πανά 

ηζξ πνμζπάεεζεξ πμο ηαηααθήεδηακ κα δζακειδεεί ηνέαξ, ημ βεφια απμηεθμφκηακ 

ιυκμ απυ θαζυθζα. Μμθθέξ ηνάπεγεξ ακαβηάζηδηακ κα δζαηυρμοκ ηδκ πανμπή 

ζοζζζηίμο ζημοξ οπαθθήθμοξ ημοξ ηαζ ημοξ έδζκακ ημ ακηίηζιμ ζε πνήιαηα3.  

Δ ηαηάζηαζδ δοζηυθερε πενζζζυηενμ ιεηά ηδκ απυθαζδ ηςκ Γενιακχκ κα 

ηδνοπεεί δ Μεθμπυκκδζμξ ζε ηαηάζηαζδ πμθζμνηίαξ, ζε ιζα ηεθεοηαία πνμζπάεεζά 

ημοξ κα ακηζιεηςπίζμοκ ηζξ ακηάνηζηεξ επζεέζεζξ ηδκ επμπή πμο ηα πνάβιαηα εί-

πακ «ζηθδνφκεζ» βζα ημκ Άλμκα. Έηζζ, πένα απυ ηδ δζαημπή ηςκ ζοβημζκςκζχκ ηαζ 

ηδκ απαβυνεοζδ ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ, απαβμνεφηδηε δ θεζημονβία ηςκ οπαίενζςκ 

αβμνχκ, απ΄υπμο ηονίςξ μζ πμθίηεξ πνμιδεεουηακ ηα είδδ δζαηνμθήξ. Γζ αοηυ ηαζ 

ημ ΒΏΘ εεχνδζε υηζ δ απυθαζδ αοηή ηςκ Γενιακχκ είπε ζημπυ κα ελμκηχζεζ ημκ 

πθδεοζιυ, ηαηαδζηάγμκηάξ ημκ ζε εάκαημ απυ πείκα4.  

Λ πνυκζμξ οπμζζηζζιυξ ηςκ αζεεκέζηενςκ μζημκμιζηά ηάλεςκ είπε θακενέξ 

επζπηχζεζξ ηαζ ζηδκ ενβαζία ημοξ. Ώπυ δζαιανηονίεξ ηςκ πνμσζηαιέκςκ ημοξ, ια-

εαίκμοιε υηζ μζ ηαεδβδηέξ ιέζδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ μζ δδιυζζμζ οπάθθδθμζ δεκ ήηακ 

ζε εέζδ κα επζηεθέζμοκ ηα ηαεήημκηά ημοξ  βζαηί ήηακ ελακηθδιέκμζ. Λ κμιάνπδξ 

επζζδιαίκεζ υηζ μζ οπάθθδθμζ «αδοκαημφζζ κα ζηαεχζζκ υνεζμζ» ηαζ οπάνπεζ ηίκδο-

κμξ υθμζ μζ κέμζ κα ηαηαθφβμοκ ζηα αμοκά. Θενζημί ενβάηεξ ακαβηάγμκηακ κα ο-

                                           
1 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), ζεθ. 84. – Βθ. «Ιεμθυβμξ» αν.θ.45, 22-2-42, αν.θ.44, 21-2-42. 
2 ΐζςιαηζηή αθήβδζδ ακχκοιδξ αδεθθήξ ημο Β.Β.Ξ. ζημ Ηεφηςια, (π.π.), ζ.23-24. 
3 Ζ.Ονζακηαθφθθμο, (1995), η.ΐ΄, ζ. 1682-3 – Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 84, 8-4-44 – αν.θ. 90, 15-4-

44. 
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 119, 19-5-44 - αν.θ.124, 25-5-44 – εθ. «Ηεφηενμξ Θςνδάξ», αν.θ.16, 25-5-

44. 
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πμηφρμοκ ζηδκ πνμπαβάκδα ηςκ Γενιακχκ ηαζ κα πάκε ςξ ενβάηεξ ζηδ Γενια-

κία1. Δ βενιακζηή δζμίηδζδ, εμνοαδιέκδ απυ ηζξ επζπηχζεζξ πμο εα ιπμνμφζε κα 

έπεζ δ ζηένδζδ ηςκ εζδχκ δζαηνμθήξ ζηδκ κμιζιμθνμζφκδ ηςκ πμθζηχκ, πνμέη-

νεπε ημοξ Έθθδκεξ κα ηαθθζενβμφκ εκηαηζηά ηάεε ζηνέιια βδξ αηυιδ ηαζ ημοξ 

ηήπμοξ ηςκ ζπζηζχκ βζα κα ζςεμφκ απυ ηδκ πείκα ηαζ ηαθμφζε ζε θμβμδμζία υζμ-

οξ παναιεθμφζακ αοηυ ημ ηαεήημκ2.  

Λζ δοζημθίεξ ζηζξ ζοκεήηεξ γςήξ ανπίγμοκ κα οπμπςνμφκ ιεηά ημ ηέθμξ 

ηδξ ηαημπήξ. Αζακμιέξ ηνμθίιςκ ηαζ άθθςκ αβαεχκ ζοκεπίζηδηακ ηαζ ηζξ πνχηεξ 

ιένεξ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ Μάηναξ. Γίκεηαζ υιςξ ηαζ πάθζ έηηθδζδ ζε υ-

ζμοξ δεκ έπμοκ ακάβηδ βζα απμπή απυ ηζξ ηάεε είδμοξ δζακμιέξ3. 

 

β. Ξιεζσξηζκόο θαη κέηξα αληηκεηώπηζεο 

Δ άκμδμξ ηςκ ηζιχκ ήηακ αζηαιάηδηδ ηαζ έπεζ ηαηαβναθεί ζηδ ικήιδ ηςκ 

ακενχπςκ ηδξ επμπήξ ςξ βεβμκυξ πςνίξ ακάθμβμ πνμδβμφιεκμ ή επυιεκμ4. Λ Μ. 

Γεςνβυπμοθμξ εοιάηαζ: «ηακ άνπζγε κα ηαθπάγεζ μ πθδεςνζζιυξ, μ ιζζευξ απυ 

ιδκζάηζημ έβζκε δεηαπεκεήιενμ ηαζ ιεηά θζβυηενμ. Δ ιδηένα ιμο ήηακ δαζηάθα. 

ηακ πθδνςκυηακ, ενπυηακ απυ ημ δδιυζζμ ηαιείμ ηαζ έθενκε παηέηα δζζεηαημι-

ιφνζα ιέζα ζ΄έκα δίπηο βζα ρχκζα. Θε ημ πμο ενπυηακ ζπίηζ άνπζγε ιζα ζηοηα-

θμδνμιία. Ββχ ήιμοκ έημζιμξ  κα πάνς ημ δίπηο ηαζ κα ηνέλς ζημ ιπαηάθζημ πμο 

ήλενε δ ιάκα ιμο υηζ πμφθαβε ηάηζ. Λ ιπαηάθδξ ημίηαβε ημ δίπηο ηαζ ζμο έθεβε 

«εκηάλεζ». Ξμο ααγε ιζα μηά κημιάηεξ ηθπ. Έπακε ηδκ αλία ημο μ ιζζευξ αζηνα-

πζαία. Λζ πνοζέξ θίνεξ ήηακ κυιζζια ιε ακηίηνζζια». «Θε ιζα θίνα πνοζή πήνα 4 

μηάδεξ θάδζ», εοιάηαζ μ ΐ. Θακευπμοθμξ «ηαζ πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ ηαημπήξ βοάθζζα 

ηα παπμφηζζα ιμο ζηδκ Λιυκμζα, ζηδκ Ώεήκα, ι΄έκα δζζεηαημιιφν ζμ». Λ Ρ. Β-

νεκηνχθε ακαθένεζ υηζ δ αιμζαή ηςκ κμζμηυιςκ (πμο ενβάγμκηακ ζηθδνά ηαζ ζε 

άεθζεξ ζοκεήηεξ) ήηακ έκα θαβδηυ διενδζίςξ ηαζ 20.000 δναπιέξ ημ ιήκα, ηδ 

ζηζβιή πμο έκα παηέημ ηζζβάνα ηυζηζγε 25.000 5. 

Λ πθδεςνζζιυξ αολακυηακ ηαπφηαηα, ιε απμηέθεζια δ ζζμηζιία πνοζήξ θί-

ναξ ιε δναπιή κα ιεηααάθθεηαζ αηυια ηαζ ιέζα ζε θίβεξ χνεξ. Λ ΐ. Θακευπμοθμξ 

                                           
1 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄,  ζ. 153-4 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 65, 17-3-44. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 239, 10-10-44.  
4 ηακ, ημ πεζιχκα ημο ΄42, δ ηοαένκδζδ Οζμθάημβθμο, ηάης απυ ηδκ απεζθή απενβίαξ ηςκ δδιμζίςκ 
οπαθθήθςκ, ακαβηάζηδηε κα δχζεζ αολήζεζξ αοηέξ ήηακ ηδξ ηάλεςξ ημο 501% ηαζ ζε θίβμ έδςζε κέεξ 

100-125%. Λζ αολήζεζξ αοηέξ, πμο ζημπυ είπακ κα πνμθάαμοκ ημ εάκαημ ηςκ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ 

απυ πείκα, είκαζ απμηαθοπηζηέξ ημο φρμοξ ζημ μπμίμ είπε θηάζεζ μ πθδεςνζζιυξ. Εζημνζηυ Ώνπείμ Ππ. 
Βλςηενζηχκ, Ζοαένκδζδ ΖαΎνμο, Φ.6/1943. Ξημ ελήξ ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο.  
5 Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946). 
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ιαξ ακαθένεζ υηζ ηαβιαηαζθαθίηδξ (πμο, θυβς ηδξ εέζεχξ ημο, δεκ είπε πνυαθδ-

ια κα πάνεζ άδεζα ιεηαηίκδζδξ  υπςξ μζ άθθμζ) έθεοβε απυ ηδκ Μάηνα ιε πνοζέξ 

θίνεξ ηαζ βφνζγε ιε ιεηνδηά. Βπεζδή βφνζγε αοεδιενυκ, δεκ πνμθάααζκακ κα ένεμ-

οκ μζ κέεξ  πθδεςνζζηζηέξ ηζιέξ ζηδκ Μάηνα  ηαζ ηένδζγε απυ ηδ δζαθμνά. Θέζα 

ζ΄έκα ιήκα είπε ηενδίζεζ ηενάζηζα πμζά.   

 

Μαναζηαηζηή πανμοζίαζδ ηδξ αφλδζδξ ηδξ ηζιήξ ημο ρςιζμφ απυ ηδκ ανπή ςξ ημ ηέθμξ ηδξ ηαη μ-

πήξ (ΓΏΖ, Θζηνέξ ζοθθμβέξ Ζ300) 

Ηυβς ηδξ αζοβηνάηδηδξ αφλδζδξ ηςκ ηζιχκ, μ  Ιμιάνπδξ ΏπαΎαξ Ζ. Ξπήθζμξ 

ακαβηάζηδηε κα πάνεζ ιέηνα, ζοκζζηχκηαξ ζημοξ δζηαζηζημφξ ηδξ Ώβμνακμιίαξ ,  

ζηδκ Ώζηοκμιία ηαζ ζηδκ Ρςνμθοθαηή κα είκαζ άηεβηημζ ζημοξ εθέβπμοξ βζα ηή-

νδζδ ηςκ αβμνακμιζηχκ δζαηάλεςκ ηαζ ηζιχκ. Θάθζζηα, ηαηδβυνδζε απενίθναζηα 

ηα αζηοκμιζηά υνβακα βζα πθδιιεθή εηηέθεζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημοξ ζ΄αοηυ ημ 

ιείγμκμξ ζδιαζίαξ εέια. Λ κυιμξ δίςλδξ αβμνακμιζηχκ αδζηδιάηςκ έβζκε πμθφ 

αοζηδνυηενμξ ηαζ μζ πανααάηεξ απεζθμφκηακ ιε πνδιαηζηυ πνυζηζιμ, θοθάηζζδ, 

δήιεοζδ πενζμοζίαξ ή ηαζ ιε εακαηζηή ηαηαδίηδ αηυιδ. Μανάθθδθα έβζκακ ζοθ-

θήρεζξ ηαζ ηαηαδίηεξ αζζπνμηενδχκ πμο πμοθμφζακ, ηνυθζια ηονίςξ, ζε οπεναμ-

θζηά ορδθέξ ηζιέξ1.   

γ. Φξνληίδα γηα ηα παηδηά 

Λζ επζπηχζεζξ απυ ημκ οπμζζηζζιυ ηαζ ηδκ έθθεζρδ ααζζηχκ αβαεχκ αάνο-

κακ, υπςξ είκαζ θοζζηυ, ηονίςξ ηα παζδζά. Ομ «πνυςνμ βήναξ» είπε ειθακζζηεί ζε 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ». αν.θ. 242, 18-9-41, αν.θ.161, 13-6-41, αν.θ. 162, 14-6-41 – εθ. «Οδθέβναθμξ», 

αν.θ. 9155, 29-11-41 
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υθα ηα παζδζά 4-7 εηχκ, ζφιθςκα ιε ηδκ επμκίηζηδ εθδιενίδα «Γςκηακά Ιεζάηα». 

Ομ ημνιί ηαζ ηα πυδζα ημοξ είπακ ιαονίζεζ, ημ πνυζςπυ ημοξ είπε γανχζεζ ηζ έ-

ιμζαγακ ζακ βένμζ. Ώννχζηζεξ υπςξ δ αδεκμπάεεζα, δ θοιαηίςζδ, δ εθμκμζία εέ-

νζγακ ζηζξ ενβαηζηέξ ζοκμζηίεξ  παζδζά ηαζ κέμοξ, πμο άθδκακ ημ ζπμθείμ ηαζ βον-

κμφζακ ζημοξ δνυιμοξ κα ανμοκ έκα λενμηυιιαημ1. «Οα πενζζζυηενα εφιαηα ή-

ηακ παζδάηζα ηαζ δθζηζςιέκμζ. Βηηυξ απυ ηζξ αδεκμπάεεζεξ ήηακ ηαζ μζ μζηεμιοεθί-

ηζδεξ, πμο ήηακ ηάηζ ημ απίεακμ δ μζηεμιοεθίηζδα, άθθμ πνάβια, ζάπζα...Δ αδε-

κμπάεεζα ηαηέθδβε ιεηά ζηδ θοιαηίςζδ, ζηδκ αζιυπηοζδ» , ιαξ θέεζ δ Θ. Θακς-

θάημο. Λ Γ. Γαθεζναηυπμοθμξ εοιάηαζ υηζ, εζημζάπνμκμξ ηυηε, είπε ανπίζεζ κα έ-

πεζ δέηαηα απυ ηδκ αδοκαιία.  

Λζ βμκείξ ανίζημκηακ ζε ηναβζηή εέζδ, ηαεχξ έαθεπακ ηα παζδζά ημοξ κα 

ανβμζαήκμοκ πςνίξ κα ιπμνμφκ κα ηάκμοκ ηίπμηα. Λ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ ιαξ ιε-

ηαθένεζ ηέημζεξ εζηυκεξ. Ζάπμζμξ, πμο ημ παζδί ημο πέεακε ζηδκ ηαημπή, ημο ακέ-

θενε ιεηαβεκέζηενα υηζ ημ εοιυηακ κα ημο θέεζ ζοκεπχξ «πεζκάς», ιδ έπμκηαξ 

ηάηζ κα ημο δχζεζ. Άθθμηε πάθζ μ ίδζμξ είδε, ζηδκ βςκία Μακημηνάημνμξ ηαζ Ώβ. 

Γεςνβίμο, ιζα βοκαίηα πμο είπε πέζεζ πάκς απυ ημ κεηνυ παζδί ηδξ. Ήηακ ζηοιιέ-

κδ πάκς ημο ηαζ έηθαζβε, εκχ μ ηυζιμξ πενκμφζε αδζάθμνα . «Βίπακ ζοκδείζεζ ημ 

εέαια ηαζ δεκ πνμηαθμφζε εκηφπςζδ». Δ Θ. Θακςθάημο ιαξ πενζβνάθεζ ιζα εκ-

ηεθχξ δζαθμνεηζηή ακηίδναζδ ιδηέναξ: «Ββχ δ ίδζα έγδζα ημ εάκαημ εκυξ ι ζηνμφ 

παζδζμφ, Ώνάημο ηαζ Ζμνίκεμο. Έκα παζδάηζ θαζκυηακε ζακ ηθανάηζ απυ ηδκ πείκα, 

ιε ιζα ελαεθζςιέκδ ιάκα. Μέθηεζ ηάης, ζπανηανάεζ δομ-ηνεζξ θμνέξ· ιέκεζ. Ομ 

νίπκεζ αοηή ζακ ηζμοαάθζ ζημκ χιμ ηδξ ηαζ ακεααίκεζ απάκμο ηδκ Ώνάημο ηναβμ-

οδχκηαξ. Οδξ ηδκ έδςζε;». Δ Ώ. Ραναθάιπμοξ έαθεπε ημκ ηνίπνμκμ βζμ ηδξ κα 

αδοκαηίγεζ. «Βίπε μλεία αδεκμπάεεζα ηαζ ηα βυκαηά ημο πεηάβακε. Άθεεα ανχιδ 

ηαζ ημο έδζκα, αθθά δεκ πήβαζκε ηάης». «ηακ είδε δ ιάκα ιμο υηζ άνπζζακ κα 

πνήγμκηαζ ηα πυδζα ιμο, ηαηάθααε υηζ ιμο έθεζπε ημ θάδζ. Ουηε πμοθήζαιε ημ π ζ-

άκμ βζα έκα ηεκεηέ θάδζ ηαζ ηνχβαιε υθμζ απυ ιία ημοηαθζά. Μμηέ πενζζζυηενμ», 

θέεζ δ Β. Γαπανμπμφθμο. Λ ΐ. ΐεθυπμοθμξ, ηεζζάνςκ πνμκχκ ηυηε, εοιάηαζ υηζ 

παναθίβμ κα πεεάκεζ απυ αζζηία ηαζ ζχεδηε πάνδ ζ΄έκα ιπμοηάθζ θάδζ πμο ανέ-

εδηε ηαζ έπζκε θίβμ απυ αοηυ ηαεδιενζκά. Λ ζοκμιήθζηυξ ημο , υιςξ, βείημκαξ δεκ 

είπε ηδκ ίδζα ηφπδ. 

Άθθα παζδζά ηαηέθεοβακ ζηζξ ηθμπέξ βζα κα γήζμοκ. «Ζθέααιε βζα κα θάιε. 

Βίιαζηε ιζα μιάδα 4-5 θίθμζ. Ζθέααιε ηαζ ηάκαιε δζακμιή ιεηαλφ ιαξ. Ζθέααιε 

απυ Γενιακμφξ, Εηαθμφξ ηαζ Έθθδκεξ», εοιάηαζ μ Β. Φςηάξ, πμο είπε ζοθθδθεεί 

απυ ηδκ αζηοκμιία βζα ηθμπή. Βίπακ ζοζηήζεζ μνβακςιέκεξ μιάδεξ ηαζ , πνδζζιμ-

                                           
1 Βθ. «Γςκηακά Ιεζάηα», αν. 30, Θάσμξ 1943. 
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πμζχκηαξ δζάθμνα ηεπκάζιαηα, έηθεαακ ιε ηαηαπθδηηζηή ηαπφηδηα αβνυηεξ  πμο 

ηαηέααζκακ ζηδκ πυθδ, ιαοναβμνίηεξ ηαζ Εηαθμφξ. Αφζημθα ιπμνμφζε κα ημοξ λε-

θφβεζ ηάπμζμξ δζενπυιεκμξ πμο ηναημφζε ηάηζ θαβχζζιμ1. Μμθθμί ζαθηαδυνμζ, 

πμο έηθεαακ αοημηίκδηα ηςκ Εηαθχκ ή ηςκ Γενιακχκ βειάηα ρςιζά, εηηεθέζηδ-

ηακ επί ηυπμο2. 

πςξ ζ΄υθεξ ηζξ ιεβάθεξ πυθεζξ , έηζζ ηαζ ζηδκ Μάηνα έαθεπε ηακείξ ζημοξ 

δνυιμοξ ιζα ζηναηζά εβηαηαθεζιιέκςκ παζδζχκ πμο ανβμπέεαζκακ. Βίπακ πάζεζ 

ημοξ βμκείξ ημοξ απυ ηδκ πείκα ηαζ βφνζγακ ζημοξ δνυιμοξ  ράπκμκηαξ βζα ηάηζ 

θαβχζζιμ ζηα ζημοπίδζα3. Εδζχηεξ αθθά ηαζ εηηθδζζαζηζημί ηαζ πμθζηζημί θμνείξ 

ηαθμφζακ εφπμνμοξ πμθίηεξ ηαζ αβνμηζηέξ μζημβέκεζεξ κα θζθμλεκήζμοκ θηςπά  

παζδζά. Λ Θδηνμπμθίηδξ Μαηνχκ Ώκηχκζμξ γήηδζε απυ ηάεε ημζκυηδηα κα θζθμλε-

κήζεζ 10-15 παζδζά βζα 20 ιένεξ ημοθάπζζημκ , εκχ υπμζμζ δεκ ιπμνμφζακ κα θζθμ-

λεκήζμοκ εα έπνεπε κα πνμζθένμοκ ηνυθζια ζηδκ Ρνζζηζακζηή Ώθθδθεββφδ. Θά-

θζζηα, πνμβναιιάηζζε ελυνιδζδ εεμθυβςκ ηαζ δζακμμοιέκςκ ζηζξ ημζκυηδηεξ ηδξ 

Μάηναξ βζα κα πνμςεήζμοκ ιε μιζθίεξ ημοξ ηδκ πνμζπάεεζα4.  

Ξηζξ δφζημθεξ εηείκεξ ζηζβιέξ  δ Μάηνα ανέεδηε ιε ιζα ηαθά μνβακςιέκδ 

θζθακενςπζηή δναζηδνζυηδηα, ηαεμδδβμφιεκδ απυ ακηίζημζπα ζςιαηεία, πμο 

θνυκηζζακ κα ζηαθμφκ άπμνα παζδζά ζε ηάπςξ εφπμνεξ μζημβέκεζεξ ηδξ πυθδξ5. Οα 

παζδζά πήβαζκακ ζηζξ μζημβέκεζεξ πμο εα ηα θζθμλεκμφζακ, αθμφ πθέκμκηακ ηαζ 

εθμδζάγμκηακ ιε ηαεανά νμφπα. Ξφιθςκα, υιςξ, ιε ιανηονίεξ ημο ηφπμο, μζ 

πμθθαπθέξ εηηθήζεζξ πνμξ ημοξ πθμφζζμοξ Μαηνζκμφξ κα ζηεβάζμοκ ηαζ κα ενέ-

ρμοκ έκα ή πενζζζυηενα απυ αοηά ηα παζδζά δεκ έανζζηακ πάκηα ακηαπυηνζζδ, ηδ 

ζηζβιή πμο αηυια ηαζ μζ ανπέξ ηαημπήξ είπακ δείλεζ εκδζαθένμκ βζα ηα παζδζά ηζξ 

ιένεξ ηςκ Ρνζζημοβέκκςκ6. Σζηυζμ, πανά ηδκ αδζαθμνία ηαζ ηδκ ακαθβδζία μνζζ-

ιέκςκ, ζφιθςκα ιε ηάπμζεξ εηηζιήζεζξ, δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ιέηνμο ηδξ 

ηαη΄μίημκ θζθμλεκίαξ ήηακ ιεβαθφηενδ ηαζ απυ αοηή ηδξ αμήεεζαξ ημο Βνοενμφ 

Ξηαονμφ7.  

Μανάθθδθα, είπακ δδιζμονβδεεί ηαηαζηδκχζεζξ , ιε πνςημαμοθία ημο ιμν-

θςηζημφ ζοθθυβμο ηαζ ηδκ ζοκδνμιή ανπχκ ηδξ πμθζηείαξ ηαζ ηςκ ηαηαηηδηχκ, 

υπμο θζθμλεκμφκηακ βζα ηάπμζμ δζάζηδια ημ ηαθμηαίνζ αδεκζηά ηαζ εθμκμζμφκηα 

                                           
1 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 110, 122-3, 142-3, 170.  
2 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ ΐ. ΐεθυπμοθμ. 
3 Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 38-39—Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Α. Θπμβδακυπμοθμ. 
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.122, 22-5-1942, αν. θ.212, 17-9-1942 
5 Ώι. Ιηυκηδ-Braudreth ζημ Ηεφηςια, (π.π.), ζ.61 - Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 9055, 31-7-41 . 
6 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 220/26-9-1942 - Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ.9229,6-3-1942 - ΐ.Ηάγανδξ, 
(1989), η.Γ΄, ζ. 78 
7 Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ.83 



 107 

παζδζά. Γζα ηα αδεκζηά παζδζά, πμο πθευκαγακ θυβς ημο οπμζζηζζιμφ, θεζημονβμφ-

ζε ηαζ εζδζηυ ακαννςηήνζμ ζηδκ πθαηεία ΐμοδ1. Ξηα πθαίζζα ηςκ πνμζπαεεζχκ 

πνμζηαζίαξ ηαζ αεθηίςζδξ ηδξ γςήξ ηςκ άπμνςκ ακήθζηςκ πνέπεζ κα εκηαπεεί ηαζ 

δ θεζημονβία ημο «ηέκηνμο αθδημπαίδςκ», ημ μπμίμ ακαββέθεδηε υηζ εα θεζημον-

βήζεζ ζημ ιεηυπζ ηδξ Θ. Λζίμο Ημοηά ζηδκ Μάηνα2. Ηεζημφνβδζε, αηυια, πανάν-

ηδια ηδξ «Ειαηζμεήηδξ Μαζδζμφ»3, απ‘ υπμο παζδζά πμο είπακ δεθηίμ παπμοηζζχκ 

ηαζ νμφπςκ ιπμνμφζακ κα πάνμοκ ηα είδδ αοηά ζε πμθφ θηδκέξ ηζιέξ. Οα πνήια-

ηα πμο πθήνςκακ πνδζζιμπμζμφκηακ βζα αβμνά ηαζ ηαηαζηεοή κέςκ νμφπςκ ηαζ 

παπμοηζζχκ, χζηε κα ελοπδνεηδεμφκ ηαζ άθθα παζδζά4. Μνμζθμνέξ έηακακ ηαζ 

πθμφζζμζ Μαηνζκμί, υπςξ μ Θαναβηυπμοθμξ, πμο μνβάκςκε ζοζζίηζα βζα άπμνα, 

μνθακά παζδζά ηαζ πζεακυκ αμδεμφζε ηαζ ημ μνθακμηνμθείμ Ξηαβζμπμφθεζμ5. 

 

 

Ππμζζηζζιέκα παζδζά ηδξ ηαημπήξ.  Φςημβναθία απυ ημ αζαθίμ ημο Α. Θαβηνζχηδ  

«Θοζίαζ ηδξ Βθθάδμξ ηαζ εβηθήιαηα ηαημπήξ». 

Λζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ πήβαζκακ ζημ ζπμθείμ έπμκηαξ θάεζ ηάηζ εθάπζζημ 

ή ηίπμηα. «Ομ ανάδο πίκαιε κενυ ζηέημ ή θίβα ηανφδζα. Μδβαίκαιε ζημ ζπμθείμ 

ι΄έκα πςκάηζ ιε ζηαθίδεξ. Ώκ οπήνπε ηακέκα παζδί ιε ημοθμφνζ, πέθηαιε επάκς 

ημο ηαζ ημ ηνχβαιε ημ πενζζζυηενμ ειείξ», εοιάηαζ δ Β. Γαπανμπμφθμο. Θεςνή-

εδηε θμζπυκ ακαβηαίμ, ημ ιέηνμ ηςκ ζοζζζηίςκ κα επεηηαεεί ηαζ ζημοξ ιαεδηέξ.  

Ξφιθςκα ιε ηδκ εθδιενίδα «Ιεμθυβμξ», 500.000 ιαεδηέξ ζε υθδ ηδκ Βθ-

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.195,28-8-1942, αν.θ.190,10-8-1944. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.131, 2-6-42. 
3 Δ «Ειαηζμεήηδ Μαζδζμφ» ζδνφεδηε απυ ημ Ππμονβείμ Μνυκμζαξ ηαζ θεζημονβμφζε απυ ηζξ 14-11-41. 

Λνβάκςκε ζοκενβεία ημπήξ ηαζ ναθήξ νμφπςκ βζα ηα άπμνα παζδζά ηαζ θνυκηζγε βζα ηδ δζακμιή ημοξ, 

ΓΏΖ, Ώοημηεθή ανπεία Ώηαδδιίαξ Ώεδκχκ, Φ.17. 
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.90,16-4-1943.   
5 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Ι. Ώκαζηαζυπμοθμ. 
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θάδα ζζηίγμκηακ, φζηενα απυ ζοκημκζζιέκεξ εκένβεζεξ ημο οπμονβείμο Μνυκμζαξ 

ηαζ ηςκ ηαημπζηχκ ανπχκ. Μανυιμζα ζοζζίηζμ πνμζθένμκηακ ηαζ ζηζξ θμζηήηνζεξ 

ηδξ Μαζδαβςβζηήξ Ώηαδδιίαξ ηδξ Μάηναξ1. Λ Βνοενυξ Ξηαονυξ ιμίναγε ιμονμοκέ-

θαζμ ανπζηά ιυκμ ζε υζμοξ ιαεδηέξ ηςκ δδιμηζηχκ ζπμθείςκ ημ είπακ απμδεδεζβ-

ιέκα ακάβηδ, φζηενα απυ ζπεηζηή ελέηαζδ. πςξ απέδεζλακ μζ ζαηνζηέξ ελεηάζεζξ, 

ζδιακηζηυξ ανζειυξ ιαεδηχκ ηνίεδηε ακαβηαίμ κα πάνεζ ιμονμοκέθαζμ, βεβμκυξ 

πμο δείπκεζ ημ ιέβεεμξ ημο επζζζηζζηζημφ πνμαθήιαημξ ζηζξ ιζηνέξ δθζηίεξ 2.  

Ξηα πθαίζζα ηδξ ίδζαξ ιένζικαξ, εβηφηθζμξ ημο οπμονβείμο Μαζδείαξ ζοκζζ-

ημφζε ηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ ζπμθζηχκ ηήπςκ ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ ηςκ δαζηάθςκ 

ημοξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ δζαηνμθή ιε ςιά ηνειιφδζα, πζπενζέξ ηαζ ποιυ θειμκζμφ, βζα 

κα πνμθοθάζζμκηαζ απυ αζεέκεζεξ μθεζθυιεκεξ ζημκ οπμζζηζζιυ. Ομ ίδζμ ημ οπμ-

ονβείμ, ιάθζζηα, πμνδβμφζε πνδιαηζηυ πμζυ βζα αβμνά θειμκζχκ, χζηε ηάεε πνςί 

μ δάζηαθμξ κα δίκεζ ζημοξ ιαεδηέξ ημο θίβμ κενυ ιε ζηαβυκεξ θειμκζμφ3. 

Λζ ηναβζηέξ επζπηχζεζξ ημο οπμζζηζζιμφ , ηςκ παζδζχκ ζδζαίηενα, ηζκδημπμί-

δζακ ηαζ ηδκ ελυνζζηδ ηοαένκδζδ ημο ΖαΎνμο. Δ πακηεθήξ ζπεδυκ έθθεζρδ βάθαη-

ημξ εεςνείημ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, αζηία βζα ηδκ επέηηαζδ ηςκ επζδδιζχκ  ηαζ επμιέ-

κςξ ηδκ αηυια ιεβαθφηενδ αφλδζδ ηδξ  παζδζηήξ εκδζζιυηδηαξ. Γζ αοηυ, φζηενα 

απυ εκένβεζεξ ημο πνςεοπμονβμφ Βιι. Οζμοδενμφ, απμθαζίζηδηε, πανά ημκ αβ-

βθζηυ απμηθεζζιυ, δ απμζημθή 100 ηυκκςκ ημκζμνημπμζδιέκμο βάθαηημξ ζηδκ Βθ-

θάδα4.   

 

δ. Ξαξακέιεζε ηνπ επηζηηηζηηθνύ πξνβιήκαηνο ζηελ επαξρία από 

ην «Θξάηνο ησλ Αζελώλ» 

Λζ πνμακαθενεείζεξ πνμζπάεεζεξ ακηζιεηχπζζδξ ημο επζζζηζζηζημφ απμδείπ-

εδηακ ακεπανηείξ ιπνμζηά ζημ ιέβεεμξ ημο πνμαθήιαημξ . Δ αολδιέκδ ιένζικα 

ηδξ ηοαένκδζδξ βζα ημ ιεβάθμ αζηζηυ ηέκηνμ ηδξ Ώεήκαξ, υπμο ηα εφιαηα ηδξ πε-

ίκαξ ιεηνμφκηακ ζε πζθζάδεξ, πνμηαθμφζε ηζξ ακηζδνάζεζξ ηδξ επανπίαξ πμο έκμζ-

ςεε υηζ παναιεθείηαζ. Ομ δζηαζμθμβδιέκα, θμζπυκ, αολδιέκμ ηοαενκδηζηυ εκδζα-

θένμκ βζα ηδκ πνςηεφμοζα5 ζηδκ ηαηακμιή ηςκ δζαεέζζιςκ ηνμθίιςκ, εεςνείηαζ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ» αν.θ. 210, 10-8-41, αν.θ.120, 20-5-42 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ» αν.θ. 302, 10-12-43, αν.θ.304, 12-12-43 – Η. Θανζκέθθδξ, (1993), ζ. 72-3.   
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 265, 15-10-41 – Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ.9108, 15-10-41. 
4 Βιι. Οζμοδενυξ, (1946), ζ. 111-113 
5 Λζ πενζβναθέξ ημο δνάιαημξ πμο γμφζε μ πθδεοζιυξ ηδξ Ώεήκαξ ζοπκά αζθκζδζάγμοκ ιε ηδκ ηναβζ-

ηυηδηά ημοξ ηαζ ημκ πζμ πνμεημζιαζιέκμ ακαβκχζηδ. Λ Ξάαααξ Μαπαδυπμοθμξ, «κμιάνπδξ πανά ης 
πνςεοπμονβχ» ηδκ πενίμδμ αοηή, αθμφ πενζβνάθεζ (ημκ Ληηχανδ ημο ΄41) ηδ ααειζαία έθθεζρδ ηςκ 

αβαεχκ, ηδκ οπμαάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ υζςκ πμοθζμφκηακ ζοκδοαγυιεκδ ιε οπένμβηδ αφλδζδ ηδξ 
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ιενμθδρία απυ ημ «Ζνάημξ ηςκ Ώεδκχκ» ηαζ πνμηαθεί ηζξ δζαιανηονίεξ ηςκ πα-

ναβυκηςκ ηδξ ΏπαΎαξ.  

Θε επακεζθδιιέκεξ εηηθήζεζξ μζ ημπζημί άνπμκηεξ πνμζπαεμφκ κα απμζπά-

ζμοκ βζα ηδκ Μάηνα ηάπμζεξ πμζυηδηεξ απυ ηα εζζαβυιεκα ηνυθζια, αθθά πνμζ-

ηνμφμοκ ζοπκά ζηδ δζηαζμθμβία ηδξ έθθεζρδξ ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ  ηαζ ημο παναη-

ηδνζζιμφ ηδξ πενζμπήξ ςξ αβνμηζηήξ1. Ραναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ υηζ θμνηίμ 

7.000 ηυκςκ αθεονζμφ, πμο έθηαζε απυ ηδκ Εηαθία ζηδκ Μάηνα, πνμμνίγμκηακ 

απμηθεζζηζηά βζα ηδκ Ώεήκα, πανυηζ ζημκ Μεζναζά είπε θηάζεζ ήδδ ηαζ άθθμ θμν-

ηίμ αθεονζμφ ηδκ πνμδβμφιεκδ ιένα. Οεθζηά δυεδηακ ιυκμ 30 ηυκμζ αθεονζμφ βζα 

κα ιμζναζηεί, ιέζς ημο μζημβεκεζαημφ δεθηίμο, ζημοξ Μαηνζκμφξ.  

ιςξ, δ πμζυηδηα αοηή απμδείπηδηε εθάπζζηδ βζα ηζξ ακάβηεξ ημο πθδεοζ-

ιμφ. Ώηυια ηαζ μζ οπάθθδθμζ ημο οπμονβείμο Βπζζζηζζιμφ, πμο ανίζημκηακ ζηδκ 

Μάηνα βζα κα παναθάαμοκ ημ θμνηίμ, ακαβκχνζζακ ημ ιέβεεμξ ημο  πνμαθήιαημξ 

ηαζ ακέααθακ ηδκ ακαπχνδζή ημοξ πθδνμθμνχκηαξ ημοξ ανιυδζμοξ ζηδκ Ώεήκα 

βζα ηδκ ακαηαναπή ζηδκ πυθδ, θυβς ημο βεκζημφ αζηήιαημξ κα δμεεί ιεβαθφηενδ 

πμζυηδηα αθεονζμφ. Οαοηυπνμκα, επζηνμπή απυ πμθζηζημφξ , εηηθδζζαζηζημφξ πα-

νάβμκηεξ ηαζ ημκ πνυεδνμ ημο Βνβαηζημφ ηέκηνμο ηαλίδερε ζηδκ πνςηεφμοζα βζα 

κα εηεέζεζ αοημπνμζχπςξ ζημκ πνςεοπμονβυ ηδκ ηναβζηή επζζζηζζηζηή ηαηάζηα-

ζδ ηδξ πυθδξ ηαζ κα γδηήζεζ ιενίδζμ ζηα απμζηεθθυιεκα απυ ημ ελςηενζηυ ηνυθζ-

ια2.  

Λζ δοζημθίεξ ζημκ επζζζηζζιυ αολήεδηακ  ηνεζξ ιήκεξ ανβυηενα. Ξςνεία ηδ-

θεβναθδιάηςκ δζαιανηονίαξ αθθά ηαζ εηηθήζεςκ βζα απμζημθή αθεονζμφ ηαζ 

ηνμθίιςκ ζηδκ πυθδ ηαηαηθφγεζ ηζξ εθδιενίδεξ. Λ δήιανπμξ ηδξ Μάηναξ, ενβαημ-

τπαθθδθζημί ζφθθμβμζ, ειπμνμαζμιήπακμζ, επαββεθιαηζηέξ εκχζεζξ ηαζ ζδζςηζημί 

ζφθθμβμζ, ιε ηδθεβναθήιαηά ημοξ πνμξ ημκ πνςεοπμονβυ, ημ οπμονβείμ Βπζζζ-

ηζζιμφ ηαζ ημκ Βνοενυ Ξηαονυ δζεηηναβςδμφκ ηδκ επζζζηζζηζηή ηαηάζηαζδ ηδξ 

πυθδξ, πανμοζζάγμκηαξ ςξ απυδεζλδ ηδκ αφλδζδ ημο ανζειμφ εακάηςκ απυ πείκα 3. 

Οεθζηά, απυ ημκ Ξεπηέιανζμ ημο 1942, υηακ δ πυθδ ηδξ Μάηναξ παναηηδνίζηδηε 

απυ ημκ Βνοενυ Ξηαονυ ιεβάθμ αζηζηυ ηέκηνμ, άνπζζακ κα ιμζνάγμκηαζ 50 δνάιζα 

                                                                                                                                    
 
ηζιήξ ημοξ, ηαηαθήβεζ ζηδ δζαπίζηςζδ: «Αεκ πζζηεφς ιζα πμθζμνηδιέκδ πυθζξ κα οπέθενε πμηέ πενζζ-

ζυηενμ απυ ηδκ Ώεήκα». ΒΗΕΏ, ανπείμ Ξ. Μαπαδυπμοθμο, Φ.1. - Μανυιμζα ήηακ ηαζ δ εηηίιδζδ ημο 
ζηναηδβμφ Ογεθυγμ, δζμζηδηή ηδξ 11δξ Εηαθζηήξ ζηναηζάξ: «Θπμνεί κα πεζ θοζζηά ηακείξ υηζ ημ εθθδκζηυ 

πνυαθδια είκαζ ημ πνυαθδια ηδξ Ώεήκαξ». M.Mazower, (1994), ζ.58. 
1 Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 41 – ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 123. 
2 Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 9229, 6-3-42, αν.θ.9230, 7-3-42, αν.θ.9231, 8-3-42. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ Μαηνχκ», αν.θ. 104,1-5-42,  αν.θ.105, 2-5-42 
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ρςιζμφ ηδκ διένα1.  

Ομ εκδζαθένμκ απ΄ υθδ αοηή ηδκ ηίκδζδ είκαζ υηζ μζ δζαιανηονίεξ δεκ πνμ-

ένπμκηαζ ιυκμ απυ ημοξ ιζζεςημφξ, πμο ηονίςξ πθήηημκηακ απυ ημκ πθδεςνζζιυ 

ηαζ ηδκ ιαφνδ αβμνά, αθθά ηαζ απυ εηπνμζχπμοξ επαββεθιαηζχκ δζαθυνςκ ηθά-

δςκ (εζζαβςβείξ, επαββεθιαηίεξ ηαζ αζμηέπκεξ, αοημηζκδηζζηέξ, βζαηνμφξ). Ομ 

πνυαθδια, θμζπυκ, αθμνμφζε υθεξ ζπεδυκ ηζξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ ηςκ αζηζηχκ 

ηέκηνςκ, υπςξ απμηαθφπηεζ ηαζ ζπεηζηυ άνενμ ημο Α. Ηάβανδ ζηδκ εθδιενίδα 

«Οδθέβναθμξ». Βλίζμο αλζμζδιείςηδ είκαζ δ δναζηδνζμπμίδζδ ηςκ ημπζηχκ ανπχκ  

ζημ γήηδια (ςεμφιεκδ πζεακυηαηα απυ ηδκ έηηαζδ πμο πήνε ημ πνυαθδια ηαζ ημ 

θυαμ ακηζδνάζεςκ) ιε παναζηάζεζξ ηαζ δζαιανηονίεξ ηυζμ ζηζξ ηαημπζηέξ ανπέξ, 

υζμ ηαζ ζηδκ «ηοαένκδζδ»2.  

Βλάθθμο, ειπζζηεοηζηυ έββναθμ ημο επζηεηναιιέκμο ηδξ ελυνζζηδξ εθθδκ ζ-

ηήξ ηοαένκδζδξ ζηδ Ξημηπυθιδ ακαθένεηαζ ζηδ δοζημθία ιεηαθμνάξ ηνμθίιςκ 

ζηδκ επανπία, θυβς απαβμνεφζεςκ ηαζ ηςκ Άββθςκ ηαζ ηςκ Γενιακχκ. Λζ ηεθεο-

ηαίμζ ιάθζζηα δεκ επέηνεπακ ημκ ηαηάπθμο πθμίςκ  ιε επζζζηζζηζηή αμήεεζα απυ 

ημκ Ζακαδά ζε άθθα εθθδκζηά θζιάκζα εηηυξ ημο Μεζναζά ηαζ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ3.  

Μανυιμζα ακηζπαθυηδηα ιε ηδκ πνςηεφμοζα  πνμηαθείηαζ υηακ δ Ώβμνακμ-

ιία απμθάζζζε κα επζηνέπεηαζ δ δζαηίκδζδ μνζζιέκδξ πμζυηδηαξ απαβμνεοιέκςκ 

ηνμθίιςκ απυ κμιυ ζε κμιυ. Μνμθακχξ ημ ιέηνμ δζεοηυθοκε ηδκ δζάεεζδ ιεβά-

θμο ιένμοξ ηδξ παναβςβήξ ζηδκ Ώεήκα, αδζαθμνχκηαξ βζα ηζξ εθθείρεζξ αβαεχκ 

ζηδκ επανπία. Ώκηίεεηα, δ απαβυνεοζδ (ιε ζηυπμ κα παηαπεεί δ ιαφνδ αβμνά) 

δζαηίκδζδξ ζζηδνχκ απυ κμιυ ζε κμιυ ειπυδζγε ηδκ δζαηίκδζδ ημο πενζζζεφιαημξ 

ημο ανααμζίημο ηδξ Ώζηςθμαηανκακίαξ ζηδκ Μάηνα. Δ έθθεζρδ ααζζηχκ αβαεχκ 

ζηδκ επανπία ηαζ δ αδοκαιία εζζαβςβήξ απυ άθθεξ πενζμπέξ εηθνάγεηαζ ζηδκ έη-

ηθδζδ ηδξ εθδιενίδαξ «Οδθέβναθμξ» (πμο εζηζάγεζ ζ΄υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαημ-

πήξ ζημ επζζζηζζηζηυ πνυαθδια ηδξ πυθδξ) πνμξ ημ κμιάνπδ Ζ. Ξπήθζμ κα γδηήζεζ 

απυ ηδκ Εηαθζηή Αζμίηδζδ κα ιεζμθααήζεζ ζηδκ «ηοαένκδζδ», χζηε κα επζηναπεί 

δ εζζαβςβή θαδζμφ απυ ηα Βπηάκδζα ηαζ μζπνίςκ απυ ηδκ Ώζηςθμαηανκακία ηαζ 

Ήπεζνμ βζα ηζξ ακάβηεξ ημο παηνασημφ θαμφ4.  

Ζαζ ηα επυιεκα πνυκζα ένπμκηαζ ζημ θςξ πανυιμζεξ δζαιανηονίεξ, αθμφ 

αηυια ηαζ ημ θάδζ πμο παναηναηήεδηε ζηδκ ΏπαΎα ιεηαθένεηαζ ζηδκ Ώεήκα ηαζ μζ 

Ώεδκαίμζ ημ αβμνάγμοκ πνμξ 4.000 δναπιέξ ηδκ μηά, εκχ μζ Μαηνζκμί πνμξ 9 .000-

                                           
1 Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 49. 
2 Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ.9230, 7-3-42 - Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ.9231, 8-3-42 - Α.Ηάβανδξ, 

(1946), ζ. 42 - ΐ.Ηάγανδξ, (1989), ζ 84. 
3 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ. 51.3/1944.  
4 Βθ. «Οδθέβναθμξ»,αν.θ.9100, 4-10-41 – αν.θ.9135, 4-11-41. 
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10.000. Ομ ίδζμ βίκεηαζ ηαζ ιε άθθα πνμσυκηα πμο  πανάβμκηαζ ηαζ ελάβμκηαζ απυ 

ηδκ ΏπαΎα, αθθά δ ηζιή ημοξ ηαηαθήβεζ κα λεπενκά ηαηά πμθφ ηδκ ηζιή ιε ηδκ μ-

πμία δζαηίεεκηαζ ζηδκ πνςηεφμοζα. Ομ αθεφνζ, πμο ζηδκ Ώεήκα πμοθζέηαζ 1.000 

δναπιέξ, ζηδκ Μάηνα θηάκεζ ζε δζπθάζζα ηζιή, δζαθμνά πμο μζ ανιυδζμζ ηδκ δζηα-

ζμθμβμφκ ιε έλμδα ιεηαθμνάξ. Μνυηεζηαζ, υιςξ, βζα πνυθαζδ, αθμφ ημ αθεφνζ 

ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ ηυζηζγε ιε ηα έλμδα ιεηαθμνάξ 400 δναπιέξ ηδκ μηά1. 

Μάθζ, δδθαδή, παναηδνείηαζ ηάπμζα ιενμθδρία οπέν ημο αεδκασημφ ηέκηνμ-

ο, ημ μπμίμ, ηαηά ηδκ άπμρδ ηςκ Μαηνζκχκ δδιμζζμβνάθςκ, είκαζ εοκμδιέκμ ηαζ 

απυ άθθεξ πθεονέξ. Γζα πανάδεζβια , μζ δδιυζζμζ οπάθθδθμζ ζηδκ Ώεήκα πθδνχ-

κμκηαζ ακά δεηαπεκεήιενμ ηαζ ζηδκ επανπία ακά εζημζαήιενμ. Ξηδκ «ιαφνδ αβμ-

νά» ηδξ Ώεήκαξ ανίζηεζ ηακείξ 70 δναπιέξ ημ παηέημ ηα ηζζβάνα, εκχ ζηδκ επαν-

πία 120. Δ εθδιενίδα «Οδθέβναθμξ» θηάκεζ κα ηαηδβμνεί ημοξ Ώεδκαίμοξ ςξ ο-

πεφεοκμοξ βζα ηδκ αφλδζδ ηζιχκ ηςκ αβαεχκ, αθμφ «ιε ημ ελμβηςιέκμκ πμνημ-

θυθζμκ» εηζηναηεφμοκ ζηζξ επανπίεξ ιε απμηέθεζια «κα ιδκ ιείκεζ θίεμξ επί θί-

εμο» ηαζ μζ πηςπμί επανπζχηεξ κα πεεαίκμοκ απυ ηδκ πε ίκα2. 

 

ε. Κέηξα ησλ αξρώλ θαηνρήο γηα ην επηζηηηζηηθό 

Ομ πνυαθδια ημο επζζζηζζιμφ ήηακ ηενάζηζμ βζα υθεξ ηζξ πενζμπέξ ηδξ εθ-

θδκζηήξ επζηνάηεζαξ. Ζαηά ημκ Ρ. Φθάσζεν, «ζηδκ Ζαημπή δ πείκα είπε πενζζζυηε-

να εφιαηα απυ υ,ηζ ζοκμθζηά μζ αμιαανδζζιμί, μ ακηανημπυθειμξ ηαζ αοηά αηυιδ 

ηα ακηίπμζκα ηςκ ηαηαηηδηχκ»3. Ώπ΄ηδκ πθεονά ημοξ μζ ηαημπζηέξ ανπέξ έδεζλακ 

κα εκδζαθένμκηαζ βζα ηδκ έθθεζρδ αβαεχκ  πμο πανμοζζάζηδηε απυ ηζξ πνχηεξ ιέ-

νεξ ηδξ πανμοζίαξ ημοξ. Λζ Γενιακμί, ιάθζζηα, οπμζπέεδηακ αηυια ηαζ ηδ ιεηα-

θμνά ηνμθίιςκ απυ ηδ Γενιακία ζε πενίπηςζδ πμο δεκ απμδχζμοκ ηα άθθα ιέη-

να πμο πάνεδηακ βζα ηδ θφζδ ημο επζζζηζζηζημφ, ακ ηαζ αοηυ ζοκέαδ βζα πμθφ 

ιζηνέξ πμζυηδηεξ ηεθζηά4.  

Θεηά ημ πςνζζιυ ημο εθθδκζημφ πχνμο απυ ηζξ δοκάιεζξ ημο Άλμκα ζε γχ-

κεξ ηονζανπίαξ, οπήνλε ιζα ακηζδζηία ιεηαλφ Εηαθχκ ηαζ Γενιακχκ βζα ημ πμζμξ εα 

έπνεπε κα θνμκηίζεζ βζα ηδκ ηνμθμδμζία ηδξ πχναξ, αθμφ δεκ οπήνπακ πζα απμ-

                                           
1 Βθ. «Οαποδνυιμξ», αν.θ. 4763, 19-5-43 - Βθ. «Ιεμθυβμξ». αν.θ. 271, 4-11-43. 
2 Βθ. «Οδθέβναθμξ»,αν.θ.9100, 4-10-41 - αν.θ.9230, 7-3-42   
3 Ρ. Φθάσζεν, η.Ώ΄, (1995), ζ. 194. Ώκ ηαζ ζοκδείγεηαζ κα απμδίδμκηαζ εοεφκεξ ηονίςξ ζημοξ ηαηαηηδ-

ηέξ, ιζα ζεζνά απυ πανάβμκηεξ ζοκηέθεζακ ζημ απμηέθεζια αοηυ. Βηηυξ απυ ηζξ ηάεε είδμοξ ανπαβέξ 
ηαζ επζηάλεζξ ηςκ Εηαθμβενιακχκ, οπεφεοκδ εεςνείηαζ δ επζδείκςζδ (ελαζηίαξ ηςκ δοζιεκχκ επζπηχ-

ζεςκ ημο πμθέιμο) ηδξ πνυκζαξ ακεπάνηεζαξ ηδξ εθθδκζηήξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ, εκχ ηαεμνζζηζηή 

οπήνλε δ άηεβηηδ ανεηακζηή ζηάζδ (ιε ηδκ ζφιθςκδ βκχιδ ηδξ εθθδκζηήξ ηοαένκδζδξ ημο ΖαΎνμο) 
ζημ εέια ημο απμηθεζζιμφ ηδξ πχναξ απυ εζζαβςβέξ ηνμθίιςκ. Ρ. Φθάσζεν, η.Ώ΄, (1995), ζ. 196-204. 
4 Βθ. «Ώπμβεοιαηζκή», αν.θ. 208, 2-5-41.   
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εέιαηα. Ξηδκ πναβιαηζηυηδηα μζ Γενιακμί, πμο είπακ ηαηάζπεζ ηδκ εθθδκζηή πα-

ναβςβή βζα θμβανζαζιυ ημοξ ηαζ επμιέκςξ ήηακ μζ ηφνζμζ οπεφεοκμζ ημο πνμαθή-

ιαημξ, ακέεεζακ ζημοξ ζοιιάπμοξ ημοξ (Εηαθμφξ ηαζ ΐμφθβανμοξ) ηδκ ηνμθμδμ-

ζία ηδξ πχναξ, χζηε κα ιδκ οπάνλεζ έθθεζρδ αβαεχκ ζηδ Γενιακία. Σζηυζμ, ιυκμ 

μζ Εηαθμί ακηαπμηνίεδηακ ζηέθκμκηαξ ζζηδνά. Γεκζηά, εηθνάζηδηε ιεβαθφηενδ δζ-

άεεζδ απμζημθήξ ηνμθίιςκ απυ ημοξ Εηαθμφξ, εκχ μζ Γενιακμί πνμζπάεδζακ  ημ-

οξ «θμνηχζμοκ» ημ πνυαθδια, αθμφ δ Βθθάδα ακήηε, ηαηά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ 

ηδξ, ζηδκ ζηαθζηή γχκδ1. 

ηακ, ημκ πεζιχκα ημο ΄42, ημ πνυαθδια ημο επζζζηζζιμφ έβζκε αηακεχ-

δεξ, μζ πθδνελμφζζμζ ημο Άλμκα ζηδκ Βθθάδα δζέηαλακ κα ζηαιαηήζμοκ μζ ελαβς-

βέξ ηνμθίιςκ ηαζ κα αολδεμφκ μζ εζζαβςβέξ, εκχ πανάθθδθα πενζυνζγακ ηζξ ηάεε 

είδμοξ δζηέξ ημοξ πνμιήεεζεξ απυ ηδκ εθθδκζηή αβμνά. Ομκζγυηακ αηυια υηζ δ εη-

ηέθεζδ ηςκ παναπάκς εκημθχκ εα είκαζ άιεζδ2. Ξηα πθαίζζα ηδξ πνμζπάεεζαξ ε-

λεφνεζδξ θφζδξ ζημ πνυαθδια επζζζηζζιμφ ηςκ Βθθήκςκ, μ οπμονβυξ Βπζζζηζζιμφ 

Γημηγαιάκδξ επζζηέθηδηε ηδκ Γενιακία ηαζ ηδκ Εηαθία. Σζηυζμ, πέηοπε απθχξ κα 

απμζηαθμφκ μ Γενιακυξ Ιμσιπάπεν ηαζ μ Εηαθυξ Ιη΄Ώβημζηίκμ ςξ μζημκμιζημί ει-

πεζνμβκχιμκεξ, μζ μπμίμζ, ηαηά ηδκ ηοαένκδζδ ΖαΎνμο, ηαηάθενακ ημ ακηίεεημ 

απ΄ημ επζδζςηυιεκμ απμηέθεζια, πνμηαθχκηαξ ακηίδναζδ ζηδκ αβμνά ιε οπεν-

δζπθαζζαζιυ υθςκ ηςκ εζδχκ ιέζα ζε είημζζ ιένεξ3. 

 ΐαζζγυιεκμζ ζηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ιαξ πανέπεζ μ ημπζηυξ ηφπμξ, δζαπζζηχ-

κμοιε υηζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ μζ Εηαθμί δεκ αδζαθυνδζακ ιπνμζηά ζηδκ δοζηοπία 

ημο εθθδκζημφ πθδεοζιμφ, θνυκηζζακ βζα ηζξ επζζζηζζηζηέξ ακάβηεξ ημο ηαζ ημ 

έδεζλακ έιπναηηα απμζηέθθμκηαξ ηάπμζα ηνυθζια ζηζξ δφζημθεξ πενζζηάζεζξ. Δ 

ζηαθζηή δζμίηδζδ ζηδκ Μάηνα ακέεεζε ζε κμιάνπεξ ηαζ δήιανπμοξ ηδκ δζαηίιδζδ 

πνμσυκηςκ ηαζ πνχηςκ οθχκ, απεζθχκηαξ ιε πνυζηζιμ, θοθάηζζδ αηυια ηαζ πμζκή 

εακάημο υπμζμκ ηνφαεζ ή ηαηαζηνέθεζ πνμσυκηα ηαζ βίκεηαζ, ιε αοηυ ημκ ηνυπμ, 

αίηζμξ δζαηάναλδξ ηδξ δδιυζζαξ ηάλδξ4.  

Οαοηυπνμκα, αμήεδζε αηυια πενζζζυηενμ ιε ηδκ απμζημθή (φζηενα απυ 

δζαηαβή ημο Ιημφηζε) απυ ηδκ Εηαθία ζδιακηζηήξ πμζυηδηαξ ηνμθίιςκ βζα  δζα-

κμιή ζε υθδ ηδκ Μεθμπυκκδζμ. Βπίζδξ, ηαηέααθε πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ εζζαβςβή 

ηζ άθθςκ πμζμηήηςκ ηνμθίιςκ, απέζηεζθε ζζημζπυνμοξ βζα ηαθθζένβεζα, δζέεεζε 

δζηά ηδξ ιεηαθμνζηά ιέζα ηαζ ηαφζζια βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ζοζζζηίςκ, πμ-

                                           
1 M.Mazower, (1994), ζ.57-58 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.249, 30-10-42 
3 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο,Φ.6/1943.  
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 179, 4-7-41 
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νήβδζε πμζυηδηεξ ααζζηχκ αβαεχκ (20 ηυκμοξ αθεφνζ, γοιανζηά, νφγζ), πνμζέθε-

νε ηνυθζια βζα κα δζακειδεμφκ πνμ ηςκ εμνηχκ ηςκ Ρνζζημοβέκκςκ ηαζ ημο Μάζ-

πα, ελαζθάθζζε επάνηεζα βάθαημξ ζημ Αδιμηζηυ Ιμζμημιείμ.  Ώκαθένεηαζ, ιάθζζ-

ηα, υηζ ζηδκ επέηεζμ ίδνοζδξ ηδξ Νχιδξ παναηναηήεδηε θαβδηυ απυ ημ ζοζζίηζμ 

ηςκ Εηαθχκ ζηναηζςηχκ βζα κα δζακειδεεί ζε άπμνα παζδζά 1.  

Ξε έηηθδζδ ημο αζμιήπακμο Μ. Ζνδηζημφ κα δμεεί ηάπμζα ζοκδνμιή απυ ηζξ 

ζηαθζηέξ ανπέξ χζηε κα ιδκ ελακαβηαζηεί κα ζηαιαηήζεζ ηα ζοζζίηζα πμο δίκμκ-

ηακ ζημοξ ενβαγυιεκμοξ ζημ ενβμζηάζζυ ημο,  μ Εηαθυξ Αζμζηδηήξ ημο απάκηδζε 

εεηζηά, δδθχκμκηαξ υηζ βίκμκηαζ εκένβεζεξ βζα υθμ ημκ παηνζκυ θαυ κα ιδκ ζηενδ-

εεί ημ ρςιί2. Ξφιθςκα ιε ηδκ εηηίιδζδ ημο «Ιεμθυβμο», ηα 20 .000 άημια πμο 

ζοκηδνμφκηακ απυ ηα ζοζζίηζα υθεζθακ ηδκ ζίηζζή ημοξ ζηδ ζοκδνμιή ηςκ ηα-

ηαηηδηχκ. Ραναηηδνζζηζηή είκαζ δ πνμζθμνά ημο Εηαθμφ ζηναηδβμφ δζμζηδηή μ 

μπμίμξ, ζφιθςκα ιε δδιμζζεφιαηα ηδξ επμπήξ, πνμζέθενε ηνυθζια απυ ηδκ Εηα-

θζηή επζιεθδηεία βζα ηα ζοζζίηζα ηαζ δζέηαλε κα ζηαθμφκ ααβυκζα ιε παηάηεξ απυ 

ηδκ Ονίπμθδ3.  

Μανάθθδθα ιε υθεξ αοηέξ ηζξ εκένβεζεξ, μζ Εηαθμί βζα κα ζοκηεθέζμοκ πζμ 

απμηεθεζιαηζηά ζηδκ επίθοζδ ημο επζζζηζζηζημφ πνμαθήιαημξ,  πνςημζηάηδζακ 

ζηα ιέηνα βζα ηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ παναβςβήξ ημο ζζηανζμφ βζα ημκ πθδεοζιυ 

ηςκ πυθεςκ ηαζ ελέδςζακ αοζηδνέξ δζαηαβέξ βζα ηδκ πάηαλδ ηδξ αζζπνμηένδεζαξ, 

επζζηαηχκηαξ ζηδκ εθανιμβή ημοξ4.  

Ξοιπθδνςιαηζηή ζε υθα αοηά οπήνλε δ ζδζμηεθήξ αθθά πνήζζιδ ηαηηζηή 

πμθθχκ Εηαθχκ ζηναηζςηχκ κα ακηαθθάζμοκ ηνυθζια ημο ζοζζζηίμο ή ηδξ επζιε-

θδηείαξ ημοξ. «Έηζζ πμθθμί Έθθδκεξ αμθεφηδηακ. Λ Εηαθυξ ζηναηζχηδξ έααγε νφγζ 

ζημ ζαηάηζ ημο ηαζ, υηακ ήεεθε κα ζμο ημ δχζεζ, έθοκε ημ ιακίηζ ημο ηαζ ποκυηακ 

ημ νφγζ», εοιάηαζ μ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ. Άθθεξ θμνέξ, ζοιπθδνχκεζ, Έθθδκεξ έπε-

ζεακ ημοξ Εηαθμφξ κα ημοξ θένμοκ πακζυηεξ ηαζ έηακακ, ιε ηδ αμήεεζά ημοξ, έκα 

είδμξ ιαφνδξ αβμνάξ.  

Μνμζπαεχκηαξ κα ακζπκεφζμοιε ηα αίηζα ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ ζηαθζηχκ 

ανπχκ ζημ εέια αοηυ, εα ενεοκήζμοιε ανπζηά ηδ ζηάζδ ημο θμβμηνζκυιεκμο ημ-

πζημφ ηφπμο. Λζ εθδιενίδεξ, πμο ιαξ ιεηαθένμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ εκένβε-

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ». αν.θ. 181, 8-7-41 – αν.θ.186, 12-7-41 - αν.θ. 122, 23-5-43 – αν.θ. 229, 3-9-41  - 

αν.θ.39, 15-2-42 - αν.θ.325, 24-12-41 - αν.θ.326, 25-12-41 - αν.θ. 269, 24-11-42 – αν.θ. 323, 21-
12-41 - αν. θ.95, 22-4-42 - Βθ. «Οδθέβναθμξ» αν.θ. 9035, 7-7-41 - εθ. «Οαποδνυιμξ», 

αν.θ.3421, 5-4-42. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ». αν.θ. 110, 8-5-42 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ». αν.θ. 226, 30-8-41 - Βθ. «Οδθέβναθμξ» αν.θ.9080, 30-8-41. 
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ». αν.θ. 165, 18-6-41 
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ζεξ ηςκ ζηαθζηχκ ανπχκ ηαζ εηεεζάγμοκ ηδκ πνμζθμνά ημοξ, δεκ λεπκμφκ κα οπεκ-

εοιίζμοκ ηαζ ημ επζγδημφιεκμ ακηάθθαβια, πμο είκαζ δ ηήνδζδ ηδξ πεζεανπίαξ ηαζ 

δ κμιζιμθνμζφκδ ηςκ πμθζηχκ, ηαεχξ δ επζδε ίκςζδ ηςκ ζοκεδηχκ δζααίςζδξ εί-

καζ πνμθακέξ υηζ δδιζμονβμφζε ακηζδνάζεζξ, ακ υπζ ελεβένζεζξ, ηαηά ηςκ ηαηαη-

ηδηχκ1. Θζθμφκ βζα «θαζζζηζηή ημζκςκζηή δεζηή» πμο εθανιυγεηαζ ηαζ ζηδκ Βθθά-

δα ηαζ ημκίγμοκ ηδ ζοκεζζθμνά ηςκ δοκάιεςκ ηαημπήξ, δζαρεφδμκηαξ ηδκ πνμπα-

βάκδα ηςκ Ώββθμζμαζεηζηχκ υηζ μζ ηαηαηηδηέξ αθαζνμφκ απυ ηδκ Βθθάδα είδδ δ ζ-

αηνμθήξ ηαζ μζ άκενςπμζ πεεαίκμοκ ζημοξ δνυιμοξ απυ ηδκ πείκα. Ώκηίεεηα, εβ-

ηαθμφκ ημοξ Άββθμοξ - πνχδκ ζφιιαπμοξ βζα ημκ απμηθεζζιυ ζε αάνμξ ηςκ Βθθή-

κςκ ηαζ ημκίγμοκ ηάπμζεξ άζημπεξ εκένβεζέξ ημοξ, υπςξ ηδ αφεζζδ πθμίμο ιε θμν-

ηίμ ζηαθίδαξ ζηα δοηζηά ηδξ Μεθμπμκκήζμο. Θάθζζηα, εηεεζάγμοκ ηδκ απμθαζζζ-

ηζηήξ ζδιαζίαξ αμήεεζα ηαζ ηδκ «ακζδζμηεθή πμθζηζηή» ηςκ Εηαθχκ πμο δζαεέημοκ 

ηαζ απυ ημ οζηένδιά ημοξ βζα ημκ απασηυ θαυ, ηαηαθήβμκηαξ ζε πνμηνμπέξ πενί 

κμιζιμθνμζφκδξ ςξ έκδεζλδ εοβκςιμζφκδξ βζα ηδ ζηάζδ ημοξ αοηή2.  

Βκηεθχξ δζαθμνεηζηή πενζβνάθεηαζ  απυ άθθεξ πδβέξ δ ζηάζδ ηςκ ηαηαηηδ-

ηχκ Εηαθχκ ζημ επζζζηζζηζηυ. Λ Α. Ηάβανδξ, ιαπδηζηυξ (εζδζηά βζα ημ επζζζηζζηζηυ) 

ανενμβνάθμξ ημο «Οδθέβναθμο» , ακαθένεζ υηζ, ιέπνζ ημοξ πνχημοξ ιήκεξ ημο 

΄42, ιυκμ ηέζζενεζξ θμνέξ μζ Μαηνζκμί πήνακ απυ ηδ «βεκκαζμδςνία» ηςκ Εηαθχκ 

ηαζ ιυκμ απυ 40 δνάιζα ρςιί ημ άημιμ, ιάθζζηα δε απυ λζκζζιέκα αηαηάθθδθα 

αθεφνζα3. Ώθθά ηαζ μ ιεηαβεκέζηενμξ ιεθεηδηήξ ΐ. Ηάγανδξ αιθζζαδηεί ηζξ υπμζεξ 

ηαθέξ πνμεέζεζξ ηαζ δζαηδνφλεζξ ηςκ ηαηαηηδηχκ ηαζ δεκ ακαθένεζ ηοπυκ πνμζ-

θμνέξ ημοξ. Λ Α. Θαβηνζχηδξ δεκ ηαηδβμνεί ημοξ Εηαθμφξ βζα ηαηάζπεζδ αβαεχκ, 

εεςνεί, υιςξ, υθμοξ ημοξ πενζμνζζιμφξ ιεηαθμνάξ αβαεχκ πμο επέααθακ εζηει-

ιέκμοξ, πνμηεζιέκμο δ πείκα κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ιέζμ ελακαβηαζιμφ ημο πθδ-

εοζιμφ4. Ζαζ δ ηοαένκδζδ ημο ΖαΎνμο ηαηδβμνεί ημοξ Εηαθμφξ βζα ηδκ έθθεζρδ 

θαπακζηχκ, ֺζζπονζγυιεκδ υηζ αοημί ηδκ δδιζμφνβδζακ ιε ημ κα πδβαίκμοκ ζημοξ 

ηυπμοξ παναβςβήξ ηαζ κα παίνκμοκ υ,ηζ οπήνπε5. Ζακείξ επίζδξ απυ ημοξ ενςηδ-

εέκηεξ Μαηνζκμφξ δεκ εοιάηαζ κα δυεδηακ πμηέ ηνυθζια, ιέζς ζοζζζηίςκ ή αθθζ-

χξ, απυ ημοξ Εηαθμφξ6. 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ». αν.θ. 181, 8-7-41 - Βθ. «Οδθέβναθμξ» αν.θ. 9035, 7-7-41 
2 Λ Εηαθυξ δζμζηδηήξ ηδξ Μεθμπμκκήζμο, ζηναηδβυξ Μαθκμφηζ, δζέεεζε βζα ημκ πθδεοζιυ ηδξ ΏπαΎαξ 

300 ηυκμοξ ζζηανζμφ ηαζ παναπςνήεδηακ ζζδδνμδνμιζηά ιέζα βζα ηδ ιεηαθμνά 150 ηυκςκ ζηαθίδαξ. 
Βθ. «Ιεμθυβμξ». αν.θ. 269, 24-11-42 - αν.θ. 229, 3-9-41 - αν.θ.109, 7-5-42.– - Βθ. «Οδθέβναθμξ» 

αν.θ.9080, 30-8-41, αν.θ.9035, 5-7-41. 
3 Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 41 
4 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 78, 86 - Α. Θαβηνζχηδξ, (1949), ζ. 183. 
5 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ. 6/1943. 
6 Ξοκέκηεολδ ιε ημοξ Ι. Ώκαζηαζυπμοθμ, ΐ. ΐεθυπμοθμ, Ώ. Θμοββμθζά, Ώ. Μνζμκά, Β. Γαπανμπμφθμο, 

Θ. Θακςθάημο. 
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ζμκ αθμνά ζηδ αμήεεζα ηςκ Γενιακχκ ζημκ επζζζηζζιυ ηςκ Μαηνζκχκ, 

πανά ηζξ οπμζπέζεζξ ημοξ υηζ εα ιεηαθένμοκ, ακ πνεζαζηεί, ηνυθζια απυ ηδ Γεν-

ιακία, δεκ ανίζημοιε ζημκ θζθζηυ  ηαζ εθεβπυιεκμ απυ αοημφξ ηφπμ ακαββεθίεξ 

πνμζθμνάξ αβαεχκ. ηακ, ζε εθάπζζηεξ πενζπηχζεζξ, μζ εθδιενίδεξ ιζθμφκ βζα 

πνμζθμνά ηνμθίιςκ απυ ημοξ Γενιακμφξ, δ ακαθμνά ημοξ βίκεηαζ , ζπεδυκ πάκηα, 

πςνίξ κα δίκμκηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημζπεία  (ιυκμ ημ Ξεπηέιανδ ημο ΄42 ακαθένεηαζ 

απμζημθή 10.700 ηυκςκ ζζηδνχκ απυ ηδ Γενιακία) . Ξοκήεςξ ακαθένεηαζ βεκζηά 

απμζημθή ηνμθίιςκ απυ ημοξ Εηαθμφξ ηαζ Γενιακμφξ ηαηαηηδηέξ. Βκδεζηηζηυ , ε-

πίζδξ, είκαζ υηζ μζ ακαθμνέξ αοηέξ δεκ ιεηαδίδμκηαζ ςξ αοηυκμιεξ εζδήζεζξ, αθθά 

ζε ακηζπανααμθή ιε ηδκ ηαηηζηή ημο απμηθεζζιμφ πμο ηναημφκ μζ πνχδκ ζφιια-

πμζ ηδξ Βθθάδαξ, μζ Άββθμζ1.  

Ξοιπεναίκμοιε θμζπυκ υηζ δ αμήεεζα ηςκ Γενιακχκ πενζμνίζηδηε, υπςξ 

θαίκεηαζ ηαζ απυ ηζξ πνμπαβακδζζηζηέξ ακαθμνέξ ηςκ εθδιενίδςκ, ζηδ δζεοηυ-

θοκζδ ηςκ απμζημθχκ ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ ηαζ ηδκ εθανιμβή ημο ιέηνμο πα-

ναηνάηδζδξ ηδξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ ηαζ ηδξ δζάεεζήξ ηδξ ζηα αζηζηά ηέκηνα ζε 

πνμζζηέξ ηζιέξ. Ώθθά αηυια ηαζ αοηέξ μζ εκένβεζεξ ηίεεκηαζ οπυ αιθζζαήηδζδ. Λζ 

ζοκεπείξ δζαιανηονίεξ ημο ακηζπνμζχπμο ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ, Ρακξ Βνεκζηνχ-

θε, ζοκδβμνμφκ βζα ημ εκηεθχξ ακηίεεημ2.  

Γκςνίγμοιε υηζ μζ Εηαθμί, ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ Γενιακμφξ , είπακ δζηή ημοξ 

επζιεθδηεία ηαζ, υπςξ ζζπονίγεηαζ μ «Ιεμθυβμξ», δεκ αθαίνεζακ ηακέκα είδμξ απυ 

ημκ εθθδκζηυ πθδεοζιυ βζα ηζξ ακάβηεξ ηςκ ζηναηεοιάηςκ ημοξ· κάηζ πανυιμζμ 

δεκ ακαθένεηαζ πμοεεκά βζα ηα βενιακζηά ζηναηεφιαηα3. Ώκηίεεηα, πθδνμθμνίεξ 

ηδξ ηοαένκδζδξ ΖαΎνμο ακαθένμοκ υηζ, πένακ ηςκ άθθςκ ηαηαζπέζεςκ, υθδ δ 

παναβςβή θαδζμφ ηδξ ζμδεζάξ ημο ΄41 ζηδκ Μεθμπυκκδζμ ηαζ ηδκ Ξηενεά Βθθάδα 

δζμπεηεφηδηε ζηδ Γενιακία, ηαεχξ ηάεε Γενιακυξ ζηναηζχηδξ δζηαζμφκηακ κα πά-

νεζ βζα ημκ εαοηυ ημο ή κα ζηείθεζ ζημ ζπίηζ ημο απυ έκα πεκηυηζθμ θάδζ 4. θα 

αοηά ηα ζημζπεία ιαξ μδδβμφκ ζηδκ εηηίιδζδ υηζ οπάνπεζ αλζμζδιείςηδ  δζαθμνά 

ζοιπενζθμνάξ ηςκ δφμ ζηναηχκ ηαημπήξ έκακηζ ημο επζζζηζζηζημφ πνμαθήιαημξ 

ημο πθδεοζιμφ, δ μπμία πζεακυηαηα ζπεηίγεηαζ ηαζ ιε ηζξ ιαηνμπνυεεζιεξ εδαθζ-

ηέξ αθέρεζξ ηδξ Εηαθίαξ. 

Ξημ πθαίζζμ ηδξ ένεοκαξ βζα ηδ ζηάζδ ηςκ ηαηαηηδηχκ ζημ επζζζηζζηζηυ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.325, 24-12-41 - αν.θ. 229, 3-9-41 – αν.θ. 215, 20-9-42.  
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.67, 19-3-44 – αν.θ. 145, 22-6-44 - Εζημνζηυ Ώνπείμ Θμοζείμο Θπεκάηδ, αν-

πείμ Ι.Αέα, Φ. 262/5, έββν.141, ζημ ελήξ ΕΏΘΘπ..  
3 Α. Θαβηνζχηδξ, (1949), ζ. 183 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 165, 23-7-42 - αν.θ.181, 8-7-41, αν.θ. 240, 
16-9-41 
4 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ. 6/1943. 
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πνυαθδια εεςνμφιε ακαβηαία ιζα ζφκημιδ ακαθμνά ζηδ εέζδ πμο πήνακ μζ Άβ-

βθμζ. Δ Ώββθία εθάνιμγε ηδκ πμθζηζηή ημο απμηθεζζιμφ  ηςκ ηαηεπυιεκςκ απυ ημκ 

Άλμκα πενζμπχκ ιε ηδκ πνμζδμηία υηζ εα δδιζμονβδεμφκ πνμαθήιαηα ζηζξ δοκά-

ιεζξ ημο, θυβς ημο θζιμφ ηαζ ηςκ ζοκαηυθμοεςκ ακαηαναπχκ πμο εα πνμηαθμφκ-

ηακ. Έηζζ, υπζ ιυκμ ηνάηδζε ηδκ Βθθάδα ιαηνζά απυ ηάεε επζζζηζζηζηή αμήεεζα 

(ζηάζδ πμο, ανπζηά ημοθάπζζημκ, οπμζηήνζγακ ηαζ εηπνυζςπμζ ηδξ ελυνζζηδξ εθ-

θδκζηήξ ηοαένκδζδξ, «μ εθθδκζηυξ θαυξ εα πνέπεζ κα πεζκάζεζ βζα κα ελεβενεεί 

εκάκηζα ζημοξ ηαηαηηδηέξ»), αθθά δέζιεοε ηαζ ηδ ιεηαθμνά ηςκ ήδδ αβμναζιέ-

κςκ ζζηδνχκ. Έηζζ, μζ ηαημπζηέξ ανπέξ ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημοξ επέννζπηακ ζημοξ 

Άββθμοξ ηδ ζηένδζδ ηςκ ααζζηχκ αβαεχκ, εκχ μζ Άββθμζ ημοξ ηαηδβμνμφζακ βζα 

ηαηαθήζηεοζδ ηδξ παναβςβήξ ηαζ ηςκ εθμδίςκ  ηαζ ζζπονίγμκηακ υηζ οπήνπε ηίκ-

δοκμξ ηαηάζπεζδξ απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ ηςκ ηνμθίιςκ πμο εα απέζηεζθακ. 

Ομ ζηδκζηυ ημο απμηθεζζιμφ άνπζζε κα αθθάγεζ , υηακ ηα ακηζανεηακζηά αζζ-

εήιαηα ακάιεζα ζημκ πθδεοζιυ δοκαιχκμοκ ηαζ μζ πζέζεζξ ηδξ ημζκήξ βκχιδξ 

(ηονίςξ ζηδκ Ώιενζηή) βίκμκηαζ εκημκυηαηεξ ιπνμζηά ζημ εκδεπυιεκμ αθακζζιμφ 

εκυξ θαμφ πμο, ιε ηίκδοκμ ηδξ γςήξ ημο, έηνοαε ηαζ έηνεθε θοβάδεξ ανεηακμφξ 

ζηναηζχηεξ1. Ραναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ δδιμζίεοια–έηηθδζδ ηδξ «Daily Mirror», 

ημκ Θάνηζμ ημο ΄43, πμο γδηά επεζβυκηςξ αμήεεζα βζα ηα 8 εηαημιιφνζα Έθθδκεξ 

πμο ανβμπεεαίκμοκ, αθμφ πμθέιδζακ βζα πάνδ ηδξ Ώββθίαξ ηαζ πνμζέθενακ πμθ-

θά ζημκ αβχκα ηαηά ημο Άλμκα2. 

 

ζη. Βνήζεηα Γηεζλνύο Δξπζξνύ Πηαπξνύ 

Μανάθθδθα ιε ηα ιέηνα πμο πήνακ μζ οπεφεοκμζ θμνείξ, ζδιακηζηυηαηδ 

οπήνλε ηαζ δ αμήεεζα ημο Αζεεκμφξ Βνοενμφ Ξηαονμφ ζε υθα ηα επίπεδα. Ώπυ ημ 

Φεανμοάνζμ ημο ΄42, ηθζιάηζμ ηδξ μνβάκςζδξ είπε εβηαηαζηαεεί ζηδκ Ώεήκα ηαζ 

ιε ακηζπνμζχπμοξ ζηζξ άθθεξ πυθεζξ επυπηεοε ηδκ υθδ επζπείνδζδ  δζακμιήξ ηςκ 

εζζαβυιεκςκ ζζηδνχκ ηαζ άθθςκ αβαεχκ3.  

Ξηδκ Μάηνα μ Βνοενυξ Ξηαονυξ, ζηεθεπςιέκμξ απυ ηονίεξ ηδξ ιεβαθμαζηζ-

ηήξ ηάλδξ, δζέκεζιε άνημ ηαζ άθθα ηνυθζια, ιμονμοκέθαζμ βζα ηα παζδζά, εκχ έδζκε 

θάνιαηα ηαζ βάθα βζα ημοξ άννςζημοξ ηαζ ημοξ θοιαηζημφξ4. Βζδζηυηενα, εθμδία-

γε ιε θάνιαηα δδιυζζα ηαζ ζδζςηζηά κμζμημιεία, θοθαηέξ, ζηναηυπεδα ζοβηεκ-

                                           
1 Ρ. Φθάσζεν, (1995), η. Ώ΄, ζ. 201-206. 
2 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο., Φ. 18/1942. 
3 M.Mazower, (1994), ζ.73. 
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 68, 21-3-44 – αν.θ.80, 4-4-44 – αν.θ. 71, 24-3-44 – Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Ώ. 

Μνζμκά.  
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ηνχζεςξ ηαζ ζδζχηεξ, φζηενα απυ ζπεηζημφξ εθέβπμοξ, εκχ δζέκεζιε βάθα ηαζ άθθα 

είδδ δζαηνμθήξ ζε ανεθζημφξ ζηαειμφξ, κμζμημιεία  ηαζ ζδνφιαηα1. Ώπυ ημκ Θάν-

ηζμ ημο ΄44 εβηαηαζηάεδηακ ιυκζιμζ λέκμζ ακηζπνυζςπμζ μ Ρακξ Βνεκζηνχθε ηαζ 

μ Άναζκ ΐδηενζηχθ, βζα κα ελεηάγμοκ επζηυπζα ηζξ ακάβηεξ ηςκ ηαημίηςκ ηαζ κα 

ηζξ ιεηαθένμοκ ζηδκ Βπζηνμπή ηδξ Ώεήκαξ, χζηε κα επεηηαεμφκ αηυιδ πενζζζυ-

ηενμ μζ δζακμιέξ αβαεχκ2.  

Δ ζδιαζία ηδξ δνάζδξ ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ δεκ αιθζζαδηείηαζ απυ ηαιία 

πθεονά. Λ Ρ. Φενθεθήξ εοιάηαζ ηδκ αμήεεζα πμο πνμζέθενε ζηα Ζαθάανοηα, ιε-

ηά ημ μθμηαφηςια αθθά ηαζ πνζκ. Θμίναγε 4 μηάδεξ αθεφνζ ακά άημιμ ημ ιήκα , 

υπςξ επίζδξ ιπζγέθζα ηαζ άθθα ηνυθζια. Λζ πμζυηδηεξ ήηακ οπμθμβίζζιεξ. «Αεκ 

πέεαζκεξ πζα απυ πείκα». 

ιςξ δ μνβάκςζδ ζοκακημφζε ζοπκά πμθθέξ δοζημθίεξ ζηδ ιεηαθμνά ηςκ 

αβαεχκ απυ ηδκ Ώεήκα «θυβς ηςκ επζηναημοζχκ πμθειζηχκ ζοκεδηχκ», δδθαδή 

πμθειζηέξ εκένβεζεξ, έθθεζρδ ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ, επζεέζεζξ ηαζ ηθμπέξ ζηζξ α-

πμζημθέξ3. Βλάθθμο, ηδκ επμπή ηδξ βενιακζηήξ δζμίηδζδξ ημοθάπζζημκ, μζ δζακμ-

ιέξ ηνμθίιςκ βίκμκηακ φζηενα απυ έβηνζζδ ηςκ βενιακζηχκ ανπχκ ηαζ δεκ ήηακ 

θίβεξ μζ θμνέξ πμο απαβμνεουηακ ζηδκ μνβάκςζδ κα ζηείθεζ αμήεεζα ζε ηάπμζεξ 

ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ4.  

Ώπυ ηζξ ακαθμνέξ ηςκ απεζηαθιέκςκ ημο ΑΒΞ πνμηφπηεζ υηζ βίκμκηακ επζ-

εέζεζξ ηαηά ηςκ απμζημθχκ ηδξ μνβάκςζδξ, ιε απμηέθεζια ηδ θδζηεία ή ηαζ ημ 

εάκαημ ηάπμζςκ απυ ημοξ εκημθμδυπμοξ ηδξ5. Ξοπκά μζ οπάθθδθμζ ημο Β.Ξ. άθθα-

γακ ηαηεφεοκζδ βζα κα ιδκ βίκμοκ ζηυπμξ ηςκ ιαπυιεκςκ ακηζπάθςκ  (Γενιακχκ, 

ηαβιαηαζθαθζηχκ, ακηανηχκ)6 μζ μπμίμζ πνμζπαεμφζακ κα ηναηήζμοκ βζα θμβα-

νζαζιυ ημοξ ηα ηνυθζια πμο πνμμνίγμκηακ βζα δζακμιέξ . Ξε ακαθμνά ημο Βνεκζ-

ηνχθε πνμξ ημκ Μνυεδνμ ημο Α.Β.Ξ., ηαηαββέθθεηαζ υηζ ημκ Ώπνίθζμ ημο ΄44 απα-

βμνεφηδηε ζε θάθαββα ιμοθανζχκ ιε ηνυθζια κα πενάζεζ απυ ημ πςνζυ Ηυπεζζ 

ηαζ ημ θμνηίμ (1.200 μηάδεξ αθεφνζ) θμνηχεδηε ζε Γενιακζηά θμνηδβά, ιε ηδ δζ-

ηαζμθμβία υηζ ηα ηνυθζια πνμμνίγμκηακ βζα πενζμπή ζηαζζαζηχκ. Ώκάθμβεξ ηαηαβ-

βεθίεξ βίκμκηαζ βζα ανπαβή απυ ημ βενιακζηυ ζηναηυ ηςκ ηνμθίιςκ ημο Βνοενμφ 

                                           
1 ΒΗΕΏ, ανπείμ Ξι. Οζμθάηδ, Φ. 1. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 71, 24-3-44 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.155, 30-6-44 – αν.θ. 161, 7-7-44 – Ε.Ώ.Θ.Θπ., ανπείμ Ι.Αέα, αν.θαη.262/5, 
εββν. 120, 135. 
4 Ε.Ώ.Θ.Θπ., ανπείμ Ι.Αέα, Φ. 262/5, εββν. 120, 134 & 142. 
5 ΕΏ.Θ.Θπ., ανπείμ Ι. Αέα, Φ.. 262/5, εββν. 120 
6 Λ Βνεκζηνχθε ακαθένεζ υηζ ζοκεθήθεδ απυ ημοξ ακηάνηεξ οπάθθδθμξ ημο Β.Ξ. επεζδή δεκ αημθμφ-

εδζε ηζξ οπμδείλεζξ εκυξ ηαπεηάκζμο βζα δζακμιή ημο βάθαημξ ζε ηάπμζμ πςνζυ. Άθθμηε πάθζ ζοκεθήθ-
εδ απυ ημοξ Γενιακμφξ οπάθθδθμξ βζαηί ανέεδηε πάκς ημο επζζημθή ημο ΒΗΏΞ πμο ημο γδημφζε πμ-

ζυηδηα βάθαημξ. Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946). 
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Ξηαονμφ πμο ανίζημκηακ ζε απμεήηεξ ζημ Ξηεπαζηυ Ζαθαανφηςκ ηαζ ζημ Ζμιπζ-

βάδζ. Λζ Γενιακμί ζηναηζχηεξ δζααεααίςκακ ηάεε θμνά ημοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ 

μνβάκςζδξ υηζ εα πανέδζδακ ηα ηνυθζια πμο έπαζνκακ ζημκ επίηνμπυ ηδξ ζηδκ 

Μάηνα, αθθά πμηέ δεκ ηνάηδζακ ημ θυβμ ημοξ.  

Οα βεβμκυηα αοηά ζογήηδζε μ Ρ.Βνεκζηνχθε ιε ημκ δζμζηδηή ηδξ Μάηναξ, 

Ξοκη/πδ ΐέθθζκβηεν, ηαζ ημκ ζφιαμοθμ ηδξ ζηναηζςηζηήξ δζμίηδζδξ Θπμη. Φαίκ ε-

ηαζ υηζ επήθεε ηάπμζα ζοκεκκυδζδ βζαηί μζ απμζημθέξ αθεονζμφ βζα ηδκ πυθδ ηδξ 

Μάηναξ ζοκεπίζηδηακ απυ ηα ηέθδ Εμοκίμο, μπυηε ηαζ λακανπίγεζ δ  δζακμιή άνημο, 

πμο είπε δζαημπεί θυβς δοζπενεζχκ ζηζξ ιεηαθμνέξ 1. Θε ακαημφθζζδ δέπηδηακ μζ 

Μαηνζκμί ηδκ δζααεααίςζδ ημο Βνεκζηνχθε πενί επακανημδυηδζδξ, ηαεχξ δ δ ζα-

ημπή είπε πνμηαθέζεζ ελςθνεκζηή αφλδζδ ηςκ ηζιχκ ηαζ μζ ηάημζημζ είπακ θηάζεζ 

ζε αδζέλμδμ. Λζ ιαοναβμνίηεξ είπακ ανεζ, υπςξ πάκηα, ηδκ εοηαζνία ηαζ είπακ αο-

λήζεζ ηζξ ηζιέξ αηυια ηαζ ζηα ζφηα, ιε απμηέθεζια ηαζ ηα πζμ θηδκά είδδ δζαηνμ-

θήξ κα ηαηακημφκ απνυζζηα βζα ημκ ιέζμ πμθίηδ. Γζ αοηυ ηαζ μ «Ιεμθυβμξ» ακαβ-

κςνίγεζ υηζ, ακ δεκ οπήνπακ μζ δζακμιέξ ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ, εα ενδκμφζε δ 

Μάηνα ηαεδιενζκά πμθθά εφιαηα2. 

Βλαζηίαξ, υιςξ, ηςκ ζοκεπχκ πνμαθδιάηςκ, μ Βνεκζηνχθε πνεζαγυηακ κα 

δζελάβεζ πναβιαηζηυ πυθειμ ιε ηζξ ανπέξ ηαημπήξ βζα κα ηαημπονχζεζ ημ ζεααζιυ 

ζημοξ απεζηαθιέκμοξ ημο, εκχ ημ πζμ πεζζηζηυ υπθμ ζηζξ ζογδηήζεζξ ημο ιαγί ημ-

οξ ήηακ δ απεζθή δζαημπήξ ηδξ αμήεεζαξ3.  

 

Γ. ΠΛΘΖΘΔΠ ΓΗΑΒΗΥΠΖΠ  

α. Έιιεηςε ηξνθίκσλ  

Δ ηαημπή, απυ ηδκ πνχηδ ιένα ςξ ηδκ ηεθεοηαία, οπήνλε επμπή ζηενήζεςκ 

βζα ημκ εθθδκζηυ θαυ. ιςξ, μ ιεβάθμξ θζιυξ εκημπίγεηαζ ημκ πνχημ πνυκμ, απυ 

ημκ Εμφκζμ ημο ΄41 ςξ ημκ Θάζμ ημο ΄42. Δ πείκα, πμο έπθδλε ηα άπμνα ηονίςξ 

ημζκςκζηά ζηνχιαηα, ήηακ πνςηυβκςνδ βζα ηδκ Βθθάδα. πςξ ακαθένεζ έηεεζδ 

ειπεζνμβκςιυκςκ πμο ζοκηάπεδηε ημκ Θάζμ ημο ΄42, αηυια ηαζ μζ Έθθδκεξ βζα-

ηνμί ιυκμ απυ ηα αζαθία βκχνζγακ ημ θαζκυιεκμ.  

Ξφιθςκα ιε ηδκ έηεεζδ, πμο ζοκηάπεδηε βζα θμβανζαζιυ ηδξ ηαημπζηήξ 

ηοαένκδζδξ, μ ανζειυξ ηςκ εακάηςκ έθηαζε ζε φρδ νεηυν απυ ημ πεζιχκα ημο 

                                           
1 ΕΏΘΘπ., ανπείμ Ι.Αέα, Φ. 262/5, έββν. 141 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.155, 30-6-44, αν.θ.158, 4-7-44 – αν.θ. 182, 1-8-44.   
3 Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946). 
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΄41 ηαζ ζοκεπίζηδηε ηαζ ημ ΄42. Σζηυζμ, ηαηαθοηζηέξ ήηακ μζ επζπηχζεζξ ημο ο-

πμζζηζζιμφ ηαζ βζα υζμοξ επζαίςζακ. Άιεζεξ ζοκέπεζεξ ήηακ δ ελαζεέκδζδ ημο 

μνβακζζιμφ, πμο ημκ ηαεζζημφζε πζμ εοάθςημ ζηζξ αζεέκεζεξ, δ ελάκηθδζδ ηςκ 

αζεεκχκ, δ αφλδζδ δζάδμζδξ ημο ηφθμο, πνήλζιμ, ιείςζδ ηςκ βεκκήζεςκ, εθάη-

ηςζδ αάνμοξ ηςκ ανεθχκ αθθά ηαζ ροπμθμβζηέξ ιεηααμθέξ. Ξφιθςκα ιε παναηδ-

νήζεζξ Γενιακχκ βζαηνχκ βζα ημκ Ώ΄Μαβηυζιζμ πυθειμ, ζε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ μ 

πθδεοζιυξ δζαηαηέπεηαζ απυ απμπαοκςηζηή ααμοθία  υζμκ αθμνά ζηδ θήρδ απμ-

θάζεςκ ή απυ έθθεζρδ δζάεεζδξ βζα ενβαζία , απάεεζα, αδζαθμνία, παεμθμβζηή δζ-

έβενζδ, εηκεονζζιυ, απαθίκςηδ μνιή βζα δζαζηέδαζδ . Ξ΄υθα αοηά πνέπεζ κα 

πνμζηεεμφκ ηαζ μζ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ζε επίπεδμ δεζηήξ ζοιπενζθμνάξ 1.  

 

Θφια ηδξ πείκαξ ιεηαθένεηαζ πνμξ εκηαθζαζιυ οπυ ηα αδζάθμνα ηαζ ιδ αθέιιαηα 

ηςκ πεναζηζηχκ (Ώπυ ημ αζαθίμ «Ξηδκ Βθθάδα ημο Ρίηθεν», ημο Θ.  Mazower). 

Αοζμίςκα ιδκφιαηα ένπμκηακ απυ πμθθέξ πθεονέξ. Έηεεζδ ημο Βνοενμφ 

Ξηαονμφ ακαθένεηαζ ζηζξ επζπηχζεζξ πμο είπε δ δζαηνμθή ημο θηςπμφ αβνμηζημφ 

πθδεοζιμφ ιυκμ ιε πυνηα, πςνίξ θάδζ ηαζ αθάηζ , αθθά ηαζ ζηδ δζάδμζδ πμθθχκ 

αζεεκεζχκ ελαζηίαξ ηδξ έθθεζρδξ θανιάηςκ. Εδζαίηενμ ηίκδοκμ βζα ηδκ οβεία ημο 

πθδεοζιμφ ζοκζζημφζε ηαζ μ ιδ ειαμθζαζιυξ ηςκ παζδζχκ πμο βεκκήεδηακ ηα 

δφζημθα αοηά πνυκζα2. 

Ξηδκ Μάηνα, δ πείκα ηαζ δ ελαεθίςζδ ημο πθδεοζιμφ ακηζηαημπηνίγμκηαζ 

ζηζξ ιζηνέξ ηαεδιενζκέξ ζζημνίεξ ζηζξ ζηήθεξ ηςκ εθδιενίδςκ. Δ πζεζηζηή ακάβηδ 

                                           
1 ΕΏΠ.Βλ., ηαη.ηοα., Φ. 1.7/1944. 
2 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ. 18.5/1944. 
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ελεφνεζδξ ηνμθήξ ακάβηαγε ζοπκά ημοξ ηαημίημοξ κα θηάζμοκ ζε πνάλεζξ απυβ-

κςζδξ1. Γοκαίηεξ ηαζ παζδζά έηνςβακ απυ ηα απμθάβζα ζηα ζημοπίδζα. Άνπαγακ 

αηυια ηαζ απυ ημ ζηυια αδέζπμηςκ γχςκ θαβδηυ ηαζ ημ έηνςβακ. Ξημ Θανηάημ 

πμοθζυηακ ηνέαξ αθυβμο ηαζ βασδμονζμφ ηζ μ ηυζιμξ ημ αβυναγε πςνίξ κα ακανς-

ηζέηαζ ακ ημ γχμ ήηακ άννςζημ. Έκα ηζμοαάθζ ζηυνδα πμο πμοθμφζε έκαξ βένμξ 

ζηδκ μδυ Μ.Μ. Γενιακμφ έβζκε ακάνπαζημ ιέζα ζε θίβα θεπηά. Μαζδζά έβθοθακ 

ημοξ ηυηημοξ γάπανδξ πμο έπεθηακ απυ έκα δζενπυιεκμ ηάνμ2. Ώηυια ηαζ αηαηάθ-

θδθα θαβδηά ιπμνμφζακ κα ηαηακαθχζμοκ, πανά ημκ ηίκδοκμ δδθδηδνίαζδξ, 

πνμηεζιέκμο κα πμνηάζμοκ ηδκ πείκα ημοξ3. Ήηακ ηέημζα δ ακέπεζα πμο, υπςξ α-

καθένεζ πςνζηυξ απυ ημ Ηευκηζμ, ακ πήβαζκεξ  ζηδκ Μάηνα ι΄έκα ηαβάνζ ρςιί, 

ιπμνμφζακ κα ζμο ηυρμοκ ημ ηαβάνζ ηαζ κα ζημ πάνμοκ4. 

Θεβάθμ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ ζηδκ ΏπαΎα έγδζε απυ ηδκ ζηαθίδα (πμο πα-

νάβεηαζ ζηδκ πενζμπή ζε αθεμκία) ηαζ ηα πανάβςβά ηδξ. Έθηζαπκακ ιε αοηή έκα 

βθοηυ, ημ θζκίηζ, ημ μπμίμ, υηακ ηαηακαθςκυηακ ζε ιεβάθδ πμζυηδηα, πνμηαθμφ-

ζε ζμαανέξ πεπηζηέξ δζαηαναπέξ. Ώηυια ηαζ ημ ηναζί πνδζζιμπμζμφκηακ ςξ ιέζμ 

ηυκςζδξ ημο μνβακζζιμφ5. ιςξ, ήηακ ηζ αοηυ ακάιεζα ζηα ααζζηά αβαεά πμο 

ελαθακίζηδηακ απυ ηδκ αβμνά ή έβζκακ απθδζίαζηα ζε πμθθμφξ Μαηνζκμφξ θυβς 

ηδξ ηζιήξ ημοξ6. Ομ πεζιχκα ημο΄42 δεκ ιπμνμφζε κα ανεζ ηακείξ ζηδκ αβμνά πα-

νά ιυκμ θίβδ ζηαθίδα, θειυκζα ηαζ θάπακα. Ώηυια ηαζ δ ζηαθίδα, πμο οπήνλε αα-

ζζηυ ζημζπείμ ηδξ θασηήξ δζαηνμθήξ ζηδ αμνεζμδοηζηή Μεθμπυκκδζμ, ηα δφζημθα 

αοηά πνυκζα, δεκ οπήνπε βζα υθμοξ7. 

Δ έθθεζρδ ηνμθίιςκ ακάβηαζε ημοξ πεζκαζιέκμοξ Ώπαζμφξ κα αθθάλμοκ δ ζ-

αηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ. Ξηδκ Ώζβζαθεία ιε ηα πμθθά εζπενζδμεζδή «ημ ηίηνμ έζςζε 

ακενχπμοξ». Λ Ρ. Νμφπαξ εοιάηαζ: «ήιμοκα θμζηδηήξ ζηδκ Ώεήκα ηαζ πήβα ηίηνα 

ζηδ ζπζημκμζημηονά ιμο. Έηακε απ΄αοηά ηαηαπθδηηζηέξ παηάηεξ ηδβακζηέξ». Δ Ώ. 

Ραναθάιπμοξ ιαξ θέεζ υηζ έηνςβακ «θαδμφζεξ» (πυνημ, ιυκμ βζα ηα γχα ), βζαηί 

άθθα πυνηα δεκ οπήνπακ. «θμζ πυνηα έηνςβακ, πθμφζζμζ ηαζ θηςπμί. Αεκ είπε 

ιείκεζ ηίπμηα». πςξ ζοιπθδνχκεζ μ Ι. Ώκαζηαζυπμοθμξ, ιαγί ιε ηα πυνηα ιάγε-

                                           
1 Σξ ηέημζα ιπμνμφιε κα παναηηδνίζμοιε ηδκ εκένβεζα κεανμφ άκενβμο Μεζναζχηδ, μ μπμίμξ οπμδφ-
εδηε ημκ Ζφπνζμ ζηναηζχηδ ημο αββθζημφ ζηναημφ πνμηεζιέκμο κα ζοθθδθεεί ςξ αζπιάθςημξ ηςκ Ε-

ηαθχκ, κα μδδβδεεί ζε ζηναηυπεδμ ζοβηεκηνχζεςξ ηαζ κα ελαζθαθίζεζ έηζζ ημ εθηοζηζηυ ζοζζίηζμ 

πμο πνμζέθενε μ Βνοενυξ Ξηαονυξ. Ιη. ΐοεμφθηαξ, (2005), ζ. 105-6. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ». αν.θ.233, 7-9-41 – αν.θ. 37, 13-2-42 – αν.θ.168, 26-7-42 – αν.θ.202, 5-9-42 – 

αν.θ.213, 18-9-42 – αν.θ. 222, 29-9-42 
3 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 212-3. 
4 Ξοκέκηεολδ ζε Ηευκηζμ. 
5 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ ΐ. ΐεθυπμοθμ. 
6 Βθ. «Οδθέβναθμξ» αν.θ. 9052, 27-7-41. 
7 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Ώ΄, ζ. 50 
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οακ ηαζ λφθα απ΄ημ αμοκυ ηαζ ηα πμοθμφζακ βζα κα γήζμοκ.  Δ ιδηένα ηδξ Β. Γα-

πανμπμφθμο πήβαζκε ζημ ζθαβείμ πμο ανζζηυηακ δίπθα ζημ ζπίηζ ημοξ ηαζ ιάγεοε 

ημ αίια ηςκ γχςκ πμο έζηαγε. Ομ άθδκε κα παβχζεζ ηαζ ιεηά ημ έαναγε ηαζ ημ έ-

δζκε ζηα παζδζά. Λ Α. Θενζάηδξ απ΄ηα Μνμζθοβζηά, ηδκ θηςπυηενδ ίζςξ ζοκμζηία 

ηδξ Μάηναξ, ιαξ θέεζ υηζ ιαβείνερακ πεθχκεξ ηαζ ήπζακ ημ γμοιί  ή άθθδ θμνά α-

καβηάζηδηακ κα ηδβακίζμοκ ζανδέθεξ ιε κενυ, επεζδή δεκ είπακ θάδζ. Άθθμηε λέ-

εαρακ έκα άθμβμ πμο είπακ ζημηχζεζ ηαζ είπακ εάρεζ μζ Εηαθμί ηαζ ημ ιμ ζνάζηδ-

ηακ. «θμξ μ ζοκμζηζζιυξ έρδκε άθμβμ». Άθθμηε γδηζάκερακ κα θάκε βασδμφνζ 

απυ έκα ιαβεζνείμ ζηδκ Ώβίμο Ιζημθάμο. Λ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ εοιάηαζ υηζ ημοξ 

είπε θείρεζ ηυζμ πμθφ ημ θάδζ, χζηε , ηάεε θμνά πμο μζ βμκείξ ημοξ έθεβακ υηζ έ-

πμοκ ηάηζ κα θάκε, νςημφζακ ιε ακοπμιμκδζία ακ ημ θαβδηυ εα έπεζ θάδζ.  Δ έκ-

δεζα «ήηακ ιζα βεκζηυηενδ ηαηάζηαζδ. Αεκ οπήνπε πανελήβδζδ», ζοιπθδνχκεζ. 

πςξ εοιμφκηαζ πμθθμί Μαηνζκμί, υθμζ μζ άκενςπμζ ηδκ επμπή εηείκδ ήηακ αδφκα-

ημζ. Αεκ έαθεπεξ παπείξ ακενχπμοξ ηυηε ηαζ πμθθά πνυκζα ανβυηενα 1.  

Δ απεβκςζιέκδ πνμζπάεεζα ελεφνεζδξ ιέζςκ δζααίςζδξ μδήβδζε πμθθμφξ 

Μαηνζκμφξ κα ηαθθζενβμφκ ιζηνμφξ ηήπμοξ αηυια ηαζ βθάζηνεξ . Λ «Ιεμθυβμξ» 

οπμθυβζγε υηζ ηδπμονζηά είδδ αλίαξ 50 εηαημιιονίςκ εα  πνμέηοπηακ απυ ηζξ 

βθάζηνεξ2. Άθθμζ πάθζ, λεηζκμφζακ πανέεξ-πανέεξ ηαζ πήβαζκακ ιε ηα πυδζα ζηα 

πςνζά γδηχκηαξ απ΄ημοξ πςνζημφξ δμοθεζά ζηα πςνάθζα ηαζ πθδνςιή ζε ε ίδμξ3.  

Δ πείκα άββζλε έκα ιένμξ ηδξ ιεζαίαξ ηάλδξ (ιζηνμεπαββεθιαηίεξ, ηεπκ ίηεξ, 

απαζπμθμφιεκμοξ ζε οπδνεζίεξ), αθθά ηονίςξ ημοξ ιζζεςημφξ, ημοξ ζοκηαλζμφ-

πμοξ ηαζ ηδκ ενβαηζηή ηάλδ. Λζ ιζηνμιεζαίμζ είπακ ηάπμζα απμεέιαηα ηνμθίιςκ ή 

αβαεχκ ζηα ζπίηζα ημοξ, ηα μπμία υιςξ ζζβά-ζζβά ελακηθήεδηακ4. Οα πνήιαηα 

απνδζηεφμκηακ ιένα ιε ηδ ιένα ηαζ ιυκμ υπμζμξ είπε θίνεξ ιπμνμφζε κα πνμιδ-

εεφεηαζ πςνίξ πνυαθδια ηα ακαβηαία . Λ παηέναξ ημο ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμο ήηακ 

έιπμνμξ ηαζ είπε ανηεηέξ θίνεξ απυεεια, χζηε κα ιδκ πεζκάζμοκ ζ΄υθδ ηδ δζάν-

ηεζα ηδξ ηαημπήξ. Δ εανασηή μζημβέκεζα ΐεθέθδ, πμο αζπμθμφκηακ ιε ημ ειπυνζμ, 

είπε εθμδζαζηεί ιε ηνυθζια απυ ηυηε πμο πενίιεκε κα ένεεζ μ πυθειμξ. Δ μζημβέ-

κεζα, υιςξ, ημο Β. Φςηά, ημο μπμίμο μ παηέναξ ήηακ ιακάαδξ, ιε δοζημθία επ ζ-

αίςζε. Ομ ζπίηζ ημοξ έιεζκε ι΄έκα ζηέημ ηναπέγζ. , ηζ είπακ ημ πμφθδζακ βζα κα 

αβμνάζμοκ θαβδηυ.  

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ημοξ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμ, Μ. Γεςνβυπμοθμ. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ». αν.θ. 87, 12-4-42 – αν.θ. 92, 16-4-42. 
3 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 53-54, 80. 
4 Βλάθθμο, ηα απμεέιαηα ηνμθίιςκ δεκ ιπμνμφζακ κα δζαηδνδεμφκ βζα πμθφ. Δ Θ. Θακςθάημο πε-

νζβνάθεζ έκα εοηνάπεθμ πενζζηαηζηυ ιε δέηα μηάδεξ ιαηανυκζα πμο είπε πνμιδεεοηεί δ μζημβέκεζά ηδξ 
πενζιέκμκηαξ ηδκ ηαημπή. Ξημ ιεηαλφ, υιςξ, ζημοθήηζαζακ ηαζ ακαβηάζηδηακ κα ηα θάκε ζημοθδηζ-

αζιέκα. Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 52-3, 78-9. 
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Αοζημθυηενα πενκμφζακ υζμζ έπνεπε κα γήζμοκ ιε ηα πθδεςνζζηζηά πνή-

ιαηα ημο ιζζεμφ ή ηδξ ζφκηαλήξ ημοξ. Δ Β. Γαπανμπμφθμο, παζδί μηηαιεθμφξ μζ-

ημβέκεζαξ οπαθθήθμο, εοιάηαζ: «Μμοθήζαιε ηα πάκηα βζα κα γήζμοιε. Θείκαιε ιε 

ηα νάκηγα ιυκμ. Μμοθήζαιε ημ πζάκμ βζα έκα ηεκεηέ θάδζ. Αεκ ιαξ έιεζκε απυ 

πνοζαθζηυ ηίπμηα. Δ ιδηένα ιμο έδςζε ηαζ ηδ αένα ηδξ ηαζ ηδκ έπζαζακ ηα ηθά-

ιαηα. Ώκηί βζα ημοαένηεξ, ζηεπαγυιαζηακ ιε ημονεθμφδεξ δζπθςιέκεξ ζημ θμλυ. 

Ήηακ ηαζ ζηδ ιμοζζηή ημο Αήιμο μ παηέναξ ιμο ηαζ ιε ημ ιζζευ ημο ηοπμβνάθμο 

ηαζ πάθζ δεκ ιαξ έθηακε».  

Βκχ δ πθεζμκυηδηα ηςκ Μαηνζκχκ οπέθενε απυ πείκα, ιζα μθζβάνζειδ ηαηδ-

βμνία δεκ ηαηάθααε πμηέ ηζ ζδιαίκεζ έθθεζρδ ηνμθίιςκ. Μνυηεζηαζ βζα ημοξ βεν-

ιακζηήξ οπδημυηδηαξ ηαημίημοξ ηδξ πυθδξ. Λ Ι.Ζ. ήηακ έκαξ απ΄αοημφξ: «Ββχ 

είπα λεπςνζζηή ιεηαπείνζζδ, βζαηί ήιμοκ Γενιακυξ οπήημμξ (μ παηέναξ ιμο ήηακ 

Ώοζηνζαηυξ). Βίπαιε ηάεε ιήκα άθεμκδ αμήεεζα ζε ηνυθζια ηαζ επί ζηαθζηήξ ηαζ 

επί βενιακζηήξ ηαημπήξ. Θαξ έδζκακ ηυζα πμθθά πμο αμδεάβαιε ηαζ ημοξ ζοββε-

κείξ ιαξ εδχ. Ομ πνμλεκείμ ηδξ Γενιακίαξ ιαξ ηα ιμίναγε ζημ Εκζηζημφημ Γηαίηε, 

ζηδκ Ώβίμο Ιζημθάμο. θδ δ βενιακζηή πανμζηία (βφνς ζηα 10-15 άημια) πδβαί-

καιε ιε ημ ηάνμ ηαζ ημ βειίγαιε λδνέξ ηνμθέξ. Λζ Εηαθμί δεκ έδζκακ ηυζα ζημοξ 

ζηαθζηήξ ηαηαβςβήξ Μαηνζκμφξ, βζαηί ήηακ πμθθμί. Ομοξ ηα έδζκακ ιεηνδιέκα. Eκχ 

ζε ιαξ άθεμκα. Θαξ έδζκακ βενιακζηυ ρςιί, έκα ηζμοαάθζ απμλδναιέκεξ παηάηεξ, 

ιανβανίκδ απυ ηςη, ζηαθοθμγάπανμ, ηανοδέθαζμ». 

 

β. Έιιεηςε άιισλ βαζηθώλ αγαζώλ 

Βηηυξ απυ ηδκ έθθεζρδ ηνμθήξ, ηδ γςή δοζπέναζκε δ ζηένδζδ πμθθχκ άθ-

θςκ αβαεχκ. Βλαζηίαξ ηδξ έθθεζρδξ δένιαημξ, ηα παπμφηζζα ηαηαζηεοάγμκηακ 

πθέμκ απυ ζακζδέκζα πέθιαηα, πμκηνμημιιέκα ηαζ αηαθαίζεδηα 1. Δ Β. Γαπανμπμφ-

θμο εοιάηαζ υηζ έθηζαπκακ παπμφηζζα ιε πάημ απυ πανηυκζ. «Ώπυ πάκς πθέηαιε 

φθαζια ηαζ ημ νάααιε. Θζα – δομ θμνέξ ηα θμνάβαιε ηαζ έθζςκε. Θοιάιαζ ιάγε-

οα πυνηα ηαζ έθζςζε εκηεθχξ ημ πανηυκζ. Βπεζδή πάηαβα ζημ πχια, έπαεα ηνομ-

παβήιαηα. ηακ ηάπμηε δμφθερα βζα έκα δνυιμ πμο έθηζαπκακ μζ Εηαθμί, ιε ηα 

θεθηά πμο ιάγερα αβυναζα παπμφηζζα ιε λφθμ βζα ζυθα ηαζ ηα ηαιάνςκα». Ζαζ δ 

Θ. Θακςθάημο ζοιπθδνχκεζ: «Φμνμφζαιε ηα ηζυηανα ή θηζάπκαιε αοημζπέδζα 

παπμφηζζα ιε ηίπενδ (θοηυ) απυ ηάης πθεπηή ηζ απυ πάκς θζκάηζα απυ ηζμοαά-

θζα. Θάθζζηα, είπαιε ιζα θίθδ δ μπμία έηακε ιμκηεθάηζα: παπμφηζζα, ηζάκηα ηαζ 

ζημοθί ιε θζκάηζα γςβναθζζηή».  

                                           
1 Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ.9055, 31-7-41 
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Οα παπμφηζζα είπακ ηαηακηήζεζ είδμξ πακάηνζαμ βζα ημοξ ιζζεςημφξ. Λ δή-

ιμξ Μαηνέςκ, φζηενα ηαζ απυ απενβία ηςκ οπαθθήθςκ ημο, απμθάζζζε κα ακηζηα-

ηαζηήζεζ, ιε δζηά ημο έλμδα, ηζξ θεανιέκεξ ζυθεξ παπμοηζζχκ ηςκ οπαθθήθςκ 

ημο, ιζαξ ηαζ ηακείξ ημοξ δεκ δζέεεηε 30.000 δναπιέξ βζα κα ημπμεεηήζεζ δενιά-

ηζκεξ. Ομ πνυαθδια, υιςξ, ελαημθμφεδζε κα απαζπμθεί ηζξ ζοκεδνζάζεζξ ημο δή-

ιμο. Θε αίηδζή ημο οπάθθδθμξ γδημφζε κα ιεηαηεεεί απυ ηδ εέζδ δζαπεζνίζεςξ 

ηνμθίιςκ ζημ Αδιμηζηυ Άζοθμ οπμπαεχκ, βζαηί ημ ζοβηεηνζιέκμ πυζημ ημο δδ-

ιζμονβμφζε πνυζεεηα έλμδα, ελαζηίαξ ηδξ θεμνάξ ηςκ παπμοηζζχκ ημο. Γζα ημοξ 

επυπηεξ θυνμο μ δήιμξ απμθάζζζε κα ημοξ πμνδβεί μδμζπμνζηά έλμδα, θυβς ηςκ 

πνυζεεηςκ ελυδςκ οπμδήζεςξ. Άθθμηε πάθζ, ημ δδιμηζηυ ζοιαμφθζμ, δζαπζζηχ-

κμκηαξ υηζ μζ οπάθθδθμζ ημο δήιμο πενζθένμκηακ ιε εκηεθχξ παθαζιέκα παπμφη-

ζζα, παναπχνδζε ηα θεανιέκα, άπνδζηα θάζηζπα ηςκ δδιμηζηχκ αοημηζκήηςκ βζα 

κα ηα πνδζζιμπμζήζμοκ βζα ζυθεξ παπμοηζζχκ1.  

Ομ θαζκυιεκμ ηδξ οπεναμθζηήξ ακαηίιδζδξ εκδοιάηςκ ηαζ οπμδδιάηςκ 

πνμηάθεζε οπμικήιαηα ηςκ ηαηά ηυπμοξ ανιμδίςκ ζε ακχηενα ηοαενκδηζηά ζηε-

θέπδ, ιε αίηδια ηδ ζφζηαζδ πναηδνίςκ απ΄υπμο εα ιπμνμφζε μ πθδεοζιυξ κα 

παίνκεζ ιε δεθηίμ ηα απαναίηδηα είδδ2. Δ ζηένδζδ ηςκ παπμοηζζχκ ζοπκά δδιζμ-

ονβμφζε ηςιζημηναβζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Βπεζδή ζημκ  ηζκδιαημβνάθμ ήηακ οπμπνε-

ςηζηυ κα θμνάεζ ηακείξ παπμφηζζα, υζμζ δεκ είπακ θμνμφζακ ηα παπμφηζζα ηάπμζ-

μο άθθμο βζα κα ιπμοκ ηαζ ιεηά ηα πεημφζακ ζημκ επυιεκμ. Θε ημκ ηνυπμ αοηυ, 

μθυηθδνδ πανέα έιπαζκε ιε έκα γεοβάνζ παπμφηζζα3.  

Έκα άθθμ πνυαθδια ήηακ δ ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ εκμζηίςκ, πμο ζδιεζχ-

εδηε, ηαηά ημκ Ώ. Μνζμκά, αιέζςξ ιεηά ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Μάηναξ. ζμζ κμίηζα-

γακ ζπίηζα γδημφζακ οπεναμθζηά πμζά ηαζ πνμζέθοβακ ζε δζηαζηήνζα βζα ελχζεζξ. 

Γζα κα πνμζηαηέρεζ ημοξ εκμζηζαζηέξ μ «πνςεοπμονβυξ» Οζμθάημβθμο εζζήβαβε 

ημ εκμζηζμζηάζζμ, υπςξ ιαξ θέεζ μ ίδζμξ . 

Ζαζ εκχ δ πνμιήεεζα ηςκ απαναίηδηςκ είπε ηαηαζηεί ήδδ απυ ηζξ πνχηεξ 

ιένεξ πνμαθδιαηζηή, πνμζηίεεηαζ ζ΄υθα η΄άθθα ηαζ δ επίηαλδ ιεηαθμνζηχκ ιέ-

ζςκ ηαζ ηαοζίιςκ. Ξακ απμηέθεζια ηδξ έθθεζρδξ αεκγίκδξ, μ δήιμξ Μαηνέςκ δεκ 

ιπμνμφζε κα ηζκήζεζ ηα μπήιαηα ηαεανζυηδηαξ ηαζ πνδζζιμπμζμφζε ηάνα. Αεκ ο-

πήνπακ μφηε ηάναμοκα βζα ηζξ ηαεδιενζκέξ ακάβηεξ ημο πθδεοζιμφ. Ζαζ μζ πμθε-

ιζηέξ ζοβηνμφζεζξ είπακ πανυιμζμ απμηέθεζια. Ομκ Εακμοάνζμ ημο ΄42 δζαηυπδ-

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 152, 16-6-43 - Ώπμθάζεζξ δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο, αν. 483/1-9-42, αν. 

502/14-11-43, αν. 91 & 123/10-2-44. 
2 ΒΗΕΏ, ανπείμ Ξ. Μαπαδυπμοθμο, Φ.1. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 121, 21-5-42. 
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ηακ ηα δνμιμθυβζα ημο ζζδδνμδνυιμο, θυβς έθθεζρδξ ηαοζίιςκ (ελαζηίαξ ηαηα-

αφεζζδξ θμνηίμο ηάναμοκμο απυ Άββθμοξ)1. Δ εθεονεηζηυηδηα, υιςξ, ακηζηαηέζ-

ηδζε ηα ιέζα ζε δφζημθεξ πενζζηάζεζξ. Σξ θφζδ ακάβηδξ βζα ηδκ ηίκδζδ ηςκ αο-

ημηζκήηςκ επζκμήεδηε ημ βηαγμγέκ, ιζα ζοζηεοή πμο θεζημονβμφζε ιε ηάναμοκμ. 

Μανάθθδθα, ημ πμδήθαημ έβζκε ηαζ πάθζ δδιμθζθέξ ιεηαθμνζηυ ιέζμ βζα υθεξ ηζξ 

δθζηίεξ2.  

 

Ώοημηίκδημ πμο θεζημονβμφζε ιε βηαγμγέκ (Φςημβναθία απυ ημ αζαθίμ ημο Α. 

Θαβηνζχηδ «Θοζίαζ ηδξ Βθθάδμξ ηαζ εβηθήιαηα ηαημπήξ»). 

 

Ομ ηάνμ ηφνζμ ιέζμ ιεηαθμνάξ ηαηά ηδκ ηαημπή, θυβς ηδξ έθθεζρδξ αεκγίκδξ  (Φςημβ-

ναθία απυ ημ αζαθίμ ημο Α. Θαβηνζχηδ «Θοζίαζ ηδξ Βθθάδμξ ηαζ εβηθήιαηα ηαημπήξ»). 

                                           
1 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 60 - Ώπυθαζδ δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο, αν. 418/7-6-41 - εθ. «Ιεμθυβμξ», 

αν.θ. 14, 17-1-42 
2 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ.77 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.84, 9-4-42 - Βθ. «Οδθέβναθμξ». αν.θ. 9052, 

27-7-41 – Ξοκέκηεολδ ιε ημκ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμ. 
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Ξοπκέξ ήηακ, ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαημπήξ, ηαζ μζ δζαημπέξ δθεηηνζημφ 

νεφιαημξ βζα ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ. Μενζμνζγυηακ δ πνήζδ ημο ζε αζμιδπακίεξ, 

ηαηαζηήιαηα (εζηζαηυνζα, ηαθεκεία έηθεζκακ απυ ηζξ 4 ιι.) αηυια ηαζ ζημ δδιμ-

ηζηυ ακηθζμζηάζζμ, δδιζμονβχκηαξ πνμθακχξ πνμαθήιαηα ζηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ 

μιαθήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηδκ πυθδ. Λφηε μζημδμιζηά οθζηά δεκ οπήνπακ βζα ηδκ 

επζζηεοή ηςκ ηαηεζηναιιέκςκ απυ ημοξ αμιαανδζζιμφξ ζπζηζχκ 1. Δ δοζημθία ε-

λεφνεζδξ ηάεε είδμοξ αβαεχκ έδςζε δζαθμνεηζηή αλία ζε υθα ηα πνάβιαηα. Ώνηεί 

κα ζδιεζχζμοιε υηζ μ δήιμξ Μαηνέςκ εηπςνμφζε ηα ζημοπίδζα ημο δήιμο ζημ 

ζοκεηαζνζζιυ ηςκ οπαθθήθςκ ημο βζα κα  ηα εηιεηαθθεφεηαζ ηαζ κα ηα ακηαθθάζεζ 

ιε βεςνβζηά πνμσυκηα, βεβμκυξ πμο πνμηαθεί πνμαθδιαηζζιυ υπζ ιυκμ βζα ημοξ 

πςθδηέξ αθθά ηαζ βζα ημοξ εκδζαθενυιεκμοξ κα ηα αβμνάζμοκ 2. 

 

γ. Αλεξγία  

πςξ ηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ, δ αζμιδπακζηή δναζηδν ζυ-

ηδηα ζηδκ Μάηνα (εηηυξ απυ αοηήκ πμο ελοπδνεημφζε ημοξ ηαηαηηδηέξ) είπε ζπε-

δυκ ελαθακζζηεί. Λζ ηναπεγζηέξ ενβαζίεξ είπακ ζηαιαηήζεζ εκηεθχξ. Ομ ίδζμ ηαζ ημ 

κυιζιμ ειπυνζμ. Βλαζηίαξ ηδξ έθθεζρδξ πμθθχκ εζδχκ, άκεζγε ημ πανάκμιμ ηαζ δ 

ιαφνδ αβμνά3. Ξακ απμηέθεζια υθςκ αοηχκ δ ακενβία ιάζηζγε ημκ πθδεοζιυ. Ομ 

ενβαημτπαθθδθζηυ ηέκηνμ ηδξ Μάηναξ, ζε έηηθδζή ημο πνμξ ημ οπμονβείμ Βνβα-

ζίαξ βζα ηδκ πθδνςιή επζδμιάηςκ, ακαθένεζ υηζ δ ακενβία ζηδκ πυθδ είκαζ ζπε-

δυκ ηαεμθζηή. Ζμκηά ζ΄υθα αοηά, μ δήιμξ ηδξ Μάηναξ ηαηάνβδζε ημοξ μνβακζζ-

ιμφξ ιμοζζηήξ, βηαγζμφ, θμοηνχκ ηαζ πμθοσαηνείμο, επεηηείκμκηαξ αηυιδ πενζζ-

ζυηενμ ηδκ ακενβία ηαζ ηζξ δοζημθίεξ ζηδ δζααίςζδ ημο πθδεοζιμφ 4.  

 

δ. Ξξνβιήκαηα πγείαο θαη πεξίζαιςεο  

Δ έθθεζρδ ηνμθίιςκ ηαζ θανιάηςκ μδήβδζε ζε οπμθεζημονβία ημ δδιμηζηυ 

κμζμημιείμ ηαζ ημ ανεθμημιείμ ηδξ πυθδξ .  Ξημ ηεθεοηαίμ ιάθζζηα ηαεχξ ηαζ ζηζξ 

θοθαηέξ Θανβανίηδ ζδιεζχεδηακ εάκαημζ απυ αζζηία. Δ θεζημονβία ημο δδιμηζημφ 

κμζμημιείμο (πμο είπε ιεηαθενεεί ζημ ανεθμημιείμ φζηενα απυ ηδκ επίηαλδ ημο 

                                           
1 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 65-66, 76 - Βθ. «Ιεμθυβμξ». αν.θ. 214, 19-9-42 – αν.θ 269, 2-11-43, 
αν.θ 271, 5-11-43, αν.θ. 143, 22-6-44.  
2 Ώπυθαζδ δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο, αν. 547/19-11-42. 
3 Ζ.Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. ΐ΄, ζη.1682 - ΐ.Ηάγανδξ, η.Γ΄, (1989), ζ.77. 
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.74, 28-3-42 - Ώπυθαζδ δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο, αν. 434/30-6-41, αν. 696/4-

9-41, αν. 787, 788, 789, 791/8-10-41.  
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ηηδνίμο ημο απυ ημοξ Γενιακμφξ) ήηακ πνμαθδιαηζηή1. Λζ Γενιακμί επίηαλακ ηαζ 

ημ πνμζςπζηυ ημο, υπςξ ιαξ θέεζ δ Β. Γαπανμπμφθμο. «Έπαεα ζηςθδημεζδίηδ ηαζ 

πενίιεκα ζημ κμζμημιείμ κα εβπεζνζζηχ. Μενίιεκα ημ βζαηνυ, αθθά ημκ είπακ πά-

νεζ μζ Γενιακμί. Αεκ οπήνπακ βζαηνμί. Θπμνμφζεξ κα πενζιέκεζξ 7-8 ιένεξ ημ βζα-

ηνυ». Μνμαθήιαηα πνμηαθμφζε ηαζ δ ακεπάνηεζα ημο κμζδθεοηζημφ πνμζςπζημφ 

βζα ημ πθήεμξ ηςκ κμζδθεουιεκςκ, ζηναηζςηχκ ηαζ άιαπςκ ηναοιαηζζιέκςκ ηαηά 

ημοξ αμιαανδζζιμφξ. Γζ αοηυ βζκυηακ έηηθδζδ ζε ηονίεξ ηαζ δεζπμζκίδεξ  κα 

πνμζθένμοκ εεεθμκηζηά ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ. Βηηυξ απυ ηζξ εθθείρεζξ ζε θάνιαηα 

ηαζ ηνυθζια, δοζημθίεξ ζηδ θεζημονβία ηςκ κμζδθεοηζηχκ ζδνοιάηςκ δδιζμονβμ-

φζε ηαζ δ έθθεζρδ μζκμπκεφιαημξ, ημ μπμίμ δζμπεηεουηακ απυ ηα ενβμζηάζζα ζηδ 

ιαφνδ αβμνά2. Λ εηπνυζςπμξ ημο ΑΒΞ Ρ. Βνεκζηνχθε πενζβνάθεζ ηδκ εκηφπςζδ 

πμο απμηυιζζε απυ ηα κμζμημιεία ηαζ ημ μνθακμηνμθείμ ηδξ πυθδξ πμο επζζηέθ-

εδηε: «Έθεζπακ ηα πάκηα. Ξεκηυκζα, ζηεπάζιαηα, επίδεζιμζ, θάνιαηα ηαζ επαν-

ηήξ ηνμθή. Λζ εάθαιμζ ήζακ οπενπθήνεζξ. Ώζ κμζμηυιμζ ενβάγμκηακ ζηθδνά ηαζ 

οπυ άεθζεξ ζοκεήηεξ. Ομ Λνθακμηνμθείμκ ήημ πθήνεξ απυ μνθακά ηαζ εθάιαακε 

ηνυθζια ιυκμκ υζα μ Βνοενυξ Ξηαονυξ διπμνμφζε κα δζαεέζεζ δζ΄αοηυ»3. 

ζμκ αθμνά ζημ ανεθμημιείμ, ημκ Εμφθζμ ημο ΄41 πέεακακ ηαζ ηα 12 ανέ-

θδ πμο εζζήπεδζακ ζημ ίδνοια4. Δ αλζμενήκδηδ ηαηάζηαζδ ημο ανεθμημιείμο ηαζ 

ηςκ θοθαηχκ πνμηάθεζακ ηδκ επίζηερδ ημο Ιμιάνπδ, μ μπμίμξ δζαπίζηςζε ηζξ 

εθθείρεζξ ηαζ έηακε πνμζπάεεζεξ βζα άιεζδ θφζδ ημο επζζζηζζηζημφ. Βλάθθμο, μ 

Εηαθυξ Ξηναηζςηζηυξ δζμζηδηήξ Ιάθκηζ  θένεηαζ κα πνμζέθενε ηνυθζια ζημ ανεθμ-

ημιείμ ηαζ κα ζοκέζηδζε ζηδ κμιανπία κα θνμκηίζεζ άιεζα ηδ αεθηίςζδ ημο ζοζ-

ζζηίμο ηςκ ηναημοιέκςκ ζηζξ θοθαηέξ. Μάκηςξ, ημ ανεθμημιείμ ελαημθμφεδζε κα 

πανμοζζάγεζ πνμαθήιαηα ζηδ θεζημονβία ημο ζε υθδ ηδκ πενίμδμ ηδξ ηαημπήξ ηαζ 

έηακε έηηθδζδ πνμξ ημοξ πμθίηεξ βζα αμήεεζα ζε είδδ νμοπζζιμφ ηαζ ηνμθίιςκ5. 

Ξηδκ ηαηή επζζζηζζηζηή ηαηάζηαζδ ημο πθδεοζιμφ ηαζ ηδκ έθθεζρδ εζδχκ 

ηαεανζυηδηαξ μθείθεηαζ ηαζ δ ειθάκζζδ ελακεδιαηζημφ ηφθμο ηαζ ρείναξ.  Δ αν-

νχζηζα ιεηαδζδυηακ βνήβμνα ζε άημια ιε ελαζεεκδιέκμ απυ ημκ πνυκζμ οπμζζ-

ηζζιυ μνβακζζιυ ηαζ ηα μδδβμφζε ζε εάκαημ, ακ δεκ είπακ ζςζηή δζαηνμθή ηαζ 

ζπμθαζηζηή οβζεζκή. Δ επζδδιία ζημίπζζε ηδ γςή ζε δεηάδεξ ηναημφιεκμοξ ηςκ 

                                           
1 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 82-83, 89. 
2 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 83 - εθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 8970, 1-5-41 - εθ. «Ιεμθυβμξ»,αν.θ.161, 

18-7-42. 
3 Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946). 
4 Ώπυθαζδ δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο, αν.610/18-8-41 
5 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ.89 – Ο. Ξηαεάημξ, (1996), ζ.190-191 - εθ. «Ιεμθυβμξ». αν.θ. 153, 4-6-
41 – αν.θ. 130, 31-5-42 – αν.θ.138, 21-6-42 - αν.θ. 81, 5-4-44 – εθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ.9101, 7-

10-41. 
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θοθαηχκ Θανβανίηδ ηαζ ακάβηαζε ηδκ ζηαθζηή δζμίηδζδ κα παναπςνήζεζ αεκγίκδ 

βζα ηδκ ηίκδζδ ηςκ μπδιάηςκ ηαεανζυηδηαξ ημο δήιμο1. Βλάθθμο, δ ααζηαιίκςζδ 

είπε πνμηαθέζεζ ηδκ ειθάκζζδ ζπονζχκ ζηα πυδζα πμθθχκ βοκαζηχκ, μζ μπμίεξ ηα 

έδεκακ ιε επζδέζιμοξ. Φαίκεηαζ, υιςξ, υηζ δ ζοκήεεζα αοηή πήνε έηηαζδ ηαζ ημ 

δέζζιμ ηςκ πμδζχκ ιε επίδεζιμ ηαηάκηδζε ιυδα, ηαεχξ ημ εθάνιμγακ ηαζ υζεξ 

δεκ είπακ πνυαθδια2. 

Ξηζξ επζπηχζεζξ ηδξ ζζημδείαξ ζοβηαηαθέβεηαζ ηαζ δ δζαημπή ηςκ ιαεδιά-

ηςκ βζα κα ιδκ πάκμοκ μζ ιαεδηέξ εενιίδεξ πδβαίκμκηαξ ζημ ζπμθείμ 3. Βπζπθέμκ 

μζ ηαεδβδηέξ, υπςξ ηαζ άθθμζ ιζζεμζοκηήνδημζ, γδημφζακ ιεηάεεζδ απυ ηα αζηζ-

ηά ηέκηνα ζηδκ επανπία, ζημκ ηυπμ ηαηαβςβήξ ημοξ, υπμο είπακ ηάπμζμ ζοββεκή 

ή έκα ιζηνυ ηηήια βζα κα ιπμνμφκ κα πνμιδεεφμκηαζ θίβα ηνυθζια 4.  

 

ε. Κείσζε πιεζπζκνύ: γελλήζεηο - ζάλαηνη 

Έκα άθθμ ζημζπείμ πμο δείπκεζ ηζξ επζπηχζεζξ ηςκ δφζημθςκ υνςκ δζααίς-

ζδξ είκαζ δ ιείςζδ ηςκ βάιςκ ηαηά 20-25% ηαζ μ οπμδζπθαζζαζιυξ ηςκ βεκκήζε-

ςκ ιεηά ημκ πυθειμ, χζηε μζ εάκαημζ κα λεπενκμφκ ηζξ βεκκήζεζξ. πςξ ζοκέαδ 

ζηα πενζζζυηενα αζηζηά ηέκηνα5, μ οπμζζηζζιυξ ςξ αίηζμ εακάημο πνμηάθεζε ζμ-

αανή ιείςζδ ημο πθδεοζιμφ ηδξ Μάηναξ. Βκδεζηηζηά, ιυκμ ηαηά ημ ηνίζζιμ έημξ 

1942, ζηδκ Μάηνα μζ βεκκήζεζξ ακένπμκηαζ ζε 1.006 ηαζ μζ εάκαημζ ζε 3.273, εκχ 

ζημ Ώίβζμ ζε 229 ηαζ 565 ακηίζημζπα6.  

Θζα ένεοκα ημο ΐ.Ηάγανδ ζηα δδιμημθυβζα ημο δήιμο Μαηνέςκ απμδεζηκφ-

εζ ημκ ηαηά πμθφ αολδιέκμ ανζειυ εακάηςκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνμπμθειζηή επμπή. 

Ξε υθδ ηδκ ηαημπζηή πενίμδμ έπμοιε ιείςζδ ημο πθδεοζιμφ ηαηά 2 .276 άημια, 

ηαεχξ μζ εάκαημζ λεπενκμφζακ ηζξ βεκκήζεζξ ηαηά πμθφ. Λζ άπμνμζ πμο πέεαζκακ 

ζημοξ δνυιμοξ, παναθαιαάκμκηακ απυ ηδκ ηανυηζα ημο δήιμο ηάεε πνςί ηαζ εά-

αμκηακ ζημ κεηνμηαθείμ  ηδξ Ώβζαθελζχηζζζαξ. Θάαμκηακ ακχκοιμζ ηαζ ηακείξ δεκ 

ήλενε πμζμξ πέεακε7. 

                                           
1 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 81-2 - Ο. Ξηαεάημξ, (1996), ζ.208-9, 219 - εθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.163, 
21-7-42.  
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 180, 9-8-42. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 101, 29-4-42. 
4 Ώκδν. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ.303, 305,308 – ΏΞΖΕ, ανπείμ ΒΑΏ, Φ. 247. 
5 Ππμθμβίγεηαζ υηζ, ζε 30 πνςηεφμοζεξ κμιχκ ηδξ πχναξ, δ βεκκδηζηυηδηα ιεζχεδηε ηαηά ηα πνυκζα 
ηδξ ηαημπήξ, ιε ιείςζδ-νεηυν ημ 1942, υηακ μζ βεκκήζεζξ έπεζακ ζε 1, 180%, απυ 12% ημ ΄41 ηαζ 

19,24% ημ ΄40. Α. Θαβηνζχηδξ, (1949), ζ. 73. 
6 ΕΏΘΘπ., ανπείμ Ι.Αέα, αν.θαη. 262/8, αν. εββν. 8. 
7 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.266, 15-10-41 - ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 82-83 – Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, 

(1964), η. Ώ΄, ζ. 50 - ζοκέκηεολδ ιε ημκ Ι. Ώκαζηαζυπμοθμ. 
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Θεηαθμνά κεηνχκ απυ πείκα ζημ κεηνμηαθείμ (Ώπυ ημ θςημβναθζηυ ανπείμ ηςκ 

ΏΞΖΕ) 

Μμθθμί Μαηνζκμί είδακ ζοιπμθίηεξ ημοξ ζημ δνυιμ, πεεαιέκμοξ απυ ηδκ πε-

ίκα. Λ ΐ. ΐεθυπμοθμξ εοιάηαζ ιζα βνζά βεζηυκζζζά ημο πμο, υπςξ ηαευηακ ζημ 

ηανεηθάηζ ηδξ, έπεζε ηάης ηαζ πέεακε απυ αζζηία. Λ ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμξ, ζηδ 

ιεβάθδ πείκα ημο ΄41, ανήηε έλς απυ ηδκ πυνηα ημο ζπζηζμφ ημο έκακ πεεαιέκμ 

ιε πνδζιέκα πυδζα απυ ηδκ ααζηαιίκςζδ. ΐνζζηυηακ εηεί απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ 

ιένα ηαζ αυββαβε «Σπ! Μεζκάς». πςξ ιαξ θέεζ μ Β. Φςηάξ, ζηζξ θηςπμβεζημκζέξ 

μθυηθδνεξ μζημβέκεζεξ λεηθδνίγμκηακ απυ ηδκ πείκα. Δ έθθεζρδ ενεπηζηχκ ζημζπε-

ίςκ πνμηαθμφζε ζοπκυηενα αζεέκεζεξ ζημοξ ελαζεεκδιέκμοξ μνβακζζιμφξ, ιε 

απμηέθεζια δ πείκα κα είκαζ ημ ααεφηενμ αίηζμ βζα ημφξ πενζζζυηενμοξ εακάημοξ. 

Δ βζαβζά ηδξ Β. Γαπανμπμφθμο αννχζηδζε απυ δοζεκηενία (απυημημ ιάθθμκ ηδξ 

πείκαξ) ηαζ, επεζδή δεκ οπήνπακ ηαζ θάνιαηα, πέεακε. 

 

Ιεηνμί απυ πείκα ζημ δνυιμ (Φςημβναθία απυ ημ αζαθίμ ημο Α. Θαβηνζχηδ «Θο-

ζίαζ ηδξ Βθθάδμξ ηαζ εβηθήιαηα ηαημπήξ»). 
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Δ έηηθδζδ ηδξ Μακεθθήκζαξ Έκςζδξ Βθέδνςκ Ώλζςιαηζηχκ Μάηναξ πνμξ 

ημκ Ών. Ρδκζάδδ, ακηζπνυζςπμ ημο Ππ. Λζημκμιζηχκ, πενζβνάθεζ ζφκημια ηαζ θζηά 

ηζξ ζοκεήηεξ ζημκ κμιυ, ηδκ άκμζλδ ημο ΄42: «Λ Ιμιυξ ΏπαΎαξ ηαηά ημοξ ηεθεο-

ηαίμοξ ιήκαξ δζένπεηαζ ηδκ ηνζζζιμηένακ πενίμδμκ ηδξ ζζημνίαξ ημο. Δ εκδζζιυ-

ηδξ έπεζ αολδεή εζξ ημ έπαηνμκ, παζδζά ηαζ βένμκηεξ απμεκήζημοκ ηαεδιενζκχξ, δ 

θοθή ιαξ απεζθείηαζ ιε πθήνδ ελυκηςζζκ …»1.  

 

ζη. Αληηδξάζεηο ηνπ πιεζπζκνύ: αηνκηθηζκόο - αιιειεγγύε 

Δ πείκα είπε επζπηχζεζξ ηαζ ζηδκ ροπμθμβία ημο πθδεοζιμφ. Θπνμζηά ζημκ 

εάκαημ οπμπχνδζε δ αθθδθεββφδ, αηυια ηαζ ζηα ιέθδ ηδξ ίδζαξ μζημβέκεζαξ. 

Ξφιθςκα ιε ημκ Α. Ηάβανδ, μηηχ ζημοξ δέηα Έθθδκεξ έθηακακ κα αδζαθμνήζμοκ 

βζα ημκ δζπθακυ ημοξ, κα ημκ οπμκμιεφζμοκ ή αηυια κα πανμφκ βζα ηδκ ηαηάκηζα 

ημο. Ώηυια πζμ δφζημθμ ήηακ κα ανεζ ηακείξ ακενχπμοξ δζαηεεεζιέκμοξ κα ζοκ-

δνάιμοκ ζοκακενχπμοξ ημοξ ζε απυθοηδ ακάβηδ2, εκχ πμθθμί ήηακ αοημί πμο 

εηιεηαθθεφμκηακ ηάεε εοηαζνία βζα κα πθμοηίζμοκ, παίνκμκηαξ ηαζ ημ ημιιάηζ 

ρςιί απυ ημοξ άθθμοξ3.  

Λ Ώ. Μνζμκάξ, ηνίκμκηαξ ηα ήεδ ηδξ επμπήξ, ηαηαθήβεζ υηζ δεκ οπήνπε ζημ-

ζπεζχδδξ μιμροπία. Ώκαθένεζ υηζ ηάης απ΄ημ ζπίηζ ημοξ ζηδκ Μάηνα οπήνπε πς-

νάθζ υπμο ελέενεθακ δζάθμνα γχα ηζ απ΄ηδκ άθθδ οπήνπακ παζδάηζα πμο έραπ-

κακ βζα ιζα ζηαθζδμφθα κα θάκε. Ζακείξ δεκ έδζκε.  Ώηυιδ ηαζ ηα παζδζά είπακ ιπεζ 

ζ΄αοηή ηδ θμβζηή ηδξ ακηαθθαβήξ ιε ηνυθζια. Λ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ εοιάηαζ υηζ, 

εκκζάπνμκμ παζδί ηυηε, δέπηδηε ηδκ πνμζθμνά εκυξ άζηεβμο ιζηνμφ κα πάνεζ ημ 

ηυπζ ημο βζα έκα ημιιάηζ ρςιί.  

Μμθθμί απ΄αοημφξ πμο ηαηείπακ ηάπμζα οπεφεοκδ εέζδ δεκ δίζηαζακ κα 

                                           
1 ΒΗΕΏ, Ώνπείμ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμο, Φ.16.1 
2 Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ.38 – ιανηονία Γ.Ζανεθζά, Έηεεζζξ ανπ. Ζ.Ρνυκδ ζημ Ηεφηςια, ζ. 69, 82. -Λ Γ. 
Θεμημηάξ ακαθένεζ υηζ ημ εέαια ηςκ ακενχπςκ πμο πέεαζκακ ζημοξ δνυιμοξ απυ ηδκ πείκα είπε ηα-

ηακηήζεζ ηάηζ απθυ. «Θενζημί ζηέημκηαζ, πνμζπαεμφκ κα αμδεήζμοκ ιε ηάηζ θαβχζζιμ ή ιε θίβα πνή-
ιαηα, λένμκηαξ πυζμ αζήιακηδ είκαζ δ αμήεεζά ημοξ. Λζ πενζζζυηενμζ ηάκμοκ πςξ δεκ αθέπμοκ. Θε ηζ 

ηαηαπθδηηζηή εοημθία βίκαιε ακαίζεδημζ!». Λ ίδζμξ ζοββναθέαξ ιζθά βζα «μιαδζηή ακαζζεδζία ειπνυξ 
ζημκ αηαηάπαοζημ ηίκδοκμ». πςξ δζεοηνζκίγεζ δεκ μθείθεηαζ ζε παθδηανζά, άβκμζα ή εθαθνυηδηα, 

αθθά ζηδ ζηθδναβςβία μνζζιέκςκ ζοκαζζεδιάηςκ. «Μνχηα ιαεαίκεζ ηακείξ κ΄αδζαθμνεί βζα ημ εάκα-

ημ ηςκ λέκςκ, ηςκ αβκχζηςκ· φζηενα ζζβά-ζζβά ζοκδείγεζ κ΄αδζαθμνεί βζα ημ εάκαημ πνμζχπςκ 
βκςζηχκ ηαζ πνμζθζθχκ, ζημ ηέθμξ αδζαθμνεί ηαζ βζα ημ δζηυ ημο εάκαημ. Ξμο θέκε: Λ Οάδε πάεζ (ηα-

ηά ημφημκ ή εηείκμκ ημκ ηνυπμ, οπάνπμοκ ζήιενα πθήεμξ εοηαζνίεξ). Ξμο ηάκεζ ηδκ ίδζα εκηφπςζδ 
πμο εα ζμο έηακε ακ ιάεαζκεξ υηζ μ Οάδε έθοβε ζηδκ Ζδθζζζά. Ξοθθμβίγεζαζ ηαζ ημκ εαοηυ ζμο ζηδκ 

ίδζα πενίπηςζδ ηαζ ημ ανίζηεζξ ςξ ημ θοζζηυηενμ ηςκ πναβιάηςκ». Γ. Θεμημηάξ, (π.π.), ζ. 320, 391. 
3 Ραναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ υηζ ζοκεθήθεδ ανημπμζυξ βζαηί ηναημφζε ηα δεθηία άνημο πςνίξ κα δίκεζ 
ρςιί ζημοξ ηαηυπμοξ ημοξ, αθθά ημ πμοθμφζε ζηδ ιαφνδ αβμνά. Βίπε αβμνάζεζ, ιάθζζηα, πμθοηα-

ημζηίεξ απυ ηα αεέιζηα ηένδδ. Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 126, 27-5-42. 
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παναιεθήζμοκ ημ ηαεήημκ ημοξ βζα κα πνμζπμνζζημφκ μθέθδ. Λ Β. Φςηάξ εοιά-

ηαζ υηζ, υηακ ημκ έπζαζε δ αζηοκμιία επεζδή είπε ηθέρεζ ηέζζενα ηζμοαάθζα ια-

ηανυκζα, μδδβήεδηε ζημκ δζεοεοκηή ηδξ Ώζθάθεζαξ. Βηείκμξ ημο γήηδζε κα ημο 

δχζεζ ιένμξ απυ ηα ηθμπζιαία βζα κα ημκ αθήζεζ εθεφεενμ. Ζζ έηζζ έβζκε. Ώθθά ηαζ 

ζοκενβάηεξ ηςκ ηαηαηηδηχκ επςθεθμφκηακ απυ ηδ πνμκμιζαηή εέζδ ημοξ ηαζ έη-

θεαακ. Λ Ι. Ώκαζηαζυπμοθμξ πμο είπε πακημπςθείμ εοιάηαζ υηζ πμφθδζε ηάπμηε 

ζε έκα πεθάηδ θίβδ θέηα. Ξε θίβμ, αοηυξ έζηεζθε ηαναιπζκζένμοξ ηαζ ημο πήνακ 

υθμ ημ αανέθζ. 

Σζηυζμ οπήνλακ ηζ αοημί πμο έδεζλακ ακενςπζά ηαζ αθθδθεββφδ. Λ ηηδια-

ηίαξ Γηυθαξ, πμο είπε ηενάζηζμ αβνυηηδια ζηδκ πενζμπή ημο ζδιενζκμφ ΏΟΒΕ ηδξ 

Μάηναξ, έζςζε απυ ηδκ πείκα δζαηυζζα άημια πμο δμφθεοακ ζημ ηηήια ημο ηαζ 

γμφζακ εηεί απυ αοηά πμο πανήβαβακ1.  

ΐμήεεζα ζε άπμνμοξ πνμζθενυηακ ζοπκυηενα απυ ηαημίημοξ ηδξ επανπίαξ 

πμο είηε είπακ ηνυθζια, είηε ανίζημκηακ ζε ηαθή μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ. Λ Μ. Γε-

ςνβυπμοθμξ εοιάηαζ υηζ, υηακ ανέεδηακ πςνίξ ηνυθζια, ημκ πήνε δ ιδηένα ημο 

ηαζ πήβακ ζ΄έκα πςνζυ ημκηά ζημ Θεζμθυββζ, υπμο είπε οπδνεηήζεζ πνμπμθειζηά 

ςξ δαζηάθα. Βηεί ημοξ ζοκέδναιακ βεκκαζυδςνα. «Θοιάιαζ πήβαιε εηεί ηαζ θά-

βαιε ηνέαξ. Μέζαιε ιε ηα ιμφηνα. Θαξ βέιζζακ ζαημφθζα ηαθαιπυηζ, θαζυθζα, 

νεαίεζα». Μανυιμζα ηαζ μ Ώ. Θμοββμθζάξ εοιάηαζ «Λ παηέναξ ιμο ημ ΄41 

ι΄έζηεζθε ζηδ Αςνίδα, πμο ήηακ μ κμκυξ ιμο. Θαξ έδςζακ ιπμιπμηάθεονμ, ζηάνζ 

ηαζ πενάζαιε ηάιπμζμ ηαζνυ. Ώνβυηενα άθθμξ θίθμξ ιμφθενκε ρςιί».  

Ππήνπακ ηαζ ηάπμζμζ πμο δεκ ιπμνμφζακ κα αζζεάκμκηαζ ημκ δζπθακυ ημοξ 

κα οπμθένεζ ηαζ έδζκακ αηυια ηζ απυ ημ οζηένδιά ημοξ. Δ Β. Γαπανμπμφθμο εο-

ιάηαζ υηζ οπήνπε ιεβάθδ αθθδθεββφδ ζηδ βεζημκζά  ημοξ, ημ δφζημθμ εηείκμ ηαζνυ. 

«Ήιαζηακ υθμζ έκα. Λ έκαξ αμδεμφζε ημκ άθθμ. Θζα βεζηυκζζζά ιαξ είπε πέκηε 

παζδζά. ηακ ηδξ έζηεθκακ θίβμ ηναπακά μζ ζοββεκείξ ηδξ απυ ηδκ Αίανδ, έδζκε 

πάκηα ιζα πμφθηα ηδξ ιάκαξ ιμο κα ανάζεζ ηαζ ζε ιαξ». Δ Β. Ιζημθάμο πμο γμφζε 

ζηδκ Ζένηεγδ, ακαθένεζ πςξ δ δοζηοπία ήηακ ηυζδ πμο δεκ ιπμνμφζε κα παναα-

θέρεζ μ έκαξ ημκ πυκμ ημο άθθμο: «Θοιάιαζ ηδκ μζημβέκεζά ιμο, βζαηί ειείξ ή-

ιαζηε μηηχ άκενςπμζ αθθά υ,ηζ ιπμνήβαιε δίκαιε. Θοιάιαζ υηζ πήβαζκα ζημ ηηή-

ια ηζ έθεοβα απ΄ημ ζπίηζ ηζ ήνεε ηάπμζμξ ηαζ ιμο γήηδζε ρςιί ηζ είπα εα ημο ημ 

δχζς ηζ αξ ιδ θάς ημ ιεζδιένζ, εα βονίζς ζημ ζπίηζ κα θάς εβχ. Ξ΄αοηή ηδκ 

απυβκςζδ είπαιε θηάζεζ, ηαηάθααεξ; Ξοκαζζεδιαηζηά, απυ πυκμ, πςνίξ κα ημ εέ-

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ ΐ. ΐεθυπμοθμ. 
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θακε ηαζ υζμζ δεκ είπακε αμδεάβακε. Αεκ ακηέπακε. Άια αθέπακε ηδ δοζηοπία, δεκ 

ακηέπακε». Μμθθά ηέημζα πενζζηαηζηά αθθδθεββφδξ ηαζ αοημεοζίαξ απυ θίθμοξ ηαζ 

ζοββεκείξ ακαθένμκηαζ ζε δζδβήζεζξ υζςκ έγδζακ εηείκδ ηδκ επμπή.    

 

Γ. Ζ ΕΥΖ ΠΡΖΛ ΞΑΗΘΟΝ  

α. Γπζθνιίεο επηζηηηζκνύ ζηελ επαξρία  

Ζαηά βεκζηή μιμθμβία , δ γςή ζηα πςνζά δεκ οπήνλε ηυζμ δφζημθδ υζμ 

ζηζξ πυθεζξ1. «Φάβαιε αεθακίδζα, αβνζυπμνηα, αθθά δεκ πεζκάζαιε», θέεζ π α-

ναηηδνζζηζηά μ Μ. Νμδάηδξ. Αεκ πνέπεζ, ςζηυζμ, αοηυ κα εεςνδεεί απανάαα-

ημξ ηακυκαξ.   

ζμζ ήηακ βεςνβμί ή ηηδκμηνυθμζ είπακ ημκ ηνυπμ κα ιδκ π εζκάζμοκ ή 

ημοθάπζζημκ κα επζγήζμοκ. «Ξηδκ μζημβέκεζά ιαξ είπαιε ημ ηηήια, δεκ πεζκ ά-

ζαιε. Δ πμζυηδηα ημο θαβδημφ δεκ ήηακ ηαθή»(Ρ. Νμφπαξ). «Ξηα Ζαθάανοηα 

οπήνπακ ηνεζξ ηάλεζξ. Δ πνχηδ ηάλδ ήηακ δζηδβυνμζ, ηαεδβδηέξ, δάζηαθμζ. Δ 

δεφηενδ ηάλδ έιπμνμζ, ιπαηάθδδεξ. Δ ηνίηδ ηάλδ αβνυηεξ. Λζ έιπμνμζ 2 ηαζ μζ 

αβνυηεξ αμθεφηδηακ. Μμθφ θίβμζ πείκαζακ. Λζ οπάθθδθμζ οπέθενακ, δζηδβυνμζ 

η.α.», θέεζ μ Μ. Μαοθυπμοθμξ.  

Ώοηή  πνέπεζ κα ήηακ δ βεκζηή εζηυκα βζα ηζξ επανπζαηέξ πυθεζξ ηαζ ηα 

πςνζά. Ζαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ ηαημπήξ βζα κα επζαζχζεζ ηακείξ  έπνεπε κα ήηακ  

αβνυηδξ ή κα είπε πενζμοζία. «Ζαζ δζεοεοκηήξ ηναπέγδξ κα ήζμοκα δεκ είπε 

αλία. θεξ μζ ζοκαθθαβέξ βίκμκηακ ζε είδμξ», θέεζ μ Ρν. Φενθεθήξ. Έηζζ μζ 

υνμζ ακηζζηνάθδηακ βζ αοηέξ ηζξ ηαηδβμνίεξ πμθζηχκ. «Θμνθςιέκεξ, ςνα ίεξ 

ηυνεξ δζηδβυνςκ πέζακε εφιαηα ηςκ Εηαθχκ». Γζμξ δζηδβυνμο δεκ είπε κα 

θάεζ ηαζ εηιοζηδνεουηακ ζημοξ ζοιιαεδηέξ ημο: «ζήιενα δεκ έθαβα ηίπμ-

ηα», εοιάηαζ δ Ν. Γενμπμφθμο. «Άκενςπμζ πενήθακμζ πμο δεκ ε ίπακ ηαζ δεκ 

γδημφζακ θαβδηυ πέεαζκακ»  (Ρν. Φενθεθήξ) . «Θζζεμζοκηήνδημζ πμο δεκ ε ί-

πακ πςνάθζα, λέκμζ απυ άθθεξ πενζμπέξ οπέθενακ». (Ρ. Νμφπαξ). «Ζαεδβδηέξ 

είπακ αβεζ ζηδ γδηζακζά. Μήβαζκακ ηαζ γδημφζακ θίβμ αθεφνζ» (Ξπ.  Θπανθμβζ-

άκκδξ). Γζ αοηυ, υπςξ είδαιε, εηπαζδεοηζημί ηαζ οπάθθδθμζ γδημφζακ κα ιεηα-

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ημοξ Ε. Μαοθυπμοθμ, Ρ. Νμφπα, Ξπ. Θπανθμβζάκκδ, Μ. Μαοθυπμοθμ. 
2 Ξφιθςκα ιε ιανηονίεξ, υζμζ ήηακ έιπμνμζ είηε είπακ απυεεια ζε πνοζέξ θίνεξ ηζ αβυναγακ ι΄αοηέξ 

(ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμξ, Ώ. ΐεθέθδ), είηε είπακ είδδ πμο ηα πμοθμφζακ ζε αβνυηεξ ιε ακηαθθαβή, δί-
κμκηαξ υιςξ δοζακάθμβδ πμζυηδηα ειπμνεφιαημξ (Β.Μ.), είηε επζηνάηδζακ δ πνμπμθειζηή θζθία ηαζ μζ 

ημοιπανζέξ ηαζ δεκ οπήνλε εηιεηάθθεοζδ εη ιένμοξ ηςκ αβνμηχκ (ΐ. Θακευπμοθμξ).  
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ηεεμφκ ζημοξ ηυπμοξ ηαηαβςβήξ ημοξ, χζηε κα ανίζημοκ πζμ εφημθα ην υθζια.  

Μμθθμί, ιάθζζηα, απ΄αοημφξ πμο ηαηέθεοβακ ζηδκ επανπία  βίκμκηακ εοπνυζ-

δεηημζ ςξ βαιπνμί1.  

Ξηα μνεζκά ηαζ άβμκα ιένδ, αέααζα, υπμο δ παναβςβή ίζα πμο έθηακε 

κα πενάζεζ δ μζημβέκεζα ηδ πνμκζά, μζ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ πεζνμηένερακ . Ξηα 

πςνζά ηδξ Αάθκδξ Ζαθαανφηςκ δ δφζημθδ, μφηςξ ή άθθςξ, ηαηάζηαζδ επζδε ζ-

κχεδηε επί ηαημπήξ. «Αεκ είπακ μφηε ρςιί. Έηνςβακ θζ αζιέκα απθάδζα πμο 

ηάηακακ αθεφνζ», θέεζ μ Γ. Γαθεζναηυπμοθμξ.  

Ομ ηφνζμ πνυαθδια ήηακ υηζ έπνεπε κα ακηαθθάζμοκ ιένμξ απυ ηδκ π ε-

νζμνζζιέκδ ζμδεζά ημοξ βζα κα αβμνάγμοκ υπμζα άθθα αβαεά πνεζάγμκηακ. Ώ ο-

ηυ πενζυνζγε ημ ιενίδζμ ηδξ ζμδεζάξ πμο απυιεκε βζα ζδζμηαηακάθςζδ, ιε απ μ-

ηέθεζια αηυια ηαζ ημκ οπμζζηζζιυ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ. «Βνπυκημοζακ 

απυ εφθμνα πςνζά ηαζ πμοθμφζακ ζηα Ζαθάανοηα. Γ ζα έκα γεοβάνζ παπμφηζζα 

έδςζα έκα αανέθζ πεηνεθαίμο ζηάνζ», θέεζ μ Μ. Μαοθυπμοθμξ. «Γζα ιζα έκεζδ 

ηζκίκδξ ήεεθεξ κα δχζεζξ 10 μηάδεξ ζηάνζ. Γζα παπμφηζζα  έδζκεξ ιζα πνμααηί-

κα ηαζ ιζα θίνα ζημοξ ιαοναβμνίηεξ» (Γ. Μαοθυπμοθμξ). «Ώπυ 1.000 μηάδεξ 

ζηάνζ πμο αβάθαιε ιζα πνμκζά δεκ ιαξ έθηαζε κα πενάζεζ δ μζημβέκεζά ιαξ. 

Μεηνέθαζμ, νμφπα, ζαπμφκζ, βζαηνυξ, υθμζ πθδνχκμκηακ ιε ζηά νζ» (Ρν. Φεν-

θεθήξ). Δ Ώ. ΐεθέθδ, Βαναία πμο ηαηέθοβε ζε πςνζυ ηδξ ΏπαΎαξ βζα κα ζςεεί 

απυ ημοξ Γενιακμφξ, δεκ ιπμνμφζε κα αβμνάζεζ ηίπμηα ιε θεθηά, βζαηί δ ζ μ-

δεζά εηεί ήηακ πενζμνζζιέκδ ηαζ δεκ έθηακε μφηε βζα ημοξ ίδ ζμοξ  ημοξ πςνζ-

ημφξ. ηακ έδςζε ζε ηάπμζμ πςνζηυ έκα πνοζυ νμθυζ βζα κα ηδξ δχζεζ θίβμ 

ζηάνζ, εηείκμξ ηδξ είπε: «Αεκ έπς, ηονά ιμο, μφηε βζα ιέκα. Ώπυ πμφ κα ζημ 

δχζς;». 

ζμζ απυ ημοξ πςνζημφξ δεκ είπακ ιεβάθδ ηηδιαηζηή πενζμοζία έκζς-

εακ, άθθμξ πενζζζυηενμ ηαζ άθθμξ θζβυηενμ , ηδκ έθθεζρδ δζαθυνςκ αβαεχκ. 

Ξημ Ηευκηζμ, μζ «κμζημηοναίμζ» ημο  πςνζμφ θέκε: «Ομ πςνζυ ιαξ είπε ηνυθζια 

(αθεφνζ, υ,ηζ πανάβεζ μ ηυπμξ). Ώκηαθθάζζαιε ιε ηα άθθα πςνζά, πμοθάβαιε 

ηαζ ζηδκ πυθδ, αθθά δφζημθα 2. Γμφζαιε, υπζ πθμφζζα, αθθά δεκ πέεακε ηακείξ 

απυ πείκα». Λζ θηςπμί, υιςξ, ημο πςνζμφ θέκε υηζ έηνςβακ έκα ημιιάηζ ρςιί 

ηαζ πυνηα , ηζ έηζζ έγδζακ 3. Ππήνπακ ηαζ θίβμζ πμο δεκ ααζίγμκηακ ζηδκ πανα-

βςβή βζα κα γήζμοκ, αθθά ζηδ ιεηαπχθδζδ εζδχκ απυ ηδκ πυθδ πμο έθ εζπακ 

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Ρ. Νμφπα. 
2 Γζα κα ιπεζ ηακείξ ζηδκ πυθδ έπνεπε κα πενάζεζ απυ ηα ιπθυηα πμο είπακ ζηδεεί ζηζξ εζζυδμοξ. «Ζά-
ηζ έπνεπε κα δχζεζξ ζημοξ οπαθθήθμοξ βζα κα πενάζεζξ». Ξοκέκηεολδ ζε Ηευκηζμ. 
3 Ξοκέκηεολδ ζημ πςνζυ Ηευκηζμ. 
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ζημ πςνζυ. «Ώκ ηαημνεχκαιε ηα ζ πδβαίκαιε ζηδκ Μάηνα κα πάνμοιε ηάπμζα 

πνάβιαηα, ηα πδβαίκαιε ζημ πςνζυ ηαζ ηα δίκαιε ιε ακηαθθαβή πνμσυ κηςκ. 

Έηζζ επζγήζαιε», θέεζ μ Γ. Γαθεζναηυπμοθμξ, απυ ημο Ιάζζα. Ξηδκ π ενίπηςζδ 

αοηή, υιςξ, οπήνπε ημ πνυαθδια ιεηάααζδξ ζηδκ Μάηνα, θυβς ηςκ ηζκδφκςκ 

ηαζ πενζμνζζιχκ πμο ζοκεπαβυηακ. Λζ ιανηονίεξ, θμζπυκ,  απμδεζηκφμοκ υηζ 

οπήνπακ δζαθμνέξ ζημοξ υνμοξ  δζααίςζδξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ επανπίαξ, υπζ 

ιυκμ ακάιεζα ζηα πεδζκά - εφθμνα ιένδ ηαζ ζηα μνεζκά, αθθά ηαζ ιέζα ζημ 

ίδζμ  πςνζυ.  

Έκαξ άθθμξ πανάβμκηαξ πμο επζδείκςζε ηδ γςή ηςκ ηαημίηςκ ηδξ επανπίαξ 

ήηακ υηζ ζήηςζακ ημ αάνμξ ηδξ ακηίζηαζδξ ηαζ ηςκ ζοκαηυθμοεςκ ακηζπμίκςκ 

απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ. Ώπ΄ηδ ιανηονία ημο Γ. Γαθεζναηυπμοθμο πνμηφπηεζ υηζ δ 

ιεβάθδ πείκα ζηα πςνζά ήηακ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ηδξ ηαημπήξ. «Ομ ΄41-΄42 δεκ 

ήηακ πείκα βζα ιαξ, ήηακ βζα ηζξ πυθεζξ. Ββχ άνπζζα κα έπς δέηαηα απυ ηδκ αδο-

καιία. Ουηε πήναιε ηδκ είδδζδ ηδξ απυααζδξ ηςκ Άββθςκ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ. 

ΐβήηα έλς ηαζ θίθδζα ημ πχια. Ηές βθζηχζαιε. Ώκ ηναημφζε δομ-ηνεζξ ιήκεξ, εα 

πάεαζκα θοιαηίςζδ». Βπμιέκςξ, δ πείκα ζηα πςνζά μθείθεηαζ ηαζ ζηα επαηυθμο-

εα ηδξ ακηζζηαζζαηήξ δνάζδξ ζηδκ επανπία1.  

Ξοβηζκδηζηή αθθά ηαζ απμηαθοπηζηή είκαζ έηηθδζδ ηδξ Θδηνυπμθδξ Ώζβζα-

θείαξ, ημκ Ξεπηέιανδ ημο ΄43. Ξ΄αοηήκ ακαθένμκηαζ ακαθοηζηά ηα πςνζά πμο 

πονπμθήεδηακ, ιε απμηέθεζια μζ ηάημζημί ημοξ κα ιέκμοκ ζημ φπαζενμ, ζηενμφ-

ιεκμζ ηςκ πάκηςκ. Ζαζ άθθεξ εηηθήζεζξ εηπνμζχπςκ ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ ακα-

δεζηκφμοκ ηδκ απεθπζζηζηή εέζδ ζηδκ μπμία ανίζημκηακ μζ ηάημζημζ ηςκ πςνζχκ 

ηδξ Μεθμπμκκήζμο ηδκ ίδζα επμπή: Μέκηε πζθζάδεξ ημοθάπζζημκ παζδζά πενζθένμκ-

ηακ ζηα πςνζά διίβοικα ηαζ ακοπυδδηα ιέζα ζημ ηνφμ, εκχ δ ηαηάζηαζδ ήηακ 

πμθφ πεζνυηενδ ζηα πονπμθδεέκηα πςνζά. Βζδζηά ζε πςνζά πμο ανίζημκηακ ζε 

ορυιεηνμ 1.300 ιέηνα πμθθμί πέεαζκακ απυ ημ ηνφμ2. 

                                           
1 Ζαηά ηδκ εηηίιδζδ ημο Άββθμο ζοκη/πδ Ξηήαεκξ, ζηα πςνζά δ ηαηάζηαζδ ήηακ πεζνυηενδ απυ ηζξ 

πυθεζξ. Λζ πςνζημί ηαηαδοκαζηεφμκηακ ηαζ θδζηεφμκηακ ηαζ απυ ημοξ Γενιακμφξ ηαζ απυ ημοξ ακηάν-
ηεξ. Μμθθά ζπίηζα ηαίβμκηακ ηαηά ηζξ επζπεζνήζεζξ, θδζηεφμκηακ ηα απμεέιαηα ηνμθίιςκ ηαζ 

ειπμδίγμκηακ μζ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ ηαημίηςκ, έηζζ χζηε δεκ ιπμνμφζακ κα ηνμθμδμη δεμ-

φκ μφηε απυ δζηέξ ημοξ απμεήηεξ ζηδκ φπαζενμ, μφηε απυ ηδκ αμήεεζα ημο Βνοενμφ 
Ξηαονμφ. Ρ.Θάβεν, (2003),ζ.210-11 
2 ΒΗΕΏ, ανπείμ Ξι. Οζμθάηδ, Φ. 2. 
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Έββναθμ ηδξ Ε.Θ. Ώζβζαθείαξ  πνμξ ημκ Βνοενυ Ξηαονυ, ΒΗΕΏ (ανπείμ Ξιανάβδαξ Οζμθάηδ)  

Ώνηεηέξ θμνέξ δεκ πνεζαγυηακ δ ηαηαζηνμθζηή ιακία ηςκ ηαηαηηδηχκ βζα 

κα ανεεεί έκα πςνζυ ζε δφζημθδ εέζδ. Ομ άβμκμ ημο εδάθμοξ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ακηίλμεξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ ιείςκακ ζημ εθάπζζημ ηδκ παναβςβή, εκχ ημ 

πεζιχκα έθεζπακ αηυια ηαζ ηα πυνηα ηαζ αεθακίδζα ιε ηα μπμία εα ιπμνμφζακ ί-

ζςξ κα ηναθμφκ1.  

Μανά ηα πνμαθήιαηα πμο ζοκακημφζακ, εεςνείηαζ ακαιθζζαήηδημ υηζ μζ 

ηάημζημζ ηςκ πςνζχκ ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ δεκ ακηζιεηχπζζακ ημ θάζια ηδξ πε-

ίκαξ, υπςξ ζηα αζηζηά ηέκηνα, μφηε βκχνζζακ ελαζηίαξ ηδξ εακάημοξ ζε αλζμζδ-

ιείςηδ έηηαζδ. Ώηυια ηαζ ζηδκ Μάηνα, πανυηζ ήηακ αζηζηυ ηέκηνμ, μζ δοζημθίεξ 

επζαίςζδξ ηαζ μζ εάκαημζ απυ πείκα δεκ ιπμνμφκ κα ζοβηνζεμφκ ιε ηα ακηίζημζπα 

ηδξ Ώεήκαξ. «Ξηδκ Μάηνα αβήηακ έλς ηαζ αυζηδζακ. Βίπε δζέλμδμ. Μείκαζακ αθθά 

δεκ είπακ ηυζμοξ κεηνμφξ», θέεζ δ Β. Οζμφηδ.   

 

β. Δθκεηάιιεπζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πόιεο από ηνπο ρσξηθνύο  

Έκα άθθμ γήηδια, πμο πνμηφπηεζ απυ ηζξ πδβέξ, είκαζ δ απμζηνμθή ηςκ 

ηαημίηςκ ηδξ πυθδξ πνμξ ημοξ πςνζημφξ· εβηαθμφκηαζ υηζ εηιεηαθθεφηδηακ ηζξ 

πενζζηάζεζξ, γδηχκηαξ οπεναμθζηά ακηαθθάβιαηα βζα κα ημοξ πμοθήζμοκ έκα 

                                           
1 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ. 11.5/1944. 
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ημιιάηζ ρςιί. Μμθθά πενζζηαηζηά εκδεζηηζηά ηδξ ακαθβδζίαξ ηςκ πςνζηχκ ζοκακ-

ηάιε ζημκ ημπζηυ ηφπμ. Ραναηηδνζζηζηά, πςνζηυξ ανκήεδηε απυ μζημβεκεζάνπδ ηα 

πνήιαηα πμο ημο έδζκε βζα κα αβμνάζεζ δζπθμηάναεθμ ρςιί ηαζ ημο γήηδζε ςξ ακ-

ηάθθαβια ηα ηαζκμφνβζα παπμφηζζα πμο θμνμφζε. Ζζ εηείκμξ, αέααζα, ακαβηάζηδ-

ηε κα ημο ηα δχζεζ1.  

Δ ζηάζδ αοηή ηςκ πςνζηχκ επζζδιαίκεηαζ ζοπκά απυ ημ Βνβαηζηυ ηέκηνμ 

Μάηναξ, ημ μπμίμ ηαηαββέθθεζ ζημ κμιάνπδ ηδκ ηαηάζηαζδ πμο είπε δδιζμονβδεεί 

απυ ηδκ απθδζηία ηςκ πςνζηχκ, πμο ιε ηδ ζηάζδ ημοξ ζοιπθήνςκακ ημ ένβμ ηςκ 

ιαοναβμνζηχκ ηαηαδζηάγμκηαξ ημκ ενβαημτπαθθδθζηυ ηυζιμ ζε εάκαημ απυ ηδκ 

πείκα ηαζ ημ ηνφμ. Άθθμηε πάθζ, ημ Βνβαηζηυ ηέκηνμ απεοεφκεζ έηηθδζδ ζημοξ 

πςνζημφξ κα ιδκ αδζαθμνμφκ βζα ηδ γςή ηςκ ζοιπαηνζςηχκ ημοξ ζηζξ πυθεζξ , ηα-

ηεοεοκυιεκμζ απυ ημ πάεμξ ημο πθμοηζζιμφ ηαζ ηδκ παθζά έπενα ιεηαλφ αβνμ-

ηχκ-αζηχκ2. 

Μανυηζ δ ζοιπενζθμνά αοηή εεςνείηαζ δεδμιέκδ, μνζζιέκεξ πδβέξ εαιζηήξ 

πνμέθεοζδξ είηε ηδκ ανκμφκηαζ, είηε πνμζπαεμφκ κα ηδκ δζηαζμθμβήζμοκ.  Λ ΐ. 

Ηάγανδξ ακαβκςνίγεζ υηζ μζ πςνζημί αημθμφεδζακ πανυιμζα ζοιπενζθμνά, ηδκ α-

πμδίδεζ υιςξ ζηδκ έθθεζρδ πμθζηζηήξ παζδείαξ πμο άθδζε κα ηαθθζενβδεεί ημ ι ί-

ζμξ πνμξ ημοξ αζημφξ. Λ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ ελδβεί υηζ μζ αβνυηζζζεξ, ζηενδ-

ιέκεξ απυ νμφπα ηαζ άθθα αβαεά ηδξ πυθδξ, παναζφνμκηακ υηακ ηα έθενκακ μζ 

αζημί ζηα πςνζά βζα ακηαθθαβή ηαζ δέπμκηακ ηδ ζοκαθθαβή, ιε απμηέθεζια κα 

ιέκμοκ ζημ ηέθμξ ηαζ μζ δζηέξ ημοξ μζημβέκεζεξ πςνίξ ρςιί3. 

Λ παθζυξ ακηάνηδξ Ι. Ώκαζηαζυπμοθμξ, ακαθενυιεκμξ ζημ ίδζμ εέια, ο-

πμζηδνίγεζ υηζ ηδκ επμπή εηείκδ εηιεηάθθεοζδ βζκυηακ απυ υθμοξ. Ζαη΄αοηυκ, 

μφηε μζ αβνυηεξ είπακ πενίζζεοια αβαεχκ, αθμφ  ζηζξ ακχιαθεξ ζοκεήηεξ ηδξ ηα-

ημπήξ δ παναβςβή ήηακ ιεζςιέκδ. Εηαθμί, Γενιακμί, ηζμθζάδεξ επζηάζζακε ηδκ 

παναβςβή, εκχ, υηακ άνπζζε δ έκμπθδ ακηίζηαζδ, ηνμθμδμημφκηακ ηζ μζ ακηάνηεξ 

απυ ηζξ εημφζζεξ πνμζθμνέξ ηςκ πςνζηχκ. Ώπ΄ηδκ άθθδ οπήνπε δοζημθία ζημ κα 

ηαηέαμοκ μζ πςνζημί ζηδκ πυθδ κα πμοθήζμοκ ηα πνμσυκηα ημοξ, ηαεχξ οπήνπε μ 

θυαμξ κα ημοξ ηα πάνεζ μ ηαηαηηδηήξ ζηα ιπθυηα πμο είπε ζηήζεζ ζηζξ ηνεζξ ε ζ-

ζυδμοξ ηδξ πυθδξ (Ώηηή Αοιαίςκ, Ώβζά, Ββθοηάδα), ή κα ηα αβμνάζεζ ηάπμζμξ ζο-

κενβάηδξ ηςκ Εηαθχκ, πςνίξ ηεθζηά κα πθδνχζεζ.  Μανυιμζα δ εαιίηζζζα Β. Οζμφ-

ηδ ανκείηαζ υηζ μζ πςνζημί εηιεηαθθεφηδηακ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ πυθδξ.   

Σζηυζμ μζ πενζζζυηενεξ ιανηονίεξ  (ακάιεζά ημοξ ηαζ ηάπμζςκ εαιζηχκ) 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 242, 18-9-41. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 42, 19-2-42 - αν.θ. 106, 3-5-42.  
3 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 79 - Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Ώ΄, ζ.45.    
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ακαθένμκηαζ ιε αβακάηηδζδ βζα ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ πςνζηχκ. «Δ ιάκα ιμο ηαζ 

μ άκηναξ ιμο πήβαζκακ ζηα πςνζά. Έδζκακ νμφπα βζα κα πάνμοκ θαβδηυ. Λζ πςν ζ-

ημί έθεβακ: Οχνα ήνεε δ ζεζνά ιαξ. Ια πενάζεηε εζείξ άζπδια, κα πενάζμοιε 

ειείξ ηαθά. Γζα έκα ζαηί ζηάνζ έπαζνκακ μθυηθδνμ ζαθυκζ. Ια δεζξ αθάπμοξ κα 

δμοθεφμοκ ιε ημ λζκάνζ ηαζ κα θμνάκε θαιέ πζγάιεξ», εοιάηαζ δ Ώκ. Ραναθάιπμ-

οξ. Μανυιμζεξ ζζημνίεξ έπμοκ κα δζδβδεμφκ μζ πενζζζυηενμζ απ΄ημοξ ακενχπμοξ 

ηδξ ηαημπήξ πμο γμοκ ςξ ζήιενα ηαζ, υπςξ θέεζ μ ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμξ, ηα επεζ-

ζυδζα αοηά αημφβμκηακ ζε ζογδηήζεζξ ιέπνζ ηαζ ιεηά ημκ ειθφθζμ. Λ πνχδκ ακ-

ηάνηδξ ημο ΒΏΘ, Β. Φςηάξ, παναηηδνίγεζ ημοξ πςνζημφξ ςξ ημοξ ιεβαθφηενμοξ 

θδζηέξ: «Ήηακ θδζηέξ. Ια ζμο πάνμοκ ηαζ ημ πακηεθυκζ». 

Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ ελδβεί ηδ ζηάζδ αοηή  απυ ηδκ πνμπμθειζηή εέζδ ημο 

πςνζημφ ζε ζπέζδ ιε ημκ ηάημζημ ηδξ πυθδξ. «Λζ πςνζημί, ιέπνζ ημκ πυθειμ, ήηακ 

ηνίηδξ ηαηδβμνίαξ Έθθδκεξ. Λ πςνζηυξ ήηακ αβνμίημξ. Αεκ ήλενε κα κηοεεί, κα 

θενεεί. Αεκ οπήνπε επζημζκςκία, βζα κα ιζιδεεί ημοξ άθθμοξ. Ώοημί είδακ  ημοξ 

πνμκμιζμφπμοξ ηαημίημοξ ηδξ πυθδξ θμνηςιέκμοξ ιε νμφπα, παπμφηζζα, πνμίηεξ, 

υ,ηζ είπε αλία, κα πδβαίκμοκ ζηα πςνζά βζα κα ηα ακηαθθάλμοκ ιε ηνυθζια».  Δ 

Θ.Θακςθάημο ημοξ δζηαζμθμβεί επίζδξ: «Θζα ημοιπανμφθα πμο είπα έθεβε:-Ια 

ζηάζεηε παθζμπαηνζκμί. Ήνεε δ ζεζνά ιαξ. Έαβαθακ ημ άπηζ ημοξ ηαζ ιε ημ δίηζμ 

ημοξ, βζαηί εδχ ζηδκ Μάηνα ημοξ θέβαιε αθάπμοξ. Ώοηυ ήηακ ιζα πνχηδ ακηίδνα-

ζδ»1. 

Θε ηζξ ακηαθθαβέξ αοηέξ μζ πςνζημί ανέεδηακ ιε έκα ζςνυ θακηαπηενά ε ί-

δδ ηα μπμία δεκ ήλενακ κα ηα ιεηαπεζνζζημφκ ή δεκ ηα είπακ ακάβηδ2. Ρςνζηυξ 

απυ ημ Ηευκηζμ εοιάηαζ υηζ μζ βμκείξ ημο ημφ πήνακ απυ ακηαθθαβή ιάθθζκδ γαηέ-

ηα. Δ γαηέηα εα ημο έηακε ιεηά απυ δέηα πνυκζα, αθθά ημο ηδκ θυναβακ, ηζ αξ 

ήηακ ιεβάθδ3. «Μμοθήζαιε ημ πζάκμ βζα έκα ηεκεηέ θάδζ. Λζ πςνζημί ιαξ εηιεηαθ-

θεφηδηακ πάνα πμθφ. Ζαζ ηζ εα ηυηακακ ημ πζάκμ ζηα ηαηζάαναπα;», ιαξ θέεζ πα-

ναηηδνζζηζηά δ Β. Γαπανμπμφθμο.  Λ Ώ. Μνζμκάξ θέεζ υηζ αβνυηζζζεξ έπαζνκακ 

βναιιυθςκα ηαζ δεκ ήλενακ πχξ κα ηα πνδζζιμπμζήζμοκ, εκχ ημπέθεξ πήβαζκακ 

ζηδκ εηηθδζία ιε ημιπζκεγυκ. Ώθθά ηαζ μ Ρ. Νμφπαξ, πμο ήηακ ακηάνηδξ, εοιάηαζ 

ημπέθεξ ακηάνηζζζεξ κηοιέκεξ ιε ημιπζκεγυκ, ιέζα ζηδ θάζπδ. Μαναδέπεηαζ υηζ 

οπέαμζηε ηάπμζα ακηζγδθία βζα ημοξ ηαημίημοξ ηδξ πυθδξ, βεκζηυηενα υιςξ δεκ 

οπήνπε αοηή δ ηάζδ, μφηε ακηζπαηνζςηζηυξ παναηηήναξ. ηακ , ιάθζζηα, ελαπθχ-

εδηε ημ ΒΏΘ αοηή δ ζοιπενζθμνά ελέθεζρε.  

                                           
1 Οδκ ακηζζηνμθή ηδξ εέζδξ αζηχκ-πςνζηχκ επζαεααζχκμοκ ιεθεηδηέξ  ηαζ πνμθμνζηέξ ιανηονίεξ απυ 

δζάθμνεξ πενζμπέξ ημο εθθδκζημφ πχνμο. ΐθέπε βζα Ώζηςθμαηανκακία ζημ ΐ. Μαηνχκδξ, (2008). 
2 Ξοκέκηεολδ ιε ημοξ ΐ. Θακευπμοθμ, Ώ. Μνζμκά. 
3 Ξοκέκηεολδ ζε Ηευκηζμ. 
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Δ. ΚΑΟΖ ΑΓΝΟΑ  

α. Αίηηα –  δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ  

Ώπυ ηζξ πνχηεξ ιένεξ ηδξ ηαημπήξ ελαθακίζηδηακ απυ ηδκ αβμνά ηα είδδ 

πνχηδξ ακάβηδξ. Ώπυννμζα ηδξ έθθεζρδξ αβαεχκ ηαζ ημο ηαθπάγμκημξ πθδεςν ζζ-

ιμφ ήηακ δ ειθάκζζδ ημο θαζκυιεκμο ηδξ «ιαφνδξ αβμνάξ» ηαζ δ ακηζηαηάζηαζδ 

ημο πνήιαημξ ζηζξ ζοκαθθαβέξ ιε ηδκ ακηαθθαβή ζε είδμξ.  

Δ ιαφνδ αβμνά ήηακ ηδκ επμπή αοηή «δ ιυκδ επζηενδήξ αβμνά ηαηακαθς-

ηζηχκ αβαεχκ». Ξ΄αοηή δζμπεηεουηακ δ αζμιδπακζηή παναβςβή πμο δεκ έπεθηε 

ζηα πένζα ηςκ ηαηαηηδηχκ, εκχ πανάθθδθα δ ίδζα ηνμθμδμημφζε ηδκ οπενηίιδζδ 

ηςκ πνμσυκηςκ. Δ οπενηίιδζδ δεκ μθεζθυηακ ιυκμ ζηδκ αολδιέκδ γήηδζδ ηαζ ηδκ 

ιεζςιέκδ, βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ, πνμζθμνά , αθθά ηαζ ζημ υηζ, ζε επμπή ηαθπά-

γμκημξ πθδεςνζζιμφ, δ αβμνά ηνμθίιςκ θεζημονβμφζε ζακ επζηενδήξ επέκδοζδ. 

Ξφιθςκα ιε ηάπμζεξ εηηζιήζεζξ, μζ ιαοναβμνίηεξ  ήηακ ειπμνμαζμιήπακμζ, κμιάν-

πεξ ηαζ ζοκενβάηεξ ηςκ ηαηαηηδηχκ , ηαεχξ ηαζ Εηαθμί αλζςιαηζημί, μζ μπμίμζ απα-

βυνεοακ ηδ δζαηίκδζδ ηςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ πςνίξ άδεζα ηαζ ηδκ πχθδζή ημοξ 

απυ ημοξ ειπυνμοξ, πνμηεζιέκμο κα ηναημφκ υθδ ηδκ παναβςβή ζηα πένζα ημοξ 

ηαζ κα ηαεμνίγμοκ έηζζ ηζξ ηζιέξ1.  

Ξηζξ εζζυδμοξ ηδξ Μάηναξ, ηα πενίθδια «postα di bloco», μζ Εηαθμί δέζιε-

οακ αηυια ηαζ ιζηνέξ πμζυηδηεξ ηνμθίιςκ πμο ιεηέθενακ πμθίηεξ βζα δζηή ημοξ 

πνήζδ. Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ εοιάηαζ υηζ , υηακ μζ Εηαθμί ανήηακ ζημκ έθεβπμ ιζα 

βοκαίηα ιε έκα ζαηί ηνυθζια, ηνφπδζακ ημ ζαηί ιε ηδκ λζθμθυβπδ, χζηε κα ποεεί 

ηάης ημ πενζεπυιεκμ, ηαζ ηδκ έδζςλακ. Λζ έθεβπμζ απυ ημοξ Εηαθμφξ ειπυδζγακ 

ημοξ αβνυηεξ κα πμοθήζμοκ ηα πνμσυκηα ημοξ ζηδκ πυθδ.  Ώπυ ηδκ άθθδ, μζ ιαο-

ναβμνίηεξ εηιεηαθθεφμκηακ ηδκ ιεβάθδ δζαθμνά ζηδκ ηζιή ααζζηχκ εζδχκ απυ ηδ 

ιία πενζμπή ζηδκ άθθδ, δζακφμκηαξ ιεβάθεξ απμζηάζεζξ πνμηεζιέκμο κα ηενδ ίζμ-

οκ2.  

Δ ιαφνδ αβμνά θεζημονβμφζε πανάθθδθα ιε ημ ζφζηδια ημο δεθηίμο, πμο 

αημθμοεμφζε ηαεμνζζιέκεξ ηαζ εθεβπυιεκεξ ηζιέξ. ιςξ, ηα ηνυθζια πμο δζακέ-

ιμκηακ ιε δεθηίμ ήηακ ακεπανηή ηαζ δεκ έθοκακ ημ πνυαθδια ηδξ ηαεδιενζκήξ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 129, 29-5-42 - Ξη.Θςιαδάηδξ, (1984), ζεθ. 127-8, 134 - Ζ.Θπνμφζαθδξ, 
(2003), ζ.33 – Λ Ώ. Μνζμκάξ εοιάηαζ πςξ ημ ειπυνζμ ημ ακέθααακ ηδκ επμπή εηείκδ θζθμβενιακμί Ών-

ιέκδδεξ. «Μνμπμθειζηά ήηακ ημοθμονάδεξ ηαζ ιεηά πήνακ άδεζεξ ηαζ έβζκακ έιπμνμζ». 
2 M.Mazower,( 1994), ζ. 81. Δ Θ. Θακςθάημο πενζβνάθεζ ηα εοθοέζηαηα ιέζα πμο ιεηαπεζνίγμκηακ 

ιαοναβμνίηεξ ηαζ πςνζημί βζα κα ιεηαθένμοκ ηα πνμσυκηα ημοξ ζηδκ πυθδ: άθθμηε ζημθζζιέκμζ πανίζ-

ηακακ υηζ πήβαζκακ βζα βάιμ, πάκς ζημ ηάνμ ιε ηα πνμζηζά ηζ απυ ηάης απ΄ηα ζηνςζίδζα ήηακ ηνοι-
ιέκα ηνυθζια, ηζ άθθμηε πάθζ μνβάκςκακ ρεφηζηδ ηδδεία ιε ηεεθζιιέκμοξ ζοββεκείξ ηαζ θένεηνμ βε-

ιάημ θαβχζζια ακηί βζα κεηνυ. Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 110, 183. 
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ζίηζζδξ ηςκ πμθζηχκ, πμο είπε ηαηακηήζεζ κα είκαζ ημ ααζζηυ ημοξ  ιέθδια. Έηζζ, 

έπνεπε κα ηαηαθφβμοκ ζηδ ιαφνδ αβμνά, πμο υιςξ ήηακ απνυζζηδ, ηονίςξ βζα 

ιζζεςημφξ ηαζ ενβάηεξ, μζ μπμίμζ πθήηημκηακ πενζζζυηενμ απυ ημκ πθδεςνζζιυ. 

Γζ αοηυ ηαζ μζ πενζζζυηενμζ ηαηέθδβακ ζηδκ πχθδζδ αηζκήηςκ (ηςκ μπμίςκ δ αλία 

είπε δναιαηζηά οπμηζιδεεί) ηαζ ζηδκ εηπμίδζδ ηςκ πμθφηζιςκ εζδχκ πμο είπε δ 

ιέζδ μζημβέκεζα. Ομ ίδζμ ζοκέαδ ηαζ ιε ιζηνμαζημφξ, ηεπκίηεξ, επαββεθιαηίεξ ηαζ 

βεκζηά απαζπμθμφιεκμοξ ζημκ ηνζημβεκή ημιέα, πμο ιε ηζξ κέεξ μζημκμιζηέξ ζοκ-

εήηεξ έπαζακ ηζξ πδβέξ εζυδςκ ημοξ1.  

Βλ άθθμο δ πθδνςιή ζε πνήια δεκ είπε πζα ηαιζά αλία ηαζ πνεζάγμκηακ 

ζηαεενέξ αλίεξ βζα ακηαθθαβή (θίνεξ, αηίκδηα). Ζαεχξ μζ ηζιέξ ηςκ αβαεχκ ζοκε-

πχξ ακέααζκακ, μζ Μαηνζκμί λεπμοθμφζακ  ηάεε πνςί ζημ Θανηάημ μηζδήπμηε πμ-

θφηζιμ είπακ. Δ Ώ. Ραναθάιπμοξ πμοθμφζε ζε Εηαθμπαηνζκή βεζηυκζζζά ηδξ ηδκ 

πνμίηα ηδξ βζα κα πάνεζ υζπνζα. Γζα έκα ζεκηυκζ έπαζνκε ηνία ηζθά νεαίεζα. Μμθθά 

αηίκδηα πμοθήεδηακ ζε ελεοηεθζζηζηέξ ηζιέξ, πνμηεζιέκμο μζ ζδζμηηήηεξ ημοξ κα 

ελαζθαθίζμοκ ημ θαβδηυ θίβςκ διενχκ2. Μαηνζκυξ πμφθδζε ημ ζπίηζ ημο ημκηά 

ζημ Σδείμ βζα έκα ηεκεηέ θάδζ3. Γαπανμπθάζηεξ, θμονκάνδδεξ πθμφηζζακ λαθκζηά, 

εκχ βοκαίηεξ εηδίδμκηακ ζημοξ ηαηαηηδηέξ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηνμθήξ4.  

Φαίκεηαζ υηζ ημ πνυαθδια ημο ιαοναβμνζηζζιμφ είπε πάνεζ ιεβάθεξ δζαζηά-

ζεζξ, βζαηί μζ οπμηζκδηέξ ημο ζηδθζηεφμκηαζ απυ πμθθέξ πθεονέξ: ζε ηαηαββεθίεξ 

ηςκ δζηδβυνςκ ηδξ πυθδξ , ημο Γενιακμφ θνμφνανπμο, ζε εηηθήζεζξ ημο Θδηνμ-

πμθίηδ Ώκηχκζμο πνμξ ημοξ ιαοναβμνίηεξ5. Λ Α. Ηάβανδξ γδηά, απυ ηζξ ζηήθεξ 

ημο «Οδθέβναθμο», κα ζηαιαηήζεζ «αοηυξ μ αβχκ ελμκηχζεςξ ηαζ εακάημο». Λ 

«Ιεμθυβμξ» απυ ηδκ άθθδ, εεςνεί οπαίηζμοξ βζα ηδκ αφλδζδ ηςκ ηζιχκ  εηηυξ απυ 

ημοξ ίδζμοξ ημοξ ιαοναβμνίηεξ ηαζ ημοξ ακηάνηεξ,  βζαηί ειπυδζγακ ημοξ παναβς-

βμφξ κα ηαηέαμοκ ζηδκ πυθδ βζα κα πμοθήζμοκ ηα πνμσυκηα ημοξ ιε απμηέθεζια 

κα πνμηαθείηαζ αφλδζδ ηςκ ηζιχκ6. Σζηυζμ, ζε ζογήηδζή ιαξ, παθζμί ακηάνηεξ 

ιαξ απάκηδζακ υηζ δ ηαεζένςζδ άδεζαξ βζα ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ήηακ ιέηνμ  πμο εκ-

ηάζζμκηακ ζηδ θμβζηή ημο ζηναημφ, απαναίηδημ  βζα ηδκ αζθάθεζα ημο πςνζμφ ηαζ 

ημο ακηάνηδ, ηαεχξ οπήνπε πάκηα μ θυαμξ ηδξ πνμδμζίαξ7. 

Λζ ιαοναβμνίηεξ υπζ ιυκμ δδιζμονβμφζακ ηεπκδηέξ εθθείρεζξ αβαεχκ βζα κα 

                                           
1 Ξη.Θςιαδάηδξ, (1984), ζ. 130-1, 134 - Ζ.Θπνμφζαθδξ, (2003), ζ.33. 
2 Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ  ιαξ είπε υηζ ηα αηίκδηα πμο απμηηήεδηακ ι΄αοηυ ημκ ηνυπμ επζζηνάθδηακ 

ζημοξ ζδζμηηήηεξ ημοξ αιέζςξ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ, ζφιθςκα ιε κυιμ πμο εηδυεδηε. 
3 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμ. 
4 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ.79. 
5 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 117-118. 
6 Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ.9228, 5-3-42 - εθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 182, 1-8-44 
7 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Ι. Ώκαζηαζυπμοθμ, Β. Φςηά. 
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αολάκμοκ ηζξ ηζιέξ αθθά εφνζζηακ ηαζ εοηαζνία, ιε ηδκ πνμζςνζκή έθθεζρδ ηνμθί-

ιςκ ημο δεθηίμο ή ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ ή αηυια ηαζ ιε ηδκ οπενηίιδζδ ηδξ θ ί-

ναξ, κα αολάκμοκ ηδκ ηζιή ηςκ πνμσυκηςκ θένκμκηαξ ζε αδζέλμδμ ημκ πθδεοζιυ. 

Γζ΄αοηυ ηαζ μζ δζακμιέξ ημο Β.Ξ. εεςνμφκηαζ απαναίηδηεξ, ζακ ακηζζηάειζζια ημο 

ιαοναβμνζηζζιμφ. Βλίζμο απμθαζζζηζηυ ηηφπδια ηαηά ηςκ εηιεηαθθεοηχκ  ιπμ-

νμφζε κα απμηεθέζεζ δ αφλδζδ ηδξ ιενίδαξ ημο δζακειυιεκμο ρςιζμφ, ηαεχξ δ 

ηζιή ημο ααζζημφ αοημφ είδμοξ ζοιπανέζονε ηζξ ηζιέξ ηςκ πενζζζυηενςκ  πνμσυκ-

ηςκ1.              

                                                                                                                                                                          

β. Κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ  

Δ ηοαένκδζδ ηαζ μζ ηαημπζηέξ δοκάιεζξ πήνακ ζεζνά ιέηνςκ βζα ηδκ ακηζ-

ιεηχπζζδ ηδξ ιαφνδξ αβμνάξ, πμο, υιςξ, δεκ πηοπμφζακ ημ ηαηυ ζηδ νίγα ημο. 

Ώπαβμνεφηδηε δ πχθδζδ εζδχκ δζαηνμθήξ εηηυξ ηαεμνζζιέκμο ηυπμο ή απυ άημ-

ια πμο δεκ δζηαζμφκηακ κα πμοθμφκ. Ώπαβμνεφηδηε, αηυια, δ ελαβςβή ή ιεηαθμ-

νά ηνμθίιςκ πςνίξ έβηνζζδ ηςκ ανπχκ. Οα πνμσυκηα πμο εα ιεηαθένμκηακ 

ι΄αοηυ ημκ ηνυπμ εα ηαηάζπμκηακ ηαζ εα πμοθζμφκηακ ζε απυνμοξ ζε θεδκή ηζ-

ιή. Μνμθακχξ ημ ιέηνμ έπθδηηε ημοξ πθακυδζμοξ ιαοναβμνίηεξ, μζ μπμίμζ ήηακ 

ηαζ μζ ίδζμζ εφιαηα ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ πμο πνμηάθεζε μ πυθειμξ ηαζ υπζ μζ 

ηφνζμζ οπμηζκδηέξ ημο θαζκμιέκμο. Δ θεζημονβία θασηήξ αβμνάξ ζηδκ πθαηεία Λ-

ιμκμίαξ (βζα μπςνμηδπεοηζηά ηαζ άθθα είδδ) ιε επυπηεοζή ηδξ απυ ηδ κμιανπία 

ήηακ έκα ιέηνμ πμο απέδςζε ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο ιαοναβμν ζηζζιμφ, βζ αοηυ 

ηαζ οπήνπε αίηδια βζα ηδκ θεζημονβία ηζ άθθδξ ζημ Θανηάημ2.  

ηακ, ημκ Θάζμ ημο ΄42, μ «οπμονβυξ Βπζζζηζζιμφ» Γημηγαιάκδξ επζζηέθ-

ηδηε ηδκ ΏπαΎα (δ μπμία ανζζηυηακ ζε ηναβζηή ηαηάζηαζδ απυ επζζζηζζηζηήξ απυ-

ρεςξ), αθμφ ακαβκχνζζε ηδκ πενζμνζζιέκδ απμδμηζηυηδηα ηςκ θυνςκ ζηα αβνμ-

ηζηά πνμσυκηα (δεηάηδ ηαζ παναηνάηδια), θυβς ηςκ εζδζηχκ ζοκεδηχκ ηαθθζένβε-

ζαξ ζηδκ πενζμπή, πνυηεζκε ηδκ εθανιμβή δφμ άθθςκ ιέηνςκ πνμξ ελαζθάθζζδ 

ηνμθίιςκ ηαζ ηαηά ημο ιαοναβμνζηζζιμφ, ηα μπμία εα εηπθήνςκακ ηαθφηενα ημ 

ζηυπμ ημοξ. Ξφιθςκα ιε ημ πνχημ, ημ ηνάημξ εα αβυναγε απυ ημοξ παναβςβμφξ 

ηδκ ζμδεζά πμο εα απέιεκε ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ηδξ δεηάηδξ, ιέζς εκυξ μνβακζζ-

ιμφ οπαθθήθςκ, ζε ηζιέξ ιαφνδξ αβμνάξ, ιε πνήιαηα ή ακηαθθαβή ζε είδμξ. Ομ 

ίδζμ εα έηακε ηαζ ιε ηα αζμιδπακζηά πνμσυκηα πμο εα αβυναγε απυ ημοξ αζμιήπα-

κμοξ. Ζαηυπζκ μζ πμζυηδηεξ αοηέξ εα πμοθζμφκηακ ζημ ημζκυ ζε ηζιέξ ίζεξ ιε ημ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.158, 4-7-44 - αν.θ. 159, 5-7-44 – αν.θ. 54, 4-3-44. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 128, 29-5-42 - αν. θ. 285, 20-11-43 - αν.θ. 133, 16-6-42 - Βθ. «Οδθέβνα-

θμξ», αν.θ. 9055, 31-7-41, αν.θ. 9062, 8-8-41. 
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ιζζυ ημο ηυζημοξ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ έκα ζζπονυ ακηαβςκζζηή ζημοξ ιαοναβμ-

νίηεξ. Βζδζηυηενα βζα ημοξ ηεθεοηαίμοξ, μ οπμονβυξ ηάθεζε ηζξ δζηαζηζηέξ ανπέξ, 

υηακ δζηάγμοκ αβμνακμιζηά αδζηήιαηα,  κα επζαάθθμοκ ζηθδνυηαηεξ πμζκέξ (δήιε-

οζδ πενζμοζίαξ, ελμνία, αηυια ηαζ εακαηζηή εηηέθεζδ)  πνμξ παναδεζβιαηζζιυ ηαζ 

ηςκ οπμθμίπςκ. Λ ηφπμξ ηδξ επμπήξ ηαηαβνάθεζ εζδήζεζξ πμο δδθχκμοκ ηδκ επ ζ-

ηοπία ηςκ υπμζςκ ιέηνςκ πήνακ μζ ζεφκμκηεξ βζα ημκ ιαοναβμνζηζζιυ  ηαζ ηδκ ο-

πμδεζβιαηζηή ηζιςνία (αηυιδ ηαζ ιε απαβπμκζζιυ) ηςκ ιαοναβμνζηχκ1.  

Ώπυ ηζξ ανπέξ ημο ΄43 ζδιεζχκεηαζ δζανηήξ πηχζδ ηζιχκ ηςκ αβαεχκ ζε 

υθδ ηδκ Βθθάδα. Ξ΄αοηυ αέααζα ζοκηέθεζακ, υπζ ηυζμ ηα ιέηνα ηδξ ηοαένκδζδξ, 

υζμ άθθμζ ζοβηονζαημί πανάβμκηεξ. Βπεζδή δ ιαφνδ αβμνά θεζημονβεί ζακ έκα ε ί-

δμξ πνδιαηζζηδνίμο, δ έθθεζρδ ζοβπνμκζζιμφ ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ αβμνάξ ιπμνεί 

κα μδδβήζεζ ζε «πηχπεοζδ». Λζ ηενδμζηυπμζ ιαοναβμνίηεξ, πμο είπακ επεκδφζεζ 

ζηδκ αβμνά ηνμθίιςκ πενζιέκμκηαξ ημ πεζιχκα ημο 1942 -43 κα είκαζ πανυιμζμξ 

ιε ημκ πνμδβμφιεκμ, έπεζακ έλς ζηζξ πνμαθέρεζξ ημοξ, ηαεχξ μζ ελεθίλεζξ ζημ 

ιέηςπμ δεκ ήηακ εοκμσηέξ βζα αοημφξ. Λ θυαμξ βζα άνζδ ημο απμηθε ζζιμφ, ιεηά 

απυ ζοιιαπζηή κίηδ ζηδ ΐυνεζα Ώθνζηή , ημοξ μδήβδζε ζημ κα ακμίλμοκ ηζξ απμ-

εήηεξ ημοξ ηαζ κα πμοθήζμοκ ηα απμεέιαηα ημοξ2. Λ ΐ. Θακευπμοθμξ εοιάηαζ υ-

ηζ, ηδκ επμπή ηδξ οπμπχνδζδξ ημο Νυιεθ ζηδκ Ώθνζηή, μζ έιπμνμζ έαβαθακ ηα 

ειπμνεφιαηα πμο είπακ ηνφρεζ βζα κα πνμθάαμοκ κα ηα πμοθήζμοκ ηαζ έθεβακ 

«ΐάζηα Νυιεθ».  

Δ πνμζθμνά μδήβδζε ζε δζανηή πηχζδ ηςκ ηζιχκ ηαζ μ «Ιεμθυβμξ» ζδιε-

ζχκεζ παναηηδνζζηζηά υηζ ιε ημ ηαηναηφθζζια ηςκ ηζιχκ  μζ ιαοναβμνίηεξ έιεζκακ 

ζημοξ πέκηε δνυιμοξ. Μμθθμί απυ αοημφξ ειθακίζηδηακ κα πμοθμφκ αηυια ηαζ 

ημοαένηεξ απυ ηα ζπίηζα ημοξ ηαζ ηα νμφπα ημοξ βζα κα γήζμοκ. Δ αθθαβή ημο 

ηθίιαημξ ζηδκ αβμνά θαίκεηαζ ηαζ απυ ημ ελήξ παναηηδνζζηζηυ πμο ακαθένεζ δ ί-

δζα εθδιενίδα: Οα Ρνζζημφβεκκα  ημο ΄42 μζ θμφνκμζ δέπμκηακ ηαρζά ιε βθοη ίζ-

ιαηα, υπςξ πνμπμθειζηά, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ πεναζιέκδ πνμκζά πμο δεκ οπήνπε 

ρςιί ηαζ πενίιεκακ υθμζ ηδ δζακμιή ιε δεθηίμ. Ξδιεζχκεηαζ δε υηζ, πανά ημκ θυ-

αμ ακαηζιήζεςκ (θυβς ηδξ ειπεζνίαξ ημο πανεθευκημξ) πμο αφλδζε ηδκ γήηδζδ, 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 125, 26-5-42 - αν.θ. 264, 27-10-43. Λ Γ. Θεμημηάξ πενζβνάθεζ εηηεκχξ ηδκ 

εηηέθεζδ ηςκ δφμ ιαοναβμνζηχκ ζηδκ μπμία ακαθένεηαζ ημ ηεθεοηαίμ δδιμζίεοια ημο «Ιεμθυβμο». 
ΛΕ Γενιακμί θνυκηζγακ ημ λεηνέιαζια ηςκ πηςιάηςκ κα αημθμοεεί ιζα επζδεζηηζηή ηεθεηή πμο ζηνέ-

θμκηακ ηαηά «ηςκ εηιεηαθθεοηχκ ηδξ δοζηοπίαξ ημο θαμφ». Γ. Θεμημηάξ, (π.π.), ζ. 449-450. Βλάθθμ-
ο, δ ΒΞΒΒ (Βεκζηή Ξοκμιμζπμκδία Βνβαηχκ Βθθάδαξ) απαζημφζε, εηηυξ απυ ημκ απαβπμκζζιυ, ηαζ πμ-

νήβδζδ αιμζαήξ βζα υπμζμκ οπμδείηκοε ηνοιιέκα είδδ ή ηενδμζηυπμοξ. Ώθθά ηαζ δ «ηοαένκδζδ» ηαζ 

μζ ηαημπζηέξ ανπέξ ζοιθςκμφζακ ιε αοηή ηδκ πμθζηζηή πμο ιεηαηφθοε ηζξ δζηέξ ημοξ εοεφκεξ ζημοξ 
ηενδμζηυπμοξ, εηημκχκμκηαξ έηζζ ηδκ μνβή ημο πθδεοζιμφ. Γ. Ζμοημοθέξ, (2003), ζ. 273. 
2 Ξη.Θςιαδάηδξ, (1984), ζ.134-135. 
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μζ πηςηζηέξ ηάζεζξ ζοκεπίζηδηακ αιείςηεξ1. Μανυιμζα, ζδιεζχκεηαζ πηχζδ ηζιχκ 

ημκ Θάζμ ημο ΄44, υηακ ακεθμδζάζηδηε δ πυθδ  ζε αθεφνζ ηαζ άθθα ααζζηά είδδ2.  

Ξακ ιέζμ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ πείκαξ ηςκ θηςπυηενςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ 

ηαεζενχεδηε ημ δεθηίμ ζίηζζδξ, ημ μπμίμ, υπςξ είκαζ θοζζηυ, θεζημονβμφζε ακηα-

βςκζζηζηά πνμξ ηδ ιαφνδ αβμνά. Μανυηζ, υιςξ, μζ ζοκενβαγυιεκεξ ιε ημοξ ηα-

ηαηηδηέξ ηοαενκήζεζξ ηαεζένςζακ ημ δεθηίμ ηνμθίιςκ, ζηδκ πναβιαη ζηυηδηα δεκ 

ακηζιεηχπζζακ απμηεθεζιαηζηά ημ πνυαθδια ημο θζιμφ ημκ πνχημ ηαζνυ, ελαζηίαξ 

ηδξ ακοπανλίαξ εέθδζδξ κα ακηζζηαεμφκ ζημοξ πακίζπονμοξ ιαοναβμνίηεξ 3. Έηζζ, 

υπςξ είδαιε, ημκ πνχημ πνυκμ ημ δεθηίμ ηνμθίιςκ ζηδκ Μάηνα ήηακ πμθφ θηςπυ 

ζε εενιίδεξ. ηακ, υιςξ, ημ πνυαθδια έβζκε μλφηενμ ηαζ πνμηάθεζε ηδκ μνβακς-

ιέκδ ακηίδναζδ ηςκ πμθζηχκ, μζ ηοαενκήζεζξ έζπεοζακ κα πάνμοκ ιέηνα βζα ιε ί-

ςζδ ηςκ ηζιχκ ααζζηχκ αβαεχκ ηαζ μζ ηαηαηηδηέξ έθηαζακ αηυια ηαζ ζηδκ δδ-

ιυζζα εηηέθεζδ ιαοναβμνζηχκ. Ζαζ μζ δφμ θμαήεδηακ ηδκ ακηίδναζδ, αηυια ηαζ 

ηςκ παναδμζζαηά κμιζιμθνυκςκ, πμο δεκ είπακ πζα ηίπμηα άθθμ κα πάζμοκ. 

Ξ΄αοηή άθθςζηε ηδ βεκζηή δοζανέζηεζα ηαζ απεθπζζία οπμθυβζγε ηαζ ημ ηίκδια ηδξ 

Ώκηίζηαζδξ4.  

Ομκ ηίκδοκμ αοηυ εκηυπζζακ μζ Γενιακμί, υηακ ακέθααακ ηδκ δζμίηδζδ ηδξ 

ΏπαΎαξ, ηαζ πνμζπάεδζακ ιε ηάπμζα ιέηνα  κα ημκ πενζμνίζμοκ5. Σζηυζμ, ηα ιέη-

να ήηακ ιάθθμκ ακεπανηή ηαζ δ ζηθδνή ειπεζνία ηδξ πείκαξ ημο ΄42 , ζοκδοαγυ-

ιεκδ ιε ηα άθθα δεζκά, δδιζμονβμφζε πνυζθμνμ έδαθμξ βζα ηδκ ελέβενζδ ηςκ 

πεζκαζιέκςκ. Ηίβμ ιεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ, πανμοζζάζηδηε μλφ επζζζηζζ-

ηζηυ πνυαθδια ελαζηίαξ ηδξ ζηυπζιδξ ελαθάκζζδξ ηνμθίιςκ απυ ηδκ αβμνά. Όζηε-

να απυ αίηδια ηςκ δζηδβυνςκ ηδξ Μάηναξ ηαζ ημο ιδηνμπμθίηδ Ώκηχκζμο κα θδθ-

εμφκ ιέηνα ηαηά ηςκ ιαοναβμνζηχκ, αημθμφεδζακ ακαημζκχζεζξ ηδξ Γενιακζηήξ 

δζμίηδζδξ ζημκ ηφπμ πμο απεζθμφζακ ιε θοθάηζζδ ή ηαζ εάκαημ υπμζμκ έηνοαε ή 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 6, 8-1-41 – αν.θ.30, 5-2-43, αν.θ.31, 6-2-43 – αν.θ.291, 22-12-42 – αν.θ. 

294, 27-12-42 - εθ. «Οαποδνυιμξ», αν.θ. 4641, 25-12-42 – αν.θ. 4647, 1-1-43. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 129, 31-5-44 
3 Λζ εαιζηέξ πδβέξ ηαηδβμνμφκ ημοξ Εηαθμφξ υηζ ζοκενβάγμκηακ ιε ημοξ ιαοναβμνίηεξ, ζημοξ μπμίμοξ 

πμνδβμφζακ άδεζεξ πχθδζδξ ιε ακηάθθαβια κα βίκμοκ πθδνμθμνζμδυηεξ ημοξ. Ώηυια ηαζ ημ πνμσυκ 
ημο παναηναηήιαημξ ηαηέθδβε, ιέζς ηςκ ζοκενβαηχκ ηςκ Εηαθχκ, ζηδ ιαφνδ αβμνά. 

Α.ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 367 – ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, Φ 427/26-2-38.  
4 Ξη.Θςιαδάηδξ, (1984), ζ. 137-139 - M.Mazower, (1994), ζ.78, 295. 
5 Λ εζδζηυξ Γενιακυξ απεζηαθιέκμξ ζηα μζημκμιζηά εέιαηα Ρ.Ιχοιπαπεν πήνε ιζα ζεζνά απυ ιέηνα 

βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ αηνίαεζαξ ηαζ ημο ιαοναβμνζηζζιμφ. Γζα κα «πηοπήζεζ» ημοξ ηενδμζηυπμοξ 
απαβυνεοζε ηδκ πθδνςιή ηςκ πνμιδεεοηχκ ηδξ ΐένιαπη ηαζ ακαηάθεζε ηα ηναπεγζηά ημοξ δάκεζα, 

ακαβηάγμκηάξ ημοξ έηζζ κα πμοθήζμοκ ηα ηνοιιέκα ημοξ ειπμνεφιαηα βζα κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ ο-
πμπνεχζεζξ ημοξ. Μενζυνζζε, αηυια, υθεξ ηζξ δαπάκεξ ηδξ ΐένιαπη ζηζξ απμθφηςξ απαναίηδηεξ, απα-

βυνεοζε ηζξ ελαβςβέξ ηνμθίιςκ (ιε ελαίνεζδ πνμσυκηα υπμο οπήνπε πθευκαζια) γδηχκηαξ ζοκεπχξ 

κέεξ εζζαβςβέξ, εκχ πνμζπάεδζε κα θφζεζ ηαζ ημ πνυαθδια ηςκ ιεηαθμνχκ. Βπζπθέμκ ήηακ άηεβηημξ 
ζηδκ εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ πμο έθααε, απεζθχκηαξ αηυια ηαζ ιε παναίηδζδ ζε πενίπηςζδ αοεαίνεηδξ 

πανάααζήξ ημοξ. Ρ. Φθάσζεν, η. Ώ΄, (1995), ζ. 329-332.  
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απέζονε απυ ηδκ αβμνά ηνυθζια. Μανυιμζα ηζιςνμφκηακ ιε θοθάηζζδ ηαζ υπμζμξ 

βκχνζγε ηδκ φπανλδ απμεειάηςκ ηνμθίιςκ ηαζ δεκ ημ ηαηάββεζθε.  

Θε δζαηαβή ελάθθμο ημο Γενιακζημφ Ξηναηδβείμο μζ ηζιέξ ηςκ εζδχκ δζαη-

νμθήξ έπνεπε κα θηάζμοκ ζε θμβζηά επίπεδα, πνμζζηά ζημοξ Γενιακμφξ ζηναηζχ-

ηεξ (ηςκ μπμίςκ μζ ιζζεμί ζημπίιςξ ήηακ ζπεηζηά ιζηνμί, χζηε κα ιδκ οπάνλεζ 

οπενηίιδζδ αβαεχκ) ηαζ ημκ πθδεοζιυ. Λ Φνμφνανπμξ Μαηνχκ Ξιζε ακαημίκςζε 

έκα ηζιμθυβζμ, ημ μπμίμ εα ίζποε ηαηυπζκ ζοκεκκμήζεςξ ιε ημοξ εηπνμζχπμοξ 

υθςκ ηςκ ημζκςκζηχκ ηάλεςκ ηαζ έθηαζε κα ηαηδβμνήζεζ ημοξ ηενδμζηυπμοξ ςξ 

οπμηζκδηέξ ηάεε ακαηνεπηζηήξ εηδήθςζδξ ηαζ ημιιμοκζζηζηήξ η ίκδζδξ1.  

 

ΠΡ. ΑΛΡΗΓΟΑΠΔΗΠ - ΔΜΔΓΔΟΠΔΗΠ  

πςξ είδαιε, μζ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ζηδκ ηαημπή ζε πςνζά ηαζ πυθεζξ ήηακ 

άεθζεξ. Μμθθμί οπμζζηίγμκηακ ηαζ, ακ δεκ πέεαζκακ, ήηακ πζμ εοάθςημζ ζε αζεέκε-

ζεξ. Οα νμφπα ημοξ ήηακ ημονέθζα ηαζ ηα παπμφηζζα ζπάκζγακ 2. «Ξηδ βεζημκζά ιμο 

(ζοκμζηία Μακημηνάημνα), πμο ήηακ θηςπμβεζημκζά , ιζα μθυηθδνδ μζημβέκεζα λεη-

θδνίζηδηε απυ ηδκ πείκα», εοιάηαζ μ Β. Φςηάξ. «Θθζαενά βεβμκυηα. Ξε ηάκακε 

άβνζμ. Αεκ οπμθυβζγεξ ηδ γςή ζμο. Οζ κα ζε ζημηχζμοκ, ηζ κα πέεαζκεξ απυ πείκα; 

Θανηονζηή δ πενίμδμξ εηείκδ. Ββχ πμθθέξ θμνέξ ηα εοιάιαζ  αοηά ηαζ ηδ κφπηα 

δεκ ημζιάιαζ». Βίκαζ θμζπυκ ακαιεκυιεκδ δ ακηίδναζδ εκυξ θαμφ πμο γεζ ηάης 

απυ ηέημζεξ ζοκεήηεξ, δ ελέβενζδ ημο απεθπζζιέκμο3. 

 

α. Απζόξκεηεο αληηδξάζεηο 

Ξηζξ 19 Θανηίμο ημο ΄42 πεκήκηα βοκαίηεξ ελεβένεδηακ επεζδή δεκ έβζκε 

δζακμιή ζοζζζηίμο ηαζ έλζ απυ αοηέξ πανμοζζάζηδηακ δζαιανηονυιεκεξ ζημκ «ο-

πμονβυ επί μζημκμιζηχκ εειάηςκ» Ραηγδιζπάθδ, πμο έηοπε κα ανίζηεηαζ ζηδκ 

Μάηνα. Οδκ επυιεκδ ιένα βοκαίηεξ απυ ηα πνμζθοβζηά ηαζ άθθμζ πμθίηεξ γήηδζακ 

απυ ημκ κμιάνπδ ηδ θεζημονβία ζοζζζηίςκ ζημοξ ηυπμοξ δμοθεζάξ. Θάθζζηα, ζηζξ 

ζοβηεκηνχζεζξ αοηέξ αημφζηδηακ ζοκεήιαηα οπέν ηδξ πνμζάνηδζδξ ηδξ Βθθάδαξ 

ζηδκ Εηαθία βζα κα ελαζθαθζζηεί μ επζζζηζζιυξ ημο πθδεοζιμφ. Ώπεζθέξ ηαζ αοζ-

ηδνέξ πνμεζδμπμζήζεζξ ήηακ δ ακηίδναζδ ηςκ ηναηζηχκ μνβάκςκ (κμιανπίαξ  - αζ-

                                           
1 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 117 - εθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.254, 15-10-43 – αν.θ. 275, 10-11-43.. 
2 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.209-10. 
3 Λ Εηαθυξ οπμονβυξ ελςηενζηχκ Οζζάκμ έθεβε υηζ : «υθα είκαζ δοκαηά, απυ ιζα επζδδιία ςξ ηζξ άβνζεξ 

ελεβένζεζξ, απυ ιένμοξ εκυξ θαμφ πμο λένεζ υηζ δεκ έπεζ ηίπμηε κα πάζεζ». M.Mazower, (1994), ζ.115.  
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ηοκμιίαξ) ζηζξ ελεβένζεζξ, χζηε κα ιδκ επακαθδθεμφκ1.  

Λ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ, πςνίξ κα ιπμνεί κα ζοβηεηνζιεκμπμζήζεζ ημκ αηνζαή 

πνυκμ, εοιάηαζ ζοβηέκηνςζδ δζαιανηονίαξ πμθθχκ βοκαζηυπαζδςκ, ηονίςξ απυ 

ηα πνμζθοβζηά («ημ λοπυθδημ ηάβια», υπςξ ημ μκμιάγεζ) ζηδκ πθαηεία Γεςνβίμο. 

«Μεζκάιε», θχκαγακ. Θεςνεί υηζ πίζς απυ ηα παζδζά αοηά ανζζηυηακ δ μνβάκςζδ 

ημο ΒΏΘ. Οδκ ηήνδζδ ηδξ ηάλδξ είπε ακαθάαεζ δ εθθδκζηή αζηοκμιία, εκχ μζ Γεν-

ιακμί πενκμφζακ αδζάθμνμζ. 

Άθθμξ αοευνιδημξ ηνυπμξ ακηίδναζδξ ήηακ δ θδζηεία απμεδηχκ ηνμθίιςκ. 

Ήδδ απυ ημκ πνχημ ιήκα ηδξ ηαημπήξ, ημ Θάζμ ημο ΄41, πεζκαζιέκμζ πμθίηεξ 

θήζηερακ ζηναηζςηζηή απμεήηδ ηνμθίιςκ ζημκ Μακημηνάημνα 2. Ηεδθαζίεξ ζηαθζ-

ηχκ απμεδηχκ παναηδνήεδηακ επίζδξ αιέζςξ ιεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ, 

υηακ οπήνλε βζα δομ – ηνεζξ ιένεξ ηεκυ ελμοζίαξ ιέπνζ ηδκ ακάθδρδ ηδξ δζμίηδ-

ζδξ απυ ημοξ Γενιακμφξ. Ζαζ θίβμ ιεηά , ζηζξ 5 Ληηςανίμο, υηακ μζ βενιακζηέξ 

δοκάιεζξ ηδξ πυθδξ ηαηεοεφκεδηακ πνμξ ηδκ Δθεία , υπμο ακαιεκυηακ ζοιιαπζηή 

απυααζδ, πεζκαζιέκμζ Μαηνζκμί ανήηακ ηδκ εοηαζνία κα θεδθαηήζμοκ ηζξ απμεή-

ηεξ ηδξ βενιακζηήξ επζιεθδηείαξ. Ομ πθήνςζακ, υιςξ, ιε ηδ γςή ημοξ, αθμφ μζ 

Γενιακμί λακαβφνζζακ ζφκημια ηαζ πονμαυθδζακ υζμοξ ανήηακ κα έπμοκ εζζαάθ-

θεζ3.   

 

β. Νξγαλσκέλεο θηλεηνπνηήζεηο 

Μένα απυ ηζξ αοευνιδηεξ ακηζδνάζεζξ ηαζ δζεηδζηήζεζξ, ζδιεζχεδηακ ηαζ 

μνβακςιέκεξ δζαιανηονίεξ. Ξφιθςκα ιε ηδκ Θ. Θακςθάημο, «έβζκακ πμθθέξ 

πνμζπάεεζεξ ζηδ δδιανπία, ζηδ κμιανπία, μζ μπμίεξ είπακε ηαζ εφιαηα. Άθθεξ 

ηανπμθυνδζακ ηαζ άθθεξ υπζ. Ββχ εηείκμ πμο εοιάιαζ πάνα πμθφ ηαθά είκαζ ημκ 

Βνεκζηνχθε, ιε έκα παζδάηζ ζηα πένζα ημο ηαζ ηυζιμξ πίζς ημο, κα πδβαίκεζ ζημ-

οξ Γενιακμφξ».  

Έπμοιε ζοκημκζζιέκεξ ηζκδημπμζήζεζξ ηαζ απενβίεξ πμο είπακ ζακ απμηέ-

θεζια ηδκ ζφζηερδ εηπνμζχπςκ υθςκ ηςκ ηάλεςκ ζημ Αδιανπείμ ηαζ ηδκ απμζ-

ημθή επζηνμπήξ οπυ ημ Ιμιάνπδ ζηδκ Ώεήκα βζα κα εηεέζεζ ημ επζζζηζζηζηυ πνυα-

θδια. Όζηενα απυ  ηζξ εκένβεζεξ αοηέξ θεζημφνβδζακ μοζζαζηζηά ηα ζοζζίηζα, 

ζφιθςκα ιε ηζξ εαιζηέξ πδβέξ4. Ώημθμφεδζακ παναζηάζεζξ απυ ημκ πνυεδνμ ημο 

Βνβαηζημφ ηέκηνμο πνμξ ημ κμιάνπδ ιε ηεκηνζηυ αίηδια ηδκ επέηηαζδ ημο ζοζζ ζ-

                                           
1 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ.81 - εθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 68, 21-3-42. 
2 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ.77 
3 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ.114-115 - Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ.91. 
4 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Ώ΄, ζ. 58-9.  
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ηίμο ζημοξ άκενβμοξ ηαζ ζημοξ οπαθθήθμοξ ηαζ ηςκ άθθςκ αζμιδπακζχκ, υπμο δεκ 

ίζποε ημ ιέηνμ. Βπίζδξ ημ Βνβαηζηυ ηέκηνμ (ηαεμδδβμφιεκμ απ΄ημ ΒΏΘ) μνβάκς-

ζε απενβία ζηδκ ηαπκαπμεήηδ ΐμεαυδα, ιε αίηδια ηδκ επακάθδρδ ηςκ ζοζζζηίςκ 

πμο δζαηυπδηακ1. 

Δ θεζημονβία ηςκ ζοζζζηίςκ δζαηυπδηε ηαζ ανβυηενα ηαηά δζαζηήιαηα, 

πνμηαθχκηαξ ηζξ δζαιανηονίεξ ημο Θδηνμπμθίηδ Μαηνχκ Ώκηχκζμο ηαζ δζαθυνςκ 

ζοθθυβςκ, πμο ανήηακ, ςζηυζμ, πνμζςνζκή ιυκμ ακηαπυηνζζδ εη ιένμοξ ηςκ 

ανιμδίςκ. Δ επίζδιδ ακηίδναζδ εηθνάγεηαζ ηαζ ιέζς ημο παηνζκμφ ηφπμο, μ μ-

πμίμξ εέθμκηαξ κα ιδκ δχζεζ έηηαζδ ζηα βεβμκυηα  δεκ ακαθένεηαζ ζηζξ ηζκδημπμ-

ζήζεζξ ηςκ πμθζηχκ. Μνμηζιά ιυκμ κα ιεηαθένεζ ηζξ επίζδιεξ ακαημζκχζεζξ πενί 

απαβυνεοζδξ ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηαζ πνμαθεπυιεκςκ πμζκχκ βζα ημοξ πανααά-

ηεξ, εκχ ιε άνενα ημο πνμζπαεεί κα πείζεζ βζα ηδκ ακάβηδ πεζεανπίαξ ηαζ οπαημ-

ήξ ζημοξ κυιμοξ2.  

 Λ ζοκημκζζιυξ ηδξ ακηίδναζδξ ζοκεπίζηδηε ηαζ ημ 1943 , ηαεχξ μζ ζοκεή-

ηεξ δζααίςζδξ δεκ ηαθοηένεοζακ αζζεδηά. Έηζζ ηδνφπηδηε ζηδκ Μάηνα θεοηή α-

πενβία ηςκ ηναπεγζηχκ οπαθθήθςκ, ζε ζοιπανάζηαζδ ζημοξ ζοκαδέθθμοξ ημοξ 

ζηδκ Ώεήκα. Ώηυια απένβδζακ μζ ενβάηεξ ηθςζημτθακημονβίαξ  ηαζ ηδξ ΐΒΞΛ, μζ 

ενβαγυιεκμζ ζηδκ δθεηηνμπαναβςβζηή ιμκάδα ημο «Γθαφημο» ιε αίηδια ηδκ αφ-

λδζδ ηςκ απμδμπχκ ημοξ. Λζ δδιυζζμζ οπάθθδθμζ  ηαζ μζ οπάθθδθμζ ημο ΕΖΏ ηαηέ-

αδηακ ζε απενβία γδηχκηαξ εηηυξ απυ αφλδζδ ηςκ ιζζεχκ ημοξ ηαζ πανμπή εκδο-

ιάηςκ ηαζ οπμδδιάηςκ, έκα αίηδια πμο δείπκεζ πυζμ δφζημθμ ήηακ κα δαπακήζεζ 

ιζα μζημβέκεζα πνήιαηα βζα ηδκ αβμνά πανυιμζςκ εζδχκ πμο ήηακ δοζεφνεηα ηαζ 

πακάηνζαα.  

Δ «ηοαένκδζδ», εμνοαδιέκδ, παναδέπηδηε ημ ιέβεεμξ ημο επζζζηζζηζημφ 

πνμαθήιαημξ ηςκ οπαθθήθςκ ηαζ επζζήιακε υηζ μπμζαδήπμηε ιζζεμθμβζηή αφλδζδ 

εα είπε εκηεθχξ πνμζςνζκυ απμηέθεζια, θυβς ημο πθδεςνζζιμφ. Γζ αοηυ ημοξ 

οπμζπέεδηε δζακμιή ηνμθίιςκ ηαζ ιάθζζηα απυ ηδκ ίδζα ιένα. Μανάθθδθα απε ί-

θδζε ημοξ απενβμφξ ιε ηζιςνία, αηυια ηαζ ιε εάκαημ (πνμαθεπυηακ απυ κυιμ 

πμο ρήθζζε), εκχ απμθάζζζε ηδκ δεηαπεκεήιενδ ιζζεμδμζία ηςκ οπαθθήθςκ πμο 

εα πανέιεκακ ζηζξ εέζεζξ ημοξ. Λζ απενβίεξ είπακ ζοιιεημπή ηαζ ιάθζζηα δ πα-

κεθθαδζηή απενβία ημο Ώοβμφζημο ημο ΄43, ιε αθμνιή ηδ δζαημπή ηςκ ζοζζζηί-

ςκ, ηαηέθδλε ζε ζοβηέκηνςζδ έλς απυ ηδ κμιανπία ηαζ ημ δδιανπείμ ηαζ ζε ζοβ-

ηνμφζεζξ ιε ηδκ αζηοκμιία3.  

                                           
1 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ.84. 
2 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ.81 – εθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 68, 21-3-42. 
3 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ.84-86 - Βθ. «Ιεμθυβμξ». αν.θ.93, 19-4-42 – αν.θ. 152, 16-6-43. 



 145 

Μμθθέξ απυ ηζξ δζαδδθχζεζξ ηαεμδδβμφκηακ απυ ημ ΒΏΘ ηαζ  ήηακ ελαζνεηζ-

ηά αίαζεξ, ηαεχξ μζ δζαδδθςηέξ επζδίςηακ ιε ηάεε ηνυπμ κα πανμοζζάζμοκ ηα αζ-

ηήιαηά ημοξ ζημοξ ημπζημφξ άνπμκηεξ. Ξδιακηζηή ηζκδημπμίδζδ ιε αίηδια ηδκ 

αεθηίςζδ ημο επζζζηζζιμφ πναβιαημπμζήεδηε ζηζξ 11 Ληηχανδ ημο ΄43, ιε ζοθ-

θαθδηήνζα ηαζ ζοβηέκηνςζδ ζηδ κμιανπία. Ώκηζπνυζςπμζ ηςκ πμθζηχκ ιπήηακ 

ζημ βναθείμ ημο κμιάνπδ ιε ηδ αία ηαζ απαίηδζακ απυ ημκ ακηζηαηαζηάηδ ημο Ώ. 

Μαπαδάημ κα πάνεζ άιεζα ιέηνα. Βηείκμξ δέπηδηε ηα αζηήιαηα ηαζ ζοβηνυηδζε 

επί ηυπμο θασηή επζηνμπή ιε ανιμδζυηδηεξ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, ημκ εκημπζζιυ απμ-

εδηχκ ηςκ ιαοναβμνζηχκ ηαζ ηδ δζάεεζδ ημο πενζεπμιέκμο ημοξ ζημκ πθδεοζιυ 

ζε παιδθέξ ηζιέξ. Αφμ ιένεξ ανβυηενα, ιε κέα ζοβηέκηνςζδ ηαζ απμζημθή ακηζπ-

νμζχπςκ ημοξ ζημ βναθείμ ημο κμιάνπδ , μζ πμθίηεξ απαζημφζακ κα επεηηαεεί ηαζ 

ζηδκ Μάηνα, υπςξ ηαζ ζηζξ άθθεξ αζηζηέξ πενζμπέξ, ημ ιέηνμ δζακμιήξ αβαεχκ, 

ανπίγμκηαξ απυ ηδκ δζακμιή 100 ηυκςκ θαδζμφ πμο είπακ ζοβηεκηνςεεί ζηδκ 

πνςηεφμοζα. Δ πυθδ βζα ανηεηέξ χνεξ ανζζηυηακ ζηα πένζα ηςκ δζαιανηονυιε-

κςκ πμθζηχκ. Δ πνμζπάεεζά ημοξ, υιςξ, κα δζαδδθχζμοκ ζηδ ζοκέπεζα ζημοξ 

δνυιμοξ ηαηαπκίβδηε απυ ημκ βενιακζηυ ζηναηυ πμο επζηέεδηε ζημ πθήεμξ ηαζ 

πονμαμθμφζε βζα εηθμαζζιυ1.  

Φαίκεηαζ πςξ μζ ακηζδνάζεζξ αοηέξ είπακ ηάπμζμ απμηέθεζια. Βλάθθμο , ημ 

πνυαθδια είπε ανπίζεζ κα απαζπμθεί ηαζ ημοξ Γενιακμφξ, αθμφ μ Γενιακυξ θνμφ-

νανπμξ απμθάζζζε κα θνμκηίζεζ βζα ηδκ επάνηεζα ηαζ  ηζξ παιδθέξ ηζιέξ ηςκ αβα-

εχκ. Θαγί ιε ημκ ακηζηαηαζηάηδ ημο κμιάνπδ  ηάθεζακ ημοξ ειπυνμοξ, αζμιδπά-

κμοξ ηαζ αζμηέπκεξ ηδξ πυθδξ ηαζ ημοξ γήηδζακ κα ζηαιαηήζμοκ ηζξ οπενηζιήζεζξ 

ηςκ αβαεχκ. Ώπ΄ηδκ πθεονά ηδξ, δ αζηοκμιία έηακε ένεοκεξ βζα ημκ εκημπζζιυ  

απμεδηχκ ιαοναβμνζηχκ ηαζ ζοζηήεδηε ιε εκημθή ημο Γενιακμφ θνμφνανπμο ε-

πζηνμπή επζζζηζζιμφ, απμηεθμφιεκδ απυ εηπνμζχπμοξ υθςκ ηςκ ημζκςκζηχκ ηά-

λεςκ, ιε ζημπυ ηδκ ζζυηζιδ ηαηακμιή ηςκ αβαεχκ ζε υθμοξ ημοξ πμθίηεξ ηαζ ηδκ 

μνβάκςζδ ενάκςκ βζα ημκ επζζζηζζιυ ημο πθδεοζιμφ. ιςξ, δ επζηνμπή δζαθφεδ-

ηε ζε θίβμ απυ ηδκ βενιακζηή δζμίηδζδ ηαζ ακηζηαηαζηάεδηε απυ ημκ δήιανπμ  ηδξ 

πυθδξ. Λφηε ηαζ ζδιακηζηή αεθηίςζδ ηδξ επζζζηζζηζηήξ ηαηάζηαζδξ ζδιεζχεδηε, 

αθμφ, υπςξ ιαεαίκμοιε απυ ημκ ηφπμ, ιεζχεδηε δ ιενίδα ημο δζακειυιεκμο άν-

ημο ηαζ ζηζξ 26 Ιμειανίμο δζαηυπδηε εκηεθχξ2.  

Ξακ απάκηδζδ ζηζξ δζαιανηονίεξ, δ ηοαένκδζδ επέααθε, υπςξ είδαιε, ηδκ 

οπμπνεςηζηή θεζημονβία ζοζζζηίςκ ζε υζεξ επζπεζνήζεζξ απαζπμθμφζακ δέηα εν-

                                           
1 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 122-126 - - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 191-2. 
2 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 125-126, 117-118 - εθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 254, 15-10-43 - Βθ. «Βπμκί-

ηδξ», αν.θ.1, 23-9-43. 
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βάηεξ  ηαζ άκς, εκχ μζ οπάθθδθμζ ιζηνυηενςκ επζπεζνήζεςκ εα ζζηίγμκηακ απυ ηζξ 

ηαηά ηυπμοξ ενβαηζηέξ εζηίεξ. Βπζπθέμκ, βζα ηδκ ηαθφηενδ θεζημονβία ηςκ ζοζζ ζ-

ηίςκ, απμθαζίζηδηε δ ζοιιεημπή ενβαηζηχκ ακηζπνμζχπςκ. Θε ηα ιέηνα αοηά, 

υπςξ επίζδξ ηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ιζζεχκ ηαζ ηδκ πμνήβδζδ ηνμθίιςκ ζε δδιμζίμοξ 

οπαθθήθμοξ, πνμζπάεδζε δ ηοαένκδζδ, απυ ημ Ξεπηέιανζμ ημο ΄42, κα απμθφβεζ 

ηδκ επακάθδρδ ημο θμαενμφ πεζιχκα ημο πνμδβμφιεκμο έημοξ, πμο ζημίπζζε ηδ 

γςή ζε πζθζάδεξ Έθθδκεξ1. 

Θεβάθμ ζοθθαθδηήνζμ έβζκε ηαζ ζημ Ώίβζμ, ημκ Ληηχανζμ ημο 1943, ζηδκ 

πθαηεία Ώβ. Ηαφναξ, ιε αθμνιή ηζξ ζοκεπείξ ακαηζιήζεζξ εζδχκ πνχηδξ ακάβηδξ. 

Λιζθδηήξ ήηακ μ πνυεδνμξ ημο Βνβαηζημφ Ζέκηνμο ηδξ πυθδξ, πμο ιαγί ιε εηπνμ-

ζχπμοξ ηςκ ενβαηχκ ηαζ ηςκ αβνμηχκ επέδςζακ ρήθζζια ζημ Ιμιάνπδ γδηχκ-

ηαξ κα θδθεμφκ ιέηνα. Ώπυ ηδ ιεθέηδ ηςκ θίβςκ ζςγυιεκςκ θφθθςκ ηδξ αζβζχηζ-

ηδξ εθδιενίδαξ «Ένεοκα» θαίκεηαζ υηζ ημ πνυαθδια ηδξ έθθεζρδξ ηνμθίιςκ πνμ-

ηάθεζε ηζ εδχ έκημκεξ δζαιανηονίεξ ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα ηδξ κμιανπίαξ κα παηάλεζ 

ημ ιαοναβμνζηζζιυ. Βίκαζ δε παναηηδνζζηζηυ πςξ, πανυηζ μ ηφπμξ οπυηεζημ ζε θμ-

βμηνζζία ηαζ ηα άνενα ηδξ «Ένεοκαξ» απδπμφκ ζοπκά απυρεζξ ηςκ ηαηαηηδηχκ, δ 

εθδιενίδα ζπεδυκ ζε ηάεε θφθθμ ηαηαββέθθεζ ηδκ λέθνεκδ πμνεία ηςκ η ζιχκ ηςκ 

ηνμθίιςκ, ηα εθθζπή ζοζζίηζα ηθπ2. Ώξ ζδιεζςεεί υηζ δ πενζμπή αοηή ηδξ ΏπαΎαξ 

είκαζ εφθμνδ ηαζ πανάβεζ ανηεηά αβνμηζηά πνμσυκηα, βεβμκυξ πμο δείπκεζ πυζμ 

πνμηθδηζηυ ηαζ αθφζζημ έιμζαγε ημ πνυαθδια ηδξ έθθεζρδξ ηνμθίιςκ. 

Ώθθά ηαζ ζημκ αβνμηζηυ ηυζιμ έπμοιε εηδδθχζεζξ δζαιανηονίαξ ηαζ ακη ζδ-

νάζεζξ. Βηηυξ απυ ηζξ εκένβεζεξ ηςκ αβνμηχκ εκακηίμκ ημο παναηναηήιαημξ πμ-

ζμζημφ ηδξ παναβςβήξ ημοξ (πμο εα ηζξ ελεηάζμοιε δζελμδζηά ζηδ ζοκέπεζα), έ-

βζκακ ηαζ ζοθθαθδηήνζα ιε δζάθμνα αζηήιαηα. Ώβνυηεξ ηδξ πενζμπήξ Μαηνχκ ζοβ-

ηεκηνχεδηακ, ημ Ιμέιανζμ ημο ΄43, ζηδ Ιμιανπία ηαζ επζηνμπή ημοξ επζζηέθεδ-

ηε ημ Ιμιάνπδ εηεέημκηαξ ηα αζηήιαηά ημοξ: άιεζδ πθδνςιή ηδξ παναηναημφιε-

κδξ ζηαθίδαξ ζε είδδ (νμφπα, θάνιαηα ηθπ.), δζακμιή ηνμθίιςκ υπςξ ηαζ ζηα 

αζηζηά ηέκηνα, ζπυνμοξ ηαζ ενβαθεία, απμγδιζχζεζξ, άημηα δάκεζα ηαζ εζδζηή εκίζ-

ποζδ βζα ημοξ αβνυηεξ πμο μζ ηαηαηηδηέξ έηαρακ ηα ζπίηζα ημοξ. Ξηδ ζοκέπεζα, 

εηπνυζςπμζ ηςκ αβνμηχκ ιαγί ιε εηπνμζχπμοξ επαββεθιαηζχκ, οπαθθήθςκ ηαζ 

επζηεθαθήξ ημκ ίδζμ ημ Ιμιάνπδ πήβακ ζηδκ Ώεήκα βζα κα εηεέζμοκ ζημοξ εηεί 

ανιυδζμοξ ηα αζηήιαηά ημοξ3.    

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.212, 17-9-42. 
2 Βθ. «Ένεοκα», αν.θ.1038/12-9-1943, αν.θ.1032/20-6-1943, αν.θ.1042/26-12-1943, αν.θ. 1041/24-
10-43. 
3 Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 9249, 9-11-43 - ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 126-7. 
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Μαναηδνμφιε υηζ μζ αοευνιδηεξ ακηζδνάζεζξ ηςκ πεζκαζιέκςκ πμθζηχκ ε-

λεθίπηδηακ βνήβμνα ζε μνβακςιέκδ ακηίδναζδ. Ομ ααεφηενμ αίηζμ οπήνπε: μζ Έθ-

θδκεξ πμθίηεξ οπέθενακ ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ ηαζ ημοξ ηάεε θμβήξ ζο-

κενβάηεξ ημοξ. Δ Ώκηίζηαζδ έδςζε ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηζξ επζζζηζζηζηέξ ακάβηεξ 

ημο πθδεοζιμφ ηαζ, ιε αθμνιή αοηέξ, ημκ πθδζίαζε ηαζ λεηίκδζε απυ ηεζ ημκ ακ-

ηζζηαζζαηυ αβχκα. Ουζμ δ «ηοαένκδζδ», υζμ ηαζ ηα ιέηνα πμο έπαζνκε εεςνμφκ-

ηακ ακεπανηή, εκχ δ ζπέζδ ηδξ ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ ηδκ έηακε κα πάζεζ ηδκ ει-

πζζημζφκδ ηςκ πμθζηχκ, ιε απμηέθεζια κα αθέπμοκ ιε φπμπημ ιάηζ ηζξ υπμζεξ 

πνςημαμοθίεξ ηδξ βζα επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ημοξ. Βίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ 

ηακείξ απυ υζμοξ έγδζακ ηα βεβμκυηα ηαζ ζοκμιζθήζαιε ιαγί ημοξ δεκ ακαθένεηαζ 

εεηζηά ζηδκ ζοκδνμιή ηςκ ανπχκ ζηδκ επίθοζδ ημο επζζζηζζηζημφ, υπςξ ακηίεεηα 

βίκεηαζ βζα ηδκ δναζηδνζυηδηα ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ. 

 

Ε. ΞΑΟΑΘΟΑΡΖΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ  

α. Ρν  κέηξν  ηνπ παξαθξαηήκαηνο  

Ζζ εκχ ζηζξ πυθεζξ μ πθδεοζιυξ οπέθενε απυ ζηενήζεζξ ηαζ πείκα, ζηδκ 

φπαζενμ εα πενίιεκε ηακείξ κα οπάνπεζ ιεβαθφηενδ αθεμκία αβαεχκ ιζαξ ηαζ μζ 

ηαηακαθςηέξ ήηακ μζ ίδζμζ ηαζ παναβςβμί. ιςξ, ηζ εηεί δδιζμφνβδζε πνυαθδια δ 

απυθαζδ ηδξ ηοαένκδζδξ κα παναηναηεί πμζμζηυ ηδξ παναβςβήξ βζα ηδκ ηνμθμ-

δμζία ηςκ πυθεςκ.  

Ομ 10% απυ ηδκ αβνμηζηή ηαζ ηηδκμηνμθζηή παναβςβή παναηναημφκηακ 

απυ ηζξ ανπέξ, εκχ βζα ημ θάδζ ημ παναηνάηδια ιπμνεί κα έθηακε ημ 20%. Λζ 

ηαθθζενβδηέξ απμγδιζχκμκηακ ζε ηαεμνζζιέκδ ηζιή, ζοπκά 30% ιζηνυηενδ ηδξ ηζ-

ιήξ εθεφεενδξ αβμνάξ. Ομ παναηνάηδια ιαγί ιε ημοξ θυνμοξ έθηακε ημ 32% ηδξ 

παναβςβήξ ηαζ, ακ οπμθμβίζεζ ηακείξ ηαζ  ηα άθθα έλμδα, ζημκ παναβςβυ έιεκε 

πενίπμο δ ιζζή πμζυηδηα πνμσυκημξ, υπςξ δζααεααίςκε ημοξ εθαζμπαναβςβμφξ μ 

ζηναηζςηζηυξ δζμζηδηήξ ηδξ Μάηναξ Ιάθκηζ, εεςνχκηαξ υηζ ήηακ ανηεηυ βζα ηζξ δ ζ-

ηέξ ημοξ ακάβηεξ ηαζ βζα ακηαθθαβή ιε άθθα αβαεά.  ιςξ, βζα ημοξ ηαημίημοξ 

ηςκ μνεζκχκ πςνζχκ, πμο δεκ ιπμνμφζακ κα ελαζθαθίγμοκ μφηε ηδκ μζημβεκεζαηή 

ηαηακάθςζδ ιε ηδ δζηή ημοξ παναβςβή, ημ πμζμζηυ αοηυ ήηακ πάκς απ΄ηζξ δο-

καηυηδηέξ ημοξ. Λζ παναβςβμί ζδιακηζηχκ ηαθθζενβδηζηχκ εηηάζεςκ εα πανέδζ-

δακ, εηηυξ ημο ηακμκζημφ παναηναηήιαημξ, επζπθέμκ ημ 25% έςξ 35% ηδξ πανα-
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βςβήξ1. 

Ώπ΄υζα ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε απυ ηζξ πδβέξ, δεκ οπήνπε έκα εκζαίμ 

πμζμζηυ παναηναηήιαημξ βζα υθα ηα αβνμηζηά είδδ, μφηε ήηακ ίδζμξ μ ηνυπμξ πα-

ναηνάηδζδξ ηςκ πνμσυκηςκ. Γζα ηδκ παηάηα, μζ παναβςβμί απμηθείμκηακ ζηδκ 

μοζία απυ ηδκ ειπμνία ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ. Θπμνμφζακ κα ηα πμοθάκε μζ ίδζμζ 

ιυκμ φζηενα απυ έββναθδ άδεζα απυ ηδκ Ώβνμηζηή Ονάπεγα ιέπνζ 1 .000 μηάδεξ, 

εκχ ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ ιπμνμφζακ κα ηζξ πμοθάκε ζε ειπυνμοξ πμο ηαηείπακ 

εζδζηέξ άδεζεξ, μζ μπμίμζ ηαζ ζοκενβάγμκηακ ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ . Γζα ημ θάδζ δή-

θςκακ ηδκ πμζυηδηα ηδξ παναβςβήξ ημοξ  αιέζςξ ιεηά ηδ ζοβημιζδή ηαζ ημ ηνά-

ημξ ηαευνζγε πυζδ απυ αοηή εα ηναημφζακ βζα πνμζςπζηή ημοξ ηαηακάθςζδ, εκχ 

δ οπυθμζπδ ηαηέθδβε ζηζξ ηναηζηέξ απμεήηεξ. Ξηα ζζηδνά μζ παναβςβμί ηναημφ-

ζακ ηδκ πμζυηδηα πμο ημοξ ακαθμβμφζε βζα πνήζδ δζηή ημοξ ηαζ ηςκ γχςκ ημοξ, 

ηαεχξ ηαζ βζα ηδ ζπμνά, εκχ ηδκ οπυθμζπδ ηδκ πανέδζδακ ζημ ηνάημξ 2.  

Δ «ηοαένκδζδ» οπμζηήνζγε υηζ ιε ημ ιέηνμ αοηυ οπήνπε ζζυηδηα ζημκ ηα-

ηαιενζζιυ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ ηδξ  πχναξ ζε ιζα  δφζημθδ ζηζβιή βζα ημ έεκμξ 

ηαζ υηζ ηα παναηναημφιεκα πνμσυκηα πμοθζμφκηακ ζε πμθφ παιδθέξ ηζιέξ, απμδο-

καιχκμκηαξ έηζζ ηδ ιαφνδ αβμνά. Γζ αοηυ ηαζ πνμέηνεπε ημοξ αβνυηεξ κα ηαθθ ζ-

ενβμφκ εκηαηζηά ηδ βδ πνμηεζιέκμο κα ακηζιεηςπζζηεί αοηή δ πενίζηαζδ ηαζ απεζ-

θμφζε ιε αοζηδνή ηζιςνία υζμοξ ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ παναιεθμφζακ ή έαθαπ-

ηακ, εημφζζα – αημφζζα, ηδκ παναβςβή ζζηδνχκ3.  

Αεκ είκαζ, ςζηυζμ, θίβμζ αοημί πμο εεςνμφζακ υηζ ημ ιέηνμ εθανιυζηδηε 

ηαη΄εκημθή ηςκ ηαηαηηδηχκ, πμο ήεεθακ κα δεζιεφζμοκ βζα θμβανζαζιυ ημοξ 

ιένμξ ηδξ παναβςβήξ ηδξ πχναξ4. Γζαηί ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ιυκμ ιζηνή πμζυηδ-

ηα ηςκ παναηναημφιεκςκ πνμσυκηςκ ηαηέθδβε ζημκ αζηζηυ πθδεοζιυ ιέζς ημο 

δεθηίμο. Δ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα πζζηεφεηαζ υηζ πνδζζιμπμζμφκηακ βζα ηδκ ζίηζζδ 

ηςκ ηαημπζηχκ ζηναηεοιάηςκ ηαζ ηδκ ιαφνδ αβμνά πμο ηνμθμδμημφζακ μζ ηα-

ηαηηδηέξ ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημοξ. Γζα πανάδεζβια, μ κμιάνπδξ ΏπαΎαξ Ζ.  Ξπήθζμξ, 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 193, 3-8-43 - αν.θ. 253, 5-11-42 – αν.θ. 123, 23-5-42 – εθ. «Οαποδνυιμξ» 
αν.θ. 4641, 25-12-42 - Μ.Νμδάηδξ, (1999), ζ.18-19. Έηεεζδ ειπεζνμβκςιυκςκ πμο ζοκηάπηδηε βζα 

θμβανζαζιυ ηδξ ηαημπζηήξ ηοαένκδζδξ, οπμθυβζγε ημοξ αβνυηεξ πμο ιπμνμφζακ κα είκαζ αοηάνηεζξ ζε 
3.000.000 ηαζ ημκ οπυθμζπμ αβνμηζηυ ηαζ αζηζηυ πθδεοζιυ ζε 3.700.000. ΕΏΠ.Βλ., ηαη.ηοα., Φ. 

1.7/1944.  
2 Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ.58-59 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 196, 25-7-41. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.120, 18-5-42 - αν.θ. αν.θ. 43, 20-2-42 - αν.θ. 47, 25-2-42. 
4 Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ.58 - Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Ώ΄, ζ. 45. Βπί βενιακζηήξ δζμίηδζδξ, ζε 
ακαημίκςζδ ηδξ Αδιανπίαξ, ακαθένεηαζ υηζ δ ζηναηζςηζηή δζμίηδζδ Μαηνχκ απμθάζζζε 20% παναη-

νάηδια ζε ηάεε ελενπυιεκμ ειπυνεοια. Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.58, 9-3-44 – Έηεεζδ ειπεζνμβκςιυ-

κςκ πμο ζοκηάπηδηε βζα θμβανζαζιυ ηδξ ηαημπζηήξ ηοαένκδζδξ, επζζδιαίκεζ ηδκ δέζιεοζδ ημο εθαζυ-
θαδμο απυ ηζξ δοκάιεζξ ηαημπήξ ςξ έκα απυ ηα αίηζα έθθεζρδξ ημο πνμσυκημξ ζε πενζμπέξ ηδξ πχναξ. 

ΕΏΠ. Βλ., ηαη.ηοα., Φ. 1.7/1944. 



 149 

βκςζηυξ ιαοναβμνίηδξ, οπελαζνμφζε πμζυηδηεξ απυ ηα παναηναημφιεκα ηνυθζια 

βζα θμβανζαζιυ ημο1.  

Λ Ώ. Θμοββμθζάξ, πμο οπδνέηδζε ζε επζηνμπή εθέβπμο ημο παναηναηήια-

ημξ, οπμζηδνίγεζ υηζ απυ ημ παναηνάηδια ηδξ παναβςβήξ έπαζνκε έκα ιένμξ δ 

πμθζηεία ηαζ ημ έδζκε ςξ πανμπή ημκ δδιμζζμτπαθθδθζηυ ηυζιμ ακηί ιζζεμφ, εκχ 

έκα άθθμ ιένμξ ημ έπαζνκε μ ζηναηυξ ηαημπήξ. Σζηυζμ, ζοκεπείξ δζαρεφζεζξ ιέ-

ζς ημο ηφπμο πνμζπαεμφκ κα πείζμοκ υηζ μζ Εηαθμί έπμοκ αοηάνηεζα ηαζ δεκ πα-

ναηναημφκ πμζμζηυ απυ ημ παναηνάηδια, αθθά ακηίεεηα αοηυ πνμζθένεηαζ ζε 

πμθφ παιδθή ηζιή ζημ θαυ, βζα ημκ μπμίμ ηαζ πνμμνίγεηαζ2. Θάθζζηα, μνζζιέκα 

δδιμζζεφιαηα ακαθένμοκ ιεηαθμνά πνμσυκηςκ παναηναηήιαημξ, ιε δζαηαβή ημο 

Ιμιάνπδ, εηεί υπμο οπήνπε έθθεζρδ ηαζ άιεζδ δ ζακμιή ημοξ ζημ ημζκυ3.  

Ώθθά ηαζ βζα ηδ ζηάζδ ηςκ Γενιακχκ μζ απυρεζξ δζίζηακηαζ. Λ Ρ. Νμφπαξ 

ακαθένεζ: «Λζ Γενιακμί έπαζνκακ ημ παναηνάηδια, υπζ μζ Εηαθμί . Ππήνπακ ιάθζζ-

ηα έιπμνμζ ζημοξ μπμίμοξ πμοθμφζακ μζ Γενιακμί ηα πνμσυκηα. Βδχ (ζημ Ώίβζμ) 

οπήνπε έιπμνμξ πμο έπαζνκε ημ θάδζ απυ ημοξ Γενιακμφξ ηαζ ημ ιεηαπμοθμφζε ζε 

Έθθδκεξ. Ρνδζζιμπμζμφζακ απ΄αοηυ ηαζ βζα ηδκ ηνμθμδμζία ημο ζηναημφ, έζηεθ-

κακ ηαζ ζηδ Γενιακία». ιςξ, ζφιθςκα ιε μνζζιέκμοξ ιεθεηδηέξ, δ πεπμίεδζδ 

υηζ δ παναηναημφιεκδ ζμδεζά πνμμνζγυηακ βζα ημοξ ηαηαηηδηέξ μθεζθυηακ ζηδκ 

ανεηακζηή πνμπαβάκδα. Οδκ άπμρδ ζοιιενίγμκηακ ηαζ μζ Ώιενζηακμί ζφιιαπμί ημ-

οξ, εκχ αηυια ηαζ μ ακηζβενιακυξ Ξμοδδυξ δζπθςιάηδξ Mohn ακαβκχνζγε υηζ μζ 

Γενιακμί έθενκακ απυ ημ ελςηενζηυ πενζζζυηενα ηνυθζια απ΄υζα επέηαζζακ4. 

 

β. Αληίζηαζε ζην παξαθξάηεκα 

Γζα ηδκ εθανιμβή ημο ιέηνμο ημο παναηναηήιαημξ πνδζζιμπμζήεδηακ ηα 

επζζζηζζηζηά βναθεία πμο δδιζμονβήεδηακ ζηζξ έδνεξ ηςκ δήιςκ απυ ημκ Εμφκζμ 

ημο 1942. Ζάεε παναβςβυξ οπμπνεμφκηακ κα δδθχζεζ ζημκ πνυεδνμ ηδξ ημζκυηδ-

ηαξ ή ζημ δήιανπμ ημ πμζυ ηδξ παναβςβήξ ημο. Ομ ηνάημξ ηαευνζγε πμζα ήηακ δ 

απαναίηδηδ πμζυηδηα βζα ηζξ εηήζζεξ ακάβηεξ ημο αβνυηδ, πμο πενζθάιαακε ηδκ 

πμζυηδηα πμο εεςνμφκηακ ακαβηαία βζα ηδ δζαηνμθή ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ηδ ζπμ-

νά ημο επυιεκμο έημοξ. Δ οπυθμζπδ παναβςβή ζοβηεκηνςκυηακ ζε απμεήηεξ βζα 

κα πνδζζιμπμζδεεί είηε βζα δζακμιή ζηα αζηζηά ηέκηνα, υπςξ οπμζηήνζγε δ «ηο-

                                           
1 Ζ.Θπνμφζαθδξ, (2003), ζ. 33-34 - ΐ.Ηάγανδξ, (1989), ζ.68 - Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Ώ΄, 
ζ. 45-46 - M.Mazower, (1994), ζ. 136-7 – ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, Φ.427/ 26-2-38. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.240, 16-9-41 - αν.θ. 242, 17-9-41 - αν.θ. 182, 12-8-42 - αν.θ. 165, 23-7-42 

- αν.θ. 183, 13-8-42 - αν.θ.161, 26-6-43 - εθ. «Οδθέβναθμξ» αν.θ.9094, 15-9-41.  
3 Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ.9229, 6-3-42. 
4 Ρ. Φθάσζεν, η. Ώ΄, (1995), ζ. 214-6. 
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αένκδζδ», είηε απυ ηζξ δοκάιεζξ ηαημπήξ, υπςξ πίζηεοε ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο 

πθδεοζιμφ ηαζ δζαηήνοηηε απμδμηζιαζηζηά δ Ώκηίζηαζδ1.  

Γζα ηδκ ζοβηέκηνςζδ ημο παναηναηήιαημξ, ζηδκ ανπή μζ οπεφεοκμζ ελμν-

ιμφζακ ιε ηδκ ζοκμδεία ηαημπζηχκ δοκάιεςκ. Ώνβυηενα , υιςξ, επεζδή δ ιέεμδμξ 

αοηή πνμηάθεζε πμθθέξ ακηζδνάζεζξ, παναηναημφζακ μνζζιέκα πνμσυκηα ζηα ζδ-

ιεία επελενβαζίαξ ημοξ, π.π. απ΄ημ εθαζμηνζαείμ βζα ημ θάδζ. Μανυιμζα , εθανιυζ-

ηδηε παναηνάηδια ηαζ βζα ηηδκμηνμθζηά πνμσυκηα2.    

Ώπυ εδχ ανπίγμοκ ηα πνμαθήιαηα ζηδκ εθανιμβή ημο ιέηνμο, ηαεχξ απμ-

δεζηκφεηαζ πυζμ μζ ιδπακζζιμί ηδξ ελμοζίαξ  ζηάεδηακ ακίηακμζ κα ηάιρμοκ ηδκ 

ακηίζηαζδ ημο Έθθδκα παναβςβμφ ζηδκ ηαηαηνάηδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ημο ηυπμο 

ημο. Θζα ζεζνά ακηζδνάζεςκ, ηαθοιιέκςκ ή ειθακχκ, αηφνςζακ ζε ιεβάθμ ααε-

ιυ ηδκ απυθαζδ ηςκ ανπχκ βζα παναηνάηδζδ ηδξ παναβςβήξ. 

Ώλζςιαηζημί ημο ακεκενβμφ πζα εθθδκζημφ ζηναημφ, εθμνζαημί ηαζ βεκζηά  

δδιυζζμζ οπάθθδθμζ πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ πναβιάηςζδ ημο εβπεζνήιαημξ. Λ 

δζμνζζιυξ ζε ιζα ηέημζα εέζδ πνέπεζ κα ήηακ πενζγήηδημξ , εκ ιέζς ηδξ ακενβίαξ 

ηαζ δοζπναβίαξ πμο έπθδηηε ηζξ πενζζζυηενεξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ. Γζ αοηυ ηαζ μζ 

έθεδνμζ αλζςιαηζημί ηδξ Μάηναξ δζαιανηφνμκηαζ βζα ημκ παναβηςκζζιυ ημοξ απυ 

άθθμοξ αβνάιιαημοξ, αζηνάηεοημοξ , αηυια ηαζ ακήθζημοξ πμο δζμνίγμκηακ θυβς 

ηςκ βκςνζιζχκ πμο είπακ3. 

 Λζ οπάθθδθμζ πενζυδεοακ ζηα πςνζά ηαζ ηαηέβναθακ ηδκ παναβςβή ααζζ-

ηχκ αβαεχκ: θάδζ, ζηαθίδα, ζζηάνζ ηθπ. Ώκ ηαζ μ νυθμξ ημοξ πνμηαθμφζε ηδκ ακ-

ηζπάεεζα ηςκ πςνζηχκ, ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ μζ ίδζμζ δεκ ήηακ ηαζ ηυζμ 

πζζημί ζηδκ πναβιάηςζή ημο. Βίηε επεζδή πίζηεοακ υηζ ηα πνμσυκηα πνμμνίγμκηακ 

βζα ημοξ ηαηαηηδηέξ, είηε απυ ζδζμηέθεζα (ιεηά απυ ζοκαθθαβή ιε ημοξ αβνυηεξ) 

δεκ ηαηέβναθακ ημ πναβιαηζηυ πμζυ ηδξ παναβςβήξ. Έηζζ δήθςκακ ιζηνυηενδ 

πμζυηδηα ή ιδδεκζηή παναβςβή4.  

Λ Ώ. Θμοββμθζάξ, ιέθμξ επζηνμπήξ παναηναηήιαημξ, ζηάθεδηε ζε έκα εθαζ-

μηνζαείμ ζηδκ Ώηνάηα: «΄Βηαηζα εηεί κα πνμζέπς ημ πμζμζηυ. Ξηδ θφζδ ιμο ή-

ηακ ηεθείςξ αδφκαημ ηάηζ ηέημζμ. Γζ αοηυ παναηάθεζα ημκ αβμνακυιμ κα 

ι΄ελαζνέζεζ». Λ Α. Θ. ακαθένεζ: «θμζ μζ δδιυζζμζ οπάθθδθμζ ιπμνμφζακ κα ε-

πμπηεφμοκ ημ παναηνάηδια. Μήβα ηζ εβχ ζηδκ Ζαθθζεέα ηαζ επυπηεοα ημ ζηάνζ. Λ 

                                           
1 Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 49, 59- 60 - «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 196, 25-7-41. 
2 Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζεθ.69-70. 
3 ΒΗΕΏ, ανπείμ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμο, Φ16. 
4 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 61 - Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 49 - M.Mazower, 

(1994), ζ.53-54 - ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 86. 
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πνυεδνμξ ηδξ ημζκυηδηαξ ιαξ πθδνμθμνμφζε πυζα ζηνέιιαηα πενίπμο είπε μ ηα-

εέκαξ ηαζ πυζεξ μηάδεξ έθενε ημ ηάεε ζηνέιια. Αεκ έθεβε πάκηα ηδκ αθήεεζα. 

Μαίνκαιε ημ 10% βζα παναηνάηδια. Αεκ επέαθεπακ μζ Εηαθμί . Ζάκαιε δζάθμνα. 

Ώκηί κα πνεχζμοιε 50 μηάδεξ, αάγαιε 30. Λ έθμνμξ έηακε ημκ έθεβπμ. Ομο πήβα 

ζηάνζ απ΄ηα παθαζιέκα, βζα κα δζηαζμθμβδεεί ηζ αοηυξ ηζ έηζζ ηαηέααζκε ημ πμζυ. 

Ώθμφ έπαζνκε ζα δχνμ ηάπμζμ ζηάνζ, ιαξ άθδκε ηζ ειάξ. Έηζζ έγδζα ηζ εβχ ηδκ 

μζημβέκεζά ιμο».  

Αζαπζζηχκμοιε, θμζπυκ, υηζ βνήβμνα δδιζμονβήεδηακ ηνυπμζ ακηίδναζδξ 

ζημ παναηνάηδια, ιμθμκυηζ πνέπεζ κα οπήνπε ηαζ μ θυαμξ πμο εηθνάγεζ μ Ρ. Νμ-

φπαξ υηζ «δεκ ιπμνμφζεξ κα ηνοθηείξ βζαηί οπήνπακ νμοθζάκμζ». Ώζθαθχξ δ  

ζηάζδ αοηή έβζκε ακηζθδπηή απυ ημκ «οπμονβυ» Λζημκμιζηχκ Γημηγαιάκδ, μ  μ-

πμίμξ πνυηεζκε μζ οπάθθδθμζ κα αθθδθμπαναημθμοεμφκηαζ βζα κα ιδκ είκαζ εφημθδ 

δ παναπμίδζδ ηςκ ζημζπείςκ, εκχ μ κμιάνπδξ ΏπαΎαξ Γζχηδξ απείθδζε ιε αοζηδ-

νέξ πμζκέξ υζμοξ οπαθθήθμοξ ή ζδζμηηήηεξ εθαζμηνζαείςκ ή ζδ ζχηεξ πανέααζκακ ηζξ 

εκημθέξ. Ππήνπακ, υιςξ, ηαζ αλζςιαηζημί πμο ανκήεδηακ ακμζπηά κα ζοκενβαζημ-

φκ ιε ηδκ δμζίθμβδ ηοαένκδζδ1.  

Ώπ΄ηδκ άθθδ ιενζά, μζ αβνυηεξ πνμζπαεμφζακ κα ακηζδνάζμοκ ζηδ κυιζιδ 

θήζηεοζδ ηδξ παναβςβήξ ημοξ. Μμοθμφζακ ηα πνμσυκηα ζε ηζιέξ  ιαφνδξ αβμνάξ 

ηαζ υπζ ζηζξ επίζδιεξ, πανά ηδ ζπεηζηή απαβυνεοζδ ιε πμζκή ημο εακάημο  ζε υ-

ζμοξ δεκ πανέδζδακ ηα πνμσυκηα ημοξ αθθά ηα δζμπέηεοακ ζηδ ιαφνδ αβμνά 2. Ώ-

ηυιδ, πένα απυ ηδκ απυηνορδ ηδξ αθδεζκήξ πμζυηδηαξ παναβςβήξ, εθάνιμγακ 

ημκ πνυςνμ εενζζιυ βζα ημ ζζηάνζ ημ ιήκα Θάζμ ή εένζγακ κφπηα, υπςξ δζαπίζης-

ζε ηαζ μ Γημηγαιάκδξ. Λζ πνάλεζξ αοηέξ εεςνμφκηακ ζαιπμηάγ ηαζ  μζ πανααάηεξ 

ζοθθαιαάκμκηακ απυ ημοξ Εηαθμφξ ζηναηζχηεξ  πμο επυπηεοακ ηδκ εθανιμβή ηςκ 

ιέηνςκ3. Λζ εθδιενίδεξ ηδκ πενίμδμ αοηή αθζενχκμοκ πμθθά άνενα ιε ηα μπμία 

πνμζπαεμφκ κα πείζμοκ ηαζ ηονίςξ κα εηθμαίζμοκ υζμοξ ζηέθημκηακ κα πανααμ-

φκ ηδκ ζπεηζηή κμιμεεζία, ημκίγμκηαξ υηζ μζ ζηαθζηέξ ηαζ μζ εθθδκζηέξ ανπέξ εα ε-

πζαθέπμοκ ηδκ εθανιμβή ημο κυιμο ηαζ εα ηζιςνμφκ ημοξ πανααάηεξ 4. 

Άθθμξ ηνυπμξ ακηίδναζδξ ήηακ δ πανειπυδζζδ, ιε έιιεζμοξ ηνυπμοξ, ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ηαηαβναθήξ ηαζ ζοθθμβήξ ημο παναηναηήιαημξ. Λ κμιάνπδξ ΏπαΎαξ 

Γζχηδξ ηαηαββέθθεζ υηζ ζε μνζζιέκεξ πενζμπέξ, ςξ ιέζμ πανειπυδζζδξ ηδξ εθαν-

ιμβήξ ημο παναηναηήιαημξ, γδηήεδηακ οπεναμθζηά εκμίηζα βζα ηδκ εκμζηίαζδ ηα-

                                           
1 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ.86 - Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 51 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 253, 5-11-42 

- Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 120, 18-5-42. 
2 M.Mazower, (1994), ζ.53 - Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 61. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 126, 27-5-42 - Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 236. 
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 123, 23-5-42 - αν.θ. 124, 24-5-42 – αν.θ. 125, 26-5-42. 
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ηαθφιαημξ ζε οπαθθήθμοξ οπεφεοκμοξ βζα ηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ παναβςβήξ.  Γζ 

αοηυ ακέεεζε ζημοξ πνμέδνμοξ ηςκ ημζκμηήηςκ κα θνμκηίγμοκ βζα ηδκ ελαζθάθ ζ-

ζδ ζηέβδξ ηαζ ηνμθήξ ζημοξ εκ θυβς οπαθθήθμοξ ζε θμβζηέξ ηζιέξ1.  

 

γ. Ξαξαθξάηεκα θαη Αληίζηαζε 

Δ υθδ δζαδζηαζία ημο παναηναηήιαημξ ηδξ παναβςβήξ, πμο μδδβμφζε ζοπ-

κά ημοξ αβνυηεξ ζε απυβκςζδ, χεδζε ημκ ηυζιμ ηδξ οπαίενμο ζηδκ ακηίζηαζδ. 

Βηηυξ απυ ημοξ ζοβηαθοιιέκμοξ ηνυπμοξ ακηίδναζδξ, ανηεημί αβνυηεξ ακηζζηά-

εδηακ ακμζπηά ζημ ιέηνμ. Δ ανπζηή ακηίδναζδ ζημ παναηνάηδια πμο εηδδθχεδηε 

ημ ΄41, ηάιθεδηε πνμζςνζκά ημ ΄42 βζα κα ειθακζζηεί πμθφ δοκαιζηυηενδ ημ 

΄43, υηακ, ιε ηδκ εκίζποζδ ηαζ ηςκ πνχηςκ ακηάνηζηςκ μιάδςκ, δ ζοβηέκηνςζδ 

ηδξ παναβςβήξ απέηοπε ζε πμζμζηυ 90%. Μμθθέξ θμνέξ, ηυζμ ζηδκ ΏπαΎα υζμ 

ηαζ ζε άθθεξ πενζμπέξ, δ ακηίζηαζδ ηςκ πςνζηχκ ζημ παναηνάηδια ζηάεδηε δ α ζ-

ηία ηςκ πνχηςκ ζοβηνμφζεςκ ιε ημοξ Εηαθμφξ ηαηαηηδηέξ 2.  

  Δ ελάπθςζδ ηςκ ακηζζηαζζαηχκ μνβακχζεςκ ζηα πςνζά ηδξ Ώζβζαθείαξ είπε 

ζακ απμηέθεζια μζ πςνζημί, αημθμοεχκηαξ ηζξ πνμηνμπέξ ημοξ, κα ακαπηφζζμοκ 

ημζκή δνάζδ ηαηά ημο παναηναηήιαημξ, υπςξ έβζκε ζηδκ Θονυανοζδ Ώζβίμο3. Ξηα 

εθαζμηνζαεία ηςκ ΘπμγαΎηζηςκ, ηςκ ΐναπκέσηςκ ηαζ ημο Θζκηζθμβθίμο, μζ παναβς-

βμί ανκήεδηακ κα παναδχζμοκ ημ 20% ηδξ εθαζμπαναβςβήξ, ιε ημ επζπείνδια υηζ 

δ απμιέκμοζα πμζυηδηα δεκ έθηακε μφηε βζα ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ. Βπεκέαδ α-

πυζπαζια ηαναιπζκζένςκ πμο ζοκέθααε ημοξ πνςηαίηζμοξ ηαζ επέααθε πνυζηζιμ 

20% επζπθέμκ παναηνάηδια ζημοξ παναβςβμφξ αοηχκ ηςκ πενζμπχκ4.  

Μανυιμζα ζηα Ζαθάανοηα ζοκεθήθεδζακ υζμζ πνυααθακ ακηίζηαζδ ζηδκ 

πανάδμζδ ημο παναηναηήιαημξ ζζηδνχκ ηαζ έδεζνακ ημοξ θμνμεζζπνάηημνεξ. 

Ξημο Φίθζα έβζκε ζφβηνμοζδ ιεηαλφ πςνζηχκ ηαζ πςνμθοθαηήξ -ηαναιπζκζένςκ βζα 

ημκ ίδζμ θυβμ. Ξηα Θαγέσηα μζ ηάημζημζ έδζςλακ ηδκ επζηνμπή είζπναλδξ ηδξ δεηά-

ηδξ· επεκέαδζακ δ πςνμθοθαηή ηαζ μζ Εηαθμί, μζ μπμίμζ ηνάηδζακ είημζζ ηαημ ίημ-

οξ ημο πςνζμφ ζημ ζηναηυπεδμ ζηα Ζαθάανοηα. Ομ απμηέθεζια , υιςξ, ήηακ κα 

ιδκ πάνμοκ «μφηε ζπονί» απυ ηδ ζμδεζά. Ομ ίδζμ ηαζ ζημ πςνζυ Μαβηνάηζ, ιαξ θέ-

εζ μ Μ. Νμδάηδξ: «Θυθζξ είπε λεηζκήζεζ ημ ακηάνηζημ. Λζ πςνζημί ανκήεδηακ κα 

δχζμοκ ημ παναηνάηδια ηαζ λεζδηχεδηακ. Ζοκήβδζακ ημοξ αζηοκμιζημφξ αθθά 

ηδκ άθθδ ιένα ήνεακ μζ Εηαθμί». ηακ ανβυηενα μ κμιάνπδξ ΏπαΎαξ πενζυδεοζε 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 254, 6-11-42. 
2 Ν.ΐ.Θπμοζπυηεκ, (1997), ζ. 79, 80. 
3 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 166. 
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 303, 28-11-41 - εθ. «Οδθέβναθμξ» αν.θ.9154, 28-11-41 
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ζηδκ πενζμπή Ζαθαανφηςκ, ζφζηδζε ζημοξ πςνζημφξ οπαημή ζημ κυιμ ημο πα-

ναηναηήιαημξ ηαζ έηακε θυβμ βζα αιείθζηηδ ηζιςνία ηςκ παναααηχκ1.  

Άθθμηε πάθζ, μζ αβνυηεξ, ηαεμδδβμφιεκμζ ηονίςξ απυ ημ ΒΏΘ, δζαιανηφ-

νμκηακ ιε ζοθθαθδηήνζα, ηαηάθεοβακ ζε επζεέζεζξ ηαζ θεδθαζίεξ ηςκ απμεδηχκ 

υπμο ζοβηεκηνςκυηακ δ παναβςβή ή αηυια πεηφπαζκακ ηδκ ιείςζδ ημο παναηνα-

ηήιαημξ ή ηδκ δζάεεζή ημο ζηδκ πενζμπή. Ζαηά ιία άπμρδ, μ ΒΗΏΞ έδςζε ηδ δφ-

καιδ ζημ πςνζηυ κα ανκδεεί ηδκ ηαηααμθή ηδξ δεηάηδξ ηαζ ηςκ άθθςκ θυνςκ. 

Αζαζθάθζζε ημκ ζδνχηα, ημκ ηυπμ ημο. Ώοηυ ζφζθζλε πενζζζυηενμ ηζξ ζπέζεζξ ημο 

πθδεοζιμφ ηδξ οπαίενμο ιε ημ ηίκδια ηδξ Ώκηίζηαζδξ ηαζ ζοκηέθεζε ζημ κα ε-

κενβμπμζδεεί ζηδ ζοκέπεζα ηαζ ζηδκ ηαεανά ακηζζηαζζαηή δνάζδ2.  

Θε ηδκ ακάπηολδ ηδξ δνάζδξ ημο ΒΗΏΞ, δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ πνμσυκηςκ 

απυ ημοξ οπαθθήθμοξ έβζκε ηυζμ δφζημθδ οπυεεζδ, χζηε δ Ώ΄ Λ ζημκμιζηή εθμνία 

ηδξ Μάηναξ εεςνμφζε αδφκαηδ ηδκ πναβιαημπμίδζή ηδξ. Λζ ακηάνηεξ ζοθθάιαα-

κακ ηαζ ηαημπμζμφζακ ημοξ εκηεηαθιέκμοξ οπαθθήθμοξ ηαζ ηαηέζηνεθακ ηα θμνμ-

θμβζηά ζημζπεία ηαζ έββναθα πμο ηαηείπακ3. Μνμξ ημ ηέθμξ ηδξ ηαημπήξ, ιε πνς-

ημαμοθία ημο ΒΏΘ, έπμοιε ηδ «ιάπδ ηδξ ζμδεζάξ», πμο απμζημπμφζε αηυια ηαζ 

ζηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ παναβςβήξ πνμηεζιέκμο κα ιδκ πέζεζ ζηα πένζα ηςκ ηαηαη-

ηδηχκ4. ιςξ, δ πμθζηζηή αοηή ζήιαζκε υηζ ζηενμφκηακ μ αζηζηυξ πθδεοζιυξ ηα 

ηνυθζια ηδξ επανπίαξ, ιε υθα ηα ζοκαηυθμοεα απμηεθέζιαηα5. 

 

Μνυζηθδζδ ημο ΒΏΘ βζα ηδ ιάπδ ηδξ ζμδεζάξ. Ώπυ ημ πνμζςπζηυ ανπείμ ημο Μ. Νμδάηδ  

                                           
1 Βθ. «Οδθέβναθμξ» αν.θ. 9108, 15-10-41 – Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 75 - Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 
84-5. 
2 Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 174-177, 237-9, 337 - Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Ώ΄, ζ. 181.  
3 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 86-7. 
4 Ζ.Θπνμφζαθδξ, (2003), ζ.408. 
5 Ρ. Φθάσζεν, (1995), η. Ώ΄, ζ. 213-4 



 154 

δ. Θαηαθηεηέο θαη παξαθξάηεκα 

Ομ ΄42 δ Εηαθζηή δζμίηδζδ παίνκεζ ιέηνα  βζα ηδκ εθανιμβή ημο παναηνα-

ηήιαημξ. Εηαθμί ζηναηζχηεξ επμπηεφμοκ ηδκ ζοθθμβή ηςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ· 

πανάθθδθα θνμκηίγμοκ ηαζ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ παναβςβήξ. πμζμξ ηαηαζηνέθεζ 

ή ζδζμπμζείηαζ πανάκμια αβνμηζηά πνμσυκηα εα εηηεθείηαζ επί ηυπμο. Ώπαβμνεφεηαζ 

αηυια μ πνυςνμξ εενζζιυξ ημο ζηανζμφ, πνάλδ πμο εεςνείηαζ ζαιπμηάγ, ηαζ μν-

βακχκμκηαζ πενζπμθίεξ ζημοξ αβνμφξ βζα κα ειπμδζζηεί ηυζμ μ πνυςνμξ εενζζιυξ, 

υζμ ηαζ δ ηθμπή ή ηαηαζηνμθή ημο πμθφηζιμο είδμοξ. Βλμπθίγμκηαζ αηυια 1 .000 

αβνμθφθαηεξ, πμο εα πονμαμθμφκ ηάεε πανααάηδ πμο εκενβμφζε πακημζμηνυπςξ 

ηαηά ηδξ δζαηνμθήξ ημο πθδεοζιμφ1.  

Δ ακάιεζλδ ηςκ ηαηαηηδηχκ ζηδκ ηαηάπκζλδ ηδξ ακηίδναζδξ ηςκ πμθζηχκ 

ζε έκα ιέηνμ ηαεανά μζημκμιζηυ δείπκεζ πυζμ μζ ηαημπζηέξ δοκάιεζξ ζπεηίγμκηακ 

ιε ημ εεζιυ ημο παναηναηήιαημξ ηαζ ηδκ δζαηίκδζδ ηςκ ηνμθίιςκ. Ζζ εδχ ηίεεηαζ 

ημ ενχηδια: δ ζηάζδ ημοξ οπαβμνεουηακ ιυκμ  απυ ηδ ιένζικά ημοξ κα ελαζθα-

θίζμοκ ηα απαναίηδηα αβαεά ζημκ πθδεοζιυ ηςκ πυθεςκ ή ζπεηίγεηαζ ηαζ ιε πζ-

εακυ ζφκδεζιυ ημοξ ιε ηδ ιαφνδ αβμνά ή αηυια ιε ηδκ ζδζμπμίδζδ ιένμοξ ηςκ 

παναηναημφιεκςκ αβαεχκ; 

ζμ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ιέηνμο πακεθθαδζηά μζ απυρεζξ δζίζ-

ηακηαζ. Άθθμζ εεςνμφκ υηζ ημ ιέηνμ απέηοπε παηαβςδχξ2, εκχ άθθμζ οπμζηδνίγμ-

οκ υηζ, πανά ηδκ ακηίδναζδ ηαζ ηζξ οπμηθμπέξ απυ αβνυηεξ ηαζ οπεφεοκμοξ βζα ηδ 

ζοβηέκηνςζδ ημο παναηναηήιαημξ, ημ ιέηνμ απέδςζε ανηεηά βζα ημοξ ειπκεοζ-

ηέξ ημο ηαζ μζ απμεήηεξ βέιζγακ πνμσυκηα3.  

 

Ζ. ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝΠ –  ΞΑΟΑΘΟΑΡΖΚΑ ΠΡΝ ΑΗΓΗΝ  

Μνμαθήιαηα επζζζηζζιμφ ιε ηα δοζάνεζηα πανεπυιεκά ημοξ ζδιεζχεδηακ 

ηαζ ζημ Ώίβζμ, βζα ημοξ ίδζμοξ αηνζαχξ θυβμοξ. Ώκ ηαζ δ πυθδ ανζζηυηακ  πζμ ημκηά 

ζηδκ αβνμηζηή παναβςβή, οπέθενε ηζ αοηή απυ πείκα ζε ιζηνυηενμ, υιςξ, ααειυ 

απυ ηδκ πνςηεφμοζα ηδξ ΏπαΎαξ. Λ Ώ. Θμοββμθζάξ εεςνεί υηζ δεκ ήηακ ηυζμ ζμ-

αανέξ μζ επζπηχζεζξ ηδξ πείκαξ ζημ Ώίβζμ υζμ ζηδκ Μάηνα, βζαηί ήηακ αβνμηζηή 

πενζμπή· «μ έκαξ ιε ημκ άθθμ ηάπςξ αμθεουηακ». 

Ώπυ ηζξ πνχηεξ ιένεξ ηδξ ηαημπήξ ζημ Ώίβζμ, μζ ηαηαηηδηέξ έααθακ πενζμ-

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 117, 15-5-42 - αν.θ. 125, 26-5-42 - Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ.28-9 
2 M.Mazower, (1994), ζ. 54. 
3 Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 236-7.    



 155 

νζζιμφξ ζημ ειπυνζμ. Έπεζ δζαζςεεί δζαηαβή ηςκ Γενιακχκ πμο απαζημφζε άδεζα 

βζα ημ ειπυνζμ οθαζιάηςκ, ιε απεζθή ηαηάζπεζδξ ημο ειπμνεφιαημξ ή ηθεζζίια-

ημξ ημο ηαηαζηήιαημξ βζα ημοξ πανααάηεξ. Φαίκεηαζ υηζ ημ ιέηνμ επεηηάεδηε ηαζ 

ζε άθθα πνμσυκηα ζε υθδ ηδκ ηαηεπυιεκδ πχνα  βζα κα πνμθδθεμφκ θαζκυιεκα 

αηνίαεζαξ ηαζ ιαφνδξ αβμνάξ ζηα αζηζηά ηέκηνα1.  

Ώπυ ημκ πνχημ ηζυθαξ ιήκα ειθακίζηδηε ζηδκ πυθδ πνυαθδια επζζζηζζιμφ, 

πμο ιένα ιε ηδ ιένα έπαζνκε μλφηενεξ δζαζηάζεζξ. Ώπυ ηζξ 12 ΘαΎμο ημο ΄41 ηα 

ηνυθζια ιμζνάγμκηακ ιε δεθηίμ  ηαζ μ κμιάνπδξ ΏπαΎαξ ζοκζζημφζε εκηαηζηή ηαθ-

θζένβεζα ηδξ βδξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ εθθείρεςκ 2. Ήδδ, απυ ημ ηαθμηαίνζ 

ημο ΄41, μζ ηζιέξ ηςκ ηνμθίιςκ είπακ δεηαπθαζζαζηεί. ςιί, ζαπμφκζ, ηαφζζια 

ελαθακίζηδηακ. Λ ηυζιμξ ηνεθυηακ πζα ιυκμ ιε πυνηα ηαζ θαπακζηά, εκχ άνπζζακ 

ζηδκ πυθδ ηαζ ηα ζοζζίηζα, πμο πναβιαηζηά έζςζακ πμθθμφξ απυ ημ εάκαημ. Ζζκ-

δφκερε αηυια κα ηθείζεζ απυ έθθεζρδ ηνμθίιςκ  ηαζ ημ άζοθμ ακζάηςκ. Δ έκδεζα 

πμο οπήνπε θαίκεηαζ ηαεανά ζημ βεβμκυξ υηζ ιαοναβμνίηεξ ακέζονακ αθεφνζ απυ 

ηα αιπάνζα ημο καοαβζζιέκμο πθμίμο «Θαηεδμκία» ηαζ , ιμθμκυηζ είπε ιμοπθζάζεζ 

ηαζ ιφνζγε εάθαζζα, ημ πμφθδζακ3.  

Δ δφζημθδ ηαηάζηαζδ ζηδκ πυθδ ημο Ώζβίμο θαίκεηαζ ηζ απυ ηζξ ακηζδνάζε-

ζξ ημο πθδεοζιμφ. Θεβάθδ ηθμπή έβζκε ζημ Γοικάζζμ Ζαθθζεέαξ, πμο είπε ιεηαη-

ναπεί ζε ζηναηζςηζηυ κμζμημιείμ. Ζθάπδηακ πμζυηδηεξ ηνμθίιςκ ηαζ είδδ ζιαη ζζ-

ιμφ. Έθμδμξ απυ πεζκαζιέκμοξ Ώζβζχηεξ έβζκε ηαζ ζε ιαβαγί -απμεήηδ ζδζχηδ, πμο 

έηνοαε ηνυθζια βζα κα ηα πμοθήζεζ ιε ακεααζιέκεξ ηζιέξ4. Άθθμηε, κεανμί «ζαθ-

ηαδυνμζ» άδεζαζακ ζηαθζηή απμεήηδ βειάηδ ηνυθζια, νμφπα  ηαζ θανιαηεοηζηυ ο-

θζηυ, πανυηζ μζ Εηαθμί είπακ πάνεζ υθα ηα δοκαηά ιέηνα βζα κα ηδκ πνμζηαηέρμ-

οκ5. 

Θζα ζφκημιδ ελέηαζδ ηςκ άνενςκ ηδξ εθδιενίδαξ «Ένεοκα» ημο Ώζβίμο ε-

πζαεααζχκεζ ημ ιέβεεμξ ημο επζζζηζζηζημφ πνμαθήιαημξ,  αθμφ ημ ηφνζμ άνενμ 

ηδξ, ζπεδυκ ζε ηάεε θφθθμ, αζπμθείηαζ ιε ηζξ ηζιέξ ηςκ αβαεχκ, ηζξ ζοκαηυθμο-

εεξ δζαιανηονίεξ, ηα ζοζζίηζα ηθπ. Λζ Ώζβζχηεξ απαζημφζακ δζακμιή εζδχκ δζαη-

νμθήξ απυ ημκ Βνοενυ Ξηαονυ ηαζ ζημοξ  ηαημίημοξ ηδξ πυθδξ ημοξ, ηαεχξ μζ η ζ-

                                           
1 Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ.9 – εθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 133, 16-6-42. 
2 Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 10 
3 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.34. Λ ιεηέπεζηα ηαπεηάκζμξ ημο ΒΗΏΞ, Α. Θίπμξ, 

δζδβείηαζ ζπεηζηά: «Έκαξ ζοιπαηνζχηδξ ιαξ αλζςιαηζηυξ ειπμνεουηακ ηάηζ πκζβιέκα ηζμοαάθζα αθεο-
νζμφ. Θέζα ζ΄αοηά ανζζηυηακ ηαζ ηάιπμζμ αθεφνζ πμο δεκ είπε νμοθήλεζ εάθαζζα, απυ ηδ εέζδ πμο 

ανέεδηε ζη΄αιπάνζα ημο αοεζζιέκμο ηανααζμφ. Ζαζ ζ΄αοηυ ήιμοκα άηοπμξ. Ώπυ ηα δφμ ηζμοαάθζα 

πμο αβυναζα είκαζ γήηδια ακ πήνα δεηαπέκηε μηάδεξ ηαθυ αθεφνζ». ΏΞΖΕ, ανπείμ ΒΑΏ, Φ. 247. 
4 Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ.10 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ,(1987), ζ.398. 
5 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 37. 
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ιέξ ααζζηχκ αβαεχκ αολάκμκηακ ιένα ιε ηδ ιένα: ημ ανάδο ηδξ Αεοηέναξ ηα 

θαζυθζα πςθμφκηακ 14.000 δ μηά, ημ νφγζ 32.000, ημ ζηάνζ 9.000, ημ θάδζ 32.000 

ηαζ ημ πνςί ηδξ Ονίηδξ δ ηζιή ημοξ έθηακε 20.000, 40.000, 11.000 ηαζ 40.000 ακ-

ηίζημζπα1.  

Έπμοιε, θμζπυκ, ηζ εδχ δζαιανηονίεξ, υπςξ ηαζ ζηδκ Μάηνα, ηαεχξ δ ηνμ-

θμδμζία αζηζηχκ ηέκηνςκ απυ ηδκ επανπία δεκ ζήιαζκε απαναίηδηα υηζ οπήνπε 

πενίζζεζα ζημκ ηυπμ παναβςβήξ. Μμζυηδηεξ θαπακζηχκ ηαζ ηνεάηςκ πμο πανά-

βμκηακ ζηδκ πενζμπή ημο Ώζβίμο έθεοβακ ιε θμνηδβά βζα άθθα ιένδ, εκχ ζηδκ 

πυθδ ηα πνμσυκηα αοηά πμοθζμφκηακ πακάηνζαα2.     

Ώπ΄ηδκ άθθδ, ηαηδβμνμφκηαζ ηα ζηναηεφιαηα ηαημπήξ υηζ ηαηαθήζηεοζακ 

ηδκ κηυπζα παναβςβή θαδζμφ ηαζ ζηαθίδαξ ιε επζηάλεζξ (560 .000 ηυκμζ ζηαθίδα, 

10.000 ηυκμζ θάδζ) ημ πνχημ πεκηάιδκμ ημο ΄41, ιε απμηέθεζια μζ ζηαθζδμπα-

ναβςβμί ημο Ώζβίμο κα ιδκ έπμοκ «μφηε ζπονί ζηαθίδαξ» βζα ημ ζπίηζ ημοξ. Ομ 

πεζιχκα ημο ίδζμο πνυκμο ειθακίγμκηαζ μζ πνχηεξ ααζζηέξ  εθθείρεζξ ηαζ μζ εάκα-

ημζ απυ πείκα, θοιαηίςζδ. Ώκαθένεηαζ παναηηδνζζηζηά υηζ απυ ηζξ 19-26 Ληηςα-

νίμο ημο ΄41 ζδιεζχκμκηακ 2-4 εάκαημζ ηαεδιενζκά ζηδκ πυθδ. Ξηεθεηςιέκα πα-

ζδζά γδηζάκεοακ απυ ζπίηζ ζε ζπίηζ βζα θίβμ ρςιί3.  

πςξ ζηζξ άθθεξ πυθεζξ έηζζ ηαζ ζημ Ώίβζμ πμθθμί ηάημζημζ πήβαζκακ ζηα 

πςνζά Ώζβζαθείαξ ηαζ Ζαθαανφηςκ, υπμο ακηάθθαζακ ηζιαθθή ηαζ άθθα πμθφηζια 

είδδ ιε ηνυθζια. Άθθμζ ακαβηάγμκηακ απ΄ηδκ πείκα κα ζοκενβαζημφκ ιε ημκ ηα-

ηαηηδηή, εκχ βοκαίηεξ «πμοθζυκημοζακ» ζημοξ Εηαθμφξ βζα θίβα ηνυθζια. Δ αθ-

θαβή ηςκ μζημκμιζηχκ ζοκεδηχκ έηακε ημοξ ενβάηεξ ζηα ηηήιαηα κα γδημφκ πθέ-

μκ αηνζαά ιενμηάιαηα αθθά ηαζ θαβδηυ ηαζ ρςιί, βεβμκυξ πμο πνμηάθεζε πνμα-

θήιαηα ζημοξ ηηδιαηίεξ πμο ημοξ απαζπμθμφζακ. Σζηυζμ , μζ Ώζβζχηεξ ζηδκ πθεζ-

μρδθία ημοξ ανκήεδηακ κα οπμηφρμοκ ζηδ βενιακζηή πνμπαβάκδα ηαζ κα πάκε 

κα δμοθέρμοκ ζε βενιακζηά ενβμζηάζζα4. 

Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ εθανιυζηδηε ηζ εδχ ημ ιέηνμ ηςκ 

θασηχκ ζοζζζηίςκ. Δ θηςπή ζμφπα, απυ υζπνζα ηονίςξ, πμο δζακειυηακ έζςζε 

πμθθμφξ Ώζβζχηεξ απυ ημ εάκαημ.  Λ Θδηνμπμθίηδξ Ώζβίμο ζε ζοκενβαζία ιε ημκ 

Βνοενυ Ξηαονυ μνβάκςκε ζοζζίηζα βζα ημοξ απυνμοξ ζηα μπμία πνμζέθενε υζ-

πνζα πςνίξ θάδζ. Βίπε ηαηανηίζεζ αηυια δεθηία δςνεάκ δζακμιήξ ηνμθίιςκ. Ππήν-

πε, υιςξ, ηαζ αθθδθεββφδ, πανά ηζξ δοζημθίεξ πμο δζένπμκηακ υθδ δ ημπζηή ημ ζ-

                                           
1 Βθ. «Ένεοκα», αν. θ.1042, 26-12-43, - αν.θ.1041, 24-10-43 - αν.θ. -, 22-10-43. 
2 Βθ. «Ένεοκα», αν.θ.1032, 20-6-43. 
3 Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 14-15 
4 Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 15 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.35-6. 
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κςκία. Οα Ρνζζημφβεκκα ημο ΄41, φζηενα απυ ένακμ  ζε ζπίηζα ηαζ ιαβαγζά, δζακε-

ιήεδηακ ζε άπμνμοξ ηνυθζια ηαζ νμφπα1.  

Δ ζηένδζδ πνμηάθεζε ηαζ ηδκ ακηίδναζδ ημο πθδεοζιμφ, πμο ηαεμδδβμφκ-

ηακ απυ ημ ΒΏΘ, φζηενα ιάθζζηα απυ ζπεηζηή απυθαζδ πμο πάνεδηε ζε ζφζηερδ 

ζηεθεπχκ ημο2. θεξ αοηέξ μζ ακηζδνάζεζξ ηςκ πμθζηχκ είπακ ηάπμζμ απμηέθεζια, 

πμο ζοπκά υιςξ ήηακ πνμζςνζκυ. Γεκζηά ηα πνάβιαηα, υπςξ ηαζ ζηδκ οπυθμζπδ 

Βθθάδα, ήηακ πζμ δφζημθα ζηδκ ανπή ηαζ αεθηζχκμκηακ ααειζαία. Ξδιακηζηυ νυθμ 

ζ΄ αοηυ έπαζλε ηαζ δ ακάπηολδ ημο ηζκήιαημξ ηδξ Βεκζηήξ Ώκηίζηαζδξ ηαεχξ ηαζ 

δ δναζηδνζμπμίδζδ ημο Βνβαηζημφ Ζέκηνμο ηδξ πυθδξ.  

Έηζζ, πακενβαηζηή απενβία ζημ Ώίβζμ , ημκ Ξεπηέιανδ ημο ΄43, δζάνηεζε ιία 

αδμιάδα ηαζ είπε ςξ απμηέθεζια, ιεηαλφ άθθςκ, κα δμεεί ζημ Ιμιάνπδ ηαηάθμ-

βμξ ιε ηα μκυιαηα ζδζςηχκ πμο ηαηείπακ πμζυηδηεξ θαδζμφ  ζηα ζπίηζα ημοξ, πνμ-

ηεζιέκμο κα ηαηαζπεεμφκ ηαζ κα πμοθδεμφκ ζε θμβζηέξ ηζιέξ. Ζαζ εδχ ειθακίζηδ-

ηε δ ακηζπαθυηδηα ηέκηνμο – επανπίαξ υζμκ αθμνά ηδκ επζζζηζζηζηή αμήεεζα. Δ  

εθδιενίδα «Ένεοκα» έηνζκε ηα υπμζα ιέηνα ακεπανηή, γδηχκηαξ κα δμεεί ιένμξ 

απυ ημ ιοηζθδκασηυ θάδζ πμο δζμπεηεουηακ ζηδκ Ώεήκα3.  

Μανά ηζξ ηαηεοκαζηζηέξ οπμζπέζεζξ ημο κμιάνπδ, δεκ πάνεδηακ ηεθζηά ηά-

πμζα ιέηνα. Ξοθθαθδηήνζμ ημκ επυιεκμ ιήκα είπε ζακ ζηυπμ ηζξ οπεναμθζηέξ αο-

λήζεζξ ηζιχκ ηαζ ηδκ έθθεζρδ ρςιζμφ  (θυβς πνμαθδιάηςκ ζηδ δζακμιή ημο απυ 

ημκ Βνοενυ Ξηαονυ. Λζ ηζκδημπμζήζεζξ ηςκ Ώζβζςηχκ ζοκεπίζηδηακ ηαζ ζηα ηέθδ 

ημο ΄43, ιε ημ άκμζβια απμεδηχκ ζηαθίδαξ ζημκ Ιέμ Βνζκευ , ηαζ ζηα ιέζα ημο 

΄44, ιε θασηέξ ζοβηεκηνχζεζξ πμο είπακ ςξ αίηδια ηδκ απμζημθή ηνμθίιςκ ηαζ 

θανιάηςκ απυ ημκ Βνοενυ Ξηαονυ ηαζ ηδκ Ζοαένκδζδ4. 

  Μανυιμζεξ ηζκδημπμζήζεζξ έηακακ ηαζ μζ αβνυηεξ ηδξ πενζμπήξ ιε αθμνιή 

ημ παναηνάηδια. Δ ελάπθςζδ ηςκ ακηζζηαζζαηχκ μνβακχζεςκ ζηα πςνζά είπε 

ζακ απμηέθεζια μζ πςνζημί, αημθμοεχκηαξ ηζξ πνμηνμπέξ ημοξ, κα ακαπηφζζμοκ 

ημζκή δνάζδ ηαηά ημο παναηναηήιαημξ. Ξηδκ  Θονυανοζδ Ώζβζαθείαξ απμθαζίζ-

ηδηε, ζηα ηέθδ ημο ΄42, κα ιδκ παναδχζμοκ ηδκ εθαζμπαναβςβή ζηα εθαζμην ζαεί-

α, υπμο βζκυηακ απεοεείαξ ημ παναηνάηδια, αθθά κα παηήζμοκ ηζξ εθζέξ ιυκμζ 

ημοξ. Ώκ ηαζ μζ Εηαθμί πνμζπάεδζακ κα επέιαμοκ, δεκ ηαηάθενακ ηίπμηα βζαηί 

                                           
1 Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ.15-16 – Γναπηέξ ζδιεζχζεζξ Ώ. Θμοββμθζά. 
2 Θεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ, έβζκε ζημ πςνζυ Ώβ. Μαναζηεοή ημο Ώζβίμο ζφζηερδ ακχηενςκ 
ζηεθεπχκ ηςκ μνβακχζεςκ ηoο EAM Ώζβίμο, Μάηναξ ηαζ Ώεήκαξ, υπμο απμθαζίζηδηε κα εκηαηζημπμζ-

δεμφκ ζηζξ πυθεζξ μζ ηζκδημπμζήζεζξ εκακηίμκ ηδξ ιαφνδξ αβμνάξ ηαζ ηδξ πείκαξ πμο έπθδηηε ημοξ ηα-

ημίημοξ ημοξ. Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.397 
3 Βθ. «Ένεοκα», αν. θ.- , 12-9-43 - Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ.50. 
4 Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ.54-55. - – Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.397-9. 
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ανήηακ ακηζιέηςπμ εκςιέκμ υθμ ημ πςνζυ1.  

  

Δ ζηένδζδ ηςκ ακαβηαίςκ ιέζςκ δζααίςζδξ απμηέθεζε ιία απυ ηζξ μδο-

κδνυηενεξ επζπηχζεζξ ηδξ ηαηάηηδζδξ ηδξ πχναξ βζα ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ 

ημο πθδεοζιμφ. Δ πείκα ηδξ ηαημπήξ πέναζε  ζακ ιία απυ ηζξ πζμ ηναοιαηζηέξ 

ειπεζνίεξ ηςκ Βθθήκςκ  ζηδκ πνυζθαηδ ζζημνία ημοξ2. Ζαθθζένβδζε κμμηνμπίεξ 

ηαζ ζδιάδερε ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ ςξ ηα πμθφ πνυζθαηα πνυκζα.  

Οα αίηζα ηδξ μζημκμιζηήξ ηαηάννεοζδξ ηδξ Βθθάδαξ, ηαηά ηδκ πενίμδμ 

ηδξ ηαημπήξ, είκαζ πμθθαπθά. Βηηυξ απ΄ημ πθήβια πμο δέπηδηε δ βεςνβία ηαζ 

δ αζμιδπακία απυ ημκ πυθειμ, δ ακενβία, μ πθδεςνζζιυξ, δ ιαφνδ αβμνά, δ 

εηιεηάθθεοζδ ηςκ αβαεχκ απυ θίβμοξ πνμκμιζμφπμοξ επζδείκςκακ ιένα ιε ηδ 

ιένα ημ αζμηζηυ επίπεδμ  ημο πθδεοζιμφ. Οδ δεζκή μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ, πμο 

ζοκεπαβυηακ άζπδιεξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ , ζοιπθήνςκε ιζα ζεζνά ιέηνςκ ηδξ 

ηαημπζηήξ δβεζίαξ (επζηάλεζξ, ηαηαζπέζεζξ, απαβμνεφζεζξ ιεηαηίκδζδξ ακενχπςκ 

ηαζ αβαεχκ, ηοηθμθμνία ηαημπζηχκ κμιζζιάηςκ πανάθθδθα ιε ηδ δναπιή η.α.) 

αθθά ηαζ μ μζημκμιζηυξ απμηθεζζιυξ ηςκ ζοιιάπςκ. Δ ηαεζένςζδ ημο δεθηίμο, ηα 

θασηά ζοζζίηζα, μζ δζακμιέξ ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ πενζυνζζακ αθθά δεκ ελάθεζρακ 

ημ πνυαθδια, ηαεχξ δεκ ελαθείθηδηε ηακείξ απυ ημοξ βεκεζζμονβμφξ πανάβμκηεξ.  

Θφιαηα ηδξ πείκαξ ήηακ ηονίςξ παζδζά ηαζ δθζηζςιέκμζ. Ναηέκδοηα παζδζά 

ακαγδημφζακ ηνμθή ζηα ζημοπίδζα ή έηθεαακ βζα κα ηδκ ελαζθαθίζμοκ, εκχ άθθα 

οπέηοπηακ ηεθζηά. Δ Βηηθδζία, μ Βνοενυξ Ξηαονυξ ακέθααακ πνςημαμοθίεξ βζα κα 

ιεηνζαζηεί ημ πνμαθήια, εκχ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ δναζηδνζμπμζήεδηακ αηυια 

ηαζ μζ Εηαθμί ηαηαηηδηέξ. Λζ ηεθεοηαίμζ θαίκεηαζ κα έδεζλακ ιεβαθφηενμ εκδζαθέ-

νμκ απυ ημοξ ζοιιάπμοξ ημοξ βζα ημ επζζζηζζηζηυ, έζης ηζ ακ δ πνμζθμνά ημοξ 

ελοπδνεημφζε πνμπαβακδζζηζημφξ ζημπμφξ ιε απχηενμ ζηυπμ ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ 

απμδμπήξ ηςκ ηαηαηηδιέκςκ.  

Οα πμθθαπθά πνμαθήιαηα πμο δδιζμονβμφζε δ έθθεζρδ ηνμθίιςκ ηαζ άθ-

θςκ ακαβηαίςκ εζδχκ δζααίςζδξ (παπμφηζζα, ηαφζζια, θάνιαηα) αθμνμφζακ ηο-

νίςξ ζημοξ άκενβμοξ, ιζζεμζοκηήνδημοξ, ζοκηαλζμφπμοξ, ιζηνμιεζαίμοξ ηαζ βεκ ζ-

ηυηενα ζε υζμοξ έπνεπε κα αβμνάζμοκ ηα ακαβηαία ιε ηα πθδεςνζζηζηά πνήιαηα 

ηδξ επμπήξ. Ώκηίεεηα, υζμζ είπακ απμεέιαηα ζε πνοζέξ θίνεξ ή δζέεεηακ αλζυθμβα 

είδδ βζα ακηαθθαβή έγδζακ ιε θζβυηενδ ή ηαευθμο ζηένδζδ.     

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 166. 
2 «ηακ εοιάιαζ εηείκδ ηδκ επμπή, ημ ιυκμ πμο εοιάιαζ είκαζ έκα: πείκα, πείκα, πείκα», θέεζ παναη-

ηδνζζηζηά δ Β. Γαπανμπμφθμο. 
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Λ οπμζζηζζιυξ ηαζ δ έθθεζρδ θανιάηςκ είπακ άιεζα απμηεθέζιαηα ζηδκ 

οβεία ηαζ ηδ αζςζζιυηδηα ημο πθδεοζιμφ. Λζ βεκκήζεζξ ιεζχεδηακ δναζηζηά, εκχ 

μζ εάκαημζ ηζξ λεπέναζακ ηαηά πμθφ. Βλάθθμο, δ ζηένδζδ ααζζηχκ αβαεχκ πνμ-

ηάθεζε δφμ εη δζαιέηνμο ακηίεεηεξ ακηζδνάζεζξ ζηδ ζοιπενζθμνά ηςκ πμθζηχκ. 

Ώπ΄ηδ ιία ηα πάεδ ελάθεδηακ ηαζ ηονζάνπδζε μ αημιζηζζιυξ ηαζ δ ακαθβδζία ηαζ 

απυ ηδκ άθθδ ακαδείπηδηε μ αθηνμοζζιυξ ηαζ δ αθθδθεββφδ.  

Θμθμκυηζ ηα πνμαθήιαηα εκημπίζηδηακ ηονίςξ ζηζξ πυθεζξ, ηαζ ζηζξ αβνμηζ-

ηέξ πενζμπέξ ηδξ ΏπαΎαξ δ ηαηάζηαζδ βζα ημοξ πενζζζυηενμοξ δεκ ήηακ πμθφ ηα-

θφηενδ. Λ εεζιυξ ημο παναηναηήιαημξ, δ ηαηαθήζηεοζδ ηςκ πνμσυκηςκ απυ ημοξ 

ηαηαηηδηέξ, δ δέζιεοζδ ιένμοξ ημοξ βζα ηζξ ακάβηεξ ηςκ ακηανηχκ αθθά ηαζ ηα 

ακηίπμζκα, πμο οθίζηακημ επανπζαηέξ πυθεζξ ηαζ πςνζά ελαζηίαξ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ 

Ώκηίζηαζδξ ζηδκ πενζμπή ημοξ, πενζυνζγακ ή ηαζ εηιδδέκζγακ ηδκ παναβςβή, πνμ-

ηαθχκηαξ επζζζηζζηζηυ πνυαθδια πανυιμζμ ιε αοηυ ηςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ. Αεκ έ-

θεζρακ, υιςξ, ηαζ μζ πενζπηχζεζξ ηςκ πςνζηχκ πμο εηιεηαθθεφηδηακ ηδκ ακάβηδ 

ηςκ ηαημίηςκ ηςκ πυθεςκ βζα ηνυθζια, γδηχκηαξ ημοξ ακηζηείιεκα δοζακάθμβδξ 

αλίαξ βζα ακηαθθαβή.  

Οδκ ίδζα ηαηηζηή, ελάθθμο, αημθμοεμφζακ ηαζ μζ ιαοναβμνίηεξ έιπμνμζ βζα 

ηδ δνάζδ ηςκ μπμίςκ «ηοαένκδζδ» ηαζ ηαημπζηέξ ανπέξ έθααακ ηάπμζα ιέηνα (α-

παβυνεοζδ ιεηαθμνάξ πχθδζδξ αβαεχκ πςνίξ άδεζα, δζάεεζδ αβνμηζηχκ πνμσυκ-

ηςκ απυ ημ ίδζμ ημ ηνάημξ, δεθηία ζίηζζδξ, αοζηδνέξ ηζιςνίεξ) ηα μπμία, ημοθά-

πζζημκ ζηδκ ανπζηή ηαζ μλφηενδ θάζδ ημο επζζζηζζηζημφ πνμαθήιαημξ, δεκ είπακ 

ηα ακαιεκυιεκα απμηεθέζιαηα, αθμφ εηείκμζ δζέεεηακ «ζζπονέξ δζαζοκδέζεζξ».   

Ομ πνυαθδια ζηδκ πνμιήεεζα αβαεχκ πανμοζζάζηδηε απυ ηζξ πνχηεξ ιένεξ 

ηδξ ηαημπήξ, αθθά ακηζιεηςπίζηδηε ιε οπμημκζηέξ ηζκήζεζξ. ηακ , υιςξ, δ πείκα 

έθηαζε κα πνμηαθεί μιαδζημφξ εακάημοξ ηαζ μδήβδζε ημοξ απεθπζζιέκμοξ ζε ελ έ-

βενζδ, μζ ηφνζμζ αίηζμζ ηδξ ηαηάζηαζδξ (ηνάημξ – ηαημπζηέξ δοκάιεζξ) ηαηακυδζακ 

υηζ ηα ιδκφιαηα ηδξ Ώκηίζηαζδξ έανζζηακ ιεβαθφηενδ ακηαπυηνζζδ ζ΄έκα θαυ 

πεζκαζιέκμ ηαζ ελμοεεκςιέκμ. Μανά ηδκ ηαηαζημθή ηςκ ηζκδημπμζήζεςκ ζε ανηε-

ηέξ πενζπηχζεζξ, απμθάζζζακ, ιπνμζηά ζημ θυαμ βεκζηεοιέκςκ ακηζδνάζεςκ, κα 

πάνμοκ ηάπμζα ιέηνα (ζοζζίηζα, πάηαλδ ιαοναβμνζηζζιμφ, αφλδζδ ιζζεχκ, δζακμ-

ιή αβαεχκ).  

Ξηα ιέηνα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο επζζζηζζηζημφ εκηάζζεηαζ ηαζ ημ πα-

ναηνάηδια ιένμοξ ηδξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ απυ ημ ηνάημξ, πνμηεζιέκμο κα 

πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ ηνμθμδμζία ηςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ.  Σζηυζμ, αιθζζαδηή-

εδηε υηζ ηα παναηναημφιεκα πνμσυκηα ελοπδνεημφζακ αοηυ ημ ζημπυ ηαζ οπμζ-
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ηδνίπεδηε υηζ πνμμνίγμκηακ βζα ημοξ ηαηαηηδηέξ ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημοξ. Λζ 

παναβςβμί πνμζπάεδζακ κα ακηζζηαεμφκ ζημ ιέηνμ ιε ελεβένζεζξ ή οπμζηάπημκ-

ηαξ ηδκ εθανιμβή ημο, ιε ηδ αμήεεζα ιάθζζηα ηςκ δζμνζζιέκςκ απυ ημ «ηνάημξ» 

επμπηχκ. Βλάθθμο, δ ακηίδναζδ ζημ παναηνάηδια πνμηάθεζε ηζξ πνχηεξ ζοβηνμ-

φζεζξ ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ ηαζ έθενε ημκηά ημκ αβνμηζηυ ηυζιμ ιε ηδκ μνβάκςζδ 

ημο ΒΏΘ πμο ζηάεδηε ζημ πθεονυ ημο, πνμεημζιάγμκηαξ ημ έδαθμξ βζα εκενβυηε-

νδ ζοιιεημπή ημο ζηδκ Ώκηίζηαζδ. 
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ΗΡΑΙΗΘΖ ΘΑΡΝΣΖ  

 Α. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ –  ΑΛΡΗΓΟΑΠΔΗΠ ΞΙΖΘΠΚΝ  

Δ ΏπαΎα ακήηε ζηζξ ζηαθμηναημφιεκεξ πενζμπέξ  ζφιθςκα ιε ηδ ιμζναζζά 

ιεηαλφ ηςκ ζοιιάπςκ ημο Άλμκα, φζηενα απυ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ηαηάηηδζδξ 

ηδξ Βθθάδαξ. Ομκ Εμφκζμ ημο ΄41 βίκεηαζ δ αθθαβή θνμονάξ ηαζ ζηδκ πενζμπή εβ-

ηαείζηακηαζ μζ δηηδιέκμζ ζημκ εθθδκμσηαθζηυ πυθειμ Εηαθμί.  

Λζ αζηοκμιζηέξ ηαζ δζμζηδηζηέξ ανπέξ ηδξ πυθδξ, ηαηά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ 

ημοξ, ζοκέπναλακ ιε ημοξ Εηαθμφξ. Ώλζμικδιυκεοηδ ελαίνεζδ ζηδκ Μάηνα ηαζ απυ 

ηζξ θίβεξ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ απμηεθεί μ δήιανπμξ Μαηνέςκ ΐαζίθεζμξ Νμφθμξ, μ 

μπμίμξ, ακ ηαζ ζηαθζηήξ ηαηαβςβήξ, ανκήεδηε κα δδθχζεζ οπμηαβή ζημ ηαημπζηυ 

ηαεεζηχξ ηαζ δεκ ζοκενβάζηδηε ιαγί ημο υηακ ημο γδηήεδηε. Γζ‘ αοηή ημο ηδ 

ζηάζδ παφηδηε ηαζ ακηζηαηαζηάεδηε απυ άθθμκ, πεζεήκζμ ζηζξ δζαηαβέξ ημοξ1. 

Δ Εηαθζηή δζμίηδζδ πανμοζζάγεηαζ ζηδ αζαθζμβναθία ςξ δπζυηενδ απυ ηδκ 

Γενιακζηή. Λζ Εηαθμί απυ ηδκ ανπή ηδξ ηαημπήξ δζαηήνοηηακ υηζ δ πενζμπή  ηδξ 

ΏπαΎαξ απμηεθμφζε, υπςξ ηαζ δ πενζμπή ηςκ Βπηακήζςκ, ημιιάηζ ημο Εηαθζημφ 

ηνάημοξ ηαζ υπζ ηαηαηηδιέκδ πενζμπή. Γζ αοηυ μζ ηάημζημζ ηςκ πενζμπχκ αοηχκ 

δεκ εάπνεπε κα εεςνμφκ ημκ εαοηυ ημοξ ηαηαηηδιέκμ, αθθά κα παναιέκμοκ πε ζ-

εήκζμζ βζα κα ηφπμοκ ηαθήξ ιεηαπείνζζδξ2.  

Ξηζξ 18 Εμοκίμο ημο ΄41 δ δζμίηδζδ ηδξ Μεθμπμκκήζμο πέναζε ζηα πένζα 

ημο Εηαθμφ ζηναηδβμφ Μαθκμφηζ, μ μπμίμξ εέθδζε κα δχζεζ ιζα επίθαζδ ενζάι-

αμο ζηδκ ειθάκζζδ ημο ζηναημφ ημο ζηδκ πυθδ. Έηζζ, ημ ζηαθζηυ ακαημζκςεέκ 

ηδξ πνμδβμφιεκδξ ιέναξ ακήββεζθε υηζ ηα «βεκκαία» ζηαθζηά ζηναηεφιαηα «μθμη-

θδνχκμοκ ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Μεθμπμκκήζμο» ηαηαθαιαάκμκηαξ ηδκ πνςηεφμοζά 

ηδξ, ηδκ Μάηνα. Δ οπμδμπή ηςκ Μαηνζκχκ, υιςξ, δεκ ήηακ ακάθμβδ. Ξοβηεκηνς-

ιέκμζ ηάης απ΄ηζξ ζημέξ, έααγακ ηζξ παθάιεξ ημοξ βζα πςκζά ηαζ θχκαγακ «αένα» 

ή «θςηζά ζηα παηγάηζα ζαξ». Δ πνμζπάεεζα μνζζιέκςκ Εηαθχκ κα ηενδίζμοκ ηδ 

ζοιπάεεζα κεανχκ ημνζηζζχκ, ηαηά ηδ αυθηα ημοξ ζηδκ Ώβίμο Ιζημθάμο, ηαηέθδλε 

ζε κέεξ πενζπαζηηζηέξ θνάζεζξ πμο είπακ ζοκεζνιζηή ακαβςβή ζηδκ ήηηα ημοξ ζημ 

αθαακζηυ ιέηςπμ3. 

Βπεζζυδζα ιεηαλφ Βθθήκςκ ηαζ Εηαθχκ ζδιεζχεδηακ απυ ηζξ πνχηεξ ιένεξ 

ηδξ ειθάκζζδξ ηςκ ηεθεοηαίςκ ζηδκ Μάηνα. Δ εζνςκζηή θνάζδ «Ήνεακ μζ 

…κζηδηαί», πμο είπακ δφμ Εηαθμί ζηναηζχηεξ ζημ ακηίηνζζια Έθθδκα ηναοιαηία 

                                           
1 ΐ.Ηάγανδξ, η. Γ΄, (1989),ζ. 62,66,69. Ώνβυηενα, ηαηέθοβε ζημοξ ακηάνηεξ ηαζ πήνε ιένμξ ςξ εεκμ-

ζφιαμοθμξ ζηδκ εεκμζοκέθεοζδ ηδξ ΜΒΒΏ. Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ. 293.  
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.346. 
3 ΒΗΕΏ, ανπείμ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμο, Φ. 8.8 
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ημο ιεηχπμο, ελεθίπηδηε ζε άβνζμ λοθμδανιυ ηςκ Εηαθχκ  απυ ημκ δεφηενμ ηαζ 

ζφθθδρή ημο απυ ημοξ Γενιακμφξ, μζ μπμίμζ είπακ αηυια ηδκ δζμίηδζδ ηδξ πυθδξ. 

Δ αεχςζδ ημο ζοθθδθεέκημξ θαίκεηαζ έδςζε εάννμξ ηαζ ζε άθθμοξ Μαηνζκμφξ , 

πμο ελέθναζακ ακμζπηά ηδκ ακηίδναζή ημοξ ζηδκ πανμοζία ηςκ Εηαθχκ ζηδκ πυ-

θδ ημοξ. Ξε ηάεε ειθάκζζδ Εηαθμφ ζηναηζχηδ ζοκήεζγακ κα ηναβμοδμφκ ημ «ημ-

νυζδμ Θμοζμθίκζ» ή κα θςκάγμοκ ημ ζφκεδια ημο αθαακζημφ ιεηχπμο «αένα».  

Μμθθέξ θμνέξ ζοιιεηείπακ ηαζ Γενιακμί ζηζξ εηδδθχζεζξ αοηέξ. Θε επέιααζδ ηςκ 

Γενιακχκ, ελάθθμο, απεθεοεενχεδηακ 40 Μαηνζκμί πμο είπακ ζοθθδθεεί ηαζ αα-

ζακζζηεί απυ Εηαθμφξ ιε ηδκ ηαηδβμνία υηζ έηθερακ ελάνηδια πονμαυθμο υπθμο1.  

Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ εοιάηαζ ηδκ είζμδμ ηςκ Εηαθχκ ζηδκ Μάηνα ιε θεπημ-

ιένεζεξ πμο επζαεααζχκμοκ ηζξ βναπηέξ ιανηονίεξ. «ηακ ιαεεφηδηε δ είδδζδ ηδξ 

άθζλδξ ηςκ Εηαθχκ, θχκαγακ πακημφ ―Ήνεακ μζ Εηαθμί‖. Ονέλαιε υθμζ ζημ θζιάκζ· 

υπζ βζα κα δμφιε ημοξ ηαηαηηδηέξ , αθθά βεθάβαιε ιε ηα θηενά πμο είπακ ζηα ηα-

πέθα. Ομοξ θςκάγαιε ―αένα‖. Ώοημί ηα είπακε παιέκα. Αεκ ακηζδνμφζακ επενζηά. 

Ξακ κα έθεβακ ―πμο ιαξ θέναηε;‖. Ομ ςναίμ είκαζ υηζ ηαζ μζ Γενιακμί βεθάβακε 

ιαγί ιαξ, ιε ημοξ Εηαθμφξ. Όζηενα, μζ Γενιακμί ιαξ απχεδζακ. Ίζςξ πήνακ ηάπμ-

ζμ ιήκοια απυ ακχηενμοξ υηζ είκαζ ζφιιαπμζ. Ξηέηδ θζβμφνα ήηακ. Ξε θίβμ αιμ-

θδεήηακε ζημοξ δνυιμοξ ηαζ ηοκδβάβακε ημνίηζζα». 

Ξημ Ώίβζμ δ Εηαθζηή δζμίηδζδ εβηαηαζηάεδηε ζε έκα πνχδκ οπμηαηάζηδια 

ηδξ Βεκζηήξ Ονάπεγαξ, δ ηαναιπζκζενία ζημ Ώ΄Γοικάζζμ ηαζ ημ Φνμονανπείμ ζημ 

λεκμδμπείμ «Ξπθέκηζη». Δ ζοιπενζθμνά ηςκ Εηαθχκ ιεηά ηδκ εβηαηάζηαζή ημοξ 

ζηδκ πυθδ πενζβνάθεηαζ εοπάνζζηδ ηαζ ακέιεθδ2. Ήηακ μιζθδηζημί, εφεοιμζ ηαζ 

ζοπκά, ηαηά ηζξ αυθηεξ ημοξ ζηα ημκηζκά πςνζά, γδημφζακ απυ ημοξ πςνζημφξ ηυ-

ηεξ, αοβά ή θνμφηα3.  

Ξηα Θαγέσηα Ζαθαανφηςκ μζ Εηαθμί εκήνβδζακ υπςξ ηαζ ζηζξ άθθεξ πενζμπέξ 

πμο ηαηέθααακ: επζηάλεζξ ηηδνίςκ, ζοβηέκηνςζδ υπθςκ ηςκ ηαημίηςκ. Γήηδζακ 

αηυια απυ ημοξ ημζκμηάνπεξ ηδξ πενζμπήξ πθήνδ οπμηαβή ηαζ ακηζηαηέζηδζακ, ζε 

μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, ημοξ εηθεβιέκμοξ πνμέδνμοξ ιε άθθμοξ 4.  

                                           
1 Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 33 - Μζμ πνμηθδηζηή ήηακ δ ζηάζδ ηςκ Εηαθχκ ζημοξ Γαηοκεζκμφξ Έθθδκεξ 

αλζςιαηζημφξ πμο βφνζγακ απ΄ημ ιέηςπμ ζημ κδζί ημοξ. Λ Ι. ΐοεμφθηαξ, ακαβηάζηδηε κα οπμαθδεεί 

ζε ζςιαηζηή ένεοκα ηαζ κα δχζεζ ηδκ ηαζκμφνβζα πθαίκδ ηαζ ηδ γχκδ ημο ζημοξ Εηαθμφξ ζηναηζχηεξ 
πμο έηακακ έθεβπμ ζημ θζιάκζ. Ιη. ΐοεμφθηαξ, (2005), ζ. 15-16. 
2 Βίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ εαιζηέξ πδβέξ αθέπμοκ ιε ηαποπμρία αηυια ηαζ ημκ αοευνιδημ ηαζ «εη θφ-
ζεςξ» πνυζπανμ παναηηήνα ηςκ Εηαθχκ. Έηζζ πενζβνάθμοκ ηζξ θζθζηέξ εηδδθχζεζξ ημοξ ςξ εζηειιέ-

κδ πνμζπάεεζα δδιζμονβίαξ ηθίιαημξ ζοκενβαζίαξ ηαζ ζοιθζθίςζδξ. Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, 

Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.32. 
3 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.32. 
4 Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 82 
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Β. ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ - ΑΞΑΓΝΟΔΠΔΗΠ 

α. Ξεξηνξηζηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ επηβνιή ηεο ηηαιηθήο θπξηαξρίαο  

Ώπυ ηδκ πνχηδ ιένα ακάθδρδξ ηδξ δζμίηδζδξ μ ζηναηδβυξ Μαθκμφηζ  ακα-

ημζκχκεζ, ιε δζάββεθιά ημο ζημ θαυ, ηδκ πνυεεζή ημο κα ζεααζηεί ηα αημιζηά δζ-

ηαζχιαηα ηςκ πμθζηχκ. Μανάθθδθα, υιςξ, γδηά κα ημο ηαηαββέθθεηαζ ηάεε επενζ-

ηή εκένβεζα οπμηζκμφιεκδ απυ πνάηημνεξ ηαζ οπεκεοιίγεζ ηδκ ηζιςνία υζςκ βί-

κμκηαζ υνβακα ηέημζςκ εκενβεζχκ1. Θάθζζηα, ζε ιεηαβεκέζηενμ ακαθοηζηυηενμ δζ-

άββεθια, βίκεηαζ θυβμξ βζα αδζηήιαηα ηαηά ηδξ γςήξ ημο ζηναημφ ηαημπήξ ή ηςκ 

μζηδιάηςκ ηαζ ένβςκ πμο δζαπεζνίγεηαζ ηαζ επζαάθθεηαζ πμζκή θοθάηζζδξ ή εακά-

ημο, υπζ ιυκμ ζε υπμζμκ ηα επζαμοθεοηεί αθθά ηαζ ζημκ ημζκμηάνπδ ηδξ πεν ζμπήξ 

υπμο θαιαάκμοκ πχνα, ακ είκαζ εκήιενμξ ηέημζςκ εκενβεζχκ ηαζ δεκ ηζξ ειπυδζ-

ζε2. Λ ημπζηυξ ηφπμξ πνμζπαεεί κα απαθφκεζ ηζξ αοζηδνέξ πνμεζδμπμζήζεζξ πενί 

ηζιςνίαξ ηαζ ημκίγεζ ηδκ «θεπηή ζοιπενζθμνά» ηςκ Εηαθχκ ζηναηζςηζηχκ ηαζ ηα 

εοκμσηά αζζεήιαηα ηςκ Βθθήκςκ πνμξ ημκ θζθζηυ θαυ ηδξ βεζημκζηήξ Εηαθ ίαξ3.   

Σζηυζμ, μζ Εηαθμί απυ ηζξ πνχηεξ ιένεξ ηδξ δζμίηδζήξ ημοξ επέααθακ ζηδκ 

Μάηνα πενζμνζζιμφξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ζηδκ πυθδ ηαζ ημ θζιάκζ (απαβμνεφμκηαξ 

αηυια ηαζ ημ ζοκςζηζζιυ ζημοξ δνυιμοξ)4 ηαζ απαζημφζακ κα δζαεέηεζ βναπηή 

άδεζα υπμζμξ ήεεθε κα ηαλζδέρεζ απυ ημκ Εζειυ ηαζ πάκς. ζμζ ηαλίδεοακ ζημ κμ-

ιυ έπνεπε κα έπμοκ ιαγί ημοξ ηαοηυηδηα. Αζάηαβια ηςκ Εηαθχκ ηαευνζγε , επίζδξ, 

ηδκ πθεονά ημο δνυιμο ζηδκ μπμία εα έπνεπε κα ηζκμφκηαζ ηα πακηυξ είδμοξ μ-

πήιαηα, ηα γχα ηαζ μζ πεγμί. Γζα ηα δφμ πνχηα πνμαθεπυηακ δ ηίκδζδ ζημ δελζυ 

ιένμξ ημο δνυιμο, εκχ βζα ημοξ πεγμφξ ζημ ανζζηενυ5.  

Ξφκημια άνπζζακ ηαζ μζ επζηάλεζξ. Λζ Εηαθμί επίηαλακ ημ ενβαηζηυ ηέκηνμ 

ζηδκ πθαηεία θβαξ (Βεκζηήξ Ώκηίζηαζδξ) βζα κα ζηεβάζμοκ ημ «Ξπίηζ ημο ζηνα-

ηζχηδ» («Casa di soldato») ηαζ ηα βναθεία Μνμπαβάκδαξ ηαζ Ημβμηνζζίαξ6. πςξ 

ηαηαθαααίκμοιε, φζηενα απ΄υζα ακαθέναιε βζα ηζξ αθέρεζξ ηςκ Εηαθχκ ζηδκ πε-

νζμπή, δ πνμπαβάκδα έπαζγε ζδιακηζηυ νυθμ βζα ηδκ απμδμπή ηδξ πανμοζίαξ ημοξ 

απυ ημκ πθδεοζιυ ηαζ ηδκ εδναίςζή ημοξ. Ημβμηνζζία επζαθήεδηε ζε ηάεε ιέζμ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.166, 19-6-41.  
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 169, 22-6-41. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 167, 20-6-41. 
4 Ώπμηέθεζια ημο πμθφςνμο πενζμνζζιμφ ηδξ ηοηθμθμνίαξ είκαζ δ δζέλμδμξ ηςκ πμθζηχκ ζημ πανημ-

παίβκζμ ηαζ ηζξ θζθζηέξ ηαζ μζημβεκεζαηέξ ζοκαενμίζεζξ. Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, 
(1987), ζ.41. 
5 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.152, 8-7-42 – αν.θ.205, 9-9-42 – αν.θ.174, 28-6-41  - Βθ. «Οδθέβναθμξ», 

αν.θ. 9021, 28-6-41 - ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 63-4 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ,Η.Νμφπαξ,Θ.Ρθζάπαξ,(1987), 

ζ.32.  
6 ΒΗΕΏ, ανπείμ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμο, Φ. 8.8. 
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επζημζκςκίαξ (ηδθεθςκζηήξ, ηδθεβναθζηήξ ηαζ ηαποδνμιζηήξ) ηαεχξ ηαζ ζημκ ηφ-

πμ. Ώπαβμνεουηακ αηυια δ ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ εηδήθςζδ «ηςκ εκδυιοπςκ α-

ζζεδιάηςκ» ηςκ πμθζηχκ ζε ζπέζδ ιε ηα πμθειζηά βεβμκυηα, πνμθακχξ βζαηί ο-

πμπηεφμκηακ υηζ ηέημζμο είδμοξ εηδδθχζεζξ δεκ εα επζδμηίιαγακ ηζξ ζηαθζηέξ επζ-

ηοπίεξ αθθά ηζξ ζοιιαπζηέξ1.  

Γζα κα εθέβλμοκ ηδκ εκδιένςζδ, μζ Εηαθμί απαβυνεοζακ ηδκ ηαημπή ζοζηε-

οχκ ναδζμθςκζηχκ εηπμιπχκ ηαζ γήηδζακ κα δδθςεμφκ μζ ζοζηεοέξ ναδζυθςκμο 

απυ ημοξ ηαηυπμοξ ημοξ, εκχ ηαοηυπνμκα απαβυνεοζακ ηδκ αηνυαζδ ναδζμθςκζ-

ηχκ ζηαειχκ, υπζ ιυκμ επενζηχκ αθθά ηαζ «μοδέηενςκ»2. Λ δήιανπμξ ηδξ Μάηναξ 

ΐ.Νμφθμξ ήηακ μ ιυκμξ πμο δεκ οπυβναρε αοηή ηδ δζαηαβή ηαζ βζ αοηυ παφηδηε. 

Φαίκεηαζ, ςζηυζμ, υηζ ημ ιέηνμ δεκ ηνίεδηε ανηεηυ, βζ αοηυ ηαζ ημκ επυιεκμ 

πνυκμ γήηδζακ κα ημοξ παναδμεμφκ υθα ηα ναδζυθςκα πνμξ θφθαλδ, πνμηε ζιέ-

κμο μζ πμθίηεξ κα ιδκ αημφκε ηδκ «δδθδηδνζάζηνζα θςκή ημο επενμφ» (υπςξ 

βνάθεζ μ «Ιεμθυβμξ») ηαζ κα ιείκμοκ ήζοπμζ ηαζ απενίζπαζημζ. Λζ Μαηνζκμί, υ-

ιςξ, έηνορακ ηα ναδζυθςκα ηαζ ζε υθδ ηδκ πενίμδμ ηδξ ηαημπήξ άημοβακ ημοξ 

ζοιιαπζημφξ ζηαειμφξ ηαζ δζέδζδακ ηαζ ζε άθθμοξ ηζξ εζδήζεζξ , πνμθμνζηά ή ιε 

θοθθάδζα πμο ηα ηοηθμθμνμφζακ απυ πένζ ζε πένζ3.  

Ώοζηδνυηαηεξ πμζκέξ, ςξ ηαζ ηδκ πμζκή ημο εακάημο, επζαάθθμκηακ ηαζ ζε 

υπμζμκ δεκ είπε παναδχζεζ υπθα, πονμιαπζηά ή ζηναηζςηζηέξ ζημθέξ πμο ηοπυκ 

ηαηείπε. Θε έββναθμ ημο «πνμέδνμο ηδξ ηοαενκήζεςξ», μζ ημπζημί άνπμκηεξ υθςκ 

ηςκ ααειίδςκ ηαείζηακηαζ οπεφεοκμζ βζα ηδκ εκδιένςζδ ηςκ πμθζηχκ ηαζ ηδκ 

ζοβηέκηνςζδ ηςκ υπθςκ4. Ένεοκεξ βζα ηνοιιέκα υπθα έβζκακ αηυια ηαζ ζε ιαη-

νζκά πςνζά υπμο δεκ οπήνπε ιυκζια ζηαθζηή πανμοζία, υπςξ ζημο Ιάζζα. «Ζάκακε 

ακαηνίζεζξ ζημ πςνζυ ιαξ, ακ πανέδςζακ ηα υπθα», εοιάηαζ μ Γ. Γαθεζναηυπμο-

θμξ. «Μζάκμοκ έκα απ΄ημ πςνζυ ιαξ, ημκ πδβαίκμοκ ζηδκ Ζθεζημνία, ηνχεζ ημο 

ηυζιμο ημ λφθμ αθθά δεκ ιανηφνδζε. Ήηακ ηζ άθθα υπθα ζημο Ιάζζα». Φα ίκεηαζ, 

θμζπυκ, πςξ μ αθμπθζζιυξ πμο επέααθακ μζ Εηαθμί δεκ  είπε ιεβάθδ επζηοπία.  

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.175, 29-6-41 - ΒΗΕΏ, ανπείμ Ι. Ηζακυπμοθμο, Φ. 33. 
2 Λ ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμξ δζεοηνζκίγεζ υηζ δεκ πήνακ πμηέ μζ ηαηαηηδηέξ ηα ναδζυθςκα, αθθά ηα ζθνάβζζακ 

χζηε κα ιδκ ιπμνμφκ κα πζάκμοκ BBC. Θε ημ ζθνάβζζια, ημ ημοιπί πμο άθθαγε εφνμξ ζοπκυηδ-
ηαξ δεκ ιπμνμφζε κα ιεηαηζκδεεί απυ ηα αναπέα, υπςξ δεκ ιπμνμφζε κα ιεηαηζκδεεί ηαζ ημ ημ-
οιπί ηςκ ζοπκμηήηςκ πένα απυ ηδ ζοπκυηδηα ηδξ Ώεήκαξ. ηακ βζκυηακ έθεβπμξ , ελέηαγακ ακ 
είπε ζπάζεζ δ ζθναβίδα.   
3 ΐ.Ηάγανδξ, η. Γ΄, (1989), ζ.64 – Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ.36 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.170, 24-6-41 – 
αν.θ. 244, 24-10-42 - Ξηδ πανημπμζία Ώζβίμο άημοβακ ηνοθά απυ ημ ναδζυθςκμ ημο ενβμζηαζίμο ηαζ, 

αθμφ έβναθακ ηζξ εζδήζεζξ, ηζξ ηφπςκακ ιε πμθφβναθμ ζε εθδιενίδα. Ομ ενβμζηάζζμ ηδξ Ρανημπμζίαξ 
Ώζβίμο ηαζ ηα βναθεία ηδξ ΜΒΞ (Μακαζβζάθεζαξ Έκςζδξ Ξοκεηαζνζζιχκ) οπήνλακ ηυπμζ ζοκακηήζεςκ 

ηαζ ιεηάδμζδξ εζδήζεςκ ιέζς ηδξ πμθοβνάθδζδξ εθδιενίδςκ. Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, 

Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.54, 170-1. 
4 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ,Η.Νμφπαξ,Θ.Ρθζάπαξ,(1987),ζ.32 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.170, 24-6-41 – ΒΗΕΏ, 

ανπείμ Ι. Ηζακυπμοθμο, Φ. 33. 
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Ομ ζηαθζηυ δζάηαβια πμο αθμνά ζηδ δήθςζδ ηςκ ναδζμθςκζηχκ ζοζηεοχκ ηαζ άθθεξ α-

παβμνεφζεζξ, δδιμζζεοιέκμ ζηδκ εθδιενίδα «Ιεμθυβμξ Μαηνχκ» , αν.θ.170/24-6-41. 

Ώπαβμνεφηδηε αηυια δ ηαηακάθςζδ μνοηηεθαίςκ, επεζδή εεςνμφκηακ πνχ-

ηεξ φθεξ πμθειζημφ εκδζαθένμκημξ, εκχ οπμπνεχεδηακ υζμζ ηαηείπακ ηέημζεξ φθεξ 

κα ηζξ δδθχζμοκ, ιε αοζηδνέξ πμζκέξ βζα ημοξ πανααάηεξ 1.  

Λζ Εηαθμί απαβυνεοζακ αοζηδνά, επί πμζκή εακάημο, ηδκ πενίεαθρδ ηαζ 

απυηνορδ Άββθςκ ή Ώοζηναθχκ ζηναηζςηχκ, εκχ έδζκακ 1 .000 ςξ 10.000 δναπ-

ιέξ αιμζαή (ακάθμβα ιε ημ ζηναηζςηζηυ αλίςια)  βζα υπμζμκ ηαηέδζδε ηνοιιέκμοξ 

Άββθμοξ. Δ εθδιενίδα «Ιεμθυβμξ» δδιμζίεοζε αββεθία βζα ηαηαγδημφιεκμ Άββθμ 

                                           
1 Βθ. «Οδθέβναθμξ» , αν.θ. 9034, 6-7-41.  
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δναπέηδ, βζα ημκ μπμίμ μζ ζηαθζηέξ ανπέξ έδζκακ ζε υπμζμκ πανείπε αηνζαείξ πθδ-

νμθμνίεξ βζα ηδ ζφθθδρή ημο αιμζαή 10.000 δναπιχκ ή ζζυπμζδξ αλίαξ ηνυθζια, 

ιζαξ ηαζ δ πθδνςιή ζε πνήια, θυβς πθδεςνζζιμφ, δεκ ήηακ ηυζμ δεθεαζηζηή1.  

Μμθθμί αβκυδζακ ηζξ αοζηδνέξ πμζκέξ ηαζ πνμζέθενακ ηαηαθφβζμ ζε Άβ-

βθμοξ ζηναηζχηεξ. Ώθθά ηαζ μζ Εηαθμί έδεζλακ υηζ δεκ πανίγμκηαζ. Λ Γ. Γαθεζναηυ-

πμοθμξ εοιάηαζ: «Ξημ ζπίηζ ημο πεεενμφ ιμο, ζημ Μάμξ, πήβακ Εηαθμί βζαηί ηά-

πμζμξ ιανηφνδζε υηζ είπακ ηνφρεζ Βββθέγμοξ. Ομο έηαρακ ημ ζπίηζ 2 ηαζ έζηεζθακ 

ημκ πεεενυ ιμο ζηδ θοθαηή, πνχηα ζηδκ Μάηνα ηαζ ιεηά ζημ ζηναηυπεδμ ζημ 

Ρασδάνζ, απ΄υπμο απεθεοεενχεδηε επί Γενιακχκ,  ζηδκ επέηεζμ βεκεεθίςκ ημο 

Ρίηθεν. Οδ βθίηςζε. Θα ιπμνμφζακ κα ημκ είπακ εηηεθέζεζ, βζαηί ηάεε πνςί έπαζν-

κακ μζ Εηαθμί πεκήκηα άημια απ΄ημ ζηναηυπεδμ Ρασδανίμο  βζα εηηέθεζδ». 

Λζ ηαημπζηέξ ανπέξ πνμέαδζακ ζε δζχλεζξ ιεηαλζηχκ ζηεθεπχκ (πανά ημ 

θαζζζηζηυ ημοξ ζδεχδεξ), επεζδή μ Θεηαλάξ είπε ζοκενβαζηεί ιε ημοξ Άββθμοξ. 

Φοζζηά, εηδίςλακ ηαζ ημιιμοκζζηέξ, αθμφ ημοξ παναδυεδηακ απυ ηδκ εθθδκζηή 

αζηοκμιία ηαηάθμβμζ ιε ηα μκυιαηά ημοξ. Ηίβεξ ιυκμ ιένεξ ιεηά ηδκ ακάθδρδ 

ηδξ δζμίηδζδξ, πέναζακ απυ ζηναημδζηείμ ηαζ εηηέθεζακ ζηδκ Μάηνα πμθίηδ, μ 

μπμίμξ, ανζζηυιεκμξ ζε άιοκα, ζηυηςζε Εηαθυ ζηναηζχηδ3.  

Δ απνμεοιία ζοκενβαζίαξ ηςκ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ ιε ημοξ Εηαθμφξ θαί-

κεηαζ υηζ οπμπνέςζε ημοξ ηεθεοηαίμοξ κα αζηήζμοκ πζέζεζξ ζηδκ εθθδκζηή ηοαέν-

κδζδ. Θε εκημθή ημο πνμέδνμο ηδξ Ζοαενκήζεςξ οπμπνεμφκηακ υθμζ μζ οπάθθδ-

θμζ κα μνηζζημφκ υηζ εα πανείπακ ηάεε κυιζιδ ζοκδνμιή ζηζξ ζηαθζηέξ ανπέξ. -

ζμζ δεκ ζοιιμνθχκμκηακ ημοξ πενίιεκε απυθοζδ4.  

Ουζμ ζηδκ Μάηνα υζμ ηαζ ζημ Ώίβζμ, μζ Εηαθμί απαβυνεοζακ βεκζηά ηζξ εμν-

ηαζηζηέξ εηδδθχζεζξ. Ομκ Ώφβμοζημ ημο 1941 απαβυνεοζακ εμνηαζιμφξ (ηονίςξ 

ζηδ ιμκή Γδνμημιείμο) βζα ηδ ενδζηεοηζηή βζμνηή ηδξ Μακαβίαξ, θμαμφιεκμζ υηζ 

ιε ηζξ θζηακείεξ εα δδιζμονβμφκηακ ακελέθεβηηεξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ίζςξ δ βζμνηή 

έπαζνκε ηαζ εεκζηυ παναηηήνα (θυβς ηδξ επεηείμο ημο ημνπζθζζιμφ ηδξ Έθθδξ ). 

Έηζζ απαβυνεοζακ, ιε ηδκ απεζθή αοζηδνχκ ηονχζεςκ, υπζ ιυκμ ηδ θζηακεία αθ-

θά ηαζ ηδκ παναιμκή πνμζηοκδηχκ ζημ πνμαφθζμ ηδξ ιμκήξ Γδνμημιείμο ιεηά ημ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.219, 22-8-41 - αν.θ.170, 24-6-41 - αν.θ. 7, 9-1-42 – αν.θ. 13, 16-1-42 – 

αν.θ. 286, 16-12-42 - ΐ.Ηάγανδξ, (1989), ζ. 64. 
2 Δ κμζημηονά ζέναζνε ρδηυ ζημοξ Εηαθμφξ ζηναηζχηεξ, ιδ βκςνίγμκηαξ ηζ επνυηεζημ κα ζοιαεί. Έκα 

απ΄ηα παζδζά έζπαζε έκα πμηήνζ ηαζ εηείκδ ημ ιάθςζε πμθφ. Λ Εηαθυξ δζαιανηονήεδηε ηυηε βζαηί ιά-
θςζε ημ παζδί. «Έαθεπε πυζμ ακυδημ ήηακ κα ηάκεζ έηζζ βζα έκα πμηήνζ, αθμφ εα ηδξ έηαζβακ υθμ ημ 

ζπίηζ». 
3 ΐ.Ηάγανδξ, η. Γ΄, (1989), ζ.66-7, 71, 89-90 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ,Η.Νμφπαξ,Θ.Ρθζάπαξ,(1987),ζ.33, 
160. 
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 213, 14-8-41. 
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ηέθμξ ηδξ θεζημονβίαξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ πανμοζία ιζηνμπςθδηχκ. Δ απαβυνεοζδ 

πνμηάθεζε ηζξ δζαιανηονίεξ ημο ιδηνμπμθίηδ, πςνίξ υιςξ κα εζζαημοζηεί 1. Ξημ 

Ώίβζμ δ ιπάκηα ημο δήιμο πανααίαζε ηδκ απαβυνεοζδ πενί εμνηαζηζηχκ εηδδθχ-

ζεςκ ηαζ ακαπηένςζε ημ δεζηυ ημο πθδεοζιμφ, υηακ ηδκ Μνςημπνμκζά αβήηε 

ζημοξ δνυιμοξ ηαζ έπαζλε ηάθακηα2.  

Ξμαανυηαημ πνυαθδια δδιζμονβήεδηε απυ ηδκ ημθιδνή πνμζπάεεζα ηςκ 

Μαηνζκχκ κα βζμνηάζμοκ ηζξ εεκζηέξ επεηείμοξ. Γκςνίγμκηαξ ηζξ αθέρεζξ ηςκ Εηα-

θχκ βζα πνμζάνηδζδ ηδξ πενζμπήξ, είκαζ εφημθμ κα ηαηαθάαμοιε πμζα οπήνλε δ 

ζηάζδ ημοξ ζε μπμζαδήπμηε εηδήθςζδ εεκζημφ παναηηήνα. Ώνπζηά, πνμζπάεδζακ 

ιε ακαημζκχζεζξ κα πνμθάαμοκ ηζξ εμνηαζηζηέξ εηδδθχζεζξ ηδξ 25 δξ Θανηίμο ημο 

΄42. Ζαηά ηδκ ακαημίκςζδ ηδξ Ιμιανπίαξ (δ μπμία θνυκηζζε κα δζεοηνζκίζεζ υηζ μζ 

Εηαθμί «ελεδήθςζακ γςδνυκ εκδζαθένμκ δζα ηδκ ελαζθάθζζζκ ηδξ απμκμιήξ ηςκ 

μθεζθμιέκςκ ηζιχκ εζξ ημοξ πνςηενβάηαξ ηδξ εεκζηήξ ιαξ εθεοεενίαξ»), δ  φρςζδ 

ηδξ εθθδκζηήξ ζδιαίαξ επζηνεπυηακ ιυκμ ζε δδιυζζα ηαηαζηήιαηα, εκχ απαβμνε-

φμκηακ ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ ηαηαεέζεζξ ζηεθακζχκ, βζα κα ιδκ εηιεηαθθεοημφκ δζ-

άθμνα «ακανπζηά ζημζπεία» ηα παηνζςηζηά αζζεήιαηα ημο πθδεοζιμφ. Δ εθδιενί-

δα «Ιεμθυβμξ», ζοιπθέμκηαξ ιε ημ ηαεεζηχξ, γδημφζε κα βζμνηάζεζ μ ηαεέκαξ 

«ιέζα ζηδκ ροπή ημο» ηαζ υπζ ιε ελςηενζημφξ πακδβονζζιμφξ. Λνζζιέκμζ δεκ 

ζοιιμνθχεδηακ ζηζξ δζαηαβέξ, εκχ ηδκ επυιεκδ πνμκζά μ εμνηαζιυξ ηδξ εεκζηήξ 

επεηείμο ήηακ ιαγζηυηενμξ ηαζ δοκαιζηυηενμξ, βζ αοηυ ηαζ πνμηάθεζε ηδκ επέιαα-

ζδ ηςκ ηαναιπζκζένςκ3.  

Ώκάθμβεξ ακηζζηαζζαηέξ εηδδθχζεζξ έβζκακ ηαζ ζημ Ώίβζμ ζηζξ εεκζηέξ επε-

ηείμοξ4. Ξφιθςκα ιε εαιζηή πδβή, ζηδκ ανπή μζ Εηαθζηέξ ανπέξ αζθκζδζάζηδηακ 

απυ ηδκ ακοπυηαηηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ηαημίηςκ, αθθά ανβυηενα πνμπχνδζακ ζε 

ιαγζηέξ ζοθθήρεζξ, ηονίςξ ηςκ εηπνμζχπςκ ηςκ ημζκμηήηςκ.  Δ ζηάζδ ημοξ άθθα-

λε ηαζ πάθζ ιεηά ηδκ πνχηδ κίηδ ηςκ ακηανηχκ ζε ζοιπθμηή  ιαγί ημοξ ζημ Μον-

βάηζ Ώζβζαθείαξ, μπυηε ακαδζπθχεδηακ ζηδκ πυθδ ημο Ώζβίμο ηαζ απυ εηεί μνβάκς-

κακ ηζκδημπμζήζεζξ ημο ζηναημφ ημοξ ιε αάζδ πθδνμθμνίεξ πμο ζοβηέκηνςκακ5.  

 

β. Δπηβνιή ζεβαζκνύ ησλ ηηαιηθώλ εζληθώλ ζπκβόισλ 

Λζ Εηαθμί έδςζακ ζδζαίηενδ ζδιαζία ζημ ζεααζιυ ηςκ Βθθήκςκ ζηα εεκζηά 

                                           
1 ΐ.Ηάγανδξ, η. Γ΄, (1989), ζ. 87-88 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 213, 14-8-41 - Βθ. «Οδθέβναθμξ», 
αν.θ. 9067, 14-8-41. 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ,(1987),ζ. 39-41. 
3 ΐ.Ηάγανδξ, η. Γ΄, (1989), ζ.88, 103-4 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.70, 24-3-42. 
4 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ,Η.Νμφπαξ,Θ.Ρθζάπαξ,(1987),ζ. 187-8. 
5 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ,Η.Νμφπαξ,Θ.Ρθζάπαξ,(1987),ζ. 246, 61 
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ημοξ ζφιαμθα ηαζ εζδζηυηενα ζηδ ζδιαία. Έθθδκεξ ηθήεδηακ ζηδκ ηαναιπζκζενία, 

υπμο ανίζηδηακ ηαζ πνμπδθαηίζηδηακ, βζαηί δεκ ηάεζζακ πνμζμπή ηαηά ηδκ οπμζ-

ημθή ηδξ ζηαθζηήξ ζδιαίαξ1.  

Λ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ εοιάηαζ ηδκ οπμζημθή ηδξ ζδιαίαξ, έλς απυ ημ Εηα-

θζηυ Αζμζηδηήνζμ, ζημ πάκς ιένμξ ηδξ πθαηείαξ Γεςνβίμο. Λ ίδζμξ έιεκε εηεί  ηαζ 

ημοξ έαθεπε ηάεε ανάδο πμο οπέζηεζθακ ηδ ζδιαία ημοξ ιε ιμοζζηή, επζαάθθμκ-

ηαξ ηαοηυπνμκα ζε υζμοξ ηάεμκηακ ζηα ηαθεκεία ηδξ πθαηείαξ κα ζδηχκμκηαζ ηα ζ 

κα παζνεημφκ ηδκ ιπάκηα πμο πενκμφζε βζα ηδκ ηεθεηή. Ομ ζηδκζηυ αοηυ, πμο ε-

πακαθαιαακυηακ ηαεδιενζκά, άθθαλε ηδκ διένα ηδξ ζηαθζηήξ ζοκεδημθυβδζδξ. Λ 

ηυζιμξ πενίιεκε ιέπνζ ανβά κα δεζ ηζ εα ηάκμοκ, ιμθμκυηζ ημ ςνάνζμ επζηνεπυιε-

κδξ ηοηθμθμνίαξ είπε πενάζεζ. Βηείκμζ, υπςξ θαίκεηαζ, γήηδζακ ηαζ πήνακ άδεζα 

απ΄ημοξ Γενιακμφξ. Αεκ έθηαζακ, υιςξ, υπςξ άθθμηε, ηαιανςημί, αθθά ηζκμφκ-

ηακ ηάπςξ αεαζαζιέκα. Ουηε ανήηακ ηδκ εοηαζνία μζ Μαηνζκμί κα εηθνάζμοκ ηδκ 

ακηίδναζή ημοξ ζηδκ επί πνυκζα οπμπνεςηζηή ζοιιεημπή ημοξ ζηδκ οπμζημθή ηδξ 

ζδιαίαξ. Έηζζ, υζδ χνα δζανημφζε δ οπμζημθή , μζ Εηαθμί βζμοπαΎγμκηακ απυ ημοξ 

πανεονζζηυιεκμοξ.  

Λ Ώ. Μνζμκάξ εοιάηαζ υηζ υπζ ιυκμ έπνεπε κα ηάεμκηαζ υθμζ πνμζμπή, ηαηά 

ηδκ οπμζημθή ηδξ ζδιαίαξ, αθθά ηαζ κα παζνεημφκ θαζζζηζηά. Οδκ οπμπνέςζδ κα 

παζνεηά ηδ ζδιαία είπε ηαζ μ Γ. Γαθεζναηυπμοθμξ, υηακ έιπαζκε ζημ ζηναηυπεδμ 

ηςκ Εηαθχκ ζηδκ Μενζαυθα ςξ πθακυδζμξ πςθδηήξ βζα κα πμοθήζεζ ηα πνμσυκηα 

ημο. Ώκ ηαζ ήλενε ηδ δζαηαβή, πέναζε ηάης απυ ηδ ζδιαία ηαζ δεκ παζνέηδζε, ηα-

εχξ είπε μνβζζηεί ζοθθμβζγυιεκμξ υηζ ηα αδέθθζα ημο πμθέιδζακ ημοξ Εηαθμφξ 

ζηδκ Ώθαακία. «Θε πνυζελε υιςξ έκαξ αλζςιαηζηυξ ηαζ ιε έααθε ηζιςνία . θδ 

ιένα ζημκ ήθζμ· ηαζ ήηακ Ώφβμοζημξ. Ομ ανάδο, έκαξ Εηαθυξ, πμο ήλενε ανπαία 

εθθδκζηά, ιμο είπε: ―Θδ πενζθένεζεαζ επί ης ζηναημπέδς‖ ηαζ, πςνίξ ηίπμηα άθ-

θμ, ιε άθδζακ». Ππμπνεςηζηή ήηακ δ ζοιιεημπή ημο πθδεοζιμφ ζηδκ έπανζδ ηαζ 

οπμζημθή ηδξ ζδιαίαξ ηαζ ζηα Ζαθάανοηα, υπςξ ακαθένεζ δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο. 

«θμζ, αηυια ηζ ειείξ ηα παζδζά , έπνεπε κα ηαευιαζηε πνμζμπή. Ββχ ήιμοκ ιζηνή 

ηαζ δεκ ηαηαθάααζκα. ηακ ιζα θμνά πήβα κα πνμπςνήζς έκαξ Εηαθυξ ιμο ΄δςζε 

έκα δοκαηυ παζημφηζ». 

Οδκ ίδζα ζημπζιυηδηα πνέπεζ κα ελοπδνεημφζακ ηαζ μζ πζκαηίδεξ πμο οπήν-

πακ, υπςξ εοιάηαζ μ Ώ. Μνζμκάξ, ζε μνζζιέκεξ ζηαθζηέξ ζημπζέξ ζηδκ Μάηνα ηαζ 

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ,Η.Νμφπαξ,Θ.Ρθζάπαξ,(1987),ζ. 32-33. 
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έβναθακ: «Ραζνεηάηε ημ ζημπυ νςιασζηί» (Salutate romanamente)1. «πμζμξ 

πενκμφζε απυ ηεζ έπνεπε κα ηάκεζ αοηή ηδ δμοθεζά. Βιείξ πδβαίκαιε βφνς -βφνς 

απυ ημ ζημπυ παζνεηχκηαξ ηαζ ημο αβάγαιε ηδκ ροπή. Ξημ ηέθμξ ιαξ ηοκήβδζακ». 

Ήηακ πνμθακήξ, θμζπυκ, δ πνυεεζδ ηςκ Εηαθχκ κα επζαάθθμοκ ζημκ πθδ-

εοζιυ ηδκ ελμζηείςζδ ηαζ ημ ζεααζιυ ζηα ζηαθζηά εεκζηά ζφιαμθα, ζημπεφμκηαξ 

ζε ιεθθμκηζηή πνμζάνηδζδ ηδξ πενζμπήξ ζημ ζηαθζηυ ηνάημξ.  Ώπυ ηδκ άθθδ επζδί-

ςηακ ηδκ ελαπνείςζδ ηδξ εεκζηήξ αλζμπνέπεζαξ ηςκ Βθθήκςκ ιε ελεοηεθζζιμφξ, 

υπςξ ημ δδιυζζμ παζημφηζζια ηςκ ζηναηζςηχκ ημο αθαακζημφ ιεηχπμο ηαζ ηδκ 

οπμπνέςζή ημοξ κα παζνεημφκ ηδκ ζηαθζηή ζδιαία2. Ώπυ ηα πενζζηαηζηά πμο ακα-

θέναιε θαίκεηαζ πυζμ ιζηνή ακηαπυηνζζδ ανήηε ζημοξ Έθθδκεξ δ ακαβηαζηζηή 

ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ επζηαβέξ ηςκ Εηαθχκ βζα ζεααζιυ ζηα εεκζηά ημοξ ζφιαμθα. 

Θα θέβαιε ιάθζζηα υηζ πνμηάθεζε ημ ακηίεεημ απμηέθεζια, ηαεχξ οπμηίκδζε 

πνάλεζξ ακηίδναζδξ.  

Λ Γ. Γαθεζναηυπμοθμξ ιαξ ακέθενε ημ πενζζηαηζηυ ζημ ζηαθζηυ ζηναηυπεδμ 

Μενζαυθαξ, βζα κα απμδείλεζ υηζ μζ Εηαθμί ήηακ «ήπζμζ»· πζζηεφεζ υηζ, ακ ζοκέααζκε 

πανυιμζμ βεβμκυξ επί βενιακζηήξ δζμίηδζδξ,  μζ Γενιακμί εα ημκ ζηυηςκακ. Οδκ 

ίδζα άπμρδ βζα ηδκ «αοζηδνυηδηα» ηςκ Γενιακχκ έπεζ ηαζ δ Β. Γαπανμπμφθμο· 

ακαθένμκηαξ υηζ, υηακ πενκμφζακ, ςξ παζδζά, απυ ημ δζμζηδηήνζμ ηςκ Εηαθχκ 

(Μαηνέςξ ηαζ Θαζγχκμξ) ηαζ έαθεπακ ημοξ Εηαθμφξ κα ηαηεαάγμοκ ηδ ζδιαία ή κα 

έπμοκ ηάπμζα πανυιμζα εηδήθςζδ, ζοπκά ημοξ ημνυζδεοακ πςνίξ ηάπμζμξ κα ημοξ 

ηζιςνήζεζ. «Ώκ ήηακ Γενιακμί δεκ ιπμνμφζαιε», πνμζεέηεζ.  

Λζ Γενιακμί, ςζηυζμ, δεκ οπμπνέςκακ ημκ πθδεοζιυ κα ζοιιεηέπεζ ζε πα-

νυιμζεξ εηδδθχζεζξ ηαζ δ ηζιςνία ημο Γ. Γαθεζναηυπμοθμο απμδεζηκφεζ υηζ μζ Ε-

ηαθμί ήηακ αοζηδνμί ζηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηαβχκ αοηχκ. ΐέααζα δ πμζκή ημο εα-

κάημο, ηδκ μπμία θμαυηακ υηζ εα οπμζηεί,  δεκ ήηακ πναηηζηή πμο οζμεεημφζακ 

ηυζμ εφημθα. Βλάθθμο, ημ βεβμκυξ υηζ δεκ ηζιςνήεδηε δ Β. Γαπανμπμφθμο θακε-

νχκεζ ιάθθμκ ζοβηαηάααζδ πνμξ ηδκ επζπυθαζα ζοιπενζθμνά ιζηνχκ παζδζχκ  (δ 

αοζηδνυηδηα δεκ ήηακ παναηηδνζζηζηυ ηςκ Εηαθχκ) ηαζ οπμηίιδζδ ημο βεβμκυ-

ημξ. Άθθςζηε, πανυιμζεξ ζοιπενζθμνέξ παζδζχκ ακηζιεηςπίζηδηακ ιε ηζιςνία ζε 

άθθεξ πενζπηχζεζξ3.  

                                           
1 Ξηδ Γάηοκεμ οπήνπε πανυιμζα επζβναθή ζε υθεξ ηζξ ζηαθζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ μζ Γαηοκεζκμί ήηακ οπμπ-
νεςιέκμζ κα παζνεημφκ ι΄αοηυκ ημκ ηνυπμ ηάεε θμνά πμο πήβαζκακ εηεί βζα ηάπμζα οπυεεζή ημοξ. 

Ιη. ΐοεμφθηαξ, (2005), ζ. 18. 
2 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Ώ΄, ζ. 34. 
3 Μναθ. ηαζ ιανηονία Γ. Ζςζηακημπμφθμο. Ξημ Ώίβζμ ιζηνά παζδζά πενκμφζακ επίιμκα ιπνμζηά απ΄ημ 

ζηαθζηυ Φνμονανπείμ παζνεηχκηαξ θαζζζηζηά βζα κα ακαβηάγμοκ ημοξ ζημπμφξ πμο ανίζημκηακ απ΄έλς 
κα πανμοζζάγμοκ ηάεε θμνά ηα υπθα. ηακ ημ ηαηάθααακ μζ Εηαθμί, ημοξ ηοκήβδζακ ηαζ ημοξ λοθμηυ-

πδζακ άβνζα - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 43. 
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Δ ακηίθδρδ πμο είπε δδιζμονβδεεί ζημοξ ζοκμιζθδηέξ ιαξ βζα ημοξ Γενια-

κμφξ ακαηνέπεηαζ απυ άθθεξ ιανηονίεξ πμο θακενχκμοκ ηδκ ακεηηζηυηδηά ημοξ 

ζηδκ εηδήθςζδ ημο εεκζημφ θνμκήιαημξ ηςκ Βθθήκςκ ιε ηζξ εεκζηέξ βζμνηέξ ή ιε 

ημ ηναβμφδζζια ημο εεκζημφ φικμο (αθέπε ιανηονία ΐ. Ξςηδνπυπμοθμο, ζημ Θέ-

νμξ ΐ΄, «Βπειαάζεζξ ηςκ ανπχκ ηαημπήξ»)1. Βλάθθμο μζ ίδζμζ ζε μιζθίεξ ημοξ α-

καθένμκηακ ζοπκά ιε εαοιαζιυ ζηδκ εθθδκζηή ζζημνία ηαζ ημκ πμθζη ζζιυ, αθθά 

ηάηζ πανυιμζμ δεκ ζδιεζχκεηαζ βζα ημοξ Εηαθμφξ. Δ δζαθμνά ηςκ πνμεέζεςκ ιε-

ηαλφ Εηαθχκ – Γενιακχκ, απυθοηδ επίβκςζδ ηδξ μπμίαξ είπε δ εθθδκζηή ηοαένκδ-

ζδ, επζαεααζχκεηαζ ηζ απυ ημ παναηάης απυζπαζια απυ ημ διενμθυβζμ ημο Οζζά-

κμ: «Δ ζζημνία αοηή ιε ημκ Οζμθάημβθμο ιμο ανέζεζ υθμ ηαζ θζβυηενμ…Βίκαζ θα-

κενυ υηζ μ ζηναηδβυξ ημ ηάκεζ βζα κα ζχζεζ ηδκ εεκζηή ηαζ εεκμθμβζηή εκυηδηα 

ηδξ Βθθάδαξ. Βλίζμο θακενή είκαζ δ βενιακζηή απμδμπή αοηχκ ηςκ ζημπχκ» 2. 

 

γ. Λέεο ζπλζήθεο ιίγν πξηλ ην ηέινο ηεο ηηαιηθήο θαηνρήο 

Ώπυ ημκ Ξεπηέιανδ ημο ΄42 μ πυθειμξ ανπίγεζ κα παίνκεζ άθθδ ηνμπή. Λζ 

Εηαθμί ηζκδοκεφμοκ κα πάζμοκ ηδκ Ηζαφδ ηαζ ημ δεζηυ ηςκ ζηναηζςηχκ ημοξ είκαζ 

ηυζμ πεζιέκμ, χζηε ζδιεζχκμκηαζ εηηεηαιέκα ηνμφζιαηα απεζεανπίαξ . Βκυρεζ 

ηδξ ακαιεκυιεκδξ ζοιιαπζηήξ απυααζδξ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ , δίκμκηαζ μδδβίεξ 

ζημκ πθδεοζιυ βζα ηδκ πενίπηςζδ ηήνολδξ ηδξ πυθδξ ζε ηαηάζηαζδξ πμθζμνηίαξ. 

Ομπμεεημφκηαζ πονμαμθεία ζηδκ παναθία ηαζ ηζξ ημκηζκέξ αηηέξ . Μμθθμί ακηζθα-

ζίζηεξ Εηαθμί ζοθθαιαάκμκηαζ, εκχ θαιαάκμκηαζ πνυζεεηα πενζμνζζηζηά ιέηνα 

ηαηά ηςκ πμθζηχκ. Γίκμκηαζ ζοθθήρεζξ Βθθήκςκ πμο απμζηέθθμκηαζ ζε ζηναηυπε-

δα ηδξ Εηαθίαξ3.  

Ομκ Εακμοάνζμ ημο ΄43, δ ηαηάζηαζδ δοζηυθερε  πενζζζυηενμ βζα ημοξ Ε-

ηαθμφξ, ηαεχξ άνπζζακ ηαζ αενμπμνζημί αμιαανδζζιμί ημο ζηυθμο ημοξ απυ ημοξ 

Ξοιιάπμοξ. Δ αδζαθμνία ημο πθδεοζιμφ ζημ ηάθεζια ηςκ ζεζνήκςκ βζα απυηνο-

                                           
1 Ώπηά δείβιαηα ημο ζεααζιμφ ηςκ Γενιακχκ ζημκ εεκζζιυ ηςκ Βθθήκςκ εηθνάζηδηακ ζηδκ ανπή 

ηδξ ηαηάηηδζδξ: δ εθθδκζηή ζδιαία ζηδκ Ώηνυπμθδ ηαζ ηα δδιυζζα ηηήνζα, δ ηζιδηζηή θνμονά ζημκ 
Άβκςζημ Ξηναηζχηδ. Ρ. Φθάσζεν, (1989), ζ. 360. Λ Γ. Θεμημηάξ ιανηονεί ελάθθμο υηζ πανά ημοξ «ζο-

καζζεδιαηζζιμφξ» πμο έδεζπκακ μζ Εηαθμί, δεκ έηνοαακ ηδκ ακηζπάεεζά ημοξ βζα ηαεεηί ημ εθθδκζηυ. Γ. 
Θεμημηάξ, (π.π.), ζ. 443.  
2 Ρ. Φθάσζεν, (1995), η. Ώ΄, ζ. 354. 
3 Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 46-47. Λ Α. Θπμβδακυπμοθμξ ακαθένεζ (πςνίξ κα πνμζδζμνίγεζ αηνζαχξ ημ 
πνυκμ) υηζ μζ Εηαθμί βζα κα ζηενεχζμοκ ημ ηαεεζηχξ ημοξ ζοκέθααακ πμθθά ελέπμκηα πνυζςπα (αο-

ημφξ πμο εεςνμφζακ πζμ επζηίκδοκμοξ) απυ ηδκ Μάηνα ηαζ ηα Βπηάκδζα ηαζ ημοξ έααθακ ζ΄έκα ηανάαζ 
βζα κα ημοξ ιεηαθένμοκ ζηδκ Εηαθία. Ξημ ηαλίδζ, αββθζηυ οπμανφπζμ αφεζζε ημ πθμίμ ηαζ μζ υιδνμζ 

ανήηακ μζηηνυ ηέθμξ. Λ Γαηοκεζκυξ Ιη. ΐοεμφθηαξ, έθεδνμξ αλζςιαηζηυξ ημο εθθδκζημφ ζηναημφ πμο 

επέγδζε απυ ημ καοάβζμ, πενζβνάθεζ, ζημ ένβμ ημο «ιδνμξ», ιε ιεθακά πνχιαηα ηζξ απάκενςπεξ 
ζοκεήηεξ ηνάηδζήξ ημο απυ ημοξ Εηαθμφξ, ηδκ ειπεζνία ημο απυ ημ θμαενυ καοάβζμ ηαζ ημκ εβηθεζζιυ 

ημο ζε δζάθμνα ζηναηυπεδα ζοβηέκηνςζδξ ζηδκ Εηαθία ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο πμθέιμο.   
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ρδ ζηα ηαηαθφβζα πνμηάθεζε ηδκ μνβή ηςκ ζηαθζηχκ ανπχκ . Οδ ζηάζδ αοηή (πμο  

οπμηνφπηεζ ακηζζηαζζαηή δζάεεζδ) μζ ανπέξ ηδκ παναηηήνζζακ έκδεζλδ «αδζαθμνί-

αξ ηαζ απείεεζαξ» ηαζ γήηδζακ ιεβαθφηενδ πεζεανπία ηαζ ζεααζιυ . Θάθζζηα, επζ-

θυνηζζακ ηζξ αζηοκμιζηέξ δοκάιεζξ ηαζ ημοξ ηαναιπζκζένμοξ ιε ηδκ ηήνδζδ ημο 

ζοκαβενιμφ1.   

Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ έηηαηηδξ ηαηάζηαζδξ πμο δδιζμονβήεδηε πνμ 

ημο επενζημφ ηζκδφκμο, δζαηάπεδηε δ εημζιυηδηα ηςκ ηαημίηςκ ηδξ παναθζαηήξ 

γχκδξ βζα εηηέκςζδ ηςκ ηαημζηζχκ ημοξ ηαζ δ επίηαλδ ηδξ ιμκήξ Γδνμημιείμο. Ομ 

ηεθεοηαίμ βεβμκυξ ζημίπζζε ζοκαζζεδιαηζηά ζημοξ Μαηνζκμφξ ηαζ δδιζμφνβδζε ηδκ 

αίζεδζδ ηδξ έθθεζρδξ ζεααζιμφ ζημ ενδζηεοηζηυ ημοξ ζοκαίζεδια. Οεθζηά εηηε-

κχεδηε ιεβάθμ ιένμξ ηδξ παναθζαηήξ γχκδξ ηαζ δυεδηε  ζημκ πθδεοζιυ αθεφνζ 

βζα ρςιί 15 διενχκ, ιε ηδκ εκημθή κα ημ πνδζζιμπμζήζεζ ιυκμ υηακ ημο δμεεί 

ζπεηζηή εκημθή2.  

Ώπμθαζίζηδηε αηυια οπμπνεςηζηή ενβαζία ηςκ πμθζηχκ 16-45 εηχκ βζα 

ενβαζίεξ ημο ζηαθζημφ ζηναημφ, αθθά, φζηενα απυ ηδκ ελέβενζδ ημο αεδκασημφ 

πθδεοζιμφ, δεκ εθανιυζηδηε ημ ιέηνμ ζε υθδ ηδκ Βθθάδα. Οδκ ίδζα επμπή ηοη-

θμθυνδζακ θήιεξ βζα επζηείιεκδ επζζηνάηεοζδ ηςκ Βθθήκςκ απυ ηζξ ανπέξ ηαημ-

πήξ ηαζ πμθθμί Μαηνζκμί, ηάεε δθζηίαξ, ζογδημφζακ ζμαανά ηδκ έλμδυ ημοξ ζημ 

αμοκυ, ακ ηαζ δεκ είπε ακαπηοπεεί  αηυια ακηάνηζημ ζηδκ πενζμπή3. Λ ημπζηυξ ηφ-

πμξ, πανυθμ πμο ηζξ δζέρεοδε, πνμζπαεμφζε κα ηαεδζοπάζεζ ημκ πθδεοζιυ ιε 

πζμ εφδπεξ θνάζεζξ, υπςξ «πνμζθμνά ενβαζίαξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηςκ αζμηζηχκ 

ζοκεδηχκ», δζααεααζχκμκηαξ ηαοηυπνμκα βζα ηδκ ζηακμπμζδηζηή αιμζαή, ζε πνήια 

ηαζ ηνυθζια, υζςκ εα πνμζέθενακ ενβαζία4. 

Ηίβμ πνζκ ηδκ ζοκεδημθυβδζδ ηδξ Εηαθίαξ μζ ακηζζηαζζαηέξ εκένβεζεξ εκηε ί-

κμκηαζ. Μανά ηα αοζηδνά ιέηνα θνμφνδζδξ ημο θζιακζμφ ηδξ Μάηναξ, ηνεζξ ζαι-

πμηέν ιε ηδκ ζοκενβαζία ιεθχκ ημο ΒΑΒΞ ακαηίκαλακ ιε ςνμθμβζαηή αυιαα ηέζ-

ζενα πθμία, βεβμκυξ πμο ακαζηάηςζε αηυιδ πενζζζυηενμ ημοξ ηαηαηηδηέξ 5. Β-

λάθθμο, μζ ζοκεπείξ δμθζμθεμνέξ ηαηά ηςκ ηδθεθςκζηχκ ηαζ ηδθεβναθζηχκ ηαθς-

δίςκ μδήβδζακ ηδκ Ιμιανπία κα γδηήζεζ απυ ημκ δήιμ Μαηνέςκ πθδνέζηενδ 

θνμφνδζδ (ζε εκκέα αηυιδ ζδιεία) αηυια ηαζ ηςκ εκηυξ ηδξ πυθεςξ ηαθςδίςκ, 

πνμθακχξ ελαζηίαξ ημο αολδιέκμο ηζκδφκμο6 

                                           
1 Βθ. «Οαποδνυιμξ», αν.θ.4655, 12-1-43. 
2 Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 50-57, 59. 
3 Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 45, 58-59. 
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 53, 4-3-43 – Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ.4699, 4-3-43. 
5 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 87-8. 
6 ΐζαθίμ Μνάλεςκ δδιμηζηχκ Ξοιαμοθίςκ Αήιμο Μαηνέςκ, αν.πν.331/6-7-43. 
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δ. Κέζα επηβνιήο ηεο ηηαιηθήο θαηνρήο 

Ππάνπμοκ, υιςξ, ηαζ μνζζιέκμζ πανάβμκηεξ πμο αμήεδζακ ημοξ Εηαθμφξ κα 

επζαάθμοκ ηδκ ελμοζία ημοξ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ. Ζαηαζημπεοηζηυ ηαζ ιεζμθααδ-

ηζηυ νυθμ ιεηαλφ Εηαθχκ ηαηαηηδηχκ ηαζ πθδεοζιμφ ειθακίγμκηαζ κα έπαζλακ αν-

ηεημί Εηαθμπαηνζκμί. Ώοημί ιπμνμφζακ κα βκςνίγμοκ ηαθφηενα ηα υζα ζοκέααζκακ 

ακάιεζα ζημκ πθδεοζιυ, κα είκαζ «ημ αοηί ηαζ ημ ιάηζ» ηςκ ηαημπζηχκ δοκάιεςκ 

ζηζξ θασηέξ ζοκμζηίεξ1.  

Ξηδκ Μάηνα ηαζ ζημ Ώίβζμ οπήνπακ πανανηήιαηα ηδξ ζηαθζηήξ θαζζζηζηήξ 

μνβάκςζδξ «FACIO». Ξ΄αοηήκ είπακ ηαηαηαπηεί ηονίςξ Εηαθμπαηνζκμί πμο ζοκεν-

βάζηδηακ ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ, εεςνχκηαξ ημοξ μιμεεκείξ ηαζ πνμζαθέπμκηαξ 

ζηδκ πνμζάνηδζδ ηδξ πενζμπήξ ζηδκ Εηαθία. Δ μνβάκςζδ ημο Ώζβίμο ανζειμφζε 

θίβα ιέθδ, αθμφ μφηε μζ κηυπζμζ ηάημζημζ ζηαθζηήξ ηαηαβςβήξ δεκ ηαηαηάπηδηακ2.   

Ώθθά ηαζ δ πείκα ήηακ ανςβυξ ηςκ ηαηαηηδηχκ ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα 

επζαθδεμφκ. «Θέζα ζημ πνυκμ αοηυ ημο 1942 μζ ηαηαηηδηέξ βίκμκηαζ ζηθδνυηενμ-

ζ, πζμ αάκαοζμζ ηαζ ζ΄έκακ ελαεθζςιέκμ θαυ απυ ηζξ ζηενήζεζξ, άνπζζακ κα επ ζ-

αάθθμκηαζ ζζβά-ζζβά», βνάθεζ μ ηαπεηάκζμξ ημο ΒΗΏΞ Α. Θίπμξ. Λ Α. Θαβηνζχηδξ 

επζζδιαίκεζ υηζ, πανυηζ μ ζηαθζηυξ ζηναηυξ είπε δζηή ημο επζιεθδηεία, εηηυξ ηδξ 

δέζιεοζδξ ηςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ, απαβυνεοε ηαζ ηδκ ιεηαθμνά ηνμθίιςκ. Ώκ 

ηάπμζμζ πνμζπαεμφζακ κα ιεηαθένμοκ ηνυθζια ζηδκ πυθδ, μζ Εηαθμί έηακακ έ-

θεβπμ ζηα posto di bloco ηαζ ηα έπαζνκακ. Θεςνεί, θμζπυκ, ηδκ ζοιπενζθμνά αοηή 

εζηειιέκδ εκένβεζα πμο ζηυπεοε κα πνδζζιμπμζήζεζ ηδκ πείκα ςξ ιέζμ οπμηαβήξ 

ημο πθδεοζιμφ3. Αεκ είκαζ θίβμζ εηείκμζ πμο οπέηορακ ζηδκ αζθοηηζηή πίεζδ αο-

ηήξ ηδξ ακάβηδξ ηαζ είηε δέπηδηακ κα βίκμοκ Εηαθμί οπήημμζ, είηε μζ βοκαίηεξ δέπ-

ηδηακ ηζξ ακέκηζιεξ πνμηάζεζξ ηςκ ηαηαηηδηχκ. Άθθςζηε , πμθθέξ ηονίεξ ηδξ «α-

κχηενδξ» ημζκςκίαξ είπακ πνχηεξ ακαπηφλεζ πανυιμζεξ ζπέζεζξ ιαγί ημοξ4.  

Μανάθθδθα μζ Εηαθμί ιεηήθεακ ηαζ αίαζα ιέζα επζαμθήξ ηδξ ηονζανπίαξ ημ-

οξ. Ζαηά ηδκ ζηαθζηή ηαημπή μζ θοθαηέξ ηδξ Μάηναξ ήηακ αζθοηηζηά βειάηεξ, ζε 

                                           
1 ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, Φ.427/26-2-38 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.33 - ΐ.Ηάγανδξ, η. Γ΄, (1989), ζ.62 - Α.Ηάβανδξ, 
(1946), ζ.46. 
3 Α. Θαβηνζχηδξ, (1949), ζ. 183. - Δ ηαηηζηή αοηή ηςκ Εηαθχκ θαίκεηαζ πζμ ηαεανά ζηα ιέηνα πμο 

πήνακ ζηα Βπηάκδζα. Ξηδ Γάηοκεμ, εηηυξ απυ ηδκ απαβυνεοζδ ηςκ ελαβςβχκ εηηυξ κδζζμφ, απαβμ-
νεουηακ επίζδξ δ δζαηίκδζδ πνμσυκηςκ απυ ηα πςνζά πνμξ ηδκ πυθδ, δ ζθαβή ιεβάθςκ γχςκ, δ ηαηα-

κάθςζδ αοβχκ, ηνέαημξ ηαζ θειμκζχκ, εκχ μζ παναβςβμί ηναημφζακ ιυκμ έκα ηαεμνζζιέκμ πμζμζηυ 
απυ ηα πνμσυκηα ημοξ ηαζ ημ οπυθμζπμ ημ πανέδζδακ ζημοξ Εηαθμφξ. Ππήνπε ηυζμ αοζηδνή επζηήνδζδ 

ζηδκ εθανιμβή αοηχκ ηςκ ιέηνςκ χζηε θζκακηζένμζ (Finannza= ζηαθζηή μζημκμιζηή αζηοκμιία) έι-

παζκακ αηυια ηαζ ζηα ζπίηζα ηαζ λεζηέπαγακ ηδκ ηαηζανυθα βζα κα δζαπζζηχζμοκ ακ ιαβεζνεουηακ ηά-
πμζμ απυ ηα αβαεά πμο δεκ είπε δζακειδεεί βζα ηαζνυ. Ιη. ΐοεμφθηαξ, (2005),ζ. 21-2.  
4 ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, Φ. 427/26-2-38 – ανπείμ ΒΑΏ, Φ. 247 – Ξοκέκηεολδ ιε Ώ. Θμοββμθζά. 
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ζδιείμ πμο μζ ηναημφιεκμζ δεκ ιπμνμφζακ κα ακαπκεφζμοκ. Ξηζξ θοθαηέξ Θαν-

βανίηδ, ιε πςνδηζηυηδηα 180 ηναημοιέκςκ, ημ 1942 γμφζακ ζημζααβιέκα 690 ά-

ημια1. Βπίζδξ, θεζημονβμφζε απυ ηζξ ανπέξ ημο ΄42 ζηα Ζαθάανοηα ζηναηυπεδμ 

ζοβηέκηνςζδξ. Δ γςή υζςκ ηναημφκηακ εηεί πενζβνάθεηαζ ιε ιεθακά πνχιαηα. 

Ώκαθένμκηαζ ηαεδιενζκμί λοθμδανιμί ηναημοιέκςκ ιέπνζ θζπμεοιίαξ ηαζ εθθζπ έζ-

ηαημ ζοζζίηζμ. Θεηά ηδκ ελάπθςζδ ημο ακηάνηζημο ημ ζηναηυπεδμ έηθεζζε ηαζ μζ 

Εηαθμί έηακακ ιυκμ μνβακςιέκεξ εθυδμοξ ζηδκ πενζμπή2.   

ΐέααζα, δεκ έθεζπακ ηαζ ηα ακηίπμζκα3 βζα εηθμαζζιυ ηςκ πμθζηχκ ζε πενζπ-

ηχζεζξ ακηάνηζηςκ επζεέζεςκ ή αηυια ηαζ βζα κα πνμθάαμοκ ηδκ δδιζμονβία ακ-

ηανημιάδςκ. Ξε εβηφηθζμ ημο κμιάνπδ ΏπαΎαξ (πνμξ ημοξ «άνπμκηεξ» ηδξ ημπζηήξ 

αοημδζμίηδζδξ, ημοξ Γεκζημφξ Βπζεεςνδηέξ Βηπαίδεοζδξ ηαζ ημοξ δζεοεοκηέξ εθδ-

ιενίδςκ) ακαθένεηαζ υηζ μζ ανπέξ ηαημπήξ εα πονπμθμφκ ηα ζπίηζα υζςκ οπμεάθ-

πμοκ ακηάνηεξ, εα ημοθεηίγμοκ υπμζμοξ ζοιπνάηημοκ ιαγί ημοξ ηαζ εα πονπμθεί-

ηαζ μθυηθδνμ ημ πςνζυ πμο οπμεάθπεζ ή ηνμθμδμηεί ακηάνηεξ. Λζ ημζκμηάνπεξ ή-

ηακ οπεφεοκμζ κα εκδιενχκμοκ ηζξ ανπέξ εκηυξ εζημζζηεηναχνμο βζα ηδκ πανμο-

ζία θδζηχκ ζημ πςνζυ ημοξ, δζαθμνεηζηά εα ηζιςνμφκηακ. Δ ηαηδβμνία ζοκενβα-

ζίαξ ημο πςνζμφ ιε ημοξ ακηάνηεξ ηζιςνμφκηακ αοζηδνά ιε παναδεζβιαηζηέξ εη-

ηεθέζεζξ, ααζακζζιυ ηςκ ηαημίηςκ, πονπμθήζεζξ ζπζηζχκ.  Θάθζζηα, μ ζηναηζςηζ-

ηυξ δζμζηδηήξ Μεθμπμκκήζμο έδςζε 25 μηάδεξ ζηάνζ ζε ηάεε πςνμθφθαηα ζακ 

ακηαιμζαή βζα ηδ ζφθθδρδ αζπιαθχηςκ πμο δναπέηεοζακ, εκχ επαζκέεδηακ μζ ημ-

ζκμηάνπεξ ηαζ μζ ηάημζημζ ηδξ πενζμπήξ πμο αμήεδζακ ζημ ένβμ αοηυ4.  

Μανάθθδθα ιε ηζξ δζχλεζξ μζ Εηαθμί πνδζζιμπμίδζακ ηαζ άθθα ιέζα βζα κα 

πείζμοκ ημκ απασηυ θαυ κα ζηαεεί ζημ πθεονυ ημοξ. Ομζπμημθθμφζακ ακαημζκχζε-

ζξ ζε ηεκηνζημφξ δνυιμοξ  ζηζξ μπμίεξ απμηαθμφζακ θδζηέξ υζμοξ ζηνέθμκηακ ε-

κακηίμκ ημοξ. Ξημ Ώίβζμ έζηεθκακ πανυιμζεξ ακαημζκχζεζξ ηαζ ζηδκ Ώνπζεπζζημπή, 

ιε ζημπυ κα δζαααζημφκ ζημοξ καμφξ. Λ ηθήνμξ, υιςξ, ακηζζηάεδηε ζηδκ εκημθή 

ηαζ δεκ δζάααγε ηζξ ακαημζκχζεζξ ή ηζξ δζάααγε ιε ηνυπμ πμο δεκ έθενκακ ηακέκα 

απμηέθεζια, βεβμκυξ πμο πνμηάθεζε ηδκ δζαιανηονία ηςκ ζηαθζηχκ ανπχκ. Άθθμ-

ηε πνμζέαθεπακ ζημκ ιδηνμπμθίηδ ηαζ ημκ δήιανπμ βζα κα ιεζμθααήζμοκ ζημοξ 

ακηζζηαζζαημφξ, δείπκμκηαξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ηάζεζξ δζαθθαβήξ. Μνμζπάεδζακ, 

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμ - Ο.Ξηαεάημξ, (1996), ζ. 184-185, 190 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.160-164, 246 – Ηεφηςια, (π.π.), ζ. 108,111. 
3 Γζα ημ εέια ηςκ ακηζπμίκςκ ηςκ Εηαθχκ παναεέημοιε ηδκ πμθφ εκδζαθένμοζα επζζήιακζδ ημο Γ. 

Θεμημηά: «Ώκελήβδηδ είκαζ δ ηαηηζηή ηςκ Εηαθχκ πμο αθθμφ εθανιυγμοκ ζηθδνυηαηα ακηίπμζκα ζημοξ 
πθδεοζιμφξ βζα ηδ δνάζδ ηςκ ακηανηχκ ηαζ αθθμφ ζπεδυκ γμοκ ανιμκζηά ιαγί ημοξ, δδθαδή 

ζ΄εθάπζζηδ απυζηαζδ ηαζ ιε δζάθμνεξ ζοκεκκμήζεζξ βζα γδηήιαηα ζοβημζκςκζαηά η.α.». Γ. Θεμημηάξ, 

(π.π.), ζ. 411.  
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.216, 22-9-42 – αν.θ. 285, 15-12-42 – αν.θ. 193, 26-8-42 - Α. Θαβηνζχηδξ, 

(1949), ζ.192 – Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ.231-232. 
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αηυια, κα αζηήζμοκ πνμπαβάκδα ηαζ ζημοξ ιαεδηέξ, πανμηνφκμκηαξ (ιε ημ δέθε-

αν ηδξ δζακμιήξ ηνμθίιςκ) ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηςκ Γοικαζίςκ κα ζοημθακημφκ 

ηδκ Ώκηίζηαζδ, πςνίξ υιςξ κα ημ πεηφπμοκ1.      

 

Γ. ΡΝ ΞΟΝΦΗΙ ΡΥΛ ΗΡΑΙΥΛ ΠΡΟΑΡΗΥΡΥΛ 

Ώπμηεθεί βεκζηυηενδ πεπμίεδζδ υηζ μζ Εηαθμί ζηναηζχηεξ είπακ ήπζα ζοιπε-

νζθμνά έκακηζ ηςκ Βθθήκςκ. Λζ πενζζζυηενμζ εκδζαθένμκηακ βζα ηδκ δζαζηέδαζδ, 

ηδ ιμοζζηή, ηζξ βοκαίηεξ  ηαζ είπακ ζηεκέξ ζπέζεζξ ιε ημοξ κηυπζμοξ. Λ Δθ. Μαπαζ-

ηενζυπμοθμξ δίκεζ παναζηαηζηά ημ ζηίβια ημοξ. Ομοξ μκμιάγεζ «θακηάνμοξ ημο 

μπενεηζημφ ζηναημφ» πμο ιε «ηδκ πθμφζζα δζαποηζηυηδηα ηδξ θοθήξ ημοξ, απμπ-

ημφκ βνήβμνα μζηεζυηδηα ηαζ εζζπςνμφκ ιέπνζ ημ ηεθεοηαίμ εθθδκζηυ ζπίηζ». Δ Ε-

ηαθμπαηνζκή K. Laterza εοιάηαζ υηζ ζημ επζηαβιέκμ ζπίηζ ημοξ έιεκακ μζ δφμ Εηα-

θμί αλζςιαηζημί, έκαξ ηεκυνμξ ηζ έκαξ πζακίζηαξ ηδξ υπεναξ ηδξ Νχιδξ. Αεκ ε κδζ-

αθένμκηακ βζα ημκ πυθειμ. Λ δεφηενμξ , ιάθζζηα, ήηακ ηαζ ιακζχδδξ ζοθθέηηδξ 

βναιιαημζήιςκ.   

Θανηονίεξ ακαθένμκηαζ ηαζ ζηδκ  πμθζηζζηζηή πνμζθμνά ηςκ Εηαθχκ. «Λζ 

Εηαθμί πνυζθενακ πμθζηζζιυ ζηδκ πυθδ (ημο Ώζβίμο). Λνβάκςκακ εεαηνζηέξ πα-

ναζηάζεζξ ηαζ πήβαζκεξ ιε εζζζηήνζμ», εοιάηαζ μ Ώ. Θμοββμθζάξ. Ζαζ μ Ώ. Μνζμκάξ 

εοιάηαζ υηζ ζηδκ Μάηνα είπακ ηζκδιαημβνάθμ ιε ένβα ιεηαβθςηηζζιέκα ζηδ βαθ-

θζηή βθχζζα. Ώηυια ηαζ Γεςνβζηή Έηεεζδ είπακ μνβακχζεζ ζηδκ πθαηεία θβαξ, 

θέεζ μ Μ. Γεςνβυπμοθμξ. «Βίπακ θένεζ απυ ηδκ Εηαθία δζάθμνα οπενιεβέεδ θνμφ-

ηα, ημθμηφεεξ ηαζ άθθα πμο ειείξ δεκ είπαιε λακαδεί, βζα κα ιαξ δείλμοκ ηα επ ζ-

ηεφβιαηα ημο θαζζζηζημφ ηαεεζηχημξ ζημκ ημιέα αοηυ».  

Ξηζξ ηαηέξ ημοξ ζοκήεεζεξ ακαθένεηαζ ζοπκά ημ πθζαηζζημθυβδια.  Μμθθέξ 

θμνέξ ημ πθζάηζζημ ήηακ μνβακςιέκμ. Ξηναηζςηζηά απμζπάζιαηα γδημφζακ εηαζ-

αζηζηά ηνυθζια απυ ηα πςνζά, ζε αθθεπάθθδθεξ επζζηέρεζξ πμο έηακακ ζε ζπίηζα 

ιε ημ πνυζπδια ένεοκαξ βζα ηνοιιέκα υπθα. Θε ημκ ηνυπμ αοηυ αζημφζακ ιία 

αηυια έιιεζδ θμνμθμβία ζηζξ αβνμηζηέξ μζημβέκεζεξ  πμο δεκ ιπμνμφζακ κα ακ-

ηζδνάζμοκ απμηεθεζιαηζηά ζηζξ ζοκεπείξ πνμζπδιαηζηέξ ένεοκεξ ηαζ ηζξ α ζςνμφ-

ιεκεξ ηαηδβμνίεξ. Ξημ ΐενζίηζζ Ζαθαανφηςκ, υπμο ακαθένεηαζ πανυιμζα ζοιπε-

νζθμνά Εηαθχκ ηαναιπζκζένςκ, μζ ηηδκμηνυθμζ ακηέδναζακ υηακ ημοξ γήηδζακ 

βζα πμθθμζηή θμνά ηνζάκηα ανκζά, αθθά «ήνεε αοημπνμζχπςξ μ εκςιμηάνπδξ 

ημο Ξμπςημφ ηαζ ηα δζάθεβε ιάθζζηα»2. Λ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ εοιάηαζ ζπεηζηά υηζ 

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.339-346. 
2 Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ.233-235 
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μ εείμξ ημο έδςζε ζημοξ Εηαθμφξ ηυηεξ, αοβά, υ,ηζ ημο γήηδζακ, βζαηί είπε ηνοι-

ιέκα υπθα ηαζ θμαυηακ ηδκ ένεοκα. 

Μμθθέξ ιανηονίεξ ζοκδβμνμφκ οπέν ηδξ θδζηνζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ Εηα-

θχκ. Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο ακαθένεζ υηζ κηυπζμζ ζοκενβάηεξ ηςκ Εηαθχκ ημοξ α-

ημθμοεμφζακ ζε ηέημζεξ ελμνιήζεζξ ζε πςνζά. «‘Βπαζνκακ γχα, ηνυθζια, ηζξ πνμ ί-

ηεξ ηςκ ημνζηζζχκ. Έζθαγακ ηα γχα ιπνμζηά ζηα ιάηζα ηςκ ακενχπςκ».  Ομ ίδζμ 

αεααζχκμοκ ηαζ ηάημζημζ ημο πςνζμφ Ηευκηζμ ηαζ ζοιπθδνχκμοκ: «Αεκ ιπμνμφζε 

κ΄ακηζδνάζεζ, κα δζαιανηονδεεί ηακείξ. Ππήνπακ υιςξ ηαζ ηαθμί. Θζα θμνά ιαξ 

πήνακ αναπμζίηζ αθθά ιαξ έδςζακ έκα ζαηί γάπανδ. Ξακ κα ημ πθήνςζακ».  

Αεκ ζοιθςκμφκ υθεξ μζ ιανηονίεξ ζπεηζηά ιε ημ ακ μζ πνάλεζξ αοηέξ είπακ 

ηδκ έβηνζζδ ή ηδκ ακμπή ηςκ ακχηενςκ αλζςιαηζηχκ. Ζάημζημζ ημο Ηεμκηίμο ζζ-

πονίγμκηαζ υηζ ημ πθζάηζζημ βζκυηακ εκ αβκμία ηςκ αλζςιαηζηχκ. «Ώκ ημοξ θέβαιε 

εα πάιε ζημκ αλζςιαηζηυ ακ πεζνάλεζξ ηδκ ηυηα, έθεοβακ». Ομ ίδζμ αεααζχκεζ απυ 

πνμζςπζηή ηδξ ειπεζνία δ Ν. Γενμπμφθμο. ηακ έπζαζε αλζςιαηζηυξ έκα ζηναηζχ-

ηδ κα ανάγεζ ηδκ ηυηα πμο ημοξ είπε ηθέρεζ, ημκ έααθε κα ηδκ πθδνχζεζ.   

Ππάνπεζ, υιςξ, ηαζ δ ακηίεεηδ άπμρδ. Ξε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, υζμζ ηα-

ηήββεζθακ ηθμπέξ ηςκ Εηαθχκ είηε ζηδκ ηαημπζηή ηοαένκδζδ, είηε ζημοξ Εηαθμφξ 

αλζςιαηζημφξ, παναπέιθεδηακ ζε ζηαθζηυ ζηναημδζηείμ ηαζ μνζζιέκμζ ηαηαδζηάζ-

ηδηακ ζε αανζέξ πμζκέξ1. «Μθζαηζζημθυβμζ ήηακ μζ Εηαθμί. Ομ κα πάνμοκ κα θάκε 

ιζα ηυηα ήηακ ζηδκ διενδζία δζάηαλδ. Λζ ακχηενμζ δεκ έδζκακ ζδιαζία ζ΄αοηυ», 

ιαξ θέεζ μ Ξπ. Θπανθμβζάκκδξ. Άθθμηε πάθζ, μ παηέναξ ημο ΐ. Ξςηδνπυπμοθμο δζ-

αιανηονήεδηε ζημ κμιάνπδ βζα ηδκ ανπαβή ημο ζηανζμφ ζοββεκμφξ ημο απυ Εηα-

θμφξ, πςνίξ υιςξ απμηέθεζια. Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο, ελάθθμο, εεςνεί υηζ πζεα-

κυκ μζ θεδθαζίεξ κα βίκμκηακ εκ βκχζεζ ηςκ ακχηενςκ αλζςιαηζηχκ.  

Λζ Εηαθμί ζηναηζχηεξ δεκ έηθεαακ ιυκμ ημοξ Έθθδκεξ, υπςξ θαίκεηαζ. Έη-

θεαακ ζοζηδιαηζηά ηαζ ηδκ Βπζιεθδηεία ημοξ. Λ Εηαθμπαηνζκυξ Ώ. Ξζκζβάθζα  οπδ-

νεημφζε ζηδκ Βπζιεθδηεία. Βίπε δζμνζζηεί, φζηενα απυ εζζήβδζδ ημο Εηαθμφ  ζενέα 

ηαζ πνχδκ δαζηάθμο ημο ζημ ζηαθζηυ ζπμθείμ ηδξ Μάηναξ, βζα κα ιπμνέζεζ κα 

ζοκηδνήζεζ ηδκ μζημβέκεζά ημο. ΐθέπμκηαξ μζ αλζςιαηζημί υηζ ημκ είπακ ημπμεεηή-

ζεζ ορδθά πνυζςπα, θμαήεδηακ υηζ εα ημοξ ηαηαββείθεζ επεζδή έηθεαακ ηδ κφπηα 

δζάθμνα είδδ ηαζ ηα πμοθμφζακ. Ομκ απμιάηνοκακ , θμζπυκ, ιε ηάπμζμ πνυζπδια 

απ΄ημ πχνμ, αθθά ημο είπακ κα πδβαίκεζ κα παίνκεζ απυ ηεζ ηα ηνυθζια πμο πνε ζ-

άγμκηακ. Λ ΐ. Ζεπνδκζάξ είπε ηέημζμο είδμοξ ζοκενβαζία ιαγί ημοξ: «Ζθέααιε αεκ-

γίκεξ, ηθέααιε αοηά.  Αχζηε ιμο 200 εηαημιιφνζα (έθεβακ μζ Εηαθμί). Ομοξ δίκαιε 

                                           
1 Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 375. 
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ηαζ παίνκαιε ειείξ». 

Γεκζηά, ςξ ζηναηυξ, μζ Εηαθμί έδζκακ ηδκ εκηφπςζδ υηζ δεκ είκαζ πεζεανπδ-

ιέκμζ. «Φεφβακε απ΄ημ ζηναηχκα μιάδεξ-μιάδεξ, πςνίξ άδεζα», θέεζ μ ΐ. Ξςηδν-

πυπμοθμξ. Λ Ώ. Μνζμκάξ δζδβείηαζ υηζ πήβε κα δεζ έκα θίθμ ημο πμο ηναημφκηακ 

ζηδκ ηαναιπζκζενία ηαζ είδε ημοξ ηαναιπζκζένμοξ κα δζαζηεδάγμοκ. ηακ δζαιαν-

ηονήεδηε βζαηί δεκ πήβακ θαβδηυ ζημκ θίθμ ημο, ημο απάκηδζακ αδζάθμνα κα 

ημοξ αθήζεζ ήζοπμοξ ηαζ κα ηάκεζ υ,ηζ εέθεζ. Ουηε ηζ εηείκμξ πήνε ηα ηθεζδζά ηαζ 

ημκ εθεοεένςζε. Ζαζ ηαηαθήβεζ ιε ηδκ ηνίζδ: «Ήηακ πζμ θζθεθεφεενα ηα πνάβια-

ηα (επί ζηαθζηήξ ηαημπήξ). Ήηακ δζαθθαηηζημί. Γζ αοηυ ακαπηφπεδηε ημ ακηάνηζημ. 

Ώκ ήηακ μζ Γενιακμί, δεκ κμιίγς».  

Μμθθμί απυ ημοξ Εηαθμφξ ήηακ ακηίεεημζ ζημ θαζζζιυ. ηακ άνπζζακ μζ 

ζηναηζςηζηέξ ήηηεξ βζα ηδκ Εηαθία ανηεημί πθδζίαζακ Έθθδκεξ ηαζ ελέθναγακ ηα 

πανάπμκα ηαζ ηδκ αβακάηηδζή ημοξ βζα ημκ πυθειμ , ζημκ μπμίμ ημοξ ακάβηαγε ημ 

θαζζζηζηυ ηαεεζηχξ κα ζοιιεηέπμοκ1. Ώνηεημί αζπάγμκηακ ηα ημιιμοκζζηζηά ζ-

δεχδδ. Ραναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ υηζ ιεηαλφ ηςκ Εηαθχκ ζηναηζςηχκ ηοηθμθμ-

νμφζακ ημιιμοκζζηζηέξ εθδιενίδεξ (ΛΠΙΕΟΏ, ΝΕΙΏΞΕΟΏ). Έδεζπκακ, ελάθθμο, θα-

κενή απνμεοιία ζφβηνμοζδξ ιε ημοξ ακηάνηεξ, εκχ δεκ ήηακ θίβμζ αοημί πμο αο-

ημιυθδζακ ζημκ ΒΗΏΞ. Βκδζαθένμκ είκαζ ημ πενζζηαηζηυ πμο ακαθένεηαζ ιεηά ηδκ 

κζηδθυνα, βζα ημοξ ακηάνηεξ, ιάπδ ημο Ηεμκηίμο. Μνμημφ αθήζμοκ ημοξ Εηαθμφξ 

αζπιαθχημοξ εθεφεενμοξ, μ ηαπεηάκζμξ Σνίςκ ημοξ ιίθδζε βζα ηα ζδεχδδ ημο Β-

ΗΏΞ. Βηείκμζ απάκηδζακ ηναβμοδχκηαξ έκα επακαζηαηζηυ ηναβμφδζ, αθήκμκηάξ 

ημοξ άκαοδμοξ. Βλήβδζακ υηζ μζ πενζζζυηενμζ θακηάνμζ ήηακ απυ πςνζά ηαζ δζ έ-

θενακ ζηδ κμμηνμπία ηαζ ζηζξ ζδέεξ απυ ημοξ αλζςιαηζημφξ 2. 

Ομκ ακηζπμθειζηυ, πνυζπανμ ηαζ ακέιεθμ παναηηήνα ημοξ αεααζχκμοκ πμθ-

θμί πμο ημοξ έγδζακ ζε πενζζζυηενμ ζδζςηζηέξ ζηζβιέξ . «Μήβαζκακ ζημ ηάης ιέ-

νμξ ηδξ πθαηείαξ Γεςνβίμο ηαζ ηάκακε πενιακάκη μζ Εηαθμί ζηναηζχηεξ. Ώοηυ δεκ 

εα ημ λεπάζς. Φζβμφνεξ, νμφπα. Ώοηυ ήηακ μζ Εηαθμί», εοιάηαζ μ ΐ. Ξςηδνπυπμο-

θμξ. «Ήεεθακ θθενηάηζα. Αεκ ήεεθακ πυθειμ», θέεζ δ Ώ. Οαζζή. Οδκ ίδζα εζηυκα 

ιαξ ιεηαθένμοκ ηάημζημζ ημο Ηευκηζμο πμο βκςνίζηδηακ ιαγί ημοξ, βζαηί μζ Εηαθμί 

έιεζκακ ζημ ζπμθείμ ημο πςνζμφ βζα πμθφ ηαζνυ. Ηέκε: «Αεκ ήεεθακ πυθειμ. Ήηακ 

ιμνθςιέκμζ. Βίπακ ηζεάνεξ ηαζ βθεκημφζακ». Ξηδκ ιάπδ πμο έβζκε ζημ πςνζυ, βφ-

νς ζημοξ 100 ζηναηζχηεξ εβηαηέθεζρακ ηδκ πενζμπή ηδ κφπηα βζα κα ζςεμφκ.  

Λζ απθμί ζηναηζχηεξ έδεζπκακ ακενχπζκδ ζοιπενζθμνά ζημκ πθδεοζιυ ηαζ 

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 42, 346 - Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ.46.   
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 42-43 – Μ. Θμφημοθαξ, (1999), ζ. 111-112. 
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ζδζαίηενα ζηα πεζκαζιέκα παζδζά. «Λζ Εηαθμί ήηακ άκενςπμζ, υπςξ ηζ ειείξ, ήηακ 

απθμί», θέεζ δ Ώ. Ραναθάιπμοξ. «Βίπακ ιζα πακζυηα, ηδκ έημαακ ηαζ ζηδ ιμ ίναγακ. 

Ώκ έαθεπακ παζδζά ζημ δνυιμ, ενπυκημοζακ ημκηά ζημ θνάπηδ ηαζ ημοξ δίκακε». 

Μανυιμζμ πενζζηαηζηυ δζδβείηαζ μ ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμξ, ιε Εηαθυ θμφνκανδ πμο 

ιμίναγε πακζυηεξ ζηα παζδζά πμο ημίηαγακ απ΄ημ δνυιμ. Ξηδκ μζημβέκεζα ημο Ξπ. 

Φςηυπμοθμο απ΄ημ Ηευκηζμ ήηακ επηά παζδζά ηαζ βονκμφζακ λοπυθδηα. Θοιάηαζ 

ιε ζοβηίκδζδ υηζ ηα είδε ηάπμζμξ Εηαθυξ ζηναηζχηδξ ζ΄αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ ηαζ 

ημοξ πήνε ιέηνα βζα κα ημοξ θένεζ παπμφηζζα  υηακ λακάνεεζ. «Βίπε ηζ αοηυξ παζ-

δζά ηαζ ιαξ θοπήεδηε. Λζ Εηαθμί ήηακ άκενςπμζ», ηαηαθήβεζ. 

Δ αμήεεζα ηςκ Εηαθχκ δεκ πενζμνζγυηακ ζηδκ πνμζθμνά ηνμθίιςκ ζε πα ζ-

δζά. Μνμζέθενακ ηαζ θάνιαηα πμο ήηακ απνυζζηα βζα ημοξ πενζζζυηενμοξ Έθθδ-

κεξ. ηακ δ ιδηένα ηδξ Γ. Ζςζηακημπμφθμο αννχζηδζε απυ εθμκμζία, ήνεακ αο-

ηυαμοθα Εηαθμί ηαζ ηδξ έδςζακ ιε κμήιαηα κα ηαηαθάαεζ πχξ κα θηζάλεζ έκα ζηε-

φαζια απυ γμοιί αθνμλοθζάξ ηαζ κα ημ πζεί. Μανυιμζα είκαζ ηαζ δ ειπεζνία ημο Ξ. 

Θπανθμβζάκκδ: «Ββχ είπα εθμκμζία πνμπςνδιέκδ. Θε αθέπεζ έκαξ Εηαθυξ ηαηα-

ηίηνζκμ ηαζ νςηάεζ ημ θίθμ ιμο ηζ έπς. Βηείκμξ ημο θέεζ ηζ μ Εηαθυξ  θεφβεζ βνήβμ-

να ηαζ πάεζ ηαζ ιμο θένκεζ ιζα πμφθηα αηαιπνίκεξ. Θαξ αμήεδζε πςνίξ κα ημο ημ 

γδηήζμοιε».  

Ομκ δζαθθαηηζηυ ηαζ ζοιπμκεηζηυ παναηηήνα ηςκ Εηαθχκ ζοιπθδνχκμοκ 

δφμ ιανηονίεξ, επίζδξ απ΄ημ πςνζυ Ηευκηζμ. Ώκαθένμοκ υηζ μζ Εηαθμί, εηηεθχκηαξ 

δζαηαβή ακηζπμίκςκ βζα ηδκ ιάπδ πμο έβζκε ζημ πςνζυ, πήβακ κα ηάρμοκ ηα ζπίηζα 

ημοξ. Λζ ζδζμηηήηεξ πμο ήηακ εηεί ημοξ παναηάθεζακ κα ιδκ ημ ηάκμοκ ηζ εηείκμζ 

άκαρακ παναπθακδηζηά ηάπμζα ηνζθφθζα πμο ήηακ ιαγειέκα απέλς ηζ έθοβακ. 

Οδκ πνμζέββζζδ ηαζ αθθδθμαμήεεζα Βθθήκςκ – Εηαθχκ αεααζχκεζ δ Εηαθμ-

παηνζκή Ώ. Οαζζή. Αζδβείηαζ υηζ Εηαθμί βζαηνμί αμήεδζακ υπζ ιυκμ Εηαθμπαηνζκμφξ 

αθθά ηαζ Έθθδκεξ, υηακ είπακ αννςζηήζεζ. Θάθζζηα, ακαπηφπεδηακ θζθζηέξ ζπέζε-

ζξ ιεηαλφ ημοξ, ηαεχξ ιεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ μζ Έθθδκεξ ακηαπέδςζακ 

ηδκ αμήεεζα ζημκ Εηαθυ βζαηνυ ηνφαμκηάξ ημκ. Δ θζθία ελαημθμφεδζε ιέπνζ ηα 

πνυζθαηα πνυκζα, υηακ ακηάθθαλακ επζζηέρεζξ ιεηαλφ ημοξ, υπςξ έβζκε ηαζ ιε 

πμθθμφξ άθθμοξ Μαηνζκμφξ ηαζ Εηαθμφξ.  

Αεκ ζοιθςκμφκ υιςξ υθεξ μζ ιανηονίεξ ιε αοηυ ημ πνμθίθ ηςκ Εηαθχκ. Λ 

Μ. Γεςνβυπμοθμξ ακαθένεζ υηζ «μζ πενζζζυηενμζ Εηαθμί πμοθμφζακ ηδκ πακζυηα 

ημοξ, δεκ ηδκ ιμίναγακ». ιςξ, αθθμφ ιαξ θέεζ υηζ «υηακ έαβαζκακ έλς απ΄ημοξ 

ζηναηχκεξ ιε ημ ζοζζίηζυ ημοξ ηαζ έηνςβακ, ιαγεουιαζηακ ηα παζδζά ηαζ ημοξ 

ημζηάβαιε πμο ηνχβακε. Ζναημφζαιε ηζ έκα ηαηζανμθάηζ, ιήπςξ ιαξ έδζκακ υ,ηζ 
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ημοξ πενίζζεοε. Μμθθμί έδζκακ». Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο εεςνεί υηζ δ ηαημπή ηςκ 

Εηαθχκ ήηακ πζμ ήπζα, ηάκμκηαξ υιςξ ηάπμζμ δζαπςνζζιυ. Ηέεζ παναηηδνζζηζηά: 

«Αεκ έπαοακ κα είκαζ ηαηαηηδηέξ. Αεκ ζηυηςκακ  αθθά έδενκακ πάνα πμθφ. Λζ ιε-

θακμπίηςκεξ1 ήηακ ζακ ηα Βξ-Βξ, ζακ ημοξ Γενιακμφξ. Λ ζηναηυξ ήηακ ζακ ειάξ. 

Ώβαπμφζακ ημ ηναβμφδζ, έπαζγακ αημνκηευκ, πμνεφακε, δδιζμονβμφζακ ζπέζεζξ ιε 

βοκαίηεξ. Ομοξ άνεζε ημ ςναίμ».  

Ώηυιδ πζμ ανκδηζηή εζηυκα βζα ημοξ Εηαθμφξ ιαξ ιεηαθένεζ μ ακηάνηδξ Ι. 

Ώκαζηαζυπμοθμξ: «Ξε ηαιζά πενίπηςζδ δεκ είπακ ηαθή ζοιπενζθμνά». Ζαζ ζοι-

πθδνχκεζ ιε ιζα πνμζςπζηή ημο ειπεζνία. «Ζάπμηε ακέααζκα ζημ δνυιμ ηαζ 

ιπνμζηά πήβαζκε έκαξ Εηαθυξ θμπαβυξ. πςξ πήβαζκε , ηνάηανε ζ΄έκα ηανμηζάηζ 

ηαζ πηφπδζε ημ πένζ ημο. Ουηε βφνζζε ηαζ πηφπδζε ειέκα, πςνίξ θυβμ». Ζαηαθήβεζ, 

θμζπυκ, ζημ ζοιπέναζια: «Λζ Εηαθμί θαζκυκημοζακ ιαθαηυηενμζ , αθθά είπακ ηζ 

αοημί ημκ ηνυπμ ημοξ κα ααζακίγμοκ ημκ ηυζιμ». Ώκάθμβδ ειπεζνία έπεζ ηζ μ Μ. 

Γεςνβυπμοθμξ, πμο δέπηδηε παζημφηζ απυ Εηαθυ επεζδή ημκ ημζημφζε επίιμκα εκχ 

έηνςβε έκα θαπηανζζηυ βεφια. «Μανελδβήεδηε βζαηί ημκ ημζημφζα», ελδβεί.  

ζμκ αθμνά ζηζξ πθδνμθμνίεξ ηςκ εθδιενίδςκ  πενί πνμζθμνάξ ηςκ ζηαθζ-

ηχκ ηαημπζηχκ ανπχκ ζε ηνυθζια ηαζ άθθα ακαβηαία βζα ημκ πθδεοζιυ, μζ  πενζζ-

ζυηενεξ ιανηονίεξ ηαηαθήβμοκ κα ηζξ δζαρεφδμοκ. Λ Ι. Ώκαζηαζυπμοθμξ ηζξ αι-

θζζαδηεί: «Έκα ιμίναζια ηα Ρνζζημφβεκκα ή ημ Μάζπα ίζςξ». Ομ ίδζμ επζθοθαηηζ-

ηυξ είκαζ ηαζ μ Μ. Γεςνβυπμοθμξ θέβμκηαξ «ζηδκ ανπή ίζςξ ιμίναγακ βζα κα δε ί-

λμοκ ηα θζθζηά ημοξ αζζεήιαηα. Αεκ ημ εοιάιαζ εβχ. Έηακακ υιςξ ηάηζ ηέημζα». 

Λ ΐ. ΐεθυπμοθμξ ηαηαεέηεζ ηδκ πνμζςπζηή ημο ειπεζνία: «Αεκ εοιάιαζ απυ Εηαθυ 

κα ιμο έδςζε ηίπμηα, ζακ παζδάηζ πμο ήιμοκα ηαζ πήβα κα πεεάκς απυ ηδκ πε ί-

κα. Βλάθθμο, ηαζ μζ Εηαθμί υπςξ ηαζ μζ Γενιακμί, εηηέθεζακ επί ηυπμο πμθθμφξ 

ζαθηαδυνμοξ πμο ακέααζκακ ζηα θμνηδβά ημοξ ηαζ έπαζνκακ ηα ρςιζά». Ζαηδβμ-

νδιαηζημί ζημ εέια αοηυ είκαζ ηαζ μ Ώ. Θμοββμθζάξ μ Ρ. Νμφπαξ ηαζ μ Ώ. Μνζμκάξ. 

Λ ηεθεοηαίμξ ημκίγεζ: «Αεκ έδζκακ ηνυθζια. Θυκμ ειείξ αβμνάγαιε ηζζβάνα ηαζ 

πδβαίκαιε ζημ ζηναηζςηζηυ κμζμημιείμ, ημοξ ηα δίκαιε ηαζ παίνκαιε ηαιζά πακζυ-

ηα. Οίπμηα δεκ έδζκακ». Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο εοιάηαζ υηζ απυ ηζξ πνχηεξ εκέν-

βεζεξ ηςκ Εηαθχκ ζηα Ζαθάανοηα ήηακ κα ακμίλμοκ ηζξ απμεήηεξ ιε ηα ηνυθζια 

πμο έζηεθκε μ Β.Ξ. ηαζ άθθμζ θμνείξ ηδκ επμπή ημο πμθέιμο ηαζ κα ηα πάνμοκ.  

Ώκηίεεηδ άπμρδ βζα ημ εέια εηθνάγμοκ μζ ζηαθζηήξ ηαηαβςβήξ ζοκμιζθδηέξ 

ιαξ. Λζ Ζ. Laterza, Ώ. Οαζζή ηαζ Ώ. Ξζκζβάθζα ημκίγμοκ ηδκ πνμζθμνά ζε ηνυθζια 

ηςκ Εηαθχκ, πςνίξ κα ιπμνμφκ κα αεααζχζμοκ ακ πνυηεζηαζ βζα πνςημαμοθία Εηα-

                                           
1 Φακαηζημί μπαδμί ημο θαζζζηζημφ ηυιιαημξ ημο Θμοζμθίκζ. 
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θχκ ζηναηζςηχκ ή επίζδιδ πμθζηζηή ηδξ ζηαθζηήξ δζμζηδηζηήξ ανπήξ. Δ Ώ. Οαζζή 

θέεζ: «ΐμήεδζακ ηυζιμ. Μήβαζκακ ζε ζπίηζα Εηαθμπαηνζκχκ ηαζ Βθθήκςκ ηαζ ιμ ί-

ναγακ ηνυθζια. Μμθθμί θέκε υηζ ζχεδηακ απυ ημοξ Εηαθμφξ». Λ Ώ.Ξζκζβάθζα εοιά-

ηαζ υηζ μζ Εηαθμί πενκμφζακ ιε αοημηίκδηα βειάηα ρςιζά έλς απ΄ηα ζπίηζα ηαζ 

ζ΄υπμζμ πανάεονμ έαθεπακ ακμζπηυ πεημφζακ ιέζα ρςιζά.  Θεςνεί υηζ ιζαξ ηέ-

ημζαξ έηηαζδξ πεζνμκμιία εα είπε ημοθάπζζημκ ηδκ έβηνζζδ ηςκ ακχηενςκ.  

Λζ δζσζηάιεκεξ απυρεζξ ηςκ ζοκμιζθδηχκ ιαξ ιπμνμφκ κα ενιδκεοημφκ απυ 

ηζξ δζαθμνεηζηέξ ειπεζνίεξ ημοξ αθθά ηαζ ηδκ πμθζηζημσδεμθμβζηή ιενίδα ζηδκ μπμ-

ία ακήηακ. Δ ηαηηζηή ηςκ Εηαθχκ ζηναηζςηχκ κα ηθέαμοκ δεκ αιθζζαδηείηαζ απυ 

ηακέκα (μφηε απυ ημοξ Εηαθμπαηνζκμφξ) ηαζ ενιδκεφεηαζ απυ ημκ απείεανπμ, ιε-

ζμβεζαηυ παναηηήνα ημοξ. Ομ ίδζμ ηαζ δ νμπή ημοξ βζα δζαζηέδαζδ ηαζ ενςηζηέξ 

πενζπέηεζεξ. Ομ εέια πμο δζπάγεζ ηονίςξ είκαζ δ αμήεεζα ή υπζ ζε ηνυθζια πνμξ 

ημκ πθδεοζιυ. Λζ πενζζζυηενμζ ζοκμιζθδηέξ ιαξ πμο δεκ ανίζημκηακ ζηδκ παζδ ζ-

ηή δθζηία ηυηε (Θμοββμθζάξ, Νμφπαξ, Μνζμκάξ, Ώκαζηαζυπμοθμξ) είηε ανκμφκηαζ 

εκηεθχξ ιζα ηέημζα αμήεεζα, είηε ηδκ εεςνμφκ πμθφ πενζμνζζιέκδ. Ώκηίεεηα, άθθμζ 

(υπζ υθμζ) ιζηνυηενδξ δθζηίαξ εοιμφκηαζ αοηήκ ηδκ πνμζθμνά ζπεδυκ ιε εοβκς-

ιμζφκδ. Ίζςξ, θμζπυκ, δ αμήεεζα ηςκ Εηαθχκ ήηακ απμηέθεζια ημο ζδζαίηενμο εκ-

δζαθένμκημξ πμο πνμηαθεί ζημοξ πενζζζυηενμοξ ακενχπμοξ δ πείκα ηςκ ιζηνχκ  

παζδζχκ. Βλάθθμο, μζ ζοκμιζθδηέξ ιαξ πμο είπακ πενζζζυηενδ ζπέζδ ιε ηδκ  Ώκηίζ-

ηαζδ είκαζ ζαθχξ ανκδηζημί, πςνίξ κα ηάκμοκ έζης δζάηνζζδ ιεηαλφ ιεθακμπζηχ-

κςκ (πμο ζίβμονα είπακ πζμ ζηθδνή ζοιπενζθμνά) ηαζ ηςκ άθθςκ ζηναηζςηχκ, 

ζημοξ μπμίμοξ ζοιπενζθαιαάκμκηακ απυ απθμί πςνζημί πμο ακαβηάζηδηακ κα 

ζηναηεοημφκ έςξ ηαζ ακηζηαεεζηςηζημί ημιιμοκζζηέξ. Ίζςξ, ιάθζζηα, ζ΄αοηή ηδκ 

δζαθμνεηζηυηδηα ιέζα ζημοξ ηυθπμοξ  ημο ζηαθζημφ ζηναημφ μθείθεηαζ ηαζ δ δζα-

θμνεηζηή ζοιπενζθμνά ηςκ ζηαθζηχκ ιμκάδςκ ζημ εέια ηςκ ακηζπμίκςκ. Ώπυ ηδκ 

άθθδ πθεονά, ημ ίδζμ ιενμθδπηζηή ιπμνεί κα εεςνδεεί δ ηνίζδ ηςκ Εηαθμπαηνζκχκ 

ζοκμιζθδηχκ ιαξ, αθμφ ιυκμζ αοημί εηθένμοκ ηδκ ιάθθμκ οπεναμθζηή άπμρδ υηζ 

μζ Εηαθμί εθμδίαγακ αδζαηνίηςξ ηαη΄μίημκ ημοξ Μαηνζκμφξ.    

Βλάθθμο, δ ζηάζδ ηςκ Εηαθχκ πνμξ ημοξ πμθίηεξ πμο ημοξ ακηζιεηχπζγακ 

πενήθακα ηαζ ανκμφκηακ κα δείλμοκ δμοθμπνεπή ζοιπενζθμνά πμζηίθθεζ. Άθθμηε 

ζοιαζαάγμκηαζ ιε ηδκ οπμηζιδηζηή βζ  αοημφξ ζηάζδ ηζ άθθμηε θένμκηαζ ιε αάκαο-

ζμ ηνυπμ, ηάκμκηαξ επίδεζλδ ηδξ δφκαιδξ επζαμθήξ ημο ζζπονυηενμο1. 

                                           
1 Ξοβηεηνζιέκα, ζε οπυικδζδ Εηαθμφ θνμφνανπμο πνμξ ημ ζιήκανπμ Α. Θίπμ κα πενάζεζ απ΄ημ Φνμ-

ονανπείμ, υπςξ ηαζ άθθμζ αλζςιαηζημί, κα οπμβνάρεζ έκα έββναθμ, εηείκμξ, πνμαάθθμκηαξ ημκ ακχηε-
νμ ζηναηζςηζηυ ααειυ ημο, ανκήεδηε κα ζοιιμνθςεεί ηαζ δεκ είπε ηαιία ζοκέπεζα βζ αοηυ. Ώκηίεεηα, 

υηακ δθζηζςιέκμξ ακηζζοκηαβιαηάνπδξ πνυααθε ημ αλίςιά ημο, ανκμφιεκμξ κα λεθμνηχζεζ ηάπμζμ 
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Οδκ οπμηζιδηζηή ηαζ πενζθνμκδηζηή ημοξ ζηάζδ πνμξ ημοξ Εηαθμφξ δεκ έη-

νοαακ υπζ ιυκμ μζ Έθθδκεξ αθθά μφηε ηαζ μζ ζφιιαπμί ημοξ Γενιακμί. πςξ είδα-

ιε ηαζ απυ ηα ιζηνμεπεζζυδζα πμο ζδιεζχεδηακ ηζξ πνχηεξ ιένεξ ηδξ ηαημπήξ, 

οπήνπε, ζηδκ ανπή εζδζηά, ιζα ζδζαίηενδ απμζηνμθή ηςκ Βθθήκςκ βζα ημοξ δηηδ-

ιέκμοξ Εηαθμφξ. Λζ πθεοαζιμί ζε αάνμξ ημοξ αθμνμφζακ ζοκήεςξ ζηδ ζαηονζηή 

οπυικδζδ ηδξ ήηηαξ ημοξ ζημ αθαακζηυ ιέηςπμ. Ώηυια ηα ζ ιζηνά παζδζά δζαζηέ-

δαγακ πεζνάγμκηαξ Εηαθμφξ ζηναηζχηεξ. Λζ Γενιακμί έπαζνκακ ηζ αοημί ιένμξ ζηα 

πενζπαίβιαηα ζε αάνμξ ηςκ Εηαθχκ ηαζ δζηαίςζακ Έθθδκεξ υηακ πνμζήπεδζακ βζα 

ηζιςνία επεζδή πθεφαγακ ημοξ ζοιιάπμοξ ημοξ1.  

Ξε πμθθέξ εηδδθχζεζξ ηςκ δφμ ζοιιάπςκ ήηακ θακενυ υηζ μζ ζπέζεζξ ημοξ 

δεκ ήηακ ηαζ ηυζμ εβηάνδζεξ. Λζ Γενιακμί ζηναηζςηζημί οπμηζιμφζακ ηζξ ζηακυηδ-

ηεξ ηςκ Εηαθχκ ζοκαδέθθςκ ημοξ ηαζ ημοξ ημ έδεζπκακ ακμζπηά 2. Γεκζηά δεκ ημοξ 

ειπζζηεφμκηακ επεζδή δεκ είπακ πεζεανπία, μφηε αηυια ηαζ ηα ακχηενα ζηεθέπδ. 

Βλάθθμο, μ ηνυπμξ πμο δζελήβαβακ ηζξ επζπεζνήζεζξ έδεζπκε υηζ εκδζαθένμκηακ πε-

νζζζυηενμ βζα ηζξ θεδθαζίεξ πανά βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ ακηανηχκ, ιε απμ-

ηέθεζια κα επζδεζκχκεηαζ ημ πνυαθδια ηδξ ακηάνηζηδξ δνάζδξ, αθμφ μζ δοζανεζ-

ηδιέκμζ ηάημζημζ εκίζποακ ιε ηάεε ηνυπμ ηδκ Ώκηίζηαζδ βζα κα πνμζηαηεοημφκ3.  

 

Γ. ΑΞΝΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑΠ ΡΥΛ ΗΡΑΙΥΛ ΘΑΡΑΘΡΖΡΥΛ 

ΘΑΗ ΔΟΚΖΛΔΗΑ ΡΖΠ 

Μανά ηα υζα ανκδηζηά πνμζάπημκηαζ ζηδκ Εηαθζηή δζμίηδζδ, μ επίζδιμξ 

ηφπμξ ζοπκά οικεί ηζξ εκένβεζέξ ηδξ οπέν ημο πθδεοζιμφ. ζμ ηαζ ακ δ ζηάζδ 

αοηή δζηαζμθμβείηαζ απυ ηδ θμβμηνζζία ηαζ ηδκ πνμπαβάκδα, δ ακαθμνά ζε ζοβ-

ηεηνζιέκεξ εκένβεζεξ ηςκ Εηαθχκ ιε ιέηνα ηονίςξ βζα ημκ επζζζηζζιυ δεκ ιπμνεί 

                                                                                                                                    
 
ααβυκζ, υπςξ ημο οπμδείηκοακ, δέπηδηε ηάιπμζεξ αμονδμοθζέξ ηαζ ακαβηάζηδηε κα οπαημφζεζ. ΏΞΖΕ, 

ανπείμ ΒΑΏ, Φ. 247. 
1 Α.Ηάβανδξ,(1946), ζ.33. 
2 Ρ.Φθάσζεν, (1995), η. Ώ΄, ζ. 87 – ΐνεηακζηέξ ακηαπμηνίζεζξ ακαθένμοκ υηζ μζ ζπέζεζξ ηςκ δφμ ζοι-
ιάπςκ είπακ εηηναποκεεί ζε ηέημζμ ααειυ, χζηε ζηα ηαθφηενα ηαθεκεία ηδξ Ώεήκαξ είπακ ημζπμημθ-

θδεεί πζκαηίδεξ πμο έβναθακ: «Ώπαβμνεφεηαζ δ είζμδμξ εζξ ημοξ Εηαθμφξ». Μανυιμζα άθθεξ ακηαπμη-
νίζεζξ ακαθένμοκ υηζ πμηέ δεκ ζφπκαγακ Εηαθμί ηαζ Γενιακμί ζηα ίδζα ηέκηνα. ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, 

(1942), Φ.18. Αδθαδή, ζηδ ζηναηζςηζηή γςή μζ Γενιακμί ήηακ ακαβηαζιέκμζ κα ζοκενβάγμκηαζ ιε ημοξ 

ζοιιάπμοξ ημοξ, αθθά ζηζξ ζδζςηζηέξ ημοξ ζηζβιέξ έδεζπκακ ηα πναβιαηζηά ημοξ αζζεήιαηα. 
3 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ .139-142, 145-6 - Ρ.Φθάσζεν, (1995), η.ΐ΄, ζ.151. Λζ Γενιακμί είπακ αβακαηηήζεζ 

ηαζ απυ ηδκ ακζηακυηδηα ηςκ Εηαθχκ ζημ πεδίμ ιάπδξ (έθηακακ κα αμιαανδίγμοκ, ηαηά θάεμξ, ηζξ δζ-
ηέξ ημοξ δοκάιεζξ, κα νίπκμοκ πμθειμθυδζα πμο ηαηέθδβακ ζημοξ ακηάνηεξ ηαζ κα παναδίδμκηαζ ιαγζ-

ηά ζημκ επενυ) ηαζ ηδκ απμηοπία ημοξ ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ δζελαβςβή ηςκ επζπεζνήζεςκ (ηαηή πνμεημ-

ζιαζία, έθθεζρδ ιοζηζηυηδηαξ, πθζαηζζημθυβδια ηαζ αδζηαζμθυβδηα ακηίπμζκα). Άθθςζηε ηζ μ ίδζμξ μ 
Ρίηθεν έθεβε υηζ μ ιέζμξ Εηαθυξ ζηναηζχηδξ ήηακ ―απθχξ θαβάξ ηαζ υπζ ιαπδηήξ‖. Ρ. Φθασζεν, (1995), 

η.Ώ΄, ζ. 335-8 
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πανά κα αθμνά ζε βεβμκυηα, πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ παναπμζδιέκα. Δ παναπχ-

νδζδ εζδχκ πνχηδξ ακάβηδξ ζε δφζημθεξ πενζζηάζεζξ, δ θνμκηίδα βζα ηζξ ακάβηεξ 

ημο ανεθμημιείμο, δ ιένζικα βζα ηδκ εθανιμβή ημο ιέηνμο ημο παναηναηήιαημξ 

ιένμοξ ηδξ βεςνβζηήξ παναβςβήξ ηαζ ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο ιαοναβμνζηζζιμφ, μζ 

απμθοθαηίζεζξ ηναημοιέκςκ πνμ ηςκ εμνηχκ  εηθαιαάκμκηαζ απυ ηζξ εθδιενίδεξ 

ςξ εηδδθχζεζξ εκδζαθένμκημξ βζα ημκ απασηυ θαυ ηαζ ηζξ δοζημθίεξ πμο οθίζηαηαζ 

ιε ημ κέμ ηαεεζηχξ, βζα ηζξ μπμίεξ οπμζηδνίγμοκ υηζ είκαζ οπεφεοκμζ μζ Ξφιιαπμζ 

ηαζ μ πυθειμξ ηαζ υπζ δ ζηαθζηή ηαημπή1.  

Ώκ ζοβηνίκεζ ηακείξ ηδκ ζηάζδ ηςκ Εηαθχκ ιε αοηήκ ηςκ Γενιακχκ ζε ακ-

ηίζημζπεξ πενζπηχζεζξ, εα δζαπζζηχζεζ υηζ μζ δεφηενμζ οζηενμφκ ηαηά πμθφ ζε πα-

νυιμζεξ εκένβεζεξ. ηακ μζ Γενιακμί ακαθαιαάκμοκ ηέημζμο είδμοξ πνςημαμοθίεξ, 

είκαζ απθχξ επζδεζηηζηέξ ηαζ απμζημπμφκ ζηδκ αεθηίςζδ ηδξ εζηυκαξ ημοξ ςξ ηα-

ηαηηδηχκ ή ζηδκ πνυθδρδ ελεβένζεςκ. Άθθςζηε ήηακ δζαθμνεηζημί ηαζ μζ ζηυπμζ 

ηδξ ηαηάηηδζδξ βζα ημκ ηαεέκα, αθμφ μζ Εηαθμί ζηυπεοακ ζε ιεθθμκηζηή εκζςιά-

ηςζδ ηδξ πενζμπήξ, εκχ μζ Γενιακμί ήηακ απθά ηαηαηηδηέξ.  

Μθδνμθμνίεξ πμο έθηαζακ ζηδκ ηοαένκδζδ ημο ΖαΎνμο επζαεααζχκμοκ ηδκ 

ζηάζδ αοηή ηςκ Εηαθχκ, πανμοζζάγμκηάξ ηδκ ςξ εζηειιέκδ. Ώκαθένεηαζ υηζ ήεε-

θακ κα θαίκμκηαζ ιε ηδκ ζοιπενζθμνά ημοξ εοάνεζημζ ηαζ εθαζηζημί  (ζε ζφβηνζζδ 

ιε ημοξ Γενιακμφξ) βζα κα ηενδίζμοκ ηδκ ζοιπάεεζα ηςκ Βθθήκςκ. Ώπμηαθμφζακ 

ημοξ Γενιακμφξ αάναανμοξ ηαζ ηναπείξ ηαζ οπυζπμκηακ υηζ εα θένμοκ εοδιενία 

υηακ ακαθάαμοκ ελ μθμηθήνμο ηδ δζμίηδζδ ηδξ πχναξ.  πςξ απμηαθφπηεζ μ Έθ-

θδκαξ ζηναηζςηζηυξ αηυθμοεμξ ηδξ αζβοπηζαηήξ πνεζαείαξ, μζ Εηαθμί πνμζπαεμφ-

ζακ ιε ηδκ ζοζηδιαηζηή πμθζηζηή ηαζ πκεοιαηζηή πνμπαβάκδα, ηδκ εζζνμή Εηαθχκ 

ζενέςκ ηαζ δαζηάθςκ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ ήπζα ζοιπενζθμνά ημοξ κα ηενδίζμοκ ηζξ 

εκηοπχζεζξ ηαζ ηδκ εφκμζα ηςκ Βθθήκςκ, χζηε κα ελζηαθίζμοκ ηζξ ηαηεπυιεκεξ ε θ-

θδκζηέξ πενζμπέξ, ιέζς ηδξ μιαθήξ δζείζδοζήξ ημοξ ζημκ ημζκςκζηυ αίμ2. 

  

Δ ιεηααίααζδ ηδξ δζμίηδζδξ ανηεηχκ πενζμπχκ ηδξ πχναξ (ιεηαλφ αο-

ηχκ ηαζ ηδξ ΏπαΎαξ) ζημοξ Εηαθμφξ έεζλε ημ εεκζηυ θζθυηζιμ ηςκ Βθθήκςκ. Λζ 

Γενιακμί είπακ πθήνδ επίβκςζδ ηςκ ακηζδνάζεςκ πμο εα πνμηαθμφζε δ εκέ ν-

βεζά ημοξ, αθθά δ Βθθάδα απμηεθμφζε βζ αοημφξ πενζμπή ιεζςιέκδξ ζηναηζς-

ηζηήξ ζδιαζίαξ ηαζ δεκ ιπμνμφζακ κα δζαεέζμοκ ζδιακηζηέξ ζηναηζςηζηέξ δ ο-

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 165, 18-6-41 -  αν.θ. 130, 31-5-42 - αν.θ.326, 25-12-41 – εθ. «Οδθέβνα-
θμξ», αν.θ. 9229, 6-3-42 – αν.θ. 9035, 5-7-41. 
2 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ. 8.1/1941. 
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κάιεζξ βζα ηδκ ηαημπή ηδξ 1. Έηζζ, θίβμ αθυημο μθμηθδνχεδηε δ ηαηάθδρδ ηδξ 

πχναξ, ημκ Εμφκζμ ημο ΄41, μζ πνχδκ δηηδιέκμζ Εηαθμί εβηαεί ζηακηαζ ςξ ηα-

ηαηηδηέξ ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ πχναξ, πνμηαθχκηαξ ηδκ αβακάηηδζδ 

ηςκ Βθθήκςκ.  

 Λνζζιέκεξ απυ ηζξ πενζμπέξ ηονζανπίαξ ημοξ (Βπηάκδζα, Ξάιμξ, πενζ μ-

πέξ ηδξ Αοηζηήξ Βθθάδαξ ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ  ΏπαΎαξ) είπακ βζα ημοξ Ε-

ηαθμφξ αολδιέκμ εκδζαθένμκ ηαζ οπάνπμοκ πμθθέξ εκδείλεζξ υηζ απέαθεπακ 

ζηδκ ζηαδζαηή ημοξ πνμζάνηδζδ. πςξ ακαθένεζ μ Ρ. Νμφπαξ, «εζδζηυηενα δ 

πενζμπή απυ Ζυνζκεμ, ΏπαΎα, Δθεία ηαζ Θεζζδκία δεκ ήηακε πενζμπή οπυ η α-

ημπήκ· ήηακε ζηαθζηή πνμζανηδιέκδ πενζμπή. Γζα κα πενάζμοιε ζηδκ Ώεήκα, 

έπνεπε κα έπμοιε δζαααηήνζμ. Βδχ πένα ηοηθμθμνμφζαιε ιε ηαοηυηδηα».  

Θζα ζεζνά απυ απαβμνεφζεζξ ηαζ δζαηάλεζξ πμο πενζυνζγακ ζδιακηζηά 

ηδκ εθεοεενία ηςκ πμθζηχκ ζοκδοάζηδηακ ιε ιέηνα πμο ζηυπεοακ κα πνμ-

ζεθηφζμοκ  ηδκ ζοιπάεεζα ηαζ ακαβκχνζζδ ημο ζηαθζημφ ηαεεζηχημξ. Ζονίςξ 

εκδζαθένμκηακ βζα ηδκ ελάθεζρδ ηάεε ζημζπείμο πμο δζήβεζνε ηδκ εεκζηή ζο-

κείδδζδ ηςκ Βθθήκςκ , ηαεχξ ηαζ βζα ηδ ζηαδζαηή ελμζηείςζή ημοξ ιε ηα ζη α-

θζηά εεκζηά ζφιαμθα ηαζ ηδκ ζηαθζηή ημοθημφνα. Θενζημί, ιάθζζηα, εε ςνμφκ 

υηζ δ ήπζα ζοιπενζθμνά ημοξ πνμξ ημκ πθδεοζιυ είπε ζηυπμ κα ημκ πνμδζ α-

εέζεζ εοκμσηά απέκακηί ημοξ.  Ρνδζζιμπμζήεδηακ , ςζηυζμ , ηαζ αίαζα ιέζα επ ζ-

αμθήξ , εκχ ημκ ίδζμ ζηυπμ θαίκεηαζ κα ελοπδνεημφζακ μζ πενζμνζζιμί ζηδ ι ε-

ηαθμνά ηνμθίιςκ , πμο μδδβμφζακ ζηδκ πείκα ηαζ ηδκ «ελ ακάβηδξ» οπμηαβή.  

Ώκ ηαζ δεκ οπάνπεζ μιμθςκία ηςκ πδβχκ ςξ πνμξ ηδκ ζοιπεν ζθμνά ηςκ 

Εηαθχκ ηαηαηηδηχκ, μζ ιανηονίεξ ηαηαθάζημοκ ηδκ εζηυκα ημο δζαποη ζημφ, 

μιζθδηζημφ, θζθυιμοζμο, πμκεηζημφ, ενςηζημφ, ακηζπμθειζημφ αθθά ηαζ ηθ έθ-

ηδ Εηαθμφ ζηναηζχηδ. Λ ζηναηζχηδξ  πμο δέπηδηε ανπζηά ηζξ ακη ζδνάζεζξ ηαζ 

ηδκ οπμηζιδηζηή ζοιπενζθμνά ηςκ Βθθήκςκ  ηένδζζε ζηαδζαηά ηδκ ζοιπάεεζά 

ημοξ ηαζ πανέιεζκε ζηδκ ικήιδ ηςκ απθχκ πμθζηχκ ςξ μ «ηαθυξ Εηαθυξ» ζε 

ζφβηνζζδ ιε ημκ άβνζμ ηαζ απθδζίαζημ Γενιακυ πμο έπαζε ημκ ανπζηυ ζεα αζ-

ιυ ημοξ ηαζ ιεηααθήεδηε ζε ηαηελμπήκ επενυ. Ξ΄αοηυ αμήεδζε ακαιθζζαήηδ-

ηα υπζ ιυκμ δ ζδζμζοβηναζία ηςκ Εηαθχκ αθθά ηαζ μζ πμθειζηέξ ελεθίλεζξ , πμο 

ιεηέααθακ ημκ ηαηαηηδηή ζε ζφιιαπμ ηαζ αμήεδζακ κα λεπαζημφκ μζ α νκδηζ-

ηέξ πθεονέξ ηδξ, μφηςξ ή άθθςξ, δπζυηενδξ ζηαθζηήξ ηαημπήξ.  

                                           
1 Γενιακμί δζπθςιάηεξ είπακ επζζδιάκεζ, πνζκ απυ ηδκ πανάδμζδ ηδξ πχναξ ζημοξ Εηαθμφξ, ηζξ επζηεί-

ιεκεξ ακηζδνάζεζξ ηςκ Βθθήκςκ. Λ Θπθέκηζθεν ζδιείςκε: «Βηείκμ πμο πνμηφπηεζ απ΄υθεξ ιμο ηζξ ε-

παθέξ είκαζ πυζμ ααεζά ιζζμφκ μζ Έθθδκεξ ημοξ Εηαθμφξ». Ώπ΄ηδκ άθθδ, μ Άθηεκιπμονβη πνμεζδμπμζ-
μφζε υηζ ακ πανέδζδακ ηδκ Βθθάδα ζημοξ Εηαθμφξ αοηυ εα εεςνμφκηακ «δεζηή ηαζ πμθζηζηή ήηηα» ηςκ 

Γενιακχκ ηαζ εα έζηνεθε ημοξ Έθθδκεξ εκακηίμκ ημοξ. Θ. Mazower,(1994),ζ. 44-46. 
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ΗΡΑΙΗΘΖ ΠΛΘΖΘΝΙΝΓΖΠΖ  

Α. Ζ ΠΛΘΖΘΝΙΝΓΖΠΖ – ΑΛΡΗΓΟΑΠΔΗΠ 

Θεηά ηδκ ήηηα ημο Άλμκα ζηδ ΐυνεζα Ώθνζηή, ημκ Θάζμ ημο 1943, δ ζοκ-

εδημθυβδζδ ηδξ Εηαθίαξ ήηακ ηάηζ παναπάκς απυ ακαιεκυιεκδ ηαζ μζ ακηίπαθεξ 

δοκάιεζξ θνυκηζγακ κα πάνμοκ ηα ιέηνα ημοξ1. Ζαεχξ μζ Γενιακμί είπακ ακηζθδθ-

εεί πυζμ εφεναοζηδ εα ηαείζηαημ δ ζοιιαπία ημοξ ιε ημοξ Εηαθμφξ, ζε πενίπης-

ζδ ηαηάννεοζδξ ημο θαζζζηζημφ ηαεεζηχημξ ημο Θμοζμθίκζ, είπακ ήδδ πνμεημζ-

ιαζηεί βζ αοηυ ημ εκδεπυιεκμ2. Δ απυααζδ ηςκ Ξοιιάπςκ ζηδ Ξζηεθία είπε  ςξ ε-

παηυθμοεμ ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ ζηζξ 8 Ξεπηειανίμο 1943. 

Δ είδδζδ ηδξ ζοκεδημθυβδζδξ ηδξ Εηαθίαξ πνμηάθεζε εκηεθχξ δζαθμνεηζηέξ 

ακηζδνάζεζξ ζε Εηαθμφξ, Γενιακμφξ ηαζ Έθθδκεξ. Μανυηζ ηα βεβμκυηα ηςκ ηεθεο-

ηαίςκ διενχκ είπακ πνμεημζιάζεζ υθμοξ βζα έκα ηέημζμ εκδεπυιεκμ, δ ακαββεθία 

ημο ανήηε ημοξ Εηαθμφξ (ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ Γενιακμφξ) κα ιδκ έπμοκ έκα ζοβ-

ηεηνζιέκμ ζπέδζμ βζα ημ ηζ εα έηακακ ιεηά. Λ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ , πμο έιεκε ημκ-

ηά ζημ ζηαθζηυ Φνμονανπείμ ζηδκ πθαηεία Γεςνβίμο, εοιάηαζ ηδκ διένα αοηή: 

«Θοιάιαζ πμθφ ηαθά ηδ ζοκεδημθυβδζδ, βζαηί ημ ανάδο έβζκε έκα πακδαζιυκζμ 

πονμαμθζζιχκ. Ώπ΄ηδ πανά ημοξ μζ Εηαθμί υηζ έθδλε μ πυθειμξ πονμαμθμφζακ 3. Λζ 

απθμί ζηναηζχηεξ δεκ είπακ ζοκαίζεδζδ ημο ηζκδφκμο πμο δζέηνεπακ απυ ημοξ 

Γενιακμφξ. Οδ κφπηα ηζκήεδηακ μζ Γενιακμί ιε άνιαηα ιάπδξ. Ομ πνςί ηαηέθααακ 

μνζζιέκα ζδιεία. Βίπακ απυ πνζκ έκα ζπέδζμ πςξ εα ακηζδνμφζακ».  

Λζ Εηαθμί ηδξ ιενανπίαξ Μζειμκηέ  ζηδκ Μάηνα, φζηενα απυ δζαηαβή ημο 

βενιακυθζθμο δζμζηδηή ηδξ Ομνεγάκ, παναδυεδηακ ζημοξ πνχδκ ζοιιάπμοξ ημοξ 

ηαζ ηθείζηδηακ ζηδ θοθαηή4. Λ Γενιακυξ δζμζηδηήξ Μεθμπμκκήζμο, βζα κα πνμθά-

                                           
1 Λζ ΐνεηακμί βζα κα παναπθακήζμοκ ημοξ Γενιακμφξ ζπεηζηά ιε ημκ ηυπμ απμαίααζδξ ηςκ ζοιιαπζ-

ηχκ δοκάιεςκ ζε εονςπασηυ έδαθμξ, εέημοκ ζε εθανιμβή ηδκ επζπείνδζδ «Ώnimals». Ομ ζπέδζυ ημοξ 
πνμέαθεπε ηδκ πνυηθδζδ ιζαξ ζεζνάξ εκενβεζχκ δμθζμθεμνάξ ζηδ κυηζα ηονίςξ Βθθάδα, πνμηεζιέκμο 

κα ζηναθεί ημ εκδζαθένμκ ηςκ Γενιακχκ ζηδκ πενζμπή ηαζ κα απμαζααζημφκ μζ ίδζμζ πςνίξ ζδζαίηενα 

πνμαθήιαηα ζηδ Ξζηεθία. Δ επζπείνδζδ ζδιαημδμηεί εκένβεζεξ υπςξ έκημκδ δνάζδ ΐνεηακχκ απεζηαθ-
ιέκςκ ζηδκ ΏπαΎα, δναζηδνζμπμίδζδ ηςκ ακηανηχκ ζε ακαηζκάλεζξ ημιαζηχκ ζδιείςκ επζημζκςκίαξ, 

ειθακή ζημοξ Γενιακμφξ ηαηαζημπεοηζηή δναζηδνζυηδηα βζα κα ηζκήζεζ ακάθμβεξ οπμρίεξ. Λζ Γενια-
κμί πνμζπάεδζακ ακηίζημζπα κα εκζζπφζμοκ ηζξ δοκάιεζξ ημοξ ζηδ Ιυηζα Μεθμπυκκδζμ, πέθημκηαξ 

ζηδκ παβίδα ηςκ Ξοιιάπςκ. Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 117-125 – Ρ. Φθάσζεν, (1995), η.Ώ΄, ζ. 412-413 – 
Μ. Νμδάηδξ (1999), ζ. 91-93 – Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 113-116. 
2 Ρ. Φθάσζεν, (1995), η. ΐ΄, ζ. 152-155. 
3 Λ Γ. Θεμημηάξ ακαθένεζ υηζ ζηδκ Ώεήκα ιζα ζηαθζηή πενίπμθμξ άνπζζε ηα θζθζά ζηδ ιέζδ ημο δνυιμο, 
υηακ έιαεε ηδκ είδδζδ ηδξ ζοκεδημθυβδζδξ… Λζ Εηαθμί αλζςιαηζημί αβνφπκδζακ, μζ ιζζμί δζαζηεδά-

γμκηαξ ηζ ακμίβμκηαξ ζαιπάκζεξ ηαζ μζ άθθμζ ιζζμί ηθαίβμκηαξ.  Γ. Θεμημηάξ, (π.π.), ζ. 431-2 - Ξηδκ Ε-
ηαθία ηδκ ίδζα ιένα μζ ζηναηζχηεξ γδηςηναφβαγακ, ηναβμοδμφζακ ηαζ άκααακ θςηζέξ ζε έκδεζλδ πα-

νάξ. Ιη. ΐοεμφθηαξ, (2005), ζ. 136.  
4 Λζ Εηαθμί πμο παναδυεδηακ ζημοξ πνχδκ ζοιιάπμοξ ημοξ ή ζοκεθήθεδζακ απυ αοημφξ δεκ είπακ 
ηδκ ηαθφηενδ ιεηαπείνζζδ. Λ Γ. Θεμημηάξ πενζβνάθεζ ηδκ ηναβζηή εζηυκα, πμο ακηίηνζζε ζηδκ Ώεήκα, 

ιε Εηαθμφξ ζηναηζχηεξ πμο ιεηαθένμκηακ απυ ηδκ Μεθμπυκκδζμ: «Μενκμφκ ζε ιεβάθεξ θάθαββεξ, 



 184 

αεζ ηοπυκ ακηζδνάζεζξ ημο πθδεοζιμφ απυ ηδ κίηδ ηςκ Ξοιιάπςκ, ζοκέζηδζε ηή-

νδζδ ηδξ ηάλδξ ηαζ επέααθε ηαεεζηχξ «ζηναηζςηζημφ κυιμο». Ξοβηεηνζιέκα, α-

παβυνεοζε ηδκ ηοηθμθμνία απυ ηζξ 7 ημ απυβεοια, ημ ηθείδςια ηδξ ελςηενζηήξ 

πυνηαξ ή ημο ακμίβιαημξ ηςκ παναεφνςκ, ηδκ παναιμκή ζε ιπαθηυκζα ηαζ ζηέ-

βεξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ζοκαενμίζεζξ. Λζ πανααάηεξ ηςκ δζαηαβχκ εα εηηεθμφκηακ επ ζ-

ηυπμο1.  

Ομ ηεκυ ελμοζίαξ πμο δδιζμονβήεδηε βζα δφμ – ηνεζξ ιένεξ, ιέπνζ ηδκ ακά-

θδρδ ηδξ ελμοζίαξ απυ ημοξ Γενιακμφξ, εηιεηαθθεφηδηακ μζ πεζκαζιέκμζ Μαηνζκμί 

θεδθαηχκηαξ ζηαθζηέξ απμεήηεξ. Λ Ιμιάνπδξ ηαζ δ αζηοκμιία οπεκεφιζζακ υηζ ηα 

οπάνπμκηα ηςκ ζηαθζηχκ απμεδηχκ ακήημοκ πζα ζημοξ Γενιακμφξ ηαζ  υζμζ αθαζ-

νμφκ αβαεά εα ημοθεηίγμκηαζ. Δ πμζκή ημο εακάημο πνμαθεπυηακ ηαζ βζα υπμζμοξ 

δεκ πανέδζδακ ζηαθζηά υπθα ηαζ είδδ νμοπζζιμφ. Ώηυια, εα έπνεπε κα ιδκ πνμαα-

ίκμοκ ζε αβμναπςθδζίεξ ηέημζςκ εζδχκ βζα κα απμθφβμοκ δοζάνεζηεξ ζοκέπεζεξ2.  

Θέζα ζηα δζάποηα ακηζηνμουιεκα αζζεήιαηα θυαμο ηαζ εθπίδςκ απεθεοεέ-

νςζδξ ηαηά ηζξ πνχηεξ ιένεξ ηδξ ζοκεδημθυβδζδξ, μ παηνζκυξ ηφπμξ ηναηά εεη ζ-

ηή ζηάζδ έκακηζ ηδξ κέαξ δζμίηδζδξ. Λ «Ιεμθυβμξ»  πνμζπαεεί κα ανεζ αθμνιέξ 

εηεεζαζιμφ ηςκ Γενιακχκ ηαζ πνμαμθήξ ηςκ ςθεθεζχκ ηδξ βενιακζηήξ ηαημπήξ. 

Αεκ παναθείπεζ κα επζζδιάκεζ ηδκ δοκαηυηδηα επέηηαζδξ ηςκ εθθδκζηχκ ζοκυνςκ 

ζε πενζμπέξ πμο απμηεθμφζακ ςξ ηχνα πνυαθδια θυβς ηδξ Εηαθίαξ (ΐ. Ήπεζνμξ, 

Αςδεηάκδζα, Ζφπνμξ). Λ «Οδθέβναθμξ», υηακ επακεηδίδεηαζ, είκαζ,  υπςξ πάκηα, 

πζμ ζοβηναηδιέκμξ εηθνάγμκηαξ ηδκ άπμρδ υηζ ηα πνχηα ιέηνα ηςκ Γενιακχκ 

οπέν ημο επζζζηζζιμφ είκαζ πνμξ ηδκ ζςζηή ηαηεφεοκζδ3. 

 

Β. ΈΙΙΖΛΔΠ ΘΑΗ ΗΡΑΙΝΗ ΚΔΡΑ ΡΖ ΠΛΘΖΘΝΙΝΓΖΠΖ  

Ζαεχξ μζ Εηαθμί ηαηέθδλακ, απυ ηδ ιία ιένα ζηδκ άθθδ, εβηθςαζζιέκμζ ηαζ 

ηαηαδζςηυιεκμζ απυ ημοξ πνχδκ ζοιιάπμοξ ημοξ, ανήηακ ιμκαδζηυ ηαηαθφβζμ 

ηαζ ζακίδα ζςηδνίαξ ημοξ Έθθδκεξ. «Γονκάβακε απυ ζπίηζ ζε ζπίηζ ηαζ γδηάβακε. 

                                                                                                                                    
 
άμπθμζ, ημονεθζαζιέκμζ, αμοηδβιέκμζ ζηδ ζηυκδ ηαζ ημκ ζδνχηα. Θπνμζηά πδβαίκεζ έκαξ ιυκμ Γενια-
κυξ ζηναηζχηδξ… Βίκαζ ελακηθδιέκμζ, πμθθμί απ΄αοημφξ ιζζυβοικμζ. Μμοθήζακε ζημοξ δνυιμοξ ςξ ηαζ 

ηα πακηεθυκζα πμο θμνμφζακ ηαζ έιεζκακ ιε ημ ζχαναημ». Γ. Θεμημηάξ, (π.π.), ζ. 441. 
1 Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 78 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 225, 10-9-43. 
2 ΐ.Ηάγανδξ, η. Γ΄, (1989), ζ. 113 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 230, 17-9-43 - αν.θ. 234, 22-9-43. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 232, 19-9-43 – εθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 9238, 26-10-43. Λζ Γενιακμί, πνμ-
ηεζιέκμο κα ηενδίζμοκ ηδκ εθθδκζηή ημζκή βκχιδ, δεκ δίζηαζακ κα πνμπςνήζμοκ ζε εκένβεζεξ υπςξ 

επακαθμνά ημο πνμηαημπζημφ ηαεεζηχημξ ζε πενζμπέξ πμο είπακ πνμζανηήζεζ μζ Εηαθμί (απμηαηάζηα-

ζδ ημο εθθδκζημφ δζμζηδηζημφ ηαζ κμιζζιαηζημφ ζοζηήιαημξ ζηα Βπηάκδζα) ηαζ άθδκακ κα εκκμδεεί 
υηζ εα παναπςνμφκηακ ζηδκ Βθθάδα δ Ζφπνμξ, αηυια ηαζ ηα ζηαθμηναημφιεκα Αςδεηάκδζα. Ρ. Φθάσ-

ζεν, (1995), η.ΐ΄, ζ. 283-4. 
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Μεζκάβακε, αθθά ειείξ θμαυιαζηακ κα ημοξ πάνμοιε ζηα ζπίηζα», θέεζ δ Ώ. Ρανα-

θάιπμοξ. «Μενπαημφζακ χνεξ μθυηθδνεξ βζα κάνεμοκ πάκς ζημ αμοκυ ηαζ θέβα-

κε: δεκ εέθμοιε ηίπμηα, ιυκμ κα δμοθέρμοιε βζα έκα ημιιάηζ ρςιί», ζοιπθδνχ-

κεζ δ Ώ. ΐεθέθδ. Λ ΐ. Ζεπνδκζάξ απυ ηδκ Ώπαβζά, πμο αμήεδζε ανηεημφξ Εηαθμφξ 

ζηναηζχηεξ κα ηαηαθφβμοκ ζημ ακηάνηζημ , πενζβνάθεζ ηδκ άεθζα ηαηάζηαζδ ζηδκ 

μπμία είπακ πενζέθεεζ: «Ώθμφ ημοξ πζάζακε αζπιαθχημοξ, ημοξ θένακε ηαζ δμοθε-

φακε ζηα ηνέκα. Ιδζηζημί ηαζ ηοκδβάβακε ηαζ πδβαίκακε ζηζξ βεζημκζέξ ηαζ αθ έπα-

κε θειμκμηυιιαηα πμο ηα πεηάβακε... Οζ κα πεζξ; Ώλ ζςιαηζημί».    

Ώπυ ηζξ πνχηεξ ιένεξ ηδξ ζοκεδημθυβδζδξ, μζ Γενιακμί απαβυνεοζακ ηδκ 

θζθμλεκία Εηαθχκ ζηναηζςηχκ ηαζ έεεζακ ηνζήιενδ δζμνία ζε υζμοξ ημοξ θζθμλε-

κμφζακ κα ημ δδθχζμοκ1. Σζηυζμ θαίκεηαζ υηζ μζ απαβμνεφζεζξ δεκ είπακ ζδιακ-

ηζηυ απμηέθεζια, αθμφ ημκ Αεηέιανδ, δφμ ιήκεξ δδθαδή ιεηά, επακαθήθεδηε δ 

ίδζα απαβυνεοζδ θζθμλεκίαξ ηαζ πανμπήξ αμήεεζαξ ζε Εηαθμφξ ζηναηζχηεξ. Ώνηεηά 

ανβυηενα, ημκ Εμφκζμ ημο ΄44, μζ Γενιακμί γήηδζακ απυ ημοξ ηνοπηυιεκμοξ Εηα-

θμφξ ζηναηζχηεξ κα πανμοζζαζημφκ βζα κα πνδζζιμπμζδεμφκ απυ ημ βενιακζηυ 

ζηναηυ ζηδκ πενζμπή Μαηνχκ, ιε ηδκ επζζήιακζδ υηζ μζ μζημβέκε ζεξ πμο εα ζοκε-

πίζμοκ κα ημοξ ηνφαμοκ εα ηζιςνδεμφκ2.  

Λζ Μαηνζκμί έζπεοζακ κα ζοιπαναζηαεμφκ ζημοξ πνχδκ ηαηαηηδηέξ ημοξ 

πδβαίκμκηαξ ηνυθζια ζηδ θοθαηή ιε ηίκδοκμ ηδξ γςήξ ημοξ, υπςξ απέδεζλε δ επί 

ηυπμο εηηέθεζδ ηδξ δεηαπεκηάπνμκδξ ιαεήηνζαξ Γεςνβίαξ Ώεακαζμπμφθμο. Ώθθά 

ηαζ μ πθδεοζιυξ ζηδκ επανπία ημοξ ζοιπαναζηάεδηε . Αεκ πνμέαδ ζε πνάλεζξ ακ-

ηεηδίηδζδξ. Ομοξ δέπηδηε ζηα ζπίηζα ημο, υπμο πμθθμί πανέιε ζκακ ςξ ημ ηέθμξ 

ηδξ ηαημπήξ ηάκμκηαξ δζάθμνεξ αβνμηζηέξ δμοθεζέξ3.  

θμζ ζπεδυκ μζ ζοκμιζθδηέξ ιαξ έπμοκ κα δζδβδεμφκ πενζζηαηζηά (πμο ζο-

κέαδζακ ζηδ δζηή ημοξ μζημβέκεζα ή ζε άθθδ θζθζηή ζηδ βεζημκζά) θζθμλεκίαξ Εηα-

θχκ ζηναηζςηχκ. Οζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ δ μθζβυιδκδ ή πμθφιδκδ αοηή θζθμλε-

κία ηαηέθδλε ζε ααεζά θζθζηή ή ενςηζηή ζπέζδ, ιε απμηέθεζια ηδκ ζοπκή επζημζ-

κςκία ιεηαπμθειζηά ή ημ βάιμ ακηίζημζπα 4. Δ εκηφπςζδ πμο απμημιίγεζ ηακείξ 

απυ ηζξ δζδβήζεζξ είκαζ υηζ μζ Έθθδκεξ αιέζςξ ιεηά ηδ ζοκεδημθυβδζδ  αμήεδζακ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 232, 19-9-43. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.301, 9-12-43 – αν.θ. 141, 21-6-44. Λ Ρ. ΦθάΤζεν οπμζηδνίγεζ υηζ μζ Γενιακμί 

δεκ εκδζαθένμκηακ ζδζαίηενα βζα ηδκ ζφθθδρδ ηςκ πανάκμια ηοηθμθμνμφκηςκ Εηαθχκ, αθμφ πένα-
ζακ ηνεζξ εαδμιάδεξ βζα κα απαβμνεοηεί δ πενίεαθρδ Εηαθχκ ιε πμζκέξ θοθάηζζδξ ή απθχξ πνυζηζιμ-

ο. Ώκηίεεηα, εεζπίζηδηε αιέζςξ δ πμζκή ημο εακάημο βζα ηαημπή ή ειπυνζμ υπθςκ. Ρ. Φθάζζεν, 
(1995), η.ΐ΄, ζ. 167.  
3 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 113 – Ραναηηδνζζηζηή ζζημνία θζθμλεκίαξ Εηαθμφ ζηναηζχηδ απυ αβνμηζ-

ηή μζημβέκεζα πενζβνάθεηαζ ζημ αζαθίμ ημο Christoph U. Schminck-Gustavus, «Θκήιεξ ηαημπήξ». 
4 Ξοκέκηεολδ ιε ημοξ Ζ. Laterza, Ώ. Θμοββμθζά, ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμ, ΐ. ΐεθυπμοθμ, Ώ. Οαζζή, Ώ. ΐε-

θέθδ, Ι.Ζ., Β. Οζμφηδ, Ρ. Νμφπα, Ώ. Ραναθάιπμοξ, Θ. Θακςθάημο. 
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ημοξ Εηαθμφξ ιε ηάεε ηνυπμ, ζακ κα επνυηεζημ βζα θίθμοξ ή ζοββεκείξ ημοξ. Ζζ 

υθα αοηά, υηακ δ πενίεαθρδ Εηαθχκ επίζονε πμζκή πνυζηζιμο ηαζ θοθάηζζδξ. 

Λ Εηαθμπαηνζκυξ Ώ. Ξζκζβάθζα ηαζ δ μζημβέκεζά ημο αμήεδζακ Εηαθμφξ ζηνα-

ηζχηεξ ηδκ δφζημθδ εηείκδ επμπή. Λ ίδζμξ ιάθζζηα ζοκεθήθεδ ηαζ ηναηήεδηε δφμ 

ιένεξ απυ ημοξ Γενιακμφξ, υηακ πθδζίαζε παθζυ ημο βκχνζιμ Εηαθυ ζηναηζχηδ 

ηαζ πνμζπάεδζε κα ημκ αμδεήζεζ. Θα ιπμνμφζε ηακείξ κα εεςνήζεζ ηδκ ζηάζδ 

ημο αοημκυδηδ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημο ηδκ ζηαθζηή ημο ηαηαβςβή. ιςξ, ηαηα-

θαααίκμοιε πυζμ ηέημζεξ ζοιπενζθμνέξ δεκ ήηακ αοημκυδηεξ απυ ηδκ ελήξ θεπ-

ημιένεζα: αοημί πμο ημοξ ηαηέδςζακ ήηακ ηζ αοημί Εηαθμί, ζοκενβάηεξ ηςκ Γεν-

ιακχκ. 

Αεκ είκαζ θίβα ηα πενζζηαηζηά ιε πνςηαβςκζζηέξ  ηαζ Έθθδκεξ. Λ Α. Θπμβ-

δακυπμοθμξ έδςζε ζε Εηαθυ ζηναηζχηδ ημ ζαηάηζ ημο βζα κα πεηάλεζ ημ δζαηνζηζηυ 

πζηχκζμ πμο θμνμφζε. Ομφδςζε , αηυια, ηαζ πέναζε ηα παπμφηζζα ημο ιε ζηάπηδ 

απυ ημ ηδβάκζ βζα κα ιδκ θαίκμκηαζ ζηναηζςηζηά, χζηε κα ιπμνέζεζ κα θφβεζ. Ζαζ 

ηαηαθήβεζ: «Οέημζα πνμζηαζία δχζαιε ζημοξ Εηαθμφξ».   

Οδκ παναηάης ζηδκή πμο πενζβνάθεζ μ ΐ. ΐεθυπμοθμξ ηδκ παναηηδνίγεζ 

απυ ηζξ πζμ ζοβηθμκζζηζηέξ, πμο ημκ έηακακ κα αζζεάκεηαζ πενήθακμξ βζα ημ υηζ 

είκαζ Έθθδκαξ: «Οδκ διένα πμο παναδίδεηαζ δ Εηαθία ηα ζηναηεφιαηα ηδξ Μάηναξ 

ζοθθαιαάκμκηαζ απυ ημοξ Γενιακμφξ. Έηοπε, παζδάηζ, κα δς ημοξ Εηαθμφξ πμο 

ηαηεααίκακε ζε θάθαββα απ΄ηα ζπμθεία Θεμθακμπμφθμο ζηα πνμζθοβζηά, ιε ηδ 

ζοκμδεία Γενιακχκ. Βηείκδ ηδκ χνα , υθμζ μζ βείημκεξ είπαιε πάνεζ ηα θίβα δνάιζα 

ρςιί ημο δεθηίμο ηαζ ημ νίλαιε ζ΄αοημφξ. Ομ πήναιε απ΄ημ ζηυια ιαξ, βζα κα ημ 

δχζμοιε ζ΄αοημφξ. Ομ πεηάλακε υθμζ. Γζαηί ηαηαθαααίκαιε πζα υηζ είκαζ ζηδκ ίδζα 

ηαηάζηαζδ ι΄ειάξ». 

Οδκ ίδζα θζθυλεκδ ακηζιεηχπζζδ είπακ μζ Εηαθμί πμο ηαηέθοβακ ζε πςνζά. 

«Ομοξ είπακε βζα ενβάηεξ ζηα πενζαυθζα ημοξ. Μδβαίκακε ζηα πςνζά, βζαηί ζηζξ 

πυθεζξ μ ηυζιμξ θμαυηακ ηαζ δεκ ημοξ έπαζνκε», θέεζ δ Ώ. Ραναθάιπμοξ. Ξημ Ώί-

βζμ, πμθθμί Εηαθμί έθοβακ ακαγδηχκηαξ νμφπα κα αθθάλμοκ ηαζ ηαηαθφβζμ κα 

ηνοθημφκ. Έθθδκεξ πςνζημί ημοξ πνυζθενακ ηαζ ηα δφμ ηαζ υζμζ είπακ ηηήιαηα 

ημοξ απαζπυθδζακ ζε αοηά1. Δ Θ. Θακςθάημο εοιάηαζ ηδκ θζθία πμο είπε ακαπ-

ηοπεεί ακάιεζα ζηδκ μζημβέκεζα ημο παππμφ ηδξ ηαζ ζε Εηαθυ ζηναηζχηδ πμο δμ-

φθεοε ζηα πηήιαηά ημοξ: «Θοιάιαζ ημκ Ώνιάκημ ιε ημ εείμ ιμο κα ηάκμοκε δζα-

βςκζζιυ ιε ημ λζκάνζ πμζμξ εα θηάζεζ βνήβμνα ζημ ηέθμξ ημο πςναθζμφ. Ξοπκά 

                                           
1 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 113 - Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 46 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, 

Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.373.. 
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ημκ πένκαβε μ Εηαθυξ ηαζ κα βίκεηαζ έλς θνεκχκ. Ώβνυηεξ άκενςπμζ». Ξηα Ζα-

θάανοηα, δεηαπεκηάπνμκμξ ιαεδηήξ πνμζέθενε νμφπα ηαζ πνήιαηα ζε Εηαθμφξ 

πμο δεκ παναδυεδηακ ζημοξ Γενιακμφξ ηαζ ακαγδημφζακ ηαηαθφβζμ1.  

Μμθθμί, πάθζ, ηαηέθοβακ ζημ ακηάνηζημ υπζ ιυκμ βζα κα ελαζθαθίζμοκ 

πνμζηαζία ημκηά ζημοξ ακηάνηεξ αθθά ηαζ βζαηί ήηακ ακηζθαζίζηεξ ηαζ ήεεθακ κα 

πνμζθένμοκ ζημκ αβχκα ηαηά ημο Άλμκα. Λ ΐ. Ζεπνδκζάξ εοιάηαζ: «πμθθμφξ ημ-

οξ ηνφραιε ειείξ μζ πζηζζνίημζ. Αεκ λένακε πμο κα πάκε. Ομοξ ηνφραιε ζε πςνά-

θζα, ζε ζπίηζα ηζ φζηενα ημοξ παίνκαιε επάκς. Ήηακ ημ ιένμξ ακηανημηναημφιε-

κμ πμο ημοξ ηνφααιε». «Ξημ ηάβια πμο ήιμοκ είπαιε δέηα ζηναηζχηεξ Εηαθμφξ», 

θέεζ μ Β. Φςηάξ. Ξφιθςκα ιε ημκ Μ. Γεςνβυπμοθμ, Εηαθυξ αλζςιαηζηυξ , βζαηνυξ 

ζημκ Άναλμ, αοημιυθδζε ζημκ ΒΗΏΞ, υπμο πνμζέθενε ηζξ οπδνεζίεξ ημο ζημοξ 

ακηάνηεξ ηαζ ζ΄υθα ηα βφνς πςνζά. «Δ πθεζμρδθία παναδυεδηε ζημοξ ακηάνηεξ. 

πζ μζ ιεθακμπίηςκεξ», δζεοηνζκίγεζ μ Ρ. Νμφπαξ. Λ πνχδκ ακηάνηδξ Ξ. Θπανθμβζ-

άκκδξ θέεζ υηζ ζηδκ Ζθεζημνία , εηηυξ απυ έκα-δφμ, υθμζ μζ άθθμζ Εηαθμί ήηακ ηαθμ-

ί. «Θεηά ηδ ζοκεδημθυβδζδ ζοκάκηδζα Εηαθμφξ πμο ήηακ ζηδκ Ζαναιπζκζενία. 

Αεκ ημοξ πεζνάλαιε». Ώκαθένεηαζ (ιε ηδκ πζεακυηδηα κα οπάνπεζ ηάπμζα οπεναμ-

θή ζημοξ ανζειμφξ) υηζ, ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ Μάηναξ, ανέεδηακ ζηδκ πυ-

θδ 1.500 Εηαθμί ζηναηζχηεξ πμο είπακ ηαηαθφβεζ ζηα αμοκά απυ ηδκ επμπή ηδξ 

ζοκεδημθυβδζδξ ηαζ ημοξ μπμίμοξ μζ Άββθμζ έζηεζθακ ιε πθμία πίζς ζηδ πχνα ημ-

οξ2. 

Ώοηέξ μζ αοευνιδηεξ εκένβεζεξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ ΏπαΎαξ ηαζ ηςκ Βθθήκςκ 

βεκζηυηενα είκαζ πναβιαηζηά δφζημθμ κα ενιδκεοημφκ, ακ δεκ θάαεζ ηακείξ οπυρδ 

ημο ηδκ ζζημνζηά δζαιμνθςιέκδ ροπμζφκεεζδ ημο Έθθδκα3. Μςξ, απυ ηδ ιία ιέ-

να ζηδκ άθθδ, μζ ηαηαηηδηέξ, μζ επενμί πμο ανπζηά ακηζπαεμφζε πενζζζυηενμ ηζ 

απυ ημοξ Γενιακμφξ4 έβζκακ θίθμζ, ζφιιαπμζ ηαζ δζαηζκδφκεοε βζ αοημφξ, υπςξ 

άθθμηε βζα ημοξ Άββθμοξ;  Λ ΐ.ΐεθυπμοθμξ δίκεζ ηδκ δζηή ημο ενιδκεία: «Γζαηί ηα-

                                           
1 Ρ. Φςηεζκυπμοθμξ, (2004), ζ. 101. 
2 Ζ. Ονζακηαθφθθμο, (1995) η. ΐ΄, ζ. 1685. 
3 Λ Γ.Θεμημηάξ ζπμθζάγεζ ζπεηζηά: «Βίκαζ πανάλεκμξ θαυξ μζ ζοιπαηνζχηεξ ιμο, ιε ακηζδνάζεζξ απνμζ-
δυηδηεξ ηαζ, υπςξ είδαιε ηυζεξ θμνέξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ι΄έκα αάεμξ ακενςπζζιμφ ελαζνεηζημφ. 

Βκχ, δομ πνυκζα ηχνα, υθμξ μ πθδεοζιυξ αοζζμδμιμφζε εκακηίμκ ηςκ Εηαθχκ ηαζ απεζθμφζε πςξ, 
υηακ εα θεφβμοκ, εα ημοξ ηάκεζ ηαζ εα ημοξ δείλεζ, λαθκζηά, ιυθζξ ημοξ είδε πεζιέκμοξ, ημοξ θοπήεδ-

ηε….Κακάνεε αοηυιαηα ζηδκ επζθάκεζα ηάπμζα ηνοιιέκδ αθθδθεββφδ πνμξ ημοξ ―ακενχπμοξ πμο ιαξ 

ιμζάγμοκ‖. Ίζςξ πάθζ, ηαηά πνχημ θυβμ, δ απθή αθθδθεββφδ ακενχπμο πνμξ άκενςπμ, πνμξ ημκ επ-
ενυ πμο, πέθημκηαξ, λαθκζηά λακαβίκεηαζ ―άκενςπμξ‖». Γ. Θεμημηάξ, (π.π.), ζ. 439-40. 
4 Θία ιυθζξ ιένα πνζκ ηδκ ζοκεδημθυβδζδ, βενιακζηή έηεεζδ ακέθενε: «Δ ζηάζδ ημο εθθδκζημφ πθδ-
εοζιμφ απέκακηζ ζηδ ΐένιαπη είκαζ απμννζπηζηή ηαζ επζθοθαηηζηή, απέκακηζ ζημοξ Εηαθμφξ δζαηαηέ-

πμκηαζ απυ ααεζά απμζηνμθή». Ρ. Φθάσζεν, (1995), η. ΐ΄, ζ. 167. Ώηυια ηζ ακ εεςνήζμοιε υηζ εκο-

πάνπεζ ιενμθδπηζηή ηνίζδ ζηα παναπάκς, ζηδνζγυιεκδ ηαζ ζηδκ βενιακζηή απέπεεζα ηαηά ηςκ Εηαθχκ, 
δ εκηφπςζδ ηδξ απμδμπήξ απυ ημκ εθθδκζηυ πθδεοζιυ ηςκ Γενιακχκ, ζε ζπέζδ ιε ημοξ δηηδιέκμοξ 

ηαζ πθεοαγυιεκμοξ Εηαθμφξ, είκαζ δζάποηδ ηαζ ζηζξ εθθδκζηέξ πδβέξ. 
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ηαθαααίκαιε πζα υηζ είκαζ ζηδκ ίδζα ηαηάζηαζδ ι΄ειάξ». Λ ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμξ 

ιαξ είπε ηάηζ άθθμ: «Λζ Εηαθμί υζμ ζε βκχνζγακ, ι΄έκα πμηδνάηζ ιπμνεί κα ζμφ-

θεβακ υηζ δεκ έπμοιε ηίπμηα ιαγί ζαξ. Λ Ιημφηζε ιαξ είπε πδβαίκεηε  κα ηαηαθά-

αεηε ηδκ Βθθάδα. Ζζ αοηυ ημ ιήκοια είπε πενάζεζ. Θαξ πήβαζκε ζηδκ ροπμζφκεε-

ζή ιαξ μ ζηαθζηυξ ηνυπμξ. Λζ Γενιακμί ήηακ θίβμ απυιαηνμζ. πζ υηζ ήηακ πζμ ηα-

ημί άκενςπμζ». Οδκ ακηζπμθειζηή δζάεεζδ ηςκ Εηαθχκ πνμαάθθεζ ηαζ δ Ώ. ΐεθέθδ, 

ςξ αίηζμ ζοιπάεεζαξ ηςκ Βθθήκςκ. «Αεκ ήεεθακ πυθειμ. ΐθαζηήιαβακ ημκ Θμο-

ζμθίκζ». Ζάηζ δζαθμνεηζηυ επζζδιαίκεζ ςξ αίηζμ μ Ι.Ζ.: «ΐμήεδζακ ημοξ Εηαθμφξ, 

βζαηί ηάηζ πμο ελυνβζγε ημοξ Γενιακμφξ ήηακ ανεζηυ ζημοξ Έθθδκεξ».  Ζαζ πνάβ-

ιαηζ, μζ Γενιακμί ήηακ ηυζμ μνβζζιέκμζ ιε ηδκ ζοκεδημθυβδζδ ηςκ πνχδκ ζοι-

ιάπςκ ημοξ, χζηε, υπςξ θέεζ δ Ώ. ΐεθέθδ «μζ Γενιακμί εάαβαγακ ηα ιάηζα ζημοξ 

Εηαθμφξ».   

Αεκ εεςνμφιε υηζ ιία ιυκμ απυ ηζξ ενιδκείεξ πμο ιαξ έδςζακ  μζ ζοκμιζθδ-

ηέξ ιαξ είκαζ ζςζηή. Δ δζαποηζηυηδηα, μ αοεμνιδηζζιυξ  ηςκ Εηαθχκ ζηναηζςηχκ, 

δ ααεφηενδ ακηίεεζδ ηςκ πενζζζυηενςκ απ΄αοημφξ ζημκ πυθειμ πμο ακαβηάγμκ-

ηακ κα δζελάβμοκ, μ ζφκδεζιμξ πμο ακέπηολακ ιε εθθδκζηέξ μζημβέκεζεξ πάνδ 

ζ΄αοηή ημοξ ηδ ζηάζδ ηαζ ηδκ θζθάκενςπδ ζοιπενζθμνά ημοξ ζημκ δμηζιαγυιεκμ 

εθθδκζηυ θαυ, αθθά ηαζ δ ζοκείδδζδ πςξ δ Εηαθία είκαζ ηχνα ζφιιαπμξ ηαζ  πμθειά 

ημκ ημζκυ επενυ, ημοξ θακαηζζιέκμοξ, ζηθδνμφξ ηαζ απνυζζημοξ Γενιακμφξ είκαζ 

ηα ηονζυηενα αίηζα ηδξ θαζκμιεκζηά πανάθμβδξ αθθά ιε αοηαπάνκδζδ δμζιέκδξ 

αμήεεζαξ ηςκ Βθθήκςκ.  

 

Γ. ΑΓΥΛΑΠ ΑΦΝΞΙΗΠΚΝ ΡΥΛ ΗΡΑΙΗΘΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ  

Θεηά ηδκ ζοκεδημθυβδζδ, ημ ζδιακηζηυηενμ πμο εκδζέθενε Γενιακμφξ, 

Άββθμοξ ηαζ ακηάνηεξ ήηακ δ πανάδμζδ ημο μπθζζιμφ ημο ζηαθζημφ ζηναημφ, βζαηί 

δ ηαημπή ημο εα ζήιαζκε ζδιακηζηή εκίζποζδ  ή απμθοβή ηζκδφκμο βζα ηδκ πθεο-

νά πμο εα ημκ παναθάιαακε. Αζελάβεηαζ, θμζπυκ, έκαξ πναβιαηζηυξ αβχκαξ δνυ-

ιμο ιεηαλφ ημοξ βζα ημ πμζμξ εα επςθεθδεεί απυ ηα υπθα ηαζ εθυδζα ηςκ Εηαθχκ. 

Λζ Γενιακμί παζπίγμοκ κα ιδκ πέζμοκ ζηα πένζα ηςκ ακηανηχκ, μζ Άββθμζ κα ιδκ 

πέζμοκ ζηα πένζα ημο ΒΗΏΞ ηαζ μζ ακηάνηεξ κα πέζμοκ ζηα δζηά ημοξ πένζα βζα κα 

είκαζ ακελάνηδημζ απυ ηζξ αββθζηέξ νίρεζξ ηαζ κα αολήζμοκ ηδ δφκαιή ημοξ, αθμφ 

ημ ηφνζμ πνυαθδιά ημοξ βζα κα ζηναημθμβήζμοκ πενζζζυηενμοξ άκδνεξ ήηακ δ 

έθθεζρδ υπθςκ.  

Λζ Γενιακμί πνμαθέπμκηαξ  ανηεηυ ηαζνυ πνζκ ηδκ πμνεία ηςκ Εηαθχκ είπακ 

ηαηανηίζεζ εζδζηυ ζπέδζμ αθμπθζζιμφ ηςκ ζηαθζηχκ ιμκάδςκ ζηα ΐαθηάκζα ιε ηδκ 
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ηςδζηή μκμιαζία «Άλμκαξ». Ξηδκ Μάηνα, ςζηυζμ, ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ ζηα-

θζηχκ δοκάιεςκ, ζφιθςκα ιε εαιζηέξ πδβέξ, δεκ παναδυεδηε ζημοξ πνχδκ ζοι-

ιάπμοξ ημοξ αθθά ζημοξ ακηάνηεξ1. Ώκαθένεηαζ ιάθζζηα υηζ, θίβεξ ιένεξ πνζκ ηδκ 

ζοκεδημθυβδζδ, έβζκε πνυηαζδ απυ ημκ δζμζηδηή ηδξ πςνμθοθαηήξ ΏπαΎαξ ζημκ 

δζμζηδηή ηδξ βεκζηήξ αζθάθεζαξ ηδξ Ζαναιπζκζενίαξ κα δμεμφκ, ζε πενίπηςζδ 

ζοκεδημθμβήζεςξ, ηα ζηαθζηά υπθα ζε Έθθδκεξ αλζςιαηζημφξ . Σξ ακηάθθαβια ο-

πμζπυηακ κα δζαζθαθζζηεί δ γςή ηςκ Εηαθχκ ηαζ κα ημοξ παναζπεεεί ηάεε δοκαηή 

αμήεεζα. Θμθμκυηζ δ πνυηαζδ έβζκε δεηηή ηαζ πνμπχνδζακ ζηζξ ζπεηζηέξ ζοκεκ-

κμήζεζξ, βζα άβκςζημοξ θυβμοξ, δ ζοιθςκία δεκ ηδνήεδηε2.  

Βκδεζηηζηά ηςκ υζςκ δζαιείαμκηακ ηαηά ηδκ πνμζπάεεζα Γενιακχκ–

ακηανηχκ κα πνμθάαμοκ κα αθμπθίζμοκ πνχημζ ημοξ Εηαθμφξ είκαζ μνζζιέκα πε-

νζζηαηζηά πανάδμζδξ ημπζηχκ θνμονχκ ζε επανπζαηέξ ηςιμπυθεζξ. Ξημ Ώίβζμ, 

πμθθμί Εηαθμί πνυθααακ κα παναδμεμφκ ζημκ ΒΗΏΞ πνμημφ ένεμοκ μζ Γενιακμί,  

αθθά μζ ιεθακμπίηςκεξ θαζίζηεξ ακηέδναζακ. Σζηυζμ, Έθθδκεξ ιε ηδ αμήεεζα Ε-

ηαθχκ ακηζθαζζζηχκ ηαηάθενακ ηαζ άνπαλακ ανηεηέξ πμζυηδηεξ πμθειζημφ οθ ζ-

ημφ. ηακ, υιςξ, ήνεακ ζε θίβμ μζ Γενιακμί, αθυπθζζακ ημοξ Εηαθμφξ ζηναηζχηεξ 

ηαζ ιάγερακ ημκ μπθζζιυ ζημ 2μ δδιμηζηυ ζπμθείμ. Θυκμ έκα ιένμξ ημο ηαηάθε-

νακ ηαζ ημ πήνακ μζ ακηάνηεξ ιε ηδ αμήεεζα πμθζηχκ3. 

Ξηα Ζαθάανοηα, μ ανπδβυξ ημο ημπζημφ ΒΗΏΞ Α.Θίπμξ πνμζπάεδζε κα ε-

πςθεθδεεί απυ ηδκ ανβμπμνία ηςκ Γενιακχκ, αθυπθζζε ηδκ ηαναιπζκζενία ηαζ γή-

ηδζε απυ ημ μπονςιέκμ ζημ ζπμθείμ θαζζζηζηυ ηάβια κα παναδμεεί . Λζ Γενιακμί, 

πμο έθεαζακ ζε θίβμ, ηαηδβυνδζακ ημοξ ακηάνηεξ υηζ αζπιαθχηζζακ ημοξ πνμζ-

πςνήζακηεξ μζηεζμεεθχξ Εηαθμφξ ηαζ απεζθμφζακ ιε ακηίπμζκα  ηδκ πυθδ. Οα ακηί-

πμζκα απμθεφπεδηακ ηεθζηά, φζηενα απυ δζααεααίςζδ ηςκ Εηαθχκ υηζ  επζεοιμφ-

ζακ κα παναιείκμοκ ιε ημοξ ακηάνηεξ.  

Ξηδκ βεζημκζηή Ζενπζκή, μνζζιέκα ιέθδ ημο ηάβιαημξ εέθδζακ κα παναδμ-

εμφκ ζημοξ ακηάνηεξ αθθά δεκ ζοιθςκμφζε μ δζμζηδηήξ ημοξ. Λζ ακηάνηεξ ηδξ 

Ώζβζαθείαξ ιε ηέπκαζια ημοξ πενζηφηθςζακ ηαζ ημοξ αθυπθζζακ. Ζαηά ηδκ πανά-

δμζδ ηςκ Εηαθχκ ζημ Ηευκηζμ, δζαπςνίζηδηακ μζ Εηαθμί ζηναηζχηεξ πμο οπμδείπ-

ηδηακ απυ ημοξ πςνζημφξ ςξ πθζαηζζημθυβμζ, εκχ άθθμζ πνμζπχνδζακ ζηδκ Ώκ-

ηίζηαζδ4.  

Ώπυ ηδκ πανάδμζδ ηςκ Εηαθχκ μ ΒΗΏΞ αβήηε εκζζποιέκμξ. Ζαηάθενε κα 

                                           
1 M.Mazower, (1994), ζ.174 - ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 113. 
2 Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 75-76. 
3 Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ.45, 50-51 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.373-6. 
4 Μ.Νμδάηδξ, (1999), ζ. 206-8 - Φ. Γνδβμνζάδδξ, (1964), η. Γ΄, ζ. 303-6 - Θ.Μαπαααζζθείμο, (1999), 

ζ. 25,29. 
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ελμπθζζηεί ιε ζηαθζηά υπθα ηαζ ηονίςξ ακαπηενχεδηε ημ δεζηυ ημο πθδεοζιμφ ιε 

ηα βεβμκυηα ηδξ ζοκεδημθυβδζδξ, πμο έηακακ πμθθμφξ κα πζζηεφμοκ υηζ δ απε-

θεοεένςζδ ήηακ ημκηά1. Ομ ίδζμ εκεαννοκηζηά θεζημφνβδζε δ είδδζδ ηδξ ζοκεδ-

ημθυβδζδξ ηαζ ζημοξ ακηάνηεξ, μζ μπμίμζ επζη ίεμκηακ πζα ιε ιεβαθφηενδ εοημθία 

ζηζξ βενιακζηέξ ιμκάδεξ. Έκα άθθμ εεηζηυ ζημζπείμ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ Ώκηίζ-

ηαζδξ είκαζ δ εβηαηάθεζρδ ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ απυ ημκ επενζηυ ζηναηυ. Ώθμφ 

απμπχνδζακ μζ Εηαθμί, πμο δζέεεηακ πμθφ πενζζζυηενεξ δοκάιεζξ, μζ Γενιακμί 

πενζμνίζηδηακ ακαβηαζηζηά ζηδκ δζαθφθαλδ ηςκ μδζηχκ ηαζ ζζδδνμδνμιζηχκ αν-

ηδνζχκ2. 

Μμθθμί Εηαθμί απυ ηδκ Μάηνα ηαζ άθθεξ ημπζηέξ θνμονέξ, ακηί κα παναδμ-

εμφκ ζημοξ Γενιακμφξ, πήβαζκακ πνμξ ηα αμοκά ακαγδηχκηαξ ημοξ ακηάνηεξ . Λζ 

ηεθεοηαίμζ ήηακ πνμεημζιαζιέκμζ βζα ηδκ οπμδμπή ημοξ ηαζ, αθμφ ημοξ αθυπθζ-

γακ, ημοξ ηναημφζακ ιαγί ημοξ βζα κα ημοξ αμδεμφκ ακάθμβα ιε ηζξ βκχζεζξ ηαζ 

ηζξ ακάβηεξ πμο οπήνπακ π.π. ςξ ιαβείνμοξ, αμδεδηζηυ  πνμζςπζηυ, ηεπκζημφξ ζε 

υπθα ηθπ., εκχ άθθμοξ ημοξ ζηυνπζγακ ζηα πςνζά ζε ζπίηζα αβνμηχκ, υπμο αμδ-

εμφζακ ζε αβνμηζηέξ ενβαζίεξ. Λνζζιέκμζ ανζζηενχκ θνμκδιάηςκ ζοιιεηείπακ 

ηαζ ζε ζηναηζςηζηέξ επζπεζνήζεζξ3.  

Μάκηςξ,  μζ Εηαθμί δεκ πανέδζδακ πάκηα ημκ μπθζζιυ ημοξ ζε Έθθδκεξ αθθά 

ζοπκά ημκ πμοθμφζακ4, βεβμκυξ πμο πνμηάθεζε ηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ Γενιακχκ. Λζ 

ηεθεοηαίμζ, υπζ ιυκμ παναηηήνζζακ ηδκ πνάλδ αοηή «πνμδμζία», αθθά ηαζ απεζθμ-

φζακ ιε ηζιςνία ημοξ Έθθδκεξ πμο αβυναγακ ζηαθζηά υπθα , εκχ οζμεέηδζακ ηαπεζ-

κςηζηή ζοιπενζθμνά έκακηζ ηςκ Εηαθχκ ςξ ακηίδναζδ βζα ηδ ζηάζδ ημοξ5. Ξε ηά-

εε πενίπηςζδ, πάνδ ζηδκ ζοκεδημθυβδζδ μζ ακηάνηεξ ηδξ Μεθμπμκκήζμο απέηηδ-

ζακ βζα πνχηδ θμνά αανφ μπθζζιυ6. 

                                           
1 Θμφημοθαξ, (2004), ζ.461-2. 
2 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 175 - Φ. Γνδβμνζάδδξ, (1964), η. Γ΄, ζ. 307. 
3 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 113 – Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η.ΐ΄, ζ. 287-88. - Λ Μ. Βκεπεηί-

δδξ ιζθά βζα 15.000 Εηαθμφξ αζπιάθςημοξ πμο απμηεθμφζακ πνυαθδια βζα ημκ ΒΗΏΞ, ηαεχξ δεκ ιπμ-

νμφζε κα ημοξ πνμζθένεζ ηα ζημζπεζχδδ ιέζα δζααίςζδξ. Ζαζ εκχ μζ Άββθμζ πνυηεζκακ κα ημοξ πανα-
δχζεζ ζημοξ Γενιακμφξ, μ ΒΗΏΞ ανκήεδηε ηαζ ημοξ δζέκεζιε ζε αβνμηζηέξ μζημβέκεζεξ ςξ ενβαηζηά πέ-

νζα. Δ εκένβεζα αοηή υπζ ιυκμ έζςζε ημοξ Εηαθμφξ αθθά, ζφιθςκα ιε ημκ ζοββναθέα, έεεζε ηζξ αάζε-
ζξ ηδξ εθθδκμσηαθζηήξ θζθίαξ. Μ. Βκεπεηίδδξ, (1964), ζ.146. 
4 Λ Γ. Θεμημηάξ πενζβνάθεζ ζηδκέξ ζηδκ Ώεήκα, υπμο Εηαθμί πμοθμφζακ υπζ ιυκμ υπθα αθθά ηαζ άθθα 
είδδ: «Δ Ώεήκα, υθμ ημ πνςί, πήνε ηδ ιμνθή απένακημο ειπμνμπακδβονζμφ...Εηαθμί πθζαηζζημθμβμφ-

ζακ ημ οθζηυ ημοξ ηαζ βονκμφζακ ηδκ πυθδ λεπμοθχκηαξ, υζα-υζα, υπθα υθςκ ηςκ εζδχκ, ιμημζοηθέ-

ηεξ ηαζ πμδήθαηα, ημοαένηεξ ηζ άναοθα, έπζπθα απυ ηα βναθεία ημοξ, βναθμιδπακέξ, αηυια ηζ αοημηί-
κδηα». Γ. Θεμημηάξ, (π.π.), ζ. 438. - Λ Ρ. Φθάσζεν ζοιπθδνχκεζ υηζ μζ Εηαθμί έθηαζακ κα «πμοθμφκ» 

ηδκ εθεοεενία ζε εηαημκηάδεξ πμθζηζημφξ ηναημφιεκμοξ γδηχκηαξ απυ ημοξ ζοββεκείξ ημοξ πνοζέξ θί-
νεξ. Ρ. ΦθάΤζεν, (1995), η. ΐ΄, ζ. 166-7. 
5 M.Mazower, (1994), ζ.174-5 – Λ Γενιακυξ ζηναηδβυξ Le Suire, πμο ακέθααε ηδκ δζμίηδζδ ηδξ 

Ι.Μεθμπμκκήζμο, αηφνςζε ηδκ οπμπνέςζδ ζηναηζςηζημφ παζνεηζζιμφ ιεηαλφ Γενιακχκ ηαζ Εηαθχκ 
ζηναηζςηχκ. Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 170-1. 
6 Ρ. Φθάσζεν, (1995), η. ΐ΄, ζ. 166. 
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Θε ημκ ηαζνυ ιάθζζηα ηυζμ μζ Γενιακμί, υζμ ηαζ μζ ακηάνηεξ δεκ εκδζαθέ-

νμκηακ βζα ημοξ Εηαθμφξ αθθά βζα ηα υπθα ημοξ. Λζ Γενιακμί δεκ ηαηέααθακ ζδζα ί-

ηενεξ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ ακαηάθορδ ηαζ ζφθθδρδ υζςκ Εηαθχκ είπακ ηνοθηεί. 

Λζ ακηάνηεξ, πανυηζ πνζκ ηδκ ζοκεδημθυβδζδ πνμζπαεμφζακ κα πείζμοκ ημοξ Ε-

ηαθμφξ κα αοημιμθήζμοκ, ηχνα εκδζαθένμκηακ ιυκμ βζα ηα υπθα ημοξ ηαζ υπζ βζα 

«πενζηηά ζηυιαηα», ηαεχξ βκχνζγακ υηζ, θυβς έθθεζρδξ αλζμπζζηίαξ ηαζ ιαπδηζηήξ 

ζηακυηδηαξ, εθάπζζηα εα ιπμνμφζακ κα πνμζθένμοκ ζε ιάπζιμ επίπεδμ1.    

ζμκ αθμνά ζημοξ Άββθμοξ, αοημί δεκ ήεεθακ κα πέζμοκ ηα υπθα ηςκ Ε-

ηαθχκ ζηα πένζα ημο ΒΗΏΞ βζαηί θμαμφκηακ ηδκ αφλδζδ ηδξ δφκαιήξ ημο. Ζάηζ 

ηέημζμ εα είπε ςξ επαηυθμοεμ κα ηεεεί πμθζηεζαηυ γήηδια ζε πενίπηςζδ απεθεο-

εένςζδξ ηδξ πχναξ, πνάβια αζφιααημ ιε ηζξ ανεηακζηέξ αθέρεζξ. Βθάνιμγακ, θμ-

ζπυκ, πμθζηζηή εκίζποζδξ ή ηαζ δδιζμονβίαξ εεκζηζζηζηχκ ακηανηζηχκ μιάδςκ, 

πνμηεζιέκμο κα πενζμνίζμοκ, ηαηά ημ δοκαηυ, ηδκ δφκαιδ ηαζ απήπδζδ ημο ΒΗΏΞ. 

Δ εκίζποζδ ημο ΒΗΏΞ ιε μπθζζιυ βζκυηακ ιυκμ πενζζηαζζαηά ηαζ ιε αάζδ μνζζιέ-

κεξ ζημπζιυηδηεξ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ ιπμνεί κα ακαπηοπεεί δ μνβάκςζδ βζαηί 

δεκ είπε υπθα κα δχζεζ ζε εεεθμκηέξ βζα κα αβμοκ ζημ αμοκυ. Ραναηηδνζζηζηά, 

θζθμεαιζηή πδβή απμδίδεζ ζημοξ  Άββθμοξ ηδκ ιαηαίςζδ ηδξ πανάδμζδξ ηαζ ημο 

αθμπθζζιμφ ηδξ ζηαθζηήξ θνμονάξ ημο Ώζβίμο  ζε ακηάνηεξ ημο ΒΗΏΞ. Ξηδκ ίδζα 

πυθδ, ακηζεαιζηέξ μνβακχζεζξ ηαζ Άββθμζ πνμζπαεμφζακ κα πνμςεήζμοκ ζημκ 

ΒΖΖΏ Ξη. Βθθάδαξ ηα υπθα πμο άθδζακ μζ Εηαθμί . ιςξ, μζ ηάημζημζ ηδξ πενζμπήξ 

ημ ακηζθήθεδηακ ηαζ ιε εκένβεζέξ ημοξ ημ απέηνερακ2. 

   

Δ ζοκεδημθυβδζδ ηςκ Εηαθχκ, βεβμκυξ ακαιεκυιεκμ απυ Γενιακμφξ ηαζ 

Ξφιιαπμοξ, πένα απυ ηδκ ζδιαζία πμο είπε βζα ηδκ ελέθζλδ ημο πμθέιμο, πανμο-

ζίαγε ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ, θυβς ημο ακηαβςκζζιμφ πμο α-

καπηφπεδηε βζα ηδκ απυηηδζδ ημο ελμπθζζιμφ ημοξ. Λζ πενζμνζζιέκεξ ανζειδηζηά 

βενιακζηέξ ιμκάδεξ δεκ ήηακ ζε εέζδ κα αθμπθίζμοκ ηαοηυπνμκα υθεξ ηζξ ζηαθ ζ-

ηέξ, μζ μπμίεξ, πανά ηζξ αοζηδνέξ απαβμνεφζεζξ,  ιεηααίααγακ (ζοπκά έκακηζ εοηε-

θμφξ ηζιήιαημξ) ιεβάθμ ιένμξ ημο μπθζζιμφ ηαζ ηςκ εθμδίςκ ημοξ ζημοξ ακηάν-

ηεξ, εκχ μζ Άββθμζ πνμζπαεμφζακ κα ιαηαζχζμοκ ηέημζεξ εκένβεζεξ πμο ιπμνμφ-

ζακ κα εέζμοκ ζε ηίκδοκμ ηζξ επζδζχλεζξ ημοξ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Βθθάδαξ . 

Δ ακαπηένςζδ ημο δεζημφ ηςκ Βθθήκςκ, δ εκίζποζδ ηδξ Ώκηίζηαζδξ ιε ηα 

ζηαθζηά υπθα, δ πνμζπχνδζδ Εηαθχκ ζηναηζςηχκ ζημ ακηάνηζημ, μζ δοζημθίεξ πμο 

πνμέηοπηακ βζα ηδκ βενιακζηή πθεονά (πμο έπνεπε ιυκδ ηδξ κα ακηαπμηνζεεί ζημ 

                                           
1 Ρ. Φθάσζεν, (1995), η. ΐ΄, ζ. 167-170. 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 373-75. 
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δφζημθμ ένβμ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ημο εθέβπμο ηςκ ηαηεπυιεκςκ πενζμπχκ) είκαζ 

ααζζηέξ πανάιεηνμζ πμο επδνέαζακ ηδκ πμνεία ηςκ ελεθίλεςκ ςξ ημ ηέθμξ ηδξ 

ηαημπήξ. Ώπυ ηα πζμ αλζυθμβα ζδιεία ηδξ πμθζηζημζηναηζςηζηήξ αοηήξ αθθαβήξ ε ί-

καζ δ πνμζέββζζδ Βθθήκςκ ηαζ Εηαθχκ: «πμο δεκ οπήνπακ Γενιακμί, μζ Εηαθμί 

ζηναηζχηεξ ηαζ μζ Έθθδκεξ πμθίηεξ βζυνηαγακ ημ ηέθμξ ημο πμθέιμο ιέζα ζε αη-

ιυζθαζνα πακδβονζμφ»1.  

Ζζ υπζ ιυκμ αοηυ. Λζ πνχδκ επενμί έβζκακ αοηυιαηα ζφιιαπμζ, βζα πάνδ 

ηςκ μπμίςκ άλζγε ηάεε εοζία. Μαηνζκμί, Ώζβζχηεξ, ηάημζημζ ηςκ πςνζχκ, πανά ηζξ 

αοζηδνέξ απαβμνεφζεζξ ηςκ Γενιακχκ, ημοξ έααθακ ζηα ζπίηζα ημοξ, ημοξ έηνο-

ρακ, ημοξ έδςζακ δμοθεζέξ ζηα πςνάθζα ημοξ, ακέπηολακ ζηεκμφξ δεζιμφξ ιαγί 

ημοξ πμο ζοκεπίζηδηακ βζα πμθθά πνυκζα ιεηά ηδκ ηαημπή. Βίκαζ έκα θαζκυιεκμ 

πμο αλίγεζ κα ιεθεηδεεί ηαζ κα ενιδκεοηεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΟΚΑΛΗΘΖ ΘΑΡΝΣΖ 

πςξ βκςνίγμοιε, μζ Γενιακμί ηαηέθααακ ηδκ Μάηνα ζηζξ 26 Ώπνζθίμο ημο 

΄41 ηαζ δζαηήνδζακ ηδκ δζμίηδζή ηδξ ςξ ηζξ 18 Εμοκίμο, μπυηε ηδκ πανέδςζακ 

ζημοξ Εηαθμφξ. Θεηά ηδκ ζοκεδημθυβδζδ ηδξ Εηαθίαξ, μζ Γενιακμί ακέθααακ ηαζ 

πάθζ ελμθμηθήνμο ηδκ δζμίηδζδ. Βλεηάγμκηαξ, θμζπυκ, ηα βεβμκυηα ηαζ ηονίςξ ηδκ 

                                           
1 M.Mazower, (1994), ζ. 174 
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πμθζηζηή ηδξ βενιακζηήξ δζμίηδζδξ εα ακαθενεμφιε πςνζζηά ζε ηαεειία απυ ηζξ 

δφμ πενζυδμοξ, ηαεχξ δζαπζζηχκμοιε υηζ οπάνπμοκ ανηεηέξ δζαθμνέξ ζηδ ζοιπε-

νζθμνά ηςκ ηαηαηηδηχκ. 

 

Α. ΞΟΥΡΖ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΡΖΠ ΓΔΟΚΑΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 

Ώπυ ηζξ πνχηεξ ιένεξ ηδξ ηαημπήξ ηδξ Μάηναξ έβζκε αζζεδηή δ επζαμθή ε-

κυξ ηαηαπζεζηζημφ ηαεεζηχημξ ιε ιζα ζεζνά απυ απαβμνεφζεζξ (αηνυαζδξ λέκςκ 

ναδζμθςκζηχκ ζηαειχκ, πανμπήξ αμήεεζαξ ζε Άββθμοξ ζηναηζχηεξ, ηαημπήξ υπ-

θςκ, ελαβςβήξ πςνίξ άδεζα πάζδξ θφζεςξ ειπμνεοιάηςκ), πενζμνζζιμφξ ζηδκ 

ηοηθμθμνία ηςκ πμθζηχκ ηαζ ημκ απυπθμο ηςκ πθμίςκ, ζημκ κοπηενζκυ θςηζζιυ 

ζπζηζχκ ηαζ ηαηαζηδιάηςκ η .α. Λζ δζαηαβέξ δδιμζζεφμκηακ ηονίςξ ιέζς ακαημζ-

κχζεςκ ηδξ αζηοκμιίαξ ηαζ βζα ηζξ πενζζζυηενεξ επζαάθθμκηακ αοζηδνυηαηεξ πμζ-

κέξ έςξ ηαζ ηδκ πμζκή ημο εακάημο1. Δ Θ. Θακςθάημο πενζβνάθεζ παναζηαηζηά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ηζξ αθθαβέξ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή: «Ώπυ ηδ ιζα ζηζβιή ζηδκ άθθδ, δ γςή ήνεε α-

κάπμδα. Θαξ εηυπδηε δ ηοηθμθμνία, δεκ επζηνεπυηακε πάκς απυ ηνεζξ (ζοβηεκ-

ηνςιέκμοξ), ηα ηνυθζια, φζηενα απυ δομ-ηνεζξ ιήκεξ εθαηηχεδηακ, χζπμο ελα-

θακίζηδηακ». Ώθθμφ πάθζ  βνάθεζ: «Οα ναδζυθςκα μονθζάγμοκ δζαηαβέξ, ηάεε ιέ-

να κέεξ δζαηαβέξ ηζ υθεξ ηεθεζχκμοκ ιε ηδ θέλδ ΘΏΙΏΟΛΞ…»2.  

πςξ πνμηφπηεζ απυ ιανηονίεξ , μζ Γενιακμί ήηακ πμθφ αοζηδνμί ζηδκ ε-

θανιμβή ηςκ δζαηαβχκ. Δ K. Laterza εοιάηαζ υηζ Γενιακυξ ζηναηζχηδξ ζηυηςζε 

ημπέθα πμο άπθςκε νμφπα ζηδκ ηανάηζα. Οδξ είπε ηάκεζ πνμδβμοιέκςξ παναηή-

νδζδ υηζ είπε απαβμνεοηεί δ ηοηθμθμνία, αθθά εηείκδ ελαημθμφεδζε βζαηί δεκ ημκ 

άημοζε. Δ ίδζα ακαθένεζ υηζ μζ Γενιακμί ιπήηακ ζημ ζπίηζ ημοξ ανάδο, βζαηί έ-

θεββε έκα πμθφ ιζηνυ θςξ απυ ημ πανηί πμο είπακ αάθεζ ζηα πανάεονα βζα ζοζ-

ηυηζζδ. Βίδακ, υιςξ, ιέζα ημοξ Εηαθμφξ αλζςιαηζημφξ πμο είπακ επζηάλεζ ημ  ζπίηζ 

ηζ έηζζ έθοβακ. «Λζ Γενιακμί πηοπμφζακ απυ ιαηνζά, ακ ηάπμζμξ ηαηέααζκε θίβμ 

ζημ πεγμδνυιζμ ηζξ χνεξ απαβυνεοζδξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ», εοιάηαζ δ Β. Γαπανμ-

πμφθμο. Λ παηέναξ ηδξ, πμο δμφθεοε ηδ κφπηα ςξ ηοπμβνάθμξ ζημ «Ιεμθυβμ», 

είπε εζδζηή άδεζα ηαζ, βζα κα ημκ ακαβκςνίγμοκ απυ ιαηνζά μζ ζημπμί ηαζ κα ιδκ 

ημκ πηοπήζμοκ, έθεβε ηάπμζμ ζφκεδια3. 

                                           
1 Γ. Εαηνίδδξ, (1984), ζ.45 – Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 119, 29-4-41 – αν.θ. 122, 2-5-41 – αν.θ.  136, 

16-5-41- αν.θ. 148, 28-5-41 - Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 8995, 29-5-41. 
2 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 20. 
3 Ώκηίεεηεξ είκαζ μζ ειπεζνίεξ ημο Γ. Θεμημηά ζηδκ Ώεήκα: «Θε ημοξ Γενιακμφξ οπάνπεζ πενζζζυηενδ 

εθεοεενία, εκχ μζ Εηαθμί ηδκ χνα ημο κοπηενζκμφ ζοκαβενιμφ ζοθθάααζκακ ημοξ δζααάηεξ ηαζ ηαιζά 
θμνά πονμαμθμφζακ ηαζ ζηυηςκακ. Ζαζ μζ Γενιακμί πονμαμθμφκ…, υιςξ ζημκ αένα βζα ηα θχηα…» Γ. 

Θεμημηάξ, (π.π.), ζ.442-3. 



 194 

 

 

Ομ ηηήνζμ ηδξ Γενιακζηήξ Αζμίηδζδξ, επί ηςκ μδχκ Θαζγχκμξ ηαζ Βνιμφ, υπςξ ζχ-

γεηαζ ζήιενα. 

Μνμηεζιέκμο κα εκδιενχζμοκ ημκ πθδεοζιυ βζα ημοξ υνμοξ ηδξ δζμίηδζήξ 

ημοξ, μζ Γενιακμί ακαημίκςζακ ιζα ζεζνά εκενβεζχκ (ζοβηεκηνχζεζξ, απενβίεξ, 

οπυεαθρδ αζπιαθχηςκ ή λέκςκ ζηναηζςηχκ, αμήεεζα ζηδ δζαθοβή ημο άιαπμο 

πθδεοζιμφ ή ηδκ δζαννμή εζδήζεςκ ζε ιδ ηαηαηηδιέκεξ αηυιδ πενζμπέξ  η.α.) πμο 

παναηηδνίγμκηακ επενζηέξ ηαζ δζχημκηακ αοζηδνά1. Λζ ηάημπμζ δδιυζζαξ ηαζ ζδζς-

ηζηήξ πνήζεςξ αοημηζκήηςκ οπμπνεχεδηακ κα ηα δδθχζμοκ, εκχ εεςνήεδηε αλζ-

υπμζκδ πνάλδ πμο ζζμδοκαιμφζε ιε ζαιπμηάγ δ οπεναμθζηή αβμνά ηνμθίιςκ ηαζ 

εζδχκ πνχηδξ ακάβηδξ. Ώπαβμνεφηδηακ αηυια υπμζεξ εηδδθχζεζξ επέηνζκακ ηα 

βεβμκυηα ημο πμθέιμο ή πνυααθακ ηα ζφιαμθα ηαζ ηδκ πμθζηζηή ηςκ ζοιιαπζηχκ 

Αοκάιεςκ. Οαοηυπνμκα πενζυνζζακ ηδκ εκδιένςζδ ηςκ Βθθήκςκ ζηζξ θμβμηνζιέ-

κεξ εθδιενίδεξ ηαζ ημοξ ναδζμθςκζημφξ ζηαειμφξ Ώεήκαξ ηαζ ΐενμθίκμο 2. Θε δζα-

ηήνολή ημοξ απαζημφζακ απυ ημκ πθδεοζιυ ηοθθή οπαημή ζηζξ δζαηαβέξ ημοξ ηαζ 

απμθοβή ηάεε είδμοξ ακηίζηαζδξ, πνμηεζιέκμο κα ηφπμοκ ηαθήξ ιεηαπείνζζδξ ηαζ 

ζεααζιμφ ηδξ πενζμοζίαξ ημοξ απυ ημκ βενιακζηυ ζηναηυ3.  

Λζ απαβμνεφζεζξ δδιζμφνβδζακ αζθοηηζηυ ηθίια ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ηςκ 

                                           
1 Βθ. «Οαποδνυιμξ», αν.θ. 2601, 7-5-41 - Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 8977, 8-5-41. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 127, 7-5-41 –αν.θ. 163, 15-6-41 - αν.θ. 136, 16-5-41 – Βθ. «Οδθέβναθμξ», 
αν.θ. 8970, 1-5-41.   
3 Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 8976, 7-5-41. 
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πμθζηχκ. Ώκ ηαζ απμηεθμφκ απυννμζα ημο ηαημπζημφ ηαεεζηχημξ ηαζ ζηδκ μοζία 

οπαβμνεφμκηαζ απυ αοηυ, μζ πενζζζυηενεξ ακαημζκχζεζξ απαβμνεφζεςκ οπμβνά-

θμκηαζ απυ ηδκ εθθδκζηή αζηοκμιία ή άθθα διεδαπά δζμζηδηζηά υνβακα. Λ επίζδ-

ιμξ ηαζ ηαηδβμνδιαηζηυξ ηυκμξ, δ ζοκεπήξ οπυικδζδ ηςκ αοζηδνχκ πμζκχκ πμο 

έπμκηαζ ηάεε δζαηαβήξ έπμοκ πνμθακή ζηυπμ κα πνμηαθέζμοκ θυαμ βζα ηδκ α-

πμηνμπή πανάααζήξ ημοξ. ιςξ, πανά ηδκ αοζηδνυηδηα ηαζ ημοξ πενζμνζζιμφξ , 

υπςξ ήδδ έπεζ ακαθενεεί, ζε πενζπηχζεζξ δζαθμνχκ ιεηαλφ Βθθήκςκ ηαζ ζηαθζηχκ 

ζηναηεοιάηςκ πμο ηαηέθεακακ ζηδκ πυθδ, μζ Γενιακμί δζηαίςκακ ηδκ εθθδκζηή 

πθεονά, πζεακυηαηα θυβς ηδξ πενζθνυκδζδξ πμο έκζςεακ βζα ημοξ δηηδιέκμοξ 

ζοιιάπμοξ ημοξ1. 

 

Β. ΓΔΡΔΟΖ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΡΖΠ ΓΔΟΚΑΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ  

α. Γείγκαηα θαιήο ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνλ πιεζπζκό 

Θεηά ηδκ ζοκεδημθυβδζδ ηςκ Εηαθχκ ηαζ ηδκ επζαμθή ηδξ δζηήξ ημοξ δζμί-

ηδζδξ ζπεδυκ ζε υθδ ηδ πχνα, μζ Γενιακμί πνμζπάεδζακ κα δείλμοκ έκα ηαθφηε-

νμ πνυζςπμ απυ ημοξ πνχδκ ζοιιάπμοξ ημοξ2, κα ηενδίζμοκ ηδ ζοιπάεεζα ημο 

εθθδκζημφ πθδεοζιμφ, πνμηεζιέκμο κα πενζμνίζμοκ ηοπυκ ακηζδνάζεζξ ηαζ κα ε-

λαζθαθίζμοκ ιία πςνίξ πνμαθήιαηα ηαημπή. Γζα ημ ζημπυ αοηυ πνμέαδζακ ζε μ-

νζζιέκεξ πνάλεζξ ηαθήξ εεθήζεςξ πμο δεκ ημοξ ηυζηζγακ ζδζαίηενα αθθά έδεζπκακ 

θζθζηυ ηαζ θζθεθεφεενμ πνυζςπμ, ημ μπμίμ ημκίζηδηε έκηεπκα απυ ημκ ηφπμ ηαζ 

ημοξ άθθμοξ πνμπαβακδζζηζημφξ ιδπακζζιμφξ.  

Δ δπζυηενδ πμθζηζηή ηςκ Γενιακχκ λεηζκά ιε δζάββεθια ημο πενζθενεζαημφ 

δζμζηδηή Ιμσιάζηεν πνμξ ημκ εθθδκζηυ θαυ, ζε θζθζηυ ζπεδυκ ηυκμ, ζημ μπμίμ γδ-

ηά κα δείλμοκ ηαζ μζ πμθίηεξ ακάθμβδ δζαθθαηηζηή ζηάζδ 3. Ώημθμοεμφκ ιζα ζεζνά 

εκενβεζχκ ζημ ίδζμ ηθίια. Έηζζ, εκχ αιέζςξ ιεηά ηδκ ακάθδρδ ηδξ δζμίηδζδξ α-

παβμνεφηδηε δ ηαημπή ναδζμθχκςκ ή δ επζζηνμθή ζημοξ ηαηυπμοξ υζςκ ήδδ εί-

πακ παναδμεεί, ζε θίβεξ ιένεξ επζζηνέθμοκ ζημοξ πμθίηεξ ηα ναδζυθςκα 4 πμο  εί-

πακ ηναηήζεζ μζ ζηαθζηέξ ανπέξ βζα κα ελαζθαθίζμοκ ημκ έθεβπμ ζηδκ εκδιένςζδ. 

Ζαηανβμφκ, αηυια, ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ Εηαθχκ πμο απαβυνεοακ ηδκ εθεφεενδ αθζεία 

                                           
1 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 33. 
2 Ομκ ίδζμ ζημπυ ελοπδνεημφζακ, άθθςζηε, δ απμηαηάζηαζδ ηδξ εθθδκζηήξ δζμίηδζδξ ζηα Βπηάκδζα, 

μζ θήιεξ πενί ζηακμπμίδζδξ ηςκ «εεκζηχκ εθπίδςκ» βζα ηδκ Ζφπνμ ηαζ ηα Αςδεηάκδζα, ηαεχξ ηαζ ηα 
αοζηδνά ιέηνα ηαηά ηδξ ηενδμζημπίαξ ηαζ ημο ιαοναβμνζηζζιμφ, υπςξ είδαιε ζε πνμδβμφιεκα ηεθά-

θαζα. Ρ. Φθάσζεν, (1995), η. ΐ΄, ζ. 283-4, 290-1.  
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 226, 12-9-43. 
4 Ζαηά ηδ ιανηονία ημο ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμο, μζ ηαηαηηδηέξ δεκ ηνάηδζακ ηα ναδζυθςκα αθθά ηα 

ζθνάβζζακ, έηζζ χζηε κα πζάκμοκ ιυκμ ηδ ζοπκυηδηα ημο ναδζμθςκζημφ ζηαειμφ ηδξ Ώεήκαξ. 
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ζηζξ πανάηηζεξ πενζμπέξ, ηδκ οπμπνέςζδ ηςκ πμθζηχκ κα παίνκμοκ άδεζα απυ ηζξ 

ανπέξ ηαημπήξ βζα ηα ηαλίδζα ημοξ ηαζ ηδκ θμνμθμβία επί ηςκ ειπμνεοιάηςκ. 

Ξηδκ Μάηνα μ ζηναηζςηζηυξ δζμζηδηήξ Ιμσιάζηεν παναηείκεζ, ιε δζηή ημο πνςημ-

αμοθία, ηδκ χνα απαβυνεοζδξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ, απυ ηζξ 7ιι , πμο ίζποε βζα ηδκ 

οπυθμζπδ πχνα, ζηζξ 10 ιι, ιε ημκ υνμ ηδξ πθήνμοξ πεζεανπίαξ ηαζ ηήνδζδξ ηδξ 

ηάλδξ απυ ημκ πθδεοζιυ1.  

 

Δ θζθζηή ακαημίκςζδ ημο ζηναηζςηζημφ δζμζηδηή Ιμσιάζηεν δδιμζζεοιέκδ ζημκ 

ηφπμ. Βθ.«Ιεμθυβμξ», αν.θ. 226, 12 -9-43 

Λζ Γενιακμί δείπκμοκ αηυια δζαηεεεζιέκμζ κα ηζιςνήζμοκ ηαζ ηοπυκ πανεη-

ηνμπέξ ημο ζηναημφ ηαημπήξ, δίκμκηαξ ηδκ δοκαηυηδηα ζε ηάεε πμθίηδ κα οπμ-

αάθθεζ ηα πανάπμκά ημο ζηζξ ζηναηζςηζηέξ ανπέξ.  Γκςνίγμκηαξ ηδκ δοζανέζηεζα 

πμο είπε πνμηαθέζεζ δ ζηάζδ ηςκ πνχδκ ζοιιάπςκ ημοξ υζμκ αθμνά ζηζξ  θεδθα-

ζίεξ ηαζ αοεαίνεηεξ ηαηαζπέζεζξ, απμθάζζζακ ηδκ παναπμιπή ζε ζηναημδζηείμ 

υζςκ ζηναηζςηχκ πνμέααζκακ ζε ηέημζεξ εκένβεζεξ 2. 

Ομ θζθεθεφεενμ ηθίια πμο δδιζμονβήεδηε ηζξ διένεξ εηείκεξ επέηνερε ηδκ 

εκημκυηενδ ηίκδζδ ηςκ ακηζζηαζζαηχκ μνβακχζεςκ ζηδκ Μάηνα: υπθα αβμνάγμκ-

ηακ ηαεδιενζκά «ζημ δνυιμ» απ΄ημ ΒΏΘ, ζφκδεζιμζ ηδξ Ξοιιαπζηήξ απμζημθήξ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 230, 17-9-43 – αν.θ. 227, 14-9-43 – αν.θ. 238, 26-9-43. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 231, 18-9-43 - Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 171-4. Ξηα πθαίζζα αοηήξ ηδξ πνμζπάεε-

ζαξ μζ Γενιακμί επέζηνερακ ηαηαζπεεέκηα απυ ημοξ Εηαθμφξ αβαεά, εηηέθεζακ μνζζιέκμοξ ιαοναβμ-

νίηεξ, αηυια ηαζ ιενζημφξ απ΄ημοξ πζμ ιζζδημφξ ζημκ πθδεοζιυ ζοκενβάηεξ ηςκ Εηαθχκ. Βπζπθέμκ 
αφλδζακ πνμζςνζκά ηδκ εζζαβςβή ηνμθίιςκ ηαζ πνοζχκ θζνχκ ςξ ιέζμ ζοβηνάηδζδξ ημο πθδεςνζζ-

ιμφ. Ρ. Φθάσζεν, (1989), ζ. 365.  
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ηζκμφκηακ εθεφεενα ζηδκ πυθδ, ζοζηέρεζξ ηαζ ζοκεκκμήζεζξ έθααακ πχνα  πςνίξ 

ζδζαίηενεξ πνμθοθάλεζξ1.  

Θία αηυια εκηοπςζζαηή ηίκδζδ, πμο αζθαθχξ εα είπε επζπηχζεζξ ζηα α ζζ-

εήιαηα ημο πθδεοζιμφ, ήηακ δ απεθεοεένςζδ, απυ ηζξ πνχηεξ ιένεξ ηδξ βενια-

κζηήξ δζμίηδζδξ, εηαημκηάδςκ θοθαηζζιέκςκ απυ ηζξ θοθαηέξ ηαζ ηα ζηναηυπεδα 

ζοβηέκηνςζδξ ηςκ Εηαθχκ. Λζ έβηθεζζημζ εεςνήεδηακ υηζ είπακ θοθαηζζηεί άδζηα 

ηαζ ημ ιέηνμ πνμαθήεδηε ςξ απυδεζλδ υηζ μζ Γενιακμί δζαηαηέπμκηαζ απυ αζζεή-

ιαηα δζηαζμζφκδξ2.  

Έκα ιήκα ανβυηενα, μ Γενιακυξ θνμφνανπμξ Schmith επζζηέπηεηαζ ηζξ θο-

θαηέξ Θανβανίηδ ηαζ απεθεοεενχκεζ ημοξ ηεθεοηαίμοξ μηηχ ηναημφιεκμοξ . Βπί-

ζδξ, ζηα ζπμθεία Θανμφδα δζαηάζζεζ ηδκ απεθεοεένςζδ πμθθχκ ηναημοιέκςκ 

οπμζπυιεκμξ υηζ εα πνάλεζ ημ ίδζμ ηαζ βζα ημοξ  πενζζζυηενμοξ απ΄ημοξ οπυθμζπμ-

οξ. Ώοηή ηδ θμνά, υιςξ, δ απυθοζδ ηςκ ηναημοιέκςκ πνδζζιμπμζείηαζ ζακ εοηα-

ζνία πνμπαβάκδαξ ηαζ ζοκμδεφεηαζ απυ ηδκ πνμεζδμπμίδζδ βζα ακηίπμζκα ηαζ ζοθ-

θήρεζξ αηυιςκ (αδζάθμνμ ακ είκαζ έκμπμζ ή αεχμζ), ζε πενίπηςζδ πμο ζοκεπζζημ-

φκ ηα ζαιπμηάγ ηαζ μζ δμθμθμκίεξ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ.  

Ξφιθςκα ιε ηδ θμβζηή ημο θνμφνανπμο, μ βενιακζηυξ ζηναηυξ δεκ είκαζ 

οπμπνεςιέκμξ κα ράπκεζ ημοξ ακηάνηεξ αθθά  ιαγί ιε ημοξ έκμπμοξ εα οπμθένμοκ 

ηαζ μζ αεχμζ. Μανάθθδθα, υιςξ, εηθνάγεζ ηδ θφπδ ημο βζα ηα δεζκά πμο εα οπμζ-

ηεί μ πθδεοζιυξ απυ ηζξ ζηθδνέξ εκένβεζεξ ημο βενιακζημφ ζηναημφ, ελαζηίαξ ιζαξ 

ιζηνήξ, υπςξ οπμζηδνίγεζ, μιάδαξ ακηζθνμκμφκηςκ. Γζ ‘ αοηυ ηάκεζ έηηθδζδ ζημκ 

παηνζκυ θαυ ηαζ ζδζαίηενα ζημοξ θοθαηζζιέκμοξ κα ζοκενβαζημφκ ιε ηζξ ανπέξ 

ηαημπήξ. Οαοηυπνμκα ηαζ μζ μζημβέκεζεξ ηςκ πνχδκ ηναημφιεκςκ εα πνέπεζ κα 

αζηήζμοκ υθδ ηδκ επζννμή ημοξ, χζηε κα ημοξ απμηνέρμοκ απυ κέεξ επζηίκδοκεξ 

εκένβεζεξ3.  

Δ επυιεκδ θμνά πμο ακαθένεηαζ αικδζηία ζε ηναημφιεκμοξ πμθίηεξ είκαζ 

ζηζξ 25 Ώπνζθίμο ημο 1944, δδθαδή ζηδκ επέηεζμ βεκεεθίςκ ημο Ρίηθεν, ιε ηδκ 

μπμία αικδζηεφηδηακ υθμζ μζ ηαηαδζηαζεέκηεξ ζε πνδιαηζηέξ πμζκέξ ή θοθάηζζδ 

ιέπνζ δφμ πνυκζα, ςξ απυδεζλδ ηδξ ακαβκχνζζδξ απυ ημοξ Γενιακμφξ ηδξ «άρμβδξ 

ζηάζδξ» ημο ιεβαθφηενμο ιένμοξ ημο εθθδκζημφ πθδεοζιμφ4.  

Ππήνπακ, υιςξ, ηαζ πμθθμί Μαηνζκμί πμο αβςκζχκηαξ βζα ηδκ ηφπδ ηςκ 

ζοββεκχκ ημοξ ηαηέθεοβακ ζημ Ιμιάνπδ (ακ ηαζ μ ίδζμξ δήθςκε ακανιυδζμξ) βζα 

                                           
1 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 79. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 226, 12-9-43– αν.θ. 238, 26-9-43. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 265, 28-10-43 - Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 265, 28-10-43. 
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 98, 25-4-44. 
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κα ιεζμθααήζεζ ζηζξ βενιακζηέξ ανπέξ βζα ηδκ απμθοθάηζζή ημοξ ή βζα κα πζζημ-

πμζήζεζ ηδκ ηαθή δζαβςβή ηαζ ημ θνυκδιά ημοξ1. Μανυηζ μ Ιμιάνπδξ οπμζηδνίγεζ 

πςξ ηέημζεξ εκένβεζεξ ιπμνμφζακ κα έπμοκ μδοκδνέξ ζοκέπεζεξ βζα ημοξ ζοθθδθ-

εέκηεξ, ιανηονίεξ Βαναζμπαηνζκχκ αεααζχκμοκ υηζ μζ πνμζςπζηέξ βκςνζιίεξ ηαζ δ 

δςνμδμηία ιπμνμφζακ κα παίλμοκ απμθαζζζηζηυ νυθμ ζηδκ απεθεοεένςζδ ηνα-

ημοιέκςκ ηαζ ιάθζζηα Βαναίςκ2.  

Λ ΐ. Μνζμκάξ ηαηάθενε κα απμθοθαηζζηεί  ιε πανυιμζμ ηνυπμ. Λ παηέναξ 

ημο ενβαγυηακ ζηδκ ίδζα επζπείνδζδ ιε ηάπμζμκ ζοκενβάηδ ηςκ Γενιακχκ, μ μ-

πμίμξ ιεζμθάαδζε ζημκ ζηναηδβυ Θπμη. «Μζάκεζ ημκ ζηναηδβυ Θπμη ηαζ ημο θέεζ, 

έηζζ ηζ έηζζ. Έκα παζδί δζηυ ιαξ ημ πζάζακε ηζ έβναθε ζημοξ ημίπμοξ. Ηέεζ (μ Γεν-

ιακυξ) ―κα ημ αβάθμοιε ημ παζδί, αθθά λένεζξ εα ηζκδοκέρεζ δ γςή ιμο‖. Μμοθή-

ζαιε έκα πςνάθζ 4 ζηνέιιαηα ηαζ δχζαιε 100 θίνεξ πνοζέξ. Ζαζ ιε παίνκεζ μ ίδ ζ-

μξ, υηζ εα ι΄ακαηνίκεζ, ηαζ ιε πδβαίκεζ εηεί πμο έιεκε. Θε ηαηεαάγεζ ζ΄έκα οπυ-

βεζμ ηαζ αάγεζ έκακ, έηακε υηζ ιε αανμφζε ηαζ θέεζ: -Ξημφγε, θχκαγε. Ββχ θχκαγα 

βζα κ΄αημφκ μζ άθθμζ υηζ ιε δένκακε.  ...Ομ ίδζμ ανάδο πμο πήνε ηα θεθηά ιε ζο-

κυδερε Γενιακυξ ηαζ ιε πήβε ζημ ζπίηζ εκυξ εείμο ιμο ζηα Γανμοπθέσηα ηαζ 

ι΄άθδηε». Ζαζ απυ άθθεξ πενζπηχζεζξ πνμηφπηεζ υηζ, πανά ηδκ αοζηδνυηδηά ημ-

οξ, μζ Γενιακμί δεκ ήηακ πάκηα αδζάθεμνμζ. Ξφιθςκα ιε ηδκ ιανηονία ημο ΐ. 

Θακευπμοθμο, μ εείμξ ημο ζοκεθήθεδ απυ Γενιακυ ζηναηζχηδ ηναηχκηαξ ναδζυ-

θςκμ αζθνάβζζημ, πανά ηδκ αοζηδνή δζαηαβή. ιςξ, «ημο έδςζε πνήιαηα, ημ 

ζθνάβζζε ηαζ υθα ήηακ ιέθζ-βάθα. Αζαθμνεηζηά εα είπε άζπδια ιπθελίιαηα».  

Άθθεξ θμνέξ, επίζδια μζ Γενιακμί δζμζηδηέξ πανειααίκμοκ ζε οπμεέζεζξ 

ηδξ εθθδκζηήξ δζμίηδζδξ γδηχκηαξ ελοπδνεηήζεζξ βζα «δζημφξ ημοξ» ακενχπμοξ. Λ 

πθδνελμφζζμξ ημο Νάζπ βζα ηδκ Βθθάδα γήηδζε απυ ημκ οπμονβυ Βζςηενζηχκ κα 

επέιαεζ, πνμηεζιέκμο κα εηπθδνςεμφκ μζ θζθμδμλίεξ ημο οπαθθήθμο ημο Αήιμο 

Μαηνέςκ Ώ.Γ. κα πνμαζααζηεί ζε δζεοεοκηή θυνςκ ημο Αήιμο. Ξημ εοβεκζηά δζα-

ηοπςιέκμ αίηδιά ημο, μ Γενιακυξ αλζςιαημφπμξ  ημκίγεζ υηζ μ εκ θυβς πμθίηδξ 

(πμο ηαηέθοβε ζημ Γενιακζηυ Μνμλεκείμ ηδξ Μάηναξ βζαηί δεκ έθααε απάκηδζδ 

απυ ημοξ ανιυδζμοξ) είκαζ απμδεδεζβιέκα βενιακυθζθμξ  ηαζ δζχπεδηε βζα ημ θνυ-

κδιά ημο ηυζμ ζημκ Ώ΄παβηυζιζμ πυθειμ, υζμ ηαζ ζημκ πνυζθαημ. Άθθςζηε ηα 

θνμκήιαηά ημο επζηαθείηαζ ζοκεπχξ ηαζ μ ίδζμξ μ εκδζαθενυιεκμξ ζηδκ επζζημθή 

ημο πνμξ ηδ βενιακζηή πνεζαεία , ιε ηδκ μπμία γδηά ηδ ιεζμθάαδζή ηδξ. Εδζαίηενδ 

ζδιαζία έπεζ ημ αολδιέκμ εκδζαθένμκ ημο Γενιακμφ πθδνελμφζζμο βζα ημ εέια, 

αθμφ ηαζ ηδθεθςκζηή επζημζκςκία ιε ημκ οπμονβυ πνμδβήεδηε ηδξ επζζημθήξ ημο 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.244, 3-10-43. 
2 M. Matsas, (1997), ζ. 189-190. 
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ηαζ γήηδζε κα εκδιενςεεί πνμζςπζηά βζα ημ απμηέθεζια πμο εα πνμέηοπηε απυ 

ηζξ εκένβεζέξ ημο1. 

Βηηυξ απυ ηζξ απμθοθαηίζεζξ ηαζ δζεοημθφκζεζξ, δ  δδιζμονβία θζθζημφ ηθί-

ιαημξ ηαθθζενβείηαζ ηαζ ιε άθθεξ εηδδθχζεζξ ηαθήξ εέθδζδξ ηςκ Γενιακχκ. Ξηδκ 

επέηεζμ ηδξ 25δξ Θανηίμο ημο ΄44 μζ Γενιακμί πνμζπάεδζακ κα δείλμοκ υηζ δεκ 

θμαμφκηαζ ημοξ εεκζημφξ εμνηαζιμφξ. Ξε ακηίεεζδ ιε ημοξ Εηαθμφξ, επέηνερακ 

υπζ ιυκμ ηδ δμλμθμβία ζηδ Θδηνυπμθδ αθθά ηαζ ηδκ ανβία ζηα ηαηαζηήιαηα, α-

ηυια ηαζ ζδιαζμζημθζζιυ δδιμζίςκ ηαζ ζδζςηζηχκ ηηδνίςκ. Λζ ίδζμζ δζαηήνοηηακ 

υηζ αβςκίγμκηαζ βζα ηα ζδακζηά βζα ηα μπμία αβςκίζηδηακ ηαζ μζ Έθθδκεξ ημ ΄21, βζ 

αοηυ ηαζ δεκ έκζςεακ ηίκδοκμ απυ ημκ πακδβονζηυ εμνηαζιυ. Μμθφ πενζζζυηενμ 

ιάθζζηα, αθμφ δεκ επεδίςηακ ηδκ ιυκζιδ ηαημπή ηδξ πχναξ αθθά ηδκ οπενάζπζζή 

ηδξ απυ ημοξ Άββθμοξ2.  

Βπίζδξ, άνενμ ημο ιδηνμπμθίηδ Δθείαξ Ώκηχκζμο ηαζ δναζηήνζμο ιέθμοξ 

ημο ΒΏΘ βζα ηδκ εεκζηή βζμνηή ακάβηαζε ηζξ βενιακζηέξ ανπέξ κα δχζμοκ απάκ-

ηδζδ, ιέζς ημο ηφπμο, (ιε ηδκ οπμβναθή Λ Γενιακζηυξ ζηναηυξ Μεθμπμκκήζμο) 

πνμαάθθμκηαξ ηζξ βκςζηέξ εέζεζξ ημοξ: δεκ δζεηδζημφκ ζπζεαιή εθθδκζημφ εδάθμ-

οξ αθθά ανίζημκηαζ βζα κα οπεναζπίζμοκ ηδκ Βθθάδα απυ ημοξ Άββθμοξ, μζ Γεν-

ιακμί απεθεοεένςζακ ημοξ Έθθδκεξ ζηναηζχηεξ αζπιαθχημοξ ηαηά ηδκ πανάδμζδ 

ηδξ πχναξ ηαζ ημοξ θοθαηζζιέκμοξ απυ ημοξ Εηαθμφξ  ιεηά ηδκ ζοκεδημθυβδζδ, μζ 

Άββθμζ ηαζ μζ Ξμαζεηζημί είκαζ οπεφεοκμζ βζα ηδκ δδιζμονβία ημο ακηάνηζημο ηαζ ηα 

ακηίπμζκα ζε αάνμξ ηςκ πμθζηχκ3. 

β. Αληηζηξνθή θιίκαηνο 

Σζηυζμ, ηα πνμακαθενεέκηα ιέηνα απμδείπηδηε βνήβμνα υηζ ήηακ απθχξ 

ιέζα εκηοπςζζαζιμφ, αθμφ πμθθέξ απυ ηζξ απαβμνεφζεζξ πμο ηαηανβήεδηακ επα-

κήθεακ δουιζζζ ιήκεξ ανβυηενα. Ώπαβμνεφηδηακ ηαζ πάθζ ηα ηαλίδζα πμθζηχκ ηαζ δ 

ηοηθμθμνία θμνηδβχκ αοημηζκήηςκ, πςνίξ ηδκ άδεζα ηςκ ηαημπζηχκ ανπχκ. Ώπα-

βμνεφηδηε, επίζδξ, μπμζαδήπμηε επζημζκςκία εθθδκζηχκ οπδνεζζχκ ηαζ πμθ ζηχκ ιε 

ιειμκςιέκεξ βενιακζηέξ οπδνεζίεξ ή ημ ακηίζηνμθμ, πςνίξ ηδκ ιεζμθάαδζδ ηδξ 

βενιακζηήξ πενζθενεζαηήξ δζμίηδζδξ. Οα ναδζυθςκα ζθναβίζηδηακ πνζκ παναδμ-

                                           
1 Δ απακηδηζηή επζζημθή ημο Αήιμο Μαηνέςκ απανζειεί ιζα ζεζνά απυ ηοπζημφξ (δεκ οπάνπεζ ηεκυ εέ-

ζεςξ, πνμζεθήθεδ ςξ οπενάνζειμξ ηαζ βζ αοηυ είκαζ πανάκμιδ δ ηαηά πνμαβςβή ηαηάθδρδ ακχηενδξ 
εέζδξ) ηαζ μοζζαζηζημφξ θυβμοξ (δεκ έπεζ μ οπμρήθζμξ ηζξ απαζημφιεκεξ βναιιαηζηέξ βκχζεζξ, ζοιπε-

νζθένεηαζ ςξ ανβυιζζεμξ ζηδ εέζδ πμο ηαηέπεζ ήδδ) βζα ημοξ μπμίμοξ δεκ ιπμνμφζε κα βίκεζ δεηηυ ημ 

αίηδια ημο Ώ.Γ.  ΕΏΠ.Βλ., ηαη.ηοα., Φ. 24/1942. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 72, 25-3-44 - αν.θ.82, 6-4-44 – αν.θ. 115, 14-5-44. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.115, 14-5-44. 
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εμφκ ζημοξ ηαηυπμοξ ημοξ, χζηε κα εθέβπμκηαζ μζ ζηαειμί πνυζααζδξ1.  

Λζ απαβμνεφζεζξ αθμνμφζακ ιέπνζ ηαζ ζημκ ηνυπμ δζαζηέδαζδξ ηςκ πμθζ-

ηχκ. Θε δζαηαβή ημο ζηναηζςηζημφ δζμζηδηή Μαηνχκ, απαβμνεφηδηακ μζ δζαζηε-

δάζεζξ ημο ηφπμο «surprise party», θυβς ηδξ εκηφπςζδξ πμο είπε δδιζμονβδεεί 

υηζ ζ΄αοηέξ βίκμκηακ ένακμζ βζα ακηζζηαζζαημφξ ζημπμφξ2. Ώθθά ηαζ δ αικδζηία 

πμο δυεδηε απυ ημκ Γενιακυ δζμζηδηή Ιμσιάζηεν, ιε ηδκ μπμία παναβνάθμκηακ 

ηα αδζηήιαηα πμο δζαπνάπεδηακ ηαηά ηςκ Εηαθχκ,  απμδείπηδηε ρεφηζηδ. Μμθθμί 

πμο ηαηαγδημφκηακ ηαζ ηνφαμκηακ πίζηερακ ζηζξ ελαββεθίεξ ηαζ λακαβφνζζακ ζηα 

ζπίηζα ημοξ, αθθά μζ Γενιακμί είπακ ιάεεζ ηα μκυιαηά ημοξ ηαζ έζπεοζακ κα ημοξ 

ζοθθάαμοκ3.  

Εδζαίηενμζ πενζμνζζιμί οπήνπακ επί βενιακζηήξ δζμίηδζδξ βζα μνζζιέκεξ ηα-

ηδβμνίεξ πμθζηχκ. Λζ οπήημμζ επενζηχκ πνμξ ηδ Γενιακία πςνχκ ηαηαβνάθδηακ 

απυ ημ βενιακζηυ θνμονανπείμ ιε ηδκ οπμπνέςζδ κα πανμοζζάγμκηαζ ζηζξ ανιυ-

δζεξ ανπέξ ηαζ κα δδθχκμοκ ηάεε αθθαβή ηδξ ηαημζηίαξ ημοξ. Μανυιμζα ακαθένε-

ηαζ ηαζ οπμπνεςηζηή πανμοζίαζδ ηςκ Εηαθχκ πμθζηχκ ζημ θνμονανπείμ4. Κεπς-

νζζηή, αέααζα, ιεηαπείνζζδ είπε δ εανασηή ημζκυηδηα ηδξ Μάηναξ, βζα ηδκ ηφπδ ηδξ 

μπμίαξ εα ιζθήζμοιε δζελμδζηά ζημ ακάθμβμ ηεθάθαζμ.  

Λζ πμθθαπθέξ απαβμνεφζεζξ δδιζμονβμφζακ έκα αζθοηηζηυ ηθμζυ ζημοξ πμ-

θίηεξ ηαζ μζ πανααάηεξ ημοξ είπακ κα ακηζιεηςπίζμοκ ζμαανά επαηυθμοεα. Βπί 

βενιακζηήξ ηαημπήξ θεζημονβμφζε ζηδκ Μάηνα έηηαηημ βενιακζηυ ζηναημδζηείμ 

πμο ηαηαδίηαγε Έθθδκεξ πμθίηεξ βζα πανάααζδ ηςκ δζαηαβχκ ηαζ εθθδκζηυ ζηνα-

ημδζηείμ πμο δίηαγε οπμεέζεζξ πενί ηδξ αζθάθεζαξ  ημο ημζκςκζημφ ηαεεζηχημξ5.  

Ξηζξ ζοκήεεζξ πναηηζηέξ ηςκ Γενιακχκ ακήηακ ηαζ μζ μιαδζηέξ ζοθθήρεζξ 

μιήνςκ ιεηαλφ αεχςκ πμθζηχκ, ςξ ακηίπμζκα βζα εκένβεζεξ ηςκ ακηανηχκ. Ομ 

εηθμαζζηζηυ ιέηνμ πνμηάθεζε ηζξ δζαιανηονίεξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Μεθμπμκκήζμο, 

μζ μπμίμζ, ζε έββναθυ ημοξ πνμξ ημκ Βνοενυ Ξηαονυ, δζεηηναβςδμφζακ ιε θεπημ-

ιένεζεξ ηζξ επζπηχζεζξ ημο6. Ππυικδζδ πνμξ ηζξ βενιακζηέξ ανπέξ ηαημπήξ ηςκ 

ηακυκςκ ημο Αζεεκμφξ Αζηαίμο πμθέιμο (ζφιθςκα ιε ηδκ ζφιααζδ ηδξ Ράβδξ), 

πμο αθμνμφκ ζηδκ πνμζηαζία ααζζηχκ δζηαζςιάηςκ ηςκ πμθζηχκ βίκεηαζ, ηαηά 

πανάδμλμ ηνυπμ, ηαζ απυ ηδκ ηαημπζηή ηοαένκδζδ. Ξημ έββναθμ βίκεηαζ ακαθμνά 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 294, 1-12-43 – αν.θ. 295, 2-12-43 αν.θ. 297, 4-12-43 – αν.θ.319, 31-12-

43. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 53, 3-3-44. 
3 Ώ. Μαπακδνέμο, (π.π.), ζ.11.  
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 175, 23-7-44 – αν.θ. 75, 29 -3-44. 
5 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 154. 
6 ΕΏΘΘπ., ανπείμ Ι. Αέα, Φ. 262/5, εββν. 113. 
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ζε ζοβηεηνζιέκα άνενα ηδξ δζεεκμφξ ζφιααζδξ, ιε ζδζαίηενδ υιςξ έιθαζδ ζημ 

εέια ηδξ ζφθθδρδξ μιήνςκ, πανυηζ ηαζ άθθα άνενα, υπςξ αοηά πμο αθμνμφκ 

ζηζξ θεδθαζίεξ ηαζ ζημ απανααίαζημ ηδξ γςήξ ηαζ ζδζμηηδζίαξ ηςκ πμθζηχκ, ηα ζνζ-

άγμοκ απυθοηα ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ηαηηζηήξ ηςκ Γενιακχκ1. 

Λζ Γενιακμί ζοκεθάιαακακ αηυια ζηεκμφξ ζοββεκείξ ακηανηχκ βζα κα ημοξ 

ακαβηάζμοκ κα δεπημφκ ηδκ πανεπυιεκδ αικδζηία ηαζ κα  απμζηζνηήζμοκ απ΄ημ 

ακηάνηζημ, υπςξ ιανηονεί απυ πνμζςπζηή ημο ειπεζνία μ ΐ. Μνζμκάξ. Άθθμηε 

πνδζζιμπμζμφκηακ ζηθδνυηενα ιέηνα πίεζδξ. Θανηονείηαζ δ ηαημπμίδζδ ιέπνζ 

εακάημο βοκαίηαξ ακηάνηδ απυ ημ πςνζυ Ώπθαδζά Ώζβίμο, πνμηεζιέκμο κα απμηα-

θφρεζ πμφ ανίζημκηακ μζ ακηάνηεξ ηαζ μ άκηναξ ηδξ. Δ βοκαίηα, ακ ηαζ δεκ βκχνζ-

γε ημ ηαηαθφβζμ ηςκ ακηανηχκ, ζοκεθήθεδ ηαζ ηθείζηδηε ζημ ζπμθείμ ημο πςνζμ-

φ, υπμο οπέζηδ πμθθαπθμφξ αζαζιμφξ ηαζ ααζακζζιμφξ βζα χνεξ. ηακ ημ απυβε-

οια έθοβακ μζ Γενιακμί, ηδκ άθδζακ ακαίζεδηδ. Μέεακε ηδκ επυιεκδ διένα απυ 

ηανδζαηή πνμζαμθή2. 

Λζ αθθεπάθθδθεξ επζεέζεζξ ηςκ ακηανηχκ ηαζ ημ δοζιεκέξ ηθίια πμο δδι ζ-

μονβήεδηε μδήβδζε ημοξ Γενιακμφξ, ημκ Θάζμ ημο ΄44, ζηδκ ηήνολδ ηδξ Μεθμ-

πμκκήζμο ςξ ειπυθειδξ γχκδξ, ιε ζμαανέξ ζοκέπεζεξ βζα ημκ πθδεοζιυ. Ώκάιεζα 

ζηζξ απαβμνεφζεζξ πενζθαιαάκμκηακ ηαζ δ δζαημπή ηάεε ηδθεθςκζηήξ ηαζ ηαποδ-

νμιζηήξ επζημζκςκίαξ, εκχ ακαζηέθθμκηακ δ θεζημονβία υθςκ ηςκ πχνςκ δδιυζζαξ 

ροπαβςβίαξ ηαζ απαβμνεουηακ αοζηδνά δ ηοηθμθμνία ιεηά ηζξ 6 ημ απυβεοια. 

Θάθζζηα, βζα κα δείλμοκ ηδκ απμθαζζζηζηυηδηά ημοξ ζηδκ εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ, 

απυ ηδκ πνχηδ ιένα ζηυηςκακ επζηυπμο  υπζ ιυκμ υπμζμκ ηοηθμθμνμφζε αθθά ηαζ 

υπμζμκ ανζζηυηακ ζημ πανάεονμ ημο ζπζηζμφ ημο ζηζξ 6 ηαζ 1 θεπηυ3.  

Ώηυια ηαζ δ δζακμιή ηδξ αμήεεζαξ ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ, ζδζαίηενα πμθφηζ-

ιδ βζα πενζμπέξ πμο είπακ πονπμθδεεί ηαζ θεδθαηδεεί απυ ηα ζηναηεφιαηα ηαημ-

πήξ, ελανηζυηακ απυ ηδκ έβηνζζδ ηςκ βενιακζηχκ ανπχκ, μζ μπμίεξ ζοπκά ηδκ α-

παβυνεοακ, ακ δεκ είπακ ηθέρεζ πνμδβμοιέκςξ μζ ζηναηζχηεξ ηζξ πνμιήεεζεξ4. 

Ώκ πνμζπαεήζεζ ηακείξ κα ηάκεζ ιζα απμηίιδζδ ηδξ βενιακζηήξ ηαημπήξ, ςξ 

πνμξ ηδκ δπζυηδηα ή ζηθδνυηδηά ηδξ, ημ ζοιπέναζια πνμηφπηεζ απθά απυ ιενζηά 

κμφιενα: Λ ανζειυξ ηςκ εηηεθεζεέκηςκ απυ ημοξ Γενιακμφξ ζηδκ ΏπαΎα ηδκ πε-

νίμδμ απυ 21-4-1944 ςξ 15-10-1944 είκαζ 1.2385. 

                                           
1 ΕΏΠΒλ., ηαη. Ζοα., Φ.5 
2 ZSL, AR.1293/68 – Barch B162/5794. 
3 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 102-3. 
4 ΕΏΘΘπ, ανπείμ Ι. Αέα, Φ. 262/5, εββν. 134, 142, 120 & 141. 
5 Α. Θαβηνζχηδξ, (1949), ζ. 309 
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γ. Δθκεηάιιεπζε εξγαζίαο 

Ξφκημια, μζ Γενιακμί εθάνιμζακ ηζ έκα άθθμ ηνυπμ εηιεηάθθεοζδξ ηδξ 

πχναξ, πένα απυ ημ κα ηδκ απμιογμφκ μζημκμιζηά: ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ ενβαζί-

αξ. Βηηυξ απυ ηζξ επζηάλεζξ ηςκ ιεβάθςκ ενβμζηαζίςκ ηδξ Μάηναξ, πνμζπάεδζακ 

ιε δζαθδιζζηζηέξ εηζηναηείεξ κα πείζμοκ ημοξ πμθίηεξ κα ηαηαηαβμφκ βζα κα δμο-

θέρμοκ ςξ ενβάηεξ ζηα ενβμζηάζζα ηδξ Γενιακίαξ. Ππυζπμκηακ ηαθμφξ ιζζεμφξ 

ηαζ ηάθορδ ηςκ ελυδςκ ιεηαθμνάξ. Ξε ακαημζκχζεζξ ζημκ ηφπμ πανμοζζάγεηαζ ςξ 

ιμκαδζηή εοηαζνία πμο δεκ πνυηεζηαζ κα ημοξ πανμοζζαζηεί ζημ ιέθθμκ. Βπζζδιαί-

κμοκ υηζ βίκμκηαζ δεηηέξ ηαζ μθυηθδνεξ μζημβέκεζεξ, ακ ηα παζδζά είκαζ ζηακά κα 

ενβαζημφκ, εκχ υθμζ πενκμφζακ απυ δςνεάκ ζαηνζηέξ ελεηάζεζξ1.  

Βπεζδή, υιςξ, απμηεθμφζε πάβζα πμθζηζηή ηςκ Γενιακχκ δ εθανιμβή «ημο 

ηανυημο ηαζ ημο ιαζηίβζμο», δ ηαημπζηή ηοαένκδζδ ακαθαιαάκεζ εη ιένμοξ ημοξ 

κα οπεκεοιίζεζ υηζ ημ ηάθεζια βζα ενβαζία ζηδ Γενιακία είκαζ δ αμήεεζα πμο 

πνμζθένμοκ μζ βενιακζηέξ ανπέξ ηαημπήξ ζηδκ επίθοζδ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ α-

κενβίαξ ηαζ ηδξ ζοκαηυθμοεδξ επζαάνοκζδξ ημο πνμτπμθμβζζιμφ. Γζ αοηυ ηαζ δζε-

οηνζκίγεζ υηζ δεκ εα ακεπημφκ κα ελαημθμοεμφκ κα παίνκμοκ επζδυιαηα ακενβίαξ 

ηαηδβμνίεξ ακένβςκ πμο ανκήεδηακ αοηήκ ηδκ πνμζθμνά ηαζ πνμηίιδζακ κα ιεί-

κμοκ ζηδκ Βθθάδα ηαζ κα γμοκ ιε ημ πεκζπνυ επίδμια2. Ομ ιέηνμ είπε ιζηνή απή-

πδζδ πακεθθαδζηά ηαζ αηυια ιζηνυηενδ απυδμζδ απυ ηδκ ενβαζία υζςκ ιεηέαδ-

ζακ ηεθζηά ζηδ Γενιακία. Ηίβμζ , ςζηυζμ, Μαηνζκμί, πζεγυιεκμζ απυ ηδκ πείκα, α-

καβηάζηδηακ κα δδθχζμοκ ζοιιεημπή ζημ πνυβναιια3.  

Άθθμ ιέηνμ ήηακ αοηυ ηδξ οπμπνεςηζηήξ ενβαζίαξ, δ θεβυιεκδ «πνμζςπζηή 

ενβαζία», πμο επζαθήεδηε απυ ηζξ ανπέξ ημο ΄44 ιε αάζδ ηαηαθυβμοξ πμο ζοκ-

ηάζζμκηακ απυ ημ δδιανπείμ ηδξ Μάηναξ. Λ δήιμξ ηαθμφζε ημοξ πμθίηεξ 20-60 

εηχκ κα πνμζθένμοκ οπμπνεςηζηά ενβαζία βζα πέκηε ιένεξ, ζοιιεηέπμκηαξ ζε 

δζάθμνα ένβα βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ αιάπςκ απυ ηζξ αενμπμνζηέξ επ ζδνμιέξ. Οα 

ένβα είπακ οπμδεζπεεί ςξ απαναίηδηα ηαζ απυ ηζξ βενιακζηέξ ανπέξ ηαημπήξ . Βπεζ-

δή υιςξ, εα επζαανφκμκηακ ζμαανά ηα μζημκμιζηά ημο δήιμο, επζαθήεδηε ζε υ-

ζμοξ δεκ ήεεθακ κα δδθχζμοκ ζοιιεημπή κα ελαβμνάζμοκ ηδκ οπμπνέςζδ, χζηε 

κα πνμζθδθεμφκ ζηδ εέζδ ημοξ ενβάηεξ ιε ακηζιζζεία4. Ξημκ ηφπμ ζοκακημφιε, 

επίζδξ, ακαημίκςζδ ημο θνμονανπείμο Μαηνχκ, ιε ηδκ μπμία ηαθμφζε ηαη΄ανπήκ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.29, 4-2-44 – αν.θ. 30, 5-2-44 – αν.θ. 38, 15-2-44. 
2 ΕΏΠ.Βλ., ηαη.ηοα., Φ. 5/1941. 
3 M.Mazower, (1994), ζ. 100-104 - Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 154. 
4 Μναηηζηά δδιμηζηχκ ζοιαμοθίςκ Αήιμο Μαηνέςκ, αν.πν.114/10-2-44 – Ώ.Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 

319 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.48, 26-2-44 – αν.θ. 52, 2-3-44. 
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ημοξ πμθίηεξ πμο βεκκήεδηακ ημ 1923 ηαζ ημ 1924 κα πανμοζζαζημφκ ζηδκ ανιυ-

δζα αζηοκμιζηή δζεφεοκζδ χζηε κα ηαηαβναθμφκ «βζα βεκζηή οπμπνεςηζηή ενβα-

ζία». Αεκ πνμαθεπυηακ απαθθαβή, εκχ πανέπμκηακ πνδιαηζηή αιμζαή ηαζ ηνμθμ-

δμζία ζε υζμοξ ζοιιεηείπακ. Ώκηίεεηα, ζε πενίπηςζδ άνκδζδξ πνμαθεπυηακ ηζ-

ιςνία ιε πνδιαηζηυ πνυζηζιμ, θοθάηζζδ , αηυια ηαζ ηαηακαβηαζηζηά ένβα1.  

Λ Ώ. Θμοββμθζάξ εοιάηαζ υηζ μζ Γενιακμί γήηδζακ ηζ απυ ημ δήιμ Ώζβίμο 

ηαηάζηαζδ πμθζηχκ βζα κα πνμζθένμοκ ενβαζία. Λ δήιανπμξ ηδξ πυθδξ, πμο ήηακ 

δζμνζζιέκμξ απυ ημοξ Γενιακμφξ ηαζ ζοκενβαγυηακ ιαγί ημοξ, ημοξ έδςζε ηδκ ηα-

ηάζηαζδ ηαζ πνμχεδζε ιε ηάεε ηνυπμ ηδκ εθανιμβή ημο ιέηνμο. Ξε ακηίπμζκα, 

ανβυηενα, μζ ακηάνηεξ ημκ εηηέθεζακ.    

 

δ. Ξξνπαγάλδα 

Βηηυξ απυ ηζξ δζαηαβέξ ηαζ ηζξ απαβμνεφζεζξ, μζ  Γενιακμί πνμζπάεδζακ κα  

ηενδίζμοκ ηδκ απμδμπή ή ηδκ ζοκαίκεζδ ημο πθδεοζιμφ, χζηε κα πεηφπμοκ εο-

ημθυηενδ δζμίηδζδ. Γζ αοηυ πνδζζιμπμίδζακ ζοζηδιαηζηή πνμπαβάκδα, ιέζς μιζ-

θζχκ, ιέζς ηςκ εθεβπυιεκςκ απυ ηδ θμβμηνζζία εθδιενίδςκ ηαζ ιέζς ηδξ δδιυ-

ζζαξ ακάνηδζδξ πνμηδνφλεχκ ημοξ2.  

Ώιέζςξ ιεηά ηδκ ζοκεδημθυβδζδ ηςκ Εηαθχκ, ιε μιζθίεξ ημοξ πνμξ ημκ 

πθδεοζιυ, δζεοηνζκίγμοκ υηζ δ πανμοζία ημοξ έπεζ ζημπυ ηδκ αζθάθεζά ημο απυ 

επζεέζεζξ άθθςκ ελςηενζηχκ επενχκ πμο εα πνμηαθέζμοκ ηαηαζηνμθή ζηδ πχνα. 

Γζ αοηυ ηαζ γδημφκ ηδκ ζοκδνμιή ηςκ πμθζηχκ ζηδ δζαθφθαλδ ηδξ ηάλδξ, ιε ακ-

ηάθθαβια ηδκ αμήεεζα ηαζ πνμζηαζία ημο βενιακζημφ ζηναημφ. Δ ζηάζδ αοηή α-

πμηεθεί, ηαηά ηδ βκχιδ ημοξ, ηδκ μοζζαζηζηυηενδ πνμζθμνά ηάεε πμθίηδ πνμξ 

ημκ εαοηυ ημο ηαζ ημ έεκμξ ημο, ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ ακηάνηεξ, μζ μπμίμζ ζηδκ 

μοζία πμθειμφζακ βζα δζηά ημοξ ζοιθένμκηα3. Ομκίγμοκ ηζξ εζνδκζηέξ δζαεέζεζξ ιε 

ηζξ μπμίεξ ήνεακ ζηδκ Βθθάδα ηαζ επζζδιαίκμοκ ημ εαοιαζιυ ημοξ βζα ημκ ανπαίμ 

πμθζηζζιυ. Αδθχκμοκ υηζ δεκ ζημπεφμοκ κα ηναηήζμοκ ηδκ πχνα οπυ ηδκ ηαημπή 

ημοξ, αθθά εέθμοκ ιία Βθθάδα εθεφεενδ ηαζ μκεζνεφμκηα ζ ηδ ιένα πμο εα  βονί-

ζμοκ ζηα ζπίηζα ημοξ4.       

Ξοπκά μζ Γενιακμί πνδζζιμπμζμφκ ςξ ιέζμ πνμπαβάκδαξ πνμηδνφλεζξ, πμθ-

θέξ απυ ηζξ μπμίεξ δδιμζζεφμοκ ζημκ ημπζηυ ηφπμ ή οπμπνεχκμοκ ημκ δήιανπμ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.150, 24-6-44. 
2 Ομ πενζεπυιεκμ ηςκ πνμηδνφλεςκ εηθνάγεζ απυθοηα ηζξ βεκζηέξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ πμο είπακ 

ηεεεί βζα ηδκ πνμπαβακδζζηζηή εηζηναηεία ζηδκ Βθθάδα. Ρ. Φθάσζεν, (1989), ζ. 381. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 231, 18-9-43.  
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 292, 28-11-43 – αν.θ. 82, 6-4-44. 
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ηδξ Μάηναξ κα θνμκηίζεζ κα ημζπμημθθδεμφκ1. Θ΄αοηέξ πνμζπαεμφκ κα ηενδίζμοκ 

ηδκ εφκμζα ηςκ πμθζηχκ ηαζ κα πείζμοκ ημοξ ακηάνηεξ κα αθθάλμοκ ζηάζδ. Ώκα-

θένμκηαζ ζημκ ημιιμοκζζηζηυ ηίκδοκμ , απυ ημκ μπμίμ μζ ίδζμζ «πνμζπαεμφκ κα 

ζχζμοκ» ηδ πχνα ηαζ ημκ ηυζιμ υθμ. Ζαηδβμνμφκ ημοξ ακηάνηεξ  (ημοξ απμηαθμ-

φκ «θδζηέξ») ηαζ επζπεζνμφκ κα ζηνέρμοκ ημοξ πμθίηεξ  εκακηίμκ ημοξ, εβηαθχκ-

ηαξ ημοξ βζα ηδκ παναηχθοζδ ηςκ ζοβημζκςκζχκ, ηδ ζπαηάθδ ημο δδιυζζμο πνή-

ιαημξ (θυβς ηδξ ακαηίκαλδξ βεθονχκ), αηυια ηαζ βζα ημκ πθδεςνζζιυ (θυβς ηδξ 

βεκζηήξ ακαηαναπήξ πμο πνμηαθμφκ)2. Βηθμαίγμοκ ημοξ πμθίηεξ απεζθχκηαξ ιε ηζ-

ιςνία υπζ ιυκμ υζμοξ ζοκενβάγμκηαζ ιε ημοξ ακηάνηεξ αθθά ηαζ υζμοξ οπμηφπ-

ημοκ ζε ηοπυκ εηαζαζιμφξ ημοξ βζα ηάεε είδμοξ πανμπή ή αμήεεζα3.  

Βνςηδιαηζηά δδιζμονβμφκ μζ θενυιεκεξ ςξ βενιακζηέξ πνμηδνφλεζξ πμο 

πνμεζδμπμζμφζακ ημκ πθδεοζιυ βζα επζηείιεκδ επζδνμιή ημοξ, υπςξ ημοθάπζζημκ 

ακαθένεηαζ ζε ζπεηζηή ιανηονία. Ξηζξ 17 Εμοθίμο ημο ΄44 , βενιακζηυ αενμπθάκμ 

ένζλε ζηδκ πενζμπή Φεκεμφ – Γημφναξ πνμηδνφλεζξ μζ μπμίεξ έβναθακ: «Έθθδκεξ 

πνμζμπή! Μνμζμπή! 17,18 ηαζ 19 Εμοθίμο». Μνάβιαηζ, απυ 18 Εμοθίμο λεηίκδζε 

ιεβάθδ εηηαεανζζηζηή επζπείνδζδ πμο έθηαζε ιέπνζ ηδκ πενζμπή. Λζ ειπνδζιμί, μζ 

θεδθαζίεξ ζπζηζχκ ηαζ μζ εηηεθέζεζξ υζςκ πμθζηχκ δεκ ηαηυνεςζακ κα θφβμοκ ε-

πζαεααίςζακ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ πνμεζδμπμζδηζηχκ πνμηδνφλεςκ4.   

Βπζπθέμκ, μζ Γενιακμί, ιέζς μιζθζχκ ηαζ πνμηδνφλεςκ, ζηνέθμκηακ ηαηά 

ηςκ ακηζπάθςκ ημοξ, Άββθςκ ηαζ Νχζςκ, πνμηεζιέκμο κα άνμοκ ηδ ζοιπάεεζα 

ηςκ Βθθήκςκ βζ αοημφξ. Θμνοαδιέκμζ απυ ηδκ ακάπηολδ ημο ακηάνηζημο  πμο ζο-

κενβαγυηακ ηαζ ηνμθμδμημφκηακ απ΄ημοξ Ξοιιάπμοξ, πνμζπάεδζακ κα πανμοζζ-

άζμοκ ηδκ Ώββθία ηαζ ηδ Νςζία ςξ οπεφεοκεξ βζα πμθθά δεζκά ζηδκ Βθθάδα ηαζ 

ημκ οπυθμζπμ ηυζιμ5. Θε ηδκ πνμπαβάκδα ημοξ ζηυπεοακ κα πνμζεηαζνζζημφκ α-

ηυια ηαζ υζμοξ ήηακ ήδδ ακηάνηεξ, πνμζθένμκηάξ ημοξ αικδζηία. ΐέααζα, ζημ 

ηέθμξ ηάεε πνμηήνολδξ δεκ λεπκμφζακ πάκηα κα οπεκεοιίγμοκ ηα υζα εα οθίζηα-

                                           
1 Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946). 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 74, 28-3-44 – αν.θ. 78, 1-4-44.  
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 70, 23-3-44. 
4 Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 216. 
5 Μνμαάθθμοκ ςξ ανκδηζηέξ πηοπέξ ηδξ εθθδκμαββθζηήξ ζοιιαπίαξ ηδκ εβηαηάθεζρδ ηδξ Βθθάδαξ ηαηά 

ηδ ιζηναζζαηζηή ηαηαζηνμθή, ηδκ ηαημπή ηδξ Ζφπνμο, αθθά ηαζ πνυζθαηα ηδκ πείκα πμο έπθδλε ημκ 
εθθδκζηυ θαυ (θυβς ηδξ ακαηίκαλδξ βεθονχκ απυ ημοξ Άββθμοξ), ηαζ ηδκ οπμηίκδζδ ζοιιμνζχκ πμο, 

ιε ηζξ εκένβεζέξ ημοξ, πνμηαθμφζακ ηα ακηίπμζκα ηςκ Γενιακχκ. Φηάκμοκ αηυια ζημ ζδιείμ κα πανμ-
οζζάζμοκ ηδκ Ώββθία οπμηαβιέκδ ζηζξ εεθήζεζξ ημο νςζζημφ ιπμθζεαζηζζιμφ. Βθ. «Ιεμθυβμξ», 

αν.θ.107, 6-5-43 – αν.θ. 78, 1-4-44, αν.θ. 292, 28-11-43. Οα επζπεζνήιαηα αοηά είπακ ιζηνή απήπδζδ 

ζημκ εθθδκζηυ θαυ, ηαεχξ έπακακ ηδκ πεζζηζηυηδηά ημοξ ιεηά ηδκ παναπχνδζδ ημο ιεβαθφηενμο ιέ-
νμοξ ηδξ πχναξ ζε Εηαθμφξ ηαζ ΐμφθβανμοξ (πμο απέαθεπακ ζε εδαθζηέξ πνμζανηήζεζξ) ηαζ ηζξ θεδ-

θαζίεξ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ. Ρ. Φθάσζεν, (1989), ζ. 362-3. 
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ημ μ πθδεοζιυξ, ακ ζοκέπζγε κα ζοκενβάγεηαζ ιε ηδκ Ώκηίζηαζδ1.  

Δ πνμπαβάκδα ηςκ βενιακζηχκ ανπχκ αλζμπμζεί ηάεε εκένβεζα ηςκ Ξοιιά-

πςκ πμο έπεζ επζπηχζεζξ ζημκ πθδεοζιυ, υπςξ μζ αμιαανδζζιμί ηαημζηδιέκςκ πε-

νζμπχκ πμο δεκ απμηεθμφζακ ζηναηζςηζημφξ ζηυπμοξ, πθμίςκ πμο ιεηέθενακ ακ-

ενςπζζηζηή αμήεεζα. Άθθεξ πνμηδνφλεζξ ηςκ Γενιακχκ ζηνέθμκηαζ ηαηά ηςκ Άβ-

βθςκ, ημοξ μπμίμοξ πανμοζζάγμοκ ςξ οπαίηζμοξ βζα ηδκ βενιακζηή εζζαμθή ζηδκ 

Βθθάδα πμο είπε ζηυπμ ηδκ εηδίςλή ημοξ. Βπίζδξ, ημοξ ηαηδβμνμφκ ςξ οπμηζκδηέξ 

ημο ακηάνηζημο (αθμφ αοημί ημοξ ελμπθίγμοκ ηαζ ημοξ πνδιαημδμημφκ) ηαζ επμιέ-

κςξ οπεφεοκμοξ βζα ηζξ ζοκέπεζέξ ημο: πονπμθήζεζξ πςνζχκ, εηηεθέζεζξ ηαημίηςκ 

ηθπ. Ώθθμφ πάθζ, ημκίγεηαζ δ οπαζηζυηδηα ηςκ Ξοιιάπςκ βζα ηδ θζιμηημκία ημο εθ-

θδκζημφ πθδεοζιμφ. Γκςνίγμκηαξ πυζδ απήπδζδ εα είπακ ηέημζα επζπεζνήιαηα ζε 

ιζα πενίμδμ ζηένδζδξ ααζζηχκ αβαεχκ, ηαηδβμνμφκ ηδκ Ώββθία ηαζ ηδκ Ώιενζηή 

υηζ απαζημφκ πθδνςιή βζα ηδκ επζζζηζζηζηή αμήεεζα πμο πνμζθένμοκ, δ μπμία εα 

μδδβήζεζ ζε οπμδμφθςζδ ζημκ ηαπζηαθζζιυ2!  

                

Γενιακζηέξ ακηζανεηακζηέξ πνμηδνφλεζξ, δδιμζζεοιέκεξ ζημ «Ιεμθυβμ» , ζηζξ 1-4-44. 

Σξ πνμπαβακδζζηζηυ ιέζμ πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ  μ θαμθζθήξ ηζκδιαημβνά-

θμξ, ηαεχξ μζ Γενιακμί πνυααθακ ζηα επίηαζνα ηζξ επζηοπίεξ ημοξ ζημ ιέηςπμ ηαζ 

ηδκ ακςηενυηδηα ημο βενιακζημφ έεκμοξ3. Μνμπαβάκδα εκακηίμκ ηςκ ακηανηχκ 

αζημφζε ηαζ ημ εθεβπυιεκμ απυ ημοξ Γενιακμφξ ηναηζηυ ναδζυθςκμ ηδξ Ώεήκαξ. 

πςξ οπμζηδνίγμοκ μζ ακηάνηεξ, μζ Γενιακμί , δςνμδμηχκηαξ οπαθθήθμοξ ημο, 

ελαπέθοακ ζοημθακηίεξ εκακηίμκ ημοξ. Θέζς ηδξ πνμπαβάκδαξ, δζέδζδακ υηζ μζ 

ακηάνηεξ ζηυπεοακ ζηδκ εβηαείδνοζδ ημιιμοκζζηζημφ ηαεεζηχημξ ζηδκ Βθθάδα, 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 107, 6-5-43. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 303, 11-12-43 – αν.θ. 310, 19-12-43 - αν.θ. 10, 13-1-44 – αν.θ. 78, 1-4-44, 

αν.θ. 54, 4-3-44 – αν.θ. 183, 2-8-44. Βζδζηυηενα ακαθένεηαζ: «Δ Νςζία…αλζμί ηα ΐαθηάκζα, αλζμί ηδκ 
Βθθάδα! Δ Ώββθία ηαζ δ Ώιενζηή εέθμοκ κα ιαξ εηιεηαθθεοεμφκ! Θδ πζζηεφεηε υηζ ζαξ δςνίγεζ ηα 

ηνυθζια, ηα μπμία εηείεεκ ζαξ απμζηέθθεζ. Ώπαζημφκ απυ ηχνα ηδκ πθδνςιήκ. Ομ ήιζζο ηδξ παναβς-

βήξ ημο εθαίμο πνέπεζ κα ημοξ παναπςνήζεηε. Δ ηεθζηή πθδνςιή εα ζαξ πανμοζζαζεή ιεηά ημ πέναξ 
ημο πμθέιμο. Θα βίκεηαζ δμφθμζ ημο ηαπζηαθζζιμφ…» 
3 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 114 
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πνμζπαεχκηαξ έηζζ κα δζηαζμθμβήζμοκ ηδκ ζοβηνυηδζδ ηςκ Οαβιάηςκ Ώζθαθεί-

αξ. Θε ημκ ηνυπμ αοηυ ιεευδεοακ ειθφθζμ πυθειμ ιεηαλφ ηςκ Βθθήκςκ, πμο α-

πμηεθμφζε ηδκ επμπή εηείκδ, ζφιθςκα ιε ημ ΒΏΘ, «ημ απμημνφθςια ηδξ βενια-

κζηήξ θζθμδμλίαξ»1.   

Ζαζ θαίκεηαζ υηζ είπε δίηζμ. Ξηα πθαίζζα ηδξ πνμζπάεεζαξ εβηαείδνοζδξ ηδξ 

ηονζανπίαξ ημοξ ζηδ πχνα ηαζ ιείςζδξ ηδξ ακηίδναζδξ εκακηίμκ ημοξ , μζ Γενιακμί 

εέθδζακ κα ηαθθζενβήζμοκ ειθοθζαηυ ηθίια. Γκςζηή ηαηηζηή ηςκ Γενιακχκ απμ-

ηεθεί δ δδιμζίεοζδ πνμηδνφλεςκ ιε ακηζανεηακζηυ πενζεπυιεκμ ηαζ οπμβναθή 

ημο ΒΏΘ ή δ δζαννμή ακηζημιιμοκζζηζημφ πενζεπμιέκμο θέσβ -αμθάκ ιε ηδκ οπμβ-

ναθή ηάπμζαξ εεκζηζζηζηήξ μνβάκςζδξ. Μνμθακήξ ζηυπμξ δ δζάζπαζδ ημο επενμφ 

ηαζ δ αθθδθμελυκηςζδ. Θάθζζηα, μνζζιέκεξ θμνέξ ακαβηάγμκηακ κα πθδνμθμνμφκ 

βζα ηζξ εκένβεζέξ ημοξ άθθεξ βενιακζηέξ οπδνεζίεξ, χζηε κα ιδκ εεςνμφκ ηα έκ-

ηοπα επενζηήξ πνμέθεοζδξ ηαζ ηφπμοκ ακάθμβδξ ακηζιεηχπζζδξ2.   

Μανάθθδθα, εηιεηαθθεουιεκμζ ηδκ ακηίεεζδ εεκζηζζηχκ – ημιιμοκζζηχκ, 

ανήηακ ζοκενβάηεξ ηαζ πνμπαβακδζζηέξ ηδξ πμθζηζηήξ ημοξ ακάιεζα ζημοξ πνχ-

ημοξ. Θε ηδ αμήεεζά ημοξ, δζμνβακχκμοκ μιζθίεξ ηαζ πνμπαβακδζζηζηέξ ακμζηηέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ. Γζ αοηυ ηαθμφκ ημκ παηνζκυ θαυ ζε δδιυζζμοξ πχνμοξ (ηζκδια-

ημβνάθμ «Μάκεεμκ», πθαηεία Γεςνβίμο),  ιε μιζθδηέξ Γενιακμφξ αλζςιαημφπμοξ 

αθθά ηαζ ζδιαίκμκηα πνυζςπα ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ (κμιάνπδξ, δζηδβυνμζ, ε ζ-

ζαββεθείξ, πνυεδνμξ ημο ζαηνζημφ ζοθθυβμο). Ξ΄αοηέξ, εηηυξ απυ ημοξ εηπνμζχ-

πμοξ ηςκ ημπζηχκ ηαζ οπδνεζζαηχκ ανπχκ, πανίζηαηαζ πάκηα μ βενιακζηυξ ζηνα-

ηυξ, αθθά ηαοηυπνμκα μζ μνβακςηέξ οπυζπμκηαζ ημκ ζεααζιυ ηδξ πνμζςπζηήξ ε-

θεοεενίαξ ηςκ πανεονζζηυιεκςκ3.  

Ξοπκά ζ΄αοηέξ ηζξ μιζθίεξ πνμηάζζεηαζ ιζα εζζαβςβή, υπμο εηθνάγεηαζ μ 

εαοιαζιυξ ημο βενιακζημφ θαμφ βζα ηδκ εθθδκζηή ζζημνία ηαζ ημκ πμθζηζζιυ  ηα-

εχξ ηαζ ημ εκδζαθένμκ ηαζ δ πνμζηαηεοηζηυηδηά ημοξ πνμξ ημκ εθθδκζηυ θαυ, ημκ 

μπμίμ ήνεακ κα πνμθοθάλμοκ, υπςξ ηαζ υθδ ηδκ Βονχπδ, απυ ημκ ημιιμοκζζιυ 

ηαζ ηδκ ζιπενζαθζζηζηή Ώββθία. Ππμβναιιίγεηαζ αηυια δ εηδήθςζδ εφκμζαξ ημο 

Ρίηθεν πνμξ ημοξ Έθθδκεξ ιε ηδκ άιεζδ απεθεοεένςζδ ηςκ ζηναηζςηχκ αζπιαθχ-

ηςκ, «βεβμκυξ ιμκαδζηυ ζηδκ παβηυζιζα ζζημνία», αθθά οπεκεοιίγεηαζ πανάθθδθα 

δ απεζθή ακηζπμίκςκ πμο πνμέαθεπε βζα ηάεε θυκμ Γενιακμφ ζηναηζχηδ ηδκ εηηέ-

θεζδ εηαημκηάδςκ Βθθήκςκ4.  

                                           
1 Ώνπείμ Μ. Νμδάηδ, Μνμηήνολδ ημο ΖΖΒ, Μενζθενεζαηήξ Βπζηνμπήξ Ζαθαανφηςκ. 
2 Ρ. Φθάσζεν, (1989), ζ. 368. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 290, 26-11-43 – αν.θ. 292, 28-11-43. 
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 292, 28-11-43, αν.θ. 78, 1-4-44. 
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Μμθθέξ μιζθίεξ ηαζ άνενα εθδιενίδςκ είκαζ ζηναηεοιέκα ζημκ αβχκα ηαηά 

ημο ημιιμοκζζιμφ. Ξηζξ μιζθίεξ πμο εηθςκμφκηαζ απυ Έθθδκεξ, ιε έκημκα οανζζ-

ηζηυ θελζθυβζμ, πνμαάθθμκηαζ μζ ηαηαζηνμθζηέξ ζοκέπεζεξ ημο ημιιμοκζζιμφ εκχ 

επαζκείηαζ δ άρμβδ ζηάζδ ηςκ Γενιακχκ πνμξ ημ εθθδκζηυ έεκμξ ηαζ μ αβχκαξ 

ημοξ κα ζχζμοκ ηδκ Βονχπδ1. Μνμζπαεμφκ κα εκζπείνμοκ ημ θυαμ ζημκ απθυ 

πμθίηδ υηζ μ ημιιμοκζζιυξ εα δζαθφζεζ ηάεε αλία ζηδκ μπμία πζζηεφεζ: ηδκ πεν ζμ-

οζία ημο, ηδκ μζημβέκεζα, ηδ ενδζηεία, ημ έεκμξ2. Ξε ηέημζμο ηφπμο ηαηδβμνίεξ 

πνέπεζ κα απακηά έιιεζα δ πανάκμιδ εθδιενζδμφθα «Οα Ιέα», υνβακμ ηδξ επ ζη-

νμπήξ ΒΏΘ Ζαθαανφηςκ, παναεέημκηαξ ηζξ ηαηαζηνμθέξ ηαζ αεαδθχζεζξ ζ ενχκ 

ηεζιδθίςκ πμο πνμηάθεζακ Γενιακμί ζηδκ Θμκή Θ. Ξπδθαίμο ηαζ ζε εηηθδζίεξ ηδξ 

πενζμπήξ. Εδζαίηενα δε, βζα ηδκ εηηθδζία ηςκ Θαγέσηςκ ακαθένμοκ υηζ, αθμφ μζ 

Γενιακμί πέηαλακ έλς ηζξ εζηυκεξ, ένζλακ ζημ απμπςνδηήνζμ ηα ζενά ζηεφδ ηαζ 

έζηζζακ ηα ζενά αζαθία, έβναρακ οπμηνζηζηά, ιεηαλφ άθθςκ ζοκεδιάηςκ, ζε ηεκ-

ηνζηυ ζδιείμ ηδξ ηςιυπμθδξ: «Ζάης μ Ζμιιμοκζζιυξ. Γήης δ Λνευδμλμξ Ρνζζη ζα-

κζηή Βηηθδζία»3.  

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 36, 12-2-44 – αν.θ. 38, 15-2-44 – αν.θ. 46, 24-2-44 – αν.θ. 50, 29-2-44 - 

αν.θ. 66, 18-3-44, αν.θ. 186, 5-8-44.  
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 150, 24-6-44 – αν.θ. 186, 5-8-44. Μαναεέημοιε ζπεηζηυ απυζπαζια απυ 
υζα αημφζηδηακ ζε ακηζημιιμοκζζηζηυ ζοθθαθδηήνζμ: «Δ Θνδζηεία ιαξ, μ ζηοθμαάηδξ ημο Έεκμοξ, 

εα ηαηαπαηδεή ηαζ μζ Βηηθδζίεξ ιαξ, εα ιεηααθδεμφκ ζε ηζκδιαημβνάθμοξ, ζε ηαιπανέ ή ζηαφθμοξ. 
Δ Λζημβέκεζα εα δζαθοεή… Δ γςή ημο ηαεεκυξ ιαξ εα εονίζηεηαζ ζηα πένζα ημο πνχημο ηοπυκημξ. Θε 

θίβα θυβζα, δ βηνίγα ζηέππα εα ηαηαηθφζδ ηδκ βαθακυθεοηδ Βθθάδα ιαξ». Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 

186, 5-8-44. Ώθθά ηαζ μ Ρ. Βνεκζηνχθε ακαθένεηαζ ζηζξ ακαικήζεζξ ημο ζε βενιακζηυ πνμπαβακδζζηζ-
ηυ θοθθάδζμ πμο ηαηαθενυηακ ιε πανυιμζεξ ηαηδβμνίεξ εκακηίμκ ηςκ Νχζςκ. Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946). 
3 Βθ. «Οα Ιέα», 26-7-44. 
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Δ πανάκμιδ εθδιενίδα «Οα Ιέα» ιε ηζξ εζδήζεζξ πενί αεαδθχζεςξ ηδξ εηηθδζίαξ 

ηςκ Θαγέσηςκ απυ ημκ βενιακζηυ ζηναηυ(Ώπυ ημ πνμζςπζηυ ανπείμ ημο Μ. Νμδάηδ)  

Δ «πθφζδ εβηεθάθμο» πμο αζηείηαζ ζημκ πθδεοζιυ έπεζ παναηηήνα επίζδ-

ιμ ηαζ μνβακςιέκμ, ηαεχξ μ Ιμιάνπδξ ΏπαΎαξ Θπαημβζάκκδξ, πμο άκμζλε πνχημξ 

ημ δνυιμ ιε  μιζθία ημο, έδςζε ηδ ζηοηάθδ ζε εηπνμζχπμοξ ημο επζζηδιμκζημφ 

ηυζιμο. Δ οπμζηήνζλδ ηδξ πνμζπάεεζαξ ιε μθμζέθζδα αθζενχιαηα ημο ηφπμο ηαζ 

πνμπαβακδζζηζηά άνενα, πςνίξ κα βκςνίγμοιε πμζα άθθα ιέζα πνδζζιμπμζμφκηακ 

βζα κα βειίγμοκ (υπςξ ημκίγμοκ ηα δδιμζζεφιαηα) μζ πχνμζ αοηχκ ηςκ ζοβηεκ-

ηνχζεςκ, δζηαζμθμβεί ημκ παναηηδνζζιυ «πνμπαβακδζζηζηυξ αμιαανδζζιυξ». 

Βεκζηυθνμκεξ ελέπμκηεξ πμθίηεξ ηδξ Μάηναξ έαβαθακ θυβμ ζε δδιυζζμοξ 

πχνμοξ οπμζηδνίγμκηαξ ηδκ βενιακζηή ηαημπή , επεζδή πνμθφθαλε ηαζ πνμθοθάζ-

ζεζ ηδ πχνα απυ ημκ ημιιμοκζζιυ. Οζξ μιζθίεξ ζοπκά αημθμοεμφζακ ζοθθαθδηήνζα 

πμο ηαηέθδβακ ζε ρδθίζιαηα ημπζηχκ επαββεθιαηζηχκ ζοθθυβςκ ηαηά ημο ημι-

ιμοκζζιμφ. Οέημζμο ηφπμο μιζθίεξ ηαζ ζοβηεκηνχζεζξ βίκμκηακ ζοπκά απυ ηζξ αν-

πέξ ημο ΄44 ηαζ ζοκδοάγμκηακ ιε ηδκ πανμοζία ηςκ Οαβιάηςκ Ώζθαθείαξ ηαζ αν-

ηεηά ζημζπεία πνμπαβάκδαξ οπέν ηδξ πνμζθμνάξ ημοξ. Ξοκμδεφμκηακ, επίζδξ, 
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απυ ακηίζημζπα πνμπαβακδζζηζηά άνενα ζημκ ηφπμ1. Μανυιμζεξ εηδδθχζεζξ ιε α-

κάθμβμ πενζεπυιεκμ μιζθζχκ έβζκακ ηαζ ζημ Ώίβζμ, ιε ηδκ ζοιιεημπή ηδξ πμθζηζηήξ 

ηαζ ενδζηεοηζηήξ δβεζίαξ ηδξ πυθδξ, εηπνμζχπμοξ ημο επζζηδιμκζημφ, εηπα ζδεο-

ηζημφ ηαζ ζοκδζηαθζζηζημφ ηυζιμο2. 

Λζ πνμζπάεεζεξ ηςκ Γενιακχκ κα ηενδίζμοκ ημκ πθδεοζιυ, ιε ηδκ πεζεχ ή 

ημκ ελακαβηαζιυ, δεκ πνέπεζ κα είπακ απμηέθεζια. Λζ ζοκαενμίζεζξ ηαζ ηα ζοθ-

θαθδηήνζα πανμοζζάγμκηαζ απυ ημκ ηφπμ ιαγζηά, αθθά δεκ ιπμνμφιε κα βκςνίγμο-

ιε μφηε ακ αθδεεφμοκ μζ πθδνμθμνίεξ πμο ιαξ ιεηαθένμοκ μζ θμβμηνζιέκεξ εθδ-

ιενίδεξ, μφηε ακ μζ πμθίηεξ πνμζένπμκηακ μζηεζμεεθχξ ζ΄αοηέξ ηζξ ζοβηεκηνχζε-

ζξ3. Δ ζηάζδ ημο ιέζμο πμθίηδ έκακηζ ηςκ ηαηαηηδηχκ, υπςξ εα δμφιε εηηεκέζ-

ηενα παναηάης, δδθχκεηαζ απυ ημοξ υνμοξ «ελακαβηαζηζηή ακμπή» ηαζ «ηνοθή 

ακηίδναζδ».  

θμξ αοηυξ μ αμιαανδζζιυξ ιε ηαηδβμνίεξ εκακηίμκ ηςκ Ξοιιάπςκ, ηςκ 

ακηανηχκ ηαζ ημο ημιιμοκζζιμφ, ηαεχξ ηαζ μζ δζαηδνφλεζξ οπέν ηδξ θζθζηήξ ηαζ 

πνμζηαηεοηζηήξ πμθζηζηήξ ηςκ Γενιακχκ  δεκ έπεζζακ άθθμοξ εηηυξ απ΄αοημφξ 

πμο είπακ θυβμοξ κα πεζζημφκ. Δ πναβιαηζηή επζηοπία ηςκ Γενιακχκ ήηακ δ εη-

ιεηάθθεοζδ ηςκ πνμτπμεέζεςκ, πμο οπήνπακ ήδδ, βζα ηδ δδιζμονβία ειθφθζςκ 

δζεκέλεςκ ιεηαλφ ζοκηδνδηζηχκ  - ακηζημιμοκζζηχκ ηαζ θζθεθεφεενςκ - ημιιμο-

κζζηχκ. Έκαξ δζπαζιυξ πμο δεκ ζηδνζγυηακ ζε ηαιία πενίπηςζδ ζηδκ εη αάεμοξ, 

ζοκεζδδηή απμδμπή ηδξ βενιακζηήξ ηαημπήξ απυ ημοξ πνχημοξ, αθθά μδδβμφζε 

ζ΄αοηή ςξ απμηέθεζια ηδξ ζφβηνμοζδξ πμο οπέαμζηε ιεηαλφ ηςκ δφμ.  

 

ε. Ξξνπαγάλδα θαη αληίπνηλα 

Λζ Γενιακμί είπακ πνμθακχξ ζοκείδδζδ υηζ δ πνμπαβάκδα «ηςκ θυβςκ» 4 

δεκ ιπμνμφζε κα πείζεζ απυ ιυκδ ηδξ. Ώπυ ημ πεζιχκα ημο ΄43-44, δ πνμπαβάκδα 

ημοξ βίκεηαζ πζμ επζεεηζηή, ιπνμζηά ζηα αθθεπάθθδθα ηηοπήιαηα ηςκ ακηανηχκ 

ηαζ ηζξ δοζημθίεξ επζαμθήξ ηδξ ηονζανπίαξ ημοξ θυβς ειπμδίςκ ζημ εζςηενζηυ ηαζ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 38, 15-2-44, αν.θ. 39, 16-2-44, αν.θ.182, 1-8-44, αν.θ. 183, 2-8-44, 

αν.θ.146, 20-6-44 – ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ.135-7. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 297, 4-12-43. 
3 Δ ακηζζμαζεηζηή έηεεζδ θςημβναθζημφ οθζημφ ζοκμδεουιεκδ απυ ζπεηζηέξ μιζθίεξ πμο δζμνβάκςζε δ 

Ππδνεζία Μνμπαβάκδαξ ζε πμθθέξ πυθεζξ πνμζέθηοζε, υπςξ οπμζηδνίγμοκ μζ ζπεηζηέξ ακαθμνέξ, πζθζ-
άδεξ επζζηέπηεξ. Σζηυζμ, απμζζςπάηαζ υηζ δ πνμζέθεοζδ ηςκ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ ήηακ οπμπνεςηζ-

ηή ηαζ ζηζξ ιζηνέξ πυθεζξ ιπμνμφζε κα εθεβπεεί απμηεθεζιαηζηυηενα. Βζδζηά βζα ηζξ επανπζαηέξ πυθεζξ 
μζ δζμνβακςηέξ πίζηεοακ υηζ δ απμοζία άθθςκ «εεαιάηςκ» εα πνμζέθηοε πενζζζυηενμ ημζκυ. Ρ. Φθάσ-

ζεν, (1989), ζ. 364-5. 
4 Λ Ρ. Φθάσζεν επζζδιαίκεζ υηζ αοημφ ημο ηφπμο δ πνμπαβάκδα πνδζζιμπμζείηαζ ακηί ιεευδςκ ηνμιμη-
ναηίαξ ηαζ ηθζιαηχκεηαζ ακάθμβα ιε ηα πενζεχνζα ημο ηαεεζηχημξ κα πνδζζιμπμζεί πζμ πμθζηζζιέκεξ 

ιεευδμοξ πεζεμφξ απυ ηδκ ςιή αία. Ρ. Φθάσζεν, (1989), ζ. 358. 
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ημ ελςηενζηυ. Βθανιυγμοκ ημ βενιακζηυ νδηυ: «πμζμξ ανκείηα ζ κα οπαημφζεζ, 

πνέπεζ κα ημ κζχζεζ ζημ πεηζί ημο». Θε ηα αοζηδνυηαηα ακηίπμζκα πμο εθάνιμ-

ζακ ζε δζάθμνεξ πενζπηχζεζξ ζε υθδ ηδ πχνα, εέθδζακ κα πεηφπμοκ ημκ πεζεα-

καβηαζιυ ημο εθθδκζηυ πθδεοζιμφ1. 

Οαοηυπνμκα, υθα ηα ακηίπμζκα ηαηά ημο πθδεοζιμφ πανμοζζάγμκηαζ ςξ ε-

κένβεζεξ πνμζηαηεοηζηέξ απυ ημοξ ακηάνηεξ, μζ μπμίμζ ημκ «θδζηεφμοκ, απεζθμφκ 

ηδ γςή, ηδκ ηζιή ηαζ ηδκ πενζμοζία ημο»2. Ξε επζζημθή ημο, μ ζηναηζςηζηυξ δζμζ-

ηδηήξ Βθθάδαξ Speidel ζοκζζηά ζημοξ οθζζηάιεκμοξ ημο ιεηά απυ ηάεε επζπείνδ-

ζδ ακηζπμίκςκ κα ειθακίγμοκ, ιέζς ηςκ ιδπακζζιχκ πνμπαβάκδαξ πμο δζαεέημ-

οκ, ςξ οπεφεοκμοξ ημοξ ημιιμοκζζηέξ. Ώοηή υιςξ δ ενιδκεία ηδξ ζοιπενζθμνάξ 

ημο βενιακζημφ ζηναημφ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ αιέζςξ, βζαηί αθθζχξ εα εεςνείηαζ 

δζηαζμθμβία ηαζ εα έπεζ ςξ απμηέθεζια κα ζηναθεί δ δοζανέζηεζα ημο πθδεοζιμφ 

πνμξ ηζξ βενιακζηέξ δοκάιεζξ3.  

Έηζζ, ιέζα απυ πνμηδνφλεζξ ημοξ πνμζπαεμφκ κα δζηαζμθμβήζμοκ ημ μθμ-

ηαφηςια ηςκ Ζαθαανφηςκ θίβεξ ιένεξ ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή, πνμθαζζγυιεκμζ υηζ 

ελαζθαθίγμοκ ηδκ αζθάθεζα ζηδκ Βονχπδ. Αζεοηνζκίγμοκ βζα πμθθμζηή θμνά υηζ 

μζ Γενιακμί ζηναηζχηεξ πνμζηαηεφμοκ ημκ εθθδκζηυ θαυ ηαζ ημκ ηυζιμ υθμ απυ 

ημκ ημιιμοκζζηζηυ ηίκδοκμ, υηζ ανίζημκηαζ πνμζςνζκά ζηδκ Βθθάδα, βζ αοηυ ηαζ 

δεκ οθίζηαηαζ ακάβηδ απεθεοεένςζδξ ηδξ πχναξ . Μαίνκμκηαξ ςξ αθμνιή ημ πα-

νάδεζβια ηδξ ιανηονζηήξ πυθδξ, πνμαάθθμοκ ημ θυαμ ηςκ ακηζπμίκςκ ιε παναζ-

ηαηζηή έηεεζδ ηςκ ζοκεπεζχκ, ηαεζζηχκηαξ ημοξ πμθίηεξ οπεφεοκμοξ βζα ηζξ πον-

πμθήζεζξ ηαζ εηηεθέζεζξ. Γδημφκ υπζ ιυκμ απμπή απυ ηδ ζοκενβαζία ιε ημοξ ακ-

ηάνηεξ αθθά ηαζ ηαηαββεθία ηςκ ηυπςκ δζαιμκήξ ηαζ θφθαλδξ ημο μπθζζιμφ ημοξ , 

πνμηεζιέκμο κα απαθθαβμφκ απυ ηα δεζκά πμο είκαζ ακαβηαζιέκμξ μ βενιακζηυξ 

ζηναηυξ κα επζθένεζ4.  

Ώπ΄ηδκ άθθδ ιενζά, μζ ίδζμζ οπεκεοιίγμοκ ζημοξ πνμζπςνήζακηεξ ζηoοξ 

ακηάνηεξ αλζςιαηζημφξ ημο εθθδκζημφ ζηναημφ ημκ δνςζζιυ πμο έδεζλακ ζημ αθ-

αακζηυ έπμξ ηαζ ημοξ ηαθμφκ κα απμπςνήζμοκ απυ ηδκ Ώκηίζηαζδ πςνίξ ζοκέπεζ-

εξ, αμδεχκηαξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ υθμοξ ημοξ Έθθδκεξ. Βζδζηυηενα γδημφκ ηδκ 

ζοιιαπία ημο εθθδκζημφ πθδεοζιμφ, θίβμ πνζκ ημ ηέθμξ ημο πμθέιμο ηαζ ηδκ επ ζ-

ηείιεκδ απυααζδ ηςκ Άββθςκ, ημκίγμκηαξ ηζξ ζοκέπεζεξ πμο εα είπε δ ηεθεοηαία 

ζημοξ άιαπμοξ. Ώηυια δζηαζμθμβμφκ ηδκ ηήνολδ ηδξ Μεθμπμκκήζμο ςξ ειπυθειδξ 

                                           
1 Ρ. Φθάσζεν, (1989), ζ. 370. 
2  Βθ. «Ιεμθυβμξ» αν.θ. 78, 1-4-44. 
3 Α.Ζαθδίνδξ - Μ. Ιζημθαίδδξ, (1963), ζ. 131. 
4 Ζ.Ζαναθήξ,(1958-67), η. Ώ΄, ζ. 208-9 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.23, 28-1-44 – αν.θ. 24, 29-1-44. 
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γχκδξ ιε ημοξ ζοκαηυθμοεμοξ αοζηδνμφξ πενζμνζζιμφξ , ςξ απμηέθεζια ηςκ ε-

κενβεζχκ ηςκ ακηανηχκ ηαηά ηδξ γςήξ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ ηαζ ηαηά ζοβημζκς-

κζαηχκ ανηδνζχκ. Βπζζδιαίκμοκ πυζμ πμθφ ζηθδνυηενα εα ιπμνμφζακ κα είκαζ ηα 

ιέηνα, ιε άιεζεξ ζοκέπεζεξ ζηδκ μζημκμιζηή γςή ηαζ ζηδ δζαηνμθή ημο πθδεοζ-

ιμφ, ηαζ ηαηαθήβμοκ ζε έηηθδζδ πνμξ ημκ εθθδκζηυ θαυ κα αζηήζεζ ηδκ επζννμή 

ημο βζα ηδ  ιαηαίςζδ πανυιμζςκ εκενβεζχκ: «Ξημ πένζ ζαξ είκαζ κα ηαηαζηήζεηε 

αοζηδνυηενμοξ ή δπζυηενμοξ ημοξ πενζμνζζιμφξ αοημφξ…Βιάξ δεκ ιαξ κμζάγεζ ακ 

δ γςή ζαξ ζηενείηαζ ηάεε πανά ή ακ εηηοθίζζεηαζ ιε ηδκ αιείθζηηδ αηνίαεζα ημο 

ιδπακζζιμφ εκυξ νμθμβζμφ απυ  ηδ δμοθεζά ζημκ φπκμ ή υπζ. Ώπυ ζαξ ελανηάηαζ ημ 

κα ηάκεηε ηδ γςή ζαξ ηαζ πάθζ άλζα κα ηδ γήζεζ άκενςπμξ» 1. 

Οα ακηίπμζκα ηαζ υπζ δ πνμπαβάκδα ήηακ δ απμηεθεζιαηζηυηενδ ιέεμδμξ 

πεζεμφξ ηςκ Γενιακχκ. Έζης ηαζ δ απεζθή ακηζπμίκςκ θεζημονβμφζε απμηνεπηζηά 

αηυια ηαζ ζηζξ εκένβεζεξ ηςκ ακηανηχκ. Λ πθδεοζιυξ «πάβςκε» ιεηά ηδκ δζελα-

βςβή εηηεηαιέκςκ ακηζπμίκςκ ηαζ μζ δδιυζζεξ εηηεθέζεζξ πμθζηχκ, πμο έιεκακ 

ιένεξ ηνειαζιέκμζ βζα παναδεζβιαηζζιυ, δεκ ήηακ δοκαηυκ κα ιδκ επδνέαγακ. 

Σζηυζμ, δεκ είκαζ θίβεξ μζ πενζπηχζεζξ πμο έθενακ ημ αηνζαχξ ακηίεεημ απμηέ-

θεζια, πνμηαθχκηαξ ηδκ ακηίδναζδ υζςκ δεκ ιπμνμφζακ κα οπμθένμοκ ιζα ηυζμ 

αάκαοζδ ζοιπενζθμνά. Λ ζηναηζςηζηυξ δζμζηδηήξ Βθθάδαξ Speidel παναδέπεηαζ 

υηζ ηα ακηίπμζκα ηςκ Ζαθαανφηςκ έκςζακ ημιιμοκζζηέξ ηαζ εεκζηζζηέξ εκακηίμκ 

ηςκ Γενιακχκ, πανά ηδ ζοζηδιαηζηή ηαθθζένβεζα ιίζμοξ ιεηαλφ ημοξ ιέζς ηδξ 

πνμπαβάκδαξ2. 

 

ζη. Νη γεξκαληθήο ππεθνόηεηαο Ξαηξηλνί επί γεξκαληθήο θαηνρήο  

Ξηδκ Μάηνα οπήνπε ιζα ιζηνή ιεζμκυηδηα ηαημίηςκ βενιακζηήξ οπδημυ-

ηδηαξ. Ξφιθςκα ιε ηδ ιανηονία εκυξ απυ αοημφξ, ημο Ι.Ζ., ήηακ βφνς ζηα 

10-15 άημια . Λ ίδζμξ είπε απυ ημκ παηένα ημο Ώοζηνζαηή ηαηαβςβή. Βίπακ 

ηάπμζα ζδζαίηενδ ιεηαπείνζζδ  ηαζ επί ζηαθζηήξ ηαζ επί βενιακζηήξ ηαημπήξ. 

πςξ έπμοιε ήδδ ακαθένεζ, ημ βενιακζηυ πνμλεκείμ  ημοξ πανείπε  ηάεε ιήκα 

άθεμκα ηνυθζια, ζε ζδιείμ πμο ημοξ πενίζζεοακ ηαζ βζ  αοηυ αμδεμφζακ ηαζ 

άθθμοξ ζοββεκείξ ημοξ πμο ηα ζηενμφκηακ.  

Σζηυζμ , ημ βενιακζηυ ηνάημξ είπε ηαζ ηάπμζεξ απαζηήζεζξ απυ αοημφξ. 

Λ αδεθθυξ ημο Ι. Ζ. ακαβηάζηδηε κα ζηναηεοηεί ηαζ ζημηχεδηε πμθειχκηαξ, 

ςξ Γενιακυξ ζηναηζχηδξ. Λ ίδζμξ θέεζ: «Ώκάβηαζακ υθμοξ ημοξ Γενιακμφξ 

                                           
1 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ. 301-8 
2 Α.Ζαθδίνδξ - Μ. Ιζημθαίδδξ, (1963), ζ. 127-9. 
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οπδηυμοξ  κα ηαηαηαβμφκ ζημ ζηναηυ. Λ αδεθθυξ ιμο, επεζδή απυ ηδ ιδη ένα 

ιαξ ήηακ ζηαθζηήξ ηαηαβςβήξ ηαζ  ςξ ζπμοδαζηήξ ηδξ Εηαθζηήξ Ξπμθήξ βκχν ζγε 

άπηαζζηα ζηαθζηά, είπε πνμζθδθεεί ςξ δζενιδκέαξ ζηδκ ηαναιπζκζενία ηδξ Ώ-

ιαθζάδαξ. Ζαηά ιεβάθα δ ζαζηήιαηα ενπυηακ εδχ κα ιαξ δεζ. Θζα θμνά, υηακ 

έθηαζε ιε ημ ηνέκμ ζηδκ Μάηνα, ημκ είδακ ζημ ζηαειυ κα ηαηεααίκεζ  ιε ηδκ 

ζηαθζηή ζημθή  δφμ νμοθζάκμζ ημο βενιακζημφ πνμλεκείμο. Μήβακ ηαζ ημ ακέ-

θενακ ζημ πνμλεκείμ  πμο ανζζηυηακ ζπεδυκ απέκακηζ .  Φμαάιαζ μ έκαξ 

απ΄αοημφξ ήηακ έκαξ λάδεθθυξ ιμο. Βηείκεξ ηζξ ιένεξ, ηαηά δζααμθζηή ζφι-

πηςζδ, ανζζηυηακ ζηδκ Μάηνα έκαξ ορδθυααειμξ ηςκ Βξ -Βξ. Βίπε ένεεζ κα 

ηάκεζ έθεβπμ ζημ πνμλεκείμ. ηακ άημοζε ηδκ πενίπηςζδ αοηή  ημο Εηαθμφ 

ζηναηζχηδ, ηάθεζε ηδ ιάκα ιμο , δ μπμία  ημο ελήβδζε  υηζ ε ίκαζ δζενιδκέαξ. 

Οδ νχηδζε, ζηδ ζοκέπεζα,  ηζ δμοθεζά ηάκεζ ηαζ ημο θέεζ «ζενμζπμοδαζηήξ» 

(εα πήβαζκε ζηδκ Εηαθία βζα ακχηενεξ ζπμοδέξ) . Οδξ απάκηδζε παναηηδνζζηζ-

ηά: ―Λ Ρίηθεν δεκ έπεζ ακάβηδ απυ παπάδεξ. Έπεζ ακάβηδ απυ αλζςιαη ζημφξ‖.  

Ξηζξ 15 Ώοβμφζημο (ημο ΄41 ιάθθμκ ), μ αδεθθυξ ιμο θεφβεζ βζα ηδ 

Γενιακία. Έηακε έλζ ιήκεξ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ εηεί  ιαγί ιε άθθμοξ Γεν-

ιακμφξ ελ αθθμδαπήξ. Ήηακ ηυηε ιζηνυξ , 15-16 πνμκχκ.  Βπεζδή ήλενε άπηαζζ-

ηα βαθθζηά, πήβε δζενιδκέαξ ημο βενιακζημφ ζηναημφ ζημ Μανίζζ. Ξηδ ζοκέ-

πεζα πήβε ζηδκ Λθθακδία, ηδκ Λοηνακία ηαζ ηεθεοηαία πμθέιδζε  ζημ ακαημθζ-

ηυ ιέηςπμ ιέζα ζηδ Γενιακία, υπμο ζημηχεδηε. Βηεί έααθακ υθμοξ ημοξ α-

κφπακηνμοξ ζηναηζχηεξ ηαζ ααζημφζακ ημ ιέηςπμ ηςκ Νχζςκ, κα ιδκ ιπμοκ 

ζημ βενιακζηυ έδαθμξ χζηε κ΄αθήζμοκ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ζημοξ Ώββθμα-

ιενζηάκμοξ. Ξηδκ Βθθάδα ιαξ εζδμπμίδζε βζα ημ εάκαηυ ημο μ Γενιακζηυξ ηαζ 

μ Αζεεκήξ Βνοενυξ Ξηαονυξ». 

Μαναθίβμ υιςξ κα ζηναηεοεεί ηαζ μ ίδζμξ: «ηακ πθδζίαγε δ πηχζδ  ημο 

Νάζπ, ημ βενιακζηυ ηνάημξ έηακε βεκζηή επζζηνάηεοζδ απυ 14 εηχκ. Ήιμοκα 

ηζ εβχ ιέζα. Ώθθά μ αδεθθυξ ιμο είπε πάνεζ ημ μζημβεκεζαηυ δζαααηήνζμ ηαζ 

ημ πνμλεκείμ δεκ είπε ζημζπεία βζα ημ πυηε βεκκήεδηα. Δ ιάκα ιμο είπε ρέια-

ηα υηζ ήιμοκ ιζηνυηενμξ. Ήιμοκ ηαζ ημκηυξ».  

Δ μζημβέκεζα ημο Ι.Ζ. δζχπεδηε ιεηαπμθειζηά. πςξ έβζκε ηαζ ιε ημοξ  

Εηαθμπαηνζκμφξ  ηαζ υπςξ ζοκήεςξ βίκεηαζ ζε ηέημζεξ  πενζπηχζεζξ ιεηά απυ 

έκα πυθειμ ζημκ μπμίμ μ πθδεοζιυξ έπεζ οπμθένεζ πμθφ, έπνεπε ηάπμζμζ κα 

«πθδνχζμοκ» βζα υζα πανάθμβα ηαζ θνζπηά είπακ βίκεζ. «Θυθζξ έθοβακ μζ 

Γενιακμί, ιαξ έδζςλακ απ΄ημ ζπίηζ πμο ιέκαιε ςξ ζοκενβάηεξ ηςκ Γενιακχκ. 

Αεκ ήιμοκ ζοκενβάηδξ ηςκ Γενιακχκ, ήιμοκα Γενιακυξ. Βιείξ δεκ είπαιε 
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δνάζδ. Μενάζαιε ιεβάθδ ηαθαζπςνία. Ώοημί πμο αμδεήζαιε ημκ ηαζνυ ηδξ 

ηαημπήξ ήνεακ ιάνηονεξ ζημ δζηαζηήνζμ βζα κα ιαξ δζχλμοκ απ΄ημ ζπίηζ».  

 

Φςημβναθία πμο έζηεζθε  μ Μαηνζκυξ Ε .Ζ.  ζηδκ μζημβέκεζά ημο, ημ 1942, υηακ οπδ-

νεημφζε ζημ βενιακζηυ ζηναηυ.  

Ώπυ ηδκ «βενιακζηή» ημζκυηδηα ηδξ Μάηναξ βκςνίγμοιε επίζδξ ημκ Ώ-

οζηνζαηυ Richard Palm, ζοκηαλζμφπμ  οπμθμπαβυ  ημο αοζηνζαημφ ζηναημφ, 

πμο είπε εβηαηαζηαεεί ζηδκ πυθδ απυ ημ 1937. Βπί ηαημπήξ πνδζζιμπμζμφ-

κηακ ζε δζάθμνεξ οπδνεζίεξ απυ ηζξ βενιακζηέξ ανπέξ, επεζδή βκχνζγε εθθδκ ζ-

ηά. ιςξ, υπςξ ακαθένεζ μ ίδζμξ, μζ Γενιακμί δεκ ημκ ειπζζηεφμκηακ ςξ Ώοζ-

ηνζαηυ1.  

   

Δ πνχηδ πενίμδμξ ηδξ βενιακζηήξ δζμίηδζδξ έδεζλε έκα ζηθδνυ ηαηαηηδηή. 

Δ αοζηδνυηδηα ηςκ δζαηαβχκ ηαζ μζ αανζέξ πμζκέξ πμο επέζονακ είπακ ζηυπμ κα 

πνμηαθέζμοκ ημ θυαμ ημο πθδεοζιμφ, χζηε κα βίκεζ πεζεήκζμξ ηαζ κα δζεοημθοκ-

εεί δ εβηαείδνοζδ ημο κέμο ηαεεζηχημξ. Θεζμθάαδζε δ ζηαθζηή ηαημπή ηδξ ΏπαΎ-

αξ ηαζ ιεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ αημθμφεδζε ηαζ πάθζ απμηθεζζηζηά βενια-

κζηή.  

Ζαηά ηδκ δεφηενδ αοηή πενίμδμ, μζ Γενιακμί αημθμφεδζακ πμθζηζηή ήπζαξ 

δζαθθαηηζηυηδηαξ, πνμζπαεχκηαξ  κα ηενδίζμοκ ηδ ζοιπάεεζα ημο εθθδκζημφ πθδ-

εοζιμφ. Έιμζαγακ κα έπμοκ δζδαπηεί απυ ηα θάεδ ηςκ πνμηαηυπςκ ημοξ (θεδθα-

ζίεξ, αοεαζνεζίεξ, απαβυνεοζδ εηδδθχζεςκ εεκζημφ παναηηήνα) ηαζ, ακάιεζα 

ζηζξ άθθεξ εκένβεζεξ εκδεζηηζηέξ  ηαθήξ εεθήζεςξ, απεθεοεένςζακ ημοξ ηναημφιε-

                                           
1 ZSL, AR.1293/68 – Barch B162/5794. 
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κμοξ ηςκ Εηαθχκ.    

ιςξ, δομ-ηνεζξ ιήκεξ ανβυηενα, έδεζλακ ημ αθδεζκυ ημοξ πνυζςπμ. ζμ 

μζ επζεέζεζξ ηςκ ακηανηχκ βίκμκηακ εκημκυηενεξ, ηυζμ ζηθήναζκακ ηα ιέηνα ηαζ 

μζ απεζθέξ πνμξ ημκ άιαπμ πθδεοζιυ. Οαοηυπνμκα αζημφζακ ζοζηδιαηζηή πνμπα-

βάκδα οπέν ημο ηαεεζηχημξ ημοξ ηαζ ηαηά ηςκ Ώββθμζμαζεηζηχκ ηαζ ημο ημιιμο-

κζζιμφ, έπμκηαξ ςξ οπμζηδνζηηέξ ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ ηα ζοκηδνδηζηά ζημζπεία 

πμο ηαφηζγακ ημ ΒΏΘ ιε ηδκ απεζθή ηονζανπίαξ ημο ημιιμοκζζιμφ ζηδ πχνα. Θε 

πνμπαβακδζζηζηά θοθθάδζα ηαζ πνμηδνφλεζξ πνμζπαεμφζακ κα δζηαζμθμβήζμοκ 

αηυια ηαζ ηα ακηίπμζκα πμο δζεκενβμφζακ ηαηά ημο πθδεοζιμφ (πανμοζζάγμκηάξ 

ηα ςξ ακαβηαία ζοκέπεζα ηςκ επενζηχκ εκενβεζχκ ηςκ ακηανηχκ), εκχ ηαοηυπνμ-

κα εηαίαγακ ιε απεζθέξ ηδκ ζοβηαηάεεζδ ηςκ πμθζηχκ ζημ ζηοβκυ ηαεεζηχξ ημοξ.  

Ξπεδυκ ηακέκαξ πμθίηδξ δεκ έιεζκε πμο κα ιδκ είπηδηε απυ ηδ ζηθδνυηαηδ 

βενιακζηή δζμίηδζδ1. Ζάπμζμζ λεπέναζακ πνυζηαζνα ημκ ηίκδοκμ ηδξ θοθάηζζδξ ή 

ηδξ εηηέθεζδξ, πθδνχκμκηαξ αηνζαά πνδιαηζηά ακηαθθάβιαηα. Άθθμζ ακαβηάζηδ-

ηακ κα ενβαζημφκ βζα ημ ηαεεζηχξ πμο απεπεάκμκηακ. Ώηυια ηαζ μζ βενιακζηήξ 

οπδημυηδηαξ πμθίηεξ ηδξ Μάηναξ, πμο δεκ ζηενήεδηακ ηα αβαεά υπςξ μζ οπυθμζ-

πμζ, έπνεπε κα εηπθδνχζμοκ ημ πνέμξ ημοξ ζημ καγζζιυ ηαζ ημκ Ρίηθεν πμθειχκ-

ηαξ ζηζξ ηάλεζξ ημο βενιακζημφ ζηναημφ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Λ Ρ. Βνεκζηνχθε ακαθένεζ υηζ μ πνυεδνμξ ηδξ ημπζηήξ επζηνμπήξ ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ Ρμκδνμδή-
ιμξ ηαζ πμθθμί άθθμζ είπακ οπμζηεί κεονζηυ ηθμκζζιυ, θυβς ηδξ ζηθδνήξ ηαημπήξ. Ρ. Βνεκζηνχθε, 

(1946). 
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ΠΣΔΠΔΗΠ ΓΔΟΚΑΛΥΛ  ΚΔ ΡΝΛ ΞΙΖΘΠΚΝ  

Α. Από ηε ρείξα θηιίαο ζηα αληίπνηλα  

πςξ έπεζ επζζδιακεεί, ανπζηά μζ ζπέζεζξ Γενιακχκ ηαζ Βθθήκςκ ήηακ ηα-

θφηενεξ απυ υηζ ιε ημοξ Εηαθμφξ. Λζ Γενιακμί είπακ ηαηαηηήζεζ ηδ πχνα ζε ακη ί-

εεζδ ιε ημοξ Εηαθμφξ πμο, ακ ηαζ δηηδιέκμζ, εβηαηαζηάεδηακ ζε αοηήκ φζηενα 

απυ επέιααζδ ηςκ πνχηςκ. Γζ αοηυ ηαζ μζ Εηαθμί πθεοάγμκηακ απυ ημκ εθθδκζηυ 

θαυ ηαζ πενζθνμκμφκηακ απυ ημοξ ζοιιάπμοξ ημοξ, μζ μπμίμζ δεκ έδεζπκακ ζδζα ί-

ηενδ δζάεεζδ κα ημοξ οπεναζπίζμοκ1. Λζ βενιακζηέξ πδβέξ ημκίγμοκ ηάπμζα ζοι-

πάεεζα πμο εκηυπζζακ εη ιένμοξ ημο εθθδκζημφ πθδεοζιμφ πνμξ ημ ζηναηυ ημοξ, 

απμδίδμκηάξ ηδκ ζε παναδμζζαηά αζζεήιαηα ιεηαλφ ηςκ δφμ θαχκ2.  

Οδκ ζοιπάεεζα αοηή ηαθθζένβδζακ έκημκα ηαζ μζ εθδιενίδεξ ηδξ Μάηναξ , 

πνμζπαεχκηαξ κα άνμοκ ηδκ πνμηαηάθδρδ ηςκ πμθζηχκ βζα ημκ ηαηαηηδηή. Φηά-

κμοκ κα ιζθμφκ αηυια ηαζ βζα «ζηεκή θζθία ηαζ αιμζααία ηαηακυδζδ» ιεηαλφ ηςκ 

δφμ θαχκ, πμο ακαπηφπεδηε φζηενα απυ ηδ δζααεααίςζδ ηςκ βενιακζηχκ ζηναηζ-

ςηζηχκ ανπχκ υηζ ένπμκηαζ ζηδ πχνα ςξ θίθμζ ηαζ υπζ ςξ ηαηαηηδηέξ 3. Ππεκεοιί-

γμοκ ημ ζεααζιυ ηςκ Γενιακχκ βζα ηδκ Βθθάδα ηαζ ηδ δζαηαβή ημο Ρίηθεν κα α-

θεεμφκ εθεφεενμζ μζ Έθθδκεξ ζηναηζχηεξ ιεηά ηδ ζοκεδημθυβδζδ ηδξ πχναξ ιε 

ημκ Άλμκα4. Αζαρεφδμοκ ηζξ ηαηδβμνίεξ ηςκ Ξοιιάπςκ βζα ημκ ηίκδοκμ ηθμπήξ εθ-

θδκζηχκ ανπαζμηήηςκ απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ, εκχ ημκ ίγμοκ «εεαηνζηέξ» πνάλεζξ 

Γενιακχκ ζηναηζςηχκ πμο απμδοκαιχκμοκ ηδκ λέκδ πνμπαβάκδα. Έηζζ ακαθένε-

ηαζ επαζκεηζηά δ δζακμιή ημο ζοζζζηίμο ζε ιζηνά παζδζά ηαζ δ αμήεεζα ζε Έθθδκεξ 

ηναοιαηίεξ ημο ιεηχπμο, ημοξ μπμίμοξ ζοιπμκμφκ υηακ ααδίγμοκ ιε δοζημθία 

πνμξ ημκ ηυπμ ημοξ ηαζ βζ‘ αοηυ ημοξ ιεηαθένμοκ πάκς ζηζξ ιμημζζηθέηεξ ημοξ 5. 

Άθθμηε πάθζ Γενιακμί ζηναηζχηεξ ζπεφδμοκ αοευνιδηα κα αμδεήζμοκ ζημ ζαήζζ-

ιμ πονηαβζάξ πμο εηδδθχεδηε ζηδκ πυθδ ή δζαζηεδάγμοκ ημοξ Μαηνζκμφξ ιε ηδκ 

                                           
1 Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ.33 - Λ Θμοζζμθίκζ πέηοπε, φζηενα απυ πζέζεζξ, κα ζοιιεηάζπεζ μ ζηναηυξ ημο 

ζηδκ επζκίηζα πανέθαζδ, αθθά ακχηενμζ Γενιακμί αλζςιαηζημί ανκήεδηακ κα πάνμοκ ιένμξ ιαγί ιε ημ-

οξ δηηδιέκμοξ, εκχ μ αεδκασηυξ θαυξ ημοξ απμδμηίιαγε ηαζ ημοξ ημνυζδεοε. Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.34-5. 
2 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.35 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 123, 3-5-41 – Λ Ρ. Φθάσζεν ααζζγυιεκμξ (ςξ πενζζ-

ζυηενμ αλζυπζζηδ πδβή απυ ηζξ βενιακζηέξ εηεέζεζξ ηαζ ημκ εθθδκζηυ κυιζιμ ηαζ πανάκμιμ ηφπμ) ζε 
έηεεζδ ημο πνίβηζπα Μέηνμο πνμξ ηζξ ανεηακζηέξ οπδνεζίεξ, ακαθένεζ υηζ ανπζηά «δ Γενιακία δεκ ιζ-

ζήεδηε» ηαζ ανηεημί εφπμνμζ ηαζ παθζμί Ζςκζηακηζκζημί ηδκ ζοιπαεμφζακ ηαζ ηδκ εαφιαγακ. ιςξ, 
πανά ηδκ εεηζηή εκηφπςζδ πμο πνμηάθεζακ μζ πεζνμκμιίεξ ηαθήξ εέθδζδξ ηςκ Γενιακχκ, ζφκημια μζ 

Έθθδκεξ (αηυια ηαζ μζ παναδμζζαημί θζθμβενιακμί) έδεζλακ ροπνυηδηα ηαζ επενυηδηα, ζοιπαναζηε-

ηυιεκμζ θακενά ή ηνοθά ζημοξ Βββθέγμοξ. Δ πνμηθδηζηή ζηάζδ ηςκ Γενιακχκ ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ 
ζοιπενζθμνά, δ «ηαηαθήζηεοζδ» αβαεχκ ιε ηα «ηαημπζηά ιάνηα», δ πείκα πμο αημθμφεδζε, δ πανά-

δμζδ ιένμοξ ηδξ πχναξ ζημοξ Εηαθμφξ ηαζ ημοξ ΐμφθβανμοξ έζαδζακ ηάεε ίπκμξ ζοιπάεεζαξ. Ρ. Φθά-
σζεν, (1995), η. Ώ΄, ζ. 117-123.   
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 123, 3-5-41 – εθ. «Ομ Φςξ», αν.θ.162, 4-5-41 –εθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 

9037, 10-7-41. 
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.233, 21-9-43. 
5 Βθ. «Ομ Φςξ», αν.θ. 147, 28-4-41 – αν.θ. 162, 4-5-41. 
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εηηέθεζδ ιμοζζηχκ ημιιαηζχκ ζηδκ παναθζαηή πθαηεία. Δ ηεθεοηαία εηδήθςζδ 

έηθεζζε ιε «αοευνιδηεξ» επεοθδιίεξ ημο πθήεμοξ οπέν ημο Γ΄Νά ζπ. Σζηυζμ, εί-

καζ θακενυ υηζ βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα πνμπαβακδζζηεί δ θζθζηή δζάεεζδ ηςκ ηα-

ηαηηδηχκ, αθμφ ηδκ ιμοζζηή εηδήθςζδ πνμζηθήεδηακ κα παναημθμοεήζμοκ απυ 

ημκ ελχζηδ ημο επζηαβιέκμο λεκμδμπείμο «Θαηγέζηζη» ιαγί ιε ημοξ Γενιακμφξ 

ηαζ Έθθδκεξ αλζςιαημφπμοξ ηαζ μζ δζεοεοκηέξ ηςκ ημπζηχκ εθδιενίδςκ 1. Ώηυια 

ηαζ ζηζξ πνμζςπζηέξ ζηζβιέξ ημο  εαθαζζζκμφ ιπάκζμο ηαζ ημο πενίπαημο πανμοζζ-

άγμκηαζ ηαθμζοκάημζ, παιμβεθαζημί ηαζ εοβεκζημί ιε ημοξ πμθίηεξ, εκχ άθθεξ θμ-

νέξ πθέηεηαζ ημ εβηχιζμ ημο Γενιακμφ ζηναηζχηδ, πμο εοζζάγεηαζ ιε πανά ζημ 

ηαεήημκ ημο, ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ «ζημηεζκχκ δοκάιεςκ» 2.  

ιςξ, ηα βεβμκυηα ζηδκ Ώεήκα δζαρεφδμοκ ηδκ πνμπαβάκδα πενί θζθ ζηχκ 

αζζεδιάηςκ ημο πθδεοζιμφ πνμξ ημοξ Γενιακμφξ. πςξ θαίκεηαζ απυ ακαημίκς-

ζδ ημο βενιακζημφ θνμονανπείμο, ιζα ζεζνά απυ εκένβεζεξ ηςκ Βθθήκςκ πμο πα-

ναηηδνίγμκηαζ «ακηεεκζηέξ πνάλεζξ», υπςξ μζ εηδδθχζεζξ ζοιπάεεζαξ πνμξ ημοξ 

Άββθμοξ αζπιαθχημοξ, ημ ηαηέααζια ηδξ βενιακζηήξ ζδιαίαξ απυ ηδκ Ώηνυπμθδ, 

δ αζζπνμηένδεζα ηςκ ειπυνςκ εζδζηά πνμξ ημοξ Γενιακμφξ ζηναηζςηζημφξ , εηθνά-

γμοκ ημ βεκζηυηενμ πκεφια, πμο πνμθακχξ επζηναημφζε ζηδκ εθθδκζηή ημζκςκία 

βεκζηυηενα ηαζ υπζ ιυκμ ζηδκ Ώεήκα3.  

Βπί ζηαθζηήξ ηαημπζηήξ δζμίηδζδξ, ηα βενιακζηά ζηναηεφιαηα ήνεακ ζηδκ 

Μεθμπυκκδζμ ςξ ανςβμί ημο ζηαθζημφ ζηναημφ ηαζ  ημ ηθίια θαζκμιεκζηά αθθάγεζ. 

Μμθθμί εέθμοκ κα αθέπμοκ ζηδκ επζδμηζιαζηζηή ηαζ βεκκαζυδςνδ ζοιπενζθμνά 

ηςκ Βθθήκςκ πνμξ ημοξ Γενιακμφξ, ηαηά ηδκ άθζλή ημοξ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ ημκ 

Θάζμ ημο ΄43, ηδκ έκδεζλδ εοβκςιμζφκδξ ηςκ πςνζηχκ επεζδή εα ημοξ απεθεοεέ-

νςκακ απυ ηδκ ζηαθζηή αοεαζνεζία. Σζηυζμ , μζ ίδζμζ μζ Γενιακμί εεςνμφκ ηζξ εη-

δδθχζεζξ αοηέξ άθθμηε ημθαηεοηζηέξ ηαζ άθθμηε βκήζζεξ. Λζ πνχηεξ αοηέξ εκηο-

πχζεζξ οπμπςνμφκ ιεηά ηδκ απμβμήηεοζδ ηςκ Βθθήκςκ, υηακ μζ βενιακζηέξ δο-

κάιεζξ δεκ ηάκμοκ ηαιία πνμζπάεεζα κα πενζμνίζμοκ ημοξ ζοιιάπμοξ ημοξ απυ 

ηδκ ακηζδδιμηζηή ζοιπενζθμνά ημοξ4.  

Ώνβυηενα, υηακ ιεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ ακέθααακ πθήνςξ ηδκ δζ-

μίηδζδ ηδξ Βθθάδαξ, πνμέαδζακ ζε μνζζιέκεξ εκένβεζεξ (ιμίναζια ηνμθίιςκ, ο-

πμζπέζεζξ βζα έκςζδ Ζφπνμο ηαζ Αςδεηακήζςκ ιε Βθθάδα, απεθεοεένςζδ ηναημ-

οιέκςκ), πνμηεζιέκμο κα ηενδίζμοκ ηδκ εφκμζα ηςκ Βθθήκςκ. Οα ιέηνα αοηά, 

                                           
1 Βθ. «Ομ Φςξ», αν.θ. 157, 30-4-41 –αν.θ. 159, 2-5-41 - εθ. «Ώπμβεοιαηζκή», αν.θ. 208, 2-5-41. 
2 Βθ. «Ώπμβεοιαηζκή», αν.θ. 208, 2-5-41 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.232, 19-9-43. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 152, 1-6-41. 
4 Ρ.Φθάσζεν, (1995), η. Ώ΄, ζ.341 - Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 97-8 
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υπςξ είδαιε, ζζβά – ζζβά ακαζνέεδηακ ζηδκ πνάλδ, ηαεχξ δ ακηίδναζδ ζοκεπίζ-

ηδηε ηαζ ήνεε ζφκημια δ ζηθδνή επμπή ηςκ ακηζπμίκςκ.  

Ραναηηδνζζηζηυ ηδξ θζθμδμλίαξ ηςκ βενιακζηχκ ηφηθςκ είκαζ υηζ μ πζμ ο-

ρδθυααειμξ Γενιακυξ αλζςιαηζηυξ ηδκ επμπή αοηή ζηδκ Μεθμπυκκδζμ, μ Ζνφβ-

ηεν, απμδίδεζ ημκ εκεμοζζαζιυ πμο επζηνάηδζε ζημκ εθθδκζηυ θαυ ιεηά ηδκ ζηαθζ-

ηή ζοκεδημθυβδζδ ζηδ πανά ηςκ Βθθήκςκ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ Εηαθχκ 1, 

απμζζςπχκηαξ ημ πνμθακέξ, υηζ δδθαδή ημ βεβμκυξ αοηυ ζήιαζκε ηαοηυπνμκα κί-

ηδ ηςκ ζοιιάπςκ ηαζ εθπίδεξ βζα κζηδθυνα έηααζδ ημο πμθέιμο. Έηζζ εέθδζε κα 

εηιεηαθθεοηεί ηδκ πενίζηαζδ βζα κα ηενδίζεζ ηδ ζοιπάεεζα ηςκ Βθθήκςκ ηζ έδςζε 

αοζηδνέξ δζαηαβέξ βζα πεζεανπδιέκδ ζοιπενζθμνά ηςκ ζηναηζςηχκ, απμθοθάηζζδ 

ηναημοιέκςκ ηςκ Εηαθχκ ηαζ πενζζζυηενεξ εθεοεενίεξ ζημοξ πμθίηεξ. Θε επζζημ-

θή ημο πνμξ ημοξ κμιάνπεξ ακαημίκςκε ηδκ απυθαζή ημο κα παηάλεζ ηάεε εκέν-

βεζα Γενιακχκ ζηναηζςηχκ πμο ζηνεθυηακ ηαηά θζθήζοπςκ πμθζηχκ. Ώπε ζθμφζε 

ημοξ πανααάηεξ ιε αοζηδνέξ πμζκέξ, εκχ έδζκε ημ δζηαίςια ζε μπμζμκδήπμηε Έθ-

θδκα πμθίηδ έβζκε ακηζηείιεκμ αίαξ ηαζ θεδθαζίαξ απυ Γενιακυ ζηναηζχηδ κα ημ 

ηαηαββέθθεζ εββνάθςξ. Μνμπχνδζε ζημκ επακελμπθζζιυ ηδξ αζηοκμιίαξ (είπε α-

θμπθζζηεί επί ζηαθζηήξ ηαημπήξ), αθμφ ζημ ελήξ εα ήηακ απμηθεζζηζηά ανιμδζυηδ-

ηα δζηή ηδξ ηαζ ηςκ δήιςκ δ πνμζηαζία ηςκ πμθζηχκ. Γζα κα ζοιπαεήζεζ μ πθδ-

εοζιυξ ηδ βενιακζηή δζμίηδζδ πενζζζυηενμ απυ ηδκ ζηαθζηή, ιείςζε ηα πενζμνζζ-

ηζηά ιέηνα ηοηθμθμνίαξ, ηαηάνβδζε ηδ θμβμηνζζία αθθδθμβναθίαξ ηαζ ηδθεβνα-

θδιάηςκ ηαζ επέηνερε ηδκ επακαηοηθμθμνία εθδιενίδςκ, φζηενα, αέααζα, απυ 

θμβμηνζζία ηςκ άνενςκ ημοξ2. Ομκ ίδζμ ζηυπμ θαίκεηαζ κα ελοπδνεημφζε ηαζ δ ηα-

ηάνβδζδ ιζαξ αηυια ζεζνάξ ιέηνςκ πμο είπακ πάνεζ μζ Εηαθμί ηαζ ηα μπμία δδιζμ-

ονβμφζακ πνμαθήιαηα ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ημο πμθίηδ3. θα αοηά πνέπεζ κα 

εθανιυζηδηακ ςξ έκα ααειυ ηαζ κα ιδκ απμηεθμφζακ απθέξ ελαββεθίεξ.  Βκδεζηηζ-

ηά, βκςνίγμοιε υηζ μζ ηαηαββεθίεξ ημο Ιμιάνπδ ΏπαΎαξ πνμξ ημ ζηναηζςηζηυ δζμ ζ-

ηδηή βζα απνεπή ζοιπενζθμνά Γενιακχκ ζηναηζςηχκ , μζ μπμίμζ ιπήηακ αδζηαζμ-

θυβδηα ζε ζπίηζα εοτπυθδπηςκ πμθζηχκ, ανήηακ άιεζδ ακηαπυηνζζδ ηαζ η ζιςνή-

εδηακ παναδεζβιαηζηά μζ  οπεφεοκμζ4.  

Ξηδκ πνάλδ, υιςξ, απμδείπηδηε υηζ ηα πενί εθθδκζηήξ ζοιπάεεζαξ πνμξ ημκ 

βενιακζηυ ζηναηυ απμηεθμφζακ ιάθθμκ εοζεαείξ πυεμοξ ηςκ Γενιακχκ. Οα ιέηνα 

ηαθήξ εέθδζδξ θαίκεηαζ υηζ δεκ απέδςζακ ηαζ ηυζμ αθμφ, δφμ εαδμιάδεξ ιυκμ 

                                           
1 Οδκ ίδζα άπμρδ εηθνάγεζ, υπζ υιςξ απυ πνμζςπζηή ημο ειπεζνία, αθμφ δεκ γμφζε ζηδκ Βθθάδα, μ 

εηπνυζςπμξ ημο ΑΒΞ Ρ. Βνεκζηνχθε. Ρ.Βνεκζηνχθε, (1946). 
2 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 171-5. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 238, 26-9-43. 
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 232, 19-9-43 – αν.θ. 236, 24-9-43. 
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ιεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ, ήηακ αδφκαημ κα ηαλ ζδεφεζ Γενιακυξ ζε ακμζπηυ 

αοημηίκδημ πςνίξ ημ θυαμ ακηάνηζηδξ επίεεζδξ, εκχ δεκ ζηαιάηδζε δ οπυεαθρδ 

ακηανηχκ απυ ημκ άιαπμ πθδεοζιυ. Βλάθθμο, μζ αζηοκμιζημί πμο επακελμπθίζηδ-

ηακ απυ ημοξ Γενιακμφξ είπακ ηαηαθφβεζ, εημοζίςξ ή αημοζίςξ, ζημοξ ακηάνηεξ 

ή είπακ ελμκηςεεί απυ αοημφξ1. Ξηδκ πυθδ ηδξ Μάηναξ βίκμκηακ ζαιπμηάγ ηαζ ηδ 

κφπηα βνάθμκηακ ζημοξ ημίπμοξ απαβμνεοιέκα ζοκεήιαηα. Δ ηαηάζηαζδ αοηή 

ελυνβζζε ημκ Γενιακυ Αζμζηδηή ΐεθθζκβηέν , μ μπμίμξ, αθμφ εφιζζε ζημκ εθθδκζηυ 

θαυ ηδκ εοβεκζηή ηαζ θζθεθεφεενδ πμθζηζηή πμο αημθμφεδζε ςξ ηυηε, απείθδζε ιε 

ηδκ ηήνολδ ηδξ πενζμπήξ ζε ηαηάζηαζδ πμθζμνηίαξ ηαζ ηδ θήρδ αοζηδνχκ ιέη-

νςκ2. 

Ξε αοημηνζηζηή επζζημθή ημο Speidel ιεηά ηα βεβμκυηα ημο μθμηαοηχιαημξ 

ηςκ Ζαθαανφηςκ ακαθένεηαζ υηζ υπζ ιυκμ απέηοπε δ πνμζπάεεζα κα δζαζπαζημφκ 

ηα «εεκζηά» απυ ηα «ημιιμοκζζηζηά» ζημζπεία ηδξ πχναξ ηαζ κα οπάνλεζ ιεηαλφ 

ημοξ έηδδθδ επενυηδηα, αθθά ακηίεεηα εκχεδηακ μζ δφμ πθεονέξ εκακηίμκ ημοξ . 

Βλάθθμο, ηαζ ηα εηθμαζζηζηά ιέηνα ηαηά ηςκ ακηανηχκ επζδνμφζακ ανηεηέξ θμ-

νέξ ακηίζηνμθα, δδθαδή, ακηί κα ηνμιμηναηήζμοκ ημκ πθδεοζιυ ημκ ςεμφζακ ζε 

πνμζπχνδζδ πνμξ ημοξ ακηάνηεξ. Ώκαβκςνίγεηαζ αηυια δ ανκδηζηή επίδναζδ ηδξ 

ηαηαζηνμθήξ ικδιείςκ πμθζηζζιμφ (υπςξ έβζκε ζηδκ Ώβία Ηαφνα), βζαηί πνδζίιεοε 

ζημοξ ακηίπαθμοξ ςξ επζπείνδια ηαηά ηςκ βενιακζηχκ δοκάιεςκ3.  

Λζ ίδζμζ, ςζηυζμ, δεκ θνυκηζζακ έιπναηηα κα αθθάλμοκ ηδκ εζηυκα πμο δδ-

ιζμφνβδζε δ ζηθδνή ζοιπενζθμνά ημοξ μφηε ιεηά ημ μθμηαφηςια ζηα Ζαθάανο-

ηα. Ώκηίεεηα, ανκήεδηακ ηάεε πανμπή αμήεεζαξ απυ ημκ Βνοενυ Ξηαονυ ζηα εκα-

πμιείκακηα βοκαζηυπαζδα, θέβμκηαξ υηζ ιε ηδκ απμζημθή εθμδίςκ εα επςθεθδεμ-

φκ μζ ακηάνηεξ ηδξ πενζμπήξ. Βλάθθμο , έθεβακ απνμηάθοπηα υηζ εέθμοκ κα λενζ-

γχζμοκ ημ ιένμξ αοηυ, βζ ‘ αοηυ ηαζ ηάεε αμήεεζα πνμξ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ πενζμ-

πήξ εα ήηακ ιάηαζδ4. 

Δ πείνα θζθίαξ ηςκ Γενιακχκ δεκ ηνάηδζε πμθφ. Γνήβμνα απμδείπηδηε πυ-

ζμ ζηθδνή ιπμνμφζε κα είκαζ δ ζοιπενζθμνά ημοξ υηακ ζοκακημφζακ ακηίδναζδ. 

Δ ακηίδναζδ δεκ ήηακ απαναίηδημ κα πνμένπεηαζ απυ ημκ πθδεοζιυ, μ μπμίμξ ή-

ηακ ηεθζηά μ απμδέηηδξ ηςκ επζπηχζεχκ ηδξ. Ώοηυξ ήηακ, υιςξ, ημ εφημθμ εφια 

πμο εζζέπναηηε ηδκ μνβή ηςκ Γενιακχκ βζα ηζξ απχθεζέξ ημοξ ηαζ ηα ιέηνα εκακ-

ηίμκ ημο πνδζζιμπμζμφκηακ ςξ ιέζμ πίεζδξ βζα ηδκ ηάιρδ ηδξ ακηζζηαζζαηήξ 

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.178. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 259, 21-10-43. 
3 Α.Ζαθδίνδξ - Μ. Ιζημθαίδδξ, (1963), ζ. 127-131. 
4 ΐζςιαηζηή αθήβδζδ ακχκοιδξ αδεθθήξ ημο Β.Β.Ξ. ζημ Ηεφηςια, (π.π.), ζ. 24. 
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δνάζδξ. Δ «επίεεζδ» ηαηά ημο πθδεοζιμφ είπε πμθθαπθέξ ιμνθέξ. Ζονζυηενδ απυ 

αοηέξ ήηακ ηα ακηίπμζκα, πμο πενζθάιαακακ θεδθαζίεξ, ειπνδζιμφξ, ζοθθήρεζξ, 

εηηεθέζεζξ εζξ αάνμξ ηςκ ηαημίηςκ ιζαξ πενζμπήξ. Ομ εέια ηςκ ακη ζπμίκςκ εα ιαξ 

απαζπμθήζεζ δζελμδζηά ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ.  

 

Β. Ζ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ ΡΥΛ ΓΔΟΚΑΛΥΛ ΠΡΟΑΡΗΥΡΥΛ: ΙΔΖΙΑΠΗΔΠ ΑΙΙΑ ΘΑΗ 

ΑΟΥΓΖ 

Δ ζοιπενζθμνά ηςκ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ θαίκεηαζ πςξ δεκ ήηακ δ εκδε-

ζηκουιεκδ. Έπμοιε ήδδ πενζβνάρεζ ηζξ εκένβεζέξ ημοξ υηακ ιπήηακ ζηδκ Μάηνα ιε 

ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ πυθδξ (δζακμιή αβαεχκ ζημοξ πμθίηεξ ιυκμ βζα υζμ πνυκμ έ-

παζνκε εζηυκεξ ημ ηζκδιαημβναθζηυ ζοκενβείμ, ηαηάθδρδ ημο δδιμηζημφ κμζμημ-

ιείμο ηαζ εηδίςλδ ηςκ αζεεκχκ, θεδθαζίεξ ακηζηεζιέκςκ ιεβάθδξ αλίαξ απυ ζπίηζα 

πθμοζίςκ Μαηνζκχκ ηθπ)1. Θεηά ηδκ ζοκεδημθυβδζδ ηδξ Εηαθίαξ θαίκεηαζ υηζ δεκ 

άθθαλακ ζηάζδ. Ώκαθένεηαζ υηζ Γενιακμί ζηναηζχηεξ έιπαζκακ ιε ημ πνυζπδια 

ηδξ ένεοκαξ ζε ζπίηζα Μαηνζκχκ, έδενκακ ηαζ θεδθαημφζακ ή έπαζνκακ κεανέξ βο-

καίηεξ, ηζξ μπμίεξ ζηδ ζοκέπεζα αίαγακ. Ομ θαζκυιεκμ ζοκεπίζηδηε βζα ιένεξ ηαζ 

πνμηάθεζε δζάαδια δζαιανηονίαξ ηςκ πμθζηχκ πνμξ ημ Ιμιάνπδ ηαζ ημκ Γενιακυ 

δζμζηδηή2.  

Ξε ακηίεεζδ ιε ηδκ εζηυκα ημο αδζάθεμνμο ηαζ ηίιζμο Γενιακμφ ζηναηζχηδ 

πμο έπεζ δζαιμνθςεεί ζηδ ζοθθμβζηή ικήιδ, ακαθένμκηαζ ζηδ αζαθζμβναθία πμθ-

θέξ πενζπηχζεζξ ηθμπήξ. Γενιακζηέξ πδβέξ ηζξ απμδίδμοκ ζημκ πεκζπνυ (θυβς 

ηαθπάγμκημξ πθδεςνζζιμφ) ιζζευ ηαζ ημ εθθζπέξ ζοζζίηζμ ηςκ ζηναηζςηχκ. Μανά 

ηζξ νδηέξ απαβμνεφζεζξ ηςκ αλζςιαηζηχκ  ημοξ, μζ Γενιακμί ζηναηζχηεξ, αημθμο-

εχκηαξ ημ πανάδεζβια ηςκ Εηαθχκ, πμοθμφζακ ή ακηάθθαζζακ δζάθμνα είδδ πμο 

έπαζνκακ απυ ημοξ ζηναηχκεξ, έηθεαακ ημοξ ηαημίημοξ βζα κα πμνηάζμοκ ηδκ πε ί-

κα ημοξ. Άθθμηε πάθζ δεκ πθήνςκακ ημκ θμβανζαζιυ ζε ηααένκεξ απεζθχκηαξ ημοξ 

ζδζμηηήηεξ. Ώηυια ηαζ μ ίδζμξ μ βεκζηυξ ζηναηζςηζηυξ δζμζηδηήξ Μεθμπμκκήζμο Ηε 

Ξμοσν, υηακ είδε ιζα μιάδα ζηναηζςηχκ κα ένπεηαζ απυ ημ ημκηζκυ πςνζυ ιε ηα 

πένζα βειάηα ηυηεξ ηαζ άθθα είδδ, πνμθακχξ ηαηάθααε υηζ ήηακ πνμσυκηα ηθμπήξ 

αθθά δεκ ακηέδναζε, ίζςξ βζαηί ήλενε υηζ δεκ είπακ ηίπμηα άθθμ κα θάκε3.  

Ξε απυννδημ έββναθμ ηδξ βενιακζηήξ δζμίηδζδξ Μεθμπμκκήζμο δζαπζζηχ-

                                           
1 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ.56-7, 60-61 
2 Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ. 91 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.232, 19-9-43. 
3 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 310-312. Λζ Έθθδκεξ εζζαβςβείξ αβυναγακ πνμσυκηα απυ ημ Νάζπ ζηδκ επίζδιδ 

ζοκαθθαβιαηζηή ζζμηζιία 1:60 (πμο δεκ είπε ηαιία ζπέζδ ιε ηδκ πναβιαηζηή αλία ηδξ δναπιήξ) ηαζ πμ-
οθμφζακ ζε ελςθνεκζηέξ ηζιέξ. Έηζζ, μ ζηναηζςηζηυξ ιζζευξ εκυξ ιήκα ανημφζε βζα ιζα ιπφνα ημ πμθφ 

ηαζ ηα ηνμφζιαηα απεζεανπίαξ ηαζ ηθμπχκ εκηείκμκηακ. Ρ. Φθάσζεν, (1995), η. Ώ΄, ζ. 330-1. 
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κεηαζ δ επενυηδηα ημο πθδεοζιμφ ηαηά ημο βενιακζημφ ζηναημφ, πμο απμδίδεηαζ, 

ιεηαλφ άθθςκ, ηαζ ζε ηνμφζιαηα απεζεανπίαξ ζηναηζςηχκ μζ μπμίμζ πανάημοζακ 

ηδ δζαηαβή πμο απαβυνεοε ηζξ ηαηαζπέζεζξ ή επζηάλεζξ. Έηζζ ακαθένμκηαζ, εζδζηά 

βζα ημοξ κμιμφξ ΏπαΎαξ ηαζ Ώνβμθίδαξ, ηθμπέξ ακφπμπηςκ πμθζηχκ απυ Γενιακμφξ 

ζηναηζχηεξ αθθά ηαζ πεζνμδζηίεξ εκακηίμκ ημοξ υηακ ακηέδναζακ. Ώπ΄ηδκ άθθδ, 

άζημπεξ ζοθθήρεζξ εεκζηζζηχκ βεκζηεφμοκ ηδκ επενζηή δζάεεζδ ηαηά ηςκ Γενια-

κχκ ιε απμηέθεζια κα ελοπδνεημφκηαζ μζ ζηυπμζ ημο ΒΏΘ, βεβμκυξ πμο δδθχκε-

ηαζ ιε ηδκ αφλδζδ, ακηί ιείςζδξ, ηςκ ακηάνηζηςκ επζεέζεςκ 1.    

Μμθθά πενζζηαηζηά ηθμπήξ ακαθένμκηαζ ζηδκ πενζμπή ηςκ Ζαθαανφηςκ , 

πνζκ αθθά ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ επζπείνδζδξ «Ζαθάανοηα». Ξηδκ πνχηδ ημοξ 

είζμδμ ζηα Ζαθάανοηα, ιε ηδκ ζοκεδημθυβδζδ ηδξ Εηαθίαξ, μζ Γενιακμί θένεηαζ 

κα πήνακ απυ ηα ζπίηζα ηδξ πυθδξ δζάθμνα είδδ πνχηδξ ακάβηδξ (ηνυθζια, έπζπ-

θα ηθπ.), ηα μπμία ιεηά λακαπμφθδζακ ζημοξ ηαημίημοξ, εκ βκχζεζ ηςκ αλζςιαηζ-

ηχκ. Γεκζηά, απυ ηζξ ιανηονίεξ ηδξ επμπήξ πνμηφπηεζ υηζ μζ θδζηείεξ ήηακ ηαηεο-

εοκυιεκεξ απυ ηα ακχηενα ηθζιάηζα, βζ αοηυ ηαζ πήνακ ιεβάθδ έηηαζδ. Οδ θδζ-

ηνζηή ημοξ απμζημθή απμδεζηκφεζ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ  γήηδζακ απυ ηδκ ημζκυηδηα 

πνυζηζιμ ηέζζενα εηαημιιφνζα δναπιέξ βζα κα ιδκ αάθμοκ θςηζά ζηδκ απμεήηδ 

ιε ηα ηνυθζια πμο πνμμνίγμκηακ βζα ηα ζοζζίηζα ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ 2.  

Ομ ίδζμ ζοκέαδ ηαζ ηαηά ηδ δεφηενδ επίζηερή ημοξ ζηα Ζαθάανοηα, πνζκ ημ 

μθμηαφηςια. Ζαζ ηυηε μζ πενζζζυηενεξ ηθμπέξ ζηδκ πυθδ ηαζ ηα πςνζά ηδξ πενζμ-

πήξ βίκμκηακ επίζδια, ιε ηδ ζοβηαηάεεζδ ηςκ οπεφεοκςκ αλζςιαηζηχκ , ηαζ ηα 

ηθμπζιαία (ημπάδζα γχςκ αθθά ηαζ ηάεε είδμοξ ακηζηείιεκα πμο εα ιπμνμφζακ κα 

θακμφκ πνήζζια ζημ ζηναηυ, υπςξ οθάζιαηα, νμφπα, έπζπθα, ζηεφδ , πμθφηζια 

είδδ) ιεηαθένμκηακ ιε ημ ηνέκμ απυ ηα Ζαθάανοηα ζημ Ώίβζμ. Ηήζηερακ αηυια 

ηαζ ηζξ ηνάπεγεξ ηδξ πυθδξ πνμημφ ηδκ πονπμθήζμοκ. Δ δζηαζμθμβία βζα ηδκ ηθμπή 

ηςκ γχςκ υθδξ ηδξ πενζμπήξ ήηακ δ απμζηένδζδ ηςκ ακηανηχκ απυ ηνυθζια βζα 

ηδ ζοκηήνδζή ημοξ3. Άθθμηε πάθζ, ηαθμφζακ παναπθακδηζηά ημκ πθδεοζιυ κα έν-

εεζ ζε ηαεμνζζιέκμ ιένμξ βζα κα απμγδιζςεεί βζα ηα ηθμπζιαία, ιε απχηενμ ζημ-

πυ κα ημοξ ζοβηεκηνχζμοκ βζα κα ημοξ εηηεθέζμοκ4. Θυκμ ιειμκςιέκεξ πενζπ-

ηχζεζξ ηθμπήξ ακηζηεζιέκςκ απυ απθμφξ ζηναηζχηεξ, ιεηά ηδκ δζαιανηονία ηςκ 

πμθζηχκ ζημοξ αλζςιαηζημφξ, ηαηέθδλακ ζε επζζηνμθή ηςκ ηθμπζιαίςκ5.  

Μανυιμζα βεβμκυηα, ιε θεδθαζίεξ ζπζηζχκ ηαζ ανπαβέξ γχςκ, ζοκέαδζακ 

                                           
1 Α.Ζαθδίνδξ, Μ. Ιζημθαίδδξ, (1963), ζ. 133-135.   
2 Θ.Μαπαααζζθείμο, (1999), ζ. 25,27. 
3 Ώκη. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ.229, 287, 293-4, 303, 349-52 - Θ.Μαπαααζζθείμο, (1999), ζ.43. 
4 Ώκη. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 222-3. 
5 Ώκη. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 214. 



 221 

ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα επζπείνδζδξ ζηδκ Άκς Ζθεζημνία1, εκχ ηαζ ζε άθθεξ πενζμπέξ 

ηδξ Μεθμπμκκήζμο ακαθένμκηαζ ζοπκέξ επζδνμιέξ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ ζε πς-

νζά ιε ζημπυ κα απμζπάζμοκ δζάθμνα αβαεά απυ ημοξ πςνζημφξ2.  

Ξοπκυ ακηζηείιεκμ θεδθαζίαξ ηςκ Γενιακχκ απμηεθμφζε ηαζ δ αμήεεζα ημο 

Βνοενμφ Ξηαονμφ. Ζαηαββεθίεξ ηδξ μνβάκςζδξ ακαθένμοκ υηζ μζ Γενιακμί ζηαιά-

ηδζακ θμνηίμ ιε αθεφνζ ζηδκ πενζμπή Ηυπεζζ, ημ ιεηαθυνηςζακ ζε δζηά ημοξ 

θμνηδβά ηαζ ημ πήβακ ζηδκ Μάηνα, οπμζπυιεκμζ υηζ εα ημ παναδχζμοκ εηεί. Λ 

ζοκηαβιαηάνπδξ ΐέθθζκβηεν ζε ζογήηδζδ βζα ημ εέια δζηαζμθυβδζε ηδκ πνάλδ 

θέβμκηαξ υηζ ημ αθεφνζ πνμμνζγυηακ βζα πενζμπή ακηανηχκ. Μανυιμζα ηαηαββέθθε-

ηαζ ηθμπή ηνμθίιςκ απυ ηδκ απμεήηδ ηδξ μνβάκςζδξ ζημ Ξηεπαζηυ Ζαθαανφηςκ 

ηαζ ζημ πςνζυ Ζμιπζβάδζ. Βκχ, υιςξ, μζ ζηναηζχηεξ οπμζπέεδηακ υηζ εα παναδχ-

ζμοκ ηα ηνυθζια ζημκ επίηνμπμ ηδξ Λνβάκςζδξ ζηδκ Μάηνα, μ ίδζμξ είδε  ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ιεηαηυιζζδξ ηςκ βναθείςκ ηδξ Γενιακζηήξ Αζμίηδζδξ κα ιεηαθένμκηαζ 

πέκηε ηζαχηζα ιε ηδ ζθναβίδα ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ3.  

Βζδζηυηενα, δ ζοιπενζθμνά ηςκ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ ζηδκ επανπία, εηηυξ 

ίζςξ απυ ηδκ πνχηδ πενίμδμ ηδξ βενιακζηήξ δζμίηδζδξ, δεκ παναηηδνίγεηαζ θζθζ-

ηή. ηακ έιπαζκακ ζηα πςνζά ηνμιμηναημφζακ αεχμοξ πμθίηεξ, θεδθαημφζακ, 

έηαζβακ ζπίηζα ηαζ ζηυηςκακ υπμζμκ ανζζηυηακ ιπνμζηά ημοξ, εέθμκηαξ κα εηδζ-

ηδεμφκ βζα πνάλεζξ ακηανηχκ ζηδκ πενζμπή. Ώκαθμνέξ ηδξ κμιανπίαξ ΏπαΎαξ  ηαζ 

ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ πενζβνάθμοκ θεπημιενχξ ηζξ γδιζέξ, ηζξ θεδθαζίεξ ηαζ ηα 

εφιαηα ιεηά απυ ηέημζεξ επζδνμιέξ4. ιςξ, ζηζξ εηηεθέζεζξ πμο δζέπναηηακ ζο-

κήεςξ έηακακ δζάηνζζδ ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ ημο οπυθμζπμο πθδεοζιμφ.  

Βπζπθέμκ, ημ απνυζζημ πανμοζζαζηζηυ ηςκ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ ηαζ δ 

ζπεδυκ ιαγζηή ζοιιεημπή ημο πθδεοζιμφ μνζζιέκςκ πενζμπχκ ζηδκ Ώκηίζηαζδ 

έηακε ημοξ δφμ κα αθθδθμτπμαθέπμκηαζ. Δ ηαποπμρία ιεηαλφ Γενιακχκ – άιαπμο 

πθδεοζιμφ απμηοπχκεηαζ ζηδκ απαβυνεοζδ πμο ίζποε κα ιδκ πδβαίκμοκ Γενια-

κμί ζε ηααένκεξ παναηηδνζζιέκεξ ςξ απαβμνεοιέκεξ βζα ημ ζηναηυ ημοξ ηαζ ακ-

ηίζημζπα κα ιδκ εζζένπεηαζ εθθδκζηυξ πθδεοζιυξ ζε εζηζαηυνζα πμο έηνςβακ μζ 

Γενιακμί ζηναηζςηζημί, χζηε κα ιδκ βίκμκηαζ ακηζηείιεκμ ηαηαζημπείαξ5. Ώθθά ηαζ 

ηαζ μζ ηάημζημζ ηςκ πςνζχκ δεκ ημοξ είπακ ειπζζημζφκδ (βκςνίγμκηαξ υηζ ιπμνεί 

κα πθδνχζμοκ ιε ηδ γςή ημοξ ή ηδκ ηθμπή ηδξ πενζμοζίαξ ημοξ ηδκ ιακία ηςκ 

Γενιακχκ εκακηίμκ ηςκ ακηανηχκ) ηαζ απέθεοβακ ηάεε ζοκάκηδζδ ιαγί ημοξ. Ξε 

                                           
1 Γ. Γζακκυπμοθμξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 460, 26-6-85. 
2 Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 234. 
3 ΕΏΘΘπ, ανπείμ Ι. Αέα, Φ. 262/5, εββν. 137. 
4 ΕΏΠ.Βλ., ηαη.ηοα., Φ.1.6/1944 – ΕΏΘΘ, ανπείμ Ι. Αέα, Φ. 262/8, εββν.1,2. 
5 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 310. 
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διενμθυβζμ Γενιακμφ θμπαβμφ (πμο ανέεδηε πάκς ημο υηακ ζημηχεδηε ζε ζφβ-

ηνμοζδ ιε ακηάνηεξ) ακαθένεηαζ υηζ έαθεπε αθμζονμφξ  υθμοξ ημοξ ηαημίημοξ 

ημο Ώζβίμο, υηζ ηαηέααγακ ηα ιάηζα ημοξ βζα κα ημκ απμθφβμοκ , υηακ δζαζηαονχ-

κμκηακ ηαζ έδεζπκε δζάεεζδ κα ημοξ παζνεηήζεζ. Έβναθε αηυια υηζ είπε δζαπζζηχ-

ζεζ ζημοξ ζοζηναηζχηεξ ημο δζανηή θυαμ εκδεπυιεκδξ επίεεζδξ, υηακ θφθαβακ 

ζημπζά ζηδκ άηνδ ηδξ πυθδξ, ηαζ υηζ απμηαθμφζακ ημ Ώίβζμ «επακαζηαηδιέκδ πμ-

θζηεία»1.    

Σζηυζμ, ακαθένμκηαζ ηαζ πμθθά πενζζηαηζηά ζφιθςκα ιε ηα μπμία Γενια-

κμί ζηναηζχηεξ (πανμοζζάγμκηαζ ζοπκά ςξ αθζαηζηήξ, πμθςκζηήξ ή αοζηνζαηήξ ηα-

ηαβςβήξ, πςνίξ κα είκαζ αέααζμ) αμήεδζακ ιε ηάπμζμ ηνυπμ ή έζςζακ Έθθδκεξ 

απυ επζηείιεκδ εηηέθεζδ. Γενιακυξ ζηναηζχηδξ πμο ηναοιαηίζηδηε ζε ζφβηνμοζδ 

ιε ακηάνηεξ ζημκ αευπονβμ, επεζδή μζ ηάημζημζ ηδξ πενζμπήξ ημκ πενζέεαθρακ, 

ιίθδζε ιε ηαθά θυβζα βζ αοημφξ, πνμζπάεδζε κα απμζείζεζ ηζξ ηαηδβμνίεξ βζα ζο-

κενβαζία ιε ημοξ ακηάνηεξ ηαζ έηζζ απέθοβε μθυηθδνμ ημ πςνζυ ηα ακηίπμζκα2. 

Βπίζδξ Γενιακυξ ζηναηζχηδξ (θήιεξ ημκ πανμοζζάγμοκ πμθςκζηήξ ή αοζηνζαηήξ 

ηαηαβςβήξ) αμήεδζε ημοξ ηαημίημοξ ημο Ζαημπςνζμφ Ώζβζαθείαξ κα λεθφβμοκ , 

υηακ βενιακζηυ απυζπαζια έηακε ιπθυημ ζημ πςνζυ. Λ ζηναηζχηδξ πμο θφθαβε 

ιία απυ ηζξ ελυδμοξ ημο πςνζμφ δεκ ειπυδζζε ημοξ πςνζημφξ κα θφβμοκ, μφηε α-

πμηάθορε ηδκ ηνορχκα ηαημίηςκ ηαζ ζηεθεπχκ ημο ΒΏΘ ζημκ ακηζηαηαζηάηδ ημο, 

μ μπμίμξ, υιςξ, υηακ ακέθααε οπδνεζία δεκ άθδζε ηακέκακ κα λεθφβεζ απυ ημκ 

ηθμζυ3. Μμθθέξ αηυια είκαζ μζ ιανηονίεξ αοημπηχκ ιανηφνςκ βζα Γενιακμφξ, πμο 

πνμζπάεδζακ κα ζχζμοκ ηδκ ηεθεοηαία ζηζβιή Ζαθαανοηζκμφξ απυ ηδκ εηηέθεζδ 

ηαηά ημ μθμηαφηςια. Ζονίςξ, πνμζπάεδζακ κα ζχζμοκ ακενχπμοξ, ζηα ζπίηζα 

ηςκ μπμίςκ έιεκακ ηαζ είπακ ζοκδεεεί ιαγί ημοξ ή άθθμοξ πμο έδεζπκακ άλζμζ 

ζοιπυκζαξ, αθμφ είπακ ιζηνά παζδζά4. ηακ ανβυηενα, ηαηά ηδκ απμπχνδζδ ηςκ 

Γενιακχκ απυ ηδκ Μάηνα, απμθαζίζηδηε δ ακαηίκαλδ ηδξ Ιαοηζηήξ Αζμίηδζδξ πμο 

ανζζηυηακ ζημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ, ζε ηαημζηδιέκδ πενζμπή, έκαξ αοζηνζαηήξ ηαηα-

βςβήξ ζηναηζχηδξ μκυιαηζ Ugo, εκχ είπε οπμκμιεοηεί μ πχνμξ ηαζ οπήνπε εηεί 

ηαζ απμεήηδ πονμιαπζηχκ, εζδμπμίδζε ημοξ πενζμίημοξ βζα ηδκ επζηείιεκδ ακαηί-

καλδ. Θάθζζηα, θέβεηαζ υηζ ηδκ χνα ηδξ ακαηίκαλδξ άκαρε ημ θοηίθζ αθθά αιέζςξ 

ιεηά ημ έζαδζε5. Ραναηηδνζζηζηυ πάκηςξ είκαζ υηζ , ηαηά ημκ ηεθεοηαίμ πνυκμ ηδξ 

ηαημπήξ, ημ δεζηυ ηςκ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ θαίκεηαζ κα είπε ηθμκζζηεί ηαζ πμθ-

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 356-7. 
2 Ώκη. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ.112. 
3 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 460-62. 
4 Ώκη. Ζαημβζάκκδξ, (2000),ζ. 327-35, 343. 
5 Ζ.Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. ΐ΄, ζ.1683. 
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θμί ήεεθακ, ζφιθςκα ιε πθδνμθμνίεξ ημο ΒΗΏΞ, κα αοημιμθήζμοκ ζημοξ ακηάν-

ηεξ αθθά θμαυκημοζακ ακηίπμζκα ζηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ ζηδ Γενιακία1. Ομ βεβμκυξ 

αοηυ ηαζ δ ροπμζφκεεζδ ηάπμζςκ ίζςξ ελδβεί μνζζιέκεξ απυ ηζξ ηζκήζεζξ ιειμκς-

ιέκςκ αηυιςκ πμο πενζβνάραιε. 

Ηίβμζ είκαζ μζ ζοκμιζθδηέξ ιαξ πμο έπμοκ κα ηαηαεέζμοκ ηάπμζα πενζζηαη ζ-

ηά ακενχπζκδξ ζοιπενζθμνάξ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ2. Ξηζξ πενζζζυηενεξ βναπηέξ 

ή πνμθμνζηέξ ιανηονίεξ οπάνπεζ δ ηάζδ κα εεςνμφκηαζ μζ ζηναηζχηεξ αοημί άθ-

θδξ ηαηαβςβήξ, πθδκ ηδξ βενιακζηήξ, αηυια ηζ ακ δεκ οπάνπμοκ ζαθείξ εκδε ίλεζξ 

βζ αοηυ. Ζαηά ιία ενιδκεία μζ Ζαθαανοηζκμί εεςνμφζακ πςξ δεκ ιπμνεί πμηέ  μζ 

Γενιακμί, πμο έδεζλακ ηέημζα ζηθδνυηδηα ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, κα είπακ ηαζ θ ζ-

θάκενςπα αζζεήιαηα. Έηζζ απέδζδακ μπμζαδήπμηε ηαθή εκένβεζα ζε ελςβενιακζηή 

πνμέθεοζδ3. Μάκηςξ δεκ πνέπεζ κα απέπεζ ηαζ πμθφ απυ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ιζα 

ηέημζα ακηίθδρδ, αθμφ μ βενιακζηυξ ζηναηυξ ηαζ εζδζηά δ 117 δ ιενανπία πμο 

πνςηαβςκίζηδζε ζηα βεβμκυηα ηςκ Ζαθαανφηςκ ηαζ βεκζηά έδναζε ζηδκ ΏπαΎα, 

απμηεθμφκηακ απυ πμθθμφξ λέκμοξ ζηναηζχηεξ  πνμενπυιεκμοξ απυ ηαηαηηδιέκεξ 

πενζμπέξ. Ώοημί, υπςξ είκαζ θοζζηυ, δεκ είπακ θζθμκαγζζηζηά αζζεήιαηα ηαζ πμθε-

ιμφζακ επεζδή ήηακ ακαβηαζιέκμζ κα ημ ηάκμοκ. Μμθθμί ήηακ μζ ίδζμζ παευκηεξ 

απυ ημκ ζηναηυ ζημ πθεονυ ημο μπμίμο πμθειμφζακ. Άνα έπεζ ηάπμζα αάζδ δ εη-

δμπή ηςκ «ηαθχκ» Ώοζηνζαηχκ, Ώθζαηχκ η.α. ζηναηζςηχκ4. Λζ θίβεξ ιανηονίεξ 

πμο ακαθένμοκ υηζ ηαζ αλζςιαηζημί πθδνμθυνδζακ Ζαθαανοηζκμφξ βζα ημ ζπέδζμ 

εηηέθεζήξ ημοξ5, απμδεζηκφμοκ (ακ θοζζηά είκαζ αθδεείξ) υηζ ηαζ Γενιακμί ααε-

ιμθυνμζ αμήεδζακ Έθθδκεξ κα ζςεμφκ.  

 

Γ. ΠΓΘΟΗΠΖ ΡΖΠ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑΠ ΗΡΑΙΥΛ ΘΑΗ ΓΔΟΚΑΛΥΛ   

Έπμκηαξ δχζεζ ιζα υζμ ημ δοκαηυκ πζμ ακηζπνμζςπεοηζηή εζηυκα ηςκ δφμ 

ηαηαηηδηχκ, Εηαθχκ ηαζ Γενιακχκ, ζηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημκ πθδεοζιυ ηνίκμοιε 

ζηυπζιδ ηδ ζφβηνζζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημοξ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ αζαθζμβ-

ναθία ηαζ ηζξ πνμθμνζηέξ ζοκεκηεφλεζξ  ιαξ. Ξηδ ζοθθμβζηή ικήιδ (υπςξ ημοθά-

πζζημκ θεζημονβεί φζηενα απυ ηδκ ελαζεέκζζδ ανκδηζηχκ ειπεζνζχκ ιε ηδκ πάνμ-

δμ ημο πνυκμο αθθά ηαζ ημκ οπενημκζζιυ παναηηδνζζηζηχκ πμο, βζα ηάπμζμοξ θυ-

                                           
1 Ζ. Θπνμφζαθδξ, (2003), ζ. 333. 
2 Ξοκέκηεολδ ιε Β. Ιζημθάμο, Θ. Θακςθάημο. 
3 Ώκη. Ζαημβζάκκδξ, (2000),ζ. 373. 
4 Δ ζζημνία ημο «ηαθμφ Ώοζηνζαημφ» απακηάηαζ ζε δζδβήζεζξ απυ δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ ηδξ Βθθάδαξ, 

υιςξ ααεφηενδ ένεοκα απέδεζλε υηζ Ώοζηνζαημί ζηναηζχηεξ ήηακ οπεφεοκμζ βζα πμθθέξ αίαζεξ ηαζ αάν-
αανεξ εκένβεζεξ ηαηά αιάπςκ. C. U. Schminck-Gustavus, (2007), ζ. 198. 
5 Ώκη. Ζαημβζάκκδξ, (2000),ζ. 327-329. 
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βμοξ, πνμηάθεζακ εκηφπςζδ) ιέκεζ δ εεηζηή ηνίζδ οπέν ηςκ Εηαθχκ, ααζζζιέκδ 

ζε ζοβηεηνζιέκα πενζζηαηζηά. Ξε μνζζιέκα ιάθζζηα εηπθήζζεζ ηυζμ δ ζοιπενζθμ-

νά ηςκ Εηαθχκ, χζηε κα δδιζμονβμφκηαζ απμνίεξ βζα ημ ηαηά πυζμ ζοκάδεζ ιε ημκ 

νυθμ ημοξ ςξ ηαηαηηδηχκ. 

Ξηζξ πδβέξ ηονζανπεί δ ακηίθδρδ πενί ημο ηαθμφ ηαζ πμκεηζημφ Εηαθμφ ηαζ 

ημο ζηθδνμφ ηαζ απνυζζημο Γενιακμφ1. Λζ πενζζζυηενεξ ιανηονίεξ εβηθείμοκ ιζα  

απυ επζθοθαηηζηή έςξ εκηεθχξ ανκδηζηή ακηίθδρδ βζα  ημοξ Γενιακμφξ ζηναηζχ-

ηεξ· ηζξ υπμζεξ ηαθέξ εκηοπχζεζξ ιπμνεί κα οπάνπμοκ, αημθμοεεί ζοπκά δ δζεοη-

νίκδζδ υηζ ιάθθμκ επνυηεζημ βζα αθθμδαπήξ ηαηαβςβήξ Γενιακυ ζηναηζχηδ, ζο-

κήεςξ Ώοζηνζαηυ. Ξοπκά ζηζξ ζοκμιζθίεξ ιαξ, υπμο ηονζανπεί μ αοεμνιδηζζιυξ 

ηςκ ακηζδνάζεςκ, ηαζ ιυκμ ζημ άημοζια ηδξ θέλδξ Γενιακυξ λεζπά πείιαννμξ 

ανκδηζηχκ εηθνάζεςκ ηαζ απμδμηζιαζηζηχκ επζθςκδιάηςκ. Ξημ ενχηδια πμζμξ 

απυ ημοξ δφμ ήηακ δπζυηενμξ ηαηαηηδηήξ δ ζοκηνζπηζηή πθεζμκυηδηα ηάζζεηαζ 

απενίθναζηα οπέν ηςκ Εηαθχκ, εκχ ζοκήεςξ δ ηνίζδ ημοξ ζοκμδεφεηαζ απυ ηδκ 

έηθναζδ απμνίαξ βζα ημ ηυθιδια ζφβηνζζδξ δφμ ηυζμ δζαθμνεηζηχκ ζοιπενζθμ-

νχκ. Δ ίδζα άπμρδ θαίκεηαζ κα επζηναημφζε ζημκ πθδεοζιυ ηαζ ηαηά ηδκ ηαημπή, 

ζφιθςκα ιε ηδ ιανηονία ηδξ Θ. Θακςθάημο2. 

Ξε ιζα βεκζηυηενδ εηηίιδζδ βζα ηδκ εζηυκα ηςκ Γενιακχκ ηαζ Εηαθχκ ςξ 

ζηναηζςηχκ, μζ εεηζηέξ ηνίζεζξ ηθίκμοκ οπέν ηςκ Γενιακχκ. Θεςνμφκηακ  υηζ ήηακ 

πζμ πεζεανπδιέκμζ ζημοξ αλζςιαηζημφξ ημοξ ηαζ υηζ δεκ ηαηέθεοβακ ζημ πθζαηζζ-

ημθυβδια ηαζ άθθεξ αεέιζηεξ εκένβεζεξ, υπςξ μζ Εηαθμί. «Οδκ επμπή ημο ακηάνηζ-

ημο πμο έαβαζκακ ζηα πςνζά μζ Εηαθμί έηθεαακ απυ ηεζ. Λζ Γενιακμί έηθεαακ ηαηά 

αοζηδνυ ηνυπμ, ιε δζαηαβή ηςκ ακχηενςκ», θέεζ μ Β. Φςηάξ.  Γεκζηά, μζ Γενιακμί 

εεςνμφκηαζ ροπνμί αθθά πζμ δίηαζμζ απυ ημοξ Εηαθμφξ , δεκ πεζνάγμοκ υπμζμκ δεκ 

ημοξ πεζνάγεζ, βζ αοηυ ηαζ μνζζιέκμζ αζζεάκμκηακ πενζζζυηενδ εθεοεενία οπυ ηδκ 

ηαημπή ημοξ. Λζ Εηαθμί οπενέπμοκ θακενά ζηδκ ηαεδιενζκή ζπέζδ ημοξ ιε ημκ 

πθδεοζιυ. «Βίπακ θζθία υθμζ ιε ημοξ Εηαθμφξ», θέεζ δ Ώ. ΐεθθέθδ. Μενζβνάθμκηαζ  

ζοκαζζεδιαηζημί, ζοιπμκεηζημί, έδεζπκακ κα ιδκ ζοκαζζεάκμκηαζ υηζ ανίζημκηακ 

ζε πυθειμ ηαζ πνμζπαεμφζακ κα παίνμκηαζ ηδ γςή ενςημηνμπχκηαξ ιε ηάεε βο-

καίηα πμο ζοκακημφζακ απυ 15-50 πνμκχκ. Σζηυζμ πνυζααθακ ανηεηέξ θμνέξ ημ 

εεκζηυ θζθυηζιμ ηςκ Βθθήκςκ, δεκ έδεζπκακ πεζεανπία ζημοξ ακςηένμοξ ημοξ (λε-

                                           
1 Δ ζοιπενζθμνά ηςκ Γενιακχκ έκακηζ ηςκ Βθθήκςκ εεςνείηαζ, απυ ημκ Α. Θαβηνζχηδ, δ ζηθδνυηενδ 

πμο επέδεζλακ ζε ηαηαηηδιέκμ ηνάημξ. Μνμζπαεχκηαξ κα ηδκ ενιδκεφζεζ, ακαθένεζ υηζ μζ Γενιακμί 
ελμνβίγμκηακ απυ ηδκ ακοπυηαηηδ ζηάζδ ημο εθθδκζημφ πθδεοζιμφ αθθά ηαζ ηδκ ακηίζηαζή ημο ηαηά 

ηδκ εζζαμθή ημοξ ζηδ πχνα, πμο ηαεοζηένδζε ηζξ δοκάιεζξ ημοξ ηαζ ιαηαίςζε ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Ξμ-

αζεηζηήξ Έκςζδξ. Ομ ηεθεοηαίμ ιάθζζηα εζπχεδηε απνμηάθοπηα απυ Γενιακυ ζηναηδβυ ζε Έθθδκα πμ-
θίηδ, ζημ επζηαβιέκμ ζπίηζ ημο μπμίμο ηαηέθοε. Α. Θαβηνζχηδξ, (1949), ζ. 99-100.  
2 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 55. 
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πενκχκηαξ μνζζιέκεξ θμνέξ ηάεε υνζμ απεζεανπίαξ 1) ηαζ ηαηέθεοβακ ζοπκά ζε 

ηθμπέξ ηαζ πθζαηζζημθυβδια θηςπχκ πςνζηχκ, ηαηακηχκηαξ ιάζηζβα ζε μνζζιέκεξ 

πενζπηχζεζξ2.  

Ξηα εεηζηά ηςκ Εηαθχκ ηαηαβνάθεηαζ δ ζδζαίηενδ  εοαζζεδζία πμο έδεζπκακ 

ζηα ιζηνά παζδζά, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ακαθβδζία ηςκ Γενιακχκ . Λζ Εηαθμί έδζκακ 

θαβδηυ ζε πεζκαζιέκα παζδζά πμο γδηζάκεοακ, εκχ μζ Γενιακμί πεημφζακ ηα απμ-

ιεζκάνζα ημο θαβδημφ ημοξ ζε αοθάηζα ηαζ ένζπκακ πάκς ημοξ πχια, ηαηαανέπμκ-

ηαξ ηαζ πονμαμθχκηαξ υζα παζδζά πνμζπαεμφζακ κα ηα πάνμοκ απυ εηεί3. Οδκ εζ-

ηυκα αοηή ακαπανάβμοκ πμζηζθυηνμπα πμθθμί ζοκμιζθδηέξ ιαξ. «Λζ Εηαθμί ήηακ 

ηυζμ θζθζημί ι΄ειάξ ηα παζδζά, πμο δεκ ημ πενζιέκαιε», εοιάηαζ μ ΐ. Μαπαπν ζζ-

ηυπμοθμξ. Δ Ώ. Ραναθάιπμοξ ακαθένεζ: «Λζ Εηαθμί ήηακ άκενςπμζ, υπςξ ηζ ειείξ, 

απθμί. Βίπακ ιζα πακζυηα ηαζ ηδ ιμζνάγακε. Μμκάβακε . Αίκακε ζδίςξ ζηα παζδζά. Λζ 

Γενιακμί αβαίκακε απυ ηα εζηζαηυνζα ζηδκ Λιυκμζα ηζ εηείκμ πμο ημοξ πενίζζεοε 

ημ άδεζαγακ ζημοξ μπεημφξ, ηζ αξ έαθεπακ ημκ ηυζιμ βφνς πμο πείκαβε». «Δ 

ζοιπενζθμνά ηςκ Γενιακχκ ήηακ ποδαία. Ρφκακε ημ πενίζζεοια απ΄ημ θαβδηυ ηζ 

υηακ πήβαζκακ ηα παζδάηζα κα θάκε ηα ηθχηζαβακ», ζοιπθδνχκεζ μ Ξπ. Θπανθμ-

βζάκκδξ. Ομ ίδζμ αεααζχκμοκ δ Β. Γαπανμπμφθμο ηαζ μ Γ. Γαθεζναηυπμοθμξ. Λ ηε-

θεοηαίμξ, ιάθζζηα, επζζδιαίκεζ δφμ εκηεθχξ ακηίεεηεξ ζοιπενζθμνέξ, θέβμκηαξ υηζ 

μ Εηαθυξ έδζκε απ΄ηδκ ηανααάκα ημο θαβδηυ ηζ αξ ιδκ είπε πμνηάζεζ μφηε μ ίδζμξ, 

εκχ μ Γενιακυξ ένζπκε ηάης ηζ αοηυ πμο ημο πενίζζεοε ηαζ ημ πάηαβε. Σζηυζμ, μ 

ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμξ, εκκζάπνμκμ παζδί ηυηε, δεκ πζζηεφεζ υηζ μζ Γενιακμί πεημφ-

ζακ ημ θαβδηυ ηάης βζα κα ιδκ ημ δχζμοκ ζηα παζδζά. «Ίζςξ ηάπμζμζ πμο ήηακ 

ημιπθελζημί. Αεκ ήηακ εκημθή ηδξ δζμίηδζδξ ιζα ηέημζα ζοιπεν ζθμνά. Ομ ανκμφιαζ 

βζαηί δεκ ημ έγδζα». 

Λ Ρ. Νμφπαξ πάθζ εοιάηαζ ζπεηζηά: «Οα παζδζά πήβαζκακ ιε ηα ηαηζανμθά-

ηζα ζηα ιαβεζνεία ηςκ Εηαθχκ ηαζ έαθεπεξ μ Εηαθυξ άθδκε ζημ ηαγάκζ θαβδηυ βζα 

κα ημ ιμζνάζεζ μ ίδζμξ ζηα παζδζά. Ώοηά ζηα ιάηζα ιμο ιπνμζηά. Ώκηίεεηα μ Γεν-

ιακυξ ημ έηακε βζα κα ηζαηίζεζ ημ πένζ ημο παζδζμφ, κα ημ παηήζεζ ιε ηδ ιπυηα». 

Οδ θνζπηή ζοιπενζθμνά Γενιακχκ πμο έζπαβακ πάκς ζημ πυδζ ημοξ ηα πένζα ιζη-

                                           
1 Λ Γενιακυξ θμπαβυξ ΐάσξ, επζηεθαθήξ ημζκήξ ζηαθμβενιακζηήξ επζπεζνήζεςξ ζημκ Ζμζιά Ηαηςκίαξ, 

ηαηδβμνμφζε ημοξ Εηαθμφξ μδδβμφξ ηςκ ζηναηζςηζηχκ αοημηζκήηςκ υηζ ζηαιαημφζακ ζηδ ιέζδ ημο 

ζηεκμφ ηαζ βειάημο ζηνμθέξ δνυιμο, δζαηυπημκηαξ ηδκ πμνεία υθδξ ηδξ θάθαββαξ, βζα κα ιαγέρμοκ 
ζηαθφθζα ή κα πάκε ζημ ηαθεκείμ πμο ζοκακημφζακ ζημ δνυιμ. Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 146.   
2 Ο.Ξηαεάημξ, (1996), ζ. 170 - Ρ.Φθάσζεν, (1995), η. ΐ΄, ζ. 287 - Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.140, 145 – Μ. 
Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 233-35. 
3 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 42. Ξηδκ Ώεήκα εεεάεδζακ Εηαθμί κα ζδηχκμοκ 

ιζηνά παζδζά απυ ημοξ δνυιμοξ ηαζ κα ηα πδβαίκμοκ ζε ηακηίκεξ βζα κα ημοξ δχζμοκ θαβδηυ, ηδ ζηζβ-
ιή πμο μζ Γενιακμί έαθεπακ ζημ δνυιμ ακενχπμοξ πεζιέκμοξ απυ ηδκ πείκα ηαζ βονκμφζακ αθθμφ ημ 

ηεθάθζ ημοξ. ΕΏΠΒλ, ηοα.ΖαΎνμο, Φ.18/1942, πθδνμθμνίεξ απυ ηδκ εθθδκζηή πνεζαεία Ηζζζααχκαξ. 
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νχκ παζδζχκ, υηακ έραπκακ ζηα απμθάβζα ή υηακ ηφπαζκε κα «εκμπθήζμοκ» ιε ημ 

παζπκίδζ ημοξ, επζαεααζχκμοκ ηζ άθθμζ ζοκμιζθδηέξ ιαξ. Δ κφθδ ηδξ Β. Γαπανμπμ-

φθμο, κμζμηυια ζημ επζηαβιέκμ απυ ημοξ Γενιακμφξ κμζμημιείμ, είδε έκα ηέημζμ 

πενζζηαηζηυ ζε αάνμξ παζδζμφ πμο έραπκε ηα ζημοπίδζα.  «Οδξ έηακε ηυζμ ηαηή 

εκηφπςζδ πμο πήβε ηαζ ημ ηαηήββεζθε ζημκ Γενιακυ αλζςιαηζηυ. Αεκ λένμοιε ακ 

ημκ ηζιχνδζακ». Λ Γ. Γαθεζναηυπμοθμξ «ηαηάθααε» απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή ηδξ 

εζζυδμο ηςκ Γενιακχκ ζηδκ Μάηνα υηζ «μζ Γενιακμί δεκ ήηακ άκενςπμζ. Βίδα ηά-

ηζ πμο δεκ ιπμνχ κα ημ λεπάζς». Έκαξ πζηζζνίημξ έπαζγε ιε ηδ ιπάθα ημο ζηδκ 

πθαηεία Γεςνβίμο, υπμο είπακ ζηαειεφζεζ ηα βενιακζηά ηάκη. Δ ιπάθα ηφθδζε ζε 

έκα ηάκη ηαζ έκαξ Γενιακυξ αβαίκεζ, πζάκεζ ημ πενάηζ ημο παζδζμφ ηαζ ημ ηζαηίγεζ 

πάκς ζημ ιδνυ ημο.  

Ομ ζηθδνυηενμ πνυζςπμ ηςκ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ απεζημκίγεζ ημ πεν ζζ-

ηαηζηυ πμο ακαθένεζ δ Θ. Θακςθάημο. Γενιακμί ζηναηζχηεξ άημοζακ έλς απ΄ηδκ 

αοθή ζπζηζμφ έκα πεκηάπνμκμ παζδάηζ κα ηναβμοδάεζ ημ ηναβμφδζ «Ζμνυσδμ Θμο-

ζμθίκζ». Λ έκαξ ημο πέηαλε ιζα ζμημθάηα ηάκμκηάξ ημο κυδια κα λακαπεί ημ ηνα-

βμφδζ, εκχ μ άθθμξ ημ έπαζγε ζηδ θοζανιυκζηα. Ζαεχξ πήβε ημ παζδί κα πζάζεζ ηδ 

ζμημθάηα, ημ πονμαυθδζακ ηαζ ημ ζηυηςζακ επί ηυπμο1. Άθθμηε πάθζ, ζηα Μνμζ-

θοβζηά ζηυηςζακ μηηάπνμκμ ημνίηζζ, βζαηί πήβε κα πάνεζ κενυ απυ ηδ ανφζδ  θίβα 

θεπηά ιεηά ηδκ έκανλδ απαβυνεοζδξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ2.  

Ώκάθμβμ ζοιπέναζια βζα ηδκ δζαθμνεηζηή ζοιπενζθμνά ηςκ δφμ ηαηαηηδ-

ηχκ ελάβεηαζ απυ ηδκ ειπεζνία ηδξ Ώ. ΐεθθέθδ. «Λζ Εηαθμί δίκακε θαβδηυ ζημοξ 

θηςπμφξ… Ώπυ ιυκμζ ημοξ έδζκακ, πςνίξ κα ημ γδηήζμοιε». Δ ίδζα εοιάηαζ υηζ 

Εηαθυξ ζηναηζχηδξ, οπεφεοκμξ ζηδ βεζημκζά βζα ηα δεθηία ηνμθίιςκ, είπε ακαπηφ-

λεζ δεζιμφξ ιε ηδκ μζημβέκεζά ημοξ ηαζ ζοπκά ημοξ παζνεημφζε ζημ δνυιμ ή έπαζ-

γε ιε ηα παζδζά, εκχ ημοξ πνμιήεεοε επζπθέμκ ηνυθζια απ΄αοηά ημο δεθηίμο 3. 

Θεηά ηδκ ζοκεδημθυβδζδ ηδξ Εηαθίαξ, υπςξ ιαξ θέεζ, μζ Εηαθμί άκμζλακ ηζξ απμ-

εήηεξ ημοξ βζα κα πάνεζ ηα ηνυθζια μ ηυζιμξ. Βηείκδ θμαυηακ κα πάνεζ, ιδκ έν-

εμοκ μζ Γενιακμί ζημ ζπίηζ ηδξ ηαζ ηα ανμοκ. Θυκμ δφμ ημοηζά ζοιποηκςιέκμ βά-

θα ηδξ έθενακ δφμ ημπέθεξ πμο έιεκακ ζημ ζζυβεζμ. Ξε θίβμ ιπήηακ μζ Γενιακμί 

ζημ ζπίηζ ηδξ ηαζ ηδ νςημφζακ πμο είκαζ αοηά πμο έηθερε, απεζθχκηαξ ηδκ ιε ημ 

πενίζηνμθμ ζημ ιέηςπμ, ιπνμζηά ζηα ιάηζα ημο ζογφβμο ηαζ ημο παζδζμφ ηδξ. 

«Ηές ηυηε ημο ζηναηζχηδ: - Ώκ εέθεζξ κα ιε ζημηχζεζξ, ζηυηςζέ ιε. Ώοηά ηα δφμ 

ημοηζά ιμο δχζακε μζ ημπέθεξ απυ ηάης. Θεηά απ΄αοηυ θφβακε απ΄ημ ζπίηζ. Αεκ 

                                           
1 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 98-99. 
2 Η. Θανζκέθθδξ, (1993), ζ. 74. 
3 R. Glaser, (2004). 
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λένακε υηζ ήιαζηακ Βαναίμζ. Ώοημί ζηυηςκακ υθμ ημκ ηυζιμ».  

 

Εηαθμί ζηναηζχηεξ  θςημβναθίγμκηαζ ιε ηδκ ιζηνή Εςζδθίκα ΐεθθέθδ, ζηδκ Μάηνα 

ημ 1942. 

Ζαζ ζηα Ζαθάανοηα θένεδηακ ιε ακενςπζά μζ Εηαθμί, υπςξ ακαθένεζ δ Γ. 

Ζςζηακημπμφθμο. Έηακακ ζοζζίηζα ηζ έδζκακ ηζ απ΄ηα δζηά ημοξ ηνυθζια ζηα πα-

ζδζά ή υηακ ηα έαθεπακ ζημ δνυιμ ημοξ έδζκακ ζμημθάηα. Οδκ ιανηονία ηδξ βζα ηδ 

ζηάζδ ηςκ Εηαθχκ ζηδκ πενζμπή επζαεααζχκεζ ηαζ μ Ρ.Φενθεθήξ  ιε ηάπμζα πνμκζηή 

δζάηνζζδ: «Βίπακ ηαθή ζοιπενζθμνά μζ Εηαθμί, ιέπνζξ υημο άνπζζε δ Ώκηίζηαζδ. 

Ομ ΄41 ιε ηδ ιεβάθδ πείκα, μ ζηναηυξ εδχ, έκα ηάβια, αμήεδζε πμθφ ηα ι ζηνά 

παζδζά. Ξπδιάηζγακ μονά ηα παζδζά ιε ηδκ ηανααάκα ηαζ ημοξ έδζκακ ζοζζίηζα. 

Ώπυ ηδκ χνα πμο άνπζζε δ Ώκηίζηαζδ άθθαλακ ηα πνάβιαηα ηάπςξ, έβζκακ πζμ 

ζηθδνά». Άθθμηε δζαπςνίγμκηαζ μζ «ηαθμί» Εηαθμί ζηναηζςηζημί απυ ημοξ θακαηζ-

ημφξ θαζίζηεξ ιεθακμπίηςκεξ, πμο ζοιπενζθένμκηακ ιε ζηθδνυηδηα1.  

Λζ Εηαθμί εεςνμφκηαζ πζμ ακεηηζημί απ΄ημοξ Γενιακμφξ ηαζ ζε γδηήιαηα  

πμο ημοξ έεζβακ. Βίδαιε πςξ έπεζ πενάζεζ ζηδ ζοθθμβζηή ικήιδ δ ακηίδναζδ ηςκ 

Εηαθχκ ζε εέιαηα πμο αθμνμφζακ ζηα εεκζηά ημοξ ζφιαμθα. Ώκ ηαζ δ ζφβηνζζδ 

ιε ημοξ Γενιακμφξ ζηα πενζζηαηζηά αοηά είκαζ οπμεεηζηή ηαζ αοεαίνεηδ, εηθνάγεζ 

έκα βεκζηυηενμ ηθίια πμο επζηναημφζε, ιζα μζηεζυηδηα πμο είπε δδιζμονβδεεί ιε-

ηαλφ Εηαθχκ ζηναηζςηχκ ηαζ πθδεοζιμφ, βεβμκυξ πμο έηακε ημοξ δεφηενμοξ κα 

                                           
1 Γ. Θπζκανδυπμοθμξ, Η. Νμφπαξ, Θ. Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 42. 
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ιδκ θμαμφκηαζ ή κα θμαμφκηαζ θζβυηενμ. Δ αοευνιδηδ ζφβηνζζδ ιε ηδκ αοζηδ-

νυηδηα πμο επέδεζλακ μζ Γενιακμί ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ, μδδβεί ζε έκα βεκζηυ 

ζοιπέναζια υηζ ζε μπμζαδήπμηε πανάημθιδ εκένβεζα δ ηζιςνία εα ήηακ πμθφ α-

οζηδνυηενδ. Ομ ίδζμ ζοιπέναζια πνμηφπηεζ ηαζ απυ ηδκ αθήβδζδ ηδξ Β. Γαπανμ-

πμφθμο. «Μενκχκηαξ απ΄ημ δνυιμ ιε ηδκ αδεθθή ιμο ιαξ πείναλακ μζ Εηαθμί. 

Ββχ ηναημφζα έκα πενζμδζηυ ηαζ ημοξ πηφπδζα ι΄αοηυ. Ώκ ήηακ άθθμξ (μζ Γενια-

κμί) εα ιαξ είπε ζημηχζεζ. Βηείκμζ βέθαζακ ηαζ ηίπμηα άθθμ».  Ζαζ εδχ πνυηεζηαζ 

βζα αοεαίνεηδ ζφβηνζζδ, αθμφ μζ Γενιακμί δεκ πνμέααζκακ ζε ηέημζεξ πνάλεζξ (πε-

ίναβια ημνζηζζχκ), μζ μπμίεξ βζα ημοξ Εηαθμφξ ήηακ ζοκδεζζιέκεξ. 

Λζ εεηζηέξ ειπεζνίεξ ηςκ πενζζζυηενςκ1 ημοξ ηάκμοκ κα δζηαζμθμβμφκ ζημ-

οξ Εηαθμφξ ηαζ ημ πθζάηζζημ. «Λζ ζηναηζχηεξ είπακ ηαθή ζοιπενζθμνά. Θπμνεί κα 

έηθεαακ· ιειμκςιέκεξ πενζπηχζεζξ, αζήιακηα πνάβιαηα: έκα αοβυ, ιζα ηυηα. Με-

νζζζυηενδ ήηακ δ πνμζθμνά ημοξ ζε ηνυθζια», θέεζ μ Ρν. Φενθεθήξ.  Λ ΐ. Ζεπνδ-

κζάξ εοιάηαζ υηζ μζ Εηαθμί παίνκακε ηδπμονζηά απ΄ηα πενζαυθζα ημοξ, δεκ πθδνχ-

κακε, αθθά ημοξ έδζκακ «ηακέκα παθζμζαηάηζ, ηίπμηα παθζμημκζέναεξ». Ώκηίεεηα, 

«μζ Γενιακμί είπακ άθμβα, η΄αιμθάβακε ιέζα ζημ ηηήια ηαζ παίνκακε υ, ηζ ήεε-

θακ. Άια έθεβεξ υπζ, ζε ζηυηςκε». «Ρεζνυηενμζ αοημί» ηαηαθήβεζ. «Δ ζοιπενζθμ-

νά ηςκ Εηαθχκ ήηακ ηαθή. Θεβάθδ δζαθμνά απυ ημοξ Γενιακμφξ. Θε ηα ηναβμφ-

δζα ημοξ ηθπ. Έηθεαακ ιυκμ ζηα πςνζά», ακαθένεζ δ Β. Θ. «Μενκάβαιε ςναία ιε 

ημοξ Εηαθμφξ. Μαίνκακε ιενζηά βίδζα, πνυααηα. Ήηακ ηζ αοηυξ ζηναηυξ ηαημπήξ, 

αθθά, ακ δεκ ημοξ πείναγεξ, δεκ ζε πείναγακ. Αεκ ήηακ αάναανμζ ζακ ημοξ Γενια-

κμφξ», ζοιπθδνχκεζ μ Α. Θαεζυξ. Γζα ηζξ ηθμπέξ ελάθθμο δεκ ήηακ ιυκμζ οπεφεο-

κμζ μζ Εηαθμί. «Ηςπμδφηεξ Έθθδκεξ έπαζνκακ Εηαθμφξ ηζ έηακακ ιαγί πθζάηζζημ. 

Αεκ ειθακζγυκημοζακ αοημί. Θυκμ έδεζπκακ ζημοξ Εηαθμφξ ημ ζπίηζ», θέεζ μ Μ. 

Μαοθυπμοθμξ. 

Δ ζφβηνζζδ ηαζ δ ηαηάδεζλδ ηδξ οπενμπήξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ Εηαθχκ 

λεπδδά αοευνιδηα υηακ δ ζογήηδζδ ζηνέθεηαζ βφνς απυ ημοξ δφμ ηαηαηηδηέξ.  

«Θεβάθδ δζαθμνά. Οενάζηζα», επζζδιαίκεζ μ Ώ. Θμοββμθζάξ. «Λζ Γενιακμί ε ίπακ 

πζζηέρεζ υηζ είκαζ ακχηενμζ απυ ημοξ άθθμοξ θαμφξ. Λζ Εηαθμί δεκ πίζηεοακ ζημ 

θαζζζιυ. Μμθθμί ήηακ ακηζθαζίζηεξ ηαζ ζηδ ζοκεδημθυβδζδ πήβακ ιε ημοξ ακ-

ηάνηεξ». «Ξημοξ Εηαθμφξ οπήνπακ άκενςπμζ ηαθμί, πνμμδεοηζημί. Αεκ ήηακ θ ζθμ-

πυθειμζ εη θφζεςξ, αθθά είπακ δζαανςεεί απυ ηζξ ημιιμοκζζηζηέξ ζδέεξ. Ώκάιεζά 

ημοξ, δζακειυηακ δ ημιιμοκζζηζηή ―Unita‖. Λζ Γενιακμί κάηακακ ηέημζμ πνάβια; 

                                           
1 Ώλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ υθεξ μζ ιανηονίεξ πμο παναεέημοιε, εηηυξ απυ ημο ΐ. Ζεπνδκζά, πνμένπμκηαζ 

απυ ηα Ζαθάανοηα, υπμο μζ Γενιακμί έδεζλακ ημ πεζνυηενμ πνυζςπυ ημοξ. Δ θεπημιένεζα αοηή ίζςξ 
δζηαζμθμβεί, ςξ έκα ααειυ αέααζα, βζαηί είκαζ ηυζμ εεηζηέξ μζ ηνίζεζξ ηςκ ζοκμιζθδηχκ ιαξ βζα πνάλεζξ 

ηςκ Εηαθχκ, μζ μπμίεξ αθθμφ πνμηαθμφζακ ηδκ αβακάηηδζδ ηςκ πμθζηχκ.   
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Αεκ είιαζηε ηαθά!», ζοιπθδνχκεζ μ Ρ. Νμφπαξ. Λζ Εηαθμί, υηακ έπζακακ θαενεπζ-

αάηδ απθχξ ημκ λοθμημπμφζακ, εκχ μζ Γενιακμί ημκ ζηυηςκακ , ηαηαβνάθμοκ 

βναπηέξ ιανηονίεξ1. ΐακαοζυηδηα πνμζάπηεζ ζημοξ Γενιακμφξ ηαζ δ Γ. Ζςζηακ-

ημπμφθμο, πανυηζ ηναηά επζθοθαηηζηή εέζδ έκακηζ ηςκ Εηαθχκ. «Λζ Εηαθμί δεκ 

ήηακ αοζηδνμί ηαηαηηδηέξ. Αεκ έπαοακ υιςξ κα είκαζ ηαηαηηδηέξ. Αεκ ήηακ απ-

θδζίαζημζ. Λζ Γενιακμί ήηακ εβςσζηέξ, απθδζίαζημζ. Ώοημφξ, ακ ημοξ έδζκε δζαηα-

βή μ ακχηενμξ κα ζημηχζμοκ ημ παζδί ημοξ, εα ημ ζηυηςκακ. Λζ Εηαθμί έιμζαγακ 

ηαζ θίβμ ι΄ειάξ».  

Ζαζ ηάπμζα ηαηή ειπεζνία απυ ημοξ Εηαθμφξ πάκεζ ηδκ ζζπφ ηδξ ιπνμζηά ζηδ 

ζφβηνζζδ ιε ημοξ Γενιακμφξ. «Λζ Εηαθμί ζοιπενζθένεδηακ ηαθά. Βηηυξ απυ μν ζζ-

ιέκμοξ. Έκαξ ήηακ ηέναξ. Βοπανζζηείημ κα δένκεζ ιε ημ παναιζηνυ. Ξε ζφβηνζζδ 

υιςξ ιε ημοξ Γενιακμφξ, ηάιιοα ζπέζδ. Δ ζοιπενζθμνά ηςκ Γενιακχκ ήηακ πο-

δαία. Αεκ ημοξ άνεζε δ θοζζμβκςιία ζμο, ηνάααβακ ημ ιπζζηυθζ ηαζ ζε ζηυηςκακ. 

Οέημζμζ ήηακ», θέεζ μ ακηάνηδξ Ξ. Θπανθμβζάκκδξ. Λ Β. Φςηάξ δζηαζμθμβεί ιε ημ 

δζηυ ημο ηνυπμ ηδκ υπμζα ηαηή ζοιπενζθμνά έδεζπκακ Εηαθμί: «Λζ Εηαθμί έδζκακ 

έκα ημιιάηζ ρςιί. Βίπακ εοαζζεδζίεξ. Ήηακ οπμηαβιέκμζ ηάης απυ ηδ ιπυηα ηςκ 

Γενιακχκ. Ήηακ άαμοθα υνβακα, αδζάθμνμζ». 

Μμθθμί απυ ημοξ ζοκμιζθδηέξ ιαξ πνμζπαεμφκ κα δχζμοκ ιζα ενιδκεία, 

ααζζγυιεκμζ ζοκήεςξ ζηδ δζαθμνά ηδξ ζδζμζοβηναζίαξ ηςκ δφμ θαχκ. «Ήηακ ακ-

ενχπζκμζ μζ Εηαθμί. Λζ Γενιακμί δεκ ημοαεκηζάγμκηακ. Ήηακ απμζηαζζμπμζδιέκμζ, 

ζηθδνμί. Ζαζ ηχνα έηζζ είκαζ. Λ Εηαθυξ, ακηίεεηα, πενκμφζε ιζα ημπέθα ηαζ ηδξ 

θχκαγε», παναηηδνίγεζ μ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ.  Σζηυζμ δζεοηνζκίγεζ: «Ήηακ ηαζ αο-

ημί ζηναηυξ ηαημπήξ ήεεθε κα επζαθδεεί, κα θςκάλεζ. Ξηζξ θοθαηέξ Ζμνίκεμο ηαζ 

Ώνάημο μζ ηναημφιεκμζ ηςκ Εηαθχκ εοιάιαζ ήηακ ζημζααβιέκμζ. Βπμιέκςξ ηζ μζ 

Εηαθμί ζοκεθάιαακακ. Λζ Γενιακμί ήηακ υιςξ ζηθδνυηενμζ . Εδζαίηενα ημ ΄43-44, 

οθίζηακημ ηδκ πίεζδ ηδξ Ώκηίζηαζδξ ηαζ είπακ ελαβνζςεεί. Ββχ κμιίγς υηζ πονμ-

αμθμφζακ απυ θυαμ πθέμκ». Άθθδ ενιδκεία ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ιαηνμπνυκζα πανμο-

ζία Εηαθχκ ζηδκ ΏπαΎα ηαζ ηζξ ζπέζεζξ πμο είπακ ακαπηοπεεί ιε ημκ πθδεοζιυ. 

«Βιείξ ζηδκ Μάηνα αθέπαιε θζθζηά ημοξ Εηαθμφξ, βζαηί είπαιε γήζεζ ιε ημοξ Εηα-

θμπαηνζκμφξ. Βίπακ ηα ζπμθεία ημοξ, ηδ ιπάκηα ημοξ, παίνκακ ηα παζδζά ζε ηα-

ηαζηήκςζδ ζηδκ Εηαθία», θέεζ μ Β. Φςηάξ. 

Ππήνπακ υιςξ ζηζβιέξ πμο Εηαθμί ηαζ Γενιακμί ειθάκζγακ πανυιμζα ζοιπε-

νζθμνά. Ήηακ μζ ζηζβιέξ πμο λέθεοβακ απυ ηδ θμβζηή ηδξ αίαξ πμο δδιζμονβεί μ 

πυθειμξ ηαζ κμζηαθβμφζακ ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ, ηδκ εζνδκζηή γςή πμο είπακ αθή-

                                           
1 Γ. Θπζκανδυπμοθμξ, Η. Νμφπαξ, Θ. Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 42. 
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ζεζ πίζς. Δ Ώ. ΐεθθέθδ εοιάηαζ έκα Εηαθυ πμο ηαευηακ απέκακηί ημοξ ηαζ αθέ-

πμκηαξ ηδκ ηυνδ ηδξ εοιυηακ ηδκ δζηή ημο. « Έθεβε:- είκαζ ζακ ηδκ ηυνδ ιμο. 

Μμο ηδκ άθδζα ηδκ ηυνδ ιμο; Αεκ εέθμοιε ημκ πυθειμ. Βίκαζ ηνεθυξ μ Θμοζμθίκζ 

πμο έηακε πυθειμ». Ππάνπεζ ηαζ δ άπμρδ πμο εέθεζ ημοξ ζηθδνμφξ εηηεθεζηέξ 

Γενιακμφξ κα ειθακίγμκηαζ πνμζζημί ηαζ ζοκαζζεδιαηζημί ζηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ 

ζηζβιέξ. «Θπήηακε ζημ ζπίηζ ιαξ ηαζ γδηάβακε ηνυθζια», εοιάηαζ δ 

A.Ραναθάιπμοξ. «Θυθζξ είδακε ηα παζδζά ιαξ ιζηνά, ηα ημίηαλακ, ηα πάζδερακ. 

ΐβάθακε ηζξ θςημβναθίεξ απ΄ημ πμνημθυθζ ημοξ ηαζ ιαξ έδεζπκακ ηα παζδζά ημ-

οξ». Σζηυζμ, «πήβακ ιεηά ζηδκ ηονα-Θάνεα ηαζ ηδκ έηακακ ηαζ θαπηάνζζε. Ομοξ 

έδςζε υ, ηζ είπε». Ζαηαβνάθεηαζ δ ειπεζνία Ώζβζχηδ μ μπμίμξ  είπε ηαεδιενζκή ε-

παθή ιε ημκ Γενιακυ αλζςιαηζηυ Ζθίκηεν, οπεφεοκμο, υπςξ ζζπονίγεηαζ, βζα ηδ 

ζθαβή ζηα Ζαθάανοηα. Βίπε επζηάλεζ ημ ζπίηζ ημοξ ηαζ εηείκμζ έιεκακ ζ΄έκα πα-

νάπδβια ζηδκ αοθή. «θδ ηδκ χνα πμο είπε δζαεέζζιδ απυ ηδκ οπδνεζία ημο, 

ήεεθε κα ανίζηεηαζ ημκηά ιαξ, ζημ απμφνζ. Ο΄άνεζε δ θαιίθζα, δ μζημβεκεζαηή 

εαθπςνή, δ γεζηαζζά ηδξ θαιίθζαξ. Θαξ έδεζπκε ηζξ θςημβναθίεξ ηδξ βοκαίηαξ 

ημο ηαζ ηςκ δφμ αβμνζχκ ημο»1. Μανυιμζα ακηζθαηζηή ζοιπενζθμνά ηςκ Γενια-

κχκ πνμηφπηεζ απυ ηδ δζήβδζδ ημο ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμο. Έκα ιεζδιένζ, δομ 

πζηζζνζηάδεξ έηθεαακ ιε δομ ηαθάιζα θνακηγυθεξ απ΄ηδκ ακμζπηή ηγαιαν ία θμφν-

κμο, ηδκ χνα πμο μζ Γενιακμί πμο ήηακ εηεί είπακ απμημζιδεεί. «Ζάπμζα ζηζβιή 

ημοξ παίνκμοκ παιπάνζ. Αομ Γενιακμί ηοκδβάκε ηα παζδζά. Ξε ιζα ζηνμθή μ έκαξ 

πέθηεζ ηάης ηαζ βδένκεζ υθμ ημ πένζ ημο. Ομκ πζάζακ ηα αίιαηα. Ομκ έθενε μ πα-

ηέναξ ιμο ζημ ζπίηζ κα ημκ πενζπμζδεμφιε. Βηεί πμο ηαευηακ έαβαθε απυ ημ πμν-

ημθυθζ ημο ηαζ ιαξ έδεζλε ιζα θςημβναθία πμο ήηακ ιζα βοκαίηα ηαζ δφμ παζδζά. 

Θαξ έθεβε ιεηά υηζ είκαζ δ μζημβέκεζά ημο. Φεφβμκηαξ παζνέηδζε ηδ ιάκα ημο ηαζ 

ηδξ θίθδζε ημ πένζ». Ζαζ ζπμθζάγεζ μ ίδζμξ: «Μνζκ απυ θίβμ υιςξ ηοκδβμφζε ηα 

παζδζά. Ββχ κμιίγς υηζ μ πυθειμξ αθθάγεζ ημοξ ακενχπμοξ».   

Ώθθά ηαζ ζηζξ πμθειζηέξ επζπεζνήζεζξ μζ Εηαθμί δεκ έδεζλακ μφηε δζάεεζδ, 

μφηε ζδζαίηενεξ ζηακυηδηεξ ηαζ πμθθμί απυ αοημφξ πμο ήηακ ημιιμοκζζηέξ αοημ-

ιυθδζακ ανβυηενα ζημκ ΒΗΏΞ ηαζ έζηνερακ ηα υπθα ηαηά ηςκ Γενιακχκ. Έκαξ 

Εηαθυξ, μ Ξχηναηεξ, ηαηά ηδκ πανάδμζδ ηςκ Εηαθχκ ιεηά ηδ ζοκεδημθυβδζδ, 

έααθε θςηζά ζημοξ θαηέθμοξ πμο πενζείπακ εκμπμπμζδηζηά ζημζπεία βζα Έθθδκεξ 

ηαζ μζ Γενιακμί ημκ εηηέθεζακ ιε θνζπηυ ηνυπμ2. Λ Α. Θαεζυξ ακαθένεζ υηζ μζ Ε-

ηαθμί, υηακ ηοηθχκμκηακ απυ ημοξ ακηάνηεξ, δεκ ζήηςκακ ηα υπθα κα ημοξ ν ίλμ-

οκ. Ξήηςκακ ηα πένζα ρδθά ηαζ παναδίκμκηακ. Γζ αοηυ ηαζ μζ ακηάνηεξ είπακ πμθ-

                                           
1 Μεν. «Δ Ξπεδία ηδξ Ώζβζαθείαξ», ηεοπ. 18, ζ.70. 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 42 
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θμφξ Εηαθμφξ αζπιαθχημοξ.  

Λζ πμθίηεξ, αηυια ηαζ ηα ιζηνά παζδζά, δεκ δίζηαγακ κα πθεοάγμοκ ημοξ Ε-

ηαθμφξ ιπνμζηά ημοξ ηαζ κα ημοξ δείπκμοκ ηδκ πενζθνυκδζή ημοξ, ηάηζ πμο δεκ 

βζκυηακ ιε ημοξ Γενιακμφξ1. Οα ακηίπμζκά ηςκ Εηαθχκ δεκ ήηακ εηηεηαιέκα ηαζ 

ανκμφκηακ κα οπαημφζμοκ ζηζξ δζαηαβέξ ηςκ Γενιακχκ βζα ζηθδνή ζηάζδ έκακηζ 

ημο πθδεοζιμφ, αηυια ηαζ ιεηά ηδκ ελάπθςζδ ημο ακηάνηζημο2. Ώκηίεεηδ εκηεθχξ 

ήηακ δ ζηάζδ ηςκ Γενιακχκ· πονμαμθμφζακ πεζκαζιέκμοξ πμθίηεξ πμο θεδθαημ-

φζακ ηζξ εβηαηαθεζιιέκεξ ζηαθζηέξ απμεήηεξ, αιέζςξ ιεηά ηδκ ζοκεδημθυβδζδ 

ηδξ Εηαθίαξ3.  

Ππάνπεζ υιςξ ηαζ δ ακηίεεηδ άπμρδ, αοηχκ πμο δεκ δζαηνίκμοκ ηάπμζα δζ-

αθμνά ζηδ ζοιπενζθμνά ηςκ δφμ ηαηαηηδηχκ. Δ άπμρδ αοηή οζμεεηείηαζ απυ θ ί-

βμοξ, μζ μπμίμζ ηοπαίκεζ κα οπήνλακ ηαζ εκενβά ιέθδ ηδξ Ώκηίζηαζδξ. «,ηζ ηαζ κα 

πμφιε, ηαηαηηδηέξ ήηακ. Αεκ οπάνπεζ ηαθυξ. Ββχ δεκ λεπςνί γς Εηαθμφξ ηαζ Γεν-

ιακμφξ. Ζαζ μζ δφμ αζημφζακ αία. Ππήνπακ Εηαθμί πμο ήηακ πεζνυηενμζ απ΄ημοξ 

Γενιακμφξ. Ββχ δεκ αάγς ηαθυξ ή ηαηυξ. ΐάγς ηαηαηηδηήξ», θέεζ μ Ι. Ώκαζηα-

ζυπμοθμξ. Σζηυζμ δζηαζμθμβεί, ιε ημκ ηνυπμ ημο, ηδκ δζαθμνεηζηή εζηυκα πμο 

έπεζ ζπδιαηζζηεί βζα ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ δφμ ηαηαηηδηχκ: «Λζ εκημθέξ πμο έν-

πμκηακ απ΄έλς ήηακ δζαθμνεηζηέξ. Λζ Εηαθμί ιε αοηυ πμο έπαεακ ημ ΄40 είπακ 

ηθμκζζηεί. Λζ Γενιακμί ενπυκημοζακ ιε πενδθάκζα ηαζ αοημπεπμίεδζδ». Ζαηή, 

αθθά απυ δζαθμνεηζηή πθεονά, παναηηδνίγεζ ηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ δφμ ηαηαηηδ-

ηχκ ηαζ μ Μ.Νμδάηδξ: «Ζαζ μζ δφμ ημ ίδζμ ήηακ. Αεκ είπαιε ζημοξ Εηαθμφξ ηδκ 

ηηδκχδδ ακηζιεηχπζζδ ηςκ Γενιακχκ. Λζ Εηαθμί υιςξ άνπαγακ πενζζζυηενα». 

Βπμιέκςξ ηαζ μζ δφμ αοηέξ ιανηονίεξ απμδέπμκηαζ έιιεζα ηδκ υπζ ηυζμ ηαηή 

ζοιπενζθμνά ηςκ Εηαθχκ ζε ζφβηνζζδ ιε αοηή ηςκ ζοιιάπςκ ημοξ. Ζαζ μζ δφμ 

αέααζα ήηακ ηαηαηηδηέξ αθθά, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ηα θυβζα ημοξ, μζ Εηαθμί δεκ 

ζοιπενζθένεδηακ ηυζμ ζηθδνά. Μζμ ζζμννμπδιέκδ ενιδκεία δίκεζ μ Ώοζηνμσηαθζ-

ηήξ ηαηαβςβήξ Ι.Ζ.: «Λζ Γενιακμί ήηακ αοζηδνμί. Βίκαζ θαυξ αοζηδνυξ, πεζεαν-

πδιέκμξ. Λζ Εηαθμί ιεηαλφ ημοξ είπακ δζαιάπεξ, δεκ ήηακ υθμζ θαζίζηεξ. Αεκ ιπμ-

νχ κα πς υηζ μζ Εηαθμί αμδεμφζακ πςνίξ ακηάθθαβια. Ξηναηζχηεξ ήηακε».  

Μανυηζ μζ Εηαθμί ςξ ηαηαηηδηέξ ήηακ θζβυηενμ ζοκενβάζζιμζ ηαζ πενζζζυηε-

νμ επζννεπείξ ζε ηθμπέξ, δ ζοιιαπζηή πνμπαβάκδα ηαηά ηςκ Γενιακχκ ηαζ δ ζηα-

θζηή ζοκεδημθυβδζδ (πένα απυ ηδκ επίδναζδ πμο αζημφζε δ «θοζζηή ροπνυηδ-

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 43. 
2 M.Mazower, (1994), ζ .172-3. 
3 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 114-5. 
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ηα» ηςκ Γενιακχκ1) μδήβδζε ημοξ Έθθδκεξ κα έπμοκ ανκδηζηή εζηυκα βζα ημοξ 

δεφηενμοξ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ζοιπάεεζα έκακηζ ηςκ Εηαθχκ. Δ πνυςνδ απμπχ-

νδζή ημοξ απυ ημκ πυθειμ, ημ βεβμκυξ υηζ δεκ ζοιιεηείπακ ζηδκ ηεθεοηαία ηαζ 

πεζνυηενδ πνμκζά ηδξ ηαημπήξ , μζ αοεαίνεηεξ θεδθαζίεξ ηαζ επζηάλεζξ μνζζιέκςκ 

βενιακζηχκ ιμκάδςκ, ηονίςξ ζηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ δζμίηδζήξ ημοξ, ζοκηέθεζακ 

ζηδκ ανκδηζηή εζηυκα ημο Γενιακμφ ζηναηζχηδ2.    

  

Εδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ ιεθέηδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ Γεν-

ιακχκ ζημκ πθδεοζιυ. Ουζμ δ επίζδιδ πμθζηζηή, υζμ ηαζ δ ζοιπενζθμνά ηςκ 

απθχκ ζηναηζςηχκ πανμοζζάγμοκ ακηζθάζεζξ.  

Οζξ δζαηδνφλεζξ πενί θζθίαξ ηαζ ζοιπανάζηαζδξ ζημκ εθθδκζηυ θαυ πμο 

ζοκυδεοακ «εεαηνζηέξ» πνάλεζξ πςνίξ ζδζαίηενμ  ηυζημξ (απεθεοεένςζδ Βθθή-

κςκ ζηναηζςηχκ, απεθεοεένςζδ ηναημοιέκςκ Εηαθχκ, οπμζπέζεζξ βζα παν α-

πχνδζδ Αςδεηακήζμο – Ζφπνμο ζηδκ Βθθάδα, αοζηδνέξ ηζιςνίεξ ζε αοεαζνε-

ζίεξ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ) δζαδέπηδηακ ημ «αοζηδνυ πνυζςπμ» ηςκ Γενι α-

κχκ ηαζ ηα ηάεε είδμοξ ακηίπμζκα εκακηίμκ ηςκ απείεανπςκ Βθθήκςκ.   

Γζα ηδκ επίζδιδ πμθζηζηή δεκ είκαζ δφζημθμ κα ηαηαθάαμοιε υηζ δ ακη ί-

θαζδ πνμένπεηαζ απυ ηδκ πνμζπάεεζα ηςκ Γενιακχκ α λζςιαημφπςκ κα ηενδί-

ζμοκ ηδ ζοιπάεεζα ή έζης ηδκ ακμπή ημο πθδεοζιμφ, χζηε κα ιδκ ακηζιε-

ηςπίγμοκ  ακηζδνάζεζξ ηαζ ακηζζηαζζαηέξ εκένβεζεξ . Βπεζδή, υιςξ, ζε πενζπηχ-

ζεζξ υπςξ δ επενζηή ηαημπή (δ μπμία ζηενείηαζ ενεζζιάηςκ ζημκ πθδεοζιυ) δ 

πεζεχξ είκαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ ηαζ αζθαθέζηενδ  υηακ ζοκδοάγεηαζ ιε απε ζ-

θή ηαζ αία, αημθμφεδζακ ηδκ ηαηηζηή ημο ηανυημο ηαζ ημο ιαζηίβζ μο πνμηεζ-

ιέκμο κα πεηφπμοκ, ιε ημκ έκα ή ημκ άθθμ ηνυπμ, ημ ζηυπμ ημοξ.  

ΐέααζα ,  δ ηαθθζένβεζα θζθζημφ ηθίιαημξ πνμδβήεδηε ηςκ απεζθχκ, έηζζ 

χζηε ζηδκ ανπή μζ απεζθέξ κα ειθακίγμκηαζ ςξ απθή οπυικδζδ, πςνίξ κα  δ ί-

κεηαζ πενζζζυηενδ έιθαζδ. Ώνβυηενα, υηακ μζ Γενιακμί ζοκεζδδημπμ ίδζακ υηζ 

μζ πνμζπάεεζέξ ημοξ δεκ απέδςζακ, μζ απεζθέξ έβζκακ  ειθακείξ, αοζηδνυηενεξ 

ηαζ πνμηάζζμκηακ ζηα δζαββέθιαηά ημοξ πνμξ ημκ πθδεοζιυ, εκχ δ ακαθμνά 

ζηα εεηζηά απμηεθέζιαηα  πμο εα πνμέηοπηακ  ζε πενίπηςζδ ζοιιυνθςζδξ ιε 

ηζξ δζαηαβέξ ημοξ αημθμοεμφζε .  

                                           
1 Λ Γ. Θεμημηάξ εηθνάγεζ ηδκ άπμρή ημο βζα ημ «ροπνυ» ζηοθ ηςκ Γενιακχκ: «Λζ Γενιακμί είκαζ πμ-
θφ ζηθδνμί, υιςξ κζχεεζξ υηζ δ ζηθδνυηδηά ημοξ δεκ πνμένπεηαζ απυ ιίζμξ. Βίκαζ ροπνή, ιδπακζηή, 

απμηέθεζια ηδξ εθανιμβήξ ηάπμζμο επζζηδιμκζημφ ζπεδίμο πμο απμαθέπεζ ζηδκ πναβιαημπμίδζδ εκυξ 

ακηζηεζιεκζημφ ζημπμφ ζημκ μπμίμ πζζηεφμοκ. Έλς απυ ηδκ οπδνεζία είκαζ αβαεμί…» Γ. Θεμημηάξ, 
(π.π.), ζ.443. 
2 Ρ. Φθάσζεν, (1995), η. Ώ΄, ζ. 211-12. 
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ζμ βζα ημοξ ζηναηζχηεξ ημο βενιακζημφ ζηναημφ, άθθμηε  ειθακίγμκ-

ηαζ ζηθδνμί ηαζ άηεβηημζ ηζ άθθμηε  δείπκμοκ ακενχπζκμ πνυζςπμ. Δ ακηζθαηζ-

ηή ζοιπενζθμνά ημοξ, ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, ενιδκεφεηαζ απυ ηζξ δζαηαβέξ 

ηςκ ακχηενςκ. Λζ Γενιακμί ήηακ πενζζζυηενμ πε ζεήκζμζ ζημοξ αλζςιαηζημφξ 

ημοξ απυ ημοξ Εηαθμφξ. Ομ βεβμκυξ αοηυ  ιαγί ιε ημκ αοζηδνυηενμ πανμοζζ-

αζηζηυ ημοξ  ελδβεί βζαηί έδεζλακ ηυζμ αάκαοζδ ζοιπενζθμνά έκακηζ ηςκ πμθ ζ-

ηχκ. ΐέααζα οπήνλακ ηαζ ανηεηέξ ελαζνέζεζξ, υπμο ζηναηζχηεξ  ιε πνμζςπζηυ 

ημοξ ηίκδοκμ αμήεδζακ ημκ άιαπμ πθδεοζιυ ηαζ πνμζπάεδζακ κα ημκ ζ χζμ-

οκ απυ ημοξ πνμζημθθδιέκμοξ ζηζξ επίζδιεξ δζαηαβέξ ζοκαδέθθμοξ η μοξ. 

Ξηζξ πενζζζυηενεξ υιςξ πενζπηχζεζξ, μζ πδβέξ ηάκμοκ ηδ κ δζάηνζζδ υηζ πνυηε-

ζηαζ βζα αθθμδαπήξ ηαηαβςβήξ Γενιακμφξ ζηναηζχηεξ, πμο δεκ δζαηαηέπ μκηακ 

απυ ηδκ πνμζήθςζδ ζημ καγζζιυ ηαζ ηδκ αβνζυηδηα ηςκ «ηαεανχκ» Γενι α-

κχκ.  

Δ αάκαοζδ , οπενμπηζηή ηζ απυιαηνδ ζοιπενζθμνά ηςκ Γενιακχκ ηαηα-

δεζηκφεηαζ εκημκυηενδ υηακ ζοβηνίκμκηαζ ιε ημοξ Εηαθμφξ. Δ ζοθθμβζηή ικ ή-

ιδ ημοξ έπεζ ηνίκεζ ηυζμ αοζηδνά, χζηε ηαζ δ απθή ζφβηνζζδ ιε ημοξ Εηαθμφξ 

εεςνείηαζ αδζακυδηδ. Δ δζαθμνεηζηυηδηα ηςκ δφμ ηαηαηηδηχκ πμο ζοιπθ δ-

νχκεηαζ απυ ηζξ ελεθίλεζξ ζημ πμθειζηυ πεδίμ (μζ μπμίεξ ιεηέααθακ ημοξ Εη α-

θμφξ απυ ηαηαηηδηέξ ζε ζφιιαπμοξ), εεςνείηαζ οπεφεοκδ βζα ημοξ παναηη δ-

νζζιμφξ πμο ημοξ πνμζάπημκηαζ.   
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ΔΒΟΑΗΝΗ  

Α. Ζ ΔΒΟΑΦΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΞΑΡΟΑΠ  

Δ εανασηή πανμοζία ζηδκ Μάηνα πνμκμθμβείηαζ απυ ηζξ ανπέξ ηδξ 2δξ πζθζε-

ηίαξ ιΡ. Λζ Βαναίμζ ηδξ Μάηναξ (Εζπακμεαναίμζ, Ξεθανδήηεξ, Εηαθζχηεξ) ήηακ υθμζ 

εθθδκυθςκμζ. Ξφιθςκα ιε ηδκ ιανηονία ηδξ Βαναζμπαηνζκήξ Ώ. ΐεθέθθδ, ακ ηαζ 

θίβμζ ζε ανζειυ (ζηδκ ανπή ηδξ ηαημπήξ ανζειμφζακ βφνς ζηα 300-350 άημια ή 

40 μζημβέκεζεξ), «ήηακ δοκαηή ημζκυηδηα». Ήηακ δζαζημνπζζιέκμζ ζε δζάθμνα 

ζδιεία ηδξ πυθδξ. Άθθμζ ήηακ θηςπμί ηζ είπακ ιζηνά ζπζηάηζα. ζμζ ήηακ εφπμνμζ 

έιεκακ ζηδ Θαζγχκμξ, ζηα δθά Ώθχκζα, ζηδκ Μαηνέςξ. Οα επαββέθιαηα πμο ηα-

ηά πανάδμζδ ελαζημφζακ ήηακ έιπμνμζ ηαζ ειπμνμιεζίηεξ . πςξ ηαζ μζ οπυθμζπμζ 

Βαναίμζ ηδξ Βθθάδαξ, ακήηακ ηονίςξ ζηδκ ακχηενδ ηαζ ιέζδ αζηζηή ηάλδ ηαζ ήηακ 

ζεααζηά ιέθδ ηδξ ημζκςκία1. «ζμζ ήηακ ζε ηαθή μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ήηακ έι-

πμνμζ, ιαξ θέεζ δ Ώ. ΐεθέθθδ. Λ πεεενυξ ιμο ήηακ εκεπονμδακεζζηήξ, άθθμζ ήηακ 

βονμθυβμζ, πμοθμφζακ οθάζιαηα».  Λκμιαζηή ζε υθδ ηδκ Μάηνα, ήηακ δ μζημβέ-

κεζα ημο ΐζηάθ, αδεθθμφ ηδξ ιδηέναξ ηδξ Ώ. ΐεθέθθδ. Ώοηυξ δζαηδνμφζε ηαηάζ-

ηδια οθαζιάηςκ ζε ιεβάθμ ηηήνζμ ηδξ μδμφ Θαζγχκμξ.  

Αζαηδνμφζακ δζηή ημοξ ζοκαβςβή ζηδκ μδυ Μακηακάζζδξ (απυ ημ 1917-

1955)2 ή ηαηά ηδκ Ώ. ΐεθέθθδ ζηδκ μδυ Μαηνέςξ. «΄Δηακ έκα ζπίηζ πμο ηυπε α-

βμνάζεζ μ εείμξ ιμο ηαζ άκμζλε ηδ ζοκαβςβή. Λ εείμξ ιμο αβυναζε ηαζ ηδ βδ βζα 

ημ κεηνμηαθείμ ιαξ πμο έπμοιε εηεί (ζηδκ πενζμπή Γααθάκζ)». Ηεζημονβμφζε α-

ηυια ηαζ ζπμθείμ εανασηήξ βθχζζαξ. «Μδβαίκαιε ζ΄εθθδκζηά ζπμθεία. πμζμξ ή-

εεθε κα ιάεεζ ηα Βανασηά, μ παπάξ ιαξ η΄απυβεοια έηακε θίβα εανασηά».  

 Ρχνμξ ηδξ ζοκαβςβήξ ηδξ Μάηναξ 

πνζκ ηδκ ηαηεδάθζζδ (1979), Ώπυ ημ πενζμδζηυ «Ρνμκζηά», αν.η.201/2 -2006 

Βίπακ ηαθέξ ζπέζεζξ ιε ημοξ ζοιπμθίηεξ ημοξ, πανυθμ ημκ ακηζζδιζηζζιυ 

                                           
1 Ζ. Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. Ώ΄, ζ. 571-4 - R. Glaser, (2004). 
2 Ζ. Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. Ώ΄, ζ. 574 
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πμο ηαηά ηαζνμφξ ειθακζγυηακ ζηδκ εθθδκζηή ημζκςκία1. Δ Ώ. ΐεθέθθδ, πμο ηαημζ-

ηεί ηχνα ζηζξ ΔΜΏ, ακαπμθεί ηζξ εοηοπζζιέκεξ ιένεξ πμο έγδζε ζηδκ Μάηνα ηαζ 

εοιάηαζ ιε εοβκςιμζφκδ ηδκ πνμζθμνά ηςκ πνζζηζακχκ Μαηνζκχκ, ζ΄υθεξ ηζξ 

δφζημθεξ ζηζβιέξ ηδξ γςήξ ηδξ: «Βίπαιε πμθθμφξ, πμθθμφξ θίθμοξ, ηαθμφξ…Λζ 

θίθμζ ιαξ ιάξ αμδεήζακε, μζ πνζζηζακμί. Αεκ είπαιε ηαιία δζαθμνά ιεηαλφ 

ιαξ...Αζαζηεδάγαιε ιαγί, ενπυκημοζακ ζηα ζπίηζα ιαξ, πδβαίκαιε ζηα δζηά ημοξ. 

Αεκ ζογδημφζαιε βζα ενδζηεοηζηά. ηακ ήηακ μ Βπζηάθζμξ, υηακ ήηακ δ Ώκάζηα-

ζδ, μζ δζημί ιαξ, μ άκηναξ ιμο, μ ημοκζάδμξ ιμο πδβαίκακε ζηδκ εηηθδζία . ηακ 

ήηακ δ δζηή ιαξ εηηθδζία ενπυζακηε αοημί. Αεκ είπαιε ηίπμηα, ηίπμηα κα είιαζηε 

πςνζζιέκμζ. Βίπαιε ηζ έπμοιε θζθία. Δ ηυνδ ιμο (ζηζξ ΔΜΏ) ηδθεθςκζέηαζ ηάεε 

αδμιάδα ιε ηζξ θζθεκάδεξ ηδξ πμο ήηακ ζημ ζπμθείμ… Γζαηί ήιαζηακ αβαπδιέκμζ, 

ήιαζηακ πάκημηε ιαγί. Αεκ είπαιε κα ιζθήζμοιε βζα ενδζηεοηζηά. Λ ηαεέκαξ υ-

πςξ εβεκκήεδηε. Ββεκκήεδηα Βαναίμξ εα είιαζ  Βαναίμξ, εβεκκήεδηα πνζζηζακυξ εα 

είιαζ πνζζηζακυξ. Ζζ εδχ αηυιδ αοηή δ μζημβέκεζα πμο ιαξ βθίηςζε (ζηδκ ηαημπή), 

μ Θζπαθυπμοθμξ, ήνεε ζηδκ Ώιενζηή ηαζ ζοκακηδεήηαιε ηοπαία…Οζξ βζμνηέξ ηζξ 

πενκάβαιε ζπίηζ ημοξ. …Βίιαζηε πμθφ οπμπνεςιέκμζ».   

 

Β. ΝΗ ΓΗΥΓΚΝΗ ΡΥΛ ΔΒΟΑΗΥΛ ΡΖΠ ΞΑΡΟΑΠ  

Ξηδκ Ζαημπή, υζμ δ ΏπαΎα ανζζηυηακ ζηδκ ζηαθζηή γχκδ, μζ Βαναίμζ υπζ ιυ-

κμ δεκ δζχπεδηακ αθθά πνμζηαηεφηδηακ απυ ημοξ Εηαθμφξ, μζ μπμίμζ δζαθςκμφ-

ζακ ακμζπηά ιε ηδ ζοζηδιαηζηή ελυκηςζδ πμο εθάνιμγακ μζ ζφιιαπμί ημοξ. Δ δζ-

αθμνά ζηδ ζοιπενζθμνά ιεηαλφ Εηαθχκ ηαζ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ, ζηδκ μπμία 

ακαθενεήηαιε, εηδδθχεδηε πμθφ πζμ έκημκα ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ Βαναίςκ. Δ Ώ. 

ΐεθέθθδ ακέθενε ζοπκά ζε δζδβήζεζξ ζηα παζδζά ηδξ ηδκ θζθζηή ζοιπενζθμνά ηαζ 

ηδκ αμήεεζα πμο ημοξ πνμζέθενε Εηαθυξ ζηναηζχηδξ, άηνςξ ακηίεεηδ απυ ηα αζζ-

εήιαηα θυαμο πμο έκζςζακ απ΄ηδκ πνχηδ ιένα ηζυθαξ ηδξ εζζυδμο ηςκ Γενια-

κχκ ζηναηζςηχκ ζηδκ πυθδ2.   

Θέπνζ ημ Ξεπηέιανδ ημο 1943, πμο μζ Γενιακμί ακέθααακ απμηθεζζηζηά ηδ 

δζμίηδζδ ζηδκ πενζμπή, μζ Βαναίμζ ηδξ Μάηναξ ήηακ εκήιενμζ βζα ηζξ δζχλεζξ ηςκ 

μιμεεκχκ ημοξ ζηδ βενιακμηναημφιεκδ Βθθάδα3. Ήδδ, απ΄ημκ Ληηχανδ, δ Γεν-

ιακζηή δζμίηδζδ γήηδζε, ιε ημζπμημθθδιέκδ πνμηήνολδ ηαζ ακαημίκςζδ ζημκ ηφ-

πμ, κα πανμοζζαζημφκ μζ Βαναίμζ ηδξ πυθδξ  βζα κα απμβναθμφκ, εκχ απαβμνεου-

                                           
1 R. Glaser, (2004). 
2 R. Glaser, (2004). Λζ Εηαθμί ακηζζηάεδηακ ζεεκανά ζηζξ πζέζεζξ ηςκ ζοιιάπςκ ημοξ κα επζαάθθμοκ 

ημοξ πενζμνζζιμφξ πμο ίζποακ βζα ημοξ Βαναίμοξ ηαζ ζηδ δζηή ημοξ γχκδ δζμίηδζδξ. Ρ. ΦθάΤζεν, 
(1995), η. ΐ‘, ζ. 307.  
3 R. Glaser, (2004). 
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ηακ κα αθθάλμοκ ηυπμ δζαιμκήξ ηαζ κα ηοηθμθμνμφκ απυ ηζξ 5ιι  έςξ ηζξ 7πι. 

θμζ μζ άννεκεξ απυ 14 εηχκ ηαζ πάκς εα έπνεπε κα πανμοζζάγμκηαζ ηάεε δεφηε-

νδ ιένα ζηζξ ηαηά ηυπμοξ εθθδκζηέξ ανπέξ.  Μμθθμί, έπμκηαξ βκχζδ ημο ηζ ζοκέαα-

ζκε ζε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ, έθοβακ απυ ηα ζπίηζα ημοξ, εβηαηέθεζρακ ηα ηαηαζ-

ηήιαηά ημοξ ηαζ ηνφθηδηακ ζε ζπίηζα Μαηνζκχκ ή ηαηέθοβακ ζηδκ φπαζενμ. Ξε 

έββναθμ ημο Γενιακμφ πνμλέκμο ακαθένεηαζ: «Έπς ηδκ ηζιή κα ζαξ ακαθένς 

εοζεαάζηςξ υηζ ιεηά ηδκ δδιμζίεοζζκ εζξ ημκ εδχ ηφπμκ πενί ηδξ οπμπνεςηζηήξ 

ηαηαβναθήξ ηςκ Βαναίςκ ελδθακίζεδζακ μφημζ. Ηέβεηαζ υηζ ακέαδηακ εζξ ηα αμο-

κά». Ώοηή δ ακηίδναζδ έζςζε ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ Βαναίςκ Μαηνζκχκ. Βίκαζ, 

υιςξ, εκηεθχξ αζηήνζηηδ δ εηηίιδζδ ημο Μ. Βκεπεηίδδ  υηζ μζ Βαναίμζ πμο δζέθο-

βακ ζηα αμοκά ηαηαηάπηδηακ ζημ ακηάνηζημ. Λζ πενζζζυηενεξ δζδβήζεζξ Βαναίςκ 

ηδξ Μάηναξ πμο έπμοιε ζηδ δζάεεζή ιαξ ακαθένμοκ υηζ ηαηέθοβακ μζημβεκεζαηχξ 

ζε μνεζκά πςνζά ηδξ βφνς πενζμπήξ βζα κα ηνοθημφκ. Έκαξ ιυκμ απ΄αοημφξ θέεζ 

υηζ εκηάπεδηε ζημ ακηάνηζημ1.  

Δ Ώ. ΐεθέθθδ εοιάηαζ πςξ ηνφθηδηε δ μζημβέκεζά ηδξ εηείκεξ ηζξ ιένεξ: 

«Ξηδκ ανπή δεκ έηακακ μζ Γενιακμί δζάηνζζδ ιε ημοξ Βαναίμοξ. ηακ θφβαιε 

ειείξ, έδςζακ δζαηαβή κα πάνμοκ υθμοξ ημοξ Βαναίμοξ . Ώθθά ειείξ θφβαιε πνχ-

ηα, υπςξ θφβακε ζηδκ Ώεήκα. Θαξ εζδμπμζήζακε ηζ απ΄ηδκ αζηοκμιία· είιαζηε 

θίθμζ. Ώθμφ μ παπάξ απ΄ημκ Ώσ-Αζμκφζδ, είκαζ δ εκμνία ιαξ, ιαξ πνμζηάηεοε. Δ 

αζηοκμιία ιαξ έδςζε ρεφηζηεξ ηαοηυηδηεξ. θμζ ήηακ οπέν ιαξ. θμζ ημίηαλακ 

κα ιαξ αμδεήζμοκε. Θαξ είπακ θφβεηε, θφβεηε. Βιείξ θφβαιε αιέζςξ. Λζ θηςπμί 

υιςξ δε θφβακε. Λ πνυεδνμξ ηδξ ημζκυηδηαξ ημοξ είπε: -Ια θφβεηε, βζαηί δεκ εί-

καζ ηαθά ηα πνάβιαηα. Βηείκμζ έθεβακ:-Ζαζ πμο κα πάιε; Αεκ ιαξ ηάκμοκ ηίπμ-

ηα...Αεκ εα ιαξ πζάζμοκ, ειείξ δεκ έπμοιε θεθηά. Βιείξ η΄αθήζαιε υθα ηαζ ηα 

ζπίηζα ιαξ ηαζ ηα ηαθά ιαξ, ημ ιαβαγί μ άκηναξ ιμο η΄άθδζε. Ηέεζ: -Ια βθζηχζεζ 

δ μζημβέκεζα ηαζ δεκ ι΄εκδζαθένεζ ηίπμηα, εα θφβς…ηακ ήηακ ζηα πνυεονα μζ 

Γενιακμί κα ιπμοκ ζηδκ Μάηνα (ιεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ), ιαξ εζδμπμίδ-

ζακ μζ θίθμζ ιαξ μζ πνζζηζακμί: -Βθάηε κα ηνοθηείηε. Θαξ πήνε έκαξ θίθμξ ιαξ, 

η΄υκμιά ημο ήηακε Ξθήηαξ, ιαξ πήνε ζημ ζπίηζ ημο βζα ιζα αδμιάδα, κα θάιε, κα 

ημζιδεμφιε, κα ιδκ ένεμοκ μζ Γενιακμί απυημια ηαζ ιαξ πάνμοκε…Μδβαίκαιε ε-

ηεί απ΄ηζξ 3-4 ημ απυβεοια, πνμημφ κοπηχζεζ , ηαζ βονίγαιε ηδ ιένα. Ια ζηεθηεί-

ηε υηζ μζ βένμζ βμκείξ αοημφ ημο θίθμο έδςζακ ημ ηνεαάηζ ημοξ ζε ιαξ κα ημζιδ-

εμφιε. Ια δεζξ ηζ θίθμοξ. Μχξ κα ημοξ λεπάζμοιε;».   

Λζ δζχλεζξ ηςκ Βαναίςκ ηδξ Μάηναξ άνπζζακ ανβυηενα, ζηζξ 25 Θανηίμο 

ημο ΄44. Ξημ εκδζάιεζμ δζάζηδια υζμζ πανέιεζκακ ζηδκ πυθδ ηοηθμθμνμφζακ ε-

                                           
1 Α. Θαβηνζχηδξ, (1949), ζ. 166 - Μ. Βκεπεηίδδξ, (1996), ζ. 128 
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θεφεενα. Ζάπμζεξ ζοθθήρεζξ Βαναίςκ πμο έβζκακ δεκ είπακ άθθα επαηυθμοεα. Λζ 

Γενιακμί ζοιπενζθένεδηακ υπςξ εα ζοιπενζθένμκηακ ηαζ ζε μπμζμκδήπμηε άθθμ 

Έθθδκα πμθίηδ πμο παναααίκεζ ημ κυιμ, δείπκμκηαξ δζαθθαηη ζηυηδηα ζημ εέια ηδξ 

απεθεοεένςζήξ ημοξ, φζηενα απυ ζπεηζηέξ ιεζμθααήζεζξ. Δ μζημβέκεζα ημο Ες-

ζήθ Γζμπακά είπε ηαηαθφβεζ ζημ πςνζυ Θμίνα, ιεηά ηδ δδιμζίεοζδ ηδξ πνμηήνο-

λδξ ηςκ Γενιακχκ. Γζα ημοξ κεανμφξ ηδξ μζημβέκεζαξ δ πνυηθδζδ κα ηαηέαμοκ 

ζηδκ Μάηνα, κα ανμοκ ημοξ θίθμοξ ημοξ ηαζ κα δζαζηεδάζμοκ ήηακ ιεβάθδ. Λ Ες-

ζήθ, αρδθχκηαξ ημκ ηίκδοκμ, ηαηέαδηε απυ ημ πςνζυ ηέζζενεζξ θμνέξ. ιςξ, 

ηδκ ηεθεοηαία θμνά έπεζε πάκς ζε Γενιακμφξ ζηναηζχηεξ πμο ημο γήηδζακ ηαο-

ηυηδηα ηαζ, επεζδή δεκ είπε, ημκ ζοκέθααακ ηαζ ημκ μδήβδζακ ζηδ θοθαηή. Ώπμ-

θοθαηίζηδηε φζηενα απυ ηδ ιεζμθάαδζδ θίθδξ ημο ζε Γενιακυ οπμθμπαβυ. Μανά 

ημ ζοιαάκ αοηυ, μ αδεθθυξ ημο Γακηίη, έηακε ημ ίδζμ ζθάθια ηαζ ηαηέαδηε ζηδκ 

Μάηνα. Βηεί ηάπμζμξ ημκ ηαηέδςζε, ζοκεθήθεδ ςξ Βαναίμξ ηαζ ηθείζηδηε ζηδ θο-

θαηή. Ώπεθεοεενχεδηε, φζηενα απυ έκα ιήκα, αθμφ δ ιδηένα ημο δςνμδυηδζε 

ημοξ Γενιακμφξ, ιέζς θίθδξ ημοξ ζδζμηηήηνζαξ κοπηενζκμφ ηέκηνμο, ιε 25 πνοζέξ 

θίνεξ ηαζ έκα δζαιακηέκζμ δαπηοθίδζ1.  

Άθθμζ Μαηνζκμί Βαναίμζ πνμηίιδζακ κα ιείκμοκ ζηδκ πυθδ ηαζ ιεηά ηδκ 

πνμηήνολδ ηςκ Γενιακχκ. Δ ελαιεθήξ μζημβέκεζα ημο Ξαιμοήθ ηαζ ηδξ Άζηνμ Ώθ-

ιπάθθα έδςζε ζημοξ Γενιακμφξ ηδκ δζεφεοκζή ηδξ, υπςξ υνζγε δ δζαηαβή, αθθά 

έθοβε αιέζςξ απ΄ημ ζπίηζ. ΐνήηε ηαηαθφβζμ ζε θζθζηή μζημβέκεζα ςξ ηδκ διένα 

πμο άνπζζε κα θδιμθμβείηαζ υηζ μζ Γενιακμί εα εηηεθμφζακ υζμοξ έδζκακ άζοθμ 

ζε Βαναίμοξ. Ουηε ακαβηάζηδηακ κα θφβμοκ, αθμφ μζ μζημδεζπυηεξ ημοξ είπακ 

εοεέςξ υηζ δεκ ήηακ δζαηεεεζιέκμζ κα νζρμηζκδοκεφζμοκ. Άθθεξ ιανηονίεξ ακαθέ-

νμοκ υηζ μζ Γενιακμί δεκ πείναλακ μφηε αοημφξ πμο απμβνάθδηακ, μφηε ημοξ πε-

κήκηα πενίπμο Βαναίμοξ πμο είπακ θφβεζ ανπζηά απυ ηδκ πυθδ ηαζ επέζηνερακ 

ανβυηενα2.  

Ομ πνςί ηδξ 25δξ Θανηίμο ημο 1944 Γενιακμί ζηναηζχηεξ , ζοκμδεουιεκμζ 

απυ Έθθδκεξ αζηοκμιζημφξ3, ζοκέθααακ ηζξ εανασηέξ μζημβέκεζεξ πμο είπακ πανα-

ιείκεζ ζηα ζπίηζα ημοξ. «Ώνηεηέξ μζημβέκεζεξ ηαημζημφζακ ζηα δθά Ώθχκζα», εο-

ιάηαζ δ Ξζκζβάθζα. «Θυθζξ ήνεακ μζ Γενιακμί ζηδκ Μάηνα, ημοξ ιάγερακ ζηα ζπ ί-

ηζα. Ομοξ πήνακε υθμοξ ηαζ εοιάιαζ γήηδζακ θίβμ κενυ ηαζ ιπήηε ηάπμζμξ ζ΄έκα 

ιαβαγί ηαζ ημοξ έδςζε έκα πμηήνζ κενυ. Λζημβέκεζεξ μθυηθδνεξ ιε παζδζά. Βίπα 

                                           
1 M. Matsas, (1997), ζ.188-190. 
2 M. Matsas, (1997), ζ. 191, 193. 
3 Μζεακυκ κα ιδκ πνυηεζηαζ βζα αζηοκμιζημφξ αθθά βζα άκδνεξ ηςκ Οαβιάηςκ Ώζθαθείαξ, πμο, ζφι-
θςκα ιε άθθεξ ιανηονίεξ, ζοιιεηείπακ ζηδκ θφθαλδ ηαζ ιεηαθμνά Βαναίςκ. M. Matsas, (1997), 

ζ.195, 293. 
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πμθθή επαθή εδχ ιε ημοξ ακενχπμοξ». Ώκάιεζα ζημοξ ζοθθδθεέκηεξ ήηακ ηαζ δ 

Ναθαέθα Γζχκα ιε ημ κεμβέκκδημ ιςνυ ηδξ. Ώοηή δεκ είπε αημθμοεήζεζ ηδκ μζημ-

βέκεζά ηδξ ζημ πςνζυ υπμο είπε ηαηαθφβεζ, βζαηί ήηακ έβηομξ ηαζ ήεεθε κα βεκκή-

ζεζ ζε κμζμημιείμ. Γέκκδζε ζηζξ 18 Θανηίμο αθθά επηά ιένεξ ιεηά, εκχ ανζζηυ-

ηακ αηυια ζημ κμζμημιείμ, ζοκεθήθεδ ιαγί ιε ημ ιςνυ πζεακυηαηα φζηενα απυ 

ηαηάδμζδ ηαζ αημθμφεδζε ηδκ ηφπδ ηςκ άθθςκ μιμεεκχκ ηδξ. Αζαηυζζμζ δεηαηνε-

ίξ Βαναίμζ δζαθυνςκ δθζηζχκ ζοκεθήθεδζακ ηαζ μδδβήεδηακ ζημ Ρασδάνζ. Θεηά 

απυ θίβεξ ιένεξ, ημοξ ιεηέθενακ ζηδ ζοκμζηία Νμοθ ηαζ ημοξ έηθεζζακ ζ΄έκα η ζ-

κδιαημβνάθμ, απ΄υπμο ζηζξ 2 Ώπνζθίμο μδδβήεδηακ ιαγί ιε άθθμοξ μιμεεκείξ 

ημοξ ζε ζηναηυπεδα ζοβηέκηνςζδξ Βαναίςκ. Ώπυ αοημφξ 152 δζαζχεδηακ ηαζ ε-

πέζηνερακ ζηδκ πυθδ ιεηά ημκ πυθειμ1.  

 

Γ. ΡΟΝΞΝΗ ΓΗΑΠΥΠΖΠ ΡΥΛ ΔΒΟΑΗΥΛ 

ζμζ Βαναίμζ Μαηνζκμί επέγδζακ ηδξ καγζζηζηήξ εδνζςδίαξ  ημ ηαηυνεςζακ 

είηε ηνοιιέκμζ ζε ζπίηζα πνζζηζακχκ2, είηε ηοηθμθμνχκηαξ ιε υκμια εθθδκζηυ3, 

είηε ηαηαθεφβμκηαξ ζηδκ φπαζενμ, υπμο έιεζκακ ημκηά ζημοξ ακηάνηεξ ή θζθμλε-

κήεδηακ ζε ζπίηζα πςνζηχκ. θεξ μζ πενζπηχζεζξ πανμοζίαγακ δοζημθίεξ ηαζ ελαζ-

νεηζηή επζηζκδοκυηδηα. Δ απυηνορδ Βαναίςκ ηζιςνμφκηακ απυ ημοξ Γενιακμφξ ιε 

ιεηαθμνά ζε ζηναηυπεδμ ζοβηέκηνςζδξ ή αηυια ηαζ ιε εάκαημ4. Ώθθά ηαζ δ δζα-

ιμκή ζηδκ φπαζενμ, ζε μνεζκά πςνζά ηάης απυ  δφζημθεξ ζοκεήηεξ (εζδζηά βζα ηα-

ημίημοξ ηδξ πυθδξ πμο ήηακ αζοκήεζζημζ ζ΄αοηέξ ) ηαζ ιέζα ζε ηαεεζηχξ ζοκεπχκ 

δζχλεςκ, δεκ ήηακ εφημθδ οπυεεζδ. Ζάεε θμνά πμο εζδμπμζμφκηακ υηζ πθδζζάγμ-

οκ Γενιακμί, μζ άκηνεξ έπνεπε κα θεφβμοκ ηαζ μζ βοκαίηεξ είηε έιεκακ πίζς κηο-

ιέκεξ ιε πςνζάηζηα νμφπα, είηε αημθμοεμφζακ ηζ αοηέξ , ζοπκά ααζηάγμκηαξ ιςνά 

ή θίβμ ιεβαθφηενα παζδζά.  

Λ Εςζήθ Γζμπακάξ πμο ηαηέθοβε ιε ηδκ μζημβέκεζά ημο ζημ  πςνζυ Θμίνα, 

ακαβηαγυηακ κα θεφβεζ ιαγί ιε άθθμοξ άκδνεξ ζε ηάεε επζδνμιή ηςκ Γενιακχκ. 

«Έπνεπε κα εβηαηαθείπμοιε ηα πάκηα ηαζ κα θεφβμοιε, υηακ μζ Γενιακμί ελαπέ-

θοακ ηζξ ακζπκεοηζηέξ ηαζ ηαηαζηνμθζηέξ επζπεζνήζεζξ  ημοξ απ΄υθεξ ηζξ ηαηεοεφκ-

ζεζξ», θέεζ ζε ζοκέκηεολή ημο. «Ονχβαιε πυνηα, νεαίεζα ηαζ πενκμφζαιε μθυηθδ-

νδ αδμιάδα ζε ιζα ζπδθζά. Μήβαιε ζημ πςνζυ Ηευκηζμ, υπμο μ Βθθδκζηυξ Βνοενυξ 

                                           
1 Μεν. Ρνμκζηά, (Εακ.-Φεαν. 2006), ζ. 40 - M. Matsas, (1997), ζ. 190, 191 - ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, 
ζ.118-19. 
2 Δ Θ. Θακςθάημο αεααζχκεζ υηζ έπεζ αημφζεζ απυ Μαηνζκμφξ υηζ οπήνπακ δομ-ηνία ζπίηζα πμο, ιε ηίκ-

δοκμ ηδξ γςήξ ημοξ, έηνοαακ Βαναίμοξ. 
3 Μ. Βκεπεηίδδξ, (1996), ζ. 128 
4 Μεν. Ρνμκζηά, (Εακ.-Φεαν. 2006), ζ. 40. 
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Ξηαονυξ είπε ιμίναζε ιζα ηίηνζκδ ζμφπα. Λζ πςνζημί δεκ ηδκ ήεεθακ βζαηί κυιζγακ 

υηζ ηάπμζμξ ήεεθε κα ημοξ δδθδηδνζάζεζ. Βιείξ θάβαιε υζδ πενζζζυηενδ ζμφπα 

ιπμνμφζαιε. Ξημ ίδζμ πςνζυ ανήηαιε ηαηαθφβζμ ζ΄έκα εβηαηαθεζιιέκμ ζπίηζ. Ζα-

κείξ δεκ ήεεθε κα ιείκεζ ζ΄αοηυ βζαηί πίζηεοακ υηζ είκαζ ζημζπεζςιέκμ».  Ομκ Αε-

ηέιανδ ημο ΄43, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ επζπείνδζδξ «Ζαθάανοηα» , ηαηέθοβακ ζε 

ιία εηηθδζία ζημ πςνζυ Θάγζ. «Ήιαζηακ εκκζά Βαναίμζ ηζ έκαξ παπάξ»,  θέεζ μ ίδζ-

μξ. «Ρζυκζγε ηζ έηακε ηνμιενυ ηνφμ. Λ παπάξ άκαρε θςηζά πνδζζιμπμζχκηαξ βζα 

λφθα ηα έπζπθα ηδξ εηηθδζίαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ δφμ ιενυκοπηςκ πμο ιείκαιε 

εηεί»1.     

Μανυιμζα δ μζημβέκεζα ΐεθέθθδ, θυβς ηςκ ζοκεπχκ επζδνμιχκ ηςκ Γενια-

κχκ, ακαβηάζηδηε πμθθέξ θμνέξ κα ιεηαηζκδεεί απυ ημ πςνζυ υπμο είπε ηαηαθφ-

βεζ ηαζ ζημ ηέθμξ εβηαηαζηάεδηε αθθμφ. 

 

Γ. ΈΙΙΖΛΔΠ ΣΟΗΠΡΗΑΛΝΗ ΘΑΗ ΔΒΟΑΗΝΗ 

Ξοβηζκδηζηέξ είκαζ μζ δζδβήζεζξ υζςκ δζαζχεδηακ. Δ μζημβέκεζα Ώθιπάθθα , 

πμο δζχπεδηε απ΄ημ θζθζηυ ζπίηζ πμο είπε ηαηαθφβεζ, εβηαηαζηάεδηε ζ΄έκα ιζηνυ 

δζαιένζζια πμο πνδζίιεοε ςξ επαββεθιαηζηή ζηέβδ ημο Ξαιμοήθ Ώθιπάθθα, μ μ-

πμίμξ ήηακ ειπμνζηυξ ακηζπνυζςπμξ. Ώκ ηαζ ημ δζαιένζζια ανζζηυηακ ιέζα ζηδκ 

πυθδ, πμθφ ημκηά ζημ ζπίηζ ημοξ, δ μζημβέκεζα ηαηυνεςζε κα ζςεεί απυ ηδκ ε-

πζδνμιή ηςκ Γενιακχκ ζηζξ 25-3-44.  

Ομ πνςί εηείκδξ ηδξ διέναξ λφπκδζακ απυ ημ ευνοαμ πμο αημοβυηακ απέ-

λς, ηαεχξ μζ Γενιακμί ιάγεοακ ημοξ Βαναίμοξ πμο έιεκακ εηεί ημκηά. «Ομοξ πα-

ναημθμοεμφζαιε, ιε δάηνοα ζηα ιάηζα, κα πενκάκε ηάης απ΄ημ πανάεονυ ιαξ 

ηαζ πνμζεοπυιαζηακ ζημ Θευ κα ιδκ ημοξ αθήζεζ κα ζηαιαηήζμοκ ζημ ζπίηζ 

ιαξ», δζδβείηαζ δ Άζηνμ Ώθιπάθθα. «Βίπα ημ ιςνυ ιαξ ζηα πένζα ηαζ ηδ ιζηνή ιαξ 

ηυνδ δίπθα ιμο. Λ άκηναξ ιμο ήηακ ζπεδυκ ζμηανζζιέκμξ, ηαεχξ ζηεθηυηακ ηζ 

ιπμνμφζε κα ιαξ ζοιαεί ηάεε δεοηενυθεπημ. Μενζιέκαιε ζζςπδθμί, αημφβμκηαξ 

ηαζ ημκ παναιζηνυηενμ ευνοαμ πμο εα ιπμνμφζε κα ζδιαίκεζ βζα ιαξ ηδ δζαθμνά 

ιεηαλφ ζηθααζάξ ηαζ εθεοεενίαξ. Αεκ λέναιε αηυια υηζ έκα ηηφπδια ζηδκ πυνηα 

ιπμνμφζε πναβιαηζηά κα ζδιαίκεζ εάκαημ ηαζ υπζ ιυκμ αζπιαθςζία. Μμθφ ζφκημ-

ια μζ Γενιακμί ηαζ μζ αζπιάθςημί ημοξ ελαθακίζηδηακ». Θεηά απ΄αοηυ, μζ Ώθιπά-

θα, ακά δφμ, έθοβακ απ΄ηδκ πυθδ κηοιέκμζ πςνζάηεξ ηαζ ηαηέθοβακ ζε ημκηζκυ 

«εθεφεενμ» πςνζυ. «Ώζζεακεήηαιε εοηοπζζιέκμζ ηαζ αζθαθείξ υηακ ζοκακηήζαιε 

ακηάνηεξ ημο ΒΗΏΞ βζα πνχηδ θμνά. Θαξ αμήεδζακ κα ανμφιε ηαηαθφβζμ ζ΄έκα 

                                           
1 M. Matsas, (1997), ζ. 188, 190-1.  
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πςνζαηυζπζημ, ζηδκ ημνοθή εκυξ πζμκζζιέκμο αμοκμφ»1.   

Βλαζνεηζηά εκδζαθένμοζεξ είκαζ μζ ζζημνίεξ υζςκ Βαναίςκ δζαζχεδηακ ηα-

ηαθεφβμκηαξ ζε πνζζηζακζηέξ μζημβέκεζεξ, ζε μνεζκά πςνζά. Δ θζθμλεκία ηαζ πνμ-

πακηυξ δ αοηαπάνκδζδ, πμο ζοκάκηδζακ εηεί μζ δζςβιέκμζ Βαναζμπαηνζκμί, έιεζκε 

ακελίηδθδ ζηδ ικήιδ ημοξ ηαζ πνμηάθεζε αζζεήιαηα ααεζάξ εοβκςιμζφκδξ πμο 

ηνέθμοκ βζα ημοξ ζςηήνεξ ημοξ ιέπνζ ζήιενα.  

Δ μζημβέκεζα ημο Θακχθδ ηαζ ηδξ Ώζιζθίαξ ΐεθέθθδ δζείδε ημκ ηίκδοκμ πμο 

δζέηνεπε ιεηά ηδκ ζοκεδημθυβδζδ ηςκ Εηαθχκ. Άνπζζακ κα ημζιμφκηαζ ζε ζπίηζα 

πνζζηζακχκ, ιμίναζακ ηα πνάβιαηά ημοξ ηαζ ήηακ έημζιμζ κα θφβμοκ, υηακ έδςζε 

ζε υθμοξ ημ ζφκεδια μ πνυεδνμξ ηδξ ημπζηήξ εανασηήξ ημζκυηδηαξ. «Βιείξ, υζμ 

ήιαζηακ ζηδκ Μάηνα», ιαξ δζδβείηαζ δ Ώ. ΐεθέθθδ, «δεκ οπμθέναιε απυ ηίπμηα. 

Οα είπαιε υθα. Θεηά πμο θφβαιε, ηα πάζαιε. Ξημ ζπίηζ ιαξ…αθήζαιε έκα θίθμ 

ιαξ πμο είπαιε πνζζηζακυ… Λ άκηναξ ιμο ημο θέεζ:- Ώκ εέθεζξ, πήβαζκε ζημ ζπίηζ 

ιμο κα ιείκεζξ ιέζα υζμ εα θείπμοιε. Αεκ εέθς κμίηζ, δεκ εέθς ηίπμηα . ηακ βο-

νίζμοιε ιμο δίκεζξ ημ ζπίηζ. ηακ δεκ βονίζμοιε, ημίηαλε κα ανεζξ ηακέκα 

απ΄ημοξ ζοββεκείξ ιαξ κα ηα ηακμκίζεζξ».  

Δ μζημβέκεζα ΐεθθέθδ, επηά εκήθζηεξ ηαζ δφμ ιζηνά παζδζά, ακαπχνδζε απυ 

ηδκ Μάηνα ζηζξ 23 Ξεπηέιανδ ημο ΄43. Όζηενα απυ ιζα δφζημθδ δζαδνμιή δφμ 

διενχκ, ιε ηα πυδζα ή ιε ιμοθάνζα, έθηαζακ ζηα Θζπαθέσηα, ζημ Μακαπασηυ υ-

νμξ. Ομ πςνζυ ηαημζημφκηακ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά απυ ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο 

Δθία Θζπαθυπμοθμο2.  

Δ μζημβέκεζα Θζπαθυπμοθμο, πμο γμφζε απυ ημ μζκμπμζείμ πμο δζαηδνμφζε 

ζηδκ πενζμπή, παναπχνδζε έκα ζπζηάηζ δφμ δςιαηίςκ ζημοξ ΐεθέθθδ βζα κα εβηα-

ηαζηαεμφκ. Ξφκημια μζ δφμ μζημβέκεζεξ ζοκδέεδηακ. Λζ ιεβάθμζ ενβάγμκηακ ιαγί 

ζηζξ αβνμηζηέξ δμοθεζέξ, εκχ ηα παζδζά έπαζγακ ιεηαλφ ημοξ. Λ Δθ. Θζπαθυπμοθμξ, 

υιςξ, θζθμλεκμφζε ζημκ ίδζμ πχνμ ηαζ Άββθμοξ πμο ιεηέδζδακ ζημ Ξοιιαπζηυ 

Ξηναηδβείμ εζδήζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ δφκαιδ ηαζ ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ βενιακζηχκ ζηνα-

ηεοιάηςκ. Ξηζξ ανπέξ ημο ΄44, μζ Γενιακμί ακαηάθορακ ηδκ επζπείνδζδ ηαζ ακέ-

αδηακ ζηα Θζπαθέσηα. Λζ ηάημζημζ είπακ εζδμπμζδεεί εβηαίνςξ ηαζ είπακ θφβεζ, υ-

πςξ ηαζ μζ Άββθμζ πνάηημνεξ. Έηζζ μζ Γενιακμί έηαρακ βζα ακηίπμ ζκα ημ ζπίηζ ημο 

Δθ. Θζπαθυπμοθμο. Δ Ώ. ΐεθέθθδ εοιάηαζ: «…Φφβαιε υθμζ ηαζ πήβαιε ζ΄έκα άθθμ 

πςνζυ πμο ημ θέβακε Ζαθμφζζ. Ζαζ πενπαηήζαιε, Αεηέιανδ ιήκα, ιέζα ζηδκ πα-

βςκζά. Ήηακ ηέημζμ πμθφ ηνφμ. Ζαζ κάπς εβχ ηα δφμ παζδζά. Ομ έκα παζδί ηναημ-

                                           
1 M. Matsas, (1997), ζ. 191-2. 
2 Λ αδεθθυξ ημο Θ. ΐεθέθθδ ακήηε ζε μνεζααηζηή θέζπδ ηζ εηεί είπε βκςνζζηεί ιε ηάπμζμ ιέθμξ ηδξ μζ-

ημβέκεζαξ αοηήξ πμο απέαδ δ «ζςηδνία» βζα υθμοξ ημοξ ΐεθέθθδ. 
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φζε μ άκηναξ ιμο ηαζ η΄άθθμ εβχ. Ζαζ κα πάιε, πμο κα πάιε; Ξη΄άθθμ πςνζυ , κα 

ηνοθημφιε κα ιδ ιαξ πάνμοκ μζ Γενιακμί… Μήβαιε ηαζ ανεεήηαιε ζηδκ εηηθδζία 

εηεί. Λ παπάξ, ιυθζξ ιε είδε ιε ηα  παζδζά έηζζ ημοθμονζαζιέκδ ιέζα ζηζξ ιπαηακί-

εξ, ιε ηα πένζα ιμο, ιμο θέεζ:-Έθα ιέζα, ηονά ιμο, έθα ιέζα …κα δχζς ρςιί ηζ 

εθζέξ ζηα παζδζά ζμο κα θάκε». ηακ, ιεηά ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ Γενιακχκ, βφ-

νζζακ υθμζ πάθζ πίζς ζημ πςνζυ, μζ μζημβέκεζεξ ημο Θζπαθυπμοθμο ηαζ ημο ΐεθέθ-

θδ ιμζνάζηδηακ ημ ιζηνυ ζπζηάηζ ηςκ δφμ δςιαηίςκ, απυ έκα δςιάηζμ δ ηάεε μζ-

ημβέκεζα.  

Λζ Γενιακμί έηακακ δεφηενδ επζδνμιή ζημ πςνζυ ημκ Ώπνίθζμ ημο ΄44. Δ Ώ. 

ΐεθέθθδ ιαξ δζδβείηαζ: «Ξηα Θζπαθέσηα ακέαδηακ μζ Γενιακμί. Θυκμ ιμοθάνζα έν-

πμκηακ εηεί πμο ήηακ ημ πςνζυ…Ώπμαναδίξ μζ ακηάνηεξ ιαξ εζδμπμίδζακ υηζ έν-

πμκηαζ μζ Γενιακμί ηαζ θφβαιε ηδ κφπηα. Μήβαιε ζημ άθθμ πςνζυ ηαζ ιπήηακε. Δ 

πεεενά ιμο ηζ μ πεεενυξ ιμο, πμθφ δθζηζςιέκμζ άκενςπμζ, δεκ ιπμνμφζακ κα έν-

εμοκ». Λζ Γενιακμί ανήηακ εηνδηηζηά πμο είπακ ηνφρεζ μζ Άββθμζ ηαζ ηαηέζηνε-

ρακ ιε αοηά έκα-έκα ηα ζπίηζα ημο πςνζμφ, αηυια ηαζ ημ μζκμπμζείμ, ημ ιμκαδζηυ 

μζημκμιζηυ πυνμ ημο. Λζ βμκείξ ημο ΐεθέθθδ, πμο είπακ ηνοθηεί ζ΄έκα ηεθθάνζ, 

ζχεδηακ πάνδ ζ΄έκα ζηναηζχηδ. «Μήβακ ηζ ακαηίκαλακ υθμ ημ πςνζυ… Ζάπμζμξ 

είπε θίβα αζζεήιαηα, ήηακ Ώοζηνζαηυξ, ηαζ ημοξ είπε: Ια θφβεηε απυ εδχ, βζαηί 

εα ηάκμοιε πμοθ! Φςηζά. Ζαζ θφβακε ηαζ βονίζαιε ημ πνςΎ ηαζ ημοξ ανήηαιε ζημ 

δνυιμ ημοξ δφμ, πμο ηαεήζακε υθδ ηδ κφπηα ιέζα ζηδκ παβςκζά ηαζ ζημ πζυκζ».   

ηακ βφνζζακ μζ ηάημζημζ, έθηζαλακ απυ ηα απμιεζκάνζα ηςκ ζπζηζχκ ημοξ 

πνυπεζνεξ ηαθφαεξ βζα κα ιείκμοκ. Δ μζημβέκεζα ΐεθέθθδ δεκ ιπμνμφζε πζα κα ιε-

ίκεζ εηεί. «,ηζ είπαιε ημ πάζαιε… Οίπμηα δεκ είπαιε. Λφηε έκα πμηήνζ κα πζμφιε 

κενυ». Λ θζθυλεκμξ Δθ. Θζπαθυπμοθμξ δεκ ζηαιάηδζε κα εκδζαθένεηαζ βζ αοημφξ 

ηαζ κα ημοξ πνμζηαηεφεζ. Ομοξ μδήβδζε ζε θζθζηή μζημβέκεζα ζημ ημκηζκυ πςνζυ 

Αειέζηζπα, υπμο εα ιπμνμφζακ κα κμζηζάζμοκ έκα ζπίηζ. Λζ ΐεθέθθδ ήηακ ήδδ ηα-

θαζπςνδιέκμζ απυ ηζξ ιεηαηζκήζεζξ. Δ ιδηένα ηαζ ηα δφμ ιζηνά ημνίηζζα οπέθενακ 

απυ εθμκμζία, αθθά δεκ οπήνπακ θάνιαηα. «Ζαζ πζάζαιε εθμκμζία εηεί, εβχ, ηα 

παζδζά ιμο ηαζ μ άκηναξ ιμο. Θε ζανάκηα πονεηυ, κα ιδκ έπεζξ κενυ ηδ κφπηα κα 

αάθεζξ ζημ ζηυια ζμο».   

Ξημ κέμ ηυπμ δζαιμκήξ ημοξ οπήνπε ημ ανπδβείμ ηδξ ανεηακζηήξ απμζημθήξ 

ηαζ ηα δφμ αδέθθζα, μ Ώθαένημξ ηαζ μ Θακχθδξ, ενβάζηδηακ εηεί, ελαζθαθίγμκηαξ 

έηζζ ηνμθή βζ αοημφξ ηαζ ηδκ οπυθμζπδ μζημβέκεζα. Ώθθά αηυια ηαζ ζ΄αοηυ ημ α-

πμιαηνοζιέκμ πςνζυ, δεκ έθθεζπακ μζ επζδνμιέξ ηςκ Γενιακχκ. Ζάεε θμνά πμο 

πθδζίαγακ, μζ Άββθμζ έπνεπε κα θφβμοκ ηαζ μζ ΐεθέθθδ ημοξ αημθμοεμφζακ. Λζ 

ζοκεήηεξ γςήξ ήηακ δφζημθεξ ηαζ δ Ώ. ΐεθέθθδ είπε ημοναζηεί. Γδημφζε ιάηαζα 
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απυ ημκ άκηνα ηδξ κα ηδξ επζηνέρεζ κα βονίζμοκ πίζς ζηδκ Μάηνα. 

Δ ζοκάκηδζδ ιε ημοξ ακηάνηεξ άθδζε δοζάνεζηεξ ακαικήζεζξ  ζηδκ μζημ-

βέκεζα ΐεθέθθδ. «Ομ ΒΏΘ έααγε ημκ ηυζιμ κα ημοξ ρήζμοκε ρςιζά, ημοξ οπμπ-

νέςκε. Ζζ ειέκα ήεεθακ κα ιε οπμπνεχζμοκ κα πθφκς ηα νμφπα ηςκ ακηανηχκ. 

Ήιμοκα εζημζζεκκζά πνμκχκ ηαζ ήιμοκ ηυζμ αδφκαηδ. Μμο κα πθφκς ημοξ ακηάν-

ηεξ ηαζ ηζξ ηάθηζεξ ηςκ ακηανηχκ;  -Ββχ έπς ηδ δζηή ιμο μζημβέκεζα, δεκ ιπμνχ 

κα ηα πθφκς (έθεβε). Έπαζνκα ημ βάζδανμ ηάης ζημ πμηάιζ, βζα κα πθφκς ηα νμφ-

πα ηαζ κα ηα θένς ιεηά πάκς. Ββχ ήλενα απ΄αοηά ηα πνάβιαηα;»  

Λ επζηεθαθήξ ημο ΒΗΏΞ ζηδκ πενζμπή Ξηενβζυπμοθμξ γήηδζε απυ ημοξ α-

δεθθμφξ ημο Θ. ΐεθέθθδ, Μέπμ1 ηαζ ΐίηηςνα κα δμοθέρμοκ βζα ηδκ Ώκηίζηαζδ ακ-

ηί βζα ημοξ Άββθμοξ ηζ εηείκμζ ανκήεδηακ. Ζάπμζα ιένα ζοκεθήθεδηακ απ΄ημοξ 

ακηάνηεξ ηαζ απυ ηυηε ηα ίπκδ ημοξ ελαθακίζηδηακ. Δ μζημβέκεζα έιαεε, ιεηά ημ 

ηέθμξ ημο πμθέιμο, υηζ είπακ μδδβδεεί ζε ζηναηυπεδμ ζοβηέκηνςζδξ ιε άθθμοξ 

82 ζοκενβάηεξ ηςκ Γενιακχκ ή φπμπημοξ βζα ζοκενβαζία. ηακ ηάπμηε μζ Γενια-

κμί πθδζίαζακ ημ ζηναηυπεδμ, μζ ακηάνηεξ δεκ δζαηζκδφκερακ κα ημοξ ιεηαθένμ-

οκ ηαζ ημοξ εηηέθεζακ επζηυπμο. «Ώοημί μζ ημιιμοκζζηέξ ένπμκηαζ ζημ πςνζυ ηαζ 

θέκε ζημοξ ημοκζάδμοξ ιμο:-Ια ένεεηε ιαγί ιαξ κα πάιε κα πμθειήζμοιε ζημκ 

ΒΗΏΞ. Ομοξ πήνακ ζηα αμοκά, ζηα Ζαθάανοηα. Ομκ άκηνα ιμο δεκ ημκ πήνακε 

βζαηί ηναημφζε ημ ιζηνυ, ηαευηακ ζηδ ζηάθα ηζ είπε ημ ιζηνυ ζηα βυκαηά ημο ηαζ 

ημκ είδακε ηαζ ημκ θοπδεήηακε».  

Θε ηδ θήλδ ημο πμθέιμο δ πμθφπαεδ εανασηή μζημβέκεζα βφνζζε ζηδκ Μάη-

να. Άννςζημζ υθμζ απυ εθμκμζία, πενπάηδζακ πάκς απυ δχδεηα χνεξ  βζα κα 

θηάζμοκ ζηδκ εθεφεενδ πυθδ. Όζηενα απυ πενζπέηεζεξ εκυξ πνυκμο, μζ πενζζζυ-

ηενμζ μιυενδζημί ημοξ είπακ παεεί. Ξηδκ Μάηνα ζοκακηήεδηακ ηαζ πάθζ ιε ηδκ μ ζ-

ημβέκεζα ημο Θζπαθυπμοθμο, μ μπμίμξ, έπμκηαξ πάζεζ ηα πάκηα ζημ πςνζυ,  είπε 

ηαηαθφβεζ εηεί πνμζπαεχκηαξ κα λεηζκήζεζ ιζα ηαζκμφνβζα γςή. Λ Θ. ΐεθέθθδξ 

ημο πνυηεζκε επακεζθδιιέκςξ κα ημο δχζεζ πνήιαηα βζα υζα ιε  αοηαπάνκδζδ είπε 

πνμζθένεζ ζηδκ μζημβέκεζά ημο ηαηά ημ δζάζηδια ηςκ δζχλεςκ, αθθά εηείκμξ αν-

κμφκηακ ηαηδβμνδιαηζηά2.  

Ξηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο ΄50, δ ηφπδ έθενε ηζξ δφμ μζημβέκεζεξ κα ζο-

κακηδεμφκ ηαζ πάθζ ζηδ ΐαθηζιυνδ ηςκ ΔΜΏ, υπμο εβηαηαζηάεδηακ ηαζ ε λαημθμ-

οεμφκ κα γμοκ ιέπνζ ζήιενα βειάημζ απυ ηζξ ακαικήζεζξ αθθά ηαζ ημοξ ζζπονμφξ 

                                           
1 Λ Μέπμξ ΐεθέθθδξ θένεηαζ απυ άθθδ πδβή ςξ ιέθμξ ηςκ Οαβιάηςκ Βεκζηήξ Ανάζεςξ, ιζαξ «δελζάξ» 

ακηζζηαζζαηήξ μνβάκςζδξ. Ώ. Μαπακδνέμο, (π.π), ζ.2, 8. 
2 Λ Δ. Θζπαθυπμοθμξ απάκηδζε παναηηδνζζηζηά: «Ββχ ήεεθα κα ζαξ βθζηχζς. Αεκ εέθς κμίηζ. Αεκ εέ-
θς ηίπμηα». Ώθθά ηαζ ανβυηενα πμηέ δεκ παναδέπηδηε υηζ έηακε ηάηζ ζπμοδαίμ. Έθεβε υηζ έηακε ιυκμ 

αοηυ πμο εα έηακε ηάεε ηίιζμξ άκενςπμξ. Ξοκέκηεολδ ιε ηδκ Ώ. ΐεθθέθδ. 
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δεζιμφξ πμο ακέπηολακ ηα πνυκζα ηδξ ηαημπήξ . Δ μζημβέκεζα ΐεθθέθδ δζδβήεδηε 

ζηδκ ημπζηή εανασηή ημζκυηδηα ηζξ εοενβεζίεξ πμο δέπηδηε. Σξ ακαβκχνζζδ ηδξ 

πνμζθμνάξ ημοξ, ημ υκμια ηδξ μζημβέκεζαξ Θζπαθυπμοθμο (Δθίαξ ηαζ Ζαηενίκα 

Θίπαθμξ) έπεζ ζοιπενζθδθεεί ζηα μκυιαηα ηςκ «Αζηαίςκ ηςκ Βεκχκ» ζημ ικδιείμ 

Λθμηαοηχιαημξ ζηδκ Λοάζζβηημκ. Βπίζδξ, ζημ Yad Vashem ζηδκ Εενμοζαθήι έπεζ 

θοηεοηεί πνμξ ηζιή ημοξ έκα δέκηνμ πμο θένεζ ημ υκμιά ημοξ1. 

Ώκάιεζα ζημοξ ζςηήνεξ Βαναίςκ  ακαθένεηαζ ηαζ έκαξ Γενιακμεαναίμξ, μ-

κυιαηζ Ebert Wolfson. Ώοηυξ εζδμπμίδζε ημκ Εζαάη Θάηζα κα θφβεζ απ΄ηδκ Μάηνα 

βζα κα ζςεεί2. Λ Wolfson ηαημζημφζε ζηδκ Μάηνα απυ ημ 1934 ηαζ, ιμθμκυηζ ήηακ 

Γενιακμεαναίμξ, μζ Γενιακμί ημκ εεςνμφζακ αβκχζημο εεκζηυηδηαξ ηαζ ημκ πνδ-

ζζιμπμζμφζακ ςξ δζενιδκέα. ηακ, ημκ Ξεπηέιανδ ημο ΄44, ακαηάθορακ ηδκ ηα-

ηαβςβή ημο, εηείκμξ ηαηέθοβε ζημοξ Ξοιιάπμοξ, ζε ακηανημηναημφιεκδ πενζμπή, 

βζα κα ζςεεί3. 

 

Δ. ΡΝ ΞΔΟΑΠΚΑ ΡΥΛ ΔΒΟΑΗΥΛ ΡΖΠ ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΑΗ ΡΥΛ ΔΞ-

ΡΑΛΖΠΥΛ ΑΞΝ ΡΖΛ ΞΑΡΟΑ – Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΥΛ ΞΑΡΟΗΛΥΛ 

Ομκ Εμφκζμ ημο ΄44, δ Μάηνα έβζκε βζα θίβεξ ιένεξ μ ηυπμξ ζοβηέκηνςζδξ 

ηςκ Βαναίςκ ηδξ Αοηζηήξ Βθθάδαξ ηαζ ηςκ Βπηακήζςκ πμο είπακ ζοθθδθεεί ηαζ 

επνυηεζημ κα ιεηαθενεμφκ ιέζς Ώεήκαξ ζηα ζηναηυπεδα ζοβηέκηνςζδξ ηδξ Ζεκ-

ηνζηήξ Βονχπδξ. Βίπακ θηάζεζ ιέζα ζε άεθζεξ ζοκεήηεξ πςνίξ κα ημοξ πανέπεηαζ 

ηνμθή ηαζ κενυ. Λζ Γενιακμί είπακ επζηάλεζ λεκμδμπεία ηδξ πυθδξ, υπμο ηαηέθοακ 

ζημζααβιέκεξ πμθθέξ εανασηέξ μζημβέκεζεξ. Λ Βνοενυξ Ξηαονυξ πνμζπάεδζε κα 

απαθφκεζ βζα θίβμ ηδ δοζηοπία ηςκ ακενχπςκ αοηχκ ηαζ κα ημοξ εκζζπφζεζ οθζηά 

ηαζ δεζηά βζα ηζξ ηαημοπίεξ πμο πέναζακ ηαζ αοηέξ πμο ημοξ πενίιεκακ 4.                                                                                                                                                                                                                                        

Ώκάιεζά ημοξ ανέεδηακ ανηεημί Μαηνζκμί ή βκςζημί Μαηνζκχκ. Λζ αδεθθέξ 

Ζθεζχ ηαζ Φζκέηηα Γζμπακά απυ ηδκ Μάηνα είπακ πακηνεοηεί ζηδκ Ζένηονα ημοξ 

αδεθθμφξ Θαηεία ηαζ Θεκαπέι Ζμέκ. Έκαξ Έθθδκαξ ηαβιαηαζθαθίηδξ πθδζίαζε ημ  

ηηήνζμ υπμο είπακ ζοβηεκηνςεεί μζ Βαναίμζ ηαζ ακαβκχνζζε ακάιεζά ημοξ ηζξ δφμ 

ημπέθεξ, ηυνεξ ηδξ εοενβέηδ ημο Ναθαήθ Γζμπακά. Μνμζθένεδηε κα ηζξ αμδεή-                                                                                                                                    

ζεζ κα απμδνάζμοκ ιαγί ιε ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ, αθθά υπζ ηαζ ηδκ μβδμκηάπνμκδ 

πεεενά ημοξ. Βηείκεξ ανκήεδηακ κα ηδκ εβηαηαθείρμοκ ηαζ μδδβήεδηακ ζε ζηνα-

                                           
1 Ξημζπεία βζα ηδκ ζζημνία ηδξ μζημβέκεζαξ ΐεθθέθδ, εηηυξ απυ ηδκ πνμθμνζηή ζοκέκηεολδ ηδξ Ώ. ΐεθ-

θέθθδ, ανήηαιε ηαζ ζηα M. Matsas, (1997), ζ.193-4 - R. Glaser, (2004). 
2 M. Matsas, (1997), ζ. 191. 
3 ZSL, AR.1293/68 – Barch B162/5794. 
4 M. Matsas, (1997), ζ. 292 - Ώζι. Ιηυκηδ-Braudreth ζημ Ηεφηςια, (π.π), ζ. 63. 
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ηυπεδμ ζοβηέκηνςζδξ, υπμο ζε θίβεξ ιένεξ πέεακακ αοηέξ ηαζ ηα παζδζά ημοξ. Λζ 

ζφγοβμί ημοξ, υηακ ηαηάθααακ ηζ ζοκέαδ, αοημηηυκδζακ πζάκμκηαξ ηα δθεηηνμ-

θυνα ηαθχδζα. Δ ιδηένα ηςκ αδεθθχκ Γζμπακά, Βζεήν, είπε πάζεζ ημκ βζυ ηδξ 

Μέππμ, θμζηδηή, ηαηά ημκ αμιαανδζζιυ ηδξ Μάηναξ ηδκ πνχηδ ιένα ημο πμθέιμο 

ηαζ ημκ βζυ ηδξ Γζμπακά πμο είπε ζοθθδθεεί απυ ημοξ Γενιακμφξ ιαγί ιε άθθμοξ 

Βαναίμοξ1.   

Δ μζημβέκεζα ηδξ Μαηνζκήξ Βνοενμζηαονίηζζζαξ Ώζιζθίαξ Ιηυκηδ αμήεδζε 

ηδκ Ζενηοναία Βζεήν Ηεαή, ηυνδ ημο δζεοεοκηή ηδξ Βιπμνζηήξ Ονάπεγαξ ζηδκ 

Ζένηονα ηαζ θίθμο ημο παηένα ηδξ Ώζιζθίαξ. Δ Βζεήν πήνε ημ εάννμξ ηαζ πηφπδζε 

ηδκ πυνηα ημοξ βζα κα ημοξ γδηήζεζ κα ηδξ επζηνέρμοκ κα ηάκεζ έκα ιπάκζμ. Θεηά 

ηδκ ζφκημιδ θζθμλεκία πμο ηδξ πανείπακ, δ  Ώζιζθία ηδκ ζοκυδεοζε πάθζ πίζς ζημ 

λεκμδμπείμ, υπμο ήηακ ηζ μζ άθθμζ ζοβηεκηνςιέκμζ: «Βηεί είδα ημκ παηένα ηδξ, 

ηδκ ιδηένα ηδξ ηαζ ημ ιζηνυ αδεθθυ ηδξ ζημζααβιέκμοξ ζε ιζα βςκζά ζ΄έκα δς-

ιάηζμ θίζηα απυ απεθπζζιέκμοξ ακενχπμοξ κα ιε ηνααάκε απυ ηδ ζημθή , κα ζηε-

ηεφμοκ αμήεεζα» δζδβείηαζ2.  

Δ Βαναζμπαηνζκή Ώ. ΐεθέθθδ είπε δφμ αδεθθέξ πακηνειέκεξ ζηδκ Ζένηονα: 

«Ήηακ μζ Εηαθμί πμθφ ηαζνυ εηεί ηαζ πενκμφζακ ηυζμ ηαθά. Θμο ΄βναθε δ αδεθθή 

ιμο: -Βθάηε εδχ κα βθζηχζεηε απ΄ημοξ Γενιακμφξ, βζαηί δεκ εάνεμοκ ζε ιαξ. 

Έπμοιε ημοξ Εηαθμφξ. Οα πενκάιε  πμθφ ςναία. Ομ είπα εβχ ημο ακηνυξ ιμο. -Θδκ 

είζαζ ημοηή. Θα πάκε ηζ εηεί μζ Γενιακμί. Ζαζ ηζξ πήνακε ηαζ ηζξ αδεθθέξ ιμο ηαζ 

υθμοξ ημοξ Βαναίμοξ ηδξ Ζένηοναξ. Ήηακ πμθθμί Βαναίμζ εηεί, πζθζάδεξ. Δ ιζα α-

δεθθή ιμο είπε έλζ παζδζά. Δ άθθδ δεκ είπε, εοηοπχξ. Ζαζ πήνακ ηαζ ημοξ άκηνεξ 

ημοξ ηαζ ηα παζδζά. Οα δομ παζδζά ηδξ αδεθθήξ ιμο βφνζζακ, βζαηί δμοθέρακε ζηα 

ηνειαηυνζα».  

Δ ίδζα πνμζπάεδζε κα δεζ ηζξ αδεθθέξ ηδξ, υηακ έιαεε υηζ ήνεακ ςξ αζπιά-

θςηεξ ζηδκ Μάηνα. «Ήνεε απ΄ηδκ Ζένηονα ημ ααπυνζ ιε ηακά δομ πζθζάδεξ ιέζα. 

Θεηαλφ αοηχκ ήηακ ηζ αδεθθέξ ιμο. Βίπαιε ηάπμζμ θίθμ απυ ηάης (ηδκ Μάηνα) · 

δεκ λένς πςξ ιαξ εζδμπμζμφζε, υηακ ιπμνμφζε. Ββχ, θές ημο άκηνα ιμο:- Ββχ 

εέθς κα πάς ηάης κα δς ηζξ αδεθθέξ ιμο πμο είκαζ ηάης ζηδκ παναθία. Γζαηί ημ 

ααπυνζ έιεζκε ηακά δομ ιένεξ ηάης ζηδκ παναθία ηαζ ιεηά ημοξ ιπάνηανακ, δεκ 

λένς βζα πμο». Λ άκηναξ ηδξ, υιςξ, δεκ ηδκ άθδζε βζαηί μ ηίκδοκμξ κα ζοθθάαμ-

οκ ηζ αοηήκ μζ Γενιακμί ήηακ ιεβάθμξ.     

Βκηεθχξ δζαθμνεηζηή είκαζ δ ζζημνία ημο Ζενηοναίμο Ώανχκ Ώνιάκημ, πμο 

                                           
1 M. Matsas, (1997), ζ. 195. 
2 Ώζι. Ιηυκηδ-Braudreth ζημ Ηεφηςια, (π.π), ζ. 63. 
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ιεηαθένεδηε ιαγί ιε μιυενδζημφξ ημο, φζηενα απυ πμθθέξ πενζπέηεζεξ, ζηδκ 

Μάηνα. Θεηά απυ ιζα ιένα δζαιμκή ζηδκ πυθδ, μζ ηαβιαηαζθαθίηεξ ημοξ ζοβηέκ-

ηνςζακ ζημ δνυιμ χζηε κ΄ανπίζεζ δ ακαπχνδζδ. Βίδε ηυηε κα πενκά απυ δίπθα 

ημο έκαξ βκςζηυξ ημο απ΄ηδκ Ζένηονα πμο είπε αθθάλεζ ηυπμ δζαιμκήξ ηαζ έιεκε 

ζηδκ Μάηνα. Λ θνμονυξ ημο έδςζε άδεζα κα αβεζ θίβα εηαημζηά απ΄ηδ βναιιή 

πανάηαλδξ βζα κα ιζθήζμοκ. Βηείκδ ηδ ζηζβιή ήνεακ μζ Γενιακμί κα ημοξ πάνμοκ 

ηαζ μ θίθμξ ημο λαθκζηά ελαθακίζηδηε. Λ Ώανχκ θμαήεδηε υηζ , επεζδή ανζζηυηακ 

έλς απ΄ηδ βναιιή, μζ Γενιακμί θνμονμί εα ημκ ζηυηςκακ , υπςξ είπακ ηάκεζ ιε 

έκα μιυενδζηυ ημο ζημκ πνμδβμφιεκμ ζηαειυ ημοξ ζηδ Ηεοηάδα. Ξηεπηυιεκμξ 

ημ ενήκμ ηςκ δζηχκ ημο ζε ιζα ηέημζα πενίπηςζδ, άνπζζε κα ηνέπεζ πςνίξ κα λένεζ 

πνμξ ηα πμο.  

Βπί ηδξ μδμφ Ώβ. Ώκδνέμο, ζε παναηείιεκμ ημονείμ μ δεηαελάπνμκμξ ημο-

νέαξ, πμο ακηζηαεζζημφζε βζα θίβμ ημκ παηένα ημο ζηδ δμοθεζά,  παναημθμοεμφζε 

ηδ ζηδκή. Ζαεχξ μ Ώανχκ πενκμφζε απέλς ημκ πθδζίαζε ηαζ θένεηαζ κα ημο είπε: 

«Μμο παξ θίθε; Λζ Γενιακμί έπμοκ ιπθμηάνεζ ηδκ πενζμπή ιε πνμδυηεξ ηαζ αζηο-

κμιζηά ζηοθζά. Ώκ ζε πζάζμοκ εα ζημηχζμοκ εζέκα, ημοξ ζοββεκείξ ζμο ηαζ πζεα-

κυκ ηζ άθθμοξ μιυενδζημφξ ζμο.  θα αοηά ελαζηίαξ ζμο. Έθα ζημ ιαβαγί ιμο. Θα 

ζε λονίζς ηαζ εα πθοεείξ βζαηί ιονίγεζξ άζπδια. Ώπυρε ιπμνείξ κα ιείκεζξ ζημ 

ζπίηζ ιμο. Ώφνζμ πνςί εα ζμο δείλς ημ δνυιμ βζα ηδκ ακηάνηζηδ πενζμπή. Δ ιυκδ 

εοπανίζηδζδ πμο εα έπς εα είκαζ κα λένς υηζ έζςζα έκα άκενςπμ απυ ηα κφπζα 

ηςκ Γενιακχκ. Αεκ εέθς ηίπμηα άθθμ». Έηζζ ζχεδηε μ Ώανχκ. Βκηάπηδηε ζημ 

ακηάνηζημ ηαζ πήνε ιένμξ ζε πμθθέξ ιάπεξ ηαηά ηςκ Γενιακχκ. Λ ζςηήναξ ηαζ 

θίθμξ ημο ημφ γήηδζε κα ιδκ πεζ πμοεεκά ημ βεβμκυξ ηδξ δζάζςζήξ ημο ηαζ μ Ώα-

νχκ ημ δζδβήεδηε ιεηά απυ 32 πνυκζα, πςνίξ κα ακαθένεζ ημ υκμιά ημο 1.    

 

ΠΡ. ΔΒΟΑΗΝΗ ΘΑΗ ΑΛΡΑΟΡΔΠ 

Λζ ακηζζηαζζαηέξ μνβακχζεζξ δεκ έιεζκακ αδνακείξ ιπνμζηά ζηζξ δζχλεζξ 

ηςκ Βαναίςκ απυ ημοξ Γενιακμφξ. Ομ ΒΏΘ, δ ΜΒΏΙ  πνμζπάεδζακ κα εκενβμπμζ-

ήζμοκ ηα ιέθδ ημοξ ζηδκ, ιε ηάεε ηνυπμ, δζάζςζδ ηςκ Βαναίςκ ζοιπμθ ζηχκ ημ-

οξ, ημκίγμκηαξ ηδκ πνμζθμνά ημοξ ζημ εθθδκμαθαακζηυ έπμξ ηαζ ζηδκ Ώκηίζηαζδ 

ηαζ δζεηηναβςδχκηαξ ηζξ ηαθαζπςνίεξ πμο οθίζηακημ. Λ ΒΑΒΞ ηαζ μ ΒΗΏΞ μνβά-

κςζακ επζπεζνήζεζξ δζάζςζδξ Βαναίςκ ηαζ θνυκηζζακ βζα ηδκ αζθαθή δζαιμκή ημ-

οξ2   

                                           
1 M. Matsas, (1997), ζ.293-4. 
2 Μεν. Ρνμκζηά, (Εακ.-Φεαν. 2006), ζ.70-72. 
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Λζ Βαναίμζ πμο είπακ ηαηαθάαεζ ημκ ηίκδοκμ πμο ημοξ απεζθμφζε θνυκηζζακ 

κα ελαζθαθίζμοκ ηαηαθφβζμ ημκηά ζημοξ ακηάνηεξ. Λ Β. Φςηάξ, πνχδκ ακηάν-

ηδξ, εοιάηαζ: «Οα δομ παζδζά ημο (έιπμνμο ΐζηάθ) ηα είπαιε ημκηά ιαξ, κα ιδκ 

ηα πζάζμοκ μζ Γενιακμί ηαζ ηα ζημηχζμοκ. Ήηακ παζδζά 14 -15 πνμκχκ. Αεκ πμθε-

ιμφζακ. Ώπθχξ ηα πνμζηαηεφαιε».  

Λζ απεθεοεενςιέκεξ απυ ημοξ ακηάνηεξ πενζμπέξ ήηακ ημ αζθαθέζηενμ ηα-

ηαθφβζμ ηςκ Βαναίςκ. Βίδαιε πςξ δ μζημβέκεζα Ώθιπάθθα αζζεάκεδηε ακαημφθζζδ 

υηακ, ιεηά ηδ θοβή ηδξ απυ ηδκ πυθδ, ζοκάκηδζε ακηάνηεξ ημο ΒΗΏΞ. Ώοημί ημοξ 

αμήεδζακ κα εβηαηαζηαεμφκ ζηα αθζθυλεκα αμοκά. Ώθθά ηαζ μ Ώ. Ώνιάκημ ηαηέ-

θοβε ζημοξ ακηάνηεξ ηαζ ιάθζζηα δναζηδνζμπμζήεδηε ζημκ ΒΗΏΞ παίνκμκηαξ  ιέ-

νμξ ζε πμθθέξ ιάπεξ, υπςξ ακαθένεζ. Δ Ώ. ΐεθέθθδ εοιάηαζ υηζ ζηα μνεζκά πςνζά 

πμο είπακ ηαηαθφβεζ ήνεακ ακηάνηεξ ηζ ακάιεζά ημοξ ήηακ ηζ έκαξ Βαναίμξ πμο 

είπε πάεζ ιαγί ημοξ βζα κα ζςεεί.  

Ώλζμζδιείςηδ είκαζ δ μνβακςιέκδ έθμδμξ ημο ΒΗΏΞ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ 

ζοθθδθεέκηςκ Βαναίςκ ζε ηνέκμ πμο πενκμφζε απ΄ημ Ώίβζμ , ημκ Αεηέιανδ ημο 

΄43. Ομ ηνέκμ ενπυηακ απ΄ηδκ Μάηνα ηαζ δ ημπζηή μνβάκςζδ ημο ΒΏΘ Ώζβίμο είπε 

πθδνμθμνίεξ υηζ ζηα ααβυκζα 5 ηαζ 6 ανίζημκηακ έβηθεζζημζ Βαναίμζ πμο μδδβμφκ-

ηακ ζε ζηναηυπεδα ζοβηέκηνςζδξ. Δ αιαλμζημζπία εα έιεκε ζηδκ πυθδ δφμ ιένεξ 

ηαζ μ ΒΗΏΞ απμθάζζζε κα επζπεζνήζεζ ηδκ απεθεοεένςζή ημοξ. Ομ ανάδο , πμο δ 

επζηήνδζδ ηδξ θνμονάξ είπε παθανχζεζ, δεηαηέζζενζξ ακηάνηεξ ηφηθςζακ ημ 

ηνέκμ. Λζ θίβμζ θνμονμί πμο ανίζημκηακ εηεί αηζκδημπμζήεδηακ ιε ηδκ απεζθή ια-

παζνζχκ. ηακ μζ ακηάνηεξ άκμζλακ ηζξ πυνηεξ ηακείξ απυ ημοξ ηαθαζπςνδιέκμοξ 

μιήνμοξ δεκ ημοκήεδηε. Θυκμ απ΄ημ έηημ ααβυκζ πμο ανίζημκηακ μζ βοκαίηεξ α-

ημφβμκηακ ακαθζθδηά. ‗Βζονακ έλς ιε ηδ αία ημοξ θμαζζιέκμοξ Βαναίμοξ . Δ μν-

βάκςζδ ημοξ ιμίναζε ζε ζπίηζα ημο Ώζβίμο ηαζ απυ εηεί ημοξ πνμχεδζακ ζηα πς-

νζά. Ώπ΄ηδκ επζπείνδζδ ηςκ ακηανηχκ ζχεδηακ βφνς ζηα 29 άημια, άκηνεξ ηαζ 

βοκαζηυπαζδα, πμο επέγδζακ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ ηαημπήξ1. 

Βπίζδξ, ημ δναζηήνζμ ιέθμξ ημο ΒΏΘ ηαζ ζηέθεπμξ ηδξ ΒΟΏ Ώζβζαθείαξ Μ. 

Λζημκυιμο, ιε ηίκδοκμ ηδξ γςήξ ημο, πανείπε αζθαθή πνμζηαζία ηαζ πενίεαθρδ 

ζημκ Βαναίμ Αακ Ζμέκ ή Θάκμ Ζμοβζμοιηγυπμοθμ, ηαηά ημοξ δεηαέλζ ιήκεξ πανα-

ιμκήξ ημο ζημ Ώίβζμ2. 

Σζηυζμ, δ ιανηονία ημο Θ. ΐεθέθθδ βζα ηδκ δίςλδ ηαζ εηηέθεζδ ηςκ δφμ 

αδεθθχκ ημο Μέππμο ηαζ ΐίηηςνα, επεζδή εεςνήεδηακ φπμπημζ βζα πνμδμζία θυ-

                                           
1 Μεν. Ρνμκζηά, (Εακ.-Φεαν. 2006), ζ. 41. 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 349. 
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βς ηδξ ζοκενβαζίαξ ημοξ ιε ηδκ Ώββθζηή απμζημθή, ακαηνέπεζ  ζε πνχηδ ιαηζά 

ηδκ εζηυκα πνμζθμνάξ ηαζ αοημεοζίαξ ηςκ ακηανηχκ βζα ημοξ Έθθδκεξ Βαναίμοξ. 

Ομ βεβμκυξ, υιςξ, εα πνέπεζ ιάθθμκ κα απμδμεεί ζηδκ ηαποπμρία ηαζ ημ ηεηαιέ-

κμ ηθίια πμο παναηηήνζγε ηζξ ζπέζεζξ ημο ΒΗΏΞ ιε ημοξ Άββθμοξ ηαζ επδνέαγε ακ-

ηίζημζπα ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ημο ιε ημοξ Έθθδκεξ ζοκενβάηεξ ημοξ ηαζ υπζ  ζημ βεβμκυξ 

υηζ ήηακ Βαναίμζ. 

 

Ε. ΝΗ ΔΒΟΑΗΝΗ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΠΖ 

Θε ηδ ιαγζηή ζφθθδρδ ηςκ Βαναίςκ ηδξ Μάηναξ άνπζζε δ θεδθαζία ηδξ πε-

νζμοζίαξ ημοξ. Λζ Γενιακμί θεδθάηδζακ ηα πθμφζζα ηαηαζηήιαηα πμο άθδζακ π ί-

ζς ημοξ μζ Βαναίμζ ηαζ πμφθδζακ ηα ειπμνεφιαηα  βζα θμβανζαζιυ ημοξ1. Λζ δνυ-

ιμζ βέιζζακ ακενχπμοξ πμο ηναημφζακ μηζδήπμηε ιπμνμφζε κα ιεηαθενεεί απυ 

ζπίηζα Βαναίςκ. Δ Ώ. Ώθιπάθθα εοιάηαζ υηζ μζ Γενιακμί είπακ ζπάζεζ ηδκ πυνηα 

ημο δζαιενίζιαηυξ ημοξ αθήκμκηάξ ημ ζημ έθεμξ ηςκ θδζηχκ. ηακ ιεηά ηδκ α-

πεθεοεένςζδ βφνζζακ ζημ ζπίηζ ημοξ, ανήηακ ιζα βοκαίηα πμο έιεκε εηεί. θα ηα 

έπζπθα ήηακ εηεί, εηηυξ απυ ιενζηά ιζηνμπνάβιαηα πμο ανπάπηδηακ απ΄ημοξ θδζ-

ηέξ. Ώκ ηαζ δ Ώ. Ώθιπάθθα εοπανίζηδζε ηδκ βοκαίηα πμο θφθαλε ηα έπζπθά ημοξ, 

εηείκδ δεκ θάκδηε εοπανζζηδιέκδ απ΄ημ βονζζιυ ημοξ2.  

Μζμ ηοπενή ζημ ζδιείμ αοηυ ήηακ δ μζημβέκεζα ΐεθέθθδ, δ μπμία, πνζκ ηα-

ηαθφβεζ ζηα πςνζά, άθδζε ημ ζπίηζ ηδξ ζε θζθζηή μζημβέκεζα πνζζηζακχκ βζα κα 

ιέκεζ εηεί ηαζ κα ημ πνμζέπεζ. Αζδβείηαζ ζπεηζηά: «Θαξ ηα δχζακε υθα πίζς. Θέ-

κακε ζημ ζπίηζ μζ άκενςπμζ ηαζ, υηακ βονίζαιε, ιείκαιε ιζα αδμιάδα ιαγί αηυιδ 

ηαζ ιεηά ανήηακε ζπίηζ ηαζ θφβακε». ιςξ, άθθα ζπίηζα Βαναίςκ υπμο δεκ έιεκε 

ηακείξ ηαηαθδζηεφηδηακ. Δ ίδζα ακαθένεζ ςξ πανάδεζβια θεδθαζίαξ ημ ζπίηζ ηδξ 

πεεενάξ ηδξ: «Ομ άθθμ ημ ζπίηζ, πμο ήηακ ηδξ πεεενάξ ιμο, πμθφ ιεβάθμ, πμθφ 

ςναίμ ζπίηζ, ημ πήνακε μζ Γενιακμί. ΐάθακε ηάηζ πνυζηοπεξ ιέζα, ηάηζ παθζμβφ-

καζηα, Βθθδκίδεξ, ηαζ ιέκακε ιέζα ιαγί ηαζ ημ ηαηαζηνέρακε. Ζαζ ηδ ιπακζένα α-

ηυια, ηδ ζήηςζακ. Ήηακ ιπακζένα ηζκδηή ηαζ ηδκ πήνακ. Ομ εενιμζίθςκα πμο 

είπαιε βζα ημ ιπάκζμ ημκ ηαηαζηνέρακε. Ξπάζακε ηα ηγάιζα, ηα έπζπθα υθα. Οα 

πήνακ υθα μζ βοκαίηεξ αοηέξ. ηακ βονίζαιε ημ ανήηαιε ηεθείςξ αδεζακυ… Ζα-

ηαζηναθήηαιε. Λ άκηναξ ιμο είπε ιαβαγί ιε οθάζιαηα, ακηνζηά ηαζ βοκαζηεία. 

Μάεζ ηζ αοηυ». Λ ΐ. Θακευπμοθμξ οπμζηδνίγεζ υηζ «οπήνλακ ηζ άκενςπμζ πμο εη-

ιεηαθθεφηδηακ ημοξ Βαναίμοξ ηαζ πήνακ ηζξ πενζμοζίεξ πμο ημοξ είπακ ειπζζηεο-

                                           
1 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ.118 
2 M. Matsas, (1997), ζ.192. 
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ηεί». 

Ξχεδηακ, ςζηυζμ, ηα ηεζιήθζα ηδξ εανασηήξ ημζκυηδηαξ. Οα ζενά ζηεφδ ηδξ 

εανασηήξ ζοκαβςβήξ, ιε ηδκ είζμδμ ηςκ Γενιακχκ ζηδκ πυθδ, είπακ παναδμεεί 

βζα θφθαλδ απυ ηδκ Ζ. Θάηζα ζηδκ μζημβέκεζα ηδξ Ζ. Μακίηζα ηαζ επζζηνάθδηακ 

ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ. Δ ζοκαβςβή θεζημφνβδζε απυ ημ 1945 ςξ ημ 19551. 

Θεηά ηδκ απεθεοεένςζδ, δ εανασηή ημζκυηδηα ηδξ πυθδξ άνπζζε κα θείκεζ. 

Δ γςή ζηδκ Βθθάδα ήηακ δφζημθδ. Μμθθμί έθοβακ βζα ηζξ ΔΜΏ ηαζ ημ Εζναήθ, ιε 

εζδζηά πνμβνάιιαηα ιεηακάζηεοζδξ βζα Βαναίμοξ.  Ξφιθςκα ιε ηδκ απμβναθή ημο 

1959 ζηδκ Μάηνα ηαημζημφζακ 49 Βαναίμζ. Ομ 1979 ημ ηηήνζμ ηδξ ζοκαβςβήξ πμ-

οθήεδηε, αθμφ δεκ γμφζε πζα ηακείξ Βαναίμξ ζηδκ πυθδ. θα ηα έπζπθα ιεηαθέν-

εδηακ ζηδκ Ώεήκα ηαζ δ ζοκαβςβή ακαζηδθχεδηε ζημκ εζδζηυ πχνμ ημο Βανασημφ 

Θμοζείμο2. 

 

 

Αφμ απυρεζξ ηδξ εανασηήξ ζοκαβςβήξ ηςκ Μαηνχκ, υπςξ έπμοκ ακαζηδθςεεί ζήιενα ζημ 

                                           
1 Ζ. Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. Ώ΄, ζ. 573-4. 
2 R. Glaser, (2004) - Ζ. Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. Ώ΄, ζ. 574. 
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Βανασηυ Θμοζείμ ηδξ Ώεήκαξ 

  

Δ ηαημπή οπήνλε ιζα δφζημθδ πενίμδμξ, υπμο δμηζιάζηδηακ μζ ακενχπζκεξ 

ζπέζεζξ ηαζ ακαδείπηδηακ δνςζηέξ ιμνθέξ ιέζα απ΄ημοξ απθμφξ, ηαεδιενζκμφξ 

ακενχπμοξ. Ώοηυ ζοκέαδ ηαη΄ελμπήκ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ δζχλεςκ ηςκ Βαναίςκ.  

Δ εανασηή ημζκυηδηα ηδξ Μάηναξ, μθζβάνζειδ αθθά δναζηήνζα, ε ίπε ηδκ ηφ-

πδ κα ζςεεί ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ, πάνδ ζηδκ έβηαζνδ θοβή ηδξ αθθά ηαζ 

ηδκ αοηαπάνκδζδ ηςκ πνζζηζακχκ ζοιπμθζηχκ ηδξ. Δ πνμζθμνά ζήιαζκε υπζ ιυκμ 

άιεζμ ηίκδοκμ ηαζ βζα ηδ δζηή ημοξ γςή , αθθά ηαζ ιμζναζζά ηςκ εθάπζζηςκ ακαβ-

ηαίςκ πμο δζέεεηακ. Δ ζοιπανάζηαζδ ηςκ πνζζηζακχκ ζημοξ δζςβιέκμοξ Βαναί-

μοξ δεκ αθμνμφζε ιυκμ ζημοξ βκςζημφξ ηαζ θίθμοξ αθθά ηαζ ζημοξ άβκςζημοξ, 

πμο ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ημ ιυκμ βκχνζζιά ημοξ ήηακ υηζ ηαηαδζχημκηακ 

απ΄ημκ ημζκυ επενυ, ημοξ Γενιακμφξ. Ώπυ ηδκ ανςβή ηςκ πνζζηζακχκ πνμξ ημοξ 

Βαναίμοξ δδιζμονβήεδηακ ζζπονμί δεζιμί ιεηαλφ ημοξ, πμο, επεζδή δμηζιάζηδηακ 

ζε δφζημθεξ ζοκεήηεξ, απμδείπηδηακ ζηένεμζ, βζ αοηυ ηαζ δζαηδνμφκηαζ ιέπνζ ζή-

ιενα. 

Ξδιακηζηυηαημξ πανάβμκηαξ βζα ηδ δζάζςζδ ηςκ Βαναίςκ οπήνλε δ ακάπ-

ηολδ ημο ακηάνηζημο ζηα μνεζκά πςνζά βφνς απ΄ηδκ Μάηνα. Λζ «εθεφεενεξ» πενζ-

μπέξ ηδξ ΏπαΎαξ απμηέθεζακ ηαηαθφβζμ ζηζξ δφζημθεξ χνεξ ηαζ δ πανμοζία ηςκ 

ακηανηχκ ζήιαζκε αζθάθεζα βζα ημοξ δζςβιέκμοξ Βαναίμοξ. Λζ ακηάνηεξ μνβάκς-

ζακ αηυια επζπεζνήζεζξ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ Βαναίςκ ηναημοιέκςκ. Δ Ώκηίζηα-

ζδ δέπηδηε ημοξ Βαναίμοξ ςξ έκα ζδζαίηενα εηηεεεζιέκμ ιένμξ ημο εθθδκζημφ 

πθδεοζιμφ, εκέηαλε ηδκ πνμζηαζία ημοξ ζηδκ ακηζζηαζζαηή δνάζδ, ημοξ πενζέθα-

αε ςξ ακηάνηεξ ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ. Οα υπμζα ιεθακά ζδιεία ζηζξ ζπέζεζξ ημοξ εα 

πνέπεζ κα απμδμεμφκ ζημκ ακαδουιεκμ ακηαβςκζζιυ ακάιεζα ζημοξ Άββθμοξ ηαζ 

ημκ ΒΗΏΞ, πμο ηαθθζένβδζε ηδκ ηαποπμρία ηαζ ηζξ πνμζηνζαέξ.    
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ΗΡΑΙΝΞΑΡΟΗΛΝΗ 

Α. ΝΗ ΗΡΑΙΝΞΑΡΟΗΛΝΗ ΞΟΗΛ ΡΝΛ ΞΝΙΔΚΝ  

Ξηδκ πάβζα πμθζηζηή ημο «δζαίνεζ ηαζ ααζίθεοε» εκηάζζεηαζ δ πνμζπάεεζα 

ηςκ Εηαθχκ κα εηιεηαθθεοημφκ, πνμξ υθεθυξ ημοξ, ηδκ δοζανέζηεζα ηςκ εεκζηχκ 

ιεζμκμηήηςκ ζηζξ ηαηαηηδιέκεξ πχνεξ1. Ξηδκ πενίπηςζδ ηδξ ΏπαΎαξ , ηδκ εοηαζνία 

ημοξ πανείπε δ μιμεεκήξ ημοξ ιεζμκυηδηα πμο ηαημζημφζε ζε Μάηνα ηαζ Ώίβζμ.  

Λζ ζηαθζηήξ ηαηαβςβήξ ηάημζημζ ηδξ Μάηναξ είκαζ βκςζημί ςξ Εηαθμπαηνζκμί. 

Μνυηεζηαζ βζα Εηαθμφξ πνυζθοβεξ πμο  άνπζζακ κα εβηαείζηακηαζ ζηδκ πυθδ απυ 

ημ 1848 ηαζ ηονίςξ απυ ημ 18492. Ήηακ εφιαηα ημο πνχημο πμθέιμο ηδξ Ώκελαν-

ηδζίαξ ημο ζηαθζημφ έεκμοξ ηαηά ηςκ Ώοζηνζαηχκ. Ξηδκ Μάηνα ηαηέθεαζακ 658 

δηηδιέκμζ ζηναηζχηεξ, αθθά θίβμζ πανέιεζκακ ηαζ ιεηά ηδ θήλδ ημο πμθέιμο.  

Μανά ηδκ απνμεοιία άθθςκ εονςπασηχκ πςνχκ (Γαθθίαξ, Βθαεηίαξ, αβ-

βθμηναημφιεκδξ Ζένηοναξ) κα ημοξ πνμζθένμοκ άζοθμ, ημ εθθδκζηυ ηνάημξ ημοξ 

δέπηδηε ηαζ πνμζέθενε πνήιαηα βζα ηδκ εκίζποζή ημοξ, πένακ ηςκ ενάκςκ μζ μ-

πμίμζ δζελήπεδζακ3. Λζ Μαηνζκμί ημοξ ζοιπαναζηάεδηακ, ημοξ πνυζθενακ ηαηα-

θφιαηα. Ξημοξ πνυζθοβεξ ηδξ ζηαθζηήξ επακάζηαζδξ πνμζηέεδηακ ζοββεκείξ ηαζ 

βκςζημί, εκχ πμθθμί ήνεακ βζα κα δμοθέρμοκ ζηδκ ηαηαζηεοή ημο θζιακζμφ ηδξ 

Μάηναξ ηαζ ημοξ ζζδδνυδνμιμοξ ηδξ Μεθμπμκκήζμο. Μμθθμί επίζδξ πνδζζιμπμζμφ-

κηακ ηαζ ςξ επμπζημί ενβάηεξ ζηδ ζοβημιζδή ηαζ ηδ θυνηςζδ ηδξ ζηαθίδαξ. Σζ-

ηυζμ, δεκ ζδιείςζακ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή πνυμδμ, ελαζηίαξ ηδξ βεκζηυηενδξ 

μζημκμιζηήξ ηαπελίαξ ημο ηυπμο4.  

Ξζβά-ζζβά μζ Εηαθμί δδιζμφνβδζακ ιζα ανηεηά ιεβάθδ πανμζηία δζαηδνχκηαξ 

ηδκ ενδζηεοηζηή ημοξ ζδζμιμνθία. Βκζςιαηχεδηακ υθμζ ζηδκ παηνζκή ημζκςκία 

αζπμθμφιεκμζ ιε δζάθμνα επαββέθιαηα αθθά ηαζ εοηαζνζαηέξ δμοθεζέξ. Ββηαηαζ-

ηάεδηακ ζηδκ Μάηνα, ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ δδιζμονβχκηαξ δζημφξ ημοξ ζο-

κμζηζζιμφξ. Έιεκακ ζηδκ πενζμπή Ώβ. Αζμκοζίμο, ηονίςξ μζ αζπμθμφιεκμζ ιε αζη ζ-

ηά επαββέθιαηα (μζ ρανάδεξ απ΄ημ Θπάνζ ηαζ ημ Mπνίκηεγζ) ηαζ ζηδκ πενζμπή ηςκ 

                                           
1 Ξημκ εθθδκζηυ πχνμ, ηαεχξ μ πνμζεηαζνζζιυξ ηςκ Ομφνηςκ ηδξ Θνάηδξ ηαζ ηςκ Βαναίςκ απμηθείζ-

εδηε θυβς ηςκ ακηζδνάζεςκ ΐμφθβανςκ ηαζ Γενιακχκ ακηίζημζπα, μζ Εηαθμί πνμζέββζζακ Ομονηαθαα-
κμφξ, Θαηεδμκμζθάαμοξ ηαζ ηονίςξ Ζμοηζμαθάπμοξ. Ρ.Φθάσζεν, (1995), η. Ώ΄, ζ.364-5. 
2 Γζα ημοξ Εηαθμφξ ημο Ώζβίμο θέβεηαζ υηζ πνμένπμκηαζ απυ ημοξ ενβάηεξ πμο δμφθερακ ζηδκ δζάκμζλδ 
ηδξ δζχνοβαξ ηδξ Ζμνίκεμο. Ξοκέκηεολδ ιε Ρ. Νμφπα. 
3 Βίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ, υηακ έβζκε δ Έκςζδ ηδξ Εηαθίαξ, δ ζηαθζηή πανμζηία ηέθεζε πακδβονζηή δμ-

λμθμβία ζημκ μνευδμλμ ιδηνμπμθζηζηυ καυ ηδξ Μάηναξ, βζαηί μζ ζενείξ ημο ηαεμθζημφ καμφ ηδξ πυθδξ 
ανκήεδηακ κα ηδκ ηεθέζμοκ. Ζ. Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. ΐ΄, ζ.904. 
4 Ζ. Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. ΐ΄, ζ.906. 
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Ξοκυνςκ μζ αζπμθμφιεκμζ ιε ηδκ ηαθθζένβεζα ηηδιάηςκ, πμο πνμένπμκηακ απυ 

ηδκ επακάζηαζδ ημο Γηανζιπάθκηζ. Λζ ηεθεοηαίμζ είπακ πμθφ ιεβάθεξ πενζμοζίεξ 

ηαζ έβζκακ μκμιαζημί βζα ηα πενζαυθζα ημοξ. Λζ Εηαθμί επζζηήιμκεξ (βζαηνμί, δζηδ-

βυνμζ) δφζημθα ηένδζγακ ηδκ ειπζζημζφκδ ηςκ Μαηνζκχκ, ιε απμηέθεζια κα αζ-

ημφκ άθθα επαββέθιαηα. Μμθθμί, βζα κα εκηαπημφκ ηαθφηενα ζηδκ ημπζηή ημζκςκί-

α, άθθαγακ ηα μκυιαηά ημοξ χζηε κα ιμζάγμοκ ιε εθθδκζηά. Αεκ έθεζρακ ηαζ μζ 

βάιμζ ιεηαλφ Εηαθχκ ηαζ Μαηνζκχκ. Σζηυζμ, ηαηά ηαζνμφξ, ειθακίγμκηαζ ιανηονί-

εξ βζα επενυηδηα ιεηαλφ ημοξ, βζα ακδζοπίεξ ηςκ Εηαθμπαηνζκχκ ελαζηίαξ ηδξ ακ-

εεθθδκζηήξ ζηάζδξ ηδξ ζηαθζηήξ ηοαένκδζδξ (1913), εκχ έβζκακ ηαζ ηάπμζεξ απε-

θάζεζξ (1917). Βπζπθέμκ, δ δζαθμνά ημο δυβιαημξ, δ ηαηχηενδ ημζκςκζηή εέζδ 

ηαζ παζδεία ηςκ πενζζζυηενςκ ημοξ είπακ δδιζμονβήζεζ αζζεήιαηα ιεζμκελίαξ έ-

κακηζ ηςκ βδβεκχκ. Ώοηυ δζηαζμθμβεί, ζφιθςκα ιε ιία άπμρδ, ηαζ ηδ ζηάζδ πμο 

ηνάηδζακ επί ζηαθζηήξ ηαημπήξ1.  

Ππάνπμοκ πμθθέξ εηηζιήζεζξ ζπεηζηά ιε ημκ ανζειυ ηςκ Εηαθμπαηνζκχκ ηδκ 

επμπή αοηή. Κεηζκμφκ απυ 5.000 ή 8.000. Άθθμζ υιςξ ιζθμφκ βζα 10.000-12.000 

Εηαθμπαηνζκμφξ ζε ζφκμθμ 60.000 ηαημίηςκ ηςκ Μαηνχκ. Ίζςξ δ δζαθμνά αοηή 

πνμηφπηεζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ηάπμζμζ απυ αοημφξ, βφνς ζηζξ 4 .000, ήηακ πμθζ-

ημβναθδιέκμζ Έθθδκεξ2. 

Ουζμ μζ Εηαθμπαηνζκμί, υζμ ηαζ μζ εθθδκζηήξ ηαηαβςβήξ ηάημζημζ ηδξ Μάη-

ναξ παναηηδνίγμοκ ανιμκζηέξ ηζξ  ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ, πνζκ ημκ πυθειμ. 

«Θ΄αοημφξ είπα θζθία εβχ. Βίιαζηε υθμζ θίθμζ, ημνίηζζα-αβυνζα. Οδκ αδεθθή ιμο 

ζοβηεηνζιέκα ηδκ αάθηζζε Εηαθυξ, ζε εθθδκζηυ αέααζα», ιαξ θέεζ μ Β. Φςηάξ. Ομ 

ίδζμ ηαζ μ Εηαθμπαηνζκυξ Ώ. Ξζκζβάθζα εεςνεί υηζ μζ ζπέζεζξ ημοξ ιε ημκ κηυπζμ 

πθδεοζιυ ήηακ άνζζηεξ. 

 

Β. ΝΗ ΗΡΑΙΝΞΑΡΟΗΛΝΗ ΘΑΡΑ ΡΝΛ ΔΙΙΖΛΝΦΡΑΙΗΘΝ ΞΝΙΔΚΝ  

Λζ ζπέζεζξ Βθθήκςκ ηαζ Εηαθχκ ηδξ Μάηναξ πήνακ άθθδ ηνμπή επί ημο ιμ-

οζζμθζκζημφ ηαεεζηχημξ ηαζ, ηονίςξ, ιε ηδκ ηήνολδ ημο πμθέιμο. Ήδδ απυ ηδκ 

ιμοζζμθζκζηή πενίμδμ, ημ ζηαθζηυ πνμλεκείμ ηδξ πυθδξ θεζημονβμφζε ςξ ηέκηνμ 

θαζζζηζηήξ πνμπαβάκδαξ, αζηχκηαξ ζηδκ ζηαθζηή πανμζηία πζέζεζξ  έκακηζ ακηαθ-

θαβιάηςκ, χζηε κα εκηαπεεί ζημ «Facio» (θαζζζηζηή μνβάκςζδ)3. Λ Εηαθμπαηνζ-

κυξ Ώ. Ξζκζβάθζα εοιάηαζ: «Ββχ ήιμοκ έκαξ απυ ημοξ ηαηαηαβιέκμοξ ζημ Facio. 

                                           
1 Ξ. Μ. ΐθαπάηδ, (2000) – Ξοκέκηεολδ ιε ΐ. ΐεθυπμοθμ. 
2 Ξ. Μ. ΐθαπάηδ, (2000) – Θ. Φέββμο-Ώκηςκαημπμφθμο, ζημ Ηεφηςια, (π.π), ζ. 66 - Μ. Γεςνβυπμο-
θμξ, εθ. «Δ Διένα», 4-11-2001 - Ζ. Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. ΐ΄, ζ.907. 
3 Μ. Γεςνβυπμοθμξ, εθ. «Δ Διένα», 4-11-2001. 
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Θπήηε ζζβά-ζζβά ιέζα ζημ πχνμ ηςκ ζπμθείςκ (ηςκ ζηαθζηχκ) ηζ έηακε ηδκ πνμ-

παβάκδα ημο. Θπήηακε ηαζ Έθθδκεξ». 

Θε ημκ ηαζνυ, άνπζζε δ ακμζπηή ζφβηνμοζδ ημο ζηαθζημφ ζημζπείμο ιε ημ 

εθθδκζηυ. πςξ ιαξ θέεζ μ παθζυξ ιαεδηήξ ηδξ ζηαθζηήξ ζπμθήξ αννέκςκ Ι.Ζ., υ-

ηακ ημ ζηαθζηυ πνμλεκείμ ηδξ Μάηναξ έηακε ηάπμζα επίδεζλδ βζα ημκ πυθειμ ηςκ 

Εηαθχκ ζηδκ Ώαδζζοκία, μζ Μαηνζκμί αβακαηηζζιέκμζ επζηέεδηακ ζηδ ζπμθή. Οδκ 

Θ. Μαναζηεοή ημο 1939 ζοιπθμηέξ ηαζ ιζηνμεπεζζυδζα ζδιεζχεδηακ ιεηαλφ Μαη-

νζκχκ ηαζ Εηαθμπαηνζκχκ. Ομκ Εμφκζμ ημο 1940, μ Εηαθυξ πνεζαεοηήξ Γηνάηζζ ε-

πζζηέθεδηε ηδκ Μάηνα ηαζ έβζκε ακηζηείιεκμ εκεμοζζχδμοξ ηαζ επζδεζηηζηήξ οπμ-

δμπήξ απυ ημοξ Εηαθμφξ θαζίζηεξ ηδξ πυθδξ1. Λζ Εηαθμπαηνζκμί εηδήθςκακ πζα 

ακμζπηά ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ. Λ πθμφζζμξ ηηδιαηίαξ Ζαθοδχκαξ δήθςκε: «Ια 

δς ηδκ ζηαθζηή ζδιαία ζημ θνμφνζμ ηςκ Μαηνχκ ηζ αξ πεεάκς» 2. θα αοηά ηα βε-

βμκυηα είκαζ εκδεζηηζηά ηδξ δζάζηαζδξ πμο είπε δδιζμονβδεεί, πνζκ αηυια ηδκ ηή-

νολδ ημο εθθδκμσηαθζημφ πμθέιμο. 

Ξημοξ αμιαανδζζιμφξ ηδξ Μάηναξ  ζηζξ 28 Ληηςανίμο 1940, ζφιθςκα ιε 

πθδνμθμνίεξ, μζ Εηαθμπαηνζκμί είπακ εζδμπμζδεεί κα ημπμεεηήζμοκ ηυηηζκεξ ημο-

αένηεξ ηαζ πακζά ζηα ιπαθηυκζα βζα κα πνμθοθαπεμφκ απ΄ημκ αμιαανδζζιυ. Γε-

βμκυξ, υιςξ, είκαζ υηζ δ πνχηδ αυιαα έπεζε ζημ πανεηηθήζζ ηδξ ζηαθζηήξ ζπμθήξ 

αννέκςκ ηαζ πνμηάθεζε πμθθά εφιαηα ηνζβφνς. Ομοθάπζζημκ 19 απυ ηα 211 εφ-

ιαηα ημο αμιαανδζζιμφ ηδξ διέναξ αοηήξ ήηακ Εηαθμπαηνζκμί3.  

Λνζζιέκμζ απυ ημοξ θακαηζημφξ θαζίζηεξ εηδδθχεδηακ απυ ηδκ πνχηδ 

κφπηα ηδξ ηήνολδξ ημο πμθέιμο, επζηζεέιεκμζ ιε πεζνμαμιαίδεξ ηαηά ηςκ ζηνα-

ηχκςκ ζηδκ Μάηνα4. Οαοηυπνμκα ενβάγμκηακ οπέν ηςκ Εηαθχκ, ηαεχξ, ζφιθςκα 

ιε πθδνμθμνίεξ ηδξ εθθδκζηήξ ζηναηζςηζηήξ δζμίηδζδξ, πνμπαβάκδζγακ «ακηεεκζ-

ηέξ ζδέεξ» ηαζ δζέζπεζνακ θήιεξ ιε ζημπυ κα  πθήλμοκ ημ δεζηυ ηςκ Βθθήκςκ5.  

Γζα κα πνμθδθεμφκ ηέημζα βεβμκυηα, απυ ηδκ πνχηδ χνα ηδξ ακαββεθίαξ 

ημο πμθέιμο δζαηάπεδηε δ άιεζδ ζφθθδρδ ηςκ αννέκςκ Εηαθχκ πμο δζέιεκακ 

ζηδκ Μάηνα. Ραναηηδνζζηζηυ ημο επενζημφ ηθίιαημξ πμο είπε δδιζμονβδεεί είκαζ 

υηζ πονμαμθήεδηε ηαζ ημ θεςθμνείμ ιε ημ μπμίμ ιεηαθένμκηακ ζοβηεκηνςεέκηεξ  

Εηαθμπαηνζκμί. Άθθμζ δζέθοβακ ηδ ζφθθδρδ ηαζ ηνφαμκηακ. Ένεοκεξ δζελήβαβε δ 

αζηοκμιία ζε ζπίηζα Εηαθμπαηνζκχκ, πνμηεζιέκμο κα ακαηαθφρεζ ναδζμπμιπμφξ  

πμο ιεηέδζδακ πθδνμθμνίεξ ζημκ επενυ. Μνμθακχξ ηυζμ μζ ανπέξ υζμ ηαζ μ παη-

                                           
1 Ζ. Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. ΐ΄, ζ. 908. 
2 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Α. Θπμβδακυπμοθμ. 
3 Ξ. Μ. ΐθαπάηδ, (2000) – Μ. Γεςνβυπμοθμξ, εθ. «Δ Διένα», 4-11-2001 
4 Ζ. Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. ΐ΄, ζ. 908 
5 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 43 
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νζκυξ πθδεοζιυξ ημοξ εεςνμφζακ φπμπημοξ ζοκενβαζίαξ ιε ημοξ ζοιπαηνζχηεξ 

ημοξ1. Βκδεζηηζηυ ημο ηζ ζοκέααζκε ηαηά ηζξ ζοθθήρεζξ ηςκ Εηαθχκ είκαζ ημ αηυ-

θμοεμ πενζζηαηζηυ πμο δζδβήεδηε μ Ώ. Μνζμκάξ ζημκ Μ. Γεςνβυπμοθμ: ζημ ηηήια 

ημο Εηαθμφ Ζαθοδχκα (υπμο έδνεοε ημ ημπζηυ «Facio») είπακ ηαηαθφβεζ ανηεημί 

Εηαθμί βζα κα απμθφβμοκ ηδ ζφθθδρδ. ηακ μ ζηναηυξ ηαζ δ αζηοκμιία πήβε κα 

ημοξ ζοθθάαεζ, αοημί ακηζζηάεδηακ ιε απμηέθεζια ημκ ηναοιαηζζιυ εκυξ δεηακέ-

α. Οεθζηά ζοκεθήθεδζακ ηαζ ημ πθμφζζμ ζπίηζ θεδθαηήεδηε απυ ημοξ δζενπυιεκμ-

οξ.   

Ομ ηθίια επενυηδηαξ πνμξ ημοξ Εηαθμπαηνζκμφξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ημ ελήξ: 

εκχ υθμζ μζ ζηαθζηήξ ηαηαβςβήξ  ενβαγυιεκμζ ζημ θζιάκζ ηδξ Μάηναξ απμιαηνφκεδ-

ηακ «βζα θυβμοξ αζθαθείαξ ηδξ ενβαζίαξ ημο θζιέκμξ»  ηαζ ανίζημκηακ έβηθεζζημζ 

ζε ζηναηυπεδα ζοβηεκηνχζεςξ, ημ ζςιαηείμ γήηδζε απυ ημ οπμονβείμ Ιαοηζθίαξ 

ηδκ μνζζηζηή δζαβναθή ημοξ απυ ηα ιδηνχα ημο, χζηε κα ιδκ έπμοκ ηδκ ζδζυηδηα 

ημο θζιεκενβάηδ ηαζ ιεηά ημ ηέθμξ ημο πμθέιμο2.  

Μενζπέηεζεξ πενίιεκακ ημοξ Εηαθμπαηνζκμφξ πμο ζοκεθήθεδζακ. Δ  Ώ. Οαζ-

ζή, ηέςξ βναιιαηέαξ ημο ζηαθζημφ πνμλεκείμο ζηδκ Μάηνα, ακαθένεζ ζε ζοκέκηε-

ολή ηδξ υηζ μζ ζοθθδθεέκηεξ ιεηαθένεδηακ ζηα ζπμθεία ηδξ πθαηείαξ ΐμοδ ηζ απυ 

ηεζ ζε ζηναηυπεδα ζοβηέκηνςζδξ ζημ Άνβμξ ηαζ ζηδκ Ζμηηζκζά  ημο Μεζναζά. Ώκά-

ιεζα ζ΄αοημφξ ήηακ ηαζ μ παηέναξ ημο Ώ. Αειανηίκμο: «Ομκ πήβακ ζημ Άνβμξ ηαζ 

απ΄ημ Άνβμξ, έηαηζε θίβμοξ ιήκεξ, ηαζ ιεηά ημοξ ιεηέθενακ ζηδκ Μφθμ. Ξημ 

Ζάζηνμ ηδξ Μφθμο, ιμφπε δείλεζ μ παηέναξ ιμο ημ ηεθί πμο ιέκακε…Έκα ηυζμ 

…(ιέκακε) δχδεηα άημια…Ομοξ πήβακ ζηδκ Μφθμ βζα κα ημοξ πενάζμοκε ζηδκ 

Ώθνζηή». Ώκηίεεηα, ζφιθςκα ιε ημκ Μ. Γεςνβυπμοθμ, μζ ζοθθδθεέκηεξ Μαηνζκμί 

αθέεδηακ εθεφεενμζ. Λ ίδζμξ ακαθένεζ υηζ έβζκακ πμθθά θάεδ ηαηά ηζξ ζοθθήρεζξ, 

ηαεχξ ζοθθαιαάκμκηακ ηαζ υζμζ ήηακ απθχξ ηαεμθζημί, πςνίξ κα είκαζ Εηαθμί3.  

Βηηυξ απυ ηζξ ζοθθήρεζξ, ηέεδηε ζε ιεζεββφδζδ4 απυ ημ εθθδκζηυ ηνάημξ δ 

ηζκδηή ηαζ αηίκδηδ πενζμοζία ηςκ Εηαθμπαηνζκχκ. Ππάθθδθμζ ηδξ εθμνίαξ πήνακ 

ηα έπζπθα, πζάκα ηαζ άθθα είδδ αλίαξ απυ ηα ζπίηζα ημοξ. «Ββχ εηείκμ πμο εοιά-

ιαζ είκαζ υηζ ιαξ είπακ πάνεζ ηα έπζπθα…», θέεζ μ Ώ. Αειανηίκμξ. «Ζαζ ιάθζζηα εν-

πυκημοζακ ζημ ζπίηζ άκενςπμζ Μαηνζκμί·  εοιάιαζ ήηακ έκαξ ζοκηαβιαηάνπδξ ηαζ 

ημίηαβε ηα έπζπθα ακ ημο ηάκμοκ. Βίπε δζαδμεεί υηζ αοηυξ μ Εηαθυξ μ Αειανηίκμξ 

εα θφβεζ, ηα έπζπθα δεζιεφμκηαζ. Οα πήνακ ηα έπζπθα οπάθθδθμζ ημο ηνάημοξ ηαζ 

                                           
1 Κ. Μαπαεοεοιίμο, (2005), ζ. 9-11, 13, 26. 
2 ΕΏΠ.Βλ., ηαη.ηοα., Φ. 22/1941. 
3 Ξ. Μ. ΐθαπάηδ, (2000) - Μ. Γεςνβυπμοθμξ, εθ. «Δ Διένα», 4-11-2001 
4 Θεζεββφδζδ είκαζ δ πανάδμζδ ζε ηνίημ πνυζςπμ ηζκδηχκ ή αηίκδηςκ ζημζπείςκ, ιέπνζ ηδκ επίθοζδ 

ηδξ δζαθμνάξ ακάιεζα ζε εηείκμοξ πμο ηα δζεηδζημφκ. 
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ηα πήβακε ζηδκ απμεήηδ ηδξ εθμνίαξ, υπμο εηεί πήβαζκακ Έθθδκεξ ηαζ δζάθεβακ». 

Ώνβυηενα, επί ζηαθζηήξ ηαημπήξ , πήνακ πίζς υζα απυ αοηά ιπυνεζακ κα ανμοκ· 

πμθθά υιςξ ήηακ ζε ηαηή ηαηάζηαζδ.  Ομ ίδζμ ζοκέαδ ηαζ ιε ηδκ αηίκδηδ πενζμο-

ζία ημοξ: «Μμθθμί ηυηε πηοπάβακε ζημ ζπίηζ ηαζ θέβαιε: -Μμζμξ είζηε; - Ζμζηάιε, 

θέεζ, βζα ημ ζπίηζ. Ζμζηάγακε ακ ημοξ ηάκεζ». 

Δ Ώ. Οαζζή ακαθένεζ υηζ μνζζιέκμζ απυ υζμοξ δζχπεδηακ ηυηε  γήηδζακ ε-

πακαπαηνζζιυ ηαζ ιεηαθένεδηακ  ιε ηνέκμ, ιέζς Γζμοβημζθααίαξ, ζηδκ Εηαθία. 

Βηεί ηθείζηδηακ ζε άθθα ζηναηυπεδα. ζμζ έθοβακ έπαζακ η ζξ πενζμοζίεξ ημοξ 

βζαηί ηέεδηακ ζε ιεζεββφδζδ, εκχ υζμζ έιεζκακ ιπυνεζακ κα ηζξ πάνμοκ πίζς. 

Βπί ζηαθζηήξ ηαημπήξ, ημ εθθδκζηυ ηνάημξ ημοξ έδςζε απμγδιίςζδ βζα ηζξ γδιζέξ 

πμο οπέζηδζακ απυ ηδκ ιεζεββφδζδ, εκχ απυ ημ ζηαθζηυ πήνακ ιζα πμθφ ιζηνή 

αμήεεζα1. Λ Εηαθμπαηνζκυξ Ώ. Ξζκζβάθζα ιαξ θέεζ ζπεηζηά: «θμξ μ ηυζιμξ (Εηαθμ-

παηνζκμί) πμο ήηακ εδχ, ιε ηδκ ηήνολδ ημο πμθέιμο έθοβακ. Ομοξ έδζςλακ ηαζ 

πήβακ ζηδκ Εηαθία. Βδχ ιείκακε εθάπζζημζ, μζ αιθζζαδημφιεκμζ υπςξ εβχ». Λ ίδζ-

μξ πμθζημβναθήεδηε Έθθδκαξ υηακ έκαξ εείμξ ημο αζμιήπακμξ εέθδζε κα αθθάλεζ 

οπδημυηδηα ηαζ ιαγί ιε ηδκ μζημβέκεζά ημο πμθζημβνάθδζε ηαζ αοηήκ ημο αδεθ-

θμφ ημο.  

Ομ πανάδμλμ επίζδξ είκαζ υηζ μζ Έθθδκεξ πμθίηεξ Εηαθμπαηνζκμί ηθήεδηακ 

κα οπδνεηήζμοκ ζημκ εθθδκζηυ ζηναηυ, υπςξ ηαζ μζ άθθμζ ζηναηεφζζιμζ, αθθά 

«πανέιεζκακ ζημοξ ζηναηχκεξ ηδξ Μάηναξ ζε απναλία αμνίζημο πνυκμο» 2. Λ Ώ. 

Ξζκζβάθζα ιαξ δζδβήεδηε ηδκ πενζπέηεζά ημο, υηακ ακαηαθφθεδηε υηζ απυ θάεμξ 

είπε ζηαθεί ςξ ζηναηζχηδξ κα πμθειήζεζ ζημκ εθθδκμσηαθζηυ πυθειμ. «Ββχ οπδ-

νέηδζα εδχ. Βίιαζ ηαζ ηναοιαηίαξ πμθέιμο. ηακ ακηζθήθεδηακ υηζ είπα ζηαθζηή 

ηαηαβςβή, αοηυ ζοκέαδ ζηδκ Ώθαακία. Ζζ εηεί άημοζα ημκ δζμζηδηή, ζημκ μπμίμ 

πήβε μ αλζςιαηζηυξ κα ακαθένεζ υηζ ζηζξ ηάλεζξ ιαξ οπδνεηεί έκαξ ζηναηζχηδξ ζ-

ηαθζηήξ ηαηαβςβήξ: ―αάθηε ημκ ζημκ ημίπμ ζηζξ δέηα δ χνα ηαζ ηαεανίζηε ημκ‖. 

Μςξ βθίηςζα; Φεφβμκηαξ βζα κα πάεζ ζημ βναθείμ ημο, πήνε έκα ηδθέθςκμ πμο 

ημκ ηαθμφζε κα πάεζ ζηδκ Ώεήκα επεζβυκηςξ ιε ημ πνχημ ιέζμ.  Ζαζ μ αλζςιαηζηυξ 

πμο είπε ιεζμθααήζεζ κα ακαθενεεί έηθεζζε ημ ζηυια ημο». Οα αδέθθζα ημο, υ-

ιςξ, υπςξ ηαζ μζ άθθμζ Εηαθμπαηνζκμί, οπδνέηδζακ ζε έκα πςνζζηυ ζχια ζηναημφ 

ηάπμο ζηδκ Ζαθαιάηα.  

 

Γ. Ζ ΠΡΑΠΖ ΡΥΛ ΗΡΑΙΝΞΑΡΟΗΛΥΛ ΡΖΛ ΞΔΟΗΝΓΝ ΡΖΠ ΘΑΡΝΣΖΠ  

                                           
1 Ξ. Μ. ΐθαπάηδ, (2000) - Ζ. Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. ΐ΄, ζ. 909. 
2 Μ. Γεςνβυπμοθμξ, εθ. «Δ Διένα», 4-11-2001 
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Θε ημ ηέθμξ ημο πμθέιμο βφνζζακ μζ Εηαθμπαηνζκμί πμο είπακ ζοθθδθεεί. Λ 

Ώ. Αειανηίκμξ εοιάηαζ ηδκ επζζηνμθή ημο παηένα ημο: «ηακ ιπήηακ μζ Γενια-

κμί, ήνεε μ δζμζηδηήξ ημο ζηναημφ ζηδκ Μφθμ ηαζ ημοξ είπε:  -Βίζηε εθεφεενμζ. 

Φφβεηε. Ζαζ λεηίκδζακ ιε ηα πυδζα απυ ηδκ Μφθμ. Ξημ δνυιμ αθέπακε ζηναηζχηεξ 

Γενιακμφξ πμο ιπαίκακε ζε δζάθμνεξ πυθεζξ. Μήβακ Ζυνζκεμ ιε ηνέκμ θμνηδβυ 

πμο ανήηακ ζημ δνυιμ ηαζ απ΄ηδκ Ζυνζκεμ ιε άθθδ ζηεομθυνμ ήνεακ. Θοιάιαζ 

πενζιέκαιε ζημ ζηαειυ ιε ηδ ιδηένα ιμο κάνεεζ μ παηέναξ ιμο. Ξε ηαηά πάθζα 

αέααζα».   

Θζα αοεεκηζηή ιανηονία, δ ακαθμνά ημο Γάθθμο πνμλέκμο ηδξ Μάηναξ βζα 

ηα βεβμκυηα ηδξ ηαηάθδρδξ ηδξ πυθδξ, απμηαθφπηεζ ηδ δζάεεζδ ανηεηχκ Εηαθμ-

παηνζκχκ έκακηζ ηδξ επενπυιεκδξ ηαημπήξ ηαζ δίκεζ έκα δείβια ηδξ πνμηθδηζηήξ 

ημοξ ζηάζδξ πμο εεςνείηαζ οπεφεοκδ βζα ηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ Βθθήκςκ Μαηνζκχκ: 

«…Ρηεξ, ζηδκ είζμδμ ηδξ Μάηναξ, ηαεχξ βενιακζηέξ ιμημζζηθέηεξ ένπμκηακ απυ 

ημκ αευπονβμ, έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ Εηαθίδςκ είπε παναηαπηεί ηαηά ιήημξ ηδξ 

δζαδνμιήξ ηαζ πεζνμηνμημφζε εμνοαςδχξ, ηάκμκηαξ βκςζηή ιε επίδεζλδ ηδκ εεκζ-

ηυηδηά ημο»1.  

Βπί ζηαθζηήξ ηαημπήξ μζ Εηαθμπαηνζκμί ηςκ ηθάζεςκ 1923 ηαζ 1924 ηαηα-

ηάπηδηακ οπμπνεςηζηά ζημκ ζηαθζηυ ζηναηυ, υπςξ υθμζ μζ Εηαθμί ιυκζιμζ ηάημζημζ 

ζηδκ Βθθάδα2. Δ Ώ. Οαζζή θέεζ ζπεηζηά: «Βηείκμ πμο έηακακ μζ Εηαθμί ήηακ ιυθζξ 

ήνεακ, δοζηοπχξ, επζζηνάηεοζακ ημοξ Εηαθμπαηνζκμφξ βζα κα ημοξ πάνμοκ ζηνα-

ηζχηεξ. Ώοηυ ήηακ βζα ιαξ, πμο ήιαζηακ ζοκδεζζιέκμζ εδχ κα ιδκ πδβαίκμοκ ηα 

παζδζά ηαζ η΄αδέθθζα ιαξ ζηναηζχηεξ, ήηακ ηάηζ πμθφ δοζάνεζημ». Ομ οπμπνεςηζ-

ηυ ηδξ ζηνάηεοζήξ ημοξ οπμζηδνίγμοκ ηαζ ανηεημί Μαηνζκμί. Λ Ώ. Μνζμκάξ ακαθέ-

νεζ: «Ομοξ επζζηνάηεοζακ δζα ηδξ αίαξ. Βιείξ είπαιε θίθμοξ Εηαθμπαηνζκμφξ ηαζ 

ιζα θμνά ημοξ είδαιε θακηάνμοξ. …έπεζε ηέημζμ βέθζμ. Ώθμφ βεθάβακε ηαζ μζ ίδ ζ-

μζ». Μανυιμζα ηαζ δ Β. Οζμφηδ: «Βπζζηναηεφηδηακ… Ζ ζ αοημί επζζηναηεφηδηακ, 

ανε παζδζά. Αεκ ήηακ ηίπμηα αοηυ…Αεκ έηακακ αβνζυηδηεξ». Σζηυζμ, μνζζιέκμζ 

ζοκμιζθδηέξ ιαξ οπμζηδνίγμοκ υηζ δ ηαηάηαλδ ζημκ ζηαθζηυ ζηναηυ δεκ ήηακ ο-

πμπνεςηζηή. Λ ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμξ, πμο βκχνζγε ιζα πμθοιεθή μζημβέκεζα Εηα-

θμπαηνζκχκ, ιαξ θέεζ υηζ μ ιεβάθμξ βζμξ πήβε ζημκ ζηαθζηυ ζηναηυ μζηεζμεεθχξ, 

βζα κα ελαζθαθίζεζ ημ θαβδηυ ηδξ μζημβέκεζάξ ημο.  

Βηηυξ απυ ημοξ οπμπνεςηζηά επζζηναηεοιέκμοξ , οπήνπακ ηαζ ηα ιέθδ ημο 

Facio πμο θεζημονβμφζακ ςξ πθδνμθμνζμδυηεξ ηςκ Εηαθχκ, ηαεχξ ιπμνμφζακ κα 

ηζκμφκηαζ εοημθυηενα ακάιεζα ζημοξ Έθθδκεξ ηαζ κα ζοθθέβμοκ πθδνμθμνίεξ βζα 

                                           
1 Archives diplomatiques, M. X. Lecureul-M.G. Maugras 
2 Μ. Γεςνβυπμοθμξ, εθ. «Δ Διένα», 4-11-2001 
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ακηζζηαζζαηέξ ηζκήζεζξ. Ππδνεημφζακ ζηζξ Ζαναιπζκζενίεξ 1 ηαζ ακαθάιαακακ πα-

ναημθμοεήζεζξ επζηείιεκςκ ακηζζηαζζαηχκ ηζκήζεςκ ή φπμπηςκ βζα ακηζζηαζζαηή 

δνάζδ2. Ζαηά ημκ ΐ. ΐεθυπμοθμ, μζ Εηαθμπαηνζκμί βίκακε δζενιδκείξ ζε υθδ ηδκ 

Βθθάδα, υπζ ιυκμ ζηδκ Μάηνα.  Ρνδζζιμπμζμφκηακ, επίζδξ, βζα κα πνμαμηάνμοκ 

δζαδδθχζεζξ, ζοθθαθδηήνζα, υπςξ έβζκε ιε δζαδήθςζδ δζαιανηονίαξ Μαηνζκχκ βο-

καζηχκ ζηδ Ιμιανπία ΏπαΎαξ, ζηδκ μπμία αημφζηδηακ ζοκεήιαηα οπέν ηδξ πνμ-

ζάνηδζδξ ζηδκ Εηαθία χζηε κα ελαζθαθζζηεί μ επζζζηζζιυξ ημο πθδεοζιμφ3.  

Ίζςξ μζ Εηαθμπαηνζκμί πμο επέθελακ ηδ ζηάζδ αοηή κα ήεεθακ κα ζηακμπμζ-

ήζμοκ θζθμδμλίεξ ημοξ. Λ Ώ. Ζμοθμοιπήξ ακαθένεηαζ ζε ηάπμζμκ Ηεμκάνδμ Μμο-

θζάνε, πμο πνζκ ημκ πυθειμ ήηακ έκαξ απθυξ παναββεθζμδυπμξ ηαζ ζηδκ ηαημπή 

έβζκε θμβμηνζηήξ. Ώοηυξ έθεβε υηζ θζθμδμλμφζε ιεηά ημκ πυθειμ  ηαζ ηδκ μθμηθή-

νςζδ ηδξ ηαημπήξ κα βίκεζ Ιμιάνπδξ ΏπαΎαξ4. Μζεακυκ ηαζ δ ίδζα δ μνβάκςζδ κα 

άθδκε κα εκκμδεεί υηζ εα ζηακμπμζμφκηακ μζ αθέρεζξ υζςκ ζοκενβάγμκηακ ιαγί 

ηδξ ηζ έηζζ παναζφνεδηακ ανηεημί.  

Ππήνπακ υιςξ ηζ υζμζ πνζκ απ΄ημκ πυθειμ είπακ ανκδεεί κα εκηαπημφκ ζηα 

«Facio». Ώοημί δεκ έηοπακ ηαθήξ ιεηαπείνζζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαημπήξ. Δ 

μζημβέκεζα ημο Ώ. Αειανηίκμο δεκ επζγήηδζε κα  ςθεθδεεί απυ ηδκ ζηαθζηή ηαημπή. 

«Ζαιία άθθδ ιεηαπείνζζδ. Λφηε μ παηέναξ ιμο αζπμθήεδηε, μφηε μζ ζοββεκείξ 

ιαξ. θμζ πενζιέκακε κα δζεοημθοκεμφκ απυ ηίπμηα». Γζ αοηή ημοξ ηδ ζηάζδ, ιε-

ηά ηδκ απεθεοεένςζδ μ εείμξ ημο, Ώθεβηνέηζ ΐζηζέκηγμ, έβζκε επίηζιμξ πνυλεκμξ 

ηδξ Εηαθίαξ ζηδκ Μάηνα5.  

ζμκ αθμνά ζηδ ζηάζδ πμο ηήνδζακ μζ Εηαθμπαηνζκμί ηαηά ηδκ πενίμδμ 

ηδξ ζηαθζηήξ ηαημπήξ, μζ απυρεζξ δζΎζηακηαζ. Λ ΐ. Ηάγανδξ ημοξ πνμζάπηεζ υηζ ζο-

κενβάζηδηακ ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ ηαζ ζοκεζδδηά εκήνβδζακ πνμδμηζηά εζξ αάνμξ 

ηςκ ζοιπμθζηχκ ημοξ. Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ εεςνεί υηζ έδναζακ ηαηά ζοκείδδζδ 

ηαζ ηαηά ζδεμθμβζηή ημπμεέηδζδ, υπςξ ηαζ μζ οπυθμζπμζ Έθθδκεξ 6. Λ Μ. Θαιυπμο-

θμξ, ηοαενκδηζηυξ ακηζπνυζςπμξ ζηδκ ΏπαΎα αιέζςξ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ, 

οπμζηδνίγεζ υηζ ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ δεκ ιεηείπακ ζε ακηεεκζηέξ πνάλεζξ αθθά δ 

πνμδμηζηή ζηάζδ μνζζιέκςκ ζοιπαηνζςηχκ ημοξ πνμηάθεζε δοζιεκείξ εκηοπχζε-

                                           
1 Ξηζξ Ζαναιπζκζενίεξ οπδνεημφζακ ηζ εθάπζζημζ Αςδεηακήζζμζ, ζφιθςκα ιε ηδκ ιανηονία ημο Ώ. Μνζμ-

κά. «Ώοημί αμδεμφζακ ημοξ Έθθδκεξ. Ώοημί, πνμθακχξ, ημοξ είπακ θένεζ ιε ημ γυνζ. Βίπακ ηαημπή εηε-
ί. Ήηακ Εηαθμί οπήημμζ». 
2 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 62 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 360-1 – Ώ. 
Μαπακδνέμο, (π.π), ζ. 31. 
3 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 81. 
4 ΒΗΕΏ, ανπείμ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμο, Φ. 8.8 
5 Μ. Γεςνβυπμοθμξ, εθ. «Δ Διένα», 4-11-2001 
6 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 62 - Μ. Γεςνβυπμοθμξ, εθ. «Δ Διένα», 4-11-2001 
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ζξ βζα υθμοξ1. 

Ξηζξ πνμθμνζηέξ ιανηονίεξ ζοκακηάιε  εκηεθχξ ανκδηζηέξ απυρεζξ βζα ηδ 

ζηάζδ πμο ηνάηδζακ ζηδκ ηαημπή: «Ώοημί ζοιπενζθένεδηακ πνάβιαηζ άζπδια», 

ζπμθζάγεζ μ Ώ. Θμοββμθζάξ. «ηακ ηδνφπηδηε μ πυθειμξ επήνακ ημ ιένμξ ηςκ Ε-

ηαθχκ. θμζ, υθμζ. Ζζ έβζκακ ηζ επεζζυδζα. Έπαζλακ νυθμ πνμδμηζηυ».  Ζζ μ 

Β.Φςηάξ έπεζ ηδκ ίδζα άπμρδ: «Λζ Εηαθμπαηνζκμί ηάκακε ιεβάθμ ζθάθια. Ήηακ 

πεζζιέκμζ απυ ηδκ πνμπαβάκδα ημο Θμοζμθίκζ. Ζζ υηακ ήνεακ μζ Εηαθμί εδχ, υζμζ 

ήηακε ιεβάθμζ ηαπηήηακε ζημκ ζηαθζηυ ζηναηυ, μζ μπμίμζ έβζκακ πμθέιζμζ δζημί 

ιαξ. Ώπ΄ημοξ Εηαθμφξ ηδξ Μάηναξ πμθθά μθέθδ είπαιε αθθά υιςξ είπαιε ηαζ γ διζ-

έξ ιεβάθεξ. Γζαηί βίκακε υθμζ πνμδυηεξ. Ζαζ β ζ αοηυ αηνζαχξ δεκ έπεζ ιείκεζ ηακέ-

καξ…».  

Ππάνπμοκ ηαζ πζμ ιεηνζμπαεείξ ημπμεεηήζεζξ. «ζμζ ιπήηακ ζηδκ οπδνεζία 

ηςκ Εηαθχκ αεααίςξ, δε ιπήηακ βζα ηαθυ ζημπυ. Λζ άθθμζ θίβμ-πμθφ ζοιπενζθε-

νυκημοζακ πμθφ δζαθμνεηζηυηενα, ζςζηυηενα. πζ υιςξ  κα ιαξ δζηαζμθμβήζμοκ 

ηαζ ηδκ Ώκηίζηαζδ», θέεζ μ παθζυξ ακηάνηδξ Ι. Ώκαζηαζυπμοθμξ. Ομ ίδζμ πενίπμο 

θέεζ ηζ μ Ώ. Μνζμκάξ: «Δ ζοιπενζθμνά ηςκ Εηαθμπαηνζκχκ ήηακ ηαθή. Ππήνπακ ηαζ 

θίβμζ πμο πνμδίδακε».  

Θεηζηή εζηυκα βζα ηδ ζηάζδ ηςκ Εηαθμπαηνζκχκ ιαξ δίκμοκ, ακαπάκηεπα 

ίζςξ, δφμ παθζμί ακηάνηεξ. Δ Β. Οζμφηδ θέεζ: «Αεκ είπακ ηαηή ζοιπενζθμνά. 

…Αεκ έπαζλακ ηαηυ νυθμ, ήηακ ιαθαημί άκενςπμζ, ςναίμζ». Σζηυζμ, ζε άθθδ δζή-

βδζή ηδξ, υηακ πενζβνάθεζ ηδ ζφθθδρδ ημο αδεθθμφ ηδξ ανάδο ζημ ζπίηζ ημοξ 

ιαξ θέεζ υηζ ιαγί ιε ημοξ Εηαθμφξ ζηναηζχηεξ ήηακ ηαζ «Εηαθμί κηυπζμζ, ιε ημοημ-

φθεξ βζα κα ιδ βκςνίγμκηαζ» . Λ Ρ. Νμφπαξ ημοξ πενζβνάθεζ ηαζ ςξ ακηζζηαζζαημ-

φξ: «πζ υθμζ μζ Εηαθμί (δεκ ήηακ νμοθζάκμζ). Βηδδθχεδηακ παηνζςηζηά, δδθαδή 

πήνακ ημ ιένμξ ημο έεκμοξ ημ μπμίμ δμηζιαγυηακ ηαζ ημο θαμφ ημο…Ξημ Ώίβζμ, 

εηηυξ απυ δφμ πενζπηχζεζξ, μζ μπμίμζ ζοκηαοηίζηδηακ ιε ηα ζηναηεφιαηα ηαημ-

πήξ, υθμζ μζ άθθμζ δεκ ήνεακ ζε ακηίεεζδ ιε ημ κηυπζμ βδβεκή εθθδκζηυ πθδεοζ-

ιυ. Ώκηίεεηα, είπαιε ακενχπμοξ μζ μπμίμζ αβήηακ ζημ ακηάνηζημ. Β ίπαιε ημπέθεξ 

μζ μπμίεξ έπαζλακ ζπμοδαίμ νυθμ πθδνμθμνζμδυηδ. Ώιθζαάθθς ηαζ βζα ηδκ Μάηνα 

βζα ημ ακ, βζαηί έπς ζημζπεία πάνα πμθθά».  Θάθζζηα, ζημ αζαθίμ, πμο ζοκέβναρε 

ιε ημοξ Θπζκανδυπμοθμ ηαζ Ρθζάπα, οπμζηδνίγεηαζ υηζ μζ πενζζζυηενμζ Εηαθμί ημο 

Ώζβίμο ηάθορακ αβςκζζηέξ ηαζ έδζκακ πθδνμθμνίεξ ζηζξ ακηζζηαζζαηέξ μνβακχζε-

ζξ, ακαθένμκηαξ ςξ πανάδεζβια ημκ ζηαθζηήξ ηαηαβςβήξ Ζζαναιυκηε2.  

                                           
1 Μ. Θαιυπμοθμξ, (1949), ζ. 26-27. 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 33. 
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Βκδζαθένμοζεξ είκαζ μζ ημπμεεηήζεζξ ηςκ ίδζςκ ηςκ Εηαθμπαηνζκχκ. Λ Ι.Ζ. 

οπμζηδνίγεζ υηζ δεκ ήηακ πμθθμί αοημί πμο ζοκενβάζηδηακ. Δ Ώ. Οαζζή, δεηαε-

λάπνμκδ ηυηε, παναδέπεηαζ υηζ ηάπμζμζ μιμεεκείξ ηδξ ίζςξ αμήεδζακ ηζξ ζηαθζηέξ 

ανπέξ. Βίπε αημφζεζ υηζ 7-8 Εηαθμπαηνζκμί (απ΄ημοξ μπμίμοξ 2-3 ήηακ Έθθδκεξ 

ηαεμθζημί) ενβάγμκηακ ςξ πθδνμθμνζμδυηεξ ζημ Ufficio Informazioni ηςκ Εηαθχκ1. 

Έπεζ, ςζηυζμ, ηδκ άπμρδ υηζ δ ζοιπενζθμνά ηςκ Εηαθμπαηνζκχκ επί ηαημπήξ ή-

ηακ δζηαζμθμβδιέκδ ηαζ δεκ ήηακ πνμηθδηζηή. «Ρνδζζιμπμζμφκηακ ςξ δ ζενιδκείξ, 

βζαηί, επεζδή ήλενακ ηδ βθχζζα, ημοξ είπακ πνμζθάαεζ ζε δζάθμνεξ οπδνεζίεξ βζα 

κα ιπμνμφκ κα δζενιδκεφζμοκ. Οχνα, ακ ηαηέδζδακ, δε κμιίγς. Βίκαζ πμθφ ηνα-

αδβιέκα. Θπμνεί κα οπήνλακ μνζζιέκεξ ιειμκςιέκεξ πενζπηχζεζξ, ηζξ μπμίεξ εβχ 

δεκ ηζξ λένς. Λνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ιπμνεί κα ήεεθακ κα δείλμοκ ηάπμζα ελοπδ-

νέηδζδ ζημ ζοιπαηνζχηδ ημοξ ηαζ έθεβακ μνζζιέκα πνάβιαηα. Αεκ ιμο πνμηφπηεζ 

υιςξ υηζ έβζκακ πνάβιαηα, αοηά ηα αηναία πνάβιαηα πμο θέβμκηαζ υηζ έβζκακ. 

Ώπθχξ ηοηθμθμνμφζακ ιαγί…Ώοημί μζ δζενιδκείξ ηζ ηαεήημκηα εηηεθμφζακ; Ββχ 

ήιμοκ παζδί, δεκ βκχνζγα μφηε ημοξ ακενχπμοξ πμο έηακακ αοηή ηδ δμοθεζά».  

Λ Ώ. Ξζκζβάθζα, εζημζζπεκηάπνμκμξ ηυηε,  δζενιδκέαξ μ ίδζμξ βζα ηάπμζμ δζ-

άζηδια ζηζξ ζηαθζηέξ απμεήηεξ, έπεζ ιζα ιάθθμκ πζμ νεαθζζηζηή άπμρδ: «Ξε μνζζ-

ιέκεξ πενζπηχζεζξ ηαζ μνζζιέκα άημια εηδήθςκακ (μζ Έθθδκεξ) ηδκ ακηζπάεεζά 

ημοξ ηαζ ημ ιίζμξ. Ξε μνζζιέκα άημια ηα μπμία ηζ αοηά είπακ δχζεζ αθμνιή κα 

ιδκ ζέαμκηαζ ημ πχνμ εδχ ή ιε ημ ζηυια ή ιε δζάθμνεξ ηζκήζεζξ. Ώθθά ζοκήεςξ, 

υζμζ είπακ ιείκεζ ζημ πνυκμ ηδξ ηαημπήξ δεκ ειθακίζηδηακ έηηνμπα ηαζ ηέημζα. 

Ππήνπακ ηαζ άημια ηα μπμία εηζκμφκημ απμηθεζζηζηά κα οπεναζπίζμοκ ηα ζοιθέ-

νμκηα ηα ζηαθζηά ηαζ ηάκμκηαξ εδχ ζημκ ηυπμ ηαηυ. Ήζακ ηαζ ιενζημί ηέημζμζ μζ 

μπμίμζ ελαθακίζηδηακ. Ππήνπακ ηζ άθθα πενζζηαηζηά, υπμο Εηαθμί αμήεδζακ Έθ-

θδκεξ». 

Ώοηή δ ηεθεοηαία επζζήιακζδ ανίζηεζ ανηεημφξ οπμζηδνζηηέξ ακάιεζα ζε 

Έθθδκεξ, μζ μπμίμζ ακαθένμοκ πενζζηαηζηά πμο θακενχκμοκ υηζ πνοηάκεοζε δ 

ακενςπζά ηαζ υπζ μ θακαηζζιυξ. Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ, ηαημζημφζε ζηδ ζοκμζηία 

ημο Ώβ. Αζμκοζίμο, υπμο γμφζακ πμθθμί Εηαθμπαηνζκμί, πςνίξ υιςξ κα έπεζ ηάπμζα 

θζθζηή ή άθθδ ζπέζδ ιε αοημφξ. Θάθζζηα μ παηέναξ ημο είπε ζοθθδθεεί ςξ ημι-

ιμοκζζηήξ απυ ημοξ Εηαθμφξ, μζ μπμίμζ ανβυηενα ημκ εηηέθεζακ. θα αοηά δεκ 

ειπυδζζακ ημκ Εηαθμπαηνζκυ βείημκά ημο κα επέιαεζ αευνοαα ηδκ ηαηάθθδθδ 

ζηζβιή βζα κα ημοξ πνμζηαηέρεζ, υπςξ ίδζμξ πενζβνάθεζ: «Έκα ανάδο, θμζπυκ, 

ηηφπδζε ηδκ πυνηα ιαξ αοηυξ μ Εηαθμπαηνζκυξ ηαζ ιαξ είπε επί θέλεζ. ―Ώοηυκ πμο 

ζαξ επζζηέπηεηαζ ημ ανάδο, κα ημκ εζδμπμζήζεηε κα ιδκ λακαέθεεζ βζαηί εα ζοθ-

                                           
1 Ξ. Μ. ΐθαπάηδ, (2000) 
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θδθεεί‖. Βπνυηεζημ βζα ημ εείμ ιμο, αδεθθυ ημο παηένα ιμο, ακηάνηδ ημο ΒΗΏΞ, 

πμο πνάβιαηζ ιαξ επζζηεπηυηακ ηάπμο ηάπμο ηνοθά ηαζ ιαξ έθενκε ρςιί απυ 

ηαθαιπυηζ ηαζ ζηαθίδα βζα κα επζαζχζμοιε. Λ εκ θυβς, υπςξ πθδνμθμνδεήηαιε 

απυ άθθμοξ βείημκεξ, οπδνεημφζε ζηναηεοιέκμξ ηακμκζηά ζημκ ζηαθζηυ ζηναηυ»1.  

Λ Ι. Ώκαζηαζυπμοθμξ, πμο είπε πακημπςθείμ, έπεζε εφια ηθμπήξ απυ Εηα-

θμφξ ηαναιπζκζένμοξ, μζ μπμίμζ ημο πήνακ έκα αανέθζ ηονί. «Ξηδ ζοκμζηία ιαξ ή-

ηακ μζ πενζζζυηενμζ Εηαθμί. Ββχ είπα έκακ Ιηζιπέθμ, έηζζ θεβυηακ αοηυξ, μ μπμίμξ 

είπε ηάνμ ηζ έθενκε ηα ηνυθζια ζημ ιαβαγί…Θεζμθάαδζε ηαζ πήνα ημ έκα ηνίημ 

(απυ ημ ηονί)». Δ Β. Οζμφηδ εοιάηαζ υηζ , υηακ ζοκεθήθεδζακ απυ ημοξ Εηαθμφξ 

δ ίδζα ηαζ μ αδεθθυξ ηδξ, ήνεακ δφμ βκςζημί ημοξ Εηαθμπαηνζκμί, πνμθακχξ βζα 

κα ημοξ αμδεήζμοκ.   

Ώκηίεεηδ είκαζ δ πενίπηςζδ ημο Β. Φςηά, μ μπμίμξ έηθερε ιαγί ιε Εηαθμ-

παηνζκυ θίθμ ημο ηέζζενα ηζμοαάθζα ιαηανυκζα ηαζ ζοκεθήθεδζακ ηαζ μζ δφμ απυ 

ημοξ Εηαθμφξ. Λ θίθμξ ημο υιςξ ημκ πνυδςζε ηαζ απαθθάπηδηε, εκχ μ ίδζμξ ανέ-

εδηε ηναημφιεκμξ. «Θεηά, αοηυκ ημκ Μέπμ ημκ Ογακυηζ  ημκ έηακα επενυ. Αεκ ημκ 

ελακαζοκάκηδζα». 

Έκα άθθμ γήηδια πμο πνμηφπηεζ είκαζ ακ μζ Εηαθμπαηνζκμί  είπακ ηαθφηενεξ 

ζοκεήηεξ επζζζηζζιμφ ηαζ δζααίςζδξ επί ηδξ ζηαθζηήξ ηαημπήξ ηαζ , αέααζα, ιε  πμζ-

εξ πνμτπμεέζεζξ βζκυηακ αοηυ. Ζζ εδχ οπάνπεζ δζάζηαζδ απυρεςκ. Λ Ι. Ώκαζηα-

ζυπμοθμξ οπμζηδνίγεζ: «Ώοημί πενκμφζακ εηαηυ πζθζάδεξ θμνέξ ηαθφηενα. Ώοημί 

δεκ πείκαζακ ηαευθμο». Ομ ίδζμ θέεζ ηαζ μ Β. Φςηάξ: «Δ ζηαθζηή δζμίηδζδ ημοξ έ-

δζκε ηνυθζια. Μενκάβακε πμθφ ςναία, πθμφζζα. Ώοημί δεκ βκχνζζακ ηαημπή. Β ίπακ 

υ,ηζ είπακ ζημ ηνάημξ ημοξ». Δ Ώ. Ραναθάιπμοξ, ηδκ επμπή ηδξ ιεβάθδξ πε ίκαξ, 

πμοθμφζε δζάθμνα είδδ ζε Εηαθμπαηνζκή πμο βζα ακηάθθαβια ηδξ έδζκε ηνυθζια. 

«Βίπακε θεθηά. Ομοξ δίκακε μζ Εηαθμί, ηνχβακε ηζ αβμνάγακε υ, ηζ είπακ μζ Έθθδ-

κεξ. , ηζ νμφπα είπα, υ,ηζ ζεκηυκζα, υ,ηζ πεηζέηεξ, υ,ηζ είπα ηδξ ηάδςζα αοηδκήξ 

ηαζ ιμφδζκε νεαίεζα, θαζυθζα…Ήηακ Εηαθίδα κηυπζα ηαζ μζ Εηαθμί ημοξ ηνμθμδμ-

ημφζακε. Βπήνε υθδ ιμο ηδκ πνμίηα ζπεδυκ». 

Ζαη΄άθθεξ ιανηονίεξ, υιςξ, μζ Εηαθμπαηνζκμί δεκ είπακ ζδζαίηενδ ιεηαπεί-

νζζδ ή ημοθάπζζημκ δεκ εκζζπφμκηακ ηαζ ηυζμ πμθφ απυ ηδκ ζηαθζηή δζμίηδζδ ηαζ, 

ηονίςξ, αοηυ δεκ βζκυηακ πςνίξ ακηαθθάβιαηα. Δ Β. Οζμφηδ οπμζηδνίγεζ υηζ μζ 

Εηαθμπαηνζκμί απθχξ «ρεοημαμθεφηδηακ». Λ ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμξ ακαθένεζ ηδκ 

πενίπηςζδ θζθζηήξ μζημβέκεζαξ Εηαθμπαηνζκχκ: «Οα παζδζά ημοξ είπακ ακαηαηεοηεί 

βζα κα θάκε. Μεζκάβακε. Ήζακηε επηά παζδζά…Λ ιεβάθμξ 17 -18 πνμκχκ πήβε ηαζ 

                                           
1 Μ. Γεςνβυπμοθμξ, εθ. «Δ Διένα», 4-11-2001 
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κηφεδηε ηζ έβζκε ιεθακμπίηςκαξ, θυνεζε ηδκ ζηαθζηή ζημθή, αθθά έθενκε θαβδηυ 

ηαζ έηνςβε υθδ δ μζημβέκεζα. Ώκ δεκ δίκακε εζξ ακηάθθαβια είηε πθδνμθμνίεξ, είηε 

βζκυζακηε παθζέδεξ (δεκ εα έπαζνκακ ηνυθζια)…». 

Λ Ώ. Ξζκζβάθζα ιαξ δζδβείηαζ ηδκ πνμζςπζηή ημο ζζημνία. ηακ βφνζζε απυ 

ημ αθαακζηυ ιέηςπμ, ιεηά ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Βθθάδαξ, πεζκμφζε. Ουηε ημκ ανήηε 

έκαξ παθζυξ ηαεδβδηήξ ημο απυ ηδκ ζηαθζηή ζπμθή ηαζ θνυκηζζε κα ημκ ημπμεεηή-

ζμοκ ζε ιζα εέζδ δζενιδκέα ηςκ Εηαθχκ. «Μεζκμφζαιε. Ββχ, θυβς ημο υηζ είιαζ 

ζηαθζηήξ ηαηαβςβήξ ηαζ θυβς ημο υηζ είιαζ ηάημπμξ ηδξ ζηαθζηήξ βθχζζαξ , ανήηα 

ιζα εέζδ δζενιδκέςξ. Βηεί έανζζηα ημκ ηνυπμ ηζ εβχ ηαζ δ μζημβέκεζά ιμο. Μαίν-

καιε ηάηζ απυ ηεζ ηαζ ζε πνήιαηα, έκα ιζζευ, υπςξ ηαζ ζε ηνυθζια, ηα μπμία ηυηε 

ήηακ πενζγήηδηα». Ζαζ δζεοηνζκίγεζ: «Γζα κα δχζμοκ ηνυθζια έπνεπε ηάπμο κα ο-

πδνεηήζμοκ μζ Εηαθμπαηνζκμί. Ββχ οπδνέηδζα ζηζξ απμεήηεξ ηνμθίιςκ… Ώνβυηε-

να ενβάζηδηα ζηδκ ηέπκδ ιμο, ιδπακμονβυξ ηαζ δμφθεοα ζηζξ ηαηαζηεοέξ-

επζζηεοέξ αοημηζκήηςκ».  

Δ μζημβέκεζα ημο Εηαθμπαηνζκμφ Ώ. Αειανηίκμο δεκ δμφθερε βζα ηδκ ζηαθζηή 

δζμίηδζδ, αθθά έγδζε πςνίξ ημ άβπμξ ηδξ ελαζθάθζζδξ ηςκ ακαβηαίςκ ηδκ επμπή 

ηδξ ηαημπήξ. «Λ παηέναξ ιμο είπε ημ ιαβαγί, ημ πνοζμπμείμ ηαζ είπε απμηηήζεζ 

πεθάηεξ Εηαθμφξ ζηναηζχηεξ πμο ημοξ έθηζαπκε δαπηοθίδζα αζδιέκζα ιε πθάηα 

πνοζή ηαζ αοημί ακηί κα ημκ πθδνχκμοκ ημφθενκακ ηνυθζια, υπζ υηζ επεζδή ήιαζ-

ηε Εηαθμί ιαξ έθενκακ ηνυθζια. Ώπ΄υ,ηζ εοιάιαζ ημ ροβείμ ιαξ ήηακ βειάημ απυ 

ηονζά, απυ πανιεγάκεξ…». Έηζζ ιπυνεζακ κα δχζμοκ θίβα ηνυθζια ηαζ ζε Έθθδ-

κεξ πμο γήηδζακ ηδ αμήεεζά ημοξ.    

Θεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ μζ Εηαθμπαηνζκμί ιπήηακ ηζ αοημί ζημ 

ζηυπαζηνμ ηςκ Γενιακχκ ηαζ έβζκακ ακηζηείιεκμ δζχλεςκ. Λζ Γενιακμί έηακακ 

εθυδμοξ ιέξ ζηδ κφπηα ζηα ζπίηζα ημοξ. Δ Ώ. Οαζζή εοιάηαζ: «Θαξ παίνκακ βζα 

πάιε βζα ακαβηαζηζηή ενβαζία ζηδ Γενιακία. Ζάπμζμζ άθθμζ βκςζημί ιμο ημοξ 

έπαζνκακ ζηδ Γενιακία βζα δμοθεζέξ. Έπαζνκακ ημοξ κέμοξ ηαζ ημοξ ακφπακηνμ-

οξ….Λ αδεθθυξ ιμο βζα κα ιδκ ημκ πζάζμοκ μζ Γενιακμί πακηνεφηδηε, έηακε ηαζ 

παζδί. Ββχ, πμο ήιμοκ ζε δθζηία πμο εα ι΄έπαζνκακ, ηνοαυιμοκ. Ζάεε ανάδο έ-

θεοβα. Θε ημ ζμφνμοπμ πήβαζκα ζε ιζα εεία ιμο…Δ αθήεεζα είκαζ δεκ είπακ ένεεζ. 

Θζα θμνά είπακ ένεεζ ιυκμ. Ήιαζηε απμιμκςιέκμζ απυ ηζξ βεζημκζέξ ηςκ Εηα-

θχκ…ηαζ δεκ ιαξ πμθολένακε θαίκεηαζ μζ Γενιακμί…».   

Σζηυζμ, ζοκμιζθδηέξ ιαξ οπμζηδνίγμοκ υηζ υζμζ Εηαθμί ζοκενβάζηδηακ επί 

ζηαθζηήξ ηαημπήξ ελαημθμφεδζακ ηδκ ζοκενβαζία ημοξ ιε ηζξ ηαημπζηέξ ανπέξ ηαζ 
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επί βενιακζηήξ δζμίηδζδξ1. Ώκ δ ιανηονία αοηή αθδεεφεζ, ηυηε πνέπεζ κα οπμεέ-

ζμοιε υηζ δ ζφιπθεοζή ημοξ ιε ηζξ δοκάιεζξ ηαημπήξ είπε ααεφηενεξ ζδεμθμβ ζηέξ 

νίγεξ ή ζοιθενμκημθμβζηέξ ζημπζιυηδηεξ . 

 

Γ. ΝΗ ΗΡΑΙΝΞΑΡΟΗΛΝΗ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΘΑΡΝΣΖ 

Θεηά ημ ηέθμξ ηδξ ηαημπήξ, υζμζ Εηαθμπαηνζκμί οπήνλακ ζοκενβάηεξ ηςκ 

Εηαθχκ έθοβακ βζαηί θμαήεδηακ ηα ακηίπμζκα. Γζα ημοξ οπυθμζπμοξ δεκ εηδυεδηε 

επίζδιμ δζάηαβια απεθάζεςξ. Σζηυζμ , πμθθμί απυ αοημφξ ελακαβηάζηδηακ κα 

θφβμοκ ελαζηίαξ ημο εηθμαζζιμφ πμο αζημφζακ μζ Έθθδκεξ. Δ αζηζηή ηάλδ ηδξ 

πυθδξ ήεεθε πενζζζυηενμ ηδκ απέθαζή ημοξ, εκχ δ ενβαηζηή ημοξ ζοιπαν ίζηαημ2. 

πςξ θέεζ δ Ώ. Οαζζή: «Θοιάιαζ πςξ ένπμκηακ ηανάαζα ηαζ θυνηςκακ ηυζιμ πμο 

ήεεθε κα βονίζεζ πίζς βζαηί θμαυηακ. ζμκ αθμνά ηδ δζηή ιμο μζημβέκεζα, επεζδή 

μ παηέναξ ιμο, υπςξ ζαξ είπα, ήηακ αβαπδηυξ ζηδκ παηνασηή ημζκςκία ηαζ ηακέκα 

ηαηυ δεκ δζεπνάλαιε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ Ζαημπήξ, έιεζκε ζηδκ Μάηνα ιεηά απυ 

δζααεααζχζεζξ ηδξ αζηοκμιίαξ υηζ είιαζηε εοπνυζδεηημζ»3. Δ ίδζα ελδβεί: «Αεκ 

ημοξ απήθαζακ. Αεκ ημοξ είπακ θφβεηε. Αεκ ήηακ οπμπνεςηζηυ….Ζαζ ζηδκ αζηο-

κμιία, πμο είπα πνυζααζδ εβχ, δεκ βνάθεζ απδθάεδζακ. Ώπθχξ είπε δζαδμεεί πςξ 

ακ δεκ θφβεηε εα ζαξ πζάζμοιε, εα ζαξ ζοθθάαμοιε. Ζαζ ιαγεφακε ηα πνάβιαηά 

ημοξ…Θοιάιαζ ημ ηεθεοηαίμ ηανάαζ ήηακ , εάθεοβε ημο Ώβ. Ώκδνέα. Ιμέιανδ ιή-

κα βζκυηακε…Βιείξ, επεζδή είπαιε ηάπμζμ βκςζηυ αζηοκμιζηυ ιαξ ε ίπε: «Αεκ εάν-

εμοιε απ΄ημ ζπίηζ κα ζαξ πάνμοιε ηαζ κα ζαξ ζηείθμοιε ζημ ηανάαζ κα θφβεηε. 

Θείκεηε ηεθεοηαίμζ». Ζαζ πνάβιαηζ. Άθθαλε δ ηοαένκδζδ, ιπήηε μ Ζακεθθυπμοθμξ. 

Ήνεε ιζα θίθδ ιμο ηαζ ιμο είπε: -Οζηή ιμο δεκ θεφβεηε. Άθθαλε δ ηοαένκδζδ. Ζαζ 

δεκ θφβαιε ηαζ ιπμνέζαιε ηαζ βθζηχζαιε ηαζ ηδκ πενζμοζία ιαξ». Σζηυζμ, ηαζ δ 

μζημβέκεζα ηδξ Ώ. Οαζζή, πμο είπε ηυζμ ηαθέξ ζπέζεζξ ιε ημ εθθδκζηυ ζημζπείμ, 

ακηζιεηχπζζε ζμαανά ημ εκδεπυιεκμ κα ακαβηαζηεί κα θφβεζ. «Β ίπαιε ηα πνάβια-

ηά ιαξ παηεηανζζιέκα ηάης, ηνοιιέκα πνήιαηα, ηάηζ ααθίηζεξ…κα θεφβαιε».  

Μανυιμζα πενζβναθή ηςκ διενχκ εηείκςκ ιαξ δίκεζ ηαζ μ  Ώ. Αειανηίκμξ. 

«Ββχ, απ΄υ, ηζ εοιάιαζ, ιαξ είπακ εζδμπμζήζεζ υηζ πνέπεζ κα θφβμοιε. Βίπαιε 

έημζια ηα ιπαβηάγζα ιαξ πίζς απυ ηδκ πυνηα, ααθίηζεξ υθα. (Αεκ θφβαιε) βζαηί 

ηάηζ ηαθμί άκενςπμζ…Μαηνζκμί ηαζ Έθθδκεξ  είπακ υηζ μ Αειανηίκμξ είκαζ ηαθυξ, 

ιδκ ημκ δζχπκεηε». 

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ημοξ Β. Φςηά, Ώ. Ξζκζβάθζα. 
2 Μ. Θαιυπμοθμξ, (1949), ζ. 26-27. 
3 Ξ. Μ. ΐθαπάηδ, (2000). 
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Δ μνβή ηαηά ηςκ Εηαθμπαηνζκχκ δεκ εηδδθχεδηε ιυκμ εκακηίμκ υζςκ ζο-

κενβάζηδηακ, μπυηε εα ήηακ ηαζ δζηαζμθμβδιέκδ. «Αεκ είκαζ υηζ απήθαζακ αοημφξ 

πμο είπακ (δνάζδ), βζαηί αοημί μζ μπμίμζ είπακ δνάζδ είπακ ήδδ θφβεζ. Ώοημί πμο 

ήηακ ζημ Facio ημ παηνζκυ αβαθιέκμζ είπακ θφβεζ πνζκ. …Ώπνίθζμ ιήκα έθοβε έκα 

ηνέκμ απυ Ώεήκα ηαζ θφβακ υθμζ αοημί», ιαξ θέεζ δ Ώ. Οαζζή. Ομ ίδζμ οπμζηδνίγεζ 

ηαζ μ Ι.Ζ.: «πμο δεκ είπακ ιε δζαπζζηχζεζξ ηάκεζ πνμδμζίεξ, αοημί  (μζ Έθθδκεξ) 

αβάθακε ηυηε πμθθά πνάβιαηα. Αεκ ήηακ πμθθμί αοημί πμο ζοκενβάζηδηακ, αθθά 

ημοξ έδζςλακ απθχξ βζαηί ήηακ Εηαθμί». 

Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ εοιάηαζ ηζ αοηυξ ηδκ ελέβενζδ ηςκ Μαηνζκχκ ηαηά ηςκ 

ζηαθζηήξ ηαηαβςβήξ ζοιπμθζηχκ ημοξ: «Έγδζα πνμζςπζηά ηζξ ζηζβιέξ εηείκεξ υ-

πμο ζφζζςιμξ μ παηνασηυξ θαυξ, εκχ ηα πμθζηζηά πάεδ εονίζημκηακ ζε μλφηαημ 

ααειυ εηείκεξ ηζξ ιένεξ, εκςιέκμξ ηαζ ηναηχκηαξ ιαφνεξ ζδιαίεξ ηαηέααζκε ηδκ 

μδυ Ώβ. Ιζημθάμο, απαζηχκηαξ εδχ ηαζ ηχνα ηδκ άιεζδ απμπμιπή ηςκ Εηαθμπαη-

νζκχκ. Ζαζ εηεί ιαγί ιε ηα λενά ηάδηακ ηαζ ηα πθςνά» 1. 

Λζ Μαηνζκμί ζε ιζα έλαρδ πάεμοξ ηαηά ηςκ Εηαθχκ πνμπχνδζακ ζε θεδθα-

ζίεξ. Δ Ώ. Οαζζή, δζηαζμθμβχκηαξ ηδ ζηάζδ ημοξ, δζδβείηαζ: «Κένεηε , ηαζ μζ Έθθδ-

κεξ ιε ημ δίηζμ ημοξ κα ζοιπενζθένεδηακ ηαη΄αοηυ ημκ ηνυπμ. Μήβαζκακ (μζ Έθ-

θδκεξ) ζηα ζπίηζα, παίγακε, πεηάβακε αοηά, ανπάγακε, ηθέαακε· ηδκ ηζάκηα ιμο 

είπακ πάνεζ, έκα πζάκμ». Οδκ ίδζα επμπή ζδιεζχεδηακ ζηδκ Μάηνα εηηεθέζεζξ ηεζ-

ζάνςκ Εηαθμπαηνζκχκ απυ ημοξ ακηάνηεξ, επεζδή οπήνλακ ζοκενβάηεξ ηςκ Γεν-

ιακχκ2. Μανυιμζεξ πνάλεζξ ακηεηδίηδζδξ εηδδθχεδηακ ηαζ ζημ Ώίβζμ. Λ βαιπνυξ 

ημο ζογφβμο ηδξ Ώ. Οαζζή, ζηαθζηήξ ηαηαβςβήξ, παναθίβμ κα εηηεθεζηεί απυ ημοξ 

ακηάνηεξ, ακ ηαζ δεκ είπε ηάκεζ ηίπμηα μ ίδζμξ, υπςξ ιαξ θέεζ, αθθά μ αδεθθυξ η μ-

ο. Ξχεδηε πάνδ ζηδκ επέιααζδ ημο ζογφβμο ηδξ, μ μπμίμξ ήηακ Γάθθμξ οπήημμξ 

«ηαζ ημοξ Γάθθμοξ ημοξ είπακε πενί πμθθμφ... Βίπε θάεζ υιςξ ηέημζμ λφθμ, πμθφ 

λφθμ».  

Ώνηεημί ζοκμιζθδηέξ ιαξ δζηαζμθμβμφκ ηδ ζηάζδ αοηή ηςκ κηυπζςκ έκακηζ 

ηςκ Εηαθμπαηνζκχκ. «Αοζηοπχξ μζ πενζζζυηενμζ βίκακε δζενιδκείξ…ιε ηα ζηναηε-

φιαηα ηαημπήξ. Λζηεζμεεθχξ, μζ πενζζζυηενμζ. Ώοηυ ήηακ ημ ζηίβια ημοξ, χζηε ημ 

΄46, ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ, απεθάζακε απυ ημοξ 5 .000 πάκς απυ 4.000. Έιεζ-

κακ ιυκμ 920 ζηδκ Μάηνα, εκχ ήηακ έκα ηαεεζηχξ ιε εηηθδζία, βοικάζζμ», θέεζ 

μ ΐ. ΐεθυπμοθμξ. Λ Β. Φςηάξ εηθνάγεζ ηζ αοηυξ ημ πανάπμκυ ημο: «Γζαηί β ίκακε 

υθμζ πνμδυηεξ. Ζαζ βζ αοηυ αηνζαχξ δεκ έπεζ ιείκεζ ηακέκαξ…Γζαηί ειείξ ημοξ είπ α-

ιε αβηαθζάζεζ, γήζαιε ιαγί ημοξ ηζ αοημί ανέεδηακ επενμί απέκακηί ιαξ, ηαηαθα-

                                           
1 Μ. Γεςνβυπμοθμξ, εθ. «Δ Διένα», 4-11-2001 
2 Ζ. Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. ΐ΄, ζ. 909. 
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ααίκεζξ, υπςξ εα πάεεηε ηχνα εζείξ μζ κέμζ απυ ημοξ Ώθαακμφξ». Ομ ίδζμ πενίπμο 

θέεζ ηαζ δ Θ. Θακςθάημο: «Ήνεακ εδχ ςξ επακαζηάηεξ απ΄ημκ Γανζαάθδδ, δζςβ-

ιέκμζ δδθαδή· ηαζ ανήηακ εδχ πνμζηαζία ηαζ έβζκακ ηαθμί ηεπκίηεξ. ΐνέεδηακ ιε-

ηά ζημ πθεονυ ηςκ ηαηαηηδηχκ. Ζαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαημπήξ είπαιε πυθειμ ιαγί 

ημοξ». 

Έηζζ, ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ ζηαθζηήξ ηαηαβςβήξ ηαημίηςκ ηδξ Μάηναξ 

έθοβε απυ ηδκ πυθδ ημ 1945. Ππμθμβίγεηαζ υηζ απυ ημοξ 5.000, ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ημο πμθέιμο έθοβακ μζ 3.000 ηαζ πμθθμί απυ αοημφξ ηαηαηάπεδηακ, εεεθμκηζηά ή 

φζηενα απυ ηθήηεοζή ημοξ απυ ηδκ ζηαθζηή ηοαένκδζδ, ζημκ ζηαθζηυ ζηναηυ ηαζ 

πήνακ ιένμξ ζηζξ ιάπεξ ηδξ Ώαδζζοκίαξ. Θεηά ημκ πυθειμ ελακαβηάζηδηακ ζε 

επακαπαηνζζιυ βφνς ζημοξ 2.000. Έιεζκακ 100 πενίπμο μζημβέκεζεξ πμο είπακ 

οπδημυηδηα εθθδκζηή ή Θάθηαξ ηαζ ζήιενα οπάνπμοκ βφνς ζημοξ 1 .000 παθζμφξ 

Εηαθμπαηνζκμφξ ηαζ απμβυκμοξ ημοξ.  Λζ πενζζζυηενμζ απυ αοημφξ ακαβηάζηδηακ 

κα αθθάλμοκ οπδημυηδηα βζα κα ιπμνέζμοκ κα ανμοκ πζμ εφημθα δμοθεζά1. 

 Λζ επακαπαηνζζεέκηεξ ιεηαθένεδηακ  ιε πθμία ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ ηονί-

ςξ ζηδ Φθςνεκηία ηαζ ζημ Θπάνζ. Ξηδκ ανπή γμφζακ ζε ζηναηυπεδα ζοβηέκηνς-

ζδξ. Δ γςή ιεηά ημκ πυθειμ δεκ ήηακ εφημθδ μφηε ζηδκ Εηαθία. Ξηδ Φθςνεκηία 

ηαημίηδζακ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ μδυ , ηδ via della Scalla, ηαζ πμθθμί αζπμθήεδηακ 

ιε ηδκ επελενβαζία δενιάηςκ. Αφμ απυ αοημφξ ιε ημοξ μπμίμοξ ιίθδζε δ Ξ. ΐθα-

πάηδ ελέθναζακ ημ πανάπμκυ ημοξ βζαηί ζηδκ Βθθάδα ημοξ εεςνμφζακ Εηαθμφξ 

ηαζ ζηδκ Εηαθία Έθθδκεξ. Δ Maria Ragno ηαηδβμνμφζε ημοξ Έθθδκεξ βζαηί ημοξ έ-

δζςλακ εκχ ήηακ θζθήζοπμζ πμθίηεξ. Λ παηέναξ ηδξ είπε δμοθέρεζ ηαζ είπε ανηεηά 

έκζδια. Δ εθθδκζηή ηοαένκδζδ υιςξ δεκ ημκ πνμζηάηερε. Ώηυιδ ηαζ ιέθδ ηδξ ί-

δζαξ μζημβέκεζαξ πχνζζακ ελαζηίαξ ημο ακαβηαζηζημφ επακαπαηνζζιμφ. Δ Mina 

Sassi ήηακ απυ αοημφξ πμο έθοβακ βζαηί ήηακ ακφπακηνδ, εκχ δ αδεθθή ηδξ Αε-

κάγδ έιεζκε ζηδκ Μάηνα βζαηί είπε πακηνεοηεί Έθθδκα.  

 Λ Εηαθυξ πνεζαεοηήξ ζηδκ Βθθάδα γήηδζε ιε αίηδζή ημο ηδκ επάκμδυ ημ-

οξ, αθθά δ απυθαζδ ημο Αδιμηζημφ Ξοιαμοθίμο ηδξ Μάηναξ  (1949) ήηακ εκηεθχξ 

ανκδηζηή. Θάθζζηα ήεεθε κα θφβμοκ ηαζ μζ δζαηυζζμζ εκαπμιείκακηεξ. Βλάθθμο, 

υζμζ έθοβακ έπαζακ ηζξ πενζμοζίεξ ημοξ θυβς ηδξ ιεζεββφδζδξ πμο επέααθε ημ 

εθθδκζηυ ηνάημξ ζηδκ ανπή ημο πμθέιμο ηαζ δ μπμία έβζκε μνζζηζηή ζημ ηέθμξ ημ-

ο, εεςνμφιεκδ ςξ πμθειζηή απμγδιίςζδ. Θε ζφιααζδ πμο αημθμφεδζε ηδ ζοκεή-

ηδ εζνήκδξ Βθθάδαξ-Εηαθίαξ επζηνάπδηε ζε μνζζιέκμοξ κα επζζηνέρμοκ βζα κα πα-

                                           
1 Ζ. Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. ΐ΄, ζ. 909 - Ξ. Μ. ΐθαπάηδ, (2000). 
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ναθάαμοκ ηδκ αβνμηζηή, ηονίςξ, πενζμοζία ημοξ1. 

 

  

 Δ ζζημνία ηςκ Εηαθχκ ηαημίηςκ ηδξ Μάηναξ είκαζ έκα ηοπζηυ πανάδεζβια 

ημο δζπαζιμφ ηαζ ημο ιίζμοξ πμο πνμηαθμφκ ελςηενζημί πανάβμκηεξ (πνμπαβάκ-

δα, πυθειμξ) ζηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ. Ουζμ μζ Εηαθμπαηνζκμί, υζμ ηαζ μζ βδβεκείξ 

Μαηνζκμί αζζεάκμκηαζ αδζηδιέκμζ μ έκαξ απ΄ημκ άθθμκ.  

Ζαηά βεκζηή μιμθμβία, μζ ζπέζεζξ ημοξ ήηακ πενζζζυηενμ θζθζηέξ πνζκ ηδκ 

ηαημπή. Ίζςξ, αέααζα, δ εβηανδζυηδηα κα ήηακ επζθακεζαηή ηαζ κα οπέαμζηε δ 

ιεζμκελία ημο αθθμδαπμφ πμο γεζ ζε λέκδ πχνα. ιςξ, βζα έκα ζπεδυκ αζχκα δεκ 

ειπμδίζηδηε δ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή πνυμδμξ ηςκ Εηαθμπαηνζκχκ , αηυια ηαζ δ 

ζηαδζαηή έκηαλή ημοξ ζηδκ ημζκςκία οπμδμπήξ ημοξ.  Οδκ ακαηνμπή ζηδκ πμνεία 

αοηή έθενε δ θαζζζηζηή πνμπαβάκδα πμο άνπζζε κα αζηεί, ιέζς ηςκ μνβάκςκ 

ημο, ημ ιμοζζμθζκζηυ ηαεεζηχξ εκ υρεζ ηδξ επενπυιεκδξ ζφβηνμοζδξ. Δ ακεεθ-

θδκζηή πνμπαβάκδα, δζμπεηεουιεκδ ηαηάθθδθα απυ ημ πνμλεκείμ ηαζ ηα ζηαθζηά 

ζπμθεία, ανήηε οπμζηδνζηηέξ ζημκ ζηαθμπαηνζκυ πθδεοζιυ έκακηζ ακηαθθαβιά-

ηςκ. Αεκ λένμοιε ηζ είδμοξ ιπμνεί κα ήηακ αοηά ηα ακηαθθάβιαηα, αθθά ζίβμονα 

υζμζ αζζεάκμκηακ ιεζμκεηηζηά ζηδκ παηνζκή ημζκςκία ηαζ ηαηαθάααζκακ υηζ δεκ εα 

ιπμνμφζακ κα ακαδεζπεμφκ ιε ημ οπάνπμκ ηαεεζηχξ ήηακ εφημθμ κα λεπάζμοκ 

υζα ημοξ πνυζθενε μ ηυπμξ πμο βεκκήεδηακ ηαζ ιεβάθςζακ. Ώπμηέθεζια ήηακ κα 

δζαηαναπεμφκ μζ ζπέζεζξ ημοξ ιε ημ κηυπζμ ζημζπείμ, ηαεχξ άιεζδ ήηακ ηαζ δ ακ-

ηίδναζδ ηςκ Μαηνζκχκ ζηζξ πνμηθήζεζξ ηςκ Εηαθχκ ζοιπμθζηχκ ημοξ ηαζ ηδξ ζηα-

θζηήξ ηοαένκδζδξ, δ μπμία έδεζπκε μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ ηδκ επζεεηζηυηδηά ηδξ 

ζε μθυηθδνμ ημκ εθθδκζηυ πχνμ. 

Έηζζ, υηακ ηδνφπηδηε μ πυθειμξ δ ηαποπμρία ηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ 

ημ ιίζμξ ηαηεφεοκακ ηζξ ηζκήζεζξ ηαζ ηςκ δφμ πθεονχκ, ζοκεπζημονμφιεκςκ απυ 

ηζξ εκένβεζεξ ηςκ ακηίζημζπςκ ηοαενκήζεςκ. Ομ εθθδκζηυ ηνάημξ εεχνδζε ζοθ-

θήαδδκ υθμοξ ημοξ Εηαθμπαηνζκμφξ φπμπημοξ πνάηημνεξ, ημοξ ζοκέθααε ιε ηνζ-

ηήνζμ πενζζζυηενμ ημ ενήζηεοια ηαζ θζβυηενμ ηδκ ηαηαβςβή ημοξ ηαζ δέζιεοζε 

ηζξ πενζμοζίεξ ημοξ. Θε ηδκ ζηαθζηή ηαημπή μζ νυθμζ ακηζζηνάθδηακ.  

Ράνδ ζηδκ ηαηάθθδθδ πνμεημζιαζία ημο εδάθμοξ πνζκ ημκ πυθειμ, μνζζιέ-

κμζ Εηαθμπαηνζκμί, υπςξ άθθςζηε ηαζ Έθθδκεξ, πνυηαλακ ημ αημιζηυ  ζοιθένμκ 

έκακηζ ημο ζοθθμβζημφ ηαζ ζηάεδηακ ζημ ακηίπαθμ ζηναηυπεδμ απυ ημοξ ζοιπμθ ί-

                                           
1 Ζ. Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. ΐ΄, ζ. 909. 
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ηεξ ημοξ. Ξηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ, υιςξ, δεκ ζοκενβάζηδηακ ιε ημοξ ζοιπαηνζχ-

ηεξ ημοξ, έδεζλακ ζεααζιυ ζημ βείημκα, ζημ θίθμ πμο δμηζιαγυηακ ηαζ ζοπκά πή-

νακ ηδκ πνςημαμοθία κα ημκ πνμζηαηέρμοκ, κα ημκ ζοκδνάιμοκ. Μμθθμί δμφθε-

ρακ βζα ηδκ ζηαθζηή δζμίηδζδ, αλζμπμζχκηαξ ηονίςξ ηδ βκχζδ ηδξ ζηαθζηήξ  βθχζ-

ζαξ. Ώοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ εκήνβδζακ απαναίηδηα ςξ ζοκενβάηεξ ηδξ. Δ εκηφπς-

ζδ πμο δδιζμονβήεδηε ζε ανηεημφξ ζοκμιζθδηέξ ιαξ, υηζ ζπεδυκ υθμζ μζ Εηαθμ-

παηνζκμί ζοκενβάζηδηακ, ακαηνέπεηαζ απυ πμθθέξ άθθεξ ιανηονίεξ πμο ακαθένμ-

οκ υηζ ζηναηζχηεξ ή δζενιδκείξ αμήεδζακ ζοιπμθίηεξ ημοξ ηαζ ιάθζζηα πςνίξ κα 

ημοξ γδηδεεί. Δ πανμπή οπδνεζζχκ δζενιδκέςξ έκακηζ αιμζαήξ ζε ιζα ηυζμ δφζ-

ημθδ επμπή δεκ πνέπεζ κα ηαοηζζηεί απαναίηδηα ιε ηδκ ζοκενβαζία. Δ πνμζέββζζδ 

πνμξ ημοξ μιμεεκείξ, ηονίανπμοξ ζηδ πχνα ήηακ θμβζηή ηαζ ακαιεκυιεκδ. Αεκ εα 

ιπμνμφζακ εφημθα κα δεπημφκ ηδκ ακηίζηαζδ ηςκ Βθθήκςκ, πςνίξ υιςξ κα ζδια-

ίκεζ αοηυ υηζ οπέζηαπηακ ηδ εέζδ ζοιπμθζηχκ ημοξ.  

Ομ πςξ έθηαζακ, ςζηυζμ, μζ Μαηνζκμί ιέπνζ ημο ζδιείμο κα γδηήζμοκ επί-

ιμκα, ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ, ηδκ απμιάηνοκζδ υθμο ημο ζηαθζημφ ζημζπείμο 

απυ ηδκ πυθδ είκαζ έκα ιεβάθμ ενχηδια. Βλίζμο δφζημθμ είκαζ κα απακηδεεί ημ 

πςξ είκαζ δοκαηυκ, αοημί πμο αβηάθζαζακ ημκ Εηαθυ ζηναηζχηδ ιεηά ηδκ ζοκεδ-

ημθυβδζδ ηαζ ημκ έηνορακ ιε πνμζςπζηυ ημοξ ηίκδοκμ , κα ικδζζηάηδζακ ηαηά 

ηςκ Εηαθχκ ζοιπμθζηχκ ημοξ. Ομ ζίβμονμ είκαζ υηζ υθμζ μζ Εηαθμπαηνζκμί , οπεφ-

εοκμζ ή υπζ, έβζκακ απμδέηηεξ αοηήξ ηδξ μνβήξ. Ζαζ είκαζ δφζημθμ κα πζζηέρμοιε 

υηζ 2.000 Εηαθμπαηνζκμί ήηακ ηαηαδυηεξ. Ίζςξ οπήνλακ ηα ελζθαζηήνζα εφιαηα 

ημο ιίζμοξ πμο έθενε μ πυθειμξ, μ μπμίμξ έλαρε ηα πάεδ ηαζ ημοξ ακηαβςκζζιμ-

φξ πμο οπμαυζημοκ ζοπκά ζηζξ ημπζηέξ ημζκςκίεξ. Ώοηυξ, ελάθθμο, ήηακ οπεφεο-

κμξ βζα ημ υηζ μζ βκςζημί, μζ βείημκεξ, μζ θίθμζ ήνεακ ακηζιέηςπμζ ηαζ ηυηε δμη ζ-

ιάζηδηακ ημ ήεμξ ηαζ δ ακενςπζά ημοξ. Ραναηηδνζζηζηή είκαζ δ ζζημνία πμο ιαξ 

δζδβήεδηε δ Θ. Θακςθάημο, ηδκ μπμία είπε αημφζεζ κα ζογδημφκ ζηδ βεζημκζά 

ηδξ: «Αομ κέμζ, Εηαθυξ ηαζ Έθθδκαξ, πμθφ θίθμζ, ιεηά ημ βοικάζζμ πήβακ κα ζπμ-

οδάζμοκ ζηδκ Εηαθία. Ζαζ ημοξ πνυθααε μ πυθειμξ. Λ Έθθδκαξ ήνεε ζηδκ Βθθάδα 

βζαηί επζζηναηεφεδηε ηαζ μ Εηαθυξ, θυβς ημο υηζ ήηακ θμζηδηήξ, έβζκε οπαλζςια-

ηζηυξ (ζημκ ζηαθζηυ ζηναηυ). ΐνίζημκηαξ εδχ ημ θίθμ ημο ηαζ ιάθζζηα ζηδκ Ώκηίζ-

ηαζδ, ημκ ηάθορε ηαζ ημ πθήνςζε ιε ηδ γςή ημο. Ομκ ζηυηςζακ μζ Γενιακμί».  
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Ζ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ ΡΝ ΞΙΖΘΠΚΝ  

 

Α. ΓΗΑΚΑΟΡΟΗΔΠ, ΑΞΔΟΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΝ ΔΞΗΠΗΡΗΠΡΗΘΝ   

πςξ ηαζ ζηδκ οπυθμζπδ πχνα1, μ πθδεοζιυξ ηδξ ΏπαΎαξ ακηζζηάεδηε ζημκ 

ηαηαηηδηή αιέζςξ ιεηά ηδκ ηαηάθδρδ ιε ηάεε ηνυπμ. Θζα αοευνιδηδ ακηίδναζδ 

ηςκ Μαηνζκχκ ζηδκ είζμδμ ηςκ Γενιακχκ ήηακ κα ηθεζζημφκ ζηα ζπίηζα ημοξ. 

πςξ ιαξ πενζβνάθεζ μ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ: «Αεκ πανμοζζαγυηακε (μ ηυζιμξ). 

Ζθεζζηά πανάεονα. Αεκ ιεηείπε. Ξακ ακηίδναζδ πνμξ ημκ ηαηαηηδηή. Λ ηυζιμξ 

δεκ ιζθμφζε…Ήηακ πνμαθδιαηζζιέκμξ, ελαθακζζιέκμξ. Θπήηακε πνμ ενήιςκ πυ-

θεςκ. Ζζ αοηυ ημοξ ηυζηζζε…Λ ηυζιμξ ηθείζηδηε ηαζ δεκ ηοηθμθμνμφζε βζα θυβμ-

οξ αζθαθείαξ ηαζ υηζ ήηακ έκα είδμξ  απμδμηζιαζίαξ». Ώπ΄ηζξ ακηζδνάζεζξ πμο δε-

ίπκμοκ ηα αζζεήιαηα ημο πθδεοζιμφ ημκ πνχημ ηαζνυ ηδξ ηαηάηηδζδξ ε ίκαζ δ 

ζηάζδ ημο ηαηά ημκ αμιαανδζζιυ ζηαθζηήξ κδμπμιπήξ ζημ θζιάκζ ηδξ Μάηναξ απυ 

ημοξ Ξοιιάπμοξ, ημκ Αεηέιανδ ημο ΄41. Ομ βεβμκυξ δεκ πνμηάθεζε θυαμ ζημοξ 

Μαηνζκμφξ αθθά αβςκία βζα ηδκ επζηοπία ηδξ επζπείνδζδξ. Γζ αοηυ ηαζ απμβμδηεφ-

ηδηακ υηακ δζαπίζηςζακ υηζ μζ ζοιιαπζηέξ αυιαεξ δεκ πέηοπακ ημ ζηυπμ ημοξ2. 

Δ πνχηδ ηαζ πζμ πζεζηζηή ακάβηδ βζα ακηίζηαζδ πνμηθήεδηε απυ ηδκ έθθε ζ-

ρδ πνεζςδχκ ζημκ πθδεοζιυ, βεβμκυξ πμο μδήβδζε ζε ελαεθίςζδ ηαζ εακάημοξ 

απυ πείκα. Λ αβχκαξ βζα επζαίςζδ λεπέναζε ηα υνζα ηδξ αοευνιδηδξ ακηίδναζδξ 

ηαζ ελεθίπηδηε ζε παθθασηυ αβχκα ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ ιε ηδ ζοιιεημπή απθχκ 

πμθζηχκ ηαζ ζοκδζηάηςκ. Βλάθθμο, δ έθθεζρδ ηνμθίιςκ (πμο μζ Γενιακμί εκηέπ-

κςξ απέδζδακ ζημκ απμηθεζζιυ ηςκ Άββθςκ) απμηεθμφζε ηαζ ιέζμ πίεζδξ βζα δμ-

ζζθμβζζιυ. Γζ αοηυ ηαζ ημ ΒΏΘ έδςζε ιεβάθδ ζδιαζία ζημ επζζζηζζηζηυ, πνμζπα-

εχκηαξ ιε ηδ δνάζδ ημο υπζ ιυκμ κα πνμζεθηφζεζ ημκ άιαπμ πθδεοζιυ αθθά ηαζ 

κα ακηζζηαεεί ζηζξ δοκάιεζξ ηαημπήξ ηαζ ζημοξ ζοκενβάηεξ ημοξ.  

Ξε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ ακαθενεήηαιε ζηζξ ηζκδημπμζήζεζξ ηςκ Μαηνζ-

κχκ ελαζηίαξ ημο πνμαθήιαημξ έθθεζρδξ ηνμθίιςκ. Λζ αοευνιδηεξ δζαιανηονίεξ 

                                           
1 Ξηδκ Ώεήκα παναηηδνζζηζηέξ ήηακ μζ απνμηάθοπηεξ εηδδθχζεζξ ζοιπάεεζαξ ηςκ πμθζηχκ πνμξ ημοξ 

ΐνεηακμφξ αζπιάθςημοξ ζηναηζχηεξ ηαζ δ πενζθνυκδζδ ηαζ επενυηδηα πμο έδεζπκακ πνμξ ημοξ ηαηαη-

ηδηέξ ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ, βεβμκυξ πμο πνμηαθμφζε ηδκ μνβή ημοξ. Ώκη.Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 
33-34, 134 – Ε. Ρμκδνυξ, (1984), ζ. 69-70.  
2 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ.39-40. 
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ελεθίπεδηακ ζε μνβακςιέκεξ απυ ημ ΒΏΘ μβηχδεζξ ζοβηεκηνχζεζξ πμθθχκ πζθζά-

δςκ πμθζηχκ, ιε ηφνζα αζηήιαηα ηδκ δζακμιή ααζζηχκ εζδχκ δζαηνμθήξ ηαζ  ηδκ 

πάηαλδ ημο ιαοναβμνζηζζιμφ. Μανά ηδκ δοκαιζηυηδηα ηςκ ηζκδημπμζήζεςκ  μζ ηα-

ηαηηδηέξ ακηέδναζακ ιάθθμκ οπμημκζηά, αθμφ ζημ ιεβάθμ ζοθθαθδηήνζμ ηδξ 

Μάηναξ, ημκ Ληηχανζμ ημο ΄43, πονμαυθδζακ απθχξ ζημκ αένα βζα κα δζαθοεεί 

ημ πθήεμξ. Δ, ηαηά βεκζηή μιμθμβία, δζαθθαηηζηή ζοιπενζθμνά ημοξ ίζςξ μθείθε-

ηαζ ζηδ βεκζηυηενδ ζηάζδ ηςκ Γενιακχκ απέκακηζ ζημ επζζζηζζηζηυ πνυαθδια απυ 

ημ 1943 ηαζ ιεηά, υηακ ηαηάθααακ υηζ μζ δφζημθεξ ζοκεήηεξ  γςήξ ημο πθδεοζιμφ 

εοκμμφζακ πνάλεζξ ακηίζηαζδξ ηαζ ημκ μδδβμφζακ ζημοξ ακηάνηεξ.  

Λ Ι. Ώκαζηαζυπμοθμξ ζοιιεηείπε ζε ηέημζεξ εηδδθχζεζξ δζαιανηονίαξ ηαζ 

ελδβεί απ΄ηδκ πθεονά ημο ηδ ζηάζδ ηςκ ηαηαηηδηχκ. «Θία απυ αοηέξ (ηζξ ηζκδ-

ημπμζήζεζξ) ήηακ υηακ πήβαιε Αδιανπία-Ιμιανπία βζα ημκ επζζζηζζιυ, κα ζηαια-

ηήζεζ δ επζζηνάηεοζδ…ηαζ δζάθμνα άθθα αζηήιαηα. Λζ ηαηαηηδηέξ έζηδζακ ηα πμ-

θοαυθα ηάης. Ιμιίγς υηζ ηάηζ έααθακ, αθθά δεκ είπαιε έηζζ απχθεζεξ ηέημζεξ, μφ-

ηςξ χζηε κα έπεζ ιείκεζ ζηδκ ικήιδ ιμο. Μάκημηε πεηοπαίκεζξ ηάηζ. Γζαηί ηαζ μ 

ηαηαηηδηήξ ήεεθε κα ιδκ έπεζ πμθθά ειπυδζα· ηαζ ηάεε ζοβηέκηνςζδ ή μηζδήπμηε 

άθθμ ήηακ ειπυδζμ βζ αοηυκ. Οδκ ακηίδναζδ δεκ ηδκ ήεεθε , βζαηί ζηδκ ακηίδναζδ 

απάκς απακημφζε ιε ημ ιοδνάθζμ ηαζ υπζ ιε ημ ζηυια». 

Ομ ίδζμ επζαεααζχκεηαζ ηζ απυ ηδ ζηάζδ πμο ηνάηδζακ μζ Γενιακμί ζηζξ η ζ-

κδημπμζήζεζξ βζα ημ επζζζηζζηζηυ πνυαθδια ζημ Ώίβζμ: παναημθμοεμφζακ ηδκ δζα-

δήθςζδ ηςκ πμθζηχκ «αιίθδημζ ηαζ πςνίξ κα ακηζδνμφκ». ιςξ έλζ ιένεξ ανβυηε-

να έηακακ ιπθυημ ζηα δθαθχκζα ηαζ ζοκέθααακ 60 μιήνμοξ1. Λ Ρ. Νμφπαξ είπε 

πάνεζ ιένμξ ζε ζοθθαθδηήνζμ πμο έβζκε ζηδκ πυθδ εκακηίμκ ηςκ ΐμοθβάνςκ. «Ή-

ιμοκα μιζθδηήξ ζημ λεκμδμπείμ ζηδκ πθαηεία Ώβ. Ηαφναξ ηαζ φζηενα απυ ηνεζξ 

ιένεξ ηνειάζηδηακ πέκηε αβςκζζηέξ. Ξηδ ζοβηέκηνςζδ πμο λένς δεκ οπήνπε απυ 

ιένμοξ ημοξ ηίπμηα. Αεκ ακηέδναζακ. ιςξ, φζηενα απυ ηνεζξ ιένεξ…Ξακ ακη ίπμ-

ζκα αέααζα. Οζ άθθμ;» 

Βηηυξ απυ ηζξ δζαιανηονίεξ βζα ημ επζζζηζζηζηυ, εηδδθχκμκηαζ ηαζ πμθθέξ 

απενβίεξ, μνβακςιέκεξ απυ ημ Βνβαηζηυ Ζέκηνμ ηαζ άθθεξ ζοκδζηαθζζηζηέξ μνβα-

κχζεζξ, ιε ιεβάθδ ζοιιεημπή ενβαγυιεκςκ, ηναπεγζηχκ, δδιμζίςκ οπαθθήθςκ, 

ενβαηχκ δζαθυνςκ ηθάδςκ ηθπ. Ζφνζα αζηήιαηα ήηακ δ αφλδζδ ιζζεχκ, δ δζακμ-

ιή ζοζζζηίμο ηαζ άθθςκ πνεζςδχκ. Θε ακάθμβα αζηήιαηα απήνβδζακ ηαζ μζ οπάθ-

θδθμζ ηδξ επζπείνδζδξ δθεηηνζζιμφ ημο «Γθαφημο», εκχ δδιυζζμζ ηαζ  δδιμηζημί 

οπάθθδθμζ πναβιαημπμίδζακ θεοηή απενβία πνμηεζιέκμο κα επεηηαεμφκ ηαζ ζε 

                                           
1 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 193 - Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 

399, 401-3.  
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αοημφξ ηα μζημκμιζηά ιέηνα πμο είπε θάαεζ δ Ζοαένκδζδ βζα ημοξ ζοκαδέθθμοξ 

ημοξ ηδξ Ώεήκαξ. Ξημ ενβμζηάζζμ Ώκαζηαζυπμοθμο πναβιαημπμζήεδηε ηνζήιενδ 

απενβία ιε μζημκμιζηά αζηήιαηα, πανά ηζξ απεζθέξ ημο ζδζμηηήηδ υηζ εα γδηήζεζ 

επέιααζδ ηςκ Εηαθχκ. Άθθεξ απενβίεξ βίκμκηακ ςξ ζοιπανάζηαζδ πνμξ ημοξ α-

πενβμφκηεξ ζοκαδέθθμοξ ημοξ ηςκ Ώεδκχκ.  

Θεβάθδ βεκζηή απενβία έβζκε ζηδκ Μάηνα ζηζξ 12 Ξεπηειανίμο ημο ΄43. Ξε 

μνζζιέκμοξ ηθάδμοξ ηνάηδζε μηηχ ιένεξ, εκχ ηα δζααήιαηα πνμξ ημοξ ζεφκμκηεξ 

πήνακ έκημκμ παναηηήνα: μζ απενβμί ηαηέθααακ αίαζα βζα 2 ½ χνεξ ημ δδιανπείμ 

ηαζ ιυκμ ιε ηδκ επέιααζδ ηςκ ηαηαηηδηχκ, μζ μπμίμζ ένζπκακ ιε ηα πμθοαυθα 

ζημοξ ζοβηεκηνςιέκμοξ, ακαβηάζηδηακ κα οπμπςνήζμοκ. Δ ίδζα απενβία έβζκε 

ηαζ ζημ Ώίβζμ ηαζ ακάβηαζε ημ Ιμιάνπδ κα επζζηεθεεί ηδκ πυθδ βζα κα ζοκμιζθή-

ζεζ ιε εηπνμζχπμοξ ηςκ ενβαημτπαθθήθςκ. Ώπμηέθεζια ηδξ ζοκάκηδζδξ ήηακ κα 

δμεεί ζημ Ιμιάνπδ ηαηάθμβμξ ιε μκυιαηα ζδζςηχκ πμο είπακ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ 

θαδζμφ, πνμηεζιέκμο κα ηαηαζπεεεί ηαζ κα πμοθδεεί ζε θμβζηή η ζιή1.  

Δ Βπμκίηζηδ εθδιενίδα «Ββενηήνζμ» ιαξ ιεηαθένεζ ζηδκέξ απυ δζαδήθςζδ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα απενβίαξ ημκ Ξεπηέιανδ ημο ΄43, πμο εηπθήζζμοκ βζα ηδκ ια-

πδηζηυηδηα ηαζ ηδκ ηυθιδ ηςκ δζαδδθςηχκ  ζε ηαεεζηχξ ηαημπήξ. «Οδκ Μέιπηδ ημ 

πνςί, ιάγεξ θαμφ ζοβηεκηνχεδηακ ζημ Θανηάημ ηαζ ηα θασηά ζοζζίηζα ηαζ πνμ-

πχνδζακ πνμξ ηδ Ιμιανπία. Ξηδκ μδυ Ζανασζηάηδ αζηοθφθαηεξ ιε ακηθίεξ εέθδ-

ζακ κα ειπμδίζμοκ ηδκ πμνεία ημοξ. Βπμκίηεξ ιαγί ιε ενβάηεξ ηαηέθααακ ηζξ ακ-

ηθίεξ ηαζ ημ θασηυ ηφια ζοκέπζζε ηδκ πμνεία πνμξ ηδ Ιμιανπία. Λ ακηζπνυζςπμξ 

ημο Ιμιάνπδ εέθδζε κα δχζεζ ιυκμ οπμζπέζεζξ ηαζ ημ πθήεμξ ημκ ακάβηαζε κα 

ιπεζ ιέζα, εκχ κέμζ ηαζ κέεξ έραθακ ημκ Βεκζηυ Όικμ. Θεηά μζ ζοβηεκηνςιέκμζ 

πήβακ ζημ Αδιανπείμ, υπμο μ δήιανπμξ εέθδζε κα δχζεζ ηζ αοηυξ ρεφηζηεξ εθπί-

δεξ. Αζαδδθςηέξ έζπαζακ ηζξ πυνηεξ ηαζ ιπήηακ ζημ βναθείμ. Λ Αήιανπμξ ηθείζ-

ηδηε ιε ημοξ ζοιαμφθμοξ ημο ζ΄έκα δςιάηζμ, εκχ μ ηυζιμξ πεημφζε απ΄ηα 

ιπαθηυκζα ή ηα πανάεονα υθα ηα ακηζηείιεκα πμο εφνζζηακ ζηα βναθεία. Δ αζηο-

κμιία εέθδζε κα ζοθθάαεζ ημοξ εονζζηυιεκμοξ ζηδ Αδιανπεία αθθά επεκέαδ μ θα-

υξ ηαζ ημοξ απεθεοεένςζε. ..Μνμξ ημ ηέθμξ ηδξ δζαδήθςζδξ πςνμθφθαηεξ πονμ-

αυθδζακ ηαζ πηφπδζακ ιε ηθμιπ ημκ ηυζιμ ιε απμηέθεζια ημ ζμαανυ ηναοιαηζζ-

ιυ δφμ απυ ημ πθήεμξ»2. 

Θε ακάθμβδ ιαπδηζηυηδηα, υπςξ ιαξ πενζβνάθεζ μ ΐ. Μνζμκάξ, έβζκε δ ηα-

ηάθδρδ ηδξ Ιμιανπίαξ, υπζ ιε επζζζηζζηζηά αζηήιαηα αθθά βζα κα αηονςεεί δ α-

                                           
1 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ.81, 84-6 – Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 152, 16-6-43 - Βθ. «Ένεοκα», αν. 
θ.1038/12-9-1943 – εθ. «Γςκηακά Ιεζάηα», αν.θ.30, 1-5-43. 
2 Βθ. «Ββενηήνζμ», αν.θ. 1, 23-9-43. 
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πυθαζδ επζζηνάηεοζδξ. Λ ίδζμξ, πνςηαβςκζζηήξ ζηα βεβμκυηα, εοιάηαζ: «Ξοιιε-

ηείπα ζηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Ιμιανπίαξ. Ξηζξ 5 Θάνηδ ημο ΄43 ήεεθακ κα ηάκμοκ ε-

πζζηνάηεοζδ αοημί. Βίπακ επζζηναηέρεζ υθδ ηδκ Βονχπδ. Ζαζ πέθηεζ μ ηθήνμξ κα 

πάκε παζδζά απυ ηδκ ΖΛΐΏ ηδξ Ώβίαξ Ονζάδαξ. Θαξ είπακε βζα ηδκ πζμ ιαπδηζηή 

μνβάκςζδ. Ια πάιε κα ηαηαζηνέρμοιε ηδ κμιανπία, δεδμιέκμο υηζ δεκ οπήνπακε 

ανπεία, βζαηί μζ ζηναημθμβίεξ είπακε ηαηανβδεεί ηαζ πήνακε ημοξ ηαηαθυβμοξ ηαζ 

ημοξ πήβακ ζηδ κμιανπία. Ζαζ πήβαιε κα ηαηαζηνέρμοιε ημοξ ηαηαθυβμοξ βζα κα 

ιδ ανίζημοκ άηνδ μζ Γενιακμί. Βίιαζ εη ηςκ ηνζχκ πμο ιπήηαιε ζηδ κμιανπία, 10 

ημ πνςί. Ξηδκ πυνηα έκαξ ηαναιμπζκζένμξ ηζ έκαξ αζηοκμιζηυξ. Ομοξ δίκμοιε ιζα, 

ημοξ πεηάιε ιέζα. Ζαζ ιπαίκμοιε ιέζα. ,ηζ ανίζηαιε ηα ηάκαιε θίιπα. Βκηςιε-

ηαλφ είπακ εζδμπμζδεεί μζ μνβακχζεζξ ηαζ ηαηαθεάκακε απ΄ηζξ ζοκμζηίεξ. Λπυηε 

ηάπμζα ζηζβιή αθέπμοιε 500 ακενχπμοξ έλς απ΄ηδ κμιανπία. Ξε ηάπμζα ζηζβιή, 

αημφς ιζα νζπή. Θζα ιμημζζηθέηα βενιακζηή είπε έκα ιοδνάθζμ απάκς ηαζ πηοπμ-

φζε ημκ ηυζιμ ζημ ραπκυ. Οναοιαηίζακε ηακά ηνζάνζ ηαζ ζημηχζακε ηάπμζμκε 

κμιίγς».   

Βηηυξ απ΄ημοξ ηαημίημοξ ηδξ πυθδξ ηαηαδοκαζηεφμκηακ ηαζ μζ αβνυηεξ, 

αθμφ, πένα απυ ημ παναηνάηδια, ήηακ οπμπνεςιέκμζ κα δζαεέημοκ ηα πνμσυκηα 

ημοξ (ηονίςξ ηδ ζηαθίδα) ζε παιδθέξ ηζιέξ, εκχ μζ ίδζμζ αβυναγακ ηα βεςνβζηά 

θάνιαηα πμθφ αηνζαά. Έηζζ ηζ αοημί μνβάκςζακ εηδδθχζεζξ δζαιανηονίαξ ζηδκ 

Μάηνα ηαζ ζημ Ώίβζμ. Ξηδκ Μάηνα, ιάθζζηα, ήηακ ηυζμ ελαβνζςιέκμζ χζηε απείθδ-

ζακ κα πεηάλμοκ απ΄ημ ιπαθηυκζ ημκ Ιμιάνπδ Οζάηςκα.  Ζαζ εδχ θάκδηε δ αθθδ-

θεββφδ ηαζ δ ακηίζηαζδ ηςκ Βθθήκςκ, αθμφ μζ πνχδκ αλζςιαηζημί ημο εθθδκζημφ 

ζηναημφ πμο επζθμνηίζηδηακ ημ παναηνάηδια απέηνοπηακ, υπςξ είδαιε, ηζξ 

πναβιαηζηέξ πμζυηδηεξ ηςκ παναβυιεκςκ πνμσυκηςκ 1. Ξοπκά μζ ελεβένζεζξ ηςκ 

αβνμηχκ εκακηίμκ ημο παναηναηήιαημξ πνμηαθμφζακ ηδκ επέιααζδ ηςκ ηαηαηηδ-

ηχκ, εκχ άθθμηε μζ ακηάνηεξ επεκέααζκακ αίαζα ηαζ ειπυδζγακ ημοξ θμνμεζζπνάη-

ημνεξ κα εηηεθέζμοκ ημ ένβμ ημοξ2.  

Μνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ζηδκ δζμνβάκςζδ ηαζ πναβιαημπμίδζδ υθςκ αοηχκ 

ηςκ ακηζδνάζεςκ έπαζγε ημ ΒΏΘ. Λ Ι. Ώκαζηαζυπμοθμξ πμο ζοιιεηείπε ζε πμθθέξ 

απυ αοηέξ θέεζ «… υθεξ μζ ηζκδημπμζήζεζξ οπμηζκμφκηακ απ΄ημ ΒΏΘ». Ώπυ ηδκ πε-

νζβναθή πμο δίκμοκ ηα δδιμζζμβναθζηά υνβακα ηςκ μνβακχζεχκ ημο ιπμνεί εφ-

ημθα κα ηαηακμήζεζ ηακείξ βζαηί οπήνλε ηέημζα ιαγζηυηδηα ζηζξ εηδδθχζεζξ. Λζ 

Βπμκίηεξ ηηοπμφζακ ηζξ ηαιπάκεξ ηαζ ηαθμφζακ ημ θαυ κα ζοιιεηάζπεζ ζηζξ δζα-

                                           
1 ΐ. Ηάγανδξ, ( 1989), η.Γ΄, ζ. 126, 86 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 191.  
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 166 - εθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 9154, 28-11-41 

- ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 86-87. 
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ιανηονίεξ. Ξπδιαηίγμκηακ ζοκενβεία Βπμκζηχκ πμο πήβαζκακ ζηα ζπμθεία, έηθεζ-

κακ ηα ιαβαγζά, πνμηνέπμκηαξ ηαηαζηδιαηάνπεξ ηαζ οπαθθήθμοξ κα ηαηέαμοκ ηζ 

αοημί. Ζαζ ζηζξ ηζκδημπμζήζεζξ ηςκ αβνμηχκ πάθζ ημ ΒΏΘ πνςημζηαημφζε, ηαθχκ-

ηαξ ημοξ κα ακηζζηαεμφκ ζηδ θμνμθμβία ηςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ «ιε ζοθθαθδ-

ηήνζα, δζαιανηονίεξ, υπθα, δνεπάκζα»1.   

 

Β. ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ ΚΔΠΑ ΑΞΝ ΡΝΛ ΔΝΟΡΑΠΚΝ ΡΥΛ ΔΘΛΗΘΥΛ ΔΞΔΡΔΗΥΛ  

Δ ακηίδναζδ ημο πθδεοζιμφ δεκ είπε ιυκμ ημ παναηηήνα ημο αβχκα βζα 

επζαίςζδ. Μμθφ ζφκημια ηαζ αθμφ ελαζθαθίζηδηακ ηάπςξ ηα απμθφηςξ ακαβηαία, 

μ αβχκαξ πήνε εεκζηυ πενζεπυιεκμ  ιε ζηυπμ κα πθήλεζ ημκ ηαηαηηδηή. Οδκ πνυ-

εεζή ημοξ αοηή μζ πμθίηεξ ηδκ έδεζπκακ ιε ηάεε ηνυπμ.  

Δ επζδίςλδ ηδξ απεθεοεένςζδξ βνήβμνα έζπνςλε ημοξ πζμ ακήζοπμοξ ζηδ 

δνάζδ. Έκαξ ηνυπμξ εηδήθςζδξ ημο παηνζςηζημφ θνμκήιαημξ ήηακ μ εμνηαζιυξ 

ηςκ εεκζηχκ επεηείςκ, πανά ηζξ νδηέξ απαβμνεφζεζξ ηςκ ηαηαηηδηχκ. Ξηδκ ΏπαΎα 

ιπμνεί κα ιδκ έπμοιε ηζξ πμθθαπθέξ εηδδθχζεζξ ηαζ ηα αζιαηδνά επεζζυδζα ηδξ 

Ώεήκαξ, υιςξ ηζ εδχ ηονζανπμφκ μ αοεμνιδηζζιυξ, δ γςκηάκζα ηαζ δ ιαγζηυηδηα 

πμο πήνακ μζ πνμπμθειζηέξ ηοπζηέξ ηαζ «ακμφζζεξ» βζμνηέξ2.  

Οα δφμ πνχηα πνυκζα, πμο δ ακηίζηαζδ ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ δεκ είπε μν-

βακςεεί, μζ εηδδθχζεζξ βίκμκηακ ηνοθά ζε ζπίηζα ιεηαλφ μιάδςκ Μαηνζκχκ παη-

νζςηχκ3. Θζα πνχηδ πνμζπάεεζα εμνηαζιμφ ηδξ 25δξ Θανηίμο έβζκε ημ ΄42. Λ 

«Ιεμθυβμξ» έηακε έηηθδζδ κα βζμνηάζμοκ μζ Μαηνζκμί ηδκ επέηεζμ «εεηζηά», δδ-

θαδή «ιέζα ζηδκ ροπή ημο μ ηαεείξ» ηαζ υπζ ιε ελςηενζηέξ πακδβονζηέξ εηδδθχ-

ζεζξ, αθθά θαίκεηαζ δεκ είπε απήπδζδ4. Βπεζδή μ ζδιαζμζημθζζιυξ ηςκ ηηδνίςκ ε ί-

πε απαβμνεοηεί απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ, μζ Μαηνζκμί ηνέιαζακ η ζξ ζδιαίεξ ιέζα ζηα 

ζπίηζα ημοξ. Λ εμνηαζιυξ πήνε ηαζ δδιυζζα δζάζηαζδ, ιε πνμηδνφλεζξ ημο ΒΏΘ 

πμο ιμζνάζηδηακ ζηδ Θδηνυπμθδ ηαζ ηδκ πνςημαμοθία βζα ζηεθάκςια ημο αβάθ-

ιαημξ ημο Γενιακμφ απυ ηα ιέθδ θζθμθμβζημφ ζοθθυβμο πμο ηζκήεδηακ ιέζς ακ-

ηζζηαζζαηχκ μνβακχζεςκ. Έηζζ μνβακχεδηε αζθκζδζαζηζηά ζοβηέκηνςζδ ζηδκ 

πθαηεία Πρδθχκ Ώθςκίςκ ιε ζηεθάκςια ημο αβάθιαημξ ημο Μαθαζχκ Μαηνχκ 

Γενιακμφ ηαζ ζπεηζηή ακηζζηαζζαηή μιζθία, πμο ηαηάθδλε ζημκ εεκζηυ φικμ αθθά 

ηαζ ζε ζοθθήρεζξ απυ ημοξ Εηαθμφξ. θδ δ εηδήθςζδ , μνβακςιέκδ απυ ημ ΒΏΘ 

                                           
1 Βθ. «Γςκηακά Ιεζάηα», αν.θ.-, 29-10-43 – εθ. «Ηεφηενμξ Θςνδάξ», αν.θ. 16, 25-5-44. 
2 Ζαηά ιία ενιδκεία, δ ζηάζδ αοηή μθείθεηαζ ηαζ ζηδκ ακάβηδ ηςκ ακενχπςκ ηδξ επμπήξ κα «βίκμοκ 

ηάηζ δζαθμνεηζηυ, ηάηζ ηαθφηενμ απυ αοηυ πμο ήηακ» ηαζ επζπεζνμφζακ κα ημ πεηφπμοκ ιέζα απυ ηα 

παηνζςηζηά ζδεχδδ. Γ. Θανβανίηδξ, (2003), ζ. 127. 
3 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ.211. 
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.70, 24-3-42. 
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ηαζ ηα ΟΒΑ (Οάβιαηα Βεκζηήξ Ανάζδξ), πνμηάθεζε έηπθδλδ ηαζ ζφβποζδ ζημοξ Ε-

ηαθμφξ, μζ μπμίμζ ηάθεζακ βζα ζφζηερδ ημοξ ζοκενβάηεξ ημοξ ηαζ απμθάζζζακ 

άιεζεξ ζοθθήρεζξ, εκχ επεκέαδ ηαζ δ Γηεζηάπμ1.  

Δ πνχηδ επέηεζμξ πμο βζμνηάζηδηε μνβακςιέκα ήηακ δ 25δ Θανηίμο ημο 

΄43. Οδ πνμκζά αοηή δ Ώκηίζηαζδ είπε επεηηαεεί ζημ κμιυ ηαζ, πανά ηζξ νδηέξ 

απαβμνεφζεζξ ηςκ ηαημπζηχκ ανπχκ, ημ ΒΏΘ ήηακ απμθαζζζιέκμ κα βζμνηάζεζ 

ηδκ εεκζηή επέηεζμ. Έηζζ μνβάκςζε ζδιακηζηή θασηή ηζκδημπμίδζδ. Ξηδκ Μάηνα 

πήνακ ιένμξ ηαζ ιέθδ ηςκ ΟΒΑ ιε δζηέξ ημοξ πνμηδνφλεζξ2. Λ εμνηαζιυξ πνμεημζ-

ιάζηδηε ιε ζοκεήιαηα ζημοξ ημίπμοξ ηαζ πνμηδνφλεζξ πμο ιμζνάζηδηακ απυ ηδ 

κεμθαία πακημφ, αηυια ηαζ ζηδκ ηαναιπζκζενία. ΐέααζα , μζ Εηαθμί θνυκηζζακ κα 

λεζηίζμοκ πμθθέξ απυ ηζξ ημζπμημθθδιέκεξ πνμηδνφλεζξ ηαζ κα ιαγέρμοκ ανηεηέξ 

απυ αοηέξ πμο είπακ νζπηεί ζημοξ δνυιμοξ. Οδκ διένα ηδξ βζμνηήξ έβζκε δμλμθμ-

βία ζηδ Θδηνυπμθδ ιε ηδ ζοιιεημπή εηπνμζχπςκ ζοθθυβςκ, ζςιαηείςκ ηαζ άθ-

θςκ επζζήιςκ. Ώπυ εηεί λεηίκδζε βζα ηα δθά Ώθχκζα ιζα δζαδήθςζδ δέηα  πζθζά-

δςκ θαμφ, υπςξ ακαθένεηαζ. Έκα ιένμξ ηδξ δζαδήθςζδξ ηαηεοεφκεδηε πνμξ ημ 

άβαθια ημο Μαθαζχκ Μαηνχκ Γενιακμφ, έραθθε ημκ εεκζηυ φικμ, αθθά δζαηυπδηε 

αίαζα. Δ εθθδκζηή αζηοκμιία ήηακ εζδμπμζδιέκδ, αθθά ακηέδναζε ζπαζιςδζηά. 

Μανυηζ ανζζηυηακ ζε βεκζηή επζθοθαηή εηείκδ ηδκ διένα, μζ εμνηαζηζηέξ εηδδθχ-

ζεζξ «δζαζπάζηδηακ» ζημ άβαθια ημο Γενιακμφ ηαζ ζηα δθά Ώθχκζα, ιε απμηέ-

θεζια κα ιδκ ιπμνέζεζ κα ηζξ απμηνέρεζ. Ξφιθςκα ιε πθδνμθμνίεξ, μνζζιέκμζ 

αζηοκμιζημί δεκ ειπυδζζακ ημ πθήεμξ κα πνμπςνήζεζ  ηζ αοηυ θαίκεηαζ κα ζοκέ-

ααθε ζηδκ επζηοπία ηδξ εηδήθςζδξ. Έηζζ πνεζάζηδηε δ αμήεεζα ηδξ ηαναιπζκζενίαξ 

βζα ηδκ δζάθοζδ ημο πθήεμοξ, φζηενα απυ ηηοπήιαηα ηαζ ζοθθήρεζξ πμθζηχκ. Μα-

νυηζ ηα βεβμκυηα πήνακ ηέημζα έηηαζδ, μ ημπζηυξ ηφπμξ ηα απμζζχπδζε3.  

Μανυιμζα βζμνηάζηδηε ηαζ δ 28δ Ληηςανίμο ημο ΄43. Άνπζζε ιε δμλμθμβία, 

μιζθίεξ ζηδ ιδηνυπμθδ ηαζ ηαηάεεζδ ζηεθακζχκ , ιε ζοιιεημπή πζθζάδςκ πμθζηχκ 

ηαζ πνμελάνπμκηεξ ημοξ ακαπήνμοξ ημο πνυζθαημο εθθδκμσηαθζημφ πμθέιμο, πα-

νά ηζξ επζεέζεζξ ηςκ Εηαθχκ εκακηίμκ ημο πθήεμοξ . Ξηα «εθεφεενα» πςνζά ηδξ 

Βθθάδαξ ηαζ ζηα «θδιένζα» ηςκ ακηανηχκ δ επέηεζμξ βζμνηάζηδηε ιε ηζξ ακάθμβεξ 

ηζιέξ, πςνίξ ημ θυαμ ηςκ ηαηαηηδηχκ4.  

Ξημ Ώίβζμ, ζηδ βζμνηή ηδξ 25δξ Θανηίμο ημο ΄43, ημ ΒΏΘ θνυκηζζε βζα ηδκ 

                                           
1 Ο.Ξηαεάημξ, (1996), ζ. 170-172 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ.216 - Α. Ηάβανδξ, (1946), 
ζ.43-44 – Ώ.Μαπακδνέμο, (π.π),. 16. Δ πνςημαμοθία δζμνβάκςζδξ απυ ημ ΒΏΘ ηςκ εηδδθχζεςκ ηςκ 

δφμ πνχηςκ πνυκςκ αιθζζαδηείηαζ απυ μνζζιέκεξ πδβέξ, εεςνχκηαξ υηζ εηείκμ ήηακ πμο μδδβμφκηακ, 
ςξ έκα ζδιείμ, απυ ημκ εενιυ παηνζςηζζιυ ηςκ Βθθήκςκ. M.Mazower, (1994), ζ. 132. 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.188-89 – Ώ.Μαπακδνέμο, (π.π), ζ. 32. 
3 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ.214, 216-7 - ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 103-4 - Μ. Θμφημ-
οθαξ, (2004), ζ.334 – Ώ.Μαπακδνέμο, (π.π), ζ.31-32 – Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 72, 25-3-43. 
4 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 127 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ.211- 3. 
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εκδιένςζδ ηςκ πμθζηχκ ηαζ πήνε ηζξ απαναίηδηεξ  πνμθοθάλεζξ, χζηε κα ιδκ ο-

πάνλμοκ εφιαηα απυ ηδκ ακηίδναζδ ημο ηαηαηηδηή. πςξ ιαξ θέεζ μ Ώ. Θμοββμ-

θζάξ: «Λ εμνηαζιυξ ηδξ 25δξ Θανηίμο είπε νδηά ηαζ ηαηδβμνδιαηζηά απαβμνεοηεί 

απυ ηζξ ηαημπζηέξ ανπέξ. Άθθδ υιςξ απυθαζδ είπακ πάνεζ μζ μνβακχζεζξ. Οα ιέθδ 

ηδξ ΒΜΛΙ Ώζβίμο ζδζαίηενα είπακ απμθαζίζεζ υηζ ιε ηάεε ηνυπμ πνέπεζ ημ δνχμ 

ζηα δθά Ώθχκζα ηαζ δ πνμημιή ημο Ώ. Ηυκημο  ζημ ζενυ ηδξ Φακενςιέκδξ κα 

ανεεμφκ ζηεθακςιέκα. Οα δφμ δνχα ζηεθακχεδηακ απυ ημοξ Βπμκίηεξ ηδξ επμ-

πήξ». Μανάθθδθα, μ ιδηνμπμθίηδξ Θευηθδημξ, πμο είπε ζηεκέξ ζπέζεζξ ιε ημκ επζ-

ηεθαθήξ ηςκ ακηανηχκ ηδξ πενζμπήξ Α. Θίπμ, επέηνερε κα δζαααζηεί ημ άββεθια 

ημο ΒΏΘ, ιεηά απυ ηδ δζηή ημο παηνζςηζηή μιζθία πμο δεκ δίζηαγε κα ζοκδέζεζ ηα 

βεβμκυηα ημο ΄21 ιε ημ ηαημπζηυ ηαεεζηχξ. Λ Α. Θίπμξ πμο ήηακ πανχκ πενζβ-

νάθεζ ζημ διενμθυβζυ ημο: «Λ δεζπυηδξ Ώζβζαθείαξ Θευηθδημξ, ζηζξ 25 Θανηίμο 

ημο ΄43, ακέπηολε απυ άιαςκμξ ηδξ Θδηνυπμθδξ Ώζβίμο ημ άνενμ ηδξ εθδιενίδαξ 

ιαξ «Βθεοεενία»1. Ξε ηάπμζα ζηζβιή παηνζςηζηήξ ελάνζεςξ απμηεζκυιεκμξ πνμξ ημ 

εηηθδζίαζια έθεβε: «Ια δ θεοηενζά ιαξ, ένπεηαζ, ηδ αθέπς...Ξημκ θοιπμ, ζημκ 

Μανκαζζυ, ημκ Ρεθιυ, ζημκ Οαΰβεημ. Ζαζ ήηακε ηέημζα δ ζοβηίκδζή ημο πμο ιε-

ηαδυεδηε απ΄άηνμο ζε άηνμ ζημ θαυ ηδξ πμθζηείαξ». Αεκ επεκέαδζακ εηείκδ ηδκ 

χνα δ αζηοκμιία ή μζ Εηαθμί. Λζ ηεθεοηαίμζ εζδμπμζήεδηακ θίβμ ιεηά ηα βεβμκυηα 

απυ ζοκενβάηεξ ημοξ πμο ήηακ πανυκηεξ ζηδκ εηηθδζία ηαζ ηδκ ίδζα ιένα ηάθε-

ζακ ημκ Αεζπυηδ ζε απμθμβία. ιςξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδ ζηάζδ ηδξ αζηοκμιίαξ 

ζηδκ Μάηνα, ηα ζηεθάκζα πμο ηαηαηέεδηακ ζημ δνχμ ηζαθαπαηήεδηακ απυ πς-

νμθφθαηεξ ηαζ, υηακ ημοξ γδηήεδηε μ θυβμξ απυ Ώζβζχηεξ, πνμθαζίζηδηακ υηζ εη-

ηεθμφζακ εκημθέξ ακςηένςκ2.  

Ομ 1944, επί βενιακζηήξ απμηθεζζηζηά ηαημπήξ, μ εμνηαζιυξ ηδξ εεκζηήξ 

επεηείμο ηδξ 25δξ Θανηίμο έβζκε ιε ηδκ πανμοζία ηδξ ζηναηζςηζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ 

δβεζίαξ ηαζ ιε ζδιαζμζημθζζιυ ζπζηζχκ ηαζ ηαηαζηδιάηςκ, αθμφ μζ Γενιακμί δεκ 

απαβυνερακ ηζξ εηδδθχζεζξ υπςξ έηακακ μζ Εηαθμί. Σζηυζμ, μζ πμθίηεξ πμο ηαεμ-

δδβμφκηακ απ΄ημ ΒΏΘ απείπακ απυ ημκ επίζδιμ εμνηαζιυ, εκχ ζηζξ «εθεφεενεξ 

πενζμπέξ» μνβακχεδηακ ηάεε είδμοξ εμνηαζηζηέξ εηδδθχζεζξ: μιζθίεξ, εεαηνζηέξ 

παναζηάζεζξ, ηναβμφδζα3.  

Οδ ιμκαδζηή ιανηονία βζα ημκ εμνηαζιυ ηδξ ενβαηζηήξ Μνςημιαβζάξ επί 

ηαημπήξ ιαξ δίκεζ δ Β.Οζμφηδ: «Δ μνβάκςζδ (ΒΏΘ) ηδξ Μάηναξ εημζιαγυηακ κα 

                                           
1 Ώθθμφ μ Α. Θίπμξ βνάθεζ: «Ομ ηφνζμ άνενμ ημο θφθθμο ημο πανάκμιμο ηφπμο ιαξ δεκ εα εφνζζηε 

ηαθφηενμ ενιδκεοηή απυ ημ Αεζπυηδ». πεν. Βεκζηή Ώκηίζηαζδ, η.6, 12-1963. 
2 Μ.Νμδάηδξ, (1999), ζ.63-4 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.188-89 – ΏΞΖΕ, αν-
πείμ ΒΑΏ, Φ. 247. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 72, 25-3-44 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ.217. 
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βζμνηάζεζ ηδκ Μνςημιαβζά (ημ ΄42) ηαζ μζ Ώηνμκαοπθζχηεξ είπακε ζηείθεζ ιζα θς-

ημβναθζμφθα, ηυζδ δα, ιε ηα μκυιαηα ηςκ μηηχ Ώηνμκαοπθζςηχκ ηαζ απυ ηάης 

έβναθε: «Φίθμζ, θάβαιε ηζξ ζάνηεξ ιαξ. Οχνα ηνχιε ηα ηυηαθά ιαξ. ΐμδεήζηε 

ιαξ». Ζζ αοηή ηδ θςημβναθία ηδκ ηάκαιε ηθζζέ, δ μνβάκςζδ αέααζα, ηαζ αβάγαιε 

πνμηδνφλεζξ … βζα κα ιμζναζημφκ μζ πνμηδνφλεζξ ηδκ Μνςημιαβζά. Έηζζ κα βζμν-

ηαζηεί δ Μνςημιαβζά…». 

  

Γ. ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ ΡΥΛ ΞΝΙΗΡΥΛ   

Λζ πμθίηεξ έδεζπκακ ηαεδιενζκά ηδκ ακηίεεζή ημοξ ζημοξ ηαηαηηδηέξ ηαζ ιε 

πμθθμφξ ηνυπμοξ, μνζζιέκμζ απυ ημοξ μπμίμοξ θακενχκμοκ ελαζνεηζηή εθεονεηζ-

ηυηδηα, οπμηζκμφιεκδ απυ ημ πάεμξ ημοξ κα εηθνάζμοκ  ακηίδναζδ ζε υζμοξ ο-

πμκυιεοακ ηδ γςή ημοξ. Αεκ έπακακ εοηαζνία κα πθεοάζμοκ ημοξ ηαηαηηδηέξ. Έη-

ζζ, ηάπμζμζ ιεηέηνερακ ηα ζοκεήιαηα ηςκ Εηαθχκ ζημοξ ημίπμοξ απυ ―Vinceremo‖ 

(εα κζηήζμοιε) ζε ―Vedremo‖ (εα δμφιε), πνμηαθχκηαξ ημ βέθζμ ζημοξ Μαηνζκμφξ 

αθθά ηαζ ηδκ ζηακμπμίδζδ υηζ δ πνμπαβάκδα ζηνάθδηε εκακηίμκ ημοξ. Ομ διενμ-

θυβζμ ηδξ Θ. Θακςθάημο ιαξ ιεηαθένεζ ημ ηθίια πμο δδιζμονβμφκηακ απυ ηζξ ηα-

εδιενζκέξ ακηζζηαζζαηέξ πνάλεζξ: «Βθδιενίδεξ ηαζ ναδζυθςκμ ζημνπίγμοκ πακημφ 

ηδκ απαίζζα είδδζδ. Έηνοαε υπθα. Έημρε ηαθχδζα. Έηθερε αεκγίκδ. Έανζζε ημκ 

Φφνεν. Μνμέααθεκ ακηίζηαζζκ. Βζξ εάκαημκ»1. 

Ώκαθενεήηαιε, ήδδ, ζημκ πθεοαζηζηυ ηνυπμ οπμδμπήξ ηςκ Εηαθχκ ηδκ 

πνχηδ ιένα ηδξ άθζλήξ ημοξ ζηδκ Μάηνα. Θε ακάθμβδ δζάεεζδ δ πανέα ημο Ώ. 

Μνζμκά, υπςξ είδαιε, αημθμφεδζε «ηαηά βνάιια» ηδκ εκημθή ηςκ Εηαθχκ κα πα ζ-

νεημφκ ημκ ζημπυ νςιασζηί, ιέπνζ πμο ελεοηέθζζακ ηδ δζαηαβή. Οδκ ακηίδναζή 

ημοξ έδεζλακ ηαζ ανηεημί ηάημζημζ ηςκ Ζαθαανφηςκ ζηδκ οπμπνεςηζηή απυδμζδ 

ηζιήξ ζηδκ ζηαθζηή ζδιαία. Λ Α. Θίπμξ ακαθένεζ ζπεηζηά ζημ διενμθυβζυ ημο: 

«Θοιάιαζ, βζα κα απμθφβς, ηαηά ηδκ οπμζημθή ηδξ ζδιαίαξ ηςκ ζηδκ ηεκηνζηή 

πθαηεία, κα ζδηχκμιαζ υνεζμξ έθεοβα θίβμ πνζκ ιε ηδκ πανέα ιμο. Ομ πανάδεζβια 

αοηυ ημ αημθμφεδζακ ηάιπμζμζ άθθμζ. Ζαζ ηείκδ ηδκ χνα θεφβαιε μιάδεξ -μιάδεξ 

ηαηά η΄αιπέθζα ή ηαηά ημ πμηάιζ»2.  

Δ ακηζζηαζζαηή δζάεεζδ ηςκ πμθζηχκ εηδδθςκυηακ ζοπκά ςξ άνκδζδ κα 

ζοιιμνθςεμφκ ζηζξ εκημθέξ ηςκ ηαηαηηδηχκ. Έηζζ, πανά ηζξ νδηέξ απαβμνεφζε-

ζξ, πμθθμί άημοβακ ναδζυθςκα πμο είπακ ηνφρεζ ζε απίεακα ιένδ ηαζ δζέδζδακ ηζξ 

                                           
1 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 59-60, 162. 
2 ΒΗΕΏ, ανπείμ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμο, Φ.8.8 – ΏΞΖΕ, ανπείμ ΒΑΏ, Φ. 247. 
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εζδήζεζξ ηαζ ζε άθθμοξ, πνμθμνζηά ή ιε θοθθάδζα πμο ηφπςκακ 1. «Ξαθέζηενδ εζ-

ηυκα ημο ηζ ζοκέααζκε ιε ηδκ απυηνορδ ηςκ ναδζμθχκςκ ηαζ ηδ δζάδμζδ ηςκ ε ζ-

δήζεςκ ιαξ δίκμοκ μζ ζοκμιζθδηέξ ιαξ. «Βνπυζακηε απυ ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ χ-

νεξ», δζδβείηαζ μ ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμξ, «βζα κα ιδ θακεί ακ ιαξ παναημθμοεμφ-

ζακε, θίθμζ ημο παηένα ιμο, έκαξ εη ηςκ μπμίςκ ήηακ αζηοθφθαλ εκ εκενβεία. 

Βνπυζακηε έκαξ ζηζξ έλζ, άθθμξ ζηζξ επηά, άθθμξ ζηζξ μηηχ, λένς βς, βζα 

κ΄αημφζμοιε BBC ηδκ εθθδκζηή εηπμιπή, ζηα αναπέα ηφιαηα, ζηζξ εκκέα βζα πα-

νάδεζβια. Ζαζ αημφβαιε ηαζ ιεηά ηυπαζνκε ηαζ είπε ιζα ηαηαπαηηή ηάης απυ ηζξ 

ζηάθεξ, ηάπμζμ ζηαθμπάηζ ηθπ. ηαζ ηυπςκε εηεί. Γζαηί ειείξ είπαιε δεπηεί ζημ ζπ ίηζ 

ηνεζξ θμνέξ έθεβπμ, επεζδή ήιαζηε ακηζπνυζςπμζ ηδξ Philips, πανυθμ πμο είπε 

παναδχζεζ μ παηέναξ ιμο ηέζζενα ή πέκηε ναδζυθςκα. Ζζ επεζδή είπακ ένεεζ δομ-

ηνεζξ θμνέξ θμαυιαζηακ. Μανυθα αοηά οπήνπε έκα ηαζ αημφβαιε».  

Ώηυια πζμ εθεονεηζηυξ ζηδκ ηνορχκα ημο ναδζμθχκμο ήηακ μ παηέναξ ημο 

ΐ. Ξςηδνπυπμοθμο. «Βίπε ηνοθυ ναδζυθςκμ. Ουπε εκημζπίζεζ ζημκ ημίπμ εκυξ δς-

ιαηίμο εζςηενζημφ, ιζαξ απμεήηδξ. Θπνμζηά είπε αάθεζ αανέθζα ιε ζηάνζ πμο ε ί-

παιε, βζαηί έηακε ηζξ πνμιήεεζεξ, ηζ εηεί είπε έκα ζφνια. Ζαηαθθήθςξ ιεηαηζκμφζε 

ηζ αοηυ άκμζβε ηδ βναιιή, παιδθυ ηυκμ, ηζ έααγε έκα πςκί, έκα θμφηζ βζα κα ημ 

αημφεζ. Ζζ οπήνπε ηίκδοκμξ εάκαημξ…Ξημ απάκς πάηςια έιεκε έκαξ Γενιακυξ 

πμο είπε επζηάλεζ ημ ζπίηζ».   

Δ Θ. Θακςθάημο ηαηαεέηεζ ηδκ ειπεζνία ηδξ ζηδκ δζάδμζδ ηςκ εζδήζεςκ 

ημο ναδζμθχκμο: «Έκα ιεβάθμ ηδξ Ώκηίζηαζδξ ήηακ υηζ ιαξ ηναημφζε εκήιενμοξ 

ιε ημ ιοζηζηυ ηφπμ… Μνέπεζ κα ημκίζεηε ημ ιεβάθμ νυθμ πμο παίγακε ηα παζδζά 

ιε ηα πανάκμια ναδζυθςκα. Θαξ πενκμφζακε ημ δεθηίμ ημο BBC ηυηε ή αημφβακε 

επίζδξ Μανίζζ, Ημκδίκμ, Θυζπα, ηναημφζακ ηα δεθηία, ηα θένκακε ζ΄ειάξ ηα ημ-

νίηζζα ηαζ ηα νίπκαιε ζηζξ πυνηεξ. Ώοηή ήηακ δ πνχηδ -πνχηδ ακηίζηαζδ». Άθθμζ 

πμθίηεξ ιπμνεί κα ιδκ εκενβμπμζήεδηακ ζημ ακηάνηζημ αθθά πήνακ ιένμξ ζηδκ 

Ώκηίζηαζδ ιε ημκ ηνυπμ ημοξ. Λ Ώ. Θμοββμθζάξ ιζθά βζα ζοββεκή ημο ζημ Ώίβζμ μ 

μπμίμξ ιαγί ιε άθθμοξ «άημοβακ ναδζυθςκμ ηαζ ημ δίκακε ηζ έαβαζκε δεθηίμ».  

Δ ακηίζηαζδ ηαηά ημο ηαηαηηδηή δεκ είπε ιζα ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή. Μνμ-

ζακαημθζγυηακ πάκηα ζε υ,ηζ ημκ έαθαπηε, ημκ ελυνβζγε, ημο πνμηαθμφζε πνυαθδ-

ια. Δ αμήεεζα πμο πνμζέθενακ Μαηνζκμί ζε δζςηυιεκμοξ Βαναίμοξ ή ζε Εηαθμφξ 

ζηναηζχηεξ ιεηά ηδκ ζοκεδημθυβδζδ είπε ηζ αοηή ηδ δζάζηαζδ. «Δ ιμκαδζηή εο-

πανίζηδζδ πμο εα έπς είκαζ δ ζηακμπμίδζδ υηζ έζςζα έκα άκενςπμ απυ ηα κφπζα 

ηςκ Γενιακχκ», είπε μ δεηαελάπνμκμξ ημονέαξ υηακ έζςζε ηδ γςή ημο Βαναίμο 

                                           
1 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ.36. 
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Ώ.Ώνιάκημ1. «Ζάηζ πμο ελυνβζγε ημοξ Γενιακμφξ ήηακ ανεζηυ ζημοξ Έθθδκεξ», 

θέεζ μ Ι.Ζ. βζα ηδ αμήεεζα πμο πνμζέθενακ ζημοξ Εηαθμφξ ζηναηζχηεξ  ιεηά ηδκ 

ζοκεδημθυβδζδ.  

Μμθθέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηαεδιενζκή ακηζζηαζζαηή δνάζδ ημο πθδεοζ-

ιμφ έπμοιε απυ ηδκ πενζμπή ηδξ Ώζβζαθείαξ. Ξηδ πανημπμζία Ώζβίμο μζ οπάθθδθμζ 

άημοβακ ηνοθά απυ ημ ναδζυθςκμ ημο ενβμζηαζίμο ημοξ απαβμνεοιέκμοξ ζηαε-

ιμφξ ΖαΎνμο, Θυζπαξ, BBC. Θεηά έβναθακ ηζξ εζδήζεζξ ηαζ ιε πμθφβναθμ ηζξ ηφ-

πςκακ ζε εθδιενίδα. Ομ ενβμζηάζζμ ηδξ Ρανημπμζίαξ Ώζβίμο ηαζ ηα βναθεία ηδξ 

ΜΒΞ (Μακαζβζάθεζα Έκςζδ Ξοκεηαζνζζιχκ) οπήνλακ ηυπμζ ζοκακηήζεςκ ηαζ ιεηά-

δμζδξ εζδήζεςκ, ιέζς ηδξ πμθοβνάθδζδξ εθδιενίδςκ2. «Ομ «Ββενηήνζμ» θέκε 

υηζ εηεί ηοπςκυηακ. Ββχ εοιάιαζ ζοβηεκηνχζεζξ ζηδκ ΜΒΞ, υπμο ήζακηε αλζυθμ-

βμζ άκενςπμζ ημο Ώζβίμο, υπζ άνπμκηεξ, αθθά ειπμνεουιεκμζ, οπάθθδθμζ», ακαθέ-

νεζ μ Ώ. Θμοββμθζάξ. Λ Ρ. Νμφπαξ επζζδιαίκεζ ηάηζ ζδιακηζηυ, πμο δείπκεζ πςξ 

αοηή δ μνβακςιέκδ δνάζδ ζηδ Ρανημπμζία ήηακ αοευνιδηδ ηαζ πνμδβήεδηε ηςκ 

ακηζζηαζζαηχκ μιάδςκ: «Ώπυ ημ 1942 ανπίκζζακ μζ πνχηεξ ηζκήζεζξ ζημ ενβμζηά-

ζζμ ηδξ Ρανημπμζίαξ. Δ ηίκδζδ αοηή πνμςεμφκηακ ααζζηά απυ ακενχπμοξ μζ μπμ ί-

μζ είπακ ημιιμοκζζηζηυ πανεθευκ αθθά ηζ απυ ακενχπμοξ μζ μπμίμζ δεκ είπακε. 

Ήζακηε παηνζχηεξ, είπακε θζθεθεφεενεξ ακηζθήρεζξ ηαζ ζζβά -ζζβά, πνζκ αηυια ημ 

ΒΏΘ επζζήιςξ ημπμεεηδεεί, πνζκ απ΄ημ ΒΏΘ ζοβηνυηδζακ μιάδεξ δνάζδξ. Ώο-

ευνιδηεξ ηζκήζεζξ, μζ μπμίεξ εκζςιαηχεδηακ υθεξ ζημ ΒΏΘ».   

Ώκηζζηαζζαηή πνάλδ εεςνήεδηε ηαζ δ πνςημαμοθία ηδξ θζθανιμκζηήξ Ώζβίμο 

κα παίλεζ εμνηαζηζημφξ ζημπμφξ ηδκ Μνςημπνμκζά ημο ΄42, πανά ηζξ απαβμνεφζε-

ζξ ηςκ Εηαθχκ. Οα ιέθδ ηδξ ηαζ μ οπεφεοκμξ ζοκεθήθεδζακ ηαζ ιυκμ φζηενα απυ 

πμθθέξ ιεζμθααήζεζξ αθέεδηακ εθεφεενμζ3. Βπίζδξ, ημ Μάζπα ημο ΄44, νίπηδηακ 

απυ ημ ηαιπακανζυ ηδξ Φακενςιέκδξ ζημ Ώίβζμ θοθθάδζα ιε ηδ θνάζδ «Ξφκημιδ 

Ώκάζηαζδ ΒΏΘ», πςνίξ, ςζηυζμ, κ΄ακηζδνάζμοκ μζ Γενιακμί4.   

Ώπθμί πμθίηεξ, ζοπκά ιέζα απυ ηδ δμοθεζά ημοξ, πνμζπαεμφζακ κα επζθέ-

νμοκ ηάπμζμ ιζηνυ ή ιεβαθφηενμ πθήβια ζημοξ ηαηαηηδηέξ , αμδεχκηαξ ιε υπμζμκ 

ηνυπμ ιπμνμφζακ ηδκ Ώκηίζηαζδ. Ζάπμζμζ Ώζβζχηεξ, βζα κα ελαζθαθίζμοκ ηα πνμξ 

ημ γδκ, ενβάγμκηακ ζημοξ δνυιμοξ πμο έθηζαπκακ μζ Εηαθμί. ιςξ, ζηυπζια δεκ 

απέδζδακ ζηδ δμοθεζά ημοξ ηαζ μζ επζηεθαθήξ Έθθδκεξ ημοξ ηάθοπηακ. Ώηυιδ, υ-

ζμζ ενβάγμκηακ ςξ αββανεία βζα ηα αιοκηζηά ένβα ηςκ Εηαθχκ ζηδκ πενζμπή ηςκ 

                                           
1 M. Matsas, (1997), ζ. 293-4. 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 54, 170-1 – ΏΞΖΕ, ανπείμ ΒΑΏ, Φ. 247. 
3 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 40-41. 
4 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 504. 
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Ζαθαανφηςκ ημ ανάδο παθμφζακ υ,ηζ έθηζαπκακ ημ πνςί ή έηθεαακ ηα οθζηά. Λζ 

Εηαθμί ζημπμί πμο έιεκακ ηδ κφπηα δεκ ιπμνμφζακ κα ανμοκ ημοξ οπαίηζμοξ1. Λζ 

ενβαγυιεκμζ ζηδκ επζζηεοή δνυιςκ ή ζε αββανείεξ βζα ημοξ ηαηαηηδηέξ, εηηυξ 

ημο υηζ θνυκηζγακ κα ιδκ απμδίδμοκ ζηδκ ενβαζία ημοξ, υηακ άημοβακ ηάηζ εκδζ-

αθένμκ ιεηέδζδακ ηζξ εζδήζεζξ ηαζ εζδμπμζμφζακ ηα ιέθδ ηδξ Ώκηίζηαζδξ2. Λζ ζζ-

δδνμδνμιζημί αμδεμφζακ ζηδκ ιεηαθμνά αθθδθμβναθίαξ, υπθςκ ηαζ ακηζζηαζζα-

ημφ οθζημφ, ηδκ θοβάδεοζδ πνμζχπςκ, εκχ έδζκακ ηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ ιεηα-

ηζκήζεζξ ηςκ επενχκ ιε ηνέκα3. Λ Ώ. Θμοββμθζάξ εοιάηαζ θίθμ ημο, ενβαγυιεκμ 

ζηδ Ρανημπμζία Ώζβίμο, μ μπμίμξ ηαεδιενζκά παναημθμοεμφζε ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ 

αοημηζκήηςκ ηαζ ηςκ ηακηξ ηςκ Γενιακχκ ηαζ έζηεθκε ηζξ πθδνμθμνίεξ ημο ζημοξ 

ακηάνηεξ. Λ επμκίηδξ ΐ. Ζεπνδκζάξ, πμο δμφθεοε, υπςξ ιαξ θέεζ, ζε δζάθμνεξ αμ-

δεδηζηέξ δμοθεζέξ ζημκ ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ ηδξ Ώπαβζάξ , ζοβηέκηνςκε πθδνμ-

θμνίεξ απυ Γενιακμφξ ηαζ Εηαθμφξ ηαζ ηζξ πνμςεμφζε ζημ αμοκυ.  

Ξε ιοζηζηέξ ζοκακηήζεζξ πμο βίκμκηακ ζε ηαθεκεία ή ζπίηζα, ιε ηδκ πνμζ-

πμίδζδ υηζ πανημπαίγμοκ, ιπμνμφζακ κα ιεηαθένμοκ, κα ακηαθθάζζμοκ εζδήζεζξ 

ή κα ενβάγμκηαζ βζα ηδκ Ώκηίζηαζδ. Ξημ παβηάνζ πμθθχκ καχκ ημο Ώζβίμο ηνφαμκ-

ηακ θαηεθάηζα ιε ιδκφιαηα βζα ημ αμοκυ, εκχ , ιεηαλφ ακάιιαημξ ηενζμφ ηαζ αζ-

παζιμφ εζηυκαξ, ιεηαδίδμκηακ εζδήζεζξ πμο έπνεπε κα πνμςεδεμφκ. «Μδβαίκαιε 

ζημοξ Ώβ. Ώκανβφνμοξ, ζ΄έκα καυ, ηάπα πςξ εα πνμζηοκήζμοιε . Ώκάααιε έκα 

ηενάηζ, ηαευιαζηε ζημ ζηαζίδζ ηζ ενπυζακηε ηαζ υθμζ μζ άθθμζ ηαζ ζηεθηυιαζηε 

πςξ εα ηάκμοιε, ηζ εα ηάκμοιε, ηα ζηεθέπδ· έκαξ ηνυπμξ ζοβηέκηνςζδξ», εοιά-

ηαζ μ Ώ. Θμοββμθζάξ.  

Ζεκηνζηά ιαβαγζά ημο Ώζβίμο πνδζζιμπμζμφκηακ ςξ παναηδνδηήνζα, βίκμκ-

ηακ ιοζηζηέξ ζοκακηήζεζξ ζε ζπδθζέξ, κεηνμηαθεία, ελμπζηέξ ηαθφαεξ, άδεζα αα-

βυκζα ηνέκμο, εκχ ηαηαζημπία βζα ημοξ ακηάνηεξ έηακακ ηαζ γδηζάκμζ, ζαθηαδυνμζ 

ηθπ. Ώηυια ηαζ ηα «αεηυπμοθα» ηαζ μζ κέμζ ηδξ ΒΜΛΙ εκενβμφζακ ςξ ηαηάζημπμζ. 

Ζέκηνμ ζοθθμβήξ, επελενβαζίαξ ηαζ δζαζηαφνςζδξ πθδνμθμνζχκ ήηακ έκα ναθείμ 

ηδξ πυθδξ4.  

Άθθμξ ηνυπμξ οπμκυιεοζδξ ηςκ ηαηαηηδηχκ , ιε πανάθθδθμ μζημκμιζηυ υ-

θεθμξ βζα ημοξ «δνάζηεξ», ήηακ δ ηθμπή πμθειζημφ οθζημφ ηαζ δ πχθδζή ημο 

ζημοξ ακηάνηεξ. Λ ΐ. Ζεπνδκζάξ λεηίκδζε ι΄αοηυ ημκ ηνυπμ ηζξ επαθέξ ημο ιε 

ηδκ Ώκηίζηαζδ: «υ,ηζ έηθεαα ηα πήβαζκα ηαζ ηα πμφθαβα ζημοξ ακηάνηεξ». Μανά 

                                           
1 Ώκη. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 40 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 41 – Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ.36. 
3 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 204-5. 
4 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 170-75, 201. 
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ημκ έθεβπμ ηαζ ημκ ηίκδοκμ άιεζδξ εηηέθεζδξ, ηαηάθενκε, υπςξ οπμζηδνίγεζ, κα 

ιεηαθένεζ έλς απ΄ηζξ απμεήηεξ ηςκ Γενιακχκ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ  υπθςκ, καν-

ηχκ.  

Ξηζξ ακηζζηαζζαηέξ πνάλεζξ ιπμνεί κα ζοβηαηαθεπεεί ηαζ δ δζαηίκδζδ πνμ-

ηδνφλεςκ, εθδιενίδςκ ηαζ άθθςκ εκηφπςκ πμο ειρφπςκακ  ημκ πθδεοζιυ ιε ηζξ 

εζδήζεζξ βζα ηζξ κίηεξ ηςκ  ακηανηχκ ηαζ ηςκ Ξοιιάπςκ ηαζ ημκ λεζήηςκακ κα ακ-

ηζδνάζεζ. Ουζμ δ έηδμζδ ηέημζςκ εκηφπςκ, υζμ ηαζ δ ηοηθμθμνία ημοξ απμηεθμφ-

ζε πναβιαηζηυ άεθμ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ, ηαεχξ βζκυηακ ηονζμθεηηζηά ιπνμζ-

ηά ζηα ιάηζα ηςκ ηαηαηηδηχκ. Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ ιαξ θέεζ ζπεηζηά: «Ομ ηοπμβ-

ναθείμ πμο είπακε ζηδκ Ώπάσα-Ζθάμοξ ηαζ απυ πάκς έιεκε μ Γενιακυξ δζμ ζηδ-

ηήξ…Ξημκ Μφνβμ, ανζζηενά υπςξ ιπαίκμοιε, εηεί έιεκε ζημ απάκς πάηςια ηά-

πμζμξ ακχηενμξ δζμζηδηήξ ηςκ Γενιακχκ…Ξημ οπυβεζμ, ζημ ίδζμ ηηήνζμ, είπακ εβ-

ηαηαζηήζεζ πμθφβναθμ, πμο ηφπςκε εθδιενίδα ηαζ οθζηυ βζα ημκ ΒΗΏΞ, ιε πνς-

ημαμοθία ημο ΒΏΘ. Λ ζδζμηηήηδξ, μ Ώκηςκυπμοθμξ, είπε αμδεήζεζ πάνα πμθφ…ημ 

ΒΏΘ, μ μπμίμξ δεκ ιπμνμφζε ηαζ κα ημκ ζηεθηεί, κα ημκ οπμρζαζηεί ηακέκαξ. πζ 

ιυκμ ήηακε παηνζχηδξ· οπμηίεεηαζ δζδφεοκε ιζα βενιακζηή επζπείνδζδ».  

Οδκ Ώκηίζηαζδ αμήεδζε ηαζ μ ηθήνμξ, ηονίςξ μ ηαηχηενμξ. Ξημ Ώίβζμ μζ Ε-

ηαθμί ιμίναγακ ηάεε Ζονζαηή ζηζξ εηηθδζίεξ θοθθάδζα ακηεπακαζηαηζημφ πενζεπμ-

ιέκμο ηαζ οπμπνέςκακ ημοξ ζενείξ κα ημ δζααάζμοκ ηαηά ηδ εεία θεζημονβία. Βηε ί-

κμζ υιςξ ημ δζάααγακ παιδθυθςκα ηαηά ηδκ απυθοζδ ή έααγακ έκα παπαδμπαίδζ 

κα ημ δζααάγεζ ηδκ χνα πμο μ παπάξ έθεβε ημ εοαββέθζμ. Άθθμζ ζενείξ ζοιιεηείπακ 

πζμ δοκαιζηά ζηδκ Ώκηίζηαζδ, υπςξ εα δμφιε ζηδ ζοκέπεζα1.  

Ώκ ηαζ πμθθμί απθμί πμθίηεξ ακέπηολακ ακηζζηαζζαηή δνάζδ, είκαζ παναηηδ-

νζζηζηυ υηζ μζ αλζςιαηζημί ημο ζηναημφ, ηονίςξ μζ ακχηενμζ, ζηάεδηακ επζθοθαη-

ηζημί, ακαπμθάζζζημζ ή ηαζ αδζάθμνμζ. Οδκ ίδζα ζηάζδ ηνάηδζακ ηαζ μζ πμθζηζηέξ 

θοζζμβκςιίεξ ημο κμιμφ, υπςξ άθθςζηε ζοκέαδ ηαζ ιε ηδκ πθεζμκυηδηα ηδξ πμθζ-

ηζηήξ δβεζίαξ ηδξ πχναξ2.  

Θέζα απυ ηζξ πνμθμνζηέξ ιανηονίεξ ζοκμιζθδηχκ ιαξ ακαηαθφπημοιε πυζμ 

δ ακηίζηαζδ ζημοξ ηαηαηηδηέξ είπε βίκεζ ηνυπμξ γςήξ ηαζ  εηδδθςκυηακ ιε ηδκ 

παναιζηνή αθμνιή, αηυια ηαζ ιε ηδκ απθή ειθάκζζδ ηςκ ίδζςκ ή ηςκ ζοιαυθςκ 

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.187, 339, 191-2. 
2 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ.48-49. Λ Α. Ηάβανδξ, πςνίξ κα ακαθένεζ ζοβηεηνζιέκα μκυιαηα, οπμζηδνίγεζ 

υηζ υθμζ μζ πμθζηζημί ηδξ ΏπαΎαξ πανέιεζκακ αδνακείξ ζε ιζα ηυζμ δφζημθδ πενίμδμ βζα ημοξ ζοιπμθίηεξ 
ημοξ, εκχ έκαξ ζοκενβάζηδηε ιαγί ημοξ. Βλαζνεί ημοξ ΐ. Ξαβζά ηαζ Μ. Ζακεθθυπμοθμ, πμο ακέπηολακ 

ακηζζηαζζαηή δνάζδ ζηδκ Ώεήκα.   
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ημοξ1. Δ εκημθή ηςκ ηαηαηηδηχκ κα ααδίγμοκ μζ πεγμί οπμπνεςηζηά ζηδκ αν ζζηενή 

πθεονά ημο δνυιμο ήηακ «ακχδοκδ» , δεκ πνμηαθμφζε ηακέκα πνυαθδια ημοξ πμ-

θίηεξ. ιςξ, απυ ακηίδναζδ ηαζ ιυκμ  μζ Μαηνζκμί δεκ ηδκ εθάνιμγακ. «Λζ Γενια-

κμί, υηακ ήνεακ εδχ πένα», εοιάηαζ ζπεηζηά μ Ώ. Μνζμκάξ, «δχζακε ιζα δζαηαβή 

υθμ κα πενπαηάκε δελζά (ζημ πεγμδνυιζμ). θμζ. Κένεηε πςξ πενπαημφζακ υθμζ; 

Ώνζζηενά. Οζ κα ηάκμοκε ηχνα; Θαξ έθεβακ γχα είζαζηε ηαζ δεκ ιπμνείηε κα αά-

θεηε ιοαθυ; Ώθθά ειείξ ημ ηάκαιε επίηδδεξ»2. 

Λ ίδζμξ ζοκμιζθδηήξ ιαξ εοιάηαζ πενζζηαηζηά πμο δείπκμοκ ηδκ δζάεεζδ 

ηςκ Μαηνζκχκ κα πθεοάζμοκ ημοξ ηαηαηηδηέξ, ημοξ Εηαθμφξ ηαηά ηφνζμ θυβμ. 

Μνμθακχξ έηζζ έπαζνκακ ηδκ εηδίηδζή ημοξ . Ώζζεάκμκηακ ιζα ααεφηενδ ζηακμπμί-

δζδ υηζ ημοξ έαθαρακ, ημοξ ελεοηέθζζακ, υηζ ηα ιέηνα ηςκ ηαηαηηδηχκ δεκ είπακ 

ηακέκα απμηέθεζια πάκς ημοξ.  

«Βίπακε ηζκδιαημβνάθμ μζ Εηαθμί. Οα ένβα ζηδ βαθθζηή βθχζζα. Βίεζζηαζ 

ηυηε, υηακ έπαζγακ ηα επίηαζνα κα αάγμοκ απυ ηάης ημκ ηίηθμ ημο ένβμο, π.π. υ-

ηακ είπε Ρμκηνυ-Ηζβκυ, «Οα δομ ηςεχκζα», «Ώζ δφμ μνθακαί», «Λζ δφμ ηαααθέ-

νμξ». Ζάπμηε θμζπυκ, μ Φςηυπμοθμξ ιαγί ιε ημκ Ιίημ ημκ Ζαγάημ πμο πεζνίγμκηακ 

ηδ ιδπακή ζημ «Μάκεεμκ», ηδκ χνα πμο πανμοζζάγμκηακ ζηα επίηαζνα μ Ρίηθεν 

ιε ημκ Θμοζμθίκζ έβναθακ απυ ηάης, ένζπκακ ημκ ηίηθμ: «Οα δομ ηςεχκζα». Έα-

θεπεξ άθθμ ένβμ «Ώζ δφμ μνθακαί» ή άθθμ «Λζ δφμ ηαααθένμξ». ηακ υιςξ δεκ 

έααγακ ηίηθμοξ ηέημζμοξ, άνπζζε μ ηυζιμξ, επεζδή αοηυξ είπε φαμ: ―βνάιιαηα 

ηαιπμφνδ!‖. Ζάπμζμξ, θμζπυκ, ημ λεθμφνκζζε ζημοξ Εηαθμφξ ηαζ ηαηαθεάκμοκ μζ 

ηαναιπζκζένμζ. Ομοξ έηθεζζακ ζηδ θοθαηή. Ώθθά ημοξ είπαιε υη ζ αοηυ δεκ έπεζ 

ηάιιοα ζπέζδ, αοηυ είεζζηαζ απυ πνμπμθειζηά έηζζ κα είκαζ μ ηζκδιαημβνάθμξ, κα 

αάγμοκε ημκ ηίηθμ. Μνμπμθειζηά βζκυηακ, αθθά αοημί ημ έααγακ επίηδδεξ».  

Άθθμηε πάθζ, «βζα κα δείλμοκ  ηάπμζα αοηή μζ Εηαθμί, ιυθζξ ήηακ δ πείκα, 

ζηδκ πθαηεία θβαξ έθηζαλακ έκα ηζκδιαημβνάθμ ζηδκ ζηαθζηή βθχζζα αέααζα, 

δεκ είπακ ιεηαβθςηηζζιέκα. Βίπα έκα θίθμ, μ μπμίμξ  άια βέθαβε, έηακε ακάζηαζδ. 

Μνμβναιιαηζγυηακ θμζπυκ έκα ένβμ  ζμαανυ, δναιαηζηυ. Ώνπίγαιε ηα βέθζα. Βηεί 

κα δεζξ. Ζαζ μζ ίδζμζ μζ Εηαθμί ζηναηζχηεξ πέεαζκακ ζηα βέθζα. Ομοξ παθάβαιε ηδκ 

εηπμιπή». 

                                           
1 Λζ Ώεδκαίμζ ελέθναγακ ηδκ απμδμηζιαζία ημοξ ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ, υπςξ κα δδθχκμοκ άβκμζα ηδξ 

βενιακζηήξ βθχζζαξ ζημοξ Γενιακμφξ ζηναηζχηεξ πμο ημοξ νςημφζακ ζημ ηναι, απακηχκηαξ πνμη-
θδηζηά «English Spoken», κα ζπίγμοκ ηζξ ακαημζκχζεζξ ηςκ ηαηαηηδηχκ, κα βνάθμοκ ημ ζήια ηδξ κί-

ηδξ ζημοξ ημίπμοξ. Ρ. Φθάσζεν, (1995), η. Ώ΄, ζ. 124   
2 Μζεακυηαηα μ Ώ. Μνζμκάξ δεκ εοιάηαζ αηνζαχξ υηζ ηδκ εκημθή ηδκ έδςζακ μζ Εηαθμί ηαζ υπζ μζ Γενια-
κμί ηαζ υηζ αθμνμφζε ζηδκ οπμπνεςηζηή ηίκδζδ ηςκ πεγχκ ζηδκ ανζζηενή πθεονά ημο δνυιμο ηαζ υπζ 

ζηδ δελζά. Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.174, 28-6-41.   
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Ξημοξ Μαηνζκμφξ, παναδμζζαηά εζαζχηεξ ημο ηανκαααθζμφ, δ απαβυνεοζδ 

ημο ιαζηανέιαημξ ηαζ ηςκ ζπεηζηχκ εηδδθχζεςκ ζημίπζζε πμθφ. Έηζζ μζ εοπέξ βζα 

απεθεοεένςζδ πήνακ ηζ άθθμ πενζεπυιεκμ. Λ Ώ. Μνζμκάξ ιαξ θέεζ: «Ηέβαιε ηυηε 

ακηζζηαζζαηά: ―Ζαζ ημο πνυκμο ιπμφθεξ‖. Ιάιαζηε εθεφεενμζ βζα κα ιπμνμφιε κα 

κηοκυιαζηε ιπμφθεξ-ιαζηανάδεξ. Κένεηε επί πμζκή εακάημο απαβμνεουηακ.  Γζαηί 

ιπμνεί κηοιέκμζ ιαζηανάδεξ κα ηάκακε επακάζηαζδ, κα ηάκακε ζαιπμηάγ.  Ζζ υ-

ιςξ, εηεί πένα, ζηα πνμζθοβζηά ηάκαιε ηανκααάθζ. Βηεί δε θμβανζάγακε.  Ομ ανά-

δο, ηδ κφπηα, απ΄ηυκα ζπίηζ ζη΄άθθμ. Ή (άθθδ εοπή) «Ζαζ ημο πνυκμο ιασιμφ», 

δδθαδή βζα κα ηοηθμθμνμφκε ιασιμφδεξ ιε βφθημοξ, βζαηί απαβμνεουζακηε μζ ια-

σιμφδεξ ζημ δνυιμ».     

Δ εθεονεηζηυηδηα ηςκ Βθθήκςκ ζημ κα ανμοκ ηνυπμοξ κα πθήλμοκ ημοξ 

ηαηαηηδηέξ ήηακ ιμκαδζηή. Ομ απμηαθφπηεζ δ αθήβδζδ ημο Μ. Γεςνβυπμοθμο, ε-

πζαεααζχκμκηαξ, βζα άθθδ ιζα θμνά, ηδκ ζοιιεημπή υθςκ ηςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ 

ζηδκ «ηαθοιιέκδ» αοηή ακηίζηαζδ. Ώκηίζηαζδ βζκυηακ αηυια ηαζ ζημοξ μίημοξ 

ακμπήξ. «Ήηακε ημπέθεξ, μζ μπμίεξ ηζξ είπακε ηνοιιέκεξ, ιμθοζιέκεξ ιε ζφθζθδ ή 

ιε αθεκκυννμζα ηαζ υηακ πδβαίκακε μ Γενιακμί, αάγακε αοηέξ ηαζ ημοξ ιμθφκακε. 

Ζάπμζα ζηζβιή, αοημί θεφβακε απυ δς . Ώπ΄ηδ Γενιακία ηαζ ενπυζακηε ζηδκ Βθθά-

δα κα λεημοναζημφκ βζα κα πάκε κα πμθειήζμοκ πάθζ ζημ Ζμν Άθνζηα, ηάης ιε 

ημκ Νυιεθ. Ομ ιπμονδέθμ ηδξ Γαπάνςξ. Έπς ηαζ ηα μκυιαηα ηδξ δζμζημφζαξ ιέζα 

ζημκ μίημ ακμπήξ. Μμθθέξ θμνέξ ηναοιαηζζιέκμοξ ακηάνηεξ ημοξ είπακε ιέζα ζηα 

δςιάηζά ημοξ ηαζ ζημ δζπθακυ δςιάηζμ ήηακε  μζ Γενιακμί ηαζ μζ Εηαθμί. Οέημζα 

πνάβιαηα»1.   

Δ ακηίζηαζδ πμο εηδδθχεδηε ιε ημοξ παναπάκς ηνυπμοξ  πνμηάθεζε, υπςξ 

είκαζ θοζζηυ, πνμαθήιαηα ζημοξ ηαηαηηδηέξ. Βίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ,  πανά ηα 

θζθμθασηά ιέηνα πμο πήνακ μζ Γενιακμί υηακ ακέθααακ απμηθεζζηζηά ηδκ δζμίηδζδ 

ηδξ πενζμπήξ, δ ακηίζηαζδ δεκ ηάιθεδηε. Βλαημθμοεμφζακ κα ζδιεζχκμκηαζ πνά-

λεζξ ζαιπμηάγ ηαζ κα βνάθμκηαζ ακηζηαημπζηά ζοκεήιαηα ζημοξ ημ ίπμοξ. Ομ ίδζμ 

απμδεζηκφεηαζ ηαζ απυ ηα ιέηνα πμο πήνε δ ηαημπζηή ηοαένκδζδ ηαηά ηςκ δδιμ-

ζίςκ οπαθθήθςκ ηαζ ηςκ θμζηδηχκ-ιαεδηχκ πμο ζοιιεηείπακ ζε ακαηνεπηζηέξ 

μνβακχζεζξ. Οδκ οπμζηήνζλδ ηαζ οπυεαθρδ ημο ΒΏΘ αηυια ηαζ απυ ακχηενμοξ 

ηναηζημφξ οπαθθήθμοξ παναδέπεηαζ ηαζ δ θζθζηά δζαηείιεκδ πνμξ ημοξ ηαηαηηδηέξ 

εθδιενίδα «Ιεμθυβμξ», δ μπμία ζοκήεςξ απμζζςπά ηδκ ζηήνζλδ ηδξ Ώκηίζηαζδξ 

                                           
1 Ξηδκ Ώεήκα δ ακηζζηαζζαηή μνβάκςζδ «Ώκάζηαζδ ημο Γέκμοξ» (ΛΏΓ) πνδζζιμπμίδζε ζοζηδιαηζηά 

αοηυ ημ «ιοζηζηυ υπθμ» ηαζ οπμθμβίγεηαζ υηζ, πάνδ ηαζ ζηδ αμήεεζα ηδξ εθθδκζηήξ αζηοκμιίαξ, απυ 

ημκ Αεηέιανδ ημο ΄41 ςξ ημκ Φεανμοάνζμ ημο ΄43 (πμο ελανενχεδηε δ μνβάκςζδ), πνμζαθήεδηακ 
απυ αθνμδίζζα 20.000 Γενιακμί ζηναηζχηεξ, πμθθμί απυ ημοξ μπμίμοξ ακήηακ ζημ «Άθνζηα Ζμν». Ρ. 

Φθάσζεν, (1995), η. ΐ΄, ζ. 57-60. 



 280 

απυ ημκ πθδεοζιυ1.  

  

Δ Ώκηίζηαζδ λεηίκδζε, υπςξ ήηακ θοζζηυ, απ΄ηδκ πζμ επείβμοζα ακάβηδ 

ημο δμηζιαγμιέκμο πθδεοζιμφ, ηδκ ακάβηδ βζα επζαίςζδ. Λζ αοευνιδηεξ ακη ζδ-

νάζεζξ ηςκ πεζκαζιέκςκ ηαημίηςκ ηδξ πυθδξ ηαζ ηςκ αβακαηηζζιέκςκ πςνζηχκ 

ηδξ επανπίαξ βίκμκηακ μθμέκα ηαζ πζμ μνβακςιέκεξ ηαζ πζμ δοκαιζηέξ, ηαεχξ ηζξ 

ηαεμδήβδζακ ζςιαηεία ενβαγμιέκςκ αθθά ηαζ ακηζζηαζζαηά ηζκήιαηα, πμο εκ ης 

ιεηαλφ ζοβηνμηήεδηακ. πςξ πνμηφπηεζ απ΄ηζξ πδβέξ, μζ ιαγζηέξ ακηζζηαζζαηέξ 

εηδδθχζεζξ είπακ ααζζηυ οπμηζκδηή ηαζ δζμνβακςηή ημ ΒΏΘ, ημ μπμίμ έηζζ ακαδε-

ίπηδηε ζε ηφνζμ θμνέα ηδξ Ώκηίζηαζδξ ηαζ ζηδκ πυθδ, υπςξ ηαζ ζημ αμοκυ.  

Εδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ ζηάζδ ηςκ ηαηαηηδηχκ ζ΄αοηέξ ηζξ ηζ-

κδημπμζήζεζξ. Ξοκήεςξ δεκ ακηζδνμφζακ ηαευθμο ή ακηζδνμφζακ οπμημκζηά, 

πνμζπαεχκηαξ ιυκμ κα δζαζθαθίζμοκ ηδκ «ηάλδ». Βίκαζ θακενυ πςξ ακηζθαιαά-

κμκηακ ημ ιέβεεμξ ημο πνμαθήιαημξ ηαζ ηονίςξ δζέηνζκακ πςξ δ ζηθδνή ακη ίδνα-

ζή ημοξ εα ιπμνμφζε κα πνμηαθέζεζ ακελέθεβηηεξ ηαηαζηάζεζξ, ιε απνυαθεπηεξ 

ζοκέπεζεξ βζα ημοξ ίδζμοξ. Γζ αοηυ ηαζ ηάεε θμνά φζηενα απυ ηέημζεξ ελεβένζεζξ 

ηυζμ μζ ανπέξ, υζμ ηαζ μζ δοκάιεζξ ηαημπήξ ζηακμπμζμφζακ ηάπμζα αζηήιαηα. Β-

λάθθμο, δ ζηάζδ αοηή αμδεμφζε ημοξ ηαηαηηδηέξ κα ηναημφκ ιζα απυζηαζδ απυ 

ηα πνμαθήιαηα πμο οπμηίεεηαζ υηζ ακήηακ ζηδκ ανιμδζυηδηα ηδξ εθθδκζηήξ ηο-

αένκδζδξ ηαζ δεκ μθείθμκηακ ζηδ δζηή ημοξ πανμοζία ζηδ πχνα. Σζηυζμ, ζφι-

θςκα ιε μνζζιέκεξ ιανηονίεξ, μζ Γενιακμί απακημφζακ ιε ακηίπμζκα φζηενα απυ 

θίβεξ ιένεξ, βεβμκυξ πμο ίζςξ μθείθεηαζ ζημ υηζ δεκ ήεεθακ κα πνμηαθέζμοκ ηθ ζ-

ιαημφιεκεξ ακηζδνάζεζξ ιε ιζα άιεζδ επέιααζδ πμο εα ζοζπεηζγυηακ ιε ηα αζηή-

ιαηα εκυξ ιεβάθμο ηιήιαημξ ημο πθδεοζιμφ. 

Λ απασηυξ πθδεοζιυξ δεκ ακηέδναζε ιυκμ βζα ημ επζζζηζζηζηυ. Γνήβμνα 

έδςζε ηαζ εεκζηυ παναηηήνα ζηζξ ηζκδημπμζήζεζξ ημο. Ώθμνιή βζ αοηυ ζηάεδηακ 

μζ εεκζηέξ επέηεζμζ ηαζ μ οπμηοπχδδξ εμνηαζιυξ ημοξ απυ ηζξ ηαημπζηέξ ηοαενκή-

ζεζξ. Βδχ ημκ ηφνζμ ηαεμδδβδηζηυ νυθμ ακέθααακ μζ ακηζζηαζζαηέξ μνβακχζεζξ, 

πμο άθθμηε ζ΄έκα παζπκίδζ ηνοθημφ ιε ηδκ αζηοκμιία ηαζ ημοξ Εηαθμφξ ηαναιπ ζ-

κζένμοξ ηζ άθθμηε θακενά ηαζ ιαγζηά, ιεηέααθακ ημοξ πνμηαημπζημφξ ακμφζζμοξ 

εμνηαζιμφξ ζε ηζιδηζηέξ εηδδθχζεζξ ιε μοζζαζηζηυ πενζεπυιεκμ, πμο απέννεε 

απυ πδβαίμ εεκζηυ θνυκδια. Οχνα μζ εηδδθχζεζξ αοηέξ είπακ έκα ζοβηεηνζιέκμ 

ζδιείμ ακαθμνάξ ζε ζπέζδ ιε ημ ηαημπζηυ ηαεεζηχξ ηαζ ημ ιήκοια αοηυ ημ είπακ 

εηθάαεζ μζ Εηαθμί πμο ακηέδναζακ αίαζα. Ώκηίεεηα μζ Γενιακμί δεκ απαβυνεοζακ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 259, 21-10-43 – αν.θ. 70, 23-3-44, αν.θ. 176, 25-7-44. 



 281 

ηζξ εμνηαζηζηέξ εηδδθχζεζξ αθθά έπαζνκακ ιένμξ ηαζ μζ ίδζμζ, βεβμκυξ πμο μδήβδ-

ζε ηζξ ακηζζηαζζαηέξ μνβακχζεζξ κα ιδ ζοιιεηέπμοκ ζημκ επίζδιμ εμνηαζιυ. Δ 

ζηάζδ ηςκ Γενιακχκ δεκ λαθκζάγεζ ακ ζηεθηεί ηακείξ πυζμ δζαθμνεηζηά έαθεπακ 

απ΄ημοξ Εηαθμφξ ηδκ πανμοζία ημοξ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ.  

Βηηυξ, υιςξ, απυ ηζξ μιαδζηέξ, μνβακςιέκεξ ή ιδ, εηδδθχζεζξ, έκα ιεβάθμ 

ιένμξ πμθζηχκ έκζςεε ηδκ ακάβηδ κα εηθνάζεζ ηδκ ακηίεεζή ημο, κα ακηζδνάζεζ 

ζε υ,ηζ ημο είπε επζαάθεζ ημ ηαημπζηυ ηαεεζηχξ ή ηαοηζγυηακ ιε ημκ ηαηαηηδηή. Λ 

Γ. Γαθεζναηυπμοθμξ, υηακ ανζζηυιεκμξ βζα δμοθεζά ζημ ζηαθζηυ ζηναηυπεδμ πέ-

ναζε ιπνμζηά απυ ηδκ ζηαθζηή ζδιαία, δεκ «ημο πήβαζκε» κα ηδ παζνεηήζεζ, ιε 

υπμζεξ επζπηχζεζξ ζήιαζκε αοηυ: «Ώ, πανάηα ιε, δε ηδ παζνεηάς, θές. Ββχ, 

η΄αδέθθζα ιμο πμθειήζακε ζηδκ Ώθαακία, ηχνα εα παζνεηίζς;».  

Δ πδβαία ακηίδναζδ ηζκδημπμίδζε ηδκ εθεονεηζηυηδηά ημοξ ιε ηαηαπθδηη ζ-

ηά απμηεθέζιαηα. Δ αηνυαζδ εζδήζεςκ ζοιιαπζημφ ζηαειμφ ηα ζ δ δζάδμζή ημοξ, 

δ οπμκυιεοζδ ηςκ ένβςκ ηςκ ηαηαηηδηχκ, δ παναημθμφεδζδ ηαζ ηαηάδμζδ ηςκ 

ηζκήζεχκ ημοξ, δ έηδμζδ πανάκμιςκ εκηφπςκ, μ πθεοαζηζηυξ ηνυπμξ εθανιμβήξ 

ηςκ δζαηαβχκ ηςκ Εηαθχκ, δ ιε ηάεε ηνυπμ πνμζπάεεζα ακαηνμπήξ εκενβεζχκ 

πμο εα ηαηέθδβακ πνμξ υθεθυξ ημοξ δείπκμοκ πςξ δ Ώκηίζηαζδ, βζα ιζα ιεβάθδ 

ιενίδα πμθζηχκ, είπε βίκεζ ηνυπμξ γςήξ, ιέζμ ακαημφθζζδξ ηα ζ λεζπάζιαημξ ζηδκ 

ηαηαπίεζδ πμο έκζςεακ κα ημοξ πκίβεζ. Ήηακ κμιυηοπμζ ελ ακάβηδξ, υπζ κμιμηαβε-

ίξ. Γζ αοηυ ηαζ μζ ηαηαηηδηέξ λεζπμφζακ ηαεχξ έαθεπακ υηζ ηακέκα ιέηνμ δεκ 

ιπμνμφζε κα είκαζ απμηεθεζιαηζηυ ζημ κα ηάιρεζ ημ θνυκδια ηςκ πμθζηχκ, ηα-

εχξ έκζςεακ υηζ έπνεπε κα οπμρζάγμκηαζ ημ ηαεεηί πμο ιπμνμφζε κα ηνφαεηαζ π ί-

ζς απυ ηδκ θαζκμιεκζηά ήνειδ ημζκςκία.  
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ΦΙΑΘΔΠ  

Α. ΠΛΘΖΘΔΠ ΓΗΑΒΗΥΠΖΠ ΡΥΛ ΦΙΑΘΗΠΚΔΛΥΛ  

Δ ακηίζηαζδ ζημοξ ηαηαηηδηέξ είπε ηαζ ηζξ ζοκέπεζέξ ηδξ: θοθαηίζεζξ, εη-

ηεθέζεζξ, ακηίπμζκα. Βλάθθμο, δ εηδήθςζδ ανζζηενχκ θνμκδιάηςκ πμο είπε μδδ-

βήζεζ επί Θεηαλά πμθθμφξ ημιιμοκζζηέξ ζηζξ θοθαηέξ ηαζ ηζξ ελμνίεξ ζοκέπζζε ηαζ 

επί ηαημπήξ κα απμηεθεί αδίηδια ιε ακάθμβεξ επζπηχζεζξ. Ώθθά ηαζ μζ δοζημθίεξ 

ζηδκ επζαίςζδ μδδβμφζακ πμθθμφξ ζηδκ πανακμιία βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηςκ α-

καβηαίςκ ηαζ ημοξ έθενκακ ακηζιέηςπμοξ ιε ημ κυιμ, πμο δεκ ζοβπςνμφζε ηέ-

ημζεξ πανεηηνμπέξ. Λζ θοθαηέξ απμηεθμφζακ, επμιέκςξ, ιζα άθθδ πανάιεηνμ ημο 

ηαεεζηχημξ ηδξ ηαημπήξ, ηαεχξ  ηδκ επμπή αοηή μ πθδεοζιυξ ημοξ είπε αολδεεί 

ηαηά πμθφ. Βκδζαθένεζ, θμζπυκ, δ ιεθέηδ ηςκ ζοκεδηχκ δζααίςζδξ ζ΄αοηέξ ηα-

εχξ ηαζ δ ζοιπενζθμνά ηςκ ηαηαηηδηχκ αθθά ηαζ ημο απαΎημφ πθδεοζιμφ πνμξ 

ημοξ θοθαηζζιέκμοξ.  

Ώπυ πνμθμνζηέξ ιανηονίεξ ηαζ βναπηέξ πδβέξ βκςνίγμοιε υηζ μζ  θοθαηέξ 

πμο θεζημονβμφζακ ηδκ επμπή ηδξ ηαημπήξ ήηακ: μζ θοθαηέξ Θανβανίηδ  (απέκακηζ 

απυ ημ Ζάζηνμ), μζ θοθαηέξ Ηοιπενυπμοθμο, ηδξ Ώνυδξ, ημο Νίμο, ηδξ Ββθοηά-

δμξ,  Μακημηνάημνα (πνχδκ ζηναηζςηζηυ κμζμημιείμ), ηςκ Ξηναηχκςκ (ζηα Ξφ-

κμνα)1. 

Μμθθέξ απυ ηζξ ζοθθήρεζξ ακηζζηαζζαηχκ βίκμκηακ λαθκζηά, ανβά ημ ανάδο 

ζηα ζπίηζα. Λ Ο. Ξηαεάημξ ζοκεθήθεδ ζηζξ δχδεηα ηα ιεζάκοπηα, υηακ Εηαθμί 

ηαναιπζκζένμζ ηαζ άκδνεξ ιε πμθζηζηά, ηαθοιιέκμζ ζημ πνυζςπμ, εζζέααθακ ζημ 

ζπίηζ ημο2. Ομ ίδζμ ζηδκζηυ επακαθαιαάκεηαζ ζε πάνα πμθθέξ ζοθθήρεζξ. Δ Β. 

Οζμφηδ δζδβείηαζ: «Ρηοπάκε ηδκ πυνηα ηδκ πνχηδ αναδζά μζ Εηαθμί…Βπεζδή ήηακ 

μζ κηυπζμζ Εηαθμί ιε ημοημφθεξ βζα κα ιδ βκςνίγμκηαζ. Ζαζ ημκ πήνακ ημκ Αδιήη-

νδ, ημκ αδεθθυ ιμο, αθμφ ράλακε υθμ ημ ζπίηζ, γδηήζακε ιζα ημοαένηα, ημκ ημο-

ημοθχζακε ηαζ ημκ πήνακε. Αεηαηνία ιενυκοπηα ελαθακζζιέκμξ. Ομκ ααζακ ίγα-

κε». Ώνβυηενα ιε πανυιμζμ ηνυπμ ζοκεθήθεδ ηαζ δ ίδζα. «Θε πζάζακε ειέκα. Ήν-

                                           
1 Βθ. «Βθεφεενδ ΏπαΎα», αν.θ. 36, 4-10-44 - ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 90, 114, 118 – Δθ. Μαπαζ-
ηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ. 119 - Ο.Ξηαεάημξ, (1996), ζ.222. 
2 Ο.Ξηαεάημξ, (1996), ζ. 174-5. 
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εακε ηδ κφπηα ιε ηαιζυκζα, ιε ηγζπ, ιε δζαυθμοξ, ιε υ,ηζ ιπμνείηε κα θακηαζηεί-

ηε. Ένπμκηαζ, πζάκμοκ ειέκα ηδ κφπηα. Θε πήνακε ιπνμζηά ζηα ιάηζα ηδξ ιάκαξ 

ιμο, ηδξ αδεθθήξ ιμο, δ άθθδ αδεθθή ιμο ηαζ δ κφθδ ιμο. θεξ μζ βοκαίηεξ· άκ-

ηναξ δεκ οπήνπε ζημ ζπίηζ. Δ ιάκα ιμο έπαεε βθςζζμδέηδ, αθθά δεκ ηδξ  ηνάηδ-

ζε. Ξοκήθεε». Λ ηνυπμξ αοηυξ ηςκ ζοθθήρεςκ είπε μδδβήζεζ πμθθμφξ πμο οπμ-

ρζάγμκηακ ή είπακ πθδνμθμνδεεί επζηείιεκδ ζφθθδρή ημοξ κα δζακοηηενεφμοκ ζε 

θζθζηά ή ζοββεκζηά ζπίηζα.  

Θεηά ηδ ζφθθδρδ αημθμοεμφζε δ ακάηνζζδ. Λζ ζοκεήηεξ ηνάηδζδξ ηαζ δζα-

αίςζδξ ζε ηναηδηήνζα ηαζ θοθαηέξ πανμοζζάγμκηαζ θνζπηέξ. Ώπυ ιανηονίεξ θοθα-

ηζζιέκςκ ιαεαίκμοιε υηζ επί ζηαθζηήξ δζμίηδζδξ, υζμζ ζοθθαιαάκμκηακ βζα ακαη-

νεπηζηή δνάζδ ηναημφκηακ ιε ηθεζζηά ιάηζα ηαζ δειέκμζ πενμπυδανα ζε ηάπμζμ 

ζπίηζ πμο πνδζίιεοε βζα ηναηδηήνζμ , υπμο οθίζηακημ ηνμιενά ααζακζζηήνζα. 

Μμθθμί είπακ πεεάκεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακάηνζζδξ. Βηεί, ιε δζάθμνα ιέζα, 

πνμζπαεμφζακ κα ηάιρμοκ ημ δεζηυ ηςκ ακαηνζκυιεκςκ: ημοξ ηναημφζακ δζαν-

ηχξ ηα ιάηζα δειέκα ιε πακί, χζηε κα γμοκ ζημ απυθοημ ζημηάδζ, ημ θαβδηυ  ή-

ηακ εθάπζζημ, ημ κενυ υζμ έθηακε βζα κα ανέλμοκ ηα πείθδ ημοξ. Λζ δεζιχηεξ ημ-

οξ, Εηαθμί ηαζ Γενιακμί, δεκ ημοξ άθδκακ κα ημζιδεμφκ, ηαεχξ έιπαζκακ αβνζ ειέ-

κμζ ζημ δςιάηζμ υθεξ ηζξ χνεξ, κφπηα ηαζ ιένα, δεκ ημοξ άθδκακ κα πάκε ζηδκ 

ημοαθέηα ηαζ ημοξ πηοπμφζακ ιε ηθςηζζέξ, ιπμοκζέξ, ημκηαηζέξ αθθά ηαζ ιε 

ηθμιπ, θάθαββα. Ρνδζζιμπμζμφζακ αηυια ηαζ δθεηηνμζυη ζηα πυδζα.  Μμθθμί ζα-

ηαηεφμκηακ απυ ηδ ιεηαπείνζζδ αοηή ηαζ ζπεδυκ υθμζ θζπμεοιμφζακ.  

Δ Β. Οζμφηδ, πμο πέναζε δ ίδζα ηαζ μ αδεθθυξ ηδξ απυ αοηή ηδκ μδοκδνή 

πενζπέηεζα, ιαξ αθδβείηαζ: «Ομ Αδιήηνδ, απ΄ηα ααζακζζηήνζα ημο νίπκακε έκα 

ημοαά κενυ κα ζοκέθεεζ ηαζ υηακ ζοκενπυηακ ημκ ηαΎγακε ι΄έκα ημοηάθζ θίβμ νφ-

γζ. Ομκ πηοπμφζακε πμθφ άζπδια, ιέπνζ εακάημο, ιέπνζ πμο πανέθοε». Λ Ο. Ξηα-

εάημξ, πμο έγδζε βζα δχδεηα ιένεξ ζημ ηναηδηήνζμ ηδξ Ζαναιπζκζενίαξ, μιμθμβεί 

υηζ απυ υθα αοηά ηα ααζακζζηήνζα ημ δεζηυ ημο επδνεάζηδηε πζμ πμθφ απυ ηδκ 

ηνάηδζδ ζημ απυθοημ ζημηάδζ, ηάηζ πμο θακενχκεζ βζαηί μκμιάζηδηε «Θαφνμ 

Ξπίηζ»1. Γζ αοημφξ ημοξ θυβμοξ «δ θοθαηή ήηακε θφηνςζδ», υπςξ θέεζ δ Β. Οζμφ-

ηδ. «Ώπ΄ηδκ χνα πμο θέβακε, θφβε ηαζ παξ ζηδ θοθαηή, δ θοθαηή ήηακ πζα, ήηακ 

θφηνςζδ»2.  

Λ Ο. Ξηαεάημξ ιαξ πενζβνάθεζ ηζ ζοκέααζκε ζηζξ θοθαηέξ, έπμκηαξ ειπεζνία 

                                           
1 Ο.Ξηαεάημξ, (1996), ζ. 176-180 – Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η.Β΄, ζ.57. Ομ «Θαφνμ Ξπίηζ» ή-
ηακ έκα δζχνμθμ ηηήνζμ ζηδκ μδυ Ν. Φεναίμο ηαζ Ξαηςανζάκδμο, υπμο ήηακ δ έδνα ηδξ «Οζε Έζζε», 

ηδξ ζηαθζηήξ αζθάθεζαξ. ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 90 
2 Ομ ηέθμξ ηςκ ααζακζζηδνίςκ ιε ηδκ απμζημθή ημο ηναημφιεκμο ζηδ θοθαηή αεααζχκμοκ ηαζ άθθεξ 
ιανηονίεξ πμο αθμνμφκ ζε δζχλεζξ ημιιμοκζζηχκ ηδκ επμπή ημο ειθοθίμο. Ο. ΐεναεκζχηδ, (2003), ζ. 

79-80. 
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απυ ημκ εβηθεζζιυ ημο ζηζξ θοθαηέξ Θανβανίηδ. Δ εκηφπςζδ βζα ηζξ θοθαηέξ αο-

ηέξ ήηακ δ πεζνυηενδ. Λζ ιανηονίεξ ηζξ πενζβνάθμοκ ιε ηα πζμ ιεθακά πνχιαηα. 

«Ομο Θανβανίηδ μζ θοθαηέξ ήηακ ημ ααζακζζηήνζμ, ήηακ μζ πζμ πεζνυηενεξ 

απ΄υθεξ ηαζ πνμπμθειζηέξ», ιαξ θέεζ μ Β. Φςηάξ. Δ ηαηάζηαζδ πενζβνάθεηαζ ςξ 

αθυνδηδ. Θφνζγακ απαίζζα απυ ανςιζά, ζδνχηα, ηαπκυ. Ζζ αοηυ ήηακ θοζζηυ , α-

θμφ είπακ ζημζααπηεί ζ΄αοηέξ πμθφ πενζζζυηενα άημια απ΄υζα πνμαθέπμκηακ. 

Βίπακ ηαηαζηεοαζηεί βζα 180 ηναημφιεκμοξ ηαζ ημ ηαθμηαίνζ ημο ΄42 ιεηνμφζακ 

690. Ξηα ηεθζά δεκ οπήνπε πχνμξ μφηε βζα κα λαπθχζεζ ηακείξ, πανά ιυκμ αημοι-

πχκηαξ ζημ πθάζ. Αεκ οπήνπακ ηνεαάηζα, μφηε ζηνχιαηα, αθθά έζηνςκακ νμφπα 

ηαζ ζηεπάγμκηακ ιε άπθοηεξ ημοαένηεξ. Ξε ηάεε ηεθί έιεκε ιυκμ έκαξ ιζηνυξ δ ζ-

άδνμιμξ εθεφεενμξ, υπμο ιε δοζημθία ηαζ ζηνζιςβιέκμζ πνμζπαεμφζακ κα αδια-

ηίζμοκ. Ηυβς ηδξ αηιυζθαζναξ αοηήξ μζ ηναημφιεκμζ είπακ ηακμκίζεζ ιεηαλφ ημοξ 

κα ζηέημκηαζ ακά δφμ ζε ηάεε πανάεονμ βζα 10-15 θεπηά, χζηε κα ακαπκέμοκ πζμ 

εθεφεενα. Ομ αδζαπχνδημ πνέπεζ κα επζηναημφζε ηαζ ζε άθθεξ θοθαηέξ, υπςξ θα-

ίκεηαζ απ΄ηδκ πενζβναθή ημο ΐ. Ξςηδνπυπμοθμο βζα ηζξ ζηαθζηέξ θοθαηέξ ζηδκ 

μδυ Ζμνίκεμο ηαζ Ώνάημο, ηδκ παθζά ζηαθζηή ζπμθή. «ηακ πενκμφζαιε απυ δς, 

μζ ηναημφιεκμζ ζηα δςιάηζα αοηά είπακ ζπάζεζ ηζξ βνίθζεξ ηαζ ηνειυκημοζακ βζα 

κ΄ακαζάκμοκε θίβμ αένα, βζαηί ήζακ ζημζααβιέκμζ ιέζα εηεί».   

Ξηζξ θοθαηέξ Θανβανίηδ οπήνπακ πέκηε ημοαθέηεξ βζα εηαημκηάδεξ ηναημ-

φιεκμοξ, πςνίξ πυνηεξ, θεηάκεξ ηαζ βειάηεξ αηαεανζίεξ. Ώκ ηαζ ήηακ ιέζα ζηδ 

ανςιζά ηαζ δεκ ιπμνμφζε ηακείξ κα απμιμκςεεί απυ ηα αθέιιαηα ηςκ άθθςκ , ηε-

νάζηζα μονά δδιζμονβμφκηακ ηάεε πνςί απέλς. Ώηυιδ ηαζ ημ ζαπμφκζ βζα ημ πθφ-

ζζιμ ήηακ δοζεφνεημ. Δ αυθηα ζημ πνμαφθζμ δζανημφζε δφμ χνεξ ημ πνςί ηαζ δφμ 

ημ απυβεοια. Ξημ επζζηεπηήνζμ εθέβπμκηακ ηα ηνυθζια ηαζ μηζδήπμηε άθθμ δζκυ-

ηακ ζημοξ ηναημφιεκμοξ, εκχ μζ θφθαηεξ πανεονίζημκηακ ηαηά ηζξ ζοκακηήζεζξ 

ημοξ ιε ημοξ επζζηέπηεξ ηαζ επεκέααζκακ υηακ ημ έηνζκακ ζηυπζιμ. Ξπεηζηά ιε ημκ 

έθεβπμ πμο βζκυηακ ζηζξ θοθαηέξ Θανβανίηδ, δ Β. Οζμφηδ, πμο επζζηεπηυηακ ηα-

εδιενζκά ημκ αδεθθυ ηδξ εηεί ιαξ θέεζ: «Βθέβπακε. Λζ Εηαθμί ήηακε ιαθαημί 

ζ΄αοηά. Λζ Εηαθμί, ακ ήλενεξ κα θενεείξ ηαζ κα ιδκ παξ κα ηαοβαδίγεζξ…Ββχ ηαζ 

ζδιεζχιαηα έιπαζα ηαζ αζαθίμ έιπαζα, αθθά δεκ πήβα πμηέ κα ηαοβαδίζς». 

Λζ ηναημφιεκμζ πεζκμφζακ, εζδζηά μζ πμζκζημί, μζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ μ-

πμίμοξ ήηακ κέμζ. Βίπακ μδδβδεεί εηεί βζαηί δεκ άκηελακ ηδκ πείκα ηαζ έηθερακ 

ηάηζ θαβχζζιμ. Λζ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφζακ , υιςξ, ζηζξ θοθαηέξ ιεηέηνεπακ 

ηδκ μθζβυιδκδ θοθάηζζή ημοξ ζε ηαηαδίηδ ζε εάκαημ. Λζ πενζζζυηενμζ ήηακ ζηε-

θεηςιέκμζ, πενπαημφζακ ιε δοζημθία ηαζ ιμκαδζηή ημοξ ιένζικα ήηακ  πςξ εα 
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πμνηάζμοκ ηδκ πείκα ημοξ. Ομ ζοζζίηζμ ήηακ ιζα ημοηάθα ημονημφηζ, ιπθζβμφνζ 1 ή 

νεαίεζα βζα ιεζδιένζ ηαζ επηά ζφηα ή δέηα εθζέξ βζα ανάδο. Μμηέ δεκ έηνςβακ 

ρςιί. ηακ οπήνπε πενίζζεοια, μζ θφθαηεξ θχκαγακ δοκαηά ηαζ μζ πζμ ζηεθεης-

ιέκμζ ηαζ ακήιπμνμζ έηνεπακ κα πνμθάαμοκ, δίκμκηαξ πναβιαηζηή ιάπδ βζα ηα α-

πμιεζκάνζα. Ώπυ αοημφξ πμο ανημφκηακ ιυκμ ζημ ζοζζίηζμ ηδξ θοθαηήξ δεκ ηα-

ηάθενκακ κα επζαζχζμοκ υθμζ. Λζ πμζκζημί ηναημφιεκμζ ανίζημκηακ ζε ιεβαθφηενδ 

ζηένδζδ, αθμφ ζοκήεςξ δεκ είπακ ηα εθυδζα πμο έπαζνκακ μζ άθθμζ απυ ημ επ ζζ-

ηεπηήνζμ. Μνμζπαεμφζακ κα απμζπάζμοκ ηάηζ απυ ηα θζθέιαηα ηςκ ζοββεκχκ 

ηςκ άθθςκ ηναημοιέκςκ ηαζ μζ πενζζζυηενμζ εάκαημζ απυ πείκα ζδιεζχκμκηακ 

ακάιεζα ζ΄αοημφξ. Έκαξ – δφμ ηάεε αδμιάδα πέεαζκακ.  

Δ Β. Οζμφηδ επζζηεπηυηακ ηαεδιενζκά ηζξ θοθαηέξ Θανβανίηδ. «Βιείξ πδ-

βαίκαιε ηάεε πνςί ηαζ ηάεε ιεζδιένζ. Βίπακ έκα θαβδηυ ηδξ ηαημπήξ. Ώκ δεκ ο-

πήνπακ μζ μζημβέκεζεξ απ΄έλς κα ημοξ ζοκηδνμφκ, ρεοημγμφζακε. Ομ υηζ εβχ πή-

βαζκα έκα ιπμοηάθζ βάθα ηάεε πνςί γεζηυ, ηαηαθαααίκεηε υηζ ζηζξ θοθαηέξ δεκ ημ 

πίκεζ εηείκμξ πμο ημ μνίγεζ. Βίκαζ δ ημθεηηίαα δ θεβυιεκδ εηεί· μ άννςζημξ εα ημ 

πζεί. Ώοηυ, θμζπυκ, ηάεε ιένα έκα ιπμοηάθζ βάθα γεζηυ ηαζ θαΎ απ΄ημ ζπίηζ υ,ηζ 

είπαιε ηαζ δεκ είπαιε…Οζξ θοθαηέξ ηζξ αμδεήζαιε πάνα πμθφ μζ κηυπζμζ Μαηνζκμί. 

Γζαηί ηζ άθθμζ πμο ήηακ λέκμζ άκενςπμζ, άθθμζ ήηακ απ΄ημκ Μφνβμ, άθθμζ ήηακ 

απυ δχεε, άθθμζ απυ εηείεε. Ήηακε ιεβάθεξ θοθαηέξ. ΐμδεήεδηακ ι΄αοηυ ημκ 

ηνυπμ. Βιείξ κοπημλδιενςκυιαζηακ εηεί».  

Μανυθα αοηά ημ πνυαθδια πανέιεκε ηαζ πμθθμί, βζα κα πμνηάζμοκ ηδκ πεί-

κα ημοξ, έημαακ ηαζ έαναγακ ζε ηεκεηεδάηζα πζηνά θφθθα ηαζ άβμονα ιμφνα απυ 

ηδ ιμονζά πμο ήηακ ζημ πνμαφθζμ. ιςξ ηζ εηεί επεκέαδ μ θφθαηαξ βζαηί ηαηάζ-

ηνεθακ ημ δέκηνμ! Άθθμζ εηιεηαθθεφμκηακ ημκ εάκαημ ζοβηνμημφιεκςκ ημοξ ηαζ 

δεκ ημκ δήθςκακ, πνμηεζιέκμο κα πάνμοκ ηδ ιενίδα ημο ζημ ζοζζίηζμ βζα 1-2 βε-

φιαηα. Ώοηυ, υιςξ, επζαάνοκε ηδκ κμζδνή ηαηάζηαζδ ζημοξ εαθάιμοξ. Βλάθθμο, 

υζμζ πέεαζκακ ηαηά ημ απυβεοια ή ηδ κφπηα πανέιεκακ ζημοξ εαθάιμοξ ιέπνζ 

ηδκ άθθδ ιένα ημ πνςί ηαζ ημοξ δάβηςκακ ηα πμκηίηζα. Ζαιζά θμνά ηα ηνςηηζηά 

δεκ έηακακ δζάηνζζδ ζημοξ γςκηακμφξ, ιε απμηέθεζια ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ ιμ-

θφκζεςκ. Λζ πεεαιέκμζ εάαμκηακ ζε μιαδζημφξ ηάθμοξ, πςνίξ κεηνχζζιδ αημθμο-

εία2. Λζ άεθζεξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ είπακ ςξ απμηέθεζια ηδκ επζδδιία ιμθοζιαηζ-

ημφ ηφθμο ζημ πχνμ ηςκ θοθαηχκ  Θανβανίηδ πμο, ελαζηίαξ ηδξ ελαζεέκδζδξ ηςκ 

ηναημοιέκςκ απυ ηδκ πείκα ηαζ ηςκ ηαηχκ ζοκεδηχκ οβζεζκήξ , ελαπθχεδηε πμθφ 

                                           
1 Ομ ημονημφηζ ήηακ απυ ηαθαιπμηάθεονμ ηαζ ημ πθζβμφνζ απυ πμκηνμημιιέκμ ζηάνζ. Ζαζ ηα δφμ ηα 

έαναγακ ηαζ ηα ζέναζνακ ζακ ζμφπα. 
2 Ο.Ξηαεάημξ, (1996), ζ.181-185, 190-202, 211-213 – ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 89 – πεν. «Δ Ξπε-

δία Ώζβζαθείαξ», ηεοπ. 18, ζ.66 
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βνήβμνα, επζδεζκχκμκηαξ αηυια πενζζζυηενμ ηδκ ήδδ αεαανδιέκδ ηαηάζηαζδ1.   

Θζα ζμαανή πνμζπάεεζα αθθαβήξ ημο ηαεεζηχημξ αοημφ έβζκε, ζφιθςκα ιε 

ηδκ πενζβναθή ημο εαιίηδ ηναημφιεκμο Ο. Ξηαεάημο, απυ ηδκ μιάδα πμθζηζηχκ 

ηναημοιέκςκ ηδξ θοθαηήξ, μζ μπμίμζ, ακ ηαζ δζέθενακ ζημ ήεμξ ηαζ ηδ ζοιπενζ-

θμνά απυ ημοξ πμζκζημφξ, ημοξ επδνέαγακ. Λζ πμθζηζημί ηναημφιεκμζ, ιέθδ ημο 

ΒΏΘ, μνβακχεδηακ ηαζ δζεηδίηδζακ ηαθφηενεξ ζοκεήηεξ δζαηνμθήξ ηαζ δζααίςζδξ 

βζα υθμοξ. Λ δζεοεοκηήξ δέπηδηε ηα αζηήιαηά ημοξ αθθά δήθςζε ακανιυδζμξ βζα 

ηα εέιαηα αφλδζδξ ημο ζοζζζηίμο ηαζ απμζοιθυνδζδξ ηςκ εαθάιςκ. Ώπεοεφκεδ-

ηακ ιε αίηδζή ημοξ ηαζ ζημκ ζηναηζςηζηυ δζμζηδηή Ώ. Ιάθκηζ δζεηηναβςδχκηαξ 

ημο ηδκ επζζζηζζηζηή ηαηάζηαζδ ζημ ίδνοια ηαζ ηδκ έθθεζρδ ιέζςκ ηαεανζυηδηαξ, 

πμο είπακ ςξ ζοκέπεζα ηδκ δζάδμζδ αζεεκεζχκ. Λ Ιάθκηζ, ακαβκςνίγμκηαξ φζηενα 

απυ ημοξ αθθεπάθθδθμοξ εακάημοξ ημ ιέβεεμξ ημο πνμαθήιαημξ, δζέηαλε ηδ κμ-

ιανπία κα θνμκηίζεζ βζα ηδκ επανηή ηνμθμδμζία ηςκ θοθαηχκ, αθμφ δ θεζημον-

βία ημο ζδνφιαημξ ακήηε ζηδκ ανιμδζυηδηά ηδξ, αδζάθμνα ακ είπε οπενπθδνςεεί 

ελαζηίαξ ηςκ ζοκεδηχκ δζααίςζδξ ηαζ ηςκ δζχλεςκ πμο έθενε ημ ηαημπζηυ ηαεεζ-

ηχξ. 

 Ζαζ ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ μζ πμθζηζημί ηναημφιεκμζ επεκέαδζακ δοκαιζηά, 

εζδζηά υηακ ειθακίζηδηε ημ πνυαθδια ημο ελακεδιαηζημφ ηφθμο  ηαζ πέεαζκακ 

πμθθμί, ιε ηίκδοκμ ιεηάδμζδξ ηδξ αννχζηζαξ ηαζ ζηδκ πυθδ . Ράνδ ζε πζέζεζξ ημοξ 

ηαηάθενακ κα ένεεζ βζαηνυξ ζηδ θοθαηή, μ μπμίμξ δζαπίζηςζε ηδκ ηναβζηή ηα-

ηάζηαζδ ηαζ ζοκέζηδζε άιεζδ αθθαβή ηςκ ζοκεδηχκ ηνάηδζδξ .  

Δ δναζηήνζα αοηή μιάδα ηδξ θοθαηήξ ελαζθάθζζε ηνυπμοξ επαθήξ ιε ηδκ 

μνβάκςζδ ημο ΒΏΘ, δ μπμία ημοξ εκδιένςκε βζα ηζξ ελεθίλεζξ ζφιθςκα ιε ηζξ ε ζ-

δήζεζξ ημο BBC ηαζ ακηίζηνμθα εηείκμζ ηδκ εκδιένςκακ βζα ηζξ ζοκεήηεξ γςήξ 

ημοξ. Έηζζ εκενβμπμζήεδηε δ Βεκζηή Ώθθδθεββφδ βζα ηδκ ζοιπθήνςζδ ημο ζοζζζ-

ηίμο ηςκ θοθαηζζιέκςκ αβςκζζηχκ, πμο, ιαγί ιε αοηά πμο ημοξ έζηεθκακ μζ μζημ-

βέκεζέξ ημοξ, ηα ιμζνάγμκηακ ιε ημοξ πμζκζημφξ. Μανάθθδθα, δ μνβάκςζδ ημο 

ΒΏΘ λεζήηςζε ημκ ηυζιμ εκδιενχκμκηάξ ημκ βζα ηζξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ηςκ 

ηναημοιέκςκ ηαζ ιαγί ιε ημοξ ζοββεκείξ ημοξ πνμηάθεζε θασηή ζοβηέκηνςζδ δζα-

ιανηονίαξ έλς απυ ηζξ θοθαηέξ Θανβανίηδ, δ μπμία, πανά ημοξ πονμαμθζζιμφξ 

ηςκ ηαναιπζκζένςκ, ιεηαηνάπδηε ζε εεκζηή εηδήθςζδ ιε ημ ηναβμφδζζια ημο Βε-

κζημφ Όικμο απυ ημοξ έβηθεζζημοξ.  

Οα βεβμκυηα έθηαζακ ιέπνζ ημ ζηαθζηυ επζηεθείμ ζηδκ Ώεήκα ηαζ μ δζμζηδ-

ηήξ ηδξ 11δξ ζηαθζηήξ ζηναηζάξ, ζηναηδβυξ Ογεθυγμ, έζηεζθε ηδκ Ώκςηένα Ξηναηζ-

ςηζηή Πβεζμκμιζηή Βπζηνμπή βζα κα ελεηάζεζ επί ηυπμο ηδκ ηαηάζηαζδ ζηζξ θοθα-

                                           
1 Ο.Ξηαεάημξ, (1996), ζ. 208-214. 
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ηέξ. Βκχ δ Βπζηνμπή δζαπίζηςκε ηζξ απάκενςπεξ ηαζ ακεοβζεζκέξ ζοκεήηεξ πμο ε ί-

πακ πνμηαθέζεζ ηδκ επζδδιία ηφθμο, μζ πμθζηζημί ηναημφιεκμζ ημοξ δζεηηναβς-

δμφζακ, ιε επζεεηζηυ ηυκμ, ηδκ αεθζυηδηα ηδξ θοθαηήξ. Ώπμηέθεζια ήηακ κα ιε-

ηαθενεμφκ μζ άννςζημζ θοθαηζζιέκμζ ζηζξ θοθαηέξ Ηοιπενμπμφθμο,  κα απμθο-

ιακεμφκ μζ οπυθμζπμζ ηαζ κα ιεηαζηεβαζημφκ ζημ ηαζκμφνβζμ δδιμηζηυ ζπμθείμ 

ηδξ Ββθοηάδαξ, πμο ιεηαηνάπδηε βζα ημ θυβμ αοηυ ζε θοθαηή1.  

Μθδνμθμνίεξ βζα ηδκ δζααίςζδ ηςκ ηναημοιέκςκ έπμοιε ηαζ βζα ηζξ θοθα-

ηέξ ηςκ Ξοκυνςκ, υπμο επζηναημφζε θμαενυ ηνφμ, αθμφ ζηα πανάεονα δεκ ο-

πήνπακ ηγάιζα, μφηε ηακ παναεονυθοθθα. Λζ Γενιακμί ειπυδζγακ αηυια ηαζ ημκ 

Βνοενυ Ξηαονυ κα επζζηέπηεηαζ ηδ θοθαηή. Μανυθα αοηά , μζ ηναημφιεκμζ είπακ 

ανεζ ηνυπμ κα επζημζκςκμφκ ιε ηδκ πυθδ ιέζς βοκαζηχκ πμο δμφθεοακ ςξ πθφζ-

ηνεξ ηαζ ιεηέθενακ ηνυθζια ηαζ ζδιεζχιαηα απυ ηαζ πνμξ ηδ θοθαηή 2.  

Γζα ηζξ θοθαηέξ ημο Μακημηνάημνα δ Β. Γαπανμπμφθμο, πμο πήβαζκε εηεί 

ιε θίθδ ηδξ βζα επίζηερδ, ιαξ θέεζ υηζ μζ ηναημφιεκμζ «δεκ θαίκμκηακ κα ημοξ 

ηαημιεηαπεζνίγμκηακ αθθά ήηακ πενζμνζζιέκμζ ηαζ πεζκαζιέκμζ». Δ ίδζα εοιάηαζ 

υηζ οπήνπε δ θήιδ υηζ «υπμζμξ πήβαζκε Ηοιπενυπμοθμο δεκ έαβαζκε απυ ηεζ. Ομκ 

ζημηχκακε απυ πίζς». Ομ ίδζμ αεααζχκεζ ηαζ μ Β. Φςηάξ: «Θε αάθακε ζ΄έκα ηεθί 

(ζηζξ θοθαηέξ ημο Ξηναηχκα) βζα κα ιε πάκε ζηζξ θοθαηέξ ημο Ηοιπενυπμοθμο, 

ηζ απυ ηεζ ημ ιέθθμκ ιμο ελανηζυηακ απ΄ηδκ ηφπδ, ακ είπεξ κα ζε ζημηχζμοκ ή 

υπζ». Λ ίδζμξ είπε ζοθθδθεεί ιε θίθμοξ ημο ζε δζάννδλδ ζηζξ βεκζηέξ απμεήηεξ 

ζημ ηεθςκείμ. «Ζάπμηε ιε πζάζακε ηαζ πήβαιε ζημ Ξηναηχκα…Ήηακ ηναηδηήνζα, 

ιζηνά ηεθζά…Ξηζξ θοθαηέξ ηάεζζα μηηχ ιήκεξ. Μνχηα-πνχηα πήβαιε ζ΄έκα ζπμ-

θείμ ζηδκ Ββθοηάδα. Θεηά έθοβα ηαζ ιε πήβακε ζ΄έκα ζπμθείμ ζηδκ Ώβζά. Βηεί 

ιαξ δίκακε θαΎ ηάπςξ πζμ ηαθφηενα».  Σζηυζμ, ιπυνεζε κα εηιεηαθθεοηεί ηαηαζ-

ηάζεζξ ηαζ κα δναπεηεφζεζ δφμ θμνέξ.  

Φαίκεηαζ υηζ δ δζααίςζδ ηςκ ηναημοιέκςκ ζηζξ θοθαηέξ απαζπυθδζε ηζξ 

ηαημπζηέξ ανπέξ ηαζ ημκ Ώπνίθζμ ημο ΄43. Έηζζ μ Ιμιάνπδξ ιαγί ιε ημκ Εηαθυ επ ζ-

ηεηναιιέκμ επί ημο επζζζηζζιμφ ηαζ εηπνυζςπμ ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ επζζηέθηδ-

ηακ ηζξ θοθαηέξ Θανβανίηδ, Ηοιπενμπμφθμο ηαζ Ββθοηάδμξ βζα κα ελεηάζμοκ επί 

ηυπμο ηδκ επζζζηζζηζηή ηαηάζηαζδ. Λ Ιμιάνπδξ δζέηαλε ηδ αεθηίςζδ ημο ζοζζζη ί-

μο ηςκ ηναημοιέκςκ, ηδκ αφλδζδ ηδξ ιενίδαξ ρςιζμφ απυ 50 ζε 80 δνάιζα ηδκ 

διένα ηαζ ηδκ πανμπή ζαηνζηήξ πενίεαθρδξ, εκχ νφειζζε ηδκ πανάηαζδ ημο πνυ-

κμο παναιμκήξ ηςκ ηναημοιέκςκ βζα ηνεζξ χνεξ ζημ πνμαφθζμ 3.  

Θανηονία ζπεηζηά ιε ηδκ γςή ηςκ εβηθείζηςκ, ηαηά ηζξ ηεθεοηαίεξ ιένεξ 

                                           
1 Ο.Ξηαεάημξ, (1996), ζ. 194-5, 203-5, 207-8, 214-23. 
2 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ. 119. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 88, 8-4-43. 
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πνζκ ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ Μάηναξ, έπμοιε απυ ηζξ θοθαηέξ Θανβανίηδ. Βκ ιέζς 

ηδξ δζαιάπδξ πμο είπε λεζπάζεζ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ πυθδξ, μζ θοθαηζζιέ-

κμζ είπακ εβηαηαθεζθεεί πεζκαζιέκμζ ηαζ ιία άζπδιδ μζιή έαβαζκε απ΄ηζξ θοθαηέξ , 

υηακ ημοξ ζοκάκηδζε μ εηπνυζςπμξ ημο ΑΒΞ Ρ. Βνεκζηνχθε1. 

Ομ πνυαθδια ημο εθθζπμφξ επζζζηζζιμφ ηαζ ηςκ άζπδιςκ ζοκεδηχκ δζααίς-

ζδξ ζηζξ θοθαηέξ αθμνμφζε ζ΄ υθδ ηδκ ηαηεπυιεκδ πχνα ηαζ μζ ηνυθζιμί ημοξ 

ελανηχκηακ απυ ηδκ αμήεεζα ζε ηνυθζια πμο έζηεθκακ ζοββεκείξ, θίθμζ ή μιμσδε-

άηεξ απ΄έλς2. Ξφιθςκα ιε ηδ ιανηονία ηδξ Β. Οζμφηδ, μζ ημιιμοκζζηέξ ηναημφ-

ιεκμζ ηδξ Ώηνμκαοπθίαξ είπακ ζηείθεζ ζηδκ μνβάκςζδ ημο ΒΏΘ θςημβναθία ημοξ 

ιε ημ ιήκοια: «Φίθμζ, θάβαιε ηζξ ζάνηεξ ιαξ. Οχνα ηνχιε ηα ηυηαθα ιαξ. ΐμδ-

εήζηε ιαξ». Έηζζ δδιζμονβήεδηε δ ακάβηδ ακάθδρδξ ιζαξ αηυια ανιμδζυηδηαξ 

απυ ημ ΒΏΘ: κα θνμκηίζεζ, ιέζς ηςκ μνβακχζεχκ ημο, βζα επζζζηζζηζηή  αμήεεζα 

ζημοξ ηναημφιεκμοξ. 

Άθθεξ θμνέξ, μζ θοθαηζζιέκμζ, θυβς ηδξ δοζιεκμφξ εέζδξ πμο ανίζημκηακ, 

βίκμκηακ οπμπείνζμ ηςκ ηναημφκηςκ. Ξε αοηυ ημ θυβμ πνέπεζ κα απμδχζμοιε ηδκ 

επζζημθή ηναημοιέκςκ ημο Ξηναημπέδμο Γαπάκηδ πνμξ ημκ Αζμζηδηή ηςκ Οαβιά-

ηςκ Ώζθαθείαξ Ζμονημοθάημ, ιε ηδκ μπμία απμδμηζιάγμοκ ηδκ ηαημπμίδζδ ηαζ 

δμθμθμκία ηαβιαηαζθαθίηδ θμπία απυ ημ ΒΏΘ-ΒΗΏΞ3.  

Ζάπμζμζ Μαηνζκμί, ηναημφιεκμζ ηςκ Γενιακχκ, ιεηαθένεδηακ ζηα βενιακζ-

ηά ζηναηυπεδα ζοβηέκηνςζδξ ηδξ Βονχπδξ. «Βδχ ζηδκ Μάηνα», ιαξ θέεζ δ Β. 

Οζμφηδ, «έπμοιε ελαθακζζιέκδ θμζηήηνζα ηδξ ζαηνζηήξ, ηδκ Ώκδνζμπμφθμο ηδ Ιία, 

πμο μ αδεθθυξ ηδξ ήηακ ζηδκ Βθκηάιπα. Γφνζζε αοηυξ. Δ Ιία πέεακε ζηα ζηνα-

ηυπεδα. Λ Γενάκζμξ ήηακ ζηδ Γενιακία, ζημ Ιηαπάμο. Λ Ξπφνμξ μ Οζμοηαθάξ πή-

βε ζηδ Γενιακία ηαζ βφνζζε γςκηακυξ. Έγδζε, ζε ζηναηυπεδμ ζηδ Γενιακία, δ Βο-

βεκία, δ βοκαίηα ημο ζζημνζημφ ημο Ηαιπνζκμφ». 

Ζαζ μ Ώζβζχηδξ δζηδβυνμξ Ώ. Ζαηζζιπνήξ, δήιανπμξ Ιαοπθίμο, ιεηαθένεδηε 

απυ ημοξ Εηαθμφξ απυ ημ ζηναηυπεδμ Ζαθαανφηςκ ζημ Ferra Monti ηδξ Ζαθαανίαξ 

ηαζ απυ ηεζ ζημ Ιηαπάμο ηδξ Γενιακίαξ. Ώνβυηενα μδδβήεδηε ζημ ζηναηυπεδμ 

Θαμοηπάμογεκ ηδξ Ώοζηνίαξ, υπμο ηαζ πζεακυηαηα ηαηέθδλε ζημ κμζμημιείμ ημο 

ζηναημπέδμο, ζηα ηέθδ ημο ΄44. Ξε ζηναηυπεδα ζοβηέκηνςζδξ ηδξ Γενιακίαξ ιε-

ηαθένεδηακ ανηεημί ζοθθδθεέκηεξ απυ ηδκ πενζμπή ηδξ Ώζβζαθείαξ. Έγδζακ ζε 

απάκενςπεξ ζοκεήηεξ ηαηά ηδ ιεηαθμνά ηαζ ηδ δζαιμκή ημοξ εηεί. ζμζ ηαηάθε-

νακ κα βονίζμοκ πίζς, ημκ Εμφκζμ ημο ΄45, πεγμπμνμφζακ βζα ηνζάκηα ιένεξ χζ-

                                           
1 Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946). 
2 Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 248-9. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.203, 26-8-44. 
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πμο κα θηάζμοκ ιέπνζ ηδ Φθχνζκα1. 

 

Β. ΠΡΟΑΡΝΞΔΓΝ ΘΟΑΡΝΚΔΛΥΛ ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ  

Ζαηά ηδκ ζηαθζηή ηαημπή θεζημονβμφζε απυ ημοξ Εηαθμφξ ζηναηυπεδμ ζοβ-

ηέκηνςζδξ ζηα Ζαθάανοηα. Ομ ζηναηυπεδμ ζηεβαγυηακ ζημ δδιμηζηυ ζπμθείμ ηδξ 

πυθδξ απυ ηζξ ανπέξ ημο ΄42. Ξφιθςκα ιε ιανηονία ηναημφιεκμο, είπακ ζοβηεκ-

ηνςεεί πεκηαηυζζα πενίπμο άημια απ΄υθδ ηδκ Βθθάδα, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ πμθθμί 

αλζςιαηζημί ηαζ πμθζηζημί. Σζηυζμ, επζζημθή ηναημοιέκςκ πνμξ ημκ Βνοενυ Ξηα-

ονυ ιεζχκεζ ημκ ανζειυ ημοξ ζημοξ 1122. 

Δ γςή ζημ ζηναηυπεδμ πενζβνάθεηαζ ςξ «ιανηονζηή, πείκα, αννχζηζα, ρχ-

να». Ομ ζοζζίηζμ, απυ ρςιί ηαζ θαζυθζα, δεκ λεπενκμφζε ηα 106 βναιιάνζα ηδκ 

διένα, ζφιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ πμο είπε εέζεζ δ Εηαθζηή δζμίηδζδ. Βπεζδή δε 

απμθαζίζηδηε πεναζηένς ιείςζδ ημο ζοζζζηίμο, μζ εαδμιήκηα ηναημφιεκμζ ακαβ-

ηάζηδηακ κα πνμζθφβμοκ ζημκ Βνοενυ Ξηαονυ, ανπζηά βζα ηδκ απμζημθή ηνμθί-

ιςκ ηαζ ανβυηενα βζα ηδκ απμζημθή πεζιενζκχκ νμφπςκ ηαζ παπμοηζζχκ. Ζάεε 

πνςί μζ ηναημφιεκμζ οθίζηακημ λοθμδανιμφξ ιέπνζ αίιαημξ. Οδ Θ. Μαναζηεοή 

ημο ΄42 μζ Εηαθμί πηφπδζακ 35 άημια ιέπνζ θζπμεοιίαξ. Θεηά ηδκ ελάπθςζδ ημο 

ακηάνηζημο, ημ ζηναηυπεδμ έηθεζζε3.   

    

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 162-3, 158. 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 162– Ηεφηςια, (π.π), ζ. 111. 
3 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.164, 246 – Ηεφηςια, (π.π), ζ. 108,111. 
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Βπζζημθέξ ακηζπνμζςπείαξ ηναημοιέκςκ ζημ ζηναηυπεδμ Ζαθαανφηςκ πνμξ ημκ Βνοενυ 

Ξηαονυ ιε ηζξ μπμίεξ γδημφκ εκίζποζδ ζε ηνυθζια ηαζ νμοπζζιυ. (Ώπυ ημ Ηεφηςια βζα ηδ 

δνάζδ ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ ηαηά ηδκ ηναβςδία ηςκ Ζαθαανφηςκ).  

Δ Ν. Γενμπμφθμο, ηδξ μπμίαξ  ημ ζπίηζ ανζζηυηακ αηνζαχξ απέκακηζ απ΄ημ 

ζηναηυπεδμ, ιαξ θέεζ: «Λζ ηναημφιεκμζ ζηενμφζακηε απυ θαβδηυ. Θεηά είπακε 

ακενχπμοξ απέλς ηαζ ημοξ δίκακε θεθηά κα ημοξ πδβαίκεζ έκα πμνημηάθζ, αοβυ, 

θίβδ ζηαθίδα. Βίπακε έκα παναεονάηζ ζηα θμοηνά ηζ αοηυξ ημοξ εηιεηαθθεουηακε 

ηζ ακηί κα ημοξ πάεζ η΄αοβά ηαθά, ημοξ πήβαζκε ηθμφαζα αοβά. ... Ζαζ ιεηά ιαξ 

παναηάθεζακ ηαζ θέεζ…κα ζαξ δίκμοιε θεθηά, κα ιαξ θένκεηε απ΄έλς. Ζαζ πήβα ζ-

κε μ αδεθθυξ ιμο ηαζ ημοξ πήβαζκε. ΐμδεήζαιε πμθθμφξ ηναημφιεκμοξ ειείξ, βζ α-

ηί ήιαζηε ακηίηνο ηαζ ιεηά ιμο πανίζακε πμθθά πνάβιαηα μζ ηναημφιεκμζ πμο 

αβήηακε». Λ αδεθθυξ ηδξ Μ. Μαοθυπμοθμξ ζοιπθδνχκεζ: «Ομοξ δίκακε ζοζζίηζα 

αθθά ήηακ πμθφ θίβμ ηαζ γδηάβακε ζηαθίδα, αοβά, πυνηα. Μμζμξ ηυηαβε; Βπήβα 

εβχ. Ββέθαζα ηδ θνμονά ηαζ ημοξ είπα υηζ ήιμοκα δζενιδκέαξ…Μήβα ιε ιζα ηαη-

ζανυθα πυνηα απ΄ημ ζπίηζ». Σζηυζμ ημκ ακαηάθορε έκαξ Εηαθυξ ακεοπαζπζζηήξ 

πμο ημκ παναημθμοεμφζε ηαζ «ιμο ημπακάεζ ιζα ηθςηζζά. Αεκ ιπμνήβαιε κα ημοξ 

δχημοιε». Οεθζηά ηαηάθενακ κα ανμοκ ηνυπμ κα ηνμθμδμημφκ ημοξ έβηθεζζημοξ. 

«Γκςνίγαιε ημκ Εηαθυ. Οα θμοηνά ήηακ έκα δςιαηζάηζ ηαζ ημ δςιαηζάηζ είπε έκα 

παναεονάηζ, μ μπμίμξ ζοκεκκμδεήηαιε μ αδεθθυξ ιμο ηαζ ηυραιε ημ παναεονάηζ. 

Ώθθά αμδεάβαιε ημκ Εηαθυ. Ομο δίκαιε ηζ αοημοκμφ υ,ηζ ήεεθε. Ζαζ ημο θέιε: -Θα 

ζμο δίκμοιε ηαζ ζέκα. ,ηζ εέθαιε κα ημοξ δχζμοιε ακμίβαιε ημ παναεονάηζ, 

ηάδζκε μ Εηαθυξ», .  

Ράνδ ζηδκ επζημζκςκία πμο είπακ ελαζθαθίζεζ, ηα δφμ αδέθθζα ζοκενβάζ-

ηδηακ ηαζ ιε βκςζηυ ιέθμξ ακηζζηαζζαηήξ μνβάκςζδξ απυ ηδκ Ώεήκα, ηδ Ηέθα 

Ζαναβζάκκδ, βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηναημφιεκμο: «Δ  Ηέθα Ζαναβζάκκδ έδςζε, 

ιέζς ημο αδεθθμφ ιμο, έκα ηνοπημβναθδιέκμ πανηί βζα κα απεθεοεενχζεζ ηά-

πμζμκ Μέηνμ Ξζδένδ, αλζςιαηζηυξ. Ήηακ ιεβάθμ ηεθάθζ αοηυξ». Δ επζπείνδζδ είπε 

μνβακςεεί ιέπνζ ηδκ ηεθεοηαία ηδξ θεπημιένεζα. «Ώθθά δεκ πνμθάααιε. Οδ πάζα-

ιε (ηδκ Ζαναβζάκκδ)». 

Γζα ηδκ ηαηάζηαζδ πμο επζηναημφζε ζημ ζηναηυπεδμ Ζαθαανφηςκ ιαξ ιζθά 

ηαζ δ Β.Θ. «Βηεί, ζημ δδιμηζηυ, ημ έηακακ ζηναηυπεδμ ζοβηέκηνςζδξ ηαζ έθεν-

κακ απυ δζάθμνα ιένδ ηναημφιεκμοξ. Ββχ πήβαζκα ιέζα, βζαηί είπακ ιέζα έκα 

βκςζηυ ιαξ θένεζ απυ άθθμ ιένμξ ηαζ ι΄έζηεθκε δ ιαιά ιμο κα ημο πδβαίκς θα-

βδηυ. Ζζ έαθεπα ηδκ ηαηάζηαζδ ιέζα ηζ έιπαζκα. Λζ Εηαθμί δεκ λένς πςξ ζοιπε-

νζθενυζακηε. Ήιμοκα πμθφ ιζηνή. Ήηακ θίβμ πάθζα ιέζα, ήηακ θίβμ ιίγενα ιέζα 

μζ άκενςπμζ. Μήβαζκε ανηεηά ηαζ ιζθμφζε ζ΄αοημφξ μ Ρνυκδξ μ Ζςζηάκηζμξ (ζενμ-
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ηήνοηαξ). Ια ημοξ ειροπχκεζ. Ζμκηεφμοιε, αξ πμφιε (ημοξ έθεβε). Ήηακ ιζα ε-

λαεθίςζδ. Λζ άθθμζ πμο δεκ είπακ ηάπμζμκ εδχ πενκμφζακ ιίγενα, απ΄υ,ηζ έαθεπα 

θοζζμβκςιίεξ ηαζ πνάβιαηα. Ζζ επίζδξ ηνεζξ ηονίεξ πμο ήλενακ ηδ ιδηένα ιμο, 

απυ άθθμ ιένμξ, ενπυκημοζακ. Βίπακ πζάζεζ αλζςιαηζημφξ ηαζ ηέημζα ηζ αοηέξ έ-

θενκακ πάνα πμθθά πνάβιαηα ζημοξ άκηνεξ ημοξ…».    

   

Γ. ΠΙΙΝΓΝΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΟΑΡΝΚΔΛΥΛ 

Βηηυξ απυ ημκ Βνοενυ Ξηαονυ ηαζ ηδκ Ώθθδθεββφδ ημο ΒΏΘ, θεζημονβμφζε, 

πάνδ ζηδκ πνςημαμοθία θζθάκενςπςκ πμθζηχκ, έκαξ ζφθθμβμξ βζα ηδκ πνμζηαζία 

ηςκ ηναημοιέκςκ. Λ βναιιαηέαξ ημο ζοθθυβμο Α. Θπμβδακυπμοθμξ,  ιαξ είπε: 

«Βίπαιε ακηζπνμζςπεία εδχ ηδξ Βηαζνείαξ πνμζηαζίαξ ηναημοιέκςκ , ηδξ μπμίαξ 

βεκζηυξ Μνυεδνμξ ζηδκ Βθθάδα ήηακ μ ιδηνμπμθίηδξ Ώεδκχκ. Μακεθθαδζηή μνβά-

κςζδ ηαζ είπε πανάνηδια εδχ ζηδκ Μάηνα, ιε πνυεδνμ ημ Αεζπυηδ ημκ Ώκηχκζμ 

ηαζ ηαιία ημκ Κ. Μαπαδθζμφ, δζεοεοκηή ηδξ Βεκζηήξ Ονάπεγαξ. Ζαζ δζεπεζνίγμκημ 

πνήιαηα βζα ηζξ μζημβέκεζεξ ηςκ ηναημοιέκςκ απυ ημ ζηναηυ ηαημπήξ εδχ». Ξημ-

πυξ ηδξ ήηακ: α) δ πανμπή «απμηεθεζιαηζηήξ πενζεάθρεςξ εζξ ημοξ απυνμοξ οπυ 

ηςκ ανπχκ ηαημπήξ ηναημοιέκμοξ ηαζ εζξ ηαξ μζημβεκείαξ αοηχκ α) δ ηαηά ημκ 

εκδεδεζβιέκμκ ηνυπμκ επζημζκςκία ιεηά ηςκ ηναημοιέκςκ ηαζ δ δζακμιή εζξ αοημ-

φξ ηςκ πανά ηδξ επζηνμπήξ Ώεδκχκ απμζηαθέκηςκ ηαζ απμζηαθδζμιέκςκ πνδιά-

ηςκ ηαζ θμζπχκ εζδχκ β) δ πνμξ ηδκ επζηνμπήκ Ώεδκχκ πανμπή πθδνμθμνζχκ πενί 

ηδξ ηαηαζηάζεςξ ηαζ ηςκ ακαβηχκ ηςκ ηναημοιέκςκ ηαζ ηςκ μζημβεκεζχκ αο-

ηχκ». Μνυηεζηαζ βζα ηαεανά ζδζςηζηή πνςημαμοθία, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ηζξ 

πνδιαηζηέξ πδβέξ ημο ζοθθυβμο, πμο δεκ είκαζ άθθεξ απυ ηζξ ζοκδνμιέξ ηςκ ιε-

θχκ ημο ηαζ δςνεέξ1.  

Λ ζφθθμβμξ ζοκενβαγυηακ ιε ημκ Βθθδκζηυ Βνοενυ Ξηαονυ (μ ακηζπνυεδ-

νμξ ημο ζοθθυβμο Μ. Ρμκδνμδήιμξ ήηακ ηαζ πνυεδνμξ ημο ΑΒΞ ζηδκ Μάηνα) , ζημ 

εέια ηδξ δζάεεζδξ ηνμθίιςκ ηαζ θανιάηςκ ηδξ δζεεκμφξ μνβάκςζδξ πνμξ ημοξ 

ηναημφιεκμοξ. Ώπυ ηα πναηηζηά ημο ζοθθυβμο βκςνίγμοιε υηζ πενζζζυηενμζ απυ 

375 ηναημφιεκμζ ζηζξ θοθαηέξ Θανβανίηδ ηαζ ζηζξ θοθαηέξ ημο ζηναημπέδμο Ώ-

νυδξ, ηαεχξ ηαζ άθθμζ 10-15 αζπιάθςημζ ημο Ξοκηάβιαημξ  έπαζνκακ αμήεεζα, πμο 

πενζθάιαακε αθεφνζ, ηζκίκδ, ζμοθθαιίδεξ, ααιαάηζ, ρςναθμζθή ηαζ βάθα. Οα πνμ-

συκηα αοηά παναδίδμκηακ απεοεείαξ ζε επζηνμπή ηναημοιέκςκ δ μπμία ηαζ οπέβ-

ναθε βζα ηδκ παναθααή ημοξ. Σζηυζμ, οπήνπε δοζημθία ζηδκ άιεζδ επαθή ιεθχκ 

                                           
1 ΐζαθίμ Μνάλεςκ Βπζηνμπήξ Μνμκμίαξ Ζναημοιέκςκ Μαηνχκ, αν.πν. 1/ 16-6-43 - ΐζαθίμ Μνάλεςκ Β-

πζηνμπήξ πνμζηαζίαξ ηναημοιέκςκ ακδθίηςκ, αν. πν. 2/12-12-42. 
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ημο ζοθθυβμο ιαγί ημοξ, πνμηεζιέκμο κα εκδιενςεμφκ βζα ηζξ ακάβηεξ ημοξ, α-

θμφ εθάπζζημζ είπακ άδεζα εζζυδμο ζηζξ θοθαηέξ 1.   

Δ θνμκηίδα ημο ζοθθυβμο απθςκυηακ ηαζ ζηζξ μζημβέκεζεξ ηςκ ηναημοιέ-

κςκ. Ώπυ ηα πναηηζηά ηςκ ζοκεδνζάζεχκ ημο ιαεαίκμοιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

εκενβμφζε. Ξε ηάεε κέεξ ζοθθήρεζξ απυ ηζξ βενιακζηέξ ανπέξ ηαημπήξ μ ζφθθμβμξ 

εκενβμπμζμφκηακ πνμηεζιέκμο κα ελεηάζεζ ηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηδξ μζημβέ-

κεζάξ ημοξ. Ξηδ ζοκεδνίαζδ ηδξ 9-10-43 απμθαζίζηδηε δ δζακμιή ζε ηάεε άπμνδ 

μζημβέκεζα ηναημφιεκμο πνδιαηζημφ αμδεήιαημξ ημοθάπζζημκ 300.000 δναπιχκ, 

ημ μπμίμ εα ιπμνμφζε κα αολδεεί ακαθυβςξ ιε ηζξ ζδζαίηενεξ ακάβηεξ ηδξ. Λζ ά-

πμνεξ μζημβέκεζεξ θοθαηζζιέκςκ βνάθμκηακ επίζδξ ςξ δζηαζμφπμζ ηςκ ζοζζζηίςκ 

ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ. Ώηυια ηαζ ημ δοζεφνεημ βζα ηδκ επμπή  θάδζ δζέεεηε μ 

ζφθθμβμξ ιμζνάγμκηάξ ημ ή ζημοξ ηναημφιεκμοξ βζα κα πνδζζιμπμζδεεί ζημ ζοζ-

ζίηζυ ημοξ ή ζηζξ μζημβέκεζεξ ημοξ βζα κα θηάζεζ, ιέζς αοηχκ, ηαζ ζημοξ εβηθε ίζ-

ημοξ2.   

Μανάθθδθα ιε αοηυκ ημκ ζφθθμβμ ζδνφεδηε ηαζ άθθμξ πμο αζπμθμφκηακ εζ-

δζηά ιε ημοξ ακήθζημοξ ηναημφιεκμοξ. πςξ ιαξ θέεζ μ Α. Θπμβδακυπμοθμξ , ακ-

ηζπνυεδνμξ αοημφ ημο ζοθθυβμο: «Ώπυ ηδκ επζηνμπή βεκζηχξ ηςκ ηναημοιέκςκ, 

εβχ θνυκηζζα ηαζ έαβαθα ιέθδ απυ ηδκ ίδζα ηδκ ημζκςκία ηςκ Μαηνχκ ηαζ ηάκαιε 

πνμζηαζία εζδζηχξ ηςκ ακήθζηςκ ηναημοιέκςκ, δζυη ζ ήεεθα κα ημοξ λεπςνίζς απυ 

ημοξ άθθμοξ». πςξ ιαξ θέεζ μ ίδζμξ, μζ ακήθζημζ ηναημφιεκμζ δεκ ήηακ ηαηαδζ-

ηαζιέκμζ βζα ακηζζηαζζαηέξ πνάλεζξ αθθά ήηακ ηονίςξ εφιαηα ηδξ δφζημθδξ επζζζ-

ηζζηζηήξ ηαηάζηαζδξ πμο είπε θένεζ ζε αδζέλμδμ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο πθδ-

εοζιμφ. Βίπακ θοθαηζζηεί ηονίςξ «βζα ιζηνμηθμπέξ, ιζηνμηαηαπνήζεζξ βζα κα 

ιπμνέζμοκ κα γήζμοκ».  

                                           
1 ΐζαθίμ Μνάλεςκ Βπζηνμπήξ Μνμκμίαξ Ζναημοιέκςκ Μαηνχκ, αν.πν. 1/ 16-6-43 – αν.πν. 4/6-9-43. 
2 ΐζαθίμ Μνάλεςκ Βπζηνμπήξ Μνμκμίαξ Ζναημοιέκςκ Μαηνχκ, αν.πν. 6/9-10-43. 
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Ώπυ ηα αζαθία πνάλεςκ ηδξ επζηνμπήξ πνμζηαζίαξ ακδθίηςκ ηναημοιέκςκ ηαζ ηδξ επζηνμ-

πήξ Μνμκμίαξ ηναημοιέκςκ Μαηνχκ.  

Ομ εκδζαθένμκ ημο Α. Θπμβδακυπμοθμο έβζκε πνάλδ ηαζ απυ ηζξ πνχηεξ ε-

κένβεζεξ ημο ηιήιαημξ ηδξ εηαζνείαξ βζα ημοξ ακήθζημοξ ηναημφιεκμοξ ήηακ κα 

γδηήζεζ ηδκ ζοβηέκηνςζή ημοξ ζε δζαιένζζια ηςκ θοθαηχκ Ηοιπενμπμφθμο, ημ 

μπμίμ κα πθδνεί ζε ιεβαθφηενμ ααειυ ημοξ υνμοξ οβζεζκήξ. Μένα απυ αοηή ηδκ 

πνμζςνζκή θφζδ, δ επζηνμπή ελμοζζμδυηδζε ημκ Μνυεδνυ ηδξ κα πνμαεί ζηζξ α-

παναίηδηεξ εκένβεζεξ χζηε κα ακαγδηδεεί ηαζ κα επζηαπεεί απυ ημοξ ανιμδίμοξ μί-

ηδια ηαηάθθδθμ κα πνδζζιεφζεζ ςξ θοθαηή ακδθίηςκ1. «Ξηδκ ΐθάπμο ηαζ Γμφκα-

νδ», θέεζ μ Α. Θπμβδακυπμοθμξ, «ήηακ  ημ μίηδια ηςκ αδεθθχκ Ζμθθφνμο, ηαζ ημ 

επίηαλα. Ββχ έηακα επίηαλδ ημο μζηήιαημξ, εη ιένμοξ ημο δδιμζίμο, βζα κα ζηε-

βάζμοιε πςνζζηά ηςκ ακδθίηςκ».  

Δ δνάζδ ημο ζοθθυβμο πνμζπαεμφζε κα ηαθφρεζ ηάεε ακάβηδ ηςκ ακήθ ζ-

ηςκ ηναημοιέκςκ: πνμζηαζία ηςκ οπυδζηςκ, πενίεαθρδ ηςκ απμθοθαηζγυιεκςκ, 

πανμπή αμήεεζαξ ζηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ, ελαβμνά πμζκήξ μνζζιέκςκ (υπςξ πενζπ-

ηχζεζξ υπμο μ ηναημφιεκμξ ήηακ πνμζηάηδξ μζημβέκεζαξ) ηαζ έηηαηημ μζημκμιζηυ 

αμήεδια ζε άθθμοξ, αμήεεζα ζε νμφπα ηαζ θάνιαηα, ζαηνζηή πενίεαθρδ ηςκ αζ-

εεκχκ, εκίζποζδ ημο ζοζζζηίμο ηζξ διένεξ ηςκ Ρνζζημοβέκκςκ ηαζ ημο Μάζπα,  

                                           
1 ΐζαθίμ Μνάλεςκ Βπζηνμπήξ πνμζηαζίαξ ηναημοιέκςκ ακδθίηςκ, αν. πν. 2/12-12-42. 
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αηυια ηαζ αιμζαή βζα ημκ ζενέα ηςκ θοθαηχκ . Φνυκηζγακ απυ ηζξ πζμ ιζηνέξ ακάβ-

ηεξ ημοξ, υπςξ ηδκ ελαζθάθζζδ δμπείςκ θαβδημφ  βζα ημ ζοζζίηζμ, ςξ ηζξ πζμ μο-

ζζαζηζηέξ, υπςξ ηδκ δζηακζηή δζεοεέηδζδ ηςκ οπμεέζεχκ ημοξ ιε ηδκ ακάεεζή 

ημοξ ζε εζδζηυ ακαηνζηή ακδθίηςκ. Μνμζπαεμφζακ κα ανίζημκηαζ ημκηά ζημοξ 

ηναημφιεκμοξ ζε εοηαζνίεξ υπςξ δ ημπή ααζζθυπζηαξ, πμο ζοκδοάζηδηε ιε ιζα 

ιζηνή βζμνηή ιε πμζήιαηα, ηναβμφδζα ηαζ δζακμιή πνδιαηζημφ αμδεήιαημξ1. 

Λ ζφθθμβμξ είπε ζδνφζεζ εζδζηυ ζπμθείμ βζα ημοξ ακήθζημοξ θοθαηζζιέκμοξ , 

ημ μπμίμ θαίκεηαζ υηζ θεζημονβμφζε οπμδεζβιαηζηά, ηαθφπημκηαξ υθα ηα έλμδα 

ηςκ ιαεδηχκ, αηυια ηαζ ηδ βναθζηή φθδ. Ομ ζπμθείμ, πένα απυ ηδ δζδαζηαθία 

ζημζπεζςδχκ βκχζεςκ ζημοξ αβνάιιαημοξ, είπε ηαζ ηεπκζηυ πνμζακαημθζζιυ, 

πνμηεζιέκμο κα ημοξ δχζεζ εθυδζα βζα ηδκ ιεηέπεζηα γςή ημοξ, αθθά θνυκηζγε ηαζ 

βζα ηδκ δεζηή ημοξ δζάπθαζδ, απμαθέπμκηαξ ζηδκ μιαθή επακέκηαλή ημοξ ζημ ημ-

ζκςκζηυ ζφκμθμ2.  

  

πςξ ήηακ θοζζηυ βζα ιζα πχνα πμο ακηζζηεηυηακ ζηζξ δοκάιεζξ ηαημπήξ, 

μζ θοθαηέξ βέιζζακ απυ ηναημφιεκμοξ πμο είπακ ακαπηφλεζ ακηζζηαζζαηή δνάζδ. 

Ώοημί ιαγί ιε ημοξ πμζκζημφξ, απ΄ημοξ μπμίμοξ μζ πενζζζυηενμζ ήηακ εφιαηα ηδξ 

πείκαξ πμο πνμηάθεζε ημ ηαεεζηχξ ηδξ ηαηάηηδζδξ, γμφζακ ζε ζοκεήηεξ απυθο-

ηδξ ζηένδζδξ ηαζ πνμζαμθήξ ηδξ ακενχπζκδξ αλζμπνέπεζαξ. 

Βζδζηυηενα μζ ηναημφιεκμζ βζα ακηίζηαζδ ζημ ηαημπζηυ ηαεεζηχξ οθίζηακημ 

ηα πζμ απάκενςπα, ζςιαηζηά ηαζ ροπμθμβζηά ααζακζζηήνζα ηαηά ηζξ ακαηνίζεζξ, 

πνμηεζιέκμο κα ηαιθεεί ημ δεζηυ ημοξ. Ήηακ μζ επενμί ημο ηαεεζηχημξ ηαζ δ ο-

πακαπχνδζή ημοξ είπε ιεβάθδ ζδιαζία βζ αοηυ. Σζηυζμ, δ ηαηδβμνία αοηή ηςκ 

ηναημοιέκςκ ήηακ ηαζ δ ιυκδ μνβακςιέκδ, ηαεχξ δ ακηζζηαζζαηή μνβάκςζδ ημο 

ΒΏΘ δέζπμγε ηαζ ζε αοηυ ημ πχνμ. Θε ηδκ ιαπδηζηυηδηα πμο ηδκ δζέηνζκε, ηαηά-

θενε κα πνμςεήζεζ δζεηδζηήζεζξ αηυια ηαζ ιέζα ζημ ηαεεζηχξ ηςκ ηαημπζηχκ 

θοθαηχκ ηαζ κα δδιζμονβήζεζ έκα δοκαιζηυ ζφκδεζιμ ιέζα ηαζ έλς απυ αοηέξ. Λζ 

πμθίηεξ βίκμκηακ ιέημπμζ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηςκ εβηθείζηςκ, πνμζπαεμφζακ ιε ηδ 

δζηή ημοξ ζοκεζζθμνά κα αεθηζχζμοκ ηζξ άζπδιεξ ζοκεήηεξ δζααίςζήξ ημοξ, κζχ-

εμκηαξ ηδκ ζοιιεημπή ημοξ αοηή υπζ ιυκμ ζακ ιζα ακενχπζκδ οπμπνέςζδ αθθά 

ηαζ ζακ ιζα αηυια πνάλδ ακηίζηαζδξ. Ομ ζφκεδια ηδξ ηαεδβήηνζαξ ημο βοικαζίμο 

εδθέςκ ηδξ Μάηναξ «Ζάκηε ηάηζ! Ζάκηε ηάηζ!» οθμπμζμφκηακ ιε ηδ αμήεε ζα 

                                           
1 ΐζαθίμ Μνάλεςκ Βπζηνμπήξ πνμζηαζίαξ ηναημοιέκςκ ακδθίηςκ, αν.πν. 2/ 12-12-42 – αν.πν.6/11-5-

43 – αν.πν. 4/30-1-43 – αν.πν.8/16-8-43 - αν.πν. 1/17-2-44. 
2 ΐζαθίμ Μνάλεςκ Βπζηνμπήξ πνμζηαζίαξ ηναημοιέκςκ ακδθίηςκ, αν.πν.5/6-2-43 - αν.πν. 6/11-5-43 - 

αν.πν. 4/30-1-43, αν.πν. 4/22-5-44, - αν.πν.8/16-8-43 
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ηςκ ιαεδηνζχκ είηε ζε μζημβέκεζεξ ηναημοιέκςκ, είηε απεοεείαξ ιε δέιαηα 

ζηζξ θοθαηέξ Θανβανίηδ.  

Θία ακάθμβδ πενίπηςζδ ιε ηζξ θοθαηέξ απμηεθεί ημ ζηναηυπεδμ ην αημ-

οιέκςκ Ζαθαανφηςκ πμο θεζημονβμφζε απυ ημοξ Εηαθμφξ απμηθεζζηζηά βζα 

πμθίηεξ πμο είπακ ακηζζηαζζαηή δνάζδ ηαζ ζημοξ μπμίμοξ ζοιπαναζηάεδηακ, 

πανά ηζξ απαβμνεφζεζξ, ηάημζημζ ηδξ πενζμπήξ.  

Ξηα πθαίζζα ηδξ θζθακενςπίαξ ηονίςξ  ηζκήεδηακ μζ ζφθθμβμζ βζα ηδκ 

πνμζηαζία ηςκ απυνςκ ηαζ ηςκ ακήθζηςκ ηναημοιέκςκ. Δ ιε ζμαανυηδηα ηαζ  

απμηεθεζιαηζηυηδηα,  ζηα πθαίζζα ημο δοκαημφ,  ακηζιεηχπζζδ ηςκ πνμαθδιά-

ηςκ ημοξ απμδεζηκφμοκ εζθζηνζκέξ ηαζ υπζ ηοπζηυ, ηαεδημκημθμβζηυ εκδζαθ έ-

νμκ βζα ημοξ δμηζιαγυιεκμοξ ζοκακενχπμοξ. Έηζζ, θνυκηζγακ βζα ηδκ ηάθορδ 

ηςκ ακαβηχκ ηαζ ηςκ μζημβεκεζχκ ηςκ εβηθείζηςκ, υπςξ ηαζ βζα ηδκ  μοζζαζ-

ηζηή «ακαιυνθςζδ» ηςκ ακδθίηςκ ζε πςνζζηέξ θοθαηέξ, ιε ηδκ πανμπή εθμ-

δίςκ βζα ηδκ επαββεθιαηζηή ημοξ απμηαηάζηαζδ ηα ζ ηδκ δεζηή ημοξ  δζάπθαζδ. 

Ηεζημονβχκηαξ ιέζα ζε δφζημθεξ ζοκεήηεξ, ιε πνμζηυιιαηα πμο δδιζμφνβδ-

ζε ημ ηαεεζηχξ ηαημπήξ αηυια ηαζ ζε ηέημζεξ πνμζπάεεζεξ, ζοκενβάγμκηακ ιε 

ηναηζημφξ ή ιδ θμνείξ βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ααζζηχκ ακαβηχκ ηςκ θοθαηζζι έ-

κςκ.   

 

ΡΞΝΠ  

Α. «ΛΝΚΗΚΝΠ ΡΞΝΠ»   

Ζφνζα ιμνθή ακηίζηαζδξ ηαζ πδβή άθθςκ ακηζζηαζζαηχκ πνάλεςκ ήηακ δ 

έηδμζδ πανάκμιςκ εθδιενίδςκ ηαζ εκηφπςκ. Μανάθθδθα, μζ ημπζηέξ εθδιενίδεξ, 

πμο ηοηθμθμνμφζακ ςξ ηδκ ηαηάηηδζδ, ζοκέπζζακ κυιζια ηδκ ηοηθμθμνία ημοξ, 

πνμςεχκηαξ ηα ζοιθένμκηα ηςκ ηαηαηηδηχκ.  

Αεκ οπάνπμοκ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ςξ πνμξ ηδ ζηάζδ πμο ηήνδζακ μζ ε-

θδιενίδεξ ηδξ Μάηναξ. θεξ, ιε ελαίνεζδ μνζζιέκεξ πενζυδμοξ ηαζ βζα ζοβηεηνζ-

ιέκα εέιαηα, ζοκήνβδζακ ζημ πνμπαβακδζζηζηυ ένβμ ηςκ ανπχκ ηαημπήξ. Ξηαεε-

νά επαζκεηζηυξ οπέν ημοξ είκαζ μ «Ιεμθυβμξ», πμο ζημ ηφνζμ άνενμ  ημο ζπεδυκ 

ηαεδιενζκά οικεί ημοξ ηαηαηηδηέξ, ηδκ ζδεμθμβία ηαζ ηδκ ζοιπενζθμνά ημοξ ηαζ 

ηαθεί ζε κμιζιμθνμζφκδ ημοξ πμθίηεξ, ηαηαδζηάγμκηαξ ηζξ ακηζζηαζζαηέξ πνάλεζξ 

ηαζ επζηνίκμκηαξ ζε ηάεε εοηαζνία ημοξ Ξφιιαπμοξ ιε ηδκ ίδζα ζθμδνυηδηα πμο 

ημοξ επέηνζκακ ηαζ μζ Γενιακμί. Ομ αέααζμ είκαζ, πάκηςξ, υηζ υθεξ μζ εθδιενίδεξ 

πενκμφζακ απυ θμβμηνζζία ηαζ αοηή ήηακ δ ιεηέπεζηα δζηαζμθμβία ηςκ εηδμηχκ 

ημοξ βζα ηδκ ακηεεκζηή ημοξ ζηάζδ. Ώπυ ηδκ πνχηεξ ιένεξ ηδξ ηαηάηηδζδξ μν ίζ-
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ηδηε οπεφεοκμξ θμβμηνζζίαξ ζηδκ Μάηνα μ Ζ.Ξηεθακυπμοθμξ, μ μπμίμξ αζημφζε 

πνμθδπηζηυ έθεβπμ ζημκ ημπζηυ ηφπμ1.  

 

α. «Λενιόγνο Ξαηξώλ» 

H εθδιενίδα «Ιεμθυβμξ Μαηνχκ» έπεζ δζαζςεεί ζε πθήνδ ζεζνά βζα υθδ 

ηδκ πενίμδμ πμο ελεηάγμοιε, ιε απμηέθεζια κα είκαζ δ ιμκαδζηή παηνζκή εθδιε-

νίδα βζα ηδκ μπμία έπμοιε μθμηθδνςιέκδ εζηυκα.  Θεθεηχκηαξ ηακείξ ηδκ ανενμβ-

ναθία ηδξ ηζξ ηεθεοηαίεξ ιένεξ ημο πμθέιμο, παναηδνεί ηδ νζγζηή ιεηαζηνμθή 

πμο ζοκηεθείηαζ ζηδκ πανμοζίαζδ ηςκ πμθειζηχκ βεβμκυηςκ θίβεξ ιένεξ ιεηά ηδκ 

ηαηάηηδζδ. Βκδεζηηζηά ιυκμ ζδιεζχκμοιε: Λ «ααναανυηαημξ επενυξ» ηδξ 22-4-

1941 ιεηααάθθεηαζ ζε «εοβεκέξ βενιακζηυ έεκμξ» ζηζξ 28 -4-1941. Ξηζξ ίδζεξ διε-

νμιδκίεξ ακηίζημζπα, δ «δνςσηή ηαζ απμηεθεζιαηζηή ακηίζηαζζξ εζξ ημ ιέηςπμκ» 

ιεηααάθθεηαζ ζε ενςηδιαηζηά «δζαηί δ ζοκέπζζίξ ημο (πμθέιμο) ιεηά ηδκ δζάζς-

ζζκ ημο ιεηχπμο εζξ ηδκ Θαηεδμκίακ; Μνμξ ηζ δ ηεθεοηαία εηείκδ ακηίζηαζζξ εζξ 

ηαξ Θενιμπφθαξ;»2.  

Ραναηηδνζζηζηή, επίζδξ, είκαζ δ αθθαβή ζηδ εεχνδζδ ηςκ βεβμκυηςκ ζημ 

ηφνζμ άνενμ ηδκ ηεθεοηαία ιένα πνζκ ηαζ ηδκ πνχηδ ιεηά ηδκ ηαηάηηδζδ. Ξηζξ  26 

Ώπνζθίμο 1941, ηδκ διένα δδθαδή ηαηά ηδκ μπμία απμθαζίζηδηε δ πανάδμζδ ηδξ 

πυθεςξ ηςκ Μαηνχκ, αθμφ ακαημζκχκεηαζ δ ζφκαρδ ακαηςπήξ ζημ αθαακζηυ ιέ-

ηςπμ ιεηά ημ βζβάκηζμ αβχκα ηδξ Βθθάδαξ ιε ηζξ αοημηναημνίεξ ηςκ 45 ηαζ ηςκ 

85 εηαημιιονίςκ, μ «Ιεμθυβμξ» ηαηαθήβεζ ζημ αζζζυδμλμ ζοιπέναζια υηζ μζ Έθ-

θδκεξ κίηδζακ ηαζ «κίηδκ ιάθζζηα ιεβάθδκ ηαζ αλζμεαφιαζημκ» 3. Οδκ επυιεκδ ηζ-

υθαξ ιένα, ημ ηφνζμ άνενμ ημο, βναιιέκμ απυ ημκ ιεηέπεζηα θμβμηνζηή Ζ. Ξηε-

θακυπμοθμ, ζημπεφεζ ζημ κα πανμοζζάζεζ ημοξ Γενιακμφξ ςξ θίθμοξ ηαζ ζςηήνεξ, 

εκχ ηαηαηνίκεζ ηδ ζηάζδ ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ κα παναζονεεί απυ ηδκ Ώββθία 

ηαζ κα πμθειήζεζ ημ Γενιακζηυ έεκμξ4. Άθθςζηε, ημκ ίδζμ ζηυπμ εέηεζ ζημκ ηφπμ 

ηαζ μ κέμξ ηαημπζηυξ κμιάνπδξ ΏπαΎαξ Ώθη. Θπαζζθάνδξ, θέβμκηαξ υηζ νυθμξ ημο 

ζημ ελήξ εα απμαθέπεζ ζηδκ πνμαμθή ηςκ πνμαθδιάηςκ ημο κμιμφ ηαζ «εζξ ηδκ 

εενιήκ πνμζπάεεζακ, υπςξ ηαηακμδεή δ θζθζηή δζάεεζζξ ηςκ Ξηναηζςηζηχκ Ώνπχκ 

ηδξ ηαημπήξ, ημοξ μπμίμοξ υθμζ πνέπεζ κα εεςνμφιεκ ςξ θίθμοξ ιαξ»5.  

                                           
1 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ.57, 64. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 112, 22-4-41 – αν.θ. 118, 28-4-41. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 116, 26-4-41 
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 118, 28-4-41. 
5 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 133, 13-5-41. 
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 Ομ άνενμ ημο Ιμιάνπδ Θπαζζθάνδ ζημκ «Ιεμ                   

θυβμ Μαηνχκ», 13/5/1941 

Δ αθθαβή πθεφζδξ ηδξ εθδιενίδαξ θαίκεηαζ ηαεανά ζηζξ εζδήζεζξ πμο αθμ-

νμφκ ζηα ιέηςπα ημο πμθέιμο. Θεηαθένμκηαζ ιε ηνυπμ εοκμσηυ πνμξ ημοξ ηα-

ηαηηδηέξ ηαζ απμζημπμφκ ζημ κα οπμηζκήζμοκ ημκ εθθδκζηυ θαυ ηαηά ηςκ Ξοιιά-

πςκ. Βίκαζ ειθακέζηαηδ δ δζαθμνά ςξ πνμξ ηζξ πδβέξ εζδήζεςκ ηςκ πμθειζηχκ 

βεβμκυηςκ απ΄ημ «Ιεμθυβμ», ιέζα ζε θ ίβεξ ιένεξ αθυημο άνπζζε δ ηαημπή ζηδκ 

ΏπαΎα. Βκχ πνζκ ηδκ διένα έκανλδξ ηδξ ηαημπήξ μζ εζδήζεζξ πνμένπμκηακ απυ ακ-

ηαπμηνίζεζξ απ΄ημ Ημκδίκμ ηαζ ζοκμδεφμκηακ απυ άνενα εβηςιζαζηζηά βζα ημοξ 

Άββθμοξ ηαζ ημκ εθθδκζηυ ζηναηυ, ιεηά ηδκ ηαηάηηδζδ απμηεθμφκ απμηθεζζηζηά 

ακαδδιμζζεφζεζξ ή ακηαπμηνίζεζξ απυ ημ ΐενμθίκμ, ιε ζοκέπεζα κα ηονζανπεί δ 

πνμπαβάκδα οπέν ηςκ δοκάιεςκ ημο Άλμκα ηαζ ηαηά ηςκ Άββθςκ ηαζ ηςκ ζοιιά-

πςκ ημοξ1. Ραναηηδνζζηζηή είκαζ ηαζ δ θναζεμθμβία πμο πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηδκ 

εθδιενίδα ηαηά ηδκ πενζβναθή πμθειζηχκ βεβμκυηςκ, υπμο μζ Ξοιιαπζηέξ δοκά-

ιεζξ απμηαθμφκηαζ επενζηέξ, εκχ πανμοζζάγμκηαζ ςξ ενίαιαμξ μζ κ ίηεξ ημο Άλμκα, 

βζα κα επδνεαζημφκ ακάθμβα μζ ακαβκχζηεξ ηαζ κα ηαιθεεί ημ δεζηυ υζςκ ήθπ ζ-

                                           
1 Θε ημκ ίδζμ ηνυπμ, πμθθέξ αεδκασηέξ εθδιενίδεξ πνμζπαεμφζακ κα ηαθφρμοκ ηζξ απμηοπίεξ ηςκ ζηα-

θμβενιακχκ ιε θνάζεζξ πμο πενζυνζγακ ημ ιέβεεμξ ηδξ ήηηαξ ημοξ, υπςξ «απεβηθςαζζιυξ», «απαβ-
ηίζηνςζζξ ηςκ δοκάιεχκ ιαξ» ηθπ.. Δ ζηάζδ αοηή μδήβδζε ηαζ ηζξ αεδκασηέξ εθδιενίδεξ «Βθεφεενμκ 

ΐήια», «Ώεδκασηά Ιέα» κα αθθάλμοκ ηίηθμ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ ζε «ΐήια», «Ιέα». 

Ζ.Ζονζαηυπμοθμξ, (1990), ζ.167-168. Ζαη΄άθθδ άπμρδ, ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ δ ηοαένκδζδ 
Γ.Μαπακδνέμο απαβυνεοζε ηδκ ηοηθμθμνία ηςκ «κυιζιςκ» εθδιενίδςκ ηδξ ηαημπήξ ηαζ βζ αοηυ επα-

κεηδίδμκηαζ πμθθέξ απυ αοηέξ ιε άθθμ ηίηθμ. Ι.Μμθίηδξ, (1984), ζ. 104. 
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γακ ζε ακαηνμπή ηδξ οπάνπμοζαξ ηαηάζηαζδξ1.  

Βπζπθέμκ, δ πνμπαβάκδα ιέζς ημο ηφπμο ηαηααάθθεζ ηάεε πνμζπάεεζα κα 

πανμοζζάζεζ ημ ιαφνμ άζπνμ. Ζάεε πνάλδ, αηυια ηαζ ηαηαθακχξ επενζηή ηαηά 

ημο εθθδκζημφ πθδεοζιμφ ηαζ ηςκ ζοιθενυκηςκ ημο, δζηαζμθμβείηαζ ςξ εκενβμφ-

ιεκδ οπέν ημο. Ρεζνμηνμηείηαζ αηυια ηαζ δ παναπθδνμθυνδζδ, αθμφ εβηνίκεηαζ 

ιε εοιεκή ζπυθζα δ ηαηάζπεζδ υθςκ ηςκ ναδζμθςκζηχκ ζοζηεοχκ απυ ηα ζπίηζα2.  

Μανάθθδθα, ημκίγεηαζ ζε πμθθά ηφνζα άνενα  ιε ζδζαίηενδ έιθαζδ δ πνμζ-

ηαηεοηζηή οπέν ηςκ Βθθήκςκ πμθζηζηή ηςκ Γενιακχκ ηαζ δ οπμκμιεοηζηή πμθζη ζηή 

ηςκ Άββθςκ. Λζ Άββθμζ πανμοζζάγμκηαζ κα αοείγμοκ πθμία ιε θμνηία ηνμθίιςκ 

ηαζ άθθςκ εθμδίςκ βζα ημκ πθδεοζιυ, εκχ μζ Εηαθμβενιακμί κα εκδζαθένμκηαζ 

πναβιαηζηά βζα ημοξ «ακαλζμπαεμφκηεξ» Έθθδκεξ, κα ημοξ πνμζθένμοκ ηνυθζια 

ηαζ κα πνμζπαεμφκ κα ακαηνέρμοκ ιε ηάεε ιέζμ ηζξ εκένβεζεξ ηςκ πνχηςκ. Θε 

ημκ ηνυπμ αοηυ οπενημκίγμκηαζ μζ υπμζεξ πνάλεζξ ζημπζιυηδηαξ ηςκ ηαηαηηδηχκ, 

πνμηεζιέκμο κα δζαιμνθςεεί έκα ηθίια οπέν ημοξ 3. Δ πμθειζηή ηδξ εθδιενίδαξ 

ηαηά ηδξ Ώββθίαξ, ακαηνέπεζ ζημ πανεθευκ ηαζ θηάκεζ κα ηδκ ηαηδβμνεί αηυια ηαζ 

βζα ηδκ πμθζηζηή ηδξ πνμξ ηδκ Βθθάδα ηδκ επμπή ηςκ δακείςκ ηδξ εθθδκζηήξ επα-

κάζηαζδξ ή ανβυηενα βζα ηδκ ιζηναζζαηζηή ηαηαζηνμθή4. Μμθθέξ θμνέξ ηαοηίγε-

ηαζ, ηαηά πανάθμβμ ηνυπμ, δ αββθζηή πμθζηζηή ιε ημκ ημιιμοκζζιυ, επεζδή δ Ώβ-

βθία είκαζ ζφιιαπμξ ηδξ Ξμαζεηζηήξ Έκςζδξ ηαζ ηνμθμδμηεί ημ εθθδκζηυ ακηάνη ζ-

ημ. Μνμθακχξ δ ηαφηζζδ ζημπεφεζ κα παναπθακήζεζ ζοκηδνδηζημφξ ή επζθοθαηηζ-

ημφξ ζε ημζκςκζηέξ αθθαβέξ πμθίηεξ, χζηε κα ιδκ οπμζηδνίγμοκ ηδκ Ώκηίζηαζδ5. 

Ξοβπνυκςξ, μ «Ιεμθυβμξ» λεηζκά ιζα πνμπαβακδζζηζηή εηζηναηεία οπέν 

ηςκ ηαηαηηδηχκ υζμκ αθμνά ζηδ ζοιπενζθμνά ημοξ, ζηα παναηηδνζζηζηά ηδξ 

θοθήξ ημοξ, ζηα θζθεθθδκζηά ημοξ αζζεήιαηα. Θέζα απ΄ηα άνενα ημο, Εηαθμί ηαζ  

Γενιακμί πανμοζζάγμκηαζ θζθζημί, άρμβμζ, πνμζηαηεοηζημί πνμξ ημοξ πμθίηεξ , εκχ, 

ηαοηυπνμκα, πνμελμθθμφκηαζ ηα θζθζηά αζζεήιαηα ηςκ Ώπαζχκ έκακηί ημοξ6. Πι-

κμφκηαζ ςξ ζδεμθμβίεξ μ θαζζζιυξ ηαζ μ καγζζιυξ, εκχ ακηίεεηα μ ημιιμοκζζιυξ 

ηαζ δ ηεθαθαζμηναηία είκαζ μζ επζηίκδοκμζ ακηίπαθμί ημοξ, πμο εα θένμοκ ηδκ ηα-

ηαζηνμθή ηδξ Βονχπδξ7. Αεκ πάκεζ, αηυια, ηδκ εοηαζνία κα εβηςιζάζεζ ημκ Ρίη-

θεν ιε εζδζηυ άνενμ-αθζένςια ζηα βεκέεθζά ημο, εκχ άθθμηε  εηθνάγεζ ηδκ ακα-

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 143, 5-6-43 – αν.θ. 151, 15-6-43. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 244, 24-10-42. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.14, 17-1-42 – αν.θ. 109, 7-5-42 – αν.θ. 235, 23-9-43 – αν.θ. 325, 24-12-41 

– αν.θ. 326, 25-12-41.  
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 306, 15-12-43 – αν.θ. 146, 20-6-44 - αν.θ. 108, 6-5-44. 
5 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 108, 6-5-44 - αν.θ. 109, 7-5-44 – αν.θ. 142, 15-6-44 – αν.θ. 143, 16-5-44, 

αν.θ. 153, 28-6-44. 
6 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.167, 20-6-41 – αν.θ. 41, 18-2-42. 
7 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.4, 6-1-42 – αν.θ. 74, 28-3-44 - αν.θ. 142, 15-6-44 – αν.θ. 143, 16-5-44. 
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ημφθζζδ υθςκ ηςκ Βθθήκςκ βζα ηδ ζςηδνία ημο «ιεβάθμο δβέηδ» απυ ηδκ δμθμ-

θμκζηή απυπεζνα εκακηίμκ ημο1.    

Δ εκηαηζηή πνμπαβάκδα ηαζ ηα θζθζηά αζζεήιαηα πμο ηαθθζενβμφκηαζ οπέν 

ηςκ ηαηαηηδηχκ πνμθακή ζηυπμ έπμοκ ηδκ ελάθεζρδ ηάεε ακηίδναζδξ πνμξ ημ 

ηαεεζηχξ ημοξ. Ώοηυ επζπεζνείηαζ ηαζ πενζζζυηενμ άιεζα , ιε άνενα πμο γδημφκ 

απυ ημοξ πμθίηεξ κμιζιυθνμκα ζοιπενζθμνά, εκχ ηαοηυπνμκα ζηνέθμκηαζ ηαηά 

υζςκ ακηζζηέημκηαζ. Έηζζ, μ «Ιεμθυβμξ» εεςνεί ηαεήημκ ηςκ πμθζηχκ ηδκ πεζ-

εανπία ηαζ υπζ ημκ άηνζημ «εεκζζιυ», εκχ πανάθθδθα απμζζςπά υθεξ ηζξ εμνηαζ-

ηζηέξ εηδδθχζεζξ ηςκ Ώπαζχκ (αηυια ηαζ ημο ιαγζημφ εμνηαζιμφ ηδξ 25δξ Θανηίμο 

1943) ηαζ ηςκ δζχλεςκ πμο ηζξ αημθμφεδζακ2. Βκηφπςζδ πνμηαθεί δ πθήνδξ απμ-

ζζχπδζδ ημο θμαενμφ βεβμκυημξ ημο μθμηαοηχιαημξ ηςκ Ζαθαανφηςκ, ημ μπμίμ 

ζοκηάναλε ηδκ ημζκή βκχιδ, υπζ ιυκμ ηδξ πενζμπήξ αθθά μθυηθδνδξ ηδξ Βθθάδαξ. 

Λ «Ιεμθυβμξ» δεκ αθζένςζε ζ΄αοηυ μφηε ιία ζεζνά, δεκ έβναρε μφηε ιία απθή, 

έζης παναπμζδιέκδ ακαημίκςζδ βζα ηα ζοιαάκηα.  Θυκδ εκδιένςζδ, εκάιζζδ ιή-

κα ανβυηενα, είκαζ ημ δζάββεθια ηδξ βενιακζηήξ δζμίηδζδξ , πμο απμηεθμφζε άθ-

θςζηε οπμπνεςηζηή ηαηαπχνδζδ ηαζ εηεέηεζ ηδκ βενιακζηή άπμρδ. Δ ζζςπή ηδξ 

εθδιενίδαξ ίζςξ δζηαζμθμβείηαζ απ΄ηδκ ηναβζηυηδηα ημο βεβμκυημξ, ηδκ δοζημθία 

ηδξ κα πάνεζ εέζδ, αθμφ εα λεπενκμφζε ηάεε υνζμ κα βίκεζ ηαζ αοηυ ακηζηείιεκμ 

εηιεηάθθεοζδξ ή πνμπαβάκδαξ3. Ώκηίεεηα, αθζενχκεζ ζεζνά άνενςκ ηαηά ηδξ 

ημιιμοκζζηζηήξ απεζθήξ, ηςκ ακηανηχκ ηαζ ημο ΒΏΘ4.  

Αεκ βκςνίγμοιε, ςζηυζμ, ηα πενζεχνζα έηθναζδξ ιζαξ δζαθμνεηζηήξ άπμ-

ρδξ ζε ηυζμ δφζημθμοξ ηαζνμφξ. Ξίβμονα οπάνπμοκ άθθεξ εθδιεν ίδεξ, υπςξ εα 

δμφιε ζηδ ζοκέπεζα, πμο έδεζλακ πενζζζυηενμ ηνζηζηή ή μοδέηενδ ζηάζδ, ζε μ-

νζζιέκα εέιαηα ημοθάπζζημκ. Μάκηςξ ζημ θφθθμ ηδξ 10δξ Ληηςανίμο ημο ΄43, 

υηακ δδθαδή έβζκε δ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ, οπάνπμοκ μνζζιέκεξ ηεκέξ ζηήθεξ, 

υπςξ οπάνπμοκ ηαζ ιαονζζιέκεξ ζηήθεξ ζε θφθθα ημο ηέθμοξ Ξεπηειανίμο ημο 

΄44, υηακ πζα ήηακ εέια διενχκ δ απμπχνδζδ ηςκ Γενιακχκ. Μζεακυηαηα μθεί-

θμκηαζ ζε θμβμηνζζία ηδξ ηεθεοηαίαξ ζηζβιήξ πνζκ ηδκ έηδμζδ 5.  

Βλάθθμο, απυ ηα ιέζα ημο Ξεπηέιανδ ημο ΄44 ηαζ ιέπνζ ηδκ απεθεοεένς-

ζδ, είκαζ πνμθακήξ δ αθθαβή ζηάζδξ ηδξ εθδιενίδαξ, αθμφ ηχνα μζ ακηαπμην ίζε-

ζξ βζα ηα πμθειζηά βεβμκυηα πνμένπμκηαζ  ηονίςξ απυ ημ Ημκδίκμ, ηδκ Ιεάπμθδ, 

ηδκ Λοάζζβηημκ, ηδ Θυζπα ηαζ εθάπζζηεξ απυ ημ ΐενμθίκμ. Μανυιμζα αθθάγεζ  

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 95, 21-4-44, αν.θ. 174, 22-7-44. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 72, 26-3-43, αν.θ. 74, 28-3-44. 
3 Ιεμθυβμξ», αν.θ. 23, 28-1-44. 
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.240, 29-9-43 – αν.θ. 37, 13-2-44, αν.θ. 108, 6-5-44 – αν.θ. 92, 18-4-44 - 
αν.θ. 99, 26-4-44. 
5 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 225, 10-9-43 – αν.θ.230, 27-9-44 – αν.θ.231,  28-9-44. 
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ζηάζδ ηαζ έκακηζ ηςκ βεβμκυηςκ. Μανμοζζάγεζ εζδήζεζξ βζα ηδκ ελυνζζηδ εθθδκζηή 

ηοαένκδζδ ηαζ οπεναιφκεηαζ ηςκ εδαθζηχκ δζεηδζηήζεςκ ηδξ Βθθάδαξ ιεηά ημκ 

πυθειμ. Λζ Άββθμζ ηαζ μζ Νχζμζ είκαζ ηχνα μζ ιεβάθμζ Ξφιιαπμζ, εκχ μζ Γενιακμί 

μζ «ηφνακκμζ». Γζ αοηυ δεκ δζζηάγεζ , αιέζςξ ιυθζξ ηδξ δίκεηαζ δ εθεοεενία θυβμο,  

κα απμηαθφρεζ εβηθδιαηζηέξ εκένβεζέξ ημοξ ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ 1. 

Μανάθθδθα, υζμ δ πυθδ ανίζηεηαζ οπυ ηαημπή, είκαζ οπμπνεςιέκδ κα δδιμζζεφεζ 

ηζξ ακαημζκχζεζξ ημο ανπδβμφ ηςκ ηαβιάηςκ αζθαθείαξ Ζμονημοθάημο , μζ μπμίεξ 

επζιέκμοκ κα ημκίγμοκ υηζ δ Μάηνα ελαημθμοεεί κα ηεθεί οπυ ηαηάθδρδ2.     

 

β. Άιιεο αρατθέο εθεκεξίδεο  

Ζαζ εκχ μ «Ιεμθυβμξ» αημθμοεεί ηδκ ηαηηζηή ημο παιαζθέμκηα ζηδκ αν-

ενμβναθία ημο ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηαημπήξ, μ «Οδθέβναθμξ», πςνίξ κα λεθεφ-

βεζ ημο βεκζημφ ηακυκα ηδξ δμοθμπνέπεζαξ πνμξ ημκ ηαηαηηδηή, παίνκεζ ηνζηζηή 

εέζδ έκακηζ γδηδιάηςκ πμο αθμνμφκ ηονίςξ ημκ επζζζηζζιυ. Ηίβεξ ιένεξ ιεηά ηδκ 

ηαηάθδρδ ηδξ Μάηναξ, λαθκζάγεζ δ δδιμζίεοζδ εκεμοζζχδμοξ, οικδηζημφ ηαθς-

ζμνίζιαημξ ηςκ Βθθήκςκ ζηναηζςηχκ πμο βονκμφζακ απυ ημ ιέηςπμ. Αεκ πανα-

θείπεζ, υιςξ, κα ημκίζεζ υηζ εεςνεί ςξ δεδμιέκδ ηδκ εκαζπυθδζή ημοξ ζημ ελήξ 

ιυκμ ιε εζνδκζηά ένβα. Λ παζνεηζζιυξ αοηυξ, υζμ «ακηζζηαζζαηυξ» ηζ ακ θαίκεηαζ 

ιε ηδκ πνχηδ ιαηζά, δεκ ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ςξ πνάλδ πμο ακηίηεζηαζ ζημκ 

ηαηαηηδηή, αθμφ ιυθζξ ηδκ πνμδβμφιεκδ ιένα μ Ρίηθεν είπε εηθνάζεζ ημ εαο-

ιαζιυ ημο βζα ηδ βεκκαζυηδηα ημο εθθδκζημφ ζηναημφ3.  

Δ ίδζα εθδιενίδα παίνκεζ ημ εάννμξ, ιε ηα ηφνζα άνενα ηδξ πμο ακαθένμκ-

ηαζ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ζημ επζζζηζζηζηυ πνυαθδια, κα επζηνίκεζ ημοξ οπεφεοκμ-

οξ βζα ηδκ έθθεζρδ ηνμθίιςκ ηαζ ηδκ θζιμηημκία ημο πθδεοζιμφ. Θε ιζα ζεζνά 

άνενςκ ημο Α. Ηάβανδ επζηίεεηαζ ηαηά ηςκ ιαοναβμνζηχκ, ηαηά ηδξ ακαθβδζίαξ 

πθμφζζςκ Μαηνζκχκ ιπνμζηά ζηδ «ζηναηζά ημο εακάημο» ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ, 

ηαηά ηδξ αδζαθμνίαξ «ημο Ζνάημοξ ηςκ Ώεδκχκ» βζα ηδκ επανπία . Γνάθεζ παναη-

ηδνζζηζηά: «Ώξ ζοκέθεδ ηαζ ηνάημξ ηαζ ηεθάθαζμκ ηαζ ενβαζία. Βίκαζ αηυιδ ηαζνυξ 

κα παφζδ αοηυξ μ αβχκ ελμκηχζεςξ ηαζ εακάημο πμο άκμζλε ιεηαλφ ηςκ ηάλεςκ 

ηδξ Βθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, απάκς ζηα ενείπζα ηδξ Βθθάδμξ» 4.  

Ηυβς ηςκ «ειπνδζηζηχκ» ηδξ άνενςκ, εεςνήεδηε απυ ηζξ ανπέξ ηαημπήξ 

οπεφεοκδ βζα ηα επεζζυδζα πμο ζοκέαδζακ ζηδ Ιμιανπία ηαηά ηδκ ζοβηέκηνςζδ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 222, 16-9-44 – αν.θ. 222, 17-9-44 – αν.θ. 232, 29-9-44 – αν.θ. 238, 8-10-
44. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 218, 13-9-44 – αν.θ. 226, 22-9-44. 
3 Βθ «Οδθέβναθμξ», αν.θ.8976, 7-5-41. 
4 Βθ «Οδθέβναθμξ», αν.θ.9012, 18-6-41 - αν.θ. 9228, 5-3-42 – αν.θ. 9229, 6-3-42 – αν.θ.9230, 7-3-

42.  
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δζαιανηονίαξ πμθζηχκ βζα ημ επζζζηζζηζηυ. Ώοηυ ήηακ ηαζ δ αζηία κα δζαημπεί δ έη-

δμζδ ηδξ εθδιενίδαξ βζα ηνεζξ ιένεξ, φζηενα απυ εζζαββεθζηή πανέιααζδ, ηαζ κα 

εηημπζζημφκ μζ οπεφεοκμζ βζα έκα ιήκα ζηδκ Ώιαθζάδα 1. Ώκ ηαζ δ πμζκή παφζδξ 

ηδξ ακεζηάθδ φζηενα απυ θίβεξ ιένεξ, επακεηδίδεηαζ φζηενα απυ είημζζ ιήκεξ, 

ζηζξ 26 Ληηςανίμο ημο ΄43, δδθαδή θίβμ ιεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ, επί 

βενιακζηήξ απμηθεζζηζηά δζμίηδζδξ. Οδκ διένα επακέηδμζήξ ηδξ, ζημ ηφνζμ άνενμ 

απμδίδεζ ηζξ δζαιανηονίεξ πμο ζοκηέθεζακ ζηδκ παφζδ ηδξ ζηδκ ηυηε ηαημδζμίηδ-

ζδ. Οαοηυπνμκα ακαβκςνίγεζ υηζ έπεζ ανπίζεζ ιζα κέα πνςημαμοθία , ιε ζεζνά ιέη-

νςκ απυ ηζξ Ώνπέξ πμο δίκμοκ εθπίδα βζα ηδκ ακαημφθζζδ ημο πθδεοζιμφ, δζααε-

ααζχκμκηαξ, πανάθθδθα, υηζ εα ζοκεπίζεζ κα ιάπεηαζ οπέν ημο δοζηοπζζιέκμο 

θαμφ ηαζ ηαηά ηςκ ηενδμζηυπςκ2.  

Μανά ηδ ζηάζδ πμο ηναηά έκακηζ ημο επζζζηζζηζημφ μ «Οδθέβναθμξ» δεκ 

δείπκεζ κα δζαθμνμπμζείηαζ απ΄ηδκ ηαηηζηή ημο «Ιεμθυβμο» έκακηζ ηςκ ηαηαηηδ-

ηχκ. πςξ ηαζ μ «Ιεμθυβμξ», ηαηαδίηαζε ημ ηαηέααζια ηδξ βενιακζηήξ ζδιαίαξ 

απυ ημοξ Γθέγμ ηαζ Ξάκηα, εκχ μζ ακηαπμηνίζεζξ ημο βζα ηα πμθειζηά βεβμκυηα 

πνμένπμκηαζ απυ ηδ Νχιδ, ημ ΐενμθίκμ, πςνίξ υιςξ πεναζηένς ζπυθζα 3. Άθθμηε, 

δέπεηαζ ηδκ θζθία ημο βενιακζημφ θαμφ πνμξ ημκ εθθδκζηυ ηαζ ηζξ δζααεααζχζεζξ 

πενί αμήεεζαξ ημο Γ΄Νάσπ4, γδηχκηαξ πανάθθδθα θζθζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ζοκενβαζία 

ιεηαλφ Βθθήκςκ ηαζ Εηαθχκ, ζημοξ μπμίμοξ ακαβκςνίγεζ ηάεε ηαθή δζάεεζδ 5. Ξηδκ 

πνχηδ επέηεζμ ηδξ ηήνολδξ ημο εθθδκμσηαθζημφ πμθέιμο επζηνμηεί ηδκ ζδεμθμβία 

ημο θαζζζιμφ ηαζ θηάκεζ κα απμηαθεί «θςηεζκή δζάκμζα» ημκ Θμοζμθίκζ ηαζ κα 

παναηηδνίγεζ δίηαζμ ημκ πμθειζηυ αβχκα ημο ζηαθζημφ ζηναημφ. Γνάθεζ παναηηδ-

νζζηζηά: «Δ Εηαθία πακδβονίγεζ ζήιενμκ δζηαίςξ ηδκ εεκζηήκ ηδξ ακάηαζζκ ηαζ εζξ 

ηδκ πανάκ ημο θαμφ ηδξ ιεηέπμοκ πάκηεξ μζ πζζηεφμκηεξ εζξ ηδκ θαιπνάκ ζηαδζ-

μδνμιίακ ηδξ ςξ θοθήξ ιε ορδθά ζδακζηά ηαζ ακχηενμκ πκεοιαηζηυκ πμθζη ζζιυκ». 

Ώθθμφ, γδηά πίζηδ ζηζξ εζδήζεζξ πμο ιεηαδίδμοκ μζ ζηαειμί ημο Άλμκα, κμιζιμθ-

νμζφκδ αθθά ηαζ ηζιςνία υζςκ δεκ ζοιιμνθχκμκηαζ ζηζξ δζαηάλεζξ 6.  

Λ «Οδθέβναθμξ» δζέημρε ηαζ πάθζ ηδκ έηδμζή ημο ζηζξ 5 Ληηςανίμο 1944 

ηαζ επακεηδυεδηε απυ ηζξ 12 Ιμειανίμο ημο ίδζμο πνυκμο ιε ηδκ μκμιαζία «Με-

θμπυκκδζμξ», υπςξ έηακακ ηαζ μζ πενζζζυηενεξ εθδιενίδεξ πμο ηοηθμθμνμφζακ 

                                           
1 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 80-81– Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ.42 - Ζ.Ονζακηαθφθθμο, (1995), η. ΐ΄, ζ. 

1678 – Ι.Μμθίηδξ, (1984), ζ. 104.  
2 Βθ «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 9238, 26-10-43. Δ επακέηδμζδ ηδξ εθδιενίδαξ ζοιπίπηεζ πνμκζηά ιε ηδκ 
πνμζπάεεζα ηδξ βενιακζηήξ δζμίηδζδξ (αιέζςξ ιεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ) βζα δδιζμονβία θζθζ-

ημφ ηθίιαημξ, πνμηεζιέκμο κα ηενδίζεζ ηδκ ακμπή, ακ υπζ ηδ ζοιπάεεζα ηςκ Βθθήκςκ.  
3 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ.91 – Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 152, 3-6-41 - Βθ «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 

9010, 15-6-41 – αν.θ. 9108, 15-10-41 – αν.θ. 9139, 8-11-41.  
4 Βθ «Οδθέβναθμξ», αν.θ.8966, 27-4-41 – αν.θ. 8967, 28-4-41 – αν.θ. 8972, 3-5-41. 
5 Βθ «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 9008, 13-6-41. 
6 Βθ «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 9129, 28-10-41 – αν.θ. 9154, 28-11-41 – αν.θ. 8970, 1-5-41. 
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κυιζια επί ηαημπήξ1. 

Βλαζηίαξ δζαιανηονζχκ ηδξ βζα ημ επζζζηζζηζηυ παφηδηε ηαζ δ εθδιενίδα 

«Φςξ» ηαζ ελμνίζηδηε μ δζεοεοκηήξ ηδξ, ακ ηαζ δ ίδζα είπε παζνεηήζεζ ιε εβηςιζ-

αζηζηά ζπυθζα ηδκ είζμδμ ηςκ ηαηαηηδηχκ ζηδκ Μάηνα2. Ώπυ ηα θίβα θφθθα ηδξ 

πμο έπμοιε ζηδ δζάεεζή ιαξ, δζαπζζηχκμοιε υηζ πνμηαηαθαιαάκεζ ηδκ εηδήθςζδ 

αζζεδιάηςκ αβάπδξ ηαζ εαοιαζιμφ ημο πθδεοζιμφ πνμξ ημοξ ηαηαηηδηέξ Γενια-

κμφξ, εκχ δεκ πάκεζ ηδκ εοηαζνία κα πθέηεζ ζηα άνενα ηδξ ημ εβηχιζμ ηςκ Γενια-

κχκ ζηναηζςηχκ, κα δέπεηαζ ςξ δεδμιέκδ ηδκ θζθζηή δζάεεζδ ηςκ ηαηαηηδηχκ ηαζ 

κα ηαηδβμνεί υζμοξ έζηνερακ ηδκ Βθθάδα εκακηίμκ ημοξ3.    

Ομ ίδζμ ηαζ δ εθδιενίδα «Ώπμβεοιαηζκή» παζνεηίγεζ ηδκ εοβέκεζα ηαζ ηαθμ-

ζφκδ ηςκ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ πνμξ ημκ πθδεοζιυ, δζααεααζχκεζ βζα ηδκ αεθηί-

ςζδ ηδξ γςήξ ηςκ Βθθήκςκ ιε ηδ Ιέα Οάλδ Μναβιάηςκ  ηαζ ιεηαδίδεζ ηα πμθειζηά 

βεβμκυηα ιε ακηαπμηνίζεζξ απυ ημ ΐενμθίκμ4.  

Μανυιμζα ζηάζδ ηναηά ηαζ δ εθδιενίδα «Οαποδνυιμξ», υηακ επςθεθείηαζ 

ηδξ εοηαζνίαξ πμο πανμοζζάγεηαζ απυ ηδκ ακαημίκςζδ ημο Ρίηθεν βζα ηδκ απεθεο-

εένςζδ ηςκ Βθθήκςκ αζπιαθχηςκ βζα κα ημκ δζααεααζχζεζ βζα ηδκ εοβκςιμζφκδ 

ημο εθθδκζημφ θαμφ. Μνμηεζιέκμο, ιάθζζηα, κα δζεοημθφκεζ ηδκ επζημζκςκία ιε 

ημοξ Γενιακμφξ ζηναηζχηεξ δδιμζζεφεζ ζεζνά ιε πίκαηεξ ιαεδιάηςκ βενιακζηήξ 

βθχζζαξ ιε ηζξ ηονζυηενεξ θέλεζξ ηαζ θνάζεζξ πμο ιπμνεί κα πνδζζιεφζμοκ ζηδκ 

ηαεδιενζκή επζημζκςκία5. 

Ξημ Ώίβζμ, απυ ηζξ «κυιζιεξ» εθδιενίδεξ, βκςνίγμοιε υηζ ηοηθμθμνμφζε δ 

διενήζζα εθδιενίδα «Ένεοκα», πμο ζοκήεςξ αθζενχκεζ ημ ηφνζμ άνενμ ηδξ ζε 

εζδήζεζξ πμο αθμνμφκ ζηδκ αηνίαεζα ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ ημκ επζζζηζζιυ ημο πθδ-

εοζιμφ. Βίκαζ δε παναηηδνζζηζηυ υηζ, πανυηζ μ ηφπμξ οπυηεζημ ζε θμβμηνζζία ηαζ 

ηα άνενα ηδξ «Ένεοκαξ» είκαζ ζοπκά εβηςιζαζηζηά βζα ημοξ ηαηαηηδηέξ, δ εθδ-

ιενίδα ζπεδυκ ζε ηάεε θφθθμ ηαηαββέθθεζ ηδκ λέθνεκδ πμνεία ηςκ ηζιχκ ηςκ 

ηνμθίιςκ, ηα εθθζπή ζοζζίηζα ηθπ .6. ηακ ακαθένεηαζ ζε πμθειζηά βεβμκυηα α-

καδδιμζζεφεζ αοημφζζα άνενα ζηαθζηχκ εθδιενίδςκ, ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ δεκ 

ηα ζπμθζάγεζ, αθθά θζθμζμθεί πάκς ζηα απμηεθέζιαηα πμο έπεζ μ πυθειμξ ζημκ 

άιαπμ πθδεοζιυ7.  

                                           
1 Ι.Μμθίηδξ, (1984), ζ. 104. 
2 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), ζ. 60 – Α.Ηάβανδξ, (1946), ζ.42 – Ζ.Ονζακηαθφθθμο, (1995), ζ. 1678. 
3 Βθ. «Ομ Φςξ», αν.θ. 147, 28-4-41 - αν.θ. 159, 2-5-41 - αν.θ. 162, 4-5-41. 
4 Βθ. «Ώπμβεοιαηζκή», αν.θ. 205, 29-4-41 - αν.θ. 208, 2-5-41 - αν.θ. 206, 30-4-41. 
5 Βθ. «Οαποδνυιμξ», αν.θ. 2598, 4-5-41. 
6 Βθ. «Ένεοκα», αν. θ.1038/12-9-1943, αν.θ.1032/20-6-1943, αν.θ.1042/26-12-1943, αν.θ.1041/24-

10-1943.  
7 Βθ. «Ένεοκα», αν.θ.1030,  23-5-43 - αν.θ. 1027, 11-4-43 – αν.θ. 1029, 9-5-43 – αν.θ. 1056, 6-8-

44. 
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γ. Νη εθεκεξίδεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε  

 Βκηοπςζζαηή αθθαβή ζηδκ δμοθμπνεπή ζηάζδ ηςκ εθδιενίδςκ πανμοζζά-

γεηαζ θίβεξ ιένεξ πνζκ ηδκ απεθεοεένςζδ. Ζαηά ημ ηεθεοηαίμ δεηαήιενμ ημο Ξεπ-

ηέιανδ ημο 1944, υηακ πζα δ απμπχνδζδ ηςκ Γενιακχκ ηαηαηηδηχκ ήηακ εέια 

πνυκμο, μζ παηνζκέξ εθδιενίδεξ  αδζαθμνμφζακ βζα ηδκ θμβμηνζζία ηαζ ακαιεηέδζ-

δακ εζδήζεζξ, ζπεηζηά ιε ηζξ εζςηενζηέξ ελεθίλεζξ ηαζ ηδκ δναζηδνζυηδηα ηδξ ελυ-

νζζηδξ εθθδκζηήξ ηοαένκδζδξ  απυ ημκ ναδζμθςκζηυ ζηαειυ ημο Ημκδίκμο. Ώπμηα-

θοπηζηή, ζημ ζδιείμ αοηυ, είκαζ δ ιανηονία ημο Ρ.Βνεκζηνχθε βζα ηζξ ακηζδνάζεζξ 

ημο Γενιακμφ πθμίανπμο Θάβηκμοξ, υηακ θίβεξ ιένεξ πνζκ ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ 

Μάηναξ, μζ εθδιενίδεξ, κμιίγμκηαξ υηζ ηθείζηδηε δ ζοιθςκία πανάδμζδξ ηδξ πυ-

θδξ, δδιμζίεοζακ Ξοιιαπζηέξ ακαημζκχζεζξ1.  

Σζηυζμ, δ αθθαβή ηδξ ζηάζδξ ημοξ δεκ έηαιρε ηζξ ακηζδνάζεζξ ημο ΒΗΏΞ μ 

μπμίμξ, υηακ ηαηέθααε ζηδκ πυθδ, δζέηαλε ηδκ ακαζημθή έηδμζδξ ηςκ εθδιενί-

δςκ ηαζ ηδκ επίηαλδ ηςκ ηοπμβναθείςκ ημο «Ιεμθυβμο» βζα ηδκ έηδμζδ δζηήξ 

ημο εθδιενίδαξ, ηδξ «Βθεφεενδξ ΏπαΎαξ». Δ ακηίδναζδ ημο Άββθμο δζμζηδηή Ογέ-

θζημ ζηδ δζαηαβή, ηαεχξ ηαζ ζημ ζοιαζααζηζηυηενμ αίηδια πμο ακηζπνυηεζκε ζηδ 

ζοκέπεζα μ ΒΗΏΞ βζα  θμβμηνζζία ηςκ εθδιενίδςκ, επέηνερε ηδκ ηακμκζηή ηοηθμ-

θμνία ημοξ αιέζςξ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ2.  

Ηίβμ ανβυηενα μ «Ιεμθυβμξ» οπέζηδ κέεξ, εκημκυηενεξ δζχλεζξ. Δ εθδιε-

νίδα ανέεδηε ζημ ζηυπαζηνμ ημο ΒΏΘ, ακ ηαζ, υπςξ ζζπονίγεηαζ μ εηπνυζςπμξ 

ημο ΑΒΞ Ρ. Βνεκζηνχθε, οπενάζπζγε, πανά ηδκ θμβμηνζζία, ηζξ εθθδκζηέξ εέζεζξ 

έκακηζ ηςκ ανπχκ ηαημπήξ ηαζ μ δζεοεοκηήξ ηδξ (πμο ημκ εεςνεί ανζζηενμζμζζα-

θζζηή) είπε ζοθθδθεεί ηάπμηε απυ ηδκ Γηεζηάπμ. Ξε οπμηίκδζή ημο ΒΏΘ απμδίδεζ 

ημ ζοθθαθδηήνζμ βοκαζηχκ πμο έβζκε ζηδκ Ιμιανπία, υπμο μζ ζοβηεκηνςιέκεξ, 

πνμπδθαηίγμκηαξ  ημκ δζεοεοκηή ηδξ εθδιενίδαξ Μαπακδνυπμοθμ,  γδημφζακ ημ 

ηθείζζιυ ηδξ. Οεθζηά, ηάης απυ ηδκ πίεζδ ημο πθήεμοξ , ιε εκημθή ημο Μνςεοπμ-

ονβμφ παφηδηε δ ηοηθμθμνίαξ ηδξ . Αεκ βκςνίγμοιε πμο μθείθεηαζ δ εεηζηή ηνίζδ 

ημο Βνεκζηνχθε οπέν ημο «Ιεμθυβμο», ηδ ζηζβιή ιάθζζηα πμο ημκ «Οδθέβναθμ» 

(μ δζεοεοκηήξ ημο απμδεδεζβιέκα δζχπεδηε ηαζ δ εθδιενίδα παφεδηε βζα ανηεημ-

φξ ιήκεξ θυβς ηδξ εέζδξ ηδξ έκακηζ ημο επζζζηζζηζημφ) ημκ παναηηδνίγεζ ζηακδα-

θμεδνζηυ ηαζ δέπεηαζ, ιε ηάπμζα επζθφθαλδ, ηζξ θήιεξ υηζ μ ζδζμηηήηδξ ημο είπε 

                                           
1 Λ Θάβηκμοξ θένεηαζ κα είπε «…κα δδιμζζεφμοκ ηδ δζαημίκςζζ ημο Ώσγεκπάμοεν πνμξ διάξ κα ιδκ 
πμθειμφιε, κα δδιμζζεφμοκ ακελαηνίαςηεξ εζδήζεζξ απυ ηδ Ξημηπυθιδ υηζ μ Ρίιθεν εδδθδηδνίαζε ημκ 

Φφνεν. Ια ιζθμφκ άζπδια βζα ιαξ πςνίξ επζθφθαλδ ζακ κα επνυηεζημ πενί κεηνχκ, εκχ ειείξ ήιαζηε 

γςκηακμί ηαζ πανυκηεξ, δεκ ιπμνχ κα ημ ακεπεχ. Δ πεζεανπία δεκ ημ επζηνέπεζ. Μνέπεζ κα ιζθήζς ιε 
ημοξ δζεοεοκηέξ ηςκ εθδιενίδςκ…». Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946).  
2 Α.Ηάβανδξ, ( 1946), ζ. 115, 139. 
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πθδνχζεζ ημκ ΒΗΏΞ1. Δ ένεοκά ιαξ ζηα θφθθα ηςκ δφμ εθδιενίδςκ δεκ ιαξ επζη-

νέπεζ κα ζοιιενζζημφιε ηδκ βκχιδ ημο, ηαεχξ δ δζηή ιαξ άπμρδ (υπςξ ηαζ άθ-

θςκ ενεοκδηχκ2) είκαζ εη δζαιέηνμο ακηίεεηδ.  

 

Β. «ΞΑΟΑΛΝΚΝΠ ΡΞΝΠ» 

Βηηυξ απυ ημκ κυιζιμ οπήνπε ηαζ μ πανάκμιμξ ηφπμξ, πμο ακαπηφπεδηε 

ζηαδζαηά, πανάθθδθα, δδθαδή, ιε ηδκ ακάπηολδ ηδξ Ώκηίζηαζδξ. ΐαζζηυξ ζημπυξ 

πμο ελοπδνεημφζε δ ηοηθμθμνία αοηχκ ηςκ εθδιενίδςκ ήηακ δ εκδιένςζδ ηςκ 

πμθζηχκ βζα ηα πμθειζηά βεβμκυηα ηαζ ηδ δνάζδ ηςκ ακηανηχκ, πςνίξ ηδ θμβμη-

νζζία ηαζ ηδκ παναπμίδζδ ηςκ εζδήζεςκ πμο επέααθε ημ ηαημπζηυ ηαεεζηχξ 3.  

Ώπυ ηζξ πνχηεξ ακηζζηαζζαηέξ εθδιενίδεξ ήηακ μ «Βθεοεενςηήξ», υνβακμ 

ημο ΒΏΘ Μεθμπμκκήζμο ηαζ ηαηυπζκ ημο ΒΗΏΞ ηαζ ηδξ 3δξ Θενανπίαξ. Δ εθδιενίδα 

εηδζδυηακ απυ ημκ Ώφβμοζημ ημο ΄43,  υηακ ιεηαθένεδηε, ιεηά απυ πμθθέξ πνμ-

θοθάλεζξ ηαζ ηζκδφκμοξ, έκα ηοπμβναθζηυ πζεζηήνζμ απυ ηα Ζαθάανοηα ζημ πςνζυ 

Ιάζζα, υπμο ηαζ εβηαηαζηάεδηε ζημ δδιμηζηυ ζπμθείμ. Έηζζ άνπζζε κα ηοηθμθμ-

νεί δ πνχηδ εθδιενζδμφθα ιε ηέζζενζξ ζεθίδεξ  (πενζείπακ ηφνζμ άνενμ, ζπυθζα, 

εζδήζεζξ, πνμκμβνάθδια), πμο ιμζναγυηακ δςνεάκ ζηα πςνζά ηαζ έβναθε ςξ ηυπμ 

έηδμζδξ «Ζάπμο ζημ αμοκυ»4.  

                                           
1 Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946). 
2 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), ζ. 70-1, 80-1. 
3 Ζ.Ζονζαηυπμοθμξ, (1990), ζ. 167-8. 
4 Ζ.Ζονζαηυπμοθμξ, (1990), ζ.163-166 – Μ.Θεμδςναηυπμοθμξ, «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 429, 

31-1-83. 
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Φφθθμ ημο «Βθεοεενςηή». Ώπυ ημ πνμζςπζηυ ανπείμ ημο Μ. Νμδάηδ. 

Μναβιαηζηά λαθκζάγεηαζ μ ιεθεηδηήξ απυ ημ  πθήεμξ ηςκ εθδιενίδςκ πμο 

εηδίδμκηακ απυ ηζξ μνβακχζεζξ ημο ΒΏΘ ηαζ ημο ΖΖΒ, υπζ ιυκμ ζηδκ Μάηνα αθθά 

ηαζ ζηδκ επανπία, Ώίβζμ ηαζ Ζαθάανοηα. Λζ εθδιενίδεξ αοηέξ ήηακ: «Λδδβδηήξ» 

(υνβακμ ηδξ Μενζθενεζαηήξ Ζμιιμοκζζηζηήξ Λνβάκςζδξ ΏπαΎαξ), «Βθεφεενδ ΏπαΎ-

α» (υνβακμ ημο ΒΏΘ ΏπαΎαξ), «Αεθηίμ Βζδήζεςκ» (υνβακμ ηδξ Ζεκηνζηήξ Βπζηνμ-

πήξ ημο ΒΏΘ ΏπαΎαξ), «Ηεοηενζά» (υνβακμ ημο ΒΏΘ ΏπαΎαξ), «Γςκηακά Ιεζάηα» 

(νβακμ ημο Ξοιαμοθίμο ηδξ ΒΜΛΙ Ιμιμφ ΏπαΎαξ), «Ζαεδιενζκά Ιέα» (δ πνχηδ 

εθδιενίδα ημο ΒΏΘ Μάηναξ), «Θάκα ημο Ηαμφ» (υνβακμ ηδξ Βεκζηήξ Ώθθδθεββφδξ 

ΏπαΎαξ), «Βθεφεενδ Βθθάδα» (υνβακμ ηδξ Βεκζηήξ Ώθθδθεββφδξ ΏπαΎαξ), «Οα Ιέ-

α» (υνβακμ ηδξ Ιμιανπζαηήξ Βπζηνμπήξ ΒΏΘ ΏπαΎαξ), «Ηαμηναηία» (ζοκμζηζαηή 

εθδιενίδα ημο ΒΏΘ Μάηναξ). Ξηα Ζαθάανοηα εηδίδμκηακ μζ εθδιενίδεξ «Βιπνυξ»  

(υνβακμ ηδξ πενζθενεζαηήξ Βπζηνμπήξ Ζαθαανφηςκ ημο ΖΖΒ), «Οα Ιέα» (ηδξ ε-

πανπζαηήξ επζηνμπήξ ΒΏΘ Ζαθαανφηςκ), «Αεθηίμ Βζδήζεςκ» (ηδξ επανπζαηήξ ε-

πζηνμπήξ ΒΏΘ Ζαθαανφηςκ), «Ξάθπζζια» (υνβακμ ηδξ ΒΜΛΙ Ζαθαανφηςκ), «Ώκα-

βέκκδζδ» (υνβακμ ηδξ επανπζαηήξ επζηνμπήξ ΒΏΘ Ζαθαανφηςκ). Ξημ Ώίβζμ μζ ηο-

νζυηενεξ πανάκμιεξ εθδιενίδεξ πμο εηδίδμκηακ ήηακ «Φθυβα» ηαζ «Ηεοηενζά», 

πμο ακήηακ ηαζ μζ δφμ ζημ ΒΏΘ. Βηηυξ απυ ηζξ απασηέξ εθδιενίδεξ ηοηθμθμνμφ-

ζακ ηαζ πανάκμιεξ εθδιενίδεξ παιπεθμπμκκδζζαηήξ ηοηθμθμνίαξ. Ήηακ μ «Ηεφ-

ηενμξ Θςνδάξ» (υνβακμ ηδξ ημιιαηζηήξ επζηνμπήξ Μεθμπμκκήζμο ημο ΖΖΒ), δ 

«Φςκή ημο Θμνδά» (υνβακμ ηδξ Μεθμπμκκδζζαηήξ επζηνμπήξ ημο ΒΏΘ), «Ώθθδ-
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θεββφδ ημο Ηαμφ» (υνβακμ ηδξ Μεθμπμκκδζζαηήξ επζηνμπήξ ηδξ Βεκζηήξ Ώθθδθεβ-

βφδξ)1. Ξηζξ ακηζζηαζζαηέξ εθδιενίδεξ πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ εθδιενίδεξ πμο ελέδζ-

δε δ ακηζζηαζζαηή μνβάκςζδ ΟΒΑ:  «Ώβςκζζηήξ» (εθδιενίδα ηςκ ΟΒΑ-Οαβιάηςκ 

Βεκζηήξ Ανάζεςξ), «Βθεφεενμξ Έθθδκ» (υνβακμ ηςκ Οαβιάηςκ Βεκζηήξ Ανάζε-

ςξ»), «Ναδζμθςκζηυκ Αεθηίμκ» (έηδμζδ ηδξ Βεκζηήξ Ανάζεςξ). 

 

Φφθθμ ηδξ «Βθεφεενδξ ΏπαΎαξ». Ώπυ ημ πνμζςπζηυ ανπείμ ημο Μ. Νμδάηδ.  

Ζαηά ηζξ εαιζηέξ πδβέξ, δ πνχηδ ακηζζηαζζαηή εθδιενίδα πμο εηδυεδηε 

ζηδκ Μάηνα ήηακ ηα «Ζαεδιενζκά Ιέα», ζε ζπήια ηυθθαξ δζαβςκζζιμφ. Αεκ εη-

δυεδηε πανά ιυκμ βζα δέηα θφθθα, βζαηί μ πμθφβναθμξ πμο ηδκ ηφπςκε δεκ άκηε-

λε ηδκ πμθθή πνήζδ2. Δ πζμ ζδιακηζηή ήηακ δ «Βθεφεενδ ΏπαΎα», υνβακμ ημο Β-

ΏΘ, πμο ηδκ έβναθακ εναζζηέπκεξ ηαζ επαββεθιαηίεξ δδιμζζμβνάθμζ. Ζοηθμθμνμ-

φζε ηάεε δεφηενδ ιένα, απυ ηζξ 24-7-43 ςξ ηζξ 1-10-44. Λζ εαιζηέξ πδβέξ ακαθέ-

νμοκ υηζ έαβαζκε ζε 3.000 θφθθα ηαζ ιεηαθενυηακ ςξ ηδκ πζμ απυιαηνδ ιενζά 

ημο κμιμφ, πάνδ ζ΄έκα ποηκυ δίηηομ ζοκδέζιςκ πμο δζέεεηε. ΐαζζγυηακ ζηδκ 

ιεηάδμζδ ηςκ εζδήζεςκ ηςκ ζοιιαπζηχκ ναδζμθςκζηχκ ζηαειχκ, ζηζξ μπμίεξ δεκ 

                                           
1 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 127 – Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ.50-52 – Ώ.Μαπακδνέμο, 
(π.π), θςημβναθζηυ οθζηυ– Θμοζείμ Οφπμο Μάηναξ – Μνμζςπζηυ ανπείμ Μ. Νμδάηδ. 
2 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ. 63-4. 
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είπακ πνυζααζδ μζ πμθίηεξ, ιζαξ ηαζ ηα πενζζζυηενα ναδζυθςκα είπακ ηαηαζπεεεί  

ή είπακ ζθναβζζηεί. Ώηυια, πάνδ ζηδκ ηδθεθςκζηή ζφκδεζδ ιε ημ 12μ Ξφκηαβια, 

δ εθδιενίδα ιεηέθενε αιέζςξ ηζξ εζδήζεζξ απυ ημ ιέηςπμ ηςκ ακηανηχκ ζημοξ 

ακαβκχζηεξ ηδξ. Βλαημθμφεδζε κα εηδίδεηαζ ηαζ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ, εκχ ηδκ 

διένα ηδξ απμπχνδζδξ ηςκ Γενιακχκ απυ ηδκ Μάηνα εηδυεδηε ιέζα ζηδκ πυθδ 

ζε πακδβονζηυ θφθθμ1.  

Δ πνχηδ εθδιενίδα εονείαξ ηοηθμθμνίαξ ζηδκ Μάηνα ήηακ ημ «Αεθηίμ Β ζ-

δήζεςκ», πμο βναθυηακ αιέζςξ ιεηά ηδκ πνςζκή  εηπμιπή ηςκ εζδήζεςκ ημο 

Ημκδίκμο ηαζ ιζα χνα ιεηά άνπζγε δ ηοηθμθμνία ηδξ . Αζαδζδυηακ απυ πένζ ζε πένζ, 

ζε 800 ιυκμ θφθθα (ηυζα ιπμνμφζε κα αβάγεζ μ πμθφβναθμξ) , αθθά λεπενκμφζε 

ηα υνζα ηδξ πυθδξ. Ράνδ ζημ ΒΏΘ αοημηζκδηζζηχκ ιεηαθενυηακ ζηζξ άθθεξ ζδ-

ιακηζηέξ πυθεζξ ημο κμιμφ: Ώίβζμ, Ζαθάανοηα, Ώπαβζά  ηαζ ζε εκδζάιεζμοξ ζηαειμ-

φξ. Ππήνπε ιεβάθδ γήηδζδ ηαζ ήηακ δ εθδιενίδα πνμξ ακάβκςζδ ζηα ηαθεκεία 

ηαζ ηα εζηζαηυνζα ηδξ πυθδξ. Ώηυια ηαζ δ ηαναιπζκζενία ηδκ έπαζνκε, αθμφ μζ εη-

δυηεξ ηδκ πεημφζακ ηάης απυ ηδκ πυνηα ηδξ ή ηδκ έζηεθκακ ιε ημ ηαποδνμιείμ. 

Λζ Εηαθμί πνμζπάεδζακ ιε ηέπκαζια κα ημοξ ακαηαθφρμοκ. Ξηδκ ανπή απέηοπακ, 

αθθά ανβυηενα ηαηυνεςζακ κα ζοθθάαμοκ ημοξ οπεφεοκμοξ, πςνίξ υιςξ κα ζηα-

ιαηήζεζ δ έηδμζή ηδξ. Θυκμ υηακ, ημκ Ιμέιανδ ημο ΄42, ζοκεθήθεδζακ ηαζ μζ 

πνςηενβάηεξ ηδξ, δ εθδιενίδα έπαρε κα εηδίδεηαζ2.  

Ξηζξ πανάκμιεξ εθδιενίδεξ, αέααζα, δ πανμοζίαζδ ηςκ βεβμκυηςκ ημο πμ-

θέιμο βίκεηαζ απυ εκηεθχξ ακηίεεηδ ζημπζά απυ ηζξ «κυιζιεξ». Αίκμοκ έιθαζδ 

ζηζξ κίηεξ ηςκ Ξοιιάπςκ (ζδζαίηενα ηςκ Ξμαζεηζηχκ μζ εθδιενίδεξ ημο ΒΏΘ), εκχ 

ημ ιμκαδζηυ θφθθμ πμο δζαεέημοιε απυ ημ «Ναδζμθςκζηυκ Αεθηίμκ» πενζέπεζ ακ-

ηαπμηνίζεζξ ηαζ ακαδδιμζζεφζεζξ απμηθεζζηζηά απυ ανεηακζηέξ ηαζ αιενζηακζηέξ 

πδβέξ. Βηηυξ απ΄ηα δζεεκή πμθειζηά βεβμκυηα, μζ εθδιενίδεξ αζπμθμφκηαζ ιε ηζξ 

ημπζηέξ ιάπεξ ηςκ ακηανηχκ, μζ μπμίεξ πάκηα είκαζ κζηδθυνεξ, εκχ πνμαάθθμκηαζ 

ιε ενζαιαεοηζηυ ηυκμ μζ απχθεζεξ ημο επενμφ ζε οθζηυ ή ακενχπζκμ δοκαιζηυ.  

Ππάνπμοκ ζοπκά ακαθμνέξ ζε ημπζηά βεβμκυηα, ζηδθζηεφμκηαζ μζ ηαβιαηαζθαθ ί-

ηεξ, μζ δμζίθμβμζ ηαζ μ ΒΑΒΞ, εκχ ελαίνεηαζ δ δνάζδ ηδξ ΒΜΛΙ ηαζ ηςκ άθθςκ μν-

βακχζεςκ ημο ΒΏΘ, ηαεχξ ηαζ ηδξ ΜΒΒΏ. Λζ ηίηθμζ ηςκ εζδήζεςκ ηαζ δ θναζεμ-

θμβία πμο πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ παναηηδνζζηζηά ηςκ παναπάκς δζαεέζεςκ: «Ξεθί-

δεξ Αυλαξ» βζα ηζξ επζηοπίεξ ημο ΒΗΏΞ, «Δ Βεκζηή ιαξ πμθζημθοθαηή», «Δ κίηδ 

ημο θαμφ», «Ζαιιία θφπδζδ» (βζα πνμδυηεξ ημοξ μπμίμοξ απμηαθεί πνμδμηζηή 

                                           
1 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ. 50-51, 68-71. 
2 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ.55-58.  
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ημπνζά), «Λζ ιεβαθεζχδεζξ κίηεξ ημο ΒΗΏΞ», «Λ θαζζζιυξ ηαηαννέεζ»1.  

Οα ηοπμβναθεία πμο ηοπχκμκηακ μζ πανάκμιεξ εθδιενίδεξ ανίζημκηακ 

πμθθέξ θμνέξ ζε ζπίηζα ιέζα ζηδκ πυθδ ηδξ Μάηναξ, ηάηζ πμο ηαεζζημφζε πενζζ-

ζυηενμ επζηίκδοκδ ηδκ έηδμζή ημοξ ηαζ είπε ζοπκά δοζάνεζηεξ ζοκέπεζεξ βζα υ-

ζμοξ ενβάγμκηακ βζ αοηήκ. Μμθθά ακηζζηαζζαηά θοθθάδζα ηαζ εθδιενίδεξ ηοπχ-

κμκηακ βζα πμθφ ηαζνυ ζ΄ έκα ηοπμβναθείμ δίπθα ζηα  βναθεία ηςκ Βξ-Βξ. Ώνβυ-

ηενα ημ ηοπμβναθείμ ιεηαθένεδηε ζε μζηεμθοθάηζμ ημο Ώ΄ κεηνμηαθείμο, εκχ  

ηοπμβναθεία θεζημονβμφζακ ηαζ ζε άθθα απίεακα ιένδ. Ομ ακοπέναθδημ πνυαθδ-

ια ελεφνεζδξ πανηζμφ, πμο οπήνπε ζηδκ ανπή, θφεδηε ιε ηδκ ηαηάζπεζδ ζημ 

δνυιμ Ζμνίκεμο-Μαηνχκ εκυξ θμνηδβμφ πμο ιεηέθενε πανηί βζα ηδκ εθδιενίδα 

ηςκ Μαηνχκ «Ιεμθυβμξ»2.   

Ώκηζζηαζζαηέξ εθδιενίδεξ εηδίδμκηακ ηαζ ζημ Ώίβζμ ηαζ ιεηέδζδακ ηονίςξ 

εζδήζεζξ ημο ναδζμθχκμο, εκχ ακηζζηαζζαηά θοθθάδζα ιεηαθένμκηακ ζηδκ πυθδ 

απυ ηδκ Ώεήκα ιέζα ζε ηεκεηέδεξ θαδζμφ. Ώκάιεζα ζηζξ πνχηεξ εθδιενίδεξ ηδξ 

Ώζβζαθείαξ ήηακ δ «Φθυβα», πμο ηδκ έβναθε ηαζ ηδκ ηφπςκε μ δάζηαθμξ Γ. Ώββε-

θυπμοθμξ ή Φθυβαξ ηαζ ηδκ ιμίναγε απυ πένζ ζε πένζ. Ώπυ ηζξ ανπέξ ημο ΄43 εηδ ζ-

δυηακ δ επίζδιδ ακηζζηαζζαηή εθδιενίδα ημο ΒΏΘ Ώζβζαθείαξ «Ηεοηενζά». Ώηυια 

ζημ Ώίβζμ εηδζδυηακ ημ «Ββενηήνζμ», υνβακμ ημο επανπζαημφ ζοιαμοθίμο ηδξ Β-

ΜΛΙ Ώζβζαθείαξ ηαζ δεθηία εζδήζεςκ πμο ηαηέβναθακ ηζξ εζδήζεζξ απυ ημ  πανάκμ-

ιμ ναδζυθςκμ ηαζ ιεηά ζηέθκμκηακ ζημκ δεζπυηδ Θευηθδημ. Γζα ημ «Ββενηήνζμ» 

μ Ώ. Θμοββμθζάξ εοιάηαζ: «Δ πνχηδ ακηζζηαζζαηή εθδιενίδα πμο ηοπχεδηε ζημ 

Ώίβζμ πνέπεζ κα είκαζ ημ «Ββενηήνζμ», υνβακμ ηδξ ΒΜΛΙ. Θοιάιαζ υηζ είπα εημζ-

ιάζεζ ηάπμζμ ζπέδζμ βζα ηδ δζάηαλδ ηδξ φθδξ. Ξημ θφθθμ αοηυ βζκυηακ πνυζηθδζδ 

ζηα ημνίηζζα ηδξ επανπίαξ ιαξ κα εκηαπεμφκ  ζηδκ ΒΜΛΙ, κα εκζζπφζμοκ ημκ λε-

ζδηςιυ ημο θαμφ ηαζ ημ βοκαζηείμ ηίκδια». Ραναηηδνζζηζηυ βζα ηδκ ελάπθςζδ ηδξ 

Ώκηίζηαζδξ ζηδκ πενζμπή είκαζ υηζ ζε δομ πςνζά ηδξ Ώζβζαθείαξ , Γαανοκυθαηα ηαζ 

Ζμοκζκά, εηδίδμκηακ ιζηνέξ ακηζζηαζζαηέξ εθδιενίδεξ3.  

Μανάθθδθα ιε ηζξ ηαηηζηέξ εθδιενίδεξ ηοηθμθμνμφζακ ηαζ πμθθά ακηζζηα-

ζζαηά θοθθάδζα ηαζ πνμηδνφλεζξ. Δ πνχηδ πνμηήνολδ ημο ΒΏΘ ζηδκ Μάηνα ηοη-

θμθυνδζε ημκ Ληηχανδ ημο ΄41 ηαζ ηαθμφζε ζε ακηίζηαζδ ημ θαυ. Ξηζξ 28 Λη-

ηςανίμο ημο ΄41 ηοηθμθυνδζε, επίζδξ, πνμηήνολδ βζα ηδκ πνχηδ επέηεζμ  ημο 

αθαακζημφ έπμοξ ηαζ είπε ζδιακηζηή απήπδζδ4. 

                                           
1 «Φςκή ημο Θςνδά», αν.θ.2, 3-6-44 – αν.θ. 5, 10-7-44 - αν.θ.6, 28-7-44 - «Ηεφηενμξ Θςνδάξ», 
αν.θ. 14, 25-5-44 – «Βθεφεενδ ΏπαΎα» αν.θ. 21, 2-9-44 – αν.θ.36, 4-10-44 – «Ώκαβέκκδζδ», αν.θ.1, 

25-3-44 – «Ναδζμθςκζηυκ Αεθηίμκ», αν.θ. 204, 7-10-44. 
2 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ.58-60, 62. 
3 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.176-8, 220 – Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 21. 
4 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ. 63,64. 
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  Βνεοκχκηαξ ηδ ζηάζδ ηςκ  απασηχκ εθδιενίδςκ  ηδκ πενίμδμ ηδξ ηαημ-

πήξ  δζαπζζηχζαιε αηναίεξ ηαζ απυημιεξ αθθαβέξ ζηδκ ημπμεέηδζή ημοξ έκ ακ-

ηζ ηςκ βεβμκυηςκ, πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ ηαημπήξ, ηαηά ηδ δζάνηεζά ηδξ η αζ θί-

βμ πνζκ ημ ηέθμξ ηδξ.  Βίκαζ δφζημθμ κα εηθνάζεζ ηακείξ ηνίζδ βζα ηδ ζηάζδ 

ημο κυιζια ηοηθμθμνμφκημξ ηφπμο ηδξ ηαημπήξ, αθμφ ήηακ θμβμηνζκυιεκ μξ. 

Θζα ηαηαδίηδ ηδξ ζηάζδξ ημο, υπςξ έβζκε απυ ηζξ ακηζζηαζ ζαηέξ μνβακχζεζξ  

ηαζ ηδκ ιεηαπεθεοεενςηζηή ηοαένκδζδ, δείπκεζ αδοκαιία ηαηακυδζδξ ηδξ μο-

ζζαζηζηήξ ακοπανλίαξ εκαθθαηηζηχκ θφζεςκ  ζε πενίπηςζδ πμο δεκ ζοιαάδζγε  

ιε ημ ηαημπζηυ ηαεεζηχξ.   

Θπμνεί κα ηαηαδζηάζεζ ηάπμζμξ  ημκ ιενμθδπηζηυ οπέν ηςκ ηαηαηηδηχκ 

ηνυπμ πανμοζίαζδξ ηςκ πμθειζηχκ βεβμκυηςκ ή ηα οικδηζη ά βζ αοημφξ άνενα 

ηαζ ηζξ παναζκέζεζξ εεεθμδμοθίαξ  πνμξ ημκ πθδεοζιυ, αθθά ,  υηακ ημ ηάκεζ,  

πνέπεζ κα έπεζ οπυρδ ημο υηζ δ ακηίεεηδ πενίπηςζδ  ζήιαζκε άιεζμ ηθείζζιμ 

ηδξ εθδιενίδαξ ηαζ δζχλεζξ ηςκ οπεφεοκςκ. Ώοηυ , άθθςζηε , αεααζχκεηαζ απυ 

ηδκ παφζδ ηςκ εθδιενίδςκ «Οδθέβναθμξ» ηαζ «Φςξ»  υπζ βζαηί ζηνάθδηακ 

εκακηίμκ ημο ηαηαηηδηή,  αθθά βζαηί οπενέαδζακ ημ επζηνεπηυ υνζμ μζ δζαιαν-

ηονίεξ ημοξ βζα ημ επζζζηζζηζηυ ηαζ εεςνήεδηακ έηζζ οπμηζκδηέξ ηςκ ακηζδν ά-

ζεςκ ημο πθδεοζιμφ  (ζοθθαθδηδνίςκ, απενβζχκ) . Οα άνενα ημο «Οδθέβνα-

θμο» πμο έπμοιε ζηδ δζάεεζή ιαξ, ηαηαθένμκηαζ ε κακηίμκ ηςκ ιαοναβμν ζ-

ηχκ, ηςκ πθμοζίςκ, ηδξ ηοαένκδζδξ, αθθά πμηέ ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ, ημοξ 

μπμίμοξ  υπζ ιυκμ δεκ ηαημκμιάγεζ ςξ οπεφεοκμοξ, αθθά εεςνεί υηζ «δεζηκ φμ-

οκ εζξ πακ πνμηφπημκ γήηδια ηδκ ηαθήκ ηςκ δζάεεζζκ κα αμδεήζμοκ ημκ Ηαυκ 

εζξ ηδκ ακηζιεηχπζζζκ ηςκ δοζηυθςκ ζοκεδηχκ»1. 

 Ώκ, θμζπυκ, πανά ηδ κμιζιμθνμζφκδ ηαζ εεεθμδμοθία  πμο είπακ δείλεζ  

ζημοξ ηαηαηηδηέξ, δ παναπάκς ζηάζδ ζηάεδηε αζηία παφζδξ ηςκ εθδιεν ίδςκ 

ηαζ ελμνίαξ ηςκ δζεοεοκηχκ ημοξ, εί καζ εφημθμ κα θακηαζηεί ηακείξ πμζεξ ζο-

κέπεζεξ εα είπε δ αιενυθδπηδ πανμοζίαζδ ηςκ πμθειζηχκ βεβμκυηςκ (ηδ 

ζηζβιή ιάθζζηα πμο είπακ ζθναβζζηεί ηα ναδζυθςκα  βζα ημκ ίδζμ θυβμ), δ α-

κάδεζλδ ηδξ δνάζδξ ημο ΒΏΘ -ΒΗΏΞ, δ πνμαμθή ηςκ Ξοιιάπςκ, δ ζηδθίηεοζδ 

ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ ηαηαηηδηχκ. Έκα θφθθμ εθδιενίδαξ ιε αοηυ ημ πενζ ε-

πυιεκμ, πένακ ηςκ άθθςκ μδοκδνχκ ζοκεπεζχκ βζα ημοξ ενβαγυιεκμφξ ηδξ , 

δεκ εα έαθεπε ηακ ηδ δδιμζζυηδηα. Βπμιέκςξ, πνέπεζ κα ακανςηδεμ φιε ακ 

οπήνπακ ηάπμζα πενζεχνζα ακηίζηαζδξ ηςκ εθδιενίδςκ ι΄αοηά ηα δεδμιέκα.   

                                           
1 Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 9012, 18-6-41. 
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Μανυθα αοηά, δ ιζηνή δζαθμνμπμίδζδ πμο πανμοζζάγμοκ ζηδκ ακηζι ε-

ηχπζζδ μνζζιέκςκ πνμαθδιάηςκ ίζςξ οπμδεζηκφεζ ιζηνυηενδ ή ιεβαθφηενδ 

δζάεεζδ ζοιιυνθςζδξ ιε ημ ηαεεζηχξ. Ώπ΄ηδκ άθθδ δ αδζαθμνία βζα ηδκ θμ-

βμηνζζία ηδξ ηαηαννέμοζαξ βενιακζηήξ δζμίηδζδξ, πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ ηαημπήξ, 

δεκ ιπμνεί κα ενιδκεοηεί απμηθεζζηζηά ςξ εθεφεενδ έηθναζδ ημο ηαηαπζ εζ-

ιέκμο εεκζημφ θνμκήιαημξ, αθμφ ηάθθζζηα ιπμνεί κα οπαβμνεφεηαζ  απ΄ηδκ 

ακάβηδ πνμζανιμβήξ ζηα κέα δεδμιέκα πμο δεκ ε΄ανβμφζακ κα ένεμοκ ζημ 

πνμζηήκζμ.  

Λ πανάκμιμξ ηφπμξ ανζζηυηακ ζημκ ακηίπμδα ηδξ εκδιένςζδξ πμο π α-

νείπακ μζ «κυιζιεξ» εθδιενίδεξ. Κεπενκχκηαξ ηα άπεζνα πνμαθήιαηα πμο ζ ο-

κακημφζε βζα ηδ ζφκηαλδ, ηδκ εηηφπςζδ ηαζ ηδ δζάδμζή ημο , ζοκζζημφζε έκα 

πναβιαηζηυ άεθμ αθθά ηαζ έκα ζμαανυηαημ  ηίκδοκμ βζα ημοξ πανάβμκηεξ πμο 

ζοκηεθμφζακ ζηδκ έηδμζή ημο. Σζηυζμ, δεκ πνέπεζ κα πενζιέκμοιε ακηζηε ζ-

ιεκζηή εκδιένςζδ απυ δδιμζζμβναθζηά υνβακα ακηζζηαζζαηχκ μνβακχζεςκ 

ζε ηαζνυ πμθέιμο. Ώπμηεθμφζακ απθχξ ηδκ άθθδ πθεονά ηδξ εκδιένςζδξ πμο 

ζημπυ είπε κα ζηδνίλεζ, κα λεζδηχζεζ, κα ηαεμδδβήζεζ ημκ πθδεοζιυ πμο δ ζ-

ρμφζε κα ιάεεζ β ζα ηδκ επακαζηαηζηή δνάζδ, κ΄αημφζεζ εζδήζεζξ πμο εα ημκ 

έθενκακ πζμ ημκηά ζηδκ απεθεοεένςζδ, ηδκ αθθαβή ηςκ δφζημθςκ ζοκεδηχκ  

ηδξ γςήξ ημο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 311 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΟΗΡΝ: Ζ ΔΛΝΞΙΖ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ 

Δ αοευνιδηδ ακηίζηαζδ ηςκ πμθζηχκ πμο βκςνίζαιε ζημ πνμ δβμφιεκμ 

ηεθάθαζμ έανζζηε ζηήνζβια ηαζ ζοιπθήνςια ζηδκ ακηίζηαζδ ηςκ έκμπθςκ ακ-

ηανηχκ ζηα αμοκά. Δ ηεθεοηαία  εκενβμφζε ςξ άηοπμξ ζηναηυξ ζε πμθειζηέξ 

επζπεζνήζεζξ ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ ηαζ απμηεθμφζε έ κα ιυκζιμ πνυαθδια βζ 

αοημφξ. Μανάθθδθα , δ μνβάκςζδ ημο ΒΏΘ είπε δδιζμονβήζεζ έκα πθήεμξ επζ-

ιένμοξ μνβακχζεςκ πμο ελοπδνεημφζακ ηάεε ακάβηδ ημο ακηζζηαζζαημφ α-

βχκα ηαζ ημο ηαηαηνεβιέκμο πμθίηδ ηδξ ηαημπήξ. Γφνς απυ ηδκ Ώκηίζηαζδ 

ζοζπεζνχεδηακ πμθίηεξ απ΄υθα ηα ημζκςκζηά ζηνχιαηα πμο ήεεθακ κα ζοι-

αάθθμοκ ζηδκ εηδίςλδ ηςκ ηαηαηηδηχκ, αμδεχκηαξ ιε ηζξ εκένβεζέξ ημοξ ημ 

ένβμ ηδξ. Ππήνπακ , υιςξ,  ηζ άθθμζ πμο ανέεδηακ ζημκ ακηίπμδά ηδξ,  ζοκεν-

βαγυιεκμζ  βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ. θα αοηά ηα εέιαηα 

ηαεχξ ηαζ δ έκμπθδ δνάζδ ηςκ ακηανηχκ ηαζ μζ ζπέζεζξ πμο δδιζμονβήεδηακ 

ακάιεζα ζ΄αοημφξ ηαζ ημκ άιαπμ πθδεοζιυ , ςξ επαηυθμοεμ ηςκ  εκενβεζχκ 

ημοξ , εα ιαξ απαζπμθήζμοκ ζημ ηεθάθαζμ πμο ελεηάγμοιε.  

Μνζκ πνμπςνήζμοιε ζηδκ ακαθοηζηή έηεεζδ ημο ακηζζηαζζαημφ ηζκήιαημξ 

ηαζ ηδξ πμθθαπθήξ δνάζδξ ημο, εεςνήζαιε ακαβηαία ιζα ζφκημιδ πανμοζίαζδ ηδξ 

ακηίπαθδξ πθεονάξ. Θα ακαθενεμφιε ζε ζδιαίκμκηα  πνυζςπα Γενιακχκ ζηναηζ-

ςηζηχκ ηαζ ζηδκ βεκζηυηενδ πμθζηζηή πμο αημθμφεδζακ ζηδκ πενζμπή, ηονίςξ απυ 

ζηναηζςηζηή άπμρδ1. Ξηδκ πθεονά ηςκ ακηζπάθςκ ηδξ Ώκηίζηαζδξ ακήημοκ ηαζ μζ 

μιμεεκείξ ηαβιαηαζθαθίηεξ πμο ζοβηνυηδζακ λεπςνζζηά ζηναηζςηζηά ζχιαηα , 

πνμηεζιέκμο κα ζηδνίλμοκ ημ ηαημπζηυ ηαεεζηχξ ηαζ κα πενζμνίζμοκ ηζξ απχθεζεξ 

ηςκ ηαηαηηδηχκ.   

 

Ζ ΠΡΟΑΡΗΥΡΗΘΖ ΞΑΟΝΠΗΑ ΡΥΛ ΓΔΟΚΑΛΥΛ  ΠΡΖΛ ΑΣΑΦΑ  

Α. 117Ζ ΚΔΟΑΟΣΗΑ ΘΑΡΑΓΟΝΚΥΛ  

Ώπυ ηδκ άκμζλδ ημο ΄43 δναζηδνζμπμζείηαζ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ δ 117 δ βεν-

ιακζηή ιενανπία ηαηαδνμιχκ. Δ ιενανπία, πμο δνμφζε πνζκ ζηδκ Γζμοβημζθααία, 

ακαζοβηνμηήεδηε ηαζ ιεηαθένεδηε ζηδκ Μεθμπυκκδζμ  φζηενα απυ αίηδια ημο 

δζμζηδηή ηδξ ΐένιαπη Ηεν, ελαζηίαξ ηδξ ακζηακυηδηαξ ηςκ Εηαθχκ ζηναηζςηζηχκ 

ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ακηανηχκ ηαζ ηδξ επ ζηείιεκδξ απυααζδξ Ξοιιάπςκ ζηδ 

                                           
1 Αεκ ηνίκμοιε ζηυπζιμ κα ακαθενεμφιε δζελμδζηά ζηδ ζηναηζςηζηή δνάζδ ηςκ Γενιακχκ, ιζαξ ηαζ 

δεκ αθμνά άιεζα ζημ εέια ιαξ. Ώκαθοηζηή πανμοζίαζδ ηςκ ζηναηζςηζηχκ βεβμκυηςκ ιπμνεί κα ανεζ 

ηακείξ, απυ βενιακζηή, ηονίςξ, ζημπζά ζημ αζαθίμ ημο Ρ. Θάβεν «Ώπυ ηδ ΐζέκκδ ζηα Ζαθάανοηα» ηαζ 
απυ εθθδκζηή ζημοξ Μ. Νμδάηδ «Ζαθάανοηα 1941-44», Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμ «Λ Θςνδάξ ζηα υπθα», 

ηυιμζ Ώ΄- Β΄.    
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κυηζα Μεθμπυκκδζμ. Δ ιενανπία απμηεθμφκηακ ηαηά έκα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ απυ 

Γενιακμφξ πνμενπυιεκμοξ απυ πνμζανηδιέκεξ πενζμπέξ, υπςξ δ Ώθζαηία, Ημοεα-

νδββία ηθπ. Λζ ζηναηζχηεξ αοημί δεκ δζαηνίκμκηακ βζα ηδ ιαπδηζηυηδηά ημοξ, υ-

πςξ μζ αοηυπεμκεξ. Άθθμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ιενανπίαξ ήηακ μ πθδιιεθήξ ελμπ-

θζζιυξ ηδξ, δ έθθεζρδ επάνηεζαξ ζε ηνυθζια ηαζ ζιαηζζιυ, πμο είπε ανκδηζηά απμ-

ηεθέζιαηα ζημ αλζυιαπυ ηδξ. Λ δζμζηδηήξ ηδξ ιενανπίαξ Φμκ Ηε Ξμοίν έανζζηε, 

εηηυξ ηςκ άθθςκ, ηαζ ηδκ εηπαίδεοζή ηδξ ακεπανηή1.  

 

Β. ΓΔΟΚΑΛΝΗ ΠΡΟΑΡΗΥΡΗΘΝΗ  

Λνζζιέκμζ απυ ημοξ ζηναηζςηζημφξ πμο έδναζακ ζηδκ ΏπαΎα πανμοζζάγμοκ 

εκδζαθένμκ ηαζ βζαηί ικδιμκεφμκηαζ ζοπκά ζηζξ πδβέξ ηαζ ημοξ απμδίδμκηαζ αίαζεξ 

εκένβεζεξ ηαηά ηςκ αιάπςκ, αθθά ηαζ βζα ηδκ ζδιακηζηή εέζδ πμο ηαηείπακ, χζηε 

κα είκαζ οπεφεοκμζ βζα γςηζηέξ απμθάζεζξ πμο αθμνμφζακ ζημκ πθδεοζιυ.  

Γενιακμί ζηναηζςηζημί πμο έδναζακ ζηδκ Βθθάδα είκα ζ μ Ξπάζκηεθ, μ 

«ζηναηζςηζηυξ δζμζηδηήξ Βθθάδαξ», ημο μπμίμο υιςξ ηα ηαεήημκηα δεκ ήηακ ζα-

θή ηαζ ηα οπμηαεζζημφζακ ζοπκά μζ δζμζηδηέξ ηδξ μιάδαξ ζηναημφ Β, υπςξ μ Ηεν. 

Ώοηέξ μζ αζάθεζεξ ζηζξ ανιμδζυηδηεξ δδιζμφνβδζακ πμθθέξ πνμζηνζαέξ ακάιεζα 

ζημκ Ξπάζκηεθ, πμο είπε ηδ δζμίηδζδ ημο ζηναημφ ηαζ ημοξ δζμζηδηέξ ηςκ ζηναηζ-

ςηζηχκ ιμκάδςκ, πμο ήηακ οπεφεοκμζ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ πμθειζηχκ επζπεζνή-

ζεςκ. Έκαξ απυ αοημφξ ήηακ ηαζ μ Ηε Ξμοίν, δζμζηδηήξ ηδξ 117 δξ ιενανπίαξ ηα-

ηαδνμιχκ πμο, υπςξ ακαθέναιε, έδναζε ηαζ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ. Ώκηζηαηαζηάηδξ 

ημο Ηε Ξμοίν απυ 15-10-1943, υηακ πήβε βζα ηέζζενζξ εαδμιάδεξ ιε άδεζα ζηδ 

Γενιακία, ήηακ μ ζοκηαβιαηάνπδξ Θπμφνηαεκ, μ μπμίμξ ηαηά ηδ εδηεία ημο ζηδ 

Γζμοβημζθααία είπε ηδ θήιδ ημο ιεηνζμπαεή ηαζ δζζηαηηζημφ. Δ απμπμιπή ημο 

ζηδ Γενιακία βζα ημ θυβμ αοηυ ημκ μδήβδζε, υηακ επέζηνερε ηαζ πάθζ ζηδκ εκεν-

βυ δνάζδ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ, κα ακαγδηά εοηαζνία κα δζαρεφζεζ ηδ δοζιεκή ην ί-

ζδ ηςκ ακςηένςκ ημο. Ζαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ απμοζίαξ ημο Ηε Ξμοίν ζοκέαδζακ 

ζδιακηζηέξ ελεθίλεζξ, υπςξ εα δμφιε ανβυηενα, ζηδκ πενζμπή ηδξ ΏπαΎαξ, ελαζηίαξ 

ηδξ ακαβκςνζζηζηήξ επζπείνδζδξ ημο θυπμο Ξυιπεν ηαζ ηδξ ζοκαηυθμοεδξ αζπια-

θςζίαξ ημο ιεηά ηδ ιάπδ ηδξ Ζενπζκήξ. Έηζζ , δ αθθαβή ζηάζδξ ημο Θπμφνηαεκ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ακάβηδ ελαζθάθζζδξ ηςκ δνυιςκ επζημζκςκίαξ ζηδκ μνεζκή 

Μεθμπυκκδζμ πήνε, φζηενα απυ ηα βεβμκυηα αοηά, ζδζαίηενδ ζδιαζία 2.  

Ξοπκά ακαθενυιεκμξ ζηδ αζαθζμβναθία ηαζ ιζζδηυξ βζα ηδ δνάζδ ημο ζηδκ 

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 91, 93, 111-112, 118. 
2 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 235-237, 282-284. 
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πενζμπή ηδξ Ώζβζαθείαξ είκαζ μ απμηαθμφιεκμξ Οέκεν. Ομ πναβιαηζηυ ημο υκμια, 

ζφιθςκα ιε ένεοκα πμο έηακε μ Ρ. Θάβεν ζε βενιακζηά ζηναηζςηζηά ανπεία, είκαζ 

Ιηέκενη ηαζ δ εέζδ ημο ζημ ζηναηυ δεκ ήηακ πάκς απυ ηδκ ακηίζημζπδ ημο δεηα-

κέα. Ξηζξ πενζζζυηενεξ εθθδκζηέξ πδβέξ, εζδζηά ηζξ παθαζυηενεξ πμο βνάθδηακ απυ 

άημια πμο έγδζακ ηα βεβμκυηα ηδξ επμπήξ, ακαθένεηαζ ςξ Οέκεν, εκχ ημο απμδί-

δεηαζ πμθφ ορδθυηενμξ ααειυξ απυ αοηυκ πμο πναβιαηζηά ηαηείπε. Λ Ρ. Θάβεν 

ενιδκεφεζ ηδ δζαθςκία απυ ημ βεβμκυξ υηζ μ Ιηέκενη βκχνζγε ανηεηά ηαθά εθθδ-

κζηά ηαζ βζ‘ αοηυ ημκ πνδζζιμπμζμφζακ ζηζξ ακαηνίζεζξ ή υηακ ήεεθακ κα δχζμοκ 

εκημθέξ ή δζαηαβέξ ζημκ άιαπμ πθδεοζιυ , ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ επζπεζνήζεςκ. Λ 

ίδζμξ επίζδξ πνδζζιμπμζήεδηε ζηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηςκ 

Γενιακχκ αζπιαθχηςκ ηδξ Ζενπζκήξ1. 

Ξε πμθθέξ εθθδκζηέξ πδβέξ ημο απμδίδεηαζ μ ααειυξ ημο θμπία ηαζ ημ υκμια  

Ιηυπκενη. Ξφιθςκα, επίζδξ, ιε ιανηονία ημο αοζηνζαημφ δζηδβυνμο Hans Stra-

chotin, μκμιαγυηακ Μέκκεν, ήηακ αμδευξ ή οθδβδηήξ ηδξ Ρδιείαξ ζε Μακ/ιζμ ηδξ 

Ώκ. Μνςζίαξ ηαζ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ Ζαθαανοηζκχκ είπε ημ ααειυ ημο δ ζμζηδηή 

ηδξ 8δξ πονμαμθανπίαξ ημο ζοκη/ημξ πονμαμθζημφ 670. Θάθζζηα , πζζηεφεηαζ υηζ ζε 

δζηή ημο πανέιααζδ μθείθεηαζ δ δζάζςζδ ηδξ ιμκήξ Οαλζανπχκ Ώζβίμο απυ ηδκ 

πονπυθδζδ, βζαηί εηηίιδζε ηδκ φπανλδ βενιακζηχκ πεζνμβνάθςκ ηαζ αζαθίςκ ζηδ 

αζαθζμεήηδ ηδξ ιμκήξ, ηαεχξ ηαζ ημ υηζ πμθθμί ιμκαπμί είπακ ζπμοδάζεζ ζε πακε-

πζζηήιζα ηδξ Γενιακίαξ2.  

 Λ δεηακέαξ Ζυκνακη Ιηέκενη, βκςζηυξ ςξ Οέκκεν  

Μανά ηζξ δζαθςκίεξ ζπεηζηά ιε ημ υκμια ηαζ ημ ααειυ ημο, υθμζ ζοιθςκμ-

φκ υηζ ήηακ άκενςπμξ ζηθδνυξ, αίαζμξ ηαηά ηζξ ακαηνίζεζξ (ημο είπακ βίκεζ ζοζ-

ηάζεζξ βζ‘ αοηή ημο ηδ ζοιπενζθμνά), εκχ εεςνείηαζ οπεφεοκμξ βζα εηηεθέζεζξ 

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.270, 333-335 
2 Γ. Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ.75-77.  
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μηηχ πμθζηχκ ηαζ εκυξ Εηαθμφ αλζςιαηζημφ βζα ηαεανά πνμζςπζημφξ θυβμοξ 1. 

Μμθθμί ηάημζημζ ηδξ Ώζβζαθείαξ ημο απμδίδμοκ αίαζεξ εκένβεζεξ, πςνίξ κα είκαζ ε-

λαηνζαςιέκμ ακ πνάβιαηζ ηζξ δζέπναλε ή ημο απμδίδμκηαζ επεζδή εεςνμφκηακ ςξ μ 

ηαη‘ ελμπήκ «αάναανμξ» Γενιακυξ. Ήηακ μ ααζζηυξ δζενιδκέαξ ηαηά ηδ δζελαβςβή 

ηδξ επζπείνδζδξ «Kαθάανοηα» ηαζ, επεζδή ηαηεφεοκε ηζξ εηηεθέζεζξ, θυβς ηδξ εθ-

θδκζηήξ βθχζζαξ πμο ιζθμφζε, εεςνήεδηε απυ ημοξ Έθθδκεξ μ ηφνζμξ οπεφεοκμξ 

βζ‘ αοηέξ. ιςξ, ζηδκ εηηέθεζδ ηςκ Ζαθαανοηζκχκ δεκ ήηακ ηακ πανχκ, υπςξ 

οπμζηδνίγεζ μ Ρ.Θάβεν, μ μπμίμξ έπεζ ενεοκήζεζ ζπεηζηέξ βενιακζηέξ ηαζ εθθδκζηέξ 

ιανηονίεξ2.  

Σζηυζμ, ζφιθςκα ιε ιανηονίεξ ακηζζηαζζαηχκ ηδξ πενζμπήξ , μ Οέκεν έθε-

νε δζαηνζηζηά θμπία βζα παναπθάκδζδ, εκχ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ακήηε ζηα Βξ -Βξ. 

Θεςνμφκ υηζ ήηακ μ ηφνζμξ οπεφεοκμξ ημο μθμηαοηχιαημξ ηςκ Ζαθαανφηςκ, ηα-

εχξ πζζηεφμοκ υηζ δ άπμρή ημο είπε αανφκμοζα ζδιαζία ζηζξ απμθάζεζξ πμο 

θαιαάκμκηακ3. Δ ζοκηνζπηζηή πθεζμκυηδηα ηςκ ιανηφνςκ πμο ηαηέεεζακ ζε α-

καηνίζεζξ βζα ημ μθμηαφηςια ακέθενε ςξ οπεφεοκμ ηδξ ζθαβήξ ζηα Ζαθάανοηα 

ηαζ ηα βφνς πςνζά ημκ Οέκεν. Αεκ ακαθένμοκ άθθμ υκμια Γενιακμφ, μφηε ηακ 

ημο επζηεθαθήξ ηδξ επζπείνδζδξ4. Ώοηυ επζαεααζχκεζ ηδκ άπμρδ υηζ μζ απθμί ηάημ-

ζημζ ημκ εεςνμφζακ ααειμθυνμ ηαζ οπεφεοκμ βζα υθεξ ηζξ ηαηαζηνμθέξ, επεζδή 

ιεηάθναγε ηζξ δζαηαβέξ ηαηά ηζξ ακαηνίζεζξ ηαζ ηδκ δζελαβςβή ακη ζπμίκςκ.  

Ώπυ εθθδκζηέξ πδβέξ ακαθένεηαζ , μνβακςιέκδ απυ ημ ΒΏΘ Ώζβζαθείαξ, απυ-

πεζνα δμθμθμκίαξ ημο Οέκεν, δ μπμία υιςξ απέηοπε. Ξοβηεηνζιέκα, υηακ ιπήηε 

ζημ πακημπςθείμ ημο Ξ. Γζακκαηυπμοθμο βζα αβμνέξ, μ πακημπχθδξ, πμο ήηακ εζ-

δμπμζδιέκμξ, πνμθαζίζηδηε υηζ πάεζ κα πάνεζ ηάηζ απυ ηδκ απμεήηδ. Ουηε μ ακ-

ηάνηδξ Ι. Θδηνυπμοθμξ, πμο οπμδουηακ ημκ πεθάηδ ημο ιαβαγζμφ, αβαίκμκηαξ 

πέηαλε ιζα πεζνμαμιαίδα πμο έπεζε ζημ πεγμδνυιζμ. Λ Οέκεν έπεζε ηάης, εθαθνά 

ηναοιαηζζιέκμξ, αθθά δ πεζνμαμιαίδα ηναοιάηζζε εακάζζια δζενπυιεκμ παζδί5. 

Βίκαζ δ ιμκαδζηή απυπεζνα δμθμθμκίαξ ηαηά Γενιακμφ ζηναηζςηζημφ πμο βκςν ίγμ-

οιε, βεβμκυξ πμο επζαεααζχκεζ ημ ιίζμξ πμο έηνεθε εκακηίμκ ημο μ πθδεοζιυξ 

ηδξ πενζμπήξ.  

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.334-337. 
2 Ρ.Θάβεν, (2003),ζ. 463-466. 
3 Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 564. 
4 ZSL, AR.1293/68 – Barch B162/5794 
5 Γ. Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 72-73.  
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Δ πθάηα ημο πεγμδνμιίμο ζηδκ μδυ Θδηνμπυθεςξ, υπμο έζηαζε δ πεζνμαμιαίδα ηαηά ημο 

Οέκεν 

Ομ πνυζςπυ ημο πνμαθδιάηζγε ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Ώζβζαθείαξ ανηεηά πνυ-

κζα ιεηά ημκ πυθειμ, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηζξ δζδβήζεζξ ημοξ, απυ ημ πθήεμξ ηςκ 

ζπεηζηχκ δδιμζζεοιάηςκ ηαζ ηζξ θήιεξ πενί ηαημπζκήξ επζζηέρεχξ ημο ζηδκ πεν ζ-

μπή ςξ ημονίζηαξ. Μμθθμί ηάημζημζ ηδξ Ώζβζαθείαξ αθθά ηαζ Ζαθαανοηζκμί , εφιαηα 

ηδξ επζπείνδζδξ «Ζαθάανοηα», ιεηά ηδ θήλδ ημο ΐ‘ παβημζιίμο πυθειμο γήηδζακ 

ηδ δίςλδ ημο Ιηέκενη. ιςξ, επεζδή βκχνζγακ θάεμξ ημ υκμιά ημο, μζ ανιυδζμζ 

δεκ ιπυνεζακ κα ημκ ηαοηίζμοκ. Ώθθά ηαζ υηακ αηυια ακαηαθφθεδηε ημ θάεμξ 

ζηδκ πνμθμνά ημο μκυιαημξ, δεκ εκημπίζηδηακ ηα ίπκδ ημο ηζ έηζζ δεκ  δζχπεδηε 

βζα ηα εβηθήιαηά ημο ζηδκ Βθθάδα1.  

 

Γ. ΓΔΟΚΑΛΝΗ ΘΑΗ ΑΛΡΑΟΡΔΠ  

Έκα άθθμ εέια, πμο θςηίγεζ ηα αίηζα πμθθχκ εκενβεζχκ ηςκ Γενιακχκ ηα-

ηαηηδηχκ, απμηεθεί δ ζπέζδ ημοξ ιε ημ ακηάνηζημ ηίκδια πμο ακαπηφπεδηε ζηα 

αμοκά ηδξ ΏπαΎαξ ηαζ μζ ιέεμδμζ πμο αημθμφεδζακ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημο. Ζζ 

αοηυ βζαηί μζ ζπέζεζξ ηαζ δ δνάζδ ηςκ δφμ επδνεάγμοκ άιεζα ημκ άιαπμ πθδεοζ-

ιυ. 

Γζα κα ακηζιεηςπίζμοκ ηζξ ακηάνηζηεξ επζεέζεζξ μζ Γενιακμί πήνακ ηαηά ηα-

ζνμφξ δζάθμνα ιέηνα. Γζα πανάδεζβια , μνβάκςζακ ιοζηζηή επζπείνδζδ ιε ημ υκμ-

ια «Λδοζζέαξ» ηαηά ηδκ μπμία έζηεθκακ ηαηάθθδθα εηπαζδεοιέκμοξ ζηναηζχηεξ 

κα εζζπςνήζμοκ ςξ θζπμηάηηεξ ζηζξ ηάλεζξ ηςκ ακηανηχκ. Ώοημί πνμζπαεμφζακ 

κα ηενδίζμοκ ηδκ ειπζζημζφκδ ημοξ ηαζ κα ιάεμοκ υζα ιπμνμφζακ πενζζζυηενα 

βζα ημοξ ηνυπμοξ ηαζ ηα ζπέδζα δνάζδξ ημοξ. Βηηεθμφζακ ηζξ εκημθέξ πμο ημοξ 

δίκμκηακ απυ ημοξ ακηάνηεξ ηαζ, υηακ μθμηθήνςκακ ηδκ απμζημθή ημοξ, έανζζηακ 

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 484,487,493-4 – πεν. «Δ Ξπεδία ηδξ Ώζβζαθείαξ», η. 18, ζ. 75. 
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ηδκ ηαηάθθδθδ εοηαζνία ηαζ έθεοβακ. Έπμοκ ζςεεί ακαθμνέξ  Γενιακμφ ηαηαζηυ-

πμο ιε θεπημιένεζεξ ηυζμ βζα ηζξ εκένβεζεξ ηςκ ακηανηχκ , υζμ ηαζ βζα ηζξ ζπέζεζξ 

ημοξ ιε ημκ πθδεοζιυ, ηζξ ζοιιαπζηέξ εκζζπφζεζξ ηθπ.1.  

Άθθδ ηαηηζηή πμο πνδζζιμπμζμφζακ ήηακ δ πνυηθδζδ ειθφθζαξ δζαιάπδξ 

ιεηαλφ ηςκ ακηάνηζηςκ μιάδςκ ή δ εηιεηάθθεοζδ ηδξ ήδδ οπάνπμοζαξ, πνδζζιμ-

πμζχκηαξ ηδκ ιία μιάδα εκακηίμκ ηδξ άθθδξ ή αηυια ηαζ ζοιιαπχκηαξ ιε ηάπμζεξ 

απυ αοηέξ2. Ώκαθένεηαζ υηζ μ ίδζμξ μ Ρίηθεν έδςζε εκημθή ζημκ πθδνελμφζζυ ημο 

ζηδκ κμηζμακαημθζηή Βονχπδ Ιμτιπάπεν κα μνβακχζεζ ηζξ εεκζηζζηζηέξ ακηζημιμ-

οκζζηζηέξ μιάδεξ ηαηά ηςκ ημιιμοκζζηζηχκ ακηανηζηχκ. Βλάθθμο, μ Ρ. Φθάσζεν 

εεςνεί αέααζδ ηδκ ακαηςπή Γενιακχκ-ΒΑΒΞ ηαζ ηδκ ιεηαλφ ημοξ ζοκενβαζία βζα 

ηδκ οπυζηαρδ ηδξ δφκαιδξ ημο ΒΗΏΞ. Ώηυια, υιςξ, ηζ ακ δεκ οπήνπε ηέημζα ζο-

κενβαζία ή δεκ οπήνπακ απμδείλεζξ βζ ‘ αοηήκ, μ ΒΗΏΞ έαθεπε ημοξ δελζμφξ ακηάν-

ηεξ ςξ πνμδυηεξ3.  

Ώπ΄ηδκ πθεονά ημοξ, θζθμδελζέξ πδβέξ ακαθένμοκ υηζ μζ Γενιακμί έηακακ 

πνυηαζδ ζημκ ανπδβυ ηδξ δελζάξ ακηανηζηήξ μιάδαξ Ζαναπάθζμ κα ζοκενβαζηεί 

ιαγί ημοξ ηαζ εηείκμξ ανκήεδηε. Ώκηίεεηα, ηαηδβμνμφκ ημκ ΒΗΏΞ (ιε ζημζπεία απυ 

επζζημθέξ ακχηαηςκ ζηεθεπχκ ημο) υηζ πμθειμφζε ηαηά ημο ΒΑΒΞ ηαζ πνμηζιμφζε 

κα δζαεέηεζ ηζξ δοκάιεζξ ημο εκακηίμκ ημο , πανά εκακηίμκ ηςκ Γενιακχκ4. Ώπ΄ηδκ 

άθθδ, δ δζαηνζηζηή ζηάζδ ηςκ ακηανηχκ ημο ΒΗΏΞ πνμξ ημοξ Γενιακμφξ ιέπνζ ημ-

οθάπζζημκ ημκ Ώφβμοζημ ημο ΄43, πνζκ δδθαδή ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ, εες-

νείηαζ υηζ δείπκεζ ηδκ επζθοθαηηζηυηδηά ημοξ ζημ κα εεςνήζμοκ επενμφξ ημοξ 

Γενιακμφξ, μζ μπμίμζ απθχξ αμδεμφζακ ακαβηαζηζηά ημοξ ζοιιάπμοξ ημοξ Εηαθμ-

φξ, πςνίξ ιάθζζηα κα ηνφαμοκ ηδκ πενζθνυκδζή ημοξ. Δ ζηάζδ αοηή ηςκ ακηαν-

ηχκ παναηδνείηαζ ζε υθδ ηδ γχκδ ηδξ ζηαθζηήξ ηαημπήξ ηαζ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ 

ιέπνζ ηδκ ιάπδ ηδξ Ζενπζκήξ, ημκ Ληηχανζμ ημο ΄43 , ηαζ δζηαζμθμβείηαζ απ΄ηδκ 

ακάβηδ ημο ΒΗΏΞ κα ελμζηεζςεεί ζημ πμθειζηυ πεδίμ ιε ηδκ ακηζιεηχπζζδ εκυξ πζμ 

εφημθμο ακηζπάθμο ηαζ κα ηενδίζεζ πνυκμ βζα κα μνβακςεεί5.   

Λζ Γενιακμί, ανηεηά κςνίξ, ηαηάθααακ υηζ δεκ ήηακ δοκαηυκ κα ακηζιεης-

πίγμοκ ημοξ ακηάνηεξ ιε υνμοξ ηαηηζημφ ζηναημφ, υπςξ έηακακ μζ Εηαθμί. Ξηζξ 

πνχηεξ επζπεζνήζεζξ εκακηίμκ ημοξ ακηζθήθεδηακ υηζ δ οπενμπή ηςκ ακηανηχκ 

μθείθμκηακ ζηδκ ηαθή βκχζδ ηδξ πενζμπήξ ηαζ υθςκ ηςκ ηνοθχκ πεναζιάηςκ ηαζ 

δφζααηςκ δνυιςκ, αθθά ηαζ ζημκ εθαθνφ ελμπθζζιυ ημοξ. Θία βενιακζηή ιμκάδα 

εκ ηζκήζεζ ημοααθμφζε πίζς ηδξ αανφ ελμπθζζιυ, ηνυθζια, αζφνιαημ ηαζ άθθεξ 

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 197-98. 
2 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.201-3 
3 Kaspar Dreidoppel, (2004), ζ. 30 - Ρ.Φθάσζεν, (1984), ζ.107 
4 Ζ.Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 140-41 – Ώε. Αμοθελήξ, (2001), ζ. 65-67. 
5 Ρ.Φθάσζεν, (1995), η. Ώ΄, ζ. 339-341 - Ρ.Φθάσζεν, (1984), ζ. 102-3. 
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ζηναηζςηζηέξ απμζηεοέξ, εκχ μζ ακηάνηεξ ημοααθμφζακ ιυκμ έκα ζαηίδζμ ζθαίνεξ 

ηαζ ημ υπθμ ημοξ. Ώοηυ ημοξ έηακε πμθφ πζμ εοέθζηημοξ, εκχ είπακ ζπεδυκ δεδμ-

ιέκδ ηαζ ηδκ οπμζηήνζλδ, ιε ηάεε ηνυπμ, ημο άιαπμο πθδεοζιμφ ζηα πςνζά πμο 

πενκμφζακ.  

Έηζζ, θμζπυκ, απυ ημ 1944 απμθαζίγεηαζ κα εθαθνοκεμφκ ηαηά πμθφ μζ  α-

πμζηεοέξ ηςκ ζηναηζςηχκ ηναηχκηαξ ιυκμ ηα απαναίηδηα  (εφπνδζημ υπθμ, ζα-

ηίδζμ ιε ηνυθζια ηαζ ημοαένηα). Βπζπθέμκ εθάνιμγακ, ηαηά ημ δοκαηυκ, ηζξ ιεευ-

δμοξ ηςκ ακηανηχκ. Αδθαδή, δδιζμονβμφζακ ιζηνέξ ιμκάδεξ ιε ζηναηζχηεξ κηο-

ιέκμοξ ζακ πςνζημφξ, ηζκμφιεκμοξ ιε γχα ή εθθδκζηά θμνηδβά. Ξηυηςκακ ηάεε 

άκδνα πμο έανζζηακ κα ηοηθμθμνεί ζε μνεζκέξ πενζμπέξ, εεςνχκηαξ ημκ πζεακυ 

ακηάνηδ ή αββεθζμθυνμ ακηανηχκ1.  

Ώθθά ηαζ μζ ζοκεήηεξ ηαηαδίςλδξ ηςκ ακηανηχκ ήηακ ελαζνεηζηά δφζημθεξ 

βζα ηαηηζηυ ζηναηυ. Λζ ακηάνηεξ δεκ  ημοξ ακηζιεηχπζγακ ζπεδυκ πμηέ ακμζπηά, 

αθθά απμηνααζυκημοζακ ζηα μνεζκά «θδιένζα» ημοξ. Λζ Γενιακμί, πμο δεκ ήλενακ 

ηα αθζθυλεκα εηείκα ιένδ ηαζ δεκ ήηακ ζοκδεζζιέκμζ ζηδ γέζηδ ηαζ ημ ακχιαθμ 

έδαθμξ, ήηακ πμθφ δφζημθμ κα ημοξ αημθμοεήζμοκ. Βπζπθέμκ, μζ ιεηαηζκήζεζξ 

ηέημζμο ιεβέεμοξ ζηναηζςηζηχκ δοκάιεςκ δεκ ιπμνμφζακ κα ιδκ βίκμοκ ακηζθδπ-

ηέξ ηαζ ζοκήεςξ μζ πςνζημί εζδμπμζμφζακ ημοξ ακηάνηεξ . Ώοηυ ημοξ έδζκε ηδκ εο-

πένεζα κα πνμζανιυγμκηαζ ηαζ κα απμθεφβμοκ ηδκ ηαηά ιέηςπμ επ ίεεζδ. Ξημ 

πνυαθδια ηδξ άβκμζαξ ημο πχνμο μζ Γενιακμί αμδεήεδηακ απυ ηα ηάβιαηα αζθα-

θείαξ, πμο ιεηά ηδκ ίδνοζή ημοξ πθαζζίςκακ ηζξ επζπεζνήζεζξ ημοξ. Ξοπκά, επίζδξ, 

ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα εηηαεανίζμοκ ημοξ δνυιμοξ  απ΄ημοξ ακηάνηεξ, άθδκακ 

πίζς ημοξ πθήεμξ ηαιέκςκ πςνζχκ, πςνίξ ηάπμζμ πναηηζηυ απμηέθεζια2.  

Βλάθθμο, έκαξ άθθμξ ηνυπμξ πενζμνζζιμφ ηςκ ακηανηχκ, αθμφ δεκ ιπμνμ-

φζακ κα ημοξ ακηζιεηςπίζμοκ ιε άιεζδ επίεεζδ, ήηακ κα ενδιχκμοκ ηζξ πενζ μπέξ 

μζ μπμίεξ θεζημονβμφζακ ςξ ιέζα ζηναημθυβδζδξ, πθδνμθμνζμδυηδζδξ ηαζ ηνμ-

θμδμζίαξ ημοξ, χζηε κα ημοξ ζηενήζμοκ ηα ιέζα επζαμθήξ ηαζ δζααίςζδξ. Γζα ημ 

ζημπυ αοηυ έηθερακ υθα ηα ηνυθζια, ηα ημπάδζα ηαζ ηζξ ζμδεζέξ ζηα πςνζά ηδξ 

πενζμπήξ ηςκ Ζαθαανφηςκ, εηηυξ απ΄ημ υηζ ηδκ λεηθήνζζακ 3. Βιπυδζγακ αηυια ηαζ 

ζημκ Βνοενυ Ξηαονυ κα δνάζεζ βζα ηδκ πενίεαθρδ ηςκ ηαημίηςκ πμο απέιεζκακ, 

βζαηί δ πενζμπή εεςνμφκηακ άκηνμ θδζηχκ4.  

Δ ηαηηζηή πμο ζοκήεζγακ κα εθανιυγμοκ ήηακ κα εηηεθμφκ  ηάεε πμθίηδ 

πμο πενζθενυηακ ζηδκ φπαζενμ, ηαεχξ ηαζ ημκ ακδνζηυ πθδεοζιυ ιζαξ πενζμπήξ, 

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 519-21, 556. 
2 Θ.Mazower, (1994) , ζ. 196-99 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ.265. 
3 Μ. ΐυβθδξ, (2004), ζ.10. 
4 Ρ. Βνεκζηνχθε, Ηεφηςια, (π.π), ζ. 94. 
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υηακ μζ ηάημζημί ηδξ πνμζπαεμφζακ κα θφβμοκ. Σζηυζμ, απαβμνεουηακ αοζηδνά 

δ ηαηάζπεζδ οπανπυκηςκ, δ εηηέθεζδ ηαζ δ αθάαδ πμθζηχκ πμο δεκ ήηακ απμδε-

δεζβιέκα ημιιμοκζζηέξ, ζοββεκείξ ή ζοκενβάηεξ ακηανηχκ. Ζάεε εκένβεζα ηαηά 

ηςκ πμθζηχκ αοηχκ θεζημονβμφζε ςξ ηοθθή εηδίηδζδ ηαζ εεςνμφκηακ υηζ ςθεθεί 

ακηί κα αθάπηεζ ηδκ Ώκηίζηαζδ, αθμφ δδιζμονβμφζε εφιαηα πμο ηαηέθεοβακ 

ζημοξ ακηάνηεξ βζα κα εηδζηδεμφκ ή κα ανμοκ ημ δίηζμ ημοξ. Λ Γενιακυξ δζμζηδ-

ηήξ Φέθιο επζζήιαζκε υηζ μ πθδεοζιυξ ηδξ Μεθμπμκκήζμο ήηακ ηαηά ημ πθείζημκ 

ζοκηδνδηζηυξ, βζ‘ αοηυ ηαζ εάπνεπε κα εκζζπφζμοκ ηδκ ηάζδ ημο αοηή χζηε κα 

εκενβεί ηαηά ηςκ ακηανηχκ ηαζ ημιιμοκζζηχκ. ιςξ, ακηίεεηα ι΄αοηυ ημ ζηεπηζ-

ηυ, βζα κα ακηζιεηςπίζμοκ ημοξ ακηάνηεξ πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ ηαημπήξ (Θάζμξ 

1944) μζ Γενιακμί, ζακ έζπαημ ιέζμ, ηήνολακ ηδκ Μεθμπυκκδζμ ειπυθειδ γχκδ, 

ηάηζ πμο είπε δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ζημκ πθδεοζιυ. Άθθμηε πάθζ, πνδζζιμπμζμφ-

ζακ ημ ιέηνμ ηδξ αικδζηίαξ βζα υζμοξ ακηάνηεξ παναδίκμκηακ ιε ημκ μπθζζιυ 

ημοξ ηαζ επέζηνεθακ ζηζξ εζνδκζηέξ ημοξ αζπμθίεξ1. 

Μανάθθδθα, βζα κα ειπμδίζμοκ εκένβεζεξ δμθζμθεμνάξ ζε ζζδδνμδνμιζημφξ 

ζονιμφξ ημπμεεημφζακ ιπνμζηά απυ ηζξ αηιμιδπακέξ έκα ααβυκζ ηθμφαα, ζημ 

μπμίμ οπήνπακ 20 πενίπμο ηναημφιεκμζ ηαζ επμιέκςξ ηάεε εκένβεζα ηαηά ημο 

ηνέκμο εα ζήιαζκε ηαζ εάκαημ Βθθήκςκ παηνζςηχκ. Ξφιθςκα ιε ηζξ βενιακζηέξ 

ακαθμνέξ, ημ ιέηνμ απμδείπηδηε απμηεθεζιαηζηυ, ικδιμκεφμκηαζ υιςξ, απυ ακ-

ηζζηαζζαηέξ πδβέξ βζα ηδκ πενζμπή ηδξ ΏπαΎαξ, ηνία ημοθάπζζημκ πενζζηαηζηά επί-

εεζδξ ακηανηχκ ηαηά ηέημζςκ ζονιχκ ηαζ απεθεοεένςζδξ ηςκ ηναημοιέκςκ2.  

Βπίζδξ, μζ Γενιακμί, βζα κα αολήζμοκ ηδκ ιαπδηζηυηδηα ηαηά ηςκ ακηαν-

ηχκ, ηαθθζενβμφζακ ζηυπζια ζημοξ ζηναηζχηεξ έκα ηθίια θυαμο βζα ημοξ ακηάν-

ηεξ. Δ θδιμθμβία ημοξ είπε πθάζεζ ςξ ημκ ηφπμ ημο απάκενςπμο, ζαδζζηή εβηθδ-

ιαηία, απυ ημκ μπμίμ εα έπνεπε κα πενζιέκμοκ ηδ ζηθδνυηενδ ιεηαπείνζζδ ακ έ-

πεθηακ ζηα πένζα ημο. Ξε διενμθυβζυ ημο, Γενιακυξ ζηναηζχηδξ πμο οπδνεημφζε 

ζημ Ώίβζμ εηιοζηδνεφεηαζ ημ θυαμ πμο έκζςεακ βζα ημοξ ακηάνηεξ αοηυξ ηαζ μζ 

ζοζηναηζχηεξ ημο, υηακ θφθαβακ ζημπζά3. Ξηδκ απμθμβία ημο ιεηαπμθειζηά, Γεν-

ιακυξ αλζςιαηζηυξ δζηαζμθυβδζε ηδκ ζηθδνή ζοιπενζθμνά πνμξ ακηάνηεξ  ηαζ 

πθδεοζιυ ακαθένμκηαξ υηζ ζοπκά μζ ακηάνηεξ ειθακίγμκηακ ιεηαιθζεζιέκμζ ζε 

βεςνβμφξ, αμζημφξ, παπάδεξ ή βοκαίηεξ ηαζ πανμοζίαγακ ηα υπθα ημοξ ηδκ ηεθε-

οηαία ζηζβιή. Ομοξ ηαηδβμνεί αηυια υηζ θένμκηακ αάναανα, ηαημπμζχκηαξ αζπια-

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 556-558, 554-5 – Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 153, 28-6-44. 
2 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 555 – Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 358-360, 368 - η. Γ΄,ζ.115-116. 

Λ Ρ. Βνεκζηνχθε πμο είδε ιζα ηέημζα ηθμφαα πενζβνάθεζ πυζδ έηπθδλδ πνμηάθεζε ημ εέαια ζε υζμοξ 
ημ πνςημείδακ, λεπςνίγμκηαξ αηυια ηαζ ιζηνά παζδζά ακάιεζα ζημοξ μιήνμοξ. Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946). 
3 Θ.Mazower, (1994), ζ. 185-86 - Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 357. 
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θχημοξ, ηναοιαηίεξ ηαζ κεηνμφξ1.  

Μνμξ ημ ηέθμξ ημο πμθέιμο ημ δεζηυ ηςκ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ είπε ηαι-

θεεί, υπςξ ακαθένμοκ θζθμακηανηζηέξ πδβέξ. Θεηά ηζξ ζοκεπείξ επζεέζεζξ ηςκ 

ακηανηχκ ζε ηνέκα, άνπζζακ κα δέπμκηαζ ιμζνμθαηνζηά ημοξ εηηνμπζαζιμφξ, ιδ 

ιπμνχκηαξ κα ημοξ απμθφβμοκ. Άθθμηε πάθζ ζηναηζχηδξ ανκήεδηε κα εηηεθέζεζ 

οπδνεζία έλς απυ ημ ζονιαηυπθεβια ιεηά ηζξ 7 ημ ανάδο, βζαηί θμαυηακ υηζ ο-

πήνπακ πακημφ ακηάνηεξ2. 

 

Γ. ΠΡΟΑΡΗΥΡΗΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΡΥΛ ΓΔΟΚΑΛΥΛ  

Λζ ζηναηζςηζηέξ επζπεζνήζεζξ ηςκ Γενιακχκ ζηδκ ΏπαΎα αθμνμφζακ ζηδκ 

πενζμπή ηςκ Ζαθαανφηςκ. Θανηονίεξ δφμ ζοκμιζθδηχκ ιαξ αεααζχκμοκ ημ ιεβά-

θμ εκδζαθένμκ ημοξ βζα ηδκ πενζμπή. Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο ακαθένεηαζ3 ζηδκ α-

πμζημθή ζηα Ζαθάανοηα, ήδδ απυ ημ 1938, Γενιακμφ ηαηαζηυπμο ιεηαιθζεζιέ-

κμο ζε βοκαίηα, μ μπμίμξ πανημβναθμφζε ηδκ πενζμπή, ζδιείςκε πθδνμθμνίεξ 

ζπεηζηά ιε ημκ πθδεοζιυ, ηζξ απμζηάζεζξ ηςκ πςνζχκ , ημοξ ηεκηνζημφξ ηαζ ημοξ 

ιζηνυηενμοξ δνυιμοξ, εκχ πζεακμθμβεί υηζ ηαηέβναθε ηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ζοβ-

ηεηνζιέκα άημια, ίζςξ βζα ιεθθμκηζηή επζημζκςκία. Λ Μ. Νμδάηδξ ιαξ ιζθά, επί-

ζδξ, βζα μιάδα Γενιακχκ ηαεδβδηχκ Μακεπζζηδιίμο, μζ μπμίμζ , αιέζςξ ιεηά ηδκ 

εβηαηάζηαζδ ηςκ Εηαθχκ, πήβακ ζηα Θαγέσηα ηαζ έηακακ πανημβνάθδζδ ημο Ρεθ-

ιμφ.    

Θεηά ηδκ ακάπηολδ ηδξ Ώκηίζηαζδξ, δ πενζμπή ημοξ απαζπμθμφζε επεζδή 

δναζηδνζμπμζμφκηακ εηεί δοκαιζηή ηαζ πμθοπθδεήξ ακηάνηζηδ μιάδα. Λζ ακηάνηεξ 

δδιζμονβμφζακ πνμαθήιαηα ζημοξ  Εηαθμφξ ζοιιάπμοξ ημοξ, εκχ ζηα  ακηανημη-

ναημφιεκα αμοκά νίπκμκηακ απυ ζοιιαπζηά αενμπθάκα Άββθμζ ζφκδεζιμζ ηαζ πμ-

θειμθυδζα. Βζδζηυηενα, ημοξ εκδζέθενε κα είκαζ μ ηυπμξ εθεφεενμξ απυ ζαιπμηάγ 

ηαζ δμθζμθεμνέξ, επεζδή ελαζθάθζγε ημοξ δνυιμοξ πμο ζοκέδεακ ημ Ώίβζμ ηαζ ηδκ 

Μάηνα ιε ηδκ Ζαθαιάηα απεοεείαξ (πςνίξ κα πνδζζιμπμζείηαζ δ Ζυνζκεμξ ηαζ ημ 

Άνβμξ), αθθά ηαζ ηδκ μδζηή ηαζ ζζδδνμδνμιζηή ζφκδεζδ Μάηναξ -Ονίπμθδξ ηαζ 

Μάηναξ-Ζμνίκεμο. Θεηά ηδκ ηαηάννεοζδ ημο ιεηχπμο ηδξ Ηζαφδξ, δ Μάηνα απμ-

ηεθμφζε ζδιακηζηή αάζδ ιεηαηζκήζεςκ ηαζ ιεηαθμνάξ πμθειζημφ οθζημφ ηςκ Γεν-

ιακχκ. Βίκαζ δ επμπή πμο μζ Ξφιιαπμζ έπμοκ ηαηαθένεζ κα πείζμοκ ημοξ Γενια-

κμφξ βζα επζηείιεκδ απυααζδ ζηδκ Δθεία ή ηδ Θεζζδκία (επζπείνδζδ Animals). 

Βπυιεκμ, θμζπυκ, ήηακ κα εεςνείηαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ δ δζαζθάθζζδ εθεφεενμο 

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 553-54. 
2 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ. 259, 264-6. 
3 Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο βκςνίγεζ άιεζα ημ βεβμκυξ, ηαεχξ μ θενυιεκμξ ςξ Γενιακυξ ηαηάζημπμξ είπε 

κμζηζάζεζ έκα δςιάηζμ ζημ ζπίηζ ημοξ. 
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πενάζιαημξ. θμζ αοημί μζ θυβμζ μδήβδζακ ημοξ Γενιακμφξ ζηδκ απυθαζδ κα εη-

ηαεανίζμοκ ηδκ πενζμπή απυ ηζξ ακηάνηζηεξ μιάδεξ· δ αθμνιή δυεδηε ιε ηδκ επί-

εεζδ ακηανηχκ ηαηά ζηαθζηχκ ιμκάδςκ ζημ Κοθυηαζηνμ1.  

Λζ Γενιακμί εέθδζακ κα δζεκενβήζμοκ επζπεζνήζεζξ ζηδκ ανπή ιε ημοξ Εηα-

θμφξ ζοιιάπμοξ (ζηδ δζηαζμδμζία ηςκ μπμίςκ ακήηε δ πενζμπή) ηαζ, ιεηά ηδκ ζη α-

θζηή ζοκεδημθυβδζδ, ιυκμζ ημοξ. Μνχηδ επζπείνδζδ πμο απμθαζίζηδηε ήηακ δ 

επζπείνδζδ «Ρζμκίζηνα», ιε ηδ ζοιιεημπή ηαζ ηςκ δφμ ζοιιάπςκ μζ μπμίμζ , ενπυ-

ιεκμζ απυ δζαθμνεηζηέξ πθεονέξ , εα ηαηέθδβακ ζηα Ζαθάανοηα ηζ απυ ηεζ εα εη-

ηαεάνζγακ ηδκ πενζμπή. Δ επζπείνδζδ ιαηαζχεδηε λαθκζηά , θίβμ πνζκ ηδκ έκανλή 

ηδξ, θυβς ηδξ επζηείιεκδξ ζηαθζηήξ ζοκεδημθυβδζδξ ηαζ ζηδ εέζδ ηδξ απμθαζ ίζ-

ηδηε κα δζελαπεμφκ δφμ πςνζζηέξ επζπεζνήζεζξ: δ επζπείνδζδ «ΐοηίκα», απυ βεν-

ιακζηέξ ιμκάδεξ ηαζ δ επζπείνδζδ «Ρζμκίζηνα», απυ ζηαθζηέξ ιμκάδεξ ηαζ ιζα δ ζιμ-

ζνία Γενιακχκ2.  

Μνζκ αηυια ανπίζμοκ μζ δφμ αοηέξ επζπεζνήζεζξ, μζ Γενιακμί είπακ εηπμκή-

ζεζ ιεθέηδ βζα ημκ επενυ πμο εα ζοκακημφζακ. Ξφιθςκα ιε αοηήκ, μ ανζειυξ 

ηςκ ακηανηχκ ζηδκ αμνεζμδοηζηή Μεθμπυκκδζμ οπμθμβζγυηακ βφνς ζημοξ 5 .500 

ιε 7.500. Βίπακ, αηυια, εκημπζζηεί ηα θζθζηά πνμξ ημοξ ακηάνηεξ πςνζά, εκχ ο-

πήνπακ οπμρίεξ βζα ηδ εέζδ ημο ανπδβείμο ηςκ ακηανηχκ ζε ζοκμζηία ηςκ Ζα-

θαανφηςκ ή ζημ Θ. Ξπήθαζμ. Ομ ηαηά πυζμ μζ πθδνμθμνίεξ ηςκ Γενιακχκ ήηακ 

αηνζαείξ δεκ ιπμνεί κα δζαζηαονςεεί απυ αθθμφ. Μνμένπμκηακ ζίβμονα απυ ημοξ 

«ζοκδέζιμοξ» ημοξ, πζεακυκ Γενιακμφξ ζηναηζχηεξ πμο είπακ εζζπςνήζεζ ζηζξ 

ηάλεζξ ηςκ ακηανηχκ ςξ ηαηάζημπμζ. Ξηδκ ίδζα ιεθέηδ οπήνπε ηαζ έκαξ ηαηάθμβμξ 

μκμιάηςκ ζηεθεπχκ ηςκ ακηανηχκ ηαζ ημιιμοκζζηχκ, εκχ βκχνζγακ αηυια υηζ μζ 

Άββθμζ έηακακ νίρεζξ ζηδκ πενζμπή ηςκ Ονζπμηάιςκ. Λ ζηναηζςηζηυξ δζμζηδηήξ 

Φμκ Ηε Ξμοσν, πνζκ απυ ηδκ ανπζηή επζπείνδζδ «Ρζμκίζηνα», είπε επζζδιάκεζ ζημοξ 

ζηναηζχηεξ ημο υηζ δεκ έπνεπε κα ηαηαθενεμφκ ηαηά ημο πθδεοζιμφ πςνίξ ζοβ-

ηεηνζιέκδ αζηία ηαζ υηζ εα ηζιςνμφκηακ ηάεε ηθμπή ή θεδθαζία, απνεπήξ πνάλδ ή 

αδζηαζμθυβδηδ δμθμθμκία.  

Οέθμξ Ώοβμφζημο ημο ΄43 λεηζκμφκ μζ δφμ επζπεζνήζεζξ ιε εθάπζζηεξ ζοβ-

ηνμφζεζξ ζημ δνυιμ ιέπνζ ηα Ζαθάανοηα. Αέπηδηακ, υιςξ, πονμαμθζζιμφξ ιπαί-

κμκηαξ ζηδκ πυθδ, βεβμκυξ πμο επζαεααίςζε ηζξ οπμρίεξ ημοξ υηζ ηα Ζαθάανοηα 

ήηακ αάζδ ακηανηχκ. Λζ Γενιακμί ηαηαδίςλακ ημοξ επζηζεέιεκμοξ ιέπνζ ηα Ξμο-

δεκά, ηα μπμία ηαζ έηαρακ βζαηί ήηακ «άκηνμ ακηανηχκ», ημ πνχημ πςνζυ ηδξ πε-

νζμπήξ μνβακςιέκμ ζηδκ Ώκηίζηαζδ3.  

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 157, 139,244-5 - Α.Ηάβανδξ. (1946), ζ. 71 
2 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.147-48, 150, 159. 
3 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 153-55, 149, 162-4. 
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Θζα άθθδ εκένβεζα ηςκ Γενιακχκ ζημ πςνζυ, ιε ζδιακηζηά επαηυθμοεα, 

ήηακ δ ζφθθδρδ ημο δεηαμπηάπνμκμο (ή, ηαηά ημκ αδεθθυ ημο, εζημζζεκάπνμκμο) 

Ιηίκμο Μαοθυπμοθμο, ημο μπμίμο ημ υκμια είπε ηαηαπςνδεεί ιεηαλφ ηςκ επζηί κ-

δοκςκ ακηανηχκ ηαζ ημιιμοκζζηχκ ζηζξ ακαθμνέξ πμο είπακ 1. Λ Μαοθυπμοθμξ, 

αθμφ ααζακίζηδηε άβνζα, μδδβήεδηε ζηα Ζαθάανοηα ηαζ απαβπμκίζηδηε2 ζηδκ 

ηεκηνζηή πθαηεία, εκχ οπμπνεχεδηακ υθμζ μζ ηάημζημζ κα παναημθμοεήζμοκ ημ 

εέαια. Ομ πηχια ημο κεηνμφ εάθηδηε ανηεηέξ χνεξ ανβυηενα, υηακ, φζηενα απυ 

ιεζμθααήζεζξ, μζ Γενιακμί επέηνερακ κα βίκεζ δ ηαθή, εκχ δ  επζβναθή ιε ηδκ αζ-

ηία ηδξ εηηέθεζδξ έιεζκε εηεί ηαηά παναββεθία ηςκ εηηεθεζηχκ. Ηέβεηαζ υηζ μζ 

ζοββεκείξ ημο Μαοθυπμοθμο, πμθθμί απυ ημοξ μπμίμοξ ήηακ  ελέπμκηα ιέθδ ημο 

ΒΏΘ, μνηίζηδηακ εηδίηδζδ ιεηά ημ βεβμκυξ αοηυ3.  

 

Δ ζςνυξ ημο απαβπμκζζιέκμο Ιη. Μαοθυπμοθμο 

Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο, ιζηνυ παζδί ηυηε, παναημθμφεδζε ημκ απαβπμκζζιυ, 

ιαγί ιε ημοξ άθθμοξ ηάημζημοξ ηςκ Ζαθαανφηςκ, ηαζ εοιάηαζ αηυια ημ θμαενυ 

εέαια: «Ομκ πζάκμοκε ηαζ ημκ θένκμοκ ζηα Ζαθάανοηα ηαζ ιαγεφμοκ ημοξ ηαημ ί-

ημοξ ζηδκ πθαηεία ημο Ρεθιμφ. Ομκ είδα ιε ηα ιάηζα ιμο, ημκ ακέααζακ ζ΄έκα 

άθμβμ, πάκς ζημ πθαηάκζ· αάγμοκ ηδ εδθζά εδχ. Ζαζ ημ παζδί γήηδζε θίβμ κενάηζ 

ηαζ δεκ ημο δχζακε· ζακ ημ Ρνζζηυ. Ρηφπδζακ ημ άθμβμ· ηνειάζηδηε. Ζζ αοηυ ημ 

εέαια ήηακ θμαενυ· ημ εοιάιαζ ηαζ ηνέις αηυια. ΐβήηε δ βθχζζα ημο παζδζμφ 

έλς, ιεθάκζαζε ημ πνμζςπάηζ ημο, ηα ιάηζα ημο πεηάπηδηακ έλς ηαζ αζςνείημ εηε-

                                           
1 Λ λάδεθθυξ ημο Μ. Μαοθυπμοθμξ (ακήηε ζηδκ «δελζά» ακηίζηαζδ), ζε ζοκμιζθία ιαγί ιαξ, δζαρεφδεζ 
υηζ μ Ι. Μαοθυπμοθμξ ήηακ ημιιμοκζζηήξ ηαζ απμδίδεζ ηδκ δζάδμζδ αοηή ζημκ αδεθθυ ημο μ μπμίμξ 

ήηακ ακηάνηδξ. 
2 Ώξ ζδιεζςεεί υηζ μ απαβπμκζζιυξ  εεςνμφκηακ απυ ημοξ Έθθδκεξ ζδζαίηενα αηζιςηζηυξ εάκαημξ, βζ 

αοηυ ηαζ μζ Γενιακμί ημκ πνδζζιμπμζμφζακ υηακ ήεεθακ κα ηζιςνήζμοκ ηάπμζμκ αοζηδνά. Ώ. Ζαημβζ-

άκκδξ, (2000), ζ.156 
3 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 164-5 - Θ. Μαπαααζζθείμο, (1999), ζ.27 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 154-5 – Γ. 

Μαοθυπμοθμξ, (2004), ζ. 79-80. 
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ί· πήβαζκε ηζ ενπυηακ ζημ πθαηάκζ. Ζαζ δεκ ημ ηαηέααγακ μζ Γενιακμί, υπςξ εοιά-

ιαζ. Ήζακηε ζοβηεκηνςιέκμζ μζ ηάημζημζ εηεί, βοκαζηυπαζδα, άκδνεξ ηθπ. Ζαζ δεκ 

ημ ηαηέααγακ».   

Λζ Γενιακμί έθοβακ απυ ηα Ζαθάανοηα, αθθά ιεηά απυ θίβεξ ιένεξ επέζ-

ηνερακ, βζαηί είπε ιεζμθααήζεζ δ ζοκεδημθυβδζδ ηςκ Εηαθχκ ηαζ έπνεπε κα πα-

ναθάαμοκ ηα υπθα ημοξ. Θε ηδκ είζμδυ ημοξ ζηδκ πυθδ ζηυνπζζακ ημκ πακζηυ ιε  

πονμαμθζζιμφξ. Ώπυ ημοξ Εηαθμφξ, άθθμζ πανέδςζακ ηα υπθα ημοξ ηαζ άθθμζ 

πνμζπχνδζακ ζημοξ ακηάνηεξ, υπςξ έηακακ ηαζ ανηεημί κέμζ ηδξ πυθδξ. Ξηζξ 17 

Ξεπηειανίμο, αθμφ μζ Γενιακμί μθμηθήνςζακ ηδκ θεδθαζία, «πήνακ ημκ πνήζζιμ 

μπθζζιυ ηαζ εοιάιαζ ζηα παναηχιαηα πμο είπακ βζα αμιαανδζζιμφξ, ακαηίκαγακ 

ημκ μπθζζιυ πμο δεκ ημοξ εκδζέθενε», ιαξ θέεζ δ Β.Θ. Αεκ πανέθεζρακ κα απεζ-

θήζμοκ ημοξ Ζαθαανοηζκμφξ υηζ, ακ επακένπμκηακ μζ ακηάνηεξ ζηδκ πυθδ ημοξ, 

εα επέζηνεθακ ηαζ εα ηδκ ηαηέζηνεθακ ή εα έζηεθκακ αενμπθάκα ηαζ εα ηδκ έ-

ηακακ ζηάπηδ. Λζ πνυηνζημζ ηδξ πυθδξ δζαιανηονήεδηακ ζημοξ Γενιακμφξ θέβμκ-

ηαξ υηζ δεκ ιπμνμφζακ κα ειπμδίζμοκ ημοξ ακηάνηεξ  αθμφ δεκ είπακ υπθα ηαζ γή-

ηδζακ κα ημοξ δμεμφκ υπθα ή κα παναιείκεζ βενιακζηή θνμονά ζηδκ πυθδ. Λζ α-

πεζθέξ ηςκ Γενιακχκ έηακακ ημοξ Ζαθαανοηζκμφξ κα  ζηείθμοκ ιζα επζηνμπή ζημοξ 

ακηάνηεξ γδηχκηαξ ημοξ κα ιδκ λακαιπμφκ ζηδκ πυθδ, αθθά αβκμήεδηακ, ηαεχξ 

εηείκμζ ιπήηακ ημ ίδζμ ανάδο ιαγί ιε ηδκ επζηνμπή.  

Βηηζιχκηαξ, εη ηςκ οζηένςκ, ηδκ επζηοπία ηςκ ζηυπςκ ηδξ επζπείνδζδξ μζ 

Γενιακμί ηαηέθδλακ ζημ υηζ δεκ  επζηεφπεδηε μ ααζζηυξ ζηυπμξ. Λζ ακηάνηεξ, έβ-

ηαζνα εζδμπμζδιέκμζ ηαζ βκςνίγμκηαξ ηδκ πενζμπή ηαθφηενα απυ αοημφξ, είπακ θφ-

βεζ ηαζ δεκ ελακαβηάζηδηακ κα ημοξ ακηζιεηςπίζμοκ. Έηζζ μζ Γενιακμί αλζςιαηζ-

ημί πνμζακαημθίγμκηακ ζηδκ επακάθδρδ ηςκ επζπεζνήζεςκ, πμο εα ααζίγμκηακ 

αοηή ηδ θμνά ζημκ αζθκζδζαζιυ. ζμκ αθμνά ζηδ ζηάζδ ημο άιαπμο πθδεοζιμφ, 

μζ Γενιακμί ηδκ έηνζκακ εοκμσηή, επεζδή μζ ηάημζημζ ηςκ πςνζχκ ημοξ πνυζθενακ 

ηνυθζια. Ώοηυ βζκυηακ πνμθακχξ βζα κα ημοξ ελεοιεκίζμοκ ηαζ κα ιδκ ηζιςνδεμ-

φκ βζα ηδ ζοκενβαζία ημοξ ιε ημοξ ακηάνηεξ, εκχ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, 

υηακ εηείκμζ πθδζίαγακ, μζ πςνζημί έθεοβακ απ΄ηα πςνζά βζα κα ημκ ίδζμ θυβμ. 

Σζηυζμ, μ αλζςιαηζηυξ Ηε Ξμοσν ήεεθε κα πζζηεφεζ υηζ μ πθδεοζιυξ εφημθα ιπμ-

νμφζε κα ηαπεεί ιε ημ ιένμξ ημοξ ηαζ υηζ ζηδκ μοζία δεκ επζεοιμφζε ηδκ ζοκεν-

βαζία ιε ηδκ Ώκηίζηαζδ. 

Οεθεοηαία ηαζ ηναβζηή πνμζπάεεζα οθμπμίδζδξ αοηχκ ηςκ ζπεδίςκ ήηακ δ 

απμζημθή εκυξ θυπμο οπυ ημκ θμπαβυ Ξυιπεν,  ιε ζημπυ κα ακζπκεφζεζ ηδκ πενζμ-

πή ηςκ Ζαθαανφηςκ πνμεημζιάγμκηαξ  ηδκ μιχκοιδ επζπείνδζδ. Ξηδκ δζελαβςβή 

ηςκ επζπεζνήζεςκ αοηχκ εα ακαθενεμφιε δζελμδζηά ηαηά ηδκ ελέηαζδ ηςκ βεβμ-
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κυηςκ ημο μθμηαοηχιαημξ ηςκ Ζαθαανφηςκ1. 

Θία αηυιδ απυπεζνα ηςκ Γενιακχκ κα εηηαεανίζμοκ απυ ημοξ ακηάνηεξ 

ηδκ εονφηενδ πενζμπή ηςκ Ζαθαανφηςκ έβζκε ημκ Εμφθζμ ημο ΄44, εκχ είπε πνμδ-

βδεεί ηαζ ιζα άθθδ ημ Μάζπα ημο ίδζμο πνυκμο. Λζ επζπεζνήζεζξ αοηέξ είπακ ηαθφ-

ηενα απμηεθέζιαηα πάνδ ζηδ ζοιιεημπή ηςκ ηαβιάηςκ αζθαθείαξ πμο βκχνζγακ 

ηαθά ηα ιένδ. Λζ ακηάνηεξ άθδζακ πμθθά υπθα, ηνυθζια, αηυια ηαζ ιία ζδιαία 

ημοξ, αθθά ηαηάθενακ κα λεθφβμοκ ηαζ μζ Γενιακμί λέζπαζακ ζε ακηίπμζκα πνμξ 

ημκ άιαπμ πθδεοζιυ ηδξ Ηοημονζάξ ηαζ ημο Μαβηναηίμο (πονπμθήζεζξ ζπζηζχκ, 

θεδθαζίεξ). Ήηακ υιςξ δ ηεθεοηαία επζπείνδζδ. Ξηδ ζοκέπεζα μζ Γενιακμί απμζφ-

νμκηαζ ζηαδζαηά απυ ηδκ Μεθμπυκκδζμ2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.165-7, 244-45 – Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 157 – Ζ.Ζαθακηγήξ (1945), ζ. 29 – 

Θ. Μαπαααζζθείμο, (1999), ζ.29. 
2 Μ.Νμδάηδξ, (1999), ζ. 408-10, 468-73- εθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 104, 2-5-44. 
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ΡΑΓΚΑΡΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ  

Α. ΊΓΟΠΖ - ΔΞΑΛΓΟΥΠΖ  - ΣΑΟΑΘΡΖΟΑΠ  

Δ ακηίζηαζδ, πμο ζοκάκηδζακ μζ ηαηαηηδηέξ ζηδκ ηαεοπυηαλδ ημο εθθδκ ζ-

ημφ πθδεοζιμφ, πνμηαθμφζε οπμθμβίζζιεξ απχθεζεξ ζημκ Άλμκα, εκχ ηαεζζημφζε 

απαναίηδηδ ηδκ εκζζποιέκδ ζηναηζςηζηή πανμοζία ημοξ. Θεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδ-

ημθυβδζδ, δ ακάβηδ ακαπθήνςζδξ ηςκ ζηαθζηχκ ζηναηζςηζηχκ δοκάιεςκ δέζιεοε 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο βενιακζημφ ζηναημφ ζημ εθθδκζηυ έδαθμξ, βεβμκυξ πμο 

πνμηαθμφζε πνυαθδια ζε άθθα, γςηζηυηενδξ ζδιαζίαξ, ιέηςπα. Βπζπθέμκ, δ απμ-

ηεθεζιαηζηυηενδ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ακηζζηαζζαηήξ δνάζδξ έβζκε πζμ επζηαηηζηή1.  

Ξηδκ πνμζπάεεζα ηςκ Γενιακχκ κα ζηενεχζμοκ ηδκ ηονζανπία ημοξ ζηδκ 

Βθθάδα πμθφ ζδιακηζηή οπήνλε δ ζοκδνμιή ηςκ ηαβιάηςκ αζθαθείαξ. Δ πνχηδ 

πνμζπάεεζα ίδνοζήξ ημοξ, ημκ Ώφβμοζημ ημο ΄43, απμδίδεηαζ ζημκ Α. Μαπαδυβ-

ηςκα, αλζςιαηζηυ πμο ζημ πανεθευκ οπήνλε ανπδβυξ ηδξ ακηάνηζηδξ μιάδαξ ΒΞ 

(Βεκζηυξ Ξηναηυξ). Ομ εβπείνδια δεκ εομδχεδηε θυβς ηςκ απαζηήζεςκ ηςκ Γεν-

ιακχκ, υιςξ είπε βίκεζ ήδδ ηαηακμδηυ υηζ δ αμήεεζά ημοξ ήηακ απαναίηδηδ.  Λ ί-

δζμξ μ Ρίηθεν ζοβηαηαηέεδηε ζηδ δδιζμονβία ζςιάηςκ απυ εεκζηυθνμκεξ Έθθδκεξ 

πμο εα απαζπμθμφκηακ απμηθεζζηζηά ηαηά ηςκ ακηανηχκ (ηαζ υπζ ηαηά ηςκ Άβ-

βθςκ), χζηε κα απμθεφβμκηαζ μζ βενιακζηέξ απχθεζεξ2.  

Οοπζηά δ ίδνοζδ ηςκ ηαβιάηςκ έβζκε ζηζξ 15-6-43, αθθά ζηδκ πναβιαηζηυ-

ηδηα ηα δφμ πνχηα ηάβιαηα ζδνφεδηακ ημκ Ληηχανζμ ηαζ έκα ηνίημ ημ Αεηέιανζμ 

ημο ίδζμο πνυκμο. Ξηδκ επανπία ελαπθχεδηακ ημκ Εακμοάνζμ ημο ΄44 ηαζ ζε θ ίβμ-

οξ ιήκεξ έθηαζακ ημοξ 1.500 άκδνεξ ζηδκ Βφαμζα ηαζ ημοξ 2 .000 ζηδκ Μάηνα. 

Ώπυ ηδκ ηεθεοηαία δδιζμονβήεδηακ πανανηήιαηα ζε Ζυνζκεμ, Ώβνίκζμ, Μφνβμ, 

Ιαφπαηημ. Ξηναημθμβήεδηακ ζοκμθζηά βφνς ζημοξ 5.000 Έθθδκεξ, εκχ εα ιπμ-

νμφζακ κα είκαζ δζπθάζζμζ , ακ οπήνπακ δοκαηυηδηεξ ελμπθζζιμφ ημοξ. Οα ηάβιαηα 

αζθαθείαξ οπάβμκηακ ζηα Βξ-Βξ ηαζ ζοκενβάγμκηακ άνζζηα ιαγί ημοξ, εκχ ηα ιέ-

θδ ημοξ μνηίγμκηακ ηοθθή οπαημή ζημκ Ρίηθεν3.  

Δ δδιζμονβία ηςκ ηαβιάηςκ βνήβμνα απμδείπηδηε εοενβεηζηή βζα ημοξ 

Γενιακμφξ. Δ βκχζδ ηδξ βθχζζαξ, ημο ηυπμο ηαζ ηςκ ζοκεδηχκ έδζκε ζημοξ ηαβ-

                                           
1 X. Θάβεν, (2003), ζ. 502, 504 - Μ.Νμδάηδξ, (1999), ζ.134. 
2 X. Θάβεν, (2003), ζ. 194-6, 501-2 - M. Mazower, (1994), ζ.373 – Ώκάθμβεξ εεκζηυθνμκεξ μιάδεξ 

πμο ζοβηνμηήεδηακ οπυ ηδκ πνμζηαζία ηςκ Γενιακχκ έπμοιε ηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ Θεζζαθμκίηδξ. 
Ώλζμζδιείςηδ είκαζ δ μιμζυηδηά ημοξ ιε ηα ηάβιαηα αζθαθείαξ ηδξ Ιάηζαξ Βθθάδαξ, υζμκ αθμνά ζηα 

αίηζα πνμζπχνδζδξ ηςκ ηαηαηαζζυιεκςκ ζ΄αοηέξ, ζηδκ ζοιπενζθμνά ηαζ ημοξ ηνυπμοξ δνάζδξ. Με-
νζζζυηενα ζημ Ξη. Αμνδακάξ, «Έθθδκεξ εκακηίμκ Βθθήκςκ». – Ώλζμζδιείςημ, επίζδξ, βεβμκυξ, πμο ακ-

ηακαηθά ηζξ αθέρεζξ πμο είπακ μζ Εηαθμί βζα ημκ εθθδκζηυ πχνμ είκαζ υηζ «ακηζδνμφκ αθθενβζηά ζε ηάεε 

ζδέα ζοβηνυηδζδξ εθθδκζηχκ εκυπθςκ δοκάιεςκ, έζης ηαζ θζθζηχκ». Ρ. Φθάσζεν, (1995), ζ. 359. 
3 Ο.Ζςζηυπμοθμξ, «Μμθειζηυξ ηφπμξ», Ι.35  - X.Θάβεν, (2003), ζ. 502, 506 - Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, 

(1964), η. Ώ΄, ζ.294 
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ιαηαζθαθίηεξ ιεβαθφηενεξ πζεακυηδηεξ επζηοπίαξ. Ήηακ επίζδξ πμθφηζιμζ ζφιαμ-

οθμζ ζηζξ ζοθθήρεζξ, ηζξ ακαηνίζεζξ ηαζ ηζξ εηηεθέζεζξ, ηαεχξ βκχνζγακ ηαθφηενα 

απυ ημοξ Γενιακμφξ ηα πνυζςπα ηαζ ηζξ πεπμζεήζεζξ ημοξ, εκχ απμδείπηδηακ α-

πμηεθεζιαηζημί ηαζ ζηζξ ιάπεξ, ηαεχξ ζοθθάιαακακ πθήεμξ αζπιαθχηςκ1. Ζαηά 

ημκ θζθμεαιζηυ Μ. Νμδάηδ, απυ ημκ Ώφβμοζημ ημο ΄43 ιέπνζ ημκ Εακμοάνζμ – 

Φεανμοάνζμ ημο ΄44 πμο επζζδιμπμζήεδηε δ ζοβηνυηδζή ημοξ, ηα ηάβιαηα πνδ-

ζζιμπμζμφκηακ ζηζξ δζάθμνεξ απμζημθέξ ιε βενιακζηέξ ζημθέξ, εκχ άθθμηε δνμφ-

ζακ ςξ ιοζηζημί πθδνμθμνζμδυηεξ ηςκ Γενιακχκ. Ώπυ ημ Αεηέιανδ ημο ‘43 μν-

βακχεδηε επίζδια δ ζοβηέκηνςζδ πθδνμθμνζχκ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ηαζ έηζζ μζ 

Γενιακμί, πνζκ λεηζκήζμοκ ηδκ επζπείνδζδ «Ζαθάανοηα», είπακ ζοβηεκηνχζεζ υθα 

ηα ζημζπεία πμο ημοξ πνεζάγμκηακ2.  

Θεηά απυ ηάπμζα πενίμδμ δνάζδξ ηςκ ηαβιάηςκ, μζ Γενιακμί ακαηάθορακ 

υηζ μζ ακηάνηεξ πμθειμφζακ ηαηά ιέηςπμ ηα ηάβιαηα αζθαθε ίαξ εκχ ημοξ ίδζμοξ 

ελαημθμοεμφζακ κα ημοξ απμθεφβμοκ  ηαζ υηζ ημ ιίζμξ πμο έηνεθακ μζ Έθθδκεξ 

βζα ημοξ μιμεεκείξ ημοξ ήηακ ιεβαθφηενμ απυ αοηυ πμο έηνεθακ έκακηζ ηςκ Γεν-

ιακχκ. Γζ΄ αοηυ ηαζ πμθθέξ θμνέξ ακαιζβκφμκηακ Γενιακμί ζηναηζχηεξ ιε ηαβια-

ηαζθαθίηεξ ζηζξ δζάθμνεξ επζπεζνήζεζξ. Βλάθθμο, έδεζπκακ ηέημζα ειπζζημζφκδ 

ζημκ Μαπαδυβηςκα, χζηε ημο επέηνεπακ κα απμθαζίγεζ ιυκμξ ημο βζα ηζξ επζπε ζ-

νήζεζξ πμο εα δζελήβαβε3. Έκα δείβια ημο πςξ πνδζζιμπμζμφζακ μζ Γενιακμί ηα 

ηάβιαηα βζα κα αολήζμοκ ημ ειθφθζμ ιίζμξ  είκαζ μ απαβπμκζζιυξ Έθθδκα πμθίηδ 

ιπνμζηά ζημ ηηήνζμ ηδξ δζμίηδζδξ ηςκ ηαβιάηςκ ζηδκ Μάηνα, ιε ζημπυ κα θακεί 

υηζ δ εηηέθεζδ ήηακ δζηυ ημοξ ένβμ4. 

Ξοπκά βίκεηαζ ζφβποζδ ιεηαλφ ηςκ ηαβιάηςκ αζθαθείαξ (ηαβιαηαζθαθ ί-

ηεξ) ηαζ ηςκ εογςκζηχκ ηαβιάηςκ (Γενιακμηζμθζάδεξ) πμο ζδνφεδηακ ιε πνςημ-

αμοθία ημο πνςεοπμονβμφ Ε.Νάθθδ. Λ Νάθθδξ έεεζε ςξ πνμτπυεεζδ, βζα κα ακα-

θάαεζ ηδκ πνςεοπμονβία ηδξ πχναξ, ηδκ άδεζα ίδνοζδξ ηςκ  εογςκζηχκ ηαβιάηςκ 

ηαζ ημκ ελμπθζζιυ ημοξ απυ ημοξ Γενιακμφξ. πςξ ζζπονίγμκηακ ιεηαπμθειζηά μ 

ίδζμξ, ηα εογςκζηά ηάβιαηα εα ήηακ μ εθθδκζηυξ ζηναηυξ υηακ εα απμπςνμφζακ μζ 

ηαηαηηδηέξ, ιεηά ηδκ πάνμδμ ηδξ ζηναηζςηζηήξ ακαβηαζυηδηαξ πμο ηαεζζημφζε 

απαναίηδηδ ηδκ παναιμκή ημοξ5. Σζηυζμ, ζηδκ ακαββεθία ίδνοζήξ ημοξ  ακαθένεζ  

ςξ θυβμ ηδξ ζοβηνυηδζήξ ημοξ ηδκ πάηαλδ ηδξ δνάζδξ ηςκ ζοιιμνζχκ ηαζ ηδκ 

                                           
1 X. Θάβεν, (2003), ζ. 504, 507, 539 - Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 504 - Μ.Μακηεθμφνδξ, εθ. «Φςκή 

ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 329/3-3-75. 
2 Μ.Νμδάηδξ, (1999), ζ. 201, 384-5. 
3 Ξακ εββφδζδ βζα ηδκ πίζηδ ηαζ ηδκ οπαημή ημο ζηζξ βενιακζηέξ μδδβίεξ μ Μαπαδυβηςκαξ πνμζέθενε 

ηδκ μζημβέκεζά ημο. X. Θάβεν, (2003), ζ. 504-7. 
4 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 98. 
5 Ο. Ζςζηυπμοθμξ, «Μμθειζηυξ ηφπμξ», Ι.35 –Μ.Νμδάηδξ, (1999), ζ. 48-9. 
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ελαζθάθζζδ ηδξ γςήξ ηςκ πμθζηχκ1. 

Βογςκζηά ηάβιαηα οπήνπακ ζε Ώεήκα ηαζ Θεζζαθμκίηδ, εκχ δδιζμονβήεδηε 

ηάβια ηαζ ζηδκ Μάηνα απυ ηιήια ημο 2μο εογςκζημφ ηάβιαημξ Ώεδκχκ. Ξηδκ Με-

θμπυκκδζμ πνχηα δδιζμονβήεδηακ, ιεηά ημκ Ιμέιανζμ ημο ΄43, ηα ηάβιαηα ημο 

Μαπαδυβηςκα ιε ηέκηνμ ηδκ Ονίπμθδ, εκχ ηα εογςκζηά ηάβιαηα  ζοβηνμηήεδηακ 

ημκ Εακμοάνζμ ημο ΄44, ιε ηέκηνμ ηδκ Μάηνα ηαζ  δζμζηδηή ημκ Ζμονημοθάημ. Βα-

ιζηέξ πδβέξ ζζπονίγμκηαζ υηζ είπε βίκεζ πνμζπάεεζα απυ ημκ Ληηχανδ ημο ΄43 κα 

δδιζμονβδεμφκ εογςκζηά ηάβιαηα ζηδκ Μάηνα , αθθά μ ΒΗΏΞ ελυκηςζε ημοξ πνς-

ηενβάηεξ ηαζ δ ηίκδζδ ακααθήεδηε. Λζ Γενιακμί εηηέθεζακ, ςξ ακηίπμζκα βζα ημκ 

θυκμ ηςκ ζοκενβαηχκ ημοξ, δεηαεκκέα ηναημφιεκμοξ ημιιμοκζζηέξ. Οδκ απυθα-

ζδ ηδξ εηηέθεζδξ οπυβναρε μ ίδζμξ μ ανπδβυξ ηςκ Βξ-Βξ Ξζιάκα (ζημκ μπμίμ οπά-

βμκηακ ηα ηάβιαηα) ηαζ ακαθένμκηαζ ςξ δμθμθμκίεξ πςνμθοθάηςκ. Δ ηαηηζηή 

αοηή ακηζπμίκςκ επζαεααζχκεηαζ απυ ημ ζοιθςκδηζηυ ζοβηνυηδζδξ ημο 2μο ηάβ-

ιαημξ Βογχκςκ ηαζ απυ βενιακζηή ακαημίκςζδ ζημκ ηφπμ, υπμο δζεοηνζκίγεηαζ υηζ 

μζ θυκμζ ηαηά αζηοκμιζηχκ ή ηαβιαηαζθαθζηχκ απυ «πμθζηζημφξ εβηθδιαηίεξ» εα 

ακηαπμδίδμκηαζ ιε ζζάνζειεξ εηηεθέζεζξ μιμθνυκςκ ημοξ, βκςζηχκ ζηδκ αζηοκμ-

ιία. Έηζζ βζα ηδκ δμθμθμκία εκυξ πςνμθφθαηα, εκυξ εφγςκα ηαζ ημκ ηναοιαηζζιυ 

άθθςκ 35 οπδνεημφκηςκ ζηα ζχιαηα αοηά εηηεθέζηδηακ είημζζ ημιιμοκζζηέξ2.  

Δ δζαθμνά ιεηαλφ ηαβιαηαζθαθζηχκ ηαζ εογχκςκ ήηακ ηονίςξ ζδεμθμ-

βζηή ηαζ ζηδκ ανπή δνμφζακ ακελάνηδηα.  Οα ηάβιαηα αζθαθείαξ ήηακ θζθμ-

ααζζθζηά, εκχ ηα εογςκζηά ηάβιαηα ακηζααζζθζηά ηαζ, ιέζς αοηχκ, μζ ακηζι μ-

κανπζημί οπμθυβζγακ ζε πανειπυδζζδ ηδξ επζζηνμθήξ ημο ααζζθζά  ιεηά ηδκ 

απεθεοεένςζδ. Οα εογςκζηά ηάβιαηα δδιζμονβήεδηακ  ανπζηά απυ ημοξ παθζ-

μφξ εογχκμοξ ημο ζηναημφ, εκχ ηα ηάβιαηα αζθαθείαξ απυ ημοξ δελζμφξ α κ-

ηάνηεξ ημο ΒΑΒΞ, ηδξ ΒΖΖΏ, ημο ΒΞ η.α. πμο είπακ ζοβηνμοζηεί ιε ημκ ΒΗΏΞ 

ηαζ είπακ  δζαθοεεί ελαζηίαξ ημο. Οδκ ζοβηνυηδζδ ηςκ ηαβιάηςκ απυ ηα ζοκ-

ηδνδηζηά ζημζπεία πμο κζηήεδηακ απυ ημκ ΒΗΏΞ επζ αεααζχκεζ ηαζ μ πνχδκ α-

λζςιαηζηυξ ημοξ ΐ. Ξηαονμβζακκυπμοθμξ . Ζαηά ηδκ άπμρή ημο , δ ζοιιαπία ιε 

ημκ ηαηαηηδηή ήηακ έκαξ ηνυπμξ βζα κα ζχζμοκ ηδ γςή ημοξ πμο απεζθμ φκηακ 

απυ ημκ ΒΗΏΞ. Λζ ακηζααζζθζηέξ ηάζεζξ ηςκ εογχκςκ βνήβμνα παναιεν ίζηδ-

ηακ, φζηενα απυ ιεζμθάαδζδ ηςκ ΐνεηακχκ ηαζ ηδκ ζοιιαπία ηςκ δφμ ακη ί-

εεηςκ πμθζηζηά πθεονχκ, ακηζααζζθζηχκ ηαζ «δδιμηναηζηχκ», έκακηζ ημο ημ ι-

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 12, 15-1-44. 
2 Μ.Νμδάηδξ, (1999), ζ. 375-6, 378-9 - ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 143 - εθ. «Ιεμθυβμξ», αν. θ. 

257, 19-10-43 – εθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 9263, 18-12-43. 
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ιμοκζζηζημφ ηζκδφκμο1.  

Λ Ώ. Μνζμκάξ πμο είπε οπδνεηήζεζ ζηα εογςκζηά ηάβιαηα δεκ έπεζ ηαευθμο 

ηαθή άπμρδ βζα ημοξ ηαβιαηαζθαθίηεξ, επζαεααζχκμκηαξ ηδκ ακηίεεζδ ιεηαλφ 

ηςκ δφμ. «Λζ ηζμθζάδεξ δεκ είπακ ζοκενβαζία. Ββχ δεκ ημοξ είπα δεζ (ηαβιαηαζ-

θαθίηεξ) πμηέ ζημ Ώβνίκζμ…Λζ πενζζζυηενμζ ήηακ ιεεοζιέκμζ. Ππήνπακε ηαζ παθζ-

ηάνζα, οπήνπακε ηζ αοηά, αθθά οπήνπακ ηαζ ηάηζ ηαηαηάεζα εηεί πένα. Μμο κα 

δχζεζξ ειπζζημζφκδ ζημ Θ., πμο υηακ θφθαβε ζημπυξ αάγακε άθθμοξ πέκηε κα 

θοθάλμοκ;». 

Λζ πνχημζ ηαβιαηαζθαθίηεξ ηδξ Μάηναξ ήνεακ απυ ηδκ Ώεήκα ηαζ, φζηενα 

απυ πακδβονζηή πανέθαζδ ζημοξ δνυιμοξ ηδξ πυθδξ, εβηαηαζηάεδηακ ζηα ζπμθε-

ία ημο ΐμοδ. Δ οπμδμπή πμο ημοξ επζθφθαλε μ πθδεοζιυξ παναηηδνίγεηαζ «πνς-

ημθακήξ» ηαζ εκεμοζζχδδξ, υπζ ιυκμ απυ ημκ θμβμηνζκυιεκμ ημπζηυ ηφπμ αθθά 

ηαζ απυ ηδκ εθθδκζηή πνεζαεία ηδξ Άβηοναξ ζε ακαθμνά ηδξ πνμξ ηδκ ηοαένκδζδ 

ΖαΎνμο. Βπζαθδηζηή πανέθαζδ, ζοκμδεουιεκδ απυ εενιέξ εηδδθχζεζξ ημο πθήεμοξ 

έβζκε ηαηά ηδκ πανάδμζδ ηδξ ζδιαίαξ ζημ 2μ ζοκη/ια Μεθμπμκκήζμο, απυ ημ 

ζηναηδβυ Ζμκδφθδ. Λ ενπμιυξ ημοξ έδςζε ιεβαθφηενδ αοημπεπμίεδζδ ζηζξ ανπέξ 

ηαζ ηδκ ηαεεζηδηοία ηάλδ ηδξ πυθδξ. Λζ  εφπμνμζ πμθίηεξ, πμο ήηακ οπμπνεςιέκμζ 

κα ζοκεζζθένμοκ ζηα ζοζζίηζα, επςθεθήεδηακ απυ ηδκ ηνμιμηναηία πμο αζημφ-

ζακ ηα ηάβιαηα ζημκ πθδεοζιυ ηαζ ζηαιάηδζακ ηζξ εζζθμνέξ, εκχ μ ηυζιμξ θμ-

αζζιέκμξ έπαρε κ΄ακηζδνά. Θε ημοξ δεθεαζηζημφξ ηαζ ελακαβηαζηζημφξ ηνυπμοξ 

ζηναημθμβίαξ ηα ηάβιαηα ηδξ Μάηναξ έθηαζακ πμθφ βνήβμνα, ζηα ιέζα Γεκάνδ 

ημο ‘44, ημοξ 2.000 άκδνεξ. Θανηονία απυ ηδκ εθθδκζηή πνεζαεία ηδξ Άβηοναξ 

πνμξ ηδκ ηοαένκδζδ ΖαΎνμο ακαθένεζ , ζηα ιέζα Θανηίμο, υηζ 7.000 Μαηνζκμί εί-

πακ ηαηαηαβεί ζηα Οάβιαηα, αθθά ιάθθμκ πνυηεζηαζ βζα οπεναμθζηή εηηίιδζδ. Ώπυ 

ιέθδ ημο ηάβιαημξ ηδξ Μάηναξ δδιζμονβήεδηε ημ ηάβια Ώβνζκ ίμο2.  

Ηίβμ πνζκ ηδκ απεθεοεένςζδ (Ώφβμοζημ–Ξεπηέιανζμ ‘43) δδιζμονβείηαζ 

ιζα άθθδ οπδνεζία ηςκ ηαβιάηςκ, δ «Μ -Μ», δδθαδή «Μθδνμθμνίαζ -

Μνμπαβάκδα», ηαηά ημ πνυηοπμ ηςκ Βξ -Βξ, δ μπμία ζοβηέκηνςκε πθδνμθμνί-

εξ ηαζ ηαηαδίςηε ηα ημιιμοκζζηζηά ζημζπεία. Δ «Μ -Μ» ίδνοζε βναθείμ «πανα-

ημθμοεήζεςξ ηαζ δζαπαζδαβςβήζεςξ ηςκ εεκζηχκ θνμκδιάηςκ» βζα ηδ δίςλδ 

ηςκ ημιιμοκζζηχκ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ημιιμοκζζηζηήξ πνμπαβάκδαξ. 

Μνμζπάεδζε αηυια, ακεπζηοπχξ, κα δδιζμονβήζεζ ηαζ μνβάκςζδ κεμθαίαξ, β ζα 

                                           
1 Ρ.Φθάσζεν, (1989), ζ. XVI - Μ.Νμδάηδξ, (1999), ζ.134, 370-372, 374 – Μ.Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 543 

- ΐ. Ηάγανδξ, (1989),η.Γ΄, ζ.148. 
2 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 140-3 – ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο,Φ.11.4/1944, – εθ. «Ιεμθυβμξ», 

αν.θ. 18, 22-1-44 - αν.θ. 199. 22-8-44. 
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κέμοξ 14-20 εηχκ1.  

Οα ηάβιαηα, ιμθμκυηζ ελμπθίζηδηακ ηαζ ζοκηδνμφκηακ απυ ημοξ Γενιακμ-

φξ, εεςνμφκηακ αοηυκμιεξ ιμκάδεξ πμο δνμφζακ απμηθεζζηζηά ηαηά ηςκ ημιιμο-

κζζηχκ ηαζ εα επέζηνεθακ ημκ ελμπθζζιυ ημοξ υηακ ημοξ ημκ γδημφζακ. Δ ζοιπε-

νζθμνά ημοξ ηυζμ ηαηά ηα ακηίπμζκα, υζμ ηαζ ηαηά ηςκ ακηανηχκ, ηαεχξ ηαζ ηα 

ααζακζζηήνζα πμο επέααθακ ζε υζμοξ ζοθθάιαακακ, λεπενκμφζακ ηαηά πμθφ ζε 

αβνζυηδηα αοηά ηςκ Γενιακχκ ηαηαηηδηχκ. Λ ΒΗΏΞ θαίκεηαζ κα εμνοαήεδηε απυ 

ηδκ ζοβηνυηδζή ημοξ ηαζ αοηυ απμδεζηκφεηαζ, ζφιθςκα ιε βενιακζηέξ πδβέξ, απυ 

ηδκ έκημκδ πνμπαβάκδα εκακηίμκ ημοξ. Λζ εθαζίηεξ, ηαηά ηζξ θζθμεαιζηέξ πδβέξ, 

πνμζπάεδζακ κα ζοκεηίζμοκ ημοξ ηαβιαηαζθαθίηεξ ηαζ κα ημοξ οπμδείλμοκ ημ 

θάεμξ ημοξ, ζδιεζχκμκηαξ ηδκ απμδμηζιαζία ηδξ ελυνζζηδξ εθθδκζηήξ ηοαένκδζδξ 

ηαζ ηςκ Άββθςκ πνμξ ηδκ ζοιπενζθμνά ημοξ2. 

Λ ανπδβυξ ηςκ ηαβιάηςκ ζηδκ Μάηνα , ζοκηαβιαηάνπδξ Ι.Ζμονημοθάημξ, 

παναηηδνίγεηαζ, αηυια ηαζ απυ ζοκηδνδηζηέξ πδβέξ, ςξ αιείθζηημξ ηαζ ζηθδνυξ 

δζχηηδξ ηςκ ημιιμοκζζηχκ, πμο έηαρε πςνζά μθυηθδνα θυβς ηςκ θνμκδιάηςκ 

ημοξ, αθθά ηαζ ςξ οπεναζπζζηήξ ηςκ ηαηαδζςηυιεκςκ απυ ημ ΒΗΏΞ πμθζηχκ, μζ 

μπμίμζ ηαηέθεοβακ ζηα ηάβιαηα βζα κα ζχζμοκ ηδ γςή ημοξ. Ουζμ αοηυξ, υζμ ηαζ 

μ Α.Μαπαδυβηςκαξ πανμοζζάγμκηαζ ςξ άημια πμο ελακαβηάζηδηακ εη ηςκ πναβ-

ιάηςκ κα ζοκενβαζημφκ ιε ημοξ Γενιακμφξ, πζζηεφμκηαξ υηζ μ ακηζημιμοκζζηζηυξ 

αβχκαξ απμηεθμφζε φρζζημ πνέμξ πνμξ ηδκ παηνίδα. Έηζζ, ςξ θοζζηή εηδήθςζδ 

ημο παηνζςηζζιμφ ημο Ζμονημοθάημο ειθακίγεηαζ δ δήθςζή ημο, θίβμ πνζκ ηδκ 

μπζζεμπχνδζδ ηςκ Γενιακχκ, υηζ ζοκηάζζεηαζ ιε ηδκ ηοαένκδζδ ΖαΎνμο, εκχ, ιε 

ημ ίδζμ ζηεπηζηυ, πνμαάθθεηαζ δ οπμηζεέιεκδ ζοιαζααζηζηή ζηάζδ πμο ηνάηδζε 

ηαηά ηδκ πανάδμζδ ηςκ ηαβιάηςκ, χζηε κα ιδκ αζιαημηοθζζηεί δ Μάηνα. Μαηνζ-

ςηζηυ ηυκμ είπε ηαζ δ μιζθία ημο πνμξ ηδκ πυθδ ημο απεθεοεενςιέκμο Μφνβμο, 

πνζκ ηδκ απμπχνδζδ ηςκ Γενιακχκ απυ ηδκ Μάηνα3.  

Δ πνχηδ ζφβηνμοζδ ηςκ εογςκζηχκ ηαβιάηςκ ιε ημκ ΒΗΏΞ ζημ κμιυ Ώπα Ύ-

αξ ήηακ ζηδ ιάπδ ζηα Αειέζηζπα, ημκ Φεανμοάνζμ ημο ‘44. Ξηζξ εηηαεανζζηζηέξ 

επζπεζνήζεζξ ημο Μάζπα ημο ‘44 ακαδείπηδηε δ απμθαζζζηζηή ζοιαμθή ημοξ, θυβς 

ηδξ βκχζεςξ ημο ηυπμο ηαζ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο ηαηείπακ. Λ άιαπμξ πθδεοζιυξ 

απέθεοβε ηδκ ζοκάκηδζδ ιαγί ημοξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ επζπεζνήζεςκ, βζαηί ημ-

οξ θμαυηακ υπςξ ημοξ Γενιακμφξ. Γζ αοηυ μ Ζμονημοθάημξ ακαβηάζηδηε κα αβά-

θεζ πνμηήνολδ, υπμο απεζθμφζε ημοξ πςνζημφξ πμο εβηαηέθεζπακ ηα ζπίηζα ημοξ, 

                                           
1 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 247 – ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 144-5. 
2 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 143, 146-147- X. Θάβεν, (2003), ζ. 504, 507- 512. 
3 Ζ.Ζαναθήξ, (1958-67), η.Ώ΄, ζ. 310-11, 321-22, 265. 
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υηακ ειθακίγμκηακ ηα ηάβιαηα, υηζ εα εεςνμφκηακ ζοκενβάηεξ ηςκ ακηανηχκ1.  

Οα ηάβιαηα αζθαθείαξ ζοκυδεοζακ ημοξ Γενιακμφξ ζε αθθεπάθθδθεξ επζδ-

νμιέξ εκακηίμκ ηςκ πνμζθοβζηχκ ηδξ Μάηναξ, πμο εεςνμφκηακ άκηνμ ακηανηχκ. 

Βηηυξ απυ ζοθθήρεζξ ηαζ θεδθαζίεξ , πνμπχνδζακ ηαζ ζε εηδίςλδ ηςκ ηαημίηςκ 

απυ ηα ζπίηζα ημοξ, πνμηεζιέκμο κα εβηαηαζηήζμοκ θοθάηζα βζα κα ακηζιεηςπί-

ζμοκ ημοξ ακηάνηεξ, θίβμ πνζκ ηδκ απεθεοεένςζδ . ιςξ, ηαζ μζ ακηάνηεξ πηφπδ-

ζακ ηα ηάβιαηα αζθαθείαξ ιέζα ζημοξ ζηναηχκεξ ημοξ ζηα ζπμθεία ΐμοδ, πεηχκ-

ηαξ πεζνμαμιαίδεξ ιέζα ζημ πνμαφθζμ. Ομ βεβμκυξ εμνφαδζε ημοξ ηαβιαηαζθαθί-

ηεξ ηαζ, υπςξ ακαθένεηαζ απυ πμθθέξ θζθμεαιζηέξ πδβέξ, έβζκε αθμνιή κα ηαηα-

θφβμοκ πμθθμί ζηδκ Ώκηίζηαζδ2.  

Λ πνχδκ εφγςκαξ Ώ. Μνζμκάξ αιθζζαδηεί ημ αλζυιαπμ ηςκ ηαβιάηςκ ηαζ 

ηδκ αλζμπμίδζή ημοξ απυ ημοξ Γενιακμφξ, ζε πμθειζηέξ επζπεζνήζεζξ. «Οζ κα ηά-

κμοκ μζ ηζμθζάδεξ ιε ημκ μπθζζιυ πμο είπακ; Γζα βέθζα ήηακ. Βίπακ ζηαθζηυ μπθ ζζ-

ιυ, ένζπκεξ δφμ κημοθεηζέξ ηαζ ζηαιαημφζε. Αεκ  οπήνπε μπθζζιυξ. Λζ ηζμθζάδεξ 

ηάκακε δζηέξ ημοξ ζοκήεςξ επζπεζνήζεζξ, ηαιζά θμνά βζκυζακηε ηαζ ιεζηηέξ. Ώθθά, 

υηακ έβζκακ μζ πνχηεξ, έκα θυπμ ημκ άθδζακ πενζένβςξ κα δμοκ ακ εα πμθειήζεζ 

ηαζ ημκ ελμοδεηένςζακ μζ ακηάνηεξ. Ομοξ πνδζζιμπμζμφζακ βζα ηδκ αζθάθεζα εδχ 

ηδξ πυθεςξ, ζε θοθάηζα έλς…θνμονέξ,  βζα εθέβπμοξ».  

Ξημ Ώίβζμ ηα ηάβιαηα αζθαθείαξ, ειθακίζηδηακ ανβυηενα, ημκ Εμφκζμ ημο 

΄44. Λζ ηαβιαηαζθαθίηεξ ιεηαθένεδηακ απυ ηδκ Μάηνα, εκχ, πανά ημοξ ελακαβ-

ηαζιμφξ, θίβμζ πμθίηεξ ηδξ πενζμπήξ ηαηαηάπηδηακ ζηα ηάβιαηα. Ξ ΄αοηυ ζοκηέ-

θεζε ζδιακηζηά δ επζννμή πμο αζημφζε ημ ΒΏΘ , δ ελάπθςζδ ημο ακηάνηζημο ζηδκ 

πενζμπή, ηαεχξ ηαζ δ έβηαζνδ ακηζιεηχπζζδ ηνμοζιάηςκ δμζζθμβζζιμφ. Ζαηά ημ 

ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια πμο έιεζκακ ζηδκ πενζμπή ηδξ Ώζβζαθείαξ, πνμέαδζακ 

ζε επζδνμιέξ, θεδθαζίεξ ηαζ ζοθθήρεζξ εαιζηχκ, ημοξ μπμίμοξ ααζάκζζακ άβνζα 3. 

«Βδχ, ζημ Ώίβζμ, δεκ είπαιε ηαβιαηαζθαθίηεξ», επζαεααζχκεζ μ Ρ. Νμφπαξ. «Βν-

πυκηακε ιυκμ απυ ηδκ Μάηνα ηαζ εζδζηά αοηυξ μ Ζαπεηζχκδξ ημο 5΄42, μ μπμίμξ 

ηνμιμηναημφζε πναβιαηζηά ημ Ώίβζμ…». 

 

Β. Ζ ΠΣΔΠΖ ΡΥΛ ΡΑΓΚΑΡΥΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΚΔ ΡΝΛ ΞΙΖΘΠΚΝ  

Οα ηάβιαηα επζδίςλακ κα πάνμοκ ιε ημ ιένμξ ημοξ ημκ πθδεοζιυ ηδξ Μάη-

ναξ ιε εηδδθχζεζξ, μιζθίεξ βζα ημοξ ζηυπμοξ ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ ακηζημιμοκζζηζηά 

ζοθθαθδηήνζα. Δ πνμπαβάκδα ηςκ ηαβιαηαζθαθζηχκ εζηίαγε ζηα «δεζκά ημο ημι-

ιμοκζζιμφ» απυ ηδ ιία ηαζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ Γενιακχκ βζα ημκ εθθδκζηυ θαυ 

                                           
1 Μ.Νμδάηδξ, (1999), ζ. 408-10 – Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 153, 28-6-44. 
2 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ.354-5 – η. Α΄, ζ.219-21.   
3 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.324-332 
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απυ ηδκ άθθδ, χζηε κα ηαθθζενβήζεζ ηδκ ακηζπάεεζα πνμξ ημκ ΒΗΏΞ 1.  

 Βκχ υιςξ μζ βενιακζηέξ πδβέξ πανμοζζάγμοκ ςξ εεηζηή ηδκ ακηαπυηνζζδ 

πμο ανήηακ ηα ηάβιαηα απυ ημκ πθδεοζιυ, άθθεξ πδβέξ ακαθένμοκ υηζ, εηηυξ 

απ΄ημκ δμζζθμβζζιυ πμο επέδεζλακ, μζ θδζηνζηέξ επζδνμιέξ ημοξ είκαζ πμο πνμηά-

θεζακ ηονίςξ ηδκ ααεζά ακηζπάεεζα ηςκ αιάπςκ πμο πθήηημκηακ απυ αοηέξ . Ξε 

ειπζζηεοηζηή έηεεζδ ημο ανπδβείμο Ρςνμθοθαηήξ Μεθμπμκκήζμο, ακαθένεηαζ υηζ 

μζ άκδνεξ ηςκ ηαβιάηςκ ιαγί ιε ημοξ αλζςιαηζημφξ ημοξ θεδθαημφζακ ηαζ έηαζβακ 

ζπίηζα πςνζηχκ αδζαηνίηςξ, ζακ κα ανίζημκηακ ζε επενζηή πχνα, ηαζ μζ ηάημζημζ 

ακαβηάγμκηακ κα ηνφαμοκ ηα οπάνπμκηά ημοξ βζα κα ηα δζαζθαθίζμοκ2.  

Δ θδζηνζηή δνάζδ ημοξ, ηονίςξ ζηδκ επανπία, επζαεααζχκεηαζ απυ πνμθμ-

νζηέξ ιανηονίεξ. «Φηζάπκακε βνάιιαηα μζ αδενθάδεξ ζημκ αδεθθυ  ηαζ βνάθακε, 

κα ιμο θένεζξ ιζα ιδπακή Singer. Ώπυ πμφ εα ηυπαζνκε; Ώπ΄ηα πςνζά, απ΄ημ πθζ-

άηζζημ πμο ηάκακε», θέεζ δ Β. Οζμφηδ. Λ Γ. Γαθεζναηυπμοθμξ ιαξ δζδβείηαζ: «Βί-

πακ ένεεζ μζ Γενιακμί ζημ πςνζυ ιαξ. Βθφβαιε υθμζ απ΄ημ ζπίηζ. Βίπε ιαγέρεζ ηδκ 

πνμίηα ηδξ αδεθθήξ ιμο, η΄αζπνυνμοπα υθα κα ηα πάνεζ. Φχκαγε πμο εα ηα πά-

ιε; Θα θενςεμφκ ηαζ ηάηζ ηέημζα. Ο΄αθήκμοιε· θεφβμοιε. Θέκεζ δ ιάκα ιμο ζημ 

ζπίηζ… Ήνεακ μζ Γενιακμί. Ξηα ιπαθηυκζα είπε ηαιαηχζεζ κημιάηεξ βζα κα θζ α-

ζημφκ, βζα κα ηάκμοιε ηδκ πάζηα. Έιπαζκακ μζ Γενιακμί, εεέθακ κημιάηεξ · επή-

νακ. Βπήνακ ηαζ ηα πνάβιαηα ηδξ αδεθθήξ ιμο. Ζαζ θέβακε ηχνα «ηον, ηον, ηον» 

ηδξ ιάκαξ ιμο. Οζ ηαηαθάααζκε δ ιάκα ιμο ηον, ηον, ηζ πα κα πεζ; ―Οδκ Μακαβία 

ζμο, ημ Ρνζζηυ ζμο, θέεζ, ηονί εέθμοιε‖. Ήζακηε Έθθδκεξ. Ήζακ ηαβιαηαζθαθί-

ηεξ. Γζ αοηυ ηαζ ηα παίνκακε. Γζαηί δε κμιίγς μζ Γενιακμί κα θηάκακε ζημ ζδιείμ 

κα παίνκακε ηα ζεκηυκζα ηαζ ηα ιαλζθάνζα ηαζ ηέημζα. Αεκ  λένς»3.  

Ώοηή δ ζοιπενζθμνά αθθά ηαζ δ ζοκενβαζία ημοξ ιε ημκ ηαηαηηδηή ημοξ 

έηακε ιζζδημφξ ζημκ πθδεοζιυ. «Ομοξ έαθεπε (μ ηυζιμξ) ιε επενυηδηα. Ζαζ μζ 

ίδζμζ μζ ζοββεκείξ ημοξ», ακαθένεζ μ Β. Φςηάξ.  Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ επζαεααζχκεζ: 

«Ομοξ ζζπαζκυιαζηακ. Ομοξ αθέπαιε ζα ανχιζηα οπμηείιεκα. Λζ πενζζζυηενμζ ή-

ηακε οπυημζιμξ. Ήηακ άκενςπμζ ζηενμφιεκμζ ζδακζηχκ, ηοπμδζχηηεξ, αθήηεξ. Αεκ 

ημοξ ιίθαβε ηακέκαξ (ζηδ βεζημκζά) ηαζ δεκ ηυθιαβε κα ιπεζ ιε ηα ηζανμφπζα. πζ 

βζαηί θμαυηακε· κηνεπυηακε». 

Μνμθακχξ μζ αοεαζνεζίεξ ηςκ ηαβιαηαζθαθζηχκ ακάβηαζακ ημκ Ζμονημο-

θάημ κα δδιμζζεφζεζ ακαημίκςζδ ιε ηδκ μπμία δζεοηνίκζγε υηζ μζ ζοθθήρεζξ, ζς-

ιαηζηέξ ένεοκεξ ηαζ επζηάλεζξ ή δεζιεφζεζξ αβαεχκ εα βίκμκηακ ιυκμ φζηενα απυ 

έββναθδ δζαηαβή δ μπμία εα έθενε ηδκ οπμβναθή ημο. Σζηυζμ, μ ημπζηυξ ηφπμξ, 

                                           
1 Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 482. 
2 X. Θάβεν, (2003), ζ. 504 - M. Mazower, (1994), ζ. 355 – Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 190-1. 
3 Σζηυζμ, ιανηονίεξ απυ ηα Ζαθάανοηα ακαθένμοκ θεδθαζίεξ πνμζηχκ ημνζηζζχκ απυ Γενιακμφξ. 
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ελςναΎγμκηαξ ηδκ ηαηάζηαζδ, παναηηδνίγεζ ηα ηάβιαηα «ιεβαθυπκμδ έιπκεοζδ» 

ημο Νάθθδ πμο επέααθε ηδκ ηάλδ ηαζ έζςζε απυ ηδκ ηνμιμηναηία ημο ημιιμοκζζ-

ιμφ ημκ πθδεοζιυ, χζηε κα ιπμνεί κα αζπμθδεεί ιε ηα ε ζνδκζηά ημο ένβα1.  

Θζα άθθδ εζηυκα βζα ηα ηάβιαηα ιαξ πανμοζζάγεζ μ πνχδκ εφγςκαξ Ώ. Μνζμ-

κάξ: «πζ. Αεκ είπεξ δζηαίςια. Ώ, έηζζ κα έηακεξ άκενςπμ, έπνεπε κα είπεξ μδδβ ί-

εξ. Ββχ ημοθάπζζημκ αοηά πμο έγδζα». Γζα ηδκ άπμρδ υηζ δ ζοιπενζθμνά ηςκ 

ηαβιαηαζθαθζηχκ πνμξ ημοξ ζοιπμθίηεξ ημοξ ήηακ πεζνυηενδ απυ ηςκ Γενιακχκ, 

μ Ώ. Μνζμκάξ απακηά: «Ζαθά, θέκε υ,ηζ εέθμοκ». Θάθζζηα, ιαξ ακαθένεζ ανηεηέξ 

πενζπηχζεζξ πμο ηαβιαηαζθαθίηεξ έζςζακ πμθίηεξ απ΄ηα πένζα ημοξ. «Θ΄έκα α-

λζςιαηζηυ, ημκ Η. είπαιε ηαημνεχζεζ ηαζ αβάθαιε ιέζα απ΄ημ εηηεθεζηζηυ απυζ-

παζια· ζδέα δζηή ιμο ήηακε. Βπεζδή ήλενα θίβα βενιακζηά, ζηαθζηά, ήιμοκ 17 

πνμκχκ παζδί, αζημφζα ιεβάθδ επζννμή. ηακ ήνεακ μζ Γενιακμί, ήηακ έκα ζαι-

πμηάγ πμο είπακ ηάκεζ μζ ακηάνηεξ ζηα Ξηαικά, ιε απμηέθεζια , εκημθή ημο ΐενμ-

θίκμο, κα εηηεθεζημφκ 300 υιδνμζ. Ββχ πήβα εηεί πένα βζαηί ηυιαεα, βζα κα ζχ-

ζς ηάηζ, ακ ιπμνμφζα, Εηαθμπαηνζκμφξ, πμο είπακ ζοθθδθεεί. Αεκ ήλενα υηζ βζκυ-

ηακε αοηυ ημ ιαηεθεζυ. Ζζ υηακ πήβαζκακ έκα παζδί βζα εηηέθεζδ…πήβα ηαζ ηυζς-

ζα. Ξηαιαηάεζ ηζξ εηηεθέζεζξ. Ομο θές , θμζπυκ, ημο Θπάμοιακ, βζαηί ςξ ζφκδεζ-

ιμξ πήβαζκα έββναθα ηαζ αοηά ηαζ είπα βκςνζζηεί ι΄αοημφξ. Ήηακ δ ακςηένα αζ-

ηοκμιία πμο είπακ αοημί, μζ μπμίμζ δεκ ήηακ Βξ -Βξ, ήηακ πμθζηζηή. Θε είπακ ελο-

πδνεηήζεζ πάνα πμθθέξ θμνέξ. Θυθζξ ημοξ έθεβα έπεζ μζημβέκεζα μ άκενςπμξ. Οζ 

ημο θεξ ηχνα κα ημκ πάκε θοθαηή, επεζδή ημκ θένακε εδχ ; Ώθήζηε πμο, υπςξ 

ακέθενα, έλς ειείξ ημοξ δζχπκαιε. Ώπ΄ημοξ 300, 117 εηηεθέζακε. Μήβαζκακ έκα 

παζδί βζα εηηέθεζδ ηαζ μ Η. ζηαιαηάεζ ηζξ εηηεθέζεζξ ηαζ ημκ θένκεζ πίζς…Άνπζζακ 

μζ δζαπναβιαηεφζεζξ. Ομο θές:- βζαηί ημκ εηηεθείηε αοηυκ; -Γζαηί δεκ είπε ηαοηυ-

ηδηα· δδθαδή ιπμνμφζακ κα πζάζμοκ έκα παζδί βζαηί δεκ είπε ηαοηυηδηα. –Γζαηί, 

εβχ έπς; ημο θές. Λφηε εβχ έπς. –Θα εζφ είζαζ εφγςκαξ. –Γζα νςηήζηε, θές, 

ιήπςξ είκαζ ηζ αοηυξ εφγςκαξ; Ομ νςηάεζ ημ παζδάηζ: -Θεξ, ημο θέεζ, κα βίκεζ εφ-

γςκαξ; -Ιαζ, ημο θέεζ. Μμο ανήηα ηζξ ηυθθεξ ημ πανηί, πμο ανήηα ημ αοηυ; Ζαζ 

ηάβναρα. Ββχ ηάβναρα. «Λ ηάηςεζ οπμβεβναιιέκμξ δδθχκς υηζ εέθς κα ηαηαηα-

βχ…». Ζζ έηζζ έκακ-έκακ. –Θεξ κα βίκεζξ εφγςκαξ; -Ιαζ. –Ππέβναθε, θφβε. Βηεί 

ζηαιαηήζαιε ηζξ εηηεθέζεζξ. ζμζ ιείκακε ημ ανάδο, ημοξ δζχλαιε. Ώπ΄αοημφξ 

ιενζημί είπακ εηκεονζζηεί απ΄ημ ζαιπμηάγ πμο ηάκακε ζηα πςνζά ημοξ (μζ ακηάν-

ηεξ) ηαζ ηαηεηάβδζακ…»2. 

Άθθμηε πάθζ, «υηακ μζ ακηάνηεξ πηφπδζακ ηάηζ αοημηίκδηα ιε ηοθθμφξ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 129, 31-5-44 – αν.θ. 57, 8-3-44. 
2 Οδκ αθήεεζα ημο πενζζηαηζημφ αεααζχκεζ μ Μ. Γεςνβυπμοθμξ, μ μπμίμξ ζοκάκηδζε ηοπαία πνζκ θίβα 

πνυκζα έκακ απυ ημοξ δζαζςεέκηεξ ι΄αοηυκ ημκ ηνυπμ ηαημίημοξ ηδξ πενζμπήξ. 



 332 

Γενιακμφξ ηδθεβναθδηέξ, ηαζ ηυηε έβζκε εηείκμ πμο δεκ ιπμνείηε κα θακηαζηείηε. 

Αζαηαβή ημο ΐενμθίκμο. Βίπακε ιαγέρεζ κα εηηεθέζμοκ 75. Ζαζ ηυηε μ Ζ. δεκ ημοξ 

έδςζε ημοξ 30 κα ημοξ εηηεθέζμοκε…Βίπε δφκαιδ βζαηί είπε δείλεζ δνάζδ… Βίπακ 

ηδ δοκαηυηδηα κα ζχζμοκ ηάπμζμκ. Έηζζ ζχεδηε πμθφ ηυζιμξ».  

 

Γ. ΑΗΡΗΑ ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ ΠΡΑ ΡΑΓΚΑΡΑ 

Ξφιθςκα ιε εηδμπή πμο οπμζηδνίγμοκ πδβέξ πνμενπυιεκεξ απυ ζοκηδνδ-

ηζημφξ ηφηθμοξ (Ζ.Ζαναθήξ) αθθά επζαεααζχκεηαζ ηαζ ζε  εαιζηήξ πνμέθεοζδξ θμ-

βμηεπκζηά ηείιεκα (Ώ. Ζμηγζά, Μμθζμνηία), αίηζμ ίδνοζδξ ηαζ ακάπηολδξ ηςκ ηαβ-

ιάηςκ εεςνείηαζ δ «ηυηηζκδ ηνμιμηναηία» πμο ζηνεθυηακ ηαηά ηςκ ακηζημιιμο-

κζζηχκ, ιεθχκ ηδξ ηοαενκήζεςξ, αζηοκμιζηχκ, απθχκ ηαημίηςκ πςνζχκ ηαζ πυ-

θεςκ. Έηζζ, απυ ηδ ιία μζ Γενιακμί, εηιεηαθθεουιεκμζ ηδκ αζιαηδνή δζέκελδ ιε-

ηαλφ ηςκ Βθθήκςκ, έδςζακ άδεζα ζημκ Ε.Νάθθδ κα δδιζμονβήζεζ ηα ηάβιαηα ηαζ 

απ΄ηδκ άθθδ μζ ίδζμζ μζ Βθαζίηεξ ιε ηδκ ζοιπενζθμνά ημοξ έβζκακ αζηία ηαηάηαλδξ 

ζε αοηά εεκζημθνυκςκ πμθζηχκ. Ώκαθένεηαζ πενίπηςζδ εεκζηυθνμκα ακηάνηδ μ 

μπμίμξ, αθμφ ηαηαδζχπηδηε ηαζ θοθαηίζηδηε απυ ακηάνηεξ ημο ΒΗΏΞ, δναπέηεοζε 

ηαζ ηαηαηάπηδηε ζηα ηάβιαηα αζθαθείαξ1.  

Ώκαθέναιε ήδδ ηδκ άπμρδ ημο αλζςιαηζημφ ηςκ ηαβιάηςκ Ξηαονμβζακκυ-

πμοθμο υηζ πμθθμί ηαηέθοβακ ζηα Οάβιαηα βζα κα ζςεμφκ απυ ημκ ΒΗΏΞ. Θεηά 

ηδκ δμθμθμκία ημο ανπδβμφ ηδξ ΒΖΖΏ, ζοκη/πδ αννμφ, ηα οπμθείιιαηα ηδξ μν-

βάκςζδξ έθηαζακ ζηδκ Μάηνα ηαζ ηαηαηάπηδηακ ζηα Οάβιαηα  δζχημκηαξ ημιιμο-

κζζηέξ2. «Δ πνμζπχνδζδ ημο Ζαπεηζχκδ (ηδξ ΒΖΖΏ) απ΄ημ Ώίβζμ ζηα ηάβιαηα, 

απυ πμφ;», ιαξ θέεζ μ Ρ. Νμφπαξ, ακηάνηδξ ηαζ ζηέθεπμξ ημο ΒΏΘ. Ζαζ ζοκεπίγεζ: 

«Ίζςξ αοηυ ( δ ηαηάηαλδ θυβς ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο ΒΏΘ) κα έπεζ ηάπμζα αάζδ. 

Ώθθά ήζακηε ηαζ άθθμζ, μζ μπμίμζ είπακε οπμρίεξ ιε ημ ΒΏΘ υηζ έηακε εηείκμ . Ζα-

είζακε ζημ ζπζηάηζ ημοξ ή ηνοθηήηακε, δεκ πήβακ υιςξ ζηα ηάβιαηα, ζημοξ ζο-

κενβάηεξ ηςκ Γενιακχκ».   

Ζαηά ιία άπμρδ, ηαζ πνχδκ ιέθδ ημο ΒΏΘ-ΒΗΏΞ πμο δζαθχκδζακ ιε ηδκ 

ηαηηζηή δίςλδξ ηςκ ακηζπάθςκ ημο πμο αημθμοεμφζε, ηαηέθοβακ, φζηενα απυ ημ 

ηοκδβδηυ ηςκ πνχδκ ζοκηνυθςκ ημοξ, ζηα ηάβιαηα3. Λ Ώ. Μνζμκάξ είπε δναζηδ-

νζμπμζδεεί ζηδκ ΒΜΛΙ αθθά ηαηέθδλε ζηα ηάβιαηα εογχκςκ. Μνμζπαεεί  κα δχζεζ 

ιζα ελήβδζδ υπζ ιυκμ βζα ηδ δζηή ημο πενίπηςζδ, αθθά βζα ημ ηθίια πμο επζηνα-

ημφζε εηείκδ ηδκ επμπή ηαζ μδδβμφζε ηάπμζμοξ ζηδκ ακηίπενα υπεδ, ζημοξ ζο-

κενβάηεξ ηςκ Γενιακχκ. «ΐνεεήηαιε ζ΄έκα ηοηεχκα. Αεκ οπήνπε μιμροπία, βζ 

                                           
1 Ζ.Ζαναθήξ, (1958-67), η.Ώ΄, ζ. 90, 223-4 - M. Mazower, (1994), ζ. 361-2. 
2 ΐ. Ηάγανδξ, (1989),η.Γ΄, ζ. 148. 
3 M. Mazower, (1994), ζ. 352-4 – Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 71. 
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αοηυ ―εκυξ ηαημφ, ιφνζα έπμκηαζ‖. Άνπζζε κα οπάνπεζ δζαιάπδ βζα ημ πμζμξ εα ηο-

αενκήζεζ υηακ απεθεοεενςεμφιε. Ζζ έθηζαπκακ ζοκεπχξ έκμπθεξ μιάδεξ...Βίπακ ηζ 

αοημί (μ ΒΗΏΞ) ηάκεζ ―ηνάημξ εκ ηνάηεζ‖. Ββχ ήιμοκ ζηδκ Ώκηίζηαζδ, ήιμοκα 

απ΄ημοξ πνχημοξ Βπμκίηεξ, ςξ ιαεδηήξ. Ώθθά έπεζηα άνπζζε δ δζαιάπδ. Ββχ εέ-

θδζα, ήηακ ιζα εοηαζνία, κα απμηηήζς επαββεθιαηζηή απμηαηάζηαζδ ηαζ κα ηαηα-

ηαβχ ζημ θζιεκζηυ ζχια. Οα ηίκδηνα είκαζ πάνα πμθθά. Ώημφηε ηάηζ ημ μπμίμ, θο-

ζζηά, ζαξ πνμαθδιαηίγεζ. Μχξ Έθθδκεξ ακαβηάζηδηακ κα πάνμοκ υπθα ηαζ κα 

ζοιιαπήζμοκ ιε ημοξ Γενιακμφξ; ηακ οπάνπεζ έκαξ ειθφθζμξ πυθειμξ ιε ηά-

πμζμκ εα ζοιιαπήζεζξ. Λ ηαεέκαξ έπαζνκε ηαιζά εζημζανζά ηζ έηακε ιζα μιάδα. Λζ 

Ώνζζηενμί ανήηακ ηδκ εοηαζνία, δεκ ημοξ ηαηδβμνχ, κα εηιεηαθθεοημφκ ηδκ εεκ ζ-

ηή ζοιθμνά βζα κα επζηναηήζμοκ…Ήηακ δ επακάζηαζδ ηδξ αζηζηήξ ηάλεςξ  (δ 

ζοιιεημπή ζηα ηάβιαηα). …θμζ ημίηαβακ κα επζηναηήζμοκ ηαζ ιεηά απυ ηδκ α-

πεθεοεένςζδ, ιε απμηέθεζια κα ζοβηνμοζημφκ. Αδθαδή, μζ Ώνζζηενμί ηήνολακ 

αιείθζηηδ δζηηαημνία. Λπυηε δ αζηζηή ημζκςκία επακαζηάηδζε. Αεκ ιπμνμφζεξ κα 

πεζξ ηαθδιένα. Ξηζξ πυθεζξ είπακ ηζξ μνβακχζεζξ ημοξ. Βνπυηακ έκαξ απ΄ηδ ζοκμ ζ-

ηία ηαζ ζμφθεβε: -Κένεζξ Ώκηχκδ (δεκ είπεξ θαβδηυ εδχ κα θαξ), πάνε αοηυ ημ 

ημοπυκζ ηαζ δχζε ιμο αοηά ηα θεθηά.  -Μαζδζά, δεκ έπς ηαζ λένς ηζ, ηυκα ηάθθμ. -

Αεκ λένς ηζ εα ηάκεζξ. Μνέπεζ κα ηα δχζεζξ. Ώκ είπακε άνκδζδ ζ΄έβναθακ ζημκ 

ιαονμπίκαηα. Ζζ ακ βναθυζμοκ ζημκ ιαονμπίκαηα, ακαθάιαακε δ ΛΜΗΏ έπεζηα, δ 

μπμία ιπμνμφζε κα ζε ζημηχζεζ. Βιέκα ιε είπακ ηαηαδζηάζεζ εζξ εάκαημκ».  

Λ Ώ. Μνζμκάξ είπε ηαηαδζηαζηεί βζαηί δεκ ζοκαίκεζε κα μδδβήζεζ ζημοξ Βα-

ιίηεξ βζα εηηέθεζδ ηάπμζα βκςζηή ημο ημπέθα, δ μπμία είπε δεζιυ ιε Εηαθυ ηαζ 

ήηακ έβηομξ. «Βίπακ νεγζθέρεζ πμθθέξ ημπέθεξ, βζαηί η ζξ έβναθακ ζε πνμηδνφλεζξ 

αοηέξ πμο είπακ ζπέζδ ιε Εηαθμφξ. Δ αζηζηή ημζκςκία δεκ ιπμνμφζε κα ιείκεζ έη-

ζζ. Αεκ ήηακ πθέμκ παηνζςηζηυξ μ πυθειμξ, ήηακε μζημκμιζηυξ, ήηακ ημζκςκζηυξ. Δ 

πείκα έηακε ημκ ηυζιμ κα μκεζνεφεηαζ έκακ ζμζζαθζζιυ, ιία δζηαζμζφκδ. Βπεζδή 

θμζπυκ, ηα εφιαηα ήζακ πάνα πμθθά. Βδχ ζηδκ Μάηνα είπαιε 2 .500 ακηανηυπ-

θδηημοξ πμο είπακ θφβεζ απ΄ηα πςνζά  ημοξ»… Όζηενα απ΄αοηυ ημ πενζζηαηζηυ 

ήνεε ζε θμβμιαπία ηαζ πηοπήεδηε ιε ημοξ παθζμφξ ζοκηνυθμοξ ημο. Έπνεπε κα 

θοθάβεηαζ απ΄αοημφξ. «Ήεεθα αοημπνμζηαζία. Μανυηζ ήηακ πανάκμιμ, εβχ μπ-

θμθμνμφζα. Ώκ ιε πζάκακ μζ Γενιακμί εα ι΄εηηεθμφζακ. Ώθθά ήεεθα κα πνμζηα-

ηεοηχ απ΄ημοξ ακηάνηεξ…Ώθθά, βζα ηαθή ιμο ηφπδ, ήνεακ μζ ηζμθζάδεξ, μζ μπμίμζ 

ζηδ βεζημκζά ιμο βέιζζακ απυ δαφημοξ».      

Λ ίδζμξ απμηαθφπηεζ υηζ οπήνπε ιζα ζδζυιμνθδ ζπέζδ ιεηαλφ ηαβιαηαζθα-

θζηχκ ηαζ ΒΏΘ. «Βίπαιε πνχδκ ακηάνηεξ, ήζακε ηζμθζάδεξ. Γζκυηακε ζακ ημοξ 

ηθέθηεξ ιε ημοξ ανιαημθμφξ… Βίπαιε έκα οπμδζμζηδηή (μ ηαβιαηάνπδξ μ Ώ.), μ 
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μπμίμξ μζ ακηάνηεξ είπακ ζημηχζεζ ημ βζμ ημο, αλζςιαηζηυ ηζ αοηυκ…Κένεηε ηάηζ; 

Λ βζμξ ημο, μ μπμίμξ εεεςνείημ εηηεθεζιέκμξ απ΄ημοξ ακηάνηεξ, υηακ ιπήηακ μζ 

ακηάνηεξ ζημ Ώβνίκζμ, ήηακε επζηεθαθήξ θυπμο ακηανηχκ. Λ πζμ ζηθδνυηενμξ ηυ-

ηε θυπμξ, πμο έθεβακ μ 5μξ θυπμξ, μ ιαφνμξ θυπμξ, ήηακ απυ ζηθδνμφξ Ώεδκαί-

μοξ· μ θμπαβυξ μ Μ. ήηακε θμπαβυξ ημο ΒΗΏΞ. Αεκ ήλενεξ ηζ ζμο βζκυηακε, πμζμκ 

είπεξ δίπθα ζμο. Βδχ πθδνμθμνδεήηαιε υηζ μ Γ.Ζ., ημκ μπμίμ ημο ηάκαιε ηαζ 

ικδιυζοκμ, ημκ είπακ ηνειάζεζ μζ ακηάνηεξ. Ομκ είδα ιζα ιένα ζημ ημονείμ, γςκ-

ηακυ. Ζαζ άθθα πμθθά ζοκέαδζακ. Δ ιεβαθφηενδ ηαηάνα είκαζ μ ειθφθζμξ πυθε-

ιμξ». Μμθφ πζεακυκ μ ηνυπμξ αοηυξ ελαθακίζεςξ, ιέζς ηδξ δζάδμζδξ ηδξ εηηέθε-

ζδξ απ‘ ημοξ ακηάνηεξ, κα ήηακ έκαξ ηνυπμξ κα απμθφβεζ ηάπμζμξ ηα δοζάνεζηα 

απμηεθέζιαηα πμο ζοκεπάβμκηακ δ αθθαβή ζηναημπέδμο, βζαηί υπςξ ιαξ θέεζ μ Ώ. 

Μνζμκάξ: «Αεκ βζκυηακ εφημθα κα θφβεζ ηακείξ. Ώκ έθεοβε ηαζ πήβαζκε 

ζη΄ακηάνηζημ, εα ημο βηνειίγακε ημ ζπίηζ, εα ημφηακακ…Βίπε ζοκέπεζεξ».    

Λ οπμθμπαβυξ πεγζημφ Οααενκανάηδξ, ζε απυννδηδ έηεεζή ημο πνμξ ηδκ 

ηοαένκδζδ ΖαΎνμο, οπμζηδνίγεζ υηζ αζηία βζα ηδκ δδιζμονβία ηςκ ηαβιάηςκ ήηακ 

ημ ΒΏΘ, πμο ιε ηζξ εηηεθέζεζξ δδιζμονβμφζε εφιαηα  ηα μπμία ήεεθακ κα εηδζηδ-

εμφκ ημ εάκαημ ζοββεκχκ ημοξ ηαζ βζαηί, ιε ηζξ ηνμιμηναηζηέξ ιεευδμοξ ημο, 

πμθθμί ηαηέθοβακ ζηδκ Ώεήκα, υπμο δεκ ιπμνμφζακ κα γήζμοκ  εθθείρεζ πνδιά-

ηςκ. Λ ίδζμξ αεααζχκεζ υηζ βκχνζζε ηαβιαηαζθαθίηεξ μζ μπμίμζ ήηακ μζ ηαθφηενμζ 

παηνζχηεξ ηαζ μζ ιεβαθφηενμζ επενμί ηςκ Γενιακχκ. Θεςνεί υηζ ηα ηάβιαηα ζηνέ-

θμκηακ ηονίςξ ηαηά ημο ΒΏΘ ηαζ οπμθυβζγε υηζ  ε΄ αολακυηακ ηζ άθθμ δ πνμζέθε-

οζδ ζ΄αοηά ελαζηίαξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο1.      

Βηηυξ υιςξ απυ ημοξ ακηζααζζθζημφξ αλζςιαηζημφξ, άθθμοξ ακηζημιμοκ ζζηέξ 

ηαζ ιέθδ εεκζηζζηζηχκ ακηζζηαζζαηχκ μνβακχζεςκ δζαθοιέκςκ απυ ημκ ΒΗΏΞ, ηα 

ηάβιαηα αζθαθείαξ επακδνχεδηακ ηαζ ιε άθθμοξ, θζβυηενμ εοεείξ, ηνυπμοξ. Δ ε-

πζζηνάηεοζδ ζηα ηάβιαηα βζκυηακ ιε αημιζηέξ πνμζηθήζεζξ ηαζ αζημφκηακ ηάεε 

ιέζμ πίεζδξ βζα ηδκ πνμζέθεοζδ ηςκ κέςκ: ζφθθδρδ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο επζζ-

ηναηεουιεκμο, αηυια ηαζ απεζθή εακάημο2. Ξηδκ Μάηνα μζ πνμζηθήζεζξ «εββίγμοκ 

ημ υνζμκ ηδξ βεκζηήξ πνμζηθήζεςξ», ηαηά ημ παναηηδνζζιυ ημο ΒΗΏΞ , ηαζ δδιζμ-

φνβδζακ ακαζηάηςζδ ζημκ πθδεοζιυ. Ξοκμδεφμκηακ απυ ζπεηζηή ακαημίκςζδ 

ημο δζμζηδηή ηςκ ηαβιάηςκ Ζμονημοθάημο υηζ μζ πνμζηθδεέκηεξ εα πνδζ ζιμπμζδ-

εμφκ βζα ηδκ εζςηενζηή ηάλδ ηαζ αζθάθεζα, εκχ δζαρεφδεηαζ ηάεε άθθδ δζάδμζδ 

εεςνχκηαξ υηζ πνμένπεηαζ απυ ακηεεκζημφξ ημιιμοκζζηέξ , ημοξ μπμίμοξ απεζθμφ-

ζε ιε ηζιςνία. Οέημζεξ επζζηναηεφζεζξ έβζκακ ημκ Ώπνίθζμ ηαζ ημκ Εμφθζμ ημο ‘44 

                                           
1 ΕΏΠΒλ, ηοα.ΖαΎνμο, Φ. 11.5/1944. 
2 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 223, 246 - Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 98 – Ρ. Βνεκζηνχθε, 

(1946). 
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ηαζ πμθθμί Μαηνζκμί κέμζ πμο δεκ ήεεθακ κα ηαηαηαβμφκ ηαηέθοβακ ζηδκ φπαζε-

νμ, ζημ ακηάνηζημ ή, ηζ ακ ακαβηάζηδηακ κα ηαηαηαβμφκ, δεκ έδεζπκακ πνμεοιία 

κα οπαημφζμοκ ζηζξ δζαηαβέξ ηςκ ακςηένςκ ημοξ, ζφιθςκα ιε εαιζηέξ πδβέξ1. Λ 

ΒΗΏΞ ακαθάιαακε, απ΄ηδκ πθεονά ημο, κα πνμζηαηεφζεζ υζμοξ δεκ επ ζεοιμφζακ 

κα οπαημφζμοκ ζηδκ δζαηαβή ηδξ επζζηνάηεοζδξ, ελαζθαθίγμκηάξ ημοξ αζθάθεζα, 

ιε πνμζςνζκή δζαιμκή ζε πςνζά ηαζ ιεθθμκηζηή ηαηημπμίδζδ. Βλάθθμο , παναημ-

θμοεμφζε ζηεκά ημ εέια ηδξ επζζηναηεφζεςξ ηαζ επζηδνμφζε ηα ιέηνα-ακηίπμζκα 

πμο αζημφκηακ ζηζξ μζημβέκεζεξ ηςκ θζπμηαηηχκ ηαζ ακοπυηαηηςκ2.   

 

Ώημιζηή πνυζηθδζδ ηδξ Ξηναη. Αζμίηδζδξ Μαηνχκ (ΒΗΕΏ, Ώνπείμ 12 μο Ξοκη/ημξ). 

Σζηυζμ, ζοκμιζθδηέξ ιαξ, ιέθδ ημο ΒΏΘ, έπμοκ δζαθμνεηζηή άπμρδ βζα ημ 

οπμπνεςηζηυ ηδξ ηαηάηαλδξ ζηα ηάβιαηα. «Γζκυηακ επζζηνάηεοζδ απ΄ημ ίδζμ ημ 

ηνάημξ…Άθθμζ πήβαζκακ, έιπαζκακ ζηα ηάβιαηα αζθαθείαξ ηαζ ιεηά ζηυηςζακ ηαζ 

έδςζακ ηα πάκηα», θέεζ μ Ι. Ώκαζηαζυπμμοθμξ. Δ Β. Οζμφηδ αιθζζαδηεί αηυιδ 

πενζζζυηενμ ηδκ «ελ ακάβηδξ» ηαηάηαλδ ζηα ηάβιαηα: «Αεκ λένς ακ ημοξ οπμπ-

                                           
1 ΒΗΕΏ, ανπείμ 12μο Ξοκη/ημξ. Φ.23 - εθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 83, 7-4-44 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, 
(1964), η. ΐ΄, ζ. 246 
2 ΒΗΕΏ, ανπείμ 12μο Ξοκη/ημξ. Φ.23. 
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νεχκακε. Ώκ δεκ ημ εέθεζξ πμθθέξ θμνέξ…Ήεεθακ· δεκ είπακ ζοθθάαεζ ημ κυδια. 

Ώοηά δεκ έθεζρακ απυ πμοεεκά». Λ Ξ. Θπανθμβζάκκδξ είκαζ ηαηδβμνδιαηζηυξ: «Ώ-

οηά είκαζ παναιφεζα. Βπήβαζκακ ιυκμζ ημοξ».  Σζηυζμ, μ ακηάνηδξ Β. Φςηάξ, ακ 

ηαζ ανπζηά οπμζηδνίγεζ υηζ μζ ηαβιαηαζθαθίηεξ ηαηαηάζζμκηακ εεεθμκηζηά, ζηδ 

ζοκέπεζα παναδέπεηαζ υηζ «ιυκμ έηακακ ιζα ιζηνή ζηναημθμβία»  ηαζ ιαξ ακαθένεζ 

έκα πανάδεζβια πμο ημ επζαεααζχκεζ: «Βδχ πένα, ζηδκ Οαναιπμφνα, εηεί είπακ 

έκα θοθάηζμ ηαζ ηαευζακηε. Μάιε έκα ανάδο ηαζ ημοξ πζάκμοιε υθμοξ. Ώοημφξ 

ημοξ πήνακ ιε ημ γυνζ, επζζηναηεοιέκμοξ. Θεηαλφ αοηχκ ηζ έκαξ θίθμξ ιμο…Ομκ 

εαθέπς:- Οζ κα ηάκς, νε Ξηάεδ; ιμο θέεζ, πμο κα πάς; Ομοξ πήναιε ημκηά ιαξ». 

Λ ΐ. Θακευπμοθμξ, βζμξ βκςζημφ έιπμνμο ηδξ Μάηναξ, ιαξ δζδβείηαζ ηδκ 

πενζπέηεζά ημο πνμζπαεχκηαξ κα απμθφβεζ ηδκ ηαηάηαλδ ζηα ηάβιαηα. «Ξηα ηάβ-

ιαηα αζθαθείαξ εέθακε κα ιε αάθμοκ ιέζα. Ήεεθακ ηαζ πδβαίκακε πμθθμί βζα κα 

ελαζθαθίζμοκ η΄αοηυ (θαβδηυ). Ππήνπακ ηαζ πζέζεζξ. Ξμο  θέεζ, αάθε ημ παζδί ημο 

Θακευπμοθμο βζαηί έπεζ πενζμοζία, κα πάεζ κα θοθάλεζ ηδκ πενζμοζία ημο εκακη ί-

μκ ηςκ ακηανηχκ. Γζα ιέκα , ένπεηαζ έκαξ ηαζ θέεζ ημο παηένα ιμο:- Ζον-Θήηζμ, 

ηάκε υ,ηζ ιπμνείξ κα δζχλεζξ ημ ΐαζίθδ απ΄ηδκ Μάηνα δζυηζ ημκ ημζιάγμοκε βζα ηα 

ηάβιαηα αζθαθείαξ. Ένπεηαζ ηαζ ημ θέεζ, αθθά βζα κα θφβμοιε απυ δς ήηακε ηε-

θείςξ δφζημθμ. Ώπδβμνεφεημ δ ιεηαηίκδζδ... Ήηακε ημ ηέθμξ ημο πμθέιμο, βφνς 

ζημκ Εμφκζμ ημο ΄44. Μνζκ ιεηαηζκείζμ ιε άδεζα. Ώπυ ημκ Εμφκζμ ηζ φζηενα είπε 

απαβμνεοηεί ηεθείςξ. Λ ιυκμξ ηνυπμξ β ζα κα πάς κα θφβς απυ δχ ή έπνεπε κα 

πάς ζη΄ακηάνηζημ, ημ μπμίμ είπακ ανπίζεζ ηαζ ημ ηαηδβμνμφζακ υηζ ήηακε έηζζ ηζ 

έηζζ. Ββχ έαβαθα πανηζά βζα κα ηαηαηαβχ ζηδκ αζηοκμιία ηαζ ιε  ηα πανηζά αοηά 

πήβα ζηδκ Ώεήκα. Θέζα ζημ ααβυκζ ήιαζηε ηέζζενεζξ μζ μπμίμζ πδβαίκακε βζα ηα-

ηάηαλδ. Λζ ηνεζξ ηαηεηάβδζακ…Γζα κα ιδκ πάς ζημ αμοκυ πμο ήεεθακ μζ ημοιπά-

νμζ κα ιε πάκε πάκς, αθθά ζημ αμοκυ θμαήεδηα. Ββχ δεκ ήεεθα κα ιπθεπηχ 

πνχηα-πνχηα».  

Ώπ΄ηδ δζήβδζδ ημο ΐ. Θακευπμοθμο ζοιπεναίκμοιε υηζ ηα παζδζά ηςκ «ηα-

θχκ» (ηαζ δδιμηναηζηχκ) μζημβεκεζχκ ηδξ Μάηναξ δζεηδζημφκηακ απυ δφμ εκηεθχξ 

δζαθμνεηζηέξ πθεονέξ: ηα ηάβιαηα αζθαθείαξ ηαζ ημοξ ακηάνηεξ, βζαηί ηαζ μζ δφμ 

ήεεθακ κα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ειθακίγμοκ υηζ ζηα ιέθδ ημοξ ακήημοκ έβηνζ-

ημζ πμθίηεξ. Ώοηυ θεζημονβμφζε ηαηά ηδξ δοζθήιζζδξ ηαζ ηδξ πνμπαβάκδαξ πμο 

οθίζηακημ ηαζ μζ δφμ, βζαηί , υπςξ δζαπζζηχκμοιε, δ δοζθδιζζηζηή εηζηναηεία ηςκ 

Γενιακχκ ηαζ ηςκ ηαβιάηςκ ηαηά ημο ΒΏΘ έανζζηε ηάπμζα απήπδζδ ζημ ιέζμ πμ-

θίηδ. Ομο δδιζμονβμφζε ημοθάπζζημκ ιζα επζθοθαηηζηυηδηα. Ώπ΄ηδκ άθθδ θαίκε-

ηαζ υηζ ήηακ δφζημθμ ηάπμζμξ πμο είπε δεπηεί πνυζηθδζδ κα ιδκ ηαηαηαβεί ζηα 

ηάβιαηα. Λοζζαζηζηά, δ ιυκδ δζέλμδμξ πμο ημο έιεκε ήηακ κα ηαηαθφβεζ ζημ ακ-
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ηάνηζημ.  

Ομ ίδζμ επίθμαμ ήηακ κα ανκδεεί ηάπμζμξ κα εκηαπεεί ζημκ ΒΗΏΞ, ζφιθςκα 

ιε ηδ ιανηονία ημο Ι. Μαπαεεμδχνμο, πνχδκ ηαβιαηαζθαθίηδ: «Ώοημί ιαξ θέ-

βακ: ―πνέπεζ κάνεεζξ ακηάνηδξ‖. Ομοξ ηοκδβήλαιε ειείξ. Ζαζ ιεηά, εθυζμκ δεκ 

πδβαίκαιε ακηάνηεξ, έπνεπε κα πάιε ζηα Ο.Ώ. ή κα πεεάκμοιε. Μάεζ! Οέθεζςζε!. 

Αεκ ιπμνείξ κα ζηαιαηήζεζξ, εα ζμο παίνκακ ημ ηεθάθ ζ. Φφβαιε θμζπυκ ειείξ, ημκ 

πήνακ μζ ακηάνηεξ ημκ παηένα ιμο…». Θάθζζηα, υπςξ ακαθένεζ ζηδ ζοκέπεζα , 

ζηα Οάβιαηα ηαηαηάπηδηακ ηαζ άθθμζ απυ ημ πςνζυ ημο, ηδκ Βθίηδ Ώζβίμο . ηακ 

ηαηαηάπηδηε μ Θ.Γ. «μζ ακηάνηεξ επήνακ ηυηε ηδ ιάκα ημο ηαζ ηδκ αδεθθή ημο ηδ 

Αήιδηνα ηαζ ηδκ πήβακ ζημ αμοκυ. Ζαζ ηυηε ήνεε ηζ μ παηέναξ ημο ζηα Οάβιαηα 

ζηδκ Ώεήκα»1. Βπμιέκςξ, ημ δίθθδια ακηάνηεξ ή Οάβιαηα θεζημονβμφζε εηθμαζζ-

ηζηά μδδβχκηαξ ημοξ πμθίηεξ ζηδκ ιία ή ηδκ άθθδ πθεονά. Ομ πμζα πθεονά εα ε-

πέθεβακ ιάθθμκ ελανηζυηακ απυ ημ πμζα εεςνμφζακ πενζζζυηενμ μζηεία ηαζ υπζ 

απυ ημ πμζα αζημφζε ιεβαθφηενδ πίεζδ. Βλάθθμο, δζχλεζξ αζημφκηακ ηαζ ζηδκ ιία 

ηαζ ζηδκ άθθδ πενίπηςζδ. Βηηυξ ακ ηάπμζμξ ιπμνμφζε κα λεθφβεζ ηαζ κα πάζμοκ 

ηα ίπκδ ημο. 

Άθθδ ηαηδβμνία πμθζηχκ πμο ηαηαηάπηδηακ, εζδζηά ζηζξ ανπέξ, ήηακ εβηθδ-

ιαηίεξ ή θηςπμί, πμο ακαγδημφζακ ηνυπμ επζαίςζδξ ιε ηδκ έκηαλή ημοξ ζηα ηάβ-

ιαηα. «Οαβιαηαζθαθίηεξ; ,ηζ πεζνυηενμ ήηακε. θα ηα νειάθζα, υθα, υθα ηα ηα-

ηαηάεζα ηδξ ημζκςκίαξ. Ώοηά ήηακε…», ιαξ θέεζ δ Β.Οζμφηδ. Φζθμεαιζηέξ ηαζ ακε-

λάνηδηεξ πδβέξ πανμοζζάγμοκ ηα ηάβιαηα πμο ήνεακ ζηδκ Μάηνα ςξ απμανάζια-

ηα ηδξ αεδκασηήξ ημζκςκίαξ, εκχ ηαζ αοηά πμο ζοβηνμηήεδηακ ζηδκ πυθδ απμηε-

θμφκηακ απυ ακενχπμοξ ημο οπυημζιμο, μζ μπμίμζ ελακαβηάζηδηακ κα ηαηαηαπ-

ημφκ, υηακ ημοξ ηέεδηε ημ δίθδιια «ή ζηα ηάβιαηα ή ζηδ θοθαηή». Ξε έηεεζή 

ημο πνμξ ηδκ ηοαένκδζδ ημο ΖαΎνμο, μ θμζηδηήξ Ο. Θευηηζζημξ ακαθένεζ υηζ ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ υζςκ ηαηαηάπεδηακ ακήηακ ζηδκ αεδκασηή αθδηεία ηαζ θίβμζ 

ήηακ μζ εη πεπμζεήζεςξ ακηζημιμοκζζηέξ. Ώοηή δ ζφκεεζδ απμηεθμφζε ηδκ ααζζηή 

αζηία ηδξ ακάνιμζηδξ ζοιπενζθμνάξ ημοξ, εκ βκχζεζ αηυια ηαζ ηςκ ζεοκυκηςκ, μζ 

μπμίμζ παναδέπμκηακ υηζ δεκ ήηακ ζε εέζδ κα ημοξ αθθάλμοκ2.  

Βλάθθμο, ζηδκ ανπή ημοξ πανέπμκηακ ηάεε είδμοξ πμθοηέθεζεξ ζε είδδ δ ζ-

αηνμθήξ ηαζ δζααίςζδξ, χζηε κα πνμζεθηφζμοκ ηαζ άθθμοξ πεζκαζιέκμοξ Έθθδκεξ 

ιε αοηυ ημ δέθεαν. Δ απνμεοιία , υιςξ, ηςκ ηαηαηαβιέκςκ ήηακ ηέημζα χζηε, 

ζφιθςκα ιε εαιζηέξ πδβέξ, ιυκμ μζ ηαβιαηαζθαθίηεξ πμο πνμζήθεακ εεεθμκηζηά 

ηαζ είπακ ένεεζ απυ ηδκ Ώεήκα, έδναζακ πναβιαηζηά οπέν ηςκ Γενιακχκ. Βλακαβ-

                                           
1 Γ. Μνζυαμθμξ, (2007), ζ. 144-5. 
2 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 140-42 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 246 - Φ. Γνδβμνζάδδξ, 

(1964), η. Β΄, ζ. 292  - ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ. 11/1943. 
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ηαζιμί βζα ηαηάηαλδ ζηα ηάβιαηα αζηήεδηακ ηαζ ζε αλζςιαηζημφξ ημο ζηναημφ, 

ιε ζηένδζδ ιζζεμφ ηαζ δεθηίμο ηνμθίιςκ ηαεχξ ηαζ ζημοξ πςνμθφθαηεξ ιε απμ-

θφζεζξ απυ ηδκ οπδνεζία1.  

Ξηδκ πενίπηςζδ ημο Ώ. Μνζμκά έπμοιε έκακ άθθμ θυβμ ηαηάηαλδξ ζηα ηάβ-

ιαηα: «Ουηε ήηακ ιζα εοηαζνία βζαηί ημ θζιεκζηυ ζχια είπε πνμηδνφλεζ δζαβςκζζιυ 

βζα κα πάνεζ μηηχ καφηεξ ηαζ μ παηέναξ ιμο, μ μπμίμξ ήηακ δζεοεοκηήξ ημο βνα-

θείμο θζιέκμξ· εηεί είπαιε δζαζοκδέζεζξ. Λ μπθμκυιμξ εέθδζε κα ιε ηαηαηάλεζ 

ζημ καοηζηυ κα ηάκς ηανζένα ζημ θζιεκζηυ…». Βπεζδή, υιςξ, ήηακ αηυια δεηαεπ-

ηά εηχκ ηαζ υπζ δεηαμηηχ, ζοιθχκδζε κα ηαηαηαβεί πνμζςνζκά ζηα ηάβιαηα εο-

γχκςκ βζα έκα πνυκμ, κα εηπαζδεοηεί ζηναηζςηζηά ηαζ ιεηά κα ιεηαπδδήζεζ ζημ 

θζιεκζηυ. Μνμζπαεχκηαξ κα δζεοηνζκίζεζ ημοξ αηνζαείξ θυβμοξ πμο ημκ χεδζακ 

ζηα ηάβιαηα, ακαθμβζγυιεκμξ ηαζ ηζξ δζαθμνέξ ημο ιε ημ ΒΏΘ, ηαηαθήβεζ: «Αεκ 

εα πήβαζκα (ζηα ηάβιαηα) ηζ αξ ιε ηοκδβμφζακ (ημ ΒΏΘ), αθθά πήβα κα ηάκς ηα-

νζένα ζημ θζιεκζηυ». Ππενίζποζακ δδθαδή πζμ πναηηζημί θυβμζ, αοημί ηδξ επαβ-

βεθιαηζηήξ απμηαηάζηαζδξ, απυ ημοξ θυβμοξ αοημπνμζηαζίαξ απ΄ηδκ ακηζζηαζζ-

αηή μνβάκςζδ. Δ πνμζδμηία ημο οθζημφ ηένδμοξ  απμδείπηδηε πζμ ζζπονή απυ μ-

πμζαδήπμηε ζδεμθμβζηή ή ηαλζηή δζαθμνά. 

 

Γ. ΡΑΓΚΑΡΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΑΓΓΙΝΗ  

Έβηνζημζ ιεθεηδηέξ ζοιθςκμφκ υηζ βζα ημοξ Άββθμοξ ηα ηάβιαηα απμηεθμ-

φζακ «ηδκ ιυκδ ελμπθζζιέκδ ηαζ μνβακςιέκδ δφκαιδ πμο εα ιπμνμφζε κα απμη-

νέρεζ ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ ελμοζίαξ απυ ημ ΒΏΘ» ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ. Οα πμθ ζ-

ηζημμζημκμιζηά ζοιθένμκηα ηδξ Ώββθίαξ βζα ηδκ Ώκαημθζηή Θεζυβεζμ απα ζημφζακ 

ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ πενζμπήξ έλς απυ ηδκ ζμαζεηζηή επζννμή, βζ αοηυ ηαζ μζ Άββθμζ 

δεκ δζαηζκδφκεοακ κα επζηνέρμοκ ζημ ΒΏΘ-ΒΗΏΞ κα ακαθάαεζ πνςημαμοθίεξ βζα 

ηδκ ιεηαπεθεοεενςηζηή ηοαένκδζδ ζηδκ Βθθάδα. Έηζζ, ημ ηεθεοηαίμ δζάζηδια ηδξ 

ηαημπήξ ζηυπεοακ ζηδκ πανειπυδζζδ ηδξ πανάδμζδξ ηςκ βενιακζηχκ υπθςκ ζημ-

οξ ακηάνηεξ ηαζ ζηδ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ ηαβιάηςκ ιέπνζ κα απμιαηνοκεεί μ ηίκ-

δοκμξ πμο ζοκζζημφζε ημ ΒΏΘ2.  

Βαιζηέξ πδβέξ ηαζ κευηενμζ ιεθεηδηέξ3 ηαηαθμβίγμοκ ζημοξ Άββθμοξ ακμπή, 

ακ υπζ ζοκενβαζία ιε ηα ηάβιαηα. Ώπμηαθφπημοκ ζοκεκκμήζεζξ ιεηαλφ ηαβιάηςκ, 

                                           
1 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 141-2 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 246 - M. Mazower, 

(1994), ζ.353-4.   
2 Lars Baerentzen, (1984), ζ. 226-7 - Ε. Ρμκδνυξ, (1989), ζ.263. 
3 Γζα πενζζζυηενα ζημζπεία παναπέιπμοιε ζημοξ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμ, «Λ Θςνδάξ ζηα υπθα», Ώ. 

Ζέδνμ, «Δ εθθδκζηή ακηίζηαζδ 1940-44», Γ.Θπζκανδυπμοθμο, Η.Νμφπα, Θ.Ρθζάπα ,«Δ Ώζβζαθεία ζηδκ 
ηαημπή ηαζ ζηδκ ακηίζηαζδ», L.Baerentzen, ζημ «Δ Βθθάδα ζηδ δεηαεηία 1940-50», Ε. Ρμκδνυ, ζημ 

«Βθθάδα 1936-44, Αζηηαημνία, Ζαημπή, Ώκηίζηαζδ»,     
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Άββθςκ αθθά ηαζ Γενιακχκ ηαηά ηςκ εαιζηχκ. Γεβμκυξ είκαζ πάκηςξ υηζ μζ Άββθμζ 

ιυθζξ θίβμ πνζκ ηδκ απεθεοεένςζδ ηαηαδίηαζακ ακμζπηά ηα ηάβιαηα αζθαθείαξ, 

φζηενα απυ πζέζεζξ ηδξ Ζοαένκδζδξ Βεκζηήξ Βκυηδηαξ1. 

Ζαηά ηδκ ίδνοζδ ηςκ ηαβιάηςκ ζηδκ Μάηνα θαίκεηαζ υηζ μ Ζμονημοθάημξ 

είπε επαθέξ ιε ημοξ Άββθμοξ πνμηείκμκηαξ κα ημοξ πνμιδεεφζεζ άδεζεξ ηοηθμθμ-

νίαξ ηαζ κα ζοκενβαζημφκ ηαηά ηςκ ακηανηχκ, οπμζπυιεκμξ πανάθθδθα υηζ εα 

πμθειήζμοκ ηζ αοημί ημοξ Γενιακμφξ ιεηά ηδκ ελυκηςζδ ημο ΒΏΘ. Βπζπθέμκ , μ 

Άββθμξ πνάηημναξ Γηνέο ζζπονζγυηακ υηζ ιε εκημθή ηδξ οπδνεζίαξ ημο είπε επα-

θέξ ιε ημκ Ζμονημοθάημ2. Ομ ίδζμ επζαεααζχκεζ ηαζ μ εφγςκαξ Ώ. Μνζμκάξ: «μζ Άβ-

βθμζ ήεεθακ κα ηοηθμθμνμφκ εθεφεενα ηαζ είπακ επαθή. Θάθζζηα, εδχ ζηδκ Μάη-

να εηηεθέζηδηακ δεηαεπηά αλζςιαηζημί ι΄επζηεθαθήξ ημκ θνμφνανπμ Μ. Αεκ πά-

νζγακ μζ Γενιακμί, δζυηζ αοημί είπακ ζοκενβαζηεί». Οαοηυπνμκα, υιςξ, ανκείηαζ 

ηάπμζα επίζδιδ ζοιθςκία ιεηαλφ ηςκ δφμ πθεονχκ. «Αε κμιίγς βζαηί μ Ζμονημο-

θάημξ ήηακ εκακηίμκ ηςκ Άββθςκ. Λζ πνχημζ αλζςιαηζημί ημοξ έθεβακ υηζ θηζάπ-

κμοιε ζηναηυ, υηακ απμαζααζημφκ κα πηοπήζμοιε ημοξ Άββθμοξ, χζηε κα ιδκ 

έπμοιε δεφηενδ ηαημπή υηακ θφβμοκ μζ Γενιακμί, κα ιδκ έπμοιε ημοξ Άββθμοξ κα 

ένεμοκ εδχ πένα. Ζαζ πάνα πμθφ αλζςιαηζημί ηαηαηάπηδηακ. Ήηακ αλζςιαηζημί 

ηδξ Βεκζηήξ Ώιφκδξ πμο οπέζηδζακ πακςθεενία θυβς ηδξ πμθζηζηήξ ηςκ Άββθςκ 

ηαζ ηςκ Ώιενζηακχκ».   

Λ ηαβιαηάνπδξ Άκηνζμοξ ακαθένεζ πμθθέξ πενζπηχζεζξ ακηζεαιζηχκ, πμο 

απμηάθοπηακ ζε Άββθμοξ ηα ζπέδζά ημοξ κα ηαηαηαβμφκ ζηα ηάβιαηα ηαζ απυ εηεί 

κα πμθειήζμοκ ημκ ΒΗΏΞ ιέπνζ κα ημκ δζαθφζμοκ ηαζ ιεηά εα ζηνέθμκηακ πνμξ 

ημοξ Ξοιιάπμοξ ηαζ εκακηίμκ ηςκ Γενιακχκ.  Μανυιμζα πνυηαζδ ημο έηακε ηαζ μ  

ζοκενβάηδξ ηδξ αββθζηήξ απμζημθήξ ζηδκ πενζμπή ηδξ ΏπαΎαξ  Ο. Φθμφδαξ, αθθά 

εηείκμξ ηδκ απέννζρε βζαηί μζ ηαβιαηαζθαθίηεξ εεςνμφκηακ ζοκενβάηεξ ημο επ-

ενμφ. ιςξ, πανά ηδκ απμδμηζιαζία ηςκ πνμηάζεςκ αοηχκ απυ ημοξ Άββθμοξ ηαζ 

ηδκ δζαημπή ημο εθμδζαζιμφ ζηζξ εεκζηζζηζηέξ μιάδεξ πμο ζοκενβάγμκηακ ιε ηα 

ηάβιαηα, πμθθμί εεκζηζζηέξ πνμζπςνμφζακ ζ΄αοηά ηαζ ηαηυπζκ ζοκέπζγακ κα έπμ-

οκ επαθέξ ιε ημοξ Ξοιιάπμοξ ηαζ κα ημοξ εζδμπμζμφκ  πνζκ ανπίζμοκ επζπεζνήζεζξ 

ζε ιζα πενζμπή, υπςξ ακέθενε μ Woodhouse ζε Ώιενζηακυ δζπθςιάηδ.  Γκςνίγμο-

ιε, ελάθθμο, υηζ μζ ηαβιαηαζθαθίηεξ είπακ πνμεζδμπμζήζεζ ημοξ ΐνεηακμφξ βζα ηδκ 

επζηείιεκδ επζπείνδζδ «Αειέζηζπα» ηαζ μδήβδζακ ηζξ βενιακζηέξ ιμκάδεξ ιαηνζά 

                                           
1 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 130-4 – Ρ.Φθάσζεν, (1995), η. ΐ΄,ζ. 276 - A. Ζέδνμξ, 
(1983), η.Ώ‘, ζ. 69-73 - Ε. Ρμκδνυξ, (1989), ζ.264-8. 
2 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ.150 
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απυ ηζξ ανεηακζηέξ αάζεζξ1.  

Μθδνμθμνίεξ απυ δζάθμνεξ πδβέξ ιανηονμφκ ημ εκδζαθένμκ ηαζ ηςκ δφμ 

πθεονχκ βζα ηάπμζμο είδμοξ ζοκενβαζία. Έηζζ,  ακαθένεηαζ υηζ μ ηαβιαηαζθαθίηδξ 

ζοκη/πδξ Ζαναπάθζμξ έζηεζθε ημκ ζφκδεζιμ ηςκ Άββθςκ Γ.Φθμφδα ζημκ ηαβια-

ηάνπδ Άκηνζμοξ κα ημο γδηήζεζ υπθα βζα ημκ ελμπθζζιυ ηςκ ηαβιάηςκ ηαζ υηζ πή-

νε εεηζηέξ δζααεααζχζεζξ. Βλ άθθμο, ζε επζζημθή ημο πνμξ ημκ Ο.Φθμφδα, μ ίδζμξ 

Άββθμξ γδηά εη ιένμοξ ημο Ξηναηδβείμο Θ. Ώκαημθήξ πθδνμθμνίεξ βζα ηα ηάβιαηα 

(ζφκεεζδ, πμθζηζηή ημπμεέηδζδ, ζημπμί), πανυηζ ηα παναηηήνζγε ζοκενβάηεξ ηςκ 

Γενιακχκ2.  

Γζα υθμοξ αοημφξ ημοξ θυβμοξ ημ ΒΏΘ γδημφζε επίιμκα κα ηαηαδζηαζημφκ 

ηα ηάβιαηα επίζδια απυ ηδκ ανεηακζηή ηαζ ηδκ ελυνζζηδ εθθδκζηή ηοαένκδζδ3. 

ιςξ, ηαζ μζ δφμ ηοαενκήζεζξ ηςθοζζενβμφζακ ζηυπζια, εέθμκηαξ κα αθήζμοκ 

ακμζπηυ ημ εκδεπυιεκμ ζοκεκκυδζδξ ιαγί ημοξ, ιμθμκυηζ δ μνβάκςζδ είπε ζδνοεεί 

απυ ημοξ Γενιακμφξ ηαζ εα ήηακ ελαζνεηζηά δφζημθμ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ απυ 

ημοξ Ξοιιάπμοξ. Λζ Άββθμζ πενζμνίγμκηακ ζε ήπζμοξ παναηηδνζζιμφξ υηακ ακαθέ-

νμκηακ ζηα ηάβιαηα ηαζ μ ααζζθζάξ ανηέζηδηε ζε ιία πθζανή δήθςζδ υηζ μζ ηαβ-

ιαηαζθαθίηεξ εα έπακακ ηδκ εθθδκζηή οπδημυηδηα, ακ ζοκέπζγακ ηδ δνάζδ ημοξ. 

Οεθζηά, ηαηαδζηάζηδηακ επίζδια απυ ημκ Γ.Μαπακδνέμο ζε δήθςζή ημο ιυθζξ ζηζξ 

6 Ξεπηειανίμο 1944, γδηχκηαξ ηαοηυπνμκα απυ ηα ιέθδ ημοξ κα πνμζπςνήζμοκ 

ζημοξ Ξοιιάπμοξ. Ώημθμφεςξ ηαζ δ ΐνεηακία  ηα ηαηαδίηαζε απυ ημ BBC4. 

 

Δ. Ζ ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΡΥΛ ΡΑΓΚΑΡΥΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ  

πςξ θαίκεηαζ θμζπυκ, ηαηά πανάδμλμ ηνυπμ, ηα ηάβιαηα είπακ ακαπηφλεζ 

ζπέζεζξ ελάνηδζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ ιε Γενιακμφξ ηαζ Άββθμοξ. Ώοηή δ ζδζμιμνθία 

πνμέηοπηε απυ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ημο νυθμο πμο ηαθμφκηακ κα παίλμοκ, ακάθμ-

βα ιε ηα δεδμιέκα ηδξ ηάεε ζηζβιήξ ηαζ ηα ζοιθένμκηα ηςκ οπμζηδνζηηχκ ημοξ, 

υπςξ δζαιμνθχκμκηακ ηάεε θμνά. Λζ Γενιακμί, απυ ηδ ιία, ηα πνδζζιμπμζμφζακ 

βζα κα πνμηαθέζμοκ ειθφθζμ πυθειμ ζημοξ Έθθδκεξ ηαζ κα πενζμνίζμοκ ηζξ δζηέξ 

ημοξ απχθεζεξ ηαζ μζ Άββθμζ, απυ ηδκ άθθδ, δζαηδνμφζακ ζπέζεζξ ιαγί ημοξ, χζηε 

κα ηα πνδζζιμπμζήζμοκ ηδκ ηαηάθθδθδ ζηζβιή ςξ ιέζμ ακάζπεζδξ ημο ΒΏΘ απυ 

ημ κα ηαηαθάαεζ ηδκ ελμοζία. Ζάης απυ αοηυ ημ πνίζια ιπμνεί ηακείξ κα ηαηακμ-

ήζεζ υζα αλζμζδιείςηα ελεθίπεδηακ ηαηά ηδκ απμπχνδζδ ηςκ Γενιακχκ απυ ηδκ 

                                           
1 Ζ. Ζονζαηυπμοθμξ, (1990), ζ. 227-9 – Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 201 - L.Baerentzen, (1984), ζ. 229 - X. 
Θάβεν, (2003), ζ. 602. 
2 Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 137 - Ζ. Ζονζαηυπμοθμξ, (1990), ζ. 226, 229. 
3 Λ Ο. Θευηηζζημξ ζε έηεεζή ημο, ημ 1943, ακαθένεζ, ςξ ιία αζηία ηδξ ιδ ελάπθςζδξ ηςκ ηαβιάηςκ 
ζηζξ ιεβάθεξ πυθεζξ ηδκ επζηίιδζή ημοξ απυ ηδκ ηοαένκδζδ ΖαΎνμο. ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ. 11/1943. 
4 Ε. Ρμκδνυξ, (1989), ζ. 263-8. 
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Μάηνα ηαζ ηδκ πανάδμζδ ηςκ ηαβιάηςκ.  

Ήδδ, απυ ημ ηέθμξ Ώοβμφζημο ημο ΄44, μ ΒΗΏΞ ζε ζφζηερδ ηςκ μνβακχ-

ζεχκ ημο είπε απεοεφκεζ ηάθεζια πνμξ ηα ηάβιαηα αζθαθείαξ κα παναδμεμφκ ια-

γί ιε ημκ μπθζζιυ ημοξ, ιε εββφδζδ ηδξ αζθάθεζάξ ημοξ. Σζηυζμ, αμφθδζδ ηυζμ 

ηδξ ελυνζζηδξ εθθδκζηήξ ηοαένκδζδξ, υζμ ηαζ ηςκ Άββθςκ ήηακ ηαηά ηδκ πανά-

δμζδ ηα υπθα ηςκ Γενιακχκ ηαζ ηςκ ηαβιάηςκ κα ιδκ πενάζμοκ ζηα πένζα ημο 

ΒΗΏΞ, βζα πνμθακείξ θυβμοξ. Γζα κα απμθεοπεεί αοηυ εα έπνεπε ιέπνζ ηδκ απυ-

ααζδ ηςκ ζοιιάπςκ κα ιδκ πνμπςνήζεζ μ ΒΗΏΞ απυ ηδκ φπαζενμ, υπμο ηονζαν-

πμφζε απυ ηζξ ανπέξ  Ξεπηειανίμο  ημο ‘44, ζηζξ πυθεζξ υπμο είπακ ηαηαθφβεζ μζ 

βενιακζηέξ ιμκάδεξ ηαζ ηα ηάβιαηα1. Έηζζ ημ ΞΘΏ βζα ηδκ Μάηνα δζαηάζζεζ ηα 

ηάβιαηα αζθαθείαξ κα ιδκ επζπεζνήζμοκ μπμζαδήπμηε ελυνιδζδ αθθά ηαζ ηζξ δο-

κάιεζξ ηςκ ακηανηχκ κα ιδκ απμπεζναεμφκ επίεεζδ ηαηά ηδξ πυθδξ2. 

Ξηδκ Μεθμπυκκδζμ ηα ηάβιαηα αζθαθείαξ αβκυδζακ ηδ ζφζηαζδ κα θζπμ-

ηαηηήζμοκ ή κα παναδμεμφκ ζημοξ Άββθμοξ , ιε απμηέθεζια δζελαπεμφκ ζθμδνέξ 

ζοβηνμφζεζξ ιε ημκ ΒΗΏΞ. Μανυηζ εεςνμφκηακ επίζδια επενζηά ζηναηεφιαηα, μζ 

Άββθμζ είπακ δζαηαπεεί απυ ημκ ακηζζηνάηδβμ Ξηυιπο  κα ιεζμθααμφκ ηαηά ηδκ 

πανάδμζή ημοξ ηαζ κα πνμζηαηεφμοκ ημοξ ηαβιαηαζθαθίηεξ απυ ηδκ εηδίηδζδ 

ημο ΒΗΏΞ. Θα έπνεπε κα ημοξ αθμπθίγμοκ ηαζ κα ημοξ εέημοκ οπυ πενζμνζζιυ, 

ιέπνζξ υημο δ εθθδκζηή ηοαένκδζδ απμθαζίζεζ βζα ηδκ ηφπδ ημοξ 3.  

Λζ Γενιακμί, απυ ηδκ άθθδ, ηαηά ηδκ απμπχνδζή ημοξ πνδζζιμπμζμφζακ ηα 

ηάβιαηα ςξ μπζζεμθοθαηή. Γζ‘ αοηυ ημοξ άθδκακ εθυδζα ηαζ υθμ ημκ μπθζζιυ πμο 

δεκ ιπμνμφζακ κα ιεηαθένμοκ ιαγί ημοξ, ζημπεφμκηαξ ηαοηυπνμκα κα πνμηαθέ-

ζμοκ ειθφθζμ πυθειμ ζηδκ Βθθάδα . Έηζζ μζ ακηάνηεξ ζοβηνμφμκηακ ιε ηα ηάβια-

ηα ηαζ μζ Γενιακμί δεκ έπακακ πνυκμ ηαζ έιροπμ οθζηυ ηαηά ηδκ απμπχνδζδ 4. Ρά-

νδ ζημκ μπθζζιυ ηςκ Γενιακχκ, ημκ μπμίμ ημοξ ημκ παναπςνμφζακ ή ημκ πμοθμ-

φζακ, μζ ηαβιαηαζθαθίηεξ είπακ ζδιακηζηή οπενμπθία, υπςξ ιαξ θέεζ μ Ώ. Μν ζμ-

κάξ. «Βίπαιε μπθζζιυ ηχνα ηεθεοηαίςξ, δζυηζ έπεζε θίνα πμθθή ηαζ αβμνάγαιε 

απ΄ημοξ Γενιακμφξ υ,ηζ ιπμνείηε κα θακηαζηείηε. Άνπζζε μ ηυζιμξ ηζ έδζκε θ εθ-

ηά, μζ πθμφζζμζ π.π. βζαηί θμαυκημοζακ υηζ ακ ιπμοκ μζ ακηάνηεξ ιέζα εα πέζμο-

κε ηεθάθζα ηαζ ιαξ είπακ δχζεζ ηαζ μζ Γενιακμί υ,ηζ οπυθμζπμ είπακ  απ΄ημοξ Εηα-

θμφξ».    

Βζδζηυηενα ζηδκ Μάηνα, οπήνπε ηίκδοκμξ βεκζηήξ αζιαημποζίαξ , ηαηά ηδκ 

                                           
1 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ. 294 - Ε. Ρμκδνυξ, (1989), ζ. 267 - L.Baerentzen, (1984), ζ. 

228 – Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 597. 
2 Βθ. «Οαποδνυιμξ», αν.θ. 8800, 20-9-44. 
3 Βλάθθμο ζηζξ πνμεέζεζξ ηςκ Άββθςκ ηαζ ηδξ εθθδκζηήξ ηοαένκδζδξ ήηακ κα δμεεί ζημοξ ηαβιαηαζ-

θαθίηεξ ιοζηζηά δ δοκαηυηδηα κα πνμζπςνήζμοκ ζημκ ΒΗΏΞ ηαζ κα ζοιπνάλμοκ ηζ αοημί ζηζξ επζπεζ-
νήζεζξ ηαηά ηςκ Γενιακχκ. Ε. Ρμκδνυξ, (1989), ζ. 269. 
4 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ.366 - L.Baerentzen, (1984), ζ. 229 
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πανάδμζδ ηδξ πυθδξ, ηαεχξ ηαζ ακαηίκαλδξ ηςκ θζιεκζηχκ εβηαηαζηάζεχκ ηδξ. 

Γζα ημ θυβμ αοηυ ελμοζζμδμηήεδηε μ εηπνυζςπμξ ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ, Ρακξ 

Βνεκζηνυθε, κα ιεζμθααήζεζ ζε Γενιακμφξ, ηάβιαηα αζθαθείαξ, ακηάνηεξ ηαζ 

ΐνεηακμφξ. Γζα ηδκ δζεοηυθοκζδ ηςκ ηζκήζεχκ ημο ακάιεζα ζηα ακηζιαπυιεκα 

ζηναηυπεδα, μ Βνεκζηνυθε εθμδζάζηδηε ιε έββναθα απυ ημοξ Γενιακμφξ ηαζ απυ 

ημκ θζθμεαιζηυ επίζημπμ Δθείαξ Ώκηχκζμ1.  

Ξε πνχηδ ζοκάκηδζή ημο ιε ημκ Ζμονημοθάημ εηθνάζηδηακ μζ απαζηήζεζξ 

ημο ηεθεοηαίμο πνμηεζιέκμο κα παναδμεεί (μοδέηενδ γχκδ ακάιεζα ζε ηάβιαηα 

ηαζ ακηάνηεξ, ακηαθθαβή ηςκ αζπιαθχηςκ ηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ, εθεφεενδ α-

πμπχνδζδ ηςκ Γενιακχκ). ιςξ, μζ πνμηάζεζξ απμννίθεδηακ απυ ημοξ ακηάνηεξ, 

μζ μπμίμζ αλίςκακ πανάδμζδ ηςκ ηαβιάηςκ ηαζ ηςκ Γενιακχκ ζοκενβαηχκ ημοξ 

ηαζ δζααεααίςκακ βζα ηδκ αζθάθεζά ημοξ, ιε εββοδηή ημκ εηπνυζςπμ ηδξ αιενζ-

ηακζηήξ δζαζοιιαπζηήξ απμζημθήξ2.  

Άνπζζε, θμζπυκ, έκαξ ηοηεχκαξ δζαπναβιαηεφζεςκ πμο  ηνάηδζακ ζπεδυκ 

έκα ιήκα ηαζ ζηζξ μπμίεξ ακαιείπηδηακ έκημκα μζ ΐνεηακμί πνμζπαεχκηαξ κα ηα-

εοζηενήζμοκ ηδκ πανάδμζδ ημο Ζμονημοθάημο, έςξ υημο απμαζααζημφκ μζ ζοι-

ιαπζηέξ δοκάιεζξ βζα κα παναδμεεί ζ‘ αοηέξ. Μανάθθδθα, μζ ηαβιαηαζθαθίηεξ ηα-

θμφζακ ιε αημιζηέξ πνμζηθήζεζξ ηζ άθθμοξ Μαηνζκμφξ βζα κα αολήζμοκ ηζξ δοκά-

ιεζξ ημοξ. Ώκ ηαζ μζ ακηάνηεξ δεκ ιπμνμφζακ κα επζηεεμφκ θυβς ηδξ ιζηνήξ ημοξ 

δφκαιδξ, θζθμεαιζηέξ πδβέξ ακαθένμοκ υηζ επζπεζνμφζακ ιζηνέξ κοηηενζκέξ επ ζπε-

ζνήζεζξ εκακηίμκ ηςκ ηαβιάηςκ βζα κα απμηαθφρμοκ ημ ζπέδζμ άιοκάξ ημοξ ηαζ κα 

ζπάζμοκ ημ δεζηυ ηςκ ιαπδηχκ.  

Ράνδ ζ‘ αοηέξ ηζξ επζπεζνήζεζξ πμθθμί ηαβιαηαζθαθίηεξ ήνεακ ζε ζοκεκκυ-

δζδ ιε ημοξ ακηάνηεξ, ζοιθςκχκηαξ υηζ δεκ εα ημοξ πηοπήζμοκ ζε πενίπηςζδ 

ζοιπθμηήξ, εκχ άθθμζ πνμζπχνδζακ ιε ημκ μπθζζιυ ημοξ ή ακαβκχνζγακ ηζξ ά-

δεζεξ ηοηθμθμνίαξ πμο πμνδβμφζε μ ΒΗΏΞ. Ζάπμζμζ έθηαζακ κα ηάκμοκ πνυηαζδ 

ζημοξ ακηάνηεξ κα ημπμεεηήζμοκ ςνμθμβζαηή αυιαα ζημ βναθείμ ημο Ζμονημο-

θάημο, αθθά δεκ έβζκε δεηηυ3. Ώπ΄ηδκ άθθδ, ακηζεαιζηέξ πδβέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ, 

ζηζξ ζοβηνμφζεζξ ηςκ ακηανηχκ ιε ηα ηάβιαηα, μζ πνχημζ έδεζλακ οπεναμθζηή αβ-

νζυηδηα ζημοξ εογχκμοξ πμο ζοκέθααακ ηαζ αοηέξ μζ εκένβεζεξ πνμηάθεζακ ι ίζμξ 

ηαζ δζάεεζδ ακηεηδίηδζδξ εη ιένμοξ ηςκ δεφηενςκ4.  

 Λζ ελεθίλεζξ, υιςξ, βζα ηα ηάβιαηα ήηακ δοζάνεζηεξ, ηαεχξ ζημκ Μφνβμ, 

υπμο παναδυεδηε ζημοξ ακηάνηεξ ημ ηάβια ημο Ζμηηχκδ, επαημθμφεδζακ εηηε-

                                           
1 X. Θάβεν, (2003), ζ.596, 599. 
2 X. Θάβεν, (2003), ζ. 599-600 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 379. 
3 X. Θάβεν, (2003), ζ.601 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ.378-381 - Α. Ηάβανδξ, (1946), 
ζ.106. 
4 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 106-7. 
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θέζεζξ εογχκςκ ηαζ ακηεηδζηήζεζξ ζε πμθίηεξ εη ιένμοξ ημο ΒΗΏΞ. Ώηυια πζμ εη-

ηεηαιέκεξ είπακ βίκεζ ζημκ Θεθζβαθά1. Βπζπθέμκ μζ ακηάνηεξ έζηεζθακ ηεθεζίβναθμ 

ζηα ηάβιαηα βζα άιεζδ πανάδμζδ. Λ Ζμονημοθάημξ απέννζρε ημ ηεθεζίβναθμ, 

ααζζγυιεκμξ ζηζξ ανηεηέξ, αηυια, βενιακζηέξ ιμκάδεξ πμο είπακ απμιείκεζ ζηδκ 

πυθδ. Λζ Άββθμζ, απ΄ηδ ιενζά ημοξ, πίεγακ ιε ηάεε ηνυπμ ημκ ΒΗΏΞ κα ιδκ ζοβ-

ηνμοζηεί ιε ηα ηάβιαηα, βζαηί πενίιεκακ απυ ζηζβιή ζε ζηζβιή ηδκ άθζλδ ημο Μ. 

Ζακεθθυπμοθμο ζηδκ Μεθμπυκκδζμ, μ μπμίμξ εα ακαθάιαακε ημκ αθμπθζζιυ ημοξ 

ηαζ εα ηα έεεηε οπυ ηδκ πνμζηαζία ημο. Βλάθθμο, ηαζ μζ ακηάνηεξ δεκ είπακ δζα-

εέζζιεξ δοκάιεζξ βζα κα επζηεεμφκ, χζηε κα δχζμοκ έκα ηέθμξ ζηζξ δζαπναβιαηε-

φζεζξ ιε ημκ Ζμονημοθάημ (πμο ηζξ πνδζζιμπμζμφζε ςξ ιέζμ βζα κα ηςθοζζενβεί 

ηαζ κα ακααάθθεζ ηδκ εαιζηή επίεεζδ), ηαεχξ ιένμξ ηςκ δοκάιεχκ ημοξ απαζπμ-

θμφκηακ ζηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ ιε ημκ Μαπαδυβηςκα ζηδκ Ονίπμθδ, πμο ηζ αοηυξ 

ηδνμφζε ηδκ ίδζα ηαηηζηή2.   

Δ θφζδ πμο δυεδηε ηεθζηά δζηαίςζε ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ ηαβιαηαζθαθζηχκ. 

Οέθδ Ξεπηειανίμο, απμαζαάγμκηαζ μζ ανεηακζηέξ δοκάιεζξ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ ηαζ μ 

Ζμονημοθάημξ ζπεφδεζ κα δδθχζεζ ηδκ κμιζιμθνμζφκδ ημο ζηζξ απμθάζεζξ ηδξ 

ελυνζζηδξ εθθδκζηήξ ηοαένκδζδξ ηαζ κα δχζεζ ζημοξ Άββθμοξ ηαηάθμβμ ιε πθήνδ 

ζημζπεία βζα ημκ ανζειυ ηαζ ημκ ελμπθζζιυ ηςκ βενιακζηχκ ιμκάδςκ ζηδκ πενζμ-

πή, ηάηζ πμο απμδείπηδηε ελαζνεηζηά ςθέθζιμ ζηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ πμο είπακ ιε 

ημοξ Γενιακμφξ. Οδκ 1 Ληηςανίμο, πνζκ μθμηθδνςεεί δ απμπχνδζδ ηςκ Γενια-

κχκ, μ Ζμονημοθάημξ ακαβηάγεηαζ κα παναδμεεί3 (φζηενα απυ πζέζεζξ ηςκ Άββθςκ 

υηζ εα ακαβηαγυηακ κα πμθειήζεζ εκακηίμκ ηςκ ανεηακζηχκ ηαζ ακηανηζηχκ δοκά-

ιεςκ), ζοιθςκχκηαξ ιε ημκ Άκηνζμοξ κα ηναηήζμοκ ηα ηάβιαηα ημκ μπθζζιυ ημ-

οξ ιέπνζ κα οπάνλεζ αζθάθεζα απυ ημοξ ακηάνηεξ ηαζ κα ιδκ οπάνλμοκ ακηεηδ ζηή-

ζεζξ βζα ημοξ θίθμοξ ημοξ4.  

Δ δζαηαβή πανάδμζδξ ακαημζκχεδηε ζημοξ αλζςιαηζημφξ ιε ηδκ εκημθή κα 

ιδκ δζαδμεεί έλς απ΄ημ ζηνάηεοια, βζαηί οπήνπε ηίκδοκμξ ζοιπθμηχκ ιε ημοξ 

εκαπμιείκακηεξ Γενιακμφξ ή ακηζπμίκςκ εη ιένμοξ ημοξ ζημκ πθδεοζιυ5. Λ εη-

πνυζςπμξ ημο ΑΒΞ Ρ. Βνεκζηνχθε  εεςνεί υηζ μζ πενζζζυηενμζ ηαβιαηαζθαθίηεξ 

εα ακαημοθίζηδηακ απυ ηδκ παναηεηαιέκδ ακαιμκή ζπεηζηά ιε ηδκ ηφπδ ημοξ. 

                                           
1 X. Θάβεν, (2003), ζ. 603-4. 
2 X. Θάβεν, (2003), ζ. 607-8 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 379-80.   
3 Λ εηπνυζςπμξ ημο ΑΒΞ Ρ. Βνεκζηνχθε απμηαθφπηεζ ηδκ ηαναπή ημο Ζμονημοθάημο, υηακ ημκ επζζ-
ηέθεδηε βζα κα γδηήζεζ ηδ βκχιδ ημο ζπεηζηά ιε ημ ηεθεζίβναθμ ηςκ Άββθςκ: «Λ Ζμονημοθάημξ εη-

κεονζζιέκμξ είδε ημ νμθυβζ ημο. Ομ αθέιια ημο ήηακ ακήζοπμ. Οα πένζα ημο έηνειακ. Οα πυδζα ημο 
δεκ ιπμνμφζακ κα δζοπάζμοκ. θα έδεζπκακ υηζ ήηακ πάνα πμθφ ακήζοπμξ. Βθοπήεδηα ημκ δοζηο-

πζζιέκμκ αοηυκ άκενςπμ. Βεεςνμφζα υηζ ηάεε θέλζξ πμο εα πνμενπυηακ απυ ειέκα εα είπε ζδιαζία βζ 

αοηυκ». Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946). 
4 X. Θάβεν, (2003), ζ. 610-14 
5 ΐ. Ξηαονμβζακκυπμοθμξ, (1974), ζ. 281 
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Σζηυζμ, παναδέπεηαζ υηζ οπήνπακ ηαζ αοημί πμο «δεκ ήεεθακ κα πζζηέρμοκ υηζ 

ήηακ αζπιάθςημζ πμθέιμο» ηαζ ήηακ πνυεοιμζ κα ακηζηαπεμφκ ζ΄αοηή ηδ θφζδ 1. 

Λ Ώ. Μνζμκάξ, εφγςκαξ ημο δεφηενμο ζοκηάβιαημξ, οπμζηδνίγεζ υηζ μ Ζμονημοθά-

ημξ δεκ ακαημίκςζε ηδ ζοιθςκία ζημοξ ζοκενβάηεξ ημο αθθά ημοξ ελαπάηδζε. 

«Λ Ζμονημοθάημξ ημοξ λεβέθαζε. Αεκ ηα πανέδζδακ. Αεκ πακά οπμθυβζγακ· είπαιε 

ηακηξ…Άθθα έθεβακ μζ Βββθέγμζ ζημοξ ιεκ, άθθα ζημοξ δε. Έζηεζθακ ηεθεζίβναθμ 

μζ Βββθέγμζ, υπζ μ ΒΗΏΞ, υηζ ακ δεκ παναδχζεζξ ιέπνζ ηδ 12 δ κοηηενζκή εα εεςνδ-

εείξ πνμδυηδξ ηδξ παηνίδαξ. Ζαζ ηζ ημοξ ηάκεζ υθμοξ ημοξ αλζςιαηζημφξ ηαζ ημοξ 

λεβέθαζε; Ζαζ ημοξ είπε υηζ εα πάιε έλς, επεζδή δεκ ιπμνμφιε κα πηοπήζμοιε 

ημοξ Γενιακμφξ ιε βενιακζηά υπθα, υπςξ έπμοιε οπμπνέςζδ, εα ιαξ δχζμοκ αβ-

βθζηά ηαζ ιαγί ιε ημοξ Άββθμοξ εα επζηεεμφιε  ζημοξ Γενιακμφξ. Ομ ακαθένεζ έκαξ 

ζηναηδβυξ, μ μπμίμξ ήηακ εηεί ζηδ ζφζηερδ. Ώοηυ ήηακε παβίδα. Θυθζξ αβήηαιε, 

ιπθυηανακ μζ Βββθέγμζ».  

Έηζζ αλζςιαηζημί ηαζ ζηναηζχηεξ ήηακ απνμεημίιαζημζ βζ αοηυ πμο ημοξ 

ζοκέαδ. «Ζαζ ημ δζηυ ιαξ ημ θοθάηζμ έθοβε· ηαζ ημ πεζνυηενμ, δεκ ιαξ είπακ, νε 

παζδζά, εα πάιε κα βίκμοιε αζπιάθςημζ, κα πάνμοιε ημοαένηεξ, κα πάνμοιε αοηά. 

Αοζηοπχξ, ιαξ θέκε:- ηαπκίζηε έκα ηζζβάνμ, εα πάιε έλς κα πάνμοιε εββθέγζηα 

υπθα, χζπμο κα ηα ιάεμοιε».  

Δ πανάδμζδ έβζκε, πανά ηζξ ηάπμζεξ ακηζννήζεζξ ηαζ ηα ιζηνμεπεζζυδζα,  ε-

κχπζμκ Βθθήκςκ (Μαπαζηενζυπμοθμξ, Ξπδθζυπμοθμξ) ηαζ Άββθςκ αλζςιαηζηχκ , 

ζηζξ εέζεζξ ανμθάσ ηαζ Ββθοηάδα, υπμο μζ ηαβιαηαζθαθίηεξ ακαβηάζηδηακ κα 

αθμπθζζημφκ. Λ Μαπαζηενζυπμοθμξ ακαθένεζ υηζ μ Ζμονημοθάημξ έθεβε ζημοξ 

άκηνεξ ημο πμο παναδίκμκηακ: «Αεκ πεζνάγεζ παζδζά, παναδχζηε ηα υπθα ζαξ. Ξε 

θζβάηζ εα ιαξ δχζμοκ άθθα ηαζκμφνβζα μζ Άββθμζ»2. 

 Λ Ώ. Μνζμκάξ εοιάηαζ ηδκ πανάδμζή ημο: «Ζαζ πενκχκηαξ απ΄ηδκ Ώβ. Ονζ-

άδα, αθέπς έκακ· θμνμφζε ζημθή, Θάμογεν υπθμ. –Νε ζοκαβςκζζηή, ημο θές, ηζ 

ηάκεζξ εδχ; Ήηακ έκαξ ακηάνηδξ. Θμο θέεζ: -Βίιαζ μδδβυξ βζα κα αβείηε έλς… -

Θδκ ακδζοπείηε. Θυθζξ θηάκμοιε ζηδκ Μαπακδνέμο, αθέπς ηάηζ ιε ηάηζ αοηυια-

ηα. Ήηακ Βββθέγμζ. Ζαζ ιυθζξ θηάζαιε πζμ πένα, είδαιε βζκυηακ θαζανία ιε ηάηζ 

αλζςιαηζημφξ…Αίκς ζ΄έκα πμθφ ηαθυ παζδί (ακηάνηδ), ημφδςζα ημ ιπζζηυθζ ιμ-

ο…». Ώκαθένμκηαξ ημ πενζζηαηζηυ ηδξ πανάδμζδξ ζημ διενμθυβζυ ημο, πνμζεέηεζ 

ιζα θεπημιένεζα βζα υζμοξ ηαβιαηαζθαθίηεξ είπακ θζπμηαηηήζεζ ζημκ ΒΗΏΞ, ηζξ 

ηεθεοηαίεξ ιένεξ πνζκ ηδκ πανάδμζδ: «Ζαζ κα ημ νεγζθίηζ ζ΄αοημφξ πμο αοημιυ-

θδζακ (ζημκ ΒΗΏΞ). Ομοξ έθενακ ζοκμδεία βζα κα ημοξ εκηάλμοκ ιεηαλφ ηςκ αζπ-

ιαθχηςκ». 

                                           
1 Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946). 
2 ΐ. Ξηαονμβζακκυπμοθμξ, (1974), ζ. 282-3 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 381-2 
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Μανά ηδκ θζθζηή, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, πανάδμζδ, μ πθδεοζιυξ ανήηε 

ηδκ εοηαζνία κα εηδδθχζεζ ηδκ απέπεεζά ημο πνμξ ημοξ  ηαβιαηαζθαθίηεξ: «Θεηά 

πήβαιε ζηδκ Λανοά, ιπήηαιε ζημ ζπμθείμ  ιέζα. Ήνεακ μζ ημπέθεξ εηεί πένα. 

Θαξ ανίγακ, ιαξ θηφκακε», ιαξ θέεζ μ Ώ. Μνζμκάξ . Μανυιμζεξ απμδμηζιαζίεξ ηαβ-

ιαηαζθαθζηχκ απ΄ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Ζ. ΏπαΎαξ ακαθένεζ μ ΐ. Ξηαονμβζακκυπμο-

θμξ: «Ζαηά ηδκ ακαπχνδζζκ ηςκ αοημηζκήηςκ ηάημζημζ ημο πςνίμο ημφημο, εκδε-

πμιέκςξ ηαζ παναηείιεκςκ, δζυηζ μ ανζειυξ ηςκ ήημ ιεβάθμξ, ζοβηεκηνςιέκμζ 

έλςεεκ ημο ζπμθείμο, απεδμηίιαγμκ ημοξ άκδναξ ημο Ξοκηάβιαημξ, επζπθέμκ απδ-

φεοκμκ πνμξ αοημφξ ηαξ πθέμκ αανείαξ ηαζ ποδαίαξ θνάζεζξ» 1. Ξοκεπίγμκηαξ,  μ 

Ώ. Μνζμκάξ ακαθένεζ υηζ μζ Άββθμζ ημοξ πνμζηάηεοακ απ΄ηζξ εκδεπυιεκεξ επζεέζε-

ζξ ηςκ ακηανηχκ: «Έπεζηα ήνεακ η΄αοημηίκδηα… ηαζ ιαξ θέκε μζ Βββθέγμζ: -

Ημζπυκ, ηχνα ζηοθηά ηα ηεθάθζα, βζαηί εα πενάζμοιε ιέζα απ΄ημοξ ακηάνηεξ. 

Ζμίηα ιδ ιαξ θάεζ ηακέκα ιμνιμθίηζμ. Έηζζ αηνζαχξ».  

Λ ίδζμξ, ακαπμθχκηαξ ηα βεβμκυηα ζημ διενμθυβζυ ημο, εηθνάγεζ ηαηδβμ-

νδιαηζηά ηδκ απμδμηζιαζία ημο ζηδκ απυθαζδ ηδξ πανάδμζδξ: «Ζαζ πάθζ ακ ρή-

θζγα πανάδμζδ ή πυθειμ, δδθχκς νδηά πυθειμ, εθυζμκ δ πνυηαζδ ήηακ πςνίξ 

μοζία ηαζ εθυζμκ μζ Γενιακμί εα έθεοβακ . Ζαζ ελάθθμο δεκ ήζακ ιυκμ μζ εθαζίηεξ 

Έθθδκεξ ι΄αίια ιε πμθειζηυ, ήζακ ηαζ μζ Νάθθδδεξ ηάηζ παζδάηζα, υπςξ ημ απέδε-

ζλακ μζ ιάπεξ ιε ίζμοξ υνμοξ ηαζ πνμπάκηςκ ι΄αοημεοζίεξ». 

 Βθανιυζηδηε, θμζπυκ, δ ζοιαμοθή ημο Ξηίαεκξ κα ιδκ επζηεεμφκ ηαηά ηςκ 

ηαβιάηςκ βζαηί ήηακ θζθμανεηακζηά, εκχ πανάθθδθα δ επζεζηήξ ακηζιεηχπζζή ημ-

οξ, πανά ηδκ ηαηαδίηδ ημοξ απυ επίζδια πείθδ, έδεζπκε ηαεανά ζημκ ΒΗΏΞ πμζα 

ηαηηζηή εα αημθμοεμφζακ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα 2. Βλάθθμο, παναηηδνζζηζηή ηδξ πνμη-

θδηζηυηδηαξ ηςκ ηαβιάηςκ ημ ηεθεοηαίμ δζάζηδια ήηακ δ ειθάκζζδ ημο Ζμονημο-

θάημο ηαζ δ μιζθία ημο ζημκ πθδεοζιυ ηαηά ηδκ απεθεοεένςζδ ημο Μφνβμο. Μα-

κδβφνζζε βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ πυθδξ ηαζ ηδκ ζοκέδεζε ιε ημκ ημπζηυ δ ζμζ-

ηδηή ηςκ ηαβιάηςκ Ζμηηχκδ, γδηχκηαξ πανάθθδθα οπαημή ζηζξ εκημθέξ ημο 3! 

Λζ ηαβιαηαζθαθίηεξ ιεηαθένεδηακ ζηδκ Ζ. ΏπαΎα ηζ απυ ηεζ ιε αοημηίκδηα 

ζημκ Άναλμ4. πςξ ιαξ θέεζ μ Ώ. Μνζμκάξ: «΄Λζμζ ήηακ οπμρήθζμζ βζα δζηαζηήνζα 

πήβακ ζηδκ Εηαθία». Λ ίδζμξ έιεζκε ζημκ Άναλμ δφμ ιήκεξ ηαζ ιεηά «έηακε εκέν-

βεζεξ δ μνβάκςζδ εηεί ηδξ βεζημκζάξ… ηαζ ιε απεθεοεένςζακ». 

Ξημκ Άναλμ ζοβηεκηνχεδηακ ζοκμθζηά 1.360 άημια. Αεκ οπήνπακ, υιςξ, 

ηηήνζα, μφηε ζηδκέξ βζα κα ζηεβαζημφκ ηαζ ηαηέθοζακ ζε έκα οπυζηεβμ απυ θα-

                                           
1 ΐ. Ξηαονμβζακκυπμοθμξ, (1974), ζ. 284. 
2 X. Θάβεν, (2003), ζ. 613, 617. 
3 Ζ.Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 265. 
4 Ββηαηαζηάεδηακ ζε ιία ιζηνή πενζυκδζμ πμο, ελαζηίαξ ηδξ κανημεέηδζδξ ζηδκ πθεονά ηδξ λδνάξ, 

θεζημονβμφζε ζακ κδζί. ΐ. Ξηαονμβζακκυπμοθμξ, (1974), ζ. 286. 
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ιανίκα1. «Οεθζηά θηάζαιε ζημκ Άναλμ, εηεί πμο είπακ απμεήηδ κανηχκ ζηδκ μπμ-

ία ηαηαθφζαιε ζηδκ άηνδ….Οζζιέκημ ηάης, βζ αοηυ ζηνχζαιε ηζξ ημοαένηεξ…Γζα 

θαβδηυ, υ,ηζ είπαιε. Ζαζ εδχ ημ ζθάθια ημο Ζμονημοθάημο μ μπμίμξ ημ ιεζδιένζ 

εδήθςζε ζημοξ ακχηαημοξ υηζ εα αβμοκ έλς ηαζ ηάηζ ζαπθαιάνεξ ηαζ εα ιπμφιε 

ζηδκ Μάηνα ιαγί ιε ημοξ Άββθμοξ, βζαηί ήηακ αδφκαημκ κα πεζζεμφκ μζ πενζζζυ-

ηενμζ βζα αζπιαθςζία», ακαθένεζ ζημ διενμθυβζυ ημο μ Ώ. Μνζμκάξ.  

Ξπεηζηά ιε ημ εέια ηδξ ηνμθμδμζίαξ ημοξ ζημκ Άναλμ ιαξ πθδνμθμνμφκ μ  

Ώ. Μνζμκάξ ηαζ μ ΐ. Ξηαονμβζακκυπμοθμξ. Λ ΐ. Ξηαονμβζακκυπμοθμξ ακαθένεζ υηζ 

ηα ηνυθζια πμο ημοξ έδζκακ μζ Άββθμζ ήηακ πμθφ θίβα ηαζ ςιά, εκχ μζ ίδζμζ δεκ εί-

πακ ζηεφδ ηαζ άθθα ιέζα βζα κα ηα ιαβεζνέρμοκ. Λ Βνοενυξ Ξηαονυξ δζέκεζιε 

ρςιί ζε πμθφ ιζηνέξ πμζυηδηεξ ηαζ, ηονίςξ, ιεηέθενε ηνυθζια απυ ημοξ ζοββε-

κείξ ηςκ έβηθεζζηςκ2. Ομ ίδζμ επζαεααζχκεζ ζημ διενμθυβζυ ημο μ Ώ. Μνζμκάξ: 

«…Ζαζ ηυηε ιαξ έδςζακ απυ δφμ ημοαένηεξ, ιία ζημθή εενζκή ηαζ ηνυθζια άα-

ναζηα ηαζ ημκζέναεξ. Βανήηαιε ηάηζ δμπεία ηαζ ηα αάθαιε. Αζαιέζμο ημο Βνοε-

νμφ Ξηαονμφ ιμο έζηεθκακ ρςιί απυ νεαίεζ…». Σζηυζμ, ζηδ ζοκμιζθία ημο ιαγί 

ιαξ πνμζεέηεζ υηζ «ιεηά ήνεακ ηα αενμπθάκα ηαζ ιαξ ένζλακ ηνυθζια. Θανιεθά-

δεξ, αμφηονα, αοηά». Θάθζζηα ζοβηνίκμκηαξ ημ ζοζζίηζυ ημοξ ιε αοηυ ηςκ ακ-

ηανηχκ ακαθένεζ: «Μδβαίκαιε εηεί, είκ΄δ αθήεεζα, ηαζ έπαζνκακ ημ αμφηονμ ηζ 

αοηά ηζ αοημί μζ θμοηανάδεξ (μζ ακηάνηεξ) είπακ έκα ηεκεηέ ηζ έαναγακ θαζυθζα. 

Ζαζ μζ Άββθμζ ιαξ έδζκακ ιανιεθάδεξ, αμφηονα, ημκζέναεξ».  

 

Ώπυ ημ αζαθίμ ημο M. Mazower, Ξηδκ Βθθάδα ημο Ρίηθεν  

                                           
1 ΐ. Ξηαονμβζακκυπμοθμξ, (1974), ζ. 288, 297-9. 
2 ΐ. Ξηαονμβζακκυπμοθμξ, (1974), ζ. 285-6, 289-291. 
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Λ ίδζμξ ακαβκςνίγεζ ηδκ άρμβδ ζηάζδ ηςκ ακηανηχκ έκακηί ημοξ αθθά ηαζ 

ηδκ αζοκήεζζηδ, βζα ακηίπαθμ, πνμζηαζία ηςκ Άββθςκ, δ μπμία δδιζμονβμφζε ζε 

μνζζιέκμοξ ηδ αεααζυηδηα υηζ ζφκημια εα ακηαθθάλμοκ νυθμοξ ιε ημοξ ακηάνηεξ: 

«Ήηακ ιζα μιάδα (ακηανηχκ) ι΄έκα βεκεζμθυνμ θμπία, μζ μπμίμζ ήηακ ζοκέηαζνμζ 

ι΄έκακ πμο ήηακ απ΄ημ 542 ηαζ ήηακ ιέζα. Ήηακ θίθμζ. Ομο θέεζ : -άημοζε κα δε-

ζξ. Ώφνζμ, εα είζαζ εζφ ιέζα ηζ εβχ εάιαζ έλς» .  

  

Ομ «θαζκυιεκμ» ηςκ ηαβιάηςκ αζθαθείαξ, ζοβηνμηδιέκςκ ηαζ ελμπθζζιέ-

κςκ απυ ημοξ Γενιακμφξ, δεκ ζοκακηάηαζ ιυκμ ζηδκ Βθθάδα, αθθά ηαζ ζε άθθεξ 

ηαηεπυιεκεξ πχνεξ ηδξ Βονχπδξ. Λζ θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ ημ υκμιά ημοξ έπεζ 

ιέπνζ ζήιενα ζδζαίηενα ανκδηζηυ αάνμξ είκαζ, εηηυξ απυ ηδ ζοκενβαζία ημοξ ιε 

ημκ ηαηαηηδηή, δ ζηθδνή ζοιπενζθμνά ημοξ πνμξ ημκ πθδεοζιυ, πμο παναηηδνί-

γεηαζ ςξ ζηθδνυηενδ ηζ απ΄αοηήκ ηςκ Γενιακχκ, ηαεχξ ηαζ δ ιεηαπμθειζηή ημοξ 

ελέθζλδ. 

Ξοκήεςξ ηα ιέθδ ημοξ, υηακ δεκ παναηζκμφκηακ απυ οθζηά ηίκδηνα κα 

πνμζπςνήζμοκ, ηαηαηάζζμκηακ φζηενα απυ ηάπμζα δζέκελδ πμο είπακ ιε ηδκ μν-

βάκςζδ ημο ΒΏΘ-ΒΗΏΞ. Μαναδυλςξ ζηδκ ηαηδβμνία αοηή δεκ ακήηακ ιυκμ μζ εε-

κζηζζηέξ, παναδμζζαημί ακηίπαθμζ ηςκ «ανζζηενχκ» δοκάιεςκ ημο ΒΏΘ, αθθά ηαζ 

πνχδκ ζοκενβάηεξ ηαζ ιέθδ ημο, ηα μπμία βζα ηάπμζμ θυβμ δζαθχκδζακ ιαγί ημο 

ηαζ πέναζακ ζημ ακηίπαθμ ζηναηυπεδμ. Ίζςξ αέααζα κα ζοκδοάζηδηακ ηαζ ηα δφ-

μ, δδθαδή ημ οθζηυ ηίκδηνμ ηαζ δ δίςλδ απ΄ηδκ ακηζζηαζζαηή μιάδα, υπςξ  έβζκε 

ζηδκ πενίπηςζδ ημο ζοκμιζθδηή ιαξ Ώ. Μνζμκά. Βλάθθμο, ζε ηέημζεξ επμπέξ, ήηακ 

αδφκαημ ηάπμζμξ πμο δεπυηακ πζέζεζξ ηζ απ΄ηζξ δομ πθεονέξ κα επζαζχζεζ ακ δεκ 

αημθμοεμφζε ιία απυ αοηέξ, πνμηαθχκηαξ έηζζ ηδ δοζανέζηεζα ηδξ ακηίπαθδξ1. Δ 

εέζδ πμο εα έπαζνκε ιπμνεί κα ιδκ μθείθμκηακ ζε ζδεμθμβζηή ημπμεέηδζδ  ή ζοι-

πάεεζα πνμξ ηδκ ιία μιάδα, αθθά ζε εκηεθχξ πενζζηαζζαημφξ θυβμοξ ή ζε ελακαβ-

ηαζιυ. Γζ αοηυ ηαζ ημ πέναζια ζηδκ ακηίπαθδ πανάηαλδ δεκ ήηακ ηαζ ηυζμ ζπάκ ζ-

μ, εκχ παναηδνείηαζ ηαζ ημ θαζκυιεκμ οπενάζπζζδξ απυ ηαβιαηαζθαθίηεξ ηςκ ηα-

ηαδζςηυιεκςκ απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ πμθζηχκ, υπμο ημ αίζεδια ηδξ ακενςπζάξ ηαζ 

ηδξ ζοιπανάζηαζδξ δεκ έπεζ αιαθοκεεί .  

Ώπμηέθεζια ηςκ πμθθαπθχκ πζέζεςκ ήηακ μζ πζμ εοάθςημζ κα οπμηφρμοκ 

ζημ δέθεαν ιζαξ ηαθφηενδξ γςήξ ή ηδξ εηδίηδζδξ απυ ηδ εέζδ ημο ζζπονυηενμο. 

πςξ ζοιααίκεζ πάκηα ζε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ, ηοπμδζςηηζηά ηαζ ηαημπμζά ζημ ζπε-

                                           
1 Ομ βεβμκυξ αοηυ επζαεααζχκεζ ηαζ μ Ρ. Βνεκζηνχθε μ μπμίμξ ακαθένεζ υηζ οπήνπε ιία ιενίδα πμθζηχκ 

πμο ήεεθακ κα ιείκμοκ έλς απυ ηα αζιαηδνά βεβμκυηα ηαζ επζγδημφζακ απθχξ κα ζχζμοκ ηδ γςή ημ-

οξ. «Ήηακ υθμζ εηείκμζ μζ μπμίμζ επζεοιμφζακ κα ηθείζμοκ ηδκ πυνηα ηςκ ηαζ ηα πανάεονά ηςκ ηαζ κα 
ιδκ εκμπθμφκηαζ πςνίξ υιςξ κα ημ ηαημνεχκμοκ. Ξοκέαδ πμθθέξ θμνέξ κα ηηοπά ηδκ πυνηα ηςκ δζα-

δμπζηά, μιάξ ημο ΒΗΏΞ ή ηιήια ημο ΒΑΒΞ ή δφκαιζξ ηςκ Βογχκςκ...Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946).  
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ία ανήηακ ηδκ εοηαζνία κα δνάζμοκ ζε ιζα ακελέθεβηηδ ηαηάζηαζδ  πανακμιίαξ. 

Έηζζ, εκ ιέζς εκυξ εεκζημφ πμθέιμο πμο δζελαβυηακ απ΄ηζξ πζμ γςκηακέξ δοκάιε-

ζξ ηδξ πχναξ, λέζπαζε έκαξ ειθφθζμξ πμο οπμηζκμφκηακ απ΄ημκ ελςηενζηυ επενυ 

ηαζ θεζημονβμφζε οπέν ημο. 

Δ ζοκείδδζδ υζςκ ζοκενβάζηδηακ ζ΄αοηυ ημ πανάθμβμ θαίκεηαζ κα είπε 

ηαηημπμζήζεζ αοηέξ ηζξ ακηζθάζεζξ: μ ημιιμοκζζιυξ είκαζ μ ιεβαθφηενμξ επενυξ, δ 

αζηζηή ηάλδ ανίζηεηαζ οπυ δίςλδ (πνμθμνζηέξ ηαζ βναπηέξ ιανηονίεξ ζοιθςκμφκ 

βζα ηδκ ζηήνζλδ ηςκ ηαβιάηςκ απυ εφπμνμοξ πμθίηεξ), δ ζοκενβαζία ιε ημοξ 

Γενιακμφξ είκαζ πνμζςνζκή ηαζ ακαπυθεοηηδ, ημ απαζηεί ημ απχηενμ ζοιθένμκ 

ηδξ παηνίδαξ. Γζ αοηυ ηαζ δεκ δοζημθεφηδηακ ηαευθμο κα ανμοκ ηνυπμοξ επζημζ-

κςκίαξ ιε ημοξ ΐνεηακμφξ Ξοιιάπμοξ, κα δζαηδνήζμοκ ακμζπηυ ημ δνυιμ βζα ιζα 

ιεθθμκηζηή ζοιθζθίςζδ ηαζ ζοκενβαζία. Βλάθθμο, είκαζ βεβμκυξ υηζ ηαζ μζ ΐνεηα-

κμί, πανά ηδκ θαζκμιεκζηή ακηίεεζή ημοξ ζηα ηάβιαηα, πνμζέαθεπακ ζ΄αοηά.  

ζμ ηζ ακ έκα ηέημζμ ζεκάνζμ θάκηαγε απίεακμ ζημκ ακοπμρίαζημ πμθίηδ, 

ιπήηε ζε εθανιμβή ημοξ ηεθεοηαίμοξ ιήκεξ ηδξ ηαημπήξ. Δ πανάδμζδ ζημοξ 

Ξοιιάπμοξ ήηακ απνυζιεκδ ιυκμ βζα ηα ηαηχηενα ιέθδ ηςκ ηαβιαηαζθαθζηχκ. 

Ώνηεημί άθθμζ, υιςξ, βκχνζγακ πμο μδδβμφζακ ηα ζοιθένμκηα ηδξ ανεηακζηήξ 

οπενδφκαιδξ ηαζ ήηακ αέααζμζ βζα ηδκ εοκμσηή ιεηαπείνζζή ημοξ ηαζ ηδκ ιεθθμκηζ-

ηή ζφιπναλδ ιε ημοξ κέμοξ ημοξ ζοκενβάηεξ ηαηά ημο ημζκμφ επενμφ.  
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ΑΛΡΗΠΡΑΠΗΑΘΔΠ ΝΟΓΑΛΥΠΔΗΠ  

Δ αθυνδηδ πίεζδ πμο δδιζμφνβδζε δ ηαηάηηδζδ ζημκ εθθδκζηυ πθδεοζιυ, 

έθενε βνήβμνα ηδκ ακάπηολδ ηδξ Ώκηίζηαζδξ. Ώπέκακηζ ζημοξ ηαηαηηδηέξ ηαζ ηα 

ηάβιαηα αζθαθείαξ ακαπηφπεδηε δ αοευνιδηδ ακηίζηαζδ ηςκ αιάπςκ ζηζξ πυθεζξ 

ηαζ δ μνβακςιέκδ ακηίζηαζδ ηςκ ακηανηχκ ζηδκ φπαζενμ ηονίςξ. Βηηυξ ημο ΒΏΘ 

(βζα ημ μπμίμ εα βίκεζ ζδζαίηενμξ θυβμξ ανβυηενα), ζηδκ ΏπαΎα ζοβηνμημφκηαζ ηαζ 

άθθεξ μνβακχζεζξ, δελζμφ πμθζηζημφ πνμζακαημθζζιμφ, μζ μπμίεξ ένπμκηαζ ζηαδζα-

ηά ζε ακμζπηή ζφβηνμοζδ ιαγί ημο. Θάθζζηα, πμθθέξ (πμο παναηθάδζα ημοξ δνμφ-

ζακ ιε δζάθμνα μκυιαηα ζε υθδ ηδκ Βθθάδα) ηαηδβμνμφκηαζ υηζ ζοκενβάζηδηακ 

ιε ημκ ηαηαηηδηή πνμηεζιέκμο κα πηοπήζμοκ ημκ ΒΗΏΞ, εεςνχκηαξ ημοξ Γενια-

κμφξ «ημ ιδ πείνμκ αέθηζζημκ» ζημκ αβχκα ηαηά ημο ημιιμοκζζηζημφ ηζκδφκμο. 

Ώπυ ηδκ άθθδ, μζ Βθαζίηεξ ηαηδβμνμφκηαζ υηζ ιε ηζξ δζχλεζξ ημοξ ηαηά ηςκ εεκζ-

ημθνυκςκ ακηανηχκ πνμηάθεζακ ηδ ζοκενβαζία ημοξ ιε ημοξ Γενιακμφξ, βζα θυ-

βμοξ αοημάιοκαξ1.  

Ομκ Ξεπηέιανδ ημο ΄43 ήνεε ζηδκ Μάηνα, ςξ εηπνυζςπμξ ηδξ Ξηναηζςηζ-

ηήξ Εενανπίαξ, μ οπμζηνάηδβμξ Μ.  Γεναέαξ βζα κα μνβακχζεζ ημκ απεθεοεενςηζηυ 

αβχκα ηδξ Μεθμπμκκήζμο, υπςξ οπμζηήνζγε μ ίδζμξ, ή βζα κα πεηφπεζ ηδκ δζάθοζδ 

ημο ημπζημφ ΒΗΏΞ, υπςξ εεςνμφζακ μζ Βαιίηεξ. Ώοηυξ ζοκενβάζηδηε ιε ημκ 

Ο.Φθμφδα ηαζ αιέζςξ γήηδζε απυ ημοξ ακςηένμοξ ημο εκζζπφζεζξ ηςκ εεκζηζζη ζ-

ηχκ μιάδςκ (Ζαναπάθζμο), ηδκ δδιζμονβία ηζ άθθδξ μιάδαξ ακηανηχκ ή ηδκ α-

πμζημθή μιάδαξ εκυπθςκ απυ ημ Ζάζνμ. Σζηυζμ, θένεηαζ απυ ηζξ εαιζηέξ πδβέξ 

υηζ, απμβμδηεοιέκμξ απυ ηδκ πμνεία ηςκ εεκζηζζηζηχκ μιάδςκ, πνυηεζκε κα δζςπ-

εμφκ απυ ηδ πςνμθοθαηή ηαζ αζηοκμιία ηα δηημπαεή ζημζπεία (εκκμχκηαξ ημοξ 

εζθζηνζκείξ παηνζχηεξ) ηαζ κα ζδνοεμφκ ζηδκ Μάηνα ηάβιαηα αζθαθείαξ2!  

Γζα δζάθοζδ ηςκ ακηανηζηχκ μιάδςκ ηαηδβμνμφκ μζ ακηζεαιζηέξ πδβέξ ημκ 

ΒΗΏΞ. Ώκαθένμοκ υηζ δ έκμπθδ μιάδα ημο ΒΑΒΞ οπυ ημκ Ξεααζηάηδ (70 άκδνεξ) 

ηαεχξ ηαζ δ άθθδ εεκζηζζηζηή μιάδα «Θςνδάξ» (25 άκδνεξ) οπυ ημκ Ώ. Ιδβζάκκδ, 

πανυηζ είπακ ηδκ οπμζηήνζλδ ηαζ ηδκ αμήεεζα ημο πθδεοζιμφ, δζαθφεδηακ απυ 

ημκ ΒΗΏΞ, πμο δζέεεηε πμθφ πενζζζυηενεξ δοκάιεζξ. Ξηδκ πνχηδ πενίπηςζδ μ 

ΒΗΏΞ έεεζε ηεθεζίβναθμ ζημκ Ξεααζηάηδ κα ζοκηαπεεί ιαγί ημο  ή κα δζαθοεεί ηαζ 

ζηδ δεφηενδ δζέθοζακ ημκ «Θςνδά» ιε ηδ αία3.  

Άθθεξ εεκζηζζηζηέξ μνβακχζεζξ πμο δδιζμονβήεδηακ ζηδκ ΏπαΎα ήηακ δζά-

θμνα πανανηήιαηα ημο ΒΑΒΞ, μ ημπζηυξ πνυεδνμξ ημο μπμίμο ηαηδβμνείηαζ απυ 

άθθμ ααζζηυ ζηέθεπμξ ηδξ μνβάκςζδξ  υηζ ιε ηδκ ζηθδνή ζοιπενζθμνά ημο ζε εν-

                                           
1 Ρ.Φθάσζεν, (1984), ζ. 105. 
2 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 130-1 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ.130-3. 
3 Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 115-6. 
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βαγμιέκμοξ ηδκ είπε δοζθδιίζεζ ζε ιεβάθμ ααειυ, δδιζμονβχκηαξ ηδκ πεπμίεδζδ 

υηζ μ ΒΑΒΞ ζηήνζγε ημοξ πθμοημηνάηεξ ζε ιζα επμπή πμο μ πθδεοζιυξ πέεαζκε 

ζημοξ δνυιμοξ απυ ηδκ πείκα1. Έκμπθδ μιάδα πμο ακήηε ζημκ ΒΑΒΞ ήηακ ηαζ δ 

ΒΛΒ (Βθεφεενδ Λνεζκή Βθθάδα) ημο οπμθμπαβμφ Ρν. Ανμζυπμοθμο ιε πανάνηδια 

ζηδκ Ζ. ΏπαΎα. Δ ζφκεεζδ ηδξ μιάδαξ αοηήξ, υπςξ απμηαθφπηεηαζ απυ ημκ αδεθ-

θυ ημο ανπδβμφ ηδξ, ήηακ απυ άημια πενζεςνζαηά , πςνίξ δεζημφξ θναβιμφξ, πμο 

δνμφζακ ηονίςξ απυ ζοιθένμκ. Ώπμηέθεζια ήηακ κα οπάνπεζ απεζεανπία ζημ 

ζηνάηεοια, έθθεζρδ επειφεεζαξ, αθθά ηαζ πενζμνζζιέκδ ζηναηζςηζηή δνάζδ. Βλαν-

ηχιεκδ απυ ημκ ΒΑΒΞ ήηακ ηαζ δ ΒΛΐ (Βεκζηή Λνβάκςζζξ ΐαζζθμθνυκςκ)2.  

Άθθδ μνβάκςζδ, δ «Μακεθθήκζα Ώπεθεοεενςηζηή Λνβάκςζδ» (ΜΏΛ), δδι ζ-

μονβήεδηε ηδκ άκμζλδ ημο ΄42 ζημ πςνζυ Ιάζζα ηδξ Αάθκδξ Ζαθαανφηςκ, αθθά 

ζφκημια ακέζηεζθε ηδκ θεζημονβία ηδξ. ηακ επακαζοβηνμηήεδηε ημ ΄43 είπε πζα 

εκενβμπμζδεεί ημ ΒΏΘ ηαζ δεκ ανήηε πενζεχνζα δνάζδξ3. Θζηνήξ ειαέθεζαξ ήηακ δ 

ιοζηζηή μνβάκςζδ «Βεκζηυ Ζμιζηάημ Βθθήκςκ Μαηνζςηχκ» (ΒΖΒΜ), πμθζηζηή μιά-

δα ιε θαζζζηζηέξ ιεηαλζηέξ ηάζεζξ. Οα «Οάβιαηα Βεκζηήξ Ανάζεςξ» , οπυ ημκ Ώκ-

δνέα Μαπακδνέμο, δνμφζακ ηονίςξ ζημκ ημιέα ηδξ ηαηαζημπείαξ ηαζ ημο ζαιπμ-

ηάγ. Βπίζδξ, ηοηθμθμνμφζακ ζηδκ Μάηνα έκηοπμ οθζηυ ιε ηζξ πμθειζηέξ ελεθίλεζξ4. 

Ξηδκ ίδζα ηαηδβμνία ακήηεζ ηαζ μ «Βθθδκζηυξ Ξηναηυξ» (ΒΞ), πμο , ζφιθςκα ιε 

έββναθεξ ηαηαεέζεζξ ακηανηχκ ημο (ηζξ μπμίεξ παναεέημοκ εαιζηέξ πδβέξ) , ζοι-

πενζθενυηακ ιε ηνυπμ θδζηνζηυ ζημκ άιαπμ πθδεοζιυ ηςκ πενζμπχκ πμο δνμφζε, 

ανπάγμκηαξ απυ ηα πςνζά υπζ ιυκμ ηνυθζια, αθθά ηαζ νμφπα, ημζιήιαηα ηθπ.5. Λζ 

Γενιακμί ακαθένμοκ υηζ δεκ δνμφζε πμηέ ζε μιάδεξ άκς ηςκ πέκηε αηυιςκ ηαζ 

υηζ εθάπζζηα ιπμνμφζε κα ημοξ αθάρεζ, βζαηί είπε ςξ ζηυπμ πενζζζυηενμ ηζξ μιά-

δεξ ημο ΒΗΏΞ πνμζπαεχκηαξ κα πθήλεζ ημ ηφνμξ ημο ζημκ πθδεοζιυ6.   

Μνμζπάεεζα βζα δδιζμονβία ακηάνηζηδξ μιάδαξ έβζκε ηαζ απυ ημκ αηνμδελζυ 

Γ.Γνίαα, ανπδβυ ηδξ «Ρ», ζηδκ πενζμπή ηδξ Ζθεζημνίαξ. Μμηέ , υιςξ, δεκ δναζηδ-

νζμπμζήεδηε βζαηί ζηυπμξ ηδξ ήηακ κα ηεεεί ειπυδζμ ζηδκ δδιζμονβία άθθςκ ακ-

ηανηζηχκ μιάδςκ ηαζ υπζ δ έκμπθδ δνάζδ. Ώοηυ θαίκεηαζ ηαζ απυ ηζξ πνμζπάεε ζεξ 

ημο Γνίαα κα απμζπάζεζ ημκ μοδέηενμ πμθζηζηά αθθά εκηαβιέκμ ζημκ ΒΗΏΞ, Α. 

                                           
1 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ.94 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ.123. 
2 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ.147-9, 187 – η. Ώ΄, ζ. 263-4 – Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, 
ζ. 114 – Ζ. Ώκηςκυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 728. 
3 Μ.Νμδάηδξ, (1999), ζ. 88-90. 
4 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 94-6 – Ώ. Μαπακδνέμο, (1954), (π.π), ζ. 2. Ζαηά ημκ 

Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμ ανπδβυξ ηςκ ΟΒΑ ήηακ μ Ρν. Ξηαικάηδξ, εκχ δ Βεκζηή Ζσκδζδ (Β.Ζ.) ήηακ ημο 

Ώ. Μαπακδνέμο. Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η.Ώ΄,ζ. 264. 
5 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 186. 
6 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 158. 
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Θίπμο, μ μπμίμξ υιςξ ανκήεδηε ηαηδβμνδιαηζηά1.  

Μανά ηδκ βεκζηή ανκδηζηή εζηυκα πμο ειθακίγμοκ μζ έκμπθεξ μιάδεξ ημο 

ημπζημφ ΒΑΒΞ, ζηδκ Μάηνα έδναζακ δφμ «δελζέξ» ακηζζηαζζαηέξ μιάδεξ ιε επζηο-

πίεξ ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ. Οα Οάβιαηα Βεκζηήξ Ανάζεςξ (ΟΒΑ) ημο Ώ. Μαπακ-

δνέμο ηαηυνεςζακ κα παναδχζμοκ ζηδκ Αζαζοιιαπζηή Ώπμζημθή ζπεδζαβνάιια-

ηα ημο ζοζηήιαημξ αιφκδξ ηςκ Γενιακχκ ηδξ Μεθμπμκκήζμο πμο πήνακ ιέζς 

Ώοζηνζαημφ ζοκενβάηδ ημοξ2.  

Ξδιακηζηή ήηακ δ δνάζδ ηδξ ακηζζηαζζαηήξ μιάδαξ ημο Ο. Φθμφδα, πμο 

ζοκενβαγυηακ ιε ιέθδ ημο ΒΑΒΞ ηαζ ηονίςξ ιε ημ ΞΘΏ. Λ Φθμφδαξ, φζηενα απυ 

ηδκ απμηοπδιέκδ πνμζπάεεζά ημο κα μδδβήζεζ ζε ζοκενβαζία υθεξ ηζ ξ εεκζηζζηζ-

ηέξ μιάδεξ, ηαηέθδλε κα ζοκημκίγεζ, ςξ ζφκδεζιμξ ηδξ Αζαζοιιαπζηήξ Ώπμζημθήξ, 

ιζα πμθφιμνθδ μιάδα απμηεθμφιεκδ απυ άημια δζαθμνεηζηήξ πνμέθεοζδξ ηαζ κμ-

μηνμπίαξ πμο εκενβμφζακ ηονίςξ ιέζς ηδξ ηαηαζημπείαξ ηαζ ηςκ ζαιπμηάγ. Ξηδκ 

μιάδα ακήηε μ εηπνυζςπμξ ημο ΒΑΒΞ Μάηναξ (απυ ηα ηέθδ ημο ΄43), δζηδβυνμξ 

Ζ.Μνεαεδμφνμξ, εκχ ιέθμξ ημο δζηηφμο ηδξ ίδζαξ μνβάκςζδξ ζηδκ Ώεήκα ήηακ ηαζ 

δ Ηέθα Ζαναβζάκκδ. Δ ελυκηςζδ ηςκ ιεθχκ ηδξ μιάδαξ απυ ημοξ Γενιακμφξ άν-

πζζε απυ ηδκ ζφθθδρδ ημο Φθμφδα ηαζ ζοκεπίζηδηε ιε ηα οπυθμζπα ιέθδ. θμζ 

ημοξ θοθαηίζηδηακ. Λζ Ο. Φθμφδαξ, Ζ. Μνεαεδμφνμξ, Θ. Ραηγμπμφθμο, Η. Ζααα-

θάηδξ, Ώ. Ιζημθεημπμφθμο, Θ. Αδιμπμφθμο, ΐ. Ιζημθμπμφθμο, Θ. Θεκηγεθμπμφ-

θμο, Μ. Ώββεθθυπμοθμξ, Μ. Ζυκηδξ, Ξ. Θπμοκημονάηδξ εηηεθέζηδηακ3.   

Βεκζηζζηζηή ακηάνηζηδ μιάδα δδιζμονβήεδηε ηαζ ζηδκ πενζμπή ηςκ Ζαθαα-

νφηςκ· δέπηδηε, υιςξ, πζέζεζξ απυ ημοξ εθαζίηεξ, υπςξ θζθζηέξ ημοξ πδβέξ οπμζ-

ηδνίγμοκ, ηαζ ακαβηάζηδηε κα πνμζπςνήζεζ ζημκ ΒΗΏΞ4. Δ δνάζδ ηδξ μιάδαξ ημο 

Ο. Φθμφδα είπε ελαπθςεεί ηαζ εδχ. Λ Μ. Μαοθυπμοθμξ πμο ζοκενβάζηδηε ιε αοηή 

εοιάηαζ: «Δ ακηίζηαζδ ηςκ αλζςιαηζηχκ ήηακ εεκζηή, ζοκενβάγμκηακ ιε ημοξ Ββ-

βθέγμοξ, ιε ηδ Θ. Ώκαημθή…Λ Φθμφδαξ, μ ΐνεηηάημξ, μ Θμοηγμφνδξ, μ Ζαναπάθ ζ-

μξ, μ Ηεαεκηάηδξ…αβήηακε πνμ ημο ΒΏΘ. Ξηδκ πενζμπή ήηακ έκαξ θμπαβυξ Μαπα-

δυπμοθμξ απ΄ηδ Ηαπάηα. Ομκ έπζαζακ ιεηά μζ ανζζηενμί ηαζ ημκ απυηθεζζακ ηαζ 

ημοξ πήβακε ζημ ζηναηυπεδμ ημοξ άθθμοξ. Βιμκμπχθδζακ ημκ αβχκα ημκ απεθε-

οεενςηζηυ, ημκ έηακακ δζηυ ημοξ».  

Ξοκενβάηδξ ηδξ μιάδαξ ημο Ο. Φθμφδα ήηακ ηαζ δ Ηέθα Ζαναβζάκκδ. Ξφι-

θςκα ιε ηδκ ιανηονία ημο Μ. Μαοθυπμοθμο, δ Ζαναβζάκκδ ανέεδηε βζα θίβμ ηα ζ-

νυ ζηα Ζαθάανοηα ηαζ ζοκενβάζηδηε ιαγί ημο ηαζ ιε άθθμοξ  ηαημίημοξ ηδξ πεν ζ-

                                           
1 Μ.Νμδάηδξ, (1999), ζ. 61-2, 67-9. 
2 Ώ.Μαπακδνέμο, (π.π), ζ.10-15. 
3 Ζ. Ξαμθυπμοθμξ, (2003), ζ. 52-3, 74-7 – Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 86-7 – Ζ. Ώναακίηδξ, εθ. «Βθθδκζηυξ 
Ώββεθζαθυνμξ», Ληηχανζμξ 1999 
4 Φ. Γνδβμνζάδδξ, (1964), η.Γ΄, ζ. 311. 
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μπήξ. Λ ίδζμξ ιαξ θέεζ: «Ήιμοκα ζοκενβάηδξ ηδξ Ηέθαξ ηδξ Ζαναβζάκκδ… Θαεα ί-

καιε πμζμξ είκαζ μ δζμζηδηήξ, πμζμζ είκαζ μζ θμπαβμ ί, ηζ μπθζζιυ είπακε. Ώοηή ηα 

ιεηέδζδε ζηδ Θ. Ώκαημθή. Δ Θ. Ώκαημθή ηάθεβε ζημ νάδζμ, ηαημφβακε μζ Εηαθμί. 

Οζ δζάμθμ βίκεηαζ ζηα Ζαθάανοηα; Ηίβμ ηαζνυ έδναζε εηεί βζαηί επνμδυεδηε».  

Λζ εαιζηέξ πδβέξ πανμοζζάγμοκ ιζα δζαθμνεηζηή εηδμπή ηδξ ζζημνίαξ ημο Ο. 

Φθμφδα. Ξφιθςκα ιε αοηήκ, μζ εεκζηζζηζηέξ μνβακχζεζξ οπμζηδνίγμκηακ απυ ημοξ 

Άββθμοξ, μζ μπμίμζ ηζξ ιεηαπεζνίγμκηακ βζα κα ιεζχζμοκ ηδ δφκαιδ ημο ΒΗΏΞ . Λ 

έθεδνμξ δεηακέαξ Οάηδξ Φθμφδαξ πνμζπχνδζε ζημκ ΒΗΏΞ, ιε ηδκ ίδνοζή ημο. 

ηακ, υιςξ, ηαηάθααε ημοξ «ιοζηζημφξ ημιιμοκζζηζημφξ ζηυπμοξ» ημο , απμπχ-

νδζε ιε ηάπμζμ πνυζπδια απυ ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ζοκενβαγυηακ ζημ ελήξ ιε ηδκ 

Αζαζοιιαπζηή Ώπμζημθή, ηδξ μπμίαξ έβζκε ζφκδεζιμξ. Λζ Άββθμζ ημο οπμζπέεδηακ 

ηάεε εκίζποζδ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα ζδνφζεζ εεκζηζζηζηή ακηάνη ζηδ μιάδα ζημ 

κμιυ ΏπαΎαξ. Ξηδ ζοκέπεζα ζοκενβάζηδηε ηαζ ιε ηζξ άθθεξ εεκζηζζηζηέξ ακηανηζηέξ 

μιάδεξ ηδξ πενζμπήξ ηαηά ηςκ Γενιακχκ, αθθά ζε επζζημθέξ ημο δζαιανηονυηακ 

δζανηχξ βζα ηδκ επενζηή ζηάζδ ημο ΒΏΘ, ημ μπμίμ ημοξ ηαηεδίςηε ηαζ ειπυδζγε ηδ 

δνάζδ ημοξ. Λ ίδζμξ, οπδνεηχκηαξ ημοξ Άββθμοξ, πήβε ζηδκ Μάηνα ηαζ θένεηαζ κα 

ενβάζεδηε ηαηά ημο ΒΗΏΞ, ζοκενβαγυιεκμξ ιε πνμδυηεξ (Βθπζδμθυνμ), ιε ηδκ 

αζθάθεζα Μαηνχκ αηυια ηαζ ιε ημοξ Γενιακμφξ, μζ μπμίμζ ηεθζηά ημκ ζοκέθααακ 

φζηενα απυ ηαηάδμζδ ηαζ ημκ εηηέθεζακ1. Ππμζηδνίγμκηαξ αοηή ηδκ εηδμπή, ακ-

ηίεεηα απυ ηδκ άπμρδ ημο Μ. Μαοθυπμοθμο, μ ακηάνηδξ ημο ΒΏΘ απυ ηδκ Ζθε ζ-

ημνία Ξ. Θπανθμβζάκκδξ ιαξ θέεζ: «Λ Φθμφδαξ δνμφζε πανάκμια ηαζ ηνοθά. Β-

κακηίμκ ημο αβχκα. Ήεεθε, ι΄άθθα θυβζα, κα ηαπαηχζεζ ηδκ μνβάκςζδ ημο ΒΏΘ».  

  

Δ ζζημνία ημο Ο. Φθμφδα είκαζ εκδεζηηζηή ηδξ ηαποπμρίαξ ηαζ ακηζπαθυηδ-

ηαξ πμο ακαπηφπεδηε απυ πμθφ κςνίξ ιεηαλφ εεκζηζζηζηχκ μιάδςκ ηαζ ΒΗΏΞ, α-

θμφ δ ζοβηνυηδζδ ηςκ πνχηςκ εεςνήεδηε υηζ ζημπυ είπε ιυκμ ηδκ δδιζμονβία 

εκυξ ακηίννμπμο νεφιαημξ ζημ δεφηενμ ηαζ υπζ ημκ πυθειμ ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ. 

Δ πνςημπμνία ημο ΒΏΘ ζημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα, ηδκ μπμία ηαζ μζ ακηίπαθμί ημο 

παναδέπμκηαζ2, πνμηάθεζε ημκ ζπδιαηζζιυ ημοξ, πςνίξ υιςξ κα ηαημνεχζμοκ κα 

απμηηήζμοκ ακάθμβα ιε εηείκμ ενείζιαηα ζηδκ ημζκςκία, βεβμκυξ πμο  δεκ ημοξ 

αμήεδζε κα ελαπθςεμφκ. Οα ιέθδ ημοξ, θακαηζημί εεκζηζζηέξ ή πενζεςνζαηά ζημ ζ-

πεία, ακέπηολακ εθάπζζηδ έκμπθδ δνάζδ, ζηδκ ΏπαΎα ημοθάπζζημκ.  

θςκ ηςκ απμπνχζεςκ μζ πδβέξ εεςνμφκ οπεφεοκμοξ βζα ημκ δζπαζιυ ηςκ 

ακηζζηαζζαηχκ δοκάιεςκ ηδκ αδνάκεζα ηςκ πενζζζυηενςκ αλζςιαηζηχκ ημο ζηνα-

                                           
1 Ζ. Ζονζαηυπμοθμξ, (1990), ζ. 203-8 - Μ.Νμδάηδξ, (1999), ζ. 216, 218-9 - ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, 
ζ.92-3. 
2 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 48-49 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 131, 136-8. 
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ημφ1. Λ Ξ. Θπανθμβζάκκδξ ακαθένεζ ζπεηζηά: «Λζ αλζςιαηζημί, μζ μπμίμζ ήηακ οπε-

φεοκμζ βζα υθδ ηδκ ηαηάζηαζδ αοηή πμο δδιζμονβήεδηε. ,ηζ ακςιαθία δδι ζμον-

βήεδηε είκαζ οπεφεοκμζ μζ αλζςιαηζημί».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 60 - Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 48-49 – Ξοκέκηεολδ ιε ηδκ Γ. Ζςζηακημπμφ-

θμο 
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ΔΘΛΗΘΝ ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΡΗΘΝ ΚΔΡΥΞΝ (ΔΑΚ)  

Α. ΗΓΟΠΖ –  ΞΟΥΡΑ ΒΖΚΑΡΑ  

Δ ηφνζα ακηζζηαζζαηή μνβάκςζδ πμο έδναζε ζηδκ Μεθμπυκκδζμ, υπςξ ηαζ 

ζηδκ οπυθμζπδ πχνα, ήηακ ημ ΒΏΘ ιε ημ ζηναηζςηζηυ ημο ζηέθμξ ημ ΒΗΏΞ. Ήηακ 

δ πνχηδ ακηζζηαζζαηή μνβάκςζδ πμο ζδνφεδηε (ημκ Ξεπηέιανζμ ημο 1941) ηαζ δ 

ιεβαθφηενδ πμο βκχνζζε πμηέ δ Βθθάδα. Ζαηάθενε ζε θίβμ πνμκζηυ δζάζηδια κα 

απθςεεί ζε υθδ ζπεδυκ ηδ πχνα, θυβς ηδξ αιεζυηδηαξ ζηδκ επζημζκςκία ηςκ ακ-

ηζπνμζχπςκ ηδξ ιε ημκ πθδεοζιυ  ηαζ ηδξ εκαζπυθδζδξ ιε ηα πνμαθήιαηά  ημο, 

ηδξ πνήζδξ ηδξ δδιμηζηήξ βθχζζαξ ή αηυια ηαζ βζαηί ήηακ δ πνχηδ ακηζζηαζζαηή 

μνβάκςζδ πμο  ειθακίζηδηε ηαζ έηζζ ζοζπείνςζε πμθθμφξ βφνς ηδξ πνμημφ 

πνμζπαεήζμοκ κα ελαπθςεμφκ μζ άθθεξ1. 

 Ήδδ, απυ ηζξ 28 ΘαΎμο ημο 1941, είπε ζδνοεεί δ Βεκζηή Ώθθδθεββφδ  ιε ακ-

ενςπζζηζηυ παναηηήνα. Ομ ΒΏΘ ζδνφεδηε ζηζξ 27 Ξεπηειανίμο, φζηενα απυ ζοι-

θςκία ημο ΖΖΒ ιε άθθα ιζηνυηενα ζμζζαθζζηζηά ηυιιαηα, ημ Ξμζζαθζζηζηυ Ζυιια 

Βθθάδαξ (ΞΖΒ)2, ημ Ώβνμηζηυ Ζυιια Βθθάδαξ (ΏΖΒ), ηδκ Έκςζδ Ηασηήξ Αδιμηνα-

ηίαξ (ΒΗΑ). Δ πνμζπάεεζα ηςκ ημιιμοκζζηχκ κα πεηφπμοκ εονφηενδ ζοκαίκεζδ ιε 

ηδκ ζφιπναλδ ηαζ δελζχκ ημιιάηςκ, αηυια ηαζ ηςκ «ηίιζςκ ααζζθμθνυκςκ», δ 

απμθοβή ηδξ ακαηίκδζδξ ηάεε πμθζηζηήξ θζθμδμλίαξ, ηαεχξ ηαζ δ ακαημίκςζδ ηδξ 

ίδνοζήξ ημο ζηδκ ελυνζζηδ εθθδκζηή ηοαένκδζδ είκαζ εκδεζηηζηέξ ημο πκεφιαημξ  

πμο επζδίςηακ κα δχζμοκ ζηδκ μνβάκςζδ μζ ειπκεοζηέξ ηδξ. Ζαηά ημζκή μιμθμ-

βία, ζηα ιέθδ ημο ζοβηαηαθέβμκηακ πμθίηεξ ηάεε ζδεμθμβζηήξ ηαζ ημιιαηζηήξ α-

πυπνςζδξ εηηυξ θαζζζηχκ. Οα ζηεθέπδ ημο ΖΖΒ, πμο ζηεθέπςζακ ηονίςξ ημ ΒΏΘ, 

ήηακ αζηδιέκα ζηδ δνάζδ ιέζα ζηδκ πανακμιία, θυβς ηςκ δζχλεςκ πμο είπακ 

οπμζηεί ηα πνμδβμφιεκα πνυκζα3.  

 ζμζ βκχνζζακ απυ ημκηά ημ ΒΏΘ αεααζχκμοκ υηζ είπακ εκηαπεεί ζ΄αοηυ 

άημια ηάεε πμθζηζηήξ ημπμεέηδζδξ. «Ομ ΒΏΘ δεκ αβήηε ζδεμθμβζηυ, αβήηε ηαηεο-

εείακ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ παηνίδαξ. Ώοηυξ ήηακ μ ζημπυξ ημο. Οίπμηα  άθθμ 

πένα απ΄αοηυ», ιαξ θέεζ  ημ ιέθμξ ημο  Ι. Ώκαζηαζυπμοθμξ. Ζαζ ημ ζηδνίγεζ:«Λ 

ανζζηενυξ πχνμξ ηδξ επμπήξ εηείκδξ δεκ ήηακ ιεβάθμξ, ήηακ ιζηνυξ. Μήνε ιένμξ 

                                           
1 Ρ. Φθάσζεν, (1995), η. Ώ΄, ζ. 145 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 56-7. 
2 Ξηα ζδνοηζηά ζηεθέπδ ηδξ μνβάκςζδξ, ςξ εηπνυζςπμξ ημο Ξμζζαθζζηζημφ Ζυιιαημξ, ζοβηαηαθέβεηαζ 

μ Ρνήζημξ Ρςιεκίδδξ απυ ηδκ Ώηνάηα Ώζβζαθείαξ. Γ. Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 83. 
3 Ρ.Φθάσζεν, (1995), η. Ώ΄, ζ. 145-9, 160, 126 – Λ Ο. Θευηηζζημξ ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά ζε έηεεζή 

ημο πνμξ ηδκ ηοαένκδζδ ΖαΎνμο: «Ομ ΒΏΘ απμηεθείηαζ απυ άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ υθςκ ηςκ ζδεμθμβζχκ 
ηαζ ημιιάηςκ, εηηυξ ηςκ θαζζζηχκ ηαζ ααζζθμθνυκςκ (ακ ηαζ οπάνπμοκ ηαζ ααζζθυθνμκεξ). ΕΏΠ. Βλ., 

ηοα.ΖαΎνμο, Φ.11/1943 . Λ C.M.Woodhouse απμηαθφπηεζ υηζ ημ ανεηακζηυ οπμονβείμ Βλςηενζηχκ, 

ιέπνζ ηζξ ανπέξ ημο 1943 ημοθάπζζημκ, είπε ζπδιαηίζεζ ηδκ άπμρδ υηζ ημ ΒΏΘ ήηακ ιζα παηνζςηζηή μν-
βάκςζδ, ζηδκ μπμία μζ ημιμοκζζηέξ πμο ζοιιεηείπακ είπακ παναιενίζεζ ηζξ πμθζηζηέξ ημοξ αθέρεζξ. C. 

M. Woodhouse (1984), ζ. 153. 
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ζφζζςιμξ αοηυξ, αθθά δεκ ιπμνμφζε κα επακδνχζεζ ηυζμ. Λπυηε αοηυ  ημ πνάβ-

ια ημ άκηθδζε απυ ηδ δελαιεκή ημο ΒΏΘ… Ξημ ΒΏΘ μζ αλζςιαηζημί πμο ακέαδηακ 

ζημ αμοκυ ήηακ ηδξ πανάηαλδξ ημο ΐεκζγέθμο. Ππήνπακ ηαζ ααζζθζημί…Λ δήιαν-

πμξ μ Ηάηδξ μ Νμφθμξ ήηακ ααζζθζηυξ ηζ ακέαδηε απάκς. Δ κεμθαία ήηακ ζηδκ 

ΒΛΙ. Ώκέαδηε απάκς, βνάθδηε ζημ ΒΏΘ». Ζαζ μ Β. Φςηάξ ζοιθςκεί υηζ ζημ ΒΏΘ 

ήηακ εκηαβιέκμζ απ΄υθεξ ηζξ ημζκςκζηέξ ηάλεζξ. Ώκαθένεζ ιάθζζηα ημ πανάδεζβια 

ημο αζμιήπακμο Θαναβηυπμοθμο, μ μπμίμξ αμήεδζε ηδκ μνβάκςζδ δίκμκηαξ υπθα 

ηαζ πνήιαηα. «Λ Θαναβηυπμοθμξ δεκ ιπμνεί κα ήηακε ημιιμοκζζηήξ». Λ Μ. Γε-

ςνβυπμοθμξ ακαθένεζ ημ πανάδεζβια ημο Ζ. Ξηεθακυπμοθμο . «Λ πνυεδνμξ ηδξ 

δδιμηναηίαξ, μ Ξηεθακυπμοθμξ, πνχηα ιοήεδηε ζημ ΒΏΘ, ζηδκ ΒΜΛΙ. Θεηά δεκ 

ηα ανήηακε. Θάθθμκ αδνακμπμζήεδηε. Αεκ ημο άνεζε, αθθά δεκ έβζκε ακηίεεημξ». 

Λ Ρ. Νμφπαξ, πνχδκ ακηάνηδξ, δζεοηνζκίγεζ ημ νυθμ ημο ΖΖΒ ιέζα ζημ ΒΏΘ, ημκ ί-

γμκηαξ ηαοηυπνμκα ηδκ ζδιαζία ηδξ ζοιαμθήξ άθθςκ ζημζπείςκ, εηηυξ ημο ζοβ-

ηεηνζιέκμο πμθζηζημφ πχνμο. «Ομ ΖΖΒ είπε ηδκ πνςημπμνία. Μνχημζ μζ μπμίμζ 

ιπήηακ ζημκ αβχκα ήηακ μζ ημιιμοκζζηέξ, αοημί πμο ε ίπακ ηάκεζ δήθςζδ επί Θε-

ηαλά ηαζ ηοηθμθμνμφζακε ηζ αοημί πμο ηυζηαζακ  απυ δζάθμνα ζηναηυπεδα κδ-

ζζχηζηα. ΐέααζα, φζηενα πνμζπχνδζακ ηζ άκενςπμζ μζ μπμίμζ δεκ ήηακ ημιιμοκ ζζ-

ηέξ. Ξηδκ πενζμπή ιαξ (ημ Ώίβζμ) μζ πενζζζυηενμζ ήηακ ημιιμοκζζηέξ…Ππήνπε εδχ 

ιζα μζημβέκεζα παπά, δ μπμία ήηακ απυ ηζξ πθμοζζυηενεξ. Λ έκαξ βζμξ ήηακ πνς-

ημπμνία εδχ πένα ζημ ακηάνηζημ ηίκδια. Αεκ οπήνλε ημιιμοκζζηήξ. Μμηέ δεκ ο-

πήνλε. Ομ δήθςκε μ άκενςπμξ». Δ Θ. Θακςθάημο, ιαεήηνζα ηυηε, ιαξ ιεηαθένεζ 

ηδκ ειπεζνία ηδξ απυ ηδ κεακζηή πανέα υπμο δναζηδνζμπμζμφκηακ. «Δ ακηίζηαζδ 

ήηακε, ζηδκ ανπή, ηαεμθζηή. Αεκ είπε ηαιία ζπέζδ ιε ηυιιαηα. Ζαιιία ζπέζδ. 

Ήηακε παηνζςηζηή ααεζά. Ξοκενβαζηήηαιε ιε πακηυξ ε ίδμοξ παζδζά ιεηαλφ ιαξ. 

Ομ ιυκμ πμο θέβαιε ιεηαλφ ιαξ, ηαζ ιαξ θέβακε μζ πζμ πάκς δδθαδή, είκαζ υηζ, 

ιεηά ημκ πυθειμ εα βίκμοκ εηθμβέξ. Βιείξ είπαιε ζηδκ πανέα ιαξ απ΄υθα. ΐέααζα 

οπενηενμφζακ μζ δδιμηναηζημί. Ώθθά έκα ζπίηζ πμο ιαξ ηάθοπηε ήηακε οπενάκς 

πάζδξ οπμρίαξ».   

 Ομ ΖΖΒ, θμζπυκ, ήηακ μ ιυκμξ πμθζηζηυξ πχνμξ πμο, εηηυξ απυ ηδ αμφθδζδ 

βζα ακηίζηαζδ, δζέεεηε μνβακςηζηή δμιή αθθά ηαζ ζοκςιμηζηή πείνα ηςκ ζηεθε-

πχκ ημο, ζημζπεία απαναίηδηα βζα ηδκ πανάκμιδ δνάζδ1. Δ πνχηδ ημιιμοκζζηζηή 

μνβάκςζδ (πνυδνμιμξ ημο ΒΏΘ), πμο ακαζοζηήεδηε ζηδκ Μάηνα ηαηά ηδκ ηαημ-

πή, ημ ηαθμηαίνζ ημο ΄41, ήηακ ζηδ ζοκμζηία ημο Μακημηνάημνα. «Ξημ ΖΖΒ εκηάπ-

                                           
1 Λ Ώ. Θμοββμθζάξ ιαξ ακαθένεζ πςξ θεζημονβμφζε δ μνβάκςζδ: «Ξε ηάεε πςνζυ ήηακε ιζα επζηνμπή 

ηνζιεθήξ. Βιείξ δεκ λέναιε πμζμξ άθθμξ ήηακ ζηδκ μνβάκςζδ. Ονεζξ-ηνεζξ ήηακ, ιε ηνζάδεξ. Ονεζξ απμ-
ηεθμφζαιε ιζα ηνζάδα. Λ έκαξ ήηακ ιε άθθμοξ δφμ ιζα άθθδ ηνζάδα. Ζζ έηζζ δεκ λέναιε ειείξ πμθθμφξ 

υηζ ήηακ ζηδκ ίδζα μνβάκςζδ».  
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ηδηα βζαηί δ βεζημκζά ιμο ήηακ ημ άκηνμ αοηήξ ηδξ ηαηαζηάζεςξ», ιαξ θέεζ μ Β. 

Φςηάξ πμο έιεκε εηεί. Ώνπζηά δ μνβάκςζδ αζπμθήεδηε ιε ημ θθέβμκ επζζζηζζηζηυ 

γήηδια ηαζ ιε πνμηδνφλεζξ ηαθμφζε ημκ πθδεοζιυ κα ακηζζηαεεί ζηδκ επίηαλδ 

ηςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ, ζηδ ιαφνδ αβμνά ηαζ κα λεηζκήζεζ εεκζηυ αβχκα ηαηά 

ηςκ ηαηαηηδηχκ. ιςξ, δ ακηίδναζδ ηςκ Εηαθχκ ήηακ άιεζδ ηαζ ηα ζηεθέπδ ηδξ 

μνβάκςζδξ απμθάζζζακ κα πενάζμοκ ζηδκ πανακμιία. Ηίβμ ιεηά ένπεηαζ απυ ηδκ 

Ώεήκα ημ ζηέθεπμξ ημο ηυιιαημξ Ζ.Φανιάηδξ βζα κα μνβακχζεζ ηαθφηενα ηδκ 

ημιιαηζηή μιάδα1.  

Δ πνχηδ εαιζηή μνβάκςζδ ηδξ ΏπαΎαξ ζδνφεδηε ζηδκ Μάηνα, ημκ Αεηέιανζμ 

ημο ΄41, πςνίξ ηδκ ζοιιεημπή ακηζπνμζχπςκ δελζχκ ή ηεκηνχςκ ημιιάηςκ. Ώ-

κάιεζα ζηα ζηεθέπδ ηδξ μ Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ , πνυεδνμξ ηδξ Μακεθθήκζαξ Έ-

κςζδξ Βθέδνςκ Ώλζςιαηζηχκ, ηδξ μπμίαξ πμθθά ιέθδ ζηεθέπςζακ ημκ ΒΗΏΞ. Οαο-

ηυπνμκα, ζδνφεδηε ηαζ ημ ΒΏΘ βοκαζηχκ ζε δζάθμνεξ παηνζκέξ ζοκμζηίεξ  ηαζ θίβμ 

ανβυηενα ημ ΒΏΘ Ιέςκ. Ξηδκ Ώζβζαθεία, ιε ηδκ ειθάκζζδ ημο ΒΏΘ ημ θεζκυπςνμ 

ημο ΄42, ζημνπίζηδηακ πνμηδνφλεζξ ακεαάγμκηαξ ημ δεζηυ ηςκ πμθζηχκ2.  

 

Β. ΝΟΓΑΛΥΠΔΠ ΔΜΑΟΡΥΚΔΛΔΠ ΑΞΝ ΡΝ ΔΑΚ 

Ώοηυ πμο έηακε ημ ΒΏΘ κα είκαζ πνςημπμνζαηυ ηαζ ημο έδςζε ημ πνμαά-

δζζια ζε ζπέζδ ιε ηζξ άθθεξ ακηζζηαζζαηέξ μνβακχζεζξ ήηακ ημ εκδζαθένμκ πμο 

έδεζλε βζα υθεξ ηζξ μιάδεξ ημο πθδεοζιμφ ηαζ δ εκενβή πανμοζία ημο ζε υθεξ ηζξ 

εηθάκζεζξ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ3. Θε ημκ ηνυπμ αοηυ ήηακ εοημθυηενμ κα πνμζεβ-

βίζεζ ημκ απθυ πμθίηδ, ηαεχξ έκζςεε υηζ δ μνβάκςζδ δεκ αζπμθείηαζ ιυκμ ιε ηδκ 

εηδίςλδ ηςκ ηαηαηηδηχκ, αθθά εκδζαθένεηαζ ηαζ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ γςήξ ημο. Γζ 

αοηυ ηαζ ακαπηφπεδηε έκα πθήεμξ άθθςκ μνβακχζεςκ ελανηχιεκςκ απυ ημ ΒΏΘ 

ηαζ οπμηαηαζηάεδηακ, ζηζξ πενζμπέξ υπμο επζηνάηδζε, μζ εεζιμί εκυξ ηνάημοξ  βζα 

πμθθά πνυκζα απυκημξ απυ ηα πνμαθήιαηα ημο πμθίηδ.  

 

α. Δζληθή Ξαλειιαδηθή Νξγάλσζε Λέσλ  (ΔΞΝΛ) 

Ομκ Φεανμοάνζμ ημο ΄43 ζδνφεδηε δ ΒΜΛΙ (Βεκζηή Μακεθθαδζηή Λνβάκςζδ 

Ιέςκ), δ μνβάκςζδ ημο ΒΏΘ πμο απεοεοκυηακ ζημ πζμ γςκηακυ ηαζ επακαζηαηζηυ 

ημιιάηζ ημο πθδεοζιμφ, ημοξ κέμοξ. Ξηδκ Μάηνα δ μνβάκςζδ ελαπθχκεηαζ ημκ 

Ώπνίθζμ ημο ίδζμο πνυκμο ιε ζηυπμ κα δδιζμονβήζεζ μνβακχζεζξ ζε υθμ ημ κμιυ 

                                           
1 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 97-8. 
2 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 99-100 - Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 61. 
3 Λ ζζημνζηυξ Ι. Ξαμνχκμξ, μ μπμίμξ οπήνλε ηαζ μ ίδζμξ ιέθμξ ημο ΒΏΘ-ΒΗΏΞ, ζημοξ θυβμοξ ελάπθς-

ζδξ ημο ΒΏΘ πνμζεέηεζ υηζ ζοκηέθεζε ημ πνυβναιια ηαζ δ δνάζδ ημο, πμο ακηαπμηνίκμκηακ ζηα αζ-

ηήιαηα ηδξ πθεζμκυηδηαξ ηςκ θασηχκ ηαζ ιζηνμαζηζηχκ ζηνςιάηςκ ηαζ υηζ πμθζηζημπμίδζε ημκ αβνμηζ-
ηυ ηυζιμ, απμιαηνφκμκηαξ ηζξ ιενίδεξ αοηέξ ημο πθδεοζιμφ απυ ηα παθζά ηυιιαηα. Ι.  Ξαμνχκμξ, 

(1987), ζ. 352.   
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ΏπαΎαξ, ιε «εεκζημαπεθεοεενςηζημφξ ηαζ ζμζζαθζζηζημφξ ημζκςκζημφξ ζηυπμοξ». 

Ομ ηαθμηαίνζ ημο ΄44 δ ΒΜΛΙ ΏπαΎαξ πςνίζηδηε βζα μνβακςηζημφξ θυβμοξ ζε δφμ 

ηιήιαηα: ηδξ Μάηναξ ηαζ ηδξ Ώζβζαθείαξ – Ζαθαανφηςκ1. Μενζζζυηενα ζημζπεία βζα 

ημ παναηηήνα ηαζ ηδ δνάζδ ηδξ ΒΜΛΙ ακαθένμκηαζ ζημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ ενβα-

ζίαξ, ζημ ηεθάθαζμ «Θαεδηέξ ηαζ Ώκηίζηαζδ». 

 

β. Δζληθή Αιιειεγγύε  (ΔΑ) 

Ομκ ημζκςκζηυ νυθμ είπε ακαθάαεζ ηονίςξ δ βοκαζηεία μνβάκςζδ «Βεκζηή 

Ώθθδθεββφδ» (ΒΏ). Εδνφεδηε ημκ Θάζμ ημο 1941, ςξ δ ακενςπζζηζηή μνβάκςζδ 

ημο ΒΏΘ πμο είπε ζηυπμ ηδκ «πενίεαθρδ, πνμζηαζία ηαζ οπενάζπζζδ ηςκ εοιά-

ηςκ ημο εεκζημαπεθεοεενςηζημφ αβχκα ηαζ ηςκ αβςκζζηχκ ημο», πςνίξ δζάηνζζδ 

θφθμο, εεκζηυηδηαξ, πμθζηζηχκ ή ενδζηεοηζηχκ πεπμζεήζεςκ. Ξηεθεπςιέκδ ηονί-

ςξ απυ βοκαίηεξ, δ «Βεκζηή Ώθθδθεββφδ» πανείπε ηάεε είδμοξ αμήεεζα, ζημοξ ακ-

ηάνηεξ, ημο αμοκμφ ηαζ ηδξ πυθδξ, ηαζ ζηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ, ιε επζζηέρεζξ ηαζ 

πανμπή οθζηήξ εκίζποζδξ, ζε ηναοιαηίεξ, εφιαηα ημο ακηζζηαζζαημφ αβχκα ηαζ 

θοθαηζζιέκμοξ βζα ακηζζηαζζαηή δνάζδ. ΐμδεμί ζημ ένβμ ηςκ βοκαζηχκ ηδξ  ΒΏ, 

ηα αεηυπμοθα ηαζ μζ κέμζ ηδξ ΒΜΛΙ2. 

Ξηδκ Μάηνα πνςημειθακίζηδηε ιε έκα ένακμ οπέν ηδξ μνβάκςζδξ ηζ απυ 

ηυηε ελαπθχεδηε ναβδαία, ζφιθςκα ιε ηζξ εαιζηέξ ιανηονίεξ. Λζ  βοκαίηεξ ηδξ ΒΏ 

επζζηέπημκηακ ηαζ εκίζποακ, οθζηά ηαζ δεζηά, εφιαηα ηςκ Γενιακχκ, εκχ, ιε δζα-

αήιαηά ημοξ ζημ Ιμιάνπδ, ηαηάθενακ κα απμθοθαηζζημφκ ανηεημί θοθαηζζιέκμζ. 

Ίδνοζακ εζδζηυ θανιαηεοηζηυ ηιήια βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ ακηανηχκ  

ηαζ ζοβηνυηδζακ επζηνμπέξ απυ βζαηνμφξ ηαζ κμζμηυιεξ βζα ημκ ίδζμ θυβμ. Γζα κα 

ηαηαπμθειδεεί δ ιάζηζβα ηδξ οπαίενμο, δ εθμκμζία, δ ΒΏ ίδνοζε θασηά ζαηνεία, 

αηυιδ ηαζ ηάπμζα οπμηοπχδδ κμζμημιεία ζε ηεκηνζηέξ πενζμπέξ ηδξ επανπίαξ 

(Μάηνα, Ώίβζμ, Ζαθάανοηα, Ζ.Ώπαβζά, Ξηνέγμαα ηαζ Θαγέσηα), πμο θεζημονβμφζακ 

ιε ηδκ εεεθμκηζηή πνμζθμνά βζαηνχκ ηαζ κμζμηυιςκ ηδξ μνβάκςζδξ. Ομ κμζμημ-

ιείμ ακηανηχκ ζηδ Ξηνέγμαα θεζημονβμφζε ζημ δδιμηζηυ ημο πςνζμφ ηαζ ήηακ 

πθήνςξ επακδνςιέκμ, υπςξ ιαξ ακαθένεζ μ ακηάνηδξ ΐ. Μνζμκάξ πμο κμζδθεφηδ-

ηε εηεί. 

Ώνβυηενα, υηακ ημοξ ηεθεοηαίμοξ ιήκεξ ηδξ ηαημπήξ μζ δζςηυιεκμζ απυ ημ-

οξ Γενιακμφξ αολήεδηακ πμθφ, δ «Βεκζηή Ώθθδθεββφδ» ημοξ έδζκε ζηέβδ, θαβδ-

ηυ, νμφπα ηαζ θνυκηζγε βζα ηδκ επζζηεοή ηςκ ηαηεζηναιιέκςκ ζπζηζχκ ημοξ. Θε 

δζηή ηδξ πνςημαμοθία ηαηαζηεοάγμκηακ απυ ηεπκίηεξ, ιε εεεθμκηζηή ενβαζία, ηε-

                                           
1 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 100-101 - Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 550. 
2 «Βεκζηή Ώθθδθεββφδ.: ιζα πνμζπάεεζα ηαζ έκαξ άεθμξ», (1945), ζ. 15, 21 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, 

(1964), η. Α΄, ζ. 370. 
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ναιίδζα ηαζ παναδίδμκηακ ζηα ηαιέκα πςνζά ηδξ Ραθακδνίηζαξ ηαζ Ξπμδζάκςκ, 

εκχ μζ ίδζεξ μζ Ώθθδθεββοήηζζζεξ δδιζμονβμφζακ ζοκενβεία πμο ηαηαζηεφαγακ 

παπμφηζζα βζα ηα εφιαηα ημο πμθέιμο. Ώκαθένεηαζ υηζ δεηάδεξ πζθζάδεξ εφιαηα 

ηςκ Γενιακχκ αμδεήεδηακ ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ απυ ηδκ ΒΏ.  Ξημ Ώίβζμ ηαζ ηδκ 

επανπία μζ αθθδθεββοίηζζζεξ αμδεμφζακ ημοξ ακηάνηεξ ιεηαθένμκηάξ ημοξ ηνυ-

θζια, πθέκμκηαξ ηα νμφπα ημοξ, πενζεάθπμκηαξ υζμοξ ήηακ άννςζημζ, εκχ αμή-

εδζακ ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ ηαζ ημοξ πονμπαεείξ ηςκ Ζαθαανφηςκ . Δ Ώζβζχηζζζα 

Μ. Θπζκανδμπμφθμο ήηακ ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ ζημ Ζεκηνζηυ Ξοιαμφθζμ ηδξ ΒΏ. 

πςξ ηαζ μζ άθθεξ μνβακχζεζξ ημο ΒΏΘ, δ ΒΏ ελέδζδε ηδ δζηή ηδξ εθδιενίδα, ηδκ 

«Θάκα ημο θαμφ»1.  

 

γ. Δπηκειεηεία ηνπ αληάξηε (ΔΡΑ) 

Ομκ ακεθμδζαζιυ ηςκ ακηανηχκ ζε είδδ πνχηδξ ακάβηδξ είπε ακαθάαεζ ιζα 

άθθδ μνβάκςζδ ημο ΒΏΘ. Δ ακάβηδ ηδξ μνβάκςζδξ αοηήξ πνμέηορε υηακ ημ ακ-

ηάνηζημ ελαπθχεδηε ηαζ έβζκε πμθοπθδεέζηενμ. Βπεζδή μζ ημπζηέξ μνβακχζεζξ ημο 

ΒΏΘ δεκ ιπμνμφζακ κα ακηζιεηςπίζμοκ ηζξ αολδιέκεξ απαζηήζεζξ πμο πνμέηορακ 

ζε ηνυθζια ηαζ άθθα αβαεά, ίδνοζακ, ημ Θάνηζμ ημο ΄43, ηδκ «Βπζιεθδηεία ημο 

ακηάνηδ» (ΒΟΏ). Ώοηή θνυκηζγε βζα ηδκ πνμιήεεζά ημοξ ζε ηνυθζια, γδηχκηαξ, ζε 

ιζηνέξ πμζυηδηεξ, πνμζθμνέξ απυ ημοξ πςνζημφξ, εκχ, ζφιθςκα ιε ηδ ιανηονία 

ημο ΐ. ΐεθυπμοθμο, έκα ιένμξ ηςκ ηνμθίιςκ έζηεθκε ηαζ ζηδκ μζημβέκεζα ημο ακ-

ηάνηδ. Ώπυ έββναθμ ημο ανπείμο ημο 12μο Ξοκη/ημξ βκςνίγμοιε υηζ πνεζάγμκηακ 

άημια δεζηά ηαζ εββνάιιαηα βζα ηδκ είζπναλδ ηςκ πνμζθμνχκ, εκχ απυ ημ αζαθίμ 

εζυδςκ-ελυδςκ πνμηφπηεζ υηζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ εζυδςκ πνμενπυηακ απυ 

ελανβφνςζδ αββθζηχκ θζνχκ ηαζ υηζ ηα έλμδα αθμνμφζακ ζε ηαεδιενζκά είδδ 

(θαβδηυ, ηζζβάνα, αναφθεξ ηθπ.) .   

Λζ πνμζθμνέξ, υπςξ οπμζηδνίγμοκ μζ εαιζηέξ πδβέξ, ήηακ εεεθμκηζηέξ ηαζ 

μζ πςνζημί ηζξ έδζκακ ιε εοπανίζηδζδ, αθμφ πάνδ ζηζξ εκένβεζεξ ηςκ ακηανηχκ ε ί-

πακ απαθθαπεεί απυ ηδκ θμνμθμβία ηςκ Εηαθχκ. Βλάθθμο, μζ ακηάνηεξ γδημφζακ 

πνμζθμνέξ απυ πθμφζζμοξ παναβςβμφξ ιυκμ  ηαζ μζ ηοπυκ ηαηαπνήζεζξ, πμο ηα-

ηαββέθθμκηακ, ηζιςνμφκηακ απυ ηα ακηανημδζηεία2.  

Ξε πςνζά ηαζ πυθεζξ οπήνπακ επζηνμπέξ ηδξ μνβάκςζδξ. Λ ακηάνηδξ ΐ. Μνζ-

μκάξ ιαξ εκδιενχκεζ βζα ημ πςξ θεζημονβμφζακ: «Βίπαιε πμθθμφξ ζοκδέζιμοξ. 

Φεφβακε μζ ζφκδεζιμζ ηαζ πδβαίκακε θεν΄εζπείκ απυ ημο Ηυπεζζ ζηδ ΐθαζία ηαζ 

θέβακε:-Θάνεμοκ απυ δς ηνζάκηα ακηάνηεξ. Έπεηε ηάηζ κα θάκε…Ζζ εημίιαγακ ε-

                                           
1 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ. 369-377, 391 - ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 98 – 
Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.47-8 – Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Ρ. Νμφπα. 
2 Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 347-8 – ΒΗΕΏ, ανπείμ 12μο Ξοκη/ημξ, Φ. 11. 
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ηεί ηίπμηα θαηέξ, ηίπμηα νεαίεζα, ηέημζα».  

 

Βπζιεθδηεία ημο ακηάνηδ (απυ ημ θςημβναθζηυ ανπείμ ημο ΏΞΖΕ)  

Ξηδκ επανπία Ώζβζαθείαξ δεκ εθανιυζηδηε δ οπμπνεςηζηή εζζθμνά ημο 10% 

πμο ίζποε αθθμφ, αθθά μζ πςνζημί ηαθμφκηακ κα δχζμοκ ακάθμβα ιε ηζξ δοκαηυ-

ηδηέξ ημοξ, εκχ μζ θηςπμί δεκ έδζκακ ηαευθμο. Λ ηνυπμξ αοηυξ αμήεδζε χζηε κα 

ιδκ οπάνλμοκ ακηζδνάζεζξ μφηε απυ ημοξ πςνζημφξ, μφηε απυ ημοξ επαββεθιαηίεξ 

ηδξ πενζμπήξ. Εδζαίηενα ημκίγεηαζ δ ζοκεζζθμνά ημο δήιανπμο ηδξ πυθδξ Ξαηεθ-

θανυπμοθμο1.   

 Σζηυζμ, δεκ παφμοκ ηζ εδχ κα οπάνπμοκ ηαηαββεθίεξ βζα θαζκυιεκα ηα-

ηαπνήζεςκ. Ζαη΄ανπήκ, δελζέξ πδβέξ αιθζζαδημφκ ημ δζηαίςια ημο ΒΏΘ κα γδηά 

εκίζποζδ απυ ημοξ πςνζημφξ, βζαηί  έπαζνκε πνήιαηα απυ ημοξ Άββθμοξ πνμηεζιέ-

κμο κα ιδκ απαζηεί αμήεεζα απυ ημκ πθδεοζιυ. Λζ ακηάνηεξ, υιςξ, έπαζνκακ ηαζ 

ηδκ αββθζηή αμήεεζα ηαζ εζζθμνέξ απυ ημοξ πςνζημφξ  ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ2. Β-

πζπθέμκ, δζαηοπχκμκηαζ ιζα ζεζνά απυ ηαηδβμνίεξ βζα ημκ ηνυπμ πμο απμζπμφζε μ 

ΒΗΏΞ ηνυθζια ηαζ άθθα είδδ απυ ηα πςνζά, ηζξ μπμίεξ εα ελεηάζμοιε δζελμδζηά 

ζημ ηεθάθαζμ πμο ακαθένεηαζ ζηζξ ζπέζεζξ ηςκ ακηανηχκ ιε ημκ πθδεοζιυ. 

 

δ. Νξγάλσζε Ξξνζηαζίαο Ιατθνύ Αγώλα  (ΝΞΙΑ) 

Θία δζαθμνεηζημφ παναηηήνα μνβάκςζδ ημο ΒΏΘ, πμο δεκ ηφπαζκε βεκζηήξ 

απμδμπήξ αηυια ηαζ ακάιεζα ζημοξ  οπμζηδνζηηέξ ημο, ήηακ δ ΛΜΗΏ (Λνβάκςζδ 

Μνμζηαζίαξ Ηασημφ Ώβχκα). Ξηυπμ ηδξ είπε ηδκ ηζιςνία ηςκ ηάεε είδμοξ «πνμδμ-

ηχκ» (ηαβιαηαζθαθζηχκ, ζοκενβαηχκ ηςκ Γενιακχκ) πνμέααζκε υιςξ ηαζ ζε θυ-

κμοξ ηαζ ζοθθήρεζξ ακηζπάθςκ ημο εαιζημφ ηζκήιαημξ. Λζ οπυδζημζ πμο ζοθθάιαα-

                                           
1 Γ. Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 352-3. 
2 Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 42-43. 
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κε ηθείκμκηακ ζε ζηναηυπεδα πμο δδιζμονβήεδηακ ζημ Ζμφιακζ Ονζηαίαξ, ζημ Ξζ-

βμφκζ Ζαθαανφηςκ ηαζ άθθεξ μνεζκέξ πενζμπέξ υπμο ηονζανπμφζε μ ΒΗΏΞ. Βηεί ο-

θίζηακημ ααζακζζηήνζα ή ηαζ εηηεθμφκηακ, υπςξ ιανηονμφκ αηυιδ ηαζ θζθμεαιζ-

ηέξ πδβέξ. Λ Άββθμξ Ξηήαεκξ ηδξ Αζαζοιιαπζηήξ Ώπμζημθήξ ηδκ πανμιμζάγεζ ιε 

ηα βενιακζηά «SS» ςξ πνμξ ηζξ ιεευδμοξ πμο πνδζζιμπμζμφζε, ακ ηαζ δ οπμηείιε-

κδ ζημοξ Γενιακμφξ πνμπαβάκδα ημο παηνζκμφ ηφπμο ηδκ ειθακίγεζ ςξ ελμπθζζ-

ιέκδ απυ ημοξ Άββθμοξ. Δ ηεθεοηαία, οπεναάθθμκηαξ βζα εοκυδημοξ θυβμοξ, πα-

νμοζζάγεζ μιζθία ημο ΐεθμοπζχηδ ζηδκ μπμία πνμεζδμπμζεί υηζ υζμζ δεκ ενβάγμκηαζ 

ιε ηάεε ιέζμ οπέν ημο ημιιμοκζζιμφ εα ζοθθαιαάκμκηαζ απυ ηδκ ΛΜΗΏ ηαζ εα 

εηηεθμφκηαζ επί ηυπμο, πςνίξ δίηδ1. Σζηυζμ, δ επζηέκηνςζδ ηδξ επζηνζηζηήξ πνμ-

παβάκδαξ πνμξ ηδκ ΛΜΗΏ δείπκεζ υηζ ηαζ δ ακηίπαθδ πθεονά ήηακ εκήιενδ βζα ηδκ 

δοζανέζηεζα πμο πνμηαθμφζακ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ μνβάκςζδξ.  

Λ Ώ. Μνζμκάξ ηδκ παναηηδνίγεζ «ηνάημξ εκ ηνάηεζ». «Ήηακ θμαενή μνβά-

κςζδ ημο ΒΏΘ, δεκ ήηακ απθυ πνάβια. Ώοημί πήνακ εκημθή εα  πάηε κα εηηεθέζε-

ηε ημκ Ώκηχκδ ημκ Μνζμκά», ιαξ θέεζ. Λ Ξ. Αεθδζπδθζυπμοθμξ οπμζηδνίγεζ υηζ 

οπήνπακ ζοκενβάηεξ ηδξ ΛΜΗΏ ζηζξ πυθεζξ, μζ μπμίμζ έζηεθκακ ζημοξ ακηάνηεξ ηα 

μκυιαηα ιαοναβμνζηχκ, ζοκενβαηχκ ηςκ Γενιακχκ ή ηαβιαηαζθαθζηχκ. Λζ ηζις-

νίεξ ήηακ αοζηδνέξ. Έκαξ είπε ηαηαδζηαζηεί ζε εάκαημ «ελ ατπκίαξ» 2.  

 

ε. Διιεληθόο Ιατθόο Απειεπζεξσηηθόο Πηξαηόο (ΔΙΑΠ) 

Λ ακηάνηζημξ ζηναηυξ ημο ΒΏΘ ήηακ μ ΒΗΏΞ (Βθθδκζηυξ Ηασηυξ Ώπεθεοεε-

νςηζηυξ Ξηναηυξ), πμο απμηεθμφζε ηαζ ηδκ πμθοανζειυηενδ εθθδκζηή ακηάνηζηδ 

δφκαιδ. Δ μνβάκςζδ ηαζ δ δνάζδ ημο εα ιαξ απαζπμθήζεζ ανβυηενα. Μανάθθδθα 

πνμξ ημκ ηαηηζηυ ζηναηυ ημο ΒΗΏΞ οπήνπε ηαζ μ εθεδνζηυξ. Ώπμηεθμφκηακ απυ 

απθμφξ πςνζημφξ πμο ζε πενίπηςζδ ακάβηδξ ζοιιεηείπακ ζημκ αβχκα ακαθαιαά-

κμκηαξ επζηίκδοκεξ απμζημθέξ ή ιαγί ιε ημοξ ακηάνηεξ έπαζνκακ ιένμξ ζε ιάπεξ 

ηαζ ζαιπμηάγ ηαηά ημο επενμφ. Ήηακ μνβακςιέκμζ ζε ηιήιαηα ηαζ δ δνάζδ ημοξ 

πενζβνάθεηαζ ςξ εκηοπςζζαηή ζηα απμηεθέζιαηά ηδξ 3.  

Δ ζοιιεημπή ηςκ πμθζηχκ ζημκ εθεδνζηυ ΒΗΏΞ δεκ πνέπεζ κα ήηακ, πάκηα 

ημοθάπζζημκ, πνμαζνεηζηή. Ξημ πςνζυ Ηευκηζμ, θίβμ πνζκ ηδκ πενίθδιδ ιάπδ, μζ 

ακηάνηεξ πμο είπακ εβηαηαζηαεεί εηεί «έαβαγακ θοθάηζα ηέζζενεζξ -ηέζζενεζξ 

θνμονμφξ έλς απ΄ημ πςνζυ, υηακ δμοκ κα εζδμπμζήζμοκ», εοιμφκηαζ μζ ηάημζημζ. 

Ξε έββναθμ ημο εθεδνζημφ Ξοκη/ημξ Ζαθαανφηςκ ηαθμφκηαζ  ζε πμθζηζηή επζζηνά-

                                           
1 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ.  160-161 - X. Θάβεν, (2003), ζ. 206-7 – εθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 183, 2-

8-44. 
2 Γ. Μνζυαμθμξ, (2007), ζ. 147. 
3 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 334-337. 
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ηεοζδ υθμζ μζ άκδνεξ ηδξ επανπίαξ Ζαθαανφηςκ δθζηίαξ  18-50 εηχκ, μζ μπμίμζ ακά 

ηνεζξ–ηέζζενεζξ εα ανίζημκηαζ ζε επζθοθαηή βζα οπδνεζία ιυθζξ πανμοζζαζηεί α-

κάβηδ ηαζ εα εθέβπμοκ ηζξ άδεζεξ ηςκ δζενπυιεκςκ απ΄ηδκ πενζμπή. Ξε πενίπηςζδ 

ιεηαηίκδζδξ επενζηχκ ζηναηεοιάηςκ ημπμεεημφκηαζ θνμονμί ζε ηαεμνζζιέκα 

θοθάηζα. Σζηυζμ, υπμζμξ ανκμφκηακ ηδ ζηνάηεοζδ μδδβμφκηακ ζε ζηναηυπεδμ  ιε 

ζοκμδεοηζηέξ ηαηαεέζεζξ πμο αεααίςκακ ηδκ άνκδζή ημο ηαζ παναπέιπμκηακ ζε 

ζηναημδζηείμ ημο εθεδνζημφ Ξοκη/ημξ. Ζάεε Ζονζαηή μ μιαδάνπδξ ημο εθεδνζημφ 

ΒΗΏΞ οπμπνεμφκηακ κα ζοβηεκηνχκεζ ηδκ μιάδα ημο βζα εηβφικαζδ. Ξε μν ζζιέκεξ 

πενζπηχζεζξ μ εθεδνζηυξ ΒΗΏΞ πνέπεζ κα εηηεθμφζε ηαζ αζηοκμιζηά ηαεήημκηα1. 

 

 

Έββναθμ ημο εθεδνζημφ ζοκη/ημξ Ζαθαανφηςκ πενί επζζηναηεφζεςξ υθςκ ηςκ 

ακδνχκ ηδξ επανπίαξ (απυ ημ πνμζςπζηυ ανπείμ Μ. Νμδάηδ)  

Ξοκμιζθδηέξ ιαξ ανκμφκηαζ υηζ βζκυηακ ελακαβηαζηζηή ζηναημθυβδζδ ζημκ 

ΒΗΏΞ. Λ Ι. Ώκαζηαζυπμοθμξ, παθζυξ ακηάνηδξ, είκαζ ηαηδβμνδιαηζηυξ: «Βίπε εθε-

οεενία, δεκ ήηακ αοηυ πμο θέκε υηζ επίεγε κα βναθηεί ζημκ ΒΗΏΞ» Ζαζ δζηαζμθμβε-

ί: «Γζαηί, ακ αοηυξ πζεγυηακ κα ιπεζ, βζα πμζμ θυβμ εε κα πμθειήζεζ, αξ οπμεέζμ-

οιε. Ζαζ δεκ εάηακ έκαξ. Άια πζέζς εβχ ημ πςνζυ, δέηα πςνζά, ζηα δέηα πςνζά 

εα αβάθς πεκήκηα ακενχπμοξ. Ζαζ βζ αοηυ μ ΒΗΏΞ δεκ είπε πεκηαηυζζεξ πζθζάδεξ 

                                           
1 Μνμζςπζηυ ανπείμ Μ. Νμδάηδ, Βθεδνζηυ Ξοκη/ια Ζαθαανφηςκ.  
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ζηναηζχηεξ ή δζαηυζζεξ ή ηναηυζζεξ. Βίπε έκα ιζηνυ ανζειυ, βφνς ζηζξ 80-90 πζθζ-

άδεξ. …Βηείκμκ πμο πζέγεζξ είκαζ αδφκαημ κα ηάκεζ αοηυ πμο θέεζ ημ ΒΗΏΞ» . Θαγί 

ημο ζοιθςκεί ηαζ μ Β. Φςηάξ, επίζδξ ακηάνηδξ: «Θυκμζ ημοξ λεηζκάβακε ηζ εν-

πυκημοζακ ζημ ακηάνηζημ». Ομ ίδζμ οπμζηδνίγεζ ηαζ μ ΐ. Θακευπμοθμξ απυ πνμ-

ζςπζηή ημο ειπεζνία. Ώκ ηαζ ημο έβζκε πνυηαζδ, δεκ ηαηαηάπηδηε ζημκ ΒΗΏΞ, βζα-

ηί δεκ ήεεθε κα «ιπθεπηεί». «πζ, κμιίγς υηζ δεκ ελακαβηάγμκηακ. Λζ ημοιπάνμζ 

ιμο ιμφ έθεβακ κα πάς βζα κα ιε πνμζηαηέρμοκ, βζα κα ιδ ιπς ζηα ηάβιαηα 

αζθαθείαξ (είπε ιάεεζ υηζ επνυηεζημ κα ημκ ηαθέζμοκ), βζαηί έηζζ εα ανζζηυιμοκα 

ηαζ εηηεεεζιέκμξ». Λ ΐ. Μνζυαμθμξ δζαρεφδεζ ηζξ ηαηδβμνίεξ πενί ελακαβηαζιμφ 

θένκμκηαξ ςξ απυδεζλδ ηδκ ζπεδυκ ιαγζηή ζοιιεημπή ζημ ΒΏΘ-ΒΗΏΞ: «Βηείκμ 

πμο πνοηάκεοε ήηακ δ ηαεμθζηυηδηα ζηδ ζοιιεημπή ζηδκ Βεκζηή Ώκηίζηαζδ, ιε 

ηάεε ηνυπμ, βζα ηδκ απεθεοεένςζδ, αθθά ηαζ μ ηνυπμξ, δ ζηθδνή ηαημπή, ζδζαίη ε-

να απυ ιένμοξ ηςκ Γενιακχκ, βζαηί εκ ης ιεηαλφ δ Εηαθία παναδυεδηε ημ 1943, 

ηζ αοηυ ακαπηένςζε ημ δεζηυ ημο ηυζιμο ηαζ ηδκ εεεθμφζζα έλμδμ ηςκ ζοιπαη-

νζςηχκ ιαξ, ηδ ζοιιεημπή ημοξ, υπζ ιμκάπα ζημκ έκμπθμ αβχκα αθθά ηαζ ζ΄υθεξ 

ηζξ άθθεξ μνβακχζεζξ ημο ΒΗΏΞ». Ώκαθένεηαζ, ιάθζζηα, ζηδκ αοευνιδηδ ζοιιε-

ημπή ηςκ εθεδνμεθαζζηχκ, πμθθμί απυ ημοξ μπμίμοξ, επεζδή δεκ είπακ κα ημοξ 

δχζμοκ υπθα μζ ακηάνηεξ, πήβαζκακ κα ηαηαηαπημφκ ιε ηοκδβεηζηά υπθα ή ημοξ 

παθζμφξ βηνάδεξ. Ομ ίδζμ οπμζηδνίγμοκ ηαζ μζ ηάημζημζ ημο Ηεμκηίμο πμο ζοκμι ί-

θδζακ ιαγί ιαξ: «πζ, δεκ ακαβηάγακε ηακέκακ. Ώπυ ιυκμζ ημοξ πδβαίκακε. Βίπακε 

πάεζ απ΄ημ πςνζυ ιαξ ακηάνηεξ, εεεθμκηέξ…πμθθμί, πμθθμί». 

Ώκηίεεηα δ Βαναζμπαηνζκή Ώ. ΐεθέθθδ ακαθένεζ υηζ μζ δφμ ημοκζάδμζ ηδξ (μ 

έκαξ ακήηε ζε «δελζά» μνβάκςζδ ηαζ ζοκενβαγυηακ ιε Άββθμοξ ηδξ ΞΘΏ) πζέγμκ-

ηακ απ΄ημκ ΒΗΏΞ κα πνμζπςνήζμοκ ζ΄αοηυκ: «Ένπμκηακ ζημ πςνζυ ηαζ θέβακε 

ζημοξ ημοκζάδμοξ ιμο. Ιανεείηε ιαγί ιαξ, κα  πάιε κα πμθειήζμοιε. Ζαζ θέεζ μ 

ημοκζάδμξ ιμο: -Ββχ δεκ είιαζ μφηε ακηάνηδξ, μφηε ηίπμηα. Ββχ είιαζ εδχ πένα 

βζα κα ηνοθηχ απ΄ημοξ Γενιακμφξ. Ομκ επήνακε ηζ αοηυκ ηαζ ημκ ιζηνυ ηαζ ημοξ 

πήνακε ζηα αμοκά ζηα Ζαθάανοηα…Ομκ άκηνα ιμο δεκ ημκ πήνακε…, βζαηί ηνα-

ημφζε ημ ιςνυ ζηδ ζηάθα ζηα βυκαηά ημο ηαζ ημκ θοπδεήηακε».  Ομ ίδζμ οπμζηδ-

νίγεζ ηαζ μ Ι. Μαπαεεμδχνμο, μ μπμίμξ ζζπονίγεηαζ υηζ μ ίδζμξ ηαζ πμθθμί άθθμζ 

απ΄ημ πςνζυ ημο ηαηαηάβδηακ ζηα ηάβιαηα επεζδή θμαμφκηακ ηζξ επζπηχζεζξ πμο 

εα είπε δ άνκδζή ημοξ κα βίκμοκ ακηάνηεξ1.  

Βπμιέκςξ, δ ελακαβηαζηζηή ζηνάηεοζδ πνέπεζ κα ίζποε ηαηά πενίπηςζδ. 

Ξίβμονα, ημκ πνχημ ηαζνυ δδιζμονβίαξ ημο ακηάνηζημο δ πνμζπχνδζδ ήηακ εεε-

θμκηζηή. Θεηά ηδκ ακάπηολή ημο, υιςξ, μζ αολακυιεκεξ ακάβηεξ πμο δδιζμονβμφ-

                                           
1 Γ. Μνζυαμθμξ, (2007), ζ. 144-5. 
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ζε μ ζηναηζςηζηυξ έθεβπμξ ζε μθμέκα ηαζ εονφηενδ πενζμπή, ηαεχξ ηαζ δ ακάβηδ 

ακηζιεηχπζζδξ υπζ πζα ηςκ Εηαθχκ αθθά ηςκ ειπεζνμπυθειςκ Γενιακχκ ηαζ ηςκ 

ζοκενβαηχκ ημοξ ηαβιαηαζθαθζηχκ, πζεακυκ κα πνμηάθεζακ άζηδζδ πίεζδξ βζα 

ηαηάηαλδ. Μάκηςξ, μ ελακαβηαζιυξ πνέπεζ αθμνμφζε ημκ εθεδνζηυ ΒΗΏΞ, πμο θε-

ζημονβμφζε επζημονζηά ηαζ βζα ημκ μπμίμ οπάνπεζ ηαζ δ ζπεηζηή ιανηονία, εκχ βζα 

ηα ηαηηζηά ηιήιαηα ήηακ ιάθθμκ δφζημθμ κα εθανιμζηεί. Ξ΄αοηή ηδ δζαθμνά 

μθείθεηαζ πζεακυηαηα δ δζάζηαζδ απυρεςκ πμο ακαθέναιε.  

Λζ ανζειμί ηςκ ακηανηχκ ημο ΒΗΏΞ απμδεζηκφμοκ  πυζμ ακάβηδ είπε απυ 

ημκ εθεδνζηυ ζηναηυ. Ομ ηάβια ηςκ Ζαθαανφηςκ, ζφιθςκα ιε ημκ ακηάνηδ Ρ. 

Φενθεθή, απμηεθμφζακ 120 ακηάνηεξ. Άθθμζ 140 ήηακ ημ Οάβια Ώζβζαθείαξ ηαζ 60 

απμηεθμφζακ ημ Ώνπδβείμ. Ομ 6μ Ξφκηαβια ζηδκ Ζυνζκεμ ανζειμφζε βφνς ζημοξ 

200 ακηάνηεξ. Μςξ εα ιπμνμφζακ αοημί κα ακηαπελέθεμοκ , υπζ ιυκμ ζηα ηαεανά 

ζηναηζςηζηά ηαεήημκηα, αθθά ηαζ ζηδ θνμφνδζδ ηδξ μθμέκα ηαζ αολακυιεκδξ ε-

θεφεενδξ πενζμπήξ, ηδκ ηαηαζημπεία ημο επενμφ, ηδκ αζηοκυιεοζδ ηςκ ακηζθνμ-

κμφκηςκ, ηδκ επάκδνςζδ ηςκ δζαθυνςκ επζηνμπχκ; 

Έκα άθθμ πνυαθδια πμο ζοκακημφζε μ ΒΗΏΞ, εηηυξ απυ ηδκ έθθεζρδ επαβ-

βεθιαηζχκ ζηναηζςηζηχκ ζηδκ μπμία εα ακαθενεμφιε ανβυηενα, είκαζ ηδξ απεζν ί-

αξ ηςκ ζηναηζςηχκ ημο. Λ Ρ. Φενθεθήξ πμο πήβε ζημκ ΒΗΏΞ απυ είημζζ πνμκχκ 

ιαξ θέεζ: «Βπνμηζιμφζακ ημοξ άκηνεξ πμο είπακ πενάζεζ απ΄ηδκ Ώθαακία. Ήηακ 

ηαζ ειπεζνμπυθειμζ ηαζ βοικαζιέκμζ. Γζαηί ηα υπθα ήζακ πάνα πμθφ θίβα».  Ομ ηε-

θεοηαίμ, δ έθθεζρδ υπθςκ ηαζ πμθειμθμδίςκ,  ήηακ έκα αηυια ιεβάθμ πνυαθδια 

πμο ζοκακημφζε ζηδκ επάκδνςζδ ηςκ θυπςκ ημο, ηονίςξ  πνζκ ηδκ ζηαθζηή ζοκ-

εδημθυβδζδ. 

Ξημκ ΒΗΏΞ Μεθμπμκκήζμο δεκ οπήνλακ ζοβηνμηδιέκα ηιήιαηα βοκαζηχκ, 

ιάπζια, ζφιθςκα ιε ημκ Ρ. Νμφπα. Ππήνλακ βοκαίηεξ εκζςιαηςιέκεξ ζημκ ΒΗΏΞ 

(βζαηνίκεξ, κμζμηυιεξ). «Ξπάκζα ηαζ πμο έαθεπεξ ηαιζά βοκαίηα ανιαηςιέκδ, αθ-

θά ζοβηνμηδιέκα, υπςξ ήηακε αθθμφ, ιε ηνζιεθή δζμίηδζδ, δεκ οπήνλακ. Ππήνλε 

δ πενίθδιδ θδζηανπίκα Ρακζά, ηδκ μπμία, δοζηοπχξ, ηαηαδχζαιε ειείξ μζ ίδζμζ μζ 

Έθθδκεξ ζημοξ Εηαθμφξ ηαζ ημοξ ελυκηςζακ».    

 

ζη. Διιεληθό Ιατθό Απειεπζεξσηηθό Λαπηηθό  (ΔΙΑΛ) 

Ομ ΒΗΏΙ ήηακ ημ καοηζηυ ηιήια ημο ΒΗΏΞ  ηαζ, ιμθμκυηζ δνμφζε ηαζ κςνί-

ηενα, ζδνφεδηε ηαηά ηα ηέθδ ημο ΄43, ιεηά ηδκ απμπχνδζδ ηςκ Εηαθχκ, αθμφ 

πνμτπυεεζδ βζα ηδκ δδιζμονβία ημο ήηακ δ ηονζανπία ημο ΒΗΏΞ ζ΄έκα αλζυθμβμ 

ιήημξ αηηχκ. Ράνδ ζε αοηυ δζεοημθοκυηακ δ δζαπεναίςζδ έιροπμο ηαζ άροπμο 

οθζημφ (υπθα, είδδ δζαηνμθήξ) απυ ηζξ ζηενεμεθθαδίηζηεξ αηηέξ ζηα πανάθζα ημο 
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Ώζβίμο, ακ ηαζ οπήνπε πάκηα μ θυαμξ ηδξ βενιακζηήξ πενζπυθμο1.  

 

Ξπεδζάβναιια ιε ηζξ εέζεζξ ηςκ βενιακζηχκ δοκάιεςκ ηαζ ημο ΒΗΏΙ (ΒΗΕΏ, Ώνπείμ Δθ. 

Μαπαζηενζυπμοθμο, Φ. 2).  

 

ΒΗΏΙ (ΒΗΕΏ, Ώνπείμ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμο, Φ. 2).  

Λζ ζοκεήηεξ δνάζδξ ηςκ πθμζανίςκ ημο ΒΗΏΙ, υπςξ ηζξ πενζβνάθεζ ζηζξ 

ακαικήζεζξ ημο μ Ο. Θακηγχνμξ, ήηακ πάνα πμθφ δφζημθεξ, αθμφ είπακ κα ακηζ-

ιεηςπίζμοκ ηα ηαπφηαηα ηαζ ζφβπνμκα ελμπθζζιέκα πθμία ημο επενμφ  ηαζ ηδκ έθ-

θεζρδ ιέζςκ. Ώκαβηάγμκηακ κα αμοθζάγμοκ ηαζ κα λεαμοθζάγμοκ ηα ζηάθδ ημοξ 

βζα κα λεθφβμοκ ηδκ ηαηαδίςλδ, ιάγεοακ βζα ηαφζζια πεηνέθαζμ απυ ηζξ θάιπεξ 

ηςκ ζπζηζχκ ηαζ πνδζζιμπμζμφζακ ηαιζκέημ βζα ηδκ πνμεένιακζδ ιδπακχκ ηνζχκ 

ζηαθχκ ιαγί. Γζα ηδκ πνμθφθαλή ημοξ είπε μνβακςεεί δίηηομ θοθαηίςκ, έκα θο-

θάηζμ ζε ηάεε ηάαμ ηαζ ιε ηαπκυ ιεηαδίδμκηακ ημ ζήια δζαδμπζηά. Μανά ηζξ δοζ-

ημθίεξ αοηέξ, δ ελαζνεηζηή ζηακυηδηα ηςκ ιεθχκ ημο ΒΗΏΙ ημο Ζμνζκεζαημφ επέη-

                                           
1 Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 92-3 – Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 437-41 – Ζ. 

Ζονζαηυπμοθμξ (1990), ζ. 125. 
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νερε κα ιδκ οπάνπεζ ηάιιοα απχθεζα, εηηυξ απυ ηνία άημια πμο πκίβδηακ απυ 

θμονημφκα1. 

 

 

 

Θαπδηέξ ημο ΒΗΏΙ (ΒΗΕΏ, Ώνπείμ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμο, Φ. 2).  

Γ. Ζ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΡΝ ΔΑΚ 

Ξηζξ πενζμπέξ πμο ηονζάνπδζε ημ ΒΏΘ,  υπςξ ζοκέαδ ζηδκ επανπία Ζαθαα-

νφηςκ ιεηά ηδκ ιάπδ ζημ Ηευκηζμ, έβζκακ πμθθέξ αθθαβέξ ζηδκ ημζκμηζηή γςή. 

ΐαζζηά υνβακα ηδξ ηναηζηήξ θεζημονβίαξ ακηζηαηαζηάεδηακ απυ άθθα πμο θεζημ-

ονβμφζακ ιε αάζδ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο είπε εέζεζ δ μνβά-

                                           
1 ΒΗΕΏ, ανπείμ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμο, Φ.2. 
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κςζδ. Έηζζ δζαηδνήεδηακ ιε ιζηνέξ αθθαβέξ  ηα ημζκμηζηά ζοιαμφθζα, εκχ θεζημ-

φνβδζακ θασηέξ επζηνμπέξ ιε δζάθμνεξ ανιμδζυηδηεξ: πμθζηζηή επζηνμπή, ζηναηζ-

ςηζηυξ οπεφεοκμξ, εθεδνζηυ ηιήια ΒΗΏΞ, δίηηομ πθδνμθμνζχκ, δίηηομ ζοκδέζ-

ιςκ, οπδνεζία πνμπαβάκδαξ, οπδνεζία εθέβπμο δζενπμιέκςκ (έθεβπε ηζξ ιεηαηζ-

κήζεζξ ηςκ πμθζηχκ εηδίδμκηαξ εζδζηέξ άδεζεξ), οπδνεζία έηδμζδξ ή δζακμιήξ ηφ-

πμο, εκηφπςκ ηθπ., οπδνεζία ηαεμνζζιμφ ηαζ εζζπνάλεςκ θυνμο, ακηανημδζηεία . 

Σζηυζμ, ζφιθςκα ιε ακηίπαθεξ πδβέξ, μζ ανπέξ αοηέξ δεκ αζημφζακ επζννμή 

ζημκ πθδεοζιυ1.  

Δ ημπζηή αοημδζμίηδζδ ακαδζμνβακχεδηε ηαζ πςνίζηδηε ζε πνςημαάειζα 

αοημδζμίηδζδ βζα ηάεε πυθδ ή πςνζυ ηαζ δεοηενμαάειζα, πμο πενζθάιαακε υθδ 

ηδκ επανπία. Οα ημζκμηζηά ζοιαμφθζα ηαζ μζ πνυεδνμζ ηςκ ημζκμηήηςκ, ζηδκ πθε ζ-

μκυηδηά ημοξ, δζαηδνήεδηακ ιε ηδ κέα δζμίηδζδ ημο ΒΏΘ. Λ ηνυπμξ εηθμβήξ ηςκ 

ιεθχκ ημοξ, μ ηνυπμξ θεζημονβίαξ ημοξ, ηαεχξ ηαζ μζ ανιμδζυηδηέξ ημοξ ηαεμν ί-

γμκηακ απυ ημκ «Ζχδζηα Ώοημδζμίηδζδξ ηαζ Ηασηήξ δζηαζμζφκδξ».  Ομ ηονίανπμ υν-

βακμ ηδξ ημζκυηδηαξ ήηακ δ ζοκέθεοζδ ηςκ ηαημίηςκ, ζηδκ μπμία ιεηείπακ άκ-

ηνεξ ηαζ βοκαίηεξ άκς ηςκ δεηαμηηχ εηχκ. Λζ ηάημζημζ ιε εεεθμκηζηή δμοθεζά ηα-

ηαζηεφαγακ δζάθμνα δδιυζζα ένβα2. Λ ΐ. Μνζυαμθμξ ακαθένεζ υηζ έκαξ ανπζηυξ 

ηχδζηαξ αοημδζμίηδζδξ είπε ζοκηαπηεί ιε πνςημαμοθία ημο Άνδ  ΐεθμοπζχηδ ηαζ 

απμηέθεζε ηδ αάζδ βζα ημκ ηχδζηα πμο εθανιυζηδηε ζε υθδ ηδκ Βθθάδα. «Αυεδ-

ηακ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ θεζημονβμφζακ επζηνμπέξ ζε υθδ ηδκ Βθεφεενδ Βθθάδα, πμο 

δζαπεζνίγμκηακ υθα ηα πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηχπζγε μ πθδεοζιυξ ημο ηαζ ήηακ 

απμφζα δ ηοαένκδζδ ηδξ Ώεήκαξ. Ζζ αηυια ηαζ ιέζα ζηζξ οπυ ηαημπή ιεβαθφηενεξ 

πυθεζξ ηαζ ιζηνυηενεξ υπμο οπήνπακε ζηναηεφιαηα ηαημπήξ, ηζ εηεί αηυια θε ζημ-

ονβμφζακ αοηέξ μζ εαιζηέξ μνβακχζεζξ». 

Δ εεχνδζδ ημο ΒΏΘ βζα ημ νυθμ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ είκαζ πνςημ-

πμνζαηή. Λ ημζκμηάνπδξ δεκ είκαζ ημπμηδνδηήξ ηδξ ηοαένκδζδξ, υπςξ παθζά. Ομ 

ηαζκμφνβζμ πμο εζζάβεηαζ, ιε ημ πνυβναιια ημο ΒΏΘ βζα ηδκ Ο.Ώ., είκαζ μ «θασηυξ 

πανάβμκηαξ». Ομ ΒΏΘ εεςνεί ημ εεζιυ «ιεβάθμ ηανθί ζηδκ ακηίδναζδ βζαηί α-

καπηφζζεζ ηδ θασηή ηονζανπία». Ξφιθςκα ιε ημ πνυβναιιά ημο, μ πθδεοζιυξ 

δναζηδνζμπμζείηαζ ζηδκ πμθζηζηή ιέζα απυ ηδκ Ο.Ώ.. Ομ ζηεπηζηυ ημο είκαζ υηζ, ακ 

ζε ηαεέκα απυ ημοξ 5.000 δήιμοξ ηαζ ημζκυηδηεξ ηδξ πχναξ δναζηδνζμπμζδεμφκ 

ζηδκ αοημδζμίηδζδ ηαηά ιέζμ υνμ 10 άημια, αιέζςξ εα πάνμοκ ιένμξ ζηδ δζμ ί-

ηδζδ ηδξ πχναξ 50.000, πμο ιε ηδ ζεζνά ημοξ εα ηζκήζμοκ ημ ζφκμθμ ημο πθδ-

εοζιμφ. Λναιαηίγμκηαζ ηδκ Ο.Ώ. κα ελεθζπηεί ζε ιέζμ ακάπηολδξ ηδξ παναβςβήξ 

ηαζ ηδξ ζοβημζκςκίαξ, ζε ιέζμ πνμζηαζίαξ ηδξ οβείαξ, ηδξ πνυκμζαξ ηαζ ημο πμθζ-

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 493 – Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 266. 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 492-3. 



 367 

ηζζιμφ. ζμ βζα ημοξ εηθεβιέκμοξ άνπμκηεξ ηδξ Ο.Ώ., εα ημοξ αζηείηαζ έθεβπμξ 

απυ ηάης, δδθαδή απυ ηδ θασηή ζοκέθεοζδ ημο πςνζμφ ή ιε δδιμρήθζζια ζηζξ 

πυθεζξ, ηαζ απυ πάκς. Ώκ μζ πμθίηεξ δεκ εβηνίκμοκ ηδ δζμίηδζή ημοξ, ηα ζοιαμφ-

θζα εα παφμκηαζ ηαζ εα βίκμκηαζ κέεξ εηθμβέξ. Έηζζ «ιε ηδκ αοημδ ζμίηδζδ ιπαίκεζ 

ζε ηίκδζδ ηαζ δνάζδ δ ακελάκηθδηδ δναζηδνζυηδηα ηςκ θασηχκ ιαγχκ» 1.   

 

 

Έββναθμ ημο Βπανπζαημφ Ξοιαμοθίμο Ζαθαανφηςκ βζα ημκ νυθμ ηδξ  Ο.Ώ. ζφι-

θςκα ιε ημ ΒΏΘ. 

 Δ ημζκυηδηα ελαζθάθζγε πυνμοξ απυ εζζθμνέξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ. Ξε εβηφη-

θζμ ημο ΒΏΘ Ζαθαανφηςκ επζζδιαίκεηαζ υηζ, πνζκ επζαθδεεί δ θμνμθμβία ή μπμζα-

δήπμηε άθθδ μζημκμιζηή οπμπνέςζδ ζημ πθδεοζιυ, πνέπεζ κα πνμδβείηαζ δζαθχ-

ηζζδ χζηε κα πεζζηεί υηζ «ειείξ δεκ ιμζάγμοιε ιε ηα παθδά ηαεεζηχηα πμο ημκ 

                                           
1 Μνμζςπζηυ ανπείμ Μ. Νμδάηδ, Βπανπζαηή επζηνμπή ΒΏΘ Ζαθαανφηςκ. Λ Ι. Ξαμνχκμξ επζζδιαίκεζ υηζ 
«δ μνβάκςζδ, ζηδ αάζδ ηονίςξ ηδξ αοημδζαπείνζζδξ,…δδιζμφνβδζακ ζηεκμφξ δεζιμφξ ακάιεζα ζημκ 

πθδεοζιυ ηαζ ζημ ηυιια, ιέζς ημο ΒΏΘ». Ι. Ξαμνχκμξ, (1987), ζ. 367. 
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απμιογμφζακ»1. Βλάθθμο, βζα κα απμθεφβεηαζ μ παναβμκηζζιυξ, ηα ζηεθέπδ ημο 

ΒΗΏΞ ιεηαηίεεκηαζ εηηυξ ηςκ πενζμπχκ ημοξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ημ ηάβια Ώζβ ζ-

αθείαξ πήβε ζηα Ζαθάανοηα ηαζ ηςκ Ζαθαανφηςκ ζηδκ Ώζβζαθεία2.  

Ξηα πνςημαάειζα δζηαζηήνζα, πμο ζοζηήεδηακ φζηενα απυ αίηδια ηςκ ί-

δζςκ ηςκ ηαημίηςκ βζα κα θφζμοκ ηζξ δζαθμνέξ ημοξ, δίηαγακ απθμί πςνζημί πςνίξ 

βκχζδ ηςκ κυιςκ αθθά ιε αάζδ ημ θασηυ αίζεδια. Οζξ πζμ πμθφπθμηεξ οπμεέζεζξ 

ακαθάιαακε δεοηενμαάειζμ δζηαζηήνζμ απμηεθμφιεκμ απυ δζηδβυνμοξ, δζηαζη ζημ-

φξ, ακ οπήνπακ ηέημζμζ ζημ πςνζυ , ηαζ βεκζηά απυ ιμνθςιέκμοξ πμο ιπμνμφζακ 

κα πνδζζιμπμζμφκ κμιζηά αζαθία. Ξηα θασηά δζηαζηήνζα δίηαγακ πνυζςπα ηφνμοξ. 

Μνζκ απυ ηδ δίηδ βζκυηακ πνμζπάεεζα ζοιαζααζιμφ ηςκ δζαδίηςκ. Αίηαγακ ζφι-

θςκα ιε ημ εεζιζηυ δίηαζμ. θμζ ιπμνμφζακ κα παναημθμοεήζμοκ ηδκ αηνμαιαηζ-

ηή δζαδζηαζία ηαζ θοζζηά δεκ οπήνπακ δζηαζηζηά έλμδα.  Ώοηυ ζήιαζκε υηζ ιπμνμ-

φζακ πζα ηαζ μζ θηςπμί κα δζεηδζημφκ ημ δίηζμ ημοξ ηαζ δεκ απμεαννφκμκηακ απυ 

ηα δζηαζηζηά έλμδα ηαζ ηα έλμδα ιεηαηίκδζδξ, πμο ηαεζζημφζακ ςξ ηυηε αζφιθμ-

νδ ηδ δζηαζηζηή πνμζθοβή βζα ιζηνμηθμπέξ. Οα θασηά δζηαζηήνζα δίηαγακ αζηζηέξ , 

πμζκζηέξ οπμεέζεζξ αθθά ηαζ αδζηήιαηα ηαηά ημο ημζκμφ ζοιθένμκημξ (ιαοναβμ-

νζηζζιυ, ζοκδζαθθαβή ιε ημκ ηαηαηηδηή βζα ίδζμ υθεθμξ ή αθάαδ ημο ζοκυθμο, 

αβμνά εζδχκ πμο θεδθαηήεδηακ απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ, ακήεζηδ ζπέζδ Βθθδκίδςκ 

ιε ημκ ηαηαηηδηή, πανααάζεζξ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ ή μνβάκςκ ηδξ αοημδζμίηδ-

ζδξ ημο ΒΏΘ), εκχ βζα ηα ηαημονβήιαηα (πνμδμζία, θδζηεία, θδζηεία ιεηά θυκμ-

ο, γςμηθμπή ιεβάθςκ γχςκ) οπήνπακ ηα ακηανημδζηεία. Ζάεε πςνζυ είπε ημ θασηυ 

ημο δζηαζηήνζμ, εκχ οπήνπε ηαζ ακαεεςνδηζηυ δζηαζηήνζμ βζα ηδκ εονφηενδ πενζ-

θένεζα3.  

Ζαηά ηζξ εαιζηέξ πδβέξ πάκηα, μζ πςνζημί ηαηέθεοβακ ζηα δζηαζηήνζα βζα 

ηδκ επίθοζδ ηςκ δζαθμνχκ ημοξ (ηθμπέξ, εέιαηα δεζηήξ, ηηδιαηζηέξ δζαθμνέξ), 

ακ ηαζ ιε ημκ ηαζνυ ηαζ ηδ πνδζηή δζμίηδζδ μζ ακηζεέζεζξ ιεηαλφ ηςκ πμθζηχκ αι-

αθφκεδηακ. Βλάθθμο, ααζζηυξ ζημπυξ ήηακ μ ζοιαζααζιυξ ηαζ υπζ δ ηζιςνία , δ 

μπμία πάκηςξ δεκ είπε αίαζμ παναηηήνα, αθθά ιπμνεί κα ήηακ πνδιαηζηυ πνυζηζ-

ιμ4, δδιυζζα επίπθδλδ (ζοπκά εθανιμγυηακ ςξ θηφζζιμ) ή εηηυπζζδ ζε άθθμ πς-

νζυ. Ξηυπμξ ηδξ ηζιςνίαξ ήηακ μ έκμπμξ κα αζζεακεεί κηνμπή βζα ηδκ πνάλδ ημο 

ηαζ κα ζςθνμκζζηεί. Βίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ βζα ηζξ βοκαίηεξ πμο εηδίδμκηακ 

ζημκ ηαηαηηδηή πνμαθεπυηακ δζαπυιπεοζδ «ηαηά ηνυπμκ…ζηακμπμζμφκηα ημ Ηασ-

                                           
1 Μνμζςπζηυ ανπείμ Μ. Νμδάηδ, Βπανπζαηή επζηνμπή ΒΏΘ Ζαθαανφηςκ, εβηοηθ. 62/2-6-44. 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.490. 
3 Μ.Νμδάηδξ, (1999), ζ.129-130 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ-Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.493-5 - Μ. Θμφ-

ημοθαξ, (2004), ζ.511-12 - Μνμζςπζηυ ανπείμ Μ. Νμδάηδ – Θ. Μαπαιαφνμο, (1983), ζ. 84-86. 
4 Δ ιεηαηνμπή ηδξ θοθάηζζδξ ζε πνδιαηζηυ πνυζηζιμ ή ζε είδμξ ήηακ οπμπνεςηζηή βζα ημ δζηαζηήνζμ, 
πθδκ εθαπίζηςκ ελαζνέζεςκ. Ώοηυ, πζεακυηαηα, βζκυηακ, επεζδή, θυβς ηςκ ζοκεδηχκ, ήηακ δφζημθμ 

κα θεζημονβήζμοκ θοθαηέξ. Μνμζςπζηυ ανπείμ Μ. Νμδάηδ.  
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ηυκ αίζεδια ηαζ ηαξ εκηίιμοξ Βθθδκίδαξ», δζαβναθή ημο μκυιαηυξ ημοξ απυ ημκ 

δδιυζζμ πίκαηα, ημφνεια ηαζ δδιυζζα πανέθαζή ημοξ ή υπμζμκ άθθμ ηνυπμ έανζζ-

ηε ημ δζηαζηήνζμ πνυζθμνμ1.  

Λζ απυρεζξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ δζηαζηδνίςκ αοηχκ δζΎζηακηαζ. 

Άθθμζ εεςνμφκ υηζ ζηαδζαηά ελέθεζρε δ πανακμιία, εκχ άθθμζ οπμζηδνίγμοκ υηζ 

ημ ηφνμξ ημοξ ελανηζυηακ απυ ηα άημια πμο ηα ζοκέεεηακ ηαζ υηζ μζ απμθάζεζξ 

ημοξ αιθζζαδημφκηακ ή δεκ εθανιυγμκηακ (θυβς έθθεζρδξ εζδζημφ μνβάκμο) ή 

πνμηαθμφζακ ηδκ ακηίδναζδ υζςκ δεκ επζεοιμφζακ ηδκ ημιιμοκζζηζηή επζννμή 

ζηδκ ημζκςκζηή γςή ημο ηυπμο2. 

Λνζζιέκμζ ζοκμιζθδηέξ ιαξ, υιςξ, ακαθένμκηαζ ηαζ ζε άθθεξ αοζηδνυηενεξ 

πμζκέξ ηςκ θασηχκ δζηαζηδνίςκ  (αηνςηδνζαζιυξ, εηηέθεζδ), ζηζξ μπμίεξ απμδίδμ-

οκ ηδκ ιεβάθδ επίδναζδ πμο είπακ μζ απμθάζεζξ ημοξ . πςξ ιαξ θέεζ μ ακηάνηδξ 

ημο ΒΗΏΞ, Ι. Ώκαζηαζυπμοθμξ, «εζηαιάηδζε δ γςμηθμπή ζε υθδ ηδκ Βθθάδα. 

Γζαηί, ακ έπαζνκεξ ημο αθθμοκμφ ημ γχμ… είπε εηηέθεζδ». Λ Γ. Ιζημθυπμοθμξ α-

καθένεζ ζε ζοκέκηεολή ημο υηζ ζημ Ξημφπζ μζ ακηάνηεξ εηηέθεζακ πςνζηυ βζα γς-

μηθμπή ηζ άθθμηε πάκηνερακ ηάπμζμκ ιε ημ γυνζ3.  

Λ Ε.Γαθεζναηυπμοθμξ έπεζ άνζζηεξ εκηοπχζεζξ απυ ηδ θεζημονβία ηςκ θασ-

ηχκ δζηαζηδνίςκ. «Οα θασηά δζηαζηήνζα ηα εαφιαγα ηαζ ηα εαοιάγς αηυια. Ομκ 

παηένα ιμο ημκ είπακ εηηζιδηή (βζα ηζξ μζημκμιζηέξ δζαθμνέξ). Αίηαζεξ απμθάζεζξ. 

Ήηακ πέκηε άκενςπμζ απ΄ημ πςνζυ, μζ πζμ εοοπυθδπημζ ηαζ ήηακε κα δζηάζμοκε. 

Αεκ αημφβμκηακ πανάπμκα. Θζα δζαθμνά, έκα ηίπμηα εθφεημ ακενχπζκα. Λζ ακ-

ηάνηεξ δεκ ακαηαηεουκημοζακ, ηάπακε μνβακχζεζ». Βπζζδιαίκεζ δε ηδκ αιενμθδ-

ρία ζηδκ ηζιςνία ηαζ ηδκ οπμπνέςζδ  ζεααζιμφ πνμξ ημκ ηαηδβμνμφιεκμ,  ακαθέ-

νμκηαξ πενζζηαηζηυ υπμο ηάπμζμξ εζζαββεθέαξ θασημφ δζηαζηδνίμο παζημφηζζε ηα-

ηδβμνμφιεκμ ηαζ παν΄μθίβμ κα ημκ ζηείθμοκ ζημ ζηναηυπεδμ βζ αοηυ  ημ θυβμ. Λ 

ίδζμξ ελαίνεζ ηαζ ηδκ επίδναζδ πμο αζημφζακ μζ απμθάζεζξ ζημοξ πμθίηεξ, θυβς 

ηδξ αοζηδνυηδηάξ ημοξ: «Βηνφαακε ηα πνάβιαηα βζα ημοξ Γενιακμφξ, πχξ κα ζμο 

πς, ιεζ΄ηα αάηα, έλς απ΄ημ ζπίηζ, ιέζ΄ηα νέιαηα. Αεκ πείναγε ηακέκαξ ηίπμηα. 

Κένεζξ βζαηί δεκ πείναγε; Γζαηί, άια ημκ πζάκακε, εα ημκ ηαεανίγακε βζα ηθμπή. 

Έκαξ είπε ηθέρεζ απυ έκακ, υπςξ είπε ηνφρεζ αοηυξ, έκα αανέθζ ηονί. Ομκ πζάζακε 

μζ ακηάνηεξ ηαζ λένεζξ ηζ ημο ηάκακε; Ομκ είδαιε ειείξ. Ομο ΄ααθακ ημ πένζ ηαζ 

ημο ημ ηυρακ εδχ. Ξηέρμο, απυ ηείκδ ηδκ χνα ηαζ ιεηά πμζμξ πάεζ κα ηθέρεζ. Οζ 

άθθμξ ηνυπμξ οπήνπε κα ζηαιαηήζεζ ημ ηθέρζιμ; Μνάιαηα, ηζ κα ζμο πς;  Δ ναπ-

                                           
1 Ν.ΐ.Θπμοζπυηεκ, (1997), ζ. 105-9 - πνμζςπζηυ ανπείμ Μ. Νμδάηδ - Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ.511-12 
2 Θ.Μαπαααζζθείμο, (1999), ζ. 29 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η.Α΄, ζ.296 - Ζ. Ζονζαηυπμοθμξ, 
(1990), ζ. 127 - Ν.ΐ.Θπμοζπυηεκ, (1997), ζ. 108-110. 
3 Γ. Μνζυαμθμξ, (2007), ζ. 81-3. 
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ημιδπακή ηδξ ιάκαξ ιμο, πμο ηυηε δ ναπημιδπακή ήηακ ιεβάθδ δμοθεζά.  Θέζα 

ζηα αάηα. Ζαθά πνάβιαηα…Ζακέκαξ ηίπμηα. Οίπμηα. Ζθέρζιμ ημιιέκδ. Ήηακ μ 

θυαμξ».    

Βπζαάθθμκηακ, θμζπυκ, ζφιθςκα ιε ηζξ ιανηονίεξ, ηαζ πμθφ αοζηδνέξ πμζ-

κέξ ζηα θασηά δζηαζηήνζα, ακ ηαζ δεκ ακαθένεηαζ ηάηζ ηέημζμ ζε άθθδ πδβή. Μζεα-

κχξ αοηυ κα μθείθεηαζ ζε ζφβποζδ ιεηαλφ θασημφ δζηαζηδνίμο ηαζ ακηανημδζηε ί-

μο, πμο αθμνμφζε πζμ ζμαανά αδζηήιαηα. Ξηδ ιανηονία ημο Ε. Γαθεζναηυπμοθμο 

πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ πνυηεζηαζ βζα ζδζάγμοζα πενίπηςζδ, υπμο μ πθδεοζιυξ 

έηνοαε ηα οπάνπμκηά ημο ζημ φπαζενμ βζα κα ηα πνμθοθάλεζ απ΄ηζξ θεδθαζίεξ 

ηςκ Γενιακχκ. Ώκ δεκ οπήνπακ ηυζμ ζμαανέξ πμζκέξ, εα δδιζμονβμφκηακ αλεπέ-

ναζηα πνμαθήιαηα ζηδ ζοιαίςζδ ηςκ ηαημίηςκ. Δ εκηφπςζδ υηζ ηα θασηά δζηαζ-

ηήνζα ηζιςνμφζακ αοζηδνά είπε δδιζμονβδεεί ηαζ ζημκ ΐ. Θακευπμοθμ, πμο δεκ 

είπε άιεζδ ακηίθδρδ ημο πνάβιαημξ, αθμφ ηαημζημφζε ζηδκ Μάηνα.  «Ήηακ ιάθ-

θμκ άδζηα. Ππεναάθθακε ηζ αοηά . Ίζςξ βζα εηθμαζζιυ». 

Ξε έκα είδμξ θασημφ δζηαζηδνίμο πανέπειρακ μζ ακηάνηεξ ημοξ ηαβιαηαζ-

θαθίηεξ πμο ζοκέθααακ ζημ ΐαθηέηζζ Ώνηαδίαξ, ζφιθςκα ιε ηδ ιανηονία ημο ΐ. 

Μνζμκά. Ώθμφ βφνζζακ ημοξ ηαβιαηαζθαθίηεξ ζηα πςνζά ηδξ πενζμπήξ γδηχκηαξ 

απ΄ημοξ ηαημίημοξ κα ηαηαββείθμοκ ηζ ημοξ είπε ηάκεζ μ ηαεέκαξ, ημοξ πανέδς-

ζακ κα ημοξ δζηάζμοκ ηα πζμ αλζμζέααζηα πνυζςπα ημο πςνζμφ ηαζ μζ ίδζμζ μζ πς-

νζημί ημοξ εηηέθεζακ. Θάθζζηα, υπςξ ιαξ ημκίγεζ, δεκ δέπμκηακ μζ δζηαζηέξ δζηαζ-

μθμβίεξ υηζ μζ ηαηδβμνμφιεκμζ έπεζακ ζε ηάπμζμ αδίηδια οπυ ηδκ απεζθή υπθμο, 

αθθά ημοξ πνυααθακ ςξ ακηεπζπείνδια υηζ ιπμνμφζακ ή κα είπακ ανκδεεί ή κα 

ηαηαθφβμοκ ζημοξ ακηάνηεξ πμο ηνζβονκμφζακ ζηδκ πενζμπή, ακηί κα οπμηφρμοκ 

ζηζξ πζέζεζξ.  

Λ Ξπ. Μμθοδχνμο, ιέθμξ ελέπμοζαξ μζημβέκεζαξ ζημ Ηαβμαμφκζ Ζαθαανφ-

ηςκ, εεςνεί υηζ μζ απμθάζεζξ ηςκ θασηχκ δζηαζηδνίςκ ήηακ αλζυπζζηεξ ηαηά πε-

νίπηςζδ. «Ώοηυ ελδνηάημ ηονίςξ απυ ηα πνυζςπα (πμο δίηαγακ). Βάκ ηα πνυζς-

πα ήζακηε ηάπςξ, ηέθμξ πάκηςκ, ζοκηδνδηζηά αέααζα ηαζ ημ δζηαζηήνζμ έηακε ηά-

πςξ ηδ δμοθεζά ημο, αξ ήηακε θασηυ δζηαζηήνζμ. Βίπαιε ζημ πςνζυ ιαξ θασηυ δ ζ-

ηαζηήνζμ, ηζ επεζδή έκαξ απ΄ημοξ επζηεθαθήξ ήηακ ανζζηενυξ, ηαηδβυνδζακ ημκ 

αδεθθυ ιμο ηαζ μφηε θίβμ-μφηε πμθφ, ακαβηάζηδηε ηαζ ημοξ είπε: -Βπήβαηε εζείξ 

ζηδκ Ώθαακία κα πμθειήζεηε; Ββχ πμθέιδζα ημοξ επενμφξ. Βζείξ πμθειήζαηε; 

Ζαζ ημ αμφθςζακ. Αεκ ημκ πείναλακ. Μάκηςξ ελδνηάημ ηεθείςξ απυ ηα πνυζςπα. 

ΐέααζα οπήνπακ ιενζηά δζηαζηήνζα θασηά, ηα μπμία ήζακηε αλζυθμβα, δε θές, ηαζ 

επηοπμφζακε ηζξ ηαηέξ πνάλεζξ ηςκ ακενχπςκ…Ώκαιθζζαήηδηα οπήνλε δ ηαηάθ-

θδθδ εοηαζνία ηυηε ζηα πςνζά ιέζα κα αολδεεί δ έπενα ιεηαλφ ηςκ ηαημίηςκ, απυ 
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γήθεζα ή απυ μηζδήπμηε άθθμ». Αεκ απμννίπηεζ ημ εεζιυ ηςκ θασηχκ δζηαζηδνίςκ, 

εεςνεί υιςξ υηζ ημ πνμζςπζηυ ζημζπείμ ηαζ μ πμθζηζηυξ θακαηζζιυξ έαθαπηακ ηδκ 

αλζμπζζηία ημο ηαζ δδιζμφνβδζακ ακηζδνάζεζξ. Βίκαζ ζδιακηζηυ κα επζζδιάκμοιε , 

επίζδξ, υηζ ζε ιζηνέξ ημζκςκίεξ, υπμο οπήνπακ μζ παθζέξ ακηζεέζεζξ ιεηαλφ ηδξ 

παναδμζζαηήξ επζηναημφζαξ (πμθζηζηά, μζημκμιζηά, ημζκςκζηά) ηάλδξ ηαζ ηδξ ο-

θζζηάιεκδξ, δυεδηε δ εοηαζνία κα ένεμοκ «ηα πάκς-ηάης» ηαζ άημια ακχνζια, 

πμο δεκ ήηακ ζοβηνμηδιέκα ζδεμθμβζηά, παναζφνεδηακ απ΄ημ αίζεδια ηαηςηε-

νυηδηαξ πμο ηα ηαηείπε ηαζ ελέθναζακ ιζα κμμηνμπία ακηεηδίηδζδξ.  

Αζπαζιέκεξ είκαζ μζ απυρεζξ ηαημίηςκ ημο Ηεμκηίμο ζπεηζηά ιε ηα θασηά δ ζ-

ηαζηήνζα. «Ήηακ δίηαζεξ (μζ απμθάζεζξ)». «Ώκάθμβα ήηακ δίηαζεξ». Ώθθά υθμζ 

ζοιθςκμφκ υηζ έθενκακ απμηέθεζια. «Βθεφβακε ηα γχα ηα δζηά ζμο ηαζ ιμο 

ηνχβακε ειέκα η΄αναπμζίηζ, ημ ζηάνζ. Βπδβαίκαιε εηεί πένα ηαζ ημκ εδίηαγε ηαζ 

πθήνςκεξ (μ έκμπμξ), πςξ δεκ πθήνςκεξ; Ζυηαβεξ κα ιδκ πθδνχζεζξ; Βίπε ηζ αζ-

ηοκμιία». Βπζθοθαηηζηυηδηα βζα ηδκ αλζμπζζηία ηςκ δζηαζηζηχκ απμθάζεςκ εη-

θνάγεζ ηαζ μ επμκίηδξ Ώ. Θμοββμθζάξ: «πζ. Αδθαδή υπζ, 100% αλζυπζζηα. πζ». 

Γζα ημ θασηυ δζηαζηήνζμ ηςκ Ζαθαανφηςκ δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο θέεζ υηζ 

«ηαζ εβηθήιαηα είπακ βίκεζ εζξ αάνμξ ημο ηυζιμο». Έπεζ ακηζννήζεζξ ςξ πνμξ ηδκ 

ζφκεεζδ ημο δζηαζηδνίμο: «Ήηακ αβαθιέκεξ απμθάζεζξ. ΐεααίςξ είπακε αβάθεζ ηζξ 

απμθάζεζξ αοημί (μζ ακηάνηεξ), αθθά εαάγακε αοημφξ ημοξ αζημζπείςημοξ ακενχ-

πμοξ. Ήηακ έκαξ μ μπμίμξ ήηακ θακανάξ, ήηακ μ άθθμξ αβνυηδξ, μ άθθμξ πμζιέ-

καξ, κα δζηάζμοκ ημκ ηυζιμ. Θα αάγακε βναιιαηζζιέκμοξ ακενχπμοξ; Λ βναιια-

ηζζιέκμξ δεκ εα αβάθεζ εθαθνά ηδ ηανδία, ηζ αξ ιδκ είκαζ δζηαζηήξ». Λζ πμζκέξ, 

ςζηυζμ, πμο επζαάθθμκηακ ζηα αδζηήιαηα (αβνμηζηέξ γδιζέξ, ηθμπέξ) δεκ ήηακ 

αοζηδνέξ:«Ομοξ δίκακε ηαζ ηακα πένζ λφθμ, ημοξ δδιζμονβμφζακ ηάηζ ηέημζα 

πνμαθδιαηάηζα». Λ ΐ. Μνζυαμθμξ ζε πανυιμζεξ ηαηδβμνίεξ ακηζπνμαάθθεζ υηζ 

«ζπμοδαβιέκμζ δζηαζηέξ δεκ ιπμνμφζακ κα οπάνπμοκ ζ΄υθδ ηδκ επζηνάηεζα».   

Δ Ν. Γενμπμφθμο δέπεηαζ υηζ μζ απμθάζεζξ ηςκ θασηχκ δζηαζηδνίςκ ήηακ 

ιενζηχξ δίηαζεξ αθθά ιαξ πανμοζζάγεζ ιζα άθθδ επίπηςζδ απυ ηδ θεζημονβία ημοξ, 

απυημημ ηονίςξ ημο θμνηζζιέκμο απυ επενυηδηα ηθίιαημξ ηδξ επμπήξ: «Λ έκαξ 

ζηυηςκε ημκ άθθμκ ηυηε, μ αδεθθυξ ιε ημκ αδεθθυ πνμδζκυζακηε . Έπεζε έκα ιί-

ζμξ. Αεκ ημηάβαιε κα ιζθήζμοιε. Ώκ ήζμοκα δελζυξ, ιπμνμφζεξ κα  ηδ θαξ απυ 

ημοξ ακηάνηεξ, ακ ήζμοκα πάθζ ανζζηενυξ, θμαυζμοκα ημκ δελζυ. Αεκ είπεξ πμφεε 

κα θοθαπηείξ, ιε πμζμκ κα παξ, ιε πμζμκ κα ιζθήζεζξ».  

Μένα απ΄ηδκ απμκμιή ηδξ δζηαζμζφκδξ ηαζ ηδκ δζαζθάθζζδ ηδξ εζνδκζηήξ 

ζοιαίςζδξ ηςκ πμθζηχκ, ημ ΒΏΘ επζδίςηε ηαζ ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ δεζηήξ ηά-

λδξ, εεςνχκηαξ ηδκ πνμθακχξ, απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ επζηοπία ημο εε-
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κζημφ αβχκα. Γζ αοηυ απαβυνεοε ηδκ πανημπαζλία, επζθμνηίγμκηαξ ημκ εθεδνζηυ 

ΒΗΏΞ κα ζοθθαιαάκεζ υζμοξ ηαη΄ελαημθμφεδζδ παναααίκμοκ αοηή ηδ δ ζαηαβή ηαζ 

κα μδδβεί ημοξ οπαίηζμοξ ζημ ακηανημδζηείμ, αθμφ ηαηάζπεζ ηναπέγζα, ηανέηθεξ 

ηαζ πνήιαηα1. Δ ίδζα αοζηδνυηδηα ίζποε ηαζ βζα άθθα εέιαηα δεζηήξ. «Αεκ επζηνε-

πυηακ Βπμκίηδξ κα ηα ιπθέλεζ ιε ηάπμζα ημπέθα. Ομκ έδζςλακ. Ομ εέια ηδξ δε ζηήξ 

ζημ ακηάνηζημ ήηακ ιεβάθδ δμοθεζά. Αεκ οπήνπε πενίπηςζδ κ΄αημφζεζξ εαζάζακε 

ηδκ ηάδε ή έηαιακ εηείκμ. Ώοηά ηα πνάβιαηα ηεθεζχζακε», ιαξ θέεζ μ Ε. Γαθεζνα-

ηυπμοθμξ.   

Ώπαναίηδημξ βζα θυβμοξ αζθαθείαξ ήηακ μ έθεβπμξ ηςκ εζζενπυιεκςκ ηαζ 

ελενπυιεκςκ απυ ηζξ εθεφεενεξ πενζμπέξ. Γζ αοηυ ημ Φνμονανπείμ ηάεε πςνζμφ 

ελέδζδε άδεζα ηζκήζεςξ εκηυξ ηςκ εθεφεενςκ πενζμπχκ, εκχ δ ιεηαηίκδζδ ζηδκ 

Μάηνα απαβμνεουηακ ηαζ ηαη΄ελαίνεζδ εηδζδυηακ άδεζα απυ ηα ακχηενα Ομιεαηά 

Φνμονανπεία ιυκμ βζα ημζκςθεθείξ ζημπμφξ. Γεκζηά, δ πμνήβδζδ αδεζχκ ήηακ 

δφζημθδ, ζδίςξ υηακ επνυηεζημ βζα επζημζκςκία ιε ηαηεπυιεκεξ πενζμπέξ. Λζ ζοθ-

θαιαακυιεκμζ κα ηοηθμθμνμφκ πςνίξ άδεζα παναπέιπμκηακ άιεζα ζε ακηανημδζ-

ηείμ2.  

Θε ηδκ ίδνοζδ ηδξ ΜΒΒΏ (Μμθζηζηή Βπζηνμπή Βεκζηήξ Ώπεθεοεένςζδξ)  δδ-

ιζμονβμφκηαζ κέμζ εεζιμί. Ξοβηαθείηαζ επανπζαηή ζοκέθεοζδ ημπζηήξ αοημδζμίηδ-

ζδξ, πμο πνμζπαεεί κα θφζεζ ηα ημπζηά πνμαθήιαηα. Ξημοξ ζηυπμοξ ηδξ ηοαέν-

κδζδξ ημο αμοκμφ είκαζ ηαζ μ εηζοβπνμκζζιυξ ημο ηθήνμο, δ πανμοζία ημο μπμίμο 

ζημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα ηαζ εζδζηυηενα ζημ ΒΏΘ ήηακ αζζεδηή. Γζ αοηυ ζοβηαθε-

ίηαζ  Βπανπζαηυ Ξοκέδνζμ ζενέςκ ηδξ επανπίαξ ηδξ Μάηναξ, υπμο απμθαζίγεηαζ δ 

ίδνοζδ Οαιείμο Ώθθδθμαμήεεζαξ ημοξ, εζζάβεηαζ μ εεζιυξ ημο Βπζεεςνδηή ηςκ 

ζενέςκ, εκχ ηαεμνίγεηαζ ηαζ ημ ζφζηδια αιμζαχκ ημοξ3.  

Εδνφεηαζ αηυια έκαξ ηαζκμφνβζμξ μνβακζζιυξ, δ «Βεκζηή Μμθζημθοθαηή», 

ιε ζημπυ ηδκ πνμζηαζία ηςκ εθεοεενζχκ ηαζ ηςκ αημιζηχκ δζηαζςιάηςκ ημο θαμ-

φ. Δ πμθζημθοθαηή θεζημφνβδζε ζε υθεξ ηζξ απεθεοεενςιέκεξ πενζμπέξ βζα κα ηδ-

νείηαζ δ ηάλδ ηαζ κα πνμζηαηεφμκηαζ μζ πμθίηεξ.  Ήηακ δδθαδή ζακ έκα είδμξ αζ-

ηοκμιίαξ, πμο ακηζηαεζζημφζε ηδκ «αιανηςθή πςνμθοθαηή» ημ ηεθεοηαίμ δζάζ-

ηδια πνζκ ηδκ απεθεοεένςζδ. Οδκ απμηεθμφζακ πνυζςπα εηθεβιέκα , πμο πνμέν-

πμκηακ απυ ημοξ ακηάνηεξ ή ζοκενβάγμκηακ ιε αοημφξ, φζηενα απυ ζφκημιδ εη-

παίδεοζδ 10-15 διενχκ ηαζ ακάθμβδ πνυπεζνδ ελέηαζδ4.   

Θε ηα υνβακα πμο εεζιμεέηδζε ημ ΒΏΘ ακαδείπηδηε ημ ίδζμ ζε θμνέα ελμ-

                                           
1 Μνμζςπζηυ ανπείμ Μ. Νμδάηδ, εθ. Ξοκη/ια Ζαθαανφηςκ, αν.16. 
2 Μνμζςπζηυ ανπείμ Μ. Νμδάηδ, 12μ Ξοκη/ια, αν. εββν. 1050 – Βθεδνζηυ Ξοκη/ια Ζαθαανφηςκ, αν.9. 
3 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ. 322-3. 
4 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 495 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ. 

325 – Ρν. Οζμοιπνήξ, (1984), ζ. 62-3 – Γ. Γςσδδξ, (1985), ζ.74. 
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οζίαξ πμο ακαπθήνςκε ημ ηεκυ πμο δδιζμονβήεδηε απυ ηδκ απμοζία ηάεε δζμζηδ-

ηζηήξ ανπήξ ζηζξ απεθεοεενςιέκεξ πενζμπέξ, εκχ πανάθθδθα έδςζε ημ ζηίβια ιζ-

αξ ιεηαπεθεοεενςηζηήξ ηοαένκδζδξ πμο εα έθενε ηδκ οπμβναθή ημο. Ώπυ ηδκ 

ειθάκζζή ημο πνμζπαεμφζε κα λεζδηχζεζ ηαζ κα δναζηδνζμπμζήζεζ ημ θαυ ζημκ 

αβχκα ηαηά ημο ηαηαηηδηή. Λνβάκςκε πμθθά απυ ηα ζοθθαθδηήνζα βζα ημκ επζζ ζ-

ηζζιυ ηαζ ηα άθθα εέιαηα πμο απαζπμθμφζακ ημκ πθδεοζιυ. Ζαθμφζε ημοξ ηαημί-

ημοξ ηςκ πςνζχκ κα ηνφρμοκ ηα είδδ  πνχηδξ ακάβηδξ βζα κα ιδκ ηα πάνμοκ μζ 

ηαηαηηδηέξ ζηζξ επζδνμιέξ ημοξ. Θε ζοκεήιαηα ηαζ έββναθεξ πνμηδνφλεζξ πνμζ-

παεμφζε κα ελαζθαθίζεζ ηδκ θασηή ζοκαίκεζδ ηαζ ζοιιεημπή ζημκ έκμπθμ αβχκα 

ημο. Μμθθέξ πνμηδνφλεζξ, πμο εηδίδμκηακ απυ ηζξ μνβακχζεζξ ημο, απεοεφκμκηακ 

ζημκ εθθδκζηυ, παηνασηυ θαυ αθθά ηαζ ζημοξ  ηαβιαηαζθαθίηεξ (βζα κα εβηαηαθε-

ίρμοκ ηα ηάβιαηα ηαζ κα ηαπεμφκ ιε ημ ΒΗΏΞ) ηαζ δδιμζζεφηδηακ ημοξ ηνίζ ζιμοξ 

ηεθεοηαίμοξ ιήκεξ πνζκ ηδκ βενιακζηή απμπχνδζδ. Βίκαζ δ φζηαηδ πνμζπάεεζα 

ημο ΒΏΘ κα πείζεζ ηαζ ημοξ ηεθεοηαίμοξ δφζπζζημοξ κα ζοιιεηάζπμοκ ζημκ αβχ-

κα ημο πνζκ ηδκ ηεθζηή κίηδ, πμο υθα έδεζπκακ υηζ πθδζζάγεζ1. 

 

Γ. ΗΓΟΠΖ –  ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΔΑΚ ΠΡΖΛ ΑΣΑΦΑ 

Λζ μνβακχζεζξ ημο ΒΏΘ ζηδκ ανπή ζπδιαηίζηδηακ απυ ηα ιέθδ ημο ΖΖΒ, 

βεβμκυξ πμο πνμηάθεζε ζφβποζδ ιεηαλφ ηδξ ακηζζηαζζαηήξ μνβάκςζδξ ηαζ ηςκ 

ημιιαηζηχκ μνβακχζεςκ. Ξηεθέπδ ημο KKE ηαζ ιεηαλζημί ελυνζζημζ πμο δναπέηεο-

ζακ μνβάκςζακ, ημκ Εμφκζμ ημο ΄41, ζοζηέρεζξ ζε δζάθμνεξ πυθεζξ (ηαζ ζηδκ 

Μάηνα) απμθαζίγμκηαξ ηδκ ίδνοζδ ηδξ Βεκζηήξ Ώθθδθεββφδξ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηςκ 

ηναημφιεκςκ ηςκ Εηαθχκ. Μνςημπυνα ιέθδ ζηδ ζοβηνυηδζδ ημο ΒΏΘ ΏπαΎαξ ή-

ηακ παθζμί ημιιμοκζζηέξ πμο δναζηδνζμπμζήεδηακ ζηδκ πενζμπή ηςκ Ζαθαανφηςκ 

ηδκ επυιεκδ ηδξ ηαηάηηδζδξ ηαζ εκηάπηδηακ ζ΄αοηυ ιεηά ηδ δδιζμονβία ημο. Λζ 

ημιιαηζημί πονήκεξ ηδξ πενζμπήξ δνμφζακ ηονίςξ  εκδιενχκμκηαξ ημκ πθδεοζιυ 

ηαζ πνμεημζιάγμκηάξ ημκ βζα ηδκ ακηίζηαζδ πμο εα λεηζκμφζε2.  

Ξηδκ Μάηνα δ εαιζηή επζηνμπή πμο δδιζμονβείηαζ δεκ ιπμνεί κα ακαπηοπ-

εεί, βζαηί ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια δζαθφεηαζ φζηενα απυ ηαηάδμζδ ζημοξ 

ηαηαηηδηέξ. Ζζ εδχ μζ ημιιμοκζζηζημί πονήκεξ ηδξ πυθδξ ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζή 

ημοξ ιε ηδκ δζάδμζδ ηςκ εζδήζεςκ ιέζς εκηφπςκ.  ΐαειζαία μζ ηζκδημπμζήζεζξ βζα 

ηδκ επζαίςζδ δναζηδνζμπμζμφκ ιεβάθμ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ, ιε απμηέθεζια πζμ 

                                           
1 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ. 294-5, η. Β΄(1965), ζ. 294-99 - Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 

21 – Λ Ι. Ξαμνχκμξ επζζδιαίκεζ υηζ δ δνάζδ ημο ΒΏΘ άθθαλε ηζξ πμθζηζηέξ κμμηνμπίεξ, ζοκηέθεζε 

ζηδκ νζγμζπαζηζημπμίδζδ ημο αζηζημφ πθδεοζιμφ ηαζ ηδκ πμθζηζημπμίδζδ ηςκ αβνμηχκ, πανάβμκηεξ 
πμο παναιέκμοκ ζηαεενμί ζηζξ ζφβπνμκεξ ελεθίλεζξ. Ι. Ξαμνχκμξ, (1987), ζ. 352, 376-7.   
2 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Ώ΄, ζ. 37-8, 41 - Μ.Νμδάηδξ, (1999), ζ. 29, 32. 
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ζοκημκζζιέκδ δνάζδ. Λ ενπμιυξ απυ ηδκ Ώεήκα ημο ζηεθέπμοξ ημο ΖΖΒ Ζ. Φαν-

ιάηδ αμδεά ζηδκ πεναζηένς μνβάκςζδ ημο ηζκήιαημξ ζημ κμιυ ηαζ ηδκ δζάδμζή 

ημο ζε υθεξ ηζξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ. Ζαζ πάθζ, υιςξ, δ ηίκδζδ βίκεηαζ βκςζηή ζημοξ 

ηαηαηηδηέξ ηαζ δζαηυπηεηαζ φζηενα απυ ζοθθήρεζξ ηςκ ζηεθεπχκ1.  

Ομ Θάνηζμ ημο ‘42, ήνεε ζηα Ζαθάανοηα μ Ζ.Ζαναπάθζμξ, βζα κα ζοβηνμηή-

ζεζ επανπζαηή επζηνμπή ημο ΒΏΘ . Αδιζμονβήεδηε δ πνχηδ ημπζηή επζηνμπή Ζα-

θαανφηςκ, πςνίξ υιςξ ακηζπνμζχπεοζδ ζηα πςνζά . Οα ιδκφιαηα ηδξ Ώκηίζηαζδξ 

ανήηακ ζδζαίηενδ απήπδζδ ζημοξ ιαεδηέξ ημο Γοικαζίμο Ζθεζημνίαξ· αοημί απμ-

ηέθεζακ ηδκ αάζδ βζα ηδκ ελάπθςζδ ηδξ μνβάκςζδξ ζηα βφνς πςνζά. Σζηυζμ, 

οπήνλε δζαθςκία ζπεηζηά ιε ημ ακ εα έπνεπε κα μνβακςεμφκ ηαζ κα αβμοκ ζημ 

αμοκυ ακηάνηζηεξ μιάδεξ. Οεθζηά, επζηνάηδζε δ άπμρδ αοηχκ πμο οπμζηήνζγακ 

ιυκμ ηδκ πμθζηζηή μνβάκςζδ πνμξ ημ πανυκ. Ζαζ πνάβιαηζ , ζε έκα ελάιδκμ ηαηά-

θενακ κα δδιζμονβήζμοκ ημπζηέξ μνβακχζεζξ ημο ΒΏΘ ζε 60 απυ ηα 90 πςνζά ηδξ 

επανπίαξ Ζαθαανφηςκ. Ξε θίβμ ζδιεζχεδηε ηαζ δ πνχηδ ακηζζηαζζαηή πνάλδ ζηδκ 

πενζμπή, ζημ Μαβηνάηζ Ζαθαανφηςκ, υπμο μζ ηάημζημζ έδζςλακ ημοξ πςνμθφθαηεξ 

ηαζ ημοξ ηαναιπζκζένμοξ υηακ πνμζπάεδζακ κα εζζπνάλμοκ ηδκ δεηάηδ2.  

Λ ΒΗΏΞ ίδνοζε ακηάνηζηεξ μιάδεξ ζηδκ ΏπαΎα ηδκ άκμζλδ ημο ΄43. Ουηε 

μνβακχεδηακ ηα πνχηα ακηάνηζηα ζχιαηα, ιε ημκ Α.Θίπμ ηαζ έδνα ηα Ζαθάανο-

ηα. Ώνβυηενα μ Θίπμξ ακέθααε δζμζηδηήξ ημο Γεκζημφ Ώνπδβείμο ημο ΒΗΏΞ Μεθμ-

πμκκήζμο, εκχ δδιζμονβήεδηε ηαζ ημ 12μ Ξφκηαβια ζε ΏπαΎα – Δθεία. Βίπε έκα 

ηάβια ιε ζηναηζςηζηυ δζμζηδηή ημκ ΐθάζδ Ώκδνζηυπμοθμ ηαζ επζπθέμκ ηα ακελάν-

ηδηα ηάβιαηα Ζαθαανφηςκ ηαζ Ώζβζαθείαξ, πμο ανβυηενα ζοβπςκεφηδηακ ζε έκα. 

Ζαεέκα απυ ηα ηάβιαηα απμηεθμφκηακ απυ 100-200 άκδνεξ ηαζ δ οπυθμζπδ δφκα-

ιδ ημο ηάβιαημξ ήηακ εθεδνζηή ηαζ απμηεθμφκηακ απυ πςνζημφξ πμο ήηακ έημζιμζ 

κα πνδζζιμπμζδεμφκ υηακ οπήνπε ακάβηδ. Δ εθδιενίδα ημο Γεκζημφ Ξηναηδβείμο 

ημο ΒΗΏΞ Μεθμπμκκήζμο ήηακ μ «Βθεοεενςηήξ». Λζ ακηάνηεξ έδζκακ υνημ πίζηδξ 

ηαζ αοημεοζίαξ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηαζ ηδκ πενζθνμφνδζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ 

ημο εθθδκζημφ θαμφ3.  

Ζάεε ιμκάδα ημο ΒΗΏΞ είπε ηνζπθή δζμίηδζδ: ημκ «πμθζηζηυ», πμο έπαζνκε 

ηζξ απμθάζεζξ, ημκ «ζηναηζςηζηυ», οπεφεοκμ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ, ημκ «ηαπεηάκ ζ-

μ», οπεφεοκμ βζα ηα ηνέπμκηα γδηήιαηα. Λ ηαπεηάκζμξ ζηζξ χνεξ ακάπαοζδξ έηα-

κε δζαθχηζζδ ζημοξ ακηάνηεξ πάκς ζε ζδεμθμβζηά γδηήιαηα, ιε ημιιμοκζζηζηή 

απυπνςζδ. Σζηυζμ, μ ζηναηζςηζηυξ, πμο ιπμνεί κα ανζζηυηακ ζε εκηεθχξ ακηίεε-

                                           
1 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Ώ΄, ζ. 57-9, 60-63. 
2 Μ.Νμδάηδξ, (1999), ζ. 29, 32-33, 43-44. 
3 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 275-279 – Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), 

ζ. 263-4 – Ζ. Ώκηςκυπμοθμξ, (1964), ζ. 742. 
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ημ πμθζηζηά ζηναηυπεδμ απυ ημοξ άθθμοξ δφμ, ήηακ ζε ιεζμκεηηζηή εέζδ. Λ ζηνα-

ηδβυξ ΐαγαίμξ, πνχδκ επζηεθαθήξ εεκζηζζηζηήξ μιάδαξ πμο ιεηά ηδ δζάθοζή ηδξ 

απυ ημκ ΒΗΏΞ ηαηαηάπηδηε ζ΄αοηυκ, απμηαθφπηεζ υηζ μζ ζηναηζςηζημί, πένα απυ 

ημ πνυαθδια ηδξ δοζημθίαξ πνμζανιμβήξ ημοξ ζ΄έκα ηέημζμ ζπήια, ανίζημκηακ 

οπυ ζηεκή παναημθμφεδζδ ηαζ μζ εκένβεζέξ ημοξ ζοπκά εεςνμφκηακ φπμπηεξ1. Λ 

ακηάνηδξ Ρ. Φενθεθήξ έπεζ ακηίεεηδ άπμρδ: «Λ ηαπεηάκζμξ ήηακ βζα ημ ηζ εα θά-

κε, πμο εα ημζιδεμφκε. Λ πμθζηζηυξ εα ημκ ιάεαζκε  (ημκ ακηάνηδ) βζα ημ ηζ πμθε-

ιάεζ, ηζ μ ζηναηζςηζηυξ ζηδ ιάπδ είπε ημκ πνχημ θυβμ. Θαγί ηζ μζ ηνεζξ έπαζνκακ 

απυθαζδ (βζα ηδ ιάπδ). (Αεκ απμθάζζγακ μζ πμθζηζημί) βζαηί ηακέκαξ αλζςιαηζηυξ 

δεκ ημ δεπυηακ αοηυ»2. 

 

 

Ομ επζηεθείμ ημο 12μο Ξοκηάβιαημξ ημο ΒΗΏΞ. Ξημ ηέκηνμ μ Ώ. ΐεθμοπζχηδξ ηαζ μ 

ΐθ. Ώκδνζηυπμοθμξ  

Βίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ μζ ακηάνηεξ έδςζακ ζηζξ ιμκάδεξ πμο ίδνοζακ ηα 

μκυιαηα ηαηηζηχκ εθθδκζηχκ ζηναηζςηζηχκ ιμκάδςκ, υπςξ ημ 12μ Ξφκηαβια Μαη-

νχκ, αθθά ηαζ μζ ίδζμζ έπαζνκακ μκυιαηα ηςκ αβςκζζηχκ ημο Βζημζζέκα. Θε ημκ 

ηνυπμ αοηυ επζδίςηακ κα παναπθακμφκ ημκ επενυ (κα ιδκ ηαοηίγμκηαζ ιε ημ 

πναβιαηζηυ ημοξ υκμια ηαζ δζχημκηαζ μζ μζημβέκεζέξ ημοξ) ηαζ κα εεςνμφκηαζ επί-

βμκμζ ηςκ εεκζηχκ δνχςκ. Γζα ημκ ίδζμ θυβμ ηαζ μζ ζηναηζςηζημί ζπδιαηζζιμί πμο 

                                           
1 Σζηυζμ, μ ζοκμιζθδηήξ ιαξ ηαζ ηαπεηάκζμξ ημο ΒΗΏΞ ΐ. Μνζυαμθμξ ημκ ακαθένεζ ςξ πανάδεζβια ιδ 
ημιιμοκζζηή ζηναηζςηζημφ πμο ζοκενβάζηδηε ανιμκζηά ιε ημκ ΒΗΏΞ: «Λ ΐαγαίμξ, μ μπμίμξ πμηέ ημο 

δεκ οπήνλε ημιιμοκζζηήξ ηαζ εκζηενκίζηδηε ηζξ ανπέξ ημο ΒΏΘ ηαζ ημο ΒΗΏΞ, ήηακ έκαξ απ΄ημοξ ζηε-

κυηενμοξ ζοκενβάηεξ ημο Άνδ, ζ΄υθδ ηδκ πενίμδμ πμο ανεεήηαιε ειείξ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ». 
2 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 207 – Η. Ώθελακδνυπμοθμξ, πεν. «Βεκζηή Ώκηίζηαζδ», ηεοπ. 87/1995 - Βιι. ΐα-

γαίμξ, (1961), ζ.116. 
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δδιζμφνβδζακ, ακ ηαζ ιζηνμί, πήνακ ηα μκυιαηα ηαηηζηχκ ζηναηζςηζηχκ ιμκάδςκ, 

π.π. 12μ Ξφκηαβια βζα ηδκ Ώπαζμδθίδα. Θε ημκ ηνυπμ ηδξ μνβάκςζήξ ημοξ ηαζ ηδκ 

ζοκεπή ηζκδηζηυηδηά ημοξ, οπμζηδνίγεηαζ πςξ ηαηάθενκακ κα θαίκμκηαζ πενζζζυ-

ηενμζ απ΄υζμοξ πναβιαηζηά ήηακ1. O ΒΗΏΞ απυ ηζξ 5/7/43 απμηέθεζε ιέθμξ ημο 

Ξηναηδβείμο Θέζδξ Ώκαημθήξ, φζηενα απυ εζπεοζιέκεξ ηζκήζεζξ ηςκ Άββθςκ κα 

οπμβναθεί ζπεηζηυ ζφιθςκμ πνμζπχνδζδξ, πνμηεζιέκμο κα πνμθάαμοκ ζοκενβα-

ζία ημο ιε ημ Ζμζκυ ΐαθηακζηυ Ξηναηδβείμ ημο Οίημ2.  

 

Δ ζδιαία ημο 12μο ζοκη/ημξ ημο ΒΗΏΞ, υπςξ ζχγεηαζ ζήιενα (Ώνπείμ ΐθ. ΐεθυπμοθμο) 

 

Ξηδκ επανπία Ώζβζαθείαξ ακαπηφπεδηε δ πζμ δναζηήνζα ακηζζηαζζαηή ηίκδ-

ζδ. Ξημ Ώίβζμ δ μνβάκςζδ ημο ΒΏΘ πνμήθεε ηζ αοηή απυ ημοξ πονήκεξ ημο ΖΖΒ 

πμο δναζηδνζμπμζήεδηακ αιέζςξ ιεηά ηδκ πανάδμζδ ηδξ πχναξ ζημκ Άλμκα. Οα 

ιέθδ ημο ΖΖΒ, έπμκηαξ πείνα απυ ηδκ πανάκμιδ μνβάκςζδ ηαζ δνάζδ, ιεηέηνε-

ρακ ηα βναθεία ηδξ «Ρανημπμζίαξ Ώζβίμο» ηαζ ηδξ «Μακαζβζαθείμο Βκχζεςξ Ξοκε-

ηαζνζζιχκ» ζε πχνμοξ ζοκακηήζεςκ ηαζ μνβάκςζδξ πανάκμιςκ δναζηδνζμηήηςκ. 

Έδναζακ πμθφπθεονα ζημκ ημιέα ηδξ δζαθχηζζδξ, ηδξ εκδιένςζδξ, ηδξ πανμπήξ 

οθζηήξ αμήεεζαξ ηαζ ηάθορδξ ζημοξ ακηάνηεξ ημο αμοκμφ ηαζ ηδξ πυθδξ πμο ηα-

ηέθεοβακ ζηα πςνζά ηδξ πενζμπήξ ζε πενίπηςζδ ακάβηδξ.  Μανάθθδθα έβζκε ζφζ-

ηερδ βζα ηδκ ίδνοζδ ακηάνηζηςκ μιάδςκ ημ θεζκυπςνμ ημο ΄42, αθθά ηεθζηά 

ζπδιαηίζηδηακ ηδκ άκμζλδ ημο ΄43 (Θάζμξ ΄43, ηάβια Ώζβζαθείαξ). Ώνπζηυξ ζηυπμξ  

                                           
1 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 66-7. Δ ζφκδεζδ ημο εεκζημαπεθεοεενςηζημφ αβχκα ημο ΒΗΏΞ ιε ηδκ 
επακάζηαζδ ημο 1821 μθείθεηαζ ηαζ ζηδκ «μζηεζμπμίδζδ ημο Βζημζζέκα ηαζ ηςκ δνχςκ ημο απυ ηδκ Ώ-

νζζηενά», ηαεχξ ημ Βζημζζέκα απυ πμθφ κςνίξ πενζθήθεδηε ζηδ ιανλζζηζηή θζθμθμβία ηαζ ημκ ανζζηε-
νυ πμθζηζηυ θυβμ. Βλάθθμο ζηδ θασηή ικήιδ ακηζπνμζςπεφεζ δφμ ακηίεεηεξ πθεονέξ, ηδκ ημονημηναηία 

ηαζ ηδκ πμθζηζηή αοημκμιία, ηδ ζηθααζά ηαζ ηδκ εθεοεενία. Ι. Ζμηανίδδξ, (2006), ζ. 94-95. Βλάθθμο, δ 

ακηίζηαζδ ηαηά ηςκ Γενιακχκ πανμοζζάγεηαζ ςξ ζοκέπεζα ημο αβχκα ημο 1821 ηαζ ζηα ζπμθζηά ακαβ-
κςζηζηά πμο ελέδςζε δ ΜΒΒΏ. Γ. Ζμοζημονάηδξ, (2007), ζ. 120.  
2 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 135-6. 
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ημοξ ήηακ κα πηοπήζμοκ αζηοκμιζηά ηιήιαηα βζα κα πνμιδεεοημφκ υπθα1.  

Μανυιμζα ακαπηφπεδηε ημ ΒΏΘ ζηδκ Ώπαβζά, ιζηνυηενδ ηςιυπμθδ ηδξ πε-

νζμπήξ. Οα ιέθδ ημο ΖΖΒ μνβάκςζακ δναζηήνζα μιάδα ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ  απυ 

ημ ηαθμηαίνζ ημο ΄41, δ μπμία, υιςξ, ζοκεθήθεδ απυ ημοξ Εηαθμφξ ηαζ ελμνίζηδ-

ηε. Θε ηδκ επζζηνμθή ημοξ απυ ηδκ ελμνία, δδιζμφνβδζακ εαιζηή μνβάκςζδ ιε 

ιεβάθδ απήπδζδ ζημκ πθδεοζιυ ηδξ ηςιυπμθδξ2. 

Ομ Θάνηζμ ημο ΄44 δδιζμονβήεδηε δ Μμθζηζηή Βπζηνμπή Βεκζηήξ Ώπεθεοεέ-

νςζδξ (ΜΒΒΏ) ςξ πνμζςνζκή ηοαένκδζδ ηςκ εθεφεενςκ πενζμπχκ ηδξ Βθθάδαξ 

ηαζ, φζηενα απυ εηθμβέξ ζηζξ πενζμπέξ αοηέξ, ζημ ηέθμξ Ώπνζθίμο εηθέπηδηακ 44 

ακηζπνυζςπμζ. Ώοημί απμηέθεζακ ημ Βεκζηυ Ξοιαμφθζμ. Βκκέα ακηζπνμζχπμοξ ε-

λέθελε μ κμιυξ ΏπαΎαξ. Ομκ Εμφθζμ ημο ίδζμο πνυκμο ζοβηθήεδηε Μαιπεθμπμκκδ-

ζζαηή ζοκδζάζηερδ ζηδ Ξηνέγμαα ιε ηδκ πανμοζία πμθθχκ ζηεθεπχκ ημο ΒΏΘ ηαζ 

ηςκ μνβακχζεχκ ημο. Βηεί ζογδηήεδηε δ δζαιμνθςεείζα ηαηάζηαζδ ηαζ μζ εκέν-

βεζεξ ζηζξ μπμίεξ εα έπνεπε κα πνμαμφκ, ηαεχξ  πθδζίαγε δ απεθεοεένςζδ3. 

 

Βεκμζφιαμοθμζ ηδξ Μεθμπμκκήζμο ζημοξ Ζμνοζπάδεξ. Ξημ ηέκηνμ μ ιδηνμπμθίηδξ Δθε ί-

αξ Ώκηχκζμξ, ανζζηενά ημο μ δήιανπμξ ΐ. Νμφθμξ ηαζ δελζά ημο μ ζιήκανπμξ Α. Θίπμξ. 

Θε ηδκ απεθεοεένςζδ δεκ ζηαιάηδζε μ αβχκαξ ημο ΒΏΘ. Θέζα απυ δδιμ-

ζίεοια ηδξ «Βθεφεενδξ ΏπαΎαξ», θαίκεηαζ ηαεανά δ πνυεεζή ημο κα δζαιμνθςεεί 

έκα ζπήια δζαηοαένκδζδξ ζηα πνυηοπα πμο ημ ίδζμ δδιζμφνβδζε ζηζξ εθεφεενεξ 

πενζμπέξ ηδκ επμπή ηδξ ηαημπήξ. Γζ αοηυ ηαθμφζε ημοξ πμθίηεξ ζε εβνήβμνζδ χζ-

ηε κα δζαθοθάλμοκ ηζξ ηαηαηηήζεζξ ημοξ, κα δζαηδνδεμφκ μζ εεζιμί ηδξ αοημδζμί-

ηδζδξ, θασηήξ δζηαζμζφκδξ, ηδξ εεκζηήξ πμθζημθοθαηήξ, πμο ημ ίδζμ ζοβηνυηδζε. 

Βλάθθμο, υπςξ ζζπονίγμκηαζ εαιζηέξ πδβέξ, υθεξ μζ μνβακχζεζξ ημο ΒΏΘ ζημ Ώίβζμ 

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 50, 65-6, 170-1. 
2 Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 320. 
3 Λζ εεκμζφιαμοθμζ ημο κμιμφ ΏπαΎαξ ήηακ: ΐ. Νμφθμξ, Γ. Ζακεθθάημξ, Θν. Ζςκζηακηίκμο, Ώ. Θακμφ-
ζμξ, Ε. Μνεαεγάκμξ, Α. Ξπίγαξ, Α. Ονμοπήξ, Ώ. Γζακκυπμοθμξ, Α. Θίπμο. ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 

156-158 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ. 291-6. 
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θεζημφνβδζακ άρμβα ηαζ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ, ημ ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια πμο 

είπε ζηα πένζα ημο ηδκ ελμοζία1. 

 

Δ. ΑΞΖΣΖΠΖ ΡΝ ΔΑΚ-ΔΙΑΠ ΠΡΝΠ ΑΜΗΥΚΑΡΗΘΝΠ ΘΑΗ ΡΝΛ  ΞΙΖΘΠΚΝ 

α. Έληαμε ζηξαησηηθώλ2  

Οα ακηάνηζηα ζχιαηα πμο δδιζμονβήεδηακ είπακ ακάβηδ απυ ειπεζνμπυθε-

ιμοξ ζηναηζςηζημφξ πμο εα ιπμνμφζακ κα ηάκμοκ ιεθεηδιέκεξ ηζκήζεζξ ηαηά ημο 

επενμφ ηαζ εα βκχνζγακ ηδκ ηαηηζηή ηδξ ιάπδξ. Λ εθαζίηζημξ ζηναηυξ έπαζπε απυ 

ηδκ έθθεζρδ εηπαζδεοιέκςκ ζηναηζςηζηχκ, ζημζπείμ πμο απμηεθμφζε ααζζηή πνμ-

τπυεεζδ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημο, εκχ δ πανμοζία ημοξ εα έθηοε ηδκ ει-

πζζημζφκδ πνμξ ημκ ΒΗΏΞ. Ξφιθςκα ιε ηζξ πενζζζυηενεξ ιανηονίεξ, πνμενπυιε-

κεξ απυ ακηίεεηα ζδεμθμβζηά ζηναηυπεδα, μζ αλζςιαηζημί αδνάκδζακ ζημ ηάθεζια 

ημο ΒΗΏΞ ηαζ βεκζηά οπήνπε δοζημθία βζα ηδκ έκηαλή ημοξ ζηδκ Ώκηίζηαζδ3.  

Λζ θυβμζ βζα ηδκ ακηίδναζδ αοηή (πμο πμζηίθθεζ ζηζξ δζάθμνεξ πενζυδμοξ 

ηδξ ηαημπήξ) θαίκεηαζ κα είκαζ πμθθμί. Ξηδκ ανπή ηδξ ηαημπήξ μζ αλζςιαηζ ημί ελα-

ημθμφεδζακ κα πθδνχκμκηαζ ηακμκζηά απυ ημ ηνάημξ ηαζ αοηυ, ηαηά ιία ενιδκε ί-

α, ειπυδζζε ηδκ έλμδυ ημοξ ζηδκ πανακμιία. Βλάθθμο, φζηενα απυ ζοιθςκία ημο 

ζηναηδβμφ Οζμθάημβθμο, μζ αλζςιαηζημί ζζηίγμκηακ ηαεδιενζκά απυ ηζξ ανπέξ ηα-

ημπήξ. Σζηυζμ, ζοπκά οθίζηακημ ηαπεζκχζεζξ απυ ημοξ δηηδιέκμοξ ζηδκ Ώθαακία 

Εηαθμφξ ηαζ πανάθθδθα, απ΄ηα ιέζα ημο ΄42, επεζδή άνπζζακ κα ημοξ οπμρζάγμκ-

ηαζ βζα επενζηή δνάζδ, λεηίκδζακ δζχλεζξ εκακηίμκ ημοξ, βεβμκυξ πμο ακάβηαζε 

πμθθμφξ κα ηαηαθφβμοκ ζημ ακηάνηζημ. Ομ ηεθεοηαίμ επζαεααζχκεηαζ ηζ απυ ακ-

ηαπυηνζζδ ηδξ εθθδκζηήξ πνεζαείαξ ζηδ Ηζζζααυκα, ζοιπθδνχκμκηαξ υηζ μζ Εηαθμί 

ηαθμφζακ πνμζςπζηά Έθθδκεξ αλζςιαηζημφξ ηαζ ημοξ έζηεθκακ ζε άβκςζηδ ηαηε-

φεοκζδ4. 

Λ Α. Θίπμξ, πνχδκ αλζςιαηζηυξ ηδξ αενμπμνίαξ πμο δζχπεδηε ηζ αοηυξ απυ 

ημοξ Εηαθμφξ, ζοκάκηδζε ιεβάθεξ δοζημθίεξ ζημ κα πείζεζ ζοκαδέθθμοξ ημο κα 

εκηαπημφκ ζηδκ Ώκηίζηαζδ. Ώκαθένεζ, ιάθζζηα, υηζ ιε δζαηαβή ημο οπμονβείμο 

Βεκζηήξ Άιοκαξ ζηάθεδηακ αλζςιαηζημί ζηζξ επανπίεξ  βζα κα πνμεζδμπμζήζμοκ ημ-

                                           
1 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 142-4 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.614-617 
2 Γζα ηδκ ζοιιεημπή ηςκ αλζςιαηζηχκ ζηδκ Ώκηίζηαζδ αθέπε ηαζ ημ Andre Gerolymatos, «Λ νυθμξ ηςκ 
αλζςιαηζηχκ ημο εθθδκζημφ ζηναημφ ζηδκ Ώκηίζηαζδ», ζημ «Βθθάδα 1936-44, Αζηηαημνία – Ζαημπή – 

Ώκηίζηαζδ», Μναηηζηά Ώ΄Αζεεκμφξ Ξοκεδνίμο Ξφβπνμκδξ Εζημνίαξ, Θμνθςηζηυ Εκζηζημφημ ΏΟΒ, Ώεήκα 
1989. 
3 M. Mazower, (1994), ζ.330-1 - Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 48 – Ρν. Ώκδνζηυπμοθμξ, (2007), ζ. 55-6 - Α. 

Θίπμξ, (1963), πεν. «Βεκζηή Ώκηίζηαζδ», η. 6, ζ. 595. 
4 M. Mazower, (1994), ζ. 158-9 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Ώ΄, ζ. 224-5 – ΕΏΠ. Βλ., 

ηοα.ΖαΎνμο, Φ.18/1942. 
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οξ ζοκαδέθθμοξ ημοξ κα ιδκ ακαιεζπημφκ ζημ ακηάνηζημ, αθθζχξ εα είπακ κα ακ-

ηζιεηςπίζμοκ ηονχζεζξ. Ώοηυ ειπυδζζε πμθθμφξ αλζςιαηζημφξ κα ηαηαηαπημφκ 

ζημκ ΒΗΏΞ. Ώθθά ηαζ δ ζφθθδρδ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο Θίπμο ηαζ ημο  

εθαζίηδ οπμθμπαβμφ Ώπμζημθυπμοθμο «πάβςζε» ημοξ αλζςιαηζημφξ, πμο ακέαα-

θακ βζα άθθδ ιία θμνά ηδκ ζοιιεημπή ημοξ ζηδκ Ώκηίζηαζδ. Δ απεζθή ζφθθδρδξ 

ηδξ μζημβέκεζαξ ημο αλζςιαηζημφ πμο ζοιιεηείπε ζημ ακηάνηζημ ηαζ δήιεοζδξ ηδξ 

πενζμοζίαξ ημο ήηακ έκα ζζπονυ υπθμ ηςκ ηαηαηηδηχκ  ηαηά ηδξ πνμζπχνδζήξ 

ημοξ ζε ακηζζηαζζαηέξ μνβακχζεζξ. Σζηυζμ, ιεηά ηζξ πνχηεξ επζηοπίεξ ηςκ ακ-

ηανηχκ ζηδκ Ώζβζαθεία, μζ αλζςιαηζημί εκηοπςζζάζηδηακ απυ ηδκ δνάζδ ημοξ1.  

Δ «ανζζηενή» ζδεμθμβία ημο ΒΗΏΞ ήηακ έκαξ ζδιακηζηυξ θυβμξ πμο ηνάηδ-

ζε ιαηνζά ημο πμθθμφξ αλζςιαηζημφξ. Ώοηυ απμηαθφπηεζ ηαζ δ ιανηονία ημο ζηε-

θέπμοξ ημο ΖΖΒ, Μ. Εζανζχηδ: «Βίπαιε ιζα μιάδα απυ 32 αλζςιαηζημφξ οπυ ηδκ 

ηαεμδήβδζδ ημο Ο. Ώκαζηαζυπμοθμο. Θζα ιένα πμο ηδ ζοκεδνίαζε μ Ζχζηαξ 

(Θπθάκαξ) ημοξ ιίθδζε βζα πνμθεηανζαηή επακάζηαζδ. Ώοηυ ημοξ έηακε κα πνμβ-

βίλμοκ υθμζ»2. Ζαζ μ Μ. Μαοθυπμοθμξ οπμζηδνίγεζ επίζδξ υηζ «θίβμζ (αλζςιαηζημί) 

πήβακ ζημ ακηάνηζημ. Λ θαυξ άνπζγακ κα ακηζθαιαάκμκηαζ υηζ οπάνπεζ ειθφθζμξ 

πυθειμξ ηζ εθμφθαγε. Φμαυζακηε». 

Ώπ΄ηδκ άθθδ πθεονά, δ Έκςζδ εθέδνςκ αλζςιαηζηχκ ηδξ Μάηναξ, ιε πνυ-

εδνμ ημκ εαιζηυ Δθία Μαπαζηενζυπμοθμ, ηάκεζ απυ ημ ΄42 πνμζπάεεζεξ βζα ηδ 

δδιζμονβία ακηάνηζημο, ιέπνζ πμο ζοθθαιαάκεηαζ απυ ημοξ Εηαθμφξ μ πνυεδνυξ 

ηδξ3. Γεκζηυηενα, εκχ μζ ακχηενμζ, ηονίςξ, αλζςιαηζημί έιεκακ ιε δζάθμνεξ πνμ-

θάζεζξ ιαηνζά απυ ημκ αβχκα, μζ εοέθπζδεξ ειθακίγμκηαζ π ζμ πνυεοιμζ κα ζοιιε-

ηάζπμοκ4.  

Ξφιθςκα ιε άθθδ ενιδκεία, μζ αλζςιαηζημί ήηακ ζοκδεζζιέκμζ κα δμοθεφ-

μοκ ζε άθθμο είδμοξ ζοκεήηεξ ηαζ υπζ ιε ζηναηυ εεεθμκηχκ ηαζ οπμαυζημοζεξ 

πμθζηζηέξ αλζχζεζξ ηςκ ζοκενβαηχκ ημοξ. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ μζ πενζζζυηενμζ 

εκηάπεδηακ οπυ πνμτπμεέζεζξ ζημκ ΒΗΏΞ. Βλάθθμο, δ κμμηνμπία ημοξ κα πεζεαν-

πμφκ ζημοξ ακχηενμοξ, ημοξ απμιάηνοκε απυ ηζξ ακηζδνάζεζξ πμο δδιζμονβμφζε 

ζημκ πθδεοζιυ δ ηαηάηηδζδ. ζμζ απμιαηνφκεδηακ, ζηαδζαηά, απυ αοηήκ ηδκ 

κμμηνμπία ιπυνεζακ κα πθδζζάζμοκ ηδκ Ώκηίζηαζδ ηαζ κα εκηαπεμφκ. Άθθμζ, πάθζ, 

πμο ήεεθακ κα δναζηδνζμπμζδεμφκ ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ, εκηάπηδηακ ζημκ ΒΗΏΞ 

βζαηί έαθεπακ ηδκ αδνάκεζα ηςκ εεκζηζζηχκ5. Σζηυζμ, αηυια ηαζ εαιζημί ηφηθμζ 

παναδέπμκηαζ υηζ δ ζοιπενζθμνά ημο ΒΏΘ ζημοξ αλζςιαηζημφξ δεκ ήηακ  δ ανιυ-

                                           
1 Α. Θίπμξ, (1963), ζ. 590, 594, 595-6 - Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 425. 
2 ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, Φ.418, 24/2/90. 
3 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Ώ΄, ζ. 228.  
4 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 57 - M. Mazower, (1994), ζ. 331. 
5 Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 414, 427-8 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Ώ΄, ζ. 221-222, 224-5 
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γμοζα, ηαεχξ ημοξ εεςνμφζε ζοκενβάηεξ ηςκ ηαηαηηδηχκ, θυβς ηδξ εκδμηζηήξ 

ζηάζδξ μνζζιέκςκ ζημ ιέηςπμ ηζξ ηεθεοηαίεξ ιένεξ ημο πμθέιμο  αθθά ηαζ ηδξ 

κμιζιμθνμζφκδξ πμο έδεζλακ ζηδκ ανπή ηδξ ηαημπήξ (βζα ημοξ θυβμοξ πμο ακα-

θένεδηακ) ηαζ ημο δζμνζζιμφ ημοξ ζηζξ επζζζηζζηζηέξ επζηνμπέξ1.  

Λ ακηζεαιζηυξ Ζ.Ζαναθήξ ακαθένεζ υηζ πμθθμί αλζςιαηζημί εκηάπηδηακ ζημκ 

ΒΗΏΞ ηαζ πήνακ ιάθζζηα ελέπμοζεξ εέζεζξ, βζαηί ημ ΒΏΘ δεκ είπε ζηναηζςηζημφξ 

ζηζξ ηάλεζξ ημο. Ππμζηδνίγεζ υηζ ηαζ απθή δήθςζδ αλζςιαηζημφ υηζ εκηάζζεηαζ 

ζημκ ΒΗΏΞ έθηακε βζα κα ημο ακαηεεεί δ δζμίηδζδ ηάπμζμο ηιήιαημξ. Θεηά ηδκ 

έκηαλή ημοξ ηαζ ηδκ επίδναζδ ηδξ ημιιμοκζζηζηήξ  πνμπαβάκδαξ, άθθμζ απυ αοημ-

φξ πανέιεζκακ ςξ θακαηζημί ιαπδηέξ, εκχ άθθμζ, πζζηεφμκηαξ υηζ μ ΒΗΏΞ εα ήηακ 

μ αονζακυξ ζηναηυξ, πμθειμφζακ ιαγί ημο βζα κα ελαζθαθίζμοκ ιζα δβεηζηή εέζδ 

ζημ ιέθθμκ. ιςξ, μζ πενζζζυηενμζ πμο ηαηέθοβακ ζημοξ ακηάνηεξ ηαηέθδλακ 

ζηδ «δελζά» ακηίζηαζδ, απυ θυαμ βζα ηδκ ημιιμοκζζηζηή πνμέθεοζδ ημο ΒΗΏΞ. 

Γζα κα ακηζιεηςπίζεζ, θμζπυκ, ηδκ δοζπζζηία ηςκ αλζςιαηζηχκ ςξ πνμξ ηζξ πμθζηζ-

ηέξ ημο επζδζχλεζξ, ημ ΒΏΘ πνυηεζκε ζημοξ αλζςιαηζημφξ κα ακαθάαμοκ δζημί ημοξ 

άκενςπμζ ηδκ ζηναηζςηζηή δζμίηδζδ ημο ΒΗΏΞ ηαζ, ακ ακαηαθφρμοκ υηζ βίκεηαζ 

ζημ ζηναηυ ημιιμοκζζηζηή πνμπαβάκδα ή υηζ ηνφαμκηαζ πίζς απυ ηζξ εκένβεζέξ 

ημο ηαζ άθθεξ, πένακ ηςκ εεκζημαπεθεοεενςηζηχκ αθέρεςκ, κα ημ ηαηαββε ίθμοκ 

ζημοξ πμθίηεξ ηαζ ζηδ Αζαζοιιαπζηή Ώπμζημθή2. Άθθςζηε εαιζηέξ πδβέξ δεκ παφ-

μοκ κα ημκίγμοκ ηδκ ηαηάηαλδ ζηζξ ηάλεζξ ημοξ αηυια ηαζ θζθμααζζθζηχκ αλζςια-

ηζηχκ, μζ μπμίμζ ιάθζζηα πνδζζιμπμζήεδηακ ζε ακχηαηεξ ζηναηζςηζηέξ εέζεζξ3.  

Άθθεξ ακηζεαιζηέξ πδβέξ ακαθένμοκ υηζ πμθθμί αλζςιαηζημί ηδξ Μεθμπμκκή-

ζμο ελακαβηάζηδηακ ιε βεκζηή επζζηνάηεοζδ κα οπδνεηήζμοκ ζημκ ΒΗΏΞ , ημκ 

Φεανμοάνζμ ημο ΄44. Δ απεζθή βζα ημοξ ιδ ζοιιμνθμφιεκμοξ ήηακ άιεζδ εηηέ-

θεζδ. Λζ ίδζεξ πδβέξ δζαηείκμκηαζ υηζ μ ΒΗΏΞ πανμοζίαζε ηδκ επζζηνάηεοζδ ςξ δ ζ-

αηαβή ημο ΞΘΏ, ιε ηδκ πνμζεήηδ υηζ ιυκμ μζ άκδνεξ ημο ιπμνμφζακ κα θένμοκ 

υπθα ηαζ υηζ υθεξ μζ άθθεξ ακηζζηαζζαηέξ μιάδεξ έπνεπε κα αθμπθζζημφκ. Ομ ΞΘΏ , 

υιςξ, ιε πνμηδνφλεζξ ημο δζέρεοζε ημοξ ζζπονζζιμφξ αοημφξ4. Βλάθθμο, μζ Άββθμζ 

ηδξ Ξοιιαπζηήξ Ώπμζημθήξ είπακ ακηζθδθεεί υηζ πμθθμί αλζςιαηζημί είπακ ελακαβ-

ηαζηεί κα ηαηαηαβμφκ ζημκ ΒΗΏΞ  ιε ηδκ απεζθή εβηθεζζιμφ ζε ζηναηυπεδμ ζοβ-

ηέκηνςζδξ, βζ αοηυ ηαζ ήεεθακ κα θζπμηαηηήζμοκ ιε ηδκ πνχηδ εοηαζνία ηαζ είπακ 

ιεζςιέκδ απυδμζδ ζηδ ιάπδ. Ομ ίδζμ επζαεααζχκεηαζ ηζ απυ άθθδ πδβή , δ μπμία 

                                           
1 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Ώ΄, ζ. 229. 
2 Ζ. Ζαναθήξ, (1958-64), η. Ώ΄, ζ. 31-33 – Ζ. Θπνμφζαθδξ, (2003), ζ. 160 - M. Mazower, (1994), ζ. 
331. Λ Ώ. Γενμθοιάημξ οπμζηδνίγεζ υηζ μζ πενζζζυηενμζ ιυκζιμζ αλζςιαηζημί εκηάπηδηακ ζημκ ΒΗΏΞ, 

βεβμκυξ πμο ζοκηέθεζε ζηδκ ζηναηζςηζηή οπενμπή ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ ηδξ πνμζέδςζε κμιζιυηδηα. Ώ. 

Gerolymatos, (1989), ζ. 295. 
3 Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 181 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Ώ΄, ζ. 269. 
4 Ζ. Ώκηςκυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 1238-1240. 
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ακαθένεζ υηζ ημοξ ηέεδηε ημ ενχηδια πνμζπχνδζδξ ζημκ ΒΗΏΞ ή εηηέθεζδξ ιε 

απμηέθεζια, υζμζ δεκ ιπυνεζακ κα ηαηαθφβμοκ ζηδκ Ώεήκα βζα κα ηνοθημφκ, κα 

ιείκμοκ ςξ αζπιάθςημζ ζε μνεζκά πςνζά1.  

Λ ακηάνηδξ ημο ΒΗΏΞ Ρ. Φενθεθήξ παναδέπεηαζ υηζ αζηήεδηε ηάπμζμο ε ί-

δμοξ πίεζδ ζημοξ αλζςιαηζημφξ. «Λζ Έθθδκεξ αλζςιαηζημί επ ζεζηήηακε. Ή έπνεπε 

κάνεμοκε ζε ιαξ ή έπνεπε... Βίπαιε ειείξ αλζςιαηζηυ, ΙζημθαΎδδξ θεβυηακε. Ώ-

καβηάζηδηε ηαζ πήβε ζημκ εθεδνζηυ ΒΗΏΞ, βζαηί ήηακ αλζςιαηζηυξ ηαζ έπνεπε κα 

πάνεζ εέζδ. Έκαξ Ραιαηζχηδξ, οπμθμπαβυξ ιυκζιμξ, ήνεε ηδκ πνχηδ θμνά, βφν ζ-

ζε πίζς ηθπ. Ομ ιέηναβε. Αεφηενδ. Οδκ ηνίηδ ημο ιίθδζα ηζ εβχ ηαζ ημο είπα:- 

Άζε ηα πμθθά ζφνε ηζ έθα ηζ απμθάζζζε ηζ εα ηάκεζξ. Ζζ ακαβηάζηδηε ηζ έθοβε ηαζ 

δεκ λακαειθακίζηδηε. Μήβε ζηα ηάβιαηα αζθαθείαξ». Δ πενίπηςζδ ημο οπμθμπα-

βμφ πμο αιθζηαθακηεουηακ είκαζ παναηηδνζζηζηή ημο πνμαθδιαηζζιμφ πμο ηονζ-

ανπμφζε ζηζξ ηάλεζξ ηςκ αλζςιαηζηχκ. Ομ δίθθδια ακ εα ηαηαηαπημφκ ζημκ ΒΗΏΞ 

(υπμο ήηακ ζαθέξ υηζ εα ζοκενβάγμκηακ ηαζ ιε ημιιμοκζζηζηά ζημζπεία) ή εα πα-

ναιείκμοκ, πανά ηζξ πζέζεζξ ηςκ ακηανηχκ, αδνακείξ, μπυηε πάθζ εα ένπμκηακ ζε 

νήλδ ιαγί ημοξ, ιπμνμφζε κα μδδβήζεζ ζηδκ ηνίηδ θφζδ: ηαηάηαλδ ζηα ηάβιαηα. 

Ζαεμθζηή είκαζ δ ηαηαδίηδ ηδξ αδζάθμνδξ ζηάζδξ ηςκ αλζςιαηζηχκ απυ  

ημοξ ζοκμιζθδηέξ ιαξ. Λζ Β. Φςηάξ ηαζ Ξπ. Θπανθμβζάκκδξ, πμο πμθέιδζακ ζημ 

πθεονυ ημο ΒΗΏΞ, ηαηαββέθθμοκ ηδκ απαναηηήνζζηδ αδνάκεζα, ακ υπζ πνμδμηζηή 

ζηάζδ, ηςκ οπεφεοκςκ βζα ηδκ οπενάζπζζδ ηδξ πχναξ. Λ πνχημξ εεςνεί υηζ μζ 

αλζςιαηζημί ήηακ «μζ πνχημζ μζ μπμίμζ εα έπνεπε κα πάκε. Βίκαζ έκα ιεβάθμ ηαηδ-

βμνχ αοηυ. Ξημ αμοκυ, δ Ώκηίζηαζδ έπνεπε κάκαζ μζ αλζςιαηζημί ημο εθθδκζημφ 

ζηναημφ. Ώοημί, ημ θμζπυκ, ηζ ηάκακε; Ζαηαηαπηήηακε ζηδκ 5 δ θάθαββα βζα κα πα-

ίνκμοκε θαΎ ηαζ ρςιί ηαζ ημκ οπυθμζπμ ηυζιμ κα ιδκ ημκ ημζηάκε. Ώοημί ήζακηε. 

Ζαζ ανεεήηακε φζηενα άκενςπμζ, μζ μπμίμζ ακεαήηακε ζημ αμοκυ ηζ έβζκε υ,ηζ έβζ-

κε. Ια ημ λένεζξ αοηυ ημ πνάβια. Ξημ θές ηαζ ιε εθίρδ  ιεβάθδ». 

Ομ ίδζμ ηαηδβμνδιαηζηυξ είκαζ ηαζ μ Ξπ.Θπανθμβζάκκδξ: «Ώοημί (μζ αλζςια-

ηζημί) δεκ πθδνςκυζακηε βζα κα οπεναζπίζμοκ ηδκ παηνίδα; Μμζμξ εα οπενάζπζγε 

ηδκ παηνίδα, ημ ηζμπακυπμοθμ;… Ζαηά ηδκ πενίμδμ αοηή, αοημί έηακακ ημ ημνυζ-

δμ. Βπδβαίκακε ηαζ δίκακε ημ πανυκ ζηδκ ηαναιπζκζενία, ηζ μ άθθμξ, ημ ηζμπακυ-

πμοθμ, ηζ μ άθθμξ επμθέιαβακ ζηα αμοκά ηζ άθδζακ ηα ηυηαθά ημοξ. Ώοημί έπνε-

πε κα ιπμφκε ιπνμζηά ζημκ αβχκα, ημκ αβχκα ημο εθθδκζημφ θαμφ, υπζ ημκ αβχ-

κα ημο ΒΏΘ. Θε ζοβπςνείξ, βζαηί; Ια ιπμφκε ζημκ αβχκα ημο εθθδκζημφ θαμφ, αξ 

θεβυηακε υπςξ θεβυηακε».   

Ξηδκ απμπή ηςκ αλζςιαηζηχκ απυ ηδκ Ώκηίζηαζδ απμδίδμοκ πμθθμί ηδκ ε-

                                           
1 X. Θάβεν, (2003), ζ. 208 – ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ.11/1944. 
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λέθζλδ πμο είπε απυ επακαζηαηζηυ ηίκδια ζε ειθφθζα δζαιάπδ. Λ Β.Φςηάξ ηαηαβ-

βέθθεζ ηδκ ζηάζδ ημοξ: «…Λ ειθφθζμξ είκαζ ημ ιεβαθφηενμ αάζακμ. Θάπνεπε εηε-

ίκμζ πμο είκαζ έκμπμζ, μζ αλζςιαηζημί ημο ζηναημφ, κ΄ακεαμφκ πάκς ηαζ κα ηάκμοκ 

ακηάνηζηα. Ζζ αθήζακε ακενχπμοξ μζ μπμίμζ ήηακε άζπεημζ ι΄αοηυ ημκ πυθειμ. 

Ζαζ ηα πένζα ηδξ επακάζηαζδξ πέζακε ζε ακενχπμοξ, εεξ αβνάιιαημοξ, εεξ ηαπ-

νζηζζυγμοξ, εεξ υπςξ κα ημοξ πεζξ, δεκ ήηακ ηαβιέκμζ ζημ πκεφια ημο ζηναημφ… 

Γζαηί ηυηε ηζ έηακε δ ακηίδναζδ; Έηακε ηα ηάβιαηα ημο αννμφ, ηα ηάβιαηα ημο 

ΒΑΒΞ, μζ μπμίμζ ειαπυζακηε ημ ακηάνηζημ. Γζαηί, υηακ ελοπκήζακε αοημί μζ αλζς-

ιαηζημί ήηακ ανβά, πμθφ ανβά». Μανυιμζα βκχιδ έπεζ ηαζ δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο: 

«Γζα ιέκα εοεφκμκηαζ μζ αλζςιαηζημί. Βοεφκμκηαζ μζ ηαηηζημί αλζςιαηζημί ηδξ ζπμ-

θήξ Βοεθπίδςκ, πμο δεκ πήνακ ζηα πένζα ημοξ ηδ δζμίηδζδ ηδξ Ώκηίζηαζδξ… Ώκ 

ζοβηνμημφζακ ηζ ακαθάιαακακ αοημί ηδκ δζμίηδζδ, δεκ εα είπαιε ηα απμηεθέζια-

ηα (μθμηαφηςια Ζαθαανφηςκ) δζυηζ μζ  αλζςιαηζημί βκχνζγακ πςξ εα…». 

 

β. Αίηηα θαηάηαμεο ζηνλ ΔΙΑΠ 

πςξ οπμζηδνίγεζ μ ηαπεηάκζμξ ημο ΒΗΏΞ Α.Θίπμξ, μ ηονζυηενμξ θυβμξ βζα 

κα ηαηαηαπηεί ηάπμζμξ ζημ ακηάνηζημ ήηακ μ παηνζςηζζιυξ ηαζ δ αβάπδ βζα εθεο-

εενία, δζηαζμζφκδ, ηαθφηενδ γςή1. Άθθμηε μ εκεμοζζαζιυξ πμο πνμηάθεζακ μζ 

πνχηεξ επζηοπίεξ ηςκ ακηανηχκ, άθθμηε ημ πκζβδνυ ηθίια πμο δδιζμονβμφζε δ 

ηαηάηηδζδ βζα ημοξ πζμ θζθεθεφεενμοξ, δ παηνζςηζηή έλανζδ ηαζ δ ροπμθμβία πμο 

δδιζμονβμφζε δ μιζθία ηάπμζμο εαιίηδ ζηδκ πθαηεία ημο πςνζμφ, μ ηίκδοκμξ ζφθ-

θδρδξ ακ ηάπμζμξ είπε εηηεεεί ζηζξ ανπέξ ελαζηίαξ ηάπμζαξ ακηζζηαζζαηήξ εηδήθς-

ζδξ2, μ αζθοηηζηυξ ηθμζυξ πμο δδιζμονβμφζε ζημοξ κευηενμοξ μ ηίκδοκμξ ζφθθδ-

ρδξ απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ, δ επζζθαθήξ εέζδ υζςκ είπακ ζηεκμφξ ζοββεκείξ ζημ 

«αμοκυ», δ αβακάηηδζδ ηαζ δ δίρα βζα εηδίηδζδ υζςκ είπακ πάζεζ ημοξ δζημφξ 

ημοξ, δ ηαηαθήζηεοζδ ηδξ πενζμοζίαξ ημοξ απυ ημοξ Εηαθμφξ μδδβμφζακ πμθθμφξ 

ζηδκ έκμπθδ ακηίζηαζδ3.  

Λ ακηζζιήκανπμξ Α. Θίπμξ, πμο δεκ αημθμφεδζε ημ πανάδεζβια ηςκ πενζζ-

ζυηενςκ ζοκαδέθθςκ ημο κα παναιείκεζ ιαηνζά απυ ηδκ ακηζζηαζζαηή δνάζδ, α-

καθένεζ ςξ αζηία πμο έζπνςλε ηυζμοξ πμθθμφξ ζημ ΒΏΘ ηα ζοκεήιαηά ημο, πμο 

«ζοβηζκμφζακ ααεφηαηα ηζξ πθαηεζέξ ιάγεξ ακενχπςκ», ηδκ πείκα , πμο έηακε ημκ 

θαυ κ΄απμγδηά κ‘απμηηήζεζ ηδ θεοηενζά «ηαζ η΄αβαεά πμο ιαξ ζηένδζακ» ηαζ ημκ 

                                           
1 Α. Θίπμξ, (1964), ζ. 721. 
2 Λ Α. Θίπμξ πμο είπε θοθαηζζηεί βζα ηδ δνάζδ ημο ηαζ γμφζε οπυ ζοκεπή δζςβιυ βνάθεζ ζηζξ ακαική-
ζεζξ ημο: «Δ διζπανακμιία ηδκ μπμία γμφζα απυ ηαζνυ ζηα πςνζά ηαζ ηδκ πμθζηεία δεκ ιε ζήηςκε άθ-

θμ. Ήλενα πςξ μζ επενμί είπακ πάνεζ υθα ηα ιέηνα ημοξ βζα κα ιε ζοθθάαμοκ» Α. Θίπμξ, (1963), ζ. 

590. Άθθμζ δεκ ήεεθακ κα παναδχζμοκ ηα υπθα ημοξ ηαζ, ιπνμζηά ζημκ ηίκδοκμ ηδξ ζφθθδρδξ, έθεο-
βακ ζημ αμοκυ. Γ. Μνζυαμθμξ, (2007), ζ. 64.  
3 Α. Θίπμξ, (1963), ζ. 595  - M. Mazower, (1994), ζ. 335-7 – Γ. Μνζυαμθμξ, (2007), ζ. 69. 
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ελακαβηαζιυ, ηδκ ηαπείκςζδ πμο δέπμκηακ απ΄ημοξ ηαηαηηδηέξ 1. 

Λ Ρν. Φενθεθήξ ελδβεί βζαηί έβζκε ακηάνηδξ: «Μήβα ακηάνηδξ βζα κα θεοηε-

νςεχ. Λ ηαηαηηδηήξ εθαζκυηακε. ηακ πηφπαβε δ ζδιαία ζημ θνμονανπείμ, ημ 

πνςί έπανζδ ηδξ ζδιαίαξ, ημ ανάδο ηαεήθςζδ ηδξ ζδιαίαξ, εηυηε πνέπεζ κα ηα-

είζμοιε υθμζ εδχ ηάης πνμζμπή. Ββχ λεπάζηδηα ηχνα ηαζ δεκ πήνα παιπάνζ ημ 

ζάθπζζια ηθπ., ηζ ήηακ μζ Εηαθμί απυ πίζς ηχνα ηαζ δμφθεοε μ οπμηυπακμξ. Ζυκ-

ηνεξ ηέημζεξ. Ώοηά δεκ ηα ακηέπαιε». Δ ακηίδναζδ ανηεηχκ Εηαθχκ ζηδκ άνκδζδ 

ζεααζιμφ πνμξ ηα εεκζηά ημοξ ζφιαμθα ηαζ δ οπμηζιδηζηή ημοξ ζοιπενζθμνά 

πνμξ ημοξ Έθθδκεξ, έεζβε ηδκ οπενδθάκεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ ηαζ απμηεθμφζε αίηζμ 

θοβήξ ζηδκ Ώκηίζηαζδ. Λ Ρ. Γμφηδξ δέπηδηε δφμ παζημφηζα απυ Εηαθυ , επεζδή 

ακηέδναζε υηακ εηείκμξ ημκ έζπνςλε. Ώοηυ ημ πενζζηαηζηυ, υπςξ ελδβεί ζε ζο-

κέκηεολή ημο, ημκ μδήβδζε ζημ αμοκυ: «Βιέκα ιμο ζημίπζζε πάνα πμθφ αοηυ, ά-

καρε ημ αίια ιμο απυ ηδκ ανπή ηαζ ήεεθα κα ζοκεπίζς ημκ πυθειμ (υπςξ πμθέ-

ιδζα ζηδκ Ώθαακία ιε ημοξ Εηαθμφξ) βζα ηδκ πνμζαμθή πμο έβζκε, υζμκ ιε ιέκα 

ηυζμκ ηαζ ζηδκ Βθθάδα»2. Δ Β. Ιζημθάμο ιαξ ιζθά βζα ημ πχξ ηαηαηάπηδηε μ α-

δεθθυξ ηδξ ζημ ακηάνηζημ: «Ήζακηε (μ αδεθθυξ ιμο) ζηα Ζαθάανοηα ιαεδηήξ 

ι΄έκα ζοιιαεδηή ημο. Λζ Εηαθμί παίγακε ημκ εεκζηυ φικμ ηαζ ημοξ εαάθακε ηυηε 

υθμοξ κα ηαείζμοκ πνμζμπή. Ζζ αοηά ηα δφμ, μ αδεθθυξ ιμο ηαζ αοηυξ, δεκ ηαεί-

ζακε ηαευθμο. Βηείκμξ εηεί ιάθθμκ , μ ζοιιαεδηήξ ημο, ακηέδναζε άζπδια ηαζ 

δεκ εηάεδζε πνμζμπή ηζ απυ ηεζ λεηίκδζε ιέζα ημο δ ακηίδναζδ». Σζηυζμ, πνμζ-

εέηεζ ηζ έκα άθθμ θυβμ: «Φφβακε (ηα αδέθθζα ηδξ) ζημ ακηάνηζημ βζαηί είπακ ιε-

βαθχζεζ ζε δδιμηναηζηή μζημβέκεζα. ΐνήηακε ιζα απήπδζδ ζημ ακηάνηζημ ζηζξ ζ-

δέεξ ημοξ. Ομοξ εκδζέθενε ιζα ηαθφηενδ γςή. Δ απεθεοεένςζδ ηαζ ιζα ηαθφηενδ, 

ιζα δδιμηναηζηή γςή. Γζαηί αοηυ είπαιε δζδαπηεί». Ζαζ δ ίδζα είπε επδνεαζηεί απυ 

ημ ηθίια ηδξ ακηίζηαζδξ πμο είπε επζηναημφζε ζηδκ πενζμπή: «Θοιάιαζ υηζ υηακ 

ήνεακ μζ ακηάνηεξ ιε ημ ΐεθμοπζχηδ ηναβμοδάβακε ςναία ηναβμφδζα, ―ΐνμκηάεζ μ 

θοιπμξ, αζηνάθηεζ δ Γηζχκα‖. Αδθαδή ιαξ έηακε υθμοξ κα αζζεακυιαζηε ηδκ 

ακάβηδ κα πάιε ημκηά ημοξ. Αδθαδή,  ιε ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ ηαζ ιε ηα ηναβμφ-

δζα ημοξ ηαζ ι΄υθα αοηά ιαξ έηακε υθμοξ κα πάιε εηεί. Ώθμφ, εοιάιαζ εβχ , ήιμ-

οκα πακηνειέκδ ηζ έθεβα υηζ, ακ ήιμοκ ακφπακηνδ, εα πήβαζκα ηζ εβχ». Λ Ι. Ώ-

καζηαζυπμοθμξ δδθχκεζ: «Μήβα ζημ αμοκυ ζακ παηνζχηδξ». Λ Β. Φςηάξ εεςνεί 

ςξ έκα ααζζηυ θυβμ ηδκ εηδίηδζδ βζα υζα έηακε μ ηαηαηηδηήξ. «Δ ακηεηδίηδζδ, 

δεκ οπάνπεζ ηίπμηα άθθμ. Μζμ ζενυηενμ πνάβια απ΄αοηυ οπάνπεζ; Βίκαζ έκαξ ιμ-

κυδνμιμξ. Ώκ ημ πάνεζξ απ΄ηδκ ανπή υηζ ένπεηαζ μ άθθμξ κα ζε δζχλεζ απ΄ημ ζπ ί-

ηζ, ακ έπεζξ ηαζ θίβμ θζθυηζιμ, δεκ ιπμνείξ κα ηα παναδχζεζξ υθα». Λζ ΐ. Ζεπνδκζ-

                                           
1 ΏΞΖΕ, ανπείμ ΒΑΏ, Διενμθυβζμ ηδξ Ώκηίζηαζδξ, Φ.247. 
2 Γ. Μνζυαμθμξ, (2007), ζ. 80. 
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άξ ηαζ ΐ. Μνζμκάξ πήβακ ζημ ακηάνηζημ βζαηί είπε απμηαθοθεεί δ ακηζζηαζζαηή 

ημοξ δνάζδ ηαζ ηζκδφκεοακ. 

ιςξ ακαθένμκηαζ ηαζ άθθμζ, θζβυηενμ παηνζςηζημί ηαζ αβκμί θυβμζ, υπςξ μζ 

πζέζεζξ πμο αζημφζε ζε πυθεζξ ηαζ πςνζά μ ΒΗΏΞ βζα ηαηάηαλδ, δ εκηφπςζδ ηδξ 

πνμζςνζκυηδηαξ ημο πμθέιμο πμο εα ηαηέθδβε ζε ζοιιαπζηή κίηδ (ηονίςξ ιεηά 

ηδ ζοιιαπζηή απυααζδ ζηδκ Εηαθία), μζ δοζημθίεξ επζαίςζδξ ζηδκ πυθδ, ηοπμδζ-

ςηηζζιυξ η.α.1. Λ Ώ. Θμοββμθζάξ ανκείηαζ υηζ βζκυηακ ελακαβηαζηζηή ζηναημθυβδ-

ζδ ηαζ πνμζπαεεί κα ιαξ πανμοζζάζεζ ηδκ ζφκεεζδ ημο ζηναημφ ημο ΒΗΏΞ: «  Ή-

ζακηε ιενζημί ζδεμθυβμζ. Λζ πενζζζυηενμζ πήβαζκακ ςξ παηνζχηεξ. Εδεμθυβμζ μζ α-

νζζηενμί, μζ μπμίμζ αέααζα έαθαρακ θίβμ-πμθφ. Άθθμζ, υιςξ, ήζακηε ζημζπεία επζ-

ηίκδοκα, θοβυδζημζ, πμφπακε θενςιέκδ ηδ θςθζά ημοξ ηζ ακαβηάζηδηακ ηαζ αβα ί-

κακε». 

Λ ΐθ. ΐεθυπμοθμξ ανκείηαζ υηζ ηάπμζμξ ιπμνμφζε κα αβεζ ζημ αμοκυ βζα κα 

ελαζθαθίζεζ «ηα πνμξ ημ γδκ». «πμζμξ ήεεθε κα γήζεζ βζα κα θάεζ πήβαζκε ηζμ-

θζάξ. Ξ΄αοηυ είιαζ ηάεεημξ. Ξημ ακηάνηζημ ηζ κα ανεζ;». Ώκηίεεηα μ Β. Φςηάξ πα-

ναδέπεηαζ υηζ ιπμνεί δ ακαγήηδζδ ηδξ επζαίςζδξ κα ήηακ έκαξ θυβμξ ηαηάηαλδξ 

ζημ ακηάνηζημ. Ώθθά ζοιπθδνχκεζ: «Ομ ακηίεεημ έβζκε υηακ έβζκακ ηα ηάβιαηα 

αζθαθείαξ».   

Άθθςζηε, μζ ζοκεήηεξ γςήξ ήηακ ζηθδνέξ ζηα αμοκά, ιε ηαηάθοια ημ φπα-

ζενμ ζημκ ήθζμ, ηδκ οβναζία ηαζ ημ πζυκζ, ηδκ έθθεζρδ ηνμθχκ ηαζ νμφπςκ, ηζξ 

ρείνεξ ηαζ ηδκ απθοζζά, ημκ ζοκεπή ηίκδοκμ ηαζ ηζξ αηέθεζςηεξ ιεηαηζκήζεζξ . Ρα-

ναηηδνζζηζηή είκαζ δ πενίπηςζδ ακηάνηδ πμο δεκ άκηελε ηζξ ηαθαζπςνίεξ ηα ζ ηδκ 

ατπκία, έπεζε ζημ δνυιμ ηαζ ημκ ζοκέθααακ μζ Γενιακμί. Ώκαβηάγμκηακ κα πεγμ-

πμνμφκ πμθθέξ χνεξ ζηα αμοκά ακοπυδδημζ ή θμνμφζακ, ακηί βζα παπμφηζζα, ημ-

ονέθζα πμο ηα ζοβηναημφζακ ιε ζφνιαηα ή ηαθχδζα2.  

Ξοκμιζθδηέξ ιαξ ακηάνηεξ εηεέημοκ ηζξ δζηέξ ημοξ ειπεζνίεξ. Λ Ι. Ώκαζηα-

ζυπμοθμξ πενζβνάθεζ ημ δεζηυ ηςκ ακηανηχκ ζηζξ δφζημθεξ ζοκεήηεξ πμο ακηζ-

ιεηχπζγακ: «Μάκημηε ήηακ ζε δοζημθία μζημκμιζηή, ζε δοζημθία υηακ βζκυζακηε 

διενχκ ιάπεξ…Ζαζ δομ ιένεξ κδζηζηυξ δεκ ημκ πείναγε, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιά-

πδξ δεκ ημκ πείναγε ηίπμηα. Λφηε θαί εοιυηακ. Βηεί εζηεθηυηακ πςξ εα πάνεζ ημκ 

ελμπθζζιυ ημο Γενιακμφ ή ημο ηζμθζά». Ώηυια πζμ δζαθςηζζηζηή ηςκ δοζημθζχκ , 

πμο είπε κα ακηζιεηςπίζεζ ηαεδιενζκά μ ακηάνηδξ , είκαζ δ πενζβναθή ημο Ρ. Φεν-

θεθή: «Μμθθέξ πείκεξ, πμθθή πμνεία. Κοπυθδημζ, ιε ημονέθζα ζηα πυδζα… Θε ηα 

                                           
1 M. Mazower, (1994), ζ. 335-7 
2 Α. Θίπμξ, (1963), ζ. 590 – (1964), ζ. 728 - X. Θάβεν, (2003), ζ. 155 - Ζ. Ζμφνηδξ, εθ. «Φςκή ηςκ 

Ζαθαανφηςκ», αν.θ.449/29-8-84 – Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η.ΐ΄, ζ.351. Ραναηηδνζζηζηή βζα 
ημκ ηνυπμ δζααίςζδξ ηςκ ακηανηχκ είκαζ δ δζήβδζδ ημο Η. Ώθελακδνυπμοθμο ζημ πενζμδζηυ «Βεκζηή 

Ώκηίζηαζδ», ηεοπ. 87, 1995. 
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ημονέθζα, ιεξ ηα πζυκζα. Δ ηαθφηενδ θφζδ βζα κα ιείκμοιε ήηακε ζε ηάπμζεξ ενδ-

ιμηθδζζέξ ή ήηακ πναβιαηζηέξ εηηθδζζέξ, κάπεζ βοκαζηςκίηδ, βζαηί είπε ζακίδα ηά-

ης, δεκ ήηακ πθάηεξ. Γζαηί δεκ είπα ημοαένηα, μφηε ηίπμηα.  ,ηζ θμνμφζα. Λφηε 

πζνμφκζ είπα κα θάς. Θ΄έκα πζνμφκζ ηνχβαιε δέηα, ι΄έκα ημοηάθζ δέηα…Ζαθά , μζ 

πμνείεξ ήηακ ηνμιενέξ. Λζ πενζζζυηενεξ πμνείεξ βίκμκηακ κφπηα ηα ζ βζκυζακηε 

έλς απ΄ηα ηακμκζηά υνζα πμο ιπμνεί κα πενπαηήζεζ. Οα ηακμκζηά υνζα είκαζ, αξ 

πμφιε, 8 πθι. μ ζηναηζχηδξ θμνηςιέκμξ, ειείξ έπνεπε κα πάιε 16, δδθαδή, ακ ημ 

ιάεμοκ μζ Γενιακμί, κάπς αβεζ απ΄ημκ ηθμζυ εβχ, κάιαζ ζε ιένμξ πμο δεκ  ημ 

θακηάγμκηαζ. Γζαηί ημφηδ ηδκ χνα, θεξ εζφ, θφβακ απ΄ηα Ζαθάανοηα. Μέθηακ ηέ-

ημζεξ πθδνμθμνίεξ. Ώθθά ειείξ πενπαηάβαιε κφπηα». Λ ΐ. Μνζμκάξ πενζβνάθεζ ηδκ 

γςή ημο ακηάνηδ ςξ «ηναβζηή». «Οα πενζζζυηενα παζδζά πήβαιε ιε ηα παπμφηζζα 

αοηά πμο θμνήβαιε. Θέπνζ κα πάιε ηεζ πάκς λοπμθδεήηαιε. Ώπυ ηεζ ηαζ πένα ιε 

ηίπμηα ημιάνζα, λένς βς έηζζ, ηαζ πενζιέκαιε πυηε κα δχζμοιε ηαιζά ιάπδ κα 

λοπμθήζμοιε ηάκακ Εηαθυ, ηάκα Γενιακυ κα πμδεεμφιε. Ζζ αοηυ ήηακ ημ πζμ επ ζ-

ηίκδοκμ. Οα πενζζζυηενα παζδζά έηζζ ηα πάζαιε. Θε ηδκ πνχηδ ιάπδ πμο βζκυηακε 

κα πάς κα ημκ βδφζς, κα ημο πάνς, ηζθυηεξ θεβυηακ αοηά πμο θμνήβακε μζ Εηα-

θμί, κα κηοεμφιε, κάπμοιε ηαζ ιζα νεγέναα κα λερεζνζαγυιαζηε. Δ ρείνα πήβαζκε 

ζφκκεθμ. Βδχ ηα θνφδζα ιμο είπακε ρείνα ηζ είπακε ηαζ ηυκζδα. Έκα ιμοζηαηάηζ 

πμφπα, πμφιμοκα ιζηνυξ, είπε ρείνα». Λ ίδζμξ πνδζζιμπμζμφζε έκα ηαεανυ ηυηη ζ-

κμ πακί ςξ «ρεζνμζοθθέηηδ». Θάγεοε ηζξ ρείνεξ ηαζ ιεηά ημ ηίκαγε ηαηηζηυηαηα 

πάκς ζηδ θςηζά ηαζ δ ρείνα έζηαβε. Γζα ημ ίδζμ πνυαθδια μ ΐ. Μνζυαμθμξ ιαξ θέ-

εζ: «Ώκάααιε ιεβάθεξ θςηζέξ, υηακ είπαιε ηδ δοκαηυηδηα ηαζ δεκ ιαξ πνμηαθμφ-

ζε επίεεζδ ηδξ αενμπμνίαξ, ηαζ αβάγαιε ηα νμφπα ιαξ ηαζ μζ ρείνεξ απ΄ημκ ηαπκυ 

ηαζ ηδ γέζηδ έπεθηακ ηαζ απαθθαζζυιαζηακ, ςξ έκα ααειυ. Ήηακ ιζα δμηζιαζία 

πςνίξ πνμδβμφιεκμ αοηή». ζμ βζα ηδκ έθθεζρδ θαβδημφ: «Βίκαζ πμθθέξ μζ π ε-

νζπηχζεζξ πμο ιαξ έθεζπε ηαζ ημ ηαηζιάηζ, πμο δεκ ήηακ ηίπμηα άθθμ απυ ιπμι-

πμηάθεονμ…Μμθθέξ θμνέξ δεκ είπαιε μφηε ημ αθάηζ πμο πνεζαγυηακ. Ζαζ άθθεξ 

πενζπηχζεζξ πμο ράπκαιε κα ανμφιε πυνηα ή ζαθζβηάνζα ή πεθχκεξ».  

Ώκελάνηδηα, υιςξ, απυ ημοξ θυβμοξ πμο ιπμνεί κα πανμοζζάγμκηαζ ςξ α ί-

ηζα ηαηάηαλδξ ζημ ακηάνηζημ ηαζ ηζξ δοζημθίεξ πμο είπε δ γςή ζηα αμοκά, βεβμκυξ 

είκαζ υηζ ημ ηίκδια αημθμφεδζε ζηαεενά ακμδζηή πμνεία ηαζ μζ 17 ακηάνηεξ ηδξ 

Ώζβζαθείαξ, ηδκ άκμζλδ ημο ΄43, έθηαζακ ςξ ημκ Ληηχανδ πάκς απυ 5.0001.  

 

γ. Ππκκεηνρή θαη ππνζηήξημε ηνπ πιεζπζκνύ ζην ΔΑΚ-ΔΙΑΠ 

Ώκηζηνμουιεκεξ απυρεζξ οπάνπμοκ ηαζ βζα ηα αίηζα πμο πνμηάθεζακ ηδκ 

                                           
1 X. Θάβεν, (2003), ζ. 155. 
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πθαηζά οπμζηήνζλδ ημο πθδεοζιμφ ζημ ΒΏΘ–ΒΗΏΞ, βεβμκυξ πμο δεκ αιθζζαδηεί-

ηαζ μφηε ηζ απυ ημοξ πζμ θακαηζημφξ ακηζπάθμοξ ημο1. Ομ ΒΏΘ απέηηδζε βνήβμνα 

αάζεζξ ακάιεζα ζηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ, ζε δζακμμφιεκμοξ, επαββεθιαηίεξ ηαζ 

βεκζηά ηδ ιεζαία ηάλδ. Λζ θζθμεαιζηέξ πδβέξ πνμαάθθμοκ ζδζαίηενα ηδκ άπμρδ υηζ 

ημ ΒΏΘ ημοξ δεπυηακ ζημοξ ηυθπμοξ ημο υθμοξ, υπζ ιυκμ ημιιμοκζζηέξ. «Ομ 80% 

οπμζηήνζγε ημ ΒΏΘ, άζπεηα απυ πμθζηζηή ημπμεέηδζδ, βζα παηνζςηζημφξ θυβμοξ», 

εηηζιά μ Ώ. Θμοββμθζάξ2. Ομκίγεηαζ αηυια υηζ ζηζξ ηάλεζξ ηςκ ζηεθεπχκ ημο ανζε-

ιμφκηακ έβηνζημζ πμθίηεξ, άημια απυ ηδκ ενδζηεοηζηή, πμθζηζηή, μζημκμιζηή δβε-

ζία ημο ηυπμο: βζαηνμί, ιδπακζημί, δζηδβυνμζ, δζεοεοκηέξ ηναπεγχκ ηαζ δδιμζίςκ 

οπδνεζζχκ, ζοιαμθαζμβνάθμζ, ιεβαθμηηδιαηίεξ, μ δεζπυηδξ Δθείαξ Ώκηχκζμξ αθ-

θά ηαζ αλζςιαηζημί πμο πνμζήθεακ ζημκ ΒΗΏΞ απ΄ηδκ ανπή ή φζηενα απυ ηδ εδ-

ηεία ημοξ ζε «δελζέξ» ακηζζηαζζαηέξ μιάδεξ ή ηαζ απμζηίνηδζακ ανβυηενα απ΄ηζξ 

ηάλεζξ ημο ηαζ ζοκενβάζηδηακ ιε ημκ ηαηαηηδηή3. Έκαξ ηθάδμξ πμο ζοιιεηείπε 

ζπεδυκ ζφζζςιμξ ζημ ΒΏΘ ζηδκ Μάηνα ήηακ μζ δζηδβυνμζ, ζφιθςκα ιε ημοξ Ι. 

Ώκαζηαζυπμοθμ ηαζ ΐ.ΐεθυπμοθμ. «Μμθθμί δζηδβυνμζ. Μανάλεκμ. Θεβάθμ πμζμζηυ 

απυ ημοξ δζηδβυνμοξ ηδξ Μάηναξ ζοιιεηείπε ζημ ΒΏΘ». 

Φαίκεηαζ υηζ αζημφκηακ πζέζεζξ ζε πμθίηεξ ακχηενςκ ηαζ ιεζαίςκ ημζκςκζ-

ηχκ ζηνςιάηςκ κα ζοιιεηάζπμοκ. Λ οπμθμπαβυξ Οααενκανάηδξ, ζε έηεεζή ημο 

πνμξ ηδκ ελυνζζηδ εθθδκζηή ηοαένκδζδ, ακαθένεζ υηζ ημ ΒΏΘ πνμζπάεδζε κα πε ί-

ζεζ ημοξ έπμκηεξ ιεβάθδ εηηίιδζδ ζηδκ ημπζηή ημζκςκία (δεζπυηεξ, ζενείξ) κα εκ-

ηαπημφκ ζημοξ ηυθπμοξ ημο4. Βίδαιε ηδκ πνυηαζδ ηςκ εθαζζηχκ ημοιπάνςκ ημο 

έιπμνμο ΐ. Θακευπμοθμο, κα ακέαεζ ζημ αμοκυ βζα κα απμθφβεζ ηδκ ηαηάηαλδ 

ζηα ηάβιαηα. Μζμ ζζπονή πίεζδ αζηήεδηε ζημκ αδεθθυ ημο Ξ. Μμθοδχνμο. Ξοκε-

θήθεδ απυ ημοξ ακηάνηεξ, ιαγί ιε άθθμοξ ζημ πςνζυ, ηαζ ηθείζηδηε ζε ζηναηυπε-

δμ ζοβηέκηνςζδξ ζημ Ξζβμφκζ. ηακ μ Ξ. Μμθοδχνμο πήβε κα παναηαθέζεζ ημκ 

επζηεθαθήξ ημο ζηναημπέδμο, πμο ήηακ πνχδκ ζοιιαεδηήξ ημο, εηείκμξ ημο ε ί-

πε: «-Μνέπεζ κα δμοθέρεηε. – Οζ δμοθεζά κα ηάκμοιε; -Αεκ λένς. ,ηζ εέθεηε. 

Αδθαδή ιαξ πίεγακ κα ιεηάζπμοιε, υπζ βζα άθθμ θυβμ, επεζδή είπαιε εηηίιδζδ 

ζηδκ πενζμπή. Δεέθακε πνυζςπα ηα μπμία είπακε εηηίιδζδ κα ηα αάθμοκ ιέζα 

μπςζδήπμηε. Ζαζ είπαιε ιζα πίεζδ απ΄ηδκ πθεονά. Ώπ΄ηδ ιζα ιενζά είπαιε ημοξ 

Γενιακμφξ, απ΄ηδκ άθθδ ημοξ ακηάνηεξ».   

Λ ακηζεαιζηυξ Ώπ. Μενζαμθζχηδξ πνμζπαεεί κα δζηαζμθμβήζεζ ηδκ απήπδζδ 

                                           
1 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 131, 134, 138. 
2 Ομ ίδζμ οπμζηδνίγεζ ηαζ μ Ι. Ξαμνχκμξ θέβμκηαξ υηζ δ πθεζμκυηδηα ηςκ Βθθήκςκ ζοιιεηείπε ζημ ΒΏΘ 

(μζ βενιακζηέξ εηεέζεζξ ιζθμφκ βζα ημ 90% ημο πθδεοζιμφ), εκχ ήηακ ιυθζξ 10% μζ ρδθμθυνμζ ημο 

ΖΖΒ πνζκ ηδκ δζηηαημνία ημο Θεηαλά. Ι,. Ξαμνχκμξ, (1987), ζ. 373.  
3 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Ώ΄, ζ. 269 - Β΄, (1965), ζ. 65 
4 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, 11.5/1944. 
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ημο ΒΏΘ οπμζηδνίγμκηαξ υηζ ιέθδ ημο έβζκακ  επζζηήιμκεξ, ηθδνζημί (πμο αμδεμ-

φζακ ζημοξ ενάκμοξ οπέν ημο αβχκα), έιπμνμζ, αζμιήπακμζ , ηαεχξ ηαζ ηάπμζμζ α-

λζςιαηζημί, επεζδή πνμααθθυηακ ςξ ζφκεδια δ απεθεοεένςζδ ηδξ παηνίδαξ ηαζ 

απμζζςπμφκηακ δ ημιιμοκζζηζηή ζδεμθμβία. Δ πθεζμκυηδηα, υιςξ, ηςκ αλζςιαηζ-

ηχκ ζζπονίγεηαζ υηζ είπε ηαηαθάαεζ ηδκ πμθζηζηή ημπμεέηδζδ ημο ΒΏΘ ηαζ δεκ πα-

ναζφνεδηε απυ ηα ζοκεήιαηά ημο1.  

Ζαηά ηδκ εηηίιδζδ ημο οπμθμπαβμφ Οααενκανάηδ, ημ ΒΏΘ απέηνορε ημ 

ημιιαηζηυ ημο πνυβναιια, βζαηί εα έανζζηε ακηίδναζδ απυ υθμ ημκ πθδεοζιυ2. 

Ώθθμφ ακαθένεηαζ πςξ δ θασηή οπμζηήνζλδ ζημ ΒΏΘ μθεζθυηακ ζημ υηζ μ πθδεοζ-

ιυξ δεκ είπε ζοκείδδζδ ηςκ πμθζηζηχκ απυρεχκ ημο ηαζ απθά ημοξ εεςνμφζε α-

βςκζζηέξ ηαηά ημο ηαηαηηδηή. Οδκ άπμρδ αοηή εκίζποε ηαζ δ ανπζηή ζοκενβαζία 

ημο ιε ημοξ Άββθμοξ, ηάηζ πμο ημοξ κμιζιμπμζμφζε ζηα ιάηζα ηςκ απθχκ ακενχ-

πςκ. Ξηδκ ανπή ηδξ ακηζζηαζζαηήξ δνάζδξ, ζε ακηίεεζδ ιε υ,ηζ ζοκέαδ ζημ ηέθμξ, 

μ απθυξ πμθίηδξ δεκ έδζκε ζδιαζία ζηζξ πμθζηζηέξ δζαθμνέξ. Ώνβυηενα , αοηυ έβζκε 

πζμ αζζεδηυ ιε ηδ ζηνμθή ηςκ Άββθςκ ηαηά ημο ΒΗΏΞ3. «Αεκ είπε ανζζηενμί ή δε-

λζμί. Οζ ήλενε μ ηυζιμξ ανζζηενμί-δελζμί; Μδβαίκακε βζα ηδκ απεθεοεένςζδ, ακ-

ενχπζκα», επζαεααζχκεζ μ ζοκμιζθδηήξ ιαξ Γ. Γαθεζναηυπμοθμξ . 

Ώηυια ηαζ ιανηονίεξ ιέζα απυ ημ ΒΏΘ εκζζπφμοκ ηδκ άπμρδ  ηδξ οπμζηήνζ-

λήξ ημο βζα εεκζημαπεθεοεενςηζημφξ ιυκμ ζημπμφξ. Ξε ζοθθαθδηήνζμ ζηδκ Ζαθα-

ιάηα, ημκ Θάνηζμ ημο 43, ακάιεζα ζηα άθθα ηνζη πμο νίπηδηακ εκακηίμκ ηδξ ε-

πζζηνάηεοζδξ ηαζ οπέν ημο ΒΏΘ ηαζ ηςκ Ξοιιάπςκ, ήηακ ηαζ ηάπμζμ ηνζη ιε ηδ 

θνάζδ «Γήης μ Ζυηηζκμξ ζηναηυξ». «Λ θαυξ απμβμδηεφηδηε αθάκηαζηα» βζαηί 

ακαηάθορε υηζ ημ ΒΏΘ είκαζ ημιιμοκζζηζηυ ηαζ, πανά ηδκ εκηαηζηή δμοθεζά ηςκ 

μνβακχζεχκ ημο βζα ηδκ βζμνηή ηδξ 25δξ Θανηίμο, δεκ οπήνλε ακηαπυηνζζδ. «Ώπυ 

πακημφ ενπυκημοζακ παναηδνήζεζξ ηαζ δζαιανηονίεξ», βνάθεζ ζε έηεεζή ημο ημ 

ζηέθεπμξ ημο ΖΖΒ Μ. Εζανζχηδξ4. 

Μνάβιαηζ, δ ζπέζδ ημο ΒΏΘ ιε ημ ΖΖΒ πνέπεζ κα ημο ζημίπζζε ζε μπαδμφξ. 

Λ Ξ. Θπανθμβζάκκδξ δζαηνίκεζ ιζα δζαθμνμπμίδζδ ζηδ ζοιιεημπή ημο πθδεοζιμφ 

ηδξ πενζμπήξ ημο ζημ ΒΏΘ. «Ξηδκ ανπή πμο λεηίκδζε ημ ακηάνη ζημ (ζηα Θαγέσηα) 

εάηακε (απ΄ημκ πθδεοζιυ) 90% ηαζ αάθε πμο ιαξ αμδεμφζε ηαζ ζοιπαναζηεηυ-

ηακε. Θεηά είπακε ιπεζ μζ μνβακχζεζξ αοηέξ (εεκζηζζηζηέξ), πμο , βζα κα ηαθφρμοκ 

                                           
1 Ζ. Ώκηςκυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 733, 728-9. 
2 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, 11.5/1944. Ζαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ Ζαημπήξ, ημ ΖΖΒ απέθεοβε ζοκεήιαηα πενί 

πάθδξ ηςκ ηάλεςκ ηαζ δεκ ακαθενυηακ ζημκ υνμ «δζηηαημνία ημο πνμθεηανζάημο». Αζαπζζηχκμκηαξ 
πυζμ ιζηνή απήπδζδ είπακ πανυιμζεξ ζδέεξ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ, δ δβεζία ημο ηυιιαημξ επέπθδηηε 

δνζιφηαηα πανυιμζεξ πνμηθήζεζξ. Έηζζ δ «δελζά» ακηίζηαζδ δοζημθεουηακ κα ανεζ ακηζημιμοκζζηζηά 

επζπεζνήιαηα. Ρ. Φθάσζεν, (1995), η.ΐ΄, ζ. 68-71. 
3 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 61-2.  
4 ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, Φ.418, 24/2/90. 
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ηδκ πνμδμζία ημοξ, ένζλακ ηδ νεηζζκζά ζημ ηίκδια ημ δζηυ ιαξ  υηζ ήηακε ημιιμο-

κζζηζηυ». Ομ ίδζμ ηθίια ιεηαθένεζ ηαζ μ ΐ. Θακευπμοθμξ βζα ηδκ Μάηνα: «Ομ ηα-

ηδβμνμφζακε ημ ΒΏΘ βζα ανζζηενή ζδεμθμβία. Αεκ ήζακηε ηαζ ηυζμ ηαημί ηαζ μζ 

ανζζηενμί. Βθάπζζημζ ήζακ ιέζα ίζςξ. Ήηακ ηαζ δ πνμπαβάκδα πμο έηακε μνζζιέ-

κα πνάιαηα». Ζαζ μ Ρ. Φενθεθήξ εεςνεί υηζ δ απμηάθορδ ηςκ ζπέζεςκ ημο ΒΏΘ 

ιε ηδκ Ώνζζηενά έαθαρε ημ ηίκδια: «Ξηζξ δζαθέλεζξ (ζηα Ζαθάανοηα) …εβζκυηακε 

υιςξ ηαζ δζαθχηζζδ…Λ ΒΗΏΞ ηυπακε πεζ, ιαξ ηυπακε πεζ ηαεανά ζηζξ εκδιενχζε-

ζξ, ζηδ δζαθχηζζδ πμο ηάκακε, υηζ έπεζ δφμ ζηυπμοξ: ηδκ απεθεοεένςζδ ημο ηνά-

ημοξ απ΄ημ ζηναηυ ηαημπήξ ηαζ ηδκ εβηαείδνοζδ, ιε εηθμβέξ, ηδξ θασηήξ δδιμη-

ναηίαξ. Ώοηυ, βζα ιέκα, ήηακ άζπδιμ. Ώοηυ ήηακ πμο ηνάηδζε πμθφ ηυζιμ υλς, 

πμο δεκ ηδκ ήεεθε ηδ θασηή δδιμηναηία.  Ομ νίπκμοκε ιέζα δφμ ζηυπμοξ. Ββχ πμ-

θειάς βζα δφμ ζηυπμοξ. Οχνα, ηζ εηθμβέξ εα ήζακηε, αθθάγεζ ημ πνάβια».  

Ώκηίεεηα, μ ακηάνηδξ ημο ΒΗΏΞ Ρ. Νμφπαξ εεςνεί μ δζπθυξ ζηυπμξ ημο ΒΏΘ 

ήηακ πμο πνμζέθηοζε ηυζμοξ πμθίηεξ ζηζξ ηάλεζξ ημο: «μθείθεηαζ ζημ υηζ έπζαζε 

ημ ζθοβιυ ημο θαμφ, πνχημκ ηαηά ημο ηαηαηηδηή ηαζ δεφηενμκ ιε ημ πνυβναιιά 

ημο υηζ δεκ ηάκμοιε αβχκα ιυκμ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ Βθθάδαξ απυ ημκ λέ-

κμ γοβυ αθθά ηαζ βζα ιζα ηαθφηενδ διένα ανβυηενα, ηζιςνχκηαξ ημοξ οπεφεοκμ-

οξ, είηε αοημφξ πμο ζοκενβάζηδηακ, είηε αοημφξ πμο ηδκ ημπάκδζακ ηαζ πήβακ 

ζημ ελςηενζηυ ηάκμκηαξ ηάπα ακηίζηαζδ». Ομ ίδζμ πενίπμο οπμζηδνίγεζ ηαζ μ ακηζ-

εαιζηυξ Ζαναθήξ, δζηαζμθμβχκηαξ ηδκ ακάπηολδ ημο ΒΏΘ - ΒΗΏΞ ιε ηδκ αοευνιδ-

ηδ ηαηάηαλδ ζε αοηυ ενβαηχκ ηαζ αβνμηχκ, ιυθζξ ηαηάθααακ υηζ  απχηενμξ ζημ-

πυξ ηδξ μνβάκςζδξ ήηακ δ ηαηάθδρδ ηδξ ελμοζίαξ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ. Άθ-

θςζηε αοηυξ πζζηεφεζ υηζ ήηακ μ πνςηανπζηυξ ζηυπμξ ηδξ. Λζ κέμζ ηδξ αζηζηήξ ηά-

λδξ πζζηεφεζ υηζ εκηάπεδηακ απυ κεακζηυ εκεμοζζαζιυ ηαζ δίρα πενζπέηεζαξ, εκχ 

άθθμζ επεζδή είπακ απμβμδηεοεεί απυ ηα ηοαενκχκηα ηυιιαηα ηαζ άθθμζ επεζδή 

ήεεθακ κα αβςκζζημφκ βζα ηδκ εθεοεενία ηδξ παηνίδαξ, πςνίξ κα βκςνίγμοκ ημοξ 

ημιιμοκζζηζημφξ ζηυπμοξ ηδξ μνβάκςζδξ. Θεςνεί αηυια υηζ ζηζξ ηάλεζξ ημο ΒΗΏΞ 

οπήνπακ αηυια ηαημπμζά ηαζ ηοπμδζςηηζηά ζημζπεία1. Βίκαζ αέααζμ υηζ ηαζ μ εκεμ-

οζζαζιυξ ηςκ κέςκ έπαζλε ζμαανυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ημο ακηάνηζημο. Λ Γ. Μα-

οθυπμοθμξ ιαξ θέεζ: «Ήιαζηε παζδζά, ήιαζηε ηυηε ζηδκ δθζηία 19 -20 πνμκχκ, 

ιέπνζ 22 ήηακε μζ θίθμζ ιμο, πμο πνμζπςνήζαιε απυ εκεμοζζαζιυ . Γζαηί απ΄ηζξ 

ζζημνίεξ πμφπαιε δζααάζεζ ηζξ πνμδβμφιεκεξ δεκ ηαείζαιε πίζς».  

Ώκ ηαζ υθεξ μζ πθεονέξ μιμθμβμφκ υηζ  ημ ΒΏΘ είπε ηδκ θασηή οπμζηήνζλδ, 

ιενζημί εεςνμφκ υηζ αοηή πνμένπμκηακ απυ ημκ θυαμ ηαζ ηδκ πίεζδ πμο αζημφζε 

ζημκ πθδεοζιυ. Μμθθέξ θμνέξ, δδθαδή, μ πθδεοζιυξ ελακαβηαγυηακ ζε πνμζθμ-

                                           
1 Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 112-113, 35-6. 
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νά ενβαζίαξ ή αββανείεξ, υπςξ εα δμφιε ζε επυιεκδ εκυηδηα. ζμ βζα ηδκ εεε-

θμκηζηή ηαηάηαλδ ζημ ΒΏΘ, μ Ε. Γαθεζναηυπμοθμξ ιαξ θέεζ: «θμ ημ πςνζυ (Ιά-

ζζα) ήηακε ιε ημ ΒΏΘ. Έβζκε ημ ΒΏΘ· μ Ξπφνμξ μ Ζαζηάκδξ ιμο είπε, ακ δεκ ο-

πμβνάρς δεκ πάς μφηε ζημ ιφθμ. Ια οπμβνάρς υηζ είιαζ ζημ ΒΏΘ. Έηζζ ήηακε».  

Ππήνπακ υιςξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πμθφπθεονδξ δνάζδξ ηδξ μνβάκς-

ζδξ πμο ηυκςκακ ημ νεφια πνμξ αοηήκ. Ώπυ εαιζηέξ πδβέξ απμηημφιε ιζα εζηυκα 

βζα ηζξ πνχηεξ ειθακίζεζξ ηςκ ακηανηχκ ζηδκ  πενζμπή ηδξ ΏπαΎαξ, απμηαθοπηζηή 

βζα ημοξ ηνυπμοξ πνμζέββζζδξ ηαζ πνμζέθηοζδξ ημο πθδεοζιμφ. Λ παπάξ ηδξ 

Θονυανοζδξ Ώζβζαθείαξ εοθυβδζε ηα υπθα ηδξ μιάδαξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα μζ ακηάν-

ηεξ πήβακ ζημ πςνζυ ΐενίημ, απ΄υπμο έδζςλακ ημκ εζζπνάηημνα ηςκ θυνςκ. Οδκ 

Ζονζαηή ηςκ ΐαΎςκ έηακακ ηδκ πνχηδ δδιυζζα ειθάκζζή ημοξ ζηδκ Ώπθαδζά, πδ-

βαίκμκηαξ ζηδκ εηηθδζία ζοκηαβιέκμζ ηαζ ιε ορςιέκδ ηδκ εθθδκζηή ζδιαία. Ξημ 

ηέθμξ ηδξ θεζημονβίαξ ιίθδζακ ζημοξ ηαημίημοξ ηαζ, υπςξ ιεηαθένμοκ εαιζηέξ 

πδβέξ, πνμηάθεζακ εκεμοζζαζιυ1.  

Ξίβμονα μζ ζηναηζςηζηέξ επζηοπίεξ πνμηαθμφζακ εκεμοζζαζιυ ηαζ αφλακακ 

ηδκ πνμζέθεοζδ ζηζξ ηάλεζξ ημο ΒΗΏΞ. Θεηά ηδ κίηδ ζηδκ ιάπδ ημο Ηεμκηίμο, α-

καθένεηαζ υηζ «λέζπαζε θασηυ πακδβφνζ. Λζ ηαιπάκεξ πηοπμφζακ πανιυζοκα. Λ 

θαυξ θζθμφζε ημοξ ιπανμοημηαπκζζιέκμοξ ακηάνηεξ ηαζ ζε υθεξ ηζξ πθαβζέξ ηαζ 

ηζξ νάπεξ ακηζθαθμφζακ ηα ακηάνηζηα ηναβμφδζα»2.  

Φζθμεαιζηέξ πδβέξ ακαθένμοκ υηζ ημ θεζκυπςνμ ημο ΄43 δ μνβάκςζδ είπε 

απθςεεί ςξ ηδκ πζμ απυιενδ ζοκμζηία ηδξ Μάηναξ, ιε πάκς απυ 5 .000 εκενβά ιέ-

θδ. Ζζκδημπμζήζεζξ ιε μζημκμιζηά ηαζ επζζζηζζηζηά αζηήιαηα, θεδθαζίεξ απμεδηχκ 

δεζιεουιεκςκ απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ πνμσυκηςκ ήηακ θζθμθασηέξ εκένβεζεξ ημο 

ΒΏΘ ιε ιεβάθδ απήπδζδ. Λζ ίδζεξ πδβέξ ιεηαθένμοκ έηεεζδ ημο ζοκη/πδ ημο ΒΞ  

(«δελζά» ακηζζηαζζαηή μιάδα) Ώπ. Μενζαμθζχηδ, υπμο παναδέπεηαζ ηζξ ζηναηζςηζ-

ηέξ επζηοπίεξ ημο ΒΗΏΞ ηαζ δζαπζζηχκεζ ημ θασηυ νεφια οπέν ηδξ μνβάκςζδξ πμο 

απμδεζηκφεηαζ ηαζ έιπναηηα ιε οθζηή οπμζηήνζλδ. Ππμζηδνίγεζ υηζ δδιζμονβήεδηε 

ηαζ απυ εεαιαηζηέξ εκένβεζεξ ηςκ ακηανηχκ, υπςξ ανπαβή μπθζζιμφ πςνμθοθά-

ηςκ, ηνμιμηνάηδζδ θμνμεζζπναηηυνςκ, εηηέθεζδ ηαηαδμηχκ. Οα ακηίπμζκα ηςκ 

ηαηαηηδηχκ θεζημονβμφζακ επίζδξ οπέν ηδξ μνβάκςζδξ, ηαεχξ «ακάβηαγακ» 

ημιιμοκζζηέξ ηαζ ιδ κα βίκμοκ ακηάνηεξ3.  

Λζ εαιζηέξ πδβέξ πνμαάθθμοκ ηδκ πνμζθμνά ηδξ δνάζδξ ημο ΒΏΘ ζηδκ ηα-

                                           
1 ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, Φ. 427, 26-2-38. 
2 Ρ. Ώκδνζηυπμοθμξ, (2007), ζ. 86. 
3 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄,ζ. 193, 187, 136. Θεηζηή επίδναζδ πνέπεζ κα αζημφζε ηαζ δ δζ-

ακμιή ιένμοξ ηδξ ζμδεζάξ ηςκ πθμοζίςκ ζημοξ θηςπμφξ ημο πςνζμφ, πμο ακαθένεηαζ ζε ηάπμζεξ 

ιανηονίεξ. ΐέααζα, ηέημζεξ εκένβεζεξ πνμηαθμφζακ ακηζδνάζεζξ εη ιένμοξ ηςκ εζβμιέκςκ μζ μπμίμζ, ακ 
πνμζέθεοβακ ζηζξ ανπέξ βζα κα ανμοκ ημ δίηζμ ημοξ, είπακ κα ακηζιεηςπίζμοκ ιεηά ηδκ ηζιςνία ημο 

ΒΏΘ. Γ. Μνζυαμθμξ, (2007), ζ. 64.  
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θοηένεοζδ ηδξ γςήξ ηςκ πςνζηχκ. Θε ηδ δνάζδ ημο μ ΒΗΏΞ έδςζε ηδ «ιάπδ ηδξ 

ζμδεζάξ», ιαηαίςζε ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ηδκ θμνμθμβία αβνμηζηχκ πνμσυκ-

ηςκ ηαζ ηδκ επίηαλδ γχςκ πμο είπακ επζαάθθεζ μζ Εηαθμί, ειπμδίγμκηαξ δζα ηδξ α ί-

αξ αηυιδ ηαζ υζμοξ απυ θυαμ ή άθθμ θυβμ ήεεθακ κα θακμφκ κμιζιυθνμκεξ. Ξε 

ακηάθθαβια μ πθδεοζιυξ ηδξ οπαίενμο έδζκε ηνυθζια ζημοξ ακηάνηεξ, ημοξ πθδ-

νμθμνμφζε βζα ηζκήζεζξ ημο επενμφ, εκχ εηείκμκ ημκ παναπθακμφζε1.  

Ξηζξ πυθεζξ ημ ΒΏΘ μνβάκςκε θεδθαζίεξ απμεδηχκ ιαοναβμνζηχκ ηαζ ηα-

ηαηηδηχκ απυ ημκ πθδεοζιυ, ηενδίγμκηαξ έηζζ ηδ ζοιπάεεζά ημο. Βπζπθέμκ, δ 

αζθαθήξ δζακμιή ηςκ ηνμθίιςκ ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ ζηδνζγυηακ πενζζζυηενμ 

ζηδκ Ώκηίζηαζδ πανά ζηζξ οπδνεζίεξ πμο πανείπακ μζ ηαηαηηδηέξ, εκχ μζ επζεέζε-

ζξ ζηζξ απμεήηεξ ηνμθίιςκ ακάβηαζακ ημ ηνάημξ  κα αθοπκζζηεί ηαζ κα πάνεζ ιέη-

να ηαηά ηςκ ιαοναβμνζηχκ. Λζ ηζκδημπμζήζεζξ ηςκ ενβαηχκ, μ έθεβπμξ ηδξ θεζημ-

ονβίαξ πνμιδεεοηζηχκ ζοκεηαζνζζιχκ ηαζ δ δδιζμονβία κέςκ μθείθμκηακ ζε εκέν-

βεζεξ ημο ΒΏΘ. Έηζζ ηαηάθενε μ απθυξ πμθίηδξ ηαζ πςνζηυξ κα κζχεεζ υηζ έπεζ ημ 

ΒΏΘ ζημ πθεονυ ημο ζηδκ ακηζιεηχπζζδ υθςκ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο δδιζμφνβδ-

ζε δ ηαημπή. Θεηά απυ ηέημζεξ εκένβεζεξ, ηαηαβνάθεηαζ ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ 

ιεθχκ ηδξ μνβάκςζδξ2. Ομκ Εμφθζμ ημο ΄43 Άββθμξ ζφκδεζιμξ ακέθενε υηζ ζε 

υθδ ηδκ Βθθάδα ιυκμ ημ 20% ημο πθδεοζιμφ εοκμμφζε ημοξ θζθμιμκανπζημφξ, 

εκχ ημ 40% αημθμοεμφζε ημ ΒΏΘ. «Έηαιρε», υπςξ ακαθένεζ μ Ρ. Φθάσζεν, «ηδκ 

παναδμζζαηή ηαποπμρία» ηςκ Μεθμπμκκήζζςκ ζηα ανζζηενά ζοκεήιαηα 3. Βλάθθμ-

ο, μζ ηαθαζπςνίεξ πμο οθίζηαημ μ πθδεοζιυξ απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ ηαζ ημοξ ζο-

κενβάηεξ ημοξ πνμηάθεζακ ιε ημκ ηαζνυ  ηδκ μνβή ηαζ ηδκ ακαπυθεοηηδ ακηίδνα-

ζδ εκακηίμκ ημοξ, βεβμκυξ πμο αφλδζε ημ νεφια πνμξ ηδκ Ώκηίζηαζδ4.  

 Δ μνβάκςζδ έδςζε λεπςνζζηή εέζδ ζηδ βοκαίηα ηδξ οπαίενμο, ηδξ έδςζε 

ηδκ εοηαζνία κα λεπενάζεζ ηζξ ημζκςκζηέξ ζοιαάζεζξ, κα έπεζ άπμρδ βζα ηα ημζκά 

ιε ημ θυβμ ηαζ ηδκ ρήθμ ηδξ, κα δναζηδνζμπμζδεεί έλς απ΄ημ ζπίηζ, κα πνμζθέ-

νεζ ζημκ ημζκυ αβχκα ιε ημ θζθακενςπζηυ ένβμ ηδξ Ζμζκςκζηήξ Ώθθδθεββφδξ αθθά 

αηυια ηαζ ιε ηδκ ζοιιεημπή ηδξ ζημ ακηάνηζημ5. Λζ βοκαίηεξ ημο εθεδνζημφ ΒΗΏΞ 

ζοιιεηείπακ ή έθενακ ζε πέναξ ιυκεξ ημοξ επζπεζνήζεζξ, υπςξ ζηδκ ζζδδνμδνμιζ-

ηή βναιιή Ώηνάηαξ – Αζαημθημφ, υπμο έηακακ ζαιπμηάγ ημκ Εμφκζμ ημο ΄44. Γο-

                                           
1 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄,ζ.86-7 – Ρν. Οζμοιπνήξ, (1984), ζ. 12-14, 57 – Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, 

Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 55 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 67. 
2 Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ.238, 337, 359– Ξη. Θςιαδάηδξ, (1984), ζ. 138-9 – Γ. Ζμοημοθέξ, (2001), 
ζ. 8, 10. 
3 ΐέααζα, πάκηα ζηδκ Μεθμπυκκδζμ ημ πμζμζηυ ηςκ θζθμααζζθζηχκ ελαημθμοεμφζε κα είκαζ ημ ρδθυ-
ηενμ. Γζ αοηυ ηζ εηεί μζ ααζζθυθνμκεξ ιπμνμφζακ κα παίλμοκ ηάπμζμ απμθαζζζηζηυ νυθμ ζακ ακηίπα-

θμζ ημο ΒΏΘ, πνάβια πμο ηαεζζημφζε δοζημθυηενεξ ηζξ πνμζπάεεζεξ πνμζέββζζδξ ιεηαλφ ηςκ ακηίπα-

θςκ ακηάνηζηςκ μνβακχζεςκ. Ρ.Φθάσζεν, (1995), η. ΐ΄, ζ.  99-100. 
4 Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 371. 
5 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 553 – Ν.ΐ. Θπμοζπυηεκ, (1997), ζ. 101-2 
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καίηεξ πνδζζιμπμζμφκηακ αηυια ςξ ζημπμί ή ζφκδεζιμζ. Ξηδ Ξηνέγμαα Ζαθαανφ-

ηςκ επμκίηζζεξ έζαδζακ ιπνμζηά ζηα ιάηζα ηςκ Γενιακχκ θςηζά πμο είπακ ακά-

ρεζ ηαζ βεκζηά έδεζπκακ εάννμξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ υπςξ ηαζ μζ άκηνεξ 1. Δ ακηάνηζζ-

ζα Β. Οζμφηδ ιαξ θέεζ: «Δ βοκαίηα απεθεοεενχεδηε απ΄ημ ακηάνηζημ, πςνίξ κα 

ημ ηαηαθάαεζ. Ώπεθεοεενχεδηε, ημοκήεδηε, αβήηε έλς. Ένπμκηαζ μζ ακηάνηεξ. 

Θέθμοκε θίβμ ρςιί. Ια ημοξ δχζμοιε. Θέθμοκε θίβμ κενυ ...Έηζζ, δ ζοιιεημπή 

ζηδκ Ώκηίζηαζδ, έηζζ ανπίκδζε». 

 

Γοκαίηεξ ηδξ Βεκζηήξ Ώθθδθεββφδξ επί ημ ένβμκ  (Ώπυ ημ θςημβναθζηυ ανπείμ ημο ΏΞΖΕ)  

Ώκηίεεηα ι΄υθα αοηά, μζ «δελζέξ» ακηζζηαζζαηέξ μνβακχζεζξ ηαηδβμνμφκηαζ 

(ιέζα απυ δζηέξ ημοξ ακαθμνέξ) απυ ημοξ εαιζημφξ ζοββναθείξ υηζ ηα ιέθδ ημοξ 

δεκ είπακ ήεμξ ζηδ ζοιπενζθμνά ημοξ, αθθά ζοπκά εηιεηαθθεφμκηακ ηα υπθα ημ-

οξ βζα κα πνμααίκμοκ ζε θεδθαζίεξ ηαηά ηςκ πςνζηχκ 2. Θε ηδ ζεζνά ημοξ εηείκεξ 

ηαηαββέθθμοκ ημ ΒΏΘ υηζ θμνμθμβμφζε πμθφ ημοξ πςνζημφξ, έηακε ενάκμοξ ηαζ 

ηνμιμηναημφζε ιε θνζηζαζηζηέξ εηηεθέζεζξ υζμοξ δεκ ζοιθςκμφζακ ιαγί ημο. Ώκ 

ηαζ ημ ηαηδβμνμφκ υηζ ιμκμπςθμφζε ηδκ εφκμζα ηςκ Άββθςκ ηαζ ημοξ απέηνεπε 

απυ ημ κα εκζζπφμοκ ηζξ εεκζηζζηζηέξ μνβακχζεζξ, δ πμθζηζηή ηςκ ηεθεοηαίςκ  βεκζ-

ηυηενα ζημκ εθθδκζηυ πχνμ δεκ δζηαζμθμβεί αοηέξ ηζξ απυρεζξ3.  

 

                                           
1 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), Α΄, ζ. 347 -  (1965), η. Β΄, ζ. 24. Ώκαθένμκηαζ αηυια δ δναζηδνζμ-

πμίδζδ βοκαζηχκ ζημ εέια ηδξ ηνμθμδμζίαξ ηςκ θοθαηζζιέκςκ ακηζζηαζζαηχκ, ζηδ ζοβηέκηνςζδ 
υπθςκ ηςκ ζοκεδημθμβμφκηςκ Εηαθχκ, ηδκ απεθεοεένςζδ ηναημοιέκςκ, ηαεχξ ηαζ απενβίεξ ενβαη-

νζχκ ζε ενβμζηάζζα ή δζμνβάκςζδ ζοθθαθδηδνίμο απυ αβνυηζζζεξ βζα ηαθφηενεξ ηζιέξ ηςκ πνμσυκ-

ηςκ. ΒΗΕΏ, ανπείμ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμο, Φ. 9.  
2 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄,ζ. 186-7. 
3 Ζ. Ώκηςκυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 740, 743. 
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δ. Πηξαηησηηθή δξάζε ηνπ ΔΙΑΠ  

Δ δνάζδ ηςκ ακηάνηζηςκ μιάδςκ ζηδκ ΏπαΎα λεηίκδζε ηδκ άκμζλδ ημο ΄43, 

ιε πνχηδ ζφβηνμοζδ ηδ ιάπδ ζημ Μονβάηζ , ημκηά ζημ Ώίβζμ. Ξηδκ ανπή μζ ακηάν-

ηεξ δίζηαγακ κα δχζμοκ ιάπδ, βζαηί μζ επενμί ήηακ πμθθαπθάζζμζ ηαζ μζ ίδζμζ δεκ 

δζέεεηακ επανηή μπθζζιυ. Ώπυ ημοξ 21 ακηάνηεξ ιυκμ 13 ζοιθχκδζακ κα αημθμ-

οεήζμοκ ηζξ πνμηνμπέξ ημο ανπδβμφ ημοξ Θίπμο ηαζ κα πηοπήζμοκ ημοξ  Εηαθμφξ. 

Δ δζζηαηηζηυηδηα ηαζ μ θυαμξ ημοξ ήηακ ακαιεκυιεκα  βζα ηδκ πνχηδ αοηή ζφβ-

ηνμοζδ. Λζ Εηαθμί, υιςξ, αζθκζδζάζεδηακ πάνδ ζηδκ ηαηάθθδθδ ηαηηζηή πμο αημ-

θμφεδζακ μζ ακηίπαθμί ημοξ ηαζ οπμπχνδζακ αθήκμκηαξ πίζς ημοξ είημζζ ηέζζε-

νζξ κεηνμφξ, δεηαπέκηε ηναοιαηίεξ ηαζ ανηεηά πμθειμθυδζα πμο ελυπθζζακ ημοξ 

ακηάνηεξ. Δ ιάπδ αοηή εεςνείηαζ δ πνχηδ μνβακςιέκδ ιάπδ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ 

ηαζ είπε εεηζηυ ακηίηηοπμ ζημ θνυκδια ηςκ ακηανηχκ, εκχ πνμηάθεζε ακδζοπίεξ 

ζημοξ Εηαθμφξ, μζ μπμίμζ βζα ακηίπμζκα έηαρακ ημ πςνζυ Μονβάηζ ηαζ ζηυηςζακ 

δφμ κεανμφξ πμο ανήηακ ζημ δνυιμ ημοξ1.  

 Άθθδ ζδιακηζηή ιάπδ ηδξ πνχηδξ πνμκζάξ ημο ακηάνηζημο ήηακ δ ιάπδ ημο 

Ηεμκηίμο, ημκ Εμφθζμ ημο ΄43, υπμο μζ ακηάνηεξ πενζηφηθςζακ ημ ζηαθζηυ ηάβια 

ιέζα ζημ πςνζυ. Ώνπδβυξ ηδξ επζπείνδζδξ ήηακ μ  ζοκη/πδξ Ώκδνζηυπμοθμξ ηαζ 

ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δζελαβςβή ηδξ ιάπδξ έπαζλε μ άιαπμξ πθδεοζιυξ ημο  μιχ-

κοιμο πςνζμφ ηαζ ηςκ βεζημκζηχκ, πμο ιεηέθενε πμθειμθυδζα ζημοξ ακηάνηεξ 

υηακ ημοξ ηεθείςζακ. Λζ Εηαθμί παναδυεδηακ, αθμφ ιέηνδζακ είημζζ έλζ κεηνμφξ 

ηαζ ηνζάκηα εκκέα ηναοιαηίεξ, έκακηζ ηεζζάνςκ κεηνχκ ηαζ πέκηε ηναοιαηζχκ απυ 

ηδκ άθθδ πθεονά. Ήηακ ζδιακηζηή ιάπδ, υπζ ιυκμ θυβς ηδξ κίηδξ ηαζ ηςκ εθμδ ί-

ςκ πμο απμηυιζζακ μζ ακηάνηεξ (εεςνείηαζ υηζ ζδιαημδμηεί ημ ηέθμξ ιζαξ επμπήξ 

ηαζ ηδκ ανπή ιζαξ άθθδξ, αθμφ εκζζπφεδηακ ζε πμθειμθυδζα ηαζ απυ ηα θάθονα 

αθθά ηαζ απυ ημοξ Άββθμοξ) αθθά ηαζ επεζδή ήηακ δ πνχηδ ιάπδ υπμο μ επενζηυξ 

ζηναηυξ ακηζιεηςπζγυηακ ηαηά ιέηςπμ ηαζ υπζ ιε ηθεθημπυθειμ. Λζ κζηδηέξ ιά-

θζζηα δέπηδηακ ηα ζοβπανδηήνζα ημο Ξοιιαπζημφ Ξηναηδβείμο2. Οαοηυπνμκα ήηακ 

ζμαανυξ μ ακηίηηοπμξ ζημκ ηαηαπζεγυιεκμ απυ ημοξ Εηαθμφξ πθδεοζιυ ηςκ πς-

νζχκ αθθά ηαζ ζημοξ ίδζμοξ ημοξ Εηαθμφξ , πμο απυ ηυηε απέθεοβακ ηζξ ζοβηνμφ-

ζεζξ ιε ημοξ ακηάνηεξ ηαζ πενζμνίγμκηακ ζηζξ πυθεζξ  θνάγμκηαξ ιάθζζηα ιε δζπθή 

ζεζνά ζονιαημπθέβιαηα ηα ζηναηυπεδά ημοξ3. Δ ιάπδ ημο Ηεμκηίμο έδςζε ημ έ-

καοζια βζα έκημκδ ακηζπανάεεζδ ιεηαλφ Γενιακμφ ηαζ Εηαθμφ δζμζηδηή (Φέθιο – 

Θανβηζκυηηζ) ηαζ μδήβδζε ζηδκ ηεθζηή απυθαζδ βζα ημζκή ζοκημκζζιέκδ εηηαεα-

                                           
1 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 91-6 – Ζ. Μνζυαμθμξ, (1988), ζ. 53-4. 
2 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 96-104 - Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ.128 – Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 113. 
3 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 127. 
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νζζηζηή επζπείνδζδ ζηδκ πενζμπή βφνς απυ ηα Ζαθάανοηα, πμο ήηακ ζηναηδβζηυξ 

ηυιαμξ ηαζ ηέκηνμ ηςκ ακηανηχκ1.   

 Θεηά απυ αοηέξ ηζξ επζηοπίεξ, πμθθμί κέμζ πήνακ ηδκ απυθαζδ κα ηαηαηαπ-

ημφκ ζημκ ΒΗΏΞ. Ξφιθςκα ιε ηδ βενιακζηή ακηζηαηαζημπία, οπυ ηζξ δζαηαβέξ ημο 

Θίπμο ζηδκ πενζμπή ηςκ Ζαθαανφηςκ οπήνπακ ημκ  Εμφκζμ ημο ΄43, 100 άκδνεξ 

ηαζ ημκ Εμφθζμ έβζκακ 2.000, ελαζηίαξ ηδξ επζηοπίαξ ζηδ ιάπδ ημο Ηεμκη ίμο, εκχ, 

ιενζηέξ ιένεξ ιεηά ηδκ ακαθμνά αοηή, μ ανζειυξ ηςκ ακηανηχκ ακέαδηε λαθκζηά, 

ζφιθςκα ιε οπμθμβζζιμφξ, ζημοξ 5.500 ιε 7.500, θυβς ηδξ μιαδζηήξ πνμζπχνδ-

ζδξ κέςκ ιεθχκ2.  

 Βπίζδξ, ακαθένεηαζ υηζ μ ΒΗΏΞ ηαηάθενε κα πενζμνίζεζ ηδκ εηιεηάθθεοζδ 

ηςκ εθθδκζηχκ μνοπείςκ πμο ηνμθμδμημφζακ ηδκ βενιακζηή πμθειζηή αζμιδπακία. 

Λζ ακηάνηεξ δζεκενβμφζακ ζαιπμηάγ ζηδκ παναβςβή ή ιεηαθμνά μνοηηχκ ηαζ μζ 

Έθθδκεξ ενβάηεξ πμο ακαβηάγμκηακ κα δμοθεφμοκ εηεί ζοπκά πνμζπςνμφζακ μ-

ιαδζηά ζηδκ Ώκηίζηαζδ3. Ξηδκ πενζμπή Ζαθαανφηςκ, απυ ηζξ πνχηεξ εκένβεζέξ ημ-

οξ ήηακ ημ λήθςια ηςκ δμκηζχκ ημο μδμκηςημφ βζα κα ειπμδίζμοκ ηδ ιεηαθμνά 

θζβκίηδ απυ ημοξ Εηαθμφξ. Ώηυια, ηαηέζηνερακ βεθφνζα πμο μδδβμφζακ ζηδκ ε-

πανπία Ζαθαανφηςκ απυ ημκ κμιυ Ώνηαδίαξ ιε ζημπυ κα ηδκ απμιμκχζμοκ  απυ 

ηζξ εηεί ζηαθζηέξ δοκάιεζξ ηαζ δζέθοζακ  ηδκ πςνμθοθαηή Ζθεζημνίαξ4.    

 Ξηδκ Μάηνα δ είδδζδ ηδξ ειθάκζζδξ ηςκ ακηανηχκ έδςζε εάννμξ ζημοξ 

ηαημίημοξ ηαζ εμνφαδζε ημοξ Εηαθμφξ, πμο ηάθεζακ ημοξ πνμέδνμοξ ηςκ βφνς 

ημζκμηήηςκ ζε ζφζηερδ απαζηχκηαξ ιε απεζθέξ κα ανκδεμφκ ηάεε οπμζηήνζλδ 

ζηδκ Ώκηίζηαζδ ηαζ κα ηαηαδίδμοκ ημοξ ακηάνηεξ υηακ ειθακίγμκηαζ. Δ ζοκεπζγυ-

ιεκδ, υιςξ, ακηζζηαζζαηή δνάζδ ακάβηαζε ημοξ ηαηαηηδηέξ ηαζ ηδκ ηαημπζηή ηο-

αένκδζδ κα νίλμοκ πνμηδνφλεζξ πμο ημοξ ηαθμφζακ κα παναδμεμφκ, δίκμκηάξ ημ-

οξ αικδζηία. Σζηυζμ, μφηε ζηδκ πυθδ, μφηε ζημ αμοκυ ανήηε ηάπμζα απήπδζδ δ 

έηηθδζδ αοηή, αθθά ακηζιεηςπίζηδηε ιάθθμκ ιε εζνςκεία5.  

  Εδζαίηενα δδιμθζθήξ επζπείνδζδ ηςκ ακηανηχκ ήηακ δ απεθεοεένςζδ αζπ-

ιαθχηςκ ζε ηθμφαεξ πμο πνμπμνεφμκηακ ζηζξ αιαλμζημζπίεξ ηαζ μζ μπμίμζ  ημπμ-

εεημφκηακ απυ ημοξ Γενιακμφξ βζα κα απμθεφβμοκ ηα ζαιπμηάγ  ζημοξ ζζδδνμδ-

νυιμοξ. Ώκ ηαζ ζδζαίηενα επζηίκδοκεξ επζπεζνήζεζξ (βζαηί μζ ζζδδνμδνμιζημί ζηαε-

ιμί θοθάζζμκηακ ηαθά), μζ ακηάνηεξ είπακ ανηεηέξ επζηοπίεξ ζ΄αοηυκ ημκ ημιέα6.  

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 137-9, 155-6 
2 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 127 - Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 134, 155. 
3 Ώ . Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ.134. 
4 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 250-1 - Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ.78-79, 82. 
5 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 66-68. 
6 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄ζ. 358-60, 368 – Γ΄115-116. 
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Ζθμφαα ιε μιήνμοξ πμο ημπμεεημφζακ μζ Γενιακμί ιπνμζηά απυ αιαλμζημζπίεξ βζα κα 

απμθεφβμοκ ηα ζαιπμηάγ (απυ ημ θςημβναθζηυ ανπείμ ημο ΏΞΖΕ)  

 Λζ επζηοπίεξ αοηέξ ηαζ μζ ζηυπζια δζμβηςιέκεξ θήιεξ πμο δζέδζδε δ Ώκη ίζ-

ηαζδ έδζκακ ηδκ εκηφπςζδ υηζ οπήνπακ πακημφ ακηάνηεξ ζηακμί κα πνμηαθέζμοκ 

απχθεζεξ ζημοξ ηαηαηηδηέξ. Ώοηή δ αίζεδζδ (ζοκδοαγυιεκδ ιε ηδκ έθθεζρδ βεκ-

καζμθνμζφκδξ ηαζ ηδκ βεκζηυηενδ απνμεοιία ζηδ ιάπδ πμο παναηηήνζ γε ημοξ πε-

νζζζυηενμοξ Εηαθμφξ) ημοξ πνμηαθμφζε αδζηαζμθυβδημ θυαμ. Έηζζ, ζηδκ Οειέκδ 

ημο Ώζβίμο, μζ Εηαθμί ιεηά ηδ ιάπδ έζπεοζακ κα θμνέζμοκ ζηα ηεθάθζα ημοξ ιακ-

ηήθζα βζα κα ημοξ πενάζμοκ μζ ακηάνηεξ βζα πςνζημφξ ηαζ κα ιδκ ημοξ ηαηαδζχλμ-

οκ1. Ώθθμφ ακαθένεηαζ υηζ, φζηενα απυ ακεπζηοπή πνμζπάεεζα ηςκ ακηανηχκ  κα 

απεθεοεενχζμοκ Έθθδκεξ αζπιάθςημοξ ζημ πςνζυ Μαναζηεοή ηδξ Ώζβζαθείαξ, μ 

Εηαθυξ δζμζηδηήξ ηδξ θνμονάξ Ζαθαανφηςκ ημοξ απεθεοεένςζε ιυκμξ ημο βζα κα 

ιδκ βίκεζ ζηυπμξ ηδξ μιάδαξ ημο Θίπμο. Ήηακ ηέημζα δ έηηαζδ ηδξ δνάζδξ ημοξ 

πμο ακαθένμκηαζ ηαζ ζημ διενμθυβζμ ηδξ ΐένιαπη ζηζξ 15 ηαζ 30 ΘαΎμο ημο ΄43 2. 

Ζαηά ηδκ εηηίιδζδ ημο ΐ.Ξςηδνπυπμοθμο, «ηα δφμ ηεθεοηαία πνυκζα ΄43 -΄44, μζ 

ακηάνηεξ ημοξ είπακ αθθάλεζ ηα θχηα. ηακ ιζθάιε βζα ακηίζηαζδ, δεκ λένς ακ 

ζε άθθδ πχνα βζκυηακ αοηή δ ακηίζηαζδ. Ώκαηζκάλεζξ, πεζνμαμιαίδεξ, πμθοαμθζζ-

ιμφξ, πμθθά, πμθθά…Γζ αοηυ είπαιε ηαζ πάνα πμθθέξ εηηεθέζεζξ». 

 Θεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ μζ ακηάνηεξ ελμπθίζηδηακ ιε ημ ζηαθζηυ 

ζηναηζςηζηυ οθζηυ, εκχ ακαπηενχεδηε ημ δεζηυ ημοξ απυ ηζξ ζοιιαπζηέξ επζηοπί-

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 285. 
2 Ώ. Ζέδνμξ, (1983), η. ΐ΄85. 
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εξ. Ιέα ιέθδ πνμζπχνδζακ ζηζξ ηάλεζξ ημοξ ηαζ πήνακ ηέημζμ εάννμξ χζηε επζη ί-

εμκηακ ακμζπηά ζε βενιακζηέξ θνμονέξ ηαζ εβηαηαζηάζεζξ. Μανυθα αοηά, ανεηα-

κζηέξ πδβέξ ακαθένμοκ υηζ μζ ιαπδηέξ ημο ΒΗΏΞ ζηδ ΐ. Μεθμπυκκδζμ ιεζχεδηακ 

απυ 4.500 ημκ Ξεπηέιανζμ ημο ΄43 ζε 2.000 ημκ Θάνηζμ ημο ΄44, εκχ αολήεδηακ 

πάθζ ιε ηδκ άθζλδ ημο Άνδ ΐεθμοπζχηδ.  Ξοπκά, υιςξ, ημοξ έθεζπακ ηα πονμιαπζ-

ηά. Λζ νίρεζξ εθμδίςκ βίκμκηακ απυ αένμξ ζηδκ πενζμπή ηςκ Ονζπμηάιςκ.  Άθθμζ, 

εηηυξ ημο Θίπμο, δβέηεξ ηςκ ακηανηχκ βκςζημί ζημοξ Γενιακμφξ ήηακ μ «Μεθμ-

πίδαξ», μ Ζακεθθυπμοθμξ, μ Ώκδνζηυπμοθμξ ηαζ μ Ώ.Ξπεκηγάναξ ή «θοιπμξ»1.            

 Ξηθδνέξ ιάπεξ δζελήβαβακ ιε ημοξ ακηάνηεξ μζ Γενιακμί ιε ηδκ ζοιιεημπή 

ηςκ ηαβιάηςκ αζθαθείαξ ηαηά ηζξ ηεθεοηαίεξ εηηαεανζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ ημοξ, 

ημκ Ώπνίθζμ ημο ΄44. Μανά ηζξ ηάπμζεξ επζηοπίεξ ηςκ ακηανηχκ, δζαπζζηχκεηαζ ηαζ 

απυ θζθμεαιζηέξ πδβέξ δ ηνίζδ πμο πενκμφζε ημ ακηζζηαζζαηυ ηίκδια, αηυια ηαζ 

ζε επίπεδμ δβεζίαξ. Δ ακχιαθδ ηαηάζηαζδ πμο δδιζμονβήεδηε ζημ 12μ ηαζ 6μ 

Ξφκηαβια, ηδκ άκμζλδ ημο ΄44, θυβς ηςκ εζςηενζηχκ δζαθμνχκ, πανελδβήζεςκ 

ηαζ ημο ηθίιαημξ πμο πνμηθήεδηε απυ ηζξ εηηαεανζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ ηςκ ηαβιά-

ηςκ αζθαθείαξ, μδήβδζε ημ Μεθμπμκκδζζαηυ βναθείμ ημο ΒΏΘ ζε πνμζθοβή πνμξ 

ηδκ δβεζία ημο ΒΗΏΞ, δ μπμία απέζηεζθε ημκ Άνδ ΐεθμοπζχηδ βζα κα λεηαεανίζεζ 

ηδκ ηαηάζηαζδ. Λ ΐεθμοπζχηδξ , ηαη΄άθθμοξ, ακαδζμνβάκςζε ηζξ ιμκάδεξ ημο Β-

ΗΏΞ ιε έιπεζνμοξ ηαπεηακαίμοξ ηαζ , ηαη΄άθθμοξ, πνμηάθεζε δοζθμνία ιε ηδκ α-

πμπμιπή ημο Θίπμο ηαζ άθθςκ ακαβκςνζζιέκςκ ζηναηζςηζηχκ ανπδβχκ . Μανάθ-

θδθα, ζηνάθδηε ζδζαίηενα ηαηά ηςκ ηαβιαηαζθαθζηχκ, πμο απεζθμφζακ ηδκ οπυζ-

ηαζή ημο ηζκήιαημξ. Γεβμκυξ είκαζ, υιςξ, υηζ μζ επζεέζεζξ ημο ΒΗΏΞ ιεηά ηδκ άθζ-

λδ ημο Άνδ δζπθαζζάζηδηακ ηαζ ζοκέπζζακ κα αολάκμκηαζ ιέπνζ ημκ Εμφκζμ, μπυηε 

δ Μεθμπυκκδζμξ ακαηδνφπηδηε ειπυθειδ γχκδ. Ώηυια ηαζ μ ακηζεαιζηυξ ΐνεηακυξ 

ζφκδεζιμξ Άκηνζμοξ παναδέπεηαζ υηζ ηδκ επμπή αοηή αολήεδηε δ μνβάκςζδ ηαζ δ 

πεζεανπία ζημ ζηναηυ ημο ΒΗΏΞ2.   

 Θέζα ζ΄αοηυ ημ ηθίια, υηακ, ιεηά ηδκ ζοιιεημπή ηςκ ηαβιάηςκ αζθαθεί-

αξ ζηζξ πμθειζηέξ επζπεζνήζεζξ, ηα πνάβιαηα δοζηυθερακ βζα ημοξ ακηάνηεξ, εηε ί-

κμζ ιε ηζκήζεζξ ακηζπενζζπαζιμφ πνμζπάεδζακ κα δχζμοκ έκα πηφπδια ζημκ επ-

ενυ ηαζ ηαοηυπνμκα ιήκοια εθπίδαξ ζημκ πθδεοζιυ.  Δ ηίκδζδ αοηή έβζκε ημ Θ. 

Ξάαααημ ημο 1944, υηακ ιζα ιζηνή μιάδα ημο ΒΗΏΞ ιπήηε ζηδκ πυθδ ημο Ώζβίμο 

πηοπχκηαξ ημοξ Γενιακμφξ ζε δζάθμνεξ εέζεζξ, αηυια ηαζ ζημ βενιακζηυ Φνμο-

νανπείμ. Μανάθθδθα, ηδκ χνα πμο πηοπμφζακ μζ ηαιπάκεξ ηδξ Ώκάζηαζδξ, απυ ημ 

ηαιπακανζυ ηδξ Θδηνυπμθδξ νίπηδηακ πθήεμξ θέζβ -αμθάκ ιε ηδκ εοπή «Ξφκημιδ 

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 208,155-6, 175. 
2 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 408, 445-448, 454 – Ζ. Μνζυαμθμξ, (1988), ζ. 145 - Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 546 
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Ώκάζηαζδ. ΒΏΘ», δδιζμονβχκηαξ έκα εκηοπςζζαηυ εέαια1. Λ Ώ. Θμοββμθζάξ ακα-

πμθεί εηείκδ ηδ κφπηα: «Ξηδκ ηαημπή, ημκ ηεθεοηαίμ πνυκμ, έκα ανάδο ιπήηακ μζ 

ακηάνηεξ ηδ κφπηα ζηδκ Ώκάζηαζδ…Έλς απ΄ημ ζπίηζ ιμο, ζηδ βςκία, είπακ πμθο-

αυθμ μζ Γενιακμί. Λζ ακηάνηεξ νίπκακε ιε ηα πμθοαυθα, εκχ εηαηυ ιέηνα πζμ πέ-

να ήζακ ηα βενιακζηά πμθοαυθα. Λζ ακηάνηεξ νίπκακ ζ΄υθδ ηδκ πυθδ, αυνζζηα. 

Βίπακ θμοθάλεζ μζ Γενιακμί. Έηακακ ηδκ πανμοζία ημοξ βζα κα ιαξ δχζμοκ εάν-

νμξ».  

           

ε. Δζληθηζηέο-Βξεηαλνί-Γεξκαλνί θαη ην ΔΑΚ 

Βκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ κα απμηηήζμοιε ιζα εζηυκα ηδξ άπμρδξ πμο είπακ 

βζα ημ ΒΏΘ μζ ακηίπαθμί ημο. Λζ εεκζηζζηζηέξ μνβακχζεζξ ανέεδηακ ζηδκ απέκακηζ 

πθεονά, πμθθέξ θμνέξ ζοβηνμφζηδηακ ιαγί ημο ηαζ ανηεηέξ ηεθζηά ζοκενβάζηδ-

ηακ ιε ημκ ηαηαηηδηή. Μένα απυ ηζξ επζηνίζεζξ πμο ακαθέναιε πζμ πάκς, ηαηαβ-

βέθθμοκ ηδκ δνάζδ ημο ΒΗΏΞ βζα ηζξ ζοκέπεζεξ πμο είπε ζημοξ ηαημίημοξ ηςκ πς-

νζχκ. Γζα πανάδεζβια, ακαθένμοκ υηζ μζ εθαζίηεξ επζηέεδηακ πςνίξ θυβμ ζηδ πς-

νμθοθαηή Θαγέσηςκ ηαζ αζπιαθχηζζακ 25 πςνμθφθαηεξ ηαζ ημκ δζμζηδηή, ηαηάν-

βδζακ ηζξ ανπέξ ημο ηυπμο ηαζ εηηέθεζακ έκακ εκςιμηάνπδ. Λζ Εηαθμί, υιςξ, ημοξ 

ηαηαδίςλακ, αμιαάνδζζακ ημ πςνζυ Φίθζα, επεζδή ιεηά ηδκ επζδνμιή ηαηέθοβακ 

εηεί μζ ακηάνηεξ, ηαζ πνμέαδζακ ζε μιαδζηέξ εηηεθέζεζξ ηςκ ηαημίηςκ ημο. Λζ 

πνάλεζξ αοηέξ πνμηάθεζακ ηδκ ακηίδναζδ ηςκ πςνζηχκ ηαηά ηςκ δοκάιεςκ ηαημ-

πήξ ηζ έηζζ πμθθμί κέμζ πνμζπχνδζακ ζημ ΒΏΘ. Ομ απμηέθεζια ήηακ, φζηενα απυ 

ηέημζεξ εκένβεζεξ, ημιιμοκζζηέξ ηαζ ιδ κα βίκμκηαζ ακηάνηεξ ηαζ μ ΒΗΏΞ κα αολά-

κεζ ηδ δφκαιή ημο. Ώπ΄ηδκ άθθδ, υιςξ, μ ίδζμξ ζοββναθέαξ ακαθένεζ υηζ μζ πθδ-

εοζιμί αβακάηηδζακ ηαηά ημο ΒΏΘ, θυβς ηδξ ηαηαπίεζδξ πμο αζημφζε αθθά ηαζ 

βζα ηα υζα οθίζηακημ απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ ελαζηίαξ ημο. Γζ αοηυ ηαζ πενίιεκακ 

απυ ηζξ εεκζηζζηζηέξ μιάδεξ κα ημοξ ζχζμοκ. Ώκ ηαζ ηα ακηίπμζκα δεκ θεζημονβμφ-

ζακ ιυκμ εεηζηά οπέν ημο ΒΏΘ, πανμοζζάγεζ ηδκ  εφημθα δζαρεοδυιεκδ απυ ηα 

βεβμκυηα άπμρδ υηζ μζ ακηάνηεξ ημο ΒΗΏΞ δεκ δζεκενβμφζακ ιάπεξ ηαηά ηςκ 

Γενιακχκ, αθθά ζηυηςκακ 2-3 ζηναηζχηεξ ημκηά ζε ηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ βζα κα 

πνμηαθέζμοκ ακηζδνάζεζξ ημοξ ηαηά ημο πθδεοζιμφ2.    

Ώνκδηζηή άπμρδ βζα ημοξ ακηάνηεξ ημο ΒΗΏΞ έπμοκ ηαζ μζ ΐνεηακμί, ακ ηαζ 

εεςνδηζηά ήηακ ζφιιαπμί ημοξ. Θεςνμφκ υηζ είπακ ηαηή εηπαίδεοζδ ηαζ δζμίηδζδ, 

ζδιεζχκμκηαξ ημ ιζηνυ πμζμζηυ επαββεθιαηζχκ αλζςιαηζηχκ πμο είπακ πνμζπς-

νήζεζ εημοζίςξ ζ΄αοηυκ. Λ ζοκη/πδξ Θαηιάθθεκ, ημκ μπμίμ εηηζιμφζε μ Θίπμξ 

(υπςξ ζδιεζχκεηαζ παναηηδνζζηζηά βζα κα δμεεί πενζζζυηενδ αλζμπζζηία ζηδ ιαν-

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 504. 
2 Ζ. Ώκηςκυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 736-7, 743, 874. 



 397 

ηονία ημο), ακαθένεζ υηζ μζ θεδθαζίεξ ηαζ μζ θδζηείεξ απμηεθμφζακ ημιιάηζ ηδξ 

ηαεδιενζκυηδηαξ. Αεκ ημοξ δζέηνζκε ιαπδηζηυηδηα (βζ αοηυ μζ Άββθμζ ημοξ μκυια-

γακ θδζηέξ) ηαζ πμθθμί εα θζπμηαηημφζακ ακ δεκ θμαυκημοζακ υηζ εα εηηεθεζημ-

φκ. Λ ίδζμξ ΐνεηακυξ ζδιεζχκεζ υηζ «ημ πάεμξ βζα ημκ αβχκα έπεζ παεεί, ηαεχξ 

πθέμκ πμθειμφκ εθάπζζηα ηαζ ζηα πςνζά δεκ βίκμκηαζ δεηημί ςξ ήνςεξ»1.   

Ώλζμικδιυκεοηδ είκαζ δ άπμρδ πμο είπακ δζαιμνθχζεζ βζα ημκ ΒΗΏΞ μζ 

Γενιακμί, ζπδιαηζζιέκδ απυ πθδνμθμνίεξ αζπιαθςηζζεέκηςκ ακηανηχκ ηαζ ηδκ 

βενιακζηή ακηζηαηαζημπεία. Γκχνζγακ υηζ μζ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ηςκ ακηανηχκ 

ημο ήηακ πμθφ πεζνυηενεξ απυ ημο ΒΑΒΞ , ηονίςξ ιεηά ηδκ δζαημπή ηδξ ζοιιαπζ-

ηήξ αμήεεζαξ. Ώοηυ, υπςξ ακαθένμοκ, ημοξ έζηνεθε ζηδκ ελεφνεζδ νμοπζζιμφ 

ηαζ ηνμθίιςκ ιέζς ημο ελακαβηαζιμφ ηςκ ηαημίηςκ. Ώπυ ηαηαεέζεζξ ζοθθδθεέκ-

ηςκ ακηανηχκ, μζ Γενιακμί είπακ ζπδιαηίζεζ ηδκ εκηφπςζδ υηζ οπήνπε αιμζααία 

ηαποπμρία ηαζ πηχζδ ημο δεζημφ ημοξ, μθεζθυιεκδ, ιεηαλφ άθθςκ, ηαζ ζηδκ δζα-

ημπή ηδξ ζοιιαπζηήξ αμήεεζαξ ηαζ ζηζξ ζοβηνμφζεζξ ιε ημκ ΒΑΒΞ. Αζαπίζηςζακ 

αηυια υηζ ημ πμθφ ημ 50% ηςκ ακηανηχκ ήηακ ημιιμοκζζηέξ ηαζ υηζ ααζζηυξ ζηυ-

πμξ ημο αβχκα ήηακ δ εθεοεενία ηδξ παηνίδαξ, άζπεηα απυ ημ ηαεεζηχξ πμο 

ζηυπεοακ κα επζαάθθμοκ μζ Ξφιιαπμζ ιεηαπμθειζηά. Ώκηίεεηα, υθμζ μζ δβέηεξ ημο 

ΒΏΘ ακήηακ ζημ ΖΖΒ ηαζ πμθθμί ιδ ημιιμοκζζηέξ πμο πνμζπχνδζακ ζηδκ μνβά-

κςζδ ημ ιεηάκζςζακ ιεηά ηαζ γδημφζακ ηνυπμ κα θφβμοκ. Σζηυζμ, μ ανπζηυξ εκ-

εμοζζαζιυξ επακενπυηακ υηακ λακάνπζγακ δζαπναβιαηεφζεζξ βζα ζοκενβαζία ιε 

ημκ ΒΑΒΞ.  

Ξε βενιακζηά έββναθα ακηζηαηαζημπείαξ ακαθένεηαζ αηυια υηζ ζε δζάθμνα 

πςνζά ηδξ Βθθάδαξ είπακ ηαηανηζζηεί μιάδεξ αοημπνμζηαζίαξ βζα κα ειπμδίγμοκ 

ηδκ ακαβηαζηζηή επζζηνάηεοζδ εη ιένμοξ ημο ΒΗΏΞ, εκχ ηαζ μζ ίδζμζ μζ ακηάνηεξ 

πνμζπαεμφζακ κα λεθφβμοκ είηε ιε αοημηναοιαηζζιμφξ, είηε εηιεηαθθεουιεκμζ 

ηζξ άδεζεξ ηαζ ιδ επζζηνέθμκηαξ ιεηά απυ αοηέξ. Λζ Γενιακμί , ημκ Θάζμ ημο 1944, 

εηηζιμφζακ υηζ ημ δεζηυ ηςκ ακηανηχκ ήηακ ηυζμ πεζιέκμ, χζηε πμθθμί εα αο-

ημιμθμφζακ πνμξ αοημφξ, ακ δεκ θμαμφκηακ ηδκ εηηέθεζδ. Θάθζζηα, μζ ημιιμο-

κζζηέξ ακηάνηεξ εθάνιμγακ ζοπκά ηδκ ιέεμδμ ημο «ζοκέκμπμο», δδθαδή οπμπ-

νέςκακ αοημφξ πμο επζζηνάηεοακ ακαβηαζηζηά κα πάνμοκ ιένμξ ζε ιία ιάπδ ή κα 

δζαπνάλμοκ έκα έβηθδια, χζηε κα ειπμδίζμοκ ηδ θζπμηαλία2.  

 Μανάθθδθα, μζ βενιακζηέξ πδβέξ ακαβκςνίγμοκ ημ ηαθά μνβακςιέκμ δίηηομ 

ιεηάδμζδξ πθδνμθμνζχκ (ζοπκά ιέζς βοκαζηυπαζδςκ ηαζ βενυκηςκ) ηαζ ηδκ αδο-

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 208. 
2 Μ. Βκεπεηίδδξ, (1964), ζ. 127-130. Ώκηίεεηα, εαιζηέξ πδβέξ ακαθένμοκ υηζ ηδκ ίδζα πνμκζηή πενίμδμ 
δζάεεζδ θζπμηαλίαξ παναηηήνζγε ημοξ Γενιακμφξ ζηναηζχηεξ. Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ. 

264-6. 
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καιία ηςκ ίδζςκ κα ανμοκ έκα απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ ακηζιεηχπζζήξ ημοξ (ηονίςξ 

θυβς ηδξ ηαηηζηήξ ημο ηθεθημπυθειμο), μιμθμβχκηαξ ηζξ αανζέξ απχθεζεξ πμο 

ζοπκά ημοξ πνμηαθμφζακ. Ώπυ ηζξ βενιακζηέξ ακαθμνέξ δζαπζζηχκεηαζ αηυια υηζ 

μζ Γενιακμί είπακ ακηίθδρδ ημο δζπθμφ νυθμο (πμθίηδξ–ακηάνηδξ) πμο έπαζγακ μζ 

εθεδνζηέξ δοκάιεζξ ημο ΒΗΏΞ, ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ πμο είπακ θυβς ηδξ βκχζδξ 

ημο εδάθμοξ, ηςκ ιέζςκ ιεηαθμνάξ ηδξ αθθδθμβναθίαξ (ιε παζδζά 10 -15 εηχκ), 

ηαεχξ ηαζ ημο ηνυπμο πμο εθάνιμγακ (ιεηαιθζεζιέκμζ) ζηδκ ιεηαηίκδζή ημοξ 

ηαζ ζηδκ ακίπκεοζδ ηςκ βενιακζηχκ ιμκάδςκ1.   

 Γζα ηα ιέζα πμο δζέεεηακ μζ ακηάνηεξ παίνκμοιε πθδνμθμνίεξ ηαζ απυ Γεν-

ιακμφξ πνάηημνεξ πμο είπακ εζζπςνήζεζ ηνοθά ζημ ζηναηυπεδυ ημοξ. Έκαξ ηέ-

ημζμξ πνάηημναξ ακαθένεζ υηζ μζ δζαηαβέξ ένπμκηακ ιάθθμκ απυ ηδκ Ον ίπμθδ ηαζ 

απυ εηεί ιεηαδίδμκηακ ηδθεθςκζηά, υπμο οπήνπε ηδθέθςκμ, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιέ-

ζς αββεθζαθυνςκ ιε έββναθα πνμξ ηζξ οπυθμζπεξ μιάδεξ. Μενζβνάθμκηαξ αηυιδ 

ημκ μπθζζιυ πμο δζέεεηακ ακαθένεζ υηζ ηάεε πέιπημξ άκδναξ είπε έκα πζζηυθζ ηαζ 

ηάεε άκδναξ δφμ ςξ ηνεζξ πεζνμαμιαίδεξ. Γεκζηά υιςξ, ζφιθςκα ιε ηδκ ακαθμνά 

ημο Γενιακμφ ηαηάζημπμο, οπήνπε πεζεανπία ακάιεζά ημοξ2.  

 Λζ ακηάνηεξ θμνμφζακ αββθζηέξ ηονίςξ ζημθέξ ή ζοκδοαζιυ εθθδκζηχκ 

ζημθχκ ηαζ πμθζηζηχκ νμφπςκ, ζπζζιέκςκ ή ιπαθςιέκςκ. Οα παπμφηζζα ημοξ ή-

ηακ ζε ηαηή ηαηάζηαζδ3. ζμκ αθμνά ζηα ιέζα επζημζκςκίαξ ημοξ, εηηυξ απυ θί-

βμοξ αζφνιαημοξ πνδζζιμπμζμφζακ θςηζέξ, θςηεζκά ζήιαηα,  πθμία, ηνέκα (υπμο 

μζ ζζδδνμδνμιζημί οπάθθδθμζ ήηακ ακηζζηαζζαημί), ηδθέθςκα απυ δζαθοιέκμοξ 

ζηαειμφξ ηδξ πςνμθοθαηήξ ή ηαηαζηνμθέξ ηδθεθςκζηχκ βναιιχκ απυ ηζξ μπμίεξ 

έπαζνκακ ημ οθζηυ. Ρνδζζιμπμζμφζακ αηυια ηαζ αβηαεςηυ ζφνια απυ ημοξ θνάπ-

ηεξ ςξ ηδθεθςκζηυ ζφνια4.   

                                           
1 Μ. Βκεπεηίδδξ, (1964), ζ. 132-144. 
2 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 183. 
3 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 157 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ.351. 
4 Μ. Βκεπεηίδδξ, (1964), ζ. 137, 139 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 195-6 
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Οδθεθςκζηή επζημζκςκία ακηανηχκ ιε ζφνια (Ώπυ ημ θςημβναθζηυ ανπείμ ημο ΏΞΖΕ)  

 

Ξε μνζζιέκεξ απυ ηζξ απυρεζξ αοηέξ απακημφκ ζοκμιζθδηέξ ιαξ ακηάνηεξ. 

Ξημ εέια ηδξ πηχζδξ ημο δεζημφ ηςκ ακηανηχκ απυ ηζξ ειθφθζεξ δζεκέλεζξ ηαζ ηδξ 

πνυεεζήξ ημοξ βζα θζπμηαλία μ Ι. Ώκαζηαζυπμοθμξ, μ μπμίμξ ανκήεδηε, υπςξ εί-

δαιε πνςηφηενα, ηδκ ακαβηαζηζηή επζζηνάηεοζδ,  ιαξ θέεζ: «πζ (μζ ειθφθζεξ δζε-

κέλεζξ δεκ απμβμήηεοακ). Λ ακηάνηδξ πμο ήεεθε κα θφβεζ έθεοβε. Μμο εα πήβαζ-

κε υιςξ; Θπμνμφζε κα βονίζεζ ζπίηζ ημο; Οζ εα πεζ δ μιάδα ημο πίζς; Ξε πμζμ 

ζπίηζ εα παξ, υηακ οπάνπμοκ μζ Γενιακμί, μζ ηζμθζάδεξ; Λ ίδζμξ ακη ζιεηχπζγε ημκ 

ηίκδοκμ κα βονίζεζ ζημ ζπίηζ ημο». Σζηυζμ, μ Β. Φςηάξ, πνχδκ ακηάνηδξ ηζ αο-

ηυξ, παναδέπεηαζ ηδκ απμβμήηεοζδ πμο είπε δδιζμονβδεεί θυβς ηςκ ειθφθζςκ ηαζ 

ελδβεί ηδκ εέζδ ημο ακηάνηδ: «Ππήνπε απμβμήηεοζδ βζα ημκ ελήξ θυβμ. Μμο κα 

πδβαίκακε; Ππήνπε ημ ζηίβια υηζ ήηακ ακηάνηδξ. Ιάνπμκηακ ζηδκ πυθδ; Θα ημκ 

ζημηχκακε. Ππμπνεςηζηά ακέααζκε ζημ ίδζμ ιένμξ». Ζαζ μζ δφμ, επμιέκςξ, ηαηα-

θήβμοκ υηζ μ ακηάνηδξ δεκ είπε πναηηζηά ηδκ επζθμβή ηδξ θζπμηαλίαξ βζαηί αοηή 

ζζμδοκαιμφζε ιε εακάζζιμ ηίκδοκμ.  

ζμ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο ημο «ζοκεκυπμο» , ιαξ ηδκ επζαεααζχ-

κμοκ ηα θεβυιεκα ημο Β. Φςηά απυ ηδκ ειπεζνία ημο ζηδκ ακηζζηαζζαηή δνάζδ 

ηδξ πυθδξ: «Γζα κα βναθηείξ ζημ ΖΖΒ (εκκμεί ημκ πνυδνμιμ ημο ΒΏΘ), ζμο δίκακε 

έκα ηαηάθμβμ ιε δέηα εκημθέξ  ιεηαλφ αοηχκ έβναθε υηζ πνέπεζ κα ηάκεζξ ιζα πα-

νάκμιδ δνάζδ, κα ζε ημζηάλμοκε ηαζ ηυηε εα εκηαπηείξ, βζα κα ιδκ πέζεζξ ζηδκ 
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πνμδμζία». 

 

ζη.Ρν ΔΑΚ θαη νη άιινη 

Λ ΒΗΏΞ ζοπκά ηζιςνμφζε ημοξ ζοκενβάηεξ ηςκ ηαηαηηδηχκ, απμζημπχκ-

ηαξ ζημκ ζςθνμκζζιυ ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ.  Ώοημί απμηεθμφζακ ηδκ «ακηίδναζδ» 

ηαζ μζ ακηάνηεξ ημο ΒΗΏΞ κμιζιμπμζμφκηακ «ςξ εκημθμδυπμ ζ ημο θαμφ» κα απμηα-

ηαζηήζμοκ ηδκ ηάλδ, ηζιςνχκηαξ ημοξ εβηθδιαηίεξ1. Ώκαθένμκηαζ ζηζξ πδβέξ 

πμθθέξ πενζπηχζεζξ ηζιςνίαξ «πνμδμηχκ», πάνδ ζηζξ μπμίεξ απαθθάζζμκηαζ ανηε-

ηέξ πενζμπέξ απυ ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ δνάζδξ ημοξ.  

Δ ηαηηζηή ηζιςνίαξ ηςκ ηαηαδμηχκ εθανιυζηδηε ζπεδυκ ιε ηδκ ειθάκζζδ 

ημο ΒΗΏΞ ηαζ δ Β.Θ. εηθνάγεζ ημκ ακηίηηοπυ ηδξ ζε ηάπμζμοξ πμθίηεξ:  «Ζζ έπαζν-

κακ (μζ ακηάνηεξ) ημκ ηάδε βζαηί ήηακ δμζίθμβμξ, βζαηί ζοκενβάζηδηε ιε ημοξ Ε-

ηαθμφξ, άθθμκ… Αεκ ήλενα ηζ έθεβα, πςξ ιπμνεί αδεθθυξ κα ζημηχκεζ ημκ αδεθ-

θυ, έθεβα ζακ παζδί. Ώοηυ έκζςεα ηυηε. Θοιάιαζ άημοζα, ημκ έπανπμ ημκ ζημηχ-

ζακε ζημ Ζάζηνμ δίπθα…Ήηακ μ Θάζμξ ημο ΄43, ηνμιαηη ζηυξ βζα ιέκακε»2. 

Σζηυζμ, ακηζεαιζηέξ πδβέξ ηαηαββέθθμοκ υηζ ακάιεζα ζημοξ ηζιςνμφιεκμ-

οξ οπήνπακ ηαζ ανηεημί μζ μπμίμζ,  ακ ηαζ είπακ παηνζςηζηά αζζεήιαηα,  δεκ ήεεθακ 

κα αημθμοεήζμοκ ημκ ΒΗΏΞ ηαζ ηδκ ημιιμοκζζηζηή ζδεμθμβία ημο  ή απθχξ είπακ 

εηθνάζεζ ηδκ δζαθςκία ημοξ βζα ηζξ εκένβεζεξ ηςκ ακηανηχκ ημο 3. Δ μθμηθδνςηζ-

ηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ πμθζηζηχκ ακηζπάθςκ επζαεααζχκεηαζ απυ έββναθμ ημο 12μο 

Ξοκη/ημξ ιε ημκ ηίηθμ «Ώκηζδναζηζηέξ Λνβακχζεζξ», υπμο ηαηαβνάθεηαζ δ «ηα-

ηαζημθή ακηζδναζηζηχκ ηζκήζεςκ»  απυ ηζξ δοκάιεζξ ημο ΒΗΏΞ ιε ηδκ ζφθθδρδ 

«ανηεηχκ δεηάδςκ ακηζδναζηζηχκ ιεθχκ»  (ημο ΒΑΒΞ). Λιμθμβμφκ αηυια υηζ 

«αενυαζ ζοθθήρεζξ βίκμκηαζ πανά ηςκ απμζπαζιάηςκ ιαξ ηαζ μφηςξ ακαεεςνεί-

ηαζ πζεακή δ πθήνδξ ηαηαζημθή ημοξ». Αζαπζζηχκμοιε , δδθαδή, υηζ βίκμκηακ ζοθ-

θήρεζξ ακηζπάθςκ, ιυκμ ηαζ ιυκμ επεζδή ακήηακ ζηδκ «ακηζδναζηζηή μνβάκςζδ»  

ημο ΒΑΒΞ, πςνίξ ακαβηαζηζηά ηάπμζα ηαηδβμνία4.  

                                           
1 Ι. Ζμηανίδδξ, (2006), ζ. 108-111. 
2 Βηηυξ απυ ηα υζα ιαεαίκμοιε απυ εαιζηέξ πδβέξ, ζοκακημφιε ακαθμνέξ πνμξ ηδκ ηαημπζηή ηοαέν-

κδζδ βζα εηηεθέζεζξ πμθζηχκ ηδξ πενζμπήξ Ζαθαανφηςκ πμο εεςνμφκηακ ζοκενβάηεξ ηςκ Εηαθχκ. ΕΏ-

Π.Βλ., ηαη.ηοα., Φ. 1.4/1944.  
3 Ζ. Μνζυαμθμξ, (1988), ζ. 41 - Ζ. Ώκηςκυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 740. 
4 ΒΗΕΏ, ανπείμ 12μο Ξοκη/ημξ, Φ. 23 
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Έββναθμ ημο 12μο Ξοκη/ημξ ζπεηζηά ιε ηζξ εεκζηζζηζηέξ μνβακχζεζξ ηδξ ΏπαΎαξ ηαζ 

ηδκ δνάζδ ημο εκακηίμκ ημοξ (ΒΗΕΏ, ανπείμ 12μο Ξοκη/ημξ)  

Ώπμηαθοπηζηά, επίζδξ, ημο ηνυπμο πμο βίκμκηακ ηέημζεξ ζοθθήρεζξ ιέζα ζε 

ηαεεζηχξ ηαημπήξ, είκαζ απυννδηα έββναθα ηδξ Α/κζδξ ηδξ Γεκζηήξ Ώζθάθεζαξ (9 

ηαζ 10/10/43) υπμο ακαθένεηαζ υηζ βφνς ζηα δέηα ιέθδ ημο ΒΏΘ Μεθμπμκκήζμο 

ηαλίδεοακ ζοζηδιαηζηά ιε ηζξ αιαλμζημζπίεξ Μαηνχκ-Ζμνίκεμο (ιε ηδκ ακμπή ηςκ 

ζζδδνμδνμιζηχκ οπαθθήθςκ πμο ήηακ ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ ζοκενβάηεξ ημο 

ΒΏΘ) ηαζ ζοθθάιαακακ ηάεε εεκζηυθνμκα επζαάηδ, παναδίδμκηάξ ημκ ζε ζοκηνυ-

θμοξ ημοξ ζημοξ ηαηά ηυπμοξ ζζδδνμδνμιζημφξ ζηαειμφξ. ηακ βζκυηακ έθεβπμξ 

απ΄ημοξ Γενιακμφξ ζηδκ αιαλμζημζπία πνμθαζίγμκηακ υηζ ημκ ζοκέθααακ ςξ 

ηθέθηδ. Μανάθθδθα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαλζδζμφ, ηα ιέθδ ημο ΒΏΘ παναημθμο-

εμφζακ μνζζιέκα άημια ιε ζημπυ ηδκ ζοθθμβή πθδνμθμνζχκ1. 

Ομ ιίζμξ ηαηά ημο ακηζπάθμο, υπζ ιυκμ ημο ηαηαηηδηή αθθά ηαζ ημο ακη ί-

παθμο ζηδκ ζδεμθμβία, ηαθθζενβείηαζ ζοζηδιαηζηά ιέζα απυ ηα δδιμζζμβναθζηά 

υνβακα ηδξ μνβάκςζδξ. Ώκαθένμοιε ιενζηέξ παναηηδνζζηζηέξ θνάζεζξ πμο δδιζμ-

ονβμφκ έκημκδ ροπζηή θυνηζζδ, δ μπμία εα ιπμνμφζε κα είκαζ ζοκοπαίηζα βζα ηζξ 

πανεηηνμπέξ πμο αημθμφεδζακ: αθμφ απμηαθμφκηαζ «ηηήκδ» ηαζ «εδνία» μζ Γεν-

ιακμί βζα ηζξ αθδεζκά εδνζχδεζξ πνάλεζξ ημοξ ζε πςνζά ηςκ Ζαθαανφηςκ, ζηδ ζο-

                                           
1 ΓΏΖ, Θζηνέξ ζοθθμβέξ, Ξοθθμβή Δν. Μεηιεγά, Ζ163. 
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κέπεζα ακαθένεηαζ: «Λζ επενμί ιαξ μζ Βθθδκμβενιακμί θαζίζηεξ, ζημκ αβχκα ε-

κακηίμκ ιαξ, εκακηίμκ ημο Βθθδκζημφ θαμφ πμο ημκ ηάκμοκ ηάης απυ ηζξ εοθμβίεξ 

ημο Ηαμπηυκμο ΐαζζθδά ηαζ ημο πνμδυηδ Μαπακδνέμο, δεκ δείπκμοκ ηακέκα α ίζ-

εδια ακενχπζκμ» ηαζ ηαηαθήβεζ: «Θάκαημξ ηαζ αθακζζιυξ ζηα ιζάζιαηα αοηά ηδξ 

Ώκενςπυηδηαξ. Γήης μ θαυξ-Γήης δ Ηεοηενζά»1. Γζα υζμοξ, θίβμοξ υπςξ θέεζ, ακ-

ηζδνμφκ ζημκ ημζκυ αβχκα ηαηά ημο ηαηαηηδηή (εκκμχκηαξ πνμθακχξ ημοξ εεκζ-

ηζζηέξ) ακαθένεζ ημ «Ββενηήνζμ»: «Γζαηί ακηζδνμφκ; Θήπςξ δεκ ιέκμοκ ζφιθςκμζ 

ιε ημκ ζενυ ζημπυ ιαξ πμο είκαζ ημ ηζάηζζια ηςκ αάναανςκ επενχκ ιαξ;  Ώκ δεκ 

ζοιθςκμφκ ιε αοηυ δεκ είκαζ Έθθδκεξ». Οέθμξ, αθμφ ημοξ ηαηαθμβίγεζ υηζ είκαζ 

οπεφεοκμζ βζα ηα εφιαηα πμο δδιζμονβμφκηαζ ιεηαλφ Βθθήκςκ ηαζ πονμδμημφκ 

ηδκ δζάεεζδ ζοκεκκυδζδξ πμο οπάνπεζ ζηζξ ακηζζηαζζαηέξ μνβακχζεζξ , ηαηαθήβε-

ζ:«ζμζ θμζπυκ είκαζ ακηζδναζηζημί ή πνέπεζ κα εηθείρμοκ  απυ πνμζχπμο βδξ ή κα 

αθήζμοκ ημοξ θμζπμφξ εθεφεενμοξ κα ηνααήλμοκ ημ δνυιμ ηςκ πεπνςιέκςκ ηδξ 

θοθήξ ή κα ζοκενβαζημφκ…»2. Ώηυια πζμ απμηαθοπηζηή είκαζ εβηφηθζμξ πνμξ ημοξ 

πνμέδνμοξ ηςκ ημζκμηήηςκ, δ μπμία ηαθεί ηα υνβακα ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ 

κα μνβακχζμοκ «ζςζηή εηζηναηεία ηαηά ηςκ πνμδμηχκ ηαζ ζε ζοκεθεφζεζξ ημο 

Ηαμφ κα πνμηαθέζμοκ ηδκ μνβή ηαζ ημ ιίζμξ εκακηίμκ ηςκ, ημκ αθμνεζιυ ηαζ ημ 

ακάεεια ηςκ επενχκ ημο θαμφ ιέζα ζε εηηθδζίεξ ιε επζηεθαθήξ ημοξ παπάδεξ 

ημο ηάεε πςνζμφ»3. 

Θζα ακάθμβδ, αζθοηηζηή ηαηάζηαζδ είπε δδιζμονβδεεί ζηα Ζαθάανοηα, 

ζφιθςκα ιε ηδκ εζηυκα πμο ιαξ ιεηαθένεζ δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο: «Λ ηυζιμξ ηζξ 

αιθζζαδημφζε (ηζξ απμθάζεζξ ηςκ δζηαζηδνίςκ), αθθά δεκ ημο πένκαβε, βζαηί αο-

ημί ήζακηε πάκμπθμζ. Ββηαηεζηάεδηακ, άνπζζε δ πνμπαβάκδα. Βίπακ ηδ δζμίηδζδ 

ζηα πένζα ημοξ, έηακακ θνμονανπείμ, είπακ θνμφνανπμ, αζηοκμιία. Αεκ ιπμνμφ-

ζεξ κα παξ πμοεεκά, ακ δεκ είπεξ  ηδκ άδεζά ημοξ, δεκ ιπμνμφζεξ κα ηοηθμθμνή-

ζεζξ. Ήηακ ιζα ηαηάζηαζδ άζπδιδ, πμθφ άζπδιδ. Αεκ ήιαζηακ ηαευθμο εθεφεε-

νμζ…Ήηακ πμθζηζημί ηαεμδδβδηαί. Αεκ ήηακ ακηάνηεξ, αθθά ήηακ αοημί πμο έηα-

κακ ηζξ πνμπαβάκδεξ, πνμηεζιέκμο ημκ ηυζιμ κα ημκ ηνααήλμοκ πνμξ ημ ιένμξ 

ημοξ». Λ θυαμξ πμο επζηναημφζε ζηα οπμρήθζα, δζηαζμθμβδιέκα ή υπζ, εφιαηα 

ηςκ ακηανηχκ ήηακ ιεβάθμξ. πςξ ιαξ θέεζ μ ΐ. Ζεπνδκζάξ: «Θπαίκακε ιέζα 

(ζηδκ Ώπαβζά) μζ ακηάνηεξ…Λζ πθμφζζμζ ακέααζκακ ζηα ηνέκα, πήβαζκακ ζηδκ Μάη-

να ηαζ ιέκακε ζημ λεκμδμπείμ, ιδ ΄νεμφκε μζ ακηάνηεξ ηαζ ημοξ ζημηχζμοκε». 

                                           
1 Βθ. «Οα Ιέα», 26-7-44 
2 Βθ. «Ββενηήνζμ», αν.θ.1, 23-9-43. 
3 Μνμζςπζηυ ανπείμ Μ. Νμδάηδ, Βπανπζαηή επζηνμπή ΒΏΘ Ζαθαανφηςκ, εβηοηθ. 62/2-6-44. 
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Σζηυζμ, ημ ΒΏΘ δεκ είπε ελανπήξ ηέημζα ημπμεέηδζδ1. πςξ απμηαθφπηεζ 

ζε έηεεζή ημο ημ ζηέθεπυξ ημο Μ. Εζανζχηδξ, ανπζηά (επί επμπήξ ημο Γαιαέηα), 

υζμοξ απ΄ημ θαυ (εηηυξ ηςκ ηαηαδμηχκ) πήβαζκακ ζηδκ ακηίδναζδ ημοξ εεςνμφ-

ζακ παναζονιέκμοξ πμο έπνεπε κα ημοξ δζαθςηίζμοκ. Θάθζζηα , οπήνπακ πενζμ-

νζζιμί βζα ημ πυηε εα εηηεθείηαζ ηάπμζμξ ηαηαδυηδξ (ακ ζηακμπμζείηαζ ημ θασηυ α-

ίζεδια, φζηενα απυ απυθαζδ ημο ακηανημδζηείμο υπμο εα ηναηείηαζ ηαζ δ δζημβ-

ναθία ηθπ.). ιςξ, «απυ ημ Αεηέιανδ (ημο ΄43 ιάθθμκ), ιπήηε δ εέζδ «ακηζδ-

ναζηζημί, πμο έπνεπε κα λεπαηςεμφκ».    

Δ ίδζα έηεεζδ οπμζηδνίγεζ υηζ βίκμκηακ δζαηνίζεζξ ηαζ ιεηαλφ ηςκ ζηεθεπχκ 

ημο ΒΏΘ, πμο πςνίγμκηακ ζε «εοκμμφιεκμοξ» ηαζ «οπυ δοζιέκεζα», εκχ βζα ημοξ 

πνχημοξ απμηαθφπηεζ αηυια ηαζ ηαηάπνδζδ, ιεηαπεθεοεενςηζηά, ηδξ αμήεεζαξ 

ηδξ ΛΠΙΝΏ εζξ αάνμξ ημο πθδεοζιμφ ηαζ ζοκενβαζία ιε παθζμφξ ιαοναβμνίηεξ2. 

 

ΠΡ. ΑΛΡΑΟΡΝΓΗΘΔΗΑ- ΠΡΟΑΡΝΞΔΓΑ ΠΓΘΔΛΡΟΥΠΔΥΠ 

α. πεξβάζεηο ζηειερώλ ηνπ ΔΑΚ 

Αζαθςκίεξ ειθακίγμκηαζ, αηυιδ ηαζ ιέζα ζημοξ ηυθπμοξ ημο ΒΏΘ, βζα ηδκ 

πμθζηζηή ηνμπή πμο είπε δχζεζ δ μνβάκςζδ ζημκ αβχκα ηαζ ζε άθθα εέιαηα. Δ 

αθθαβή ζδιεζχκεηαζ ημ 1944, υηακ μζ άθθεξ εεκζηζζηζηέξ μιάδεξ είπακ δζαθοεεί ή 

είπακ πάνεζ ημ δνυιμ ημο δμζζθμβζζιμφ ηαζ ημ ίδζμ είπε πζα εδναζςεεί ςξ δ επζη-

ναηέζηενδ ακηζζηαζζαηή μνβάκςζδ. Ραναηηδνζζηζηή είκαζ δ ιανηονία ημο  

Ζ.Μνζυαμθμο, οπεφεοκμο ηδξ μνβάκςζδξ ημο ΒΏΘ ζε μνζζιέκα πςνζά ηδξ Ώζβζα-

θείαξ ηαζ θίθμο ημο ηαπεηάκζμο ημο ΒΗΏΞ Α.Θίπμο. πςξ βνάθεζ μ ίδζμξ: «Ώνπέξ 

ημο ΄44 δζαπίζηςζα υηζ δ Βπακάζηαζδ, ηδκ μπμία  είπα αημθμοεήζεζ ιε εκεμοζζ-

αζιυ ηαζ ιε ηίκδοκμ ηδξ γςήξ ιμο, έπακε ζζβά-ζζβά ημκ αβκυ πνμμνζζιυ ηαζ ιε-

ηαηνεπυηακ ζε πμθζηζηυ ηίκδια. Έηαηζα ηαζ ζηέθηδηα ηυηε, ακ ήηακ δ χνα ηα-

ηάθθδθδ κα δζαθςκήζς ηαζ κα απμηνααδπηχ. Βίδα υιςξ, υηζ ακ ημ έηακα εα ιε 

εεςνμφζακ πνμδυηδ ηαζ επενυ ηδξ Βπακάζηαζδξ. Γζ αοηυ ζοκέπζζα κα ηναηάς ημ 

πυζημ ημο οπεφεοκμο ημο ΒΏΘ, πανυηζ, ζε βεκζηέξ βναιιέξ, δζαθςκμφζα ιε ηδ 

                                           
1 Ομ ίδζμ οπμζηδνίγεζ δ Ι. Θπάθηα, φζηενα απυ ηδκ ένεοκά ηδξ ζε επίζδια ηείιεκα ημο ΖΖΒ. Ξηδκ αν-

πή ηδξ ηαημπήξ δ εεκζηή εκυηδηα πνμαάθθμκηακ ςξ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ δζελαβςβή ημο 

εεκζημαπεθεοεενςηζημφ αβχκα, βζ αοηυ ηαζ απμθεφβμκηακ ζοκεήιαηα ημζκςκζημφ πενζεπμιέκμο πμο 
ιπμνμφζακ κα θεζημονβήζμοκ εηθμαζζηζηά ζημκ αζηζηυ ηυζιμ, πνμηαθχκηαξ δζαζπαζηζηέξ ηάζεζξ. Ώπυ 

ηα ιέζα ημο ΄43, υιςξ, ημ ΒΏΘ μκμιάγεζ ημοξ ακηζεαιζημφξ ηφηθμοξ «ζημηεζκή Ώκηίδναζδ» ηαζ ζημοξ 
επενμφξ ηδξ εεκζηήξ εκυηδηαξ ζοβηαηαθέβεζ απενίθναζηα, εηηυξ απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ, ημκ ααζζθζά ηαζ 

ημκ ΒΑΒΞ. Ι. Θπάθηα, (2003), ζ. 132. Ξηα ακαβκςζηζηά ηδξ ΜΒΒΏ δζαηνίκεηαζ ημ ίδζμ πκεφια δζαθθαη-

ηζηυηδηαξ ηαζ παναιενζζιμφ «επζηίκδοκςκ» απυρεςκ ημο ΖΖΒ, ηαεχξ «ημ ΐογάκηζμ ειθακίγεηαζ ςξ μ 
ζοκδεηζηυξ ηνίημξ ιεηαλφ ανπαίμο ηαζ κέμο Βθθδκζζιμφ». Γ. Ζμοζημονάηδξ, (2007), ζ. 125-6. 
2 ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, Φ. 418. 
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βναιιή ηςκ ηαπεηακαίςκ (πμθζηζηχκ ηαεμδδβδηχκ) ηαζ θμζπχκ ακηανηχκ. Θε ηδ 

βναιιή ηυηε ηςκ ακηανηχκ δεκ δζαθςκμφζα ιυκμκ εβχ, πμο ζημ ηάης ηάης ήιμ-

οκ ηαζ άθθδξ πμθζηζηήξ ημπμεέηδζδξ, αθθά δζαθςκμφζακ ηαζ πμθθμί ημιιμοκ ζζ-

ηέξ»1. 

 Λ Ζ. Μνζυαμθμξ, υπςξ ηαζ μ Θίπμξ (απ΄ημοξ ζδιαίκμκηεξ ζηναηδβμφξ ημο 

ΒΏΘ ζηδκ ΏπαΎα), δεκ ακήηακ ζηδκ Ώνζζηενά. Λ Μνζυαμθμξ ήηακ ιάθζζηα ααζζ-

θυθνςκ. Σζηυζμ, εκηάπεδηακ ηαζ μζ δφμ ζημ ΒΏΘ ιε εκεμοζζαζιυ, βζα παηνζςηζ-

ημφξ θυβμοξ. Ώθθά «υζμ πένκαβε μ ηαζνυξ δ Βπακάζηαζδ άθθαγε ζοκέπεζα ιμνθή 

ηαζ υθμζ ιαξ αθέπαιε, υηζ ηα κήιαηά ηδξ ηα ηζκμφζακ πθέμκ, ιυκμ ημιιμοκζζηζηά 

ζηεθέπδ…ιέζα ζηζξ μνβακχζεζξ άνπζζακ ηαζ έιπαζκακ άκενςπμζ, πμο ημ ιυκμ πμο 

ημοξ δζέηνζκε ήηακ μ θακαηζζιυξ ηαζ ηίπμηε άθθμ . Άκενςπμζ ηίιζαξ ζδεμθμβίαξ ηαζ 

ήπζαξ ιμνθήξ παναιενίζηδηακ ηαζ ηδ εέζδ ημοξ, ζηζξ μνβακχζεζξ, ηζξ πήνακ 

πνχδκ ελυνζζημζ ημιιμοκζζηέξ…Ώοημί μζ άκενςπμζ είπακ  πμθθά απςεδιέκα ιέζα 

ημοξ…». Λ ίδζμξ ηαηαββέθθεζ υηζ μζ κέμζ «οπεφεοκμζ» άνπζζακ κα εηηεθμφκ άημια 

βζα ηα μπμία οπήνπε απθχξ οπμρία ή πθδνμθμνία ζοκενβαζίαξ ιε ημοξ ηαηαηηδ-

ηέξ, πςνίξ ηαηαεέζεζξ ιανηφνςκ, φζηενα απυ ζοκμπηζηέξ δζαδζηαζίεξ ή αηυια ηαζ 

πςνίξ αοηέξ. Ώοεαζνεημφζακ πςνίξ κα θαιαάκμοκ οπυρδ ημοξ μφηε ηζξ εκημθέξ 

ημο ΒΗΏΞ ηαζ ημο ΖΖΒ ηαζ πμθθμί εηηεθέζηδηακ ιυκμ ηαζ ιυκμ ελαζηίαξ ηδξ ηαηίαξ 

ηςκ ζοημθακηχκ ημοξ. Ώκάιεζα ζημοξ δζςηυιεκμοξ ανίζημκηακ ζοπκά ηαζ ζοββε-

κείξ ηαηαδμηχκ πμο πθήνςκακ ιε ααζακζζιμφξ ηαζ εακάηςζδ, δίηαζα ή υπζ, ηδ 

ζπέζδ ημοξ αοηή2.  

 θα αοηά, υπςξ είκαζ θοζζηυ, πνμηαθμφζακ ηνυιμ ζημκ οπυθμζπμ πθδεοζ-

ιυ. Λ Μ. Μαοθυπμοθμξ ιαξ εηεέηεζ πςξ θεζημονβμφζε μ εηθμαζζιυξ ιε ηζξ εηηε-

θέζεζξ ακηζθνμκμφκηςκ: «Λ παπάξ εζξ εάκαημκ, μ αβνμθφθαηαξ εζξ εάκαημκ, μ 

ημιιαηάνπδξ ημο πςνζμφ εζξ εάκαημκ, ημ ηαθυ ημ παθζηάνζ εζξ εάκαημκ. Έπμοκ 

ηαιζά δεηανζά ζημηςιέκμοξ…Ώοηά ηα εηάκακε βζα ηνμιμηναηία. Ώθμφ μ απθυξ 

θαυξ αημφεζ ζημηχζακε ημκ Ώκηςκυπμοθμ, έκα κμζημηονυπμοθμ, είπε ηνία -

ηέζζενα ιαβαγζά μ παηέναξ ημο, εζηυηςζακ ημκ έπανπμ. Μς, πς ιδ ιαξ πάνεζ 

ηακά ζπέδζμ».  

 Μνςηαβςκζζηήξ ζε ηέημζεξ εληνειζζηζηέξ πνάλεζξ ήηακ μ πενίθδιμξ Ηεοηέ-

νδξ ιε δνάζδ ηονίςξ ζημ ζηναηυπεδμ Θαονζηίμο, ηδκ φπανλδ ημο μπμίμο δεκ 

βκχνζγακ μφηε ηα ημιιαηζηά ζηεθέπδ ημο ΖΖΒ . Δ ζηάζδ ημο ηαηαδζηάζηδηε απυ 

ημ ΒΏΘ ηαζ απμιαηνφκεδηε απυ ηδ εέζδ ημο. Λ επμκίηδξ Ώ. Θμοββμθζάξ ημκ πα-

ναηηδνίγεζ: «ζηθδνυ άκενςπμ, απθδζίαζημ». Λ Ζ. Μνζυαμθμξ πενζβνάθεζ ιζα ηα-

ηάζηαζδ ακελέθεβηηδ: «θεξ μζ μνβακχζεζξ ζηέθκακ πάκς, ηάεε ιένα, ηαηδβμνμ-

                                           
1 Ζ. Μνζυαμθμξ,, (1988), ζ. 141 
2 Ζ. Μνζυαμθμξ,, (1988), ζ. 179, 148-163, 42-3 
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φιεκμοξ. Λζ πζμ πμθθμί εηηεθμφκηακ αιέζςξ, ηαηυπζκ ηοπζηήξ δζαδζηαζίαξ. Φμαά-

ιαζ, αέααζα, πςξ πμθθμί εηηεθέζηδηακ πςνίξ μφηε ηακ κα ηδνδεεί έζης ηαζ αοηή δ 

απθή δζαδζηαζία». Ώοηά ηα θάεδ, πμο ηαοηδνζάγμκηακ αηυια ηαζ απυ ζδιακηζηά 

ζηεθέπδ ηδξ μνβάκςζδξ, ηνμθμδυηδζακ ημ ιίζμξ ζημκ ειθφθζμ. Ζάπμζεξ θμνέξ, 

ακάιεζα ζημοξ εηηεθεζεέκηεξ ακήηακ ηαζ βκςζημί ημιιμοκζζηέξ, υπςξ μζ Γάηδξ, 

Ζαπέκδξ ηαζ μ Μ.Ογζκζένδξ, μπμίμξ δεκ ζοιιεηείπε εκενβά ζημκ αβχκα  θυβς ηςκ 

δζαθςκζχκ ημο ηαζ ηδξ ηνζηζηήξ πμο αζημφζε  βζα θακεαζιέκδ ηαηηζηή ημο ηυιια-

ημξ. Λ Ζ. Μνζυαμθμξ αθήκεζ κα εκκμδεεί υηζ ζηζξ αοεαζνεζίεξ πμο ικδιμκεφηδηακ 

πζεακυκ κα μθείθεηαζ ηαζ δ ζηάζδ ηάπμζςκ ακηανηχκ πμο απμζηίνηδζακ ή δζχπ-

ηδηακ απυ ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηαηυπζκ ζοκενβάζηδηακ ιε ημοξ Γενιακμφξ1. 

Οζξ ίδζεξ απυρεζξ ζπεηζηά ιε ημ νυθμ πμο δζαδναιάηζζακ ηάπμζα ζηεθέπδ 

ημο ΒΏΘ ηαζ ηζξ επζπηχζεζξ πμο είπε δ ζοιπενζθμνά ημοξ βζα ημ ηίκδια εηθνάγεζ 

ηαζ μ ακηάνηδξ Ρ. Φενθεθήξ: « Λζ ημιιαηζημί, μζ αανοπμζκίηεξ ημοξ παναδχζακε δ 

αζηοκμιία ημο Θεηαλά...Λπυηε ηαζ ηάπμηε πμο αβήηακε, ηυηε εεεςνήεδ υηζ βζκή-

ηακε πμθθά θάεδ απυ πθεονάξ ΒΗΏΞ. Αδθαδή πμζυ εεςνμφζαιε θάεμξ ειείξ ηυηεξ 

ηαζ ημ εεςνχ ηζ εβχ ηχνα; Ηάεμξ ήηακε κα ζημηχζμοιε έκακ άκενςπμ βζα ηζξ ζ-

δέεξ ημο, βζα ημ ηζ πίζηεοε. Οχνα, υζμ βζα ηδ ζοκενβαζία, ηζ εηεί έπνεπε κα ο-

πάνπμοκ εθαθνοκηζηά. Γζαηί ήζακ άκενςπμζ πμο πεζκάβακε ηαζ πδβαίκακε βζα ρς-

ιί, ήηακε ηάηζ βοκαίηεξ. Γζκυζακηε θάεδ. Γζκυζακηε ηζ επίζδια θάεδ. Βηείκεξ μζ 

μνβακχζεζξ πμο είπακ εηθεβεί ηαζ δεκ είπακε παεδηζηά, εηάκακε θάεδ ανηεηά ηα 

μπμία επθενχεδηακ ιεηά ηαζ ιε άζπδιμ ακηίπμζκμ».  

Οδκ ίδζα άπμρδ εηθνάγεζ ηαζ μ Ώ. Θμοββμθζάξ βζα ηζξ αοεαίνεηεξ ηαζ άδζηεξ 

εηηεθέζεζξ πμθζηχκ απυ ιέθδ ημο ΒΏΘ, φζηενα απυ απυθαζδ ηδξ μνβάκςζδξ . Ζα-

ηαββέθθεζ υηζ δεκ βζκυηακ δζάηνζζδ ιεηαλφ ηςκ βοκαζηχκ πμο εηδίδμκηακ ζημκ ηα-

ηαηηδηή βζα κα ελαζθαθίζμοκ έκα ημιιάηζ ρςιί ηαζ ηςκ βυκςκ ηδξ ανζζημηναηίαξ 

πμο ημθαηεφμκηακ κα έπμοκ ζπέζεζξ ιαγί ημο . Θάθθμκ δε, δ πνχηδ ηαηδβμνία βο-

καζηχκ ήηακ αοηή πμο οπέζηδ ςξ ηζιςνία, υπζ ιυκμ ηδκ επζηίιδζδ ηαζ ηδκ δδιυ-

ζζα δζαπυιπεοζδ αθθά αηυια ηαζ εηηέθεζδ. Ομ ίδζμ ίζποε ηαζ βζα άθθμοξ εοτπυ-

θδπημοξ πμθίηεξ πμο δζχπεδηακ βζα ηζξ δζαθμνεηζηέξ πμθζηζηέξ απυρεζξ ημοξ, πς-

νίξ κα είκαζ ζοκενβάηεξ ηςκ ηαηαηηδηχκ. Αζεοηνζκίγεζ υηζ δέπεηαζ ηδκ εηηέθεζδ 

ημο ζοκενβάηδ ηςκ ηαηαηηδηχκ: «Αζηαζμθμβείηαζ, υηακ βίκεηαζ έκαξ αβχκαξ, αζ-

θαθχξ. Λζ πνμδυηεξ. Λζ άθθμζ υιςξ;». 

Ξηδ δοζανέζηεζα ημο Μνζυαμθμο βζα ημ ΒΏΘ πνέπεζ κα έπαζλε νυθμ ηαζ δ 

απμπμιπή ημο Α.Θίπμο (πμο ηυζα είπε πνμζθένεζ απυ ημ πθεονυ ημο ΒΗΏΞ ζηδκ 

ΏπαΎα) απυ ηδκ δβεζία ηδξ ζηναηζςηζηήξ δζμίηδζδξ Μεθμπμκκήζμο, ιε ημ αζηζμθμ-

                                           
1 Ζ.Μνζυαμθμξ,, (1988), ζ.154-160, 164-8 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987),ζ.590-1. 
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βζηυ υηζ ήηακ «πμθφ ζοκηδνδηζηυξ ηαζ αηαηάθθδθμξ βζα ηδκ ελυκηςζδ ηςκ ηαβιά-

ηςκ αζθαθείαξ»1. Λ Θίπμξ ακαθένεζ πςξ είπε δζαπζζηχζεζ υηζ άκενςπμζ ηαζνμζηυ-

πμζ ήηακ οπεφεοκμζ βζα ααζακζζηήνζα ηαζ δζχλεζξ αεχςκ πςνζηχκ. ηακ εηθέπηδ-

ηε εεκμζφιαμοθμξ ζηδκ ηοαένκδζδ ηδξ ΜΒΒΏ, έθοβε απυ ηδκ Μεθμπυκκδζμ. «Αο-

κάιεζξ… ηαζ δίπςξ ηδ εέθδζή ιμο είπακ πνμδζαβνάρεζ ημ ιέθθμκ ιμο», βνάθεζ μ 

ίδζμξ ζημ διενμθυβζυ ημο2. Βηηυξ απυ ημκ Θίπμ, ηαζ μ ζοκη/πδξ ημο 12μο Ξοκη/ημξ 

ΐ. Ώκδνζηυπμοθμξ ιεηαηέεδηε απυ ημ Ξφκηαβια, επεζδή ζοβηναημφζε ηζξ αηνυηδ-

ηεξ ηαζ δεκ ζοιθςκμφζε ιε ηδκ ηαλζηή πνμζά πμο είπε πάνεζ ημ ΒΏΘ3. Μανυιμζεξ 

ακηζννήζεζξ θαίκεηαζ κα είπακ ηαζ άθθμζ ακηάνηεξ (Γ. Γζαθεθήξ, Δν. Ξημφκηγμξ) μζ 

μπμίμζ δεκ ήηακ ημιιμοκζζηέξ ηαζ είπακ εκηαπηεί ζημκ ΒΗΏΞ βζα ημκ απεθεοεενς-

ηζηυ αβχκα. ηακ δζαπίζηςζακ υηζ οπήνπακ ηαζ άθθμζ ζηυπμζ ηαζ υηζ βίκμκηακ δζχ-

λεζξ ηαηά ηςκ ακηζθνμκμφκηςκ, έθοβακ4.  

 

β. Αληαξηνδηθεία 

Έκαξ άθθμξ εεζιυξ ζηζξ ακηανημηναημφιεκεξ πενζμπέξ ημο ΒΗΏΞ ήηακ ηα 

ακηανημδζηεία. Οα ιέθδ ημο ακηανημδζηείμο απμηεθμφζακ, ηαηά ημκ Μ. Νμδάηδ, 

ηνεζξ ακηάνηεξ ηαζ δφμ πμθίηεξ απ΄ημ πςνζυ. Αίηαγακ ζμαανέξ οπμεέζεζξ: ηαηδ-

βμνίεξ βζα ηαημονβήιαηα ή βζα πνμδμζία. Ομ δζηαζηήνζμ ήηακ ακμζπηυ ζημ αηνμα-

ηήνζμ (εηηυξ απυ ελαζνέζεζξ) ηαζ υπμζμξ ήεεθε ακαθάιαακε ημ νυθμ ηδξ οπενάζπζ-

ζδξ, εθυζμκ βζκυηακ δεηηυξ απυ ηα ιέθδ ημο. Λζ δζηαζηέξ νςημφζακ ημοξ ηαηδ-

βμνμφιεκμοξ ζπεηζηά ιε ηζξ ηαηδβμνίεξ πμο ημοξ αάνοκακ, ιεηά ακαθάιαακε ημ 

νυθμ δ οπενάζπζζδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα έαβαζκε δ απυθαζδ5.  

ιςξ, μ ηνυπμξ δζελαβςβήξ ηδξ δίηδξ εεςνείηαζ, απυ δζάθμνεξ πδβέξ, δζ-

ααθδηυξ. Οα ακηανημδζηεία ηαηδβμνμφκηακ ςξ αοεαίνεηα, υηζ δεκ δίηαγακ ζφιθς-

κα ιε ηζξ απυρεζξ ειπεζνμβκςιυκςκ ηαζ πνμηαθμφζακ αβακάηηδζδ θυβς ηδξ ημι-

ιμοκζζηζηήξ ηαηεφεοκζδξ ηςκ ζεοκυκηςκ.  Φζθμδελζέξ πδβέξ ημοξ ηαηαθμβίγμοκ υηζ 

είπακ ςξ δζηαζηέξ θακαηζημφξ εθαζίηεξ ηαζ ημ αηνμαηήνζμ ηαηανηίγμκηακ απυ θα-

καηζζιέκμ ηαζ ελμνβζζιέκμ πθήεμξ, πμο γδημφζε εη ηςκ πνμηένςκ ημκ εάκαημ ημο 

ηαηαδυηδ, πςνίξ ηακ κα ημκ βκςνίγεζ. Έηζζ, ημ απμηέθεζια ηδξ δίηδξ ήηακ βκςζ-

ηυ6.  

Ζάημζημζ ημο Ηεμκηίμο πμο παναημθμφεδζακ δίηεξ  πενζβνάθμοκ: «Βίπακε 

ζημηχζεζ μζ ακηάνηεξ ιενζημφξ ηέημζμοξ (ηαηαδυηεξ). Ππήνπε έηηαηημ ακηανημδζ-

                                           
1 Ζ. Μνζυαμθμξ, (1988), ζ. 144-145.  
2 Γ. Μνζυαμθμξ, (2007), ζ. 135-6. 
3 Ρν. Ώκδνζηυπμοθμξ, (2007), ζ. 173-4. 
4 Γ. Μνζυαμθμξ, (2007), ζ. 92, 100. 
5 Ζ. Μνζυαμθμξ,, (1988), ζ. 108-9 
6 Θ. Μαπαααζζθείμο, (1999), ζ. 29 - Ώε. Αμοθελήξ, (2001), ζ. 76. 
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ηείμ…Έαβαγακ θυβμ ηζ έθεβακ:-Θάκαημξ! Θάκαημξ! Ομ εεςνμφζακ αοηυ ςξ απυ-

θαζδ. Αεκ έηακακ δζαδζηαζία, ιε ιάνηονεξ. Ήηακ απμδεζβιέκμ υιςξ υηζ ήηακε 

πνμδυηδξ. Ήεεθεξ, δεκ ήεεθεξ ημ δεπυζμοκα (ηδκ απυθαζδ)».  Λ Ζ. Μνζυαμθμξ 

πμο πήνε ιένμξ ζοπκά ζε ηέημζεξ δίηεξ, ακαθένεζ υηζ μζ δζηαζηέξ ηνμιμηναημφζακ 

ημοξ οπυδζημοξ ηαεχξ ηαζ ημ αηνμαηήνζμ, εκχ απεζθμφζακ ιε ηαηαδίηδ ηαζ άημια 

πμο είπακ πνμζθένεζ πμθθά ζημκ αβχκα. Μζμ ζοπκά ηα δζηαζηήνζα αοηά απαζπμ-

θμφζακ μζ επενμί ηδξ Ώκηίζηαζδξ ηαζ ζοκενβάηεξ ηςκ Γενιακχκ, αθθά ζηνέθμκ-

ηακ ηαζ ηαηά ηςκ ιεθχκ ημο ΒΑΒΞ. Ώκαθένεηαζ αηυια ηαζ δίηδ παζδζμφ  πμο είπε 

ζοθθδθεεί βζα κα εηθμαίζμοκ ημκ παηένα ημο. Ομ παζδί ηαηαδζηάζηδηε ζε εάκαημ, 

επεζδή δναπέηεοζε ηαζ εζδμπμίδζε ημοξ Εηαθμφξ βζα ηδ εέζδ ηςκ ακηανηχκ1.  

Ξε ακηίεεζδ ιε ηα παναπάκς, μ ΐ. Μνζμκάξ ακαθένεζ υηζ ηα ιέθδ ακηανημ-

δζηείμο πμο δίηαζακ ημκ ίδζμ ςξ ακηάνηδ , υηακ έπεζε ζε πανάπηςια, ήηακ αλζυ-

θμβα πνυζςπα, βεκζηυηενμο ηφνμοξ: μ πνχδκ δήιανπμξ Μάηναξ Η. Νμφθμξ, μ θζ-

θεθεφεενμξ πμθζηζηυξ Γηυηζδξ, μ δζηδβυνμξ ΐ. Οζμφηαθδξ, μ βζαηνυξ Θ. Ζςζηακ-

ηίκμο. Λ Μ. Νμδάηδξ ηαηαεέηεζ απυ ηδκ ειπεζνία ημο υηζ μζ δίηεξ βίκμκηακ ιε υθεξ 

ηζξ ηοπζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ μζ οπυδζημζ ηαηδβμνμφκηακ επί πνμδμζία. «ζμζ ηαηα-

δζηάγμκηακ απ΄ηα ακηανημδζηεία ζηέθκμκηακ ζηα ζηναηυπεδα ή ζημηχκμκ-

ηακ…Γζκυηακε ημ δζηαζηήνζμ ηακμκζηά. Ήζακηε δζηδβυνμζ εηεί πμο ήηακε ηα ζηνα-

ηυπεδα». ιςξ, παναδέπεηαζ υηζ «ιέζα ζηδκ οπυεεζδ ηςκ ηέημζςκ δζηαζηδνίςκ 

είπακε πανεζζθνήζεζ αοηά. Θα ζμο έθεβα ηάηζ έπνεπε κα έπεζ θφβεζ ηαζ κα έπεζ 

ιπεζ πνμζςπζηυ. Λ ηακυκαξ υιςξ ήηακε…Ζάπμο πνέπεζ ιέζα ζ΄αοηυ ημ πνάβια, 

αθθά δεκ ιπμνμφζεξ κα εθέβλεζξ». Ζαζ δζμνεχκεζ ηδκ πνμδβμφιεκδ ημπμεέηδζή 

ημο: «Ώθθά δεκ ζηυηςκακ». Γζα κα ηεηιδνζχζεζ, ιάθζζηα, ηδκ ηεθεοηαία ημο θνά-

ζδ, θένκεζ ςξ πανάδεζβια ηδκ πενίπηςζδ ζφθθδρδξ ημο πνυεδνμο ηαζ ηδξ δαζηά-

θαξ ηδξ Ηοημφνζαξ, επεζδή μ πνχημξ είπε παναδχζεζ ηα υπθα ημο πςνζμφ ζημοξ 

ηαηαηηδηέξ ηαζ δ δεφηενδ είπε ζπέζεζξ ιε ημκ Εηαθυ δζμζηδηή. Ζαζ ημοξ δφμ ημοξ 

ηναηήζακε έκα εζημζζηεηνάςνμ ηαζ ιεηά, αθμφ ημοξ ζοιαμφθερακ , ημοξ άθδζακ 

εθεφεενμοξ.  

Βπεζδή, θυβς ηςκ ζδζαίηενςκ ζοκεδηχκ (ηίκδοκμξ εκημπζζιμφ απυ επενυ), 

δ δζηαζηζηή δζαδζηαζία ήηακ ζφκημιδ, βίκμκηακ ζοπκά θάεδ, πμο ζε ηυζμ ζοκμπ-

ηζηέξ ζοκεδνίεξ ήηακ δφζημθμ κα απμηαθοθεμφκ. Λζ ηαηδβμνίεξ ή μζ πθδνμθμνίεξ 

δεκ ιπμνμφζακ κα εθεβπεμφκ ηαζ θοζζηά μζ δζηαζηέξ ήηακ εναζζηέπκεξ, ιε υ, ηζ 

ιπμνμφζε κα ζοκεπάβεηαζ αοηυ. Ώνβυηενα, υηακ εθεοεενχεδηε ιεβάθμ ιένμξ ηδξ 

μνεζκήξ Βθθάδαξ, ιπμνμφζακ κα ηαηαεέζμοκ ιάνηονεξ ηαζ αθζενχκμκηακ πενζζ-

ζυηενμξ πνυκμξ ζηδκ αηνμαιαηζηή δζαδζηαζία. Ππήνπε πενζζζυηενδ επζείηεζα, υ-

                                           
1 Ζ. Μνζυαμθμξ,, (1988), ζ.107-11 - Ρ.Φθάσζεν, (1995), η. ΐ΄, ζ. 212 – Ζ. Ξπονυπμοθμξ, εθ. «Φςκή 

ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 452/30-11-84. 
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πςξ οπμζηδνίγμοκ ιενζηέξ πδβέξ, ηαζ ιπμνμφζε μ ηαηδβμνμφιεκμξ κα αθεεεί εθε-

φεενμξ ιε ακαζημθή, δδθαδή κα ηνζεεί απυ ηδκ ιεηέπεζηα ζοιπενζθμνά ημο. Άθ-

θμηε, ημ ακηανημδζηείμ ακηί άθθδξ πμζκήξ επέααθθε πνυζηζιμ ζε είδμξ βζα ηα εφ-

ιαηα ηςκ Ζαθαανφηςκ. Ππήνπε αηυιδ ηαζ δεοηενμαάειζμ ακηανημδζηείμ, ημ ακα-

εεςνδηζηυ1.  

Ομ ακηανημδζηείμ δίηαγε πανααάζεζξ υπζ ιυκμ πμθζηχκ αθθά ηαζ ακηανηχκ. 

Δ ηζιςνία ήηακ αηνζαμδίηαζδ βζα ημοξ ακηάνηεξ, υηακ ημοξ αάνοκε ηάπμζμ αδίηδ-

ια. Έηζζ, εηηεθέζηδηε ακηάνηδξ βζαηί ζφκαρε δεζιυ ιε ηναημφιεκδ, ζοκενβάηζδα 

ηςκ Εηαθχκ, ηαζ ηδκ εθεοεένςζε2. 

Λ ΐ. Μνζμκάξ πέναζε ςξ ακηάνηδξ απυ δζηαζηήνζμ, ακ ηαζ υθμζ μζ ζφκηνμ-

θμί ημο παναδέπηδηακ υηζ ήηακ δζηαζμθμβδιέκδ δ αβακάηηδζή ημο κα επζηεεεί ζε 

Εηαθυ πμο είπε ιαγί ημο πνμηθδηζηέξ θςημβναθίεξ ιε Βθθδκίδεξ. «Βκ ημφημζξ ιε 

ζηείθακ ακηανημδζηείμ βζαηί είπαιε ιζα εκημθή, αζπιάθςημ κα ιδκ πεζνάλμοιε πμηέ 

ιαξ». Σζηυζμ, μζ δζηαζηέξ, πμο ήηακ ιμνθςιέκα ζηεθέπδ, ημο ακαβκχνζζακ ςξ 

εθαθνοκηζηά ηδκ πνμεοιία ημο ζημ πμθειζηυ πεδίμ , ημ βεβμκυξ υηζ μζ βμκείξ ημο 

ήηακ ηναημφιεκμζ ηςκ Γενιακχκ θυβς ημο υηζ μ βζμξ ημοξ ήηακ ακηάνηδξ, ηαεχξ 

ηαζ ημ υηζ είπακ ζημηςεεί άθθα δφμ αδέθθζα ημο απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ. Ώθέεδηε 

εθεφεενμξ ιε ακαζημθή. ιςξ, υπςξ ακαθένεζ μ ίδζμξ: «Μμθθμί ακηάνηεξ ηάκακε 

ηαζ παναηνάβμοδα, εκ βκχζεζ ημοξ υηζ εα πενάζμοκε απυ ακηανημδζηείμ ηαζ εα 

ζημηςεμφκε». Έηζζ, δφμ ακηάνηεξ ηαηαδζηάζηδηακ βζα απυπεζνα αζαζιμφ. Λ έκαξ 

αθέεδηε ιε ακαζημθή. «Ώοηυξ, επεζδή ήηακ αοημφ ημο θονάιαημξ, ζμο θέεζ εα 

λακαπέζς πάθζ ζημ ίδζμ αιάνηδια ηαζ ηαηεααίκεζ ηάης ηαζ βίκεηαζ Γενιακμηζμθζ-

άξ». Λ άθθμξ, επεζδή είπε λακαπέζεζ ζημ ίδζμ πανάπηςια , εηηεθέζηδηε. Γζα πα-

ναπηχιαηα, υπςξ δ ηθμπή ηανπχκ απ΄ηα πςνάθζα υηακ πεζκμφζακ, ημοξ βίκμκηακ 

παναηδνήζεζξ ή ημοξ αθυπθζγακ βζα ιζα αδμιάδα.   

 

γ. Πηξαηόπεδα Ππγθέληξσζεο ηνπ ΔΑΚ 

Θαφνδ ζεθίδα βζα ημ ΒΏΘ, ζφιθςκα ιε ηζξ πδβέξ υθςκ ηςκ απμπνχζεςκ, 

απμηεθμφκ ηα ζηναηυπεδα ηναημοιέκςκ πμο δδιζμονβήεδηακ, φζηενα απυ εκημθή 

ημο Γ.Ξζάκημο, ημκ Εακμοάνζμ – Φεανμοάνζμ ημο ΄44. Ξηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ 

ΏπαΎαξ ηέημζα ζηναηυπεδα οπήνπακ ζημ Ξζβμφκζ Ζαθαανφηςκ, ζηα πςνζά Ζμφιακζ, 

Φθχηα, Θπμφιπα ηδξ πενζμπήξ Φαννχκ, ζημ Θαονίηζ ηαζ ηδ ΐαθζιή Ώζβίμο3.  

Οα ζηναηυπεδα οπάβμκηακ απεοεείαξ ζηδ Ιμιανπζαηή Αζμίηδζδ ημο ΒΏΘ 

ηαζ υπζ ζηδκ ΛΜΗΏ. Σξ αζηία βζα ηδ δδιζμονβία ημο ζηναημπέδμο Ξζβμοκίμο αθθά 

                                           
1 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 70-1 - Ζ. Ζμφνηδξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ.449/29-8-84. 
2 Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 351-2. 
3 Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 230 - Μ.Νμδάηδξ, (1999), ζ. 401. 
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ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ πανμοζζάγεηαζ δ ακάβηδ κα εβηθεζζημφκ εηεί μζ ζοββεκείξ ηςκ 

αζηοκμιζηχκ-πςνμθοθάηςκ ηαζ ηαηαηαβιέκςκ ζηα ηάβιαηα αζθαθείαξ, χζηε κα 

ιδκ οπάνπεζ μ ηίκδοκμξ ιεηααίααζδξ πθδνμθμνζχκ απυ ηζξ εθεφεενεξ πενζμπέξ 

ζημκ επενυ. ΐέααζα, δεκ ήηακ εφημθμ κα βκςνίγεζ ηακείξ ακ μζ άκενςπμζ αοημί ε ί-

πακ επαθή ιε ημοξ «επζηίκδοκμοξ» ζοββεκείξ ημοξ, πένακ ημο υηζ πμθθμί ηφπαζκε 

κα έπμοκ ζηεκμφξ ζοββεκείξ ηαζ ζηζξ δοκάιεζξ αζθαθείαξ ηαζ ζημκ ΒΗΏΞ1. «Μζάκα-

κε ημκ αδεθθυ ημο (ηαβιαηαζθαθίηδ)… βζα κα πζέζμοκ αοηυκ κα θφβεζ», ακαθένεζ 

μ Β. Φςηάξ, δζεοηνζκίγμκηαξ υηζ αοηά ηα πνυζςπα δεκ  ηα ηαημιεηαπεζνίγμκηακ. 

Ώκαθένμκηαξ ηδκ πενίπηςζδ ηάπμζμο βένμο ηναημφιεκμο  ελδβεί: «Ομκ είπακε εηεί 

βζαηί μ βζμξ ημο ήηακ πςνμθφθαηαξ. Ια εηαζάζμοκε ημ βζμ ημο, υπζ πςξ ημκ ηαθα-

ζπςνμφζακε». 

Δ θεζημονβία ηςκ ζηναημπέδςκ ζε πενζμπέξ πμο εθέβπμκηακ απυ ημοξ ακ-

ηάνηεξ ήηακ πνμαθδιαηζηή ζε πενίπηςζδ επζεέζεςκ Γενιακχκ – ηαβιάηςκ αζθα-

θείαξ, βζαηί μζ ακηάνηεξ πένα απυ ηδκ δζάζςζή ημοξ έπνεπε κα θνμκηίζμοκ ηαζ βζα 

ηδκ δζάθοζδ ημο ζηναημπέδμο. Ώοηυ είπε ζακ απμηέθεζια πμθθέξ θμνέξ, υηακ 

ανίζημκηακ ζε δφζημθδ εέζδ, κα απμθφμοκ ή κα εηηεθμφκ ημοξ ηναημφιεκμοξ βζα 

κα απαθθαβμφκ απυ ηδ θνμκηίδα ημοξ. Δ επζθμβή βζα ημ πμζμζ ηναημφιεκμζ εα έ-

παζνκακ ημκ έκα ή ημκ άθθμ δνυιμ δεκ ήηακ εφημθδ οπυεεζδ ζε ηέημζεξ χνεξ, ηδ 

ζηζβιή ιάθζζηα πμο δεκ οπήνπακ ζαθή ζημζπεία μφηε βζα ηδ ζφθθδρή ημοξ, δ μ-

πμία ζηδνζγυηακ ζε εκδείλεζξ ηαζ αιθζζαδημφιεκεξ ιανηονίεξ2. 

Λ Ξ. Μμθοδχνμο ακαθένεζ ζπεηζηά: «ηακ μζ Γενιακμί ενπυζακηε πνμξ ηα 

πάκς δζάθοακ ηα ζηναηυπεδα, αθμφ εκηςιεηαλφ εηηεθμφζακ αοημφξ πμο είπακ 

οπυρδ ημοξ. Γζα πανάδεζβια έκα ζενέα ηςκ παθαζμδιενμθμβζηχκ ηδξ Ζένηεγδξ ημκ 

ζηυηςζακ ιε ααζακζζηήνζα, βζα κα ιδ ζημηχκεηαζ αιέζςξ».  Λ ΐ. ΐεθυπμοθμξ δζ-

ηαζμθμβεί ηζξ εηηεθέζεζξ ζηα ζηναηυπεδα: «(Λ ΒΗΏΞ) δεκ είπε ηδκ εοπένεζα ηςκ 

θοθαηχκ, κα ηνέθεζ ηθπ. Ή είζαζ έκμπμξ ή είζαζ αεχμξ. Θέζα ζ΄αοηή ηδ θμβζηή. 

Αεκ ηναηάεζ θοθαηζζιέκμοξ. Ζναηάεζ ανπζηά ηαηδβμνμφιεκμοξ, ιέπνζ κα πενάζμ-

οκ απυ θαμδζηείμ. Ομ ζηναηυπεδμ ζοβηεκηνχζεςξ ήηακ εκηεθχξ πνμζςνζκυ».  

Μάκηςξ, αηυια ηαζ εαιζηέξ πδβέξ εεςνμφκ υηζ οπήνπακ πμθθμί πμο δεκ ή-

εεθακ ημ ΒΏΘ πςνίξ υιςξ κα μνβακχκμκηαζ εκακηίμκ ημο ηαζ αοημί έπεθηακ ζοπ-

κά εφιαηα δζχλεςκ ηαζ ηαηέθδβακ ζε ζηναηυπεδα ζοβηέκηνςζδξ. Σξ οπεφεοκμζ 

θένμκηαζ μζ αββθζηέξ ιοζηζηέξ οπδνεζίεξ πμο ήεεθακ κα πνμηαθέζμοκ ζφβποζδ 

ζημ ΒΏΘ δζαδίδμκηαξ υηζ υζμζ ζοθθαιαάκμκηακ ήηακ υθμζ ακηζεαιίηεξ πμο είπακ 

πνυεεζδ κα επακαζηαηήζμοκ. Βπίζδξ, πμθθμί έθηαζακ ζηα ζηναηυπεδα απθχξ ε-

πεζδή έπεζακ εφιαηα ζοημθακηίαξ ηάπμζςκ πμο ημοξ επενεφμκηακ βζα ζδζμηεθείξ 

                                           
1 Μ.Νμδάηδξ, (1999), ζ. 400-2, 412 - ΐ. Ρνμκυπμοθμξ, (1997), πεν. «Βεκζηή Ώκηίζηαζδ», η. 97/1997. 
2 Μ.Νμδάηδξ, (1999), ζ. 433-4, 410-12. 
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ηαζ πνμζςπζημφξ θυβμοξ1. Ομ ίδζμ επζαεααζχκμοκ ηαζ υζμζ ηαηδβμνμφκ ημοξ οπεφ-

εοκμοξ ηςκ πςνζχκ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ πμο δδιζμονβήεδηε. «,ηζ ήεεθε έηακε 

αοηυξ (μ οπεφεοκμξ). Έθεβε: ―Ομκ ηάδε πάνημκε ηαζ ζηείθημκ απάκς –ζημοξ ακ-

ηάνηεξ - ημκε εέθμοκ βζα ακάηνζζδ‖. Ζαζ ημκ έζηεθκε ι΄έκα πανηάηζ ―Ια ιδ βονί-

ζεζ πίζς‖. Οχνα εβχ απάκς ηζ λένς; Ώκηάνηδξ ήιμοκα, ημκ πίζηεοα… Ώοημί νε 

ιαξ αμφθζαλακ. Γζαηί έκαξ έηοπε β… ηδκ αδεθθή, άθθμξ ημο ΄πε ηυρεζ ημ κενυ 

απ΄η΄αοθάηζ, άθθμξ…Δφνε ηδκ εοηαζνία αοηυξ πμο είπε πυζημ, κα ημκε θένεζ κα 

ημκ ζημηχζεζ ημκ άκενςπμ…», δζδβείηαζ μ Γ. Ιζημθυπμοθμξ 2. Έηζζ, υηακ μ 

ζοκη/πδξ ημο ΒΗΏΞ ΐ. Ώκδνζηυπμοθμξ δζέημρε ακαηνίζεζξ (ιεηά ααζακζζιμφ) πμ-

θζηζηχκ ηναημοιέκςκ πμο βίκμκηακ ζημ ζηναηυπεδμ ημο Ζμφιακζ, δ έκμνηδ δζ-

ηαζηζηή ελέηαζδ πμο αημθμφεδζε απέδεζλε υηζ ήηακ μζ πενζζζυηενμζ αεχμζ3.  

Ξοκμιζθδηέξ ιαξ, ακελάνηδηα απυ πμθζηζηή ημοξ ημπμεέηδζδ, αεααζχκμοκ 

ηζξ αοεαζνεζίεξ ζηα ζηναηυπεδα ημο ΒΏΘ, απμδίδμκηάξ ηεξ ζε δζαθμνεηζημφξ θυ-

βμοξ μ ηαεέκαξ. Λ Β. Φςηάξ είπε βκςνίζεζ ηέημζεξ πενζπηχζεζξ υηακ ήηακ ακηάν-

ηδξ ηαζ ηαηαεέηεζ ηδκ ειπεζνία ημο: «ΐνήηακ ηδκ εοηαζνία κα ηάκμοκ έκμπμ έκακ 

πμο δε ήηακ. Ββχ πμθθά πενζζηαηζηά είδα ηέημζα. Άδζηεξ ηαηαζηάζεζξ. Αεκ ιπυνα-

βε (ημ ακηάνηζημ) κα ηάκεζ αθθζχξ (κα ιδκ ηα δεπηεί). Οα πςνζά ήηακε δζαζνειέκα. 

Λζημβέκεζεξ εκακηίμκ μζημβεκεζχκ. Οζ κα ηάκεζ ημ ακηάνηζημ; …Αεκ είπε ηνυπμ». Λ 

ίδζμξ είπε βθζηχζεζ δφμ ακενχπμοξ πμο απμδεδεζβιέκα είπακ ζπέζδ ιε ηα ηάβιαηα 

ηαζ ήηακ βκςζημί ημο. Ξηδκ ιία πενίπηςζδ, ιάθζζηα, πμο ημκ ακαηάθορακ, ζοκε-

θήθεδ ηαζ αοηυξ απυ ημοξ ζοκηνυθμοξ ημο. Ομ ίδζμ ηαζ μ ζοκη/πδξ Ώκδνζηυπμο-

θμξ απεθεοεένςζε ημκ ζοββεκή ημο αζμιήπακμ Ι. ΐέηζμ πμο είπε ζοθθδθεεί βζαηί 

πνδιαημδμημφζε ηα ηάβιαηα αζθαθείαξ. Βπμιέκςξ , μζ ίδζμζ μζ ακηάνηεξ επεκέααζ-

κακ ηαζ έζςγακ αηυια ηαζ απμδεδεζβιέκα έκμπμοξ, βεβμκυξ πμο αεααζχκεζ υηζ δεκ 

ζοιθςκμφζακ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ζςθνμκζζιμφ. Βλάθθμο, δ επζείηεζα πμο έδεζλε 

μ ΐ. Ώκδνζηυπμοθμξ ζημκ ζοββεκή ημο είπε ζακ απμηέθεζια κα οπμζπεεεί μ ηεθε-

οηαίμξ ηδκ μζημκμιζηή ηαζ οθζηή οπμζηήνζλδ ημο ΒΏΘ4. 

Λ Ε. Γαθεζναηυπμοθμξ ιαξ θέεζ: «Βεκζηζζηέξ έηθεζκακ ζημ ζηναηυπεδμ. 

Θπμνμφζε κάπεζ ιζα δζαθμνά ιαγί ζμο ηαζ κα ζε ηανθχζεζ. Βίπακε έκα δάζηαθμ 

εηεί, ανζζηενυξ, αθθά πμθφ ιμνθςιέκμξ. Ζζ υηακ πήβαζκεξ εηεί ιέζα, άκηε κα 

ανεζξ ημ δίηζμ ζμο». Ίδζα άπμρδ έπμοκ ηαζ μζ ηάημζημζ ημο Ηεμκηίμο ιε ημοξ μπμί-

μοξ ζοκμιζθήζαιε: «ηακ θέβακε υηζ είζαζ δελζυξ ζε θένκακε εηεί πάκς  (ζηα 

ζηναηυπεδα). Αεκ πζάζακε πνμθδπηζηά απυ ιαξ εδχ ηακέκα, υηακ είπακ οπμρίεξ. 

                                           
1 ΐ. Ρνμκυπμοθμξ, (1997), ζ. 67 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 586. 
2 Γ. Μνζυαμθμξ, (2007), ζ. 151. 
3 Ρ. Ώκδνζηυπμοθμξ, (2007), ζ. 191-4. 
4 Ρ. Ώκδνζηυπμοθμξ, (2007), ζ. 214-5. 
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ζμοξ πζάζακε είπακε ζοιιεημπή. Θε ιζα ημοαέκηα (ζε ηθείκακε ιέζα). Άια δ 

μνβάκςζδ έθεβε υηζ ήζμοκα έηζζ…ζε πήβαζκακ επάκς, δε βθίηςκεξ. Αφζημθμ κα 

βθζηχζεζξ. Ομοξ ηνάηαβακ ηεί ηάιπμζμ ηαζνυ , άθθμοξ ημοξ ζημηχκακε. θα αοηά 

πμο βίκακε ηα έηηνμπα, ημ 70% κα ιδκ πς ηαζ πενζζζυηενμ ήηακ απυ πνμζςπζηέξ 

ακηζπαναεέζεζξ. Έηζζ βίκεηαζ ζοκήεςξ ζε ζηεκμφξ ηφηθμοξ, υπςξ είκαζ ηα πςνζά. 

Βίπα κα πς ηα 90%». 

Λ Α. Θαεζυξ ζοιθςκεί υηζ μζ πθδνμθμνζμδυηεξ ηςκ ακηανηχκ ακήηακ ζηα 

«ηαηχηενα ζηνχιαηα ηδξ ημζκςκίαξ»  ηαζ δζδβείηαζ έκα πενζζηαηζηυ βζα κα ιαξ ιε-

ηαθένεζ ημ ηθίια ηδξ αοεαζνεζίαξ πμο επζηναημφζε εζξ αάνμξ ηςκ αδοκάηςκ: Ώκ-

ηάνηεξ ηαηέζπακ απυ έκα αμζηυ ιενζηά γχα ηζ έκα θυνηςια ζηάνζ «βζα ημκ αβχ-

κα». Λ αμζηυξ δζαιανηονήεδηε βζα ηδκ ηαηάζπεζδ ημο ζηανζμφ ηαζ μδδβήεδηε 

ζημ ζηναηυπεδμ ημο Ζμφιακζ, υπμο εζζαββεθέαξ  έηοπε κα είκαζ μ βζμξ ημο. Φοζζηά 

δζηαζχεδηε. Ζαζ ηαηαθήβεζ: «Ώκ δεκ ήηακ μ βζμξ ημο βένμο εζζαββεθέαξ, πμζμξ εα 

βζκυηακ πζζηεοηυξ υηζ έηακε ακηίζηαζδ ζημκ αβχκα; Ώοηή ήηακ δ δζηαζμζφκδ ημο 

υπθμο. πμζμξ είπε ημ υπθμ, είηε ζηα ανζζηενά, είηε ζηα δελζά , είπε ηδ δζηαζμζφκδ 

ιε ημ ιένμξ ημο».   

Ομ βεβμκυξ υηζ ηάπμζμζ πήβακε ζημ ζηναηυπεδμ βζαηί ελέθναζακ απνμεοιία 

κα ελοπδνεηήζμοκ ημοξ ακηάνηεξ επζαεααζχκεζ ηαζ δ ιανηονία ημο Μ. Μαοθυπμο-

θμο: «Μήνακε βοκαίηα Ζαθαανοηζκζά ηαζ ηδκ πήβακε ζημ ζηναηυπεδμ (ζημ Ξζβμφ-

κζ). Οδ νέρακε ζημ λφθμ ηζ ήνεε ηαζ πέεακε. Οδκ απυθοηακ ζηα ηεθεοηαία ηδξ. Θε 

ηδκ ηαηδβμνία υηζ είκαζ ακηζδναζηζηζά, βζαηί έημρε ημ κενυ, θέε ζ, ημο οπεφεοκμο. 

Έκαξ ήηακ εζζαββεθέαξ ηαζ ηαβιαηάνπδξ ζημ εθεδνζηυ ακηάνηζημ. Ζζ εηεί ηζαηχ-

εδηε ιε ηδ βοκαίηα ηαζ ηδκ έζηεζθε ζημ Ξζβμφκζ».  

Λ Ώ. Θμοββμθζάξ, ζηέθεπμξ ηδξ ΒΜΛΙ Ώζβίμο, είκαζ ηαηδβμνδιαηζηυξ βζα 

ημκ ηνυπμ πμο θεζημφνβδζακ ηα ζηναηυπεδα. «Ξηα ζηναηυπεδα έηθεζκακ ημοξ δή-

εεκ ακηζθνμκμφκηεξ, πμο ιπμνεί κα ήηακ ηεκηνχμζ. Έκαξ βκςζηυξ ιμο πμθίηδξ 

ζημ Ώίβζμ, ημκ είπακ εηεί ηαζ ημο έαβαθακ ηα κφπζα». Ξημ ενχηδια βζα πμζμ θυβμ 

είπε ζοθθδθεεί ιαξ απακηά: «Γφνεοε. Θπμνεί κα ήηακ ακηζεαιίηδξ. Ζαηυ ήηακε; 

Αεκ ήηακ πνμδυηδξ…Ήηακ βκςζηυξ ιμο, εοτπυθδπημξ πμθίηδξ».  

Λ Ρ. Νμφπαξ οπμζηδνίγεζ υηζ ζηα ζηναηυπεδα ηθείκμκηακ «άκενςπμζ μζ μ-

πμίμζ είπακ επαθέξ έιιεζεξ ιε ηα ζηναηεφιαηα ηαημπήξ ή ιε ημοξ Βββθέγμοξ», 

αθθά δέπεηαζ υηζ «οπήνπακε άκενςπμζ μζ μπμίμζ πανελεηνάπδζακ, υπζ βζαηί ήζακε 

αζιμπανείξ, βζαηί είπακε θυβμοξ. Λζ πανεηηνμπέξ αέααζα ήηακε ηαηαδζηαζηέεξ. Ώ-

πυδεζλδ μ Άνδξ, υηακ ήηακε ηάης, ηαηαδίηαζε μνζζιέκεξ ηέημζεξ πενζπηχζεζξ. Ξε 

ιενζηέξ, ίζςξ κα ήηακε ηαζ άδζημξ» .  

Λ ιυκμξ ζοκμιζθδηήξ ιαξ πμο ανκήεδηε, ανπζηά ημοθάπζζημκ, ηζξ αοεαζνε-
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ζίεξ ζηα ζηναηυπεδα, μ Ι. Ώκαζηαζυπμοθμξ, ιαξ θέεζ: «ηακ ηαηαββέθθεηαζ ηά-

πμζμξ βζα πνμδυηδξ, δεκ εα πνέπεζ κα ιείκεζ ζ΄έκα ηαηάθοια; Ώοηυ ημ πνάβια, 

υηακ ζοβηεκηνςεμφκ 10,20,30 θέβεηαζ ζηναηυπεδμ…Βθέβπεζ ηδκ πενίπηςζδ ημ δ ζ-

ηαζηζηυ ζχια, απμδεζηκφεηαζ υηζ ήηακ ηαθυξ άκενςπμξ. Αεκ εηηεθείηαζ ηακέκαξ». 

Ξηδ ζοκέπεζα υιςξ ηδξ ζογήηδζδξ δζμνεχκεζ: «Αεκ είκαζ έηζζ (βζα ηζξ εηηεθέζεζξ 

ζηα ζηναηυπεδα). Αεκ θές υηζ δεκ έβζκακ. Ββχ ζαξ θές πυζμοξ. Ια αάθς ημ ιε-

βαθφηενμ ανζειυ 10-15, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαημπήξ…Ώξ πάκε κα ηα ηαηαβνά-

ρμοκε, βζαηί ιέζα ζηα μκυιαηα πμο εα αβάθμοκε ιζα ηαηάζηαζδ εα ιπμνέζς ηζ 

εβχ κα ημοξ πς πμζμξ ήηακ μ ηαεέκαξ ηαζ πςξ ζημηχεδηε».  

Λζ θζθμδελζέξ πδβέξ εεςνμφκ ηα ζηναηυπεδα ηυπμοξ ιανηονίμο βζα υζμοξ 

ηαηδβμνμφκηακ ςξ ζοκενβάηεξ ηςκ ηαηαηηδηχκ ή ηςκ Άββθςκ. Λζ ζοκεήηεξ πμο 

επζηναημφζακ πανμοζζάγμκηαζ θνζηηέξ ηαζ οπάνπμοκ ηείιεκα εοιάηςκ ακηανηχκ 

πμο πενζβνάθμοκ ιε θεπημιένεζεξ ηα ααζακζζηήνζα πμο οπέζηδζακ. Ομ ΖΖΒ απμ-

θάζζζε, ημκ Ληηχανδ ημο ΄44, κα δζαβνάρεζ απυ ιέθδ ημο δφμ άημια βζα ηδκ εβ-

ηθδιαηζηή ημοξ ζοιπενζθμνά ζηα ζηναηυπεδα, επεζδή μζ αηνυηδηεξ πμο δζέπνα-

λακ δοζθδιμφζακ ημ ηίκδια. Ώκαθένεηαζ, ιάθζζηα, υηζ μ Ι.Γαπανζάδδξ είπε υηζ ημ 

Ζμφιακζ απμηεθμφζε ημ ζηίβια ηδξ Ώκηίζηαζδξ. Θεηά ηδκ απεθεοεένςζδ ηαζ ημ 

ηέθμξ ημο ειθοθίμο ζηεθέπδ ημο ΒΗΏΞ ηαηαδζηάζηδηακ απυ ηδκ εθθδκζηή δζηαζμ-

ζφκδ βζα ηα υζα ζοκέαδζακ ζηα ζηναηυπεδα ηναημοιέκςκ1.     

Λζ εαιζηέξ πδβέξ ζημ ζφκμθυ ημοξ ηαηαδζηάγμοκ ηζξ αοεαζνεζίεξ ζηα ζηνα-

ηυπεδα ζοβηεκηνχζεςξ2. Ραναηηδνζζηζηή βζα ημκ ηνυπμ πμο ακηζιεηςπίγεζ ημ εέ-

ια είκαζ δ έηηθδζδ ημο ΒΏΘ Θεζζήκδξ. Ξ΄αοηή ημκίγεηαζ δ ακάβηδ ελάκηθδζδξ 

ηςκ ιέζςκ πεζεμφξ ηαζ δζαθχηζζδξ ηςκ πανεηηναπέκηςκ, πνζκ ηδκ ηζιςνία. Ώθθά  

ηαζ υηακ αοηή είκαζ ακαπυθεοηηδ, εεςνεί υηζ δεκ πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε ηνυπμ α-

πάκενςπμ, πμο κα εοιίγεζ ηζξ ιεηαλζηέξ ηαζ πζηθενμθαζζζηζηέξ ιεευδμοξ πμο δεκ 

ηαζνζάγμοκ ζε ιζα θασηή μνβάκςζδ. Θάθζζηα , πνμπςνά αηυιδ πενζζζυηενμ απαβμ-

νεφμκηαξ ημκ λοθμδανιυ ηαζ μπμζαδήπμηε άθθδ ηαημπμίδζδ ηαηά ηζξ ακαηνίζεζξ, 

εκχ ηαεμνίγεζ ςξ εθάπζζηδ πμζκή βζα ημοξ πανααάηεξ κα οπμζημφκ αοηά πμο μζ ί-

δζμζ έηακακ ζημοξ άθθμοξ3. Σζηυζμ, άθθεξ, ίδζαξ πνμέθεοζδξ πδβέξ, εεςνμφκ υηζ 

δ εοεφκδ ηςκ ΒΏΘ-ΖΖΒ πενζμνίγεηαζ ζηδκ παναιέθδζδ ηαεζένςζδξ ζοζηήιαημξ 

εθέβπμο ηςκ ηαηχηενςκ μνβάκςκ.  Δ απεζνία ηαζ μ οπεναμθζηυξ γήθμξ ηςκ εαιζ-

ηχκ, υπςξ ηαζ δ πνμπεζνυηδηα ηςκ δζηαζηζηχκ ζοκεδνζάζεςκ ειπυδζγακ ηδκ θήρδ 

                                           
1 Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 230-3 – Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 587-8 
– Ώε. Αμοθελήξ, (2001), ζ. 77—80 - ΐθέπε ιανηονίεξ εοιάηςκ ηςκ ζηναημπέδςκ ζημ: Ε. Μαπαδδιδη-

νίμο, Ομ Θαγανάηζ ηςκ Μεζνχκ ηαζ ηδξ ΜακαπαΎαξ ηαζ ημ Θαγανάηζ ηςκ Μαηνχκ.  
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 578 - ΐ. Ρνμκυπμοθμξ, (1997), ζ. 67 - Μ. Νμδά-
ηδξ, (1999), ζ. 401 – Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 372. 
3 Ζ. Θπνμφζαθδξ, (2003), ζ. 392-3. 
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δίηαζςκ απμθάζεςκ βζα ημοξ οπυδζημοξ, ιε απμηέθεζια κα μδδβμφκηαζ ζηα ζηνα-

ηυπεδα. Έκα ιένμξ αοηχκ ηςκ αοεαζνεζζχκ απμδίδεηαζ ζε άημια πμο ηαηαηάπηδ-

ηακ ζημ ακηάνηζημ θυβς ηαζνμζημπζζιμφ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πνμηάθεζακ πνμαθή-

ιαηα, εκχ οπάνπμοκ ηζ αοημί πμο ιζθμφκ βζα ηαθμζηδιέκδ αββθζηή πνμαμηάηζζα1. 

«…Ήηακε πνμπαβάκηα ηδξ Ώββθίαξ…Ήνεε ιζα Αζιμζνία ημο θμπαβμφ Θπμφγδ –

απεδείπεδ ήηακ ηδξ πνμπαβάκηαξ αοηυξ - ηαζ ημοξ εηηέθεζε εδχ απάκς ζημ Ρεθ-

ιυ», δζδβείηαζ ζε ζοκέκηεολή ημο μ Ρ. ΐεθμκάξ 2. «Ομοξ παίνκακε, ημοξ πδβαίκακε 

εηεί πάκς. Αζάηαγε δ Intelligence Service. Μήνακ θίνεξ μζ ακηάνηεξ πμο ηάκακε 

αοηά. πμζμοξ εέθακε απμθάβακε, υπμζμοξ εέθακε ημοξ ζημηχκακε. Ββχ έπς θφ-

βεζ απ΄ηα ΖΖΒ βζ αοηά», ιαξ θέεζ μ ακηάνηδξ ΐ. Ζεπνδκζάξ.   

 

Ε. ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΡΑΘΡΖΡΖ 

Έπμκηαξ ακαθενεεί αηνμεζβχξ ζηζξ ακηζεέζεζξ πμο πχνζγακ ηζξ ακηζζηαζζα-

ηέξ μιάδεξ ηαζ ιε πενζζζυηενδ έιθαζδ ζηα απμηεθέζιαηα πμο είπακ βζα ημκ πθδ-

εοζιυ αθθά ηαζ βζα ημοξ ειπθεηυιεκμοξ, εεςνήζαιε υηζ ιζα εηηεκέζηενδ ακαθμ-

νά ζηζξ ειθφθζεξ δζεκέλεζξ ηαζ ζοβηνμφζεζξ εα απμηεθμφζε πενζηηυ αάνμξ ζηδκ 

ήδδ εηηεηαιέκδ ενβαζία ιαξ. Γζ αοηυ παναθείραιε κα ακαθενεμφιε ζηα αίηζα ηαζ 

ηζξ αθμνιέξ πμο πνμηάθεζακ ημκ δζπαζιυ ημο ακηζζηαζζαημφ αβχκα, ζηα απμηο-

πδιέκα ζφιθςκα ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ ακηζζηαζζαηχκ μιάδςκ, ζηζξ ηαηαββ ε-

θίεξ δζάθοζδξ ηςκ εεκζηζζηζηχκ μιάδςκ απυ ημκ ΒΗΏΞ ηαζ ζηδκ ηαηάθδλή ημοξ ε ί-

ηε ζηδ ζοκενβαζία ιε ημκ ΒΗΏΞ, είηε ζηδ ζοκενβαζία ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ.  

Ξηδ ζοκέπεζα εα ακαθενεμφιε ζηζξ ηαηδβμνίεξ πμο ακηζιεηχπζζε μ ΒΗΏΞ 

απυ ημοξ ακηζπάθμοξ ημο βζα άιεζδ ή έιιεζδ ζοκενβαζία ιε ημκ ηαηαηηδηή. Βα-

ιζηέξ πδβέξ παναδέπμκηαζ υηζ ηέεδηε εέια ζοκεδημθυβδζδξ ιεηαλφ Γενιακχκ ηαζ 

ακηανηχκ ζηδκ πενζμπή ηδξ Ώζβζαθείαξ, ιε πνςημαμοθία ηςκ πνχηςκ πμο είπε 

ζημπυ ηδκ ιείςζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ημο εαιζημφ ηζκήιαημξ. Ξηζξ πνςημαμοθίεξ 

θένεηαζ κα έπαζλε ιεζμθααδηζηυ νυθμ μ ζοκενβάηδξ ημο ΒΏΘ Ι. Μαπακζημθάμο, μ 

μπμίμξ ηαηδβμνήεδηε ηαζ δζηάζηδηε απυ ημοξ ζοκηνυθμοξ ημο βζ΄αοηυ, υηζ δδθα-

δή εκένβδζε ιε δζηή ημο πνςημαμοθία. Οδκ ηαηδβμνία, ςζηυζμ, αιθζζαδηεί μ Γ. 

Μαπαβεςνβίμο πμο ηδκ ιεηαθένεζ, εεςνχκηαξ υηζ μ Μαπακζημθάμο έπεζε εφια 

άδζηςκ δζααμθχκ, ηαεχξ δεκ εα εκενβμφζε πμηέ πςνίξ εκημθή ηδξ μνβάκςζδξ 3.   

Ξηζξ ανπέξ ημο ΄44, μζ Γενιακμί ήνεακ ζε ζοκεκκυδζδ ιε ημκ ΒΗΏΞ ιέζς 

ημο ακηζπνμζχπμο ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ Ώ. Μένζμκ ηαζ γήηδ-

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 578 - Ζ. Μνζυαμθμξ, (1988), ζ. 172-3 - ΐ. Ρνμ-

κυπμοθμξ, (1997), ζ. 67.  
2 Γ. Μνζυαμθμξ, (2007), ζ. 167. 
3 Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 52-53. 
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ζακ κα ιδκ επζηεεμφκ εκακηίμκ ημοξ ηαηά ηδκ απμπχνδζδ ηςκ δοκάιεχκ ημοξ, ιε 

ακηάθθαβια ηδκ παναπχνδζδ υπθςκ ηαζ πονμιαπζηχκ. Βπζπθέμκ, δεκ εα πνμηα-

θμφζακ άθθεξ ηαηαζηνμθέξ ηαζ , ςξ δείβια ηςκ ηαθχκ πνμεέζεχκ ημοξ, εα απέ-

θοακ 100 ηναημφιεκμοξ απυ ηδ Ξπάνηδ ηαζ εα αηζκδημπμζμφζακ βζα δέηα ιένεξ 

ηζξ δοκάιεζξ ημοξ. Λζ εθαζίηεξ ζοιθχκδζακ ζε υθεξ αοηέξ ηζξ πνμηάζεζξ ηαζ εηιε-

ηαθθεφηδηακ, ζφιθςκα ιε ηζξ ηαηδβμνίεξ, ηδκ δεηαήιενδ ακαηςπή βζα κα επζηε-

εμφκ ηαηά πςνζχκ ηαζ κα δμθμθμκήζμοκ πμθζηζημφξ ακηζπάθμοξ ημοξ, αθμφ είπακ 

ελαζθαθζζιέκδ αζοθία.  

Δ δεφηενδ αοηή ζοιθςκία έβζκε ζηδκ Άκς Ζμθθίκα Ζοκμονίαξ ζηζξ 30-3-44 

ηαζ πνμέαθεπε ηαηάπαοζδ ημο πονυξ ιέπνζ κα απμδεπημφκ ηζξ πνμηάζεζξ ηαζ μζ 

δφμ ακχηενεξ ανπέξ ηςκ ζοιααθθμιέκςκ. Λζ δελζέξ πδβέξ ζοιπθδνχκμοκ υηζ δεκ 

ένζλακ μζ εθαζίηεξ μφηε ζθαίνα ηαηά ηδκ απμπχνδζδ ηςκ Γενιακχκ απυ ηδκ Με-

θμπυκκδζμ, εκχ ακηίεεηα μζ εεκζηζζηέξ ακηάνηεξ πμο εα ημοξ επζηίεμκηακ δμθμ-

θμκήεδηακ απυ ημοξ πνχημοξ. Ώηυια ζζπονίγμκηαζ υηζ μζ εθαζίηεξ εθμδζάζηδηακ 

ιε ζςνμφξ υπθςκ ηαζ πονμιαπζηχκ, πμο είπακ αθήζεζ βζ αοημφξ μζ απμπςνμφκηεξ 

ηαηαηηδηέξ ζηζξ άηνεξ ηςκ δνυιςκ, επζηνέπμκηαξ βζα ακηάθθαβια ζημοξ Γενια-

κμφξ κα θφβμοκ ακεκυπθδημζ, ακαηζκάγμκηαξ δνυιμοξ, βέθονεξ, ηηήνζα η.α., εκχ 

εηείκμζ αζπμθμφκηακ ιε ηδκ ελυκηςζδ ηςκ ακηζπάθςκ ημοξ 1. ιςξ, μζ απυρεζξ 

ηαηαννίπημκηαζ απυ υθεξ ηζξ άθθεξ πδβέξ πμο ακαθένμοκ ηδκ ιέπνζ ηεθεοηαίαξ 

ζηζβιήξ ακηίζηαζδ ημο ΒΗΏΞ ηαηά ηςκ Γενιακχκ ηαζ Οαβιαηαζθαθζηχκ, ζημοξ 

μπμίμοξ είπε πνμζπςνήζεζ ιεβάθμ ιένμξ ηςκ εεκζηζζηχκ ακηανηχκ.   

Ώκ ηαζ δ πνυεεζδ ημο ΒΏΘ βζα ζοκενβαζία δζαρεφδεηαζ απυ ηα βεβμκυηα, δ 

αημφζζα ζφιπναλή ημο, ημ βεβμκυξ δδθαδή υηζ ζηνάθδηε ηαηά ηςκ εεκζηζζηζηχκ 

μιάδςκ, δεκ είκαζ εφημθμ κα αιθζζαδηδεεί. Ξε ιζα απμηίιδζδ ημο ένβμο ημο απυ 

«δελζέξ» πδβέξ ακαθένεηαζ υηζ θυβς έθθεζρδξ ελμπθζζιμφ μ ΒΗΏΞ δεκ ιπμνμφζε 

κα απεζθήζεζ ζμαανά ημκ επενυ ηαζ υηζ ηφνζμξ ζηυπμξ ημο ήηακ δ ζοκηνζαή ηδξ 

αζηζηήξ ηάλδξ, δ μπμία ιπνμζηά ζημκ ηίκδοκμ  πμο ηδκ απεζθμφζε πνμηίιδζε ηδκ 

ζοκενβαζία ιε ημκ ηαηαηηδηή. Έηζζ, εκχ ιέπνζ ημκ Εμφκζμ-Εμφθζμ ημο ΄43 μζ Γεν-

ιακμί ακαβηάγμκηακ κα δζαηδνμφκ ζδιακηζηέξ δοκάιεζξ ζηδ πχνα, απυ ημκ Ξεπ-

ηέιανζμ ημο ίδζμο πνυκμο ηαζ πανά ηδκ ζοκεδημθυβδζδ ηςκ Εηαθχκ, θυβς ηδξ 

αθθδθμελυκηςζδξ ηςκ Βθθήκςκ απυ ηζξ ειθφθζεξ ζοννάλεζξ  ιείςζακ ηζξ δοκάιεζξ 

ημοξ ζηα αζηζηά ηέκηνα, ηαεχξ δεκ θμαμφκηακ πζα ημοξ Έθθδκεξ ακηάνηεξ2. Οα 

βεβμκυηα, αέααζα, δζαρεφδμοκ ιε ημκ πζμ ηαηδβμνδιαηζηυ ηνυπμ ηδκ ηαηδβμνία 

υηζ μ ΒΗΏΞ δεκ δδιζμφνβδζε πνυαθδια ζημοξ ηαηαηηδηέξ , αθθά πανάθθδθα επζαε-

ααζχκμοκ υηζ δεκ ήηακ ηα ζδεμθμβζηά ηίκδηνα αθθά δ ζηάζδ ημο έκακηζ ηςκ εεκζ-

                                           
1 Ζ. Ώκηςκυπμοθμξ, (1964), η.ΐ΄, ζ. 874-877. 
2 Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 35-6 - Ζ. Ώκηςκυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 874-5. 
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ηζζηζηχκ μιάδςκ πμο μδήβδζε ηζξ ηεθεοηαίεξ βζα θυβμοξ αοημάιοκαξ ζηζξ αβηάθεξ 

ηςκ Γενιακχκ1. 

  

Δ μνβάκςζδ ημο ΒΏΘ ζδνφεδηε ηαζ ζηεθεπχεδηε απυ ημ ΖΖΒ ηαζ άθθεξ α-

νζζηενέξ δοκάιεζξ. ιςξ, βνήβμνα, πάνδ ζημ εεκζημαπεθεοεενςηζηυ ιήκοια πμο 

πνμέααθε, ζοζπείνςζε βφνς ηδξ δναζηήνζεξ δοκάιεζξ ηάεε πμθζηζημφ πχνμο, εη-

ηυξ ηςκ θαζζζηχκ. Θε ημ πθήεμξ ηςκ οπμηείιεκςκ ζε αοηήκ  μνβακχζεςκ πμο δζ-

έεεηε ήηακ ζε εέζδ κα είκαζ πανμφζα ζε ηάεε πηοπή ημο ημζκςκζημφ αίμο, ζε ηά-

εε ακάβηδ ημο δμηζιαγυιεκμο πμθίηδ. Θπμνμφζε κα πνμζεββίγεζ ακενχπμοξ ηάεε 

θφθμο ηαζ δθζηίαξ αλζμπμζχκηαξ ημοξ βζα ημκ εεκζηυ αβχκα ηαζ ηάθοπηε  ιέζα 

απ΄ηδκ πμθφπηοπδ δνάζδ ηδξ πθήεμξ ακαβηχκ. 

Ξηζξ εθεφεενεξ πενζμπέξ πμο ηονζανπμφζε ακηζηαηέζηδζε ηζξ οπάνπμοζεξ 

ανπέξ ηδξ ηοαένκδζδξ ημοΎζθζβη, ηδκ μπμία δ πθεζμκυηδηα ηςκ Βθθήκςκ απμζ-

ηνεθυηακ ςξ δμζίθμβδ. Ομ ΒΏΘ, υπςξ ιαξ θέεζ μ Ι. Ώκαζηαζυπμοθμξ , ήηακ ιζα 

«αυναηδ ηοαένκδζδ», πμο επζαθήεδηε ζηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ ηαζ μνβάκςζε ηζξ ημ-

πζηέξ ημζκςκίεξ ζφιθςκα ιε ηα πνυηοπά ημο  ηαζ ηζξ ακάβηεξ ημο Ώβχκα.  θα αο-

ηά έβζκακ ζηαδζαηά ηαζ είκαζ ζδιακηζηυ κα επζζδιακεεί υηζ ημκ πνχημκ ηαζνυ, 

ιέπνζ κα ακαπηοπεεί ημ ηίκδια, μ πενζζζυηενμξ ηυζιμξ δεκ είπε επίβκςζδ ηδξ 

ζφκδεζδξ ηδξ μνβάκςζδξ ιε ημ ΖΖΒ, μφηε ημο πνμβνάιιαηυξ ηδξ βζα ηδκ ιεηαπε-

θεοεενςηζηή Βθθάδα.  

Μανάθθδθα, υιςξ, ιε ηδκ ελάπθςζδ ημο ηζκήιαημξ ηαζ ηδκ ανζειδηζηή ημο 

αφλδζδ, άνπζζακ κα ειθακίγμκηαζ μζ πνχηεξ πανεηηνμπέξ. Ίζςξ εζζπχνδζακ άημ-

ια πμο δεκ είπακ ζδεμθμβζηή ζπέζδ ιαγί ημο αθθά εκηάπηδηακ  ζ΄αοηυ ζηα πθαίζζα 

εκυξ βεκζηυηενμο νεφιαημξ πμο είπε δδιζμονβδεεί ή ίζςξ επνυηεζημ βζα πνμαμηά-

ημνεξ. Ίζςξ πάθζ, ιέζα ζε ιζα επμπή ζφβποζδξ, εηιεηαθθεφηδηακ ηδκ εοηαζνία 

ηαζ ανήηακ δζέλμδμ μζ πνμζςπζηέξ ακηζεέζεζξ πμο ηονζανπμφκ ζοκήεςξ  ζηζξ ημπζ-

ηέξ ημζκςκίεξ, ιε απμηέθεζια κα επζηναημφκ μζ ηαηά ηαζνμφξ δοκαημί επί ηςκ ε-

ηάζημηε αδοκάηςκ, ηαεχξ μζ νυθμζ εκαθθάζζμκηακ ζοπκά, ηάεε θμνά πμο δ δφ-

καιδ ηςκ υπθςκ άθθαγε πένζα. Άθθμηε, υιςξ, ηα ίδζα ηα ζηεθέπδ ημο ΒΏΘ έηακακ 

ηαηή δζαπείνζζδ ηδξ ελμοζίαξ πμο απνυζιεκα απυηηδζακ ηαζ ιε ηνυπμ αθαγμκζηυ 

ηαζ αοεαίνεημ πανενιήκεοζακ ημ νυθμ ημοξ δδιζμονβχκηαξ πθήεμξ δοζανεζηδ-

ιέκςκ πμθζηχκ, δζηαζχκμκηαξ έηζζ ηδκ πνμπαβάκδα πμο αζημφκηακ απ΄ημοξ πμθ-

θαπθμφξ επενμφξ ηδξ μνβάκςζδξ. Δ ηζιςνία ηςκ ηαηαδμηχκ εεςνείηαζ απμδεηηή 

ηαζ ακαβηαία ζε ηαζνυ πμθέιμο, υπζ υιςξ ηαζ δ αζηήνζηηδ δίςλδ μπμζμοδήπμηε 

ημο πνμζάπηεηαζ αοηυξ μ ηίηθμξ. Αεκ είκαζ οπεναμθή κα οπμζηδνίλεζ ηακείξ υηζ ημ 

                                           
1 Ρ. Φθάσζεν, (1984), ζ. 105. 
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ειθοθζαηυ ηθίια, πμο βεκκήεδηε αοηή αηνζαχξ ηδκ επμπή, ακδνχεδηε ιέζα απυ 

ηέημζεξ ηαηαζηάζεζξ πμο έθενκακ ημκ πθδεοζιυ ζε απυβκςζδ, ηαεχξ ααθθυηακ 

ακοπενάζπζζημξ απυ ηαηαηηδηέξ ηαζ «απεθεοεενςηέξ».  

Λζ ιανηονίεξ είκαζ πμθθέξ ηαζ πνμένπμκηαζ απυ δζαθμνεηζηέξ πθεονέξ. Αεκ 

ιπμνμφιε κα ηζξ απμδχζμοιε υθεξ ζε «ακηζδναζηζηά ζημζπεία». Βλάθθμο, ανηεηά 

ιέθδ ημο ΒΏΘ δεκ ανκμφκηαζ υηζ έβζκακ πανεηηνμπέξ ηαζ ηζξ ηαηαδζηάγμοκ. Θπμ-

νεί κα ηδθζδχκμοκ ηδκ εζηυκα ηδξ ζδακζηήξ ημζκςκίαξ επί «δζαηοαένκδζδξ» ΒΏΘ 

πμο πνμαάθθμοκ πμθθέξ εαιζηέξ πδβέξ αθθά ηαζ αοηή πανμοζζάγεηαζ οπεναμθζηά 

άρμβδ βζα κα βίκεζ πζζηεοηή. Ρςνίξ κα αιθζζαδηεί ηακείξ ηδκ ιμκαδζηή πνμζθμνά 

ημο ΒΏΘ ζημκ απεθεοεενςηζηυ αβχκα, δεκ ιπμνεί κα πανααθέρεζ αοηή ηδ ζημηεζ-

κή πθεονά ηδξ ζζημνίαξ ημο, πμο αλίγεζ κα ενεοκδεεί ηαζ κα ενιδκεοηεί .  
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ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ ΡΥΛ ΑΛΡΑΟΡΥΛ  

Α. ΓΔΛΗΘΑ  

  Ξοκενβάηεξ ηςκ ακηανηχκ οπήνλακ πμθθμί Έθθδκεξ πμο ιπμνεί κα ιδκ εί-

πακ εκηαπηεί ζηδκ Ώκηίζηαζδ αθθά ιέζα απυ ηδκ επαββεθιαηζηή ημοξ δναζηδνζυ-

ηδηα ηαζ πανάθθδθα ιε αοηή ηδκ ζοκέδναιακ ιε ηίκδοκμ ηδξ γςήξ ημοξ. Δ αμήεε-

ζα πμο πνμζέθενακ ήηακ ζοπκά ακεηηίιδηδ, ηαεχξ πμθθμί ήηακ άημια οπενάκς 

οπμρίαξ ή ενβάγμκηακ βζα ημοξ ηαηαηηδηέξ. 

  Ώπυ έββναθμ ημο ανπείμο ημο 12μο Ξοκηάβιαημξ ιαεαίκμοιε υηζ ημ ΒΏΘ εί-

πε ζηδ δζάεεζή ημο πνάηημνεξ πθήνμοξ απαζπμθήζεςξ, βζ αοηυ ηαζ δ μνβάκςζδ 

ακαθάιαακε ηδκ ζοκηήνδζή ημοξ ηαζ εκ ιένεζ ηδξ μζημβέκεζάξ ημοξ. Ώπυ ημ πνςί 

ιέπνζ ηδ κφπηα, ηοηθμθμνμφζακ ή πενίιεκακ ζε ηάπμζμ ζδιείμ παναημθμοεχκηαξ 

ηζκήζεζξ ηςκ επενχκ. Ξηα ηαεήημκηά ημοξ πενζθαιαάκμκηακ δ επζδίςλδ ζφκαρδξ 

ζπέζεςκ ιε άημια πμο ζπεηίγμκηακ ιε ημκ επενυ (δζενιδκείξ, πνμιδεεοηέξ) ή δ 

δζαιμκή ζε επζηαβιέκα απυ ημοξ Γενιακμφξ ηηήνζα, πνμηεζιέκμο κα ιπμνμφκ κα 

παναημθμοεμφκ ζηεκυηενα ηζξ ηζκήζεζξ ημοξ. Ώπ΄ημοξ ααζζημφξ ημοξ ζηυπμοξ ή-

ηακ, πνζκ ηδκ έκανλδ ηάπμζαξ επζπείνδζδξ , κα ιαεαίκμοκ ηδκ απμζημθή ηαζ ημκ 

πνμμνζζιυ ηςκ επενζηχκ ιμκάδςκ πμο ιεηαηζκμφκηακ.  

 Λζ πνάηημνεξ ηαηέβναθακ ηζξ παναηδνήζεζξ ημοξ ζοκεδιαηζηά ηαζ ηάπμζα 

ηαεμνζζιέκδ χνα, ηάεε ιένα έδζκακ ημ δεθηίμ ημοξ ανζειδιέκμ ζημκ ζφκδεζιμ 

πμο ημ παναθάιαακε. Λ ΒΗΏΞ επέθεβε βζα ηδ ζηεθέπςζδ ημο εζδζημφ αοημφ ηιή-

ιαημξ άημια ιε ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ (υπςξ ζενείξ), άημια πμο είπακ θυβς ηδξ ε έ-

ζδξ ημοξ ζηεκέξ επαθέξ ιε ημοξ Γενιακμφξ (υπςξ δζενιδκείξ) ηαζ μπςζδήπμηε 

άημια ακαβκςνζζιέκδξ επειφεεζαξ, πμο δεκ ήηακ επζννεπή ζε πανημπαζλία, ιέεδ 

ηαζ ημλζημιακία. Ζονίςξ αέααζα εκδζέθενε δ ζοκενβαζία ιε δζενιδκείξ, αθμφ θυβς 

ηδξ εέζεχξ ημοξ ήηακ ζε εέζδ κα ηαηέπμοκ ιεβάθδξ ζδιαζίαξ πθδνμθμνίεξ1.    

 Μμθίηεξ ηάεε ηαηδβμνίαξ αμήεδζακ, ιε υπμζμ ηνυπμ ιπμνμφζακ, ημ ένβμ 

ηδξ Ώκηίζηαζδξ ή ημοξ ηαηαδζςηυιεκμοξ αβςκζζηέξ. Ξημ Ώίβζμ, μ ηααενκζάνδξ Ι. 

Μακαβυπμοθμξ ζοκενβαγυηακ ιε ηδκ ζενυδμοθδ Ογέκδ ηαζ δζμπέηεοε ζδιακηζηέξ 

πθδνμθμνίεξ ζημοξ ακηάνηεξ. Άθθμξ πθδνμθμνζμδυηδξ ζηδκ ίδζα πυθδ ήηακ μ 

νάθηδξ Ζ. Ώκηςκάημξ, μ μπμίμξ ένααε πθμφζζμοξ ζοιπμθίηεξ ημο πμο ζοκενβά-

γμκηακ ιε ημκ επενυ. Ώπ΄αοημφξ ιάεαζκε ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ ηαηαηηδηχκ ηαζ ηζξ ιε-

ηέθενε ζηδκ ακηίζηαζδ. Ζαζ μζ ηνεζξ αοημί εηηεθέζηδηακ απ΄ημοξ Γενιακμφξ, φζ-

ηενα απυ ηαηάδμζδ. Ώπυ ηδκ ηεπκζηή εηαζνεία «Ώεδκά», πμο είπε ακαθάαεζ ηδ 

ζοκηήνδζδ ηαζ επζζηεοή ημο δνυιμο Μαηνχκ – Ζμνίκεμο ηαζ ζηδκ μπμία ενβάζ-

ηδηακ πμθθά ζηεθέπδ ηδξ Ώκηίζηαζδξ, έπαζνκακ μζ ακηάνηεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ 

                                           
1 ΒΗΕΏ, Ώνπείμ 12μο Ξοκη/ημξ, Φ. 4. 
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ημπμεεζίεξ πμο πνμζθένμκηακ βζα ζαιπμηάγ1. 

 Ώηυια, βοκαίηεξ πμο δμφθεοακ ςξ πθφζηνεξ ζηζξ θοθαηέξ ηςκ Ξηναηχκςκ 

ζηδκ Μάηνα ιεηέθενακ ζδιεζχιαηα ηαζ δζάθμνεξ εζδήζεζξ2, εκχ Βνοενμζηαονί-

ηζζζεξ ιεηέθενακ ιδκφιαηα απυ ημοξ μιήνμοξ ηςκ Γενιακχκ ζημκ ΒΗΏΞ, επεζδή 

μζ υιδνμζ, θυβς ηδξ εέζδξ ημοξ, ιπμνμφζακ κα παναημθμοεμφκ ηζξ ιεηαθμνέξ 

ζηναημφ, υπθςκ ηαζ άθθεξ ηζκήζεζξ . Βπίζδξ, μζ υιδνμζ πμο ιεηαθένμκηακ ζε ηθμ-

φαεξ ηνέκμο επζημζκςκμφζακ ιε ηδκ ακηίζηαζδ πεηχκηαξ , ηαεχξ πενκμφζε ημ 

ηνέκμ, ζημκ ηαεμνζζιέκμ ηυπμ ζδιεζχιαηα ιέζα ζε ηυηαθα απυ ηνέαξ (πμο οπμ-

ηίεεηαζ υηζ έηνςβακ), εκχ έπαζνκακ ζδιεζχιαηα απυ ημοξ ζοκαβςκζζηέξ ημοξ ιέ-

ζα ζε αοβά πμο είπακ ζθναβζζηεί ηαηάθθδθα3.  

  Βίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ δ Ώκηίζηαζδ αλζμπμίδζε ηάεε δζαηζεέιεκμ κα αμδ-

εήζεζ, αηυια ηαζ απυ ημ πζμ απίεακμ πυζημ. Ζαηαζημπεία βζα ημοξ ακηάνηεξ έηα-

κακ γδηζάκμζ, δίκμκηαξ πθδνμθμνίεξ πμο έπεθηακ ζηδκ ακηίθδρή ημοξ, ηαζ ζαθηα-

δυνμζ, πμο ιεηαλφ άθθςκ έηθερακ έββναθμ απυ ηα βναθεία ηςκ Εηαθχκ . Ξηδκ ηα-

ηδβμνία αοηή ακήηεζ ηαζ μ Μ. ΗεθεΎκμξ, βναθζηυξ ηφπμξ ημο Ώζβίμο, μ μπμίμξ ιε-

ηέθενε πμθθέξ πθδνμθμνίεξ πμο έθηακακ ζηα αοηζά ημο, ηαεχξ ιζθμφζακ υθμζ ε-

θεφεενα ιπνμζηά ημο βζαηί δεκ ημκ εεςνμφζακ επζηίκδοκμ4. Λζ ζφκδεζιμζ πμο ε-

κδιένςκακ ημοξ ακηάνηεξ ήηακ ηυζμζ, πμο, υπςξ απμηαθφπημοκ μζ ίδζμζ, βκχνζγακ 

ηαζ ηδκ παναιζηνή ηίκδζδ ηςκ Γενιακχκ ηαεχξ ηαζ ηδ δφκαιή ημοξ. Βζδζηυηενα 

βζα ηδ ιάπδ ηδξ Γθυβμααξ, μζ ακηάνηεξ ααζίζηδηακ ζε πθήεμξ πθδνμθμνζχκ πμο 

έθηακακ ιε δεθηία ηάεε ηέηανημ ηδξ χναξ απυ δζαθμνεηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ α-

καθένμκηακ ζηζξ ηζκήζεζξ, ηζξ δοκάιεζξ ηαζ ηζξ πνμεέζεζξ ηςκ Γενιακχκ. Οζξ πθδ-

νμθμνίεξ πμο έθηακακ ζημκ ΒΗΏΞ ηζξ αλζμθμβμφζακ ηαζ ηζξ ηαηέηαζζακ αλζςιαηζ-

ημί ημο βναθείμο Μθδνμθμνζχκ ηάεε Ξοκηάβιαημξ5. 

 Ξπίηζ ημο Ώζβίμο πμο βεζηκίαγε ιε ηδκ Ζμιακηαημφνα πνδζζιμπμζμφκηακ ςξ 

παναηδνδηήνζμ. Μαναημθμοεμφκηακ απυ ηεζ ηάεε ηίκδζδ ηςκ Γενιακχκ ηαεχξ ηαζ 

ηα πνυζςπα πμο ζφπκαγακ. Ξηδκ φπαζενμ είπακ ζηδεεί παναηδνδηήνζα πμο ηα-

ηαζηυπεοακ ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ ηαηαηηδηχκ, εζδμπμζχκηαξ ηαηάθθδθα ημοξ ακηάν-

ηεξ. Φοθάηζμ – παναηδνδηήνζμ ηςκ ηζκήζεςκ ηςκ ηαηαηηδηχκ είπε ζηδεεί ζημκ 

Ώζ-Γζάκκδ, έλς απ΄ημ Ώίβζμ. Οζξ πθδνμθμνίεξ ιεηέθενε ζημ Ώίβζμ ιζα ημπέθα ημο 

πςνζμφ. Ζέκηνμ ζοθθμβήξ, επελενβαζίαξ ηαζ δζαζηαφνςζδξ πθδνμθμνζχκ ήηακ έκα 

ναθείμ ηδξ πυθδξ, απ΄υπμο δζαηζκμφκηακ μζ πθδνμθμνίεξ ηαζ ζηα πςνζά, πνδζζιμ-

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 199-200, 202-3. 
2 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ. 119. 
3 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 108-9. 
4 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 204 
5 Ζ.Ζμφνηδξ, Βθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ.449/29-8-84 – Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 354 - 

Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ. 265. 
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πμζχκηαξ ημκ ιαεδηεουιεκμ ημο βναθείμο ςξ ζφκδεζιμ1.  

 

Ομ παναηδνδηήνζμ ζημκ Ώζ-Γζάκκδ Ώζβίμο ηαζ ηα ζηεθέπδ ημο (Ώπυ ημ αζαθίμ ηςκ 

Γ.Θπζκανδυπμοθμο, Ρ.Νμφπα, Θ.Ρθζάπα, «Δ Ώζβζάθεζα ζηδκ ηαημπή ηα ζ ζηδκ ακηίζηαζδ»).  

 ιςξ, «μ ιεβάθμξ πθδνμθμνζμδυηδξ ημο ΒΗΏΞ ήηακ μ ίδζμξ μ θαυξ», βνά-

θεζ μ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ2. Λ ηάεε πμθίηδξ αμδεμφζε ιε ιεβαθφηενμ ή ιζηνυ-

ηενμ ηίκδοκμ ηδξ γςήξ ημο ημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα. Δ Β. Οζμφηδ ιαξ ιεηαθένεζ 

ηζξ ειπεζνίεξ ηδξ: «ΐυδεαβε μ ηυζιμξ. Φακενά, ηνοθά αυδεαβε. Θε υθμοξ ημοξ 

ηνυπμοξ αυδεαβε». Ζαζ βζα επζαεααίςζδ ηςκ θυβςκ ηδξ ακαθένεζ ημ πανάδεζβια 

ημο αδεθθμφ ηδξ, πμο ζχεδηε απυ ηδκ ηαηαδίςλδ πανμοζζαγυιεκμξ  ζ΄αοημφξ 

πμο ημκ ηαηαγδημφζακ ιε ημ υκμια ημο βείημκά ημο Ξενέηδ: «… ηζ ακηί κα πάεζ 

ζημ ζπίηζ ημο, πήβε ηδ κφπηα εηεί. Αεκ ήηακ ανζζηενμί, δεκ ήηακ ακηάνηεξ αθθά 

ήηακ παηνζχηεξ 100%. Οέημζεξ μζημβέκεζεξ πμθθέξ. Γεκζηά μ ηυζιμξ ηυηε αμδεμφ-

ζε».    

 Ξδιακηζηή ήηακ ηαζ δ πανμπή αζθαθμφξ ηαηαθφβζμο βζα ηζξ πανάκμιεξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηαζ δ μζημκμιζηή εκίζποζδ ηδξ Ώκηίζηαζδξ απυ πθμφζζεξ μζημβέ-

κεζεξ ηδξ Μάηναξ ηαζ πμθίηεξ οπενάκς ηάεε οπμρίαξ. Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ ιαξ θέεζ 

ζπεηζηά: «Αίκακε πμθθά θεθηά. Έδζκε μ ηυζιμξ, αυδεαβε. Ζαζ ιζθάιε βζα μκυιαηα, 

εα ζμο πς μζημβέκεζεξ, μζ μπμίεξ δεκ ιπμνμφζε κα πενάζεζ ημ ιοαθυ ζμο. Λ «Βε-

κζηυξ Ζήνοηαξ», δ εθδιενίδα είκαζ ακέηαεεκ δελζυηαηδ, ααζζθζηή ήηακ ηδκ επμπή 

εηείκδ (εκκμεί ηδκ εθδιενίδα πμο ηοηθμθμνμφζε ιε ηδκ επςκοιία «Οαποδνυ-

ιμξ»). Ώοηή, θμζπυκ, δ μζημβέκεζα, μζ μπμίμζ εεςνμφκηακ ζοκηδνδηζηυηαημζ, εηεί 

ήηακ δζαιεηαημιζζηζηυ ηέκηνμ βζα ημοξ ακηάνηεξ. Μδβαίκακε εηεί ζηδκ εθδιενίδα 

ηαζ άθδκακ δέιαηα: ιε ημοαένηεξ, ιε αναφθεξ, ιε ηάθηζεξ, ιε θακέθεξ, ιε θάν-

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.201-3 
2 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ. 265. 
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ιαηα, ιε υ,ηζ ήηακ, ηα μπμία ηα θφθαβακ ζημ παηάνζ ζηδκ εθδιενίδα, δ μπμία , 

άια δεζξ ηδκ ανενμβναθία ηδξ ηςκ διενχκ αοηχκ, εα πεζξ αοημί είκαζ οπενθα-

ζίζηεξ, οπενβενιακυθζθμζ». Λ ίδζμξ ιαξ ακαθένεζ ηδκ πενίπηςζδ  ημο ζδζμηηήηδ 

ηδξ Ώπάσα-Ζθάμοξ Ώκηςκυπμοθμο, ζηα οπυβεζα ηδξ μζκμπμζίαξ ημο μπμίμο είπε εβ-

ηαηαζηαεεί πμθφβναθμξ ημο ΒΏΘ. «Βίπε αμδεήζεζ πάνα πμθφ ημ ΒΏΘ, μ μπμίμξ 

δεκ ιπμνμφζε ηαζ κα ημκ οπμρζαζηεί ηακέκαξ. πζ ιυκμ ήηακ παηνζχηδξ· βζαηί 

οπμηίεεηαζ δζδφεοκε ιζα βενιακζηή επζπείνδζδ».  Γζα άθθμοξ επζπεζνδιαηίεξ, υιςξ, 

πμο αμδεμφζακ ημ ΒΏΘ, δεκ έπεζ ηδκ ίδζα άπμρδ .  

    

Β. ΔΗΓΗΘΔΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ 

 Βηηυξ απυ ηα ιειμκςιέκα άημια πμο οπήνλακ ζοκενβάηεξ ηςκ ακηανηχκ 

αλζμζδιείςηδ είκαζ δ αμήεεζα πμο πνμζέθενακ μνζζιέκεξ ηαηδβμνίεξ πμθζηχκ, 

πμο είηε δζαηνίκμκηαζ βζα ηδκ ηαεμθζηή ζπεδυκ ζοιιεημπή ζηδκ Ώκηίζηαζδ ημο 

επαββεθιαηζημφ ηθάδμο πμο ακήηακ, είηε λαθκζάγμοκ ιε ηδκ ακηζζηαζζαηή ημοξ 

δνάζδ, ζοπκά ακηίεεηδ ιε ηδκ βεκζηυηενδ ημζκςκζηή ακηίθδρδ πμο οπήνπε βζ αο-

ημφξ ή ιε ηδ εέζδ πμο ηαηείπακ ηαζ ηζξ πζέζεζξ πμο δέπμκηακ βζα ζοκενβαζία. 

 

α. Γηεξκελείο θαη εξγαδόκελνη γηα ηηο αξρέο θαηνρήο  

 Μνμηεναζυηδηα ακάιεζα ζημοξ ζοκενβάηεξ ηδξ Ώκηίζηαζδξ είπακ μζ δζενιδ-

κείξ, θυβς ηδξ ζδιακηζηυηδηαξ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο ιπμνμφζακ κα ηαηέπμοκ. 

Ξ΄αοημφξ ακήηε μ Μάκμξ Οζάηαθμξ, βενιακμιαεήξ θζθυθμβμξ πμο οπδνεημφζε ςξ 

δζενιδκέαξ ζηδκ ημιιακηαημφνα Αζαημθημφ, δ μπμία ζηδκ πενζμπή απυ Μάηνα ςξ 

Κοθυηαζηνμ ζοκηυκζγε ηδ δναζηδνζυηδηα απυ πθεονάξ πθδνμθμνζχκ ηαζ εηηαεα-

νζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ ηαηά ηςκ ακηανηχκ. Λ Οζάηαθμξ, ιε ηίκδοκμ ηδξ γςήξ ημ-

ο, έδζκε ζημ Ξοιιαπζηυ Ώνπδβείμ ηαζ ηδκ Ώκηίζηαζδ πμθφηζιεξ πθδνμθμνίεξ βζα 

ηζξ ηζκήζεζξ ημο επενμφ, βζα επζηείιεκεξ ζοθθήρεζξ. Έζηεθκε ηαεδιενζκά έκα δαη-

ηοθμβναθδιέκμ δεθηίμ ηαζ, ζε πενίπηςζδ πμο πνμέηοπηε ηάπμζα ζδιακηζηή πθδ-

νμθμνία, έζηεθκε ηαζ έηηαηημ. Έηζζ μ ΒΗΏΞ ήηακ εκήιενμξ βζα ηζξ ζπεδζαγυιεκεξ 

ηζκήζεζξ ηςκ Γενιακχκ πμθφ πνζκ εηδδθςεμφκ. Ξε δεθηία ημο βίκεηαζ ακαθμνά υπζ 

ιυκμ ζηζξ ηζκήζεζξ αθθά ηαζ ζηδκ ροπμθμβία ηςκ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ. Φοζζηά, 

δ γςή ημο ανζζηυηακ ζε ζοκεπή ηίκδοκμ ηαζ μ ίδζμξ είπε ηδκ αβςκία ηδξ απμηάθο-

ρδξ ηαζ ηδξ εηηέθεζήξ ημο απυ ημοξ Γενιακμφξ, υπςξ ακαθένεζ μ Μαπαζηενζυπμ-

οθμξ, πμο έπαζνκε ηαεδιενζκά ηα δεθηία ημο. Ζαηυνεςζε κα δζαθφβεζ ηδκ ζφθθδ-

ρδ ηαηά ηδκ ηαημπή, αθθά ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ ζημηχεδηε ζε αοημηζκδηζζηζηυ 
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αηφπδια πμο ζηδκμεέηδζακ μζ Άββθμζ, υπςξ οπμζηδνίγμοκ εαιζηέξ πδβέξ1.  

Λ δζενιδκέαξ Μ. Οζάηαθμξ  

 Ξημ Ώίβζμ, μ Γζάκκδξ Κοβηάηδξ ήηακ δζενιδκέαξ ηαζ ιέζς αοημφ δζμπέηεοε 

πθδνμθμνίεξ μ αθζαηζηήξ ηαηαβςβήξ εθθδκμιαεήξ θζθυθμβμξ θμπίαξ Ζθαβη  απυ 

ηδκ βενιακζηή ιμκάδα Αζαημθημφ, μ μπμίμξ ανβυηενα αοημιυθδζε ζημκ ΒΗΏΞ. Λ 

Κοβηάηδξ ηαηδβμνήεδηε άδζηα υηζ ήηακ δζπθυξ πνάηημναξ ηαζ βζ αοηυ ηναηήεδηε 

ζε ζηναηυπεδμ απυ ημοξ ακηάνηεξ. Ώθέεδηε εθεφεενμξ, αθμφ δεκ απμδείπηδηε δ 

ηαηδβμνία. Άθθμξ ήηακ μ δζεοεοκηήξ ηδξ Ρανημπμζίαξ Ώζβίμο Ώθέημξ Φζθζππυπμο-

θμξ, δζενιδκέαξ ηςκ Γενιακχκ αθθά ηαζ ζοκενβάηδξ ηδξ Ώκηίζηαζδξ, πμο πνμζ-

πάεδζε κα ζχζεζ Ώζβζχηεξ ημοξ μπμίμοξ ζηυπεοακ κα ζοθθάαμοκ2. 

 Δ Β. Οζμφηδ ιαξ ιίθδζε βζα ηδκ Μαηνζκζά Νμφθα Φνάβημο, πμο εηηεθμφζε 

πνέδ δζενιδκέα βζα ημοξ Εηαθμφξ. ηακ ημοξ ζοκυδεοε ζε ένεοκεξ ζε ζπίηζα έθ ε-

βε: «Θδ θμαυζαζηε, είιαζ Βθθδκίδα, ιδ θμαυζαζηε». «Ώοηή έπαζλε ημ νυθμ ηδξ 

ζακ Βθθδκίδα», ηαηαθήβεζ. 

 Ώπυ ηζξ εέζεζξ πμο ιπμνμφζε ηακείξ κα εηιεηαθθεοηεί βζα κα απμζπά πμθφ-

ηζιεξ πθδνμθμνίεξ ήηακ δ έκηαλδ ζημκ Βνοενυ Ξηαονυ, ιζα εέζδ πμο πανείπε αζ-

θαθή ηάθορδ βζα έκακ ηαηάζημπμ, υπςξ απμδεζηκφεζ δ πενίπηςζδ ηδξ Ιεθέθδξ 

Μαπακδνμπμφθμο. Θε ηδκ ζδζυηδηα ηδξ Βνοενμζηαονίηζζζαξ, δ Ι. Μαπακδνμπμφ-

θμο γδημφζε απυ ηδκ βενιακζηή δζμίηδζδ πθδνμθμνίεξ βζα ακαπςνήζεζξ πθμίςκ 

βζα ηα κδζζά, ιε ηδκ πνυθαζδ υηζ επνυηεζημ κα απμζηείθεζ εηεί ηνυθζια. Έηζζ ιά-

εαζκε ημκ αηνζαή πνυκμ ακαπχνδζδξ ηςκ πθμίςκ ηαζ ηα μκυιαηά ημοξ, ιε απμηέ-

θεζια κα αοείγμκηαζ πμθθά απυ ημοξ Ξοιιάπμοξ. Αεκ ηζκμφζε, ελάθθμο, οπμρίεξ 

ηαεχξ ήηακ αννααςκζαζιέκδ ιε ηαβιαηαζθαθίηδ ηαζ δζαηδνμφζε θζθζηέξ ζπέζεζξ 

ιε Γενιακμφξ αλζςιαηζημφξ, ημοξ μπμίμοξ δελζςκυηακ ζημ ζπίηζ ηδξ ηαζ απυ ηζξ 

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 196-7 - Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ.39 - 
Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ. 258-264. 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 198 - Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ.60. 
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ζογδηήζεζξ ιαγί ημοξ εηιαίεοε ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ. Δ υθδ επζπείνδζδ απμηα-

θφθεδηε ιεηά ηδκ λαθκζηή ελαθάκζζή ηδξ ημκ Θάνηζμ ημο ΄44 ηαζ ζηάεδηε αζηία 

κα ζοκακημφκ ζημ ελήξ μζ ακηζπνυζςπμζ ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ ζηδκ Μάηνα πμθθά 

πνμζηυιιαηα ηαηά ηδ ζοκενβαζία ημοξ ιε ηζξ βενιακζηέξ ανπέξ 1.  

  Μμθφηζιδ ζοκενβάηδξ ηςκ ακηανηχκ  ζημ Ώίβζμ οπήνλε δ Ώκδνζακή Θμ-

ναΎηδ, ηαεανίζηνζα ζηδκ ζηαθζηή ηαναιπζκζενία ηαζ ιεηά ζηδκ βενιακζηή ημ ι-

ιακηαημφνα. Ώοηή είπε πάνεζ ηνοθά  πνυπεζνα ζπεδζαβνάιιαηα βζα επζπεζνήζε-

ζξ ηαηά ημο ΒΗΏΞ, πμο είπε ιαγέρεζ απυ ηα ηαθάεζα ηςκ απνήζηςκ ηαζ ηα πα-

νέδςζε ζημοξ ακηάνηεξ , εκχ ηαεδιενζκά ζοκακηζυηακ ιε ακενχπμοξ ηδξ Ώκ-

ηίζηαζδξ ηαζ ημοξ έδζκε υπμζεξ πθδνμθμνίεξ είπε ζπεηζηά ιε ζοκενβάηεξ ηςκ 

ηαηαηηδηχκ, ιε επζηείιεκεξ ζοθθήρεζξ ή ιεηέθενε εζδήζεζξ βζα ημοξ ην αημφ-

ιεκμοξ ζηα ηναηδηήνζα2. 

 Ηυβς ηδξ αοζηνζαηήξ οπδημυηδηάξ ημο ηαζ ηδξ ζοκαηυθμοεςκ επαθχκ ημο 

ιε ημοξ Γενιακμφξ, ακηζζηαζζαημί είπακ πθδζζάζεζ ημκ ζοκμιζθδηή ιαξ Ι.Ζ. βζα 

κα ζοκενβαζηεί ιαγί ημοξ: «Βίπακ πθδζζάζεζ ειέκα, βζαηί λένακε υηζ είπα επαθέξ 

ιε ημοξ Γενιακμφξ ηαζ ιμο γδηήζακε κα ημοξ δχζς υπθα. Βηεί είκαζ πμο ηδκ πά-

εακε. Γζαηί εβχ είπα αδεθθυ ζηναηζχηδ (εκκμεί ζημ βενιακζηυ ζηναηυ). ΐέααζα, 

δεκ ημοξ ελοπδνέηδζα ιε ηίπμηα. Λφηε ιπμνμφζα κα ηάκς ηέημζμ πνάβια. Γζαηί 

εβχ έιεκα, είπα ζπέζεζξ, δίπθα ζημ ζπίηζ ιμο ήηακ έκαξ θυπμξ Ώθπζκζζηχκ».  

 

β. Πηδεξνδξνκηθνί ππάιιεινη 

 Ξηα ηνέκα είπε ακαπηοπεεί μνβακςιέκδ ακηζζηαζζαηή δνάζδ, είηε απυ ακ-

ηάνηεξ κηοιέκμοξ ζζδδνμδνμιζημφξ, είηε απυ οπαθθήθμοξ ηςκ ζζδδνμδνυιςκ πμο 

ήηακ μνβακςιέκμζ ηαηά 90% ζηδκ Ώκηίζηαζδ. Ώοημί παναημθμοεμφζακ φπμπηα 

πνυζςπα πμο ηαλίδεοακ ηαζ ήηακ επενμί ημο ακηζζηαζζαημφ αβχκα, ιεηέδζδακ ζδ-

ιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφζακ ηονίςξ ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ ηαηαηηδηχκ, αμδ-

εμφζακ κα ηαλζδέρμοκ ζηεθέπδ ηδξ Ώκηίζηαζδξ ιε ζημθέξ ζζδδνμδνμιζηχκ βζα κα 

ιδκ ακαβκςνζζημφκ, θνυκηζγακ κα ιεηαθενεμφκ υπθα, πανάκμιδ αθθδθμβναθία ή 

ακηζζηαζζαηυ οθζηυ. πςξ ακαθένεηαζ παναηηδνζζηζηά , ζε ηάεε ζδιακηζηυ ζηαειυ 

ηνέκμο οπήνπε «ιάηζ ηαζ αοηί» ηδξ μνβάκςζδξ. Άθθμηε πάθζ, ιε ηδκ ακμπή ημοξ 

ηαλίδεοακ ζηζξ αιαλμζημζπίεξ ιέθδ ημο ΒΏΘ ιε ζημπυ, υπςξ ακαθένμοκ ηα δεθηία 

πθδνμθμνζχκ ηδξ Ώζθάθεζαξ, ηδκ ζφθθδρδ εεκζημθνυκςκ πμθζηχκ ή ηδκ παναημ-

θμφεδζδ αηυιςκ ηαζ ηδκ ζοθθμβή πθδνμθμνζχκ. Λ ζηαειάνπδξ Βθίηδξ Θπανιπα-

ιήηζμξ έζηεθκε πθδνμθμνίεξ ζημ ανπδβείμ ηςκ ακηανηχκ βζα ηζξ ιεηαθμνέξ ηςκ 

Γενιακχκ ιε ηνέκμ. Ξδιακηζηή ήηακ δ αμήεεζα ζε πανμπή πθδνμθμνζχκ πμο πνμ-

                                           
1 Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946). 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 198 
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ζέθενακ ηαζ μζ οπάθθδθμζ ημο ηαποδνμιείμο ηςκ ηνέκςκ.  

 Θε ηδκ ζοκδνμιή ηςκ ζζδδνμδνμιζηχκ ζοκεθήθεδ μ πνάηημναξ Ώκδνέαξ μ 

Ζφπνζμξ ηαζ θοβαδεφηδηε μ ηαηαδζςηυιεκμξ Ι. Ζαναθήξ . Λ Ρ. Νμφπαξ ιαξ ιίθδζε 

βζα ηαηαδζςηυιεκμ βκςζηυ ημο πμο θοβαδεφηδηε πάνδ ζημοξ ζζδδνμδνμιζημφξ: 

«Θεηαηνέπεηαζ ζε ιδπακμδδβυ, ζε εζζαβςβζηά, ιε ιμοηγμφνα ηαζ ηέημζα. Ζαζ ημκ 

αάκεζ μ ζηαειάνπδξ ημο Ώζβίμο, μ ΘςναΎηδξ, ημκε αάκεζ ημκηά ζημκ ιδπακμδδβυ. 

Ουηε μζ ζζδδνμδνμιζημί, ααζζηά, ήζακηε μνβακςιέκμζ». ΐέααζα δ ζοκδνμιή ηςκ 

ζζδδνμδνμιζηχκ ζηδκ Ώκηίζηαζδ δεκ έβζκε πςνίξ κα οπάνλμοκ ζοκέπεζεξ βζ αοημ-

φξ εη ιένμοξ ηςκ ηαηαηηδηχκ1.  

 

γ. Ηεξόδνπιεο 

  Άθθδ ηαηδβμνία ζοκενβαηχκ ηδξ ακηίζηαζδξ ήηακ μζ ζενυδμοθεξ, πμο θυβς  

επαββέθιαημξ βκςνίγμκηακ ιε Εηαθμφξ ή Γενιακμφξ (ζοπκά επζδίςηακ βκςνζιίεξ 

ιε ακχηενμοξ ζηδκ ζενανπία ζηναηζςηζημφξ) ηαζ ηένδζγακ ηδκ ειπζζημζφκδ ημοξ, 

απμζπχκηαξ έηζζ πμθφηζια ιοζηζηά. Ξ΄αοηή ηδκ ηαηδβμνία ακήηεζ δ ενβαγυιεκδ 

ζε μίημ ακμπήξ ηδξ Μάηναξ Οζυθδ· είπε δζαζοκδέζεζξ ιε ηδκ Ώκηίζηαζδ ηαζ ιεηέ-

θενε ιοζηζηά πμο απμζπμφζε απυ ημκ Εηαθυ θμπαβυ Θπανημθμιέμ Ιημονάκηε. Ομ 

ίδζμ ηαζ δ Ογέκδ ζημ Ώίβζμ πανείπε ζημοξ ακηάνηεξ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ, εκχ 

απυ ημκ μίημ ακμπήξ πμο ενβάγμκηακ πμθθμί Γενιακμί μδδβήεδηακ ζημ αμοκυ , 

άθθμηε ιε ηδ εέθδζή ημοξ ηαζ άθθμηε υπζ. Δ ίδζα εηηεθέζηδηε βζα ηδ δνάζδ ηδξ, 

φζηενα απυ ηαηάδμζδ ζημοξ ηαηαηηδηέξ2.  

 Λίημζ ακμπήξ ζηδκ Μάηνα ζοκενβάγμκηακ ιε ημοξ ακηάνηεξ είηε ηνφαμκηαξ 

ηαηαδζςηυιεκμοξ, είηε εκενβχκηαξ ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ημοξ. Λ Μ.  Γεςν-

βυπμοθμξ ιαξ θέεζ: «Ξημ ιπμονδέθμ ηδξ Γαπάνςξ, πμθθμφξ ακηάνηεξ ηναοιαηζζ-

ιέκμοξ ημοξ είπακε ιέζα ζηα δςιάηζά ημοξ ηαζ ζημ δζπθακυ δςιάηζμ ήηακε μ Εηα-

θυξ ηαζ μ Γενιακυξ. Οέημζα πνάβιαηα». Λ ΐ. Μνζμκάξ εοιάηαζ κα ημοξ αμήεδζακ 

ιε άθθμ ηνυπμ: «Θζα θμνά ηαημνεχζαιε κα ημοξ πάνμοιε υπθα ηςκ Εηαθχκ. Ξημ 

ηεθςκείμ, δίπθα απ΄αοηυ, ήηακε έκα ζπίηζ πμο ήηακε ιζα μιάδα Εηαθχκ. Ζαζ αά-

θαιε ηζξ ―κμζημηονάδεξ‖ ηαζ ημοξ ιπθέλακ ημοξ Εηαθμφξ ηαζ ιπαίκμοιε ιέζα ηαζ 

ημοξ πήναιε ηάηζ ηαναιπίκεξ ηαζ θφβαιε».   

 

δ. Θαιιηηέρλεο 

 Δ Ώκηίζηαζδ ανήηε έκεενιμοξ ζοκενβάηεξ  ηαζ ζημκ ηαθθζηεπκζηυ πχνμ. 

Ξ΄αοημφξ ακήηεζ μ εζαζάνπδξ-δεμπμζυξ Ζχζηαξ Ζνμκηδνάξ πμο ανέεδηε ζε πενζ-

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 60, 204-5 - Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 93, 39 
– Θζηνέξ Ξοθθμβέξ ΓΏΖ, Ζ 163, Ξοθθμβή Δναηθή Μεηιαγά. 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 361, 199. 
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μδεία ιε ημ είαζυ ημο ζημ Ώίβζμ, ημ ηαθμηαίνζ ημο ΄43. Έδζκακ παναζηάζεζξ επζ-

εεςνήζεςκ ζε αίεμοζα ηδξ πυθδξ, υηακ λαθκζηά ιζα ιένα ελαθακίζηδηακ μ εζα-

ζάνπδξ ηαζ μζ πενζζζυηενμζ δεμπμζμί, εβηαηαθείπμκηαξ αηυια ηαζ ηα ζηδκζηά ηδξ 

πανάζηαζδξ. ΐνέεδηακ ζημ αμοκυ ιαγί ιε ημοξ ακηάνηεξ, επδνεαζιέκμζ απυ ημ 

ακηζζηαζζαηυ ηθίια ηδξ πενζμπήξ. Βηεί μ Ζνμκηδνάξ ηαλζκμιμφζε ημ ανπείμ ημο 

ζηναηδβείμο Μεθμπμκκήζμο ηαζ ιαγί ιε έκα δζάημ απυ ηα Ζαθάανοηα ιάγεοακ 

ζημζπεία βζα ηδκ ζζημνζηή ηαηαβναθή ηδξ δνάζδξ ηςκ ακηανηχκ ηδξ πενζμπήξ. Δ 

μιάδα ημο μνβάκςκε ζημ αμοκυ ροπαβςβζηέξ εηδδθχζεζξ βζα ημοξ πςνζημφξ ηαζ 

ημοξ ακηάνηεξ. Λ Ζ. Ζνμκηδνάξ ζημηχεδηε ζηα Αεηειανζακά ζηδκ Ώεήκα1.  

 Ώηυιδ δφμ ηαθθζηέπκεξ δμφθερακ βζα ηδκ Ώκηίζηαζδ, δ Θανία Ραηγμπμφθμο 

ή Θακηαθέκα (πμνεφηνζα) ηαζ μ Ηέακδνμξ Ζαααθάηδξ (ηεκυνμξ),  πμο είπακ απμη-

ηήζεζ ηδκ ειπζζημζφκδ ημο θμπία Φνζηξ, ζδζαίηενμο ημο Γενιακμφ δζμζηδηή ηδξ 

Μάηναξ. Δ πακέιμνθδ Θακηαθέκα πνδζζιμπμζμφζε ηδκ ενςηζηή ζπέζδ πμο είπε 

ακαπηφλεζ ιε ημκ Γενιακυ αλζςιαηζηυ ηαζ βζα ηδκ μπμία υθμζ ηδκ ηαηέηνζκακ, πνμ-

ηεζιέκμο κα ελοπδνεηεί ημοξ Ξοιιάπμοξ. ζμ δ Θακηαθέκα απαζπμθμφζε ημκ 

Γενιακυ ζημ ζπίηζ ηδξ, μ Ζαααθάηδξ, πμο ήλενε ηαθά βενιακζηά, άκμζβε ημ παν-

ημθφθαηα πμο είπε αθήζεζ εηείκμξ ζημ δζπθακυ δςιάηζμ ηαζ ακηέβναθε ή θςημβ-

νάθζγε ιοζηζηά έββναθα ιεβάθδξ ζδιαζίαξ ή ελέδζδε πθαζηέξ ηαοηυηδηεξ, επεζδή 

είπε ιεηαβνάρεζ ηδκ ζθναβίδα ηδξ Γενιακζηήξ Αζμίηδζδξ. Ράνδ ζηζξ πθδνμθμνίεξ 

πμο ζοβηέκηνςκε ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ημ ηαθθζηεπκζηυ δίδοιμ, μζ Ξφιιαπμζ αμφθζα-

λακ πμθθά βενιακζηά πθμία. Λ Ζαααθάηδξ, επζπθέμκ, πμο ήηακ ιέθμξ ηδξ μνβά-

κςζδξ «Θοζηζηυξ Μυθειμξ», δζεκενβμφζε ζαιπμηάγ ηαζ ιεηέδζδε ιέζς αζονιάημο 

ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ζοβηέκηνςκε. Λζ δφμ ζοκενβάγμκηακ ηαζ ιε ημκ Οάηδ Φθμφ-

δα, μ μπμίμξ δβμφκηακ μιάδαξ πμο δνμφζε οπυ ηδκ ηαεμδήβδζδ ηδξ Ξοιιαπζηήξ 

Ώπμζημθήξ ηαζ ημο ζοκη/πδ Ξηήαεκξ .  

 Λζ Γενιακμί, υιςξ, ημοξ οπμπηεφεδηακ ελαζηίαξ ηςκ ιεβάθςκ ηαηαζηνμθχκ 

πμο είπακ οπμζηεί μζ δοκάιεζξ ημοξ. Έκα ανάδο, ημκ Φεανμοάνζμ ημο ΄44, ηα Βξ -

Βξ ηφηθςζακ ημ Αδιμηζηυ εέαηνμ ηαζ Γενιακμί ζηναηζχηεξ ιπήηακ ζημ ηαιανίκζ 

ηδξ Θακηαθέκαξ. Βηείκδ ηαηάθααε ηαζ ημοξ γήηδζε απθχξ κα ηδκ αθήζμοκ πνχηα 

κα ηάκεζ ημ κμφιενυ ηδξ. Οδκ άθδζακ κα πμνέρεζ ημκ ηεθεοηαίμ ηδξ πμνυ ηαζ ιε-

ηά ηδκ ζοκέθααακ ιαγί ιε ημκ Ζαααθάηδ. Ζαη΄άθθδ εηδμπή, μζ Γενιακμί ιπήηακ 

ζημ εέαηνμ ηαζ ημοξ ζοκέθααακ ηαζ ημοξ δφμ ηδκ χνα ηδξ πανάζηαζδξ ηδξ μπε-

νέηαξ «Νμγίηα». Δ Θακηαθέκα ααζακίζηδηε άβνζα. Θαγί ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ζοθ-

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 369-70. 



 425 

θδθεέκηεξ ηδξ μνβάκςζδξ μδδβήεδηακ ζημ ζηναηυπεδμ Ρασδανίμο1.  

 Ξηάεδηακ, υιςξ, ακαπάκηεπα άηοπμζ. Μανυηζ, ημκ Ξεπηέιανζμ ημο ΄44 εκυ-

ρεζ ηδξ απμπχνδζδξ ηςκ Γενιακχκ απυ ηδκ Βθθάδα,  ημοξ ακαημζκχεδηε δ απμ-

θοθάηζζή ημοξ, υπςξ ηαζ ηςκ πενζζζυηενςκ ηναημοιέκςκ, ζπεδυκ υθα ηα ζοθ-

θδθεέκηα ιέθδ ηδξ μνβάκςζδξ εηηεθέζηδηακ2. Δ εηηέθεζή ημοξ εεςνείηαζ απμηέ-

θεζια ηδξ εηδζηδηζηήξ ιακίαξ ημο ζοκη/πδ ΐάθηεν Θπθμφιε, δζμζηδηή ηδξ Θοζηζ-

ηήξ Ππδνεζίαξ Ώζθάθεζαξ ηαζ Μθδνμθμνζχκ  (Sipo-SD), ηαζ πνμηάθεζε ηδκ αιδπα-

κία άθθςκ Γενιακχκ αλζςιαημφπςκ. Άθθςζηε μ ανπδβυξ ηςκ Βξ-Βξ Ξζιάκα είπε 

ηαπεεί ηαεανά οπέν ηδξ απμθοθάηζζήξ ημοξ3. Ηέβεηαζ υηζ δ Θακηαθέκα ηαεχξ α-

κέααζκε ημ θμνηδβυ πμο εα ηδκ πήβαζκε ιαγί ιε ημοξ άθθμοξ ηδξ μιάδαξ ζημκ ηυ-

πμ ηδξ εηηέθεζδξ, θχκαλε: «Μαζδζά, ―πάιε‖ βζα ηδκ παηνίδα». Λζ δφμ ηαθθζηέπκεξ, 

ανκήεδηακ κα ημοξ ηθείζμοκ ηα ιάηζα ηαηά ηδκ εηηέθεζδ· δέπηδηακ ημ εάκαημ 

ηναηδιέκμζ πένζ-πένζ4.  

 

             

Λζ Ηέακδνμξ Ζαααθάηδξ ηαζ Θακηαθέκα Ραηγμπμφθμο ιεηά ηδκ εηηέθεζή ημοξ 

 

                                           
1 Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 315-7 – Ζ. Ξαμθυπμοθμξ, (2002), ζ. 47-52, 74-7 – Ζ. Ώναακίηδξ, εθ. «Βθ-
θδκζηυξ Ώββεθζαθυνμξ», Ληηχανζμξ 1999 – Ώ. Θάηζαξ, εθ. «Έεκμξ», 27-10-1985 - Δθ. Μαπαζηενζυ-

πμοθμξ, (1964), η.Α΄, 358-9. 
2 Οδκ πνμδβμφιεκδ αηνζαχξ ιένα μζ οπεφεοκμζ ηςκ θοθαηχκ Ώαένςθ ηαζ Ρασδανίμο, υπμο ηναημφκ-

ηακ, ημοξ είπακ δχζεζ ημ απμθοθαηζζηήνζμ ιαγί ιε ηα πνμζςπζηά ημοξ είδδ, είπακ ζοκμιζθήζεζ θζθζηά 
ιαγί ημοξ ηαζ απμπςνίζηδηακ ιε εενιή πεζναρία, μνίγμκηαξ ηδκ έλμδυ ημοξ βζα ημ πνςί ηδξ επμιέκδξ 

θυβς ηδξ πνμπςνδιέκδξ χναξ. Ξε δφμ χνεξ, υιςξ, ημοξ ιεηέθενακ ζηα βναθεία ηδξ Γηεζηάπμ ζηδκ 

μδυ Θένθζκ, βζα ηζξ ηεθεοηαίεξ βναθεζμηναηζηέξ εκένβεζεξ πνζκ ηδκ απεθεοεένςζή ημοξ. Μανά ηζξ κέεξ 
δζααεααζχζεζξ πενί απεθεοεένςζδξ πμο έθααακ, μζ ηναημφιεκμζ ακηζθήθεδηακ υηζ ημοξ πενίιεκε μ εά-

καημξ ηαζ αεααζχεδηακ βζ αοηυ απυ ηδκ πανμοζία ημο ηαεμθζημφ ζενέα-ελμιμθμβδηή ηςκ ιεθθμεάκα-
ηςκ.  Ζ. Ξαμθυπμοθμξ, (2002), ζ. 84-5 
3 Λ ΐ. Θπθμφιε οπμζηήνζγε υηζ ηαηά ηδκ απμπχνδζδ ηςκ βενιακζηχκ δοκάιεςκ απυ ηδκ Βθθάδα εα 

έπνεπε κα εθανιμζηεί δ ηαηηζηή ηδξ «ηαιέκδξ βδξ», εκκμχκηαξ ηζξ οθζηέξ οπμδμιέξ ηδξ πχναξ αθθά 
ηαζ ηδκ ελυκηςζδ ηδξ δοκάιεζ δβέηζδαξ πμθζηζηήξ ηάλδξ. Ζ. Ξαμθυπμοθμξ, (2002), ζ. 95-99.  
4 Ζ.Ώναακίηδξ, εθ.«Βθθδκζηυξ Ώββεθζαθυνμξ», Ληηχανζμξ 1999 - Ώ. Θάηζαξ, εθ.«Έεκμξ», 27-10-1985. 
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ε. Θιεξηθνί  

 Ξδιακηζηή ήηακ δ πανμοζία ημο ηθήνμο, ηαζ ζδζαίηενα ημο ηαηχηενμο, ζημκ 

ακηζζηαζζαηυ πχνμ. Βηηυξ απυ ηδ εέζδ ημο ακηζπνυζςπμο ηδξ ημζκυηδηαξ, ηδκ 

μπμία ζοπκά ακεθάιαακακ ιαγί ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ άθθα ελέπμκηα ιέθδ 

ηδξ ιζηνήξ ημζκςκίαξ πμο γμφζακ, δεκ ήηακ θίβμζ μζ ηθδνζημί πμο ζοιιεηείπακ 

ζηδκ Ώκηίζηαζδ ή ηδκ ζοκέδναιακ ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ. Λ δζμζηδηήξ ηδξ 117δξ 

ιενανπίαξ ηαηαδνμιχκ Ηε Ξμοίν, εεςνμφζε υηζ ημ ααζζηυ ηαηυ ζηδκ ακάπηολδ 

ηδξ Ώκηίζηαζδξ ήηακ «μ εεκζηζζηζηυξ, θακαηζηυξ ηθήνμξ, ηα ιμκαζηήνζα ημο μπμ ί-

μο θεζημονβμφζακ ζοπκά ςξ ηαηαθφβζα βζα επακαζηάηεξ ηαζ ηςκ δφμ πμθζηζηχκ 

απμπνχζεςκ»1.  

 Λζ ηθδνζημί εεςνμφκηακ ιεηαλφ άθθςκ ημπζημί πανάβμκηεξ, βζ αοηυ ηαζ δ 

Ώκηίζηαζδ επζγδημφζε ηδ ζοκενβαζία ημοξ2 ηαζ μζ ηαηαηηδηέξ ημοξ ηαηαθυβζγακ 

εοεφκεξ βζα ηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ ζοιπμθζηχκ ημοξ. Λζ ίδζμζ, ιε ηζξ εκένβεζέξ ημ-

οξ, πνμζπαεμφζακ πνμθοθάλμοκ ημ πμίικζυ ημοξ απυ ηδκ μνβή ηςκ ηαηαηηδηχκ3. 

Ξοπκά, ιε ηδκ απεζθή εθανιμβήξ ακηζπμίκςκ ζημκ πθδεοζιυ, μζ ανπέξ ηαημπήξ 

πίεγακ ημοξ ζενείξ ηαζ ημοξ άθθμοξ πανάβμκηεξ ιζαξ πενζμπήξ κα αημθμοεήζμοκ 

ηζξ δζαηαβέξ ημοξ. Άθθμηε πάθζ, ζε δφζημθεξ ζηζβιέξ, υηακ λέζπαβε δ μνβή ηςκ 

ηαηαηηδηχκ, πνμζπαεμφζακ κα πνμζθένμοκ ροπμθμβζηή ζηήνζλδ ζημκ πθδεοζιυ, 

αηυια ηζ υηακ ζοβηαηαθέβμκηακ ηζ αοημί ζηα εφιαηά ημοξ4. Ζαηά ημκ Ρ. Ώκδνζηυ-

πμοθμ, ηδκ επμπή ημο ειθοθίμο, πμθθμί ηθδνζημί δζχπεδηακ βζα ηδκ ζοιιεημπή 

ημοξ ζηδκ Ώκηίζηαζδ5. 

 Λ ανπζιακδνίηδξ Ζςκζηακηίκμξ Ρνυκδξ , ςξ εηπνυζςπμξ ημο ιδηνμπμθίηδ 

Ώζβίμο, οπήνλε δναζηήνζμ ηαζ ιαπδηζηυ ζηέθεπμξ ηδξ  επζηνμπήξ δζαπναβιαηεφζε-

ςκ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηςκ Γενιακχκ αζπιαθχηςκ ηδξ ιάπδξ ηδξ Ζενπζκήξ, 

ιεζμθααχκηαξ ιε πνμζςπζηυ ημο ηίκδοκμ ιεηαλφ Γενιακχκ ηαζ ακηανηχκ. Ξηδ 

ζοκέπεζα, ενβάζηδηε αημφναζηα βζα ηδκ πενίεαθρδ ηςκ Ζαθαανοηζκχκ πμο δζα-

ζχεδηακ απυ ημ μθμηαφηςια, ζοκενβαγυιεκμξ ιε ημκ Βνοενυ Ξηαονυ. Ήηακ απυ 

ημοξ πνχημοξ πμο επζζηέθεδηακ ηδκ πθδβείζα πυθδ , ενβαγυιεκμξ βζα ηδκ ελεφ-

νεζδ ηνυπςκ ηαθήξ ηςκ εηαημκηάδςκ εοιάηςκ ηαζ ιεζμθααχκηαξ ακάιεζα ζηζξ 

ακηζηζεέιεκεξ πθεονέξ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ ζζδδνμδνμιζηήξ ζοβημζκςκίαξ 

πμο εα ιεηέθενε ηα ηνυθζια ζημοξ εκαπμιείκακηεξ ηαημίημοξ. Λ ίδζμξ πενζβνά-

θμκηαξ ηζξ δοζημθίεξ πμο ζοκακημφζε βνάθεζ: «…Βκ βέκεζ έπνεπε κα πίκδ ηακείξ 

πμθθά πζηνά πμηήνζα, κα δζαηζκδοκεφδ ηδκ ροπήκ ημο αηυιδ δζ΄έηαζηδκ ιεηαθμ-

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 390, 131. 
2 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 276 - ΒΗΕΏ, Ώνπείμ 12μο Ξοκη/ημξ, Φ. 4.  
3 Ρ. Ώκδνζηυπμοθμξ, (2007), ζ. 110-112. 
4 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 289, 371-2 – ΕΏΘΘπ, ανπείμ Ι. Αέα, Φ. 262/5, εββν. 137. 
5 Ρ. Ώκδνζηυπμοθμξ, (2007), ζ. 257. 
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νάκ ηςκ ηνμθίιςκ, δζυηζ απυ πακημφ ζοκακημφζαιεκ δοζημθίαξ, ιδδέ  ηςκ οπαθ-

θήθςκ ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ ελαζνμοιέκςκ»1.  

Λ ανπζιακδνίηδξ Ζςκζηακηίκμξ Ρνυκδξ  

 

 Ζαηά ηζξ ηεθεοηαίεξ διένεξ ηδξ ηαημπήξ , ηνεζξ επζθακείξ ηθδνζημί ηδξ Μάη-

ναξ (Γεναάζζμξ Μαναζηεουπμοθμξ, Ρνζζηυδμοθμξ Μαπαβζάκκδξ ηαζ Βοζηάεζμξ Β-

οζηαευπμοθμξ) πήνακ ηδκ πνςημαμοθία κα ιεζμθααήζμοκ ιεηαλφ ακηανηχκ, 

ηαβιαηαζθαθζηχκ ηαζ Γενιακχκ βζα ηδκ ακαίιαηηδ πανάδμζδ ηδξ πυθδξ, χζηε κα 

απμθεοπεμφκ ηοπυκ μδοκδνέξ ζοκέπεζεξ βζα ημκ πθδεοζιυ  απυ ηζξ ζοβηνμφζεζξ 

ιέζα ζε ηαημζηδιέκδ πενζμπή. Ζαζ εκχ δεκ ηεθεζθυνδζε δ πνμζπάεεζά ημοξ, ζο-

κεθήθεδζακ ιε δζαηαβή ημο Ζμονημοθάημο απυ ηα ηάβιαηα αζθαθείαξ ηαζ ηναηή-

εδηακ2. 

 Ζθδνζημί, ηαηά ηδκ πανάδμζδ, εοθμβμφζακ ηα υπθα ηςκ ακηανηχκ πνζκ λε-

ηζκήζμοκ βζα ημκ απεθεοεενςηζηυ αβχκα3. Ππήνλακ υιςξ ηαζ ανηεημί πμο πνμπχ-

νδζακ αηυιδ πενζζζυηενμ ηαζ ζοκενβάζηδηακ ιε ηδκ Ώκηίζηαζδ. Ξ΄αοημφξ ακήηεζ 

μ Θευδςνμξ Μαπαβεςνβίμο, ηθδνζηυξ ηαζ ζζημνζμδίθδξ, ζοββναθέαξ πμθθχκ έν-

βςκ βζα ηδκ ζζημνία ηδξ πενζμπήξ ημο. Ήηακ δδιμηναηζηχκ πεπμζεήζεςκ ηαζ απυ 

ηα πνχηα άημια πμο πθδζίαζε ζημ Ώίβζμ μ ζιήκανπμξ  Α. Θίπμξ, υηακ απμθάζζζε 

κα μνβακχζεζ Ώκηίζηαζδ ζημκ ηαηαηηδηή4.  

 Ομ βεβμκυξ υηζ μ παπα-Θυδςνμξ είπε ζηεκέξ ζπέζεζξ ιε ηδκ Ώκηίζηαζδ α-

πμδεζηκφεηαζ ηζ απυ ηδκ πνυηαζδ ημο ανπζιακδνίηδ Ρνυκδ κα ακαθάαεζ ιαγί ιε 

ημκ ζενέα Ώκδνέα Μαπαδδιδηνίμο κα πείζμοκ ημοξ ακηάνηεξ κα αθήζμοκ εθεφεε-

                                           
1 Ηεφηςια, ζ. (π.π), 81-2. 
2 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 109-110. 
3 ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, Φ. 427, 26/2/38. 
4 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 52-3 - Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 66-7 
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νμοξ ημοξ αζπιάθςημοξ ηδξ Ζενπζκήξ, χζηε κα ιδκ οπάνλμοκ ακηίπμζκα απυ ημοξ 

Γενιακμφξ. Λ παπα-Θυδςνμξ, υιςξ, αζπαγυηακ ηζ αοηυξ ηδκ άπμρδ ηςκ ακηαν-

ηχκ κα ιδκ απεθεοεενςεμφκ μζ αζπιάθςημζ1.  

 Ώνβυηενα, θςημβναθία πμο ημκ απεζηυκζγε ιαγί ιε ακηάνηεξ ζηα Ζμοκζκά 

Ώζβίμο (ημ «ηυηηζκμ πςνζυ») ζηάεδηε αθμνιή κα ζοιπενζθδθεεί ζημκ ηαηάθμβμ 

ηςκ οπυ ζφθθδρδ Ώζβζςηχκ πμο ηαηάνηζζακ μζ Γενιακμί  ιε ηδκ αμήεεζα Βθθήκςκ 

ζοκενβαηχκ ημοξ. Ώκ ηαζ εζδμπμζήεδηε εβηαίνςξ, υπςξ ηαζ υθμζ υζμζ ζοιπενζθαι-

αάκμκηακ ζημκ ηαηάθμβμ, δεκ πνμζπάεδζε κα απμθφβεζ ηδκ ζφθθδρδ. Ώπυ ημοξ 

δζαηυζζμοξ ζοθθδθεέκηεξ ηδξ κφπηαξ εηείκδξ (19-2-44) επζθέπηδηακ ηνζάκηα βζα 

κα ιεηαθενεμφκ ζηζξ θοθαηέξ Ηοιπενμπμφθμο ηδξ Μάηναξ  ηαζ απ‘ αοημφξ μζ δε-

ηαεπηά εηηεθέζηδηακ ιαγί ιε άθθμοξ ςξ ακηίπμζκα βζα ηνεζξ Γενιακμφξ πμο ζημ-

ηχεδηακ ζε ζφβηνμοζδ ιε ακηάνηεξ. Λ παπα-Θυδςνμξ θαίκεηαζ κα βκχνζγε ηζ ημκ 

πενίιεκε, αθθά πανέιεζκε αηάναπμξ ςξ ημ ηέθμξ. Θάθζζηα, αοηυπηδξ ιάνηοναξ εί-

πε υηζ θίβμ πνζκ ηδκ εηηέθεζδ μ αλζςιαηζηυξ ημο απμζπάζιαημξ ημκ παναηαθμφζε 

ζοκεπχξ κα θφβεζ ηαζ κα ημκ ακηζηαηαζηήζεζ ιε άθθμκ ηαηάδζημ, αθθά αοηυξ αν-

κήεδηε ηαζ βφνζζε ζηδ εέζδ ημο ηναβμοδχκηαξ ημκ εεκζηυ φικμ . Ώθθμφ ακαθένε-

ηαζ υηζ ειρφπςκε ιέπνζ ηδκ ηεθεοηαία ζηζβιή ημοξ ζοβηναημφιεκμφξ ημο2.  

 Άθθμξ ηθδνζηυξ πμο πνμζπχνδζε ζημ ακηάνηζημ ήηακ μ Αδιήηνζμξ Ζαναέ-

θαξ, ηεθεζυθμζημξ Θεμθμβίαξ ηαζ δυηζιμξ ιμκαπυξ ηδξ Θμκήξ Θ. Ξπδθαίμο. Αζεηέ-

θεζε, ιάθζζηα, ζδιαζμθυνμξ ηδξ μιάδαξ ημο βενμ-Θίπμο. Ξε ζφβηνμοζδ ιένμοξ 

ηδξ μιάδαξ αοηήξ ιε Εηαθμφξ ζηδκ Ζένηεγδ, μ δυηζιμξ ιμκαπυξ ζοκεθήθεδ, φζηε-

να απυ ηαηάδμζδ, ιαγί ιε ημκ πςνμθφθαηα ΐ. Ζμνμαέζδ ηαζ ιεηαθένεδηακ ζηα 

Ζαθάανοηα, υπμο εηηεθέζηδηακ δδθχκμκηαξ πενήθακμζ πμο πέεαζκακ  ζακ Έθθδ-

κεξ3. Δ Γ.Ζςζηακημπμφθμο, εοιάηαζ ηδκ εηηέθεζδ ημοξ: «Ήηακ μζ πνχημζ κεηνμί, 

ημ πνχημ αίια πμο έπεζε απ΄ημοξ Εηαθμφξ ζηα Ζαθάανοηα. Οα πήνακ αοηά ηα 

δφμ παζδζά, ηα θένακε ηζ εηεί πμο είκαζ ηχνα ημ βοικάζζμ ήηακ βοικαζηήνζμ ηαζ 

είπαιε έκα ιαηνυζηεκμ ζηέβαζηνμ πμο ηάκαιε βοικαζηζηή ηα παζδάηζα. Ζζ εηεί ηα 

ζημηχζακε ηα παζδζά. Θάθζζηα, εέθακε κα ημοξ ηθείζμοκ ηα ιάηζα ηζ μ έκαξ ελ 

αοηχκ είπε: -Αε εα ιμο ηθείζεηε ηα ιάηζα. Θέθς κα ζαξ αθέπς πμο εα ιε ζημηχ-

κεηε. Ζαζ θχκαλε:-Γήης δ Βθθάδα». 

  Ώκαθένμκηαζ ηζ άθθμζ ηθδνζημί πμο εηηεθέζηδηακ απυ ημοξ Γενιακμφξ, βζα 

ηδκ ακηζζηαζζαηή ημοξ δνάζδ. Λ παπα-Ώνβφνδξ Ξμφηαξ απυ ηα Θαγέσηα, 85 εηχκ, 

ημκ μπμίμ, αθμφ ηηφπδζακ ακδθεχξ, ημκ εηηέθεζακ ιε λζθμθυβπδ ηαζ ημο έηαρακ 

                                           
1 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ. 227. 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 475-479 - Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 65- 67 – 
πεν. «Δ Ξπεδία ηδξ Ώζβζαθείαξ», ηεοπ. 18, ζ. 73-75 - Ώ. Ώκηςκυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 862. 
3 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 192-3. 
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ημ ζπίηζ. Λ παπα-Μακαβζχηδξ Ραναθαιπυπμοθμξ, απυ ηδκ πενζθένεζα Ζαθαανφ-

ηςκ, πμο εηηεθέζηδηε φζηενα απυ θνζπηά ααζακζζηήνζα. Ώπυ ηδκ ίδζα πενζμπή α-

καθένμκηαζ μζ εηηεθέζεζξ ηςκ ζενέςκ Ώκη. Ζμοηνμοιάκδ ηαζ Ώκδν. Ζασάθα1.  Ξημ-

οξ ιαπυιεκμοξ ηθδνζημφξ ακήηεζ ηαζ μ δζάημξ Ώνβφνδξ Ώκηςκυπμοθμξ, πνςημπυνμ 

ιέθμξ ημο ΒΗΏΞ πμο έθααε ιένμξ ζε πμθθέξ ιάπεξ2. 

Λ Ώ. Θμοββμθζάξ ημκίγεζ ηδκ πνμζθμνά ημο ηθήνμο ηδξ πενζμπήξ Ώζβζαθείαξ 

ηδκ Ώκηίζηαζδ. «Βιείξ ηυηε, πμο είπαιε ημ πνμκυιζμ ηζξ ζζημνζηέξ εηείκεξ ζηζβιέξ, 

είιαζηε ζε εέζδ κα δχζμοιε ιαεήιαηα ζε ηάπμζμοξ κευηενμοξ πμο οπμζηδνίγμοκ 

ημ ακηίεεημ». πςξ ακαθένεζ, εηηυξ απυ ημκ παπα-Θυδςνμ, πμθθμί ηθδνζημί ημο 

Ώζβίμο, ζδζαίηενα απυ ημκ ηαηχηενμ ηθήνμ , ζοιπαεμφζακ ηαζ εκίζποακ ημκ αβχκα 

ημο ΒΏΘ. Ώκάιεζά ημοξ μ παπα-Ρνήζημξ Νδβυπμοθμξ, ζενέαξ ηδξ ιδηνυπμθδξ ημο 

Ώζβίμο, πμο ιαγί ιε ημκ κεςηυνμ Γ. Ζςζηακηέθθμ είπακ δδιζμονβήζεζ δίηηομ πθδ-

νμθμνζχκ πνμξ ηδκ δβεζία ημο αμοκμφ. Βίπακ δζαζηεοάζεζ ηαηάθθδθα ημ παβηάνζ 

ηδξ εηηθδζίαξ βζα ημπμεέηδζδ πθδνμθμνζαημφ οθζημφ, πμο δζμπεηεουηακ ζημ αμ-

οκυ, εκχ πανάθθδθα πανείπακ άζοθμ ζημ καυ ζε ηοκδβδιέκμοξ παηνζχηεξ3.  

Λ ίδζμξ εοιάηαζ υηζ ζηδκ εηηθδζία ηςκ Ώβ. Ώκανβφνςκ μζ επίηνμπμζ ηαζ μ 

ζενέαξ ημοξ είπακ δχζεζ ηα ηθεζδζά ημο καμφ βζα ηζξ ακάβηεξ ημο αβχκα. «Ήιμοκα 

ηυηε βναιιαηέαξ ηδξ πυθεςξ ημο Ώζβίμο. Βηεί πδβαίκαιε ζακ πνμζηοκδηέξ, ακά-

ααιε ημ ηενάηζ ιαξ ηαζ ζογδημφζαιε εέιαηα ημο αβχκα, ηαεήιεκμζ ζηα ζηαζίδζα 

ηδξ εηηθδζίαξ». Λ Ρ. Νμφπαξ εοιάηαζ αηυια ημκ παπα-Ξπφνμ «μ μπμίμξ ήηακ ημ-

οιπμονάξ ηαζ βοκαζηάξ ηαζ μ μπμίμξ ήηακε πένα βζα πένα ακηανηυθζθμξ».  

 Άθθμζ ηθδνζημί πνμζέθενακ ημζκςκζηυ ένβμ ζηα πθαίζζα ηδξ Ώκηίζηαζδξ. 

Ξημ πςνζυ Θαιμοζζά Ώζβίμο επζηεθαθήξ ηδξ Βεκζηήξ Ώθθδθεββφδξ ήηακ μ παπα-

Αδιήηνδξ. Λ ιμκαπυξ ηαζ εεμθυβμξ ηαεδβδηήξ ζημ Ώ΄βοικάζζμ Ώζβίμο π. Βοζέαζμξ 

Ζδπμονβυξ έαθεπε ιε ζοιπάεεζα ηδκ Ώκηίζηαζδ ηαζ ημοξ ιαεδηέξ ημο πμο εκεν-

βμπμζμφκηακ ζ΄αοηή, εκχ πνυζθενε ηζ μ ίδζμξ ηζξ οπδνεζίεξ ημο ζηδκ Βεκζηή Ώθ-

θδθεββφδ4. Λ εεμθυβμξ ημο βοικαζίμο Ζαθαανφηςκ ανπζιακδνίηδξ Αςνυεεμξ Μα-

παδδιδηνίμο απυ ηδκ ιμκή Ώβίαξ Ηαφναξ, ηυθιδζε κα δζαιανηονδεεί ζημκ Εηαθυ 

δζμζηδηή βζα ηδκ ζφθθδρδ ηαζ ηαημπμίδζδ ενβαηχκ ηδξ ιμκήξ. Ομκ δζααεααίςζε, 

οπμβνάθμκηαξ ιε εοεφκδ ημο, υηζ δεκ είκαζ ηακέκαξ ημοξ επζη ίκδοκμξ ημιιμοκζζ-

ηήξ ηαζ έηζζ αθέεδηακ εθεφεενμζ. ΐμδεμφζε αηυιδ, ζοιπαναζηεηυιεκμξ ζημοξ 

θοθαηζζιέκμοξ ηςκ Ζαθαανφηςκ, ςξ ιέθμξ ηδξ ανιυδζαξ επζηνμπήξ5.  

                                           
1 Ώ. Ώκηςκυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 861. 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 192-3. 
3 Γναπηέξ ζδιεζχζεζξ Ώ. Θμοββμθζά - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 191-2. 
4 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.141, 192. Μενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ Β. 
Ζδπμονβυ ζημ δεφηενμ ιένμξ, ζηδκ εκυηδηα «Λζ Βηπαζδεοηζημί ζηδκ ηαημπή ηαζ ηδκ Ώκηίζηαζδ». 
5 Ρ. Φςηεζκυπμοθμξ, (2004), ζ. 54. 
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 Μμθθέξ ιμκέξ ηδξ ΏπαΎαξ, επίζδξ, ζηήνζλακ ιε ηάεε ηνυπμ ημκ ακηζζηαζζαηυ 

αβχκα. Δ ιμκή Λιπθμφ, έλς απυ ηδκ Μάηνα, ήηακ δ έδνα ημο δζμζηδηή ημο 12μο 

ζοκηάβιαημξ ζοκη/πδ ΐθ. Ώκδνζηυπμοθμο. Λζ Γενιακμί ηδκ εεςνμφζακ έκα απυ 

ημοξ ααζζημφξ πχνμοξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ ακηανηχκ ηαζ βζ αοηυ επζηέεδηακ ιε 

απμηέθεζια, ιεηά ηδκ μιχκοιδ ιάπδ, κα ηαηαζηναθμφκ ηα υπθα πμο είπακ απμ-

εδηεοηεί ζηδ ιμκή, δ μπμία επζπθέμκ θεδθαηήεδηε ηαζ πονπμθήεδηε (3-12-43)1. 

«Ξημπυξ ηςκ Γενιακχκ ήηακ κα ζημηχζμοκ ημοξ ακηάνηεξ. Αεκ ημοξ ανήηακ, ηά-

ρακ ημ ιμκαζηήνζ ηαζ πήνακ ηα πνάιαηα (ζακ ακηίπμζκα βζαηί ήηακ ηαηάθοια ηςκ 

ακηανηχκ). ζμζ ηαθυβενμζ ήηακε δοκαημί θφβακε», ιαξ θέεζ μ ιμκαπυξ Αακζήθ, μ 

μπμίμξ δζεοηνζκίγεζ υηζ μζ ακηάνηεξ είπακ ηαηαθάαεζ ιυκμζ ημοξ ημ ιμκαζηήνζ.   

 πςξ ιαξ ακαθένεζ μ Ώ. Θμοββμθζάξ, ζηήνζβια ζηδκ Ώκηίζηαζδ ζηάεδηακ 

ζδζαίηενα ηα ιμκαζηήνζα ηδξ Θδηνυπμθδξ Ζαθαανφηςκ ηαζ Ώζβζαθείαξ, ζηδκ πενζμ-

πή ηδξ μπμίαξ ακαπηφπεδηε πενζζζυηενμ ημ ακηάνηζημ. Ξηα ιμκαζηήνζα βίκμκηακ 

ζοκέδνζα ηςκ μνβακχζεςκ ηαζ ζοκακηήζεζξ ηςκ δβεζζχκ ημοξ. «Ζαζ ηα έλμδα 

πθδνςιέκα απ΄ηζξ ιμκέξ. Δ δε δεζηή ζηήνζλδ ήηακ ιεβάθδ»2.  

 Δ ζζημνζηή Θμκή Ώβίαξ Ηαφναξ ζηα Ζαθάανοηα πνυζθενε πμθθέξ οπδνεζίεξ 

ζηδκ Ώκηίζηαζδ ηαζ ζοπκά οπήνλε ηαηαθφβζμ ηςκ ακηανηχκ. Ραναηηδνζζηζηά α-

καθένμοιε υηζ ζ΄αοηήκ είπε ηαηαθφβεζ δ 3δ ιενανπία ηαζ ημ ανπδβείμ ημο δζμζηδ-

ηή ημο ΒΗΏΞ Α. Θίπμο. Βηεί έιεκε μ Α. Θίπμξ, υζμ ήηακ άννςζημξ, βζα κα ημκ πε-

νζπμζδεμφκ μζ ιμκαπμί. Ξε ακηίπμζκα μζ Γενιακμί, ιυθζξ ηεθείςζακ ιε ηδκ ηαηαζ-

ηνμθή ηςκ Ζαθαανφηςκ, πήβακ ζηδ ιμκή ηαζ, αθμφ ζηυηςζακ ημοξ ηέζζενεζξ ιμ-

καπμφξ ηαζ έκακ θασηυ πμο ανήηακ, ηδκ θεδθάηδζακ ηαζ ηδκ πονπυθδζακ. Θάθζζ-

ηα, απυ ηδ θςηζά ηαηαζηνάθδηε δ αζαθζμεήηδ ιε πμθφηζια αζαθία ηαζ πεζνυβναθα 

απυ ημκ 16μ αζχκα3. Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο ακαθένεζ ζπεηζηά: «Ζαζ ημ Θ. Ξπήθαζμ, 

αθθά ηαζ δ Ώβ. Ηαφνα ήηακ ημ απμημφιπζ ηδξ Ώκηίζηαζδξ. Ώπυ ηεζ παίνκακ ρςιί, 

εηεί ζηεηυζακηε, εηεί ηνοαυζακηε. Βίπε ιέζα ημ ιμκαζηήνζ πμθθέξ ηνορχκεξ. ΐμ-

δεμφζακε πάνα πμθφ. Οα ιμκαζηήνζα ηαζ ηα δφμ, υπςξ αμήεδζακ ημ ΄21, αμήεδ-

ζακ ηαζ ηδκ Ώκηίζηαζδ. Ζζ έανζζηε ηακείξ ζημ ιμκαζηήνζ αοηυ, έανζζηε ηαζ ιζα 

πανδβμνζά, υπςξ ανήηαιε ηζ ειείξ ιεηά  (ημ μθμηαφηςια), πανυθμ πμφηακ ηαηεζ-

ηναιιέκμ, βζαηί ημ ηαηέζηνερακ, ηυηαρακ μζ Γενιακανάδεξ». Θεηαπμθειζηά, ημ 

ιμκαζηήνζ ηζιήεδηε απυ ημκ βεκζηυ δζμζηδηή ημο ζηναημφ ηςκ ΔΜΏ, επεζδή αμή-

εδζε Ώιενζηακμφξ ζηναηζχηεξ ηαζ καφηεξ κα δναπεηεφζμοκ ή κα απμθφβμοκ ηδ 

ζφθθδρδ4.   

                                           
1 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ.294-297 – Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 345. 
2 Γναπηέξ ζδιεζχζεζξ Ώ. Θμοββμθζά. 
3 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 263, 349, 354, 427 – Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 82-3. 
4 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 399. 
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Ομ ηαεμθζηυ ηδξ Θμκήξ Ώβίαξ Ηαφναξ  

 Δ επίζδξ ζζημνζηή ιμκή ημο Θεβάθμο Ξπδθαίμο  εεςνμφκηακ απυ ημοξ Γεν-

ιακμφξ ηαηαθφβζμ ηδξ αββθζηήξ ηαζ αιενζηακζηήξ απμζημθήξ αθθά ηαζ ηςκ ακηαν-

ηχκ. Ώοηυ ημοθάπζζημκ ζζπονίζηδηακ υηακ, ηαηά ηδκ «επζπείνδζδ Ζαθάανοηα» , 

πήβακ ιε ηαηέξ δζαεέζεζξ ζημ ιμκαζηήνζ. Λζ ιμκαπμί ανκήεδηακ ηζξ ηαηδβμνίεξ 

ηαζ παναδέπηδηακ ιυκμ υηζ έκαξ ιμκαπυξ, μ Βοβέκζμξ, είπε θφβεζ ακηάνηδξ. Ώοηυ, 

αέααζα, δεκ ημοξ ειπυδζζε κα ζημηχζμοκ υθμοξ ημοξ ιμκαπμφξ ηαζ ημοξ θασημφξ 

πμο ανήηακ ζημ ιμκαζηήνζ, κα ημ θεδθαηήζμοκ ηαζ κα ημ πονπμθήζμοκ, ηαηά ηδ 

βκςζηή ημοξ ζοκήεεζα1. Λ Ρ. Νμφπαξ επζαεααζχκεζ ηδ ζπέζδ ημο ιμκαζηδνζμφ ιε 

ηδκ αββθζηή απμζημθή: «Λζ Γενιακμί πέηαλακ ημοξ ηαθυβενμοξ ζημ Θ. Ξπήθαζμ 

ηάης απ΄ημ αάναενμ, βζαηί θεζημονβμφζε εηεί πένα (ιέζα ζημ ιμκαζηήνζ) εββθέ-

γζημξ αζφνιαημξ. Ζαζ ιάθζζηα, μ αζφνιαημξ ήηακε ιέζα ζ΄έκα αανέθζ, ηενάζηζμ 

αανέθζ. Βηεί έιπαζκε ιέζα μ πεζνζζηήξ ηαζ έδζκε ζήιαηα».  

 Δ ιμκή Θεβάθμο Ξπδθαίμο  

                                           
1 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 235-6. 
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 Δ ιμκή Οαλζανπχκ ζημ Ώίβζμ οπήνλε ηνμθμδυηδξ ηςκ ακηανηχκ ηδξ πενζμ-

πήξ1. Ώκάιεζα ζημοξ εζημζζέκα ακηάνηεξ ηδξ μιάδαξ ημο Θίπμο πμο αβήηακ πνχ-

ημζ ζημ αμοκυ ήηακ μ ιμκαπυξ ηδξ ιμκήξ ηαζ δζάημξ Ώνβφνδξ Ώκηςκυπμοθμξ. Γε-

κζηυηενα, ζηζξ ιμκέξ Οαλζανπχκ ηαζ Θ.Ξπδθαίμο μζ πενζζζυηενμζ ιμκαπμί οπμζηή-

νζγακ ηδκ Ώκηίζηαζδ ηαζ πανείπακ ηνυθζια ηαζ άθθα είδδ ζημοξ ακηάνηεξ2. Ζαζ άθ-

θα ιμκαζηήνζα ζε μνεζκέξ πενζμπέξ ηδξ ΏπαΎαξ οπήνλακ ηυπμζ ζοκάκηδζδξ ηαζ 

δνάζδξ ηςκ ακηανηχκ, υπςξ δ ιμκή Θαηεθθανζάξ 3. 

Δ ιμκή Οαλζανπχκ Ώζβίμο 

  Ώιθζθεβυιεκδ ιμνθή απμηεθεί μ ιδηνμπμθίηδξ Ώζβζαθείαξ Θευηθδημξ, μ μ-

πμίμξ, ανπζηά ημοθάπζζημκ, ήηακ θίθμξ ημο ακηζζηαζζαημφ ηζκήιαημξ ηαζ ζδζαίηενα 

ημο Θίπμο. Ώοηυκ επζζηέθεδηε, ενπυιεκμξ απυ ηδκ Βφαμζα ζημ Ώίβζμ, μ ζοκη/πδξ 

ημο ΒΗΏΞ Ζάζζακδνμξ ηαζ ζογήηδζακ βζα ημκ ημιιμοκζζιυ ηαζ ημκ πνζζηζακζζιυ. 

Ξοιθχκδζακ κα θνμκηίζεζ δ Ώκηίζηαζδ βζα ηα μζημκμιζηά ηδξ εηηθδζίαξ πμο θυβς 

ημο πμθέιμο είπακ πενζμνζζηεί, εκχ μ Ζάζζακδνμξ απέζπαζε ηζξ εοθμβίεξ ημο Θε-

υηθδημο βζα ημκ αβχκα4.  

Ώπυ ηδκ ανπή ηδξ ηαημπήξ ζπεηίζηδηε ιε πνυζςπα πμο έδεζλακ ακηζζηαζ ζ-

αηή δνάζδ. Θενζικμφζε βζα ημκ πθδεοζιυ αμδεχκηαξ ζηδκ μνβάκςζδ ζοζζζηίςκ 

ηαζ ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηνμθίιςκ ηαζ πνδιάηςκ βζα ηδκ εκίζποζδ Βθθήκςκ μιήνςκ 

ηςκ Εηαθχκ. ηακ ιπήηακ μζ Εηαθμί ζημ Ώίβζμ, ηθήεδηε απυ ηδκ Εηαθζηή δζμίηδζδ 

ιαγί ιε ημκ ηυηε δήιανπμ Ξηαονμοθυπμοθμ (πμο ανβυηενα παναζηήεδηε) ηαζ άθ-

θεξ πνμζςπζηυηδηεξ ηδξ πυθδξ βζα κα ζοζηήζμοκ ζημοξ ηαναλίεξ κα απμθφβμοκ 

εκένβεζεξ άζημπεξ, χζηε κα ιδκ βίκμοκ ακηίπμζκα. Ώοημί ή απέθοβακ κα πεζεαν-

πήζμοκ ή έδςζακ ηάπμζεξ πθζανέξ ζοζηάζεζξ, βζα ηοπζημφξ θυβμοξ . Ζαζ άθθμηε μζ 

Εηαθμί πνμζπάεδζακ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ημκ ιδηνμπμθίηδ ζακ ιεζμθααδηή ζημ-

                                           
1 Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 511. 
2 Γναπηέξ ζδιεζχζεζξ Ώ. Θμοββμθζά. 
3 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 82. 
4 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 276. 
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οξ ακηάνηεξ, χζηε κα ημοξ πείζεζ κα αθμπθζζημφκ βζα κα ιδκ ηαηαζηναθμφκ ημ 

Ώίβζμ ηαζ δ πενζμπή ηςκ Ζαθαανφηςκ1. 

Ραναηηδνζζηζηυξ ημο θνμκήιαημξ ημο ζενάνπδ είκαζ μ πφνζκμξ θυβμξ πμο 

εηθχκδζε ζηδ Θδηνυπμθδ Ώζβίμο ζηζξ 25-3-43, ιε αθμνιή ηδκ εεκζηή βζμνηή. 

Ήηακ έκαξ θυβμξ πμο, ηαηά βεκζηή μιμθμβία, πνμηάθεζε ζοβηίκδζδ ζημ εηηθδζί-

αζια ηαζ έβζκε αζηία κα ηθδεεί βζα απμθμβία απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ . Ζναηήεδηε βζα 

θίβμ ηαζ αθέεδηε εθεφεενμξ, αθμφ ημο έβζκακ ζοζηάζεζξ2.  

 

Λ Θδηνμπμθίηδξ Ώζβζαθείαξ ηαζ ηαημπζκυξ Ώνπζεπίζημπμξ Θευηθδημξ  

ιςξ, άθθεξ πδβέξ ημο ηαηαθμβίγμοκ αθθαβή ζηάζδξ, αθμφ δεκ ανκήεδηε 

κα πνςημζηαηήζεζ ιαγί ιε άθθμοξ θμνείξ ζε οπμδεζβιέκδ απυ ημκ Εηαθυ ζηναηδβυ 

Μαθκμφηζ πνυηαζδ πνμξ ημκ ανπδβυ ακηανηχκ Θίπμ βζα ζοκεδημθυβδζδ ηαζ απυ-

ζονζδ απυ ημκ αβχκα ιε δζάθμνα ακηαθθάβιαηα . Θάθζζηα, ακαθένεηαζ υηζ δ 

πνμζθοβή ηςκ Εηαθχκ βζα ιεζμθάαδζδ  ζημκ Θευηθδημ (μ μπμίμξ ήηακ πνμζςπζ-

ηυξ θίθμξ ημο Θίπμο) έβζκε φζηενα απυ οπυδεζλδ ημο Άββθμο επζηεθαθήξ ημο ΞΘΏ 

Ξηήαεκξ3. Λ ίδζμξ μ Θίπμξ ακαθένεζ ημ βεβμκυξ πςνίξ κα ημ ζπμθζάζεζ. Θεςνείηαζ 

υηζ μ πνζκ θθμβενυξ ζενάνπδξ άθθαλε ζηάζδ  υηακ ημκ ηάθεζακ ζηδκ ηαναιπζκζενί-

α, θμαμφιεκμξ ηζξ επζπηχζεζξ απυ ηδκ παηνζςηζηή μιζθία ημο4. Θεηνζμπαεέζηενμζ 

ενεοκδηέξ εεςνμφκ πζεακυηενμ πςξ μ ανπζενέαξ απθχξ ιεηέθενε ημ ιήκοια πς-

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 187, 340, 345, 341. 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 187-8.  
3 Οδκ ίδζα πνυηαζδ είπακ απμννίρεζ πνμδβμοιέκςξ άθθα ζδιακηζηά πνυζςπα ημο Ώζβίμο ηαζ απέθοβε 

κα πναβιαημπμζήζεζ (ιε πνμζςπζηυ ημο ηίκδοκμ) ηαζ μ άκηναξ ηδξ αδεθθήξ ημο Θίπμο, πμο είπε ζοθ-

θδθεεί απυ ημοξ Εηαθμφξ βζ αοηυ ημ ζημπυ. Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.340-1. 
4 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.187-190 – Α. Θίπμξ, πεν. «Βεκζηή Ώκηίζηα-

ζδ»,(1964), η. 7, ζ. 721 – Α. Ζακεθθυπμοθμξ, εθ. «Βαδμιάδα ηςκ Ζαθαανφηςκ», 8-12-2000. 
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νίξ κα ζοβηαηαηίεεηαζ ζημ πενζεπυιεκυ ημο, αθθά  ιέζα ζημ βεκζηυηενμ ηθίια πμο 

επζηναημφζε ημ βεβμκυξ παναηηδνίζηδηε ανκδηζηά απυ ημοξ ακηάνηεξ1.  

 

Δ δδιμζζεοιέκδ απ΄ημ ΒΏΘ απάκηδζδ ημο Α. Θίπμο ζηδκ πνυζηθδζδ ημο ιδηνμπμθίηδ 

Θευηθδημο κα απμζονεεί απυ ημ ακηάνηζημ. (Ώπυ ημ πνμζςπζηυ ανπείμ ημο Μ. Νμδάηδ) 

Ξηδκ αθθαβή ηδξ ζηάζδξ ημο ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ οπμδείλεζξ ηςκ Άββθςκ 

Ξηήαεκξ ηαζ Άκημκο μθείθεηαζ, ηαηά ηζξ ίδζεξ πδβέξ, ηαζ ημ  υηζ δεκ ακέθααε μ ίδζμξ 

ηδκ ιεζμθάαδζδ βζα ηδκ ηφπδ ηςκ Γενιακχκ αζπιαθχηςκ απυ ηδ ιάπδ Ζενπζκήξ 

αθθά ηζξ ακέεεζε ζημκ ανπζιακδνίηδ Ζ.Ρνυκδ, πανά ηζξ επίιμκεξ παναηθήζεζξ υ-

θςκ ηςκ ιεθχκ ηδξ επζηνμπήξ κα αζηήζεζ ηδκ πνμζςπζηή ημο επζννμή ζημ  Θίπμ, 

πμο ημκ βκχνζγε ηαθά. Ζαζ υηακ αηυια μ ανπζιακδνίηδξ Ρνυκδξ , ηαηαθαααίκμκηαξ 

υηζ δεκ ιπμνμφζε κα πεηφπεζ δ δζαιεζμθάαδζή ημο ζημοξ ακηάνηεξ , παναζηήεδηε 

ηςκ πνμζπαεεζχκ ημο ηαζ εενιμπαναηάθεζε ημκ Θευηθδημ κα πνδζζιμπμζήζεζ ηδκ 

επζννμή πμο δζέεεηε ζημ ΒΏΘ, εηείκμξ ηαζ πάθζ ανκήεδηε. Ώκ ηαζ ηάπμζμζ απμδί-

δμοκ ηδ ζηάζδ ημο αοηή ζε δεζθία, ζφιθςκα ιε άθθεξ πδβέξ, μ ζενάνπδξ δεκ δζα-

ηδνμφζε ζηεκέξ επαθέξ ιε ημ ΒΏΘ απυ ηυηε πμο απέζηεζθε ζημ Θίπμ ηδκ επζζημθή 

ημο Μαθκμφηζ, βζαηί μζ ακηάνηεξ εεςνμφζακ ηδκ πνάλδ ημο αοηή δμζζθμβζζιυ2. 

Ηίβμ ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ Ζαθαανφηςκ , μ Θευηθδημξ, φζηενα απυ πζέζεζξ 

ηςκ Γενιακχκ, απεοεφκεδηε ιε εβηφηθζυ ημο πνμξ ημοξ Ώζβζχηεξ ηαζ ιε επζζημθή 

                                           
1 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 187. 
2 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 289, 292 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 187. 
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ημο πνμξ ημοξ ακηάνηεξ, ηάκμκηαξ έηηθδζδ κα ιδκ δμεεί αθμνιή ζημοξ ηαηαηηδ-

ηέξ κα ηάρμοκ ημ Ώίβζμ. Λζ εκένβεζέξ ημο οπαβμνεφηδηακ απυ ημκ Γενιακυ θνμφ-

νανπμ, πμο θμαυηακ επίεεζδ ηςκ ακηανηχκ  ζηδκ πυθδ ηαζ βζ αοηυ είπε απεζθήζεζ 

υηζ εα έπεζ ηδκ ηφπδ ηςκ Ζαθαανφηςκ1. 

 Ώνκδηζηή ηαζ παεδηζηή παναηηδνίγεηαζ δ ζηάζδ πμο ηνάηδζε μ ιδηνμπμθ ί-

ηδξ ηαζ ηαηά ηδ ζφθθδρδ ηαζ εηηέθεζδ 17 Ώζβζςηχκ ημ Φεανμοάνζμ ημο ΄44. Ώο-

ημί εηηεθέζηδηακ ιαγί ιε Μαηνζκμφξ ςξ ακηίπμζκα βζα ημ θυκμ ην ζχκ Γενιακχκ 

απυ ακηάνηεξ, αθθά μ ιδηνμπμθίηδξ ηαηδβμνείηαζ υηζ δεκ ακέθααε ηαιία πνςημ-

αμοθία βζα ηδκ απεθεοεένςζή ημοξ. Ώπυ ηδκ άθθδ πθεονά πνμαάθθεηαζ ςξ αζηζμ-

θμβία υηζ είπε ελακηθήζεζ έκα ιήκα πνζκ ηδκ επζννμή ημο ζημοξ Γενιακμφξ βζα κα 

απμθεοπεεί δ πονπυθδζδ ηδξ πυθδξ ηαζ δ εηηέθεζδ ημο ακδνζημφ πθδεοζιμφ 2.   

  Γεκζηυηενα, εεςνείηαζ υηζ μ Θευηθδημξ οπήνλε ζοκενβάηδξ ηςκ ακηανηχκ 

αθθά ηναηχκηαξ δζθμνμφιεκδ ζηάζδ. Αεκ πανααθέπεηαζ, επίζδξ, υηζ μζ Γενιακμί 

ημκ οπμρζάγμκηακ ηαζ βζ αοηυ ηθήεδηε δφμ θμνέξ κα δχζεζ ελδβήζεζξ βζα ηδ ζηά-

ζδ ημο, ηναημφιεκμξ ιάθζζηα βζα ηάπμζεξ ιένεξ . Δ αιθζθεβυιεκδ εκηφπςζδ πμο 

δδιζμονβμφζε ιε ηζξ εκένβεζέξ ημο πνέπεζ κα μθείθεηαζ αθεκυξ ζηδκ ζδζμζοβηνα-

ζία ημο ηαζ αθεηένμο ζημ δφζημθμ νυθμ πμο έπνεπε κα παίλεζ , ελζζμννμπχκηαξ 

ηζξ ακηίπαθεξ δοκάιεζξ βζα κα ιδκ οπάνλμοκ ακηίπμζκα ζημ πμίικζυ ημο. Ζάπμζμζ 

οπμζηδνίγμοκ υηζ ήηακ πνάηημναξ ηδξ Intelligence Service, πςνίξ, ςζηυζμ, αοηυ 

κα έπεζ απμδεζπηεί3.    

 Ζαζ μζ ιανηονίεξ Ώζβζςηχκ δζπάγμκηαζ ζπεηζηά ιε ηδκ πνμζςπζηυηδηα ηαζ ηα 

ηίκδηνα ηςκ εκενβεζχκ ημο Θευηθδημο. Λ Ώ. Θμοββμθζάξ δζζηάγεζ κα ημκ απμδεπ-

εεί: «Βιέκα δεκ ιμο άνεζε». ζμ βζα ημ εάννμξ ημο κα εηθςκήζεζ ημκ παηνζςηζ-

ηυ θυβμ ζηζξ 25-3-43, ιαξ θέεζ: «Θπμνεί κα ημ πίζηεοε ηυηε. Βεκζηή βζμνηή ήηακε. 

Ζάεε Έθθδκαξ…». Ώιθζζαδηεί αηυια ηαζ ηδ ζμαανυηδηα ηςκ ακηζδνάζεςκ ηςκ 

ηαηαηηδηχκ ζηζξ ηζκήζεζξ ημο αοηέξ. 

 Βκηεθχξ ακηίεεηδ άπμρδ οπμζηδνίγεζ μ Ρ. Νμφπαξ. «Ονμιενυξ. Ομκ ηάθεζε 

μ Μαθκμφηζ, μ δζμζηδηήξ ηςκ ζηαθζηχκ δοκάιεςκ Μεθμπμκκήζμο ιε ηέκηνμ ημ Κο-

θυηαζηνμ, ημκ ηάθεζακ εηεζπένα, ημο ηάκακε παναηδνήζεζξ  ηθπ. Φοζζηά δεκ ημκ 

ζοκέθααακ». Γζα ηζξ ηαηδβμνίεξ πμο ημο απμδίδμκηαζ υηζ άθθαλε ζηάζδ ιαξ θέεζ: 

«Λ δζάημξ ημο ήηακ, ιεκ, έκα ηαεανιαηίδζμ. Ξοκενβαγυηακ ιε ημοξ Γενιακμφξ . 

Ώπμδείπηδηε υηζ μ Θευηθδημξ ήηακ ιέθμξ ηδξ Intelligence Service. Ομ λένς. Δ εέ-

ζδ ιμο ζημ ακηάνηζημ ήηακ μ απμηνοπημβνάθμξ ημο ηθζιαηίμο ημο Γεκζημφ Ξηνα-

ηδβείμο ημο ΒΗΏΞ- Άνδξ ΐεθμοπζχηδξ. Αδθαδή, πενκάβακε απυ ηα πένζα ιμο πάνα 

                                           
1 Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 47-48 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 190. 
2 πεν. «Ξπεδία ηδξ Ώζβζαθείαξ», ηεοπ. 18, ζ. 73. 
3 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 191. 
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πμθθά πνάβιαηα πμο ενπυζακηε ιε ημκ αζφνιαημ». Ξηδ ζοκέπεζα ιαξ δίκεζ ηδκ 

δζηή ημο ενιδκεία βζα ημ πχξ πνέηορακ μζ ηαηδβμνίεξ: «Ξοκενβάηδξ ηςκ Γενια-

κχκ, υπζ. Λ Θευηθδημξ είπε ηδνήζεζ ιζα ζηάζδ ηφηκεζα, δδθαδή ιζα αάνδβε 

ιπνμζηά ηαζ δφμ εαάνδβε πίζς. Αζπθςιαηζηή ζηάζδ. Λ Οέκεν, μ μπμίμξ ήηακε α-

πυθμζημξ ηδξ Θεμθμβζηήξ ζπμθήξ ηδξ ΐζέκκδξ, είπε ζοκέπεζα ζοκάθεζα, επζζηεπηυ-

ηακε ηδκ επζζημπή ηαζ ζμφπα ιμφπεξ ηαζ ηέημζα. Ζαζ ίζςξ αοηυ απμηεθμφζε αίηζμ 

οπμρίαξ υηζ μ Θευηθδημξ ήηακ ιε ημοξ Γενιακμφξ». Ζαζ ηαηαθήβεζ: «Λ Θευηθδημξ 

ήηακ δεδδθςιέκμξ Εκηεθζκγεκζεναίηδξ. Γζ αοηυ ηαηυπζκ, ιεηά ηδκ ηαημπή , απυ 

ιδηνμπμθίηδξ Ζαθαανφηςκ ηαζ Ώζβζαθείαξ έβζκε ιδηνμπμθίηδξ Μαηνχκ ηαζ αιέζςξ 

ιεηά ανπζεπίζημπμξ. Βίκαζ αθήεεζα υηζ ζημ εκενβδηζηυ ημο έπεζ μ Θευηθδημξ ημφ-

ημ: βζα ημοξ πμθζηζημφξ ηναημφιεκμοξ  οπέβναρε ηδ δζαηήνολδ ηδξ απεθεοεένς-

ζήξ ημοξ. Ξακ ανπζεπίζημπμξ. Θεβάθδ δμοθεζά».    

 

ζη. Αζηπλνκηθνί 

Ώκ ηαζ ηα επαββεθιαηζηά ηαεήημκηα ηςκ αζηοκμιζηχκ δεκ επέηνεπακ ζο-

κενβαζία ιε ηδκ Ώκηίζηαζδ, οπήνλακ αζηοκμιζημί πμο, παναηζκδιέκμζ απυ παην ζ-

ςηζζιυ, λεπέναζακ πενζμνζζιμφξ ηαζ ακαζημθέξ ηαζ αμήεδζακ ημκ ακηζζηαζζαηυ 

αβχκα. Αεκ ήηακ αέααζα υθμζ οπένιαπμζ ηδξ Ώκηίζηαζδξ. Ώνηεημί ζοιπμνεφηδηακ 

ιε ηζξ ανπέξ ηαημπήξ, εκχ άθθμζ πανέιεζκακ μοδέηενμζ,  εηηεθχκηαξ απθά ηα οπδ-

νεζζαηά ημοξ ηαεήημκηα ηαζ απμζζςπχκηαξ ηα υπμζα ζοκαζζεήιαηά ημοξ. Γεκζηυ-

ηενα επζηναηεί δ εκηφπςζδ υηζ δ πθεζμκυηδηα ηςκ ακδνχκ ηδξ Ώζηοκμιίαξ πυθε-

ςκ δεκ ζοκενβάζηδηε ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ζηάζδ πμο ηνάηδ-

ζε δ Ώζθάθεζα1.       

Ξημκ ηαηάθμβμ ηςκ αζηοκμιζηχκ πμο αμήεδζακ ημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα 

ζηδκ ΏπαΎα ακήηεζ μ πςνμθφθαηαξ Θαγέσηςκ Ζςκζηακηίκμξ Ηοημηάπδξ. Θε ημκ 

ζοκάδεθθυ ημο ΐαζίθδ Ζμνμαέζδ αμήεδζακ ηδκ ακηάνηζηδ μιάδα ηδξ πενζμπήξ κα 

αθμπθίζεζ ημκ ζηαειυ ηδξ πςνμθοθαηήξ. Ομκ Ηοημηάπδ πθδζίαζακ ιε πνμθοθά-

λεζξ μζ ακηάνηεξ ηαζ ημκ έπεζζακ κα ζοκενβαζηεί ιαγί ημοξ, χζηε κα ημοξ ιεηαθέ-

νεζ ημ ηθίια ζημ ζχια ηαζ ηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ ζοκαδέθθςκ ημο. Λζ πενζζζυηενμζ 

απυ αοημφξ, υπςξ ακαθένμοκ θζθμεαιζηέξ πδβέξ, θυβς ηδξ ακάπηολδξ ηδξ Ώκηίζ-

ηαζδξ ηαζ ημο εκεμοζζαζιμφ ημο πθδεοζιμφ, ηδνμφζακ μοδέηενδ ζηάζδ. Θυκμ μζ 

πνμακαθενεέκηεξ δφμ απυ ημοξ εζημζζπέκηε πςνμθφθαηεξ ημο ζηαειμφ Θαγέσηςκ 

πνμζπχνδζακ ηεθζηά ζημοξ ακηάνηεξ ιεηά ηδκ δζάθοζδ ηδξ πςνμθοθαηήξ ηδξ ης-

ιυπμθδξ. Λ Ζμνμαέζδξ ιάθζζηα ζοκεθήθεδ απυ ημοξ Εηαθμφξ, ιεηά απυ ζοιπθμηή 

                                           
1 ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, Φ. 427/26-2-38. 
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ηςκ ακηανηχκ ζηδκ Ζένηεγδ ηαζ εηηεθέζηδηε ζηα Ζαθάανοηα1.   

Ξδιακηζηή ήηακ ηαζ δ αμήεεζα πμο πνμζέθενακ ζηδκ ηάθορδ ακηζζηαζζα-

ηχκ μ δζμζηδηήξ ημο Ώ΄αζηοκμιζημφ ηιήιαημξ  Μαηνχκ, Θςιάξ αννάξ, ιαγί ιε 

άθθμοξ 3-4 οθζζηάιεκμφξ ημο. ηακ μζ Γενιακμί πνμζπάεδζακ κα ζοθθάαμοκ 

ζαιπμηέν πμο ακαηίκαλακ πθμία ημοξ ζημ θζιάκζ ηδξ Μάηναξ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ  

ενεοκμφζακ βηνειζζιέκμ απυ έηνδλδ αυιααξ  ηηήνζμ, μζ αζηοκμιζημί εκήνβδζακ 

αζηναπζαία χζηε κα παεεί ηάεε εκμπμπμζδηζηυ ζημζπείμ απυ ημ ζπίηζ πμο βηνει ίζ-

ηδηε ηαζ πνδζζιμπμζμφκηακ ςξ ηνφπηδ αμιαχκ. Ζαηυνεςζακ ηαζ πήνακ  ιπνμζηά 

απυ ηα ιάηζα ηςκ Γενιακχκ ηζξ ζηεπαζιέκεξ απυ ηα ενείπζα «πεθχκεξ»  (ιαβκδηζ-

ηέξ ςνμθμβζαηέξ αυιαεξ) ηαζ, υηακ ανβυηενα έθοβακ βζα θίβμ μζ Γενιακμί, μζ αζ-

ηοκμιζημί, έπμκηαξ εζδμπμζδεεί απυ ηδκ ακηίζηαζδ βζα ημ πμο ανίζημκηακ μζ αυι-

αεξ, ηζξ πήνακ ηαζ ηζξ απμιάηνοκακ απυ ημ πχνμ. Έηζζ , υηακ μζ Γενιακμί έζηαρακ 

ςξ ηα εειέθζα ημ ηηήνζμ, δεκ ανήηακ ηίπμηα. Ξηζξ ακαηνίζεζξ, πμο αημθμφεδζακ 

αιέζςξ ιεηά, έθααακ ιένμξ μζ ίδζμζ πανζζηάκμκηαξ ημοξ αοζηδνμφξ βζα κα βίκμοκ 

πενζζζυηενμ πζζηεοημί2. 

Λ Ρ.Νμφπαξ ιαξ ακαθένεζ ακάθμβεξ πενζπηχζεζξ αζηοκμιζηχκ πμο αμήεδ-

ζακ ηαηαδζςηυιεκμοξ παηνζχηεξ  ζημ Ώίβζμ: «Λ Μαηάηδξ, μ μπμίμξ ήηακ μ αζηοκυ-

ιμξ εα θέβαιε. Ζνδηζηυξ, θζθεθεφεενμξ, αλζμπνεπήξ, παηνζχηδξ. Θα ζμφθεβε, πα-

ναδείβιαημξ πάνζκ:- Ξήης θεφβα, βζαηί μζ Εηαθμί λένμοκε, έπμοκε ζημζπεία. Ώπυ 

ηεζ, ζήης, θεφβα. Λ αδεθθυξ ιζαξ θίθδξ ιμο ηαζ βεζηυκζζζαξ, μ μπμίμξ ήηακ αε-

νμπυνμξ, ακζρζυξ ημο Θίπμο, ήηακε ηαηαδμιέκμξ ζημοξ Γενιακμφξ. Ζαζ απυ ιέζα 

απυ ηδκ αζηοκμιία ένπεηαζ είδδζδ ζ΄αοηυκ υηζ θεφβα, βζαηί εα ζε πζάζμοκε· λέ-

νμοκε πμο ηνφαεζαζ, λένμοκε πμο είζαζ. Λ Μαηάηδξ ηαηυπζκ (ιεηά ηδκ απεθεοεέ-

νςζδ) ηζ πέναζε; Οςκ παεχκ ημο ημκ ηάναπμ…». Ζαζ ηαηαθήβεζ: «Βηηυξ απυ δομ-

ηνεζξ ηαεανιαηζηέξ εηδδθχζεζξ ιπαζηζκχκ, υπςξ ημοξ θέβαιε ηυηε ημοξ πςνμθφ-

θαηεξ, ήηακε άθθμζ μζ μπμίμζ δζαπκέμκηακ ημοθάπζζημκ απυ παηνζςηζηυ πκεφια ή 

ηζ απυ ηνάηα πίζς πζζζκή, βζαηί δεκ λένεζξ ηζ βίκεηαζ».   

Ππήνπακ, αέααζα, ηαζ αζηοκμιζημί πμο δεκ εηδδθχκμκηακ ιεκ ακμζπηά αθθά 

εκδζαθένμκηακ βζα ηδκ πμνεία ηδξ Ώκηίζηαζδξ ηαζ επζγδημφζακ ηδκ απεθεοεένςζδ 

ηδξ παηνίδαξ ημοξ. Λ ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμξ εοιάηαζ ηδκ πενίπηςζδ θίθμο ημο 

παηένα ημο, αζηοθφθαηα εκ εκενβεία, πμο ενπυηακ ζημ ζπίηζ ημοξ ηνοθά βζα κα 

αημφζεζ εζδήζεζξ απ΄ημ ναδζυθςκμ ημο BBC. H E. Οζμφηδ ιαξ δζδβείηαζ υηζ, υηακ 

ζοκέθααακ ημοξ βμκείξ ηαζ ημοξ άννεκεξ αδεθθμφξ ηδξ μζημβεκείαξ επεζδή μ θο-

θαηζζιέκμξ αδεθθυξ ηδξ είπε δναπεηεφζεζ, μζ αζηοκμιζημί ηδξ Ώζθάθεζαξ είπακ 

                                           
1 Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 94-5, 192 - Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ.79-80, 85 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η. Νμ-
φπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 192-3. 
2 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 89-90. 
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ζημκ έκα αδεθθυ ηδξ: «Έθα, Γζχνβδ, ηαθφηενα ζε ιαξ (κα ιδκ ημκ πάκε δδθαδή 

ζηδ πςνμθοθαηή), κ΄αημφιε ηαζ εζδήζεζξ ημ ανάδο, κα ιαεαίκμοιε ηαζ ηζ βζκυ-

ιαζηε». Ζαζ ηαηαθήβεζ: «Λζ αζηοκμιζημί ηδκ επμπή εηείκδ (ακηίεεηα, δδθαδή, απυ 

ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ) ήηακ ηαθμί». Λ ΐ. Θακευπμοθμξ εηθνάγεζ ιζα πζμ ιεηνζ-

μπαεή ηνίζδ βζα ηδ ζηάζδ ηςκ αζηοκμιζηχκ: «Βλανηάηαζ. Θπμνεί  κα οπήνπακ ηαζ 

πνμδυηεξ. Αε κμιίγς κάηακ πμθθμί. Λζ πενζζζυηενμζ ήηακ ακαβηαζιέκμζ κα ηάκμοκ 

ηδ δμοθεζά ημοξ ηαζ κα ζοκαθθάζζμκηαζ βζα κα ημκμιήζμοκ ηαιζά πακζυηα». 

Ξηζξ πενζμπέξ πμο απεθεοεένςκε μ ΒΗΏΞ  μθυηθδνα ηιήιαηα πςνμθοθαηήξ 

ζηδκ Ώζβζαθεία (Ώναβυγαζκαξ, Ζαημπςνζμφ, Ώπθαδζάξ) αθμπθίζηδηακ  ακαίιαηηα 

απυ ημοξ ακηάνηεξ, ηδκ άκμζλδ ημο ΄43. Δ πςνίξ ακηίζηαζδ πανάδμζδ ηςκ πςνμ-

θοθάηςκ δεκ δείπκεζ πανά ηδκ ακμπή ηςκ μνβάκςκ αζθαθείαξ ζηδκ δνάζδ ηδξ 

Ώκηίζηαζδξ, πμο ιυθζξ ηυηε ακαπηοζζυηακ1. Βλάθθμο, μζ ζοκεπχξ αολακυιεκεξ 

ακαθμνέξ ηςκ εθθδκζηχκ ανπχκ βζα ελαθακίζεζξ αζηοκμιζηχκ ενιδκεφμκηακ απυ 

ημοξ Γενιακμφξ ςξ πνμζπχνδζή ημοξ ζημ ακηάνηζημ. Λζ ίδζμζ οπμθυβζγακ υηζ ζπε-

δυκ υθμζ μζ αζηοκμιζημί, πμο είπακ ελμπθίζεζ ιεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ βζα 

κα απμηαηαζηήζμοκ ηδκ ηάλδ, είηε είπακ εκηαπηεί αημοζίςξ ή εημοζίςξ ζημοξ ακ-

ηάνηεξ, είηε είπακ ζημηςεεί2.   

Ξημ ζδιείμ αοηυ εα πνέπεζ κα ημκζζηεί δ ζδιαζία πμο είπε βζα ημοξ ακηάν-

ηεξ δ έκηαλδ ηςκ πςνμθοθάηςκ ζηδκ δφκαιή ημοξ. Ομοξ πανείπε υπθα, πονμια-

πζηά ηαζ ακενχπζκμ δοκαιζηυ, εκχ ηαοηυπνμκα πενζυνζγε ημ ζφζηδια αζθάθεζαξ 

πμο δμφθεοε βζα ημοξ ηαηαηηδηέξ ηαζ ηθυκζγε ηδκ ειπζζημζφκδ ημοξ ηαζ βζα υζμοξ 

πςνμθφθαηεξ δεκ είπακ εκηαπηεί ζηδκ Ώκηίζηαζδ. Θάθζζηα, μζ επζηοπδιέκεξ αζθ-

κζδζαζηζηέξ επζεέζεζξ ηςκ ακηανηχκ βζα απεθεοεένςζδ ηναημοιέκςκ ζοκηνυθςκ 

ημοξ είπακ ζοπκά ςξ απμηέθεζια ηδκ πνμζπχνδζδ ηαζ ηάπμζςκ πζμ δζζηαηηζηχκ 

πςνμθοθάηςκ ζημ ακηάνηζημ3.  

Ομ πυζμ πμθφ εκδζαθενυηακ μ ΒΗΏΞ βζα ηδ ζηάζδ ηςκ ζςιάηςκ αζθαθείαξ 

έκακηζ ημο ακηζζηαζζαημφ αβχκα θαίκεηαζ απυ έββναθμ ημο 12μο Ξοκη/ημξ ημ μπμ-

ίμ απμηαθφπηεζ υηζ βζκυηακ ακαθμνά ηαηά δζαζηήιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ πεζεανπία 

ηαζ ημ θνυκδιά ημοξ, ηδκ επίδναζδ ηδξ πνμπαβάκδαξ ηαηά ημο ΒΏΘ, ηαεχξ ηαζ 

ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ιέηνςκ αζθαθείαξ  ημοξ. Ώπυ ιία ηέημζα ακαθμνά 

ιαεαίκμοιε υηζ δεκ οπήνπε πεζεανπία ζηζξ ηάλεζξ ημοξ ηαζ ιυκμ μζ αοζηδνέξ πμ ζ-

κέξ ημοξ ζοβηναημφζακ, εκχ, ιμθμκυηζ ηοηθμθμνμφζακ θήιεξ υηζ ακ αοημιμθή-

ζμοκ ζημοξ ακηάνηεξ εα ζθαβμφκ, δ εηηίιδζδ ηςκ εθαζζηχκ είκαζ υηζ εα πνμζπς-

νμφζακ μιαδζηά ζηζξ ηάλεζξ ημοξ, ακ οπήνπε ακηίζημζπδ πνμπαβάκδα ημο ΒΗΏΞ ιε 

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 241-2. 
2 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 130, 178. 
3 M. Mazower, (1994), ζ. 160-1. 
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πνμηδνφλεζξ ηαζ θεζβ-αμθάκ1. Μμθφ πζμ ηνίζζιδ απμδείπηδηε δ ζηάζδ ημοξ ηζξ ηε-

θεοηαίεξ χνεξ ημο Ώβχκα. Δ βεκζηή πνυζηθδζδ πμο απεοεφκεζ ημ ΒΏΘ ζηα ζχια-

ηα αζθαθείαξ, θίβμ πνζκ ηδκ απεθεοεένςζδ, ζημπεφεζ κα ιεηααάθθεζ ηδκ άπμρή 

ημοξ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηαζ κα ημοξ πείζεζ υηζ πνέπεζ κα ημκ ειπζζηεοημφκ ηαζ κα 

ηαπεμφκ ιαγί ημο2.   

 

Μθδνμθμνζαηυ έββναθμ ζπεηζηά ιε ηδ ζηάζδ ηδξ πςνμθοθαηήξ έκακηζ ημο ΒΗΏΞ 

(ΒΗΕΏ, ανπείμ 12μο Ξοκη/ημξ) 

 

δ. Γήκαξρνη 

Λζ δήιανπμζ ηςκ ηονζυηενςκ πυθεςκ ηδξ ΏπαΎαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηα-

ημπήξ ήηακ δζμνζζιέκμζ απυ ηζξ ηαημπζηέξ ανπέξ ηαζ επμιέκςξ ζοκενβάγμκηακ ιαγί 

ημοξ. Βλαίνεζδ απμηεθεί δ πενίπηςζδ ημο δήιανπμο Μαηνέςκ ΐαζίθεζμο Νμφθμο, 

μ μπμίμξ, ακ ηαζ ζηαθζηήξ ηαηαβςβήξ ηαζ θζθμααζζθζηυξ, δεκ οπέβναρε δήθςζδ 

οπμηαβήξ ζημ κέμ ηαεεζηχξ  ηαζ βεκζηυηενα έδεζλε απνμεοιία ζοκενβαζίαξ. Γζα 

ημοξ θυβμοξ αοημφξ παφηδηε απυ ηδ εέζδ ημο. Ώνβυηενα , ακέαδηε ζημ αμοκυ ηαζ 

επακήθεε ιε ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ πυθδξ , υπμο μζ πμθίηεξ ημο επεθφθαλακ απμ-

εεςηζηή οπμδμπή3. 

                                           
1 ΒΗΕΏ, ανπείμ 12μο Ξοκη/ημξ, Φ. 23. 
2 Μνμζςπζηυ Ώνπείμ Μ. Νμδάηδ. 
3 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 69. 
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Λ δήιανπμξ Μαηνέςκ ΐαζίθεζμξ Νμφθμξ  

Λ Ξ. Ξηαονμοθυπμοθμξ, δήιανπμξ Ώζβίμο απυ ημ 1934, πανυηζ ήηακε δελζυξ, 

παναζηήεδηε υηακ ήνεακ μζ Εηαθμί, υπςξ ιαξ θέεζ μ Ώ. Θμοββμθζάξ . Ώπυ ημοξ «ηα-

ημπζημφξ» δήιανπμοξ ηδξ πυθδξ λεπςνίγεζ δ πενίπηςζδ ημο Γεχνβζμο Ξαηεθθανυ-

πμοθμο, μ μπμίμξ, ιμθμκυηζ δζμνίζηδηε απυ ημοξ Εηαθμφξ, θνυκηζζε βζα ημκ επζζ ζ-

ηζζιυ ημο πθδεοζιμφ ηαζ ηδκ ακαημφθζζή ημο απυ ηα δεζκά ηδξ ηαημπήξ 1. Ομ αλζ-

μζδιείςημ είκαζ υηζ μ Ξαηεθθανυπμοθμξ εκίζποε ηαζ ημοξ ακηάνηεξ, δίκμκηαξ ημοξ 

ηνυθζια ηαζ ημοαένηεξ απυ ηα πθεμκάζιαηα ημο κμζμημιείμο. πςξ απμηαθφπηεζ 

μ επζηεθαθήξ ηδξ Β.Ο.Ώ. Ώζβίμο, Γ. Λζημκυιμο, μ δήιανπμξ αμδεμφζε πμθφ ηδκ 

μνβάκςζδ ηαζ, επεζδή δεκ έπαζνκε απμδείλεζξ βζα υζα έδζκε, ηαηδβμνήεδηε υηζ ο-

πελαζνμφζε είδδ. Αέπηδηε ηδκ ηαηδβμνία πςνίξ κα πνμζπαεήζεζ κα οπεναζπίζεζ 

ημκ εαοηυ ημο. Αεκ είπε επζδζχλεζ ημ δζμνζζιυ ημο ζηδ εέζδ αοηή ηαζ ιάθζζηα, 

υηακ ηάπμηε δήθςζε υηζ εα παναζηδεεί απυ δήιανπμξ, ημ ΒΏΘ ημκ παναηάθεζε κα 

παναιείκεζ βζα κα αμδεά απυ εηεί ηδκ Ώκηίζηαζδ2.   

 

ε. Ηηαινί θαη Γεξκαλνί 

 Ώνηεηά πανάδμλμ θαίκεηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ζοκενβάηεξ ηςκ ακηανηχκ οπήν-

λακ αηυια ηαζ άημια απυ ημ επενζηυ ζηναηυπεδμ. Ώοηή δ ζοιπενζθμνά απμδίδε-

ηαζ ζε δζαθμνεηζημφξ θυβμοξ βζα ημκ ηάεε ηαηαηηδηή. Οζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ μζ 

Εηαθμί πμο ζοκενβάγμκηακ ιε ημοξ ακηάνηεξ ήηακ ακηζθαζίζηεξ, ακαβηαζιέκμζ κα 

ζοιιεηέπμοκ ζ΄έκα πυθειμ πμο δεκ ήεεθακ. Ώπ΄ηδκ άθθδ, μζ Γενιακμί ζηναηζχ-

ηεξ πμο αμήεδζακ ηδκ Ώκηίζηαζδ ήηακ ηονίςξ αοζηνζαηήξ ή αθζαηζηήξ ηαηαβςβήξ  

ηαζ επμιέκςξ υπζ θακαηζημί καγζζηέξ.   

                                           
1 Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 13-4. 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 345, 349-50, 340-1. 



 441 

 Ώκηζθαζίζηεξ Εηαθμί ζηναηζχηεξ είπακ ακαπηφλεζ θζθζηέξ ζπέζεζξ ιε Μαηνζ-

κμφξ, υπςξ μ ζηναηζχηδξ Θάνζμ Ώκθμφγμ, εζνδκυθζθμξ ηαζ εοαίζεδημξ άκενςπμξ. 

Λ ηαθφηενμξ θίθμξ ημο ιάθζζηα έθοβε βζα ημ αμοκυ  ιεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυ-

βδζδ ηαζ ηαηαηάπηδηε ζημκ ΒΗΏΞ, υπςξ ηαζ πμθθμί άθθμζ  Εηαθμί πμο ακηζπαεμφ-

ζακ ημ θαζζζηζηυ ηαεεζηχξ1. Ξηζξ πδβέξ ικδιμκεφμκηαζ πμθθέξ πενζπηχζεζξ Εηα-

θχκ πμο εκένβδζακ ακάθμβα: Λ έθεδνμξ αλζςιαηζηυξ Ογζμαάκζ Θαθαηέζηα, ηηδκί-

αηνμξ, πμο αοημιυθδζε ζημκ ΒΗΏΞ θένκμκηαξ ιαγί ημο πμθθά ηηδκζαηνζηά θάν-

ιαηα ηζ έκακ αζφνιαημ2. Λ ΐ. Μνζμκάξ εοιάηαζ ημκ Εηαθυ κεονμπεζνμονβυ Ώζιίθζμ, 

μ μπμίμξ ιεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ  ηνοαυηακ ζε εθθδκζηυ ζπίηζ ηαζ, φζηε-

να απυ πνυζηθδζδ ηςκ ακηανηχκ, πνυζθενε ηζξ οπδνεζίεξ ημο ζημ κμζμημιείμ 

ημοξ ζηδ Ξηνέγμαα. Άθθμζ Εηαθμί: μ Ζάνμθμξ, πμο θζπμηάηηδζε απυ ημκ ζηαθζηυ 

ζηναηυ ηαζ ηαηέθοβε ζημοξ ακηάνηεξ  παίνκμκηαξ ιαγί ημο ηαζ έκα υθιμ  ηαζ μ 

Ογμαάκζ πμο ζοιιεηείπε ζε ζαιπμηάγ ημο ΒΗΏΞ . Λ Ώκηυκζμ, πονμαμθδηήξ πμο πμ-

θέιδζε ζημ πθεονυ ηςκ ακηανηχκ ζηδ ιάπδ ηδξ Ζενπζκήξ 3. Λ Ξχηναηεξ, πμο ιεηά 

ηδκ ζοκεδημθυβδζδ έηαρε ζηδκ ημιακηαημφνα ημοξ θάηεθμοξ ιε ζημζπεία βζα 

Έθθδκεξ ακηζζηαζζαημφξ ηαζ ηζιςνήεδηε βζ αοηυ απυ ημοξ Γενιακμφξ ιε θνζπηυ 

εάκαημ. Λ Ουκζμ, πμο οπδνεημφζε ζημ Φνμονανπείμ Ώζβίμο ηαζ ζοκεθήθεδ ιαγί ιε 

άθθμοξ ζοκαδέθθμοξ ημο βζαηί δζάααγακ ηδκ εθδιενίδα «ΝΕΙΏΞΕΟΏ», πμθζηζηυ υν-

βακμ ημο ζηαθζημφ ημιιμοκζζηζημφ ηυιιαημξ. Λ ίδζμξ ήηακ μ ιυκμξ πμο ηαηάθενε 

κα λεθφβεζ απ΄ημ ζηαθζηυ ζηναημδζηείμ ηαζ κα ηαηαθφβεζ ζημ αμοκυ, υπμο πμθέ-

ιδζε ημοξ Γενιακμφξ. Θάθζζηα, πάνζζε ζημκ Ώ. ΐεθμοπζχηδ έκα θφθθμ ηδξ ημι-

ιμοκζζηζηήξ εθδιενίδαξ «ΛΠΙΕΟΏ» πμο είπε ναιιέκμ ζηδ πθαίκδ ημο4. Λ Ογίκμ, 

πμο είπε πνμζπςνήζεζ ζημοξ ακηάνηεξ ηαζ ημοξ αημθμοεμφζε ζηζξ επζπεζνήζεζξ. 

ηακ ηάπμηε ηφηθςζακ έκα ηάβια Εηαθχκ, ιίθδζε ζημοξ ζοιπαηνζχηεξ ημο ιε 

ηνυπμ πμο ημοξ ζοβηίκδζε ηαζ ημοξ έπεζζε κα παναδμεμφκ5. Ώκαθένεηαζ αηυια 

υηζ, ιεηά ηδ κζηδθυνα βζα ημοξ Έθθδκεξ ιάπδ ημο Ηεμκηίμο, έκαξ απυ ημοξ Εηαθμ-

φξ πμο αζπιαθςηίζηδηακ, μκυιαηζ Ογυνηγζμ, ιίθδζε πνμξ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ημο 

εκακηίμκ ηςκ θαζζζηχκ πμο ηοαενκμφζακ ηδκ Εηαθία ηαζ ημοξ ζοβηίκδζε6. Ξε άθ-

θδ πενίπηςζδ, θέβεηαζ υηζ ζε ηααένκα ημο Ώζβίμο ειθακίζηδηακ έκαξ Γενιακυξ, 

πέκηε-έλζ Νχζμζ ηαζ δφμ-ηνεζξ Εηαθμί. Ξογδηχκηαξ ιε ημκ ηαηαζηδιαηάνπδ, άθδ-

ζακ κα εκκμδεεί υηζ εα ήεεθακ κα θφβμοκ βζα ημ αμοκυ ηαζ εηείκμξ ημοξ πανέ-

                                           
1 Ώ. Θμοββμθζάξ, (2001), ζ. 261. 
2 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 376. 
3 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 168, 290 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 175. 
4 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 42-43. 
5 Γ. Μνζυαμθμξ, (2007), ζ. 104. 
6 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 103. 
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πειρε ζε άθθμοξ πμο ημοξ μδήβδζακ ζημοξ ακηάνηεξ1.  

 Θεηά ηδκ επζπείνδζδ ηςκ ακηανηχκ βζα ηαηάθδρδ ηδξ ζηαθζηήξ ηαναιπζκζε-

νίαξ ζηα Ζαθάανοηα, ανηεημί Εηαθμί ζηναηζχηεξ ηαζ αλζςιαηζημί πνμζπχνδζακ 

ζημοξ ακηάνηεξ ηαζ ημοξ αημθμφεδζακ ζηα αμοκά. Ζαη΄ άθθμοξ μ δζμζηδηήξ ηδξ 

ηαναιπζκζενίαξ Οζεθίκζ πνμζπχνδζε ιαγί ιε υθδ ηδκ δφκαιδ πμο δζμζημφζε ζημκ 

ΒΗΏΞ2. Ώλζμικδιυκεοηδ είκαζ δ ζηάζδ Εηαθχκ ζηναηζςηχκ ημο ηάβιαημξ Ζενπζκήξ. 

Βίπακ πνμζοκεκκμδεεί ιε ημοξ ακηάνηεξ ηαζ πνχημζ πνμέαδζακ ζε εκένβεζεξ χζηε 

κα παναδμεμφκ ζημκ ΒΗΏΞ, αθήκμκηαξ ημκ επζηεθαθήξ ημοξ ακηζζοκηαβιαηάνπδ 

πνμ ηεηεθεζιέκμο βεβμκυημξ3. Γεκζηά, υιςξ, μζ Εηαθμί δεκ ιπμνμφζακ κα αημθμο-

εμφκ ημοξ ακηάνηεξ ζηδ ζηθδνή γςή ζηα αμοκά ηαζ ζηζξ πμνείεξ, υπςξ ιαξ επζζδ-

ιαίκεζ μ Ρ.Φενθεθήξ. «Αεκ πζζηεφακε ηαζ πμθφ ημκ αβχκα πμο ηάκαιε ειείξ, δεκ 

πζζηεφακε μζ Εηαθμί ζηναηζχηεξ. Ομοξ ιμζνάγαιε ζηα πςνζά ηαζ ηάκακε δμοθεζέξ 

ζακ αβνυηεξ. Ώθθά πανέδςζακ ηα υπθα ημοξ. Οα υπθα παίλακε ζπμοδαίμ νυθμ».      

 Βηηυξ απυ ημοξ Εηαθμφξ πμο ηαηέθοβακ ζημοξ ακηάνηεξ ηαζ ημοξ αμήεδζακ 

ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ ή ηαζ πμθέιδζακ ζημ πθεονυ ημοξ, οπήνπακ ηαζ Γενιακμί 

(αοζηνζαηήξ, αθζαηζηήξ ηονίςξ ηαηαβςβήξ) πμο ζοκενβάζηδηακ ιαγί ημοξ. Ώκά-

ιεζά ημοξ ακαθένεηαζ μ αοζηνζαηήξ ηαηαβςβήξ επζθμπίαξ Ρακξ, πμο οπδνεημφζε 

ζημ Γενιακζηυ Φνμονανπείμ Μαηνχκ ηαζ ζοκενβαγυηακ ιε ημκ ακηζζηαζζαηυ Οάηδ 

Φθμφδα. Ομο πανείπε ζηναηζςηζηέξ πθδνμθμνίεξ, πανέδζδε ηνοθά ζηναηζςηζηά έβ-

βναθα, έαβαγε βζα θμβανζαζιυ ηςκ  ακηανηχκ ρεφηζηεξ ηαοηυηδηεξ ηθπ. Δ δνάζδ 

ημο, υιςξ, απμηαθφθεδηε απυ ημοξ Γενιακμφξ, μζ μπμίμζ ημκ εηηέθεζακ παναδε-

ζβιαηζηά ιε απαβπμκζζιυ4. Άθθδ ζοκενβάηδξ ηςκ ακηανηχκ ήηακ δ πενίθδιδ 

Γηνέηα Γημθθζκμπμφθμο, Γενιακίδα απυ ηδ Ηεζρία πμο είπε πακηνεοηεί Έθθδκα 

ηαζ είπε εβηαηαζηαεεί ζημ Ώίβζμ ιεηά ημκ Ώ΄παβηυζιζμ πυθειμ. Βνβαγυηακ ςξ δζ-

ενιδκέαξ ζημ Γενιακζηυ θνμονανπείμ ηδξ πυθδξ ηαζ πμθθέξ θμνέξ είπε αμδεήζεζ 

ιε πμθφηζιεξ πθδνμθμνίεξ ημοξ ακηάνηεξ, εζδμπμζμφζε βζα επζηείιεκεξ ζοθθήρεζξ 

ή ηαεδζφπαγε ηζξ ακδζοπίεξ Βθθήκςκ ηναημοιέκςκ5. Βπίζδξ, μ αθζαηζηήξ ηαηα-

βςβήξ θμπίαξ Ζθαβη, θζθυθμβμξ ιε ηαθή βκχζδ ηςκ Βθθδκζηχκ, οπήνλε ανπζηά 

πθδνμθμνζμδυηδξ ηςκ ακηανηχκ ηαζ ανβυηενα αοημιυθδζε ζημκ ΒΗΏΞ. Ξημηχεδ-

ηε θίβμ ιεηά απυ ημοξ Άββθμοξ, ζφιθςκα ιε οπμρίεξ ημο Άνδ ΐεθμοπζχηδ. Θες-

νείημ υηζ έπαζγε ημ νυθμ δζπθμφ πνάηημνα6. Λ Ώοζηνζαηυξ θμπαβυξ Γμγέθ Θθμηέη, 

ηέη, ζφκδεζιμξ ηαζ δζενιδκέαξ ιεηαλφ ζηαθζημφ ηαζ βενιακζημφ επζηεθείμο , ζοκεν-

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 175. 
2 Ζ. Ζαθακηγήξ, (1945), ζ. 29 - Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 77. 
3 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 207. 
4 Ζ. Ζονζαηυπμοθμξ, (1990), ζ. 225. 
5 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 321, 401 - Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 39, 112 
- Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ.223. 
6 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 197-8. 
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βαγυηακ ιε ηδκ ακηζζηαζζαηή μνβάκςζδ ΟΒΑ, δίκμκηαξ πθδνμθμνίεξ, έββναθα, 

πάνηεξ πμο έπεθηακ ζηα πένζα ημο ηαζ ηα μπμία , ζηδ ζοκέπεζα, δ μνβάκςζδ ηα 

έζηεθκε ζημοξ ακηζπνυζςπμοξ ηδξ δζαζοιιαπζηήξ απμζημθήξ πμο ηνφαμκηακ ζημ 

αμοκυ1. Ώοζηνζαηυξ ήηακ ηαζ μ αλζςιαηζηυξ Ζάνμθμξ, πμο είπε ηαηαηαπηεί ελακαβ-

ηαζηζηά ζημ βενιακζηυ ζηναηυ ηαζ πνμζπχνδζε ζημοξ ακηάνηεξ υηακ μζ Γενιακμί 

ημο ακέεεζακ κα εηηεθέζεζ μιάδα Βθθήκςκ πμθζηχκ. Ξημ εκενβδηζηυ ημο ακαθέ-

νεηαζ υηζ ζηυηςζε Γενιακυ αλζςιαηζηυ ημο ηιήιαημξ Αζαημθημφ, εκχ πμθέιδζε 

ζημ πθεονυ ηςκ ακηανηχκ ζηδκ ιάπδ ηδξ Ζενπζκήξ2.  

 Λ ΐ. Ζεπνδκζάξ ιαξ ιζθά βζα ημιιμοκζζηέξ Ώοζηνζαημφξ ζηναηζχηεξ ημο 

βενιακζημφ ζηναημφ πμο πνμζπχνδζακ ζημοξ ακηάνηεξ: «Βίπαιε ημοξ Ώοζηνζα-

ημφξ εδχ πένα (ζηδκ Ώπαβζά,) μζ μπμίμζ δεκ ημοξ εέθακε ημοξ Γενιακμφξ. Ζαζ ιυ-

θζξ ημοξ παίνκαιε ηαζ πδβαίκαιε ηαζ πίκαιε ηναζί, ηάκαιε πμθθέξ δμοθεζέξ, βζαηί 

λέναιε ηαζ ημοξ ημοαεκηζάγαιε. Βίπακ έκα ηαπέθμ ιε ηυηηζκμ ημ φθαζια ιέζα ηαζ 

ηναβμοδάβακε ημ ΐυθβα. Θαξ έθεβακ, - Ou est partisan? –Oui, έθεβα εβχ. Ομοξ 

έθεβα αφνζμ. Ομκ έπαζνκα ηαζ ημκ πήβαζκα επάκς».    

 Ξφιθςκα ιε ηδκ ιανηονία ημο Μ. Νμδάηδ, οπήνπακ Γενιακμί πμο αζπιαθς-

ηίζηδηακ απυ ημοξ ακηάνηεξ ηαζ ιεηά πνμζπχνδζακ ζηζξ ηάλεζξ ημοξ,  γδηχκηαξ κα 

ιδκ ημοξ ακηαθθάλμοκ αθθά κα ημοξ ηναηήζμοκ ιαγί ημοξ. Ξ΄αοηή ηδκ ηαηδβμνία 

ακήηεζ δ πενίπηςζδ ημο ζηναηζχηδ Ρακξ πμο ιαξ δζδβείηαζ δ Θ.Θακςθάημο: 

«Ξημο παππμφθδ ιμο ημ πςνζυ, ζηδκ Ζενήκεζα πάκς απ΄ημ Ώίβζμ, είπε θηάζεζ έ-

καξ θυπμξ ακηανηχκ ηαζ ήηακ ιαγί ημοξ μ Ρακξ, έκα Γενιακάηζ πμο είπακε πζάζεζ 

αζπιάθςημ ζε ιζα ιάπδ (μζ ακηάνηεξ), πμο ηναοιαηίζηδηε ηαζ δεκ ιπυνεζακ κα 

ημκ πάνμοκε μζ άθθμζ ηαζ ημκ πήνακ μζ ακηάνηεξ. Ξηδκ ανπή ήηακε αζπιάθςημξ· 

ημκ πενζεάθρακε ηαζ ημοξ είπε αοηυξ:  -Αεκ εέθς μφηε κα ιε ακηαθθάλεηε, μφηε 

ηίπμηα. Ββχ είιαζ ακηζθαζίζηαξ. Ήηακε εκακηίμκ ημο Ρίηθεν. Βίπε ιζα θοζανιυκζ-

ηα ηζ έπαζγε αββεθζηά. Έπαζγε Ράσκε, έκα Γενιακυ επακαζηαηζηυ πμζδηή. Θεηά ιμο 

έπαζλε ημ νχζζημ ―θμζ είιαζηε αδέθθζα, ζηα ηνοθά, ζηα θακενά‖».   

 ζμ μ πυθειμξ βζα ηδ Γενιακία έπαζνκε άζπδιδ ηνμπή, ηυζμ πθήεαζκακ μζ 

θςκέξ ηςκ ακηζθνμκμφκηςκ ιέζα ζηα ζηναηεφιαηά ηδξ. Γενιακμί πμο είπακ αο-

ημιμθήζεζ ζημκ ΒΗΏΞ ζοβηνυηδζακ ακηζθαζζζηζηή επζηνμπή Γενιακχκ Ξηναηζςη ζ-

ηχκ ιε ηδκ μκμιαζία «Βθεφεενδ Γενιακία» ηαζ ζηυπεοακ, ιε πνμηδνφλεζξ, κα πε-

ίζμοκ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ημοξ κα θζπμηαηηήζμοκ ηαζ κα εκςεμφκ ιαγί ημοξ ζηζξ 

εθεφεενεξ πενζμπέξ ηδξ Βθθάδαξ. Ομ Γεκζηυ ζηναηδβείμ ημο ΒΗΏΞ έδζκε ζδζαίηενδ 

ζδιαζία ζηδκ πνμπαβάκδα πμο απεοεοκυηακ πνμξ ημκ βενιακζηυ ζηναηυ, απμζ-

ημπχκηαξ ζηδκ πανάδμζδ υπζ ιυκμ ιειμκςιέκςκ ζηναηζςηχκ αθθά ηαζ μθυηθδ-

                                           
1 Ώ. Μαπακδνέμο, (π.π), ζ. 10. 
2 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 168 - Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ.39 
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νςκ επενζηχκ ηιδιάηςκ. Γζ αοηυ ηαθμφζε ζε εκενβμπμίδζδ ημκ εθεδνζηυ ΒΗΏΞ, 

ηδκ πμθζημθοθαηή ηαζ ημοξ ακηάνηεξ  χζηε μζ πνμπαβακδζζηζηέξ πνμηδνφλεζξ κα 

θηάκμοκ ζηα πένζα ηςκ Γενιακχκ αλζςιαηζηχκ ηαζ ζηναηζςηχκ1.  

 

Μνμπαβακδζζηζηή πνμηήνολδ Ξοιιάπςκ απεοεοκυιεκδ ζημοξ Γενιακμφξ ζηναηζχηεξ (Β-

ΗΕΏ, ανπείμ 12μο Ξοκη/ημξ, Φ. 18) 

 Λθζβάνζειδ αθθά εκδζαθένμοζα απυ ηάεε άπμρδ οπήνλε δ «Λνβάκςζδ 

Γενιακχκ Ώκηζθαζζζηχκ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ»2. Εδνφεδηε ημκ Εμφθζμ ημο 1944 ηαζ 

ηδκ απμηεθμφζακ βφνς ζημοξ 60 Γενιακμφξ ζηναηζχηεξ πμο είπακ εέζεζ ςξ ζηυπμ 

κα ζηαζζάζμοκ ηαηά ηδξ ΐένιαπη ηαζ κα ακαθάαμοκ μζ ίδζμζ ηδκ δζμίηδζδ ημο 

ζηναημφ. Ομ ηέκηνμ ηδξ μνβάκςζδξ ανζζηυηακ ζημ 4μ ηάβια πεγζημφ 999 αιφκδξ 

πυθεςκ ηαζ θνμονίςκ ζηδκ Ώιαθζάδα Δθείαξ ηαζ ηα ιέθδ ηδξ ήηακ ηονίςξ ημιιμ-

οκζζηέξ, μνζζιέκμζ απ΄ημοξ μπμίμοξ είπακ ηαηαδζηαζηεί ζε θοθάηζζδ βζα ηζξ απυ-

ρεζξ ημοξ. Ξοκενβάγμκηακ ιε ημοξ ακηάνηεξ ηαζ ημοξ Έθθδκεξ ζοκενβάηεξ ημοξ 

ηαηά ηζξ επζζηέρεζξ ημοξ ζηα ημπζηά ηαθεκεία, δίκμκηαξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ βεν-

ιακζηυ ζηναηυ. Λζ εθαζίηεξ ηαζ μζ ΐνεηακμί ημοξ εκίζποακ ακηίζημζπα, πνμιδεεφ-

μκηάξ ημοξ πνμπαβακδζζηζηυ ηαζ ακηζθαζζζηζηυ οθζηυ. Λ Ίθθιεν, απυ ηα ζηεθέπδ 

ηδξ μνβάκςζδξ, υηακ ηαηάθααε υηζ θυβς ηδξ δναζηδνζυηδηάξ ημο ηζκδφκεοε κα 

ζοθθδθεεί, ηαηέθοβε ζημκ ΒΗΏΞ ηαζ απυ εηεί πνμςεήεδηε ζε ΐνεηακμφξ ζοκδέζ-

                                           
1 ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, Φ. 497, 30/5/1 & 30/5/2. 
2 Μανυιμζα μνβάκςζδ είπε ζδνοεεί ηαζ ζηδ Θεζζαθμκίηδ απ΄ημ θεζκυπςνμ ημο ΄41, οπυ ημκ ηαβια-
ηάνπδ Γ. Έηηενη, ιε ηδκ μκμιαζία «Γενιακζηή Ώκηζθαζζζηζηή Θαπδηζηή Έκςζδ». Ώπυ ημ ηαθμηαίνζ ημο 

΄44 ήνεε ζε επαθή ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο ΒΏΘ. ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, Φ. 497, 30/5/8. 
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ιμοξ ιε ημοξ μπμίμξ ηαηαζηνχεδηε έκα θζθυδμλμ ζπέδζμ (ιε ηδκ μκμιαζία «Kit-

chenmaid») μιαδζηήξ πνμζπχνδζδξ υθμο ημο ηάβιαημξ ζημοξ Ξοιιάπμοξ. Ομ 

ζπέδζμ, πένακ ημο υηζ ζηδνζγυηακ ζηζξ οπεναμθζηά αζζζυδμλεξ εηη ζιήζεζξ ημο Ίθ-

θιεν ηαζ ημο Άββθμο ζοκδέζιμο Ξηήαεκξ, αηφπδζε ηαζ ελαζηίαξ ηδξ ζφθθδρδξ έλζ 

ζημπεοηχκ ημο 4μο ηάβιαημξ ηαζ ημο ίδ ζμο ημο Ίθθιεν1. 

  Ώπυ ηα πνμακαθενεέκηα θαίκεηαζ ηαεανά υηζ μζ Εηαθμί ζοκενβάζηδηακ πε-

νζζζυηενμ ιε ημοξ ακηάνηεξ. ζμκ αθμνά ζημκ βενιακζηυ ζηναηυ, δ πθεζμκυηδηα 

υζςκ ζοκενβάζηδηακ ιε ηδκ Aκηίζηαζδ δεκ είπε βενιακζηή ηαηαβςβή. Βαιζηέξ 

πδβέξ ιζθμφκ βζα Γενιακμφξ ζηναηζχηεξ πμο ιεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ εί-

πακ πάζεζ ημ δεζηυ ημοξ ηαζ αοημιμθμφζακ ζημκ ΒΗΏΞ. Αζεοηνζκίγεηαζ , πανάθθδθα, 

υηζ ημ θαζκυιεκμ αοηυ εκημπίγεηαζ ηονίςξ  ζε ζηναηζςηζηά ηιήιαηα πμο απμηεθμ-

φκηακ ηαηά 60% απυ Βονςπαίμοξ ελακαβηαζεέκηεξ κα οπδνεηήζμοκ ζημ βενιακζ-

ηυ ζηναηυ2. Γκςνίγμκηαξ αοηή ηδ δζαθμνά, μζ ακηάνηεξ είπακ πενζζζυηενδ ειπζζ-

ημζφκδ ζημοξ αθθμεεκείξ ζηναηζχηεξ ημο βενιακζημφ ζηναημφ, αηυια ηζ υηακ εί-

πακ ένεεζ ζημ αμοκυ ςξ αζπιάθςημζ  ηαζ υπζ ςξ αοηυιμθμζ. Έηζζ, ζηναηζχηεξ ζακ 

ημκ ακηζκαγζζηή Ώθζαηυ αζπιάθςημ πμο μκυιαγακ Γζάκκδ , υπςξ ηαζ άθθμοξ ζοι-

παηνζχηεξ ημο, ημοξ πνδζζιμπμζμφζακ ςξ ιεηαθναζηέξ βενιακζηχκ εββνάθςκ ηαζ 

ςξ δζενιδκείξ3.  

  Ξημοξ λέκμοξ ζηναηζχηεξ πμο πμθέιδζακ ζημ πθεονυ ηςκ ακηανηχκ ζοι-

πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ Νχζμζ, μζ μπμίμζ πνδζζιμπμζμφκηακ ςξ ιάπζιμζ ή ζε άθθεξ 

ηαηάθθδθεξ ενβαζίεξ. Ζαη΄άθθεξ πθδνμθμνίεξ, πνυηεζηαζ βζα  Ομονηιέκζμοξ ηαζ 

υπζ Νχζμοξ, πμο οπδνεημφζακ ζηδκ 117 ιενανπία ηαηαδνμιχκ  ςξ «δεζιεοιέκμζ 

εεεθμκηέξ αμδεμί» ηαζ είπακ αοημιμθήζεζ ζημκ ΒΗΏΞ. Λ Μ.Νμδάηδξ ιαξ ελδβεί 

πςξ ανέεδηακ ζημκ ΒΗΏΞ: «Βίπαιε ηαζ Γενιακμφξ ηαζ Νχζμοξ. Ομοξ είπακε πζάζεζ 

μζ Γενιακμί ηαζ ημοξ είπακ πάνεζ αμδεδηζημφξ ημκηά ημοξ. Ήνεακε ζηδκ Ονίπμθδ 

ηαζ ημοξ ημ ζηάζακε ηαζ θφβακε ηζ ήνεακ επάκς».  Ώπυ αοημφξ ικδιμκεφεηαζ μκμ-

ιαζηζηά απυ ηζξ πδβέξ μ επμκμιαγυιεκμξ «Μάνδξ», επζηεθαθήξ ηςκ ζοιπαηνζς-

ηχκ ημο. Λ Μάνδξ είπε αζπιαθςηζζηεί ςξ ηναοιαηίαξ, ζφιθςκα ιε ηάπμζεξ πδβέξ, 

πζεακυηαηα ζηδ ιάπδ ημο Ξηάθζκβηνακη ηαζ πμθέιδζε ιαγί ιε ημοξ ζοιπαηνζχηεξ 

ημο ιε ιεβάθδ απμθαζζζηζηυηδηα εκακηίμκ ημο βενιακζημφ ζηναημφ ζηδ ιάπδ ηδξ 

Γθυβμααξ4. 

 

                                           
1 Λζ έλζ ζημπεοηέξ ζοκεθήθεδηακ ηαζ ηαηαδζηάζηδηακ ζε εάκαημ, βζαηί ανέεδηε ζημκ ημζηχκα ημοξ 
πνμπαβακδζζηζηυ θοθθάδζμ ιε ημκ ηίηθμ «Ξοκηεηαβιέκμ απυ Γενιακμφξ ζηναηζχηεξ πμο ανίζημκηαζ 

ημκηά ζημοξ ακηάνηεξ». Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 219-225. 
2 Β. ΐαγαίμξ, (1961), ζ. 74. 
3 Α. Ζακεθθυπμοθμξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 500/10-88. 
4 ΒΗΕΏ, ανπείμ 12μο Ξοκη/ημξ, Φ.19 - Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 340-41 - Ζ. Θπνμφζαθδξ, (2003), ζ. 353. 
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 Μναβιαηζηά πνμηαθεί εκηφπςζδ ημ εφνμξ ηςκ ζηδνζβιάηςκ πμο δζέεεηε δ 

Ώκηίζηαζδ ακάιεζα ζημκ πθδεοζιυ, βεβμκυξ πμο απμδεζηκφεζ ηδκ  ζπεδυκ ηαεμθζ-

ηή δζάεεζή ημο βζα ακηίδναζδ ζημκ ηαηαηηδηή. Βλεηάγμκηαξ ηα πνυζςπα πμο ζο-

κενβάγμκηακ ιε ημοξ ακηάνηεξ, ακαηαθφπημοιε εκηεθχξ δζαθμνεηζημφξ ακενχπμ-

οξ, απυ γδηζάκμοξ ηαζ ζενυδμοθεξ ςξ ηθδνζημφξ ηαζ αζηοκμιζημφξ. Ομ πθήεμξ ηςκ 

δοκαημηήηςκ πμο έδζκε ζηδκ μνβάκςζδ ημο ΒΏΘ δ πνμεοιία ζοιπανάζηαζδξ ημο 

πθδεοζιμφ ηδκ μδήβδζε ζηδκ ηαθφηενδ μνβάκςζδ ηαζ ημκ ζοκημκζζιυ ηςκ εκεν-

βεζχκ ημοξ, χζηε κα επζηεοπεεί ημ ηαθφηενμ απμηέθεζια. Έηζζ, ηα μνβακςιέκα 

δίηηοα ηαηαζημπείαξ ημο επενμφ ανέεδηακ ακηζιέηςπα ιε ηδκ ηαηαζημπεία πμο 

δζεκενβμφζε εζξ αάνμξ ημο ημ ζφκμθμ ζπεδυκ ημο πθδεοζιμφ. Ζαζ ηα ακηαβςκίζ-

ηδηε επάλζα μ απθυξ πμθίηδξ, θυβς ηδξ εκενβμφ πανμοζίαξ ημο ζπεδυκ πακημφ, 

ηάεε ζηζβιή, θυβς ημο νζρμηίκδοκμο ηαζ ηδξ αοηαπάνκδζδξ πμο ημκ παναηηήνζγε. 

Αεκ είκαζ θίβμζ αοημί πμο δζαηζκδφκεοζακ υπζ ιυκμ κα πάζμοκ ηδ δμοθεζά ημοξ αθ-

θά ηαζ ηδ γςή ημοξ, πνμηεζιέκμο κα ζοκεζζθένμοκ ζημκ ημζκυ αβχκα ιε υπμζμ 

ηνυπμ ιπμνμφζακ. Θζα ζοιπενζθμνά πμο επζαεααζχκεζ ηδκ πνμδβμφιεκδ  δζαπίζ-

ηςζή ιαξ πενί ηαεμθζηήξ ηαζ πμθοδζάζηαηδξ ακηίζηαζδξ ημο πθδεοζιμφ ζε πυθεζξ 

ηαζ πςνζά. 

 Εδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ πνμζπχνδζδ ζηναηζςηχκ -αλζςιαηζηχκ 

ημο ακηίπαθμο ζηναημπέδμο ζηζξ ηάλεζξ ηςκ ακηανηχκ ηαζ δ εκενβμπμίδζή ημοξ 

ηαηά ηςκ θαζζζηχκ-καγζζηχκ ζοκαδέθθςκ ημοξ. Δ δδιζμονβία βενιακζηχκ ζηνα-

ηζςηζηχκ ακηζθαζζζηζηχκ μνβακχζεςκ, ελαπθςιέκδ ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ ηδξ πχ-

ναξ, αζθκζδζάγεζ βζαηί ακαθένεηαζ ζε ιέθδ ημο πεζεανπδιέκμο ηαζ αθμζζςιέκμο 

ζημ ηαεήημκ βενιακζημφ ζηναημφ ηαζ απμδεζηκφεζ υηζ δ ακηίζηνμθδ ιέηνδζδ βζα 

ηδ βενιακζηή ηονζανπία είπε πάνεζ ακαπυηνεπηδ πμνεία.  
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ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ ΡΥΛ ΘΑΡΑΘΡΖΡΥΛ  

 

Α. ΞΝΙΗΡΔΠ ΞΝ ΠΛΔΟΓΑΠΡΖΘΑΛ ΚΔ ΡΗΠ ΓΛΑΚΔΗΠ ΘΑΡΝΣΖΠ  

 πςξ ζοκήεςξ ζοιααίκεζ ζε ηαεεζηχξ ηαημπήξ, δεκ έθεζρακ μζ Έθθδκεξ 

πμο ζοκενβάζηδηακ ιε ημκ ηαηαηηδηή μζηεζμεεθχξ,  οπδνεηχκηαξ ηδκ πμθζηζηή 

ημοξ ζδεμθμβία ή πζμ ζοπκά απμζημπχκηαξ ζε πνμζςπζηυ υθεθμξ. Αεκ πνμένπμκ-

ηακ απυ ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ ημζκςκζηή ηάλδ. Μμθθμί ήηακ δζαηεηνζιέκα ιέθδ ηδξ 

ημζκςκίαξ, ιε πμθζηζηά ή ζηναηζςηζηά αλζχιαηα, εκχ άθθμζ ακήηακ ζηα θασηά 

ζηνχιαηα.  

 Οα αίηζα πμο ςεμφζακ ζηδκ ζοκδζαθθαβή είκαζ, επίζδξ, δζαθμνεηζηά. Ξφι-

θςκα ιε «δελζέξ» πδβέξ, μ θυβμξ πμο έζπνςλε πμθθμφξ εηπνυζςπμοξ ηδξ αζηζηήξ 

ηάλδξ ζηδκ ζοκενβαζία ιε ημκ ηαηαηηδηή ήηακ δ απεζθή ημο ΒΏΘ, ημ μπμίμ ζηνε-

θυηακ ηονίςξ εκακηίμκ ημοξ ηαζ υπζ εκακηίμκ ηςκ ηαηαηηδηχκ1. Δ ίδζα πίεζδ, άθ-

θςζηε, εεςνείηαζ ςξ έκα απυ ηα αίηζα ηδξ ζοκενβαζίαξ ημο Ι. Γέναα (ανπδβμφ 

ΒΑΒΞ) ηαζ πμθθχκ εεκζηζζηζηχκ μνβακχζεςκ ιε ημοξ Γενιακμφξ2. ΐέααζα, αοηή δ 

ζοιπενζθμνά ηςκ «δελζχκ» δεκ έιεκε ακεηιεηάθθεοηδ απυ ημ ΒΏΘ, ημ μπμίμ επζ-

αεααίςκε έηζζ ηζξ οπμρίεξ ηαζ ηζξ ηαηδβμνίεξ ημο βζα ημ ακηίπαθμ ζηναηυπεδμ, 

υπςξ έβζκε ιε ημ ζφιθςκμ Ιημιέκζημ – Μαπαδυβηςκα3. Αδιζμονβείηαζ, θμζπυκ, 

έκαξ θαφθμξ ηφηθμξ ιε ζοκέπεζα ηζξ ειθφθζεξ δζεκέλεζξ. 

 Ππήνπακ, υιςξ, ηαζ ιζα ζεζνά απυ αλεπέναζηεξ δοζημθίεξ πμο ζοκακημφζε 

ηαεδιενζκά ιπνμζηά ημο μ πμθίηδξ ηαζ μζ μπμίεξ θφκμκηακ ςξ δζα ιαβείαξ υηακ 

απμθάζζγε κα πενάζεζ ζηδκ πθεονά ηςκ ζοκενβαηχκ ημο  ηαηαηηδηή: Μνχημ ηαζ 

ααζζηυηενμ ήηακ ημ πνυαθδια ηδξ επζαίςζδξ. Ώημθμοεμφζακ «ημ ιανηφνζμ ηδξ 

ζοβημζκςκίαξ», ιε ηα ―posta di bloco‖, μζ άδεζεξ ηαλζδζμφ,4 μ ηίκδοκμξ ηςκ ιαγζ-

ηχκ ζοθθήρεςκ ηαζ πμθθά άθθα πμο μδδβμφζακ πζεζηζηά ζημ δνυιμ ηδξ ζοκενβα-

ζίαξ. Ξίβμονα πνεζαγυηακ κα δζαεέηεζ ηακείξ ροπζηή δφκαιδ ηαζ απμθαζζζηζηυηδηα 

βζα κα ακηζηαπεεί ζε υθμοξ αοημφξ ημοξ πεζναζιμφξ.    

 Ομ πςξ ιπμνμφζε ηάπμζμξ κα πνδζζιμπμζήζεζ ηζξ ζπέζεζξ ημο ιε ηζξ βενια-

                                           
1 Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 35-6.  
2 Ρ. Φθάσζεν, (1984), ζ. 105. 
3 Ομ ζφιθςκμ αοηυ οπμβνάθδηε, ημκ Εμφθζμ ημο 1943, ιεηαλφ ημο ανπδβμφ ηδξ εεκζηζζηζηήξ ακηζζηα-

ζζαηήξ μνβάκςζδξ «Βεκζηυξ Ξηναηυξ Βθθάδαξ» ζοκη/πδ Αζμκ. Μαπαδυβηςκα ηαζ ημο Εηαθμφ δζμζηδηή 
ζοκη/πδ Ιηυνζα Ιημιέκζημ ηαζ πενζθάιαακε ζοιθςκία ζοκενβαζίαξ ηςκ δφμ «ιεηά πθήνμοξ ζοκαδεθ-

θςζφκδξ» βζα ηδκ δζάθοζδ ηςκ ημιιμοκζζηζηχκ μνβακχζεςκ ΒΏΘ-ΒΗΏΞ ζηδκ πενζμπή ηδξ Θεζζδκίαξ. 
Δ ζοιθςκία εα οθμπμζμφκηακ απυ εζδζηά ζχιαηα πμο εα ζοβηνμημφκηακ βζα ημ ζημπυ αοηυ οπυ ημκ 

ζοκη/πδ Ώε. Γζακκαηυπμοθμ. Ομ ζφιθςκμ ηαηαββέθεδηε απυ ημκ ΒΗΏΞ ιε πνμηδνφλεζξ ηαζ, ηαηά ημοξ 

«δελζμφξ», απμηέθεζε ηδκ αθμνιή βζα ηζξ δζχλεζξ ηαηά ηςκ εεκζηζζηχκ ακηανηχκ ηαζ ηςκ μζημβεκεζχκ 
ημοξ. Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ.98-100, 108. 
4 ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, Φ. 427, 26/2/38. 
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κζηέξ ανπέξ, υπζ ιυκμ βζα κα θφζεζ γςηζηέξ ακάβηεξ ημο αθθά ηαζ βζα  κα πεηφπεζ 

ηάεε θζθμδμλία ημο, θαίκεηαζ ηαεανά ζηδκ πενίπηςζδ ημο Ώ. Γ. Λ εκ θυβς δδιμ-

ηζηυξ οπάθθδθμξ πνδζζιμπμίδζε ηδκ απμδεδεζβιέκδ, απυ ηζξ δζχλεζξ πμο οπέζηδ 

ζημ πανεθευκ, βενιακμθζθία ημο βζα κα δζεηδζηήζεζ ηδκ πνμαβςβή ημο ζηδ εέζδ 

ημο δζεοεοκηή θυνςκ ημο δήιμο Μαηνέςκ. Αεκ δίζηαζε κα απεοεοκεεί ζηδ βεν-

ιακζηή πνεζαεία, γδηχκηαξ ιεζμθάαδζδ πνμξ ημκ πνςεοπμονβυ χζηε κα νοειζζ-

ηεί ημ αίηδιά ημο. Μανυηζ, υπςξ απμδεζηκφεηαζ απυ ηδκ απάκηδζδ ημο Αήιμο, μ 

οπάθθδθμξ δεκ δζέεεηε ηα απαζημφιεκα πνμζυκηα βναιιαηζηχκ βκχζεςκ ηαζ «α-

κέηαεεκ είπεκ ηδκ ειθάκζζζκ ανβμιζζείαξ», πνμηάθεζε ηδκ επέιααζδ ημο Μθδνε-

λμφζζμο ημο Νάσπ πνμξ ημκ ανιυδζμ οπμονβυ Βζςηενζηχκ βζα κα δζεοεεηδεεί, εζ 

δοκαηυκ, ημ αίηδιά ημο1.  

 Σζηυζμ, δεκ οπήνλακ υθμζ μζ βενιακυθζθμζ ζοκενβάηεξ ηςκ Γενιακχκ. Λ 

Ρ.Νμφπαξ ιαξ ελδβεί: «Βίπαιε πάνα πμθθά ηνμφζιαηα  βενιακυθζθςκ πνχδκ, αο-

ημφξ πμο ζπμφδαζακ ζηδ Γενιακία, ζδζαίηενα ζαηνζηή, αθθά δεκ επνυδςζακ. Βδχ 

πνεζάγεηαζ ιεβάθδ πνμζμπή. Βίπαιε ακενχπμοξ μζ μπμίμζ ζημ ηίκδια πνμζέθενακ 

πμθθά. Βίπαιε ακενχπμοξ μζ μπμίμζ είπακ πακηνεοηεί Γενιακίδεξ. Ομοξ ηαθμφζε μ 

Αζμζηδηήξ ηαζ ανίζηακε ηάεε δζηαζμθμβία κα απμθφβμοκε ημ ζοβπνςηζζιυ. Βκχ, 

ακηζεέηςξ, εηείκδ πμο ημοξ ηαθμφζε, πμο ήηακ μ πνμςεδηήναξ ηςκ Γενιακχκ, 

ήηακ Βθθδκίδα». Ομ ίδζμ αεααζχκεζ ηαζ δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο βζα Ζαθαανοηζκμφξ 

βζαηνμφξ πμο είπακ ζπμοδάζεζ ζηδ Γενιακία ηαζ δζαηδνμφζακ θζθζηέξ ζπέζεζξ ιε 

ηδκ ημιακηαημφνα ημο Ώζβίμο. Αεκ αημφζηδηε πμηέ υηζ πνυδςζακ.  

 θμζ μζ ζοκμιζθδηέξ ιαξ ζοιθςκμφκ υηζ επί ηαημπήξ  ηακείξ δεκ βκχνζγε 

πμζμζ ήηακ μζ «πνμδυηεξ». «Ομοξ πνμδυηεξ δεκ ημοξ ήλενεξ. Ώοηυ ημ ιάεαιε ιεηά 

ημκ πυθειμ. Θυκμ αοημί μζ μπμίμζ ειθακχξ ηαζ επζζήιςξ ήηακ ζηναηυξ ηςκ Γεν-

ιακχκ, παναηηδνζζιέκμζ, ιε ηδ ζημθή ημοξ ηθπ. ΐβαίκακε αυθηα ιαγί ιε ημοξ 

Γενιακμφξ ηαζ αβάγακε ηαζ θςημβναθίεξ εδχ ζημοξ ηνειαζιέκμοξ», ιαξ θέεζ πα-

ναηηδνζζηζηά μ Μ. Γεςνβυπμοθμξ. Λ ίδζμξ ιαξ πανμοζζάγεζ πςξ αζζεάκμκηακ έκακ-

ηζ ηςκ ζοιπμθζηχκ ημοξ: «Ιηνεπυζακηε. Αεκ είπακ ιμφηνα κα θακμφκ, πακυζακηε 

αοημί. ζμζ πδβαίκακε εηεί απμθεφβακε κα νεμφκε ηαζ ζημ ζπίηζ ή ενπυκηακε αν-

βά ηδ κφπηα. Γζ αοηυ απαβμνεουηακ δ ηοηθμθμνία, βζα κα ηοηθμθμνμφκε αοημί 

εθεφεενα, πςνίξ κα ημοξ αθέπεζξ. Ζαζ ημοξ αθέπαιε ειείξ ιέζα απ΄ηα παηγμφνζα. 

Ζαζ ζμο θέβακε: - Θα ζμο νίλς. Ζθείζημ παηγμφνζ».   

 

α. Γηνξηζκέλνη εθπξόζσπνη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο  

 Μένα απυ ηδκ ζοκενβαζία μνζζιέκςκ πμθζηχκ ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ, δ δμοθζ-

                                           
1 ΕΏΠ.Βλ., ηαη.ηοα., Φ.24/1942. 
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ηή δζάεεζδ ηςκ πμθζηζηχκ ανπχκ ηδξ Μάηναξ έβζκε θακενή απυ ηζξ πνχηεξ ιένεξ 

ηδξ ηαηάηηδζδξ. Λ κμιάνπδξ Θπαζζθάνδξ ζε ειπζζηεοηζηή ημο ακαθμνά ικδιμ-

κεφεζ ηδκ βυκζιδ, δδιζμονβζηή, ζε αηιυζθαζνα θζθίαξ ζοκενβαζία ημο ιε ηζξ ζηα-

θζηέξ ηαζ βενιακζηέξ ανπέξ . O ίδζμξ ιε δμοθμπνέπεζα δζααεααζχκεζ ημκ Εηαθυ 

ζηναηδβυ Μαθκμφηζ («εηπνυζςπμ εκυξ ιεβάθμο έεκμοξ επί ηδξ ηεθαθήξ ημο μ-

πμίμο οπάνπεζ εζξ ιέβαξ ανπδβυξ») βζα ηα θζθζηά αζζεήιαηα ηςκ Βθθήκςκ ηαζ 

πνμηνέπεζ ημοξ δδιμηζημφξ οπαθθήθμοξ κα πανάζπμοκ ηάεε αμήεεζα ζηδκ Εηαθζηή 

Αζμίηδζδ, αθμφ πνυηεζηαζ βζα ζοιιάπμοξ1.  

 Ζαζ μζ επυιεκμζ κμιάνπεξ , Ζςκ/κμξ Ξπήθζμξ (βκςζηυξ ιαοναβμνίηδξ ηδξ 

πυθδξ), Ρν. Γζχηδξ, Μμθογχδξ Λζημκμιίδδξ ηαζ Ξπ. Οζάηςκαξ θαίκεηαζ κα ζοκεν-

βάζηδηακ ανιμκζηυηαηα ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ ηαζ ζηδκ δοζθήιζζδ ημο ακηζζηαζζα-

ημφ ηζκήιαημξ. Λ Λζημκμιίδδξ ιε ηδκ ακάθδρδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο έζπεοζε κα 

δδθχζεζ ηδκ δζηή ημο ζοκενβαζία ηαζ ηδκ «άρμβδ ζοιπενζθμνά» ημο πθδεοζιμφ 

έκακηζ ηςκ ηαημπζηχκ ανπχκ, εεςνχκηαξ ηδκ «οπένηαημκ εεκζηυκ ηαεήημκ»,  εκχ 

μ Οζάηςκαξ, ζε ακάθμβδ πενίζηαζδ, γήηδζε απ΄ημ θαυ κα πεζεανπήζεζ αλζμπνε-

πχξ, οπενδθάκςξ, ηανηενζηχξ ζηζξ δζαηαβέξ ηςκ ηαημπζηχκ ανπχκ, έζης ηζ ακ 

αοηέξ ηνίκμκηαζ αοζηδνέξ, άδζηεξ ηαζ ζηθδνέξ2.  

 Ξοκενβαζία ιε ημκ ηαηαηηδηή επέδεζλακ ηαζ μζ δήιανπμζ ηδξ Μάηναξ, ιε ε-

λαίνεζδ, υπςξ είδαιε, ημκ πνχημ δήιανπμ ΐ. Νμφθμ. Λζ δζάδμπμί ημο Ώκδν. Γα-

θακάηδξ, Ε. ΐθάπμξ, Ώκδν. Γςσυπμοθμξ ηαζ Γ. Μακηαγήξ οπήνλακ θενέθςκα ηςκ 

ηαηαηηδηχκ ηαζ οπμκμιεοηέξ ηςκ ζοιθενυκηςκ ηςκ δδιμηχκ «πνμξ ίδζμκ υθε-

θμξ»3. Θάθζζηα, μ ηεθεοηαίμξ δεκ πανέθεζρε κα απμδείλεζ πυζμ ηαζνμζηυπμξ ήηακ, 

υηακ, πανυηζ ήηακ ζοκενβάηδξ ηςκ Γενιακχκ ηαζ ιέθμξ ηδξ μνβάκςζδξ βενιακζ-

ηήξ πνμπαβάκδαξ ηαζ παναημθμοεήζεςξ (Θπμοκη), έζπεοζε ιαγί ιε άθθμοξ μιμ σ-

δεάηεξ ημο κα μνβακχζεζ ηδκ οπμδμπή ημο Μ. Ζακεθθυπμοθμο ζηδκ Μάηνα  ηζξ πα-

ναιμκέξ ηδξ απεθεοεένςζδξ4. 

 Δ ζηάζδ ηςκ θμνέςκ ηδξ ημπζηήξ Ώοημδζμίηδζδξ έκακηζ ηςκ ηαηαηηδηχκ 

δεκ ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ εηπθήζζεζ, αθμφ δεκ ήηακ αζνεημί αθθά είπακ ημπμ-

εεηδεεί απυ ηζξ ανπέξ ηαημπήξ βζα κα ηζξ οπδνεημφκ. Βλάθθμο, απέννεε απυ ημκ 

ίδζμ ημκ νυθμ ημοξ, ηαεχξ δεκ εα ιπμνμφζε κα κμδεεί ημπζηή ανπή δ μπμία εα 

ςεμφζε ημκ πθδεοζιυ ζε ακηίδναζδ ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ. Δ δζαθμνά απυ ημοξ 

θίβμοξ ημπζημφξ άνπμκηεξ πμο δεκ ζοκενβάζηδηακ (Νμφθμξ, Ξαηεθθανυπμοθμξ) 

είκαζ υηζ αοημί ηαοηίζηδηακ απυθοηα ιε ημ ηαημπζηυ ηαεεζηχξ, ημ ζηήνζλακ ιε 

                                           
1 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 68 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.167, 20-6-41 – αν.θ. 191, 18-7-41 
2 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 68-69 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 79, 3-4-43 – αν.θ. 233, 21-9-43. 
3 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 69-70. 
4 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 122. 
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θυβζα ηαζ ιε ένβα, πνμχεδζακ ηδ δμοθμπνέπεζα ζημκ πθδεοζιυ ιέζα απυ ηδκ δζ-

ηή ημοξ παιενπή ζηάζδ, ακηζιεηχπζζακ ηδκ Ώκηίζηαζδ ςξ απεζθή ηαζ ηδξ δζηήξ 

ημοξ οπυζηαζδξ.   

 

β. Νηθνλνκηθνί παξάγνληεο ηεο Αραΐαο 

 Δ πθεζμκυηδηα ηςκ ιεβαθμαζηχκ ηδξ Μάηναξ θένεηαζ, επίζδξ, κα ηάπηδηε 

ιε ημ ιένμξ ημο ηαηαηηδηή απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή. Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ, επζηαθμ-

φιεκμξ ηδκ ιανηονία ημο εηπνυζςπμο ημο ΑΒΞ ζηδκ Μάηνα Ρ. Βνεκζηνχθε ζε 

ζοκμιζθία ημοξ ιεηαπμθειζηά, ακαθένεζ υηζ «δ ανζζημηναηία ηδξ Μάηναξ, ζε ιε-

βάθμ πμζμζηυ ηαζ ιε εθάπζζηεξ ελαζνέζεζξ, δζαηδνμφζακ άνζζηεξ ημζκςκζηέξ ζπ έ-

ζεζξ ιε Γενιακμφξ ακχηενμοξ αλζςιαηζημφξ ιε πνμζηθήζεζξ ζε ηζάβζα, ιμοζζηέξ 

αναδζέξ, πάνηο ηαζ άθθεξ εηδδθχζεζξ».  

 Ξοκενβαζία ηαζ εοπείεεζα ζημκ ηαηαηηδηή δήθςζε μ πνυεδνμξ ημο ημπζημφ 

ειπμνζημφ ηαζ αζμιδπακζημφ επζιεθδηδνίμο, εκχ μζ ιεβαθφηενμζ αζμιήπακμζ  ηδξ 

πυθδξ (Θαναβηυπμοθμξ, Μναπυπμοθμξ, Ώκαζηαζυπμοθμξ η.α.) ηαηδβμνμφκηαζ υηζ 

πθήνςζακ ημκ ηαηαδυηδ Βθπζδμθυνμ βζα κα μνβακχζεζ εζδζηά ζχιαηα εκακηίμκ 

ηςκ ακηανηχκ. Ώπυ ηδ ζηάζδ ηδξ οπμηαβήξ δεκ λέθοβακ, υπςξ είδαιε, ηαζ μζ 

παηνζκέξ εθδιενίδεξ1.  

 Σξ εκδεζηηζηή πενίπηςζδ βζα ηδκ ζηάζδ ηςκ αζμιδπάκςκ εα ελεηάζμοιε 

αοηή ημο Θαναβηυπμοθμο, βζα ημκ μπμίμ δζαεέημοιε πενζζζυηενα ζημζπεία. Δ ο-

θακημονβζηή ημο αζμιδπακία επζηάπηδηε απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ ηαζ, υπςξ ακαθέ-

νμοκ εαιζηέξ πδβέξ, δ δμοθεζά εκηαηζημπμζήεδηε απμθένμκηαξ πενζζζυηενα ηέν-

δδ. Μανάθθδθα, θαίκεηαζ κα ακέπηολε ζπέζεζξ ιε ηδ ιαφνδ αβμνά, υπςξ ζοκέαδ 

ιε ηζξ πενζζζυηενεξ αζμιδπακίεξ , πμο αφλδζακ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ αηυια πενζζζυ-

ηενμ ηδκ ηενδμθμνία ημοξ. Ραναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ υηζ ακηζπνυζςπμξ ημο 

Θαναβηυπμοθμο ζηδκ Μδκεία ηδξ Δθείαξ  «πηφπδζε» ηα ζηάνζα ηαζ αιέζςξ μζ ηζιέξ 

πεκηαπθαζζάζηδηακ. Ώοηυ έβζκε αζηία κα ζημηςεεί απυ ελαβνζςιέκμοξ αβνυηεξ . 

Γζα κα ιδκ ζοιαεί ημ ίδζμ ηαζ ζηδ ζοβηέκηνςζδ δδιδηνζαηχκ πμο δζεκενβμφκηακ 

βζα θμβανζαζιυ ημο ζηδκ Ώζηςθμαηανκακία, μ Θαναβηυπμοθμξ  έθεβε υηζ ζοβηέκ-

ηνςκε ζζηδνά βζα ηα ζοζζίηζα ηςκ ενβαηχκ ημο, εκχ ηα δζμπέηεοε ζηδ ιαφνδ α-

βμνά ηδξ Ώεήκαξ2. Ώπ΄ηδκ άθθδ, ζοκμιζθδηέξ ιαξ αεααζχκμοκ υηζ αμδεμφζε ιε 

υπθα ηαζ πνήιαηα ημ ακηάνηζημ (ζοκέκηεολδ ιε Β. Φςηά). Θζα ελήβδζδ βζα ηδκ 

ακηζθαηζηή αοηή ζηάζδ ιαξ δίκεζ μ Μ. Γεςνβυπμοθμξ: «θμζ μζ ιεβάθμζ, θμαμφ-

ιεκμζ ηδκ αθθαβή, ηάπμζα ζηζβιή, ηςκ πναβιάηςκ αμδεμφζακ. Ππήνπε ηίκδοκμξ, 

αθθά αμδεμφζακ. Ομ γοβζάγακε». 

                                           
1 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ.  66, 77, 70-71 - Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ. 235-6 . 
2 ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, Φ. 427, 26/2/38. 
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 Ζαζ δεκ ιπμνεί κα ζζπονζζηεί ηακείξ υηζ ήηακ μ θυαμξ ημο «ημιιμοκζζηζημ-

φ» ΒΏΘ πμο έζπνςλε ηδκ άνπμοζα ηάλδ κα ζοκενβαζηεί ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ. Δ 

ζοκενβαζία ημοξ θαίκεηαζ υηζ είπε ανπίζεζ πμθφ πνζκ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ακηζζηαζ ζ-

αηήξ μνβάκςζδξ. Λ Ώ. Θμοββμθζάξ ιαξ θέεζ: «Θοιάιαζ ζηδκ ηεκηνζηή πθαηεία ηδξ 

πυθδξ ιαξ, υηακ έιπαζκακ ηα βενιακζηά ηακηξ , ηα θεβυιεκα ανπμκηυπμοθα ηδξ 

πυθδξ ημοξ οπμδέπμκηακ ιε θμοθμφδζα ηαζ ζαπέξ. Ζαζ είκαζ ιέθδ μζημβεκεζχκ πμο 

ηαζ ζήιενα παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ πυθδ. Ζάπμζμζ βκςζημί Ώζβζχηεξ απμηε-

θμφζακ ηδκ 5δ θάθαββα ημο καγζζιμφ ζηδ πχνα ιαξ. θμζ ακήηακ ζε ανπμκηζηέξ 

μζημβέκεζεξ…Οα ημνίηζζα ηςκ ανπμκηζηχκ μζημβεκεζχκ απυ ηδκ ανπή πδβα ίκακε ιε 

ημοξ Εηαθμφξ ηαζ ημοξ Γενιακμφξ ηαζ βθεκημφζακ , ηζ εβχ πυκαβα. Ξηδ βεζημκζά 

ιμο ήηακ έκα ανπμκηζηυ, ημο Ν. ηαζ πυνεοακ». 

 Ώκαιεκυιεκδ είκαζ δ ζηάζδ πμο ηνάηδζε δ ιεβαθμαζηζηή ηάλδ ηδξ ΏπαΎαξ, 

ακ ζηεθηεί ηακείξ υηζ ηα ενβμζηάζζα ηδξ Μάηναξ είπακ επζηαπεεί ηαζ θεζημονβμφ-

ζακ βζα θμβανζαζιυ ηςκ ηαηαηηδηχκ. Λζ δμζμθδρίεξ ηδξ ιε  ηδκ ηναηζηή ιδπακή 

έβζκακ εκημκυηενεξ ηαζ, υπςξ ζοκήεςξ ζοιααίκεζ ζε πενζυδμοξ πμθζηζηήξ αζηάεε-

ζαξ ηαζ μθμηθδνςηζηχκ ηαεεζηχηςκ, μζ μζημκμιζημί πανάβμκηεξ έπμοκ πενζζζυηε-

νεξ εοηαζνίεξ κα επςθεθδεμφκ ηαζ κα απμημιίζμοκ ιεβαθφηενα ηένδδ. Ραναηηδ-

νζζηζηή ηδξ κμμηνμπίαξ ημοξ είκαζ δ είδδζδ πμο ιεηαθένεζ ακηζζηαζζαηή εθδιενί-

δα βζα ηδκ ακηίδναζδ ημο Ώκαζηαζυπμοθμο ζηδκ ηνίςνδ απενβία ενβαηχκ ζημ 

ενβμζηάζζυ ημο: μ ζδζμηηήηδξ απείθδζε κα θένεζ ημοξ Εηαθμφξ 1. 

 

γ. Πώκαηα αζθαιείαο 

 Ξε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ είδαιε υηζ αζηοκμιζημί ζοκενβάζηδηακ ιε ηδκ 

Ώκηίζηαζδ ή ηαζ οπήνλακ ιέθδ ηδξ. Σζηυζμ, βζα ηδ ζηάζδ πμο ηνάηδζε δ πθεζμ-

κυηδηα ηςκ αζηοκμιζηχκ δεκ οπάνπεζ μιμβκςιία ηςκ πδβχκ. Ξφιθςκα ιε μνζζ-

ιέκμοξ ζοββναθείξ δ αζηοκμιία ζοκενβάζηδηε ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ βζα ηδκ ηαηα-

δίςλδ ηςκ ημιιμοκζζηχκ, παναδίδμκηαξ ηαηαθυβμοξ ιε μκυιαηα ηαζ δζχημκηάξ 

ημοξ. Θάθζζηα μ αζηοκμιζηυξ δζεοεοκηήξ Ι. Ζυηηζκμξ είπε δεπεεί εββνάθςξ ημκ  

έπαζκμ ημο Εηαθμφ ζοκαδέθθμο ημο βζα ηζξ οπδνεζίεξ πμο πνμζέθενε ζηδ ζφθθδ-

ρδ ηςκ ημιιμοκζζηχκ ηδξ πυθδξ2. Σζηυζμ, βίκεηαζ ηάπμζμξ δζαπςνζζιυξ ακάιεζα 

ζηδκ Ώζθάθεζα, πμο ζοκενβάζηδηε ζηδκ πθεζμκυηδηά ηδξ ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ , ηαζ 

                                           
1 Βθ. «Γςκηακά Ιεζάηα», αν.θ. 30, Θάσμξ 1943. 
2 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 71-75 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.33 – ΐ. 
Ρνμκυπμοθμξ, πεν. «Βεκζηή Ώκηίζηαζδ», η. 97/1997, ζ.64. Ώκαθένεηαζ υηζ, μζ ηαηάθμβμζ ιε μκυιαηα 

ημιιμοκζζηχκ πμο παναδυεδηακ ζηζξ ζηαθζηέξ ανπέξ πενζείπακ ηυζα πμθθά μκυιαηα πμθζηχκ (ηαζ θο-

ζζηά υπζ ιυκμ ημιιμοκζζηχκ) πμο πνμηάθεζακ ηδκ απμνία ηςκ ηαημπζηχκ ανπχκ. Γζ αοηυ, μζ αζηοκμ-
ιζημί ακέθααακ κα ημοξ πείζμοκ υηζ πνυηεζηαζ πνάβιαηζ βζα ημιιμοκζζηέξ ηαζ υπζ θζθήζοπμοξ πμθίηεξ. 

Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 270-1.   
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ηδκ Ώζηοκμιία Μυθεςκ, πμο έδεζλε πενζζζυηενμ παηνζςηζηή ζηάζδ1. 

 Λ εαιζηυξ Α. ΐμονηζζάκδξ εηηζιά υηζ βεκζηά ηα ζχιαηα αζθαθείαξ ζοκεν-

βάζηδηακ ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ ζε ηάεε επίπεδμ. Ώνηεημί πμο ακήηακ ζε ηαηχηενεξ 

ααειίδεξ πνμζπχνδζακ ζηδκ Ώκηίζηαζδ, αθθά πμθφ θίβμζ ακχηενμζ αλζςιαηζημί 

ημοξ αημθμφεδζακ. Ραναηηδνζζηζηά ακαθένεζ υηζ υηακ, φζηενα απυ ιάπδ ιε ημοξ 

Γενιακμφξ, ζοκεθήθεδζακ 35 αζηοθφθαηεξ πμο ηαηεοεφκμκηακ πνμξ ηδκ Μάηνα, 

ημοξ γδηήεδηε απυ ημοξ ακηάνηεξ κα εκηαπημφκ ζημκ ΒΗΏΞ ηαζ ηακείξ ημοξ δεκ 

δέπεδηε. πςξ είδαιε επίζδξ, ζηδκ πςνμθοθαηή ηςκ Θαγέσηςκ πμο δζαθφεδηε 

απυ ημοξ ακηάνηεξ απυ ημοξ εζημζζπέκηε ιυκμ δφμ πςνμθφθαηεξ ημοξ αημθμφεδ-

ζακ, εκχ μ εκςιμηάνπδξ ηδξ Θπαζακζχηδξ, πμο οπήνλε απμδεδεζβιέκα ζοκενβά-

ηδξ ηςκ Εηαθχκ ηαζ θεδθαημφζε ηδκ πενζμοζία πςνζηχκ, ηαηαδζηάζηδηε απυ ημ 

ακηανημδζηείμ ζε εάκαημ ηαζ εηηεθέζηδηε2.  

 Ώνκδηζηή εζηυκα βζα ηδκ ζηάζδ ηδξ αζηοκμιίαξ ηαηά ηδκ ηαημπή έπε ζ ηαζ μ 

Μ. Γεςνβυπμοθμξ, ημο μπμίμο μ παηέναξ παναδυεδηε απυ ηδκ Ώζθάθεζα ζημοξ 

Εηαθμφξ ςξ ημιιμοκζζηήξ: «Δ αζηοκμιία ήηακ μοζζαζηζηά δ ίδζα αζηοκμιία πμο 

είπε ήδδ εηπαζδεοηεί κα ηοκδβάεζ ηέημζεξ ηαηαζηάζεζξ βεκζηχξ απυ ημ  Θεηαλά. 

Ήηακ ηαηαζηεφαζια δζηηαημνζηυ ημ μπμίμ ζοκέπζγε ηδ δμοθεζά ημο. Άθθαλακ α-

θεκηζηά. Ζάεε Έθθδκαξ μ μπμίμξ έθεβε ηδ θέλδ δδιμηναηία, ήηακε επενυξ ημοξ. 

Αεκ ημοξ αυθεοε κ΄απεθεοεενςεεί δ Βθθάδα. Μένκαβακ ςναία ιε ημοξ Γενιακμ-

φξ». 

 Λ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ , πανυηζ εαιζηυξ, δέπεηαζ υηζ μζ πενζζζυηενμζ αζ-

ηοκμιζημί ηήνδζακ ηαθή ζηάζδ ηαζ ιυκμ 3-4 άημια ηδξ παηνζκήξ Ώζθάθεζαξ εοεφ-

κμκηαζ βζα ηδκ πανάδμζδ ηςκ ηαηαθυβςκ ιε μκυιαηα ημιιμοκζζηχκ ζημοξ Εηαθμ-

φξ. Ξε έκακ οπαζηοκυιμ απυ αοημφξ απμδίδεζ ηδκ ζφθθδρδ ημο Ζ. Φανιάηδ ηαζ  

άθθςκ πνςημπυνςκ ημο ΒΏΘ πμο μδήβδζακ ηδκ ακηζζηαζζαηή ηίκδζδ ζηδκ Μάηνα 

ζε μπζζεμδνυιδζδ. Σζηυζμ, αθθμφ ακαθένεζ υηζ ζηδκ επανπία μ ανπδβυξ ηδξ Ρς-

νμθοθαηήξ ιε έββναθυ ημο γδημφζε,  βζα πάνδ φρζζηςκ εεκζηχκ ζοιθενυκηςκ , 

υθμζ μζ αλζςιαηζημί ηαζ μπθίηεξ ηδξ οπδνεζίαξ κα οπμβνάθμοκ δδθχζεζξ εζθζηνζκμ-

φξ ζοκενβαζίαξ ιε ηζξ ανπέξ ηαημπήξ ηαζ ηαηυπζκ αοηέξ κα απμζηέθθμκηαζ ζηζξ ζ-

ηαθζηέξ ανπέξ. Γδημφζε ιάθζζηα ηαζ μκμιαζηζηή ηαηάζηαζδ υζςκ ηαεοζηενμφζακ 

κα οπμβνάρμοκ. Ζαζ άθθεξ δζαηαβέξ ακχηενςκ αλζςιαηζηχκ ηαθμφζακ ημοξ οθζζ-

ηάιεκμφξ ημοξ ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ ανπέξ ηαημπήξ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ εε-

κζηχκ ζοιθενυκηςκ3.  

 Βλάθθμο, πςνμθφθαηεξ ηαζ αβνμθφθαηεξ ηαηδβμνμφκηαζ υηζ, ιε ακηάθθαβια 

                                           
1 ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, Φ. 427, 26/2/38.  
2 Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 192 - Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ.79-81. 
3 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Ώ΄, ζ. 63 – ΐ΄269-270. 
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ελοπδνεηήζεζξ ηαζ πανμπέξ ζε ηνυθζια, αμδεμφζακ ημοξ ηαηαηηδηέξ ζηδ ζοθθμβή 

ημο παναηναηήιαημξ ηδξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ. Ώκαθένεηαζ υηζ μ αβνμθφθαηαξ 

ημο Ξηεπαζημφ εεςνμφκηακ «ιεβαθμπνμδυηδξ» βζ αοηυ ηαζ ημ ΒΏΘ ακαβηάζηδηε 

κα πάνεζ ιέηνα εκακηίμκ ημο, εκχ μ αβνμθφθαηαξ ηδξ Ζμφηεθδξ ηαηέδςζε μιάδα 

ακηανηχκ πμο ημκ έζηεζθε κα δχζεζ ιήκοια ζημοξ Εηαθμφξ1.   

 Ξοκενβάηεξ ηςκ ηαηαηηδηχκ, εεςνμφκηαζ απυ ανηεημφξ ενεοκδηέξ , ηαζ μζ 

πενζζζυηενμζ ζηαθζηήξ ηαηαβςβήξ πμθίηεξ ηδξ ΏπαΎαξ. ιςξ,  υπςξ είδαιε ζημ ακ-

ηίζημζπμ ηεθάθαζμ, δ άπμρδ αοηή δεκ είκαζ απυθοηα αηνζαήξ .  

 

Β. ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ ΡΥΛ ΘΑΡΑΘΡΖΡΥΛ 

α. Διπηδνθόξνο  

 Βηηυξ, υιςξ, απυ αοηέξ ηζξ ημζκςκζηέξ, επαββεθιαηζηέξ ηαζ εεκζηέξ μιάδεξ, 

ζοκενβάηεξ ηςκ ηαηαηηδηχκ οπήνλακ πμθθά ιειμκςιέκα πνυζςπα, πμο βζα δζά-

θμνμοξ θυβμοξ εκενβμφζακ ςξ πθδνμθμνζμδυηεξ ημοξ ή ημοξ ελοπδνεημφζακ πμζ-

ηζθμηνυπςξ. Ώπυ ηα πνυζςπα πμο ζοκενβάζηδηακ ιε ημκ ηαηαηηδηή, πενζζζυηενμ 

βκχνζιμξ ηαζ ζοπκά ακαθενυιεκμξ ζηζξ πδβέξ είκαζ μ πενίθδιμξ «Βθπζδμθυνμξ», 

ρεοδχκοιμ ημο Α.Ζμοηνμφηδ.  

 Λ Βθπζδμθυνμξ πενζβνάθεηαζ ςξ ηαζνμζηυπμξ ηαζ θζθμπνήιαημξ, άκενςπμξ 

πμο είπε ηδκ ζηακυηδηα κα οπμηνίκεηαζ πμθφ πεζζηζηά ηαζ βζ αοηυ ηένδζγε ηδκ 

ζοιπάεεζα ηαζ ηδκ ειπζζημζφκδ ηςκ οπμρήθζςκ εοιάηςκ ημο, πανά ηζξ αηαζεα-

θίεξ πμο είπε δζαπνάλεζ ηαηά ηαζνμφξ. Έηζζ, ακ ηαζ ζηδ δζηηαημνία ημο Θεηαλά ή-

ηακ ηαηαδυηδξ ηςκ Αδιμηναηζηχκ ζηδκ αζηοκμιία, ζηδκ ηαημπή ηαηαηάπηδηε ζημ 

ακηάνηζημ ζηδ Ξηενεά Βθθάδα. Σζηυζμ, ηαζ εηεί δ δζαβςβή ημο ήηακ επίιειπηδ 

ηαζ έθηαζε ζημ ζδιείμ κα ηαηαδζηαζηεί ζε εάκαημ απυ ακηανημδζηείμ βζα αδίηδια 

δεζηήξ θφζεςξ. Ζαηάθενε υιςξ κα ημο δχζμοκ ακαζημθή. Ξοκέπζζε, θμζπυκ, ηδκ 

δνάζδ ημο ζηδκ Μεθμπυκκδζμ ιε ακηίζημζπδ αλζυπμζκδ ζοιπενζθμνά , εκχ ηαο-

ηυπνμκα έβζκε ηαζ πνάηημναξ ηςκ Άββθςκ εζξ αάνμξ ημο ΒΗΏΞ. Ώκ ηαζ μζ ακηάνηεξ 

ημκ ακηζθήθεδηακ ηαζ ημκ απμιυκςζακ, μ Βθπζδμθυνμξ ιπυνεζε κα λακαβίκεζ 

δεηηυξ ζημοξ ηυθπμοξ ημοξ, απμθεφβμκηαξ, υιςξ, ζοζηδιαηζηά κα πάνεζ ιένμξ 

ζε ιάπζιδ απμζημθή.  

 Γζα κα ημκ «λεθμνηςεεί» μ ΒΗΏΞ, υπςξ οπμζηδνίγεηαζ, ημκ έζηεζθε ζηδκ 

πμθζηζηή μνβάκςζδ, ζημ ΒΏΘ Μάηναξ, πςνίξ, υιςξ, ηα ζοκμδεοηζηά ημο παναηηή-

να ηαζ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο. Ππμηνζηήξ ηαεχξ ήηακ, πέηοπε ιε ρεοημπαθθδηα-

νζέξ ηαζ επζθακεζαηή δνάζδ κα ηενδίζεζ ηδκ ειπζζημζφκδ ηςκ οπεφεοκςκ ηαζ κα 

ημο δχζμοκ ηδκ εέζδ βναιιαηέα ζε ζοκμζηία ηδξ Μάηναξ. ιςξ, δζάθοζε ηδκ ημ-

                                           
1 Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 83, 101- Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 84. 
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πζηή μνβάκςζδ, εκχ ηαοηυπνμκα λακαανήηε ηζξ επαθέξ ημο ιε ημοξ Άββθμοξ , άθ-

θα ακηζεαιζηά ζημζπεία, αηυια ηαζ ιε Γενιακμφξ. Λζ εαιίηεξ ημκ οπμπηεφμκηακ 

αθθά δεκ ημκ ηαηήββεζθακ ακμζπηά βζα κα ιδκ ημκ μδδβήζμοκ ζημ ακηίπαθμ ζηνα-

ηυπεδμ. Λ ίδζμξ βζα κα δζαθφζεζ ηζξ οπμρίεξ εκακηίμκ ημο πνμέααζκε ζε επζηίκδο-

κεξ εκένβεζεξ, πςνίξ αέααζα κα οθίζηαηαζ ζοκέπεζεξ απυ ηζξ ανπέξ. Ζζ εκχ πζα ημ 

ΒΏΘ ήηακ έημζιμ κα ημκ ηαηαδζηάζεζ βζα ηδκ υθδ δνάζδ ημο, ημκ άθδζακ ηαζ πάθζ 

επεζδή πείζηδηακ βζα ηδκ ιεηαιέθεζά ημο. Ομ ενάζμξ ημο ήηακ ηέημζμ χζηε, υηακ 

ιέθμξ ημο ΒΗΏΞ πήβε ζηδκ Μάηνα ιε εκημθή κα ημκ ζοθθάαεζ, άθθαλε βκχιδ υηακ 

ημκ είδε ακάιεζα ζε εθεδνμεθαζίηεξ κα ημοξ ειροπχκεζ θέβμκηαξ υηζ αοηυξ εα 

πάεζ ιπνμζηά ζηδ ιάπδ.  

 Ώπυ ηυηε μ Βθπζδμθυνμξ πέναζε πζα ζηδκ άθθδ πθεονά, ζοκενβαγυιεκμξ ιε 

ημοξ Γενιακμφξ ηαζ ηαηαδίδμκηαξ ηα ιέθδ ημο εθεδνζημφ ΒΗΏΞ ηδξ πυθδξ.  Οαο-

ηυπνμκα, μνβάκςζε ιία ζοιιμνία ιε ηδκ ζοιιεημπή ηαζ άθθςκ ηαηαδμηχκ ηαζ έη-

ζζ εκηάεδηακ μζ ζοθθήρεζξ. Βηαίαγε πμθθμφξ κα ημο δίκμοκ πνήιαηα βζα κα ημοξ 

εθεοεενχζεζ αθθά, υηακ ηα έπαζνκε, έζηεθκε ζε θίβμ ημοξ Γενιακμφξ ηαζ ημοξ 

ζοθθάιαακακ πάθζ. Ράνδ ζ΄αοηέξ ηζξ εκένβεζεξ απέηηδζε ιεβάθδ δφκαιδ ζηζξ ηα-

ημπζηέξ ανπέξ ηαζ ηδκ Ώζθάθεζα. Ήηακ έκα πνυζςπμ πμο πνμηαθμφζε πακημφ ημκ 

ηνυιμ: «Ομκ είπα δεζ ιζα θμνά ζηδ θασηή ηαζ ιυθζξ ημκ είδακε, δζαθφεδηε μ ηυζ-

ιμξ. Ουααθε ζηα πυδζα», ιαξ θέεζ μ Ώ. Μνζμκάξ.  

 Ομ ΒΏΘ πνμζπάεδζε κα ζηαιαηήζεζ ηδκ πνμδμηζηή δνάζδ ημο αθθά μζ αθ-

θεπάθθδθεξ απυπεζνεξ κα ημκ δμθμθμκήζμοκ απέηοπακ1 ηαζ εηείκμξ ζοκέπζζε κα 

δζαθφεζ ηζξ μνβακχζεζξ ημο. Ξε θίβμ , υιςξ, αηυια ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο ζηνάθδ-

ηακ εκακηίμκ ημο. Λζ ηαηαδυηεξ ηδξ Μάηναξ αθθδθμτπμαθέπμκηακ. Βζδζηά ιεηά 

ηδκ ζφθθδρδ ημο Ο. Φθμφδα απυ ημοξ Γενιακμφξ, υθμζ ημκ οπμπηεφηδηακ (αθμφ 

ηαζ ζημ πανεθευκ είπε ζοιαάθθεζ ζε πμθθέξ απυπεζνεξ εκακηίμκ ημο) ηαζ μζ Άββθμζ 

έπαρακ κα ημκ οπμζηδνίγμοκ. Έηζζ μζ ηαβιαηαζθαθίηεξ ημκ έπζαζακ ηαζ ημκ αα-

ζάκζγακ βζα ιένεξ ζηα ηναηδηήνζά ημοξ. Ζαηά ηδ ιεηαθμνά ημο ζηζξ θοθαηέξ Ηο-

πενμπμφθμο, φζηενα απυ δζαηαβή ηςκ Γενιακχκ, μζ ηαβιαηαζθαθίηεξ ημκ ζηυης-

ζακ ιε ηδκ πνυθαζδ υηζ πνμζπάεδζε κα δναπεηεφζεζ. Ομ πηχια ημο δέπηδηε βζα 

χνεξ ηδκ εηδίηδζδ ηαζ ηδκ πενζθνυκδζδ πμθθχκ αβακαηηζζιέκςκ πμθζηχκ2. 

 Λ Ώ. Μνζμκάξ, μ μπμίμξ ζζπονίγεηαζ υηζ πανεονζζηυηακ ζηδκ εηηέθεζή ημο, 

πανμοζζάγεζ ιζα δζαθμνεηζηή εηδμπή. Ξφιθςκα ιε αοηήκ, μ Βθπζδμθυνμξ δήθςζε 

ιεηάκμζα ζημ ΒΏΘ ηαζ βζα κα ηδκ απμδείλεζ οπμπνεχεδηε κα δμθμθμκήζεζ ημκ 

                                           
1 Λ ζοκμιζθδηήξ ιαξ Ώ.Μνζμκάξ εηθνάγμκηαξ ακηίθδρδ ηδξ επμπήξ, πμο πζεακυηαηα πνμήθεε απ΄ηδκ 

ζηακυηδηα ημο Βθπζδμθυνμο κα δζαθεφβεζ, ιαξ είπε: «Ηέβακ υηζ είπε Οίιζμ λφθμ ηαζ δεκ ημκ πζάκακ μζ 
ζθαίνεξ», βζ αοηυ ηαζ μζ ηαβιαηαζθαθίηεξ πμο ημκ ζηυηςζακ ηεθζηά πνδζζιμπμίδζακ θυβπεξ. 
2 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ. 228-236 – Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 263. 
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Ξοκη/πδ ηςκ Οαβιάηςκ Ζμηηχκδ. Ζάπμζμζ, υιςξ, ίζςξ Άββθμζ, ημκ ηαηέδςζακ. Λζ 

ηαβιαηαζθαθίηεξ πνμζπάεδζακ κα ημκ ζοθθάαμοκ αθθά μ Βθπζδμθυνμξ ηυζηαζε. 

Γκχνζγακ, υιςξ, απυ πμο εα πενάζεζ, ημφζηδζακ ηανηένζ ηαζ ημκ πηφπδζακ ιε 

θυβπεξ. Δ απμζηνμθή πμο έκζςεακ υθμζ μζ πμθίηεξ βζα ημκ ιζζδηυ ηαζνμζηυπμ θα-

ίκεηαζ απ΄ημ υηζ: «ιεηά ηάθεζακ υθδ ηδκ Μάηνα κα ημκ θηφκμοκ. Ζάθεζακ δελζμφξ 

ηαζ ανζζηενμφξ».    

 

β. Άιινη επώλπκνη θαηαδόηεο 

 Λζ εαιζηέξ πδβέξ ικδιμκεφμοκ άθθεξ πενζπηχζεζξ ζοκενβαηχκ ηςκ ηαηαη-

ηδηχκ, πμο έδναζακ ζε ιζηνή ή ιεβάθδ ηθίιαηα. Ξ΄αοημφξ ακήηεζ μ ΐαββέθδξ απυ 

ημ Ξηεπαζηυ Ζαθαανφηςκ, δ ζοιπενζθμνά ημο μπμίμο μδήβδζε ηνεζξ κέμοξ  ημο 

πςνζμφ κα ηαηαθφβμοκ ζημ ακηάνηζημ  ιε ζημπυ κα ημκ ζοθθάαμοκ . Άθθμξ ήηακ μ 

Ώββεθήξ, πμο ζοκενβαγυηακ ιε ημοξ Εηαθμφξ ηαζ ήηακ οπαίηζμξ βζα ζμαανά εβηθή-

ιαηα ζηδκ πενζμπή ηςκ Ζαθαανφηςκ. ηακ ακαπηφπεδηε δ Ώκηίζηαζδ ζηδκ πενζμ-

πή, ημκ ηαηάββεζθε έκα εφια ημο ζημοξ ακηάνηεξ ηαζ φζηενα απυ δίηδ ζε ακηαν-

ημδζηείμ εηηεθέζηδηε1. Οδκ ίδζα ηφπδ είπακ ηαζ μ Μαηνζκυξ Γζάκκδξ Ώκδνααζδζχηδξ, 

υηακ, εηηυξ απυ ηζξ άθθεξ ακηζδναζηζηέξ εκένβεζέξ ημο, ήηακ έημζιμξ κα παναδχ-

ζεζ ζημοξ ηαηαηηδηέξ ηαηάθμβμ ιε ηα μκυιαηα εηαηυ πενίπμο πςνζηχκ πμο ηαηε ί-

πακ υπθα, ηαζ μ Θανηγάηθδξ, πμο δνμφζε ζηδκ πενζμπή ηδξ Ονζηαίαξ ηαηαδίδμκηαξ 

ηαζ θδζηεφμκηαξ ημοξ ζοιπαηνζχηεξ ημο2. 

 Λ Γφθημξ (Μακαβυπμοθμξ), πμο έδναζε ζηδκ πενζμπή ημο Ώζβίμο, εοεφκεηαζ 

βζα ζοθθήρεζξ ηαζ απάκενςπα ααζακζζηήνζα ηναημφιεκςκ ζοιπαηνζςηχκ ημο. Ομ 

πναβιαηζηυ ημο υκμια ήηακ Ρνήζημξ. Ήηακ πάκηα πανχκ ζηα ιπθυηα πμο έηακακ 

μζ Γενιακμί ζημ Ώίβζμ, κηοιέκμξ ιε καγζζηζηή ζημθή ηαζ ιάθζζηα εηηεθμφζε ιαγί 

ημοξ. Θεηά ηδκ απεθεοεένςζδ, αημθμφεδζε ημοξ ζοκενβάηεξ ημο ηαζ εβηαηαζηά-

εδηε ζηδ Γενιακία βζα κα απμθφβεζ ηδκ ηαηαδίςλδ ημο ΒΗΏΞ3. Άθθμξ ζοκενβάηδξ 

ηςκ Εηαθχκ, μ Μάκμξ Αδιμοθάξ, ζοκεθήθεδ απυ ημκ ΒΗΏΞ, ηαηαδζηάζηδηε απυ 

ακηανημδζηείμ ζε εάκαημ ηαζ εηηεθέζηδηε4. Ππήνπε, υιςξ, δ πενίπηςζδ ηάπμζμξ 

κα είκαζ δζπθυξ πνάηημναξ, δδθαδή ηςκ Γενιακχκ ηαζ ηςκ Άββθςκ, υπςξ μ Ζεθά-

θαξ. ηακ ημκ ζοκέθααακ μζ ακηάνηεξ βζα κα ημκ δζηάζμοκ βζα ηδ ζηάζδ ημο, επε-

κέαδζακ μζ Άββθμζ ηαζ, βζα κα ιδκ δζαηαναπεμφκ μζ ζπέζεζξ ιε ημοξ ζοιιάπμοξ, 

ημκ δίηαζακ ζε εάκαημ ιε ακαζημθή ηαζ ημκ άθδζακ εθεφεενμ. Ώνβυηενα ημκ 

ανήηακ δφμ ακηάνηεξ πμο δεκ είπακ ζηακμπμζδεεί απυ ηδκ απυθαζδ ημο δζηαζηδ-

                                           
1 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 146- 150. 
2 Ρν. Οζμοιπνήξ, (1984), ζ. 11,12. 
3 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 567-8 - Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 74. 
4 Ζ. Μνζυαμθμξ, (1988), ζ. 43.                     
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νίμο ηαζ ημκ ζηυηςζακ1.    

 Ζαηαδυηεξ εεςνμφκηακ ηαζ μ Μ. Ζαιπένμξ απυ ημκ Φεκευ, μ Ρν. Λζημκυιμο 

ηαζ μ Φ. Ρνυκδξ απυ ημ Φίθζα Ζαθαανφηςκ, μζ μπμίμζ ελέθναζακ ηδκ δμοθζηυηδηά 

ημοξ ζημοξ ηαηαηηδηέξ ζδηχκμκηαξ βενιακζηή ζδιαία ιε ημ πέναζια ιζηνμφ βεν-

ιακζημφ απμζπάζιαημξ απυ ημ Ζανκέζζ Ζαθαανφηςκ. Θέθδζακ αηυια κα πανμοζζ-

άζμοκ υηζ υθδ δ ηςιυπμθδ ηςκ Θαγέσηςκ  ηαζζυηακ ιε ημ ιένμξ ηςκ ηαηαηηδηχκ 

ηαζ υηζ οπήνπε ηαζ πνζκ αηυιδ απυ ηδκ ηαημπή  θζθμβενιακζηή μνβάκςζδ ζηδκ πε-

νζμπή. Οα άημια, υιςξ, πμο οπέδεζλακ ςξ ιέθδ ηδξ ανκήεδηακ εκχπζμκ ηςκ Γεν-

ιακχκ ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζε ηέημζα μνβάκςζδ, ιε απμηέθεζια ηδκ απμιυκςζδ 

ηςκ ηνζχκ απυ ηδκ ημπζηή ημζκςκία. Ώπυ ηυηε έδναζακ ςξ ζοκενβάηεξ ηςκ ηαηαη-

ηδηχκ ηαηαδίδμκηαξ ζοιπαηνζχηεξ ημοξ2. 

 Αζαθμνεηζηή πενίπηςζδ απμηεθεί μ Ι. Μαθαζμθυβμο ή Ζφηθςπαξ, πμο ανπζηά 

ήηακ ζηέθεπμξ ημο ΒΏΘ ηαζ ζοβηέκηνςκε πθδνμθμνίεξ βζα θμβανζαζιυ ημο. Ξοκε-

θήθεδ απυ ημοξ Γενιακμφξ ηαζ απυ ηυηε έβζκε ηαηαδυηδξ. Ξοκενβαγυιεκμξ ιε ημκ 

Βθπζδμθυνμ, οπήνλε αίηζμξ βζα πμθθέξ ζοθθήρεζξ ηαζ ηαηαδίηεξ Μαηνζκχκ, αθμφ 

ιάθζζηα αημθμοεμφζε ημοξ Γενιακμφξ ηαζ οπμδείηκοε ηα εφιαηά  ημο. Λζ Γενια-

κμί, αθμφ έιαεακ απυ αοηυκ υ,ηζ ήεεθακ, ημκ λακάζηεζθακ ζημκ ΒΗΏΞ ςξ ηαηάζ-

ημπμ, αθθά εηεί ηαηάθααακ ημκ νυθμ ημο ηαζ ημκ εηηέθεζακ. Μανυιμζα δνάζδ, ημο 

πνάηημνα δδθαδή ηςκ Γενιακχκ ζημοξ ηυθπμοξ ημο ΒΏΘ, είπε ακαπηφλεζ ηαζ μ 

Ζαθθίκζημξ3. Λ Μ. Ζυκηδξ, ακ ηαζ είπε επαθέξ ιε ιέθμξ ηδξ Αζαζοιιαπζηήξ Ώπμζ-

ημθήξ (ΞΘΏ), πνμζπχνδζε ζημοξ Γενιακμφξ ηαζ ενβαγυηακ ςξ πνάηημνάξ ημοξ. 

Αζαηήνδζε υιςξ ηζξ επαθέξ ημο ηαζ ιε ηδκ ΞΘΏ ηαζ πνμζπαεμφζε κα ημοξ απμζ-

πάζεζ πνήιαηα βζα κα δςνμδμηήζεζ πνάηημνεξ ηςκ Γενιακχκ ηαζ κα ιδκ ζοθθά-

αμοκ ηα ιέθδ ηδξ. Οεθζηά εηηεθέζηδηε απυ ημοξ Γενιακμφξ βζα ηδ ζοιπενζθμνά 

ημο αοηή4. Βπίζδξ, ημ γεφβμξ Γαθεζνυπμοθμξ – Ξθήηα ηαηδβμνήεδηακ υηζ είπακ 

ζοζηήζεζ ιοζηζηή μνβάκςζδ πμο δοζθδιμφζε ηδκ Ώκηίζηαζδ ηαζ ημκ αβχκα5.  

 Βαιζηέξ πδβέξ ηαηδβμνμφκ ηαζ ημκ Ο. Φθμφδα βζα ζοκενβαζία ιε ημοξ Γεν-

ιακμφξ. Λ Ο. Φθμφδαξ, υπςξ είδαιε, ήηακ ανπζηά εκηαβιέκμξ ζημ ΒΏΘ ηαζ ηαηυ-

πζκ απμπχνδζε ηαζ ενβάζηδηε ςξ ζφκδεζιμξ ηςκ Άββθςκ. Ζαηδβμνείηαζ υηζ είπε 

ζπέζδ ιε ηδκ δδιζμονβία ηςκ Οαβιάηςκ Ώζθαθείαξ ζηδκ Μάηνα. Ξημκ ίδζμ απμδί-

δμκηαζ ηνεζξ πνμπαβακδζζηζηέξ πνμηδνφλεζξ ηςκ Γενιακχκ (ζπεηζηά ιε ηα βεβμκυ-

ηα ζηδκ Ζενπζκή ηαζ ηα ακηίπμζκα ζηδκ πενζμπή ηςκ Ζαθαανφηςκ) πμο δδιμζζεφ-

ηδηακ ζηδ ημπζηή εθδιενίδα «Ιεμθυβμξ», πςνίξ υιςξ κα βκςνίγμοιε πςξ ηαηέθδ-

                                           
1 ΐ. Ρνμκυπμοθμξ, πεν. «Βεκζηή Ώκηίζηαζδ», η. 97/1997, ζ.67. 
2 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 74. 
3 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 266-270. 
4 Ώ. Μαπακδνέμο, ζ. 19-21. 
5 Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 53. 



 457 

λακ κα ημκ εεςνμφκ οπεφεοκμ βζ αοηήκ, υηακ μζ δφμ πνχηεξ (28 &29 Εακμοανίμο 

1944) ηαηαπςνμφκηαζ πςνίξ οπμβναθή ηαζ δ άθθδ, ηδξ 30δξ Εακμοανίμο, θένεζ ηδκ 

οπμβναθή ημο ζηναηζςηζημφ δζμζηδηή Μεθμπμκκήζμο Ηε Ξμοίν1.  

  Ώπυ εαιζηέξ πδβέξ πθδνμθμνμφιαζηε υηζ ζηδκ Μάηνα είπε δδιζμονβδεεί 

έκα άνζζηα μνβακςιέκμ δίηηομ πθδνμθμνζχκ, επακδνςιέκμ απυ Έθθδκεξ πμο δμ-

φθεοακ βζα ημοξ ηαηαηηδηέξ2. Ομ δίηηομ είπε δζαζοκδέζεζξ ιε ακενχπμοξ ζηα πς-

νζά ηδξ ΏπαΎαξ ηαζ, πάνδ ζηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ζοκέθεβε, μζ Γενιακμί ήηακ εκή-

ιενμζ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ πενζμπή πμο ηάεε θμνά ηαηεοεφκμκηακ. Ώκάιεζα 

ζ΄αοημφξ, μ Γζακκαηυπμοθμξ απυ ηδκ Οειέκδ Ώζβίμο  πανζζηάκμκηαξ ημκ βονμθυβμ 

πενζενπυηακ ηα πςνζά ηαζ ζοβηέκηνςκε πθδνμθμνίεξ. Θε ημκ ηνυπμ αοηυ ηαηυν-

εςζε κα ιάεεζ πμο ανίζημκηακ μζ Γενιακμί αζπιάθςημζ ηδξ ιάπδξ ηδξ Ζενπζκήξ 

ηαζ κα εζδμπμζήζεζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο. Ώκαθένεηαζ αηυια απυ ηζξ ίδζεξ πδβέξ υηζ 

ακάιεζα ζημοξ άκδνεξ ηςκ Ζαθαανφηςκ πμο εηηέθεζακ μζ Γενιακμί ανίζημκηακ 

ηαζ ζοκενβάηεξ ημοξ πμο ημοξ είπακ αμδεήζεζ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ επζπείνδζδ ηαζ 

ιάθζζηα έκαξ απυ αοημφξ είπε ιεηαθενεεί θίβεξ ιένεξ κςνίηενα ζηδκ Ώεήκα ιε ε-

θζηυπηενμ βζα κα ζοκεκκμδεεί ιε ακχηενεξ ηαημπζηέξ ανπέξ 3. 

 Μανυιμζμ δίηηομ, πμο ημ απμηεθμφζακ εεκζηζζηέξ ηςκ πςνζχκ ηαζ ζοκενβά-

ηεξ ηςκ ηαβιάηςκ αζθαθείαξ, είπε δδιζμονβδεεί ζηδκ επανπία Ζαθαανφηςκ ιε 

ηέκηνμ ηα Θαγέσηα, υπςξ οπμζηδνίγμοκ θζθμεαιζηέξ πδβέξ απ΄ηδκ πενζμπή. Έζ-

ηεθκακ έκα κεανυ 20 πνμκχκ ζπεδυκ ηαεδιενζκά απυ ηα Θαγέσηα ζημ Ηάδςκα ηαζ 

εηεί ζοκακημφζε άθθμκ πμθίηδ απυ δζπθακυ πςνζυ πμο ημο έδζκε ηζξ πθδνμθμνίεξ. 

Ξηδ ζοκέπεζα αοηυξ ηζξ ιεηέθενε ζε άθθμκ απυ ημο Αάνα ηαζ αοηυξ ζημ Ηεαίδζ ηαζ 

απυ εηεί ζηδκ Ονίπμθδ ηαζ ζηα ηάβιαηα αζθαθείαξ.  Θεηά ημ μθμηαφηςια ηςκ Ζα-

θαανφηςκ δδιζμονβήεδηε κέμξ δνυιμξ επζημζκςκίαξ ιε ηδκ Ώεήκα, ιέζς Ηοημφ-

νζαξ, Φεκεμφ ηαζ Ζζάημο. Ξηα Θαγέσηα ζοκενβάηδξ ηςκ Γενιακχκ ήηακ ηαζ μ βζα-

ηνυξ Ζανημφθζαξ ηαζ άθθμζ, ζοββεκείξ ηαβιαηαζθαθζηχκ4.   

 Ώθθά ηαζ «ιέζα ζημκ Βνοενυ Ξηαονυ οπήνπακ πνάηημνεξ απ΄υθεξ ηζξ δο-

κάιεζξ ηαημπήξ, ηαηαζημθήξ ηαζ εββθέγζηδξ», ιαξ απμηαθφπηεζ μ Ρ. Νμφπαξ. «Αδ-

θαδή, οπήνπακ πνάηημνεξ ηςκ Βββθέγςκ, ηςκ Γενιακχκ, ηςκ Οαβιαηαζθαθζηχκ, 

ηδξ Ώζθάθεζαξ ηδξ Μάηναξ. ηακ έθεοβε έκα ημιαυζ ιε ηνυθζια βζα κα δχζμοκ 

ζ΄έκα πςνζυ ζημ μπμίμ ηφπαζκε έκα ηιήια ακηάνηζημ κα ηαηαθφεζ εηεί, ηδκ άθθδ 

ιένα πμο απμπςνμφζακ ηα ηαιζυκζα ενπυηακε βενιακ ζηά ζημφηαξ ηαζ ηα ηάκακε 

ζηυκδ. Ώπυ πμφεε;». 

                                           
1 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 361-66, 375-6, 516-17.  
2 Έκα απυ ηα δβεηζηά ζηεθέπδ ημο δζηηφμο αοημφ ήηακ μ ιεηέπεζηα δζηηάημναξ Γ. Μαπαδυπμοθμξ. 
3 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 275-6, 385 - Μ. Νμδάηδξ, πεν. «Ουηε», ηεοπ.6, ζ. 49, 56. 
4 Γ. Οζάιδξ, εθ. «Φςκή Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 483/5-87 - Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 392 - Μ. Νμδάηδξ, 

πεν. «Ουηε», ηεοπ.6, ζ. 49. 
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 Ζάπμζμζ ηαηαδυηεξ αμδεμφζακ Έθθδκεξ ηναημφιεκμοξ ζηδκ πνμζπάεεζά ημ-

οξ κα επςθεθδεμφκ πενζζζυηενμ απυ ηδκ ζπέζδ πμο είπακ ακαπηφλεζ ιε ημοξ 

Γενιακμφξ. Λ Ώ. Θμοββμθζάξ ιαξ θέεζ υηζ οπήνπε ζοκενβάηδξ ηςκ Γενιακχκ  ζημ 

Ώίβζμ πμο ιεζμθααμφζε βζα πέκηε θίνεξ ηαζ έαβαγε ακενχπμοξ απυ ηδ θοθαηή.   

 Ππήνπακ ηαζ πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ μζ πενζζζυηενμζ ηάημζημζ είπακ ακαπηφλεζ 

ζπέζεζξ ζοκενβαζίαξ ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ. Λ ΐ. Ζεπνδκζάξ ακαθένεζ βζα ηδκ πενζμ-

πή ηδξ Ώπαβζάξ: «θμζ ήζακηε εδχ πένα Ώναακίηεξ (παθζμί Ώθαακμί πμο είπε θένεζ 

μ Ώθή παζάξ). Βπεζδήξ μζ Εηαθμί είπακε πάνεζ ηδκ παηνίδα ημοξ, ήεεθακ κα πάκε 

ιε ημοξ Εηαθμφξ. Λζ Γενιακμί, πάθζ, ηδ δμοθεζά ημοξ ήεεθακ κα ηάκμοκε, ημ δζα ί-

νεζ ηαζ ααζίθεοε. Ουηε βίκακε πμθθά πνάβιαηα.  Ώιυνθςημξ ηυζιμξ οπήνπε. Ξακ 

ηα γχα. Αεκ ήλενακ βζαηί γμφκε». 

 

Γ. ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΞΝΙΗΡΥΛ ΞΝ ΘΔΥΟΝΛΡΑΛ ΑΞΝ ΡΝ ΔΑΚ ΠΛΔΟ-

ΓΑΡΔΠ ΡΥΛ ΘΑΡΑΘΡΖΡΥΛ  

Βηηυξ απυ ζοβηεηνζιέκα πνυζςπα δμζίθμβςκ, ζημοξ ζοκενβάηεξ ηςκ ηα-

ηαηηδηχκ εκέηαζζε ημ ΒΏΘ μνζζιέκεξ ηαηδβμνίεξ πμθζηχκ. Λζ ζοββεκείξ υζςκ 

οπδνεημφζακ ζηα ζχιαηα αζθαθείαξ ή είπακ ηαηαηαβεί ζηα ηάβιαηα εεςνμφκηακ 

υηζ εκενβμφζακ πνμδμηζηά ςξ πθδνμθμνζμδυηεξ ηςκ ηαηαηηδηχκ. Γζ αοηυ ηαζ δ 

μνβάκςζδ απμθάζζζε κα δδιζμονβήζεζ ζηναηυπεδμ ζοβηέκηνςζδξ ζημ Ξζβμφκζ 

Ζαθαανφηςκ χζηε κα ειπμδίζεζ ηδκ επζημζκςκία ημοξ ιε ημκ επενυ, εκχ πανάθθδ-

θα πίζηεοακ υηζ ημ ιέηνμ εα θεζημονβμφζε απμηνεπηζηά βζα υζμοξ ζηέθημκηακ κα 

ηαηαηαβμφκ ζηα ηάβιαηα. Ώοηυ, υιςξ, απμηεθμφζε θάεμξ ημο ΒΏΘ, υπςξ ακαβ-

κςνίγμοκ αηυια ηαζ εαιζημί ηφηθμζ, ηαεχξ απμδείπηδηε ανβυηενα υηζ δεκ βκχνζ-

γακ πμζμζ ζοκενβάγμκηακ ηαζ πμζμζ υπζ, εκχ οπήνπακ άημια πμο είπακ  ζοββεκείξ 

ηαζ ζηδκ αζηοκμιία αθθά ηαζ ζημκ ΒΗΏΞ1.  

Λ ηαβιαηαζθαθίηδξ Ώ. Μνζμκάξ ιαξ ακαθένεζ, ςξ πανάδεζβια, ηδκ ηαηαδί-

ςλδ ηδξ αδεθθήξ ημο: «Δ αδεθθή ιμο ήηακε ζηδκ Βεκζηή Ώθθδθεββφδ. Βπεζδή πζ-

άζακε ιενζημφξ (μζ Γενιακμί) έθοβε ηαζ πήβε ηάης ζηδ ΐάνδα. Βηεί ηάπμζμξ πνυ-

δςζε υηζ είπε αδεθθυ ζηα ηάβιαηα. Οδκ έπζαζακ (μζ ακηάνηεξ) ηαζ ηδκ έεαρακ 

γςκηακή ιαγί ιε άθθεξ δφμ. Ξχεδηε πάνδ ζε έκα ακηάνηδ πμο ηδκ βκχνζγε ηαζ ηδκ 

λέεαρε».  

Ξηδκ ηαηδβμνία ηςκ δμζίθμβςκ είπε εκηάλεζ ημ ΒΏΘ ημοξ ιαοναβμνίηεξ ηαζ 

βεκζηά ημοξ επςθεθμφιεκμοξ απυ ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημκ ηαηαηηδηή βζα μζημκμιζηά 

ή άθθα μθέθδ. Σξ ζοκενβάηεξ ημο επενμφ ιεηαπεζνζγυηακ, επίζδξ, ηζξ βοκαίηεξ 

                                           
1 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 400-402 
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πμο «δεκ επέδεζλακ Βθθδκμπνεπή ζοιπενζθμνάκ αθθά δζα ηδξ ακδείημο δζαβςβήξ 

ηςκ ιεηά ημο ηαηαηηδημφ πνμζέααθθμκ ηδκ Βεκζηήκ ηζιήκ ηαζ οπυθδρζκ» 1. Ώκ ηαζ 

εαιζηέξ πδβέξ ζηδθζηεφμοκ ηδ «πεζναθέηδζδ απυ ηάεε δεζηυ ηςκ ηονζχκ ηαζ δεζ-

πμζκίδςκ ημο ―ηαθμφ ηυζιμο‖, ηδξ εηθοθζζιέκδξ πθμοημηναηζηήξ ζκμιπανίαξ»2, μ 

Ώ. Θμοββμθζάξ ηαηαββέθθεζ: «Θζα βοκαίηα …εηδζδυηακε ζημοξ Γενιακμφξ. Β, ήηα-

κε θαίκεηαζ…Β, αοηή ηδκ εηηέθεζακ. Ζζ άθθεξ, άθθεξ ηζξ ημφνερακ ζημ Ώίβζμ. Δ 

δζαθςκία ιμο είκαζ υηζ εηηεθέζηδηακ αοηέξ μζ μπμίεξ ήζακηε εθεοεενίςκ δεχκ,  

εκχ μζ άθθεξ, μζ ανπυκηζζζεξ, πμο ηα ίδζα πνάβιαηα ηάκακε, έιεζκακ ακέπαθεξ ηαζ 

γμοκ αηυια».  

Δ Ν. Γενμπμφθμο δζδβείηαζ ζπεηζηά: «Μζάζακε δφμ ημπέθεξ πεκηάιμνθεξ, 

επεζδήξ ιζθάβακε ιε ημοξ Εηαθμφξ. Ήζακηε ςναίεξ ημπέθεξ, θηςπέξ, πμθφ θης-

πέξ· πεζκάβακε. Ζαζ ιπμνεί κα λεπέζακε βζαηί οπήνπε πείκα». Βλδβεί υηζ μζ Εηαθμί 

πάνζζακ ζηζξ ημπέθεξ ηδκ πνμίηα πμο είπακ ηθέρεζ απυ ηδκ αδεθθή εκυξ ακηάνηδ 

ηζ εηείκεξ ηδκ πμοθμφζακ. ιςξ, μζ βείημκεξ ηζξ πνυδςζακ ζημοξ ακηάνηεξ ηζ εηε-

ίκμζ «ημ ανάδο πμο θφβακ μζ Εηαθμί, ηζξ  πζάζακε ηαζ ηζξ ηάκακε ημιιάηζα». Ζαζ 

ζοκεπίγεζ: «Θέζα εδχ (ζηα Ζαθάανοηα), πήνακ πμθθέξ ημπέθεξ πμο ιζθάβακε ιε 

ημοξ Εηαθμφξ…Οζξ ηοκδβάβακε ηζξ ημπέθεξ πμθφ. Άθθεξ ηζξ ηθείζακε ζημ Ξζβμφκζ, 

ιέζα ζηα ηναηδηήνζα. Βίπακε ημπέθεξ ιέζα εηεί ηαζ ημοξ ηάκακε ιανηφνζα».  

Μένακ ηςκ άθθςκ ιέζςκ ηζιςνίαξ  (δζαβναθή μκυιαημξ απυ δδιυζζμ πίκα-

ηα, ημφνεια, πανέθαζδ ζημοξ δνυιμοξ), επμκίηζηεξ εθδιενίδεξ, υπςξ ηα «Γςκηα-

κά Ιεζάηα», δδιμζίεοακ ηα μκυιαηα «ημνζηζζχκ πμο βονκμφκ ιε ημοξ θαζίζηεξ 

λεδζάκηνμπα βζα κα ηα ζηζβιαηίζμοκ ηίιζμζ κέμζ ηαζ κέεξ». Ζαηά ηδκ εθδιενίδα, δ 

ζηάζδ αοηχκ ηςκ ημνζηζζχκ ήηακ επζγήιζα βζαηί ιπμνμφζε κα ηζξ μδδβήζεζ ζηδκ 

ηαηάδμζδ αθθά ηαζ βζαηί ηυκςκακ «ημ δεζηυ ηςκ ηαηαηηδηχκ, δίκμκηάξ ημοξ ημο-

νάβζμ βζα ηαζκμφνβζα εβηθήιαηα». Ήηακ ιζα πνμζπάεεζα ηςκ ηαηαηηδηχκ κα ιδκ 

ζηέθημκηαζ μζ Βθθδκίδεξ ηδκ ηζιή ηαζ ηδ θεοηενζά. Δ εθδιενίδα παναδέπεηαζ υηζ 

ηαζ ηα ημνίηζζα ηςκ «ηαθχκ μζημβεκεζχκ» ζπεηίγμκηαζ ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ, ςζηυ-

ζμ, δεκ δίκεζ άθεζδ ζε υζεξ «αβάγμοκ  ημ ρςιί ημοξ» ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, αθθά 

ημοξ γδηά κα ζηαιαηήζμοκ «βζαηί ιυκμ ιε ηδκ αδζάημπδ πάθδ ηενδίγεηαζ δ γςή»3.  

Μανά ηδκ ημπμεέηδζδ αοηή ημο ΒΏΘ,  βκςνίγμοιε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ βο-

καζηχκ πμο, ιέζα απυ ηδ ζπέζδ πμο ακέπηολακ ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ, αμήεδζακ 

ηδκ Ώκηίζηαζδ, εκχ εθάπζζηεξ είκαζ μζ ιανηονίεξ βζα Βθθδκίδεξ πμο ηαηέδςζακ 

θυβς αοηήξ. Βζδζηά δε βζα ζπέζεζξ πμο ακαπηφπεδηακ ιε Εηαθμφξ ζηναηζχηεξ ηαζ 

                                           
1 Μνμζςπζηυ ανπείμ Μ. Νμδάηδ 
2 ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, Φ.427, 26/2/38. 
3 Βθ. «Γςκηακά Ιεζάηα», αν.θ. 30/Θάσμξ 1943. 
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αλζςιαηζημφξ, ζοκέαδ ιάθθμκ ημ ακηίεεημ, δδθαδή δ ζοιπυνεοζδ ηςκ Εηαθχκ ιε 

ηδκ εθθδκζηή πθεονά, αηυια ηαζ δ ζοκενβαζία ημοξ ιε ημοξ ακηάνηεξ. 

  

Δ επμπή ηδξ ηαημπήξ ήηακ ιζα επμπή πμο μζ ζοκεζδήζεζξ δμηζιάζηδηακ ηά-

ης απυ ηδκ πζεζηζηή ακάβηδ ηδξ επζαίςζδξ, μζ αδοκαιίεξ ανήηακ δζέλμδμ ηαζ ε η-

θνάζηδηακ ιε ημκ πζμ απάκενςπμ ηνυπμ. «Βηυηε ήηακ δ επμπή πμο δεκ ιπμνμφ-

ζεξ κα έπεζξ ειπζζημζφκδ μφηε ζημκ εαοηυ ζμο», ιαξ θέεζ δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο. 

Δ Θ. Θακςθάημο ζημ αίηδιά ιαξ κα ζπμθζάζεζ εηείκα ηα πνυκζα ιαξ θέεζ: «Έπς 

ιζα θίθδ πμο ηδκ έθεβε: ―Ζαημπή δ Ώβία‖. Ζαζ δεκ ιπμνχ αέααζα κα ημ πνμζοπμβ-

νάρς απυθοηα, αθθά ιε ηδκ έκκμζα υηζ γήζαιε ημ γεκίε ηαζ ημ καδίν ηδξ εθθδκζ-

ηήξ ιαξ οπυζηαζδξ, βζα κα ιδκ πς ηδξ ακενχπζκδξ. Βίδαιε ηα παθζηάνζα ηα ιεβά-

θα κα εηηεθμφκηαζ ηαζ είδαιε ηαζ ημκ ιαοναβμνίηδ, μ μπμίμξ  ήηακ ζοκενβάηδξ ηςκ 

Γενιακχκ, ιαοναβμνίηδξ, ηα πάκηα. Έαβαθε ζηδ θυνα ημ ηζ ήηακ μ ηαεέκαξ. ΐέ-

ααζα δεκ ιπμνχ κα πς υηζ ζ΄αοηυ ζοκηέθεζε ιυκμ δ Ώκηίζηαζδ, δδθαδή υπμζμξ 

ήηακ ιε ηδκ Ώκηίζηαζδ έαβαθε ημ γεκίε ηαζ υπμζμξ άθθμξ υπζ, βζαηί μ άκενςπμξ 

ιπμνεί μ ίδζμξ κα θηάζεζ ηαζ ζημ γεκίε ηαζ ζημ καδίν. πςξ ηαζ μ επενυξ ιαξ. Π-

πάνπμοκ πενζζηαηζηά πμο ημοξ έζςζακ Γενιακμί ή Εηαθμί».  

Λζ ζοκενβάηεξ ηςκ ηαηαηηδηχκ πνμένπμκηακ απ΄υθα ηα ημζκςκζηά ηαζ μ ζ-

ημκμιζηά ζηνχιαηα ημο πθδεοζιμφ: πμθζηζημί άνπμκηεξ, μζημκμιζημί πανάβμκηεξ 

ημο ηυπμο, ακχηενα ηαζ ηαηχηενα ζηεθέπδ ηςκ ζςιάηςκ αζθαθείαξ, υθμζ αοημί 

πμο ήηακ ζοκδεζζιέκμζ κα ζοκενβάγμκηαζ ιε ημ εηάζημηε ηαεεζηχξ ηαζ ιαγί ημοξ 

ηαζνμζηυπμζ, δεζθμί ή ελακαβηαζιέκμζ πμθίηεξ πμο οπμηάπηδηακ ζηζξ επζηαβέξ ημο 

ηαηαηηδηή1. 

Λ ακηζζηαζζαηυξ αβχκαξ δέπηδηε ζδιακηζηά πθήβιαηα απυ ηδκ δνάζδ ηςκ 

δμζίθμβςκ. Γζ αοηυ ηαζ ημ ΒΏΘ ημοξ ηαηαδίηαζε πςνίξ δζάηνζζδ. Ώοηή δ αδζάηνζηδ 

ζηάζδ δεκ βίκεηαζ απμδεηηή απυ ημ ημζκυ αίζεδια, ιμθμκυηζ πνυηεζηαζ βζα ζοκεν-

βάηεξ ημο ηαηαηηδηή. Λ ακηάνηδξ Ρ.Φενθεθήξ ιαξ είπε: «…έπνεπε κα οπάνπμοκ 

εθαθνοκηζηά. Γζαηί ήζακ άκενςπμζ πμο πεζκάβακε ηαζ πδβαίκακε βζα ρςιί, ήηακε 

ηάηζ βοκαίηεξ...». ιςξ, δ ζοκεηή ζηάζδ ηδξ κμοεεζίαξ πνμξ ιζα ηαηδβμνία πα-

ναζονιέκςκ ηαηαδμηχκ παναιενίζηδηε ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ηαζ δ ηοθθή δ ζηα-

ζμζφκδ ηαηάκηδζε αδζηία.  

 

 

                                           
1 Ξ΄αοημφξ πνμζηίεεηαζ ηαζ ιένμξ ηςκ ακενχπςκ ημο πκεφιαημξ (Γ. Κεκυπμοθμξ, Ι. Ηάζηανδξ, Ζ. 

ΐάνκαθδξ η.α.), ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηαββεθία ημο Γ. Θεμημηά. Γ.Θεμημηάξ, (π.π), ζ. 351-2.  
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ΑΛΡΑΟΡΔΠ –  ΑΚΑΣΝΠ ΞΙΖΘΠΚΝΠ  

 

Α. ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΡΥΛ ΑΛΡΑΟΡΥΛ ΞΔΟ ΡΝ ΑΚΑΣΝ ΞΙΖΘΠΚΝ  

 Ώκ πνμζπαεήζεζ ηακείξ κα δζαηοπχζεζ ηάπμζα ηνίζδ, ζπεηζηά ιε ημ πμζεξ 

ήηακ μζ ζπέζεζξ ηςκ ακηανηχκ ηαζ ημο άιαπμο πθδεοζιμφ, εα ζοκακηήζεζ πμθθέξ 

δοζημθίεξ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα είκαζ αηνζαήξ. Ζζ αοηυ βζαηί δ ζπέζδ ηςκ δφμ 

επδνεάγεηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ πμο ακαθένμκηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ ζδεμθμβί-

εξ, πνμζςπζηέξ αθέρεζξ ηαζ ζοιθένμκηα, ζηάζεζξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ μθεζθυιεκεξ 

ζηδ εέζδ πμο οζμεεημφζε δ ιία ή δ άθθδ πθεονά ζημ εέια ηδξ εεκζηήξ ακηίζηα-

ζδξ ή ημο πμθζηεζαημφ ζπδιαηζζιμφ πμο εα επζηναημφζε ιεηά ηδκ  απεθεοεένςζδ. 

Έηζζ, δ ζηάζδ ημο άιαπμο πθδεοζιμφ έκακηζ ηςκ ακηανηχκ πμζηίθθεζ , ανπίγμκηαξ 

απυ ηδκ ζοιπανάζηαζδ ηαζ πανμπή αμήεεζαξ ηαζ θηάκμκηαξ ιέπνζ ηαηαββεθίεξ βζα 

ηαηαπζέζεζξ ηαζ αοεαζνεζίεξ. Ώκηίζημζπα, μζ ακηάνηεξ πνμζηάηεοακ ημοξ άιαπμοξ 

ή έθηακακ κα ημοξ ηζιςνμφκ βζα επενυηδηα ηαζ οπμκυιεοζδ ημο ακηζζηαζζαημφ 

ένβμο.    

 πςξ ακαθένεδηε ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, απυ ηζξ πνχηεξ εκένβεζεξ ηδξ 

Ώκηίζηαζδξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ άιαπμ πθδεοζιυ είκαζ δ ζοιπανάζηαζή ηδξ 

ζηα πνμαθήιαηα ηδξ ηαεδιενζκήξ ημο δζααίςζδξ, υπςξ ζοκέαδ ιε ηδκ ακηίδναζδ 

ζηδκ ηαηάζπεζδ ηςκ γχςκ ή ηδξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ. -

ηακ μζ Εηαθμί, ημκ Εμφκζμ ημο ΄43, ηάθεζακ ημοξ πςνζημφξ ηδξ επανπίαξ Ζαθαανφ-

ηςκ κα πανμοζζάζμοκ ηα γχα ημοξ βζα κα ηα επζζηναηεφζμοκ, μζ ακηάνηεξ ζηάεδ-

ηακ ζε έκα ζδιείμ ημο δνυιμο ηαζ ηα βφνζγακ πίζς. Έηζζ, ιε ημ πνυζπδια ηςκ 

ακηανηχκ, μζ πςνζημί βθίηςζακ ηδκ πενζμοζία ημοξ1.  

 Ξηδκ Μάηνα, δ δζαηαβή βζα επίηαλδ ηςκ γχςκ βζα ηζξ ακάβηεξ ημο ζηαθζημφ 

ζηναημφ ζοκμδεουηακ απυ ηδκ πμζκή ημο εακάημο βζα ημοξ πανααάηεξ. ιςξ, μζ 

μνβακχζεζξ ημο ΒΏΘ ιαγί ιε ιζα ιζηνή μιάδα ακηανηχκ ζηάεδηακ ζε έκα πέναζ-

ια ηαζ ηαθμφζακ ημοξ πςνζημφξ κα ιδκ παναδχζμοκ ηα γχα ημοξ, βζαηί ζημ ελήξ 

εα ημοξ πνμζηάηεοε μ ΒΗΏΞ. Ρνδζζιμπμίδζακ αηυια ηαζ πονμαμθζζιμφξ ζημκ αέ-

να βζα κα ειπμδίζμοκ υζμοξ δεκ πείεμκηακ, εκχ ζηυηςζακ έκα γχμ. Δ ζοιπθμηή 

ηςκ Εηαθχκ ιε ημοξ ακηάνηεξ ηαηέθδλε ζε επζηνάηδζδ ηςκ δεφηενςκ, ιε απμηέ-

θεζια κα ιαηαζςεεί δ επίηαλδ. Ομ παναηηδνζζηζηυ απυ ημ πενζζηαηζηυ αοηυ είκαζ 

υηζ δ άνκδζδ ηδξ επίηαλδξ επζααθθυηακ οπμπνεςηζηά, αηυια ηαζ ζε υζμοξ, απυ 

θυαμ ή άθθμ θυβμ, ήεεθακ κα θακμφκ κμιζιυθνμκεξ  ζημοξ ηαηαηηδηέξ, εκχ βζα 

ηοπυκ απχθεζεξ (γχμ) μζ πςνζημί απμγδιζχκμκηακ απυ ηδκ Ώκηίζηαζδ2.  

 Ώκαθενεήηαιε δζελμδζηά ζηδκ αηφνςζδ ημο παναηναηήιαημξ ηδξ αβνμηζηήξ 

                                           
1 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 110-11. 
2 Ρν. Οζμοιπνήξ, (1984), ζ. 12-14. 
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παναβςβήξ ιε πνμηνμπή ή επέιααζδ ηςκ ακηανηχκ. Ομκ ηεθεοηαίμ πνυκμ ηδξ ηα-

ημπήξ  εθανιυζηδηε δ «ιάπδ ηδξ ζμδεζάξ», πμο ζημπυ είπε κα δζαθοθάλεζ ηδκ 

παναβςβή απυ ημ κα πέζεζ ζηα πένζα ηςκ ηαηαηηδηχκ, αηυια ηαζ ιε ηάρζιυ ηδξ . 

Ομ ζφκεδια: «μφηε έκα ζπεζνί ζζηάνζ ζημοξ ηαηαηηδηέξ ηαζ ηα ηζζνάηζα ημοξ» ζο-

κμδεουηακ απυ ημ αζηζμθμβζηυ υηζ οπήνπε μ ηίκδοκμξ υηζ «ηαζ δ ηεθεοηαία ιπμοηζά 

εα ιεηαθενυηακ ζηδ Γενιακία». Σζηυζμ, δ ζημπζιυηδηα ηδξ «ιάπδξ» αοηήξ  αι-

θζζαδηείηαζ, απυ κεχηενμοξ ιεθεηδηέξ, αθμφ ελαζθαθζγυηακ ιε αοηήκ δ δζαηνμθή 

ημο ημπζημφ πθδεοζιμφ ηαζ ηςκ ακηανηχκ, αθθά ηαοηυπνμκα ζηενμφζε ημκ αζη ζ-

ηυ πθδεοζιυ απυ ηζξ θοζζηέξ πδβέξ ηνμθμδμζίαξ ημο1.  

Ράνδ ζηδ δνάζδ ηςκ ακηανηχκ πενζμνίζηδηακ μζ θεδθαζίεξ ηςκ Εηαθχκ 

ζηναηζςηχκ ιυκμ ζηζξ πενζμπέξ υπμο έδνεοακ μζ θνμονέξ ηαζ δ μνεζκή Βθθάδα 

ζπεδυκ απαθθάπηδηε απυ ηδκ πανμοζία ημοξ. Βλάθθμο, ιε πνςημαμοθίεξ ημο ΒΏΘ 

ηαζ ηδκ ηζκδημπμίδζδ πμο πνμηάθεζε ζηδκ ενβαηζηή ηάλδ ελαζθαθίζηδηακ ζοζζ ί-

ηζα, δεθηία ηνμθίιςκ ηαζ άθθμζ ηνυπμζ ηαηαπμθέιδζδξ ημο οπμζζηζζιμφ ημο  αζηζ-

ημφ πθδεοζιμφ2. Θαηαζχεδηακ επίζδξ δζμζηδηζηέξ απμθάζεζξ εζξ  αάνμξ ηςκ πμθζ-

ηχκ (υπςξ ηαηαζπέζεζξ αβαεχκ) ηαζ εηηεθέζηδηακ δμζίθμβμζ ηαζ ιαοναβμνίηεξ3.  

Άθθδ εκένβεζα πμο απέααζκε οπέν ημο πθδεοζιμφ ήηακ δ ηνμιμηναηία πμο 

αζημφζακ μζ ακηάνηεξ ζημοξ θμνμεζζπνάηημνεξ ηαζ δ ζοκαηυθμοεδ ηαηάνβδζδ 

ηδξ είζπναλδξ θυνςκ, βεβμκυξ πμο εκίζποζε ηδκ ειπζζημζφκδ ηαζ ζοιπανάζηαζδ 

ηςκ πςνζηχκ ζημ ηίκδια. Ραναηηδνζζηζηυ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ δνάζδξ ηςκ 

ακηανηχκ είκαζ υηζ δ Ώ΄μζημκμιζηή εθμνεία Μαηνχκ, ζε έββναθυ ηδξ πνμξ ημ ο-

πμονβείμ Λζημκμιζηχκ, δδθχκεζ αδοκαιία ζοβηέκηνςζδξ ηςκ θυνςκ, αθμφ μζ α-

πμζηεθθυιεκμζ οπάθθδθμζ ζοθθαιαάκμκηαζ απυ ημοξ ακηάνηεξ ηαζ ηα έββναθα ιε 

ηα θμνμθμβζηά ζημζπεία ηαηαζηνέθμκηαζ4. Ομ ίδζμ επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ άθθδ 

πδβή πμο ακαθένεζ υηζ ζηζξ πενζμπέξ οπυ ημκ έθεβπμ ηδξ Ώκηίζηαζδξ μζ δδιυζζμζ 

οπάθθδθμζ παφμκηακ ή ακηζηαείζηακημ απυ ιέθδ ηδξ ή ηαζ έθεοβακ απυ ιυκμζ ημ-

οξ, θυβς ημο θυαμο ηςκ ακηζπμίκςκ ακηανηχκ ή ηαηαηηδηχκ5.  

 Βηηυξ απ΄ημ ημζκςκζηυ ένβμ πμο αζημφζε, υπςξ είδαιε, δ Βεκζηή Ώθθδ-

θεββφδ, ημ ΒΏΘ ιε ηα ζηεθέπδ ημο πανείπε πνμζηαζία ζηζξ δζακμιέξ ημο Αζεεκμφξ 

Βνοενμφ Ξηαονμφ απμηεθεζιαηζηυηενδ απυ αοηή ηςκ Γενιακχκ, βεβμκυξ πμο εε-

ςνείηαζ άεθμξ ηδξ Ώκηίζηαζδξ βζα ηζξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφζακ ηυηε. Βλάθθμο, 

μζ επζεέζεζξ ημο ζηζξ απμεήηεξ ηςκ ιαοναβμνζηχκ αζημφζακ πίεζδ ζηδκ ηαημπζηή 

ηοαένκδζδ ηαζ ημοξ ηαηαηηδηέξ κα δνάζμοκ βζα ημ πνυαθδια. Αεκ είκαζ ηοπαίμ 

                                           
1 Ρν. Οζμοιπνήξ, (1984), ζ. 57 - Ρ. Φθάσζεν, (1995), η. Ώ΄, ζ. 213-14. 
2 Ώ . Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 74-5 - Ξη. Θςιαδάηδξ, (1984), ζ. 137-9. 
3 Ρ. Φθάσζεν, (1995), η. ΐ΄, ζ. 99 – Ξοκέκηεολδ ιε ηδκ Β. Ιζημθάμο. 
4 Ζ. Ώκηςκυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 735 - ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄. ζ.86-7  . 
5 M. Mazower, (1994), ζ. 159. 
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πςξ ηα ιέηνα πμο πήνακ ηαηά ηδξ ιαφνδξ αβμνάξ εκηάεδηακ ιεηά απυ ηζξ επζεέ-

ζεζξ ηςκ εαιζηχκ. Ώθθά ηαζ υηακ ηα ιέηνα δεκ απέδςζακ, ημ ζφζηδια ημο δεθηί-

μο, άιεζα ζοκδειέκμ ιε ηδ δνάζδ ημο ΒΏΘ, ελαημθμφεδζε κα απμηεθεί ημ ιυκμ 

απμηεθεζιαηζηυ ιέζμ δζααίςζδξ ημο πθδεοζιμφ1.  

Ξημοξ θυβμοξ πμο ζοκέδεζακ πενζζζυηενμ ηδκ Ώκηίζηαζδ ιε ημκ αβνμηζηυ 

πθδεοζιυ πνέπεζ κα πνμζηεεεί ηαζ δ πνμζηαζία ημο απυ ηδκ δνάζδ ηςκ ημζκχκ 

ηθεθηχκ, μζ μπμίμζ ακαβηάγμκηακ ζε επζζηνμθή ηςκ ηθμπζιαίςκ ηαζ ιενζημί ηαηέ-

θδβακ κα επακδνχζμοκ ηα ακηάνηζηα ζχιαηα2. Ώκαθένμκηαζ επίζδξ πενζπηχζεζξ 

πμο μζ ακηάνηεξ επεκέαδζακ ζε επζδνμιέξ θεδθαζίαξ ηςκ Γενιακχκ ηαζ ημοξ α-

κάβηαζακ κα θφβμοκ, ζχγμκηαξ έηζζ ημοξ ηαημίημοξ απυ ηα απμηεθέζιαηα ιζαξ 

ηέημζαξ επίεεζδξ3.  

Βαιζηέξ πδβέξ ιεηαθένμοκ ηδκ ιεβάθδ αθθαβή ζηδ γςή ηςκ πςνζηχκ ηςκ 

μνεζκχκ πενζμπχκ απυ ηδ δνάζδ ημο ΒΗΏΞ. Βκχ πνζκ μζ αμζημί ακαβηάγμκηακ κα 

ημζιμφκηαζ ιαγί ιε ηα γχα ημοξ βζα κα ιδκ ηα πάζμοκ, ιεηά ηδκ επζηνάηδζδ ημο 

ΒΏΘ άθδκακ ηα ημπάδζα ιυκα υθδ ηδ κφπηα ηζ εηείκμζ βφνζγακ ζημ πςνζυ 4. Λζ ηά-

ημζημζ ημο Ηεμκηίμο ιαξ δζδβμφκηαζ: «Άθθαλε δ γςή ιαξ, υηακ αβήηε ημ ακηάνηζ-

ημ. Ιζχεαιε ζακ εθεφεενμζ πθέμκ, δζυηζ ενπυζακηε μζ Εηαθμί εδχ ηαζ ιαξ ανπάγα-

κε γχα, ηθέαακε, ενπυζακηε ιε ημοξ εδχ θίθμοξ. Βίπαιε εδχ έκα βζαηνυ Μαπαεε-

μδχνμο ηαζ έθεβε δχζε ηυηεξ».  

 

Β. ΘΔΡΗΘΖ ΠΡΑΠΖ ΡΝ ΑΚΑΣΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΔΛΑΛΡΗ ΡΥΛ ΑΛΡΑΟΡΥΛ 

 

α. Ππκπαξάζηαζε θαη βνήζεηα 

ζμκ αθμνά ζηδκ ζηάζδ ηςκ άιαπςκ πνμξ ηδκ Ώκηίζηαζδ, θζθμεαιζηέξ πδ-

βέξ επζζδιαίκμοκ ηδκ επζδμηζιαζηζηή οπμδμπή ηςκ ακηανηχκ ζηα Ζαθάανοηα ηαζ 

ζε άθθεξ πενζμπέξ, υπμο μζ ηάημζημζ πθαζζίςκακ ηαζ εκίζποακ ηζξ ακηάνηζηεξ μιά-

δεξ πμο ζοβηνμημφκηακ. Δ είζμδμξ ηςκ ακηανηχκ ζηα πςνζά πνμηαθμφζε δέμξ ηαζ 

ζοκμδεουηακ απυ ζοβηζκδηζηή οπμδμπή ηςκ ηαημίηςκ. Μνζκ αηυια ειθακζζημφκ 

ζημ πςνζυ, μζ ηαιπάκεξ ηςκ εηηθδζζχκ πηοπμφζακ βζα κα ζοβηεκηνςεεί μ ηυζιμξ 

ηαζ ζοπκά αημθμοεμφζακ δμλμθμβίεξ ηαζ ζηεζίεξ βζα ημκ αβχκα. Ομοξ πνμζέθενακ 

θμοθμφδζα ηαζ ηα «ηθεζδζά» ηδξ πυθδξ  ή ημο πςνζμφ, εκχ μζ δάζηαθμζ ή άθθμζ ε-

πζζηήιμκεξ ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ ημοξ πνμζθςκμφζακ ιε παηνζςηζηά θυβζα. Ξηδ 

ζοκέπεζα μζ πςνζημί ακηαβςκίγμκηακ βζα ημ πμζμξ εα ημοξ θζθμλεκμφζε ζημ ζπίηζ 

                                           
1 Ξη. Θςιαδάηδξ, (1984), ζ. 138-141. 
2 Ρ. Φθάσζεν, (1995), η. Ώ΄, ζ. 234-5 - Ρν. Οζμοιπνήξ, (1984), ζ.25. 
3 Γ. Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 90. 
4 ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, Φ. 427, 26/2/38. 
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ημο. Ομ ανάδο θφθαβακ εηείκμζ ζημπζέξ βζα κα ημοξ δχζμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα 

λεημοναζημφκ.  

Άθθμηε πάθζ, άημοβακ ιε πνμζμπή ηδκ μιζθία ημο πμθζηζημφ ηαεμδδβδηή 

ηδξ μνβάκςζδξ. Θενζηέξ θμνέξ ένπμκηακ επζηνμπέξ ηαημίηςκ απυ δζπθακά πςνζά 

ηαζ γδημφζακ απυ ημοξ ακηάνηεξ κα ένεμοκ ηαζ ζημ δζηυ ημοξ, εκχ ανηεημί κέμζ 

λέεααακ παθζά ημοθέηζα ηαζ πμθειμφζακ ιε αοηά ζημ πθεονυ ημο  ΒΗΏΞ, ιέπνζ κα 

απμηηήζμοκ πζμ ηαζκμφνβζμ υπθμ ιεηά απυ ηάπμζα ζοιπθμηή. Ξοπκά αμδεμφζακ 

πνμζθένμκηαξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ ηζκήζεζξ ημο επενμφ, εκχ θεζημονβμφζακ ηαζ 

ςξ ζφκδεζιμζ ιεηαθένμκηαξ ιδκφιαηα1.  

ιςξ, δεκ ήηακ θίβεξ μζ θμνέξ πμο ζοκέδναιακ ημοξ ακηάνηεξ ηαζ ζηζξ δζ-

άθμνεξ επζπεζνήζεζξ. Ώκαθένεηαζ παναηηδνζζηζηά υηζ ζηδκ ακαηίκαλδ ηδξ ζζδδ-

νμδνμιζηήξ βναιιήξ ζηδκ Ώηνάηα ζοιιεηείπε μ κηυπζμξ πθδεοζιυξ ηαζ ιεηέθενε 

εηνδηηζηέξ φθεξ, εκχ, υηακ εέθδζακ Άββθμζ κα ημοξ πθδνχζμοκ βζα ηδ ιεηαθμνά, 

αοημί ακηέδναζακ ηαζ γήηδζακ ιυκμ υπθα βζα κα πμθειήζμοκ 2. Ξημ πςνζυ Ηευκηζμ, 

υθμζ μζ ηάημζημζ αμήεδζακ ζηδκ μιχκοιδ ιάπδ, ιε ηάεε ηνυπμ, υπςξ δζδβμφκηαζ 

μζ ίδζμζ: «Ομφηα ηα παθζηάνζα, πμο ηυηε ήηακε είημζζ πνμκχκ, μδδβμφζακε ημοξ 

ακηάνηεξ ηαζ έπζακακ ηα ιμοθάνζα (πμο είπακ θφβεζ απυ ημοξ Εηαθμφξ)  ηαζ είπακ 

πονμιαπζηά. θμζ μζ πςνζημί εδχ αμήεδζακ. Ομοξ μδδβμφζακ, έθηζαπκακ δνυιμοξ 

ηθπ., ημοααθάβακε κενυ, ηνυθζια.  ,ηζ πνεζαγυηακε ημοαάθαβακ μζ πςνζακμί. θμ 

ημ πςνζυ ζπεδυκ έθααε ιένμξ». Ζαζ μ ακηάνηδξ Ξ. Θπανθμβζάκκδξ ζοιπθδνχκεζ 

ζπεηζηά ιε ημ πςξ ιπμνμφζε κα ημοξ αμδεήζεζ μ άιαπμξ πθδεοζιυξ: «Οα αανζά 

υπθα, άια η΄αθήκαιε πμοεεκά, αμήεαβακ μζ πςνζημί ηαζ ηα ιεηέθενακ. (ΐμδεμφ-

ζακ ςξ) ζφκδεζιμζ, κα ιεηαθένμοκ ηδκ ηνμθμδμζία, κα  εζδμπμζμφκ». Ξημ πςνζυ 

Ιάζζα, μ ΒΗΏΞ είπε δδιζμονβήζεζ ζοκενβεία απυ πμθίηεξ  βζ αοηυ ημ ζημπυ. O Γ. 

Γαθεζναηυπμοθμξ δζδβείηαζ: «Ομ πςνζυ είπε μνβακςεεί έηζζ πμο ήηακ έκα απίεακμ 

πνάβια. Ββχ ημ εαφιαγα. Βίπε ένεεζ ιζα δυζδ ημ Ξφκηαβια Ζμνίκεμο, 500 ακηάν-

ηεξ, ηαζ μζ Γενιακμί ήηακ ζηδ Ρυαμθδ, ηάπμο εηεί, ηυζμ ημκηά. Θέζα ζημο Ιάζζα 

ημ Ξηναηδβείμ η΄απυβεοια ιαξ αάγμοκ ηαζ λεθνάγμοιε υθα η΄αιπέθζα απ΄ημ αβ-

ηαεςηυ ζφνια ηζ εκχκμοιε απ΄ηδκ Ζανφηαζκα, δέκηνμ ζε δέκηνμ η΄αβηαεςηυ 

ζφνια ηαζ ημ θένκμοιε ζηδκ Μμονκάνα. Ζαζ ιζθάβακε ηδ κφπηα ιε ημκ Οαΰβεημ 

ιε η΄αβηαεςηυ ζφνια. Έαβαζκε οπδνεζία, ήηακ μνβακςιέκδ ηαηάζηαζδ. Αέηα 

άκενςπμζ ήηακ οπδνεζία, εα ηάκμοιε εηείκμ, εα ηάκμοιε εηείκμ». 

Ππήνπε ζπέζδ αθθδθμαμήεεζαξ ιεηαλφ ακηανηχκ ηαζ πθδεοζιμφ. πςξ ιαξ 

θέεζ μ Β. Φςηάξ: «Βδίκακε πθδνμθμνίεξ ζε πμζα ιενζά είκαζ μ επενυξ ηζ απυ πμφεε 

                                           
1 Ρν. Οζμοιπνήξ, (1984), ζ. 25-26, 28 - Α. Θίπμξ, (1964), ζ. 725, 600 – Ρ. Ώκδνζηυπμοθμξ, (2007), ζ. 
86, 66. 
2 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η.Γ΄, ζ. 115-6. 
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ένπεηαζ. ηακ ηάκαιε ιάπδ, ενπυζακηε ιαγί ιαξ. Φεφβακε απ΄ηα ζπίηζα ημοξ βζαηί 

ήηακ επυιεκμ κα ημοξ ηα ηάρμοκε ηαζ κα ημοξ ζημηχζμοκ… Βνπυζακηε ιαγί ιαξ 

ηαζ ιεηά λακαπδβαίκακε. Γζαηί μζ Γενιακμί εα πενκάβακε ιζα ιένα ή δομ ιένεξ ηαζ 

ιεηά θεφβακε, δεκ ιπμνμφζακ κα ηάηζμοκ».  

Ξε άθθεξ πενζπηχζεζξ, ακηί κα ένεμοκ μζ ακηάνηεξ ζημ πςνζυ πήβαζκακ ηαζ 

ημοξ έανζζηακ ζηα θδιένζα ημοξ μζ πςνζημί. Λζ βοκαίηεξ ημοξ έπθεκακ ηαζ ημοξ 

ιπάθςκακ, εκχ ζε ιεβάθεξ βζμνηέξ, υπςξ ημ Μάζπα, ακέααζκακ ακηζπνμζςπείεξ ιε 

πνμηνίημοξ ηαζ έζηδκακ ιαγί ημοξ θαβμπυηζ ηαζ πμνυ . Ζαζ ζαηνζηή αμήεεζα ημοξ 

πανείπακ εεεθμκηζηά βζαηνμί απυ ηα πςνζά, κηοιέκμζ ζε πςνζάηεξ βζα κα ιδκ α-

καβκςνίγμκηαζ ηαζ ηαηαδμεμφκ. Λ ηαπεηάκζμξ ημο ΒΗΏΞ Α. Θίπμξ εεςνεί υηζ ηα 

πςνζά ζοιπαναζηάεδηακ ζημοξ ακηάνηεξ, απυ ηάεε άπμρδ, ηαηαθήβμκηαξ ιάθζζ-

ηα ζημ ζοιπέναζια υηζ «ακ έπεζξ ηέημζμοξ ζοιπαναζηάηεξ ζημοξ Βεκζημφξ αβχ-

κεξ, δεκ έπεζξ ηίπμηα κα θμαδεείξ βζα ηδκ επζηοπία ημο αβχκα»1.   

Ώνηεημί ζοκμιζθδηέξ ιαξ ακαπανζζημφκ ιε ηζξ ακαικήζεζξ ημοξ ηδκ πανα-

πάκς εζηυκα. Λ ακηάνηδξ ΐ. Μνζυαμθμξ εοιάηαζ: «Ββχ, υζμ ηαζνυ ήιμοκα εηεί, 

δεκ έκζςζα, υπζ ιμκάπα ακηζπάεεζα ή αδζαθμνία απυ ημκ ημζκυ πμθίηδ, απυ ηζξ μ ζ-

ημβέκεζεξ, απ΄ηα πςνζά ημοξ». Λ Γ. Γαθεζναηυπμοθμξ ιαξ θέεζ: «Θοιάιαζ ηδ ιάκα 

ιμο, είπε αβάθεζ ημ θεαέηζ ηζ ενπυζακηε μζ ακηάνηεξ έκακ-έκακ ηαζ ημοξ έπθεκε. 

Οδξ θές: -Οζ ηάκεζξ εηεί, νε ιάκα; - Μαζδάηζ ιμο, ιμο θέεζ, δεκ έπμοκ ροπή εημφ-

ηα ηα παζδζά;». 

Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ ιαξ πενζβνάθεζ πςξ αζζεακυηακ μ πθδεοζιυξ ηδξ πυ-

θδξ βζα ημοξ ακηάνηεξ ηαζ ιε πμζμοξ ηνυπμοξ ημοξ αμδεμφζε: «Ομοξ εαφιαγε πμ-

θφ…πάνα πμθφ. Λ ιυκμξ ηνυπμξ πμο αμδεμφζε άκεηα ήηακ κα ηνφαμοκ ακενχπμ-

οξ ζηα ζπίηζα ημοξ ιέπνζ κα πνμςεδεμφκ επάκς ζημ αμοκυ. Βίπαιε ημ εέια ηδξ 

επζιεθδηείαξ, δδθαδή κα ιαγέρμοιε παπμφηζζα, ημοαένηεξ, θάνιαηα. Θζθάιε βζα 

πμζυηδηεξ. Μχξ εα παβαίκακε επάκς; Ομο θέβακε: -Μήβαζκε ζημ ηάδε ζπίηζ ηζ ά-

θδζέ ηα εηεί. Έδζκεξ ημ ζπίηζ ζμο…Ή, επίζδξ, ήηακε δ πνμπαβάκδα, δδθαδή δ 

πνμπαβάκδα ιε ηδκ ηαθή έκκμζα, δδθαδή κα πείζεζξ ημκ άθθμκ…έαθεπεξ υηζ ήηακ 

μ άκενςπμξ παηνζχηδξ, ήεεθε ηάηζ κα δχζεζ, κα ηάκεζ ηάηζ, έαθεπε υηζ ηζκδφκεοε 

ζημ ζπίηζ, ήηακ ιυκμξ ημο, δεκ είπε οπμπνεχζεζξ, κα ημκ πείζεζξ υηζ ημκ ζοιθένεζ 

ηαθφηενα ηαζ βζα ηδ γςή ημο ηαζ βζα ημ ζημπυ, παηνζςηζημφξ θυβμοξ, κα πάεζ ζημ 

αμοκυ. Ζαζ ζμο θέεζ αοηυξ: -Μςξ εα πάς; -Θεξ κα παξ; Θα ζμο ανς εβχ. Δ ζοκς-

ιμηζηυηδξ ήηακ ημ Ώ ηαζ ημ Σ»». θα αοηά δεκ βίκμκηακ ηυζμ απθά, βζαηί ηαζ δ 

παναιζηνή ηίκδζδ οπέν ηδξ Ώκηίζηαζδξ ιπμνμφζε κα ζημζπίζεζ πμθθά. Γζα κα ελδ-

βήζεζ ημκ ηίκδοκμ πμο εκείπακ ηέημζεξ εκένβεζεξ, μ Μ. Γεςνβυπμοθμξ ακαθένεζ 

                                           
1 Α. Θίπμξ, (1964), ζ. 593-594, 597-8. 
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πχξ ιπυνεζε βκςζηή ημο κα πνμιδεεοηεί ηα οθζηά πμο πνεζαγυηακ βζα κα νάρεζ 

ηδκ ζδιαία ημο ΒΗΏΞ, υπςξ είπε ακαθάαεζ. Ώκαβηαγυηακ κα αβμνάγεζ ημ ηάεε οθ ζ-

ηυ πςνζζηά ηαζ ζε ιζηνή πμζυηδηα ηάεε θμνά, χζηε κα ιδκ βίκεζ ακηζθδπηυ απυ 

ημκ ηαηαζηδιαηάνπδ υηζ επνυηεζημ κα θηζάλεζ ζδιαία. 

 

β. Ζ άπνςε ηνπ πιεζπζκνύ γηα ηνπο αληάξηεο  

Βκδζαθένμκ έπεζ κα βκςνίζμοιε ηδ βκχιδ πμο είπε ζπδιαηίζεζ μ ιέζμξ πμ-

θίηδξ βζα ημοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ Ώκηίζηαζδξ. Ώπυ ηζξ βναπηέξ πδβέξ πμο ελεηάζα-

ιε ηαζ ηονίςξ απυ ηζξ πνμθμνζηέξ ιανηονίεξ πμο δζαεέημοιε , δζαιμνθχκμοιε ηδκ 

άπμρδ υηζ ανπζηά δ ζοιπανάζηαζδ ημο πθδεοζιμφ ζημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα ή-

ηακ ζπεδυκ ηαεμθζηή. Βηείκμ πμο άθθαλε ζηαδζαηά ηδκ δζάεεζδ ηςκ πμθζηχκ έ-

κακηί ημο ήηακ, υπςξ είδαιε, μζ ζοημθακηίεξ ηςκ ακηζπάθςκ ημο (Γενιακχκ ηαζ 

εεκζημθνυκςκ) πενί ημιιμοκζζηζηχκ ηαηααμθχκ ηαζ ακάθμβςκ ημζκςκζημπμθζηζηχκ 

επζδζχλεςκ ημο ΒΏΘ-ΒΗΏΞ, ηαεχξ ηαζ δ ζηάζδ μνζζιέκςκ εηπνμζχπςκ ημο πμο 

πνυηαζζακ ηζξ πμθζηζηέξ εέζεζξ ημοξ ζημκ εεκζημαπεθεοεενςηζηυ αβχκα, δζηαζχ-

κμκηαξ υζμοξ ημοξ ηαηαθυβζγακ ηδκ πνυεεζδ επζαμθήξ ημιιμοκζζηζημφ ηαεεζηχ-

ημξ ιεηαπεθεοεενςηζηά.  

Ώκ ηαζ, υπςξ είδαιε, ζημοξ ηυθπμοξ ημο ΒΗΏΞ είπακ εκηαπεεί άημια πμο 

ακήηακ ζε υθμ ημ πμθζηζηυ θάζια, αηυια ηαζ ζηζξ αηναίεξ πθεονέξ ημο (ααζζθυθ-

νμκεξ-ημιιμοκζζηέξ), δ πθεζμκυηδηα ημο πθδεοζιμφ απμδεπυηακ ημκ εεκζημαπε-

θεοεενςηζηυ παναηηήνα ηδξ μνβάκςζδξ, αθθά έαθεπε ιε ηαποπμρία ηδκ ανζζηενή 

ηδξ πνμέθεοζδ. Ώοηυ επζαεααζχκμοκ ιεηαλφ άθθςκ ηαζ μζ ιανηονίεξ ζοκμιζθδηχκ 

ιαξ.  

Λ Ξ. Μμθοδχνμο εηεέηεζ ηδκ δζηή ημο ειπεζνία απυ ηδ ζηάζδ ηςκ ζοβπς-

νζακχκ ημο ζημ Ηαβμαμφκζ Ζαθαανφηςκ: «ηακ ζηδκ ανπή, πνςημαβήηε ημ ακ-

ηάνηζημ ηαζ έθεβακ πενί απεθεοεένςζδξ ηδξ πχναξ ηαζ πηοπήιαημξ ημο επενμφ, 

υθμζ ήιαζηε ιαγί. ηακ, υιςξ, φζηενα απυ θίβμ, ακηζθδθεήηαιε…Γζα κα ζαξ δχ-

ζς κα ηαηαθάαεηε ζημ πςνζυ είπαιε ηα ιέζα. Λ παηέναξ ιμο ήηακ παπαδάζηαθμξ  

ηαζ εηεί (ζημ ζπίηζ ιμο) ηαηέθοακ μζ ανπδβμί ημοξ (ηςκ ακηανηχκ) ηαζ ηάπμζα ιέ-

να ζοκέηαλακ ιζα εβηφηθζμ βζα ηα ηιήιαηά ημοξ ηαζ εθέβακε δζάθμνα, ηέθμξ πάκ-

ηςκ, ηαζ ζηα ηεθεοηαία «Γήης μ Ξηάθζκ». Θυθζξ ημ άημοζα αοηυ είπα: -Οα πνάβ-

ιαηα δεκ είκαζ υπςξ ηα οπμθμβίγαιε. Ζαζ αιέζςξ εημοιπςεήηαιε απέκακηί ημοξ. 

Ήηακ θακενή δ ηαηεφεοκζδ πμο είπακ αοημί…Ζαηαθάααιε βζαηί μζ ημιιμοκζζηέξ 

ηδξ πενζμπήξ ήηακ μζ επζηεθαθείξ, πζα ημοξ λέναιε ημοξ ημιιμοκζζηέξ. Γζ αοηυ ημ 

θυβμ είπαιε ανπίζεζ κα ημοιπςκυιαζηε. Ζαζ ιάθζζηα, βζα κα ηαηαθάαεηε, επεζδή 

ανκδεήηαιε ηζ εβχ ηζ μ αδεθθυξ ιμο κα ιεηάζπμοιε, μ αδεθθυξ ιμο πήβε ζημ 
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ζηναηυπεδμ Ξζβμοκίμο». Ομ ίδζμ πενίπμο οπμζηδνίγεζ ηαζ δ Θ. Θακςθάημο, ιέθμξ 

κεακζηήξ ακηζζηαζζαηήξ μιάδαξ, ηαηαεέημκηαξ ηδκ ειπεζνία ηδξ βζα ημοξ ηαημ ίημ-

οξ ηδξ πυθδξ: «Ξηδκ ανπή, ημοξ είδε (ημοξ ακηάνηεξ) ζακ ιζα δνςσηή εηδήθςζδ, 

ζακ έκα κέμ Βζημζζέκα. Ώθθά ειείξ ζηδκ Μάηνα δεκ είπαιε άιεζδ βκχζδ, ηα πςνζά 

είπακε άιεζδ βκχζδ, κα ημοξ γήζμοιε, κα δμφιε πςξ θενυζακηε. Ώπθχξ αημφβα-

ιε ηδ ιάπδ, ηδκ μπμία ιεηέδζδε ημ BBC ζ΄υθμ ημκ ηυζιμ. Ώπυ ηεζ ηαζ πένα υιςξ 

οπήνλε δζαθμνμπμίδζδ, υηακ άνπζζε κα βίκεηαζ ημοαέκηα βζα πμθζηζηά εέιαηα ηαζ 

ιάθζζηα γυνζηα…ηακ άνπζζακ μζ πμθζηζημί κα ημπμεεημφκηαζ αθθά ηαζ δ δζαζ-

ηνέαθςζδ ηςκ βεβμκυηςκ, δ ζοημθακηία…».    

Λ ΐ.Μαπαπνζζηυπμοθμξ ιαξ πενζβνάθεζ πςξ ζηεθηυηακ έκαξ πμθίηδξ ηδξ 

θζθεθεφεενδξ πανάηαλδξ βζα ημκ ΒΗΏΞ: «Ομοξ έαθεπε ιε ζηεπηζηζζιυ. Λ παηέναξ 

ιμο ήηακ αεκζγεθζηυξ, δδθαδή ζημ ζπίηζ οπήνπε ιζα δδιμηναηζηή, θζθεθεφεενδ 

κμμηνμπία. (Έαθεπε) ιε πμθθά ενςηδιαηζηά ηαζ ημοξ ιεκ ηαζ ημοξ δε. Ζαζ ημοξ 

ακηάνηεξ, αηυια ηαζ ημοξ Βββθέγμοξ, πανυθμ πμο ήηακ δ εθπίδα. Λ παηέναξ ιμο, 

επεζδή είπε πμθειήζεζ δέηα πνυκζα , ήηακ ηαζ ηναοιαηίαξ ημο Ώ΄Μαβημζιίμο πμθέ-

ιμο, ήλενε ηα παζπκίδζα ηςκ Άββθςκ ηαζ είπε ηζ εηεί έκα ενςηδιαηζηυ. Ομκ εκδζέ-

θενε πςξ εα ανίζηεζ θαΎ βζα ηδκ μζημβέκεζά ημο ηαζ πςξ εα ιεβαθχζεζ ειάξ ηαζ 

πςξ εα ιαξ ιμνθχζεζ». Οδκ ίδζα πενίπμο ημπμεέηδζδ πνέπεζ κα είπε ηαζ δ μζημβ έ-

κεζα ημο ΐ. Θακευπμοθμο, πμο, υπςξ ηαζ ημο ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμο, ακήηακ ζηδκ 

παναδμζζαηή αζηζηή ηάλδ ηδξ Μάηναξ  ιε ειπμνζηά ηαηαζηήιαηα ζηδκ πυθδ. 

Ώθθζχξ αθέπεζ ημ εέια δ εθαζίηζζζα Β. Οζμφηδ, ακ ηαζ παναδέπεηαζ ηδκ ε-

πζθοθαηηζηυηδηα ηςκ πμθζηχκ, θυβς ημο θυαμο ηςκ ακηζπμίκςκ: «Ξφζζςιμξ ήηακ 

μ ηυζιμξ ιε ημ ιένμξ ηςκ ακηανηχκ. (Μήβαζκακ ηαζ απυ θυαμ). Ώοηά δεκ έθε ζ-

ρακ. Βιείξ ιζα θμνά ζηδκ Ώζβζαθεία λεκοπηήζαιε ηδ κφπηα ηζ υηακ μ παπάξ ημο 

πςνζμφ, ημ πνςί, (ημ) έιαεε… Αεκ ήεεθακ ακηάνηεξ κα ιδκ έπμοκ θαζανίεξ. Φμ-

αυζακηε. Ήηακ θοζζηυ. Αεκ ήηακ θονζηυ ηναβμφδζ δ Ώκηίζηαζδ βζα υθμ ημκ ημζ-

ιάηδ … Αεκ είπε ηζξ θμαίεξ ημο, δεκ είπε ηζξ ακαζημθέξ ημο; Ώθθά βεκζηά, υθα ηά-

δςζε . Ώπυδεζλδ υηζ ηνάηδζε έκα ακηάνηζημ, δεφηενμ ακηάνηζημ. Μχξ ηναηήεδηακ 

αοηά; Ώπυ πμφ θάβακε, απυ πμφ πθοεήηακε;».   

ΐέααζα, πμθθέξ θμνέξ δ επζθοθαηηζηυηδηα ηςκ πμθζηχκ μθείθμκηακ ζηδ δ ζ-

αζηνεαθςιέκδ εζηυκα πμο είπακ βζα ημκ ΒΗΏΞ, ελαζηίαξ ηδξ πνμπαβάκδαξ πμο δε-

πυηακ απυ Γενιακμφξ ηαζ εεκζηζζηέξ. Έκα δζαθςηζζηζηυ πανάδεζβια ιαξ δζδβείηαζ 

μ ΐ. Μνζμκάξ: «Κεηζκήζαιε κα πάιε ζηδ ιάπδ ημο ΐαθηεηζίμο. Μέζαιε ζημκ Ώζ-

Γζάκκδ ημκ Μνυδνμιμ1. Μήβαιε εηεί ηαζ δεκ ιαξ ακμίβακε μζ ηαθμβένμζ. Βίπακε πε-

νάζεζ ηζξ πνμδβμφιεκεξ ιένεξ ιζα μιάδα απυ πςνμθφθαηεξ ηαζ ηαβιαηαζθαθ ίηεξ 

                                           
1 Εζημνζηυ ιμκαζηήνζ ζηδ Ξηεικίηζα Ώνηαδίαξ. 



 468 

ηαζ ημοξ θέβακε υηζ είπακ αβεζ ηάηζ ζοιιμνίεξ ηαζ αβάγακ ηα ιάηζα απυ ημοξ  ζενε-

ίξ, ηαίκε ηζξ εηηθδζίεξ  ηαζ είπακ πνμηαηαθήρεζξ μζ άκενςπμζ. Αεκ αβαίκακ έλς· 

ήηακ ηθεζδςιέκμζ ιέζα. Ώθθά ιυθζξ ανπζκίζαιε ειείξ ηα ακηάνηζηα ηναβμφδζα ηζ 

αημφζακε ηζ αοημί, εζοβηζκήεδηακ ηαζ θέεζ: -Γζα ηνααάηε νε παζδζά. Ώοημί θέκε 

πνάβιαηα ζενά». Μνάβιαηζ, μζ ιμκαπμί οπμδέπηδηακ ηδκ μιάδα ημο Άνδ ΐεθμοπζ-

χηδ ηαζ ημοξ θζθμλέκδζακ ιε εβηανδζυηδηα: «Μυηε ανάζακε βίδεξ, ηάηζ ηεθαθμ-

ηφνζα ιαξ ζεναίνακε. Θαξ πενζπμζδεήηακε πάνα πμθφ, βεβμκυξ». 

Σζηυζμ, «ζοκηδνδηζηέξ» ημζκςκίεξ δζαηδνμφζακ ηδκ επζθοθαηηζηυηδηά  ημ-

οξ έκακηζ ηςκ ακηανηχκ ηαζ ηναημφζακ ίζεξ απμζηάζεζξ ηυζμ απέκακηί ημοξ, υζμ 

ηαζ απέκακηζ ζημοξ ηαηαηηδηέξ. Λ Ξ.  Μμθοδχνμο, πμο ιαξ ιίθδζε βζα ηδκ δοζημ-

θία ηδ δζηή ημο ηαζ ηςκ ζοβπςνζακχκ ημο κα απμδεπημφκ ημκ ζμζζαθζζηζηυ πνμ-

ζακαημθζζιυ ημο ΒΏΘ, ιαξ εηεέηεζ ημ πχξ πεζνίγμκηακ ηα πνμαθήιαηα πμο πνμέ-

ηοπηακ απυ αοηή ηδ ζπέζδ ημοξ, ιάθζζηα ζε ιζα πενζμπή ακηανημηναημφιεκδ: «Δ 

ημζκςκία ηδξ πενζμπήξ ήηακ πάκηα ζοκηδνδηζηή βεκζηυηενα απέκακηζ ηςκ ακηαν-

ηχκ ηαζ θάιαακακ ηα ιέηνα ημοξ απέκακηζ ηςκ Γενιακχκ. Γζα κα ηαηαθάαεηε υηζ 

ζε ηάεε πςνζυ οπήνπε επζηνμπή, ειείξ ημοθάπζζημκ ηδκ είπαιε ζημ δζηυ ιμο πς-

νζυ, δ μπμία, υηακ ένπμκηακ μζ Γενιακμί , παναημθμοεμφζε υηζ ένπμκηαζ βζα κα εζ-

δμπμζδεεί μ πθδεοζιυξ κα θφβεζ. Έκα αοηυ. Ώοηή ήηακ δ απμζημθή ημοξ. Ζαζ ζε 

άθθεξ πενζπηχζεζξ επί ηςκ ακηανηχκ, υηακ είπαιε ηαιζά πίεζδ ηαιζά θμνά ζημ 

πςνζυ απυ ηδκ πθεονά ημοξ, επεκέααζκε δ επζηνμπή ημο πςνζμφ ηαζ βζ αοηυ ημ 

πςνζυ ημ δζηυ ιμο δεκ είπε ιεβάθδ ακάιεζλδ, μφηε εφιαηα».     

 

Γ. ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΠΡΗΠ ΠΣΔΠΔΗΠ ΑΛΡΑΟΡΥΛ - ΞΙΖΘΠΚΝ 

α. Ξξνβιήκαηα από ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο 

 Ζάπμζεξ θμνέξ, ηδκ επζθοθαηηζηυηδηα ημο πθδεοζιμφ ιπμνεί κα πνμηαθμ-

φζακ μζ ειθφθζεξ δζαιάπεξ ιεηαλφ ηςκ ακηζζηαζζαηχκ μνβακχζεςκ ή μ θυαμξ 

ηςκ ακηζπμίκςκ. Ξε επζζημθή ημο δελζμφ ακηζζηαζζαημφ Ο.Φθμφδα πνμξ ημκ 

Ξοκ/πδ Ξηήαεκξ ακαθένεηαζ υηζ ημ ΒΏΘ έπακε ζζβά-ζζβά ηδκ ακηαπυηνζζδ πμο είπε 

ανπζηά ζημκ πθδεοζιυ ηαζ υηζ αηυια ηαζ ανζζηενά ηαζ δδιμηναηζηά ζημζπεία απμ-

ιαηνφκεδηακ απ΄ηδκ μνβάκςζδ1. Ξφιθςκα ιε ανεηακζηέξ πδβέξ, ημ ΒΏΘ έπαζε 

πμθφ ζε δδιμηζηυηδηα ιεηά ημκ ειθφθζμ πμο ελαπέθοζε ημκ Ληηχανζμ ημο ΄43.  

Σζηυζμ, μ πθδεοζιυξ δεκ θαίκεηαζ κα ηαηέθδλε ζε πθήνδ απυννζρή ημο,  εκχ  ηαζ 

μζ ΐνεηακμί αηυια παναδέπμκηαζ υηζ δ οπμζηήνζλδ πνμξ ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδκ 

Ώκηίζηαζδ πανέιεζκε πθαηζά ιέπνζ ηαζ ιεηά ηα Αεηειανζακά. Ραναηηδνζζηζηά ακα-

θένεηαζ υηζ μζ ηάημζημζ πενζμπχκ πμο είπακ δεπηεί πθήβιαηα απυ ημοξ Γενιακμφξ 

                                           
1 Ζ. Ζονζαηυπμοθμξ, (1990), ζ. 226. 
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παναηαθμφζακ ημοξ Άββθμοξ κα δχζμοκ υπθα ζημκ ΒΗΏΞ βζα κα ημοξ οπεναζπ ίζε-

ζ. Βλάθθμο, πνζκ ηδκ ιάπδ ημο Ηεμκηίμο, μζ ημπζηέξ ακηζζηαζζαηέξ μνβακχζεζξ πα-

ναηάθεζακ ημοξ ακηάνηεξ κα πηοπήζμοκ ημοξ Εηαθμφξ, βζα κα απαθθάλμοκ ηδκ 

πενζμπή απυ ημκ ηονακκζηυ Εηαθυ Γηαζπάνμ. Ώθθμφ, υιςξ, ανεηακζηέξ πδβέξ αι-

θζζαδημφκ πανυιμζα ζηάζδ, αθμφ ακαθένμοκ υηζ μζ ηάημζημζ πμθθχκ πςνζχκ α-

πεφπμκηακ ηέημζεξ επειαάζεζξ, βζαηί μζ ακηάνηεξ δεκ ιπμνμφζακ (θυβς ηδξ εθθζ-

πμφξ εηπαίδεοζήξ ημοξ) κα πθήλμοκ ηαίνζα ημοξ ακηζπάθμοξ, ιε απμηέθεζια κα 

ελαθακίγμκηαζ ιεηά απυ ιενζημφξ πονμαμθζζιμφξ ηαζ κα ιέκμοκ μζ ίδζμζ ακοπε-

νάζπζζημζ ζηδκ εηδζηδηζηή ιακία ηςκ ηαηαηηδηχκ1. 

 Σζηυζμ, ιάθθμκ εεηζηά, ςξ πνμξ ηδκ δδιμηζηυηδηα ηςκ ακηανηχκ, θεζημ-

ονβμφζακ ηα ακηίπμζκα ηςκ ηαηαηηδηχκ ηαηά ηςκ αιάπςκ βζα ηζξ δζάθμνεξ ακηζζ-

ηαζζαηέξ εκένβεζεξ. Γζα πανάδεζβια, ακηζεαιζηέξ πδβέξ ηαηαββέθθμοκ υηζ μζ «παθζ-

ηανζζιμί» ηςκ ακηανηχκ κα επζηεεμφκ πςνίξ θυβμ ζηδκ πςνμθοθαηή Θαγέ σηςκ 

ηαζ κα ηαηανβήζμοκ ηζξ ανπέξ ηδξ πενζμπήξ  είπακ ζακ απμηέθεζια ημκ αμιααν-

δζζιυ απυ ημοξ Εηαθμφξ ημο πςνζμφ Φίθζα ηαζ ηδκ εηηέθεζδ ηαημίηςκ ημο , επεζδή 

είπακ θζθμλεκδεεί εηεί μζ ακηάνηεξ. Άθθμ απμηέθεζια ηδξ ίδζαξ εκένβεζαξ ήηακ κα 

ηαηαθφβμοκ ζηα αμοκά πμθθμί ηάημζημζ ημο πςνζμφ βζα κα εκζζπφζμοκ ημ ακηάν-

ηζημ. Ομ ίδζμ έβζκε ιεηά ημκ ειπνδζιυ ηςκ Ξμοδεκχκ ηαζ άθθςκ πςνζχκ2.  

 Γεκζηά μζ πδβέξ δζπάγμκηαζ ζπεηζηά ιε ημ πμζα πμθζηζηή αημθμοεμφζε ημ 

EAM έκακηζ ηςκ ακηζπμίκςκ: ηα πνμηαθμφζε ή ηα απέθεοβε; Δ ζηάζδ πμο ηναημ-

φζακ μζ ακηάνηεξ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηα βεβμκυηα, δεκ αημθμοεμφζε ηάπμζα 

ζοβηεηνζιέκδ ανπή απανέβηθζηα. Μμθθέξ θμνέξ οπήνπε δζαθςκία ακάιεζα ηαζ 

ζημοξ ανπδβμφξ ηςκ ακηανηχκ βζα ηδκ ζηάζδ πμο ήηακ ηάεε θμνά δ πζμ εκδεδε-

ζβιέκδ. Μνζκ ηδκ πενίθδιδ ιάπδ ημο Ηεμκηίμο, μζ ανπδβμί ηςκ ακηανηζηχκ μιά-

δςκ Ώκδνζηυπμοθμξ, Σνίςκαξ ηαζ Μεθμπίδαξ δζαθχκδζακ ιεηαλφ ημοξ βζα ημ ακ 

εα έπνεπε κα δζελαπεεί δ ιάπδ ζημ πςνζυ, θυβς ηςκ ακηζπμίκςκ πμο ακαιέκμκ-

ηακ. Σζηυζμ, υπςξ βκςνίγμοιε, ζηδ ιάπδ έθααακ ιένμξ ανηεημί ηάημζημζ ημο πς-

νζμφ ηαζ πμθθμί πενζζζυηενμζ αμήεδζακ ημοξ ακηάνηεξ ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ 3.  

 Λζ ίδζμζ μζ ηάημζημζ ιαξ ελδβμφκ βζαηί αμήεδζακ ημοξ ακηάνηεξ: «Ώνπζηά, 

είπακ ζημπυ κα θφβμοκ (μζ ακηάνηεξ). Θοιάιαζ ηδ ζηδκή αοηή εδχ. Αέηα πνμκχκ 

ήιμοκα. Ζαζ πάεζ έκαξ, μ Γζχνβδξ, ηαζ ημοξ θέεζ: -Ξαξ είπαιε ηυζμ ηαζνυ εδχ ηαζ 

ιαξ αθήκεηε ηχνα ζηα πένζα ηςκ Εηαθχκ; Ια ιείκεηε ηαζ εα ζαξ αμδεήζμοιε. 

Έκαξ, ελ μκυιαημξ ηςκ άθθςκ, ημοξ είπε κα ιδ θφβεηε απυ δς ηζ υ,ηζ ηάκμοιε εα 

ηάκμοιε». (Άθθμξ απυ ημ Ηευκηζμ): «Μμο κα πάιε; Αεκ είπαιε πμο κα πάιε. Βηεί-

                                           
1 Ε. Ρμκδνυξ, (1984), ζ. 76-77 – Μ. Θμφημοθαξ, (1999), ζ. 107 - Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 209. 
2 Ζ. Ώκηςκυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 736-37 
3 Ζ. Θπνμφζαθδξ, (2003), ζ. 146, 148. 
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κμζ θεφβακε». Ξηα θυβζα αοηά θαίκεηαζ ημ αδζέλμδμ πμο ακηζιεηχπζγε μ πθδεοζ-

ιυξ πμο, αημφζζα ή εημφζζα, είπε δεπηεί ημοξ ακηάνηεξ ζημ πςνζυ ημο ηαζ ακηζιε-

ηχπζγε ημκ ηίκδοκμ ακηζπμίκςκ. Δ ιάπδ ηςκ ακηανηχκ ήηακ βζ αοημφξ δ ηεθεοηαία 

εθπίδα κα ζςεμφκ. Έπμκηαξ θζθμλεκήζεζ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ημοξ ακ-

ηάνηεξ, δεκ ιπμνμφζακ κα πενζιέκμοκ  επζείηεζα απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ. Έηζζ, αμή-

εδζακ υθμζ ιε υπμζμ ηνυπμ ιπμνμφζακ (αηυια ηαζ βοκαίηεξ ιεηέθενακ ηα πμθο-

αυθα, ημοααθμφζακ κενυ). ΐέααζα, ημ πςνζυ δεκ βθίηςζε· ηάδηε ιεηά ηδ ιάπδ 

απυ ζηαθζηυ απυζπαζια πμο ζηάθεδηε εηεί βζα κα εηηεθέζεζ ακηίπμζκα. 

  Ώθθμφ, πάθζ, ακαθένεηαζ υηζ δ δβεζία ημο ΒΏΘ είπε δχζεζ εκημθή κα πνμ-

ηαθμφκηαζ ακηίπμζκα, ιε ζημπυ κα αολδεεί ημ ακηζβενιακζηυ ιέκμξ ημο πθδεοζιμφ 

ηαζ κα ακαβηαζηεί κα ηαηεοεοκεεί ζηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ1. Ξηδκ πνάλδ, υιςξ, θαί-

κεηαζ κα εθανιυγμκηακ άθθα, αθμφ μζ ακηάνηεξ δίζηαγακ κα εηηεθέζμοκ ηζξ δζα-

ηαβέξ ηςκ Άββθςκ βζα βεκζηυ ζαιπμηάγ εκακηίμκ ηςκ ζοβημζκςκζχκ ημο επενμφ, 

θυβς ημο θυαμο ηςκ ακηζπμίκςκ2. Άθθμηε, υηακ ανίζημκηακ ημκηά ζε ηαημζηδιέκδ 

πενζμπή, απέθεοβακ ημκ αζθκζδζαζιυ ηςκ βενιακζηχκ αοημηζκδημπμιπχκ, αηυια 

ηζ ακ ήηακ ζίβμονμ υηζ εα πνμηαθμφζακ ζμαανέξ γδιζέξ ζημκ επενυ3. Λ ζοκη/πδξ 

ημο ΒΗΏΞ ΐαγαίμξ ακαθένεζ ζε πυζμ δφζημθδ εέζδ ανέεδηε ζε ακάθμβδ πενίπης-

ζδ: «Ξηζξ εηηαεανζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ μζ Γενιακμί αββάνεοακ ιε ηδ αία πςνζημφξ 

ιε γχα ηαζ ημοξ ακαιίβκοακ ιε ηζξ ζηναηζςηζηέξ θάθαββεξ , χζηε, ακ πνμζαθδεεί 

θάθαββα απυ ημοξ ακηάνηεξ , κα θμκεφμκηαζ Έθθδκεξ πςνζημί. Ξε ιζα ηέημζα πε-

νίπηςζδ, πίεζα πμθφ ημκ εαοηυ ιμο κα ζοβηναηδεχ ηαζ κα ιδκ δζαηάλς πον, υ-

ηακ πενκμφζακ απυ ιπνμζηά ιμο ηέημζμζ θαιπνμί ζηυπμζ. Οεθζηά , ημοξ αθήζαιε 

κα πενάζμοκ ακεκυπθδημζ βζα κα ιδκ θμκεφζμοιε άθθμοξ πςνζημφξ»4.  

 Λ Ρ. Νμφπαξ πνμζπαεεί κα ιαξ ελδβήζεζ πςξ ζηέπημκηακ μζ ακηάνηεξ υηακ 

εηίεεημ ημ δίθδιια κα πνμπςνήζμοκ ζε ιζα επζπείνδζδ ή κα ηδκ αηονχζμοκ, πνμ-

ηεζιέκμο κα πνμζηαηεφζμοκ ημκ πθδεοζιυ απυ ηα ακηίπμζκα. Θαξ θένκεζ βζα πα-

νάδεζβια ηδκ ιάπδ ζημ ΐαθηέηζζ, ιζα πενζμπή γςηζηήξ ζδιαζίαξ, ηαεχξ απμηεθμ-

φζε ημ ιμκαδζηυ δνυιμ επζημζκςκίαξ ιε ηδ κυηζα Μεθμπυκκδζμ.  Βηεί μζ Γενιακμί 

ιε ημοξ ζοκενβάηεξ ημοξ είπακ ζδνφζεζ ιζα ημπζηή ζηναηζςηζηή μνβάκςζδ ηαζ ει-

πυδζγακ ηδκ δζέθεοζδ ζε ηάεε επενζηή δφκαιδ. «Γζα ημκ ΒΗΏΞ ήηακε γήηδια γςήξ 

ηαζ εακάημο. Γίκεηαζ δ ιάπδ …Όζηενα μζ Γενιακμί πήβακε ζηα βφνς πςνζά, ιαγί 

ιε Οάβιαηα, ηαζ ηάκακε έηηνμπα…Ομ υηζ εηηζιζυηακε εοζίεξ ηαζ ηα ακηίπμζκα εηηζ-

ιμφζακε, αθθά ημ υηζ ημ ηάκακε ζοκεζδδηά βζα κα πνμηαθέζμοκ πνμζέθεοζδ ακ-

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 542. 
2 Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 177-8 
3 Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 530. 
4 Β. ΐαγαίμξ, (1961), ζ. 76. 
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ενχπςκ, αοηυ είκαζ εββθέγζημ θμφιανμ».   

 Ώπ΄ηδκ άθθδ, οπάνπμοκ πενζπηχζεζξ υπμο μ άιαπμξ πθδεοζιυξ ιεζμθάαδ-

ζε ζηδκ Ώκηίζηαζδ βζα κα ιδκ πνμηθδεμφκ ακηίπμζκα ηαζ εζζαημφζηδηε. Έηζζ έβζκε 

ημ ηαθμηαίνζ ημο ΄43, υηακ απείθδζακ μζ  Γενιακμί πςξ εα ηάρμοκ ηδκ πυθδ ημο 

Ώζβίμο ακ ιπμοκ ιέζα μζ ακηάνηεξ. Γκςνίγμκηαξ υηζ εηεί οπήνπε ιυκμ ιζα ιζηνή 

δφκαιδ Γενιακχκ είπακ ηδκ πνυεεζδ κα ηδκ ελμοδεηενχζμοκ. Θε εκένβεζεξ ημο 

δεζπυηδ Ώζβζαθείαξ ημοξ επζδυεδηε έββναθμ ιε ηδκ πανάηθδζδ κα ιδκ ιπμοκ ζημ 

Ώίβζμ ηαζ ηζκδοκεφζεζ κα έπεζ ηδκ ηφπδ ηςκ Ζαθαανφηςκ. Βηείκμζ πείζηδηακ ηαζ δ 

πυθδ ζχεδηε απυ αέααζδ ηαηαζηνμθή, αθμφ μζ Γενιακμί θαίκεηαζ κα είπακ απμ-

θαζίζεζ ηδκ πονπυθδζή ηδξ ηαζ ιε ηδκ πζμ αζήιακηδ αθμνιή1. Άθθμηε πάθζ, δ έη-

ηθδζδ ηςκ ηαημίηςκ ηςκ Ξπάηςκ ζημοξ εθαζίηεξ κα δεπεμφκ ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ 

Γενιακχκ (επζζηνμθή θάθονςκ, αζπιαθχηςκ ηαζ ανπείςκ) βζα κα ζςεεί ημ πςνζυ, 

απμννίθεδηε πςνίξ ζογήηδζδ, αθθά ηαζ μζ Γενιακμί δεκ πναβιαημπμίδζακ ηδκ α-

πεζθή ημοξ, βζαηί, υπςξ ζζπονίγεηαζ εαιζηή πδβή, πημήεδηακ απυ ηδκ βεκκαία έ β-

βναθδ απάκηδζδ ηςκ ακηανηχκ2. Ξε άθθδ πενίπηςζδ, μ πθδεοζιυξ ηαηέθεοβε ζε 

πενζζζυηενμ πεζζηζηά ιέζα βζα κα απμηνέρεζ εκένβεζεξ πμο εα πνμηαθμφζακ ακηί-

πμζκα. Γενιακυξ πθδνμθμνζμδυηδξ ακαθένεζ υηζ  ημκ Ώπνίθζμ ημο ΄44 μζ ηάημζημζ 

ηςκ Θεβάνςκ Ώηηζηήξ, ιεηά ηζξ πνχηεξ επζεέζεζξ ηαηά ηδξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναι-

ιήξ ζηδκ πενζμπή ημοξ, ζοβηέκηνςζακ πνήιαηα ηαζ ηα έδςζακ ζημκ ΒΗΏΞ βζα κα 

ζηαιαηήζεζ, εκένβεζα πμο ανήηε ακηαπυηνζζδ3. 

 Λζ Γενιακμί, αέααζα, εκενβμφζακ ακηίπμζκα, εηηυξ ηςκ άθθςκ, ηαζ βζα κα 

πνμηαθέζμοκ ηδκ ακηζπάεεζα ημο πθδεοζιμφ ζημ ΒΏΘ, πμο ιε ηδκ επζεεηζηή ημο 

δνάζδ εκακηίμκ ημοξ εεςνμφκηακ υηζ ηα πνμηαθμφζε. Βλάθθμο, δ πανμοζία ηςκ 

ακηανηχκ ημκηά ζε ηαημζηδιέκδ πενζμπή ζήιαζκε  ηαη΄αοημφξ αμήεεζα (άιεζδ - 

έιιεζδ) ή ημοθάπζζημκ ακμπή ηςκ ηαημίηςκ ζηδ δνάζδ ημοξ. Λ άιαπμξ πθδεοζ-

ιυξ, θμζπυκ, απμηεθμφζε ημ ―ιήθμκ ηδξ ένζδμξ‖ βζα ημοξ δφμ ακηζπάθμοξ, αθμφ 

θυβς ημο ανζειμφ ημο ηαζ ηδξ ζοκεπμφξ πανμοζίαξ ημο πακημφ είπε ηδ δφκαιδ κα 

επδνεάγεζ απμθαζζζηζηά ηζξ ελεθίλεζξ4. Ξημκ πθδεοζιυ ζηυπεοακ μζ Γενιακμί ηαζ μζ 

πμθθαπθμί ζοκενβάηεξ ημοξ υηακ πνμζπαεμφζακ ιε πνμπαβακδζζηζηά ιέζα, ιεηα-

πεζνζγυιεκμζ ηονίςξ ημκ εθεβπυιεκμ απυ αοημφξ ημπζηυ ηφπμ, κα δοζθδιίζμοκ ημ 

ακηζζηαζζαηυ ηίκδια ηαζ ημοξ δβέηεξ ημο ειθακίγμκηάξ ημοξ ςξ ημιιμοκζζηέξ, 

έηθοθμοξ ηαζ εβηθδιαηίεξ5. Βζδεπεή εβηθήιαηα ηαζ ιαγζηέξ δμθμθμκίεξ πανμοζζά-

γμκηαζ ςξ ένβα ηςκ ακηανηχκ, εκχ πνμαάθθεηαζ ζδζαίηενα δ ηαηαζηαθηζηή δνάζδ 

                                           
1 Γ. Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 47-8. 
2 Ρ. Ώκδνζηυπμοθμξ, (2007), ζ. 170-171. 
3 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 543-4. 
4 Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 530, 472. 
5 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 240, 29-9-43, αν.θ. 37, 13-2-44 
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ηδξ ΛΜΗΏ ηαζ δ δίςλδ ηςκ ακηζπάθςκ ημο ΒΏΘ (ηαβιαηαζθαθζηχκ, ακηζημιμοκζζ-

ηχκ)1. Άθθμηε, πνμαθέπμκηακ αοζηδνέξ πμζκέξ αηυια ηαζ βζα ηδκ  αημφζζα αμήεεζα 

πμο ιπμνεί κα πνμζέθενακ μζ πμθίηεξ ζημοξ ακηάνηεξ, πνμηεζιέκμο κα ειπμδίζμ-

οκ ηδκ, έζης ηαζ οπυ ηαεεζηχξ εηαζαζιμφ, ζοκενβαζία ημοξ 2.  

  

β. Ξξνβιήκαηα από ηηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ησλ αληαξηώλ  

 Μανά ηδκ πνμζηαζία πμο ακαθένεηαζ υηζ πανείπε ηo EAM ζημκ πθδεοζιυ 

απυ ηζξ θδζηείεξ κηυπζςκ ηαζ ηαηαηηδηχκ, ημο ηαηαθμβίγμκηαζ θεδθαζίεξ ηαζ άζ-

ηδζδ ηνμιμηναηίαξ ζηδκ φπαζενμ. Ξοβηεηνζιέκα, ηαηδβμνείηαζ υηζ μζ άκενςπμί 

ημο άνπαγακ απυ ηα πςνζά υ,ηζ πνεζάγμκηακ (ηνυθζια, ημοαένηεξ, γχα), αδζαθμ-

νχκηαξ βζα ηζξ ακάβηεξ ηςκ πςνζηχκ, δζακοηηένεοακ ζε υπμζμ ζπίηζ ήεεθακ , έπα-

ζνκακ απυ ιαβαγζά δζάθμνα είδδ, αηυια ηαζ πνήιαηα . Μνμηαθμφζακ ηδκ ακηζπάεε-

ζα ηςκ ηαημίηςκ ιε ηδκ ζοιπενζθμνά ημοξ, ηαεχξ ηάηεζπακ υ,ηζ πνεζάγμκηακ απυ 

ηα ζπίηζα πμο ζοκακημφζακ ζημ δνυιμ ημοξ, εκχ θέβεηαζ υηζ έηθερακ 250 εηα-

ημιιφνζα δναπιέξ απυ ηνάπεγα ηςκ Ζαθαανφηςκ. Λζηεζμπμζμφκηακ πνοζέξ θίνεξ 

πμο έδζκακ μζ Άββθμζ βζα ηδκ εκίζποζδ ημο αβχκα ηαζ  αβμνά ηνμθίιςκ βζα ημοξ 

ακηάνηεξ ηαζ ημκ πθδεοζιυ, αηυια ηαζ υζεξ πνμμνίγμκηακ βζα ηα ζοζζίηζα ηςκ 

παζδζχκ3. Ώκηζεαιζηέξ πδβέξ ακαθένμοκ επίζδξ υηζ, θυβς ηςκ θμνμθμβζχκ, ηςκ 

επζηάλεςκ, ηδξ ηνμιμηναηίαξ ημο ΒΏΘ αθθά ηαζ ηςκ ακηζπμίκςκ πμο οθίζηακημ 

απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ, μζ ηάημζημζ ηςκ πςνζχκ γδημφζακ απυ ηζξ εεκζηζζηζηέξ μιά-

δεξ κα ημοξ ζχζμοκ4.  

 Βκχ, δδθαδή, ζοπκά μζ ακηάνηεξ επέζηνεθακ ζημοξ πςνζημφξ υ,ηζ ηαηά-

θενκακ κα πάνμοκ πίζς φζηενα απυ ζοιπθμηέξ ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ, πμθθέξ θμ-

νέξ μζ ίδζμζ ελακάβηαγακ ζε οπμπνεςηζηή θμνμθμβία ηα πςνζά βζα κα ηαθφρμοκ ηζξ 

ακάβηεξ ηδξ επζαίςζήξ ημοξ. Μμθθμί πςνζημί αμδεμφζακ βζαηί δεκ ιπμνμφζακ κα 

ηάκμοκ αθθζχξ, άθθμζ υιςξ ημ έηακακ ζοκεζδδηά, βζαηί ήεεθακ κα ζοκεζζθένμοκ 

ζημκ αβχκα5. Λ Ρ. Νμφπαξ πνμζπαεεί κα ιαξ ελδβήζεζ ηζ ζοκέααζκε: «Ππήνπακ 

άκενςπμζ μζ μπμίμζ ιέζα ημοξ εηθαίβακε βζ αοηυ πμο δίκακε , δδθαδή δεκ εέθακε 

κα δχζμοκ ημ ηονί ημοξ, δεκ εέθακ…Βίηε απυ θυαμ υηζ εα ημοξ ηαημιεηαπεζνζζ-

ημφκε, είηε δζυηζ οπήνπε ηίκδοκμξ κα ημκ ηθείζμοκε ζε ζηναηυπεδμ, δζυηζ ηαζ αοηυ 

ζπακζυηαηα εα είπε ζοιαεί, εδίκακε. Αε θές υηζ υθμζ ημ δίκακε ιε ηδκ ηανδζά ημ-

οξ, υπζ». ζμ βζα ηδκ ηαηδβμνία υηζ ζδζμπμζμφκηακ ηζξ αββθζηέξ θίνεξ πμο πνμμνί-

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 179, 28-7-44, αν.θ. 180, 29-7-44, αν.θ. 183, 2-8-44, αν.θ. 185, 4-8-44, 

αν.θ. 98, 25-4-44, αν.θ. 99, 26-4-44, αν.θ. 193 13-8-44. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.70, 23-3-44. 
3 Ώε. Αμοθελήξ, (2001), ζ. 76, 81 - Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 210, 265, 271 – Ε. Μαπαδδιδηνίμο, (1993), 

ζ. 225. 
4 Ζ. Ώκηςκυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 741, 743. 
5 Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 510-11. 
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γμκηακ βζα ημκ πθδεοζιυ, μ Β.Φςηάξ ιαξ ελδβεί: «Λζ Βββθέγμζ είπακε πνήιαηα ηα 

μπμία δζαηζκμφκηακ, ιέζς ηςκ ακηανηχκ, ζημοξ πνμέδνμοξ ηςκ ημζκμηήηςκ ηαζ μζ 

πνυεδνμζ κ‘ αβμνάγμοκε πνάβιαηα βζα ημ πςνζυ. Ζζ αοηυ βζκυηακε. πμζμξ δεκ έ-

ηακε ζςζηά ηδ δμοθεζά ημο, απμηεθαθζγυηακ…Άθθμζ δεκ ηάκακε αοηή ηδ δμοθεζά 

ηαζ άθθμζ ηάκακε…Λζ ακηάνηεξ αμδεμφζακε αοηή ηδ δζαπείνζζδ. Ώθθζχηζηα, (μζ 

πνυεδνμζ) είπακε ηέημζμ ηνυιμ πμο θμαυζακηε ηδκ εηηέθεζδ». Λζ ηάημζημζ ημο 

Ηεμκηίμο επζαεααζχκμοκ υηζ δζελάβμκηακ ζημ πςνζυ απυ ημοξ ακηάνηεξ ζοζζίηζα 

βζα ηα παζδζά ιε ηα πνήιαηα πμο έζηεθκακ μζ Άββθμζ.   

Λ οπμθμπαβυξ πεγζημφ Οααενκανάηδξ, ζε έηεεζή ημο πνμξ ηδκ ηοαένκδζδ 

ΖαΎνμο βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ , ακαθένεζ υηζ ημ ΒΏΘ θμνμθμβμφζε 

ημ 30-80% ηςκ εζζμδδιάηςκ ηςκ πμθζηχκ, επέηαζζε ηάεε είδμοξ ηνυθζια ηαζ ε-

πέααθε ζημοξ πθμφζζμοξ κα ζοβηεκηνχκμοκ ιεβάθα πνδιαηζηά πμζά. Οα ηνυθζια, 

υιςξ, δεκ ηα ηναημφζε υθα βζα δζηή ημο πνήζδ, αθθά ιμίναγε υζα ημο πενίζζεο-

ακ ζημκ πθδεοζιυ. Βπίζδξ, απυννδηα έββναθα ηδξ Α/κζδξ Βεκζηήξ Ώζθάθεζαξ ημο 

ηνάημοξ ακαθένμοκ ακαβηαζηζηή ζοβηέκηνςζδ  ιεβάθςκ πμζμηήηςκ πνμσυκηςκ 

(ζηάνζ, θάδζ) ηαζ επίηαλδ πνμαάηςκ απυ έκμπθεξ μιάδεξ ακηανηχκ ζε Ξαβέσηα ηαζ 

Μέηηα1. Οαοηυπνμκα, υιςξ, ακαθμνά ημο Β.Ξ. επζαεααζχκεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ υηζ 

ιένμξ ηςκ ηνμθίιςκ πμο επζηαζζυηακ απυ ημοξ ακηάνηεξ επέζηνεθε ζηζξ θηςπυ-

ηενεξ μιάδεξ ημο πθδεοζιμφ2. 

  Ξφιθςκα ιε ανεηακζηέξ πδβέξ , μ ΒΗΏΞ είπε δδιμηζηυηδηα ζε πενζμπέξ ιε 

ζηακμπμζδηζημφξ μζημκμιζημφξ πυνμοξ ηαζ υπμο δεκ οπήνπακ άθθμζ ακηίπαθμζ. Ώκ-

ηίεεηα, ζε θηςπέξ πενζμπέξ, υπςξ δ Μεθμπυκκδζμξ, υπμο μζ επζηάλεζξ ηνμθίιςκ, 

ζηεπαζιάηςκ, ιμοθανζχκ ήηακ ακαβηαίεξ, δ δδιμηζηυηδηά ημο ιεζςκυηακ. Λ πθδ-

εοζιυξ οπέθενε απυ ημκ ελακαβηαζηζηυ εθμδζαζιυ ηςκ ακηανηχκ ιε ηνυθζια, 

ηαζ ιάθζζηα ζε δφζημθεξ επμπέξ. Ππήνπακ πςνζά ηδξ Μεθμπμκκήζμο πμο ηα  επζζ-

ηέθεδηακ μζ Γενιακμί ηαζ μζ ακηάνηεξ ηνεζξ ηαζ ηέζζενζξ θμνέξ μ ηαεέκαξ , θεδθα-

ηχκηαξ ηαζ ηνμιμηναηχκηαξ ημοξ ηαημίημοξ, μζ μπμίμζ έιεκακ ααμήεδημζ κα ακηζ-

ιεηςπίζμοκ ηζξ δοζημθίεξ ηδξ επζαίςζδξ3. Ώνβυηενα πνμζηέεδηε ηαζ έκαξ αηυια 

πανάβμκηαξ ηαηαδοκάζηεοζδξ ηςκ πςνζηχκ, μζ ηαβιαηαζθαθίηεξ . 

 Δ αθήεεζα είκαζ υηζ ηα ακηάνηζηα ζχιαηα δεκ απμηεθμφκηακ απαναίηδηα 

απυ ημοξ πζμ ζοκεζδδημπμζδιέκμοξ αβςκζζηέξ. Βλάθθμο, μζ ζηθδνέξ ζοκεήηεξ ηδξ 

γςήξ ημοξ ηαζ δ ακάβηδ ηάθορδξ ααζζηχκ ακαβηχκ  απυ ημοξ υπζ πάκηα πνυεοιμ-

οξ κα πνμζθένμοκ πςνζημφξ δδιζμονβμφζε αηυια ηαζ ζμαανά επεζζυδζα. Ηέβεηαζ 

υηζ, ζδζαίηενα ηαηά ημ δεφηενμ ελάιδκμ ημο ΄43 , ζηδκ Μεθμπυκκδζμ έπεζε ημ δ-

                                           
1 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ. 11/1944 – Θζηνέξ Ξοθθμβέξ ΓΏΖ Ζ163, Ξοθθμβή Δν. Μεηιεγά,.  
2 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ.18.5/1944. 
3 Ε. Ρμκδνυξ, (1984), ζ. 76 - Ρ. Θάβεν, (2003), ζ.210 – Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 104-5. 
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εζηυ ηςκ ακηανηχκ ελαζηίαξ ηδξ ηαεοζηένδζδξ ηδξ ακαιεκυιεκδξ απεθεοεένςζδξ 

ηαζ αοηυ είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ παθάνςζδ ηδξ πεζεανπίαξ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηςκ 

ηνμοζιάηςκ θδζηείαξ. Ώθθά ηαζ μζ πςνζημί ημοξ ακηζιεηχπζγακ  υθμ ηαζ πενζζζυηε-

νμ ζακ αάνμξ1.  

 Ξημ εέια ηδξ ζίηζζδξ ηςκ ακηανηχκ πμο είπε οπυ ηζξ δζαηαβέξ ημο  ζηδκ 

Ξηενεά Βθθάδα έδςζε θφζδ μ Άνδξ ΐεθμοπζχηδξ. Αέζιεοζε ηα απμεέιαηα ηνμθί-

ιςκ ηαζ άθθςκ εζδχκ πμο ανίζημκηακ ζε ηναηζηέξ απμεήηεξ, απμεήηεξ ζοκεηαζ-

νζζιχκ ηθπ. ηαζ ηα μπμία είπακ πνμέθεεζ απυ ηδκ ηναηζηή θμνμθμβία, δδθαδή ημ 

παναηνάηδια ηαζ ηδκ δεηάηδ. Έηζζ πεηφπαζκε δφμ πνάβιαηα: ηαζ επζζηνμθή ιέ-

νμοξ ηδξ θμνμθμβίαξ ζημοξ πςνζημφξ ηαζ ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ δζαηνμθήξ ηςκ ακ-

δνχκ ημο2. Βλάθθμο, μ ίδζμξ είπε εθανιυζεζ αοζηδνυηαηδ πμθζηζηή ζημ εέια ηςκ 

ηθμπχκ ηαζ δεζηχκ πανεηηνμπχκ ηςκ ακδνχκ ημο έκακηζ ημο πθδεοζιμφ, ηζις-

νχκηαξ αηυιδ ηαζ ιζηνμαδζηήιαηα ιε άιεζδ εηηέθεζδ3. 

Λ ΐ. Μνζυαμθμξ, πμο ακήηε ζηδκ ακηάνηζηδ μιάδα ημο Άνδ ΐεθμοπζχηδ, ε ί-

καζ ηαηδβμνδιαηζηυξ υζμκ αθμνά ζημοξ μζημκμιζημφξ πυνμοξ ημο ΒΏΘ. «Ξαξ δζ α-

αεααζχκς υηζ ιυκμ μζ δοκαηυηδηεξ πμο δζέεεηε ηυηε μ ηαημπζηυξ ζηναηυξ…ηαζ μζ 

επζπεζνήζεζξ πμο ηάκαιε επεδίςηακ αηνζαχξ κα ηαθφρμοιε ηζξ ακάβηεξ ημο ΒΗΏΞ. 

Ζάκαιε επζπεζνήζεζξ βζα κα απμηηήζμοιε υπθα, πμθειμθυδζα, ηνυθζια». πςξ 

ημκίγεζ ιάθζζηα μ ίδζμξ, μ Άνδξ είπε εέζεζ ηνεζξ υνμοξ ζηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ακ-

δνχκ ημο έκακηζ ημο πθδεοζιμφ. «Λ πνχημξ υνμξ4 ήηακ, επεζδή εα ηζκμφιαζηε 

ζηα αμοκά, ζηα μνεζκά πςνζά ηθπ., δεκ εα ημθιήζεζ ηακείξ κα αάθεζ πένζ ζε πεν ζ-

μοζζαηά ζημζπεία ηςκ αβνμηχκ ιαξ ηαζ ηςκ πςνζακχκ ηαζ μζ μνβακχζεζξ ημο ΒΏΘ 

εα θνυκηζγακ, υ,ηζ δοκαηυηδηεξ οπήνπακ, βζα ηδκ ηνμθμδμζία ημο ακηάνηζημο ιε 

ηδ δζμνβάκςζδ ηδξ ΒΟΏ, υπμο οπήνπε ηαημζηδιέκδ πενζμπή, απυ πνμζθμνέξ ηαζ 

απυ πθμφζζεξ αβνμηζηέξ πενζθένεζεξ, υπςξ ήηακ δ Θεζζαθία, πμο εηεί είπε δδι ζμ-

ονβδεεί, απ΄ηδκ πνχηδ ζηζβιή ημο έκμπθμο αβχκα, έκα ζππζηυ ημο ΒΗΏΞ, ημ μπμ-

ίμ είπε ζακ ηφνζα απμζημθή ημο κα πνμζηαηεφεζ ηάεε θμνά ηδκ πενζμοζία, ηα 

πνμσυκηα ηα αβνμηζηά, βζα κα ιδκ πάεζ κα ηα θδζηέρεζ μ ηαημπζηυξ ζηναηυξ». Λ 

ΒΗΏΞ δδθαδή, υπζ ιυκμ δεκ επζαμοθεουηακ ηδκ πενζμοζία ηςκ πμθζηχκ αθθά ηαζ 

ηδκ πνμζηάηεοε. Γζ αοηυ ηαζ μζ εαιζηέξ πδβέξ πνμαάθθμοκ υηζ δ ζοιπενζθμνά ημο 

ΒΗΏΞ δεκ έιμζαγε ιε ηδκ ηονακκζηή ζοιπενζθμνά ημο αζηζημφ ζηναημφ πνμξ ημκ 

πθδεοζιυ5. 

                                           
1 M. Mazower, (1994), ζ. 344-5. 
2 Γ. Θανβανίηδξ, (2001), ζ. 16-17. 
3 M. Mazower, (1994), ζ. 344. 
4 Λζ άθθμζ δφμ υνμζ αθμνμφζακ ζηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ ηαηά ηυπμοξ θδζηχκ ζηζξ ακηάνηζηεξ μιάδεξ 
ηαζ ημκ ζεααζιυ ηδξ ηζιήξ ηςκ βοκαζηχκ.  
5 ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, Φ. 427, 26/2/38. 
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Λ Ζαπεηάκ Βνιήξ (ΐ. Μνζυαμθμξ) ζηδ Ξηνέγμαα Ζαθαανφηςκ  

Σζηυζμ, μζ ιανηονίεξ ζοκμιζθδηχκ ιαξ, αηυια ηαζ ιεθχκ ημο ΒΏΘ, δεκ 

ζοιθςκμφκ ιεηαλφ ημοξ. Λζ πενζζζυηενμζ ακηάνηεξ ημο ΒΗΏΞ οπμζηδνίγμοκ υηζ 

δεκ έπαζνκακ πμηέ ηίπμηα, ακ δεκ ημοξ έδζκακ μζ πςνζημί.  Ξηδκ εεεθμφζζα πνμζ-

θμνά ηςκ πςνζηχκ ακαθένεηαζ ηαζ μ Ι. Ώκαζηαζυπμοθμξ ιε αάζδ ηζξ ειπεζνίεξ 

ημο: «Οα ζπίηζα ηα ίδζα ιαξ αθέπακε πμο ήιαζηε έηζζ ηζ αιέζςξ ακάαακε θςηζέξ 

ημ πεζιχκα κα γεζηάκμοιε ηα νμφπα ιαξ, υ,ηζ θαβδηυ είπακε, ηναπακά είπακε, έ-

θηζαπκακ. Ώοηά ήζακηε ηαζ επζπθέμκ, υπζ βζαηί θμαυζακηε. Λ ΒΗΏΞ δεκ ήηακ ηνμ-

ιμηνάηδξ». Οδκ ίδζα πενίπμο άπμρδ εηθνάγμοκ ηαζ άθθμζ ζοκμιζθδηέξ ιαξ ακηάν-

ηεξ. Λ Ρ. Νμφπαξ ακαθένεζ υηζ «δ ηαηαζηαηζηή ανπή ημο ακηάνηδ ήηακε υηζ , ακ 

δεκ ημοξ έδζκε μ πςνζάηδξ, έζης ηζ έκα ημιιάηζ ρςιί , δεκ πνυηεζηαζ κα πδβαίκακε 

ζε ζπίηζ ηαζ κα παίνκακε ρςιί ή κα γδηήζμοκε ηαηάθοια ή κα γδηήζμοκε ηζανμφ-

πζα». Λ Ρ.Φενθεθήξ ιαξ ιζθά βζα ιζα ελαίνεζδ: «Ώκ εέθεζξ δίκεζξ. Βηηυξ ήηακ ηά-

πμζμζ ζοκενβάηεξ. Ώοημφξ βζα ηζιςνία ημοξ ηα παίνκακε ιε ημ γυνζ». 

Βκηεθχξ ακηίεεηεξ ειπεζνίεξ, απ΄ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ακηανηχκ ζηα Ζα-

θάανοηα, είπε δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο. «Μαίνκακε απ΄ημοξ ηαημίημοξ. Ήηακε οπμπ-

νεςιέκμζ κα δχζμοκε ηζ, ακ δε δίκακε, ηα παίνκακε ιυκμζ ημοξ. Έθεβακ: ―Γζα ημκ 

αβχκα‖. Βιάξ ένπμκηακ ηαζ παίνκακε ηνυθζια, θαηέξ, θαζυθζα, νεαίεζα, υ,ηζ ο-

πήνπε, παίνκακε πμνηάνζα βζα ηα γχα ημοξ. Αεκ ιπμνμφζε κα πεζξ υπζ, αθμφ ηνα-

ημφζε υπθμ». Μανυιμζεξ ειπεζνίεξ ηαηαεέηεζ ηαζ δ Β.Θ., δ μζημβέκεζα ηδξ μπμίαξ 
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δζαηδνμφζε ηαηάζηδια. «Έθεβακ (μζ ακηάνηεξ) εα ιαξ δχζεηε ημ παζέ,…ημ ηάι-

πμη, βζαηί εέθμοιε ζεκηυκζα. Οχνα βζα ηα κμζμημιεία ημοξ, δεκ λένς βζαηί. Ζζ ε ν-

πυκημοζακ ηαζ θέβακε, ηυζα-ηυζα. Βιείξ δίκαιε». Ομ οπμπνεςηζηυ ηδξ πνμζθμνάξ 

βζα ημκ πθδεοζιυ ηςκ πςνζχκ ημκίγεζ ηαζ μ ιμκαπυξ Αακζήθ ηδξ Θ. Λιπθμφ, μ μ-

πμίμξ ιαξ ιεηαθένεζ ζπεηζηυ πενζζηαηζηυ. Λζ ακηάνηεξ ηαηέθααακ ημ ιμκαζηήνζ 

ηαζ έιεκακ εηεί. Έπαζνκακ απυ ηα βεθάδζα ημο ιμκαζηδνζμφ ηαζ έηνςβακ. Έηζζ, 

ελακαβηάζηδηακ ηαζ πήβακ ηνεζξ βένμκηεξ ζημ δζμζηδηήνζμ ηςκ ακηανηχκ ζηδκ 

Ζνοζηαθθυανοζδ ηαζ δζαιανηονήεδηακ ζημκ ζοκηαβιαηάνπδ Ώκδνζηυπμοθμ. Βηε ί-

κμξ ημοξ δζααεααίςζε υηζ δεκ πνυηεζηαζ κα λακαπάνμοκ απυ ηα γχα ημοξ ηζ έηζζ 

έβζκε. Λ ακηάνηδξ ΐ. Ζεπνδκζάξ ιαξ δζδβείηαζ πςξ επέηαζζε δζάθμνα αβαεά βζα ηζξ 

ακάβηεξ ημο αβχκα: «Έκαξ θμπαβυξ ιμο θέεζ, -Θα παξ κα θένεζξ ηαθχδζα. Θα παξ 

ζημ ηάδε ζπίηζ, εα επζηάλεζξ ημ ηάνμ ηαζ ηδ θμνάδα. Ομφπαζνκεξ ημ ηάνμ, ημφπα-

ζνκεξ ηδ θμνάδα, δεκ ηυηαβε κα ιζθήζεζ ηακέκαξ. Λ έκαξ ζηυηςκε ημκ άθθμκ . Μάς 

ζ΄έκακ, ημο θές:-Οδ θμνάδα, ημ ηάνμ ηα παίνκς. Θμο θέεζ, -Νε, παδί… -Αζαηαβή, 

ημο θές, εα ζημ θένς πάθζ».    

Αεκ είκαζ εφημθμ, επμιέκςξ, κα δζαηνίκεζ ηακείξ ακ επνυηεζημ υκηςξ βζα ε-

εεθμκηζηή πνμζθμνά ηςκ πμθζηχκ ζημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα ή ελακαβηαζηζηή πα-

ναπχνδζδ πμο έιμζαγε πενζζζυηενμ ιε ανπαβή. Μμθθέξ θμνέξ, υιςξ, ηζιςνμφκ-

ηακ μζ ακηάνηεξ πμο εκενβμφζακ αοεαίνεηα. Βπακεζθδιιέκα μ Άνδξ είπε εηηεθέζεζ 

άκηνεξ ηδξ μιάδαξ ημο βζα ιζα ηθειιέκδ ηυηα1. Λ ζοκη/πδξ ημο ΒΗΏΞ ΐαγαίμξ ο-

πμζηδνίγεζ υηζ οπήνπε ζοκεζδδηή πεζεανπία, πςνίξ ημκ θυαμ ηδξ πμζκήξ. πζ ιυκμ 

δ ηθμπή αθθά ηαζ ημ ρέια ηαζ δ ηαηή ζοιπενζθμνά πνμξ ημκ πθδεοζιυ εεςνμφκ-

ηακ εβηθήιαηα πμο ηζιςνμφκηακ. Γζα κα απμδείλεζ ιάθζζηα ηδκ αοζηδνυηδηα ημο 

ΒΗΏΞ ζηζξ αηαζεαθίεξ αοηέξ, ακαθένεζ υηζ ηαηαδζηάζηδηε ζε εάκαημ ιε ακαζημθή 

ακηάνηδξ, επεζδή έηθερε έκα ηοδχκζ απυ ημ ζπίηζ  ημο πςνζημφ πμο ημκ θζθμλέκδ-

ζε2. Λ Ρ. Φενθεθήξ ιαξ θέεζ, επίζδξ: «Θοιάιαζ εβχ ακηάνηδ ημκ ημοθεηίζακε βζα-

ηί πήνε ιζα θέηα ηονί, ιζα ημοαένηα ηαζ πηφπδζε ιζα βοκαίηα».  

Λ θυαμξ ηέημζςκ πμζκχκ δδιζμονβμφζε ακαζημθέξ αηυια ηζ υηακ μζ εκζη ζη-

ηχδεζξ ακάβηεξ βίκμκηακ πμθφ πζεζηζηέξ. Λ Ρ.Φενθεθήξ πενζβνάθεζ: «Βηαλζδεφαιε 

απυ ηδκ Ώνάπςαα ημο Ώζβίμο βζα ηζξ Ιεναηγζέξ…Ουηε πείκαβα ηνμιενά. Έαθεπα ημ 

ηένζκμ ημ ζηαθφθζ ηζ έθεβα δομ νυβεξ. Ώθθά δεκ ηζξ  έημρα. Ουζμ πεζεανπία. Ήηακ 

αοζηδνμί. Ξε ηαείγακε ζηδ θασηή ζοκέθεοζδ ηαζ ζε ηζιςνμφζακε μζ άθθμζ μζ ζοκά-

δεθθμί ζμο». Λ ΐ. Μνζμκάξ, πδβαίκμκηαξ ιε ημκ Άνδ ζηδ ιάπδ ζημ ΐαθηέηζζ, πέ-

ναζε απ΄ηδ Ξηνέγμαα ηαζ ιαξ δζδβείηαζ έκα πενζζηαηζηυ πμο απμηαθφπηεζ πυζμ 

δφζημθμ ήηακ βζα ημοξ ακηάνηεξ κα οπαημφζμοκ ζηδκ δζαηαβή βζα ζεααζιυ ηδξ 

                                           
1 Ρ. Φθάσζεν, (1995), η. Ώ΄, ζ. 234  
2 Β. ΐαγαίμξ, (1961), ζ. 30. 
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πενζμοζίαξ ηςκ πςνζηχκ ηαζ πυζμ αοζηδνά ακηζιεηςπίγμκηακ: «Μεζκάβαιε. Μήβα-

ιε ζ΄έκα πςνάθζ πμφπε ηζίηζζνζ (πθςνυ νεαίεζ). Μέθης ιέζα ζημ ηζίηζζνζ ηζ αν-

πίκδζα κα λεπχκς, κα ηνχς. Οχνα θές ιδ ιε δμφκε». Έκαξ ζφκηνμθυξ ημο, ημο 

θέεζ: «- Θα ζε ζημηχζμοκ, ιςνέ ΐαζίθδ. Νζζηάνεζξ ηδ γςή ζμο;» απακηά: «-Νε, 

πεζκάς, ηαηαθαααίκεζξ;».  

 ιςξ, μ Ρ. Νμφπαξ, μ μπμίμξ ανκήεδηε υηζ μζ ακηάνηεξ αζημφζακ πζέζεζξ 

ζημοξ πςνζημφξ, δζεοηνζκίγεζ: «Άθθμ είκαζ δ ΒΟΏ. Ξηδκ ΒΟΏ επήβαζκε, υπςξ εα θέ-

βαιε μ εθμνζαηυξ οπάθθδθμξ, ηαζ ημοξ έθεβε. Έπεζξ εηαηυ ηζθά ηονί, δμξ ιαξ δέηα 

ηζθά ειάξ». Ξοιπθδνχκεζ υηζ δεκ ήηακ οπμπνεςηζηή δ εζζθμνά, αθθά, «ακ δεκ έ-

δζκε, ηαημπαναηηδνζγυηακ». Ομ ίδζμ πενίπμο οπμζηδνίγεζ ηαζ μ Ώ. Θμοββμθζάξ, 

ζηέθεπμξ ηδξ ΒΜΛΙ Ώζβίμο: «Αεκ ιπμνμφζακ κα ηάκμοκ ηζ αθθζχξ. Ώκαβηαζηζηά 

δίκακε βζα κα ιδ εεςνδεμφκ ακηζδναζηζημί. ηακ πήβαζκε μ ΐαζίθδξ μ Ξηαονυπμ-

οθμξ βζα κα ιαγέρεζ ηνυθζια βζα ηδ ζοκεζηίαζδ πμο είπαιε εηεί, ηαζ δεκ ημφδ ζκε μ 

άθθμξ, ε, ήηακ ακηζδναζηζηυξ…Αεκ ιπμνμφζεξ κα πεζξ υπζ, ιδ ημ ζογδηάξ. Θε ηά-

εε ηνυπμ, εα ημοξ είπαιε ζηδ ιπμφηα». Βίδαιε ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, ζηδκ 

ιανηονία ημο Ώ. Μνζμκά, ημκ θμνηζηυ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ αζημφκηακ πίεζδ απυ 

ιέθδ ημο ΒΏΘ ζημοξ πμθίηεξ κα αβμνάζμοκ ημοπυκζα βζα ηδκ εκίζποζδ ημο αβχκα 

ηαζ ηζξ επζπηχζεζξ πμο ιπμνμφζε κα είπε δ άνκδζή ημοξ: «Άκ είπακε άνκδζδ 

ζ΄έβναθακ ζημ ιαονμπίκαηα ηαζ ηυηε ακαθάιαακε δ ΛΜΗΏ».  Θυκμ μ 

Γ.Γαθεζναηυπμοθμξ, πμο ήηακ ηζ αοηυξ ιέθμξ ΒΟΏ , ανκείηαζ υηζ ήηακ οπμπνεςηζηυ 

κα δχζμοκ ηνυθζια μζ πςνζημί: «Βαβαίκακ κα ιαγέρμοκε ρςιί, υ,ηζ είπε μ ηαεέ-

καξ. Ώθθμφ ιαξ δίκακε, αθθμφ δεκ είπακε. Μεζκαζιέκμζ ήζακ ηζ μζ άθθμζ. Αεκ ήηακε 

δζα ηδξ αίαξ, βζαηί είπα αβεζ ηζ εβχ πμθθέξ θμνέξ κα ιαγέρς ρςιί».  

Ξφιθςκα, θμζπυκ, ιε ηζξ πενζζζυηενεξ ιανηονίεξ, ήηακ έιιεζα ακαβηαζηζ-

ηή δ εζζθμνά ζηδκ ΒΟΏ. Λ Β.Φςηάξ ιαξ πενζβνάθεζ πςξ βζκυηακ δ ζίηζζδ ηςκ ακ-

ηανηχκ, υηακ πήβαζκακ ζ΄έκα πςνζυ. Λ εηπνυζςπμξ ηδξ ΒΟΏ έθεβε ζημκ πνυεδνμ 

«πνέπεζ κα ηάκεηε έκα ημοιάκημ βζα έκα απυζπαζια πμο εα πενάζεζ απυ δς πε ζ-

καζιέκμ, κα ημοξ δχζεηε κα θάκε. Ζζ αοηυ ηδνείημ». Λζ ηάημζημζ ημο Ηεμκηίμο, 

υπμο πανέιεζκακ βζα ανηεηυ πνμκζηυ δζάζηδια μζ ακηάνηεξ, πενζβνάθμοκ: «Ονχ-

βακε εδχ υθμζ, υθμζ. Βδχ γοιχκακε μζ βοκαίηεξ βζα κα θάκε μζ ακηάνηεξ…Έπνεπε 

κα θάκε. Βνπυηακ έκαξ ηαπεηάκζμξ ηζ  έθεβε: -Θάνεμοκε ζημ ζπίηζ ζμο ζήιενα δέ-

ηα ακηάνηεξ κα θάκε. Ζζ εημίιαγε δ μζημβέκεζα. Αεκ έθεβε υπζ, βζαηί κα ημοξ πεζ; 

Ππήνπε ηαζ θυαμξ. Ζαζ βζα ημοξ δφμ θυβμοξ (εέθακε ηαζ θμαυκηακ). Θα ζε ζηαι-

πάνακε ιεηά». Λζ ίδζμζ, ςζηυζμ, δζαρεφδμοκ ηζξ ηαηδβμνίεξ υηζ μ ΒΗΏΞ έπαζνκε 

βζα θμβανζαζιυ ημο ηζξ θίνεξ πμο έδζκακ μζ Άββθμζ βζα ηα ζοζζίηζα ηςκ παζδζχκ: 

«Ζάιακ ηαζ ζοζζίηζα εδχ μζ ακηάνηεξ ηαζ ηνχβακ ηαζ ηα παζδζά εδχ. Νίπκακ μζ Ββ-
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βθέγμζ ηνυθζια ηαζ δίκακε θίνεξ βζα κ΄αβμνάγμοκ ηνέαξ βζα ηα πα ζδζά».     

Ππάνπεζ, επμιέκςξ, ιεβάθδ απυζηαζδ ακάιεζα ζηζξ δφμ ζοιπενζθμνέξ ηαζ 

εα πνμζπαεήζμοιε κα ενεοκήζμοιε ηα πζεακά αίηζα. Ξίβμονα δ πνμζςπζηυηδηα 

ηςκ ακηανηχκ ηαζ πμθφ πενζζζυηενμ ηςκ ανπδβχκ ημοξ έπεζ ημκ πνχημ θυβμ ζε 

αοηά ηα γδηήιαηα. Δ ανπή ημο ΒΏΘ βζα ηδκ οθζηή εκίζποζδ ημο αβχκα ζηδνζγυηακ 

ζηδκ εεεθμκηζηή πνμζθμνά ηςκ πμθζηχκ ηαζ αοηυ εθανιμγυηακ πενζζζυηενμ ζηζξ 

πενζμπέξ πμο ήηακ οπυ ηαημπή. Ξηζξ εθεφεενεξ υιςξ πενζμπέξ, υπμο ηάεε κυιζιδ 

ανπή είπε ηαηαθοεεί ηαζ μζ πμθίηεξ δεκ οθίζηακημ ηδκ ηναηζηή θμνμθμβία, μζ οπδ-

νεζίεξ ημο ΒΏΘ πμο ακηζηαεζζημφζακ ηδκ ηναηζηή ιδπακή εεςνμφζακ υηζ είπακ 

ηάεε δζηαίςια κα επζαάθθμοκ δζηή ημοξ θμνμθμβία. Βλάθθμο, αοηυ οπαβυνεοακ 

ηαζ μζ αολακυιεκεξ ακάβηεξ ημο αβχκα. Ομ εέια είκαζ, υιςξ, ηαηά πυζμ ζοκάδεζ 

ιε ημ ήεμξ ηςκ απεθεοεενςηχκ ακηανηχκ, ιέζα ζε ζοκεήηεξ δφζημθδξ δζααίς-

ζδξ, μ ελακαβηαζιυξ ζε οθζηή αμήεεζα ηαζ υζςκ δεκ ημοξ ακαβκχνζγακ ςξ κυιζ-

ιμοξ θμνείξ ελμοζίαξ. 

 

γ. Άιινη ηξόπνη θαηαπίεζεο ηνπ πιεζπζκνύ 

 Ώκαθένμκηαζ ηαζ άθθα ιέζα ηαηαπίεζδξ ημο πθδεοζιμφ απυ ημοξ ακηάνηεξ. 

O Ξοκη/πδξ Ξηήαεκξ επζζδιαίκεζ υηζ μ ακηζπνυζςπμξ ημο ΒΏΘ ζε ηάεε πςνζυ αζ-

ημφζε ελμοζία ηαζ, ζπεδυκ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ , είπε ακηζηαηαζηήζεζ ημκ πνυ-

εδνμ ημο πςνζμφ ηαζ ημοξ άθθμοξ πνμελέπμκηεξ (δάζηαθμοξ, ζενείξ), μζ μπμίμζ , ακ 

ζοιαμφθεοακ ηδκ πνέπμοζα ζηάζδ ζηζξ δοκάιεζξ ηαημπήξ , απεζθμφκηακ ή ηαζ δμ-

θμθμκμφκηακ1. Ξοπκά, ηα πνυζςπα αοηά εεςνμφκηακ a priori έκμπμζ, εηηυξ ακ 

ιπμνμφζακ κα απμδείλμοκ ημ ακηίεεημ. Γζ αοηυ ηαζ ηζιςνμφκηακ ή ακηζηαείζηακ-

ημ2. Μμθθμί δήιανπμζ, δάζηαθμζ, ζενείξ, επεζδή πνμζπαεμφζακ κα πνμζηαηεφζμοκ 

ημκ πθδεοζιυ απυ ηζξ ακηεκένβεζεξ ηςκ ηαηαηηδηχκ, ήηακ ζφκδεζιμζ υπζ ιυκμ 

ηςκ ΐνεηακχκ αθθά ηαζ ηςκ Γενιακχκ. Έηζζ, ηάπμηε ηαζ μζ δφμ πθεονέξ δζαπίζ-

ηςκακ ηδκ ελαθάκζζδ ηςκ ζοκδέζιςκ ημοξ, βεβμκυξ πμο, ηαηά ημοξ ΐνεηακμφξ, 

μθείθμκηακ ζε δμθμθμκίεξ ή ηαημπμζήζεζξ ημοξ απυ ημκ ΒΗΏΞ ή ζε θοβή ημοξ βζα 

κα απμθφβμοκ ηέημζα ζοιπενζθμνά. ΐνεηακζηέξ πδβέξ, επίζδξ, ακαθένμοκ υηζ ημ 

ηαθμηαίνζ ημο ΄44 ημ ΒΏΘ ελαπέθοζε ηνμιμηναηία ηαηά ηςκ ακοπάημοςκ πςν ζ-

ηχκ, μζ μπμίμζ απεζθήεδηακ, λοθμημπήεδηακ, εηηεθέζηδηακ ή ζηάθεδηακ ζε ζηνα-

ηυπεδα ζοβηέκηνςζδξ, ιε απμηέθεζια κα απεοεφκμκηαζ ζοκεπχξ πνμξ ημοξ ΐνε-

ηακμφξ απεζηαθιέκμοξ παναηαθχκηαξ κα βίκεζ ζοιιαπζηή απυααζδ βζα κα ζςεμ-

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 206 
2 Ν.ΐ.Θπμοζπυηεκ, (1997), ζ. 89. 
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φκ1.  

 Θία άθθδ πανάιεηνμξ ηςκ ηαηαπζέζεςκ  πμο, υπςξ είδαιε, ηαηδβμνείηαζ ημ 

ΒΏM υηζ αζημφζε πνμξ ημκ πθδεοζιυ είκαζ δ ελακαβηαζηζηή ζηναημθυβδζδ. Λ εη-

πνυζςπμξ ημο ΒΏΘ ζημ πςνζυ ακηζπνμζχπεοε ηδκ επίζδιδ πμθζηζηή ημο ηυιιαημξ 

ηαζ είπε ςξ ένβμ ηδκ πνμπαβάκδα ηαζ ηδκ οπμπνεςηζηή ζηναημθυβδζδ ηδξ κεμθαί-

αξ. πμζμξ ανκμφκηακ έεεηε ζε ηίκδοκμ ηδ γςή ημο ηαζ δ ΛΜΗΏ ακαθάιαακε ηδκ 

ηζιςνία ημο. Ζονίςξ, ημ ιέηνμ αθμνμφζε ζημκ εθεδνζηυ ΒΗΏΞ αθθά ακαθένεηαζ 

υηζ ηαζ πμθθμί αλζςιαηζημί ημο ζηναημφ ακαβηάζηδηακ κα εκηαπημφκ, βζαηί ζε δζ-

αθμνεηζηή πενίπηςζδ ηθείκμκηακ ζε ζηναηυπεδμ ζοβηέκηνςζδξ2.  

Θέζμ ακηίδναζδξ ημο πθδεοζιμφ ζημκ ελακαβηαζιυ επζζηνάηεοζδξ ήηακ, 

ζφιθςκα ιε βενιακζηέξ πδβέξ, δ δδιζμονβία μιάδςκ αοημπνμζηαζίαξ, εκχ ζοπκμί 

ήηακ ηαζ μζ αοημηναοιαηζζιμί ηςκ ελακαβηαζιέκςκ ηαζ μζ θζπμηαλίεξ, υηακ αν ίζ-

ημκηακ ζε άδεζα. Ώπ΄ηδκ πθεονά ημοξ, μζ ακηάνηεξ οπμπνέςκακ εηείκμοξ πμο ε-

πζζηνάηεοακ ακαβηαζηζηά κα πάνμοκ ιένμξ ζε ιάπδ ή ζε ηάπμζμ έβηθδια βζα κα 

ιδκ ιπμνμφκ κα θζπμηαηηήζμοκ3. Οα ίδζα άημια, ςζηυζμ, ηζκδφκεοακ ηζ απυ ημοξ 

Γενιακμφξ, μζ μπμίμζ ιπμνμφζακ κα ημοξ ζοθθάαμοκ ή κα ημοξ εηηεθέζμοκ  ςξ ιέ-

θδ ημο ΒΏΘ, υηακ εα έιπαζκακ ζημ πςνζυ ηαζ εα δζελάβμκηακ ακαηνίζεζξ4. Σζηυ-

ζμ, υπςξ είδαιε ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, μζ πενζζζυηενμζ ζοκμιζθδηέξ ιαξ αν-

κμφκηαζ υηζ οπήνπε ελακαβηαζιυξ βζα πνμζπχνδζδ ζημκ ΒΗΏΞ.  

Βηηυξ απυ ηδκ οπμπνεςηζηή ζοιιεημπή ζημ ακηάνηζημ,  μνζζιέκεξ πδβέξ 

ακαθένμοκ υηζ μζ ηάημζημζ πενζμπχκ ακαβηάγμκηακ απυ ημοξ ακηάνηεξ κα ζοιιε-

ηέπμοκ ζε αββανείεξ, υπςξ ηαηαζηνμθή δνυιςκ πμο δζεοηυθοκακ ηζξ ιεηαηζκήζεζξ 

ημο επενμφ5. Ξε απυννδημ έββναθμ ηδξ Α/κζδξ Βεκζηήξ Ώζθάθεζαξ ημο ηνάημοξ 

ακαθένεηαζ επζζηνάηεοζδ απυ ημοξ ακηάνηεξ ηςκ ηαημίηςκ ημο πςνζμφ Ηυπεζζ, 

πνμηεζιέκμο κα ηαηαζηνέρμοκ ιε δοκαιίηζδα βεθφνζ ημο δνυιμο πνμξ ηα Ζαθάα-

νοηα. Θάθζζηα, μζ ακηάνηεξ πνμεζδμπμίδζακ ημοξ ηαημίημοξ υηζ, ακ ένεεζ βενια-

κζηυ ζοκενβείμ κα απμηαηαζηήζεζ ηδ γδιζά ηαζ ημ  αμδεήζμοκ, δ ηζιςνία ημοξ εα 

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 546. Αεκ βκςνίγμοιε ακ βζα ημοξ ίδζμοξ θυβμοξ έβζκακ ημκ Ώφβμοζημ ημο ΄44, 
μζ ακαθενυιεκεξ απυ ημκ Αζεεκή Βνοενυ Ξηαονυ πονπμθήζεζξ απυ ακηάνηεξ πςνζχκ ηδξ πενζμπήξ 

Αεναεκίμο, υπμο επζπθέμκ ζθαβζάζηδηακ 80 άημια, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ βένμκηεξ ηαζ βοκαζηυπαζδα ηαζ 
απήπεδζακ άθθμζ 200 ιε άβκςζηδ ηφπδ. ΕΏΘΘπ., ανπείμ Ι.Αέα, Φ. 262/5, εββν.135.  
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 211, 546 - Βεκζηζζηζηέξ πδβέξ, επίζδξ, αεααζχκμοκ ηδκ δοζανέζηεζα ηςκ πςνζ-

ηχκ ηαηά ημο ΒΗΏΞ, μζ μπμίμζ, υπςξ οπμζηδνίγμοκ, απμγδημφζακ ηδκ επέιααζδ ηςκ εεκζηζζηχκ ακ-
ηανηχκ βζα κα ζςεμφκ. Ζ. Ώκηςκυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 743.   
2 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 206-11. πςξ είδαιε, ακηζεαιζηέξ πδβέξ ηαηαββέθθμοκ υηζ μ ΒΗΏΞ ακάββεζθε 
βεκζηή επζζηνάηεοζδ υθςκ ηςκ αλζςιαηζηχκ ημο εθθδκζημφ ζηναημφ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ, απεζθχκηαξ 

ιε άιεζδ εηηέθεζδ ημοξ θζπμηάηηεξ. Ζ. Ώκηςκυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 1239. 
3 Μ. Βκεπεηίδδξ, (1964), ζ. 128, 130 
4 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 563. 
5 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 275. 
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ήηακ εηηέθεζδ1. Άθθμηε, πάθζ, μ ελακαβηαζιυξ ζηδκ ενβαζία ήηακ πνυθαζδ πμο 

πνδζζιμπμζμφζακ μζ ηάημζημζ ιζαξ πενζμπήξ, υηακ μζ Γενιακμί ημοξ απεζθμφζακ ιε 

ακηίπμζκα βζα ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζε ζαιπμηάγ ηςκ ακηανηχκ 2.  

Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο ηαηαββέθθεζ υηζ δ «εεεθμκηζηή» ενβαζία ηςκ ηαημ ί-

ηςκ βζα ηζξ ακάβηεξ ημο αβχκα δεκ ήηακ ηαζ ηυζμ εεεθμκηζηή. «Ομοξ αάγακε ηαζ 

ηάκακε ζαιπμηάγ. Άια ηναηάεζ υπθμ μ άθθμξ, παξ ημκηά εζφ. Άια ζμο πμφκε υηζ 

εκηέθθεζαζ κα ανεεείξ ηδκ ηάδε χνα ζηδ Γαπθςνμφ  ηάης ηαζ κα ηυρεηε ηζξ βναι-

ιέξ ημο ηνέκμο…». Ώκάθμβμ ελακαβηαζιυ οπμκμμφκ ηα θεβυιεκα ηδξ Β.Θ.: «Θεηά 

ηδ ζοκεδημθυβδζδ, πενκμφζακ απυ δς μζ ακηάνηεξ, μζ αλζςιαηζημί ηςκ ακηανηχκ. 

Έκα ανάδο θέεζ: -Βδχ εα ιείκμοιε, ζημ ζαθυκζ. - Θείκεηε, θέεζ δ ιάκα ιμο. Ώκ  ημ 

δέπηδηε ηχνα, κα πάνεζ υθδ ηδκ ρείνα ιεηά…». Λζ αββανείεξ, θμζπυκ, δεκ αθμνμ-

φζακ ιυκμ ημοξ άκδνεξ αθθά ηαζ ηζξ βοκαίηεξ. Δ ιανηονία ηδξ Ώ.ΐεθέθθδ ιαξ ημ 

επζαεααζχκεζ: «Δ ΒΏΘ έαακε ημκ ηυζιμ κα ημοξ ρήζμοκε ηα ρςιζά, ηαζ ιέκα ήεε-

θε κα ιε οπμπνεχζεζ κα πθφκς ηα νμφπα ηςκ ακηανηχκ. Ήιμοκα 29 πνμκχκ  ημ-

πέθα ηαζ ήιμοκα ηυζμ θεπηή ηαζ ηυζμ αδφκαηδ, πμο ήεεθακ κα πθφκς εβχ ημοξ 

ακηάνηεξ ηαζ ηζξ ηάθηζεξ ηςκ ακηανηχκ. Ηές, εβχ ηδ δζηή ιμο μζημβέκεζα δεκ 

ιπμνχ κα πθφκς».  

 Ονμιμηναηία αζημφζε ημ ΒΏΘ ηαζ εκακηίμκ υζςκ εεςνμφζε επενμφξ ηδξ 

παηνίδαξ ηαζ ηδξ Ώκηίζηαζδξ. Ξημοξ δζςηυιεκμοξ πνμζέεεηε, υπςξ είδαιε, ηαζ 

υθμοξ ημοξ ζηεκμφξ ζοββεκείξ ημοξ, ηαεχξ θμβίγμκηακ ηαζ αοημί ζοκενβάηεξ ηςκ 

ηαηαηηδηχκ. Λνζζιέκμζ θακαηζημί εαιίηεξ παναηηήνζγακ μθυηθδνα πςνζά ςξ ακ-

ηζδναζηζηά ηαζ ζοκέηαζζακ ηαηαθυβμοξ μζημβεκεζχκ πμο επνυηεζημ κα ηαηαδζχλμ-

οκ. Θε ημκ ηνυπμ αοηυ ηαζ πμθθμί αεχμζ έπεθηακ εφιαηα, επεζδή απθά είπακ εη-

θνάζεζ ηάπμζα ακηίννδζδ βζα πνάλεζξ ημοξ ή βζαηί ηάπμζμξ ακηάνηδξ είπε «πνμδ-

βμφιεκα» ιαγί ημοξ3. 

 Λζ δελζέξ πδβέξ ηαηδβμνμφκ ημ ΒΏΘ υηζ, ιεηά ηδκ ελυκηςζδ ηςκ εεκζηζζηζ-

ηχκ μιάδςκ, ζηνάθδηε ηαηά ηςκ πμθζηζηχκ ημο ακηζπάθςκ ζοθθαιαάκμκηαξ ηαζ 

εηηεθχκηαξ υπζ ιυκμ υζμοξ είπακ εηθνάζεζ ακηζημιμοκζζηζηή δζάεεζδ, αθθά ηαζ 

υζμοξ δεκ είπακ πνμαεί ζε ηέημζεξ εκένβεζεξ αθθά εεςνμφκηακ εηπνυζςπμζ ηδξ 

πθμοημηναηίαξ. Μανάθθδθα, ζηυπμξ ηςκ δζχλεχκ ημοξ ήηακ κα εκηαεεί δ ελαεθ ί-

ςζδ ημο πθδεοζιμφ, πνάβια πμο, υπςξ πίζηεοακ, εα αφλακε ημ νεφια πνμξ ημ 

ακηάνηζημ. Δ ΛΜΗΏ (ηαηανηζζιέκδ απυ πζζηά ζηεθέπδ ημο ΖΖΒ, ιε εζδζηή εηπα ίδε-

οζδ βζα κα ελαθεεί μ θακαηζζιυξ ημοξ) είπε βίκεζ μ θυαμξ ηαζ ηνυιμξ ηδξ οπαίε-

                                           
1 Θζηνέξ Ξοθθμβέξ ΓΏΖ, Ζ163, Ξοθθμβή Δν. Μεηιεγά,. 
2 ΒΗΕΏ, Ώνπείμ Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμο, Φ.2. 
3 M. Mazower, (1994), ζ. 346 – 348 - Ώε. Αμοθελήξ, (2001), ζ.72. 
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νμο ηαζ ηςκ πυθεςκ1. Λ Γ. Μαπακδνέμο ηαηδβμνεί ημ ΖΖΒ βζα ηδκ δδιζμονβία ει-

θφθζμο ηθίιαημξ ιε ηδκ δίςλδ ηςκ εεκζηζζηζηχκ μιάδςκ , ηζξ επζεέζεζξ ηαηά ημο 

ΒΑΒΞ ηαζ ηδκ ηνμιμηναηζηή ηαημπή ηδξ  οπαίενμο, υπμο μζ άκενςπμζ ημο ΒΏΘ αζ-

ημφζακ αία υπζ ζημοξ επενμφξ ηδξ παηνίδαξ αθθά ζημοξ πμθζηζημφξ ημοξ ακηζπά-

θμοξ2.   

 Θεβάθμ πνυαθδια δδιζμονβμφζακ ζημκ πθδεοζιυ ηαζ μζ πενζμνζζιμί ή δ 

πθήνδξ απαβυνεοζδ ζηζξ ιεηαηζκήζεζξ ημο υπζ ιυκμ απυ ηζξ δοκάιεζξ ηαημπήξ αθ-

θά ηαζ απυ ημοξ ακηάνηεξ, υηακ αοημί επζαθήεδηακ  ζε ηάπμζεξ πενζμπέξ. Ζαζ μζ 

δφμ πθεονέξ απαβυνεοακ ηζξ ιεηαηζκήζεζξ απυ ηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ ζηζξ πεδζάδεξ, 

ιε απμηέθεζια κα ιδκ ιπμνμφκ μζ πςνζημί κα πάνμοκ ηνυθζια απυ ηζξ απμεήηεξ 

ημοξ ή κα δεπημφκ αμήεεζα απυ ημκ Βνοενυ Ξηαονυ. Λπμζαδήπμηε ιεηαηίκδζδ, 

έζης ηαζ ζημ δζπθακυ πςνζυ, πνμτπέεεηε άδεζα απυ ημκ «οπεφεοκμ» ημο ΒΏΘ. 

Ηέβεηαζ, ιάθζζηα, υηζ μ ίδζμξ είπε ηδκ ανιμδζυηδηα κα ζηέθκεζ υπμζμκ πςνζηυ ήεε-

θε ςξ «ζφκδεζιμ» βζα ηδ ιεηαθμνά ηάπμζμο ιδκφιαημξ, πςνίξ κα γδηά ηδκ ζοβ-

ηαηάεεζή ημο βζα κα ιπεζ ζε ηέημζμ ηίκδοκμ. Ώκ ηοπυκ εηείκμξ ακηζδνμφζε ημκ 

πενίιεκε ακηανημδζηείμ ιε ηζξ ηαηδβμνίεξ ημο θαζίζηα, πνμδυηδ ηθπ3. Βλάθθμο, μζ 

ιεηαηζκμφιεκμζ πμο δζέεεηακ άδεζεξ ηςκ ακηανηχκ ηζξ έηνοαακ πνμημφ ιπμοκ 

ζηδκ γχκδ πμο έθεβπακ ηα ηάβιαηα, βζαηί ακ ημοξ έανζζηακ ιε ηέημζεξ άδεζεξ εα 

είπακ ζμαανέξ επζπηχζεζξ4.  

 Λζ ζοκμιζθδηέξ ιαξ, πνχδκ ακηάνηεξ, δίκμοκ ηδκ δζηή ημοξ άπμρδ βζα ημοξ 

πενζμνζζιμφξ αοημφξ: «ηακ μ ΒΗΏΞ …ανζζηυηακ ζ΄έκα πςνζυ, υηακ έθεοβε μ 

αβνυηδξ έπνεπε κα πάνεζ άδεζα. Βίκαζ ζςζηυ αοηυ. Αδθαδή , αοηυξ πμο θεφβεζ εί-

καζ έιπζζημξ ηαζ ιπμνεί κα πάεζ ζηδκ Μάηνα. Αεκ θέβεηαζ εηαζαζιυξ, θέβεηαζ αζ-

θάθεζα ηαζ βζα ημ ίδζμ ημ πςνζυ. Αζυηζ, εε κα πάεζ ηάπμζμξ κα πεζ , λένεηε εηεί είκαζ 

ακηάνηεξ…Βηηυξ απυ ημοξ ακηάνηεξ, βζαηί μ ακηάνηδξ έπεζ ημ υπθμ κα αιοκεεί, 

ηαίεζ ημ ζπίηζ ημο πςνζημφ, ημο παίνκεζ ηα ηνυθζια, υ,ηζ έπεζ. Γζ αοηυ θές ε ίκαζ 

ιζα θμβζηή πμο δεκ πνέπεζ κα ηδ αάθμοιε ζημκ εηαζαζιυ ή ζηδκ πίεζδ, εα ημ αά-

θμοιε ζηδ θμβζηή εκυξ ζηναημφ, υηακ ηάπμζμξ πάεζ ηαζ πνμδίδεζ ηζξ εέζεζξ» . Λ ί-

δζμξ ιαξ ελδβεί πςξ βζκυηακ μ έθεβπμξ ηςκ ελενπυιεκςκ ζηα ζδιεία εθέβπμο: «Λ 

αβνυηδξ βζα κα θφβεζ απ΄ημ πςνζυ εα πενάζεζ απυ ιπθυηα, εα πενάζεζ κα ζοκακ-

ηήζεζ έκα ηιήια ζηναηζςηζηυ ζημ δνυιμ δζηυ ιαξ… Λ ακηάνηδξ εα ημκ έπζακε: -

Μμφεε είζαζ; - Βίιαζ απ΄ημ πςνζυ εηείκμ. Ππήνπακ ηδθέθςκα ιε ζονιαηυπθεβια, 

ιε ημ παθηυ ιέζα ηαζ η΄άθθα. (Θπμνμφζε κα ηαθφρεζ) ιεβάθδ απυζηαζδ. Ομ έκα 

                                           
1 Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 213-16. 
2 Γ. Μαπακδνέμο, (1945), ζ. 272-8. 
3 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ.  210 - Ώε. Αμοθελήξ, (2001), ζ. 76. 
4 Η. Θανζκέθθδξ, (1993), ζ. 36-7. 
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ηδθέθςκμ έδζκε ζημ άθθμ. Λπυηε ιάεαζκεξ πμζμξ είκαζ ηαζ πμο πήβαζκε». Ομ ίδζμ 

οπμζηδνίγεζ ηαζ μ Β.Φςηάξ: «Δ επμπή εηείκδ ήηακ ηυζμ ακχιαθδ πμο ειείξ θμαυ-

ιαζηακ απ΄ημοξ πςνζημφξ ηδκ πνμδμζία». 

 Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο, υιςξ, ιαξ ακαθένεζ υηζ άδεζα απυ ημοξ ακηάνηεξ 

πνεζαγυηακ υπζ ιυκμ βζα ηζξ ιεηαηζκήζεζξ αθθά βζα μηζδήπμηε: «Γζα μηζδήπμηε ήεε-

θεξ, μηζδήπμηε έηακεξ, έπνεπε κα παίνκεζξ ηδκ άδεζα αοηςκχκε. Ήηακ δδθαδή ιζα 

δεφηενδ δζμίηδζδ, κα ιδ ημ πς ηαζ ηαημπή αέααζα».      

 Ώπυ ηάπμζμοξ εεςνείηαζ αηυια υηζ μζ πμθοδζαθδιζγυιεκεξ θασηέξ ελμοζίεξ 

πμο έθενε δ δζμίηδζδ ημο ΒΏΘ, υπςξ ηα Ηασηά Ξοιαμφθζα, μζ Βεκμζφιαμοθμζ, ε-

πζηνμπέξ ηθπ. δεκ είπακ ηαιία ανιμδζυηδηα ηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ήηακ δζα-

ημζιδηζηά ζημζπεία. Ζαηά ηζξ ακηζεαιζηέξ πδβέξ δ ελμοζία ημο ΒΏΘ ζηα πςνζά αα-

ζζγυηακ ζηδκ ΛΜΗΏ, ιζα μνβάκςζδ πμο μ Άββθμξ  Ξηήαεκξ ηδκ εεςνμφζε ακηίζημζ-

πδ ηςκ Βξ-Βξ. Λ Θαηιάθθεκ δζαπίζηςκε υηζ ημ 30% ημο αβνμηζημφ πθδεοζιμφ 

ακήηε ζημ ΒΏΘ, αθθά μζ ιζζμί είπακ ιπεζ ζηδκ μνβάκςζδ βζα ζδζμηεθείξ ζημπμφξ1.  

 Βζδζηυηενα βζα ηδκ πανμοζία ηςκ ακηανηχκ ζηα Ζαθάανοηα ηαζ ηζξ ζπέζεζξ 

ημοξ ιε ημκ κηυπζμ πθδεοζιυ ηδξ πενζμπήξ, πνζκ ηαζ ιεηά ημ μθμηαφηςια, εα βί-

κεζ θυβμξ δζελμδζηά ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ.  

  

 Ομ ζημζπείμ ηδξ εαιζηήξ ακηίζηαζδξ πμο ηδκ έθενε ημκηά ζημκ άιαπμ  

πθδεοζιυ ηαζ ηδκ ζοκέδεζε ιαγί ημο ζε ζπέζδ αθθδθελάνηδζδξ ηαζ αθθδθμ-

αμήεεζαξ ήηακ δ εκαζπυθδζή ηδξ ιε ηα πνμαθήιαηα ηαζ ηζξ ακά βηεξ ημο, υπςξ 

είπακ δζαιμνθςεεί ιεηά ηδκ ηαηάηηδζδ. Έηζζ θεζημονβμφζε ςξ ακηίννμπδ δ φ-

καιδ ζηδκ ηαηαπίεζδ ημο ηαηαηηδηή, ιζα δφκαιδ πμο βζα ημκ άμπθμ πμθίηδ 

ήηακ ημ ιμκαδζηυ ημο ηαηαθφβζμ, μ οπεναζπζζηήξ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο. Δ 

εοβκςιμζφκδ ηςκ πςνζηχκ βζα ηδκ ζοιπανάζηαζδ ηςκ ακηανηχκ ηαζ εηείκςκ 

βζα ηδκ αμήεεζά ημοξ ζηδκ ηνμθμδμζία, ζηδκ ηάθορδ απ΄ημκ επενυ ηαζ ζε 

πθήεμξ άθθεξ ακάβηεξ δδιζμφνβδζε ιζα άννδηηδ ζπέζδ ιε ηαλφ ημοξ, χζηε, 

υπςξ θέεζ δ Β.Οζμφηδ, «μ θαυξ ηνάηδζε έκα ακηάνηζημ ηαζ δεφηενμ ακηάνη ζ-

ημ». 

 ΐέααζα, απ΄ηδκ ζοκενβαζία ηςκ δφμ δεκ έθεζρακ ηα πνμαθήιαηα. Ζζ 

αοηά λεηίκδζακ απυ ηζξ ανζζηενέξ ηαηααμθέξ ημο ΒΏΘ ιε υ,ηζ αοηυ ζήιαζκε 

βζα ημκ ιέζμ πμθίηδ ,  μ μπμίμξ ε ίπε βαθμοπδεεί κα εεςνεί ημκ ημιιμοκζζιυ ςξ 

ακηεεκζηυ ηαζ επίαμοθμ ηςκ ζοιθενυκηςκ ημο.  Δ πνμπαβάκδα ηςκ ηαηαηηδ-

ηχκ ηαζ εεκζηζζηχκ πμο επέηεζκε ηζξ θμαίεξ ημο ,  αθθά ηαζ ηα θάεδ ανηεηχκ 

εθαζζηχκ πμο ηζξ επζαεααίςζακ μδήβδζακ ζε νήλδ ηζξ ζπέζεζξ ημο ιε έκα ι ε-

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ.  207 – Θ. Μαπαααζζθείμο, (1999), ζ. 29-31 - Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 

216. 
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βάθμ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ.  

 Δ αζηζηή ηάλδ ηςκ πυθεςκ, μζ πςνζημί πμο είπακ ηάπμζα πενζ μοζία ή ε-

λέπμοζα εέζδ ζηδκ ημπζηή ημζκςκία ηαζ ζοκηδνδηζηέξ απυρεζξ, «ημοιπχε δ-

ηακ», υπςξ ιαξ θέεζ παναηηδνζζηζηά μ Ξ. Μμθοδχνμο. Δ δζηηαημνία ημο Θεη α-

λά ιε ηζξ δζχλεζξ ηςκ ημιιμοκζζηχκ ήηακ πμθφ ημκηά, εκχ αηυια ηαζ μζ θζθ ε-

θεφεενμζ δεκ έηνοαακ ηδκ ηαποπμρία ημοξ βζα ηδκ ανζζηενά. Έηζζ, πςνίξ κα 

ηαοηίγμκηαζ ιε υζμοξ εκακηζχκμκηακ ζηδκ Ώκηίζηαζδ ςξ ζοκενβάηεξ ηςκ η α-

ηαηηδηχκ, ανέεδηακ κα ζηέημκηαζ μοδέηενμζ απέκακηί ηδξ, αιήπακμζ βζα ημ 

πμζα εέζδ πνέπεζ κα πάνμοκ. ΐνίζημκηακ ζημ ιέζμ δφμ ακηίπαθςκ παναηάλ ε-

ςκ, έπμκηαξ ζημζπεία πμο ημοξ ζοκέδεακ ηαζ ιε ηδκ ιζα ηαζ ιε ηδκ άθθδ.  

 Οα ακηίπμζκα ηςκ ηαηαηηδηχκ ήηακ δ «θοδία θίεμξ» βζα ηζξ ζπέζεζξ ακ-

ηανηχκ-πθδεοζιμφ. Δ εβηαηάθεζρδ ημο ηεθεοηαίμο  απυ ημοξ ακηάνηεξ, υηακ 

μ ηίκδοκμξ πθδζίαγε, ιμζάγεζ ιε πνμδμζία, εκχ δ πνυηθδζδ ζφβηνμοζδξ ημκηά 

ζε ηαημζηδιέκδ πενζμπή, δδιζμονβμφζε ζμαανυ ηίκδοκμ ακηζπμίκςκ. Λζ ακ-

ηάνηεξ είπακ κα ζηαειίζμοκ ηδκ εοαζζεδζία ημοξ βζα ημοξ αιάπμοξ ιε ηδκ  

ζηναηζςηζηή ακαβηαζυηδηα, εκχ μ πθδεοζιυξ ιεηνμφζε ηζξ απχθεζέξ ημο ιε 

ηδκ πνμηεναζυηδηα ημο  εεκζημφ αβχκα. Λζ πνμζςπζηέξ επζθμβέξ, πμο μθείθμκ-

ηαζ ζηδκ ζδζμζοβηναζία ηαζ ηδκ ζδεμθμβία  ημο ηάεε αηυιμο, επδνέαζακ  ηονίςξ  

ηδκ ζηάζδ πμο ηνάηδζακ μζ ιεκ ηαζ μζ δε. ΐέααζα, ηζ εδχ δ άπμρδ ημο πθ δ-

εοζιμφ επδνεαγυηακ απυ ημ πμθζηζηυ πνίζια ιέζα απ΄ημ μπμίμ έαθεπε ημκ 

ακηζζηαζζαηυ αβχκα ηαζ ανηεηέξ θμνέξ ηα ακηίπμζκα θεζημφνβδζακ οπέν ημο 

ΒΗΏΞ. Λζ πμθίηεξ πμο έαθεπακ εεηζηά ημκ αβχκα ημο, πςνίξ ηαποπμρία οπμη ζ-

κμφιεκδ απυ ημ θυαμ ημο ημιιμοκζζιμφ, δεκ θαίκεηαζ κα άθθαλακ βκ χιδ ηαζ 

απέδςζακ ηδκ εοεφκδ ηςκ ακηζπμίκςκ ζημοξ ηαηαηηδηέξ.    

 Ππήνπε, υιςξ, ηαζ μ ηαηακαβηαζιυξ ηδξ εζζθμνάξ βζα ημκ ακηζζηαζζαηυ 

αβχκα. Ζζ εδχ μζ ιανηονίεξ δζπάγμκηαζ ςξ πνμξ ημκ οπμπνεςηζηυ παναηηήνα 

ηδξ, ηονίςξ βζαηί βίκεηαζ ζφβποζδ ιεηαλφ ηδξ εζζθμνάξ ζηδκ ΒΟΏ ηαζ ηδξ ά-

ιεζδξ  απαίηδζδξ οθζηήξ αμήεεζαξ απυ ημοξ ακηάνηεξ.  θμζ, υιςξ, ζοιθςκμφκ 

υηζ δ άνκδζδ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ ζδιαημδμημφζε ημ ζηζβιαηζζιυ ημο 

ανκδηή ςξ ακηζδναζηζημφ, ιε υπμζεξ ζοκέπεζεξ ιπμνμφζε  κα έπεζ αοηυ ζε ιζα 

ακηανημηναημφιεκδ πενζμπή. Ώλίγεζ  κα ζδιεζςεεί αηυιδ υηζ δ μπμζαδήπμηε 

απαίηδζδ βζα ηνυθζια ηαζ είδδ απυ ημοξ έκμπθμοξ ακηάνηεξ ήηακ ηαηαδζη αζ-

ηέα απυ ημκ ΒΗΏΞ,  ηαζ ιάθζζηα ιε αοζηδνέξ πμζκέξ  πμο θεζημονβμφζακ απμη-

νεπηζηά αηυια ηαζ ζηζξ πζμ πζεζηζηέξ ακάβηεξ ημοξ. Λζ πανεηηνμπέξ, πνμθ α-

κχξ, μθείθμκηακ ζε πνςημαμοθίεξ ακηανηχκ ιε ιεζςιέκδ αίζεδζδ οπεοεοκυ-

ηδηαξ ηαζ πεζεανπίαξ ή ζηδκ παθανυηδηα ηδξ δζμίηδζήξ ημοξ.  



 484 

 Μνυαθδια δδιζμονβμφζε ηαζ δ ελακαβηαζηζηή ζηναημθυβδζδ, δ μπμία 

αθμνμφζε  ηονίςξ ημκ εθεδνζηυ ΒΗΏΞ ηαζ απμδίδεηαζ ηζ  αοηή ζε αοεαζνεζίεξ 

ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ Ώκηίζηαζδξ  ηαζ υπζ ζε επίζδιδ πμθζηζηή ηδξ μνβάκςζδξ. Λ 

εεζιυξ, ελάθθμο, ηδξ οπμπνεςηζηήξ ενβαζίαξ ημο πθδεοζιμφ απμηεθμφζε α-

καβηαζυηδηα βζα ημ  ακηζζηαζζαηυ ηίκδια, πμο δεκ δζέεεηε ιέζα βζα ηδκ ηα-

ηαζηεοή ένβςκ ηαζ ηδ δζεκένβεζα ζαιπμηάγ. Ώπυ ηζξ ιανηονί εξ ζοιπεναίκμοιε 

υηζ βζα άθθμοξ δ ενβαζία αοηή ήηακ πνμζθμνά ζημκ Ώβχκα ηαζ βζα άθθμοξ 

αββανεία, ακάθμβα ηαζ πάθζ ιε ηδκ εέζδ πμο είπακ  απέκακηί ημο. ζμκ αθμνά 

ζηδκ ανκδηζηή εζηυκα πμο απέηηδζε ημ ΒΏΘ  θυβς ηςκ δζχλεςκ ακηζθνμκμφκ-

ηςκ, ιζθήζαιε ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ.  

 Βπμιέκςξ, μζ πενζζζυηενμζ ελακαβηαζιμί ημο πθδεοζιμφ, ακ ηαζ ακ αβ-

ηαζυηδηα βζα ημκ ΒΗΏΞ, δεκ απμηεθμφζακ εεζιμπμζδιέκδ ηαηηζηή ημο  αθθά 

ελανηχκημ απυ ηα πνυζςπα.  Δ Β. Ιζημθάμο απμδεζηκφεζ ηα παναπάκς ιε ηα 

θεβυιεκά ηδξ: «Γζαηί ήζακηε παζδζά (ακηάνηεξ) υθα απυ μζημβέκεζεξ ζηνςηέξ, 

δεκ αββίλακε ημ πςνζυ (Ζένηεγδ), δεκ ιαξ ηάκακε, υπζ ιυκμ ακηίπμζκα, δεκ 

ιαξ πήνακε μφηε έκα θφθθμ. Οα παζδζά πμο ήζακηε ζημ πςνζυ ηαζ είπακ ακ α-

θάαεζ αοηήκ ηδκ οπυεεζδ είπακε πεζ ζημοξ ακηάνηεξ: -Αεκ εα ηάκεηε ηίπμηα, 

ακ δεκ ιαξ νςηήζεηε. Μνμζηάηερακ ι΄αοηυκ ημκ ηνυπμ ημ πςνζυ πάνα πμθφ. 

Θε ημ ακηάνηζημ ημ πςνζυ δεκ έπαεε ηίπμηα, εκχ ιε ηδκ άθθδ πθεονά, ιε η μ-

οξ πίηεξ, είπαιε ηαζ εφιαηα».  

 Ξοιπεναίκμοιε ,  θμζπυκ, υηζ μζ πμθίηεξ πμο οπμζηήνζλακ ημκ ΒΗΏΞ δ έπ-

ηδηακ ή ακέπηδηακ  ηδκ ανζζηενή πνμέθεοζή ημο ηαζ ζοιπαναηάπηδηακ ιαγί 

ημο. Ώηυια ηζ ακ άζηδζακ ηνζηζηή  ηάπμζεξ θμνέξ, πνμζέθενακ υθεξ ηζξ δοκά-

ιεζξ ημοξ ζημκ ζημπυ ηδξ Ώκηίζηαζδξ  πςνίξ βμββζζιυ. ιςξ, μζ ζδεμθμβζηά 

ακηίεεημζ πμθίηεξ αθθά ηαζ άθθμζ ιε θζθεθεφεενεξ ζδέεξ πμο εκδζαθένμκηακ 

βζα ημκ εεκζηυ αβχκα  ηονίςξ , υιςξ, βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηςκ οπανπυκηςκ ημ-

οξ, ημκ έαθεπακ ιε ηαπφπμπημ ιάηζ ηαζ ηάπμζεξ θμνέξ ανέεδηακ, ακ υπζ κα 

ζοιπαναηάζζμκηαζ ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ, ημοθάπζζημκ κα ζοιιενίγμκηαζ ή κα 

ακαπανάβμοκ ηδκ πνμπαβάκδα ημοξ.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΟΗΡΝ: ΑΛΡΗΞΝΗΛΑ ΘΑΡΑ ΡΝ ΞΙΖΘΠΚΝ: Ζ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ 

ΡΝ ΝΙΝΘΑΡΥΚΑΡΝΠ ΡΥΛ ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ  

Α. ΑΛΡΗΞΝΗΛΑ  

α. Ζ ινγηθή ηεο εθαξκνγήο αληηπνίλσλ  

 Θία άθθδ πθεονά ηδξ ηαημπήξ ήηακ ηα ακηίπμζκα ηαηά ημο πθδεοζιμφ, πμο, 

ηονίςξ, είπακ ζηυπμ κα ημκ ηνμιμηναηήζμοκ βζα κα ζηαιαηήζεζ κα οπμζηδνίγεζ 

ημοξ ακηάνηεξ ή ηαζ κα ζηναθεί εκακηίμκ ημοξ. Ώκηίπμζκα δζαπνάπεδηακ ηαζ απυ 

ημοξ δφμ ηαηαηηδηέξ ζηδκ πενζμπή ηδξ ΏπαΎαξ , ζε δζαθμνεηζηή υιςξ έηηαζδ ηαζ 

έκηαζδ απυ ημκ ηαεέκα. ζμ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα πμο είπακ ζε ζπέζδ ιε 

ημκ επζδζςηυιεκμ ζημπυ είκαζ αιθζζαδημφιεκδ, αθμφ μ πθδεοζιυξ ακη ζδνμφζε 

δζαθμνεηζηά ζε ηάεε πενίπηςζδ.    

 Δ θμβζηή ηςκ ακηζπμίκςκ ααζζγυηακ ζηδκ πνμζπάεεζα ηνμιμηνάηδζδξ ημο 

πθδεοζιμφ, μ μπμίμξ εεςνμφκηακ ζοκοπεφεοκμξ βζα ηδκ ακηζζηαζζαηή δνάζδ ηςκ 

ακηανηχκ ηαζ βζ αοηυ πθήνςκε ιε πμθθαπθάζζα εφιαηα ηάεε απχθεζα ηςκ ηαημπζ-

ηχκ ζηναηεοιάηςκ, ηαεχξ ηαηανβμφκηακ δ δζάηνζζδ ιεηαλφ ειπμθέιςκ ηαζ αιά-

πςκ. Οα ακηίπμζκα εθανιυζηδηακ ηαηά αάζδ ζηδκ φπαζενμ, ηονίςξ απυ ηδκ άκμζ-

λδ ημο ΄43 ςξ ημ ηέθμξ ηδξ ηαημπήξ, δδθαδή ηαηά ηδκ πενίμδμ έλανζδξ ηδξ ακ-

ηζζηαζζαηήξ δνάζδξ, ηαζ απμζημπμφζακ ζημ κα πθήλμοκ ηζξ πενζμπέξ πμο εκενβμ-

φζακ ςξ πδβέξ ζηναημθυβδζδξ, ηνμθμδμζίαξ ηαζ πθδνμθμνζχκ βζα ημοξ ακηάν-

ηεξ1.  

 Δ πθδζζέζηενδ ημζκυηδηα ηυπμο ζημκ μπμίμ δζεκενβήεδηε ζαιπμηάγ εες-

νμφκηακ οπεφεοκδ ακ δεκ ήηακ δοκαηυκ κα απμηαθοθεεί μ δνάζηδξ  εκηυξ 48 ς-

νχκ ηαζ ήηακ οπμπνεςιέκδ κα πθδνχζεζ ηδκ πνμηθδεείζα γδιζά, κα δζαεέζεζ 

θνμονά βζα ηδ θφθαλδ ημο πχνμο ηαζ κα παναδχζεζ ζηζξ ηαημπζηέξ ανπέξ ηαηάθμ-

βμ μιήνςκ πμο εα ζοθθαιαάκμκηακ ζε πενίπηςζδ πανυιμζαξ πανάααζδξ2. Αζαθμ-

νεηζηή ιμνθή είπε δ ηζιςνία ηςκ ηαημίηςκ ιζαξ αζηζηήξ πενζμπήξ υπμο ζοκέαδ 

πνάλδ δμθζμθεμνάξ. Ξηδκ Μάηνα, δ ηθμπή ηδθεθςκζηχκ ζονιάηςκ βζα ηέηανηδ 

θμνά απυ ηδκ πενζμπή Ηαδυπμοθμο επέθενε πμζκή βζα ημοξ ηαημ ίημοξ ηδξ πενζμ-

πήξ ημκ πενζμνζζιυ ζηα ζπίηζα ημοξ βζα ηνεζξ ιένεξ, υθμ ημ εζημζζηεηνάςνμ, ιε 

ελαίνεζδ έκα δίςνμ ημ ιεζδιένζ βζα πνμιήεεζα ηςκ απαναίηδηςκ. Δ πμζκή αοηή 

παναηηδνίγεηαζ απυ ηζξ βενιακζηέξ ανπέξ επζεζηήξ, θυβς ηςκ εμνηχκ ημο Μάζπα3.  

 Δ ζοκοπεοεοκυηδηα ημο πθδεοζιμφ, ζηδκ μπμία ηαζ ααζίγμκηακ ηα ακη ίπμ-

ζκα, δεκ αθμνμφζε ιυκμ ζηδκ εκενβή ζοιιεημπή ζε ζοβηεηνζιέκεξ εκένβεζεξ, αθ-

                                           
1 Μ. ΐυβθδξ, (2004), ζ. 6-10.  
2 Βθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ 9065, 12-8-41 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.25, 30-1-44. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 93, 19-4-44. 
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θά, ζφιθςκα ιε εκημθή ημο Γενιακμφ δζμζηδηή Μαηνχκ, δ εκίζποζδ ηςκ ακηαν-

ηχκ ιε πνμζθμνά ηνμθίιςκ, ηαηαθφιαημξ ή άθθμ ιέζμ  εεςνμφκηακ πνάλδ επενζ-

ηή πμο ηζιςνμφκηακ αοζηδνυηαηα1. Άθθμηε δ ζοκοπεοεοκυηδηα είπε πζμ ζηεκή 

έκκμζα ηαζ πενζθάιαακε ημκ ηφηθμ ή ηδκ μιάδα ζηδκ μπμία ακήηακ μζ δνάζηεξ. 

Έηζζ, ζφιθςκα ιε ακαημίκςζδ ηδξ Ξηναηζςηζηήξ Αζμίηδζδξ , βζα ημ θυκμ ηάεε 

Γενιακμφ ζηναηζχηδ απυ ημιιμοκζζηέξ εα εηηεθμφκηακ πεκήκηα ηαζ βζα ημκ ηνα-

οιαηζζιυ δέηα απυ ημκ ηφηθμ ηςκ μιμσδεαηχκ ημοξ2. 

 Γεκζηά, επζηναημφζε δ άπμρδ υηζ επζεέζεζξ ηαζ θυκμζ ηαηά ζηναηζςηζηχκ ε-

λζθεχκμκηακ ιυκμ ιε εηηεθέζεζξ ηναημοιέκςκ ημιιμοκζζηχκ ή άιαπςκ πμο ηαηά 

ηφπδ έπεζακ ζηα πένζα ημοξ ηδ ζηζβιή εηείκδ, εκχ βζα απχθεζεξ ζε ηακμκζηέξ ιά-

πεξ μζ Γενιακμί δεκ πνμέααζκακ ζοκήεςξ ζε ακηίπμζκα3. Λ ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμξ 

ιαξ δίκεζ έκα πανάδεζβια αοηήξ ηδξ δζάηνζζδξ: «Ήηακ επί ηδξ Ζακαηάνδ, έκαξ μί-

ημξ ακμπήξ. Ζαζ ηδκ είπακ ζηήζεζ εδχ ηάπμζμζ μνβακςιέκμζ ακηζζηαζζαημί  ηαζ ιυ-

θζξ αβήηακε πονμαμθήζακε ηδ κφπηα ηαζ ζημηχζακε έκα Γενιακυ. Βζξ ακηίπμζκα 

αοημοκμφ, έβζκε ημ ηνέιαζια (ζηα δθά Ώθχκζα) βζαηί εεςνήεδηε δμθμθμ-

κία4…Ξηδ Θέζδ ζπμθή5 έβζκε κημο απυ ημοξ ακηάνηεξ ηαζ αημφβαιε πμθοαμθζζιμ-

φξ. Μνάβιαηζ είπακ ζημηςεεί ζημ κημο αοηυ ηνεζξ Γενιακμί. Ώθθά εδχ είκαζ δ ι ζ-

θζηανζζηζηή κμμηνμπία ημο βενιακζημφ θαμφ. Έαβαθε, θμζπυκ, μ θνμφνανπμξ μ 

Γενιακυξ δίβθςζζδ ακαημίκςζδ υηζ ημ ζοιαάκ πμο έβζκε ζηδ ζπμθή ηαζ ζημηχεδ-

ηακ ηνεζξ Γενιακμί εεςνήεδηε ζηναηζςηζηή πνάλζξ ηαζ δεκ εα βίκμοκ ακηίπμζκα. 

Γζαηί ιπήηακε ιε ζημθή ηαζ πμθέιδζακ ζακ ζηναηζχηεξ ηαζ εεςνχ αοηή ηδκ πνάλδ 

ζηναηζςηζηή εκένβεζα, εκχ ημ άθθμ, κφπηα, παναθοθάς, δμθμθμκζηή εκένβεζα».  

  Βηηυξ, υιςξ, απυ ηζξ πενζπηχζεζξ υπμο ηα ακηίπμζκα δζεκενβμφκηακ ιε ιζα 

πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ ζζπονή πνυθαζδ δμθζμθεμνάξ ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ, 

ικδιμκεφμκηαζ ηαζ ανηεηέξ πενζπηχζεζξ υπμο ιεβάθδξ έηηαζδξ ακηίπμζκα δζαπ-

νάπεδηακ πςνίξ κα έπεζ πνμδβδεεί ηάπμζα επίεεζδ εκακηίμκ ημοξ. Ομ Ζμιιέκμ ηδξ 

Άνηαξ ηαηαζηνάθδηε μθμζπενχξ ηαζ ζθαβζάζηδηακ υζμζ ηάημζημί ημο δεκ ιπυνε-

ζακ κα λεθφβμοκ, ελαζηίαξ ημο υηζ βενιακζηή πενίπμθμξ είπε εκημπίζεζ ζημ πςνζυ 

ακηάνηεξ πμο επέηαζζακ ηνυθζια απυ ηα ιαβαγζά ηαζ ημοξ ηαημίημοξ. ΐέααζα , δ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 9, 12-1-44. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.265, 28-10-43. 
3 Ρ. Φθάσζεν, (1995), η. ΐ΄, ζ. 295. Λ Γενιακυξ θνμφνανπμξ Μαηνχκ Schmith ελδβμφζε ηδ θμβζηή ηδξ 

εηηέθεζδξ αεχςκ πμθζηχκ ςξ ακηίπμζκα: «Ζαηαθήβεζ κα είκαζ αδάθμνμκ ακ μ ζοθθαιαακυιεκμξ είκαζ 
έκμπμξ ή υπζ υπςξ ηακείξ δεκ ενςηά, ακ είκαζ έκμπμξ μ Γενιακυξ ζηναηζχηδξ πμο ηηοπζέηαζ δμθμθμκζ-

ηά. Βπεζδή δε μ Γενιακυξ ζηναηζχηδξ έπεζ άθθδ απμζημθή ηαζ υπζ κα ηοκδβάεζ πςνζζηά ηάεε ακηάνηδκ, 
ηαηέζηδ ακαβηαίμκ κα ζοκοπμθένμοκ ιε ημοξ εκυπμοξ ηαζ μζ αεχμζ». Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 265, 28-

10-43.  
4 Γζα ηδκ αηνίαεζα ζημηχεδηακ δφμ Γενιακμί ηαζ ηνεζξ ηαβιαηαζθαθίηεξ. Βπζαθήεδηακ αηυια πενζμ-
νζζιμί ζηδκ ηοηθμθμνία ηαζ ηθείζζιμ ηςκ πχνςκ ακαροπήξ. Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.111, 10-5-1944 
5 Βίπε επζηαπεεί βζα ηδκ ζηέβαζδ ηςκ ηαβιάηςκ αζθαθείαξ. 
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επζπείνδζδ δζηαζμθμβήεδηε εη ηςκ οζηένςκ ζηα επίζδια έββναθα πνμξ ημοξ ακχ-

ηενμοξ ςξ ηαηάθδρδ ηδξ ηςιυπμθδξ «φζηενα απυ έκημκδ επενζηή ακηίζηαζδ» ιε 

ζοκαηυθμοεεξ απχθεζεξ ημο επενμφ. Μανυιμζεξ δζηαζμθμβίεξ βζα ηδκ αθυβζζηδ 

πνήζδ ακηζπμίκςκ πανμοζζάζηδηακ ηαζ ζηδ ζθαβή ημο Α ίζημιμο, υπμο μζ Γενια-

κμί επζηέεδηακ ζημ πςνζυ ιεηά ηδκ επζηοπή απμπχνδζδ ηςκ ακηανηχκ ζηα αμοκά  

ηαζ λέζπαζακ, ςξ ζοκήεςξ, ηδκ μνβή ημοξ πάκς ζημκ άιαπμ πθδεοζιυ1. Ομ ίδζμ 

ζοκέαδ ηαζ ιε ημ μθμηαφηςια Ζαθαανφηςκ, υπμο, ζε ζπεηζηή επζζημθή δζαιανηο-

νίαξ ημο πνςεοπμονβμφ Ε.Νάθθδ, μ ζηναηζςηζηυξ δζμζηδηήξ Ξπάζκηεθ δζηαζμθυβδζε 

ηα ακηίπμζκα ιε ιζα ζεζνά απυ ρέιαηα: 1) υηζ δ βενιακζηή ιμκάδα δέπηδηε πονμ-

αμθζζιμφξ απυ ηα ζπίηζα, ηαεχξ πθδζίαγε ζηδκ πυθδ, δ μπμία ηαηαθήθεδηε φζηε-

να απυ έκμπθδ ζφβηνμοζδ 2) υηζ μ πθδεοζιυξ δζέπναλε  θνζηαθευηδηεξ έκακηζ 

ηςκ Γενιακχκ αζπιαθχηςκ 3) υηζ δ ιμκή Ώβίαξ Ηαφναξ ηζιςνήεδηε , επεζδή πνυ-

ααθε ακηίζηαζδ (υηζ δδθαδή ηνεζξ ιμκαπμί ανέεδηακ ιε υπθμ ζημ πένζ). Γεκζηά ίζ-

ποε μ ηακυκαξ υηζ ηέημζμο είδμοξ πανεηηνμπέξ ηεθζηά δζηαζμθμβμφκηακ ηαζ μζ α-

κχηενμζ «ήηακ έημζιμζ κα ηζξ ζοβπςνήζμοκ,  ηαζ ιάθζζηα ιε ηνυπμ πμο κα ηάκμοκ 

πζεακή ιζα επακάθδρή ημοξ ζημ ιέθθμκ»2. Ώκηζθαιαακυιαζηε, θμζπυκ, υηζ ηαηηζηή 

ημο βενιακζημφ ζηναημφ ήηακ κα εκεαννφκεζ ηα ζηθδνά ακηίπμζκα αηυια ηαζ ιε 

αζήιακηδ αθμνιή, αθμφ μζ υπμζεξ οπεναάζεζξ ζοκήεζγακ κα ηαθφπημκηαζ. 

Λ ίδζμξ μ Ρίηθεν ζοκζζημφζε κα ιδκ οπάνπμοκ δεζηέξ ακαζημθέξ ηαηά ηα 

ακηίπμζκα, ηδ ζηζβιή πμο μζ ακηάνηεξ πνδζζιμπμζμφζακ ςξ αζπίδα ηα  βοκαζηυπαζ-

δα βζα κα απμθφβμοκ ηδ δίςλδ3. Δ ζπεηζηή δζαηαβή ημο ζηναηδβμφ Ζάσηεθ, πμο 

εθανιυζηδηε ζηδκ Βθθάδα, έδζκε ηδκ δοκαηυηδηα ζημ ζηναηυ κα ηαηαζηνέθεζ ηα 

πςνζά πμο ανίζημκηακ ζηδκ πενζμπή ηςκ ιαπχκ ηαζ κα εηηεθεί ημκ ακδνζηυ πθδ-

εοζιυ4. Μμθθέξ θμνέξ αηυια ηαζ ζοκενβάηεξ ηςκ ηαηαηηδηχκ θέβεηαζ υηζ έπεθ-

ηακ εφιαηα ηέημζςκ εκενβεζχκ ιαγζηχκ ακηζπμίκςκ ηαηά ημο άιαπμο πθδεοζιμφ, 

υπςξ έβζκε ηαηά ηζξ εηηεθέζεζξ ζηα Ζαθάανοηα5.  

 

β. Απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ αληηπνίλσλ 

                                           
1 M. Mazower, (1994), ζ. 219-225, 239-240 - Θ. Ρνήζημο, (2004), ζ. 27 ηαζ ζημ ίδζμ D. Begemann, ζ. 
34. Ραναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ ζηζξ επίζδιεξ βενιακζηέξ εηεέζεζξ ηα εφιαηα ηςκ εηηεθέζεςκ αοηχκ δεκ 

ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζημοξ εηηεθεζεέκηεξ βζα «ελζθαζιυ», ιε ημ αζηζμθμβζηυ υηζ ηα πςνζά ηαηαθήθεδ-

ηακ φζηενα απυ ιάπδ ηαζ ζοκεπχξ ηα εφιαηα παναηηδνίγμκηαζ ςξ ζοιιμνίηεξ. Ρ. Φθάσζεν, (1995), η. 
ΐ΄, ζ. 294.  
2 M. Mazower, (1994), ζ. 242 - Ρ. Θάβεν, (2003), ζ.470-2. 
3 Μ. Βκεπεηίδδξ, (1964), ζ. 19. 
4 Δ δζαηαβή υνζγε υηζ βζα ηάεε κεηνυ Γενιακυ ζηναηζχηδ εα έπνεπε κα εηηεθμφκηαζ 100 ηαζ βζα ηάεε 

ηναοιαηία 50 υιδνμζ. Λ ΐ. Ζάσηεθ ζζπονίζηδηε ζηδ δίηδ ηδξ Ιονειαένβδξ υηζ ανπζηά μ ίδζμξ είπε βνά-
ρεζ ζηδ δζαηαβή ηδκ ακαθμβία 1:10, αθθά μ Ρίηθεν πνυζεεζε έκα ιδδεκζηυ. Ρ. Θάβεν, (2003), ζ .47-8. 
5 Μ. Νμδάηδξ, πεν. «Ουηε», ηεοπ.6, ζ. 56. 
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 Δ εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ αοηχκ ηάεε άθθμ πανά εεηζηέξ επζπηχζεζξ είπε 

ζηδκ ιείςζδ ηδξ ακηζζηαζζαηήξ δνάζδξ, βζ αοηυ ηαζ πνμηάθεζε ηδκ ακηίδναζδ 

Γενιακχκ αλζςιαημφπςκ. Θεηά ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ Ζαθαανφηςκ  παναηδνήεδηε 

υηζ μζ επζεέζεζξ ηαζ ηα ζαιπμηάγ δεκ ιεζχεδηακ ηζ αοηυ ηθυκζζε πνμζςνζκά ηδκ 

πεπμίεδζδ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ακηζπμίκςκ 1. Μανάθθδθα, εεςνήεδηε 

υηζ απμηεθμφζακ έκα αηυιδ θυβμ βζα κα ηδκ εκίζποζδ ηςκ ακηάνηζηςκ ζςιάηςκ 

ιε κεμζφθθεηημοξ. Γζ αοηυ ηαζ μ ανπδβυξ ημο επζηεθείμο ημο Ηεν, ΐίκηεν, ιεηέη-

νερε ηδκ δζαηαβή πενί ηαεμνζζιέκμο ανζειμφ εοιάηςκ ζηα ακηίπμζκα, δζεοηνζκί-

γμκηαξ πςξ αοημί μζ ανζειμί πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ ςξ ιέβζζημζ ηαζ υπζ ςξ εθάπζζ-

ημζ. Ηίβμ ανβυηενα, υιςξ, επζηνάηδζε ηαζ πάθζ δ θμβζηή ηδξ ηνμιμηνάηδζδξ ημο 

πθδεοζιμφ, πνμηαθχκηαξ ηδκ πανέιααζδ ημο  εζδζημφ απεζηαθιέκμο ζηδκ Βθθάδα 

Ιςτιπάπεν, μ μπμίμξ γήηδζε κα ιεηνζαζημφκ ηα ακηίπμζκα, εεςνχκηαξ υηζ είπακ 

ςξ απμηέθεζια κα παναιέκμοκ γςκηακμί μζ εβηθδιαημφκηεξ ηαηά ηςκ Γενιακχκ 

ακηάνηεξ ηαζ κα δμθμθμκμφκηαζ βοκαζηυπαζδα . Θε αοηυ ημκ ηνυπμ, πνμηαθμφκηακ 

δ δζάθοζδ ημο δεζημφ ηςκ ζηναηζςηχκ ζηζξ αθδεζκέξ ιάπεξ, αθμφ είπακ λεζπάζεζ 

ηδκ εηδζηδηζηή ιακία ημοξ ηαηά ηςκ αιάπςκ2.  

  Δ αθήεεζα είκαζ υηζ ιεηά ηα ακηίπμζκα μζ ακηζδνάζεζξ ημο πθδεοζιμφ ήηακ 

εη δζαιέηνμο ακηίεεηεξ. Θπμνεί , δδθαδή, μ θυαμξ πμο πνμηαθμφζακ κα μδδβμφζε 

ζε κμιζιμθνμζφκδ ή ηαζ ζε μνβή ηαηά ηςκ ακηανηχκ, αθθά ιπμνμφζε ελίζμο δ 

μνβή αοηή κα ζηνεθυηακ ηαζ ηαηά ηςκ ίδζςκ ηςκ Γενιακχκ , βεβμκυξ πμο μδδβμ-

φζε πμθθέξ θμνέξ ζηδκ ηαηάηαλδ ηςκ πζμ αλζυιαπςκ ζηδκ Ώκηίζηαζδ. Ώοηυ, ελάθ-

θμο, απέδεζλε ηαζ δ αιείςηδ έκηαζδ ηςκ ακηάνηζηςκ επζεέζεςκ ηαζ ιεηά ηδκ εη-

θμαζζηζηή επζπείνδζδ ακηζπμίκςκ ζηδκ πενζμπή ηςκ Ζαθαανφηςκ3.  

 Λζ ζοκμιζθδηέξ ιαξ εηθνάγμοκ ηζξ δζαθμνεηζηέξ ζοιπενζθμνέξ  ζηδνζγυιεκμζ 

μ ηαεέκαξ ζηζξ ειπεζνίεξ ημο, ζοπκά ζοκοθαζιέκεξ ιε ηδκ βεκζηυηενδ ζηάζδ ημοξ 

έκακηζ ημο ηζκήιαημξ ηδξ Ώκηίζηαζδξ ηαζ εζδζηυηενα ημο ΒΏΘ. «Ώβακαηημφζακ. 

Βθμαυζακηε ηαζ μζ πζμ βενμί ζημ αμοκυ. Ήηακε ηέημζα ηαηαπίεζδ πμο ιέκακε πίζς 

ιυκμ μζ βοκαίηεξ ιε παζδάηζα ιζηνά. Λζ άκηνεξ πμο ηαηαθάααζκακ ηάηζ… δεκ ακηέ-

πακε άθθμ ηδ ζηθδνή βενιακζηή ιπυηα…Αεκ οπάνπεζ πζμ ιεβαθφηενδ ααναανυηδηα 

απ΄ημκ ηαηαηηδηή. Αεκ αλίγεζξ ηίπμηα», ιαξ θέεζ μ Β. Φςηάξ, πμο πήβε ηζ μ ίδζμξ 

ζημ αμοκυ. Ομ ίδζμ εηθνάγεζ ηζ μ ακηάνηδξ Ξ. Θπανθμβζάκκδξ: «Γζ αοηυ αβήηε δ 

Ώκηίζηαζδ. Αεκ άκηεπακ υθεξ αοηέξ ηζξ ααναανυηδηεξ. Βπυιεκμ ήηακ».  Λ Μ. Γε-

                                           
1 M. Mazower, (1994), ζ. 206. Σζηυζμ, ςξ εεηζηέξ ηαηαιεηνχκηαζ μζ ζοκέπεζεξ ηςκ ακηζπμίκςκ απυ 

ηδκ βενιακζηή ακηζηαηαζημπεία ζηα Γζάκκεκα. Ώκαθένεηαζ υηζ «ακέααζακ ηδκ οπυθδρδ ηδξ βενιακζηήξ 
δφκαιδξ ηαημπήξ», υηζ μ πθδεοζιυξ ακάββεζθε ηδκ ειθάκζζδ ηςκ ακηανηχκ γδηχκηαξ πνμζηαζία ηαζ 

υηζ μ ακχηενμξ ηθήνμξ, ακ ηαζ θζθμακηανηζηυξ, ζοιιεηείπε ζηδκ πνμζπάεεζα απμηνμπήξ επενζηχκ ε-

κενβεζχκ εη ιένμοξ ηςκ ακηανηχκ. C. U. Schminck-Gustavus, (2007), ζ. 197-8. 
2 Ώ. Ζέδνμξ, (1983), η. ΐ΄, ζ. 42-43. 
3 M. Mazower, (1994), ζ. 202-6. 



 489 

ςνβυπμοθμξ δέπεηαζ υηζ ηα ακηίπμζκα έζπνςπκακ ημοξ πμθίηεξ ζημ αμοκυ:  «Λζ ιε-

βάθμζ ημ λένακε. Ζαεέκαξ πμο ζοκεζδδημπμζμφζε υηζ έθηαζε μ ηυιπμξ ζημ πηέκζ , 

βζα ημκ άθθα ή αήηα θυβμ ηζκδφκεοε πθέμκ εδχ, ελαθακζγυηακ. Έανζζηε ηα ηακά-

θζα…». Οαοηυπνμκα, υιςξ, ανκείηαζ ηαηδβμνδιαηζηά υηζ  ηα ακηίπμζκα πνμηαθμφ-

ζακ αίζεδια θυαμο: «Ξηα Ζαθάανοηα, αοηυ δεκ ιαξ θυαζζε. Ώκηίεεηα. Ουηε ηα-

ηαθάααιε ηζ εζηί ηαηαηηδηήξ ηαζ ηζ ηαηία ημοααθάεζ ιέζα ημο. Αεκ θμαδεήηαιε 

ιήπςξ πάεμοιε ηα ίδζα. Ζακέκαξ δεκ ηυκζςζε αοηυ. Βίκαζ ρέιαηα, ακ ημ θέκε». Ζζ 

μ ακηάνηδξ Ρ. Νμφπαξ εεςνεί υηζ ηα ακηίπμζκα ιάθθμκ ζοζπείνςκακ ημκ πθδεοζ-

ιυ ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ. Δ εθαζίηζζα Β. Οζμφηδ δέπεηαζ ημ θυαμ ημο πθδεοζιμ-

φ, υπζ υιςξ, υηζ ημκ μδδβμφζε ζηδκ απμηήνολδ ηδξ Ώκηίζηαζδξ: «Λ θυαμξ ε ίκαζ 

έιθοημξ…Μμηέ δεκ πήβαζκε ιε ημκ ηαηαηηδηή (μ πθδεοζιυξ). Λ ηυζιμξ ιπμνεί κα 

ημοιπςκυηακε, ιπμνεί κα θμαυηακε, αθθά ηάδζκε υθα ηδκ ίδζα ζηζβιή». Ομ ίδζμ 

οπμζηδνίγεζ ηαζ δ επμκίηζζα Θ. Θακςθάημο: «Ομ ιυκμ πμο δεκ έηακε ήηακ κα α-

καηυρεζ ηδκ Ώκηίζηαζδ. Ομ εέια ήηακε κα απαθθαβμφιε ηαζ κα απμηνέρμοιε πζα 

κα βίκμκηαζ ηέημζα θνζηαθέα πνάβιαηα» . Λ Α. Θπμβδακυπμοθμξ δεκ ζοιιεηείπε 

ζηδκ Ώκηίζηαζδ ηαζ εηθνάγεζ ηζξ δφμ δζαθμνεηζηέξ ακηζδνάζεζξ: «Λ ηαεέκαξ 

θνυκηζγε κα ζχζεζ ημ ηεθάθζ ημο, κα ζχζεζ ημ ημνιί ημο…  Ονμιενή απμβμήηεοζζξ 

ηαζ θυαμξ», αθθά ηαζ «βζ αοηυ αβήηακε ηαζ βζ αοηυ μνβακχεδηακ έλς. Ώθθά ιεηά, 

υζμζ ήηακ οπμπνεςιέκμζ κα οπμηαπεμφκ ζημοξ Γενιακμφξ ηαζ είπακ ηάπμζα εέζδ 

ηαζ δεκ οπεηάπεδζακ ακαβηάζηδηακ κα θφβμοκ. Οέημζμξ ήηακ μ Νμφθμξ. Αεκ ο-

πέβναρε. Βζδηχεδηε ηζ έθοβε ηαζ πήβε ιε ημοξ ακηάνηεξ υλς».  

 Οδκ αζηία αοηχκ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ζοιπενζθμνχκ εεςνμφιε υηζ ιαξ ηδκ 

δίκεζ δ δζάηνζζδ πμο ηάκμοκ  μ ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμξ: «ήηακ πζμ ημοιπςιέκμξ μ 

ηυζιμξ, μ ιδ πμθζηζημπμζδιέκμξ» ηαζ μζ έλζ ζοκμιζθδηέξ ιαξ ηάημζημζ ημο Ηεμκη ί-

μο, μζ μπμίμζ έγδζακ ηα ακηίπμζκα ζημ πςνζυ ημοξ: «ζμζ ήηακε ημιιμοκζζηέξ  δεκ 

ημθχκακε ιε ηίπμηα. θμζ μζ άθθμζ ημίηαβακ κα θμοθάλμοκε ηάπμο, κα πενάζεζ δ 

ηαηάζηαζδ». Ξίβμονα δ ακηίδναζδ ζηα ακηίπμζκα ήηακ αθθδθέκδεηδ ιε ηδκ ζδζμ-

ζοβηναζία ημο πμθίηδ, αθθά ηονίςξ ηδκ ζηεκή ή ιδ ζπέζδ ημο ιε ημ πχνμ ημο 

ΒΏΘ, πμο ήηακ μ ηονίανπμξ θμνέαξ ηδξ Ώκηίζηαζδξ. Έηζζ, μ Μ. Μαοθυπμοθμξ, πμο 

ακήηε ζηδκ δελζά ακηίζηαζδ ιαξ θέεζ: «πζ. Αεκ πήβαζκακ ακηάνηεξ (θμαυκημο-

ζακ)».    

 Ππήνλακ υιςξ ηαζ δζαθμνμπμζήζεζξ ζηδκ αοζηδνυηδηα ηςκ ακηζπμίκςκ, α-

κάθμβα ιε ηζξ ακηζθήρεζξ ηαζ ηδκ κμμηνμπία ηςκ οπεφεοκςκ αλζςιαηζηχκ ημο ηα-

ημπζημφ ζηναημφ. Λ Ηε Ξμοίν, δζμζηδηήξ ηδξ 117δξ ιενανπίαξ πμο δνμφζε ζηδκ 

Μεθμπυκκδζμ, δεκ δίζηαγε κα ημκίγεζ ηδκ δοκαηυηδηα πμο ημο πανείπε δ δζαηαβή 

ημο Ζάσηεθ βζα ηζξ ακαθμβίεξ ηςκ ακηζπμίκςκ. Βλάθθμο, βζα κα ιδκ οπάνπμοκ πα-
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νελδβήζεζξ, είπε βκςζημπμζήζεζ ηδκ δζαηαβή αοηή ζημοξ κμιάνπεξ ηαζ ημκ πθδ-

εοζιυ ζε εθθδκζηή βθχζζα. Λζ ηάπμζεξ δζαθςκίεξ ημο πνμσζηαιέκμο ημο, ζηναηδ-

βμφ Φέθιο1, πμο δίζηαγε κα οζμεεηήζεζ ηδ ζηθδνή αοηή πμθζηζηή, παναηάιθεδ-

ηακ, αθμφ μ Ηε Ξμοσν λεηαεάνζζε υηζ δ Μεθμπυκκδζμξ ακήηεζ ζηδκ απμηθεζζηζηή 

δζηή ημο ηονζανπία, ςξ ζηναηζςηζημφ δζμζηδηή ηδξ2. πςξ οπμζηδνίπηδηε ζημ δζ-

ηαζηήνζμ ηδξ Ιονειαένβδξ, ηα ακηίπμζκα ηαηά ημο πθδεοζιμφ ιπμνμφκ κα εες-

νδεμφκ απμδεηηά βζα ηδκ άιοκα ημο ζηναημφ ηαημπήξ, πνμαθέπεηαζ υιςξ δ ακα-

θμβία 1:10. Σζηυζμ, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Βθθάδαξ δ ακαθμβία έθηαζε ημ 1:50, 

εκχ έβζκακ ηαζ ακηίπμζκα πςνίξ πνμδβμφιεκδ απεζθή αηυιδ ηαζ εηηεθέζεζξ παζδ ζ-

χκ3.  

 Δ δζεκένβεζα ή ιδ ακηζπμίκςκ πνμηαθμφζε ακηζδνάζεζξ ηαζ απυ ηζξ δφμ πθε-

ονέξ. πςξ ημκίγεζ ηαζ μ ηαημπζηυξ πνςεοπμονβυξ Ε.Νάθθδξ, ζηδκ επζζημθή δζα-

ιανηονίαξ ημο πνμξ ηζξ βενιακζηέξ ανπέξ ιεηά ημ μθμηαφηςια ηςκ Ζαθαανφηςκ, 

ηα ακηίπμζκα απμηέθεζακ ιεβάθμ ροπμθμβζηυ ειπυδζμ βζα ηδκ ηζκδημπμίδζδ ηςκ 

κμιζιμθνυκςκ ζημζπείςκ, αθμφ ιεηαλφ ηςκ εοιάηςκ ζοπκά οπήνπακ ηαζ ζοββεκε-

ίξ ηςκ ιαπδηζηχκ μνβάκςκ ηδξ ηοαένκδζδξ4. Ζαζ μ πνυεδνμξ ηδξ ηοαένκδζδξ Ημ-

βμεεηυπμοθμξ, ζε επζζημθή ημο ζημκ Γενιακυ πθδνελμφζζμ Altenburg, δζαιανηο-

νήεδηε βζα ηδκ εθανιμβή ακηζπμίκςκ ηαηά αιάπςκ, βζαηί ηαηέζηνεθακ ημ ένβμ 

ηδξ ηοαένκδζδξ βζα ζοιθζθίςζδ ημο θαμφ ιε ηζξ ανπέξ ηαημπήξ, πνμηαθμφζακ ηδκ 

θασηή δοζθμνία ηαζ απυβκςζδ, ηαεχξ ηαζ νεφια ιαγζηήξ ιεηακάζηεοζδξ ζηζξ πυ-

θεζξ (υπμο μζ άκενςπμζ αζζεάκμκηακ πενζζζυηενμ αζθαθείξ), ιε απμηέθεζια κα 

ιδκ είκαζ ζε εέζδ δ ηοαένκδζδ κα ακηζιεηςπίζεζ ηζξ δαπάκεξ ζηέβαζδξ ηαζ δζαη-

νμθήξ ημο πνυζεεημο πθδεοζιμφ5. Λζ δζαιανηονίεξ αοηέξ έθενακ αθθαβή ζηδκ 

πμθζηζηή ηςκ ακηζπμίκςκ πμο ζηνέθμκηακ αδζάηνζηα ηαηά ηςκ πμθζηχκ, ηάηζ πμο 

πνμηάθεζε, υιςξ, ηδκ δοζανέζηεζα ηςκ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ μζ μπμίμζ βκχνζγακ 

υηζ μπμζμζδήπμηε πμθίηδξ ιπμνμφζε κα είκαζ ηαιμοθθανζζιέκμξ ακηάνηδξ, αθθά 

δεκ ημοξ επζηνεπυηακ κα πνμαμφκ ζε ζοθθήρεζξ ακ δεκ ημκ έανζζηακ κα μπθμθμ-

νεί6.   

                                           
1 Λ ζηναηδβυξ Φέθιο, επί ζηαθζηήξ δζμίηδζδξ, ακηζηίεεημ ζηα ζηθδνά ακηίπμζκα εεςνχκηαξ ηα ακαπμ-
ηεθεζιαηζηά, αθμφ δδιζμονβμφζακ απμζηνμθή ημο πθδεοζιμφ πνμξ ημ οπάνπμκ ηαεεζηχξ ηαζ ημκ 

έζηνεθακ πνμξ ηδκ Ώκηίζηαζδ. Θεηά, υιςξ, απυ ηδκ αφλδζδ ηςκ ζαιπμηάγ ηςκ ακηανηχκ εκυρεζ ηδξ 
επζπείνδζδξ Annimals, οζμεέηδζε ηζ αοηυξ ηδ ζηθδνή βναιιή ηςκ ακηζπμίκςκ ηαηά πμθζηχκ, ηςκ μζημ-

βεκεζχκ ημοξ ηαζ πςνζχκ πμο ζοκενβάγμκηακ ή πνμζέθενακ ηαηαθφβζμ ζε ζοιιμνίεξ. Ρ. Θάβεν, 

(2003), ζ. 97, 130, 295, 126.   
2 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 297-8 - M. Mazower, (1994), ζ. 204. 
3 E. Rondholtz, (1989), ζ. 243-4 
4 K. Dreidoppel, (2004), ζ. 30. 
5 Α. Ζαθδίνδξ, (1999), ζ. 101-2 – Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 352. 
6 K. Dreidoppel, (2004), ζ. 30. Γζα ημοξ Γενιακμφξ ζηναηζχηεξ απμηεθμφζε πνυαθδια δ δοκαηυηδηα 
ηςκ ακηανηχκ κα ειθακίγμκηαζ υπμηε ήεεθακ ςξ πμθίηεξ, αθμφ δεκ θμνμφζακ ηάπμζα εζδζηή ζημθή. M. 

Mazower, (1994), ζ. 203. 
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 Ώθθά ηαζ ηάπμζμζ Γενιακμί αλζςιαημφπμζ ηάζζμκηακ ηαηά ηςκ ακελέθεβηηςκ 

ακηζπμίκςκ πμο δεκ λεπχνζγακ ημιιμοκζζηέξ απυ εεκζηυθνμκεξ ηαζ είπακ ςξ  απμ-

ηέθεζια ηδκ ζοκέκςζδ ηςκ Βθθήκςκ ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ, πανά ηζξ δζαζπαζηζ-

ηέξ πνμζπάεεζεξ πμο ηαηααάθθμκηακ ζοζηδιαηζηά απυ βενιακζηήξ πθεονάξ. Λ εζ-

δζηυξ επζηεηναιιέκμξ ημο Ρίηθεν Ρ.Ιμτιπάπεν , πμο ηαηδβυνδζε ηδκ 117δ ιεναν-

πία βζα αθυβζζηδ πνήζδ ακηζπμίκςκ, δζαρεφδεζ ηδκ οπενάζπζζδ ημο Φέθιο ζηδ 

Ιονειαένβδ, υηζ δδθαδή μζ υιδνμζ επζθέβμκηακ πνμζεηηζηά, αάζεζ πεπμζεήζεςκ 

ηαζ ηδξ πνμεοιίαξ ημοξ κα οπμζηδνίλμοκ ημοξ επακαζηάηεξ. Βλάθθμο , ηαζ μ Φέθ-

ιο ζε ιήκοιά ημο, ημκ Θάζμ ημο ΄44, είπε απμθακεεί υηζ μζ αθυβζζηεξ εηηεθέζεζξ, 

μζ εκένβεζεξ εηδίηδζδξ ηαζ μζ πονπμθήζεζξ μθυηθδνςκ πςνζχκ δεκ αμδεμφζακ ημ-

οξ Γενιακμφξ αθθά ημοξ ακηζπάθμοξ ημοξ ηαζ υηζ βζα ηδκ εηηέθεζδ μιήνςκ απαζ-

ηείημ άδεζα απυ ημ βεκζηυ ανπδβείμ, οπμκμχκηαξ υηζ  δζαθςκμφζε ιε ηζξ ςξ ηυηε 

εκένβεζεξ ημο Ηε Ξμοίν, βεβμκυξ πμο ελακάβηαζε ημκ ηεθεοηαίμ ζε παναίηδζδ . 

Σζηυζμ, μ ίδζμξ ζηδ δίηδ ηδξ Ιονειαένβδξ οπμζηήνζλε υηζ,  ιε ελαίνεζδ ηα ακηί-

πμζκα ζηα Ζαθάανοηα, μζ οπυθμζπεξ εηηεθέζεζξ πμο έβζκακ απυ ημ 68 μ Ξχια Ξηνα-

ημφ ήηακ δζηαζμθμβδιέκεξ1.  

 Θεηά ηδκ παναίηδζδ ημο Ηε Ξμοίν θάκδηε ηάηζ κα αθθάγεζ ςξ πνμξ ηδκ ακε-

λέθεβηηδ εθανιμβή ηςκ ακηζπμίκςκ. Λ ΐίηηιακ, πμο ημκ δζαδέπηδηε, εεςνμφζε 

ακαβηαίεξ ηζξ ορδθέξ ακενχπζκεξ απχθεζεξ ημο επενμφ, πμο , υιςξ, εα έπνεπε κα 

οπμζημφκ μζ ακηάνηεξ ηαζ υπζ μ άιαπμξ πθδεοζιυξ, δίκμκηαξ πενζζζυηενμ αάνμξ 

ζηδκ ροπμθμβζηή επίδναζδ πμο εα πνμέηοπηε. Ώπαβμνεφμκηακ, επίζδξ, μζ πανά-

θμβμζ ζθαβζαζιμί βοκαζηυπαζδςκ, εκχ, υηακ ζοκέααζκακ, ζοκζζημφζε ηα πηχιαηα 

κα ελαθακίγμκηαζ. Ομ ίδζμ ανκδηζηά ακηζιεηςπίγμκηαζ μζ άβνζεξ θεδθαζίεξ, αθμφ 

ηαζ αοηέξ, υπςξ ηαζ ηα πνμδβμφιεκα, απέηθεζακ μπμζαδήπμηε  ιεθθμκηζηή θζθζηή 

δζάεεζδ ημο πθδεοζιμφ απέκακηί ημοξ2. 

 

γ. Γηαθνξά Ηηαιώλ θαη Γεξκαλώλ ζην ζέκα ησλ αληηπνίλσλ  

 Μανυηζ, υηακ βίκεηαζ θυβμξ βζα ακηίπμζκα , δ ζηέρδ ιαξ μδδβείηαζ ζοκεζνιζ-

ηά ζημοξ Γενιακμφξ, ηαζ μζ Εηαθμί εθάνιμζακ ακηίπμζκα ηαηά αιάπςκ ιεηά απυ 

επζεέζεζξ ακηανηχκ. Μνυηεζηαζ ηονίςξ βζα πονπμθήζεζξ πςνζχκ , εηηεθέζεζξ πμθζ-

ηχκ, ζοθθήρεζξ μιήνςκ ηαζ θεδθαζίεξ πςνζχκ3. Ραναηηδνζζηζηή πενίπηςζδ είκαζ 

ηα ακηίπμζκα ηςκ Εηαθχκ ζηδκ Ώβ. Μαναζηεοή Ώζβίμο, υπμο, ακηζδνχκηαξ ζε επί-

εεζδ πμο δέπηδηακ απυ ακηάνηεξ, εηηέθεζακ δφμ ζοθθδθεέκηεξ ηαζ έηαρακ ηνία 

πςνζά. Οα βοκαζηυπαζδα ηςκ πςνζχκ ιεηαθένεδηακ ζηδκ Μάηνα ηαζ ημ Ώίβζμ, εκχ 

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 533, 558-9, 570-1.  
2 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 574-5.  
3 Α. Θίπμξ, (1963), ζ. 593, 595 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 289, 311-12.  
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μζ άκηνεξ ακαβηάζηδηακ κα ηνοθημφκ ή κα ηαηαθφβμοκ ζηδκ έκμπθδ ακηίζηαζδ1. 

Ξε άθθεξ πενζπηχζεζξ Εηαθζηά ηαζ Γενιακζηά ζηναηεφιαηα ιαγί ηαηέηαρακ πςνζά 

ηαζ εηηέθεζακ πμθίηεξ ςξ ακηίπμζκα βζα ηζξ επζηοπίεξ ηςκ ακηανηχκ, πςνίξ άθθδ 

ζδζαίηενδ αθμνιή2.  

 Ππήνπε, ςζηυζμ, ζδιακηζηή δζαθμνά ζηδκ εθανιμβή ηςκ ακηζπμίκςκ ακά-

ιεζα ζε Γενιακμφξ ηαζ Εηαθμφξ, ηαεχξ «αιέθεζα ή δπζυηδηα» ηςκ Γενιακχκ δζμ ζ-

ηδηχκ ακηζιεηςπζγυηακ ιε πεζεανπζηά ιέηνα. Ώπ΄ηδκ άθθδ, μζ Εηαθμί δζμζηδηέξ 

(Ογεθυγμ, ΐεηζανέθζ) ακηζδνμφζακ ζηδκ αοζηδνή εκημθή πμο δεκ έηακε δζάηνζζδ 

ιεηαλφ ακηανηχκ ηαζ αιάπςκ, έκμπςκ ηαζ αεχςκ , ηαηαθήβμκηαξ έηζζ ακαπμηε-

θεζιαηζηή. Ξε υθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ ζοκενβαζίαξ ηςκ δφμ  ζοιιάπςκ, μζ Εηαθμί 

ακηζζηέημκηακ ζηζξ πζέζεζξ ηςκ Γενιακχκ βζα ζηθδνά ακηίπμζκα, ηάηζ πμο ηαεζζ-

ημφζε ημοξ πνχημοξ αηυιδ πζμ ακαλζυπζζημοξ ζηα ιάηζα ηςκ δεφηενςκ3.  

 Γεκζηυηενα, μζ Εηαθμί έδεζπκακ πζμ ακενχπζκμ πνυζςπμ αηυια ηζ υηακ εηηε-

θμφζακ ακηίπμζκα. Ξημ Ηευκηζμ μζ ηάημζημζ ιανηονμφκ υηζ απέθεοβακ κα ηάρμοκ 

ηα ζπίηζα ζοζηδιαηζηά ηαζ ακηί αοηχκ έηαζβακ ηάπμζα πυνηα έλς. Θζα πανέα ηαημ-

ίηςκ ζοκεθήθεδ απυ ημοξ Εηαθμφξ ηνοιιέκδ ζημ δάζμξ ηδκ χνα πμο ηαζβυηακ ημ 

πςνζυ ηαζ πνμζπάεδζε κα ημοξ ηαθμπζάζεζ ηενκχκηαξ ημοξ θαβδηυ ηαζ ηναζί. 

πςξ ιαξ δζδβείηαζ έκαξ απυ αοημφξ: «ιέεοζε μ θμπίαξ, μ Εηαθυξ. Ζαζ ιάθζζηα 

αθήκεζ ημ υπθμ ημο ηαζ θεφβεζ.  Ζαζ θέιε κα ημο νίλμοιε ηχνα. Ζαζ είπαιε, υπζ. 

Ζαζ ημο θςκάλαιε κα πάνεζ ημ υπθμ ημο. Ζαζ ημ εεχνδζε οπμπνέςζδ ηαζ ιαξ θη ζ-

άπκεζ έκα ζδιείςια. Ζαζ θέεζ εα δείλεηε αοηυ, υπμζμξ πενάζεζ απυ δς, κα ιδ ζαξ 

πεζνάλεζ. Οζ έβναθε ιέζα δεκ λένς. Ζαζβυηακ ημ πςνζυ. Μαίνκεζ δ ιάκα ιμο ημ 

ζδιείςια ηαζ πνυθααε ημ ιζζυ ζπίηζ ηαζ ηυζςζε ιε ημ ζδιείςια».  Δ ζδζμζοβηνα-

ζία ημοξ, δδθαδή, υπςξ έπεζ ήδδ πενζβναθεί, εοκμμφζε ηδκ επζείηεζα ηαζ υπζ ηδκ 

αοζηδνυηδηα ηαζ ηδκ απανέβηθζηδ εθανιμβή δζαηαβχκ4. 

  Ώκ ηαζ ανπζηά μζ Γενιακμί ηαηδβμνμφζακ ημοξ ζοιιάπμοξ ημοξ βζα ηζξ «επ ζ-

πεζνήζεζξ εηδίηδζδξ» πμο δζέπναηηακ ηαηά ηςκ αιάπςκ, μζ ίδζμζ, ιεηά ηδκ ζηαθζηή 

ζοκεδημθυβδζδ, εκηείκμοκ πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά ηα ιέηνα αοηά , πνμηεζιέκμο κα 

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 291-2 - Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 69. 
2 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 73 
3 M. Mazower, (1994), ζ. 172-3, 202-3. 
4 Μνυζθαηα, οπμζηδνίπηδηε δ άπμρδ υηζ «μ ιφεμξ ημο ηαθμφ Εηαθμφ» ηαηαννίπηεηαζ απυ ημ ζηθδνυ 

πνυζςπμ πμο έδεζλακ μζ Εηαθμί ζε ακηίπμζκα ζημ πςνζυ Αμιέκζημ Βθάηδξ, βζα εκκέα ζηναηζχηεξ πμο 

ζημηχεδηακ ζε ιάπδ. Ηεδθάηδζακ, πονπυθδζακ ημ πςνζυ ηαζ εηηέθεζακ υθμοξ ημοξ άννεκεξ (117 ά-
ημια), ημοξ πενζζζυηενμοξ ιε θνζηηυ ηνυπμ. Ξηδκ επζζηνμθή ημοξ πνμξ Ηάνζζα εηηέθεζακ άθθα 50 

άημια. Ομ έβηθδια αοηυ, ηαεχξ ηαζ ημ πανυιμζμ ζηδκ βεζημκζηή Οζανίηζακδ, είκαζ απυ ηα θίβα ακαθε-
νυιεκα, ιε ηέημζα ζηθδνυηδηα, ακηίπμζκα Εηαθχκ ηαζ ζηδκ αβνζυηδηά ημο πνέπεζ κα ζοκέηεζκε ημ βε-

βμκυξ υηζ ηα ακηίπμζκα δζέπναλακ θακαηζημί θαζίζηεξ ιεθακμπίηςκεξ ηδξ ζηναηζςηζηήξ δφκαιδξ ηδξ 

Βθαζζυκαξ. Γζα ηδκ πενζμπή ηδξ ΏπαΎαξ δεκ ακαθένεηαζ ηάηζ πανυιμζμ. Βλάθθμο, ηα θζβμζηά ηέημζα πε-
νζζηαηζηά δεκ ιπμνμφκ κα ζοβηνζεμφκ ιε ημ πθήεμξ ηςκ ακάθμβςκ ιαγζηχκ ακηζπμίκςκ ημο βενιακζ-

ημφ ζηναημφ. Ε. Γηυηζδξ, (1945), ζ. 21-35 – Ρ. Φθάσζεν, (1995), η. ΐ΄, ζ. 291. 
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ζοβηναηδεεί ιε ημ θυαμ μ πθδεοζιυξ πμο είπε πάνεζ εάννμξ απυ ηζξ επζηοπίεξ 

ηςκ Ξοιιάπςκ. Έηζζ, μζ πμθίηεξ απεζθμφκηαζ ιε εηηέθεζδ ζε πενίπηςζδ πμο ανε-

εμφκ κα αβμνάγμοκ υπθα απυ Εηαθμφξ ζηναηζχηεξ, εκχ βίκεηαζ εκημκυηαηδ οπυι-

κδζδ υηζ δ οπμζηήνζλδ ηςκ ακηανηχκ ηαζ μζ επζπεζνήζεζξ δμθζμθεμνάξ εα ηζιςνμ-

φκηαζ ιε αοζηδνά ακηίπμζκα ηαηά ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ πενζμοζίαξ ημο πθδεοζιμφ 1. 

Σζηυζμ, μζ επζεέζεζξ ηςκ ακηανηχκ αολάκμκηαζ ηδκ επμπή αοηή, θυβς ημο εάν-

νμοξ πμο απέηηδζακ ιεηά ηζξ ζοιιαπζηέξ κίηεξ ηαζ , ζηα πθαίζζα ακηζπμίκςκ βζα 

ηδκ έλανζδ ηςκ επζεέζεςκ, ζηζξ 25 Ξεπηειανίμο ζοθθαιαάκμκηαζ ζηδκ Μάηνα 26 

επζθακείξ πμθίηεξ πμο ζοιπενζθαιαάκμκηακ ζημοξ ηαηαθυβμοξ ηςκ ημιιμοκζζηχκ 

ηαζ πνμένπμκηακ απυ ημοξ ιεβαθμαζηζημφξ ηφηθμοξ ηδξ πυθδξ 2.  

 

δ. Πθνπόο ησλ αληηπνίλσλ – αληηδξάζεηο ηνπ πιεζπζκνύ 

  Ξηυπμξ ηςκ ακηζπμίκςκ ήηακ δ ηζιςνία ηςκ οπεφεοκςκ ή ηςκ ζοκενβαηχκ 

ημοξ. Ζάεε θμνά πμο δεκ ιπμνμφζακ κα ημοξ εκημπίζμοκ, ηζιςνμφκηακ μ άιαπμξ 

πθδεοζιυξ ή εηηεθμφκηακ υιδνμζ. Ξοκήεδξ ηαηηζηή ηςκ ακηανηχκ, υηακ δεκ ιπμ-

νμφζακ κα ακηζιεηςπίζμοκ ημοξ πμθοανζειυηενμοξ επενμφξ, ήηακ δ θοβή.  Βζδμ-

πμζμφζακ ημκ πθδεοζιυ βζα ημκ ενπμιυ ηςκ Εηαθχκ ή ηςκ Γενιακχκ ηαζ έθεοβακ. 

ΐέααζα, δ θοβή ήηακ εφημθδ βζα ημοξ ίδζμοξ, πμο μφηςξ ή άθθςξ δεκ είπακ ζοβ-

ηεηνζιέκμ ηυπμ δζααίςζδξ, αθθά δφζημθδ ηαζ επζηίκδοκδ βζα ημοξ άιαπμοξ, πμο 

ακαβηάγμκηακ κα αθήζμοκ πίζς ηα ζπίηζα, ηζξ πενζμοζίεξ ημοξ, ακήιπμνμοξ βένμ-

οξ ή ηαζ βοκαζηυπαζδα. Έηζζ, ζφιθςκα ιε ηδ ιανηονία ηδξ Ώ. ΐεθέθθδ, «απμανα-

δίξ μζ ακηάνηεξ ιαξ εζδμπμζήζακε υηζ ένπμκηαζ μζ Γενιακμί ηαζ θφβαιε ηδ κφπηα 

ηαζ πήβαιε ζημ πςνζυ Ζαθμφζζ…». Δ πεεενά ηζ μ πεεενυξ ηδξ, υιςξ, δεκ ιπμνμφ-

ζακ κα πενπαηήζμοκ ζε δφζααημοξ ηυπμοξ ηαζ ιε ημοξ βνήβμνμοξ νοειμφξ πμο 

απαζημφζε δ ηαηαδίςλδ, ηζ έηζζ έιεζκακ. Ξηδ Θμκή Λιπθμφ , πάθζ, μζ ακηάνηεξ πμο 

ηαηέθοακ εηεί έθοβακ, βζαηί ήηακ ιυκμ ηνζάκηα ηαζ δεκ ιπμνμφζακ κα ακηζιεης-

πίζμοκ ημ βενιακζηυ απυζπαζια. Λζ ιμκαπμί έθοβακ ηζ αοημί βζα κα βθζηχζμοκ ηα 

ακηίπμζκα ηαζ μζ Γενιακμί ανήηακ ημ εβηαηαθεθεζιιέκμ ιμκαζηήνζ ηαζ ημο έααθακ 

θςηζά «βζαηί ήηακ ηα πνάβιαηα ηςκ ακηανηχκ ηαζ βζαηί ήηακ άζοθμ ακηανηχκ», 

υπςξ ιαξ θέεζ μ ιμκαπυξ Αακζήθ. 

   Μμθθέξ θμνέξ ακηίπμζκα πνμηαθμφζακ άζημπεξ εκένβεζεξ ακηανηχκ, υπςξ δ 

ζφθθδρδ απθχκ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ (ηαη΄ επζηαβή ηςκ Άββθςκ, ζφιθςκα ιε 

εαιζηέξ πδβέξ), πμο δεκ είπακ κα πνμζθένμοκ ηίπμηα ζημκ αβχκα αθθά πνμηαθμ-

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 368, 170-1. 
2 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 177-8. – Άθθςζηε είκαζ βκςζηή δ ηαηηζηή ηδξ ΐένιαπη κα ζοθθαιαάκεζ ηα ελέ-
πμκηα πνυζςπα ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ (δάζηαθμοξ, ζενείξ, βζαηνμφξ) ςξ μιήνμοξ, πνάβια πμο ακάβ-

ηαγε πμθθμφξ απυ αοημφξ κα θεφβμοκ πνμθδπηζηά ζηζξ πυθεζξ. M. Mazower, (1994), ζ. 203-4. 
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φζακ ημ ιέκμξ ηςκ ηαηαηηδηχκ. Ζάηζ πανυιμζμ έβζκε ιε ημ λαθκζηυ ιπθυημ ζηδκ 

πθαηεία δθχκ Ώθςκζχκ ημο Ώζβίμο, ιε αθμνιή ηδκ απαβςβή 4-5 Γενιακχκ 

ζηναηζςηχκ πμο αθμπθίζηδηακ ηαζ μδδβήεδηακ ζημ αμοκυ 1. ιςξ, ηα πςνζά Βνο-

ιάκεεζα, Ώβ. Θανίκα, Ζαθέκηγζ, Θάκεζζ, Ζαθμφζζ, Ονεηθίζηνα, Ιζμπχνζ, Ηάπαηα 

αμιαανδίζηδηακ απυ βενιακζηά αενμπθάκα πςνίξ ηάπμζα αθμνιή2.  

 Ξοπκά ζηυπμξ ηςκ ακηζπμίκςκ ήηακ μ εηθμαζζιυξ ηςκ πμθζηχκ , χζηε κα 

ιδκ ζοιιεηέπμοκ ζηδκ Ώκηίζηαζδ. Μνμξ ημ ηέθμξ ηδξ ηαημπήξ, ακαθένεηαζ δ εη-

ηέθεζδ πέκηε ηναημφιεκςκ ιε απαβπμκζζιυ ζε πθαηεία  ημο Ώζβίμο ηαζ ζοθθήρεζξ 

ζε ιπθυημ ζημ Ζαημπςνζυ θυβς ηςκ επζηοπζχκ ηςκ Ξοιιάπςκ ζηα ιέηςπα ημο 

πμθέιμο. Ώκ ηαζ είπακ ζημπυ κα πνμηαθέζμοκ ημ θυαμ ηαζ ηδ θνίηδ ηςκ πμθζηχκ 

(μζ ζοθθδθεέκηεξ ιεηαθένεδηακ ζημ Ώίβζμ ζε ακμζπηά ηαιζυκζα ιε εδθζέξ ζημ θα ζ-

ιυ), πανμοζζάζηδηακ απυ ημοξ Γενιακμφξ ςξ ακηίπμζκα3. Θεηά απυ ζφβηνμοζδ ιε 

ακηάνηεξ ζηδ Θέηγαζκα (ζημηχεδηακ ηνεζξ Γενιακμί ηαζ ηαηαζηνάθδηε έκα αοημ-

ηίκδημ), εηηεθέζηδηακ 30 θοθαηζζιέκμζ υιδνμζ, ακηίπμζκα πμο εκηάζζμκηαζ, ζφι-

θςκα ιε ηζξ πδβέξ, ζημ βεκζηυ ζπέδζμ ηνμιμηνάηδζδξ ημο πθδεοζιμφ, πανυηζ μζ 

αοημονβμί πανμοζίαζακ ημ βεβμκυξ ςξ απμηέθεζια ηδξ εηηέθεζδξ ηςκ Γενιακχκ 

ζηναηζςηχκ απυ εκυπθμοξ4.  

 Ππήνπε δζαθμνά ζηδ ζοπκυηδηα εηηέθεζδξ ακηζπμίκςκ ζηδκ Μάηνα ηαζ ζηδκ 

επανπία, ιε έηδδθμ, υιςξ, πάκηα ημ ζημζπείμ ημο εηθμαζζιμφ. Λ Μ. Γεςνβυπμο-

θμξ ιαξ ελδβεί πςξ θεζημονβμφζακ ηα ακηίπμζκα ζημοξ Μαηνζκμφξ: «Ομ ιυκμ ακη ί-

πμζκμ πμο κζχζαιε ειείξ έκημκα εδχ ζηδκ Μάηνα  ήηακ ημ ηνέιαζια ζηα δθά 

Ώθχκζα5. Ουηε κζχζαιε ζημ πεηζί ιαξ ηζ εζηί ηαηαηηδηήξ. Ομοξ αθήζακε δομ ιέ-

νεξ εδχ πένα. Λ ιέζμξ πμθίηδξ δεκ έαθεπε ηα ακηίπμζκα. Βδχ πενζζζυηενμ ειείξ 

αθέπαιε ηζξ οπμηζεέιεκεξ ζθαβέξ πμο έηακε μ ΒΗΏΞ ζηα πςνζά. Θαξ έθενκακ, αξ 

πμφιε, έκα ζημηςιέκμ πςνμθφθαηα. Ομο είπακ αβάθεζ ηα ιάηζα ηαζ ημκ εαάγακε 

ζηδκ πθαηεία Γεςνβίμο ηαζ πένκαβε μ ηυζιμξ ηαζ ημίηαγε μζ ―ηαημί‖ ακηάνηεξ ηζ 

ηάκμοκε. Αδθαδή, δ πνμπαβάκδα πμο δμφθεοε έκημκα ζε ιαξ ήηακε δ ακηζ -

ακηζζηαζζαηή». Ζαζ δ Β. Γαπανμπμφθμο, ιαεήηνζα βοικαζίμο ηυηε, ιαξ θέεζ ηδκ 

άπμρή ηδξ βζα ημ πχξ επζδνμφζακ ηα ακηίπμζκα  θένκμκηαξ ςξ πανάδεζβια  ημοξ 

ηνειαζιέκμοξ ζηα δθά Ώθχκζα: «Μνμηαθμφζακ θυαμ. Ώπ΄ημ ζπμθείμ πδβαίκαιε 

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 401-3 - Ζ. Μνζυαμθμξ, (1988), ζ. 137-8 - Δθ. 

Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η.Β΄, ζ. 231. 
2 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 73 
3 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 455. 
4 Γ. Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 63-4 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.480. 
5 Δ ακαθμνά ζημοξ ηνειαζιέκμοξ ηςκ δθχκ Ώθςκίςκ είκαζ ζοπκή ζε ζοκμιζθδηέξ ιαξ Μαηνζκμφξ, 

πμο ηδκ επμπή εηείκδ ήηακ απυ ιαεδηέξ δδιμηζημφ έςξ εκήθζηεξ (ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμξ, ΐ. Ξςηδνπυ-
πμοθμξ, Α.Θπμβδακυπμοθμξ). Ώοηυ επζαεααζχκεζ ηδκ άπμρδ ημο Μ. Γεςνβυπμοθμο υηζ ήηακ ημ ηονζυ-

ηενμ ακηίπμζκμ πμο βκχνζζακ μζ ηάημζημζ ηδξ Μάηναξ. 



 495 

ηαζ αθέπαιε ημοξ ηνειαζιέκμοξ ζηα δθά Ώθχκζα. Θαξ θέβακε κα πάιε. Θέθακε 

κα ημοξ αθέπμοιε». Ομ ίδζμ ζζπονίγεηαζ μ Α. Θενζάηδξ: «Ομοξ άθδκακ εηεί κα ημοξ 

αθέπεζ μ ηυζιμξ βζα θυαμ».  

 Δ πνμαμθή ημο απμηνυπαζμο εεάιαημξ ηςκ ηνειαζιέκςκ εοιάηςκ δείπκεζ 

υηζ ζηυπμξ ηςκ ακηζπμίκςκ δεκ ήηακ ιυκμ δ ηζιςνία αθθά ηαζ μ εηθμαζζιυξ ημο 

πθδεοζιμφ, χζηε κα «θμαδεεί ειάξ πενζζζυηενμ απ΄υ,ηζ ηζξ ζοιιμν ίεξ», υπςξ 

έθεβε παναηηδνζζηζηά μ Ηε Ξμοίν1. Βλάθθμο, ζε δδιμζζεοιέκδ ζημκ ημπζηυ ηφπμ 

βενιακζηή ακαημίκςζδ ζπεηζηά ιε ηα βεβμκυηα ζηα Ζαθάανοηα δίκεηαζ ζδζα ίηενδ 

έιθαζδ ζημκ απμηνεπηζηυ παναηηήνα ηςκ ακηζπμίκςκ: «Έθθδκεξ, εέθεηε κα αθέ-

πεηε κα ηζιςνμφκηαζ πμθίηαζ ηαεχξ πνέπεζ πνμξ πάνζκ ηςκ ηαημφνβςκ ημιιμοκζζ-

ηχκ, κα ηοθεηίγμκηαζ ζφγοβμζ, παηένεξ ηαζ αδεθθμί, κα πενζένπμκηαζ εζξ ηαξ θθυ-

βαξ αζ μζηίαζ ηαζ αζ πενζμοζίεξ ζαξ, αζ δε πήναζ ηαζ ηα μνθακά ζαξ κα πενζέθεςζζκ 

εζξ αιέηνδημκ πνμζθοβζηήκ αεθζυηδηα; Ξηεθεήηε ηαθχξ. Δ βενιακζηή ζπάεδ δνε-

ιεί, υηακ πνέπεζ, δ βενιακζηή ζπάεδ πηοπά ακδθεχξ, υηακ πνέπεζ»2.  

 Ζαζ πνάβιαηζ, δ θμβζηή αοηή ανήηε ηάπμζα απήπδζδ, ηαεχξ μζ πςνζημί έβζ-

κακ πενζζζυηενμ δζζηαηηζημί ζημ κα αμδεήζμοκ ημοξ ακηάνηεξ.  Ξε άθθεξ πενζπ-

ηχζεζξ ημοξ γδημφζακ κα απμθεοπεεί ζφβηνμοζδ ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ ζηδκ πενζμ-

πή ημοξ βζα κα ιδκ οπμζημφκ ακηίπμζκα. Ώκαθένμκηαζ πενζζηαηζηά υπμο μζ ακηάν-

ηεξ δέπηδηακ ζοιαζααζιυ βζ αοηυ ημ θυβμ, υπςξ κα παναδχζμοκ μζ ακηίπαθμζ ημκ 

μπθζζιυ ημοξ ηαζ κα αθεεμφκ εθεφεενμζ, πςνίξ, υιςξ, μζ Γενιακμί κα ηδνήζμοκ 

ηδκ ακηίζημζπδ δέζιεοζή ημοξ βζα απμθοβή ηςκ ακηζπμίκςκ3.  

 πςξ ακαθέναιε, ζοπκά μζ ηάημζημζ  δεκ πενίιεκακ ηδκ άθζλδ ηςκ ηαηαη-

ηδηχκ ζηα πςνζά ημοξ αθθά έθεοβακ ζηα αμοκά βζα κα βθζηχζμοκ. Γζ αοηυ πμθθέξ 

θμνέξ μζ Γενιακμί ηα έανζζηακ εκηεθχξ αηαημίηδηα4. Λ ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμξ ιαξ 

πενζβνάθεζ ηδκ ακηίδναζδ ημο πθδεοζιμφ ζε επζηείιεκεξ ζοθθήρεζξ: «Λ παηέναξ 

ιμο έθοβε βζα ημ ιαβαγί ηαζ ιεηά απυ δφμ χνεξ ένπεηαζ ζπίηζ, βζαηί ηοηθμθυνδζε 

υηζ ζημηχεδηακ ηνεζξ Γενιακμί. Βπεζδή, ήδδ, είπακ ηνειάζεζ ημοξ δέηα βζα ημ εά-

καημ εκυξ, θμαήεδηακ υηζ εα πάνμοκε άκηνεξ. Ζζ ήνεε μ παηέναξ ιμο, πήνε ηά-

πμζμ ρςιί, ηάηζ εθζέξ ηζ έθοβε κα πάεζ ζ΄έκα θζθζηυ ζπίηζ ζημ ανμθάζ . Θδ βίκμ-

οκε ζοθθήρεζξ εζξ ακηίπμζκα ηςκ ηνζχκ Γενιακχκ. Ρςνίξ κα οπάνπμοκ ηδθέθςκα, 

πςνίξ κα οπάνπμοκ ηζκδηά, μ έκαξ ιε ημκ άθθμ: -Μαζδζά, ιπμνεί κα βίκεζ αοηυ».  

 Ξημ πςνζυ Ηευκηζμ μζ ηάημζημζ δεκ πακδβφνζζακ βζα  ηδκ πενίθδιδ κίηδ ηςκ 

                                           
1 M. Mazower, (1994), ζ. 206. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 23, 28-1-44. 
3 Ρ. Οζμοιπνήξ, (1984), ζ. 21-22. 
4 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ.167. Βπίεεζδ ηςκ ακηανηχκ ζηδκ βενιακζηή θνμονά Αζαημθημφ πνμηάθεζε πα-
κζηυ ζημοξ ηαημίημοξ πμο έθηαζε ιέπνζ ηδκ Μάηνα. Λζ ηάημζημζ ημο Αζαημθημφ είπακ εημζιάζεζ ηα α-

παναίηδηα, χζηε ιυθζξ δμεεί ημ ζφκεδια κα ελαθακζζημφκ. Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946). 
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ακηανηχκ ζηδκ μιχκοιδ ιάπδ: «πζ ηαζ ηυζμ (δεκ πακδβφνζζακ). Βλαθακζζηήηα-

ιε. Φφβακε υθμζ. Αεκ έιεζκε ηίπμηα ζημ πςνζυ. Φμαυιαζηε. Έθηαζακ ηα αενμπθά-

κα, ηα βενιακζηά ζημφηαξ ηδκ επυιεκδ ιένα. Γζκυηακε πακγμονθζζιυξ... Ομ πςνζυ 

έθοβε, ζημνπίζηδηε. θμ ημ οπυθμζπμ ηαθμηαίνζ δεκ ενπυιαζηε ζημ πςνζυ. Έλς 

ζηα δάζδ. Ζμζιυζακηε δελζά-ανζζηενά. Ομ πεζιχκα ιαγεοηήηαιε. Βδχ πένα ιείκα-

κε ηάηζ βένμζ, ηάηζ βνζέξ. Λζ κέμζ θφβακε». Ζαζ ηαηά ηδκ επζπείνδζδ «Ζαθάανοηα» 

ηα πςνζά ηδξ πενζμπήξ άδεζαγακ ζε ηάεε είδδζδ πνμζέββζζδξ ηςκ βενιακζημφ 

ζηναημφ: «θμ ημ πςνζυ θεφβακε, υηακ ενπυζακηε μζ Γενιακμί. Φεφβακε, πζάκακε 

ηα αμοκά ηαζ ηνοαυζακηε», ιαξ θέεζ μ Ξ. Θπανθμβζάκκδξ βζα ηα Θαγέσηα. 

 Ραναηηδνζζηζηά είκαζ ηα ιέζα πμο ιεηαπεζνζγυηακ  μ πθδεοζιυξ βζα κα α-

πμηνέρεζ ηα ακηίπμζκα, υηακ ανζζηυηακ ζε δφζημθδ εέζδ ηαζ δεκ ιπμνμφζε κα 

θφβεζ. Μνμζπαεμφζε κα ελεοιεκίζεζ ημοξ επίδμλμοξ εφηεξ ημο ιε ηαθςζμνίζιαηα, 

ηενάζιαηα, θζθυλεκδ, ίζςξ ηαζ δμοθμπνεπή ζηάζδ. Ώοηυ έβζκε ζηα δζάθμνα πςνζά 

ηςκ Ζαθαανφηςκ ηαζ ζηδκ ίδζα ηδκ πυθδ ηαηά ηδκ μιχκοιδ επζπείνδζδ. Θζα ακά-

θμβδ ειπεζνία ιαξ πενζβνάθμοκ ηάημζημζ ημο Ηεμκηίμο, μζ μπμίμζ δζχπεδηακ  ιεηά 

ηδ κίηδ ηςκ ακηανηχκ ζημ πςνζυ ημοξ: «Θαξ έπζαζε δ πθαβζμθοθαηή (είπακ ηα-

ηαθφβεζ ζηα βεζημκζηά δάζδ βζα κα ζςεμφκ) ζημ αφεζζια, ηδκ χνα πμφηαζβακ ημ 

πςνζυ. Θαξ πζάζακε. Βιείξ πήβαιε κα ημοξ πενζπμζδεμφιε. Βιείξ ημοξ δχζαιε κα 

θάκε, κα πζμφκε». Βλάθθμο, ζημ ίδζμ πςνζυ ιεηά ηδ ιάπδ «επενζπμζδεήηακε ημοξ 

ηναοιαηίεξ πμθθμί απυ δς…Ομοξ είπακε δς πάις ηαζ ημοξ πενζπμζυζακηε, εθπ ί-

γμκηαξ…». ηακ πθδζίαγακ μζ Εηαθμί θφβακε υθμζ ζημ δάζμξ ηαζ «αθήζακε ημκ 

παπά. Ομφπακ ημο παπά κάνεεζ, ιήπςξ πεζζημφκ μζ Εηαθμί ζημκ παπά. Ζαζ ημφπακ 

εα ιείκεζξ εδχ ηαζ εα ιαγέρεζξ ημοξ κεηνμφξ (Εηαθμφξ) ηαζ εα ημοξ εάρεζξ υθμοξ. 

Ζαζ ηυηακε». Οδκ ίδζα αηνζαχξ ζοιπενζθμνά οζμεέηδζακ μζ ηάημζημζ ηδξ Ζενπζκήξ 

βζα ημκ Γενιακυ ηναοιαηία ηδξ ιάπδξ πμο έβζκε ζημ πςνζυ ημοξ ηαζ μζ Ζαθαανοηζ-

κμί υηακ ακαηαθφθεδηακ παναιμνθςιέκα ηα πηχιαηα ηςκ ηνζχκ ηναοιαηζχκ α-

ζπιαθχηςκ ηδξ ίδζαξ ιάπδξ πμο κμζδθεφμκηακ ζημ κμζμημιείμ ηδξ πυθδξ . Λ θυ-

αμξ ηςκ ακηζπμίκςκ θεζημονβμφζε ςξ πνμζπάεεζα ηαηεοκαζιμφ ημο ηαηαηηδηή, 

χζηε κα ιεηνζάζμοκ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ ηδκ πμ ζκή. 

 Άθθμ ιέζμ πμο ιεηαπεζνζγυηακ μ πθδεοζιυξ, υηακ επίηεζκημ ακηίπμζκα, ή-

ηακ κα οπαημφεζ ζηζξ δζαηαβέξ πμο ημο έδζκακ μζ δοκάιεζξ ηαημπήξ. Ξοκήεδξ δζα-

ηαβή ζε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ ήηακ κα παναιείκμοκ μζ ηάημζημζ ζηα ζπίηζα ημοξ, ιε 

ημ ζηεπηζηυ υηζ, υζμζ έθεοβακ, εεςνμφκηακ έκμπμζ.  ΐέααζα, δ δζαηαβή αοηή ήηακ 

ζοπκά έκαξ ηνυπμξ βζα κα ηναηήζμοκ ημκ πθδεοζιυ ζηα πςνζά ηαζ κα πεηφπμοκ 

ημκ ζηυπμ ημοξ υζμκ αθμνά ζημκ ανζειυ ηςκ εοιάηςκ ηςκ ακηζπμίκςκ. Ώοηυ ζο-

κέαδ ηαηά ηδκ επζπείνδζδ «Ζαθάανοηα»  ηαζ ήηακ δ ααζζηυηενδ αζηία βζα ηα ηυζα 
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εφιαηα. Αεκ έβζκε, υιςξ, ημ ίδζμ ηαζ ζημ Ηευκηζμ, υπςξ ιαξ δζδβμφκηαζ ηάημζημί 

ημο: «Ππήνλε ιζα πθδνμθμνία υηζ βζα κα ιδκ ημ ηάρμοκ ημ πςνζυ, πνέπεζ κα ε ί-

ιαζηε εδχ. Θαγεφηδηε μ πνυεδνμξ ηαζ ηάηζ άθθμζ ηζ ήνεακε εδχ βζα κα δμφκ μζ 

Εηαθμί, ιεηά πμο ήνεακ κα πάνμοκ ημοξ ηναοιαηίεξ, κα ιδκ ηάρμοκ ημ πςνζυ. Ζαζ 

δεκ ημ ηάρακε ηυηεξ».  

 Λζ ακαθμνέξ πνμξ ημκ ΑΒΞ ζπεηζηά ιε ηα δζεκενβμφιεκα ακηίπμζκα ιαξ δ ί-

κμοκ ιζα εζηυκα ηδξ έηηαζδξ ηαζ ηδξ ζοκήεμοξ ιμνθήξ ημοξ. Ξε πμθθέξ πενζπηχ-

ζεζξ μζ ειπνδζιμί ηαζ μζ θεδθαζίεξ αθμνμφζακ μθυηθδνμ ημ πςνζυ ηαζ υπζ ιένμξ 

ιυκμ ημο πθδεοζιμφ ημο, εκχ μζ παευκηεξ λεπενκμφζακ ηα πίθζα άημια. Ραναη-

ηδνζζηζηά, ημκ Ληηχανζμ ημο ΄43, ζε μθυηθδνμ ημ κμιυ ΏπαΎαξ , ηαηαιεηνμφκηακ 

15.533 πονμπαεείξ, 4.334 θεδθαηδεέκηεξ ηαζ 2.697 ηαηεζηναιιέκα ζπίηζα1. Ξημ 

ηέθμξ ηδξ ηαημπήξ ζδιεζχεδηε έλανζδ ηςκ ακηζπμίκςκ. Ππμθμβίγεηαζ υηζ αοηή ηδκ 

πενίμδμ ηα πςνζά πμο πονπμθήεδηακ ζε υθδ ηδκ Μεθμπυκκδζμ λεπενκμφζακ ηα 

200, εκχ ηάδηακ πάκς απυ 8.000 ζπίηζα2. Ππήνπακ, ιάθζζηα, πςνζά (Θζπαθέσηα) 

ηα μπμία επακεζθδιιέκςξ είπακ δεπηεί επίεεζδ ηαζ είπακ θεδθαηδεεί ή πονπμθδεεί.   

 

ε. Δπηπηώζεηο ησλ αληηπνίλσλ ζηνλ πιεζπζκό 

 Οναβζηή ήηακ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, δ εέζδ ημο άιαπμο πθδεοζιμφ ιεηά ηα 

ακηίπμζκα. Λζ εκαπμιείκακηεξ, πμο ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ ήηακ βοκαζηυπα ζδα ηαζ 

βένμκηεξ, έπνεπε κα γήζμοκ ηάης απυ ζοκεήηεξ πμο είπακ ηαηά πμθφ πεζνμηενέ-

ρεζ απυ ηζξ ήδδ δφζημθεξ ζοκεήηεξ ηδξ ηαημπζηήξ πενζυδμο.  

 Άιεζμ απμηέθεζια ημο θυαμο ηδξ ζφθθδρδξ ηαζ επζαμθήξ ακηζπμίκςκ  ήηακ 

δ θοβή ηςκ ακδνχκ (ζοκήεςξ 14-60 εηχκ) ζημ αμοκυ ή δ πνμζπχνδζδ ζημοξ ακ-

ηάνηεξ, ιε απμηέθεζια ηδκ ακαζθάθεζα ηαζ ακαζηάηςζδ ζηδκ ενβαζία, ηονίςξ 

ηδξ οπαίενμο. Οα βοκαζηυπαζδα ηαζ μζ βένμκηεξ έπνεπε κα ακηαπμηνζεμφκ ζε πζμ 

ακηίλμεξ ζοκεήηεξ απυ πνζκ, αθμφ ηα ζπίηζα είπακ ηαεί, ηα γχα ηαζ δ ζμδεζά είπακ 

θεδθαηδεεί ηαζ ζοπκά έθεζπακ αηυια ηαζ ηα απαναίηδηα ενβαθεία ηαζ ζηεφδ. Οα 

ιεβαθφηενα αβυνζα ακαθάιαακακ ηζξ εοεφκεξ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ, υηακ δεκ οπήν-

πακ, ημ νυθμ αοηυ έπαζγακ ηα ημνίηζζα. Λ πυθειμξ ηαζ μζ ζοκέπεζέξ ημο είπακ βίκεζ 

ηαηά θνζπηυ ηνυπμ ημιιάηζ ηδξ γςήξ ακδθίηςκ ηαζ ιδ ηαζ ημ απμηνυπαζμ εέαια 

ηςκ ζθαβζαζιέκςκ ζοββεκχκ ημοξ είπε δδιζμονβήζεζ ροπ ζηά ηναφιαηα πμο δεκ 

επμοθχεδηακ πμηέ, ζηδκ ζφκημιδ ή ιαηνά δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημοξ3.  

 Ξημ Ηευκηζμ, ιεηά ημ ηάρζιμ ηςκ ζπζηζχκ ςξ ακηίπμζκα βζα ηδ κίηδ ηςκ ακ-

ηανηχκ ζηδκ μιχκοιδ ιάπδ ιε ηδκ ζοκδνμιή υθςκ ηςκ πςνζηχκ, μζ ηάημζημζ πέ-

                                           
1 ΕΏΘΘπ., ανπείμ Ι. Αέα, Φ. 262/8, εββν.1,2.  
2 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ. 376. 
3 M. Mazower, (1994), ζ.210-216. 
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ναζακ δφζημθα. Μανυηζ δ ηαηαζηνμθή ημο πςνζμφ δεκ ήηακ μθμζπενήξ, μζ ίδζμζ 

ιαξ πενζβνάθμοκ ηζξ ζδζαίηενα δφζημθεξ ζοκεήηεξ γςήξ ημκ πνχημ πνυκμ: «Ομ 

πεζιχκα ημκ πενάζαιε. Θεηά ανπίζαιε κα ζηεπάγμοιε θίβμ ηαζ ηνμοπχκαιε εηεί 

ιέζα. Βιείξ πήβαιε ζ΄έκα βένμ πμο είπε έκα δςιαηζάηζ ηαζ ημο δχζαιε έκα ηεκε-

ηέ αναπμζίηζ βζα κα ιαξ αθήζεζ. Θεηά (γήηδζε) ηζ άθθμ ηεκεηέ. Βηείκμξ έιεκε έλς. 

(Έιεκακ) ζηζξ ηαθφαεξ πμφααγακ ηα γχα, υζα ιείκακ άηαθηα…Θενζηά ηα ιζζμζ-

αφζακε. Θενζηέξ αηναίεξ παιμηέθεξ δεκ ηάδηακ. Γζα κ΄απμεδηεφζμοιε ημ ζηάνζ, 

ιεηά δεκ είπαιε πμο κα αάθμοιε ημ ζηάνζ. Δ ιάκα ιμο είπε έκα φθαζια, ηυπε 

ναιιέκμ ηαζ ημ αάθαιε. Ώκ εηείκμ έηακε υηζ έζπαβε…ζπμο κα πζάζμοιε αιπάνζ 

κα ηα αάθμοιε. Μέναζε δεηαεηία βζα κα θηζαπηεί ημ πςνζυ. Ομκ επυιεκμ πνυκμ 

ιέκακε ιέζα, ιυκμ ιε ζηεπή· μφηε πανάεονα…».  

 Ππάνπμοκ, ςζηυζμ, πανάπμκα βζα ηδκ ακεπανηή αμήεεζα ιεηαπμθειζηά: 

«Ομ εθθδκζηυ ηνάημξ ιεηά έδςζε απμγδιίςζδ, θίβδ λοθεία, ηάηζ ηεναιίδζα. θμ 

αοηυ ημ ημκδφθζμ πήβε ζηδ ΑΒΔ, βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ΑΒΔ ηαζ πήναιε ηεθεοηαίμζ 

θςξ». Αεκ ημοξ αμήεδζακ βζα κα θηζάλμοκ ηαζ πάθζ ηα ζπίηζα. Λφηε Βπμκίηεξ, υ-

πςξ θέβεηαζ υηζ έβζκε ζε άθθα πςνζά. «Λ ηαεέκαξ έθηζαπκε ημ δζηυ ημο». Φαίκ εηα-

ζ, υιςξ, υηζ μζ δοζημθίεξ αοηέξ δεκ ημοξ έηακακ κα ημ ιεηακζχζμοκ: «Ώηυια ο-

πάνπμοκ ιίζδ. Θενζημί θέκε υηζ δεκ έπνεπε (κα ζοκενβαζημφιε ιε ημοξ ακηάν-

ηεξ). Ώθθά βζα ηδκ απεθεοεένςζδ οπάνπμοκ ηαζ εοζίεξ». Άθθμξ ζοιπθδνχκεζ: 

«(Ώοηά είκαζ) απθέξ ηνίζεζξ. Μάκηςξ βζα κάπεζ ιίζμξ ηάπμζμξ βζαηί πηφπδζακ , δεκ 

κμιίγς. Βπακάζηαζδ ήηακε. Εηακμπμζδιέκμζ ιείκαιε ηαζ ιεηά, ηζ αξ ηάρακ ημ πς-

νζυ. Ηέκε ζηζξ ζογδηήζεζξ, ακ πηοπμφζακ εηεί, ακ ημοξ πηοπμφζακ κςνίηενα, ακ 

παναδζκυκημοζακ…».   

 Δ μνεζκή πενζμπή ηςκ Ζαθαανφηςκ δμηζιάζηδηε πμθθέξ θμνέξ απυ ακηίπμ ζ-

κα. Ώπυ έββναθμ ηδξ ηεπκζηήξ δζεφεοκζδξ ηδξ Ώβνμηζηήξ Ονάπεγαξ ιαεαίκμοιε υηζ 

ηνία πςνζά (Φίθζα, Άκς Ημοζζμί, Ονεηθίζηνα) ηαηαζηνάθδηακ εκηεθχξ απυ ηζξ 

ζηναηζςηζηέξ επζπεζνήζεζξ ηαζ άθθα ηέζζενα ιενζηχξ. Θεηά ηδκ πονπυθδζδ ή ηδκ 

θεδθαζία υθςκ ηςκ μζηδιάηςκ, αηυια  ηαζ ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ ηςκ βεςνβζηχκ εθμ-

δίςκ, πάκς απυ 5.500 άημια ακηζιεηχπζγακ ημ θάζια ηδξ πείκαξ, εκχ αηυια ηαζ 

δ αμήεεζα ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ ζοκακημφζε θμαενά ειπυδζα, ηονίςξ θυβς ηδξ 

ηαηαζηνμθήξ ημο μδζημφ δζηηφμο ηδξ πενζμπήξ1. Γζα ηζξ επζπηχζεζξ ημο μθμηαο-

ηχιαημξ ηςκ Ζαθαανφηςκ ζημκ πθδεοζιυ ηδξ πυθδξ εα ακαθενεμφιε ζημ ζπεη ζ-

ηυ ηεθάθαζμ.  

  Θζα εκηεθχξ αζοκήεζζηδ άπμρδ βζα ηα ακηίπμζκα πμο οπέζηδζακ εηθνάγμ-

οκ ηάπμζα εφιαηα ζε επζζημθέξ ημοξ πνμξ ημκ Βνοενυ Ξηαονυ. Λζ απμζημθείξ α-

                                           
1 ΒΗΕΏ, ανπείμ Ξι. Οζμθάηδ, Φ.1 
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καβκςνίγμοκ ημ δίηαζμ επζαμθήξ ακηζπμίκςκ ζηδκ μζημβέκεζά ημοξ θυβς ηδξ οπυ-

εαθρδξ Άββθςκ ηαζ εεςνμφκ υηζ άλζγακ κα ανεεμφκ πςνίξ ζπίηζ ηαζ οπάνπμκηα ςξ 

απμηέθεζια ηδξ αλζυιειπηδξ πνάλδξ ημοξ. Ρςνίξ κα ιπμνμφιε κα ενιδκεφζμοιε 

αοηή ηδκ αοημιειρία, μφηε κα εθέβλμοιε ηδκ εζθζηνίκεζά ηδξ, ζδιεζχκμοιε ηδκ 

πανάδμλδ αοηή ζηάζδ πμο ζοιπθδνχκεηαζ απυ ημ αίηδια αμήεεζαξ ζηζξ ηνέπμο-

ζεξ ακάβηεξ1.  

 

Βπζζημθή ζογφβμο θοθαηζζεέκημξ πνμξ ημκ Βνοενυ Ξηαονυ, δ μπμία δζεηηναβςδεί ηδκ 

μθμηθδνςηζηή ηαηηαζηνμθή ηςκ οπανπυκηςκ ηδξ ςξ ακηίπμζκα.(Ώπυ ημ Ηεφηςια) 

   

Β. ΑΛΡΗΞΝΗΛΑ ΠΡΑ ΘΑΙΑΒΟΡΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΥΛ ΑΗΣΚΑΙΥΡΥΛ 

ΡΖΠ ΘΔΟΞΗΛΖΠ  

 Ώκ ηαζ ηα βεβμκυηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ μθμηαφηςια Ζαθαανφηςκ έπμοκ 

ηαθοθεεί ιε ηάεε ημοξ θεπημιένεζα απυ πθμφζζα αζαθζμβναθία, ηνίκαιε ζηυπζιδ 

ιζα ζφκημιδ ακαθμνά, θυβς ηςκ εηηεκέζηαηςκ ακηζπμίκςκ πμο ζδιεζχεδηακ 

ζηδκ εονφηενδ πενζμπή.  

 Οα ακηίπμζκα ζηδκ πενζμπή είπακ ανπίζεζ θίβμ πνζκ ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυ-

βδζδ. Ξηδκ βενιακμσηαθζηή εηηαεανζζηζηή επζπείνδζδ «Ρζμκίζηνα», μζ Γενιακμί 

έηαρακ ηα Ξμοδεκά επεζδή εεςνμφκηακ «άκηνμ ακηανηχκ». Λζ ηάημζημί ημοξ ηα 

είπακ εβηαηαθείρεζ, αθθά ζοκεθήθεδ ηαζ απαβπμκίζηδηε μ εζημζζεκάπνμκμξ Ιηίκμξ 

Μαοθυπμοθμξ ςξ ζοκενβάηδξ ηςκ ακηανηχκ2. ηακ ιεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυ-

βδζδ μζ ακηάνηεξ ήηακ έημζιμζ κα ιπμοκ ζηα Ζαθάανοηα, μζ Γενιακμί εζζέααθακ 

                                           
1 Ηεφηςια, (π.π.), ζ. 109-110. 
2 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 164-5 – Ξη. Ώπμζημθμπμφθμο, πεν. «Βπζημζκςκείκ», Αεηέιανζμξ 2004, ζ.79-80. 
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ιε ζδιακηζηέξ δοκάιεζξ ηαζ βζα ηζιςνία αμιαάνδζζακ ηα ακηανημηναημφιεκα βφνς 

πςνζά (ακαθένεηαζ υηζ νίπηδηακ δέηα ηυκμζ αυιαεξ)1.  

 Οα ηονζυηενα ακηίπμζκα ζηδκ πενζμπή ηςκ Ζαθαανφηςκ έβζκακ θυβς ηδξ 

ζφθθδρδξ ηαζ εηηέθεζδξ 70-80 Γενιακχκ ζηναηζςηχκ ιεηά ηδκ ιάπδ ηδξ Ζενπζ-

κήξ. Λζ Γενιακμί, ιεηά ηδκ ζφθθδρδ ηδξ μιάδαξ Ξυιπεν ηαζ ηδκ πνχηδ ακαγήηδ-

ζδ ηςκ αβκμμοιέκςκ, απμθάζζζακ ηδκ δζελαβςβή ιζαξ εονφηενδξ επζπείνδζδξ ιε 

ηδκ επςκοιία «Ζαθάανοηα» βζα ημκ εκημπζζιυ ηςκ αβκμμοιέκςκ ηαζ ηδκ ελάν-

ενςζδ ημο ακηάνηζημο ηδξ πενζμπήξ. Ξηα πθαίζζα ηδξ επζπείνδζδξ πνμέαδζακ ηαζ 

ζε ακηίπμζκα πνμξ ημκ άιαπμ πθδεοζιυ.  

 Αζαβναιιαηζηή πανμοζίαζδ ηςκ ηαιέκςκ πςνζχκ ζηδκ 

΄                                          πενζμπή Ζαθαανφηςκ ((ΓΏΖ, Θζηνέξ ζοθθμβέξ Ζ300)  

 Λζ Γενιακμί λεηίκδζακ απυ ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ. Δ ιία μιάδα , πνμ-

πςνχκηαξ απυ Ραθακδνίηζα, ζοκάκηδζε ζημο Μαπακηχκδ πέκηε αμζημφξ απυ ηα 

Ζαθάανοηα ηαζ ημοξ ζοκέθααε. Οεθζηά ηνάηδζακ ημοξ ηέζζενζξ κέμοξ ηαζ, αθμφ 

ημοξ έααθακ κα ζηάρμοκ ηέζζενζξ  θάηημοξ, ημοξ έεαρακ γςκηακμφξ ςξ ηζιςνία 

βζαηί μ έκαξ πνμζπάεδζε κα δζαθφβεζ. Ηίβμ πζμ πάκς εηηέθεζακ άθθμοξ ηέζζενζξ 

πμο ζοκάκηδζακ. Ξημ πςνζυ ΐθαζία, υηακ νχηδζακ μζ Γενιακμί πμζμξ ήηακ μ οπε-

φεοκμξ ημο ΒΏΘ, ηάπμζμξ έδεζλε ιζα βοκαίηα ηδ Ιζημθίηζα, κμι ίγμκηαξ υηζ δεκ εα 

ηδκ πείναγακ επεζδή ήηακ βοκαίηα. Δ Ιζημθίηζα ήηακ δ ιυκδ βοκαίηα πμο εηηέθε-

ζακ μζ Γενιακμί ηαηά ηδκ επζπείνδζδ2.  

 Ζαηυπζκ πήβακ ζηδκ Ζενπζκή, αθθά μζ ηάημζημζ δεκ εμνοαήεδηακ βζαηί  ημ 

πνμδβμφιεκμ βενιακζηυ ηάβια (πμο είπε ένεεζ ιεηά ηδ ιάπδ) είπε παναθάαεζ έκακ 

                                           
1 Ώ. Ζέδνμξ, (1983), η. ΐ΄, ζ. 87. 
2 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 211-213. 
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Γενιακυ ηναοιαηία απυ ημ πςνζυ πςνίξ κα πεζνάλεζ ηακέκακ. Μνμζέθενακ βεφια 

ζημοξ ζηναηζχηεξ βζα κα ημοξ ηαθμπζάζμοκ ηαζ, αθμφ ηα πνάβιαηα πήβαζκακ ηα-

θά, επέζηνερακ ηαζ υζμζ είπακ δναπεηεφζεζ απυ ημ πςνζυ. Έηζζ , υηακ μζ Γενιακμί 

λακαβφνζζακ ημ απυβεοια, ημοξ ανήηακ υθμοξ. Ζάθεζακ κα ζοβηεκηνςεμφκ ζηδκ 

πθαηεία μζ άκδνεξ, μζ μπμίμζ, ηαηαθαααίκμκηαξ  ηζ ημοξ πενίιεκε, πνμζπάεδζακ κα 

λεθφβμοκ, μζ πενζζζυηενμζ ιε επζηοπία. ζμοξ ζοκέθααακ ηαηά ηδκ ηαηαδίςλδ 

ημοξ εηηέθεζακ ηαζ έααθακ θςηζά ζημ πςνζυ1.   

 Βπυιεκμξ ζηαειυξ ηςκ Γενιακχκ ήηακ ημ πςνζυ Νςβμί. Λζ ακηάνηεξ πμο 

έιεκακ ζημ πςνζυ, πνμημφ θφβμοκ, ζοκέζηδζακ ζημοξ ηαημίημοξ  κα ημ εβηαηαθε-

ίρμοκ βζαηί ένπμκηακ μζ Γενιακμί. Μμθθμί υιςξ δεκ έθοβακ, βζαηί μζ Γενιακμί ιε 

ημ λεηίκδια ηδξ επζπείνδζδξ είπακ δζαδχζεζ υηζ ζ΄ υπμζμ ζπίηζ δεκ έανζζηακ ημοξ 

άκηνεξ εα ημοξ εεςνμφζακ ακηάνηεξ ηαζ εα ημ έηαζβακ. ηακ ανβυηενα μζ οπυθμ-

ζπμζ πνμζπάεδζακ κα δναπεηεφζμοκ, μζ Γενιακμί είπακ πενζηοηθχζεζ ημ πςνζυ ηαζ 

ένζπκακ ζε υπμζμκ πνμζπαεμφζε κα θφβεζ. 

 Ώοηυπηδξ ιάνηοναξ ακαθένεζ υηζ, εκχ μζ ηάημζημζ ημο πςνζμφ πενζπμζμφκ-

ηακ ημοξ Γενιακμφξ ιε ηα ηαθφηενα θαβδηά βζα κα ημοξ ηαθμπζάζμοκ, μ αζονια-

ηζζηήξ πήνε ηάπμζμ ιήκοια πμο έηακε κα βίκεζ ηαηαηυηηζκμξ. Ομ πανηί ιε ημ ιή-

κοια ημ έηαρε ηαζ ζηυνπζζε ηαζ ηδ ζηάπηδ αηυιδ. Θεςνείηαζ υηζ ημ έββναθμ πε-

νζείπε ηδκ είδδζδ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ Γενιακχκ αζπιαθχηςκ, αθμφ αιέζςξ ιε-

ηά άνπζζακ κα ιαγεφμοκ ημοξ άκηνεξ ζηδκ εηηθδζία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Οεθζηά, αθμφ έηθεζζακ υθμοξ ημοξ άκδνεξ (δθζηίαξ απυ δεηαεπηά εηχκ ηαζ 

άκς) ζηδκ εηηθδζία ημο πςνζμφ, ημοξ εηηέθεζακ αβάγμκηαξ ημοξ απυ ηεζ θίβμοξ – 

θίβμοξ. Ώηυια ηαζ υζμοξ πνμζπάεδζακ κα ηνοθημφκ ιέζα ζημ ζενυ, ημοξ ακαηά-

θορακ ηαζ ημοξ ζηυηςζακ (ζχεδηακ ιυκμ ηνεζξ). Βηηέθεζακ ηαζ δφμ ζπεδυκ ηα-

ηάημζημοξ βένμοξ, μζ μπμίμζ δεκ είπακ ιπμνέζεζ κα πενπαηήζμοκ βζα κα πάκε ζηδκ 

ζοβηέκηνςζδ. Οέθμξ, αθμφ έηθερακ ηνυθζια, νμφπα ηαζ γχα, έααθακ θςηζά ζηδκ 

εηηθδζία ηαζ ζηα ζπίηζα2.  

 Ξηδ ζοκέπεζα πήβακ ζημ ζζημνζηυ ιμκαζηήνζ ημο Θ. Ξπδθαίμο, υπμο μζ ιμ-

καπμί ημοξ θζθμλέκδζακ οπμδεζβιαηζηά. Βηείκμζ, υιςξ, ημοξ ηαηδβυνδζακ υηζ ο-

πμεάθπμοκ ημοξ ακηάνηεξ ηαζ ημοξ ΐνεηακμφξ. Έηζζ , εηηέθεζακ υθμοξ ημοξ ιμκα-

πμφξ ηαζ ημοξ θζθμλεκμφιεκμοξ άκηνεξ (αηυια ηζ έκα βένμ ηαηάημζημ 88 πνμκχκ , 

ημ ροπμπαίδζ ημο 14 πνμκχκ ηαζ ημ ζηφθμ  ημο ιμκαζηδνζμφ), αθμφ ημοξ πονμαυ-

θδζακ ηαζ ημοξ βηνέιζζακ απυ έκα απυημιμ ανάπμ. Ζαη΄άθθδ ιανηονία, ηα εφια-

ηα νίπηδηακ γςκηακά απυ ημκ βηνειυ, φρμοξ 100 ιέηνςκ. Ομ ίδζμ ανάδο, ζοκάκ-

                                           
1 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 213-218.  
2 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 221-229 – Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 369-375 - Ξη. Ώπμζημθμπμφθμο, πεν. «Β-

πζημζκςκείκ», Αεηέιανζμξ 2004, ζ. 68. 
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ηδζακ έκα δζάημ ιε έλζ άκηνεξ πμο βφνζγακ ζημ ιμκαζηήνζ ιε επηά ιμοθάνζα θμν-

ηςιέκα θάδζ. Ομοξ ζηυηςζακ ηζ αοημφξ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ ημοξ ακάβηαζακ κα 

ζηάρμοκ ημ θάηημ ημοξ ηαζ πήνακ ηα ιμοθάνζα ιε ημ θμνηίμ ημοξ 1.  

 Οδ κφπηα πήβακ ζηδκ βεζημκζηή Γαπθςνμφ, πήνακ ιε ηδ αία ημοξ άκηνεξ 

απυ ηα ζπίηζα ημοξ ηαζ, αθμφ λεπχνζζακ αοημφξ πμο ενβάγμκηακ ζημκ ζζδδνμδνμ-

ιζηυ ζηαειυ ημο πςνζμφ βζαηί ημοξ πνεζάγμκηακ βζα ηδκ θεζημονβία ηδξ βναιιήξ, 

ημοξ οπυθμζπμοξ ημοξ εηηέθεζακ ηαζ ένζλακ ηα πηχιαηα ζημκ βηνειυ.  Οέζζενζξ 

ζχεδηακ ηδκ ηεθεοηαία ζηζβιή, ηαεχξ δεκ ημοξ πηφπδζακ μζ πνχηεξ ζθαίνεξ ηαζ 

έπεζακ ζημ πμηάιζ ημο ΐμονασημφ, υπμο ηνφθηδηακ.  Λζ Γενιακμί, αθμφ ακάβηα-

ζακ ημοξ ζζδδνμδνμιζημφξ κα θςκάλμοκ «Ράσθ Ρίηθεν» ηαζ ένζλακ πνμηδνφλεζξ 

πμο έβναθακ «Αχζηε ηζξ εοπανζζηίεξ ζαξ ζημκ ΒΗΏΞ»,  έααθακ, ηαηά ηδ ζοκήεεζά 

ημοξ, θςηζά ζημ πςνζυ ηαζ έθοβακ2.  

 Οα επυιεκα πςνζά ήηακ ημ Ξμφαανδμ ηαζ ημ ΐναπκί, πμο ήηακ αηαημίηδηα 

επεζδή μζ ηάημζημζ λεπεζιχκζαγακ ζηδκ παναθία. Σζηυζμ , ζηυηςζακ υπμζμοξ ανή-

ηακ εηεί ηαζ ζηδκ βφνς πενζμπή ηαζ ηα έηαρακ. Ξηδκ ίδζα επζπείνδζδ ηάδηακ ηα 

πςνζά Μθακδηένμ, ΐάθημξ, Ζθαπαηζμφκα, Φηένδ, Ώοθέξ, ΐάθζηζα, Ηαπακαβμί, Ώβ. 

Ζονζαηή, Αεναέκζ, Θμνυπμαα, Μονβάηζ, Θεθίζζζα, Θάγζ, Θαγέσηα3.  

 Άθθδ βενιακζηή θάθαββα πμο ενπυηακ απυ ηδκ Μάηνα ηαηέθααε ημ Ξηεπαζ-

ηυ. Λζ ηάημζημζ πίζηερακ πςξ,  αθμφ δεκ είπακ ακαιζπηεί ζηδκ Ώκηίζηαζδ, δεκ ηζκ-

δφκεοακ ηαζ πανέιεζκακ. Λζ Γενιακμί ζοβηέκηνςζακ υθμοξ ημοξ άκηνεξ  ζηδκ ημ-

πμεεζία Ώκειυιοθμξ έλς απυ ημ πςνζυ ηαζ ημοξ ηναημφζακ εηεί επί δφμ πενίπμο 

χνεξ, ζημπεφμκηάξ ημοξ ιε ηνία πμθοαυθα. Ώθμφ γήηδζακ επίιμκα κα ιάεμοκ ηα 

μκυιαηα ηςκ ακηανηχκ ημο πςνζμφ (ακ ηαζ ήλενακ ανηεηά απυ αοηά), έααθακ 

θςηζά ζηα ζπίηζα ηςκ ακηανηχκ. Οεθζηά, ακαημίκςζακ ζημοξ ζοβηεκηνςιέκμοξ 

υηζ ιπμνμφζακ κα πάκε ζηα ζπίηζα ημοξ αθθά έπνεπε κα παναιείκμοκ ιέζα ζημ 

πςνζυ, βζαηί υπμζμξ ανζζηυηακ ζημοξ αβνμφξ ηαζ ηα αμοκά εα εεςνμφκηακ ακηάν-

ηδξ ηαζ εα εηηεθμφκηακ. Θεηά έθοβακ βζα ηα Ζαθάανοηα  αθήκμκηαξ ιυκμ δέηα 

ζηναηζχηεξ, δ πανμοζία ηςκ μπμίςκ δεκ ειπυδζζε ημοξ άκδνεξ ημο πςνζμφ κα 

ανμοκ εοηαζνία κα θφβμοκ, πανά ηζξ αοζηδνέξ πνμεζδμπμζήζεζξ . Ξφιθςκα ιε ηα-

ηάεεζδ ηαημίημο ημο πςνζμφ ζε βενιακζηυ δζηαζηήνζμ ιεηαπμθειζηά, μζ Γενιακμί 

ιάγερακ 15 πςνζημφξ απ΄ηα πςνάθζα ηαζ ημοξ πήνακ ιαγί ημοξ ζηα Ζαθάανοηα. Λ 

ημζκμηάνπδξ Ξη. Ρνυκδξ πήβε ζηα Ζαθάανοηα ηαζ γήηδζε κα ημοξ απεθεοεενχζμ-

οκ, αθθά εηείκμζ ηνάηδζακ ηζ αοηυκ ηαζ ημοξ εηηέθεζακ υθμοξ ιαγί ιε ημοξ ηαημί-

                                           
1 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 235-40 - Ρ. Θάβεν, (2003), ζ.383-5. 
2 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 243-246 - Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 381-2. 
3 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 249-50, 266 - Α. Ζαθδίνδξ, (1999), ζ. 73. 
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ημοξ ηςκ Ζαθαανφηςκ1.  

 Ομοξ άκηνεξ πμο ζοβηέκηνςζακ ζημ Ξηεπαζηυ, θαίκεηαζ υηζ δεκ ημοξ εηηέ-

θεζακ βζα κα ιδκ πνμηαθέζμοκ ηζξ οπμρίεξ ηςκ Ζαθαανοηζκχκ  (ηα Ζαθάανοηα α-

πέπμοκ ιυκμ 3 πζθζυιεηνα απυ ημ Ξηεπαζηυ) ηαζ θφβμοκ. Ομ ίδζμ, ελάθθμο, έηακακ 

ηαζ ζηα Θαγέσηα. Οδκ επυιεκδ ιένα μζ Γενιακμί λακαπέναζακ απυ ημ Ξηεπαζηυ, 

αθθά, ηαεχξ μζ ηάημζημζ είπακ θφβεζ, ανήηακ εηεί ιυκμ έλζ άκηνεξ. Έηζζ, ανηέζηδ-

ηακ κα πονπμθήζμοκ δχδεηα ζπίηζα ηαζ κα πάνμοκ δφμ θμνηδβά ιε θεδθαηδιέκα 

αβαεά. Γζα ηεθεοηαία θμνά ζηα πθαίζζα ηδξ επζπείνδζδξ, μζ Γενιακμί πέναζακ απυ 

ημ Ξηεπαζηυ ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ Ζαθαανφηςκ. Ομ πςνζυ ήηακ άδεζμ. ΐνή-

ηακ ιυκμ ηέζζενζξ βένμοξ ηαζ έκα κευηενμ, πμο δεκ ημκ εηηέθεζακ βζαηί ήηακ Ομ-

φνημξ οπήημμξ. Σζηυζμ, θεδθάηδζακ ηα ζπίηζα, ηαηαζηνέθμκηαξ υ,ηζ οπήνπε βφ-

νς, ηαζ αίαζακ βνζέξ βοκαίηεξ πμο δεκ είπακ θφβεζ.  Θεηέθενακ υ,ηζ ιπμνμφζε κα 

ιεηαθενεεί ηαζ ιεηά έααθακ θςηζά ζηα ζπίηζα ηαζ ζηζξ δφμ εηηθδζίεξ 2.  

 Ξημκ βονζζιυ θεδθάηδζακ ηαζ έηαρακ ημ ιμκαζηήνζ ημο Θ. Ξπδθαίμο . Ζα-

ηυπζκ πήβακ ζηδκ Ώβ. Ηαφνα. ΐνήηακ ηέζζενζξ ηαθυβενμοξ ιυκμ (μ έκαξ πανάθο-

ημξ) ηαζ έκα θασηυ. Λζ άθθμζ είπακ θφβεζ, ιακηεφμκηαξ ηζ ημοξ πενίιεκε. Λζ Γενια-

κμί, αθμφ ημοξ ααζάκζζακ (αηυια ηαζ ημκ πανάθοημ) βζα κα απμηαθφρμοκ ηα 

ηνδζθφβεηα ηςκ ακηανηχκ, ημοξ ζηυηςζακ πηοπχκηαξ ημοξ ιε ηα υπθα ηαζ έηα-

ρακ ημ ιμκαζηήνζ. Ώπυ ηδ θςηζά ηαηαζηνάθδηε ηαζ δ πμθφηζιδ αζαθζμεήηδ ημο 

ιμκαζηδνζμφ ιε 400 ηυιμοξ αζαθία ηαζ 100 ηυιμοξ πεζνυβναθα απυ ημκ 16 μ αζχ-

κα3. 

 Λζ Γενιακμί λακαπέναζακ απυ ηδκ πενζμπή ηςκ Ζαθαανφηςκ ηαηά ηζξ εηηα-

εανζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ ημο Ώπνζθίμο ημο ΄44. Ζαζ πάθζ ηα πςνζά οπέθενακ απυ 

θεδθαζίεξ, πονπμθήζεζξ ηαζ εηηεθέζεζξ ηςκ θίβςκ ηαημίηςκ πμο ανέεδηακ ιπνμζ-

ηά ημοξ. Ξημ Μθακδηένμ αθμνιή βζα ηζξ εκένβεζεξ ηςκ ακηζπμίκςκ ζηάεδηε ιζα 

αζήιακηδ ζοιπθμηή ιε ημοξ ακηάνηεξ4. Μμθθά αηυια πςνζά ηδξ πενζμπήξ (ΐθυβμ-

αα, Ξπμδζάκα, Θζπαθέσηα, Ζαθέκηγζ, Ηαβμαμφκζ, Ξηνέγμαα, Θαγέ σηα η.α.) πονπμθή-

εδηακ ζηδκ  επζδνμιή αοηή5. Ομκ Εμφθζμ ημο ΄44 θεδθάηδζακ ηαζ πάθζ ηδκ ιμκή 

Θ. Ξπδθαίμο, παίνκμκηαξ αηυια ηαζ ζενά άιθζα. Ηέβεηαζ υηζ πνμζπάεδζακ κα ηθέ-

ρμοκ ηδκ ζενή εζηυκα ηδξ Μακαβίαξ αθθά δεκ ηδκ ανήηακ6. 

 Θεηά ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ Ζαθαανφηςκ μζ Γενιακμί ηαηεοεφκεδηακ πνμξ 

ημ Ώίβζμ, ηαίβμκηαξ πςνζά ζημ πέναζιά ημοξ. Μέναζακ απυ ημ Ηαιπίνζ, υπμο έηα-

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 393-5, 399 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 272-282 - ZSL, AR.1293/68 – Barch 

B162/5794 
2 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 275-8, 392-6 - Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 399, 429. 
3 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 396-9 - Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 427-8. 
4 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 547-8 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ.266. 
5 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 349. 
6 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 576 - ZSL, AR.1293/68 – Barch B162/5794. 
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ρακ ημ ζπμθείμ ηαζ ζπίηζα ημο πςνζμφ, εκχ απαβπυκζζακ πμθθμφξ ζημοξ ηδθεθς-

κζημφξ ζηφθμοξ ημο δνυιμο. Ξηα Θεθίζζζα, πμο είπακ ζοκδνάιεζ  ζοζηδιαηζηά 

ηδκ Ώκηίζηαζδ, μζ ηάημζημζ εζδμπμζήεδηακ έβηαζνα ηαζ ηα εβηαηέθεζρακ. Λζ Γενια-

κμί ανήηακ ιυκμ βένμοξ ζημ πςνζυ ηαζ ημ έηαρακ1.  

 Ππήνπακ δζαδυζεζξ υηζ ηαζ ημ Ώίβζμ εα πάεαζκε υ,ηζ ηαζ ηα Ζαθάανοηα. Έηζζ, 

επζηνμπή απμηεθμφιεκδ απυ ημκ επίζημπμ Ώζβίμο ηαζ 15 πμθίηεξ δζαιανηονήεδηε 

ζημκ Γενιακυ δζμζηδηή ζηδκ Μάηνα ηαζ, ιεηά απυ ζφζηαζδ ημο ηεθεοηαίμο, ζημκ 

θνμφνανπμ Ώζβίμο. Βηείκμξ ημοξ άθδζε δζμνία 24 ςνχκ βζα κα απμηαθφρμοκ ημοξ 

ακηάνηεξ ηδξ πυθδξ, χζηε κα ιδκ οπάνλμοκ ακηίπμζκα. Δ απεζθή αοηή ακαββέθεδ-

ηε ζημκ πθδεοζιυ ιε ηδκ ζφζηαζδ κα θφβμοκ υζμζ ακήηακ ζηδκ έκμπθδ ακηίζηα-

ζδ. Ώηυια ηαζ μ πνςεοπμονβυξ Ε. Νάθθδξ, ζε επζζημθή ημο πνμξ ημκ Ξπάσκηεθ, 

ελέθναζε ηδκ ακδζοπία ημο βζα ηζξ θήιεξ πενί ηδξ ηφπδξ ημο Ώζβίμο ηαζ εηείκμξ 

ημκ δζααεααίςζε υηζ δεκ εηίεεημ εέια βζα ηδκ πυθδ. Οεθζηά, ημ Ώίβζμ δζέθοβε ημκ 

ηίκδοκμ ηαζ ηαιία εκένβεζα δεκ έβζκε ηυηε εκακηίμκ ημο2. Λ Ώζβζχηδξ Ρ. Νμφπαξ 

ιαξ θέεζ ζπεηζηά: «Ομ πχξ απεθεφπεδ ημ ηάρζιμ ημο Ώζβίμο είκαζ αηυια ζογδηή-

ζζιμ. Οζξ δφμ ακηανημπυθεζξ, ιία ηα Ζαθάανοηα, βζαηί ήηακε ηυιαμξ ζηναηζςηζηυξ 

ηζ απ΄ηδκ άθθδ ημ Ώίβζμ, βζαηί ήηακ ηυιαμξ ζηναηζςηζηυξ βζα ηδ δζαπεναίςζδ ζηδ 

Νμφιεθδ».  

   

Δ ακαημίκςζδ ημο ιδηνμπμθίηδ Ώζβίμο  βζα ηδκ απμηνμπή ακηζπμίκςκ ζηδκ πυθδ. Βθ. «Έ-

νεοκα», 26-12-1943. Ομ ίδζμ έββναθμ δζααάζηδηε ζημοξ καμφξ ημο Ώζβίμο 

                                           
1 Ζ. Μνζυαμθμξ, (1988), ζ. 123-6, 129 - Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ.350. 
2 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 470-2 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 432 - Α. Ζαθδί-

νδξ, (1999), ζ. 80-1   
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Γ. ΌΚΖΟΝΗ 

 Μαναπθήζζμ ιέηνμ ιε ηα ακηίπμζκα ήηακ μζ ζοθθήρεζξ αεχςκ πμθζηχκ ςξ 

μιήνςκ. Ξηδκ Μεθμπυκκδζμ ημ ιέηνμ εθανιυζηδηε ζε ιεβάθδ έηηαζδ ημκ Ιμέι-

ανζμ ημο ΄43. Ρζθζάδεξ άκενςπμζ ζοθθαιαάκμκηακ ηαζ ηναημφκηακ πςνίξ αζηία. 

Θεηαθένμκηακ ιε ηα πυδζα ζε ιεβάθεξ απμζηάζεζξ, πςνίξ ηνμθή ηαζ ηα απαναίηδ-

ηα νμφπα, ακαβηαγυιεκμζ έηζζ κα ζηαιαηήζμοκ ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ημοξ, εκχ έπα-

κακ ηάεε επαθή ιε ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ.  

Οα ανκδηζηά απμηεθέζιαηα ζημκ πθδεοζιυ δεκ πνμένπμκηακ , υιςξ, ιυκμ 

απυ ηδκ μιδνία ηυζςκ ακενχπςκ αθθά ηαζ απυ ηδκ πνμζπάεεζα ηςκ οπυθμζπςκ 

κα ιδκ έπμοκ ηδκ ίδζα ηφπδ. Ώοηυ ημοξ ακάβηαγε κα θεφβμοκ απυ ηα ζπίηζα ημοξ, 

κα εβηαηαθείπμοκ ηζξ δμοθεζέξ ημοξ ηαζ κα ηαηεοεφκμκηαζ ιαγί ιε ηα παζδζά ημοξ 

πεγμί ζηδκ Ώεήκα. Έηζζ πθήηημκηακ δ μζημκμιζηή γςή ηδξ επανπίαξ, εκχ ηα πνμα-

θήιαηα ζηδκ ιεβαθμφπμθδ πμθθαπθαζζάγμκηακ1.  

 Μένα απυ ηα ιαγζηά ακηίπμζκα ηαηά μθυηθδνςκ πςνζχκ ή πενζμπχκ, ζοπκέξ 

ήηακ ηαζ μζ ζοθθήρεζξ πμθζηχκ ζε ιπθυημ. Ξηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ ζοκήεςξ ζοι-

ιεηείπακ ηαζ ηα ηάβιαηα αζθαθείαξ. Λζ υιδνμζ ακαηνίκμκηακ απυ ακενχπμοξ ηςκ 

ηαβιάηςκ ηαζ, ακ εηείκμζ έηνζκακ υηζ ήηακ φπμπημζ, εηηεθμφκηακ. Λζ υιδνμζ πμο 

ζοθθαιαάκμκηακ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ ιεηαθένμκηακ ζηα ζηναηυπεδα ηδξ Ζμνίκεμο 

ηαζ ηδξ Ονζπυθεςξ ηαζ δ ηφπδ ημοξ ζοπκά ελανηζυηακ απυ ημκ Έθθδκα ηαηαδυηδ–

ζοκενβάηδ ηςκ Γενιακχκ2. Ώνηεημί απυ ημοξ ζοθθδθεέκηεξ εηηεθμφκηακ ςξ ακηί-

πμζκα ζε ηάπμζα ακηανηζηή επίεεζδ, υπςξ έβζκε ιε ηδκ επίεεζδ ηαηά αιαλμζημζπί-

αξ ζημκ αευπονβμ βζα ηδκ μπμία εηηεθέζηδηακ 50 άημια3.  

 Εδζαίηενδξ ζδιαζίαξ βζα ημοξ Γενιακμφξ ήηακ δ δζαζθάθζζδ ηδξ επζημζκςκ ί-

αξ ηαζ ηςκ ιεηαθμνχκ ιέζς ημο ζζδδνμδνυιμο. Λ ζηναηδβυξ Ηεν είπε δζαηάλεζ  

βζα ηάεε δμθζμθεμνά ηαηά ηςκ ζζδδνμδνμιζηχκ βναιιχκ, εηηυξ απυ ηδκ εηηέθε-

ζδ ηςκ οπεφεοκςκ βζα ηδ θφθαλή ημοξ,  κα πονπμθμφκηαζ πςνζά ηαζ κα ζοθθαιαά-

κμκηαζ υιδνμζ, αηυιδ ηαζ ιδ αοηυπεμκεξ ηάημζημζ. Γζα ηδκ δζαθφθαλδ ημο ζζδδ-

νμδνμιζημφ δζηηφμο, μζ Γενιακμί ημπμεεημφζακ 20-30 ηναημφιεκμοξ ιπνμζηά 

απυ ηδκ αηιμιδπακή, ζε εζδζηυ ακμζηηυ ααβυκζ-ηθμφαα παβζδεοιέκμ ιε εηνδηηζηέξ 

φθεξ, ςξ απμηνεπηζηυ ιέζμ ζε εκδεπυιεκδ απυπεζνα ακηανηχκ ηαηά ημο ηνέκμο4.  

 Ξηδκ Μάηνα ηα ζηαθζηά απμζπάζιαηα εθανιμβήξ ακηζπμίκςκ ηνμθμδμημφκ-

ηακ απυ ημοξ ηναημφιεκμοξ ζηζξ θοθαηέξ Θανβανίηδ ηαζ Ηοιπενμπμφθμο5. Οδκ ί-

                                           
1 ΕΏΘΘπ., ανπείμ Ι. Αέα, Φ. 262/5, εββν. 113. 
2 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 507. 
3 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 154-5. 
4 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 102 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 518. 
5 Α. Ηάβανδξ, (1946), ζ. 70 
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δζα ηαηηζηή αημθμοεμφζακ ηαζ μζ Γενιακμί. Γζα ημκ θυκμ ηνζχκ Γενιακχκ ζηναηζ-

ςηχκ εηηεθέζηδηακ ζηζξ 17-2-44 εζημζζμηηχ ηναημφιεκμζ ζηζξ θοθαηέξ ηςκ Ξηνα-

ηχκςκ, εκχ ζηζξ 9-5-44 άθθμζ δέηα απαβπμκίζηδηακ ζηδκ πθαηεία ηςκ δθχκ Ώ-

θςκζχκ ςξ ακηίπμζκα βζα ημ θυκμ δφμ Γενιακχκ ηαζ δφμ ηαβιαηαζθαθ ζηχκ1.  

Αεκ είκαζ θίβεξ μζ θμνέξ πμο μζ Γενιακμί ιε αζήιακηεξ αθμνιέξ έηακακ 

ιπθυηα ζε ζοκμζηίεξ ηδξ Μάηναξ, ζοθθαιαάκμκηαξ πμθίηεξ ηαζ μδδβχκηαξ ημοξ 

ζηδ θοθαηή ή ημ εηηεθεζηζηυ απυζπαζια, ςξ ακηίπμζκα βζα ηάπμζα επενζηή εκέν-

βεζα εκακηίμκ ημοξ. Οέημζεξ επζδνμιέξ βίκμκηακ ζοκήεςξ ζηδκ ζοκμζηία ηςκ 

πνμζθοβζηχκ, πμο εεςνμφκηακ άκηνμ ημιιμοκζζηχκ. Γφνς ζημοξ 350-400 ακ-

ηάνηεξ πνμένπμκηακ απυ εηεί. Ξοθθήρεζξ βίκμκηακ ηαζ επί Εηαθχκ αθθά, ιεηά ηδκ 

ζοκεδημθυβδζδ ηδξ Εηαθίαξ, δ ζοκμζηία απμηεθμφζε ηαεδιενζκυ ζηυπμ.  

Ξηζξ 27 Ληηςανίμο ημο ΄43, μζ Γενιακμί, φζηενα απυ πθδνμθμνίεξ υηζ ο-

πήνπακ ζηα πνμζθοβζηά ηνοιιέκα υπθα ηαζ πμθειμθυδζα, ζοκέθααακ βφνς ζημοξ 

2.500 άκηνεξ ημο ζοκμζηζζιμφ ηαζ, αθμφ ημοξ ααζάκζζακ, άθθμοξ απεθεοεένςζακ 

ηαζ βφνς ζημοξ δζαηυζζμοξ ημοξ μδήβδζακ ζηδ θοθαηή. Ώκάιεζά ημοξ ζοβηαηα-

θέβμκηακ ηαζ ιενζημί Εηαθμί πμο ηνφαμκηακ ζε θζθυλεκα ζπίηζα ηαημίηςκ2. «Ομ 

πνςί, υπςξ ζδηςεήηαιε ζε ηάεε βςκζά ήηακ έκα πμθοαυθμ· μζ Γενιακμί. Ομοξ 

πδβαίκακε ζηα ζπμθεία ηα πνμζθοβζηά ηαζ ιεηά δζαθέλακε ηα παθζηάνζα ηα κέα ηαζ 

ηα πήβακ ζημο Ηοιπενυπμοθμο ηζ ακήιενα ηδξ Ώβίαξ ΐαναάναξ ημοξ εηηεθέζακε», 

εοιάηαζ ηάημζημξ ηδξ πενζμπήξ . Ξηζξ 23-3-44 ζοκέθααακ πάθζ ημοξ άκηνεξ ηδξ ζο-

κμζηίαξ ηαζ θήζηερακ ηα ζπίηζα. Ομ ίδζμ επακαθήθεδηε ηνεζξ ιήκεξ ανβυηενα. Ξε 

κέα επζδνμιή ημοξ ζηζξ 13-9-44 ιάγερακ υθμοξ ημοξ άκηνεξ άκς ηςκ 14 ηαζ ημοξ 

έηθεζζακ ζημ Ώνζάηεζμ, εβηαηέζηδζακ ζημ ζοκμζηζζιυ θοθάηζα ηαζ έδζςλακ υθεξ 

ηζξ μζημβέκεζεξ απυ ηα ζπίηζα. Λζ ηάημζημζ επέζηνερακ ιεηά απυ 16 ιένεξ, υηακ μζ 

ακηάνηεξ απεθεοεένςζακ ηδκ πενζμπή. Ξημ δζάζηδια αοηυ γμφζακ ηάης απυ άεθζ-

εξ ζοκεήηεξ ζε απμεήηεξ, οπυζηεβα, πςνίξ θαβδηυ. Ώθθά ηαζ υηακ βφνζζακ ζηα 

ζπίηζα ημοξ, ηα ανήηακ θεδθαηδιέκα3.  

                                           
1 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 164, 166. 
2 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ. 219-20 - ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 119. - Ξοβηεηνζιέκα 
εηηεθέζηδηακ 63 απυ ημοξ ζοθθδθεέκηεξ, ιε ζεζνά ακά δέηα. ηακ εηηεθμφκηακ δ πνχηδ δεηάδα, μζ 

επυιεκμζ οπμπνεχκμκηακ κα εάαμοκ ζε έκα ιεβάθμ θάηημ ημοξ πνμδβμφιεκμοξ ηαζ ημ ίδζμ βζκυηακ ιε 

ηδκ επυιεκδ δεηάδα, χζπμο ημοξ ηεθεοηαίμοξ ημοξ έεαρακ μζ εηηεθεζηέξ ημοξ. Η. Θανζκέθθδξ, 
(1993), ζ. 75-76. 
3 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ. 219-220. 
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Ομ ικδιείμ ηςκ εηηεθεζεέκηςκ ζηζξ 4-12-43 ζηα Μνμζθοβζηά  

 Ομ εέια ηδξ ζφθθδρδξ ηαζ εηηέθεζδξ μιήνςκ απαζπυθδζε ηζξ ακαην ίζεζξ 

πμο δζελήπεδζακ ιεηαπμθειζηά. Λ δζμζηδηήξ ηςκ Βξ-Βξ Ξίιακα ακέθενε υηζ υθμζ 

ήηακ ηαηά ηςκ εηηεθέζεςκ μιήνςκ ηαζ πναβιαημπμζμφκηακ ιυκμ υηακ οπήνπε 

θυαμξ επζπθήλεςκ απυ ακςηένμοξ. Ζαηά ημκ αλζςιαηζηυ ηδξ 117δξ ιενανπίαξ 

Θπανη ςξ υιδνμζ ζοθθαιαάκμκηακ απμδεδεζβιέκμζ ημιιμοκζζηέξ , ηάηζ πμο δεκ 

ίζποε. Γζα ημ ίδζμ εέια, ημ αιενζηακζηυ δζηαζηήνζμ εεχνδζε ηζξ εκένβεζεξ αοηέξ 

εβηθδιαηζηέξ ιε ημ ζηεπηζηυ υηζ μζ οπεφεοκμζ δεκ πνδζζιμπμζμφζακ άθθα ιέζα, 

πένα απυ αοηυ, ςξ ειπυδζμ ηςκ ακηανηζηχκ επζεέζεςκ. Βλάθθμο , υζμζ εηηεθμφκ-

ηακ επζθέβμκηακ αοεαίνεηα απυ ζηναηυπεδα μιήνςκ  ιαηνζά απυ ημ ζδιείμ επίεε-

ζδξ ηαζ μ ανζειυξ ημοξ επαθίεημ ζηδ ζηζβιζαία δζάεεζδ ημο ανιυδζμο δζμζηδηή1. 

 

   

Ζαηαθήβμοιε, θμζπυκ, υηζ ηα ακηίπμζκα ηαηά ημο άιαπμο πθδεοζιμφ ααζ ί-

γμκηακ ζηδκ θμβζηή ηδξ ζοκοπεοεοκυηδηαξ ηαζ θεζημονβμφζακ ςξ ιέζμ εηθμαζζ-

ιμφ βζα ηδκ απμηνμπή άιεζδξ ή έιιεζδξ ζοκενβαζίαξ ημο ιε ημοξ ακηάνηεξ. Ξοπ-

κά, αέααζα, δ ζοκοπεοεοκυηδηα ήηακ εκηεθχξ  αοεαίνεηδ ηαζ ηα ακηίπμζκα έιμζα-

γακ πενζζζυηενμ ιε πνάλεζξ εηδίηδζδξ βζα ηδκ ήηηα ηςκ ηαημπζηχκ δοκάιεςκ, 

εκχ ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ πανμοζζάγμκηαζ ςξ πενζζζυηενμ «δίηαζα», υηακ δ ηζις-

νία επζηεκηνχκμκηακ ζε ζοβηεηνζιέκμ ηφηθμ αηυιςκ πμο εεςνμφκηακ ζοκοπεφ-

εοκμζ βζα ηδ δνάζδ ηςκ μιμσδεαηχκ ημοξ ή αημθμοεμφζε ημοξ ηακυκεξ ηδξ δεμκ-

ημθμβίαξ ημο πμθέιμο. 

Δ αδζάηνζηδ επζαμθή ακηζπμίκςκ, πμο πενζθάιαακε ιαγζηέξ εηηεθέζεζξ πμθζ-

ηχκ, θεδθαζίεξ ή πονπμθήζεζξ πςνζχκ, δεκ οπδνέηδζε ηεθζηά ημκ επζδζςηυιεκμ 

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 508, 655-6. 
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ζημπυ, υπςξ παναδέπμκηαζ Έθθδκεξ ηαζ Γενιακμί αλζςιαημφπμζ. Ώνηεηέξ θμνέξ , 

ιάθζζηα, θεζημφνβδζε ακηίζηνμθα, πνμηαθχκηαξ ιαγζηή έλμδμ ημο αλζυιαπμο 

πθδεοζιμφ ζημ αμοκυ. Ώοηυ, αέααζα, δεκ ζδιαίκεζ υηζ ηα ακηίπμζκα δεκ πνμηαθμ-

φζακ θυαμ ζημκ απθυ πμθίηδ, ηάηζ πμο επζγδημφζακ ειθακχξ μζ ηαηαηηδηέξ ιε ημ 

κα πνμαάθθμοκ ηα απμηεθέζιαηά ημοξ. Λ ακηίεεημξ ζζπονζζιυξ είκαζ ααάζζιμξ ηαζ 

οπεναμθζηυξ, υπςξ επζαεααζχκεζ ηαζ δ πθεζμκυηδηα ηςκ πνμθμνζηχκ ιανηονζχκ 

πμο ζοβηεκηνχζαιε. Λ απθυξ πμθίηδξ  «ημοιπςκυηακ» ηαζ «ημίηαβε κα θμοθάλεζ 

ηάπμο, κα πενάζεζ δ ηαηάζηαζδ». Ίζςξ, αέααζα, ζημ επυιεκμ ηάθεζια ηςκ ακ-

ηανηχκ κα ηάδζκε υθα ηαζ αοηυ δζηαζμθμβεί ηδκ αιείςηδ ακηίζηαζδ, πανά ηα ζο-

κεπή πηοπήιαηα ηςκ ακηζπμίκςκ. Γζ αοηυ, υπςξ θέκε μζ ηάημζημζ ημο Ηεμκηίμο, 

«επακάζηαζδ ήηακε, ζηακμπμζδιέκμζ ιείκαιε ηαζ ιεηά, αξ ηάρακ ημ πςνζυ». Ομ ί-

δζμ απμδεζηκφεηαζ ηζ απ΄ηδ ζηάζδ ηςκ Ζαθαανοηζκχκ, υηακ, ιεηά ηδκ ζηαθζηή 

ζοκεδημθυβδζδ, μζ Γενιακμί απείθδζακ ιε πονπυθδζδ ηδκ πυθδ ημοξ ζε εκδεπυ-

ιεκδ πανμπή αζφθμο ζημοξ ακηάνηεξ. Ώκ ηαζ ηνμιμηναηήεδηακ απ΄ηζξ απε ζθέξ, 

αοηυ δεκ ημοξ ειπυδζζε, υηακ ιπήηακ μζ ακηάνηεξ ςξ απεθεοεενςηέξ, κα ηα λε-

πάζμοκ υθα ηαζ κα ημοξ οπμδεπημφκ ιε πακδβονζζιμφξ 1. Βλάθθμο, είκαζ θακενυ 

υηζ δ ακηίδναζδ ηςκ πμθζηχκ ζηα ακηίπμζκα ζπεηίγμκηακ ιε ηδκ πμθζηζηή ημοξ ημ-

πμεέηδζδ ηαζ ηδκ άπμρδ πμο είπακ βζα ημ ΒΏΘ.  

Ππάνπμοκ δζαθμνμπμζήζεζξ ηαζ ζηδ εέζδ πμο έπαζνκακ έκακηζ ηςκ ακηζπμί-

κςκ μζ ηαηαηηδηέξ. Λζ Εηαθμί ζοιιεηείπακ ζε ακηίπμζκα (εηηεθέζεζξ, πονπμθήζεζξ) 

αθθά ηζ εδχ δεζπυγεζ μ επζεζηέζηενμξ ηαζ πζμ ακενχπζκμξ ηνυπμξ εθανιμβήξ ημοξ, 

υπμο μζ δζαηαβέξ παναηάιπημκηακ ή εηηεθμφκηαζ πθδιιεθχξ. Αζαθμνά οπήνπε ηαζ 

ςξ πνμξ ηδ ιμνθή ηαζ ηδκ έηηαζδ ηςκ ακηζπμίκςκ ζε πενζμπέξ πμο ήηακ δεδμιέκδ 

δ ζπέζδ ηςκ ηαημίηςκ ημοξ ιε ημοξ ακηάνηεξ.  

Δ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ακηζπμίκςκ απυ ημοξ ακηάνηεξ ζοκήεςξ πενζμνζγυηακ 

ζηδκ πνμεζδμπμίδζδ ημο πθδεοζιμφ βζα ημκ επενπυιεκμ ηίκδοκμ, χζηε κα θφβεζ  

απυ ηδκ επζηίκδοκδ πενζμπή. Δ θοβή, ελάθθμο, ήηακ δ ιυκδ δζέλμδμξ ηαζ ηςκ δφμ. 

Θυκμ πμο βζα ημοξ αιάπμοξ ήηακ πμθφ πζμ δφζημθδ ηαζ επχδοκδ. Δ επάκμδυξ ημ-

οξ ζήιαζκε ιζα κέα πενίμδμ ζηδκ ζζημνία ημο πςνζμφ, ηαεχξ υθα έπνεπε κα λακα-

βίκμοκ απυ ηδκ ανπή. Μμθθέξ θμνέξ, ιάθζζηα, ζηζξ δοζημθίεξ αοηέξ έπνεπε κα ακ-

ηαπελέθεμοκ ιυκμ βοκαζηυπαζδα ηαζ βένμζ, ηαεχξ μζ κέμζ άκδνεξ είπακ εηηεθεζηεί 

ή είπακ ηαηαθφβεζ ζημοξ ακηάνηεξ . Λ αβχκαξ ηδξ επζαίςζδξ άκδνςζε βοκαίηεξ ηαζ 

παζδζά ηαζ ηα μδοκδνά αζχιαηα πμο έγδζακ άθδζακ ιυκζια ίπκδ ζηδκ ροπή ημοξ. 

ΐέααζα, υηακ δ θοβή δεκ ήηακ δοκαηή ή δεκ επζθεβυηακ ςξ δ πνμζθμνυηενδ θφ-

ζδ, μζ πμθίηεξ θνυκηζγακ κα ηαηεοκάζμοκ ημκ ακηίπαθμ, οπαημφμκηαξ ζηζξ δζαηα-

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 264. 
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βέξ ημο ή οπμηνζκυιεκμζ θζθζηή ηαζ θζθυλεκδ δζάεεζδ. 

Αζαθμνεηζηή ακηζιεηχπζζδ είπακ ηα ακηίπμζκα ζηα ιεηαπμθειζηά δζηαζηήνζ-

α. Δ βενιακζηή δζηαζμζφκδ απμδείπηδηε επζεζηήξ ζημοξ εφηεξ πνμαάθθμκηαξ δζά-

θμνεξ δζηαζμθμβίεξ, εκχ ηα αιενζηακζηά δζηαζηήνζα ελέηαζακ  ααεφηενα ηζξ επζπ-

ηχζεζξ ηςκ πνάλεχκ ημοξ, ηαηαδζηάγμκηαξ ηδκ επζθμβή ηςκ ακηζπμίκςκ ςξ ιέζμ 

ηνμιμηνάηδζδξ ημο πθδεοζιμφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 510 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΘΑΙΑΒΟΡΑ  

Α. ΡΑ ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΞΟΗΛ ΡΖΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ  

 Ξημ ηεθάθαζμ αοηυ, εα αζπμθδεμφιε ιε ηα βεβμκυηα πμο μδήβδζακ ζηδκ 

ακάθδρδ απυ ημοξ Γενιακμφξ ηδξ εηηαεανζζηζηήξ επζπείνδζδξ ιε ηδκ επςκοιία 

«επζπείνδζδ Ζαθάανοηα», ηα μπμία απυ πμθθμφξ ειθακίγμκηαζ ηαζ ςξ δ ααζζηή α ζ-

ηία βζα ημ μθμηαφηςια ηςκ Ζαθαανφηςκ. Δ κζηδθυνα βζα ημοξ ακηάνηεξ έηααζδ 

ηδξ ιάπδξ ηδξ Ζενπζκήξ ζοκδέεδηε ακαπυζπαζηα ιε ηδκ αζπιαθςζία 81 Γενιακχκ 

ζηναηζςηχκ, δ πανμοζία ηςκ μπμίςκ ιεηαηνάπδηε ζε μθμέκα ηαζ μλφηενμ πνυα-

θδια βζα ημοξ δεζιχηεξ ημοξ αθθά ηαζ βζα ηδκ πενζμπή πμο ημοξ θζθμλεκμφζε. Ομ 

ζίβμονμ ήηακ υηζ μζ Γενιακμί, ανβά ή βνήβμνα, εα έθηακακ ζημοξ αζπιαθχημοξ 

ηαζ ημ ενχηδια πμο πθακζυηακ ήηακ ηζ εα επαημθμοεμφζε.  

 Λ πεζνζζιυξ ημο γδηήιαημξ απυ ημοξ ακηάνηεξ ηνίεδηε εη ηςκ οζηένςκ ιε 

δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, ακάθμβα ιε ηζξ πμθζηζηέξ πεπμζεήζεζξ πμο ακηζπνμζχπεοε δ 

ηάεε πθεονά. Ώθθά, αηυια ηαζ απυ ηδκ πθεονά ηςκ ακηανηχκ, ανηεημί ανέεδηακ 

κα δζηαζμθμβμφκηαζ, κα απμθμβμφκηαζ ή ηαζ κα παναδέπμκηαζ εθθείρεζξ ηαζ θάεδ, 

ιπνμζηά ζημ ιέβεεμξ ηδξ ηαηαζηνμθήξ πμο αημθμφεδζε, ακ υπζ ςξ ζοκέπεζα, ζ ί-

βμονα, υιςξ, ςξ αθμνιή ηδξ εηηέθεζδξ ηςκ αζπιαθχηςκ ηδξ ιάπδξ ηδξ Ζενπζκήξ. 

 

α. Απνζηνιή ιόρνπ Πόκπεξ – Κάρε Θεξπηλήο 

Σξ αίηζμ βζα ηα ακηίπμζκα ζηδκ πενζμπή ηςκ Ζαθαανφηςκ μζ Γενιακμί επζηα-

θέζηδηακ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ αζπιαθχηςκ ηδξ ιάπδξ ηδξ Ζενπζκήξ. Ξηδκ πναβιαηζ-

ηυηδηα, υιςξ, πμθφ κςνίηενα, ήδδ απυ ημ ηαθμηαίνζ ημο ΄43, είπακ απμθαζίζεζ 

ηδκ δζεκένβεζα ιαγί ιε ημοξ ζοιιάπμοξ ημοξ Εηαθμφξ  ιζαξ εηηεηαιέκδξ επζπείνδ-

ζδξ (ιε ηδκ επςκοιία «Ρζμκίζηνα»), πνμηεζιέκμο κα εηηαεανίζμοκ απυ ημοξ ακ-

ηάνηεξ ηδκ ζδιακηζηή βζα ηζξ ζοβημζκςκίεξ πενζμπή ηςκ Ζαθαανφηςκ. Δ επζπείνδ-

ζδ ιαηαζχεδηε, ελαζηίαξ ηδξ επζηείιεκδξ ζηαθζηήξ ζοκεδημθυβδζδξ 1. Θεηά ηδκ 

ζοκεδημθυβδζδ μζ Γενιακμί πήβακ ζηα Ζαθάανοηα βζα κα αθμπθίζμοκ ηδκ εηεί  ζ-

ηαθζηή ιμκάδα ηαζ θεφβμκηαξ ζηζξ 11-9-43 εζδμπμίδζακ ημκ πθδεοζιυ υηζ, ακ δεκ 

ειπμδίζεζ ημοξ ακηάνηεξ κα λακαιπμφκ, εα βονίζμοκ ηαζ εα ηδκ ηαηαζηνέρμοκ. 

Λζ ακηάνηεξ, υιςξ, πανάαθερακ ηζξ παναηθήζεζξ ηςκ πνμηνίηςκ ηαζ ιπήηακ ημ ί-

δζμ ανάδο ζηδκ πυθδ, βεβμκυξ πμο ελυνβζζε ημοξ Γενιακμφξ υηακ ημ έιαεακ2.  

Δ Β.Θ. ιαξ πενζβνάθεζ ηδκ είζμδμ ηςκ ακηανηχκ ηαζ ηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ 

ηαημίηςκ: «Ομ δεφηενμ δεηαπεκεήιενμ (ημο Ξεπηειανίμο) ηαηέαδηακ μζ ακηάν-

ηεξ. ΐβαίκς ζημ ιπαθηυκζ, ―Ξη΄άνιαηα, ζη΄άνιαηα ειπνυξ ζημκ αβχκα‖, μζ ανια-

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 147-8. 
2 Θ. Μαπαααζζθείμο, (1999), ζ. 25-29. 
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ηςζζέξ κα θάιπμοκε, ιπνμζηά μ Ζςζηάηδξ μ Γηίηαξ, ηανζέναξ αλζςιαηζηυξ, ηαζ 

πίζς μ Μνςημιαβζάξ, δεηαηνζάπνμκμ παζδί ιε ηζξ ανιαηςζζέξ. Ια ηαηεααίκμοκ 

απ΄ηα αμοκά ζηναηυξ. Βιείξ ημοξ είδαιε. Ώβηαθζέξ, θζθζά, ηναζζά, θαβδηά ηάης 

απ΄ηα πθαηάκζα, υθδ κφπηα πμνμί. Λζ απεθεοεενςηέξ, η΄αδέθθζα. Γζκυηακε, ημ ηi 

βζκυηακε. Ββχ παζδάηζ, άνπζζα κα θμαάιαζ βζαηί εοιυιμοκα ηζ είπακε πεζ μζ Γεν-

ιακμί, ―είζηε οπεφεοκμζ‖. Ζζ έθεβα, ηχνα εάνεμοκ ηα ζημφηαξ».  

Ηίβμ ανβυηενα, μζ Γενιακμί απμθάζζζακ ιζα κέα ιεβάθδ επζπείνδζδ ζηδκ 

πενζμπή βζα ημοξ ίδζμοξ θυβμοξ  πμο είπε ζπεδζαζηεί ηαζ πνζκ. Ώπυ ηζξ ηαηαζηνμθέξ 

ηςκ δνυιςκ ηαζ ηα μδμθνάβιαηα πμο ζηήεδηακ απυ ημοξ ακηάνηεξ, εκζζπφεδηακ 

μζ οπμρίεξ ημοξ υηζ ημ ηέκηνμ ηδξ Ώκηίζηαζδξ ανζζηυηακ ζηδκ πενζμπή ηςκ Ζα-

θαανφηςκ. Μνζκ υιςξ εηηεθεζηεί δ επζπείνδζδ, εα πνμδβμφκηακ ιζα άθθδ ιζηνυ-

ηενδ, ακαβκςνζζηζηή, ιε ζημπυ κα δζαπζζηςεεί δ ηαηάζηαζδ πμο είπε δζαιμνθς-

εεί υζμκ αθμνά ζημοξ ακηάνηεξ ηαζ ζηδ δνάζδ ημοξ, ηαεχξ ηαζ ζηδ ζηάζδ πμο 

ηναημφζε μ πθδεοζιυξ ζε υθα αοηά1.  

Ξηζξ 14 Ληηςανίμο ακαηέεδηε ζημκ ιυθζξ αθζπεέκηα ζηδκ Βθθάδα θμπαβυ 

Ξυιπεν, απυ ημκ ιδ θζθζηά δζαηείιεκμ πνμξ αοηυκ ακχηενυ ημο  Βιπενζιπένβηεν, 

δ ακαβκςνζζηζηή επζπείνδζδ. Μένα απυ ημ βεκζηυηενμ ζηυπμ ηδξ, οπήνπακ ηζ άθ-

θμζ πζμ ζοβηεηνζιέκμζ. Ζαεχξ μ δνυιμξ ιέζς Ζαθαανφηςκ έκςκε ηαηεοεείακ ηδκ 

Ζαθαιάηα ιε Ώίβζμ ηαζ Μάηνα, μ Ξυιπεν έπνεπε κα ενεοκήζεζ ηαηά πυζμ μζ ιμκά-

δεξ εα ιπμνμφζακ κα ημκ πνδζζιμπμζμφκ αηίκδοκα ακηί κα παναηάιπημοκ ιέζς 

Άνβμοξ ηαζ Ζμνίκεμο. Θα έθεβπε αηυιδ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο δνυιμο, ηζξ αζοιθς-

κίεξ ακάιεζα ζημ δνυιμ ηαζ ημ πάνηδ,  ημκ πνυκμ πμνείαξ. Ήηακ, θμζπυκ, απθά α-

κζπκεοηζηή επζπείνδζδ ηαζ δεκ ζηυπεοε ζε ακηίπμζκα2. Βαιζηέξ πδβέξ οπμζηδνίγμοκ 

υηζ ζηζξ πνμεέζεζξ ημο θυπμο ήηακ ηαζ δ απαβςβή ημο ηαπεηάκζμο ημο ΒΗΏΞ Θ ί-

πμο, φζηενα απυ ζοκεκκυδζδ ιε ημκ έιπζζημ ηςκ Άββθςκ  ακηάνηδ ημο ΒΗΏΞ Θμ-

οημφζδ. Δ απαβςβή, υιςξ, απέηοπε θυβς ηςκ απμηαθφρεςκ ηδξ ζοκενβάηζδαξ 

ηςκ ακηανηχκ ηαζ δζενιδκέςξ ηςκ Γενιακχκ Γηνέηαξ3.  

Λ Ξυιπεν πήνε ιαγί ημο πενίπμο 100 άκδνεξ απυ δζαθμνεηζημφξ θυπμοξ, 

πμο δεκ είπακ δζελάβεζ πμηέ πνζκ ιζα ημζκή επζπείνδζδ. Ξφιθςκα ιε εθθδκζηέξ πδ-

βέξ, ημκ θυπμ απμηεθμφζακ αμδεδηζημί ηαζ υπζ εηπαζδεοιέκμζ ιάπζιμζ ζηναηζχηεξ. 

Λ μπθζζιυξ ημοξ ήηακ εθαθνφξ  ηαζ, ιμθμκυηζ μ Ξυιπεν γήηδζε αζφνιαημοξ, δεκ 

ημο δυεδηακ ιε ηδ δζηαζμθμβία υηζ έηζζ εα είπακ πενζζζυηενδ εοηζκδζία . Οδκ ίδζα 

ακηζιεηχπζζδ είπε ηαζ ημ αίηδιά ημο βζα δζενιδκέα (βζα κα ηάκεζ ακαηνίζεζξ ζημοξ 

ηαημίημοξ) ηαζ κμζμηυιμοξ. Λζ εθθείρεζξ αοηέξ ζημκ ελμπθζζιυ ζηάεδηακ ιμζναίεξ 

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 147-8, 176, 244-5. 
2 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 243-5. 
3 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 222-224 
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βζα ηδκ ηφπδ ημο θυπμο ηαζ μ οπεφεοκμξ Βιπενζιπένβηεν  ανβυηενα πνμθαζίζηδ-

ηε υηζ δ απυθαζή ημο μθεζθυηακ ζε ειπεζνία ημο απυ ηδκ απμζημθή ιζαξ ιζηνήξ 

μιάδαξ ζηδκ πενζμπή ηδκ πνμδβμφιεκδ ιένα, δ μπμία εα ηζκδφκεοε κα ηοηθςεεί 

απυ ημοξ ακηάνηεξ ακ είπε ιαγί ηδξ αανφ μπθζζιυ, αζφνιαημοξ ηαζ οπμγφβζα 1.  

Λζ ακηάνηεξ, απ΄ηδκ άθθδ, δεκ ιπμνμφζακ κα ιδκ πηοπήζμοκ έκα ηυζμ εφ-

ημθμ ζηυπμ, πμθφ πενζζζυηενμ υηακ βκχνζγακ ηα ζπέδζα ηςκ Γενιακχκ βζα ιεθ-

θμκηζηή επζπείνδζδ ζηα Ζαθάανοηα2. Λ Ρ. Φενθεθήξ, πμο έθααε ιένμξ ζηδ ιάπδ, 

ιαξ θέεζ ηζ έβζκε απυ πθεονάξ ακηανηχκ: «Ήνεε έκαξ ζφκδεζιμξ ηζ έδςζε ημ ζή-

ια υηζ ηζκμφκηαζ πνμξ ηδ Θαιμοζζά Γενιακμί. Ζζ εηεί έβζκε δ ζογήηδζδ κα ημοξ 

πηοπήζμοιε ή κα ιδ ημοξ πηοπήζμοιε». Θε ανπδβμφξ ημοξ Ξθαηζακυ, ΐεθζά ηαζ 

Ιζηήηα ημο ηάβιαημξ Ζαθαανφηςκ ηαζ ιε 200 άκδνεξ, ακέθααακ κα ειπμδίζμοκ 

ηδκ άκμδμ ηςκ Γενιακχκ πνμξ ηα Ζαθάανοηα. Ξ΄αοημφξ πνμζηέεδηακ άθθμζ 200 

απυ ημκ εθεδνζηυ ΒΗΏΞ, πμο άθδζακ ηζξ αβνμηζηέξ δμοθεζέξ ημοξ ζηδ ιέζδ, υπςξ 

ηαζ 8 κμζδθεουιεκμζ ζημ κμζμημιείμ Ζαθαανφηςκ3. Λ Ρ. Φενθεθήξ οπμζηδνίγεζ 

υηζ «ιυκμ 30 ακηάνηεξ πήνακ ιένμξ ηζ έκαξ εθεδνζηυξ. Λζ άθθμζ ήνεακ ιεηά». Δ 

Β.Θ. εοιάηαζ πςξ ζηα Ζαθάανοηα έιαεακ υηζ ζηδ ιάπδ ζοιιεηείπακ ηαζ δελζμί α-

λζςιαηζημί πμο έιεκακ ζηδκ πενζμπή, «βζαηί ημ είδακ απεθεοεενςηζηά ημ εέια, 

παηνζςηζηά, ηζ έθααακ ιένμξ απ΄υθεξ ηζξ πθεονέξ».  Λζ ακηάνηεξ εβηθχαζζακ ημκ 

Ξυιπεν ζε ιζα απμιμκςιέκδ πενζμπή ηαζ μ ίδζμξ έηακε ιζα ζεζνά απυ θάεδ πμο 

ηαευνζζακ ηδκ ηφπδ ηδξ μιάδαξ ημο4. 

Ξηδκ ιάπδ πμο αημθμφεδζε μζ Γενιακμί έπαζακ ημ εάννμξ ημοξ αιοκυιεκμζ 

ζε ανζειδηζηά ζζπονυηενδ δφκαιδ ηαζ ηεθζηά ακαβηάζηδηακ κα παναδμεμφκ. Ξημ-

ηχεδηακ (πςνίξ κα είκαζ ελαηνζαςιέκμ) εκκέα ακηάνηεξ ηαζ ηέζζενζξ Γενιακμί. 

ζμζ δεκ ιπυνεζακ κα ημοξ ακαηαθφρμοκ μζ ακηάνηεξ ακάιεζα ζημοξ εάικμοξ ηδ 

κφπηα δζέθοβακ πνμξ ημ Ώίβζμ. Ώξ ζδιεζςεεί υηζ, ζφιθςκα ιε εθθδκζηή πδβή, 

ανέεδηε ημκηά ζε ζημηςιέκμ Γενιακυ έκαξ ηαηεζηναιιέκμξ αζφνιαημξ, εκχ μζ 

βενιακζηέξ πδβέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ μ θυπμξ δεκ είπε ιαγί ημο αζφνιαημ. Λ Γεν-

ιακυξ δζμζηδηήξ Βιπενζιπένβηεν, πμο ενεφκδζε ηα ηεηιήνζα ηδξ ιάπδξ, ηαηέθδλε 

υηζ δ ιμκάδα ημο Ξυιπεν ήηακ ηαηαδζηαζιέκδ, αθμφ είπε κα ακηζιεηςπίζεζ έκα 

ζζπονυηενμ ανζειδηζηά ηαζ ελμπθζζηζηά ακηίπαθμ πμο δζέεεηε εοηζκδζία ηαζ άνηζμ 

ζφζηδια πθδνμθμνζμδυηδζδξ5.  

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 244-247 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 160 
2 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 159, 161-2 - Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 251 
3 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.251-3. 
4 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 162-164. 
5 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 169-172 – Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 256-7 –Οδκ φπανλδ αζφνιαημο επζαεααζ-

χκμοκ ηαζ μζ Α. Θίπμο, «Οεηνάδζα», ζηδκ εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 500/10-88 ηαζ Θ. Οζα-
πάναξ ζηδκ εθ. . «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ.479/31-1-87, επζηαθμφιεκμξ αοηυπηδ ιάνηονα, ηα-

εχξ ηαζ μ ζοκμιζθδηήξ ιαξ Ρ.Φενθεθήξ, πμο πήνε ιένμξ ζηδ ιάπδ. 
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β. Κεηά ηε κάρε 

Λζ Γενιακμί πμο αζπιαθςηίζηδηακ μδδβήεδηακ ζηα Ζαθάανοηα ηαζ ηθείζηδ-

ηακ ζημ ζπμθείμ. Έκακ ηναοιαηία πμο δεκ ιπμνμφζε κα ιεηαηζκδεεί ημκ άθδζακ 

ζηδκ Ζενπζκή, υπμο ημκ πενζπμζήεδηακ μζ ηάημζημζ ιε αοηαπάνκδζδ, υπςξ μιμθυ-

βδζε ηαζ μ ίδζμξ. Λζ άθθμζ ηνεζξ ηναοιαηίεξ μδδβήεδηακ ζημ κμζμημιείμ Ζαθαανφ-

ηςκ.  

Λζ Ζαθαανοηζκμί, ζφιθςκα ιε εηδμπή αοηυπηδ ιάνηονα, ηναβμοδμφζακ 

πενζπαζηηζηά ηναβμφδζα ζημοξ αζπιαθχημοξ υηακ ιεηαθένεδηακ ζηδκ πυθδ ημοξ. 

Γενιακμί αλζςιαηζημί ηαηαββέθθμοκ υηζ μζ αζπιάθςημζ ελοανίζηδηακ, πθεοάζηδηακ 

ηαζ ηαπεζκχεδηακ. Λζ ηάημζημζ ηδξ πυθδξ ημοξ πεημφζακ αηαεανζίεξ ηαζ πέηνεξ, 

ημοξ έθηοκακ, εκχ ημοξ ακάβηαζακ κα αβάθμοκ ηαζ ηζξ ζημθέξ ημοξ, πνζκ ημοξ 

ηθεζδχζμοκ ζημ ζπμθείμ. Σζηυζμ,  ιεηαπμθειζηά, πνχδκ Γενιακυξ αζπιάθςημξ 

δήθςζε ηαηδβμνδιαηζηά υηζ έπαζνακ ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ ακηανηχκ ηαζ μζ Ζαθαα-

νοηζκμί δεκ ημοξ εκυπθδζακ, μφηε ημοξ πηφπδζακ1. Δ Β.Θ. ιαξ πενζβνάθεζ ημ 

ζηδκζηυ άθζλδξ ηςκ Γενιακχκ αζπιαθχηςκ ζηα Ζαθάανοηα: «ηακ θένακ ημοξ 

αζπιαθχημοξ ηαζ ημοξ ηναοιαηίεξ ημοξ έααθακ ζημ δδιμηζηυ ζπμθείμ ηζ εηεί, κμιί-

γς ιάθθμκ ιαξ οπμπνέςζακ (κα πάιε), βζαηί ανέεδηα ηζ εβχ απέλς ηαζ πμθφξ 

ηυζιμξ κα ηναβμοδάιε: «Οίεεθεξ ανε Γενιακέ  ιεξ ημο Γμοθά ημ ιήθμ, εκυιζγεξ 

πςξ ήηακε έκα αθνάημ ιήθμ». Αεκ ιπμνχ κα πς ημοξ ιεβαθφηενμοξ ημοξ οπμπ-

νεχκακε ηαζ πήβαιε ιπμοθμφηζα ηάης; Οζ κα πς;  Αεκ είπαιε ιε ημοξ επζηεθαθήξ 

ηαιία ζπέζδ». Μάκηςξ βζα ημοξ αζπιαθχημοξ αεααζχκεζ υηζ δεκ ημοξ ηαημιεηαπε ζ-

νίζηδηακ. Άθθμ παζδί εοιάηαζ: «Ώκεααίκαιε ηα ηάβηεθα ημο ζπμθείμο ηαζ ημοξ ημ-

ζηάγαιε ιε πενζένβεζα. Μνχηδ θμνά αθέπαιε ηέημζμοξ ακενχπμοξ, ρδθμφξ, λακ-

εμφξ, δθζμηαιέκμοξ. Ομοξ θοπυιαζηε, βζαηί ήηακ αζπιάθςημζ. Θέζα ιαξ υιςξ κμ-

ζχεαιε ιίζμξ, βζαηί λάπθςκακ ζηα ενακία υπμο ειείξ ηάκαιε ιάεδια. Θαξ είπακ 

πάνεζ ηζξ εέζεζξ ιαξ»2. Λζ Ζαθαανοηζκμί εοιμφκηαζ υηζ βθέκηδζακ βζα ηδ κίηδ ηςκ 

ακηανηχκ, υιςξ έδεζλακ εοαζζεδζία ηαζ ζημοξ αζπιαθχημοξ, ημοξ έδςζακ θαβδηυ 

ηαζ ηζζβάνα3. Λ Ξ. Μμθοδχνμο ζοιπθδνχκεζ: «ΐέααζα, ζακ άκενςπμζ (μζ αζπιάθς-

ημζ), ηαηαθαααίκεηε, ήηακ ζοιπαεείξ, αθθά θοθάβμκημ ηζυθαξ (μζ Ζαθαανοηζκμί), 

βζαηί δεκ ήεεθακ κα εηηεεμφκ ηζ απέκακηζ αοηχκ (ηςκ ακηανηχκ)».  

 Ξημ ιεηαλφ, υηακ ζηζξ 17 Ληηςανίμο δεκ επέζηνερε μ θυπμξ ημο Ξυιπεν, 

μ Βιπενζιπένβηεν έζηεζθε κέμ ηάβια Γενιακχκ ζηδκ πενζμπή πνμξ ακαγήηδζή 

ημο. Ώπυ ακαηνίζεζξ ηςκ ηαημίηςκ έιαεακ ηζ είπε ζοιαεί. Ώθμφ λέεαρακ ηαζ έηα-

κακ κεηνμρία ζημοξ κεηνμφξ ζηναηζχηεξ , πήνακ ιαγί ημοξ θεφβμκηαξ ημκ ηναο-

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 266-7, 271-2. 
2 Α. Ζαθδίνδξ, (1999), ζ. 75. 
3 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 174-5 - Α. Ζαθδίνδξ, (1999), ζ. 75. 
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ιαηία πμο ανζζηυηακ ζηδκ Ζενπζκή, δ μπμία είπε ζπεδυκ αδεζάζεζ απυ ημ θυαμ 

ηςκ ακηζπμίκςκ1.  

 Λζ ακηάνηεξ ιεηέθενακ, ηδκ επυιεκδ ηζυθαξ ιένα, ημοξ Γενιακμφξ αζπιά-

θςημοξ απυ ηα Ζαθάανοηα ζηα Θαγέσηα βζα πενζζζυηενδ αζθάθεζα , ηαεχξ είπακ 

ηαηαζηνέρεζ ημκ δνυιμ ιεηαλφ ηςκ δφμ ηςιμπυθεςκ, χζηε κα ιδκ είκαζ πνμζαά-

ζζιμξ απυ βενιακζηά μπήιαηα. Λζ ηνεζξ ηναοιαηίεξ, ζφιθςκα ιε ηδ βκχιδ βζα-

ηνχκ ηαζ ακηανηχκ, εα έπνεπε κα παναιείκμοκ ζημ κμζμημιείμ. ιςξ, θέβεηαζ 

υηζ μ βζαηνυξ Μαοθυπμοθμξ επέιεκε κα θφβμοκ ηζ αοημί ηαζ ιάθζζηα ζοκμδεουιε-

κμζ απυ θίθμοξ ηαζ ζοββεκείξ ημο κεανμφ απαβπμκζζιέκμο  Ζ.Μαοθυπμοθμο, ημο 

μπμίμο ηαζ μ ίδζμξ ήηακ ιαηνζκυξ ζοββεκήξ . Λζ αζπιάθςημζ, επεζδή ηαηάθααακ ηζ 

ημοξ πενίιεκε, παναηάθεζακ ημκ βενιακμιαεή Θ. Μαπαααζζθείμο κα ιεζμθααήζεζ 

ζημοξ ακηάνηεξ κα ημοξ αθήζμοκ, εηθνάγμκηαξ πανάθθδθα ηζξ εοπανζζηίεξ ημοξ 

βζα ηδκ πενζπμίδζδ πμο είπακ ζημ κμζμημιείμ. Οεθζηά, πανά ηζξ ακηζννήζεζξ ηςκ 

άθθςκ εεναπυκηςκ βζαηνχκ ηαζ ημο ηαπεηάκζμο ημο ΒΗΏΞ Ζμθμημηνχκδ, επζηνά-

ηδζε δ άπμρδ ημο Μαοθυπμοθμο ηαζ μζ ηνεζξ ηναοιαηίεξ ανέεδηακ ηδκ άθθδ ιένα 

ζημηςιέκμζ ιέζα ζ΄ έκα λενμπήβαδμ2. 

Φζθμεαιζηέξ πδβέξ ακαθένμοκ υηζ ιεηά ηδκ εηηέθεζή ημοξ πήβε ηάπμζμξ 

ζημ Ώίβζμ ζημοξ Γενιακμφξ ηαζ ημοξ εκδιένςζε βζα ηα ζοιαάκηα. Οδκ εοεφκδ ηδξ 

εηηέθεζδξ απμδίδμοκ ζημκ Άββθμ Άκηνζμοξ, μ μπμίμξ πενζθενυηακ εηεί ηαζ εκδζα-

θενυηακ βζ αοημφξ. Εζπονίγμκηαζ υηζ αοηυξ έδςζε εκημθή κα ημοξ ζημηχζμοκ ηαζ 

θνυκηζζε κα εζδμπμζδεμφκ μζ Γενιακμί βζα κα πνμαμηάνε ζ ημκ ΒΗΏΞ, βζαηί ηακείξ 

απυ ημ θνμονανπείμ Ζαθαανφηςκ, πμο είπε ακαθάαεζ ηδ θφθαλή ημοξ, δεκ ιπμνμ-

φζε κα πάνεζ ιυκμξ ημο ηέημζα απυθαζδ πμο εα πνμηαθμφζε ηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ 

άθθςκ. Βπμιέκςξ, δ εκημθή πνμήθεε απυ ηάπμζμκ ακχηενμ, δδθαδή ημκ Άκηνζμ-

οξ3. Άθθεξ, ίδζαξ πνμέθεοζδξ, πδβέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ ηναοιαηίεξ εηηεθέζηδηακ 

επεζδή επζηνάηδζε δ άπμρδ πςξ εα έπνεπε κα ημοξ ζοιπενζθενεμφκ υπςξ ηαζ μζ 

Γενιακμί ζε αζπιάθςημοξ ηναοιαηίεξ ακηάνηεξ4. Άθθμζ, πάθζ, ηαηδβμνμφκ ηδκ δζμ-

ίηδζδ ηςκ ακηανηχκ επεζδή πανέδςζε ημοξ ηναοιαηίεξ ζε ακενχπμοξ πμο γδημφ-

ζακ εηδίηδζδ, εκχ εάπνεπε κα είκαζ ζε εέζδ κα επζαάθθεζ ηζξ δζαηαβέξ ηδξ ζηα 

υνβακά ηδξ5.  

Δ απάκενςπδ εηηέθεζδ ηςκ Γενιακχκ ηναοιαηζχκ απμδμηζιάζηδηε απυ 

υθμοξ ημοξ ηαημίημοξ, μζ μπμίμζ ηαζ ημοξ έεαρακ ιε πάκδδιδ ζοιιεημπή ηςκ πμ-

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 268-71. 
2 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.274-5 – Ζ. Ζαθακηγήξ, (1945), ζ. 34 – Θ. Μαπαααζζθείμο, (1999), ζ. 35-7. 
3 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 226-8 
4 Α. Ζαθδίνδξ, (1999), ζ. 75-6. 
5 Ζ. Ζαθακηγήξ, (1945), ζ. 35 
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θζηχκ ζηδκ ηδδεία1. «…Ομοξ ηοθίλαιε ζε πακζά ηαζ ημοξ εάραιε. Ζαζ αοηυ βζα κα 

ιδ ημοξ ανμοκ μζ Γενιακμί ηαζ εοιχζμοκ ιε ιαξ ημοξ αεχμοξ», ακαθένεζ δ Ζα-

θαανοηζκή Μ. ζε ιανηονία ηδξ θίβμ ιεηά ηα βεβμκυηα2.  

Ομ εέια ηδξ ηφπδξ ηςκ ηνζχκ ηναοιαηζχκ αζπιαθχηςκ έπεζ ζοκδεεεί άν-

νδηηα ιε ηδκ εηηέθεζδ ηςκ Ζαθαανοηζκχκ ηαζ ημ μθμηαφηςια ηδξ πυθδξ, ηαεχξ 

εεςνείηαζ υηζ δ απάκενςπδ ζοιπενζθμνά ηςκ ακηανηχκ ελαβνίςζε ημοξ Γενια-

κμφξ. Οζξ απυρεζξ αοηέξ, αεααίςξ, εηθνάγμοκ ιδ εαιζηέξ πδβέξ, εκχ δ εαιζηή 

πθεονά απμννίπηεζ ηζξ αζηζάζεζξ εηθνάγμκηαξ δζηή ηδξ ενιδκεία ηςκ βεβμκυηςκ.  

Λ Ξ. Μμθοδχνμο ιαξ ιζθά βζα ηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ Ζαθαανοηζκχκ, υηακ έ-

ιαεακ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ηνζχκ αζπιαθχηςκ: «Λζ Ζαθαανοηζκμί ζηεκαπςνήεδηακ 

πάνα πμθφ ηαζ βζ αοηυ πήβακ ηαζ ημοξ λέεαρακ  ηαζ ημοξ εκηαθίαζακ, ζακ άκενς-

πμζ. Ζαζ εεχνδζακ υηζ έπνεπε κα ημοξ ιαγέρμοκ, κα ημοξ ηδδέρμοκ ζημ κεηνμ-

ηαθείμ. Ζαζ ημοξ ηήδερακ. Βηεί ημοξ ανήηακ μζ Γενιακμί ηαζ ημοξ ελέεαρακ, ηά-

θεζακ ημοξ βζαηνμφξ ηαζ ημοξ είπακ:-Οζ έβζκε; Βλεηεθέζεδζακ ή υπζ;».  

Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο ιαξ αθδβείηαζ ηδ δζηή ηδξ εηδμπή ηςκ βεβμκυηςκ, 

ζηδνζβιέκδ ζε πθήεμξ ιανηονζχκ πμο έπεζ ζοβηεκηνχζεζ βφνς απυ ημ εέια ημο 

μθμηαοηχιαημξ: «Λ Μαοθυπμοθμξ δεκ ζηυηςζε ημοξ αζπιαθχημοξ. Λ Μαοθυπμο-

θμξ ήηακ …ακηάνηδξ, ήηακε δοκαιζηυξ ακηάνηδξ. Αεκ έπαοε κα είκαζ έκαξ ηαθυξ 

επζζηήιςκ πμο πενζέααθε ιε αβάπδ ημοξ αζεεκείξ πμο ημκ είπακ ακάβηδ, αθθά ε ί-

πε ιέζα ημο ημ ανάζζιμ. Γζ αοηυ ειείξ εεςνμφιε υηζ αοηυ ημ παζδί (μ 

Ζ.Μαοθυπμοθμξ), ημ πνχημ αίια πμο πφεδηε απυ ημοξ Γενιακμφξ ζηα Ζαθάανοηα, 

ημ παζδί αοηυ, δζέβναρε ηαζ ηδκ ηφπδ ηςκ Ζαθαανφηςκ. Ώοηυ ήηακ ημ πνχημ ιε-

βάθμ πανάπηςια πμο έηακακ μζ ακηάνηεξ. Έπνεπε κα ηυπμοκ οπυρδ ημοξ υηζ έπ-

νεπε κα ιαξ πνμζηαηεφζμοκε. Λζ ακηάνηεξ, θμζπυκ, λεηζκάκε, ηαηεααίκμοκε . Μνχ-

ημξ μ βζαηνυξ Μαοθυπμοθμξ ημο θέεζ ημο Ράιρα (βζαηνμφ ζημ κμζμημιείμ Ζαθαα-

νφηςκ): -Αμξ ιμο ημοξ αζπιάθςημοξ, ημοξ ηναοιαηίεξ. Ηέεζ:  -Αε ζημοξ δίκς.- 

Έπς εκημθή κα ημοξ πάνς. -πζ, ημο θέεζ μ Ράιραξ. Βιείξ εα ημοξ πενζπμζδεμφ-

ιε. Βίκαζ αζπιάθςημζ ηαζ είκαζ ηναοιαηίεξ ηαζ ημκ αζπιάθςημ ηα ημκ ηναοιαηία  

πνέπεζ κα ημκ ζεαυιαζηε. Βίκαζ άμπθμξ. Γίκεηαζ ιζα θμβμιαπία, ιέπνζ πμο ήνεακ 

ζηα πένζα μζ δφμ βζαηνμί ηαζ μζ βοκαίηεξ (μζ ενοενμζηαονίηζζεξ) άνπζζακ κα θς-

κάγμοκε. Λζ Γενιακμί είπακ βακηγςεεί επάκς ημοξ ηαζ δεκ εέθακε κα θφβμοκ. Ομ 

ηαηάθααακ μζ άκενςπμζ. Θε ηα πμθθά, απχεδζακ ημκ ηυζιμ ηαζ ηζξ βοκαίηεξ ηζξ 

ενοενμζηαονίηζζεξ ηαζ υθεξ ηζξ άθθεξ ηαζ ημοξ πζάκμοκε ηαζ ημοξ παίνκμοκε ηαζ 

ημοξ πάκε πνμξ ηδκ Ζαθαανοηζκή. Ζμκηά, θμζπυκ, ζοκυδεοζε μ Μαπακδνέμο, μ 

μπμίμξ είπε ηαζ δφμ παζδζά ακηάνηεξ, ζμαανυξ άκενςπμξ, ζοκυδεοζε μ επζεεςνδ-

                                           
1 Θ. Μαπαααζζθείμο, (1999), ζ. 35. 
2 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ.8.2/1944. 
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ηήξ ηςκ δδιμηζηχκ ζπμθείςκ πμο ήλενε Γενιακζηά μ Μαπαααζζθείμο, δεκ λένς 

πυζμζ άθθμζ πήβακ ημκηά. Ομοξ θηάζακ ιέπνζ ηδκ Ζαθαανοηζκή, ήηακε ιζα ιεβάθδ 

ανφζδ πμο έαβαγε πμθφ κενυ, ηαζ  ιυθζξ θηάκμοκ εηεί ημοξ θέκε κα βονίζεηε π ίζς. 

Ομοξ θέεζ μ Μαπαααζζθείμο:-Ξηεθηείηε ημ ηζ πάηε κα ηάκεηε, δζυηζ εα ηδκ πθδνχ-

ζμοκ ηα Ζαθάανοηα, εα ηδκ πθδνχζεζ μ ηυζιμξ. Ομ ηαηαθάαακε αοημί ηαζ μζ Γεν-

ιακμί υηζ δεκ εα είπακ ηαθυ ηέθμξ. Ζαζ ιεηά ημοξ παίνκμοκε, ηζ απυ ιζα αθήβδζδ 

πμο έπς ηαζ πνμζςπζηή ενβαζία ηζ άθθμοξ δομ ακενχπμοξ πμο πανίζηακημ ζηδκ 

εηηέθεζδ ηαζ θέβεηαζ, ελαηνζαςιέκμ εηαηυ ημζξ εηαηυ δεκ είκαζ, υηζ δεκ είπακ εκ-

ημθή κα ημοξ ζημηχζμοκ. Δ εκημθή ήηακ κα ημοξ πάνμοκ ιαγί ημοξ, κα ημοξ απμ-

ιαηνφκμοκ απυ ηα Ζαθάανοηα βζαηί θηάκακ μζ Γενιακμί ηαζ δεκ εέθακ κα ημοξ 

ανμοκ ιέζα. Ώοημί, υιςξ, πςνίξ δζαηαβή, έηζζ ημοθάπζζημκ ιμφπεζ πεζ ιζα ηονία 

πμο ήηακ ηδξ ΒΜΛΙ ηζ ήηακ ιαγί, μ Ώαναάι Ώαναιυπμοθμξ, ηαπεηάκ δθμνείηδξ 

μκυιαηζ, έκαξ άβνζμξ Ζνδηζηυξ, άλεζημξ άκενςπμξ, έαβαθε ημ ιαπαίνζ ηαζ ημοξ 

πηφπδζε. Ομοξ έζθαλε δδθαδή ημοξ ακενχπμοξ ηαζ ημοξ πέηαλε ιέζα ζημ πδβάδζ. 

Μδβάδζ εζηί, ήηακε πμο ακεαμηαηέααγακ ιε εζδζηή ηνμπαθία ημ θζβκίηδ. Βηεί οπήν-

πε ηαζ κενυ. Ζαζ θέβεηαζ, μ αδεθθυξ ιμο ηυθεβε αοηυ, υηζ άημοβακ αμββδηά υθδ 

ηδ κφπηα. Αδθαδή, ηα παζδάηζα θφθαβακ πνυααηα εηεί ημκηά, ήηακε ηνία-ηέζζενα 

παζδάηζα, ηαζ η΄αημφζακε. Ώοημί πήβακ ιεηά ζηδκ Ώβ ία Ηαφνα ηαζ πθφκακ ημ ια-

παίνζ ζηδ ανφζδ ηδξ Ώβίαξ Ηαφναξ, ηάης απ΄ηα πθαηάκζα. Ουηε, ημοξ είπε έκαξ 

παπάξ, δεκ λένς πμζμξ: -Ώοηυ εα πέζεζ πάκς ζηδκ πυθδ, ζακ ημ αίια ημο Ρνζζημ-

φ, εα πέζεζ πάκς ζημοξ πμθίηεξ ι΄αοηά πμο ηάκεηε».    

Ώκάθμβδ είκαζ δ δζήβδζδ ηδξ Β.Θ., δ μπμία ακαθένεζ υηζ μζ βζαηνμί ημο κμ-

ζμημιείμο πνμζπάεδζακ κα ημοξ πενζπμζδεμφκ, εηηυξ απ΄ημ ηαεήημκ πμο έκζς-

εακ βζα ημοξ αζεεκείξ, ηαζ βζαηί «ηάπμηε εανεμφκ μζ Γενιακμί, κάπμοιε ηάηζ κα 

δείλμοιε, ιζα ηαθή ζοιπενζθμνά, κα εθαθνφκμοιε ηδ εέζδ ιαξ».  

Λ ακηάνηδξ Ρ. Φενθεθήξ δεκ βκςνίγεζ άιεζα ηα βεβμκυηα, ιαξ θέεζ υιςξ: 

«Έκαξ θυβμξ βζα ιέκα, αοηυ άπμρή ιμο είκαζ ηαζ δεκ επζιέκς, πνέπεζ κα θμαήεδ-

ηακ, ηζ κα ηάκμοιε ηχνα ειείξ πμο ένπμκηαζ μζ Γενιακμί; Ια απεθεοεενςεμφκ. 

Ήεεθακ κα απεθεοεενςεμφκ απυ ημ αάνμξ ηςκ ηναοιαηζχκ, βζαηί μζ ηναοιαηίεξ 

εέθμοκ ηαζ πθάηεξ κα ημοξ παξ ζηα πένζα απυ δς ηνεζξ ακενχπμοξ πμο δεκ ιπμ-

νμφκ κα πενπαηήζμοκ… Ώκαβηάζηδηακ κα ηάκμοκ ηδκ εηηέθεζδ. Άια ήηακ έηζζ, 

υπςξ ηα θέηε, εάπνεπε ημοξ ηναοιαηίεξ κα ημοξ αθήζμοιε εηεί ή κα ημοξ εηηεθ έ-

ζμοιε εηεί ζημ πεδίμ ηδξ ιάπδξ, μπυηε ζημηχεδηακ, δεκ είκαζ ηναοιαηίεξ.  Ώθθά 

ημοξ θενεήηαιε ηαθά».  

Λ ίδζμξ παναδέπεηαζ υηζ μζ Γενιακμί ελμνβίζηδηακ, υηακ ακαηάθορακ ημοξ 

ηαημπμζδιέκμοξ ηναοιαηίεξ ζοκηνυθμοξ ημοξ: «Ώπ΄υ,ηζ ιμο είπε μ παηέναξ ιμο, 
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υηακ λεεάρακε εδχ ημοξ ηναοιαηίεξ …ιαγεφηδηε μ ηυζιμξ εηεί, πήβε ηαζ μ πνυ-

εδνμξ. Βίπε πάιε εηεί πένα, εάνεμοκ μζ Γενιακμί κα λεπχζμοκ ημοξ ηναοιαηίεξ . 

Ζαζ ημοξ είδακ. Ήηακ έημζιμζ κα ηάκμοκ ηδκ εηηέθεζδ εηείκμζ».  Ώηνζαχξ ημ ίδζμ 

ιαξ θέεζ πζμ πενζβναθζηά δ Β.Θ.: «Ομ Ξάαααημ 11 ημο ιήκα, πάθζ μ Μαπαααζζθε ί-

μο ζημ ιπαθηυκζ. Ια ιαγεοημφκ μζ άκηνεξ κα πάκε βζα ηδκ εηηαθή. Μήβε μ αδεθ-

θυξ ιμο, λαδέθθζα, υθμζ μζ άκηνεξ. ηακ έβζκε δ εηηαθή, δεκ λένς ηαζ πςξ ημοξ 

ανήηακ, δεκ ιπμνχ κα εοιδεχ, δεκ κμιίγς πςξ ημοξ κηφζαιε ηζυθαξ… Ζαζ αιέ-

ζςξ, θέεζ μ αδεθθυξ ιμο, έβζκακ… Ζζ άνπζζακ ηζξ ηζιδηζηέξ (αμθέξ). Θοιάιαζ , μ 

αδεθθυξ ιμο βφνζζε ηαηαηίηνζκμξ ηαζ είπε ηυζμ είπακ αβνζέρεζ πμο κμιί γαιε υηζ 

εα βονίζμοκ επάκς ιαξ». Μάκηςξ, μζ Ζαθαανοηζκμί πνμζπάεδζακ κα δείλμοκ ηδ 

θφπδ ημοξ βζα ημ βεβμκυξ ιε ηαηάεεζδ ζηεθακζχκ ηαζ μιζθία ημο δζηδβυνμο Ζαη-

ζίκδ, μ μπμίμξ ηαηήββεζθε ημοξ εηηεθεζηέξ. ιςξ, υθμζ μζ Γενιακμί, εηηυξ απυ 

δομ-ηνεζξ, έθοβακ ηαζ δεκ παναημθμφεδζακ ηδκ ηεθεηή1.  

Λ ακηάνηδξ Γ. Μαοθυπμοθμξ, αδεθθυξ ημο εηηεθεζεέκημξ απυ ημοξ Γενια-

κμφξ δεηαμπηάπνμκμο Ζ. Μαοθυπμοθμο, ανκείηαζ υηζ δ εηηέθεζδ ηςκ ηναοιαηζχκ 

ήηακ εέια ακηεηδίηδζδξ βζα ημκ ζημηςιυ ημο αδεθθμφ ημο. Ώκηίεεηα, μ  εκηαβιέ-

κμξ ζηδκ «δελζά» ακηίζηαζδ λάδεθθυξ ημο Μ. Μαοθυπμοθμξ, επζηαθμφιεκμξ ιαν-

ηονία, πενζβνάθεζ υηζ ημοξ ένζλακ γςκηακμφξ ζημ πδβάδζ αθμφ ημοξ έημρακ ηα 

βεκκδηζηά ημοξ υνβακα ηαζ ηαηαθήβεζ: «Ομ οπμζηδνίγς υηζ βζα ακηεηδίηδζδ ζηυ-

ηςζακ ημοξ Γενιακμφξ αζπιάθςημοξ ηναοιαηίεξ». 

Ξοκμθζηά αζπιαθςηίζηδηακ ζηδ ιάπδ ηδξ Ζενπζκήξ 81 Γενιακμί ζηναηζχηεξ, 

εη ηςκ μπμίςκ βκςνίγμοιε ηα ζημζπεία ηςκ 70. Ώπυ αοημφξ μζ 34 πνμένπμκηακ 

απυ ηα παναδμζζαηά βενιακζηά εδάθδ ηαζ 11 άθθμζ απυ πνμζανηδιέκεξ πενζμπέξ, 

εη ηςκ μπμίςκ ιυκμ μζ επηά Ώθζαημί ζζπονίζηδηακ υηζ ηαηαηάπηδηακ ζημ ζηναηυ 

πανά ηδ εέθδζή ημοξ2. Ξημοξ αζπιαθχημοξ ηδξ Ζενπζκήξ πνμζηέεδηακ ηαζ άθθμζ, 

πμο είπακ ζοθθδθεεί ζε άθθεξ ιάπεξ. Ξοκμθζηά οπμθμβίγεηαζ υηζ βφνς ζημοξ 96 

αζπιαθχημοξ ιαγεφηδηακ ζηα Θαγέσηα. Βηεί  έιεζκακ μζ αζπιάθςημζ πενίπμο 7 εα-

δμιάδεξ ηαζ ακέπηολακ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ιε ημοξ κηυπζμοξ, ηαεχξ πνδζζιμ-

πμζμφκηακ ζε δζάθμνεξ ενβαζίεξ. Λζ Ώθζαημί ζηναηζχηεξ θαίκεηαζ πςξ  είπακ ηάπμ-

ζα ηαθφηενδ ιεηαπείνζζδ, πνμθακχξ ςξ ελακαβηαζεέκηεξ κα ζοιιεηέπμοκ ζημκ 

βενιακζηυ ζηναηυ. Αεκ ημοξ αθαίνεζακ ηδκ ζηναηζςηζηή ζημθή ηαζ δεκ ημοξ ο-

πμπνέςκακ κα εηηεθμφκ ηάπμζεξ ενβαζίεξ, υπςξ ημοξ άθθμοξ.  

Μανά ηδκ έθθεζρδ ηνμθίιςκ πμο οπήνπε ζημ πςνζυ, μζ ηάημζημζ ελμζημκμ-

ιμφζακ ιενίδεξ βζα ημοξ αζπιαθχημοξ ηαζ ημοξ θνμονμφξ ημοξ, πμθθέξ θμνέξ ηαζ 

επζπθέμκ βζα ημοξ Γενιακμφξ. ζμζ δμφθεοακ ζε δζάθμνα ζπίηζα ημο πςνζμφ, εη-

                                           
1 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ. 8.2/1944. 
2 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 274, 353, 458. 
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ηυξ απυ ημ θαί, παίνκακε ηαζ υ, ηζ άθθμ ημοξ έδζκακ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ 

ηςκ ακηανηχκ ημ ιμζνάγμκηακ ιε ημοξ ζοκηνυθμοξ ημοξ. Ζάημζημζ ηςκ Θαγέσηςκ 

αεααζχκμοκ υηζ μζ ακηάνηεξ ημοξ ζοιπενζθένεδηακ υπςξ εα ημοξ ζοιπενζθενυ-

ηακ ζηναηυξ ειπυθειμο ηνάημοξ. Ζαηά ημ δζάζηδια πμο έιεζκακ ζημ πςνζυ, υζμζ 

αζπιάθςημζ αννχζηδζακ κμζδθεφηδηακ ζημ ακαννςηήνζμ ημο ΒΗΏΞ ιαγί ιε άν-

νςζημοξ ακηάνηεξ ηαζ έηοπακ ηδξ ίδζαξ ιεηαπείνζζδξ. Βλάθθμο, ζε επζζημθέξ πμο 

έβναρακ ζε ζοββεκείξ  ημοξ, εηθνάγμκηακ εεηζηά βζα ημκ ηνυπμ πμο ημοξ ιεηαπε-

ζνίζηδηακ μζ κηυπζμζ. Θε ημκ ηαζνυ δ επζηήνδζή ημοξ είπε βίκεζ παθανή ηαζ μ Ξυι-

πεν πίζηεοε υηζ εα ημοξ άθδκακ εθεφεενμοξ.  Λ ίδζμξ είπε δζαηάλεζ (ιε ηδκ απεζθή 

ζηναημδζηείμο) κα ιδκ πνμζπαεήζεζ ηακείξ κα δναπεηεφζεζ, βζαηί έηζζ εα έιπαζκε 

ζε ηίκδοκμ ηαζ δ γςή ηςκ οπυθμζπςκ. Έκαξ απυ αοημφξ, μ Alois Puhringer, εοιά-

ηαζ υηζ ηάπμηε ημοξ θνμονμφζε ιυκμ έκαξ ακηάνηδξ πμο ημκ πήνε μ φπκμξ, αθθά 

ηαζ ηυηε μ Ξυιπεν δεκ ημοξ επέηνερε κα ημκ αθμπθίζμοκ1.  

Αζαθμνεηζηή άπμρδ βζα ηδ ιεηαπείνζζδ ηςκ αζπιαθχηςκ απυ ημοξ ακηάνηεξ 

εηθνάγεζ μ Ξ. Μμθοδχνμο: «Ομοξ πενζέθενακ βζα πμθφ δζάζηδια ζε δζάθμνα πς-

νζά. Έκα δζάζηδια ημοξ θένακ ημκηά ζημ δζηυ ιαξ πςνζυ, ζε ιζα πενζμπή εηεί π έ-

να πμφκαζ ιζα πδβή, πμο πάκηα μζ ηάημζημζ ημ ηαθμηαίνζ ηδκ λεζηάαμοκ βζα κα 

αβεζ ημ κενυ ηαζ κα πμηίζμοκ. Ζαζ ημοξ αάθακ κα ηαηημπμζείηαζ αοηυ. Ζαζ ημοξ πή-

βαιε ηνυθζια ειείξ απυ ημ πςνζυ. ΐέααζα, λοπυθδημζ ήηακε, ζοιθμνά, είπακ απμ-

βίκεζ. Ζαζ ιαξ ημζηάβακε αθμζονά μζ ακηάνηεξ. Ώθθά ειείξ ημοξ πήβαιε ρςιμηφνζ, 

ηέημζα πνάβιαηα, δδθαδή ηνυθζια. Ομοξ ζοιπενζθενεήηαιε ζακ άκενςπμζ».  

 

γ. Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα αληαιιαγή ησλ αηρκαιώησλ  

 Οζξ επυιεκεξ ιένεξ ιεηά ηδκ αζπιαθςζία ημο θυπμο, μζ Γενιακμί πνμπχνδ-

ζακ ζε ζοθθήρεζξ ζηδκ Μάηνα ηαζ ηδκ οπυθμζπδ Μεθμπυκκδζμ. Θέπνζ ηα ιέζα Ιμ-

ειανίμο δ 117δ ιενανπία ηαηαδνμιχκ είπε ζοβηεκηνχζεζ 4 .000 μιήνμοξ, ςξ ιέζμ 

βζα ακηαθθαβή ιε ημ θυπμ Ξυιπεν  αθθά ηαζ εθπίγμκηαξ κα θεζημονβήζεζ ςξ ιέεμ-

δμξ εηθμαζζιμφ2. Ώηυια, υηακ δζαπίζηςζακ απυ ακαηνίζεζξ ζοθθδθεέκηςκ ακηαν-

                                           
1 Α. Ζαθδίνδξ, (1999), ζ. 88 - Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.278-80, 400, 438-9 – Γ. Οζάιδξ, εθ. «Φςκή ηςκ 
Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 483/5-87 -  Ώ. Ώζδιαηυπμοθμξ, εθ. ««Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 427/ 8-

12-82 – Α. Ζακεθθυπμοθμξ, εθ. ««Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 427/ 8-12-82. Ώνβυηενα, υιςξ, υ-
ηακ ιεηαηζκήεδηακ απυ ηα Θαγέσηα επεζδή πθδζίαγε μ βενιακζηυξ ζηναηυξ, πνμζπάεδζακ κα δναπεηε-

φζμοκ ηαζ κα ηνοθημφκ ζημ δάζμξ, πνμθακχξ επεζδή ηαηάθααακ ηζ ημοξ πενίιεκε. Λζ ακηάνηεξ ημοξ 

ακαηάθορακ ηαζ ημοξ έδεζακ. Έκακ απυ ημοξ ηνεζξ πμο ηαηάθενακ κα λεθφβμοκ, ημκ ανήηακ ανβυηε-
να ηαζ ημκ εηηέθεζακ. Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 290. 
2 Λ ακαπθδνςηήξ ημο Ηε Ξμοίν, Θπμφνηαεκ, δζμζηδηήξ ηδξ ιενανπίαξ, είπε γδηήζεζ κα εθανιμζημφκ 
ακηίπμζκα ηαηά ημο πθδεοζιμφ, αθθά μ Φέθιο ανκήεδηε. Έηζζ, δζηαζμθυβδζε ηδκ αθθαβή ηςκ πνμεέ-

ζεχκ ημο πνμθαζζγυιεκμξ υηζ, εηηυξ ημο υηζ δεκ δζέεεηε ανηεηέξ δοκάιεζξ, ιε ηδ πνήζδ ακηζπμίκςκ εα 

ηδκ πθήνςκακ αεχμζ. Σζηυζμ, δ ακάβηδ πάηαλδξ ηδξ δνάζδξ ηςκ ακηανηχκ, πμο πνμηαθμφζακ πνμα-
θήιαηα ζηδ πνήζδ ααζζηχκ μδζηχκ ανηδνζχκ, ημκ μδήβδζε ζηδ ζφθθδρδ μιήνςκ. Ρ.Θάβεν, (2003), 

ζ. 283-4, 285-89 
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ηχκ υηζ μζ αζπιάθςημζ γμφζακ αηυιδ, μ Βιπενζιπένβηεν άζηδζε πίεζδ ζε ελέπμκ-

ηα πνυζςπα ημο Ώζβίμο ηαζ ζημκ δεζπυηδ βζα κα απεθεοεενςεμφκ, απεζθχκηαξ ιε 

ακηίπμζκα ζηδκ ακηίεεηδ πενίπηςζδ. Φένεηαζ κα οπμζπέεδηε ςξ ακηάθθαβια, υηζ, 

ακ πεηφπαζκε δ ιεζμθάαδζδ βζα ηδκ ακηαθθαβή ηςκ αζπιαθχηςκ, εα δζεοηυθοκε 

ημκ επζζζηζζιυ ηδξ Ώζβζαθείαξ ηαζ ηςκ Ζαθαανφηςκ πμο οπέθενακ ηδκ επμπή εηε ί-

κδ απυ έθθεζρδ ηνμθίιςκ. Ξε πενίπηςζδ απμηοπίαξ ηςκ δζαπναβιαηεφζεςκ, απεζ-

θμφζε ιε αμιαανδζζιυ, ζοθθήρεζξ ηαζ πονπυθδζδ αηυια ηαζ ημο Ώζβίμο1.  

Θία απμζημθή απυ δφμ ζενείξ ηαζ ηνεζξ επζθακείξ θασημφξ επζζηέθηδηε ημοξ 

ακηάνηεξ ζημ ανπδβείμ ημοξ ζημ Ξηεπαζηυ. Σξ εηπνυζςπμξ ημο δεζπυηδ πήβε μ  

ανπζιακδνίηδξ Ζ. Ρνυκδξ. Λζ Ζαθαανοηζκμί εηθνάγμοκ ημ πανάπμκυ ημοξ βζαηί ζε 

ιζα ηυζμ ζδιακηζηή πενίζηαζδ δεκ πανεονέεδηε μ ίδζμξ μ δεζπυηδξ. «Αεκ ακέαδ-

ηε μ ίδζμξ μ ιδηνμπμθίηδξ απ΄ημ Ώίβζμ. Αεκ λένς βζαηί. Έπνεπε κα ακέαδ μ ίδζμξ», 

θέεζ μ Ξ. Μμθοδχνμο. Δ Γ.Ζςζηακημπμφθμο ελδβεί βζαηί δ πανμοζία ημο ιδηνμπμ-

θίηδ εεςνμφκηακ ηυζμ ζδιακηζηή: «Βιάξ ημ πανάπμκυ ιαξ είκαζ υηζ έπνεπε 

κ΄ακέαδ μ δεζπυηδξ μ ίδζμξ, μ μπμίμξ ήηακ ζηεκυξ θίθμξ ημο ηαπεηάκ -Θίπμο ηαζ 

δζαθμνεηζηά ιζθάκε δομ θίθμζ ηαζ δζαθμνεηζηά ιζθάκε δομ βκςζημί. Θπμνμφζε κα 

ημκ πείζεζ…».  

Λ Ζ. Ρνυκδξ ήνεε ζε δζαπθδηηζζιυ ιε ημοξ ακηάνηεξ πμο ανκμφκηακ ηδκ 

απεθεοεένςζδ ηςκ αζπιαθχηςκ ηαζ οπμζηήνζγακ υηζ εα πάζμοκ ηδκ αλζμπνέπεζά 

ημοξ ακ ημοξ αθήζμοκ εθεφεενμοξ ηαζ υηζ ήηακ πνμηζιυηενμ κα ηαηαζηναθεί α-

ηυια ηαζ μθυηθδνμ ημ Ώίβζμ. Δ πνχηδ ζοκάκηδζδ ηαηέθδλε ζε ιζηνμεπεζζυδζμ ιε-

ηαλφ ηςκ ακηανηχκ ηαζ ημο ανπζιακδνίηδ, αθθά ζηδ ζοκέπεζα  εηείκμζ θάκδηακ δζ-

αθθαηηζημί ηαζ πνυηεζκακ εββνάθςξ ζημκ Γενιακυ δζμζηδηή ακηαθθαβή ιε ζοβηεη-

νζιέκμοξ Έθθδκεξ αζπιαθχημοξ. Ώκ ηαζ μζ Γενιακμί δεκ ήηακ ανπζηά πνυεοιμζ κα 

απεθεοεενχζμοκ ημιιμοκζζηέξ, ηεθζηά δέπηδηακ. Ώκηίεεηα, εαιζηέξ πδβέξ ακαθέ-

νμοκ υηζ μ Βνοενυξ Ξηαονυξ πανεκέαδ ζηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ βζα κα πεζζημφκ μζ 

Γενιακμί κα απεθεοεενχζμοκ ακηζζηαζζαημφξ αθθά πςνίξ απμηέθεζια2. 

Ώπ΄ηδκ άθθδ, ακηζεαιζηέξ πδβέξ νίπκμοκ ηδκ εοεφκδ ηδξ απμηοπίαξ ηςκ δζ-

απναβιαηεφζεςκ ζημοξ ακηάνηεξ, πμο θένεηαζ κα δήθςζακ ακανιυδζμζ βζα ηδκ 

απεθεοεένςζδ ηςκ αζπιαθχηςκ (ήηακ ανιμδζυηδηα ημο ΞΘΏ) ηαζ βζ αοηυ γήηδζακ 

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 289 - Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 187 
2 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 289-92 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 185,187. Ώκαθένεηαζ ηαζ δ άπμρδ υηζ μζ ακ-
ηάνηεξ ηνάηδζακ, πανά ηδκ ζοκήεεζά ημοξ, ημοξ αζπιαθχημοξ βζα κα ημοξ ακηαθθάλμοκ ιε ηα ζηεθέπδ 

ημο ΖΖΒ Γαιαέηα ηαζ Μαπαδυπμοθμ. Λ ηαηαδυηδξ Βθπζδμθυνμξ εκδιένςζε ημοξ Γενιακμφξ βζ αοηυ ημ 
εκδζαθένμκ ημο ΒΗΏΞ ηαζ εηείκμζ ημοξ ζηυηςζακ βζα κα ιδκ ανεεμφκ ζε δφζημθδ εέζδ. Έηζζ μζ ακηάν-

ηεξ δζέημρακ ηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ. Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 417. Ώκηίεε-

ηα, μ ενεοκδηήξ Α. Ζακεθθυπμοθμξ οπμζηδνίγεζ υηζ μ Γαιαέηαξ ηδκ επμπή αοηή ήηακ εθεφεενμξ (ζοκε-
θήθεδ ηαζ εηηεθέζηδηε ζηζξ 24-12-43) ηαζ μ ίδζμξ απέννζρε ημ αίηδια ακηαθθαβήξ ηςκ αζπιαθχηςκ. Α. 

Ζακεθθυπμοθμξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 504/2-89 
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ακηαθθαβή ιε ζζάνζειμοξ Έθθδκεξ ηναημφιεκμοξ. Σζηυζμ, υηακ μ  Γενιακυξ δζμζ-

ηδηήξ δέπηδηε, εηείκμζ δοζανεζηήεδηακ ιε ηδκ απάκηδζδ βζαηί ήεεθακ κα πνμηα-

θέζμοκ ακηίπμζκα πμο εα μδδβμφζακ ημκ πθδεοζιυ ζε ιεβαθφηενδ ελαεθίςζδ1. 

Θία ενιδκεία βζα ηδκ επζιμκή ηςκ ακηανηχκ κα γδηήζμοκ ζοβηεηνζιέκμοξ 

ακηζζηαζζαημφξ βζα ακηαθθαβή δίκεζ μ Ώ.Ζαημβζάκκδξ. Ώκαθένεζ υηζ μζ Γενιακμί  

ηναημφζακ ζηζξ θοθαηέξ ιυκμ πμθζηζημφξ ηδξ Ώκηίζηαζδξ, απ΄ημοξ μπμίμοξ ήθπζ-

γακ υηζ εα πάνμοκ ηαζ εκδζαθένμοζεξ πθδνμθμνίεξ. Γζ αοηυ ηαζ μζ ακηάνηεξ γδημ-

φζακ ηδκ απεθεοεένςζδ αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ ηναημοιέκςκ, ιζαξ ηαζ ηυηε εα 

οπήνπε ηάπμζμ ζδιακηζηυ απμηέθεζια, ηαζ υπζ ημζκχκ πμθζηχκ, πμο εφημθα εα 

ιπμνμφζακ κα ακηζηαηαζηαεμφκ ιε κέεξ ζοθθήρεζξ2.   

πςξ μιμθμβεί ηαζ μ Α.Θίπμξ, μζ ακηάνηεξ απάκηδζακ ζηδκ ηεθεοηαία επ ζζ-

ημθή ηςκ Γενιακχκ ιε έκα δνζιφ έββναθμ ηαζ δζέημρακ ηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ. Λ 

ανπζιακδνίηδξ Ρνυκδξ εζηάγεζ υηζ ζημ ηεθεοηαίμ αοηυ έββναθμ ελέθναγακ πανά-

θμβεξ απαζηήζεζξ, υπςξ ηδκ  απεθεοεένςζδ Βθθήκςκ ηναημοιέκςκ ζηδκ Γενιακία 

ηαζ Εηαθία ή ηδκ απεθεοεένςζδ 50 Βθθήκςκ βζα ηάεε Γενιακυ αζπιάθςημ, αημθμ-

οεχκηαξ ηδκ βκςζηή ακαθμβία ηςκ ακηζπμίκςκ. Λ Θίπμξ, απ΄ηδκ άθθδ, ηαηδβμνεί 

ημοξ Γενιακμφξ υηζ γδημφζακ κα αθήζμοκ εθεφεενμοξ ημοξ αζπιαθχημοξ ιε ηα 

νμφπα, ημκ μπθζζιυ ημοξ ηαζ υθα ημοξ ηα είδδ. Ομοξ γδημφζακ κα ακαζηήζμοκ ηζ 

αοημφξ πμο ζημηχεδηακ ζηδ ιάπδ. Ζαηαθμβίγεζ αηυια ζημκ Γενιακυ δζμζηδηή  

ρεοημπαθζηανζζιμφξ ηαζ αοηανπζηή ζοιπενζθμνά. Εζπονίγεηαζ υηζ μζ Γενιακμί αν-

κμφκηακ κα ηάκμοκ ακηαθθαβή ιε θοθαηζζιέκμοξ ημιιμοκζζηέξ , αθθά ήεεθακ κα 

απμθοθαηίζμοκ ηναημφιεκμοξ ηδξ δζηήξ ημοξ επζθμβήξ3.  

Σζηυζμ, μ ζοκμιζθδηήξ ιαξ ακηάνηδξ Ρ. Φενθεθήξ, επζηαθμφιεκμξ ιανηο-

νία ακηάνηδ ημο Ώνπδβείμο πμο πεζνίζηδηε ημ εέια ηςκ δζαπναβιαηεφζεςκ, ιαξ 

ιεηαθένεζ ιζα άθθδ ενιδκεία βζα ηδ δζαημπή ηςκ ζοκμιζθζχκ πενί ακηαθθαβήξ: «Δ 

δζαθςκία ήηακε υηζ μζ ιεκ ακηάνηεξ θέβακε μκμιαζηζηά εηείκμκ ηζ εηείκμκ 

ε΄αθήζεηε, μζ δε Γενιακμί θέβακε απ΄ημ ηζμφνιμ, ημκ πμθφ ηυζιμ πμο είπακ 

αθήζεζ ζηζξ θοθαηέξ εα αβάθμοιε εηαηυκ ηυζμοξ. Έβζκε πανελήβδζδ. Θέζα ζηδ 

θοθαηή ηοηθμθμνμφζε δ αναφθα. Θέζα εηεί ήηακ ηαηάζημπμζ ηςκ Γενιακχκ ζημ-

οξ ηναημφιεκμοξ ηαζ ιάεαζκακ μζ Γενιακμί ηζ θέβακε μζ άθθμζ ηναημφιεκμζ. Έθε-

βακ μζ ηναημφιεκμζ, μ ηάδε ηαζ μ ηάδε κα ημκ ακηαθθάλμοιε· άνα αοηυξ είκαζ θέ-

βακε μζ Γενιακμί. Ομ πνςί, ηα πανάιαηα ημκ θςκάγακε, ζήης ηαζ πήβαζκε ηαηεο-

εείακ βζα εηηέθεζδ. Λπυηε, ιέζα απυ ηδ θοθαηή έαβαζκε έκα ζδιείςια, μζ ηναημ-

φιεκμζ:-Μνμξ Θεμφ, ζηαιαηήζηε ηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ. Ώοηυ πζζηεφς».  

                                           
1 Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 188. 
2 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 185. 
3 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 188-90 



 521 

Ξοκμιζθδηέξ ιαξ πμο δεκ ακήημοκ ζηδκ εαιζηή πθεονά οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ 

ακηάνηεξ εοεφκμκηαζ βζα ηδκ δζαημπή ηςκ δζαπναβιαηεφζεςκ: «Ώοηυ ήηακ ημ ιε-

βαθφηενμ θάεμξ ηςκ ακηανηχκ, πμο ελεηέθεζακ ακενχπμοξ. Αεκ ήηακ αδζέλμδμ, 

βζαηί μζ δζαπναβιαηεφζεζξ πμο έβζκακ μδδβμφζακ κα δχζμοκ δζπθάζζμοξ Έθθδκεξ 

ηςκ θοθαηχκ απυ ημοξ Γενιακμφξ, μζ Γενιακμί. Ώθθά δεκ εδέπεδζακ μζ ακηάν-

ηεξ», οπμζηδνίγεζ μ Ξ. Μμθοδχνμο. Ουζμ μ ίδζμξ, υζμ ηαζ δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο 

εεςνμφκ ημκ Θίπμ ηφνζμ οπεφεοκμ ημο καοαβίμο ηςκ δζαπναβιαηεφζεςκ. Δ ηεθε-

οηαία ακαθφεζ πενζζζυηενμ ηδκ άπμρή ηδξ, πανμοζζάγμκηαξ ιζα άθθδ εηδμπή ηςκ 

βεβμκυηςκ απυ αοηήκ ημο Ρ. Φενθεθή: «ηακ έζηεζθε μ δεζπυηδξ απάκς ημοξ 

πνμεζημφξ ημο Ώζβίμο βζα ηδ ιεζμθάαδζδ ηαζ ιίθδζακ ιε ημ ανπδβείμ ηςκ ακηαν-

ηχκ, πμο ανζζηυηακ ζηδ ΐζζζμηά, εκχπζμκ ημο ηαπεηάκ-Θίπμο, ημοξ είπακ:- απς-

θάηε ημοξ αζπιαθχημοξ βζαηί εα ηδκ πθδνχζεζ μ ηυζιμξ, εα ζημηχζμοκ ημοξ Ζα-

θαανοηζκμφξ. Ζαζ ιάθζζηα, ημοξ απείθδζε ηαζ θίβμ (μ  ανπζιακδνίηδξ). Ομφπακ:-

παπά, θφβε, βζαηί εα ζμο αβάθμοιε ηδκ ηνίπα ιία-ιία. Ομο έδςζακ έκακ ηαηάθμ-

βμ. Αχζακ ηα μκυιαηα εδχ ζηδκ ημιιακηαημφνα, ηζξ θοθαηέξ ηςκ Μαηνχκ ηαζ 

πζάζακ ηαζ ζημηχζακ ημκ ηυζιμ. Αδθαδή ηαηυ ηάκακε. Αχζακ ηαηάθμβμ ηαζ γδημ-

φζακ 1 πνμξ 50. Ώοηυ υιςξ δεκ βζκυηακε». Ζαζ ηαηαθήβεζ: «Ζμοκζέζαζ άια λένεζξ 

υηζ έπεζξ δφκαιδ κ΄ακηζζηαεείξ. Άια δεκ έπεζξ δφκαιδ, ημζηάγεζξ κα ζοιαζααζηείξ. 

Ομοξ πήνακ ζημ θαζιυ ημοξ. Έδςζακ ηυζεξ αθμνιέξ. Ηέκε υηζ ήηακ ηαηαηηδηέξ 

ηαζ δεκ ιπμνμφζακ κα ηάεμκηαζ πνμζμπή. Άια λένεζξ υηζ εα ελμθμενεοημφκ δεηα-

εθηά πςνζά βφνς-βφνς ζηα Ζαθάανοηα ηαζ εα ηαηαζηνέρμοκ υθμ ημκ πθδεοζιυ 

ημκ Ζαθαανοηζκυ, πνέπεζ κα είζαζ πνμζεπηζηυξ. Αεκ θές ηα παθζυπαζδα εηείκα πμο 

βφνζγακ ιε ιζα ηαναιπίκα, θές μζ άκενςπμζ πμφπακ ηεθάθζ, πμφηακ αλζςιαηζημί. 

Ββχ γδηχ απ΄ημ ίδζμ ημ Θίπμ, ηζ ακ υζμ γμφζε είπα ημ ιοαθυ πμφπς ηχνα, εα ημ-

φααγα ημ ιαπαίνζ ζημ θαζιυ ηαζ εα ημφθεβα:-Μεξ ιμο, πςξ ζηέθηδηεξ; Γζαηί ημοξ 

άθδζεξ ηζ έηακακ αοηά ηα πνάβιαηα;» 

Ώκ ηαζ εθθδκζηέξ πδβέξ εεςνμφκ υηζ μζ Γενιακμί δεκ πνμζήθεακ αοημπνμ-

ζχπςξ ζηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ βζαηί δεκ ήεεθακ κα ακαβκςνίζμοκ ιε ημκ ηνυπμ 

αοηυ ημοξ ακηάνηεξ ςξ ειπυθειμοξ ακηίπαθμοξ (βζαηί ηυηε εα έπνεπε κα ημοξ ακ-

ηζιεηςπίγμοκ ζφιθςκα ιε ημ δζεεκέξ δίηαζμ)1, μζ βενιακζηέξ πδβέξ απμηαθφπημοκ 

ιζα ηέημζα ζοκάκηδζδ. Ξοβηεηνζιέκα, μ Βιπενζιπένβηεν απμπεζνάεδηε ιέζς ημο 

οπμθμπαβμφ Γζμφππε ιία απεοεείαξ δζαπναβιάηεοζδ ιε ημοξ ακηάνηεξ , αθθά εηεί-

κμζ ηαζ πάθζ απέννζρακ ηδκ ακηαθθαβή πνμαάθθμκηαξ ζοκεπχξ κέεξ απαζηήζεζξ, ακ 

ηαζ μνζζιέκμζ θάκδηακ πζμ δζαθθαηηζημί . Λ Γζμφππε εεςνεί υηζ εα ιπμνμφζε κα βί-

κεζ δεηηή αηυια ηαζ δ ακαθμβία 1:50 πμο γδημφζακ, αθθά δ απεθεοεένςζδ αζπια-

                                           
1 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 191. 
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θχηςκ ημιιμοκζζηχκ απυ ζηναηυπεδα ζοβηεκηνχζεςξ δεκ ακήηε ζηδκ δζηαζμδμ-

ζία ηδξ ιενανπίαξ ημοξ. Μνζκ θφβεζ, ημοξ πνμεζδμπμίδζε βζα ημ ηζ εα ζοκέααζκε 

ακ πάεαζκακ ηάηζ μζ αζπιάθςημζ1. Ηίβμ ιεηά ηδκ άηανπδ ζοκάκηδζδ, δ βενιακζηή 

πθεονά δζέημρε ηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ ηαζ έδςζε δζαηαβή κα ακαγδηδεμφκ μζ αζπ-

ιάθςημζ ηαζ κα απεθεοεενςεμφκ ιε ηδ αία2.  

Μνχημ δείβια ηδξ αθθαβήξ αοηήξ ήηακ δ απυπεζνα αμιαανδζζιμφ ημο αν-

πδβείμο ηςκ ακηανηχκ ζημ Ξηεπαζηυ (29-11-43). Λζ εαιζηέξ πδβέξ ζζπονίγμκηαζ 

υηζ δ εκένβεζα αοηή έβζκε εκ ιέζς ηςκ δζαπναβιαηεφζεςκ, υηακ μζ Γενιακμί ηα-

ηάθενακ, φζηενα απυ ηαηάδμζδ, κα πνμζδζμνίζμοκ ημ ανπδβείμ ηςκ ακηανηχκ . 

Μμθθέξ αυιαεξ δεκ ελεννάβδζακ, εκχ θεζημφνβδζακ ηαζ ηα ιέηνα ακηζαενμπμνζηήξ 

άιοκαξ πμο πήνακ μζ ακηάνηεξ. Λζ αλζςιαηζημί ημο ΒΗΏΞ ηαθφθηδηακ ζε πακηάηζα 

ηαζ δεκ έπαεακ ηίπμηα, αθθά ζημηχεδηακ δεηαηνείξ πμθίηεξ. Ώπυ ηδκ εκένβεζα 

αοηή ζοιπεναίκμοκ υηζ δ ηαηαζηνμθή ηςκ Ζαθαανφηςκ είπε ήδδ απμθαζζζηεί ηαζ 

μζ Γενιακμί δεκ εκδζαθένμκηακ πζα βζα ακηαθθαβή3. 

Ξημοξ ίδζμοξ ηφηθμοξ επζηναηεί δ άπμρδ υηζ μζ δζαπναβιαηεφζεζξ πνδζζιμ-

πμζήεδηακ ςξ πανεθηοζηζηυ ιέζμ, χζηε κα ηενδίζμοκ πνυκμ βζα ηδκ πνμεημ ζιαζία 

ηδξ επζπείνδζδξ «Ζαθάανοηα», δ μπμία είπε ήδδ απμθαζζζηεί πμθφ κςνίηενα ηαζ 

είπε οπμβναθεί απυ ηζξ 25 Ιμειανίμο, ηαηά ηδ δζάνηεζα, δδθαδή, ηςκ ζοκμιζθζ-

χκ4. Ζαη΄ άθθδ επίζδξ θζθμεαιζηή πδβή, μζ δζαπναβιαηεφζεζξ ήηακ ημ πνυζπδια 

ηςκ Γενιακχκ βζα κα εκημπίζμοκ ημ ανπδβείμ ημο ΒΗΏΞ 5, εκχ άθθμζ οπμζηδνίγμοκ 

υηζ ζηα βενιακζηά ανπεία δεκ βίκεηαζ πμοεεκά θυβμξ βζα δζαπναβιαηεφζεζξ ιεηαλφ 

ΒΗΏΞ ηαζ Γενιακχκ, αθθά ιεηαλφ ημο πνχημο ηαζ ηδξ Θδηνυπμθδξ Ώζβζαθείαξ6. 

 

δ. Ζ απόθαζε εθηέιεζεο ησλ αηρκαιώησλ 

Ζαεχξ μζ Γενιακμί πθδζίαγακ πνμξ Θαγέσηα ακαγδηχκηαξ ημοξ αζπιαθχημ-

οξ, μζ ακηάνηεξ εζδμπμζήεδηακ ηαζ ημοξ ιεηαηίκδζακ απυ εηεί. Λζ αζπιάθςημζ (εη-

ηυξ απυ ημοξ Ώθζαημφξ) ανίζημκηακ ζε άεθζα ηαηάζηαζδ. Φμνμφζακ ημονέθζα ηαζ 

είπακ ηοθίλεζ ηα πυδζα ημοξ ιε πακζά. Ζαηεοεφκεδηακ πνμξ ημ Μθακδηένμ, υπμο 

ημοξ επζζηέθηδηε μ Άββθμξ  ηαβιαηάνπδξ Άκηνζμοξ. Μνμθακχξ ζηδκ ζοκάκηδζδ 

ζογήηδζε ιε ημοξ ακηάνηεξ βζα ημ ηζ εα έπνεπε κα βίκεζ ιε ημοξ αζπιαθχημοξ , αθ-

θά  ζοκμιίθδζε ηαζ ιε ημοξ ίδζμοξ. Λ επζγχκ αζπιάθςημξ Νμγέ ΐάθηεν εοιάηαζ υηζ, 

υηακ ημοξ απμπαζνέηδζε, μ Άκηνζμοξ είπε ιζα θοπδιέκδ έηθναζδ ζακ κα ήλενε ηζ 

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 293-4. 
2 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 294. 
3 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 193-197 - Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.316. 
4 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 190 
5 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 253.  
6 Α. Ζακεθθυπμοθμξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 504/2-89. 
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ημοξ πενίιεκε. Σζηυζμ, μ ακηάνηδξ ηαζ πνςηαβςκζζηήξ ζηα βεβμκυηα ηδξ εηηέθε-

ζδξ Ώ. Ώζδιαηυπμοθμξ ζε ιεηαβεκέζηενδ ζοκέκηεολή ημο δήθςζε υηζ μζ Άββθμζ 

δεκ ήηακ εκήιενμζ βζα ηδκ δζαηαβή εηηέθεζδξ ηςκ αζπιαθχηςκ 1.   

ζμκ αθμνά ζημ πμζμξ απμθάζζζε βζα ηδκ ηφπδ ηςκ αζπιαθχηςκ, μζ απυ-

ρεζξ δζίζηακηαζ. Ππάνπμοκ ιανηονίεξ υηζ μζ ακηάνηεξ  ζε ηδθεθςκζηή επζημζκςκία 

ιε ημκ Θίπμ πήνακ ηδκ απάκηδζδ κα αθήζμοκ ημοξ αζπιάθςημοξ εθεφεενμοξ. 

Ζαη΄ άθθδ άπμρδ, δ 3δ ιενανπία ημο ΒΗΏΞ δζέηαλε κα εηηεθεζημφκ μζ βενιακζηήξ 

εεκζηυηδηαξ αζπιάθςημζ, πςνίξ κα βίκε ζ ακηζθδπηυ απυ ημοξ ζοκηνυθμοξ ημοξ ή 

ημκ άιαπμ πθδεοζιυ. Ώοηή εα ήηακ δ απάκηδζδ ζηα ακηίπμζκα ηςκ Γενιακχκ πμο 

εηηέθεζακ 118 μιήνμοξ ζημ Θμκμδέκδνζ Ξπάνηδξ2.  

ιςξ, μ Θίπμξ ανζζηυηακ ηυηε ζηδκ ιμκή Ώβ. Ηαφναξ ηαζ οπμηίεεηαζ υηζ ηα 

άθθα δφμ ιέθδ ηδξ δζμίηδζδξ ηδξ 3δξ ιενανπίαξ (Ζαζζάκδναξ ηαζ Αακζδθίδδξ) 

ανίζημκηακ αθθμφ ηαζ γήηδζακ ηδθεθςκζηά ηδ ζοβηαηάεεζή ημο. Λ Ρ. Νμφπαξ, 

ζοιθςκεί ιε ηζξ πδβέξ πμο εέθμοκ ημκ Θίπμ άννςζημ ζημ ιμκαζηήνζ  ηζξ διένεξ 

αοηέξ: «Ήηακ άννςζημξ. Βηέεδ δ οπμβναθή ημο πςνίξ κα ημ λένεζ. Εζπονίγεηαζ μ 

ίδζμξ υηζ ελδπαηήεδ. Ομ πζμ πζεακυ (ήηακ ακηίεεημξ ζηδκ εηηέθεζδ) . Βκχ μ Ώθέ-

λακδνμξ (Ζάζζακδνμξ) ηαζ μ άθθμξ ήηακε οπέν ημο ηθάδεοε».  

Λ επζγχκ Ώζδιαηυπμοθμξ ήηακ έκαξ απ΄ημοξ θνμονμφξ ηςκ αζπιαθχηςκ 

πμο πήνακ ηδ δζαηαβή ηαζ αεααζχκεζ υηζ πνμενπυηακ απυ ηδκ δβεζία ηςκ ακηαν-

ηχκ. Βλάθθμο, ζε ακηίεεηδ πενίπηςζδ, εα ιπμνμφζακ κα ημοξ είπακ ζοθθάαεζ θυ-

βς ακοπαημήξ. Ομ πνςηυηοπμ έββναθμ ηδξ δζαηαβήξ αοηήξ δεκ ζχεδηε ςξ ζήιε-

να ηαζ παναηίεεηαζ απυ δζάθμνμοξ ζοββναθείξ ιε δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ, βεβμ-

κυξ πμο ηαεζζηά αιθίαμθδ ηδκ αοεεκηζηυηδηά ημο3. Άθθδ άπμρδ οπμζηδνίγεζ υηζ 

ηδκ απυθαζδ βζα εηηέθεζδ ηδκ πήνε ημ ΒΏΘ ζηδκ Μάηνα  (Γαιαέηαξ), εκχ μ Α. 

Θίπμξ ζζπονίγεηαζ υηζ μ θμπαβυξ Ρν. Ξηαζζκυπμοθμξ, πμο είπε ακαθάαεζ ηδ θνμφ-

νδζδ ηςκ αζπιαθχηςκ, πςνίξ κα απεζθδεεί απυ επενζηά ζηναηεφιαηα  ηαζ πςνίξ κα 

έπεζ ηάπμζα ζπεηζηή δζαηαβή έζπεοζε κα απαθθαβεί απυ ηδκ πανμοζία ημοξ 4.  

Αζαπζζηχκμοιε, θμζπυκ, πυζμ δφζημθμ ήηακ κα ακαθάαεζ ηάπμζμξ ηδκ εοεφ-

κδ έηδμζδξ ιζαξ ηέημζαξ δζαηαβήξ. Ώηυιδ πζμ δφζημθδ απμδείπηδηε δ εηηέθεζή 

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 349-352, 358. 
2 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 352-3  
3 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 354-6. 
4 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 271 - Α. Θίπμξ, «Οεηνάδζα», ζηδκ εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 
500/10-88 – Α. Ζακεθθυπμοθμξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ.504, 2-89. Ξε άθθδ δζήβδζδ μ 

Θίπμξ δζηαζμθμβεί αθθζχξ ηδκ απυθαζδ ηδξ εηηέθεζδξ, δεπυιεκμξ υηζ αημθμφεδζε ημο μθμηαοηχιαημξ 
ζηα Ζαθάανοηα. Γνάθεζ παναηηδνζζηζηά: «Ομ ιζηνυ ηιήια ημο 11μο Ξοκη/ημξ ηζξ ηεθεοηαίεξ διένεξ ηδξ 

απμπςνήζεςξ ανέεδηε ζε δφζημθδ εέζδ βζαηί έκαξ ηαηαδυηδξ μδήβδζε επενζηυ ηιήια ζηδκ πενζμπή 

(Θάγζ). Δ επανπία μθυηθδνδ θθεβυηακ, μζ ηαπκμί απυ ηα Ζαθάανοηα ακέααζκακ ζημκ βηνίγμ μονακυ 
ημο Ρεθιμφ. Ζαζ ημ αίια ακέααζκε ζημ ηεθάθζ. Ομοξ αζπιαθχημοξ ημοξ ελεηέθεζε δ θνμονά ηαζ ημοξ 

έννζλε ζ΄έκα βηνειυ…». Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ. 245. 
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ηδξ. Λ δζμζηδηήξ ηδξ ιμκάδαξ πμο θνμονμφζε ημοξ αζπιαθχημοξ Ξ. Θεμδςναηυ-

πμοθμξ ανκήεδηε κα ημ ηάκεζ. Ομ ίδζμ ηαζ μ θνμονυξ ημοξ θμπίαξ Ιίημξ, μ μπμίμξ 

θέβεηαζ υηζ υηακ πήνε ηδκ δζαηαβή ζοβηθμκίζηδηε ηαζ άνπζζε κα ηθαίεζ. ιςξ, μζ 

οπυθμζπμζ ακηάνηεξ ηδξ μιάδαξ ημκ αθυπθζζακ ηαζ ημκ απείθδζακ υηζ εα ημκ εη-

ηεθμφζακ ακ άθδκε κα θακεί δ ακαζηάηςζή ημο ζημοξ αζπιαθχημοξ, μζ μπμίμζ ηά-

ηζ οπμρζάγμκηακ. Έηζζ, ημ ένβμ ακέθααε ιία άθθδ ιμκάδα, ζηδκ μπμία ακήηακ ηαζ 

δφμ «Νχζμζ». Ώιέζςξ ιεηά ηδκ εηηέθεζδ, μζ ειπθεηυιεκμζ πανάβμκηεξ ηςκ ακ-

ηανηχκ άνπζζακ κα αθθδθμηαηδβμνμφκηαζ ζπεηζηά ιε ημ πμζμξ πήνε ηδκ απυθαζδ. 

Ραναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ μ Ζαναθήξ  ή «Ζαθαιάηαξ», πμο ακέθααε ιε ηδκ μιάδα 

ημο ηδκ εηηέθεζδ, θφθαλε ημ πανηί ηδξ δζαηαβήξ ιε ζημπυ κα ιπμνεί ζημ ιέθθμκ 

κα ημ πνδζζιμπμζήζεζ ςξ ζημζπείμ βζα ηδκ οπενάζπζζή ημο ζε πενίπηςζδ πμο ημο 

ηαηαθυβζγακ εοεφκεξ1.  

Ώπ΄υθα ηα παναπάκς θαίκεηαζ υηζ μζ εαιζημί ηφηθμζ  εέθμοκ κα απμζφνμοκ 

απυ πάκς ημοξ ηάεε ηαηδβμνία βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ αζπιαθχηςκ ηαζ ηζξ ζοκέπεζ-

έξ ηδξ, ιε απμηέθεζια κα ηαηαθεφβμοκ ζε πμθθμφξ ακαπυδεζηημοξ ζζπονζζιμφξ 

πμο ιεηαεέημοκ ηδκ εοεφκδ ζημοξ παναδμζζαημφξ ακηζπάθμοξ ημο ΒΏΘ . Φηάκμοκ 

ζημ ζδιείμ κα ζζπονίγμκηαζ υηζ δ δζαηαβή έθηαζε ζηα Θαγέσηα ημ απυβεοια ηδξ 

4/12/43, αθθά δεκ επζδυεδηε ζημκ ανιυδζμ θνμφνανπμ πμο έπνεπε κα ηδκ εθαν-

ιυζεζ. Ζναηήεδηε απυ ιέθμξ ημο ημπζημφ ΒΏΘ ηαζ δυεδηε ζε άκενςπμ ηδξ ακηζε-

αιζηήξ Ώκηζημιιμοκζζηζηήξ Ξηαονμθμνίαξ, μ μπμίμξ ηδκ έδςζε ζημκ Γενιακυ 

Γηκαξ, ζηζξ 7/12 πμο έθηαζε εηεί2. Άθθμξ οπμζηδνίγεζ υηζ ηάπμζμζ ακηάνηεξ απυ 

ηδκ δζιμζνία πμο ζηυηςζε ημοξ αζπιαθχημοξ ήηακ πνμαμηάημνεξ ημο ΒΏΘ ηαζ βζ 

αοηυ αιέζςξ ιεηά ηδκ εηηέθεζδ πήβακ ηαζ ηαηαηάπηδηακ ζηα ηάβιαηα 3. 

Ξηα πθαίζζα ηδξ πνμζπάεεζαξ ελεφνεζδξ οπεφεοκςκ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ 

αζπιαθχηςκ, μζ εαιζηέξ πδβέξ ηαηαθεφβμοκ ζε ηαηδβμνίεξ ηαηά ηςκ Άββθςκ  ηδξ 

Ξοιιαπζηήξ Ώπμζημθήξ. Βζδζηυηενα, μ Άκηνζμοξ ηαηδβμνήεδηε υηζ είπε ηαπεεί ο-

πέν ηδξ εηηέθεζδξ ηςκ αζπιαθχηςκ , ιε ημ ζηεπηζηυ υηζ είπακ γήζεζ ανηεηυ πνυκμ 

ζηα Θαγέσηα ηαζ βκχνζγακ πνυζςπα ηαζ πνάβιαηα . Φένεηαζ κα είπε υηζ δ δζαηαβή 

(ηδξ ιενανπίαξ ζηζξ 4/12/43) ήηακ δζαηαβή ηαζ έπνεπε κα ηδκ εηηεθέζμοκ. Ξε εκ-

ημθή ημο ίδζμο απμδίδεηαζ ηαζ υηζ έκαξ Γενιακυξ δναπέηδξ , πμο λέθοβε ηαεχξ ημ-

οξ απμιάηνοκακ μζ ακηάνηεξ απυ ηδ αίθα Θπνάμοκ, εηηεθέζηδηε υηακ ανέεδηε 

ζηα Ξμοδεκά4. Λ ακηάνηδξ Ρ. Νμφπαξ έπεζ ηδκ ίδζα άπμρδ: «(Λζ Άββθμζ) ζοιαμφ-

θερακ κα εηηεθεζημφκ μζ αζπιάθςημζ. Αζυηζ, υηακ μζ βενιακζηέξ δοκάιεζξ ακέαα ζ-

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 355-6 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 255. 
2 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 280-1 
3 Γ. Μνζυαμθμξ, (2007), ζ. 124. 
4 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 288, 290 



 525 

κακ απυ ηδκ Ονίπμθδ ιέζς Αάνα  βζα Ζαθάανοηα, ηακέκαξ απυ ηδκ μνβάκςζδ ή ημ 

ακηάνηζημ δεκ εα έαβακε ηα πηχιαηα ηςκ Γενιακχκ ζηδ δδιμζζά πμο πενκάκε μζ 

Γενιακμί…». Λ Άκηνζμοξ ανκείηαζ ηζξ ηαηδβμνίεξ οπμζηδνίγμκηαξ υηζ δεκ οπήνπε 

ηακέκα αββθζηυ εκδζαθένμκ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ αζπιαθχηςκ ηαζ υηζ μ ίδζμξ είπε 

ζοιαμοθεφζεζ ημκ ΒΗΏΞ κα απμθφβεζ ηαηαζηάζεζξ πμο εα μδδβμφζακ ζε ακηίπμζκα 

ημκ πθδεοζιυ. Λ ΒΗΏΞ, υιςξ, πνμςεμφζε πανυιμζεξ θφζεζξ βζαηί ηα ακηίπμζκα 

αφλακακ ηδκ πνμζέθεοζδ ακηανηχκ ζηζξ ηάλεζξ ημο1.  

Ώθθμφ ακαθένεηαζ υηζ μζ ακηάνηεξ ανέεδηακ ζε αδοκαιία κα πεζνζζημφκ ημ 

εέια ηςκ αζπιαθχηςκ, βζ αοηυ ηαηέθοβακ ζηδκ ανεηακζηή απμζημθή ηαζ ημ ΞΘΏ, 

μζ μπμίμζ ελέθναζακ ηδκ ακηίεεζή ημοξ ζηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ ηδξ ακηαθθαβήξ. 

ηακ μζ ακηάνηεξ ακαημίκςζακ ζημοξ Άββθμοξ ηδκ απυθαζή ημοξ κα εηηεθέζμοκ 

ημοξ αζπιαθχημοξ, εηείκμζ ζήηςζακ αδζάθμνα ημοξ χιμοξ ημοξ2. Λ ακηάνηδξ Ρ. 

Φενθεθήξ ιαξ ελδβεί ηδ ζηάζδ αοηή: «Μνχηα-πνχηα μζ Άββθμζ είπακ έκα ζημπυ. 

Βδζαηάγακε κα βίκεζ ημ ζαιπμηάγ ζηδκ ηάδε βέθονα πμο ηυεεθακ αοημί, έζηεθκακ 

ηα οθζηά ηαζ η΄αοηά, αθθά απυ ηεζ ηαζ πένα εοεφκεξ δεκ παίνκακε, βζαηί λένακε 

υηζ ηα ακηίπμζκα εα βίκμοκ ζημκ εθθδκζηυ θαυ. Ήηακε πμκδνμί».  Σζηυζμ, υπςξ 

έπεζ ήδδ επζζδιακεεί, μζ ζπέζεζξ Άββθςκ-ΒΗΏΞ ήηακ ελαζνεηζηά ηεηαιέκεξ ηδκ ε-

πμπή αοηή. Λ Β.Φςηάξ επζαεααζχκεζ: «Δ ζπέζδ ιαξ ιε ημοξ Άββθμοξ ήηακ άζπδ-

ιδ. Ήεεθακ κα οπενζζπφζμοκ ημο ηζκήιαημξ, κα βίκμοκε αοημί ανπδβμί ζηα ηιή-

ιαηά ιαξ». Βίκαζ, θμζπυκ, δφζημθμ κα πζζηέρεζ ηακείξ πχξ, ιέζα ζημ ηθίια ηαπο-

πμρίαξ ηαζ αθθδθμεπζαμοθήξ, μζ ακηάνηεξ ειπζζηεφηδηακ έκα ηυζμ ζμαανυ εέια 

ζηδκ ηνίζδ ηςκ οπμκμιεοηχκ ημοξ.  

 

ε. Αληάξηεο θαη αηρκάισηνη 

 Άθθδ πανάιεηνμξ πμο πνμαάθθμοκ μζ εαιζηέξ πδβέξ ςξ αζηζμθμβία βζα ηδκ 

απυθαζδ εηηέθεζδξ ηςκ αζπιαθχηςκ είκαζ υηζ μζ ακηάνηεξ δεκ ηδνμφζακ ζοβηεη-

νζιέκδ πμθζηζηή ζημ εέια ηςκ αζπιάθςηςκ. Ώοηυ απμδεζηκφεηαζ ηαζ απυ ηδκ ζοι-

πενζθμνά ημοξ πνμξ ημοξ ηναοιαηίεξ ηδξ ιάπδξ ηδξ Ζενπζκήξ: έκα αζπιάθςημ ημκ 

άθδζακ ζηδκ Ζενπζκή (είπε ζμαανυ ηναφια πμο απαβυνεοε ηδ ιεηαηίκδζή ημο) , 

εκχ ημοξ άθθμοξ ηνεζξ ζημ κμζμημιείμ Ζαθαανφηςκ ηαζ εκηέθεζ δ ηφπδ ημοξ ηα-

εμνίζηδηε απυ δφμ ακηάνηεξ, πμο ιε ηδ ζηάζδ ημοξ έεεζακ ηδκ πυθδ ζημκ ηίκδο-

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.357-8. 
2 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 252, 256. Βκμπμπμζδηζηυ εεςνείηαζ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ Άββθμζ ανίζημκ-

ηακ ζημ Θάγζ, υηακ πέναζακ μζ αζπιάθςημζ απυ εηεί, πνμημφ ημοξ μδδβήζμοκ πνμξ ημο Θαβένμο. Λζ 
εαιζηέξ πδβέξ επζζδιαίκμοκ ςξ αλζμπενίενβμ ημ πςξ δεκ βκχνζγακ μζ Γενιακμί ηδκ δζαιμκή ηδξ αββθζ-

ηήξ απμζημθήξ εηεί, υηακ ιάθζζηα ανίζημκηακ ιζα αδμιάδα δίπθα ζηα Θαγέσηα. Λ Θίπμξ οπμζηδνίγεζ 

υηζ μζ Άββθμζ ηνοθηήηακε ηαζ ηυρακε ηάεε επαθή ιε ηα βφνς πςνζά, εκχ μζ Γενιακμί δεκ πέναζακ 
απυ εηείκα ηα ιένδ βζαηί είπακ εηεπεζνία ιαγί ημοξ. Γ. Οζάιδξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 

483/5-87. 
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κμ ακηζπμίκςκ. Ζαηαθήβμοκ, θμζπυκ, ζημ υηζ δ έθθεζρδ μνβάκςζδξ ζημκ ΒΗΏΞ μ-

δδβμφζε ζε ιία παχδδ ηαηάζηαζδ, υπμο μ ηαεέκαξ εκενβμφζε ηαηά ηδκ ηνίζδ ημ-

ο. Ώκ ζοκδοαζηεί δ ζοιπενζθμνά αοηή ιε ηδ δνάζδ δζπθχκ ηαζ ηνζπθχκ πναηηυ-

νςκ ιπμνεί κα ενιδκεοηεί δ αζηάεεζα ζηζξ επζθμβέξ ηςκ ακηανηχκ ζημ εέια ηςκ 

αζπιαθχηςκ1.  

Βαιζηέξ πδβέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ ακηάνηεξ έδεζπκακ ενδζηεοηζηή πνμζή-

θςζδ ζημ δζεεκέξ δίηαζμ πμθέιμο πενί αζπιαθχηςκ ηαζ εζδζηά ζημοξ Εηαθμφξ αζπ-

ιαθχημοξ. πζ ιυκμ δεκ ημοξ ηαημπμζμφζακ, αθθά ημοξ άθδκακ (ηαπεζκςιέκμοξ 

ηαζ λοπυθδημοξ) κα επζζηνέρμοκ ζηζξ ιμκάδεξ ημοξ, ηναηχκηαξ ιυκμ ημκ μπθζζιυ 

ημοξ ηαζ πςνίξ ηακέκα ακηάθθαβια2. Λ ακηάνηδξ ΐ. Μνζμκάξ πέναζε απυ ζηναημ-

δζηείμ, υπςξ ιαξ θέεζ, επεζδή εκ αναζιχ ροπήξ ηναοιάηζζε Εηαθυ αζπιάθςημ.  

Βλάθθμο, ηαζ μζ Γενιακμί αζπιάθςημζ δεκ είπακ μιμζυιμνθδ ζοιπενζθμνά . 

ζμζ δεκ ήηακ «ηαεανμί» Γενιακμί ζοκενβάγμκηακ ζημ κα δχζμοκ πθδνμθμνίεξ 

ηαηά ηζξ ακαηνίζεζξ ηαζ ιεηά απυ δίιδκδ δμηζιαζία πνδζζιμπμζμφκηακ απυ ημοξ 

ακηάνηεξ ςξ ιάπζιμζ ή ζε άθθεξ  απμζημθέξ. Ώκηίεεηα, μζ βενιακζηήξ ηαηαβςβήξ 

υπζ ιυκμ δεκ έδζκακ ηαιία πθδνμθμνία αθθά ηαζ πνμηαθμφζακ ιε ηδκ ζοιπενζθμ-

νά ημοξ. Ξ΄αοηή ηδκ δζαθμνμπμίδζδ ίζςξ μθείθεηαζ ηαζ δ δζαθμνεηζηή ιεηαπείνζ-

ζδ ηςκ Ώθζαηχκ αζπιαθχηςκ ηδξ ιάπδξ ηδξ Ζενπζκήξ. Ώπυ εαιζηέξ πδβέξ ακαθέ-

νεηαζ, επίζδξ, υηζ μζ Άββθμζ γδημφζακ απυ ημοξ ακηάνηεξ κα εθανιυζμοκ ζημοξ 

Γενιακμφξ ημ «μθεαθιυκ ακηί μθεαθιμφ» αθθά εηείκμζ βζα ακενςπζζηζημφξ θυβμ-

οξ ήεεθακ κα ιεηαθενεμφκ ζηδ Θ. Ώκαημθή. Φαίκεηαζ, υιςξ, υηζ αοηυ δεκ εθαν-

ιμγυηακ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ, βζαηί άθθεξ, ίδζαξ πνμέθεοζδξ πδβέξ ακαθένμοκ 

υηζ, επεζδή μζ Γενιακμί δεκ ζέαμκηακ ημ δζεεκέξ δίηαζμ πμθέιμο ηαζ ααζάκζγακ ή 

εηηεθμφζακ ημοξ αζπιαθχημοξ, έηακακ ηαζ μζ ακηάνηεξ ημ ίδζμ.  Βηηέθεζακ ημοξ 

αζπιαθχημοξ ηδξ Ζενπζκήξ  εεςνχκηαξ υηζ ίζςξ μζ Γενιακμί παναδεζβιαηζζημφκ, 

ακ βκχνζγακ υηζ ηαζ μζ δζημί ημοξ αζπιάθςημζ εα έπμοκ ηδκ ίδζα ηφπδ3.  

Άθθμηε πάθζ εθεοεένςκακ Γενιακμφξ αζπιαθχημοξ , αθθά φζηενα απυ ακ-

ηαθθαβή ιε Έθθδκεξ πμθζηζημφξ ηναημφιεκμοξ.  Δ Βνοενμζηαονίηζζζα Ώζιζθία 

Ιηυκηδ ακαθένεζ υηζ ημκ Ληηχανζμ ημο ΄43 έβζκακ ηάπμζεξ «ηαθέξ» ακηαθθαβέξ 

Γενιακχκ αζπιαθχηςκ ηαζ θοθαηζζιέκςκ ακηανηχκ ηαζ είπε δδιζμονβδεεί έκα εε-

ηζηυ ηθίια, πάνδ ζημ μπμίμ πέηοπακ κα ακηαθθάλμοκ ηαζ μιήνμοξ απυ ηα βφνς 

πςνζά. ιςξ, ηζ αοηή δ δζαδζηαζία ζφκημια ζηαιάηδζε βζαηί, εκχ μζ ακηάνηεξ πμ-

θφ δφζημθα αζπιαθχηζγακ Γενιακμφξ, εηείκμζ ακηίεεηα ιπμνμφζακ πακεφημθα κα 

                                           
1 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ.191-3. 
2 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η.ΐ΄, ζ.314-5. 
3 Γ.Οζάιδξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ.  483/5-87 - Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η.ΐ΄, 

ζ.314-5 – Ζ. Θπνμφζαθδξ, (2003), ζ. 346 – Β. ΐαγαίμξ, (1961), ζ. 75.  
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ζοθθάαμοκ υζμοξ Έθθδκεξ ήεεθακ, πμθθέξ θμνέξ ηαζ δεηαπθάζζμοξ έκακηζ αοηχκ 

πμο ακηαθθάπηδηακ, υπςξ έηακακ ιεηά ηζξ ακηαθθαβέξ αζπιαθχηςκ πνζκ ηαζ ιεηά 

ηδ ιάπδ ζηα Αειέζηζπα (Φεανμοάνζμξ 1944)1.  

Λζ ακηάνηεξ αηυια εεςνμφζακ υηζ δεκ ιπμνμφζακ κα ειπζζηεοεμφκ ημοξ 

Γενιακμφξ ζηναηζχηεξ, υπςξ έηακακ ιε ημοξ Εηαθμφξ, βζαηί αοημί υζεξ θμνέξ ημ-

οξ άθδκακ εθεφεενμοξ ζπεδυκ πάκηα επέζηνεθακ βζα κα ηάρμοκ ηαζ κα ζημηχζμ-

οκ ςξ ακηίπμζκα. Ώηυια ηαζ μζ ίδζμζ μζ Γενιακμί, ηαηά ιία άπμρδ, επζεοιμφζακ ηδκ 

εηηέθεζδ ηςκ ζοιπαηνζςηχκ ημοξ αζπιαθχηςκ βζα κα ειροπςεμφκ ζημκ πυθειμ 

μζ ζηναηζχηεξ. Ώπυ ηδκ πθεονά ηςκ Γενιακχκ ζοκήεςξ ηίεεηαζ δ αζηζμθμβία υηζ 

ηαημπμζμφζακ ηαζ εηηεθμφζακ ημοξ αζπιαθχημοξ, βζαηί μζ ακηάνηεξ δεκ ήηακ ηα-

κμκζηυξ ζηναηυξ πμο πνμζηαηεφεηαζ απυ ημ δζεεκέξ δίηαζμ ημο πμθέιμο2.        

Βπζζδιαίκεηαζ, ελάθθμο, υηζ δ ηνάηδζδ αζπιαθχηςκ απυ ημοξ ακηάνηεξ ή-

ηακ δφζημθδ οπυεεζδ, ηαεχξ δεκ είπακ πχνμοξ βζα ηδκ αζθαθή θφθαλή ημοξ. Γζ 

αοηυ πμηέ πνζκ ηδ ιάπδ ηδξ Ζενπζκήξ δεκ είπακ ηάκεζ ηάηζ πανυιμζμ. Ξε άθθεξ ιά-

πεξ μζ αζπιάθςημζ πμο ζοθθαιαάκμκηακ εηηεθμφκηακ. Ομ βεβμκυξ υηζ ηνάηδζακ 

αοημφξ ήηακ πνάβιαηζ πνυαθδια. Βαιζηή πδβή ημ δζηαζμθμβεί ακαθένμκηαξ υηζ 

ήεεθε κα ημοξ ακαηνίκεζ μ Άκηνζμοξ. Έηζζ, ηναηήεδηακ ανπζηά βζα ιενζηέξ ιένεξ 

ηαζ ιεηά επεκέαδ μ δεζπυηδξ ημο Ώζβίμο Θευηθδημξ πνμηείκμκηαξ ζημοξ Γενιακμ-

φξ ακηαθθαβή, πνμηεζιέκμο κα ημοξ ηαηεοκάζεζ ηαζ κα απμθεοπεεί δ ηαηαζηνμθή 

ηδξ Ώζβζαθείαξ. Λζ Γενιακμί, απ΄ηδκ πθεονά ημοξ, δέπηδηακ βζα κα ιπμνέζμοκ κα 

εκημπίζμοκ ηαηά ηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ ημ ανπδβείμ ηςκ ακηανηχκ 3. Λ ακηάνηδξ 

Β.Φςηάξ επζαεααζχκεζ: «αζπιάθςημοξ, Γενιακμφξ πνμπάκηςκ, δεκ ημοξ παίνκαιε 

ειείξ. Ομοξ έζηεθκακ ηαηεοεείακ ζηδκ αββθζηή απμζημθή, μζ μπμίμζ ημοξ  ηάκακ 

ακάηνζζδ…Ομ ηζ ημοξ ηάκακ απυ ηεζ ηαζ πένα, πμηέ δεκ ηυδα εβχ αοηυ».  

ΐέααζα, ηζ αοηή δ άπμρδ πανμοζζάγεζ ανηεηέξ ακηζθάζεζξ, ηαεχξ μζ ακηάν-

ηεξ θένεηαζ κα οπαημφμοκ ζημοξ Άββθμοξ, πνάβια πμο δεκ ζοκάδεζ ιε ηδκ ζηάζδ 

πμο ζοκήεζγακ κα ηναημφκ απέκακηί ημοξ. Βλάθθμο, υπςξ παναδέπμκηαζ ηαζ θζθμ-

εαιζηέξ πδβέξ, μζ Γενιακμί δζέεεηακ πνμζαάζεζξ ζηδκ πενζμπή  ηαζ ηδκ εέζδ ημο 

ανπδβείμο ηςκ ακηανηχκ ηδκ έιαεακ ηεθζηά ιε θεπημιένεζεξ ηαζ ζπεδζάβναιια 

απυ Έθθδκα ηαηαδυηδ4.  

 

ζη. Ζ εθηέιεζε 

Δ εηηέθεζδ ηςκ αζπιαθχηςκ πανμοζίαγε, εηηυξ ηςκ άθθςκ, ηαζ ηεπκζηά 

                                           
1 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η.ΐ΄, ζ.315-316 – Ώζι. Ιηυκηδ-Braudreth ζημ Ηεφηςια, (π.π), ζ. 62 

- Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 473. 
2 Ρ. Οζμοιπνήξ, (1984), ζ. 21-22 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 120 - Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.490. 
3 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ.252-3 
4 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ.194 - Μ. Νμδάηδξ, πεν. «ΟΛΟΒ», η.6, ζ.49. 
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πνμαθήιαηα: ήηακ 96 ηαζ απυ αοημφξ εηηεθέζηδηακ μζ 88 ή 81, εκχ είπακ ιυκμ 13 

θνμονμφξ. Λζ αζπιάθςημζ μδδβήεδηακ ζε ιία απυηνδικδ πθαβζά, ζημο Θαβένμο. 

Ώθμφ ημοξ έδεζακ (ιε ηδκ πνυθαζδ υηζ ήεεθακ κα απμηνέρμοκ ηοπυκ δναπέηεο-

ζδ ηαηά ηδ κφηηα), ημοξ πονμαυθδζακ ζημ πείθμξ ημο βηνειμφ, έηζζ χζηε ηα 

πηχιαηα έπεζακ ηάης. Ώπυ αοημφξ, επηά επέγδζακ ανπζηά, εκχ ηνεζξ πανέιεζκακ 

ηεθζηά γςκηακμί ηαζ ηαηάθενακ κα δναπεηεφζμοκ. Λζ άθθμζ, αανζά ηναοιαηζζιέκμ-

ζ, ηαηέθδλακ ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα λεθφβμοκ. Ώπυ ημοξ δζαζςεέκηεξ μ έκαξ 

έπεζε πάκς ζε μιάδα ακηανηχκ ηαζ εηηεθέζηδηε  ηαζ δφμ ανήηακ ημ βενιακζηυ 

ζηναηυ ηαζ εκχεδηακ ιαγί ημο. Βλάθθμο, έκαξ απυ ημοξ αζπιαθχημοξ είπε παναιε-

ίκεζ ζηα Θαγέσηα βζαηί ήηακ άννςζημξ1. Ξηδκ ηαηαβναθή ηςκ βεβμκυηςκ απυ ημοξ 

ζοββναθείξ ηδξ επμπήξ ακαθένμκηαζ ηαζ άθθεξ εηδμπέξ, πμο ένπμκηαζ ζε ζφβηνμ-

οζδ ιε ηζξ ιανηονίεξ ηςκ πνςηαβςκζζηχκ2.   

Ξημ ιεηαλφ μζ Γενιακμί (ιαγί ιε ηαβιαηαζθαθίηεξ) πμο ακαγδημφζακ ημοξ 

αζπιαθχημοξ ενεοκμφζακ υθα ηα πςνζά ηαζ πονπμθμφζακ ηα ζπίηζα ζηα μπμία έα-

νζζηακ υπθα. Ξημ δνυιμ πδβαίκμκηαξ ηαζ ζημ βονζζιυ  ιεηά ηδκ ακαηάθορδ ηςκ 

πηςιάηςκ έηαρακ ηα πςνζά ΐάθημ, Μθακδηένμ, Θάγζ ηαζ Θαγέσηα, εηηυξ απυ ηδκ 

ΐένβα, πμο βζ΄αοηήκ μ Ξυιπεν είπε βνάρεζ ζε βνάιια ημο ηαθά θυβζα. Λζ ακηάν-

ηεξ δεκ είπακ εζδμπμζήζεζ ημοξ ηαημίημοξ ηςκ πςνζχκ βζα ηδκ πμνεία ηςκ Γενια-

κχκ, δεκ είπακ αάθεζ ηακ ζημπμφξ ηαζ βζ αοηυ έβζκακ ζοθθήρεζξ3. 

Ώπυ ημκ Ιηυκκεν, έκα δζαζςεέκηα ζηναηζχηδ πμο ζοκάκηδζακ , έιαεακ μζ 

Γενιακμί βζα ηδκ ηφπδ ηςκ άθθςκ αζπιαθχηςκ. Όζηενα απυ ελμκοπζζηζηή ένεοκα 

διενχκ, έκαξ απυ ημοξ δχδεηα Έθθδκεξ μδδβμφξ πμο πήνακ ιαγί ημοξ ακαηάθορε 

ηα πηχιαηα πενζηνζβονζζιέκα απυ υνκζα. ηακ μζ Γενιακμί ακηίηνζζακ ημοξ ζημ-

ηςιέκμοξ ζοκηνυθμοξ ημοξ, θέβεηαζ υηζ μνβίζηδηακ ηαζ εηηέθεζακ υθμοξ ημοξ 

μδδβμφξ (ιαγί ηζ έκα 15πνμκμ παζδί), εηηυξ απυ ημ βζαηνυ Ζανημφθζα πμο ήηακ 

ζοκενβάηδξ ημοξ ηαζ ημκ Α. Ζίηζμ πμο ηαηάθενε κα δζαθφβεζ4.  

Ξηα Θαγέσηα είπε ιεηαθενεεί μ άθθμξ δζαζςεείξ Νμγέ ΐάθηεν ηαζ εηεί ανίζ-

ημκηακ ηαζ μ ζηναηδβυξ Ηε Ξμοίν ηαζ άθθμζ αλζςιαηζημί πμο ημκ ακέηνζκακ. Δ 

πθδνμθμνία βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ αζπιαθχηςκ έθηαζε ζημκ αλζςιαηζηυ Γηκαξ 

ζηζξ 8 Αεηειανίμο απυ μιάδα Γενιακχκ πμο ανήηακ έκακ δζαζςεέκηα ηαζ αιέζςξ 

                                           
1 Α. Ζακεθθυπμοθμξ, εθ. ««Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 427/ 8-12-82 – Ώ. Ώζδιαηυπμοθμξ, εθ. 

««Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 427/ 8-12-82 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 256-260 - Γ. Οζάιδξ, 

εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 431/31-3-83. 
2 Α. Ζαθδίνδξ - Μ. ΙζημθαΎδδξ, (1963), ζ. 52-5. 
3 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 361-4 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 262-3, 266. 
4 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 361-3, 399-401 – Ηέβεηαζ υηζ μ βζαηνυξ Ζανημφθζαξ ήηακ ζοκενβάηδξ ηςκ Γεν-

ιακχκ ηαζ πνμζπάεδζε κα ζοβηεκηνχζεζ ανηεημφξ ζοβπςνζακμφξ ημο κα ημκ αημθμοεήζμοκ ζηδκ έ-

νεοκα βζα ηα πηχιαηα ηςκ αζπιαθχηςκ, βκςνίγμκηαξ υηζ ημοξ πενίιεκε δ εηηέθεζδ. Ζαηδβμνείηαζ, επί-
ζδξ, υηζ πνμζπάεδζε κα πείζεζ ημοξ Θαγαίμοξ πμο είπακ θφβεζ απ΄ημ πςνζυ κα βονίζμοκ βζα κα απμ-

θφβμοκ ηδκ εηδίηδζδ ηςκ Γενιακχκ. Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 159-63. 
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μ Ηε Ξμοίν δζέηαλε ακηίπμζκα ιε εηηέθεζδ ημο ακδνζημφ πθδεοζιμφ ηαζ πονπυθδ-

ζδ ηςκ βφνς πςνζχκ1. Λζ εαιζηέξ πδβέξ ζζπονίγμκηαζ υηζ  μ Γηκαξ, υπζ ιυκμ πνμηά-

θεζε ηζξ ελεθίλεζξ ιε ηδκ πανμοζία ημο ζηδκ πενζμπή ηαζ ημκ ηίκδοκμ πμο δδιζμ-

ονβμφζε βζα ημοξ ακηάνηεξ, αθθά πςνίξ κα έπεζ αηνζαή βκχζδ ηςκ βεβμκυηςκ α-

κέθενε υηζ μζ αζπιάθςημζ εηηεθέζηδηακ , χζηε κα πανμοζζαζηεί αθμνιή βζα ηα ακ-

ηίπμζκα πμο είπακ πνμαπμθαζζζηεί2.  

Θεηά ηα ακηίπμζκα μζ Γενιακμί λακαβφνζζακ ζημο Θαβένμο . Θάγερακ ηα 

πηχιαηα ηαζ ηα ιεηέθενακ ζηδκ Ονίπμθδ, υπμο ηα έεαρακ. Ώοηή ηδ θμνά δεκ εη-

ηέθεζακ ημοξ Έθθδκεξ ζοκμδμφξ ημοξ, θυβς ηδξ  ηαηαηναοβήξ πμο οπήνπε βζα ηζξ 

πνμδβμφιεκεξ εηηεθέζεζξ ηαζ βζαηί ανήηακ ζηδκ ηζέπδ ημο Ξυιπεν έκα διενμθυ-

βζμ πμο ακέθενε υηζ είπακ ζηα Θαγέσηα ηδκ ηαθφηενδ θζθμλεκία πμο εα ιπμνμφ-

ζακ κα έπμοκ αζπιάθςημζ. Βλάθθμο, μζ πενζζζυηενμζ ζοκμδμί ημοξ λέθοβακ υηακ μ 

Γενιακυξ ηαβι/πδξ ημοξ έζηεζθε κα θένμοκ ηνυθζια απυ ηα ημκηζκά ζπίηζα3.  

Όζηενα απυ ακαηνίζεζξ ζηα Ζαθάανοηα4, ανέεδηακ ηαζ ηα πηχιαηα ηςκ 

ηνζχκ ηναοιαηζχκ αζπιαθχηςκ πμο είπακ θμκεοηεί ηαζ νζπηεί ζημ πδβάδζ. Γενια-

κμί ηαζ Έθθδκεξ βζαηνμί δζαπίζηςζακ υηζ μ εάκαημξ είπε πνμέθεεζ απυ πηφπδια ιε 

αιαθφ υνβακμ. Ώκ ηαζ μζ Ζαθαανοηζκμί πνμζπάεδζακ κα πανμοζζάζμοκ υηζ ημκ 

εάκαηυ ημοξ πνμηάθεζε δ πηχζδ ζημ πδβάδζ  ηαζ ελέθναζακ ηδκ απμδμηζιαζία ημ-

οξ βζα ημ βεβμκυξ ζοιιεηέπμκηαξ ιε ακηζπνμζςπείεξ ηαζ μιζθία ημοξ ζηδκ ηδδεία, 

μζ Γενιακμί θαίκμκηακ ελαβνζςιέκμζ5.     

 

δ. Δπζύλεο  

Ξοπκά πανμοζζάγεηαζ ζηζξ πδβέξ ημ πνυαθδια ημο πμζμξ εοεφκεηαζ βζα ηδκ 

εηηέθεζδ ηςκ αζπιαθχηςκ ηαζ επμιέκςξ βζα ηα ακηίπμζκα. Λζ ανζζηενέξ πδβέξ 

πνμζπαεμφκ κα απμζοκδέζμοκ ηα ακηίπμζκα ζηα Ζαθάανοηα απυ ηδκ ηφπδ ηςκ α-

ζπιαθχηςκ. Ώκαθένμοκ υηζ μζ Γενιακμί πμηέ πνζκ δεκ ακηέδναζακ έηζζ ζε ζοθθή-

ρεζξ ζηναηζςηχκ ημοξ. Δ ιυκδ πενίπηςζδ πμο εκδζαθένεδηακ βζα αζπιαθχημοξ 

ήηακ υηακ ζοκεθήθεδ ιζα μιάδα επζζηδιυκςκ ζημκ Άναλμ πμο ημοξ πνεζάγμκηακ 

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 364-5. 
2 Μ. Νμδάηδξ, πεν. «ΟΛΟΒ», η.6, ζ. 53. 
3 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 432-4 - Γ. Οζάιδξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 483/5-87 - Ώ. Ζαημβζ-

άκκδξ, (2000), ζ.269. 
4 Ξφιθςκα ιε ημκ ακη/πδ ηαζ επζηεθαθή ηδξ επζπείνδζδξ « Ζαθάανοηα», ΐέθθζκβεν, μζ Γενιακμί βκχ-

νζγακ βζα ηδκ ηφπδ ηςκ ηνζχκ ηναοιαηζχκ αζπιαθχηςκ υζμ αηυια δζελάβμκηακ δζαπναβιαηεφζεζξ βζα 
ηδκ ηφπδ ηςκ οπμθμίπςκ. Ξοκέκηεολδ ζημκ Μ. Μακηεθμφνδ, ζηδκ εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ.  

329/3-3-75.  
5 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 403-6 – Θ. Μαπαααζζθείμο, (1999), ζ. 41-3 - Γ. Γζςνβακηάξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζα-
θαανφηςκ», αν.θ. 439, 30-11-83. ΐθέπε ηαζ ηζξ δζδβήζεζξ ηςκ Ρ. Φενθεθή ηαi E.M, πμο ακαθένεδηακ 

παναπάκς. 
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ηαζ βζ αοηυ ημοξ ακηάθθαλακ ιε ηναημφιεκμοξ1. Ώκηαθθαβή ηναημοιέκςκ ιε αζπ-

ιαθχημοξ βίκεηαζ ηαζ ανβυηενα, ημ ΄44, φζηενα απυ  πνυηαζδ ημο Βνοενμφ Ξηαο-

νμφ ηαζ απεοεείαξ ζοκμιζθίεξ ιεηαλφ ακηανηχκ – Γενιακχκ2. Βλάθθμο, ζηα Θαγέζ-

ηα οπήνπακ άθθμζ 30-33 αζπιάθςημζ, πμο βζ αοημφξ μζ Γενιακμί δεκ εκδζαθένεδ-

ηακ κα ιάεμοκ ηακ πμζμζ είκαζ, αθθά ηαζ υηακ έιαεακ πάθζ δεκ πνμέαδζακ ζε ακ-

ηίπμζκα3. ιςξ, ιμθμκυηζ δεκ βκςνίγμοιε άθθδ ηέημζα ιαγζηή ζφθθδρδ ηαζ εηηέ-

θεζδ, υπςξ ακαθένμοκ αθθμφ ηαζ εαιζηέξ πδβέξ, βίκμκηακ ακη ίπμζκα αηυια ηαζ βζα 

ζοθθήρεζξ ή θυκμοξ δφμ-ηνζχκ Γενιακχκ4.  

Λζ απυρεζξ ηςκ ακηανηχκ ιε ημοξ μπμίμοξ ζογδηήζαιε ηζκμφκηαζ ζηα ίδζα 

πθαίζζα ιε ηζξ εαιζηέξ πδβέξ πμο ειθακίγμοκ ςξ οπεφεοκμοξ ημοξ Γενιακμφξ βζα 

ηδ δζαημπή ηςκ δζαπναβιαηεφζεςκ ηαζ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ αζπιαθχηςκ: «Βηίεεημ 

εέια δζαηνμθήξ. Μςξ ημοξ ηαΎγμοιε; Βιείξ πεζκάβαιε. Θεηά, ένπμκηαζ μζ δεφηενμζ 

Γενιακμί. Ουηε έβζκακ μζ δζαθςκίεξ, ηυηε έβζκε δ ζφβηνμοζδ», ιαξ θέεζ μ Ρ. Φεν-

θεθήξ. Λ ίδζμξ πζζηεφεζ πςξ μζ δζαπναβιαηεφζεζξ «ήηακ ιζα εθπίδα ηαζ βζα ιαξ ηαζ 

βζα ημοξ Γενιακμφξ». ιςξ πνμζεέηεζ: «Λζ Γενιακμί ειάξ δεκ ιαξ ακαβκςνίγακε 

ηίπμηα. Άια ζέανζζηε ι΄έκα υπθμ ζημ πένζ, ζε ζηυηςκε. Αεκ εα είδακ πνυζςπα 

ηαζ πνάβιαηα αοημί; Μήνακ ημκ έκα ηναοιαηία απυ ηδκ Ζενπζκή. Ομο θένεδηακ 

ηαθά, ακενχπζκα. Γζαηί ημ ηάρακ ημ πςνζυ;». Θαξ ακαθένεζ δδθαδή ιζα ζεζνά απυ 

επζπεζνήιαηα, ηέζζενα βζα ηδκ αηνίαεζα, πμο ηαηά ηδ βκχιδ ημο αζηζμθμβμφκ ηδκ 

απυθαζδ ηςκ ακηανηχκ κα ζημηχζμοκ ημοξ αζπιαθχημοξ. θα αοηά ηα επζπεζνή-

ιαηα έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί απυ δζάθμνμοξ εαιζημφξ ηφηθμοξ, πςνίξ  υιςξ οπάνπεζ 

ζαθήξ έκδεζλδ υηζ απμηεθμφκ ηδκ πναβιαηζηή αζηία ηςκ βεβμκυηςκ.  Μανυιμζα α-

καπαναβςβή ηςκ επζπεζνδιάηςκ εαιζηήξ πνμέθεοζδξ παναηδνμφιε ηαζ ζηα θεβυ-

ιεκα ημο Ξ. Θπανθμβζάκκδ: «Δ ζοιπενζθμνά πνμξ ημοξ αζπιαθχημοξ ήηακ άρμβδ. 

Οζ κα ημοξ έηακεξ; Ια ημοξ ααζηήλεζξ; Μμο κα ημοξ παξ; Ώθμφ έηακακ εηηαεαν ζζ-

ηζηέξ επζπεζνήζεζξ απυ πακημφ μζ Γενιακμί, δεκ εα ημοξ ανίζηακε;». Σζηυζμ, μ 

ακηάνηδξ ηδξ μιάδαξ ημο Ώ. ΐεθμοπζχηδ ΐ. Μνζυαμθμξ, πμο δεκ ανζζηυηακ ζηδκ 

ΏπαΎα ηδκ επμπή αοηή, ακαβκςνίγεζ υηζ ήηακ θάεμξ ηςκ ακηανηχκ κα εηηεθέζμοκ 

Γενιακμφξ αζπιάθςημοξ: «Ββχ εεςνχ υηζ ήηακ θάεμξ…Ββχ, ακ ήιμοκ ζηδ εέζδ 

ημο αοημφ ημο επζηεθαθήξ, ακηί κα εηηεθέζς εα έπαζνκα, υπςξ αέααζα πήνακ, ημκ 

μπθζζιυ ημοξ ηαζ, ακ είπακ ακάβηδ, ηζ απυ ηζξ ιπυηεξ ημοξ ηθπ. ηαζ εα ημοξ έζ-

ηεθκα εηεί πμο είκαζ Γενιακμί».  

                                           
1 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 252 
2 Ώκηαθθάπηδηακ έλζ Γενιακμί ιε δεηαεπηά πμθζηζημφξ ηναημφιεκμοξ, ιεηά δε ηδκ επζηοπία ηδξ ιάπδξ 

ζηα Αειέζηζπα, μζ ακηάνηεξ ηαηάθενακ κ΄ακηαθθάλμοκ ηνζάκηα Έθθδκεξ έκακηζ ηνζχκ Γενιακχκ αζπ-

ιαθχηςκ. Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 472-3. 
3 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 252. 
4 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 474 – ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 166. 
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Λζ εαιζηέξ πδβέξ πνμζπαεμφκ κα απμδείλμοκ υηζ μζ Γενιακμί δεκ εκδζαθέ-

νμκηακ πναβιαηζηά βζα ηδκ ηφπδ ηςκ αζπιαθχηςκ , αθθά πνδζζιμπμίδζακ ηδκ εη-

ηέθεζή ημοξ ςξ πνυζπδια βζα ηα ακηίπμζκα.  Αεκ εκδζαθένεδηακ κα ημοξ αμδεή-

ζμοκ ζηδ ιάπδ πμο ηνάηδζε έκα εζημζζηεηνάςνμ, μφηε έηακακ ηάπμζα ηίκδζδ ακ-

ηζπενζζπαζιμφ. Ώηυια ηαζ ημ ηάβια πμο ζηάθεδηε δφμ ιένεξ ιεηά  βζα ακαγήηδζδ 

ημο Ξυιπεν, υηακ ηαηάθααε ηζ ζοκέαδ, βφνζζε πίζς ζηδ αάζδ ημο άπναηημ. Ζαζ δ 

ιάπδ ηδξ Ζενπζκήξ εεςνείηαζ πνμιεθεηδιέκδ έηζζ χζηε ή μζ ακηάνηεξ κα εηηεεμφκ 

ζηα ιάηζα ημο ηυζιμο ακ δεκ επζηίεμκηακ ή ακ έηακακ επίεεζδ κα πνδζζιμπμζδεεί 

δ εκένβεζά ημοξ αοηή ςξ αθμνιή βζα ακηίπμζκα1.  

Ώκαθένεηαζ αηυια υηζ, υηακ μ ιδηνμπμθίηδξ Ώζβίμο Θευηθδημξ είπε ζημοξ 

Γενιακμφξ υηζ ιπμνμφζακ κα ζχζμοκ ημοξ αζπιαθχημοξ, μ Οέκεν δεκ έδεζλε ηα-

κέκα εκδζαθένμκ. Λζ εαιζημί ηφηθμζ ζζπονίγμκηαζ, επίζδξ, υηζ ζοκενβάηδξ ηςκ 

Γενιακχκ απυ ηδκ πενζμπή ημο Ώζβίμο, πανζζηάκμκηαξ ημκ βονμθυβμ, ηαηυνεςζε 

κα ιάεεζ πμφ ανίζημκηακ μζ αζπιάθςημζ πνζκ λεηζκήζεζ δ «επζπείνδζδ Ζαθάανοηα». 

Λζ Γενιακμί, ελάθθμο, είπακ ζηα Θαγέσηα επαθή ιέζς ημο βζαηνμφ Ζανημφθζα ηαζ 

ζοββεκχκ ηαβιαηαζθαθζηχκ2. Βπζπθέμκ, ηζκήεδηακ πμθφ ηαεοζηενδιέκα, πςνίξ 

κα αζάγμκηαζ. Λζ αζπιάθςημζ ανίζημκηακ εκάιζζδ ιήκα ζηα Θαγέσηα ιε οπμηοπχδδ 

θνμφνδζδ ηαζ πζζηεφμοκ υηζ μζ Γενιακμί ημ βκχνζγακ αοηυ απυ πθδνμθμνζμδυηεξ 

ημοξ. Δ απυζηαζδ ηςκ Θαγέσηςκ απυ ηδκ πενζμπή πμο έθεβπακ μζ Γενιακμί ήηακ 

ιζηνυηενδ απυ πμνεία ιζαξ κφπηαξ ηαζ επμιέκςξ ιπμνμφζακ κα ημοξ εθεοεενχζμ-

οκ υπμηε ήεεθακ3.  

Λζ  ίδζεξ πδβέξ επζζδιαίκμοκ υηζ ημ απυζπαζια απμηεθμφζακ «ηαηχηενμζ» 

ζηναηζχηεξ, ακαλζυπζζημζ Ώθζαημί ηαζ εεκζηά ηαηχηενμζ Ώκαημθζημεονςπαίμζ. Μα-

νάθθδθα, μ ηαηυξ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ ηαηή εηηέθεζδ ηδξ επζπείνδζδξ δδιζμονβμφκ 

ζε μνζζιέκμοξ ενςηδιαηζηά βζα ηζξ πνμεέζεζξ ηδξ βενιακζηήξ δζμίηδζδξ πμο έζηε-

ζθε ιζα ιζηνή μιάδα ζε ζπέζδ ιε ηδ δφκαιδ ηςκ ακηανηχκ , εθαθνά ελμπθζζιέκδ, 

ζε ανηεηυ αάεμξ ζηδκ πενζμπή πμο έθεβπακ.  Βλάθθμο, δ επζπείνδζδ Ζαθάανοηα 

πμο αημθμφεδζε βζα ηδ ζςηδνία ημοξ ηάεε άθθμ πανά αοηυ ημκ ζημπυ ελοπδνέ-

ηδζε, αθμφ ιε ημκ ηνυπμ πμο εκένβδζακ μζ Γενιακμί πίεζακ ημοξ ακηάνηεξ κα 

λεθμνηςεμφκ ημοξ αζπιάθςημοξ ιπνμξ ζημκ ηίκδοκμ κα ζοθθδθεμφκ μζ ίδζμζ.  Θε-

ςνμφκ, θμζπυκ, υηζ μζ αζπιάθςημζ εοζζάζηδηακ βζα κα δδιζμονβδεεί αθμνιή βζα ηα 

ακηίπμζκα ζηδκ πενζμπή. Ομκίγεηαζ αηυια υηζ μζ ακηάνηεξ είπακ γδηήζεζ απυ ημοξ 

                                           
1 Φ. Γνδβμνζάδδξ, (1964), η. Β΄, ζ. 287-8  Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 419-420 – Α. ΐμονηζζάκδξ, 

(2001), ζ. 142. 
2 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 252 – Μ. Νμδάηδξ, πν. «ΟΛΟΒ», η.6, ζ. 49. 
3 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 271 – Ξηζξ εαιζηέξ πδβέξ οπάνπμοκ ηαζ άθθεξ αζηζάζεζξ ηαηά ηςκ Γενια-

κχκ ηαζ ηδξ έθθεζρδξ εκδζαθένμκημξ απυ ιένμοξ ημοξ βζα κα ζχζμοκ ημοξ αζπιαθχημοξ. Μνμηζιήζαιε 
υιςξ κα ιδκ ηζξ ακαθένμοιε, ηαεχξ δεκ δζαζηαονχκμκηαζ ιε άθθεξ πζμ αλζυπζζηεξ πδβέξ ηαζ δφζημθα 

ακηέπμοκ ζηδκ ηνζηζηή ελέηαζδ. ΐθ. Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ. 253. 
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Γενιακμφξ κα ζηαιαηήζμοκ ηζξ εηηεθέζεζξ μιήνςκ ζηδκ Μάηνα ηαζ ημ Ώίβζμ, βζαηί 

αθθζχξ εα ζηυηςκακ ηζ εηείκμζ ημοξ αζπιάθςημοξ . Ώπυ αοηά ηα ζημζπεία, ζε ζοκ-

δοαζιυ ιε ηζξ εθθείρεζξ ζημκ εθμδζαζιυ ημο θυπμο Ξυιπεν ηαζ ημοξ ηαημφξ πεζ-

νζζιμφξ ζημ εέια ηδξ απεθεοεένςζδξ ηςκ αζπιαθχηςκ, ελάβμοκ ημ ζοιπέναζια 

υηζ ζηυπζια ζηάθεδηακ ζημ άκηνμ ηςκ ακηανηχκ βζα κα δδιζμονβδεεί αθμνιή βζα 

ακηίπμζκα1. «Αεκ ακηάθθαγακ μζ Γενιακμί, δεκ ημοξ θμβάνζαγακ. Ομκ άκενςπμ δεκ 

ημκ θμβάνζαγακ. Λζ πενζζζυηενμζ αοημί, βζα κα παναδμεμφκ, εδχ πμο ηα θέιε, ή-

ηακ εηηυξ απυ Γενιακμφξ. Ήηακ Γάθθμζ, Μμθςκμί, Λφββνμζ ηαζ ηέημζα. Γζ αοηυ ηαζ 

παναδυεδηακ. Βηαηυ ζηναηζχηεξ είκαζ θζβάηζ δφζημθμ κα παναδμεμφκ. Γζαηί δεκ 

παναδυεδηακ ηαζ ζηδ Γθυβμαα πμο ημοξ ζημηχζαιε υθμοξ; Βηεί δεκ παναδυεδ-

ηακ», ιαξ θέεζ μ ακηάνηδξ Ξ. Θπανθμβζάκκδξ.  

Ξηζξ ακηζννήζεζξ πμο δζαηοπχκμκηαζ υηζ δεκ έπνεπε κα βίκεζ δ εηηέθεζδ ηςκ 

αζπιαθχηςκ, μφηε ηακ κα οπάνλμοκ αζπιάθςημζ2, μζ εαιζηέξ πδβέξ απακημφκ υηζ μζ 

Γενιακμί ήηακ απμθαζζζιέκμζ βζα ημ μθμηαφηςια (αδζάθμνμ απυ ημ πμζα ηφπδ εα 

είπακ μζ αζπιάθςημζ) ηαζ ακαθένμοκ ςξ απυδεζλδ ημ βεβμκυξ υηζ, πανυηζ ανήηακ 

ζχμ ημκ ηναοιαηία αζπιάθςημ ζηδκ Ζενπζκή ηαζ πςνίξ κα βκςνίγμοκ ηζ απέβ ζκακ 

μζ οπυθμζπμζ, έηαρακ ημ πςνζυ ηαζ ζηυηςζακ ημοξ ηαημίημοξ πμο ανήηακ εηεί. Δ 

απυθαζή ημοξ αοηή επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ηδκ απυηνορδ ηςκ εηηεθεζεέκηςκ ζε 

δζάθμνεξ πενζμπέξ πνζκ θηάζμοκ ζηα Ζαθάανοηα, υπςξ ηςκ Ξακηαοβαίςκ ζημ πς-

νζυ Μαπακηχκδ, χζηε κα ιδκ εμνοαδεμφκ μζ ηάημζημζ ηαζ θφβμοκ ηαζ επμιέκςξ κα 

έπμοκ πενζζζυηενα εφιαηα3.   

Ππάνπεζ, υιςξ, μ ακηίθμβμξ υηζ ιυκμ δφμ ήηακ Μμθςκμί ηαζ επηά Ώθζαημί, 

υηζ δεκ ακαθένεηαζ πμοεεκά ζε έββναθμ ηδξ ΐένιαπη πςξ ήηακ βκςζηή δ ημπμ-

εεζία πμο ηναημφκηακ ηαζ οπήνπακ εθάπζζηεξ ακαθμνέξ απυ ηδκ πενζμπή ηςκ Θα-

γέσηςκ4. Ώπ΄ηδκ άθθδ, δ ιανηονία ημο Ρ. Φενθεθή ιζθά βζα ηαθά ελμπθζζιέκμ 

ζηνάηεοια. Ώνκείηαζ υηζ μ βενιακζηυξ θυπμξ είπε ακεπανηή μπθζζιυ, βεβμκυξ πμο 

εα ζοκδβμνμφζε πςξ μζ Γενιακμί ζεφκμκηεξ δεκ εκδζαθένμκηακ βζα ηδκ ηφπδ ημο 

ηαζ ίζςξ υηζ ημκ έζηεζθακ βζα κα πνμηαθέζμοκ ηα ακηίπμζκα: «Ββχ θές υηζ ζηζξ 16 

ιε 17 ημ ανάδο ημ ηάβια Ζαθαανφηςκ ήηακε αζηαηυξ απυ μπθζζιυ ηαζ ζηζξ 16 

ήηακ πάιθηςπμ ηαζ απυ ζθαίνεξ ηαζ απυ υπθα. Γζαηί πήναιε απυ 92 ακενχπμοξ 

ημκ μπθζζιυ, ηαζκμφνβζμ, ηαζ άθεμκα πονμιαπζηά…Ώοηά είκαζ παναιφεζα υθα (υηζ 

ημοξ είπακ βζα ζηυηςια). Λζ Γενιακμί ήηακ πάκμπθμζ. Βίπακε υθμ ηαζκμφνβζα υπ-

                                           
1 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 160-1, 203, 271 - Μ. Νμδάηδξ, πεν. «ΟΛΟΒ», η.6, ζ. 53 - Α. ΐμονηζζάκδξ, 

(2001), ζ. 141 – Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ. 241-2. 
2 Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο ηαηαηνίκεζ ημοξ ακηάνηεξ υπζ ιυκμ βζα ηδκ απμηοπία ηςκ δζαπναβιαηεφζεςκ, 

αθθά εεςνεί θάεμξ ημοξ αηυια ηαζ υηζ ημοξ ζοκέθααακ (πςνίξ κα λένμοκ ηζ εα ημοξ ηάκμοκ) ηαζ δεκ 

ημοξ ζηυηςζακ επί ηυπμο, χζηε κα εεςνδεεί υηζ ζημηχεδηακ ζηδ ιάπδ.  
3 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ.252-3, 230-1. 
4 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 458.  



 533 

θα. Ζαζ ιοδνάθζα. Ώοηά είκαζ παναιφεζα». 

Ομ εέια ηδξ φπανλδξ αζφνιαημο ζημ θυπμ Ξυιπεν απαζπμθεί επίζδξ ηζξ 

πδβέξ, βζαηί δ έθθεζρή ημο ίζςξ ηαηαδεζηκφεζ ηδκ αδζαθμνία ηςκ Γενιακχκ βζα 

ηδκ ηφπδ ημο θυπμο. Άθθεξ πδβέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ δεκ οπήνπε, εκχ ιανηονία 

ημο ακηάνηδ Φ. Γδζζιυπμοθμο ακαθένεζ υηζ οπήνπε ηαζ υηζ ημκ ανήηε μ ίδζμξ. Ομ 

ίδζμ βνάθεζ ηαζ μ Θίπμξ ζηζξ ακαικήζεζξ ημο θέβμκηαξ υηζ πμθθμί Γενιακμί αοημη-

ηυκδζακ ηαηαζηνέθμκηαξ ημκ αζφνιαημ ηαζ υ,ηζ άθθμ πνυθηαζακ. Λ Ρ. Φενθεθήξ, 

πμο πήνε ιένμξ ζηδ ιάπδ, ιαξ θέεζ: «είπακ αζφνιαημ. Ομκ είδα ιε ηα ιάηζα ιμο. 

Ομκ έζπαζε μ Γενιακυξ ηαζ είπε αοημηημκήζεζ. Ομ είδα ιε ηα ιάηζα ιμο αοηυ ημκ 

αζφνιαημ, ημκ ζπαζιέκμ, ημκ δεηαμπηάνδ, δεκ λένς ηζ ήηακε αοηυ, ήηακε ζπαζ-

ιέκμ ηαζ μ Γενιακυξ είπε αάθεζ ηδ πεζνμαμιαίδα ζημ ζηήεμξ»1.  

Φζθμεαιζηέξ πδβέξ ακαθένμοκ , επίζδξ, υηζ μζ Γενιακμί  είπακ θάαεζ ηδκ α-

πυθαζδ βζα ηαηαζηνμθή ηςκ Ζαθαανφηςκ πμθφ πνζκ ηαζ ηδκ είπακ βκςζημπμζήζεζ 

ζημκ επίζημπμ Θευηθδημ πνζκ ηζξ 5-11-43, εκχ δ δζαηαβή δυεδηε ζηζξ 25-11-43. 

Δ δζενιδκέαξ ηςκ Γενιακχκ ηαζ ζοκενβάηδξ ηςκ ακηανηχκ Γηνέηα θένεηαζ κα ε ζ-

δμπμίδζε, δφμ-ηνεζξ ιένεξ πνζκ ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ πυθδξ, ημκ επίζημπμ Θευη-

θδημ βζ αοηυ πμο επνυηεζημ κα ζοιαεί2. Ώηυια εεςνμφκ υηζ δ πςνίξ αθμνιή ηα-

ηαζηνμθή ηςκ Ξμοδεκχκ πμο έβζκε ηέθμξ Ώοβμφζημο  απμδεζηκφεζ υηζ ηα ακηίπμζκα 

ήηακ άζπεηα ιε ημ μθμηαφηςια3.  

Άθθεξ εαιζηέξ πδβέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ Γενιακμί δεκ βκχνζγακ ηδκ ηφπδ 

ηςκ αζπιαθχηςκ υηακ δζεκενβμφζακ ηα ακηίπμζκα ηα ζ βζα κα ζηδνίλμοκ ηδκ άπμρή 

ημοξ παναηηδνίγμοκ ρεοδή ηδκ ηαηάεεζδ ημο επζγχκημξ αζπιαθχημο ΐάθηεν, βζα 

ημκ μπμίμ ζζπονίγμκηαζ υηζ δεκ δζαζχεδηε απυ ηδκ εηηέθεζδ ζημο Θαβένμο αθθά 

ήηακ άννςζημξ ηαζ μζ ακηάνηεξ ημκ άθδζακ ζηα Θαγέσηα βζα πενίεαθρδ. Βπζπθέ-

μκ, αιθζζαδηείηαζ δ επζζημθή ηαζ άθθμο επζγχκημξ, ημο Ιηυκκεν, θέβμκηαξ υηζ ηαζ 

αοηυξ δεκ αημθμφεδζε ημοξ οπυθμζπμοξ αζπιαθχημοξ, αθθά δναπέηεοζε απυ ημ 

Θάγζ ηαζ είπε ζημκ Γηκαξ πμο ζοκάκηδζε  υηζ μζ αζπιάθςημζ ήηακ γςκηακμί. Ζαηα-

θήβμοκ, θμζπυκ, υηζ μζ ρεοδείξ ιανηονίεξ ηςκ δφμ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηυπζια βζα 

κα εκμπμπμζήζμοκ ημοξ ακηάνηεξ.  

ιςξ, μ ζοκενβάηδξ ηςκ ακηανηχκ Ρν. Οζάιδξ εοιάηαζ υηζ ζοκάκηδζε ηδκ 

διένα εηείκδ ημκ Ιηυκκεν ηαζ ημκ ακαβκχνζζε αθθά, φζηενα απυ ζογήηδζδ  ιε άθ-

θμοξ πμο ήηακ ιαγί ημο, απμθάζζζακ κα ημκ αθήζμοκ κα θφβεζ. Έηζζ, εκχ μ Μ. 

Νμδάηδξ οπμζηδνίγεζ υηζ μ επζηεθαθήξ ημο απμζπάζιαημξ Γηκαξ ακαγδημφζε ημοξ 

                                           
1 Θ. Οζαπάναξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 479/31-1-87 – Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. 

Α΄, ζ. 243. 
2 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 254-5 – Γ. Μαπαβεςνβίμο (1983), ζ. 112. 
3 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ. 252 
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αζπιαθχημοξ ηαζ δζεκενβμφζε ένεοκεξ απυ ηζξ 9 ςξ ηζξ 11 Αεηέιανδ, βενιακζηέξ 

πδβέξ ακαθένμοκ υηζ μ Γηκαξ πθδνμθμνήεδηε ηδκ ηφπδ ηςκ αζπιαθχηςκ απυ ηδκ 

ίθδ πμδδθαηζζηχκ πμο ζοκάκηδζε ημκ Ιηυκκεν ζηζξ 8 Αεηειανίμο ημ πνςί, δδθα-

δή ηδκ επυιεκδ ηδξ εηηέθεζδξ1.  

Δ εηηέθεζδ ηςκ αζπιαθχηςκ ημπμεεηείηαζ απυ ημοξ πνςηαβςκζζηέξ ηςκ βε-

βμκυηςκ Ώζδιαηυπμοθμ ηαζ Οζάιδ, ζε ιεηαβεκέζηενεξ ζοκεκηεφλεζξ ημοξ, ζηζξ 7 

Αεηειανίμο ημ ανάδο. Ξηζξ 8 ημ έιαεακ μζ Γενιακμί ηαζ ζηζξ 12 Αεηειανίμο ανή-

ηακ ηα πηχιαηα ζημο Θαβένμο2. ιςξ, μ πνχημξ ιεηά ημ μθμηαφηςια δήιανπμξ 

Ζαθαανφηςκ Ο. Ξπδθζυπμοθμξ, μ Α. Θίπμξ ηαζ άθθμζ εαιίηεξ ζζπονίγμκηαζ υηζ δ εη-

ηέθεζδ έβζκε ιεηά ημ μθμηαφηςια. Δ άπμρή ημοξ ζηδνίγεηαζ ζε δζαηήνολδ ηςκ 

Γενιακχκ πμο δδιμζζεφηδηε ζε ημπζηέξ εθδιενίδεξ, υπμο ακαθένεηαζ υηζ δ εηηέ-

θεζδ ηςκ αζπιαθχηςκ έβζκε ζηζξ 17-12-43, δδθαδή ηέζζενζξ ιένεξ ιεηά ημ μθμ-

ηαφηςια ηςκ Ζαθαανφηςκ, ηαζ επμιέκςξ δεκ απμηέθεζε αίηζμ βζα ηα ακηίπμζκα3. 

Βπζζηναηεφεηαζ αηυια ηαζ μ οπανπδβυξ ημο ΒΑΒΞ Ζ. Μονμιάβθμο, μ μπμίμξ οπμζ-

ηήνζλε υηζ ημ μθμηαφηςια πνμδβήεδηε ηδξ εηηέθεζδξ ηςκ Γενιακχκ αζπιαθχηςκ. 

Οδκ αζηήνζηηδ αοηή άπμρδ επζηαθμφκηαζ θζθμεαιζηέξ πδβέξ, πανυηζ πνμένπμκηαζ 

απυ ηδκ ακηίπαθδ πθεονά4.  

Σζηυζμ, ζηδ ζπεηζηή δδιμζζεοιέκδ δζαηήνολδ ζημκ «Ιεμθυβμ» (ηδ ιυκδ 

πμο ιπμνέζαιε κα ανμφιε ζςγυιεκδ ςξ ζήιενα), δ διενμιδκία πμο ακαβνάθεηαζ 

είκαζ 7-12-19435. Βλάθθμο, δ ακαθενυιεκδ δζαηαβή ηδξ ακηάνηζηδξ δζμίηδζδξ βζα 

ηδκ εηηέθεζδ ηςκ αζπιαθχηςκ έπεζ διενμιδκία 4 Αεηειανίμο ηαζ ζ΄ αοηυ ημ ζοι-

πέναζια (ηδξ πνμδβδεείζαξ εηηέθεζδξ ηςκ Γενιακχκ) ηαηέθδλε ηαζ ημ ζοιαμφθζμ 

πθδιιεθεζμδζηχκ Ώεδκχκ ιε ημ οπ΄ανζειυ 3883/95 αμφθεοιά ημο. Λζ βενιακζηέξ 

πδβέξ ακαθένμοκ υηζ ημ απυβεοια ηδξ 8δξ Αεηειανίμο, υηακ μζ Γενιακμί έιαεακ 

ηδκ ηφπδ ηςκ ζοκηνυθςκ ημοξ, μ Βιπενζιπένβηεν έζηεζθε ηδκ ζαθέζηαηδ δζαηα-

βή ημο Ηε ΞμοΎν πενί εθανιμβήξ ακηζπμίκςκ ηαζ απυ ηυηε δ ζοιπενζθμνά ημοξ 

άθθαλε, βεβμκυξ πμο επζαεααζχκεζ δ ιανηονία ηδξ Ξ. Ώπμζημθμπμφθμο βζα ηα ακ-

ηίπμζκα ζημοξ Νςβμφξ6 ηαζ ζοιιενίγεηαζ απυθοηα ηαζ μ Ξ. Μμθοδχνμο7. Ώηυια ηαζ 

                                           
1 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 355-356 - Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 361-2 
2 Ξοκ/λδ ημο Ώ. Ώζδιαηυπμοθμο ζηδκ εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 427/8-12-82 – Γ.Οζάιδξ, 

εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ.  483/5-87.  
3 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.449-50 – Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ.228-9,244-5. Λ Ζ. Μονμιάβθμο 

ζζπονίγεηαζ, πςνίξ άθθεξ επελδβήζεζξ, υηζ δ εηηέθεζδ ηςκ αζπιαθχηςκ έβζκε ηδ κφπηα 13 πνμξ 14 Αε-

ηειανίμο, ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ Ζαθαανφηςκ ζηζξ 13 ημ πνςί. Ζ. Θπίνηαξ, (1960), ζ. 469.  
4 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ. 241 - Ζ. Θπνμφζαθδξ, (2003), ζ. 305-6. 
5 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.23,  28-1-44. 
6 Ώε.Αμοθελήξ, (2001), ζ.165 - Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.370-1 – Ξ. Ώπμζημθμπμφθμο, πεν. «Βπζημζκςκείκ», 

ζ. 68. 
7 Λ Ξ. Μμθοδχνμο ζηδνίγεζ ηδκ άπμρή ημο ζηδ θζθζηή ζοιπενζθμνά πμο έδεζλακ μζ Γενιακμί ζηα πς-
νζά Νςβμί ηαζ Ζενπζκή, ιέπνζ ημ πνςί ηδξ 8δξ Αεηειανίμο, μπυηε ηαζ έιαεακ ηα ζπεηζηά ιε ηδκ εηηέθε-

ζδ ηςκ ζοιπαηνζςηχκ ημοξ ηαζ άθθαλακ εκηεθχξ ζηάζδ: «Ομ πνςί ηδξ 8δξ Αεηειανίμο ήηακε ιζα πανά. 
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θζθμεαιζημί ζοββναθείξ εεςνμφκ αοηήκ ηδκ πνμζπάεεζα ιεηάεεζδξ απμδεδεζβιέ-

κςκ ζοιαάκηςκ «πθαζημβναθίεξ ηαζ παναπμίδζδ ζζημνζηχκ βεβμκυηςκ πμο ιεηα-

ημπίγμοκ ημ ηφνζμ κυδια ηδξ ηαηαζηνμθήξ ηςκ Ζαθαανφηςκ»1.  

 

Ώπυζπαζια απυ ηδκ εθδιενίδα «Ιεμθυβμξ Μαηνχκ»  (αν.θ. 23/28-1-1944) ιε ηδκ βενια-

κζηή δζαηήνολδ πμο δζηαζμθμβεί ηα ακηίπμζκα ηςκ Ζαθαανφηςκ, υπμο ηαζ ακαθένεηαζ ηα-

εανά δ διενμιδκία 7-12-1943. 

Λ θζθμεαιζηυξ ενεοκδηήξ ΐ. Ηάγανδξ θηάκεζ ζημ ζδιείμ κα αιθζζαδηήζεζ 

αηυια ηαζ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ αζπιαθχηςκ απυ ημοξ ακηάνηεξ (ηάηζ πμο δζαρεφδε-

ηαζ απυ ιανηονίεξ επζγχκηςκ ακηανηχκ ηαζ ιάθζζηα πνςηαβςκζζηχκ ζηα βεβμκυ-

ηα, υπςξ μ Ώζδιαηυπμοθμξ) ηαζ κα ηδκ πνεχζεζ ζε άκηνεξ ηδξ αββθζηήξ απμζημ-

                                                                                                                                    
 
Γθέκηζα, ηα ιαβεζνεία ιε ημοξ κηυπζμοξ…Ζαζ ιάθζζηα απυ ηδκ Ζενπζκή λεηίκδζακ ηαζ θεφβακε,. Ώθθά, 

εκηςιεηαλφ πανμοζζάζηδηε μ Γενιακυξ πμο ζχεδηε ζηα ηιήιαηα πμο ήνεακε απυ Ονίπμθδ, εδμφθερε 
μ αζφνιαημξ, ημοξ βονίζακε πάθζ απυ ηδκ Ζενπζκή ηαζ ημοξ Νςβμφξ ηαζ ημοξ εηηέθεζακ».   
1 Α. Ζακεθθυπμοθμξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ.504/2-89. 
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θήξ1. Οδκ ίδζα αζηήνζηηδ άπμρδ ιεηαθένεζ ηαζ μ ακηάνηδξ Β. Φςηάξ, πςνίξ κα 

ιπμνεί κα ηδκ ηεηιδνζχζεζ:  «μζ ακηάνηεξ δεκ ημοξ ζημηχζακε ηαζ ζημ θές ιεηά 

πθήνμοξ βκχζεςξ, υηζ ήιμοκα ηυζμκ ηαζνυ ακηάνηδξ ηαζ ιζα εηηέθεζδ ηέημζα δεκ 

είδα. Αεκ ζημηχζακε μζ ακηάνηεξ ημοξ Γενιακμφξ, ημοξ ζημηχζακε μζ Βββθέγμζ. 

Ώοηυ ιμφπεζ ιείκεζ ιέπνζ ηχνα ζημ ιοαθυ ιμο ηαζ ααζακίγμιαζ».  

Βαιζηέξ πδβέξ, επίζδξ, εεςνμφκ υηζ δ δζηαζμθυβδζδ ηςκ ακηζπμίκςκ ζηα 

Ζαθάανοηα ιε ηδκ εηηέθεζδ ηςκ αζπιαθχηςκ έβζκε φζηενα απυ εζζήβδζδ ημο 

πνςεοπμονβμφ Ε. Νάθθδ ζημοξ Γενιακμφξ ή υηζ επζαθήεδηε απυ ηδ Αελζά, ιεηά 

ηδκ ήηηα ηδξ Ώνζζηενάξ ζηα Αεηειανζακά. Δ άπμρδ αοηή ελάβεηαζ ςξ ζοιπέναζια 

απυ ηδκ απακηδηζηή επζζημθή ημο Γενιακμφ δζμζηδηή Ξπάζκηεθ ζημκ Νάθθδ, υπμο 

ζηα αίηζα ηδξ ηαηαζηνμθήξ πμο ακαθένεζ δεκ ικδιμκεφεηαζ πμοεεκά δ εηηέθεζδ 

ηςκ αζπιαθχηςκ, εηηυξ ηςκ ηνζχκ ηναοιαηζχκ, εκχ ηαοηυπνμκα ζε άθθδ απυννδ-

ηδ δζαηαβή ημο επζαάθθεζ κα πανμοζζάγμκηαζ ςξ οπεφεοκμζ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ 

ακηζπμίκςκ μζ ημιιμοκζζηέξ2.  

Δ βενιακζηή πθεονά, απ΄ηδκ άθθδ, ζοκδέεζ ηα ακηίπμζκα ηςκ Ζαθαανφηςκ 

ιε ηδκ ηφπδ ηςκ αζπιαθχηςκ. Λ ζοκη/πδξ  ΐέθθζκβηεν ζε ζοκέκηεολή ημο ιεηα-

πμθειζηά εοιάηαζ πςξ δ είδδζδ ηδξ ζφθθδρδξ ημο θυπμο Ξυιπεν ηθυκζζε ημ δεζηυ 

ηςκ ζηναηζςηχκ ηαζ ελαβνίςζε ημοξ ακχηενμοξ αλζςιαηζημφξ. Λ Φέθιο, υηακ έ-

ιαεε βζα ηδκ ηφπδ ηςκ ηνζχκ ηναοιαηζχκ αζπιαθχηςκ , απείθδζε ιε ακηίπμζκα ακ 

μζ οπυθμζπμζ αζπιάθςημζ δεκ απεθεοεενχκμκηακ. Οδκ απυννζρδ ηςκ υνςκ ηςκ δζ-

απναβιαηεφζεςκ απμδίδεζ ζημκ Ηε Ξμοίν, πμο ήηακ αοζηδνυξ ηαζ αδζάθθαηημξ, 

εκχ, ακ μ Φθέια δεκ έθθεζπε ζε άδεζα, πζζηεφεζ υηζ εα ζοκεπίγμκηακ μζ δζαπναβ-

ιαηεφζεζξ3.  

Β. Ζ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ «ΘΑΙΑΒΟΡΑ» 

Βνεοκχκηαξ ηα βεβμκυηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ επζπείνδζδ «Ζαθάανοηα» 

ιαξ εκδζαθένμοκ, ηονίςξ, ηα αίηζα πμο ηδκ πνμηάθεζακ, ηαεχξ ημ εέια αοηυ 

ζπεηίγεηαζ άιεζα ηαζ ιε ηα αίηζα ημο μθμηαοηχιαημξ. Βπίζδξ, δ ζοιπενζθμνά ηςκ 

ακηανηχκ ηαηά ηδκ επζπείνδζδ είκαζ έκα άθθμ επίιαπμ εέια, βζαηί ακαδεζηκφεζ ημ 

γήηδια ηδξ ζηάζδξ πμο οζμεέηδζακ έκακηζ ηδξ πζεακυηδηαξ εθανιμβήξ ακηζπμ ί-

κςκ ζημκ άιαπμ πθδεοζιυ.  

πςξ είδαιε, μζ δζαπναβιαηεφζεζξ βζα ηδκ ακηαθθαβή ηςκ αζπιαθχηςκ 

ζηαιάηδζακ απυημια ζηζξ 29 Ιμειανίμο, υηακ μ Ηε Ξμο δζέηαλε ηδκ επίεεζδ ηαηά 

ημο ανπδβείμο ηςκ ακηανηχκ ζημ Ξηεπαζηυ . Ξφιθςκα ιε βενιακζηέξ πδβέξ, υηακ 

μ ζηναηδβυξ έιαεε βζα ηδκ ζζπονή πανμοζία ακηανηχκ ζηδκ πενζμπή ηδξ Ώζβζαθεί-

                                           
1 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.Γ΄, ζ. 129-30 
2 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 251-254, 347-353. 
3 Μ. Μακηεθμφνδξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ.  329/3-3-75.  



 537 

αξ-μνεζκήξ ΏπαΎαξ ηαζ ηζξ ακηανηζηέξ επζεέζεζξ ζε ηεκηνζηέξ μδζηέξ ανηδνίεξ ηδξ 

αμνεζμακαημθζηήξ Μεθμπμκκήζμο, απμθάζζζε πένα απυ ηδκ εθανιμβή ακηζπμίκςκ 

ιε εηηεθέζεζξ ηαζ ηδκ δζεκένβεζα ιζαξ ιεβαθφηενδξ επζπείνδζδξ εκακηίμκ ηςκ ακ-

ηανηχκ ζηα κυηζα ηδξ Μάηναξ, δ μπμία άθθςζηε ζπεδζαγυηακ απυ ηα ιέζα Ληηςα-

νίμο. Ξ΄αοηυ, ηαηά ιία άπμρδ, ζοκηέθεζε ηαζ δ θακεαζιέκδ πθδνμθμνία υηζ ζηα 

Ζαθάανοηα ανίζημκηακ 30 εκηεθχξ βοικμί Γενιακμί αζπιάθςημζ1.  

θεξ μζ πδβέξ ζοιθςκμφκ υηζ μζ Γενιακμί απμθάζζζακ ηδκ επζπείνδζδ θυ-

βς ηδξ ζηναηδβζηήξ ζδιαζίαξ πμο είπε δ πενζμπή. Ξε πζεακή ζοιιαπζηή απυααζδ 

ζηδ δοηζηή ή κμηζμδοηζηή Μεθμπυκκδζμ , μ δνυιμξ πμο πενκμφζε απυ ηα Ζαθάανο-

ηα ήηακ έκαξ απυ ημοξ ηνεζξ πζεακμφξ πμο εα αημθμοεμφζακ ηα ζηναηεφιαηα, 

ζηδκ πμνεία ημοξ πνμξ ηα αυνεζα. Ώοηυ οπμζηδνίπηδηε ηαζ ζηδκ ηαηάεεζδ ημο ε-

πζηεθάνπδ ημο ζηναηδβείμο ΙΏ Βονχπδξ, οπμζηνάηδβμο Winter, ζηδ δίηδ ηδξ Ιο-

νειαένβδξ. Βπζπθέμκ, μ δνυιμξ Μάηναξ – Ονίπμθδξ ημοξ εκδζέθενε κα ιείκεζ ακμ-

ζπηυξ βζα ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ηαζ ηζξ ιεηαθμνέξ. Ώηυια, ζε ιοζηζηή ακαθμνά ημο δζμ-

ζηδηή ηδξ ΐένιαπη ζηδ ΙΏ Βονχπδ, ζηα ηέθδ Ώοβμφζημο ημο ΄43, δ πενζμπή ηςκ 

Ζαθαανφηςκ παναηηδνίγεηαζ ςξ ελαζνεηζηά επζηίκδοκδ, επεζδή είπε εβηαηαζηαεεί 

εηεί ημ ανπδβείμ ημο Βπακαζηαηζημφ Ζμιιμοκζζηζημφ Ζέκηνμο ηαζ πνμηεζκυηακ  κα 

ηαηαζηναθεί μπςζδήπμηε2. Σξ πνυζεεημξ ζηυπμξ ακαθένεηαζ δ απμηνμπή ηδξ ζο-

κενβαζίαξ ηςκ μνεζκχκ πθδεοζιχκ ιε ημκ ΒΗΏΞ ηαζ δ ηαηαζηνμθή ηςκ πχνςκ 

ηαηαθοβήξ ηαζ ακεθμδζαζιμφ ημο ζε ηνυθζια, έηζζ χζηε ιε ηζξ ιαγζηέξ πονπμθή-

ζεζξ ηαζ ηαηαζπέζεζξ κα πενζμνίγεηαζ δ δοκαηυηδηα επζαίςζδξ ηςκ ακηανηχκ ζηδκ 

πενζμπή3. Ξδιαζία βζα ηδκ επζηοπία ηδξ επζπείνδζδξ Ζαθάανοηα είπακ ηαζ ηα απμ-

ηεθέζιαηα ηδξ θεδθαζίαξ, υπςξ επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ηδ  ζπεηζηή δζαηαβή ημο 

ΐέθθζβηεν4.  

Δ επζπείνδζδ είπε απμθαζζζηεί πνζκ ηδκ ηαηάθδλδ ηςκ δζαπναβιαηεφζεςκ 

βζα ημοξ αζπιαθχημοξ, ζφιθςκα ιε πδβέξ ηςκ ακηανηχκ πνμενπυιεκεξ απυ βεν-

ιακζηά έββναθα. Ώκαθένεηαζ υηζ ζε Γενιακμφξ πμδδθάηεξ πμο ζοκεθήθεδζακ ζημ 

δνυιμ Ώζβίμο – Βθίηδξ ανέεδηε ημ ηαποδνμιείμ ιε απυννδηα έββναθα ηαζ ηδ δζα-

ηαβή βζα εηηαεανζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ ιε έκανλδ ζηζξ 11-11-43, αθθά ιεηά ηδκ α-

πχθεζα ημο ηαποδνμιείμο ακααθήεδηακ5. Δ επζπείνδζδ πήνε ηδκ ηςδζηή μκμιαζία 

«Ζαθάανοηα» ηαζ εα έπαζνκε ιένμξ ζ΄αοηή ημ ιεβαθφηενμ ηιήια ηδξ 117 ιεναν-

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 314-7 
2 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 199, 201 – Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 415  - Α. 

Ζακεθθυπμοθμξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ.  504/2-89 . 
3 Γ. Θανβανίηδξ, (2001), ζ. 19-20. 
4 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ.321 - Οα θάθονα απμζοκδέμκηαζ απυ ηα ιέζα ηνμθμδμζίαξ ημο ζηναηεφιαημξ. 

Λζ πνυεδνμζ ηςκ πςνζχκ εα έπνεπε κα ημοξ πνμιδεεφμοκ ηα απαναίηδηα, εκχ μζ «ηαηαζπέζεζξ απυ 
ηδκ πθεονά ιειμκςιέκςκ ζηναηζςηχκ» απαβμνεφμκηακ νδηά. Ρ. Θάβεν, (2003), ζ.320. 
5 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 414 



 538 

πίαξ ιε εηηίκδζδ απυ ηνία ζδιεία  (Μάηνα, Ώίβζμ, ΐοηίκα), χζηε κα πενζηοηθςεμφκ 

μζ ακηάνηεξ ηδξ πενζμπήξ Ζαθαανφηςκ. Έθααακ ιένμξ πάκς απυ 3.000 ζηναηζχηεξ 

απυ υθδ ηδ ΐ. Μεθμπυκκδζμ ηαζ λεηίκδζε μοζζαζηζηά ζηζξ 5 Αεηειανίμο. Δ δφκαιδ 

ηςκ ακηανηχκ πμο είπακ κα ακηζιεηςπίζμοκ, ζφιθςκα ιε ηζξ βενιακζηέξ πθδνμ-

θμνίεξ, ήηακ 1.500-2.000 ιάπζιμζ ζηναηζχηεξ ηαζ άθθμζ ηυζμζ εθεδνζημί1. 

Δ επζπείνδζδ ηενιαηίζηδηε ιε ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ Θαγέσηςκ ηαζ ηδκ πεν ζ-

ζοθθμβή ηαζ ηαθή ηςκ κεηνχκ Γενιακχκ αζπιαθχηςκ. Ξηδκ μοζία, είπε απμηφπεζ 

απυ ζηναηζςηζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ απυρεςξ, ηαεχξ δεκ δζελήπεδζακ ζδιακηζηέξ 

ζοβηνμφζεζξ ιε ημοξ ακηάνηεξ επεζδή είπακ θφβεζ ηαζ μζ Γενιακμί δεκ  ακέαδηακ 

ανηεηά ζηα αμοκά, υπμο εα ιπμνμφζακ κα ημοξ ανμοκ. Μανά ημ ανπζηυ ζπέδζυ 

ημοξ, ηαεοζηένδζακ θυβς ηδξ ηαηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ δνυιςκ ηαζ δεκ ηαηυνες-

ζακ κα ημοξ ηοηθχζμοκ ηαζ κα ημοξ ελμκηχζμοκ, εκχ εηείκμζ θίβεξ εαδμιάδεξ ιε-

ηά ηδκ ακαπχνδζδ ηςκ Γενιακχκ ακαηαηέθααακ ηζξ εέζεζξ ημοξ.  Λζ Γενιακμί ήλε-

νακ υηζ δεκ εα ιπμνμφζακ κα είκαζ απμηεθεζιαηζημί ηαηά ηςκ ακηανηχκ  πςνίξ 

ηδκ ζοκενβαζία ημο εθθδκζημφ πθδεοζιμφ, πμο υιςξ δεκ ηδκ είπακ, ηονίςξ υζμκ 

αθμνά ημκ πθδεοζιυ ηδξ οπαίενμο. Οαοηυπνμκα, υιςξ, ιε ηδκ επζπείνδζή ημοξ 

πενζυνζγακ ηα πενζεχνζα ζςηδνίαξ ηςκ αζπιάθςηςκ ζοκηνυθςκ ημοξ. Έηζζ, δεκ 

ηαηάθενακ κα ημοξ ζχζμοκ, εκχ πνμηάθεζακ ημ ιίζμξ ημο άιαπμο πθδεοζιμφ 

(αηυια ηαζ εεκζηζζηχκ) εκακηίμκ ημοξ πμο, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αδζάηνζηδ επζθμ-

βή μιήνςκ, δδιζμφνβδζε έκα ηθίια οπέν ημο ΒΏΘ2.  

Ζνζηζηή βζα ηδ ζηάζδ ηδξ 117δξ ιενανπίαξ ζηδκ επζπείνδζδ άζηδζε ημ ημπζ-

ηυ ανπδβείμ Ζμνίκεμο, (πμο οπαβυηακ ζημκ δζμζηδηή ηδξ ΐένιαπη Ξπάσκηεθ), βζα 

ηδκ αοεαίνεηδ επζθμβή μιήνςκ, ηδκ αθθαβή ημο ηθίιαημξ οπέν ημο ΒΗΏΞ, ηδκ αφ-

λδζδ ηςκ παναπηςιάηςκ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ ηθπ.  Λ Ξπάζκηεθ δέπηδηε ηζξ δζα-

ιανηονίεξ ημο πνςεοπμονβμφ Νάθθδ βζα ηα βεβμκυηα ζηα Ζαθάανοηα ηαζ εζδζηά 

ζηδκ Ώβ. Ηαφνα3. Ξε εζςηενζηυ έββναθμ πνμξ ημοξ πνμσζηάιεκμφξ ημο , παναδέ-

πεηαζ υηζ δ οπυεεζδ ηςκ Ζαθαανφηςκ μδήβδζε εεκζηζζηέξ ηαζ ημιιμοκζζηέξ ζε 

επακαπνμζέββζζδ ηαζ ζε ημζκυ ιέηςπμ ηαηά ηδξ ΐένιαπη, ιε απμηέθεζια δ δζπυ-

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 319, 323, 339, 348. 
2 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 468-9 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 209-10. Γζα ηδκ ζηάζδ ημο πθδεοζιμφ ηαηά 
ηδκ επζπείνδζδ μ επζηεθαθήξ Ebersberger βνάθεζ ζε έηεεζή ημο υηζ ηαηά ηδκ πανμοζία ημοξ ζηα πς-

νζά Ξέθζζζα ηαζ Θαιμοζά μζ ηάημζημζ έδεζλακ υηζ δεκ ήεεθακ κα έπμοκ ζπέζδ ιε ημοξ ακηάνηεξ. Σζηυ-

ζμ, ακ ηαζ ανπζηά μ ίδζμξ εεχνδζε πμθφ αοζηδνά ηα ακηίπμζκα πμο απμθαζίζηδηακ, ζημ ηέθμξ πανα-
δέπηδηε υηζ, πανά ηζξ θζθμβενιακζηέξ εηδδθχζεζξ ημοξ, μ πθδεοζιυξ δεκ είπε ηδκ πνυεεζδ κα ακηζζ-

ηαεεί ζημοξ ακηάνηεξ ηαζ επμιέκςξ δεκ άλζγε ηδκ επζείηεζα. Γ. Μνζυαμθμξ, (2007), ζ. 126.  
3 Ώπυ ηα ακηίπμζκα ζημ ιμκαζηήνζ ηάδηακ ηα ηεθζά ηςκ ιμκαπχκ, εκχ μζ δφμ εηηθδζίεξ ζχεδηακ. Ζά-

πμζα ηεζιήθζα είπακ αζθαθζζεεί. Ζαηαζηνάθδηε, υιςξ, δ αζαθζμεήηδ ηδξ ιμκήξ ιε πμθφηζια αζαθία ηαζ 

πεζνυβναθα. Οέζζενεζξ ηαθυβενμζ πμο έιεζκακ ζημ ιμκαζηήνζ (μζ άθθμζ είπακ θφβεζ), ακάιεζά ημοξ ηζ 
έκαξ πανάθοημξ, εακαηχεδηακ ιε θνζπηυ ηνυπμ. Ρν. Ηεαέκηδξ, (1994), ζ. 17 - Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 

427 – ΕΏΘΘπ.. Ώνπείμ Ι.Αέα, Φ. 262/5, εββν. 136. 
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κμζα πμο είπε ηαθθζενβδεεί ακάιεζα ζηζξ δφμ παναηάλεζξ απυ ηαζνυ ιε ανηεηή ε-

πζηοπία κα βεθονχκεηαζ ηαζ μζ Γενιακμί κα ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ ημζκυξ επενυξ. 

Βλάθθμο, μ Φέθιο είπε ιεηαπμθειζηά υηζ ήηακ ακηίεεημξ ζηδκ ηαηαζηνμθή ηυζςκ 

πςνζχκ, βζαηί ακαβηαζηζηά μζ άζηεβμζ εα ηαηέθεοβακ ζηζξ ζοιιμνίεξ 1. 

  

Ομ ηφνζμ ενχηδια πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ελέηαζδ ηςκ βεβμκυηςκ βφνς 

απ΄ημοξ αζπιαθχημοξ ηδξ ιάπδξ ηδξ Ζενπζκήξ είκαζ ηαηά πυζμ δ εηηέθεζή ημοξ 

απμηέθεζε ηδκ αθμνιή ή ηδκ αζηία ημο μθμηαοηχιαημξ ηςκ Ζαθαανφηςκ. Ξημ ε-

νχηδια αοηυ πνμζπάεδζακ κα απακηήζμοκ υθμζ μζ ειπθεηυιεκμζ, οπμζηδνίγμκηαξ 

ηάεε θμνά ηδκ εηδμπή πμο δζηαζμθμβεί ηδ ζηάζδ ημοξ. Βίκαζ εκηοπςζζαηυ ημ βε-

βμκυξ υηζ ηα επζπεζνήιαηα πμο ακαθένμοκ μζ εαιζηέξ ή μζ ακηζεαιζηέξ πδβέξ επα-

καθαιαάκμκηαζ πακμιμζυηοπα απυ ημοξ ζοκμιζθδηέξ ιαξ, δδιζμονβχκηαξ ακάιεζα 

ζ΄αοημφξ πμο έγδζακ ηα βεβμκυηα δφμ δζαθμνεηζηέξ «παναηάλεζξ» 2.  

Δ βενιακζηή εηδμπή ζοιπίπηεζ ιε ηδκ άπμρδ ηςκ ακηζεαιζηχκ πδβχκ πμο 

εέθεζ ημοξ ακηάνηεξ οπεφεοκμοξ, θυβς ηδξ απυθαζήξ ημοξ κα εηηεθέζμοκ ημοξ 

αζπιαθχημοξ. Λζ εαιζηέξ πδβέξ είηε δζηαζμθμβμφκ ηδ ζηάζδ ημοξ (δεκ ιπμνμφζακ 

κα ηναημφκ ημοξ αζπιαθχημοξ εκχ πθδζίαγακ ηα βενιακζηά ζηναηεφιαηα, μζ Γεν-

ιακμί δεκ ζέαμκηακ ημοξ ακηάνηεξ αζπιάθςημοξ ηζ επμιέκςξ άλζγακ κα πάεμοκ ηα 

ίδζα, δ εκημθή ηδξ εηηέθεζδξ δυεδηε απυ ημοξ Άββθμοξ, μζ αζπιάθςημζ εηηεθέζηδ-

ηακ απυ ακηάνηεξ ιε δζηή ημοξ πνςημαμοθία, πςνίξ επίζδιδ δζαηαβή) , είηε απμ-

ζοκδέμοκ ημ βεβμκυξ απυ ηα ακηίπμζκα πμο δζεκενβήεδηακ ζηδκ πενζμπή (ήηακ 

πνμαπμθαζζζιέκα, μζ Γενιακμί δεκ εκδζαθένμκηακ βζα ημοξ αζπιαθχημοξ αθθά 

έζηεζθακ ζηυπζια ημ θυπμ Ξυιπεν ζηδκ πενζμπή βζα κα δδιζμονβήζμοκ αθμνιή 

βζα ακηίπμζκα, μζ δζαπναβιαηεφζεζξ βζα ακηαθθαβή ήηακ πνυθαζδ ηθπ.). Ώκάιεζα 

ζηζξ δφμ ηάζεζξ δζαηνίκμοιε ηαζ ηδκ πενζζζυηενμ ιεηνζμπαεή άπμρδ ηάπμζςκ πμ-

θζηχκ: ηα ακηίπμζκα, αηυια ηζ ακ ήηακ απμθαζζζιέκα , δεκ εα είπακ ηέημζα έηηαζδ 

ηαζ αβνζυηδηα ακ δεκ είπακ εηηεθεζηεί ιε απάκενςπμ ηνυπμ μζ ηνεζξ ηναοιαηίεξ 

ζημο Κοδζά ηαζ μζ οπυθμζπμζ μβδυκηα ζημο Θαβένμο.  

Ρςνίξ κα είκαζ εφημθμ ηάπμζμξ κα πάνεζ εέζδ ζε ζζημνζηά βεβμκυηα  θαιαά-

κμκηαξ οπυρδ ημο οπμεέζεζξ ημο ηφπμο «ηζ εα είπε ζοιαεί ακ», εεςνμφιε υηζ δ 

ηαηάθδλδ ηδξ αζπιαθςζίαξ ηςκ Γενιακχκ ζε εηηέθεζδ, πανά ηδκ πακεμιμθμβμφ-

ιεκδ ηαθή ζοιπενζθμνά πμο έηοπακ ηαηά ηδκ ηνάηδζή ημοξ, ηαευνζζε ηδκ ζηθδ-

νυηδηα ηςκ ακηζπμίκςκ. Μζεακυηαηα ηα ακηίπμζκα κα ήηακ πνμαπμθαζζζιέκα ηα ζ 

ζίβμονα ήηακ άδζηα, αθμφ ζηνέθμκηακ απμηθεζζηζηά ηαηά ημο άιαπμο πθδεοζιμ-

φ. Γκςνίγμοιε υηζ ηαζ ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ (Ζμιιέκμ, Αίζημιμ) έβζκακ πανυιμζαξ 

                                           
1 Α. Ζαθδίνδξ-Μ. ΙζημθαΎδδξ, (1963), ζ. 127-8 - Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 469-473, 475. 
2 Ομ ίδζμ, άθθςζηε, ζοιααίκεζ ζε υθα ηα επίιαπα ενςηήιαηα βζα βεβμκυηα ηδξ επμπήξ. 
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ζηθδνυηδηαξ ακηίπμζκα πςνίξ μοζζαζηζηά κα οπάνλεζ αθμνιή. ιςξ, ζηδκ πενίπ-

ηςζδ ηςκ Ζαθαανφηςκ δ αθμνιή δυεδηε ιε ηδκ  εβηαηάζηαζδ ηςκ ακηανηχκ ζηα 

Ζαθάανοηα ιεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ ηαζ ηονίςξ ιε ηδκ εηηέθεζδ ηςκ αζπ-

ιαθχηςκ. 

Οα ακηίπμζκα, ελάθθμο, ήηακ ημ ηυζημξ ημο ακηζζηαζζαημφ αβχκα ζε υθεξ 

ηζξ πχνεξ πμο ακαπηφπεδηε. Δ Ώκηίζηαζδ βζκυηακ απυ ακενχπμοξ  πμο έηακακ ηζ 

αοημί θάεδ, άθδκακ κα εζζπςνήζεζ ζηζξ απμθάζεζξ ημοξ ημ πνμζςπζηυ ζημζπείμ, 

ηονζεφμκηακ απυ μνβή, δίρα βζα εηδίηδζδ. Ομ πζεακυηενμ είκαζ ηάπμζμζ ακηάνηεξ 

κα εκήνβδζακ ιε δζηή ημοξ πνςημαμοθία. Γζ αοηυ ηαζ δ πενζπμίδζδ ηςκ ηναοια-

ηζχκ αζπιαθχηςκ ζημ κμζμημιείμ ηςκ Ζαθαανφηςκ δεκ ζοκάδεζ ιε ηδκ άβνζα εη-

ηέθεζή ημοξ ζημ πδβάδζ ημο Κζδζά. Δ απυθαζδ εηηέθεζδξ ηςκ 80 αζπιαθχηςκ 

πάνεδηε ηάης απυ ηδκ πίεζδ ημο αδζελυδμο ζημ μπμίμ μδδβμφζακ μζ ελεθ ίλεζξ.  

Ώκαιθζζαήηδηα έβζκακ θάεδ πμο ηα ακαβκςνίγεζ ηαζ δ θζθμεαιζηή πθεονά. 

Ώπυ εκεμοζζαζιυ ή οπεναμθζηή αοημπεπμίεδζδ ιεηά ηδκ κίηδ ζηδκ Ζενπζκή, μζ 

ακηάνηεξ απμθάζζζακ βζα πνχηδ θμνά κα ηναηήζμοκ μβδυκηα αζπιαθχημοξ  πςνίξ 

κα ακαθμβζζημφκ ημ αδζέλμδμ ζημ μπμίμ μδδβμφκηακ. Ώπυ ηδκ άθθδ, μζ Γενιακμί 

δεκ πνμπχνδζακ ζε ακηαθθαβή ηαζ, πανυηζ μζ ακηάνηεξ ζζπονίγμκηαζ υηζ μζ ίδζμζ 

δζέημρακ ηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ, μ ζοκηαβιαηάνπδξ ΐέθθζκβηεν ιεηαπμθειζηά εε-

ςνεί οπεφεοκμ ημκ δζμζηδηή ηδξ 117δξ ιενανπίαξ Ηε Ξμοίν. Ώηυια, υιςξ, ηζ ακ βζ-

κυηακ δ ακηαθθαβή ηςκ αζπιαθχηςκ, δ ζοιπενζθμνά ηςκ Γενιακχκ ζε ακάθμβεξ 

πενζπηχζεζξ δεκ δζαζθαθίγεζ υηζ εα εβηαηέθεζπακ ηα ζπέδζα βζα εηηαεάνζζδ ηδξ 

πενζμπήξ ηςκ Ζαθαανφηςκ απυ ημοξ ακηάνηεξ ηαζ δεκ εα βίκμκηακ ακη ίπμζκα. 
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ΝΙΝΘΑΡΥΚΑ ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ  

Οα ηναβζηά βεβμκυηα ημο μθμηαοηχιαημξ απμηεθμφκ λεπςνζζηή ζεθίδα ζε 

ηάεε ζζημνζηυ αζαθίμ πμο ακαθένεηαζ ζηδκ επμπή, βζαηί , ήδδ απυ ηυηε πμο εηηο-

θίπηδηακ, πνμηάθεζακ μδοκδνέξ εκηοπχζεζξ ζε υθμ ημκ εθθδκζηυ πχνμ. Οα εφια-

ηα ηδξ ηναβςδίαξ αοηήξ απυ ηδκ πνχηδ ηζυθαξ ιένα  ακαγήηδζακ ή πνμζδζυνζζακ 

ημοξ ηαηά ηδκ ηνίζδ ημοξ αίηζμοξ ηδξ δοζηοπίαξ ημοξ ηαζ μ αβχκαξ βζα ηδκ ηζις-

νία ηςκ πναβιαηζηχκ ηαζ δεζηχκ αοημονβχκ ζοκεπίγεηαζ ιε δζαθμνεηζημφξ ηνυπμ-

οξ ιέπνζ ζήιενα. Ομ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδκ απμγδιίςζδ βζα ηζξ οθζηέξ ηαηαζ-

ηνμθέξ πμο ηαηαδίηαζακ ηα εφιαηα ζε έκδεζα ηαζ ζηενήζεζξ βζα πμθθά πνυκζα, 

ηαεχξ δεκ είπακ πζα μφηε ηα έιροπα, μφηε ηα άροπα ιέζα βζα κα λακαθηζάλμοκ 

υ,ηζ απ΄ηδ ιζηνή πμθζηεζμφθα ανπάπηδηε ηαζ ηοθίπηδηε ζηζξ θθυβεξ ηδξ 13 δξ Αε-

ηειανίμο 1943. 

Οα υζα ζοκέαδζακ ηζξ ιένεξ εηείκεξ ζηα Ζαθάανοηα ηαεχξ ηαζ ηα υζα επα-

ημθμφεδζακ δεκ ανίζημοκ ζφιθςκμοξ μφηε αηυια ηαζ υζμοξ ηα έγδζακ. Μμθθέξ 

δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ βζα ημ ίδζμ βεβμκυξ, πμο μθείθμκηαζ άθθμηε ζε πανακυδζδ 

ιέζα ζηδ ζφβποζδ ηδξ ζηζβιήξ, άθθμηε ζε παναθείρεζξ ηδξ ικήιδξ ηαζ άθθμηε 

ζηδκ πνμζπάεεζα κα οπμζηδνζπηεί ιζα ζοβηεηνζιέκδ άπμρδ, αοηή πμο ζοκάδεζ ιε 

ηζξ ζδεμθμβζηέξ πεπμζεήζεζξ μζ μπμίεξ έβζκακ ημ ζηήνζβια ηδξ ιεηέπεζηα ειθφθζαξ 

δζαιάπδξ. Μεπμζεήζεζξ πμο έβζκακ ηυζμ ζζπονέξ, υζμ ζζπονέξ ήηακ ηαζ μζ επζπηχ-

ζεζξ ημοξ ζε υζμοξ πθήνςζακ βζ αοηέξ.     

 

Α. ΠΡΑ ΘΑΙΑΒΟΡΑ ΙΗΓΝ ΞΟΗΛ ΡΝ ΝΙΝΘΑΡΥΚΑ  

ηακ έβζκε βκςζηή δ ηφπδ ηςκ Γενιακχκ αζπιαθχηςκ, ημ απυβεοια ηδξ 8δξ 

Αεηειανίμο, μ επζηεθαθήξ ηςκ ζηναηζςηζηχκ ιμκάδςκ Ηε ΞμοΎν  έζηεζθε ιήκοια 

ζημκ ζηναηζςηζηυ δζμζηδηή ηδξ Μάηναξ Ε.ΐέθθζκβηεν βζα ηδκ πονπυθδζδ υθςκ ηςκ 

πςνζχκ ηδξ πενζμπήξ ηδξ επζπείνδζδξ «Ζαθάανοηα» ηαζ ηδκ εηηέθεζδ  ημο ακδνζ-

ημφ πθδεοζιμφ ημοξ1. Λ ΐέθθζκβηεν ζζπονίγεηαζ υηζ ακηέδναζε ζηδκ εθανιμβή 

ηυζμ εηηεηαιέκςκ ακηζπμίκςκ, βζαηί ήηακ δ πνχηδ θμνά πμο δζαηαβή γδημφζε κα 

εηηεθεζημφκ υθμζ μζ άννεκεξ ηάημζημζ ιζαξ πυθδξ. Θεςνμφζε υηζ λεπενκμφζε ηα 

επζηνεπηά πθαίζζα ηαζ βζ αοηυ εέθδζε κα επζημζκςκήζεζ ιε ημκ Ηε ΞμοΎν βζα δζεοη-

νζκίζεζξ ηαζ βζα κα οπμαάθθεζ ηζξ εκζηάζεζξ ημο. ιςξ, μ αζφνιαημξ δεκ θεζημον-

βμφζε ηαζ ζημ ιεηαλφ ημο ζοκέαδ αοημηζκδηζζηζηυ αηφπδια ηαζ ιεηαθένεδηε ζημ 

κμζμημιείμ. Έηζζ, ημκ ακηζηαηέζηδζε μ Βιπενζιπένβηεν, δζμζηδηήξ ηςκ ιμκάδςκ 

                                           
1 Μνυηεζηαζ βζα ιεηααμθή ηδξ ανπζηήξ δζαηαβήξ ηαηά ηδκ μπμία ιυκμ ζε υζα πςνζά οπήνλε ακηίζηαζδ 

εα δζεκενβμφκηακ ηέημζα ακηίπμζκα. Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 370. 
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ημο Ώζβίμο, μ μπμίμξ ηαζ εηηέθεζε ηδ δζαηαβή1. Αφμ ιένεξ ανβυηενα, ζηζξ 10 Αε-

ηειανίμο, μ Ηε ΞμοΎν, αθμφ δζαπίζηςζε υηζ μζ ακηάνηεξ πμο ακαγδημφζε είπακ δζ-

αθφβεζ, δζέηαλε ηδκ δζαημπή ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηδκ επζζηνμθή ηςκ ιμκάδςκ ιε-

ηά απυ ηδκ δζεκένβεζα ακηζπμίκςκ ζε πςνζά πμο απμδεδεζβιέκα ζηεβάζηδηακ ζοι-

ιμνίεξ ή οπήνλε ακηίζηαζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ένεοκαξ ή ανέεδηακ υπθα. Γζα ηα 

Θαγέσηα ηαζ ηα Ζαθάανοηα δζέηαλε ηδκ ζζμπέδςζή ημοξ2.  

Λζ βενιακζηέξ ιμκάδεξ ανίζημκηακ ζηα Ζαθάανοηα απυ ηζξ 9 Αεηειανίμο. 

Βίπακ πενζηοηθχζεζ ηδκ πυθδ ιε θνμονμφξ μπθζζιέκμοξ ιε πμθοαυθα  ζημοξ βφνς 

θυθμοξ3. «Θπήηακ ζηα Ζαθάανοηα ζηζξ 9 Αεηειανίμο, ηδξ Ώβίαξ Άκκαξ. Ββχ αθέ-

πς ηχνα απυ ηδκ πθαβζά κα ηαηεααίκμοκ μζ Γενιακμί ιε πνμηεηαιέκα ηα υπθα ηζ 

αιέζςξ πνμξ ηδκ πθαηεία ζημ ιπαθηυκζ ακεααίκεζ μ Μαπαααζζθείμο. Ηέκε υηζ δεκ 

εα ζαξ πεζνάλμοιε, κα ιείκεηε ζηα ζπίηζα ζαξ, κα ηοηθμθμνείηε ιέπνζ ηάδε», εο-

ιάηαζ δ Β.Θ. «ΐμφζγε μ ηυπμξ. Ι΄αημφξ ιδπακμηίκδηα, κ΄αημφξ θςκέξ, κ΄αημφξ 

πνμζηαβέξ. ΐμφθζαλε μ ηυπμξ απυ ζηναηυ», δζδβείηαζ δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο.  

Λζ ηάημζημζ δεκ βκχνζγακ αηυια βζα ηα ιαγζηά ακηίπμζκα ηςκ Γενιακχκ ζε άθθα 

πςνζά ηαζ πίζηεοακ υηζ δεκ εα γδημφζακ εοεφκεξ απυ θζθήζοπμοξ πμθίηεξ. Ξοβ-

ηνυηδζακ, θμζπυκ, ιζα επζηνμπή οπμδμπήξ δ μπμία ιε δμοθμπνεπέξ φθμξ  δήθςζε 

ηδκ θφπδ ηαζ ηδκ απμδμηζιαζία ηδξ βζα ηζξ άζημπεξ εκένβεζεξ ηςκ ακηανηχκ εκακ-

ηίμκ ημοξ4.  

Λζ Γενιακμί ηαηέθοζακ ζηδκ πυθδ δζααεααζχκμκηαξ ημοξ ηαημίημοξ υηζ δεκ 

είπακ κα θμαδεμφκ ηίπμηα, εθυζμκ δεκ είπακ ζπέζδ ιε ακηάνηεξ ηαζ ημιιμοκζζ-

ηέξ. Σζηυζμ, απαβυνεοζακ επί πμζκή εακάημο ηδκ έλμδμ ιεηά ηζξ 4 ημ απυβεοια, 

ηάηζ πμο ηδνήεδηε αοζηδνά ιυκμ απυ ηζξ 11 Αεηειανίμο ηαζ ιεηά. Έπεζηα, γήηδ-

ζακ ηαζ πήνακ απυ ημκ πνυεδνμ ηδξ ημζκυηδηαξ έκα ηαηάθμβμ ιε ηα μκυιαηα ηςκ 

ακηανηχκ πμο ηαηάβμκηακ απυ εηεί, αθθά , υπςξ απμδείπηδηε, μζ ίδζμζ είπακ άθθμκ 

πζμ εκδιενςιέκμ. Ξημκ ηαηάθμβμ πμο έδςζε μ πνυεδνμξ οπήνπακ ζοκμθζηά 22 

μκυιαηα ακηανηχκ ηαζ πνμηάζζμκηακ ημ υκμια ημο βζμο ημο. Μμθθμί απ΄αοημφξ 

δεκ ήηακ ηακ Ζαθαανοηζκμί, αθθά είπακ ένεεζ ζηδκ πυθδ ςξ ενβάηεξ απυ άθθα ιέ-

νδ. Λζ Γενιακμί εεχνδζακ ημκ ανζειυ ιζηνυ ακαθμβζηά ιε ημκ πθδεοζιυ ηαζ δεκ 

πίζηερακ υηζ ήηακ ιυκμ ηυζμζ. Λνζζιέκμζ, κμιίγμκηαξ υηζ εα έζςγακ ηδ γςή ημοξ 

ακ έδεζπκακ «ηαθή δζαβςβή», ημοξ πανέδςζακ ηζ άθθα μκυιαηα μζημβεκεζχκ πμο 

είπακ ιέθδ ημοξ ζημ ακηάνηζημ5. 

                                           
1 Μ. Μακηεθμφνδξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 329/3-3-75. 
2 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 397-8. 
3 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 388 
4 Θ. Μαπαααζζθείμο, (1999), ζ. 37-39. 
5 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 391-2 – Θ. Μαπαααζζθείμο (1999), ζ. 39 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ.286 – Θ. 

Φεθέξ, (1977), ζ. 42. 
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Ξηδ ζοκέπεζα μζ ζηναηζχηεξ πονπυθδζακ ημ λεκμδμπείμ «Ρεθιυξ», αθμφ 

αθαίνεζακ υ,ηζ πμθφηζιμ είπε, επεζδή είπε πνδζζιμπμζδεεί ςξ κμζμημιείμ ηςκ ακ-

ηανηχκ. Λ ζδζμηηήηδξ ημο είπε θφβεζ πνζκ ηδκ είζμδμ ηςκ Γενιακχκ ζηδκ πυθδ1. 

Ομ ίδζμ έηακακ ηαζ ιε ηα ζπίηζα μζημβεκεζχκ ακηανηχκ, εηηυξ απυ ημ ζπίηζ ημο 

Μαπαδδιδηνυπμοθμο, πμο, φζηενα απυ πανάηθδζδ ηςκ ηαημίηςκ, ημ ηαηεδάθζζακ 

βζα κα ιδκ επεηηαεεί δ θςηζά ζε μθυηθδνμ ημ ηεηνάβςκμ. Ώοηή δ εκένβεζα ηαζ 

βεκζηυηενα δ επζθεηηζηή ηζιςνία υζςκ ζπεηίγμκηακ ιε ημοξ ακηάνηεξ  έδςζακ εάν-

νμξ ζημοξ ηαημίημοξ, βζαηί εεςνήεδηακ εκδείλεζξ υηζ δεκ εα πείναγακ άθθμοξ. Β-

λάθθμο, είπε πνμδβδεεί δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ακδνχκ ζημ Ξηεπαζηυ πςνίξ κα πνμ-

πςνήζμοκ ζε εηηεθέζεζξ2.  

Ζαηά ηδκ δζαιμκή ημοξ ζηα Ζαθάανοηα μζ Γενιακμί έηακακ ακαηνίζεζξ ηαζ 

ανήηακ ηα πηχιαηα ηςκ ηνζχκ ηναοιαηζχκ αζπιαθχηςκ. Δ ηναβζηή ηαηάζηαζδ 

ζηδκ μπμία ανέεδηακ ημοξ ελυνβζζε, πανά ηδ ζοιιεημπή ακηζπνμζςπείαξ ηςκ ηα-

ημίηςκ ζηδκ ηδδεία ηαζ ηδκ έηθναζδ θφπδξ ημοξ ιε επζηήδεζμ θυβμ. ηακ νχηδ-

ζακ βζα ημοξ άθθμοξ αζπιάθςημοξ μζ Ζαθαανοηζκμί είπακ υηζ μζ ακηάνηεξ ημοξ πή-

νακ ιαγί ημοξ3. Φζθμεαιζηέξ πδβέξ ζπμθζάγμοκ υηζ ζηυπμξ ηςκ Γενιακχκ ήηακ κα 

απμδείλμοκ υηζ μζ ακηάνηεξ ηαζ μ πθδεοζιυξ ηςκ Ζαθαανφηςκ ήηακ έκμπμζ θμαε-

νχκ πνάλεςκ ηαζ έηζζ κα δζηαζμθμβήζμοκ ηα δζηά ημοξ εβηθήιαηα. Βλάθθμο, αοηέξ 

μζ ελεθίλεζξ πνμηάθεζακ ηυζμ θυαμ ζημοξ πμθίηεξ, χζηε κα ιδκ ακηζδνμφκ ζηζξ 

θεδθαζίεξ ζπζηζχκ, ηαηαζηδιάηςκ, ηναπεγχκ πμο βίκμκηακ ιπνμζηά ζηα ιάηζα 

ημοξ4.  

Λζ Γενιακμί δζαηήνδζακ ηδκ «ηαθή» ζοιπενζθμνά ηζξ πνχηεξ ιένεξ ηαζ δεκ 

πνμπχνδζακ ζε θεδθαζίεξ. πςξ ιαξ θέεζ δ Β.Θ.: «Ομ ανάδο (ηδξ πνχηδξ ιέναξ) 

μ αδεθθυξ ιμο ημίηαγε ιδ ιαξ ακμίλμοκ ημ ιαβαγί. Αεκ ιαξ ημ άκμζλακ. Μενκμφ-

ζακ μζ ιένεξ ιέπνζ πθέμκ ηδκ Ζονζαηή πμο άνπζζακ κ΄ακμίβμοκ ηα ιαβαγζά, κα 

θένκμοκ απ΄ηα πςνζά πνάβιαηα. Ζζ μ μδμκηςηυξ κ΄ακεαμηαηεααίκεζ ημο Ώβίμο 

Ξπονίδςκα ηδκ Ζονζαηή, απάκς-ηάης. Μνμίηεξ ημνζηζζχκ, πνυααηα, γχα, υ,ηζ 

θακηαζηεί ηακείξ». Μνάβιαηζ, ιε εκημθή ημο Βιπενζιπένβηεν μζ Γενιακμί ιεηέ-

θενακ ηα ημπάδζα απυ ηζξ βφνς πενζμπέξ βζα κα πενζμνζζημφκ μζ δοκαηυηδηεξ δζ α-

αίςζδξ ηςκ ακηανηχκ εηεί υπμο γμφζακ ιέπνζ ηχνα. Ώηυια άνπαλακ δζάθμνα είδδ 

ηαζ ηζιαθθή απυ ηαηαζηήιαηα ηαζ ζπίηζα ηδξ πυθδξ5. Θανηονία Ζαθαανοηζκήξ α-

καθένεζ: «…άπκακε ηα ζπίηζα ιαξ. Μαίνκακε υ,ηζ ανίζηακε ηαζ υ,ηζ ημοξ άνεζε. 

                                           
1 πςξ ιαξ ακαθένεζ δ Β.Θ., μ ζδζμηηήηδξ ημο λεκμδμπείμο απμθάζζζε κα θφβεζ ζηεπηυιεκμξ: «Οζ ηα-

ευιαζηε εδχ; Ζζ απ΄ημοξ ιεκ ηζκδοκεφμοιε ηζ απ΄ημοξ δε (Γενιακμφξ ηζ ακηάνηεξ)». 
2 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 392-3 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 286-9 – Θ. Φεθέξ (1979), ζ. 38-9 - Α. Ζαθ-

δίνδξ-Μ. ΙζημθαΎδδξ, (1963), ζ. 44-5 
3 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 403-405 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 292. 
4 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 292-4. 
5 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 403-405 - Θ. Μαπαααζζθείμο, (1999), ζ. 43. 
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Μδβαίκμκηαξ ζηδκ πθαηεία αθέπαιε ημοξ Γενιακμφξ πμο βδφκακε ηα ιαβαγζά. Αεκ 

αθήηακ πανά ιμκάπα ημοξ ημίπμοξ»1. Ραναηηδνζζηζηή ηδξ ζηάζδξ πμο ηναημφζακ 

μζ ακχηενμζ Γενιακμί ζηναηζςηζημί ζημ εέια είκαζ δ ακηζιεηχπζζδ πμο είπε δ δζα-

ιανηονία ημο Θ. Μαπαααζζθείμο. ηακ παναπμκέεδηε ζημοξ αλζςιαηζημφξ πμο θζ-

θμλεκμφζε βζα ημ αθεφνζ πμο ημο άνπαλακ οθζζηάιεκμί ημοξ, αοημί ημκ ακηζιεηχ-

πζζακ ιε απάεεζα ηαζ ηοκζηυηδηα θέβμκηάξ ημο υηζ εάπνεπε κα είκαζ εοπανζζηδιέ-

κμξ πμο δεκ ημο πήνακ ηαζ ακηζηείιεκα αλίαξ2.   

 

Β. ΞΥΠ ΠΥΘΖΘΑΛ ΝΟΗΠΚΔΛΝΗ ΘΑΙΑΒΟΡΗΛΝΗ   

Ομ ανάδο ηδξ 12δξ Αεηειανίμο μ Βιπενζιπένβηεν ακαημίκςζε ζημοξ δζμ ζ-

ηδηέξ αλζςιαηζημφξ ηδκ απυθαζδ βζα εηηέθεζδ ηςκ  ακδνχκ ηαζ πονπυθδζδ ηδξ 

πυθδξ, ιε ηδκ αζηζμθμβία υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ ηαημίηςκ ελφανζζε ηαζ απείθδζε 

ημοξ αζπιαθχημοξ υηακ ιεηαθένεδηακ εηεί ηαζ υηζ δεκ έδεζλακ δζάεεζδ βζα απμηε-

θεζιαηζηή ακηίζηαζδ ηαηά ηςκ ακηανηχκ.  Ώπμθαζίζηδηε, αηυια, κα επζηδνείηαζ δ 

πενζμπή απυ ηοπυκ πνμζπάεεζα ηςκ ακηανηχκ κα αμδεήζμοκ ημοξ ηαημίημοξ,  ιε-

ηά ηαζ απυ υζα έβζκακ ζηα βεζημκζηά πςνζά. Σζηυζμ μζ ακηάνηεξ είπακ ήδδ θφβεζ 

έλς απυ ηα υνζα ηδξ ΏπαΎαξ3.  

Θενζημί Γενιακμί αλζςιαηζημί, υηακ επέζηνερακ ζηα ζπίηζα πμο θζθμλεκμ-

φκηακ, έπμκηαξ ακαπηφλεζ ζπέζεζξ ιε ηζξ μζημβέκεζεξ πνμζπάεδζακ ιέπνζ ηαζ ηδκ 

ηεθεοηαία ζηζβιή, ιε πνμζςπζηυ ημοξ ηίκδοκμ , κα εζδμπμζήζμοκ ημοξ μζημδεζπυ-

ηεξ βζ αοηυ πμο επνυηεζημ κα ζοιαεί. Λ Γενιακυξ Ρ.Ρυθθιακ, πμο πήνε ιένμξ 

ζηα ακηίπμζκα ηςκ Ζαθαανφηςκ, εοιάηαζ υηζ ιυκμ μζ αλζςιαηζημί ηαζ μζ ζηναηζχ-

ηεξ πμο είπακ ακαθάαεζ ηδκ δζαθμβή ηαζ εηηέθεζδ ηςκ  εοιάηςκ βκχνζγακ ηζ εα 

ζοιαεί. Λ ίδζμξ πνμζπάεδζε κα απμηνέρεζ ημκ ακάπδνμ μζημδεζπυηδ ημο απυ ημ 

κα πανεονεεεί ζηδκ ζοβηέκηνςζδ ζημ ζπμθείμ. Ώκαθένμκηαζ ιανηονίεξ ιε ημοθά-

πζζημκ 25 πενζπηχζεζξ Γενιακχκ πμο πνμζπάεδζακ ιέπνζ ηαζ ηδκ ηεθεοηαία ζηζβ-

ιή ηδξ πμνείαξ πνμξ ημκ ηυπμ ζοβηέκηνςζδξ, ημ ζπμθείμ, ιε πεζνμκμιίεξ ηαζ 

ζπαζηά εθθδκζηά κα εζδμπμζήζμοκ Ζαθαανοηζκμφξ κα ζςεμφκ.  Ώθθά ηαζ αοημί πμο 

εζδμπμζήεδηακ δεκ είπακ ηδ δοκαηυηδηα κα θφβμοκ απυ ηδκ πυθδ, ηαεχξ μζ έλμ-

δμζ θνμονμφκηακ. Έηζζ πνμζπάεδζακ κα ηνοθημφκ ζε πνυπεζνεξ ηνορχκεξ, πμο , 

υιςξ, βνήβμνα ηζξ εβηαηέθεζρακ θυβς ημο θυαμο ιεηάδμζδξ ηδξ θςηζάξ απυ ηδκ 

πονπυθδζδ ηδξ πυθδξ ή επεζδή δεκ απμδείπηδηακ απμηεθεζιαηζηέξ . Άθθμζ ακδζο-

πμφζακ βζα ηδκ μζημβέκεζά ημοξ πμο εα άθδκακ πίζς ή δεκ έδςζακ ηδκ πνέπμοζα 

                                           
1 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ. 8.2/1944 
2 Θ. Μαπαααζζθείμο, (1999), ζ. 43. 
3 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 408-9 
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ζδιαζία ζημ ιήκοια ή δεκ ηυθιδζακ κα θφβμοκ1. 

Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο εοιάηαζ ηδκ δζήβδζδ ηδξ ιδηέναξ ηδξ βζα ηδκ επίζ-

ηερδ δφμ Γενιακχκ έκα ανάδο ζημ ζπίηζ ημοξ. ηακ μ αδεθθυξ ηδξ ημοξ έδςζε  

έκακ θαηυ, ηαεχξ έθεοβακ «μ Γενιακυξ ημ αβηάθζαζε ημ παζδί ηαζ ημφδεζλε ιζα 

θςημβναθία ηδξ μζημβέκεζάξ ημο, ημο είπε υηζ έπεζ ηζ αοηυξ παζδί…Ομο ιίθδζε ηαζ 

δάηνοζε μ Γενιακυξ ηαζ ημ πηφπδζε ζηζξ πθάηεξ ημ παζδί. Ομκ θχκαλε μ άθθμξ 

(ήηακ πζμ αοζηδνυξ Γενιακυξ), έθα ημο είπε. Ώοηυξ πζζςπάηαβε, ίζςξ ήεεθε κα 

πεζ ηάηζ ζημ παζδί...Οχνα δ ιάκα ιμο ημ ζοκέδεζε ιεηά». Ώκηίεεηα, δ Β.Θ. πμο 

θζθμλέκδζακ ζημ ζπίηζ ημοξ δφμ αλζςιαηζημφξ βζα έκα ανάδο ιαξ θέεζ: «Βίπαιε 

ηνμιμηναηδεεί. Δ αβςκία ιαξ ήηακε ημ ηάηζ άθθμ. Ζζ μ αδεθθυξ ιμο ιε κμήιαηα  

ημοξ έθεβε, ηζ εα βίκεζ; Ζζ αοημί αθμζονμί ηζ ακέηθναζημζ».  Δ Ν. Γενμπμφθμο, 

απ΄ηδκ άθθδ, ζζπονίγεηαζ υηζ αοηυξ πμο ημοξ εζδμπμίδζε κα θφβμοκ μζ άκηνεξ ηδξ 

μζημβέκεζαξ ήηακ ηαβιαηαζθαθίηδξ. 

Σζηυζμ, οπάνπμοκ ηαζ θίβεξ πενζπηχζεζξ ακδνχκ πμο εζδμπμζήεδηακ απυ 

ηαημίημοξ ηςκ ηαηεζηναιιέκςκ απυ ημοξ Γενιακμφξ πςνζχκ ή έκζςζακ ημκ ηίκ-

δοκμ πμο πθδζίαγε ηαζ ηαηάθενακ, ιε ηδκ εθεονεηζηυηδηα πμο λοπκά ζημκ άκ-

ενςπμ μ εακάζζιμξ ηίκδοκμξ, κα λεθφβμοκ απυ ημκ ηθμζυ ηςκ θνμονχκ. Βπίζδξ, 

ιενζημί ηζμπάκδδεξ πμο έαμζηακ ηα ημπάδζα ημοξ ζηδ βφνς πενζμπή λέθοβακ ιε 

δοζημθία, υηακ μζ Γενιακμί αβήηακ ηδκ Ζονζαηή έλς απυ ηδκ πυθδ βζα κα ιαγέ-

ρμοκ αοημφξ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηαζ ηα ημπάδζα ημοξ βζα θεδθαζία2.  

Ώκάιεζα ζ΄εηείκμοξ πμο ζχεδηακ είκαζ ηαζ υζμζ έθοβακ απυ ηδκ πυθδ πνζκ 

αηυια ένεμοκ μζ Γενιακμί, επεζδή ζπεηίγμκηακ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ιε ημοξ ακηάν-

ηεξ ηαζ θμαήεδηακ βζα ακηίπμζκα. Ξ΄αοημφξ ακήημοκ μ ζδζμηηήηδξ ημο λεκμδμπε ί-

μο «Ρεθιυξ», άθθμζ ζοββεκείξ ακηανηχκ αθθά ηαζ δφμ ηαεδβδηέξ ημο βοικαζίμο . 

Λζ ηεθεοηαίμζ έθοβακ φζηενα απυ ηζξ πνμηνμπέξ ημο ζοκαδέθθμο ημοξ Ξ. Μμθο-

δχνμο, πμο είπε βκςνίζεζ ηδ εδνζςδία ηςκ Γενιακχκ ζηδκ Ζμγάκδ,  υπμο είπε ο-

πδνεηήζεζ, ηαζ δεκ ημοξ ειπζζηεουηακ. Ώκαθένεηαζ υηζ πνζκ ηδκ είζμδμ ηςκ Γεν-

ιακχκ έθοβε ηαζ ζηεκυξ ζοκενβάηδξ ηδξ αββθζηήξ απμζημθήξ, μ μπμίμξ  είπε εζδμ-

πμζδεεί απυ ημοξ Άββθμοξ, μηηχ ιένεξ πνζκ ηδκ ηαηαζηνμθή, βζα ηα βεβμκυηα 

πμο επνυηεζημ κα ζοιαμφκ. Λ ίδζμξ ζζπονίζηδηε υηζ πθδνμθμνζμδυηδξ ηςκ Άββθςκ 

ήηακ μ δζμζηδηήξ ηδξ βενιακζηήξ θνμονάξ Αζαημθημφ ιέζς ημο δζενιδκέα Μ. 

Οζάηαθμο. Ομ βεβμκυξ επζζδιαίκεηαζ απυ εαιζηή πδβή (Ώ. Ζαημβζάκκδξ) βζα κα 

απμδείλεζ ηδκ εκμπή ηςκ Άββθςκ πμο δζααεααίςκακ  Ζαθαανοηζκμφξ υηζ δεκ πνυηε-

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 409-10, 412 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 327-35, 343 – Ζαηά ιία άπμρδ, δ έθ-

θεζρδ απμθαζζζηζηυηδηαξ είκαζ παναηηδνζζηζηυ υζςκ δέπμκηαζ ζζπονή ροπμθμβζηή πίεζδ. Ώ. Ζαημβζάκ-
κδξ, (2000), ζ. 335. 
2 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 312-22. 
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ζηαζ κα πεζνάλμοκ μζ Γενιακμί υζμοξ δεκ ζοκενβάγμκηακ ιε ημοξ ακηάνηεξ1.  

 

Γ. Ζ ΔΘΡΔΙΔΠΖ 

Οδκ Αεοηένα 13 Αεηειανίμο, κςνίξ ημ πνςί μζ Γενιακμί ηάθεζακ υθμοξ ημ-

οξ ηαημίημοξ κα ζοβηεκηνςεμφκ ζημ δδιμηζηυ ζπμθείμ ιε ιία ημοαένηα ηαζ ηνμθή 

βζα ιζα ιένα, ίζςξ βζα κα ελαπαηήζμοκ ημκ πθδεοζιυ2. πςξ εοιάηαζ δ Β.Θ.: «Οδ 

ιμζναία διένα, πηφπαβε δ ηαιπάκα. Θε ιζαξ διέναξ ηνυθζια, άθθμ ηζ αοηυ, ηαζ 

ιζα ημοαένηα. Θέπνζ ηεθεοηαία ζηζβιή. Ζζ είπαιε εα ημοξ πάνμοκ μιήνμοξ, ηάηζ 

ηέημζα».  

Ώνπζηά, βφνς ζηα 2.000 άημια ζοβηεκηνχεδηακ ζημ ζπμθείμ ιέζα ζηδκ 

ποηκή μιίπθδ πμο ζηέπαγε ηδκ πυθδ ηδκ πεζιςκζάηζηδ εηείκδ ιένα. Βηεί έβζκε επζ-

θμβή ιεηαλφ βοκαζηυπαζδςκ ηαζ ακηνχκ δθζηίαξ απυ 15 ςξ 65 εηχκ. Δ επζθμβή βζ-

κυηακ ζημ δζάδνμιμ, ηαεχξ έιπαζκακ μζ μζημβέκεζεξ, απυ Γενιακμφξ ζηναηζχηεξ 

πμο ζηέημκηακ ιπνμζηά ζηζξ πυνηεξ ηςκ αζεμοζχκ δζδαζηαθίαξ  ηαζ νςημφζακ ηδκ 

δθζηία ηςκ αννέκςκ. Μμθθέξ θμνέξ , υιςξ, δεκ ηδνήεδηε αοηή δ δζαδζηαζία ηαζ 

δςδεηάπνμκα ή δεηαηνζάπνμκα παζδζά ιεβαθυζςια ηαηαηάπηδηακ ιε ημοξ ιεβά-

θμοξ, εκχ ακηίζημζπα βθίηςζακ άθθα ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ  αθθά πζμ ιζηνυζςια. 

Ώνηεηέξ απυπεζνεξ παζδζχκ κα ανεεμφκ ζηδ ιία ή ζηδκ άθθδ πθεονά ημοξ μδήβδ-

ζακ ακηίζημζπα ζηδ γςή ή ζημ εάκαημ. Ξηδκέξ ζηενκμφ απμπαζνεηζζιμφ εηηοθ ίπ-

ηδηακ ηζξ ηναβζηέξ εηείκεξ ζηζβιέξ πμο μζ άννεκεξ επζθέβμκηακ βζα κα μδδβδεμφκ 

πςνζζηά ζημ πνμαφθζμ ημο ζπμθείμο. Δ Β.Θ. πενζβνάθεζ παναζηαηζηυηαηα: «Ζζ 

υπςξ πδβαίκαιε ζημ ζπμθείμ ενπυκημοζακ απ΄υθεξ ηζξ βεζημκζέξ. πςξ αβήηαιε, 

μ ηεκηνζηυξ δνυιμξ απυ ηδκ εηηθδζία, απυ δς ηζ απυ ηεζ, ήζακ Γενιακμί ιε ηα 

μπθμπμθοαυθα ζηα πυδζα ημοξ. Λφηε αθέθανμ δεκ ηζάηζγακ αοημί. Ώβνζ ειέκμζ. Ki 

υηακ πδβαίκαιε υθμζ, ζοκακηζυιαζηε άκηνεξ, βοκαίηεξ, βένμζ, ιζηνά ιέζα ζηδκ 

ηφνζα είζμδμ, υπμο βζκυηακ μ πςνζζιυξ. Έκα παζδί 14 πνμκχκ θμνμφζε ημ παθηυ  

ημο παηένα ημο, ιε ημοξ άκηνεξ· ζημηχεδηε ημ παζδί. Έκα άθθμ ηαηάθααε ηαζ πχ-

εδηε ηαζ ηνααήπηδηε ιέζα ζηζξ βοκαίηεξ ηαζ ζχεδηε…».  Λ Ρ. Φενθεθήξ θέεζ βζα 

ημκ δεηαηνζάπνμκμ αδεθθυ ημο «ήηακ θίβμ εφζςιμ παζδάηζ. Ήεεθε κα πάεζ ιε ημ-

οξ άκηνεξ, ιδ πάεζ ιε ηζξ βοκαίηεξ»  ηαζ εηηεθέζηδηε. 

Ώπυ ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ηαημίηςκ εηείκδξ ηδξ διέναξ οπήνλακ ιενζημί 

πμο ηαηυνεςζακ κα λεθφβμοκ, εηιεηαθθεουιεκμζ ηδκ μιίπθδ ηαζ ημ πμθοάζπμθμ 

ηςκ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ. Ώπ΄αοηυ ζοιπεναίκμοκ μνζζιέκμζ υηζ μζ Γενιακμί δεκ 

                                           
1 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 297-8, 310-11, 322-24 – Ρ. Φςηεζκυπμοθμξ, (2004), ζ. 99. 
2 Ξδιεζχκμοιε υηζ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ ιένα μ Βιπεναιπένβηεν είπε εοπανζζηήζεζ ημκ πνυεδνμ ηδξ 
ημζκυηδηαξ Μαπακδνέμο βζα ηδκ θζθμλεκία ηαζ είπε ακαββείθεζ ζημκ ίδζμ ηαζ ζε έβηνζημοξ πμθίηεξ υηζ 

ηδκ επμιέκδ κςνίξ ημ πνςί εα έθεοβακ. Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 325-6. 
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έηακακ επζζηαιέκδ ένεοκα ζηα ζπίηζα αθθά μζ πενζζζυηενμζ Ζαθαανοηζκμί οπάημ-

οζακ απυ ιυκμζ ημοξ ζηδ δζαηαβή. Σζηυζμ, βκςνίγμοιε υηζ δεκ επέηνερακ κα πα-

ναιείκμοκ ζηα ζπίηζα ημοξ μφηε μζ ακάπδνμζ ηαζ μζ άννςζημζ. Ώπυ ημοξ θίβμοξ 

πμο έιεζκακ ήηακ μ ΐαζίθδξ Ώκαζηυπμοθμξ, πμο εηείκδ ηδκ ζηζβιή βεκκμφζε δ 

βοκαίηα ημο ηαζ μ ίδζμξ είπε ηνοθηεί ζημ παηάνζ. ηακ , υιςξ, έθοβε μ ζηναηζχηδξ 

πμο πενκμφζε ηαζ πονπμθμφζε ηα ζπίηζα, αθήκμκηαξ ηδκ βοκαίηα ακεκυπθδηδ ηαζ 

ημ ζπίηζ πςνίξ κα αάθεζ θςηζά, μ Ώκαζηυπμοθμξ αβήηε έλς , ημκ ζοκέθααακ ηαζ 

ημκ μδήβδζακ ιαγί ιε ημοξ άθθμοξ βζα εηηέθεζδ. Ομ ημνίηζζ πμο βέκκδζε δ βοκα ί-

ηα ημο εηείκδ ηδκ διένα μκμιάζηδηε ΐαζζθζηή απυ ημκ παηένα ηδξ .   

Δ ηαηάζηαζδ ζηζξ αίεμοζεξ υπμο ζημζαάπηδηακ ηα βοκαζηυπαζδα ήηακ α-

πεθπζζηζηή, ηαεχξ εηεί ανίζημκηακ άννςζημζ ηαζ ακήιπμνμζ πμο αμβημφζακ λαπ-

θςιέκμζ ζημ πάηςια, ιςνά πμο έηθαζβακ αδζάημπα ηαζ οπήνπε πακημφ ιζα απμπ-

κζηηζηή αηιυζθαζνα απυ ηα πκχηα ηςκ οπενάνζειςκ βζα ημ πχνμ ακενχπςκ. Ζά-

πμζεξ βοκαίηεξ πμο ηαηυνεςζακ κα ζηανθαθχζμοκ ζηα πανάεονα, αρδθχκηαξ ηζξ 

απεζθέξ ηςκ Γενιακχκ, είδακ ημοξ άκδνεξ κα ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ημ ζηαειυ, υ-

πςξ κυιζζακ. Έηζζ, δζαδυεδηε δ θήιδ υηζ εα ημοξ ιεηέθενακ ιε ημ ηνέκμ ζε 

ζηναηυπεδα ενβαζίαξ ζηδκ Γενιακία ηαζ αοηυ ακαημφθζζε υζμοξ αβςκζμφζακ βζα 

ηδκ ηφπδ ημοξ1. Δ Β.Θ. πενζβνάθεζ ηδκ ροπμθμβία ηςκ βοκαζηχκ πμο ηθείζηδηακ 

ζημ ζπμθείμ: «Βιείξ δεκ ηαηαθάααιε πςξ ιαξ πήνακ ημοξ άκηνεξ απ΄ηα πένζα 

ιαξ, πανά ιυκμ υηακ είπακ ανζζηενά ηαζ δελζά. Γίκακε ηυζμ λαθκζηά. ηακ πζα 

ιπήηαιε ηαζ ιεηά, δζαπζζηχζαιε υηζ ήιαζηε ιε βένμοξ ηαζ ιε αννχζημοξ ιε ηζξ 

ημοαένηεξ, μζ βοκαίηεξ ηαζ ηα ιςνά ζηδκ αβηαθζά. Ώθθά πθέμκ άνπζζε δ αβςκία 

ηαζ θςκάγαιε, πμφ είκαζ μζ άκηνεξ, πμο είκαζ μζ άκηνεξ; Ια ηθαίκε ηα ιςνά, κα 

αμββάκε μζ βένμζ, άθθεξ κάπμοκ ηδ ζφκαρδ κα δζααάγμοκ παναηθήζεζξ. Μμο κα 

ζηαεμφιε; Έηζζ (δεκ πςνμφζακ). Ώβςκία. Ώβςκία. Ώπ΄υ,ηζ θέεζ μ βαιπνυξ ιμο 

πμο επέγδζε, πήνακε ιζα μιάδα πνχηα, ημοξ αβάθακε απ΄ημ πνμαφθζμ ηζ απυ ηεζ 

ημοξ πήβακ πνμξ ημκ ηυπμ εηηεθέζεςξ ηζ άθθδ μιάδα ιεηά, βζα κα ιπμοκ βοκαίηεξ 

ηζ απυ ηεζ. Ζαζ υπςξ πενκμφζε δ χνα, αβςκία. Δ δαζηάθα ΏβθαΎα, υπςξ ηαευηακ 

ζημ πνεαάγζ ημο παναεφνμο ιαξ εκδιένςκε πμζα ζπίηζα ηαίβμκηακ, υηζ είδε απ΄ηα 

παναεονάηζα ημο οπμβείμο θθυβεξ. Βιάξ ιαξ έπκζβε μ ηαπκυξ». 

Λζ Γενιακμί μδήβδζακ ημοξ άκηνεξ ζημ βεζημκζηυ θυθμ, ζημ πςνάθζ ημο 

Ζαππή, απ΄υπμο είπακ αημοζηεί δμηζιαζηζηέξ αμθέξ ηδκ πνμδβμφιεκδ ιένα. Μα-

νάθθδθα, άνπζζακ κα αάγμοκ θςηζά ζηδκ πυθδ, πνδζζιμπμζχκηαξ ζηυκδ πμο ιε 

έκα πονμαμθζζιυ έηακε ημ ηηήνζμ κα ανπάγεζ μθυηθδνμ. Οα βοκαζηυπαζδα πμο 

ανίζημκηακ ζημ ζπμθείμ ηαηάθααακ υηζ ηαίβεηαζ δ πυθδ. Δ θςηζά ιεηαδυεδηε ηαζ 

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 411-414 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 337- 347. 
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εηεί, εκχ ηαοηυπνμκα αημφζηδηακ νζπέξ πονμαυθςκ ηαζ δζαδυεδηε υηζ εηηέθεζακ 

ημοξ άκηνεξ. Λζ πενζζζυηενμζ Γενιακμί είπακ θφβεζ απ΄ημ ζπμθείμ ηαζ μζ βοκαίηεξ 

ζε ηαηάζηαζδ πακζημφ πνμζπαεμφζακ κα ακμίλμοκ ηζξ πυνηεξ πμο δεκ ήηακ ηθεζ-

δςιέκεξ, αθθά θυβς ημο ζοκςζηζζιμφ ηαζ ημο πακζημφ δεκ άκμζβακ. Ξημ ηέθμξ 

ηαηυνεςζακ κα αβμοκ πδδχκηαξ ηζ απ΄ηα πανάεονα, εκχ ζημκ πακζηυ ημοξ ηζα-

θαπάηδζακ ηέζζενζξ βνζέξ πμο ανέεδηακ ιπνμζηά ζηδκ πυνηα ηδκ ζηζβιή πμο ά-

κμζλε. Θία απυ αοηέξ είπε ήδδ λεροπήζεζ. Θενζηέξ ένζπκακ απ΄ηα πανάεονα ηα 

ιζηνά παζδζά ζε άθθεξ πμο ανίζημκηακ ήδδ έλς.  

ζεξ έαβαζκακ άνπζζακ κα ηνέπμοκ πνμξ δζάθμνεξ ηαηεοεφκζεζξ, εκχ μζ 

ζηναηζχηεξ πνμζπαεμφζακ κα ηζξ ειπμδίζμοκ κα πθδζζάζμοκ πνμξ ηδκ θθεβυιεκδ 

πυθδ, υπμο πμθθέξ έηνελακ αζοκαίζεδηα βζα κα ζχζμοκ ηα ζπίηζα ημοξ. Δ Θανζβχ 

Φενθεθή ήηακ δ πνχηδ πμο ημίηαλε ηαηά ημο Ζαππή. Άημοζε πονμαμθζζιμφξ ηαζ 

είδε υηζ «μθυηθδνδ δ πενζμπή έιμζαγε κα έπεζ ααθηεί ηυηηζκδ». Ονάαδλε πνμξ ηα 

ηεζ ηαζ άημοζε ηα αμββδηά ηςκ ακδνχκ πμο ροπμνναβμφζακ ηαθχκηαξ αμήεεζα. 

Ώκάιεζα ζ΄αοημφξ ακαβκχνζζε ηαζ ημκ δεηαεπηάπνμκμ βζυ ηδξ, μ μπμίμξ ήηακ ηζ 

απυ ημοξ θίβμοξ πμο ηαηάθενακ κα ζςεμφκ1.  

Δ Ν.Γενμπμφθμο εοιάηαζ ηα βεβμκυηα ηαζ ιαξ δζδβείηαζ: «Θαξ βέιζζε δ 

ηάπκα ηαζ δεκ ακηέπαιε άθθμ πζα. Ώπ΄έλς ήνεε δ θςηζά. Βιείξ ακμίβαιε κα αβμφ-

ιε ηαζ ιαξ ζπνχπκακε ιέζα ιε η΄αοηυιαηα». ηακ ηεθζηά αβήηακ έλς «μζ Γενια-

κμί ιαξ ηάκμοκ πνμξ ηα ηάης, κα ιδκ πάιε επάκς βζαηί πέθηακ ενείπζα…Μμθθέξ 

βοκαίηεξ εθφβαιε ηαζ πήναιε ημ δνυιμ αοηυ βζα κα πνμθάαμοιε. Αεκ λέναιε πςξ 

ήζακηε μζ άκηνεξ εηεί· βζα κα ιπμνέζμοιε κα βθζηχζμοιε ηίπμηα απυ ηα ζπίηζα 

ιαξ…ιζα βοκαίηα πμφηακ ρδθά ημ ζπίηζ ηδξ θχκαλε:-Γοκαίηεξ, εθάηε. Βδχ είκαζ μζ 

άκηνεξ».  

Λζ άκηνεξ, πμο είπακ ζοβηεκηνςεεί απυ ημοξ Γενιακμφξ ζημ θυθμ έλς 

απ΄ηδκ πυθδ, ηάεμκηακ βζα ηνεζξ χνεξ αθέπμκηαξ ηα ζπίηζα ημοξ κα ηαίβμκηαζ ηαζ 

ηδκ θςηζά κα πθδζζάγεζ πνμξ ημ ζπμθείμ, υπμο ήηακ ηθεζζιέκα ηα βοκαζηυπαζδα. 

Ξε ενχηδζδ ημο ηαεδβδηή Ώεακαζζάδδ, μ οπεφεοκμξ αλζςιαηζηυξ ημο εηηεθεζηζ-

ημφ απμζπάζιαημξ ημοξ είπε οπμζπεεεί υηζ δεκ επνυηεζημ κα ημοξ ηάκμοκ ηαηυ 

ηαζ υηζ ηαίκε απθχξ ηα ζπίηζα ημοξ βζα κα ιδκ ανίζημοκ ηαηαθφβζμ μζ ακηάνηεξ, 

εκχ ημοξ ίδζμοξ ηαζ ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ εα ημοξ ιεηέθενακ ζε άθθδ πενζμπή βζα 

κα γήζμοκ. Μνμθακχξ, ήεεθακ κα απμηνέρμοκ ημ εκδεπυιεκμ ελέβενζδξ υθμο ε-

ηείκμο ημο πθήεμοξ ιέζα ζηδκ ηαηάζηαζδ απυβκςζδξ πμο ανζζηυηακ 2.  

Καθκζηά μζ ζοβηεκηνςιέκμζ είδακ κα νίπκμκηαζ θςημαμθίδεξ απυ ηδκ πθεο-

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 415-418 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ.347, 353, 369-372. 
2 ZSL, AR.1293/68 – Barch B162/5794 - Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 419-420 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ.355-

6. 
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νά ηδξ πυθδξ. Ώοηυ ήηακ ηαζ ημ ζφκεδια ηδξ εηηέθεζδξ. Λζ ζηναηζχηεξ απμηάθο-

ρακ ηα πονμαυθα πμο είπακ ςξ ηυηε ηαιμοθθανζζιέκα  ηαζ μ επζηεθαθήξ Ώηαι-

ππμφιπεν δζέηαλε κα ζδηςεμφκ. Οαοηυπνμκα ηα πμθοαυθα άνπζζακ κα αάθθμοκ 

εκακηίμκ ημοξ. Ηέβεηαζ υηζ ηδκ φζηαηδ εηείκδ ζηζβιή μζ Ζαθαανοηζκμί θχκαγακ 

παηνζςηζηά ζοκεήιαηα ή ελέθναγακ ηδκ αβακάηηδζή ημοξ, εκχ μζ ιζηνυηενδξ δθ ζ-

ηίαξ παναηαθμφζακ ημοξ εηηεθεζηέξ κα ημοξ θοπδεμφκ1. Βπζγήζακηεξ ηδξ εηηέθε-

ζδξ Ζαθαανοηζκμί ακέθενακ ζε ηαηάεεζή ημοξ ιεηαπμθειζηά υηζ μζ ζηναηζχηεξ 

εκχ ένζπκακ ηζξ πανζζηζηέξ αμθέξ  «βέθαβακ αζηαιάηδηα ηαζ πανμφιεκα»2. Βαιζηέξ 

πδβέξ οπμζηδνίγμοκ αηυια υηζ μζ Γενιακμί εηηέθεζακ  ιαγί ιε ημοξ ηαημίημοξ ηςκ 

Ζαθαανφηςκ ηαζ ηαηαδυηεξ πμο ημοξ αμήεδζακ κα πναβιαημπμζήζμοκ ηδκ ηαηαζ-

ηνμθή ηδξ πυθδξ, ηάηζ πμο δζαρεφδεηαζ απυ άθθμοξ θζθμεαιζημφξ ζοββναθείξ3.  

Θεηά απυ ηνεζξ δζαδμπζηέξ νζπέξ ηςκ πμθοαυθςκ αημθμφεδζακ μζ πανζζηζ-

ηέξ αμθέξ. «Έβζκε δ εηηέθεζδ ζηζξ 9 δ χνα ημ πνςί ιε ηα ιοδνάθζα ηαζ λειπένδε-

ρακ ημ ιεζδιένζ ηαζ ράπκακ έκακ-έκακ», θέεζ μ Ρ. Φενθεθήξ, αδεθθυξ ημο Ώ. 

Φενθεθή πμο επέγδζε απυ ηδκ εηηέθεζδ ηαζ ημο δζδβήεδηε ηα βεβμκυηα. Ξηζξ βο-

καίηεξ πμο ανήηακ ηα πηχιαηα επζηναηεί δ άπμρδ υηζ πμθθμί εα είπακ ζςεεί, ακ 

δεκ αημθμοεμφζακ μζ πανζζηζηέξ αμθέξ. «Ώκ δεκ ήηακ δ πανζζηζηή, εα βθίηςκακ 

πάνα πμθθά παζδζά, βζαηί ηα παζδζά θφβακε απ΄ημοξ βμκείξ, βζαηί ηα πενζζζυηενα 

παζδζά ανέεδηακ ιαηνζά απ΄ημοξ παηενάδεξ ημοξ. Θε ημ ιπαι πμο ηάκακε θφβακ 

ηα παζδζά. Ηέβακε ιδ ιαξ ζημηχζεηε. Βίιαζηε παζδζά ημο ζπμθείμο. Αεκ ημ θχκα-

γε έκα. Ομ θχκαγακ πμθθά παζδζά ιαγί», θέεζ δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο ηα ζ ηδκ ιαν-

ηονία ηδξ επζαεααζχκεζ μ Ρ. Φενθεθήξ . Γεβμκυξ είκαζ υηζ μζ Γενιακμί πνμζπάεδζακ 

ιε ηάεε ηνυπμ κα ιδκ ιείκεζ μφηε έκαξ γςκηακυξ απυ ηδκ μιαδζηή εηηέθεζδ. Ώοηυ 

ακέθενε ζε βενιακζηυ δζηαζηήνζμ ηαζ έκαξ απυ ημοξ δζαζςεέκηεξ, μ μπμίμξ ηαηέ-

εεζε υηζ, αθμφ ένζλακ ηδ πανζζηζηή αμθή, ηαευκημοζακ δίπθα ζηα πηχιαηα ηαζ 

έηνςβακ θνμφηα. Αεκ έθοβακ, πανά αθμφ δζαπίζηςζακ πςξ ηακείξ ημοξ δεκ είπε 

επζγήζεζ4.  

Ηέβεηαζ υηζ μζ Γενιακμί πνδζζιμπμίδζακ αηυια θυβπεξ ηαζ ηζεημφνζα, αθμφ 

οπάνπμοκ ιανηονίεξ βοκαζηχκ υηζ ανήηακ ημοξ άκηνεξ ιε αμοηδβιέκα ηα ιοαθά 

ζημ αίια, πμθημπμζδιέκα πηχιαηα αθθά ηαζ αβαθιέκα ιάηζα ηαζ ηνοπδιέκα ζηήεζα 

απυ θυβπεξ. Θάθζζηα ακαθένεηαζ υηζ δφμ ηζεημφνζα ανέεδηακ εηεί5. Άθθδ ιάνηο-

ναξ (Ν.Ώβζακκδημπμφθμο), υιςξ, ελδβεί υηζ ζηζξ πανζζηζηέξ αμθέξ ημ πζζηυθζ άκμ ζ-

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 420 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 357-360 
2 ZSL, AR.1293/68 – Barch B162/5794. 
3  Μ. Νμδάηδξ, πεν. «Ουηε», ηεοπ. 6, ζ. 56 – Α. Ζακεθθυπμοθμξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», 

αν.θ.504/2-89. 
4 ZSL, AR.1293/68 – Barch B162/5794. 
5 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ.8.2/1944 - Ζ. Ζαθακηγήξ (1945), ζ. 53, 65 - Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), 

η. ΐ΄, ζ. 306 
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βε ηα ηνακία ζακ μιπνέθα ηαζ ζηυνπαβε ηα ιοαθά ημο εφιαημξ1. Ώκαθένμκηαζ α-

ηυια ηαζ πενζπηχζεζξ πμο ηα εφιαηα δεκ είπακ ηάπμζμ πηφπδια, αθθά πέεακακ 

απυ ζοβημπή2. Βνοενμζηαονίηζζζα, πμο επζζηέθηδηε ημκ ηυπμ ηδξ ζθαβήξ θίβεξ 

ιένεξ ιεηά, ιζθμφζε βζα έκα εέαια πμο ηδκ ηοκδβμφζε βζα ιήκεξ. Ξςνμί απυ ακ-

ενχπζκα ημνιζά ζηεπαζιέκα ιε ημονέθζα, ηεθάθζα πμο ημοξ έθεζπε ημ ιέηςπμ ηαζ 

ποιέκα ιοαθά πακημφ. Ώκάιεζα ζηα πηχιαηα ορχκμκηακ παζδζηά πένζα ηεκηςιέ-

κα, ζα κα γδημφζακ έθεμξ3.  

Ξοβηθμκζζηζηέξ είκαζ μζ δζδβήζεζξ υζςκ ακηίηνζζακ ημ θνζπηυ εέαια ηςκ 

κεηνχκ ζημ θυθμ ημο Ζαππή, εέαια πμο έιεζκε ακελίηδθμ ζηδ ικήιδ ημοξ αηυια 

ηαζ ιεηά απυ 65 πνυκζα ζδιαδεφμκηαξ ηδ γςή ημοξ. Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο εοιά-

ηαζ: «ΐθέπς ηδ ιδηένα ιμο κα ζηφαεζ ηαζ κα παίνκεζ ζηδκ αβηαθζά ημ παζδί ηζ αν-

πίγεζ κα θςκάγεζ, κα ημ πηοπάεζ, κα ημ ζπνχπκεζ, κα πνμζπαεεί ιε ηάεε ηνυπμ κα 

ημο δχζεζ γςή, κα αβάθεζ ηδ δζηή ηδξ γςή ηαζ κα ημο ηδ δχζεζ ηαζ υηζ δεκ είκαζ 

δοκαηυκ κα έπεζξ πεεάκεζ εζφ παζδί ιμο. Θοιάιαζ υηζ ημ θχκαγε κα ένεεζ ζηδ γς-

ή. Ιυιζγεξ υηζ είπε θζπμεοιήζεζ ή είπε πάεεζ ηάηζ ηέημζμ. ηζ δεκ είκαζ κεηνυ. Αεκ 

πίζηεοε δ ιάκα. Ζαζ εοιάιαζ, υπςξ ημ είπε αβηαθζά δ ιδηένα ιμο, ήηακ δ πνχηδ 

θμνά πμφπε θμνέζεζ ιαηνζυ πακηεθυκζ. Ήεεθε κα είκαζ άκηναξ ηζ είπε θηζάλεζ έκα 

ημοζημφιζ εηείκεξ ηζξ ιένεξ ηαζ ημ θυνεζε. Ζζ είπε ιζα ζθαίνα εδχ, ήηακ ακμζπηά 

ηα ιάηζα ημο ηζ είπε ημ πνμζςπάηζ ημο, ζα  κα ημ αθέπς ιπνμζηά ιμο, έκα ενςηδ-

ιαηζηυ. Γζαηί; Έηζζ ηνααδβιέκα ηα παναηηδνζζηζηά ήηακ ζακ κα νςημφζε βζαηί. 

Ήηακ γεζηυ αηυια. Ώζιμνναβμφζε απ΄ηα΄αοηζά ηαζ απ΄ηδ ιφηδ. Ζζ εζθ ζηνζκά, αοηή 

δ υρδ ημο αδεθθμφ ιμο, δ μπμία ιε ζοκμδεφεζ ιέπνζ ζήιενα, ήηακ αοηή πμο 

ι΄έηακε κα δμοθέρς 22 πνυκζα κφπηα-ιένα, βζα κ΄απμδείλς πςξ πήβακ, βζαηί θφ-

βακε». 

Δ Ν. Γενμπμφθμο ηαηαεέηεζ ηδκ δζηή ηδξ ειπεζνία: «Κοπυθδζα ημκ παηένα 

ιμο ηαζ θυνεζα ηα παπμφηζζα ημο. Βπάηαβα ζηα ηυηαθα ηαζ ζημ αίια· ηαηαθαααί-

κεζξ; Αεκ είπα παπμοηζάηζα βζαηί ηα πέηαλα ηάηζ παθζμπάπμοηζα ζημ ζπμθείμ ηαζ 

πήδδλα ηάης. Θυκμ πανζζηζηή αμθή, ιυκμ ιε ημ ιπζζηυθζ. Λ παηέναξ ιμο δεκ είπε 

ηεθάθζ ηαευθμο. Ομφηαιε θζχια ημ ηεθάθζ. Οα ιοαθά ημο πεηαιέκα έλς ηαζ ημκ 

ιαγέραιε έηζζ ηαζ ημκ έδεζε δ ιάκα ιμο ιε ηδ ζηέπδ ηδξ ηαζ ημκ πήβαιε ζηδκ 

ημοαένηα ηαζ ημκ θέναιε ζμφνκμκηαξ. Ζαζ άθθμζ έηζζ». 

Οδκ επυιεκδ ιένα ηδξ ηαηαζηνμθήξ πήβε ζηα Ζαθάανοηα μ ηαεδβδηήξ Ξ. 

Μμθοδχνμο, απυ ημοξ θίβμοξ πμο είπακ  θφβεζ πνμημφ ιπμοκ μζ Γενιακμί. Έπμκηαξ 

ανεζ ηαηαθφβζμ ζημ αμοκυ, έιαεε  βζα ηδκ ηαηαζηνμθή απυ ημκ παηένα ημο πμο 

                                           
1 Θ. Φεθέξ, (1977), ζ. 58. 
2 Ρ. Φςηεζκυπμοθμξ, (2004), ζ. 88, 109, 110. 
3 ΐζςιαηζηή αθήβδζδ ακχκοιδξ εεεθυκηνζαξ κμζμηυιαξ ζημ «Ηεφηςια», (π.π), ζ. 26. 
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ζοκάκηδζε δζενπυιεκμ ηαζ ημο είπε «Οα Ζαθάανοηα ηεηέθεζηαζ». Αεκ ιπμνμφζε κα 

ιπεζ ζηδκ πυθδ βζαηί ήηακ ηαζυιεκα ενείπζα ηαζ πήβε ζημ ζηαειυ, υπμο μζ βοκαί-

ηεξ ημο είπακ βζα ημκ ηυπμ ηδξ εηηέθεζδξ. «Μάηδζα ηα πυδζα ιμο ιέζα ζημκ πμθ-

ηυ ημο αίιαημξ ηαζ πχιαημξ», δζδβείηαζ. Λζ πενζζζυηενμζ κεηνμί είπακ πζα ηαθεί. 

«Βθάπζζημζ ήζακηε, αθθά ζε ζοιθμνά. Ώθήζηε· ιε ιοαθά έλς. Θδκ ημ ζογδηάηε. 

Αε εέθς. Ώοηή ηδ ικήιδ δεκ ιπμνχ κα ηδ δζχλς πμηέ».   

Ζάημζημζ ηδξ Ζένηεγδξ ήηακ μζ πνχημζ πμο έζπεοζακ βζα αμήεεζα. Θεηαλφ 

αοηχκ ήηακ ηαζ μ ζφγοβμξ ηδξ Β. Ιζημθάμο. πςξ ιαξ θέεζ δ ίδζα: «Ομ αίια είπε 

θηάζεζ ζηδ βςκία ημο κεηνμηαθείμο. Φαίκεηαζ ιε ηα παηήιαηα ηςκ Γενιακχκ ηαζ 

ηςκ βοκαζηχκ, βζαηί είκαζ ιεβάθδ απυζηαζδ. Αεκ ιπμνεί κα έθηαζε ημ αίια εηεί 

ηάης».  

Ξημ δζάζηδια πμο πενίιεκακ μζ άκηνεξ ζημ πςνάθζ ημο Ζαππή, μζ Γενιακμί 

έααγακ θςηζά ζηδκ πυθδ ηαζ θεδθαημφζακ ζπίηζα ηαζ ιαβαγζά. Αζαπίζηςζακ υιςξ 

υηζ δεκ ιπμνμφζακ κα ακμίλμοκ ηζξ εονίδεξ ηαζ ηα πνδιαημηζαχηζα ηςκ ηναπεγχκ. 

Αεκ δίζηαζακ, θμζπυκ, κα θένμοκ ημοξ δζεοεοκηέξ ημο Αδιυζζμο Οαιείμο ηαεχξ 

ηαζ ηςκ ηναπεγχκ Βεκζηήξ ηαζ Ώβνμηζηήξ απυ ημκ ηυπμ ζοβηέκηνςζδξ βζα κα ημοξ 

ηα ακμίλμοκ. Ώθμφ πήνακ βφνς ζηζξ 270.000.000 δναπιέξ (ζφιθςκα ιε ημκ Βι-

πενζιπένβηεν) ηαζ θήζηερακ ηαζ ημοξ ίδζμοξ απυ πνήιαηα ηαζ ακηζηε ίιεκα αλίαξ 

πμο είπακ πάκς ημοξ, ημοξ μδήβδζακ πάθζ πίζς ηαζ ημοξ εηηέθεζακ ιαγί ιε ημοξ 

άθθμοξ1.  

Λζ επζζηέρεζξ ηςκ Γενιακχκ ζηα Ζαθάανοηα δεκ ηέθεζςζακ ιε ημ  μθμηαφ-

ηςια ηδξ πυθδξ. Μήβακ ηαζ πάθζ ημ Μάζπα ημο ΄44. Οα βοκαζηυπαζδα ηνφθηδηακ 

ζηα αμοκά βζα κα ζςεμφκ. Λζ ζηναηζχηεξ έηθερακ ηα θίβα γχα πμο είπακ μζ πήνεξ 

βζα κα ζοκηδνδεμφκ ηαζ θεδθάηδζακ αηυια ηαζ ηζξ πνμζθμνέξ ημο Βνοενμφ Ξηαο-

νμφ. Ώενμπθάκα πμο πεημφζακ παιδθά έπαζνκακ θςημβναθίεξ, εκχ δ πενζμπή βέ-

ιζζε πάθζ ιε πηχιαηα υπζ ιυκμ ακδνχκ αθθά ηαζ βοκαζηυπαζδςκ, υπςξ θέβεηαζ. 

Γζα ηνίηδ θμνά μζ Γενιακμί εζζέααθακ ζηα Ζαθάανοηα ημκ Εμφθζμ , αθθά ανήηακ 

ιυκμ θίβμοξ βένμοξ ηαζ βνζέξ, αθμφ μζ άθθμζ είπακ ηαηαθφβεζ ζηα αμοκά2. Δ Β.Θ. 

εοιάηαζ ηδκ διένα εηείκδ: «Θζα ιένα ιαξ εζδμπμίδζακ υηζ μζ Γενιακμί ιαξ είπακ 

πενζηοηθχζεζ ημ πςνζυ ηαζ ανπίγμοκ ηα αμοκά ηζξ μιμανμκηίεξ απυ πάκς. θδ ιέ-

να (ηνοαυιαζηακ) ζη΄αιπέθζα, ζακ ηα θίδζα, απ΄ηα θφθθα απυ ηάης».  

 

Γ. ΝΗ ΞΔΘΛΝΗ 

Λζ μδοκδνέξ ζοκέπεζεξ ημο μθμηαοηχιαημξ ηαζ ημ ιέβεεμξ ηδξ ηαηαζηνμ-

θήξ μδήβδζακ αιέζςξ ιεηά ζηδκ ακαγήηδζδ ηςκ αζηίςκ πμο ημ πνμηάθεζακ, χζ-

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 418-421 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 351-2, 356-360. 
2 Α. Ζαθδίνδξ-Μ. ΙζημθαΎδδξ, (1963), ζ. 97-8, 101-2. 
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ηε ιε ημκ εκημπζζιυ ηαζ ηδκ ηζιςνία ηςκ οπεφεοκςκ ηαζ ζοκέκμπςκ κα απαθοκεεί 

μ πυκμξ ηςκ εοιάηςκ ηαζ κα ζηακμπμζδεεί ημ αίηδιά ημοξ βζα απυδμζδ δζηαζμζφ-

κδξ. ΐέααζα, δεκ οπάνπεζ ιέπνζ ζήιενα μιμθςκία ςξ πνμξ ημ πμζμζ ήηακ οπεφεο-

κμζ ηαζ μζ βκχιεξ δζπάγμκηαζ ακάθμβα ιε πνμζςπζηέξ ακηζθήρεζξ ή πμθζηζηέξ ζημ-

πζιυηδηεξ.    

Ξημοξ φπμπημοξ βζα ηδκ ζηάζδ ημοξ ζημ γήηδια ζοβηαηαθέβμκηαζ ημ ΞΘΏ 

ηαζ δ αββθζηή απμζημθή. ηακ μζ Άββθμζ ζφκδεζιμζ δζααίααζακ ημ αίηδια ηςκ ακ-

ηανηχκ βζα απμζημθή εκζζπφζεςκ  πνμηεζιέκμο κα ακηζιεηςπίζμοκ ημοξ πνμεθαφ-

κμκηεξ ζηδκ πενζμπή Γενιακμφξ, ημ ζοιιαπζηυ ζηναηδβείμ ανκήεδηε μπμζαδήπμηε 

αμήεεζα πςνίξ κα δζηαζμθμβήζεζ ηδ ζηάζδ ημο. Μανά ημ βεβμκυξ αοηυ, μ Άββθμξ 

Ξηίαεκξ άζηδζε ηνζηζηή ζημκ ΒΗΏΞ βζαηί δεκ έιεζκε κα ακηζιεηςπίζεζ ηα βενιακζηά 

ζηναηεφιαηα, ακ ηαζ, υπςξ παναδέπηδηε ιεηαπμθειζηά μ Άκηνζμοξ, ήηακ αδφκαηδ 

δ ακηζιεηχπζζδ ηςκ βενιακζηχκ δοκάιεςκ απυ ημοξ ακηάνηεξ ή ηζ απυ ημοξ ίδζ-

μοξ. Ώκάθβδηδ ζηάζδ ηνάηδζακ μζ Ξφιιαπμζ ηαζ ιεηά ηα εθζαενά βεβμκυηα, αθμφ 

δεκ πνμζέθενακ ηάιιοα αμήεεζα ζημκ δμηζιαγυιεκμ πθδεοζιυ, πανυηζ Άββθμζ 

ζφκδεζιμζ ιεηέδςζακ ζημ Ζάσνμ ηδκ εζηυκα ηςκ ζοκεδηχκ γςήξ ζηδκ ενεζπςιέκδ 

πυθδ1.  

Φζθμεαιζηέξ πδβέξ πνμπςνμφκ πενζζζυηενμ εβηαθχκηαξ ημοξ βζα ζοκενβα-

ζία ιε ημκ ηαηαηηδηή. Βπζηαθμφκηαζ εκημθή ημο ΞΘΏ ζημκ Ξηήαεκξ , ζηδκ μπμία δ 

ηαηαζηνμθή ηςκ Ζαθαανφηςκ εηθαιαάκεηαζ ςξ εοηαζνία βζα ηδκ εθανιμβή ημο 

ζπεδίμο δζαίνεζδξ ηςκ Βθθήκςκ ηαζ πμθειζηήξ ηαηά ημο ΒΗΏΞ, πνμηεζιέκμο κα ε-

πζηναηήζεζ ιεηαπμθειζηά ζηδ πχνα δ αββθζηή πμθζηζηή. Ώηυια, ηαηαββέθθεηαζ ζο-

κενβαζία ηςκ Άββθςκ ιε Γενιακμφξ ηαζ ηαβιαηαζθαθ ίηεξ, ζηδνζγυιεκδ ζε εκδεί-

λεζξ υπςξ δ ηοηθμθμνία ημο ζπεδίμο άιοκαξ ηςκ Ζαθαανφηςκ ζε υθεξ ηζξ βενια-

κζηέξ ζηναηζςηζηέξ ιμκάδεξ ηδξ πενζμπήξ  ηαζ δ ικδιυκεοζδ θφθθμο πθδνμθμνζχκ 

πνμενπυιεκμο απ΄ημκ επενυ ζηδκ δζαηαβή ημο Ηε ΞμοΎν βζα ηδκ επζπείνδζδ «Ζα-

θάανοηα». Ώθθμφ πάθζ, ημ υκμια ημο Άββθμο Γηνέο (μ μπμίμξ θένεηαζ κα είπε ε-

παθέξ ιε Γενιακμφξ ηαζ ηαβιαηαζθαθίηεξ) ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηαηάζηνςζδ ζπεδίςκ 

ηαηαζηνμθήξ ηδξ πυθδξ. Μαναζηδκζαηή αθθά ζζπονή, παναηηδνίγεζ μ Άββθμξ ζζημ-

νζηυξ Άνημκ, ηδκ ακάιεζλδ ηδξ αββθζηήξ απμζημθήξ ζημ μθμηαφηςια ηςκ Ζαθαα-

νφηςκ2.  

Βπζπθέμκ, μ ζφκδεζιμξ ηςκ Άββθςκ Ο. Φθμφδαξ ηαζ δ Ώκηζημιμοκζζηζηή 

Ξηαονμθμνία πμο ίδνοζε εεςνμφκηαζ απυ ηζξ ίδζεξ πδβέξ ζοκενβάηεξ ηαζ πθδνμ-

θμνζμδυηεξ ηςκ Γενιακχκ ζηα Ζαθάανοηα ηαζ επμιέκςξ ζοκέκμπμί ημοξ. Λζ Άβ-

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 388-9, 426-7, 468-9 - εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ.329/3-3-75. 
2 ΐ. Ηάγανδξ, πεν. «Μμθφπηοπμ», ηεοπ. 1, (2004), ζ. 57-59 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, 

(1987), ζ. 320. 
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βθμζ ηαηδβμνμφκηαζ αηυια υηζ, εκχ βκχνζγακ απυ ημ ιδηνμπμθίηδ Θευηθδημ ηδκ 

απυθαζδ ηςκ Γενιακχκ βζα ηδκ ηφπδ ηςκ Ζαθαανφηςκ,  υηακ ήνεε επζηνμπή Ζα-

θαανοηζκχκ κα ημοξ γδηήζμοκ υπθα βζα κα οπεναζπίζμοκ ηδκ πυθδ, εηείκμζ οπεν-

εειάηζγακ υηζ μ Γενιακμί δεκ εα  ημοξ πείναγακ ακ δεκ βίκμκηακ πνμηθήζεζξ. Λζ ί-

δζμζ εκδιένςζακ παναπθακδηζηά ημκ ζοκη/πδ Ώκδνζηυπμοθμ υηζ μζ Γενιακμί, ζφι-

θςκα ιε πθδνμθμνίεξ ημοξ, είπακ εβηαηαθείρεζ ηδκ πενζμπή ηαζ βφνζζακ ζηδκ 

Μάηνα1. 

 Φζθμεαιζηέξ ηαζ δελζέξ πδβέξ δζαθμνμπμζμφκηαζ ζημ εέια ηςκ αζηίςκ ημο 

μθμηαοηχιαημξ. Λζ δελζέξ πδβέξ εεςνμφκ ςξ οπεφεοκμοξ ημοξ ακηάνηεξ πμο εη-

ηέθεζακ ημοξ αζπιαθχημοξ ηδξ Ζενπζκήξ2. Θεηά ηα βεβμκυηα, οπήνπε δζάποηδ δ 

ακηίθδρδ ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ πθδβείζαξ πενζμπήξ υηζ μζ εκένβεζεξ ηςκ ακηανηχκ 

πνμηάθεζακ ηδκ μνβή ηςκ Γενιακχκ  ή ημοθάπζζημκ ηδκ επέηεζκακ3. θεξ ζπεδυκ 

μζ ηαηαεέζεζξ ιανηφνςκ ζηζξ ακαηνίζεζξ πμο δζελήπεδζακ απυ ηα βενιακζηά δ ζ-

ηαζηήνζα ιεηά ημκ πυθειμ ακαθένμοκ ςξ αίηζμ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ Γενιακχκ αζπ-

ιαθχηςκ. Ομ ίδζμ οπμζηδνίγμοκ ηαζ δζενιδκείξ ηςκ Γενιακχκ (Βαναίμξ ηαζ Ώοζ-

ηνζαηυξ), ιε αάζδ ηδκ εκηφπςζδ πμο δζαιυνθςζακ ζηα πθαίζζα ηδξ ζοκενβαζίαξ 

ημοξ ιαγί ημοξ4. Βλάθθμο, δ δμθμθμκία ηςκ αζπιαθχηςκ ειθακίγεηαζ ηαζ απυ ηδ 

βενιακζηή πθεονά ςξ αίηζμ ηςκ ακηζπμίκςκ ζε πνμηήνολδ ημο πμθειζημφ δζμζηδηή 

ηδξ Μεθμπμκκήζμο πνμξ ημκ πθδεοζιυ αιέζςξ ιεηά ηα ζοιαάκηα5.  

Λζ θζθμεαιζηέξ πδβέξ ακηαπακημφκ υηζ, υπςξ απμηαθφπηεζ μ οπμζηνάηδβμξ 

Ώ. ΐίκηεν ζε ηαηάεεζή ημο ζημ δζηαζηήνζμ ηδξ Ιονειαένβδξ, δ ηαηαζηνμθή ηςκ 

Ζαθαανφηςκ είπε απμθαζζζηεί απυ ημ θεζκυπςνμ ημο ΄43, ελαζηίαξ ηςκ κέςκ δε-

δμιέκςκ πμο δδιζμφνβδζε δ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ ηαζ δ δνάζδ ηςκ ακηανηχκ 

ζηδκ πενζμπή. Ομ ίδζμ επζαεααζχκεηαζ απυ  έββναθμ ημο Ηε Ξμοίν ηδξ 22-10-43 

(εκχ γμφζακ μζ αζπιάθςημζ), ζημ μπμίμ ακαθένεηαζ υηζ δ ιενανπία πνμξ ημ πανυκ 

δεκ είπε ηδκ δοκαηυηδηα ιεβαθφηενδξ επζπείνδζδξ ζηδκ πενζμπή βζ αοηυ απμννίπ-

ημκηακ ηα ακηίπμζκα πμο πνυηεζκε ημ βεκζηυ επζηεθείμ. Ώπυ αοηά ζοιπεναίκμοκ 

υηζ μζ δζαπναβιαηεφζεζξ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηςκ αζπιαθχηςκ ήηακ απθχξ 

πνυζπδια βζα κα ηενδίζμοκ πνυκμ βζα ηδκ πνμεημζιαζία ηδξ επζπείνδζδξ6. Μανάθ-

θδθα, ακαθένμοκ ηδκ δζαηαβή ηδξ επζπείνδζδξ ιε διενμιδκία 25-11-43 ζε ακηίπμ-

ζκα βζα ηδκ ελαθάκζζδ ημο θυπμο οπυ ημκ Ξυιπεν7. Δ Ζαθαανοηζκή Β.Θ. ακηαπακ-

                                           
1 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 310-11 - Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ.  279, 328 - Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, 
(1964), η. ΐ΄, ζ. 306-7 
2 Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 195-6 – Ώε. Αμοθελήξ, (2001), ζ. 164, 174. 
3 Θανηονίεξ Ξ. Μμθοδχνμο, Γ. Ζςζηακημπμφθμο, Β.Θ. 
4 ZSL, AR.1293/68 – Barch B162/5794. 
5 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 23/28-1-44. 
6 ΐ. Ηάγανδξ, πεν. «Μμθφπηοπμ», ηεοπ. 1, (2004), ζ. 57-59 - Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ.245-7. 
7 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 707. 
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ηά ζε υθα αοηά: «Δ ένεοκα έδεζλε υηζ ζηζξ 25 Ιμειανίμο είπε πανεεί δ απυθαζδ 

κα βίκεζ αοηυ, βζα κα ιμοδζάζεζ δ Ώκηίζηαζδ. Βιάξ είπε πενάζεζ ημ άθθμ (δ εηηέ-

θεζδ ηςκ αζπιαθχηςκ). Ζζ εβχ θές ημ ελήξ, ζακ δζηή ιμο άπμρδ, υηζ ακ δεκ είπε 

βίκεζ ηζ αοηή δ εηηέθεζδ ηςκ αζπιαθχηςκ , εα βζκυηακ ζε ηέημζα έηηαζδ δ εηηέθε-

ζδ ηαζ ημ ηαηυ; Ηαυξ ιε εεκζηυ θνυκδια δεκ ιπμνεί κα ιδκ ηάκεζ Ώκηίζηαζδ, αθ-

θά ιήπςξ ιπμνμφζακ ιενζηά θάεδ κα απμθεοπεμφκ; Θήπςξ βζ αοημφξ ημοξ παθζ-

μμβδυκηα ηδκ πθδνχζαιε ειείξ; Ββχ, πνμζςπζηά, ιζα γςή ηδκ πθήνςζα αοηή ηδκ 

εηηέθεζδ, ηζ μ ηαεέκαξ ιαξ απυ ηδκ διένα εηείκδ».  

Γζα ημοξ εαιζημφξ ηφηθμοξ  οπεφεοκμζ είκαζ ηαζ μζ πνμφπμκηεξ ηςκ Ζαθαα-

νφηςκ, πμο δεκ επέηνερακ ζημοξ ακηάνηεξ κα παναιείκμοκ ηαζ κα πνμζηαηεφζμ-

οκ ηδκ πυθδ ημοξ αθθά οπμδέπηδηακ ιε ηζιέξ ημοξ Γενιακμφξ.  Σζηυζμ, μ εαιζηυξ 

Μαπαζηενζυπμοθμξ  παναδέπεηαζ υηζ μζ ακηάνηεξ απμπχνδζακ βζαηί δεκ είπακ ηδκ 

δοκαηυηδηα κα ακηζιεηςπίζμοκ ηζξ βενιακζηέξ δοκάιεζξ ηαζ ιζα ήηηα ημοξ εα ηα-

εζζημφζε αέααζδ ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ πενζμπήξ ηαζ ηδκ μιαδζηή εηηέθεζδ ηςκ ηα-

ημίηςκ1.  

Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο εεςνεί οπεφεοκμ ηαζ ημκ Θευηθδημ, δεζπυηδ Ώζβζα-

θείαξ: «Ξημκ δεζπυηδ μθείθμκηαζ πάνα πμθθά. Μήβε δ Γηνέηα δ Γημθθζκμπμφθμο 

(δζενιδκέαξ ηςκ Γενιακχκ) ηαζ ημο είπε υηζ εα βίκεζ δ ηαηαζηνμθή ηαζ δεκ εζδμ-

πμζεί ηαζ δεκ ακεααίκεζ ιυκμξ ημο απάκς. Μνμζπμζήεδηε υηζ δήεεκ ήεεθε κα ζχζεζ 

ημ Ώίβζμ». 

Βιθακίγεηαζ, αηυια, δ αζηήνζηηδ ηαζ «ζοκαζζεδιαηζηή» άπμρδ υηζ δ πενζμ-

πή ηςκ Ζαθαανφηςκ ηαζ ηα ιμκαζηήνζα πμο ηαηαζηνάθδηακ ήηακ ζφιαμθα βζα 

ημοξ Έθθδκεξ απυ ηδκ επακάζηαζδ ημο 1821 ηαζ αοηυ ημ ζφιαμθμ ήεεθακ κα 

πθήλμοκ μζ ηαηαηηδηέξ. «Οα Ζαθάανοηα, ημ λέναιε υθμξ μ ηυζιμξ, ήηακ ηα ιμ-

καζηήνζα, ήηακ δ ζζημνία. Βίπακ αζπμθδεεί πάνα πμθφ μζ άκενςπμζ ιε ηδκ ζζημνία 

αοημφ ημο ηυπμο ηαζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ιπήηακ ιπνμζηά απ΄υθα ηα μθμηαοηχ-

ιαηα ηςκ Ζαθαανφηςκ…», ιαξ θέεζ δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο. Μνμξ εκίζποζδ ηδξ ά-

πμρδξ αοηήξ ακαθένεηαζ υηζ δεκ ηαηαζηνάθδηε δ Ζενπζκή, πανυηζ ήηακ ημκηά 

ζημκ ηυπμ πμο έβζκε δ ιάπδ (δ βενιακζηή δζαηαβή πνυαθεπε ακηίπμζκα 1:50 απυ 

ηδκ πενζμπή υπμο έβζκε δ επίεεζδ ηαηά ηςκ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ), εκχ ηαηαζ-

ηνάθδηακ ηα Ζαθάανοηα πμο απέπμοκ 20 πζθζυιεηνα απυ ημ ζδιείμ ηδξ ιάπδξ . Β-

πίζδξ, ακαθένεζ υηζ δ εηηέθεζδ ηςκ αζπιαθχηςκ έβζκε ημκηά ζηδκ Ζθεζημνία, αθθά 

ακηίπμζκα έβζκακ ζηδκ Ώβ. Ηαφνα ηαζ ζηα Ζαθάανοηα2. Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο ημ 

απμδίδεζ ζηδ ζδιαζία πμο είπε δ πυθδ αοηή βζα ηδκ εονφηενδ  πενζμπή ηαζ ημκ εθ-

θδκζηυ πχνμ βεκζηυηενα: «Ηεδθάηδζακ ηαζ ηάρακε ημ 40% (απυ ηα Θαγέσηα).  Οα 

                                           
1 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ.302 – ζοκέκηεολδ ιε ημκ Ρ. Φενθεθή. 
2 Βθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 31/8-11-59 - Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ.252-3. 
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Θαγέσηα ηαζ κα ηα ηαίβακ ηαζ κα ηα ζημηχκακ δεκ είπακ ηυζμ ακηίηηοπμ, υζμ είπακ 

ηα Ζαθάανοηα. Έηαρακ ηα Ζαθάανοηα βζα κάπεζ ακηίηηοπμ ηαζ κα ηνμιμηναηήζμοκ 

ημοξ Έθθδκεξ. Μενζζζυηενμξ, πζμ ιμνθςιέκμξ μ πθδεοζιυξ, πζμ δζάζδιμζ άκενς-

πμζ ηαζ πζμ αημοζηυξ ηυπμξ. Ήηακ μκμιαζηά ηα Ζαθάανοηα ζημκ ηυηε πμθζηζζιέκμ 

ηυζιμ».  

 

Δ. ΓΗΑΡΗ ΓΔΛ ΔΦΓΑΛ ΝΗ ΘΑΙΑΒΟΡΗΛΝΗ 

 Έκα άθθμ εέια πμο απαζπμθεί ζοπκά ενεοκδηέξ ηαζ επζγήζακηεξ  είκαζ ημ 

ενχηδια βζαηί δεκ έθοβακ εβηαίνςξ μζ Ζαθαανοηζκμί, εθυζμκ οπμπηεφμκηακ ηζ 

ημοξ πενζιέκεζ. Φζθμεαιζηέξ πδβέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ ακηάνηεξ , πνμημφ θφβμοκ 

απυ ηδκ πυθδ αθθά ηαζ ανβυηενα , υηακ έιαεακ βζα ηζξ ιαγζηέξ εηηεθέζεζξ ζηα βφ-

νς πςνζά, εζδμπμίδζακ ημοξ Ζαθαανοηζκμφξ κα θφβμοκ βζα κα ζςεμφκ. Δ εζδμπμί-

δζδ έθηαζε ιία ιένα πνζκ ιπμοκ μζ Γενιακμί ζηδκ πυθδ, υηακ δδθαδή μζ Ζαθαα-

νοηζκμί είπακ αηυια ηαζνυ κα απμιαηνοκεμφκ. Ώκαθένεηαζ ηαζ δεφηενμξ ηνυπμξ 

εζδμπμίδζδξ απ΄ημοξ ακηάνηεξ. Ομζπμηυθθδζακ ζε πθάηακμ ζηδκ ηεκηνζηή πθαηεία 

ακαημίκςζδ πμο έθεβε υηζ μζ άκηνεξ έπνεπε κα θφβμοκ πνζκ ένεμοκ μζ Γενιακμί. 

Γζα κα ημοξ πείζμοκ, ιάθζζηα, έβναθακ υηζ υζμζ δεκ έθεοβακ εα εεςνμφκηακ ζο-

κενβάηεξ ημο επενμφ1.  

Γζαηί, υιςξ, αθμφ εζδμπμζήεδηακ, δεκ έθοβακ; Λ ακηίθμβμξ είκαζ υηζ ί ζςξ 

ηα ακδζοπδηζηά κέα δεκ έβζκακ πζζηεοηά ηαζ μνζζιέκμζ ημ ηαηαθμβίγμοκ ζημοξ αβ-

βεθζμθυνμοξ ηςκ ακηανηχκ2. Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο ελδβεί: «Βζηείθακε ιζα βοκαί-

ηα, μκυιαηζ ΐβέκς, δεχκ…, ακοπυθδπηδ, ζακ κα θέιε ιζα εθαθνζά». πζ ιυκμ δεκ 

έβζκε πζζηεοηή, αθθά ηαζ ηδκ ημνυζδεοακ. Ζαζ ζοκεπίγεζ: «ηακ αθέπεζξ ιζα εηηέ-

θεζδ ηζ είζαζ αλζςιαηζηυξ  ακηάνηδξ, ζηέθκεζξ ηδ ΐβέκς ηδξ ΖαναΎκδναζκαξ; Ζααα-

θάξ η΄άθμβυ ζμο ηζ ένπεζαζ ζηα Ζαθάανοηα…Αεκ ιαξ εζδμπμίδζακ. Βζδμπμίδζακ 

ιέζα ηαιζά δεηανζά δζημφξ ημοξ ηζ αοημί έθοβακ». Μάκηςξ δέπεηαζ υηζ ηζ έκαξ ακ-

ηάνηδξ, μ Ζμοηζμονήξ «είπε ζη΄αδέθθζα ημο: -Ββχ θεφβς βζαηί είιαζ ακηάνηδξ. 

Βζείξ ηαείζηε πάις, δεκ ζαξ πεζνάγεζ ηακείξ. Ίζςξ κα ιδκ πήβε ημ ιοαθυ ημοξ 

πμηέ υηζ εα βίκεζ ηυζμ ιεβάθμ ηαηυ».  

Λζ εαιζημί ηφηθμζ δείπκμοκ ςξ οπεφεοκμοξ ημοξ ακηζπάθμοξ ημοξ. Λ Θίπμξ 

ακαθένεζ υηζ ιεηά ηζξ ζοζηάζεζξ ηςκ ακηανηχκ έθοβακ ηάπμζμζ, αθθά πείζηδηακ 

απυ Έθθδκεξ ζοκενβάηεξ ηςκ Γενιακχκ υηζ δεκ εα βίκμοκ ακηίπμζκα ηαζ λακαβφ-

νζζακ. «Ζίκδζακ βδ ηαζ μονακυ» βζα κα πείζμοκ ημοξ Ζαθαανοηζκμφξ πμο είπακ 

θφβεζ κα βονίζμοκ ζηδκ πυθδ3. Μανυιμζεξ απυρεζξ, πμο θένμοκ ςξ οπεφεοκμοξ 

                                           
1 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 295-7, 304 – Γ. Μνζυαμθμξ, (2007), ζ. 119-120. 
2 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 299 - Ζ. Ζαθακηγήξ, (1945), ζ. 39. 
3 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ.244 - Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 329 
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θζθμβενιακμφξ Έθθδκεξ, ηδκ αββθζηή απμζημθή ή ηαζ ημοξ πνμφπμκηεξ ηςκ Ζα-

θαανφηςκ, εηθνάγμοκ μζ ζοκμιζθδηέξ ιαξ ακηάνηεξ Ι. Ώκαζηαζυπμοθμξ, Μ. Νμδά-

ηδξ, Ρ. Νμφπαξ, Ξ. Θπανθμβζάκκδξ. Ξε ακηίεεζδ ιε αοηέξ ηζξ ιανηονίεξ , δ επζγχζα 

Μ. ηαηέεεζε ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή υηζ μζ ακηάνηεξ, υηακ έθοβακ απυ ηδκ πυθδ, 

απαβυνεοζακ ζημκ πθδεοζιυ κα ημοξ αημθμοεήζεζ ηαζ ημοξ δζέηαλακ κα ιείκμοκ 

ζηα ζπίηζα ημοξ1. Άθθεξ πδβέξ δεκ αιθζζαδημφκ υηζ μζ ακηάνηεξ έζηεζθακ ιήκοια 

ζημοξ ηαημίημοξ κα θφβμοκ, αθθά οπμζηδνίγμοκ υηζ δεκ θεζημφνβδζε ζςζηά δ ηα-

ηαζημπεία ημοξ ηαζ εεςνμφκ υηζ, ακ εζδμπμζμφκηακ απυ ηδκ πνχηδ ιένα βζα ημκ 

ηίκδοκμ, εα είπακ ζςεεί υθμζ2.  

ιςξ, ηαζ μζ Γενιακμί ζοκέηεζκακ ζημ κα δδιζμονβδεεί αοηή δ εκηφπςζδ, 

ηαεχξ έηαρακ επζθεβιέκα ζπίηζα ακηανηχκ ηαζ βεκζηά έδεζλακ υηζ ημοξ εκδζέθενακ 

ιυκμ υζμζ ζοιιεηείπακ ζηδκ Ώκηίζηαζδ, άνα μζ οπυθμζπμζ δεκ είπακ κα θμαδεμφκ 

ηίπμηα. Βπίζδξ, είπακ πνμεζδμπμζήζεζ υηζ εα ηαηαιεηνμφζακ ημοξ άκηνεξ ηαζ αο-

ημφξ πμο εα έανζζηακ κα θείπμοκ εα ημοξ έηαζβακ ηα ζπίηζα ημοξ. Ώπ΄ηα βεβμκυ-

ηα αοηά επδνεάζηδηακ ιενζημί πμο είπακ θφβεζ ηαζ βφνζζακ πάθζ ζηδκ πυθδ3.  

Άθθδ αζηζμθμβία πμο πνυααθακ υζμζ δεκ έθοβακ είκαζ υηζ μζ Γενιακμί έν-

πμκηακ απ΄υθα ηα ζδιεία. Ώοηυ ημοθάπζζημκ ζζπονίζηδηε μ βοικαζζάνπδξ ζημκ Ξ. 

Μμθοδχνμο πμο πνμέηνεπε ημοξ ζοκαδέθθμοξ ημο κα θφβμοκ. «Μμο εα πάιε; 

ιμο θέεζ. Ζαζ ημο απάκηδζα εβχ , ζημ αμοκυ. Ββχ ημο θές δεκ εα πάς ζημ ζπίηζ 

ιμο ζημ πςνζυ, ζημ αμοκυ εα πάς. Βηεί ιπμνεί κα ιε ζημηχζμοκ. Βιέκα· δεκ εα 

ζημηχζμοκ μιαδζηά. Ζαζ ιάθζζηα, βζα κα ηαηαθάαεζξ ιε πμζμ ζφζηδια γμφζαιε, 

είπαιε μνίζεζ μζ μζημβέκεζεξ κα ιδκ πδβαίκμοκ υθεξ ιαγί ζημ ίδζμ ζδιείμ βζα κα 

ιδκ λεηθδνζζημφκ μζ μζημβέκεζεξ, δδθαδή ιμζναγυιαζηε. Βιείξ ημο ζπζηζμφ ιαξ εί-

παιε πάεζ ζε ηέζζενα ζδιεία. Ήηακ πεζιχκαξ, Αεηέιανδξ ιήκαξ, ηζ είπαιε ηα νμ-

φπα ηαζ γμφζαιε ζημ φπαζενμ». 

Ώπυ ηα ηεθεοηαία θυβζα ημο Ξ. Μμθοδχνμο ηαηαθαααίκμοιε υηζ ήηακ πνάβ-

ιαηζ έκα ηυθιδια κα απμθαζίζεζ ηακείξ κα ηαηαθφβεζ ζηα αμοκά βζα κα ζςεεί. 

Έηζζ, πμθίηεξ ιε μζημκμιζηή επζθάκεζα ηαζ ημζκςκζηυ ηφνμξ απμθάζζζακ κα ιείκμ-

οκ, ζηαειίγμκηαξ ηζξ πζεακυηδηεξ ιζαξ άηνςξ επζηίκδοκδξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ηζξ δοζ-

ημθίεξ ημο εβπεζνήιαημξ βζα άημια πμο δεκ είπακ ζοκδείζεζ κα ηζκμφκηαζ ζε δοζ-

πνυζζηεξ ηαζ άβνζεξ πενζμπέξ. Ώθθά  ηαζ υπμζμζ απυ αοημφξ έθοβακ  πνζκ ηδκ είζμδμ 

ηςκ Γενιακχκ ζηδκ πυθδ πήβακ ζε δζπθακά πςνζά ιε ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ ηαζ έ-

ιεκακ ζε ζπίηζα. Έηζζ, έπεζακ ηζ αοημί εφιαηα ηςκ ακηζπμίκςκ, ηαεχξ δ θμκζηή 

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 388 - ΕΏΠΒλ., Ζοα. Ζ., Φ.8.2/1944 – Δ ιανηονία αοηή δεκ επζαεααζχκεηαζ απυ 

άθθμοξ (Ξοκέκηεολδ ιε Ξ. Μμθοδχνμο). 
2 Ζ. Ζαθακηγήξ, (1945), ζ. 73. 
3 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 296 – Θ. Μαπαααζζθείμο, (1999), ζ. 39. 
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επέθαζδ ηςκ Γενιακχκ απθχεδηε ζε υθδ ηδκ πενζμπή. Ομ πανάδεζβια αοηχκ αημ-

θμφεδζακ ηαζ άθθμζ αιυνθςημζ ηαζ θηςπμί, πμο, ςζηυζμ, βκχνζγακ ηνορχκεξ ζηα 

αμοκά ηαζ ήηακ ιαεδιέκμζ κα γμοκ ζε δφζημθεξ ζοκεήηεξ. Λ Μ. Μαοθυπμοθμξ έ-

θοβε: «Ζνφθηδηα ζηδκ Ώβ. Ηαφνα. Αεκ θμαήεδηα, βζαηί είπα θφβεζ έκα πνυκμ 

ιπνμζηά ηζ είπα ιάεεζ ημ έλς. Ζμζιυιμοκα έλς». Ώπ΄ηδκ άθθδ, πμθθά απυ ηα ζδ-

ιαίκμκηα πνυζςπα ηδξ πυθδξ πμο είπακ ζοββεκείξ ημοξ ζηδκ Ώκηίζηαζδ αθθά ηαζ 

πνχδκ αλζςιαηζημί ημο ζηναημφ πανέιεζκακ ηαζ δέπηδηακ ηζ αοημί ηζξ ζοκέπεζεξ 

ηςκ ακηζπμίκςκ1.  

Θεηά ηδκ απμηοπδιέκδ πνμζπάεεζα επηαιεθμφξ επζηνμπήξ έβηνζηςκ πμθζ-

ηχκ κα πείζμοκ ηδκ αββθζηή απμζημθή κα ημοξ δχζεζ υπθα, ηα ιέθδ ηδξ ζοζηέθ-

ηδηακ ζπεηζηά ιε ημ ηζ έπνεπε κα πνάλμοκ. Μαναζονιέκμζ απυ ηζξ ζοιαμοθέξ ηςκ 

Άββθςκ υηζ δεκ δζαηνέπμοκ ηίκδοκμ υζμζ δεκ ακήηακ ζηδκ Ώκηίζηαζδ ηαζ ακαθμβζ-

γυιεκμζ ηδκ ηφπδ ηςκ μζημβεκεζχκ ημοξ ακ έθεοβακ, απμθάζζζακ κα παναιείκμοκ 

υθμζ εηηυξ απυ έκακ. Ξηζξ ζοιαμοθέξ ηςκ Άββθςκ απμδίδμοκ ηδκ παναιμκή ηςκ 

Ζαθαανοηζκχκ ηαζ άθθεξ εαιζηέξ πδβέξ2. Ώκηίεεηα, μ Μ. Μαοθυπμοθμξ ηαηαββέθθεζ 

υηζ δ μνβάκςζδ ημο ΒΏΘ βφνκαβε ημκ ηυζιμ πίζς.  Ομκ ίδζμ πνμζπάεδζε κα ημκ 

πείζεζ ηάπμζμξ Ρ.Ραιαηζχηδξ, αθθά: «Ββχ ημο θές, υ,ηζ ηαζ κα ηάκεζξ, έπς απυ-

θαζδ κα θφβς. Ομοξ βφνζζακ πίζς ημοξ ακενχπμοξ. Ώκ έθοβακ ηνεζξ -ηέζζενεζξ». 

ηακ πζα μ ηίκδοκμξ είπε βίκεζ πνμθακήξ, ημ εβπείνδια ηδξ θοβήξ είπε ιε-

ηααθδεεί ζε δοζακάθμβα επζηίκδοκμ. Λζ αιθζηαθακηεφζεζξ, δ παναιμκή ή δ θοβή 

απ΄ηδκ πυθδ ηνάηδζακ ςξ ημ Ξάαααημ, πνμπαναιμκή ηδξ εηηέθεζδξ , υηακ αηυια 

μζ Γενιακμί επέηνεπακ ζημκ πθδεοζιυ κα πδβαζκμένπεηαζ ζηδκ πυθδ βζα ηζξ δμο-

θεζέξ ημο. Ώπυ ηδκ Ζονζαηή μζ ιεηαηζκήζεζξ  έβζκακ αδφκαηεξ3. Δ Ζαθαανοηζκή Μ. 

ακέθενε υηζ πμθθά κέα παζδζά πμο έθεζπακ απ΄ηα Ζαθάανοηα βφνζζακ ηδκ Ζονζαηή 

ημ ανάδο, βζ αοηυ ηαζ ηδκ άθθδ ιένα, υηακ ζοβηεκηνχκμκηακ υθμζ ζημ ζπμθείμ, 

άημοβεξ κα αθθδθμπαζνεηίγμκηαζ πμθθμί4.   

Άθθμξ πανάβμκηαξ πμο ίζςξ επέδναζε ζηδκ απυθαζδ ηςκ Ζαθαανοηζκχκ κα 

ιείκμοκ ήηακ ημ βεβμκυξ υηζ ήηακ πμθθμί ηζ έπαζνκε μ έκαξ εάννμξ απυ ημκ άθθμ5. 

«Ώοημί πήνακ ηδκ απυθαζδ ―ηςκ πμθθχκ μ εάκαημξ, μοη έζηζ εάκαημξ‖, δζυηζ ή-

ζακηε αβαπδιέκμζ ιαγί», ιαξ θέεζ μ Μ. Μαοθυπμοθμξ πμο έθοβε εβηαίνςξ ηαζ ζχ-

εδηε, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ παηένα ημο πμο δεκ άημοζε ηζξ πνμηνμπέξ ημο. Βηείκμξ 

πήβε ηαζ εζδμπμίδζε ημκ αδεθθυ ημο ηζ έκακ λάδεθθμ, αθθά δεκ έβζκε πζζηεοηυξ 

ηαζ ηεθζηά έιεζκε ιαγί ημοξ.  

                                           
1 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 307-10, 323. 
2 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 310-12 - ΒΗΕΏ, ανπείμ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμο, Φ.1, αθήβδζδ Ξπ. Ιίηα. 
3 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 307-8. 
4 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ.8.2/1944. 
5 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 312 
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Βλάθθμο, αηυια ηζ υηακ έιαεακ βζα ηδκ ηφπδ ηςκ δζπθακχκ πςνζχκ, δεκ 

πίζηερακ υηζ εα βζκυηακ ημ ίδζμ ηαζ ζηα Ζαθάανοηα ή οπέεεζακ υηζ ηα ακηίπμζκα 

αθμνμφζακ ζοββεκείξ ακηανηχκ. Ομοξ ηαεδζφπαζε ηαζ δ ζοιπενζθμνά ηςκ Γεν-

ιακχκ ζημ δζπθακυ πςνζυ Ξηεπαζηυ, υπμο ζοβηέκηνςζακ ημοξ άκδνεξ ηαζ ιεηά 

απυ θίβδ χνα ημοξ εθεοεένςζακ. Δ εκένβεζα ηςκ Γενιακχκ ενιδκεφεδηε εη ηςκ 

οζηένςκ απ΄ημ υηζ δεκ είπακ ημ απαζημφιεκμ ζηνάηεοια βζα κα δζεκενβήζμοκ ηδκ 

ίδζα ιένα πακημφ ηα ακηίπμζκα ηαζ εθεοεένςζακ ημοξ ηαημίημοξ ημο Ξηεπαζημφ 

βζα κα ιδκ θμαδεμφκ μζ Ζαθαανοηζκμί ηαζ θφβμοκ απ΄ηδκ πυθδ1. Λ Μ. Μαοθυπμο-

θμξ ελδβεί: «Δ πνχηδ ηάλζξ ηςκ Ζαθαανφηςκ ήηακ ηυζμ θζθήζοπμζ ηαζ δεκ ημ πε-

νίιεκακ πμηέξ υηζ μζ Γενιακμί εε κα ιαξ ζημηχζμοκ». Ομ ίδζμ επζαεααζχκμοκ ηαζ 

ηαηαεέζεζξ επζγχκηςκ ηδξ εηηέθεζδξ: «Γμφζαιε ζημ θυαμ, αθθά δεκ ιπμνμφζαιε 

κα θακηαζημφιε ηζ εα ζοκέααζκε», «είπαιε ιέπνζ ηδκ ηεθεοηαία ζηζβιή ηδκ εθπίδα 

υηζ δεκ δζαηνέπαιε ιεβάθμ ηίκδοκμ»2. 

ηακ ιπήηακ μζ Γενιακμί ζηα Ζαθάανοηα ηάπμζμζ ηνφθηδηακ ζε ηνορχκεξ. 

Ώκηζιεηχπζγακ, υιςξ, ημκ ηίκδοκμ κα ηαμφκ ιε ηδκ πονπυθδζδ ηδξ πυθδξ. Ομ 

ανάδο ηδξ ηέηανηδξ ιέναξ ιεηά ηδκ άθζλή ημοξ, μζ Γενιακμί ακαημίκςζακ ζημκ 

πνυεδνμ ημο ημζκμηζημφ ζοιαμοθίμο ηδξ πυθδξ υηζ εα έθεοβακ κςνίξ ηδκ επυιε-

κδ. Έηζζ, υθεξ μζ οπμρίεξ απμδεζηκφμκηακ ααάζζιεξ3. Ώθθά, ηαζ υηακ αηυια ηά-

πμζμζ αλζςιαηζημί ηαζ ζηναηζχηεξ πνμζπάεδζακ κα εζδμπμζήζμοκ μνζζιέκμοξ Ζα-

θαανοηζκμφξ, μζ πενζζζυηενμζ είηε βζαηί δεκ ανήηακ ηαηάθθδθδ ηνορχκα, είηε βζα-

ηί θμαήεδηακ βζα ηδκ ηφπδ ηςκ μζημβεκεζχκ ημοξ, είηε βζαηί δεκ πίζηερακ ηζξ 

πνμεζδμπμζήζεζξ, δεκ ιπυνεζακ κα ζςεμφκ4.  

Ώηυια ηαζ ηδκ ηεθεοηαία ζηζβιή ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ μζημβεκεζχκ ζημ 

ζπμθείμ, Γενιακμί ζηναηζχηεξ πνμζπάεδζακ κα εζδμπμζήζμοκ ηάπμζα μζημβέκεζα 

ιε παζδζά κα θφβεζ, υιςξ ηζ αοημί δεκ ακηέδναζακ έβηαζνα. Θενζημί επζγχκηεξ εο-

ιμφκηαζ πςξ εηείκμ ημ πνςζκυ δ μιίπθδ ήηακ πμθφ ποηκή ηαζ εφημθα εα ιπμνμφζε 

κα δναπεηεφζεζ ηακείξ, αθθά μφηε αοηή ηδκ εοηαζνία εηιεηαθθεφηδηακ5. Βλάθθμο, 

μζ Γενιακμί πνμζπάεδζακ κα ηαεδζοπάζμοκ ζημ πςνάθζ Ζαππή ημοξ ζοβηεκηνς-

ιέκμοξ άκηνεξ πμο ακδζοπμφζακ βζα ηδκ ηφπδ ημοξ, δζααεααζχκμκηαξ ιε υνημοξ 

υηζ εα ηαηαζηνέρμοκ ιυκμ ηδκ πυθδ βζα κα ιδκ είκαζ ηυπμξ ακεθμδζαζιμφ ηςκ 

ακηανηχκ ηαζ ημοξ ηαημίημοξ εα ημοξ ιεηαθένμοκ αθθμφ βζα κα γήζμοκ εζνδκζηά6. 

                                           
1 Α. Ζαθδίνδξ-Μ. ΙζημθαΎδδξ, (1963), ζ. 44-5 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 306, 318, 274-8 – Βθ. «Φς-

κή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 484/6-87. 
2 ZSL, AR.1293/68 – Barch B162/5794 
3 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 312, 325-6 
4 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 327-33 – ζοκέκηεολδ ιε ημοξ Ρ. Φενθεθή, Μ. Μαοθυπμοθμ. 
5 Λ Μ. Μαοθυπμοθμξ ακαθένεζ ιυκμ ηάπμζμκ Γ. Αδιδηναηυπμοθμ, πμο ανήηε έκα ζδιείμ ακμζπηυ ηαζ 

έθοβε. 
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ηά1. «Βίπαιε πεζζηεί υηζ δεκ εα ιαξ εηηεθμφζακ», ακαθένεζ ζε ηαηάεεζή ημο επζ-

γχκ απυ ηδκ εηηέθεζδ2.     

Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο παναεέηεζ ιζα ζεζνά απυ αίηζα πμο ηνάηδζακ ημοξ 

Ζαθαανοηζκμφξ ζηδκ πυθδ ημοξ, θακενχκμκηαξ έηζζ υηζ δεκ ιπμνεί κα απμδμεεί 

ζ΄έκα ιυκμ πανάβμκηα αοηή δ ζηάζδ. Μνχηα απ΄υθα εεςνεί υηζ επνυηεζημ βζα 

έβηθδια πνμιεθεηδιέκμ απυ ημοξ Γενιακμφξ ζηδκ ηάεε ημο θεπημιένεζα. Έπεζηα 

είκαζ μ ηαεδζοπαζιυξ απυ ημοξ πνμφπμκηεξ υηζ δεκ εα ζοιαεί ηίπμηα: «ηακ ήν-

εακ μζ Γενιακμί ζηα Ζαθάανοηα, ηαηεααίκεζ δ ιάκα ιμο ζημκ Μαπακδνέμο (πνυ-

εδνμ) ηαζ ημο θέεζ:-Ρνήζημ, θμαάιαζ πάνα πμθφ. Θα ιμο πάνμοκ ημ παζδί. Θα ιμο 

ημ πάνμοκ βζα υιδνμ. Οδξ θέεζ:  ―Βθέκδ, πήβαζκε ζημ ζπίηζ ζμο ηαζ ιδ ηνεθαίκεζαζ, 

δζυηζ ηα παζδζά ζμο έλς απ΄ηα πηήιαηα, ημ ζπμθείμ ηαζ ημ ζπίηζ δεκ ηάκμοκ ηίπμ-

ηα άθθμ. Ββχ έπς δομ παζδζά ακηάνηεξ ηαζ δεκ θεφβς ηαζ εα θφβεζξ εζφ; ‖ Ζμίηαλε 

ημ ημίιζζια πςξ ήνεε. Αεκ ημ πίζηεοε πμηέ υηζ εα βίκεζ, ηακέκαξ δεκ ημ πίζηεοε 

υηζ εα βίκεζ ηυζμ ιεβάθδ εηηέθεζδ». Έπεζηα ακαθένεηαζ ζηδκ είζμδμ ηςκ Γενια-

κχκ: «Θπήηακ ήνεια. Μήβαζκακ αάζεζ ζπεδίμο. Ήηακ ιζα μνβακςιέκδ, ιεβάθδ ε-

πζπείνδζδ, ηέθεζα ιεθεηδιέκδ. Οδκ Μέιπηδ, υηακ ιπήηακ ιέζα ζηα Ζαθάανοηα  δεκ 

δείλακ άβνζμ παναηηήνα. Αείλακ ήνειμζ, θζθζηυηδηα. Μήβακε ζηα ζπίηζα, ήηακ βε-

θαζημί. Ξζβά-ζζβά ακέααζκε ημ ιίζμξ…Ζοηθμθμνμφζακ ιέζα ζηδκ πυθδ πςνίξ κα-

ημοξ θμαάζαζ. Μαναζηεοή ημ απυβεοια, πζάκμοκ πέκηε ακενχπμοξ ηαζ πάκε ζημκ 

Μνζυθζεμ ηαζ ημοξ ζημηχκμοκ, βζαηί αβήηακε εηηυξ ςνχκ ηοηθμθμνίαξ . Βηεί είπακ 

ζημηςεεί δφμ Γενιακμί ζε ζφβηνμοζδ ιε ακηάνηεξ. Ζαζ πάκε ζημ ίδζμ ζδιείμ ηαζ 

ζημηχκμοκ ημοξ ακενχπμοξ. Οα λένακε υθα. Θεηά ηδκ Μαναζηεοή ακέηνζκακ ηαζ 

ημοξ πνμεζημφξ πμο είπακ πάεζ κα γδηήζμοκ υπθα απ΄ημοξ Βββθέγμοξ. Βηεί μ πα-

πάξ δεκ ηάδε ηαθά ηα πνάβιαηα3. Ομ Ξάαααημ έηακακ ηδκ εηηαθή απυ ημοξ ηνεζξ 

πμο είπακε νίλεζ ζημ πδβάδζ…Θεηά απυ ηείκδ ηδ ζη ζβιή αβνίερακ. Ξάαααημ ιεζδ-

ιένζ θεφβμοκ μζ αλζςιαηζημί υθμζ απυ ηα ζπίηζα πμο ιέκακε,  πνχημ δείβια, ηαζ 

θένμκηαζ επενζηά ζημοξ ακενχπμοξ. Ομ Ξάαααημ απαβμνεφμοκ ηδκ έλμδμ ημο 

ηυζιμο. Ζονζαηή ζοβηεκηνχκμοκ ηα γχα υθα ζημ ζηαειυ, ηα ηθείκμοκε, ηα ζθά-

γμοκ ηαζ ηα δζχπκμοκ ηαζ ημ απυβεοια ηαθμφκ ημκ πνυεδνμ ηδξ ημζκυηδηαξ ηαζ 

ημκ απμπαζνεημφκ:-Φεφβμοιε, ιέπνζ αφνζμ ημ πνςί εα έπμοιε θφβεζ υθμζ μζ Γεν-

ιακμί απυ ηα Ζαθάανοηα. Λπυηε ημοξ ημζιίγμοκ ηεθείςξ. Ομ απυβεοια πνάβιαηζ, 

                                           
1 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 333, 355 - Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.412. 
2 ZSL, AR.1293/68 – Barch B162/5794. 
3 Λ Μ. Μαοθυπμοθμξ ακαθένεζ υηζ, υηακ μζ πνμεζημί ηςκ Ζαθαανφηςκ οπμδέπηδηακ ημοξ Γενιακμφξ ιε 
θζθμθνμκήζεζξ, μ επζηεθαθήξ ημοξ έδεζλε ιζα θςημβναθία πμο είπε ηνααδπηεί ιε ημοξ αζπιαθχημοξ 

ζηδκ πυθδ ημοξ ηαζ ημοξ Ζαθαανοηζκμφξ κα πεζνμηνμημφκ. «Ουηε μ παπα-Ζαθυξ ημφκδζε έκα Γ. Ώθελυ-

πμοθμ ηαζ ημο θέεζ:- Λφηε ζηοθζά δε εα ανεεμφκε κα ιαξ θάκε». Ώκ ηαζ ημ πενζζηαηζηυ δεκ ακαθένεηαζ 
πμοεεκά αθθμφ, ζοιθςκεί ιε ηδκ δζήβδζδ ηδξ Ζςζηακημπμφθμο υηζ μζ πνμεζημί άνπζζακ κα ηαηαθααα-

ίκμοκ ηζ ημοξ πενίιεκε.   
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ιπήηακ μζ Γενιακμί ζηα ιδπακμηίκδηα ηαζ θφβακε. Φεφβεζ μ ζηναηυξ ηδξ Μάηναξ 

ηαζ ιέκεζ μ ζηναηυξ ημο Ώζβίμο, μ μπμίμξ έιεθε κα ηάκεζ ηαζ υθδ ηδκ ηαηαζηνμθή. 

Ομ ανάδο ηδξ Ζονζαηήξ, μ ηυζιμξ ακαπκέεζ. Ιμιίγεζ υηζ πζα βθζηχζακε, αθμφ έθο-

βε μ ζηναηυξ. Ώθθά ηάηζ θμαενυ, υθδ ηδ κφπηα δ πυθζξ ήηακε ζημκ αένα. Αδθαδή 

ήηακ μ επζεακάηζμξ νυβπμξ ηδξ πυθδξ. Λζ Γενιακμί δίκακ παναββέθιαηα, αημφβμκ-

ηακ ζθονίβιαηα, αημφβμκηακ ηίκδζδ. Λζ άκενςπμζ , ηθεζζιέκμζ ζηα ζπίηζα, έηαζβακ 

ηα ηγάηζα υθδ ηδ κφπηα, ηα παζδάηζα ηθαίβαιε, ακδζοπμφζακ μζ βμκείξ, άνπζζε μ 

πνμαθδιαηζζιυξ, μζ ειπεζνμπυθειμζ άκενςπμζ άνπζζακ κα ιζθμφκ ηαζ κα θέκε υηζ 

έηζζ ήηακ ηαζ ζηδ Θ. Ώζία, έηζζ ηαηαζηνάθδηε δ Ξιφνκδ ηθπ. Άνπζζακ θίβμ κα δ ζ-

αθμβίγμκηαζ πζμ ζμαανά, πζμ αανζά· ηζ άνπζζε δ απεθπζζία».  

 

ΠΡ. ΓΟΥ ΑΞΝ ΡΝ ΝΙΝΘΑΡΥΚΑ 

Οα βεβμκυηα ημο μθμηαοηχιαημξ έπμοκ ιεθεηδεεί ζηζξ θεπημιένεζέξ ημοξ, 

θυβς ημο ιεβάθμο εκδζαθένμκημξ πμο έδεζλε υπζ ιυκμ δ ημπζηή ημζκςκία ηδξ Ώπα-

Ύαξ αθθά ηαζ μ εονφηενμξ εθθδκζηυξ ηαζ βενιακζηυξ πχνμξ. Σζηυζμ, πμθθά γδηή-

ιαηα ηαζ δζαθςκίεξ έπμοκ πνμηφρεζ ζπεηζηά ιε  ηα υζα δζαδναιαηίζηδηακ.  

Έκα γήηδια αθμνά ζημ ακ μζ Γενιακμί είπακ ηδκ πνυεεζδ κα ζημηχζμοκ  

ηα βοκαζηυπαζδα πμο ήηακ ηθεζζιέκα ζημ ζπμθείμ. Ζαζ αοηυ βζαηί, εκχ δεκ θαίκε-

ηαζ πμοεεκά απυ ηζξ εκένβεζέξ ημοξ ηέημζα πνυεεζδ, μνζζιέκμζ αοηυπηεξ ιάνηονεξ 

ζζπονίγμκηαζ υηζ δ θςηζά πμο έηαρε ημ ζπμθείμ δεκ δζαδυεδηε απυ ηα βεζημκζηά 

ηηήνζα αθθά απυ ημ οπυβεζμ1. Οδκ άπμρδ αοηή οπμζηδνίγεζ ηαζ μ Θ. Φεθέξ, πμο 

έγδζε ηζξ ηναβζηέξ εηείκεξ ζηζβιέξ, ζοιπθδνχκμκηαξ υηζ μζ Γενιακμί είπακ ζημ 

ανπζηυ ημοξ ζπέδζμ κα ηάρμοκ ηα βοκαζηυπαζδα, αθθά , υηακ είδακ ηα αβνζειέκα 

ιάηζα ηςκ βοκαζηχκ πμο πνμζπαεμφζακ κα θφβμοκ απυ ημ ζπμθείμ , απμζαμθχεδ-

ηακ ηαζ ηζξ άθδζακ. Έκαξ άθθμξ θυβμξ πμο, ηαηά ηδ βκχιδ ημο, πνέπεζ  κα ζοκ-

ηέθεζε ζηδκ αθθαβή ηςκ ζπεδίςκ ημοξ είκαζ υηζ θμαήεδηακ ιήπςξ ζημ ιεηαλφ 

ένεμοκ μζ ακηάνηεξ πμο κυιζγακ  υηζ ανίζημκηαζ ζηα βφνς αμοκά2. Οδκ ίδζα άπμρδ 

οπμζηδνίγμοκ ηαζ άθθμζ, ααζζγυιεκμζ ζε ιανηονίεξ πμο ακαθένμοκ υηζ μζ Γενιακμί 

είπακ ζημοξ ζοβηεκηνςιέκμοξ άκηνεξ υηζ ηχνα ηαίβμκηαζ μζ βοκαίηεξ ηαζ ηα πα ζ-

δζά ημοξ. Ώθθζχξ δεκ ιπμνμφκ κα ελδβήζμοκ βζαηί άθδζακ ηυζα άημια ζηνζιςβ-

ιέκα ζηζξ αίεμοζεξ ιεηά ηδκ ακαπχνδζδ ηςκ ακδνχκ ηαζ δεκ ηα έαβαθακ ζημ 

πνμαφθζμ ημο ζπμθείμο3. Ζαη΄άθθμοξ, δ θςηζά δζαδυεδηε απυ ακαιιέκα λφθα πμο 

έπεθηακ απυ ηα βεζημκζηά ζπίηζα. Μάκηςξ, μζ Γενιακμί δεκ ακηζζηάεδηακ υηακ μζ 

                                           
1 Δ Ν. Ώβζακκζημπμφθμο εοιάηαζ υηζ είδε ηαπκυ κα αβαίκεζ απ΄ημ πάηςια ημο ζπμθείμο Θ. Φεθέξ 

(1977), ζ. 59, 74-5.  
2 Θ. Φεθέξ (1977), ζ. 59, 74-5. 
3 Ζ. Ζαθακηγήξ (1945), ζ. 56. 
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βοκαίηεξ πνμζπάεδζακ κα ακμίλμοκ ηδκ πυνηα1.  

Λζ πενζζζυηενμζ ζοκμιζθδηέξ ιαξ2 οπμζηδνίγμοκ ηδκ άπμρδ υηζ μζ Γενιακμί 

δεκ είπακ πνυεεζδ κα ηάρμοκ ηα βοκαζηυπαζδα, αηυια ηζ ακ έααθακ θςηζά ζημ 

ζπμθείμ. Ώκ ήεεθακ ηάηζ ηέημζμ είπακ υθα ηα ιέζα κα ημ ηάκμοκ. Δ Γ. Ζςζηακημ-

πμφθμο θέεζ: «Λζ Γενιακμί ιυθζξ ηέθεζςζακ ηδκ εηηέθεζδ, εζδμπμίδζακ απυ πάκς· 

ακμίληε ηδκ πυνηα κα αβεζ ημ βοκαζηυπαζδμ, κα ζςεεί. Βκέπονμ ήηακ ηα βοκαζηυ-

παζδα». Δ άπμρδ αοηή θαίκεηαζ κα εοζηαεεί πενζζζυηενμ, αθμφ ζοιπίπηεζ δ  

πνμκζηή ζεζνά ηςκ βεβμκυηςκ ηαζ ζοκάδεζ ιε ηδκ θμβζηή πμθφ πενζζζυηενμ απυ 

ηζξ οπμεέζεζξ πενί θυαμο ηςκ Γενιακχκ.  Βλάθθμο, ακ μζ Γενιακμί ήεεθακ κα ζημ-

ηχζμοκ ηα βοκαζηυπαζδα εα ιπμνμφζακ κα ημ ηάκμοκ ιε ηα πμθοαυθα πμο είπακ 

εβηαηαζηήζεζ βφνς απυ ημ ζπμθείμ ή αηυια πενζζζυηενμ δεκ εα ήηακ ακάβηδ κα 

δζαπςνίζμοκ ημκ πθδεοζιυ3. Μνμθακχξ, βζα ηδκ εκηφπςζδ πενί εζηειιέκδξ πον-

πυθδζδξ ημο ζπμθείμο εοεφκεηαζ μ θυαμξ ηςκ βοκαζηχκ υηζ εα είπακ ηζ μζ ίδζεξ 

ηδκ ηφπδ ηςκ ακδνχκ. Ώοηυ απμδεζηκφεηαζ ηζ απυ ηδ ιανηονία ηδξ Ν. Ώβζακκδημ-

πμφθμο πμο ακαθένεζ υηζ, υηακ ηνεζξ ιένεξ ιεηά ηδκ εηηέθεζδ ήνεακ ηαζ πάθζ μζ 

Γενιακμί, ηα βοκαζηυπαζδα θμαήεδηακ υηζ είπακ ζημπυ κα ηζξ ζημηχζμοκ επεζδή 

έιαεακ υηζ βθφηςζακ απυ ηδ θςηζά4. Λ Ώ. Ζαημβζάκκδξ πανμοζζάγεζ, επίζδξ, δζά-

θμνα πζεακά αίηζα βζα ημκ εβηθεζζιυ ηςκ βοκαζηυπαζδςκ ζημ ζπμθείμ 5.   

Αζαθςκία οπάνπεζ ζπεηζηά ιε ημ ακ ηάπμζμξ Ώθζαηυξ ή Ώοζηνζαηυξ 6, υηακ 

πήνε θςηζά ημ ζπμθείμ, άκμζλε ηδκ πυνηα βζα κα ζςεμφκ μζ βοκαίηεξ ή απθχξ 

άκμζλακ μζ ίδζεξ ζπνχπκμκηαξ ηαζ μζ Γενιακμί θνμονμί ηζξ άθδζακ κα θφβμοκ. Δ 

Ν. Γενμπμφθμο εοιάηαζ υηζ ημοξ θχκαγε ζηαθζηά (θυημ, πίημθμ, δδθ. θςηζά, παζ-

δζά) ηαζ δ ίδζα ημο έδςζε ιζηνά παζδζά απυ ημ ζπμθείμ βζα κα ζςεμφκ.  Λζ πζμ αλζ-

υπζζηεξ πδβέξ ζζπονίγμκηαζ πςξ δ πνχηδ άπμρδ είκαζ ιφεμξ πμο έπθαζακ μζ Ζα-

θαανοηζκμί ηαζ μ θενυιεκμξ ςξ Ώθζαηυξ , πμο ειθακίζηδηε ιεηαπμθειζηά ζηα Ζα-

θάανοηα ηαζ οπμζηήνζλε υηζ είκαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ πνυζςπμ , δεκ θαίκεηαζ κα έπεζ 

ηαιία ζπέζδ ιε ηα βεβμκυηα. Δ ζζημνία αοηή ιαγί ιε άθθεξ ακαηνίαεζεξ ηαζ θακ-

ηαζζχζεζξ έπεζ εκζςιαηςεεί ζηζξ δζδβήζεζξ πμο αθμνμφκ ζηα Ζαθάανοηα, ζε ζδ-

ιείμ πμο κα πενζθδθεεί ζε ηαλζδζςηζημφξ μδδβμφξ  ηδξ πενζμπήξ αθθά ηαζ ζημ ηα-

                                           
1 Α. Ζαθδίνδ – Μ. ΙζηαθαΎδδ, (1963), ζ. 79 - Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ.370 – Ηεφηςια, (π.π), ζ. 32. 
2 Ξ. Μμθοδχνμο, Γ. Ζςζηακημπμφθμο, Β.Θ.  
3 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ.374. 
4 Θ. Φεθέξ, (1977), ζ. 76-8.  
5 Σξ αίηζεξ ακαθένμκηαζ δ πνμζπάεεζά ημοξ κα ιείκμοκ ακεκυπθδημζ ζηδ θεδθαζία ηαζ ηδκ πονπυθδζδ 

ηδξ πυθδξ ηαζ βζα κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηα βοκαζηυπαζδα ςξ υιδνμζ πμο εα απέηνεπακ μπμζαδήπμηε 

πνμζπάεεζα ακηίζηαζδξ ηςκ ζοβηεκηνςιέκςκ ακδνχκ. Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 365-66. 
6 Ππάνπεζ ηαζ ιζα ιμκαδζηή ακαθμνά υηζ επνυηεζημ βζα Εηαθυ ζηναηζχηδ. ΒΗΕΏ, ανπείμ Δθ. Μαπαζηενζ-

υπμοθμο, Φ.1, δζήβδζδ Ξπ. Ιίηα.  
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ηδβμνδηήνζμ, ζφιθςκα ιε ημ βενιακζηυ πενζμδζηυ ―Der Spiegel‖1.  

Μνυαθδια οπάνπεζ ηαζ ςξ πνμξ ημκ ανζειυ ηςκ εηηεθεζεέκηςκ ακδνχκ πμο 

ακαθένεδηακ ηαηά ηαζνμφξ. Λ δήιανπμξ ηδξ πυθδξ ηαζ δζαζςεείξ απυ ηδ ζθαβή 

Ο. Ξπδθζυπμοθμξ ακέθενε ζηδ δίηδ ζηδ Ιονειαένβδ (1947) υηζ εηηεθέζηδηακ 

1.390 Ζαθαανοηζκμί, πςνίξ κα ιπμνεί κα πανμοζζάζεζ ζημζπεία  αθθά ηαζ πςνίξ κα 

ιέκεζ ζηαεενυξ ζηδκ άπμρδ αοηή (ημ 1944 ιίθδζε βζα 461 βκςζηά ηαζ βζα άθθα 

άβκςζηα εφιαηα ηαζ ημ1946 έηακε θυβμ βζα 800). ΐέααζα, ζηδκ απμβναθή ημο 

1940 ηαηαβνάθηδηακ 1.233 άκδνεξ ζηδκ πυθδ ηαζ ακαθένεηαζ υηζ υθμζ μζ ηάημζημζ 

ήηακ 2.297 άημια, αθθά ηδκ διένα ηδξ ηαηαζηνμθήξ οπήνπακ ακάιεζα ζηα εφ-

ιαηα λέκμζ, επζζηέπηεξ ηθπ., πμο οπδνεημφζακ εηεί ή πήβακ βζα δμοθεζέξ ηαζ εβ-

ηθςαίζηδηακ, εκχ έθεζπακ άθθμζ (ιέθδ ημο ΒΏΘ ηθπ.)2. Μανυιμζα αζηάεεζα ζημκ 

ανζειυ ηςκ εοιάηςκ ειθακίγμοκ ηαζ μζ πθδνμθμνίεξ ημο πενζμδζημφ ―Der 

Spiegel‖, πμο ημ 1969 ιζθμφζε βζα 800 κεηνμφξ (ζφιθςκα ιε ημ ηαηδβμνδηήνζμ 

ημο εθθδκζημφ βναθείμο Ββηθδιαηζχκ πμθέιμο) ηαζ ημ 1998 έβναθε βζα 511 άημ-

ια πμο έπαζακ ηδ γςή ημοξ ζημ μθμηαφηςια  ηςκ Ζαθαανφηςκ3. Έηεεζδ πμο 

ζοκηάπεδηε ιεηά ηα βεβμκυηα βζα θμβανζαζιυ ηδξ ελυνζζηδξ εθθδκζηήξ ηοαένκδ-

ζδξ ιζθά βζα 750 εφιαηα ζηα Ζαθάανοηα ηαζ πάκς απυ πίθζα ζοκμθζηά ζηδκ πεν ζ-

μπή4. 

Ώκαθένμκηαζ ηυζμζ πμθθμί δζαθμνεηζημί ανζειμί, πμο δεκ ιπμνεί ηακείξ κα 

αβάθεζ εφημθα ζοιπέναζια. Λ Γενιακυξ αζονιαηζζηήξ Seeger ζε ιεηαπμθειζηή 

ζοκέκηεολδ δήθςζε υηζ ιεηά ηδκ εηηέθεζδ ιεηέθενε ημ ιήκοια υηζ ζημηχεδηακ 

511 άκηνεξ ςξ ακηίπμζκα, ιανηονία πμο ζοιθςκεί απυθοηα ιε ημκ ανζειυ πμο 

ακαθένεηαζ ζημ πμθειζηυ διενμθυβζμ ηδξ 117δξ ιενανπίαξ ηαηαδνμιχκ5. Ομκ ίδζμ 

πενίπμο ανζειυ εοιάηςκ δίκμοκ ηαζ εθθδκζηέξ πδβέξ ζφβπνμκεξ ηςκ βεβμκυηςκ, 

ηαεχξ ηαζ ηα ζημζπεία ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ6. Δ βενιακζηή ακαθμνά πανέπεζ α-

καθοηζηά ζημζπεία βζα ηα εφιαηα ζε ηάεε πενζμπή ηαηά ηδκ επζπείνδζδ Ζαθάανο-

ηα. Γζα Ζαθάανοηα ηαζ ΐναπκί απυ 10 ςξ 14 Αεηειανίμο ακαθένεζ 487 εφιαηα ηαζ 

696 ζοκμθζηά ζηα ακηίπμζκα πμο έβζκακ ζηδκ πενζμπή. Λ ανζειυξ αοηυξ δεκ ιπμ-

νεί κα είκαζ πμθφ ιαηνζά απυ ηδκ πναβιαηζηυηδηα, αθμφ ζηζξ 29-12-45 δδιμζζεφ-

ηδηε απυ ημκ δήιανπμ ηδξ πυθδξ Ο. Ξπδθζυπμοθμ ηαηάθμβμξ ιε 461 μκυιαηα εη-

ηεθεζεέκηςκ, ιε ηδκ παναηήνδζδ, υιςξ, υηζ εηηυξ απυ ηα ακαθενεέκηα εηηεθέζ-

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 458-461 – εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 238/1-12-69. 
2 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 449-452 
3 Βθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 238/1-12-69 - Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 454 
4 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ. 8.2/1944.  
5 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.444 – πεν. «Βπζημζκςκείκ», Αεηέιανζμξ 2004, ζ. 65. 
6 Ζ. Ζαθακηγήξ, (1945), ζ. 92-97, 83. 
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ηδηακ ηαζ άθθα πνυζςπα πμο δεκ οπάνπμοκ ηα ζημζπεία ημοξ 1. Λφηε ηα μκυιαηα 

ηςκ 601 εοιάηςκ πμο έπμοκ βναθηεί ζημκ ηυπμ ηδξ εηηέθεζδξ ακηζπνμζςπεφμοκ 

ηδκ αθήεεζα, βζαηί ζ΄ αοηά πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ άημια πμο εηηεθέζηδηακ ζε άθ-

θεξ πενζμπέξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ πνμκζηέξ ζηζβιέξ. Λ Γενιακυξ ενεοκδηήξ Ρ.Θάβεν , 

πμο ενεφκδζε ακαθοηζηά ημ εέια, ηαηαθήβεζ ζημ ζοιπέναζια υηζ μ πναβιαηζηυξ 

ανζειυξ ηςκ εοιάηςκ πνέπεζ κα ανίζηεηαζ ηάπμο ημκηά ζηδκ βενιακζηή ακαθμ-

νά2.    

Έκα άθθμ ενςηδιαηζηυ πμο ηίεεηαζ ζοπκά είκαζ ημ βζαηί μζ ζοβηεκηνςιέκμζ 

άκδνεξ δεκ πνμζπάεδζακ κα ακηζδνάζμοκ ζηδκ επζηείιεκδ εηηέθεζή ημοξ, αθμφ 

ηαζ οπενείπακ ανζειδηζηά απυ ημοξ Γενιακμφξ εηηεθεζηέξ ηαζ δεκ είπακ κα πάζμοκ 

ηίπμηα πενζζζυηενμ απυ ηδ γςή ημοξ, πμο ανζζηυηακ μφηςξ ή άθθςξ ζε έζπαημ 

ηίκδοκμ. Έκαξ θυβμξ είκαζ υηζ πίζηερακ ζηζξ δζααεααζχζεζξ ημο Γενιακμφ επζηε-

θαθήξ πςξ δεκ εα ημοξ ζημηχζμοκ αθθά εα ημοξ ιεηαθένμοκ αθθμφ. Βίπακ ηαζ ημ 

πανάδεζβια ηςκ ηαημίηςκ ημο Ξηεπαζημφ  πμο ημοξ είπακ ηναηήζεζ ζοβηεκηνςιέ-

κμοξ βζα ηάπμζεξ χνεξ ηαζ ιεηά ημοξ άθδζακ, εκχ πανάθθδθα θμαυκημοζακ βζα 

ηδκ ηφπδ πμο εα είπακ μζ βμκείξ, μζ βοκαίηεξ ηαζ ηα παζδζά ημοξ  ζε εκδεπυιεκδ δζ-

ηή ημοξ πνμζπάεεζα κα απεβηθςαζζημφκ. Λνζζιέκμζ οπμζηδνίγμοκ υηζ, ακ βζκυηακ 

ηάπμζα εκένβεζα ηςκ ακηανηχκ απυ ηα βφνς αμοκά, ίζςξ έπαζνκακ εάννμξ ιέζα 

ζηδ ζφβποζδ πμο δδιζμονβμφκηακ ηαζ επζπεζνμφζακ ηδκ «έλμδμ» 3.  

Σζηυζμ, μ δζαζςεείξ αλζςιαηζηυξ Μ. Ιζημθασδδξ απμηαθφπηεζ υηζ ζπεδίαγε 

έκα ηέημζμ εβπείνδια ιαγί ιε ημκ ζοκάδεθθυ ημο Ζ. Μαπαπμθοπνμκίμο, ζημπεφμκ-

ηαξ κα ζοκενβήζμοκ ιαγί ημοξ ηαζ άθθμζ βενμί άκδνεξ. Λνβάκςζακ έκα πνυπεζνμ 

ζπέδζμ, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μζ πζμ εανναθέμζ εα έπεθηακ ιπνμζηά ζηα πμθοαυ-

θα ηαζ μζ άθθμζ εα έηνεπακ κα ζςεμφκ. ιςξ, υηακ άνπζζακ κα ημ αάγμοκ ζε ε-

θανιμβή, είδακ ηδκ πνχηδ θςημαμθίδα ηαζ μζ Γενιακμί άνπζζακ κα πνμεημζιάγμκ-

ηαζ βζα ηδκ εηηέθεζδ. Ώημθμφεδζακ ηυηε μζ δφμ ημοξ δζαθμνεηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ, 

αθθά δεκ πνυθααακ βζαηί έπεζε ηαζ δ δεφηενδ θςημαμθίδα,  μπυηε δυεδηε ημ ζφκ-

εδια ηδξ εηηέθεζδξ4. Δ αδεθθή ηδξ βοκαίηαξ ημο ΙζημθαΎδδ ακαθένεζ υηζ μ βαι-

πνυξ ηδξ ηάθεζε ημοξ εθέδνμοξ κα επζηεεμφκ, βζαηί ημ εηηεθεζηζηυ απυζπαζια 

ήηακ θίβμζ. ιςξ, αοημί ζηέθηδηακ ηα βοκαζηυπαζδα ζημ ζπμθείμ.  Ομ ίδζμ οπμζ-

ηδνίγεζ ζε ηαηάεεζή ημο ηαζ μ δζαζςεείξ Γ. Γεςνβακηάξ5. 

Μνυαθδια παναιέκεζ ηαζ δ ζοιιεημπή ηςκ ηαβιάηςκ αζθαθείαξ ζημ μθμ-

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 443-445 - ZSL, AR.1293/68 – Barch B162/5794. 
2 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 453, 443-4. 
3 Ώ. Ξζβαθυξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ.484, 6-87 - Ώε. Αμοθελήξ, (2001), ζ. 168-9 - ZSL, 

AR.1293/68 – Barch B162/5794. 
4 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. ΐ΄, ζ. 288. 
5 ZSL, AR.1293/68 – Barch B162/5794. 
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ηαφηςια. Δ ζοβηνυηδζή ημοξ, επίζδια, έβζκε ημκ επυιεκμ ιήκα. Μανυθα αοηά 

πνμθμνζηέξ ηαζ βναπηέξ ιανηονίεξ ικδιμκεφμοκ ηδκ ζοιιεημπή έκμπθςκ Βθθήκςκ 

ηαηαδμηχκ ζηα βεβμκυηα ή βζα εζδζηυ ζχια πςνμθοθάηςκ πμο ζοβηνμημφζακ ε-

πζθακείξ εεκζηζζηέξ1. Θάθζζηα, ακαθένμοκ υηζ μ θμπίαξ Ιηυκενη απυ 5 ςξ 15-12-

43 ζοκμδεουηακ ηαηά ηδκ άκμδυ ημο ζηα Ζαθάανοηα απυ ηνεζξ Έθθδκεξ πμο θμ-

νμφζακ βενιακζηή ζημθή ηαζ υηζ επχκοιμζ πανάβμκηεξ ηδξ επανπίαξ ζοκενβάγμκ-

ηακ ιαγί ημοξ, εκχ ηδκ ίδζα θήιδ ιεηαθένεζ ηαζ άθθμξ ιάνηοναξ2. Δ άπμρδ αοηή 

εκζζπφεηαζ απυ ηδθεβνάθδια ημο Foreign Office πμο ήνεε πνυζθαηα ζημ θςξ ηδξ 

δδιμζζυηδηαξ ηαζ απυ ηδκ ιανηονία ημο ηυηε δζενιδκέα ηςκ Γενιακχκ ζηδκ εο-

νφηενδ πενζμπή ημο Ώζβίμο Γ.Ηαιπνυπμοθμο. Ζαζ μζ δφμ ιανηονίεξ ιζθμφκ βζα 

ζοιιεημπή εθθδκζηχκ ζηναηεοιάηςκ αζθαθείαξ ζηδκ επζπείνδζδ , ηζξ εηηεθέζεζξ 

ηαζ ηζξ ηαηαζηνμθέξ, εκχ μ Ηαιπνυπμοθμξ πνμζδζμνίγεζ υηζ επνυηεζημ βζα 300 Έθ-

θδκεξ βενιακμκηοιέκμοξ3. Δ Ν. Γενμπμφθμο ιαξ ακέθενε ανηεηά πενζζηαηζηά ζο-

κμιζθίαξ ηδξ ιε βενιακμκηοιέκμοξ ζηναηζχηεξ πμο ιζθμφζακ εθθδκζηά ηαζ ιάθζζηα 

βκχνζγακ ηδκ μζημβέκεζά ηδξ. Ώπυ αοηά ζοιπεναίκεζ υηζ ήηακ ηαβιαηαζθαθίηεξ ηαζ 

ηάπμζμζ απυ αοημφξ ήηακ απυ ηα Ζαθάανοηα.  Ζαζ μ ακηάνηδξ Ώκδνέαξ Ώζδιαηυ-

πμοθμξ εοιάηαζ υηζ ζοκακηήεδηακ ιε ηαβιαηαζθαθίηεξ ζημ Θάγζ , ηαηά ηδκ δζάν-

ηεζα ηδξ επζπείνδζδξ4. Σζηυζμ, μ δζμζηδηήξ ηδξ επζπείνδζδξ ζοκη/πδξ ΐέθθζκβηεν 

ζε ζοκέκηεολή ημο ακαθένεζ πςξ, πανυηζ μζ ηαβιαηαζθαθίηεξ ήηακ πνήζζιμζ ζε 

ηάεε επζπείνδζδ βζαηί ήλενακ ηδ βθχζζα ηαζ ηα ιμκμπάηζα, ζηα Ζαθάανοηα δεκ 

εοιάηαζ κα είπακ ιαγί ημοξ εογχκμοξ αθθά αάδζγακ αάζεζ ημο πάνηδ5. Ζαηδβμνδ-

ιαηζηά απμννίπηεζ, επίζδξ, μ ενεοκδηήξ Ρ. Θάβεν ημκ ζζπονζζιυ υηζ Έθθδκεξ ζοι-

ιεηείπακ ζημ εηηεθεζηζηυ απυζπαζια πμο ιε επζηεθαθήξ ημκ Ώηαιππμφιπεν  εηηέ-

θεζε ημοξ Ζαθαανοηζκμφξ6. 

 

Ε. ΝΗ ΘΑΙΑΒΟΡΗΛΝΗ ΚΔΡΑ ΡΝ ΝΙΝΘΑΡΥΚΑ 

α. Ζ πόιε κεηά ην νινθαύησκα 

 Θεηά ημ μθμηαφηςια, ζηα Ζαθάανοηα ηαζ ηα βφνς πςνζά μ πθδεοζιυξ πμο 

απέιεζκε οπέθενε πμθφ. Μμθθμί ακαβηάζηδηακ κα εβηαηαθείρμοκ ηδκ πενζμπή ηαζ 

κα ηαηαθφβμοκ ζε βεζημκζηέξ πυθεζξ ηαζ ζηδκ Ώεήκα. Δ δζααίςζδ ζηδκ πυθδ ηςκ 

Ζαθαανφηςκ είπε βίκεζ αθυνδηδ. «Αεκ ήηακε βζα ηαημζηία εηεί», ιαξ θέεζ μ Ξ. Μμ-

θοδχνμο. Λνζζιέκμζ ηζξ πνχηεξ ιένεξ έιεκακ ζε ζπδθζέξ, οπυζηεβα ή ιζζμηαιέκα 

                                           
1 ΐ. Ηάγανδξ, πεν. «Μμθφπηοπμ», ηεοπ. 1, ζ. 60. 
2 Α. Ζακεθθυπμοθμξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 504/2-89 - ZSL, AR.1293/68 – Barch 
B162/5794. 
3 Ξη. ΐναδέθδξ, εθ. «Οα Ιέα», 10-11/12/2005. 
4 Ώκδν. Ώζδιαηυπμοθμξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ.427/8-12-82. 
5 Μ.Μακηεθμφνδξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ.329/3-3-75. 
6 X. Θάβεν, (2003), ζ.465. 
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ζπίηζα ηαζ ημζιυκημοζακ ζηζξ ιαηςιέκεξ  απυ ηδκ ιεηαθμνά ηςκ κεηνχκ ημοαέν-

ηεξ. Λ ακηάνηδξ Γ. Μαοθυπμοθμξ, πμο επζζηέθεδηε ηδκ πυθδ, δζδβείηαζ: «ιζα ημ-

πέθα ηδ ανήηαιε, έπεζηα απυ 15 ιένεξ θυναβε ηδκ ίδζα νυιπα πμο έεαθηακ ημοξ 

κεηνμφξ, ιε αίιαηα ηαζ ιοαθά επάκς ημθθδιέκα. Ήηακ ιεβαθυζςιδ ηαζ αμδεμφζε 

ηζ άθθμοξ. Άθθςζηε είπε ηζ αοηή δέηα άημια δζημφξ ηδξ».  

 Δ ηαηάζηαζδ πμο πανμοζίαγακ μζ ηαηεζηναιιέκεξ απυ ηδκ επζπείνδζδ «Ζα-

θάανοηα» πενζμπέξ ηαζ εζδζηά δ πυθδ ηςκ Ζαθαανφηςκ πθδζίαγε ηα υνζα ηδξ απυ-

θοηδξ ηαηαζηνμθήξ. Ώπυ ηα 500 ζπίηζα ηδξ πυθδξ είπακ ιείκεζ ιυκμ 15, εκχ ηα-

ηαζηνάθδηακ ηαζ ηα άθθα δδιυζζα ηηήνζα. Ξηα εκαπμιείκακηα ζπίηζα πνμζπάεδ-

ζακ κα πςνέζμοκ 30-50 βοκαζηυπαζδα ζημ ηαεέκα, εκχ άθθμζ ζηεβάζηδηακ ηάης 

απυ ηζίβημοξ ζηδκ αοθή ημο ζπζηζμφ ημοξ. «Ια γμφιε ζηα ζπίηζα εκκζά ηαζ δέηα 

ζημ ηάεε δςιάηζμ. Ζαιζά πεκδκηανζά ιέκαιε ιέζα εηεί  (ζε ζπίηζ πμο δζαζχεδηε 

απ΄ηδ θςηζά)», θέεζ δ Β.Θ.  Λ Α. Θαεζυξ εοιάηαζ πςξ έθηζαλε δ ιδηένα ημο έκα 

πνυπεζνμ πχνμ ζηέβαζδξ ηάης απυ ιζα ηζζιεκηέκζα ζηάθα: «Βπήβε δ βνζά ηαζ ιά-

γερε υ,ηζ ηζίβημοξ είπε ηαιέκμοξ κα αάθεζ ζηδκ πθεονά αοηή ηαζ υπζ ιέπνζ απάκς, 

βζα κα ιδκ ένπεηαζ δ ανμπή ιέζα ηαζ ιαξ ημίιζγε εηεί ιέζα ηα παζδζά».  

  

Αζαβναιιαηζηυξ πάνηδξ ηςκ Ζαθαανφηςκ πμο ζοκέηαλε μ Ζ. Αμλζάδδξ ιε πανάζηαζδ ηςκ 

ηαηεζηναιιέκςκ ζπζηζχκ ηαζ δδιμζζεφηδηε ημ 1946. Θε ηυηηζκμ πανζζηάκμκηαζ ηα ηαιέ-

κα ζπίηζα ηαζ ιε πνάζζκμ ηα άεζηηα (ΓΏΖ, Θζηνέξ ζοθθμβέξ Ζ300)  

  Έββναθδ ακαθμνά ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ ηδξ Μάηναξ (21-12-43) πνμξ ημκ 

πνυεδνμ ηδξ μνβάκςζδξ ζηδκ Ώεήκα Ι.Αέα πενζβνάθεζ ηδκ μζηηνή ηαηάζηαζδ ηδξ 

πυθδξ ηζξ πνχηεξ ιένεξ ηδξ ηαηαζηνμθήξ: «Οα θυβζα δεκ ιπμνμφκ κα πενζβνάρμ-

οκ ηδκ ηαηάζηαζδ. Μυκμξ είκαζ πακημφ, ζηα βηνειζζιέκα ζπίηζα, βφνς ζημ κ εηνμ-

ηαθείμ ηαζ ζηδκ πθαβζά ηδξ εηηέθεζδξ. Ιςπά είκαζ αηυια ηα αίιαηα, παβςιέκα 
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βφνς ζημοξ πνυπεζνμοξ ηάθμοξ, υπμο ηα παζδάηζα ηαζ μζ βοκαίηεξ ηςκ κεηνχκ 

θένκμοκ ηακέκα θμοθμφδζ ημο ηάιπμο ή πναζζκάδα ζημκ ηάθμ ημο αδζημζημης-

ιέκμο ηςκ. Δ πυθζξ δεκ οπάνπεζ. Μέκηε έλζ μζηήιαηα πμο δζαζχεδηακ  ζηεβάγμοκ 

αιέηνδηεξ μζημβέκεζεξ ηαζ έθοβακ ηυζεξ…Ώνηεηά πςνζά βφνς ζηα Ζαθάανοηα 

(Θαγέσηα, Νςβμί, Ζενπζκή, Γαπθςνμφ, ΐζζμηάξ, Μθακδηένμο, ΐάθημο) εονίζημκηαζ 

εζξ ηδκ ίδζακ ηαηάζηαζζκ. Βοηοπχξ, υπζ ηυζα εφιαηα υζμ ημοξ 600 πενίπμο άκ-

δναξ ηαημίημοξ ηςκ Ζαθαανφηςκ…»1. 

 

Δ ενεζπςιέκδ πυθδ ηςκ Ζαθαανφηςκ ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή 

 Ομ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ έιεζκε άζηεβμ, πςνίξ ηνυθζια, νμφπα 

ηαζ ημοαένηεξ, ιέζα ζημ αανφ πεζιχκα, υπμο ηα πζυκζα ζηέπαγακ ηα πάκηα. Οα 

ιέζα ιεηαθμνάξ ηδξ αμήεεζαξ είπακ ηαηαζηναθεί ηαζ επζπθέμκ οπήνπακ πενζμν ζζ-

ιμί ηαζ απαβμνεφζεζξ απυ Γενιακμφξ ηαζ ακηάνηεξ ζηζξ ιεηαηζκήζεζξ ηαζ ιεηαθμ-

νέξ2. Ζαεχξ μζ Γενιακμί είπακ ανπάλεζ ή είπακ δζαζημνπίζεζ ηα ημπάδζα , δ πείκα 

εένζζε ημκ πθδεοζιυ3. Θανηονία ενοενμζηαονίηζζζαξ ακαθένεζ υηζ δ έκδεζα ημκ 

πνχημ ηαζνυ ήηακ ηέημζα χζηε μζ βοκαίηεξ έραπκακ ιε απυβκςζδ ζηα ηαιέκα ζπί-

ηζα ημοξ κα ανμοκ ηάπμζμ ζηεφμξ ημοξ πμο εα ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζήζμοκ, 

εκχ έαβαγακ ηδκ ηαπκζά απυ ηα ηαιέκα λφθα βζα κα αάρμοκ ηα νμφπα ημοξ ιαφ-

να4. Λ Α. Θαεζυξ εοιάηαζ πςξ πνδζζιμπμζμφζακ ηαηζανυθεξ ηαιέκεξ ηζ επεζδή δεκ 

                                           
1 ΕΏΘΘπ., ανπείμ Ι. Αέα, Φ. 262/5, εββν.136. 
2 Α. Ζαθδίνδξ-Μ. ΙζημθαΎδδξ, (1963), ζ. 94-6 – Β. Ογμφνδα, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 

405/28-1-81. 
3 ΕΏΘΘπ., ανπείμ Ι. Αέα, Φ. 262/5, εββν.136. 
4 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 401 - Βθ. Ηζακμφ, ζημ Ηεφηςια, (π.π), ζ. 59.  
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δεκ οπήνπε ηαπάηζ «αάγακε απάκς ιζα πέηνα κα ααζηάεζ ηα θάπακα».  

 Γζα έκα πενίπμο πνυκμ μζ ηάημζημζ ηςκ Ζαθαανφηςκ γμφζακ ζηα ενείπζα, 

πςνίξ δνυιμοξ, δθεηηνζηυ ηαζ πανμπή κενμφ. Λ Βνοενυξ Ξηαονυξ, πμο έθηαζε 

ζηδκ πυθδ ηδκ ηνίηδ ιένα πςνίξ άδεζα απυ ημοξ Γενιακμφξ,  πνμζπάεδζε κα ιεη-

νζάζεζ ηδκ άεθζα ηαηάζηαζδ πνμζθένμκηαξ ηνυθζια.  Λζ βενιακζηέξ ανπέξ είπακ 

απαβμνεφζεζ ηάεε αμήεεζα ζε ηνυθζια ή νμοπζζιυ ηαζ δεηαηνείξ ιένεξ ιεηά ηδκ 

ηαηαζηνμθή μζ εκαπμιείκακηεξ ηάημζημζ ηζκδφκεοακ κα πεεάκμοκ απυ ημ ηνφμ. Δ 

ιένζικα ηδξ μνβάκςζδξ επεηηάεδηε ηαζ ζηα εφιαηα πμο ηαηέθοβακ ζηδκ Μάηνα, 

πνμζθένμκηαξ ηζξ ίδζεξ πανμπέξ ιε αοηέξ ηςκ ηαημίηςκ πμο πανέιεζκακ ζηα Ζα-

θάανοηα1. 

Ομ ένβμ ηδξ ηαθήξ ηυζςκ κεηνχκ ήηακ έκα άθθμ πνυαθδια, βζαηί ήηακ 

δφζημθμ κα βίκεζ απυ ηζξ βοκαίηεξ ηαζ ιάθζζηα αθμφ ηα ενβαθεία είπακ ηαεί. Έηζζ, 

μζ κεηνμί δεκ είπακ ηαθεί ζε αάεμξ, ιε απμηέθεζια ηα πηχιαηα κα λεεάαμκηαζ ηδ 

κφπηα απυ ηα ζηοθζά. Λ Α. Θαεζυξ ιαξ πενζβνάθεζ:«…Μήβαζκε  (δ βοκαίηα) ηζ έημ-

αε έκα ηθαδί απυ ημ δέκηνμ ηαζ ζηάθζγε ημ πχια ηαζ πήβαζκε ζημ πμηάιζ  ηζ έπαζν-

κε ιε ηδκ ημοαένηα αιιμπάθζημ ηαζ ημφνζπκε ηζ έαθεπεξ  ημ πνςί ημ πένζ ημο πα-

ηένα ζμο ηαζ ηυηνςβε ημ ζηοθί». Λ Ξ. Μμθοδχνμο πμο πήβε ζημκ ηυπμ ηδξ εηηέ-

θεζδξ ηδκ επμιέκδ ημ απυβεοια ιαξ θέεζ υηζ «ημοξ πενζζζυηενμοξ ημοξ είπακ ημ-

οααθήζεζ ηζ αηυια ημοααθάβακε· ιε ηζξ ημοαένηεξ ημοξ ηνααμφζακ. Ομοξ πήβακ 

ζημ κεηνμηαθείμ. Βθχκαλα εβχ:  -βζαηί δεκ ημοξ αθήκεηε; Βδχ πνέπεζ κα ηδδεο-

ημφκ. Βδχ είκαζ μ ηάθμξ ημοξ». Δ Β.Θ. εοιάηαζ: «Βίπαιε πμθθμφξ οπαθθήθμοξ ηαζ 

ηάκαιε βζ αοημφξ μιαδζηυ. Ξ΄έκα πακηάηζ ιεβάθμ μιαδζηά, ημοξ εάραιε εηεί. Γζ 

αοηυ δεκ είκαζ πμηέ αηνζαήξ μ ανζειυξ (ηςκ κεηνχκ)». 

Λ ανπζιακδνίηδξ Ζ. Ρνυκδξ, πμο είπε πάνεζ ιένμξ ζηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ 

βζα ημοξ αζπιαθχημοξ, έθηαζε ζηζξ 2 Εακμοανίμο ζηα Ζαθάανοηα ηαζ πνεζάζηδηε 

κα πενάζεζ εκάιζζδξ ιήκαξ ηαζ κα λεπενάζεζ πμθθέξ δοζημθίεξ  βζα κα μθμηθδνχ-

ζεζ ημ ένβμ ηδξ ηαθήξ2. Ώλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ημκ Θάζμ ημο ΄44 μ ανπζιακδν ίηδξ 

ζε επζζημθή ημο ακαθένεηαζ ηαζ πάθζ ζηδκ πνμαθδιαηζηή ηαθή ηςκ κεηνχκ, πμο 

είπε ςξ απμηέθεζια κα βίκμκηαζ ηα πηχιαηα ηνμθή ηςκ ζηφθςκ, εκχ δ απμθμνά 

ημοξ ήηακ επζηίκδοκδ βζα ηδκ οβεία3. 

Δ πενίεαθρδ ηςκ δζαζςεέκηςκ ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή πανμοζίαγε ανηεηά 

πνμαθήιαηα. Έκα ιυθζξ εζημζζηεηνάςνμ ιεηά ημ μθμηαφηςια, ακαθένεηαζ δ επίζ-

ηερδ ιζαξ επζηνμπήξ βενυκηςκ Ζαθαανοηζκχκ ζημκ ανπδβυ ηδξ αββθζηήξ απμζημ-

θήξ Ξηήαεκξ βζα κα γδηήζμοκ θάνιαηα ηαζ ααιαάηζ βζα ημοξ δζαζςεέκηεξ ηναοια-

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 426 - ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ.8.2/1944 - Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 319, 31-12-43. 
2 Ζ. Ρνυκδξ, Ηεφηςια, (π.π), ζ. 81. 
3 ΕΏΘΘπ., ανπείμ Ι. Αέα, Φ. 262/5, εββν.137. 
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ηίεξ. Ηέβεηαζ υηζ αοηυξ ημοξ έδζςλε παίνκμκηαξ ημ αοηυιαηυ ημο, αθμφ πνμδβμο-

ιέκςξ ημοξ ιίθδζε ιε ζηθδνά θυβζα1. Λζ εηηθήζεζξ ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ ημκ 

πνχημ ηαζνυ αθμνμφζακ ηδκ πανμοζία βζαηνμφ ηαζ απμζημθή ηνμθίιςκ, νμοπζζ-

ιμφ ηαζ ζηδκχκ. Ομοξ ηναοιαηίεξ πενζπμζμφκηακ ζηδκ ανπή μζ βζαηνμί Φμφναξ 

απυ ηζξ Ηαπάηεξ ηαζ Ιζημθεηυπμοθμξ απυ ημ Ξηεπαζηυ2. Σζηυζμ, μ πνυεδνμξ ηδξ 

επζηνμπήξ ημο Β.Ξ. Ζαθαανφηςκ ανπζιακδνίηδξ Ρνυκδξ, ημκ Θάζμ ημο ΄44, ζε ε-

πζζημθή ημο πνμξ ημκ Α.Β.Ξ. ακαθένεζ υηζ αηυιδ δεκ είπακ θάνιαηα ηαζ ηα θίβα 

πμο είπακ ζηαθεί ανίζημκηακ ζηδκ Μάηνα, εκχ ηακείξ βζαηνυξ δεκ επζζηέθηδηε 

ηδκ πενζμπή, εηηυξ απυ έκακ πμο είπε ένεεζ απ΄ηδκ Μάηνα ηζξ πνχηεξ ιένεξ ιεηά 

ηα βεβμκυηα3.   

Μμθθμί είκαζ αοημί πμο δζεηδζημφκ ηδκ πνςημπμνία ζηδκ πνμζθμνά αμήεεζ-

αξ πνμξ ημοξ πθδβέκηεξ, άθθμζ βζα κα δζηαζχζμοκ ηδκ δνάζδ ημοξ ηζ άθθμζ βζα κα 

ιεηνζάζμοκ ηζξ εκηοπχζεζξ απυ ηδκ εοεφκδ πμο ημοξ επζννίπηεηαζ βζα ηδκ ηαηαζ-

ηνμθή. Ομ ανάδο ηδξ δεφηενδξ ιέναξ (Ονίηδ), πςνζημί πήβακ θίβα ηνυθζια ηαζ α-

λίκεξ (ηαηέααζκακ ζηα Ζαθάανοηα πάκηα ανάδο απυ ημ θυαμ ηςκ Γενιακχκ). Θζα 

ηάπμζα ακεπανηήξ αμήεεζα ήνεε απ΄ημοξ Ζενηεγίηεξ  ηδκ Οεηάνηδ, ζφιθςκα ιε 

ηδκ ιανηονία ηδξ Μ.4. «Ώοημί ηδκ ίδζα ιένα πμο έβζκε δ εηηέθεζδ, πμο μζ Γενιακμί 

ανίζημκηακ αηυια ζημκ ηάιπμ ηδξ ΐζζςηάξ, ηαηέαδηακ …Ήηακ μζ πνχημζ πμο ήν-

εακε ζηα Ζαθάανοηα. Ώθθά, ηζ κα θένμοκ ηαζ ηζ κα ζχζμοκ. Ήηακε 1 .500-1.700 

άκενςπμζ. Μμζμκ κα πνςημηαΎζμοκ;…Θεηά ήνεακ απ΄ηα πςνζά», εοιάηαζ δ Γ. 

Ζςζηακημπμφθμο.  

Μνχηδ επίζδιδ αμήεεζα έθηαζε, ζφιθςκα ιε ηζξ πενζζζυηενεξ ιανηονίεξ , 

απυ ημκ Βνοενυ Ξηαονυ. Ήδδ, απυ ηζξ 16 Αεηειανίμο ήνεε ηιήια εεεθμκηχκ κμ-

ζμηυιςκ απυ ηδκ Μάηνα ηαζ ζηζξ 20 ζοκενβείμ ηδξ ίδζαξ μνβάκςζδξ απ‘ ηδκ Ώεή-

κα. Δ μνβάκςζδ ηδξ Μάηναξ εκήνβδζε αιέζςξ απμζηέθθμκηαξ ηνυθζια απυ  ημ 

ζημη πμο είπε ζηζξ απμεήηεξ ηδξ, εκχ πνμβναιιάηζγε ηδκ απμζημθή ηνμθίιςκ βζα 

ημ Ρνζζημοβεκκζάηζημ ζοζζίηζμ ηαζ ηνεάηςκ βζα ημ Μάζπα. Ώκαθένεηαζ υηζ μ Γεν-

ιακυξ δζμζηδηήξ ηδξ Μάηναξ πνμζπάεδζε κα απμηνέρεζ ημκ Βνοενυ Ξηαονυ απυ 

ημ κα πνμζθένεζ αμήεεζα, θέβμκηαξ υηζ ζημπυ είπακ κα λενζγχζμοκ ηα Ζαθάανοηα 

βζ αοηυ ηαθφηενα ήηακ κα εκζζπφζμοκ άθθεξ πενζμπέξ5. Ζαη΄άθθεξ πθδνμθμνίεξ 

ηαζ δ Βεκζηή Ώθθδθεββφδ ημο ΒΏΘ επζζηέθηδηε απυ ηζξ πνχηεξ ιένεξ ηδκ πυθδ 

ηαζ έθενε ρςιί ηαζ ηναζί βζα ημοξ εκαπμιείκακηεξ ηαημίημοξ6.  

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 320. 
2 Ζ. Ζαθακηγήξ, (1945), ζ. 83 - Α. Ζαθδίνδξ-Μ. ΙζημθαΎδδξ, (1963), ζ.93. 
3 ΕΏΘΘπ., ανπείμ Ι. Αέα, Φ. 262/5, εββν.137. 
4 Ζ. Ζαθακηγήξ, (1945), ζ. 62, 66 - ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ.8.2/1944 
5 Ζ. Ζαθακηγήξ, (1945), ζ. 71-2 - ΕΏΘΘπ., ανπείμ Ι. Αέα, Φ. 262/5, εββν.136. 
6 Ρν. Φςηεζκυπμοθμξ, (2004), ζ. 50 
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Λζ Γενιακμί επέηνερακ κα ζηαθμφκ ηνυθζια ιυκμ ιε ηδκ ζοκμδεία ημο 

ιδηνμπμθίηδ Ώζβίμο ζηζξ 15 Εακμοανίμο. ιςξ, θυβς ηδξ ηαηαζηνμθήξ βεθονχκ 

απυ ημοξ ακηάνηεξ, δεκ ιπμνμφζακ κα βίκμοκ ιεηαθμνέξ  απυ ημκ Βνοενυ Ξηαονυ 

ηδξ Μάηναξ ηαζ ιυκδ δίμδμξ ήηακ μ μδμκηςηυξ, μ μπμίμξ φζηενα απυ δζαπναβια-

ηεφζεζξ ιε ηζξ δφμ ακηζιαπυιεκεξ πθεονέξ  (μζ ακηάνηεξ έδςζακ αιέζςξ ηδκ άδεζα, 

αθθά μζ Γενιακμί θμαυκημοζακ ηοπυκ δμθζμθεμνά ζηδ ιδπακή ημο ζημκ ζηαειυ 

ηδξ Γαπθςνμφξ, πμο εα ηαεζζημφζε αδφκαηδ ηδκ ιεηαθμνά λφθςκ πμο ημοξ ήηακ 

απαναίηδηα) έβζκε δοκαηυ κα πνδζζιμπμζδεεί . Θυκμ ιεηά απυ οπυζπεζδ ημο ανπζ-

ιακδνίηδ Ρνυκδ, υηζ εα θένεζ εββφδζδ ηςκ ακηανηχκ πςξ δεκ εα παθάζμοκ ηδκ 

ιδπακή, δυεδηε δ άδεζα. Οα εθυδζα έθηακακ ιέπνζ ηδ εέζδ Μυνηεξ  ηαζ ιεηά ιε 

αοημηίκδημ ζηα Ζαθάανοηα. Ομ αοημηίκδημ παημφζε πάκς ζηδ βναιιή ημο ηνέκμο 

ηαζ πενκμφζε πάκς ηα βηνειζζιέκα βεθφνζα αημοιπχκηαξ ζε ζακίδεξ1.  

ιςξ, θίβμζ ήηακ εηείκμζ πμο δζαηίεεκημ κα αμδεήζμοκ ημοξ Ζαθαανοη ζκμ-

φξ. Λ μδδβυξ ηαζ ζδζμηηήηδξ ημο αοημηζκήημο πμο ιεηέθενε ηδ αμήεεζα ημο Βνοε-

νμφ Ξηαονμφ, Γεχνβζμξ Ζανεθζάξ, δεκ οπμθυβζζε ηυπμοξ ηαζ ηζκδφκμοξ ηάκμκηαξ 

πμθθά επζηίκδοκα ηαλίδζα απυ ηα Ζαθάανοηα ζηδκ Μάηνα ηαζ ηακάπαθζκ. Θεηέθενε 

ζηδκ Μάηνα πμθθέξ μζημβέκεζεξ Ζαθαανοηζκχκ πμο είπακ ζοββεκείξ εηεί βζα κα ιε-

ίκμοκ ηαζ εθμδίαγε ακηίζημζπα ηα Ζαθάανοηα ιε ηνυθζια, νμοπζζιυ, θάνιαηα2. 

Ώκηίεεηα, μ ανπζιακδνίηδξ Ρνυκδξ ακαθένεζ υηζ πμθθέξ θμνέξ πνεζάζηδηε κα θζ-

θμδςνήζεζ ημοξ ζζδδνμδνμιζημφξ ημο μδμκηςημφ βζα  κα ιεηαθένμοκ ηα ηνυθζια, 

ιμθμκυηζ είπακ δζαηαβή κα ημ ηάκμοκ. Μανυιμζα ζοκακημφζε δοζημθίεξ  ζημ κα 

ανεζ ενβάηεξ κα ιεηαθένμοκ λφθα ή κα λεθμνηχζμοκ ηα ηνυθζια 3. Αοζημθίεξ πα-

νμοζζάγμκηακ ηαζ απυ πνμζηυιιαηα πμο πνυααθακ Γενιακμί ηαζ ακηάνηεξ, ηαεχξ 

ιέζα ζε ζοκεήηεξ πμθέιμο ήηακ θμβζηυ κα αθθδθμτπμαθέπμκηαζ4. Δ Β.Θ. πενζβ-

νάθεζ ηδκ ηαηάζηαζδ πμο είπε δδιζμονβδεεί: «Ζζ απ΄ηζξ δφμ πθεονέξ βζκυηακ 

ζαιπμηάγ. Μάκηα ζηδ ιέζδ μ πθδεοζιυξ, πάκηα ειείξ δεκ είπαιε ημ ηνέκμ επά-

κς».  

Ομ δνάια ηςκ Ζαθαανοηζκχκ πνμζπάεδζακ κα ακαημοθίζμοκ ηαζ μζ Άββθμζ. 

Ξφιθςκα ιε ιανηονία Ζαθαανοηζκήξ Βνοενμζηαονίηζζζαξ, ηδκ επμιέκδ ηδξ εηηέ-

θεζδξ ηάπμζμξ Άββθμξ ηδξ έδςζε 300 θίνεξ κα ηζξ ιμζνάζεζ, απυ ιία ζε ηάεε μζη μ-

βέκεζα εφιαημξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζοκενβάζηδηακ ηαζ πάθζ βζα ημκ ίδζμ ζημπυ 5. Ώπυ 

Ώπυ ηζξ εκένβεζεξ ηδξ πμθζηείαξ βκςνίγμοιε υηζ θνυκηζζε κα απθμπμζδεμφκ μζ δζα-

δζηαζίεξ βζα έηδμζδ ζφκηαλδξ ζηζξ πήνεξ ηςκ εηηεθεζεέκηςκ δδιμζίςκ οπαθθή-

                                           
1 Ζ. Ρνυκδξ, Ηεφηςια, (π.π), ζ. 82. 
2 Γ. Ζανεθζάξ, Ηεφηςια, (π.π), ζ. 70-1. 
3 Ζ. Ρνυκδξ, Ηεφηςια, (π.π), ζ. 82. 
4 Ώδ. Ώβνίμο, Ηεφηςια, (π.π), ζ. 88-89. 
5 Ώδ. Ώβνίμο, Ηεφηςια, (π.π), ζ. 87. 
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θςκ, θυβς έθθεζρδξ ηςκ ζπεηζηχκ δζηαζμθμβδηζηχκ πμο ηαηαζηνάθδηακ , ηαζ 

πνμαθέθεδηε εζδζηυ επίδμια εκίζποζδξ ιέπνζ ηδκ ηαηααμθή ηδξ ζφκηαλδξ1.   

Σζηυζμ, οπήνπακ ηζ αοημί πμο εηιεηαθθεφηδηακ ηδκ δοζηοπία ηςκ Ζαθαα-

νοηζκχκ, υπςξ ιαξ θέεζ δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο: «Ήνεακ απ΄ηα πςνζά. Ώθθά κα ζμο 

πς ηαζ ημ μδοκδνυ; Ήνεακ ηζ έηθερακ. Μήβακε ζημκ ηυπμ ηδξ εηηέθεζδξ, ημοξ 

πήνακ ηα παπμφηζζα, ημοξ πήνακ ηα παθηά ημοξ, ημοξ πήνακ ηα νμθυβζα ημοξ, ηα 

μπμία ιεηά μζ ακηάνηεξ ηα ανήηακ. Έκαξ Γμφνδξ μκυιαηζ, ημφδςζακ έκα πένζ λφθμ 

ηαζ ηα ιανηφνδζε ηαζ ηάδςζε…Έηακακ ηζ αοηή ηδκ ηοιαςνοπία». Μανυιμζα ζηάζδ 

ηαηαββέθθεζ ηαζ μ Α. Θαεζυξ: «Ππήνπακε ηάπμζμζ επζηήδεζμζ γδηζακμηθέθηεξ ηαζ 

πδβαίκακε ζημ Αζαημθηυ ιε ημ ζαημφθζ ηζ έθεβακ βζα ηα Ζαθαανοηζκά παζδζά. Ζζ 

έδζκεξ εζφ ιζα ημοηαθζά ζηάνζ, βζαηί ηαζ ηυηε ηαημπή ήηακ εηεί… Ζαζ ημ ηθέαακε 

ηαζ θέκε ιαξ ηα ζηείθακε». 

Αζαηοπχκμκηαζ, υιςξ, πανάπμκα ηαζ βζα ιενμθδπηζηή ιεηαπείνζζδ ηςκ εο-

ιάηςκ, ακάθμβα ιε ηδ δοκαηυηδηα πμο δζέεεηε ηαεέκαξ ζηδκ δζεηδίηδζδ ηδξ αμή-

εεζαξ. Λ Α. Θαεζυξ ηαηαββέθθεζ: «Θεηά ηδκ ηαηαζηνμθή, έκα πνυκμ, ήνεε μ Β.Ξ. 

Ζαζ πάθζ πέζακε μζ ηθίηεξ...θμζ μζ θμζηδηέξ , ηεθεζυθμζημζ πμο ήζακηε ζηδκ Ώεήκα 

ηαζ είπακ επζγήζεζ ηαζ ήζακηε μζημβεκεζχκ παζδζά εδχ ιέζα ηαζ υζμζ είπακ γήζεζ 

απυ ημοξ ακηάνηεξ, αοημί ήζακηε δ δζεεφκμοζα ηάλδ…Θζα αζοδμζία». Θαγί ημο 

ζοιθςκεί ηαζ δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο: «Οδ δζακμιή ζηα ηνυθζια ηάπακ ακαθάαεζ 

αοημί (μζ ακηάνηεξ). Ώνπίγεζ δ ελαίνεζδ. Ζαζ μζ ιεκ πμφπακε μζημβέκεζεξ δζηέξ ημ-

οξ, αοημί πμφπακε άκηνεξ, παίνκμοκε λοθεία, θηζάπκμοκ ηα ζπίηζα ημοξ, παίνκμοκε 

ηνυθζια, ζπνχπκμοκ ηα μνθακά, ζπνχπκμοκ ηζξ πήνεξ, ζπνχπκμοκ ηζξ βοκαίηεξ 

πμο δεκ έπμοκ. Έκα ιεβάθμ ιένμξ βοκαζηχκ πνμζπαεμφκ κα αμδεήζμοκ δ ιία ηδκ 

άθθδ ηάκμκηαξ ζςιαηεία2 ηθπ., αθθά πανάθθδθα ένπμκηακ πνχηα αοηέξ ηαζ ιεηά 

δίκακ ζηζξ οπυθμζπεξ. Βηείκεξ πμο ήηακε μζ πζμ ηαηαηνεβιέκεξ, ήηακε εηείκεξ πμο 

δεκ είπακε βθζηχζεζ πζα ηακέκακ άκηνα απυ ημ ζπίηζ ημοξ, πμο δεκ ε ίπακ ηάπμζα 

ζφκηαλδ κάνεεζ, πμο δεκ είπακ αμήεεζα απυ ηάπμζμκ…Λ πυκμξ ήηακ ημζκυξ βζα υ-

θμοξ, αθθά υιςξ οπήνπακ αοηέξ πμο βθίηςζακ ηα ζπίηζα ημοξ, αοηέξ πμο βθίης-

ζακ ηα παζδζά ημοξ, αοηέξ πμο είπακε ζοκηάλεζξ. Αδθαδή μ πυκμξ ιεηνήεδηε μ ί-

δζμξ, δ ακηζιεηχπζζδ υιςξ ηςκ πνμαθδιάηςκ δζαθμνεηζηή». Δ ίδζα, εηηυξ απυ ηζξ 

ηαηδβμνίεξ πμο δζαηοπχκεζ βζα ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ακηανηχκ ζηζξ πήνεξ, ακαθέ-

νεηαζ ηαζ ζηδ ζηάζδ ηςκ ζεοκυκηςκ: «ζπνχπκακ ηα παζδάηζα, πμο ήεεθακ έκα δ ζ-

μνζζιυ, ιζα δμοθίηζα, πμο ήεεθακ ηάηζ. Αεκ ιαξ δίκακ ηαιία ζδιαζία. Ζμίηαγακ κα 

ηδκ πάνμοκ αοηέξ, κα ηδ δχζμοκ ζημοξ ζοββεκείξ ημοξ ηθπ., δδθαδή είιαζηε ηα-

                                           
1 ΒΗΕΏ, ανπείμ Ι. Ηζακυπμοθμο, Φ.33. 
2 Ίδνοζακ ημκ ζφθθμβμ «Θοιάηςκ, Ρδνχκ ηαζ Λνθακχκ- μ Γμθβμεάξ». Ρ. Φςηεζκυπμοθμξ, (2004), ζ. 

139. 
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ηαηνεβιέκμζ αηυια ηαζ ζ΄αοηή ηδκ δθζηία πμο βενάζαιε. Θαξ ηοκήβδζε αοηή δ 

ηαηάνα πμθφ…Ξε ηείκμ ημ ιένμξ ααζίθερε πμθφ ιίζμξ. Αδιζμονβήεδηακ ηαηαζηά-

ζεζξ πμθθέξ πμο δεκ έπνεπε κα δδιζμονβδεμφκ. Ππμθέναιε πάνα πμθθά». Δ Β.Θ. 

εηθνάγεζ ιεηνζμπαεέζηενα ηδκ δζαθμνμπμίδζδ πμο έβζκε ζημοξ Ζαθαανοηζκμφξ 

ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή: «Ώκάθμβα ιε ημ πμζμοξ είπε κα ημοξ ζηδν ίλμοκ ή κα ημοξ 

αμδεήζμοκ, άνπζζε δ λεπςνζζηή πθέμκ πμνεία ημο ηαεεκυξ ιαξ . Ζζ ειέκα ήηακ 

πμθφ ζηθδνή δ πμνεία απυ ηεζ ηαζ πένα, ιε ιζα ιάκα ηαζ πςνίξ ηαιία αμήεε ζα». 

Ομ Μάζπα ημο ΄44, έβζκε κέα επζδνμιή ζηδκ πυθδ ηαζ μζ ηάημζημζ ηαηέθο-

βακ ζημ αμοκυ απυ ημ θυαμ ημοξ. Λζ Γενιακμί ζοκέπζζακ ηδκ θεδθαζία αηυιδ ηαζ 

ηςκ ενεζπίςκ, έηαρακ ημ αοημηίκδημ πμο ιεηέθενε ηα ηνυθζια απυ ηζξ Μυνηεξ ηαζ 

πήνακ ηαζ υ,ηζ είπε ιμζνάζεζ μ Βνοενυξ Ξηαονυξ. Ουηε δζέηαλακ κα ιδκ θηάκεζ ηί-

πμηα ζηα Ζαθάανοηα, βζα κα ιδκ ηνμθμδμημφκηαζ μζ ακηάνηεξ1. Δ Γ. Ζςζηακημ-

πμφθμο εοιάηαζ ζπεηζηά: «Ήηακε Θ. Μέιπηδ, είπαιε ημκ εζηαονςιέκμ ηαζ δεκ ημκ 

ηαηεαάζαιε. Φφβακε μζ άκενςπμζ υθμζ…Βίπακ  (μζ Γενιακμί) ηζ Έθθδκεξ ιαγί ημοξ. 

Αεκ πείναλακ ηακέκακ. Ήνεακε κα αάθμοκ ηάλδ πάθζ, βζα κα δζχλμοκ ημοξ ακηάν-

ηεξ πμο ήηακε εηεί ιέζα». Θε εκένβεζεξ ημο ανπζιακδνίηδ Ρνυκδ δυεδηε δ  θφζδ 

κα ηαηεααίκμοκ μζ πήνεξ ηςκ Ζαθαανφηςκ ιε ημκ ζζδδνυδνμιμ ςξ ημ Αζαημθηυ 

ηαζ κα ημοξ δίκμκηαζ εηεί θίβα ηνυθζια ηαζ ηαηηζηά, έηζζ χζηε δφζημθα εα έπαζν-

κακ μζ ακηάνηεξ θίβα ηνυθζια απυ ιία πήνα. ιςξ, μζ ακηάνηεξ απαβυνερακ ηδκ 

ηάεμδμ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ απμθάζζζακ κα ηαηαζηνέρμοκ ηδκ ζζδδνμδνμιζηή 

βναιιή. Λ ανπζιακδνίηδξ Ρνυκδξ εκήνβδζε ηαζ πάθζ χζηε κα ανεεί  ηαζ αοηυ ημ 

ειπυδζμ πμο, εηηυξ ηςκ άθθςκ, ιπμνμφζε κα πνμηαθέζεζ κέα ακηίπμζκα. Θε πμθ-

θέξ δοζημθίεξ ηαηάθενε κα πείζεζ ημκ Άνδ ΐεθμοπζχηδ κα αθθάλεζ βκχιδ, χζηε 

ζςεμφκ ηα βοκαζηυπαζδα απυ ηδκ πείκα2. 

Μανά ηα πνμαθήιαηα, δεκ δζαηυπδηε δ ηνμθμδμζία ηδξ ιανηονζηήξ πυθδξ, 

αηυια ηαζ υηακ ηδνφπηδηε δ Μεθμπυκκδζμξ ζε ηαηάζηαζδ πμθζμνηίαξ ηαζ απαβμ-

νεφηδηε δ ιεηαθμνά ηνμθίιςκ ζε μνεζκέξ πενζμπέξ.  Βπεζδή μ μδμκηςηυξ δεκ θεζ-

ημονβμφζε ηαζ έπνεπε ηάεε βοκαίηα κα παίνκεζ αοημπνμζχπςξ ηα ηνυθζια πμο 

δζηαζμφηακ, μζ πήνεξ ήηακ οπμπνεςιέκεξ κα ααδίγμοκ ιέπνζ ημ Αζαημθηυ, είημζζ 

πζθζυιεηνα πήβαζκε-έθα, βζα κα πάνμοκ ηδκ αμήεεζα ηαζ κα ημοααθμφκ ζημ βονζζ-

ιυ ζηδκ πθάηδ ημοξ πμθθά ηζθά ηνυθζια, πενκχκηαξ ημοξ βηνειμφξ πάκς ζε πα-

θαζιέκα βεθφνζα ηαζ ηζκδοκεφμκηαξ ζε ηάεε ημοξ αήια3. Θζα εζηυκα ημο ζοκεπζ-

γυιεκμο πνμαθήιαημξ ηδξ ηνμθμδυηδζδξ  ηδξ πενζμπήξ ιαξ δίκμοκ μζ εηηθήζεζξ 

ημο ανπζιακδνίηδ Ρνυκδ, ημκ Θάζμ ημο ΄44, πνμξ ημκ Βνοενυ Ξηαονυ βζα απμζ-

                                           
1 Α. Ζαθδίνδξ-Μ. ΙζημθαΎδδξ, (1963), ζ. 97-101. 
2 Α. Ζαθδίνδξ-Μ. ΙζημθαΎδδξ, (1963), ζ.98-101. 
3 Φν. Ιίηα, πεν. «Βπζημζκςκείκ», Αεηέιανζμξ 2004, ζ. 49-50 – «Ηεφηςια, ζ. (π.π), 83, 102.  
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ημθή ηνμθίιςκ «πνζκ ηαζ πάκς απ΄υθα» ζημκ πθδεοζιυ ηςκ Ζαθαανφηςκ πμο 

ηζκδφκεοε κα θζιμηημκήζεζ. Λ ίδζμξ ηαηαββέθθεζ υηζ νμφπα ηαζ παπμφηζζα, πμο 

ζοβηεκηνχεδηακ απυ ηζξ πνχηεξ ιένεξ ηδξ ηαηαζηνμθήξ απυ επζηνμπέξ ενάκςκ 

ζε Ώεήκα, Μεζναζά, Ζυνζκεμ η.α., δεκ είπακ θηάζεζ ζημκ πνμμνζζιυ ημοξ «ελαζηίαξ 

ηδξ έθθεζρδξ ηαθήξ εέθδζδξ ηαζ ζοιπάεεζαξ»1. Έλζ ιήκεξ ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ ηαημ-

πήξ, εηπνυζςπμξ ημο Αζεεκμφξ Βνοενμφ Ξηαονμφ παναηηήνζγε ηζξ ζοκεήηεξ δ ζα-

αίςζδξ άεθζεξ. Θυκμ 30 άκδνεξ είπακ απμιείκεζ ζηδκ πυθδ, 10 ζπίηζα (απυ ηα 

620) ζηέημκηακ υνεζα. Ώηυια ηαζ ημ 1952 ηα πενζζζυηενα παζδζά οπέθενακ απυ 

οπμζζηζζιυ2.  

 Ξηζξ ζοκμιζθίεξ ιαξ ιε Ζαθαανοηζκμφξ είκαζ εοδζάηνζηδ δ κμζηαθβία βζα ηδκ 

παθζά πυθδ ηςκ Ζαθαανφηςκ πμο άθθαλε εκηεθχξ θοζζμβκςιία ιεηά ηα εθζαενά 

βεβμκυηα. Μνζκ λεηζκήζμοκ ηδκ δζήβδζή ημοξ βζα ημ μθμηαφηςια, μζ πενζζζυηενμζ 

δεκ παναθείπμοκ κα πανμοζζάζμοκ ηα ααζζηά ζημζπεία ηδξ παθζάξ πυθδξ ηαζ ηδξ 

ημζκςκίαξ ηςκ Ζαθαανφηςκ. «Οα Ζαθάανοηα ήηακ ιε ηέημζμ πμθζηζζιυ ηαζ ηυζμ 

ακεπηοβιέκδ, δεδμιέκμο υηζ οπήνπε Μνςημδζηείμ πμο δεκ είπε ημ Ώίβζμ, Ονάπεγεξ, 

βζαηί ήηακ ηέκηνμ ιζαξ επανπίαξ ιε 50-60 πςνζά πμο δεκ είπε ακαπηοπεεί ημ ζοβ-

ημζκςκζαηυ δίηηομ, ιε ημκ μδμκηςηυ . Αεηαπέκηε δζηδβυνμζ γμφζακ άκεηα εδχ. Βί-

παιε ειπυνζμ, 3-4 ιαβαγζά. θμζ έιπαζκακ ζηα Ζαθάανοηα κα ρςκίζμοκ. Ππήνπακ 

ζφθθμβμζ δζηδβυνςκ, πνμζηυπςκ, θζθανιμκζηή. Οζξ Ζονζαηέξ είπαιε μπενέηεξ ηα 

ηαθμηαίνζα ζηδκ πθαηεία. Λ ημονζζιυξ ήηακ ζε ηέημζα ακάπηολδ, δεδμιέκμο υηζ δ 

εάθαζζα δεκ είπε ηυηε γήηδζδ. θμζ μζ αζμιήπακμζ ηςκ Μαηνχκ, μ ζημβέκεζεξ πθμ-

φζζεξ. Οέημζμ ηυζιμ ιε ειθακίζεζξ, μζ ηφνζμζ ιε ηα ημζημφιζα, μζ ημπέθεξ. Ππήνπε 

ημ λεκμδμπείμ «Άκεζζξ», πμθοηεθείαξ. ηακ ενπυηακ, ςξ πνίβηζπαξ, μ ηαηυπζκ αα-

ζζθζάξ Μαφθμξ ηαηέθοε εδχ. Λζ δε πμνμί είκαζ ημ ηάηζ άθθμ πμο βζκυηακ εδχ Ώ-

πμηνζέξ ηαζ βθεκηάβακε…Δ ειπμνμπακήβονζξ άθδκε επμπή. θδ κφπηα ηα υνβακα 

ζηδκ πθαηεία ηαζ μζ ημπέθεξ κα πμνεφμοκ … Θζα γςή πμο υηακ μζ λέκμζ οπάθθδθμζ 

ενπυζακηε ζηα Ζαθάανοηα ηαζ αθέπακε έκα ιένμξ ζηα αμοκά ιζηνυ πμο εα πενά-

ζμοκ, έπζακε ηζ μ πεζιχκαξ, ηαζ ιεηά δεκ  εέθακε κα θφβμοκ», ακαπμθεί δ Β.Θ. Ζαζ 

μ Ξ. Μμθοδχνμο ζοιπθδνχκεζ: «Ήζακηε άνπμκηεξ μζ πενζζζυηενμζ Ζαθαανοηζκμί, 

ιε ηαθυ ειπυνζμ, ιε επζζηήιμκεξ, ιε…, ιε…ΐέααζα υθμζ αοημί πάεδηακ ιε ηδ 

ζοιθμνά ηαζ ημ απμηέθεζια ήηακε… ιεηά δζδφεοκακ, ηαηαθαααίκεηε πμζμζ, μζ πε-

νζζζυηενμζ απυ πςνζά, πάκηςξ ανζζηενμί. Ζαζ αηυιδ δ πυθζξ ηςκ Ζαθαανφηςκ έπεζ 

ανζζηενυ ηιήια ανηεηυ». Μανυιμζεξ ακαικήζεζξ έπμοκ δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο, μ 

Α. Θαεζυξ ηαζ μ Μ. Μαοθυπμοθμξ, πμο πενζβνάθεζ ζδζαίηενα ηδκ δζαζηέδαζδ ηςκ 

θασηχκ ζηνςιάηςκ ηδξ πυθδξ: «Βίπακε ηαθή γςή, αβαπδιέκδ. Βηαευζακηε ηαζ πα-

                                           
1 ΕΏΘΘπ., ανπείμ Ι. Αέα, Φ. 262/5, εββν.137. 
2 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 673-4 
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ίγακε ηαζ ζηα ιπμογμφηζα. Γζκυηακε πακδβφνζ, μνβακμπαίπηεξ».     

 Θεηά απυ ηδκ μθμζπενή αοηή ηαηαζηνμθή, ηα Ζαθάανοηα άνβδζακ κα επα-

κέθεμοκ ζημοξ πνμδβμφιεκμοξ νοειμφξ ημοξ. Θέπνζ ηαζ ηδκ απεθεοεένςζδ, δ 

πυθδ ανίζημκηακ ζηδκ ίδζα ηαηάζηαζδ, υπςξ ηδκ διένα ηδξ ηαηαζηνμθήξ. Μακ-

ημφ οπήνπακ ενείπζα, ηαεχξ δεκ είπε βίκεζ ηάπμζα πνμζπάεεζα ακμζημδυιδζδξ, 

εκχ δεκ θεζημονβμφζακ ζοβημζκςκίεξ, ιαβαγζά, ανπέξ, αηυια ηαζ ζπμθεία, πμο εα 

έδζκακ ηαζ πάθζ ημοξ ηακμκζημφξ νοειμφξ ηδξ. Ώιενζηακυξ πνάηημναξ ημο OSS, 

πμο αιέζςξ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ πενζυδεοζε ηδκ Μεθμπυκκδζμ ηζκδιαημβνα-

θχκηαξ, ηαηέβναρε ηα Ζαθάανοηα ςξ ιζα πυθδ απυημζιδ, ιε άδεζμοξ δνυιμοξ 

ηαζ ιαονμθμνειέκεξ βοκαίηεξ πμο ηαηδθυνζγακ απυ ημ κεηνμηαθείμ  ή άθθεξ πμο 

γμφζακ ιέζα ζε παθάζιαηα1.  

Θεηά ηδκ απεθεοεένςζδ άνπζζε κα θεζημονβεί δ πυθδ οπμηοπςδχξ ιε ηά-

πμζεξ ζοβημζκςκίεξ ηαζ ημ παναδμζζαηυ εαδμιαδζαίμ παγάνζ, εκχ ηαζ δ αμήεεζα 

πνμξ ημοξ πθδβέκηεξ έβζκε πζμ ηαηηζηή. Ώκμζημδμιήεδηακ ζζβά–ζζβά ηα ζπίηζα ιε 

εκένβεζεξ ημο ηνάημοξ, φζηενα απυ ακαδαζιυ ηςκ μζημπέδςκ. ιςξ, δεκ έιμζα-

γακ ιε ηα πνμπμθειζηά ανπμκηζηά αθθά ήηακ ιζηνά, ζακ πνμζθοβζηά. Βπέζηνερακ 

αηυια ηαζ λακαθεζημφνβδζακ μζ δζάθμνεξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ ηαζ ηα ζπμθεία ηδξ 

πυθδξ, δδιμηζηυ ηαζ βοικάζζμ2. Ώθθά δ πυθδ άθθαλε ζφκεεζδ. Γφνς ζηζξ δέηα μζ-

ημβέκεζεξ έιεζκακ απ΄ημοξ παθζμφξ Ζαθαανοηζκμφξ ηαζ  ηαημζηήεδηε, ηονίςξ, απυ 

ηαημίημοξ ηςκ βφνς πςνζχκ3. Δ Ν. Γενμπμφθμο ηαζ μ αδεθθυξ ηδξ Μ. Μαοθυπμο-

θμξ είκαζ απυ ημοξ θίβμοξ παθζμφξ Ζαθαανοηζκμφξ πμο ιέκμοκ αηυια ζηδκ πυθδ: 

«Μμθθέξ εθφβακε. Ήνεακ απυ ηα βφνς πςνζά ηαζ πέζακ ιέζα. Λζ κηυπζμζ δεκ ο-

πάνπμοκ, πανά πμθφ θίβμζ. Έπεζε ηυηε έκα ιίζμξ εδχ πένα». 

 Ώκαθένμκηαξ ηζξ επζπηχζεζξ ηςκ ακηζπμίκςκ ζηα Ζαθάανοηα, απυ υπμο δζα-

ζχεδηακ μζ πενζζζυηενεξ ιανηονίεξ, ζοιπεναίκμοιε υηζ πανυιμζεξ ειπεζνίεξ ε ί-

πακ μζ ηάημζημζ υθςκ ηςκ πςνζχκ ηδξ πενζμπήξ πμο πονπμθήεδηακ ή έθααακ πχνα 

μιαδζηέξ εηηεθέζεζξ ηαζ εηηεηαιέκεξ θεδθαζίεξ απυ ηα ζηναηεφιαηα ηαημπήξ.  

 

β.Τπρνινγηθέο επηπηώζεηο ζηνλ πιεζπζκό  

 Θεβάθεξ ήηακ ηαζ μζ επζπηχζεζξ ηςκ ακηζπμίκςκ ζηδ ζςιαηζηή αθθά ηαζ ρο-

πζηή οβεία ημο πθδεοζιμφ. Ομ θνζπηυ εέαια ηςκ αζιυθονηςκ πηςιάηςκ ζοββε-

κχκ ηαζ θίθςκ, πμο ακηίηνζζακ υζμζ επέγδζακ, δεκ ιπμνμφζε πανά κα αθήζεζ α-

κελίηδθα ζδιάδζα ζηδ ικήιδ ηαζ ηδκ ροπή ημοξ. Ζαεέκαξ απυ ημοξ εκαπμιε ίκακ-

ηεξ δζδβζυηακ βζα πνυκζα μδοκδνέξ ειπεζνίεξ απυ ηδκ ιένα ηδξ ηαηαζηνμθήξ ηαζ 

                                           
1 Γ. Θπίνιπαξ, (π.π), ζ. 51-2 - M. Mazower, (1994), ζ.14-15. 
2 Γ. Θπίνιπαξ, (π.π), ζ. 51-2. 
3 Φν. Ιίηα, πεν. «Βπζημζκςκείκ», Αεηέιανζμξ 2004, ζ. 50. 
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ημ πνμκζηυ δζάζηδια πμο αημθμφεδζε. Οα ιζηνά παζδζά έβζκακ απυημια εκήθζηεξ. 

Οα αβυνζα δεκ έπαζγακ πζα, αθθά πνμζπαεμφζακ κα ακηζηαηαζηήζμοκ ημοξ παηε-

νάδεξ ηαζ ημοξ ιεβαθφηενμοξ αδεθθμφξ ημοξ1.  

 Μζμ πμθφ οπέθενακ μζ ιδηένεξ πμο έπαζακ ηα παζδζά ημοξ . Λζ βοκαίηεξ πμο 

είπακ ιείκεζ ιε ηάπμζα απ΄ηα παζδζά ημοξ ηαζ είπακ πάζεζ άθθα ή άκηνα, αδεθθυ, 

παηένα «ήηακε ενείπζα». Αεκ είπακ ηδκ δφκαιδ μφηε κα ημοααθήζμοκ ςξ ηα Ζα-

θάανοηα ηα ηνυθζια πμο ημοξ έδζκε μ Βνοενυξ Ξηαονυξ ζημ Αζαημθηυ ηαζ ηζξ αμ-

δεμφζακ άθθεξ κευηενεξ2. «Δ δζηή ιμο δ ιάκα πάνδηε. Οδξ έιεζκε έκα γςκηακυ 

ηαζ ηάθθα δφμ ηάπε εάρεζ. ζμ ηαζνυ έγδζε ιεηά … ηάεε πέκηε θεπηά ακαζηέκαγε. 

Θε ημ ςπ! ζημ ζηυια», δζδβείηαζ μ Ρ. Φενθεθήξ. Δ Β. Ιζημθάμο, πμο εβηαηαζηά-

εδηε ζηα Ζαθάανοηα αιέζςξ ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή,  εοιάηαζ υηζ ιζα βεζηυκζζζά 

ηδξ πμθθά πνυκζα ιεηά, υηακ ηδκ άημοβε κα θςκάγεζ ημκ βζυ ηδξ, εοιυηακ ημ μ-

ιχκοιμ δεηαηεηνάπνμκμ παζδί ηδξ πμο είπε εηηεθεζηεί. Άθθδ, πμο είπε πάζεζ δομ 

παζδζά ηδξ έθεβε: «είπαιε αβνζέρεζ ηυζμ πμθφ απ΄ημ αίια, πμο πήνα ημ παζδί ιμο 

ζμφνκμκηαξ ηαζ ημ έεαρα ηαζ δεκ ημ θίθδζα. Ζζ αοηυ ιε ααζακίγεζ αηυια». Σζηυ-

ζμ, οπήνπε δ πανδβμνζά υηζ δ ζοιθμνά ήηακ βεκζηή. Θδηένα, πμο είπε πάζεζ ηέζ-

ζενα παζδζά ηδξ, ελδβμφζε: «Ή βζαηί μ πνυκμξ είκαζ θάνιαημ ή βζαηί μ Θευξ δίκεζ 

πανδβμνζά ή βζαηί ήηακ μιαδζηυ, δεκ ήιαζηακ ιζα, ημ λεπενάζαιε ηάπςξ αθθζχηζ-

ηα». 

  Δ ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ ηςκ επζγχκηςκ ήηακ μζηηνή. ηακ δ απμζημθή 

ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ πήβε βζα πνχηδ θμνά ζηδκ πυθδ, ανήηε έκα πθήεμξ βοκαζ-

ηυπαζδςκ ηνμιμηναηδιέκμ, πμο δήθςκε υηζ δεκ εέθεζ κα γήζεζ ηαζ λέζπαβε ζε 

ηθάιαηα. Οα ιάηζα ημοξ ήηακ πνδζιέκα απυ ημ ηθάια ηαζ ηα κφπζα ημοξ βειάηα 

πχια, επεζδή είπακ ζηάρεζ ιε ηα πένζα ημοξ βζα κα εάρμοκ ημοξ κεηνμφξ ημοξ. 

Μακημφ ζηδκ πυθδ αημφβμκηακ ιμζνμθυβζα, μονθζαπηά ζηοθζχκ ηαζ μ αέναξ ιφνζγε 

ηαπκυ ηαζ πηςιαΎκδ3. Οα αζζεήιαηα (θυαμξ, μνβή) υζςκ έγδζακ ηα θμαενά βεβμ-

κυηα ήηακ ακάιεζηηα. Λ θυαμξ έιεζκε βζα πμθφ ηαζνυ ααεζά νζγςιέκμξ ιέζα ημοξ. 

ηακ, ιεηά απυ ιένεξ, άημοζακ ημκ ευνοαμ απυ ηα αοημηίκδηα ημο Βνοενμφ 

Ξηαονμφ κυιζγακ υηζ ήνεακ ηαζ πάθζ μζ Γενιακμί. Άθθεξ ιανηονίεξ ακαθένμοκ υηζ 

ημκ πνχημ ηαζνυ γμφζακ δζανηχξ ιε ημ θυαμ ηςκ Γενιακχκ. Ώηυια ηαζ δ θέλδ 

«Γενιακμί» ημοξ έηακε αζοκείδδηα κ΄αβνζεφμοκ4. Σζηυζμ, άθθδ επζγχζα ακαθέ-

νεζ υηζ ακ, υηακ έαθεπακ ημοξ Γενιακμφξ κα θεφβμοκ, βκχνζγακ αοηυ πμο είπε 

                                           
1 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 402 
2 Φν. Ιίηα, πεν. «Βπζημζκςκείκ», Αεηέιανζμξ 2004. 
3 ΐζςιαηζηή αθήβδζδ εεεθυκηνζαξ ημο ΒΒΞ, ζημ Ηεφηςια, (π.π), ζ. 25 – Θ.Φέββμο-Ώκηςκαημπμφθμο,  

Ηεφηςια, (π.π),  ζ. 66 – Γ. Ζανεθζάξ, ζημ (π.π), Ηεφηςια, ζ. 70. 
4 Βνοενμζηαονίηζζζα πμο ιίθδζε ιε Ζαθαανοηζκή, ιένεξ ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή, παναηήνδζε υηζ «υηακ 
πνυθενε ηδ θέλδ ―Γενιακμί‖ ή άθθδ εκκμχκηαξ αοηήκ, ηα ιάηζα ηδξ βίκμκηακ άβνζα ηαζ ημ πνυζςπυ 

ηδξ λέκμ». ΐζςιαηζηή αθήβδζδ εεεθυκηνζαξ ημο ΒΒΞ, ζημ Ηεφηςια, (π.π), ζ.33. 
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ζοιαεί ζημ πςνάθζ ημο Ζαππή, εα ημοξ έπκζβακ ιε ηα ίδζα ημοξ ηα πένζα. Έζης ηζ 

έκα Γενιακυ κα έαθεπακ, εα ημκ έπκζβακ απ΄ημ ιίζμξ ημοξ 1. 

Λ εηπνυζςπμξ ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ ζηδκ Μάηνα Ρακξ Βνεκηνχθε, υηακ 

ακέθααε ηα ηαεήημκηά ημο ημκ Θάνηζμ ημο ΄44, πήνε ηδκ εκημθή «ΐμήεδζε ηαηά 

πνχημκ ηα Ζαθάανοηα». Θέθμκηαξ κα εκδιενςεεί απυ ηδκ ημπζηή επζηνμπή ημο 

Β.Ξ. βζα ηα βεβμκυηα, γήηδζε κα ημο δζδβδεμφκ υζα ζοκέαδζακ. «Ώοηυ ήηακ ςζάκ 

κα ημοξ άκμζβα λακά ηζξ πθδβέξ. Θε εηφηηαλακ ηαθά εζξ ηα ιάηζα ιε αθέιιαηα πυ-

κμο ηαζ θφπδξ. Ζακέκαξ δεκ απήκηδζεκ…». ηακ ημκ Ώπνίθζμ λακαεπζζηέθεδηε 

ηδκ πυθδ «εζξ ηα πνυζςπά ηςκ εθαίκεημ μ θυαμξ ηαζ μ πακζηυξ», ηαεχξ ακέιεκακ 

κέα επζδνμιή ηςκ Γενιακχκ2.  

Λζ δζδβήζεζξ ηςκ ζοκμιζθδηχκ ιαξ, γςδνέξ ακ ηαζ πέναζακ πνυκζα, ιαξ αμ-

δεμφκ κα ηαηακμήζμοιε ημ ααεφ πθήβια πμο δέπηδηακ, εκχ ανίζημκηακ μζ πε-

νζζζυηενμζ ζηδκ παζδζηή δθζηία αηυια. «Δ ζοκάκηδζδ ήηακ ηάεε απυβεοια ζημ 

κεηνμηαθείμ…Ομ κεηνμηαθείμ βζα ιέκα, ιμφδζκε ιζα εθπίδα. ηακ έδοε μ ήθζμξ, 

έαθεπα ημκ Βνφιακεμ ηαζ ημκ ήθζμ κα δφεζ. Ζζ εηεί επάκς έπαζνκα ιζα εθπίδα, ιέ-

ζα απ΄ημκ μνίγμκηα υηζ ηάπμζμ ιήκοια, ιεξ ηδκ απεθπζζία, ζακ παζδί…  Μνςημπ-

νμκζά πμο πζυκζζε, εβχ ηάεμιαζ ζηδκ αοθή ιε ημ πζυκζ ηαζ ήεεθα κα ηθαίς, ηνοθά 

απυ ημοξ άθθμοξ ηαζ κα εοιάιαζ ηαζ κα ηθαίς, κα ηθαίς υθμοξ ηαζ κα θςκάγς. 

Αεκ λένς, έηζζ ήεεθα κα ηάκς…Μήβαζκα (ζε ιία ζηδκή πμο είπακ ζηήζεζ ζηδκ αο-

θή ημοξ) ηαζ ηναβμφδαβα (ηα ηναβμφδζα εκυξ λάδεθθμφ ηδξ ζοκεέηδ, «πανζζιαηζ-

ηυξ άκενςπμξ: δζηδβυνμξ, κα ηναβμοδάεζ, κα λένεζ ηνεζξ βθχζζεξ, κα παίγεζ ηζεά-

να») βζα κα ηα ηναηήζς ζηδ ικήιδ ιμο ηαζ ηάπμηε κα ηα πς. Μήβαζκα ηαζ ηναβμ-

φδαβα, ακηί κα ιμζνμθμβήζς, ζηδ ζηδκή. Ξακ ιμζνμθυζ ζηδ ικήιδ ημο. Ήηακε ιμ-

καπμπαίδζ ηζ δ ιάκα ημο έιεζκε 40 ιένεξ ιε ημ αίια  ιέπνζ εδχ ηαζ πήβε ζηδκ Ώεή-

κα», εοιάηαζ δ Β.Θ. 

Άθθδ επίπηςζδ πμο είπε ζηδκ δεηαηεηνάπνμκδ ηυηε Β.Θ. δ ηαηαζηνμθή ή-

ηακ δ ακάβηδ πμο έκζςεε κα απμθεφβεζ ηάεε επαθή ιε ημκ οπυθμζπμ ηυζιμ: «Ββχ 

δεκ ήεεθα κα θφβς απυ ηα Ζαθάανοηα. Βπυκαβα ηυζμ πμθφ πμο ήεεθα κα ιέκς 

εδχ. Αεκ λένς βζαηί. Ια είιαζηε υθμ πμκειέκμζ. Αεκ ήεεθα κα  πάς ζε πανμφιεκμ-

οξ, δεκ ήεεθα κα πάς εηεί πμφκαζ άκηνεξ, πμφκαζ ζπίηζα. Αεκ εέθς, δεκ εα ιε ηα-

ηαθάαμοκ. Βίπαιε γήζεζ ηαζ ιε ιζα πενδθάκζα ηαζ ηάπμηε ήιαζηακ ζε ηαθή ηαηάζ-

ηαζδ, ιε ιζα ανπμκηζά. Ζζ αοηυξ μ λεπεζιυξ, παζδάηζ ήιμοκ, ιμο ζημίπζζε…». Ξημ 

Άνβμξ (πμο εβηαηαζηάεδηε πνμζςνζκά), «ημ ιάηζ ιμο είπε αβνζέρεζ απ΄ηα ενείπζα 

ηαζ γαθίζηδηα, υηακ είδα ζπίηζα υνεζα ηαζ άκηνεξ ηαζ ζηεκαπςνήεδηα. Ζζ ήεεθα κα 

θφβς πάθζ. Γζαηί ειείξ;». Ώοηέξ μζ δοζημθίεξ, υιςξ, ηδκ υπθζζακ ιε εέθδζδ κα 

                                           
1 Φν. Ιίηα, πεν. «Βπζημζκςκείκ», Αεηέιανζμξ 2004. 
2 Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946).. 
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λεθφβεζ απυ ηδ ιμίνα ζηδκ μπμία θαζκυηακ κα έπεζ ηαηαδζηαζηεί: «Ομ ιυκμ πμο 

πνμζπαεμφζα εβχ, βζα κα ιπμνχ κα επζαζχζς, κα δζααάγς πμθφ, κάιαζ δ πνχηδ 

ιαεήηνζα, ηάπμο κα ηενδίζς ζ΄αοηυ, πμφιμοκα πάθζα, πμο δεκ είπα κ΄αθθάλς, 

ι΄έκα παθημοδάηζ. Ια δείλς υηζ ηάηζ είιαζ. Ζαζ ημ πάθεοα ηαζ δζάααγα, ηζ είπα πά-

ζεζ ηακαδου ιήκεξ».   

Λ εηαημκηαεηήξ πζα ηαεδβδηήξ Ξ. Μμθοδχνμο έπαζε μηηχ ζοκαδέθθμοξ 

ημο ζηδκ εηηέθεζδ ηαζ δζδβείηαζ βζα ημ πχξ έκζςεε ιεηά: «Ήηακε εκμπθδηζηή απυ-

θοηα αοηή δ ηαηάζηαζδ ηαζ οπήνπε ημ άβπμξ εζςηενζηυ…ΐέααζα ηα έγδζα αοηά 

ηαζ δεκ ιπμνχ κα ηα λεπάζς ιε ηίπμηα. Βίιαζ απυ ημοξ θίβμοξ πμο έγδζακ ιε 

δναιαηζηυ ηνυπμ ηδ γςή ηδκ επμπή εηείκδ. Μμθφ.».  

ΐέααζα, μζ βοκαίηεξ πμο απέιεζκακ είπακ κα ακηζιεηςπίζμοκ πένα απ΄ημ 

ροπμθμβζηυ αάνμξ πμο πνμηάθεζε μ παιυξ ηςκ ακενχπςκ ημοξ ηαζ ηζξ ακοπέν-

αθδηεξ δοζημθίεξ επζαίςζδξ ηάης απ΄ηζξ κέεξ ζοκεήηεξ. «Λζ βοκαίηεξ αάζηδλακ 

υθμ ημ αάνμξ», ιαξ θέεζ δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο. «Λζ ζοκεήηεξ ήηακ άεθζεξ· δδθα-

δή, δ άθθδ ιένα ήηακ έκαξ ζοκεπήξ πυκμξ. Έπεζξ κα ζηεθηείξ ηζ πέναζεξ ηαζ ηζ 

πνέπεζ κα ηάκεζξ. Θέκεζξ πςνίξ ζπίηζ, πςνίξ παηένα, πςνίξ αδέθθζα, πςνίξ ζπμθε ί-

μ, πςνίξ δαζηάθμοξ, πςνίξ ηίπμηα. Έπεζξ ιζα ιάκα πμο θςθζάγεζξ ιέζα, δ μπμία 

ιμζνμθμβάεζ ηαζ κακμονίγεζ ημ παζδί ηδξ, δ μπμία ηαηαπζάκεηαζ ηαζ πηίγεζ ημ ζπίηζ 

ηδξ ηαζ ημ ζηεπάγεζ ιε υ,ηζ, υ,ηζ πζζυπανηα. Ζαζ αάγεζ ιζα θςηζά ιεζ΄ηδ ιέζδ ηαζ 

πνμζπαεεί κα ζοβηεκηνχζεζ ηα παζδάηζα ηδξ. Ζαζ πμθθέξ θμνέξ πμο αννςζηα ίκμ-

οκ δε ζηεπάγεηαζ εηείκδ ηαζ ζηεπάγεζ ειάξ ηαζ ιαξ πμοπμοθάεζ ιε ημ πκχημ ηδξ. 

ΐάγεζ ηδ γςή ηδξ υθδ ηάης ηαζ ηδ εοζζάγεζ βζα ιαξ. Δ πνμζθμνά ηςκ ακδνχκ πμο 

δεκ ακηζζηάεδηακ ζημοξ Γενιακμφξ, πμο ιπμνμφζακ κα βθζηχζμοκ, βζα κα ζχζμ-

οκ ειάξ, δ πνμζθμνά ηδξ ιάκαξ πμο εοζίαζε μθυηθδνδ ηδ γςή  ηδξ είκαζ δ ζοκέ-

πεζα δ δζηζά ιαξ…Λζ βοκαίηεξ ηαηά 80% οπέθενακ πάνα πμθφ. Ομ οπυθμζπμ ήηακ 

πζμ κέεξ πακηνεφηδηακ, δδιζμφνβδζακ, είπακ πνμζηάηεξ βζα ηα παζδζά ημοξ. Αεκ 

πακηνεφηδηε ηαιία ιάκα, ηαιία βοκαίηα πμο έεαρε παζδί δεκ πακηνεφηδηε. Μακ-

ηνεφηδηακ μζ βοκαίηεξ μζ μπμίεξ είπακ πάζεζ ζηα 17, 18 πνμκχκ». 

 

Ζ. ΡΑ ΘΑΙΑΒΟΡΑ ΘΑΗ Ζ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ 

α. Νη αληάξηεο ζηα Θαιάβξπηα πξηλ ην νινθαύησκα 

Ξηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ βζα ημ μθμηαφηςια ηςκ Ζαθαανφηςκ εα ηάκμοιε 

ιζα ακαδνμιή ζηδ ζπέζδ πμο είπακ ακαπηφλεζ μζ ακηάνηεξ ιε ηα Ζαθάανοηα ηαζ 

ηδκ εονφηενδ πενζμπή βζα κα ελδβήζμοιε πμθθά απυ ηα βεβμκυηα πμο ζοκέαδζακ.  

Δ πενζμπή ηδξ Ώζβζαθείαξ ηαζ ημο μνεζκμφ υβημο ηςκ Ζαθαανφηςκ είκαζ μ 

πχνμξ υπμο ειθακίζηδηε ηαζ ακαπηφπεδηε ημ ακηάνηζημ . Λζ ηάημζημί ηδξ είπακ 
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ακαπηφλεζ ζηεκμφξ δεζιμφξ ιε ηδκ Ώκηίζηαζδ , αθμφ ηαηά έκα ιεβάθμ ιένμξ απυ 

αοημφξ ζηναημθμβήεδηε ηαζ ζοκηδνήεδηε. Εηαθμί ηαζ Γενιακμί είπακ επζζδιάκεζ 

ηδκ ζπέζδ αοηή, ηαεχξ ηαζ ημκ ηίκδοκμ πμο ζοκζζημφζε βζα ηζξ ζοβημζκςκίεξ ημ-

οξ. Βλάθθμο, ζηδκ πενζμπή ηςκ Ζαθαανφηςκ  έδνεοε ημ μιχκοιμ ηάβια ημο Β-

ΗΏΞ1. Βηηυξ απυ ημκ ΒΗΏΞ, ζηα Ζαθάανοηα δναζηδνζμπμζμφκηακ ηαζ ζζπονή μιάδα 

εεκζηζζηχκ ακηζζηαζζαηχκ (500-650 άκδνεξ) οπυ ημκ Ο. Φθμφδα, δ μπμία ανίζ-

ημκηακ ζε ζοκεπή ακηζπαθυηδηα ηαζ νήλδ ιαγί ημο2. Δ Β.Θ. επζαεααζχκεζ ηδκ πα-

νμοζία ηςκ ακηανηχκ ζηδκ πυθδ απυ ημκ πνχημ ηαζνυ ακάπηολδξ ηδξ Ώκηίζηα-

ζδξ: «Ββχ εοιάιαζ υηζ έκζςεα έκα θυαμ, βζαηί ηαηέααζκακ απ΄ηα αμοκά μζ ακηάν-

ηεξ ηαζ μζ Εηαθμί απ΄ημ θυαμ ημοξ μφηε κημοθεηζά». 

πςξ βκςνίγμοιε, υηακ ιεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ μζ Γενιακμί πή-

βακ ζηα Ζαθάανοηα βζα ηδκ πανάδμζδ ηδξ  ζηαθζηήξ θνμονάξ, απείθδζακ υηζ εα 

ηάρμοκ ηδκ πυθδ ακ μζ ηάημζημζ δχζμοκ ηαηαθφβζμ ζημοξ ακηάνηεξ. Σζηυζμ, πα-

νά ηζξ παναηθήζεζξ ηςκ Ζαθαανοηζκχκ3, εηείκμζ εβηαηαζηάεδηακ. Δ πυθδ «ιε πμ-

θφ πανά ημοξ δέπηδηε ςξ απεθεοεενςηέξ ηαζ εηηεεήηαιε πάνα πμθφ· βζαηί βίκεηαζ 

κα ιδκ οπήνπακ πνμδυηεξ εδχ;», αθδβείηαζ δ Β.Θ.   

ηακ εβηαηαζηάεδηακ ζηδκ πυθδ,  μνβάκςζακ ηζξ δζηέξ ημοξ δζμζηδηζηέξ 

δμιέξ. Ώκ ηαζ μ Θ. Μαπαααζζθείμο ιαξ ιεηαθένεζ υηζ ηα δζμζηδηζηά υνβακα πμο 

εέζπζζακ δεκ αζημφζακ επζννμή, βκςνίγμοιε υηζ βζα κα ηθείζεζ ημ βοικάζζμ Ζα-

θαανφηςκ, θίβεξ ιένεξ πνζκ ηδκ ηαηαζηνμθή, πήνε ηδκ άδεζα απυ εθαζίηδ, ανιυ-

δζμ βζα εέιαηα παζδείαξ. Ξηδ ζοκέπεζα, εέθμκηαξ κα ειπμδίζμοκ ηδκ άκμδμ ηςκ 

Γενιακχκ, απνήζηεοζακ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ κέςκ ηδξ πυθδξ ημκ δνυιμ Ζαθάανοηα 

– Θαγέσηα, βζα κα ιδκ πνδζζιμπμζείηαζ απυ βενιακζηά μπήιαηα. Ώηυιδ, ηαηέζηνε-

ρακ ηαζ ημ δνυιμ πνμξ ημ Αζαημθηυ4, εκχ επίηαλακ πνμζςνζκά ημ αοημηίκδημ πμο 

έηακε ηζξ ιεηαθμνέξ ηδξ αμήεεζαξ ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ ηαζ ημ πνδζζιμπμίδζακ 

βζα κα ηυρμοκ ηζξ βέθονεξ ημο δνυιμο Μαηνχκ – Ζαθαανφηςκ5. 

Ώθθά ηαζ υηακ επέζηνερακ ζηα αμοκά, ηαηέααζκακ ζοπκά βζα κα πνμιδεεο-

ημφκ ηνυθζια, νμφπα, αηυιδ ηαζ πνήιαηα. Ξημ ημκηζκυ πςνζυ Ζ.Γαπθςνμφ ηαηάζ-

πεζακ απυ ηα ζπίηζα ηνυθζια βζα ημοξ ηναοιαηίεξ ημοξ. Λζ ηάημζημζ δζαιανηονή-

εδηακ ζημοξ Γενιακμφξ πμο πέναζακ απ΄ημ πςνζυ υηζ μζ ακηάνηεξ ημοξ έηθερακ 

πενίπμο 25 εηαημιιφνζα δναπιέξ, ζε ζφκμθμ 250 πμο πήνακ απυ ηδκ ηνάπεγα ηςκ 

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 139 
2 Ζ. Ζονζαηυπμοθμξ, (1990), ζ. 213. 
3 Λζ Ζαθαανοηζκμί ανίζημκηακ ζε δφζημθδ εέζδ βζαηί, ακ επέιεκακ πενζζζυηενμ ζηδκ άνκδζή ημοξ, εα 
ιπμνμφζακ κα ηαηδβμνδεμφκ υηζ ελοπδνεημφζακ ηα ζοιθένμκηα ημο επενμφ. Βλάθθμο, ηνζάκηα δφμ 

Ζαθαανοηζκμί είπακ εκηαπεεί ζημ ζηναηυ ημο ΒΗΏΞ ηαζ άθθμζ ζηζξ πμθζηζηέξ μνβακχζεζξ ηδξ Ώκηίζηα-

ζδξ, εκχ πμθθμί αμδεμφζακ ςξ ακέκηαπημζ. Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 157, 422-3. 
4 Θ. Μαπαααζζθείμο, (1999), ζ. 27-31 – Ζ. Ζαθακηγήξ, (1945), ζ.32- Ρν. Φςηεζκυπμοθμξ, (2004), ζ. 39 
5 Γ. Ζανεθζάξ, Ηεφηςια, ζ. 69. 
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Ζαθαανφηςκ1. Οδκ ηθμπή πνδιάηςκ ηνάπεγαξ ηςκ Ζαθαανφηςκ απυ ημοξ ακηάνηεξ 

επί ζηαθζηήξ ηαημπήξ αεααζχκεζ ηαζ δ Ν. Γενμπμφθμο, πςνίξ κα ιπμνεί κα πνμζδζμ-

νίζεζ αηνζαέζηενα πνμκζηά ημ βεβμκυξ. 

 

β. Νη αληάξηεο ζηα Θαιάβξπηα θαηά ην νινθαύησκα 

 ζμκ αθμνά ζηδκ πνμζπάεεζα ηςκ ακηανηχκ κα ειπμδίζμοκ ηδκ είζμδμ 

ηςκ Γενιακχκ ζηα Ζαθάανοηα ηαηά ηδκ μιχκοιδ επζπείνδζδ, μνζζιέκμζ αιθζζαδ-

ημφκ αηυια ηαζ ηδκ πνυεεζδ εκυξ ηέημζμο εβπεζνήιαημξ. Λζ ακηάνηεξ βκχν ζγακ, 

ήδδ απυ ηζξ 3 Αεηειανίμο, υηζ βενιακζηέξ δοκάιεζξ είπακ λεηζκήζεζ απυ ημ Ώίβζμ 

πνμξ Ζαθάανοηα, ιε ζημπυ κα ημοξ πενζηοηθχζμοκ απ΄υθεξ ηζξ πθεονέξ. Έηζζ,  ημ 

12o ζοκη/ια ΏπαΎαξ–Δθείαξ, μζ εθεδνζημί ημο ΒΗΏΞ ηαζ ημ ηαθαανοηζκυ ηάβια εβ-

ηαηέθεζρακ εβηαίνςξ ηδκ πενζμπή πςνίξ κα βίκμοκ ακηζθδπημί. πςξ πνμηφπηεζ 

απυ βενιακζηέξ πδβέξ, μζ Γενιακμί δεκ βκχνζγακ ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ ακηανηχκ ιέπνζ 

ηαζ ηδκ διένα ημο μθμηαοηχιαημξ. Έπμκηαξ ηδκ εκηφπςζδ υηζ μζ ακηάνηεξ ανίζ-

ημκηαζ ηάπμο ημκηά, θμαυκημοζακ λαθκζηή επίεεζδ απυ ηα αμοκά ιε ζημπυ κα 

αμδεήζμοκ ημοξ Ζαθαανοηζκμφξ, αθμφ εα είπακ ιάεεζ ηζξ ζθαβέξ ζηα βφνς πςνζ-

ά. ιςξ, μζ οπμρίεξ ημοξ απμδείπηδηακ ααάζζιεξ2.  

Λ Θίπμξ ζζπονίγεηαζ υηζ εημίιαγακ ζπέδζμ δνάζδξ αθθά ημ αηφνςζακ, ηαεχξ 

ιζα επζηνμπή απυ ζδιαίκμκηα πνυζςπα πςνζχκ ηδξ πενζμπήξ ημοξ παναηάθεζε κα 

ιδκ επζηεεμφκ βζαηί μζ Γενιακμί εα λέζπαβακ ζημκ πθδεοζιυ. Λ εαιζηυξ Μ. Νμδά-

ηδξ ηαηδβμνεί ηδκ Ώκηζημιμοκζζηζηή Ξηαονμθμνία ημο Ο . Φθμφδα ηαζ ηδκ Ώββθζηή 

Ώπμζημθή υηζ οπαβυνεοζακ ζηα ιέθδ ηδξ επζηνμπήξ αοηυ ημ δζάαδια 3. ιςξ, α-

ηυια ηαζ θζθμακηανηζηέξ πδβέξ, αιθζζαδημφκ ηδκ πζεακυηδηα επζηοπίαξ ιζαξ 

ζηναηζςηζηήξ εκένβεζαξ ηςκ ακηανηχκ, αθμφ ηα βενιακζηά ζηναηεφιαηα πμο πή-

νακ ιένμξ ζηδκ επζπείνδζδ ήηακ πμθοπθδεέζηενα. Γζ αοημφξ ημ ηαθφηενμ εα ήηακ 

κα αβμοκ έλς απυ ηδκ πενζμπή, υπςξ ηαζ έηακακ. Ώηυιδ ηαζ μ Θίπμξ παναδέπεηαζ 

υηζ βζα κα ημοξ πηοπήζμοκ πνεζάγμκηακ εκζζπφζεζξ ζε πονμιαπζηά, ηα μπμία γήηδ-

ζακ απυ ημοξ Άββθμοξ ηαζ εηείκμζ οπμζπέεδηακ υηζ εα δζααίααγακ ημ αίηδια ζημ 

ΞΘΏ. ιςξ, δεκ οπήνλε ηάπμζμ απμηέθεζια. Βπμιέκςξ, είκαζ πζεακυηενμ μζ ακ-

ηάνηεξ κα αημθμφεδζακ ηδκ ζοκήεδ ηαηηζηή ημοξ κα απμθεφβμοκ ηζξ επζεέζεζξ 

υηακ οπενηενμφζε ζδιακηζηά μ ακηίπαθμξ4.  

Λ ηαπεηάκ-Θίπμξ επζαεααζχκεζ υηζ μζ ακηάνηεξ  απμπχνδζακ απ΄ηδκ πενζμπή 

πνμξ ηδκ Δθεία, ιε ζημπυ υιςξ κα πηοπήζμοκ υζα βενιακζηά ηιήιαηα ηζκμφκηακ 

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 265, 271. 
2 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 341, 396, 408. 
3 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 282, 328 -9. 
4 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 202. 
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απυ ηεζ πνμξ ηα Ζαθάανοηα. Εζπονίγεηαζ υηζ είπακ ανηεηέξ δοκάιεζξ ηαζ ιπυνεζακ 

κα πνμηαθέζμοκ γδιζέξ ζημ ζοβημζκςκζαηυ δίηηομ ηαζ ζε βέθονεξ, εκχ  ιε ιζηνμ-

ζοβηνμφζεζξ ακάβηαζακ ημοξ Γενιακμφξ κα αδνακήζμοκ1. Ξπμθζαζηέξ, υιςξ, επζ-

ζδιαίκμοκ υηζ εα επνυηεζημ υκηςξ βζα «ιζηνμζοβηνμφζεζξ», βζαηί ηα βενιακζηά 

ανπεία, πμο ικδιμκεφμοκ ηζ άθθεξ ιζηνέξ ζοβηνμφζεζξ ζηδκ πενζμπή, δεκ ακαθέ-

νμοκ ηάπμζα ιάπδ2. Θεηά ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ Ζαθαανφηςκ πάθζ πνμζπάεδζακ κα 

πνμηαθέζμοκ υζμ ιπμνμφζακ ιεβαθφηενδ γδιζά ζηα βενιακζηά ηιήιαηα πμο βφν ζ-

γακ ζηδκ Μάηνα. Μάκηςξ, μ Θίπμξ αλζμθμβεί εεηζηά ηδκ ζοιαμθή αοηχκ ηςκ ζοι-

πθμηχκ, αθμφ, υπςξ θέεζ, απαθθάπηδηε μ μνεζκυξ υβημξ απυ ιεβάθδ πί εζδ ηαζ ε-

λαζθαθίζηδηε δίμδμξ βζα ημκ επζζζηζζιυ ηαζ ηδκ επζημζκςκία ιε ημκ ηάιπμ3.  

Ώκηίεεηα ι΄υθα αοηά, δελζέξ πδβέξ ακαθένμοκ υηζ μζ επζηεθαθήξ ημο ηάβ-

ιαημξ Ζαθαανφηςκ Ώνεηάηδξ ηαζ Θμοημφζδξ (πνχδκ ιέθδ δελζχκ ακηζζηαζζαηχκ 

μιάδςκ) είπακ ηαπεεί ζημ ζηαειυ ηδξ Ζενπζκήξ βζα κα οπεναζπίζμοκ ηδκ πυθδ ηαζ 

μζ πνμεζημί υπζ ιυκμ δεκ ημοξ απέηνερακ κα ακηζζηαεμφκ αθθά ημοξ επαίκεζακ. 

ιςξ, μ πμθζηζηυξ ημο ηάβιαημξ ήνεε ζε δζαπθδηηζζιμφξ ιαγί ημοξ ηαζ ημοξ δζέ-

ηαλε κα εβηαηαθείρμοκ ηδκ πενζμπή4. Σζηυζμ μ Ρ. Φενθεθήξ, ακηάνηδξ ημο ίδζμο 

ηάβιαημξ, δζαρεφδεζ αοηή ηδκ εηδμπή. 

Μανυιμζεξ εέζεζξ εηθνάγμοκ ζοκμιζθδηέξ ιαξ ακηάνηεξ. Λ Μ. Νμδάηδξ α-

πμδίδεζ ζηδκ επζηνμπή Ζαθαανοηζκχκ πνμοπυκηςκ ηδκ ιαηαίςζδ ιζαξ ηέημζαξ επζ-

πείνδζδξ ηαζ υπζ ζηδκ έθθεζρδ δοκάιεςκ. Ώκηίεεηα, μ Ξ. Θπανθμβζάκκδξ οπμζηδ-

νίγεζ υηζ δεκ ήηακ δοκαηυκ κα ακηζιεηςπίζεζ ημοξ Γενιακμφξ μ ΒΗΏΞ, αθμφ δεκ 

ιπμνμφζε κα ηάκεζ πυθειμ εη παναηάλεςξ, αθθά ιυκμ ακηανημπυθειμ. Οδξ ίδζαξ 

απυρεςξ είκαζ ηαζ μ Β. Φςηάξ, πμο δ μιάδα ημο πηφπδζε ημοξ Γενιακμφξ ζηδ εέ-

ζδ Ώθεπμπχνζ, ηαεχξ έθεοβακ απ΄ηα Ζαθάανοηα ιεηά ημ μθμηαφηςια. Λ Ρ. Φεν-

θεθήξ, ακηάνηδξ ημο ηάβιαημξ Ζαθαανφηςκ πμο ανέεδηε ζημ δίθθδια κα ακηζιε-

ηςπίζεζ ή υπζ ηα βενιακζηά ζηναηεφιαηα , ιαξ δίκεζ πενζζζυηενεξ θεπημιένεζεξ βζα 

ημ πςξ ζηέθηδηακ. Μνχηα απ΄υθα δζεοηνζκίγε ζ υηζ: «δεκ ήιαζηακ ζε εέζδ κα ημ-

οξ ηναηήζμοιε βζαηί ήηακε πμθθμί ηαζ ιε πμθθά ιέζα. Ώθθά ιπμνμφζαιε κα δχ-

ζμοιε ιζα ιάπδ ηαζ εα ακαβηαγυηακ μ ηυζιμξ κα θφβεζ. πζ κα ημοξ ηαεοζηενή-

ζμοιε, αθθά ήηακ αθμνιή κα θακηαζηεί μ ηυζιμξ…υηζ ιπμνεί μζ Γενιακμί κα ηά-

κμοκ ακηίπμζκα, μπυηε εάθεοβε μ ηυζιμξ.  Λζ επζηνμπέξ εηείκεξ πμφπακ μνβακχζεζ 

                                           
1 Ώπυ ηα «Οεηνάδζα» ημο Θίπμο, Βθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 500/10-88 – Θε θζβυηενδ ιεη-
νζμπάεεζα ακαθένεηαζ ζημ βεβμκυξ μ Ώ. Ζέδνμξ. Ξοβηεηνζιέκα ζδιεζχκεζ υηζ μζ Γενιακμί οπμπχνδζακ 

ιε ανηεημφξ κεηνμφξ ηαζ πμθθμφξ ηναοιαηίεξ, φζηενα απυ ηδ ζοιπθμηή ημοξ ιε ημοξ ακηάνηεξ, εκχ 
ζαιπμηανίζηδηε δ ζζδδνμδνμιζηή βναιιή Λθοιπίαξ – Μφνβμο ηαζ μζ ακηάνηεξ ηαηυνεςζακ κα ιπμοκ 

αηυια ηαζ ζηδκ πυθδ ημο Μφνβμο, Ώ. Ζέδνμξ, (1983), η. ΐ΄, ζ. 130. 
2 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 206-7. 
3 Ώπυ ηα «Οεηνάδζα» ημο Θίπμο, Βθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 500/10-88. 
4 Ώ. Αμοθελήξ, (2001), ζ. 114-5.  
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εδχ, πήβακ ζημ Ώνπδβείμ ηαζ γήηδζακ κα θφβμοιε, κα ιδκ ημοξ πεζνάλμοιε βζα κα 

ιδκ ηάρμοκ ηα Ζαθάανοηα. Ομ ανπδβείμ ζεαάζηδηε ηζ έδςηε εκημθή ζηα ηάβια-

ηα». Ξημ ηάβια Ζαθαανφηςκ, υιςξ, πμο ήηακ ακελάνηδημ ηαζ δεκ δεπυηακ εκημ-

θέξ απυ ημ Ώνπδβείμ, δζαθχκδζε δ ηνζιεθήξ δζμίηδζδ. Οεθζηά , μ ζηναηζςηζηυξ ημο 

ηάβιαημξ Ξθαηζακυξ πμο οπμζηήνζγε κα δμεεί ιάπδ ιεζμρήθδζε ηαζ ακαβηάζηδηε 

κα οπμπςνήζεζ. Ζαζ ηαηαθήβεζ: «Ώκ βζκυηακ αοηή δ ιάπδ, ίζςξ  μ ηυζιμξ ηςκ Ζα-

θαανφηςκ κα βθίηςκε».    

Ώπ΄ηδκ ιενζά ημοξ μζ Άββθμζ ηαηδβυνδζακ ημοξ ακηάνηεξ βζαηί δεκ ακηζιε-

ηχπζζακ ημοξ Γενιακμφξ, εεςνχκηαξ υηζ αοηή ημοξ δ ζηάζδ απέαδ εζξ αάνμξ ηδξ 

δδιμηζηυηδηάξ ημοξ ζε ακηίεεζδ ιε ηδ δζηή ημοξ  υηακ πανέιεζκακ ζηδκ επζηίκδο-

κδ πενζμπή. Ξοκέδεζακ, ιάθζζηα, ηδκ αδνάκεζα ηςκ ακηανηχκ ιε ηδκ παθαζυηενδ 

απεζθή ημοξ κα ζηαιαηήζμοκ ηδκ ακηίζηαζδ ζημοξ ηαηαηηδηέξ, επεζδή είπακ παφ-

ζεζ μζ νίρεζξ υπθςκ απυ ημ ΞΘΏ ιεηά ηδκ δζάθοζδ ημο ΒΞ1. 

Βηηυξ απυ ηδκ ηαηδβμνία υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ επζπείνδζδξ «Ζαθάανο-

ηα» δεκ εζδμπμζήεδηε μ πθδεοζιυξ, χζηε κα εβηαηαθείρεζ εβηαίνςξ ηα πςνζά, ηά-

ημζημζ ηδξ πενζμπήξ εηθνάγμκηαζ ηαηά ηςκ ακηανηχκ ηαζ βζαηί έθοβακ αθθά ηαζ 

βζαηί αδνάκδζακ ηδκ διένα ηδξ εηηέθεζδξ. Δ Ζαθαανοηζκή Μ. ημοξ ηαηδβμνεί υηζ  

έθοβακ απυ ηδκ πυθδ, αθμφ απαβυνεοζακ ζημοξ ηαημίημοξ κα ημοξ αημθμοεήζμ-

οκ ηαζ ημοξ δζέηαλακ κα ιείκμοκ ζηα ζπίηζα ημοξ  βζαηί δεκ ηζκδφκεοακ2. O Ξ. Μμ-

θοδχνμο πενζβνάθεζ επζηνζηζηά: «ηακ μζ Γενιακμί ενπυκημοζακ απυ δζάθμνα 

ζδιεία, μζ ακηάνηεξ ημ ιυκμ πμο ήεεθακ ήηακε κα απμθφβμοκ ημκ ηθμζυ ηαζ εηζ-

κήεδζακ ηαζ πήβακε πνμξ ημκ Βνφιακεμ ηαζ εβηαηέθεζρακ υθμ ημκ πθδεοζιυ ηδξ 

πενζμπήξ ζηα πένζα ηςκ Γενιακχκ».  

Λνζζιέκμζ Ζαθαανοηζκμί πζζηεφμοκ υηζ ηαζ ιενζηέξ ημοθεηζέξ απυ ηα βφνς 

αμοκά κα ένζπκακ μζ ακηάνηεξ εα ακέηνεπακ ηα ζπέδζα ηςκ Γενιακχκ ηαζ ιένμξ 

ηδξ πυθδξ εα ζςγυηακ. Θεςνμφκ υηζ, ακ έηακακ ιζα επίεεζδ ακηζπενζζπαζιμφ ηδκ 

χνα πμο ανίζημκηακ μζ άκηνεξ ζοβηεκηνςιέκμζ ζημ πςνάθζ ημο Ζαππή,  ημ θμκζηυ 

εα ιαηαζςκυηακ βζαηί μζ Γενιακμί εα πνεζάγμκηακ ηαζ ημκ ηεθεοηαίμ ζηναηζχηδ βζα 

κα πμθειήζμοκ, ιζαξ ηαζ δ δφκαιδ ημο εηηεθεζηζημφ απμζπάζιαημξ ήηακ ι ζηνή3. 

«Μέκηε ζιπάνα εα ιπμνμφζακ κα νίλμοκ ηδκ χνα ηδξ εηηέθεζδξ πμο ηαευκημο-

ζακ πάκς εηεί ζηδκ ημνοθή ηαζ ημζηάγακε. Ουηε ιπμνμφζακ κα ημ ηάκμοκε, ημ 

μπμίμ δεκ ημ ηάκακε. Οδκ διένα πμο βζκυηακ δ εηηέθεζδ είπακ ακέαδ υθμζ εηεί 

πάκς, 250 ημκ ανζειυ ηαζ ήηακ 150 μζ Γενιακμί ηάης, πμο έηακακ ηδκ εηηέθεζδ. 

Ήηακ πάκμπθμζ, ηάπς ηα πανηζά πμο ιζθάκε μζ ίδζμζ μζ ακηάνηεξ· ηαζ δεκ ημοξ ά-

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 468-9. 
2 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ.8.2/1944 
3 Ώκη. Λζημκυιμο, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 33/6-12-59– Ζ. Ζαθακηγήξ, (1945), ζ. 73. 
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θδζε μ Ξθαηζακυξ κα νίλμοκε…Γζαηί μζ Γενιακμί ημίηαγακ ιε ηα ηζάθζα πνμξ ηα 

αμοκά ηζ απυ ηδκ εηηέθεζδ ηζ απ΄ημ ζπμθείμ. Ώκ θμζπυκ αοημί ηάκακ ιζα έθμδμ 

απ΄ημ ηάζηνμ ηζ άθθδ ιζα μιάδα ενπυηακ απ΄ημ δδιμηζηυ ζπμθείμ εα ιαξ ζχγακ 

υθμοξ», ηαηαββέθθεζ δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο. Οδ αμήεεζα ηςκ ακηανηχκ πενίιεκακ 

ηαζ μζ ζοβηεκηνςιέκμζ άκηνεξ ζημ θυθμ ημο Ζαππή, υπςξ επζαεααζχκεζ ηαζ δ 

Β.Θ., πμο μ βαιπνυξ ηδξ είπε ηδκ πνςημαμοθία κα ελεβενεμφκ ηδκ χνα ηδξ ακα-

ιμκήξ: «Ζαζ πενίιεκακ ηαζ ηάπμζα αμήεεζα απ΄ημοξ ακηάνηεξ. Ζαζ ημίηαγακ βφνς 

ηα αμοκά». Οδκ άπμρδ υηζ εα έπνεπε κα ακηζδνάζμοκ ηάπςξ μζ ακηάνηεξ βζα κα 

ειπμδζζηεί δ ηαηαζηνμθή ηςκ Ζαθαανφηςκ εηθνάγμοκ ηαζ ιέθδ ημο ΒΏΘ-ΒΗΏΞ, 

υπςξ μ Ζ. Μνζυαμθμξ1.   

Ξοκμιζθδηέξ ιαξ, πμο δεκ ακήημοκ ζηδκ εαιζηή πθεονά, απμδίδμοκ ηδκ 

ζηάζδ ηςκ ακηανηχκ ζηδκ ζδεμθμβζηή δζάζηαζδ πμο οπήνπε ακάιεζα ζε Ζαθαα-

νοηζκμφξ ηαζ ακηάνηεξ. Λ Ξ. Μμθοδχνμο ιαξ δίκεζ ιζα εζηυκα αοηήξ ηδξ δζαθμνάξ: 

«Βθάπζζημ πμζμζηυ οπμζηήνζγε ημοξ ακηάνηεξ. Δ πυθζξ ηςκ Ζαθαανφηςκ, πανά ημ 

βεβμκυξ υηζ πήνε είημζζ παζδζά (ακηάνηεξ) απ΄ηα Ζαθάανοηα, δεκ ήηακε ιαγί ημοξ 

ηαζ δεκ ήζακηε εοπανζζηδιέκμζ απυ ηδκ πυθδ ηςκ Ζαθαανφηςκ ηαευθμο. Λ ηυζ-

ιμξ εηεί δεκ ημοξ εηηζιμφζε. Ζάπμηε, πμο έβζκε έκα ηαθμηαίνζ ζοκέθεοζδ εηεί ιε 

αοημφξ (ακηάνηεξ) ηαζ ημοξ ηαημίημοξ, επεηέεδζακ ηαηά ηςκ ηαημ ίηςκ. Ηέεζ, είζ-

ηε ιαφνδ ακηίζηαζδ ηθπ. Έηζζ ημοξ μκυιαζακ. Οα Ζαθάανοηα ήζακηε θζβάηζ ιαγε-

ιέκα, ημοιπςιέκα, υπςξ ηζ ειείξ αέααζα (ζημ Ηαβμαμφκζ) υηακ ιάεαιε υηζ πνυηε-

ζηαζ πενί ανζζηενμφ ηζκήιαημξ, ημ μπμίμ δεκ απμαθέπεζ απθχξ…». Ζαζ ζοιπθδνχ-

κεζ: «Ββηαηέθεζρακ ημκ πθδεοζιυ ηςκ Ζαθαανφηςκ. Αεκ ημοξ εέθακε. Ππήνλακ 

πενζπηχζεζξ πμο είπακ μνζζιέκμζ: ―Οέημζμζ πμο ήζακηε μζ Ζαθαανοηζκμί, ακ δεκ ημ 

ηάκακ μζ Γενιακμί, εα ημ ηάκαιε ειείξ‖. Θέπνζξ αοημφ ημο ζδιείμο. Ζαζ η΄άημοζα 

ιε η΄αοηζά ιμο. ΐέααζα, δεκ λένς ακ ακήηε ζημοξ ιεβάθμοξ ή ήηακε πνμζςπζηή 

(άπμρδ) ημο ακενχπμο αοημφ». Οδκ ίδζα άπμρδ ιαξ ιεηαθένεζ ηαζ δ Γ. Ζςζηακ-

ημπμφθμο: «Ίζςξ ζαξ θακεί οπεναμθζηυ, μζ ακηάνηεξ ήεεθακ ηαηά πμθφ κα πθδ-

νχζμοκ ηα Ζαθάανοηα· ακ υπζ ι΄αοηυ ημ ιεβάθμ ηίιδια, εέθακ υιςξ. Αζυηζ δεκ 

ημοξ αμδεμφζακ μζ Ζαθαανοηζκμί ζηδκ ακηίζηαζδ. Ήηακ άκενςπμζ μζ μπμίμζ ημοξ 

απυπαζνκακ, ημοξ ιάθςκακ, ημοξ ηαηζάδζαγακ. Αεκ ήηακ άκενςπμζ μζ μπμίμζ ήζακ 

ηαζ ηυζμ ημο πενζμφ ημοξ. Ζαζ ήηακ θζθήζοπμζ  άκενςπμζ. Αεκ ήηακ κα λεζδηςεμ-

φκ, κα πάνμοκ υπθα, κα ηνέλμοκ ημκηά ημοξ». Λ Μ. Μαοθυπμοθμξ ιαξ ακαθένεζ 

παναδείβιαηα πμο επζαεααζχκμοκ ηδκ ζοκήεεζα ακηανηχκ κα θμκεφμοκ ιειμκς-

ιέκμοξ Γενιακμφξ ζηναηζχηεξ, πνμηαθχκηαξ ακηίπμζκα. Ζαζ ηαηαθήβεζ ζηδκ οπυ-

εεζδ: «Θήπςξ ήηακε ζπέδζμ επακαζηαηζηυ ηςκ ακηανηχκ βζα κα αβάθμοκ ημκ 

                                           
1 Ζ. Μνζυαμθμξ, (1988), ζ. 130. 
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ηυζιμ ζημ ηθανί;…Γζα ημοξ ακηάνηεξ ήηακε ανεζηυ αοηυ (κα βίκμοκ ακηίπμζκα). 

Γζαηί δεκ ήζακηε ημιιμοκζζηέξ μζ Ζαθααοηζκμί, ήζακηε υθμζ (ιε ελα ίνεζδ 2-3 μζ-

ημβέκεζεξ) ααζζθζημί». 

 

γ. Ζ ζηάζε ησλ αληαξηώλ κεηά ην νινθαύησκα  

Ξηθδνή ζηάζδ θαίκεηαζ κα ηνάηδζακ μζ ακηάνηεξ ηαζ ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή, 

ζφιθςκα ιε ακηζεαιζηέξ πδβέξ. Ώκαθένεηαζ υηζ ηακέκαξ ακηάνηδξ δεκ έδεζλε θφπδ 

ή αβακάηηδζδ βζα ημ μθμηαφηςια ηδξ πυθδξ, αθθά ακηίεεηα ζηεθέπδ ημο ΒΗΏΞ 

έθεβακ υηζ ηέημζεξ εκένβεζεξ δεκ ημοξ αθάπημοκ πανά ημοξ ςθεθμφκ. Ώοημί εα 

έηακακ ηοαένκδζδ ιεηά ηδκ εηδίςλδ ηςκ Γενιακχκ αηυια ηαζ πάκς ζηα ενε ίπζα1. 

Ώκάθμβα ιε ηδκ πνμέθεοζή ημοξ, μζ πδβέξ ακαθένμοκ υηζ μζ βοκαίηεξ ηςκ 

Ζαθαανφηςκ ηαηαθένεδηακ εκακηίμκ ηςκ ακηανηχκ υηακ ειθακίζηδηακ ζηδκ πυ-

θδ ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή ή υηζ απθχξ ημοξ πνμέηνερακ κα θφβμοκ βζα κα ζςεμ-

φκ, επεζδή λακάνπμκηακ Γενιακμί ζηδκ πυθδ.  Δ ιανηονία ηδξ Μ. ηαηαββέθθεζ υηζ, 

υηακ λέζπαζακ μζ ιαονμθμνειέκεξ βοκαίηεξ ζε κηυπζμ ακηάνηδ, θ ίβεξ ιένεξ ιεηά 

ηδκ ηναβςδία, εηείκμξ απάκηδζε ηοκζηά «Οζ κα ζαξ ηάκμοιε, πνμθάαακε μζ Γενια-

κμί, αθθζχξ εα ημ είπαιε ηάκεζ ειείξ»2. Ξε άθθδ πενίπηςζδ, ιάκα, πμο είπε πάζεζ 

άκηνα ηαζ βζυ ζηδ ζθαβή, ηαηανάζηδηε ημκ ακηάνηδ  βζυ ηδξ υηακ ήνεε ζηδκ πυθδ 

ηαζ ημκ απμηάθεζε «θμκζά». Άθθμηε πάθζ, υηακ ηάπμζεξ βοκαίηεξ δζαιανηονήεδ-

ηακ πμθφ έκημκα ζημοξ ακηάνηεξ ηαηδβμνχκηαξ ημοξ βζαηί άθδζακ ηα Ζαθάανοηα 

ζημ έθεμξ ηςκ Γενιακχκ, αοημί ηζξ ζοκέθααακ ηαζ ηζξ έηθεζζακ ζε ζηναηυπεδμ βζα 

ιενζηέξ αδμιάδεξ3. Ζαζ μ Α. Θίπμξ μιμθμβεί υηζ ζοββεκήξ ημο , πμο είπε πάζεζ πμθ-

θά άημια ζηδκ εηηέθεζδ, ιυθζξ ημκ ακηίηνζζε «άνπζζε έκα ζημφλζιμ, ακηί ηδξ πα-

νμφιεκδξ οπμδμπήξ πμο ιμφηακε πνςηφηενα»4. Βεεθυκηνζα ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ 

ζοιθςκεί υηζ μζ βοκαίηεξ έδζςπκακ ημοξ ακηάνηεξ ηαζ ημοξ πεηνμαμθμφζακ, εες-

νχκηαξ ημοξ οπεφεοκμοξ βζα υ,ηζ έβζκε5.  

Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο ιαξ ακαθένεζ ζπεηζηά  πενζζηαηζηά: «Δ ζοιπενζθμνά 

ημοξ ήηακ απαίζζα. Μνχημκ έζηεζθακ πενίπμο 80 βοκαίηεξ ζηα ζηναηυπεδα ζοβ-

ηέκηνςζδξ ηαζ ζηα ακαηνζηζηά βναθεία. Αζυηζ μζ βοκαίηεξ έαβαζκακ ηαζ ημοξ ανίγ α-

κε... Ζάκακ ζοθθαθδηήνζα πάκς ζηδκ εηηέθεζδ ιε ηα ηαηαηυηηζκα θμνειέκα, αβα-

ίκακ μζ βοκαίηεξ απυ ηάης, ημοξ πθαηχκακε ιε ηζξ πέηνεξ. ΐνίγακε, εβηθδιαη ίεξ, 

ηαημφνβμζ, ζημηχζαηε ημοξ βμκείξ ζαξ ηθπ. Ζαζ θηζάπκακε αοημί ιζα ηαηαββεθία 

                                           
1 Ώκη. Λζημκυιμο, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 33/6-12-59.  
2 Λ Ξ. Μμθοδχνμο ιαξ αεααζχκεζ υηζ ηδκ άημοζε ιε η΄αοηζά ημο ηδ θνάζδ αοηή κα θέβεηαζ απυ ακ-
ηάνηδ. 
3 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ.8.2/1944 - Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 424 – Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, 

ζ. 260. 
4 Α. Θίπμξ, Οεηνάδζα, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 500/10-88. 
5 Θ. Φέββμο, Ηεφηςια, (π.π), ζ. 67. 
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ηαζ ηζξ έηθεζκακ ζηα ζηναηυπεδα. Ζαζ ηζξ δένκακε ηζξ βοκαίηεξ. Φάβακ λφθμ μζ βο-

καίηεξ πμφπακ εάρεζ πέκηε ηζ έλζ ακενχπμοξ, απυ ημοξ ακηάνηεξ. Έπαζνκακ ηα 

ηνυθζια ημο Β.Ξ. ακηάνηεξ (βζα δζηή ημοξ πνήζδ). θα αοημί. Οζξ δζακμιέξ, ηα 

ηνυθζια, υθα ηάπακ ακαθάαεζ αοημί. Ώοημί ηα δ ίκακ ζημκ ηυζιμ ηζ υζα εέθακ ηα 

ηναημφζακ. Ζαζ μζ ιεκ πμφπακ μζημβέκεζεξ δζηέξ ημοξ, ηα δίκακ ζη ζξ μζημβέκεζέξ 

ημοξ, ηζ άθθμζ ιέκακ πςνίξ ηίπμηα».  Οδκ ίδζα εκηφπςζδ βζα ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ 

ακηανηχκ ζηζξ βοκαίηεξ ιαξ αθήκμοκ ηα θεβυιεκα ηδξ Β.Θ.: «Αφμ ηζξ πήβακ ζημ 

ζηναηυπεδμ ζοβηεκηνχζεςξ. Ώοηυ δεκ έπνεπε κα βίκεζ. Ρανμηαιέκεξ βοκαίηεξ, 

επζηέεδηακ ζημκ πυκμ ημοξ ηαζ ημοξ είπακ εζείξ θηαίλαηε. Γζαηί ειάξ πέναζε αιέ-

ζςξ υηζ ακ δεκ ζημηχκακε ημοξ αζπιαθχημοξ ηαζ ημοξ ηνεζξ ηναοιαηίεξ εάπαιε 

ζςεεί». Σζηυζμ, δεκ επζαεααζχκεζ ηα πενί άδζηδξ ακηζιεηχπζζδξ εη ιένμοξ ηςκ 

ακηανηχκ: «Αεκ λένς ακ έβζκε ζδζαίηενδ ιεηαπείνζζδ. Ξηδκ μονά ιαξ αάγακ υθμοξ, 

ζηδκ μονά ιαξ δίκακ ρςιί. Αεκ έπς αημφζεζ βζα εζδζηή ιεηαπείνζζδ ηςκ δζηχκ ημ-

οξ απυ ημοξ ακηάνηεξ, αθθά είκαζ ακενχπζκμ. Ζαζ εβχ κα ήιμοκα ζημ ακηάνηζημ 

εα ηαηέααζκα ηάης κα δχζς ζηδκ μζημβέκεζά ιμο ηάηζ παναπάκς . Θα ηυηακα. 

Φοζζηυ δεκ είκαζ;» 

Λ ακηάνηδξ Ρ. Φενθεθήξ παναδέπεηαζ υηζ μζ ζπέζεζξ Ζαθαανοηζκχκ - ακηαν-

ηχκ άθθαλακ ιεηά ημ μθμηαφηςια: «Μνζκ  είπακ ηαθέξ ζπέζεζξ, (ιεηά επζδεζκχεδ-

ηακ) βζαηί εεχνδζακ μζ βοκαίηεξ  υηζ αζηία είιαζηε ειείξ» ηαζ επζαεααζχκεζ ηδκ ε-

πζεεηζηή ζοιπενζθμνά ηςκ βοκαζηχκ: «Έβζκακ αοηά. Ββχ, υηακ πήβαιε  (μζ Ζα-

θαανοηζκμί ακηάνηεξ) παναιμκέξ Ρνζζημοβέκκςκ , ηαζ ημ ιυκμ πμο ιαξ είπε μ ηα-

πεηάκζμξ ήηακ ημ ελήξ: «Μάνηε ηα υπθα ζαξ ιαγί ζαξ». Γζαηί ημ ήλενε ηζ είπε βίκεζ 

εδχ. Βίπακ λεζδηςεεί μζ βοκαίηεξ εκακηίμκ ιαξ. Ζαζ, υπςξ ιπήηαιε ειείξ ιέζα, 

εκηάλεζ οπήνπακε, ζ΄έανζγε…». Ώνκείηαζ, υιςξ, υηζ οπήνλε ζηθδνή ακηζιεηχπζζδ 

ηαζ απυ ηζξ ιδηένεξ ηςκ ακηανηχκ, ζοιπθδνχκμκηαξ: «Δ δζηή ιμο δ ιάκα πάνδηε 

πμο ηδξ έιεζκε έκα γςκηακυ». ζμ βζα ηδκ οθζηή αμήεεζα ελδβεί: «Λζ ακηάνηεξ 

δεκ είπακε κα πνμζθένμοκ. Φηζάλακ ηα θασηά ζοζζίηζα πμο ηα πνδιαημδμημφζε δ 

αββθζηή απμζημθή».  

Μανά ηδκ μιμθςκία ιεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηήξ πνμεθεφζεςξ ζοκμιζθδηχκ 

ιαξ βζα ηδκ ζηάζδ ηςκ βοκαζηχκ ηςκ Ζαθαανφηςκ πνμξ ημοξ ακηάνηεξ, μ Μ. Νμ-

δάηδξ ηδκ ανκείηαζ: «Λ πθδεοζιυξ ηάααθε ιε ημοξ Γενιακμφξ. Αεκ ζηνάθδηε ηα-

κέκαξ εκακηίμκ ηςκ ακηανηχκ. Ββχ είιαζ μ πνχημξ πμο ιπήηα ιέζα…(ηδ δεφηενδ 

ιένα)». ζμ βζα ηδ αμήεεζα ζε ηνυθζια οπμζηδνίγεζ υηζ μ ΒΗΏΞ ηζκδημπμίδζε ηζξ 

μνβακχζεζξ ηςκ βφνς πςνζχκ κα ζοκεζζθένμοκ ζε ηνυθζια ηαζ δζαηείκεηαζ υηζ «μ 

Β.Ξ. πήβε ιεηά απυ 15 ιένεξ», πανά ηδκ ζςνεία βναπηχκ ηαζ πνμθμνζηχκ ιανηο-

νζχκ πμο ακαθένμοκ ημ ακηίεεημ. Γζα ηδκ ζδζμπμίδζδ ηνμθίιςκ εβηαθείηαζ ημοξ 
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κηυπζμοξ δζαζςεέκηεξ άκηνεξ πμο είπακ απμιείκεζ ζηδκ πυθδ, ακαθένμκηαξ ημ 

υκμια αηυιμο ιε ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζε ζδεμθμβζηή ακηίεεζδ.   

Αζαθςκία οπάνπεζ ηαζ ςξ πνμξ ηδκ ζοιπανάζηαζδ πμο δυεδηε ζημοξ εκα-

πμιείκακηεξ ηαημίημοξ απυ ημοξ ακηάνηεξ ιεηά ημ μθμηαφηςια. Δ θζθ ζηή πνμξ ημ 

ΒΏΘ Φν. Ιίηα ακαθένεζ υηζ δ Βεκζηή Ώθθδθεββφδ ήηακ δ πνχηδ πμο έθενε ζημοξ 

πεζιαγυιεκμοξ Ζαθαανοηζκμφξ ρςιί, ηονί ηαζ ηναζί ηζξ πνχηεξ ιένεξ ιεηά ηδκ ηα-

ηαζηνμθή. Θε γχα απυ ηα βφνς πςνζά έθενακ υ,ηζ ηαθφηενμ είπακ , ζηανέκζμ ή 

ακαιζβιέκμ ιε ηαθαιπμηάθεονμ ρςιί , εκχ βζα ημοξ ίδζμοξ ηνάηδζακ ημ ηαθαιπμ-

ηέκζμ1. Βνοενμζηαονίηζζζα ακαθένεζ υηζ μζ ακηάνηεξ ημοξ αμδεμφζακ κα ιεηαθέ-

νμοκ ηα ακαβηαία ζημοξ ηαημίημοξ ηςκ ηαηαζηναιιέκςκ πςνζχκ, αθθά μζ εεεθμκ-

ηέξ ηδξ μνβάκςζδξ πνμζπαεμφζακ κα  απμθφβμοκ ηδ αμήεεζά ημοξ βζα κα ιδκ έ-

πμοκ πνμαθήιαηα ιε ημοξ Γενιακμφξ ηαζ ειπμδίζμοκ ηδ ζοκέπζζδ ημο ένβμο ημ-

οξ2.  

Ώκηίεεηα, μζ δελζέξ πδβέξ ηαηαββέθθμοκ υηζ  υπζ ιυκμ αμήεεζα δεκ οπήνλε εη 

ιένμοξ ημο ΒΗΏΞ αθθά ηαζ πνυααθακ ειπυδζα ζηδκ ιεηαθμνά ηαζ δζακμιή ηνμθί-

ιςκ απυ ημκ Βνοενυ Ξηαονυ, εκχ απαζημφζακ απυ ηζξ πήνεξ κα έπμοκ ιαγί ημοξ 

άδεζεξ ηοηθμθμνίαξ ημο ΒΗΏΞ υηακ πήβαζκακ κα ηα πάνμοκ, δοζημθεφμκηαξ αηυιδ 

πενζζζυηενμ ηδκ ήδδ δφζημθδ ιεηαηίκδζή  ημοξ ιε αανφ θμνηίμ. Ώπεζθέξ απυ ιε-

ιμκςιέκμοξ ακηάνηεξ ακαθένεζ υηζ δέπηδηε ηαζ δ ενοενμζηαονίηζζζα Ώδ. Ώβνίμο, 

υηακ πνμζπάεδζε κα ιμζνάζεζ ιε δίηαζμ ηνυπμ ηδ αμήεεζα ηδξ μνβάκςζδξ ζηα 

πςνζά ηδξ πενζμπήξ3. Ώκηίεεηα, μ Ρ. Νμφπαξ δζαρεφδεζ ηδκ πθδνμθμνία βζα ειπυ-

δζα πμο δδιζμονβμφζακ δήεεκ μζ ακηάνηεξ ηαζ ηδκ απμδίδεζ ζε «ιεηαηαθαανοηζκυ 

ρέια ημ μπμίμ δζέδςζακ εηείκμζ μζ μπμίμζ δζεζχεδζακ ηαζ ήηακε εεκζηυθνμκεξ».  

Ώκάθβδηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ακηανηχκ ζηα εφιαηα ημο μθμηαοηχιαημξ ηα-

ηαββέθθμοκ ηαζ ζοκμιζθδηέξ ιαξ. «Λζ ακηάνηεξ μφηε εκδζεθένεδζακ», ιαξ θέεζ μ 

Ξ. Μμθοδχνμο. Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο έπεζ ιανηονίεξ απυ ακηάνηεξ υηζ «δεκ ημοξ 

επέηνεπακ μζ ακχηενμζ μφηε κα ημοξ εάρμοκε». Δ ίδζα δέπεηαζ υηζ «βίκακε θάεδ, 

βίκακε παναθείρεζξ, ιπμνεί ηαζ ζηυπζια, ιπμνεί ηαζ ιδ ζηυπζια, ιπμνεί ημ ηθίια 

πμο δδιζμονβήεδηε κα έθενε αοηέξ ηζξ ηαηαζηάζεζξ ηζξ νεοζηέξ. Γζ αοηυ υθμ αοηυ 

ημ ζοκμκεφθεοια ημ αάγς εβχ ζ΄έκα ηζμοαάθζ ηαζ θές μ πυθειμξ ηα έθενε υθα 

αοηά. Βηείκμ, υιςξ, πμο δεκ δζηαζμθμβχ εβχ είκαζ ζημοξ άκηνεξ ηςκ Ζαθαανφηςκ, 

ζδζαίηενα ημοξ ακηάνηεξ πμο ηζιχνδζακ ηζξ βοκαίηεξ άζπδια, ιε ζηναηυπεδα, ημ-

οξ παίνκακ ηα ηνυθζια, ημοξ ζπνχπκακ ηα παζδάηζα…». Λ Α. Θαεζυξ, επίζδξ, ηα-

ηδβμνεί ημοξ ακηάνηεξ ςξ οπεφεοκμοξ βζα ηθμπέξ ηαζ ηαηάπνδζδ ηδξ αμήεεζαξ 

                                           
1 Φν. Ιίηα, (1993), ζ. 60, 62-3. 
2 Θ. Φέββμο, Ηεφηςια, (π.π), ζ. 67. 
3 Ώε. Αμοθελήξ, (2001), ζ. 154-156 – Ώ. Ώβνίμο, Ηεφηςια, (π.π), ζ. 89. 
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ημο Β.Ξ.: «Οδκ ηθέρακε (ηδ αμήεεζα) μζ επζηήδεζμζ ημο ηάεε ημιιαηάνπδ. Ξε ζπίηζ 

ακηανηχκ ηθειιέκα πνάβιαηα. Ζαζ δ ηάεε πήνα πμφπε 2, 3, 7 ημοηζμφαεθα πί-

ζς…». Ώπυ ημ ηαιέκμ ζπίηζ ημοξ είπακ ηθέρεζ ιζα ζυιπα ηαζ ημ ΄45 δ ιδηένα ημο 

ηδκ ανήηε ζημ ανπδβείμ ηςκ ακηανηχκ ηαζ ημοξ ηδκ γήηδζε. «Οδκ πήνε. Άνπζζε 

ημ πθζάηζζημ. , ηζ έανζζηεξ ηυπαζνκεξ».  

Δ Β. Ιζημθάμο ιαξ δίκεζ ιζα εζηυκα ηδξ ακηίθδρδξ πμο επζηναηεί ζηα Ζα-

θάανοηα βζα ημοξ ακηάνηεξ: «Λζ Ζαθαανοηζκέξ έπμοκε ηδκ εκηφπςζδ υθμζ υηζ θηα-

ίκε μζ ακηάνηεξ πμο ηάδηακ ηα Ζαθάανοηα. Ζαζ ηχνα αηυια θέκε. Ηίβμζ, αοημί πμο 

λένμοκε πέκηε βνάιιαηα ηαζ δζααάζακε ηαζ είδακε ηαζ ηαηαθάαακε υηζ δεκ είκαζ 

αοηή δ αθήεεζα».  

 πςξ παναδέπμκηαζ ηαζ μζ ίδζμζ μζ ακηάνηεξ, δ ηαηαζηνμθή ηςκ Ζαθαανφ-

ηςκ ήηακ αανφ πθήβια ζηδκ απήπδζδ πμο είπε ημ ΒΏΘ ζημκ πθδεοζιυ ηδξ πενζμ-

πήξ. Ξε ζφζηερή ημοξ πνμηάεδηε κα πενζέθεμοκ ζηα πςνζά ηαηά μιάδεξ, χζηε κα 

πνμζπαεήζμοκ κα ζοβηναηήζμοκ ημ δεζηυ ημο ηυζιμο ηαζ κα ακηζηνμφζμοκ ηζξ 

ηαηδβμνίεξ υηζ υζα έβζκακ μθείθμκηακ ζε θηαίλζιμ δζηυ ημοξ. Θεςνήεδηε, υιςξ, 

υηζ πνμηαθμφζακ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ημκ δμηζιαζεέκηα πθδεοζιυ, βζ αοηυ ηαζ 

δναζηδνζμπμζήεδηακ ηονίςξ ζημκ ημιέα ηδξ οθζηήξ εκίζποζδξ ηςκ πθδβέκηςκ, η ζ-

κδημπμζχκηαξ ηδκ αββθζηή απμζημθή ηαζ άθθμοξ πανάβμκηεξ. Λ Ζ. Ζαναπάθζμξ ηα-

ηαεέηεζ ηδκ ειπεζνία ημο απυ ημ βονζζιυ  ζημ πςνζυ ημο ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή. 

Μνμημφ αηυια πθδζζάζεζ ζημ πςνζυ, έκζςεε «πακζηυ ζπεδυκ» ζηδ ζηέρδ υηζ εα 

ζοκακημφζε ζοπςνζακυ ημο, μ μπμίμξ ημο είπε δείλεζ ειπζζημζφκδ ηαζ αημθμφεδζε 

ηδ ζοιαμοθή ημο κα ηαηαηαπηεί μ βζμξ ημο ζημ ακηάνηζημ. Ομ παζδί είπε ζημηςεεί 

ηαζ μ ίδζμξ έκζςεε εκμπέξ. ιςξ μ παηέναξ ημκ ηαθμδέπηδηε, ημπμεεηχκηαξ ημκ 

ζηδ εέζδ ημο κεηνμφ βζμφ ημο1.  

 Ξφιθςκα ιε βενιακζηέξ ιανηονίεξ, ιεηά ημκ ηενιαηζζιυ ηδξ επζπείνδζδξ 

«Ζαθάανοηα» μζ ακηάνηεξ δεκ ήεεθακ κα πνμηαθέζμοκ κέα ακηίπμζκα ηαζ εβηαηέ-

θεζπακ ηζξ πενζμπέξ πμο είπακ ηαηαθάαεζ, εκχ πμθθμί  επέζηνερακ ζηα ζπίηζα ημοξ 

πενζιέκμκηαξ ηζξ ελεθίλεζξ ηαζ οπμδουιεκμζ ημοξ θζθήζοπμοξ αβνυηεξ2.  

 

Θ. ΓΔΟΚΑΛΝΗ ΘΑΗ ΘΑΙΑΒΟΡΑ ΚΔΡΑ ΡΝΛ ΞΝΙΔΚΝ  

  Ξδιακηζηυ εέια, πμο απαζπμθεί ςξ ζήιενα ημοξ ιεθεηδηέξ ημο μθμηαοηχ-

ιαημξ ηςκ Ζαθαανφηςκ, είκαζ δ ηζιςνία ηςκ οπεφεοκςκ ηδξ ηαηαζηνμθήξ ιεηα-

πμθειζηά ηαζ μζ πμθειζηέξ απμγδιζχζεζξ . Ώπυ ηδκ εηηεκή ένεοκα ημο Ρ. Θάβεν ζηα 

βενιακζηά ανπεία ζπεηζηά ιε ηδ εέζδ πμο πήνακ ηα ιεηαπμθειζηά δ ζηαζηήνζα ζημ 

εέια ηςκ ακηζπμίκςκ ζηα Ζαθάανοηα ηαηαθήβμοιε υηζ ηα δζηαζηήνζα ηδξ Γενιακί-

                                           
1 Ζ. Ζαναπάθζμξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 439/30-11-83. 
2 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ.518 
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αξ δεκ ηα εεχνδζακ οπεναμθζηά ηαζ δεκ ακαγήηδζακ ανηεηά ημοξ ηαηαββεθθυιε-

κμοξ ςξ οπεφεοκμοξ. Ώκηίεεηα, ηα αιενζηακζηά δζηαζηήνζα παναηηήνζζακ ακάθμ-

βεξ πενζπηχζεζξ ακηζπμίκςκ ςξ θυκμ ηαζ ηαηαδίηαζακ ημκ Φέθιο ζε 15 πνυκζα 

θοθάηζζδ, ιμθμκυηζ απθχξ πθδνμθμνήεδηε ηα βεβμκυηα ηαζ βεκζηά είπε οζμεεηή-

ζεζ πζμ ήπζα ηαηηζηή απέκακηζ ζημοξ αιάπμοξ.     

Οα πνχηα πνυκζα ιεηαπμθειζηά ηακείξ Γενιακυξ δεκ επζζηέθηδηε ηα Ζα-

θάανοηα, μφηε ηάπμζμ ιέθμξ ηδξ πνεζαείαξ είπε ζηαθεί ζηδκ πυθδ θυβς ημο θυ-

αμο ακηεηδίηδζδξ. Ώκ ηαζ ημ 1952, ζε ζογήηδζδ ιε ηδκ Γενιακίδα Β. Ξναι πμο 

επζζηέθηδηε ηδκ πενζμπή, μζ ηάημζημζ δεκ ελέθναζακ ηίπμηα ημ επενζηυ , οπήνπε 

ζμαανή επζθφθαλδ αηυια ηαζ απυ ιέθδ ηδξ βενιακζηήξ πνεζαείαξ κα πνμαμφκ ζε 

πανυιμζα εκένβεζα1. Λ Γ. Γαθεζναηυπμοθμξ ακηζιεηχπζζε ακάθμβδ θμαία ζε Γεν-

ιακυ ζοκενβάηδ ζηδκ επζπείνδζδ πμο δμφθεοε ιεηαπμθειζηά. ηακ βζα ηάπμζα δζ-

αθμνά πάκς ζηδ δμοθεζά απείθδζε κα ημκ πηοπήζεζ θέβμκηάξ ημο ηαοηυπνμκα υηζ 

είκαζ απυ ηα Ζαθάανοηα: «ιε ημ Ζαθάανοηα πμο άημοζε μ Γενιακυξ έθοβε. Ζαζ 

δεκ πάεζ απυ ημ δνυιμ. Ζυαεζ ιέζα απυ ηάηζ εθζέξ ηαζ ελδθακίζεδ. Ήλενε ηζ πα κα 

πεζ Ζαθάανοηα». 

Ώνηεηά πνυκζα ανβυηενα, Γενιακμί επίζδιμζ, απθμί πμθίηεξ, εηπνυζςπμζ 

ηδξ κέαξ βεκζάξ αθθά ηαζ παθαίιαπμζ ζηναηζχηεξ πμο έθααακ ιένμξ ζηα ηναβζηά 

βεβμκυηα ημο μθμηαοηχιαημξ επζζηέθεδηακ ηα Ζαθάανοηα ηαζ ελέθναζακ ηδκ 

θφπδ ή ηδ ιεηάκμζά ημοξ βζα υ,ηζ ζοκέαδ. Μνχδκ Γενιακυξ ζηναηζχηδξ, πμο νς-

ηήεδηε ζπεηζηά ιε ημ πχξ κζχεεζ βζα ηα βεβμκυηα εηείκα, δήθςζε ηδκ ιεηάκμζά 

ημο δζεοηνζκίγμκηαξ πςξ ηυηε πίζηεοε, υπςξ ηαζ μζ άθθμζ ζηναηζχηεξ, υηζ  ακ ζηυ-

ηςκε δεκ εα ζημηςκυηακ μ ίδζμξ2.  

Ξηα πνυκζα πμο αημθμφεδζακ, δ βενιακζηή ηοαένκδζδ ηαζ ζδζχηεξ πνμζπά-

εδζακ ιε πνήιαηα, οπμηνμθίεξ βζα ζπμοδέξ ζηδ Γενιακία βζα ηα μνθακά Ζαθαα-

νοηζκυπμοθα (ιε ακηίζημζπδ πνμζθμνά ενβαζίαξ ζημοξ εηπαζδεοεέκηεξ ζε οπμηα-

ηαζηήιαηα ζηδκ Βθθάδα), δδιζμονβία οπμδμιχκ βζα απαζπυθδζδ ημο πθδεοζιμφ 

ηαζ άθθα ιέζα κα ελζθεςεμφκ βζα υ,ηζ έβζκε ζηδκ πενζμπή.  

Λ Ξ. Μμθοδχνμο ιαξ ιζθά βζα ημ πχξ ακηζιεηςπίζηδηε δ πνμζθμνά αοηή 

απυ ημοξ Ζαθαανοηζκμφξ: «ηακ ήιμοκ βοικαζζάνπδξ μζ Γενιακμί οπεζπέεδζακ 

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 673-4 
2 Α. Ζαθδίνδξ, (1999), ζ. 109-111. Ξφιθςκα ιε ιανηονία ηδξ ηυνδξ ημο Μνμέδνμο ημο Βνοενμφ Ξηα-

ονμφ ηδξ Μάηναξ Ιηαίγδξ Ρμκδνμδήιμο, Γενιακμί αλζςιαημφπμζ έδεζλακ κα ζοκαζζεάκμκηαζ ηζξ επζπ-
ηχζεζξ ηδξ αθυβζζηδξ ηαηαζηνμθήξ αιέζςξ ιεηά ημ ζοιαάκ. ηακ μ παηέναξ ηδξ ηδκ επυιεκδ ηδξ ηα-

ηαζηνμθήξ, ζε ζοκάκηδζή ημο ιε ημκ Γενιακυ δζμζηδηή ηδξ Ζμιακηαημφν, ημο άζηδζε δνζιφηαηδ ηνζ-
ηζηή βζα ημ έβηθδια ημο βενιακζημφ ζηναημφ ζηα Ζαθάανοηα, μ Γενιακυξ δζμζηδηήξ πνμζπάεδζε ζηδκ 

ανπή κα δζηαζμθμβδεεί. Λ η. Ρμκδνμδήιμξ δεκ δέπηδηε ηζξ δζηαζμθμβίεξ ηαζ ημο είπε: «Ώκ έπεηε παζδζά, 

απμηνφρηε ημοξ ηδκ εβηθδιαηζηή ζαξ δζαηαβή, βθζηχκμκηάξ ηα απυ ηδκ κηνμπή ηαζ ημ ιίζμξ βζα ημκ 
παηένα ημοξ». Λ Γενιακυξ ηυηε δεκ ιίθδζε ηαζ παιήθςζε ηα ιάηζα. Θανηονία Ιηαίγδξ Ρμκδνμδήιμο-

Αεηααάθθα, Ηεφηςια, (π.π), ζ. 37. 
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υηζ ηα παζδζά πμο ηεθεζχκμοκ ημ βοικάζζμ Ζαθαανφηςκ ιπμνμφκ, ακ εέθμοκ, δς-

νεάκ κα ζπμοδάζμοκ ζηδ Γενιακία υπμζα επζζηήιδ εέθμοκ. Ουηε, θμζπυκ, μζ πήνεξ 

επ΄μοδεκί θυβμ ήεεθακ κ΄αημφζμοκ. Αεκ ήεεθακ κα ημοξ αημφζμοκ ημοξ Γενια-

κμφξ. - Ια ζηείθμοιε ηα παζδζά ιαξ εηεί; Ββχ , υιςξ, ημοξ έθεβα:- Ξηαεείηε. Βζείξ 

ηζ εβχ εα θφβμοιε, ηα παζδζά εα γήζμοκ. Ώθμφ ιαξ δίκεηαζ ιζα εοηαζνία ιμκαδ ζ-

ηή, βζαηί κα ιδκ ηδκ εηιεηαθθεοημφιε;  Οίπμηα, επ΄μοδεκί θυβς». Θεηά απυ πα-

νέιααζδ ημο κμιάνπδ ηαζ πμθθέξ πνμζπάεεζεξ ημο ίδζμο πείζηδηακ ηεθζηά ιενζηέξ 

ηαζ παναζφνεδηακ ηζ άθθεξ, χζηε εηπαζδεφηδηακ 32-33 επζζηήιμκεξ ζηδ Γενιακί-

α. Λ Α. Θαεζυξ ήηακ έκαξ απυ ημοξ οπμρήθζμοξ: «Ξηείθακε ημ 1952 -54 ηάηζ 

βνάιιαηα εδχ πένα, κα ζπμοδάζμοιε 40 παζδζά ζηδ Γενιακία. Οα ζηείθακε ζημκ 

παπά ηαζ ζηδκ επζηνμπή ημο ―Ζαθμφ Ξαιανείηδ‖. Βπζθέλακε ηαζ ηδ ιάκα ιμο…Λζ 

πνχηεξ πμο ζηείθακε ηα παζδζά ημοξ έλς ήηακ αοηέξ πμφπακ ηαηέαεζ ιε ηα νυπα-

θα, μζ επακαζηάηνζεξ, κα ιδκ ηαηέαμοκε μζ Γενιακμί ζηα Ζαθάανοηα. Δ ιάκα ιμο 

έηακε ζφζηερδ ζημ ζπίηζ. Ββχ ηδξ είπα: -ιάκα, εβχ δεκ πάς ιε ηαιία δφκαιδ». 

Μνμζπάεδζε κα ημκ πείζεζ. ιςξ, «ζημ ηέθμξ βονίγεζ ηαζ ι΄αβηαθζάγεζ ηαζ ιμο 

θέεζ:-παζδάηζ ιμο ηζ εβχ δεκ ήεεθα κα παξ».  Μμθθά απυ ηα Ζαθαανοηζκυπμοθα 

πμο δέπηδηακ ηδκ πνμζθμνά ηαηέπμοκ ζήιενα ζδιακηζηέξ εέζεζξ ζε βενιακζηέξ 

εηαζνείεξ ζηδκ Βθθάδα ηαζ ηδ Γενιακία, υπςξ ιαξ είπακ ζοιπαηνζχηεξ ημοξ. 

 

 

Γενιακμί ιαεδηέξ Ηοηείμο ζημκ ηυπμ εηηέθεζδξ ηςκ Ζαθαανοηζκχκ ημκ Ώφβμοζημ ημο 

2001 ζπδιάηζζακ ιε βανφθαθα ιζα ακηζπμθειζηή εζηυκα (Ηεφηςια)  

Ομ πζμκμδνμιζηυ ηέκηνμ ημκηά ζηδκ πυθδ δδιζμονβήεδηε απυ δςνεά θ ζ-

θακενςπζημφ ζοθθυβμο ηδξ Γενιακίαξ, εκχ ζδιακηζηά πνδιαηζηά πμζά δχνζζακ 

ηαζ ζδζχηεξ. Ώηυια ηαζ ζήιενα, βίκμκηαζ ηάεε πνυκμ επζζηέρεζξ κεανχκ Γενιακχκ 

πμο απαζπμθμφκηαζ απυ ημ δήιμ ζε ημζκςθεθή ένβα, πμθζηζζηζηέξ εηδδθχζεζξ βζα 
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ημοξ ηαημίημοξ η.α.1. Σζηυζμ, πνμζπάεεζεξ βζα επίζηερδ ηοαενκδηζηχκ παναβυκ-

ηςκ ηδξ Γενιακίαξ ζηδκ πενζμπή ηαζ αμήεεζαξ πνμξ ηα εφιαηα πνμζέηνμοζακ ζε 

πζέζεζξ ζςιαηείςκ απμιάπςκ, πμο ηαηέθοβακ ζε οπμικήζεζξ ηδξ δμθμθμκίαξ ηςκ 

Γενιακχκ αζπιαθχηςκ απυ ακηάνηεξ ηδξ πενζμπήξ2. 

Αζαιανηονίεξ οπήνλακ βζα ημ βεβμκυξ υηζ δ πνδιαηζηή αμήεεζα πμο ζηάθ-

εδηε ςξ απμγδιίςζδ ήηακ πμθφ ιζηνυηενδ βζα ημοξ ηαημίημοξ ηςκ βφνς πςνζχκ. 

Έςξ ζήιενα παναιέκεζ ακμζπηυ ημ γήηδια ηςκ πμθειζηχκ απμγδιζχζεςκ, αθμφ ηα 

θίβα πνήιαηα πμο δυεδηακ βζα ημ ζημπυ αοηυ δεκ πήβακ πανά ζε 850 μζημβέκεζεξ 

ηαζ ήηακ εθάπζζηα, εκχ δ δζακμιή ημοξ έβζκε απυ ηδκ εθθδκζηή ηοαένκδζδ ιε αά-

ζδ πμθζηζηέξ ζημπζιυηδηεξ . Λζ πνμζθοβέξ Ζαθαανοηζκχκ ζε δζηαζηήνζα ζπεηζηά ιε 

ημ εέια ηςκ απμγδιζχζεςκ εηηνειμφκ αηυια 3.   

 

Η. Ζ ΔΞΗΓΟΑΠΖ ΡΝ ΝΙΝΘΑΡΥΚΑΡΝΠ ΡΥΛ ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ 

Ομ μθμηαφηςια ηςκ Ζαθαανφηςκ δεκ ήηακ έκα ζοκδεζζιέκμ βεβμκυξ, έζης 

ηαζ ζηα πθαίζζα πμο είπακ δζαιμνθχζεζ ηα ηαημπζηά δεδμιέκα. Δ ιαγζηή εηηέθεζδ 

ηυζςκ εηαημκηάδςκ ακενχπςκ, μζ θεδθαζίεξ, δ πονπυθδζδ ηα ζ μθμζπενήξ ηαηαζ-

ηνμθή ιζαξ ηςιυπμθδξ ηαζ ηςκ βφνς πςνζχκ, ιε υθεξ ηζξ επζπηχζεζξ πμο είπακ 

βζα ηδκ επζαίςζδ ημο άιαπμο πθδεοζιμφ, είκαζ βεβμκυηα ιμκαδζηά ζηδκ Βθθάδα 

ηαζ απ΄ηα θίβα πμο ζοκέαδζακ ζηδκ οπυθμζπδ Βονχπδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

ΐ΄Μαβηυιζμο πυθειμο.  

Δ είδδζδ ηδξ εηηεηαιέκδξ ηαηαζηνμθήξ ηαζ ηςκ ιαγζηχκ εηηεθέζεςκ  ζηα 

Ζαθάανοηα έθηαζε ηδκ ίδζα ή ηδκ επυιεκδ ιένα ζηδκ Μάηνα ηαζ πάβςζε ημκ ηυζ-

ιμ, πμο ηδκ έκζςζε ζακ απεζθή ηαζ βζα ηδ δζηή ημο ηφπδ4. «Θοιάιαζ ημ βεβμκυξ 

ηςκ Ζαθαανφηςκ πυζμ ιαξ ζοκηάναλε ηζ υηζ θηάζακε μζ πνχημζ πονμπαεείξ», ιαξ 

θέεζ μ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ. Μμθφ πενζζζυηενμ θμαήεδηακ μζ Ώζβζχηεξ βκςνίγμκηαξ 

υηζ είκαζ μ επυιεκμξ ζηυπμξ ηςκ Γενιακχκ, ηαεχξ δ είδδζδ ημο μθμηαοηχιαημξ 

ζοκδοάζηδηε ιε ηδκ πθδνμθμνία υηζ μζ πονπμθδηέξ ηςκ Ζαθαανφηςκ ηαηεααίκμοκ 

πνμξ ηδκ πυθδ ημοξ ηαίβμκηαξ. «Έκα ηφια αζοβηνάηδημο ηνυιμο απθχεδηε ιμ-

κμιζάξ ζ΄μθυηθδνδ ηδκ πμθζηεία. Βνήιςζακ μζ δνυιμζ, έηθεζζακ ηα ιαβαγζά ηαζ μ 

θαυξ ζοκάπηδηε ζηα ζπίηζα ηαζ ζηζξ εηηθδζίεξ άθαθμξ ηζ απεθπζζιέκμξ…Βίπαιε ημ 

                                           
1 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 675-6, 680—3 – Ώκαδδιμζίεοζδ απυ ημ πενζμδζηυ ―Der Spiegel‖ ζηδκ εθ. «Φς-

κή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν. θ. 238/1-12-69. 
2 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 677-680. 
3 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 683-6. Λ Α. Θαεζυξ ιαξ είπε υηζ πήνακε 18.000 δναπιέξ απμγδιίςζδ έκακηζ, εκχ 
ημ πμζυ πμο επζδζηάζηδηε ήηακ 70.000. Οα οπυθμζπα δεκ ηα πήνακ πμηέ. «Βπήνε ηυηε μ Ζαναιακθήξ 

έκα πμζυ απ΄ημ βενιακζηυ ηνάημξ. Λ Ζαναιακθήξ ηυηε δεκ είπε βζα ηα Ζαθάανοηα ή βζα ημ Αίζημιμ. 

Βίπε απμγδιίςζδ βζα ηα εφιαηα ηδξ Βθθάδαξ, μπυηε πενζέθααε υθεξ ηζξ πενζμπέξ απυ Ζνήηδ ιέπνζ Έα-
νμ». 
4 Θανηονία Ιηαίγδξ Ρμκδνμδήιμο-Αεηααάθθα, Ηεφηςια, (π.π), ζ. 37 
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ζοκαίζεδια υηζ είιαζηε ιεθθμεάκαημζ. Ζαζ πενζιέκαιε ιμζναία, κα δμφιε ιε πμζμ 

ηνυπμ εα λεζπμφζε ζημ Ώίβζμ δ εηδίηδζδ ηςκ Γενιακχκ», ακαθένεζ ιανηονία ηδξ 

επμπήξ1. Λζ Ώζβζχηεξ δεκ εβηαηέθεζρακ ηδκ πυθδ ημοξ, πμο ηεθζηά ζχεδηε.  

Δ ηναβζηή ιμίνα ηςκ Ζαθαανοηζκχκ ζοβηίκδζε ημ πακεθθήκζμ ηαζ πνμηάθε-

ζε αζζεήιαηα αθθδθεββφδξ  πμο ιεηαθνάζηδηακ ζε έιπναηηδ αμήεεζα, πανά ηζξ 

δφζημθεξ ζοκεήηεξ ηδξ επμπήξ. Ξηζξ εθδιενίδεξ ειθακίγμκηαζ εηηθήζεζξ βζα αμή-

εεζα ζηα πονμπαεή παζδζά, εκχ ακαθένεηαζ υηζ έβζκε ένακμξ ζηδκ Μάηνα βζα ημοξ 

Ζαθαανοηζκμφξ αηυια ηαζ ακάιεζα ζημοξ επζαάηεξ αοημηζκήημο 2. ΐμήεεζα ζοβηεκ-

ηνχεδηε ηαζ απυ επζηνμπέξ ενάκςκ πμο ζοβηνμηήεδηακ  απυ ηδκ πνχηδ ιένα ζηζξ 

δζάθμνεξ πυθεζξ ηδξ Βθθάδαξ3. Μμθθμί άζηεβμζ ηάημζημζ ηςκ Ζαθαανφηςκ ανήηακ 

ηαηαθφβζμ ζε ζοββεκζηέξ ημοξ μζημβέκεζεξ ζηδκ Μάηνα, ζηδκ Ώεήκα ηα ζ αθθμφ. 

«Ββχ εοιάιαζ θζθμλεκήζαιε ηνεζξ μζημβέκεζεξ», ιαξ θέεζ μ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ. 

«Θέκακε ζπίηζ ιαξ αοηέξ μζ βοκαίηεξ ηαζ, εηηυξ απυ ηα νμφπα πμο θμνμφζακ, δεκ 

είπακ ηίπμηα άθθμ. Ζαζ δ ιία ήηακ ηζ άννςζηδ ηζ μ παηέναξ ιμο ηδκ πήβαζκε ζηδκ 

ηθζκζηή. Βπίζδξ ιζα ιαηνζκή ζοββεκή ηαζ ιζα άθθδ μζημβέκεζα… ημοξ αμδεήζαιε 

βζα πμθφ ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια».  

Ομ μθμηαφηςια εκίζποζε ηδκ δζάεεζδ ηςκ Βθθήκςκ βζα ακηίζηαζδ, αθμφ 

απμδείπηδηε υηζ μζ Γενιακμί δεκ ζέαμκηακ μφηε ηα ζενά  (Ώβ, Ηαφνα, Θέβα Ξπήθαζ-

μ) ηαζ υηζ ζηνέθμκηακ εκακηίμκ υθμο ημο πθδεοζιμφ, ηαζ υπζ ιυκμ ηαηά ηςκ ακ-

ηανηχκ. Γενιακμί αλζςιαημφπμζ ηαηαδίηαζακ ηα ακηίπμζκα ηςκ Ζαθαανφηςκ  ακηζ-

θαιαακυιεκμζ ηζξ επζπηχζεζξ πμο είπακ ζηζξ ζπέζεζξ ημοξ ιε ημκ πθδεοζιυ ηαζ 

ηδκ ζηνμθή ημο ηεθεοηαίμο πνμξ ημοξ ακηάνηεξ. Οδκ επίπηςζδ αοηή είπε επζζδ-

ιάκεζ άθθςζηε ηαζ μ πνςεοπμονβυξ Νάθθδξ ζε επζζημθή ημο ζημκ Ξπάσκηεθ, αθθά 

ηδκ παναδέπηδηε ηαζ μ ίδζμξ μ Γενιακυξ αλζςιαηζηυξ ζε επζζημθή πνμξ ημοξ ακς-

ηένμοξ ημο. Λ Ξπάσκηεθ ακαβκχνζγε υηζ δ οπυεεζδ ηςκ Ζαθαανφηςκ απαζπυθδζε 

βζα αδμιάδεξ ημοξ Έθθδκεξ εκημκυηενα απυ υθα ηα οπυθμζπα πνμαθήιαηα. ζμ 

βζα ηοπυκ εηθμαζζιυ ηαζ απμηνμπή ακηζζηαζζαηχκ εκενβεζχκ , μιμθμβμφζε υηζ μζ 

επζεέζεζξ ηαζ μζ δμθζμθεμνέξ δεκ ιεζχεδηακ4. Βλάθθμο, μ Βζδζηυξ Ώπεζηαθιέκμξ 

Ιμτιπάπεν ηαηαδίηαζε ηα βεβμκυηα ηαζ ακάβηαζε ηδ ΐένιαπη κα ζοιθςκήζεζ υηζ 

εα θαιαάκεζ ζημ ελήξ οπυρδ ηδξ ημοξ «κέμοξ πμθζηζημφξ ημο ζηυπμοξ», πμο ήεε-

θακ ιεηνζαζιυ ηδξ ηνμιμηναηίαξ ηαζ ηςκ οπεναμθχκ έκακηζ ηςκ αιάπςκ . Μανυιμ-

ζα μ ζηναηδβυξ  ΐίκηεν παναδέπηδηε υηζ δ ζζμπέδςζδ μθυηθδνδξ πενζμπήξ δεκ 

ιπμνεί πανά «κα πμθθαπθαζζάγεζ ηζξ ζοιιμνίεξ» ηαζ ιείςζε ηζξ «ηανίθεξ» ηςκ ακ-

                                           
1 Βθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 8/21-12-58. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 319, 31-12-43 – αν.θ. 3, 5-1-44. 
3 ΕΏΘΘπ., ανπείμ Ι. Αέα, Φ. 262/5, εββν.137. 
4 Ώ. Ζαημβζάκκδξ, (2000), ζ. 423-4 - Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 470, 473 - M. Mazower, (1994), ζ. 206. 
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ηζπμίκςκ1. Βλίζμο απμηνυπαζα εεςνήεδηε δ πνάλδ αοηή ηςκ Γενιακχκ ηαζ ζημ 

ελςηενζηυ, υπμο ηαηαδζηάζηδηε απυ ζοιιαπζηέξ αθθά ηαζ μοδέηενεξ πχνεξ 2.  

  

 Βλεηάγμκηαξ ηα βεβμκυηα ημο μθμηαοηχιαημξ ηςκ Ζαθαανφηςκ , δζαηνί-

κμοιε απυ εθθδκζηήξ πθεονάξ δφμ δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ ζπεηζηά ιε υζα ζ ο-

κέαδζακ: ηδκ εηδμπή ηςκ ακηανηχκ ηαζ ηδκ εηδμπή πμο οπμζηδνίγεζ έκα ι ε-

βάθμ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ ηαζ δ μπμία, ηαηά ημ πθείζημκ, ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ 

ακηίπαθδ πνμξ ημοξ ακηάνηεξ πθεονά.  ΐαζζηή πανάιεηνμξ πμο δζαθμνμπμζεί 

ηζξ δφμ εηδμπέξ είκαζ δ ενιδκεία ηςκ βεβμκυηςκ ιε αάζδ ημκ ηαηαθμβζζιυ ή 

υπζ εοεοκχκ ζημοξ ακηάνηεξ βζα ηδκ ζοιπενζθμνά ημοξ έκακηζ ηςκ Γενιακχκ 

αζπιαθχηςκ ηαζ ημο άιαπμο πθδεοζιμφ.  

 Μμθθά είκαζ ηα ζημζπεία εηείκα πμο ιαξ  μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια υηζ δ 

«επζπείνδζδ Ζαθάανοηα»  ήηακ ιζα ηαθά μνβακςιέκδ επζπείνδζδ, ιε ζηυπμ κα 

πθήλεζ υπζ ιυκμ ηδκ Ώκηίζηαζδ αθθά ηαζ ημκ άιαπμ πθδεοζιυ πμο εεςνμφκ-

ηακ ζοκενβυξ ηδξ, ακελάνηδηα απυ ημ ακ ήηακ ή υπζ. Οδκ πεπμίεδζδ  υηζ υθεξ 

μζ ηζκήζεζξ ηςκ Γενιακχκ ηαηά ηδκ επζπείνδζδ έιμζαγακ ανζζημηεπκζηά ιεθ ε-

ηδιέκεξ, χζηε ηα ακηίπμζκα πμο εα εθανιυγμκηακ κα επζθένμοκ ημ ηαθφηενμ 

δοκαηυ απμηέθεζια, εηθνάγμοκ  Ζαθαανοηζκμί ζε επίζδιεξ ηαηαεέζεζξ ημοξ 

βζα ηα βεβμκυηα ηαζ ημ ίδζμ πνμηφπηεζ απυ ηα θεβυιεκα ζοκμιζθδηχκ ιαξ: 

ζοζηδιαηζηή απυηνορδ ηςκ ακηζπμίκςκ ζε άθθεξ πενζμπέξ , ηαεδζοπαζιυξ 

ηςκ ηαημίηςκ ιεηά ηδκ άθζλή ημοξ ζηδκ πυθδ, ζηαδζαηή αφλδζδ ηδξ θεδθαζ ί-

αξ πμο ηαηέθδλε ζε  πθήνδ απμβφικςζδ ηαηαζηδιάηςκ, ηαημζηζχκ ηαζ πανα-

βςβζηχκ ιμκάδςκ, ακαημίκςζδ απμπχνδζδξ ηδκ ηεθεοηαία ιένα πνζκ ηα βεβμ-

κυηα, παναπθάκδζδ ημο πθδεοζιμφ βζα ηζξ πνμεέζεζξ ημοξ αηυια ηαζ ηαηά 

ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηαζ ημκ εβηθεζζιυ ζημ ζπμθείμ ηαζ θίβμ πνζκ ηδκ εηηέθεζδ 

ζημ πςνάθζ ημο Ζαππή3. Αεκ οπάνπεζ αιθζαμθία υηζ ιε υθα αοηά ήεεθακ κα 

ιεηνζάζμοκ ηζξ ακηζδνάζεζξ ημο πθδεοζιμφ ιέπνζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ημο 

ζηυπμο ημοξ. Δ πνυεεζή ημοξ βζα υζμ ημ δοκαηυκ ιεβαθφηενα ακηίπμζκα βίκ ε-

ηαζ θακενή ηαζ απυ ηδκ επζιμκή πμο έδεζλακ πηοπχκηαξ έκα -έκα ηα εφιαηά 

ημοξ ιε πανζζηζηή αμθή. Λζ εκένβεζε ξ αοηέξ απμζημπμφζακ πζεακυηαηα ζε  ιε-

                                           
1 M. Mazower, (1994), ζ. 206. 
2 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Α΄, ζ. 241 
3 ZSL, AR.1293/68 – Barch B162/5794. Ξημ ζδιείμ αοηυ εεςνμφιε ακαπυθεοηημ ημκ παναθθδθζζιυ ιε 

ακάθμβεξ ιεευδμοξ (πονπυθδζδξ, θεδθαζίαξ, ελυκηςζδξ ηςκ ηαημίηςκ ιζαξ πενζμπήξ) πμο εθάνιμζακ 

μζ Γενιακμί ηαηά ημκ πνχημ παβηυζιζμ πυθειμ ηαζ δίδαλακ ζημοξ ζοιιάπμοξ ημοξ Ιευημονημοξ, μζ 
μπμίμζ ηζξ αημθμφεδζακ πζζηά ζημοξ δζςβιμφξ ηαηά ηςκ Βθθήκςκ ηδξ Θ. Ώζίαξ. ΐθ.F. Sanrtiaux, Δ εθ-

θδκζηή Θζηναζία, ζ.  178-9. 
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βαθφηενμ ακηίηηοπμ ηςκ ακηζπμίκςκ, χζηε κα ηνμιμηναηδεεί μ πθδεοζιυξ 

(ηδξ πενζμπήξ ηαζ υπζ ιυκμ) ηαζ κα πενζμνζζηεί έηζζ δ δνάζδ ηςκ ακηανηχκ.  

 Λζ υπμζεξ δζαθμνέξ εηηζιήζεςκ οπάνπμοκ ζπεηζηά ιε ημκ ανζειυ ηςκ 

εηηεθεζεέκηςκ, ηζξ πνμεέζεζξ ηςκ Γενιακχκ  βζα ηα βοκαζηυπαζδα, ηζξ δζαενο-

θμφιεκεξ πνμεζδμπμζήζεζξ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ ζε πμθίηεξ , ηδκ ζοιιεημπή 

ηαβιαηαζθαθζηχκ ζηδκ επζπείνδζδ εεςνμφιε υηζ ε ίκαζ δεοηενε φμοζαξ  ζδια-

ζίαξ. Σξ ααζζηυηενμ ηνίκμοιε  έκα άθθμ γήηδια πμο δζπάγεζ ηζξ πδβέξ: ηδ ζφκ-

δεζδ ηςκ ακηζπμίκςκ ιε ηδκ εηηέθεζδ ηςκ Γενιακχκ αζπιαθχηςκ. Δ δζαηαβή 

ηδξ 25-11-43 βζα ηδκ επζπείνδζδ  «Ζαθάανοηα»  ακαθένεζ ςξ έκα απ΄ημοξ ζηυ-

πμοξ ηδξ «ακαγήηδζδ ηαζ ακηίπμζκα βζα ηδκ ελαθάκζζδ ημο 5 μο ηάβιαημξ ημο 

749 ζοκη/ημξ ηαηαδνμιχκ ζηζξ 18/10/43 ζηδκ πενζμπή Νςβχκ». Θεηά ημ μθμ-

ηαφηςια , μζ Γενιακμί πανμοζίαζακ πάθζ ςξ αίηζμ ηςκ εηηεηαιέκςκ ακηζπμ ί-

κςκ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ αζπιάθςηςκ ζοιπαηνζςηχκ ημοξ. Οδκ αίζεδζδ υηζ ημ 

βεβμκυξ αοηυ, ακ δεκ ήηακ ηαεμνζζηζηυ, ημοθάπζζημκ επδνέαζε ηδκ απ υθαζδ 

ηςκ ακηζπμίκςκ  έπεζ ιεβάθμ ιένμξ ηςκ εοιάηςκ ηδξ ηναβςδίαξ. Βηηυξ απυ 

ημοξ επενζημφξ πνμξ ημ ΒΏΘ ζοκμιζθδηέξ ιαξ  πμο εεςνμφκ υηζ δζαδναιάηζζε 

πνςηεφμκηα νυθμ, αηυια ηαζ πζμ ιεηνζμπαεείξ επζζδιαίκμοκ υηζ, ακ είπε απ μ-

θεοπεεί, δεκ εα είπακ εθανιμζηεί ηα ακηίπμζκα ιε ηέημζα ζηθδνυηδηα.  Σξ 

θακεαζιέκδ εκένβεζα ιε άιεζεξ ζοκέπεζεξ  βζα ηδκ ηφπδ ηςκ Ζαθαανφηςκ ηδκ 

ηνίκμοκ αηυιδ ηαζ πνχδκ ακηάνηεξ (Ρ. Φενθεθήξ, ΐ. Μνζυαμθμξ).  

 Ξίβμονα ,  πάκηςξ, δ ηάεε πθεονά ελέθααε ημ βεβμκυξ ςξ αθμνιή βζα κα 

ηαηαββείθεζ  ημοξ ακηζπάθμοξ ηδξ ςξ οπεφεοκμοξ. Ομ ΒΏΘ δείπκεζ ημοξ Άββθμ-

οξ ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ηςκ Γενιακχκ, μζ ακηζεαιζημί ηφηθμζ επζηίεεκηαζ ηαηά 

ημο ΒΏΘ, μδδβμφιεκμζ ηαζ μζ δφμ ζε αηνυηδηεξ ηαζ οπεναμθέξ πνμηε ζιέκμο κα 

οπμζηδνίλμοκ ηζξ εέζεζξ ημοξ. Ώηυια ηαζ ζε εέιαηα , υπςξ δ πνμεζδμπμίδζδ 

ημο άιαπμο πθδεοζιμφ βζα ηα ακηίπμζκα πμο επνυηεζημ κα ε θανιμζημφκ ή δ 

απμοζία μπμζαζδήπμηε ακηίζηαζδξ  ηςκ ακηανηχκ, μζ ίδζμζ ηφηθμζ επζννίπημοκ 

εοεφκεξ ζημοξ ίδζμοξ «εκυπμοξ». Βίκαζ, πνάβιαηζ, δφζημθμ κα δζαηνίκεζ η ακε-

ίξ ηδκ αθήεεζα, ηαεχξ ιένμξ ηδξ ανίζηεηαζ ζίβμονα ηαζ ζηζξ δφμ πθεονέξ. Ώζ-

ημπίεξ, θάεδ, παναθείρεζξ, οπεναάζεζξ οπήνλακ ηαζ απυ ημοξ ακηάνηεξ  αθθά 

ηαζ απυ ηαηή εηηίιδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ απυ ανιυδζμοξ ηαζ απθμφξ πμθίηεξ. Γζα 

ημκ πθδεοζιυ, υιςξ, δ ηεθζηή εοεφκδ θαίκεηαζ κα αανφκεζ πενζζζ υηενμ ημοξ 

πνχημοξ, βζαηί ζ΄αοημφξ πνμζέαθεπε βζα πνμζηαζία.   

 Ώοηυ πμο ηαεζζηά  ιέπνζ ζήιενα γςκηακέξ ηαζ εκδζαθένμοζεξ ηζξ ζογδ-

ηήζεζξ βζα ηα βεβμκυηα ηαζ ημοξ οπεφεοκμοξ είκαζ μζ ροπμθμβζηέξ επζπηχζεζξ 

πμο είπακ βζα ημοξ εκαπμιείκακηεξ, μζ μπμίμζ, έπμκηα ξ γήζεζ ηδ θνίηδ ηδξ εη-
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ηέθεζδξ ηαζ ηδξ πονπυθδζδξ , έπνεπε κα ακηαπελέθεμοκ ζε δφζημθμοξ υνμοξ 

επζαίςζδξ.  Λνζζιέκμζ ζοκμιζθδηέξ ιαξ  πμο έγδζακ ηα βεβμκυηα  δζαηυπημοκ 

ηδκ αθήβδζή ημοξ υηακ εοιμφκηαζ θεπημιένεζεξ (ακεφνεζδ πηςιάηςκ  ζηεκχκ 

ζοββεκχκ, εζηυκεξ θνίηδξ πμο ακηίηνζζακ, ηζξ μζηηνέξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ 

ιεηά) είηε βζαηί ζοβηζκμφκηαζ, είηε βζαηί δεκ εέθμοκ κα ιζθμφκ βζ α οηέξ. ζα 

είδακ ηαζ έγδζακ  ηα παζδζά ηδξ επμπήξ ημοξ ζοκμδεφμοκ γςκηακά φζηενα απυ 

65 πνυκζα ηαζ δεκ έπμοκ άδζημ κα εεςνμφκ ημ μθμηαφηςια  ηαηάνα πμο ημοξ 

ηοκδβά ςξ  ηχνα πμο βέναζακ. Ξοπκά εηημκχκμοκ ημ ζοκαζζεδιαηζηυ θμνηίμ  

ημοξ πνμζπαεχκηαξ κα απμδχζμοκ  εοεφκεξ ή κα θακηαζημφκ ηζ εα βζκυηακ 

ακ δεκ είπακ ζοιαεί αοηά ηα βεβμκυηα. Οαοηυπνμκα, υιςξ, ηα ίδζα βεβμκυηα 

έβζκακ βζα μνζζιέκμοξ ηίκδηνμ ηδξ ιεηέπεζηα ελέθζλήξ ημοξ («πνμζπαεμφζα , 

βζα κα ιπμνχ κα επζαζχζς, κα δζααάγς πμθφ, κάιαζ δ πνχηδ ιαεήηνζα», θέεζ 

δ Β.Θ.) ή δ αζηία πμο αθζένςζακ ηα οπυθμζπα πνυκζα ηδξ γςήξ ημοξ βζα κα 

ελαηνζαχζμοκ ηζ έβζκε ηυηε, πμζμζ ήηακ οπεφεοκμζ β ζα ηδ ιμίνα ημοξ.  

Δ αεθζυηδηα ζηζξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ηςκ Ζαθαανοηζκχκ ιεηά ημ μθμ-

ηαφηςια ζοκμδεφηδηε απυ εηιεηάθθεοζδ ηαζ ζηθδνυηδηα απυ ημοξ ίδζμοξ ημ-

οξ ζοιπμθίηεξ ημοξ. Δ ακεπανηήξ αμήεεζα πμο ζηάθεδηε βζα κα ηθείζεζ η ά-

πμζεξ πθδβέξ  δίπαζε αηυιδ πενζζζυηενμ ηδκ πθδβείζα ημζκςκία ηςκ Ζαθαανφ-

ηςκ, ηαεχξ ηονζάνπδζε, υπςξ ζοκήεςξ ζοιααίκεζ,  δ ζδζμηέθεζα ζηδκ ζηακμπμ-

ίδζδ ακαβηχκ ημο ζηεκμφ πενζαάθθμκημξ απυ υζμοξ ηαηείπακ ηάπμζα ελμ οζία. 

Ηίβμζ είκαζ αοημί πμο ζηάεδηακ ακάθμβμζ ηςκ πενζζηάζεςκ ηαζ ιε αοη απάνκδ-

ζδ ακηζιεηχπζζακ  ηα πνμζηυιιαηα ζημκ εθμδζαζιυ ηςκ Ζαθαανφηςκ, πνμηε ζ-

ιέκμο κα ιεηνζαζημφκ μζ ζοκέπεζεξ ηδξ ζοιθμνάξ. Μέναζακ πμθθά πν υκζα 

χζπμο κα λακαανεί δ πμθζηεζμφθα ηδκ παθζά ηδξ αίβθδ, πανυηζ ιεηαπμθ ειζηά 

ηαζ μζ ίδζμζ μζ δήιζμί ηδξ πνμζπάεδζακ κα ζοκεζζθένμοκ ζηδκ ε πμφθςζδ ηςκ 

πθδβχκ ηδξ. Σζηυζμ, ζοκμιζθδηέξ ιαξ ακαθένμκηαζ ζ΄έκα ιίζμξ πμο η ονζάν-

πδζε ζηζξ ζπέζεζξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ ηαζ ημ μπμίμ εηδδθχεδηε απυ ηζξ πνχηεξ 

ιένεξ ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή.  
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ΚΔΟΝΠ ΓΔΡΔΟΝ: ΘΑΡΝΣΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ ΠΡΖΛ ΑΣΑΦΑ: ΔΘΞΑ ΗΓΔ-

ΡΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ  

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ: Ζ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΔΞΗ ΘΑΡΝΣΖΠ  

Δ εηπαίδεοζδ είκαζ έκαξ αηυια ημιέαξ ηδξ ημζκςκζηήξ δναζηδνζυηδηαξ πμο 

δέπηδηε ζμαανά πθήβιαηα απυ ηδκ ζηαθμβενιακζηή ηαηάηηδζδ. πςξ ζε ηάεε  

ηαναβιέκδ πενίμδμ, δ μιαθή θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ ζε υθδ ηδ πχνα επδνεάζ-

ηδηε ζδιακηζηά. Ξ΄αοηυ ζοκηέθεζακ πμθθαπθμί πανάβμκηεξ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε 

ηδκ πανμοζία ηςκ ηαηαηηδηχκ, ηδ δνάζδ ημοξ, ημοξ ηακμκζζιμφξ πμο επέααθακ, 

ηαεχξ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ πμο δδιζμονβήεδηακ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ηςκ πμθζηχκ 

ςξ απυννμζα ηδξ ηαηάηηδζδξ. Λζ πανάβμκηεξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ θεζημονβίαξ (επ ί-

ζδιμ ηνάημξ, εηπαζδεοηζημί, ιαεδηέξ) δμηζιάζηδηακ ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ ηαζ, ιέζα 

απυ ηζξ ακηζδνάζεζξ ημοξ, ηαηάδεζλακ ή υπζ ηδκ δοκαιζηυηδηα, ηδ ζοκαίζεδζδ ημο 

νυθμο ημοξ, ηδκ θζθμπαηνία ηαζ πμθζηζηή ςνζιυηδηα πμο ημοξ δζέηνζκε.  

Ώπ΄ηδκ άθθδ πθεονά, δ Ώκηίζηαζδ δεκ έιεζκε αιέημπδ ζημ ηεθάθαζμ «Μαζ-

δεία». Αέπηδηε ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ιαεδηέξ, εκενβμπμίδζε 

ιμνθέξ εηπαίδεοζδξ άβκςζηεξ ςξ ηυηε ζημκ εθθαδζηυ πχνμ ηαζ ηονίςξ ζηδκ ε-

πανπία, ακάδεζλε ημκ πνςηεφμκηα νυθμ ηδξ ιυνθςζδξ ηαζ πνμζπάεδζε κα εέζεζ 

ηζξ αάζεζξ ιζαξ κέαξ εηπαζδεοηζηήξ πνμμπηζηήξ ζημ ιεηαπμθειζηυ ηνάημξ.  

Ξηδ ζοκέπεζα εα ιαξ απαζπμθήζμοκ δ ηαηάζηαζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ 

ΏπαΎα ηαηά ηα δφζημθα πνυκζα ηδξ ηαημπήξ ηαζ δ ζοιιεημπή ή ιδ ηςκ θμνέςκ 

ηδξ ζηδκ Ώκηίζηαζδ, ζε ζοζπεηζζιυ ιε ηα ζδιακηζηυηενα εηπαζδεοηζηά βεβμκυηα 

ζημκ εονφηενμ εθθδκζηυ πχνμ, πμο επδνέαζακ ηαζ ηα ημπζηά. Έηζζ εα ιπμνέζμο-

ιε κα έπμοιε ιζα ζοβηνζηζηή εζηυκα  ηςκ υζςκ ζοκέαδζακ ηυζμ ζηδκ πενζμπή ιαξ, 

υζμ ηαζ ζε άθθεξ πενζμπέξ. 

Μνζκ ηδκ πανμοζίαζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαηά ηδκ ελεηαγυιεκδ πνμκζηή πεν ί-

μδμ, ηνίκαιε ζηυπζιδ ιζα ζφκημιδ έηεεζδ ηςκ ηεηηαζκυιεκςκ ζηα εηπαζδεοηζηά 

πνάβιαηα ηδξ πενζμπήξ ηαηά ηδκ επμπή ημο ιεζμπυθειμο. Δ ακαδνμιή εα ιαξ 

αμδεήζεζ κα έπμοιε ιζα πθδνέζηενδ εζηυκα ημο εέιαημξ ηαζ εα επζηνέρεζ κα βί-

κμοκ μζ απαναίηδηεξ ενιδκείεξ. 

 

1. Ζ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΡΖΛ ΑΣΑΦΑ ΞΟΗΛ ΡΖΛ ΘΑΡΝΣΖ  

Γεβμκυξ – μνυζδιμ ζηδκ εθθδκζηή ζζημνία ημο 20 μο αζχκα απμηέθεζε δ 

Θζηναζζαηζηή Ζαηαζηνμθή. Έκα ηυζμ ζμαανυ , απυ πμθζηζηή, μζημκμιζηή, ημ ζ-

κςκζηή ηαζ εεκζηή άπμρδ, ζοιαάκ  δεκ ιπμνμφζε πανά κα έπεζ ζμαανέξ ζοκέ-

πεζεξ ηαζ ζημκ εηπαζδεοηζηυ πχνμ . Δ πμθζηζηή αζηάεεζα πμο αημθμφεδζε ηδκ 
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εεκζηή ηαηαζηνμθή ζοκμδεφηδηε  απυ ακάθμβδ ζηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή. Ομ 

μζημκμιζηυ ηυζημξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ ηςκ  πνμζθφβςκ ζοκέηεζκε ζημκ αηυιδ 

ιεβαθφηενμ πενζμνζζιυ ηςκ οθζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ  ηαζ εηθνάζηδ-

ηε ιε ηθείζζιμ ζπμθείςκ, ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ δαζηάθςκ, ηαηάνβδζδ ά θ-

θςκ πανμπχκ.  

Ξδιακηζηή εηπαζδεοηζηή ιεηαννφειζζδ  ηδκ πενίμδμ αοηή είκαζ αοηή ημο 

1929, δ μπμία, εκχ  έεεηε  ηδκ παζδεία ζε πζμ ζφβπνμκεξ αάζεζξ, απέηοπε  ζε 

ιεβάθμ ααειυ  ζηδκ οθμπμίδζή  ηδξ. Οαοηυπνμκα  μζ δζχλεζξ ακηζθνμκμφκηςκ 

ζημ πμθζηζηυ- ζδεμθμβζηυ (ημιιμοκζζιυξ) ηαζ επζζηδιμκζηυ (βθςζζ ζηυ) πεδίμ 

ζοκεπίγμκηαζ ιε αιείςηδ έκηαζδ υθα  αοηά ηα πνυκζα . Εδζαίηενα ιε ημ «Εδζχ-

κοιμ» ημο ΐεκζγέθμο ζδιεζχκεηαζ έλανζδ ηςκ δζχλεςκ ηςκ «Ώνζζηενχκ» εη-

παζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ  ηαζ εζζάβεηαζ ημ ηθίια πμο εα δζαιμνθςεεί ηδκ ε-

πυιεκδ πενίμδμ ηδξ δζηηαημνίαξ  ημο Θεηαλά.  

 

Α. ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΡΥΛ ΘΒΔΟΛΖΠΔΥΛ ΡΝ ΚΔΠΝΞΝ-

ΙΔΚΝ  

Η. Από ην 1922 έσο ην 1936  

Λζ ιεβάθεξ πμθζηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ιεηααμθέξ ηδξ ηαναβιέκδξ αοηήξ πενζ-

υδμο δεκ ιπμνμφζακ πανά κα επδνεάζμοκ ημκ εοαίζεδημ πχνμ ηδξ παζδείαξ, μ 

ζδεμθμβζηυξ πνμζακαημθζζιυξ ημο μπμίμο εκδζέθενε άιεζα υθεξ ηζξ ηοαενκήζεζξ1. 

Δ δίςλδ ηδξ ημιιμοκζζηζηήξ ζδεμθμβίαξ ηαζ δ πνμαμθή ηδξ «εεκζημθνμζφκδξ» α-

πμηέθεζακ ζηαεενή πμθζηζηή ημοξ. Λζ ακηζδνάζεζξ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ 

ζ΄αοηέξ ηζξ επειαάζεζξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα ζπεηζηά βεβμκυηα ιαξ αμδεμφκ κα 

ζοκεέζμοιε ηδκ εζηυκα ημο εηπαζδεοηζημφ πχνμο ζε ιία επμπή πμθζηζηήξ αζηάεε-

ζαξ ηαζ έκημκςκ ζδεμθμβζηχκ ζοβηνμφζεςκ.  

Δ Θζηναζζαηζηή Ζαηαζηνμθή, πμο επέδναζε ηαηαθοηζηά ζηδκ πμνεία ηδξ 

κεμεθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, επδνεάγεζ ηαζ ηα εηπαζδεοηζηά πνάβιαηα ηδξ επμπήξ. Δ  

εβηαηάζηαζδ ιεβάθμο ανζειμφ πνμζθφβςκ ζηζξ δφμ πυθεζξ ημο κμιμφ, ηδκ Μάη-

να2 ηαζ ημ Ώίβζμ, έπεζ ζακ απμηέθεζια κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ ηα ζπμθεία, ιαγί ιε 

ηα άθθα δδιυζζα ηηήνζα, ςξ πχνμζ πνμζςνζκήξ ζηέβαζδξ. Έηζζ , ηα ιαεήιαηα ηςκ 

βοικαζίςκ ηδξ Μάηναξ βίκμκηαζ ζε καμφξ . Θε ηδ κέα «επακαζηαηζηή» ηοαένκδζδ 

ημο Μθαζηήνα επακαθένμκηαζ ζηδ εέζδ ημοξ υζμζ εηπαζδεοηζημί είπακ δζςπεεί ηδκ 

επμπή ηδξ ααζζθείαξ, εκχ ζημ ζχια ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πνμζηίεεκηαζ ηαζ μζ πνυζ-

                                           
1 Λ ααζζηυξ ζδεμθμβζηυξ εεζιυξ ημο ηνάημοξ, ημ ζπμθείμ, βίκεηαζ πεδίμ δζαιάπδξ, ηαεχξ δ ηάεε ηο-

αένκδζδ βκςνίγεζ υηζ δ δζαηήνδζή ηδξ ζηδκ ελμοζία δεκ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ακ δεκ ηαημνεχζεζ κα 
επζαθδεεί ζημοξ ζδεμθμβζημφξ  ιδπακζζιμφξ. Ρ. Ιμφηζμξ, (1979), ζ. 254. 
2 Ομ 1925 ζηδκ Μάηνα ανίζημκηακ 12.000 πνυζθοβεξ. ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.ΐ΄, ζ. 182. 
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θοβεξ δάζηαθμζ ηαζ ηαεδβδηέξ, πμο εκηάζζμκηαζ ζηαδζαηά ζηδ κέα ημοξ παην ίδα1.  

Λζ ζοκεήηεξ ζηδκ εηπαίδεοζδ εηθνάγμκηαζ ιε ανζειμφξ . Ξφιθςκα ιε ηζξ 

ηάπςξ οπεναμθζηέξ εηηζιήζεζξ ημο οπμονβμφ Μαζδείαξ Γυκηζηα, ιέπνζ ημ 1929 

201.067 παζδζά δεκ βνάθμκηακ ηαευθμο ζημ δδιμηζηυ, αθθά ηαζ απ΄υζα βνάθμκ-

ηακ ζηδκ πνχηδ ηάλδ δεκ έθηακακ ζηδκ Οεηάνηδ μφηε ηα ιζζά. Ώκ ηαζ ηζξ επυιε-

κεξ πνμκζέξ ζδιεζχκεηαζ ιζα εεαιαηζηή άκμδμξ (666 .209 βζα ημ 1929-30, 706.461 

βζα ημ 1930-31 ηαζ 752.937 ιαεδηέξ βζα ημ 1931-2, ιυκμ ζηα δδιυζζα ζπμθεία), δ 

δζαννμή ζηζξ ιεβαθφηενεξ ηάλεζξ πανέιεζκε ορδθή, εκχ ανηεηέξ δεηάδεξ πζθζάδεξ 

παζδζά, ηονίςξ ημνίηζζα, δεκ θμζημφζακ ηαευθμο2.  

Ώηυια πζμ ιεβάθδ πανμοζζάγεηαζ απυ ημκ Γ. Ζαηζακηχκδ δ απμπή απυ ημ 

ζπμθείμ. Μανά ηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ, πάκς απυ 500.000 παζδζά δεκ θμζημ-

φζακ ζημ ζπμθείμ, 100.000 ζηαιαημφζακ ηδ θμίηδζή ημοξ ζηδκ πνχηδ δδιμηζημ-

φ, εκχ αολήεδηε δ κμζδνυηδηα ιαεδηχκ ηαζ δαζηάθςκ. Ρζθζάδεξ ζπμθεία έιεζκακ 

ηθεζζηά απυ έθθεζρδ δαζηάθςκ ηαζ δ ακαθμβία ιαεδηχκ–δάζηαθμο ήηακ πμθφ ιε-

βάθδ. Οα δζδαηηήνζα ανίζημκηακ ζε άεθζα ηαηάζηαζδ, πςνίξ επμπηζηά ιέζα ηαζ 

ενακία. Ξε ιία ηαζ ιμκαδζηή αίεμοζα ιε έκα δάζηαθμ ιπμνεί κα ζημζαάγμκηακ 50-

60 ιαεδηέξ, υθςκ ηςκ ηάλεςκ. Οα παζδζά ζηδκ επανπία αμδεμφζακ ημοξ βμκείξ 

ημοξ ζε ζηθδνέξ αβνμηζηέξ ενβαζίεξ ηαζ δεκ είπακ υνελδ μφηε πνυκμ βζα δζ ά-

ααζια3.  

Μανάθθδθα, μζ εθθδκζηέξ ηοαενκήζεζξ ιέπνζ ημ 1936 δεκ δζέεεηακ ηα απα-

ναίηδηα ημκδφθζα βζα ηδκ δδιμηζηή εηπαίδεοζδ. Θάθζζηα, ζημκ πνμτπμθμβζζιυ 

ημο 1929 πνμαθεπυηακ ιείςζδ ακηί βζα αφλδζδ ηςκ ζπεηζηχκ πζζηχζεςκ. Λζ ιζζ-

εμί ηςκ δαζηάθςκ ανίζημκηακ πμθφ παιδθά ζηδ ιζζεμθμβζηή ηθίιαηα ηςκ δδιμ-

ζίςκ οπαθθήθςκ. Λ ιζζευξ ημο δάζηαθμο (ααειμφ Ώ΄) υπζ ιυκμ δεκ αολήεδηε ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ εζημζζπεκηαεηία, υπςξ ζοκέαδ ιε ημοξ ιζζεμφξ  άθθςκ 

δδιμζίςκ οπαθθήθςκ, αθθά ακηίεεηα ιεζχεδηε. Έηζζ, εκχ ημ 1899 ήηακ ζπεδυκ 

ίζμξ ιε ημ ιζζευ εζνδκμδίηδ ΐ΄ηαζ ημο ηαεδβδηή ΐ΄ (150 δναπιέξ), ημ 1925 μ 

ηαεδβδηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ αοηήξ έπαζνκε 280 δναπιέξ (πενίπμο υζα ηαζ άθθμζ 

ακχηενμζ δδιυζζμζ οπάθθδθμζ) αθθά μ ιζζευξ ημο δάζηαθμο έπεζε ζηζξ 120 4.  

Λζ ανπδβμί ηςκ πμθζηζηχκ ημιιάηςκ ηδξ επμπήξ ακαβκχνζγακ ζακ αίηζα ηςκ 

πνμαθδιάηςκ ηδξ «ζημζπεζχδμοξ» εηπαίδεοζδξ ηα πενζμνζζιέκα μζημκμιζηά ιέζα 

πμο πανείπε ημ ηνάημξ, ηδκ ιδ ηήνδζδ ηδξ οπμπνεςηζηήξ θμίηδζδξ, ηδκ δζαιάπδ 

βζα ημ βθςζζζηυ γήηδια, ηδκ ακοπανλία εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ , ηδκ έθθεζρδ 

                                           
1 Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 213-15.  
2 Μ. Ζοπνζακυξ, (2004), ζ. 230. 
3 Γ. Ζαηζακηχκδξ, (1981), ζ. 23, 36-7- Μ. Θμφημοθαξ, (1999), ζ. 61. 
4 Γ. Ζαηζακηχκδξ, (1981), ζ. 28– Γ. Ζαηζακηχκδξ, (1998), ζ. 20 . 
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ζςζηήξ επζιυνθςζδξ ηςκ δαζηάθςκ. Δ αθήεεζα είκαζ υηζ δ ιυνθςζδ ηςκ δαζηά-

θςκ πανμοζίαγε πμθθέξ δζαθμνμπμζήζεζξ. Ππήνπακ δάζηαθμζ ζε πςνζά πμο δεκ δ ζ-

έεεηακ ηακέκα πνμζυκ, εκχ οπήνπακ ηαζ άθθμζ πμο είπακ δζμν ζζηεί ιε αάζδ έκμν-

ηδ ηαηάεεζδ δφμ ιανηφνςκ1.  

Οδκ επμπή αοηή, ιέζα ζηα πθαίζζα ηδξ ακάπηολδξ ημο ζοκδζηαθζζηζημφ η ζ-

κήιαημξ ηαζ ηςκ δζεηδζηήζεςκ βζα ηαθφηενδ παζδεία, έπμοιε ηδκ δζαιυνθςζδ ημο 

ζοκδζηαθζζηζημφ ηζκήιαημξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ιε ηδκ ίδνοζδ ηδξ Α.Λ.Β. ημ 1922 

ηαζ ηδξ Λ.Η.Θ.Β. ημ 1924, πμο βνήβμνα απέηηδζε δναζηήνζμ ημπζηυ πανάνηδια 

ηαζ ζηδκ Μάηνα2.                                                                                                                                

Δ αναπφπνμκδ ηοαένκδζδ Μαπακαζηαζίμο, πμο αημθμφεδζε ηδκ Θζηναζζα-

ηζηή ηναβςδία, έδεζλε έκα δζαθμνεηζηυ ήεμξ απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ ηαζ επυιεκεξ 

ηοαενκήζεζξ ζημ εέια ηδξ παζδείαξ. Ώκηζιεηχπζζε ιε πκεφια ηαηακυδζδξ ημκ εοέ-

λαπημ ηαζ επακαζηαηζηυ παναηηήνα ηςκ κέςκ, ζοκζζηχκηαξ ιε εβηοηθίμοξ ζηδ 

εέζδ ηδξ αίαξ, ηςκ απεζθχκ ηαζ ημο δμβιαηζζιμφ, ηδκ πνήζδ δζαθυβμο ηαζ ηδκ δζ-

αθχηζζδ. Ξηδκ Μάηνα δ ζπεηζηή εβηφηθζμξ έβζκε δεηηή ιε εβηςιζαζηζηά ζπυθζα, 

εκχ παναηδνήεδηε φθεζδ ζηζξ ιαεδηζηέξ ελεβένζεζξ  ζε ζπέζδ ιε επυιεκεξ πενζυ-

δμοξ, υηακ ημ ηθίια άθθαλε ηαζ επακήθεακ δ αδζαθθαλία ηαζ μ αοηανπζζιυξ . Θε ημ 

ίδζμ δζαθθαηηζηυ πκεφια ακηζιεηςπίζηδηε  απυ ηδκ επυιεκδ ηοαένκδζδ ημο Θ. Ξμ-

θμφθδ ηαζ δ ζοιπάεεζα πνμξ ημκ ημιιμοκζζιυ πμο εηδήθςκακ ηάπμζμζ ιαεδηέξ, 

ακ ηαζ πνμαθέπμκηακ ηονχζεζξ βζα ηαεδβδηέξ πμο πνμπαβάκδζγακ ηζξ ζδέεξ ημο 

ηαεχξ ηαζ βζα ιαεδηέξ πμο δζάααγακ ημιιμοκζζηζηά θοθθάδζα ηαζ αζαθία3.  

Αζαθμνεηζηή ακηίθδρδ εηθνάγεζ δ ηοαένκδζδ Μαπακαζηαζίμο ηαζ ζημ 

βθςζζζηυ, ηαεχξ δεκ δζζηάγεζ κα πάνεζ ημ ιένμξ ηςκ δδιμηζηζζηχκ ζηδ δ ζαιάπδ 

ιε ημοξ ηαεανεομοζζάκμοξ πμο είπε ανπίζεζ απυ ημκ πνμδβμφιεκμ αζχκα, εκχ α-

καεέηεζ ζημοξ Α. Γθδκυ, Ώθ. Αεθιμφγμ, Θ. Ονζακηαθοθθίδδ ηδκ μνβάκςζδ ηδξ 

βθςζζζηήξ-εηπαζδεοηζηήξ ιεηαννφειζζδξ. Εδνφεηαζ ημ Θανάζθεζμ Αζδαζηαθείμ ηαζ 

δ Θανάζθεζμξ Μαζδαβςβζηή Ώηαδδιία ιε ζημπυ κα δδιζμονβδεεί έκα κέμ ζπμθείμ 

ζοκδειέκμ ιε ηδκ ημζκςκία ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηδξ, έκα ζπμθείμ πμο εα οπδνεηεί 

«ηδκ αημιζηή, ημζκςκζηή ηαζ εεκζηή πνυμδμ». Ομ  αολδιέκμ εκδζαθένμκ ηδξ ηο-

αένκδζδξ αοηήξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ θαίκεηαζ ηαζ απυ ηζξ ζδιακηζηέξ ιζζεμθμβζηέξ 

αολήζεζξ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα εηπαζδεοηζηχκ ακηαθθαβχκ ιε 

εονςπασηέξ πχνεξ4. Οχνα πζα μ δζαπςνζζιυξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ακάθμβα ιε ηζξ α-

κάβηεξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ημζκςκζηχκ ηάλεςκ εβηαηαθείπεηαζ  ςξ ζδέα ηαζ απυ ημοξ 

                                           
1 Γ. Ζαηζακηχκδξ, (1981), ζ.29-31 - Ξημ πςνζυ Μενζαμθάηζ Γνεαεκχκ μ δάζηαθμξ ήηακ έκα παζδί 14 

εηχκ, απυθμζημξ πέιπηδξ δδιμηζημφ. Ν.ΐ.Θπμοζπυηεκ, (1997), ζ. 63. 
2 Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 224. 
3 Ώ. Θμοββμθζάξ, (2001), ζ. 176-8. 
4 Ώ. Αδιανάξ, (1988), η. ΐ΄, ζ. 142 – Μ. Ζοπνζακυξ, (2004), ζ. 194 
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εεςνδηζημφξ ηδξ «ανζζηενήξ» ηαηεφεοκζδξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ απυ ηζξ επίζδ-

ιεξ ηοαενκδηζηέξ εέζεζξ. Ομ γδημφιεκμ είκαζ δ πανμπή παζδείαξ ζε υθμοξ ημοξ 

πμθίηεξ ακελανηήηςξ θφθμο, ημζκςκζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ πνμέθεοζδξ , ιέπνζ κα 

απμηηήζμοκ ηα εθυδζα χζηε κα βίκμοκ ζοκεζδδηά ιέθδ ηδξ πμθζηείαξ ηαζ ηδξ ημζ-

κςκίαξ1.   

Ομ ηαθμηαίνζ ημο 1925, υιςξ, δ ακακεςηζηή πμνεία δζαηυπηεηαζ απυ ηδκ 

δζηηαημνία ημο Μάβηαθμο πμο, ιε αθμνιή ηα «Θαναζθεζαηά», δζχηεζ ημοξ Α. 

Γθδκυ ηαζ Ώθ.Αεθιμφγμ ηαζ απαβμνεφεζ ηδ πνήζδ ηδξ δδιμηζηήξ βθχζζαξ. Ώοηή 

ήηακ άθθςζηε ηαζ δ ηεθζηή επζδίςλδ απ‘ υθδ ηδκ ακαζηάηςζδ πμο δδιζμονβήεδηε, 

εκχ μζ ηαηδβμνίεξ πενί ακηζενδζηεοηζηυηδηαξ «ήηακ επζεέζεςξ ιέζα» . Μανάθθδ-

θα, δ ηοαένκδζδ ιε αθμνιή ηδκ μζημκμιζηή ηνίζδ απμθάζζζε ηδκ πενζημπή ηςκ 

δαπακχκ βζα ηδκ παζδεία. Έηζζ, ιείςζε ημκ ανζειυ ηςκ δδιμηζηχκ ζπμθείςκ, ηθεί-

κμκηαξ πμθθά ηαζ απαβμνεφμκηαξ ηδκ ίδνοζδ κέςκ, απαβυνεοζε ημκ δζμνζζιυ κέ-

ςκ δαζηάθςκ, πενζυνζζε ημκ ανζειυ ηςκ επζεεςνδηχκ ηαζ ηαηάνβδζε ημοξ ζπμθζ-

ημφξ βζαηνμφξ2. 

Οδκ πενίμδμ αοηή, υπςξ ηαζ ζε πνμδβμφιεκεξ ιδ μιαθέξ  πενζυδμοξ, μζ 

εηπαζδεοηζημί  βίκμκηαζ εφιαηα ημο πμθζηζημφ θακαηζζιμφ: αενυεξ ιεηαεέζεζξ, 

απμθφζεζξ  πμο βέιζγακ μθυηθδνα θφθθα ηδξ Βθδιενίδαξ ηδξ Ζοαενκήζεςξ. 

Γζα ηζξ ιεηααμθέξ ηδξ οπδνεζζαηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ δαζηάθςκ απμθ άζζγε ημ 

οπμονβείμ, ιε βκχιμκα  ηζξ θζθίεξ ηαζ ηα πάεδ αηυια ηαζ ηςκ ηθδηήνςκ ημο3. 

Δ ακαηνμπή ημο Μάβηαθμο ημ 1926 απυ ημ ζηναηδβυ Γ.Ζμκδφθδ είπε ζακ 

απμηέθεζια ηδκ επακαθμνά δζςβιέκςκ δαζηάθςκ ζηα ζπμθεία ηαζ ηδκ μζημκμιζηή 

ακααάειζζδ ημο ηθάδμο. Γίκμκηαζ θακενά πζα ηα απμηεθέζιαηα ημο ιαηνμπνυκζμο 

αβχκα ηςκ ιεηαννοειζζηχκ εηπαζδεοηζηχκ βζα αθθαβέξ ζηδκ παζδεία. Λζ Ξοκηδνδ-

ηζημί ζοκδβμνμφκ ηχνα ζηδκ απθμφζηεοζδ ηδξ ηαεανεφμοζαξ,  ζηδ βοκαζηεία εη-

παίδεοζδ, ηα πναηηζηά ζπμθεία, ηα δςνεάκ αζαθία ηαζ οπμηνμθίεξ βζα άπμνμοξ 

ιαεδηέξ, ηδκ εζζαβςβή ημο ιαεήιαημξ Ώβςβήξ ημο πμθίηδ . Έηζζ ζημ Ξφκηαβια 

ημο 1927 βίκεηαζ θυβμξ βζα «δςνεάκ ηαζ οπμπνεςηζηή ζημζπεζχδδ εηπαίδεοζδ» 

αθθά ελαημθμοεεί κα απμοζζάγεζ μ πναηηζηυξ πνμζακαημθζζιυξ4. 

Δ μζημοιεκζηή ηοαένκδζδ ημο Ώθ.Γασιδ, πμο αημθμφεδζε, ημπμεέηδζε ζοκ-

ηδνδηζημφξ οπμονβμφξ ζημ οπμονβείμ Μαζδείαξ, βεβμκυξ πμο είπε ςξ απμηέθεζια 

ηδκ επέηηαζδ ηςκ δζχλεςκ ηδξ ημιιμοκζζηζηήξ ζδεμθμβίαξ ηαζ δνάζδξ ηαζ ζηα 

ζπμθεία. Ξφιθςκα ιε εβηφηθζμ ημο οπμονβμφ Ώ. Ώνβονμφ, ηάεε πνμζπάεεζα πνμ-

                                           
1 Μ. Ζοπνζακυξ, (2004), ζ. 207-8. 
2 Ώ. Αδιανάξ, (1988), η. ΐ΄, ζ. 147 - Γ. Ζαηζακηχκδξ, (1981), ζ. 47-8. 
3 Ρν. Ηέθαξ, (1942), ζ. 206. 
4 Γ. Ζαηζακηχκδξ, (1981), ζ.48-9 – Ξη. Αεναίζδξ, (1985), ζ. 74 - Ξ. Θπμογάηδξ, (2003), ζ. 95. 
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ζδθοηζζιμφ ζηδκ ζδεμθμβία αοηή ή εηδήθςζδ πανυιμζςκ ηάζεςκ εα παηάζζεηαζ 

ηαζ μζ βοικαζζάνπεξ ηςκ ζπμθείςκ ηαείζηακηαζ πνμζςπζηά οπεφεοκμζ βζ αοηυ1.  

Βλάθθμο, ημ βθςζζζηυ γήηδια ακαηζκείηαζ ηαζ πάθζ ιε πνςημαμοθία ζοκηδ-

νδηζηχκ ακηζδδιμηζηζζηχκ. Ξηδκ Μάηνα δζπάγεζ ηδκ ημπζηή ημζκςκία φζηενα απυ 

επζεέζεζξ ηςκ ζοκηδνδηζηχκ ιέζς δζαθέλεςκ ηαζ ημο ηφπμο. Δ απάκηδζδ ζημοξ 

πμθέιζμοξ ημο δδιμηζηζζιμφ δίκεηαζ απυ ημκ θμβμηέπκδ, δδιμζζμβνάθμ ηαζ βθςζ-

ζζηυ αβςκζζηή Ώνζζηείδδ Θζηνμφηζζημ. Ξηδκ μιζθία ημο2 ζημ «Μάκεεμκ», ζφιθςκα 

ιε ηνζηζηή δδιμζζεοιέκδ ζημ «Ιεμθυβμ», ιίθδζε «ιε ζεικυηδηα φθμοξ, εάννμξ 

ηαζ ζενυκ εκεμοζζαζιυκ, δζα ηδκ ελοπδνέηδζζκ ηδξ αθδεείαξ ηαζ ηδκ οπενάζπζζζκ 

ιζαξ ζδέαξ».  

Ομ βθςζζζηυ δζπάγεζ ηαζ ημοξ ηαεδβδηέξ -ιέθδ ηδξ ημπζηήξ ΒΗΘΒ ΏπαΎαξ, 

εκχ ιε ηδκ πθεονά ηςκ πμθέιζςκ ημο δδιμηζηζζιμφ ηίεεηαζ ημ θζθμθμβζηυ – επζζ-

ηδιμκζηυ πενζμδζηυ «Λ Ώζηήν ηδξ Βθθάδμξ» ηαζ  δ ημπζηή εηηθδζία, δ μπμία εες-

νεί ημοξ δδιμηζηζζηέξ «φπμοθμοξ δζχηηεξ ηδξ». Μανάθθδθα, οπμηζκείηαζ απυ ημοξ 

ζοκηδνδηζημφξ ηφηθμοξ πμθοιέηςπμξ αβχκαξ ηαηά ηςκ ιεηαννοειζζηχκ ζηδκ εη-

παίδεοζδ πμο θηάκεζ ιέπνζ ηδκ απμζημθή απυ ιαεδηέξ  ηαηαζηεοαζιέκςκ ηδθεβ-

ναθδιάηςκ ζηνεθυιεκςκ ηαηά ημο Αεθιμφγμο ηαζ ηςκ ζοκενβαηχκ ημο3.    

Δ ενζαιαεοηζηή επάκμδμξ ημο ΐεκζγέθμο ζηδ δζαηοαένκδζδ ηδξ πχναξ , ημ 

1928, ζοκμδεφεηαζ απυ ιζα ζεζνά ιεηαννοειζζηζηχκ πνμζπαεεζχκ ιε ηφνζα αοηήκ 

πμο αθμνά ζημκ εηπαζδεοηζηυ πχνμ. Ζαεζενχκεηαζ ελαηάλζμ δδιμηζηυ ζπμθείμ ηαζ 

ελαηάλζμ βοικάζζμ, ακαδζμνβακχκμκηαζ ηα δζδαζηαθεία Αδιμηζηήξ ηαζ Θέζδξ Βη-

παίδεοζδξ ηαζ ζδνφεηαζ Αζδαζηαθείμ Ιδπζαβςβχκ, ακαααειίγεηαζ ημ ιάεδια ηδξ 

ζςιαηζηήξ Ώβςβήξ ηαζ ζδνφμκηαζ πεζναιαηζηά ζπμθεία ζε Ώεήκα ηαζ Θεζζαθμκίηδ. 

Ξοζηήκμκηαζ αηυια ηαηχηενα επαββεθιαηζηά ζπμθεία (Γεςνβζηά, Βιπμνζηά, ΐζ μ-

ηεπκζηά, Λζημηονζηά), βζα ημοξ απυθμζημοξ ημο δδιμηζημφ πμο δεκ εα ζοκέπζγακ 

ζηδ Θέζδ Βηπαίδεοζδ. Δ Θέζδ Βηπαίδεοζδ, απ΄ηδκ άθθδ, απμηεθείηαζ απυ ελαηά-

                                           
1 Ώ. Θμοββμθζάξ, (2001), ζ. 185 - Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 218. 
2 Ξηδκ μιζθία ημο μ Ώ. Θζηνμφηζζημξ, αθμφ εκηυπζζε ςξ ααζζηυ ζθάθια ηςκ ηαεανεομοζζάκςκ ηδκ 
άπμρή ημοξ υηζ δ βθχζζα «θηζάπκεηαζ», ηάκεζ ιζα ζζημνζηή ακαδνμιή ακαθενυιεκμξ δζελμδζηυηενα 

ζηδκ επμπή ημο ΐογακηίμο, ηυηε πμο μζ Θοζηνζχηεξ ηδξ επμπήξ έπκζβακ ηδ βθχζζα ημο Έεκμοξ. Μνμ-
πςνεί ζηδκ επμπή ηδξ Ομονημηναηίαξ, υηακ δ βθχζζα είπε κα ακηζιεηςπίζεζ «υπζ ηδκ επζαμοθή ημο λέ-

κμο δοκάζηδ, ιά ημο κηυπζμο θμβζχηαημο». Λ θμβζςηαηζζιυξ ήηακ πμο έζαοζε ηαζ ηδκ Βπηακδζζαηή 
ζπμθή ιε ηδκ Έκςζδ. Ώθθά ηζ μζ πνυζθοβεξ ημο 1922, πμο γμφζακ ζηα αάεδ ηδξ Θζηνάξ Ώζίαξ πςνίξ 

κα ένπμκηαζ βζα 500 πνυκζα ζ΄επζημζκςκία ιε ημοξ Έθθδκεξ ηδξ ηονίςξ Βθθάδαξ, ηδκ ίδζα βθχζζα ιζ-

θμφζακ. «Λζ ηαεανεομοζζάκμζ πνμζπάεδζακ ηαζ πνμζπαεμφκ κα επζηεθέζμοκ ημ ένβμ, πμο ζηάεδηε 
αδφκαημ κα ηάιεζ μ ηφνακκμξ ηαζ μ επί αζχκεξ δοκάζηδξ: κα ημο αθαζνέζεζ ηδ βκήζζα ηαζ γςκηακή 

βθχζζα…». Ζαζ, απμδεζηκφμκηαξ ημκ παναθμβζζιυ ηςκ ηαεανεομοζζάκςκ, ηαηαθήβεζ: «Βιείξ μζ «πο-
δαίμζ» ιέκμοιε ζηδ πχνα πμο θεοηένςζακ μζ «ποδαίμζ» ηαζ αβνάιιαημζ Ζανασζηάηδδεξ ηαζ Θζαμφθδ-

δεξ, αδενθςιέκμζ ι΄υθα ηα εηαημιιφνζα ηςκ «ποδαίςκ», πμφκαζ ζημνπζζιέκμζ ζ΄υθμκ ημκ ηυζιμ ηαζ 

πμο ιζθάκε υιμζα ι΄ειάξ…ηδκ «ποδαία» βθχζζα πμο ιζθμφζακ μζ παηένεξ ιαξ εδχ ηαζ πίθζα ηυζα πνυ-
κζα ηχνα!». Ώ. Θζηνμφηζζημξ (1964), ζ. 65-76.  
3 Ώ. Θμοββμθζάξ, (2001), ζ.185-190.  
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λζα ηθαζζζηά βοικάζζα ηαζ ελαηάλζα πναηηζηά Ηφηεζα, πμο θεζημονβμφκ πανάθθδ-

θα, ιε ημζκυ πνυβναιια ζηζξ δφμ πνχηεξ ηάλεζξ . Ζαεζενχκμκηαζ αηυιδ εθεφεενεξ 

απμβεοιαηζκέξ ενβαζίεξ ζηα πθαίζζα ημο ζπμθείμο  ηαζ οπάνπεζ πνυαθερδ βζα πνμ-

αζνεηζηά ιαεήιαηα ηαζ ιαεήιαηα εζδζηήξ επίδμζδξ.  Δ δδιμηζηή βθχζζα δζδάζηεηαζ 

οπμπνεςηζηά ζε υθεξ ηζξ ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ ηαζ ζηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ ηάλεζξ πα-

νάθθδθα ιε ηδκ ηαεανεφμοζα, εκχ πνμαθέπεηαζ ηαζ  δ δζδαζηαθία ηςκ Ώνπαίςκ 

Βθθδκζηχκ απυ ιεηάθναζδ1. 

Ξηα εεηζηά ηδξ ιεηαννφειζζδξ ηαηαθμβίγεηαζ δ αφλδζδ ηςκ εηχκ θμίηδζδξ 

ζημ δδιμηζηυ ζπμθείμ, πμο απμηεθμφζε ηαζ ηδκ  οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ, ηαζ δ 

ακέβενζδ 3.000 ηηδνίςκ. Σζηυζμ, ιεζχεδηακ μζ πζζηχζεζξ πμο πνμαθέπμκηακ βζα 

ηδκ παζδεία2, πμθθά ζπμθεία έιεζκακ ηθεζζηά, θυβς εθθείρεςξ δαζηάθςκ ηαζ, πανά 

ηδκ οπμπνεςηζηή θμίηδζδ, δεηάδεξ πζθζάδεξ παζδζά, ηονίςξ ημνίηζζα, έιεζκακ έλς 

απυ ημ δδιμηζηυ ζπμθείμ ελαζηίαξ ηαζ ηδξ δζαννμήξ πμο ζδιεζςκυηακ ζηζξ δφμ ιε-

βαθφηενεξ ηάλεζξ3. Ομ βεκζηυ αίηδια βζα αθθαβή ζημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ζοι-

αάδζγε ιε ηζξ κέεξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ ζηδκ Βθθάδα ημο ιεζμπμθέιμο. 

Δ εηπαζδεοηζηή ιεηαννφειζζδ ημο ΐεκζγέθμο εηθνάγεζ ηδκ πνυεεζδ εθανιμβήξ 

ιζαξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ πμο αζηεί ημζκςκζηυ έθεβπμ ζηδκ πανεπυιεκδ παζδε-

ία ηαζ ελοπδνεηεί ηζξ επζδζχλεζξ ηδξ θζθεθεφεενδξ αζηζηήξ ηάλδξ. Βλάθθμο, μζ ίδζμζ 

μζ ειπκεοζηέξ ηδξ παναδέπμκηαζ πςξ ημ ζπμθείμ «δεκ οπυζπεηαζ κα ιεηααάθθεζ 

ημζκςκζηάξ ηαζ μζημκμιζηάξ ηαηαζηάζεζξ, αθθά κα ελοπδνεηήζδ ηαζ πνμάβδ ηαξ 

οπάνπμοζαξ, δζυηζ ημ ζπμθείμκ, ςξ ηναηζηυκ υνβακμκ, είκαζ οπμπνεςιέκμκ κα εί-

καζ μ θμνεφξ ηδξ ηναημφζδξ ηάλεςξ πναβιάηςκ»4. 

Έηζζ, ημ ςνμθυβζμ πνυβναιια ιαεδιάηςκ ηδξ Θέζδξ εηπαίδεοζδξ ελαημ-

θμοεεί κα δίκεζ ημ ηφνζμ αάνμξ ζηα ανπαία εθθδκζηά  (52 χνεξ ανπαία εθθδκζηά έ-

κακηζ 21 κέςκ εθθδκζηχκ ζημ βοικάζζμ ηθαζζζηήξ ηαηεφεοκζδξ), αθμφ πνμηάζζε-

ηαζ δ αλία ημο ανπαίμο πμθζηζζιμφ έκακηζ ημο κευηενμο  μιυθςκα απυ θζθεθεφεε-

νμοξ ηαζ παναδμζζαημφξ δζακμμφιεκμοξ.  Βλάθθμο, δ ίδνοζδ επαββεθιαηζηχκ ζπμ-

θχκ (πνυηαζδ πμο οπμζηήνζλε ηαζ μ «ζοκηδνδηζηυξ» Ι. Βλανπυπμοθμξ) ελοπδνε-

ημφζε ηδ θμβζηή ημο δζαπςνζζιμφ ηςκ πμθθχκ  (πνμενπυιεκςκ απυ ηα αβνμηζηά, 

ενβαηζηά ζηνχιαηα), πμο εα ζηέθμκηακ πνμξ ηζξ επαββεθιαηζηέξ ζπμθέξ ηαζ ηςκ 

«εηθεηηχκ» (βυκςκ εφπμνςκ αζηζηχκ μζημβεκεζχκ) , πμο εα αημθμοεμφζακ ημ 

                                           
1 Ώ. Αδιανάξ, (1988), η. ΐ΄, ζ. 166, 169-176 – Ρ. Ιμφηζμξ, (1979), ζ. 240. 
2 Δ ηοαένκδζδ ΐεκζγέθμο οπμζηήνζγε υηζ δ εηπαίδεοζδ «είκαζ πμθοδάπακδ ηαζ μζ δάζηαθμζ ηαηαηνχκε 

ημκ πνμτπμθμβζζιυ». Γ. Ζαηζακηχκδξ, (1998), ζ. 54. 
3 Γ. Ζαηζακηχκδξ, (1981), ζ. 72-78 - Ξ. Θπμογάηδξ, (2003), ζ. 102, 105 - Μ. Ζοπνζακυξ, (2004), 
ζ.230. 
4 Ρ. Ιμφηζμξ, (1979), ζ. 147, 220. 
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ηθαζζηυ βοικάζζμ1.  

Δ δζάζηαζδ ακάιεζα ζηζξ ελαββεθίεξ ηαζ ηδκ πνάλδ θαίκεηα ζ ηαζ απυ ημ υηζ 

πναηηζηά ζπμθεία δεκ ζδνφεδηακ εηηυξ απυ θίβα βεςνβζηά, εκχ ηα βοικάζζα ζηδκ 

μοζία αολήεδηακ ακηί κα ιεζςεμφκ, υπςξ παναηδνεί ηαζ μ Γθδκυξ. Οαοηυπνμκα 

ηαεζενχεδηε επίζδια δ δζβθςζζία ζημ δδιμηζηυ ηαζ ημ βοικάζζμ (ζηζξ ηνεζξ πνχ-

ηεξ ηάλεζξ ημο βοικαζίμο πανάθθδθδ δζδαζηαθία δδιμηζηήξ-ηαεανεφμοζαξ ηαζ ζηζξ 

ηνεζξ ηεθεοηαίεξ ζζςπδνή ζοκέπζζή ηδξ). Ξοκεπχξ, πανά ηα ηάπμζα κεςηενζζηζηά 

ζημζπεία πμο ειθακίγμκηαζ (πνμαζνεηζηά θαηζκζηά, ανπαία απυ ιεηάθναζδ, πανάθ-

θδθδ δζδαζηαθία ηδξ δδιμηζηήξ βθχζζαξ), ζηδ αάζδ ημο ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια 

ημο ΄31 παναιέκεζ «ζοιαζααζηζηυ» ζηζξ επζθμβέξ ημο. Ώοηυ μθείθεηαζ ηαζ ζημ βε-

βμκυξ υηζ μζ θζθεθεφεενμζ δζακμμφιεκμζ ηαζ μπαδμί ημο δδιμηζηζζιμφ αζπμθήεδ-

ηακ πενζζζυηενμ ιε ημ εέια ηδξ βθχζζαξ, παναεεςνχκηαξ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ 

πανεπυιεκδξ βκχζδξ2. 

 Έηζζ, εα παναιείκεζ βζα ηνζάκηα αηυιδ πνυκζα μ πνμζακαημθζζιυξ ηδξ 

παζδείαξ πνμξ ηζξ ηθαζζηέξ ζπμοδέξ. Έκαξ πνμζακαημθζζιυξ πμο εεςνμφκηακ 

υηζ δζαζθάθζγε ηδ ζοκηδνδηζηή ζδεμθμβζηή ιεθθμκηζηή πμνεία ηςκ ιαεδηχκ, 

ζε ακηίεεζδ ιε η ζξ πναηηζηέξ ζπμοδέξ πμο απμηεθμφζακ απεζθή βζα ημ πμθζη ζ-

ημημζκςκζηυ ηαηεζηδιέκμ. Λ ζ ηεθεοηαίεξ ιάθζζηα ζοκδέμκηακ ηαζ ιε ηδ βθςζ-

ζζηή ιεηαννφειζζδ, ιζαξ ηαζ δεκ είκαζ δοκαηή δ ιεηάδμζή ημοξ ζηδκ ηαε α-

νεφμοζα 3.  

Οδκ οπμαάειζζδ ηδξ πανεπυιεκδξ παζδείαξ επζαεααζχκεζ ηαζ δ εζηυκα πμο 

πανμοζζάγμοκ μζ ηεθεζυθμζημζ ημο βοικαζίμο πμο δίκμοκ ελεηάζεζξ βζα ημ Μακε-

πζζηήιζμ. Λ πνφηακδξ ημο Μακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ Γ. Θαηεαζυπμοθμξ  δζαιανηφνε-

ηαζ βζα ηδκ ακμνεμβναθία ηαζ ηζξ αζοκηαλίεξ ηςκ οπμρήθζςκ θμζηδηχκ ηαζ ηζξ 

απμδίδεζ ζηδκ πθδιιεθή εηπαίδεοζδ ηςκ ιαεδηχκ ζημ δδιμηζηυ. Μανάθθδθα , μ 

οπμονβυξ Μαζδείαξ Γ. Μαπακδνέμο εεςνεί υηζ δ ιεβάθδ απμηοπία ηςκ απμθμίηςκ 

ζηζξ εζζαβςβζηέξ ελεηάζεζξ μθείθεηαζ ζηδ Θέζδ Βηπαίδεοζδ, βζ ‘ αοηυ ζοκζζηά πζμ 

ζοζηδιαηζηή δμοθεζά ηαζ πνμεζδμπμζεί υηζ εα γδηδεμφκ εοεφκεξ απυ ημοξ ζοθθυ-

βμοξ ηαεδβδηχκ πμο δίκμοκ απμθοηήνζα ζε ιαεδηέξ «αηαηάνηζζημοξ ηαζ αζοκάν-

ηδημοξ»4.  

Θζα αηυια ζδιακηζηή πθεονά ηδξ εηπαίδεοζδξ, εκδεζηηζηή ηςκ ημζκςκζημμζ-

ημκμιζηχκ ζοκεδηχκ ηδξ επμπήξ, απμηεθεί δ ηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ εηπαζδεοηζηχκ 

ηαζ ιαεδηχκ, υπςξ απεζημκίγεηαζ ζε ζοκέκηεολδ ημο οβεζμκμιζημφ επζεεςνδηή ηδξ 

                                           
1 Ρ. Ιμφηζμξ, (1979), ζ. 59,  222-4 
2 Ρ. Ιμφηζμξ, (1979), ζ. 224, 226-7, 229, 244-245. 
3 Ώ. Φναβημοδάηδ, (1977), ζ. 65. 
4 Ώ. Αδιανάξ, (1988), η. ΐ΄, ζ. 158-9 – Ώ. Θμοββμθζάξ, (2001), ζ. 199-200. 



 601 

Μάηναξ Ρ. Γεςνβαηυπμοθμο ζε ημπζηή εθδιενίδα. Ξφιθςκα ιε αοηή, μ πεκζπνυξ 

ιζζευξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ  ηαζ δ ακάβηδ κα ειθακίγμκηαζ ημζκςκζηά αλζμπνεπείξ 

ημοξ μδδβμφζακ ζηδκ πείκα ηαζ ηδκ ελαζηίαξ ηδξ ελαζεέκζζδ ημο μνβακζζιμφ ημοξ, 

ιε απμηέθεζια κα είκαζ επζννεπείξ ζε αννχζηζεξ υπςξ δ θοιαηίςζδ1. Ομ ίδζμ ζο-

κέααζκε ηαζ ιε ημοξ ιαεδηέξ, μζ μπμίμζ πάεαζκακ ζοπκά αδεκμπάεεζα, ηναπχιαηα, 

εθμκμζία, ελαζηίαξ ηδξ ηαηήξ δζαηνμθήξ ηαζ ηδξ έθθεζρδξ πνδιάηςκ βζα αβμνά ηζ-

κίκςκ ηαζ ημκςηζηχκ θανιάηςκ2. 

Ώπυ ηδκ άθθδ, ημ ακηζημιμοκζζηζηυ ιέκμξ πμο επζηναημφζε θυβς ημο «Εδζ-

χκοιμο», ηαηά ηδκ ηεθεοηαία ηοαένκδζδ ΐεκζγέθμο, μδήβδζε ζηδκ δίςλδ ηςκ 

ημιιμοκζζηζηχκ ζδεχκ απυ ηα ζπμθεία. Βζδζηυηενα βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ 

πνμαθέπμκηακ αοζηδνυηενδ ιεηαπείνζζδ, αθμφ απεζθμφκηακ ιε απυθοζδ π ς-

νίξ δζηαζηζηέξ δζαδζηαζίεξ, ιυκμ ιε ηδκ απυθαζδ ηςκ πεζεανπζηχκ ζοιαμοθ ί-

ςκ. Λ οπμονβυξ Μαζδείαξ Γ.Μαπακδνέμο δζεοην ίκζγε υηζ «διείξ πνμηεζιέκμο 

πενί δζδαζηάθςκ πςνμφιεκ πένακ ηαζ ημο ―Εδζχκοιμο‖. Αζυηζ ημ «Εδζχκοιμκ, 

πνμξ ηζιςνίακ, γδηεί πνμπαβάκδακ ηςκ ημιιμοκζζηζηχκ ζδεχκ, εκχ ημ Ππμο ν-

βείμκ, δζα ηδκ απυθοζζκ ηςκ δζδαζηάθςκ, ανηείηαζ εζξ ηδκ φπανλζκ ηαζ μπς ζ-

δήπμηε δζαπίζηςζζκ ημο ημιιμοκζζηζημφ θνμκήιαημξ». Ομ απμθοηανπζηυ ηθί-

ια ζοιπθδνχκεηαζ ιε άθθδ δήθςζδ ημο ίδζμο οπμονβμφ: «Βηπαζδεοηζημί μζ 

μπμίμζ ηοπυκ δεκ ζοιθςκμφκ δζηαζμφκηαζ αεααίςξ κα δζαηδνμφκ ηαξ πεπμζε ή-

ζεζξ ηςκ αθθά υπζ ηαξ εέζεζξ ηςκ». Μανάθθδθα , δ ηοαένκδζδ ανκήεδηε ημ δ ζ-

ηαίςια ηδξ απενβίαξ ζε υθμοξ ημοξ δδιμζίμοξ οπαθθήθμοξ, πνμεζδμπμζχκηαξ 

υηζ εα επζθένεζ υπζ ιυκμ ηδκ απυθοζδ αθθά ηαζ πμζκζηέξ εοεφκεξ 3.  

Ξε απάκηδζδ δ ΑΛΒ  δζαηήνολε ημ δζηαίςια ημο  δάζηαθμο  κα αζηεί εθε-

φεενα ηα δζηαζχιαηα ημο  ςξ πμθίηδξ  ηαζ κα ηνίκεζ ηα ηοαενκδηζηά ιέηνα βζα 

ηδκ παζδεία πςνίξ άδεζα ηςκ πνμσζηαιέκςκ ημο. Γζ αοηυ ηαζ ηαηαδίηαζε ημ 

«Εδζχκοιμ», ςξ ζηνεθυιεκμ ηαηά ημο δδιμηναηζημφ πμθζηεφιαημξ ηαζ ηςκ 

θασηχκ εθεοεενζχκ. Θε ημ πνυζπδια ημο κέμο κυιμο δζχπεδηακ  εηπαζδεοηζημί 

αηυια ηζ υηακ  βζα ηάπμζμ θυβμ δεκ ήηακ ανεζημί ζηδκ  ημπζηή ημζκςκία πμο 

οπδνεημφζακ4. 

Λζ δζχλεζξ επεηηείκμκηαζ ηαζ ζημοξ ιαεδηέξ. Λζ δζεοεοκηέξ ηςκ βοικα-

ζίςκ ηαζ πναηηζηχκ ζπμθείςκ έπμοκ πνέμξ κα ζηέθκμοκ ζηζξ ζηναηζςηζηέξ ηαζ 

αζηοκμιζηέξ δζεοεφκζεζξ πίκαηεξ ιε μκυιαηα απμθμίηςκ ημο βοικαζίμο πμο έδς-

ζακ οπυκμζεξ υηζ έπμοκ ημιιμοκζζηζηέξ πεπμζεήζεζξ. Μανυιμζα , μζ δζδάζημκηεξ εα 

                                           
1 Ώπυ ηζξ ακαννςηζηέξ άδεζξ πμο είπακ πάνεζ μζ δάζηαθμζ ημ 1937, ημ 38% δυεδηακ θυβς θοιαηίςζδξ 

Γ. Ζαηζακηχκδξ, (1981), ζ.23. 
2 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η. ΐ΄, ζ. 250 
3 Φ. ΐχνμξ, Ιέα Μαζδεία, ηεοπ. 40, ζ. 25-26 – www.voros.gr./psi/ar 1402.doc 
4 Γ. Ζαηζακηχκδξ, (1998), ζ. 25-26, 54 - Γ. Ζαηζακηχκδξ, (1981), ζ. 79. 

http://www.voros.gr./psi/ar%201402.doc
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πνέπεζ κα παναημθμοεμφκ ημοξ ιαεδηέξ ημοξ ηαζ κα εκδιενχκμοκ ηδκ αζηοκμιία 

βζα ηοπυκ ημιιμοκζζηζηή δνάζδ. Γεκζηυηενα έκα πκεφια εεκζηζζιμφ ηαζ ζοκηδνδ-

ηζζιμφ απμπκέεζ απυ ηζξ εβηοηθίμοξ ημο Ππμονβμφ Μαζδείαξ Γ.Μαπακδνέμο πνμξ 

ημοξ δζδάζημκηεξ ζπεηζηά ιε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ δζδαζηαθίαξ ημοξ1.    

Φαίκεηαζ πςξ ζηδκ Μάηνα ημ ηθίια ηςκ δζχλεςκ ζημκ εηπαζδεοηζηυ πχνμ 

οπμζηδνζγυηακ ηαζ απυ «ζοκηδνδηζημφξ» ηφηθμοξ, μζ μπμίμζ πνμπχνδζακ ζε ζοβ-

ηέκηνςζδ ζημ «Μάκεεμκ», υπμο έβζκακ μιζθίεξ ηαζ δδιμζίεοζδ ζπεηζημφ ρδθίζ-

ιαημξ. Γδημφζακ κα δζδάζημκηαζ ηα ενδζηεοηζηά ηαζ ζηζξ ειπμνζηέξ, επαββεθιαηζ-

ηέξ ηαζ πναηηζηέξ ζπμθέξ, κα λεηαεανίζεζ μ ηθάδμξ ηςκ δαζηάθςκ απυ ημιιμοκζζ-

ηέξ ηαζ άεεμοξ, κα βίκεζ οπμπνεςηζηή ζηα ζπμθεία δ δζδαζηαθία ηδξ ηαεανεφμο-

ζαξ, ζηδκ μπμία εα πνέπεζ κα βνάθμκηαζ ηαζ υθα ηα ζπμθζηά αζαθία. Ώπυ ακάθμβμ-

οξ ηφηθμοξ πνμένπμκηαζ ηαζ μζ ηζκδημπμζήζεζξ, θίβμ ανβυηενα, εκακηίμκ ηδξ θε ζημ-

ονβίαξ ιεζηηχκ δδιμηζηχκ ζπμθείςκ ζε ηάπμζεξ πενζμπέξ ηδξ Μάηναξ, θυβς ηςκ 

δεζηχκ ηζκδφκςκ πμο ιπμνμφζε κα πνμηαθέζεζ2.    

Ζαηά ηδκ πενίμδμ πμθζηζηήξ αζηάεεζαξ πμο αημθμφεδζε ςξ ημ 1933, εκηεί-

κμκηαζ μζ ηαηαββεθίεξ ηαζ μζ δζχλεζξ εκακηίμκ ηςκ δδιμηζηζζηχκ ιε ηδκ πνμζπδια-

ηζηή ηαηδβμνία «επί ημιιμοκζζιχ», βεβμκυξ πμο πνμηαθεί ηζξ ακηζδνάζεζξ ηδξ 

ΛΗΘΒ αθθά ηαζ ηδκ απμζημιςηζηή απάκηδζδ ημο δζεοεοκηή Θέζδξ Βηπαίδεοζδξ 

Ρν. Ηέθα ζημοξ πμθέιζμοξ ημο δδιμηζηζζιμφ: «δ εηπαίδεοζζξ δεκ είκαζ ημιιμο-

κζζηζηή»3.   

Ζαηά ηδ δζάδμπδ ηοαένκδζδ ημο Μ. Οζαθδάνδ πμο επακέθενε ηδκ ααζζθεία, 

βίκεηαζ πνμζπάεεζα ακαηνμπήξ ημο ακακεςηζημφ πκεφιαημξ ζηδκ παζδεία. Λζ πνμ-

δβμφιεκεξ ιεηαννοειίζεζξ παναηηδνίγμκηαζ ημιιμοκζζηζηέξ ηαζ απμθαζίγεηαζ δ 

πθήνδξ εηηαεάνζζδ ηςκ ζπμθείςκ απυ ημοξ «ημιιμοκίγμκηεξ» εηπαζδεοηζημφξ» (μ 

Ώ. Αεθιμφγμξ ηζιςνείηαζ πεζεανπζηά απυ ημκ οπμονβυ Μαζδείαξ επεζδή ηαηέηνζκε 

ηα κμιμζπέδζα ηδξ ηοαένκδζδξ), μ έθεβπμξ ηςκ ηαηεοεφκζεςκ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

απυ ημ «Ώκχηαημκ Βηπαζδεοηζηυκ Ξοιαμφθζμκ», δ ηαηάνβδζδ ηςκ ιζηηχκ δδιμη ζ-

ηχκ ζπμθείςκ ηαζ Αζδαζηαθείςκ, δ ηαηάνβδζδ ηδξ δδιμηζηήξ βθχζζαξ απυ ηα δδ-

ιμηζηά, δ εζζαβςβή ημο ιαεήιαημξ ηςκ Ηαηζκζηχκ ςξ οπμπνεςηζημφ ζηζξ ηέζζενε-

ζξ ηεθεοηαίεξ ηάλεζξ ημο βοικαζίμο, δ ηαηάνβδζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ανπαίςκ ηε ζιέ-

κςκ απυ ιεηάθναζδ, δ αφλδζδ ηαηά ιία χνα ημο ιαεήιαημξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ 

ζηα ζπμθεία. Οδνείηαζ, δδθαδή, δ ελαββεθία ημο οπμονβμφ Μαζδείαξ Θ. Ομονημαα-

ζίθδ υηζ «δ διεηένα Ζοαένκδζζξ …ηδκ εηπαίδεοζζκ ηςκ ηέηκςκ ημο Βθθδκζημφ θα-

                                           
1 Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 227-8 - Ώ. Θμοββμθζάξ ,(2001), ζ.193. 
2 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η. ΐ΄, ζ.249-250. 
3 Ρ. Ιμφηζμξ, (1979), ζ. 248-249. 
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μφ ημπμεεηεί επί αάζεςξ Βεκζηήξ ηαζ Θνδζηεοη ζηήξ»1.  

Λ ζοκηδνδηζζιυξ ηαζ δ αοηανπζηυηδηα πμο επζηναημφκ ζημκ πμθζηζηυ πχνμ 

πνμηαθμφκ ηδκ ακηίδναζδ «δδιμηναηζηχκ» ιαεδηχκ ζηδκ Μάηνα ηαζ πμθθμί δζχ-

ημκηαζ βζα ηζξ ημιιμοκζζηζηέξ ημοξ πεπμζεήζεζξ. Μανάθθδθα, δ ακηίεεζδ ιεηαλφ 

ηςκ οπμζηδνζηηχκ ααζζθείαξ ηαζ δδιμηναηίαξ ζημκ πμθζηζηυ-ημζκςκζηυ πχνμ ανίζ-

ηεζ έηθναζδ ηαζ ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο. Θε ηδκ έκανλδ ηςκ ιαεδιάηςκ ημο ζπμ-

θζημφ έημοξ 1935-36, μζ ιεβαθφηενμζ ιαεδηέξ ημο ΐ΄βοικαζίμο Μαηνχκ πςνίγμκ-

ηαζ ζηζξ δφμ ακηζιαπυιεκεξ παναηάλεζξ ηαζ ιέζα ζηδκ αίεμοζα,  πνζκ ιπεζ μ ηαεδ-

βδηήξ, ηάεμκηαζ ζε δφμ απέκακηζ ζεζνέξ. Ομ πμθςηζηυ ηθίια πμο επζηναημφζε θα-

ίκεηαζ ηαζ απυ ηδ ζοιπθμηή «δδιμηναηζηχκ» ηαζ «θζθμααζζθζηχκ» ιαεδηχκ ζημ 

Ώ΄ Γοικάζζμ ηδξ πυθδξ2.  

Οα ζπμθεία θεζημονβμφκ ςξ πχνμξ ζδεμθμβζηήξ πνμπαβάκδαξ. Λ οπμονβυξ 

Μαζδείαξ γδηά απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ  ιε εζδζηέξ μιζθίεξ ημοξ ζε ηάεε εοηαζνία 

κα ηαθθζενβήζμοκ ζηζξ εφπθαζηεξ παζδζηέξ ροπέξ ηδκ αβάπδ ηαζ αθμζίςζδ ζημ 

εεζιυ ηδξ ααζζθείαξ. Βλάθθμο, ηδκ πίζηδ ηαζ ηδκ αθμζίςζή ημοξ ζημκ ααζζθζά 

πνέπεζ κα μιμθμβμφκ ιε υνημ ημοξ μζ εηπαζδεοηζημί υθςκ ηςκ ααειίδςκ, αηυια 

ηαζ ημ αμδεδηζηυ πνμζςπζηυ ηςκ ζπμθείςκ. ζμζ δεκ μνηίγμκηαζ απμθφμκηαζ, υ-

πςξ μ Μ. Ζακεθθυπμοθμξ πμο απμθφεδηε απυ ημ Μακεπζζηήιζμ3. 

Ηίβμ πνζκ ηδ δζηηαημνία ημο Θεηαλά, ημ Θάνηζμ ημο 1936, μζ ιαεδηέξ ζε 

Ώεήκα ηαζ Μεζναζά, εηδδθχκμκηαξ ηδκ ακηίεεζή ημοξ ζημ κέμ ελεηαζηζηυ ζφζηδ-

ια, ηήνολακ απενβία. Δ ηοαένκδζδ πνμεημίιαγε ηνμπμπμίδζδ ημο παθζμφ ελεηαζ-

ηζημφ κυιμο ηαζ μζ ιαεδηέξ ακδζοπμφζακ βζα αοζηδνυηενδ ακηζιεηχπζζή ημοξ ιε 

ημ κέμ ζφζηδια, υηζ δδθαδή εα απμννίπημκηακ πμθφ πζμ εφημθα. Βλάθθμο, είπε 

πνμδβδεεί ηαζ δζανημφζε αηυιδ ακάθμβδ ηζκδημπμίδζδ ηςκ θμζηδηχκ ημο Μακε-

πζζηδιίμο.  

Ξδιακηζηή ήηακ δ απήπδζδ ηδξ ιαεδηζηήξ απενβίαξ ζηδκ Μάηνα. Ξηδκ α-

πενβία ζοιιεηείπακ ιαεδηέξ ημο πνχημο ηαζ δεφηενμο Γοικαζίμο, ηδξ Θέζδξ 

ζπμθήξ, ημο ζδζςηζημφ θοηείμο Ώκδνζηυπμοθμο ηαζ ιενζηέξ ιαεήηνζεξ ημο βοικα-

ζίμο εδθέςκ. Λζ ιαεδηέξ ζοβηεκηνχεδηακ ηαζ ελέθελακ απενβζαηή επζηνμπή, δ 

μπμία ηφπςζε πνμηήνολδ ιε ηδκ μπμία δήθςκε ιε απμθαζζζηζηυηδηα υηζ 

«επ΄μοδεκί θυβς εα επακέθεμοκ πνμξ παναημθμφεδζζκ ηςκ ιαεδιάηςκ πνμ ηδξ 

ζηακμπμζήζεςξ ηςκ δζηαίςκ ηςκ αζηδιάηςκ». Θεςνμφζακ υηζ ιε ημκ κέμ κυιμ ημ 

85% ηςκ ιαεδηχκ εα απμηφβπακε ζηζξ ελεηάζεζξ. Βηηυξ απυ ηζξ απεζθέξ ηαζ ηζξ 

ηονχζεζξ πμο δέπηδηακ μζ ιαεδηέξ ζηα ζπμθεία ημοξ, ζδιεζχεδηακ ηαζ επεζζυδζα 

                                           
1 Ώ. Αδιανάξ, (1988), η. ΐ΄, ζ. 178-9 - Ρ. Ιμφηζμξ, (1979), ζ.250-257. 
2  Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 246-7 - Ώ. Θμοββμθζάξ ,(2001), ζ. 217-218. 
3 Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 249-50, 253-4. 
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ακάιεζα ζε απενβμφξ ιαεδηέξ ηαζ ηδκ αζηοκμιία  πμο πνμζπάεδζε κα ημοξ ειπμ-

δίζεζ κα ζοβηεκηνςεμφκ ζημ Ααζφθθζμ. Ομ απμηέθεζια ήηακ κα ηναοιαηζζημφκ 

ανηεημί ιαεδηέξ. Ππήνλε, ςζηυζμ, ιαεδηήξ πμο ιε επζζημθή ημο ζημ «Ιεμθυβμ» 

ηαηαδίηαζε ηζξ εκένβεζεξ ηςκ ζοιιαεδηχκ ημο ςξ ζηενμφιεκεξ «δεζηήξ ηαζ, μφ-

ηςξ εζπείκ, εεκζηήξ αάζεςξ».  

Μανυηζ μζ δζαιανηονίεξ είπακ εηπαζδεοηζηά αζηήιαηα, δεκ ιπμνεί κα παναα-

θέρεζ ηακείξ υηζ ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ ιαεδηχκ αημφβμκηακ ηαζ πμθζηζηά ζοκ-

εήιαηα ηαζ ηναβμοδζυκηακ δδιμηναηζηά ηναβμφδζα ηδξ επμπήξ. Μμθφ πζεακυκ , ιά-

θζζηα, κα πνςημζηάηδζακ ζηδκ απενβία ιαεδηέξ πμο, πανά ηα αοζηδνά ιέηνα 

ηςκ ηοαενκήζεςκ, είπακ εκζηενκζζηεί ηδκ ημιιμοκζζηζηή ζδεμθμβία1. Οδκ φπανλδ 

ιαεδηζηχκ μιάδςκ πανυιμζαξ ζδεμθμβίαξ επζαεααζχκεζ δ ιανηονία ημο 

Ο.Ξηαεάημο, μ μπμίμξ, ιαεδηήξ Γ΄Ηοηείμο ημ 1938, βνάθηδηε ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ 

ΛΖΙΒ ηαζ ιαγί ιε άθθμοξ δφμ ζοιιαεδηέξ ημο ακέπηολακ δνάζδ ζημ ζπμθείμ ηδκ 

επμπή ηδξ ιεηαλζηήξ δζηηαημνίαξ2. Σζηυζμ, δ ακάιεζλδ ιαεδηχκ ζε πνμεηθμβζηέξ 

δζαιάπεξ ηαζ δ δδιυζζα ζηήνζλδ οπμρδθίςκ επέζονε ηδκ αοζηδνή ηζιςνία ημοξ3. 

Μνζκ ηθείζμοιε ημ ηεθάθαζμ αοηυ εεςνμφιε απαναίηδημ κα ηάκμοιε ιζα 

ζφκημιδ επζζηυπδζδ ημο βθςζζζημφ γδηήιαημξ. Ώοηυ ηαζ μζ ζοκαηυθμοεεξ δζεκέ-

λεζξ ζοκηδνδηζηχκ–εηζοβπνμκζζηχκ ζημκ εηπαζδεοηζηυ πχνμ  απμηεθμφκ ααζζηυ 

ζημζπείμ ηςκ ζδεμθμβζηχκ ακηεβηθήζεςκ ηαε΄υθδ ηδ πνμκζηή πενίμδμ πμο ελεηά-

γμοιε (υπςξ άθθςζηε ηαζ ζηδ ζοκέπεζα). Ώκ ηαζ ημ βθςζζζηυ απμηεθεί ηδκ πέηνα 

ημο ζηακδάθμο, μζ δζαιάπεξ ηαζ ηα επζπεζνήιαηα δεκ ιέκμοκ ζημ ηαεανά βθςζζ ζ-

ηυ, επζζηδιμκζηυ πεδίμ. Ώπθχκμκηαζ ηαζ ζημκ εεκζηυ ηαζ ενδζηεοηζηυ πχνμ, ηα-

εχξ μζ μπαδμί ημο ζοκηδνδηζζιμφ πνμζπαεμφκ κα ανμοκ πζμ ιαπδηζηά επζπεζνή-

ιαηα βζα κα πείζμοκ βζα ηζξ απυρεζξ ημοξ ηαζ ημοξ θζβυηενμ ζπεηζημφξ ιε ημ εέια.  

Θε ημ «πνμμδεοηζηυ» ζφκηαβια ημο 1927 δ δδιμηζηή βθχζζα εζζάβεηαζ 

ιυκμ ζηζξ ηέζζενεζξ πνχηεξ ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο,  αθμφ δ ηαεανεφμοζα 

ελαημθμοεεί κα εεςνείηαζ δ επίζδιδ βθχζζα ημο ηνάημοξ ηαζ δ «αάζζξ ηδξ επ ζζ-

ηδιμκζηήξ παναβςβήξ ημο Έεκμοξ». Δ πμθζηζηή ζφιπθεοζδ αεκζγεθζηχκ–

ακηζαεκζγεθζηχκ έκακηζ ημο ημιιμοκζζιμφ ζοκμδεφεηαζ απυ πανυιμζα ζηαδζαηή 

ζφβηθζζδ ζηζξ βθςζζζηέξ ζδέεξ, πμο εηθνάγεηαζ ιέζς ημο ηφπμο ηαζ ηςκ δδθχζε-

ςκ ηςκ εηπνμζχπςκ ημοξ4.  

Ξηδκ Μάηνα, δ ακηζπαθυηδηα βφνς απυ ημ βθςζζζηυ γήηδια είκαζ έκημκδ  ιε 

πνμελάνπμκηεξ απυ ημοξ δδιμηζηζζηέξ ημκ θμβμηέπκδ Ώνζζηείδδ Θζηνμφηζζημ ηαζ 

                                           
1 Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 257-260 – ΐ. Ηάγανδξ, (1989),η. ΐ΄, ζ. 354-5. 
2 Ο.Ξηαεάημξ, (1996), ζ. 140 
3 Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 255. 
4 Ξη. Αεναίζδξ, (1985), ζ. 73  - Μ. Ζοπνζακυξ, (2004), ζ. 194-5, 200-2 
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ημκ θζθυθμβμ ηαεδβδηή Ιίημ Ζμκηυπμοθμ. Λζ «ζοκηδνδηζημί ηφηθμζ», πένα απυ 

ηδκ ηαηαδίςλδ ηςκ ημιιμοκζζηζηχκ ζδεχκ απυ ηα ζπμθεία, επζζηναηεφμοκ  βζα ηδκ 

«δζαθφθαλδ» ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ ηαζ ιαεδηέξ ημο ΐ΄βοικαζίμο, μζ μπμίμζ ζε 

ηδθεβνάθδιά ημοξ πνμξ ημκ οπμονβυ Μαζδείαξ γδημφκ: «Μαναηαθμφιεκ απμζμαή-

ζαηε επακαθμνάκ Αεθιμφγμο ΞΕΏ, πενζθνμονμφκηεξ ζδακζηά παηνίδμξ, ενδζηείακ, 

εθθδκζηήκ βθχζζακ»1. 

Μένα απυ ημ βθςζζζηυ, μζ απυρεζξ βζα ηδκ παζδεία δζπάγμκηαζ ιεηαλφ ζοκ-

ηδνδηζηχκ ηαζ πνμμδεοηζηχκ ηαζ ςξ πνμξ ημ παναηηήνα, ηδ δζάνενςζή ηδξ, ημκ 

ηναηζηυ έθεβπμ. Λζ Ξοκηδνδηζημί εέθμοκ ιζα παζδεία ιε ηθαζζζηυ πνμζακαημθζζιυ 

πμο εα ζοιαάθθεζ ζηδκ βκςζηζηή ακάπηολδ ημο αηυιμο, εκχ μζ θζθεθεφεενμζ επ ζ-

ιέκμοκ ζηδκ ηεπκζηή–επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ πμο απμιαηνφκεζ ημκ ηίκδοκμ 

ακενβίαξ ηςκ κέςκ ηαζ ζοκεπχξ ηςκ ημζκςκζηχκ ακαηαναπχκ. Ξηυπμξ ηςκ ζοκηδ-

νδηζηχκ είκαζ δ ιείςζδ ηςκ ηάλεςκ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο ηαζ δ ιεηαθμνά ημοξ 

ζηδκ επυιεκδ ζπμθζηή ααειίδα, ακηίεεηα ιε ημοξ δδιμηναηζημφξ πμο οπεναζπ ίγμ-

οκ ημ ελαεηέξ δδιμηζηυ ηαζ ελαεηέξ βοικάζζμ. Οαοηυπνμκα μζ Ξοκηδνδηζημί οπμζ-

ηδνίγμοκ ημκ πθήνδ έθεβπμ ηδξ εηπαίδεοζδξ απυ ημ ηνάημξ (έθεβπμξ ημο Μακε-

πζζηδιίμο, έκα ιυκμ δζδαηηζηυ αζαθίμ, υπζ πνμαζνεηζηά ιαεήιαηα)2.  

 

ΗΗ.  ΚΔΡΑΜΗΘΖ  ΓΗΘΡΑΡΝΟΗΑ  (1936-1940) 

Θε ηδκ δζηηαημνία ημο Θεηαλά εζζάβεηαζ κέα εηπαζδεοηζηή ιεηαννφειζζδ, 

πμο απμηεθεί μπζζεμδνυιδζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ. Ζφνζμ παναηηδνζζη ζ-

ηυ ηδξ δ θαζζζηζημπμίδζδ ηδξ παζδείαξ ηαζ δ ιέζς αοηήξ πνμζπάεεζα δζαιυνθς-

ζδξ πεζεήκζςκ μνβάκςκ ημο ηαεεζηχημξ. Γζα κα δζαζθαθζζηεί αοηυ δδιζμονβήεδ-

ηε δ ΒΛΙ, μνβάκςζδ κέςκ ζηα πνυηοπα ηςκ θαζζζηζηχκ κεμθαζχκ ηδξ  Βονχπδξ.                                                                                                            

Δ ΒΛΙ είπε οπμπνεςηζηυ παναηηήνα ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ3 ηαζ 

πνμζπάεδζε κα εηιεηαθθεοηεί ημ εεζιυ  ημο ζπμθείμο βζα κα δζεζζδφζεζ ζηδ κεμ-

θαία. Ώπμηέθεζια ήηακ κα εέζεζ ημ ζπμθείμ ζηδκ οπδνεζία ηδξ ηαζ ηυζμ ημ ζπμθζ-

ηυ πνυβναιια, υζμ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί κα πνμζανιμζημφκ ζηζξ επζηαβέξ ηδξ. Λζ 

ιαεδηέξ ηαζ εηπαζδεοηζημί πμο δεκ οπάημοζακ οπέζηδζακ δζχλεζξ,  ζηθδνυηαηεξ 

ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ.  

Ξημ ηεθεοηαίμ αοηυ ηεθάθαζμ, πνζκ ακαθενεμφιε ζηα εηπαζδεοηζηά πνάβ-

ιαηα ηδξ ηαημπήξ, ηνίκαιε ζηυπζιμ  κα ηάκμοιε ιζα ζφκημιδ ακαθμνά ζηα ζπμθε-

                                           
1 Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 218. 
2 Μ. Ζοπνζακυξ, (2004), ζ. 204-216. 
3 πςξ εα δμφιε παναηάης, οπάνπεζ δζαθμνμπμίδζδ ζημ εέια αοηυ ακάιεζα ζηζξ αζηζηέξ ηαζ ιδ πε-
νζμπέξ, αθθά ηαζ ακάθμβα ιε ηδκ πνμεοιία πμο έδεζπκακ μζ εηπαζδεοηζημί ηάεε ζπμθείμο ζημ εέια ηδξ 

εθανιμβήξ ηςκ επζηαβχκ ηδξ ηοαένκδζδξ.  
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ία (δδιυζζα ηαζ ζδζςηζηά) πμο θεζημονβμφζακ ιέπνζ ηυηε, δίκμκηαξ ζδζαίηενμ αάνμξ 

ζημ νυθμ ηςκ ζδζςηζηχκ, ηαεμθζηχκ (ςξ πνμξ ημ δυβια) εηπαζδεοηδνίςκ.  

 

α. Δθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 

Θε ηδκ δζηηαημνία ημο Θεηαλά, ημκ Ώφβμοζημ ημο 1936, ημ ηθίια ζηδκ εη-

παίδεοζδ βίκεηαζ αηυια πζμ αανφ. Βλ ανπήξ μ Θεηαλάξ ζε δζάββεθιά ημο ζημκ εθ-

θδκζηυ θαυ απμδίδεζ ηδκ εβηαείδνοζδ ημο κέμο ηαεεζηχημξ, ιεηαλφ άθθςκ, ηαζ 

ζηδκ αθθμίςζδ ηςκ εεκζηχκ ζδεχκ πμο επέθενε δ δζείζδοζδ ηδξ ημιιμοκζζηζηήξ 

ζδεμθμβίαξ ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Ππμζηδνίγεζ υηζ μζ πνμδβμφιε-

κεξ εηπαζδεοηζηέξ ιεηαννοειίζεζξ οπμκυιεοζακ ημοξ εεζιμφξ ηδξ ενδζηείαξ, 

παηνίδαξ ηαζ μζημβέκεζαξ, ιε απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηδξ αβναιιαημζφκδξ ηαζ ηδξ 

ακδεζηυηδηαξ, ηδκ δζαθεμνά ηςκ δαζηάθςκ ηαζ ηδκ πνμεημζιαζία ηδξ επζαμθήξ, 

ιέζς ημο ζπμθείμο, ημο ημιιμοκζζηζημφ ηαεεζηχημξ. Ξε απάκηδζδ αοηχκ ηςκ 

ηαηδβμνζχκ μ Ώ.Αεθιμφγμξ , αθμφ ηζξ ανκείηαζ, οπεναιφκεηαζ ημο ένβμο ηδξ ιε-

ηαννφειζζδξ επζηαθμφιεκμξ ημ ίδζμ ημ πενζεπυιεκυ ημο, υπςξ έπεζ απμηνοζηαθ-

θςεεί ζημοξ κυιμοξ ηαζ ηα ζπμθζηά αζαθία1. 

Δ ακηζιεηαννφειζζδ βίκεηαζ ζηθδνυηενδ υηακ ζηζξ 29 Ιμειανίμο ημο 1938 

ακαθαιαάκεζ ημ οπμονβείμ Μαζδείαξ μ ίδζμξ μ Θεηαλάξ. Ώπυ ηζξ  πνχηεξ δδθχζεζξ 

ημο δζαηδνφηηεζ υηζ ζηυπμξ ημο είκαζ «δ απυθοημξ εκζςιάηςζζξ ηςκ ηαεαοηυ εη-

παζδεοηζηχκ γδηδιάηςκ ημο οπ. Μαζδείαξ ιε ηαξ ανπάξ ηαζ ημοξ ζημπμφξ ημο Ζνά-

ημοξ ηδξ 4δξ Ώοβμφζημο», επζζδιαίκμκηαξ επζπθέμκ υηζ δεκ εα ακεπεεί ηαιία, είηε 

ελςηενζηή, είηε αηυια ηαζ «εκ δζακμία» , ακοπαημή ζηζξ εεθήζεζξ ημο2. 

Θε ηζξ αθθαβέξ ηδξ ηοαένκδζδξ Θεηαλά ημ δδιμηζηυ ζπμθείμ έβζκε ηεηνάπ-

νμκμ (βζα υζμοξ εα ζοκέπζγακ ηδ θμίηδζδ ζημ βοικάζζμ, φζηενα απυ εζζαβςβζηέξ 

ελεηάζεζξ) ηαζ ελάπνμκμ βζα υζμοξ εα έαβαζκακ ηαηεοεείακ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. 

Ομ βοικάζζμ έβζκε μηηάπνμκμ, πςνζζιέκμ ζε δφμ ηφηθμοξ ζπμοδχκ ιε ελάπνμκδ 

ημζκή εηπαίδεοζδ ηαζ δφμ πνυκζα Ηφηεζμ, ημ μπμίμ είπε επζιένμοξ εζδζηεφζεζξ 

ηθαζζζηυ, πναηηζηυ. Εδνφεδηακ αηυια αζηζηά ζπμθεία ηνζεημφξ θμίηδζδξ, ιε ζημ-

πυ ηδκ επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ ηςκ ιαεδηχκ  πανάθθδθα πνμξ ηα βεκζηά ιαεή-

ιαηα πμο δζδάζημκηακ3.    

Γζα ηδκ δδιμηζηή βθχζζα απμθαζίζηδηε κα πενζμνζζηεί δ δζδαζηαθία ηδξ 

ζηζξ ηνεζξ πνχηεξ ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ. Σζηυζμ, δ πμθζηζηή ηδξ ιεηαλζηήξ ηοαέν-

κδζδξ ζημ βθςζζζηυ γήηδια δζαθένεζ απυ ηςκ άθθςκ ζοκηδνδηζηχκ ηοαενκήζε-

                                           
1 Ώ.Αδιανάξ, (1986), ΐ΄, ζ. 183-4, 187-8. 
2 Ε. Θεηαλάξ, (1969), η. Ώ΄, ζ. 425. 
3 Ώ.Αδιανάξ, (1988), ΐ΄, ζ.191-3. 
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ςκ. Κεθεφβεζ απυ ηδκ πνμζηυθθδζδ ζηδκ επίζδιδ πνήζδ ηδξ ηαεανεφμοζαξ, πμο 

είπε μδδβήζεζ ζε βθςζζζηή «ακανπία», ηαζ δζαπςνίγεζ ημ βθςζζζηυ γήηδια απυ ηδκ 

εηπαίδεοζδ. Δ αμφθδζδ ηδξ ηοαένκδζδξ κα απμιμκχζεζ ηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή 

απυ ημ βθςζζζηυ θαίκεηαζ απυ ηδκ ζφκηαλδ ηδξ «Γναιιαηζηή ηδξ Αδιμηζηήξ» (μ-

οζζαζηζηά ένβμ ημο Θ.Ονζακηαθοθθίδδ), φζηενα απυ πνμζςπζηή εκημθή ημο Ε.  Θε-

ηαλά. Δ ίδζα ηάζδ ζοβηνδηζζιμφ ζημ βθςζζζηυ θαίκεηαζ ηαζ απυ ηδ εέζδ ημο Ζα-

θαανοηζκμφ οπμονβμφ Μαζδείαξ Ζ. Γεςνβαηυπμοθμο, μ μπμίμξ (ιε αθμνιή ημ ζο-

κέδνζμ θεζημονβχκ Θ.Β. ηδξ ΕΏ΄εηπαζδεοηζηήξ πενζθένεζαξ) ζοκζζημφζε ζημοξ εη-

παζδεοηζημφξ πμο ζοιιεηείπακ ζε ζοκέδνζα κα ιδκ ειθακίγμοκ βθςζζζηή ακανπία 

πνδζζιμπμζχκηαξ άηνα ηαεανεφμοζα ή ποδαΎγμοζα δδιμηζηή1.  

Δ ζδεμθμβία ημο κέμο ηαεεζηχημξ έπνεπε θοζζηά κα εκηοπχκεηαζ ηαζ ζηα 

κέα δζδαηηζηά αζαθία, ηα μπμία εηδίδμκηακ απυ ημκ κεμζοζηαεέκηα Λνβακζζιυ Βη-

δυζεςξ Ξπμθζηχκ ΐζαθίςκ. Μανάθθδθα, μ ΛΒΞΐ ελοπδνεημφζε ηδκ πναηηζηή ηδξ 

ιμκμπχθδζδξ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο, ιζαξ ηαζ απαβμνεφμκηακ ηάεε άθθμ ιδ εηδζ-

δυιεκμ απυ ημκ Λνβακζζιυ. Ομ ζηδκζηυ ηδξ θμβμηνζζίαξ ζηα αζαθία ζοιπθδνχεδ-

ηε ιε ηδ δδιμζίεοζδ ηαηάθμβςκ απαβμνεοιέκςκ αζαθίςκ  (ένβςκ ηςκ Θάνλ, Έβ-

ηεθξ, Ηέκζκ, Φνυοκη, Γηυνηζ, Ιημζημβζέθζηζ, Γηαίηε, αηυια ηαζ ηδξ Ώκηζβυκδξ ημο 

Ξμθμηθή) ηαζ ηδκ πανάδμζδ ζηδκ πονά ηςκ πνμμδεοηζηχκ αζαθίςκ απυ ηζξ αζαθ ζ-

μεήηεξ ηαζ ηα αζαθζμπςθεία2. Οαοηυπνμκα ζηέθκμκηακ ζηα ζπμθεία πνμπαβακ-

δζζηζηυ οθζηυ βζα κα βκςνίζμοκ μζ ιαεδηέξ απ΄ημ δδιμηζηυ ημ κέμ ηαε εζηχξ 

ηαζ ημκ δζηηάημνα 3. Δ πνυεεζδ ημο οπμονβείμο Μαζδείαξ βζα πθήνδ έθεβπμ ηδξ 

εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ηδκ απυθαζή ημο κα αολδεμφκ μζ 

εηπαζδεοηζηέξ πενζθένεζεξ Θέζδξ εηπαίδεοζδξ ιαγί ιε ηα ακηίζημζπα επμπηζηά 

ζοιαμφθζα , βζα κα είκαζ «δοκαηή ηαζ εοπενεζηένα δ παναημθμφεδζζξ ηδξ θε ζ-

ημονβίαξ ηςκ ζπμθείςκ, δ επμπηεία ηαζ μ έθεβπμξ ημο πνμζςπζημφ ημφηςκ ςξ 

ηαζ δ πθδνεζηένα δζμίηδζζξ ηδξ εηπα ζδεφζεςξ»4.   

Ξηζξ ιεηαννοειίζεζξ ηδξ ηοαένκδζδξ Θεηαλά οπάβμκηαζ ηαζ μζ ηνμπμπμζήζε-

ζξ ημο εαδμιαδζαίμο πνμβνάιιαημξ ζηα βοικάζζα εδθέςκ (επζηναηεί δ θαζζζη ζηή 

ζδεμθμβία ζπεηζηά ιε ημκ πνμμνζζιυ ηδξ βοκαίηαξ), δ εζζαβςβή ημο ιαεήιαημξ 

                                           
1 Μ.Μμθοπνμκυπμοθμξ, (1980), η. Ώ΄, ζ. 200 - Ώ. Αδιανάξ, ΕΒΒ, η. ΕΒ΄, ζ.494 – Ώ. Θμοββμθζάξ, 

(1999), 269-70. 
2 Ώ. Αδιανάξ, ΕΒΒ, η.ΕΒ΄, ζ.494 - Μ.Μμθοπνμκυπμοθμξ, (1980), η. Ώ΄, ζ. 201 - Ρ. Ξαηεθθανίμο (2003), 
ζ.31-2 - Heinz, Richter, (1975), η. A΄, ζ.  62. Μνζκ ηδκ ίδνοζδ ημο ΛΒΞΐ εβηνίκμκηακ πενζζζυηενα 

απυ έκα Ώκαβκςζηζηά, πμο ζοββνάθμκηακ φζηενα απυ πνμηήνολδ ιε ζοβηεηνζιέκεξ πνμδζαβναθέξ. 
Βλάθθμο, ηα Ώκαβκςζηζηά ήηακ ηα ιυκα αζαθία ηςκ ιαεδηχκ ημο δδιμηζημφ, ηαεχξ ηα άθθα ιαεήιαηα 

ηα δζάααγακ απυ ηα ηεηνάδζά ημοξ, υπμο είπακ ηαηαβνάρεζ ηδκ φθδ, φζηενα απυ οπαβυνεοζδ ημο δάζ-

ηαθμο. Γ. Ζμοζημονάηδξ, (2007), ζ. 105-106.  
3 Μ. Θμφημοθαξ, (1999), ζ. 64-65. 
4 Ρ. Ιμφηζμξ, (1979), ζ. 260. 
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ηδξ Βεκζηήξ ηαζ Δεζηήξ Ώβςβήξ ηαζ δ ηαεζένςζδ ηδξ βοικαζηζηήξ ςξ οπμπνεςηζ-

ηήξ, ζηα πθαίζζα ηδξ ζδεμθμβίαξ ημο «ηνίημο εθθδκζημφ πμθζηζζιμφ» 1.  

Ομ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια πμο εζζήβαβε δ ηοαένκδζδ Θεηαλά πενζμνίγεζ α-

καιθίαμθα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ θασηχκ ηάλεςκ ιε ηδ ζοννίηκςζδ μοζζαζηζηά ημο 

δδιμηζημφ ηαζ ηδκ ακαζημθή πμο δδιζμονβμφζακ μζ ελεηάζεζξ ζηδ ζοκέπζζδ ηςκ 

ζπμοδχκ ζημ βοικάζζμ. Ομ απμηέθεζια θάκδηε αιέζςξ. Ομ πμζμζηυ ηςκ ιαεδ-

ηχκ πμο εβηαηέθεζρακ ημ ζπμθείμ ιεηά ημ ηεηνάπνμκμ δδιμηζηυ έθηαζε ημ 57-

65%. Ήδδ, ημ ζπμθζηυ έημξ 1937-38 δ δζαννμή ιαεδηχκ ζηζξ ηνεζξ ιεβαθφηενεξ 

ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ πανέιεκε πμθφ ορδθή (δ Ώ΄ηάλδ έπεζ 231.000 ιαεδηέξ, εκχ 

δ ΞΟ΄ έπεζ ιυκμ 82.000)2. Δ ιεβαθφηενδ δζαννμή ιαεδηχκ εκημπίγεηαζ ζηζξ αβ-

νμηζηέξ πενζμπέξ, υπμο  απυ ηα παζδζά πμο βνάθμκηακ  ζηδκ Ώ‘ ηάλδ μφηε ηα 

ιζζά δεκ έθηακακ  ζηδ Α‘. Βηηυξ υιςξ απυ ηζξ ελεηάζεζξ, μνζζιέκμζ εεςνμφκ 

υηζ μ ζδιακηζηυηενμξ ακαζηαθηζηυξ πανάβμκηαξ ηδξ δζαημπήξ ηδξ θμίηδζδξ 

ζημ δδιμηζηυ είκαζ δ θηχπζα ηαζ ηα μζημκμιζηά ειπυδζα: αζαθία, εζζθμνέξ, ε η-

παζδεοηζηά  ηέθδ. Άθθςζηε, μζ δαπάκεξ ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ βζα ηδκ παζδεία  

ηδκ επμπή αοηή έθηακακ ιυκμ ζημ 5,89% ημο πνμτπμθμβζζιμφ, ηδ ζηζβιή 

πμο ζε άθθεξ εονςπασηέξ πχνεξ ήηακ πάκς απυ ημ δζπθάζζμ 3. 

Μανάθθδθα,  ιε ηδκ πμθζηζηή ηδξ ηοαένκδζδξ  ιεζςκυηακ ηαζ μ ανζειυξ 

ηςκ βοικαζίςκ. πςξ δζαηήνοηηε επζδμηζιαζηζηά ηαζ μ επζεεςν δηήξ Θέζδξ 

Βηπαίδεοζδξ ΏπαΎαξ Ηάβζμξ, πενζμνίγμκηακ ηα οπενάνζεια βοικάζζα ηαεχξ ε ί-

πακ άθθμηε  δδιζμονβήζεζ «δζακμδηζηυκ πνμθεηανζάημκ, πμο είπε ηαηαζηή  έν-

ιαζμκ ηςκ ακαηνεπηζηχκ ζδεχκ» 4.  

 

β. Ζ ΔΝΛ 

β1. Ίδξπζε – εμάπισζε - ραξαθηεξηζηηθά 

Ξηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ημο Θεηαλά ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ έπεζ μ ζδεμθμ-

βζηυξ πνμζακαημθζζιυξ ηδξ. Ομ ηαεεζηχξ δεκ έπαοε κα δζαηδνφηηεζ υηζ επί ημο 

ημζκμαμοθεοηζζιμφ «ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ επάναζζεκ μ οπανπδβυξ ημο 

Ζμιιμοκζζηζημφ ηυιιαημξ» (εκκμχκηαξ πνμθακχξ ημ Α.Γθδκυ), ιε απμηέθεζια κα 

αβαίκμοκ απυ ηα Μακεπζζηήιζα ηαζ ηα Αζδαζηαθεία θμνείξ ηςκ ζδεχκ αοηχκ ηαζ 

έηζζ κα ελμνζζημφκ απυ ηα ζπμθεία ηα ζδακζηά ηδξ παηνίδαξ, ηδξ ενδζηείαξ ηαζ ηδξ 

μζημβέκεζαξ. Βλάθθμο, υπςξ έπμοιε ήδδ ακαθένεζ, ζημπυξ ημο Θεηαλά ήηακ δ ε-

κανιυκζζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ιε ηζξ ανπέξ ηαζ ημοξ ζημπμφξ ημο ηνάημοξ ηδξ 4 δξ 

                                           
1 Ρ. Ιμφηζμξ, (1979), ζ. 259-263. 
2 Ρ. Ξαηεθθανίμο (2003), ζ.33-5 - Μ. Ζοπνζακυξ, (2004), ζ. 230-231. 
3 Ζ. Ξςηδνίμο, (1946), ζ. 17, 12, 19 . 
4 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.ΐ΄, ζ. 385. 
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Ώοβμφζημο1. Γζ αοηυ δ δζείζδοζδ ηςκ ημιιμοκζζηζηχκ ζδεχκ έπνεπε κα παηαπεεί. 

Ρζθζάδεξ πνμμδεοηζημί εηπαζδεοηζημί δζχπεδηακ (ιε απμθφζεζξ, θοθαηίζεζξ, ελμνί-

εξ) ηαζ μζ ζοκδζηαθζζηζηέξ μνβακχζεζξ δαζηάθςκ ηαζ ηαεδβδηχκ δζαθφεδηακ2. 

Μανάθθδθα, ημ δζηηαημνζηυ ηαεεζηχξ πνμζπάεδζε κα αθθάλεζ ηα δεδμιέκα 

πμο, υπςξ επζηαθμφηακ, είπε δδιζμονβήζεζ δ ημιιμοκζζηζηή πνμπαβάκδα, παίν-

κμκηαξ δζάθμνα ιέηνα ηαζ ηονίςξ εηιεηαθθεουιεκμ ημ εεζιυ ημο ζπμθείμο βζα κα 

δζεζζδφζεζ ζηδ κεμθαία. Έηζζ, δεκ ανηέζηδηε ιυκμ ζηδκ πνμπαβάκδα ιέζς ηςκ 

δζδαηηζηχκ ηαζ ελςζπμθζηχκ αζαθίςκ ηαζ πενζμδζηχκ, πμο ιενζηά απυ αοηά ηοηθμ-

θμνμφζακ οπμπνεςηζηά ζηα ζπμθεία. Μνμπχνδζε, ημκ Ιμέιανζμ ημο 1936, ζηδ 

δδιζμονβία ηδξ ΒΛΙ (Βεκζηή Λνβάκςζζξ Ιεμθαίαξ), ζφιθςκα ιε ηα πνυηοπα ηςκ 

εονςπασηχκ θαζζζηζηχκ κεμθαζχκ, ηδξ ζηαθζηήξ Ballila ηαζ ηδξ πζηθενζηήξ Hitlerju-

gend. Δ μνβάκςζδ ζηυπεοε ζηδ «δζαιυνθςζδ ημο Ιέμο Έθθδκα», πνμζπαεχκηαξ 

έηζζ κα απμηηήζεζ ηαζ ημζκςκζηή ζοκαίκεζδ ημ κέμ ηαεεζηχξ3. 

Ώκαβηαζηζηά, θμζπυκ, υθμζ μζ κέμζ μδδβμφκηακ ζηδκ ΒΛΙ . Οαοηυπνμκα, δ ί-

δζα θεζημονβμφζε ακηαβςκζζηζηά πνμξ ηδκ άθθδ κεμθαζίζηζηδ μνβάκςζδ, ημκ 

πνμζημπζζιυ, ημκ μπμίμ μ Θεηαλάξ οπέζηαπηε ηνοθά βζα κα ιδκ ένεεζ ζε ακηίε ε-

ζδ ιε ημ ααζζθζά. Λ ααζζθζάξ, απυ ηδκ πθεονά ημο, εκίζποε ημοξ πνμζηυπμοξ επζ-

δζχημκηαξ κα δδιζμονβήζεζ έκα ακηίαανμ ζηδκ ΒΛΙ. Γζ αοηυ ηαζ είπε ημπμεεηήζεζ 

επζηεθαθήξ ημοξ ημκ δζάδμπμ Μαφθμ. Ώπυ ημ 1939 ηαζ ιεηά δζαθφεδηακ υθεξ μζ 

μνβακχζεζξ κεμθαίαξ αηυιδ ηαζ ηςκ πνμζηυπςκ, πμο είπε ηαζ ηδ ιεβαθφηενδ απή-

πδζδ4. Δ Θ. Θακςθάημο εοιάηαζ ζπεηζηά: «Ήιμοκα πνμζημπίκα ηζ επεζδή επ ζηε-

θαθήξ ημο ζχιαημξ ηυηε ήηακ δ ααζζθζηή μζημβέκεζα , οπήνλε ιζα ακμπή βζα θίβμοξ 

ιήκεξ. Θεηά υιςξ δζαθφεδηε ημ ζχια ηςκ πνμζηυπςκ. Ήηακ έκαξ απ΄ημοξ πνχ-

ημοξ ιεβάθμοξ ενήκμοξ ηδξ γςήξ ιμο. θα ηα παζδζά αβαπμφζαιε πμθφ ηζξ μιά-

δεξ ιαξ. Ήηακ εοηαζνία κα αβαίκς ζηδ θφζδ, κα ηάκς πανέεξ, παζπκίδζα…».  Έηζζ, 

δ εκένβεζα ημο Θεηαλά δδιζμφνβδζε αοηυιαηα δοζανεζηδιέκμοξ πνμξ ημ κέμ ηα-

εεζηχξ.  

Λζ ιαεδηέξ υθςκ ηςκ ζπμθείςκ βίκμκηαζ οπμπνεςηζηά ιέθδ ηδξ θαζζζηζηήξ 

μνβάκςζδξ κεμθαίαξ ηδξ ιεηαλζηήξ δζηηαημνίαξ. Λ ίδζμξ μ Θεηαλάξ μιμθμβεί ηδκ 

άιεζδ ζφκδεζδ ημο ζπμθείμο ηαζ ηδξ ΒΛΙ «χζηε κα αθθδθμζοιπθδνμφκηαζ»  ηαζ 

κα ηαθθζενβείηαζ ιέζς αοηήξ δ πίζηδ πνμξ ηζξ ανπέξ ηδξ 4δξ Ώοβμφζημο, επζζδιαί-

κμκηαξ πυζμ ζδιακηζηυ εεζιυ ηδκ εεςνεί ηαζ πςξ εα είκαζ αιείθζηημξ ζε μπμζα-

                                           
1 Ώ.Αδιανάξ, (1988), ΐ΄, ζ. 186-7 – Ε. Θεηαλάξ, (1969), ζ. 425. 
2 Γ. Ζαηζακηχκδξ, (1998), ζ. 125 – Ρ. Ξαηεθθανίμο (2003), ζ. 29.  
3 Ρ. Ξαηεθθανίμο (2003), ζ. 29-31, 157 – Β.Θαπαίνα, (1987), ζεθ.87. Σξ δβέηεξ ηδξ μνβάκςζδξ ζηδκ 

Μάηνα, είπακ ημπμεεηδεεί απυ ημκ ίδζμ ημ Θεηαλά μ Ζ. Ξάκμξ ηαζ ηαηυπζκ μ Γ. Γανηάδαξ. ΐ. Ηάγανδξ, 
(1989), η.ΐ΄, ζ.373.  
4 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.ΐ΄, ζ. 373-4 - Ώ. Θπάθηα, (1989), ζ. 73 - Β. Θαπαίνα, (1987), ζ. 111. 



 610 

δήπμηε ακηίδναζδ1. Οαοηυπνμκα ζε ιζα επμπή υπμο ιυκμ ημ 1/10 ηςκ παζδζχκ ημο 

δδιμηζημφ ζοκέπζγε ημ ζπμθείμ ζημ βοικάζζμ, δ μνβάκςζδ έπαζγε ημ νυθμ ημο 

ζπμθείμο βζ αοηά ηα παζδζά2. 

Οα ιέθδ ηδξ ΒΛΙ θμνμφζακ ηδκ εζδζηή ζημθή ηδξ μνβάκςζδξ ζηζξ δζάθμνεξ 

εηδδθχζεζξ ηδξ ζηζξ μπμίεξ υπζ ιυκμ έπαζνκακ ιένμξ οπμπνεςηζηά, αθθά ηαζ ηζις-

νμφκηακ απυ ημ ζφθθμβμ ηαεδβδηχκ ημο ζπμθείμο ημοξ υηακ δεκ ζοιιεηείπακ, 

δεκ έδεζπκακ ημκ πνέπμκηα γήθμ ηαζ αδζαθμνμφζακ ή εζνςκεφμκηακ ημοξ ζημπμφξ 

ηδξ. Λ θαζζζηζηυξ παζνεηζζιυξ, δ ηαοηυηδηα ιέθμοξ ηδξ μνβάκςζδξ, δ ηαθθζένβε-

ζα ζζδενέκζαξ πεζεανπίαξ, μζ οπμπνεςηζηέξ μιάδεξ ενβαζίαξ, μζ φικμζ βζα ηδκ μν-

βάκςζδ ηαζ ημκ θςηζζιέκμ Ώνπδβυ είκαζ ιενζηά απυ ηα ζημζπεία πμο ζοκεέημοκ 

ηδκ εζηυκα ηδξ ΒΛΙ3. Ραναηηδνζζηζηυ βζα ημ πκεφια πμο ηδκ δζαηαηείπε είκαζ υηζ 

μζ θαθαββάνπεξ ηδξ επζθέβμκηακ απυ ηζξ ακχηενεξ ααειίδεξ ημο ζηναημφ, ημο κα-

οηζημφ ηαζ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Φμνμφζακ ηζξ ίδζεξ ζημθέξ ιε ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ 

εμκίηεξ ηαζ εηπαζδεφμκηακ ηαζ μζ ίδζμζ βζα ηδκ απμζημθή ημοξ ζηα ηέκηνα εηπαίδε-

οζδξ ακχηενςκ ζηεθεπχκ. «Ζαεεζηςηζηή Μμθζηεζμθμβία», «Βεκζηή Ζμζκςκζμθμβία» 

(ηαηάννζρδ ηςκ ημιιμοκζζηζηχκ εεςνζχκ), δ «ΐαζζθεία ςξ εεκζηή ζδέα ημο εθθδ-

κζζιμφ», «Θαεήιαηα ακηζημιιμοκζζηζηήξ ηαηηζηήξ» ήηακ ηα ιαεήιαηα πμο δζδάζ-

ημκηακ4. 

Ξηδκ ανπή ηδξ ζφζηαζδξ ηδξ μνβάκςζδξ δ εββναθή ιεθχκ ήηακ πενζμνζζ-

ιέκδ. Ππμηίεεηαζ υηζ μζ κέμζ πνμζένπμκηακ μζηεζμεεθχξ, αθθά ζηδκ πνάλδ α ο-

ηυ δεκ ίζποε, ηαεχξ μζ ααειμθυνμζ πνδζζιμπμζμφζακ πζεζηζηά ιέηνα βζα κ α 

ημοξ  ακαβηάζμοκ κα βναθημφκ. Σξ ημ 1939, πμο έβζκε οπμπνεςηζηή δ εββναθή, 

δεκ είπε βναθηεί μφηε ημ 10% ηςκ κέςκ. Λζ παναζκέζεζξ ηςκ ηαεδβδηχκ πνμξ ημ-

οξ ιαεδηέξ κα βναθμφκ είπακ πενζμνζζιέκμ απμηέθεζια, ίζςξ βζαηί ηαζ μζ ίδζμζ δεκ 

ζοιθςκμφζακ εκδυιοπα. Ππήνπε, υιςξ, βεκζηυηενα ακηίδναζδ βζα ηδκ ζοιιεημπή 

ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ απυ ηα ζπίηζα, ζδζαίηενα βζα ηα ημνίηζζα 5.  

Λ Μ. Νμδάηδξ εοιάηαζ υηζ ζημ βοικάζζυ ημο, ζηδ δοζπνυζζηδ  πενζμπή 

ηςκ Θαγέσηςκ , μζ ηαεδβδηέξ ήηακ ημπμεεηδιέκμζ εηεί επεζδή δζχημκηακ βζα ηα 

δδιμηναηζηά ημοξ θνμκήιαηα. Ομ βεβμκυξ αοηυ απμηεθμφζε , ηαηά ηδ βκχιδ 

ημο, ημκ ζδιακηζηυηενμ θυβμ πμο μζ ιαεδηέξ δεκ ηζιςνμφκηακ  υηακ  ανκμφκ-

ηακ κα ηαηαηαβμφκ ζηδκ ΒΛΙ. Ώκηίεεηα, υπςξ ακαθένεζ μ Ρ. Νμφπαξ,  ζημ 

Ώ΄βοικάζζμ Ώζβίμο, υπμο μ βοικαζζάνπδξ ηαζ μ βοικαζηήξ ήηακ μπαδμί ηδξ 

θαζζζηζηήξ ζδεμθμβίαξ , απαζημφζακ απ΄υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ κα θμνμφκ ηδ 

                                           
1 Ε. Θεηαλάξ, (1969), ζ. 426. – εθ.Ιεμθυβμξ, αν.θ.148, 13-6-38. 
2 Β. Θαπαίνα, (1987), ζ. 89, 106.  
3 Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 278, 299 - Ρ. Ξαηεθθανίμο (2003), ζ. 29. 
4 Β.Θαπαίνα, (1987), ζ. 106 - Ώ.Θπάθηα, (1989), ζ. 72. 
5 Ώ. Αεθιμφγμξ, (1958), η. ΐ΄, ζ. 405,408 –  Λκηέη ΐανχκ-ΐαζάν, (2003), ζ. 153. 
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ζημθή ηδξ ΒΛΙ ηαζ κα παίνκμοκ ιένμξ ζηζξ εηδδθχζεζξ ηδξ. ζμζ ιαεδηέξ δεκ 

ζοιιμνθχκμκηακ οθίζηακημ ελεοηεθζζιμφξ ηαζ λοθμδανιυ, ηάπμζμζ δε ακ αβ-

ηάζηδηακ κα αθθάλμοκ ηαζ ζπμθείμ.  Ομ ίδζμ ακαθένμοκ ηαζ μζ ΐ. Θακευπμοθμξ,  

Β. Γαπανμπμφθμο ηαζ δ Θ. Θακςθάημο πμο ηαημζημφζακ ζηδκ Μάηνα. «Ήηακ ο-

πμπνεςηζηή δ ΒΛΙ. Αεκ κμιίγς κα οπήνπε ηάπμζμξ πμο δεκ πήβαζκε», ακαθένεζ 

παναηηδνζζηζηά μ πνχημξ. Ζαζ αοηυ, πανυθμ πμο, ζφιθςκα ιε ηδ ιανηονία ημο 

ίδζμο, «δεκ εοιάιαζ κα ιαξ ιζθμφζακ μζ ηαεδβδηέξ οπέν ηδξ ΒΛΙ». Βπίζδξ, «δάζ-

ηαθμζ ηαζ ηαεδβδηέξ ζημ ζπμθείμ δεκ έδεζπκακ ακηίεεζδ ζημ ηαεεζηχξ, αθθά αδζ-

αθμνία, καζ», ζοιπθδνχκεζ δ Β.Γαπανμπμφθμο.  

Ώπ΄υηζ ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε απυ ηζξ ιανηονίεξ, πνέπεζ κα οπήν-

πε ιζα παθανυηδηα ςξ πνμξ ημ εέια  ηδξ έκηαλδξ ζηδκ μνβάκςζδ ζε πενζθενε-

ζαηέξ πυθεζξ (εηηυξ δδθαδή Μάηναξ ηαζ Ώζβίμο) ηαζ ζηα πςνζά. Μμθφ πζεακυκ , 

ιάθζζηα , αοηή δ ηαηάζηαζδ κα ιδκ ζπεηζγυηακ πάκηα ιε ηδκ ημπμεέηδζδ έ-

κακηζ ημο ηαεεζηχημξ  ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο οπδνεημφζακ ζηα ζπμθεία ηδξ 

πενζμπήξ, αθθά απθχξ κα ζοκηεθμφζε ςξ έκαξ δεοηενεομφζδξ ζδιαζίαξ πανά-

βμκηαξ . πςξ ηαηαεέημοκ  μζ πενζζζυηενμζ Ζαθαανοηζκμί ζοκμιζθδηέξ ιαξ ,  

μφηε ζηα Ζαθάανοηα  (πμο ήηακ ηςιυπμθδ  ηαζ  ηέκηνμ ιζαξ εονφηενδξ  πενζμ-

πήξ) ήηακ οπμπνεςηζηή δ ηαηάηαλδ ζηδκ ΒΛΙ 1. Μμθφ πενζζζυηενμ αοηυ ίζποε 

βζα ηα πςνζά. «Ζακέκαξ απ΄ημ πςνζυ ιμο δεκ είπε βναθηεί ζηδκ ΒΛΙ. Λ φηε ηα 

παζδζά ημο ζπμθείμο», θέεζ μ Γ. Μαοθυπμοθμξ απυ ηα Ξμοδεκά, πμο μζ πενζζ-

ζυηενμζ ηάημζημί ημοξ  ήηακ ανζζηενχκ πεπμζεήζεςκ .  

Ώνβυηενα μζ πζέζεζξ βζα έκηαλδ έβζκακ εκημκυηενεξ ηαζ πζμ απμηεθεζιαηζ-

ηέξ, αθμφ υπμζμξ δεκ ήηακ βναιιέκμξ ζηδκ ΒΛΙ δεκ απμηημφζε απμθοηήνζμ ηζ 

ανβυηενα δεκ έπαζνκε μφηε πζζημπμζδηζηυ ημζκςκζηχκ θνμκδιάηςκ  απυ ηδκ Ώζ-

θάθεζα. Λ έθεβπμξ αζημφκηακ απυ ημκ ίδζμ ημ Ιμιάνπδ ιέζς ηδξ ΓΒΘΒ (Γεκζηή 

Βπζεεχνδζζξ Θέζδξ Βηπαζδεφζεςξ) ΏπαΎαξ, δ μπμία γδημφζε απυ ηα ζπμθεία ημκ 

ανζειυ ηςκ ιαεδηχκ-ιεθχκ ηδξ ΒΛΙ. Ώνβυηενα, ςξ ιέζμ πνμζέθηοζδξ πνδζζιμ-

πμζήεδηε ημ δςνεάκ εζζζηήνζμ ηζκδιαημβνάθμο ή μζ δςνεάκ ζε ζνέξ βναιιαημζή-

ιςκ, πναβιαηζηυ δέθεαν βζα ημοξ κεανμφξ ιαεδηέξ, αηυια ηαζ ημοξ ζδεμθμβζηά 

ακηίεεημοξ πνμξ ηδκ μνβάκςζδ2. «Ππήνλε ιζα ιεβάθδ πνμζπάεεζα επδνεαζιμφ ιε 

ηάεε ιέζμ ηαζ πκεοιαηζηυ ηαζ οθζηυ, ιαξ θέεζ δ Θ. Θακςθάημο. «Βκκμχ αοηά ηα 

ιζηνμδμζίιαηα βζα ηα παζδζά, ηα παηίνζα. Βηείκμ πμο ήηακ πενζζζυηενμ ήηακ ηα 

παηίνζα εοιάιαζ, πμο πθήβςκακ πάνα πμθφ, ηα παηίνζα ιέζς ηαεδβδηχκ».  

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ημοξ Ρν. Φενθεθή, Ν. Γενμπμφθμο. Ώκηίεεηδ άπμρδ έπεζ ιυκμ δ Β.Θ., ιζηνυηενδξ δθζ-

ηίαξ απυ ημοξ πνμδβμφιεκμοξ. 
2 Ώ. Αεθιμφγμξ, (1958), η. ΐ΄, ζ. 405-7 - Ώ.Θπάθηα, (1989), ζ. 73 – Ώ. Θμοββμθζάξ, (2001), ζ.239 - 

Γναπηέξ ζδιεζχζεζξ Ώ. Θμοββμθζά απυ ημ Μνςηυημθθμ ημο ΐ΄Γοικαζίμο Μαηνχκ, 29/8/38, 14/1/39. 
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β2. ΔΝΛ – ζρνιείν – εθπαηδεπηηθνί 

Έηζζ δ ΒΛΙ απθχεδηε, ζε αάνμξ υιςξ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ημο ζπμθείμο. 

Ξφιθςκα ιε ημκ ΐ. Ηάγανδ, ζηδκ μνβάκςζδ ηαθθζενβμφκηακ ζοζηδιαηζηά μ παθζ-

εδζζιυξ, δ αζέαεζα πνμξ ημοξ βμκείξ ηαζ ημοξ δαζηάθμοξ, μζ θαζζζηζηέξ πμθζηζηέξ 

ακηζθήρεζξ1. Μανυηζ μζ ιαεδηέξ ζοπκά απμοζίαγακ απυ ηα ιαεήιαηα ή πήβαζκακ 

αδζάααζημζ θυβς ηδξ απαζπυθδζήξ ημοξ ζηδκ ΒΛΙ, μζ  ηαεδβδηέξ δεκ ιπμνμφζακ 

κα ειπμδίζμοκ ημκ πνμαζααζιυ ημοξ ζηδκ επυιεκδ ηάλδ, αθθζχξ επζηνέιμκηακ μ 

πέθεηοξ ηδξ δοζιεκμφξ ιεηάεεζδξ.  «Δ ΒΛΙ ήηακ βζα ιέκα δ αθμνιή βζα κα ιδ 

δζααάγς ζημ βοικάζζμ. Έθεβα υηζ ήιμοκ ζηδκ ΒΛΙ ηαζ πμο κα πεζ μ δάζηαθμξ ημ-

οαέκηα…», ιανηονεί κέμξ ηδξ επμπήξ2.  

Ομ ίδζμ οπμπνεςηζηυ ήηακ βζα ημοξ βμκείξ κα ιδκ ειπμδίγμοκ ηα παζδζά ημ-

οξ κα ζοιιεηέπμοκ ζηζξ εηδδθχζεζξ ηδξ μνβάκςζδξ, αθθζχξ εα είπακ επζπηχζεζξ 

ηαζ μζ ίδζμζ. Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ εοιάηαζ υηζ, υηακ είπε ζημκ δζεοεοκηή ημο ζπμ-

θείμο ημο υηζ μ παηέναξ ημο δεκ ημκ άθδκε κα πάεζ ζηδκ εηδνμιή ηδξ ΒΛΙ, εηεί-

κμξ ημκ ηάθεζε ηαζ ημο ιίθδζε. Βπεζδή μ παηέναξ ημο Μ. Γεςνβυπμοθμο ήηακ θί-

θμξ ημο ηαζ ζοκάδεθθμξ δάζηαθμξ, δζεοεοκηήξ ζε άθθμ ζπμθείμ, δεκ ημκ ηαηήββε-

ζθε βζα ηδ ζοιπενζθμνά ημο αοηή. Ομο επέζηδζε, υιςξ, ηδκ πνμζμπή θέβμκηάξ 

ημο: «Μνυζεπε, βζαηί εα θαξ ημ ηεθάθζ ζμο» .  

Δ ενβαζία βζα ηδκ μνβάκςζδ είπε πάκηα πνμηεναζυηδηα ζε ζπέζδ ιε ηδ ιά-

εδζδ. Ξηζξ 3-4-40 δεκ βίκμκηαζ ιαεήιαηα ζημ ΐ‘ Γοικάζζμ Μαηνχκ βζα κα ζοκηαπ-

εμφκ απυ ηα ζηεθέπδ ηδξ μνβάκςζδξ «αζηήζεζξ ηαζ θφθθα ιδηνχμο θαθαββζηχκ 

ηαζ ζηαπακέςκ»3, εκχ δζηαζμθμβμφκηαζ αηυια ηαζ απμοζίεξ ιαεδηχκ φζηενα απυ 

έββναθμ ηςκ οπεοεφκςκ ηδξ ΒΛΙ4. 

Θε εβηφηθζμ ημο Ππ. Μαζδείαξ ζηζξ 10-11-1939, ηάεε Οεηάνηδ ανπζηά ηαζ 

έπεζηα ηάεε Ξάαααημ ημ πνυβναιια αθζενςκυηακ ζηδκ ΒΛΙ, ηζξ δναζηδνζυηδηέξ 

ηδξ, ηδκ δζδαζηαθία ηδξ ζδεμθμβίαξ ηδξ. Γζα ηδκ διένα αοηή δεκ δίκμκηαζ ζπμθζηέξ 

ενβαζίεξ ζημοξ ιαεδηέξ, χζηε κα ιπμνμφκ κα απαζπμθμφκηαζ ιε ηδκ μνβάκςζδ. 

Σζηυζμ, ημ πνυβναιια ηδξ Οεηάνηδξ θμνηχεδηε ζηζξ οπυθμζπεξ πέκηε ιένεξ, ιε 

απμηέθεζια κα ζηνζιχπκμκηαζ ηα ιαεήιαηα, εθηά χνεξ ηδκ διένα, πνςί ηαζ απυ-

βεοια, ιε υθα ηα ακαιεκυιεκα επαηυθμοεα βζα ιαεδηέξ ηαζ δζδάζημκηεξ5. 

                                           
1 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.ΐ΄, ζ. 373. 
2 Ώ. Αεθιμφγμξ, (1958), η. ΐ΄, ζ. 406-7 - Β.Θαπαίνα, (1987), ζ. 109. 
3 Δ ΒΛΙ πνμεημίιαγε ημοξ κέμοξ 16-20 εηχκ βζα ηδ ζηναηζςηζηή ημοξ εδηεία ηαζ οπενδθακεουηακ υηζ 

είπε δδιζμονβήζεζ έκα δεφηενμ ζηναηυ 200.000 κέςκ, πμο ήηακ άνζζημζ ζημπεοηέξ ηαζ ημοξ έθεζπε ιυ-
κμ ημ κημοθέηζ. Ομοξ θαθαββίηεξ εηπαίδεοακ εκ εκενβεία ζηναηζςηζημί, ιε αζηήζεζξ ίδζεξ ιε αοηέξ ηςκ 

ζηναηζςηχκ, εκχ δ εηπαίδεοζδ ζοκεπζγυηακ ηαζ ημ ηαθμηαίνζ ζε ηαηαζηδκχζεζξ ηαζ ζηναηυπεδα Βθ. 

«Ιεμθυβμξ», αν.θ. 88/21-4-39. 
4 Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 293 - Ώ Θμοββμθζάξ, (2001), ζ.244 
5 Ώ. Αεθιμφγμξ, (1958), η. ΐ΄, ζ. 405-9  - Ώ Θμοββμθζάξ, (2001), ζ. 243.  
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Ομ πενζμδζηυ ηδξ ΒΛΙ, «Δ Ιεμθαία». Ώπυ ημ αζαθίμ ηδξ Β. Θαπαίνα  «Δ κεμθαία 

ηδξ 4δξ Ώοβμφζημο». 

Λζ ελμοζίεξ ηδξ ΒΛΙ ζημ ζπμθείμ είκαζ οπεναμθζηέξ. Δ μνβάκςζδ έπεζ ακε-

κυπθδηδ πνυζααζδ ζηα ιαεδημθυβζα ηςκ βοικαζίςκ ηαζ απθχξ νςηά ημ ζφθθμβμ 

ηςκ ηαεδβδηχκ βζα ημ πυηε εα ιπμνμφζε κα ηα  ενεοκήζεζ. Βηηυξ ημο υηζ ιπμνεί 

κα πνδζζιμπμζεί ιυκμ ιε δζαηαβή ηδξ ΓΒΘΒ, πςνίξ  έβηνζζδ ημο ζοθθυβμο  ηαεδ-

βδηχκ, ιζα αίεμοζα δζδαζηαθίαξ ηαζ ημ πνμαφθζμ ημο ΐ΄βοικαζίμο , μ ζφθθμβμξ 

είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ηαηαββέθθεζ ημοξ ιαεδηέξ πμο απμοζίαγακ ή απμπςνμφζακ 

απυ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηδξ1. Βπίζδξ, μζ δζεοεοκηέξ ηςκ ζπμθείςκ επζθμνηίγμκηαζ 

κα ηδνμφκ ηαηάθμβμ ηςκ ιαεδηχκ πμο ήηακ βναιιέκμζ ζηδκ ΒΛΙ αθθά ηαζ κα δ ζ-

ενεοκμφκ ημοξ θυβμοξ απμπήξ απυ ηδκ μνβάκςζδ, χζηε κα παίνκμοκ ηα ηαηάθθδ-

θα ιέηνα2. 

Ξηζξ 5 Ληηςανίμο ημο ΄36 μ κμιάνπδξ ΏπαΎαξ επζζηέθηδηε ηδ Θέζδ Ξπμθή 

Μαηνχκ (μζ ιαεδηέξ ηδξ μπμίαξ ζοιιεηείπακ έκα πνυκμ πνζκ ζηδ ιαεδηζηή απεν-

βία εκάκηζα ζημ κέμ ελεηαζηζηυ ζφζηδια) ηαζ ημοξ ιίθδζε βζα ηα ζδεχδδ ηδξ 4δξ 

Ώοβμφζημο ηαζ ηζξ πνμζπάεεζεξ ηδξ ηοαένκδζδξ βζα ηδκ ιυνθςζδ ηδξ κεμθαίαξ. 

Ζαηαθήβμκηαξ ηαηαθένεδηε ηαηά ημο ημιιμοκζζιμφ, ημκίγμκηαξ υηζ βζα ημοξ αιε-

ηακυδημοξ «μ μθεαθιυξ ημο ηνάημοξ εα εονίζηδηαζ εθελήξ εκηυξ ηςκ ζπμθείςκ, 

μοπί υπςξ εζξ ημ πανεθευκ παφκμξ ηαζ κςενυξ αθθά μλφξ ηαζ αιείθ ζηημξ». Ξε άθθδ 

                                           
1 Γναπηέξ ζδιεζχζεζξ Ώ. Θμοββμθζά απυ ημ Μνςηυημθθμ ημο ΐ΄Γοικαζίμο Μαηνχκ, 10/1/40, 28/3/40, 
19/4/40, 9/7/40. 
2 Ώ.Θπάθηα, (1989), ζ. 72. 
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μιζθία ημο, δζηαζμθυβδζε ηδκ ηαηαζημπεία ημο ηνάημοξ ζηα ζπμθεία θέβμκηαξ υηζ 

ηαζ ζηδκ ανπαζυηδηα οπήνπε ακηίζημζπδ επίαθερδ απυ ανιυδζμοξ ιήπςξ «εδζδάζ-

ηεηυ ηζ ακηζηζεέιεκμκ εζξ ηα έεζια ή ηαξ εεκζηάξ ηαζ ενδζηεοηζηάξ παναδυζεζξ»1.   

Βλάθθμο, δ πνμπαβάκδα οπέν ηςκ θαζζζηζηχκ ζδεχκ ηαζ ημο δζηηάημνα β ί-

κεηαζ ιε ηάεε ηνυπμ, «εοηαίνςξ – αηαίνςξ»: πζκαηίδεξ ηδξ «Βεκζηήξ Βηαζνείαξ», 

ιε ζοιαμοθέξ ημο Θεηαλά πνμξ ημοξ κέμοξ ηαζ εζηυκεξ ημο ααζζθζά ακανηχκηαζ 

ζηα ζπμθεία, θυβμζ οπέν ημο δζηηάημνα ζε δζάθμνεξ πενζζηάζεζξ (πμο οπμαάθθμκ-

ηαζ πνμδβμοιέκςξ βζα έβηνζζδ ζηδ κμιανπία) , δζαβςκζζιμί ιε εέιαηα ζπεηζηά ιε 

ηα ζδεχδδ ηδξ 4δξ Ώοβμφζημο ή εέια πανιέκμ απυ ημ θυβμ ημο δζηηάημνα, εμν-

ηαζιμί ηδξ εεκζηήξ επεηείμο απυ ηδκ ΒΛΙ2, πνμηνμπέξ πνμξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ 

κα αμδεμφκ ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ ημ ένβμ ηδξ, ηναβμφδζζια ημο φικμο ηδξ μν-

βάκςζδξ ιαγί ιε ημκ εεκζηυ φικμ. Μνμαάθθμκηαζ αηυια βζα ημοξ ιαεδηέξ πνμπα-

βακδζζηζηέξ ηζκδιαημβναθζηέξ ηαζκίεξ ηαζ εεαηνζηά ένβα, ημοξ οπμπνεχκμοκ κα 

αβμνάγμοκ ηα ενδζηεοηζηά, θαζζζηζηά αζαθία ηαζ πενζμδζηά3 πμο πνμηείκμκηαζ, 

εκχ πανάθθδθα ζοιιεηέπμοκ ακαβηαζηζηά ζε ένακμ βζα δχνμ ζημκ πνυεδνμ ηδξ 

ηοαένκδζδξ ηαζ ζημκ «ένακμκ οπέν ηδξ ααζζθζηήξ αενμπμνίαξ4.  

Δ μνβάκςζδ εζζαάθθεζ επζεεηζηά ηαζ ζημ πχνμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Ξηεθέπδ 

ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ εηπαίδεοζδξ, υπςξ μ κμιάνπδξ, βεκζημί επζεεςνδηέξ εηπα ί-

δεοζδξ, βοικαζζάνπεξ, ηαεδβδηέξ, υθμζ βίκμκηαζ ιέθδ ηδξ «Βεκζηήξ Βηαζνείαξ» 

(θζθμιεηαλζηήξ μνβάκςζδξ) ηαζ ηδξ δζμίηδζδξ ηδξ ΒΛΙ, οπδνεηχκηαξ ημοξ ζημπμ-

φξ ηδξ ιέζα απυ ηζξ εέζεζξ ημοξ5. Λ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ εοιάηαζ υηζ μ παηέναξ ημ-

ο, δζεοεοκηήξ ζδζςηζημφ εηπαζδεοηδνίμο ηδξ Μάηναξ, ήηακ ακαβηαζιέκμξ κα παίν-

κεζ ιένμξ ζε μιζθίεξ ηδξ ΒΛΙ. 

Γεκζηά δ εεηζηή ζηάζδ ιαεδηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ έκακηζ ημο ηαεεζηχημξ 

θαίκεηαζ υηζ απμηεθμφζε ηφνζμ ιέθδια ηδξ ηοαένκδζδξ. Ξηδκ Μάηνα, εηηυξ απυ 

ηδκ οπμπνεςηζηή ζοιιεημπή ημοξ ζηζξ εηδδθχζεζξ  ηδξ ΒΛΙ, ζε ηάεε εοηαζνία (ε-

πέηεζμξ 4δξ Ώοβμφζημο, μκμιαηζηή βζμνηή ημο Θεηαλά, επζζηέρεζξ ημο δζηηάημνα 

                                           
1 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.ΐ΄, ζ. 380-384. 
2 Γζα ημκ εμνηαζιυ ηδξ 25δξ Θανηίμο 1938 δζαηάζζεηαζ δ επαβνφπκδζδ βζα υζμοξ ακηζδνμφκ ζημ ηα-
εεζηχξ ηαζ δ πνμεημζιαζία ηδξ βζμνηήξ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ πνμπαβάκδα ιέζς ημο ηφπμο, ηαζκζχκ ηαζ 

ζοκεδιάηςκ. Ώ.Θπάθηα, (1989), ζ.75. 
3 Ομ πενζμδζηυ ηδξ ΒΛΙ «Δ Ιεμθαία» ζοζηήκεηαζ ςξ ημ «ζπμοδαζυηενμ ιέζμκ βζα ημ δάζηαθμ 

κ΄ακαπηφλεζ ημ ενδζηεοηζηυ, παηνζςηζηυ ηαζ ηαθαζζεδηζηυ ζοκαίζεδια ηςκ ιαεδηχκ ημο». Β.Θαπαίνα, 

(1987), ζ.93. 
4 Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 274-7, 286-7 - Γναπηέξ ζδιεζχζεζξ Ώ. Θμοββμθζά απυ ημ Μνςηυημθθμ ημο 

ΐ΄Γοικαζίμο Μαηνχκ, 27/12/38, 23/2/37, 23/10/37, 2/1/39,2/2/39, 4/2/39, 20/2/39, 27-22/3/39. Λ 
ένακμξ ιυκμ ημ 1937 απέδςζε απυ ηα ζπμθεία ηδξ Μάηναξ πάκς απυ 100.000 δναπιέξ, ιε άβκςζημ, 

ςζηυζμ, ηνυπμ αλζμπμίδζήξ ημοξ. Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 271-2. 
5 Ώ. Θμοββμθζάξ, (2001), ζ.233, 246. Ομ πανάνηδια ηδξ «Βεκζηήξ Βηαζνείαξ» ζηδκ Μάηνα δδιζμονβή-
εδηε ζηζξ 10-12-36, ιε ζημπυ ηδκ ηναηαίςζδ ηδξ «ηαεεζηδηοίαξ ηάλεςξ, ςξ αφηδ δζειμνθχεδ, ιεηά 

ηδκ 4δ Ώοβμφζημο». ΐ.Ηάγανδξ, (1989), η. ΐ΄, ζ. 374.   
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ζηδκ πυθδ) αμιαανδίγμκηακ ηονζμθεηηζηά ιε μιζθίεξ οπέν ημο ηαεεζηχημξ ηαζ ηα-

ηά ημο ημιιμοκζζιμφ.  

Λ δάζηαθμξ υθεζθε κα ζοκενβάγεηαζ ζηεκά ιε ημκ δβέηδ  ηδξ μνβάκςζδξ. 

Ξηα θυβζα ηαζ ηςκ δφμ πνμξ ημοξ ιαεδηέξ εα έπνεπε κα οπάνπεζ μιμθςκία. Ξηδκ 

ακηίεεηδ πενίπηςζδ, ακ δδθαδή μ δάζηαθμξ οπέζηαπηε ημ ηφνμξ ημο δβέηδ ιε 

ημκ μπμίμ είπακ δεεεί ζοκαζζεδιαηζηά ηα παζδζά, εα έπακε μ ίδζμξ. ΐέααζα, αοηυ 

ήηακ ημ γδημφιεκμ ηαζ υπζ ημ απμηέθεζια, ηαεχξ πμθθμί εηπαζδεοηζημί έδε ζπκακ, 

έζης ηαζ ζοβηαθοιιέκα, ηδκ απμζηνμθή ημοξ ζημ ηαεεζηχξ ηαζ μζ ιαεδηέξ ακηα-

πμηνίκμκηακ ακάθμβα. Μάκηςξ, ηαζ μζ δάζηαθμζ ήηακ οπμπνεςιέκμζ κα ζοιιεηέ-

πμοκ ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ ηζξ ηεθεηέξ ηδξ  ΒΛΙ βζα κα απμηηήζμοκ ροπζηυ ζφκ-

δεζιμ ιε ηδκ μνβάκςζδ «πμο ςξ ακχηενδ έκκμζα έπεζ πάκηα δίηζμ» 1. 

Ξοπκά μζ ηαεδβδηέξ ιεηααάθθμκηαζ ζε εκημθμδυπμοξ ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ 

ηδκ ελοπδνεημφκ ζηδκ επζημζκςκία ηδξ ιε ημοξ ιαεδηέξ, εκχ ημοξ επζαάθθεηαζ 

αηυια κα πνμπαβακδίγμοκ ηδ ζδιαζία ηδξ2. Λ κμιάνπδξ ΏπαΎαξ, ιζθχκηαξ πνμξ 

ημοξ δάζηαθμοξ ηδξ πενζμπήξ, είπε υηζ είκαζ αοημδίηαζα ζηεθέπδ ηδξ ΒΛΙ ηαζ ημοξ 

γήηδζε κα ζοιαάθθμοκ ιε υθεξ ηζξ δοκάιεζξ ημοξ ζηδκ επζηοπία ηςκ ζηυπςκ ηδξ 

μνβάκςζδξ, πμο ζοιπθδνχκεζ ηαζ επεηηείκεζ ημ ένβμ ημο ζπμθείμο. Ώκάθμβα δζα-

αεααίςκακ βζα ηδ κμιζιμθνμζφκδ ηαζ ηδκ πνμεοιία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ κα ενβαζ-

ημφκ ζηα ζπμθεία ημοξ οπέν ηδξ ΒΛΙ μζ επζεεςνδηέξ δδιμηζηήξ ηαζ ιέζδξ εηπα ί-

δεοζδξ3.  

Ώπυ ηδκ άθθδ, μζ βοικαζηέξ απαθθάζζμκηαζ ηαηά δφμ χνεξ απυ ημ εαδμια-

δζαίμ πνυβναιια ημο ζπμθείμο, πνμηεζιέκμο κα απαζπμθδεμφκ βζα ημοξ ζημπμφξ 

ηδξ ΒΛΙ. Άθθμζ εηπαζδεοηζημί πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ αοημαμφθςξ ζε εηδδθχζεζξ 

ηδξ μνβάκςζδξ απαθθάζζμκηαζ (πςνίξ ηακ ηδκ άδεζα ημο βοικαζζάνπδ) απυ ηα δ ζ-

δαηηζηά ημοξ ηαεήημκηα, υπςξ δ ηαεδβήηνζα ηεπκζηχκ ηαζ πενζθενεζαηή δζμζηήη-

νζα ηδξ ΒΛΙ Λθ.Αναημπμφθμο, πμο πνμεημίιαζε ηδκ οπμδμπή ημο Ε.Θεηαλά ηαηά 

ηδκ επίζηερή ημο ζηδκ Μάηνα4. 

Ώπαβμνεφεηαζ, αηυια, δ δζδαζηαθία ζηα ζπμθεία ηδξ εεςνίαξ ημο Ααναίκμο 

ηαζ ημο «Βπζηάθζμο» ημο Θμοηοδίδδ, βζα κα ιδκ ημκ πανακμήζμοκ μζ ιαεδηέξ5. Δ 

ΒΛΙ εθέβπεζ ηαζ ηδκ δζδαζηαθία ημο πνμπαβακδζζηζημφ ιαεήιαημξ ηδξ «Βεκζηήξ 

ηαζ Δεζηήξ Ώβςβήξ», εκχ μ βοικαζζάνπδξ οπμαάθθεζ ζηδ ΓΒΘΒ έηεεζδ βζα ηδ 

                                           
1 Β.Θαπαίνα, (1987), ζ. 94 - Ώ. Αεθιμφγμξ, (1958), η. ΐ΄, ζ. 408. 
2 Γναπηέξ ζδιεζχζεζξ Ώ. Θμοββμθζά απυ ημ Μνςηυημθθμ ημο ΐ΄Γοικαζίμο Μαηνχκ, 9/6/38, 26/1/39, 

14/2/40, 21/10/40. 
3 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.ΐ΄, ζ. 376. 
4 Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 277-8, 286, 287 - Ώ. Θμοββμθζάξ, (2001), ζ. 239. 
5 Heinz, Richter, (1975), η. A΄, ζ. 61 
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ζοιαμθή ημο πνμζςπζημφ ζημ ένβμ ηδξ μνβάκςζδξ 1. Λ ελεοηεθζζιυξ ηςκ ηαεδβδ-

ηχκ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδ δζαηαβή ημο Ππμονβείμο Μαζδείαξ πμο αλζχκεζ απυ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ κα ακηαπμδίδμοκ ημ παζνεηζζιυ ζημοξ θαθαββίηεξ πμο ημοξ παζν ε-

ημφκ2. 

Ξε βεκζηυηενεξ βναιιέξ ζοιπεναίκμοιε υηζ ημ ζπμθείμ ζημ ζφκμθυ ημο 

υθεζθε κα πνμζανιμζηεί ζημ παναηηήνα ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ κα ηδκ οπδνεηεί.  Δ 

ΒΛΙ ηίεεημ απυ ημ ηνάημξ ζε πνμηεναζυηδηα βζαηί ήηακ αοηή πμο εα δζαιυνθςκε 

ημοξ αονζακμφξ πμθίηεξ ζε πεζεήκζα υνβακά ημο ηαζ υπζ δ εηπαίδεοζδ, πμο πζεα-

κυκ κα ημοξ λοπκμφζε επζηίκδοκεξ ακαγδηήζεζξ. 

 

β3. Δπηξξνή ηεο ΔΝΛ ζηνπο λένπο 

Ξπεηζηά ιε ηδκ επίδναζδ πμο άζηδζε δ ΒΛΙ ζημοξ κέμοξ, μζ ιανηονίεξ ηςκ 

παθζχκ Βμκζηχκ είκαζ δζπαζιέκεξ. Δ δζάζηαζδ μθείθεηαζ πζεακυηαηα ζημ βεβμκυξ 

υηζ, θυβς δζαθμνεηζηχκ ζδεμθμβζηχκ πεπμζεήζεςκ, δζαθμνεηζηέξ ήηακ ηαζ μζ ειπε-

ζνίεξ ηςκ κέςκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ μνβάκςζδ. Έηζζ , ηαθυ εα ήηακ κα ελεηάζμ-

οιε ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμξ πνμζπαεμφζε κα «πενάζεζ» ηδκ ζδεμθμβία ηδξ δ 

μνβάκςζδ ηαζ ιεηά κα θάαμοιε οπυρδ ιαξ ηα απμηεθέζιαηά ημοξ, υπςξ ειθακί-

γμκηαζ ζηδ ικήιδ ηςκ κέςκ ηδξ επμπήξ, κέςκ πνμενπυιεκςκ απυ δζαθμνεηζηυ ζ-

δεμθμβζηυ πενζαάθθμκ3.  

Δ ΒΛΙ ζηυπεοε ζηδκ άζηδζδ ροπμθμβζηήξ, ηονίςξ, επίδναζδξ ζημοξ κέμοξ, 

βζ‘ αοηυ δ ζδεμθμβία ημο ηαεεζηχημξ εθάπζζηεξ θμνέξ δζδάζημκηακ ςξ ιάεδια, 

ηαζ υηακ αοηυ βζκυηακ αθμνμφζε ηονίςξ ζημοξ ιεβαθφηενμοξ. Λζ κέμζ δζδάζημκ-

ηακ ιέζα απυ ζογδηήζεζξ ιε ημοξ ανπδβμφξ ηαηά ηζξ αζηήζεζξ, πμνείεξ, βοικάζ ζα. 

Ξδιακηζηυ, επίζδξ, βζα ηδκ απήπδζδ πμο είπε δ δζδαζηαθία ήηακ υηζ «ηα παζδζά 

δζμζημφκηαζ απυ άθθα παζδζά» ηαζ υηζ αηυια ηαζ ηα ορδθυααεια ζηεθέπδ θμνμφ-

ζακ ηδκ ίδζα ζημθή ηαζ εεςνμφκηακ ςξ «ζφκηνμθμζ ακχηενμζ».  

Μανάθθδθα, δ ΒΛΙ έδζκε ζηα παζδζά ηδξ επμπήξ ιζα δζέλμδμ απυ ημ «ηαηα-

πζεζηζηυ» μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ. Δ ζοιαίςζδ ιε ζοκμιήθζημοξ επεηηάεδηε πέ-

να απυ ηζξ θίβεξ χνεξ ημο ζπμθείμο, ζε εηδδθχζεζξ, ηαθμηαζνζκέξ ηαηαζηδκχζεζξ, 

εηδνμιέξ ηθπ. Ώβυνζα ηαζ ημνίηζζα ανίζημκηακ ιαγί βζα πνχηδ θμνά (δ αζηζηή ηά-

                                           
1 Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 298 - Γναπηέξ ζδιεζχζεζξ Ώ. Θμοββμθζά απυ ημ Μνςηυημθθμ ημο 

ΐ΄Γοικαζίμο Μαηνχκ, 19/1/40, 10/2/40,12/7/40. 
2 Γναπηέξ ζδιεζχζεζξ Ώ. Θμοββμθζά απυ ημ Μνςηυημθθμ ημο ΐ΄Γοικαζίμο Μαηνχκ, 6/9/40. 
3 Δ ηαηά ηα άθθα αλζυθμβδ ιεθέηδ ηδξ Λκηέη ΐανχκ-ΐαζάν βζα ημ εέια ααζίγεηαζ απμηθεζζηζηά ζε 
ιανηονίεξ ακενχπςκ πμο ηαζ μζ μζημβέκεζέξ ημοξ ήηακ ζδεμθμβζηά ακηίεεηεξ ζημ ηεηναοβμοζηζακυ ηα-

εεζηχξ ηαζ μζ ίδζμζ ανβυηενα εκηάπηδηακ ζηδκ ΒΜΛΙ. Αεκ ιπμνμφιε, υιςξ, έηζζ κα έπμοιε ιζα ζαθή 

εζηυκα ηδξ επζννμήξ ηδξ μνβάκςζδξ ζε άθθα άημια πμο δεκ επδνεάγμκηακ απυ ηέημζεξ ζδεμθμβζηέξ ηα-
ηααμθέξ. ΐθ. Λκηέη ΐανχκ-ΐαζάν, «Ώπυ ηδκ ΒΛΙ ζηδκ ΒΜΛΙ, 1936-1946-Θκήιεξ ηαζ αζχιαηα απυ 

δφμ κεακζηέξ μνβακχζεζξ ζημ «Δ Βθθάδα ΄36-΄49». 
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λδ ήηακ ζδζαίηενα επζθοθαηηζηή ζ΄αοηυ ημ εέια), πθμφζζμζ ηαζ θηςπμί (ζε ακηίε ε-

ζδ ιε ημκ εθζηζζιυ ηςκ πνμζηυπςκ), πςνίξ δζαηνίζεζξ,  γμφζακ ημζκμαζαηά. Βλάθ-

θμο, δ αζηναθηενή ζημθή, μζ εηδνμιέξ, μ ηζκδιαημβνάθμξ, δ απεθεοεένςζδ απυ 

ημοξ μζημβεκεζαημφξ πενζμνζζιμφξ επδνέαγακ ακαπυηνεπηα ηδ ζηάζδ ηςκ κέςκ 

έκακηζ ηδξ ΒΛΙ. Λζ εηδδθχζεζξ δδιζμονβμφζακ πνμζηυθθδζδ ανηεηχκ κέςκ ζηδκ 

μνβάκςζδ, αηυια ηαζ ιυκμ βζα ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ εοηαζνίεξ πμο ιπμνμφζε κα 

πνμζθένεζ. «ηακ πέεακε μ Θεηαλάξ είπα ηδκ εκηφπςζδ υηζ είπε ζοιαεί ηάηζ ακ ε-

πακυνεςηα ηναβζηυ…», μιμθμβεί παθζυ ιέθμξ1. Ραναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ηςκ 

πνμπαβακδζζηζηχκ ιέζςκ, πμο πνδζζιμπμζμφζε ημ δζηηαημνζηυ ηαεεζηχξ βζα κα 

πνμζεθηφζεζ ηδ ζοιπάεεζα ηςκ πμθζηχκ  ηαζ ζδζαίηενα ηςκ κέςκ, είκαζ δ πνυζηθδ-

ζδ ημο εθθδκμαιενζηακμφ παθαζζηή Ογζι Ηυκημο απυ ημπζημφξ πανάβμκηεξ ζηδκ 

Μάηνα. Λ παθαζζηήξ, αθμφ αβςκίζηδηε ζηα ζπμθεία ημο ΐμοδ ηαζ κίηδζε, δεκ πα-

νέθεζρε κα δείλεζ «αοευνιδηα» ζημ ημζκυ ημκ εκεμοζζαζιυ ημο βζα ηδκ πεζεανπία, 

ηδκ ενβαηζηυηδηα ηαζ ηδ εένιδ πμο παναηηήνζγακ ηδκ ΒΛΙ2. 

Λζ παναπάκς παναηδνήζεζξ, ααζζζιέκεξ  ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ζε ιανηονίεξ 

πμο ζοκέθελε δ Β. Θαπαίνα, επζαεααζχκμκηαζ ηαζ απυ ημοξ ζοκμιζθδηέξ ιαξ . «Μή-

βαζκα ζηδκ ΒΛΙ βζαηί ι΄άνεζε. Έηζζ ι΄άνεζε πμο πήβα ηζ ακηάνηδξ. Ήηακ έκαξ 

ηνυπμξ κα λεζηάεζ ημ κέμ παζδί. Ζαζ μ παηέναξ δεκ ημ απαβυνεοε», θέεζ μ Ρν. 

Φενθεθήξ απ΄ηα Ζαθάανοηα. Οδκ ίδζα άπμρδ βζα ηδκ μνβάκςζδ έπμοκ ημνίηζζα 

ηδξ επανπίαξ ηαζ ηδξ Μάηναξ . «Φμνμφζα ιζα παηί ζημθή. Αεκ πήβαζκα ζηζξ εηδδ-

θχζεζξ βζαηί είπαιε αβνμηζηέξ δμοθεζέξ. Θαξ άνεζε. Μδβαίκαιε ζηδκ εηηθδζία ιε 

ηζξ ζημθέξ, ζηδκ Ώβ. Ηαφνα ζηζξ 25 Θανηίμο», θέεζ δ Ν.Γενμπμφθμο, επίζδξ απυ 

ηα Ζαθάανοηα. Δ Μαηνζκή Β. Γαπανμπμφθμο έπεζ αηυια πζμ εεηζηέξ εκηοπχζεζξ. 

«Ήιαζηακ εκεμοζζαζιέκμζ πμο βίκμκηακ μζ βζμνηέξ ζημ ζηάδζμ, ιε άνιαηα. Μδβα-

ίκαιε ηαζ παγεφαιε ημ θπανζζηζυιαζηακ. Ήηακ δ γςή ιαξ έηζζ πμο ημκ πζζηεφαιε 

αοηυκ ημκ άκενςπμ (ημκ Θεηαλά). Θάθζζηα, υηακ πέεακε , εηεί ζημ ζπμθείμ (ζηα 

Ζαιίκζα) είπαιε θηζάλεζ ηεκμηάθζμ ιε ηδ θςημβναθία ημο».  

Σζηυζμ, εκηεθχξ απμδμηζιαζηζηά ιζθά μ ΐ. Θακευπμοθμξ βζα ηζξ εηδδθχζε-

ζξ ηδξ ΒΛΙ: «Θζα θμνά ηδ αδμιάδα, πδβαίκαιε ζημ κοκ ζηάδζμ ηδξ Μακαπασηήξ κα 

παγμθμβήζμοιε ηαζ κα ιαξ ηάκμοκ πνμπαβάκδα. .. Αεκ ιπμνμφζαιε 

κ΄ακηζδνάζμοιε». Θε ημ ίδζμ φθμξ ιζθά βζα ηδκ ΒΛΙ ηαζ δ Θ. Θακςθάημο, δ μπμ-

ία ηαηαβυηακ, υπςξ ηαζ δ πανέα ηδξ, απυ παναδμζζαηά αεκζγεθζηή μζημβέκεζα ηαζ 

επζπθέμκ ήηακ δοζανεζηδιέκδ ελανπήξ ιε ηδκ μνβάκςζδ  θυβς ημο υηζ είπε δζα-

θφζεζ ημκ πνμζημπζζιυ ημο μπμίμο ήηακ ιέθμξ: «Ώκηζδνάζαιε ηυζμ πμθφ. Ζάπμζα 

ζηζβιή αάθαιε θςηζά ζηζξ ζημθέξ. Ζαζ ιεηά ήιαζηακ, ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ, δαηηο-

                                           
1 Β.Θαπαίνα, (1987), ζ. 106-111. 
2 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.ΐ΄, ζ. 384. 
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θμδεζηημφιεκμζ, πνυζημπμζ ηαζ μδδβμί, ηαζ απμδζμπμιπαίμζ ηνάβμζ. Αδθαδή, πενά-

ζαιε ζε πυθειμ. Λφηε εέθαιε κα βίκμοιε ααειμθυνμζ. Δ πνμπαβάκδα ήηακ αθα-

ηχδδξ, πμθφ αθαηχδδξ. Ββχ εοιάιαζ ηζξ Οεηάνηεξ ηζξ οπμπνεςηζηέξ πμο ήηακ ηαζ 

δζαθχηζζδ. Βίπαιε ηάκεζ ημο ηυζιμο ηα ζηζπάηζα βζα κα ημοξ ημνμσδεφμοιε. Βπε ζ-

δή έηοπε ηάπμζα θίθδ κα βκςνίγεηαζ ιε ηδ δζμζηήηνζα ηδξ ΒΛΙ, ηα ηαηαθένκαιε 

ηαζ ημ ζηάβαιε ηδκ Οεηάνηδ ηαζ πδβαίκαιε ζζκειά…Βιείξ πμο ήιαζηακ απυ δδ-

ιμηναηζηή μζημβέκεζα απυ πμθφ κςνίξ ηαηαθάααιε ηζ βζκυηακ εηεί ιέζα». 

Ίζςξ, θμζπυκ, δ ζοιπάεεζα πνμξ ηδκ μνβάκςζδ κα ζπεηζγυηακ ιε ηζξ εοηα ζ-

νίεξ δζαζηέδαζδξ ηαζ ηδκ εθεοεενία πμο απμθάιαακε μ κέμξ  ηδξ επμπήξ. Οα ημ-

νίηζζα ηαζ μζ κέμζ ηδξ επανπίαξ έαθεπακ ηδκ ΒΛΙ ζακ δζέλμδμ, ιζαξ ηαζ μζ εοηαζν ί-

εξ αοηυκμιδξ, απυ ηδκ μζημβέκεζα ηαζ ημκ ημζκςκζηυ πενίβονμ ηςκ εκδθίηςκ, ρο-

παβςβίαξ ήηακ εθάπζζηεξ. ΐέααζα, ζηδ ζηάζδ πμο εα ηναημφζε ηάπμζμξ κέμξ έκακ-

ηζ ηδξ μνβάκςζδξ ζδιακηζηυ νυθμ έπαζγακ ηαζ μζ πνμδβμφιεκεξ ειπεζνίεξ ημο ηαζ 

ημ πχξ έαθεπε ημ ηαεεζηχξ ημ μζημβεκεζαηυ ημο πενζαάθθμκ.  

Ώπυ ηδκ έκανλδ ημο εθθδκμσηαθζημφ πμθέιμο δ ΒΛΙ, έπμκηαξ πάζεζ ηδκ 

ηεπκδηή ζηήνζλή ηδξ, έπαζε ηαζ ηδκ ζζπφ ηδξ. Σζηυζμ, ελαημθμφεδζε κα πνδζζιμ-

πμζείηαζ απυ ηζξ δζάδμπεξ ηδξ ιεηαλζηήξ ηοαενκήζεζξ ςξ ιέζμ ειρφπςζδξ ημο 

πθδεοζιμφ ηαζ επίδεζλδξ αηιαίμο θνμκήιαημξ ζηζξ δφζημθεξ χνεξ ημο πμθέιμο. 

Οιήιαηα ηδξ ΒΛΙ πανέθαζακ ζημοξ δνυιμοξ ηδξ Μάηναξ  ηδκ επυιεκδ ηδξ ηήνο-

λδξ ημο πμθέιμο απυ ηδ Γενιακία βζα κα ειροπχζμοκ ημοξ πμθίηεξ. ΐαειζαία δ 

μνβάκςζδ άνπζζε κα οπμθεζημονβεί (ιέθδ ηδξ δεκ πήβακ μφηε ζηδκ ηδδεία ημο 

Θεηαλά) ηαζ δζαθφεδηε μνζζηζηά ημκ Εμφκζμ ημο 19411. 

 

β4. ΔΝΛ θαη ΔΞΝΛ 

Βκδζαθένμοζα είκαζ δ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ηδξ ιεηαλζηήξ ΒΛΙ ηαζ ηδξ ακηζζηα-

ζζαηήξ ΒΜΛΙ, ηδξ κεμθαζίζηζηδξ μνβάκςζδξ  ιε ανζζηενέξ ηαηααμθέξ πμο έδναζε 

ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ ηαημπήξ ηαζ ζοιπενζέθααε πμθθά ιέθδ ηδξ πνχηδξ.  

Δ ΒΜΛΙ (Βκζαία Μακεθθαδζηή Λνβάκςζδ Ιέςκ) ήηακ δδιζμφνβδια ηδξ ακ-

ηζζηαζζαηήξ μνβάκςζδξ ημο ΒΏΘ ηαζ αθμνμφζε ζημοξ κέμοξ. Δ δνάζδ ηδξ εηηεζ-

κυηακ απυ ηδκ δζάδμζδ ηςκ ζδεχκ ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ ηδκ δζαθχηζζδ ηδξ κεμθαίαξ 

βφνς απυ ημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα ςξ ηδκ οθζηή, πκεοιαηζηή ηαζ πμθζηζζηζηή εκ ίζ-

ποζδ ηςκ πενζμπχκ ηδξ Βθεφεενδξ Βθθάδαξ, εκχ ηάπμηε έθηακε ηαζ ζηδκ έκμπθδ 

ακηίζηαζδ ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ. Εδεμθμβζηυ οπυααενμ ηδξ ΒΜΛΙ, υπςξ ηαζ ημο 

ΒΏΘ, απμηεθμφζακ μζ ζμζζαθζζηζηέξ – ημιιμοκζζηζηέξ ζδέεξ, εκχ ηα ζηεθέπδ ηαζ 

ηςκ δφμ μνβακχζεςκ ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ ζοκδέμκηακ ιε ημ ΖΖΒ.   

                                           
1 Λκηέη ΐανχκ-ΐαζάν, (2003), ζ. 159 - εθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 97, 7-4-41. 
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Ξοβηνίκμκηαξ ηζξ δφμ μνβακχζεζξ, ηδκ ΒΛΙ ηαζ ηδκ ΒΜΛΙ, δζαπζζηχκμοιε 

υηζ, πανά ηδκ άηνςξ ακηίεεηδ ζδεμθμβζηή ημοξ ημπμεέηδζδ ζημκ ηνυπμ μνβάκς-

ζδξ ηαζ δνάζδξ ηαζ ζημοξ ζηυπμοξ, ακαθένμκηακ ηαζ μζ δφμ ζημ ίδζμ κεμθαζΎζηζημ 

ημζκυ. Λζ κέμζ, πμο είπακ εκηαπεεί (οπμπνεςηζηά πμθθέξ θμνέξ) ζηδκ ΒΛΙ επί Θε-

ηαλά, οζμεέηδζακ ζημζπεία ηδξ μνβάκςζδξ αοηήξ υηακ δναζηδνζμπμζήεδηακ επί 

ηαημπήξ ζηδ δζάδμπή ηδξ ΒΜΛΙ. Ξδιακηζηή δζαθμνά απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ, εκχ 

δ ΒΛΙ ήηακ οπμπνεςηζηή ηαζ θεζημονβμφζε ζοιπθδνςιαηζηά πνμξ ημ ζπμθείμ, ημ 

μπμίμ ηαζ πνμςεμφζε ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ηδξ, δ ΒΜΛΙ ήηακ πανάκμιδ ηαζ ηα ιέθδ 

ηδξ δνμφζακ ιε ηνυπμ ζοκςιμηζηυ ιέζα ηαζ έλς απυ ημ ζπμθείμ. Ώθμφ θμζπυκ δ 

ΒΛΙ ήηακ οπμπνεςηζηή βζα υθμοξ ημοξ κέμοξ,  αηυιδ ηαζ ημοξ ακηίεεημοξ ζηα θα-

ζζζηζηά ζδεχδδ, θοζζηυ είκαζ πμθθά ιέθδ ηδξ, υηακ απέηηδζακ εθεοεενία επζθμβήξ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαημπήξ, κα πέναζακ ζηδκ ακηζζηαζζαηή ΒΜΛΙ.  

Ξηα Θαγέσηα Ζαθαανφηςκ, μζ ιαεδηέξ ημο βοικαζίμο ήηακ ακαβηαζηζηά υ-

θμζ εκηαβιέκμζ ζηδκ ΒΛΙ ηαζ υηακ ανβυηενα, ημ 1943, ιπήηακ μζ ίδζμζ κέμζ ζηδκ 

ΒΜΛΙ πνδζζιμπμίδζακ ηδκ δμιή ηαζ μνβάκςζδ ηδξ πνχηδξ. Θάθζζηα , μ δζιμζνίηδξ 

ηδξ ΒΛΙ Γ.Θεμδςνυπμοθμξ έβζκε ζηέθεπμξ ηδξ ΒΜΛΙ ζηδκ πενζμπή ημο. Ώθθά ηαζ 

άθθμζ πμο είπακ εκηαπεεί ζηδκ ΒΛΙ εεεθμκηζηά  (πνμθακχξ υπζ βζα ηα ζδεμθμβζηά 

παναηηδνζζηζηά ηδξ) δεκ δίζηαζακ κα ηαηαηαπημφκ ζημ ακηάνηζημ ηαζ ιάθζζηα 

απ΄ημοξ πνχημοξ. «Μήβαζκα (ζηδκ ΒΛΙ), βζαηί ι΄άνεζε. Έηζζ ι΄άνεζε πμο πήβα 

ηζ ακηάνηδξ», ακαθένεζ μ Ρν. Φενθεθήξ. Ππήνπακ ηάπμζμζ πμο ζοιιεηείπακ  ηαζ 

ζηα δφμ, υπζ ιε δζηή ημοξ πνςημαμοθία. Ώπυ ηα θεβυιεκα ηδξ Β.Θ. ζοιπεναίκμο-

ιε υηζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ηαζ δ έκηαλδ ζηδκ ΒΜΛΙ θεζημονβμφζε, ηαηά ηά-

πμζμ ηνυπμ, οπμπνεςηζηά: «ηακ ήνεακ μζ ακηάνηεξ ζηα Ζαθάανοηα ιαξ είπακ 

―Βθάηε· εα είζηε αεηυπμοθα‖. Αεκ είπαιε ηαζ πμθφ ζπέζδ… Αεκ ηαηάθααα πυηε 

πέναζε μ ηαζνυξ πμο απυ ηδκ ΒΛΙ ανέεδηα κα είιαζ αεηυπμοθμ».  

Έηζζ, ηδκ δνάζδ ηδξ ΒΛΙ πμο ζηδνζγυηακ ζημκ ηαηακαβηαζιυ ή ζημ δέθε-

αν ηάπμζαξ πενζπυεδηδξ πανμπήξ, δζαδέπεηαζ δ δνάζδ ζηδκ ΒΜΛΙ υπμο αοηυαμο-

θα ιαεδηέξ ηαζ θμζηδηέξ μνβακχκμκηαζ ηαζ δνμοκ πανάκμια, ιεηαηνέπμοκ ηζξ 

πνχδκ αανεηέξ πανεθάζεζξ ηςκ εεκζηχκ επεηείςκ ζε ακηζζηαζζαηέξ δζαδδθχζεζξ, 

αμδεμφκ ημοξ ακηάνηεξ ζημκ ελμπθζζιυ, ηδ ιεηαθμνά ιδκοιάηςκ ηθπ 1. Ώλίγεζ κα 

ζδιεζςεεί υηζ δ ειπεζνία ηςκ ανζζηενχκ ιαεδηχκ-ιεθχκ ηδξ ΛΖΙΒ (Λιμζπμκδία 

Ζμιιμοκζζηζηχκ Ιεμθαζχκ Βθθάδαξ)  ζηδ ιφδζδ κέςκ ιεθχκ ηαζ ηδκ πανάκμιδ 

δναζηδνζυηδηα ηαηά ηδκ επμπή ηδξ ιεηαλζηήξ δζηηαημνίαξ απμδείπηδηε πμθφηζιδ 

ζηδ ιεηέπεζηα δναζηδνζμπμίδζή ημοξ ζε ακηίζημζπεξ ζοκεήηεξ ςξ ιέθδ ηδξ Β-

                                           
1 Λκηέη ΐανχκ-ΐαζάν, (2003), ζ. 151-158 – Μ. Θμφημοθαξ, (2004), ζ. 325. 
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ΜΛΙ1. 

Ομοξ ηεθεοηαίμοξ ιήκεξ ηδξ βενιακζηήξ ηαημπήξ ζδνφεδηε ιζα κέα ΒΛΙ 

(Βεκζηή Λνβάκςζζξ Ιεμθαίαξ), «βζα θυβμοξ εεκζημφξ». πςξ ηαηαθαααίκμοιε 

απ΄ηδ ζημπμεεζία ηδξ μνβάκςζδξ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ήθπζγε κα ζοζπεζνχζεζ 

ημοξ κέμοξ ςξ ακηίπμδαξ ηδξ ΒΜΛΙ. Ομκ Ξεπηέιανδ ημο ΄44, μ βεκζηυξ δζεοεοκ-

ηήξ Μεθμπμκκήζμο, πμο ακαββέθθεζ ηδκ ίδνοζή ηδξ, δζεοηνζκίγεζ υηζ δ κέα μνβά-

κςζδ δεκ απμηεθεί ζοκέπεζα ηδξ παθζάξ  αθθά ηδκ επέααθακ μζ «εεκζηέξ πενζζηάζε-

ζξ». Ζαθεί, θμζπυκ, κέμοξ ηαζ κέεξ 14-20 εηχκ κα ζπεφζμοκ κα βναθημφκ  έζης ηαζ 

ιυκμζ ημοξ, πςνίξ κα απαζπμθήζμοκ ημοξ βμκείξ ημοξ (ίζςξ βζα κα ιδκ ημοξ α-

πμηνέρμοκ). Σξ ζημπμί ηδξ μνβάκςζδξ πανμοζζάγμκηαζ δ ζηδθίηεοζδ ηςκ αδεθ-

θμηηυκςκ ηαημονβδιάηςκ ηςκ ΒΏΘ-ΒΗΏΞ-ΒΜΛΙ ηαζ δ δζαπαζδαβχβδζδ ηςκ κέςκ 

«πνμξ ιυνθςζζκ δεζημφ παναηηήνμξ ηαζ ηυκςζζκ ημο Ρνζζηζακζημφ ηαζ Βεκζημφ 

θνμκήιαημξ»2. 

 

γ. Γηώμεηο αληηθξνλνύλησλ εθπαηδεπηηθώλ - καζεηώλ 

Βηηυξ απυ υθα ηα ιέηνα πνμπαβάκδαξ ημο ηαεεζηχημξ, δ δζηηαημνία έπνε-

πε κα απαθθαβεί ηαζ απυ ημοξ επζηίκδοκμοξ ακηζπάθμοξ ηδξ. Έηζζ , εκχ μζ θζθμηα-

εεζηςηζημί αιείαμκηαζ ιε ορδθέξ εέζεζξ ζημκ ηναηζηυ ιδπακζζιυ, μζ πζζημί  ζηδ 

δδιμηναηία δδιυζζμζ θεζημονβμί εηημπίγμκηαζ απυ ηζξ εέζεζξ ημοξ. Ομκ Ώπνίθζμ 

ημο 1938 ζοθθαιαάκμκηαζ πμθθμί ηαεδβδηέξ ηαζ δάζηαθμζ ζηδ Θεζζαθμκίηδ, επε ζ-

δή εεςνήεδηε υηζ ιε πθάβζα ιέζα ηαηέθααακ ζδιακηζηέξ εέζεζξ ζηδ δζμίηδζδ ημο 

«Μνμιδεεοηζημφ Ξοκεηαζνζζιμφ Βηπαζδεοηζηχκ Ππαθθήθςκ» ηαζ αζημφζακ  απυ 

ηδξ εέζεχξ ημοξ αοηήξ «ημιιμοκζζηζηή πνμπαβάκδα». Δ θναζεμθμβία πμο πνδζζ-

ιμπμζείηαζ ζηδκ είδδζδ ηδξ ζφθθδρήξ ημοξ είκαζ παναηηδνζζηζηή ημο ηθίιαημξ ηδξ 

επμπήξ3, εκχ μζ εεκζηυθνμκεξ ζοκάδεθθμί ημοξ εηπαζδεοηζημί εηθνάγμοκ ζημ ίδζμ 

δδιμζίεοια ηδκ ακαημφθζζή ημοξ βζα ηδκ εηηαεάνζζδ ημο ηθάδμο απυ ηα «ημι-

ιμοκζζηζηά ζημζπεία»4. Ομ βεβμκυξ ζπμθίαζε ηαζ μ επζεεςνδηήξ Θέζδξ εηπαίδεο-

ζδξ ΏπαΎαξ Ηάβζμξ. Ώπμηάθεζε ημοξ ζοθθδθεέκηεξ πανάθνμκεξ, δθίεζμοξ ηαζ πς-

νςιέκμοξ, «πνμξ ημοξ μπμίμοξ μ οβζήξ ηυζιμξ ηςκ ηαεδβδηχκ αζζεάκεηαζ αδδίακ 

ηαζ απμηνμπζαζιυκ ηαζ παναηαθεί εενιχξ αανφξ κα πέζεζ επ΄αοημφξ μ πέθεηοξ 

                                           
1 Ο.Ξηαεάημξ, (1996), ζ. 140. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 198, 20-8-44 – αν.θ. 210, 3-9-44 – ΓΏΖ Μαηνχκ, Μνςηυημθθμ Α΄βοικαζίμο 
Μαηνχκ, αν.πν. 66/14-8-1944 & 71/28-8-1944. 
3 Θενζηέξ παναηηδνζζηζηέξ θνάζεζξ είκαζ: «ακαηάθορδ ακηζδζηηαημνζημφ δζηηφμο», «ακηζδζηηαημνζηυκ 

ιέηςπμκ», «θακαηζηή πνμπαβακδίζηνζα ημιιμοκζζηζηχκ ζδεχκ», «οπέεαθπε ακάπηολζκ ημιιμοκζζηζ-
ηχκ ζδεχκ εζξ ημοξ ανζζηενίγμκηαξ ιαεδηέξ». 
4 Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 298 – εθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 140, 4-6-38, αν.θ. 152, 17-6-38. 
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ηδξ ηζιςνίαξ»1. 

Ζαηά ηδκ επμπή ηδξ ιεηαλζηήξ δζηηαημνίαξ έκα ιένμξ ηςκ θζθεθεφεενςκ 

εηπαζδεοηζηχκ δζαηήνδζακ ηζξ απυρεζξ ημοξ, πςνίξ, υιςξ, κα ηζξ ηάκμοκ θακενέξ 

ιε ηάπμζμ ηνυπμ, εκχ άθθμζ έδεζλακ θακενά ηδκ ακηίεεζή ημοξ ηαζ οπέζηδζακ ηά-

εε είδμοξ δζχλεζξ2. Ζάπμζμζ άθθμζ ζοιιεηείπακ οπμπνεςηζηά ζηδκ ΒΛΙ, αθθά δεκ 

έπαοακ κα δζαηδνμφκ ηζξ δδιμηναηζηέξ ημοξ πεπμζεήζεζξ ηαζ κα πνμζπαεμφκ ιε 

έιιεζμ ηνυπμ κα ηζξ ειθοζήζμοκ  ζημοξ ιαεδηέξ ημοξ. «Λζ εηπαζδεοηζημί ήηακ 

πνμζηείιεκμζ ηαζ ιδ πνμζηείιεκμζ, ηζ ειείξ αοηυ πμο ηαηαθαααίκαιε πθέμκ ήηακ δ 

ζοιπάεεζα ή δ ακηζπάεεζα. Θάθθμκ ιεζμρδθία ήηακ αοημί πμο έπαζλακ έκα άζπδιμ 

νυθμ. Λζ πενζζζυηενμζ ήηακ ακαβηαζιέκμζ κα ημ ηάκμοκ», θέεζ δ Θ. Θακςθάημο. 

Λ βοικαζζάνπδξ ημο Ώ‘ βοικαζίμο αννέκςκ Ώζβίμο, υπςξ εοιάηαζ μ Ώ. Θμοββμθζ-

άξ, ακ ηαζ οπμπνεςηζηά θαθαββάνπδξ ηδξ ΒΛΙ , υηακ έηθεζζακ ηα ζπμθεία ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο εθθδκμσηαθζημφ πμθέιμο, ζοκέπζζε ιε δζηή ημο πνςημαμοθία ηα ια-

εήιαηα·  δίδαζηε ηδκ «Ώκηζβυκδ» ηαζ ιζθμφζε ζημοξ ιαεδηέξ ημο βζα ηα θζθεθεφ-

εενα ζδεχδδ. Ομ ίδζμ αεααζχκμοκ ηαζ ηα θεβυιεκα ημο Μ. Νμδάηδ· μ ηαεδβδηήξ 

ημο βοικαζίμο Θαγέζηςκ Ραηγδσςάκκμο ήηακ επζηεθαθήξ ηδξ ΒΛΙ ζημ ζπμθείμ επί 

Θεηαλά, αθθά ζηδκ ηαημπή ηαηαηάπηδηε ζημκ ΒΗΏΞ.  Άθθμηε πάθζ, υπςξ ακαθένεζ 

δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο, μζ εηπαζδεοηζημί ιε δδιμηναηζηέξ ανπέξ έδεζπκακ επζθο-

θαηηζηυηδηα. Έαθεπακ ηζξ θαζζζηζηέξ εηδδθχζεζξ ιε ροπνυηδηα ηαζ έιεκακ ζζς-

πδθμί. ηακ ήηακ ακαβηαζιέκμζ κα ιζθμφκ βζα ηα ζδεχδδ ηδξ 4δξ Ώοβμφζημο, ημ 

έηακακ ιε ηνυπμ πμο έδεζπκε ηδκ απμζηνμθή ημοξ, βεβμκυξ πμο είπε ακάθμβμ ακ-

ηίηνζζια ζημοξ ιαεδηέξ3.  

Ώπυ ηδκ πθεονά ηςκ εηπαζδεουιεκςκ ακηζδνάζεζξ ειθακίζηδηακ απυ ηδκ 

ανπή ηδξ δζηηαημνίαξ ζημ Μακεπζζηήιζμ ηαζ ζηδκ ΏΞΛΒΒ Ώεήκαξ ηαζ Θεζζαθμκί-

ηδξ. Ξηζξ ανπέξ ημο 1937 μζ ακηζδζηηαημνζηέξ εηδδθχζεζξ έπμοκ αθμνιή ηδκ απυ-

θοζδ πνμμδεοηζηχκ ηαεδβδηχκ. Λζ πζμ ζμαανέξ ακηζδνάζεζξ βίκμκηαζ ιε ηδκ εοηα-

ζνία ηδξ βζμνηήξ ηςκ εηαηυ πνυκςκ ημο Μακεπζζηδιίμο ηδξ Ώεήκαξ ηαζ ηδξ πανμ-

οζίαξ, βζα ημ ζημπυ αοηυ, βαθθζηήξ ακηζπνμζςπείαξ οπυ ημκ Γάθθμ οπμονβυ Μαζ-

δείαξ. Ξηζξ εηδδθχζεζξ δζαιανηονίαξ  ζηδκ Ώεήκα πήνακ ιένμξ, εηηυξ απυ θμζηδ-

ηέξ, ιαεδηέξ ηςκ ιεβάθςκ ηάλεςκ ηαζ άθθμζ κέμζ . Δ θαζζζηζηή ηοαένκδζδ υπζ ιυ-

κμ δοζθήιζζε, ιέζς ημο ηαηεοεοκυιεκμο Οφπμο, ημκ αβχκα ηςκ θμζηδηχκ ηαηδ-

βμνχκηαξ ημοξ βζα πθζαηζζημθυβδια, αθθά ηαζ «πηέκζζε» ηα βοικάζζα βζα ζοθθή-

ρεζξ ηαεδβδηχκ ηαζ ιαεδηχκ, ιε αθμνιή ηδκ μνβάκςζδ κέςκ ηζκδημπμζήζεςκ4.  

                                           
1 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.ΐ΄, ζ. 381. 
2 Ξοκέκηεολδ ιε X. Νμφπα, 3-1-07 - Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 298. 
3 Ώ. Αεθιμφγμξ, (1958), η. ΐ΄, ζ. 408. 
4 Ξπ. Ηζκανδάημξ, (1989), ζ. 94 
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Ξηδκ Μάηνα μζ ημιιμοκζζηζηέξ ζδέεξ είπακ ανεζ απήπδζδ ηαζ ζε ηφηθμοξ ια-

εδηχκ· ιέθδ ηδξ ΛΖΙΒ1 δνμφζακ ζηα ζπμθεία ιοχκηαξ ηαζ άθθμοξ ζοιιαεδηέξ 

ημοξ. Λ Μ. Νμδάηδξ ηαζ δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο εοιμφκηαζ υηζ ζηα Θαγέσηα, ζημ 

Ξηεπαζηυ, ζηα Ζαθάανοηα ηαζ ζηα βφνς πςνζά μζ ιαεδηέξ ημο βοικαζίμο ηαζ μζ 

κέμζ δδιζμφνβδζακ πονήκεξ ηδξ ΛΖΙΒ, φζηενα απυ ζπεηζηή δνάζδ ημο βζαηνμφ 

Ώκδνζυπμοθμο ηαζ ημο ηαεδβδηή θζθυθμβμο Ώ.ΐμονηζζάκδ. Μμθθμί απυ αοημφξ 

ζοκεθήθεδζακ ηαζ οπέζηδζακ ααζακζζηήνζα ζε θοθαηέξ ή ζηάθεδηακ ελμνία  βζα 

ηδ δνάζδ ημοξ. Ώθθά ηαζ ζηδ βεζημκζηή Ζενπζκή ικδιμκεφμκηαζ αοευνιδηεξ εηδδ-

θχζεζξ, υπςξ ζηίζζιμ ημζπμημθθδιέκςκ ζημοξ δνυιμοξ θςημβναθζχκ ημο Θεηα-

λά2. θα αοηά ιανηονμφκ ιζα βεκζηυηενδ ακηζδζηηαημνζηή ηζκδημπμίδζδ ζηδκ πε-

νζμπή, πμο ζηδκ ηαημπή εα ιεηαηναπεί ζε ακηίζηαζδ ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ.  

ιςξ, δ ακηζδζηηαημνζηή δνάζδ είπε ηαζ ημοξ ηζκδφκμοξ ηδξ. Βπεζδή ημ ΖΖΒ 

είπε ηδνοπηεί πανάκμιμ, μζ ιαεδηέξ δνμφζακ ζοκςιμηζηά, πςνζζιέκμζ ζε πονήκεξ 

ηςκ ηνζχκ ηαζ ηάεε πονήκαξ δεκ βκχνζγε ηα ιέθδ άθθςκ πονήκςκ ηδξ ΛΖΙΒ. Ώπυ 

ηάεε πονήκα ιυκμ έκαξ είπε ζφκδεζδ ιε ημ ηυιια (ηαηά ημ  πνυηοπμ πμο εθάν-

ιμζε ανβυηενα ημ ΒΏΘ ηαζ δ ΒΜΛΙ). Ώοηυξ εκδιενςκυηακ ιε δεθηίμ βζα ηα ην έ-

πμκηα βεβμκυηα, χζηε κα ιπμνεί κα αζηεί «δζαθςηζζηζηυ» ένβμ ιαγί ιε ημοξ άθ-

θμοξ ηδξ μιάδαξ ημο. Ομ δεθηίμ ημ απμζηήεζγε ηαζ ιεηά ημ έηαζβε. Φοζζηά , μζ θα-

θαββίηεξ ηδξ ΒΛΙ ηαζ μζ θζθμηαεεζηςηζημί ηαεδβδηέξ είπακ ηα ιάηζα ημοξ πακημφ 

ηαζ ιπμνμφζακ κα ημοξ ηαηαδχζμοκ ζηδκ αζηοκμιία, υπςξ άθθςζηε υνζγε ζπεηζηή 

εβηφηθζμξ3.  

Ώπυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ηζκδημπμζήζεζξ ηδξ ΛΖΙΒ Μάηναξ , επί δζηηαημνίαξ 

Θεηαλά, ήηακ αοηή πμο έβζκε ηδκ Μνςημιαβζά ημο 1937. Λζ κεμθαίμζ εηιεηαθθεφ-

ηδηακ ημ βεβμκυξ υηζ δ παναιμκή ηδξ βζμνηήξ ήηακ Θεβάθδ Μαναζηεοή ηαζ ηδκ 

πνμζμπή υθςκ είπε απμζπάζεζ δ έλμδμξ ηςκ Βπζηαθίςκ. Έηζζ βέιζζακ υθδ ηδκ πυ-

θδ, αηυια ηαζ ημοξ ζηναηχκεξ ημο 12μο Ξοκηάβιαημξ, ιε πνμηδνφλεζξ βζα ημκ ε-

μνηαζιυ ηδξ Μνςημιαβζάξ ηαζ εκακηίμκ ηδξ δζηηαημνίαξ . Οδκ επυιεκδ ιένα, αέαα-

ζα, πμθθά ζηεθέπδ ηδξ μνβάκςζδξ ζοκεθήθεδζακ απυ ηδκ αζηοκμιία4. 

Σζηυζμ, μζ πζέζεζξ βζα απμζηίνηδζδ ζε υζμοξ ιαεδηέξ είπακ, έζης ηαζ θίβμ, 

επδνεαζηεί απυ ηζξ ημιιμοκζζηζηέξ ζδέεξ ήηακ ιεβάθεξ. Θαεδηήξ ημο ΐ΄βοικαζίμο 

Μαηνχκ ηζιςνήεδηε ιε επίιειπηδ δζαβςβή βζαηί «οπήνλακ πθδνμθμνίαζ υηζ ζοκα-

καζηνέθεημ ιαεδηάξ … απμδεζπεέκηαξ ημιιμοκζζηάξ»5. Ξηδκ παηνζκή εθδιενίδα 

                                           
1 Αναζηήνζμ πανάνηδια ηδξ μνβάκςζδξ ΛΖΙΒ οπήνπε ζηδκ Μάηνα ήδδ απυ ημ 1925. ΐ. Ηάγανδξ, 
(1989), η.ΐ΄, ζ. 219. 
2 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 108-9. 
3 Ο.Ξηαεάημξ, (1996), ζ. 140-144. 
4 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η.ΐ΄, ζ. 397-8. 
5 Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 278. 
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«Ιεμθυβμξ» δδιμζζεφμκηαζ ημ 1938 πμθθέξ δδθχζεζξ ιεηακμίαξ ιαεδηχκ βοικα-

ζίςκ. Θε αοηέξ μιμθμβμφκ δδιμζίςξ υηζ παναζφνεδηακ απυ ζοιιαεδηέξ ημοξ, 

μπαδμφξ ηδξ ημιιμοκζζηζηήξ ζδεμθμβίαξ . Ώοημί ημοξ έθενακ ζε επαθή ιε ηδκ ΛΖ-

ΙΒ ηαζ ιε ζηεθέπδ ηδξ, πμο ημοξ ιφδζακ ζημκ ημιιμοκζζιυ ή ημοξ εκέηαλακ ζε 

«πονήκεξ». Ξε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ δδθχκμοκ υηζ αθμνιή βζα πμθζηζηέξ ζογδ-

ηήζεζξ ιε ημιιμοκζζηέξ ζοιιαεδηέξ ημοξ  ζηάεδηε ημ ιάεδια ημο Βπζηάθζμο ημο 

Θμοηοδίδδ, ημ μπμίμ ακαθενυηακ ζηα ζδεχδδ ηδξ δδιμηναηίαξ. Ξε υθεξ ηζξ δδθχ-

ζεζξ, ζπεδυκ ιε πακμιμζυηοπμ ηνυπμ, μζ ιαεδηέξ ηαηαθήβμοκ υηζ ιεηαιεθμφκηαζ 

βζα ηζξ πνάλεζξ ημοξ, πμο ημοξ έθενακ ιαηνζά απυ ηζξ ανπέξ ηδξ παηνίδαξ, ενδζ-

ηείαξ ηαζ μζημβέκεζαξ, ζηζξ μπμίεξ είπακ βαθμοπδεεί . Οαοηυπνμκα, οπυζπμκηαζ κα 

βίκμοκ «πνςημπυνμζ εεκζηζζηέξ». Λ πακμιμζυηοπμξ ηνυπμξ δζάνενςζδξ ηαζ ζφκ-

ηαλδξ ηςκ δδθχζεςκ ηαζ δ έκημκδ αοημιειρία πμο ηζξ δζαηνίκεζ ιαξ μδδβμφκ κα 

απμδεπημφιε υηζ πνυηεζηαζ βζα ηείιεκα πμο έπμοκ επζαθδεεί «εη ηςκ άκς»1.   

               

Ππεφεοκεξ δδθχζεζξ ιεηακμίαξ δεηαμηηάπνμκμο ενβάηδ ηαζ ιαεδηή Ξη΄ηάλδξ δδ-

ιμζζεοιέκεξ ζημκ «Ιεμθυβμ» Μαηνχκ ηδξ 17-6-1938 

                                           
1  Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.141, 5-6-38 – αν. θ.152, 17-6-38 – αν.θ.156, 22-6-38 – αν.θ.162, 29-6-38. 
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ΗΗΗ. Ρα ζρνιεία ηεο Αραΐαο 

α. Γεκόζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία 

Οα δδιυζζα ζπμθεία ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ 1 πμο θεζημονβμφζακ 

ζημ κμιυ ΏπαΎαξ ηδκ πενίμδμ ημο ιεζμπμθέιμο ηαζ ηδξ ηαημπήξ, ήηακ:  

Ξηδκ πενζμπή ηςκ Μαηνχκ ημ Ώ‘ βοικάζζμ αννέκςκ, έκα απυ ηα ηνία πνχηα 

βοικάζζα ηδξ Βθθάδαξ, ζδνοιέκμ ημ 1838, ημ ΐ‘ βοικάζζμ αννέκςκ (απυ ημ 1881), 

ημ Γ‘ βοικάζζμ αννέκςκ (απυ ημ 1923), ημ Α‘ βοικάζζμ αννέκςκ (πναηηζηυ, απυ 

ημ 1932), ημ Ώ‘ βοικάζζμ εδθέςκ (απυ ημ 1920). Ώηυια θεζημονβμφζε απυ ημ 

1903 ιία δδιυζζα ειπμνζηή ζπμθή ηαζ δ Ονζάκηεζμξ Βπαββεθιαηζηή Ξπμθή Μαηνχκ. 

Οα δφμ βοικάζζα Γ‘ ηαζ Α‘ ζοζηεβάζηδηακ ηαζ απμηέθεζακ ηδ Θέζδ ζπμθή Μαη-

νχκ. Ώπυ ημκ Ώφβμοζημ ημο ‗42 ζδνφεδηε ηαζ δδιυζζμ ιζηηυ κοηηενζκυ Γοικάζζμ. 

Ώπυ ημ 1934 θεζημονβμφζε ηαζ δ Ώνζάηεζμξ Μαζδαβςβζηή Ώηαδδιία, ημ ιυκμ ίδνο-

ια ακχηενδξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ πυθδ2. 

Ξηδκ πενζμπή ηδξ Ώζβζαθείαξ θεζημονβμφζακ: ζημ Ώίβζμ έκα βοικάζζμ αννέ-

κςκ (απυ ημ 1876) ηαζ έκα εδθέςκ (απυ ημ 1921), πμο ζηεβάγμκηακ ζημ ίδζμ ηηή-

νζμ, έκα ιζηηυ βοικάζζμ ζηδκ Ώηνάηα (απυ ημ 1921) ηαζ δφμ ιζηηά βοικάζζα ζηδκ 

επανπία Ζαθαανφηςκ: ζηα Ζαθάανοηα (απυ ημ 1883) ηαζ ζηα Θαγέσηα (απυ ημ 

1925). Ώπυ ημ 1926 ςξ ημ 1929 θεζημονβμφζε βοικάζζμ ηαζ ζηδκ Ζάης ΏπαΎα, αθ-

θά ιε ηδ ιεηαννφειζζδ ημο 1929 οπμαζαάζηδηε ζε διζβοικάζζμ ηαζ ηαηανβήεδηε 

επί Θεηαλά3.  

Μανάθθδθα ιε ηα δδιυζζα αοηά ζπμθεία θεζημονβμφζακ ηαζ ζδζςηζηά. Εδζμ-

ζοκηήνδηα ζπμθεία, υπςξ αθθζχξ μκμιάγμκηαζ,  είπακ ζδνοεεί ζηδκ Μάηνα απυ ημ 

1840. Ώπυ ακαημζκχζεζξ ημοξ ζηζξ εθδιενίδεξ ηδξ επμπήξ ηαζ άθθεξ ιανηονί εξ, 

ιαεαίκμοιε υηζ ηδκ επμπή αοηή θεζημονβμφζακ ζηδκ πυθδ ηα ζδζςηζηά εηπαζδεο-

ηήνζα Ξςηδνπυπμοθμο, ημ Ώνζάηεζμ (απυ ημ 1930), δ ζδζςηζηή κοηηενζκή Βιπμνζηή 

Ξπμθή, ημ ζδζςηζηυ «Ηφηεζμ Άβζμξ Ώκδνέαξ»  (απυ ημ 1917) οπυ ηα δζεφεοκζδ ημο 

Γ. Ξηεθακυπμοθμο, εκχ θεζημονβμφζε ηαζ έκα ζδζςηζηυ βοικάζζμ ζηα Ημοζζηά, ημο 

                                           
1 Δ απανίειδζδ ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηνίεδηε ζηυπζιμ κα πανα-
θδθεεί, επεζδή εεςνήεδηε υηζ δεκ πανμοζζάγεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ αθθά ηαζ θυβς ημο ιεβάθμο ανζε-

ιμφ ημοξ (θεζημονβμφζακ ζπεδυκ ζε ηάεε πςνζυ). Ώπυ ηα θεζημονβμφκηα ηδκ επμπή αοηή δδιμηζηά 

ζπμθεία αλζμικδιυκεοημ εεςνήζαιε ημ κοπηενζκυ ζπμθείμ πμο θεζημονβμφζε ζηα Ζαθάανοηα απυ πνζκ 
ημ 1939 ιέπνζ ημ 1943, ιε 15 εββεβναιιέκμοξ ιαεδηέξ υθα αοηά ηα πνυκζα, πμο θμζημφζακ ζηζξ ηνεζξ 

ηεθεοηαίεξ ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ. Ζαηά ηα πνυκζα ηδξ ηαημπήξ, 1941-1943, ζημ ζπμθείμ θμζημφζακ μη-
ηχ ιαεδηέξ. Θ. Ραθιμφηδξ, (2007), ζ. 158.  
2 Ζ. Ονζακηαθφθθμο, (1995), η.ΐ΄, ζ.2002-2005 -  εθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 210, 15-9-42 - αν.θ. 255, 7-

11-42. 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 156, 7-6-41 - εθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.197, 30-8-42 – Γναπηέξ ζδιεζχζεζξ Ώ. 

Θμοββμθζά. 



 625 

Μακαβζχηδ Λζημκμιυπμοθμο1. Λ Ώ. Θμοββμθζάξ ανίζηεζ ακάιεζα ζε υθμοξ ζδζμηηή-

ηεξ ηςκ ζδζςηζηχκ ζπμθείςκ έκα ημζκυ παναηηδνζζηζηυ, υηζ ήηακ ζοκηδνδηζημί, 

«εεκζηυθνμκεξ». Βηηυξ απυ ημκ Μ. Λζημκμιυπμοθμ, πμο ζοκεθήθεδ επί ηαημπήξ 

απυ ημοξ ακηάνηεξ ςξ ζοκενβάηδξ ηςκ ηαηαηηδηχκ  (μ Ώ. Θμοββμθζάξ αιθζζαδηεί 

ηδκ εη πνμεέζεςξ ηαηάδμζδ ηαζ πζζηεφεζ πςξ επνυηεζημ απθχξ βζα θθφανμ άημ-

ιμ), μ Μ. Ξηεθακυπμοθμξ, δζεοεοκηήξ ημο Ηοηείμο Ώβ. Ώκδνέαξ , ακήηε ζημοξ θα-

ζίζηεξ πειπημθαθαββίηεξ ηαζ ήηακ θζθζηά πνμζηείιεκμξ ζημ καγζζηζηυ ηαεεζηχξ.  

  

β. Πρνιεία εηεξνδόμσλ 

Βηηυξ απυ ηα πνμακαθενεέκηα εηπαζδεοηήνζα δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ  

πμο οπάβμκηακ ζημ Ππμονβείμ Μαζδείαξ, θεζημονβμφζακ ηαζ ζπμθεία εηενμδυλςκ 

(ηαεμθζηχκ), οπαβυιεκα ανπζηά ζηδκ παπζηή εηηθδζία ηαζ ανβυηενα ζημ ιμοζζμ-

θζκζηυ ηαεεζηχξ. Ώπυ ημ 1915 θεζημονβμφζε ζημκ ηαεμθζηυ καυ ημο Ώβ .Ώκδνέα 

ιεζηηυ δδιμηζηυ ζπμθείμ ηαεμθζηχκ.  

Οα μνβακςιέκα ηαεμθζηά ζπμθεία πμο θεζημφνβδζακ ζηδκ Μάηνα ήηακ: ημ 

ηαηχηενμ ζπμθείμ ημο ζηαθζημφ ηάβιαημξ ηςκ Fratelli (ακαθένεηαζ ζε πνμθμνζηέξ 

ιανηονίεξ ςξ ηαεμθζηυ κδπζαβςβείμ, βζα παζδζά ηάης ηςκ έλζ εηχκ), δ ζηαθζηή αα-

ζζθζηή ζπμθή, πμο ήηακ ζπμθείμ αννέκςκ (Regia Scuola Italiana Mascile Santore 

Santaroza), δ βαθθζηή ειπμνζηή ζπμθή ηςκ Freres Maristes (1900-1940), δ ζπμθή 

ηςκ αδεθθχκ ηαθμβναζχκ ημο Βθέμοξ Βανέ (1894-1944), (Scuola Femminile delle 

Suore dell ‘ Immacolata Concezione d ‘ Ivrea) βζα ημνίηζζα2. 

Λνζζιέκα απυ ηα ζπμθεία αοηά, ακ υπζ υθα,  πνδζζιμπμζμφκηακ ςξ δίαοθμζ 

πνμπαβάκδαξ ημο παπζημφ δυβιαημξ ηαζ ηδξ θαζζζηζηήξ ζδεμθμβίαξ ανβυηενα. Γζ ‘ 

αοηυ ηυζμ δ παπζηή εηηθδζία ανπζηά, υζμ ηαζ ημ ιμοζζμθζκζηυ ζηαθζηυ ηνάημξ ιε-

ηέπεζηα δζέεεηακ πμθθά πνήιαηα βζα ηδ θεζημονβία ημοξ. Ξηεβάγμκηακ ζε πμθοηε-

θή ηηήνζα, ιε πθήνδ οθζημηεπκζηή οπμδμιή ηαζ πανείπακ ορδθμφ επζπέδμο εηπαί-

δεοζδ ζημοξ ιαεδηέξ ημοξ.  

Οα ηαεμθζηά ζπμθεία εεςνμφκηακ ζηδκ Μάηνα ηα ηαθφηενα  ηαζ ζε αοηά θμ-

ζημφζακ ηαζ πθμφζζμζ μνευδμλμζ Μαηνζκμί. Ομ βεβμκυξ αοηυ είπε πνμηαθέζεζ ηαηά 

ηαζνμφξ ηδκ ακηίδναζδ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ εηηθδζζαζη ζηχκ ηφηθςκ, μζ μπμίμζ δζα-

ιανηφνμκηακ βζα ηδκ ενδζηεοηζηή πνμπαβάκδα πμο αζημφκηακ ζηα ζπμθεία. 

Μνάβιαηζ, ημ επίπεδμ ζπμοδχκ ηςκ ηαεμθζηχκ ζπμθείςκ ήηακ πμθφ ακχηενμ αο-

ημφ ηςκ δδιμζίςκ εθθδκζηχκ, βζ ‘ αοηυ ηαζ εηθνάζηδηε απυ ημκ ηυηε επζεεςνδηή 

Θέζδξ Βηπαζδεφζεςξ ημ αίηδια πνμξ ημ Αήιμ ηδξ Μάηναξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηςκ 

                                           
1 Ζ. Ονζακηαθφθθμο, (1995), η.ΐ΄, ζ. 2004 - εθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.130, 10-5-41,– αν.θ. 152, 1-6-41  
- αν.θ.156, 7-6-41 – αν.θ. 152, 3-6-41 -  ζοκέκηεολδ ιε ημκ Β.Φςηά, 18-2-2006. 
2 Ζ. Ονζακηαθφθθμο, (1995), η.ΐ΄, ζ. 2005 - Ξοκέκηεολδ ιε ημοξ Ώ. Ξζκζβάθζα ηαζ Ι.Ζ. ζηζξ 14-5-06. 
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δεφηενςκ, χζηε κα ακηαβςκίγμκηαζ ηα εηενυδμλα1. 

Ώλίγεζ κα βίκεζ ιζα θεπημιενέζηενδ πανμοζίαζδ ηςκ εηενυδμλςκ ζπμθείςκ 

βζα κα βκςνίζμοιε ηζξ δζαθμνέξ πμο πανμοζίαγακ απυ ηα άθθα ζπμθεία ηδξ Μάη-

ναξ ζημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ζδεμθμβία πμο οπδνεημφζακ.  

Δ ζηαθζηή ζπμθή ηαθμβναζχκ ζηεβαγυηακ ζε ηηήνζμ ηδξ μδμφ Ζμνίκεμο (ημ 

«παθζυ Μακεπζζηήιζμ»), ημ μπμίμ πενζήθεε ζηδκ ηαημπή ημο εθθδκζημφ δδιμζίμο 

ιεηά ημκ ΐ‘ παβηυζιζμ πυθειμ ςξ πμθειζηή απμγδιίςζδ2. Ξηδ ζπμθή δίδαζηακ ιμ-

καπέξ ηαζ οπήνπακ δφμ ηαηεοεφκζεζξ: δ πνχηδ, υπμο ηα ιαεήιαηα παναδίδμκηακ 

ζηα ζηαθζηά ηαζ δ δεφηενδ ηαζ πμθοπθδεέζηενδ, υπμο ηα ιαεήιαηα β ίκμκηακ ηο-

νίςξ ζηδ βαθθζηή βθχζζα. Δ ιεβαθφηενδ πνμζέθεοζδ ζηδ δεφηενδ ηαηεφεοκζδ 

δζηαζμθμβείηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ηα ιαεήιαηα παναημθμοεμφζακ ηαζ ημνίηζζα ηα 

μπμία είπακ ηεθεζχζεζ ημ ζπμθείμ ηαζ ήεεθακ ιυκμ κα ιάεμοκ ηδ βαθθζηή βθχζζα. 

ΐέααζα ηαζ ζηζξ δφμ ηαηεοεφκζεζξ δζδάζημκηακ ηαζ εθθδκζηά. Ξφιθςκα ιε ηδκ πα-

θζά ιαεήηνζα Ώ.ΐεθθέθδ βίκμκηακ ηαζ ζδζαίηενεξ παναδυζεζξ  αββθζηχκ. Ώηυια, ζε 

απμβεοιαηζκά ιαεήιαηα μζ ιαεήηνζεξ ιάεαζκακ πζάκμ, ηέκηδια η .α. Δ ζπμθή είπε 

πμθφ ηαθυ υκμια ζηδκ Μάηνα ηαζ υπμζμζ είπακ πνήιαηα πνμηζιμφζακ κα ζπμοδά-

ζμοκ ζ΄αοηή ηα ημνίηζζα ημοξ, αθμφ εηεί εηηυξ ηςκ εθθδκζηχκ ιάεαζκακ ηέθεζα 

βαθθζηά ηαζ ζηαθζηά3.  

Ραναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ δ ζπμθή ήηακ πνςημπμνζαηή βζα ηδκ επμπή ηδξ, 

υζμκ αθμνά ζημκ ελμπθζζιυ πμο δζέεεηε  ηαζ ζηζξ εηδδθχζεζξ πμο μνβάκςκε. Λζ 

ιαεήηνζέξ ηδξ έηακακ βοικαζηζηέξ επζδείλεζξ, εκχ είπακ ηαζ είαζμ πμο  ακέααγε 

ςναίεξ παναζηάζεζξ. Ξφιθςκα ιε ηδ ιανηονία ηδξ δαζηάθαξ ημο ζπμθείμο Ώ. Μα-

κμοηζμπμφθμο, ημ ζπμθείμ δζέεεηε αηυια ηαζ ηζκδιαημβνάθμ βζα κα ηάκμοκ ηα 

παζδζά ιάεδια, ηαεχξ ηαζ μνπήζηνα ιε 36 υνβακα. Οδ ζπμθή είπε επ ζζηεθεεί ηαζ 

μ βαιπνυξ ημο Θμοζζμθίκζ Zianno ηαζ βκχνζζε απυ ημκηά ηδκ μνβάκςζή ηδξ ηαζ 

θεπημιένεζεξ βζα ηδ θεζημονβία ηδξ4. 

Δ Εηαθζηή ΐαζζθζηή Ξπμθή (ημ ζηαθζηυ ζπμθείμ αννέκςκ) ζηεβαγυηακ ζε έκα 

ηενάζηζμ πχνμ πμο ηάθοπηε υθμ ημ ηεηνάβςκμ Νήβα Φεναίμο ηαζ Ξαηςανζάκδμο. 

Ήηακ ηαζ ειπμνζηή ζπμθή. Λζ ηαεδβδηέξ ηδξ ήηακ δζαθυνςκ εεκζημηήηςκ ηαεμθζ-

ημί ιμκαπμί ημο ηάβιαημξ ημο Ώβ. Εςάκκδ ΐαπηζζηή (San Giovanni Batista della 

Sal). θα ηα ιαεήιαηα βίκμκηακ ζηδκ ζηαθζηή βθχζζα. Ώηυια ηαζ δ ζζημνία ηαζ δ 

βεςβναθία αθμνμφζακ ζηδκ Εηαθία. Θυκμ δφμ χνεξ ημο διενήζζμο πνμβνάιιαημξ 

αθζενχκμκηακ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα. Λζ ιαεδηέξ ένπμκηακ ζημ ζπμθείμ ημ πνςί 

                                           
1 Ε. Ώεακαζυπμοθμξ, (1992), ζ. 23-4. 
2  Γναπηέξ ζδιεζχζεζξ Ώ. Θμοββμθζά. 
3 Ξοκέκηεολδ ιε ηδκ Ώζι. ΐεθθέθδ, 10-5-06  ηαζ ηδκ Βζν. Οζμφηδ, 4-1-07 - Ξ.Μ.ΐθαπάηδ, (2000). 
4 Ξ.Μ.ΐθαπάηδ, (2000). 
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ηαζ έθεοβακ ημ απυβεοια. Ομ ιεζδιένζ έηνςβακ θαβδηυ πμο πανείπε δ ζπμθή ηαζ, 

ιεηά απυ έκα δζάθεζιια ηαζ ημ ιάεδια ςδζηήξ, λακάιπαζκακ ζηζξ ηάλεζξ κα ζοκε-

πίζμοκ ηα οπυθμζπα ιαεήιαηα. Οδκ Ζονζαηή μζ ιαεδηέξ ζοβηεκηνχκμκηακ ζημ 

ζπμθείμ ηαζ, ιεηά ηδκ ηαηαβναθή ηςκ απμοζζχκ, ιε ηδ ζοκμδεία ηςκ ηαεδβδηχκ 

ημοξ πήβαζκακ υθμζ ιαγί ζηδκ εηηθδζία. 

Ομ ζπμθείμ δζέεεηε πμθθμφξ εθεφεενμοξ πχνμοξ, ηήπμοξ ηαζ πνςημπμνζα-

ηέξ, βζα ηδκ επμπή ημο ηαζ ηα εθθδκζηά δεδμιέκα, αεθδηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ. Λζ 

απυθμζημζ ηδξ ζπμθήξ ζοβηεκηνχκμκηακ εηεί  ημ απυβεοια ιεηά ηδ δμοθεζά ημοξ, 

βζα κα πάνμοκ ιένμξ ζε εζδζηά ιαεήιαηα αεθδηζζιμφ (πμο πενζθάιαακακ πμθθά 

είδδ ζπμν), ιμοζζηήξ, ηθαζζζημφ ηναβμοδζμφ η.α. Ώηυια ημ ζπμθείμ είπε δδιζμον-

βήζεζ δζηή ημο παζδζηή ιπάκηα, πμο έπαζνκε ιένμξ ζηζξ εηδδθχζεζξ ημο (πανεθά-

ζεζξ, βζμνηέξ, βοικαζηζηέξ επζδείλεζξ) ηαζ έηακε ιεβάθδ εκηφπςζδ ζημ παηνζκυ ημ-

ζκυ. Ξηζξ πανεθάζεζξ ηαζ ηζξ θαζζζηζηέξ βζμνηέξ, πμο βίκμκηακ ιε δζάθμνεξ εοηαζ-

νίεξ ζημ πχνμ ηδξ ζπμθήξ, ηαθμφκηακ κα πανεονεεμφκ ηαζ μζ ανπέξ ηδξ πυθδξ.  

Σζηυζμ, ςξ εηπαζδεοηζηυ ίδνοια ήηακ αοζηδνυ ζηδ ααειμθμβία ηαζ επέ-

ααθθε ζηθδνέξ ηζιςνίεξ ζε υζμοξ δεκ ήηακ επζιεθείξ ιαεδηέξ ή αηαηημφζακ ηαζ 

δεκ έδεζπκακ ημκ απαζημφιεκμ ζεααζιυ ζημοξ ηαεδβδηέξ ημοξ. Γζα κα πνμάβεζ ηδκ 

άιζθθα ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ, ηζιμφζε ημκ πνχημ ιαεδηή ηάεε ηάλδξ ιε ημ κα ημο 

παναπςνεί λεπςνζζηυ ενακίμ ζηδκ αίεμοζα ηαζ επζπθέμκ απέκεζιε ιεηάθθζα (πνο-

ζυ, ανβονυ ηαζ πάθηζκμ) ζημοξ ηνεζξ πνχημοξ ιαεδηέξ. 

Ζαζ ηα δφμ ζπμθεία πνδιαημδμημφκηακ απυ ημ ζηαθζηυ ηνάημξ ηαζ μζ ιαεδ-

ηέξ ηδξ ααζζθζηήξ ζπμθήξ ιπμνμφζακ κα πδβαίκμοκ ημ ηαθμηαίνζ δζαημπέξ ζηδκ 

Εηαθία. Βπί ηδξ δζηηαημνίαξ ημο Θμοζζμθίκζ πνδιαημδμηήεδηακ αδνά, πνμηεζιέ-

κμο κα αζηήζμοκ θαζζζηζηή πνμπαβάκδα1. Βίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ ζημ ζπμθείμ 

ήηακ ακανηδιέκεξ θςημβναθίεξ ημο Θμοζμθίκζ ηαζ ηςκ παζδζχκ ημο κηοιέκςκ ιε 

ζηναηζςηζηέξ ζημθέξ, αηνζαχξ υπςξ ζοκέααζκε ηαζ ζηα ζπμθεία ηδξ Εηαθίαξ ηδκ ί-

δζα πενίμδμ2.  

Μνζκ ημκ πυθειμ αηυια, ιαεδηέξ ηδξ ζπμθήξ Santaroza ζηναημθμβμφκηακ 

ζημ Φάηζζμ (θαζζζηζηή μνβάκςζδ ημο Θμοζμθίκζ) ηαζ βίκμκηακ εηδδθχζεζξ ημο 

θαζζζηζημφ ηυιιαημξ ιέζα ζηδ ζπμθή. Μανυθμ πμο ημ ζπμθείμ ήηακ αοζηδνυ ηαζ 

ζπάκζα πάκμκηακ δζδαηηζηέξ χνεξ, ηάεε Μέιπηδ, δ «Φαζζζηζηή Μέιπηδ», ήηακ αν-

βία ηαεζενςιέκδ απυ ημ θαζζζηζηυ ηυιια ζακ διένα ακάπαοζδξ. Ομ απυβεοια 

αοηήξ ηδξ ιέναξ βίκμκηακ βζα ημοξ ιαεδηέξ πνμαμθή ηαζκζχκ πνμπαβακδζζηζημφ 

πενζεπμιέκμο. Ππήνπε αηυια ζημ πνυβναιια εζδζηυ ιάεδια πνμπαβάκδαξ, υπμο 

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ημοξ Ώ. Ξζκζβάθζα ηαζ Ι.Ζ. ζηζξ 14-5-06. 
2 Ξ.Μ.ΐθαπάηδ, (2000). 
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πνμαάθθμκηακ ηα επζηεφβιαηα ημο θαζζζηζημφ ηνάημοξ ηαζ ηαθθζενβμφκηακ μ ακ-

ηζημιμοκζζιυξ.  

Βπζπθέμκ, βζα κα ελαζθαθίζεζ έκαξ ιαεδηήξ δςνεάκ θμίηδζδ ζηδ ζπμθή, 

έπνεπε κα πθδνχζεζ έκα ιζηνυ πνδιαηζηυ πμζυ ζηδκ ανπή ημο πνυκμο χζηε κα 

απμηηήζεζ ηδκ ηαοηυηδηα ημο θαζίζηα. Θε αοηή ελαζθάθζγε, υπζ ιυκμ απαθθαβή 

απυ ηα δίδαηηνα (ηα μπμία πθήνςκακ μζ ιδ ζηαθζηήξ ηαηαβςβήξ Έθθδκεξ ιαεδηέξ) 

αθθά ηαζ δςνεάκ δζαηνμθή ζημ εζηζαηυνζμ ηδξ ζπμθήξ, ζπμθζηή πμδζά, βναθζηή 

φθδ, αζαθία, ζημθή βζα ηζξ εηδδθχζεζξ. Ώλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζηδκ ζηαθζηή ζπμθή 

αννέκςκ, ζφιθςκα ιε ηδκ άπμρδ ηςκ παθζχκ ιαεδηχκ ηδξ Ώ. Ξζκζβάθζα ηαζ Ι.Ζ., 

δεκ ήηακ υθμζ μζ ηαεδβδηέξ θίθμζ ημο ιμοζζμθζκζημφ ηαεεζηχημξ. Σζηυζμ, δεκ 

ήηακ εφημθμ κα εηδδθχζμοκ ηδκ ακηίεεζή ημοξ ζημ πενζαάθθμκ αοηυ.  

Δ πνμέθεοζδ ηαζ μ θαζζζηζηυξ παναηηήναξ ηδξ ααζζθζηήξ ζπμθήξ ήηακ θο-

ζζηυ κα πνμηαθέζμοκ ηδκ ιήκζ ηςκ Βθθήκςκ , ζε επμπέξ πμο μζ εθθδκμσηαθζηέξ 

ζπέζεζξ επζδεζκχεδηακ θυβς ημο επεηηαηζζιμφ ηαζ ηδξ πνμηθδηζηυηδηαξ ηδξ Εηα-

θίαξ. Έηζζ, υηακ ημ ζηαθζηυ πνμλεκείμ ηδξ Μάηναξ έηακε ηάπμζα επίδεζλδ βζα ημκ 

πυθειμ πμο είπε ανπίζεζ δ Εηαθία ζηδκ Ώαδζζοκία , μζ Μαηνζκμί αβακαηηζζιέκμζ ε-

πζηέεδηακ ζηδ ζπμθή. Ήηακ ιάθζζηα απυβεοια ηαζ ανίζημκηακ εηεί ηαζ μζ παθζμί 

απυθμζημζ βζα ηζξ δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ πμο απαζπμθμφκηακ. Ομ πθήεμξ ημοξ 

θζεμαυθδζε ηαζ ημοξ ακάβηαζε κα ηθεζζημφκ ιέζα ζημ ηηήνζμ. Αεκ πνμηθήεδηε 

ηναοιαηζζιυξ, έζπαζακ υιςξ ανηεηά ηγάιζα ηςκ παναεφνςκ ηδξ ζπμθήξ. 

Οα ηαεμθζηά ζπμθεία ζηαιάηδζακ ηδ θεζημονβία ημοξ, υπςξ είκαζ θοζζηυ, 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο εθθδκμσηαθζημφ πμθέιμο ηαζ λακάκμζλακ πάθζ ιε ηδκ ζηαθζηή 

ηαημπή. Θε ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ, ημκ Ξεπηέιανδ ημο ΄43, ημ ζπμθείμ έη-

θεζζε ηαζ πάθζ, αοηή ηδ θμνά απυ ημοξ Γενιακμφξ  «πμο είπακ μνβζζηεί ιε ημοξ 

Εηαθμφξ». Θεηά ηδκ απεθεοεένςζδ, ημ εθθδκζηυ ηνάημξ δέζιεοζε ηζξ εβηαηαζηά-

ζεζξ ημοξ έκακηζ πμθειζηήξ απμγδιίςζδξ, ηαεχξ ήηακ ζηαθζηή πενζμοζία1. 

Λ πνμπαβακδζζηζηυξ παναηηήναξ ηςκ λέκςκ ζπμθείςκ ζηδκ Βθθάδα, εζδζηά 

ηδκ επμπή θίβμ πνζκ ηδκ έκανλδ ημο εθθδκμσηαθζημφ πμθέιμο,  επζαεααζχκεηαζ ηαζ 

απυ έββναθμ πνμξ ημ Ππ. Βλςηενζηχκ, ζημ μπμίμ ακαθένεηαζ δ πνμζπάεεζα εκδ-

ιένςζδξ πμο έηακακ ζημοξ ιαεδηέξ ημοξ (Ώββθζηυ Εκζηζημφημ Θεζ/ηδξ, Γενιακζηή 

Ώηαδδιία Θεζ/ηδξ, Γαθθζηυ Ηφηεζμ Θεζ/ηδξ, Γενιακζηή ζπμθή Ώεδκχκ) βζα ηα βε-

βμκυηα ημο πμθέιμο, μ ηαεέκαξ απυ ηδ δζηή ημο ζημπζά. Δ ζοιπενζθμνά αοηή εί-

πε πνμηαθέζεζ ηδκ ακηίδναζδ ηδξ εθθδκζηήξ πθεονάξ, ηαεχξ μζ ιαεδηέξ ημοξ ήηακ 

Έθθδκεξ πμθίηεξ ηαζ εεςνμφζε ακεπίηνεπηεξ ηέημζμο είδμοξ επειαάζεζξ απυ ηδ 

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ημοξ Ώ. Ξζκζβάθζα ηαζ Ι.Ζ. ζηζξ 14-5-06. 
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πχνα δ μπμία θεζημονβμφζε ημ ζπμθείμ1. 

 

    Εηαθζηή ΐαζζθζηή ζπμθή Μάηναξ (Regia Scuola Italiana), ζπ. έημξ  1937-38 

 

Θαεδηέξ ημο δδιμηζημφ ηδξ  Regia scuola Italiana Mascile Santore Santaroza ιε ημκ δάζηαθυ ημοξ.

                                           
1 Εζημνζηυ Ώνπείμ Ππμονβείμο Βλςηενζηχκ, Φαη.2.5/1940. 
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2. Ζ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΡΖΛ ΑΣΑΦΑ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΞΔΟΗΝΓΝ ΡΖΠ ΘΑΡΝΣΖΠ  

 Ξημ ηεθάθαζμ αοηυ εα αζπμθδεμφιε ιε ηζξ δοζημθίεξ πμο πν μηάθεζακ 

ζηδ θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ μζ κέεξ ζοκεήηεξ  πμο δδιζμφνβδζε δ ηαημπή ηδξ 

πχναξ. Οα πνμαθήιαηα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαηή επζζζη ζζηζηή ηαηάζηαζδ ηςκ 

ιαεδηχκ ηαζ ηα επαηυθμοεά ηδξ, ηδκ επίηαλδ πμθθχκ ζπμθζηχκ ηηδνίςκ απυ 

ημοξ ηαηαηηδηέξ, ηζξ δοζημθίεξ ζηδκ μιαθή δζελαβςβή ημο ιαεήιαημξ ελαζη ί-

αξ ηςκ βεβμκυηςκ ηδξ επ ζηαζνυηδηαξ.  

Βκδζαθένμκ έπεζ  αηυια κα παναημθμοεήζεζ ηακείξ ηδκ ακηίδναζδ ηςκ 

ηαημπζηχκ ηοαενκήζεςκ ζηα πνμαθήιαηα αοηά, ηαεχξ  ηαζ ζηζξ επειαάζεζξ 

ηςκ ανπχκ ηαημπήξ ζηδ θεζημονβία ημο ζπμθείμο. Βπειαάζεζξ πμο έπμοκ κα 

ηάκμοκ ιε ηδκ πνμχεδζδ ηδξ πνμπαβάκδαξ ημοξ (βθχζζα, ζδεμθμβία, απά ν-

κδζδ εθθδκζηχκ εεκζηχκ ζοιαυθςκ) ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο ηαζ εκημπίγμκηαζ 

ιε έιθαζδ ζε πενζμπέξ αολδιέκμο ζηαθζημφ εκδζαθένμκημξ, ζε ζδιείμ πμο κα 

ιζθάιε βζα μνβακςιέκδ πνμζπάεεζα αθεθθδκζζιμφ ημοξ.   

Οέθμξ, ηνίκεηαζ ζηυπζιδ δ ακαθμνά ζε δφμ ζδιακηζηά βζα ημκ εηπα ζδε-

οηζηυ πχνμ βεβμκυηα ηδξ επμπήξ:  ημκ εάκαημ ημο εεκζημφ πμζδηή Ζςζηή Μα-

θαιά ηαζ ηδκ ηαηαδίηδ ημο ηαεδβδηή Ε. Ζαηνζδή  ζηδ «δίηδ ηςκ ηυκςκ». Ζαζ 

ηα δφμ βεβμκυηα είκαζ ζδιακηζηά βζα ημκ ακηίηηοπμ πμο είπακ ηαζ ηζξ ακη ζδ-

νάζεζξ πμο πνμηάθεζακ ζημκ εηπαζδεοηζηυ ηυζιμ, ιέζα ζηδ δφζημθδ πενί μδμ 

ηδξ ηαημπήξ.  

 

Α. ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΠΡΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΥΛ ΠΣΝΙΔΗΥΛ  

πςξ ηαζ ζηδκ οπυθμζπδ Βθθάδα, δεκ πανμοζζάζηδηακ ζημκ ίδζμ ααειυ 

μζ δοζημθίεξ ζηδ θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ ζε υθεξ ηδξ πενζμπέξ ηδξ ΏπαΎαξ. 

Ηυβς ηςκ δζαθμνεηζηχκ ζοκεδηχκ πμο επζηναημφζακ ζε ηάεε πενζμπή υζμκ 

αθμνά ζημ επζζζηζζηζηυ γήηδια ηαζ ζηζξ δζαθμνέξ ζηδκ επζαμθή ηδξ ελμοζίαξ 

ηςκ ηαηαηηδηχκ ζηζξ πυθεζξ ηαζ ηζξ επανπίεξ, δεκ παναηδνείηαζ δ ίδζα ηαηάζ-

ηαζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ.  

Ώπυ ηδ ιεθέηδ ηςκ πδβχκ , πνμηφπηεζ υηζ ηα ζπμθεία ζηδκ επανπία θε ζ-

ημφνβδζακ ζε πενζζζυηενμ ηακμκζημφξ νοειμφξ απ΄υηζ ζηδκ Μάηνα , ηονίςξ 

βζαηί ημ επζζζηζζηζηυ πνυαθδια δεκ είπε πάνεζ ηζξ δζαζηάζεζξ π μο είπε ζηζξ ιε-

βάθεξ πυθεζξ , αθθά ηαζ βζαηί δ πανμοζία ηςκ ηαηαηηδηχκ δεκ ήηακ ηυζμ πζ εζ-

ηζηή.  πμο πανμοζζάζηδηακ ειπυδζα ζηδ θεζημονβία ημοξ, αοηά μθείθμκηαζ , 

ηαηά ηφνζμ θυβμ ,  ζηζξ πμθειζηέξ ακαιεηνήζεζξ ηαζ ζηα ακηίπμζκα ηςκ ηαηαη-

ηδηχκ.  Γζ αοηυ ζηδ ζοκέπεζα, πένα απυ ηδκ ακαθμνά ζηζξ β εκζηέξ ζοκεήηεξ 
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πμο αθμνμφκ ζε υθμ ημ κμιυ, εα επζζδιαίκμοιε ηαζ ηα επί ιένμοξ πνμαθήια-

ηα πμο εκημπίγμκηαζ ζηδ θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ ζ ε Ώίβζμ ηαζ Ζαθάανοηα.  

 

α. Γύζθνιεο ζπλζήθεο γηα ηε  ιεηηνπξγία  ησλ ζρνιείσλ  

Δ ζηαθμβενιακζηή ηαηάηηδζδ ηδξ Βθθάδαξ είπε επζπηχζεζξ ζε υθδ ηδκ 

ημζκςκζημμζημκμιζηή γςή ηδξ πχναξ , επμιέκςξ ηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Ήδδ  ιε  

ηδκ έκανλδ ημο πμθέιμο (28 -10-1940) ηα ιαεήιαηα ζηα ζπμθεία ηδξ Μάηναξ 

είπακ δζαημπεί, ιεηά ηαζ ημκ  αμιαανδζζιυ ηδξ πυθδξ πμο πνμηάθεζε πμθθά 

εφιαηα ιεηαλφ αιάπςκ ηαζ ηονίςξ ιαεδηχκ 1. Μανάθθδθα , δζαηυπδηε δ  θεζημ-

ονβία ηαζ ηςκ ηνζχκ ηαεμθζηχκ ζπμθείςκ ηδξ  πυθδξ, επεζδή αζημφζακ πνμπα-

βάκδα οπέν ημο ιμοζζμθζκζημφ ηαεεζηχημξ2.  

Οα ειπυδζα ζηδ θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ ζοκεπίζηδηακ  ηαζ ιεηά ηδκ 

ηαηάηηδζδ ηδξ πχναξ. Μμθθμί εηπαζδεοηζημί είπακ παεεί ζημ ιέηςπμ ηζ άθθμζ 

πανέιεκακ θοθαηζζιέκμζ ή ελυνζζημζ απυ ηδκ επμπή ηδξ ιεηαλζηήξ δζηηαημν ί-

αξ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ ανίζημκηαζ ζηζξ εέζεζξ ημοξ. Ξφιθςκα ιε εηηζιήζε-

ζξ, 600.000 παζδζά δεκ θμίηδζακ ηαευθμο ελαζηίαξ ηςκ πμθθαπθχκ πνμαθδιά-

ηςκ πμο πανμοζζάγμκηακ ιε ηζξ κέεξ ζοκεήηεξ 3.  

Οα ιαεήιαηα ημο ζπμθζημφ έημοξ 1940 -41 λακανπίγμοκ ιεηά ηδκ ηαηάη-

ηδζδ ηδξ πχναξ, ζηζξ ανπέξ Εμοκίμο ημο ΄41 .  Δ εθδιενίδα «Ιεμθυβμξ» ζδιε-

ζχκεζ υηζ δ πνμζέθεοζδ ηςκ ιαεδηχκ ζηα ζπμθεία είκαζ 100%, πανά ηζξ πμζη ί-

θεξ δοζημθίεξ πμο πνμηαθμφζακ μζ κέεξ ζοκεήηεξ . πςξ πενζβνάθεζ ζημ διε-

νμθυβζυ ηδξ δ  ηυηε ιαεήηνζα Θ. Θακςθάημο, ιέζα ζημ βεκζηυ ηθίια ηςκ πεν ζ-

μνζζιχκ πμο έθενε δ ηαηάηηδζδ ηδξ πχναξ, ημ άκμζβια ημο ζπμθείμο ήηακ 

βζα ημοξ ιαεδηέξ ιζα θφηνςζδ, έκαξ ηνυπμξ κα λεθεφβμοκ. ιςξ, ηα ιαεήια-

ηα δζαηυπημκηαζ πμθφ βνήβμνα,  ηδκ 20δ Εμοθίμο , βζα ζφκημιεξ δζαημπέξ. Οα 

αίηζα ηα ιαεαίκμοιε απυ ηδκ ίδζα ιαεήηνζα: «Λζ θαφνεξ εενζεφμοκ, μζ ιπμοη ζ-

έξ θζβμζηεφμοκ, πμθθά ημνίηζζα έπαρακ κα  ΄νπμκηαζ, ηζ κα ημ ηάιεζξ ημ ζπμ-

θείμ, βζα ημ πένα δχεε πμο ζμο ηυαεζ ηα βυκαηα;»4.  

Ώπυ ηδκ 1δ Ξεπηειανίμο ηα ζπμθεία ανπίγμοκ ηαζ πάθζ ηακμκζηά  ιε ιεζ-

ςιέκμ , υιςξ, εαδμιαδζαίμ ςνάνζμ δζδαζηαθίαξ βζα υθεξ ηζξ ηάλεζξ , φζηενα 

απυ απυθαζδ ημο Ππμονβείμο Μαζδε ίαξ .  Έηζζ, ηα ιαεήιαηα ανπίγμοκ ηχνα 

ζηζξ 10:00 ηαζ ηεθεζχκμοκ ζηζξ 12:00 .  Λζ χνεξ δζδαζηαθίαξ είκαζ εζημζάθεπηεξ 

                                           
1 Ώ. Θμοββμθζάξ, (2001), ζ.248 
2 Ξοκέκηεολδ ιε ημοξ Ώ. Ξζκζβάθζα ηαζ Ι.Ζ. ζηζξ 14-5-06. 
3 Ρ. Ξαηεθθανίμο, (2003), ζ. 37, 41. 
4 Ώ. Θμοββμθζάξ, (2001),ζ.250 – εθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 164, 17-6-41 - Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ.48, 

79. 
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ηαζ δζαβςκίζιαηα βίκμκηαζ ιυκμ ζηα πνςηεφμκηα ιαεήιαηα: Ώνπαία, Ιέα, Θ α-

εδιαηζηά 1.  

Ξημ ηέθμξ ημο Αεηειανίμο ημο ΄41 θήβεζ ημ πμθφπαεμ ζπμθζηυ έημξ, 

υιςξ ημ ηθίια ζηα ζπμθεία έπεζ αθθάλεζ.  Λ αβχκαξ βζα ηδκ επζαίςζδ ζηζξ 

ζηθδνέξ ζοκεήηεξ ηδξ ηαημπήξ δεκ ήηακ δοκαηυκ κα ιδκ επδνεάζεζ δζδάζη μκ-

ηεξ ηαζ ιαεδηέξ 2. Ώκάθμβα πνμζανιυζηδηε  ηαζ μ ηνυπμξ δζελαβςβήξ ημο ια-

εήιαημξ. Δ Θ. Θακςθάημο ιαξ θέεζ υηζ «εοηαζνία γδημφζακ κα ιδκ ηάκμοκ 

ιάεδια ή κα ηάκμοκ, πάνηε 2 -3 ζεθίδεξ παναηάης». Δ ίδζα  πενζβνάθεζ  ζημ 

διενμθυβζυ ηδξ πανζηςιέκα: «Λζ χνεξ ζημ ζπμθείμ ηοθάκε νάεοια. Ομ πανά-

λεκμ ηθίια ζοκεπίγεηαζ. Λζ ηαεδβδηέξ ανβμφκ κα ιπμοκ ηαζ αζάγμκηαζ κα αβ μ-

οκ, αηνζαχξ υπςξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ. Λ ηαηάθμβμξ είκαζ μ ιέβαξ… απχκ. Ώπυκ 

ηαζ ημ ιοαθυ ιαξ θυβς… γέζηδξ. Θα ιμο πείηε, δεκ βίκεηαζ ιάεδια; Μςςςξ… 

βίκμκηαζ ηνία ιαεήιαηα κέμο ηφπμο:1)  ηα κέα ηδξ διέναξ 2) Ιηυνμξ ηαζ πθά-

ηα 3) Μςξ αβάγμοκε ηδκ ηάλδ πςνίξ δζάααζια»3.    

Οα πνμαθήιαηα ζοκεπίζηδηακ ηαζ ηαηά ημ επυιεκμ ζπμθζηυ έημξ 1941 -

42. Μανυηζ μζ δζδάζημκηεξ ακέθααακ οπδνεζία ζηζξ 10 Εακμοανίμο ημο ΄42, ηα 

ιαεήιαηα άνπζζακ ηακμκζηά ηαηά ημ ηέθμξ Φεανμοανίμο, θυβς ηδξ ηαηήξ ζ ί-

ηζζδξ ηςκ ιαεδηχκ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ μπμίαξ δ εκ έπνεπε κα επζδεζκςεμφκ 

ιε ηδκ παναημθμφεδζδ ιαεδιάηςκ. Θυκμ ελεηάζεζξ ε ζδζηχκ πενζπηχζεςκ 

πναβιαημπμζμφκηακ ζημ εκ θυβς δζάζηδια. Ώθθά ηαζ πάθζ, υηακ άκμζλακ  ηα 

ζπμθεία ζηζξ ανπέξ Θανηίμο, ηα ιαεήιαηα, φζηενα απυ δζαηαβή ημο Γεκζημφ 

Βπζεεςνδηή Θέζδξ Βηπαίδεοζδξ (Γ.Β.Θ.Β.), δεκ δζάνηεζακ πάκς απυ έκα ιή-

κα πενίπμο ηαζ ημ ζπμθζηυ έημξ 1941 -42 άνπζζε  μοζζαζηζηά απυ ηδκ 1 δ ΘαΎμο 

ηαζ έθδλε  ζηζξ ανπέξ Αεηειανίμο. Βλάθθμο , μζ ηαηαηηδηέξ επέααθακ  ημ πνυς-

νμ ηθείζζιμ ηςκ ζπμθείςκ βζα ηζξ εενζκέξ δζαημπέξ, μζ μπμίεξ  άνπζζακ  ζηζξ 15 

Εμοκίμο4.  

Δ πνμαθδιαηζηή θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ πνμηαθεί ακηζδνάζεζξ. Λζ ι α-

εδηέξ ηδξ Ώεήκαξ δζαιανηφνμκηαζ βζα ηδκ επίηαλδ ηςκ ζπμθζηχκ ηηδνίςκ ηαζ 

ηδκ δζαημπή θεζημονβίαξ ημοξ, εκηάζζμκηαξ ηα πνμαθήιαηα αοηά ζηδκ ηαη α-

πίεζδ πμο δέπμκηακ ζε υθεξ ηζξ εηδδθχζεζξ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ απυ ηζξ αν-

πέξ ηαημπήξ. Ξε έηεεζή ημοξ, ηαηδβμνμφκ  ηδκ ηοαένκδζδ υηζ ιε εκημθή ηςκ 

ηαηαηηδηχκ ηναηά ηθεζζηά ηα ζπμθεία ηαζ ιυκμ ελαζηίαξ ηδξ πίεζδξ ηςκ ιαε δ-

ηχκ ακαβηάζηδηε κα ηα ακμίλεζ. Σζηυζμ ,  δεκ θνυκηζζε βζα ηδκ ηαθή επζζζη ζζ-

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 226, 30-8-41 – εθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 9157, 2-12-41 - Θ. Θακςθάημο, 

(1984), ζ.79-80. 
2 Ώ. Θμοββμθζάξ, (2001),ζ. 253 
3 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 49. 
4 Ώ. Θμοββμθζάξ, (2001),ζ.256-7. 
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ηζηή ηαηάζηαζδ ηςκ ιαεδηχκ, ιε απμηέθεζια κα ιέκμοκ πμθθμί ζηα ζπίηζα 

ημοξ, άννςζημζ απυ επζδδιζηέξ αννχζηζεξ ηαζ ακήιπμνμζ απυ ηδκ πείκα 1.  

Βκδεζηηζηή ηςκ ζοκεδηχκ πμο επζηναημφζακ είκαζ δ έηηθδζδ  ημο δζεο-

εοκηή ημο ΐ΄βοικαζίμο ηδξ Μάηναξ  ζημ ζφθθμβμ δζδαζηυκηςκ κα θακμφκ  ε-

πζεζηείξ πνμξ ημοξ ιαεδηέξ πμο πανμοζζάγμοκ ιεζςιέκδ απυδμζδ ζηα ιαε ή-

ιαηα, θυβς ηςκ δοζημθζχκ πμο ζοκακημφζακ  ζδζαίηενα υζμζ ιεηαηζκμφκηακ 

απυ πςνζά. Άθθςζηε , δζαπζζηχκεηαζ υηζ πάκμκηακ πμθθέξ χνεξ δζδαζηαθίαξ 2.  

Ομ ίδζμ πνυαθδια ακηζιεηχπζζακ ανβυηενα ηαζ μζ ηαεδβδηέξ ημο β οι-

καζίμο Ζαθαανφηςκ, υηακ , ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ πυθδξ,  επακαθεζημφνβδ-

ζε ημ ζπμθείμ ζηδκ βεζημκζηή Ζένηεγδ. Δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο εοιάηαζ ιε ζοβ-

ηίκδζδ ηδκ δφζημθδ εηείκδ επμπή, αθθά ηαζ ηδ ζοιπανάζηαζδ ηα ζ ηαηακυδζδ 

πμο έδεζλακ μζ ηαεδβδηέξ ημοξ. θα ηα παζδζά ε ίπακ πάζεζ ηάπμζμκ δζηυ ημοξ, 

είπακ γήζεζ ηναβζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Ηέεζ παναηηδνζζηζηά: «Λφηε ηεηνάδζα είπα-

ιε, μφηε ιμθφαζα. Ήιαζηακ  παζδζά πμο είπαιε πάζεζ ηα πάκηα. Θέθαιε ροπμ-

θμβζηή εκίζποζδ ηαζ υπζ  κα ιαξ ιάεμοκ βνάιιαηα. ηακ είδαιε έκα ζςνυ απυ 

ημοξ βμκείξ ηαζ ηα αδέθθζα ιαξ ηαζ κα ηοθά ημ αίια πνμξ ηα ηάης ηαζ ηα ιο α-

θά ποιέκα, πήναιε ημ ιεβάθμ δίδαβια υηζ ηδ γςή ιε ιζα ζθαίνα ιπμνείξ κα 

ηδκ ηάκεζξ ιδδέκ. Ζαηαθαααίκεηε ακ είπαιε ιοαθυ βζα βνάιιαηα». ηακ θμζ-

πυκ λακάνπζζε  ημ ζπμθείμ ηαζ έπνεπε κα δχζμοκ ελεηάζεζξ βζα κα ηαηαηαπεμ-

φκ ή κα πνμαζααζημφκ ζηδκ ηαηάθθδθδ ηάλδ, μζ ηαεδβδηέξ ημοξ έδεζλακ ιεβ ά-

θδ επζείηεζα. Ραναηηδνζζηζηά εοιάηαζ υηζ ζηα ενδζηεοηζηά μζ ιαεδηέξ ε ίπακ 

ζημκ ηαεδβδηή ημοξ Ξ.  Μμθοδχνμο: «Οζ κα ζαξ βνάρμοιε; Αεκ εοιυιαζηε ηί-

πμηα, πανά ιυκμ ηζ πενάζαιε εηείκδ ηδκ διένα».  Ουηε εηείκμξ, ιε πμθθή α-

βάπδ, ημοξ νχηδζε: «ημ ―Μάηεν διχκ‖ ημ εοιάζηε; Γνάρηε ημ». Ζζ έηζζ  ημοξ 

πνμαίααζε  ζηδκ επυιεκδ ηάλδ.  

Δ επζείηεζα  ηςκ ηαεδβδηχκ θαίκεηαζ υηζ επεηηεζκυηακ ηαζ ζημοξ «άηαη-

ημοξ» ιαεδηέξ. Θαεδηήξ ημο Ώ΄βοικαζίμο Ώζβίμο , πμο ηαηδβμνήεδηε βζα α-

κάνιμζηδ ζοιπενζθμνά ηαη΄ελαημθμφεδζδ, ανπζηά απμαθήεδηε δζα πακηυξ 

απυ υθα ηα ζπμθεία ηδξ πχναξ. Ώνβυηενα, μ ζφθθμβμξ ηαεδβδηχκ, πανυηζ δεκ 

πείζεδηε βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ δζαβςβήξ ημο, ιείςζε ηδκ πμζκή ζε απμαμθή 

ιυκμ απυ ηα ζπμθεία ηδξ ΕΏ‘ εηπαζδεοηζηήξ πενζθένεζαξ, «θυβς ηςκ ελαζνεη ζ-

ηχκ πενζζηάζεςκ ηαξ μπμίαξ δζενπυιεεα, ζοκεπεία ηςκ μπμίςκ ηαζ αοηυ ημ 

ηνάημξ πμθθάηζξ θαιαάκεζ εθαθνοκηζηά οπέν ηςκ πανακμιμφκηςκ  πμθζηχκ 

ιέηνα». Ξηδ ζοκέπεζα δ πμζκή ιεηααθήεδηε ζε απμαμθή ιυκμ απυ ηα ζπμθεία 

                                           
1 Μ. Ώκηαίμξ, (1977), ζ. 231 
2 ΐζαθίμ Μνάλεςκ Ξοθθυβμο ΐ΄Γοικαζίμο Μαηνχκ, αν.πν. 10/7-6-43. 
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ημο Ώζβίμο, ελαζηίαξ ζοβημζκςκζαηχκ ηαζ επζζ ζηζζηζηχκ θυβςκ 1.    

Ώηυια ιία αλζμζδιείςηδ αθθαβή, πμο έβζκε απυ ημ ηαημπζηυ οπμονβείμ 

Μαζδείαξ ηαζ ικδιμκεφεηαζ ζηζξ πδβέξ, είκαζ  δ ηαηάνβδζδ ημο μηηαηάλζμο  

βοικάζζμο πμο πνμέαθεπε ημ κμιμζπέδζμ ημο 1939  ηαζ δ επακαθεζημονβία ημο 

ελαηάλζμο δδιμηζημφ ζπμθείμο. Δ αθθαβή αοηή έβζκε  θυβς ηςκ δοζημθζχκ ε-

θανιμβήξ ημο κέμο ζοζηήιαημξ ιε ηα δεδμιέκα  πμο είπε δδιζμονβήζεζ  μ πυ-

θειμξ ηαζ δ ηαημπή. Βκχ, υιςξ,  ζηαιάηδζακ κα θεζημονβμφκ μζ Ώ ηαζ ΐ ηάλεζξ 

ηςκ μηηαηαλίςκ βοικαζίςκ, δεκ ακαεεςνήεδηε ακηίζημζπα δ φθδ ηςκ ιαεδ-

ιάηςκ ηαζ δεκ  ζοκηάπεδηακ  ακάθμβα δζδαηηζηά αζαθία . Ώπμηέθεζια ήηακ κα 

οθίζηαηαζ  ιία εκδζάιεζδ ηαηάζηαζδ ιεηαλφ ελαηαλίμο ηαζ μ ηηαηαλίμο , δζαηδ-

νχκηαξ ιάθζζηα ηδκ  παθζά μκμιαζία «μηηαηάλζμ βοικάζζμ», εκχ μζ απμθμζ-

ηχκηεξ απυ ηδκ ΞΟ΄ ηάλδ δεκ έπαζνκακ απμθοηήνζμ αθθά εκδεζηηζηυ βζα ηδκ 

Γ΄ηάλδ2.  

Ομ ζπμθζηυ έημξ 1942 -43 δζάνηεζε  ιυθζξ έκα ελάιδκμ ηαζ ηα ιαεήιαηα 

έθδλακ  βφνς ζηα ιέζα Εμοθίμο. Φαίκεηαζ υηζ ηα πνμαθήιαηα πμο ηαε ζζημφζακ 

δφζημθδ ηδ θμίηδζδ ηςκ ιαεδηχκ ελαημθμοεμφκ κα οθίζηακηαζ.  Έηζζ, ια-

εήηνζα ημο ΐ΄ Γοικαζίμο Ώζβίμο, παναπέιθεδηε βζα ελεηάζεζξ ημκ Ξεπηέιανδ, 

πανυηζ απμοζίαγε ηα 2/3 ηςκ ςνχκ δζδαζηαθίαξ, επεζδή μζ απμοζίεξ  ηδξ μθεί-

θμκηακ ζηζξ «ζδιενζκέξ ζοκεήηεξ»3.  

Ώπυ ηα βεβμκυηα ηδξ πνμκζάξ αοηήξ ιε ζδζαίηενμ αάνμξ  βζα ημκ εηπαζδε-

οηζηυ ηυζιμ ηδξ Μάηναξ, υπςξ ηαζ μθυηθδνδξ ηδξ Βθθάδαξ, είκαζ μ εάκαημξ 

ημο Ζςζηή Μαθαιά. Γζα ηδκ ακηίδναζδ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ ζηδκ είδ δ-

ζδ ημο εακάημο ημο εεκζημφ πμζδηή εα ακαθενεμφιε ζε εζδζηυ ηεθάθαζμ ζηδ 

ζοκέπεζα.  

Ομ ζπμθζηυ έημξ 1943 -1944 ανπίγεζ ηακμκζηά ζηζξ 20 Ξεπηειανίμο · θήβεζ 

ζηα ιέζα Εμοθίμο ημο ΄44 ιυκμ βζα ημοξ ηεθεζυθμζημοξ ηςκ Γοικαζίςκ, εκχ 

βζα ημοξ οπυθμζπμοξ ιαεδηέξ ζηα ηέθδ Εακμοανίμο ημο ΄45, ιε απμηέθεζια 

ημ ζπμθζηυ έημξ 1944 -45 κα ανπίζεζ ζηζξ 15 Φεανμοανίμο. Μανυηζ δ πνμκζά 

αοηή δζάνηεζε πενζζζυηενμ απυ ηάεε άθθδ, είπε ηζξ θζβυηενεξ χνεξ δζδαζηα-

θίαξ  θυβς ηςκ επζπεζνήζεςκ ιεηαλφ ακηζζηαζζαηχκ ηαζ ηαημπζηχκ δοκάιεςκ 

ηαζ ιέζα ζηδκ πυθδ ηδξ Μάηναξ. Ομ βεβμκυξ ακάβηαζε ημ οπμονβείμ Μαζδείαξ 

κα πνμαεί ζε νοειίζεζξ πμο εα ελεηάζμοιε ζε επυιεκδ πανάβναθμ 4.   

                                           
1 ΐζαθίμ πνάλεςκ ζοθθυβμο Ώ΄Γοικαζίμο Ώζβίμο, αν.πν.14/23-9-42 – αν.πν. 9/4-6-43 – αν.πν. 1/6-10-

43. 
2 Ρ. Ιμφηζμξ, (1979), ζ. 261 – Ρ. Ιμφηζμξ, (2003), ζ. 85 - Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 314. 
3 ΓΏΖ Ώζβίμο, ΐζαθίμ Μνάλεςκ Ξοθθυβμο ΐ΄Γοικαζίμο Ώζβίμο, αν.πν. 12/7-6-43 - Ώ. Θμοββμθζάξ, 
(2001), ζ. 259. 
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.28, 3-2-44 - Ώ. Θμοββμθζάξ, (2001),ζ. 263 - (1999),ζ. 314.  
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Βλάθθμο, ηα ειπυδζα ζηδ θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ δεκ πενζμνίγμκηαζ 

ζηζξ δφζημθεξ ακηζηεζιεκζηά ζοκεήηεξ πμο δδιζμονβήεδηακ απυ ηδκ ηαημπή. 

Λζ δοζημθίεξ πμο ζοκακημφζακ υζμζ πνμζπαεμφζακ κα αζηήζμοκ ημ εηπα ζδε-

οηζηυ ένβμ επανηχξ ήηακ ηυζεξ πμθθέξ,  χζηε μ βοικαζζάνπδξ ημο Ώ΄ βοικα-

ζίμο Ώζβίμο, ζημ ηέθμξ ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ 1942 -43, αζζεάκεδηε ηδκ ακάβηδ 

κα εοπανζζηήζεζ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ημο, βζαηί, πανά ηζξ ακηίλμεξ ζοκεήηεξ, 

ενβάζηδηακ ιε γήθμ βζα ηδκ απνυζημπηδ θεζημονβία ημο ζπμθε ίμο1.   

θα ηα πνμαθήιαηα πμο δδιζμονβήεδηακ ηδκ πενίμδμ ηδξ ηαη μπήξ  ιαγί 

ιε υζα άθθα ηθδνμκυιδζε δ εηπαίδεοζδ ζηδκ Βθθάδα απυ ηζξ πνμ δβμφιεκεξ 

πμθοηάναπεξ επμπέξ ηαζ ιε υζα πνμζηέεδηακ ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο ειθοθίμο  

μδήβδζακ ζε εηπαζδεοηζηή ηαπελία πμο ηνάηδζε βζα πμθθά πνυκζα αηυια. Λζ 

ανζειμί ιζθμφκ απυ ιυκμζ ημοξ. Όζηενα απυ ένεοκα ηδξ ΜΒΒΏ  (Μμθζηζηή Βπζη-

νμπή Βεκζηήξ Ώπεθεοεένςζδξ)  ηδκ ηεθεοηαία πεν ίμδμ ηδξ ηαημπήξ , δζαπζζηχ-

εδηε υηζ πενίπμο 3 .500 ζπμθεία ήηακ εκηεθχξ ηθεζζηά ηαζ άθθα οπμθεζημον-

βμφζακ  θυβς έθθεζρδξ πνμζςπζημφ αθθά ηαζ βζα άθθμοξ θυβμοξ 2.  

Ώθθά ηαζ υπμο θεζημονβμφζακ , δ δζάνηεζα ημο ηάεε ζπμθζημφ  έημοξ ή-

ηακ ιζηνή ηαζ δ φθδ πμο δζδάπηδηε πενζμνζζιέκδ. Λ Ζ. Άιακημξ ζδιείςκε  πα-

ναηηδνζζηζηά: «ίζςξ ιπμνεί κα θεπεεί υηζ ηα ηέζζενα πνυκζα 1941 -1944 ζζμ-

δοκαιμφζακ ιε έκα πνμπμθειζηυ ιαεδηζηυ έημξ» 3. Ζαζ δ ιαεήηνζα Θ. Θακς-

θάημο επζαεααζχκεζ: «Οδκ Α, ηδκ Β ηαζ ηδκ ΞΟ ηζξ αβάθαιε δφμ -ηνεζξ ιήκεξ ημ  

πμθφ». Ξφιθςκα ιε ηδκ Αεκδνζκμφ - Ώκηςκαηάηδ, ζηέθεπμξ ημο οπμονβείμο 

Μαζδείαξ, ιεηά ηαζ ημκ ειθφθζμ ημ 70% ηςκ ζπμθζηχκ ηηδνίςκ ήηακ εκηεθχξ 

ή ιενζηά ηαηεζηναιιέκα, ημ 90% ημο ζπμθζημφ ελμπθζζιμφ είπε παεεί, ημ 7% 

ηςκ δαζηάθςκ ζημηχεδηε, δζχπεδηε ή πέεακε απυ πείκα, 350 .000 παζδζά έιε-

ζκακ μνθακά ηαζ 600 .000 παζδζά δεκ πήβακ ζπμθείμ, εκχ πζθζάδεξ άθθα πήβακ 

εθάπζζηα. Δ θμίηδζδ ηςκ παζδζχκ ιεηαπμθειζηά έθηακε ιυθζξ ημ 60% 4. Θεηά 

ημκ πυθειμ (πμο βζα ηδκ Βθθάδα θήβεζ ημ 1949) μζ πνμζπάεεζεξ ημο ε θθδκζημφ 

ηνάημοξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ αθμνμφζακ ζημζπεζχδδξ ακάβηεξ:  άκμζβια ζπμθε-

ίςκ , επζζηεοή ηαζ ελμπθζζιυ  ζπμθζηχκ ηηδνίςκ, δζμνζζιυ δαζηάθςκ ηαζ αε θ-

ηίςζδ ηδξ αιμζαήξ ημοξ 5.  

   

Λθυηθδνδ δ εηπαζδεοηζηή πνμζπάεεζα μπζζεμδνυιδζε θυβς ηδξ ζηαθ μ-

βενιακζηήξ ηαημπήξ. Οα ζπμθεία απμηεθμφζακ ηαζ αοηά ηιήια ιζαξ ημζκςκίαξ 

                                           
1 ΐζαθίμ Μνάλεςκ Ξοθθυβμο Ώ΄Γοικαζίμο Ώζβίμο, αν.πν. 12/10-7-43. 
2 Γ. Γςίδδξ, (1985), ζ.82   Γ. Ζαηζακηχκδξ, (1981), ζ. 131-2. 
3 Ρ. Ιμφηζμξ, (2003), ζ. 86. 
4 Μ. Ζοπνζακυξ, (2004), ζ. 249 - Ζ. Ξςηδνίμο, (1946), ζ. 12. 
5 Bulletin of the studies and coordination Greece, ΠΜΒΜΘ, Ώεήκα 1960.  
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πμο δμηζιάγμκηακ ζηθδνά , ηάηζ πμο είπε άιεζεξ επζπηχζεζξ ζηδ θεζημονβία 

ημοξ. Δ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα πνμζπάεδζε κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ κέεξ απα ζ-

ηήζεζξ ηαζ ζοκεήηεξ. Δ ακαβηαζηζηή ζοκηυιεοζδ ημο ζπμθζημφ έημοξ, δ  ηαηα-

κυδζδ ηαζ επζείηεζα πμο έδεζλακ μζ εηπαζδεοηζημί ζημοξ ιαεδηέξ  αθθά ηαζ μ  

αδζάημπμξ αβχκαξ ημοξ κα λεπενάζμοκ ηζξ δοζημθίεξ πμο ζοκακημφζακ ηαεδ-

ιενζκά ζημ ένβμ ημοξ ζοκεέημοκ ηδκ εζηυκα αοηήξ ηδξ πνμζπάεεζαξ.   

      

β. Θηεξηαθό πξόβιεκα  ησλ ζρνιείσλ  

Βηηυξ απυ ηζξ ε ζδζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ ηαημπήξ πμο ειπυδζγακ ηδκ ζςζηή 

θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ,  μζ ηαηαηηδηέξ ζοκηεθμφζακ πνμξ ημ ίδζμ απμηέθεζ-

ια ιε επζηάλεζξ δζδαηηδνίςκ  πμο ακάβηαγακ ημοξ ιαεδηέξ κα ιεηαθένμκηαζ 

απυ ημ έκα ηηήνζμ ζημ άθθμ. Ππμθμβίγεηαζ υηζ επ ζηάπηδηακ  πακεθθαδζηά 8 .345 

ζπμθζηά ηηήνζα, απ΄ηα μπμία ιυκμ ηα 719 πανέιεζκακ άεζηηα. Οα πενζζζυηενα 

είηε ηάδηακ, είηε έπαεακ γδιζέξ απ΄ημοξ αμιαανδζζιμφξ , είηε ηαηαζηνάθδηε 

μ ελμπθζζιυξ ημοξ 1. Ξφιθςκα ιε οπμθμβζζιμφξ, ημ ζφκμθμ ηςκ ηαηαζηνμθχκ 

πμο πνμηάθεζακ μζ Γενιακμί ζηα ζπμθζηά ηηήνζα έθηακε ηα 373 εηαημ ιιφνζα 

δναπιέξ ηαζ μζ γδιζέξ ζηα ενακία έθηακακ ηα 19 εηαημιιφνζα 2. 

Βπακεζθδιιέκα  επζηάπηδηε ημ ηηήνζμ ημο ΐ΄ Γοικαζίμο Μαηνχκ(1-3-42 

ηαζ 7-12-42 απυ Εηαθμφξ, 21-7-43 απυ Γενιακμφξ). Θάθζζηα ζηδκ δεφηενδ 

πενίπηςζδ υθα ηα ενακία ηαζ μζ έδνεξ ζοβηεκηνχεδηακ ζε ιία αίεμ οζα, εκχ 

ηα αζαθία ηαζ ηα υνβακα Φοζζηήξ ηαζ Ρδιείαξ πανέιεζκακ ζηζξ αίεμοζεξ πμο 

ανίζημκηακ ιε εββφδζδ βζα ηδκ αζθάθεζά ημοξ. Λζ ιαεδηέξ ακαβηάζηδηακ  κα 

ζοκεπίζμοκ ηα ιαεήιαηά ημοξ ζε εηηθδζίεξ ηδξ πυθδξ (Ώβ. Ώκδνέαξ, Μακηά-

καζζα)3. Βπίζδξ, ηα ηηήνζα πμο ζηέβαγακ ηα ζπμθεία ΐμοδ πνδζζιμπμζήεδηακ 

ςξ ζηναηχκεξ απυ ηα ηάβιαηα αζθαθε ίαξ4.  

Αεκ ήηακ ιυκμ δδιυζζα ζπμθεία πμο είπακ αοηή ηδκ ηφπδ  αθθά ηαζ ζδζς-

ηζηά. Βπζηάπεδηε  ηαζ ημ ηηήνζμ ημο Ώνζαηείμο. Ξηδκ ανπή (βζα ιία ιυκμ εαδμ-

ιάδα) πνδζζιμπμζήεδηακ μζ ηεκηνζημί δζάδνμιμζ ημο ζπμθείμο βζα ηδκ πνα β-

ιαημπμίδζδ έηεεζδξ  ένβςκ ηέπκδξ Εηαθχκ ζηναηζςηχκ. Ώνβυηενα, ζ ηζξ 13-7-

43, ημ επζηάλακε μζ Γενιακμί ηαζ ημ ιεηέηνερακ ζε ζηναηζςηζηυ κμζμημιείμ. 

Έηζζ, μζ ιαεήηνζεξ ακαβηάζηδηακ κα ζοκεπίζμοκ ηα ιαεήιαηά ημοξ ςξ θζθ μ-

λεκμφιεκεξ ζε δζάθμνα άθθα ζπμθζηά ηηήνζα, εκχ ηα έπζπθα έπαεακ θεμνέξ 

ηαηά ηδκ ιεηαθμνά ηαζ πανάθθδθα  ηαηαζηνάθδηε ιεβάθμ ιένμξ ημο ανπείμο 

                                           
1 Ρ. Ξαηεθθανίμο, (2003), ζ. 37. 
2 Γ.Ζαηζακηχκδξ, (1981), ζ. 131-2 
3 Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ.305, 314. 
4 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), Γ΄, ζ.140. 
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ημο ζπμθείμο. Βπίζδξ, εκχ μζ Γενιακμί ηνάηδζακ «επί  απμδείλεζ» βζα πνμζς-

πζηή ημοξ πνήζδ δζάθμνα ακηζηείιεκα ημο ζπμθείμο,  υηακ έθοβακ ηα πήνακ 

ιαγί ημοξ,  αθήκμκηαξ επζπθέμκ γδιζέξ φρμοξ δφμ εηαημιιονίςκ πνμπμθειζηχκ 

δναπιχκ1. Λζ θεμνέξ ημο οθζημφ ήηακ ζοκδεζζιέκμ θαζκυιεκμ ηαζ βζα ηα ζπ μ-

θεία ηδξ επανπίαξ , είηε υηακ επζηάζζμκηακ, είηε υηακ βίκμκηακ εέαηνμ ζ οβ-

ηνμφζεςκ ηςκ ακηζιαπυιεκςκ πθεονχκ2.  

Ζαζ δ ζπμθή ημο Κ. Ξςηδνπυπμοθμο επζηάπεδηε απυ ημοξ Εηαθμφξ, ημ 

Θάνηζμ ημο ΄42. Αζέημρε  ηδκ θεζημονβία ηδξ  ιέπνζ ημκ Ξεπηέιανδ ημο ίδζμο 

πνυκμο, μπυηε λακάκμζλε βζα ημ κέμ ζπμθζηυ έημξ. ΐέααζα , ζ΄αοηυ ζοκέηε ζκε 

ηαζ δ πνμσμφζα ιείςζδ  ημο ανζειμφ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ. Λ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ 

εοιάηαζ υηζ μζ Εηαθμί πήνακ ηζξ αζαθζμεήηεξ ηαζ ημ βναθείμ ημο ζπμθείμο 

(ανέεδηακ πμθφ ανβυηενα ιενζηά απυ αοηά) ηαζ πνμηάθεζακ γδιζέξ ζηα ε να-

κία, αθμφ ηα πνδζζιμπμίδζακ ςξ  ηαοζυλοθα. Ομκ Ξεπηέιανδ ημο ΄42, ημ ζπμ-

θείμ λακάκμζλε ζε κέμ ηηήνζμ ζηδκ πθαηεία Γεςνβίμο (ζηδ βςκία Γενμηςζη μ-

πμφθμο, ημ δζαηδνδηέμ ηηήνζμ πμο ζχγεηαζ ιέπνζ ζήι ενα).   

 

 

 

Ομ ηηήνζμ  ηςκ  μδχκ Θπζγακ ίμο -Άζη ζββμξ υπμο ζηεβαγυηακ ημ  ζδ ζςηζηυ  ζπμθε ίμ  ημο  

Κ.  Ξςηδνπυπμοθμο ηαηά ηα έηδ 1938 -1942.  

 

         

 

                                           
1 Ε.Ώεακαζυπμοθμξ (1992), ζ.77. 
2 Ξ. Νάζημο – Γ. Θακίηα (2001-2), ζ. 67. 



 638 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζηήνζμ  ζημ ηάης ιένμξ ηδξ πθαηείαξ Γεςνβίμο.  Ξ΄αοηυ ηα ζ  ζημ αηυια οπάνπμκ ηηή-

νζμ  ηςκ μδχκ Γενμηςζημπμφθμο –  Νήβα Φενναίμο,  ιεηαζηεβάζηδηε δ  ζπμθή Ξςηδνπυπμ ο-

θμο ηα ζ   θε ζημφνβδζε ηαηά ηα  έηδ 1942 -1946.  

 

Οα ζπμθεία ημο Ώζβίμο είπακ επίζδξ επζηαπεεί απυ ημοξ Εηαθμφξ βζα δ ζ-

άθμνεξ πνήζεζξ. Ομ βοικάζζμ Ζαθθζεέαξ είπε ιεηαηναπεί ζε ζηναηζςηζηυ κ μ-

ζμημιείμ, εκχ ακαθένεηαζ υηζ ηα ιαεήιαηα ημο Ώ΄Γοικαζίμο Ώζβίμο βίκμκηακ 

ζημ βοκαζηςκίηδ ηδξ εηηθδζίαξ ηδξ Φακενςιέκδξ. Ομ 3 μ δδιμηζηυ Ώζβίμο πνδ-

ζίιεοε βζα ζηναηχκαξ, ζημ 4 μ δδιμηζηυ είπε απμεδηεοηεί  μ αανφξ μπθζζιυξ 

ηςκ ηαηαηηδηχκ ηαζ ζημ 2 μ οπήνπε απμεδηεοιέκμ οθζηυ βζα ακαηζκάλεζξ ηαζ 

κάνηεξ1. Άθθεξ θμνέξ μζ ηαηαηηδηέξ πνδζζιμπμίδζακ ηα ζπμθεία ςξ πχνμοξ 

πνμζςνζκμφ εβηθεζζιμφ  ηςκ ηαημίηςκ ιζαξ πενζμπήξ (υπςξ έβζκε ιε ημκ άια-

πμ πθδεοζιυ ζημ δδιμηζηυ ζπμθείμ  Ζαθαανφηςκ  πνζκ ημ μθμηαφηςια) , ηαζ ςξ 

κμζμημιεία (δδιμηζηυ ζπμθείμ Ώζβίμο, Ώνζάηεζμ). Ομ μθμηαίκμονβζμ δδιμηζηυ 

ζπμθείμ ηδξ Ββθοηάδαξ ιεηαηνάπδηε απυ ημοξ Εηαθμφξ ζε θοθαηή ηαζ ηδξ Β-

νοιάκεεζαξ ζε μπονςιέκμ θοθάηζμ2.  

Μμθθέξ θμνέξ επίζδξ ζπμθζηά ηηήνζα πνδζζιμπμζήεδηακ απυ ηδκ Ώκηίζ-

ηαζδ ςξ πνμζςνζκμί πχνμζ ζηέβαζδξ αζπιαθχηςκ (υπςξ ημ δδιμηζηυ ζπμθείμ 

Ζαθαανφηςκ βζα ηδκ δζακοηηένεοζδ ηςκ Γενιακχκ αζπιαθχηςκ ηδξ ιάπδξ ηδξ 

Ζενπζκήξ) 3, ςξ ζηναηυπεδα ζοβηέκηνςζδξ (υπςξ ημ ζπμθείμ ημο Ξζβμοκίμο  

Ζαθαανφηςκ) 4, ςξ πχνμζ έηδμζδξ επακαζηαηζηχκ εθδιενίδςκ (υπςξ ημ δδιμ-

ηζηυ ζπμθείμ ημο πςνζμφ Ιάζζα Ζαθαανφηςκ, υπμο ηοπςκυηακ δ εθδιενίδα 

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ,Η.Νμφπαξ,Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ.375-6 – Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 10 – Ξπεδία 

ηδξ Ώζβζαθείαξ, ηεοπ. 18, 2003, ζ. 66. 
2 Ο.Ξηαεάημξ, (1996), ζ. 222 – Ρ. Ώκδνζηυπμοθμξ, (2007), ζ. 93. 
3 Ρ.Θάβεν, (2003), ζ.266  
4 Μ.Νμδάηδξ, (1999), ζ. 401. 
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«Βθεοεενςηήξ») 1, αθθά ηαζ ςξ κμζμημιεία ακηανηχκ (υπςξ ημ δδιμηζηυ ζπμ-

θείμ Αάθκδξ Ζαθαανφηςκ)2. 

Δ αθθαβή πνήζδξ ηςκ ζπμθζηχκ ηηδνίςκ δεκ ήηακ δοκαηυκ κα ιδκ έπεζ 

επζπηχζεζξ  ζηδκ θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ. Ώηυια ηαζ πεδίμ πμθειζηχκ ζοβ-

ηνμφζεςκ έβζκακ ζε ηάπμζεξ  πενζπηχζεζξ μνζζιέκα. Ξημ πςνζυ Αάθκεξ ζημ Ώ ί-

βζμ, ηαηά ηδκ επίεεζδ ηςκ ακηανηχκ ζημ πςνζυ, νίπηδηακ πεζνμαμιαίδεξ ζημ 

ζπμθείμ  πμο πνδζίιεοε ςξ ηαηάθοια ηςκ Εηαθχκ 3. Ομ ίδζμ ηαζ ζημ ζπμθείμ ηδξ 

Βνοιάκεεζαξ 4. Άθθμηε πάθζ ηα ζπμθεία βίκμκηακ ζηυπμξ αμιαανδζζιχκ,  υπςξ 

ημ δδιμηζηυ ζπμθείμ ημο Ξηεπαζημφ Ζαθαανφηςκ, πμο αμ ιαανδίζηδηε ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ θεζημονβίαξ ημο ιε απμηέθεζια κα ζημηςεμφκ ηέζζενζξ (απυ ημ-

οξ εηαηυ ηαζ πθέμκ) ιαεδηέξ, εκχ μζ οπυθμζπμζ ζχεδηακ πάνδ ζηζξ δνςζηέξ 

πνμζπάεεζεξ ημο δαζηάθμο ημοξ 5. Ομ δδιμηζηυ ζπμθείμ ΐαθζιήξ Ώ ζβίμο ηάδηε 

απυ ημοξ Γενιακμφξ ζε εηηαεανζζηζηή επζπείνδζδ ακηζπμίκςκ βζα πνμδβμφι ε-

κδ επίεεζδ ηςκ ακηανηχκ 6.  

Οα ζπμθεία θζθμλεκήεδηακ  ζε άθθμοξ πχνμοξ πνμηεζιέκμο κα θεζημον-

βήζμοκ. Έηζζ  ημ Ώ΄ Γοικάζζμ Ώζβίμο ζηεβάζηδηε βζα πμθφ ιεβάθμ δζάζηδια 

ζηδ Θμκή Οαλζανπχκ, εκχ ημ ΐ΄ Γοικάζζμ είπε επζηαπηεί ηαζ βζ αοηυ ακαβη άζ-

ηδηε κα ζηεβαζηεί ζε εηηθδζίεξ ηαζ ζδζςηζηέξ αίεμοζεξ, ιε απμηέθεζια ηδ κ  

θεμνά ηςκ ενακίςκ ημο πμο ιεηαθένεδηακ ζε απμεήηδ 7.  

Δ θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ ζηζξ εηηθδζίεξ ήηακ ζοκήεδξ ηαηηζηή βζα 

ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ , αθθά είπε ηαζ δοζάνεζηα επαηυθμοεα 

υηακ ιαεδηέξ δεκ ζοιπενζθένμκηακ υπςξ άνιμγε ζημκ πχνμ πμο ημοξ θζθ μ-

λεκμφζε. Θαεδηέξ ημο Ώ΄ Γοικαζίμο Ώζβίμο ηζιςνήεδηακ βζαηί  εκ χνα ιαεή-

ιαημξ ηνφαμκηακ ζημκ βοκα ζηςκίηδ ηδξ εηηθδζίαξ ηαζ ηάπκζγακ ή ηοκδβζυκημ-

οζακ ζημ καυ ηαηά ηδκ χνα ημο δζαθθείιαημξ 8. πςξ εοιάηαζ δ Γ. Ζςζηακ-

ημπμφθμο, ζηα Θαγέσηα (υπμο ιεηαθένεδηε ημ 1944 ημ βοικάζζμ Ζαθαανφ-

ηςκ) μζ ιαεδηέξ έηακακ ιάεδια ζημ βοκαζηςκίηδ ηδξ εηηθδζίαξ ηαζ ηάεμκηακ 

πάκς ζε ηαζυκζα πμο πνδζίιεοακ ςξ μζηεμθοθάηζα. Ζαηά ηδ δζάνηεζα ημο ια-

εήιαημξ ,  αέααζα , βίκμκηακ πανάθθδθα ζημ πχνμ ημο ηονίςξ καμφ μζ εηηθδζζ-

αζηζηέξ ηεθεηέξ.   

                                           
1 Ζ. Ζονζαηυπμοθμξ,, ( 1990), ζ. 175 
2 Ξπ. Ηαγάκδξ, πεν. «Βεκζηή Ώκηίζηαζδ», ηεοπ.71/1991  
3 Α. Θίπμξ, (1963), ζ. 594. 
4 Μ. Θμφημοθαξ, (1999), ζ. 114-5 
5 ΐ.Οέημηαξ, Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ,αν.θ.339, 15-11-75 
6 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Ρ. Νμφπα. 
7 ΐζαθίμ Μνάλεςκ Ξοθθυβμο Ώ΄Γοικαζίμο Ώζβίμο, αν.πν. 6/24-11-42 – ΓΏΖ Ώζβίμο, ΐζαθίμ Οαιείμο 
ΐ΄Γοικαζίμο Ώζβίμο, αν.πν. 9/19-1-42, αν.πν. 14/12-3-42. 
8 ΐζαθίμ Μνάλεςκ Ξοθθυβμο Ώ΄Γοικαζίμο Ώζβίμο, αν.πν.16/24-11-42. 



 640 

Εδζαίηενδ ακαθμνά εεςνμφιε υηζ πνέπεζ κα βίκεζ βζα ηα ζπμθεία ηςκ 

Ζαθαανφηςκ. Ομ ηηήνζμ ημο Γοικαζίμο επζηάπεδηε επί ζηαθζηήξ ηαημπήξ ηαζ 

πνδζζιμπμζμφκηακ βζα κα ζηεβάζεζ ηζξ δζάθμνεξ οπδνεζίεξ ηςκ ηαηαηηδηχκ .  

Βπίζδξ επζηάπηδηε ηαζ ημ δδιμηζηυ 1 βζα κα ζηεβαζηεί ζ΄αοηυ ημ ζηναηυπεδμ 

ζοβηέκηνςζδξ Μεθμπμκκήζμο.  Λζ ηαηαηηδηέξ ιεηέθενακ ηα δφμ ζπμθεία ζε  

ηηήνζα πμο κμίηζαζακ βζ αοηυ ημ ζημπυ.  Θεηά ηδκ απμπχνδζδ ηςκ Εηαθχκ ηαζ 

ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ ακηανηχκ ζηδκ πυθδ, ημ βοικάζζμ επακήθεε ζημ δζηυ 

ημο ηηήνζμ, υπμο ηαζ ζηεβάζηδηε ιέπνζ ηδκ ηαηαζηνμθή.  

Αφμ ιήκεξ ιεηά ημ μθμηαφηςια  ημ βοικάζζμ  επακαθεζημφνβδζε  ζηδ βε ζ-

ημκζηή Ζένηεγδ, ηαεχξ  ιεηά ηδκ πονπυθδζδ ηδξ πυθδξ δεκ οπήνπακ ηαηαθφ-

ιαηα βζα ημοξ ιαεδηέξ ηςκ βφνς πςνζχκ. Λζ ηαεδβδηέξ ημο βοικαζίμο Ζα-

θαανφηςκ  Ξ.Μμθοδχνμο ηαζ Ι.Αδιυπμοθμξ, πμο ζχεδηακ απυ ημ μθμηαφης-

ια, πήνακ ηα παζδζά ηδξ ηαηεζηναιιέκδξ πυθδξ ηαζ ηα πήβακ ζηδκ Ζένηεγδ, 

υπμο ηα ιμίναζακ ζε ζπίηζα βζα κα θζθμλεκδεμφκ.  Μμθθά, υιςξ, Ζαθαανοηζ-

κυπμοθα , θυβς έθθεζρδξ ηαηαθφιαημξ , ακαβηάζηδηακ  ή κα δζαηυρμοκ ηδ θμί-

ηδζδ ή κα εβηαηαζηαεμφκ  ιαγί ιε ηδκ μζημβέκεζά ημοξ ζε άθθα ιένδ .  ηακ, 

ιεηά απυ δφμ-ηνία πνυκζα , επακαθεζημφνβδζε ημ βοικάζζμ ζηα Ζαθάανοηα, 

ελαημθμφεδζε κα θεζημονβεί ηαζ ζηδκ Ζένηεγδ βζα κα θμζημφκ εηεί υπμο ιπμ-

νμφζακ κα ανμοκ ηαηάθοια ηα παζδζά ηςκ βφνς πςνζχκ2. 

Ομ πυζμ έκημκμ ήηακ ημ ηηδνζαηυ πνυαθδια θαίκεηαζ απυ ηδκ δδιμζ ζε-

οιέκδ ζε ημπζηή εθδιενίδα ακαημίκςζδ ηδξ ΓΒΘΒ, πμο ηαεμνίγεζ ημκ ηυπμ 

θεζημονβίαξ ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ βζα ημ έημξ 1943 -44, απυ ημκ Εακμοάνζμ 

ηαζ ιεηά. Έηζζ αθέπμοιε υηζ ηα μηηχ ζπμθεία ιέζδξ εηπαίδεοζδξ ηδξ Μάηναξ 

ζηεβάγμκηαζ ζε ηνία ηηήνζα εη πενζηνμπήξ. Αδθαδή ηζξ η νεζξ ιένεξ ημ έκα 

ζπμθείμ ηαζ η ζξ άθθεξ ηνεζξ ημ άθθμ ηαζ, υπμο μφηε αοηυ επανη μφζε, θεζημον-

βμφζακ δφμ αάνδζεξ  πμο εα άνπζγακ ζηζξ 8:00 ηαζ ζηζξ 1:00. Βπεζδή υιςξ δεκ 

ανέεδηε ηηήνζμ βζα κα ζηεβάζεζ ηδκ Μαζδαβςβζηή Ώηαδδιία, ημ ίδνοια δζέη μ-

ρε πνμζςνζκά ηδ θεζημονβία ημο 3. Θε πενζημπέξ ςνανίμο ακηζιεηχπζζε ημ 

πνυαθδια έθθεζρδξ αζεμοζχκ, ελαζηίαξ ηδξ επίηαλδξ ημο ηηδνίμο ημο, ηαζ ημ 

ΐ΄Γοικάζζμ Ώζβ ίμο 4. ζμ βζα ηδκ πμζυηδηα ηδξ πανεπυιεκδξ παζ δείαξ  ηάης 

απυ ηέημζεξ ζοκεήηεξ , απμηαθοπηζηή είκαζ είδδζδ ημο «Ιεμθυβμο» πμο, ημκ 

Θάνηζμ ημο ΄44,  ιαξ πθδνμθμνεί βζα επζηείιεκδ απυθαζδ ημο οπμονβείμο πε-

                                           
1 Ζαηά ηδκ Γ. Ζςζηακημπμφθμο, ημ ηηήνζμ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο Ζαθαανφηςκ ήηακ ηηίζια ημο 1906 
ηαζ ηηίζηδηε απυ δςνεά ημο Ώ. Ξοββνμφ.  
2 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Ξπ.Μμθοδχνμο, 7-1-06

   

3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.22, 27-1-44 - ΐζαθίμ Μνάλεςκ Ξοθθυβμο ΐ΄Γοικαζίμο Μαηνχκ, αν.πν. 5/25-2-
43. 
4 ΓΏΖ Ώζβίμο, ΐζαθίμ Μνάλεςκ Ξοθθυβμο ΐ΄Γοικαζίμο Ώζβίμο, αν.πν. 8/3-3-43. 
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νί αολήζεςξ ηςκ  ςνχκ δζδαζηαθίαξ, χζηε  κα ιδκ ηαηαθεφβμοκ μζ ιαεδηέξ ζε 

ζδζαίηενα ιαεήιαηα βζα κα ζοιπθδνχζμοκ ηζξ βκχζεζξ ημοξ 1.  

Ώπ΄υθα ηα παναπάκς ηαηαθαααίκμοιε πυζμ πμθφ επδνέαζε ημ ηηδνζαηυ 

πνυαθδια ηδ θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ, δδιυζζςκ ηαζ ζδζςηζηχκ , ηυζμ ζηζξ 

πυθεζξ ηαζ υζμ ηαζ ζηδκ επανπία . Ξε ιία πχνα πμο ημ πνυαθδια ηδξ οθζημηεπ-

κζηήξ οπμδμιήξ ηςκ εηπαζδεοηδνίςκ ήηακ ήδδ ιεβάθμ, πνμζηέεδηακ μζ θε δ-

θαζίεξ, μζ ηαηαζηνμθέξ ηαζ μζ θεμνέξ πμο έθενακ δ ηαημπή ηαζ μζ πμθειζηέξ 

ζοβηνμφζεζξ. Ομ απμηέθεζια ιπμνεί κα ιεηνδεεί ζπεηζηά εφημθα ζε μζημκμι ζ-

ηυ επίπεδμ, ε ίκαζ υιςξ δφζημθμ κα πνμζιεηνδεμφκ μζ επζπηχζεζξ ημο ζημκ 

ημιέα πμο αθμνά ζημ εφνμξ ηαζ ζηδκ πμζυηδηα ηδξ πανεπυιεκ δξ εηπαίδεοζδξ.  

 

γ. Κείσζε καζεηώλ  

Ξοκαηυθμοεμ ηςκ αθθαβχκ ηςκ ζοκεδηχκ γςήξ πμο επέθενε δ ηαημπή 

ήηακ ηαζ δ ιείςζδ ηςκ θμζημφκηςκ ιαεδηχκ ζηα ζπμθεία. Ώπυ ηα ζημζπεία 

πμο έπεζ ζοθθέλεζ μ Η. Θανζκέθθδξ βζα ημ 15 μ ηαζ 17μ δδιμηζηά ζπμθεία  ηδξ 

ζοκμζηίαξ ηςκ Μνμζθοβζηχκ, ζοιπεναίκμοιε υηζ πμθφ πενζζζυηενα παζδζά ηδξ 

Έηηδξ ηάλδξ δεκ βνάθηδηακ ζημ ζπμθείμ ή ακαβηάζηδηακ κα δζαηυρμοκ ηαηά 

ηζξ δφμ πνχηεξ πνμκζέξ, ημ 1940 ηαζ ημ 1941.  πςξ επζζδιαίκεζ μ ίδζμξ ζοβ-

βναθέαξ, ηα παζδζά πμο δζέημπηακ ηδκ θμίηδζή ημοξ ήηα κ ηονίςξ αβυνζα, 

πνμθακχξ βζαηί αοηά επςιίγμκηακ ημ αάνμξ ζοκηήνδζδξ ηδξ μζημβέκεζαξ 2.  

Θεθεηχκηαξ ημκ ανζειυ ηςκ εββεβναιιέκςκ ιαεδηχκ ζηα αζαθία εθέ β-

πςκ βοικαζίςκ ηδξ Μάηναξ ηαζ ημο Ώζβίμο είκαζ δφζημθμ κα βίκμοκ ζοβην ίζε-

ζξ, ηαεχξ θεζημονβμφζακ πανάθθδθα  ηάλεζξ κέμο ηαζ παθζμφ ηφπμο βοικαζ ίμο. 

Ώπυ ηδκ ένεοκά ιαξ ζηα ΐζαθία βεκζηχκ ηαζ εζδζηχκ εθέβπςκ βοικαζίςκ ηδξ 

Μάηναξ ηαζ ημο Ώζβίμο δζαπζζηχζαιε υηζ  ζημ ΐ΄βοικάζζμ Μαηνχκ ηαζ ζημ 

Ώ΄Ώζβίμο μ ανζειυξ ηςκ ιαεδηχκ πμο δζέημρε ηδκ θμίηδζή ημο είκαζ αζήι ακ-

ημξ , εκχ ηάπμζμζ ιεηαβνάθδηακ ζε βοικάζζμ άθθδξ πυθδξ ή εηηεθέζηδηακ απυ 

ηζξ βενιακζηέξ δοκάιεζξ ηαημπήξ. Ξε βεκζηέξ βναιιέξ πάκηςξ δεκ δζαπ ζζηχκμ-

οιε αλζυθμβεξ ιεηααμθέξ  ηαζ δζαβνάθεηαζ αολδηζηή ηάζδ ιεηά ηδκ πνχηδ 

δφζημθδ πνμκζά ηδξ ηαημπήξ 3.  

Δ έθθεζρδ ιαεδηχκ ήηακ έκαξ θυβμξ δζαημπήξ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ ζπμ-

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.70, 23-3-44. Ήδδ απυ ημκ πνμδβμφιεκμ ιήκα είπε ζηαθεί έββναθμ ζηα ζπμ-
θεία πμο απαβυνεοε ηδκ οπυ ηφπμκ θνμκηδζηδνίμο δζδαζηαθία ιαεδηχκ ηςκ δδιμζίςκ ζπμθείςκ ηαζ 

γδημφζε ηδκ οπμβναθή οπεφεοκςκ δδθχζεςκ πενί ιδ δζδαζηαθίαξ. ΓΏΖ Μαηνχκ, Μνςηυημθθμ 
Α΄βοικαζίμο Μαηνχκ, αν.πν. 37/5-2-1944. 
2 Η. Θανζκέθθδξ, (1993), ζ. 64-65, 67, 70, 73, 80. 
3 ΐ΄βοικάζζμ Μαηνχκ, αζαθίμ εζδζηχκ εθέβπςκ– ΓΏΖ Ώζβίμο, ΐζαθίμ εζδζηχκ εθέβπςκ Ώ΄βοικαζίμο Ώζβί-
μο – ΓΏΖ Μαηνχκ, ΐζαθία βεκζηχκ εθέβπςκ Ώ΄βοικαζίμο Μαηνχκ, εζδζηχκ εθέβπςκ Γ΄βοικαζίμο Μαη-

νχκ, Θαεδημθυβζμ Α΄βοικαζίμο Μαηνχκ. 
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θείςκ, ηαηά αάζδ ηςκ ζδζςηζηχκ. Ώοηυ έβζκε ζηδκ ζδζςηζηή κοπηενζκή ιέζδ 

ειπμνζηή ζπμθή Ξηεθακυπμοθμο. Λ η. Βοζηάεζμξ Φςηάξ, ιαεδηήξ ηδξ ζπμθήξ, 

εοιάηαζ υηζ είπακ λεηζκήζεζ πεκήκηα ιαεδηέξ ζηδκ πνχηδ ηάλδ η αζ ιε ηδκ έ-

κανλδ ηδξ ηαημπήξ μ ανζειυξ ηςκ ιαεδηχκ ζοκεπχξ ιεζςκυ ηακ επεζδή οπήνπε 

ιεβάθδ μζημκμιζηή δοζπένεζα. Έηζζ, έιεζκακ ηυζμ θίβμζ ιαεδηέξ,  χζηε δ ζπμ-

θή δζέημρε ηδ θεζημονβία ηδξ. Ομ ζδζςηζηυ ζπμθείμ ημο Λζημκμιυπμοθμο ζηα 

Ημοζζηά ημ έηθεζζακ μζ ακηάνηεξ, ημκ Εμφθζμ ημο ΄44, θυβς ηςκ ζδεμθμβζηχκ 

πεπμζεήζεςκ ημο ζδζμηηήηδ ημο, μ μπμίμξ ζοκεθήθεδ ηαζ μδδβήεδηε ζε ζην α-

ηυπεδμ ζοβηέκηνςζδξ ακηζθνμκμφκηςκ  ςξ ηαηαδυηδξ 1.    

Βκηεθχξ ακηίεεηδ πμνεία είπε ημ ζδζςηζηυ ζπμθείμ ημο Κ. Ξςηδνπυπμ ο-

θμο. Ομ ζπμθείμ έηθεζζε βζα έκα δζάζηδια απυ ημκ Θάνηζμ ημο ΄42 ςξ ημ η α-

θμηαίνζ ημο ίδζμο πνυκμο, θυβς επίηαλδξ απυ ημοξ Εηαθμφξ ημο ηηδνίμο υπμο 

ζηεβάγμκηακ. Βίπε υιςξ ηαζ πνμαθήιαηα ζηδ θεζημονβία ημο ,  θυβς ηδξ δζαν-

νμήξ ιαεδηχκ  ελαζηίαξ ημο επζζζηζζηζημφ πνμαθήιαημξ πμο ακ ηζιεηχπζγακ μζ 

πενζζζυηενεξ μζημβέκεζεξ ζηζξ πυθεζξ  (υπςξ άθθςζηε ζοκέαδ ηαζ ιε ηα δδιυ-

ζζα ζπμθεία) 2. Ηεζημφνβδζε , υιςξ, ηαζ πάθζ απυ ημ Ξεπηέιανζμ ημο ΄42 ιε 138 

ιαεδηέξ. Ώπυ ηδ πνμκζά αοηή  δ αφλδζδ ηςκ ιαεδηχκ ήηακ  ηυζμ ναβδαία, χζ-

ηε δεκ  επανημφζακ μζ οπάνπμοζεξ αίεμοζεξ· κμζηζάζηδηε ηαζ δζπθακυ ηηήνζμ, 

εκχ ημ ζπμθείμ θεζημονβμφζε ζε αάνδζεξ ηαζ ημ απυβεοια. Έηζζ , βζα ημ ζπμθζ-

ηυ έημξ ΄43 -΄44 είκαζ βναιιέκμζ ζημ ιαεδημθυβζμ ημο ζπμθείμο 280 ιαεδηέξ 

ηαζ ηδκ αιέζςξ επυιεκδ πνμκζά, ημ ΄44 -΄45, 455! Δ ενιδκεία, πμο δίκεζ ιε-

ηαβεκέζηενα  μ δζάδμπμξ ημο ζδνοηή ημο ζπμθείμο ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ, είκαζ υηζ 

ηδκ επμπή εηείκδ ηα δδιυζζα ζπμθεία οπμθεζημονβμφζακ ηαζ πμθθμί δάζηαθμζ 

δεκ ανίζημκηακ ζηζξ εέζεζξ ημοξ, βεβμκυξ  πμο μδδβμφζε ανηεημφξ ιαεδηέξ 

ζηα ζδζςηζηά.  

   

Βπμιέκςξ, δ δφζημθδ πνμκζά ηδξ ηαημπήξ βζα ηα ζπμθεία (δδιυζζα ηαζ 

ζδζςηζηά) οπήνλε δ πνχηδ πνμκζά ημο πμθέιμο. Θεηά, ηα πνμαθήιαηα πενζ μ-

νίζηδηακ ηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ ηυζιμξ πνμζανιυζηδηε ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ, χζ-

ηε ηα ζπμθεία πμο ηαηυνεςζακ κα λεπενάζμοκ ηδ δφζημθδ εηείκδ πνμκζά, δ 

μπμία ήηακ ηαζ δ δοζημθυηενδ απυ πθεονάξ επζζζηζζιμφ, υπζ απθχξ ζοκέπζζακ 

ηδ θεζημονβία ημοξ αθθά ηαζ ακαπηφπεδηακ ιε ηαπφηαημοξ νοειμφξ, εηιεηα θ-

θεουιεκα ηδκ οπμαάειζζδ ηδξ δδιυζζαξ παζδείαξ.  

 

δ.  Ζ επίδξαζε ησλ γεγνλόησλ ηεο επηθαηξόηεηαο  

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Ώκδν. Θμοββμθζά ζηζξ 4-1-06 – βναπηέξ ζδιεζχζεζξ Ώ. Θμοββμθζά. 
2 Ζαζ δ μζημβέκεζα ημο Κ. Ξςηδνπυπμοθμο ηαηέθοβε ζηδκ επανπία βζα κα πνμιδεεφεηαζ ηα ακαβηαία. 
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Μένα, υιςξ, απυ ηα πνμακαθενεέκηα πνμαθήιαηα, αηυια ηαζ υηακ  θεζ-

ημονβμφζακ ηα ζπμθεία , δεκ ήηακ θίβεξ μζ θμνέξ πμο ημ ιάεδια δζαημπηυηακ 

απυημια θυβς ηςκ ηναβζηχκ ζοιαάκηςκ  ηδξ επζηαζνυηδηαξ.  Ώπυ ηδκ πνχηδ 

ιένα ημο εθθδκμσηαθζημφ πμθέιμο άνπζζακ  μζ αμιαανδζζιμί ηαζ μζ ιαεδηέξ 

ημοξ έκζςζακ ηδκ χνα πμο βζκυηακ ιάεδια. Ξακ ζεζζιυξ ήηακ ημ ηνάκηαβια 

απ΄ηζξ αυιαεξ, εκχ ιαεήηνζεξ έπεζακ θζπυεοιεξ απυ ημ θυαμ πμο πνμηάθεζε 

έκα ηυζμ λαθκζηυ ηαζ πνςηυβκςνμ ζοιαάκ 1. 

Θε ηδκ επακέκανλδ ημο ζπμθείμο, ημκ Εμφκζμ ημο ΄41 , υθα έδεζπκακ υηζ 

ηάηζ είπε αθθάλεζ . Λζ ιαεδηέξ είπακ εκδιενςεεί απυ ημ  ζπίηζ ημοξ υηζ δεκ έπ-

νεπε κα ζπμθζάγμοκ δδιμζίςξ ηα βεβμκυηα ηδξ επζηαζνυηδηαξ. Μδβαίκμκηαξ  

ζημ ζπμθείμ βζα πνχηδ θμνά  φζηενα απυ ηυζμ ηαζνυ,  δ Θ. Θακςθάημο ιε ηδκ 

πανέα ηδξ ανήηακ  έκα άθθμ ηθίια: «Θε ημ έιπα ζηδκ αοθή, πάεζ ημ ηέθζ. Μ υ-

ζεξ ιαονμθυνεξ…Έκα ζςνυ ημνίηζζα έπμοκ δζημφξ ημοξ παιέκμοξ ζημκ πυθ ε-

ιμ, ιαφνζζε ημ ιάηζ ιαξ, ηζ  δ ηανδζά ιαξ….ηθαίβαιε ιαγί ημοξ ηζ ειείξ. Ζζ υπζ 

ιυκμ ειείξ, αθθά ηζ μ βενάημξ ηζ μ πάπζαξ ηζ δ ηεπκζημφ ηζ άθθμζ ηαεδβδηέξ»2.  

 

Θαονμθμνειέκεξ ιαεήηνζεξ  ημο βοικαζίμο Ζαθαανφηςκ ιεηά ημ μθμηαφηςια 

(Ώπυ ημ αζαθίμ ημο Ρ. Φςηεζκυπμοθμο, Ομ ζπμθείμ ζημ εηηεθ εζηζηυ απυζπαζια)  

Ζαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαημπήξ, «ηα ζπμθεία έηθεζκακ ιε δζάθμνεξ α-

θμνιέξ,  θυβς πείκαξ, θυβς εηδδθχζεςκ, θυβς πμθειζηχκ βεβμκυηςκ, ημο ακ-

ηάνηζημο… Ήηακ ηζ απυ πάκς δ ηοαένκδζδ δ μπμία έαθεπε ηζ βζκυηακ απ΄ηδκ 

ακηίζηαζδ ζηδκ Ώεήκα, εηείκμ ημ ηνμιενυ , έηθεζκε ηα ζπμθεία βζα κα βθζηχ-

κμοκ. Ομ ιυκμ πμο δεκ ημοξ κμζάγακε ήηακ ακ εα αβμφιε κημοαάνζα. Λ ζ ηάλεζξ 

είπακε ιείκεζ ιζζέξ, θζβμεοιμφζακ, αννχζηαζκακ» , ιαξ θέεζ δ Θ. Θακςθάημο. 

Ώθθά ηαζ ιε «ηα ιπθυηα, εηηεθέζεζξ ςξ ακηίπμζκα, αενμπμνζημφξ ζοκαβενιμ-

φξ , ημ ιάεδια ζηαιαημφζε  ηαζ ημ ζπμθείμ έηθεζκε, εκδιενχκμκηαξ ημοξ ια-

                                           
1 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 158-9. 
2 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 48-49. 
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εδηέξ υηζ εα εζδμπμζδεμφκ βζα ημ  πυηε εα λακαθεζημονβήζεζ», ζοιπθδνχκεζ μ 

Μ. Γεςνβυπμοθμξ . 

Έηζζ, ημ Ώ΄βοικάζζμ Ώζβίμο δζαηυπδηε ημ ιάεδια, υηακ ιεηά ηδκ πνςζ-

κή πνμζεοπή έβζκε βκςζηυξ μ  απαβπμκζζιυξ ζηδκ ηεκηνζηή πθαηεία πέκηε ακ-

ηζζηαζζαηχκ ηναημοιέκςκ. Λ ηαεδβδηήξ δεκ εκδιένςζε ηα παζδζά  βζα ημ βε-

βμκυξ, αθθά ηα ζοιαμφθερε κα βονίζμοκ ημ βνδβμνυηενμ ζηα ζπίηζα ημοξ 

πςνίξ κα πενάζμοκ απυ ηδκ πθαηεία, βζαηί εα ημοξ ζηυηςκακ μζ Γενιακμί. 

Μνμθακχξ ήεεθε κα ηα πνμθοθάλεζ απυ ημ κα δμοκ ημ θμαενυ εέαια 1.  

Ξημ πςνζυ Ηαιπίνζ ημ ζπμθείμ δζαηυπδηε απυημια ιεηά ηδκ πονπυθδζδ  

ημο ζπμθζημφ ηηδνίμο απυ ημοξ Γενιακμφξ. Λ εηπνυζςπμξ ημο ΑΒΞ Ρ. Βνε κζ-

ηνχθε, πενκχκηαξ απυ ηδκ πενζμπή ιεηά απυ θίβμ, είδε ημκ δάζηαθμ κα 

πνμζπαεεί κα ιαγέρεζ ημοξ ιαεδηέξ ημο πάκς ζημ δνυιμ ελδβχκηαξ: «Οα ι ά-

ηζα ηςκ ιζηνχκ ημφηςκ  δεκ πνέπεζ κα αθέπμοκ πμθθά, είπεκ. Ζαζ υιςξ, ηαζ η ζ 

δεκ είδακ ηα ιζηνά αοηά παζδζά ζήιενα…»2. 

Μανυιμζα  πνμζπάεδζακ μζ δάζηαθμζ κα πνμθοθάλμοκ ηα παζδζά ηαζ ζε 

άθθεξ πενζπηχζεζξ, υπςξ απυ ημ θμαενυ εέαια ηςκ δέηα απαβπμκζζιέκςκ 

παηνζςηχκ ζηα δθά Ώθχκζα. Λ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ ιαξ θέεζ ζπεηζηά: «Αζε-

ηυπημκημ πμθθέξ θμνέξ ηα ιαεήιαηα  απυ δοζάνεζηεξ πθδνμθμνίεξ βζα εηηε-

θέζεζξ, βζα ιπθυηα. Οα παζδζά ηα ίδζα ηα ιεηέδζδακ. Γζα πανάδεζβια, εο ιάιαζ 

πμθφ ηαθά υηζ  ημκ Θάζμ ημο ΄44, πμο μζ Γενιακμί απαβπυκζζακ δέηα Έθθδκ εξ 

ζηα δθά Ώθχκζα, ζήιακε ζοκαβενιυξ εηείκδ ηδκ διένα ηαζ θφβαιε βζα ημ 

ηαηαθφβζμ. Φηάζαιε ζημ ηαηαθφβζμ ... Ζάπμζμξ ιαξ είπε υηζ είπακ ηνειαζιέ-

κμοξ ζηα δθά Ώθχκζα. Βιείξ, πζηζζνίηζα ήιαζηακ,  ανήηαιε  ηδκ εοηαζνία , δζα-

θάεαιε ηδξ πνμζμπήξ ηςκ δαζηάθςκ ηαζ θφβαιε. Μήβαιε ηαζ είδαιε ημ ια-

ηάανζμ εέαια. Οέημζεξ άθθεξ πμθθέξ εζηυκεξ πμο εί παιε ακηζθδθεεί  ιαξ δδιζ-

μφνβδζακ ηαζ ιζα ελμζηείςζδ πνμξ ημ ζηθδνυηενμ».  Δ Θ. Θακςθάημο, ιαεήη-

νζα βοικαζίμο ηυηε ηαζ ιέθμξ ηδξ ΒΜΛΙ εοιάηαζ βζα ημ ίδζμ βεβμκυξ: «ηακ 

έβζκε δ εηηέθεζδ ζηα δθά Ώθχκζα, ζηα ηάης ζπμθεία έβζκε ιζα πνμζπάεεζα 

ηςκ Γενιακχκ, Ώοζηνζαηχκ  (κα δμφκ ηα παζδζά ημο ζπμθείμο ημ εέαια) . Αομ-

ηνεζξ βδναθέμζ Ώοζηνζαημί ιπνμζηά ηαζ πίζς κα πδβαίκεζ ημ ζπ μθείμ βζα κα 

δεζ. Βιείξ πήναιε εκημθή ηυηε (απυ ηδκ ΒΜΛΙ) κα πηοπάιε ηζξ πυνηεξ ηαζ κα 

παίνκμοιε ηα παζδάηζα ηδξ πνχηδξ κα ηα αάγμοιε ζηα ζπίηζα. Αεκ ιαξ αημ φ-

ζακε. Αεκ πεζεανπήζακε. Γζ αοηυ είδαιε πθδεχνα απυ παζδζά».  Γεβμκυξ είκαζ 

πςξ ηέημζεξ ζηδκέξ έιεκακ ακελίηδθεξ ζηδ ικήιδ ηςκ ιζηνχκ ηαζ παναηηδν ί-

                                           
1 Ξπεδία ηδξ Ώζβζαθείαξ, ηεοπ. 18, ζ. 66. 
2 Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946), ζ. 29. 



 645 

γμκηαζ , απυ ημοξ ίδζμοξ ςξ εκήθζηεξ, ςξ δ «πεζνυηενδ εζηυκα πμο εα ιπμνμφ-

ζε κα δείλεζ μ πυθειμξ»1.  

 

Λζ απαβπμκζζεέκηεξ ζηα δθά Ώθχκζα  

Ώθθά ηαζ ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ, ιεηά απυ αίαζα επεζζυδζα ηαζ επζηείι ε-

κεξ ζοθθήρεζξ, μζ βμκείξ δεκ άθδκακ ηα πα ζδζά ημοξ κα πάκε ζπμθείμ . ηακ 

έβζκε δ έθμδμξ ηςκ ακηανηχκ ζηα ζπμθεία ημο ΐμοδ, υπμο ήηακ μζ ζηναηχκεξ 

ηςκ ηαβιαηαζθαθζηχκ, μ η. Μαπαπνζζηυπμοθμξ εοιάηαζ υηζ μ παηέναξ ημο δεκ 

ημκ άθδζε κα πάεζ ζημ ζπμθείμ ηαζ μ ίδζμξ βφνζζε πμθφ κςνίξ απυ ηδ δμοθεζά.  

Ξοπκμί ήηακ μζ εάκαημζ πμθθχκ πμθζηχκ, ζοκεπεία ηςκ επαηυθμοεςκ 

ημο πμθέιμο ηαζ ηςκ ζηθδνχκ ζοκεδηχκ γςήξ  (πείκα, κάνηεξ, εηηεθέζεζξ μ-

ιήνςκ, ακηίπμζκα).  Οα βεβμκυηα , υιςξ, αοηά επδνέαγακ ηαζ ηζξ μζημβέκεζεξ 

ηςκ ιαεδηχκ. Ζζ επεζδή πανυιμζα  ζοιαάκηα ήηακ ανηεηά ζοπκά, ζε ηάεε ηάλδ 

έθεζπακ ηαεδιενζκά 2-3 ιαεδηέξ βζ αοημφξ ημοξ θυβμοξ . Ζζ μ Μ. Γεςνβυπμο-

θμξ ζοιπθδνχκεζ: «Θάεαιε, ιζα ιένα, υηζ έκαξ εείμξ ιμο, αδεθθυξ ηδξ ιάκαξ 

ιμο, ζημηχεδηε ιε ιζα κάνηδ. Οδκ άθθδ ιένα δεκ πήβα ζπμθείμ. Όζηενα απυ 

1-2 ιένεξ πήβα ηαζ ιε νχηδζε μ ηαεδβδηήξ β ζαηί έθεζπα. Ομο είπα υηζ ζημηχ-

εδηε μ εείμξ ιμο ηαζ ιε πήνακ ηα ηθάιαηα… Ώθθά αοηή δ εζηυκα δεκ ήηακ λε-

πςνζζηή. Ζάεε ιένα είπεξ ηέημζεξ εζηυκεξ. Ζαεέκαξ έθεζπε, ε ίηε βζαηί ζηυη ς-

ζακ ημκ παηένα ημο, είηε βζαηί έπζαζακ ηδ ιάκα ημο, ε ίηε βζαηί ηάπμζμξ δ ζηυξ 

ημο πέεακε απ΄ηδκ πείκα».  

Λνζζιέκεξ θμνέξ, δ δζαημπή ημο ιαεήιαημξ , θυβς έηηαηηςκ βεβμκυ-

ηςκ, έαβαγε ιενζημφξ αιεθείξ ιαεδηέξ απ΄ημ αδζέλμδμ. Λ Γ. Γαθεζναηυπμοθμξ 

βθίηςζε έηζζ έκα δζαβχκζζια. «Μήβαζκα ζηδ κοπηενζκή ειπμνζηή ζπμθή. Θ ο-

ιάιαζ έκα ανάδο, ιε ημ πμο  ιπαίκμοιε ζηδκ ηάλδ, ιαξ έααθε δζαβχκζζια Γαθ-

                                           
1 Η. Θανζκέθθδξ, (1993), ζ. 42. 
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θζηά. Ήιμοκα ιπμοιπμφκαξ. Ηές ηζ εα ηάκς ηχνα; Μθαηχκμοκ ηυηε μζ ζεζνή-

κεξ, πθαηχκμοκ η΄αενμπθάκα. Αεκ έιεζκε ηακείξ. Βζδ΄άθθςξ εα έδζκα θεοηή 

ηυθθα».  

Εδζαίηενδ πενίπηςζδ απμηεθεί ημ βοικάζζμ Ζαθαανφηςκ, ηαεχξ δ  ης-

ιυπμθδ πέναζε απυ δζαθμνεηζημφ ηφπμο δζμζηήζεζξ. Βπί ζηαθζηήξ δζμίηδζδξ ημ 

ζπμθείμ θεζημονβμφζε ηακμκζηά, ιε πθήνεξ πνμζςπζηυ. Ομ ίδζμ ίζποε ηαζ ηαηά 

ημ δζάζηδια ημο εθέβπμο ηδξ πυθδξ απυ ημκ ΒΗΏΞ , μ μπμίμξ ιάθζζηα είπε  μνί-

ζεζ έκακ ανιυδζμ  επί ηςκ εειάηςκ ηδξ παζδείαξ. Ομ ζπμθείμ έηθεζζε ζηζξ 29 -

11-43, υηακ έβζκε μ αμιαανδζζιυξ ημο βεζημκζημφ πςνζμφ Ξηεπαζηυ.  Λ ηαεδ-

βδηήξ ημο ζπμθείμο Ξ. Μμθοδχνμο εοιάηαζ  ζπεηζηά: «Οδκ διένα πμο έβζκε μ 

αμιαανδζζιυξ, ζηζξ 12:30, μ βοικαζζάνπδξ είπε θφβεζ. Βνπυηακ ηάεε ιέν α 

απυ ημ πνςί ηαζ ζηζξ 12:00, υηακ ηα παζδζά έιπαζκακ βζα ηδκ ηεθεοηαία χνα, 

έθεοβε. Γίκεηαζ μ αμιαανδζζιυξ. Ζαηαθαααίκεηε. Ιμιίγαιε υηζ βίκεηαζ ζηα Ζ α-

θάανοηα. Μεηαπηήηακε ηα παζδζά έλς. Θάθ ζζηα ημ ζπμθείμ ήηακ πμθφ ρδθυ. 

Βίπε πμθθά ζηαθζά, 60 -70, ηαζ ηνμιάλακε κα ηαηεαμφκ. Μήβακε ζε ηάηζ πακηά-

ηζα πμο ήηακ εηεί». Γζα ημ ίδζμ βεβμκυξ δ Β.Θ., ιαεήηνζα ημο ζπμθείμο ηυηε , 

ζοιπθδνχκεζ: «Βίπαιε ιεηαθενεεί ζημ ηηήνζμ ημο  Γοικαζίμο. Φφβακε μζ Εη α-

θμί πμο ημ ηαηείπακ ηζ αοηυ. Βίπακ θηζάλεζ παναηχιαηα βφνς , βζα πενίπηςζδ 

αμιαανδζζιμφ. Ξηζξ 29 Ιμειανίμο πμο έβζκε μ αμιαανδζζιυξ, ιαξ είπακ μζ 

ηαεδβδηέξ: - Ζάης ζηα παναηχιαηα».   

Θεηά ημκ αμιαανδζζιυ, μζ ηαεδβδηέξ εμνοαήεδηακ ηαζ πνυηεζκακ κα 

ηθείζεζ ημ ζπμθείμ. Λ Ξ. Μμθοδχνμο ζοκεπίγεζ: «Ομ ίδζμ απυβεοια πμο έβζκε μ 

αμιαανδζζιυξ ζοκεδνζάζαιε. Βιείξ μζ πενζζζυηενμζ θέβαιε πν έπεζ κα ηθείζεζ 

ημ ζπμθείμ. Λ βοικαζζάνπδξ θέεζ κα πάνμοιε ηδκ άδεζα ημο ανπδβείμο ηςκ 

ακηανηχκ. Ουηε πνμζθενεήηαιε, εβχ ηζ άθθμζ δφμ, κα πάιε κα ανμφιε ημ α ν-

πδβείμ βζα κα ηθείζεζ ημ ζπμθείμ. Ομ απυβεοια ζοκάκηδζα ζηδκ πθαηεία έκα 

θίθμ ιμο ηαεδβδηή ιαεδιαηζηχκ, αδζυνζζημ βζαηί δεκ είπε πζζημπμζδηζηυ ημ ζ-

κςκζηχκ θνμκδιάηςκ… Ομκ νχηδζα πμο ανζζηυηακ ημ ανπδβείμ. –Μμζμ ανπδ-

βείμ ιμο θέεζ; Ββχ είιαζ επί ηδξ Μαζδείαξ. Ομκ παίνκς πάιε ζημ βοικαζζάνπδ. 

Ζζ έηζζ ηθείκεζ ημ ζπμθείμ ηαζ βθίηςζακ ηα παζδζά ηδξ βφνς πενζμπήξ ».  

Θεβάθεξ δοζημθίεξ πανμοζζάζηδηακ, υπςξ είκαζ θοζζηυ, ζηδ θεζημονβία 

ηςκ ηαθαανοηζκχκ ζπμθείςκ ιεηά ημ μθμηαφηςια. πςξ ιανηονεί δ δαζηάθα 

ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο ΏβθαΎα Ζυκηδ, ηα πνχηα πνυκζα δεκ οπήνπακ μφηε ηα 

ζημζπεζχδδ. Ρνδζζιμπμζμφζε ημ πνμαφθ ζμ βζα αίεμοζα δζδαζηαθίαξ  ηαζ,  ακηί 

κα βνάθεζ ζημκ πίκαηα ιε ηζιςθία , έβναθε ιε ηα δάηηοθα ζημ πχια. Ώκ ηαζ δ 

ίδζα γμφζε ημ πνμζςπζηυ ηδξ δνάια, αθμφ έπαζε ημ ζφγοβυ ηδξ ζηδ κ ιαγζηή 
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εηηέθεζδ ηςκ ακδνχκ ηαζ έζπαζε ημ πυδζ ηδξ ηαηά ηδ δζαθοβή ηδξ απυ ημ 

θθεβυιεκμ ζπμθείμ, πνμζπάεδζε, υπςξ ηαζ άθθμζ ζοκάδε θθμί ηδξ, κα ζηδνίλεζ 

ημοξ ιζηνμφξ ιαεδηέξ ηδξ  ζηα δφζημθα πνυκζα πμο αημθμφεδζακ1.  

Ομ βοικάζζμ Ζαθαανφηςκ θεζημφνβδζε ιεηά ημ μθμηαφηςια, υπςξ ακα-

θέναιε, ανπζηά ζηδκ Ζένηεγδ ηαζ ανβυηενα ηαζ ζηα Ζαθάανοηα. Λζ ιαεδηέξ , 

υιςξ, ιεηά απυ ηζξ θμαενέξ ειπεζνίεξ πμο έγδζακ, δεκ είπακ υπζ ιυκμ ηα 

πναηηζηά ιέζα βζα ημ ζπμθείμ (βναθζηή φθδ)  αθθά μφηε ηαζ ηδ δζάεεζδ βζα 

βνάιιαηα. Λζ ελεηάζεζξ πμο έδςζακ βζα κα πνμαζααζημφκ ζηδκ επυιεκδ ηάλδ 

(βζα ηδ πνμκζά πμο έπαζακ) ήηακ εκηεθχξ ηοπζηέξ. Οα παζδζά ε ίπακ πενζζζυη ε-

νμ ακάβηδ απυ ροπμθμβζηή οπμζηήνζλδ. πςξ εοιάηαζ μ ηυηε βοικαζζάνπδξ 

η. Μμθοδχνμο, ηα παζδζά ηςκ Ζαθαανφηςκ λεπχνζγακ ζημ δζάθθεζια απυ ηα 

παζδζά ηςκ βφνς πςνζχκ  βζαηί ήηακ ηαηδθή. Βκχ ηα παζδζά απυ ηα άθθα  πςνζά 

έπαζγακ ζημ δζάθεζιια , ηα Ζαθαανοηζκυπμοθα  ηάεμκηακ ζηδκ άηνδ. Ζαηά ηζξ 

10 ιε 11 ημ πνςί ζοκένπμκηακ ηαζ ημ ιεζδιένζ θαίκμκηακ  ιε ηαθή δζάεεζδ. 

Οδκ άθθδ ιένα ,  υιςξ,  πάθζ ηα ίδζα. Ζάθεζε θμζπυκ ηζξ πήνεξ ιδηένεξ ηαζ ημοξ 

είπε: «Οα παζδζά ζαξ δεκ θηαίκε ηίπμηα κα πάεμοκ ροπμθμβζηά. Θα ηθαίηε ηαζ 

εα ιμζνμθμβάηε, αθθά υηακ ηα παζδζά δεκ είκαζ ιπνμζηά». Όζηενα απυ ηδκ 

έηηθδζδ πνμξ ηζξ ιδηένεξ ηαζ , ηονίςξ ,  ιε ηδκ ακαζφζηαζδ  ιε δζηέξ ημο εκέν-

βεζεξ ηδξ θζθανιμκζηήξ Ζαθαανφηςκ ζηεθεπςιέκδξ απυ ημοξ ιαεδηέξ ημο 

βοικαζίμο, ημ ηθίια θαίκεηαζ κα άθθαλε ηάπςξ.   

 

Δ Φζθανιμκζηή Ζαθαανφηςκ επακαζοβηνμηδιέκδ απυ ημοξ επζγήζακηεξ ιαε δ-

ηέξ  (απυ ημ αζαθίμ ημο Ρ. Φςηεζκυπμοθμο, Ομ ζπμθείμ ζημ εηηεθεζηζηυ απυζπαζια)  

Ώκάθμβδ ζοιπανάζηαζδ ζηα παζδζά, πμο έκζςεακ βζα πνχηδ θμνά ζηδ 

γςή ημοξ ηζ εα πεζ πυθειμξ, έδεζλακ ηαζ μζ ηαεδβδηέξ ημο β οικαζίμο εδθέςκ 

ηδξ Μάηναξ: «Ιαζ, ηάηζ ζακ εαφια, ηαεδβδηέξ ηαζ ηαεδβήηνζεξ άθδζακ ημκ 

ημοπέ, αβήηακ απ΄ημ βναθείμ  ηζ ήνεακ ακάιεζά ιαξ, ζακ ηάπμζμ πεθχνζμ 

                                           
1 Ρ.Φςηεζκυπμοθμξ (2004), ζ.133-34 
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θνάβια κα΄πεζε ιειζάξ…(ιζα ηαεδβήηνζα έθ εβε) «πυθειμξ ηζ εζείξ, πυθειμξ 

ηζ ειείξ, ήεεθα κα ΄λενα πςξ εα ΄ηακ ηαζ ιζα βεκζά πςνίξ πυθειμ» 1. 

   

Βίκαζ θακενυ,  θμζπυκ , υηζ δ επζηαζνυηδηα  απμηέθεζε ζδιακηζηυ ακαζ-

ηαθηζηυ πανάβμκηα ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Δ γςή επί ηαημπήξ είπε αθ-

θάλεζ ηαζ ηαεδιενζκά ζοκέααζκακ βεβμκυηα πμο ηάεε άθθμ πανά αμδεμφζακ κα 

δδιζμονβδεεί ημ ηαηάθθδθμ ηθίια πμο εα επέηνεπε ζε  εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ια-

εδηέξ κα αθμζζςεμφκ απενίζπαζημζ ζημ ένβμ ημοξ.  Λζ ακχιαθεξ ελςηενζηέξ 

ζοκεήηεξ ημοξ επδνέαγακ, αθμφ ηα απμηεθέζιαηά ημοξ είπακ άιεζεξ επζπηχ-

ζεζξ ζηδ γςή ημοξ. Μάκς απυ ηδ ιάεδζδ, ημ παζδί  ή μ κέμξ ηδξ επμπήξ είπε  

κα ακηζιεηςπίζεζ ηάεε ζηζβιή  ημ πνυαθδια ηδξ επζαίςζδξ , ημκ ηίκδοκμ ημο 

εακάημο, ημκ ροπζηυ ηθμκζζιυ πμο θένκεζ μ εάκαημξ δζηχκ ημο ακενχπςκ 

ηαζ μζ ηαηαζηνμθέξ ημο πμθέιμο. Βίκαζ εθάπ ζζημζ μζ ηοπενμί πμο ιπυνεζακ κα 

ιείκμοκ έλς απ΄υθα αοηά ηαζ κα παναημθμοεήζμοκ ηα ζπμθζηά ιαεήιαηα, 

υπςξ ζε εζνδκζηή πενίμδμ.    

 

ε. Νη επηπηώζεηο ηνπ επηζηηηζηηθνύ πξνβιήκαηνο ζηα ζρνιεία 

Μνμαθήιαηα ζηδκ μιαθή θεζημονβία ημο ζπμθείμο πνμηαθμφζε ηαζ δ η α-

ηή ζίηζζδ ηςκ ιαεδηχκ. πςξ είδαιε, ήδδ απυ ημοξ πνχημοξ ιήκεξ ηδξ ηαη μ-

πήξ ημ επζζζηζζηζηυ πνυαθδια μλφκεδηε .  Δ πείκα έπθδλε ιαεδηέξ ηαζ ηαεδβδ-

ηέξ ιε πμθθά επαηυθμοεα: «Δ ηνμιενή αθαβία ηαεδβδηχκ ηαζ ιαεδηνζχκ ηζ μζ 

ζοκεπείξ απμοζίεξ ηαζ θζπμεοιίεξ έπμοκ παναθφζεζ ηα πάκηα, ιάεδια ε-

ίκ΄αοηυ ή ημνμσδία;», βνάθεζ δ ιαεήηνζα Θ. Θακςθάημο 2.  

Έηζζ, ηα ζπμθεία έηθεζκακ βζα ιεβάθα πνμκζηά δζαζηήιαηα , ιε ηδ ζφι-

θςκδ βκχιδ ηςκ βμκέςκ . Ομ ζπμθζηυ έημξ 1940 -1941, ιεηά απυ πμθθέξ δζα-

ημπέξ, ηεθείςζε ημκ Αεηέιανδ ημο ΄41, ιέζα ζε ηαεεζηχξ πείκαξ. Δ Θ. Θ α-

κςθάημο πενζβνάθεζ  ιε πζμφιμν: «Μέκηε ιήκεξ ηζ αοημί ζηάνημζ θυβς πμθέ-

ιμο ή θυνδαξ, 2-3 χνεξ ιάεδια ηδκ διένα, ηζξ πζμ πμθθέξ ζοκαβενιυξ ή 

ζηαζζανπείμ. Ξπμθεία επζηαβιέκα, ηαεδβδηέξ κοζηαθέμζ, ιαεήηνζεξ πεζκαθέεξ 

ηαζ, βζα πνχηδ θμνά ζηδκ ζζημνία ημο ζπμθείμο, ηα δφμ ακηίεεηα ζηναηυπεδα 

εκςιέκα ζ΄έκα ημζκυ ηαζ θίακ εκδζαθένμκηα ζηυπμ:  Οδ ιάζα!»3 

ηακ ημ οπμονβείμ Μαζδείαξ πήνε απυθαζδ κα επακαθεζημονβήζ μοκ ηα 

ζπμθεία βζα ημ ζπμθζηυ έημξ 1941-42 ημκ Θάζμ, μζ βμκείξ  πνμέαδζακ ζε αθθε-

πάθθδθεξ δζαιανηονίεξ . Θεςνμφζακ πανάθμβδ ηδκ έκανλδ ηςκ ιαεδιάηςκ ημ 

                                           
1 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 49-50. 
2 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 192. 
3 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 202. 
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ηαθμηαίνζ, ηδκ ζηζβιή πμο μζ επζζζηζζηζημί θυβμζ ,  βζα ημοξ μπμίμοξ δζαηυπδηακ 

ηα ιαεήιαηα ημ πεζιχκα , υπζ ιυκμ δεκ ελέθεζρακ  αθθά ιάθθμκ αολήεδηακ. Β-

πζπθέμκ , ηα οπμζζηζγυιεκα παζδζά ακαβηάγμκηακ κα πενπαημφκ ανη εηά βζα κα 

θηάζμοκ ζηα  ζπμθεία ημοξ  πμο θζθμλεκμφκηακ  ζε δζάθμνα ηηήνζα. Λζ βμκείξ 

ήθπζγακ υηζ ημ Ξεπηέιανζμ, ιε ηδ κέα ζμδεζά, εα αεθηζςκυηακ δ επζζζηζζηζηή 

ηαηάζηαζδ ηαζ εα ήηακ  εοημθυηενμ βζα ημοξ ιαεδηέξ κα παναημθμοεήζμοκ ημ 

ζπμθείμ. Σζηυζμ, μζ δζαιανηονίεξ ηςκ βμκέςκ δεκ εζζαημφζηδηακ  ηαζ ηα ζπμ-

θεία, υπςξ είδαιε, θεζημφνβδζακ ιέπνζ ημ ηέθμξ  Αεηειανίμο1. 

Ώκ ηαζ μζ βμκείξ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Μάηναξ οπμζηήνζγακ πςξ ηα παζδζά 

ημοξ, υπςξ ηαζ υθδ δ πυθδ, οπέθενακ πμθφ πενζζζυηενμ απυ ηα παζδζά ηδξ 

Ώεήκαξ, δ ηαηάζηαζδ ζηδκ πνςηεφμοζα θαίκεηαζ πςξ ήηακ ηάηζ παναπάκς 

απυ ηναβζηή. Ώοηυ ηζκδημπμίδζε απυ κςνίξ ημοξ δάζηαθμοξ ηαζ ηαεδβδηέξ 

ηςκ ζπμθείςκ  ηδξ πνςηεφμοζαξ, μζ μπμίμζ ιε δζαιανηονίεξ ηαζ παναζηάζεζξ 

ζημοξ ανιυδζμοξ θμνείξ ηαηάθενακ κα ζοζηήζμοκ παζδζηά ζοζζίηζα, ηδκ ε ο-

εφκδ θεζημονβίαξ ηςκ μπμίςκ (παναθααή ηνμθίιςκ, παναζηεοή -δζακμιή βεφ-

ιαημξ) είπακ ακαθάαεζ ηαη΄απμηθεζζηζηυηδηα  μζ ίδζμζ 2.  

Ξηζξ ιεβάθεξ πυθεζξ ηδξ Ώπα Ύαξ (Μάηνα –  Ώίβζμ), δ δοζημθία ηςκ ιαεδ-

ηχκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηα ιαεήιαηα , ελαζηίαξ ημο οπμζζηζζιμφ ηαζ ηδξ ζοκα-

ηυθμοεδξ αζεεκζηυηδηαξ πμο πανμοζίαγακ,  θαίκεηαζ ηαζ απυ ημ υηζ ιεβάθμξ 

ανζειυξ ιαεδηχκ απαθθαζζυηακ  απυ ημ ιάεδια ηδξ βοικαζηζηήξ θυβς ακα ζ-

ιίαξ, αδεκμπάεεζαξ, ηαπελίαξ ηαζ ζοκαθχκ αζεεκεζχκ 3. Ξηδ ικήιδ ηςκ ιαεδ-

ηχκ ηδξ επμπήξ έπεζ ιείκεζ ςξ παναηηδνζζηζηή δ έθθεζρδ ημο ημοθμονζμφ ςξ 

πνςζκμφ ημθαηζζμφ ζημ ζπμθείμ 4. Ομ δοζεφνεημ πζα ημοθμφνζ ακηζηαηαζηάεδ-

ηε απυ ζηαθίδα. «Μδβαίκαιε ζημ ζπμθείμ ιε ζηαθίδα ιμκάπα», ιαξ θέεζ δ Β. 

Γαπανμπμφθμο. «Λ παηέναξ ιμο έηακε πςκάηζα απυ εθδιενίδα ηαζ ιαξ έααγε 

ζηαθίδα. Ώκ ηοπυκ ηακέκα παζδί έπαζνκε ημοθμφνζ, πέθηαιε πάκς ημο ηαζ ημ 

ηνχβαιε ημ πενζζζυηενμ ειείξ».  

Ξηδκ επανπία πζεακυηαηα μζ ζοκεήηεξ ήηακ ηαθφηενεξ. ΐέααζα, ζηζξ μ-

νεζκέξ, θηςπέξ πενζμπέξ ηδξ Βθθάδαξ (πμο μζ πενζζζυηενεξ απυ αοηέξ, εζδζηά 

ημκ ηεθεοηαίμ πνυκμ ηδξ ηαημπήξ, πθήηημκηακ ηαζ απυ ηζξ ζοβηνμφζεζξ Γε ν-

ιακχκ-ακηανηχκ  ηαζ ηα ακηίπμζκα) ηα παζδζά ακηζιεηχπζγακ ζμαανυηαημ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 101, 29-4-42 – αν.θ. 102, 30-4-42, αν.θ. 104, 1-5-42. 
2 Ρ. Ξαηεθθανίμο, (2003) , ζ. 38-40. 
3 ΐζαθίμ Μνάλεςκ Ξοθθυβμο ΐ΄Γοικαζίμο Μαηνχκ, αν.πν. 6/17-3-43 – ΓΏΖ Μαηνχκ, ΐζαθίμ Μνάλεςκ 

Ξοθθυβμο Α΄Γοικαζίμο Μαηνχκ, αν.πν.53/11-5-43 – ΓΏΖ Ώζβίμο, ΐζαθίμ Μνάλεςκ Ξοθθυβμο 
ΐ΄Γοικαζίμο Ώζβίμο, αν. πν.34/22-9-41 – αν.πν.10/17-3-43. 
4 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 51. 



 650 

πνυαθδια οπμζζηζζιμφ. Ξφιθςκα  ιε ακαθμνά ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ,  μφηε ηα 

ιζζά απυ αοηά δεκ ιπμνμφζακ κα πδβαίκμοκ ζπμθείμ1. 

 

Μμθθμ ί  ιαεδηέξ  απαθθάζζμκηακ απυ ημ  ιάεδια ηδξ βοικαζη ζηήξ,  θυβς αζεεκεζχκ πμο πν μ-
ηαθμφζε μ πνυκζμξ οπμζ ζη ζζιυξ ηςκ ιαεδηχκ.  Ώπυ ημ  ΐζαθίμ  Μνάλεςκ Ξοθθυβμο Ζαεδβδ ηχκ 

ΐ΄ Γοικαζίμο Μαηνχκ,  αν.  πν.  6/17 -3-43.  
 

Σζηυζμ , βκςνίγμοιε υηζ ζε επανπζαηέξ πενζμπέξ, υπςξ ζηα Ζαθάανοηα 

ηαζ ηα Θαγέσηα, πανυηζ οπήνπακ ηαζ εηεί δοζημθίεξ επζζζηζζιμφ ηαζ ηονίςξ ι ε-

ηαηίκδζδξ, δ πείκα δεκ έθηαζε ιέπνζ ηδ θζιμηημκία. Λζ ηάημζημζ ηνέθμκηακ 

έζης ιε άβνζα πυνηα ηαζ αεθακίδζα  ηζ έηζζ ημ ζπμθείμ δεκ ζηαιάηδζε κα θε ζ-

ημονβεί . Λ ηαεδβδηήξ Ξ .Μμθοδχνμο εοιάηαζ υηζ μζ ιαεδηέξ ημο βοικαζίμο 

Ζαθαανφηςκ πήβαζκακ ζημ ζπμθείμ πεζκαζιέκμζ ηαζ αδφκαιμζ απυ ημκ πν υκζμ 

οπμζζηζζιυ, εκχ  υζμζ έπνεπε κα ιεηαηζκμφκηαζ απυ ηα πςνζά ακαβηάγμκηακ 

επζπθέμκ  κα πενπαημφκ ανηεηά πζθζυιεηνα  ηάης απυ δφζημθεξ ηαζ επ ζηίκδοκεξ 

ζοκεήηεξ, ιεηαθένμκηαξ  θίβα ηνυθζια (ζοκήεςξ έκα ηαναέθζ ρςιί ή ηαζ η α-

ιία ζανδέθα) , ιε ηα μπμία εα πενκμφζακ υθδ ηδκ εαδμιάδα.  Έηζζ, ημ βοικά-

ζζμ ηαηυνεςζε κα θεζημονβεί ακεθθζπχξ ςξ ημ μθμηαφηςια  ιε πθήνεξ πνμζς-

πζηυ, υηακ ζε άθθεξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ ηα ζπμθεία ήηακ ηθε ζζηά2.  

Ομ πνυαθδια ηδξ δζααίςζδξ , υπςξ ακαθέναιε,  άββζγε ηαζ ημοξ ηαεδβδ-

ηέξ. Γζ αοηυ πμθθμί εηπαζδεοηζημί γδημφζακ απυζπαζδ ζημοξ ηυπμοξ ηαηαβς-

βήξ ημοξ, χζηε κα ιπμνμφκ κα πνμιδεεφμκηαζ ηάπςξ εοημθυηενα ημ ηαεδι ε-

νζκυ θαβδηυ ημοξ απυ ηδκ ημπζηή παναβςβή. Λ Ξ. Μμθοδχνμο ακαθένεζ , ςξ 

παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ηδξ αιμζαήξ ηςκ ηαεδβδηχκ , ηδκ πενίπηςζδ  βοι-

                                           
1 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ. 18.5/1944. 
2 Ρ.Φςηεζκυπμοθμξ,  (2004), ζ. 36,46 -  ζοκέκηεολδ ιε ημκ Μ. Νμδάηδ ζηζξ 21-10-43 – ζοκέκηεολδ ιε 

ημκ Ξ. Θπανθμβζάκκδ ζηζξ 18-6-07. 
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καζζάνπδ πμο ζοκηαλζμδμηήεδηε ηαζ ιε ημ εθάπαλ  πμο πήνε ιπυνεζε κα αβμ-

νάζεζ ιυκμ 150 μηάδεξ ζηάνζ 1. Ομ αδζέλμδμ ζημ μπμίμ πενζήθεακ μζ μζημβέκεζ-

εξ ηςκ ηαεδβδηχκ, ελαζηίαξ ημο ηαθπάγμκημξ πθδεςνζζιμφ, μδήβδζε μν ζζιέ-

κμοξ απυ αοημφξ πμο οπδνεημφζακ ζε επανπία κα ηαηαθφβμοκ ζε εηαζ αζιυ 

ηςκ ιαεδηχκ ημοξ βζα κα ελαζθαθίζμοκ ηα απανα ίηδηα ηνυθζια2.  

 Λζ δοζημθίεξ επζζζηζζιμφ ηςκ ιαεδηχκ πνμηάθεζακ ημ εκδζαθένμκ θ μ-

νέςκ, ηναηζηχκ ηαζ ιδ. Βηηυξ απυ ηζξ εκένβεζεξ ζηζξ μπμίεξ πνμέαδ ημ οπμον-

βείμ ηαζ βζα ηζξ μπμίεξ εα ιζθήζμοιε ζηδ ζοκέπεζα , μ Βνοενυξ Ξηαονυξ πανεί-

πε, φζηενα απυ ζαηνζηή ελέηαζδ, ιμονμοκέθαζμ ζηα παζδζά υθςκ ηςκ δδιμη ζ-

ηχκ ζπμθείςκ πμο απμδεδεζβιέκα ημ είπακ ακάβηδ. Θάθζζηα ,  μ ανζειυξ ηςκ 

παζδζχκ πμο ηεθζηά εβηνίεδηακ κα ημ πάνμοκ ήηακ ανηεηά ιεβάθμξ . Λζ ανιυ-

δζμζ απμθάζζζακ κα πνμπςνήζμοκ ζε πανυιμζεξ δζακμιέξ ηαζ βζα παζδζά ιεβα-

θφηενδξ δθζη ίαξ 3.  

Δ έθθεζρδ ηςκ απαναίηδηςκ βζα ηδκ επζαίςζδ είπε επζπηχζεζξ ηαζ ζηδ 

θεζημονβία ηςκ ζδζςηζηχκ ζπμθείςκ . πςξ ακαθένεζ μ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ, 

πμθθμί απυ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ ζδζςηζηήξ ζπμθήξ ημο παηένα ημο  δζέημρακ ηδ 

θμίηδζδ υπζ ηυζμ βζαηί δεκ είπακ πνήιαηα βζα  ηα δίδαηηνα, υζμ βζαηί ήηακ 

δφζημθμ κα ανμοκ ηνυθζια ζηδκ πυθδ ηαζ ηαηέθεοβακ ζε ζοββεκείξ ηαζ βκ ςζ-

ημφξ ζε δζπθακά πςνζά. Ομ ίδζμ ακαβηάζηδηε κα ηάκεζ  βζα ηάπμζμ δζάζηδια ηαζ 

μ ζδζμηηήηδξ ηδξ ζπμθήξ,  φζηενα απυ ηδκ επίηαλδ ημο ηηδνίμο ηδξ απυ ημοξ 

Εηαθμφξ.   

Βηηυξ απυ ηδκ ηαηή ζίηζζδ  ηςκ ιαεδηχκ, δεκ πνέπεζ κα λεπκμφιε υηζ 

πμθθμί πενπαημφζακ ηαεδιενζκά ανηεηά πζθζυιεηνα (απυ ημ Νίμ ή  ηα ΘπμγαΎ-

ηζηα ζηδκ Μάηνα) βζα κα θηάζμοκ ζημ ζπμθείμ ηαζ κα επζζηνέρμοκ απυ αοηυ.  

Ξοκεπχξ,  πένα απυ ηδκ ημφναζδ, πμο βζκυηακ πζμ ελακηθδηζηή ελαζηίαξ ημο 

πνυκζμο οπμζζηζζιμφ, ηα παζδζά ακηζιεηχπζγακ πμθθμφξ ηζκδφκμοξ. Θαεδηήξ 

ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο ηναοιαηίζηδηε ζημ πυδζ,  εκχ πήβαζκε απυ ημ Νίμ ζημ 

ζπμθείμ ημο ζηδκ Μάηνα, επεζδή ζημ δνυιμ έπεζε ζε ζοιπθμηή ιεηαλφ ακ-

ηανηχκ ηαζ Γενιακχκ ηαζ πηοπήεδηε απυ ζθα ίνα4.  

Λζ ιαηνζκέξ αοηέξ δζαδνμιέξ  πνμξ ημ ζπμθείμ είπακ έκα αηυια απμηέ-

θεζια, ηδ θεμνά ηςκ παπμοηζζχκ, είδμξ πακάηνζαμ ζηα πνυκζα αοηά, ηαεχξ  

έκα γεοβάνζ ηυζηζγε 300 .000 δναπιέξ (εκχ έκα ηζθυ απ΄ημ δοζεφνεημ ζηάνζ 

9.000 δνπ.). Μμθθμί ιαεδηέξ δεκ ιπμνμφζακ κα ακηέλμοκ ημ ηυζημξ. Λ Μ. 

                                           
1 Ώ. Θμοββμθζάξ,(2001) ,ζ. 253. 
2 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Μ. Νμδάηδ, ζηζξ 21-10-06 
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.302, 10-12-43 
4 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμ, ζηζξ 3-8-06. 
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Γεςνβυπμοθμξ εοιάηαζ ηδκ πενίπηςζδ ιαεδηή πμο πδβαζκμενπυηακ  βζα ημ 

ζπμθείμ  ιε ηα πυδζα απυ ηα Θπμγα Ύηζηα ζηδκ Μάηνα ηαζ βζα κα ιδ θζχκεζ ηα 

παπμφηζζα ημο πενπαημφζε λοπυθδημξ , ιε ηα παπμφηζζα ηνειαζιέκα απ΄ηα 

ημνδυκζα ζημ θαζιυ. ηακ έθηακε ζημ ζπμθείμ, ηα θμνμφζε βζα κα είκαζ εοπ-

νεπήξ.  

Ξηδ δοζημθία ελαζθάθζζδξ  υθςκ ηςκ ακαβηαίςκ  βζα ηδ θμίηδζδ ζοκεδ-

ηχκ πμο πνμακαθένεδηακ πνέπεζ κα πνμζηεεεί ηαζ δ ακαηίιδζδ ηςκ ζπμθζηχκ 

αζαθίςκ, ηα μπμία  ήηακ οπμπνεςιέκμζ κα αβμνάγμοκ μζ ιαεδηέξ. Φαίκεηαζ υηζ 

μ πθδεςνζζιυξ ηαζ δ ιαφνδ αβμνά είπακ ηζ εδχ ημ θυβμ. Ραναηηδνζζηζηά, δ  

Ιεμεθθδκζηή Γναιιαηζηή ημο Ονζακηαθοθθίδδ, πμο είπε 800 δναπιέξ ηζιή δζ α-

ηίιδζδξ, έθηαζε  κα πμοθζέηαζ ζηα αζαθζμπςθεία ηδξ  Μάηναξ 2 .500 δναπιέξ 1. 

πςξ ακαθένεζ μ Ώ. Θμοββμθζάξ, β ζα κα λεπεναζηεί ημ πνυαθδια ηδξ  αβμνάξ 

ηςκ αζαθίςκ, μζ ιαεδηέξ,  υηακ ηεθείςκακ ιζα ηάλδ , πμοθμφζακ  ζε ιζηνή ηζιή 

ηα αζαθία ημοξ ζε ιαεδηέξ πμο εα ένπμκηακ ζηδκ ηάλδ  αοηή. Θε ηα πνήιαηα 

πμο έπαζνκακ αβυναγακ παθζά αζαθία απυ ιαεδηέξ ηδξ επυιεκδξ η άλδξ.  

   

Δ έθθεζρδ ηςκ ακαβηαίςκ βζα ηδκ επζαίςζδ απμηεθμφζε έκα αηυια ζμ-

αανυηαημ ειπυδζμ ζηδκ μιαθή θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ , μδδβχκηαξ αηυια 

ηαζ ζημ ηθείζζιυ ημοξ. Δ δζαημπή ηδξ θεζημονβίαξ ημοξ  ζοιαάδζγε , πνμκζηά ηαζ 

ημπζηά, ιε ημ πνυαθδια ηδξ έθθεζρδξ ηνμθίιςκ . Έηζζ , ηα ιαεήιαηα δζαηυπ-

ημκηαζ ζηδκ Μάηνα, ημ αζηζηυ ηέκηνμ ημο κμιμφ, ηονίςξ ηδκ πνχηδ  ηαζ πζμ 

δφζημθδ, απυ άπμρδ επζζζηζζιμφ, πνμκζά. Ώκηίεεηα, ζηδκ επανπία δεκ πανμο-

ζζάζηδηε εέια δζαημπήξ ημοξ, ημοθάπζζημκ  βζ αοηυ ημ θυβμ, αηνζαχξ βζαηί ε-

ηεί δ δοζημθία ελεφνεζδξ ηνμθίιςκ ιπμνμφζε κα λεπεναζηεί εοημθυηενα. ΐέ-

ααζα, μζ ζοκεήηεξ ηαευθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαημπήξ ήηακ  ακηίλμεξ, ηαεχξ δεκ 

έθθεζπακ ιυκμ ηα ηνυθζια  αθθά ηαζ άθθα είδδ πνχηδξ ακάβηδξ.  

 

ζη. «Αλακνξθσηηθόλ Πρνιείνλ Αλειίθσλ»  

Ζθείκμκηαξ ημ ηεθάθαζμ αοηυ, εεςνμφιε υηζ αλίγε ζ κα ικδιμκεοηε ί ιζα 

εζδζηή ηαηδβμνία ζπμθείμο  πμο δδιζμονβήεδηε ηαζ θεζημφνβδζε ηάης απυ ηζξ 

δφζημθεξ ζοκεήηεξ ηδξ επμπή αοηήξ. Μνυηεζηαζ βζα ημ «Ώκαιμνθςηζηυκ Ξπμ-

θείμκ Ώκδθίηςκ», ένβμ ηδξ ακζδζμηεθμφξ δνάζδξ ημο «Ξοθθυβμο δζα ηδκ πν μζ-

ηαζίακ ηναημοιέκςκ ακδθίηςκ».  

Ομ ζπμθείμ ζδνφεδηε  ημκ Θάζμ ημο ΄43 , ζημ πθαίζζμ  ηςκ πνμζπαεεζχκ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 284, 13-12-42 – Έββναθμ ημο Ππ. Μαζδείαξ πνμξ ηα ζπμθεία ακαθένεζ υηζ δ 
ηζιή ηςκ αζαθίςκ ζηδκ Ώεήκα ήηακ απυ 150-500 δνπ. ηαζ γδημφζε κα ηαηαββέθθμκηαζ μζ πανααάηεξ. 

ΓΏΖ Μαηνχκ, Μνςηυημθθμ Α΄βοικαζίμο Μαηνχκ, αν.πν. 149/24-10-1942. 
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ημο ζοθθυβμο βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ δζααίςζδξ ζηζξ θοθαηέξ ηςκ ακήθζηςκ  

ηναημοιέκςκ αθθά ηαζ βζα ηδκ εηιάεδζδ ηεπκχκ πμο εα ιπμνμφζακ κα απ μ-

ηεθέζμοκ ζδιακηζηυ εθυδζμ βζα ηδκ ιεηέπεζηα γςή ημοξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ δ 

ζπμθή ημο ζςθνμκζζηδνίμο πανείπε ιε εζδζηυ επαββεθιαηζηυ πνυβναιια η επ-

κζηή εηπαίδεοζδ ζημοξ ηνυθζιμοξ. Ώπυ ηα πναηηζηά ημο εκ θυβς ζοθθυβμο 

βκςνίγμοιε ηζξ ζοκεπείξ πνμζπάεεζέξ ημο βζα ηδκ ζηεθέπςζδ ηδξ ζπμθήξ ιε 

εζδζημφξ ηεπκίηεξ, φζηενα απυ απυζπαζή ημοξ  απυ ηδκ Μαπαζηνάηεζμ επαβ-

βεθιαηζηή ζπμθή ηδξ Ώεήκαξ. Ξηδκ ακαιμνθςηζηή ζπμθή δυεδηε αζμηεπκζηυξ 

ηονίςξ παναηηήναξ,  εκχ εεςνήεδηε πενζηηυ κα απμηηήζεζ αβνμηζηυ πνμζακα-

ημθζζιυ, αθμφ μζ ηναημφιεκμζ ιε ιαηνυηενεξ πμζκέξ είπακ δζέλμδμ εηπαίδε ο-

ζδξ ηαζ έηηζζδξ πμζκήξ ζηζξ αβνμηζηέξ θοθαηέξ Οίνοκεαξ. Σζηυζμ, ακήθζημζ 

ηναημφιεκμζ ηαθθζενβμφζακ ημ βφνς απυ ημ Ώκαιμνθςηήνζμ μζηυ πεδμ , πμο 

παναπςνήεδηε απυ ζδζχηεξ βζα ημ ζημπυ αοηυ , πνδζζιμπμζχκηαξ ηα παναβυ-

ιεκα θαπακζηά βζα ηδ αεθηίςζδ ημο ζοζζζηίμο ημοξ . Ώηυιδ, ιε εκένβεζεξ ημο 

ζοθθυβμο , ημ οπμονβείμ πνμζέθααε αζαθζμδέηδ ηαζ οπμδδιαημπμζυ, μζ μπμίμζ,  

δζαεέημκηαξ ηα δζηά ημοξ ενβαθεία ηαζ ηζξ απαζημφιεκεξ εβηαηαζηάζεζξ, εα 

ακαθάιαακακ ηδ δζδαζηαθία ηδξ ηέπκδξ ημοξ ζημοξ ηνυθζιμοξ ηδξ ζπμθήξ. 

Ξημ πνυβναιια ηδξ ζπμθήξ πνμαθεπυηακ αηυια εηιάεδζδ βναθήξ ηαζ ακάβ-

κςζδξ ζημοξ αβνάιιαημοξ ηνυθζιμοξ ημο ζδνφιαημξ  ηαεχξ ηαζ δεζημπθαζη ζηή 

δζδαζηαθία απυ ζενμηήνοηα1. 

Έηζζ, πένα απυ ηδ ιεηάδμζδ πναηηζηχκ βκχζεςκ, μ ζφθθμβμξ εκδζαθ ε-

νυηακ ηαζ β ζα ηδ ααεφηενδ εζςηενζηή αθθαβή ηςκ ηναημοιέκςκ, χζηε κα π ε-

νζμνίζεζ (ζοκεπζημονμφκηςκ ηαζ ηςκ άθθςκ εθμδίςκ πμο πνμζέθενε), ηδκ π ζ-

εακυηδηα επακυδμο ημοξ ζημ  πχνμ ηδξ θοθαηήξ.  Γζα ηδκ δζάπθαζδ ημο πα-

ναηηήνα ημοξ, εηηυξ απυ ημ ηήνοβια ηαζ ηζξ δζδαηηζηέξ επζβναθέξ , πμο ήηακ 

ακανηδιέκεξ ζε υθμοξ ημοξ πχνμοξ ημο ζδνφιαημξ, μ ζφθθμβμξ έηακε έηηθ δ-

ζδ ζημοξ δζακμμφιεκμοξ Μαηνζκμφξ κα πνμιδεεφζμοκ ηδκ αζαθζμεήηδ ημο ιε  

αζαθία πναηηζηχκ ηαζ δεζημπθαζηζηχκ βκχζεςκ2.  

   

Ξε ιζα επμπή δφζημθδ, υηακ δδιυζζα ηαζ ζδζςηζηά ζπμθεία ηάης απυ ημ 

αάνμξ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ ηαημπήξ δοζημθεφμκηακ  κα θεζημονβήζμοκ, δ 

πνμζπάεεζα εηπαίδεοζδξ ηαζ απμηαηάζηαζδξ ακήθζηςκ ηναημοιέκςκ, ζηδν ζ-

γυιεκδ απμηθεζζηζηά ζε ζδζςηζηή πνςημαμοθία , δεκ ιπμνεί πανά κα πνμηαθέ-

ζεζ εαοιαζιυ. Ζαζ ε ίκαζ αηυια πζμ αλζέπαζκδ , βζαηί δεκ ααζίζηδηε ζε πνυπε ζ-

                                           
1 ΐζαθίμ Μνάλεςκ Ξοθθυβμο δζα ηδκ πνμζηαζίακ ηναημοιέκςκ ακδθίηςκ, αν.πν. 4/30-1-43, αν.πν. 5/ 
6-2-43, αν.πν. 6/11-5-43, αν.πν. 4/22-5-44, αν.πν.8/16-8-43 – αν.πν. 1/17-2-44.   
2 ΐζαθίμ Μνάλεςκ Ξοθθυβμο δζα ηδκ πνμζηαζίακ ηναημοιέκςκ ακδθίηςκ, αν.πν.8/16-8-43.   
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νμοξ ζπεδζαζιμφξ αθθά, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηα ανπεία ημο ζοθθυβμο,  ηαηαα-

θήεδηε ηάεε δοκαηή πνμζπάεεζα βζα ηδκ υζμ ημ  δοκαηυκ ηαθφηενδ θεζημονβία 

ημο.  

 

Β. ΘΑΡΑΘΡΖΡΔΠ ΘΑΗ ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΘΑΡΝΣΗΘΔΠ ΘΒΔΟΛΖΠΔΗΠ Δ-

ΛΑΛΡΗ ΡΝ ΠΣΝΙΔΗΝ  

α. Δπεκβάζεηο ησλ αξρώλ  θαηνρήο  

πςξ είδαιε , δ πνμπαβάκδα ηςκ λέκςκ ζπμθείςκ ζπεηζηά ιε ηα πμθει ζ-

ηά βεβμκυηα  είπε ανπίζεζ πνζκ ηδκ ηήνολδ ημο εθθδκμσηαθζημφ πμθέιμο.  Ξοπ-

κέξ ήηακ ηαζ μζ επειαάζεζξ ηςκ ηαημπζηχκ ανπχκ ζηα ζπμθεία ιε πνμπαβα κ-

δζζηζημφξ , ηονίςξ , ζημπμφξ.  

Θε ηζξ πνχηεξ δζαηαβέξ ημοξ  πνμξ ηα ζπμθεία,  μζ ανπέξ ηαημπήξ , πένα 

απυ ηδκ απαβυνεοζδ ηάεε είδμοξ δδθχζεςκ ζπεηζηά ιε ηα πμθειζηά βεβμκ υ-

ηα, απαβυνεοζακ ηαζ πάζδξ θφζεςξ εηδδθχζεζξ  ιαεδηχκ ή δζδαζηυκηςκ, ηα-

εζζηχκηαξ οπεφεοκμοξ ημοξ δζεοεοκηέξ 1. Ξημ Ώίβζμ μζ Γενιακμί γήηδζακ, ιέζς 

ημο Αεζπυηδ  Θευηθδημο , κα βίκεηαζ ζηα ζπμθεία πνμπαβάκδα οπέν ημοξ. Λζ 

ηαεδβδηέξ εα έπεζεακ ημοξ ιαεδηέξ υηζ ήνεακ ζακ θίθμζ , βζ ‘ αοηυ εα έπνεπε  

κα είκαζ πεζεήκζμζ ζηζξ εκημθέξ ηαζ κα ιδκ ακηζδνμφκ ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ 2. 

Ώκηίεεηα, μ ηαεδβδηήξ ημο βοικαζίμο Ζαθαανφηςκ Ξ .  Μμθοδχνμο, πμο ηαηά 

ηδκ ηαημπή οπδνέηδζε ζε Φθχνζκα, Μάηνα ηαζ Ζαθάανοηα , ανκείηαζ υηζ βζκυ-

ηακ ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ πνμπαβακδζζηζηέξ επειαάζεζξ ηςκ ηαηα ηηδηχκ , 

είηε Εηαθχκ , είηε Γενιακχκ.  Ομ ίδζμ αεααζχκεζ ηαζ μ ιαεδηήξ ημο βοικαζίμο 

ηυηε Ώ . Μνζμκάξ, μ μπμίμξ δεκ εοιάηαζ κα ημοξ ιίθδζακ πμηέ μζ ηαε δβδηέξ 

οπέν ηςκ ηαηαηηδηχκ ή κα ημοξ πνμχεδζακ θοθθάδζα πνμπαβακδζζηζηά ηδξ 

ζδεμθμβίαξ ημοξ. Ίζςξ , θμζπυκ , δ ζηάζδ πμο ηνάηδζακ ζημ Ώίβζμ κα μθείθεηαζ 

ζε απμθάζεζξ μνζζιέκςκ αλζςιαημφπςκ ηδξ Γενιακζηήξ δζμίηδζδξ ηαζ κα ιδκ 

οπδνεηεί ζοβηεηνζιέκδ πμθζηζηή ηαηηζηή  πμο αθμνμφζε υθδ ηδκ επζηνάηεζα.   

Αζάζηαζδ οπάνπεζ ηαζ ζηζξ ικήιεξ ηςκ επζγχκηςκ ζπεηζηά ιε ημκ εμν-

ηαζιυ ηδξ 25δ ξ Θανηίμο ηαζ βεκζηά  ηδκ πανμοζία ηςκ εεκζηχκ ζοιαυθςκ ζημ 

ηαημπζηυ ζπμθείμ. Λ  Ξ.Μμθοδχνμο ακαθένεζ υηζ δεκ οπήνπε δζαηαβή πμο κα 

απαβμνεφεζ ημκ εμνηαζιυ ηδξ εεκζηήξ επεηείμο, αθθά δεκ βζκυηακ ηαζ επίζδ-

ιμξ εμνηαζιυξ ζηα ζπμθεία. Ομ ίδζμ οπμζηδνίγμοκ ηαζ πμθθμί ιαεδηέξ ηδξ ε-

πμπήξ εηείκδξ , πμο εοιμφκηαζ  υηζ μφηε επί ζηαθζηήξ, μφηε επί βενιακζηήξ ηα-

ημπήξ  βζκυηακ ηάπμζα επεηεζαηή βζμνηή, αθθά εηείκδ ηδκ διένα , ζακ υθεξ ηζξ 

άθθεξ, παναημθμοεμφζακ ημ ηαεδιενζκυ ιάεδια. Θυκμ ζε ηάπμζα ζπμθεία μζ 

                                           
1 ΓΏΖ Μαηνχκ, πνςηυημθθμ Α΄βοικαζίμο, αν.πν. 170/19-9-1941 - Ώ. Θμοββμθζάξ (2001), ζ.253. 
2 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Ώ.Θμοββμθζά 
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δάζηαθμζ, ιε δζηή ημοξ πνςημαμοθία ηαζ ιε πνμθοθάλεζξ, ιζθμφζακ ζημοξ ι α-

εδηέξ βζα ηα βεβμκυηα ηδξ επεηείμο 1.  

Ξε πενζμπέξ, υπςξ ηα Βπηάκδζα, ηα μπμία μζ Εηαθμί πνμζάνηδζακ ζηδκ  

Εηαθία, ημ εέια ακηζιεηςπζγυηακ πζμ αοζηδνά. Λζ Εηαθμί ,  βζα κα ειπμδίζμοκ 

ημκ εμνηαζιυ ηδξ εεκζηήξ επεηείμο ζηδ Ηεοηάδα ,  δζέημρακ ηα ιαεήιαηα επί  

ιία αδμιάδα, χζηε κα πάκε μζ ιαεδηέξ ζηα πςνζά ημοξ ηαζ κα α ηονςεμφκ  μζ 

εηδδθχζεζξ. Σζηυζμ, μζ ιαεδηέξ ημο Γοικαζίμο έραθθακ ζημ πνμαφθζμ ημκ 

εεκζηυ φικμ. Βπίζδξ, ιε απαβμνεφζεζξ  πνμζπάεδζακ κα ηαηανβήζμοκ ημκ ε-

μνηαζιυ ηδξ ζπμθζηήξ βζμνηήξ ηςκ Ονζχκ Εενανπχκ , ζηζξ 30 Εακμοανίμο 2. 

Ώκάθμβεξ ακηζδνάζεζξ  ζοκέαδζακ ηαζ ζηδκ Μάηνα  ημ 1941 , υηακ  μζ Εηα-

θμί ειπυδζζακ κα βζμνηαζηεί ζηα ζπμθεία δ βζμνηή ηδξ ζδιαίαξ, υπςξ είπε 

πνμβναιιαηζζηε ί3. Δ Θ. Θακςθάημο εοιάηαζ ζπεηζηά: «Βκχ ζηδκ ανπή ιαξ ε ί-

πακ υηζ εα βζμνηάζμοιε ηδ βζμνηή ηδξ ζδιαίαξ ηαζ ιαγεοηήηαιε ειείξ ηαζ θη ζ-

άλαιε ηαζ ιζηνέξ ζδιαζμφθεξ ηθπ., ηεθζηά ήνεε απαβυνεοζδ ηαηδβμνδιαη ζηή, 

υηακ ιάεακε μζ Εηαθμί (ιαεαίκακε ηζ εα βίκεζ ζημ ζπμθείμ) υηζ εα βίκεζ βζμνηή 

ηδξ ζδιαίαξ ιε ηναβμφδζα, ιε γδηςηναοβέξ ηθπ., εαάθακε ζηα ζπμθεία απέλς 

ηαναιπζκζένμοξ ηαζ ιαξ θοθάβακε. Ζαζ δεκ έβζκε δ βζμνηή. Ώθθά απθμφζηαηα 

ειείξ μνηζζηήηαιε θεφβμκηαξ κα δχζμοιε υθμζ απυ ιζα  ιμφηγα».  

Μανυιμζμ εέια δδιζμονβήεδηε ζπεηζηά ιε ημκ εεκζηυ φικμ ηαζ ημ ακ εα 

έπνεπε κα δζδάζηεηαζ ηαζ κα ράθθεηαζ  ζηα ζπμθεία. Μανά ηδ ζφζηαζδ ημο Β-

πζεεςνδηή Αδιμηζηχκ Ξπμθείςκ Μαηνχκ, ημ ηαθμηαίνζ ημο ΄41, κα ράθθεηαζ 

ζημ ηέθμξ ηςκ ηαεδιενζκχκ ιαεδιάηςκ μ εεκζηυξ φικμξ 4, μζ πενζζζυηενμζ 

ζοκμιζθδηέξ ιαξ - ιαεδηέξ ηδξ επμπήξ δεκ εοιμφκηαζ κα έηακακ ηάηζ ηέημζμ. 

Ζαζ υηακ αηυια αοηυ ζοκέααζκε, εεςνμφκ υηζ  μθεζθυηακ ζε πνςημαμοθία ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ηαζ β ζκυηακ ιε δζηή ημοξ εοεφκδ. Θάθζζηα, υηακ ηάπμζα θμνά 

μζ Γενιακμί άημοζακ κα ηναβμοδζέηαζ μ εεκζηυξ φικμξ ζηδκ ζδζςηζηή ζπμθή 

Ξςηδνπυπμοθμο (ηάηζ πμο βζκυηακ ηαεδιενζκά) ηαζ επεκέαδζακ, μ δζεοεοκηήξ 

Κ. Ξςηδνπυπμοθμξ ημοξ απάκηδζε υηζ ηζ εηείκμζ, ακ ανζζηυηακ δ παηνίδα ημοξ 

ζηδ εέζδ ηδξ Βθθάδαξ, εα έρεθκακ ημκ εεκζηυ ημοξ φικμ. Φαίκεηαζ υηζ εηη ί-

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ημοξ Ξπ. Μμθοδχνμο 7-1-06, Β. Φςηά 18-2-06, Γ. Ζςζηακημπμφθμο 8-10-06, ΐ. Ξς-

ηδνπυπμοθμ 25-7-06, Μ.Νμδάηδ 21-10-06, Ρ. Νμφπα ζηζξ 3-1-07, Ν. Γενμπμφθμο, 30-7-07 – Β. Γαπα-
νμπμφθμο, 27-10-07.  
2 Γ. Ζμοηζαφηδξ, (1991), ζ. 163, 166. 
3 Έββναθμ ημο οπ. Μαζδείαξ ιζθμφζε βζα ημκ εμνηαζιυ ηδξ βζμνηήξ ηδξ Ξδιαίαξ ζηζξ 25 Ληηςανίμο. 

ΓΏΖ Μαηνχκ, Μνςηυημθθμ Α΄βοικαζίμο, αν.πν. 186, 18-10-1941. 
4 Η. Θανζκέθθδξ, (1993), ζ. 65. Δ ζφζηαζδ έβζκε ζηζξ ανπέξ ημο ηαθμηαζνζμφ, υηακ ιυθζξ είπακ ακαθά-
αεζ ηδ δζμίηδζδ μζ Εηαθμί. Ίζςξ δ θεπημιένεζα αοηή ελδβεί ηδ δζαθςκία πμο οπάνπεζ ιε ηζξ πενζζζυηε-

νεξ πνμθμνζηέξ ιανηονίεξ. 
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ιδζακ ηδ ζηάζδ αοηή , βζαηί παζνέηζζακ ηζ έθοβακ 1. Ώκηίεεηα, δ  Ώ.Οαζζή εο-

ιάηαζ υηζ ηαεδιενζκά ζημ ζπμθείμ ημοξ, ημ Ώνζάηεζμ Μαηνχκ, ηναβμοδμ φζακ 

ημ πνςί ημκ εεκζηυ φικμ ηαζ αοηυ ηδξ είπε ηάκεζ πμθθή εκηφπςζδ .  

Μένα υιςξ απυ ηζξ ιανηονίεξ, ηαζ ανπεζαηέξ πδβέξ ικδιμκεφμοκ υηζ 

δδιζμονβήεδηε εέια ιεηαλφ ηαημπζηήξ ηοαένκδζδξ ηαζ Εηαθχκ βζα ημ ζοβη εη-

νζιέκμ γήηδια, βεβμκυξ  πμο επζαεααζχκεζ υηζ δ Εηαθία αημθμοεμφζε δζαθ μνε-

ηζηή ηαηηζηή απυ ημοξ ζοιιάπμοξ ηδξ ζε εέιαηα εεκζηήξ ζοκείδδζ δξ ηςκ Βθ-

θήκςκ. Ξφιθςκα ιε πθδνμθμνίεξ ημο οπμονβείμο Μαζδείαξ, ζε πενζμπέξ ηδξ 

Δπείνμο, ηςκ Βπηακήζςκ ηαζ ηδξ ΏπαΎαξ  είπε απαβμνεοηεί κα ράθθεηαζ  μ εεκζ-

ηυξ φικμξ. Ώηυια οπήνπακ ηαηαββεθίεξ υηζ μζ Εηαθμί επέααθθακ ημκ δζηυ ημοξ 

φικμ ηδξ κεμθαίαξ ζηα ζπμθεία2. Ώθθά ηαζ έββναθμ ημο οπμονβείμο πνμξ ηα 

ζπμθεία επζαεααζχκεζ υηζ μζ ανπέξ ηαημπήξ απαβυνεοζακ ημ ράθζζιμ ημο εεκ ζ-

ημφ φικμο απυ μνζζιέκα ζπμθεία 3.  

Ξηζξ δζαιανηονίεξ , πμο οπμαθήεδηακ ζηδκ ζηαθζηή ακηζπνμζςπεία, μζ 

Εηαθμί δζηαζμθμβήεδηακ υηζ απαβμνεφηδηε  μ φικμξ  επεζδή ηναβμοδζυηακ ζε 

ηυπμ ηαζ πνυκμ αηαηάθθδθμ (ηονίςξ ζηζξ πενζμπέξ ηδξ Δπείνμο ηαζ ηδξ Ηάν ζ-

ζαξ), χζηε έιμζαγε πενζζζυηενμ ιε πνυηθδζδ ζηζξ ανπέξ ηαημπήξ. Μανάθθ δ-

θα, δζέρεοζακ υηζ αλίςζακ πμηέ ηδκ επζαμθή ημο ζηαθζημφ φικμο ηδξ κεμθαίαξ 

(Ογζμαζκέηζα) ηαζ οπμζηήνζλακ υηζ ημ εέια πνμέηορε απυ πανελήβδζδ 4.  

Ώπυ ηα ζημζπεία αοηά ζοιπεναίκμοιε υηζ μ εεκζηυξ φικμξ δεκ απαβ μνε-

ουηακ επίζδια, αθθά ζοκήεςξ δεκ ήηακ ακεηηυξ , ςξ εηδήθςζδ ηυκςζδξ ημο 

εεκζημφ θνμκήιαημξ. Σζηυζμ, οπάνπεζ ιία δζαθμνμπμίδζδ  ζηδ ζηάζδ πμο 

ηνάηδζακ Εηαθμί ηαζ Γενιακμί πάκς ζημ εέια. Βπί ζηαθζηήξ ηαημπήξ ηαζ ζδζαί-

ηενα ζε πενζμπέξ αολδιέκμο ζηαθζημφ εκδζαθένμκημξ , ηα πνάβιαηα ήηακ αοζ-

ηδνυηενα ηαζ παναηδνμφκηακ ζοπκά ηαζ  ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ  πνμζπάεεζεξ 

αθθμίςζδξ ηςκ εεκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ· επί βενιακζηήξ ηαημπήξ  υιςξ, ο-

πήνπε ιεβαθφηενδ ακεηηζηυηδηα.  

Αζαθμνεηζηή ζηάζδ  θαίκεηαζ κα ηνάηδζακ μζ δφμ ηαηαηηδηέξ ηαζ ζημ 

εέια ημο εμνηαζιμφ ηδξ εεκζηήξ επεηείμο ηδξ 25 δξ Θανηίμο. Ξηδ Ηεοηάδα μζ 

Εηαθμί πνμζπάεδζακ ,  ημκ Θάνηζμ ημο ΄42 , κα ηαηανβήζμοκ ημκ εμνηαζιυ ηδξ 

εεκζηήξ βζμνηήξ ηαζ κα  απμθφβμοκ ηζξ εμνηαζηζηέξ εηδδθχζεζξ. Λζ ίδ ζμζ β ζυ ν-

ηαγακ ζηζξ 23 ηαζ 24 Θανηίμο ηδκ ίδνοζδ ηςκ FACIO (θαζζζηζηχκ μνβακχζε-

ςκ). Μανά ηα ιέηνα ,  μ ηυζιμξ ζοβηεκηνχεδηε  ζηδ ιδηνυπμθδ ηαζ αημθμφεδ-

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ημοξ Γ. Ζςζηακημπμφθμο, ΐ. Ξςηδνπυπμοθμ. 
2 ΕΏΠ.Βλ., ηαη.ηοα., αν. θαη. 5/1941 – ΒΗΕΏ, ανπείμ Ι. Ηζακυπμοθμο, αν.θαη.33. 
3 ΓΏΖ Μαηνχκ, Μνςηυημθθμ Α΄βοικαζίμο, αν.πν. 240/3-12-1941. 
4 ΒΗΕΏ, ανπείμ Ι. Ηζακυπμοθμο, αν.θαη.33. 
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ζε αμοαή πμνεία πνμξ  ημ δνχμ πεζυκηςκ 1. Ώκηζδνάζεζξ ηαζ ζοθθήρεζξ ζδιεζ-

χεδηακ  εη ιένμοξ ηςκ Εηαθχκ  ζηδκ πνμζπάεεζα κέςκ κα βζμνηάζμοκ ηδκ εε-

κζηή βζμνηή  ζημκ Μφνβμ ηαζ ζε ηςιμπυθεζξ ηδξ Δθε ίαξ2.   

Ξηδκ ΏπαΎα, μζ Εηαθμί απαβυνεοακ αοζηδνά ηάεε είδμοξ εηδήθςζδ ηαζ 

επζηέεδηακ ζημ άμπθμ πθήεμξ, υηακ ημ 1942 ηαζ 1943 έβζκε πνμζπάεεζα εμ ν-

ηαζιμφ ηδξ επεηείμο απυ ημκ παηνζκυ θαυ. Ώκηίεεηα ημ 1944, επί βενιακζηήξ 

ηαημπήξ, ημκ εμνηαζιυ ηδξ 25 δ ξ Θανηίμο ακέθααακ επίζδια ηα Οάβιαηα Ώζ-

θαθείαξ, ιε απμπή θοζζηά ηςκ ακηζζηαζζαηχκ 3. Ζαζ απυ άθθεξ βενιακμηναημ-

φιεκεξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ , υπςξ ηα Ρακζά, βκςνίγμοιε υηζ μζ βενιακζηέξ αν-

πέξ ζοιιεηείπακ ζημκ εμνηαζιυ ηδξ εεκζηήξ βζμνηήξ 4. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ δεκ 

είπακ πνυαθδια ιε ημκ εμνηαζιυ ηαεεαοηυ αθθά ιε ηοπυκ «πανεηηνμπέξ» 

πμο εα έδζκακ άθθμ  πνχια ζε ιζα ηέημζα εηδήθςζδ.  

Δ δζαθμνά ζοιπενζθμνάξ ηςκ δφμ ηαηαηηδηχκ ιπμνεί κα απμδμεεί  ζημ 

υηζ μζ Γενιακμί δεκ είπακ ηζξ ίδ ζεξ αθέρεζξ ιε ημοξ Εηαθμφξ , μζ μπμίμζ ζηυπεο-

ακ ζηδκ πνμζάνηδζδ  μνζζιέκςκ πενζμπχκ ηδξ πχναξ ζηδκ επ ζηνάηεζά ημοξ . 

Ώοηυ επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ηζξ πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ ικδιμκεφεηαζ υηζ εηδδ-

θχεδηε ημ πνυαθδια ιε ημκ εεκζηυ φικμ ηαζ μζ μπμίεξ είκαζ υθεξ πενζμπέξ α ο-

λδιέκμο ζηαθζημφ εκδζαθένμκημξ.   

Ξηα πθαίζζα ηδξ πνμπαβάκδαξ ηςκ ηαηαηηδηχκ εζζάβεηαζ  ζημ ζπμθζηυ 

πνυβναιια ηαζ δ δζδαζηαθία ηςκ  βθςζζχκ ημοξ. Ώπυ πμθφ κςνίξ , ήδδ απυ 

ημκ Ξεπηέιανδ ημο ΄41,  μζ ηαηαηηδηέξ εκδζαθένεδηακ βζα ημ εέια. Έββναθμ 

ημο Ππ. Μαζδείαξ γδηά απυ ηα ζπμθεία κα δδθχζμοκ πμζμί ηαεδβδηέξ βκςνίγμ-

οκ ζηαθζηά ή βενιακζηά, εκδιενχκμκηαξ πανάθθδθα υηζ πνμαθέπεηαζ εζδζηυ ε-

πίδμια βζα ηδκ δζδαζηαθία ηςκ βενιακζηχκ 5. Μανυιμζμ επίδμια πνμαθέπμκηακ 

ηαζ βζα ημοξ ηαεδβδηέξ πμο εα δίδαζηακ ζηαθζηά. Δ ειιμκή  ηςκ Εηαθχκ βζα 

ηδκ δζδαζηαθία ηδξ βθχζζαξ ημοξ θαίκεηαζ απυ ηζξ ζοκεπείξ αζηήζεζξ ημο Γ Β-

ΘΒ ζηα ζπμθεία  βζα ακαθμνέξ πενί ηδξ πμνείαξ δζδαζηαθίαξ ηδξ 6. 

Ομ εκδζαθένμκ, θμζπυκ,  βζα ηδκ  εζζαβςβή ηδξ εεκζηήξ ημοξ βθχζζαξ ςξ 

ιάεδια ζηα ζπμθεία  δεκ πνμένπεηαζ  ιυκμ απυ ημοξ Εηαθμφξ (πμο αημθμοεμφ-

ζακ ζοβηεηνζιέκδ πμθζηζηή αθμιμίςζδξ ημο εθθδκζημφ ζημζπείμο) αθθά ηαζ 

απυ ημοξ Γενιακμφξ. Ζαζ πάθζ υιςξ, μζ Εηαθμί ε ίκαζ αοημί πμο δδιζμφνβδζακ 

πενζζζυηενεξ ακηζδνάζεζξ ιε ηδ ζηάζδ ημοξ . πςξ ηαηαββέθθεζ μ Γεκζηυξ Α ζε-

                                           
1 Γ. Ζμοηζαφηδξ, (1991), ζ. 163, 166. 
2 ΏΞΖΕ, ανπείμ ΒΑΏ, αν.θαη. 247, δζήβδζδ Γ. Θπμοναηγή. 
3 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ. 214-217 
4 Γ. Οζζαήξ, (1985), ζ. 152-7. 
5 ΓΏΖ Μαηνχκ, Μνςηυημθθμ Α΄βοικαζίμο, αν.πν. 86/20-6-1942, 40/17-3-1943, 72/4-5-1943. 
6 Ώ. Θμοββμθζάξ (1999), ζ. 310 - ΓΏΖ Μαηνχκ, Μνςηυημθθμ Α΄βοικαζίμο, αν.πν. 59/15-4-1943 & 

130/ 12-7-1943. 
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οεοκηήξ ημο Ππμονβείμο Μαζδείαξ, μ  Εηαθυξ Βπζεεςνδηήξ Ξπμθείςκ αλίςκε κα 

εζζαπεεί δ ζηαθζηή βθχζζα βζα ηνεζξ ημοθάπζζημκ χνεξ ζημ ε αδμιαδζαίμ πνυβ-

ναιια ηδξ εθθδκμβαθθζηήξ ζπμθήξ «Γακ κη΄Ώνη». Ώπαζημφζε ιάθζζηα  κα  αθα-

ζνεεμφκ μζ χνεξ αοηέξ απυ ηδ δζδαζηαθία ηςκ Βθθδκζηχκ, εεςνχκηαξ υηζ δεκ 

πνεζαγυηακ κα δζδάζηεηαζ δ Ώνπαία Βθθδκζηή ηυζεξ πμθθέξ χνεξ εαδμι αδζα-

ίςξ. Ομ ίδζμ έηακε ηαζ ζηδκ εθθδκμβαθθζηή ζπμθή «Ώβ. Εςζήθ» ηαεχξ ηαζ ζημ 

ηαεμθζηυ «Ηευκηζμ Ηφηεζμ», πανααθέπμκηαξ υηζ ημ 97% ηςκ θμζηχκηςκ ζηα 

πνμακαθενεέκηα ζπμθεία ήηακ Έθθδκεξ, μζ μπμίμζ δεκ εα θμζημφζακ ζ΄αοηά 

ακ δεκ αημθμοεμφζακ ημ πνυβναιια πμο είπακ ςξ ηυηε. Ώλζμζδιείςημ, επί-

ζδξ, είκαζ υηζ δ αλίςζδ ηςκ Εηαθχκ ήηακ αοεαίνεηδ, πςνίξ πνμδβμφι εκδ ζο-

κεκκυδζδ ιε ημ Ππμονβείμ· ακηίεεηα , μζ Γενιακμί δεκ ημ πανέηαιρακ αθθά 

ήνεακ ζε δζαπναβιαηεφζεζξ ιαγί ημο  βζα ημ εέια ηδξ δζδαζηαθίαξ  ηδξ δζηήξ 

ημοξ βθχζζαξ ζηα ζπμθεία ηαζ βζα άθθα εηπαζδεοηζηά γδηήιαηα1.  

Λζ εκένβεζεξ ηαζ μζ δζαεέζεζξ αοηέξ ηςκ Εηαθχκ είπακ βίκεζ  ακηζθδπηέξ 

εονφηενα. Λ ζηναηζςηζηυξ αηυθμοεμξ ηδξ εθθδκζηήξ πνεζαείαξ ζηδκ Ώίβοπημ 

πθδνμθμνμφζε ημ 1941  ηδκ εθθδκζηή ηοαένκδζδ ημο ΖαΎνμο υηζ μζ Εηαθμί, ιε 

ηδκ εζζνμή πμθθχκ δαζηάθςκ ηαζ ζενςιέκςκ απυ ηδκ  Εηαθία ηαζ ιε ηδκ θζθζηή  

ζοιπενζθμνά ημοξ, είπακ πνμθακή ζημπυ κα δδιζμονβήζμοκ ηαθή εκηφπςζδ 

ζημοξ Έθθδκεξ ηαζ κα «ελζηαθίζμοκ» ηα ζηαθμηναημφιεκα ιένδ, ιέ ζς ηδξ  δζε-

ίζδοζδξ ζημκ ημζκςκζηή γςή ηςκ Βθθήκςκ. Ομ ίδζμ επζαεααζχκε ηαζ ηαζ απυ  άθ-

θεξ πθδνμθμνίεξ , υπμο ακαθένμκηαζ ζοζηδιαηζηή πμθζη ζηή ηαζ πκεοιαηζηή 

πνμπαβάκδα ηςκ Εηαθχκ ζηζξ πενζμπέξ πμο ανίζημκηαζ οπυ ηδκ δζμίηδζή η μ-

οξ2.  

Ομ θαζκυιεκμ πανμοζζάγεηαζ ιε ζδζαίηενδ έλανζδ ζηα Βπηάκδζα, υπμο 

μζ Εηαθμί απέημρακ ηάεε επαθή ηςκ ζπμθείςκ ιε ημ Ππμονβείμ Μαζδείαξ ηαζ 

ηζξ Γεκζηέξ Βπζεεςνήζεζξ Θέζδξ ηαζ Αδιμηζηήξ Βηπαίδεοζδξ · ζε ακηζηαηάζηα-

ζή ημοξ, δδιζμφνβδζακ δζηή ημοξ ηεκηνζηή ζπμθζηή επμπηεία βζα υθα ηα Ευκζα , 

ιε έδνα ηδκ Ζένηονα ηαζ ημπζηέξ επμπηείεξ ζε ηάεε κδζί. Λζ επμπηεί εξ αοηέξ 

είπακ δζηαίςια δζμνζζιχκ , απμθφζεςκ, ιεηαεέζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ  ηαζ 

εθάνιμγακ  απνμηάθοπηα πμθζηζηή αθεθθδκζζιμφ ηαζ πνμπαβάκδαξ 3. Μνμηεζιέ-

κμο κα ηονζανπήζμοκ ζηδκ δζμίηδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ, δζυνζζακ επζηεθαθείξ 

ηςκ Γοικαζίςκ Εηαθμφξ ηαεδβδηέξ . Μανάθθδθα, επάκδνςζακ ημ πνμζςπζηυ 

ηαζ ιε Εηαθμφξ εηπαζδεοηζημφξ ,  εκχ επέααθακ ζημοξ Έθθδκεξ εηπαζδεοηζημφξ 

                                           
1 ΕΏΠ.Βλ., ηαη.ηοα., αν. θαη. 5/1941.  
2 ΕΏΠ. Βλ., ηοα. Ημκδίκμο, αν. θαη. 8/1941. 
3 Λ Ιη. ΐοεμφθηαξ, δάζηαθμξ ζηδ Γάηοκεμ, ακηζιεηχπζζε ηδκ ιήκζ ημο Εηαθμφ επυπηδ, υηακ μ ηεθεο-
ηαίμξ ζε επίζηερή ημο ζημ ζπμθείμ ζοκέθααε ημοξ ιαεδηέξ κα γςβναθίγμοκ ιε αθμνιή ηάπμζμ ιάεδ-

ια ηδκ εθθδκζηή ζδιαία. Ιη. ΐοεμφθηαξ, (2005), ζ. 28-29.  



 659 

υνημ πίζηδξ ηαζ αθμζίςζδξ πνμξ ημοξ Εηαθμφξ πνμσζηαιέκμοξ ημοξ. Βπζπθέμκ, 

πνμζπάεδζακ κα εηιεηαθθεοημφκ ηζξ άεθζεξ μζημκμιζηέξ ζοκε ήηεξ ηαζ κα ημ-

πμεεηήζμοκ αδζυνζζημοξ ηαεδβδηέξ ηαζ δάζηαθμοξ  ζε δδιυζζα ζπμθεία, βζα κα 

ηαθοθεμφκ ηα ιεβάθα ηεκά. ιςξ, εηείκμζ ανκήεδηακ κα ζοκενβαζημφκ ιε 

απμηέθεζια κα δζμνζζημφκ  ςξ δάζηαθμζ  απυθμζημζ ημο Γοικαζίμο ηαζ θμζηδ-

ηέξ. 

 

Έββναθμ ηδξ ζπμθζηήξ επμπηε ίαξ Εμκίςκ κήζςκ (απυ ημ αζαθίμ ημο Ιη. ΐοεμ-

φθηα, ιδνμξ)  

 Οαοηυπνμκα πνδζζιμπμίδζακ δζάθμνα ιέζα πνμπαβάκδαξ ηςκ θαζζζη ζ-

ηχκ ζδεχκ ζηα ζπμθεία. Οα βέιζζακ ιε εζηυκεξ ημο Θμοζμθίκζ, ημο ααζζθζά ηαζ 

Εηαθχκ θαζζζηχκ, πμο ακηζηαηέζηδζακ ηζξ εζηυκεξ Βθθήκςκ δνχςκ. Ομπμεέ-

ηδζακ θαζζζηζηά ζοκεήιαηα (―Vinceremo‖, ―Salute romanamente‖), επέααθακ 

ημκ νςιασηυ παζνεηζζιυ  ιέζα ηαζ έλς απυ ημ ζπμθείμ  ηαζ ημ θαζζζηζηυ εμνημ-

θυβζμ, ηαηανβχκηαξ ημ εθθδκζηυ.  Ζαεζένςζακ, αηυια,  ζοκεπή ελάςνδ δζδαζ-

ηαθία ιε έκα ιυκμ δζάθεζιια βζα κα απμθεφβμκηαζ μζ ζογδηήζεζξ ηαζ μζ γοιχ-

ζεζξ ηςκ ιαεδηχκ.  

Βλάθθμο, πνμζάνιμζακ ηα πνμβνάιιαηα ζηα ζηαθζηά θαζζζηζηά πνυη ο-

πα ηαζ  ηνμπμπμίδζακ ηδκ δζδαηηέα φθδ. Μενζυνζζακ ηδκ  δζδαζηαθία ηςκ Ώνπα-

ίςκ Βθθδκζηχκ ηαζ ηδξ Εζημνίαξ , ηαεζενχκμκηαξ ακηίζημζπα  ηδξ ζηαθζηήξ 
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βθχζζαξ (ςξ πνςηεφμκημξ ιαεήιαημξ)  ηαζ ηςκ Ηαηζκζηχκ. Σζηυζμ , δ δζδαζ-

ηαθία ηςκ Εηαθζηχκ ζοκακημφζε ιυκζια πνμζηυιιαηα  ηαζ ακηζδνάζεζξ  απυ ημ-

οξ ιαεδηέξ . Δ ιαεήηνζα ημο βοικαζίμο Ηεοηάδαξ Ώκκέηα Ώνβφνδ απμαθήεδηε 

βζαηί ανκήεδηε κα πεζ ιάεδια ζηα ζηαθζηά , εκχ μθυηθδνδ δ ΞΟ΄ηάλδ ημο ζπμ-

θείμο ανκήεδηε κα παναημθμοεήζεζ ημ ιάεδια ηδξ Εζημνίαξ, επεζδή μ ηαεδ-

βδηήξ επέιεκε κα ιδκ παναδίδεζ ημ ηεθάθαζμ ηδξ Βθθδκζηήξ επακάζη αζδξ . 

Λζ ιαηνμπνυεεζιμζ ζηυπμζ ημοξ βζα πθήνδ ελζηαθζζιυ ηςκ Βπηακήζςκ 

βίκμκηαζ θακενμί ηαζ απυ ηδκ ζδζαίηενδ ιένζικα πμο έδεζλακ βζα ηδκ πνμζπμ-

θζηή ηαζ παζδζηή δθζηία. Βθεφνακ δζάθμνα ιέζα πίεζδξ ηαζ άζηδζδξ πνμπα-

βάκδαξ ζε ιζηνά παζδζά. Βίπακ ηαεζενχζεζ κα  πδβαίκμοκ ηα παζδζά ηάεε πνςί 

ζημ θμφνκμ  ιαγί ιε ημ δάζηαθυ ημοξ, υπμο ημοξ ιμίναγακ απυ έκα ρςιάη ζ 

(πακζυηα). Ζάπμζα ιένα, υιςξ,  ηα ακάβηαζακ κα παζνεηάκε ζηαθζηά βζα κα πά-

νμοκ ημ ρςιάηζ.  Αδιζμφνβδζακ αηυια παναθζαημφξ ζηαειμφξ (colonia mari-

na) βζα ηδκ ροπαβςβία ηςκ θηςπχκ ιαεδηχκ 8 -12 εηχκ, ηαεχξ ηαζ παζδζηέξ 

ηαηαζηδκχζεζξ, ελμπέξ ηαζ παζδζηέξ θςθζέ ξ βζα παζδζά πνμζπμθζηήξ δθ ζηίαξ , 

υπμο εθανιυγμκηακ θαζζζηζηή δζαπαζδαβχβδζδ ηαζ πνμπαβάκδα ιε έπανζδ 

ηδξ ζηαθζηήξ ζδιαίαξ ηαζ άθθεξ ηεθεηέξ 1. 

Οαοηυπνμκα αζημφζακ  πμθζηζηή ηνμιμηναηίαξ ηαηά υζςκ εηπαζδεοηζηχκ 

ηαζ ιαεδηχκ ακη ζδνμφζακ ζηα κέα ιέηνα. «Οα πνυκ ζα εηείκα οπήνλακ επμπή 

ηνυιμο, ηονακκίαξ, αίαξ, δζχλεςκ ηαζ θοθαηίζεςκ ιαεδηχκ ηαζ ηαεδβδηχκ, 

αθθά ηαζ πνυκζα ημο εθθδκζημφ παηνζςηζημφ ιεβαθείμο» , ζφιθςκα ιε ηδκ εη-

ηίιδζδ ημο Ξ. Ημοηάημο 2.  

Μανυιμζα εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή είπε εθανιμζηεί απυ ημοξ Εηαθμφξ ηαζ 

ζηα Αςδεηάκδζα, υπμο δ ζηαθζηή ηαημπή είπε ανπίζεζ ανηεηά πνυκζα κςνίη ε-

να, ημ 1912. Ζαζ εηεί επζπεζνήεδηε μ ελζηαθζζιυξ ηςκ ζπμθείςκ ιε ηδκ αθαί-

νεζδ ηδξ επμπηείαξ ημοξ  απυ ηζξ ιδηνμπυθεζξ ηαζ ημκ δζμνζζιυ Εηαθμφ επυπ-

ηδ, ημκ έθεβπμ ηςκ μζημκμιζηχκ ημοξ ηαζ ηδκ επζδυηδζδ ιυκμ υζςκ πνμζάν-

ιμγακ ημ πνυβναιια ηαζ ηδ δζδαζηαθία ημοξ ζηα ζηαθζηά πνυηοπα. Ώηυια, αο-

λήεδηακ μζ χνεξ δζδαζηαθίαξ ηςκ ζηαθζηχκ ζε αάνμξ ηςκ εθθδκζηχκ, δζδαζηυ-

ηακ ιυκμ ζηαθζηή ζζημνία ηαζ μζ δάζηαθμζ ήηακ οπμπνεςιέκμζ κα ιάεμοκ ηδκ 

ζηαθζηή βθχζζα ηαζ κα ιεηεηπαζδεοημφκ ζηδκ Εηαθία. Έθηαζακ , ιάθζζηα , ζημ 

ζδιείμ, ημ 1937, κα απαβμνεφζμοκ εκηεθχξ απυ ηα δδιμηζηά ζπμθεία ηδκ δζ-

δαζηαθία ηδξ εθθδκζηήξ, ημοξ  πάνηεξ ηδξ Βθθάδαξ, ηα εθθδκζηά έκηοπα ηαζ 

ηδκ ηαημπή εθθδκζηήξ ζδιαίαξ3.  

                                           
1 Ξπ. Ημοηάημξ, (1989), ζ. 233-234 - Γ. Ζμοηζαφηδξ, (1991), ζ. 157, 161-3, 165, 167. 
2 Ξπ. Ημοηάημξ, (1989), ζ. 234. 
3 Ξπ. Ημοηάημξ, Ε.Β.Β., η. ΕΒ΄, ζ. 470. 
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ζμκ αθμνά ζηδκ Μάηνα, ημ ζπμθζηυ έημξ  1942-43, φζηενα απυ πανυη-

νοκζδ ηςκ ανπχκ ηαημπήξ πναβιαημπμζήεδηακ  ιαεήιαηα ζηαθζηήξ βθχζζαξ 

απυ Έθθδκεξ ζηαθμιαεείξ ηαεδβδηέξ ή Εηαθμφξ πμο ζηάθεδηακ  βζ΄ αοηυ ημ 

ζημπυ. Λζ ηαεδβδηέξ πμο δέπμκηακ κα δζδάλμοκ πνζιμδμημφκηακ ζηζξ δφζημ-

θεξ εηείκεξ επμπέξ ιε επίδμια 50% επί ημο ιζζεμφ ημοξ. Γζα ημ ΐ΄ ηαζ Α΄  

βοικάζζμ ανέεδηε Έθθδκαξ ηαεδβδηήξ βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ ζηαθζηχκ  βζα δφμ 

χνεξ εαδμιαδζαίςξ, εκχ ζημ Ώ΄  βοικάζζμ ηα ζηαθζηά δζδάπηδηακ απυ Εηαθίδα ,  

πμο ημπμεεηήεδηε πνμζςνζκά ζηδ εέζδ αοηή ηαζ δ μπμία, ιδ έπμκηαξ πείνα, 

έβζκε ακηζηείιεκμ πθεοαζιμφ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ βζ αοηυ δζέημρε 1. Σζηυζμ 

μ ιαεδηήξ ημο Α΄ βοικαζίμο Μαηνχκ Ώ.  Μνζμκάξ εοιάηαζ υηζ ημ ιάεδια ηςκ 

ζηαθζηχκ πνμζηέεδηε ζημ πνυβναιια πνμαζνεηζηά , εκχ δ  Β. Γαπανμπμφθμο 

ακαθένεζ υηζ επί ζηαθζηήξ ηαημπήξ έηακακ ζηαθζηά αθθά «υπζ πμθθά πνά βιαηα. 

Οα ηυρακε. Γίκμκηακ αμιαανδζζιμί…» 2.  

Ώπυ ηζξ ιανηονίεξ πμο έπμοιε ζηδ δζάεεζή ιαξ πνμηφπηεζ υηζ δ πνμζ-

πάεεζα βζα ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ δεκ ήηακ ηαεμθζηή, βζαηί ιαεδηέξ 

ηδξ πενζμπήξ ηςκ Ζαθαανφηςκ, ηςκ Θαγέσηςκ, ημο  Ώζβίμο αεααζχκμοκ υηζ δεκ 

έβζκε πμηέ απυπεζνα πνμζεήηδξ ηδξ ζηαθζηήξ ή βενιακζηήξ βθχζζαξ ζημ 

πνυβναιια , μφηε ηαζ άθθςκ πνμπαβακδζζηζηχκ ιαεδιάηςκ 3. Αεκ βκςνίγμοιε, 

αέααζα, ακ αοηυ μθείθεηαζ ζε έθθεζρδ ηαεδβδηχκ ή ζε άθ θμοξ θυβμοξ.  

ζμκ αθμνά ζημοξ Γενιακμφξ, δ πνχηδ πνμζπάεεζα δζδαζηαθία ξ ηδξ 

δζηήξ ημοξ βθχζζαξ ζηα ζπμθεία βίκεηαζ ημκ Ξεπηέιανζμ ημο ΄41. Δ λέκδ 

βθχζζα πμο δζδάζημκηακ ςξ ηυηε ήηακ δ βαθθζηή . Θε ακαημίκςζδ , υιςξ, ζηζξ 

εθδιενίδεξ γδημφκηαζ αζηήζεζξ εκδζαθενμιέκςκ βζα δζμνζζιυ ςξ ηαεδβδηχκ 

Γενιακζηήξ βθχζζαξ ζηα ζπμθεία Θέζδξ Βηπαίδεοζδξ, ιεηά απυ ηεηνάιδκδ 

εηπαίδεοζδ, εκχ έββναθμ «πενί εββναθήξ ηςκ ηαεδβδηχκ εζξ ηδκ Γενιακζηή 

Ώηαδδιίακ» ζηάθεδηε ηαζ ζηα ζπμθεία . Ώνβυηενα, ακαγδημφκ ηαζ πάθζ ζηα βοι-

κάζζα ηαεδβδηέξ βκςζηέξ ηδξ Γενιακζηήξ, ζηακμφξ κα ηδκ δζδάλμοκ 4. Δ Β. Γαπα-

νμπμφθμο, ιαεήηνζα βοικαζίμο, εοιάηαζ: «Θαξ έημρακ ηα βαθθζηά ζακ δ εφ-

ηενδ βθχζζα ηαζ ιαξ έααθακ βενιακζηά. Βνπυηακ Γενιακυξ ηαεδβδηήξ, πμο 

έιεκε ζηδκ Βθθάδα ηαζ πνζκ ηδκ ηαημπή. Αεκ πνμζπάεδζε κα ιαξ ηάκεζ πνμ-

παβάκδα. Θυκμ ημ ιάεδιά ημο. Θάθζζηα ,  ήιαζηακ ιζηηυ ζπμθείμ ηαζ ηα παζδζά 

                                           
1 Ώ. Θμοββμθζάξ, (2001),ζ. 260 – (1999),ζ.310 – ζοκέκηεολδ ιε ημκ Μ. Γεςνβυπμοθμ ζηζξ 17-7-06. 
2 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Ώκη.Μνζμκά 
3 Ξοκέκηεολδ ιε ημοξ Ώκη.Μνζμκά, Μ.Νμδάηδ, Ρ. Νμφπα, Ξ. Θπανθμβζάκκδ.  
4 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.237, 12-9-41 – ΓΏΖ Μαηνχκ Μνςηυημθθμ Α΄βοικαζίμο, αν.πν. 19/21-11-

1941, αν.πν. 72/4-5-1943.  
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ημκ ημνυζδεοακ. Ομο έαβαθακ παναηζμφηθζ. Θέπνζ θςημβναθία ημο έαβ α-

θακ»1.  

Μανάθθδθα, ανίζημοκ ηαζ άθθμοξ ηνυπμοξ βζα κα πνμπαβακδίζμοκ ηζξ απυ-

ρεζξ ημοξ ιέζα απυ ηα ζπμθεία. Ξηέθκμοκ θςημβναθίεξ ημο αμιαανδζζιέκμο απυ 

ημοξ Άββθμοξ θζιακζμφ ημο Μεζναζά ιε ηδκ εκημθή κα ακανηδεμφκ ζηζξ αίεμοζεξ 

δζδαζηαθίαξ ζοκμδεουιεκεξ απυ ημκ εζνςκζηυ ηίηθμ: «Λζ Άββθμζ μζ θίθμζ ιαξ» ηαζ 

απυ πνμπαβακδζζηζηή πνμηήνολδ. Ήηακ ιζα πνμζπάεεζα κα ζηνέρμοκ ημκ εθθδκζ-

ηυ πθδεοζιυ ηαηά ηςκ ζοιιάπςκ Άββθςκ, επεζδή ηαηά ημκ αμιαανδζζιυ ημο Με ζ-

ναζά, ηδκ πνςημπνμκζά ημο ΄44, ζημηχεδηακ ηαζ ανηεηά βοκαζηυπαζδα 2.  

  

Ξοιπεναζιαηζηά, ηαηαθήβμοιε υηζ δ πνμπαβάκδα πμο πνμζπάεδζακ κα αζ-

ηήζμοκ μζ δφμ ηαηαηηδηέξ, εηιεηαθθεουιεκμζ ημ εεζιυ ημο ζπμθείμο, είκαζ δζα-

θμνεηζηή ςξ πνμξ ηα ιέζα ηαζ ηονίςξ ςξ πνμξ ηδκ έκηαζδ επζαμθήξ ηδξ. Λζ Γεν-

ιακμί εκδζαθένμκηακ απθχξ ηαζ ιυκμ βζα ιζα ακχδοκδ ηαζ πςνίξ «πενζπέηεζεξ» 

ηαημπή, βζ αοηυ ηαζ δ υπμζα πνμπαβάκδα ημοξ ζηα ζπμθεία πενζμνζγυηακ ζηδκ ε-

λοπδνέηδζδ αοημφ ημο ζηυπμο. Έηζζ ήηακ πενζζζυηενμ ακεηηζημί ζηδκ εηδήθςζδ 

ημο εθθδκζημφ εεκζημφ θνμκήιαημξ, ημ μπμίμ, υπζ ιυκμ δεκ πνμζπάεδζακ κα ηα-

ηαπκίλμοκ, αθθά ημ ζηήνζλακ ηαζ ημ «εηιεηαθθεφηδηακ»  υηακ εηθνάζηδηε ςξ εε-

κζηζζιυξ (απυδεζλδ δ ίδνοζδ ηςκ ηαβιάηςκ αζθαθείαξ).  Ώκ ηαζ δεκ οπάνπμοκ 

ιανηονίεξ βζα επίζδιμ εμνηαζιυ ζηα ζπμθεία ηδξ επεηείμο ηδξ 25 δξ Θανηίμο επί 

βενιακζηήξ ηαημπήξ, δ υθδ πανμοζία ημοξ ζηζξ επίζδιεξ εηδδθχζεζξ ημο εμνηαζ-

ιμφ απμδεζηκφεζ αοηή ημοξ ηδκ ημπμεέηδζδ.  Ώθθά ηαζ ζηδκ εζζαβςβή ηδξ δζδαζ-

ηαθίαξ ηδξ βθχζζαξ ημοξ ζηα ζπμθεία ή ηδκ απαβυνεοζδ ημο εεκζημφ φικμο δεκ 

έδεζλακ ζδζαίηενδ επζιμκή. Δ ημπμεέηδζή ημοξ αοηή έκακηζ ηςκ εεκζηχκ ζοιαυθςκ 

αθμνμφζε ημ ίδζμ ζε υθεξ ηζξ πενζμπέξ πμο ηαηείπακ ηαζ ζηδκ ΏπαΎα έβζκε πενζζ-

ζυηενμ θακενή ιεηά ηδκ απμπχνδζδ ηςκ Εηαθχκ απυ ημκ Άλμκα, υηακ μζ Γενια-

κμί έιεζκακ δ ιυκδ δφκαιδ ηαημπήξ. 

Ώκηίεεηδ εκηεθχξ οπήνλε δ ζηάζδ ηςκ Εηαθχκ ζηδκ ΏπαΎα ηαζ ζε άθθεξ πε-

νζμπέξ, βζα ηζξ μπμίεξ εκδζαθένμκηακ πενζζζυηενμ ηαζ ηζξ μπμίεξ είπακ απχηενμ 

ζηυπμ κα πνμζανηήζμοκ. Βζδζηυηενα ζηα Βπηάκδζα μζ απαβμνεφζεζξ εηηείκμκηακ 

ζε ηάεε εηδήθςζδ ημο εεκζημφ θνμκήιαημξ ηαζ ζηυπεοακ ζηδκ ελάθεζρή ημο. Ξηα 

ζπμθεία πνμπχνδζακ αηυια πενζζζυηενμ εθανιυγμκηαξ ζοζηδιαηζηά ιεευδμοξ 

ελζηαθζζιμφ ηςκ ιαεδηχκ απυ ηδκ πνμζπμθζηή αηυια δθζηία, εκχ πνμςεμφκηακ δ 

                                           
1 Δ ίδζα δζεοηνζκίγεζ υηζ, εκχ ανζζηυηακ ζηδκ ΐ΄ ηάλδ υηακ άνπζζε μ πυθειμξ, δζαηυπδηακ ηα ιαεήιαηα 

ηςκ βαθθζηχκ ηαζ ζοκεπίζηδηακ πάθζ ζηδκ ΞΟ΄ηάλδ, ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ. Σζηυζμ, δ φθδ ημο ια-

εήιαημξ ήηακ αοηή πμο πνμαθεπυηακ βζα ηδκ ΞΟ΄ ηάλδ, ζακ κα δζδάζημκηακ ημ ιάεδια υθα αοηά ηα 
πνυκζα ηακμκζηά.  
2 ΓΏΖ Μαηνχκ, Μνςηυημθθμ Α΄βοικαζίμο, αν.πν. 49/26-2-1944 - Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 317-8.  
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δζδαζηαθία ηδξ ζηαθζηήξ βθχζζαξ ηαζ ηα θαζζζηζηά ζφιαμθα. Θάθζζηα , ημπμεεηή-

εδηακ Εηαθμί εηπαζδεοηζημί βζα κα πναβιαηχζμοκ ηζξ αθέρεζξ  αοηέξ, εκχ αζημφκ-

ηακ πζέζεζξ ζημοξ Έθθδκεξ εηπαζδεοηζημφξ πνμηεζιέκμο κα πνμζανιμζημφκ ζηζξ 

ζηαθζηέξ αλζχζεζξ.  

Ξηδκ ΏπαΎα, μζ Εηαθμί πνμζπάεδζακ κα εζζάβμοκ ηδκ δζδαζηαθία ηδξ ζηαθζ-

ηήξ βθχζζαξ ζηα βοικάζζα ηδξ Μάηναξ, πςνίξ υιςξ ιεβάθδ επζηοπία. Ώκηίεεηα , 

βζα ηα βοικάζζα ηδξ επανπίαξ δεκ ακαθένεηαζ πανυιμζα απυπεζνα, ίζςξ βζαηί ήηακ 

πζμ δφζημθδ δ εθανιμβή ηδξ. Ώπαζημφζακ, υιςξ, ζεααζιυ ηςκ εεκζηχκ ημοξ 

ζοιαυθςκ, εκχ ζηάεδηακ αοζηδνμί ηαζ ζηδκ απαβυνεοζδ ηςκ εεκζηχκ βζμνηχκ  

ηαζ ημο εεκζημφ φικμο. Δ βεκζηυηενδ πμθζηζηή ημοξ ζηδκ πενζμπή απμδεζηκφεζ υηζ 

εκδζαθένμκηακ ζδζαίηενα βζ αοηήκ ηαζ ζηυπεοακ ζε ιεθθμκηζηή πνμζάνηδζή ηδξ.    

 

β. Ζ ζηάζε ησλ  ειιεληθώλ  θαηνρηθώλ θπβεξλήζεσλ  

β1. Νη θπβεξλήζεηο  έλαληη ησλ πξνβιεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ   

πςξ είδαιε, ηα πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηχπζγε δ εηπαίδεοζδ ηδκ πενίμδμ 

ηδξ ηαημπήξ ήηακ πμθθά ηαζ δοζεπίθοηα. Λθείθμκηακ ζημ ζφκμθυ ημοξ ζηζξ κέεξ 

ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ηαζ πμθζηζηήξ φπανλδξ ιεηά ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ πχναξ απυ ηζξ 

δοκάιεζξ ημο Άλμκα. Αεκ ήηακ, θμζπυκ, εφημθμ κα θοεμφκ απυ ηδκ μπμζαδήπμηε 

ηοαένκδζδ, υζδ πμθζηζηή αμφθδζδ ηζ ακ δζέεεηε.  Μυζμ ιάθθμκ υηακ πνυηεζηαζ βζα 

ηοαένκδζδ υπζ εηθεβιέκδ, αθθά δμηή απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ.  

Ξηδκ Μάηνα, υπςξ ηαζ ζηδκ οπυθμζπδ Βθθάδα, δ  πνχηδ πνμκζά θεζημονβίαξ 

ημο ζπμθείμο ιεηά ημκ πυθειμ ήηακ ίζςξ ηαζ δ δοζημθυηενδ απυ ηδ ζημπζά ηδξ 

πνμζανιμβήξ ημο ζηα κέα δεδμιέκα, ηονίςξ θυβς ημο μλφηαημο επζζζηζζηζημφ 

πνμαθήιαημξ. Ώκαθένεδηε, ήδδ, δ αδοκαιία ηςκ ιαεδηχκ κα πνμζέθεμοκ ζηα 

ιαεήιαηα βζα ιεβάθα πνμκζηά δζαζηήιαηα, θυβς ηδξ ελάκηθδζήξ ημοξ απυ ηδκ πε-

ίκα. Ομ Ππμονβείμ Μαζδείαξ ακαβκχνζζε ηδκ ηαηάζηαζδ αοηή ηαζ απμθάζζζε κα 

ιδκ οπάνλεζ υνζμ απμοζζχκ, αθθά κα παναηηδνίγεηαζ επανηήξ δ θμίηδζδ υθςκ ηςκ 

ιαεδηχκ, εηηυξ αοηχκ μζ μπμίμζ δεκ παναημθμφεδζακ ηαευθμο 1. Μάκηςξ δ ΒΏΘΙ2  

ιαεδηχκ Ώεήκαξ οπμζηδνίγεζ υηζ πάνδ ζηζξ δζηέξ ηδξ εκένβεζεξ (οπμικήιαηα ιε 

οπμβναθέξ βμκζχκ, επζηνμπέξ δζαιανηονίαξ ζημ οπμονβείμ) ηαηάθενε κα ακμ ίλμ-

οκ, ημ Θάνηζμ ημο ΄42, ηα ζπμθεία ηαζ κα δμεεί έκα πεκζπνυ ζοζζίηζμ ζημοξ ια-

                                           
1 Ώ. Θμοββμθζάξ, 1999), ζ.308. Μνάβιαηζ ζημ αζαθίμ εζδζηχκ εθέβπςκ ημο Ώ΄βοικαζίμο Ώζβίμο μζ ιαεδ-

ηέξ δεκ πάκμοκ ηδ πνμκζά θυβς απμοζζχκ· είηε δζαηυπημοκ ηδ θμίηδζή ημοξ,  είηε απμννίπημκηαζ ςξ 
«μοδυθςξ θμζηήζακηεξ». ΓΏΖ Ώζβίμο. 
2 Λνβάκςζδ ημο ΒΏΘ βζα ημοξ κέμοξ πνζκ ηδκ ίδνοζδ ηδξ ΒΜΛΙ. 
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εδηέξ, χζηε κα ιπμνέζμοκ κα παναημθμοεήζμοκ ιαεήιαηα1.  

Οα επυιεκα πνυκζα δ ηαηάζηαζδ πνέπεζ κα μιαθμπμζήεδηε αθμφ, υπςξ 

βκςνίγμοιε, ημ επζζζηζζηζηυ αεθηζχεδηε. Αοζημθίεξ πανμοζζάζηδηακ ηαζ πάθζ ηαηά 

ηδκ ηεθεοηαία ζπμθζηή πνμκζά ηδξ ηαημπήξ, ημ 1943 -44, δ μπμία έθδλε μοζζαζηζηά 

ημκ Εακμοάνζμ ημο ΄45. Μανυηζ δ πνμκζά αοηή δζάνηεζε πενζζζυηενμ απυ ηάεε 

άθθδ, είπε ηζξ θζβυηενεξ χνεξ δζδαζηαθίαξ θυβς ηδξ εκενβμφ πανμοζίαξ ηδξ 

ακηίζηαζδξ ζηδκ πυθδ ηδξ Μάηναξ ηαζ ηδξ ηνμιμηναηίαξ πμο αζημφκηακ απυ 

ηζξ ακηζηζεέιεκεξ πθεονέξ. Δ ηαηάζηαζδ πμο  είπε δδιζμονβδεεί ακάβηαζε ημ 

Ππμονβείμ Μαζδείαξ κα δχζεζ  άδεζα ζημοξ ηαηά ηυπμοξ επζεεςνδηέξ κα απμ-

θαζίγμοκ πμζα ζπμθεία ηδξ πενζθένεζάξ  ημοξ εα θεζημονβήζμοκ ηαζ πμζα υπζ. 

Βπζηνάπδηε , αηυιδ, δ δζδαζηαθία οπυ ηφπμ θνμκηζζηδνίμο απυ ημοξ ηαεδβ δ-

ηέξ ημο ζπμθείμο αιζζεί, ζηζξ πενζπηχζεζξ υπμο  δεκ ήηακ δοκαηή δ θεζημονβία 

ημο ζπμθείμο 2.  

Βηηυξ απυ ηζξ ακαβηαίεξ αοηέξ νοειίζεζξ, ημ οπμονβείμ  αζπμθήεδηε  ζδζ-

αίηενα ιε ημ εέια ημο επζζζηζζιμφ ηςκ ιαεδηχκ ημο δδιμηζημφ. Γζα κα ακηζ-

ιεηςπίζμοκ μζ ιαεδηέξ ηδκ έθθεζρδ ηνμθίιςκ, πνυηεζκε ηδκ ηαθθζένβεζα ζπ μ-

θζηχκ ηήπςκ ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ ηςκ δζδαζηυκηςκ ηαζ ηδκ εκδιένςζή ημοξ 

βζα ηζξ ςθέθεζεξ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ. Έδζκε αηυια ζοιαμοθέξ δζαηνμθήξ, πν μ-

ηείκμκηαξ ηδκ ηαηακάθςζδ ςιχκ ηνειιοδζχκ, πζπενζάξ ηαζ ποιμφ θει μκζμφ, 

βζα κα πνμθοθαπεμφκ μζ ιαεδηέξ απυ ηδκ ααζηαιίκςζδ.  Θάθζζηα ημ οπμονβε-

ίμ δζέεεηε  εζδζηυ πνδιαηζηυ πμζυ, χζηε μζ δάζηαθμζ κα δίκμοκ ηάεε πνςί ζημ-

οξ ιαεδηέξ θίβμ κενυ ιε ζηαβυκεξ θειμκζμφ3.  

 Δ ιένζικα βζα ηδ δζαηνμθή ηςκ οπμζζηζγυιεκςκ παζδζχκ θαίκεηαζ ηαζ 

απυ ηδκ ηαεζένςζδ ημο εεζιμφ ηςκ ιαεδηζηχκ ζοζζζηίςκ απυ ημ Ππ . Βεκζηήξ  

Μνυκμζαξ ιε ηδ ζοιιεημπή ηαζ ηςκ ανπχκ ηαημπήξ. Ομ Ππμονβείμ οπμζηδνίγεζ  

υηζ θεζημφνβδζε θασηά ζοζζίηζα ζε υθα ηα  αζηζηά ηέκηνα ηδξ πχναξ πμο ο-

πήνπε ακάβηδ ηαζ υηζ, ιυκμ ζε εκάιζζδ ιήκα απυ ηδξ ζοζηάζεχξ ηδξ,  δ «Εια-

ηζμεήηδ Θαεδημφ» μνβάκςζε ζοκενβεία ημπήξ ηαζ ναθήξ νμφπςκ. Σζηυζμ, 

εηηυξ απυ ηάπμζεξ ακαθμνέξ ζηδκ αθθδθμβναθία ζπμθείςκ  ζπεηζηά ιε ιαεδηζ-

ηά ζοζζίηζα ηαζ ίδνοζδ εζηίαξ ιαεδηζηχκ ζοζζζηίςκ (Μνςηυημθθμ ΐ΄ βοικα-

ζίμο Ώζβίμο ηαζ Α΄βοικαζίμο Μαηνχκ) , δεκ πνμηφπηεζ απυ άθθεξ ιανηονίεξ υηζ 

θεζημφνβδζακ  ζοζζίηζα, ζηδκ ΏπαΎα ημοθάπζζημκ. Ξοζζίηζα πανέπμκηακ ζηζξ 

                                           
1 Μ. Ώκηαίμξ, η. Ώ΄, (1977), ζ. 239. 
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.28, 3-2-44 - Ώ. Θμοββμθζάξ, (2001),ζ. 263 -  (1999),ζ.314.  
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 265, 15-10-41 – «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 9108, 15-10-41 
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θμζηήηνζεξ ηδξ Μαζδαβςβζηήξ Ώηαδδιίαξ απυ ημ ίδζμ ημ ίδνοια 1.  

Βπζπθέμκ, ημ οπμονβείμ Μαζδείαξ, ακηζθαιαακυιεκμ ηδκ μζημκμιζηή 

δοζπναβία πμθθχκ μζημβεκεζχκ, απάθθαλε απυ ηα εηπαζδεοηζηά ηέθδ ημοξ ι α-

εδηέξ Θέζδξ Βηπαίδεοζδξ  πμο ήηακ μζ ίδζμζ ή άιεζμζ ζοββεκείξ ημοξ εφιαηα 

ημο πνυζθαημο πμθέιμο ή ακήηακ ζε εοπαεείξ μιάδεξ ημο πθδεοζιμφ. Μα-

νυιμζα εθάθνοκζδ πνμαθέθεδηε βζα ιαεδηέξ πνμενπυιεκμοξ απυ ηδκ Ώκαη μ-

θζηή Θαηεδμκία ηαζ ηδ Θνάηδ , ηαεχξ ηαζ παζδζά αλζςιαηζηχκ. Μανάθθδθα , ιε-

νίικδζε ηαζ β ζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ–εφιαηα ημο ίδζμο πυθειμο ιε 

ηαη΄ελαίνεζδ πνμαβςβέξ, ιε εθάπαλ πνδιαηζηυ αμήεδια βάιμο ηαζ ημκ οπ μ-

ονβυ Μαζδείαξ ημοιπάνμ . Βλάθθμο, πνδιαηζηυ αμήεδια ςξ «επίδμια αηνίαε ζ-

αξ» έπαζνκακ υθμζ μζ εηπα ζδεοηζημί 2.  

Φαίκεηαζ, υιςξ, υηζ ηα ιέηνα αοηά δεκ ήηακ επανηή.  Έηεεζδ ιαεδηζηήξ 

ακηζζηαζζαηήξ μνβάκςζδξ, πμο ζοκηάπεδηε ημκ Ιμέιανζμ ημο ΄42, ακαθένεζ 

υηζ ημ μζημκμιζηυ πνυαθδια ακάβηαγε πμθθά παζδζά κα εβηαηαθείπμοκ ημ ζπ μ-

θείμ. Λζ  αολήζεζξ ζηα δίδαηηνα, ζηα αζαθία, ζηδ βναθζηή φθδ απμηεθμφζακ 

αλεπέναζηα ειπυδζα βζα ηα θηςπά παζδζά ηαζ οπμζηδνίγεηαζ υηζ μζ ηαημπζηέξ 

ηοαενκήζεζξ εηιεηαθθεφμκηακ αοηή ηδ δοζηοπία, δδιζμονβχκηαξ  εφημθα εφ-

ιαηα πμο εα πήβαζκακ κα δμοθέρμοκ ζηα βενιακζηά ενβμζηάζζα βζα κα λεθ φ-

βμοκ απυ ηδκ ακέπεζα 3. 

ζμκ αθμνά ζημ ζηεβαζηζηυ πνυαθδια ηςκ ζπμθείςκ,  ημ οπμονβείμ δεκ 

θαίκεηαζ κα παίνκεζ εέζδ ζημ εέια ηςκ επζηάλεςκ ηςκ ζπμθζηχκ ηη δνίςκ απυ 

ημοξ ηαηαηηδηέξ. Άθθςζηε δ επίηαλδ πνμζηαηεουηακ απυ ημ «δίηαζμ ημο πμ-

θέιμο». Μανειααίκεζ , ςζηυζμ,  ζημ εέια πμο δδιζμονβήεδηε θυβς  ηδξ ηαηά-

θδρδξ ζπμθζηχκ ηηδνίςκ απυ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ. Οα ηηήνζα είπακ ηαηαθδ θ-

εεί, ιε ή πςνίξ ηδκ άδεζα ημο οπμονβείμο Μαζδείαξ,  απυ ημκ Ληηχανζμ ημο 

1940 (υηακ ηα ιαεήιαηα ζηαιάηδζακ θυβς ημο πμθέιμο ) απυ οπδνεζίεξ πμο 

δδιζμονβήεδηακ βζα κα ηαθφρμοκ έηηαηηεξ πμθειζηέξ ακάβηεξ , αθθά ηαζ απυ 

άθθεξ πμο θεζημονβμφζακ ηαηά ηδκ εζνδκζηή πενίμδμ . Φαίκεηαζ, υιςξ, υηζ δ  

δζαθμνεηζηή πνήζδ ηςκ ζπμθζηχκ ηηδνίςκ δζάνηεζε ηαζ ιεηά ημ ηέθμξ ημο πμ-

θέιμο. Ομκ Θάνηζμ ημο ΄43, μ πνυεδνμξ ηδξ «ηοαένκδζδξ» Ζ. Ημβμεεηυπμο-

θμξ γδημφζε ιε έββναθυ ημο κα εηηεκςεμφκ ηα ηηήνζα πμο ηαηαθήθεδηακ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.210, 10-8-41 – αν.θ. 120, 20-5-42 – ΓΏΖ, Ώεήκαξ Ώοημηεθή Ώνπεία Ώηαδδιί-

αξ Ώεδκχκ, Α/κζδ Ξοκημκζζιμφ, Φ. 17 – ΓΏΖ Ώζβίμο, Μνςηυημθθμ ΐ΄βοικαζίμο Ώζβίμο, αν.πν. 167 – 

ΓΏΖ Μαηνχκ, Α΄βοικαζίμο Μαηνχκ, αν.πν. 25/11-2-1943.  
2 Ώ. Θμοββμθζάξ,(2001), ζ. 250-53 - εθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.164, 17-6-41 - εθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.226, 

30-8-41 - εθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 237. 12-9-41 – «Οδθέβναθμξ», αν. θ. 9157, 2-12-41 - ΐζαθίμ Μνά-

λεςκ Ξοθθυβμο ΐ΄Γοικαζίμο Μαηνχκ, αν.πν. 13/18-7-41 – ΓΏΖ Μαηνχκ, Μνςηυημθθμ Α΄βοικαζίμο, 
αν.πν. 43/21-3-1942 & αν.πν. 135/7-8-1941. 
3 Μ. Ώκηαίμξ, η. Ώ΄,(1977), ζ. 233. 
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απυ αοηέξ ηζξ οπδνεζίεξ, βζαηί, ιεηά  ηδκ επακέκανλδ ηςκ ιαεδιάηςκ, είπε  

ηαηαζηεί πνμαθδιαηζηή δ θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ θυβς ηδξ ζοζηέβαζήξ ημοξ 

ζε μζηήιαηα δζαθυνςκ οπδνεζζχκ. Ουκζγε δε υηζ, ιεηά ηδκ επίθοζδ ημο επζζ ζ-

ηζζηζημφ πνμαθήιαημξ, ημ ηηδνζαηυ απμηεθμφζε  ημ ιμκαδζηυ ειπυδζμ βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ ηαζ ηδκ αθμιμίςζδ ηςκ βκχζεςκ 

απυ ημοξ ιαεδηέξ 1.   

Ζαζ ζε άθθδ πενίπηςζδ βίκεηαζ θακενή δ πνμζπάεεζα ημο Ππμονβείμο  

Μαζδείαξ βζα ηδκ υζμ ημ δοκαηυκ μιαθυηενδ δζελαβςβή ηςκ ιαε διάηςκ ζηα 

ζπμθεία. Ομκ Εμφθζμ ημο ΄43 , έθααε ηαηαββεθίεξ βζα πνήζδ ηςκ δαζηάθςκ απυ 

κμιανπίεξ, εθμνείεξ, βεςνβζηά βναθεία ζε οπδνεζίεξ άζπεηεξ πνμξ ηα ηαεή-

ημκηά ημοξ, υπςξ ηδκ δζεηπεναίςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ημο παναηναηήιαημξ, ε-

ζζπνάλεζξ θυνςκ ηθπ. Λζ παναπάκς θμνείξ πνδζζιμπμζμφζακ ημοξ δαζηάθμοξ 

«ςξ πνυπεζνμκ οθζηυκ» βζα ηδκ εηηέθεζδ δζαθυνςκ οπδνεζζχκ, θενυιεκεξ 

πνμξ αοημφξ αβεκχξ ηαζ απεζθχκηαξ ημοξ ιε αοζηδνέξ ηονχζεζξ, ηδ ζηζβιή 

ιάθζζηα πμο ηα  ηαεήημκηα πμο ημοξ ακέεεηακ ημοξ έθενκακ ακηζιέηςπμοξ ιε 

ημοξ ηαημίημοξ ηςκ πςνζχκ ημοξ. Βπεζδή αοηή δ αοεα ζνεζία ηςκ δζμζηδηζηχκ 

οπαθθήθςκ πνμηαθμφζε ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή θεμνά ηςκ δαζηάθςκ, μ οπμο ν-

βυξ Μαζδείαξ πανεκέαδ ηαηαββέθθμκηαξ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ηαηηζηή, ε ζδζηά ζε 

ιία επμπή πμο «ακάβηαζ εεκζημφ ζοιθένμκημξ»  επέααθακ  κα ενβάγμκηαζ απε-

νίζπαζημζ ζημ ζπμθείμ ημοξ. Θάθζζηα έββναθμ ημο οπμονβείμο πνμξ ηα ζπμ-

θεία απαζηεί κα επακέθεμοκ υθμζ μζ εηπαζδεοηζημί πμο αζπμθμφκηακ ιε ηδκ 

ζοβηέκηνςζδ ημο παναηναηήιαημξ ζηα ζπμθεία ημοξ 2.      

   

Μαναηδνμφιε, θμζπυκ, υηζ μζ ηαημπζηέξ ηοαενκήζεζξ αζπμθήεδηακ ιε ηα 

πνμαθήιαηα πμο δοζπέναζκακ ηδκ μιαθή θεζημονβία ημο ζπμθείμο. Ώνπζηά,  δ 

επέιααζή ημοξ ηνίκεηαζ ακεπανηήξ . Σζηυζμ, ημ εέια πνέπεζ κα εζδςεεί ιέζα 

ζηα πθαίζζα ηςκ  δοκαημηήηςκ πμο οπήνπακ.  

Μνάβιαηζ , ηα θίβα ιέηνα πμο έθααακ βζα ηδ αεθηίςζδ ημο επζζζηζζιμφ 

ηςκ ιαεδηχκ (ζοζζίηζα, Ειαηζμεήηδ, πανμπή ποιμφ θειμκζμφ, ηαθθζένβεζα 

ζπμθζηχκ ηήπςκ)  δεκ απμηεθμφκ ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ. Ομ ίδζμ 

ιπμνμφιε κα πμφιε ηαζ βζα ηζξ νοειίζεζξ πμο έβζκακ ζημ ζπμθζηυ πνυβναιια 

ηαζ ηδκ αθθαβή ηακμκζζιχκ, πνμηεζιέκμο κα θοεεί ημ εέια ηδξ εθθζπμφξ  θμί-

ηδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ημο ιεβάθμο πενζμνζζιμφ ηςκ δζδαηηζηχκ ςνχκ. Λζ 

ζπμθζηέξ χνεξ ηαζ δ ιάεδζδ δεκ ακαπθδνχεδηακ, απθχξ δυεδηε ιζα επ ίζδιδ 

                                           
1 ΒΗΕΏ, ανπείμ Ι. Ηζακυπμοθμο, αν.θαη. 33. 
2 ΒΗΕΏ, ανπείμ Ι. Ηζακυπμοθμο, αν.θαη. 33 - ΓΏΖ Μαηνχκ, Μνςηυημθθμ Α΄βοικαζίμο, αν.πν. 159/24-

11-1942. 
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ακαβκχνζζδ χζηε κα ιδκ οπάνπεζ ηοπζηυ πνυαθδια ζηα πζζημπμζδηζηά πμο εα 

αεααίςκακ ηδκ παναημθμφεδζδ ιζαξ μθυηθδνδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ.  

Ζνίκμκηαξ εη ηςκ οζηένςκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ηαημπζηχκ η ο-

αενκήζεςκ, εεςνμφιε υηζ εα ιπμνμφζακ κα είπακ θάαεζ  πενζζζυηενα ιέηνα ή 

κα ηα οθμπμζμφζακ πζμ έβηαζνα. Δ εκενβμπμίδζή ημοξ ήηακ οπμημκζηή ηαζ ε-

λακαβηαζηζηή , θυβς ηδξ  πίεζδξ ηδξ ημζκήξ βκχιδξ. ιςξ, υζδ δζάεεζδ ηζ ακ 

δζέεεηε  ηακείξ , δφζημθα εα έανζζηε ζηακμπμζδηζηή θφζδ ζε ηυζμ ιεβάθα ηαζ 

ζφκεεηα πνμαθήιαηα . Ζαζ αηυια πζμ δφζημθα εα ιπμνμφζε κα ηδκ εθανιυζεζ, 

ηονίςξ αθμφ δ θφζδ ελανηζυηακ  απυ ελςηενζημφξ, αθθυηνζμοξ  πανάβμκηεξ. 

Άθθςζηε, ημ ζίβμονμ είκαζ υηζ μζ ηαημπζηέξ ηοαενκήζεζξ δεκ ήηακ ιυκεξ οπε φ-

εοκεξ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ πμο είπε δδιζμονβδεεί ζηδκ ηαηεπυιε κδ πχνα.  

Δ δζάεεζδ ηςκ επίζδιςκ ηναηζηχκ θμνέςκ κα απμθφβμοκ ηδκ πεναζη έ-

νς επζδείκςζδ ημο εηπαζδεοηζημφ ένβμο, υπμο ημοξ ήηακ δοκαηυκ κα επέ ιαμ-

οκ, θαίκεηαζ ζηζξ πνμζπάεεζέξ ημοξ βζα ηδκ απμδέζιεοζδ ηςκ ζπμθζηχκ ηη δ-

νίςκ πμο είπακ ηαηαθδθεεί απυ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

απυ πνυζεεηεξ  ελςζπμθζηέξ ενβαζίεξ.  

 

β2. Νη θπβεξλήζεηο  έλαληη ησλ θαηνρηθώλ αξρώλ ζηα ζέκαηα ηεο 

εθπαίδεπζεο  

Βίδαιε ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ ηζξ επειαάζεζξ ηςκ ζηαθζηχκ ηαημπ ζ-

ηχκ ανπχκ ζημ εέια ημο εεκζημφ φικμο ηαζ ηδξ επζαμθήξ ηδξ εζζαβςβήξ ηδξ 

ζηαθζηήξ βθχζζαξ ζηα ζπμθεία. Ώκ ηαζ δ εθθδκζηή ηοαένκδζδ ήηακ ηοαένκδζδ 

ημοίζθζβηξ ηαζ εα πενίιεκε ηακείξ πθήνδ οπμηαβή ζηζξ επζεοιίεξ ηςκ ηαη αη-

ηδηχκ, μ πνςεοπμονβυξ Γ. Οζμθάημβθμο δζαιανηονήεδηε ζηδκ Εηαθζηή Ώ κ-

ηζπνμζςπεία βζα ηδκ απαβυνεοζδ ημο εθθδκζημφ εεκζημφ φικμο απυ ηα ζπμθ ε-

ία μνζζιέκςκ πενζμπχκ. Βπίζδξ,  δζαιανηονήεδηε, φζηενα απυ ηαηαββεθίεξ, 

βζα ηδκ επζαμθή ημο ζηαθζημφ  φικμο ηδξ κεμθαίαξ ζηα ζπμθεία 1.    

Θεηά απυ ηζξ δζεοηνζκίζεζξ ηςκ Εηαθχκ, ημ Ππμονβείμ Μαζδείαξ δζέηαλε ηδκ 

δζδαζηαθία ηαζ ημ ράθζζιμ ημο εεκζημφ φικμο ζηα ζπμθεία, πςνίξ υιςξ αοηυ κα 

βίκεηαζ πνμηθδηζηά, χζηε κα ιδκ οπάνλμοκ ακηζδνάζεζξ απυ ηζξ ανπέξ ηαημπήξ, 

υπςξ έβζκε ιε ηζξ πνμηθδηζηέξ επεοθδιίεξ πμθζηχκ ζηδκ αθθαβή θνμονάξ ημο Άβ-

κςζημο Ξηναηζχηδ. Έηζζ πίζηεοε υηζ εα πενζθνμονδεεί μ εεκζηυξ φικμξ, μ μπμίμξ 

                                           
1 ΕΏΠ.Βλ., ηαη.ηοα., αν. θαη. 5/1941 – ΒΗΕΏ, ανπείμ Ι. Ηζακυπμοθμο, αν.θαη.33. 
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απμηεθμφζε ημ ιμκαδζηυ ιέζμ πμο εα ζοβηναημφζε ηδκ εεκζηή ζοκείδδζδ ηαζ εα 

ηδκ απμιάηνοκε απυ ηδ «ιάζηζβα ημο ημιιμοκζζιμφ»1.  

Μανυιμζα ημ οπμονβείμ Μαζδείαξ, ημ Ιμέιανζμ ημο ΄41, ακαβηάγεηαζ κα 

πνμζθφβεζ ζηδκ επζηνμπή ζοκδέζιμο ιεηά ηςκ ζηαθζηχκ ανπχκ ημο βναθείμο 

ημο πνςεοπμονβμφ βζα κα ηαηαββείθεζ ηδκ πανέιααζδ ημο Εηαθμφ Βπζεεςν δηή 

Ξπμθείςκ βζα ηδκ οπμπνεςηζηή δζδαζηαθία ηδξ ζηαθζηήξ βθχζζαξ ζε μν ζζιέκα 

ηαεμθζηά ζπμθεία.  Ομ Ππμονβείμ δζαιανηφνεηαζ β ζα ηδκ απνμζδυηδηδ επέιαα-

ζδ ηςκ ζηαθζηχκ ανπχκ ζε ζπμθεία εηενυδμλα ιεκ, ζζυηζια δε  ιε ηα εθθδκζηά 

ηαζ ζηα μπμία θμζημφζακ εθθδκζηήξ οπδημυηδηαξ ιαεδηέξ 2. 

Αεκ θαίκεηαζ , υιςξ,  ηυζμ δναζηήνζα δ ηοαένκδζδ ηαζ ημ Ππμονβείμ ζε 

άθθεξ πενζπηχζεζξ , υπμο ηα ζηεθέπδ ηδξ εηπαίδεοζδξ παζπίγμοκ κα οπδνεηή-

ζμοκ ηδ θαζζζηζηή πνμπαβάκδα ηαζ κα ειθοζήζμοκ ηδκ οπαημή ζημοξ ηαη αη-

ηδηέξ ηαζ ημκ θυαμ ηςκ ακηζπμίκςκ. Λ Γεκζηυξ Βπζεεςνδηήξ Θέζδξ Βηπα ίδεο-

ζδξ έζηεθκε υθα ηα έββναθα ηδξ ζ ηαθζηήξ δζμίηδζδξ , ηαεχξ ηαζ θαζζζηζηά 

πνμπαβακδζζηζηά έββναθα ζημοξ δζεοεοκηέξ ηςκ ζπμθείςκ  βζα κα δζακειδεμφκ 

ζημ δζδαηηζηυ πνμζςπζηυ  ηαζ κα  ημ πείζμοκ βζα ηζξ θζθζηέξ δζαεέζεζξ ηςκ ηα-

ηαηηδηχκ. Ζάης απ΄αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, δεκ πνμηαθεί απμνία δ ζημπ ζιυηδηα 

ηδξ απμζημθήξ ακαημίκςζδξ ημο Ιμιάνπδ πνμξ ημοξ Γε κζημφξ επζεεςνδηέξ 

Θέζδξ ηαζ Ξημζπεζχδμοξ Βηπαίδεοζδξ βζα ηα πνμαθεπυιεκα ακηίπμζκα ζε υπμ ζ-

μοξ οπμεάθπμοκ ακηάνηεξ. Μνμπαβακδζζηζημφξ ζημπμφξ ελοπδνεημφζε ηαζ δ 

δζακμιή απυ ημκ ΓΒΘΒ ζηα ζπμθεία ηςκ θοθθαδίςκ «Μνμξ ημκ εθθδκζηυκ θ α-

υκ» ηαζ «Εζημνία ημο θαζζζηζημφ ηζκήιαημξ», βζα κα ιεθεηδεμφκ απυ δζδ άζ-

ημκηεξ ηαζ δζδαζηυιεκμοξ 3. Μανυιμζαξ ζημπζιυηδηαξ πνέπεζ κα ήηακ ηαζ ημ 

απμζηεθθυιεκμ ζημοξ θζθυθμβμοξ ημο  ΐ΄βοικαζίμο Μαηνχκ έκηοπμ ιε ημκ 

ηίηθμ «Μμίμκ ςθεθεί» βζα κα ιμζναζηεί ζημοξ ιαεδηέξ 4.  

Μανάθθδθα , απμθαζίγεηαζ δ δίςνδ δζδαζηαθία  ζε υθεξ ηζξ ηάλεζξ ημο 

βοικαζίμο ημο ιαεήιαημξ «Βεκζηή αβςβή» απυ αλζςιαηζημφξ. Μμθθμί αλζςι α-

ηζημί ανκήεδηακ κα ζοκενβαζημφκ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ δζδάζηεηαζ ημ ι ά-

εδια, εκχ αοημί πμο ηεθζηά δέπηδηακ κα πνμαάθθμοκ ηδκ ζδεμθμβία ηδξ Ιέαξ 

Οάλδξ  ηαζ κα ημ δζδάλμοκ  είκαζ υζμζ πμο ζοιαζαάζηδηακ ιε ημ ηαημπζηυ ηα-

εεζηχξ5. Ξηα πθαίζζα ηδξ πνμζπάεεζαξ ηαθθζένβεζαξ κμιζιμθνμζφκδξ ζημοξ 

ιαεδηέξ πνέπεζ κα εκηάζζεηαζ ημ απμζηεθθυιεκμ απυ ηδκ ΓΒΘΒ έββναθμ πνμξ 

                                           
1 ΒΗΕΏ, ανπείμ Ι. Ηζακυπμοθμο, αν.θαη.33 – Ξδιεζχκμοιε υηζ ζε έββναθμ ημο Μνςημηυθθμο ημο 

Α΄βοικαζίμο Μαηνχκ οπεκεοιίγεηαζ κα ιδκ ράθθεηαζ μ εεκζηυξ φικμξ ζε υζα ζπμθεία απαβμνεφηδηε 
απυ ηζξ ανπέξ ηαημπήξ. ΓΏΖ Μαηνχκ, Μνςηυημθθμ Α΄βοικαζίμο, αν.πν.240/3-12-1941. 
2 ΕΏΠ.Βλ., ηαη.ηοα., αν. θαη. 5/1941.  
3 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ.216, 22-9-42 - ΓΏΖ Μαηνχκ, Μνςηυημθθμ Α΄βοικαζίμο, αν.πν.81/27-5-1942. 
4 ΐζαθίμ Μνάλεςκ Ξοθθυβμο ΐ΄Γοικαζίμο Μαηνχκ, αν.πν.16/26-4-44 
5 Ώ. Θμοββμθζάξ, (2001), ζ.256-8 – (1999) ζ.305 
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ηα ζπμθεία, πμο αθμνά ζηδκ ηαεμδήβδζδ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ ζηάζδ ημοξ έ-

κακηζ ηςκ ανπχκ ηαημπήξ ηαεχξ ηαζ μζ απμζηεθθυιεκεξ (ημ 1944) απυ ημ 

Γοικάζζμ ακά δίιδκμ ακαθμνέξ υηζ «μοδειία ημιιμοκζζηζηή ηίκδζζξ επεζ δ-

ιάκεδ ηαηά ημ δίιδκμ». Λζ ηεθεοηαίεξ είπακ ηαεζενςεεί απυ ηδκ επμπή ηδξ 

ηεθεοηαίαξ δζαηοαένκδζδξ ημο ΐεκ ζγέθμο1.  

   

Ώζθκζδζαζιυ πνμηαθεί δ ζηάζδ ηδξ  ηοαένκδζδξ Οζμθάημβθμο  κα δζα-

ιανηονδεεί ζημοξ Εηαθμφξ βζα ηζξ πνμζπάεεζέξ ημοξ κα επζαάθθμοκ ημκ ζηαθ ζ-

ηυ φικμ ηδξ κεμθαίαξ ζηδ εέζδ ημο εθθδκζημφ εεκζημφ φικμο, ηαεχξ ηαζ βζα 

ηζξ επειαάζεζξ ημοξ ζημ πνυβναιια δζδαζηαθίαξ ηςκ ηαεμθζηχκ  ζπμθείςκ πμο 

θεζημονβμφζακ ζηδκ Βθθάδα. Βίκαζ δφζημθμ κα ενιδκεφζεζ ηακείξ πςξ ιζα η ο-

αένκδζδξ ημοίζθζβη πνμέηαλε ηα εεκζηά ζοιθένμκηα έκακηζ ηςκ ηαηαηηδηχκ 

ιε ημοξ μπμίμοξ ζοκενβάγμκηακ ηαζ ζημοξ μπμίμοξ υθεζθε ηδ κ φπανλή ηδξ.  

 Σζηυζμ, είκαζ δοκαηυκ κα ενιδκεοηεί  ακ θάαμοιε οπυρδ ιαξ υηζ δ 

εανναθέα αοηή ζηάζδ ακαθένεηαζ ζημοξ Εηαθμφξ  ιυκμ ηαζ υπζ ζημοξ Γενια-

κμφξ. Δ ζηάζδ ηςκ ηεθεοηαίςκ  ζε εέιαηα εεκζηήξ ζοκείδδζδξ δεκ οπήνλε πμ-

ηέ πνμηθδηζηή, ηαεχξ ημ εκδζαθένμκ ημοξ ζηνεθυηακ  ιυκμ ζηδκ μζημκμιζηή 

εηιεηάθθεοζδ ηδξ πχναξ  πςνίξ απχηενεξ αθέρεζξ, εκχ ηαοηυπνμκα οπμκυιε-

οακ ηα ζπέδζα ηςκ Εηαθχκ βζα δδιζμονβία ζηαθζημφ πνμηεηημνάημο 2. Βπμιέ-

κςξ, μζ ηαημπζηέξ ηοαενκήζεζξ δεκ είπακ θυβμοξ κα ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ ιε 

ημοξ Γενιακμφξ, εκχ είπακ ηδ ζζςπδνή (ηαζ υπζ ιυκμ) ζοβηαηάεεζή ημοξ ζηδ 

ζηάζδ πμο ηναημφζακ έκακηζ ηςκ Εηαθχκ . Δ πμθζη ζηή ημοξ ακηζηίεεηαζ ζηδκ 

ζδέα αθεθθδκζζιμφ ηαζ εκζςιάηςζδξ ζηδκ Εηαθία εθθδκζηχκ εδαθχκ  ηαζ υπζ 

ζηδκ ηαημπή ηδξ πχναξ βεκζηά 3. Βλάθθμο, βκςνίγμοιε  υηζ ζε άθθεξ πενζπηχζε-

ζξ ζοκενβάζηδηακ ιε ηδκ ζηαθζηή δζμίηδζδ ηαζ πνμχεδζακ ηδ θαζζζηζηή πνμ-

παβάκδα, ηαεχξ ηαζ ηδκ ζδέα κμιζιμθνμζφκδξ έκακηζ ηςκ ηαηαηηδηχκ.  

 

Γ. ΠΖΚΑΛΡΗΘΑ ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΘΝΠΚΝ  

α. Ζ δίσμε ηνπ Η. Θαθξηδή  

Ξδιακηζηυ βεβμκυξ  πμο απαζπμθεί ηδκ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα απυ ημ 

θεζκυπςνμ ημο ΄41 ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε ημ ηθίια ηδξ επμπήξ  απμηεθεί δ δίςλδ 

                                           
1 ΓΏΖ Ώζβίμο Μνςηυημθθμ ΐ΄Γοικαζίμο Ώζβίμο, αν.πν 146 – αν.πν. 36/4-2-44 – αν.πν. 53/21-4-44 - 
ΓΏΖ Μαηνχκ, Μνςηυημθθμ Α΄βοικαζίμο Μαηνχκ, αν.πν.119/4-7-1941. 
2 Ρ. Φθάζζεν, (1995), η. Ώ΄, ζ. 86-88. 
3 Δ ζοιθςκία ηδξ Βθθάδαξ ιε ηζξ δοκάιεζξ ημο Άλμκα κα πθδνχκεζ δ πχνα ιεβάθα πνδιαηζηά πμζά ςξ 
δαπάκεξ ηαημπήξ εεςνείηαζ υηζ μθεζθυηακ ηαζ ζηδκ πνμζπάεεζά ηδξ κα ζηαιαηήζεζ ηζξ ζηαθζηέξ πνςημ-

αμοθίεξ ζε κμιζζιαηζηά εέιαηα (Θεζμβεζαηή δναπιή, Ευκζμξ δναπιή), Ξ. Θςιαδάηδξ, (1984), ζ. 123.  
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ημο ηαεδβδηή Μακεπζζηδιίμο  Εςάκκδ Ζαηνζδή βζα ηδκ οζμεέηδζδ ημο ιμκμημ-

κζημφ ζοζηήιαημξ ζηα ηεθεοηαία ημο αζαθία.  

Δ ακαηαναπή ζημοξ πκεοιαηζημφξ ηφηθμοξ ηδξ Μάηναξ ηαζ ηδξ οπυθμζ-

πδξ Βθθάδαξ δδιζμονβήεδηε υηακ, ημκ Εμφθζμ ημο 1942, επζαθ ήεδηε πμζκή 

πνμζςνζκήξ απυθοζδξ  απυ ημ πεζεανπζηυ ζοιαμφθζμ ηδξ θζθμζμθ ζηήξ ζπμθήξ 

ημο Μακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ  ζημκ ηαεδβδηή Ε. Ζαηνζδή βζα ηζξ βθςζζζηέξ ημο 

απυρεζξ (ηαηάνβδζδ ηςκ ηυκςκ ηαζ ηςκ πκεοιάηςκ). Δ ηαζκμημιία ημο ενπυ-

ηακ ζε ακηίεεζδ ιε ημ ζοκηδνδηζηυ πκεφια ηςκ ηαεδβδηχκ ηαζ ημο πνφηακδ 

ημο Μακεπζζηδιίμο, μζ μπμίμζ ηδκ εεχνδζακ ακηεεκζηή εκένβεζα παναηηδνί-

γμκηαξ ηζξ ζδέεξ ημο «ανζζηενέξ».  

 Ξοβηεηνζιέκα  μ Ε. Ζαηνζδήξ ηαηδβμνήεδηε υηζ ζηα αζαθία ημο «Ξπυθζα 

Θμοηοδίδδ» (ζε α΄έηδμζδ) ηαζ «Βθθδκζηή Ζθαζζηή Μαζδεία» ,  ηα μπμία ήηακ 

οπμπνεςιέκμζ κα αβμνάζμοκ μζ θμζηδηέξ ημο, πνδζζιμπμζμφζε ηαζκμημιίεξ 

ζηδκ μνεμβναθία ηαζ ημκ ημκζζιυ ηςκ θέλεςκ. Θεςνήεδηε  υηζ ιε αοηυ ημκ 

ηνυπμ πνμζπαεμφζε δζα ηδξ αίαξ  κα επζαάθθεζ ζημοξ θμζηδηέξ ηζξ κεςηενζζη ζ-

ηέξ ηαζ ακηεεκζηέξ ζδέεξ ημο. Ομ κέμ ημκζηυ ζφζηδια, ζφιθςκα ιε ημοξ ηαη ή-

βμνμφξ ημο, ακηί κα δζεοημθφκεζ  αφλακε  ηδ δοζημθία εηιάεδζδξ ηδξ ανπαίαξ 

εθθδκζηήξ ηαζ δζέημπηε  ζε έκα αηυιδ ζδιείμ ημοξ δεζιμφξ ηδξ ιε ηδ κέα ε θ-

θδκζηή βθχζζα. Ώθθά ηαζ μζ ηνίζεζξ ημο ηαεδβδηή Ζαηνζδή βζα ημκ ανπαίμ ε θ-

θδκζηυ ηυζιμ (πανιέκεξ απμζπαζιαηζηά απυ ηα ένβα ημο) εεςν ήεδηακ  απυ 

ημοξ ζοκαδέθθμοξ ημο οπμηζιδηζηέξ βζα ημοξ πνμβυκμοξ ηαζ ηδ βθχζζα ημ οξ. 

Βκηυπζγακ , ελάθθμο , ηαζ έκα ηεπκζηυ αθθά μοζζαζηζηυ πνυαθδια : ηδκ ζφβποζδ 

πμο εα πνμηαθμφκηακ ζημοξ θμζηδηέξ , υηακ εα ελεηάγμκηακ  απυ ημοξ άθθμοξ 

ηαεδβδηέξ ηδξ έδναξ  μζ μπμίμζ δεκ εκζηενκίγμκηακ ηζξ ίδζεξ απυρεζξ. ιςξ,  

πίζς απυ αοηέξ ηζξ ηαηδβμνίεξ ηαθφπηεηαζ μ θυαμξ υηζ  δ πνμηεζκυιεκδ ηα ζ-

κμημιία «εα πνδζζιεφζεζ ςξ πνμααειίξ δζ΄άθθαξ ιεηαννοειίζεζξ».  

Σζηυζμ, μ ηαεδβδηήξ ηδξ Φζθμζμθζηήξ Ξ.Ζμοβέαξ (πμο ιαγί ιε ημκ  Ε. 

Θεμδςναηυπμοθμ ιεζμρήθδζε ζηδκ ρδθμθμνία βζα ηδκ δίςλδ ημο Ζαηνζδή) 

οπμζηήνζλε υηζ δ παναπμιπή ημο ηαεδβδηή μθε ζθυηακ ζημ θευκμ ηςκ ζοκα-

δέθθςκ ημο, βζαηί ήηακ δδιμηζηζζηήξ , ειπκεοζιέκμξ θζθυθμβμξ ηαζ πακεπ ζζ-

ηδιζαηυξ δάζηαθμξ πμο έπαζνε εηηίιδζδξ απυ ημοξ θμζηδηέξ ημο.   

Ξηδκ απμθμβία ημο μ Ε. Ζαηνζδήξ αιθζζαήηδζε ηα αβκά ηίκδηνα ηςκ πμ-

θειίςκ  ημο ηαζ ακηέηνμοζε  ηζξ ηαηδβμνίεξ υηζ άζηδζε ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ  

πίεζδ ζημοξ θμζηδηέξ ημο κα απμδεπημφκ ηζξ βθςζζζηέξ ημο απυρεζξ, εκχ ο-

πεναιφκεδηε ημο ιμκμημκζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ηδξ ακάβηδξ απθμπμίδζδξ ηςκ 

βναιιαηζηχκ ηακυκςκ ιε ηδκ ακάθδρδ ημο εβπεζνήιαημξ απυ έκα ανιυδζμ ε-
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πζζηήιμκα. Θμκαδζηυξ ζημπυξ ηδξ κεςηενζζηζηήξ ημο πνμζπάεεζαξ ήηακ κα 

ημκχζεζ ηζξ ηθαζζηέξ ζπμοδέξ ζηδκ παηνίδα ημο. Γζ αοηυ, δδθχκμκηαξ αιεη α-

ηίκδημξ ζηζξ ανπέξ ηαζ ηζξ βθςζζζηέξ ακηζθήρεζξ ημο, δεκ γήηδζε επζείηεζα α θ-

θά ηδκ αοζηδνή ηζιςνία ημο, ακ ηνζκυηακ  υηζ έπναλε ηάηζ αλζυιειπημ.  Οεθζηά, 

ημ Μεζεανπζηυ Ξοιαμφθζμ απμθάζζζε ζηζξ 11 Εμοθίμο ημο 1942 ηδκ πμζκή ηδξ 

πνμζςνζκήξ απυθοζδξ ημο ηαεδβδηή βζα δφμ ιήκεξ 1.  

Ζαεδβδηέξ, δάζηαθμζ αθθά ηαζ ιαεδηέξ ηςκ Γοικαζίςκ ηδξ Μάηναξ α-

καζηαηχεδηακ εεςνχκηαξ  ηδκ δίςλδ ημο Ζαηνζδή θαζζζηζηή εκένβεζα ηαζ  θί-

ιςια ηδξ εθεφεενδξ βκχιδξ απυ ηδκ πκεοιαηζηή δβεζία ηςκ δμηχκ ηοαενκ ή-

ζεςκ πμο εφιζγακ ζηδκ ηαηηζηή ημοξ ηδκ δζηηαημνία ημο Θεηαλά 2. Ραναηηδ-

νζζηζηυ υιςξ είκαζ υηζ βζα έκα ηυζμ ζδιακηζηυ εέια πμο απαζπυθδζε ηδκ ημ ζ-

κή βκχιδ μζ παηνζκέξ εθδιενίδεξ δεκ ηάκμοκ ηδκ παναιζηνή ακαθμνά.  

   

Δ δίςλδ ημο Ζαηνζδή ακαηζκεί ηαζ πάθζ ημ βθςζζζηυ γήηδια αθθά ηα ζ  

άθθα εέιαηα πμο ζοκήεςξ ημ ζοκμδεφμοκ: εθεοεενία επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ  

ηαζ έηθναζδξ, εεκζηζζηζηέξ ακηζθήρεζξ πενί εηπαζδεφζεςξ. Μαναηδνμφιε, θμ ζ-

πυκ, υηζ δ έλανζδ ημο εεκζηζζιμφ , πμο επακειθακίζηδηε ηδκ πενίμδμ ηδξ ιε-

ηαλζηήξ δζηηαημνίαξ , ζοκεπίζηδηε ηαζ επί ηαημπήξ, ηαεχξ ημ ζδεμθμβζηυ ζπήια 

«παηνίξ, ενδζηεία, μζημβέκεζα» πνμςεείηαζ  ηαζ απυ ηδ βενιακζηή πνμπαβάκδα 

ςξ ακηίννμπμ ημο ημιιμοκζζιμφ ηαζ ηδξ Ώκηίζηαζδξ 3.  

 

β. Ν αληίθηππνο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Θ. Ξαιακά  

Λ εάκαημξ ημο πμζδηή Ζςζηή Μαθαιά ηαζ δ ηδδεία ημο ζηζξ 28 Φεανμ ο-

ανίμο ημο ΄43, ζε ιζα επμπή πμο θμφκηςκε  δ Ώκηίζηαζδ ζε υθδ ηδ πχνα, 

δεκ ήηακ ιυκμ έκα ημνοθαίμ πκεοιαηζηυ βεβμκυξ  αθθά απμηέθεζε ηαζ αθμνιή 

βζα έηθναζδ ηδξ ακηίδναζδξ ημο εθθδκζημφ πθδεοζιμφ ζημοξ οπμδμοθςηέξ 

ηδξ εθεοεενίαξ ημο. Έκα ιήκα πενίπμο ιεηά, μζ θμζηδηέξ ημο Μακεπζζηδιίμο 

ηδξ Ώεήκαξ μνβάκςζακ θζθμθμβζηυ ικδιυζοκμ πνμξ ηζιή ημο. Ώκ ηαζ δ  μνβά-

κςζδ ήηακ  πνυπεζνδ, ηδκ δζαηαηείπε αοεμνιδηζζιυξ,  πμο μδήβδζε ζημ ηέθμξ  

ημ αηνμαηήνζμ κα ηναβμοδήζεζ ζφζζςιμ ημκ εεκζηυ φικμ 4. 

Ομ βεβμκυξ είπε ζδιακηζηή απήπδζδ ζηδκ Μάηνα, ζδζαίηενδ παηνίδα ημο 

πμζδηή . Γζα ηδ ζηάζδ ηςκ ημπζηχκ εθδιενίδςκ ζημ εέια πθδνμθμνίεξ έπμοιε 

                                           

1 Ώ.Αδιανάξ, (1986), ΐ΄,ζ. 193-202 – Ώ. Αδιανάξ, Ε.Β.Β., η. ΕΞΟ, ζ. 548 -  Μ.Ζοπνζακυξ, (2004), ζ. 
237-38 – Ρ. Ιμφηζμξ, (2003), ζ. 26-27. 
2 Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 306-7.   
3 Μ. Ζοπνζακυξ, (2004), ζ. 203, 237. 
4 Γ. Θεμημηάξ, (π.π), ζ. 406. 
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ιυκμ απυ ημ «Ιεμθυβμ Μαηνχκ», μ μπμίμξ  πανμοζζάγεζ ηδκ είδδζδ ημο εακά-

ημο ημο εεκζημφ πμζδηή θζηά, ιε έκα ζφκημιμ αζμβναθζηυ ημο ηαζ ημ πνμκζηυ 

ημο εακάημο ημο.  ζμ βζα ηδκ ηδδεία ημο πμζδηή, πμο ιεηαηνάπδηε ζε δζαδ ή-

θςζδ απυ ημκ αεδκασηυ θαυ, δεκ ακαθένεηαζ ηίπμηα άθθμ εηηυξ απυ ηζξ ηοπζ-

ηέξ εζδήζεζξ, δδθαδή ημ πθήεμξ ημο ηυζιμο πμο πανεονζζηυηακ, πμζμζ εηθ χ-

κδζακ ημοξ επζηήδεζμοξ θυβμοξ , ηαεχξ ηαζ πμζμζ επίζδιμζ παναημθμφεδζακ 

ηδκ ηεθεηή. Αεκ παναθήθεδηε ,  αέααζα , δ επζζήιακζδ  ηδξ πανμοζίαξ ηαζ ηδξ 

ηαηάεεζδξ  ζηεθάκςκ απυ ημοξ ακηζπνμζχπμοξ ηςκ δφμ ανπχκ ηαημπήξ. Ζ α-

ιία ακαθμνά δεκ έβζκε μφηε ζημ πμθφηνμημ πμίδια πμο απήββεζθε μ Ξζηεθζ α-

κυξ , μφηε ηαζ ζημ ηναβμφδζζια ημο εεκζημφ φικμο απυ ημ ζοβηεκηνςιέκμ 

πθήεμξ.  Θυκμ  ζε έκα άνενμ - αθζένςια ημο «Ιεμθυβμο» , θίβεξ ιένεξ ιεηά ,  

βίκεηαζ ηάπμζα ιζηνή ακαθμνά ζηδκ πνμζθμνά ημο πμζδη ή ζηδκ Βθθάδα1. 

 

«Ξ΄αοηυ ημ θένεηνμ αημοιπά δ Βθθάδα…». Ώπυ ηδκ ηδδε ία ημο Ζ. Μαθαιά  

 

Δ πυθδ πμο βεκκήεδηε μ Μαθαιάξ απμθάζζζε κα ημκ ηζιήζεζ δίκμκηαξ 

ημ υκμιά ημο ζ΄έκα δνυιμ  ηδξ ηαζ πνμζθένμκηαξ ζηδ ικήιδ ημο 500 .000 

δναπιέξ ζημ δδιμηζηυ ΐνεθμημιείμ. Λ «Ιεμθυβμξ» δεκ εε χνδζε ηδκ πνμζ-

θμνά πνδιάηςκ ζε θζθακενςπζηυ ίδνοια ακάθμβδ ημο φρμοξ εκυξ ιεβάθμο 

πμζδηή ηαζ πνυηεζκε  ηδκ ακέβενζδ πνμημιήξ ή ηδκ έηδμζδ ακεμθμβίμο ή θε ο-

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ Μαηνχκ», αν.θ. 50, 28-2-43, αν.θ. 51, 2-3-43, αν.θ.52, 3-3-43. 
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ηχιαημξ ιε ένβα ημο . ζμ βζα ηδκ μδυ πμο εα έπαζνκε ημ υκμιά ημο πνυηεζ-

κε ηδκ μδυ Ζμνίκεμο, υπμο ανζζηυηακ  ημ ζπίηζ πμο βεκκήεδηε 1. 

 πςξ ακαθένεζ μ Ώ. Θμοββμθζάξ , «μζ ηαημπζηέξ δοκάιεζξ, ιε ηάεε ηνυ-

πμ, πνμζπαεμφζακ κα ζαήζμοκ ηδκ εεκζηή ικήιδ, ζδζαίηενα ζηα ζπμ θεία. Ώ-

παβυνεοακ κα βίκεηαζ ικεία βζα πκεοιαηζημφξ ακενχπμοξ  πμο είπακ ηαηαζηεί 

εεκζηά ζφιαμθα βζα ημοξ Έθθδκεξ. Λζ δζδάζημκηεξ , υιςξ,  ζηα ζπμθεία ιαξ 

εφνζζηακ ηδκ εοηαζνία κα πμοκ δομ θυβζα ημοθάπζζημκ βζα ηέημζμοξ, ζδζαίηενα 

υηακ έθεοβακ απυ ηδ γςή.  Ζαζ δ ΏπαΎα, ιε ημ δζηυ ηδξ ηνυπμ, ανήηε ηδκ εο-

ηαζνία κα εζπςεμφκ ηυηε ζηα ζπμθεία δομ θυβζα εεκζημφ πνέμοξ, ακελά νηδηα 

απυ ηδ εέζδ ημο ανιυδζμο Ππμονβείμο Μαζδείαξ, πμο ζοκενβαγυηακ ζηεκά  ιε 

ημκ ηαηαηηδηή ηαζ παναζζςπμφζε ηέημζα βεβμκυηα».   

Ομ βεβμκυξ  ημο εακάημο ημο Μαθαιά  έδςζε αθμνιή ζε ιαεδηέξ ηαζ εη-

παζδεοηζημφξ  ηδξ Μάηναξ  κα ηάκμοκ ζοκεζνιμφξ πμο πνμηαθμφζακ εεκζηή α-

κάηαζδ, ηαεχξ άημοβακ ηδκ επίζδιδ ακαββεθία  ημο εακάημο ημο πμζδηή απυ 

ημ οπμονβείμ Μαζδείαξ ζοκμδεουιεκδ ιε  ζπεηζηή μιζθία ηςκ δζεοεοκηχκ ηςκ 

Γοικαζίςκ. Ομ Ώνζάηεζμ Μαηνχκ δζμνβάκςζε θζθμθμβζηυ ικδιυζοκμ βζα ημκ 

ιεβάθμ πμζδηή,  πανά ημ ηαεεζηχξ ηαημπήξ , εκχ  ζημ ζδζςηζηυ ζπμθείμ ημο Κ.  

Ξςηδνπυπμοθμο  έβζκε μιζθία απυ ηαεδβδηή βζα ηδκ πνμζθμνά ηαζ ημ ένβμ η μ-

ο. Ζαζ ζηα Ζαθάανοηα  ηεθέζηδηε  θζθμθμβζηυ ικδιυζοκμ , υηακ έηθεζζακ ζα-

νάκηα ιένεξ απυ ημ εάκαηυ ημο , ιε απαββεθία πμζδιάηςκ ημο απυ ιαεδηέξ 

ηαζ ιαεήηνζεξ ημο ζπμθείμο 2.  

Δ ιένα αοηή μνίζηδηε απυ ημ οπμονβείμ ςξ ανβία, αθθά έιεζκε πενζζ-

ζυηενμ παναβιέκδ ζηδ ικήιδ πμθθχκ ιαεδηχκ βζα ηδ ζοβηίκδζδ πμο  έκζς-

ζακ. Βίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ μ απυδπμξ ηςκ βεβμκυηςκ ηδξ ηδδείαξ ημο πμ ζ-

δηή έθηαζε ιέπνζ ηα Θαγέσηα Ζαθαανφηςκ ηαζ ζοβηθυκζζε υπζ ιυκμ ημοξ η α-

εδβδηέξ , αθθά ηαζ ημοξ ιαεδηέξ ημο βοικαζίμο ημο πςνζμφ. Ξημ ζπμθείμ δεκ 

έβζκε ηάπμζα ζδζαίηενδ μιζθία επίζδια, εηηυξ απυ ηδκ ακαββεθία ημο εακάημο 

ημο πμζδηή. Σζηυζμ, μζ ηαεδβδηέξ (πμο ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ ζπεηίγμκηακ 

ιε ηδκ Ώκηίζηαζδ) ιίθδζακ ζηζξ ηάλεζξ β ζα ημ βεβμκυξ. Βηείκμ,  υιςξ,  πμο έ-

ηακε ηδκ πενζζζυηενδ εκηφπςζδ, ζφιθςκα ιε ηδ ιανηονία ηυηε ιαεδηή, ήηακ  

ημ πμίδια ημο Ξζηεθζακμφ πμο εηθςκήεδηε ζηδκ ηδδεία ημο πμζδηή (ιε ημ π α-

ναηηδνζζηζηυ ζηίπμ «Ξ΄αοηυ ημ θένεηνμ αημοιπά δ Βθθάδα»). Ομ πμίδια έ-

θενε ζημ βοικάζζμ μ ακηζζηαζζαηυξ θζθυθμβμξ Ώ. ΐμονηζζάκδξ ηαζ δζαδυεδηε 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ Μαηνχκ», αν.θ. 51, 2-3-43, αν.θ. 52, 3-3-43. 
2 Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ.309 –  Ε. Ώεακαζυπμοθμξ, (1992), ζ.56 – ζοκέκηεολδ ιε ημκ ΐ. Ξςηδνπυ-

πμοθμ, ζηζξ 25-7-06 – ζοκέκηεολδ ιε ηδκ Β.Θ. 
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ζε υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ημο ζπμθείμο 1. Άθθμξ ιαεδηήξ  μιμθμβεί «κζχζαιε υηζ 

ιείκαιε μνθακμί, ένδιμζ», πανυηζ, υπςξ μζ πενζζζυηενμζ κέμζ, δεκ είπ ακ ηα-

θέξ ζπέζεζξ ιε ηδκ πμίδζδ ηαζ δεκ βκχνζγ ακ ζε αάεμξ ημ ένβμ ημο πμζδηή. Λ 

ίδζμξ , ιάθζζηα , ακαθένεζ υηζ ζοβηζκήεδηε ηυζμ πμθφ ,  χζηε έααθε ζημ ζπίηζ 

ημο ζε ημνκίγα ημ απυημιια αεδκασηήξ εθδιενίδαξ πμο είπε ζημ πνςημζέθζδμ 

ηδκ θςημβναθία ημο πμζδηή 2.  

Ώθθά ηαζ πνζκ αηυια ημ εάκαηυ ημο, ημοξ πνχημοξ ιήκεξ ηδξ ηαημπήξ, 

δ πμίδζή ημο είπε ιεηααθδεεί ζε εεκζηυ ζφιαμθμ πμο εκεμοζίαγε ημοξ κέμοξ. 

Μανά ηδκ ηαηή ζπέζδ πμο είπακ ιε ημ ιάεδια ηςκ Ιέςκ Βθθδκζηχκ, μζ ι α-

εήηνζεξ ημο Ώ΄βοικαζίμο εδθέςκ ηδξ Μάηναξ, υπζ ιυκμ έκζςεακ έθλδ βζα ηα 

παηνζςηζηά ημο πμζήιαηα αθθά ηαζ απμζηήεζγακ ζηίπμοξ ημοξ. Αεκ ήεεθακ κα 

ηεθεζχζεζ ημ ιάεδια αηυια ηζ υηακ ημ ημοδμφκζ ε ίπε πηοπήζεζ βζα έλς. «Ρηφ-

παβε, λακαπηφπαβε ημ ημοδμφκζ, εηεί ειείξ, εέθμοιε ηζ άθθμ. Ζζ άθθμ, θςκ ά-

γαιε ηδξ Θεακχξ… Οα θυβζα ημφηα ημο πμζδηή, πμο δε εα ηα λεπάζς πμηέ ζηδ 

γςή ιμο…», βνάθεζ ζημ διενμθυβζυ ηδξ δ Θ. Θακςθάημο 3.   

   

Λζ δζμνβακχζεζξ θζθμθμβζηχκ ικδιμζφκςκ ηαζ αθζενςιάηςκ ζημκ Ζ. 

Μαθαιά μθείθμκηακ ζε πνςημαμοθίεξ εηπαζδεοηζηχκ ηφηθςκ ηαζ δεκ πνμέ ν-

πμκηακ απυ επίζδιμοξ θμνείξ ηδξ πμθζηείαξ . Δ ίδζα  ιάθθμκ «έζπεοζε» κα εη-

πθδνχζεζ ημ ηοπζηυ ηαεήημκ ηδξ ζημκ εεκζηυ πμζδηή, απμαθέπμκηαξ πνμθα-

κχξ  ζημ κα ιδ δζαηαναπεεί δ κμιζιμθνμζφκδ ηςκ πμθζηχκ έκακηζ ηςκ ηαηαη-

ηδηχκ ηαζ δδιζμονβδεμφκ αθμνιέξ  εεκζηχκ ελάνζεςκ ηαζ ακηζζηαζζαηχκ ε-

κενβεζχκ. Δ επίζδιδ αοηή εέζδ θαίκεηαζ ηαζ απυ ημκ ηνυπμ ιεηάδμζδξ ηςκ 

εζδήζεςκ ημο εακάημο ηαζ ηδξ ηδδείαξ ημο πμζδηή απυ ημκ εθεβπυιεκμ ηφπμ  

ηδξ ζδζαίηενδξ παηνίδαξ ημο.  

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Μ. Νμδάηδ, ζηζξ 21-10-06. 
2 Θ. Γηθααάξ, «Μαβηαθαανοηζκυκ ΐήια», ηεοπ. 78, Ώπν.-Εμοκ. 1993 – Οδκ ίδζα παναηήνδζδ ηάκεζ ηαζ μ 

Γ. Θεμημηάξ θέβμκηαξ: «Ξημκ ηαζνυ ιμο, μζ θμζηδηέξ πμο δζααάγαιε ηαζ «ηαηαθαααίκαιε» ημκ Μαθαιά, 

ημκ «αηαηαθααίζηζημ», ιεηνζυιαζηακ ζηα δάπηοθα. Ξήιενα ημ κεακζηυ πθήεμξ, υζμ ηζ ακ είκαζ θμβμ-

ηεπκζηά αηαηαηυπζζημ, δείπκεζ, ακ υπζ πθένζα ηαηακυδζδ, υιςξ θακενή ηθίζδ βζα ημ ένβμ ημο Μαθαιά. 

Ώκαηνμπή ηςκ ζπέζεςκ ημο Μαθαιά ιε ημ ημζκυ ημο». Γ. Θεμημηάξ, (π.π), ζ. 406-7. 
3 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 72-3. 



 675 

3. ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ  

Ξηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηδκ επμπή 

ηδξ ηαημπήξ δεκ ιπμνμφιε κα παναθείρμοιε κα ακαθένμοιε ηδκ πνμζθμνά 

ηδξ Ώκηίζηαζδξ ηαζ ζημκ ημιέα αοηυ .  Θα ακαθενεμφιε ζημ εηπαζδεοηζηυ 

πνυβναιια ηςκ δφμ ιεβαθφηενςκ ακηζζηαζζαηχκ μνβακχζεςκ  (ΒΏΘ, ΒΑΒΞ)  

ηαζ ζδζαίηενα ηδξ επζηναηέζηενδξ  μνβάκςζδξ  ζηδκ ΏπαΎα αθθά ηαζ ζηδκ οπυ-

θμζπδ Βθθάδα, ημο ΒΏΘ. Ομ ΒΏΘ έδςζε πνμηεναζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ 

ηδκ πκεοιαηζηή ακααάειζζδ ηςκ ηαηχηενςκ ημζκςκζηχκ ζηνςιάηςκ, εεςνχκ-

ηαξ ηδκ ζζυηζιδ θασηή παζδεία  ααζζηή πνμτπυεεζδ ηδξ εθεοεενίαξ ηαζ ηδξ δδ-

ιμηναηίαξ.  Λζ μνβακχζεζξ ημο ιε ηφνζμ πνμζακαημθζζιυ ημοξ κέμοξ ηαζ ηδκ 

ημζκςκζηή αθθδθεββφδ  (ΒΜΛΙ, Βεκζηή Ώθθδθεββφδ) ζηάεδηακ ημκηά ζηα πα ζ-

δζά ηαζ θνυκηζζακ βζα ηδκ βεκζηυηενδ πκεοιαηζηή ακαζοβηνυηδζδ ημο πθδ-

εοζιμφ. Ώπυ ημοξ ααζζημφξ ζηυπμοξ ηδξ ΒΜΛΙ ήηακ «δ πμθφπθεονδ παζδεία 

ηαζ πμζμηζηή ιυνθςζδ, δζαπμηζζιέκδ ιε ημ πκεφια ηδξ θαμηναηζηήξ Αδιμην α-

ηίαξ»1.  

Ξημ πνυβναιια ημο  ΒΏΘ, ημ «Ξπέδζμ ιζαξ θασηήξ  παζδείαξ», ζοκακηάιε 

πνςημπμνζαηέξ , βζα ηδκ επμπή εηείκδ αθθά ηαζ βζα ηδκ επμπή ιαξ,  πνμηάζεζξ 

βζα υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, αηυια ηαζ βζα ηδκ πνμζπμθζηή δθζηία . 

Μνμηάζεζξ  πμο δ μνβάκςζδ θνυκηζζε κα ζογδηδεμφκ ηαζ κα ζπμθζαζημφκ  ζε 

παζδαβςβζηά ζοκέδνζα πμο έβζκακ ζε πμθθέξ πενζμπέξ ηδξ ηαηεπυιεκδξ Βθθ ά-

δαξ . Σζηυζμ , μ αοζηδνά πνμπαβακδζζηζηυξ ηδξ εαιζηήξ ζδεμθμβίαξ παναηηή-

ναξ , πμο πήνε ημ πνυβναιια  ζηδκ εθανιμβή ημο, πνμηάθεζε δζηαζμθμβδιέκα  

ανκδηζηή ηνζηζηή απυ ζφβπνμκμοξ αθθά ηαζ ιεηαβεκέζη ενμοξ.  

 

Α. Ζ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΡΥΛ ΑΛΡΗΠΡΑΠΗΑΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥ-

ΠΔΥΛ 

Η. ΡΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΡΝ ΔΓΔΠ 

Ώκ ηαζ ημ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια ημο ΒΏΘ είκαζ εονφηενα βκςζηυηενμ  

ζημοξ  ιεθεηδηέξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ζζημνίαξ ηδξ πενζυδμο, δεκ απμηεθεί ημ 

ιμκαδζηυ εηπαζδεοηζηυ  πνυβναιια ακηζζηαζζαηήξ μνβάκςζδξ. Δ δεφηενδ ζε 

ιέβεεμξ ακηζζηαζζαηή μνβάκςζδ, μ ΒΑΒΞ, οζμεεημφζε πανυιμζα ιε ημ ΒΏΘ 

πνμμδεοηζηή εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή , ααζζζιέκδ ζηζξ ανπέξ ηδξ πανμπήξ ίζςκ 

εοηαζνζχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ηδξ  μηηάπνμκδξ οπμπνεςηζηήξ  θμίηδζδξ, ηδξ παζ-

δείαξ πμο εα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ πναβιαηζηέξ ακάβηεξ ηδξ ημζκςκίαξ.  Σζηυ-

ζμ, πανέιεζκε άβκςζηδ ζημοξ πμθθμφξ, αθμφ δεκ ικδιμκεφεηαζ ηάπμζμ  εβπεί-

                                           
1 Αςδεηάθμβμξ ηδξ ΒΜΛΙ, πεν. «Ιέα Γεκζά», αν.θ.11/26-9-42 
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νδια εθανιμβήξ ηδξ ηαζ δεκ δζαδυεδηε πθαηζά  ιέζς ηςκ εηπνμζχπςκ ηδξ 

ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηαημπήξ ή ιεηά, υπςξ ζοκέαδ ιε ηδκ πμθζηζηή ημο Β-

ΏΘ. Μνμημφ , θμζπυκ ,  ακαπηφλμοιε ηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζη ζηή ηαζ δνάζδ ημο 

ΒΏΘ, εα ακαθενεμφιε ζε αοηήκ ημο ΒΑΒΞ ζφκημια , ιζαξ  ηαζ είκαζ θίβα ηα 

ζημζπεία πμο δζαεέημοιε.  

Λ ΒΑΒΞ ακαβκςνίγεζ ηαη΄ανπήκ ηδκ ακάβηδ ζοβπνμκζζιμφ ηδξ  παζδείαξ 

ιε ηα εθθδκζηά δεδμιέκα, ημκ ροπζζιυ, ηδκ πανάδμζδ ηαζ ηζξ ζδζμννοειίεξ  

ηςκ Βθθήκςκ.  Βπζδζχηεζ δςνεάκ παζδεία, οπμπνεςηζηή βζα 7 -8 πνυκζα, πνμ-

ζανιμζιέκδ ζηζξ ζδ ζαίηενεξ ακάβηεξ ηάεε πενζμπήξ. Αεκ οζμεεηεί ηδκ εεςνδ-

ηζηή, ηθαζζηζζηζηή παζδεία , πμο είκαζ λέκδ πνμξ ηζξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ α-

κάβηεξ ημο ηυπμο.  Βζδζηά  δ ιέζδ εηπαίδεοζδ  εα πνέπεζ κα πνμεημζιάγεζ ημκ 

ιαεδηή βζα ημ ιεθθμκηζηυ ημο επάββεθια. Γζ αοηυ πνμαθέπεηαζ μ πςνζζιυξ 

ηδξ  ζε ηεπκζηή ηαηεφεοκζδ, πμο εα ημκ ελαζηεί  ζηδ ιεθθμκηζηή ημο πναηηζηή 

απαζπυθδζδ ηαζ ζε  εβηφηθζεξ ζπμοδέξ , ιε επζιένμοξ ελεζδίηεοζδ ζε πναηηζηυ, 

εεςνδηζηυ, ειπμνζηυ, καοηζηυ η.α. ημιείξ. Οα ζπμθεία, ακάθμβα ιε ηδκ ηαηεφ-

εοκζή ημοξ, εα ανίζημκηαζ δίπθα ζε πεδία πναηηζηήξ ελάζηδζδξ : ηα βεςνβζηά 

δίπθα ζε πςνάθζα, ηα ημονζζηζηά δίπθα ζε λεκμδμπεία ηα ζ  εζηζαηυνζα, ηα ηεπ-

κζηά δίπθα ζε ενβμζηάζζα. Έηζζ , δ εηπαίδεοζδ δεκ εα είκαζ εεςνδηζηή αθθά 

εα ζηδνίγεηαζ ζηδκ άιεζδ πναηηζηή εθανιμβή ηςκ πανεπυιεκςκ βκχζεςκ. 

Μανάθθδθα εα θεζημονβμφκ ηα βοικάζζα , πμο εα πανέπμοκ πμθθαπθέξ δοκα-

ηυηδηεξ ελεζδίηεοζδξ ζε εεςνδηζημφξ ηαζ επαββεθιαηζημφξ ημιείξ (ηθαζζζηχκ, 

εεηζηχκ, ειπμνζηχκ, βεςπμκζηχκ ζπμοδχκ, αθθά ηαζ αζμηεπκζηά, καοηζηά 

η.α.). Ξηα ζπμθεία ηδξ ιέζδξ εηπαίδεοζδξ  μ πνυκμξ θμίηδζδξ πμζηίθθεζ ακά-

θμβα ιε ηδκ εζδζηυηδηα ηαζ ηζξ ακάβηεξ ημο  ηάεε ηθάδμο.  

Δ πακεπζζηδιζαηή εηπαίδεοζδ  αθμνά ζημοξ ηεθεζυθμζημοξ ηαζ ηςκ δφμ 

ηθάδςκ ηδξ ιέζδξ. Ξδιακηζηή είκαζ ηαζ δ δζεοηνίκζζδ ημο υνμο δςνεάκ πα ζδε-

ία, πμο  πενζθαιαάκεζ υπζ ιυκμ  δςνεάκ θμίηδζδ ηαζ αζαθία, αθθά ηαζ δςνεάκ 

ζοκηήνδζδ ηςκ ιαεδηχκ  ηαζ θμζηδηχκ . «Έηζζ εα βίκμκηαζ επζζηήιμκεξ υθμζ μζ 

άλζμζ ηαζ ιυκμ, ακελάνηδηα απυ ηα μζημκμιζηά ιέζα πμο δζαεέημοκ». Ώπ΄  ηδκ 

άθθδ, βίκεηαζ απμδεηηή δ δδιμηζηή  ςξ δ  ιμκαδζηή βθχζζα πμο πνδζζιμπμζε ί-

ηαζ ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ .  Ξημ ηέθμξ εεςνείηαζ απαναίηδημ κα 

δζεοηνζκζζηεί  υηζ έκα ηέημζμ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια «πμο εα απμδχζεζ πθ μ-

φζζμοξ ηανπμφξ» αλίγεζ ιεβαθφηενεξ εοζίεξ, βζ αοηυ ηαζ μζ μζημκμιίεξ ζηδκ 

παζδεία, πμο εθάνιμγακ παθ ζυηενα μζ εθθδκζηέξ ηοαενκήζεζξ, «δεκ έπμοκ ηδ 

εέζδ ημοξ ιέζα ζηδκ Βπακαζηαηζηή Αδιμηναηία ημο Βθθδκζημφ θαμφ».  

Λ ΒΑΒΞ εκδζαθένεηαζ ηαζ βζα ηδκ πθαηφη ενδ ελάπθςζδ ηδξ παζδείαξ ηαζ 
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ηδκ πκεοιαηζηή πνυμδμ υθςκ ηςκ Βθθήκςκ. Έηζζ , θμζπυκ , ζπεδζάγεζ ηδκ θεζ-

ημονβία θασηχκ πακεπζζηδιίςκ, αζαθζμεδηχκ, εεάηνςκ, ηαθθζηεπκζηχκ εηδδ-

θχζεςκ, πνμσυκηςκ ημο ηφπμο  ζε υθδ ηδκ επζηνάηεζα, ςξ ημ ηεθεοηαίμ πςνζυ. 

Λζ ιμνθςηζηέξ αοηέξ εοηαζνίεξ, ζοκδοαγυιεκεξ ιε ηζξ παναδμζζαηέξ ροπαβ ς-

βζηέξ εηδδθχζεζξ ηαζ αεθδηζημφξ αβχκεξ  πζζηεφεζ υηζ εα αμδεήζμοκ ζηδκ 

πκεοιαηζηή ακφρςζδ ηδξ οπαίενμο αθθά ηαζ ζηδκ οβζή  ροπαβςβία ηςκ θασηχκ 

ζηνςιάηςκ. Βζζδβείηαζ ηδκ ίδνοζδ αζαθζμεδηχκ ςξ ημ ιζηνυηενμ πςνζυ ηδξ 

πχναξ, ηδκ ελάπθςζδ ημο εθθδκζημφ αζαθίμο, υπζ ιυκμ ςξ ιμνθςηζημφ ιέζμο 

αθθά ηαζ ςξ εοηα ζνία εκίζποζήξ ημο, χζηε κα εκεαννοκεμφκ μζ Έθθδκεξ ζο β-

βναθείξ κα βνάρμοκ β ζα ηδκ ζζημνία ημο ηυπμο ηαζ κα δδιζμονβήζμοκ θζθμ-

θμβία ζηδνζβιέκδ ζηδκ εθθδκζηή θασηή πανάδμζδ. Γζ αοηυ  ημ εηπαζδεοηζηυ ημο 

πνυβναιια πνμαθέπεζ ηδκ εκίζποζδ απυ ημ ηνάημξ ημο εθθδκζημφ αζαθίμο, 

ηςκ εζηαζηζηχκ ηεπκχκ, ημο εεάηνμο, ηδξ ιμοζ ζηήξ 1. 

ζμ ηζ ακ μ ΒΑΒΞ ηαηδβμνήεδηε υηζ εηπνμζςπμφζε ηδκ «δελζά, ζοκηδ-

νδηζηή»  έηθναζδ ηδξ Ώκηίζηαζδξ, απυ ημ εηπαζδεοηζηυ ημο πνυβναιια δζα-

πζζηχκμοιε υηζ οζμεεημφζε ελαζνεηζηά πνμμδεοηζηέξ εέζεζξ, πμο πενζθάια α-

κακ ιζα μθυπθεονδ παζδεία, ηηήια υθςκ ηςκ Βθθήκςκ . Ώπυ ηδκ άπμρδ αοηή 

δεκ οζηενμφζε ηαευθμο απυ ημ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια ημο ΒΏΘ, ημ μπμίμ  

ιπυνεζε κα εθανιμζηεί ςξ έκα ααειυ ζηδκ Βθεφεενδ Βθθάδα , θυβς ηδξ ιε-

βάθδξ ελάπθςζδξ ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ ηδξ ζοκεζζθμνάξ πμθθχκ εηπαζδεοηζηχκ 

πμο ήηακ εκηαβιέκμζ ζημοξ ηυθπμοξ ημο . Ξηδκ πενζμπή ηδξ ΏπαΎαξ  δεκ εοδμ-

ηίιδζακ μζ πνμζπάεεζεξ ημο ΒΑΒΞ κα δναζηδνζμπμζδεεί  ανηεηά ηαζ κα απμηε-

θέζεζ ιένμξ ημο ακηζζηαζζαημφ ηζκήιαημξ  ηζ έηζζ δεκ έπμοιε ζημζπεία βζα ηδκ 

εθανιμβή ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημο πμθζη ζηήξ. 

 

ΗΗ. ΡΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΡΝ ΔΑΚ: ΘΔΥΟΗΑ ΘΑΗ ΞΟΑΜΖ  

α. Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ ΔΑΚ  

Ομ ΒΏΘ , ακαβκςνίγμκηαξ ημ πθήεμξ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

ηαζ εεςνχκηαξ εέια πνςηανπζηήξ ζδιαζίαξ ηδκ παζδεία ηςκ θασηχκ ζηνςιά-

ηςκ, πνμζπάεδζε ζηζξ πενζμπέξ ηδξ Βθεφεενδξ Βθθάδαξ  κα αεθηζχζεζ ηδκ πα-

νεπυιεκδ παζδεία ηαζ κα ηδκ ηάκεζ ηηήια υθςκ ηςκ πμθζηχκ. Μανάθθδθα , εέ-

θδζε κα δχζεζ δδιμηναηζηή πκμή ζημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ηαζ ηα εηπαζδε ο-

ηζηά πνμβνάιιαηα, ζημπεφμκηαξ ζε ιζα βεκζηυηενδ ακακέςζδ ηδξ παζδείαξ ι ε-

ηά ηδκ απεθεοεένςζδ. Οα ιέθδ ημο, ηαηά έκα ιεβάθμ ιένμξ, ήηακ εηπαζδεοη ζ-

ημί ηαζ δζακμμφιεκμζ (Α. Γθδκυξ, Ζ. Ξςηδνίμο, Ν. Ειανζχηδ) ηαζ αοηυ επδνέ α-

                                           
1 Ώνπεία Βεκζηήξ Ώκηίζηαζδξ, (1998), η. Ώ΄, ζ. 50-52. 



 678 

ζε ηζξ επζθμβέξ ηδξ μνβάκςζδξ 1.  

Λ Ώ. Θμοββμθζάξ, πνμζπαεχκηαξ κα ελδβήζεζ βζαηί ημ ΒΏΘ έδςζε ηυζμ 

ιεβάθδ έιθαζδ ζημ ηεθάθαζμ παζδεία, ακαθένεζ ζπ εηζηά: «Ομ ΒΏΘ ήηακ ιζα 

ζοκέπεζα ηδξ δδιμηναηζηήξ κμμηνμπίαξ απυ παθζά. Αδθαδή, εδχ ζηδκ Β θθάδα 

δ ζοκηήνδζδ δεκ εκδζαθένεδηε βζα ηδκ παζδεία πμηέ. Ώπυ πμφ λεηζκήζαιε; 

Ώπυ ημ ΐεκζγέθμ, αθθά υπζ απυ ημκ ίδζμ αθθά απυ ημοξ παζδαβςβμφξ πμο ημκ 

είπακ πθαζζζχζεζ . Ώπυ ημκ εηπαζδεοηζηυ υιζθμ πμο είπε ηαηαθένεζ κα π ενάζεζ 

ηα πνμβνάιιαηά ημο ιέζα εηεί. Λ Γθδκυξ δεκ ήηακ εηεί; Λ Ξςηδν ίμο…πμο ημκ 

είπε πνδζζιμπμζήζεζ μ Ώθ. Μαπακαζηαζίμο ζηδκ πνχηδ δδιμην αηία;»  

Κεηζκά, έηζζ, ιζα ιεβάθδ πνμζπάεεζα ακαιυνθςζδξ ηδξ παζδεία ξ, ζε 

υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ, ιε αάζδ ηζξ αλίεξ ημο ΒΏΘ ηαζ ιε ζηοθμαάηεξ ημοξ 

πκεοιαηζημφξ ακενχπμοξ ηδξ επμπήξ: ΐ.Νχηα, Ξ.Θαονμεζδή–Μαπαδάηδ, 

Γ.Ζμηγζμφθα, Ι.Ζαναμφκδ, Ρ.Ξαηεθθανίμο η.α. Γνάθμκηαζ ηαζκμφνβζα ακα β-

κςζηζηά, ακαπηφζζεηαζ δ παζδζηή ακηζζηαζζαηή  θμβμηεπκία, ημ παζδζηυ ακηζζ-

ηαζζαηυ εέαηνμ ηαζ ηναβμφδζ 2.  

Λ βναιιαηέαξ Μαζδείαξ ηδξ ΜΒΒΏ, Μ. Ζυηηαθδξ, πανμοζζάγμκηαξ ημ ε η-

παζδεοηζηυ πνυβναιια  ηδξ «ηοαένκδζδξ ημο αμοκμφ»  ακέθενε, ιεηαλφ άθ-

θςκ, ηα ιέηνα πμο πήνε  βζα ηδκ παζδεία ιέζα ζηζξ δφζημθεξ ζοκεήηεξ πμο 

δδιζμονβμφζε μ εεκζημαπεθεοεενςηζηυξ αβχκαξ. «Έηακε ηάεε πνμζπάεεζα κα 

θεζημονβήζμοκ ηα ζπμθεία ζηδκ Βθεφεενδ Βθθάδα», πανά ηα πνμαθήι αηα πμο 

ακηζιεηχπζγε απυ έθθεζρδ δαζηάθςκ πμο ςξ «πνςημπυνμζ ζημκ απεθεοεεν ς-

ηζηυ ηαζ θαμθοηνςηζηυ αβχκα, έπμοκ πάνε ζ ηα υπθα ηαζ βνάθμοκ ζεθίδεξ δνς-

ζζιμφ ηαζ εοζίαξ ιέζα ζημ έκδμλμ αζαθίμ ημο ΒΗΏΞ» . Ομ ΒΏΘ πνμζπάεδζε 

αηυια κα ζδνφζεζ παζδζημφξ ζηαειμφξ ηαζ παζδζηά ζοζζίηζα, κα πενζμνίζεζ ημκ 

ακαθθααδηζζιυ  ζημοξ κέμοξ ηαζ κα θφζεζ ηα εηπαζδεοηζηά πνμαθήιαηα πμο 

πανμοζζάγμκηακ  επί ηυπμο, ημπμεεηχκηαξ  πνμζςνζκμφξ επζεεςνδηέξ μζ μπμίμζ 

πενζυδεοακ απυ πςνζυ ζε πςνζυ . Μανάθθδθα , θνυκηζγε βζα ηδ αεθηίςζδ ημο 

εηπαζδεοηζημφ ένβμο μνβακχκμκηαξ παζδαβςβζηά θνμκηζζηήνζα ηαζ παζδαβςβ ζ-

ηυ ζοιαμοθεοηζηυ ζοκέδνζμ ιε ακηζπνμζχπμοξ εηπαζδ εοηζημφξ απ΄υθδ ηδκ 

Βθθάδα.  

Ομ ΒΏΘ πνμυνζγε ημ ζπμθείμ κα θεζημονβεί ζακ έκα εηπμθζηζζηζηυ ιέζμ 

βζα υθδ ηδκ ημζκςκία. Ήεεθε κα είκαζ θμνέαξ ηςκ «θασηχκ ζδακζηχκ» ηαζ κα 

ακηθεί ημ πενζεπυιεκυ ημο απυ ημκ εεκζημαπεθεοεενςηζηυ αβχκα πμο δζελ α-

βυηακ. Γζ αοηυ ηαζ ημ πενζεπυιεκυ  ημο ήηακ πνμζακαημθζζιέκμ ζηδκ δζδαζηα-

θία ηδξ κεμεθθδκζηήξ ζζημνίαξ ηαζ ηςκ αβχκςκ ηςκ Βθθήκςκ βζα δδιμηναηία. 

                                           
1 Ρ.Ξαηεθθανίμο, (2003), ζ. 74. 
2 Ρ.Ξαηεθθανίμο, (1983), ζ. 23-32, 55-7. 
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Ξηδκ εηπαίδεοζδ πμο πνμέαθεπε ηαθθζενβμφκηακ υθα ηα ροπμζςιαηζηά π α-

νίζιαηα ηςκ παζδζχκ, υπζ υιςξ βζα ηδκ πνμζςπζηή ημοξ ακάδεζλ δ αθθά βζα ηδκ 

ςθέθεζα ημο ζοκυθμο 1. 

 

Ομ ζπμθε ίμ ζημοξ Ζμνοζπάδεξ Βονοηακίαξ υπμο πναβιαημπμζήεδηακ μ ζ ενβ α-

ζίεξ ημο Βεκζημφ Ξοιαμοθίμο  ηδξ ΜΒΒΏ  (Φςημβναθία: Ξπ. Θεθεηγήξ)  

Μανάθθδθα,  ημ πνυβναιια ημο ΒΏΘ βζα ηδκ παζδεία, ημ μπμίμ οπμαθ ή-

εδηε ζηδκ πνμζςνζκή ηοαένκδζδ ΜΒΒΏ ηαζ εθανιυζηδηε απυ αοηήκ ηαηά έκα 

ιεβάθμ ιένμξ ημο, δείπκεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ μνβάκςζδξ βζα ζζυηζιμοξ υνμοξ 

πανμπήξ παζδείαξ ζε υθμοξ ημοξ πμθίηεξ, θνμκηίγεζ βζα ηδκ μθυπθεονδ (ζςια-

ηζηή, δεζηή ηαζ πκεοιαηζηή) ακφρςζδ ηςκ δζδαζημιέκςκ αθθά η αζ ηδκ αλζμπ-

νεπή δζααίςζδ ηαζ ηαηάνηζζδ ηςκ δζδαζηυκηςκ, ηδκ επίζδιδ πνήζδ ηδξ δ διμ-

ηζηήξ βθχζζαξ η.α. «Έκαξ θαυξ ιία παζδεία» ήηακ ημ ζφκεδια. Λ βναι ιαηέαξ 

Μαζδείαξ  ηαηαββέθθεζ  ηδκ ακηζθασηή ηαζ θαζζζηζηή παθζά παζδεία , επζζδιαίκμκ-

ηαξ πανάθθδθα «ειείξ εα επζδζχλμοιε ιέζα ζημ θασηυ ηνάημξ δ Μαζδεία κα 

ελοπδνεηήζεζ ηα γςκηακά ζδακζηά ηδξ θεοηενζάξ, ηδξ θαμηναηίαξ ηαζ ηδξ εζν ή-

κδξ»2. 

Έηζζ, ακαβκςνίζηδηε ςξ επίζδιδ βθχζζα ημο ηνάημοξ δ δδιμηζηή, α-

πμθαζίζηδηε δ πνήζδ ημο ιμκμημκζημφ ηαζ δ ηαηάνβδζδ ηδξ ζζημνζηήξ μνεμβ-

ναθίαξ, εειεθζχεδηε ημ δζηαίςια ηςκ κέςκ βζα πμθφπθεονδ ιυνθςζδ, απ μ-

                                           
1 Ρ.Ξαηεθθανίμο, (2003), ζ. 88-90. Λ πνμζακαημθζζιυξ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ εηπαίδεοζδξ ημο ΒΏΘ, 

υπςξ πενζβνάθεηαζ ζημ πνμβναιιαηζηυ αοηυ ηείιεκμ, οθμπμζείηαζ ιέζα απυ ηα ακαβκςζηζηά ημο δδ-
ιμηζημφ πμο ελέδςζε δ ΜΒΒΏ.  
2 Ν. Ειανζχηδ, (1985), ζ. 16-17 - Ώθ. Αδιανάξ, (1986) η. ΐ΄, ζ.203-205. 
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θαζίζηδηε δ ζφκδεζδ ημο ζπμθείμο ιε ηδκ ενβαζία 1, δ ακάπηολδ ηδξ βεκ ζηήξ 

ηαζ ηεπκζηήξ ιυνθςζδξ χζηε μ αονζακυξ πμθίηδξ κα είκαζ ζηακυξ βζα π αναβς-

βζηή ενβαζία πμο εα ηεεεί ζηδκ ελοπδνέηδζδ ημο ημζκςκζημφ ζοκυθμο. Σξ 

πνμτπμεέζεζξ ζςζηήξ παζδείαξ εεςνήεδηακ δ δςνεάκ πανμπή ηαηαθφιαημξ 

(ζε μζημηνμθεία, βζα υζα παζδζά πνμένπμκηακ απυ ιαηνζά), ηνμθήξ, ζιαηζζιμ-

φ, ζαηνζηήξ πενίεαθρδξ, αζαθίςκ ηαζ βναθζηήξ φθδξ. Ώκαααειίζηδηε μζημκμιζ-

ηά ηαζ επζζηδιμκζηά δ εέζδ ηςκ δαζηάθςκ, ηαεχξ ζηζξ ακαβηαίεξ πνμτπμεέ-

ζεζξ ηδξ παζδείαξ πενζθαιαάκμκηακ δ ηεηναεηήξ πακεπζζηδιζαηή ιυνθ ςζή ημ-

οξ . 

Ξημ «Ξπέδζμ ιζαξ Ηασηήξ Μαζδείαξ», πμο ηαηανηίζηδηε απυ μιάδεξ ε ηπα-

ζδεοηζηχκ ημο ΒΏΘ ηαζ ηδξ ΒΜΛΙ, πνμαθεπυηακ παζδεία πμο εα ηαθφπηεζ υθεξ 

ηζξ δθζηζαηέξ ααειίδεξ. Κεηζκμφζε απυ ηδκ πνμζπμθζηή δθζηία (0 -6 εηχκ), ιε 

παζδζημφξ ζηαειμφξ, κδπζαβςβεία, ζοιαμοθεοηζημφξ ζηαειμφξ ηαζ παζδζηέξ 

ελμπέξ ηαζ πνμπςνμφζε ζημ δδιμηζηυ βζα ηδκ πνμεθδαζηή δθζη ία, ηα βοικάζζα 

ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ ζπμθέξ βζα ηδκ εθδαζηή ηαζ ηαηέθδβε ζηα Μακεπζζηήιζα ηαζ 

ηζξ άθθεξ ακχηαηεξ ζπμθέξ βζα ηδκ ιεηεθδαζηή δθζηία. Ξηζξ ζογδηήζεζξ μζ εε-

κμζφιαμοθμζ  αζπμθήεδηακ ιε ημκ νυθμ ημο κδπζαβςβείμο ζηδκ θασηή παζδε ία, 

εέιαηα πμο αθμνμφζακ ζηδ ζπμθζηή επζεεχνδζδ, ζημκ ανζειυ ηςκ ιαεδηχκ 

ζε ηάεε ηάλδ.  Ώπμθαζίζηδηε ηα ζπμθεία κα είκαζ ιεζηηά ηαζ δ ηάεε ηάλδ κα 

ανζειεί 30 ιαεδηέξ 2.  

Ξηδκ ίδζα εζζήβδζή ημο μ Γναιιαηέαξ Μαζδείαξ, Μ. Ζυηηαθδξ, ανπζηά 

γήηδζε ηδκ απαθθαβή ηςκ δζεοεοκυκηςκ ηδκ εηπαίδεοζδ απυ ημοξ πενζζπαζ-

ιμφξ ηαζ άθθςκ εοεοκχκ, υπςξ αοηχκ πμο αθμνμφκ ζηα εέιαηα ηδξ ενδζηεί-

αξ ηαζ ηςκ ηαθχκ ηεπκχκ.  Γζα ηδ δδιμηζηή ηαζ ιέζδ εηπαίδεοζδ ημ πνυβναι-

ια πνμέαθεπε μηηάπνμκμ δδιμηζηυ ζπμθείμ (βζα παζδζά 7-14 πνμκχκ) ιε επαβ-

βεθιαηζηή δζαθμνμπμίδζδ ζηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ ηάλεζξ, ηεηνάπνμκμ βοικάζζμ 

(βζα παζδζά 15 -18 πνμκχκ) ιε επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ.  Ξοβηεηνζιέκα, πνυ-

ηεζκε ηδκ δδιζμονβία ηεζζάνςκ ηφπςκ ιέζδξ εηπαίδεοζδξ, ακηαπμηνζκυιεκςκ 

ζηα εκδζαθένμκηα ηςκ παζδζχκ ηαζ ηζξ επαββεθιαηζηέξ αζπμθίεξ , ζηδνζβιέκςκ  

ζηζξ ακάβηεξ ηδξ πχναξ ηαζ ηδκ πκεοιαηζηή ηδξ πανάδμζδ ηαζ ελέθ ζλδ: α) αβ-

νμηζηή3, α) αζμηεπκζηή ηαζ αζμιδπακζηή, β) ηέπκδ ηαζ δ) επζιμνθςηζηά ζπ μθεία. 

Ομ πνυβναιια ημο ΒΏΘ ζηυπεοε αηυια  ζηδκ ακαιυνθςζδ ηςκ ιεευδςκ δζ-

                                           
1 Ξφιθςκα ιε ημκ εηπαζδεοηζηυ ηαζ εεκμζφιαμοθμ Ώεήκαξ Ζ. Ξςηδνίμο, εα πνέπεζ «ηα ζπμθεία κα εν-

βάγμκηαζ ιέζα ζηδκ παναβςβή ηαζ βζα ηδκ παναβςβή, απ΄ημ δδιμηζηυ ςξ ημ Μακεπζζηήιζμ». (Γ. Γςί-
δδξ, (1985), ζ. 185). 
2 Ζ.Ζαθακηγήξ, (1985), ζ. 187-88 – Ώθ. Αδιανάξ, (1986) η. ΐ΄, ζ.202-6. 
3 Ομ ΒΏΘ ηαζ δ ΒΜΛΙ ίδνοζακ ηαζ θεζημφνβδζακ ηνεζξ βεςνβζηέξ ζπμθέξ, ιε ζημπυ ημκ εηζοβπνμκζζιυ 
ηδξ βεςνβίαξ ηαζ ηδκ επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ ηδξ αβνμηζηήξ κεμθαίαξ. Ρ.Ξαηεθθανίμο, (2003), ζ. 

185-187. 
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δαζηαθίαξ, ζηδκ δδιζμονβία ζφβπνμκςκ εηπαζδεοηήνζςκ  ηαζ ζηδκ επζιυνθςζδ 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ζηδκ ζζυηδηα εοηαζνζχκ ζηδ ιυνθςζδ, ζηδκ μνβάκςζδ 

εκυξ ζπμθείμο πμο εα ηάθοπηε ηζξ οθζηέξ ηαζ πκεοιαηζηέξ ακάβηεξ ηδξ κεμθα ί-

αξ ηαζ ημο ημζκςκζημφ ζοκυθμο 1. 

 Γζα κα ζοκδεεεί δ εηπαίδεοζδ ιε ηδκ επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ ηαζ κα 

οπάνλεζ μοζζαζηζηή ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ, δ 

ζπμθζηή ηάλδ ημο βοικαζίμο έπνεπε κα αθθάλεζ ιμνθή. Αζδαηηζηή αίεμοζα β ί-

κεηαζ ηχνα ημ ενβαζηήνζμ, ημ πδιείμ, ημ ενβμζηάζζμ, ημ αμοκυ, ημ δάζμξ, δ 

εάθαζζα. Λζ ιαεδηέξ εα ιεθεημφκ ανπζηά  ιζα πενζθένεζα ηδξ πχναξ απυ ηάεε 

άπμρδ: βεςβναθζηή, ζζημνζηή, θαμβναθζηή, μζημκμιζηή, θοζζηή. Δ επζθμβή 

ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ εα βίκεηαζ ιε πνςηανπζηυ ηνζηήνζμ ηδκ άιεζδ ημζκςκζηή 

ακαβηαζυηδηα ηαζ ηα δζδαηηζηά εέιαηα εα έπμοκ εζςηενζηή ζοκάθεζα ηαζ εα 

πνμζανιυγμκηαζ ζηδκ πκεοιαηζηή ηαηάζηαζδ ηςκ ιαεδηχκ 2. 

Γζα ημ Μακεπζζηήιζμ δ ΜΒΒΏ ζηυπεοε ζε πζμ νδλζηέθεοεεξ ιεηαννοει ί-

ζεζξ. Θεςνχκηαξ ηφνζμ αίη ζμ ηδξ ηαημδαζιμκίαξ ημο ημ επζζηδιμκζηυ πνμζ ς-

πζηυ ημο, ήεεθε πνζκ απ΄υθα ηδκ πθήνδ ακαζοβηνυηδζή ημο ιε ηδκ απμπμιπή 

υθςκ ηςκ ηαεδβδηχκ ημο ηαζ ηδκ πνμζέθηοζδ κέςκ επζζηδιυκςκ, πκεοιαη ζ-

ηχκ ακενχπςκ πμο κα έπμοκ ημ ηαηάθθδθμ δεζηυ ηαζ ροπζηυ πθμφημ βζα ηδ 

εέζδ αοηή. Μανάθθδθα , έηνζκε  υηζ δ πανεπυιεκδ ςξ ηυηε πακεπζζηδιζαηή παζ-

δεία δεκ πνμεημίιαγε  ημ θμζηδηή επανηχξ βζα ημ ιεθθμκηζηυ ημο επάββεθια ηζ 

έηζζ δεκ ελοπδνεημφζε ηζξ ημζκςκζηέξ ακάβηεξ . Γζ αοηυ,  ιαγί ιε ηζξ βεκζηέξ ε-

πζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ , εεχνδζε απαναίηδηδ ηδκ ελεζδίηεοζδ απυ ημκ πνχημ 

πνυκμ ηδξ θμίηδζδξ .  Βλάθθμο , ζδιακηζηυ νυθμ ζηζξ απμθάζεζξ βζα ηδκ πμνεία 

ηδξ πακεπζζηδιζαηήξ παζδείαξ δίκεζ ζηδ θμζηδηζηή κεμθαία, πμο ηαθείηαζ κα 

ζοιιεηέπεζ ζηδ θφζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο πνμηφπημοκ 3. 

Δ ζδεμθμβία πμο επζηαθμφκηακ υηζ οπδνεηεί ημ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια 

ηδξ ΜΒΒΏ απανκμφκηακ ηδ «ζμαζκζζηζηή  Θεβάθδ Εδέα», πμο είπε μδδβήζεζ ζε 

ηυζεξ πενζπέηεζεξ ημ έεκμξ ηαζ εκζηενκίγμκηακ ηα ζδακζηά ηδξ εζνήκδξ, θζθίαξ 

ηαζ ζοκενβαζίαξ ιε ημοξ άθθμοξ θαμφξ, ηδξ «βκήζζαξ»  (ηαζ υπζ ηδξ «πθμοημη-

ναηζηήξ») δδιμηναηίαξ, ηδξ ημζκςκζηήξ δζηα ζμζφκδξ 4.  

ζμ βζα ημκ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ ηαζ ημ ζφζηδια ε λεηάζεςκ, εκδεζηηζηή 

είκαζ δ πνυηαζδ ημο παζδαβςβμφ ηαζ εεκμζφιαμοθμο Ζ. Ξςηδνίμο  ζηδκ εκηε-

ηάηδ ζοκεδνίαζδ ηδξ ΜΒΒΏ  βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ πνμαζααζ-

                                           
1 Ρ.Ξαηεθθανίμο, (2003), ζ. 74,79-80 – Θ. Ραηγδζηεθακίδδξ, (1986), ζ. 287-290 - Ξ. Θπμογάηδξ, 

(2003), ζ. 110. 
2 Θ. Ραηγδζηεθακίδδξ, (1986), ζ. 288-290. 
3 Ρ.Ξαηεθθανίμο, (2003), ζ. 85-88. 
4 Ζ. Ζαθακηγήξ, (1985), ζ. 84-86 – Γ. Ζαηζακηχκδξ, (1981), ζ. 130. 
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ιμφ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ πνμκζάξ ημο ΄44, ηαηά ηδκ μπμία ηα ζπμθεία δεκ θε ζημ-

φνβδζακ ηακμκζηά. Γ ζα κα ιδκ πνμαζααζημφκ , θμζπυκ , μζ ιαεδηέξ πςνίξ ελεηά-

ζεζξ αθθά μφηε  ηαζ κα πάζμοκ ηδ πνμκζά ημοξ, θυβς ηςκ ακαιεκυιεκςκ ε θθεί-

ρεςκ πμο εα είπακ, πνυηεζκε κα πενάζμοκ απυ ελεηάζεζξ  ζηζξ μπμίεξ εα εθεβ-

πυηακ δ ηνίζδ ηαζ δ πνςημαμοθία ηςκ παζδζχκ . Ππμζηδνίγε ζ ,  επμιέκςξ, ιζα 

εηπαίδεοζδ πμο εα ζηδνίγεηαζ,  υπζ ζηδκ απμεήηεοζδ άπνδζηςκ βκχζεςκ ηαζ 

ζηδκ παπαβαθία, πμο θηζάπκεζ έκα ιαεδηή δμοθμπνεπή, αθθά ζηδ κ δδιζμονβζ-

ηή αθμιμίςζδ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηνζη ζηήξ ζηακυηδηαξ 1.  

   

Ομ πνυβναιια ηδξ ΜΒΒΏ είκαζ ακαιθζζαήηδηα πνςημπμνζαηυ, υπζ ιυκμ 

βζα ηδκ επμπή ημο  αθθά ζε μνζζιέκα ζδιεία ημο  ηαζ βζα ηδ δζηή ιαξ επμπή. Δ 

ζφκδεζδ ημο ζπμθείμο ιε ηδκ ημζκςκία  ηαζ ηδξ βκχζδξ ιε ηδκ ειπεζνία ,  δ ιά-

εδζδ ιέζς ηδξ επμπηείαξ , δ εκηεθχξ δςνεάκ εηπαίδεοζδ  δεκ ιπμνμφιε κα 

ηαοπδεμφιε υηζ πανέπμκηαζ ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ μφηε ζηζξ ιένεξ ιαξ. Λ 

έθεβπμξ ηδξ ηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ ημο ιαεδηή ηαζ ηδξ ηαημπήξ ηδξ βκχζδξ ζε 

αάεμξ είκαζ ζηυπμξ ηαζ ηδξ ζδιενζκήξ εηπαίδεοζδξ. Ομ ίδζμ ηαζ άθθα ζημζπεία 

ημο πνμβνάιιαημξ, υπςξ δ δζανηήξ εηπαίδεοζδ  ηαζ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδε-

οηζηχκ (δ ηεηνάπνμκδ ακχηαηδ εηπαίδεοζδ βζα ημοξ δαζηάθμοξ οθμπμζήε δηε 

ζπεηζηά πνυζθαηα), δ ζφκδεζδ ηδξ πακεπζζηδιζαηήξ ηαηάνηζζδξ ιε ηδκ ενβ α-

ζία. Ομ μηηάπνμκμ οπμπνεςηζηυ ζπμθείμ, ημ ιμκμημκζηυ, δ θασηή ζοιι εημπή 

ζηδκ εηπαίδεοζδ, μζ ζοιαμοθεοηζημί ζηαειμί βμκέςκ , μζ παζδζημί ζηαειμί ζε 

εονεία δζάδμζδ είκαζ ζπεηζηά πνυζθαηεξ ιεηαννοειίζεζξ ηαζ ιενζηέξ υπζ πθή-

νςξ ελαπθςιέκεξ.   

Σζηυζμ, πςνίξ κα αιθζζαδηείηαζ αοηή δ πνμζθμνά , αζηείηαζ πανάθθδθα 

πμθθαπθή ηνζη ζηή ζημ εηπαζδεοηζηυ  πνυβναιια ηδξ ΜΒΒΏ, ηονίςξ ςξ πνμξ  

ηδκ εθεοεενία πμο δίκεζ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ κα ηνίκμοκ ημοξ πνμζακαημθ ζζ-

ιμφξ ηαζ ηα ιέζα ηδξ εηπαίδεοζδξ. Λ Μ. Μμθοπνμκυπμοθμξ ημ εεςνεί έκα ιε-

ίβια πνμμδεοηζζιμφ – δμβιαηζζιμφ  βζαηί ,  ακ ηαζ πνμμδεοηζηυ ζηζξ πνμεέζεζξ, 

δεκ έδζκε ηδ δοκαηυηδηα ζημ ιαεδηή κα αιθζζαδηήζεζ ή κα δζαπναβι αηεοηεί 

ημοξ ζδεμθμβζημφξ πνμζακαημθζζιμφξ ηαζ ηζξ αλίεξ πμο πνυααθε. Έπ εθηε δδ-

θαδή ζημ ίδζμ θάεμξ πμο είπε  πέζεζ ηαζ ημ «αζηζηυ» ζπμθείμ ημ μπμίμ πμθειμ-

φζε2.  

Άθθμζ εεςνμφκ  υηζ, ηαηά αάεμξ, δεκ λέθεοβε απυ ηα παναδμζζαηά ακε-

θεφεενα πνμβνάιιαηα εηπαίδεοζδξ. Δ φπανλδ επζεεςνδηχκ πμο εθέβπμοκ ηδκ 

εθανιμβή ηςκ απμθάζεςκ ημο οπμονβείμο, δ ακαπαναβςβή ηδ ξ ζενανπζηήξ 

                                           
1 Γ. Γςίδδξ, (1985), ζ. 183-4. 
2 Μ.Μμθοπνμκυπμοθμξ, (1980), η.  Ώ΄, ζ.202.  
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ζπέζδξ ημο ηνάημοξ  ιε ημκ εηπαζδεοηζηυ ηαζ ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ κα αημθμ-

οεμφκ, δ εεκζηζζηζηή ηαζ ιζθζηανζζηζηή πνμπαβάκδα ιέζς ηςκ ζπμθζηχκ ακαβ-

κςζηζηχκ πμο πνμεημζιάγμοκ ηδκ οπμηαβή ηςκ κέςκ ζηδκ υπμζα ελμοζία, ε ί-

καζ ιενζηά ζδιεία πμο βίκμκηαζ ακηζηείιεκμ αοζηδνήξ ηνζηζηήξ απυ κεχη ενμοξ 

ιεθεηδηέξ 1.   

Ππάνπεζ αηυιδ δζάποηδ δ ακηίθδρδ υηζ ιέζς ηδξ εηπαίδεοζδξ αοηήξ 

«επζααθθυηακ»  ζηα παζδζά  ιζα ελζδακίηεοζδ ημο ακηάνηζημο ηαζ ηςκ εεζιχκ 

ημο. Οα δζδαηηζηά ηαζ ροπαβςβζηά ζημζπεία πμο οθμπμζμφκ ημ εηπαζδεοηζηυ 

πνυβναιια είκαζ πανιέκα ζπεδυκ απμηθεζζηζηά απυ ημκ πυθειμ, ημ ακηάνηζημ, 

ηδκ ημζκςκζηή γςή, υπςξ δζαιμνθχεδηε ζηζξ εθεφεενεξ πενζμπέξ. Λζ εαιζηέξ 

πδβέξ ηαοπζμφκηαζ υηζ μζ ιζηνμί ιαεδηέξ ηςκ παζδζηχκ ζηαειχκ, ελμπθζζιέκμζ 

ιε λφθζκα κημοθέηζα, έπαζγακ ζηα δζαθείιιαηα ημοξ ακηάνηεξ, εκχ ημ πζμ α-

βαπδιέκμ ημοξ ημοηθμεεαηνζηυ ένβμ ήηακ «Δ ηζανμοπμιαπ ία», ημο Γ. Ξηαφ-

νμο. Ώθθά ηαζ ιαεδηέξ ημο δδιμηζημφ ιζιμφκηακ ηα εεζιζηά υνβακα ηςκ ακ-

ηανηχκ (ακηανημδζηείμ) ζηα παζπκίδζα ημοξ 2.  

 

Ώεηυπμοθα (απυ ημ αζαθίμο ημο Schminck – Gustavus Chr ,  Θκήιεξ Ζαημπήξ)  

Ξημ πχνμ ηδξ ΏπαΎαξ  θαίκεηαζ ηαεανά δ ίδζα απυπεζνα πμθζη ζηήξ πνμπα-

βάκδαξ ημο ΒΏΘ πνμξ ημοξ ιαεδηέξ ιέζα απυ έββναθμ  ηδξ επανπζαηήξ επ ζη-

νμπήξ Ζαθαανφηςκ , ζημ μπμίμ γδηά απυ ηζξ ημιεαηέξ επζηνμπέξ ηαζ ημοξ μν-

βακςηέξ ημοξ κα θνμκηίζμοκ πανάθθδθα ιε ημ άκμζβια ηςκ ζπμθεί ςκ ηαζ ηδκ 

                                           
1 Ώθ. Ξηίκαξ, (1984), 121-2. 
2 Ρ.Ξαηεθθανίμο, (2003), ζ. 47, 67 - Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ (1965), Β΄, ζ. 40-42. 
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εζζαβςβή ηδξ δζδαζηαθίαξ ακηζθαζζζηζηχκ ιαεδιάηςκ 1. Βλάθθμο, δ μδδβία 

ημο ζπμθζημφ επζεεςνδηή  ηδξ ΜΒΒΏ ζηδκ πενζμπή  Ζαθαανφηςκ πνμξ ηα ζπμθε-

ία βζα πνήζδ ηςκ πμθειζηχκ βεβμκυηςκ ςξ αθυνιδζδ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ βε-

ςβναθίαξ, ηδξ ζζημνίαξ ηαζ άθθςκ ιαεδιάηςκ ειπθέηεζ ημ ιάεδια ιε ηζξ π μ-

θειζηέξ ελεθίλεζξ , άβκςζημ ιε πμζμκ  απχηενμ ζηυπμ2.  

 

Ομ έββναθμ ημο Ξπμθ ζημφ Βπζεεςνδηή ηδξ ΜΒΒΏ  ζηδκ πενζμπή Ζαθαανφηςκ πνμξ ημ 

πνμζςπζηυ  ηςκ ζπμθείςκ ηδξ πεν ζθένεζάξ  ημο,  ιε  διενμιδκία  11 -7-1944.  (Ώπυ ημ  πνμζςπ ζ -

ηυ  ανπε ίμ  ημο Μ.  Νμδάηδ)  

Βηηεκέζηενδ ακαθμνά ζηδκ ηνζηζηή αοηή εα βίκεζ ζηδκ επυιεκδ πανάβ-

ναθμ , ιζαξ ηαζ ηα δείβιαηά ηδξ ααζίγμκηαζ ζηδ ζδιακηζηυηενδ ιανη ονία πμο 

δζαεέημοιε, ζηα ακαβκςζηζηά ημο δδιμηζημφ, ηα μπμία βνάθηδηακ ιε εκημθή 

ηδξ ΜΒΒΏ ηαζ ακηζπνμζςπεφμοκ ηζξ ακηζθήρεζξ ηδξ.   

 

β. Ρα αλαγλσζηηθά ηεο ΞΔΔΑ γηα ην δεκνηηθό  

Οα ηαζκμφνβζα ακαβκςζηζηά ηνίεδηακ ακαβηαία βζα κα ακηζηαηαζηήζμοκ 

                                           
1 Μνμζςπζηυ ανπείμ Μενζηθή Νμδάηδ, έββναθμ ιε αν. εβη. 62/2-6-44. 
2 Μνμζςπζηυ ανπείμ Μενζηθή Νμδάηδ, έββναθμ ιε αν. πν. 27/11-7-44. 
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ηα ακηίζημζπα ηδξ ιεηαλζηήξ πενζυδμο ηαζ κα ηαθφρμοκ ηζξ ακάβηεξ ηςκ πα ζ-

δζχκ ηαζ ηδκ ροπμθμβία ημοξ, υπςξ είπακ  δζαιμνθςεεί ιε ημκ πυθειμ. Οα «Ώ-

εηυπμοθα» βνάθηδηακ βζα ηδκ Γ΄ ηαζ Α΄  δδιμηζημφ απυ ηδκ Νυγα Ειανζχηδ, 

εκχ ημ ακαβκςζηζηυ ηδξ Β΄ηαζ ΞΟ΄  δδιμηζημφ  «Βθεφεενδ Βθθάδα» έβναρε μ 

Θ.Μαπαιαφνμξ. Οα αζαθία βνάθηδηακ  ηαζ ηοπχεδηακ  ιέζα ζε εκάιζζδ ιήκα ,  

ζε πζθζάδεξ ακηίηοπα ηαζ ζηάθεδηακ ζε υθα ηα ζπμθεία ηδξ Βθεφεενδξ Βθθά-

δαξ, απυ ηδκ Ζααάθα ςξ ηδκ Μεθμπυκκδζμ1. 

Δ ζοββναθέαξ ημο ακαβκςζηζημφ «Ώεηυπμοθα» Ν. Ειανζχηδ  ελμιμθμβε-

ίηαζ υηζ έβναρε ημ ακαβκςζηζηυ ιέζα ζε 17 κφπηεξ. Ομ πνςί δίδαζηε ζημ Μα ζ-

δαβςβζηυ Φνμκηζζηήνζμ ηαζ ημ ανάδο έβναθε, αλζμπμζχκηαξ ηζξ αθδβήζεζξ  πμο 

άημοβε απυ ηα αεηυπμοθα, ημοξ ζπμοδαζηέξ, ημοξ ηαεδβδηέξ ηαζ απυ ηα έ β-

βναθα ηδξ ΜΒΒΏ. Αεκ ήεεθε, υπςξ θέεζ, κα πενζέπεζ ημ ακαβκςζηζηυ αοηυ π α-

ναιφεζα, πμζδιαηάηζα ηαζ δεμπθαζηζηέξ ζζημνίεξ, υπςξ ηα άθθα. θεξ μζ ζζημ-

νίεξ ημο, ζοκεπίγεζ, είκαζ αθδεζκέξ· πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ακη ίζηαζδ ημο πθδ-

εοζιμφ ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ, βζαηί ηα παζδζά ζηα μπμία απεοεφκμκηακ είπακ 

ςνζιάζεζ πνυςνα, ιέζα ζηζξ δφζημθεξ ζοκεήηεξ πμο έγδζακ , ηαζ έπαζνκακ ηαζ 

ηα ίδζα ιένμξ ζημκ εεκζημαπεθεοεενςηζηυ αβχκα. Βίπακ δζαιμνθχζεζ , θμζπυκ, 

ιζα άθθδ ροπμθμβία ηαζ, ηαηά ηδ ζοββναθέα ημο, ήηακ «ημιιέκμ ηαζ ναιιέκμ 

ζηα ιέηνα ημο παζδζμφ-ήνςα»2.  

 

 

 

 

 

 

 

Ομ ελχθοθθμ ημο ακαβκςζηζημφ ηδξ ιεηαλ ζηήξ πεν ζυ-

δμο «Βθθδκυπμοθα»  

 

 

Ζαζ μ Θ. Μαπαιαφνμξ, πμο έβναρε ημ ακαβκςζηζηυ «Βθεφεενδ Βθθά-

δα», ακαθένεζ υηζ βνάθηδηε ιε δοζημθίεξ ηαζ πενζ έπεζ πναβιαηζηά πενζζηαη ζ-

ηά ημο αβχκα 3. Λ Ρ. Ξαηεθθανίμο, απυ ημοξ ααζζημφξ ζοκηεθεζηέξ ημο ακαβ-

κςζηζημφ, δζηαζμθμβείηαζ βζα ηζξ επζθμβέξ ημο. Έπνεπε κα αθθάλμοκ ηα πν μπα-

βακδζζηζηά θαζζζηζηά ακαβκςζηζηά ιε άθθα πμο κα ηαθθζενβμφκ ημ πκεφια 

                                           
1 Ζ. Ζαθακηγήξ, (1985), ζ. 140-42 – Ν. Ειανζχηδ, (1985), ζ. 21. 
2 Ζ.Ζαθακηγήξ, (1985), ζ. 140-143. 
3 Ζ.Ζαθακηγήξ, (1985), ζ. 192. 
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ηδξ εθεοεενίαξ ηαζ ηδξ δδιμηναηίαξ. Θεςνεί υηζ είκαζ ζφιθςκα ιε ηζξ π αζδα-

βςβζηέξ ακηζθήρεζξ ηδξ επμπήξ, ακαθενυιεκα ζηδκ εεκζηή ηαζ ημζκςκζηή γςή, 

υπςξ ηαζ ηα πνμδβμφιεκα, αθθά ιε πενζεπυιεκμ πμο κα απμηαθφπηεζ ηα πν μα-

θήιαηα, η ζξ επζδζχλεζξ, ημοξ αβχκεξ ηςκ Βθθήκςκ ηαζ κα αμδεά ημ θαυ κα α-

πμηηήζεζ ζοκείδδζδ ηδξ δφκαιδξ, ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο ζηδ γςή 1.  

Οα ηείιεκα ηςκ ακαβκςζηζηχκ βνάθηδηακ είηε απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ 

ζοκηάηηεξ ημοξ, είηε απυ ημ δζδαηηζηυ πνμζςπζηυ ημο Φνμκηζζηδνίμο, είηε 

απυ ζπμοδαζηέξ ημο. Ομ ακαβκςζηζηυ «Ώεηυπμοθα» είκαζ πςνζζιέκμ ζε δφμ 

ιένδ. Ομ πνχημ αθζενςιέκμ ζημοξ εεκζημφξ αβχκεξ , ιε 41 πεγά ηαζ πμζήιαηα 

πμο έπμοκ ςξ εέια ημοξ ηονίςξ ημκ δζελαβυιεκμ εεκζημαπεθεοεενςηζηυ αβχ-

κα ηαζ ημοξ εεζιμφξ πμο εζζήβαβε ημ ΒΏΘ. (Θενζημί παναηηδνζζηζημί ηίηθμζ 

ημο ακαβκςζηζημφ «Ομ Ξμοθζςηυπμοθμ», «Δ θςθζά ηςκ Ώεηυπμοθςκ», «Δ ζ ζ-

ημνία ηςκ Ώεηυπμοθςκ», «Οζ πνέπεζ κα ηάκεζ έκα ζςζηυ Ώεηυπμοθμ», «Βθθ δ-

κυπμοθα», «Δ ΒΜΛΙ», «Λ ΒΗΏΞ», «Λ ΒΗΏΞ ηαεανίγεζ  ημοξ πνμδυηεξ», «Ομ 

ΒΏΘ», «Μςξ γεζ ημ 3/7 Ξφκηαβια Μεγζημφ,  μ επμκίηζημξ έθζππμξ οπμδεζβιαη ζ-

ηυξ μοθαιυξ»  ηαζ άθθμζ πανυιμζμζ) .  Ομ δεφηενμ ιένμξ επζβνάθεηαζ «Ώπυ ηδκ 

ημζκςκζηή γςή» ηαζ πενζέπεζ 20 πεγά ηαζ πμζήιαηα ιε ακάθμβμ πενζεπυιεκμ. Δ 

«Βθεφεενδ Βθθάδα» απμηεθείηαζ απυ 51 πεγά ηαζ πμζήιαηα πμο ακαθένμκηαζ 

ζημ ζφκμθυ ημοξ ζηδκ ηαημπή ηαζ ηδκ Ώκηίζηαζδ, οικμφκ ημοξ αβςκζζηέξ ηδξ, 

ηδκ ΜΒΒΏ ηαζ ημοξ εεζιμφξ ηδξ 2.  

                             

Οα ελχθοθθα ηςκ ακαβκςζηζηχκ δδιμηζημφ ηδξ ΜΒΒΏ.   
 

Ώπυ ιία πνμζεηηζηή ελέηαζδ ημο πενζεπμιέκμο ημοξ αβαίκε ζ ημ ζοιπέ-

ναζια υηζ ακηακαηθμφκ, υπςξ ηαζ ηα άθθα ακαβκςζηζηά, ηδκ ηονίανπδ κμ μη-

νμπία ηαζ πμθζηζηή ζδεμθμβία, ιυκμ πμο ζηδκ πενίπηςζή ημοξ εκζανηχκ εηαζ 

απυ ιία ακεπίζδιδ ηοαένκδζδ. Θέζα απ΄ημ πενζεπυιεκυ ημοξ είκαζ ειθακήξ δ 

                                           
1 Ρ.Ξαηεθθανίμο, (2003), ζ. 157-163. 
2 Ρ.Ξαηεθθανίμο, (2003), ζ. 163-166, 172-174 - Ζ.Ζαθακηγήξ, (1985), ζ. 192. 
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πνμζπάεεζα πνμαμθήξ ημο δνςζημφ  πανεθευκημξ ηδξ πενζυδμο ηδξ Ομονημη-

ναηίαξ , ιε παναπμιπέξ πμο μδδβμφκ  ζε παναθθδθζζιμφξ ιε ημ πανυκ (εεκ ζηυξ 

αβχκαξ, δζπυκμζα). Μανάθθδθα, ζηα πενζζζυηενα ηείιεκα ημ εέια είκαζ παν-

ιέκμ απυ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ηδξ ηαημπήξ ηαζ ηδξ ακηίζηαζδξ, υπςξ ηδκ γμ φ-

ζακ άιαπμξ πθδεοζιυξ ηαζ ακηάνηεξ. Ώκαδεζηκφεηαζ , αηυια,  δ αλία ηδξ ζοθ-

θμβζηήξ δνάζδξ, εκχ υηακ πνμαάθθεηαζ ημ εθθδκζηυ ημπίμ δίκεηαζ δ εοηα ζνία 

οπυικδζδξ ηδξ ηαηαζηνμθήξ ημο ίδζμο ηαζ ηςκ ακενχπςκ ημο απυ ημοξ ηα-

ηαηηδηέξ 1.  

Οα ακαβκςζηζηά επζηνίεδηακ βζα ημ πενζεπυιεκυ ημοξ. Λ Ώθ. Αεθιμφγμξ 

ηα ηαηδβυνδζε δνζιφηαηα, παναηηδνίγμκηάξ ηα « εβηθδιαηζηά»2. Λ Ξπ. Θεθάξ 

ηα μκμιάγεζ «δ κηνμπή ηαζ ημ ζηίβια ηδξ εθθδκζηήξ βναθήξ, βζαηί ζηαθάγμοκ 

ζηδκ ροπή ημο παζδζμφ ιαφνμ ιίζμξ ζημκ υιμζυ ημο ηαζ μπθίγμοκ ημ πένζ ημο 

ιε ημ ιαπαίνζ ηδξ ζθαβήξ» 3. Ιεχηενμζ επζηνζηέξ  εεςνμφκ υηζ  «Οα αεηυπμο-

θα» πνμπαβακδίγμοκ ημκ εεκζηζζιυ, ημ ιζθ ζηανζζιυ, ηδκ οπμηαβή ζημ δάζηαθμ 

ηαζ ημοξ ιεβαθφηενμοξ, ηδκ αθμζίςζδ ζημ ηαεήημκ , εκχ πμοεεκά δεκ ακαθέ-

νμκηαζ ζηζξ θέλεζξ ηαπζηαθζζιυξ, ηαηαπίεζδ,  ημζκςκζηή απεθεοεένςζδ ηαζ 

πνμεημζιάγμοκ ηδκ πκεοιαηζηή οπμηαβή ημο πα ζδζμφ ζηδκ ελμοζία4.  

ζμ ηζ ακ μζ ηνζη ζηέξ αοηέξ ιμζάγμοκ οπεναμθζηέξ, δεκ ιπμνμφιε κα 

παναεεςνήζμοιε  ημ βεβμκυξ υηζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηδξ ΜΒΒΏ, 

ήδδ απυ ημοξ παζδζημφξ ζηαειμφξ, είπε ζηαεενά πμθειζηυ -ακηζζηαζζαηυ πα-

ναηηήνα. Ζαζ καζ ιεκ δ ζηάζδ αοηή  ιπμνεί κα δζηαζμθμβδεεί ςξ έκα ζδιείμ 

απυ ηζξ ζοκεήηεξ ηδξ επμπήξ ηαζ ηδκ πνμηεναζυηδηα πμο έδζκακ μζ ακηζζηαζ ζ-

αημί ζημκ αβχκα ημοξ, υιςξ ημ πθήεμξ ηέημζςκ  ακαθμνχκ (ζδζαίηενα ζημ  α-

καβκςζηζηυ «Βθεφεενδ Βθθάδα») θηάκεζ ζηδκ οπεναμθή. Οζξ ακαθμνέξ αοηέξ 

μζ ζοββναθείξ ηζξ απέδςζακ ζημ υηζ απμηεθμφκ ηαεδιενζκέξ ειπεζνίεξ ηςκ 

παζδζχκ, υηζ ηα ίδζα ηα παζδζά ήηακ ήνςεξ ημο αβχκα. ιςξ , ηίπμηα άθθμ δεκ 

απμηεθμφζε ηαεδιενζκή ημοξ ειπεζνία; Ξε πμζμ πμζμζηυ ηα παζδζά έπαζνκακ, 

ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ, εκενβά ιένμξ ζημκ αβχκα ηαζ ηαηά πυζμ είπακ ζοκε ί-

δδζδ ημο ηζ έηακακ; Αζηαζμφηαζ ηακείξ κα πνμαάθθεζ ζε έκα παζδί ιυκμ αοηή 

ηδκ πθεονά ηδξ γςήξ 5, υηακ , ιάθζζηα ,  πμθθά άθθα ενεείζιαηα βφνς ημο πνμ-

                                           
1 Γ. Ζςζημονάηδξ, (2007), ζ. 106, 115, 120-121.  
2 Ζ.Ζαθακηγήξ, (1985), ζ. 142. 
3 Ξπ. Θεθάξ, πεν. «Βθθδκζηή Αδιζμονβία», (1948), ζ. 70. 
4 Ώ. Ξηίκαξ, (1984), ζ. 121-2. 
5 Ξημ ηείιεκμ «Ομ Ώεηυπμοθμ», απυ ημ ακαβκςζηζηυ «Βθεφεενδ Βθθάδα», επαζκείηαζ δ πνάλδ ιζηνμφ 

παζδζμφ πμο ζηυηςζε ιε πέηνα ζημ ηεθάθζ ηναοιαηζζιέκμ Γενιακυ, ηδκ χνα πμο εηείκμξ εημζιαγυηακ 
κα νίλεζ πεζνμαμιαίδα ζημοξ ακηάνηεξ. Ώθθμφ πενζβνάθμκηαζ εηηεθέζεζξ παηνζςηχκ απυ ηαβιαηαζθα-

θίηεξ ιε ηα «ημνιζά κα ζπανηανμφκ» ή ζηδκέξ βειάηεξ θακαηζζιυ, υπμο ακηάνηεξ ηαζ ζοβηεκηνςιέκμ 
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αάθθμοκ ηζ αοηά ημκ πυθειμ ; Ώκ ηα αζαθία αοηά ακηζηαεζζημφκ ηδκ πνμπαβάκ-

δα ημο Θεηαλά, ιε ηζ ηδκ ακηζηαεζζημφκ; Θε ηδκ πνμπαβάκδα βζα ηδκ ΜΒΒΏ, 

ημ ΒΏΘ ηαζ ηζξ μνβακχζεζξ ημο («Λ φικμξ ημο ΒΏΘ», «Όικμξ ημο ΒΗΏΞ», 

«Όικμξ ηδξ ΒΜΛΙ», «Όικμξ ηδξ ΜΒΒΏ», «Όικμξ ηδξ Βεκζηήξ Ώθθδθεββφδξ», 

ζημ ακαβκςζηζηυ «Βθεφεενδ Βθθάδα»);  Θήπςξ αοηυ  υιςξ  ακηζπνμζςπεφεζ 

έκακ άθθμο ηφπμο μθμηθδνςηζζιυ;  

 

γ. Φξνληίδα γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο  θαη ηελ ςπραγσγία ησλ  
 

κηθξώλ παηδηώλ  
Δ ΒΜΛΙ θνυκηζζε ηαζ βζα ηα παζδζά, ηα ιζηνά «αεηυπμοθα» , εέθμκηαξ 

κα ημοξ δχζεζ «ακηζθαζζζηζηή» ηαζ «πνμμδεοηζηή»  δζαπαζδαβχβδζδ. Φνυκηζζε 

αηυια ηαζ βζα ηα πμθφ ιζηνά παζδζά . Ξημ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια ηδξ ΜΒΒΏ 

οπήνπε πνυκμζα βζα ηδκ απαζπυθδζδ παζδζχκ απυ 0 -6 εηχκ ζε παζδζημφξ 

ζηαειμφξ, κδπζαβςβεία, παζδζηέξ ελμπέξ ηθπ.: οπήνπε πνυαθερδ βεκζηυηενδξ 

ιένζικαξ βζα ημ παζδί ιε παζδζηά άζοθα, ζοιαμοθεοηζημφξ ζηαειμφξ β μκέςκ, 

παζδζηά πάνηα 1.  

Λζ πνμηάζεζξ αοηέξ εθανιυζηδηακ, ηαηά έκα ιένμξ, ήδδ απυ ηδκ επμπή 

ηδξ ηαημπήξ. Θε πνςημαμοθία ηδξ Βεκζηήξ Ώθθδθεββφδξ ηα ζ ηδξ Βπζιεθδηείαξ 

ημο ακηάνηδ, θεζημονβμφζακ παζδζημί ζηαειμί, ημοξ μπμίμοξ επάκδνςζακ Β-

πμκίηζζζεξ ή Ώθθδθεββοήηζζζεξ  ηαζ θνυκηζγακ βζα ηδκ δδιζμονβζηή απαζπυθδ-

ζδ ηαζ ζίηζζδ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ. Θε ηδκ ίδνοζδ παζδ ζηχκ ζηαειχκ ημ ΒΏΘ 

πνμζπάεδζε κα αμδεήζεζ ηδκ αβνμηζηή μζημβέκεζα, δ μπμία ακαβηαγυηακ κα 

ιδκ ζηέθκεζ ηα ιεβαθφηενα ημνίηζζα ζημ ζπμθείμ βζα κα πνμζέπμοκ ηα ιζην υ-

ηενα παζδζά ζημ ζπίηζ . Έηζζ απεθεοεενχκμκηακ απυ ηδκ οπμπνέςζδ αοηή ηα 

ημνίηζζα ηαζ ιπμνμφζακ κα παναημθμοεμφκ ηζ αοηά ιαεήιαηα, εκχ ιε ηα ια-

εδηζηά ζοζζίηζα πνμζέθηοακ, ζηζξ δφζημθεξ εηείκεξ επμπέξ, πενζζζυηενα πα ζ-

δζά ζημ ζπμθείμ 2. 

Οα ηνυθζια πνμένπμκηακ απυ πνμζθμνέξ ηςκ πςνζηχκ ή θεδθαζίεξ ηςκ 

απμεδηχκ ημο ηαηαηηδηή. Έδζκακ αηυιδ ζηα παζδζά νμφπα απυ ημκ ΑΒΞ ή απυ 

νίρεζξ εθμδίςκ ηςκ ζοιιαπζηχκ αενμπθάκςκ. Ξηζξ δφζημθεξ ζοκεήηεξ ζηζξ 

μπμίεξ γμφζακ ηα παζδζά ηςκ πςνζχκ (έθθεζρδ θαβδημφ ηαζ νμφπςκ, βεκζηυη ε-

νδ παναιέθδζδ, ρείνεξ ηαζ ρχνα), δ θεζημονβία αοηχκ ηςκ ζηαειχκ , υπμο 

ιαγί ιε ηδκ ροπαβςβία ηαζ ημ ηναβμφδζ  έανζζηακ θνμκηίδα ηαζ ηάθορδ ηςκ 

                                                                                                                                    
 
πθήεμξ «ζθίββμοκ ηζξ βνμεζέξ ημοξ απυ ιίζμξ ζημκ επενυ ηαζ ημοξ πνμδυηεξ», γδηχκηαξ εηδίηδζδ ηαζ 

εάκαημ ζημοξ επενμφξ. Θ. Μαπαιαφνμξ, ((1983), ζ. 37-42, 50-52, 43-45. 
1 Ώ. Αδιανάξ, (1986), η. ΐ΄, ζ. 206 – Θ. Ραηγδζηεθακίδδξ, (1986), ζ. 285. 
2 Ν. Ειανζχηδ, (1985), ζ. 20-21. 



 689 

ααζζηχκ ακαβηχκ ημοξ, ήηακ πναβιαηζηά ιμκαδζηή αμήεεζα. Ππμθμβίγεηαζ υηζ 

πάκς απυ 12 .000 παζδζά ζηδκ Βθεφεενδ Βθθάδα  θμίηδζακ ζημοξ παζδζημφξ 

ζηαειμφξ ημο ΒΏΘ 1. 

  

Ξοζζίηζα βζα ηα ιζηνά παζδζά (απυ ημ θςημβναθζηυ ανπείμ ημο ΏΞΖΕ)  

Βίκαζ παναηηδνζζηζηή δ ιανηονία πμο δζαζχεδηε βζα ηδκ ζφζηαζδ, απυ 

ιδδεκζηή αάζδ,  εκυξ ηέημζμο παζδζημφ ζηαειμφ ζηδκ Ζανδίηζα. Δ εηπαίδε οζδ 

ηςκ ημνζηζζχκ ηδξ ΒΜΛΙ πμο ημκ ζηεθέπςζακ, δ ελεφνεζδ ημο ηηδνίμο, δ ε-

πίπθςζδ, δ δζαηυζιδζδ ηαζ μ ελμπθζζιυξ ημο , υθα λεηίκδζακ πςνίξ πνμδβμφ-

ιεκδ ειπεζνία  αθθά ιε ιενάηζ ηαζ δζάεεζδ πνμζθμνάξ. Ππυδεζβια ηέημζμο 

ζηαειμφ θεζημονβμφζε ζημ Ίζανζ Μαηνχκ, υπμο ηα παζδζά έπαζγακ, ηναβμοδμ-

φζακ, έηνςβακ, ροπαβςβμφκηακ  οπυ ηδκ επίαθερδ ηαζ ηδκ θνμκηίδα ηςκ επμ-

κζηζζζχκ. Αχδεηα ζοκμθζηά ζηαειμί είπακ ζδνοεεί ιέπνζ ημ ηέθμξ Εμοθίμο ημο 

΄44 ζε υθδ ηδκ ΏπαΎα, εκχ οπήνπε ζηυπμξ κα δδιζμονβδεμφκ ηαζ άθθμζ  ζε ηά-

εε πυθδ ηαζ πςνζυ, ιε ηδ θνμκηίδα ηςκ Βθμνεζχκ Μαζδζηχκ Ξηαειχκ ηαζ ηςκ 

Βπζηνμπχκ Μνμζηαζίαξ Μαζδζμφ 2.  

Ώηυιδ δδιζμονβήεδηακ απυ ημοξ Βπμκίηεξ «Μαζδζηέ ξ Φςθζέξ», υπμο ηα 

παζδζά ροπαβςβμφκηακ ηαζ απαζπμθμφκηακ ζε δζάθμνεξ πμθζηζζηζηέξ δναζηδ-

νζυηδηεξ 3. Λζ Βπμκίηεξ αλζμπμίδζακ εβηαηαθεζιιέκα ηηήνζα πμο ηα ιεηέηνερακ 

ζε πχνμοξ ροπαβςβίαξ ηαζ πμθζηζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ βζα ηα παζδζά. Βηεί 

ηα απαζπμθμφζακ δδιζμονβζηά ιε παζπκίδζα, πμζήιαηα, ηναβμφδζα, ημοηθμεέ-

αηνμ, εεαηνζηέξ παναζηάζεζξ, ζοκαοθίεξ, μιζθίεξ , εηεέζεζξ πεζνμηεπκίαξ ηαζ 

                                           
1 Ρ. Ξαηεθθανίμο, (2003), ζ. 45-7. 
2  Γ. Ζαηζακηχκδξ, (1984), ζ. 68-70 - Δ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ. 35, 40.  
3 www.evrytan.gr/ENCYKLOPAIDIA0/ekpaidevsi2/Paideia katoxis 1.htm.  

http://www.evrytan.gr/ENCYKLOPAIDIA0/ekpaidevsi2/Paideia
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ένβςκ θασηήξ ηέπκδξ. Θέζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ ακ απηφζζμκηακ δ 

ζοκενβαζία ηαζ δ ημζκςκζηυηδηα ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ, πένα απ υ ημκ πμθφηζιμ 

ροπαβςβζηυ νυθμ πμο δζαδναιάηζγακ ζηζξ δφζημθεξ εηείκεξ ζοκεήηεξ πμο γ μ-

φζακ1. Ξηα πθαίζζα ηδξ ίδζαξ πνμζπάεεζαξ βζα ηδ ιυνθςζδ ηαζ ροπαβςβία ηςκ 

παζδζχκ, ηοηθμθμνμφζε ηαζ ημ παζδζηυ πενζμδζηυ «Ο΄Ώεηυπμοθα», ιε επ ζιένμ-

οξ εηδυζεζξ ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ 2. 

 

Θζηνά παζδζά οπυ ηδκ θνμκη ίδα ηςκ  ημνζηζζχκ ηδξ ΒΜΛΙ  

(απυ ημ θςημβναθζηυ ανπείμ ημο ΏΞΖΕ)  

   

Λζ παζδζημί ζηαειμί ηαζ μζ παζδζηέξ θςθζέξ, ιε ηδκ θνμκηίδα πμο πανε ί-

πακ βζα ηδκ ροπμζςιαηζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ, απ μ-

ηεθμφζακ πνςημπμνζαημφξ βζα ηδκ Βθθάδα εεζιμφξ. Βίκαζ ζδιακηζηυ επίζδξ 

υηζ δ ζηεθέπςζδ αοηχκ ηςκ ηέκηνςκ παζδζηήξ θνμκηίδαξ ζηδνίπηδηε ζπεδυκ 

ελμθμηθήνμο ζε Βπμκίηζζζεξ, δδθαδή ζε κεανά ημνίηζζα πμο πνυζθενακ εε ε-

θμκηζηά ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ, ζηα πθαίζζα ηδξ εκ ίζποζδξ ηδξ βεκζηυηενδξ πνμζ-

πάεεζαξ ημο ΒΏΘ βζα ζςζηή ηαζ μθμηθδνςιέκδ δζαπαζδαβχβδζδ ηδξ κέαξ βε-

κζάξ. Δ θεζημονβία ημοξ ηαηέδεζλε ηδκ μθζβςνία ηδξ πμθζηείαξ ζημκ ημιέα αο-

ηυ ηαζ ηαοηυπνμκα ακέδεζλε ηζξ ζηακυηδηεξ ημο ΒΏΘ ζε εέιαηα εκενβμπμίδζδξ 

ηςκ ιεθχκ ημο, μνβάκςζδξ ηαζ οθμπμίδζδξ πνςημπμνζαηχκ εεζιχκ.  

 

δ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ηεο ΞΔΔΑ ζηελ Αραΐα   

Λζ απμθάζεζξ ηδξ ΜΒΒΏ βζα ηδκ παζδεία δεκ έιεζκακ ζηα πανηζά. Δ αμ φ-

                                           
1 Ρ. Ξαηεθθανίμο, (2003), ζ. 63. 
2 Ρ. Ξαηεθθανίμο, (2003), ζ. 67-69. 
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θδζή ηδξ βζα ηδκ  ακαζοβηνυηδζδ ηαζ ηδκ  υζμ ημ δοκαηυκ  ηαθφηενδ θεζημον-

βία ηςκ ζπμθείςκ  αηυια ηαζ ιέζα ζηζξ ζοκεήηεξ ηδξ ηαημπήξ, απμδεζηκφεηαζ 

ηαζ απυ δζαζςεέκηα έββναθα ηδξ επανπζαηήξ επζηνμπήξ Ζαθαανφηςκ ημο Β-

ΏΘ. Θε επείβμοζα εβηφηθζυ ηδξ δ επζηνμπή γδηά απυ ηα ημιεαηά βναθεία η δξ 

ηαζ ηα βναθεία ηςκ πςνζχκ πμο είπακ ηαηαθάαεζ ζπμθζηά ηηήνζα κα ιεηαθεν-

εμφκ αθθμφ, εκ υρεζ ημο ακμίβιαημξ ηςκ ζπμθείςκ ζηζξ 15 Εμοθίμο ημο ΄44. 

Ώηυιδ γδηά ηδκ εθάθνοκζδ ηςκ δαζηάθςκ, υπμο έπμοκ θμνηςεεί ιε πμθφ 

δμοθεζά ζημκ ημιέα ηδξ ακηζζηαζζαηήξ δνάζδξ, βζα κα ιπμνμφκ κα ακηαπμην ζ-

εμφκ ζηα δζδαηηζηά ημοξ ηαεήημκηα1.  

Δ ίδζα θνμκηίδα βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ζπμθζηήξ ζηέβδξ ηαζ ηδκ  μνβάκςζδ 

ηςκ ιαεδιάηςκ θαίκεηαζ ζε έββναθμ ημο ζπμθζημφ Βπζεεςνδηή ηδξ ΜΒΒΏ 

ζηδκ ίδζα πενζθένεζα. Λ Βπζεεςνδηήξ ανζζηυηακ ζε ζοκεκκυδζδ ιε ηδκ επα ν-

πζαηή επζηνμπή ημο ΒΏΘ χζηε κα εηηεκςεμφκ υθα  ηα δζδαηηήνζα ζηα μπμία 

ζηεβάγμκηακ οπδνεζίεξ ζπεηζηέξ ιε ημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα, εηηυξ ακ επν υ-

ηεζημ βζα κμζμημιεία. Μανάθθδθα , ηαθμφζε ημ πνμζςπζηυ ηςκ ζπμθείςκ κα 

πνμαεί ζε  υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ εκένβεζεξ ηαζ ζοκεκκμήζεζξ ιε ηζξ μνβακχζεζξ 

ημο ΒΏΘ ηαζ ηζξ ημπζηέξ αοημδζμζηήζεζξ, χζηε ηα ζπμθεία κα ανπίζμοκ κα θε ζ-

ημονβμφκ απυ ηζξ 15 ημο ίδζμο ιήκα.  

 

Ομ έββναθμ ηδξ Βπανπζαηήξ Βπ ζηνμπήξ Ζαθαανφηςκ,  β ζα  ηδκ εηηέκςζδ ηςκ ζπμθε ίςκ,  υπμο 

ζηεβάγμκηακ Ομιεαηά Γναθεία  ηα ζ  ηδκ απαθθαβή ηςκ δαζηάθςκ απυ άθθεξ  πνυζεε ηεξ  ενβα-

ζίεξ .  (Ώπυ ημ πνμζςπζηυ  ανπείμ  ημο Μ.  Νμδάηδ)  

Οα ιαεήιαηα εα δ ζανημφζακ ηνεζξ χνεξ ηδκ διένα, απυ ηζξ 7 ςξ ηζξ 10  

ημ πνςί. Βπεζδή ζηα ιμκμηάλζα ζπμθεία μ πνυκμξ αοηυξ δεκ εα ήηακ ανηεηυξ 

βζα υθα ηα ιαεήιαηα, εα βίκμκηακ ιυκμ ηα ηφνζα (Ώκάβκςζδ, Ώνζ ειδηζηή) ηαζ 

απυ ηα δεοηενεφμκηα ιυκμ Μαηνζδμβκςζία βζα ηδκ Ώ΄ηαζ ΐ΄ηάλδ ηαζ Γεςβν α-

                                           
1 Μνμζςπζηυ ανπείμ Μενζηθή Νμδάηδ, έββναθμ ιε αν. εβηοηθ. 73/11-7-44. 
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θία βζα ηζξ άθθεξ ηάλεζξ. Δ επζθμβή ηδξ Γεςβναθίαξ έβζκε ιε ημ ζηεπηζηυ υηζ 

ημ ιάεδια εα παίνκεζ αθμνιή απυ ηα πμθειζηά βεβμκυηα ηαζ εα ζοκεκχκεηαζ 

δ φθδ δζαθυνςκ ιαεδιάηςκ,  υπςξ βεςβναθίαξ, ζζημνίαξ. Ώηυια ζε υθεξ ηζξ 

ηάλεζξ εα βίκμκηακ «εθεφεενεξ ακαημζκχζεζξ», έηζζ χζηε κα ιάεμοκ ηα  παζδζά 

κα εηθνάγμκηαζ εθεφεενα  ζηδ βθχζζα ημοξ, εκχ ζηζξ ηέζζενεζξ ιεβαθφηενεξ 

ηάλεζξ μζ «ακαημζκχζεζξ» εα ήηακ βναπηέξ, οπυ ηφπμκ εηεέζεςκ.   

Ώπυ ημ ίδζμ έββναθμ εκδιενςκυιαζηε ζπεηζηά ιε  ηδκ ιζζεμδμζία  ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ  ηςκ ζπμθείςκ ηδξ Βθεφεενδξ Βθθάδαξ . Θαεαίκμοιε, θμζπυκ, υηζ 

ζηδκ πενζμπή ηςκ Ζαθαανφηςκ πανμοζζάζηδηε πνυαθδια θυβς ηδξ  αιέθεζαξ 

πμθθχκ δζεοεοκηχκ ζπμθείςκ κα ζοβηεκηνχζμοκ ηαζ  κα απμζηείθμοκ  ηα ζημζ-

πεία πμο αθμνμφζακ ζηδ ιζζεμδμζία. Φαίκεηαζ υηζ ημ φρμξ ημο ιζζεμφ ηςκ 

δαζηάθςκ μνζγυηακ ιε αάζδ ηδκ μζημκμιζηή ημοξ ηαηάζηαζδ ηαζ ηα πνμζηα-

ηεουιεκα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζάξ ημοξ, αθθά, υπςξ επζζδιαίκεζ μ ζπμθζηυξ επζ-

εεςνδηήξ, θίβμζ έδςζακ ηα πναβιαηζηά ζημζπεία.  Λνζζιέκμζ εφπμνμζ πανμοζζ-

άζηδηακ ςξ θηςπμί, άθθμζ έβναρακ ςξ πνμζηαηεουιεκα ιέθδ αηυια ηαζ λ α-

δέθθζα ημοξ, εκχ ηάπμζεξ δαζηάθεξ ζοιπενζέθααακ ζηα πνμζηαηεουιεκα ιέθδ  

ηαζ ημοξ επαββεθιαηίεξ ζογφβμοξ ημοξ , πμο είπακ δζηυ ημοξ εζζυδδια. Ζαζ 

εκχ μ επζεεςνδηήξ εηθνάγεζ ηδκ πνυεεζδ κα ανπίζεζ δ ηαηααμθή ηδξ πνχηδξ 

δυζδξ ημο ιζζεμφ ηςκ δαζηάθςκ απυ ημ ηέθμξ ημο ίδζμο ιήκα, δ ηαεοζηέν δ-

ζδ απμζημθήξ ηςκ ζημζπείςκ εα μδδβμφζε ζε ακηίζημζπδ ηαεοζηένδζδ ηδξ 

ιζζεμδμζίαξ, πςνίξ κα είκαζ οπαίηζμ ημ Βπανπζαηυ Ξοιαμφθζμ Ώοημδζμίηδζδξ.  

Βκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ κα ιάεμοιε ηαζ ημ πμζμζ πθήνςκακ ημοξ εηπα ζ-

δεοηζημφξ.  Μθδνμθμνμφιαζηε υηζ δ  ιζζεμδμζία ηςκ δαζηάθςκ εα πνμένπμκ-

ηακ απυ ημ οπυ ζφζηαζδ «Ζμζκυ Οαιείμ Βηπαζδεφζεςξ», ζημ μπμίμ εα ζοκε ζ-

ζέθενακ, οπμπνεςηζηά ηαζ ελίζμο, υθμζ μζ εφπμνμζ ηάημζημζ ηδξ Βπανπίαξ . Θυ-

κμ υζμζ απυ αοημφξ είπακ  παζδζά ζημ ζπμθείμ εα έπνεπε κα πνμζθένμοκ ηάηζ 

παναπάκς. Μανάθθδθα , εεςνμφκηακ απαναίηδηα βζα ηδ ιζζεμδμζία ηςκ δαζ-

ηάθςκ ζημζπεία ζπεηζηά ιε ημκ πθδεοζιυ ηςκ ημζκμηήηςκ . Λζ εζζπνάλεζξ ήηακ 

ανιμδζυηδηα ηδξ αοημδζμίηδζδξ ηαζ μζ δάζηαθμζ δεκ ακαιζβκφμκηακ ζηδκ υθδ 

δζαδζηαζία, πνμθακχξ βζα κα ιδκ οπάνλμοκ αηαζεαθίεξ ή πανελδβήζεζξ 1. 

Οα δδιμηζηά ηδξ πενζθένεζαξ Ζαθαανφηςκ δεκ ήηακ ηα ιυκα πμο θε ζημ-

φνβδζακ οπυ ηδκ επίαθερδ ηδξ ΜΒΒΏ. Βαιζηέξ πδβέξ ακαθένμοκ υηζ ιε εκέν-

βεζεξ Βπμκζηχκ άκμζλακ ηα ζπμθεία ζε πμθθά πςνζά ηδξ απασηήξ επανπίαξ . Ομ 

ΒΏΘ δεκ εκδζαθένεδηε ιυκμ βζα ηδκ θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ αθθά ζηυπεοε 

ηαζ ζηδκ άκμδμ ημο ιμνθςηζημφ επζπέδμο υθδξ ηδξ μζημβέκεζαξ.  Έηζζ , δδιζμ-

                                           
1 Μνμζςπζηυ ανπείμ Μενζηθή Νμδάηδ, έββναθμ ιε αν. πν. 27/11-7-44. 
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ονβήεδηακ ζπμθεία ακαθθάαδηςκ, θέζπεξ, αζαθζμεήηεξ ηαζ ζπμθέξ πν αηηζηήξ 

βεςνβζηήξ ιυνθςζδξ, πανμπέξ  άβκςζηεξ ηαζ απνυζζηεξ, ςξ ηυηε, ζηδκ εθθδ-

κζηή επανπία.  

Μανάθθδθα, δ  ΒΜΛΙ έδεζλε  εκδζαθένμκ ηαζ βζα ηζξ πμθζηζζηζηέξ εηδδθχ-

ζεζξ. Αζμνβάκςζε εεαηνζηέξ παναζηάζεζξ, εφεοιεξ αναδζέξ, ιμνθςηζηέξ δζα-

θέλεζξ. Ξοκμθζηά έβζκακ 277 ηέημζεξ δζαθέλεζξ ζηδκ επανπία Ζαθαανφηςκ 1. Ξηα 

Θαγέσηα είπε ζοβηνμηδεεί  απυ Βπμκίηεξ εεαηνζηυξ ζφθθμβμξ, μ μπμίμξ πενζεν-

πυηακ ηα πςνζά ηδξ πενζμπήξ ηαζ έπαζγε δζάθμνα εεαηνζηά ένβα  ιε παηνζςηζηυ 

ηονίςξ πενζεπυιεκμ. Λ ιζηνυξ αοηυξ εναζζηεπκζηυξ είαζμξ ηαηυνεςζε κα παί-

γεζ δζαθμνεηζηυ εέαηνμ ηάεε αδμιάδα. Ώηυια, ζημ ηαθεκείμ ημο πςνζμφ β ί-

κμκηακ ηαηηζηά πμθζη ζηέξ ζογδηήζεζξ ηαζ δζαθ έλεζξ 2.  

   

Ώπυ ηζξ υθεξ πενζμπέξ ηδξ ΏπαΎαξ, μζ εηπαζδεοηζηέξ πνςημαμοθίεξ  ημο 

ΒΏΘ εθανιυζηδηακ  ηονίςξ ζηδκ πενζμπή ηςκ Ζαθαανφηςκ , ηδκ «εθεφεενδ» 

πενζμπή ημο κμιμφ . Αζαπζζηχκμοιε υηζ μ ζ ζπμθζημί επζεεςνδηέξ , πμο είπε ημ-

πμεεηήζεζ δ Γναιιαηεία Μαζδείαξ ηδξ ΜΒΒΏ βζα κα θφκμοκ ηα πνμαθήιαηα 

ζηδκ θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ , ηαηέααθακ ηάεε πνμζπάεεζα βζα ημ άκμζβιά 

ημοξ αθθά ηαζ ηδκ ιζζεμδμζία ηςκ δαζηάθςκ πμο ενβάγμκηακ ζ΄αοηά.  

Βκηφπςζδ πνμηαθεί δ πθδνμθμνία υηζ ημ φρμξ ημο ιζζεμφ ηςκ δαζη ά-

θςκ ηαεμνίγμκηακ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο ενβαγυιεκμο δάζηαθμο (μζη μ-

κμιζηή ηαηάζηαζδ, πνμζηαηεουιεκα ιέθδ μζημβέκεζαξ) . Θε ακάθμβμ ζηεπηζηυ 

ηαεμνζγυηακ επίζδξ, ημ πμζμζ εα ζοκεζζέθενακ μζημκμιζηά ζηδ θεζημονβία ηςκ 

ζπμθείςκ. Έηζζ, πθήνςκακ μζ εοπμνυηενμζ, αηυια ηζ ακ δεκ είπακ παζδί ζημ 

ζπμθείμ. Βθανιμγυηακ, δδθαδή, ημ ζμζζαθζζηζηή πνυηοπμ πμο πνμαθέπεζ ζο-

κεζζθμνά ακάθμβα ιε ηζξ μζημκμιζηέξ δοκαηυηδηεξ ηαζ απμθααέξ  ακάθμβα ιε 

ηζξ ακάβηεξ. Φαίκεηαζ, υιςξ, υηζ δ θμβζηή αοηή δεκ ήηακ εονφηενα απμδεηηή, 

ημοθάπζζημκ απυ ηδ ιενζά ηςκ ιζζεμδμημφιεκςκ δαζηάθςκ, μζ π ενζζζυηενμζ 

απυ ημοξ μπμίμοξ πνμζπάεδζακ κα παναπμζήζμοκ ηα ζημζπεία  ιε ζηυπμ ηδκ 

απυζπαζδ ορδθυηενμο ιζζεμφ. Ώπ΄ηδκ άθθδ, δ πνυαθερδ ηςκ επζηνμπχκ ημο 

ΒΏΘ κα ιδ ζοιιεηέπμοκ μζ εηπαζδεοηζημί ζηδ δζαδ ζηαζία ζοβηέκηνςζδξ ε ζζ-

θμνχκ οπέν ηςκ ζπμθείςκ δζαζθάθζγε ημ ηφνμξ ημοξ απυ εκδεπυιεκδ θε μνά, 

θυβς πνδιαηζζιμφ ή ακάιεζλδξ ζε μζημκμιζηέξ δζαθμνέξ.  

 

ε. Ξαηδαγσγηθά ζπλέδξηα  

                                           
1 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), Β΄, ζ. 26, 32-3. 
2 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Μ. Νμδάηδ ζηζξ 21-10-06. 
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Μνμξ ημ ηέθμξ ηδξ ηαημπήξ, φζηενα απυ επζηυπζα ένεοκα ηςκ ηαηά ηυ-

πμοξ εηπαζδεοηζηχκ βναθείςκ ηδξ ΜΒΒΏ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ παζδείαξ, δζα-

πζζηχεδηε δ ηναβζηή ηαηάζηαζδ πμο επζηναημφζε. Μμθθά πςνζά πςνίξ ζπμθε-

ίμ ηαζ πμθθά ζπμθεία πςνίξ δάζηαθμ. Ζαηεζηναιιέκα ηηήνζα, πεζκαζιέκα πα ζ-

δζά, έθθεζρδ δαζηάθςκ , αθμφ πμθθμί ζοιιεηείπακ ζηδκ Ώκηίζηαζδ1, είπακ θο-

θαηζζηεί ή εηηεθεζηεί. Δ  πνμηεναζυηδηα ημο ακηζζηαζζαημφ αβχκα δεκ είπε 

δχζεζ ςξ ηυηε ηδκ εοηαζνία  βζα ζοκμθζηή ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ. 

Οχνα, υιςξ, πμο δ ΜΒΒΏ είπε μνβακχζεζ ηαθφηενα ηα εέιαηα αοηά ηαζ δ χνα 

ηδξ απεθεοεένςζδξ ήηακ πζα μναηή, βίκμκηαζ μζ πνχηεξ εκένβεζεξ. Έηζζ, β ζα 

ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ ηδκ ηαθφηενδ μνβάκςζδ ηδξ εηπαίδε-

οζδξ, ιε αάζδ ηζξ απμθάζεζξ ηδξ ΜΒΒΏ, ζοβηαθείηαζ παζδαβςβζηυ ζοκέδνζμ 

ζηζξ 20-7-44, ζημ μπμίμ πήνακ ιένμξ 100 ακηζπνυζςπμζ απυ 20 δαζηαθζημφξ 

ζοθθυβμοξ2.  

Ξημ ζοκέδνζμ  απμθαζίγεηαζ κα ακμίλμοκ άιεζα ηα επζηαβιέκα ζπμθεία 

ζηδκ ηαηεπυιεκδ ηαζ ηδκ Βθεφεενδ Βθθάδα, κα επζζηεοαζημφκ απυ Βπμκίηεξ 

υζα ήηακ επζζηεοάζζια ηαζ ηα οπυθμζπα κα ζηεβαζημφκ ζε ζδζςηζηά ηηήνζα, 

εηηθδζίεξ ή πνυπεζνα ηαηαθφιαηα. Μανάθθδθα , επζπεζνείηαζ  κα θοεεί ημ πνυα-

θδια ηςκ δαζηάθςκ ιε ημοξ ακηάνηεξ δάζηαθμοξ (υπμο ήηακ δοκαηυκ) ηαζ 

ημοξ απυθμζημοξ ηςκ Μαζδαβςβζηχκ Φνμκηζζηδνίςκ πμο εα θεζημονβμφζακ 

άιεζα. Οδκ δζαηνμθή ηαζ ηαημζηία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακαθαιαάκεζ δ Γναιια-

ηεία Ξηναηζςηζηχκ, αθμφ ελμιμζχκμκηαζ ιε ημοξ αλζςιαηζημφξ ημο ΒΗΏΞ. Ώ-

πμθαζίγεηαζ , αηυια ,  κα ελαζθαθζζημφκ ηα ιέζα (ιαεδηζηά ζοζζίηζα, δςνεάκ 

αζαθία ηαζ βναθζηή φθδ, παζδζημί ζηαειμί, ζαηνμθανιαηεοηζηή πεν ίεαθρδ) βζα 

κα ιπμνέζμοκ κα θμζημφκ υθα ηα παζδζά ζημ ζπμθείμ. Γζα κα ηαηαπμθειδεεί μ 

ακαθθααδηζζιυξ ζδνφμκηαζ ζπμθεία ακαθθάαδηςκ  (ηα μπμία θεζημφνβδζακ 

ζηδκ Βθεφεενδ Βθθάδα  απυ δαζηάθμοξ ηαζ Βπμκίηεξ απυθμζημοξ βοικαζίμο ),  

θασηέξ αζαθζμεήηεξ ηαζ ακαβκςζηήνζα. Οδκ βεκζηή επμπηεία ηδξ θεζημονβίαξ 

ηςκ ζπμθείςκ έπμοκ  αοημδζμζημφιεκα Βπμπηζηά Ξοιαμφθζα  ηςκ δφμ ααειίδςκ , 

πμο ηα ζοβηνμημφκ υθμζ μζ ειπθεηυιεκμζ θμνείξ  (επζεεςνδηήξ, δφμ αζνεημί 

δάζηαθμζ, έκα ιέθμξ ζπμθζηήξ εθμνείαξ, ακηζπνυζςπμζ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμ ί-

ηδζδξ)3.   

Μανάθθδθα ,  δ Γναιιαηεία Μαζδείαξ ίδνοζε δφμ ααζζηά Μαζδαβςβζηά 

                                           
1 Βίπε βίκεζ  ιζα πνμζπάεεζα κα δμοθεφμοκ ζηα ζπμθεία μζ ακηάνηεξ – δάζηαθμζ βζα υζμ ηαζνυ δεκ βί-
κμκηακ επζπεζνήζεζξ, αθθά δεκ απέδςζε, αθμφ ζοπκά πνεζάγμκηακ κα βονίζμοκ ζηα πμθειζηά ημοξ έν-

βα, ιε απμηέθεζια κα δίκεηαζ ιζα πνμζςνζκή θφζδ ζημ πνυαθδια. Γ. Θονεζζχηδξ, (1986), πεν. «Βεκζ-

ηή Ώκηίζηαζδ», η.49, ζ. 65 - Ρ. Ξαηεθθανίμο, (2003), ζ. 62-3. 
2 Γ. Θονεζζχηδξ, (1986), πεν. «Βεκζηή Ώκηίζηαζδ», η.49, ζ. 65 - Ν. Ειανζχηδ, (1985), ζ.16. 
3 Ρ.Ξαηεθθανίμο, (2003), ζ. 150-154 
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Φνμκηζζηήνζα (ζημ Ζανπεκήζζ ηαζ ηδκ Οφνκα Θεζζαθίαξ) ηαζ ηέζζενα ιζηνυ-

ηενα (ζημ Βνδιυηαζηνμ Θδαχκ, ζηα Γνεαεκά, ζηδ Θέζδ Θδθζά Μ ζενίαξ, ζημ 

Ηαβηάδζ Ώνηαδίαξ) βζα ηδκ επζιυνθςζδ  απμθμίηςκ βοικαζίμο, χζηε κα ηαθφ-

ρμοκ ηα ηεκά ηςκ δαζηάθςκ ςξ ηδκ απεθεοεένςζδ 1. Οα Φνμκηζζηήνζα, πένα 

απυ ηδκ επζιυνθςζδ κέςκ δαζηάθςκ, θεζημφνβδζακ ηαζ ζακ εηπμθζηζζηζηά 

ηέκηνα βζα ηζξ βφνς πενζμπέξ, εκχ πμθθμί πςνζημί παναημθμφεδζακ ηα ιαε ή-

ιαηα ιε εκδζαθένμκ. Ώηυια ηαζ οπμδεζβιαηζηέξ δζδαζηαθίεξ έβζκακ ιε αηνμ α-

ηέξ ηα παζδζά ημο πςνζμφ υπμο δζελαβυηακ ημ θνμκηζζηήνζμ 2. 

Μένα υιςξ απυ ηα άιεζα πνμαθήιαηα  πμο έπνεπε κα θφζμοκ, ηαεχξ δ 

χνα ηδξ απεθεοεένςζδξ πθδζίαγε, δ εαιζηή δβεζία ακαβκχνζγε ηδ κ δφκαιδ 

πμο είπε ζηα πένζα ηδξ. Βίπε ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ ηδκ ζοκηνζπηζηή πθεζμκυηδηα 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ηονίςξ  ηςκ δαζηάθςκ. Ζαεχξ πμθθμί απυ αοημφξ είπακ 

ακαδεζπηεί  ζε ζηεθέπδ ζηζξ ηάλεζξ ηδξ, δ ίδζα δεκ ιπμνμφζε πανά κα έπεζ πν ς-

ηεφμκηα νυθμ ζηα ιεηαπεθεοεενςηζηά εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ αοηυ 

ήηακ ηάηζ πμο απαζημφζε ηαηάθθδθδ πνμεημζιαζία 3. Ξηα πθαίζ ζα, θμζπυκ , αο-

ηήξ ηδξ πνμμπηζηήξ  δζεκενβήεδηακ  ζηζξ εθεφεενεξ πενζμπέξ  ιε πνςημαμοθία 

ηςκ ακηζζηαζζαηχκ μνβακχζεςκ  ζοκέδνζα εηπαζδεοηζηχκ.  

Ξηδκ ΐ΄ Μαιπεθμπμκκδζζαηή Αζάζηερδ ηδξ ΒΜΛΙ  ζηα Ονυπαζα, ζηζξ αν-

πέξ Εμοκίμο ημο ΄44, απμθαζίζηδηε, πένα απυ ηδκ ζοκέπζζδ ημο έκμπθμο α-

βχκα, κα δμεεί πνμηεναζυηδηα ζημοξ ημιείξ ηδξ παζδείαξ ηαζ ηδξ δζαθχηζζδξ 

ηδξ κεμθαίαξ . Ξε εθανιμβή ηςκ απμθάζεςκ ηδξ δζάζηερδξ , πναβιαημπμζήεδ-

ηε ημ πνχημ δεηαήιενμ ημο Εμοθίμο ημο ΄44  ζηδκ Ώκαημθζηή Ώζβζαθεία ζφζ-

ηερδ εηπαζδεοηζηχκ ηαηά ημιέα. Ξ΄ αοηή , υπςξ ιαξ ιεηαθένεζ δ ακηζζηαζ ζα-

ηή εθδιενίδα Ηεφηενμξ Θςνδάξ, «δζαπζζηχεδηε υηζ μζ εηπαζδεοηζημί, παζδζά 

ημο θαμφ, έπμοκ πνςημπυνα εέζδ ζημκ ιεβάθμ  εεκζηυ ηαζ θασηυ  αβχκα»4.  

Βπαηυθμοεμ αοηχκ ηςκ δζαζηέρεςκ είκαζ ημ ιεβάθμ πακδβονζηυ ζοκ έδ-

νζμ ηαεδβδηχκ ηαζ δαζηάθςκ υθδξ ηδξ επανπίαξ, πμο πναβιαημπμζήε δηε ζηζξ 

23 Εμοθίμο ζημ δδιμηζηυ ζπμθείμ ηδξ Ξέθζηζαξ, ιε ηδκ πανμοζία ακηζπνμζ χ-

πςκ ηαζ άθθςκ ακηζζηαζζαηχκ μνβακχζεςκ. Ομ ζοκέδνζμ ζοβηθήεδηε φζηενα 

απυ εβηφηθζμ πμο έζηεζθε δ ΜΒΒΏ ιε ημ αίηδια κα ηαηαεέζμοκ μζ εηπαζδεοη ζ-

ημί, εκυρεζ ηδξ επζηείιεκδξ απεθεοεένςζδξ, ηζξ απυρεζξ ημοξ βζα ημ κέμ ζπμ-

θείμ. Λζ εηπαζδεοηζημί πμο παναανέεδηακ ζηδ ζφζηερδ πνμένπμκηακ απυ ηδκ 

επανπία Ώζβζαθείαξ, εηηυξ ηδξ πενζμπήξ Ζαθαανφηςκ. Ήηακ, ζηδκ πθεζμκυηδηά 

                                           
1 Γ. Θονεζζχηδξ, (1986), πεν. «Βεκζηή Ώκηίζηαζδ», η.49, ζ. 65-66 – Ξη. Γμνιπαθάξ, (1993), ζ. 87.  
2 Ζ.Ζαθακηγήξ, (1985), ζ. 137-40, 189-92. 
3 Ρ. Ιμφηζμξ, (2003), ζ. 27-28. 
4 Θπζκανδυπμοθμξ,Νμφπαξ,Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 550, 557 - Ώ. Θμοββμθζάξ, (2001),ζ.266-67. 
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ημοξ, «δδιμηναηζημί» ηαζ πμθθμί απυ αοημφξ είπακ δζςπεεί απυ ηδκ δζηηαημ-

νία ημο Θεηαλά ηαζ ημοξ ηαηαηηδηέξ . Μνμζπαεμφζακ, ςζηυζμ, ιέζα ζημ ακε-

θεφεενμ  ηθίια πμο επζηναημφζε, κα ιεηαδχζμοκ ζημοξ ιαεδηέξ ημοξ «ηα πα-

κακενχπζκα αβαεά ηδξ εζνήκδξ, ηδξ θεοηενζάξ βζα υθμοξ ημοξ θαμφξ ηαζ ηδξ 

Αδιμηναηίαξ». Γζα ηδκ αζθάθεζα ημο ζοκεδνίμο,  υπςξ ηαζ ζε άθθεξ πανυιμζεξ 

πενζπηχζεζξ, οπήνπακ ζφκδεζιμζ ζε ηάεε πςνζυ πμο, υηακ έαθεπακ ημοξ Γε ν-

ιακμφξ, έζπεοδακ ιε πμδήθαημ ηαζ εζδμπμζμφζακ ημκ ζφκδεζιμ ημο επυιεκμο 

πςνζμφ,  χζπμο έθηακε ημ ιήκοια.  

Ξημ ζοκέδνζμ, αθμφ ζογδηήεδηακ ηα εηπαζδεοηζηά πνμαθήιαηα ηδξ ε-

πανπίαξ, πάνεδηε απυθαζδ βζα εκενβυηενδ ζοιιεημπή ηςκ δαζηάθςκ ζημκ 

εεκζηυ αβχκα, βζα επακίδνοζδ ημο ζοθθυβμο δαζηάθςκ ηαζ ηαεδβδηχκ Ώζβζ α-

θείαξ ηαζ εηθέπηδηε δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ βζα ηδκ μνβάκςζδ εηπαζδεοηζημφ 

ζοκεδνίμο υθδξ ηδξ Ώζβζαθείαξ. Ζεκηνζηυξ εζζδβδηήξ ημο ζοκεδνίμο ήηακ μ 

Θήηζμξ Ώζδιαηυπμοθμξ, βναιιαηέαξ επανπζαηήξ επζηνμπήξ ημο ΒΏΘ, πμο α-

κέθοζε ημ πνυβναιια ηδξ ΜΒΒΏ βζα «παζδεία θασηή ηαζ δδιμηναηζηή». Ραζνέ-

ηδζακ μζ εηθεβιέκμζ εεκμζφιαμοθμζ ηδξ Ώζβζαθείαξ ηαζ εηπαζδεοηζημί : μ δάζ-

ηαθμξ  Δθ.Ραναθαιπυπμοθμξ ηαζ μ ηαεδβδηήξ  Μ.Εςακκίδδξ , ιέθδ ηδξ επανπζα-

ηήξ επζηνμπήξ ηδξ ΒΏ ηαζ ημο ΒΏΘ. Βη ιένμοξ ημο επανπζαημφ ζοιαμοθ ίμο 

ηδξ ΒΜΛΙ ιίθδζε μ ηυηε θμζηδηήξ Θαεδιαηζηχκ Ώκδνέαξ Θμοββμθζάξ ηαζ «έ-

δςζε ημ πνυηοπμ ημο δαζηάθμο ηαζ ηαεδβδηή ζε ιζα πνμμδεοηζηή ηαζ δδιμη-

ναηζηή εηπαίδεοζδ, υπςξ ηδκ μκεζνεφμκηακ μζ κέμζ πμο ζηα πνυκζα ηδξ δ ζηηα-

ημνίαξ ηαζ  ηδξ ηαημπήξ  ανέεδηακ ζηα ιαεδηζηά ενακία». Ξηδ ζογήηδζδ πμο 

αημθμφεδζε, δάζηαθμζ ηαζ ηαεδβδηέξ ελέθναζακ ηζξ απυρεζξ ημοξ βζα ηδκ 

πνμζθμνά ηαθφηενδξ παζδείαξ ηαζ ηδκ δδιμηναηζηή μνβάκςζδ ηςκ ζπμθείςκ 

ζηδκ εθεφεενδ παηνίδα. Οέθμξ , δδθχεδηε επίζδια απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ 

υηζ ηάζζμκηαζ οπυ ηδκ δβεζία ηδξ Γναιιαηείαξ Μαζδείαξ ηδξ ΜΒΒΏ ηαζ ακ αβ-

κςνίγμοκ ηδκ ηοαένκδζή ηδξ ςξ κυιζιδ ηοαένκδζδ ημο αβςκζγυιεκμο έεκμοξ.  

Δ ηαημπή ,  υιςξ,  δεκ είπε ηεθεζχζεζ ηαζ εηηαεανζζηζηέξ επζπε ζνήζεζξ ηςκ 

Γενιακχκ ανίζημκηακ ζε ελέθζλδ. Μνμξ ημ ιεζδιένζ, υηακ ημ ζοκέδνζμ αν ζζ-

ηυηακ ζημ ηέθμξ ηςκ ενβαζζχκ ημο , ζακ επςδυξ πμο επακέθενε ημοξ ζφκεδ-

νμοξ ζηδ ζηθδνή πναβιαηζηυηδηα  έθηαζε  δ πθδνμθμνία  υηζ Γενιακμί, μδδβμ-

φιεκμζ απυ Έθθδκεξ ζοκενβάηεξ ημοξ, ηζκμφκηακ πνμξ ηα πςνζά ηδξ πενζμπήξ 

ηαζ πνμξ Ξέθζηζα. Λζ ζφκεδνμζ έθοβακ εζπεοζιέκα πνμξ ημ Θαονίηζ ηζ απυ ηεζ 

ζηδκ Ώβία Άκκα1.  

Αζδαζηαθζηυ ζοκέδνζμ έβζκε ηαζ ζηα Ζαθάανοηα, ημκ Θάζμ ημο ΄4 4, ιε 

                                           
1 Θπζκανδυπμοθμξ,Νμφπαξ,Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 557-561 – ζοκέκηεολδ ιε ημκ Ώ. Θμοββμθζά, 4-1-06. 
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ηδ ζοιιεημπή δαζηάθςκ απ΄ υθα ηα ζπμθεία ηδξ επανπίαξ ηαζ απμθαζίζηδηε 

κα ακμίλμοκ ημ ηαθμηαίνζ υζα ζπμθεία δεκ άκμζλακ ημ πε ζιχκα1.  

   

Δ πνυεεζδ ηδξ ΜΒΒΏ βζα ηδκ ηαπφηαηδ οθμπμίδζδ ηςκ απμθάζεχκ ηδξ 

ζπεηζηά ιε  ηδκ παζδεία απμδεζηκφεηαζ απυ ηδ δζμνβάκςζδ παζδαβςβζηχκ ζο-

κεδνίςκ ιέζα ζε ηαεεζηχξ  ηαημπήξ,  ιε ημοξ υπμζμοξ ηζκδφκμοξ ζοκεπαβυηακ  

ημ εβπείνδια . Ξηα παζδαβςβζηά ζοκέδνζα πμο πναβιαημπμζήεδηακ έβζκε πν μζ-

πάεεζα ελεφνεζδξ θφζεςκ ζηα επείβμκηα πνμαθήιαηα ηδξ εηπαίδεοζδξ πμο 

αθμνμφζακ ζηδκ άιεζδ θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ. Δ ΜΒΒΏ  ζακ οπεφεοκδ ηο-

αένκδζδ μνβάκςκε , ιε ηδκ  ζοιπανάζηαζδ ηςκ παζδαβςβχκ πμο δζέεεηε , Μαζ-

δαβςβζηά Φνμκηζζηήνζα βζα ηδκ ηαηάνηζζδ κέςκ δαζηάθςκ ηαζ παζδαβςβζηά 

ζοκέδνζα βζα ηδκ πνυηθδζδ ζογδηήζεςκ ηαζ ζδεμθμβζηχκ γοιχζεςκ βφνς απυ 

ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηδξ πνμμπηζηέξ ηδξ παζδείαξ ζηδ κέα , ιεηαπεθεοεενςηζηή 

επμπή. ΐέααζα, ηονίανπμξ άλμκαξ ζε υθα αοηά ήηακ δ πνμχεδζδ ηςκ «θασηχκ 

– δδιμηναηζηχκ»  ζδακζηχκ, πμο παναηηήνζγακ ζδεμθμβζηά υθεξ ηζξ εηπαζδεοη ζ-

ηέξ πνμζπάεεζεξ ημο ΒΏΘ.   

                                           
1 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), Β΄,ζ. 270. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΡΔΟΝ: ΠΣΔΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔΝΚΔΛΥΛ-ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΚΔ 

ΡΖΛ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ 

1. ΚΑΘΖΡΔΠ ΘΑΗ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ  

Οα ακηζζηαζζαηά ιδκφιαηα ανήηακ ζδζαίηενδ απήπδζδ, υπςξ ήηακ θοζ ζ-

ηυ, ζημ πχνμ ηδξ κεμθαίαξ. Θαεδηέξ βοικαζίςκ  αθθά ηαζ δδιμηζηχκ, θμζηδηέξ 

ηαζ ενβαγυιεκμζ κέμζ έπαζλακ πνςηεφμκηα νυθμ ζηδ  δζάδμζδ ημο ακηζζηαζζα-

ημφ ιδκφιαημξ ηαζ ζηδκ ακηζζηαζζαηή δνάζδ. Ήηακ αοημί πμο έβναθακ ζο κ-

εήιαηα ζημοξ ημίπμοξ, μνβάκςκακ ζογδηήζεζξ, ιμίναγακ θεσβ -αμθάκ ηαζ πα-

νάθθδθα ζπδιάηζγακ μβηχδεζξ πμνείεξ.  Μάθερακ βζα ημκ επζζζηζζιυ ημοξ αθθά 

ηαζ βζα εηπαζδεοηζηά εέιαηα πμο ημοξ απαζπμθμφζακ. Λνζζιέκμζ πήνακ ιένμξ 

ηαζ ζημκ έκμπθμ αβχκα.   

Ώνηεημί πθήνςζακ αηνζαά ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζε ηέημζεξ επζηίκδοκεξ 

εκένβεζεξ. Μμθθά είκαζ ακάιεζά ημοξ ηα εφιαηα ζηζξ  πυθεζξ ηαζ ηα πςνζά ηδξ 

ΏπαΎαξ  ηαζ μθυηθδνδξ ηδξ Βθθάδαξ. Μένα απυ ηδ ζφκημιδ ηαηαβναθή μνζζιέ-

κςκ παναηηδνζζηζηχκ πενζπηχζεςκ, πμο ιαξ ιεηαδίδμοκ ημ πκεφια ηαζ ηδ κ  

κμμηνμπία ηδξ κεμθαίαξ ηδξ επμπήξ, εα ακαθενεμφιε ζηδκ επίζδιδ ακηίδναζδ  

ηδξ  ζοκενβαγυιεκδξ ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ πμθζηείαξ  έκακηζ ηςκ ακαηνεπηζηχκ  

αοηχκ εκενβεζχκ .  

Ώλζυθμβδ πενίπηςζδ, πμο ηνίεδηε υηζ πνέπεζ κα ακαθενεεί λεπςνζζηά, 

είκαζ ηα ιζηνά «αεηυπμοθα»  πμο επέδεζλακ αλζμεαφιαζηδ βζα ηδκ δθζηία  ημοξ  

δνάζδ ζηδκ Ώκηίζηαζδ .      

 

Α.  ΑΗΡΗΑ  –  ΠΚΚΔΡΝΣΖ  

Λ ακηζζηαζζαηυξ αβχκαξ ήηακ έκημκμξ ζηδκ ΏπαΎα ήδδ απυ ημ ηαθμηαίνζ 

ημο ΄42. Λζ απάκενςπεξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ, δ ηαηαπίεζδ ηςκ ηαηαηηδηχκ, 

δ επακαζηαηζηή δζάεεζδ πμο παναηηδνίγεζ ηδ κεμθαία ηάεε επμπήξ  αθθά ηαζ 

ημ βεκζηυηενμ ηθίια πμο οπήνπε ζε πυθεζξ ηαζ πςνζά ( ζ δζαίηενα ζε μνζζιέκεξ 

πενζμπέξ) μδήβδζακ πμθθμφξ κέμοξ, ιαεδηέξ , θμζηδηέξ  ή ενβαγυιεκμοξ, ζηδκ 

ακηζζηαζζαηή δνάζδ. Λζ πενζζζυηενμζ απυ αοημφξ ζοιιεηείπακ εκενβά ηάης 

απυ ημ πνςημειθακζγυιεκμ ηίκδια ΒΏΘ Ιέςκ ηαζ ηδκ ιεηέπεζηα ΒΜΛΙ ηαζ 

πμθθέξ θμνέξ πθήνςζακ ιε ηδ  γςή ημοξ ηδκ δνάζδ ημοξ.  

Αεκ είκαζ εφημθμ κα πνμζδζμνζζηεί ημ πμζμζηυ ηςκ κέςκ πμο ζοιιεηε ί-

πακ ζηδκ Ώκηίζηαζδ , ηαεχξ ηαζ ημ πυζμζ ζοκενβάζηδηακ, ιε μπμζμκδήπμηε 

ηνυπμ, ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ.  Λζ πθδνμθμνίεξ ιαξ βζα ημ εέια πνμένπμκηαζ ηο-

νίςξ απυ εαιζηέξ πδβέξ  ηαζ δεκ ιπμνμφιε κα είιαζηε ζίβμονμζ βζα ηοπυκ ο-
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πεναμθέξ1. Μζμ αλζυπζζηδ  ίζςξ πδβή απμηεθεί δ έηεεζδ ημο θμζηδηή Οίημο Θε-

υηηζζημο πνμξ ηδκ ηοαένκδζδ ΖαΎνμο βζα υθεξ ηζξ ακηζζηαζζαηέξ μιάδεξ πμο 

δνμφζακ ζηδκ ηαημπή. Ξ΄αοηήκ ακαθένεηαζ υηζ ζηδκ ΒΜΛΙ είπακ εκη απεεί ηα 

2/3 ηδξ εθθδκζηήξ κεμθαίαξ2. 

Λ ανζειυξ ηςκ εκηαβιέκςκ κέςκ πνέπεζ κα ήηακ δζαθμνεηζηυξ ηαηά π ε-

νζμπή. Γζα ηδκ ΏπαΎα μζ εαιζηέξ πδβέξ ακαθένμκηαζ ζηδ  ζοιιεημπή αβμνζχκ 

ηαζ ημνζηζζχκ  υθςκ ηςκ δθζηζχκ, πμο ιε ηδ δνάζδ ημοξ ηένδζγακ ημ εαοιαζιυ 

ηαζ ηδκ εηηίιδζδ αηυια ηαζ ηςκ πζμ επζθοθαηηζηχκ. Λζ Βπμκίηεξ ηδξ ΏπαΎαξ 

έπαζνκακ ιένμξ ζε δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ , αβνμηζηέξ ενβαζίεξ, ένβα ημζκήξ 

ςθέθεζαξ, πμθζηζζηζηέξ εηδδθχζεζξ, δζαιανηονίεξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηςκ ζοκε δ-

ηχκ γςήξ ηαζ αοηυ ζοκηεθμφζε ζημ κα ηενδίγμοκ ηδκ θασηή ζοιπάεεζα. Ώκα-

θένεηαζ υηζ ζε ηζκδημπμζήζεζξ πμο έβζκακ ζηζξ 30 Εμοθίμο ημο ΄43 βζα ηδ γςή 

ηαζ ηδκ οβεία ημο πθδεοζιμφ, ζημ ζφκμθμ ηςκ 16 .000 δζαδδθςηχκ, μζ 7 .000 

ήηακ κέμζ.  Ξε άθθδ ηζκδημπμίδζδ , ημ Ιμέιανζμ ημο ΄43, εκακηίμκ ηδξ ηνμιμη-

ναηίαξ πμο αζημφζακ ηα ηάβιαηα αζθαθείαξ, πήνακ ιένμξ 3 .000 κέμζ. Ώνηε-

ημί Βπμκίηεξ ζοιιεηείπακ  ηαζ ζημκ έκμπθμ αβχκα. Ξηα Ζαθάανοηα πάκς απυ 

1.000 Βπμκίηεξ ηαζ 300 Βπμκίηζζζεξ βοικάγμκηακ βζα ημ ζημπυ αοηυ 3.  

Δ ακηζζηαζζαηή δνάζδ ηςκ ιαεδηχκ πμζηίθθεζ. Κεηζκά απυ ηζξ αοευνι δ-

ηεξ ακηζζηαζζαηέξ πνάλεζξ, πμο ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ είκαζ απθέξ εκένβεζεξ 

ακηίδναζδξ ηςκ κέςκ ζημοξ θμνείξ ηδξ ηαηαπίεζδξ ηαζ ηδξ ηαεεζηδηοίαξ ηά-

λδξ, υπςξ ζοιααίκεζ ζε υθεξ ζπεδυκ ηζξ επμπέξ, ηαζ θηάκεζ ιέπνζ ημκ έκ μπθμ 

αβχκα ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ, αημθμοεχκηαξ  ημ πανάδεζβια  ηςκ ιεβαθφηε-

νςκ. Ομ ζίβμονμ είκαζ υηζ ηδκ επμπή αοηή  ηαζ δ παναιζηνή πνάλδ ακηίδναζδξ 

ιπμνμφζε κα ζημζπίζεζ πμθθά, αηυια ηαζ ηδ γςή ημο κεανμφ επακαζηάηδ ηαζ 

αοηυ ημ βκχνζγακ  ηαθά υζμζ ζοιιεηείπακ.  

Ξδιακηζηυ νυθμ βζα ηδκ εκενβμπμίδζδ ημο κέμο ζηδκ Ώκηίζηαζδ έπαζγε, 

ημ δδιμηναηζηχκ πεπμζεήζεςκ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ , υπςξ ιαξ ακαθένεζ μ 

Ώ. Θμοββμθζάξ, επμκίηδξ θμζηδηήξ . Λζ κέμζ πμο πνμένπμκηακ απυ «δδιμηναη ζ-

ηέξ» μζημβέκεζεξ δναζηδνζμπμζήεδηακ ζημκ εεκζημαπεθεοεενςηζηυ αβχκα ιε 

ηδ ζφζηαζδ ηςκ ακηζζηαζζαηχκ μνβακχζεςκ , ζπεδυκ αοηυιαηα. Δ Θ. Θακς-

θάημο, δναζηήνζμ ιέθμξ ηδξ ΒΜΛΙ,  ιαξ  θέεζ επίζδξ: «Δ δδιμηναηζηή μζημβέ-

                                           
1 Λ Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ ιζθά βζα εηαημκηάδεξ πζθζάδεξ ιέθδ ηδξ ΒΜΛΙ πακεθθαδζηά. Δθ. Μαπαζηε-
νζυπμοθμξ, (1965), η. Β΄, ζ. 31. - Δ Λκηέη ΐανχκ ΐάζαν ηάκμκηαξ ιζα ζφβηνζζδ ιε ηδκ ιεηέπεζηα κε-

μθαία Ηαιπνάηδ ακαθένεζ: «Δ Αδιμηναηζηή Ιεμθαία Ηαιπνάηδ, πμο είκαζ δ ιεβάθδ μνβάκςζδ ηδξ δε-
ηαεηίαξ ημο ΄60 … έπεζ βφνς ζηα 37.000 ιέθδ. Δ ΒΜΛΙ ηδκ επμιέκδ ηδξ απεθεοεένςζδξ εζηάγεηαζ υηζ 

έπεζ 600.000 ιέθδ. Ώοηυ είκαζ έκα ιμκαδζηυ θαζκυιεκμ. Ώηυιδ ηζ ακ ήηακ ηα ιζζά, ηαζ πάθζ είκαζ δέηα 

θμνέξ πενζζζυηενα απυ αοηά ηδξ ιεβάθδξ μνβάκςζδξ ημο ΄60. Λκηέη ΐανχκ ΐάζαν, (2009). 
2 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, αν.θαη. 11/1943. 
3 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ,  (1965), η. Β΄, ζ. 26-34. 
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κεζα είκαζ ημ πνςημβεκέξ  βζα ηδ ζοιιεημπή ζηδκ Ώκηίζηαζδ . Ξηδκ πανέα ηδ 

δζηή ιαξ ήηακ υθμζ. . . Ήηακ πμθφ ημκηά δ δζηηαημνία ηαζ μζ μζημβέκεζεξ είπακ  

εοαζζεδημπμζδεεί».  

Λ Ώ. Θμοββμθζάξ εεςνεί ςξ ηφνζμ αίηζμ πμο έζπνςπκε ημοξ ιαεδηέξ ζε 

ηέημζμο είδμοξ επζηίκδοκεξ ακηζδνάζεζξ ηζξ  ζοκακαζηνμθέξ  ηονίςξ, ηαεχξ μ 

έκαξ ιε ημκ άθθμκ παναζφνμκηακ ηαζ λεζδηχκμκηακ ζε ακηζζηαζζαηέξ εκέ νβε-

ζεξ, πςνίξ κα ημ πμθοζηεθημφκ.  Δ Θ. Θακςθάημο, ιζθχκηαξ βζα ημκ εαοηυ 

ηδξ, ιαξ θέεζ: «Ππήνλα δδιζμφνβδια ιζαξ πανέαξ ηαζ απμννυθδζα ημ πκεφια 

αοηήξ ηδξ πανέαξ. Αεδμιέκμο υηζ είπα παηένα δδιμηναηζηυ, ιε ημ Γήης δ Α δ-

ιμηναηία ηαζ παππμφθδ  ημ ίδζμ, πμο έανζγε ημ Θεηαλά, ηάπςξ εα είπα  δζαθμ-

νμπμζδεεί. Αε κμιίγς. Ώθθά ιε ηα πέκηε ημνίηζζα ηαζ απ΄ημ ΄42 ηαζ ηα πέκηε 

αβυνζα (ηδξ πανέαξ) οπήνλε ιζα μιαδζηή ακηίζηαζδ. Λ έκαξ ηαιάνςκε ηζ ε κ-

εάννοκε ημκ άθθμκ».  Λ Ώ. Μνζμκάξ, πμο ςξ ιαεδηήξ βοικαζίμο εκενβμπμζ ή-

εδηε ζημ ΒΏΘ, εοιάηαζ υηζ β ζα ηδ ζοιιεημπή ημο ζε ακηζζηαζζαηέξ πνάλεζξ 

ζδιακηζηυ νυθμ έπαζλε ημ πενζαάθθμκ πμο ανέεδηε ζ΄έκα ημονείμ πμο ενβα-

γυηακ. «ηακ πνςημειθακίζηδηε δ ΒΜΛΙ  ήνεακ μζ πνχηεξ πνμηδνφλεζξ. Ββχ 

δεκ είπα ηαιία ζπέζδ. Έκαξ Ιζημθυπμοθμξ ιμο δίκεζ δφμ πάηα πνμηδν φλεζξ κα 

ηζξ ημθθήζς ιε ηανθίηζεξ ζηδκ Ονζχκ Ιαοάνπςκ.  …Έπαζγε νυθμ δ πανέα. Έπ-

νεπε κα ηάκεζξ ηζ εζφ  ηάηζ». Ομ ηθίια ζηδ βεζημκζά έζπνςλε ηαζ ημκ Β. Φςηά 

ζηδκ Ώκηίζηαζδ: «Ξημ ΖΖΒ (εκκμεί ηδκ μνβάκςζδ ημο ΒΏΘ Ιέςκ) εκηάπηδηα 

δζυηζ δ βεζημκζά ιμο ήηακ ημ άκηνμ αοηήξ ηδξ ηαηαζηάζεςξ. . ..Οα παζδζά εηεί,  

υθμζ ειείξ, ήιαζηακ εκηαβιέκμζ ζημ ΖΖΒ. Ρςνίξ κα λένμοιε ηδ βνα ιιή, απθχξ 

ιζα μνβάκςζδ ακηζζηαζζαηή».  

Μανυιμζα εζηυκα ιαξ ιεηαθένεζ μ θμζηδηήξ Οίημξ Θευηηζζημξ πμο ακ α-

θένεζ υηζ «δ δνάζζξ ηδξ ΒΜΛΙ ζημ Μακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδ ξ ηαεχξ ηαζ 

ζ΄υθδ ηδ ιέζδ εηπαίδεοζδ ηδξ πυθεςξ πνμηαθεί ημκ εαοιαζιυ επενχκ ηαζ 

θίθςκ». Θάθζζηα, είπε δδιζμονβδεεί έκα ηθίια ηαηά ημ μπμίμ δ κεμθαία εε ς-

νμφζε ηυζμ απαναίηδηδ ηδ δνάζδ οπέν ημο απεθεοεενςηζημφ αβχκα, χζηε δ 

έθθεζρδ δζάεεζδξ πνμζθμνάξ κα ακη ζιεηςπίγεηαζ ςξ έβηθδια ηαζ δ αδζαθμνία 

κα εεςνείηαζ οπμηζιδηζηή ζημ πχνμ ηςκ θμζηδηχκ1. 

Βηηυξ απυ  ημ δδιμηναηζηχκ πεπμζεήζεςκ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ  ηαζ 

ηδκ πανέα ,  ζηδκ εκενβμπμίδζδ ημο κέμο ζηδκ Ώκηίζηαζδ ζοκέααθε ηαζ δ δζά-

δμζδ ηδξ ημιιμοκζζηζηήξ ζδεμθμβίαξ ζημοξ ιαεδηζημφξ ηφηθμοξ πνζκ αηυια ηδ 

δζηηαημνία ημο Θεηαλά. Δ πμθειζηή πμο αζηήεδηε ηαηά ημο ημιιμοκζζιμφ ζε 

υθδ ηδκ πενίμδμ ημο ιεζμπμθέιμο  επέθενε ιάθθμκ ηα ακηίεεηα απμηεθέζιαηα 

                                           
1 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, αν.θαη. 11/1943. 
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ζηδκ νζρμηίκδοκδ ηαζ επακαζηαηζηή ζδζμζοβηναζία ηδξ εθδαζηήξ δθζηίαξ . Ιεα-

κζημί πονήκεξ ημο πανάκμιμο ΖΖΒ , πμο δνμφζακ ζηα ζπμθεία ηδκ επμπή ηδξ 

ιεηαλζηήξ δζηηαημνίαξ , ελαημθμφεδζακ ηαζ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ ηαημπήξ  ηδ 

δνάζδ ημοξ, ιέζα ηαζ έλς απυ ηα ζπμθεία , ηάης απυ ηδκ ηαεμδήβδζδ ηδξ 

ΒΜΛΙ. Ξηα Θαγέσηα Ζαθαανφηςκ , μ θζθυθμβμξ Ώθέημξ ΐμονηζζάκδξ είπε δδιζ-

μονβήζεζ ημιιαηζημφξ πονήκεξ ακάιεζα ζημοξ ιαεδηέξ ημο βοικαζίμο  πμο 

πνμένπμκηακ απυ δζάθμνα πςνζά ηδξ πενζμπήξ. Λζ ιαεδηέξ ιε ηδ ζεζνά ημοξ 

έβζκακ δ αάζδ ηδξ εαιζηήξ ηίκδζδξ ζηα πςνζά ημοξ: Ξηνέγμαα, Ηζαένηγζ, Ξ μ-

πςηυ. Λ πχνμξ ημο ζπμθείμο, δδθαδή, θεζημφνβδζε ςξ δίαοθμξ ηςκ ζδεχκ ημο 

ΒΏΘ ζε ιζα μθυηθδνδ πενζμπή1. 

 

Ώπυ ημ πενζμδζηυ ηδξ ΒΜΛΙ «Ιέα Γεκζά»  

Ξδιακηζηυ νυθμ έπαζλε ηαζ δ επακαζηαηζηυηδηα ηδξ δθζη ίαξ. Δ Θ. Θ α-

κςθάημο ιαξ θέεζ: «Αζααάζιαηα. Βίπαιε λεζημθίζεζ Νχζμοξ, Γ άθθμοξ επακαζ-

ηαηζημφξ. Δ πείκα, δ αδζηία. Ομ παζδί ε ίκαζ εοαίζεδημ ζ΄αοηά ηα πνάβιαηα ηαζ 

είκαζ ηαζ πμθφ εφημθμ κα νμοθήλεζ ηζξ κέεξ ζδέεξ: ημ ηεθάθαζμ, μζ ιεβάθμζ,  μζ 

δοκαημί, δ ζζημνία ιαξ, δ επακάζηαζδ. Ππήνπε έκα επακαζηαηζηυ πκεφια υηζ 

εα η΄αθθάλεζ υθα. Ζζ αοηά ηα παζδζά, υηακ βίκμκηακ 18, 19, 20 είπακ ιζα επ α-

καζηαηζηή ζδεμθμβία θηάκμκηαξ ζηδκ εκδθζηίςζδ». Βλάθθμο, υπςξ οπμζηδνίγεζ  

δ Γ. Ζςζηακημπμφθμο, μζ κέμζ ήηακ πενζζζυηενμ δεηηζημί ζηα ιδκ φιαηα ηςκ 

ακηανηχκ: «Ήηακ μζ πμθζηζημί ηαεμδδβδηαί…ήηακ αοημί πμο έηακακ ηζξ πνμ-

παβάκδεξ, πνμηεζιέκμο ημκ ηυζιμ κα ημκ ηνααήλμοκ πνμξ ηα ανζζηενά ηαζ κα 

ημκ ηνααήλμοκ ιε ημ ιένμξ ημοξ. Βίπακ απήπδζδ ηαηά έκα ααειυ, ηαηά 20%, 

                                           
1 Ώ. Θμοββμθζάξ (1999), ζ.260 – Ο. Ξηαεάημξ (1996), ζ. 143, 172 – Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 32. 
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ζημοξ κέμοξ, υπζ ζημοξ ιεβάθμοξ».  Οδκ άπμρδ αοηή επζαεααζχκεζ δ ιανηονία 

ημο Ρ. Ξηανηζίθα: «Βιείξ μζ κέμζ γμφζαιε ιζα δζαθμνεηζηή ηαηάζηαζδ, πνς-

ηυβκςνδ ηαζ εκεμοζζχδδ·  ιμονθαζκυιαζηε  κα αθέπμοιε ακηάνηεξ, κα ιπαίκμ-

οιε ακάιεζά ημοξ, κα ηναβμοδάιε -ιαεαίκμοιε ηα ηναβμφδζα· γμφζαιε ιζα αθ-

θζχηζηδ ηαηάζηαζδ· δ κεμθαία πνμπακηυξ ήηακ ζημ πθεονυ ηςκ ακη ανηχκ. Ζαζ 

ακηίεεηδ βκχιδ κα ΄πακ ηάπμζμζ… δε ιζθάεζ ηακείξ. Βίπαιε επζηναη ήζεζ ειείξ, 

δ κεμθαία» 1. 

ιςξ, δεκ ήηακ ιυκμ μζ δζάθμνεξ επζδνάζεζξ πμο έζηνερακ ημοξ κ έμοξ 

ζηδκ Ώκηίζηαζδ. Ήηακ ηζ μζ δφζημθεξ ζοκεήηεξ πμο είπε δδιζμονβήζεζ δ η α-

ημπή. Μένα απυ ηδκ  υπμζα ηαεμδήβδζδ, ακαιθζζαήηδηα μζ κέμζ είπακ ζοκα ίζ-

εδζδ ηδξ αθυνδηδξ ηαηαπίεζδξ πμο είπακ δδιζμονβήζεζ μζ ηαηαηηδηέξ ηαζ μζ 

πζμ ακήζοπμζ δεκ ιπμνμφζακ πανά κα ακηζδνάζμοκ. Δ Θ. Θακςθάημο  ζε ζο-

κέκηεολή ηδξ ακαθένεζ: «…ένπεηαζ δ ζηθααζά ηαζ δ Ζαημπή. Κάθκμο, δ γςή 

ιαξ βίκεηαζ έκα ιεβάθμ «ΑΒΙ». …Θζα γςή μθυηθδνδ πκζβιέκδ ζηα «ΑΒΙ»... Σξ 

έθδαμζ, ιεηαηνέραιε αοηυ ημ ΑΒΙ, ζ΄έκα ηενάζηζμ «ΛΡΕ», ζ΄έκα ιεβάθμ ΏΙ-

ΟΕ ηαζ ειείξ ςξ κέμζ,  έθδαμζ ιε ηδ δφκαιδ, ηδκ μνιή ηαζ ηδκ έλανζδ ηδξ πν χ-

ηδξ κζυηδξ ιαξ ακανςηζυιαζηε, εα ιαξ ελαθακίζεηε, εα ιαξ πζέγεηε; ΛΡΕ…Ξηδ 

ζοκέπεζα ημ ΏΙΟΕ έδςζε ηδ εέζδ ημο ζημ «ειείξ», πςξ εα πεηοπαίκαιε δδθα-

δή ημ ζηυπμ ιαξ, ιαγί ιε άθθμοξ, ιε ημ θίθμ, ιε ημ ζοιιαεδηή, ημ ζφκηνμθμ, 

ημ ζοκάδεθθμ. Θε απμηέθεζια ημ ιεβάθμ Ώ -ΏΙΟΕΞΟΏΞΔ ιε ημ ιεβάθμ Β-

ΒΘΒΕΞ κα αάθεζ ηδκ ηαεμνζζηζηή ζθναβίδα ζηδ γςή ιαξ ηαζ ήηακ αοηά ηα δφμ 

πμο ιαξ λεζήηςζακ εκάκηζα ζημκ ηαηαηηδηή» 2. Ώηυια πενζζζυηενμ, ηα ιδκφ-

ιαηα ηςκ ακηανηχκ εφνζζηακ απήπδζδ ζε κέμοξ πμο πθδβχεδηακ απυ ημκ ε ά-

καημ ζοββεκζημφ ή πνμζθζθμφξ πνμζχπμο απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ 3.  

Βπζπθέμκ, δ  έκηαλδ ηςκ κέςκ ζηδκ ΒΜΛΙ, υπςξ παθζυηενα ζηδκ ΒΛΙ, 

ζήιαζκε βζα ηάπμζμοξ απμδέζιεοζδ απυ ηδκ παηνζηή ελμοζία, αθθαβή ζηζξ 

ζπέζεζξ ηςκ δφμ θφθςκ, ιζα πενίμδμ έκημκδξ δνάζδξ ηαζ πενζπέηεζαξ πμο ά-

θδζε πίζς ηδξ ηζξ ηαθφηενεξ ακαικήζεζξ. «Ώκ ιε νςηήζεζ ηακέκαξ, απ΄ηδ γςή 

ιμο ςξ ηχνα, πμζα επμπή εοιάζαζ ζακ ηαθφηενδ, εα απακηήζς αδίζηαηηα, 

ηδκ επμπή ηδξ ΒΜΛΙ… Μανυθμ πμο ήηακ επακάζηαζδ, πανυθμ πμο είπαιε 

δοζημθίεξ ζημκ αβχκα, ήηακ ηέημζμξ μ παηνζςηζζιυξ ηαζ ηέημζμ ημονάβζμ βζα 

αβχκα, πμο ηυπαιε βθέκηζ… Ζζκμφζαιε ζε ζοθθαθδηήνζα δ ΒΜΛΙ, παθμφζε μ 

ηυζιμξ, πακδαζιυκζμ βζκυηακε, ηέημζα υνελδ βζα αβχκα είπαιε, βζα ηαθφηενδ 

                                           
1 Γ. Μνζυαμθμξ, (2007), ζ.255. 
2 Ξοκέκηεολδ ηδξ Θ. Θακςθάημο ζηδκ Ώ. Νμδμπμφθμο, «Μμθίηδξ», 27-10-07. 
3 Γ. Μνζυαμθμξ, (2007), ζ. 253. 
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γςή», ακαθένεζ παθζυ ζηέθεπμξ ηδξ μνβάκςζδξ 1.  Θε ημκ ίδζμ ηνυπμ εηθνάγε-

ηαζ ηαζ δ Θ. Θακςθάημο: «Βίκαζ ιεβάθμ ζπμθείμ δ  Ώκηίζηαζδ . Θαξ έιαεε ηδκ 

αοηεκένβεζα, ηδκ αθθδθεββφδ, ιαξ έιαεε ημ ηζ ιπμνεί κα ηάκεζ μ άκεν ςπμξ… 

Ομ ηαθυ ημο υθμο πάκς απ΄ημ αημιζηυ θμφκηςζακ ηυηε ηαζ κμιίγς υηζ ιεηά 

δεκ έθοβακ απυ ιέζα ιαξ. Γζαηί, υπςξ λένεηε, ζημ παζδί ιπαίκεζ ιζα ζθναβ ί-

δα». Σξ ημνίηζζ ηδξ εθδαείαξ αίςζε δ ίδζα ηζξ αθθαβέξ πμο έθενε δ ΒΜΛΙ ζηα 

ήεδ ηδξ επμπήξ: «Ήηακ ημ πνχημ λεπέηαβια ηδξ βοκαίηαξ. Μνχηδ θμνά αβήηε 

ηυζμ μιαδζηά απ΄ημ ζπίηζ, ηυζμ πανάκμια. Αεκ άημοβε παηένα, ιάκα. Βζ ή-

ηςζε ιπασνάηζ. Ήηακ δ πνχηδ βεκζά πμο αβήηε ι΄αβυνζα ηαζ ιεηά, ιέζα 

απ΄αοηυ, πέναζε ημ βοκαζηείμ ηίκδια. Ώκαθαιαάκαιε ηζξ ίδζεξ δμοθεζέξ ιε 

η΄αβυνζα. Γζ αοηυ οπήνλε δ πνχηδ δζπμβκςιία ιε ηα ζπίηζα, πανυηζ ήηακ δ δ-

ιμηναηζηά. Γζαηί ήεεθακ κα ηναημφκ ηα βηέιζα ζηα η μνίηζζα».  Οα ίδζα αηνζαχξ 

επζαεααζχκμοκ επμκίηζζεξ απυ ηδκ Ζμοκζκά ημο Ώζβίμο:  «Δ ΒΜΛΙ ηζξ άθθαλε 

ηζξ βοκαίηεξ. Γ ζαηί ήζακηε ζηενδιέκεξ μζ βοκαίηεξ. Μάνα πμθφ ζηενδι έκεξ. 

Ζαζ δεκ ήηακ ηαζ ζοκεζδδημπμζδιέκεξ. Ξηδκ ΒΜΛΙ, θφηνςζε ιέζα ημοξ ιζα 

αζζζμδμλία…», θέεζ ζε ζοκέκηεολή ηδξ δ Ζ . Θαηγυνμο-Ξηανηζίθα.  «…Βίπαιε 

ηαζ θυβμ εηεί (ζηδκ ΒΜΛΙ). Ηέβαιε ηδ βκχιδ ιαξ, έζης, ηέθμξ πάκηςκ, αοηή 

ηδκ ημοηαιάνα ιαξ. Ώπεθεοεενςεήηαιε ειείξ μζ ημπέθεξ. ΐβήηαιε απ΄ημ ζπί-

ηζ. Γίκαιε πζμ ημζκςκζηέξ. Γζαηί πνζκ μφηε ηαθδιένα δε θέβαιε ζημ δνυιμ ιαξ 

ζε άκηνα…», ζοιπθδνχκεζ δ Ζ . Ξπδθζμπμφθμο-Ξπονμπμφθμο 2. 

Μανάθθδθα ,  υιςξ,  οπήνπακ ιαεδηέξ πμο δνμφζακ ςξ ζοκενβάηεξ ηςκ 

ανπχκ ηαημπήξ. Λζ ηαηαηηδηέξ θαίκεηαζ υηζ δδιζμφνβδζακ ζηα ζπμθεία, ηδξ 

Ώεήκαξ ημοθάπζζημκ, θαζζζηζηέξ μιάδεξ πμο πνμπαβάκδζγακ  πμζηζθυηνμπα  ηδκ 

πμθζηζηή ημοξ ηαζ πνμηαθμφζακ ηδκ ακηίδναζδ ηςκ ακηζζηαζζαηχκ ιαεδηχκ3.  

Θανηονίεξ βζα ηδκ φπανλδ «ακηζδναζηζηχκ  κεμθαζ ίζηζηςκ μνβακχζεςκ», 

υπςξ ηζξ μκμιάγμοκ μζ εαιζηέξ πδβέξ, έπμοιε ηαζ ζημ πχνμ ηδξ ΏπαΎαξ. πςξ 

ακαθένεζ μ Ξπ. Θπανθμβζάκκδξ , ζημ ζπμθείμ ημο, ημ βοικάζζμ Θαγέσηςκ, υ-

πμο μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ ήηακ εκηαβιέκμζ ζηδκ ΒΜΛΙ, «είπαιε ηαζ  μνζζ-

ιέκμοξ ιαεδηέξ, εθάπζζημοξ πμο ακηζδνμφζακ. Άθθμζ ήηακ « δελζμί» ηαζ άθθμζ 

θμαυκημοζακ. Αεζθμφξ εα ιπμνμφζε κα ημοξ πεζ ηακέκαξ. Ξηζξ ανπέξ πμο έβ ζ-

κακ μζ μνβακχζεζξ, δεκ πανμοζζάζηδηακ ηαηαδυηεξ. Ώνβυηενα ειθακίζηδηακ 

μνβακχζεζξ αοηχκ, εεκζηζζηζηέξ».  Ζαζ ζηδκ Μάηνα ειθακίζηδηακ ηέημζεξ μν-

βακχζεζξ  «εεκζημθνυκςκ», πμο μζ εαιζηέξ πδβέξ ηζξ ηαηδβμνμφκ υηζ ηεθζηά 

                                           
1 Ν.ΐ. Θπμοζπυηεκ, (1997), ζ. 100. 
2 Γ. Μνζυαμθμξ, (2007), ζ. 253-4. 
3 Μ. Ώκηαίμξ, (1977), ζ. 240 – Μνμηήνολδ ΒΜΛΙ ιαεδηχκ, Θζηνέξ ζοθθμβέξ ΓΏΖ, Ζ 163, Ξοθθμβή Δ-

ναηθή Μεηιεγά. 
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ζοκενβάζηδηακ ιε ημοξ Γενιακμφξ 1. Μνμπαβακδζζηζηυ νυθμ ζηα ζπμθεία  έπαζ-

γακ ηαζ μζ πνχδκ ιαεήηνζεξ ηδξ Εηαθζηήξ ζπμθήξ. Ξφιθςκα ιε ηδ ιανηονία 

ηδξ Θ. Θακςθάημο, δ πνμηθδηζηή ζηάζδ ζηαθμπαηνζκήξ ιαεήηνζαξ ζημ βοικ ά-

ζζμ εδθέςκ πνμηάθεζε ηδκ έκημκδ ακηίδναζδ ηςκ ζοιιαεδηνζχκ ηδξ, πμο  ιε 

ημκ ηνυπμ ημοξ  ηδκ ελακάβηαζακ κα θφβεζ απυ ημ ζπμθείμ 2.  

   

Ώκ ηαζ μζ πθδνμθμνίεξ ιαξ βζα ημ ιέβεεμξ ηδξ ΒΜΛΙ πνμένπμκηαζ ηον ί-

ςξ απυ εαιζηέξ πδβέξ, ηακείξ δεκ ιπμνεί κα αιθζζαδηήζεζ υηζ επδνέαγε ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ εθθδκζηήξ κεμθαίαξ. Μμθθμί πανάβμκηεξ έπα ζλακ νυθμ 

ζηδκ έκηαλδ ημο κεακζημφ ηυζιμο ζηδκ ΒΜΛΙ. Ώπυ ημοξ ηονζυηενμοξ εεςνε ί-

ηαζ δ επίδναζδ ηδξ μιάδαξ,  ηαεχξ δ κεακζηή πανέα ηαζ μζ ζοκακαζηνμθέξ α-

πμηέθεζακ, υπςξ εα δμφιε ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ημ ζδιακηζηυηενμ ιέζμ πνμζέ β-

βζζήξ ημοξ απυ ηδκ μνβάκςζδ. Λζ μζημβεκεζαηέξ πμθζηζημσδεμθμβζηέξ ηαηααμ-

θέξ επδνέαζακ , επίζδξ , ηζξ πμθζηζηέξ επζθμβέξ ηαζ ηδκ ακηζζηαζζαηή δναζηδν ζ-

μπμίδζδ ηςκ κέςκ, ηαεχξ είπακ δδιζμονβήζεζ ημ οπυααενμ βζα ηδκ ακάπηολδ 

ακάθμβδξ ζδεμθμβίαξ ηαζ πναηηζηήξ. Μμθφ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ οπήνλε δ 

πνμπμθειζηή δνάζδ ηδξ ΛΖΙΒ, δ μπμία είπε δδιζμονβήζεζ πονήκεξ ζηεθεπχκ 

ζε ζπμθεία ηαζ κεακζημφξ πχνμοξ , ημοξ μπμίμοξ  ηαζ εκενβμπμίδζε υηακ άνπζζε 

ημ ακηζζηαζζαηυ ηίκδια . Ξ΄αοηυ  αμήεδζακ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ηαζ ακά-

θμβα ημπμεεηδιέκμζ ζδεμθμβζηά ηαεδβδηέξ , μζ μπμίμζ έηακακ «δζαθχηζζδ» 

ζημοξ κέμοξ. Ομ ζδιακηζηυ είκαζ υηζ δ ηίκδζδ πμο λεηίκδζε απυ ημ ζπμθείμ  

ιεηαδυεδηε απυ ημοξ εκεμοζζχδεζξ ιαεδηέξ ζηα βφνς πςνζά ηαζ δδιζμφνβδζε 

ηζ εηεί ακάθμβεξ ηζκήζεζξ . Έηζζ ημ ζπμθείμ θεζημφνβδζε ςξ θοηχνζμ ζηεθεπχκ 

ημο ΒΏΘ ηαζ δίαοθμξ ηςκ ζδεχκ ημο ζηδκ εονφηενδ πενζμπή.   

 

B. Ζ ΑΛΡΗΠΡΑΠΗΑΘΖ ΓΟΑΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ –  ΦΝΗΡΖΡΥΛ ΔΘΡΝΠ ΑΣΑΦΑΠ  

Δ ακηζζηαζζαηή μνβάκςζδ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ Ώεήκα λεη ζκά απυ ηδκ 

Ζμιιμοκζζηζηή Ιεμθαία (Ζ.Ι.), ήδδ απυ ημκ Ώφβμοζημ ημο ΄41.  Ομκ Ξεπηέι-

ανδ ημο ΄41 ακαζοβηνμηείηαζ δ ΛΖΙΒ ηαζ ημ Φεανμοάνζμ η μο ΄42 ζδνφεηαζ ημ 

ΒΏΘΙ (ΒΏΘ ιαεδηχκ). Ώπυ ημ Ιμέιανζμ ημο ΄42 , ημ ηιήια ηδξ ΛΖΙΒ ιαεδ-

ηχκ δζαθφεηαζ ηαζ ημ ΒΏΘΙ ιαεδηχκ ιεηαηνέπεηαζ ζε «Βκζαία Θαεδηζηή Ιεμ-

θαία» (ΒΘΙ). Βλαημθμοεεί , υιςξ, κα πνδζζιμπμζεί ηδκ πνμδβμφιεκδ μκμιαζία 

ημο ςξ ηδκ ίδνοζδ ηδξ ΒΜΛΙ 3. Δ δνάζδ ηδξ ιαεδηζηήξ αοηήξ μνβάκςζδξ έπεζ 

πανάκμιδ αθθά ηαζ κυιζιδ πθεονά. Μένα απυ ηζξ εεκζημαπεθεοεενςηζηέξ δζεη-

                                           
1 ΏΞΖΕ, Ώνπείμ ΖΖΒ, Φ. 427/26-2-35 
2 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 126-129. 
3 Μ. Ώκηαίμξ, η. Ώ΄, (1977), ζ. 238, 241. 
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δζηήζεζξ, δμφθεοε ηαζ κυιζια  ζημκ πμθζηζζηζηυ ημιέα, χζηε ιέζς αοημφ κα 

επεηηαεεί ζημ ιαεδηζηυ πχνμ1.  

Δ ελάπθςζδ ηςκ ιαεδηζηχκ ακηζζηαζζαηχκ μνβακχζεςκ εα ιπμνμφζε 

κα παναηηδνζζηεί ναβδαία. Ξφιθςκα ιε ζημζπεία πμο πανμοζζάγμοκ εαιζηέξ 

πδβέξ, δ ΛΖΙΒ Ώεήκαξ λεηίκδζε ημκ Ξεπηέιανδ ημο ΄41 ιε 10 ιέθδ. Ώπυ ημκ 

Φεανμοάνζμ ημο ΄42 , πμο ζδνφεηαζ ημ ΒΏΘΙ, ιέπνζ ημ ηαθμηαίνζ  μζ μνβακςιέ-

κμζ ιαεδηέξ θηάκμοκ ημοξ 500 ηαζ ιέπνζ ημκ Ληηχανδ  ημοξ 900 2. Ξφιθςκα ιε 

ημκ Ξη. Γμνιπαθά, δ  ΛΖΙΒ Μεζναζά ηαηάθενε κα απμηηήζεζ 2 .500 ιέθδ ςξ ηδ 

δδιζμονβία ηδξ ΒΜΛΙ, ζηδκ μπμία ηαζ εκηάπηδηακ ζηδ ζοκέπεζα3.  

Δ δνάζδ ηςκ μνβακχζεςκ ηδξ Ώεήκαξ  λεηίκδζε ημκ Φεανμοάνζμ ημο 

΄42 ηαζ αθμνμφζε ηονίςξ ζηζξ πνμζπάεεζεξ βζα άκμζβια ηςκ ζπμθείςκ ηαζ ε-

λαζθάθζζδ ζοζζζηίμο ζημοξ ιαεδηέξ. Θαγί ιε ημοξ ηαεδβδηέξ π ήνακ ζηα πέ-

νζα ημοξ  ηδκ ανιμδζυηδηα δζακμιήξ  ημο ζοζζζηίμο,  ηαεχξ βίκμκηακ αηαζεαθ ί-

εξ απυ ηζξ έςξ ηυηε οπεφεοκεξ . Ξημκ Μεζναζά , ήδδ απυ ηα ιέζα ημο ΄41, μζ 

ιαεδηέξ μνβάκςκακ εηδδθχζεζξ ηαηά ηδξ πείκαξ, δζαηυπημκηαξ ηα ιαεήιαηα 

ηαζ δζαδδθχκμκηαξ ζημοξ δνυιμοξ. Ομκ Ξεπηέιανδ ημο ΄42 έβζκε παιιαεδηζ-

ηή δζαδήθςζδ ιε επζζζηζζηζηά αζηήιαηα4. Ώκαθένεηαζ ηαζ ιαεδηζηή απενβία ιε 

ηα ίδζα αζηήιαηα (δεκ  βκςνίγμοιε ακ οπμηζκήεδηε απυ ηδκ ΒΏΘΙ ή ήηακ αο-

ευνιδηδ) ζηζξ ανπέξ Ληηςανίμο ημο ΄41 5. 

Ξηζξ 28 Ληηςανίμο ημο ΄42, πανά ηζξ απαβμνεφζεζξ ηςκ ανπχκ  ηαζ ηδκ 

πνμζπάεεζα ημο οπμονβείμο Μα ζδείαξ κα θεζημονβήζμοκ ηα ζπμθεία βζα κα ιδκ 

βίκμοκ παηνζςηζηέξ εηδδθχζεζξ , βίκεηαζ πνμξ ηζιήκ ηδξ επεηείμο ημο «ΛΡΕ»  

βεκζηή απενβία ιε ηδ ζοιιεημπή 6 .000 ιαεδηχκ. Ώημθμοεμφκ  ημκ Αεηέιανδ 

ηζκδημπμζήζεζξ ηαζ παιιαεδηζηή απενβία βζα ηδκ απυθαζδ ημο οπμονβείμο κα 

δχζμοκ μζ ιαεδηέξ ελεηάζεζξ ηαζ ζηα «δεοηενεφμκηα ιαεήιαηα». Μανυηζ ημ 

αίηδια ηςκ ιαεδηχκ δεκ έβζκε ηεθζηά δεηηυ, ηα βεβμκυηα ζηάεδηακ, ηαηά ημκ 

εαιζηυ Μ. Ώκηαίμ, δ αζηία κα ανπίζμοκ κα εκδζαθένμκηαζ μζ ιαεδηέξ βζα ηδ κ  

αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ γςήξ. Έηζζ, ημκ ίδζμ ηζυθαξ ιήκα 500 ιαεδηέξ ζοι-

ιεηείπακ  ζε δζαδήθςζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ βζα ημ επζζ ζηζζηζηυ 6.  

                                           
1 Μ. Ώκηαίμξ, η. Ώ΄, (1977), ζ. 235 
2 Μ. Ώκηαίμξ, η. Ώ΄, (1977), ζ. 238-9 
3 Ξη. Γμνιπαθάξ, (1993), ζ. 30. 
4 Μ. Ώκηαίμξ, η. Ώ΄, (1977), ζ. 239-40 - Ξη. Γμνιπαθάξ, (1993), ζ. 28, 30 
5 ΒΗΕΏ, Ώνπείμ Ξ. Μαπαδυπμοθμο, Φ.1.  
6 Μ. Ώκηαίμξ, η. Ώ΄, (1977), ζ. 241-243 - Ξη. Γμνιπαθάξ, (1993), ζ.30. 
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ΘΏΘΔΟΒΞ ΖΏΕ  ΘΏΘΔΟΝΕΒΞ  

Ζαηαπηδηέξ -Νάθθδδεξ -ακη ίδναζδ -παθζέδεξ ,  ιε 

ηάεε ηνυπμ ηζαη ί γμκηα ζ  κα ζπάζμοκ ημκ αβ χκα 

ιαξ .  Οα θοζζαζιέκα ζηοθ ζά ηδξ  Ώζθάθε ζαξ  ηοκ δ-

βάκε ηα ζ  ν ί πκμοκ ζακ ηαημφνβμοξ  ζηα ιπμοκην μ-

φι ζα ,  αεχμοξ  ζοιιαεδηέξ  ιαξ .  Λ «Μνμζηάηδξ» 

Ημφαανδξ  ιαξ  πα ίνκε ζ  ηα πη ίν ζα ,  ηναηά ηθε ζζηά  

ηα ζπμθε ζά  ιαξ  ανκ ζ έηα ζ  ημ εθάπ ζζημκ εκδ ζαθ έ-

νμκ ,  γδηχκηαξ  έηζ ζ  κα ιαξ  ελαεθ ζχζε ζ  ηα ζ  κα ιαξ  

ν ίλδ ζημ ζημηάδζ  ηδξ  αιμνθςζζάξ .  Οα ανςιυι μ-

οηνα ηδξ  ακη ίδναζδξ  ζε η ίι ζα  ζοκενβαζ ία ιε ημκ 

ηαηαπηδηή γδημφκ κα ιαξ  δ ζαθφζμοκ  β ζα  κα πάνμ-

οκ εφημθα ηδκ ανπή .   

Λπθ ζζιέκεξ  μιάδεξ  απυ  ακη ζδναζη ζημφξ -

παθ ζέδεξ  απε ζθμφκ ηα ζ  πονμαμθμφκ ζοιιαεδηέξ  

ιαξ  ιε ιμκαδ ζηέξ  επ ζ ηοπ ί ε ξ  κα βεοημφκ ηα πάδ ζα 

ηςκ ιαπδη ζηχκ μιάδςκ ιαξ .  

ΘΏΘΔΟΒΞ ΖΏΕ  ΘΏΘΔΟΝΕΒΞ  

Ρςνίξ  κα  ζηαιαηήζμοιε ζη ζ βιή ημκ αβχ-

κα εα ηζαη ίζμοιε ηεθε ζςη ζηά  ημοξ  ανπ ζπνμδυηεξ  

πμο μκε ζνεφμκηα ζ  δ ζ πηαημν ία .   

Ια λεηαεαν ίζμοιε ηα ζπμθε ία  ιαξ  απυ ηα ζημοθ ί -

η ζα  ηδξ  ακη ίδναζδξ .   

 

ΘΏΘΔΟΒΞ ΖΏΕ  ΘΏΘΔΟΝΕΒΞ  

 Θε απυθαζ ζ ,  ιε  εάννμξ  κα  παθα ίρμοιε β ζα  ηδ  ιυνθςζί  ιαξ .  Βιπνυξ  ι ‘  μνιή β ζα  ημ δ ί η ζμ  ιαξ .  

Βιπνυξ  κ ‘  ακμ ίλμοιε ηα ζπμθε ζά  ιαξ .  Ια πάνμοιε ηα  πη ίν ζα  πμο ιαξ  έπμοκ επ ζ η άλδ  

Ζαζνυξ  β ζα  Ημοααν ίζη ζ ηεξ  ιεηαννοειίζε ζξ  δεκ  ε ίκε η χνα  

Ξε ι ζα  ΗΏΕΖΔ ΑΔΘΛΖΝΏΟΕΏ  ε ‘  απμθαζ ίζμοιε β ζα  ηα εηπα ζδεοη ζηά ζοζηήιαηα.  Θμκάπα ημ παθδυ ελ α -

ηάλ ζμ πνέπε ζ  κα  θε ζημονβήζδ ζη ζξ  δφζημθεξ  ζδιεν ζκέξ  ζοκεήηεξ .  Λ ζ  ηεθε ζυθμζημ ζ  κα ιπμοκ πςν ίξ  ελ έ-

ηαζδ ζημ Μακεπ ζζηήι ζμ.  Ι ‘  αβςκ ζζεμφιε β ζ ‘  αοηυ ιε πε ίζια.   

Ια βναθημφκ η γάιπα  μ ζ  θηςπμί  ιαεδηέξ .   

Ια δμεμφκ α ζαθ ία ,  αηυιδ ηα ζ  νμφπα ηα ζ  παπμ φηζ ζα ζημοξ  θηςπμφξ  ιαεδηέξ .   

ΘΏΘΔΟΒΞ ΖΏΕ  ΘΏΘΔΟΝΕΒΞ  

Βιπνυξ  ι ‘  μνιή β ζα  ηδ γςή ιαξ .   

Ια αβμφιε απ ‘  ηδκ άεθ ζα ηαηάζηαζδ πμο ιαξ  ένν ζλ ε δ  Θαεδη ζηή ακη ί θδρδ.   

Ια πάνμοιε υθμ ζ  ζοζζίη ζμ .   

  Βιπνυξ  κα πεηφπμοιε ηδ θνμκη ίδα ηα ζ  ηδ αμήεε ζα  β ζα  ημοξ  άννςζημοξ  ζοιιαεδηέξ  ιαξ .  Ζνεααάη ζα ,  

θάνιαηα ,  νμφπα ,  θεθηά β ζα  ημοξ  θοιαη ζημφξ .  Θδ πάκμοιε  ζη ζβιή.  Βπάκς ημοξ .  Ια οπεναζπ ζζημφιε ηδ  

γςή ιαξ  ιε πε ίζια .  

Μεν ίεαθρδ ηα ζ  θάνιαηα  β ζα  υθμοξ  ημοξ  ιαεδηέξ .  

             ΘΏΘΔΟΒΞ ΖΏΕ  ΘΏΘΔΟΝΕΒΞ  

Ξη ζβιή κα ιδ ζηαιαηήζμοιε ημκ αβχκα β ζα  ηδ ΗΒΠΟΒΝΕΏ,  ηδ ΓΣΔ ηα ζ  ηδ ΜΝΛΛΑΛ. Ομ α ίια ηςκ δνχςκ 

ζοιιαεδηχκ ιαξ  δεκ  εα πάε ζ  ζηα παιέκα.  

 

  Β.Μ.Λ.Ι .  Θαεδηχκ  

Μνμηήνολδ ηδξ ΒΜΛΙ Θαεδηχκ, ακη ζπνμζςπεοη ζηή ηδξ ζδεμθμβίαξ ηα ζ  ηδξ ιαπδη ζη υ-

ηδηαξ ηδξ μνβάκςζδξ (απυ η ζ ξ  ι ζηνέξ ζοθθμβέξ ηςκ ΓΏΖ,  Ζ 163,  Ξοθθμβή Δναηθή Μεη ιεγά).  
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 Λζ εαιζηέξ  πδβέξ οπενδθακεφμκηαζ ηαζ βζα ηδ δνάζδ ηδξ ΒΏΘΙ  υζμκ 

αθμνά ζηδκ απμηάθορδ ηαζ ζημκ ελεοηεθζζιυ ηςκ «πνμδμηζηχκ», «θαζζζηζ-

ηχκ» μνβακχζεςκ πμο δνμφζακ ζημοξ ιαεδηέξ. Μμθθμί ιαεδηέξ πμο ζοιι ε-

ηείπακ ζηζξ μνβακχζεζξ αοηέξ ιεηάκζςζακ , φζηενα απυ ηδ ζοιπενζθμνά πμο 

εθάνιμγακ έκακηί ημοξ μζ ακηζζηαζζαημί ζοιιαεδηέξ ημοξ,  ηαζ εκηάπηδηακ 

ζημ ΒΏΘΙ. Λζ ιέεμδμζ πμο εθάνιμγακ,  ηυζμ έκακηζ ηςκ «πνμδμηχκ» ιαεδηχκ  

υζμ ηαζ έκακηζ ηςκ  ιαεδηνζχκ  πμο «πμοθζυκημοζακ» ζημοξ ηαηαηηδηέξ , ήηακ 

δ απμιυκςζδ, ημ νεγίθεια, αηυια ηαζ ημ λφθμ , ιε απμηέθεζια κα ελαθακζζηεί 

ημ θαζκυιεκμ 1.  

Ομ ιαεδηζηυ ακηζζηαζζαηυ ηίκδια ζηδκ Ώεήκα πάθερε βζα υθα ηα γδη ή-

ιαηα πμο απαζπμθμφζακ ηδκ ιαεδηζχζα κεμθαία ηδξ επμπήξ. Γήηδζε υπζ ιυκμ 

άιεζμ άκμζβια ηςκ ζπμθείςκ ζηα ηηήνζα πμο είπακ επζηαπεεί αθθά ηαζ επακ α-

θμνά ημο ελαηάλζμο βοικάζζμο, εθεφεενδ εζζαβςβή ζημ Μακεπζζηήιζμ  (θυβς 

ηςκ δφζημθςκ ζοκεδηχκ), δςνεάκ εββναθή, αζαθία, νμφπα ηαζ παπμφηζζα βζα 

ημοξ θηςπμφξ ιαεδηέξ, οβεζμκμιζηή πενίεαθρδ βζα υζμοξ ήηακ άννςζημζ2.  

Λζ θμζηδηέξ ηδξ Ώεήκαξ μνβακχεδηακ ηαζ ε λαπθχεδηακ ιε αθμνιή ηδκ  

δζεηδίηδζδ ηαθφηενμο ζοζζζηίμο ηαζ πενίεαθρδξ. Ήδδ, απυ ημκ Θάνηζμ ημο 

΄42, μζ θμζηδηέξ ημο Μμθοηεπκείμο ηαηέαδηακ ζε απενβία ιε αίηδια ηδκ εκ ίζ-

ποζδ ηςκ ζοζζζηίςκ ηαζ ηδκ ηακμκζηή θεζημονβία ηςκ ζπμθχκ. Ζεκηνζηυ ζφ κ-

εδια ημο αβχκα ήηακ «Ομ Βεκζηυ Θεηζυαζμ Μμθοηεπκείμ κα βίκεζ πναβι αηζηά 

εεκζηυ». Ράνδ ζηα απμηεθέζιαηα ηςκ πνχηςκ εκενβεζχκ ημοξ πνμζέθηοζακ 

ηαζ άθθμοξ θμζηδηέξ ηαζ ηένδζζακ ηδκ ειπζζημζφκδ ημοξ. Ώημθμφεδζακ ηαζ 

άθθεξ απενβίεξ ηαζ δζαδδθχζεζξ ημκ Ώπνίθδ ηαζ ημκ Ξεπηέιανδ ημ ο ίδζμο πνυ-

κμο3. Δ δνάζδ ηςκ θμζηδηχκ,  πένα ηδκ εκενβυ δναζηδνζυηδηα ιέζα  ζημ Μα-

κεπζζηήιζμ ηαζ ηδκ ακαβναθή ζοκεδιάηςκ ζημοξ ημίπμοξ, πενζθάιαακε μιζθί-

εξ ηαζ ζογδηήζεζξ ζε δδιυζζμοξ πχνμοξ (ηαθεκεία, ηααένκεξ, εέαηνα, η ζκδια-

ημβνάθμοξ ζηα δζαθείιιαηα, αηυια ηαζ ζηδκ εηηθδζία, ηαηά ηδκ θεζημονβία, 

φζηενα απυ ζοκεκκυδζδ ιε ημκ παπά) βζα ηζξ δοζημθίεξ ηςκ ηαζνχκ ηαζ ηδ 

ζηάζδ πμο εάπνεπε κα ηναηήζμοκ μζ Έθθδκεξ 4.  

Λζ θμζηδηέξ πνςημζηάηδζακ ηαζ ζημοξ εμνηαζιμφξ ηςκ εεκζηχκ βζμν-

ηχκ. Ομ Θάνηζμ ημο ΄42, μζ θμζηδηέξ ηδξ Ώεήκαξ έηακακ ζοβηεκηνχζεζξ, δζα-

δδθχζεζξ, ηναβμφδδζακ ημκ Βεκζηυ Όικμ. Λ Γ. Θεμημηάξ πενζβνάθεζ παν αη-

ηδνζζηζηέξ ζηδκέξ ζηα Οεηνάδζα Διενμθμβίμο: «Λζ Εηαθμί ημοξ δζαθφακε ζοκε-

                                           
1 Μ. Ώκηαίμξ, η. Ώ΄, (1977), ζ. 239-40. 
2 Μνμηήνολδ ΒΜΛΙ ιαεδηχκ, Θζηνέξ ζοθθμβέξ ΓΏΖ, Ζ 163, Ξοθθμβή Δναηθή Μεηιεγά. 
3 Μ. Ώκηαίμξ, η. Ώ΄, (1977), ζ. 294-95 - Ξη. Γμνιπαθάξ, (1993), ζ. 28-29. 
4 Ρ.Ξαηεθθανίμο, (2003), ζ. 209-215 . 
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πχξ ιε ημκηαηζέξ ηαζ πονμαμθζζιμφξ ζημκ αένα, ια αοημί λακαζοκαγυκηακε 

μθμέκα ηαζ ζοκεπίγακε. Έβζκακ ανηεηέξ ζοθθήρεζξ. Ξηδ θεςθυνμ Μακεπζζηδ-

ιίμο ηα ημνίηζζα ηςκ Ώκςηένςκ Ξπμθχκ θςκάλακε ζημοξ Γενιακμφξ: «Ζάης 

μζ ηφνακκμζ!» 1. 

Δ πζμ πνμζθζθήξ ακηζζηαζζαηή εκένβεζα ιαεδηχκ ηαζ θμζηδηχκ ηδξ 

πνςηεφμοζαξ ήηακ δ ακαβναθή ζοκεδιάηςκ ζημοξ ημίπμοξ. Ζάεε ανάδο , έα-

βαζκακ ζοκενβεία ημοξ ηαζ βέιζγακ ημοξ ημίπμοξ ηδξ Ώεήκαξ ηαζ ημο Μεζναζά 

ιε ζοκεήιαηα .  Θαεδηέξ ηαζ θμζηδηέξ είπακ λεπςνίζεζ ζε ημιείξ ηζξ πενζμπέξ 

δνάζδξ. Μμθθμί ζοκεθήθεδηακ ή εηηεθέζηδηακ επζηυπμο, ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηέημζςκ  απμζημθχκ2.  

Δ ενβαγυιεκδ κεμθαία πήνε ιένμξ ζηζξ ακηζζηαζζαηέξ εηδδθχζεζξ, έζης 

ηαζ ιε ηάπμζα ηαεοζηένδζδ. Δ μνβάκςζδ ηςκ ενβαγυιεκςκ ήηακ δφζημθδ · 

πμθθά ενβμζηάζζα είπακ ηθείζεζ ηαζ ζηα πμθειζηά ενβμζηάζζα, πμο θεζημο νβμ-

φζακ βζα ημοξ Γενιακμφξ , δεκ ήηακ εφημθμ κα μνβακςεμφκ  θυβς ηδξ  αοζηδ-

νήξ επζηήνδζδξ πμο οπήνπε. Λζ πδβέξ ιζθμφκ βζα θίβεξ εηαημκηάδεξ ενβαγυιε-

κμοξ  κέμοξ  μνβακςιέκμοξ ζηδκ ΛΖΙΒ  ημκ πνχημ πνυκμ ηδξ ηαημπήξ. Ώπυ ημ 

ηαθμηαίνζ, υιςξ, ημο ΄42  ανπίγε ζ δ μνβάκςζή ημοξ  ιέζα απυ ζοκεδνζάζεζξ, 

ηοηθμθμνία εκηφπςκ ηαζ εηδνμιέξ πμο θεζημονβμφζακ ςξ «ηνοθά ζπμθεζά» 

ηαζ δζαθχηζγακ ημοξ κέμοξ βφνς απυ ηδκ Ώκηίζηαζδ. Ξηδκ πνχηδ βεκζηή α-

πενβία ζηδκ ηαημπζηή Ώεήκα, ημκ Ξεπηέιανδ ημο ΄42, πάκς απυ 500 ενβαγ υ-

ιεκμζ κέμζ ζοιιεηείπακ ζηζξ δζαδδθχζεζξ. Ομκ Αεηέιανδ ημο ίδζμο πνυκμο  ζε 

κέα ηζκδημπμίδζδ πήνακ ιένμξ 1 .000 ενβαγυιεκμζ κέμζ. Ώηυια ηαζ ζηα πμθε-

ιζηά ενβμζηάζζα, πμο δμφθεοακ βζα θμβανζαζιυ ηςκ Γενιακχκ ηαζ ηα ιέηνα 

αζθαθείαξ ήηακ πμθφ αοζηδνυηενα, οπήνπακ μνβακςιέκμζ ενβαγυιεκμ ζ κέμζ μζ 

μπμίμζ ιε πνμηδνφλεζξ  πνμπαβάκδζγακ ζημοξ ζοκαδέθθμοξ ημοξ ημ ζαιπμηά-

νζζια ηδξ παναβςβήξ  ανίζημκηαξ ζδιακηζηή απήπδζδ 3.   

                                           
1 Γ. Θεμημηάξ, (π.π), ζ. 349. 
2 Μ. Ώκηαίμξ, η. ΐ΄, (1977), ζ. 320 - Ρ.Ξαηεθθανίμο, (2003), ζ. 210- 213. Λ Γ. Θεμημηάξ ζηα «Οεηνά-
δζα Διενμθμβίμο» ιαξ ιεηαθένεζ εζηυκεξ απυ ηδ ζοιιεημπή ηςκ κέςκ ζε δζαδδθχζεζξ ηαηά ηδξ εζζυ-

δμο ηςκ ΐμοθβάνςκ ζηδκ πενζμπή ιεηαλφ Ξηνοιυκα ηαζ Ώλζμφ. «Ομ πνχημ εφια ήηακ έκα παζδί πμο 

θμβπίζηδηε απυ ημοξ Εηαθμφξ ηδκ πνμδβμφιεκδ κφπηα, εκχ ημθθμφζε πνμηδνφλεζξ ζημοξ ημίπμοξ…». 
«Θεβάθμ νυθμ ζηζξ δζαδδθχζεζξ αοηέξ παίγμοκ ηα παζδζά, υπζ ιυκμ ημο Μακεπζζηδιίμο, ια ηαζ ημο 

ζπμθείμο, αβυνζα ηαζ ημνίηζζα ακάηαηα. Οχνα πζα έπμοκ ζοκδείζεζ, έπμοκ αηζαθςεεί ηαζ δείπκμοκ έκα 
εάννμξ ηαηαπθδηηζηυ. Βκχ ημκ ηαζνυ ηδξ εζνήκδξ ιενζημί πονμαμθζζιμί ζημκ αένα έθηακακ βζα κα δζα-

θφζμοκ ιζα δζαδήθςζδ, ηχνα ηα παζδζά αοηά δε δζαθφμκηαζ μφηε απυ μιμανμκηίεξ μφηε απυ πονμαμ-
θζζιμφξ ζημ ραπκυ, μφηε απυ άνιαηα ηαζ επεθάζεζξ ζππζημφ. Ξηδκ πνμδβμφιεκδ δζαδήθςζδ πμθθμί 

βκςζημί είδακε ιε ηα ιάηζα ημοξ, ημκηά ζημ Ζμθςκάηζ, έκα ημνίηζζ κα μνιά απάκς ζ΄έκα ζηαθζηυ πμ-

θοαυθμ κα ημ πάνεζ ηαζ κα πέθηεζ ζε απυζηαζδ εκυξ ιέηνμο δζάηνδημ απυ ζθαίνεξ». Γ. Θεμημηάξ ,  
(π.π), ζ. 428-429. 
3 Μ.Μ. Ώκηαίμξ, η. Ώ΄, (1977), ζ. 244-251., ΐ΄, ζ. 320 - Ρ.Ξαηεθθανίμο, (2003), ζ. 210-213.  
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Θία ακηζηεζιεκζηή ιανηονία βζα ηδκ έηηαζδ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ δν ά-

ζδξ ηδξ ΒΜΛΙ ζημοξ θμζηδηέξ ιαξ πανέπεζ δ έηεεζδ ημο θμζηδηή Ρδιζημφ ημο 

Μακεπζζηήιζμο Θεζζαθμκίηδξ  Οίημο Θευηηζζημο πνμξ ηδκ εθθδκζηή ηοαένκδζδ 

ημο ΖαΎνμο. Λ θμζηδηήξ  θαίκεηαζ κα ηναηά ίζεξ  απμζηάζεζξ απυ υθεξ ηζξ ακ-

ηζζηαζζαηέξ μνβακχζεζξ . Ρςνίξ  κα πνυζηεζηαζ ζδεμθμβζηά ζηδκ Ώνζζηενά, α-

καβκςνίγεζ ηδ ιεβάθδ ελάπθςζδ ηδξ ΒΜΛΙ ζημ πχνμ ηςκ θμζηδηχκ ηαζ  ηδκ 

ηενάζηζα πνμζθμνά ηδξ ζημκ εεκζηυ αβχκα. Βηηζιά υηζ ζηδκ ΒΜΛΙ έπμοκ ηα-

ηαηαβεί ηα 2/3 ηδξ εθθδκζηήξ κεμθαίαξ ηαζ  ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά υηζ «ηαζ 

ιυκμ δ δνάζδ ηδξ ζημ Μακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδξ εα έθηακε κα δεζπεεί ηζ 

ιπμνμφκ κα πεηφπμοκ ηα Βθθδκυπαζδα ιε πεκζπνυηαηα ιέζα».  

Ζαηά ηδ ιανηονία ημο Θευηηζζημο, είπε  δζαιμνθςεεί ζημ Μακεπζζηήιζμ 

έκα ηθίια, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ  ημ κα ιδκ ζοκεζζθένεζ ηακείξ  ζηδκ οπυεεζδ 

ηδξ απεθεοεένςζδξ εεςνμφκηακ  έβηθδια ηαζ είπε ακάθμβδ ακηζιεηχπζζδ απυ 

ημοξ ζοιθμζηδηέξ. Λ ακμζπηυξ αβχκαξ , υιςξ, ήηακ επζηίκδοκμξ ηαζ ημκ πνμη ζ-

ιμφζακ ιυκμ μνζζιέκμζ θακαηζημί  ημιιμοκζζηέξ πμο, πςνίξ κα ζηέθημκηαζ 

ημκ ηίκδοκμ βζα ηδκ αζθάθεζα ηςκ θμζηδηχκ ηαζ ηδ θεζημονβία ημο Μακεπ ζζ-

ηδιίμο,  πνμζπαεμφζακ ιε θαζανίεξ κα πνμηαθέζμοκ ημ ηθείζζιμ ημο ζδνφια-

ημξ χζηε κα ημοξ δμεεί δ εοηαζνία κα ηάκμοκ δζαδδθχζεζξ βζα κα ημ ακμ ίλμοκ. 

Μανάθθδθα θεζημονβμφζε  ηαζ μ «Θμνθςηζηυξ Ξφθθμβμξ» , πμο ηέεδηε οπυ ηδκ 

επίζδιδ αζβίδα ηδξ Μνοηακείαξ ηαζ δνμφζε υπζ ςξ παναηθάδζ ηδξ ΒΜΛΙ (υπςξ 

πνάβιαηζ ήηακ) αθθά ςξ επίζδιδ  μνβάκςζδ ημο Μακεπζζηδιίμο. Αζμνβάκςκε 

νεζζηάθ, εεαηνζηέξ παναζηάζεζξ, ηαθθζηεπκζηέξ εηεέζεζξ , αβχκεξ ηαζ ηα πνή-

ιαηα πμο ζοβηέκηνςκε ηα δζέεεηε  οπέν ηςκ άπμνςκ θμζηδηχκ, ηςκ ζοζζζη ί-

ςκ ηαζ ηα οπυθμζπα έιεκακ  ζημ ηαιείμ ηδξ ΒΜΛΙ. Βπνυηεζημ, ιάθζζηα , ζημ 

άιεζμ ιέθθμκ  κα εηδχζεζ ηαζ πενζμδζηά. Ξε ηάεε ηιήια  ημο Μακεπζζηδιίμο  

οπήνπακ μνβακςιέκεξ επζηνμπέξ , πμο θεζημονβμφζακ οπυ ημ πνυζπδια ηςκ 

θμζηδηζηχκ δζεηδζηήζεςκ  αθθά ζηδκ μοζία πνμςεμφζακ ημκ εεκζημαπεθεοεε-

νςηζηυ αβχκα. θδ δ ηίκδζδ ήηακ ιζα πνμζεηηζηά ηαθοιιέκδ επακαζηαηζηή 

πνμζπάεεζα ηαζ ζοπκά πνδζζιμπμζμφκηακ μζ δζάθμνεξ  εηδδθχζεζξ ςξ ιέζμ ε-

λάπθςζδξ  ζημοξ ηφηθμοξ ηςκ κέςκ. Δ δνάζδ ημοξ πνμηαθμφζε ημκ εαοιαζιυ 

επενχκ ηαζ θίθςκ, εκχ δ Γηεζηάπμ ήηακ ακίζπονδ κα ημοξ παναημθμοεήζεζ  

ιε ημκ ηαιμοθθανζζιέκμ ηνυπμ πμο ενβάγμκηακ1.  

Βηηυξ απυ ηζξ ιεβάθεξ πυθεζξ, δ ακηζζηαζζαηή δνάζδ ηςκ ιαεδηχκ ήηακ 

έκημκδ ηαζ ζηδκ επανπία. Ξηδ Ηεοηάδα μζ ιαεδηέξ ακηέδναζακ ζηδκ πνμζπά-

                                           
1 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, αν. θαη. 11/1943. Δ αθήεεζα ηδξ παναπάκς ιανηονίαξ βζα ηδκ ηαηηζηή ιε ηδκ 
μπμία δνμφζε δ ΒΜΛΙ επζαεααζχκεηαζ απυ πθδνμθμνίεξ βζα πανυιμζμ ηνυπμ δνάζδξ ηδξ ζηα Θαγέσηα 

Ζαθαανφηςκ. Α. ΐμονηζζάκδξ (2001), ζ. 92-93. 
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εεζα ηςκ Εηαθχκ κα επζαάθθμοκ ζηα ζπμθεία ηδκ ζηαθζηή βθχζζα ηαζ ηα ζφι-

αμθα ηδξ θαζζζηζηήξ ημοξ ζδεμθμβίαξ. Έηζζ , μζ ιαεήηνζεξ ημο βοικαζίμο δεκ 

οπάημοζακ ζηδκ πνυζηθδζδ ηςκ ηαηαηηδηχκ  κα ζοιιεηέπμοκ ζημκ εμνηαζιυ 

ηδξ εεκζηήξ βζμνηήξ ημοξ, ηδξ «πμνείαξ πνμξ ηδ Νχιδ» , εκχ  άθθμηε  ιαεδηήξ 

ζηέπαζε  ιε θμφιμ  ημ ζήια πμο είπακ ημπμεεηήζεζ μζ Εηαθμί ζηδκ πνυζ μρδ 

ημο βοικαζίμο. Ώηυια , ακηέδναζακ ζηδκ επζαμθή ηδξ ζηαθζηήξ βθχζζαξ ςξ 

οπμπνεςηζηήξ ηαζ ανηεημί απμαθήεδηακ επεζδή ανκήεδηακ κα πμοκ ιάεδια 

ζηα Εηαθζηά . Βπίζδξ, εηδδθχκμκηαξ ηδκ ακηίεεζή ημοξ  ζηδκ ηαηηζηή ηαεδβδηή 

ημοξ, ζοκενβάηδ ηςκ Εηαθχκ, κα ιδκ δζδάζηεηαζ δ εθθδκζηή ζζημνία, ανκήεδ-

ηακ κα παναημθμοεήζμοκ  ημ ιάεδιά ημο, επζηέεδηακ  εκακηίμκ ημο ηαζ κα θζ-

εμαυθδζακ  ημ ζπίηζ ημο.  

Μανάθθδθα, ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ δαζηάθςκ ημοξ  μζ ιαεδηέξ ημο βοικα-

ζίμο μνβακχεδηακ ζημ ΒΏΘ Ιέςκ βζα κα πνμςεήζμοκ ηαθφηενα ηδκ  εεκζημα-

πεθεοεενςηζηή δναζηδνζυηδηά ημοξ.  Μανά ηζξ αοζηδνέξ απαβμνεφζεζξ, έρα-

θακ ζηζξ 25 Θανηίμο ημο ΄42 ημκ εεκζηυ φικμ ζημ πνμαφθζμ ημο ζπμθείμο. 

Ώηυια, μνβάκςζακ απενβίεξ , έβναθακ ακηζθαζζζηζηά ζοκεήιαηα ζημοξ ημ ίπμ-

οξ ημο ζπμθείμο  ηαζ ηοηθμθμνμφζακ θοθθάδζα  ηαζ κεακζηέξ  εθδιενίδεξ («Θα-

εδηζηυξ αβχκαξ», «Ιεακζηή Φθυβα») ιε ακηζζηαζζαηυ πενζεπυιεκμ. Ώοηυ έβζκε 

αθμνιή κα ζοθθδθεμφκ ανηεημί ιαεδηέξ, κα θοθαηζζημφκ ηαζ κα οπ μζημφκ 

δζάθμνα ααζακζζηήνζα βζα κα απμηαθφρμοκ ημοξ ζοκενβάηεξ ημοξ. Δ δνάζδ 

ηςκ βοικαζζυπαζδςκ ήηακ ηέημζα πμο πμθθμί έηακακ ηαεδιενζκά ηδ αυθηα ημ-

οξ απυ ημ βοικάζζμ, ακοπμιμκχκηαξ κα αημφζμοκ βζα ηάπμζμ πεν ζζηαηζηυ ακ-

ηίζηαζδξ ηςκ ιαεδηχκ . Ομ βοικάζζμ ηδξ Ηεοηάδαξ παναηηδνίγεηαζ ςξ «θοηχ-

νζμ ζηεθεπχκ ηδξ Βεκζηήξ ακηίζηαζδξ» ηαζ εεςνείηαζ ςξ δ ιμ καδζηή θεοηαδί-

ηζηδ βςκζά πμο δεκ ελμοζίαζε μ ηαηαηηδηήξ 1. Ώθθά ηαζ ζηδκ Ζεθαθμκζά ηαζ 

ηδκ Εεάηδ μζ ιαεδηέξ ηαηέαδηακ ζε απενβίεξ βζα κα ειπμδίζμοκ ηδκ θαζζζη ζ-

ημπμίδζδ ημο ζπμθε ίμο2.  

Ομ ίδζμ απμθαζζζηζηή οπήνλε , ιενζηά πνυκζα πνζκ, δ ακηίδναζδ ηςκ 

Αςδεηακδζίςκ ιαεδηχκ ζηζξ πνμζπάεεζεξ  ζηαθμπμίδζδξ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Έηζζ 

ημ 1937, υηακ μ Εηαθυξ δζεοεοκηήξ ημο ΐεκεηυηθεζμο βοικαζίμο επέααθε ζη μ-

οξ ιαεδηέξ κα βναθημφκ ζηδ θαζζζηζηή μνβάκςζδ Θπαθίθα, εηείκμζ  επέζηνε-

ρακ ηζξ αζηήζεζξ πςνίξ κα ηζξ ζοιπθδνχζμοκ. Ώνκήεδηακ , επίζδξ,  κα παζνεημ-

φκ θαζζζηζηά ηαζ κα ιζθμφκ ζηαθζηά ζηα δζαθθείιαηα, εκχ ανηεημί έθοβακ απυ 

ηα ζπμθεία, ακηζδνχκηαξ ζηδκ απαβυνεοζδ ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ ηαζ ηδκ 

                                           
1 Γ. Ζμοηζαφηδξ, (1991), ζ. 160-166. 
2 Ξη. Γμνιπαθάξ, (1993), ζ. 29. 
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ηαεζένςζδ ηςκ ζηαθζηχκ 1. Άθθμηε, ζηζξ 21-4-1937, ηαηέααζακ ηδκ ζηαθζηή ζδ-

ιαία ηαζ μζ πενζζζυηενμζ δεκ πήνακ ιένμξ ζηδ βζμνηή ζδνφζεςξ ηδξ Νχιδξ, ιε 

ζοκέπεζεξ βζα ημοξ ίδζμοξ, ημ βοικαζζάνπδ αθθά ηαζ ημ ζπμθείμ πμο, εηηυξ 

ηςκ άθθςκ, έηθεζζε  βζα ηδκ επυιεκδ ζπμθζηή πνμκζά2. 

Ξηα Ρακζά ηδξ Ζνήηδξ, δ ΒΜΛΙ ηαζ μ πνμζηείιεκμξ ζ΄αοηήκ  «Φμζηδηζ-

ηυξ Ξοκεηαζνζζιυξ Ρακίςκ»  εηδήθςζακ ηδκ ακηίεεζή ημοξ ζημ «ζηδιέκμ» απυ 

ημοξ Γενιακμφξ εμνηαζιυ ηδξ εεκζηήξ επεηείμο ηδξ 25 δξ  Θανηίμο 1944. Ομκ  

ιεηέααθακ  ιε ηδκ ζοιιεημπή ημοξ  ζε επακαζηαηζηή  εηδήθςζδ ηαηά ημο ηαημ-

πζημφ ηαεεζηχημξ , πνμηαθχκηαξ ηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ ηαηαηηδηχκ3.  

Ξηδ Θεζζαθία (Ονίηαθα, Ηάνζζα, ΐυθμξ, Ζανδίηζα) μζ ιαεδηέξ ια γί ιε 

βμκείξ ηαζ εηπαζδεοηζημφξ  εκακηζχεδηακ ζημ ηθείζζιμ ηςκ ζπμθείςκ ηαζ ηδκ 

άδεζα θεζημονβίαξ ζδζςηζηχκ ιυκμ θνμκηζζηδνίςκ, ακαβηάγμκηαξ ημ οπμονβείμ  

Μαζδείαξ  κα οπμπςνήζεζ . Ομ ίδζμ ηαζ ζηδκ Ήπεζνμ (Γζάκκεκα, Μνέαεγα η.α.) μζ 

επμκίηεξ ιε ηζξ ηζκδημπμζήζεζξ ημοξ πέηοπακ ημ άκμζβια ηςκ ζπμθείςκ  ηαζ ηδ 

θεζημονβία δςνεάκ θνμκηζζηδνίςκ4.  

Ξημκ Μφνβμ Δθείαξ έπμοιε ηδκ πνχηδ εηδήθςζδ  ακηζζηαζζαημφ θνμκή-

ιαημξ, μνβακςιέκδ απυ κέμοξ ηδξ πενζμπήξ ηδκ παναιμκή ηδξ 25 δ ξ Θανηίμο 

1943. Οδ κφπηα , κεμθαίμζ ηδξ πυθδξ ηαηάεεζακ ζηεθάκζ ηαζ ένζλακ  θμοθμφδζα 

ζημ δνχμ πεζυκηςκ, εκχ ζηυνπζζακ επακαζηαηζηέξ πνμηδνφλεζξ ηαζ δεθηίμ 

πθδνμθμνζχκ ζημ πχνμ ηαζ ζε υθδ ηδ  βφνς πενζμπή.  Ρςνζζιέκμζ ζε μιάδεξ 3-

4 αηυιςκ, πδβαίκμκηαξ πυνηα-πυνηα, ένζλακ πνμηδνφλεζξ ηαζ θεζβ -αμθάκ ιε 

βζμνηαζηζηά ζοκεήιαηα ζε υθα ηα ζπίηζα ηαζ ηα ιαβαγζά ηςκ ζοκμζηζχκ. Ομ 

πνςί υθδ δ πυθδ ήηακ «αμοηδβιέκδ ζημ πανηζηυ». Λζ Εη αθμί, ιεηά ημκ πνχημ 

αζθκζδζαζιυ, πνμέαδζακ ζε ζοθθήρεζξ ηαζ ααζακζζηήνζα ηςκ ζοθθδθεέκηςκ, 

εκχ ηα ζοκενβεία ημο δήιμο ιάηαζα πνμζπαεμφζακ κα ιαγέρμοκ ηζξ πνμηδ-

νφλεζξ, πμο  ζημ ιεηαλφ είπακ βίκεζ ακάνπαζηεξ ηαζ είπακ ηνοθηεί ηαθά  απυ 

ημοξ Μονβζχηεξ. Μανυιμζεξ εκένβεζεξ ηδξ κεμθαίαξ έθααακ πχν α ηαζ ζε άθθεξ 

πυθεζξ ημο κμιμφ:  Μεθυπζμ, Ώιαθζάδα, Γαζημφκδ, Ώκδνίηζαζκα 5.  

Δβεηζηέξ θοζζμβκςιίεξ ζημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα ακαδείπηδηακ ανηεημί 

επμκίηεξ. Ώκάιεζά ημοξ ημ ζηέθεπμξ ηδξ ΛΖΙΒ Ζ. Γνοδάηδξ πμο δβήεδηε ημο 

ακηάνηζημο ζηδ Ξάιμ . Βπίζδξ, Ξαιζχηεξ κέμζ πνςημζηάηδζακ ζηζξ ηζκδημπμζή-

                                           
1 Ουηε δδιζμονβήεδηε έκα είδμξ «ηνοθμφ ζπμθεζμφ» ζηα ζπίηζα ηαζ μζ ιμνθςιέκμζ βμκείξ ιάεαζκακ 
ζηα παζδζά ημοξ εθθδκζηά βνάιιαηα. Ξπ. Ημοηάημξ, (1978), Ε.Β.Β., η. ΕΒ΄, ζ. 470. 
2 Ξπ. Ημοηάημξ, (1978), Ε.Β.Β., η. ΕΒ΄, ζ. 470. 
3 Γ. Οζζαήξ, (1985), ζ. 152-7. 
4 Ξη. Γμνιπαθάξ, (1993), ζ. 84, 89. 
5ΏΞΖΕ, ανπείμ ΒΑΏ, αν.θαη. 247, δζήβδζδ Γ. Θπμοναηγή. 
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ζεζξ ημο πθδεοζιμφ ημο κδζζμφ  ηαηά ηδξ πείκαξ 1. 

Δ ΒΜΛΙ, πανάθθδθα ιε ημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα, ενβάζηδηε ηαζ βζα ηδκ 

πμθζηζζηζηή ακααάειζζδ ηδξ εθεφεενδξ οπαίενμο, μνβακχκμκηαξ ή θνμκηίγ μκ-

ηαξ βζα ηδκ δζελαβςβή εεαηνζηχκ παναζηάζεςκ. Ζάεε πυθδ ηαζ ζπεδυ κ ηάεε 

πςνζυ είπε, ζφιθςκα ιε ηζξ εαιζηέξ πδβέξ, ημ δζηυ ημο εεαηνζηυ υιζθμ ή π μ-

θζηζζηζηή μιάδα 2. 

   

Δ μνβάκςζδ ηδξ ΒΜΛΙ ηονζάνπδζε ζημ πχνμ ηςκ κέςκ ηαζ μνβάκςζε 

ηδκ ακηίζηαζή ημοξ  ηάης απυ δφζημθεξ ακηζηεζιεκζηά ζοκεήηεξ. Ώκ εεςνήζμ-

οιε υηζ πθδζζάγεζ  ηδκ αθήεεζα δ ιανηονία πμο εέθεζ ηα 2/3 ηδξ κεμθαίαξ κα 

ανίζημκηαζ οπυ ηδκ ηαεμδήβδζή ηδξ ή θάαμοιε  οπυρδ ιαξ, έζης ηαζ ιε ανηε-

ηή πνμζανιμβή πνμξ ηα ηάης , ημοξ πζμ εκηοπςζζαημφξ ανζειμφξ πμο ιζθμφκ 

βζα εηαημκηάδεξ πζθζάδεξ ιέθδ, δζαπζζηχκμοιε υηζ δ επζννμή ηδξ ήηακ , ακ υπζ 

πθαηφηενδ, ημοθάπζζημκ ίζδ ιε  ηδκ ακηίζημζπδ ημο ΒΏΘ ζημ πχνμ ηςκ εκδθ ί-

ηςκ3. Μένα απυ ηα κμφιενα, υιςξ, εκηφπςζδ πνμηαθεί δ επέηηαζδ ηδξ μνβά-

κςζδξ ιε δναζηήνζμοξ πονήκεξ ζε υθδ ηδκ Βθθάδα . Λζ εκένβεζέξ ηδξ  οπήνλακ 

πνςημπμνζαηέξ ηαζ ηαεμδδβδηζηέξ ηαζ βζα ηδκ οπυθμζπδ ημπζηή ημζκςκία ηςκ 

εκδθίηςκ, δ μπμία, έπμκηαξ ημοξ δζζηαβιμφξ πμο δδιζμονβεί δ «ζφκεζδ» ηδξ 

δθζηίαξ, δεκ εηηίεεημ ζε ακάθμβδ πανάημθιδ ζοιπενζθμνά.  

Ώλίγεζ αηυια κα ζπμθζαζηεί δ πμθφπθεονδ δνάζδ ηδξ ηαζ ηονίςξ ηα ιέ-

ζα πνμζδθοηζζιμφ ηαζ δζάδμζδξ ηςκ ζδεχκ ηδξ.  Κεηζκχκηαξ απυ ηδ ιάπδ βζα 

ηδκ επίθοζδ ημο επζζζηζζηζημφ, έπεζζε ημ κέμ ηδξ επμπήξ υηζ είκαζ ημκηά ημο 

ζημ ιεβαθφηενμ πνυαθδια πμο ημκ απαζπμθμφζε: ηδκ ηαεδιενζκή επζαίςζδ . 

Έηζζ ηένδζζε ηδκ εηηίιδζδ ηαζ ηδκ ειπζζημζφκδ ημο, πμθφ πενζζζυηενμ αθμφ 

έαθεπε υηζ μζ αβχκεξ ηδξ ΒΜΛΙ είπακ ηάπμζμ απμηέθεζια. Μανάθθδθα , μζ πμ-

θζηζζηζηέξ ηαζ αεθδηζηέξ εηδδθχζεζξ, μζ εηδνμιέξ  ήηακ έκαξ έλοπκμξ ηνυπμξ 

πνμζέθηοζδξ ημο κεακζημφ ημζκμφ πμο ανέζηεηαζ ζε μιαδζηέξ δναζηδνζυηδηεξ  

ιε ζοκμιδθίημοξ. Ανχκηαξ ιε αοημφξ ημοξ ηαθοιιέκμοξ ηνυπμοξ ιπμνμφζακ 

κα ηενδίζμοκ ηαζ ημοξ πζμ επζθοθαηηζημφξ, εκχ ηαοηυπνμκα δεκ πνμηαθμφζακ 

ηδκ ακηίδναζδ ηςκ ηαημπζηχκ ανπχκ.  

Σζηυζμ, μ ηνυπμξ ζοιπενζθμνάξ πνμξ ημοξ ειιέκμκηεξ ζε ακηίεεηεξ 

απυρεζξ ή εκένβεζεξ δεκ ζοκάδεζ ιε  ημ δδιμηναηζηυ ήεμξ. Μμθφ πενζζζυηενμ 

υηακ, εηηυξ ηδξ απμιυκςζδξ ηαζ ηδξ πενζθνυκδζδξ απυ  ηδκ μιάδα ηςκ ζ ο-

                                           
1 Ξη. Γμνιπαθάξ, (1993), ζ. 31. 
2 Ξη. Γμνιπαθάξ, (1993), ζ. 98-99. 
3 Βλίζμο δφζημθμξ είκαζ μ οπμθμβζζιυξ ηςκ ιεθχκ ημο ΒΏΘ-ΒΗΏΞ πακεθθαδζηά. Ώπυ δζάθμνεξ πδβέξ 
οπμθμβίγμκηαζ απυ 200.000 ςξ 2.000.000. Μδβέξ ηδξ αββθζηήξ SOE ηα οπμθμβίγμοκ ημ ηαθμηαίνζ ημο 

΄42 ζε 40.000 ηαζ ημ 1944 ζε 200.000. Ε. Ρμκδνυξ, (1984), ζ. 73, 75-76.  
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κμιδθίηςκ ,  εθανιυγεηαζ δ δδιυζζα δζαπυιπεοζδ ή ημ λφθμ. Αεκ βκςν ίγμοιε 

ακ, εηηυξ απυ ηα εεηζηά απμηεθέζιαηα  πμο είπακ αοηέξ μζ ιέεμδμζ, υπςξ δζα-

ηείκμκηαζ μζ θζθζηέξ πνμξ ηδκ ΒΜΛΙ πδβέξ, οπήνπακ ηαζ ηάπμζεξ ακηζδνάζεζξ 

ηςκ «μπαδχκ» ηδξ βζ αοηή ηδ ζοιπενζθμνά.  

 

Γ. Ζ ΑΛΡΗΠΡΑΠΗΑΘΖ ΓΟΑΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ –  ΦΝΗΡΖΡΥΛ ΠΡΖΛ ΑΣΑΦΑ  

α. Πηελ Ξάηξα  

Ομ ακηζζηαζζαηυ ηίκδια ηςκ κέςκ ζηδκ Ώεήκα δεκ άνβδζε κα ελαπθςεεί 

ηαζ ζηδκ επανπία. Ομ ηαθμηαίνζ ημο ΄42  ζδνφεδηε ηαζ ζηδκ Μάηνα ημ ΒΏΘ Ιέ-

ςκ. Ξηζξ ηάλεζξ ημο πνμζπχνδζακ ιαεδηέξ, θμζηδηέξ ηαζ άθθμ ζ  ακήζοπμζ κέμζ1. 

Ήδδ, απυ ηδκ πνχηδ πνμκζά ηδξ ηαημπήξ  μζ κέμζ εηδδθχκμκηαζ  ιε αοευνιδηεξ  

ακηζζηαζζαηέξ εκένβεζεξ. ηακ αηονχεδηε μ εμνηαζιυξ ηδξ βζμνηήξ ηδξ ζδια-

ίαξ, πανυηζ ανπζηά είπε ακαημζκςεεί,  μζ ιαεήηνζεξ ημο βοικαζίμο ε δθέςκ ακ-

ηέδναζακ. Λζ ηαναιπζκζένμζ ε ίπακ ηοηθχζεζ ημ ζπμθείμ βζα κα ειπμδίζμοκ ηο-

πυκ εηδδθχζεζξ. Λζ ιαεήηνζεξ υιςξ ζοιθχκδζακ ηαζ «θεφβμκηαξ  δχζαιε υ-

θμζ ζημοξ Εηαθμφξ απυ ιζα ιμφηγα», εοιάηαζ δ Θ. Θακςθάημο.  

Ξηζξ 25 Θανηίμο ημο΄42 έπμοιε ηζξ πνχηεξ ηζκδημπμζήζεζξ. Δ πανέα ηδξ 

Θ. Θακςθάημο, πμο ακήηε ζηδκ ΒΏΘΙ , ηαηάεεζε ζηεθάκζ . Οδκ επυιεκδ πνμ-

κζά, πμο μ εμνηαζιυξ ήηακ πζμ επίζδιμξ, ηδκ ηαηάεεζδ ακάθααε ιαεήηνζα 

απ΄ηδκ ηάλδ ηδξ ζημ βοικάζζμ εδθέςκ. «Ώοηά βζκυκημοζακ ζημ άρε -ζαήζε», 

ιαξ θέεζ δ ίδζα. «Αζκυηακ ημ ζφκεδια, αβαίκαιε απ΄ηζξ πανυδμοξ ειείξ, πεη ά-

βαιε ημ ζηεθάκζ πάκς ζημ Γενιακυ (ημ άβαθια ημο Μαθαζχκ Μαηνχκ Γενι α-

κμφ), ειείξ ανπίγαιε ημκ εεκζηυ φικμ, πθαηχκακε μζ Εηαθμί η ζ  άνπζγακ κα πηο-

πάκε ζημκ αένα».  

Δ ιαγζηή έκηαλδ ηδξ θμζηχζαξ κεμθαίαξ ηδξ Μάηναξ ζημκ ακηζζηαζζαηυ 

αβχκα λεηίκδζε απυ ηζξ ανπέξ ημο ΄43 ,  υηακ έβζκε δ πνχηδ ζφζηερδ, υπμο 

πήνακ ιένμξ ιαεδηέξ βοικαζίμο ηαζ θμζηδηέξ.  Ώθμφ ιοήεδηακ ζημοξ ζημπμφξ 

ημο ΒΏΘΙ, μνβάκςζακ ημκ εμνηαζιυ ηδξ 25 δξ Θανηίμο2. Μανάθθδθα ακέθααακ 

κα ιοήζμοκ ηδκ ιαεδηζχζα κεμθαία ζημκ απεθεοεενςηζηυ αβχκα ηαζ κα πνμ ε-

ημζιάζμοκ ηδκ ζοιιεημπή ηδξ ζηδκ επέηε ζμ.  

Θεβαθφηενδ ακηαπυηνζζδ ανήηακ ζημ Γ΄ Γοικάζζμ, υπμο υθμζ εημζι άζ-

ηδηακ κα πάνμοκ ιένμξ ζηδκ ηαηάεεζδ ζηεθακζμφ ζημ άβαθια ημο Μαθαζχκ 

Μαηνχκ Γενιακμφ. Έηζζ, πανυηζ ηάπμζεξ απυ ηζξ ηζκήζεζξ ημοξ πνμδυεδηακ, 

                                           
1 Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999),ζ. 307.  
2 Οδκ επυιεκδ πνμκζά μ εμνηαζιυξ ηδξ 25δξ Θανηίμο ηαηεοεφκεδηε απυ ηδκ μιχκοιδ μνβακςηζηή ε-
πζηνμπή ημο ΖΖΒ πμο, ιε ιήκοιά ηδξ πνμξ υθεξ ηζξ μνβακχζεζξ, ηαευνζγε ιε θεπημιένεζεξ ηζξ εκένβεζεξ 

ηδξ ΒΜΛΙ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ημο εμνηαζιμφ. ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, αν. θαη. 498/30-6-11.  
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ηδκ παναιμκή ηδξ βζμνηήξ υθμ ημ βοικάζζμ ανζζηυηακ ζηδκ πθαηεία θβαξ. 

ιςξ, επεκέαδζακ μζ ηαναιπζκζένμζ ηαζ ημοξ δζέθοζακ. Ομ ανάδο ηα παζδζά 

ιμίναζακ πνμηδνφλεζξ ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ πυθδξ: ζημοξ δνυιμοξ, ηα 

βοικάζζα, ηζξ ηζέπεξ ηςκ ακενχπςκ πμο ηάεμκηακ ζηα ηαθεκεία, αηυια ηαζ 

ζηδκ Ζαναιπζκζενία 1.  

Λ Ώ. Μνζμκάξ, ιαεδηήξ ημο Α΄Γοικαζίμο ηυηε, ζοιιεηείπε ζηδκ πνμ ε-

ημζιαζία ηανθζηζχκμκηαξ πνμηδνφλεζξ ζηδκ Ονζχκ Ιαοάνπςκ  ηαζ εοιάηαζ: 

«Λζ Εηαθμί είπακ πθδνμθμνδεεί υη ζ ηδκ άθθδ ιένα ζημκ Γενιακυ εα πάκε κα 

ηαηαεέζμοκ ζηεθάκζα ηαζ είπακ ιπθμηάνεζ ηα δθά Ώθχκζα. Βίπα δφμ πάηα 

πνμηδνφλεζξ, ημ έκα ημ είπα ιζζμηεθεζςιέκμ ηαζ ημ ά θθμ μθυηθδνμ. Ώημφς ιζα 

θςκή πμο ιε ηαθμφζε κα βονίζς πίζς. Ζάκς έηζζ ηαζ ράπκακε. ΐβάγς ηζξ 

πνμηδνφλεζξ  ηαζ ηζξ αημοιπάς ζημ ζηαθμπάηζ. Ζαηέαδηα ηάης ιε ράλακε ηαζ 

ιεηά πάθζ επάκς εβχ. Λ ηαναιπζκζένμξ ιε ηαθεί κα πάς απυ ηδκ πθεονά πμο 

ήηακ εηείκμξ. Αίκς ηυηε ιζα ηθςηζζά ζηζξ πνμηδνφλεζξ ηαζ πάκε ηάης. Οδκ ά θ-

θδ ιένα, ιοζηήνζμ πνάβια. Ξδηχεδηα πμθφ πνςί, ζηζξ 6, ηζ  ήηακ υθα ηα  δ-

θά Ώθχκζα βειάηα πνμηδνφλεζξ. Μςξ ηζξ ημθθήζακε ηάης απ΄ημοξ ζημπμφξ 

ημοξ Εηαθμφξ;…Ήηακ ηάεε δέκηνμ ηζ έκαξ ζημπυξ. Μςξ ηζξ ηυθθδζακ; Ζμπέθεξ 

εα έζηεζθακ; Οζ κα πς;».   

Ώκήιενα ηδξ βζμνηήξ ανίζημκηακ υθμζ ζηδ ιδηνυπμθδ, υπμο νίπηδηακ 

θείβ-αμθάκ, πμο λεζήηςζακ ημκ ηυζιμ. «Ήηακ υθδ δ Μάηνα ζηδ ιδηνυπμθδ. -

Ηεοηενςκυιαζηε, Γήης δ Ηεοηενζά . θμζ πάθζ ζημ Γενιακυ ιαγί» , εοιάηαζ δ 

Θ. Θακςθάημο.  ηακ υθμζ ηαηεοεφκεδηακ ζημ άβαθια ημο Γενιακμφ, μζ ι α-

εδηέξ ηαηάεεζακ ζηεθάκζ πμο έβναθε: «Λζ ιαεδηέξ ζημοξ ήνςεξ ημο 1821». 

Ξε θίβμ υιςξ δ ζοβηέκηνςζδ δζαθφεδηε απυ ημοξ Εηαθμφξ ηαζ αημθμφεδζακ 

ζοθθήρεζξ2.  

Βηηυξ απυ αοηή ηδκ εκηοπςζζαηή ζοιιεημπή ζημκ εμνηαζιυ  ηδξ εεκζ-

ηήξ επεηείμο, ακαθένεηαζ ηζκδημπμίδζδ 250 ιαεδηχκ ζημ Ιμιάνπδ βζα δζεηδ ζ-

ηήζεζξ ημοξ. Βπίζδξ,  ημκ Ιμέιανδ ημο ΄43, 3.000 κέμζ ζοβηεκηνχεδηακ ζηδ 

Ιμιανπία δζαιανηονυιεκμζ εκάκηζα ζηδκ ηνμιμηναηία ηςκ ηαβιαηαζθαθ ζηχκ3.  

Ξε ιζα ζεζνά απυ ηζκδημπμζήζεζξ ημο πθδεοζιμφ βζα ημ επζζζηζζηζηυ 

πνςηαβςκζζηέξ ήηακ  μζ κέμζ. Ξοκενβεία Βπμκζηχκ ηηοπμφζακ ηζξ ηαιπάκεξ, 

πήβαζκακ ζε ζπμθεία, έηθεζκακ ηα ηαηαζηήιαηα  ηαζ ηαθμφζακ ημοξ ενβαγυιε-

κμοξ  ηαζ ημκ οπυθμζπμ πθδεοζιυ κα ζοιιεηάζπμοκ  ζηζξ εηδδθχζεζξ δζαιαν-

ηονίαξ. Βνβαγυιεκμζ ηαζ άκενβμζ κέμζ  πανμοζίαζακ ζημ Ιμιάνπδ ηα αζηήιαηά 

                                           
1 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), Β΄, ζ. 218. 
2 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), Β΄, ζ. 218. 
3 Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), Β΄, ζ. 24, 34.  
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ημοξ ζπεηζηά ιε αολήζεζξ ζηα ιενμηάιαηα ηαζ η ζξ ιενίδεξ ηνμθίιςκ πμο π μ-

νδβμφκηακ. Θαεδηέξ ηαζ ζπμοδαζηέξ γδημφζακ ζοζζίηζα, νμφπα, παπμφηζζα, 

θάνιαηα, δςνεάκ αζαθία . Άθθεξ θμνέξ ιεηε ίπακ ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ εκδ-

θίηςκ ηαζ ακάιεζα ζημ οπυθμζπμ πθήεμξ έραθακ ημκ Βεκζηυ Όικμ 1.  

Σζηυζμ , οπμημκζηή πνέπεζ κα ήηακ δ ζοιιεημπή ηςκ θμζηδηχκ ηδξ 

Μάηναξ ζημ θμζηδηζηυ ηίκδια ηδξ Ώεήκαξ. Δ εθδιενίδα ηδξ ΒΜΛΙ «Γςκηακά 

Ιεζάηα» ηαηαββέθθεζ ηδκ  «εβηθδιαηζηή αδζαθμνία» ημοξ.  «Ζακέκαξ αβχκαξ, 

ηαιιία πνμζπάεεζα βζα γςή, θεοηενζά, ηα ζδζαίηενα γδηήιαηά ημοξ». Γζ αοηυ 

ημοξ ηαθεί κα αβςκζζημφκ ιέζα απ΄ηδκ ΒΜΛΙ, υπςξ μζ θμζηδηέξ ηαζ  ιαεδηέξ 

ηδξ Ώεήκαξ 2. 

Μένα απ΄ηδ ζοιιεημπή ζε ηάεε είδμοξ ιαγζηέξ  εηδδθχζεζξ,  ιυκμζ ημοξ 

ή ιαγί ιε άθθμοξ πμθίηεξ, μζ κέμζ πνμζπαεμφζακ κα ζηδνίλμοκ  ιε πμθθμφξ άθ-

θμοξ  ηνυπμοξ ηδκ Ώκηίζηαζδ . Ξηυνπζγακ ή ημζπμημθθμφζακ πνμηδνφλεζξ, ιμ ί-

ναγακ δεθηία εζδήζεςκ, εθδιενίδεξ, έβναθακ ζοκεήιαηα , ιεηέθενακ ιδκφια-

ηα, παναημθμοεμφζακ ηζκήζεζξ ηςκ ηαηαηηδηχκ ή φπμπηςκ πνμζχπςκ, ηα-

ηαζηυπεοακ αοημηίκδηα ηαζ αιαλμζημζπίεξ ημο επενμφ, έηακακ ενάκμοξ, αμδ-

εμφζακ ζημκ ακεθμδζαζιυ ηςκ ακηανηχκ3.  

Ξοπκέξ ήηακ μζ ηθμπέξ οθζημφ απυ ιαεδηέξ ηδξ ΒΏΘΙ  βζα θμβανζαζιυ 

ηςκ ακηανηχκ. Λ Ώ. Μνζμκάξ εοιάηαζ ζπεηζηά: «ηακ πενκάς απυ ημ ζηαειυ 

ημο Ώβίμο Ώκδνέα, ηνέις. Γζαηί έπαζνκα υπθα, ηα έααγα ζε ιεβάθμ ηαθάεζ ηαζ 

ηα πήβαζκα ζημ ζηαειυ βζα κα ηα πάκε ηάης (ζημοξ ακηάνηεξ). Θπαίκαιε ζε 

ζηαθζηέξ απμεήηεξ ηαζ παίνκαιε ηα ζαηζά ηα άδεζα απυ άθεονα η.α. ηαζ ηα 

ηθέααιε βζα κα θηζάλμοκ ζχαναηα μζ ακηάνηεξ». Ομ ίδζμ ηαζ μ η.Φςηάξ,  ια-

εδηήξ  ζηδκ ηεθεοηαία ηάλδ ημο Γοικαζίμο, έηθερε υπθα ιαγί ι΄έκα ζοιιαε δ-

ηή ημο απυ ημοξ Εηαθμφξ: «Θπαίκμοιε (ζημ παθζυ κμζμημιείμ, επί ηδξ Μαπα-

δζαιακημπμφθμο) ηαζ παίνκμοιε ηακά πεκηάνζ υπθα ηαζ η άηζ ααθίηζεξ. Οα α-

θήζαιε ζ΄έκα ιένμξ. Οα υπθα, ήηακ δ μνβάκςζδ ημο Μακημηνάημνα ηαζ ηα 

δζέεεηε. Ώοημί λένακε».  

Γεκζηυηενα, έδεζπκακ, ιε υπμζμ ηνυπμ ιπμνμφζακ, ηδκ ακηίδναζή ημοξ 

ζημοξ ηαηαηηδηέξ. Δ Θ. Θακςθάημο, πμο ζοιιεηείπε ζοπκά ζε ηέημζεξ εκέ ν-

βεζεξ, ιαξ θέεζ: «Θοιάιαζ ημ κα θέιε ηνοθά ημκ εεκζηυ φικμ. Ια πενκάιε ηα 

ανάδζα, αθμφ δεκ ιπμνμφζαιε κα ηάκμοιε ιεβάθδ πανέα (απαβμνε φμκηακ  μζ 

ζοβηεκηνχζεζξ άκς ηςκ ηνζχκ αηυιςκ), κα λεκοπηάιε ζημ ζπίηζ ηδξ ιζαξ ή 

ηδξ άθθδξ ηαζ κα ημζιχιαζηε ζηνςιαηζάδα, ηναβμοδχκηαξ ακηάνηζηα ηναβμ-

                                           
1 Βθ. «Γςκηακά Ιεζάηα», αν.θ.-, 29-10-43 – εθ. «Ββενηήνζμ», αν.θ.1, 23-9-43. 
2 Βθ. «Γςκηακά Ιεζάηα», αν.θ. 30, Θάδξ 1943 - αν.θ.-, 29-10-43. 
3 Θπζκανδυπμοθμξ,Νμφπαξ,Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 229-230, 233-234. 
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φδζα. Ή κα ηάκμοιε αοημζπέδζεξ πνμηδνφλεζξ, υηακ δεκ είπαιε δεθηία (ε ζδή-

ζεςκ ηοπςιέκα) , ιε δζηά ιαξ πμζήιαηα. Αεκ εκκμμφζαιε κα αβμφιε, ακ δεκ 

νίπκαιε ιενζηά ηέημζα». Ξακ έκα είδμξ ακηίζηαζδξ έαθεπε δ ίδζα ηαζ ημ διε-

νμθυβζμ πμο έβναθε ηδκ επμπή ηδξ ηαημπήξ , ηαηαβνάθμκηαξ ηα βεβμκυηα ηδξ 

ηαεδιενζκυηδηαξ πμο έηακακ ηδ γςή ηδξ δφζημθδ αθθά ηαζ ηδ πανά πμο ηδξ 

πνμηαθμφζακ μζ ιζηνέξ ακηζζηαζζαηέξ πνάλεζξ ζηζξ μπμίεξ ζοιιεηείπε. Ξε ζ ο-

κέκηεολδ ηδξ ελμιμθμβείηαζ: «Ομ «Διενμθυβζμ» ήηακ έκα είδμξ  πνμζςπζηήξ 

ιμο ακηίζηαζδξ. Έβναθα βζα κα λεζπάζς. Ζάεε ανάδο ιαξ έηθεζκακ ιέζα ζημ 

ζπίηζ ηαζ εβχ έβναθα ηα βεβμκυηα ηδξ διέναξ, ιδκ έπμκηαξ ηάηζ άθθμ κα η ά-

κς. Ομ βεβμκυξ υηζ έβναθα πνάβιαηα πνμηεζι έκμο κ΄ακηζζηαεχ ζημκ επενυ 

ιμο έθενκε ιζα απενίβναπηδ πανά, έκζςεα υηζ έηακα ηάηζ, ηαζ ημ παζνυιμοκ 

δζπθά»1.   

Ξοπκά δ ακηίδναζδ ηςκ κέςκ λεηζκμφζε απυ ημ ζηεκυ ημοξ ηφηθμ, ζημ 

ζπμθείμ, ζηδκ πανέα ηαζ απυ ιζηνέξ, ηαεδιενζκέξ ακηζζηαζζαηέξ πνάλεζξ. Ηυ-

βς ημο υηζ υθδ δ αθθδθμβναθία ακμζβυηακ ηαζ θμβμην ζκυηακ, δ ζοκηνμθζά ηδξ 

Θ. Θακςθάημο, βζα κα ιπμνεί  κα επζημζκςκεί ιε μιμσδεάηεξ θίθμοξ  ζηδκ Ώεή-

κα ηαζ κα απμθεφβεζ  ηζξ ζοκέπεζεξ πμο εα είπε μ εκημπζζιυξ ηδξ απυ ημοξ ηα-

ηαηηδηέξ, είπε επζζηναηεφζεζ ηδ θακηαζία ηδξ. «Κεπενάζαιε ηδ θμβμηνζζία 

ηάκμκηαξ αθθδβμνζηή πανμοζίαζδ ηςκ βεβμκυηςκ. Λ Βνοενυξ Ξηαονυξ θεβυ-

ηακ μ βζαηνυξ Βοεοιίμο, δ πείκα θεβυηακ δ βνίπδ… δ Ώκηίζηαζδ θεβυηακ δ 

Άθβεανα: Θαξ δοζημθεφμοκε πμθφ μζ αζηήζεζξ ηδξ Άθβεαναξ. Αδθαδή, ιπ μνμ-

φζαιε κα αθθδθμβναθμφιε ιε ημοξ θίθμοξ ιαξ ζηδκ Ώεήκα απ΄υπμο παί νκαιε 

ηαζ ηα πενζζζυηενα ιδκφιαηα ιε ζοκεδιαηζηυ ηνυπμ, παναηάιπημκηαξ ηδ θ μ-

βμηνζζία».  

Δ ίδζα πανέα ζημ Ώ΄βοικάζζμ εδθέςκ έδεζλε ηα ακηζζηαζζαηά ηδξ θν μ-

κήιαηα, ιεηααάθθμκηαξ ημ ιάεδια ηδξ κεμεθθδκζηήξ θμβμηεπκίαξ ζε ηήνοβια 

παηνζςηζζιμφ. Θία ιαεήηνζα απάββεζθε ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ιαεήιαημξ ημ 

πμίδια ημο Ώπζθθέα Μανάζπμο «Ζάης ηδκ ζπάεδκ Εηαθμί!», απμζπ χκηαξ ηζξ 

επεοθδιίεξ ηςκ ζοιιαεδηνζχκ ηδξ ηαζ αθήκμκηαξ ειανυκηδημ ημκ η αεδβδηή, 

μ μπμίμξ ηεθζηά ηδ παζημφηζζε  βζα κα ζηαιαηήζεζ. Ομ βεβμκυξ ακαζηάηςζε 

υθμ ημ ζπμθείμ. Θπήηε ζηδκ ηάλδ μ ζφθθμβμξ ηαεδβδηχκ ηαζ μ βοικαζζάνπδξ, 

πμο πνμθακχξ είπε βκχζδ ηςκ ζοκεπεζχκ πμο εα ιπμνμφζε κα επζθένεζ ιζα 

ηέημζα εηδήθςζδ , «ηάηαζπνμξ κα αανάεζ ημ ημοδμφκζ ζακ παθααυξ, βζα κα 

ζηεπάζεζ ηα λεθςκδηά ιαξ. - Έλς υθεξ. Οζ εζκ΄αοηά; Οζ έηηνμπα είκ΄αοηά; 

Ονεθαεήηαηε; Βιπνυξ, ζπίηζα ζαξ αιέζςξ. Ζαζ ηζζιμοδζά, η΄αημφηε; Οζζιμ ο-

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ηδξ Θ. Θακςθάημο ζηδκ Ώ. Νμδμπμφθμο, «Μμθίηδξ», 27-10-07. 
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δζά». Ομ εέια,  υιςξ,  δεκ έθδλε εηεί.  Ώπυ ηδκ επυιεκδ ιένα μζ ιαεήηνζεξ 

πθδζίαγακ ιε ηνυπμ ημκ ηαεδβδηή ηδξ Ημβμηεπκίαξ ρζεονίγμκηάξ ημο «Ζάης 

ηδκ ζπάεδκ Εηαθμί», «έλς μζ δεζθμί», «εέθμοιε παηνζχηεξ». Άθθμ ιάεδια πμο 

πανμοζίαγε ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ βζα ηζξ ίδζεξ ιαεήηνζεξ ήηακ δ βεςβναθία. 

Ώθθά, εκδζαθένμκηακ επζθεηηζηά βζα ημοξ πάνηεξ ηδξ Νςζίαξ ηαζ ηδξ Ώθν ζηήξ 1. 

Βκδεζηηζηυξ ημο ηθίιαημξ πμο επζηναημφζε ζημ ίδζμ ζπμθείμ ε ίκαζ ηαζ μ 

ηνυπμξ ακηζιεηχπζζδξ ζοιιαεήηνζάξ ημοξ ηαζ  παθζάξ ιαεήηνζαξ ηδξ Εηαθ ζηήξ 

Ξπμθήξ, δ μπμία οπμζηήνζλε ζηα Ιέα Βθθδκζηά πςξ μ ζοββναθέαξ, ημ ένβμ 

ημο μπμίμο ενιήκεοακ εηείκδ ηδκ διένα, εκκμμφζε ηδκ Εηαθία ςξ ζφιιαπμ 

ηδξ Βθθάδαξ. «Έβζκε ζάθμξ. Βηαηυ  ζηυιαηα κα ηδκ ανίγμοκ, εηαηυ γεοβάνζα 

πένζα κα εέθμοκ κα ηδκ πκίλμοκ ηζ ακ δεκ επεκέααζκε μ ηαεδβδηήξ ιπμνεί κα 

ημ ηάκακε». Θεηά απυ ημ επεζζυδζμ αοηυ, υθεξ μζ ιαεήηνζεξ απμθάζζζακ κα 

ιδκ ηδξ λακαιζθήζμοκ, κα ηδξ δείλμοκ πθήνδ πενζθνυκδζδ. Ομ ζπέδζυ ημοξ  

πέηοπε ηυζμ ηαθά, χζηε δ ζηαθυθζθδ ιαεήηνζα ακαβηάζηδηε κα πνμζθφβεζ 

ζημ βοικαζζάνπδ  δζαιανηονυιεκδ  βζα ηδ ζηάζδ ηςκ ζοιιαεδηνζχκ ηδξ, η ζ 

αθμφ μφηε ηζ απ΄αοηυκ ανήηε ακηαπυηνζζδ, δεκ άκηελε άθθμ «ηέημζμ η αρυκζ» 

ηαζ έθοβε απ΄ημ ζπμθείμ 2.  

θδ αοηή δ ακηίδναζδ, εηθναγυιεκδ ιε θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ εκηο-

πςζζαηέξ πνάλεζξ, είπε ζμαανέξ επζπηχζεζξ βζα ημοξ κέμοξ. Λζ ηαηαηηδηέξ δεκ 

ζοβηζκμφκηακ απυ «ημ κεανυκ ηδξ δθζηίαξ» ηαζ μζ κεανμί ακηζζηαζζαημί ε ίπακ 

βκχζδ ηςκ ζοκεπεζχκ ηςκ πνάλεχκ ημοξ ζε πενίπηςζδ πμο ζοθθαιαάκμκηακ.  

ζμ ηζ ακ δ επμπή πμο γμφζακ δζηαζμθμβμφζε ηέημζα ζηθδνυηδηα, μζ ίδζμζ δεκ 

έπαοακ κα είκαζ κέμζ ηαζ κα αζζεάκμκηαζ υηζ έπακακ πμθφ πενζζζυηενα 

απ΄ημοξ ιεβαθφηενμοξ, αθμφ ζηενμφκηακ ιζα γςή μθυηθδνδ πμο είπακ βζα κα 

γήζμοκ. Δ Θ. Θακςθάημο εοιάηα ζ ηδκ πενίπηςζδ εκυξ παζδζμφ απυ ηδκ πανέα 

ηδξ πμο ζοκεθήθεδ, ααζακίζηδηε ηαζ ηαηαδζηάζηδηε ζε εάκαημ. Μνζκ μδδβδ-

εεί βζα εηηέθεζδ, ηδξ έζηεζθε ιέζα απυ ηδ θοθαηή έκα ιζηνυ ζδιείςια υπμο 

ηδξ έβναθε: «Γήζε δζπθά βζα ιέκα…» 3. 

Ώπυ ηζξ ακαθενυιεκεξ πενζπηχζεζξ κέςκ ηδξ Μάηναξ πμο «πθήνςζακ» 

βζα ηδκ ακηζζηαζζαηή ημοξ δνάζδ ικδιμκεφμοιε ιενζηέξ. Λ ιαεδηήξ  Αδι. Ζα-

θφααξ, ηεθεζυθμζημξ ημο Ώ΄βοικαζίμο αννέκςκ Μαηνχκ , μ μπμίμξ ζοιιεηείπε 

ηαζ πνμπμθειζηά ζηδ ακηζδζηηαημνζηή δνάζδ. πςξ ηαζ πμθθμί άθθμζ ιαεδηέξ 

ημο ίδζμο αθθά ηαζ άθθςκ βοικαζίςκ, εκηάπεδηε  ζηζξ βναιιέξ ηδξ ΒΜΛΙ . Ομκ 

Εμφκζμ ημο ‗41 ζοκεθήθεδ απυ ημοξ Εηαθμφξ ηαζ θοθαηίζηδηε. Γζ ‘ αοηυ ηαζ,  

                                           
1 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 60-62, 64, 203. 
2 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 126-129. 
3 Ξοκέκηεολδ ηδξ Θ. Θακςθάημο ζηδκ Ώ. Νμδμπμφθμο, «Μμθίηδξ», 27-10-07. 
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ηαηά ηδ ζοκεδνίαζδ ημο ζοθθυβμο ηαεδβδηχκ ημο Ώ΄Γοικαζίμο βζα ημ π α-

ναηηδνζζιυ ηδξ θμίηδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ημο ζπμθείμο, εί καζ μ ιυκμξ  πμο δ  

θμίηδζή ημο παναηηδνίγεηαζ εθθζπήξ. Ώνβυηενα, ημκ Ληηχανζμ ημο ‗43, θαίκε-

ηαζ κα επζιεθείηαζ ηδκ έηδμζδ ηδξ εαιζηήξ εθδιενίδαξ «Ηαμηναηία». Ουηε ζ ο-

κεθήθεδ ηαζ πάθζ απυ ηδκ Γηεζηάπμ ηαζ εηηεθέζηδηε  ιαγί ιε άθθμοξ ηναημφ-

ιεκμοξ ζηζξ θοθαηέξ Ηοιπενμπμφθμο1.  

Λ Οάηδξ Ξηαεάημξ, 21 εηχκ, ιαγί ιε άθθμοξ δφμ πνχδκ ζοιιαεδηέξ 

ημο πμο είπακ εκηαπεεί ζημ ΒΏΘ, πήνε ιένμξ ζημκ εμνηαζιυ ηδξ 25 δ ξ Θανηί-

μο 1942 ηαζ ζοκεθήθεδ ιενζηέξ ιένεξ ανβυηενα απυ ημοξ Εηαθμφξ. Φοθαη ίζ-

ηδηε ζηζξ πενζαυδηεξ θοθαηέξ Θανβαν ίηδ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ ααζακίζηδηε  

ζημ «Θαφνμ Ξπίηζ», ημ ηνμιενυ ηναηδηήνζμ ηαζ ηυπμ ααζακζζηδνίςκ επί ζη α-

θζηήξ ηαημπήξ 2. 

Μζμ ζηθδνή ηζιςνία επζθοθάπεδηε βζα ημκ Εμνδάκδ Μαπαδυπμοθμ , 

πνυζθοβα απυ ηδ Νςζία , πμο πήνε ιένμξ ζημκ έκμπθμ αβχκα. Θεηά ηδ δναζ-

ηδνζυηδηα πμο ακέπηολε ςξ επμκίηδξ ζηδκ πυθδ, έβζκε έκμπθμξ ηαζ  ιαγί ιε 

άθθα παζδζά  πνμζπάεδζε κα εθέβλεζ ημ πέναζια ηςκ Γενιακχκ ζημ πςνζυ 

Θπάθα. Γθίηςζε απυ ιπθυημ ηςκ Γενιακχκ αθθά ζοκεθήθεδ ανβυηενα  ιαγί ιε 

ζοκηνυθμοξ ημο απυ ηαβιαηαζθαθίηεξ .  Ομοξ εηηέθεζακ ιε ηνειάθα, αθμφ 

πνμδβμοιέκςξ ημοξ πάναλακ ηα ημνιζά ιε ιαπαίνζα3.   

Μμθθμί αηυια ακηζζηαζζαημί κέμζ είπακ ηδκ ίδζα ηφπδ. Δ Θ. Θακςθάημο 

εοιάηαζ: «Οδκ πνχηδ πνμζπάεεζα βζα ακηίζηαζδ  ηάκαιε ημ ΄42 απ΄ημ ΒΏΘ 

Ιέςκ. θμοξ υζμοξ είπακ ηάπμζα ακάιεζλδ ημοξ πζάζακε. Βιείξ θφβαιε αιέ-

ζςξ βζα ηα πςνζά. Ώπυ ειάξ πμο είιαζηε βφνς ζηα 16, θεφβαιε ιυθζξ παίνκ α-

ιε ημ ιήκοια, πακυιαζηε. Ήνεακε ζηα ζπίηζα ιαξ. Θαξ είπακε  ιυθζξ θακεί ημ 

πνχημ ηφια δζχλεςκ  κα είπαιε ελαζθαθζζιέκεξ ηνορχκεξ. Ζαζ αοηά ήηακ ηα 

πςνζά ηαζ ηονίςξ ηα μνεζκά».  

Λζ δζχλεζξ υζςκ πνμζπαεμφζακ κα ακηζδνάζμοκ ζημ ηαεεζηχξ είπακ 

δδιζμονβήζεζ ακάθμβμ ηθίια. Βκδεζηηζηή ηςκ εκηοπχζεςκ πμο είπακ  δδιζμον-

βήζεζ αηυια ηαζ ζε ιζηνά παζδζά  είκαζ δ ζοιπενζθμνά ιαεδηή ημο δδιμηζημφ 

ζπμθείμο ηδξ ζπμθήξ Κ. Ξςηδνπυπμοθμο , μ μπμίμξ, επεζδή ηζιςνήεδηε  βζα ηζξ 

αηαλίεξ ημο απυ ημκ δζεοεοκηή, απείθδζε κα ημκ ηαηαδχζεζ ζημοξ Γενιακμφξ 

βζαηί δίδαζηε  ημ ιάεδια ηςκ Ώββθζηχκ ζημ ζπμθείμ. Λ ιζηνυξ ιεηαπείζηδηε 

ιυκμ υηακ μ παηέναξ ημο ημκ θυαζζε, θέβμκηάξ ημο υηζ μζ Γενιακμί εα ζο θ-

                                           
1 Ώ. Θμοββμθζάξ, (2001),ζ. 250,254,259. 
2 Ο.Ξηαεάημξ, (1996), ζ. 172-180. 
3 Ξη. Γμνιπαθάξ, (1993), ζ. 221-2. 
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θάιαακακ ηαζ ημκ ίδζμ επεζδή ιάεαζκε ηα Ώββθζηά 1.  

Δ Ώκηίζηαζδ δεκ γδημφζε ιυκμ ηδκ πνμζθμνά ηςκ κέςκ ηαζ ηδ ζοκε ζζ-

θμνά ημοξ ζημκ ημζκυ αβχκα. Ομοξ πνμζέθενε ηαζ δ ίδζα πμθθέξ, ακεηηίιδηεξ 

ειπεζνίεξ. «Βίκαζ ιεβάθμ ζπμθείμ δ Ώκηίζηαζδ», εηηζιά δ Θ. Θακςθάημο.  

«Θαξ έιαεε ηδκ αοηεκένβεζα, ηδκ αθθδθεββφδ, ιαξ έιαεε ημ ηζ ιπμνεί κα η ά-

κεζ μ άκενςπμξ. Αεκ ημ πίζηεοεξ υηζ ιπμνείξ κα ηάκεζξ … Ξηα ζπίηζα ιαξ ή-

ιαζηακ πενζμνζζιέκεξ , παζδάηζα. ηακ αθέπεζξ κα ηάκεζξ ηάηζ,  ηζ δ Μάηνα αφ-

νζμ κα βειίγε ζ πνμηδνφλεζξ ή δ ηάλδ πμο ηζξ  ένζλε, δ πανέα… Έκα άθθμ πνάια. 

Ώθμφ ιαξ πενζμνίγακε ιεηά μζ ιεβαθφηενμζ ηζ ειείξ, υπζ, ιπμνμφιε θέβαιε. Β ί-

καζ δδθαδή αοημζοκείδδζδ, αοηεκένβεζα, αθθδθεββφδ. Ομ ηαθυ ημο υθμο πάκς 

απ΄ημ αημιζηυ θμφκηςζακ ηυηε  ηαζ κμιίγς υηζ ιεηά δεκ έθοβακ απυ ιέζα 

ιαξ. Γζαηί, υπςξ λένεηε, ζημ παζδί ιπαίκεζ ιζα ζθναβίδα».  Ππήνλε, αέααζα, ηαζ 

ιζα πνυςνδ, οπμηοπχδδξ «πμθζηζηή ζοκεζδδημπμίδζδ». πςξ ιαξ θέεζ δ Θ. 

Θακςθάημο, «Δ Ώκηίζηαζδ ήηακ ααεζά παηνζςηζηή. Ξοκενβαζηήηαιε ιε π ακ-

ηυξ είδμοξ παζδζά. Ομ ιυκμ πμο θέβαιε ιεηαλφ ιαξ ηαζ ιαξ ημ έθεβακ ηζ μζ πζμ 

πάκς, θέβαιε υηζ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ εα βίκμοκ εηθμβέξ». Μανάθθδθα, 

υπςξ επζζδιάκαιε, ε ίπε ηαζ ιζα άθθδ ζδιακηζηυηαηδ επίδναζδ: ηδκ ανπή ηδξ 

απεθεοεένςζδξ ημο ημνζηζζμφ απυ ημοξ πενζμνζζιμφξ ηα ζ ηζξ ζοιαάζεζξ πμο 

είπε ηαεζενχζεζ δ ημζκςκία ηδξ επμπήξ.  

Θζα θεπημιένεζα  ιε ζδζαίηενδ ζδιαζία ιαξ απμηαθφπηεζ  δ ζςγυιεκδ 

ιανηονία πενί δζαιάπδξ ιεηαλφ κεμθαζ ίζηζηςκ  ακηζζηαζζαηχκ μνβακχζεςκ, 

δζαθμνεηζηήξ πμθζηζηήξ πνμέθεοζδξ. Ξ΄αοηήκ ακαθένεηαζ δ πνμζπάεεζα απ μ-

ιυκςζδξ ηαζ οπμκυιεοζδξ ημο ένβμο ηςκ «ακηζδναζηζηχκ» κεμθαζίζηζηςκ  μν-

βακχζεςκ απυ ηδκ ΒΜΛΙ, υηακ μζ πνχηεξ εέθδζακ κα βειίζμοκ ημοξ ημίπμοξ 

ηδξ Μάηναξ ιε ζοκεήιαηα  βναιιέκα ζημ ιπθε πνχια ηςκ εεκζηυθνμκςκ. Λζ 

επμκίηεξ, βκςνίγμκηαξ ηζξ πνμεέζεζξ ημοξ, βέιζζακ  ιζα ιένα πνζκ  ημοξ ημίπμοξ 

ηδξ πυθδξ ιε ζοκεήιαηα βναιιέκα ζε ιπθε πνχια αθθά ιε επμκίηζημ πενζεπ υ-

ιεκμ. Έηζζ μζ ακηίπαθμί ημοξ ακαβηάζηδηακ κα βνάρμοκ άθθα ζοκεήιαηα ζε 

ιαφνμ πνχια2. 

   

β. Πην Αίγην  

Ξδιακηζηή ακηζζηαζζαηή δνάζδ ακάπηολακ ηαζ μζ κέμζ ημο Ώζβίμο. Φμζ-

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμ ζηζξ 25-7-06. Ώκάθμβα ακηέδναζε ιαεδηήξ ηδξ Γ΄ηάλδξ βοικα-

ζίμο Ώζβίμο, επεζδή ηαεδβδηήξ ημο έηακε παναηήνδζδ κα ηυρεζ ηα ιαθθζά ημο. ηακ ανβυηενα ζοκακ-
ηήεδηακ ζημ δνυιμ ημκ έθηοζε θςκάγμκηαξ «θημο ζμο πνμδυηδ» ηαζ απεζθχκηαξ ημκ. Γζα ηδκ πνάλδ 

ημο αοηή, υπςξ επίζδξ ηαζ βζα ημ ήεμξ ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο ζηδκ μζημβέκεζά ημο ηαζ ηδ ιζηνή ημζ-

κςκία ηδξ πυθδξ, μ ζφθθμβμξ ηαεδβδηχκ ημκ απέααθε δζα πακηυξ απ΄υθα ηα ζπμθεία ηδξ πχναξ. ΐζα-
θίμ πνάλεςκ ζοθθυβμο Ώ΄Γοικαζίμο Ώζβίμο, αν.πν.14/23-9-42 . 
2 ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, θαη. 427/26-2-35. 
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ηδηέξ πμο πνμενπυηακ  απ΄ηδκ πενζμπή είπακ ζδνφζεζ ημκ ΞΦΏ (Ξφθθμβμξ Φμζ-

ηδηχκ Ώζβζαθείαξ) ιε αλζυθμβδ πμθζηζζηζηή δνάζδ1. Λ Ρ. Νμφπαξ, θμζηδηήξ θζθμ-

θμβίαξ  ηυηε, ιαξ δίκεζ αηνζαή εζηυκα ηςκ Ώζβζςηχκ θμζηδηχκ : «Ομ 60% ηςκ 

Ώζβζςηχκ θμζηδηχκ ζημ Μακεπζζηήιζμ ηδξ Ώεήκαξ ήηακ μνβακςιέκμζ. Ζονίςξ 

ζηδκ Ώεήκα μνβακχεδηακ, υπςξ ηζ εβχ. Ήιμοκ θίθμξ πνζκ, αθθά μνβακχεδηα 

ζηδκ Ώεήκα. Ππήνπακ ηαζ θίβμζ επζθοθαηηζημί, παζδζά ιαιυενεθηα. Αεκ ήηακ 

δεζθμί. ηακ ηάπμζμζ απυ αοημφξ, απυ θζθάκενςπα αζζεήιαηα ηζκμφιεκμζ, έ-

δςζακ ρςιί,  ηζζβάνα ηαζ κενυ ζε έβηθεζζημοξ ζε ηθμφαα, επζζδιάκεδηακ ηαζ 

μζ Γενιακμί ημοξ ιάγερακ ηαζ ημοξ εηηέθεζακ. Ήνςεξ εκ δεζθία. Ήηακ θμζηδ-

ηέξ πμο ιπήηακ άκεο ελεηάζεςκ. Θεςνμφζακ ημ ΒΏΘ αηναίεξ εέ ζεζξ  αθθά εί-

πακ έκα θφηνμ ακενςπζάξ. Ππήνπακ ηαζ εθάπζζημζ ακηζδ ναζηζημί. Ζαηέδςζακ, 

υπζ ζοκεζδδηά. Έζπαζακ απυ ααζακζζηήνζα ηαζ πνμπχνδζακ ζηδκ εκενβή ζο-

κενβαζία… Λζ ζοκενβάηεξ εη ζοκεζδήζεςξ ή ελ μζημβεκεζα ηήξ πνμςεήζεςξ 

(βζαηί οπήνπακ ηζ αοημί) ήηακ έκα 5%».  

Μμθθμί  Ώζβζχηεξ  πμο θμζημφζακ ζημ πακεπζζηήιζμ  ηδξ Ώεήκαξ  έπαζνκακ 

ιένμξ ζηζξ εηδδθχζεζξ ηαζ δζαιανηονίεξ ημο αεδκασημφ πθδεοζιμφ βζα δζάθμ-

να γδηήιαηα (ηδδεία Ζ. Μαθαιά, εεκζηή βζμνηή ηδξ 25 -3-43, δζαδήθςζδ ηαηά 

ηδξ πμθζη ζηήξ επζζηνάηεοζδξ η.α.) ηαζ ιεηέθενακ ημκ απυδπμ ηςκ βεβμκυηςκ 

ηαζ ζημ Ώίβζμ 2. Ώζβζχηεξ θμζηδηέξ  πμο μνβακχεδηακ ζημ ΒΏΘ πναβιαημπμ ίδ-

ζακ ακμζηηή ζοβηέκηνςζδ ζημ δδιμηζηυ ζπμθείμ Ζμοθμφναξ υπμο, ιε ελα ίνε-

ζδ θίβμοξ  πμο ήηακ επζθοθαηηζημί βζα άιεζδ εκενβυ δνάζδ, μζ πενζζζυηενμζ 

δήθςζακ ζοιιεημπή  ζημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα. Λ θμζηδηήξ Ιμιζηήξ Η. Γηυ-

θαξ ακάθααε ςξ ηαιίαξ  κα δζακέιεζ ημοπυκζα εκίζποζδξ ημο αβχκα . Βπζπθέμκ 

δναζηδνζμπμζμφκηακ ηαζ ζηδκ ακαβναθή ζοκεδιάηςκ ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ 

ηαζ οπέν ηδξ Ώκηίζηαζδξ 3. Γζα ηδκ ηαθφηενδ θεζημονβία ηδξ, δ ΒΜΛΙ Ώζβίμο 

είπε πςνζζηεί ζε ηιήιαηα ηαηά πενζμπέξ πμο ηάθοπηακ υθδ ηδκ επανπία Ώζβζα-

θείαξ, εκχ βζα ηδκ δνάζδ ζηδκ πυθδ πςνίζηδηακ ζε ζοκμζηζαημφξ ημιείξ 4. 

Ώνηεημί ήηακ μζ επμκίηεξ πμο οπέζηδζακ ηάεε είδμοξ δζχλεζξ βζα ηδ 

δναζηδνζυηδηά ημοξ ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ. Ξοβηέκηνςζδ ιαεδηχκ ηαζ θμζηδ-

ηχκ, ηαεμδδβδιέκδ απυ ηδκ ΒΜΛΙ, έβζκε ζηδκ ηδδεία ημο επμκίηδ Ι. Γ ζακκυ-

πμοθμο. ιςξ, είπακ εκδιενςεεί  μζ Γενιακμί, μζ μπμίμζ έηακακ ιπθυημ ηαζ 

αημθμφεδζακ ζοθθήρεζξ. Ξοκέθααακ υθμοξ ημοξ κέμοξ ηάης ηςκ 30 εηχκ, β φ-

νς ζηα 25 άημια. Ομοξ ακάηνζκακ  ηαζ ημοξ ααζάκζζακ ζημ Ώίβζμ. Αφμ  οπέηο-

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 230. 
2 Θπζκανδυπμοθμξ,Νμφπαξ,Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 233. 
3 Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 30-31 
4 Θπζκανδυπμοθμξ,Νμφπαξ,Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 216, 221. 
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ρακ ηαζ ημοξ οπυθμζπμοξ ημοξ έζηεζθακ ζημ ζηναηυπεδμ ηδξ Ζμνί κεμο1.  

Ώκάιεζα ζημοξ θμζηδηέξ πμο έδςζακ δ γςή ημοξ βζα ηδκ Ώκηίζηαζδ ή-

ηακ ηαζ μ θμζηδηήξ ηδξ Ιμιζηήξ Ώεδκχκ Αζμβέκδξ Μεηνυπμοθμξ, μνβακςηζηυ 

ζηέθεπμξ ημο ΒΏΘ Ώζβζαθείαξ ηαζ βναιιαηέαξ ηδξ ημιεαηήξ επζηνμπήξ. Ώπαβ-

πμκίζηδηε  βζα ακηίπμζκα  ιαγί ιε άθθμοξ πέκηε θοθαηζζιέκμοξ ζηδκ πθαηεία 

δθχκ Ώθςκζχκ ημο Ώζβίμο. Ζαζ μ Αδιμζεέκδξ Ρθζυααξ  απυ ημ Νζγυιοθμ Ώζβ ί-

μο, θμζηδηήξ ημο Ρδιζημφ Ώεδκχκ, ζημηχεδηε ζε θμζηδηζηή δζαδήθςζδ , ζηδκ 

μπμία ζοιιεηείπε ηαζ μ αδεθθυξ ημο Γζχνβμξ, επίζδξ θμζηδηήξ 2. 

Οα ημνίηζζα ηδξ Ώζβζαθείαξ , ιαεήηνζεξ, θμζηήηνζεξ ή ενβαγυιεκεξ,  δναζ-

ηδνζμπμζήεδηακ ζηδκ οπυεεζδ ηδξ Ώκηίζηαζδξ ιμζνάγμκηαξ πνμηδνφλεζξ, 

ζοιιεηέπμκηαξ ζε ενάκμοξ, βνάθμκηαξ ζοκεήιαηα ζημοξ ημίπμοξ , θηζάπκμκ-

ηαξ νμφπα βζα ημοξ ακηάνηεξ . Μήνακ , υιςξ,  ιένμξ ηαζ ζε πζμ επζηίκδοκεξ α-

πμζημθέξ, υπςξ κα παναζφνμοκ ημοξ Γενιακμφξ ζηναηζχηεξ βζα ημκ απ εβηθς-

αζζιυ ηςκ έβηθεζζηςκ ζε ζζδδνμδνμιζηή ηθμφαα ζημκ αευπονβμ . Ξε άθθδ 

πενίπηςζδ δ κεανή ημπέθα Α.Α. δεκ δίζηαζε κα εηηεε εί ζηα ημοηζμιπμθζά 

ημο πςνζμφ ηδξ, πανζεκηζγυιεκδ ιε αζηοκμιζημφξ ηαζ ηαηαδυηεξ , βζα κα ελο-

πδνεηήζεζ ημοξ ζημπμφξ ημο ΒΏΘ 3. 

Εδζαίηενδ δνάζδ ακέπηολε ηαζ δ ιαεδηζηή ακηζζηαζζαηή μιάδα ημο Ώζβ ί-

μο. Ώνηεημί απυ αοημφξ ζοβηεκηνχκμκηακ ζε βκςζηυ θνμκηζζηήνζμ Θα εδια-

ηζηχκ ηαζ εηεί, πςνίξ κα ηζκμφκ οπμρίεξ, ζογδημφζακ βζα ηδκ Ώκηίζηαζδ ηαζ 

μνβάκςκακ ηδ δνάζδ ημοξ. Λζ ιαεδηέξ δναζηδνζμπμζμφκηακ ηονίςξ  ιμζνάγμκ-

ηαξ πνμηδνφλεζξ, εκχ ζοιιεηείπακ ηαζ ζε πμθθέξ αοευνιδηεξ θασηέξ εηδδθχ-

ζεζξ αθθά ηαζ ζε επζηίκδοκεξ απμζημθέξ: ζφκδεζιμζ, ηθμπή πμθειζημφ οθ ζημφ, 

ιεηαθμνά υπθςκ, ζοβηέκηνςζδ πθδνμθμνζχκ · ηζκήζεζξ απαναίηδηεξ βζα ημ 

ζπεδζαζιυ ζμαανχκ επζπεζνήζεςκ. Έηζζ, υηακ ημ ΒΏΘ ηάθεζε ημκ πθδεοζιυ 

ημο Ώζβίμο ζε δζαιανηονία βζα ηδκ αηνίαεζα, μζ ιαεδηέξ ηδξ πυθδξ πν ςημζηά-

ηδζακ ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ δζελαβςβή ηςκ ηζκδημπμζήζεςκ 4.  

Θαεδηέξ  ηοηθμθμνμφζακ ηδκ πανάκμιδ εθδιενίδα «Ηεοηενζά»  πμο ει-

ρφπςκε ηδ κεμθαία. Λζ κεανμί ΐ. Θυζπμξ, Μ. Βιιακμοδθίδδξ, Φ. Ζαναβζακκ ί-

δδξ, Γ. ΗμοηαΎδδξ, Α. Γζακκυπμοθμξ ζοκεθήθεδζακ  ιαγί ιε άθθμοξ ζοκμιδθ ί-

ημοξ ημοξ απυ ημοξ Εηαθμφξ. Λζ Εηαθμί ημοξ ηηφπδζακ ηαζ ημοξ ααζάκζζακ βζα 

κα απμηαθφρμοκ ημοξ επζηεθαθήξ ηδξ μνβάκςζήξ ημοξ, αθθά εηείκμζ δεκ εκέ-

δςζακ ηαζ  πνμζπάεδζακ κα πνμθοθάλμοκ ημοξ θίθμοξ ημοξ απυ ηδ ζφθθδρδ . 

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Ώ. Θμοββμθζά, 4-1-06  - βναπηέξ ζδιεζχζεζξ Ώ. Θμοββμθζά. 
2 Θπζκανδυπμοθμξ,Νμφπαξ,Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 459, 532-33. 
3 Θπζκανδυπμοθμξ,Νμφπαξ,Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 218, 232, 529, 84-5. 
4 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Ώ. Θμοββμθζά, 4-1-06 – Θπζκανδυπμοθμξ,Νμφπαξ,Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 229-34, 91 - 

Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1965), Β΄, ζ. 26. 
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Θεηαθένεδηακ ζηζξ θοθαηέξ ηδξ Μάηναξ  ηαζ ηαηαδζηάζηδηακ απυ ζηναημδ ζηε-

ίμ ζε πμθθά πνυκζα θοθάηζζδξ . Ώπμθοθαηίζηδηακ ιεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημ-

θυβδζδ, ζοκεπίγμκηαξ  ηδκ ακηζζηαζζαηή ημοξ δνάζδ ιέπνζ η έθμοξ1.  

Αεκ έθεζρακ ηαζ μζ Βπμκίηεξ ιαεδηέξ πμο έπαζακ ηδ γςή ημοξ βζα ημκ 

αβχκα. Βκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ μζ δεηαμπηάπνμκμζ Α. Ημοηυπμοθμξ ηαζ Γ. 

Ζςζηακηίκμο απυ ηδ Νμδμδάθκδ, μ Ζ. Ξημφναξ, πμο ζοκεθήθεδ εκχ ιεηέθενε 

θάνιαηα βζα ημοξ ακηάνηεξ ηαζ εηηεθέζηδηε, μ δεηαηεηνάπνμκμξ Μ. Θπαη ά-

θδξ, πμο ζημηχεδηε ζε επζδνμιή ηςκ Γενιακχκ ζημ πςνζυ ημο  ηαζ μ Γζάκκδξ  

Θμοββμθζάξ, πμο ζοκεθήθεδ ιε ζοιιαεδηή ημο εκχ ιμίναγε ημ δεθηίμ εζδ ή-

ζεςκ ηαζ ζημηχεδηε ιαγί ιε άθθμοξ μιήνμοξ ζε ακαηίκαλδ ζζδδνμδνμιζηήξ 

ηθμφααξ 2. Βλάθθμο, ζημ αζαθίμ εζδζηχκ εθέβπςκ ημο Ώ΄βοικαζίμο ανίζημοιε 

μκυιαηα πέκηε ιαεδηχκ ηςκ ηεθεοηαίςκ ηάλεςκ ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ 1943 -

44 ιε ηδκ ζδιείςζδ υηζ εηηεθέζηδηακ απυ ημοξ Γενιακμφξ 3.  

Βηηυξ απυ αοηή ηδκ μνβακςιέκδ ηίκδζδ , οπήνπακ ηαζ αοευνιδηεξ ακ-

ηζδνάζεζξ ιαεδηχκ , πμο ςξ έθδαμζ αρδθμφζακ ημκ ηίκδοκμ . Έηζζ, μ ιαεδηήξ 

ηδξ Α΄ηάλδξ βοικαζίμο Ώζβίμο Ώεακαζυπμοθμξ ΐαζίθδξ απυ ηδ Νμδμδάθκδ , 

βονίγμκηαξ  ιεηά ημ ζπμθείμ ζημ πςνζυ ημο , θχκαγε «αένα» ηαεχξ πενκμφζακ  

ζηαθζηά αοημηίκδηα ημο ζηναημφ ηαημπήξ , ιε απμηέθεζια μζ ζηναηζχηεξ κα 

πονμαμθήζμοκ επακεζθδιιέκα. Λ ζφθθμβμξ ηαεδβδηχκ ημο βοικαζίμο εεχνδ-

ζε ηδκ πνάλδ ημο ακάνιμζηδ βζα ιαεδηή ηαζ επζηίκδοκδ, ιε ημ επζπείνδια υηζ  

ιπμνμφζε κα ζημζπίζεζ ηδ γςή ζημκ ίδζμ ηαζ ζε άθθμοξ αεχμοξ  ή αηυια ιπμ-

νμφζε κα δδιζμονβήζεζ πνμαθήιαηα εεκζημφ παναηηήνα ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ. 

Γζ ‘ αοηυ απέααθε ημ ιαεδηή απυ ημ ζπμθείμ βζα ημ ηνέ πμκ ζπμθζηυ έημξ ηαζ 

παναηηήνζζε ηδ δζαβςβή ημο επίιειπηδ4. 

 

γ. Πηηο επαξρηαθέο πόιεηο θαη ρσξηά  

Δ δναζηδνζυηδηα  ηδξ ΒΜΛΙ ζηδκ επανπία δζέθενε απυ αοηήκ ζηζξ πυθε-

ζξ. Βδχ μζ Βπμκίηεξ δεκ ηαηαβίκμκηακ ιυκμ ιε  ηδκ ακηζζηαζζαηή δνάζδ. Ξηζξ 

εθεφεενεξ πενζμπέξ ηδξ ΏπαΎαξ ενβάζηδηακ βζα  ημ άκμζβια  ηςκ ζπμθείςκ, ηδκ 

θεζημονβία αζαθζμεδηχκ κέαξ βεκζάξ, ηδκ πκεοιαηζηή ηαζ πμθζηζζηζηή πνυμδμ 

ηδξ επανπίαξ. Ξηδκ Ώ΄Ξοκδζάζηερδ ηδξ ΒΜΛΙ Μεθμπμκκήζμο ζογδηήεδηε δ 

πνμμπηζηή πανειαάζεςκ ηδξ μνβάκςζδξ ζε κέμοξ ημιείξ: ίδνοζδ ζπμθείςκ, 

εεάηνςκ, παζδζηχκ ζοζζζηίςκ, έηδμζδ εθδιενίδςκ, πενζμδζηχκ ηαζ ηδκ η α-

                                           
1 Θπζκανδυπμοθμξ,Νμφπαξ,Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 215-216. 
2 Θπζκανδυπμοθμξ,Νμφπαξ,Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 93, 139. 
3 ΓΏΖ Ώζβίμο, ΐζαθίμ εζδζηχκ εθέβπςκ Ώ΄βοικαζίμο Ώζβίμο. 
4 ΐζαθίμ πνάλεςκ ζοθθυβμο Ώ΄Γοικαζίμο Ώζβίμο, αν.πν. 25/1-7-41. 
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ηάνβδζδ ημο ηαπκίζιαημξ ζηδ κεμθαία. Εδνφεδηε αηυιδ ζπμθή ζηεθεπχκ Β-

ΜΛΙ ζημ αμοκυ. Λζ Βπμκίηεξ δδιζμονβχκηαξ  εεαηνζημφξ είαζμοξ πμο ακέαα-

γακ παηνζςηζηά, ημζκςκζηά, ιμνθςηζηά εεαηνζηά ένβα, ζοβηέκηνςκακ  πνήιαηα 

πμο ηα δζέεεηακ βζα ημζκςθεθείξ ζημπμφξ, εκχ πανάθθδθα είπακ ηδκ εοηαζνία  

κα ακαδείλμοκ ημ ηαθέκημ ημοξ  ηαζ κα πθδζζάζμοκ ημκ πθδεοζιυ. Λνβάκςκακ ,  

αηυια, ιμνθςηζηέξ δζαθέλεζξ, εφεοιεξ  αναδζέξ, θεζημονβμφζακ ζπμθέξ ακαθ-

θάαδηςκ, μζημηονζηήξ, κμζμηυιςκ, πναηηζηήξ βεςνβζηήξ ιυνθςζδξ · αμδεμφ-

ζακ ζημ πηίζζιμ ηςκ ηαιέκςκ απυ ημοξ Γενιακμφξ ζπζηζχκ, ζηζξ αβνμηζηέξ 

ενβαζίεξ,  ζηδ δζμπέηεοζδ πμηαιχκ βζα ηζξ ηαθθζένβεζεξ,  έηακακ ζοζηδιαηζηέξ 

δεκηνμθοηεφζεζξ ηαζ ακαδαζχζεζξ, ελςνάζγακ πθαηείεξ πςνζχκ.  Θε υθδ αοηή 

ηδ δναζηδνζυηδηα δεκ άνβδζακ κα ηενδίζμοκ ημ εαοιαζιυ ηαζ ηδκ ζοιπάεε ζα 

αηυια ηαζ ηςκ πζμ επζθοθαηηζηχκ 1.  

Λζ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ΒΜΛΙ ζηδκ επανπία απθχεδηακ  ζε πμθθμφξ ημ-

ιείξ , αμδεχκηαξ  ημκ  κέμ κα ακαδεζπηεί πμθφπθεονα ζημοξ ηφηθμοξ ηςκ ζοκμ-

ιδθίηςκ ηαζ εκδθίηςκ. Βίπε δδιζμονβδεεί  ιεζηηυ δζηαζηήνζμ βζα κα δζηάγμκηαζ 

επμκίηεξ πμο έπεθηακ ζε παναπηχιαηα. Δ επμκίηζηδ εθδιενίδα πμο ιαξ ι ε-

ηαθένεζ ηδκ είδδζδ δίκεζ έιθαζδ ζηδκ πανμοζία ηςκ κεανχκ ημνζηζζχκ, ηα 

μπμία ζοκενβάγμκηαζ άνζζηα ηα ζ ζε ζζυηζιδ αάζδ ιε ηα αβυνζα. Ώοηά ηα δ ζ-

ηαζηήνζα εεςνμφκηαζ δ ανπή βζα ηδκ ιεθθμκηζηή ζοιιεημπή ηαζ βοκαζηχκ ζηα 

θασηά δζηαζηήνζα. Ώηυιδ , πναβιαημπμζμφζακ εηδνμιέξ ζηζξ μπμίεξ, εηηυξ απυ 

ημοξ Βπμκίηεξ , ζοιιεηείπακ ηαζ ιέθδ ημο ΒΏΘ, παπάδεξ ηαζ δάζηαθμζ η δξ πε-

νζμπήξ. Ξημ  εκενβδηζηυ ημοξ ακαθένεηαζ υηζ ηαθθζένβδζακ πςνάθζ ιε ηαπκυ 

βζα ηζξ ακάβηεξ ηςκ ακηανηχκ, λεθυνηςζακ αθεφνζ ημο Βνοενμφ Ξηαονμφ ηαζ 

ηδκ αιμζαή ημοξ ηδ δζέεεζακ βζα ηδκ εκίζποζδ ηςκ ημπζηχκ μνβακχζεςκ, έπ-

ηζζακ ημ ηαιέκμ ζπίηζ ιζαξ θηςπήξ βοκαίηαξ  ζημ πςνζυ Ζενπζκή2.  

Δ δνάζδ ημοξ, αέααζα , ελαπθχκμκηακ ηαζ πένα απυ ηζξ «μοδέηενεξ» αο-

ηέξ εηδδθχζεζξ. Ξοβηέκηνςκακ εθυδζα βζα ημοξ ακηάνηεξ ηαζ ιεηέδζδακ ηζξ ε ζ-

δήζεζξ βζα ηα εζςηενζηά ηαζ δζεεκή βεβμκυηα, δζαθαθχκηαξ ηα ημ απυβεοια 

ζημοξ αβνυηεξ πμο βφνζγακ απυ ηα πςνάθζα. Σξ επυπηεξ ζηδ δζαδ ζηαζία ημο 

παναηναηήιαημξ , μζ Βπμκίηεξ  θμζηδηέξ θνυκηζγακ κα πανμοζζάγμοκ ιεζςιέκδ 

ηδκ παναβςβή χζηε κα ιεηνζάγμοκ ηζξ ζοκέπεζεξ ημο επαπεμφξ αοημφ ιέηνμο  

βζα ημοξ πςνζημφξ . Άθθμηε θνμονμφζακ  ηζξ εζζυδμοξ ηςκ πςνζχκ ηδ κφπηα , 

βζα κα πηοπήζμοκ ημοξ ηαηαηηδηέξ  ακ έηακακ επζδνμιή ή βζα κα εζδμπμζήζμοκ 

ημοξ πςνζημφξ βζα ημκ ενπμιυ ηάπμζαξ επενζηήξ ιμκάδαξ  χζηε κα πνμθοθαπ-

                                           
1 ΏΞΖΕ, Ώνπείμ ΖΖΒ, Φ. 427/26-2-35 – εθ. «Γςκηακά Ιεζάηα», αν.θ. 1, 12-7-44 - Δθ. Μαπαζηενζυπμο-
θμξ, (1965), η. Β΄, ζ. 26-30, 32-34 - εθ. «Ξάθπζζια», αν.θ.1, 25-11-43. 
2 Βθ. «Ξάθπζζια», αν.θ.5, 26-5-1944. 
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εμφκ. Ξε ιζα ηέημζα επζπείνδζδ ζημηχεδηε μ ιαεδηήξ Μ. ΐαζζθαηυπμοθμξ, πμο 

πκίβδηε ζημκ πμηαιυ Ξεθ ζκμφκηα ηαηαδζςηυιεκμξ απυ ημοξ Γενιακμφξ . Αεκ 

ήηακ θίβμζ ηαζ αοημί πμο πήνακ ιένμξ ζε ιάπεξ ηαζ δζαηνίε δηακ1.   

Ώπυ ηζξ μνβακχζεζξ  ηδξ ΒΜΛΙ ζηζξ επανπίεξ ηδξ ΏπαΎαξ, λ επςνζζηή ηαζ 

ζδζαίηενα εκδζαθένμοζα πενίπηςζδ απμηεθεί αοηή ημο βοικάζζμο Θαγέσηςκ .  

πςξ  ιαξ θέεζ μ Μ. Νμδάηδξ, ζημ ζπμθείμ μζ ηαεδβδηέξ πμο οπδνεημφζακ ή-

ηακ απυ «δδιμηναηζημί» έςξ «ημιιμοκζζηέξ» ηαζ είπακ ζηαθεί εηεί ςξ ηζις-

νδιέκμζ βζα ηζξ ζδέεξ ημοξ. Ομ βεβμκυξ είπε άιεζδ επίπηςζδ ζημκ πμθζηζηυ 

πνμζακαημθζζιυ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηδκ έκηαλή ημοξ  ζηδκ ΒΜΛΙ. Εδζαίηενα μ 

αδζυνζζημξ θζθυθμβμξ Ώ. ΐμονηζζάκδξ είπε μνβακχζεζ πμθθμφξ ιαεδηέξ ζε 

ημιιμοκζζηζημφξ πονήκεξ , μζ μπμίμζ  πμθφ ζφκημια δναζηδνζμπμζήεδηακ ζηδκ 

ΒΜΛΙ. Ζαεχξ  ημ βοικάζζμ ζοβηέκηνςκε ιαεδηέξ απυ υθα ηα βφνς πςνζά, α-

πμηέθεζε ημ ηέκηνμ μνβάκςζδξ ηδξ ακηζζηαζζαηήξ δνάζδξ πμο ανζζηυηακ ζε 

ηαεδιενζκή επαθή ιε ηδ βφνς πενζμπή 2. Λ ηυηε ιαεδηήξ Ξπ. Θπανθμβζάκκδξ 

εοιάηαζ: «Δ κεμθαία υθδ ημο βοικαζίμο ήηακ μνβακςιέκδ. πζ ιυκμ μζ Θ αγζ-

χηεξ αθθά ηαζ ηςκ πςνζχκ. Οα παζδζά ηδξ Ξηνέγμααξ ήηακ υθα μνβακς ιέκα. 

Ζαζ μνβακχεδηακ εδχ».  

Λζ επμκίηεξ ιαεδηέξ, ιε ζοκημκζζηέξ ημοξ ηαεδβδηέξ ημοξ, δνμφζακ ιε 

δζάθμνμοξ άθθμοξ ηνυπμοξ. Ώπυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ δναζηδνζυηδηέξ ημοξ ή-

ηακ δ δδιζμονβία εεαηνζηήξ μιάδαξ  «βζα κα ηανάλμοιε θίβμ ηα κενά ζηδ κεμ-

θαία, κα ηάκμοιε αζζεδηή ηδκ πανμοζία ιαξ», υπςξ μιμθμβεί μ Α. ΐμονηζζ ά-

κδξ. «Λνβακχζαιε εέαηνμ ιε παηνζςηζηά ένβα. Οα παίγαιε βζα κα εκεμοζζ αζ-

ηεί μ ηυζιμξ», εοιάηαζ  μ Ξπ. Θπανθμβζάκκδξ. Ζφνζμξ ζοκημκζζηήξ ήηακ μ Γ ζ-

άκκδξ Ώββεθυπμοθμξ, απυ ηα πζμ δναζηήνζα  ζηεθέπδ ζηδκ πενζμπή. Λζ ιαεδ-

ηέξ, αθμφ πήνακ ιε πενίηεπκμ ηνυπμ ηδκ άδεζα απυ ηδκ ηαναιπζκζενία (πνδ-

ζζιμπμζχκηαξ έκα ζοκμιήθζηυ ημοξ ζοκενβάηδ ηςκ Εηαθχκ ), έδςζακ ηδκ πνχ-

ηδ πανάζηαζδ ιε ιεβάθδ επζηοπία: ιία αίεμοζα αζθοηηζηά βειάηδ απυ ηαημί-

ημοξ ηδξ ηςιυπμθδξ ηαζ υθμοξ ζπεδυκ ημοξ Εηαθμφξ . Ώπυ ηυηε μζ επμκίηεξ 

ηένδζζακ ηδκ εηηίιδζδ ηςκ ζοιπμθζηχκ ημοξ, μζ μπμίμζ πθ ήνςκακ ημ εζζζηήνζμ 

ζε είδμξ  (θαζυθζα, ηναπακά, ηανφδζα ηθπ.). Δ εεαηνζηή μιάδα ηςκ Θαγέσηςκ 

πενζυδεοε ζηα βφνς πςνζά ηαζ έπαζγε ηάεε αδμιάδα ηαζ δζαθμνεηζηυ ένβμ.  Λζ 

ίδζμζ ζοκέπζζακ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ πμνςδίαξ πμο είπε ζδνοεεί πνζκ ηδκ 

ηαημπή ηαζ δζμνβάκςκακ ζοπκά πμθζηζζηζηέξ εηδδθχζεζξ αηυια ηαζ βοικαζη ζ-

ημφξ αβχκεξ3. ΐμδεμφζακ επζπθέμκ ζηδ ζπμνά ηςκ πςναθζχκ ηαζ δζμνβάκς-

                                           
1 Θπζκανδυπμοθμξ,Νμφπαξ,Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 228-232, 132, 140. 
2 Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 366. 
3 Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 92-93 - Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Μ.Νμδάηδ ζηζξ 21-10-06. 
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κακ δζαθέλεζξ πμθζη ζημφ, ζζημνζημφ ηθπ.  πενζεπμιέκμο , ζοβηεκηνχκμκηακ ηαη-

ηζηά ιεηαλφ ημοξ (ζηα Θαγέσηα έβζκε ηαζ δ πακδβονζηή  ζφζηερδ ηςκ ζηεθεπχκ 

ηδξ ΒΜΛΙ, ζηζξ 28 Ληηςανίμο, ημο ΄43 1), έαβαγακ δεθηίμ ιε ηζξ εζδήζεζξ ημο 

BBC πμο άημοβακ απυ ημ ναδζυθςκμ, ιμίναγακ ακηζζηαζζαηέξ εθδιενίδεξ, δζ-

αιανηφνμκηακ βζα ηα εέιαηα πμο ημοξ απαζπμθμφζακ.  

 

Δ εεαην ζηή μιάδα Θαγέ σηςκ (απυ ημ α ζαθίμ  ημο Α.  ΐμονηζ ζάκδ,  «Βκεοιήιαηα»)  

 

Έκα απυ αοηά ήηακ δ ζοιπενζθμνά μνζζιέκςκ ηαεδβδηχκ πμο, ιε ηδκ 

απεζθή ηδξ απυννζρδξ ζηζξ ελεηάζεζξ, εηαίαγακ ιαεδηέξ βζα κα ημοξ δχζμοκ 

ηνυθζια απυ ηδκ παναβςβή  ημοξ. Γζα κα ημοξ απαθθάλεζ απυ ημκ εηαζαζιυ μ 

Ώ. ΐμονηζζάκδξ ιάγερε 5 -6 ηαθμφξ ιαεδηέξ, ζημοξ μπμίμοξ δεκ «έπζακε» μ 

εηαζαζιυξ, ηαζ ημοξ έααθε κα ημζπμημθθήζμοκ ζε υθα ηα Θαγέσηα πν μηδνφλεζξ 

ελεοηεθζζηζηέξ βζα ημοξ πανακμιμφκηεξ ηαεδβδηέξ. Λζ εζβυιεκμζ ηαηέθοβακ 

ζηδκ αζηοκμιία ηαζ έβζκακ ζοθθήρεζξ ηςκ αδφκαηςκ ζηα ιαεήιαηα ιαεδηχκ, 

μζ μπμίμζ υιςξ δεκ ήλενακ ηίπμηα 2.  

                                           
1 Βθ. «Ξάθπζζια», αν.θ.1, 25-11-43. 
2 Ραναηηδνζζηζηά έβναθακ: «Δ ιαφνδ αβμνά ήνεε ηαζ ζηα βνάιιαηα. Μςθμφκηαζ ζίημξ ηαζ πμοθενζηά. 

Θςιάξ Θαπαίναξ». Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Μ.Νμδάηδ. Ώξ ζδιεζςεεί υηζ μ ίδζμξ ηαεδβδηήξ ήηακ επζηεθαθήξ 

ηδξ επζηνμπήξ πμο είπε ςξ ένβμ ηδκ ζοβηέκηνςζδ απυ ημοξ πςνζημφξ ηδξ δεηάηδξ ηδξ παναβςβήξ ημ-
οξ. Οεθζηά, ημ ΒΏΘ οπμπνέςζε αοηυκ ηαζ υθδ ηδκ επζηνμπή κα παναζηδεεί. Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 

84-5. 
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Άθθμηε πάθζ μζ ιαεδηέξ πνυηεζκακ ζημκ βοικαζζάνπδ κα ημοξ πάεζ ζπ μ-

θζηή εηδνμιή ζημκ Ώσ-ΐθάζδ ημκηά ζημο Θάγζ,  υπμο πνυζθαηα είπακ εβηαηαζ-

ηαεεί μζ ακηάνηεξ. Λ βοικαζζάνπδξ  δεκ ημ βκχνζγε ηαζ  ζοιθχκδζε. ηακ έθ-

ηαζακ εηεί μζ ιαεδηέξ έηνελακ ζημο Θάγζ βζα κα ανμοκ ημοξ ακηάνηεξ, αθή-

κμκηαξ ημοξ ηαεδβδηέξ ιυκμοξ ηαζ ημκ βοικαζζάνπδ ηαηαεμνοαδιέκμ επε ζδή 

θμαήεδηε ηζξ ζοκέπεζεξ. Λ Ξπ. Θπανθμβζάκκδξ, ιαεδηήξ ημο βοικαζ ίμο, εο-

ιάηαζ αοηή ηδκ εηδνμιή: «Μήβαιε εηδνμιή. Ήηακ μ βενμ -Θίπμο ιε 5-6 ακ-

ηάνηεξ. Ομ λέναιε υηζ ήηακ εηεί. Μήβα ηζ έπζαζα ηδ ζδιαία (ανέεδηε εηεί) ηαζ 

ηδκ έααθα ρδθά ζ΄έκα πθάηακμ. Λ βοικαζζάνπδξ δεκ ιπμνμφζ ε κα πεζ η ίπμηα. 

Φμαυηακ ηζ αοηυξ. θμζ παηνζςηζηά ζηέθημκηακ».  

Λ ίδζμξ ιαξ ιεηαθένεζ ημ ηθίια πμο επζηναημφζε ζηδ κεμθαία ημο π ςνζ-

μφ. «Μμθθμί ιαεδηέξ έθοβακ ςξ ακηάνηεξ ηα ζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θμίηδζήξ 

ημοξ (ζημ ζπμθείμ). Ββχ είπα αβεζ απυ ημοξ πνχημοξ,  υηακ ήιμοκα ζηδκ ηε-

θεοηαία ηάλδ ημο βοικαζίμο. Μδβαίκαιε ζηα πςνζά ηαζ ηάκαιε δζαθχηζζδ. Γζα 

κα απμθφβμοιε ημοξ ηαηαηηδηέξ θεφβαιε ηεθείςξ, δεκ ηαευιαζηακ ζημ πςν ζ-

υ. Ζζ ειέκα ηαζ ημκ αδεθθυ ιμο ιαξ είπακ ηοκδβήζεζ β ζαηί ε ίπαιε πεν ζεάθρεζ 

ηάπμζμ ζηέθεπμξ ημο ΒΏΘ. Μεηφπαιε κάπμοιε ηδκ ηαθφηενδ ακηζζηαζζαηή μν-

βάκςζδ, βζαηί ημ 80% ηςκ ιαεδηχκ ήηακ μνβακςιέκμζ. Ώπυ αοημφξ ήηακ ηαζ 

ζημ ΖΖΒ ανηεημί,  μζ πενζζζυηενμζ.  ΐαζζηά ιζθμφζαιε βζα ακηίζηαζδ αθθά ιζ-

θμφζαιε ηαζ βζα ημιιμοκζζιυ». Δ απήπδζδ ηδξ Ώκηίζηαζδξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ 

ζπμθείμ επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ηδ ιανηονία ημο Μ. Νμδάηδ, μ μπμίμξ οπ μθμ-

βίγεζ υηζ , απυ ημοξ 500 ιαεδηέξ , μζ 300 αβήηακ ζημ αμοκυ ακηάνηεξ 1. Δ Γ. 

Ζςζηακημπμφθμο εοιάηαζ υηζ απυ ηζξ πνχηεξ εηηεθέζεζξ πμο έηακακ μζ Εηαθμί 

ζηα Ζαθάανοηα ήηακ εκυξ παζδζμφ απ΄ηα Άκς Θαγέσηα: «Φένακε έκα παζδάηζ 

απυ ηδκ Ώ. Ζθεζημνία, Οζμφκημξ, ημ μπμίμ ιμίναγε πνμηδνφλεζξ πμο έθεβακ:  

―Έθθδκεξ ακηζζηαεείηε‖. Ζαζ ηυπζαζακ ημ παζδάηζ ηαζ ηυθενακ ηαζ ημ ζηυης-

ζακ».  

Ξημο Ιάζζα Ζαθαανφηςκ, υπμο επίζδξ υθμ ημ πςνζυ ε ίπε εκηαπ ηεί ζημ 

ΒΏΘ ηαζ ζηδκ ΒΜΛΙ, μζ κέμζ ηδξ μνβάκςζδξ είπακ ζπδιαηίζεζ ιεζηηυ εναζζ-

ηεπκζηυ είαζμ. Λ Γ. Γαθεζναηυπμοθμξ εοιάηαζ: «Μαίγαιε ηδκ Βζιέ, ηδ Ξηθ ά-

αα. Γζα ημ πςνζυ ήηακ ιζα δζαζηέδαζδ. Μήβαιε ζημ ΐεζίκζ ηα δχζαιε ιζα πα-

νάζηαζδ». Δ επμκίηζηδ εθδιενίδα «Ξάθπζζια» πνυααθε ζδζαίηενα ηδ  ζοιιεημ-

πή ημο παπά ημο πςνζμφ Ιάζζα, μ μπμίμξ έηακε ημκ οπμαμθέα ζηδκ πανάζηα-

ζδ ηαζ εκίζποε, δεζηά ηονίςξ, ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ΒΜΛΙ 2.  

Ζαζ μζ ιαεδηέξ ημο βοικαζίμο Ζαθαανφηςκ έδεζλακ ιε δζάθμνμοξ ην υ-

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Μ.Νμδάηδ – Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 369-370. 
2 Βθ. «Ξάθπζζια», αν.θ.5, 26-5-1944. 
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πμοξ, ηδκ ακηίεεζή ημοξ ζημ ηαεεζηχξ ηςκ ηαηαηηδηχκ. Ζάπμζα θμνά πμο ημ 

βοικάζζμ πήβαζκε εηδνμιή, απμπεζνάεδηακ κα πμοκ ημ ηναβμφδζ «ημνυζδμ  

Θμοζμθίκζ»· υηακ μζ ηαεδβδηέξ , θμαμφιεκμζ δοζάνεζηα επαηυθμοεα , ημοξ 

απέηνερακ, αοημί εέθδζακ κα ηναβμοδήζμοκ άθθμ ηναβμφδζ ιε ημκ ίδζμ ζη μ-

πυ. ζμ ηζ ακ μζ ηαεδβδηέξ ημοξ επέιεκακ κα ιδκ πμοκ μφηε αο ηυ, οπεκεοιί-

γμκηάξ ημοξ υηζ εα είπακ ζοκέπεζεξ απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ, εηείκμζ ζοκέπζγακ. 

Άθθμηε πάθζ, ιαεδηέξ έδεζπκακ ηα αζζεήιαηά ημοξ πνμξ ημοξ ηαηαηηδηέξ 

βνάθμκηαξ ακηζζηαζζαηά ζοκεήιαηα ζημοξ ημίπμοξ ιε ηίκδοκμ κα ζοθθδθεμ-

φκ. Λ δεηαπεκηάπνμκμξ ιαεδηήξ ημο βοικαζίμο Ζςκ/κμξ Αδιυπμοθμξ πνυζ-

θενε νμφπα ηαζ ηνυθζια ζε Εηαθμφξ ζηναηζχηεξ πμο ηαηαδζχημκηακ απυ ημοξ 

Γενιακμφξ, ιεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ 1. Άθθμζ ιαεδηέξ πνμεοιμπμζήεδ-

ηακ κα αμδεήζμοκ ημοξ ακηάνηεξ ζηδ ιάπδ ηδξ Ζενπζκήξ , ιεηαθένμκηαξ  θα-

βδηυ ή γδηχκηαξ  υπθα βζα κα πμθειήζμοκ ηζ αοημί 2.  

Αεκ είκαζ  θίβμζ εηείκμζ  πμο είπακ εκενβυ  ακάιεζλδ ζηδκ Ώκηίζηαζδ. Μμθ-

θμί, θυβς ηςκ πενζζηάζεςκ, είπακ εοαζζεδημπμζδεεί ηαζ ζοιιεηείπακ ιε δζά-

θμνμοξ ηνυπμοξ ζημκ αβχκα. Λ Θαγζχηδξ Α. Ζυθθζαξ, 17πνμκμξ επμκίηδξ ια-

εδηήξ βοικαζίμο, ηαηαβυιεκμξ απυ μζημβέκεζα πμο έδςζε πμθθά ζημκ ακη ζζ-

ηαζζαηυ αβχκα  ηαζ οπεφεοκμξ ηςκ Ώεηυπμοθςκ , ηαηαηάπηδηε ζημ 12 μ Ξφκ-

ηαβια, υπςξ ηαζ ηα άθθα ηνία αδέθθζα ημο. Ξε απμζημθή πμο ημο  ακαηέεδηε 

έπεζε ζε βενιακζηή πενίπμθμ. Ώνκήεδηε κα παναδμεεί, μπονχεδηε πνυπεζνα 

ηαζ ημοξ πονμαυθδζε ιέπνζ πμο ημο ηεθείςζακ μζ ζθαίνεξ ηαζ ζημηχεδηε απυ 

ηα επενζηά πονά 3. Λ Ιζημθάηδξ Ζοθαδίηδξ, 15 πνμκχκ, ιαεδηήξ ημο βοικαζί-

μο Ζαθαανφηςκ πμο εηηεθέζηδηε ιαγί ιε ημκ οπυθμζπμ ακδνζηυ πθδεοζιυ ηδξ 

πυθδξ, είπε ακηζζηαζζαηή δνάζδ. Ζαηαδυεδηε ζημοξ Γενιακμφξ  ςξ ζοκενβά-

ηδξ ηςκ ακηανηχκ.  

Θε ημκ ενπμιυ ηςκ ακηανηχκ ζηα Ζαθάανοηα, ιεηά ηδ ζοκεδημθ υβδζδ 

ηςκ Εηαθχκ, πμθθμί ιαεδηέξ ήεεθακ κα ακέαμοκ ζημ αμοκυ ηαζ μνζ ζιέκμζ απυ 

αοημφξ πναβιαημπμίδζακ ηδκ επζεοιία ημοξ . Λ Ώνζζηυαμοθμξ Ράιραξ πίεγε 

ημκ παηένα ημο κα πάκε ιαγί ζημ ακηάνηζημ αθθά, υηακ ηαηάθααακ υηζ μ ΒΗΏΞ 

οπμζηδνίγεηαζ απυ ημ ΖΖΒ, άθθαλακ βκχιδ. Γζα ημκ ίδζμ θυβμ δεκ εκηάπηδηε 

ηεθζηά ζημκ ΒΗΏΞ ηαζ μ Ξπήθζμξ Ζμθθζυπμοθμξ. Ππήνπακ , υιςξ, άθθμζ πμο πή-

βακ ακηάνηεξ, υπςξ μ Γζάκκδξ Λζημκυιμο, πμο πενίιεκε κα ηεθεζχζεζ ηαζ ηδκ 

ηεθεοηαία ηάλδ ημο ζπμθείμο ηαζ ιεηά έθοβε ιαγί ιε άθθα παζδζά  βζα ημ αμο-

κυ. Ομ ίδζμ ηαζ μζ Ζονζαηίδδξ Ρανίθαμξ ηαζ Ξςηήνδξ Ζαηζίκδξ, πμο θμζημφζακ 

                                           
1 Ρ.Φςηεζκυπμοθμξ,  (2004), ζ.47-78, 128, 101. 
2 Ξοκέκηεολδ ιε ηδκ Γ. Ζςζηακημπμφθμο ζηζξ 8-10-06 – εθ. «Ξάθπζζια», αν.θ.1, 25-11-43. 
3 Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 214, 362-65. 
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ζηδκ ηεθεοηαία ηάλδ· πήβακ βζα θίβεξ ιένεξ ζημ ακηάνηζημ αθθά ακαβηάζηδ-

ηακ κα βονίζμοκ πίζς βζα κα ζοκεπίζμοκ ημ ζπμθείμ. Ομκ Εμφθζμ ημο ‗43, πμθ-

θμί απυθμζημζ ημο βοικαζίμο έθοβακ βζα  κα πμθειήζμοκ ιε ημοξ ακηάνηεξ , ιε 

απμηέθεζια κα βθζηχζμοκ απυ  ηδκ ηναβζηή ζθαβή ημο Αεηειανίμο 1. Ξφιθςκα 

ιε εαιζηέξ πδβέξ, ζηα Ζαθάανοηα ζημηχεδηακ  ηζξ ιένεξ πμο δζάνηεζε δ  μ-

ιχκοιδ επζπείνδζδ εηαηυκ πεκήκηα επμκίηεξ2. 

Λ ηαεδβδηήξ ημο βοικαζίμο Ζαθαανφηςκ Ξ. Μμθοδχνμο εοιάηαζ υηζ 

ανηεημί ιαεδηέξ είπακ ακαιζπηεί ζηδκ  Ώκηίζηαζδ· άθθμζ απυ αοημφξ πήβακ 

ζημ ακηάνηζημ, εκχ άθθμζ δναζηδνζμπμζμφκηακ ζηδκ πυθδ. ηακ ιεηά ημ μθμ-

ηαφηςια  ημ ζπμθείμ ιεηαθένεδηε ζηδκ Ζένηεγδ  ηαζ μ ίδζμξ ήηακ βοικαζζάν-

πδξ, ιενζημί ιαεδηέξ 17-18 πνμκχκ, πμο ήηακ ακηάνηεξ , ένπμκηακ ζηδκ ηάλδ 

ιε ηα υπθα. Ώκαβηάζηδηε, θμζπυκ,  κα ημοξ ηάκεζ ζφζηαζδ κα ιδκ ηα θένκμοκ  

ζηδκ ηάλδ. Ζαηά ηα άθθα υιςξ, εοιάηαζ υηζ ήηακ πεζεανπδιέκμζ ηαζ ζοιπεν ζ-

θένμκηακ ζακ ιαεδηέξ3. 

 

Ιέμζ  Βπμκίηεξ ακηάνηεξ. Λζ ηεθεζυθμζημζ ιαεδηέξ ημο βοικαζίμο Ζαθαανφηςκ 

πμο ηαηαηάπηδηακ ζημ  ακηάνη ζημ βθίηςζακ ηδκ εηηέθεζδ (απυ ημ α ζαθίμ ημο Ρ. Φ ς-

ηεζκυπμοθμο, Ομ ζπμθε ίμ ζημ εηηεθεζηζηυ απυζπαζια)  

Λνζζιέκμζ ζοβηαηαθέβμοκ ζημοξ ιαεδηέξ πμο εκηάπηδηακ ζημ ακηάνη ζ-

ημ ηαζ ημκ δεηαμηηάπνμκμ Ζςκζηακηίκμ Μαοθυπμοθμ. Ώκ ηαζ  δεκ ήηακ  ιαεδ-

ηήξ , υπςξ δζααεααζχκεζ ηαζ μ αδεθθυξ ημο Γζάκκδξ,  βεβμκυξ είκαζ υηζ μ Μαο-

θυπμοθμξ  είπε απμδεδεζβιέκα  ζπέζδ ιε ηζξ μιάδεξ ακηανηχκ ηδξ πενζμπήξ ηαζ 

βζ αοηυ εηηεθέζηδηε ιε ηνυπμ παναδεζβιαηζηυ . Ώπαβπμκίζηδηε ζηδκ πθαηεία 

ηςκ Ζαθαανφηςκ εκχπζμκ ηςκ ηαημίηςκ  πμο ελακαβηάζηδηακ κα παναημθμο-

εήζμοκ ηδ ζηδκή. Λ Γενιακμί δεκ άθδζακ ημοξ ζοββεκείξ ημο κα λεηνει άζμ-

                                           
1 Ρ.Φςηεζκυπμοθμξ,  (2004), ζ. 75,79,86,92,94,106,116,122. 
2 Ξη. Γμνιπαθάξ, (1993), ζ. 218. 
3 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Ξπ. Μμθοδχνμο, 7-1-06. 
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οκ ημ πηχια ημο βζα κα ημ εάρμοκ , πανά ιυκμ φζηενα απυ ηδκ ιεζμθάαδζδ 

εκυξ οπαλζςιαηζημφ1.  

Ξημοξ θμζηδηέξ πμο έδεζλακ ζδιακηζηή ακηζζηαζζαηή δναζηδνζυηδηα 

ζηδκ πενζμπή ζοβηαηαθέβεηαζ ηζ μ Φίθζππμξ Ώκαζηαζυπμοθμξ απυ ηα Ζαζηνζά2. 

Άθθμξ είκαζ μ θμζηδηήξ ημο Μμθοηεπκείμο Γζχνβμξ Μαοθυπμοθμξ  απυ ηα Ξμο-

δεκά, μ μπμίμξ  ιεηά ηδκ έκηαλή ημο ζηδκ μνβάκςζδ ζηαιάηδζε ηζξ ζπμοδέξ 

ημο ηαζ ελεθίπηδηε ζε ζδιακηζηυ ζηέθεπυξ ηδξ ζηδκ πενζμ πή Ζαθαανφηςκ . 

πςξ ακαθένεζ μ ίδζμξ ζηδκ αζμβναθία ημο: «…Ξημ βοικάζζμ Ζαθαανφηςκ 

ανέεδηα ζε πενζαάθμ ανζζηενυ ηαζ ανπίγς κα ζοιπαεχ, ια δεκ μνβακχεδηα. 

Λνβακχεδηα βζα πνχηδ θμνά ζημ ΒΏΘ Ι. ηαζ ζηδκ Ζ.Ι. απυ ημκ Ξ. Γαανζδθ ί-

δδ ημο Μμθοηεπκείμο» . Ομκ Θάσμ ημο ΄43, ηαηαηάπηδηε ζημκ ΒΗΏΞ Μεθμπμκ-

κήζμο ηαζ ακέθααε ςξ μνβακςηήξ ηςκ ημπζηχκ εαιζηχκ μνβακχζεςκ ζηα π ς-

νζά. Ζαηυπζκ, φζηενα απυ εκημθή ζηεθεπχκ ηδξ μνβάκςζδξ , ζπδιάηζζε μιάδεξ 

ΛΜΗΏ ζηδκ επανπία 3.  

Ώκάιεζα ζημοξ επμκίηεξ  πμο ζημηχεδηακ ζηα Ζαθάανοηα ημκ Αεηέιανδ 

ημο ΄43 ήηακ ηαζ μ Γζάκκδξ Νμδυπμοθμξ, θμζηδηήξ ηδξ Ιμιζηήξ Ώεήκαξ, δ 

«ροπή» ηδξ ΒΜΛΙ Ζαθαανφηςκ. Ομ πηχια ημο ανέεδηε ζε ιία πανάδνα, ακ ά-

ιεζα ζημ Θέβα Ξπήθαζμ ηαζ ημ Ρεθιυ. Λζ ζοιθμζηδηέξ ημο ημκ ηίιδζακ βν ά-

θμκηαξ ζημοξ ημίπμοξ ημο Μακεπζζηδιίμο «Γ ζάκκδξ Νμδυπμοθμξ – εφια ηδξ 

ηηδκςδίαξ ηςκ Λφκκςκ ζηα Ζαθάανοηα» 4.  

   

Ξοβηνίκμκηαξ ηδκ δναζηδνζμπμίδζδ ηςκ κέςκ ζηδκ ΏπαΎα ζε ζπέζδ ιε 

ηδκ οπυθμζπδ Βθθάδα, παναηδνμφιε υηζ  οπάνπμοκ ανηεηέξ μιμζυηδηεξ ζηζξ 

εηδδθχζεζξ πμο μνβάκςκακ ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ. Λζ ιαγ ζηέξ ηζκδημπμζήζεζξ 

ιαεδηχκ ηαζ θμζηδηχκ ζοκήεςξ βίκμκηακ βζα εέιαηα πμο απαζπμθμφζακ  ηδκ 

ημζκςκία ηδξ ηαημπήξ (επζζζηζζηζηυ, ιέηνα ηαηαηηδηχκ) ηαζ έπαζνκακ εεκζηυ 

παναηηήνα ηαζ κεακζηυ παθιυ ζημκ εμνηαζιυ ηςκ εεκζηχκ επεηείςκ. Δ 25 δ 

Θανηίμο θαίκεηαζ υηζ μνβακςκυηακ, ηαηά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ, απυ ημοξ 

κέμοξ ηδξ ΒΜΛΙ, πμο ιε ημκ αοεμνιδηζζιυ ηαζ ηδ ιαπδηζηυηδηά ημοξ ηαευν ζ-

γακ ημ πνχια ηδξ βζμνηήξ.  

ΐέααζα ,  μζ εηδδθχζεζξ έηθναζδξ ημο εεκζημφ θνμκήιαημξ ήηακ πμθφ 

εκημκυηενεξ  ζε πενζμπέξ υπμο αζημφκηακ ιεβαθφηενδ πνμπαβάκδα ηαζ αθεθ-

θδκζζηζηέξ πζέζεζξ ηςκ ηαηαηηδηχκ (ηονίςξ Εηαθχκ). Βηεί μζ κέμζ ζηάεδηακ 

                                           
1 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 164-5 – Θ. Μαπαααζζθείμο, (1999), ζ. 27 - Ξοκέκηεολδ ιε ηδκ 

Γ.Ζςζηακημπμφθμο ζηζξ 8-10-06.  
2 Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 393. 
3 ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, Φ.418/24-2-85. 
4 Ξη. Γμνιπαθάξ, (1993), ζ. 218. 
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πναβιαηζηά εθεονεηζηυηαημζ ζημοξ ηνυπμοξ ακηίδναζδξ πνμξ ημοξ Εηαθμφξ  

ηαζ δβήεδηακ ηδξ ακηίζηαζδξ ηςκ άθθςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ. Ξηδκ ΏπαΎα, υ-

πμο μζ Εηαθμί δεκ  αζημφζακ ηυζμ έκημκεξ πζέζεζξ υζμ ζε πενζμπέξ πνμζανηδ-

ιέκεξ (Βπηάκδζα, Αςδεηάκδζα) , δεκ έπμοιε ηυζεξ πμθθέξ ιανηονίεξ βζα ακ-

ηζδνάζεζξ βφνς απυ αοηά ηα γδηήιαηα.    

Λζ ακηζζηαζζαηέξ εηδδθχζεζξ ζηδκ ΏπαΎα ιμζάγμοκ πενζζζυηενμ ιε ι ί-

ιδζδ ηςκ αεδκασηχκ πνμηφπςκ, ιζαξ ηαζ εηείκεξ  ανίζημκηαζ ζηδκ πνςημπμνία 

ηαζ πενζβνάθμκηαζ ιμκαδζηέξ ζε μνβάκςζδ, ιαγζηυηδηα  ηαζ  ιαπδηζηυηδηα. Οα 

Μακεπζζηήιζα ζε Ώεήκα ηαζ Θεζζαθμκίηδ ελέενεθακ ημκ επακαζηαηζηυ ακ αα-

ναζιυ ιεηαλφ ηςκ θμζηδηχκ ηαζ υπζ ιυκμ. Βίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ ιενζημί, 

ακ ηαζ θζθζηά πνμζηείιεκμζ ζηδκ ΒΜΛΙ  απυ πνζκ, μνβακχεδηακ υηακ ανέεδ-

ηακ ζ΄αοημφξ ημοξ πχνμοξ.  

Θμκαδζηή οπήνλε δ δνάζδ ηςκ κέςκ ιε ακαβναθή ζοκεδιάηςκ ζημοξ 

ημίπμοξ, ιμίναζια πνμηδνφλεςκ, δζμνβάκςζδ μιζθζχκ , εεαηνζηχκ παναζηά-

ζεςκ ηαζ πμθζηζζηζηχκ εηδδθχζεςκ , θεζημονβχκηαξ ςξ ιέζμ πνμζέθηοζδξ κέ-

ςκ ιεθχκ. Βζδζηά ζημκ ημιέα αοηυ ακαδείπηδηε δ ζηακυηδηα ηςκ επμκζηχκ  κα 

αλζμπμζμφκ ηάεε δοκαηή εοηαζνία βζα κα «πενάζμοκ» ηα ακηζζηαζζαηά  ιδκφ-

ιαηα ηυζμ ζε ζοκμιδθίημοξ , υζμ ηαζ ζημκ οπυθμζπμ πθδεοζιυ, ηενδίγμκηαξ  

ηδκ βεκζηή εηηίιδζδ.  Ξηάεδηακ, υιςξ, απυ αιείθζηημζ έςξ αίαζμζ ζε πενζπηχ-

ζεζξ ακηίδναζδξ ηαζ πνμδμηζηχκ εηδδθχζεςκ, ζφιθςκα ιε ηδκ δεζηή πμο ο ζ-

μεεημφζε ημ ΒΏΘ ηαζ παναηηήνζγε  ηδκ υθδ ζοιπενζθμνά ημο.  

Ραναηηδνζζηζηή δζαθμνά ζηδ ζοιπενζθμνά ηδξ ΒΜΛΙ ζε π υθεζξ ηαζ ε-

πανπζαηέξ πενζμπέξ ηδξ ΏπαΎαξ είκαζ δ απμοζία ιαγζηχκ  εηδδθχζεςκ ζηζξ δεφ-

ηενεξ, ηονίςξ θυβς  ηδξ έθθεζρδξ δζμζηδηζηχκ ηέκηνςκ ηαζ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ 

θζβυηενμο πθδεοζιμφ. Σζηυζμ, εηεί δ δνάζδ ηδξ εηθνάγεηαζ ιε πενζζζυηενμ-

οξ ηνυπμοξ· ανίζηεηαζ πζμ ημκηά ζηζξ ηαεδιενζκέξ ακάβηεξ ηςκ ηαημίηςκ ηςκ 

πςνζχκ ηαζ  ιε ηζξ πμθθαπθέξ εηδδθχζεζξ ηδξ  ηενδίγεζ ηδκ εηηίιδζδ ηαζ ηδκ 

έιπναηηδ ζοιπανάζηαζή ημοξ.  

Ώκηζπνμζςπεοηζηυ πανάδεζβια απμηεθεί δ πενίπηςζδ ηςκ Θαγέσηςκ. Β ί-

καζ παναηηδνζζηζηή δ ζπεδυκ μθζηή ζοιιεημπή  ηςκ κέςκ ηδξ πενζμπήξ ζηδκ 

ΒΜΛΙ αθθά, ηονίςξ , δ εκημκυηαηδ εκενβμπμίδζή ημοξ ζε ηάεε ημιέα, ηα επα-

ηυθμοεα ηδξ μπμίαξ βίκμκηαζ θακενά απυ ηδκ ζπεδυκ ζοκμθζηή έκηαλδ ηδξ 

ηςιυπμθδξ ηαζ ηςκ βφνς πςνζχκ ζημ ΒΏΘ ηαζ ημ ακηάνηζημ. Οα απμηεθ έζιαηα 

ηδξ έιθαζδξ πμο  έδςζε ημ ΒΏΘ ζηδκ ηαεμδήβδζδ ηδξ κεμθαίαξ  θαίκμκηαζ λε-

ηάεανα ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ Θαγέσηςκ, ηαεχξ μζ κέμζ έβζκακ μ ζδιακηζηυηε-

νμξ δίαοθμξ ιεηάδμζδξ ηςκ ζδεχκ ημο ζε υθδ ηδκ πενζμπή. Ξ΄αοηυ αέααζα 
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ζοκέηεζκε ηαζ δ έθθεζρδ ηδξ έκημκδξ πανμοζίαξ ηςκ ηαηαηηδηχκ,  ζδιακηζηυξ 

πανάβμκηαξ ακάπηολδξ ηδξ Ώκηίζηαζδξ ζε υθεξ ηζξ μνεζκέξ, επανπζαηέξ πενζ μ-

πέξ ηδξ Βθθάδαξ.  

θεξ μζ ακηζζηαζζαηέξ πνάλεζξ ιαεδηχκ πμο ακαθένεδηακ θα ίκεηαζ υηζ 

δεκ εηθνάγμοκ ιζα εοηαζνζαηή ακηίδναζδ ηςκ κέςκ ζημ ηαεεζηχξ ηςκ ηαη αη-

ηδηχκ, αθμφ, πανά ημοξ ηζκδφκμοξ πμο ακηζιεηχπζγακ ηαζ ηζξ ζοκέπεζεξ πμο 

είπακ, ζοκεπίζηδηακ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαημπήξ ιε αιείςημ ζεέκμξ ηαζ 

ιαγζηυηδηα. Ώπ΄ηδκ άθθδ δ ζοιιεημπή ηςκ κέςκ ζηδκ Ώκηίζηαζδ δεκ είπε ιυ-

κμ επζπηχζεζξ ζηδκ έηααζδ ημο εεκζημφ αβχκα. Θέζα απ΄ηδκ ΒΜΛΙ μζ κέμζ 

άθθαλακ, ακδνχεδηακ . Ήνεακ ζ΄επαθή ιε ημ ανζζηενυ ηίκδια, ηζξ επακαζηα-

ηζηέξ ζδέεξ , υπζ ιυκμ ηζξ πμθζηζηέξ αθθά ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ. Οα ημνίηζζα βκχν ζ-

ζακ ζηδκ πνάλδ ημ ηίκδια ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ δφμ θίθςκ  ηαζ δζεηδίηδζακ ζηζξ 

μζημβέκεζέξ ημοξ ημ δζηαίςια κα εκενβμφκ υπςξ ηαζ ηα αβυνζα. Δ Ώκηίζηαζδ 

δδιζμφνβδζε πανάθθδθα ιζα κεμθαία  εοαζζεδημπμζδιέκδ ζηα ημζκά, ζοκεζδδ-

ημπμζδιέκδ πάκς ζηα εεκζηά ηαζ πμθζηζηά εέιαηα, πμο δναζηδνζ μπμζήεδηε ζε 

αβχκεξ επζηίκδοκμοξ βζα ηδκ δθζηία ηδξ· αβχκεξ πμο ηδκ ςνίιαζακ πνυςνα 

ηαζ ηαευνζζακ ηδκ πμνεία ηδξ ηαζ ζηα ιεηαηαημπζηά πνυκζα.    

 

δ.Ρα «Αεηόπνπια»  

Δ ακηζζηαζζαηή μνβάκςζδ ηδξ ΒΜΛΙ είπε ζοβηνμηήζεζ εζδζηυ ηιήια πμο 

απεοεοκυηακ ζηα παζδζά ιζηνυηενδξ δθζηίαξ. Μνυηεζηαζ βζα  ηα «αεηυπμοθα»  

ηαζ ηζξ «βεναηίκεξ»,  παζδζά ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο  πμο είπακ ιοδεεί ζημκ 

αβχκα ηαηά ημο ηαηαηηδηή. Ξφιθςκα ιε ημκ Ξη. Γμνιπαθά, β ζα ηδ ιφδζδ ηαζ 

ηαεμδήβδζή ημοξ ενβάζηδηακ εηαημκηάδεξ ιέθδ ηαζ ζηεθέπδ ηδξ ΒΜΛΙ ιε 

ζημπυ κα πνμζηαηέρμοκ  ηδκ οβεία ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ, κα ηα δζα-

παζδαβςβήζμοκ  «εεκζηά-πνμμδεοηζηά» ηαζ κα ηα αλζμπμζήζμοκ ηαηάθθδθα 

ζημκ απεθεοεενςηζηυ αβχκα1. Λ Ξπ. Θπανθμβζάκκδξ ιαξ θέεζ ζπεηζηά: «Β ίπακ 

παζδζηυ ηίκδια πμθφ ιεβάθμ, ιε παζδζά 12 -15 πνμκχκ. Οα πνδζζιμπμζμφζακ 

βζα πθδνμθμνίεξ, ιδκφιαηα, ιεηαθμνά εθμδίςκ  ζε ακηάνηεξ. Μνμζδθοη ίγμκ-

ηακ μζ ιαεδηέξ ιεηαλφ ημοξ».   

Λ ηνυπμξ ιφδζδξ ηςκ παζδζχκ ζηδκ Ώκηίζηαζδ δεκ ήηακ πάκηα μ ίδζμξ. 

Ξε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ ηα παζδζά ζοβηεκηνχκμκηακ απυ ημοξ ιεβάθμοξ ηαζ 

ιάεαζκακ βζα ημκ απεθεοεενςηζηυ αβχκα. Ξημοξ Ώβίμοξ Ώκανβφνμο ξ ημο Ώζβί-

μο οπήνπε «ηνοθυ ζπμθεζυ», υπμο πήβαζκακ ηάπα βζα κα πνμζηοκήζμοκ ηαζ 

                                           
1 Ξη. Γμνιπαθάξ, (1993), ζ. 114. 
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βίκμκηακ ηέημζεξ μιζθίεξ 1. Άθθμηε πάθζ δεκ εθανιμγυηακ  ζοζηδιαηζηή ιφδζδ. 

Ζάπμζμ ιεβαθφηενμ παζδί, ιοδιέκμ ζηδκ ΒΜΛΙ, έανζζηε ηα άθθα εκχ έπαζγακ 

ζηζξ αθάκεξ  ηαζ ημοξ ιζθμφζε ηαηεοεείακ βζα ημ πςξ εα ιπμνμφζακ κα ζοκε-

ζζθένμοκ ζημκ αβχκα ηςκ ακηανηχκ. Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ, αεηυπμοθμ ηδκ ε-

πμπή εηείκδ, εοιάηαζ:«Ζάεε πςνζυ, ηάεε βεζημκζά είπε ηα αεηυπμοθά η μο…Οα 

παζπκίδζα ιαξ ηυηε ήηακ πμθειζηά. Βίπαιε έκα λφθζκμ κημοθ έηζ….Βηεί ηάπμζμξ  

ιοδιέκμξ, ςξ επί ημ πθείζημκ παζδί,  έθεβε : ―Ια βίκμοιε  αεηυπμοθα, ακηάνηεξ‖ 

…Θε ηδκ πηχζδ ηδξ Εηαθίαξ είπε βειίζεζ δ Μάηνα ζθαίνεξ, ηνάκδ. Θαξ θέβα-

κε: ―Οζξ ζθαίνεξ ιδ ηζξ ακμίβεηε,…ιδ ηζξ παθάηε. Ια ηζξ ιαγεφεηε, κα ηζξ θέ ν-

κμοιε πάκς ζημοξ ακηάνηεξ‖. Θαξ άνεζε αοηυ. Άνπζζε κα ιαξ ηζ ζιπάεζ ιέζα 

ιαξ, κα κζχεμοιε, αξ πμφιε, υηζ πνμζθένμοιε ηάηζ, πςνίξ κα ημ ηαη αθαααί-

κμοιε ηζ, αθθά ήηακ ςναίμ» . 

 

Ώεηυπμοθα ζηδκ Βθεφεενδ Βθθάδα (απυ ημ θςημβναθζηυ  ανπείμ ημο ΏΞΖΕ)  

 

Άθθμηε πάθζ, ιέζα ζημ παζπκίδζ ημοξ,  ιεηέθενακ  πμθειζηυ οθζηυ απυ 

βενιακζηέξ απμεήηεξ πμο είπακ πάνεζ θςηζά. Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ δζδβείηαζ:  

«Έπεζε ζφνια ζε ιαξ. Μάηε απυ ηεζ κα πάιε κα πάνμοιε ηζξ ζθαίνεξ…  Ζαζ 

βέιζζε δ Μάηνα ζηζξ βεζημκζέξ απ΄ηα παζδζά. Ζζ έαθεπεξ πδβαίκακε ηαζ παίνκ α-

κε αβηαθζά ιζα μαίδα ηακμκζμφ ηαζ ηδ θένκακε ζημ ζπίηζ ζακ ηνυπαζμ. Αεκ λ έ-

ναιε ηζ κα ηδκ ηάκμοιε. Ώκ μζ ιεβάθμζ ιαξ αθέπακε ηαζ αθέπακε υηζ αλίγεζ  αο-

ηυ ημ πνάβια κα πνμςεδεεί πνμξ ηα πάκς, ημ παίνκακε ηαζ ιαξ θέβακε κα παξ 

κα ημ δχζεζξ εηεί».  

                                           
1 Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 81. 
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Οα «αεηυπμοθα» δεκ βκχνζγακ πμθθά πνάβιαηα βζα ηδκ μνβάκςζδ ΒΏΘ -

ΒΜΛΙ. Μμθθά εηηεθμφζακ «οπδνεζία», πςνίξ κα ημ βκςνίγμοκ. «Ββχ ήιμοκα 

αεηυπμοθμ, πςνίξ κα ημ λένς», ζοκεπίγε ζ  μ Μ. Γεςνβυπμοθμξ.  « …Θμο δίκακε 

έκα ηαθάεζ, ιε δζάθμνα έκηοπα ιέζα (πνμηδνφλεζξ, ακαημζκχζεζξ) ηαζ ιμο έ-

θεβακ εα παξ ζημ posto di bloco (θοθάηζμ εθέβπμο ηςκ Εηαθχκ)… Ββχ, θμ ζ-

πυκ, εναζφηαηα, θμνηςιέκμξ ιε ημ ηαθάεζ, ζάιπςξ ήλενα; Θμο αάγακε απυ 

πάκς ηάηζ πυνηα, ηάηζ ηέημζα πνάβιαηα. Μένκαβα έλς απ΄ηδ ιπάνα. 

Θ΄έαθεπε μ Εηαθυξ, αθθά ήιμοκα ηζζθζιπήεναξ, αδοκαημφθδξ  …δε ιμφδζκε 

ζδιαζία. Ώπμεναζφκεδηα ηζ εβχ ηζ έηζζ πένκαβα απυ ηεζ».   

Οοπαία ιυκμ ιπμνεί κα ακαηάθοπηακ υηζ είπακ ηάκεζ ηάπμζα ακηζζηαζζ α-

ηή πνάλδ. «Ββχ ζοκεζδδημπμίδζα υηζ έηακα ακηζζηαζζαηή πνάλδ βζαηί ηάπμηε 

ήηακ αανφ ημ ηαθάεζ ηαζ υηακ ημ πήβα ημ ηάκεζ αοηυξ  (μ οπμδουιεκμξ ημ πς-

νζηυ πμο παναθάιαακε ημ ακηζζηαζζαηυ οθζηυ): Ώ! Βπζηέθμοξ, ηα ζηείθακε. Ζαζ 

ηάκεζ έηζζ ηα πυνηα ηαζ αθέπς ήηακ ημοηάηζα πμο είπακε ι έζα ηζξ ζθαίνεξ. Οα 

λέναιε ειείξ. Ζμοαάθαβα αοηυ ημ πνάβια, πςνί ξ κα λένς ηζ είκαζ ιέζα. Λφηε 

εβχ ηυραπκα. Μμηέ δεκ δζακμήεδηα υηζ εα ιε ζηαιαηήζεζ μ Εηαθυξ, πμο πέ ν-

καβα πίζς απυ ηδκ πθάηδ ημο, κα ιε νςηήζεζ ηζ έπεζξ εηεί ιέζα … Έηζζ άνπζζα 

κα ζοκεζδδημπμζχ υηζ ηάηζ ηάκς, υηζ ηάπμο είιαζ». Ζαζ ζοιπθδνχκεζ: «Θπεξ 

ζηδκ ροπή εκυξ παζδζμφ πμο ζζβά -ζζβά ακδνεζχκεηαζ ηαζ βίκεηαζ έθδαμξ. 

Ώπ΄ηδ ζηζβιή πμο βίκεηαζ έθδαμξ, βίκεηαζ ηαζ οπ εφεοκμξ, ηζ εηεί ανπίγεζ πθέ-

μκ κα ζοκεζδδημπμζε ί  υηζ ηάηζ ηάκεζ, ηάπμο ακήηεζ, βζ  αοηυ ημ θυβμ ημ ηάκεζ. 

Έκα παζδάηζ ημ ηάκεζ. Ια ιδ θέιε παναιφεζα ηχνα υηζ είιαζηε παηνζχηεξ».  Ομ 

ίδζμ αηνζαχξ ιαξ είπε ηαζ δ Θ. Θακςθάημο βζα ηα ιζηνά παζδζά, ιε ηα μπμία 

ζοκενβαγυηακ ζε ακηζζηαζζαηέξ πνάλεζξ: «ηακ είζαζ βφνς ζηα δέηα, ηάκεζξ 

ημ παθζηάνζ . Ξίβμονα δεκ έπεζξ ζοκαίζεδζδ ημο ηζκδφκμο. Θζαξ ηαζ βαθμοπ ή-

εδηακ ζημ δνςσηυ ηαζ ακηζζηαζζαηυ πκεφια  ηαζ υηακ απέηηδζακ ζοκαίζεδζδ  

έβζκακ ροπςιέκμζ αβςκζζηέξ».   

Μένα, υιςξ, απυ ηζξ μνβακςιέκεξ απμζημθέξ, οπήνπε πενίπηςζδ κα γδ-

ηήζεζ αμήεεζα απυ ηα αεηυπμοθα  άιεζα ηάπμζμξ  δζενπυιεκμξ ακηάνηδξ. Ομ 

ηφνμξ πμο ελέπειπε ιε ηδκ ειθάκζζή ημο ηαζ ημ υηζ ημοξ γδημφζε  κα ημο δχ-

ζμοκ πμθειζηά οθζηά, ιε ηα μπμία αοημί απθχξ έπαζγακ, πνμηαθμφζε έκα α ίζ-

εδια ηζιήξ ζημοξ ιζηνμφξ πμο ηζαηίγμκηακ ηονζμθεηηζηά κα ημκ ελοπδνεη ή-

ζμοκ. «Θζα ιένα, εηεί πμο ήιαζηακ ιαγειέκμζ», εοιάηαζ μ Μ. Γεςνβυπμοθμξ, 

«αθέπμοιε έκα ακηάνηδ. Ουηε πνςηυδα ακηάνηδ, ιε ηα θοζεηθίηζα ημο, ιε ηα 

αοηά ημο ηαζ ηυηε ιαξ απμηάθεζε ηαζ  «Νε! αεηυπμοθα». Θοιάιαζ αημφζαιε ηδ 

θέλδ βζα πνχηδ θμνά . Θαξ γήηδζε ηνάκδ.  Ζζ είπαιε ηνάκδ ειείξ πμθθά, απ΄ηζξ 
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απμεήηεξ πμο ιαγεφαιε ηαζ ηα είπαιε ζηα οπυβεζά ιαξ. Ονέλαιε·  ζοκαβενιυξ! 

Ζαζ θέναιε πμθθά…Ήνεακ ηζ άθθμζ δομ ηαζ ηα θμνηςεήηακε έκα ιάηζμ ηαζ 

θφβακε. Θαξ θέκε: «Θα ιαξ δείηε βνήβμνα. Θα λακάνεμοιε» (ήηακ θίβεξ ιέ-

νεξ πνζκ ηδκ απεθεοεένςζδ). Ομοξ αθέπαιε ι΄έκα εαοιαζιυ. Ώπυ ηείκδ ηδ 

ιένα, ειείξ ημ δζαδχζαιε ζε υθδ ηδκ Μάηνα»1.    

Οα παζδζά πνμζέθενακ οπδνεζίεξ ζηδκ Ώκηίζηαζδ ιεηαθένμκηαξ ζδιεζ-

χιαηα ιε πθδνμθμνίεξ πμθφηζιεξ βζα ημοξ ακηάνηεξ, υπςξ μζ ηζκήζεζξ ημο ε π-

ενμφ. Ομ ιήκοια ιεηαθενυηακ ηνοιιέκμ ζε ζυθεξ παπμοηζζχκ, ναιιέκμ ζε 

νμφπα ηθπ. Λζ ηαηαηηδηέξ δφζημθα οπμρζάγμκηακ ιζηνά παζδζά ηζ έηζζ ημ ιή-

κοια ιεηαθενυηακ ιε αζθάθεζα. Γενιακζηέξ πθδνμθμνίεξ ακαθένμοκ υηζ βζα 

ηδκ δζεηπεναίςζδ ηδξ αθθδθμβναθίαξ ηςκ ακηανηχκ πνδζζιμπμζμφκηακ ζπ ε-

δυκ απμηθεζζηζηά παζδζά δθζηίαξ 10 -15 εηχκ, ιε ιένζικα ηδξ «Βεκζηήξ Ώθθδ-

θεββφδξ». Άθθμηε πάθζ , ηα αεηυπμοθα πνδζζιμπμζμφκηακ ζηδκ ηαηαζημπεία 

ημο επενμφ  βζα ηθμπέξ ζηναηζςηζημφ οθζημφ, ιμίναζια πνμηδνφλεςκ 2. Οαο-

ηυπνμκα, θυβς ηδξ ιζηνήξ ζςιαηζηήξ ημοξ δζάπθαζδξ ηαζ ηδξ εοθοβ ζζίαξ ημοξ, 

ήηακ απαναίηδημζ ζε  δζάθμνεξ «δφζημθεξ πενζπηχζεζξ». «Έκα ανάδο ένπμκηαζ 

εοιάιαζ θίθμζ ιμο», ιαξ θέεζ μ Μ. Γεςνβυπμοθμξ. «…Θμο θέ κε εα πάιε ημ 

ανάδο κα βνάρμοιε ζημοξ ημίπμοξ. Μάιε. Μαζπκίδζ, θές. Ια πάιε.  Ήηακ πζμ 

ιεβάθα παζδζά. Βιάξ ηζ ιαξ εέθακε; Θαξ αάγακε ζηδκ πθάηδ ημοξ βζα κα ιαξ 

ακεαάζμοκ πζμ ρδθά ηαζ βνάθαιε ρδθά».  

Ομ ανκδηζηυ ,  υιςξ,  ζδιείμ ζηδ πνήζδ ιζηνχκ παζδζχκ ζε ηέημζεξ απμζ-

ημθέξ ήηακ υηζ ζε πενίπηςζδ πμο ζοθθαιαάκμκηακ  δφζημθα εα είπακ ηδκ ςνζ-

ιυηδηα κα ιδκ απμηαθφρμοκ ηα ιοζηζηά πμο ιεηέθενακ 3. Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ 

ιαξ θέεζ: «Οα αεηυπμοθα δεκ ήηακ μνβακςιέκα. Ξηδκ ΒΜΛΙ ήηακ μνβακςιέ-

κα, λέναιε πμζμξ ήηακ μ βναιιαηέαξ ιαξ, λέναιε ηζ εα ηάκμοιε, πμο εα πάιε, 

ηζ εα πμφιε. Ήιαζηακ δαζηαθειέκμζ… Οα παζδζά , εοκυδημ είκαζ , δεκ ιπμνμφ-

ζεξ κα ηναηήζεζξ ιοζηζηά». Ξοκήεςξ ζηζξ μνβακςιέκεξ απμζημθέξ ζηέθκμκ-

ηακ παζδζά επζθεβιέκα, πμο μζ βμκείξ ημοξ ήηακ βκςζημί ακηζζηαζζαημί ή ζο ι-

ιεηείπακ ηαζ αοημί ζηδκ απμζημθή. «Ήλενακ υηζ ήιμοκ έιπζζημξ, ιε ηδκ έκκμ-

ζα υηζ ε ίιαζ μ βζυξ ημο Γζάκκδ ημο Γεςνβυπμοθμο», θέεζ μ ίδζμξ4. Λ ηίκδοκμξ 

πμο εκείπακ ηέημζεξ επζπεζνήζεζξ δεκ θαί κεηαζ κα πημμφζε ημοξ ιζηνμφξ ακ-

ηάνηεξ. Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ πνμζπαεεί  κα ενιδκεφζεζ ηδ ζηάζδ αοηή: «Ώίζ-

εδζδ ηζκδφκμο δεκ είπαιε…Ώθθά , ήηακ ηυηε δ γςή ηυζμ πμθφ θηδκή, πμο δεκ 

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ημοξ Μ. Γεςνβυπμοθμ ηαζ Γ. Ζςζηακημπμφθμο.  
2 Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 81 – Γ. Μνζυαμθμξ, (2007), ζ. 258 - ζοκέκηεολδ ιε ημκ Ώ. Θμοββμθζά- Μ. 

Βκεπεηίδδξ, (1964), ζ. 142 - ζοκέκηεολδ ιε ηδκ Γ. Ζςζηακημπμφθμο. 
3 Βθθ. Ώθελίμο, (1981), ζ. 186. 
4 Λ παηέναξ ημο είπε ζοθθδθεεί ηαζ είπε εηηεθεζηεί απυ ημοξ Εηαθμφξ, ςξ ημιιμοκζζηήξ. 
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ημ ηαηαθάααζκεξ. Μενπάηαβεξ ηζ άημοβεξ έκα ιπμοι ηζ έαθεπεξ έκακ δίπθα 

ζμο ηζ έπεθηε. Ζμίηαβεξ ηζ έαθεπεξ έκακ ηαζ ημ ηεθάθζ ημο ήηακ δζαθοιέκμ».  

Ππήνπακ ηαζ ιζηνά αεηυπμοθα πμο εκηάπηδηακ ζημοξ ακηάνηεξ. Ξοπκά 

ακαθένεηαζ ζηζξ πδβέξ ςξ αλζμικδιυκεοηδ δ πενίπηςζδ μηηάπνμκμο αβμνζμφ 

πμο, αθμφ μδήβδζε ημ ζχια ηςκ ακηανηχκ ζηδκ  ηφηθςζδ ημο ζηαειμφ πς-

νμθοθαηήξ  ζημ πςνζυ Φίθζα, ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ επζπείνδζδξ ήεεθε 

μπςζδήπμηε κα ημοξ αημθμοεήζεζ ζημ αμοκυ. Θάηαζα εηείκμζ ημο πενζέβν α-

ρακ ηζξ ηαημοπίεξ ηαζ ημοξ ηζκδφκμοξ πμο εα ζοκακημφζε. Ώθμφ επέιεκε, ημκ 

πήνακ ιαγί ημοξ ηαζ ημο έδςζακ ημ παναηζμφηθζ «Μνςημιαβζάξ», απυ ηδκ  

ιένα πμο ηαηαηάπηδηε ζημ ακηάνη ζημ1.   

Αίπςξ αιθζαμθία,  ηα παζδζά αημθμοεμφζακ αοηυ πμο οπαβυνεοε ημ β ε-

κζηυηενμ ηθίια ηδξ επμπήξ: ηδκ ηαεμθζηή ακηίζηαζδ ζημκ ηαηαηηδηή ζε ηάεε 

εοηαζνία.  Λ Ξ. Φςηυπμοθμξ απυ ημ πςνζυ Ηευκηζμ δζδβείηαζ ζπεηζηά: «Θαξ δ ί-

κακε μζ Εηαθμί ηα παβμφνζα  ημοξ κα ημοξ θένμοιε κενυ, ηα παίνκαιε ηαζ δεκ 

ημοξ ηα πδβαίκαιε , βζα ακηίζηαζδ. Μαζδζά· πςνίξ κα ιαξ πεζ ηακείξ ηίπμηα. 

Θαξ δίκακε θαβδηυ ηαζ δεκ ηαηαδεπυιαζηε κα πάνμοιε. Έκαξ μ ηαδιέκμξ, μ 

Θήηζμξ ημο Ηάιπνμο , πείκαβε ηαζ ημο δχζακε ιζα ηανααάκα ιε ιαηανυκζα . 

Μάεζ μ Ηάιπνμξ ηαζ δίκεζ ηδξ ηανααάκαξ ιία ηθςηζζά, ηδκ ηίκαλε ζημκ αένα.  

Ώοηυ ημ πκεφια επζηναημφζε  ηαζ ζημοξ ιεβάθμοξ ηαζ ζημοξ ιζηνμφξ . Ώκηίζηα-

ζδ  αοευνιδηδ» .  

Μμθθέξ θμνέξ  ιζηνά παζδζά ηαηέθεοβακ ζε εκένβεζεξ , πμο ιάθθμκ οπα-

βμνεφμκηακ απυ εζςηενζηή πανυνιδζδ  πανά απυ ηάπμζα εκζοκείδδηδ επζδίς-

λδ κα πθήλμοκ ημκ ηαηαηηδηή. Λ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ  ιαξ θέεζ βζα ηάπμζμκ  ια-

εδηή  πμο έζπαζε ημ ηγάιζ ηαζ ιπήηε ζε απμεήηδ ηςκ Γενιακχκ απ΄υπμο πή-

νε ιπμοηάθεξ δαηνοβυκςκ. Λ Γενιακυξ θνμονυξ ημκ ηοκήβδζε ηαζ ημκ πηφ-

πδζε, ιε απμηέθεζια κα ζπάζεζ δ ιπμοηάθα ιε ηα δαηνοβυκα ηαζ κα βίκεζ π ά-

θζα μ ιζηνυξ. Λ ίδζμξ εοιάηαζ  υηζ ιαεδηήξ δδιμηζημφ , εηεί πμο έπαζγε ιε άθθα 

παζδζά άνπζζακ κα πεηνμαμθμφκ Γενιακμφξ ζηναηζχηεξ πμο πενκμφζακ, πςνίξ  

ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ  κα οπάνλεζ ακηίδναζδ. Άθθμηε, υπςξ ακαθένεζ δ 

Θ. Θακςθάημο,  ιζηνμί έημρακ ηα ηαθχδζα ηςκ Γενιακχκ  δδιζμονβχκηαξ ημοξ 

ζμαανυ πνυαθδια. Λζ ακαηνίζεζξ ηαζ μζ έηηαηημζ πενζμνζζιμί πμο αημθμφεδ-

ζακ ζηδκ πενζμπή πμο έβζκε ημ ζοιαάκ απμηαθφπημοκ υηζ μζ ηαηαηηδηέξ πμηέ 

δεκ θακηάγμκηακ υηζ μζ δμθζμθεμνείξ ήηακ ιζηνά πα ζδζά. Βλάθθμο, ηαζ ηα ίδζα 

είπακ επζδείλε ζ επειφεεζα  πμο εα ηδκ γήθεοακ ηαζ εκήθζηεξ 2. 

Ξημ Ώίβζμ ηα πζηζζνίηζα, αημθμοεχκηαξ ηδκ βεκζηυηενδ πενζθνυκδζδ 

                                           
1 Γ.Ζμονμφιαθδξ, πεν. «Βεκζηή Ώκηίζηαζδ», η. 101/1999, ζ. 29. 
2 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 118-9. 
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ηςκ ιεβαθφηενςκ βζα ημοξ Εηαθμφξ, πενκμφζακ επζδεζηηζηά ιπνμζηά απυ ημ 

ζηαθζηυ Φνμονανπείμ ηαζ παζνεημφζακ θαζζζηζηά, μπυηε μ ζημπυξ ημο θνμ ο-

νανπείμο απακημφζε ιε ημκ επίζδιμ παζνεηζζιυ  πανμοζζάγμκηαξ ηα υπθα. -

ηακ μζ Εηαθμί ηαηάθααακ ηδκ ημνμσδία ηςκ ιζηνχκ , ημοξ ηοκήβδζακ ηαζ ημοξ 

ένζλακ άβνζμ λφθμ1.  

Εδζαίηενδ πενίπηςζδ, πμο δεκ ιπμνεί κα εκηαπηεί ζε ηαιία απυ ηζξ π α-

ναπάκς  πενζπηχζεζξ, απμηεθμφκ μζ επμκμιαγυιεκμζ «ζαθηαδυνμζ». Ξοκήεςξ  

ήηακ παζδζά 12-17 εηχκ, πμο βζα θυβμοξ αζμπμνζζιμφ  έηθεαακ ηνυθζια, ηαφ-

ζζια ή άθθα πενζγήηδηα είδδ απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ , ηονίςξ. Εδζαζηένςξ έηθε-

αακ ηζξ νεγέναεξ απυ ηα βενιακζηά αοημηίκδηα, ιε ηνυπμ ανζζημηεπκζηυ. Ξημ 

Ώίβζμ ηνία άημια λεβφικςζακ απυ θάζηζπα, νεγέναα ηα ζ ημοημφθα έκα  βενια-

κζηυ αοημηίκδημ, ζε πνυκμ νεηυν. Άθθμηε πάθζ , ζηδκ ίδζα πυθδ άδεζαζακ ιζα 

μθυηθδνδ ζηαθζηή απμεήηδ ιε ηνυθζια, ημοαένηεξ ηαζ θάνιαηα , πανά ηζξ 

πνμθοθάλεζξ ηςκ Εηαθχκ πμο είπακ παβζδέρεζ ιε πεζνμαμιαίδεξ ηα ακμίβιαηα 

ηαζ πςνίξ κα ημοξ ζοθθάαμοκ μζ θνμονμί , μζ μπμίμζ  ανέεδηακ ιεεοζιέκμζ . Οα 

ακηζηείιεκα  πμο έηθεαακ ηα πμοθμφζακ βζα κα γήζμοκ. Βίπακ ηαηακηήζεζ 

πνυαθδια βζα ημοξ ηαηαηηδηέξ ηαζ , υηακ ηάπμηε ζοκεθήθεδζακ δφμ ζαθηαδυ-

νμζ ημο Ώζβίμο, ηαηαδζηάζηδηακ κα ηαθμφκ γςκηακμί .  

Βκχ ζηδκ ανπή μζ ζαθηαδυνμζ εκενβμφζακ αοηυκμια,  ανβυηενα,  υηακ 

ακαπηφπεδηε δ Ώκηίζηαζδ, ημοξ πθδζίαζε ημ ΒΏΘ  ζοιαμοθεφμκηάξ ημοξ κα 

ιδκ ηθέαμοκ απυ Έθθδκεξ αθθά ιυκμ απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ  βζα κα ημοξ δδιζμ-

ονβμφκ πνυαθδια. Ώκ βζκυηακ ηαηαββεθία απυ ηάπμζμκ Έθθδκα υηζ ζαθηαδυ-

νμξ ημκ έηθερε, ακαθάιαακε ημ ζαθηαδυνζημ ηιήια 2 κα ηζιςνήζεζ αοζηδνά 

ημκ δνάζηδ. Λ Ρ. Νμοπίαξ  ακαθένεζ ηδκ πενίπηςζδ ζαθηαδυνμο πμο έηθερε 

έκα ηεθαθμηφνζ. «Μήβε μ ιπαηάθδξ ηαζ δζαιανηονήεδηε. Ομκ πζάκεζ ημ ζαθ-

ηαδυνμ ηιήια ηαζ ημο θέεζ: «Κένεζξ εάκαημξ. Θα πεεάκεζξ. Ώθθά , επεζδή έπεζξ 

πνμζθένεζ πμθθά ηαζ επεζδή είζαζ παθζηάνζ , εα παξ ζηδκ Γθοηάδα ηαζ εα αβά-

θεζξ έλς υζα ιπμνείξ πενζζζυηενα κηεπυγζηα  αεκγίκδξ». Ώκ ηαζ ήηακ πμθφ 

δφζημθμ εβπείνδια ηαηάθενε ηαζ έηθερε έλζ κηεπυγζηα  αεκγίκδξ.  Ξοκενβάγμκ-

ηακ, επμιέκςξ,  ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ιε ηδκ Ώκηίζηαζδ , εκχ ακαθένεηαζ ηαζ  πε-

νίπηςζδ πμο ζαθηαδυνμζ έηθερακ απυ ηδκ ζηαθζηή Φζκέηζα  έββναθμ  ιε ηα 

μκυιαηα υζςκ εα ακαθάιαακακ ηδκ απμβναθή ηδξ ζοβημιζδήξ βζα ημ πανα η-

νάηδια3.    

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ,, (1987), ζ. 43 
2 Ομ ζαθηαδυνζημ ηιήια ήηακ άηοπδ μνβάκςζδ ηςκ ζαθηαδυνςκ. Δ ηθμπή απυ Έθθδκεξ ήηακ βζ αοημ-
φξ δοζθήιζζδ, αθθά ηαζ ημ ΒΏΘ ημοξ απείθδζε κα ιδκ ηθέαμοκ Έθθδκεξ. Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Ρ. Νμφπα. 
3 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 37-38, 204 - Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Ρ. Νμφπα. 
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Γζα ημοξ ζαθηαδυνμοξ ιαξ ιζθά ηαζ δ Θ. Ώκήθζημο, δ μπμία βκχνζζε  απυ 

ημκηά ηδ δνάζδ ημοξ ηαζ ζοκενβάζηδηε ιαγί ημοξ. «Ξηδ βεζημκζά ιαξ ε ίπαιε 

ημ «λοπυθδημ ηάβια» πμο ακήηε μοζζαζηζηά ζηδκ Ώκηίζηαζδ. Αεκ ήηακ μνβα-

κςιέκα. Ώπυ πμθφ κςνίξ ηάκακε πανέεξ βζα κα ηθέρμοκε. Ξοκενβαγ υκημοζακ 

ιε ημοξ ακηάνηεξ ηαζ ηζξ ακηζζηαζζαηέξ μνβακχζεζξ. ΐμοηάβακε ηα πμδήθαηα 

ηςκ Εηαθχκ. Ζονίςξ πθζάηζζημ, βζα κα επζαζχζμοκ ηα ίδζα. Ξζβά -ζζβά λεεαννε-

φηδηακ ηαζ έβζκακ πναβιαηζημί ιαπδηέξ… Ξημοξ Εηαθμφξ, πμο ήηακ πζμ αβ αεζ-

άνδδεξ,  ηάπμζμξ έηακε ημοαέκηα ζημ θνμονυ, αάγαιε ιζα ςναία ημπέθα ηζ μ 

Εηαθυξ άνπζγε ημ παθαά ηθπ. Ζζ απυ πίζς ηα  πζηζζνίηζα…».  

   

Δ αθήεεζα ε ίκαζ υηζ δ ηζκδημπμίδζδ ηυζμ ιζηνήξ δθζη ίαξ παζδζχκ ζημκ 

ακηζζηαζζαηυ αβχκα λαθκζάγεζ . Ώνηεηέξ θμνέξ, αέααζα,  δεκ βζκυηακ ιε πθήνδ 

ζοκείδδζδ ή απμηεθμφζε πνάλδ ιίιδζδξ , δ μπμία  εκηάζζμκηακ ζημ βεκζηυηενμ 

ηθίια ακηίδναζδξ ζημκ ηαηαηηδηή πμο επζηναημφζε ηαζ ζημοξ εκήθζηεξ. Σζ-

ηυζμ, εηθνάγεζ ηδκ επίδναζδ πμο είπακ ζηα παζδζά ηα πμθειζηά βεβμκυηα ηαζ 

δ ημζκςκζηή ηαηάζηαζδ, υπςξ είπε δζαιμνθςεεί ηδκ επμπή εηείκδ. Δ γςή ημοξ 

είπε αθθάλεζ ηαζ μ ρεφηζημξ ηίκδοκμξ ημο ηαεδιενζκμφ παζπκζδζμ φ είπε ιεηαη-

ναπεί ζε πναβιαηζηυ 1. Οα παζδζά ημκ ακηζιεηχπζγακ ιε ηδκ επζπμθαζυηδηα πμο 

παναηηδνίγεζ ηδκ δθζηία ημοξ ηαζ ζοπκά νζρμηζκδφκεοακ, ίζςξ πανάθμβα, εηεί 

πμο μζ ιεβαθφηενμζ εα έηακακ πίζς.  

Δ ακηζζηαζζαηή μνβάκςζδ ημο ΒΏΘ δεκ άθδζε ακεηιεηάθθεοηα η α πθε-

μκεηηήιαηα ηςκ ιζηνχκ: εοπζζηία, δίρα βζα δνάζδ ηαζ πενζπέηεζα, εοθοβζζία, 

ημ βεβμκυξ υηζ δεκ ηζκμφζακ ηζξ οπμρίεξ ηςκ ηαηαηηδηχκ. Ώπεοεοκυιεκδ είηε 

ιέζς ηςκ βμκζχκ ημοξ, είηε άιεζα ζημοξ ίδζμοξ ιπυνεζε κα ημοξ πνδζζιμπμ ζ-

ήζεζ ζε δφζημθεξ απμζημθέξ , εηεί πμο δεκ ιπμνμφζε κα ζηείθεζ εκήθζη εξ. Βκ-

ζςιάηςζε ζημκ αβχκα ηδξ αηυια ηαζ ημοξ ζαθηαδυνμοξ πμο εκενβμφζακ α ο-

ηυαμοθα, παναηζκμφιεκμζ απυ ηδκ ακάβηδ ηδξ επζαίςζδξ. Έηζζ, δ πνμζθμνά 

ημο ΒΏΘ πνμξ ηα παζδζά (ιε ζοζζίηζα, παζδζημφξ ζηαειμφξ, ζπμθεία, πενίεα θ-

ρδ) ιεηααθήεδηε ζε αιθίδνμιδ ζπέζδ.   

 

Γ. Ζ ΔΞΗΠΖΚΖ ΑΛΡΗΓΟΑΠΖ ΠΡΖΛ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ ΡΖΠ ΛΔΝΙΑΗΑΠ  

Δ εονφηαηδ  ακηζζηαζζαηή δνάζδ ηςκ ιαεδηχκ δεκ ιπμνμφζε κα ιδκ 

πνμηαθέζεζ ηδκ ακηίδναζδ ηςκ ζεοκυκηςκ. Ώπυ ημοξ πνχημοξ ιήκεξ ηδξ ηα-

ημπήξ ειθακίγμκηαζ  ζηζξ ζηήθεξ ηςκ ημπζηχκ εθδιενίδςκ αοζηδνέξ πνμεζδμ-

πμζήζεζξ βζα μνζζηζηή απμαμθή απυ ηδ ζπμθή ηςκ θμζηδηχκ πμο απενβμφκ απυ 

                                           
1 «Μμθθέξ εζηυκεξ πμο είπαιε ακηζθδθεεί ιαξ δδιζμφνβδζακ ηαζ ιζα ελμζηείςζδ πνμξ ημ ζηθδνυηενμ», 

θέεζ μ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ.  
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ηα ιαεήιαηα.  Θε ηδκ πμζκή ηδξ μν ζζηζηήξ απμαμθήξ απυ υθεξ ηζξ ζπμθέξ ημο 

ηνάημοξ,  απεζθμφκηαζ ηαζ μζ ιαεδηέξ – θμζηδηέξ πμο εα εηθνάζμοκ  ιε μπμζ-

μκδήπμηε ηνυπμ ηα αζζεήιαηά ημοξ βζα ημκ πυθειμ, ηδκ πμθζηζηή ηςκ ηναηχκ 

ή εα θένμοκ ηα ειαθήιαηα λέκδξ δφκαιδξ. Λζ πανααάηεξ ιαεδηέξ ηάης ηςκ 

18 εηχκ εα απμαάθθμκηαζ βζα έκα πνυκμ απυ υθα ηα ζπμθεία ηδξ πχναξ, εκχ 

μζ ακήθζημζ πανααάηεξ πμο δεκ είκαζ ιαεδηέξ εα θοθαηίγμκηαζ ζε ακαιμνθς-

ηήνζμ απυ 15 ιένεξ ςξ έλζ ιήκεξ . Βπίζδξ πνμαθέπεηαζ πμζκή απμαμθήξ απαθά 

ηα ζπμθεία ηδξ πχναξ βζα υζμοξ ιαεδηέξ απενβμφκ μιαδζηά 1.   

Θε αθμνιή ηδκ απενβία ιαεδηχκ μνζζιέκςκ ζπμθείςκ ηδξ Ώεήκαξ ημ 

‗43, ημ ηνάημξ παίνκεζ ηζ άθθα αοζηδνά ιέηνα. Έηζζ , μζ βεκζημί επζεεςνδηέξ 

Θέζδξ εηπαίδεοζδξ ελμοζζμδμημφκηαζ απυ ημ οπμονβείμ Μαζδείαξ κα ηθείκμοκ 

ηα ζπμθεία ζηα μπμία μζ ιαεδηέξ απενβμφκ, ιε ζοκέπεζα ηδκ απχθεζα υθμο 

ημο ζπμθζημφ έημοξ βζα ηα ζοβηεηνζιέκα ζπμθεία ηαζ ηδκ απαβυνεοζδ ιεηαβ-

ναθήξ ηςκ ιαεδηχκ ημοξ ζε άθθμ ζπμθείμ ή ηδκ ελέηαζή ημοξ ςξ ηαημίηςκ  

δζδαπεέκηςκ. Ώνβυηενα, ηαηά ηζξ  απενβζαηέξ ηζκδημπμζήζεζξ ηςκ δδιμζίςκ 

οπαθθήθςκ, πάθζ μζ ιαεδηέξ – ζπμοδαζηέξ απεζθμφκηαζ ιε μνζζηζηή απμαμθή 

απυ ηζξ ζπμθέξ ημοξ ακ ζοιιεηέπμοκ  ζε ακαηνεπηζηέξ μνβακχζεζξ 2. Ώκ ηαζ 

βκςνίγμοιε υηζ  μζ απενβζαηέξ ηζκδημπμζήζεζξ ιαεδηχκ ήηακ ζοπκέξ ζηδκ Ώεή-

κα, δεκ ικδιμκεφεηαζ ηάηζ πανυιμζμ βζα  ηδκ Μάηνα ή αθθμφ ζημ κμιυ 3. 

   

πςξ ήηακ ακαιεκυιεκμ, μζ  ηοαενκήζεζξ ηδξ ηαημπήξ ακηέδναζακ ιε 

δζχλεζξ ζε απενβίεξ ηαζ άθθεξ πανυιμζεξ εηδδθχζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ θμζη δ-

ηχκ, υπςξ εα έηακε ηάεε ηοαένκδζδ. Ξηδ ζοβηεηνζιέκδ , υιςξ, πενίπηςζδ 

ηαοηίζηδηακ ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ ηδξ πχναξ ηαζ ημοξ οπεναζπίζηδηακ έκακηζ 

μπμζαζδήπμηε έηθναζδξ ακηίεεημο θνμκήιαημξ. Βκδεζηηζηή ηδξ ζπέζδξ ηςκ 

εθθδκζηχκ ηοαενκήζεςκ ιε ημοξ Γενιακμιαεμφξ  είκαζ δ οπεναμθζηή αοζηδνυ-

ηδηα ηςκ πμζκχκ πμο πνμαθέπμκηακ βζα ημοξ πανααάηεξ (μνζζηζηή απμαμθή 

απυ ημ ζπμθείμ, θοθάηζζδ) πμο εοιίγεζ ηδκ αοζηδνυηδηα ηςκ ανπχκ ηαημπήξ.  

Ώπ΄ηδκ άθθδ, πανυηζ οπήνλακ πμθθέξ πενζπηχζεζξ μνβακςιέκδξ ή ιδ 

ακηίδναζδξ ηςκ ιαεδηχκ ζε ακμζπημφξ πχνμοξ ή αηυια ηαζ ιέζα ζηδκ ηάλδ, 

δεκ βκςνίγμοιε πανά εθάπζζηεξ πενζπηχζεζξ ιαεδηχκ πμο ηζιςνήεδηακ  ζε 

εθανιμβή ηςκ παναπάκς δζαηαβχκ. Ώοηυ εα πνέπεζ πνμθακχξ κα απμδ μεεί 

ζημ υηζ ηέημζεξ  πνάλεζξ δεκ ηαηαββέθθμκηακ  απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ  (υπςξ 

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 163, 15-6-41 – εθ. «Οδθέβναθμξ», αν.θ. 9132, 3-10-41– ΓΏΖ Μάηναξ, Μνς-

ηυημθθμ Α΄βοικαζίμο, αν.πν. 235/3-12-1941.  
2 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 51, 2-3-43 – αν.θ. 70, 23-3-44. 
3 Μ. Ώκηαίμξ, (1977), ζ. 241-42. 
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βκςνίγμοιε ηαζ απυ ιανηονίεξ) , «ζηεπάγμκηακ» ιε ηδκ ακμπή ημοξ, βεβμκυξ 

πμο απμηαθφπηεζ ηαζ ηδκ ζηάζδ πμο  ηνάηδζακ έκακηζ ηςκ ηαηαηηδηχκ  μζ πε-

νζζζυηενμζ εηπαζδεοηζημί, αηυια ηζ υζμζ δεκ είπακ εκηαπηεί  ζηδκ Ώκηίζηαζδ.   
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2.  ΝΗ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΗ ΠΡΖΛ ΘΑΡΝΣΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ 

 

Ώπυ υζα ακαθένεδηακ ιέπνζ ηχνα, δεκ είκαζ δφζημθμ κα ηαηαθάαεζ η α-

κείξ πμζα ήηακ δ εέζδ ημο εηπαζδεοηζημφ ζηδκ Βθθάδα ηδξ ηαημπήξ. Θέθμξ ι ζ-

αξ ημζκςκίαξ πμο οπέθενε απυ ηδκ λέκδ  ηαηάηηδζδ, δεπυηακ ηζ  μ ίδζμξ ηζξ αν-

κδηζηέξ ζοκέπεζέξ ηδξ. Βκχ ακηζιεηχπζγε μ ίδζμξ  πνυαθδια δζααίςζδξ , αβς-

κίζηδηε  βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ημο επζζζηζζιμφ ηςκ ιαεδηχκ ημο. Μανάθθδθα, 

ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ ειπυδζζε απυ ηδ εέζδ ημο, ιε υπμζμ ηνυπμ 

ιπμνμφζε, η ζξ πνμπαβακδζζηζηέξ ηαζ αθεθθδκζζηζηέξ επειαάζεζξ ηςκ ηαηαηηδ-

ηχκ ζηα ζπμθεία. 

Σξ ελέπςκ ιέθμξ ηδξ ημζκςκίαξ πμο γμφζε,  δζαδναιάηζγε ηαεμδδβδηζηυ 

νυθμ ζηδκ οπμαυζημοζα ακηίδναζδ ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ . Εδζαίηενα ζηζξ ε-

πανπζαηέξ ηςιμπυθεζξ ηαζ ηα πςνζά μ δάζηαθμξ ηαζ μ ηαεδβ δηήξ επδνέαγακ ιε 

ηζξ απυρεζξ ημοξ ημκ ημζκςκζηυ πενίβονμ, ιομφζακ ημοξ πζμ ζοκεζδδημπμζδιέ-

κμοξ παηνζχηεξ  ζηδκ Ώκηίζηαζδ, δζαπαζδαβςβμφζακ  ημοξ ιαεδηέξ ημοξ ζηα 

ζδακζηά ηδξ  εθεοεενίαξ ηαζ ηδξ δδιμηναηίαξ  ηζ αηυια ακηζπνμζχπεοακ ηδκ 

ιζηνή ημζκςκία πμο γμφζακ έκακηζ ηςκ ηαηαηηδηχκ ςξ έκα είδμξ ανπήξ ημο 

ηυπμο.  

Μμθοάνζειμζ είκαζ μζ εηπαζδεοηζημί πνςημαάειζαξ  ηαζ δεοηενμαάειζαξ 

εηπαίδεοζδξ  πμο εκηάπηδηακ εκενβά ζηδκ Ώκηίζηαζδ ηαζ οπήνλακ δναζηήνζα 

ιέθδ ηδξ ζηδκ πυθδ ή ζημ πςνζυ. Ώνηεημί απυ αοημφξ, εβηαηαθείπμκηαξ  ηδκ 

έδνα ημοξ, αβήηακ έκμπθμζ ζημ αμοκυ . Άθθμζ, πςνίξ ηδκ ηαεμδήβδζδ ηάπμζαξ 

ακηζζηαζζαηήξ μιάδαξ, αμήεδζακ αοευνιδηα ιε ηδκ πανμοζία ηαζ ηδκ δνάζδ 

ημοξ ημκ δμηζιαγυιεκμ πθδεοζιυ ηαζ ζδζαίηενα ημοξ ιαεδηέξ ημοξ. Σζηυζμ, δ 

ιεηαηαημπζηή πμθζηεία ηάεε άθθμ πανά ακαβκχνζζε ηδκ πμθθαπθή πνμζθμνά 

ημοξ ζημκ απεθεοεενςηζηυ αβχκα ηαζ μ ιαηνφξ ηαηάθμβμξ ηςκ εοιάηςκ ε ηπα-

ζδεοηζηχκ ζοιπθδνςκυηακ βζα ανηεηά πνυκζα ιεηά ηδκ απ εθεοεένςζδ.  

 

Α. ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΗ ΘΑΗ ΓΠΘΝΙΗΔΠ ΓΗΑΒΗΥΠΖΠ ΞΝ ΡΝ ΘΑΡΝΣΗΘΝ 

ΘΑΘΔΠΡΥΠ  

Ομ πνυαθδια ηδξ ζηένδζδξ ηςκ ιέζςκ δζααίςζδξ , πμο ακηζιεηχπζγακ 

πενζζζυηενμ απ΄υθμοξ μζ ιζζεςημί,  δεκ ιπμνμφζε πανά κα πθήλεζ ηαζ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ. Λ Ώ. Θμοββμθζάξ ιαξ θέεζ: «Λζ ηαεδβδηέξ πνμπμθειζηά έπαζ ν-

κακ ηενάζηζμ ιζζευ. Ββχ βζ αοηυ πήβα βζα ηαεδβδηήξ. Έπαζνκακ 3 .200 δναπ-

ιέξ. Ήηακ πμθθά θεθηά». Σζηυζμ, υπςξ ιαξ θέεζ μ ίδζμξ, επί ηαημπήξ  μ ηαθ-

πάγςκ πθδεςνζζιυξ ημκ εοηέθζζε  ιε απμηέθεζια κα ιδκ επανηεί μφηε βζα ηδκ  
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ζημζπεζχδδ επζαίςζδ θίβςκ διενχκ. «Ήνεε επμπή πμο ζε πέκηε ιένεξ ελακ-

ηθείημ μ ιζζευξ». Βπζεεςνδηήξ ιέζδξ εηπαίδεοζδξ ακέθενε ζημ οπμονβείμ 

Μαζδείαξ ηδκ αδοκαιία ηςκ ηαεδβδηχκ κα επζαζχζμοκ ιε ιέζμ υνμ ιζζεμφ 

49.000 ημ ιήκα, υηακ βζα δζαηνμθή ιυκμ ηςκ ίδζςκ ηαζ ηδξ μζημβέκεζάξ ημοξ 

απαζημφκηακ 400 .000. «Αεκ είκαζ ιαηνάκ ηδξ αθδεείαξ», ακέθενε μ επζεεςνδ-

ηήξ, «εάκ δδθςεεί υηζ πεζκμφκ ηαζ βοικδηεφμοκ ηαζ υηζ αζθαθχξ εα ηαηαπ έ-

ζμοκ οπυ ημ αάνμξ ηδξ δοζηοπίαξ αοηήξ… Ζαηά ηαξ εηάζημηε εκ ης βναθείς 

διχκ πανμοζίαξ ηςκ ηαεδβδηζηχκ ζοθθυβςκ, βζκυιεεα αημφζζμζ ιάνηονεξ ηδξ 

απμπκζβμφζδξ αοημφξ μζημκμιζηήξ εκδείαξ, ζηενήζεςξ ηαζ απμβκχζεςξ, εζξ δκ 

έκεηα ηαφηδξ πενζήθεμκ» 1. Ομ ίδζμ δζαπίζηςκακ ηαζ μζ ιαεδηέξ ημοξ, ενιδκε-

φμκηαξ έηζζ ηδκ  βεκζηυηενδ ναεοιία πμο εηδήθςκακ ζηδ δμοθεζά ημοξ: «Λζ 

ηαεδβδηέξ ιαξ πεζκμφζακ, υπςξ ηζ ειείξ. Βοηαζνία γδημφζακ κα ιδκ ηάκμοκ 

ιάεδια ή κα ηάκμοκ, πάνηε 2-3 ζεθίδεξ παναηάης», εοιάηαζ δ Θ. Θακςθάημ-

ο.     

Ομ μλφ πνυαθδια δζααίςζδξ πμο ακηζιεηχπζγακ  ημοξ μδδβμφζε ζοπκά 

κα γδημφκ απυζπαζδ ζηζξ πενζμπέξ ηαηαβςβήξ ημοξ  βζα κα ελαζθαθίγμοκ εο-

ημθυηενα ηα πνμξ ημ γδκ, εκχ ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ δδιζμονβμφ ζακ «εζηίεξ» 

βζα ηδκ εοημθυηενδ ζίηζζή ημοξ. Ξφιθςκα ιε ημκ Ώ. Θμοββμθζά,  μζ ηαεδβδ-

ηέξ, υπςξ ηαζ άθθμζ δδιυζζμζ οπάθθδθμζ, έπαζνκακ ιένμξ ζηζξ επζηνμπέξ πμο 

έθεβπακ ημ παναηνάηδια ηςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ, ελαζθαθίγμκηαξ ηζ απυ 

εηεί ηάπμζμ εζζυδδια.  Μθδνχκμκηακ ηαζ ζε είδμξ (θάδζ, ζηάνζ, ιπμιπμηάθεο-

νμ). Ώοηυ έζςζε ηζξ μζημβέκεζεξ πμθθχκ 2. Δ εέζδ ημοξ αοηή ,  υιςξ,  ημοξ έ-

θενκε ζοπκά ζε ακηίεεζδ ιε ημκ πθδεοζιυ ηδξ πενζμπήξ, υπςξ δζαπζζηχκεηαζ 

ηαζ απυ ηζξ δζαιανηονίεξ ημο οπμονβμφ Μαζδείαξ  μ μπμίμξ ιζθά βζα «ζςιαηζηή 

ηαζ ροπζηή θεμνά ηςκ δαζηάθςκ» 3. Ξηα Θαγέσηα Ζαθαανφηςκ μ ηαεδβδηήξ 

Θαπαίναξ, πμο ήηακ επζηεθαθήξ ηδξ επζηνμπήξ ημο παναηναηήιαημξ, ελακ αβ-

ηάζηδηε  απυ ημ ΒΏΘ   κα παναζηδεεί ιαγί ιε υθδ ηδκ επζηνμπή4.  

Βλάθθμο, μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ Θέζδξ εηπαίδεοζδξ είπακ ζδνφζεζ πνμιδ-

εεοηζηυ ζοκεηαζνζζιυ ζημκ μπμίμ ζοιιεηείπακ ηαζ μζ ζοκηαλζμφπμζ ζοκάδε θθμί 

ημοξ. Δ πνμζθμνά ημο ζοκεηαζνζζιμφ ζηζξ δφζημθεξ επζζζηζζηζηέξ ζοκεήηεξ 

πνέπεζ κα ήηακ ιεβάθδ βζαη ί, υηακ μζ ζοκηαλζμφπμζ εηπαζδεοηζημί δζαβνάθδηακ 

απυ ημ ζφθθμβμ , δζαιανηονήεδηακ γδηχκηαξ ηδκ επακέκηαλή ημοξ αθθζχξ, 

                                           
1 ΐ.Ηάγανδξ, (1989), Γ΄, ζ. 153. 
2 Ώ. Θμοββμθζάξ, (2001), ζ. 253 – Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Ξπ. Μμθοδχνμο. 
3 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Ώ. Θμοββμθζά  - ΒΗΕΏ, ανπείμ Ι. Ηζακυπμοθμο, αν.θαη. 33 – Ξε έββναθυ ημο ημ 

Ππμονβείμ γδημφζε κα επακέθεμοκ μζ εηπαζδεοηζημί ζηα ηφνζα ηαεήημκηά ημοξ. ΓΏΖ Μαηνχκ, Μνςηυ-
ημθθμ Α΄βοικαζίμο, αν.πν. 159/24-11-1942. 
4 Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 84-5. 
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υπςξ ζζπονίγμκηακ, απεζθμφκηακ ιε εάκαημ 1. Σζηυζμ , οπάνπμοκ ηαζ ηαηαββε-

θίεξ ιαεδηχκ ηδξ επανπίαξ βζα ζοζηδιαηζηυ εηαζαζιυ ημοξ απυ ηαεδβδηέξ κα 

ημοξ δχζμοκ δζάθμνα είδδ ηνμθίιςκ απ΄ηδκ παναβςβή ημοξ πνμηεζιέκμο κα 

πενάζμοκ ηδκ ηάλδ 2.  

Αεκ είκαζ,  υιςξ,  ιυκμ ημ επζζζη ζζηζηυ πνυαθδια πμο πνμηάθεζε δ η α-

ηάηηδζδ. Ζαζ δ ροπμθμβία ηαεδβδηχκ ηαζ ιαεδηχκ είπε αθθάλεζ, θυβς ηςκ 

δφζημθςκ ζοκεδηχκ . Οαοηυπνμκα, ημ πέκεμξ βζα ημοξ κεηνμφξ ζοββεκείξ, μζ 

ημζκέξ δοζημθίεξ δ ζααίςζδξ έκςζακ ηζξ δφμ απυ παθζά «ακηζη ζεέιεκεξ» πθε ο-

νέξ. «Ιαζ, ηάηζ ζακ εαφια, ηαεδβδηέξ ηαζ ηαεδβήηνζεξ άθδζακ ημκ ημοπέ, 

αβήηακ απ΄ημ βναθείμ ηζ ήνεακ ακάιεζά ιαξ, ζακ ηάπμζμ πεθχνζμ θνάβια 

κα΄πεζε ιειζάξ», βνάθεζ ζημ διενμθυβζυ ηδξ δ Θ. Θακςθάημο 3.  

Ξζβά-ζζβά άνπζζε ηαζ δ ακηίδναζδ. Οα ζπμθεία ελακαβηάγμκηακ κα θεζ-

ημονβμφκ οπυ ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ πνμπαβάκδα ηςκ ηαηαηηδηχκ , μζ μπμίμζ έζ-

ηεθκακ θοθθάδζα βζα κα επδνεάζμοκ ιαεδηέξ ηαζ ηαεδβδηέξ οπέν ημοξ. Βπζπ-

θέμκ, απαβμνεουηακ μπμζαδήπμηε εηδήθςζδ ζε ζπέζδ ιε ημκ πυθειμ 4. Μμθθμί 

εηπαζδεοηζημί δεκ ακέπμκηακ  ηζξ επειαάζεζξ  ηςκ ηαημπζηχκ δοκάιεςκ. Έηζζ, 

υηακ πνμζθένεδηακ απυ ημοξ Εηαθμφξ ηνυθζια ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ θμ ζηδηέξ 

ημο Ώζβίμο ιε οπμπνέςζδ ηςκ ηαεδβδηχκ κα ελοικμφκ ηδ θαζζζηζηή Εηαθία, 

μζ ηαεδβδηέξ ηςκ Γοικαζίςκ ηδξ πυθδξ ανκήεδηακ κα ημ ηάκμοκ  ιε πνςημζ-

ηάηεξ ημοξ Ζ.Θεμθακυπμοθμ ηαζ Γ.Μαπαεακαζίμο. Βλάθθμο, ζφιθςκα ιε ηδκ 

ίδζα πδβή, ζηα βοικάζζα ημο Ώζβίμο ιυκμ 3 -4 ηαεδβδηέξ δεκ ζοιπαεμφζακ 

ηδκ Ώκηίζηαζδ5.  

Ξηδκ Μάηνα, ημ δζδαηηζηυ πνμζςπζηυ ακηέδναζε ιε ημκ δζηυ ημο ηνυπμ 

ζηζξ ζοκεήηεξ πμο δδιζμφνβδζε ημ ηαεεζηχξ ηαημπήξ , πενζθνμκχκηαξ  ηζξ δζ-

αηαβέξ ηςκ ηαηαηηδηχκ , ηζξ  αοζηδνέξ απαβμνεφζεζξ ηςκ απενβζχκ ηαζ ηδκ 

ζηθδνή ηζιςνία πμο υνζγε μ κυιμξ βζα ημοξ πανααάηεξ (μζ μπμίμζ οπάβμκηακ 

ζηδ δζηαζμδμζία ηςκ ζηναημδζηείςκ ηςκ ζηναηεοιάηςκ ηαημπήξ) . Ξηζξ 15-6-

43 ζηαιάηδζε δ δζελαβςβή ελεηάζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζημ ΐ ‘ Γοικάζζμ ηδξ πυ-

θδξ, θυβς απενβίαξ ημο δζδαηηζημφ πνμζςπζημφ ιε αζηήιαηα  μζημκμιζηά  ηαζ 

ηδκ ελίζςζή ημο ιε ημοξ άθθμοξ ηθάδμοξ «ίζδξ αθεηδνίαξ». Άθθμηε , μζ ηαεδ-

βδηέξ ημο ίδζμο Γοικαζίμο γήηδζακ απυ ημκ δήιανπμ ελαίνεζδ απυ ηδκ «πν μ-

ζςπζηή ενβαζία», έκα είδμξ αββανείαξ πμο επέααθακ μζ ηαηαηηδηέξ ζημκ π αη-

                                           
1 Βθ. «Ιεμθυβμξ», αν.θ. 44, 21-2-42. 
2 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Μ. Νμδάηδ. 
3 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 49-50. 
4 ΓΏΖ Μαηνχκ, Μνςηυημθθμ Α΄βοικαζίμο, αν.πν.170/19-9-1941 & 81/27-5-1942.  
5 Θπζκανδυπμοθμξ,Νμφπαξ,Ρθζάπαξ, (1987), ζ.346. 
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νζκυ θαυ 1.  

Ξηδκ Ώεήκα αέααζα, υπμο δ θφζδ ημο επζζζηζζηζημφ πνμαθήιαημξ απ μ-

ηεθμφζε ααζζηή πνμτπυεεζδ βζα ηδκ  μιαθή θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ, μζ δάζ-

ηαθμζ, πανάθθδθα ιε ηζξ ηζκδημπμζήζεζξ ημο ηθάδμο ημοξ,  πήνακ εκενβυ ιένμξ 

ζηζξ δζεηδζηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ημοξ βζα ζοζζίηζα, νμφπα, παπμφηζζα ηαζ θά ν-

ιαηα βζα ηα άπμνα παζδζά2.   

Ξηδ Ηεοηάδα, μζ εηπαζδεοηζημί αβςκίζηδηακ  βζα ηδ θεζημονβία ιαεδη ζ-

ηχκ ζοζζζηίςκ,  χζηε κα ιπμνέζμοκ μζ ιαεδηέξ ημοξ κα παναημθμοεήζμοκ ημ 

ζπμθείμ. Λ επζεεςνδηήξ δδιμηζηχκ ζπμθείςκ Ι. Ξπάεδξ έεεηε ζοκεπχξ ζημοξ 

Εηαθμφξ  ημ εέια αοηυ. ηακ μ Εηαθυξ επυπηδξ Ζαζηίθζα ημο γήηδζε κα ημκ 

ηαηαημπίζεζ βζα ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηςκ ζπμθείςκ, εηείκμξ ημο ελέεεζε ηδ κ 

δναιαηζηή επζζζηζζηζηή ηαηάζηαζδ ηςκ ιαεδηχκ. Ώπμηέθεζια ήηακ κα ιεηα-

ηεεεί ζηδκ Μνέαεγα ςξ ακεπζεφιδημξ. Βπίζδξ μ δάζηαθμξ Ι. Ξηαιαηέθμξ, πμο 

είπε ηεεεί εηηυξ οπδνεζίαξ έκα ιήκα, δεκ εέθδζε κα επακ έθεεζ θέβμκηαξ υηζ 

δεκ ιπμνεί κα ηάκεζ ημ δάζηαθμ ζε κδζηζηά παζδζά 3. 

 

Β. ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΠΡΖΛ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ: ΑΗΡΗΑ - 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ  

Βκηφπςζδ πνμηαθεί ζημκ ιεθεηδηή ηδξ ζζημνίαξ ηδξ Ώκηίζηαζδξ μ ανζε-

ιυξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ζδζαίηενα δαζηάθςκ, πμο ζοιιεη είπε πενζζζυηενμ ή 

θζβυηενμ εκενβά  ζημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα. Ξφιθςκα ιε ημκ Ρ. Ιμφηζμ, μ ζ 

εηπαζδεοηζημί ηαζ ζδ ζαίηενα μζ δάζηαθμζ απμηεθμφζακ ηδ κ ναπμημηαθζά ηςκ 

ζηεθεπχκ ημο4. Λ ακηάνηδξ Ρ. Νμφπαξ θέεζ: «Αάζηαθμζ βεκζηά ζημ ηίκδια ή-

ηακ ημ 80%. Μνςηαβςκζζηζηέξ ιμνθέξ ζημ ηίκδια ήηακ δάζηαθμζ». Λ Γ. Θζ-

παθυπμοθμξ, δάζηαθμξ  ηαζ ακηάνηδξ, βκςζηυξ ιε ημ ρεοδχκοιμ «Σνίςκ», 

βνάθεζ παναηηδνζζηζηά: «Βίδα ηαζ ηάηζ άθθμ ελαζνεηζηυ. Μμθφ ζδιακη ζηυ απυ 

πμθθέξ απυρεζξ βζα πηεξ, βζα ζήιενα ηαζ βζα αφνζμ: Ααζηάθμοξ ηαζ ηαεδ βδηέξ 

αβςκζζηέξ ζημκ ΒΗΏΞ ηαζ ζημ ΒΏΘ, πμθθμφξ, πάνα πμθθμφξ. Ο υζμοξ πμθθμφξ, 

πμο θεξ ηζ είπακε θςηίζεζ ιε ηδκ πανμοζία ημοξ υθμοξ ημοξ πυνμοξ ηαζ ημοξ 

ανιμφξ ημο αβχκα ιαξ»5.  

Δ ζδιακηζηή πανμοζία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζημκ εεκζημαπεθεοε ενςηζηυ 

αβχκα πνέπεζ κα ιαξ απαζπμθήζεζ ςξ πνμξ ηα αίηζα πμο ηδκ ελέενερακ ηαζ 

ηδκ έηηαζδ ηδξ δνάζδξ ηδξ. Ξηδκ εκενβυ ακηίζηαζδ δ ζαηνίκμκηαζ ζδζαίηενα μζ 

                                           
1 Ώ. Θμοββμθζάξ, (1999), ζ. 310-11, 319. 
2 Ρ. Ξαηεθθανίμο, (2003), ζ. 39-40 – Γ. Γςίδδξ, (1985), ζ. 83. 
3 Γ. Ζμοηζαφηδξ, (1991), ζ. 158, 160 
4 Ρ. Ιμφηζμξ, (2003), ζ. 28. 
5 Μ.Θμφημοθαξ, (1999), ζ. 175. 
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δάζηαθμζ , ιζαξ ηαζ ήηακ πζμ ημκηά ζηα μνάιαηα ηςκ θασηχκ ηάλεςκ.  Δ θασηή 

ηαηαβςβή ημοξ, μζ θζθεθεφεενεξ ζδέεξ ημοξ, μ παιδθυξ ιζζευξ ημοξ, ημοξ ηα-

ηέηαζζακ ζημοξ «παναδμζζαημφξ ηφηθμοξ ηςκ ζοιπαεμφκηςκ» ημ ΖΖΒ 1. Δ α-

κέπεζα ζηδκ μπμία γμφζακ απμδεζηκφεηαζ ηαζ απυ ηα ορδθά πμζμζηά θοιαη ί-

ςζδξ πμο ζδιεζχκμκηακ ζημκ ηθάδμ. Δ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ηςκ ηοαενκή-

ζεςκ ημο ιεζμπμθέιμο δεκ ζηήνζλε ημ δδιμηζηυ ζπμθείμ μζημκμιζηά, μφηε ε κ-

δζαθένεδηε βζα εηζοβπνμκζζιυ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ, ηδκ εθανιμβή 

ηδξ οπμπνεςηζηήξ θμίηδζδξ. Μμθθμί δάζηαθμζ έιεκακ αδζυνζζημζ, πανά ημ 

πθήεμξ ηςκ ηεκχκ εέζεςκ ζηα ζπμθεία. Ξε επμπέξ πμθζηζηχκ ακςιαθζχκ (δ ζη-

ηαημνία Μάβηαθμο, Θεηαλά)  μζ δάζηαθμζ έβζκακ ακηζηείιεκμ δζχλεςκ, εκχ  ημ 

1928 μ ηυηε οπμονβυξ Μαζδείαξ Ιζημθμφδδξ απάκηδζε ζηα ιζζεμθμβζηά ηαζ 

ζοκηεπκζαηά αζηήιαηα ηδξ ΑΛΒ υηζ «ιεηαλφ οπμονβείμο Μαζδείαξ ηαζ δζμίηδ-

ζδξ ηδξ ΑΛΒ μοδειία επαθή ή ζπέζζξ ιπμνεί  κα οπάνπεζ».  Οδκ ίδζα επμπή, δ 

ανζζηενή πανάηαλδ ηςκ δαζηάθςκ ανζειμφζε θίβεξ εηαημκηάδεξ ιέθδ αθθά ε ί-

πακ ηαηαθένεζ κα αζημφκ εονφηενδ επζννμή, ηαεχξ μζ ζοκάδεθθμί ημοξ ακ αβ-

κχνζγακ ηδκ μνευηδηα ηςκ απυρεχκ ημοξ ηαζ ηδκ ιαπδηζηυηδηά ημοξ. Έηζζ, μ  

εηπνυζςπμξ ηδξ πανάηαλδξ αοηήξ  πνμηάεδηε βζα ηδ εέζδ ημο ακαπθδηνςια-

ηζημφ εηπαζδεοηζημφ ζοιαμφθμο ηαζ πήνε πάκς απυ 5 .000 ρήθμοξ2.  

θα αοηά ελδβμφκ βζαηί δ  δναζηδνζμπμίδζή ημοξ ζημ ΒΏΘ ήηακ  «ιαγζ-

ηή», πανυηζ  αοηή δ ημπμεέηδζή ημοξ είπε ςξ απμηέθεζια πμθθέξ δζχλεζξ ε-

κακηίμκ ημοξ, ηαεχξ εεςνμφκηακ «ανζζηενχκ» θνμκδιάηςκ. Λ ΐ. Ξςηδνπυ-

πμοθμξ, βζυξ ζδζμηηήηδ ζδζςηζημφ  ζπμθείμο ηαζ ιαεδηήξ ηα πνυκζα ηδξ ηαημ-

πήξ , ιαξ θέεζ ζπεηζηά: «Λζ πενζζζυηενμζ δάζηαθμζ ήηακ θζθεθεφεενμζ. Ιμιίγς 

υηζ ήηακ ανζζηενχκ απμηθίζεςκ , απ΄υ,ηζ ημοξ εοιάιαζ απυ ηα θεβυιεκά ημοξ. 

Ήηακ παηνζχηεξ υθμζ».  

Λ Ώ. Θμοββμθζάξ, επζπεζνχκηαξ κα ενιδκεφζεζ ημ θαζκυιεκμ ,  επζζδιαί-

κεζ υηζ μζ δάζηαθμζ ζδζαίηενα ήηακ πζμ ημκηά ζηα μνάιαηα ηςκ θασηχκ ηάλεςκ: 

«Λζ εηπαζδεοηζημί ηδξ επανπίαξ ιαξ ήηακ ηονίςξ παζδζά θηςπχκ αβνμηζηχκ ή 

ιζηνμαζηζηχκ μζημβεκεζχκ, πμο ηαηά ηα πνυκζα ηςκ ζπμοδχκ ημ οξ δ πμθζηζημ-

ημζκςκζηή ηαηάζηαζδ ηδξ πχναξ ημοξ έηακε κα πνμαθδιαηζζημφκ. Βλάθθμο , 

είπακ γήζεζ ζε έκα αοηανπζηυ ζπμθείμ ηαζ ακάθμβμ ημζκςκζηυ πχνμ  υπμο υθα 

ήηακ ηαηεοεοκυιεκα, βζ ‘ αοηυ πμεμφζακ εκενβυηενδ θασηή ζοιιεημπή ζηδκ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ έκα δδιμηναηζηυ ζπμθείμ πμο εα πνμέηοπηε απυ 

ημκ εηδδιμηναηζζιυ ηδξ πχναξ  ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ». Δ ημπμεέηδζή ημοξ 

αοηή απέννεε ηζ απυ ημκ ίδζμ ημ νυθμ ημοξ. «Γζα παηνίδα ηαζ ζζημνία ιζθμφ-

                                           
1 Ρ. Φθάσζεν, ( 1995), η. Ώ΄, ζ. 127 
2 Γ. Ζαηζακηχκδ, (1998), ζ. 20-28. 125. 
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ζαιε ζηα ζπμθεία ιαξ. Βθεοεενία δζδάζηαιε», βνάθεζ μ Σνίςκ.  Ομ ΒΏΘ θμζ-

πυκ ιπμνμφζε κα ελοπδνεηήζεζ υθμοξ αοημφξ ημοξ ζηυπμοξ ζημ δδιυζζμ αίμ . 

Γζ αοηυ ηαζ πμθθμί εκηάπηδηακ ζε αοηυ, πνάλδ πμο είπε ζμαανέξ ζοκέπεζεξ 

ζηδκ ιεηέπεζηα γςή ημοξ 1.  

Ώπυ πμθφ κςνίξ άνπζζε δ ακηίδναζδ ηςκ δαζηάθςκ ζημ ηαημπζηυ η α-

εεζηχξ. Δ πανάκμιδ ΑΛΒ πνμζπαεμφζε  ιέζα απυ ημ επίζδξ πανάκμιμ έκηοπυ  

ηδξ  ημ «Αζδαζηαθζηυκ ΐήια»  κα δναζηδνζμπμζήζεζ ηα ιέθδ ηδξ ζε δζάθμνα 

γδηήιαηα πμο πνμέηοπηακ.  Ομ θεζκυπςνμ ημο ΄41 , μζ δάζηαθμζ ζηδκ Ώεήκα 

πνςημζηάηδζακ ζηζξ ηζκδημπμζήζεζξ δζεηδζηχκηαξ: ίδνοζδ ζοζζζηίςκ βζα ημοξ 

ίδζμοξ ηαζ ημοξ ιαεδηέξ, πμνήβδζδ ηνμθίιςκ, αφλδζδ ιζζεχκ ιε αάζδ ημκ η ζ-

ιάνζειμ. Γζα ηδκ ηαθφηενδ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ακαβηχκ ημοξ μζ δάζηαθμζ ίδν ο-

ζακ Μνμιδεεοηζηυ Ξοκεηαζνζζιυ (υπςξ ζοκήεζγακ ηυηε πμθθμί οπαθθδθζημί 

ηθάδμζ), εκχ μνβάκςκακ ηαζ δζεφεοκακ ηα ιαεδηζηά ζοζζίηζα, ιεηαθένμκηαξ 

ιε ηίκδοκμ ηδξ γςήξ ημοξ ηα ηνυθζια απυ ηδκ ηεκηνζηή απμεήηδ . Ξοιιεηείπακ 

ζε υθεξ ηζξ ηζκδημπμζήζεζξ ηςκ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ ηαζ άθθςκ ενβαγμιέκςκ 

βζα ηδκ ίδνοζδ θασηχκ ζοζζζηίςκ, εκακηίμκ ηδξ πμθζηζηήξ επζζηνάηεοζδξ ηαζ 

εκακηίμκ ηδξ ηνμιμηναηίαξ. Μθήνςζακ ηδκ ζοιιεημπή ημοξ  ζηδκ πνχηδ δδ-

ιμζζμτπαθθδθζηή απενβία πμο έβζκε ζηδκ ηαηεπυιεκδ Βονχπδ ζηζξ 12 -4-42 ιε 

ηδκ απυθοζδ ηςκ ιζζχκ ιεθχκ ημοξ, ηα μπμία επακαπνμζθήθεδηακ φζηενα 

απυ ηζκδημπμζήζεζξ 2. 

Γζα ηδκ ΏπαΎα δεκ έπεζ ελαηνζαςεεί δ ζοιιεημπή ηςκ δαζηάθςκ ζε α-

πενβζαηέξ ηζκδημπμζήζε ζξ ή δ μνβακςιέκδ πανμοζία ημοξ  ςξ ηθάδμο ζε ζοθ-

θαθδηήνζα ή δζαιανηονίεξ βζα ημ επζζζηζζηζηυ. Γκςνίγμοιε , υιςξ, υηζ πμθθμί  

υπζ ιυκμ πήνακ ιένμξ ζημ ακηζζηαζζαηυ ηίκδια πμο ακαπηφπεδηε ζηδκ πενζ μ-

πή αθθά ηαζ δζαηνίεδηακ ζε εέζεζξ ζηεθεπχκ.  

Δ ηαηαδίςλδ ηςκ θζθεθεφεενςκ εηπαζδεοηζηχκ άνπζζε απυ ημκ πνχημ 

πνυκμ ηδξ ηαημπήξ. Λζ Εηαθμί  επέααθακ ζηδκ αζηοκμιία κα ημοξ παναδχζεζ 

μκμιαζηζηή ηαηάζηαζδ ιε ημοξ ηαηαβναιιέκμοξ επζηίκδοκμοξ ημοιμ οκζζηέξ 

ηδξ Μάηναξ. Ξοκεθήθεδζακ ηυηε απυ ηδκ ηαναιπζκζενία μζ κεανμί ηαεδβδηέξ 

Θ.Φζθζππάημξ, Ξη.Θζηνμφηζζημξ ηαζ Γ.Μμονκάνδξ , βεβμκυξ πμο  πνμηάθεζε α-

ίζεδζδ ζημκ εηπαζδεοηζηυ ηυζιμ ηδξ Μάηναξ 3. Οδκ ηαηηζηή ηςκ Εηαθχκ ζοκέ-

πζζακ μζ Γενιακμί.  Ξηα πθαίζζα ηδξ ακηζημιμοκζζηζηήξ εηζηναηείαξ πμο ελ απέ-

θοζακ γήηδζακ απυ ηζξ δζάθμνεξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ 

απυ ηα ζπμθεία, μκμιαζηζημφξ ηαηαθυβμοξ ιε υζμοξ ζηήνζγακ ηδκ «ακηεεκζ-

                                           
1 Μ.Θμφημοθαξ, (1999), ζ. 176. 
2 Γ. Ζαηζακηχκδξ, (1981), ζ. 122-4. 
3 Ώ. Θμοββμθζάξ, (2001), ζ.256. 
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ηή» δνάζδ. Σζηυζμ, μζ δζεοεοκηέξ ηςκ βοικαζίςκ, υπςξ ηαζ μζ πενζζζυη ενμζ 

επζηεθαθήξ δδιμζίςκ οπδνεζζχκ, πνμζηάηεοζακ ημ πνμζςπζηυ ημοξ ηαζ δεκ 

απμηάθορακ ηδ δνάζδ ηςκ οθζζηαιέκςκ ημοξ. Θυκμ μ δζεοεοκηήξ ημο ΐ ‘ 

βοικαζίμο ηαηάββεζθε έιιεζα ημκ ηαεδβδηή ηςκ Φοζζηχκ Γ.Ζμηζά η αζ ημο Α‘ 

βοικαζίμο ημκ ηαεδβδηή ηςκ Θαεδιαηζηχκ Ώε.Ζεθαθζάημ1.  

Ώλίγεζ κα ικδιμκεοηεί δ δνάζδ μνζζιέκςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ ΏπαΎαξ ηδ κ 

δφζημθδ εηείκδ επμπή. Ώκάιεζα ζε αοημφξ, μ  Θαεδιαηζηυξ Ι.Ξζδένδξ, ζηέθε-

πμξ ημο ΖΖΒ , ηαηαδζχπηδηε απυ ηδ δζηηαημνία ημο Θεηαλά ηαζ ανβυηενα  ζηδκ 

ηαημπή πνμζπχνδζε απυ ημοξ πνχημοξ ζημ ΒΏΘ. Ώκ ηαζ είπε ηθμκζζηεί δ οβε-

ία ημο, ενβάζηδηε βζα ηδκ μνβάκςζδ ηδξ Ώκηίζηαζδξ ζηδκ Ώζβζαθεία ηαζ εηηε-

θέζηδηε ιαγί ιε άθθμοξ 17 μιήνμοξ 2.  

Μνςημπυνμξ ζηδκ Ώκηίζηαζδ ήηακ ηαζ μ ηαεδβδηήξ Θαεδιαηζηχκ Ιη.  

Θπζκανδυπμοθμξ. Ήηακ επζηεθαθήξ ηδξ Βεκζηήξ Ώθθδθεββφδξ Ώζβζαθείαξ. Ξ ο-

κεθήθεδ δφμ θμνέξ απυ ημοξ Εηαθμφξ, ααζακίζηδηε ηαζ θοθαηίζηδηε. Ώνβ υ-

ηενα, επεζδή ημκ ηαηαγδημφζακ μζ Γενιακμί,  δζέθοβε ζημ αμοκυ. Βηεί δζεηέ-

θεζε μνβακςηήξ ηαζ δζεοεοκηήξ ηδξ ακηάνηζηδξ εθδιενίδαξ «Βθεφεενδ Ώπα Ύ-

α», ηδξ μπμίαξ πανέιεζκε μ  ζοκηάηηδξ  ηαζ ιεηαπμθειζηά 3.  

Ξδιακηζηή οπήνλε  δ δνάζδ ημο θζθυθμβμο ηαεδβδηή Ώθέημο ΐμονηζζά-

κδ ζηα Θαγέζηα . Ώβςκζζηήξ απυ ηα θμζηδηζηά ημο πνυκζα ζε εηδδθχζεζξ οπέν 

ηδξ δδιμηζηήξ ηαζ ηαηά ημο ζοκηδνδηζζιμφ, ιέζα απυ ημκ πνμμδεοηζηυ ζφθ-

θμβμ «Φμζηδηζηή Ξοκηνμθζά» είπε ένεεζ ζε ζφβηνμοζδ ιε ζοκηδνδηζημφξ θμ ζ-

ηδηέξ. Αζαηνίεδηε ζημ Μακεπζζηήιζμ βζα ηδκ πθαηζά ημο ιυνθςζδ ηαζ ημκ εη-

ηζιμφζακ ζδζαίηενα μζ ηαεδβδηέξ ημο Άιακημξ ηαζ ΐέδξ. Λ ηεθεοηαίμξ , ιάθζζ-

ηα, είπε επζημζκςκία ιαγί ημο ηαζ ιεηά ηδκ απμθμίηδζή ημο. Οζξ βκ χζεζξ ημο 

ΐμονηζζάκδ ηαζ ημ πμθζηζηυ ημο ήεμξ είπε εαοιάζεζ ηαζ μ Μ. Ζακεθθυπμοθμξ, 

μ μπμίμξ ημκ είπε βκςνίζεζ ζε επίζηερή ημο ζηα Θαγέσηα  ηαζ είπε ζογδηήζεζ 

ιαγί ημο.    

ιςξ, δ δζηηαημνία  ημο Θεηαλά ημκ είπε «θαηεθχζεζ». Έηζζ μ ηαεδβδ-

ηήξ ήηακ αδζυνζζημξ  θυβς ηςκ πμθζηζηχκ ημο θνμκδιάηςκ ηαζ δμφθεοε ζε δ-

ιζβοικάζζμ ζηα Ξμοδακέσηα  πμο ακήηε ζηδκ ημζκυηδηα. Ηίβμοξ ιήκεξ ιεηά ηδκ 

επζζηνμθή ημο απυ ημ αθαακζηυ ιέηςπμ  είπε ιοήζεζ ημοξ ιαεδηέξ ηςκ Θαγέσ-

ηςκ ζηδκ ΛΖΙΒ ηαζ ε ίπε δδιζμονβήζεζ, ιέζς αοηχκ, πονήκεξ ημο ΖΖΒ ηαζ ζηα 

28 πςνζά απυ ηα μπμία πνμένπμκηακ μζ ιαεδηέξ ημο βοικαζίμ ο. Λζ ιαεδηέξ 

αοημί απμηέθεζακ  ιε ηδκ πμθθαπθή δνάζδ ημοξ  ηδκ αάζδ ηδξ ακηζζηαζζαηήξ 

                                           
1 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 137--8. 
2 Γ.Μαπαβεςνβίμο, (1983), ζ. 84-85. 
3 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ,, (1987), ζ. 185-6. 



 747 

ηίκδζδξ ζηδκ πενζμπή 1. Λζ Εηαθμί  αιέζςξ ιυθζξ εβηαηαζηάεδηακ ζηα Θαγέ ζηα 

άνπζζακ κα ημκ ακαγδημφκ· βζ αοηυ ακαβηάζηδηε κα ηνοθηεί.  ηακ ηεθζηά βφ-

νζζε, ημκ ζοκέθααακ  ηαζ πανέιεζκε  έλζ ιήκεξ ζηα ηναηδηήνζα ηδξ ηαναιπ ζκζε-

νίαξ ηαζ ηδξ πςνμθοθαηήξ . Όζηενα απυ πζέζεζξ, ημκ άθδζακ εθεφεενμ, πανμ-

οζζάγμκηαξ ηδκ απεθεοεένςζδ ςξ απυδναζδ. Γχκηαξ απυ ηυηε πανάκμια , δζε-

ηέθεζε πμθζηζηυξ οπεφεοκμξ ημο οπανπδβείμο ημο ΒΏΘ Ζαθαανφηςκ. Βηηυξ 

απυ ημκ Ώθ. ΐμονηζζάκδ, δναζηήνζμξ ηαεδβδηήξ ζηα Θαγέσηα ήηακ ηαζ μ Θε υ-

δςνμξ Ημονήξ 2.  

                                      

Λ θζθυθμβμξ Ώθέλακδνμξ ΐμονηζζάκδξ ( απυ ημ  α ζαθίμ  ημο Α.  ΐμονηζζάκδ,  «Βκεοιήιαηα»)  

Ξδιακηζηυηαηδ παναηηδνίγεηαζ  απυ ιαεήηνζά ηδξ δ δνάζδ ηαεδβήηνζαξ 

ηδξ βοικαζηζηήξ ημο βοικαζίμο εδθέςκ  ηδξ Μάηναξ. «Βίπαιε αοηή ηδκ ηαεδ-

βήηνζα πμο ήηακ ζηέθεπμξ ηδξ Ώκηίζηαζδξ, αθθά πμθφ ροπςιέκδ βοκαίηα. Θζα 

πανζζιαηζηή ζη΄αθήεεζα πνμζςπζηυηδηα, πμο ιαξ επδνέαζε πάνα πμθφ ηαζ 

λεηίκδζε  απ΄ημ ΄41 ιε ημ ελήξ ζφκεδια: ―Ζάκηε ηάηζ! Ζάκηε ηάηζ! Αεκ λένς 

ηζ, αθθά ηάκηε ηάηζ. Ζθέθηε ημ ζεκηυκζ ημ δεφηενμ ηαζ θένηε ημ ‖. Ζαζ ηάκαιε 

δέιαηα ηαζ ηα πδβαίκαιε είηε ζε μζημβέκεζεξ ηναημοιέκςκ, είηε ζημ κμζμη μ-

ιείμ ζε ηναοιαηίεξ πμο θζιμηημκμφζακ. Ξηζξ θοθαηέξ Θανβανίηδ πδβαίκαιε 

δέιαηα. Δ ηαεδβήηνζα αοηή ςξ ημ ηέθμξ   έπαζλε πνςηεφμκηα νυθμ ηαζ ηονίςξ 

ζημ εέια κα γήζμοιε, κα επζαζχζμοιε. Ζονίςξ αοηυ, αθθδθεββφδ. ―Ομ πνχημ 

είκαζ κα γήζμοιε. Άννςζημζ , ζαναααθζαζιέκμζ, πζηναιέκμζ. Ια γήζμοιε. Αεκ 

εα ιαξ ζημηχζμοκ. Ώοηυ είκαζ ημ ιήκοια. Ια ιαξ ελαθακίζμοκ. Αεκ εα ημοξ 

δχζμοιε αοηυ ημ δζηαίςια. Έπεηε ημ δζηαίςια κα ηθέρεηε βζα κα γήζεηε ‖».   

Άθθμζ ακηζζηαζζαημί ηαεδβδηέξ ήηακ μζ Οάηδξ Ξηαιαηυπμοθμξ θζθυθ μ-

βμξ, Ξπ. Ξαιανάξ  ιαεδιαηζηυξ, Θανία Ομοιάζδ  (παναπςνμφζε ημ ζπίηζ ηδξ 

βζα πανάκμιεξ ζοβηεκηνχζεζξ ), Βθέκδ Ζαναιήηζα, Ιη. Μαπαβζακκυπμοθμξ, Μ. 

Εςακκίδδξ ηαεδβδηήξ βαθθζηχκ ηαζ δβεηζηυ ζηέθεπμξ ημο ΖΖΒ  πμο πήβε ζημ 

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Μ. Νμδάηδ– Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 32. 
2 Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 85, 95, 352-8, 366. 
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Ώίβζμ βζα μνβακςηζηή δμοθεζά 1. Ομ γεφβμξ Θίπμο, ηαεδβδηήξ βοικαζηήξ ηαζ 

ηαεδβήηνζα βαθθζηχκ ημο Ώ΄βοικαζίμο Ώζβίμο, ζοκενβάγμκηακ επίζδξ ιε ηδκ 

Aκηίζηαζδ2. 

Μζμ πθδεςνζηή ήηακ δ πανμοζία  ηςκ δαζηάθςκ.  Αάζηαθμξ ήηακ ημ ζδ-

νοηζηυ ηαζ δβεηζηυ ζηέθεπμξ ημο ΒΗΏΞ Ώζβζαθείαξ Γ.  Ώββεθυπμοθμξ ή Φθυβαξ. 

Ώπυ ιαεδηήξ αηυια ήηακ ιέθμξ ημο ΖΖΒ. Αζχπηδηε απυ ηδ δζηηαημνία ημο Θε-

ηαλά ηαζ , θυβς ηςκ πεπμζεήζεχκ ημο , δεκ δζμνίζηδηε αθθά δμφθεοε ζε ζδζςη ζ-

ηά θνμκηζζηήνζα. Ήηακ απυ ημοξ πνχημοξ πμο δναζηδνζμπμ ζήεδηακ ζημκ α-

βχκα ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ ζηδκ επανπία Ώζβζαθείαξ 3. Έβναθε ηαζ ελέδζδε ηδκ 

πνχηδ ακηζζηαζζαηή εθδιενίδα ηδξ πενζμπήξ, ηδ «Φθυβα», απυ ηδκ μπμία ηαζ 

πήνε ημ πνμζςκφιζμ Φθυβαξ. Δ εθδιενίδα αοηή ηοηθμθμνμφζε απυ πένζ ζε 

πένζ, ιε εζδήζεζξ απυ ηα πμθειζηά ιέηςπα. Μανάθθδθα ζοκενβαγυηακ ζηδκ έ η-

δμζδ ηδξ ακηζζηαζζαηήξ εθδιενίδαξ «Βθεοεενςηήξ». Λ Φθυβαξ ήηακ απυ ημοξ 

πνχημοξ πμο εκηάπηδηακ ζηδκ ακηανημιάδα ημο Γενμ -Θίπμο, ηδκ πνχηδ ακ-

ηανημιάδα ηδξ Ώζβζαθείαξ. Ώνβυηενα ακέθααε ςξ πμθζηζηυξ ηαεμδδβδηήξ ημο 

ΐ΄ ακελάνηδημο ηάβιαημξ Ώζβζαθείαξ ηαζ ελαημθμφεδζε ημοξ πμθζηζημφξ αβ χ-

κεξ ημο ηαζ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ, ςξ ζηέθεπμξ ημο ΖΖΒ 4.  

Λ Α. Ώζδιαηυπμοθμξ ή Άζδιμξ, ιέθμξ ηζ αοηυξ ημο ΖΖΒ απυ ηα κεακζηά 

ημο πνυκζα, εκηάπεδηε απυ ημοξ πνχημοξ ζηδκ Ώκηίζηαζδ ηαζ δζεηέθεζε 

βναιιαηέαξ ηδξ Ιμιανπζαηήξ Βπζηνμπήξ ΒΏΘ ΏπαΎαξ. O δάζηαθμξ Ι.Νμοζζάξ, 

οπήνλε απυ ημοξ πνςηενβάηεξ  ημο ΒΏΘ Ώζβζαθείαξ, βναιιαηέαξ ηδξ Ομιεαηήξ 

Βπζηνμπήξ Ώκαημθζηήξ Ώζβζαθείαξ. Ξοκεθήθεδ βζα ηδ δνάζδ ημο απυ ημοξ ηα-

ηαηηδηέξ, ααζακίζηδηε ηαζ θοθαηίζηδηε. Λ Γ. Γεςνβυπμοθμξ,  δάζηαθμξ  ζηδκ 

Μάηνα, ιέθμξ ημο ΖΖΒ ηαζ θοθαηζζιέκμξ απυ ηδ δζηηαημνία, ζοκ εθήθεδ ηαζ 

θοθαηίζηδηε ζηζξ θοθαηέξ Θανβανίηδ απυ ημοξ Εηαθμφξ βζα ηζξ ημιιμοκζζη ζ-

ηέξ ημο ζδέεξ. Ώπυ ηεζ μδδβήεδηε ζηδκ Ώηνμκαοπθία ηαζ ζημ ζηναηυπεδμ πμ-

θζηζηχκ ηναημοιέκςκ ηδξ Ηάνζζαξ, απ ‘ υπμο ημκ πήνακ ηαζ ημκ εηηέθεζακ  βζα  

ακηίπμζκα , ιαγί ιε άθθμοξ,  ζημ Ζμφνκμαμ 5.  

Ξηεθέπδ ημο ΒΏΘ ανίζηεζ ηακείξ ηαζ ακάιεζα ζηζξ δαζηάθεξ. Δ Ώ. Γζα κ-

κμπμφθμο, απυ ημοξ  πνςημπυνμοξ  ημο ΒΏΘ ηαζ βναιιαηέαξ ηδξ επανπζαηήξ 

επζηνμπήξ ηδξ Βεκζηήξ Ώθθδθεββφδξ , πνυζθενε πμθθά ζηδκ Ώκηίζηαζδ. Δ Θα-

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Ώ. Θμοββμθζά- Θπζκανδυπμοθμξ,Νμφπαξ,Ρθζάπαξ, (1987), ζ.157-8. 
2 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Ρ. Νμφπα. 
3 Λ Ξη. Ιζημθυπμοθμξ δζδβείηαζ πςξ εκηάπηδηε ζημ ΒΏΘ απυ ημκ Γ. Ώββεθυπμοθμ. ηακ ηαηάθααε υηζ 
ήηακ ιαεδηήξ ημκ πθδζίαζε, ιζθχκηαξ ημο βζα ηδκ εθθδκζηή ζζημνία ηαζ εζδζηά βζα ηδκ επακάζηαζδ ημο 

΄21. Έηζζ ζηαδζαηά ημκ ιφδζε ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ ημο ακέεεζε κα ζπδιαηίζεζ «ηνζάδα». Γ. Μνζυαμθμξ, 

(2007), ζ. 34. 
4 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ,, (1987), ζ.78-80 – Ζ. Ζονζαηυπμοθμξ, (1990), ζ. 176. 
5 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ,, (1987), ζ. 98, 607, 305-6. 
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ίνδ Φενέημο, εηηυξ απυ ηδ δναζηδνζυηδηά ηδξ ζημ ΒΏΘ  ακέδεζλε ημ βοκαζηείμ 

ηίκδια ηαζ ακέπηολε ηζξ εέζεζξ ηδξ ζημ ζοκέδνζμ δαζηάθςκ ηαζ δζακμμ οιέκςκ 

ζηδκ Μμνμαίηζα. Ααζηάθα θένεηαζ κα έηακε πνμπαβάκδα οπέν ημο ΒΏΘ ζημ 

Ώζηένζ Φαννχκ, υπμο δζμπέηεοε  πνμηδνφλεζξ πνμζεθηφμκηαξ ημοξ κέμοξ  ημο 

πςνζμφ. Δ δαζηάθα ΐ. ανζάδμο δναζηδνζμπμζήεδηε ηζ αοηή ζηδκ Βεκζηή Ώθ-

θδθεββφδ. Λ Γ.Δθζυπμοθμξ, μ Δθ . Ραναθαιπυπμοθμξ  πμο δναζηδνζμπμζήεδηε 

ζημκ ημιέα ηδξ Βεκζηήξ Ώθθδθεββφδξ, μ Μ.  Νάπηδξ,  ιέθμξ ηδξ ημιεαηήξ επζη-

νμπήξ ημο ΒΏΘ Ώζβζαθείαξ,  μ Γ. Θδηνυπμοθμξ, μ Γ.  Γμνβίαξ, ηαπεηάκζμξ ημο 

εθεδνζημφ ΒΗΏΞ. Ώθθά ηαζ πθήεμξ άθθα μκυιαηα εηπαζδεοηζηχκ ικδιμκεφμκ-

ηαζ ζηζξ πδβέξ  (Θπέκμο, Βθ.Ζαναιήηζα, Ιη. Μαπαβζακκυπμοθμξ), ςξ εκενβά 

ιέθδ ηδξ Ώκηίζηαζδξ, ζε δζάθμνμοξ ημιείξ1.   

Βκηεθχξ δζαθμνεηζηή πενίπηςζδ απμηεθεί μ Γ. Φθμφδαξ, δάζηαθμξ ηαζ 

έθεδνμξ θμπαβυξ, πνάηημναξ ηδξ Αζαζοιιαπζηήξ απμζημθήξ. Ξοκενβαγυηακ 

ζηεκά ιε ημκ Άββθμ αλζςιαηζηυ Άκημκο , πμο είπε ένεεζ ζηδκ πενζμπή ηδξ Ώπα-

Ύαξ ιε ζημπυ κα μνβακχζεζ ηδκ Ώκηίζηαζδ, ηαζ ιε ημκ ηαβιαηάνπδ Ζαναπάθζμ, 

πμο ζοβηνμημφζε ακηάνηζηεξ μιάδεξ εεκζημθνυκςκ.  Ξημηχεδηε ηαηά ηδ δζάν-

ηεζα απμζημθήξ πμο ημο ακέεεζε μ ηεθεοηαίμξ, ζε ζοιπθμηή ιε εθαζίηζηδ α κ-

ηανημιάδα  οπυ ημκ ζοκάδεθθυ ημο Γ.  Θζπαθυπμοθμ ή Σνίςκα. Δ ζοκάδεθθμξ 

ηαζ ζοιπαηνζχηζζζα  ημο Φθμφδα, Ιαοζζηά Μακηαγμπμφθμο, έεαρε ημ πηχια 

ημο, αθθά αοηή ηδξ δ εκένβεζα ηαζ δ ακηίδναζή ηδξ ζηδκ εαιζηή πνμπαβάκδα 

πνμηάθεζακ ηδκ εηηέθεζή ηδξ απυ ημκ ΒΗΏΞ .  

Ώκάιεζα ζημοξ δαζηάθμοξ ηαζ ηαεδβδηέξ οπήνπακ  ανηεημί πμο πήνακ 

ιένμξ ζημκ έκμπθμ αβχκα. Ώπυ ημοξ πνςημπυνμοξ ακηάνηεξ πμο ήνεακ απυ 

ηδκ Ξηενεά Βθθάδα ζηδκ Μεθμπυκκδζμ βζα κα μνβακχζμοκ ημ ακηάνηζημ ηαζ 

έδναζακ ζηδκ ΏπαΎα ήηακ μ δάζηαθμξ Γζάκκδξ Θζπαθυπμοθμξ (Σνίςκ) , μ ηα-

εδβδηήξ βοικαζηζηήξ  Ιίημξ Αζέκδξ (Μαπμφαξ) ηαζ μ δάζηαθμξ ΐαζίθδξ Μνζυ-

αμθμξ ή Βνιήξ . Ζαζ μζ ηνεζξ  είπακ εκηαπεεί ζηδκ μιάδα ημο Άνδ ΐεθμοπζχηδ2.  

Ξοκάδεθθμξ ηαζ ζοιθμζηδηήξ ημο Μαπμφα ήηακ ηαζ μ Α. Ξμθςιυξ, μ μπμίμξ , 

ακ ηαζ ααζζθυθνςκ , αημθμφεδζε ημκ ΒΗΏΞ απυ παηνζςηζζιυ,  ηαζ μ Γεχνβζμξ 

Μαπαβζααήξ 3. Λ ιαεδηήξ ηαζ ιεηέπεζηα ακηάνηδξ Μ. Νμδάηδξ εοιάηαζ υηζ πμθ-

θμί ηαεδβδηέξ απυ ημ βοικάζζμ Θαγέσηςκ πνμζπχνδζακ ζημ ακηάνηζημ 4. Β-

λάθθμο,  μ οπεφεοκμξ επί εειάηςκ παζδείαξ ζηα Ζαθάανοηα, ηδκ επμπή  ηδξ 

ηονζανπίαξ ηςκ ακηανηχκ ζηδκ πυθδ,  ήηακ ηαεδβδηήξ Θαεδιαη ζηχκ, εκχ ζο-

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ,, (1987), ζ. 49, 62-3,147, 153, 559 - Ρ.Οζμοιπνήξ, (1984), 

ζ. 8 – ζοκέκηεολδ ιε ημκ Ώ. Θμοββμθζά. 
2 Ζ.Θπνμφζαθδξ, (2003), ζ. 138 – Ξοκέκηεολδ ιε ημκ ΐ. Μνζυαμθμ. 
3 Δθ. Μαπαζηενζυπμοθμξ, (1964), η. Ώ΄, ζ. 221- 222 – Ξοκέκηεολδ ιε ημκ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμ. 
4 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Μ. Νμδάηδ. 
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κμιζθδηήξ ιαξ ακηάνηδξ εοιάηαζ υηζ μ θμπαβυξ ημο ζημ 12 μ ζφκηαβια ήηακ 

δάζηαθμξ1. Αάζηαθμξ ιφδζε ζημ ΒΏΘ ηαζ ημκ ΐ. Ώκδνζηυπμοθμ, ιεηέπεζηα 

ζοκη/πδ ημο 12 μο ζοκη/ημξ ημο ΒΗΏΞ 2. Αάζηαθμξ ήηακ μ πμθζηζηυξ ηαεμδδβδ-

ηήξ ηδξ  μιάδαξ  ακηανηχκ εκυξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ δβέηεξ ημο ακη ζζ-

ηαζζαημφ ηζκήιαημξ ζηδκ ΏπαΎα , ημο Α.Θίπμο. Ώοηυξ, φζηενα απυ   ηαθαζπςνί-

εξ ηαζ δζχλεζξ  πμο είπε οπμζηεί , ακέθααε  ηδκ δζαθχηζζδ ηςκ ακηανηχκ πάκς 

ζηδ ζδιαζία ημο απεθεοεενςηζημφ αβχκα. Ξηα ιάηζα , ιάθζζηα, ημο απθμφ 

ηυζιμο, πμο ςναζμπμζμφζε ημοξ ακηάνηεξ ηαζ ηζξ επζηοπίεξ ημοξ, μ δάζηαθμξ 

αοηυξ εεςνμφκηακ ηαεδβδηήξ Μακεπζζηδιίμο 3. Βπαθδεεφεηαζ , δδθαδή, απυ ηα 

παναπάκς δ άπμρδ πμο επζηνάηδζε, υπζ άδζηα, βζα ημκ δβεηζηυ νυθμ πμθθχκ 

εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ Ώκηίζηαζδ ηαζ ηδκ αλζμπμίδζή ημοξ ζε πα ζδεοηζηά εέιαηα 

ζημ ακηζζηαζζαηυ ηίκδια.    

Ξδιακηζηή ήηακ δ πανμοζία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ Ώκηίζηαζδ ηαζ ζε 

άθθεξ πενζμπέξ. Ξηδ Ηεοηάδα, δ πθεζμκυηδηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ  υπζ ιυκμ δεκ 

ζοκενβάζηδηε ιε ημοξ Εηαθμφξ ζηδκ πνμζπάεεζα εηπαζδεοηζηήξ αθμιμίςζδξ 

ηαζ θαζζζηζηήξ πνμπαβάκδαξ , αθθά ηαζ μνβάκςζε ημοξ ιαεδηέξ ζημκ αβχκα 

εκακηίμκ ημοξ  (υπςξ μ θζθυθμβμξ Ο. ΐενβίκδξ) . Γζ αοηυ οπέζηδζακ ακάθμβεξ 

ζοκέπεζεξ. Ξε ανηεημφξ απυ αοημφξ έβ ζκε δζαημπή ιζζεμφ ή ηέεδηακ  εηηυξ 

οπδνεζίαξ ή απμθφεδηακ. Άθθμζ θοθαηίζηδηακ (υπςξ μ θζθυθμβμξ Ρ. Μενδ ζ-

ηάνδξ) ή ακαβηάζηδηακ, απυ ηδκ αθυνδηδ ηαηάζηαζδ πμο είπε δδιζμονβδεεί, 

κα θφβμοκ ζημ αμοκυ ακηάνηεξ. Ππμθμβίγεηαζ υηζ 108 εηπαζδεοηζημί ημο κδζζ-

μφ ζοιιεηείπακ ή αμήεδζακ εκενβά ηδκ Ώκηίζηαζδ 4. Ζαζ ζηα Αςδεηάκδζα  μζ 

εηπαζδεοηζημί ακηζζηάεδηακ ζηζξ πνμζπάεεζεξ αθεθθδκζζιμφ ηδξ εηπαίδε ο-

ζδξ5. Ξηα Γνεαεκά πνςημπυνμζ ζηδκ δδιζμονβία ακηζζηαζζαηχκ μνβακχζεςκ 

ήηακ πάθζ μζ δάζηαθμζ ηςκ πςνζχκ 6. 

   

Ππήνλε, θμζπυκ, πνάβιαηζ  μ ηθάδμξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ απυ ημοξ πνς-

ημπυνμοξ ζημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα. Λζ πενζπηχζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο 

ακαθένεδηακ είκαζ μζ πζμ βκςζηέξ , βζ αοηυ ηαζ ηαηαβνάθμκηαζ ζηδ αζαθζμβνα-

θία. Ξίβμονα , υιςξ, οπάνπμοκ πμθφ πενζζζυηενεξ.  

Άιεζμ ζοιπέναζια πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ παναπάκς ένεοκα εί καζ υηζ 

μζ εηπαζδεοηζημί πμο πήνακ εκενβυ ιένμξ ζηδκ Ώκηίζηαζδ ηςκ πυθεςκ ή ζημ 

                                           
1 Ρ.Φςηεζκυπμοθμξ,  (2004), ζ.39 – ζοκέκηεολδ ιε ημκ Β. Φςηά. 
2 Ρ. Ώκδνζηυπμοθμξ, (2007), ζ. 44. 
3 Α.Θίπμξ, πεν. Βεκζηή Ώκηίζηαζδ, η. 6/1963, ζ. 590 – η.7/1964 ζ. 721. 
4 Γ. Ζμοηζαφηδξ, (1991), ζ. 158-163, 172. 
5 Ξπ. Ημοηάημξ, (1978), Ε.Β.Β., η. ΕΒ΄, ζ. 470. 
6 Ν. ΐ. Θπμοζπυηεκ, (1997), ζ. 82. 
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ακηάνηζημ ήηακ ιέθδ ημο ΖΖΒ. Λζ πενζζζυηενμζ απυ αοημφξ είπακ ακαπηφλεζ 

πανάκμιδ δνάζδ απυ ηδκ επμπή ηδξ δζηηαημνίαξ ημο Θεηαλά, βζ αοηυ ηαζ ε ί-

πακ ηζιςνδεεί ιε απμηθεζζιυ απυ ημκ δζμνζζιυ ζε δδιυζζμ ζπμθείμ ή αηυια 

ηαζ ιε θοθάηζζδ ή ελμνία.  

Ξδιακηζηή θαίκεηαζ κα ήηακ δ επζννμή πμο αζημφζακ ζημοξ κέμοξ. -

πςξ είδαιε ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, πμθθμί ηαεδβδηέξ επδνέαζακ ημοξ 

ιαεδηέξ ημοξ ζε ηέημζμ ζδιείμ, χζηε κα δδιζμονβδεεί έ κα νεφια πμο λεπένα-

ζε ηα υνζα ημο ζπμθείμο ηαζ απθχεδηε ζηδκ ημπζηή ημζκςκία. Έηζζ, δ πανμο-

ζία ημοξ ηαευνζζε ημκ ακηζζηαζζαηυ παναηηήνα ιζαξ εονφηενδξ πενζμπήξ ηαζ 

ζοκέηεζκε ζηδκ δναζηδνζμπμίδζδ πμθθχκ, κέςκ ηονίςξ, ζημκ απεθεοεενςηζηυ 

αβχκα. Βπεζδή μζ εηπαζδεοηζημί αοημί ιεηέδζδακ ιαγί ιε ηα ακηζζηαζζαηά ιδ-

κφιαηα ηαζ ηζξ ημιιμοκζζηζηέξ ζδέεξ, δ ηίκδζδ πμο δδιζμονβ ήεδηε είπε ςξ επί 

ημ πθείζημκ «ανζζηενυ» οπυααενμ.     

Λζ ακηζζηαζζαημί ηαεδβδηέξ έπμοκ ιείκεζ ζηδ ικήιδ ηςκ ιαεδηχκ ημοξ 

ςξ άκενςπμζ πνςημπυνμζ,  πμο δ βκςνζιία ιαγί ημοξ άθθαλε ηδκ πμνεία ηδξ 

γςήξ ημοξ ηαζ ηδκ πνμζδζυνζζε ζδεμθμβζηά. Ζάπμζμζ απυ ημοξ ιαεδηέξ ημοξ  

πμο ιίθδζακ ιαγί ιαξ  ηαηαεέημοκ υηζ εκηάπηδηακ ζηδκ Ώκηίζηαζδ ηαζ αημθμ-

φεδζακ ηδκ ημιιμοκζζηζηή ζδεμθμβία  ελαζηίαξ ηδξ επίδναζδξ πμο άζηδζε πάκς 

ημοξ αοηή δ βκςνζιία, ιε υπμζεξ ζοκέπεζεξ είπε ημ βεβμκυξ αοηυ ζηδ ιεηέπε ζ-

ηα γςή ημοξ: πμθφπνμκεξ θοθαηίζεζξ, ελμνίεξ, ηαηαδίηεξ ζε εάκαημ.  Ζαεμδδ-

βδηζηή οπήνλε δ πανμοζία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ζημ ακηάνηζημ, η αεχξ, θυβς 

ηδξ ιυνθςζδξ ηαζ ηδξ ζδεμθμβζηήξ ημοξ ηαηάνηζζδξ , ήηακ αοημί πμο ακαθάι-

αακακ ηδκ ιεηάδμζδ ηςκ ζδεχκ ημο ΒΏΘ ζημοξ άθθμοξ ακηάνηεξ.  

Ξδιακηζηυ είκαζ κα επζζδιακεεί υηζ ζημ πχνμ ημο «δελζμφ» ακηζζηαζζα-

ημφ ηζκήιαημξ δεκ έπμοιε ακάθμβδ ηαηαθοηζηή πανμοζία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. 

Δ οπμημκζηή,  μφηςξ ή άθθςξ, πανμοζία ημο ηζκήιαημξ αοημφ ζηδκ ΏπαΎα, εί-

καζ έκαξ θυβμξ  (υπζ μ ζδιακηζηυηενμξ) βζα ηδκ έθθεζρδ ηέημζςκ ακαθμνχκ 

απυ ηζξ πδβέξ.  

 

Γ. Ζ ΠΡΑΠΖ ΡΥΛ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΥΛ  

Μαναθςκία ζημ πχνμ  ηςκ εηπαζδεοηζηχκ , πμο ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ 

εκενβμπμζήεδηακ  ζηδκ Ώκηίζηαζδ, απμηεθμφκ μζ  ηαεδβδηέξ ηςκ δφμ Μακεπζζ-

ηδιίςκ, Ώεήκαξ ηαζ Θεζζαθμκίηδξ . Δ ζοιπενζθμνά ημοξ εεςνμφκηακ πνμηθδ-

ηζηά θζθμθαζζζηζηή απυ ηδκ επμπή ηδξ δζηηαημνίαξ ημο Θεηαλά. Ξακ πν χημ 

δείβια ηδξ ζηάζδξ πμο εα ηναημφζακ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ ηαημπήξ , ημ ηα-

θμηαίνζ ημο ΄41 μζ πενζζζυηενμζ ήηακ έημζιμζ κα οπαημφζμοκ ζημοξ Εηαθμφξ 



 752 

ηαζ κα οπμβνάρμοκ υνημ αθμζίςζδξ ζημκ Εηαθυ ααζζθζά ΐίηηςνα Βιιακμοήθ. 

Θυκμ δ δζαιανηονία ηαζ ημ πνςηυημθθμ ηζιήξ πμο οπυβναρε ιζα ιζηνή ιεζ μ-

ρδθία απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ημοξ  ιαηαίςζε ηδκ εκοπυβναθδ αοηή δήθςζδ.  

Δ δμοθμπνεπήξ ζηάζδ ημοξ επζαεααζχεδηε απυ ιζα ζεζνά παναπςνήζ ε-

ςκ πνμξ ημοξ ηαηαηηδηέξ ηαζ ημ ηαεεζηχξ ημοξ. Λ πνφηακδξ ηαζ δ ζ φβηθδημξ 

ημο Μακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ παναπχνδζακ ηδκ  ιεβάθδ αίεμοζα ηεθεηχκ ημο 

Μακεπζζηδιίμο ζημοξ Γενιακμφξ  αλζςιαηζημφξ βζα κα βζμνηάζμοκ ηδκ Μνς-

ημπνμκζά. Ώκ ηαζ ανβυηενα μ πνφηακδξ δζαιανηονήεδηε ζημκ Γενιακυ δζμζηδ-

ηή βζα ηδκ απαναηηήνζζηδ ηαζ πνμζαθδηζηή ζοιπενζθμνά ηςκ αλζςιαηζηχκ 

ημο ηαεχξ ηαζ βζα ηζξ γδιζέξ πμο πνμλέκδζακ ζε πνμημιέξ ηςκ δνχ ςκ ημο 

΄21, ακαβηάζηδηε ζφκημια κα ακαηαθέζεζ δδιμζίςξ ηαζ κα παναδεπηεί υηζ δ 

δζαβςβή ηςκ Γενιακχκ αλζςιαηζηχκ οπήνλε άιειπηδ.  Ομ ίδζμ ακηεεκζηή εες-

νήεδηε δ ζηάζδ ημο πνφηακδ υηακ ζοκενβάηεξ ηςκ ηαηαηηδηχκ ζηυηςζακ  

ιέζα ζημ βναθείμ ημο ημκ θμζηδηή Ογέιμ , πςνίξ μ ίδζμξ κα δζαιανηονδεεί. 

Ώκάθμβδ αδνάκεζα έδεζλακ ηαζ μζ άθθμζ ηαεδβδηέξ.  

Βλίζμο ημθαηεοηζηά πνμξ ηδ δμηή κηυπζα ελμοζία ηαζ ηζξ ανπέξ ηαημπήξ 

εκήνβδζε ηαζ μ Μνυεδνμξ ηδξ Ώηαδδιίαξ ,  υηακ δδιμζίεοζε άνενμ ημο ζε εθ-

θδκυθςκμ πενζμδζηυ ηδξ ζηαθζηήξ πνμπαβάκδαξ ηαζ υηακ  ιεηέπεζηα  απέκεζιε  

πνοζυ ιεηάθθζμ ζημκ δμηυ πνςεοπμονβυ Ημβμεεηυπμοθμ . Γ ζα υθμοξ αοημφξ 

ημοξ θυβμοξ δ ΜΒΒΏ ζηνάθδηε εκακηίμκ ηςκ πακεπζζηδιζαηχκ, ζηδθ ζηεφμκηαξ 

ηδκ ακηζπαηνζςηζηή ημοξ ζοιπενζθμνά ηαζ γδηχκηαξ ηδκ έλςζή ημοξ απυ ημ 

Μακεπζζηήιζμ ηαζ ηδκ Ώηαδδιία 1. 

Ξημκ ηφηθμ ηςκ ζοκενβαηχκ ηςκ ηαηαηηδηχκ  (εηηυξ απυ ημκ ηαεδβδηή 

βοκαζημθμβίαξ  ημο Μακεπζζηδιίμο  Ώεδκχκ, Ζ. Ημβμεεηυπμοθμ, πμο δζεηέθεζε 

οπμονβυξ Μαζδείαξ ηαζ  απυ ημ 1941-1943 πνςεοπμονβυξ)  ακήηεζ μ ηαεδβδηήξ 

Βνιδκείαξ ηδξ Ζαζκήξ Αζαεήηδξ ηδξ Θεμθμβζηήξ Ώεδκχκ, Ι. Ημφαανδξ. Βίπε 

δζαηεθέζεζ οπμονβυξ Μαζδείαξ ζηδκ ιεηαλζηή ηοαένκδζδ ηαζ ημ ίδζμ πυζημ α-

κέθααε ηαζ επί ηαημπζηήξ ηοαένκδζδξ, ηδ πνμκζά 1943 -44. Λ Ώββ. Ώββεθυπμο-

θμξ ακαθένεζ υηζ, υηακ μ Ημφαανδξ έβζκε οπμονβυξ,  μ ίδζμξ ηαζ άθθμζ ζοκά-

δεθθμί ημο ημφ  επζζήιακακ υηζ δεκ ιπμνμφζε αοηυξ, πκεοιαη ζηυξ άκενςπμξ, 

κα βίκεζ ιέθμξ ιζαξ ηαημπζηήξ ηοαένκδζδξ.  «Αεκ οπάνπεζ αιθζαμθία πςξ μ Ημ-

φαανδξ ήηακ βενιακυθζθμξ, ζδεαθζζηήξ υιςξ, υπζ εεκζημζμζζαθζζηήξ. Μ ίζηεοε 

πςξ ιπμνμφζε κα ςθεθήζεζ ημκ ηυπμ, υηακ υιςξ είδε πμο πήβαζκακ ηα πνάβ-

ιαηα, ιεηακυδζε», ζοιπθδνχκεζ μ Ώββεθυπμοθμξ 2.  

Αζαθμνεηζηή εζηυκα έπμοιε, απυ εαιζηέξ πδβέξ, βζα ημκ πνφηακδ ημο 

                                           
1 Ρ. Ξαηεθθανίμο, (2003), ζ. 82-85 – Βθ. «Γςκηακά Ιεζάηα», αν.θ. 30, Θάδξ 1943. 
2 Μάπονμξ Ηανμφξ Θπνζηάκζηα, η. 39, ζ. 184 - Ώββ. Ώββεθυπμοθμξ, (1994), ζ.36-37. 
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Θεηζυαεζμο Μμθοηεπκείμο Ι. Ζζηζίηδ ηαζ άθθμοξ ηαεδβδηέξ ημο ζδνφιαημξ. Θε 

ηδκ ιεζμθάαδζή ημοξ απεθεοεενχεδηακ 80 απενβμί – ζπμοδαζηέξ πμο είπακ 

ζοθθδθεεί απυ ηδκ αζηοκμιία  ηαηά ηδκ ιεβάθδ απενβία ηδξ 6 δξ Θάνηδ ημο 

΄42,  ιε αίηδια ηδκ εκίζποζδ ηςκ θμζηδηζηχκ ζοζζζηίςκ ηαζ ηδκ ηακμκζηή θε ζ-

ημονβία ηςκ ζπμθχκ 1. 

Οδκ άπμρδ αοηή βζα ηδ ζηάζδ πμο ηήνδζακ μζ ηαεδβδη έξ ημο Μμθοηεπ-

κείμο εκζζπφεζ ηαζ δ ιανηονία ημο Ρ. Νμφπα. Λ ίδζμξ (θμζηδηήξ ηδξ Φζθμζμθζ-

ηήξ ηαηά ημ δζάζηδια ηδξ ηαημπήξ αθθά ιε εθάπζζηδ δνάζδ οπυ ηδκ ζδζυη δηα 

αοηή, ιζαξ ηαζ βνήβμνα αβήηε ζημ αμοκυ ςξ ακηάνηδξ) οπμζηδνίγεζ υηζ μζ ε ε-

ηζηέξ ζπμθέξ ηαζ ζδ ζαίηενα ημ Ρδιζηυ ηαζ δ Εαηνζηή είπακ ανηεημφξ ηαεδβδηέξ 

πμο ζοιιεηείπακ  ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ ζημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα. Ώκη ίεεηα, 

ζηδ Φζθμζμθζηή ηαζ ηδ Θεμθμβζηή δεκ οπήνλακ ηέημζεξ εηδδθχζεζξ μφηε απυ 

θμζηδηέξ, μφηε απυ ηαεδβδηέξ.  

Ζάπμζμζ απυ ημοξ ηαεδβδηέξ Μακεπζζηδιίμο πήνακ εκενβυ ιένμξ  ζηδκ 

Ώκηίζηαζδ ηαζ έεεζακ ημ ηφνμξ ηαζ η ζξ βκχζεζξ ημοξ ζηδκ οπδνεζία ηδξ. 

Ξ΄αοημφξ ακήηεζ  μ δζςπεείξ απυ ημ ηεηναοβμοζηζακυ ηαεεζηχξ ζοκηαβιαημ-

θυβμξ  Ώθέλακδνμξ Ξαχθμξ, ηδξ Ιμιζηήξ ζπμθήξ ηδξ Ώεήκαξ. Μένα απυ ηδ 

ζοιιεημπή ημο ζηδ δδιζμονβία ακηζζηαζζαηχκ μνβακχζεςκ, δζεηέθεζε  πν υ-

εδνμξ ηδξ «Βπζηνμπήξ Θαηεδυκςκ ηαζ Θναηχκ»  αλζμπμζχκηαξ ηδ θήιδ ημο 

ζημ ελςηενζηυ βζα κα ακηζιεηςπίζεζ ηζξ αμοθβανζηέξ δζεηδζηήζεζξ ζηζξ πενζ μ-

πέξ αοηέξ. Ήηακ πνυεδνμξ ημο Ξμζζαθζζηζημφ Ζυιιαημξ Βθθάδ αξ, πμο ιαγί ιε 

άθθα ηυιιαηα  ίδνοζε ημ ΒΏΘ.  Ξοκενβάζηδηε επίζδξ ιε ημ ΒΏΘ δζαηεθχκηαξ  

πνυεδνμξ ηδξ ΜΒΒΏ.  Δ ζοιιεημπή ημο ζηδκ ηοαένκδζδ ημο αμοκμφ εεςνείηαζ 

παναηηδνζζηζηή ημο «ακμίβιαημξ» πμο έηακε ημ ΒΏΘ ζημκ αζηζημδδιμηναηζηυ 

πχνμ ηαζ ζε πνμζςπζηυηδηεξ  ηδξ θζθεθεφεενδξ ανζζηενάξ ,  εέθμκηαξ κα ελαζ-

θαθίζεζ εονφηενδ απμδμπή . Λ ίδζμξ, ελάθθμο, είπε εέζεζ ζηθδνμφξ υνμοξ ζηζξ 

δζαπναβιαηεφζεζξ πμο πνμδβήεδηακ ηδξ μνηςιμζίαξ  ημο ςξ πνμέδνμο, ηαζ,  

πανάθθδθα , απυ ηδ εέζδ αοηή πνμζπάεδζε κα αιαθφκεζ ηζξ ακη ζεέζεζξ  ιέζα 

ζημ πχνμ ημο ΒΏΘ. Λ Ώββ. Ώββεθυπμοθμξ ημκ απμηαθεί  «ιεβάθμ εζνδκμπμζυ 

ζημκ πμθζηζηυ ηαζ ημ ζκςκζηυ ζηίαμ» 2.  

Ξηδκ ηοαένκδζδ ημο αμοκμφ ζοιιεηείπακ επίζδξ μζ πακεπζζηδιζαημί 

ηαεδβδηέξ Άββεθμξ Ώββεθυπμοθμξ ηαζ Μέηνμξ Ζυηηαθδξ, ακαθαιαάκμκηαξ 

βναιιαηείξ Λζημκμιζηχκ ηαζ Ζμζκςκζηήξ Μνυκμζαξ ακηίζημζπα.  Λ Άββ. Ώββεθυ-

πμοθμξ, μζημκμιμθυβμξ, ηαεδβδηήξ Αδιυζζαξ Λζημκμιίαξ ζηδ Ιμιζηή ημο  Μα-

                                           
1 Ξη. Γμνιπαθάξ, (1993), ζ. 28-29. 
2 Μάπονμξ Ηανμφξ Θπνζηάκζηα, η. 53, ζ. 251 – Ρ. Φθάσζεν, Ε.Β.Β., η. ΕΞΟ΄, ζ. 40 - Ώββ. Ώββεθυπμοθμξ, 

(1994), ζ.80. 
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κεπζζηδιίμο Ώεδκχκ ηαζ μ Κεκμθχκ Γμθχηαξ,  επίζδξ μζημκμιμθυβμξ, ηαεδβδ-

ηήξ Μμθζηζηήξ Λζημκμιίαξ ζημ ίδζμ Μακεπζζηήιζμ, ήηακ ιέθδ ημο Ώκχηαημο Λζ-

ημκμιζημφ Ξοιαμοθίμο, πμο είπε ζδνφζεζ ημ 1932 μ Ώθ. Μαπακαζηαζίμο ιε 

ζημπυ ηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηδξ πχναξ.  Ομ Ξοιαμφθζμ θεζημφνβδζε ακεθ-

θζπχξ ιέπνζ ηδκ επμπή  ηδξ ηαημπήξ, μπυηε ηαζ αδνάκδζε  ηαεχξ δεκ δζαηδνμ-

φζε ηαιία επαθή ιε ηζξ ηαημπ ζηέξ ηοαενκήζεζξ 1.  

 

Οα ιέθδ ηδξ ΜΒΒΏ ζηδ ΐίκζακδ. Ώπυ ανζζηενά πνμξ ηα δελζά: Ζ. Γαανζδθίδδξ, Ξη. 

Ραηγήιπεδξ, Ώββ. Ώββεθυπμοθμξ,  Θ. Θάκηαηαξ, Γ.  Ξ ζάκημξ, Μ. Ζυηηαθδξ, Ώθ. Ξα χ-

θμξ,  Θδηνμπμθίηδξ Ζμγάκδξ Εςαηείι,  Βον. Θπαηζνηγήξ, ηαζ Δθ. Οζζν ζιχ-

ημξ.(Φςημβναθία: Ξπ. Θεθεηγήξ)  

Ζαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαημπήξ μ Ώββ. Ώββεθυπμοθμξ , ςξ ιέθμξ ηδξ αν-

ιυδζαξ Βπζηνμπήξ, μνβάκςκε ζοζζίηζα βζα ημοξ θμζηδηέξ. «Ζαεδβδηέξ ηαζ θμ ζ-

ηδηέξ είπαιε ζηεκή επαθή ηαζ δίκαιε δζανηχξ  ημ εεκζηυ πανυκ, πανά ηζξ ηυ-

ζεξ ακηζλμυηδηεξ», θέεζ μ ίδ ζμξ ζε ζοκέκηεολή ημο. Μανάθθδθα , οπήνλε ζδνο-

ηζηυ ιέθμξ ηδξ «Ξμζζαθζζηζηήξ Έκςζδξ», ζηδκ  μπμία ιεηείπακ  ιεηαλφ άθθςκ μ 

Ζςκζηακηίκμξ Οζάηζμξ,  μ Κεκμθχκ Γμθχηαξ, μ Μέηνμξ Ζυηηαθδξ ηαζ  μ Ώθ. 

Ξαχθμξ ςξ ζοκενβαγυιεκμξ.  Δ «Ξμζζαθζζηζηή Έκςζδ» ήηακ επζζηδιμκζηή μ-

ιάδα πμο ζηυπεοε ζηδκ πνμεημζιαζία πνμβναιιάηςκ βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ 

ηαζ ηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηδξ πχναξ  ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ2. 

Λ ίδζμξ ελδβεί ηδ ζοιιεημπή ηδκ δζηή ημο ηαζ ηςκ «ακέκηαπηςκ ανζζηε-

νχκ» ζοκαδέθθςκ ημο ζηδκ ηοαένκδζδ ηδξ ΜΒΒΏ: «…πζζηεφαιε πςξ δ ζοι-

ιεημπή πνμζςπζημηήηςκ έλς απ΄ημ ΒΏΘ, ζε ιζα εονφηενδ μνβάκςζδ, εα δ δ-

ιζμονβμφζε ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ πνμζέθηοζδ ηαζ άθθςκ κέςκ ζημζπείςκ, 

ηαζ ζδίςξ ηςκ Βθθήκςκ αλζςιαηζηχκ. ...Μάκηςξ, ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ είπ α-

ιε ηδκ ρεοδαίζεδζδ πςξ αιέζςξ ηαζ  δζα ιαβείαξ εα δζμνεχκαιε ηα ηαηχξ ηε-

                                           
1 Ώββ. Ώββεθυπμοθμξ, (1994), ζ.14, 16, 25-6. 
2 Ώββ. Ώββεθυπμοθμξ, (1994), ζ. 36, 43. 
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ίιεκα ημο ΒΏΘ ηαζ ημο ΒΗΏΞ,…  αθθά πζζηεφαιε απυθοηα πςξ ιε ηδ ζοιιεημπή 

ιαξ εα πνμςεμφζαιε ηδκ εεκζηή εκυηδηα…» 1 

Βλέπμοζα οπήνλε, επίζδξ, δ ζοιιεημπή ζηδκ Βεκζηή Ώκηίζηαζδ ημο ηα-

εδβδηή ηδξ πεζνμονβζηήξ ζημ Μακεπζζηήιζμ  Ώεδκχκ Μ. Ζυηηαθδ . Ξε ακηίεεζδ 

ιε ημοξ ηαεδβδηέξ πμο ακαθένεδηακ , μ Ζυηηαθδξ ήηακ εκηαβιέκμξ ζημ ΒΏΘ  

ηαζ δζεηέθεζε βναιιαηέαξ Μαζδείαξ ζηδκ ηοαένκδζδ ημο αμοκμφ2. Ξδιακηζηυ 

νυθμ ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ ζηεθέπςζδ ηδξ ΜΒΒΏ  έπαζλε  ηαζ μ ηαεδβδηήξ ηδξ 

ΏΞΛΒΒ Γεχνβζμξ Ξδιίηδξ 3.  

Βηηυξ απυ ημοξ πακεπζζηδιζαημφξ πμο έδναζακ ιέζα απυ ημ ΒΏΘ ή ηδ 

ζοκενβαγυιεκδ ιε αοηυ ΜΒΒΏ, οπήνλακ ηαζ άθθμζ πμο  ενβάζηδηακ ιέζα απυ 

άθθεξ ακηζζηαζζαηέξ μνβακχζεζξ ή αοημηεθχξ. Ξηδκ πνχηδ ηαηδβμνία ακήηεζ 

μ Μ. Ζακεθθυπμοθμξ, ηαεδβδηήξ Ζμζκςκ ζμθμβίαξ ζημ Μακεπζζηήιζμ Ώεδκχκ. 

Βλυνζζημξ ηδξ ηοαένκδζδξ Θεηαλά, ίδνοζε ζηδκ ηαημπή ηδκ ακηζζηαζζαηή μν-

βάκςζδ ΜΒΏΙ. Ζαηαδζηάζηδηε απυ ηζξ ανπέξ ηαημπήξ ενήιδκ ζε εάκαημ ηαζ 

ηαηυνεςζε κα δζαθφβεζ ζηδ Ώίβοπημ, υπμο ζοκενβάζηδηε ιε ηδκ ελυνζζηδ η ο-

αένκδζδ Οζμοδενμφ. Βπακήθεε ζηδκ Βθθάδα  θίβμ πνζκ ηδκ απεθεοεένςζδ,  ςξ 

πθδνελμφζζυξ ηδξ 4.  

Ώπυ αοημφξ πμο πνμζέθενακ ζημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα  πςνίξ κα ακή-

ημοκ ζε  ηάπμζα μνβάκςζδ  είκαζ μ  Εςάκκδξ Γεςνβάηδξ, ηαεδβδηήξ Μμζκζημφ 

Αζηαίμο ηαζ Μμζκζηήξ Αζημκμιίαξ ζηδκ Μάκηεζ μ Ξπμθή. Βπί ηαημπήξ οπήνλε 

ζηεκυξ ζοκενβάηδξ ημο ανπζεπίζημπμο Ααιαζηδκμφ  ηαζ οπεφεοκμξ ημο «Γνα-

θείμο πανμπήξ κμιζηχκ ζοιαμοθχκ» . Ώπυ ηδ εέζδ αοηή πανείπε δςνεάκ κμ-

ιζηέξ ζοιαμοθέξ ηαζ οπενάζπζγε Έθθδκεξ πμο ζοθθαιαάκμκηακ ηαζ μδδβμ φκ-

ηακ ζηα βενιακζηά ζηναημδζηεία.  Ππμθμβίγεηαζ υηζ οπεναζπίζηδηε 3 .000 πενί-

πμο άημια ζηζξ βενιακ ζηέξ ανπέξ5.   

Ξηδκ ίδζα ηαηδβμνία ακήηεζ ηαζ μ Ζςκζηακηίκμξ Οζάηζμξ, ηαεδβδηήξ ηδξ 

Βπζζηήιδξ ηαζ Φζθμζμθίαξ ημο Αζηαίμο ηδξ Ιμιζηήξ Ώεδκχκ. Βλμνζζιέκμξ απυ 

ηδκ δζηηαημνία ημο Θεηαλά, επακήθεε ηαζ δίδαλε ζημ Μακεπζζηήιζμ ιέπνζ ηζξ 

28-10-1941. Αφμ ιένεξ πνζκ , εζδμπμζμφζε ημοξ ιαεδηέξ ημο ιε ηδκ ακαημίκς-

ζδ: «ηδκ Οεηάνηδκ 28 Ληηςανίμο ηςθφμιαζ κα δζδάλς». Ήηακ έκα έιιεζμ η ά-

θεζια ζημοξ θμζηδηέξ κα απυζπμοκ απυ ηα ιαεήιαηα ηαζ κα ηζιήζμοκ ηδ κ εε-

κζηή επέηεζμ. Οεθζηά, ηδκ διένα εηείκδ  (πζεακχξ φζηενα απυ πζέζεζξ ηςκ ζο-

καδέθθςκ ημο) πνμζήθεε ζημ ιάεδια  ηαζ, αθμφ είπε θίβα θυβζα βζα ηδ ζδια-

                                           
1 Ώββ. Ώββεθυπμοθμξ, (1994), ζ.49  
2 Μάπονμξ Ηανμφξ Θπνζηάκζηα, η. 34, ζ. 281 
3 Ώββ. Ώββεθυπμοθμξ, (1994), ζ. 66 
4 Α. Ηίαακμξ ζημ Μάπονμξ Ηανμφξ Θπνζηάκζηα, η.31, ζ. 382-3. 
5 Ώββ. Ώββεθυπμοθμξ, (1994), ζ. 42. 
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ζία ηδξ διέναξ, απμπχνδζε ιε ημοξ δζαδδθχκμκηεξ θμζηδηέξ. Οδκ επυιεκδ 

ιένα απμθφεδηε  ιε δζάηαβια ηδξ ηαημπζηήξ ηοαένκδζδξ, εκχ δ αζηοκμιία ημκ 

ακαγδημφζε κα ημκ ζοθθάαεζ . Αεκ εκηάπηδηε ζε ηαιία ακηζζηαζζαηή μνβάκςζδ  

αθθά ιεηείπε ιαγί ιε ημκ Κ. Γμθχηα, ημκ Ώββ. Ώββεθυπμοθμ ηαζ άθθμοξ ζηδ 

«Ξμζζαθζζηζηή Έκςζδ»1. 

Γζα ηδκ ακηζζηαζζαηή δνάζδ ημο δζχπεδηε ηαζ μ ηαεδβδη ήξ ημο Ώζηζημφ 

ηαζ Βνβαηζημφ Αζηαίμο  ηαζ ηδξ Ζμζκςκζηήξ Μμθζηζηήξ ζηδ Ιμιζηή Ώεδκχκ, Γνδ-

βυνδξ Ζαζζιάηδξ. Θεηείπε ηζ αοηυξ ζηδ «Ξμζζαθζζηζηή Έκςζδ»  ηαζ ελέδζδε ια-

γί ιε άθθμοξ ηδκ πανάκμιδ εθδιενίδα «Μανυκ». Ξοκεθήθεδ, υιςξ, απυ ηζξ 

ηαημπζηέξ ανπέξ ηαζ ηθείζηδηε ζημ ζηναηυπεδμ Ρασδανίμο, απ΄υπμο απεθεο-

εενχεδηε ημ 1944 2. 

Ώπυ ημ ελςηενζηυ ακέπηολε εεκζηή δνάζδ μ ηαεδβδηήξ ηδξ Αδιμζζμθ μ-

βίαξ ζημ Μακεπζζηήιζμ ηδξ Ι. Πυνηδξ ΐάζμξ ΐθααζακυξ. Σξ εηδυηδξ ηδξ εθ δ-

ιενίδαξ «Βεκζηυξ Ζήνολ», ακέπηολε έκημκδ δδιμζζμβναθζηή δ ναζηδνζυηδηα 

πνμαάθθμκηαξ ηα εεκζηά δίηαζα 3.  

   

Δ βεκζηή εζηυκα πμο ιαξ πανέπεηαζ απυ ηζξ πδβέξ ζπεηζηά ιε ηδ δνάζδ 

ηςκ πακεπζζηδιζαηχκ  ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ ηαημπήξ  είκαζ ανκδηζηή. Ξηδκ 

πθεζμκυηδηά ημοξ μζ πακεπζζηδιζαημί ηαεδβδηέξ, ηονίςξ  ηςκ ηαηά πανάδμζδ 

ζοκηδνδηζηχκ ζπμθχκ Θεμθμβζηήξ ηαζ Φζθμζμθζηήξ, υπζ ιυκμ δεκ ακέπηολακ 

ακηζζηαζζαηή δνάζδ αθθά ηαζ ζοκέπναλακ ιε ημ ηαημπζηυ ηαεεζηχξ. Φαίκεηαζ , 

θμζπυκ , υηζ μ ζοκηδνδηζζιυξ ζημ βθςζζζηυ ηαζ ζηα εηπαζδεοηζηά γδηήιαηα ε ί-

πε ηδ αάζδ ημο ζε ακάθμβεξ πμθζηζη έξ ακηζθήρεζξ πμο έθηακακ αηυια ηαζ 

ζηδκ οζμεέηδζδ ακηεεκζηήξ ζηάζδξ. Ώκηίεεηα, μζ ηαεδβδηέξ ζπμθχκ υπςξ ηδξ 

Ιμιζηήξ, ηςκ Θεηζηχκ Βπζζηδιχκ ηαζ ημο Μμθοηεπκείμο ζοιιεηείπακ θζβυηενμ 

ή πενζζζυηενμ  ζηδκ ακηζζηαζζαηή δνάζδ.  

Μανάθθδθα , οπήνλακ Μακεπζζηδιζαημί πμο  ακέθααακ δβεηζηέξ εέζεζξ 

ζηδκ Ώκηίζηαζδ, εέημκηαξ ηδκ ακχηενδ ηαηάνηζζή ημοξ ηαζ ημ ηφνμξ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηάξ ημοξ ζηδκ οπδνεζία ημο απεθεοεενςηζημφ αβχκα. Ώνηεημί 

ακαδείπηδηακ ζηεθέπδ ζηδκ «ηοαένκδζδ ημο αμοκμφ», ιε υπμζεξ δοζημθίεξ 

ηαζ επζπηχζεζξ είπε αοηή δ επζθμβή βζα ημοξ ίδζμοξ ηαζ ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ. 

Βίκαζ ζδιακηζηυ υηζ αηυια ηαζ υζμζ δεκ απμδέπμκηακ  ηδκ πμθζηζηή ηαηηζηή ημο 

ΒΏΘ ζοκενβάζηδηακ ιε αοηυ, πνμηεζιέκμο κα ζοιαάθθμοκ ιε ηδ κ ζοιιεημπή 

ημοξ ζηδκ ελζζμννυπδζδ ηςκ αηναίςκ ηαζ δζπαζηζηχκ ηάζεςκ πμο ειθακίζηδ-

                                           
1 Η. Μάηναξ ζημ Μάπονμξ Ηανμφξ Θπνζηάκζηα, η. 58, ζ. 192 – Γ. Θεμημηάξ, (π.π), ζ.311. 
2 Μάπονμξ Ηανμφξ Θπνζηάκζηα, η.32, ζ. 274. 
3 Ώββ. Ώββεθυπμοθμξ, (1994), ζ. 40. 
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ηακ απυ πμθφ κςνίξ ζημ ακηζζηαζζαηυ ηίκδια. Θέθδζακ κα πνμζεθηφζμοκ υ-

θμοξ ημοξ βκήζζμοξ παηνζχηεξ, ακελανηήηςξ ζδεμθμβζηχκ πεπμζεήζεςκ, ζε η μ-

ζκή ζοζηνάηεοζδ ηαηά ημο ηαηαηηδηή ηαζ πνμςεμφζακ  ιε ηδκ πανμοζία ημοξ  

ηδκ ζδέα ηδξ εεκζηήξ εκυηδηαξ , απαναίηδηδ βζα ηδ ζηήνζλδ ημο ιεηαπεθεοεε-

νςηζημφ ηνάημοξ.  

Άθθμζ ηαεδβδηέξ, πςνίξ κα δναζηδνζμπμζδεμφκ ιέζα απυ ηάπμζα ακη ζζ-

ηαζζαηή μνβάκςζδ, έδςζακ ιήκοια ακηίζηαζδξ ζημοξ θμζηδηέξ ημοξ ηαζ π ά-

θαζρακ ιαγί ημοξ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ αζμηζηχκ ακαβηχκ ημοξ. Ξηά εδηακ ζημ 

πθεονυ ηςκ δμηζιαγυιεκςκ Βθθήκςκ ςξ άλζμζ πκεοιαηζημί δβέηεξ ιζαξ ημζκ ς-

κίαξ πμο ήεεθε κα ακηζζηαεεί ζε αοημφξ πμο πνμζπάεδζακ ιε ηδ αία  κα ακαη-

νέρμοκ ηδκ πμνεία ηδξ, κα οπμζηάρμοκ ημ ιέθθμκ ηδξ.  

  

Γ. Ζ ΓΟΑΠΖ ΡΥΛ ΚΖ ΔΛΡΑΓΚΔΛΥΛ ΠΔ ΑΛΡΗΠΡΑΠΗΑΘΔΠ ΝΚΑΓΔΠ 

ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ  

Ξδιακηζηυξ είκαζ μ ανζειυξ ηςκ  εηπαζδεοηζηχκ πμο, αηυια ηζ ακ δεκ εκ-

ηάπηδηακ ζηδκ μνβακςιέκδ ακηίζηαζδ, ακηζζηάεδηακ ζημκ ηαηαηηδηή απυ ηδ 

εέζδ πμο ηαηείπακ. ΐμήεδζακ ηδκ Ώκηίζηαζδ ζοκεζδδηά αθθά πςνίξ κα απμηε-

θμφκ ιέθδ ηδξ, αζζεακυιεκμζ  ηδκ ακάβηδ κα ζοκεζζθένμοκ, υπςξ ιπμνμφζακ, 

ζημκ εεκζημαπεθεοεενςηζηυ αβχκα. Θπμνεί κα ιδκ πμθέιδζακ ή κα ιδκ έδν α-

ζακ βζα ηδκ ελάπθςζδ ημο  ακηζζηαζζαημφ ηζκήιαημξ, υιςξ, υηακ ημοξ γδηή-

εδηε ή ηαζ πςνίξ κα ημοξ γδηδεεί, εκήνβδζακ ζακ κα ήηακ ιέθδ η μο, οπαημφ-

μκηαξ ζηδ βεκζηυηενδ επζηαβή ηδξ επμπήξ ημοξ βζα αβχκα ηαηά ηςκ ηαηαηη δ-

ηχκ. 

Ώκάιεζά ημοξ  μ δάζηαθμξ ηδξ Νμδμδάθκδξ Ώζβίμο, Βπαιεζκχκδαξ Γημθ-

θζκυπμοθμξ, μ μπμίμξ, αιέζςξ ιεηά ηδκ πανάδμζδ ηδξ πχναξ, αμήεδζε  ζοι-

παηνζχηεξ ημο κα ηνφρμοκ  ζημ ηααάκζ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο υπθα ημο εθ-

θδκζημφ ζηναημφ  πμο ανίζημκηακ ζε απμεήηδ παναηείιεκδξ πενζμπήξ . Οα παζ-

δζά ημο ζοιιεηείπακ εκενβά ζημ πμθζηζηυ ηαζ ζηναηζςηζηυ η ιήια ημο ΒΗΏΞ 1. 

Θεβάθδ ήηακ δ πνμζθμνά, ηυζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαημπήξ υζμ ηαζ 

ιεηά, ημο ζενμιυκαπμο ηαζ ηαεδβδηή ημο Ώ΄βοικαζίμο Ώζβίμο, Βοζέαζμο Ζδ-

πμονβμφ. πςξ ιαξ θέεζ μ Ρ. Νμφπαξ, μ  Ζδπμονβυξ παναηηδνίγεηαζ απυ υζμοξ 

ημκ βκχνζγακ ζηθδνμηνάπδθμξ , αθθά ηαζ έκηζιμξ ηαζ δίηαζμξ. Θμθμκυηζ ζοπκά 

έπεθηακ ζηδκ ακηίθδρή ημο παναααηζηέξ ζοιπενζθμνέξ ηςκ ιαεδηχκ, πμηέ 

δεκ ηζξ ηαηάββεζθε ζημ ζφθθμβμ ηςκ ηαεδβδηχκ (βκςνίγμκηαξ υηζ εα ηζιςν δ-

εμφκ αοζηδνά)  αθθά πνμζπαεμφζε, ιε ηδκ πνμζςπζηή ημο πανέιααζδ ηαζ κ μ-

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 90-92. 
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οεεζίεξ, κα ημοξ ζοκεηίζεζ. Ώκ ηαζ  δεκ ήηακ εκηαβιέκμξ ζηδκ Ώκηίζηαζδ, πμθ-

θέξ θμνέξ αμήεδζε ιε ημκ ηνυπμ ημο  ημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα, πνμεζδμπμζχκ-

ηαξ ηαηαδζςηυιεκμοξ ακηάνηεξ βζα επενπυιεκμ ηίκδοκμ ηαζ αμδεχ κηαξ υπςξ 

αθθζχξ ιπμνμφζε. Αζέδζδε αηυια ηζξ ζδέεξ ηδξ εεκζηήξ Ώκηίζηαζδξ ηαζ εηδή-

θςκε ηδκ ζοιπανάζηαζή ημο ζε  ακενχπμοξ πμο βκχνζγε υηζ ακήηακ ζηδκ Ώ-

νζζηενά ηαζ δναζηδνζμπμζμφκηακ ζημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα . Ίζςξ αοηέξ ημο μζ 

εκένβεζεξ ζηάεδηακ αθμνιή βζα ηζξ δζχλεζξ ημο ιεηαπμθειζηά 1.    

           

Ομ  Γοικάζζμ Ζαθαανφηςκ ημ 1946  ηαζ μ ζδνοηήξ ημο Β. Ζδπμονβυξ  

(Ώπυ ημ αζαθίμ ημο Ρ. Φςηεζκυπμοθμο, Ομ ζπμθείμ ζημ εηηεθεζηζηυ απυζπαζια)  

 

Ξημκ ίδζμ ζηδνίπηδηε δ μνβάκςζδ ηαζ θεζημονβία ημο βοικαζίμο Ζαθαα-

νφηςκ ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή. Ξφιθςκα ιε ηδ ιανηονία ηδξ ιαεήηνζα ξ ηαζ ζο-

κενβάηζδάξ ημο Β.Θ., ημκ Εακμοάνζμ ημο ΄46 πήβε απυ ημ Ώίβζμ ζηα Ζαθ άανο-

ηα·  είπε:―εα πάς κα ιαγέρς ηα μνθακά‖2. Μνχημ ημο ιέθδια ήηακ κα ζηεβά-

ζεζ ημ ζπμθείμ ζε έκα ιζζμηαιέκμ  ηηήνζμ πμο επζζηεοάζηδηε. Ξηδ ζοκέπεζα, 

πνμζπάεδζε κα πείζεζ ημοξ ηαεδβδηέξ πμο δζμνίγμκηακ εηεί κα παναιε ίκμοκ, 

βζαηί , θυβς ημο υηζ δεκ οπήνπακ  ηαηαθφιαηα βζα ηδ δζαιμκή ημοξ  πανά ιυκμ 

ηάπμζα παναπήβιαηα, γδημφζακ ιεηάεεζδ ηαζ έθεοβακ. Ομοξ είπε ηυηε: «Θα 

ηάκς εβχ υθα ηα ιαεήιαηα. Θδ ιμο δζαθφζεηε ημ βοικάζ ζμ. Ια δίκεηε ιυκμ 

ημ πανυκ». Έηζζ πανέιεζκακ .  

Δ πμθζηεία , υιςξ,  υνζζε κα θεζημονβήζεζ ημ βοικάζζμ ζημ πςνζυ ηδξ 

πενζμπήξ πμο είπε  ημοξ πενζζζυηενμοξ ιαεδηέξ. Ομ ηεθαθμπχνζ ήηακ δ Ζένη ε-

γδ ηαζ ημ βοικάζζμ Ζαθαανφηςκ, πμο θεζημονβμφζε απυ ηα ηέθδ ημο 19 μ ο αζχ-

κα, ηζκδφκεοε κα ηθείζεζ. Ουηε μ Ζδπμονβυξ έααθε έκα ιαεδηή κα ζοκηάλεζ ημ 

ιαεδημθυβζμ ημο ζπμθείμο, βνάθμκηαξ ιέζα ηαζ ημοξ εηηεθεζιέκμοξ ιαεδηέξ. 

Ζζ έηζζ ηναηήεδηε ημ βοικάζζμ ζηα Ζαθάανοηα. Θεηά, αθζένςζε ηζξ πνμζπ ά-

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Ρ. Νμφπα. 
2 πςξ ιαξ θέεζ δ ίδζα, δεκ είπε πνμπςνήζεζ ζημκ ζεναηζηυ ηθάδμ ηαζ πανέιεζκε δζάημξ βζαηί ημο άνεζε 

δ παζδεία. 
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εεζέξ ημο ζηδκ ζοβηέκηνςζδ πνδιάηςκ βζα ηδκ ακέβενζδ ζπμθζημφ ηηδνίμο. 

Γήηδζε αμήεεζα απυ πακημφ. Ώπυ ημ Ώίβζμ γήηδζε κα δζαηεεμφκ ηα έζμδα η ζ-

κδιαημβναθζηχκ παναζηάζεςκ βζα ημ ζημπυ αοηυ. Ομ ίδζμ ηαζ απυ ηδκ Ώεήκα , 

ηζκδημπμζχκηαξ  Ζαθαανοηζκμφξ εηπαζδεοηζημφξ πμο ενβάγμκηακ εηεί . Οαοηυπ-

νμκα, έζηεθκε ζηζξ παναζηάζεζξ παζδζά ηςκ Ζαθαανφηςκ κα ιζθήζμοκ βζα ημ 

δνάια ημοξ. Γήηδζε  απυ ηδκ ιαεήηνζά ημο Β.Θ. κα ζηείθεζ βνάιιαηα ζε υθα 

ηα βοικάζζα ηδξ Βθθάδαξ, ζε μιμβεκείξ ζηδκ Ώιενζηή, ζηδκ εθδιενίδα «Βεκζ-

ηυξ Ζήνοηαξ» ηδξ Ι. Πυνηδξ,  γδηχκηαξ πνδιαηζηή εκίζποζδ βζα ημ ζπμθείμ.  

 

Λζ ιαεδηέξ πμο βθίηςζακ απυ ηδ ζθαβή ιπνμζηά ζηα ενείπζα (απυ ημ αζαθίμ ημο Ρ. Φς-

ηεζκυπμοθμο, Ομ ζπμθείμ ζημ εηηεθεζηζηυ απυζπαζια)  

Σζηυζμ , δ πμθζηεία δεκ ακαβκχνζζε ηδκ πμθφηζιδ πνμζθμνά ημο. Φ ο-

θαηίζηδηε ιε ηδκ ηαηδβμνία υηζ ήηακ ημιιμοκζζηήξ . Ζθήεδηε βζα απμθμβία 

ζημ ζηναημδζηείμ ηδξ Ζμνίκεμο, αθθά απαθθάπηδηε . Ομ ζπμθζηυ ζοβηνυηδια  

υπμο ζηεβάγεηαζ  ζήιενα ημ βοικάζζμ ηαζ ημ θφηεζμ Ζαθαανφηςκ , θένεζ ημ υ-

κμιά ημο ςξ ακαβκχνζζδ ηδξ ακεηηίιδηδξ πνμζθμνάξ ημο1.  

Ξηδκ ηαηδβμνία  ηςκ θζθζηά πνμζηείιεκςκ ζηδκ Ώκηίζηαζδ, ακήηεζ ηαζ μ 

ανπζιακδνίηδξ Αςνυεεμξ Μαπαδδιδηνίμο . Ζαεδβδηήξ εεμθυβμξ ζημ βοικάζζμ 

Ζαθαανφηςκ, είπε ημ εάννμξ κα δζαιανηονδεεί ζημκ Εηαθυ δζμζηδηή βζα ηδ 

ζφθθδρδ ηαζ ηαημπμίδζδ ακδνχκ πμο ενβάγμκηακ ζηδκ Θμκή Ώβίαξ Ηαφναξ, 

υπμο ακήηε. Δ έκημκδ δζαιανηονία ημο ηαεχξ ηαζ δ εκοπυβναθδ δ ήθςζή ημο  

υηζ ηακείξ απυ ημοξ ενβάηεξ ηδξ ιμκήξ δεκ ήηακ επζη ίκδοκμξ ημιιμοκζζηήξ, 

είπακ ζακ απμηέθεζια κα αθεεμφκ μζ ενβάηεξ εθεφεενμζ. Ώθθά ηαζ ιέζα απυ 

ηδκ επζηνμπή ζοιπανάζηαζδξ ηαζ θνμκηίδαξ ηναημοιέκςκ ημο ζηναημπέδμο 

Ζαθαανφηςκ,  μ δοκαιζηυξ ανπζιακδνίηδξ ζηήνζλε επακεζθδιιέκα ημοξ έβηθ ε-

ζζημοξ παηνζχηεξ.  

Άθθμζ εηπαζδεοηζημί πνμζπάεδζακ κα ειθοζήζμοκ ηα παηνζςηζηά ζ οκα-

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ηδκ Β.Θ. 
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ζζεήιαηα ηαζ ηδκ αβάπδ βζα εθεοεενία ζημοξ ιαεδηέξ ημοξ. Λ θζθυθμβμξ ημο 

βοικαζίμο Ζαθαανφηςκ Ώθ.Μαπαδδιδηνίμο ημθιμφζε κα ιζθά εκακηίμκ ηςκ 

ηαηαηηδηχκ ζηδκ ηάλδ ημο, πανά ηζξ ζοκέπεζεξ πμο εα ιπμνμφζε κα έπεζ ιζα 

ηέημζα πνάλδ. Ομ ίδζμ ηαζ δ θζθυθμβμξ Ρνζζηίκα Ζαθπμφνμο · ηάθορε δφμ θμ-

νέξ ιαεδηέξ ηδξ πμο ζοιιεηείπακ ζε ακηζζηαζζαηέξ πνάλεζξ, δζαηζκδοκεφ μκηαξ 

κα πάζεζ ηαζ δ ίδζα ηδ δμοθε ζά ηδξ, ίζςξ ηαζ πενζζζυηενα 1.  

Ομ ιάεδια ηςκ Ιεμεθθδκζηχκ ηεζιέκςκ πνδζζιμπμζμφζε θζθυθμβμξ ημο 

Ώ΄βοικαζίμο εδθέςκ βζα κα ιεηαθένεζ παηνζςηζηά ιδκφιαηα ζηζξ ιαε ήηνζέξ 

ημο. Λζ ιαεήηνζεξ πήνακ πνχηεξ ημ εάννμξ ηαζ δζάααζακ ακηζσηαθζηυ πμίδια 

ημο Ώπ. Μανάζπμο ιέζα ζηδκ ηάλδ. Δ ανπζηή ημο ακηίδναζδ ήηακ κα επζπθήλεζ  

ηαζ κα παζημοηίζεζ ηδκ ιαεήηνζα πμο εηθχκδζε ημ πμίδια , επεζδή ήεεθε κα 

πνμθοθάλεζ ηζξ ιαεήηνζέξ ημο απυ ηοπυκ δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ζε πενίπηςζδ 

ηαηάδμζδξ. Ξηδ ζοκέπεζα, υιςξ,  άθθαλε ζηάζδ. Ξοιθχκδζε ιαγί ημοξ κα ακ-

ηζζηαεμφκ ζημοξ ηαηαηηδηέξ ιέζα απ΄ηδκ ηάλδ, ι ε «υπθμ» ηα Ιέα Βθθδκζηά: 

«Οα Ιέα …, ιαξ θέεζ ιε κυδια, ηα Ιέα Βθθδκζηά, λένεηε ηζ υπθμ ηναηάιε ζηα 

πένζα ιαξ;…Θε ηδ δζηαζμθμβία πςξ ηάκμοιε «ακαθφζεζξ» ηςκ πμζδηχκ ιαξ, εα 

ηναβμοδάιε ιαγί ημοξ ηδ θεοηενζά!». Λ ηαεδβδηήξ ιφδζε ηζξ ιαεήηνζεξ ζημοξ 

εεκζημφξ πμζδηέξ Ξμθςιυ, Μαθαιά, Ξζηεθζακυ. Μήβαζκακ ζημ ζπίηζ ημο ηαζ 

έπαζνκακ αζαθία ιε πμζήιαηα, λεπχνζγακ ημοξ ζηίπμοξ πμο είπακ εεκζηυ πενζ ε-

πυιεκμ ηαζ ημοξ  δζάααγακ ζηδκ ηάλδ.  

Ζάπμζα ιένα, εκχ δζάααγακ ημοξ «Βθεφεενμοξ Μμθζμνηδιέκμοξ» , αημ-

φζηδηακ απέλς μζ θςκέξ Γενιακχκ ζηναηζςηχκ πμο πενκμφζακ ηναβμοδχκ-

ηαξ «μθανία - μ-θα-θα». Δ ιαεήηνζα πμο δζάααγε φρςζε ηδ θςκή ηδξ βζα κα 

ζηεπάζεζ ημ ευνοαμ πμο ενπυηακ απ΄έλς.  Αεκ ηα ηαηάθενκε ηαζ ηδκ πήνακ ηα 

δάηνοα. Δ Β. Θακςθάημο πενζβνάθεζ παναηηδνζζηζηά ηδ ζηδκή ζημ διε νμθυ-

βζυ ηδξ: «Ζαζ ηυηε … λεζπάεζ ιζα θςκή απ΄ηδκ έδνα –ηζ θςκή, θςκάνα- πεηζ-

έηαζ υνεζμξ εηείκμξ ηζ ανπίγεζ:  

«Ζζ εζφ αεάκαηδ, εζφ εεία  

 π΄υ,ηζ εέθεζξ διπμνείξ,  

εζξ ημκ ηάιπμ Βθεοεενία  

ιαηςιέκδ πενπαηείξ»  

- Λθανία- μθαθά, κα μονθζάγμοκ μζ Λφκμζ.  

- θμζ ιαγί!  Θαξ ηάκεζ ιε κυδια.  

Βζξ ημκ ηάιπμ Βθεοεενία  

Θαηςιέκδ πενπαηείξ,  

                                           
1 Ρ.Φςηεζκυπμοθμξ,  (2004), ζ.54-55, 128 
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Θαηςιέκδ πενπαηείξ…  

Ομοξ ηδ θέναιε! Δ δζηή ιαξ θςκή αημφζηδηε ηεθεοηαία. Ώιέ; Ζμζηζ υ-

ιαζηε ενζαιαεοηζηά, ιαξ ηθείκεζ ημ ιάηζ, ημο ημ ηθείκμοιε ηαζ ιείξ. Βίκαζ 

ηζίθηδξ! Μμο κα θακηαζημφιε ηέημζμ λεζπάεςια;». 

Λ ηαεδβδηήξ ηένδζζε αηυια πενζζζυηενμ ηζξ ιαεήηνζέξ ημο ιε ημκ 

«Μνμθδηζηυ» ημο Μαθαιά. Δ Β. Θακςθάημο βνάθεζ: «Ομ ΄πεηε λακαημφζεζ, 

ιαεήηνζεξ κα ιδ εέθμοκ κα ηεθεζχζεζ ημ ιάεδια; Β, αημφζηε ημ! Ρηφπαβε, 

λακαπηφπαβε, ημ ημοδμφκζ, εηεί ειείξ, εέθαιε ηζ άθθμ. «Ζζ άθθμ», θςκάγαιε 

ηδξ Θεακχξ. Θ΄άημοζε, θαίκεηαζ, ηζξ θςκέξ μ βοικαζζάνπδξ ηζ ακμίβεζ ηδκ 

πυνηα.  

–Οζ βίκεηαζ εδχ ιέζα; Νχηδζε απμνδιέκμξ.  

–Θοζηαβςβία…, ημο θέεζ δ έδνα αζκζβιαηζηά.  

Θαξ ημίηαλε ακήζοπμξ μ άκενςπμξ, ηχνα ηαηάθααε δεκ ηαηάθααε, πάκ-

ηςξ λακάηθεζζε ηδκ πυνηα… Ομκ θαηνεφμοιε! Ομκ αβάθαιε «ιπμνθυημ». Μ μηέ 

δε εα θφβεζ απ΄ηδκ ηανδζά ιαξ. Ώφνζμ εα λακαπάιε ζπίηζ ημο κα πάνμοιε 

αζαθία. Γζαηί κα ιδκ έπμοιε ηζ άθθμοξ ηέημζμοξ ηαεδβδηέξ;…» 1.     

πςξ δζαπζζηχκεζ ζήιενα δ Θ. Θακςθάημο , «οπήνλακ ηαζ ηαεδβδηέξ 

πμο έπαζλακ ημ νυθμ ηδξ αθφπκζζδξ  ιε παηνζςηζηυ ηήνοβια, υπζ απυ ηδκ έδ-

να. Ώπυ ηδκ έδνα ιπμνμφζακ κα ιαξ λοπκήζμοκ ιε Μαθαιά, Ξμθςιυ . Θεηά, 

αθμφ βκςνζζηήηαιε πμζμζ ήηακ αοημί , πνμπςνήζαιε ιαγί ημοξ ζε ζοκενβαζία, 

ζε ακηζζηαζζαηέξ ηζκήζεζξ. Ήηακ ηαζ μνβακςιέκμζ ηαζ αοηυκμιμζ παηνζχηεξ… 

Ήηακ ηαεδβδηέξ πμο έηακακ ένβμ ιέζα απ΄ηζξ ακηζζηαζζαηέξ μνβακχζεζξ · δεκ 

απμηαθφπημκηακ ,  υιςξ,  ζε ιαξ επεζδή ήιαζηακ παζδζά».  Μένα απυ ηδκ πενίπ-

ηςζδ ημο ηαεδβδηή ηςκ Ιέςκ Βθθδκζηχκ πμο πνμακαθένεδηε  ηαζ ηδξ ηαεδ-

βήηνζαξ πμο ηζκδημπμζμφζε ηζξ ιαεήηνζεξ ζημ εέια ηδξ αθθδθεββφδξ , ηαζ μ 

βοικαζζάνπδξ ημο ζπμθείμο «έηακε πθάηεξ» ζε δζάθμνα βεβμκυηα. Λνζζιέκμζ 

ηαεδβδηέξ πνυζθενακ ηάθορδ ζηδκ ακηζζηαζζαηή δνάζδ ηςκ ιαεδηχκ, ιε 

πναβιαηζηή αοημεοζία: «Θζα θμνά ιπαί κεζ ζηδκ ηάλδ ιαξ έκαξ Εηαθυξ βζαηί 

ιζα ιαεήηνζα ημκ είπε «stupido» ηαζ ιπαίκεζ μ ίδζμξ βζα κα δεζ πμζα είκαζ. Ζζ 

αθμφ ημίηαλε ηαζ δεκ είδε, μ ηαεδβδηήξ πμκζάζηδηε υηζ δεκ απμηθείεηαζ κα 

ράπκακε ηαζ ηζξ ηζάκηεξ. Ζζ ήλενε υηζ μζ ηζάκηεξ ήηακ βειάηεξ πνμηδνφ λεζξ. 

Αίκεζ ιζα εκημθή, μηζδήπμηε δεκ είκαζ ηεηνάδζμ εδχ, ηάης απ΄ηδκ έδνα. Οα 

αάγεζ ιπνμζηά ηαζ πεηάεζ απάκς ημ παθηυ ημο. Ώκ ημκ έπζακακ, α οηυξ εα ήηακ 

έκμπμξ».  

Ζαζ πμθθμί άθθμζ ιαεδηέξ ιαπδηζηχκ  εηπαζδεοηζηχκ εοιμφκηαζ ζήιενα 

                                           
1 Θ. Θακςθάημο, (1984), ζ. 65-70, 73-74. 
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ηδκ πνμζπάεεζα ηςκ δαζηάθςκ  ημοξ κα ημοξ ιζθήζμοκ , έζης ηαζ ηαθοιιέκα, 

βζα ηδκ παηνίδα ηαζ ηδκ εθεοεενία. Λ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ θέεζ παναηηδνζζηζηά: 

«Ξηδ Γεςβναθία, ζηδκ Εζημνία ηάκαιε βζα ημ Θαναεχκα, ηδ Ξαθαιίκα. Οα θέ-

βακε. Ήηακ δνςσηή επμπή… Έκαξ παπάξ – δάζηαθμξ, ηχνα πμο εα απεθεοεε-

νςεμφιε, έθεβε, εα κζχζεηε ηζ ζδιαίκεζ εθεοεενία. Ββχ κμιίγς υηζ αοηυ βζκ υ-

ηακ πακημφ». Μνάβιαηζ, ηαζ μ ΐ. Μαπαπνζζηυπμοθμξ επζαεααζχκεζ υηζ η δκ πα-

ναιμκή ηδξ εεκζηήξ εμνηήξ ηδξ 25 δ ξ Θανηίμο (πμο απυ ημ πνυβναιια πνμαθε-

πυηακ μιζθία ζπεηζηή ιε ηδκ επακάζηαζδ ημο ‗21) αθθά ηαζ ζε δζάθμνεξ εοηα-

ζνίεξ ζημ ιάεδια ηδξ Εζημνίαξ, έανζζηακ ηνυπμ κα ιζθήζμοκ μζ δάζηαθμζ ζηα 

παζδζά βζα ηδκ εθεοεενία ηαζ κα δδιζμονβήζμοκ ημ αίζεδια ηδξ πνμζςνζκυηδ-

ηαξ ηςκ ηαηαηηδηχκ ζηδ πχνα : «Βηεί πνςημάημοζα ηα ιδκφιαηα ηδξ εθεοεε-

νίαξ, υηζ εα βίκμοιε εθεφεενμζ  ηαζ μ εθθδκζηυξ θαυξ γδηά ηδκ εθεοεενία, δίκεζ 

ημ αίια ημο βζα ηδκ εθεοεενία».   

Ομ ίδζμ ηαζ ζηα βοικάζζα. Λ Ρ. Νμφπαξ, ιαεδηήξ ημο βοικαζίμο Ώηνά-

ηαξ, θέεζ: «Βίπαιε ηαεδβδηέξ δζμνζζιέκμοξ, μζ μπμίμζ ηνοθά ηαηααάθακε ηάεε 

δοκαηή πνμζπάεεζα κα ηναηήζμοκ ημ εεκζηυ θνυκδια».  πςξ εοιάηαζ , μ θζ-

θυθμβμξ Μαπαββεθυπμοθμξ ζε ηάεε ιάεδια έανζζηε ηδκ εοηαζνία κα ακαθε ν-

εεί ζε ζηζβιέξ δνςζζιμφ  ημο πανεθευκημξ πμο ηαθμφζακ ηαζ ημοξ ζφβπνμκμοξ 

ζε ιίιδζδ.  Ώκάθμβεξ ειπεζνίεξ είπε ηαζ μ Ώ. Μνζμκάξ. Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ εο-

ιάηαζ υηζ αηυια ηαζ ζημ ιάεδια ηδξ βοικαζηζηήξ μ ηαεδβδηήξ έανζζηε εοηα ζ-

νία κα ηάκεζ ηάπμζα κφλδ, θέβμκηαξ ζημοξ ιαεδηέξ υηζ εα πνέπεζ κα βοικ ά-

γμκηαζ βζα κα είκαζ βενμί, κα ιπμνμφκ κα πμθειήζμοκ ανβυηενα βζα ηδκ πα η-

νίδα. ηακ ιάθζζηα ζηδκ  ηάλδ οπήνπακ παζδζά πμο ήηακ βκςζηυ υηζ μζ βμκείξ 

ημοξ είπακ ακάθμβεξ πεπμζεήζεζξ , μζ ηαεδβδηέξ αοημί ημοξ ένζπκακ αθέιιαηα 

βειάηα κυδια .  

ηακ πέεακε μ εεκζηυξ  πμζδηή Ζ.  Μαθαιάξ δυεδηε δ εοηαζνία ζημοξ ηα-

εδβδηέξ κα πμοκ δομ θυβζα παναπάκς απυ ηδκ επίζδιδ ακαημίκςζδ ημο οπμ-

ονβείμο Μαζδείαξ, πανά ηζξ απαβμνεφζεζξ ηςκ ηαημπζηχκ δοκάιεςκ βζα ακα-

θμνέξ ζε υζμοξ απμηεθμφζακ εεκζηά ζφιαμθα, ιαξ θέεζ μ Ώ. Θμοββμθζάξ . Λ  ΐ. 

Ξςηδνπυπμοθμξ εκηάζζεζ ηδκ ακαθμνά αοηή ζηδκ υθδ πνμζπάεεζα ηςκ ε ηπαζ-

δεοηζηχκ κα ανμοκ ιζα «κυιζιδ» εοηαζνία κα ιζθήζμοκ εεκζημαπεθεοεενςηζ-

ηά: «ζμ ιπμνμφζακ μζ δάζηαθμζ κα θνμκδιαηίγμοκ ημ ηάκακε. ΐέααζα, η αηα-

θαααίκεηε , ιε ηζξ πνμθοθάλεζξ, ιε ημοξ ηνυπμοξ. Λ Μαθαιάξ πμζδηήξ ήηακ…» . 

πςξ θέεζ μ ίδζμξ, πανυιμζα αβςβή έπαζνκακ μζ ιαεδηέξ υπζ ιυκμ απυ  ημ ζπμ-

θείμ, αθθά ηαζ απυ ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ : «Ξε ηάεε μζημβέκεζα, εηηυξ 

απυ ημ κα επζαζχζεζ,  κα ελμζημκμιήζεζ  ηα απαναίηδηα, έθεβακ ζηα πα ζδζά ημοξ 
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υηζ πνέπεζ κα απεθεοεενςεμφκ, υηζ μζ Εηαθμί ηαζ μζ Γενιακμί είκαζ λέκμζ. Ομ 

αθέπαιε άθθςζηε πςξ ήηακ αίαζμζ, ηναπείξ».   

Δ ζηάζδ αοηή πμθθχκ εηπαζδεοηζηχκ, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ , είπε 

ζοκέπεζεξ. Λ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμξ ακαθένεζ ηδκ πενίπηςζδ ημο παηένα ημο Κ ε-

κμθχκηα. Λζ Εηαθμί,  βκςνίγμκηαξ ηαζ ηδκ πνμδβμφιεκδ αββθυθζθδ ζηάζδ ημο  

(ηδκ επμπή ηδξ εζζαμθήξ ημοξ ζηδκ Ώζεζμπία  ανζζηυηακ εηεί ηαζ  απμπέιθεδηε 

βζαηί εηδδθςκυηακ οπέν ηςκ Άββθςκ) , ημκ ηάθεζακ βζα κα ημο οπμδείλμοκ κα 

πνμζέπεζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο. Φαίκεηαζ υηζ μζ ακαθμνέξ ημο ζηδκ ηάλδ ζηα 

εεκζηά εέιαηα ήηακ ζοπκέξ , βζαηί ιαεδηέξ ημο ζήιενα εοιμφκηαζ  υηζ απυ ηα 

θυβζα ημο είπακ πζζηέρεζ υηζ ήηακ εκενβυ ιέθμξ ηδξ Ώκηίζηαζδξ .  

ΐέααζα ,  δεκ ιζθμφζακ υθμζ μζ δάζηαθμζ ηαζ ηαεδβδηέξ ζηδκ ηάλδ, έζης 

ηαζ έιιεζα, βζα ημκ εεκζημαπεθεοεενςηζηυ αβχκα. Ππήνπακ ηζ άθθμζ πμο, είηε 

δεκ είπακ ημ εάννμξ, είηε πίζηεοακ πςξ εάπνεπε κα δείλμοκ ζοκεηή ζοιπεν ζ-

θμνά βζα κα πνμζηαηέρμοκ ημοξ ιαεδηέξ ημοξ ηαζ βζ αοηυ απέθεοβακ αηυια 

ηαζ έιιεζεξ  ακαθμνέξ  εκάκηζα ζηζξ δοκάιεζξ ηαημπήξ . Ξημ βοικάζζμ Ζαθαανφ-

ηςκ μζ ηαεδβδηέξ δεκ έδεζπκακ ηα αζζεήιαηά ημοξ, υπςξ ιαξ ακαθένμοκ δ Γ. 

Ζςζηακημπμφθμο ηαζ δ Β.Θ. Ώκηίεεηα, έθεβακ  πςξ μζ ηαζνμί είκαζ δφζημθμζ ηαζ 

ζοιαμφθεοακ ημοξ ιαεδηέξ κα πνμζέπμοκ ηαζ κα αζπμθμφκηαζ ιε ηα ιαεήιαηά 

ημοξ. Ομ ίδζμ ηαζ ζηα Θαγέσηα. «Αεζθά, πμθφ δεζθά. Αεκ ιπμνμφζακ κα πάνμοκ 

εέζδ ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ. Βίπακε υθμζ θμοθάλεζ», θέεζ μ Ξπ. Θπανθμβζάκ-

κδξ. Θε επζηνζηζηά θυβζα  βζα ηδ ζηάζδ αοηή ηςκ  ηαεδβδηχκ ημο ιζθά ηαζ μ Β. 

Φςηάξ, ιαεδηήξ ηδξ ζδζςηζηήξ ζπμθήξ  Ξηεθακυπμοθμο. «Αεκ ιζθάβακε. Ίζςξ 

θμαυκημοζακ ημ ηεθάθζ ημοξ ηζ αοημί», ζοιπθδνχκεζ δ Β. Γαπανμπμ φθμο.  

Θανηονίεξ ακεπίζδιδξ ακηζζηαζζαηήξ δνάζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ έπμοιε 

ηαζ απυ άθθεξ πενζμπέξ ηδξ Βθθάδαξ.  Ξε πμθθά πςνζά ηδξ Ηεοηάδαξ (Ζανοά, 

Ββηθμοαή) μζ δάζηαθμζ απμθάζζζακ κα ιδκ εθανιυζμοκ ηαιία ζηαθζηή δζαη αβή 

ηαζ κα ηάκμοκ ηαεδιενζκά ζημ ιάεδια ακαθμνέξ ζηδκ εθθδκ ζηή επακάζηαζδ 

ηαζ ηδκ μνεμδμλία 1.  

Ώλίγεζ κα ακαθενεμφιε ηαζ ζηζξ εθάπζζηεξ ιανηονίεξ πμο έπμοιε βζα εη-

παζδεοηζημφξ πμο δεκ ζοκενβάγμκηακ ιε ηδκ  Ώκηίζηαζδ, αθθά ανίζημκηακ 

ζημκ ακηίπμδά ηδξ. Δ δαζηάθα Ώκδνμιάπδ Γζακκμπμφθμο – Ζμθζμπμφθμο  ζο-

κεθήθεδ ιαγί ιε  ημκ πνυεδνμ ημο πςνζμφ  Ηοημφνζα, υηακ ημ ηαηέθααακ  μζ 

ακηάνηεξ. Μνμζήπεδ ζε ακηανημδζηείμ ιε ζημζπεζμεεηδιέκεξ ηαηδβμνίεξ δμζζ-

θμβζζιμφ ηαζ ηαηαδζηάζηδηε ζε εάκαημ ιε ακαζημθή2. 

Λ Μ. Γεςνβυπμοθμξ ιαξ ιίθδζε βζα ηαεδβδηή ημο, μ μπμίμξ οπδνεημφζε 

                                           
1 Γ. Ζμοηζαφηδξ, (1991), ζ. 170. 
2 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 77-78. 



 764 

ζημ Ώ΄βοικάζζμ Μαηνχκ. Βίπε ηαηαηαβεί ζηα ηάβιαηα αζθαθείαξ  φζηενα απυ 

πνυζηθδζδ πμο είπε δεπηεί, υπςξ ηαζ άθθμζ Μαηνζκμί. Θζα ιένα, βονκχκηαξ 

απυ ηδ Ιαφπαηημ , υπμο ανζζηυηακ ιάθθμκ ζε απμζημθή, πανμοζζάζηδηε ζηδκ 

ηάλδ κηοιέκμξ ιε ηδ ζημθή ημο ακεοπμθμπαβμφ ηςκ Οαβιάηςκ Ώζθαθείαξ. Ομ 

απμηέθεζια ήηακ υθμζ μζ ιαεδηέξ κα πάνμοκ ιε εφζπδιμ ηνυπμ άδεζα ηαζ κα 

θφβμοκ απυ ηδκ ηάλδ. Φαίκεηαζ υηζ ηαηάθααε  ημ θάεμξ ημο ηαζ έηημηε δεκ λα-

καπανμοζζάζηδηε ιε αοηή ηδκ ειθάκζζδ ζημ βοικάζζμ . Μανυιμζεξ ακηζδνάζε-

ζξ, άνκδζδξ ηςκ ιαεδηχκ  κα απμδεπημφκ ημοξ δμζίθμβμοξ ηαεδβδηέξ ημοξ ηαζ 

ηδκ πνμπαβάκδα πμο πνμζπαεμφζακ κα αζηήζμοκ, έπμοιε ηαζ ζε άθθεξ πεν ζ-

μπέξ ηδξ Βθθάδαξ. Ξηδ Ηεοηάδα, ηα παζδζά ημο βοικαζίμο επζηέεδηακ ζημκ 

ηαεδβδηή ημοξ Γ. Ζαηςπυδδ ηαζ θζεμαυθδζακ  ημ ζπίηζ ημο, επεζδή ήηακ ζο-

κενβάηδξ ηςκ ηαηαηηδηχκ 1. 

   

Μαναηδνμφιε , θμζπυκ , υηζ μ ανζειυξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο ενβάζηδ-

ηακ βζα ημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα απυ ηδ εέζδ πμο ανέεδηακ  δεκ οζηενεί ζε 

ζπέζδ ιε εηείκμοξ πμο μνβακχεδηακ ζηζξ οπάνπμοζεξ ακηζζηαζζαηέξ μιάδεξ 

ηαζ εκενβμπμζήεδηακ  ζηδκ πυθδ ή αβήηακ ακηάνηεξ ζημ αμοκυ βζα ημκ ίδζμ 

ζημπυ. Μνυηεζηαζ, ηονίςξ, βζα άημια πμο δεκ ήηακ μνβακςιέκα πμθζηζηά ηαζ 

δεκ είπακ ζπέζεζξ ιε  ημ πχνμ ηδξ Ώνζζηενάξ. Έαθεπακ ημκ ακηζζηαζζαηυ αβχ-

κα ςξ απαναίηδημ ιέζμ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ παηνίδαξ αθθ ά δεκ μνβα-

κχεδηακ ζε ηάπμζα μιάδα,  είηε θυβς ημο  υηζ δεκ ηαοηίγμκηακ ζδεμθμβζηά , είηε 

βζαηί έκζςεακ υηζ εα νζρμηζκδφκεοακ πμθφ πενζζζυηενμ. Ήηακ άκενςπμζ πμο, 

θυβς ζδζμζοβηναζίαξ ή μζημβεκεζαηχκ οπμπνεχζεςκ, δεκ ανέεδηακ ζηδκ πν χ-

ηδ βναιιή ημο αβχκα αθθά αοευνιδηα ηαζ ιε ηζξ ηαηάθθδθεξ πνμθοθάλεζξ 

εηθνάγμκηακ ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ. Έκζςεακ ηδκ ακάβηδ κα ακηζδνάζμοκ ζημ 

ηαεεζηχξ πμο μζ ηεθεοηαίμζ είπακ δδιζμονβήζεζ , ηζξ ζοκέπεζεξ ημο μπμίμο ο-

θίζηαημ υθμξ μ εθθδκζηυξ πθδεοζιυξ  ηαζ ιαγί ημο  ηαζ μζ ιζηνμί ιαεδηέξ ημοξ. 

κηαξ ηαεμδδβδηέξ ημοξ ζηδ βκχζδ, εεχνδζακ πνέμξ ημοξ κα ημοξ ιεηαδ χ-

ζμοκ ηαζ ηζξ ζδέεξ ημοξ, κα ημοξ ιεηαθαιπαδεφζμοκ ημ πκεφια ηδξ Ώκηίζηα-

ζδξ, κα πμδδβεηήζμοκ ιζηνέξ ακηζζηαζζαηέξ πνάλεζξ.  

Ώκ ηαζ μ νυθμξ πμο ακέθααακ ήηακ επζηίκδοκμξ, ημ βεβμκυξ υη ζ δνμφζακ 

ηαθοιιέκα ηαζ ιε ζφκεζδ ζοκηέθεζε ζημ κα ιδκ οπμζημφκ δζχλεζξ , ζημ ααειυ 

ημοθάπζζημκ πμο οπέζηδζακ μζ μνβακςιέκμζ ζηδκ Ώκηίζηαζδ εηπαζδεοηζημί.  

Ήηακ άημια πμο έηοπακ εονφηενδξ απμδμπήξ απυ ημκ ακηζζηαζζαηυ πχνμ  ηαζ 

απυ ηδκ ημπζηή ημζκςκία, θυβς ημο υηζ δεκ αημθμφεδζακ αηναίεξ ηάζεζξ ηαζ 

                                           
1 Γ. Ζμοηζαφηδξ, (1991), ζ. 161-2 
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δνμφζακ ιε ζφκεζδ ηαζ δζαηνζηζηυηδηα.  

Ππήνλακ, αέααζα, ηαζ ανηεημί εηπαζδεοηζημί πμο έηνορακ ηα αζζεήιαηά 

ημοξ ηαηά ηςκ ηαηαηηδηχκ. Αεκ εηιεηαθθεφηδηακ ηζξ θίβεξ εοηαζνίεξ πμο ημοξ 

δυεδηακ βζα κα ιζθήζμοκ ιε παηνζςηζζιυ ηαζ εθεοεενμθνμζφκδ ζημοξ ιαεδ-

ηέξ ημοξ. Ώπέθοβακ ηάεε ζφβηνμοζδ ιε ημ ηαημπζηυ ηαεεζηχξ είηε απυ οπεν-

αάθθμοζα  ζφκεζδ, ε ίηε απυ δεζθία. Ξ΄αοημφξ ηα παηνζςηζηά αζζεήιαηα ηα-

θφπημκηακ απ΄ημ θυαμ βζα ηζξ ζοκέπεζεξ πμο εα ιπμνμφζε κα έπεζ αηυια ηαζ 

ιζα ιζηνή ακηζζηαζζαηή πνάλδ ζημοξ ίδζμοξ ή ζημοξ ιαεδηέξ ημοξ. Ζάπμζμζ 

δεκ ζοκενβάζηδηακ ιε ημκ ηαηαηηδηή αθθά έζηορακ ημ ηεθάθζ. Γζ αοηυ ηαζ μζ 

ιαεδηέξ ημοξ, υζμζ ημοξ  λεπέναζακ ζ΄αοηυ ημ ζδιείμ ηαζ εκενβμπμζήεδηακ 

ζηδκ Ώκηίζηαζδ, ημοξ παναηηδνίγμοκ δεζθμφξ ηαζ  ιζθμφκ επζηνζηζηά  βζ αοημφξ. 

Οδκ αηυιδ ιεβαθφηενδ πενζθνυκδζδ αθθά ηαζ ηδκ έιπναηηδ μνβή ηςκ ιαεδ-

ηχκ ημοξ δέπηδηακ μζ θίβμζ εηπαζδεοηζημί πμο πήνακ ακμζπηά ημ ιένμξ ηςκ 

ηαηαηηδηχκ ηαζ ζοκενβάζηδηακ ιαγί ημοξ.   

 

Δ. ΡΝ ΔΗΓΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΒΑΟΝΠ ΡΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ  

Μανάθθδθα , μ νυθμξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζηδκ ημπζηή ημζκςκία θαίκ εηαζ 

κα ήηακ ζδιακηζηυξ. Μνμπμθειζηά ήδδ, θεζημονβμφζακ «ςξ δζαιεζμθααδηέξ 

ιεηαλφ ημο πςνζμφ ηαζ ηδξ πενζννέμοζαξ ημζκςκίαξ». Ήηακ αοημί πμο έθεν-

κακ ημ ακακεςηζηυ πκεφια ηαζ ηα ιδκφιαηα ηδξ επμπήξ ζε απμιαηνοζιέκα 

πςνζά, υπμο ηα ιέζα επζημζκςκίαξ ιε ηα ηέκηνα ηδξ επμπήξ ήηακ απυ πενζ μ-

νζζιέκα έςξ ακφπανηηα.  Βλάθθμο,  δάζηαθμζ πμο οπδνέηδζακ ςξ έθεδνμζ αλ ζ-

ςιαηζημί ζημκ εθθδκμσηαθζηυ πυθειμ, πνυζεεζακ ζημ οπάνπμκ ηφνμξ ημοξ ηαζ 

αοηυ ημο «αλζςιαηζημφ κζηδηή ηδξ Ώθαακίαξ». Ώοημί έβζκακ  ζηδ ζοκέπεζα 

πνςημπυνμζ ζημ ζπδιαηζζιυ ηςκ πνχηςκ ακηανηζηχκ  μιάδςκ. Άθθμηε πάθζ, 

πνςημζηάηδζακ  ζημκ αβχκα ηαηά ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ παναβςβήξ πμο ε-

θάνιμγακ μζ  Εηαθμί ηαζ μνβάκςζακ  υθμ ημ πςνζυ ζε ηζκδημπμίδζδ εκακηίμκ  

ημοξ1.  

Δ ιυνθςζή ημοξ ηαζ ημ ηφνμξ πμο εκέπκεακ ζηδκ ημπζηή ημζκςκία ημοξ 

ημπμεεημφζακ αοηυιαηα ζηδ εέζδ ημο εηπνμζχπμο ηδξ. Λ δάζηαθμξ  ιαγί ιε 

ημκ ημζκμηάνπδ ηαζ ημκ παπά ζηα πςνζά ηαζ μζ ηαεδβδηέξ ιε ημοξ έβηνζημοξ 

πμθίηεξ ζε ηςιμπυθεζξ , ακηζπνμζχπεοακ  ημοξ ζοιπμθίηεξ ημοξ έκακηζ ηςκ ηα-

ημπζηχκ ανπχκ. Δ εέζδ ημοξ  αοηή ημοξ ελέεεηε ζε ηζκδφκμοξ  αθθά ηαοηυπνμ-

κα ημοξ ακαδείηκοε ζε πνεζαεοηέξ ηαζ πνμζηάηεξ ηςκ ζοιπμθζηχκ ημοξ , αηυ-

ια ηαζ ζε ζςηήνεξ ημοξ .  

                                           
1 Ν.ΐ. Θπμοζπυηεκ, (1997), ζ. 69, 75, 80-81. 
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Δ δαζηάθα ζημ πςνζυ Ώπθαδζά Ώζβ ζαθείαξ Γίηζα Θπζηζζάημο δβήεδηε  ακ-

ηζπνμζςπείαξ πνμξ ημκ  επζηεθαθήξ  ηδξ ημπζηήξ ακηάνηζηδξ μιάδαξ Α. Θίπμ, 

πνμηεζιέκμο κα ημκ ζοιαμοθεοηεί β ζα ημ ηζ εα έπνεπε κα απακηήζεζ ζημοξ Ε-

ηαθμφξ ακ ηδκ νςημφζακ ζπεηζηά ιε  ημ απυζπαζια ακηανηχκ πμο πέναζε απυ 

ημ πςνζυ ημοξ. Βπμιέκςξ,  ιμθμκυηζ ήηακ βοκαίηα, ηαηά πανάααζδ ηςκ δεχκ 

ηδξ επμπήξ , ηαζ μζ Εηαθμί ηδκ εεςνμφζακ ακηζπνυζςπμ ημο πςνζμφ ηαζ μζ π ς-

νζημί ηδκ ειπζζηεφμκηακ ςξ εηπνυζςπυ ημοξ βζα δζαπναβιαηεφζεζξ 1. Λ Ξ. Μμ-

θοδχνμο ήηακ  ιέθμξ ιζαξ επζηνμπήξ ημο πςνζμφ ημο  (απμηεθμφιεκδξ απυ 

ιμνθςιέκα ζηεθέπδ ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ) , δ μπμία εζδμπμζμφζε ημ  πςνζυ 

υηακ πθδζίαγακ μζ Γενιακμί ηαζ ιεζμθααμφζε πνμξ ημοξ ακηάνηεξ υηακ οπή ν-

πε απυ ιένμοξ ημοξ ηάπμζα πίεζδ πνμξ ημοξ ηαημίημοξ. Ξηδ δναζηδνζυηδηα 

αοηήξ ηδξ επζηνμπήξ απμδίδεζ ημ βεβμκυξ υηζ η μ πςνζυ ημο «δεκ είπε ιεβάθδ 

ακάιεζλδ, μφηε εφιαηα». 

Άθθεξ θμνέξ, δάζηαθμζ ηαζ ηαεδβδηέξ , επεζδή ήηακ απυ ημοξ θίβμοξ πμο 

ιζθμφζακ λέκεξ βθχζζεξ, ακέπηολακ πνςημαμοθίεξ ή θεζημφνβδζακ, αημφζζα 

πμθθέξ θμνέξ, ςξ δζενιδκείξ  ηςκ ηαηαηηδηχκ.  Λ δάζηαθμξ Γ. Ώεακαζυπμοθμξ 

απυ ημ Θάκεζζ ελακαβηάζηδηε απυ ημοξ Γενιακμφξ κα ζοιιεηέπεζ ςξ δζενι δ-

κέαξ ζηζξ ακαηνίζεζξ πμο δζελήβαβακ ζε πςνζά. Μανά ημκ ηίκδοκμ  απμηάθορήξ  

ημο ηαηάθενε, πάνδ ζηδκ έλοπκδ ζηάζδ πμο ηνάηδζε, κα ζχζεζ  ημοξ πςνζημ-

φξ ηαεμδδβχκηαξ ηαηάθθδθα  ημοξ ηαηαηηδηέξ2.  

Λ νυθμξ αοηυξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακαδεζηκφεηαζ ηαηελμπήκ ζηα βεβ μ-

κυηα ημο μθμηαοηχιαημξ ηςκ Ζαθαανφηςκ. Ξηδκ επζηνμπή πμο ζοβηνμηήεδηε 

βζα κα οπμδεπηεί ηαζ ηαηεοκάζεζ ημ βενιακζηυ απυζπαζια πμο έθηαζε  ζηα 

Ζαθάανοηα ιε πνμθακή ζημπυ κα δζεκενβήζε ζ ακηίπμζκα  ζοιιεηείπακ  ιεηαλφ 

άθθςκ μ βοικαζζάνπδξ Ώ.  Λζημκυιμο ηαζ μ θζθυθμβμξ Ώ.  Αδιυπμοθμξ. Βπίζδξ,  

μ βενιακμιαεήξ ζοκηαλζμφπμξ ζπμθζηυξ επζεεςνδηήξ Μαπαααζζθείμο  ακέθααε 

κα ηαθςζμνίζεζ ημοξ Γενιακμφξ , μζ μπμίμζ  ημκ πνδζζιμπμίδζακ ςξ δζενιδκέα 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ  παναιμκήξ ημοξ ζηδκ πυθδ, εκχ πανάθθδθα πνμζπάεδζε 

κα ζχζεζ παζδζά απυ ηδκ εηηέθεζδ. Άθθμξ εηπαζδεοηζηυξ, μ ηαεδβδηήξ Ώεακ α-

ζζάδδξ, θένεηαζ κα ζοκμιίθδζε  εκ μκυιαηζ ηςκ ζοιπμθζηχκ ημο  ιε ημοξ δεζ-

ιχηεξ ημοξ, θίβμ πνζκ ηδκ εηηέθεζδ  βζα ηδκ ηφπδ ημο ακδνζημφ πθδεοζιμφ 

ηδξ πυθδξ ηαζ απέζπαζε ηδ δζααεααίςζδ υηζ δεκ εα εηηεθεζημφκ. Μμθθμί η α-

εδβδηέξ ημο βοικαζίμο ηαζ άθθμζ εηπαζδεοηζημί εηηεθέζηδηακ  ιαγί ιε ημοξ 

οπυθμζπμοξ Ζαθαανοηζκμφξ  ζημ πςνάθζ ημο Ζαππή ηαζ ζηα βφνς πςνζά πμο 

έβζκακ εηηεθέζεζξ ηαηά  ηα ηναβζηά ακηίπμζκα ημο Αεηέιανδ ημο ‗43. Ώπυ ηζξ 

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 275. 
2 Ρ. Ώκδνζηυπμοθμξ, (2007), ζ. 113-122. 
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βοκαίηεξ εηπαζδεοηζημφξ , δ ηαεδβήηνζα βαθθζηχκ Ζαθπμονμφ θένεηαζ κα γή-

ηδζε απυ ημκ ζημπυ, πμο θνμονμφζε ηδκ πυνηα ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο ιε 

ηα ηθεζδςιέκα εηεί βοκαζηυπαζδα, κα ακμίλεζ βζα κα ζςεμφκ 1.  

Ώθθά ηαζ ιεηά ημ μθμηαφηςια , μζ εηπαζδεοηζημί ζηάεδηακ ανςβμί ζημκ 

πθδεοζιυ πμο επέγδζε ηαζ, πανυηζ πηοπδιέκμζ ηαζ μζ ίδζμζ, έηακακ ηαεεηί  πμο 

ιπμνμφζακ βζα κα ζοιπαναζηαεμφκ, κα πανδβμνήζμοκ ηαζ κα αμδεήζμοκ 

πνχηα ημοξ ιαεδηέξ ημοξ ηαζ ιεηά ηζξ μζημβέκεζέξ η μοξ. Μνμζπάεδζακ ιε ηα 

εθάπζζηα ιέζα πμο είπακ κα λακαθεζημονβήζμοκ ημ ζπμθείμ ηαζ κα επακαθ έ-

νμοκ ηδ ιζηνή ημζκςκία ηδξ πυθδξ ζημοξ ηακμκζημφξ ηδξ νοειμφξ. Βκδεζηηζηά 

οπεκεοιίγμοιε ηζξ πενζπηχζεζξ ηδξ δαζηάθαξ ΏβθαΎαξ Ζυκηδ, πμο πνδζζιμπμ ζ-

μφζε ηα δάπηοθα β ζα ηζιςθία ηαζ έβναθε πάκς ζημ πχια βα κα δζδάλεζ ημοξ 

ιζηνμφξ ιαεδηέξ ηδξ ηαζ ημο Ξπήθζμο Μμθοδχνμο, πμο ακαζφζηδζε ηδ θζθα ν-

ιμκζηή ηςκ Ζαθαανφηςκ απυ ηα παζδζά ημο βοικαζίμο  βζα κα ημοξ δχζεζ θίβδ 

πανά ηαζ κα ηα αμδεήζεζ κα λεπάζμοκ ημ δνάια πμο γμφζακ ηαεδιενζκά βζα 

ηάιπμζα πνυκζα. Ζαζ μ παπα-δάζηαθμξ Μ.  Μαπαδδιδηνυπμοθμξ, πμο έθεζπε ηζξ 

ηναβζηέξ εηείκεξ ιένεξ απυ ηα Ζαθάανοηα θυβς ηναοιαη ζζιμφ ζημ πυδζ απυ 

πεζνμαμιαίδα, βφνζζε ιεηά ηδ ζοιθμνά ηαζ ζοκέπζζε ημ εηπαζδεοηζηυ ημο έ ν-

βμ ζημ δδιμηζηυ ζπμθείμ , ζοιπαναζηεηυιεκμξ ηαοηυπνμκα ζημοξ εκαπμιεί-

κακηεξ ηαημίημοξ 2. Ξδιακηζηυηαηδ, υπςξ είδαιε, ήηακ ηαζ δ πνμζθμνά ημο 

Βοζέαζμο Ζδπμονβμφ ζηδκ ακαζφζηαζδ ημο βοικαζίμο ιεηά ηδκ απεθεοεένς-

ζδ.     

Λζ εηπαζδεοηζημί είκαζ εηείκμζ πμο ζε δφζημθεξ ζηζβιέξ ζοιαμφθεοακ 

ηαζ ηαεμδδβμφζακ ηδκ ημπζηή ημζκςκία βζα ηδ ζηάζδ πμο εα έπνεπε κα ην α-

ηήζεζ πνμξ ημοξ ηαηαηηδηέξ, χζηε κα απμθεοπεμφκ μζ δοζιεκείξ ζοκέπεζεξ. 

Ώζθαθχξ μζ πνχημζ ζημοξ μπμίμοξ απεοεφκμκηακ μζ  ζοιαμοθέξ ημοξ ήηακ μζ 

ιαεδηέξ ημοξ. Ξημ βοικάζζμ Ζαθαανφηςκ, απυ η δκ ανπή ηδξ επζαμθήξ ημο ηα-

ημπζημφ ηαεεζηχημξ, μζ ηαεδβδηέξ εκδιένςζακ ημοξ ιαεδηέξ ημοξ βζα ηδ κ  

ηαζκμφνβζα ηαηάζηαζδ πμο δδιζμονβήεδηε ηαζ ημοξ ζοιαμφθεοακ πςξ κα 

ζοιπενζθένμκηαζ βζα κα ιδκ δζαηνέλμοκ ηί κδοκμ ιε ηζξ κέεξ ζοκεήηεξ. Μανυ-

ιμζα ειπυδζζακ επακεζθδιιέκα ημοξ ιαεδηέξ ημοξ κα ηναβμοδήζμοκ ζε ζπμθ ζ-

ηή εηδνμιή ημ ζαηονζηυ ηναβμφδζ «ημνυζδμ Θμοζμθίκζ», έζης ηαζ παναθθα β-

ιέκμ, βζαηί θμαυκημοζακ ηζξ επζπηχζεζξ πμο εα ιπμνμφζε κα έπεζ ζηα παζδζά, 

ακ ημ ιάεαζκακ μζ Εηαθμί 3. Ξημ βεζημκζηυ Ξηεπαζηυ μ δάζηαθμξ  ημο ζπμθείμο 

                                           
1 Ρ.Φςηεζκυπμοθμξ,  (2004), ζ. 63-73 – Ρ.Θάβεν, (2003), ζ. 419 – Δθ.Μαπαζηενζυπμοθμξ, Α΄, (1964), 

ζ. 255 – Θ.Μαπαααζζθείμο, (1999), ζ. 37-39 ΕΏΠ. Βλ., ηοα.ΖαΎνμο, Φ. 8.2/1944. 
2 Ρ.Φςηεζκυπμοθμξ (2004), ζ.133-34 – ζοκέκηεολδ ιε ημκ Ξπ. Μμθοδχνμο – Ηεφηςια, (π.π), ζ. 16. 
3 Ρ.Φςηεζκυπμοθμξ,  (2004), ζ.47, 83 – Ξοκέκηεολδ ιε ηδκ Γ. Ζςζηακημπμφθμο. 
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έζςζε εηαηυκ δέηα ιαεδηέξ ημο, υηακ μζ Γενιακμί αμιαάνδζζακ ημ πςνζυ ηαζ 

ημ δδιμηζηυ ζπμθείμ.  Θυθζξ ηαηάθααε ημκ ηίκδοκμ  πήνε ηα παζδζά ηαζ ηα μδή-

βδζε κα ηνοθημφκ ζε βεζημκζηή πανάδνα, πνμθοθάζζμκηάξ ηα απυ ηζξ αυιαεξ, 

μζ μπμίεξ βηνέιζζακ ζπίηζα ηαζ πνμηάθεζακ εφιαηα ζημ πςνζυ, ιεηαλφ ηςκ 

μπμίςκ ήηακ ηαζ ηέζζενζξ ιζηνμί ιαεδηέξ 8 -10 εηχκ 1. Μανυιμζμ  εκδζαθένμκ 

ηαζ αβάπδ έδεζλε ηαζ μ δάζηαθμξ ημο πςνζμφ Ηαιπίνζ· υηακ μζ Γενιακμί έηα-

ρακ ζπίηζα ηαζ ημ ζπμθείμ ημο πςνζμφ , μ ίδζμξ πνμζπάεδζε κα πνμθοθάλεζ ημ-

οξ ιαεδηέξ ημο απυ ημ κα αθέπμοκ ημ θμαενυ εέαια 2.  

Λζ δάζηαθμζ ηαζ μζ άθθμζ επζζηήιμκεξ ακηζπνμζχπεοακ ηδ ιζηνή ημπζηή 

ημζκςκία εκυξ πςνζμφ ή ιζαξ ηςιυπμθδξ  ηαζ πνμξ ημοξ ακηάνηεξ . Ξοπκά ημοξ 

οπμδέπμκηακ ηαηά ηδκ είζμδυ ημοξ ζημ πςνζυ  ιε παηνζςηζηέξ μιζθίεξ, ζοι-

πθδνχκμκηαξ έηζζ ημ πακδβονζηυ ηθίια πμο επζηναημφζε ζε ηέημζεξ πεν ζπηχ-

ζεζξ ή ιεζμθααμφζακ βζα ηδκ οπμαμθή ηάπμζμο αζηήιαημξ3.       

Φαίκεηαζ αηυιδ υηζ βζα θυβμοξ πνμζηαζίαξ ημο πθδεοζιμφ δάζηαθμζ, 

πνυηνζημζ, ζενείξ έπαζ γακ ζοπκά έκα αζοκήεζζημ νυθμ. Άββθμζ ζηναηζςηζημί 

ηδξ Αζαζοιιαπζηήξ απμζημθήξ πνδζζιμπμζμφζακ ηα πνυζςπα αοηά βζα κα ζοθ-

θέλμοκ  πθδνμθμνίεξ, εκχ ηαοηυπνμκα θεζημονβμφζακ ηα ίδζα πνυζςπα ηαζ ςξ 

ζφκδεζιμζ ηςκ Γενιακχκ. Σζηυζμ, θαίκεηαζ υηζ ιμκαδζηή ημοξ επζδίςλδ ήηακ 

κα πνμζηαηέρμοκ απυ ηδκ εηδίηδζδ ηςκ ηαηαηηδηχκ ημκ πθδεοζιυ ηαζ κα 

πνμθάαμοκ  ηζξ επζπηχζεζξ ημο πμθέιμο πάκς ημο . Δ ζηάζδ ημοξ  είπε ζακ ζο-

κέπεζα ηδκ δμθμθμκία ή ημ ααζακζζιυ ημοξ απυ ημ ΒΏΘ -ΒΗΏΞ, επεζδή εεςνμ-

φκηακ ηαηαδυηεξ ή πνάηημνεξ ηςκ Άββθςκ. Δ ελυκηςζή ημοξ ιε αοημφξ ημοξ 

ηνυπμοξ ή δ δζαθοβή ημοξ βζα κα ηδκ απμθφβμοκ είπε πάνεζ ηέημζα έηηαζδ, 

χζηε μ ΐνεηακυξ θμπαβυξ Γηίιπζμκ ακαβηάζηδηε κα ζηαιαηήζεζ ηδκ ηαηα ζ-

ημπεοηζηή ημο δναζηδνζυηδηα, θυβς ημο υηζ υθμζ μζ ζφκδεζιμί ημο ε ίπακ ελα-

θακζζηεί4. 

Σξ απμθμβζζιυξ ηδξ  πνμζθμνάξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζημκ αβχκα ένπεηαζ 

δ, ηαηυπζκ επζηυπζαξ ένεοκαξ, δζαπίζηςζδ ηςκ πνμζςνζκχκ Βπ ζεεςνδηχκ ηδξ 

Γναιιαηείαξ Μαζδείαξ ηδξ ΜΒΒΏ: Ομοξ ηεθεοηαίμοξ ιήκεξ ημο αβχκα πμθθά 

ζπμθεία δεκ είπακ δάζηαθμ, βζαηί πμθθμί απυ αοημφξ είπακ εηηεθεζηε ί, είπακ 

θοθαηζζηεί ή ε ίπακ πάνεζ ιένμξ ζημκ αβχκα εκακηίμκ ηςκ ηαη αηηδηχκ 5. 

   

Ππάνπεζ, επμιέκςξ, ηαζ ιζα άθθδ δζάζηαζδ ηδξ πνμζθμνάξ ηςκ εηπα ζ-

                                           
1 ΐ.Οέημηαξ, εθ. «Φςκή ηςκ Ζαθαανφηςκ», αν.θ. 339/15-11-75. 
2 Ρ. Βνεκζηνχθε, (1946), ζ. 29. 
3 Α.Θίπμξ, πεν. «Βεκζηή Ώκηίζηαζδ», η.7/1964.  
4 Ρ. Θάβεν, (2003), ζ. 211.  
5 Ν. Ειανζχηδ, (1985), ζ. 16-17. 
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δεοηζηχκ ζηα δφζημθα πνυκζα ηδξ ηαημπήξ. Δ πνμζθμνά αοηή είκαζ απυννμζα 

ηδξ εέζδξ πμο ηαηείπακ ζηδκ ημπζηή ημζκςκία, εέζδξ ηαεζενςιέκδξ απυ πμθ-

θέξ δεηαεηίεξ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ. Λ δάζηαθμξ ημο πςνζμφ ήηακ πνυζςπμ 

ακαβκςνζζιέκμ πμο, ζε ιζα ημζκςκία αβναιιάηςκ, εκέπκεε ηφνμξ  θυβς ηδξ 

ιυνθςζήξ ημο. Ξ΄αοηυκ άθθςζηε ειπζζηεφμκηακ μζ πςνζημί ηα παζδζά ημοξ 

υπζ ιυκμ βζα ηδ ιεηάδμζδ βκχζεςκ αθθά ηαζ βζα ηδ δζάπθαζδ ημο παναηηήνα 

ημοξ. Ώκάθμβμ νυθμ είπακ ηαζ μζ ηαεδβδηέξ ζηζξ ηςιμπυθεζξ. Ζζ αοημί, υπςξ ηζ 

μζ δάζηαθμζ, ακήηακ ζημοξ έβηνζημοξ πμθίηεξ ηδξ ημζκςκίαξ, βζ αοηυ ηαζ μζ 

απυρεζξ ημοξ αζημφζακ ζδζαίηενδ επζννμή. Δ ζοιαμθή ημοξ ζε ηνίζζια πνμα-

θήιαηα πμο ακηζιεηχπζγε δ ημζκυηδηα εεςνμφκηακ πμθφηζιδ ηαζ είπε ζδζαίη ενμ 

αάνμξ. Έηζζ , δεκ ημοξ ήηακ δφζημθμ κα ιεηαδχζμοκ ημ ιήκοια ηδξ Ώκηίζηα-

ζδξ ηαζ κα μνβακχζμοκ ηζκδημπμζήζεζξ ή ακηζζηαζζαηέξ πνάλεζξ.  

Λ δβεηζηυξ νυθμξ ημο εηπαζδεοηζημφ έβζκε πενζζζυηενμ ειθακήξ ζε πε-

νζυδμοξ πμο δ ημπζηή ημζκςκία  ανέεδηε ζε ηνίζδ. Θεηά ημ μθμηαφηςια ηςκ 

Ζαθαανφηςκ μζ εηπαζδεοηζημί απμηέθεζακ ημ ζηήνζβια υζςκ Ζαθαανοηζκχκ 

απέιεζκακ. Ώοημί πνμζπάεδζακ κα ακαζοβηνμηήζμοκ ηα ζπμθεία, κα δχζμοκ 

ημονάβζμ ηζ εθπίδα ζε ιαεδηέξ ηαζ βμκείξ χζηε κα ζοκεπίζμοκ ηδ γςή ημοξ 

ιέζα απ΄ηα ενείπζα. Αεκ είκαζ ηοπαίμ υηζ μζ πενζζζυηενεξ ιανηονίεξ Ζαθααν ο-

ηζκχκ ακαθένμκηαζ ιε ζδζαίηενμ ζεααζιυ ηαζ αβάπδ βζα ημοξ ηαεδβδηέξ ηαζ 

δαζηάθμοξ ημοξ πμο, υκηαξ ηζ αοημί πθδβςιέκμζ απυ ηδκ ίδζα ζοιθμνά, ζηά-

εδηακ ζημ φρμξ πμο πνμζδμημφζε βζ αοημφξ μ απθυξ πμθίηδξ ηαζ απαζημφζακ 

μζ δφζημθεξ πενζζηάζεζξ.  

Ζαεέκαξ ημοξ, ακάθμβα ιε ημκ παναηηήνα ηαζ ηζξ πεπμζεήζεζξ ημο, εέ-

θδζε κα λεζδηχζεζ ημοξ ιαεδηέξ ημο βζα ημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα ή κα η μοξ 

απμηνέρεζ απυ πανάημθιεξ ηζκήζεζξ πμο εα ιπμνμφζακ κα έπμοκ δοζιεκείξ 

επζπηχζεζξ. Ζαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ , υιςξ, μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ ακαβ-

κςνίγμοκ ημ εκδζαθένμκ ηαζ ηδκ πνμζθμνά ημοξ.  

Λ δβεηζηυξ νυθμξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δεκ ακαβκςν ζγυηακ ιυκμ απυ ηδ  

ιζηνή ημζκςκία  υπμο γμφζακ. Ήηακ πνμθακήξ ηαζ ζε υζμοξ ανίζημκηακ εηηυξ 

ηδξ αθθά ζπεηίγμκηακ ιαγί ηδξ ιε ηάπμζμ ηνυπμ, δδθαδή ζημοξ ακηάνηεξ, ημοξ  

ηαηαηηδηέξ, ημοξ Ξοιιάπμοξ. θμζ αοημί, εεςνχκηαξ αοημκυδημ υηζ μζ εηπα ζ-

δεοηζημί ακηζπνμζχπεοακ ςξ άηοπμζ άνπμκηεξ ημο ηυπμο  ημ πςνζυ ή ηδκ ης-

ιυπμθδ, ημοξ  πνδζζιμπμίδζακ ζε δζάθμνεξ πενζπηχζεζξ  βζα ηδ ζοκδζαθθαβή 

ημοξ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ηαημίημοξ. Ώκ ηαζ δεκ ήηακ αζνεημί, είπακ ημ ηφ νμξ 

ηαζ ηδ βεκζηή απμδμπή πμο ημοξ ηαεζένςκε εκηυξ ηαζ  εηηυξ ηδξ ημζκυηδηαξ , 

οζμεεηχκηαξ έκα νυθμ πμο ημοξ είπε δμεεί απυ ηζξ ζδζαίηενεξ ζοκεήηεξ ηδξ 
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επμπήξ ηαζ ηδκ πανάδμζδ πμθθχκ πνυκςκ.  Ώλίγεζ  αηυια κα επζζδιακεεί υηζ μ 

νυθμξ ημο ακηζπνμζχπμο ηδξ ημζκυηδηαξ ακαβκςν ζγυηακ ηαζ ζηζξ βοκαίηεξ εη-

παζδεοηζημφξ, βεβμκυξ πμο έπεζ λεπςνζζηή ζδιαζία ακ θάαεζ οπυρδ ημο ηακείξ 

ηζξ ακηζθήρεζξ πμο επζηναημφζακ ηυηε  ηαζ ιάθζζηα ζε απμιαηνοζιέκεξ πενζμ-

πέξ, υπμο δφζημθα έθηακακ μζ κέεξ ζδέεξ πενί ζζυηδηαξ.   

 

ΠΡ. ΝΗ ΑΛΡΗΠΡΑΠΗΑΘΝΗ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΗ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΠΖ  

Ώκ ηαζ δεκ ιπμνεί κα αιθζζαδηήζεζ εφημθα ηακείξ ηδκ πμθθαπθή πνμζ-

θμνά ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηζξ δφζημθεξ ζοκεήηεξ ηδξ ηαημπήξ, θαίκεηαζ υηζ 

δεκ οπήνλε πανυιμζα ακαβκχνζζδ  ζηδκ ιεηαπμθειζηή Βθθάδα. Ξ΄αοηυ ζοκηέ-

θεζε απμθαζζζηζηά δ πμθζη ζηή ημπμεέηδζδ ηςκ πενζζζυηενςκ ζ ημ πχνμ ηδξ 

Ώνζζηενάξ. Εδζαίηενα μζ δάζηαθμζ ήηακ  ζε ιεβάθμ πμζμζηυ ανζζηενήξ απυηθζ-

ζδξ, υπςξ επζαεααζχκμοκ ηαζ παθζμί ιαεδηέξ πμο εοιμφκηαζ  ηα θεβυιεκά ημοξ 

ζηδκ ηάλδ1.  

Θεηά ηδκ απεθεοεένςζδ, ηα πνμαθήιαηα πμο δδιζμονβμφκηαζ ζηδ θε ζ-

ημονβία ηςκ ζπμθείςκ μθείθμκηαζ  ζε ιεβάθμ  ααειυ ζηδκ έθθεζρδ εηπαζδεοη ζ-

ηχκ ηαζ ηονίςξ δαζηάθςκ. Οζξ εθθείρεζξ πνμηαθμφζακ δζάθμνα αίηζα. Μμθθμί 

εηπαζδεοηζημί , πμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαημπήξ  είπακ ηαηαθφβεζ ζηζξ ιεβά-

θεξ πυθεζξ ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ Ώεήκα , έπνεπε κα επζζηνέρμοκ ζηδκ επανπία 

υπμο οπδνεημφζακ. Ομ ηνάημξ , υιςξ, θυβς έθθεζρδξ πνδιάηςκ δεκ ακαθάι-

αακε ηα έλμδα ιεηαηίκδζήξ ημοξ ζηζξ μνβακζηέξ ημοξ εέζεζξ ηζ αοηυ απμη εθμ-

φζε έκα πνυαθδια ζηδκ ακάθδρδ ηδξ οπδνεζίαξ ημοξ 2.   

Γζα ημ πνυαθδια ηδξ εθθζπμφξ ζηεθέπςζδξ ηςκ ζπμθείςκ εοεφκεηαζ ζε 

ιεβάθμ ααειυ  ηαζ δ πμθζηζηή ηςκ ιεηαπμθειζηχκ ηοαενκήζεςκ έκακηζ ηςκ ε η-

παζδεοηζηχκ, ιζα πμθζηζηή πμο είπε ςξ ζηυπμ ημκ πθήνδ ζδεμθμβζηυ έθεβπμ 

ζηδκ εηπαίδεοζδ. Θέζμ οθμπμίδζδξ αοηήξ ηδξ πμθζηζηήξ ήηακ μζ θεβυιεκεξ 

«εηηαεανίζεζξ», πμο πνμαθέπμκηακ απυ ηδκ ζοιθςκία ηδξ ΐάνηζγαξ βζα υθμοξ 

ημοξ δδιμζίμοξ οπαθθήθμοξ  ηαζ ζοβηεηνζιέκα αθμνμφζακ  ζε υζμοξ είπακ ζο-

κενβαζηεί ιε ηδ δζηηαημνία ηαζ ημκ επενυ αθθά ηαζ ζε υζμοξ ζοιιεηείπακ ή 

ζοκένβδζακ ζηα Αεηειανζακά.  Οεθζηά , υπςξ ακαβκχνζζακ εθθδκζημί ηαζ ανε-

ηακμί πανάβμκηεξ, μ κυιμξ εθανιυζηδηε ιμκμιενχξ βζα ημοξ εεςνμφιεκμοξ 

«ανζζηενμφξ» δδιυζζμοξ οπάθθδθμοξ, ακ ηαζ υνζγε υηζ ηακείξ οπάθθδθμξ δεκ 

εα δζςπεεί ιυκμ βζα ηα θνμκήιαηά ημο3.  

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ ΐ. Ξςηδνπυπμοθμ. 
2 Ρ. Ιμφηζμξ, (2003), ζ. 109-111. 
3 Ρ. Ιμφηζμξ, (2003), ζ. 112-114 – Λ Βο. Μαπακμφηζμξ, ημνοθαίμ ζηέθεπμξ ημο εηπαζδεοηζημφ ιδπα-

κζζιμφ, υπςξ ηαζ μζ ηέςξ οπμονβμί Άιακημξ ηαζ Ώεακαζζάδδξ-Ιυααξ ακαβκχνζγακ υηζ πμθθέξ ηνίζεζξ 
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Ομ ιέηνμ έπθδλε ηονίςξ ημοξ δαζηάθμοξ, ιμθμκυηζ ηαζ δ ηοαένκδζδ 

ακαβκχνζγε υηζ οπήνπε έθθεζρδ εηπαζδεοηζηχκ ζηα ζπμθεία. Ξοβηνμηήεδηακ  

Βπζηνμπέξ1 απυ έκα Μνςημδίηδ ηαζ δφμ Βπζεεςνδηέξ ηδξ ζημζπεζχδμοξ εηπ αί-

δεοζδξ βζα ηδκ ηνίζδ ημοξ. Ζάεε ηαηαββεθία απυ ηαημίημοξ, πνμέδνμοξ ημ ζ-

κμηήηςκ ηθπ. ιπμνμφζε εφημθα κα μδδβήζεζ ζηδ δίςλδ ημο δαζηάθμο, αθμφ 

ιάθζζηα ςξ ζοκένβεζα ζηα Αεηειανζακά ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί ηαζ δ ε η-

δήθςζδ «ανζζηενμφ θνμκήιαημξ» ηαηά ημ πανεθευκ, ςξ έιιεζα ζοκηεθέζαζα 

ζηδκ εηδήθςζδ ηδξ ζηάζδξ 2. Θε ηζξ εηηαεανίζεζξ , πζθζάδεξ δάζηαθμζ ηέεδηακ 

ζε δζαεεζζιυηδηα ηαζ ηεθζηά απμθφεδηακ ή ζηάθεδηακ ζε θοθαηέξ ηαζ ελμνίεξ 

ςξ επζηίκδοκμζ β ζα ηδ δδιυζζα αζθάθεζα. Θέπνζ ημκ Φεανμοάνζμ ημο 1947 ε ί-

πακ ηθδεεί ζε απμθμβία 4 .000 δάζηαθμζ3.  

Μανάθθδθα ιε ηζξ «εηηαεανίζεζξ» βζα ηα Αεηειανζακά, θεζημφνβδζακ ζε 

αάνμξ ηςκ δαζηάθςκ ηαζ μζ δοζιεκείξ ιεηαεέζεζξ, ςξ ιζα άθθδ πναηηζηή εη-

ηαεάνζζδξ. ΐέααζα, μζ ιεηαεέζεζξ βίκμκηακ «πνμξ ημ ζοιθένμκ ηδξ οπδνεζ ί-

αξ», υιςξ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ ιέζμ δίςλδξ  δαζηάθςκ  

πμο είπακ πνμπμθειζηά ζοκδζηαθζζηζηή δνάζδ ηαζ ζοιιεηείπακ ανβυηενα ζηδκ 

εαιζηή ακηίζηαζδ .  Ζαηαββεθίεξ εεκζημθνυκςκ πμθζηχκ ή ζηναηζςηζηχκ ηαζ 

ημπζηχκ  ανπχκ ηαηά ηςκ εαιζηχκ εηπαζδεοηζηχκ απμηέθεζακ ηδκ αάζδ βζα 

ημκ ηαηαηνεβιυ ημοξ. Ώηυια ηαζ ακχκοιεξ ηαηδβμνίεξ  ζε εθδιενίδεξ ή ημ 

Ππμονβείμ Μαζδείαξ ζοκηεθμφζακ  ζημ ίδζμ απμηέθεζια , ιε απχηενμ ζημπυ ημκ 

ελακαβηαζιυ ζε παναίηδζδ ή ηδκ απυθοζδ απυ ηδκ οπδνεζία4.  

Αεκ είκαζ υιςξ ζπάκζεξ μζ πενζπηχζεζξ άζηδζδξ αηυια ηαζ θοζζηήξ αίαξ 

εκακηίμκ ηςκ Βηπαζδεοηζηχκ. Κφθμ ηαζ ηνμιμηναηία ακάβηαγακ  πμθθμφξ δάζ-

ηαθμοξ ηδξ επανπίαξ κα ηαηαθφβμοκ ζηδκ Ώεήκα ηαζ ζ ηα άθθα αζηζηά  ηέκηνα 

ηαζ ηεθζηά κα απμθοεμφκ  θυβς απμιάηνοκζδξ απυ ηδκ οπδνεζία. Ώκάιεζα 

ζηζξ δζχλεζξ αοηέξ πνέπεζ κα εκηάλμοιε ηαζ ηδκ δμθμθμκία άβκςζημο ανζειμφ 

εηπαζδεοηζηχκ απυ υνβακα ηδξ Βεκμθοθαηήξ ή δελζέξ ηνμιμηναηζηέξ μι άδεξ 5. 

                                                                                                                                    
 
οπήνλακ άδζηεξ «ιέζα εζξ αηιυζθαζνακ ελδιιέκδκ θυβς ηςκ πμθζηζηχκ βεβμκυηςκ ηαζ παεχκ». Ρ. 
Ιμφηζμξ, (2003), ζ. 120 – Μανάθθδθα, άνενμ ζημοξ Times ημο Ημκδίκμο ακαθένεηαζ ζηζξ δζχλεζξ 

πνχδκ ιεθχκ ημο ΒΏΘ-ΒΗΏΞ (λοθμδανιμί, ζοθθήρεζξ, ηαηαδίηεξ ιε ηαηαζηεοαζιέκεξ ηαηδβμνίεξ, α-
πμθφζεζξ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ) βζα «ακηεεκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ» ηαηαθήβμκηαξ υηζ δ Ξοιθςκία ηδξ 

ΐάνηζγαξ έπεζ ηαηαζηεί «κεηνυ βνάιια». Βλάθθμο, ημ Foreign Office επζζδιαίκεζ επζηνζηζηά ζημκ ανε-

ηακυ πνέζαδ ζηδκ Ώεήκα Leeper υηζ «δ ζδζυηδηα ημο ιέθμοξ ημο ΒΏΘ ηείκεζ κα εεςνδεεί ιεβαθφηενμ 
έβηθδια απυ υ,ηζ δ ζοκενβαζία ιε ημοξ Γενιακμφξ». Μ. Μαπαζηνάηδξ, (1992), ζ. 50-51. 
1 Μανυιμζεξ επζηνμπέξ θεζημονβμφζακ ζε ηάεε δδιυζζα οπδνεζία, ζηζξ ιεβάθεξ ζδζςηζηέξ, ηαεχξ ηαζ 
ζηζξ επζπεζνήζεζξ ημζκήξ ςθεθείαξ. Η. Θανζκέθθδξ, (1993), ζ. 93. 
2 Ρ. Ιμφηζμξ, (2003), ζ. 115-121. 
3 Γ. Ζαηζακηχκδξ, (1981), ζ. 137-8. 
4 Ρ. Ιμφηζμξ, (2003), ζ. 122-130.  
5 Ρ. Ιμφηζμξ, (2003), ζ. 130-133. 
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Ώπυ ηζξ δζχλεζξ δεκ  λέθοβακ ηαζ πακεπζζηδιζαημί δάζηαθμζ .  Θμθμκυηζ 

φζηενα απυ ακηζδνάζεζξ δεκ απμθφεδηακ μζ ηαεδβδηέξ πμο δζμνίζηδηακ ηαηά 

ηδκ δζηηαημνία ηαζ ηδκ Ζαημπή, υπςξ πνμαθεπυηακ, εθανιυζηδηε ηαηά βνά ι-

ια δ εηηαεάνζζδ βζα υζμοξ ιεηείπακ ζηα Αεηειανζακά. Λζ Ώθ. Ξαχθμξ,  Ώ. Ώβ-

βεθυπμοθμξ, Μ. Ζυηηαθδξ ηαζ Γ. Γεςνβαθάξ απμθφεδηακ, πανά ηδκ δήθςζδ 

ημο οπμονβμφ Μαζδείαξ Άιακημο υηζ δεκ εα δζςπεμφκ ακ δεκ απμδεζπεεί δ ε-

κενβή ημοξ ζοιιεημπή ζηα βεβμκυηα 1. 

Ξηδκ ΏπαΎα , ιέζα ζημ ηθίια ειπάεεζαξ, ηνμιμηναηίαξ ηαζ ακηζημιμοκζζ-

ηζηήξ  πνμπαβάκδαξ  πμο δδιζμονβήεδηε ιεηά ηα Αεηειανζακά, πμθθμί εηπα ζδε-

οηζημί δεκ έπαρακ κα αβςκίγμκηαζ  ιέζα απυ ημ ζοκδζηαθζζηζηυ υνβακμ ηςκ 

δδιμζίςκ οπαθθήθςκ  βζα ακεηηέξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ηαζ εηδδιμηναηζζιυ 

ηςκ κυιςκ2. Αεκ είκαζ θίβμζ μζ εηπαζδεοηζημί πμο , επεζδή εκενβμπμζήεδηακ 

ζηδκ Βεκζηή Ώκηίζηαζδ , πθήνςζακ  αηνζαά ηδ ζοιιεημπή ημοξ ιεηά ηδκ απε-

θεοεένςζδ . Ώκ ηαζ ακαθένμκηαζ πενζπηχζεζξ (υπςξ ανηεηχκ ηαεδβδηχκ ημο 

βοικαζίμο Θαγέσηςκ) ηαηά ηζξ μπμίεξ εηπαζδεοηζημί πμο εκηάπηδηακ ζημ ακ-

ηάνηζημ, ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ λακαβφνζζακ ζηζξ εέζεζξ ημοξ  πςνίξ κα ακ-

ηζιεηςπίζμοκ πνμαθήιαηα, αοηυ δεκ θαίκεηαζ  κα απμηεθμφζε ζοκδεζζιέκδ 

πναηηζηή3.  

Λ Γεκζηυξ Βπζεεςνδηήξ Θέζδξ Βηπαίδεοζδξ ΏπαΎαξ, Θ. Θάθθζμξ, ζε α-

καθμνά ημο βκςζημπμζμφζε ζημοξ πνμσζηαιέκμοξ ημο υηζ έπνεπε κα ζο βπς-

νεεεί μ ηαεδβδηήξ μ μπμίμξ ζοκενβάζηδηε ζηδ ιαφνδ αβμνά ιε ημοξ ιαεδηέξ 

ημο ή ημοξ ελεαίαγε ή πνδζζιμπμζμφζε πανυιμζμοξ ηνυπμοξ βζα κα γήζεζ . Θε-

ςνμφζε υιςξ ακεπίηνεπημ κα πανμοζζαζηεί ζηδκ ηάλδ μ ηαεδβδηήξ πμο ιεηέ-

δζδε επακαζηαηζηέξ ζδέεξ ζημοξ ιαεδηέξ ημο ή ημοξ εβηαηέθεζρε βζα κα πάεζ 

ζηα αμοκά .  

Ξηδκ ΏπαΎα, ιε ηδκ ζοκενβαζία επζεεςνδηή ηαζ αζηοκμιίαξ , είπακ εκημ-

πζζηεί μζ πθέμκ επζηίκδοκμζ βζα ηδκ πμθζη ζηή ημοξ δνάζδ  ηαεδβδηέξ πμο έπνε-

πε κα ελμοδεηενςεμφκ: Α. Γαθζαηζάημξ, Α. Αναηυπμοθμξ, Ώε. Ζεθαθζαηυξ , Ρν. 

Ζμηζμνχκδξ, Ρ. Μαπαθελυπμοθμξ, Ξπ. Μαπαζπονυπμοθμξ, Α. Ξζκμφνδξ, 

ΐ.Φμφκηγμοθαξ, Ώθ. Θζθζχκδξ ηαζ Ών. Μενζζηένδξ.  Βζδζηυηενα βζα ημκ Ώε. Ζε-

θαθζαηυ , δ Ώζθάθεζα Μαηνχκ ακέθενε υηζ ήηακ ιέθμξ ημο ΖΖΒ . Ζαηά ηδκ ηα-

ημπή ζοκεθήθεδ απυ ημοξ Γενιακμφξ ηαζ θοθαηίζηδηε ζημ ζηναηυπεδμ Ρα σ-

δανίμο, εκχ ζοκέπζζε ηαζ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ κα ενβάγεηαζ βζα ημ ΖΖΒ 4. 

                                           
1 Μ. Μαπαζηνάηδξ, (1992), ζ. 53-55. 
2 ΐ. Ηάγανδξ, (2006). 
3 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Μ. Νμδάηδ. 
4 ΐ. Ηάγανδξ, (2006). 
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Ώκάιεζα ζημοξ ηαεδβδηέξ πμο δζχπηδηακ βζα ηδκ δνάζδ ημοξ επί ηαημ-

πήξ ήηακ, ζφιθςκα ιε ηδ ιανηονία ημο Ρ. Νμφπα, ηαζ μ δζεοεοκηήξ ημο β οι-

καζίμο Ώηνάηαξ  Μαζπάηδξ, πμο  θυβς ηδξ ζοκενβαζίαξ ημο ιε ημ ΒΏΘ  εηημ-

πίζηδηε ιεηαπμθειζηά ιε δοζιεκή ιεηάεεζδ 1.  

Λ θζθυθμβμξ ηςκ Θαγέσηςκ Ώ. ΐμονηζζάκδξ, πμο είπε μνβακχζεζ υθμ ημ 

βοικάζζμ ζηδκ Ώκηίζηαζδ, εηηεθέζηδηε ιε αάκαοζμ  ηνυπμ, υηακ ημκ Ώπνίθζμ 

ημο ΄45 , δζςβιέκμξ απυ ημοξ ηαβιαηαζθαθίηεξ απυ ηα Θαγέσηα,  ηαηεοεφκεδ-

ηε πνμξ ηδκ Μάηνα βζα κα επζημζκςκήζεζ ιε ηδκ «ηαεμδήβδζδ». Ξημ δνυιμ 

εεκζηυθνμκεξ ημο είπακ ζηήζεζ εκέδνα ζηα Ηαπαημπχνζα ηαζ ημκ δμθμθυκ δ-

ζακ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ ημκ ααζάκζζακ θνζπηά 2.  

Ξημκ ηαηάθμβμ ηςκ δζςηυιεκςκ «επί ημιιμοκζζιχ» ακήηεζ ηαζ μ ζενς-

ιέκμξ ηαεδβδηήξ ημο βοικαζίμο αννέκςκ Ώζβίμο ηαζ ιεηέπεζηα δζεοεοκηήξ ημο 

βοικαζίμο Ζαθαανφηςκ Βοζέαζμξ Ζδπμονβυξ . Ώκ ηαζ δεκ είπε μνβακςεεί ζημ 

ΒΏΘ αθθά απθχξ αμήεδζε ζε δζάθμνεξ πενζζηάζεζξ  ημκ ακηζζηαζζαηυ αβχκα  

μνιχιεκμξ απυ παηνζςηζηά ηίκδηνα, έπεζε εφια ημο ειθοθζαημφ ηθίιαημξ ιε-

ηά ηδκ απεθεοεένςζδ. Μανά ηδκ ακαιθζζαήηδηα ιμκαδζηή πνμζθμνά ημο 

ζηδκ επακίδνοζδ ηαζ μνβάκςζδ ημο βοικαζίμο Ζαθαανφηςκ, ηάπμζμξ Ζαθαα-

νοηζκυξ ηαεδβδηήξ, πμο είπε ένεεζ ζε νήλδ ιαγί ημο, ημκ  ηαηδβυνδζε ςξ ημι-

ιμοκζζηή. Δ ηαηδβμνία ζηάεδηε ζηακή κα ημκ ζηείθεζ ζηδ θοθαηή . Ρνεζάζηδηε 

δ ιεζμθάαδζδ ημο δζεοεοκηή ηδξ Βεκζηήξ Ονάπεγαξ Ώζβίμο ζημκ αζη οκμιζηυ 

δζεοεοκηή χζηε δ πμζκή κα ιεηαηναπεί ανβυηενα ζε ηαη΄μίημκ  πενζμνζζιυ. 

Οεθζηά, φζηενα απυ δίηδ ζημ ζηναημδζηείμ Ζμνίκεμο, αεςχεδηε 3. 

Ραναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια πμο απμηαθφπηεζ ημ ηθίια ηςκ πανάθμβςκ 

δζχλεςκ ηδξ επμπήξ είκαζ δ δίςλδ  ηδξ Βοθνμζφκδξ Ξαθαιάκδ, ααζζζιέκδ ζε 

αοεαίνεηδ ηαζ ακοπυζηαηδ ηαηδβμνία. Δ εκ θυβς δαζηάθα, ακ ηαζ ηαηδπ ήηνζα 

ηαζ ζηεκή ζοκενβάηδξ ημο ακηζημιμοκζζηή  ανπζιακδνίηδ Γεναάζζμο Μαναζηε-

ουπμοθμο, ηαηδβμνήεδηε υηζ ήηακ μνβακςιέκδ ζε μιάδεξ πμο απέαθεπακ 

ζηδκ «ακαηνμπή ημο ημζκςκζημφ ηαεεζηχημξ», ηάηζ πμο επέζονε απυθ οζδ ηαζ 

ελμνία. Μανά ημ πνμθακέξ ρεφδμξ ηδξ ηαηδβμνίαξ, πνεζάζηδηε υπζ ιυκμ δ ε-

πέιααζδ ημο βκςζημφ βζα ηδκ εεκζηζζηζηή ημο δνάζδ ζενέα αθθά ηαζ πμθθχκ 

άθθςκ παναβυκηςκ ηδξ Μάηναξ, βζα κα αεςςεεί. Μανυιμζεξ ηαθαζπςνίεξ ο-

πέζηδζακ ηαζ άθθμζ ζοκάδεθθμί ηδξ ζημ 17 μ δδιμηζηυ ζπμθείμ πμο θεζημονβμ-

φζε ζηα Μνμζθοβζηά, ηδ «ιζηνή Θυζπα» ηδξ Μάηναξ 4.   

                                           
1 Ξοκέκηεολδ ιε Ρ. Νμφπα. 
2 Ξοκέκηεολδ ιε ημκ Μ. Νμδάηδ – Α. ΐμονηζζάκδξ, (2001), ζ. 81,351, 354. 
3 Ξοκέκηεολδ ιε ημοξ Β.Θ.– Ρ. Νμφπα.  
4 Η. Θανζκέθθδξ, (1993), ζ. 90-99. 
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Θαηνφξ είκαζ ηαζ μ ηαηάθμβμξ ηςκ δαζηάθςκ ηδξ ΏπαΎαξ  πμο δζχπηδηακ 

βζα ηδ δνάζδ ημοξ επί ηαημπήξ ηα ζ ηδκ ανζζηενή ημοξ ημπμεέηδζδ: Ώκη. Ώκ-

ηςκυπμοθμξ, ΐν. Ώκδνζυπμοθμξ, Ξ. Γεςνβίμο, Θ. Ζςζηακηζκίδδξ, Α. Μαπαε α-

καζυπμοθμξ, Γ. Μμθίηδξ , Ι. Ξηαιαηέθμξ, Γ. Ξηαιμφθδξ, Ζ. ανζάδδξ, Θ. Ώκ-

δνζημπμφθμο, Ξ. Ώκηςκμπμφθμο, Θ. ΐέββμο, Ε.  Θπενέηδ, Θ. ΘςναΎηδ, Ρν. 

Μακηαγή, Θ. Μμθοιένδ, Β. Νάθθδ, Β. Οεθχκδ 1. Ξηδκ ίδζα ηαηδβμνία ακήημοκ 

ηαζ μζ Θ. Ζμζίδαξ ηαζ Ώ. Ώκδνεμπμφθμο πμο,  ιεηαλφ άθθςκ, ηαηαδυεδηακ απυ 

ημκ επζεεςνδηή Αδιμηζηήξ Βηπαίδεοζδξ ςξ ανζζηενμί 2. 

Γζα ιενζημφξ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ αοημφξ βκςνίγμοιε πενζζζυηενεξ 

θεπημιένεζεξ.  Λ δναζηήνζμξ ακηζζηαζζαηυξ ηαεδβδηήξ Ιηίκμξ Θπζκανδυπμο-

θμξ, θυβς ηδξ δνάζδξ ημο ηαζ ηδξ εέζδξ ημο δζεοεοκηή ηδξ εθδιενίδαξ «Βθε-

φεενδ ΏπαΎα» πμο ηαηείπε ηαζ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ, οπέζηδ αθθεπάθθ δθεξ 

δζχλεζξ. Οέεδηε ζε δζαεεζζιυηδηα απυ ηδκ οπδνεζία ημο  ημ 1945 ηαζ ηεθ ζηά 

απμθφεδηε ημ 1948. Ξηδ ζοκέπεζα θοθαηίζηδηε ηαζ ελμνίζηδηε βζα δφμ πνυκζα 

ζηδκ Εηανία ηαζ ηδ Θαηνυκδζμ. Ώπμηαηαζηάεδηε ζηδκ οπδνεζία ημ 1951  ηαζ 

ελεθίπεδηε επαββεθιαηζηά ςξ ημ ααειυ ημο βοικαζζάνπδ, θυβς ηαζ ημο ζο β-

βναθζημφ ημο ένβμο (έβναρε αζαθία Θαεδιαηζηχκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ 

εβπεζνίδζα ζηδ Θέζδ Βηπαίδεοζδ)3.  

Δ δαζηάθα Ώ. Γζακκμπμφθμο , δναζηήνζμ ιέθμξ ηδξ «Βεκζηήξ Ώθθδθεββφ-

δξ» ηαζ «ζφκδεζιμξ» ηςκ ακηανηχκ επί ηαημπήξ, ζοκεθήθεδ ημ 1946  βζαηί 

ιεηείπε ζε πανάκμιδ ζοβηέκηνςζδ  ζηδκ μπμία «εθήθεδζακ δζάθμνμζ ακαη-

νεπηζηαί ηαηά ημο ηνάημοξ απμθάζεζξ».  Έιεζκε βζα δχδεηα πνυκζα θοθαηζζ-

ιέκδ ζηζξ θοθαηέξ Ώαένςθ ηαζ απεθεοεενχεδηε, υηακ πζα αννχζηδζε απυ α-

κίαηδ αζεέκεζα 4. Βπίζδξ, δ δαζηάθα ηδξ ζδζςηζηήξ ζπμθήξ ημο Κ. Ξςηδνπυπμο-

θμο ΏβθαΎα Νμοθίκδ εηηεθέζηδηε ζημ Γδνμημιεζυ ιαγί ιε ηδκ ηυνδ ηδξ Ώββε-

θζηή, ιαεήηνζα ηδξ ΞΟ΄ βοικαζίμο 5. Λ δάζηαθμξ Ι. Νμοζζάξ ζοκεθήθεδ ηαηά 

ημκ ειθφθζμ πυθειμ βζα ηδκ ακηζζηαζζαηή ημο δνάζδ, ααζακίζηδηε ηαζ θοθ α-

ηίζηδηε. Βπακαδζμνίζηδηε ιε ημ ηέθμξ ημο ειθοθίμο, αθθά πέεακε ανη εηά κέ-

μξ απυ πάεδζδ πμο ημο πνμηάθεζε αθάαδ ζηδκ ζπμκδοθζηή ζηήθδ , ηδκ μπμία  

είπε οπμζηεί ηαηά ημοξ ααζακ ζζιμφξ6.  

Λ Γ. Θζπαθυπμοθμξ ή Σνίςκ, απυ ημοξ πνχημοξ ακηάνηεξ πμο ήνεακ 

ζηδκ ΏπαΎα, αιέζςξ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ δζχπεδηε, υπςξ ηαζ άθθμζ ημι-

                                           
1 ΐ. Ηάγανδξ, (2006). 
2 Ρ. Ώκδνζηυπμοθμξ, (2007), ζ. 258. 
3 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ,Ρ.Νμφπαξ,Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 186. 
4 ΐ. Ηάγανδξ, (2006) - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Ρ.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 49. 
5 ΐ. Ηάγανδξ, (2006). 
6 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ,Ρ.Νμφπαξ,Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 607. 



 775 

ιμοκζζηέξ. Ξοκεθήθεδ ζηδκ Μάηνα ηαζ ηαηαδζηάζηδηε ζε 20 πνυκζα θοθαηή, 

ημκ Εμφθζμ ημο 1947. Βλμνίζηδηε ζηδ Γζμφνα, υπμο έγδζε βζα 16 πνυκζα ηάης 

απυ δφζημθεξ ζοκεήηεξ, ιε πμθθά ααζακζζηήνζα. Ώπμθοθαηίζηδηε επεζδή είπε 

εηηίζεζ ηα 2/3 ηδξ πμζκήξ ημο  αθθά θοθαηίζηδηε ηαζ πάθζ ημ 1967, ιε ηδ δ ζη-

ηαημνία ηςκ ζοκηαβιαηανπχκ, ςξ ημκ Αεηέιανζμ ημο 1971 1. 

   

Μμθθμί αηυια επχκοιμζ ηαζ  ακχκοιμζ εηπαζδεοηζημί πμο εκηάπηδηακ 

ζηζξ βναιιέξ ημο ΒΏΘ ηαζ δμφθερακ βζα ηδκ οπυεεζδ ηδξ Ώκηίζηαζδξ ηαζ ηδξ 

απεθεοεένςζδξ είπακ πανυιμζα ηφπδ ζηδ ιεηαπμθειζηή Βθθάδα. Γζα ηνζάκηα 

πνυκζα (ιέπνζ ημ 1974), ανίζημκηακ ζημ ζηυπαζηνμ δζχλεςκ, ααζζζιέκςκ 

πμθθέξ θμνέξ ζε πνμζςπζηέξ δζαθμνέξ, επαββεθιαηζηέξ ακηζγδθίεξ, ακεφεοκεξ 

ζοημθακηίεξ, οθζζηάιεκμζ θοθαηίζεζξ, ελμνίεξ, ααζακζζηήνζα, αηυια ηαζ ε ά-

καημ. Ομ 1947 μ Β. Μαπακμφηζμξ, ζπμθζάγμκηαξ ηδ ιμίνα ημο δάζηαθμο ζηδκ 

Βθθάδα, έβναθε: «Αάζηαθμξ… Ξηδκ Βθθάδα υιςξ είκαζ θμαενή δοζηοπία. Ζαζ 

δοζηοπία πμο δεκ ηδκ λένμιε μφηε ιαξ ζοβηζκεί. . ..Θυκμ ιζα θμνά ημκ πνμ-

ζέπμοκ – ζημκ πμθειζηυ ζοκαβενιυ. Ξημκ Ώθαακζηυ ημο ΄δςζακ ηα βαθυκζα 

ημο ακεοπμθμπαβμφ ηαζ εηείκμξ ζοβηζκδιέκμξ απυ ηδκ απίζηεοηδ ηζιή ηα έ-

ααρε ιε ημ αίια ημο. ηακ υιςξ πέναζεκ εηείκδ δ ςναία ακαηνζπίθα ημο Έε-

κμοξ, άνπζζε πάθζ δ άβκμζα, δ ηαηαθνυκζα ηαζ ημ ηοκδβδηυ»2. 

            

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α 

                                           
1 Μ. Θμφημοθαξ, (1999), ζ. 193-7, 240, 259-278. 
2 Β.Μαπακμφηζμξ, (π.π.), ζ. 113. 
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ΞΟΝΠΥΞΗΘΝΡΖΡΔΠ ΑΛΡΑΟΡΥΛ   

ηακ ακαθενεήηαιε ζηδ δνάζδ ημο ΒΗΏΞ βκςνίζαιε μνζζιέκμοξ ακηάνηεξ 

πμο ακέθααακ δβεηζημφξ νυθμοξ ή επέδεζλακ ζδζαίηενδ δνάζδ. Θεςνήζαιε , θμζπυκ, 

ζηυπζιμ κα πανμοζζάζμοιε ηζξ πνμζςπζηυηδηεξ ακηανηχκ πμο έδναζακ ζηδκ δε-

λζά ή ανζζηενή Ώκηίζηαζδ ηαζ βζα ημοξ μπμίμοξ βίκεηαζ ζδζαίηενδ ικεία ζηζξ πδβέξ. 

Μνυηεζηαζ βζα άημια πμο δζαηνίεδηακ βζα ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζημκ αβχκα ηαζ βζα 

ηα μπμία ζοπκά μζ δφμ πθεονέξ ηδξ Ώκηίζηαζδξ εηθνάγμοκ δζαθμνεηζηέξ εηηζιήζε-

ζξ.  

 

Α. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΚΗΣΝΠ 

Ώπυ ημοξ ακηάνηεξ ημο ΒΗΏΞ πμο ικδιμκεφμκηαζ ζηζξ πδβέξ, μζ πενζζζυηε-

νεξ ακαθμνέξ αθμνμφκ ζημ πνυζςπμ ημο Α.Θίπμο, πνχδκ ακηζζιδκαβμφ ηδξ αε-

νμπμνίαξ. Ήηακ πνυζςπμ πμο έπαζνε βεκζηυηενδξ εηηίιδζδξ ηαζ απμδμπήξ.  

Λ Θίπμξ βεκκήεδηε ζημοξ Ηαπακαβμφξ ηςκ Ζαθαανφηςκ. Ώλζςιαηζηυξ ηδξ 

αενμπμνίαξ ιε ζπμοδέξ ζηδκ Βθθάδα ηαζ ηδκ Ώιενζηή. Βίπε πμθειζηέξ ζηακυηδηεξ, 

ηζξ μπμίεξ ηαζ επέδεζλε ζηδκ Θζηναζζαηζηή εηζηναηεία, ηζιχιεκμξ ιε πμθθά πανά-

ζδια βζα ηζξ οπδνεζίεξ πμο πνμζέθενε. Βπί δζηηαημνίαξ Θεηαλά δζχπεδηε απυ ημ 

ζχια, αθθά επακήθεε ιε ημκ πυθειμ ημο 1940. 

Ξηδκ ηαημπή, ήδδ απυ ημ πεζιχκα ημο ΄41-2, πνμζπάεδζε κα πνμζδθοηίζεζ 

βκςζημφξ ηαζ θίθμοξ ζε ιία μνβάκςζδ πμο μκμιαγυηακ «Ιέα Φζθζηή Βηαζνεία». 

Βίπε δζμνζζηεί επυπηδξ ζημ παναηνάηδια ημο θαδζμφ ζηδκ Ώπθαδζά Ώζβίμο ιε ζημ-

πυ, ηαθοπηυιεκμξ οπυ ηδκ ζδζυηδηα αοηή, κα δζενεοκήζεζ ηδ δοκαηυηδηα ζοβηνυ-

ηδζδξ έκμπθδξ μιάδαξ. Ουηε ήηακ πμο ιοήεδηε ζημ ΒΏΘ απυ ημκ δναζηήνζμ πα-

πα-Θυδςνμ ηαζ έβζκε έηημηε ιαπδηζηυ ιέθμξ ημο. Λ Θίπμξ δναζηδνζμπμζήεδηε ηα-

ηά ηςκ ηαηαηηδηχκ, ζοκεθήθεδ απυ ημοξ Εηαθμφξ ηαζ ηθείζηδηε ζημ ζηναηυπεδμ 

ηναημοιέκςκ ζηα Ζαθάανοηα, απ΄υπμο εθεοεενχεδηε δφμ ιήκεξ ανβυηενα ιε ηδκ 

εκημθή κα θφβεζ απυ εηεί ηαζ κα εβηαηαζηαεεί ζημ Ώίβζμ. Ώθθά ηαζ ιεηά ηδκ απυ-

θοζή ημο απυ ημ ζηναηυπεδμ, μζ Εηαθμί ημκ ηαηαγδημφζακ κα ημκ ζοθθάαμοκ. Ώκ-

ηί αοημφ ζοκέθααακ ηαζ ηναημφζακ ιέθδ ηδξ μζημβέκεζάξ ημο. 

Ήηακ απυ ημοξ πνχημοξ πμο μνβάκςζακ ακηάνηζηδ μιάδα ζηδκ πενζμπή 

ημο Ώζβίμο. Θε ηδκ μθζβμιεθή μιάδα πμο δζμζημφζε έδςζε ηδκ πνχηδ ιάπδ ζημ 

Μονβάηζ Ώζβζαθείαξ, ιε κζηδθυνμ απμηέθεζια. Όζηενα απυ εκημθή ημο ζηναηδβμφ 

Ξανάθδ δζμνίζηδηε Γεκζηυξ Ώνπδβυξ ημο ΒΗΏΞ Μεθμπμκκήζμο, εκχ ανβυηενα εη-

θέπηδηε εεκμζφιαμοθμξ Ζαθαανφηςκ ζημ ζοκέδνζμ ηδξ ΜΒΒΏ1.  

                                           
1 Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 73-5, 163, 128-9 - Ζ. Μνζυαμθμξ, (1988), ζ.74, 

144 – ΏΞΖΕ, ανπείμ ΒΑΏ, Φ.247. 
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Ξηδκ πνμζςπζηή ημο γςή πενζβνάθεηαζ ςξ άκενςπμξ πνάμξ, ηαθμζοκάημξ 

ηαζ πνμζδκήξ, οπμπςνδηζηυξ ηαζ ακελίηαημξ. Ξημκ εθεφεενμ πνυκμ ημο έβναθε 

πμζήιαηα. Ήηακ άημιμ εθεονεηζηυ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ακηίλμςκ ζοκεδηχκ 

ζηδ ιάπδ. Βλ ανπήξ πνμζπάεδζε κα ιοήζεζ ηαζ άθθμοξ ζοιπαηνζχηεξ ημο ζημκ 

ΒΗΏΞ, ηονίςξ ζηναηζςηζημφξ (βζαηί δ Ώκηίζηαζδ είπε ακάβηδ απυ έιπεζνμοξ ηαζ ε ζ-

δζημφξ ζε ζηναηζςηζηά εέιαηα) ηαζ εφπμνμοξ (βζα ηδκ ηνμθμδμζία ηςκ ακηαν-

ηχκ)1.  

Λ Αδιήηνζμξ Θίπμξ  

θςκ ηςκ απμπνχζεςκ μζ πδβέξ  ζοιθςκμφκ υηζ δεκ είπε ηαιία ζπέζδ ιε 

ημ ΖΖΒ. Ώκελάνηδηδ, ςξ πνμξ ηδκ ημιιμοκζζηζηή ηαεμδήβδζδ, άθδζε ηαζ ηδκ 

ζηναηζςηζηή μιάδα πμο δζμζημφζε, εεςνχκηαξ ιυκμ ζηυπμ ημο αβχκα ημο ηδκ 

απεθεοεένςζδ ηδξ παηνίδαξ. Θάθζζηα, μζ δελζέξ πδβέξ ακαθένμοκ υηζ ημ ηιήια 

ημο ανπζηά δεκ είπε ημ ζήια ημο ΒΗΏΞ , αθθά ιεηά ηδκ δζάθοζδ ηςκ εεκζηζζηζηχκ 

μιάδςκ ακαβηάζηδηε κα πνμζπςνήζεζ (ημ ίδζμ ζζπονίγμκηαζ ηαζ βζα ηδκ ακηανηζηή 

μιάδα ημο ΐ. Ώκδνζηυπμοθμο). Σζηυζμ, άθθεξ πδβέξ, ίδζαξ πνμέθεοζδξ οπμζηδνί-

γμοκ υηζ απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή πμο εκηάπεδηε μ Θίπμξ ζημκ ΒΗΏΞ  έθενε ημ ζήια 

ημο ηαζ ήηακ πθήνςξ εκηαβιέκμξ ζ΄αοηυκ2.  

Αεκ έβζκε ημιιμοκζζηήξ, μφηε ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο ειθφθζμο. Ζζκμφκηακ 

απυ ηαεανά παηνζςηζηά ηίκδηνα, βζ αοηυ εεκζηυθνμκεξ ακηάνηεξ ηαζ Άββθμζ ημκ 

εηηζιμφζακ ςξ άκενςπμ ηίιζμ, ιε «άρμβδ» ζοιπενζθμνά, πμο ηαηέααθε πάκηα 

ηάεε δοκαηή πνμζπάεεζα κα ζοβηναηήζεζ ηζξ αηνυηδηεξ3.  

Δ ηαημπζηή ηοαένκδζδ ηαζ δ «δελζά» ακηίζηαζδ πνμζπάεδζακ κα ειπμδί-

ζμοκ ημκ Θίπμ (υπςξ ηαζ άθθμοξ ζοκαδέθθμοξ ημο αλζςιαηζημφξ) κα εκηαπηεί ζημ 

ακηάνηζημ ηαζ ανβυηενα πνμζπάεδζακ κα ημκ απμζπάζμοκ απυ ημκ ΒΗΏΞ . Ώπ΄ηδκ 

                                           
1 Ζ. Μνζυαμθμξ, (1988), ζ. 18-9 - Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 165 - Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ.84. 
2 Ζ. Ώκηςκυπμοθμξ, (1964), η.ΐ΄, ζ. 700, 1254 - Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 165. 
3 Ζ. Ζονζαηυπμοθμξ, (1990), ζ.148-9 – Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 164-165. 
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άθθδ, ακηζημιμοκζζηέξ αλζςιαηζημί, ζηαθιέκμζ απυ ηδκ Θέζδ Ώκαημθή ημκ εκίζπο-

ακ ιε πμθειμθυδζα βζαηί ημκ εεςνμφζακ δζηυ ημοξ ηαζ ανπζηά κυιζγακ πςξ ημ ακ-

ηάνηζημ ζηδκ ΐ. Μεθμπυκκδζμ ήηακ πνμζςπζηή ημο δδιζμονβία1.  

Βεκζηζζηζηέξ πδβέξ ακαθένμοκ , αηυια, υηζ ημ ΖΖΒ απμθάζζζε κα θένεζ απυ 

ηδ Ξη. Βθθάδα 160 ημιμοκζζηέξ ακηάνηεξ βζα κα ζοβηνμηήζμοκ ημ ανπδβείμ Μεθμ-

πμκκήζμο ηαζ πνυηεζκακ ζημκ Θίπμ κα βίκεζ ανπζζηνάηδβμξ. Ηέβεηαζ υηζ ηαηάθααε 

ημ ζπέδζυ ημοξ κα ημκ οπμζηάρμοκ ηαζ ανκήεδηε κα ζοιιεηάζπεζ. Ώκαβηάζηδηε 

κα δεπηεί ιυκμ υηακ ημκ απείθδζακ υηζ εα ημκ εηηεθέζμοκ. Ομπμεέηδζακ πμθζηζηυ 

ηαεμδδβδηή ζηδκ μιάδα ημο ηαζ έηημηε δεκ δζμζημφζε αοηυξ, μφηε είπε αανφηδηα 

μ θυβμξ ημο. Θέθδζε ηυηε κα ακηζδνάζεζ αθθά ήηακ ανβά2.  

Σξ πνυζεεηδ απυδεζλδ υηζ μ Θίπμξ λεπχνζγε απυ ημοξ ημιμοκζζηέξ δβέηεξ 

ημο ΒΏΘ, ακαθένεηαζ υηζ έζςζε ημκ ζοκενβάηδ ηςκ Άββθςκ ηαζ απεζηαθιέκμ 

απ΄ημ ΞΘΏ οπ/βμ Βοαββ. ΐακημοθάηδ. Ώοηυξ είπε ηαηαδζηαζηεί ενήιδκ ζε εάκαημ 

απυ ακηανημδζηείμ, επεζδή δεκ ήεεθε κα ζηαθμφκ εθυδζα βζα ηζξ μνβακχζεζξ ημο 

ΒΗΏΞ ηαζ δεκ οπάημοε ζηζξ οπμδείλεζξ ημοξ. Λ Θίπμξ, υηακ έιαεε υηζ μζ ακηάνηεξ 

είπακ ζπεδζάζεζ ηδκ δμθμθμκία ημο, ημκ εζδμπμίδζε εβηαίνςξ ηαζ ιε ηδκ αμήεεζα 

ημο Άββθμο Άκηνζμοξ ηδκ απέηνερε3.  

Βλάθθμο, υπςξ ακαθένεζ ζηεκυξ ζοκενβάηδξ ημο,  ηαζ μ ίδζμξ έαθεπε ανβυ-

ηενα ηζξ αοηανπζηέξ ηαζ επζγήιζεξ εκένβεζεξ ηάπμζςκ θακαηζζιέκςκ ιεθχκ ημο 

ΒΗΏΞ ηαζ ηζξ ηαηέηνζκε. ιςξ, δεκ απμθάζζγε κα εβηαηαθείρεζ ηδκ μνβάκςζδ, 

βζαηί εεςνμφζε πνμηζιυηενμ κα ακήηεζ ζ΄αοηήκ πανά ζημοξ ζοκενβάηεξ ηςκ Γεν-

ιακχκ. Μανάθθδθα, πνμζπαεμφζε κα ιοήζεζ ζημκ ΒΗΏΞ άθθμοξ αλζςιαηζημφξ ιδ 

ημιιαηζημπμζδιέκμοξ, βζα κα δδιζμονβήζεζ ακηζζηάειζζια. Αεκ ανήηε, υιςξ, α-

πήπδζδ βζαηί ανηεημί πνμηίιδζακ κα θφβμοκ βζα ηδ Θέζδ Ώκαημθή. Αέπηδηε, αηυ-

ια, επζηνίζεζξ βζαηί ακεπυηακ ηάπμζα ηοπζηά ζφιαμθα ηςκ ααζζθζηχκ (οπμδμπή ιε 

ζδιαία πμο είπε πάκς ηδξ ημ Ξηέιια, υπςξ ζοκδεζγυηακ πνμπμθειζηά)  ή θακενμ-

φξ ααζζθυθνμκεξ ζημ ζηνάηεοια. Δ ακηίδναζή ημο ζηδκ εηηέθεζδ ηςκ ιεθχκ ηδξ 

εεκζηζζηζηήξ μνβάκςζδξ Ανμζυπμοθμο είκαζ έκα άθθμ δείβια ηδξ ακηίεεζήξ ημο 

ζηδκ ηαηηζηή πμο αημθμοεμφζε δ «ανζζηενή» μιάδα ημο ΒΗΏΞ4.  

Ξηδ ζοιπενζθμνά ημο αοηή ίζςξ μθείθεηαζ ηαζ δ έλςζή ημο απυ ημ ηάβια 

ημο ΒΗΏΞ πμο δζμζημφζε ηαζ δ ιεηάεεζή ημο ςξ εεκμζφιαμοθμο Ζαθαανφηςκ ζημ 

ζοκέδνζμ ηδξ ΜΒΒΏ ζηζξ Ζμνοζπάδεξ Ζανπεκδζίμο. Αελζέξ πδβέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ 

μζ ημιμοκζζηέξ ήηακ ακεηηζημί απέκακηί ημο, βζαηί είπακ ακάβηδ ηζξ οπδνεζίεξ ημο 

                                           
1 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 64-5, 67-70. 
2 Ζ. Ώκηςκυπμοθμξ, η. Ώ΄, ζ. 265-6 – η.ΐ΄, ζ. 700 
3 Ζ. Ζονζαηυπμοθμξ, (1990), ζ. 149-50 
4 Ζ. Μνζυαμθμξ, (1988), ζ. 87, 63-4, 73-4, 81-2. 
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ιέπνζ ηδκ άθζλδ ημο Άνδ ΐεθμοπζχηδ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ. Ππεφεοκμξ βζα ηδκ α-

καβηαζηζηή ιεηαηυπζζή ημο εεςνείηαζ μ Άνδξ, πμο ακέθααε ηδκ δζμίηδζδ ημο Β-

ΗΏΞ ζηδκ Μεθμπυκκδζμ ημκ Θάζμ ημο ΄44 ηαζ ήνεε ζε ζφβηνμοζδ ιε πμθθμφξ 

ζηναηζςηζημφξ πμο ημοξ εεςνμφζε ζοκηδνδηζημφξ, ακίηακμοξ βζα δζμίηδζδ ηαζ, 

ηονίςξ, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηαβιάηςκ αζθαθείαξ1.  

Σζηυζμ, ζφιθςκα ιε εαιζηέξ πδβέξ, μ Θίπμξ ιεηά ηδ κίηδ ζηα Αειέζηζπα 

γήηδζε κα ηάκεζ επζζηνάηεοζδ βζα κα ακηζιεηςπίζεζ ηα ηάβιαηα αζθαθείαξ , αθθά 

μζ Άββθμζ ακηέδναζακ ηαζ ιε πνμηδνφλεζξ πμο ένζλακ ζηα πςνζά ηαηάββεζθακ ηδκ 

δζαηαβή αοηή. Ουηε δ ΜΒΒΏ βζα κα εηημκχζεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο γήηδζε κα πάεζ 

ζηδκ έδνα ηδξ, υπμο εα δδιζμονβμφζε αάζδ αενμδνμιίμο. Ώιέζςξ ιεηά εηθέπηδ-

ηε ακηζπνυζςπμξ ηδξ επανπίαξ Ζαθαανφηςκ ζημ εεκμζοιαμφθζμ ηαζ έθοβε βζα ηδκ 

Ξηενεά Βθθάδα2. 

 Ομ πζμ πζεακυ είκαζ μ Θίπμξ κα δζχπεδηε ιε ηάπμζα δζηαζμθμβία απυ ηδκ 

Μεθμπυκκδζμ. Δ άπμρδ αοηή δείπκεζ πεζζηζηυηενδ, ακ θάαεζ ηακείξ οπυρδ ημο ηαζ 

ηζξ απμηαθφρεζξ ημο ζε θζθζηά ή μοδέηενα πνυζςπα πμο ημκ πθδζίαζακ ηδκ πεν ί-

μδμ εηείκδ. Ξηδκ πνχηδ ηαηδβμνία ακήηεζ μ Ζ. Μνζυαμθμξ, ζημκ μπμίμ είπε απμηα-

θφρεζ ηδκ πζηνία ημο βζα ημκ παναιενζζιυ ημο, ζοκζζηχκηαξ ημο ηαοηυπνμκα κα 

πνμζέπεζ πμθφ βζαηί «ηα πνάβιαηα άθθαλακ»3. Ξηδ δεφηενδ πενίπηςζδ έπμοιε ηδ 

ιανηονία ηδξ Βνοενμζηαονίηζζζαξ Ώδ.Ώβνίμο, δ μπμία, θίβμ πνζκ ημκ ζοκακηήζεζ, 

είπε ένεεζ ζε νήλδ ιε ημοξ ακηάνηεξ βζα ημ εέια ηδξ δζακμιήξ ηδξ αμήεεζαξ ημο 

Βνοενμφ Ξηαονμφ ζημοξ πθδβέκηεξ Ζαθαανοηζκμφξ. Ουηε μ Θίπμξ ηδξ ζοκέζηδζε 

κα πνμζέπεζ ημοξ ακηάνηεξ, βζαηί ιπμνμφζακ κα ηδκ ζημηχζμοκ. Μίζηεοε , ιάθζζ-

ηα, υηζ ήεεθακ κα ζημηχζμοκ ηαζ ημκ ίδζμ ηαζ βζ αοηυ ηδκ παναηάθεζε κα θνμκηί-

ζεζ βζα ηα δφμ παζδζά ημο4.  

Λ ΐ. Μνζυαμθμξ, ακηάνηδξ ηδξ μιάδαξ ημο ΐεθμοπζχηδ, δδθχκεζ υηζ δεκ 

βκςνίγεζ ηα ζπεηζηά ιε ηδκ απμπμιπή ημο Θίπμο, αθθά ιαξ θέεζ ηδ βκχιδ ημο: 

«Ομκ είπα βκςνίζεζ ηαζ δεκ εεςνχ οπμαάειζζδ υηακ αοηυξ, απ΄ημκ ίδζμ ηυζιμ 

απ΄ημκ μπμίμ άνπζζε ηδ δνάζδ ημο ζηδκ ηαημπή, έθηαζε ζημ φπαημ αλίςια κα ε ί-

καζ εεκμζφιαμοθμξ». Ώκηίεεηα, Ρ. Νμφπαξ, ακηάνηδξ ηδξ ίδζαξ μιάδαξ, ιαξ πανμ-

οζζάγεζ ιία ζεζνά απυ αίηζα πμο, ηαηά ηδκ βκχιδ ημο, ζοκηέθεζακ ζηδκ απμιάη-

νοκζδ ημο Θίπμο απυ ηδκ δβεζία ηδξ ζηναηζςηζηήξ δζμίηδζδξ. «Μαναιενίζηδηε 

απυ ηδκ εκενβυ δνάζδ ηαζ ζηάθεδηε  ςξ εεκμζφιαμοθμξ ζηδκ ηοαένκδζδ ημο αμ-

οκμφ. Λ Θίπμξ δεκ είπε ανηεηέξ βκχζεζξ ζηναηζςηζηέξ. Ξηναηζςηζηυξ ιε ζηναη ζςηζ-

                                           
1 Ζ. Μνζυαμθμξ, (1988), ζ. 142-5 - Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 164 - Ζ. Ώκηςκυπμοθμξ, (1964), 

η.ΐ΄, ζ.1254-5. 
2 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 443. 
3 Ζ. Μνζυαμθμξ, (1988), ζ. 144. 
4 Ώδ. Ώβνίμο, Ηεφηςια, (π.π), ζ. 90. 
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ηυ έπεζ δζαθμνά. Λ Θίπμξ ήηακ αενμπυνμξ. Βδχ πένα δεκ έπμοιε αενμπμνία …Ζαζ 

ζδζαίηενα ειθακίζηδηε υηζ δεκ ιπυνδβε απμθφηςξ κα εκζηενκζζηεί ηδκ ηαηη ζηή ημο 

ακηάνηζημο πμθέιμο. Ήηακ, υιςξ, άθθμζ αλζςιαηζημί μζ μπμίμζ, υπζ ιυκμ ημ εκ-

ζηενκίζηδηακ, αθθά ηαζ ιεβαθμφνβδζακ. Λ Θίπμξ, εκ ης ιεηαλφ, είπε ηαζ ιενζημφξ 

δζαβηςκζζιμφξ ιε άθθμοξ (ημο ΒΏΘ) βζα εέιαηα βεκζηά ηδξ θεζημονβίαξ ημο ακ-

ηάνηζημο. Ήηακε οπέν ημο ηθεθημπυθειμο ηαζ φζηενα εβφνζγε ζηδκ άπμρδ υηζ 

ιπμνεί κα δχζεζ ηαζ εη παναηάλεςξ ιάπδ. Ώδφκαημκ. Βπζπθέμκ , εηοηθμθυνδζακ 

θήιεξ υηζ ημο είπε ημθθήζεζ ζα ζηνείδζ δ αββθζηή Ώπμζημθή, κα ιπμνέζεζ κα ημκ 

ελαβμνάζεζ. Ζζ είκαζ αθήεεζα υηζ ημο ηυθθδζακ. ιςξ δεκ ελαβμνάζηδηε. ιςξ, 

άκηε εζφ κα αβάθεζξ ζε πενίμδμ…ηέημζεξ ηαποπμρίεξ». Σζηυζμ, ανκείηαζ υηζ μ ΐε-

θμοπζχηδξ εοεφκεηαζ βζα ηδκ απμιάηνοκζή ημο: «Ηάεμξ ιέβα. Λ Άνδξ απμηθείεηα-

ζ. Εδζαίηενα ημ Θίπμ». Σζηυζμ, είκαζ δφζημθμ κα πζζηέρεζ ηακείξ υηζ μ Θίπμξ , ιε 

ηέημζεξ επζηοπίεξ ζημκ ακηανημπυθειμ , δεκ είπε εκζηενκζζηεί ηδκ ηαηηζηή ημο ηαζ 

δεκ ήηακ ζηακυξ βζα ιάπδ επί εδάθμοξ. Μζμ π ζεακά αίηζα απμπμιπήξ ημο εεςνμφιε 

ηδ δζαθμνμπμίδζή ημο απυ άθθα ζηεθέπδ ημο ΒΏΘ ηαζ ηδκ οπμρία βζα ζοκενβαζία 

ημο ιε ηδκ ανεηακζηή Ώπμζημθή.  

 

 

Λ Ζαπεηάκ-Θίπμξ πμνεφεζ ιε ακηάνηεξ (απυ ηδ ζοθθμβή ημο ΏΞΖΕ)  

Λζ ζηναηζςηζηέξ ζηακυηδηεξ ημο Θίπμο  είπακ ακαβκςνζζηεί ηαζ απυ ημοξ ακ-

ηζπάθμοξ ημο, ζφιθςκα ιε εαιζηέξ πδβέξ . Λζ επζηοπίεξ ημο απυ ηδκ ανπή ημο α-

βχκα μδήβδζακ ημκ Εηαθυ δζμζηδηή ηδξ Μεθμπμκκήζμο Μαθκμφηζ κα πνμζπαεήζεζ, 

οπμζπυιεκμξ αικδζηία, κα ημκ απμιαηνφκεζ απυ ηδκ Ώκηίζηαζδ, αηνζαχξ επεζδή 
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πίζηεοε υηζ ήηακ μ δδιζμονβυξ ημο ακηάνηζημο ζηδκ πενζμπή. Άθθμζ εαιζημί ζοβ-

βναθείξ ακαθένμοκ υηζ μ Μαθκμφηζ ημο γήηδζε κα αθήζεζ εθεφεενμοξ ημοξ Εηα-

θμφξ αζπιαθχημοξ ηαζ κα εθεοεενχζεζ ηδκ ζζδδνμδνμιζηή βναιιή ηςκ Ζαθαανφ-

ηςκ, ιε ακηάθθαβια ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ μζημβέκεζάξ ημο ηαζ ιζα εέζδ ζηδκ 

ηοαένκδζδ ημοίζθζβη ή ηδ θοβή ημο ζημ ελςηενζηυ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ πνδζζιμ-

πμίδζε ςξ ιεζμθααδηέξ ημκ βαιπνυ ημο ηαζ ημκ ιδηνμπμθίηδ Θευηθδημ, απεζθχκ-

ηαξ ημκ ηαοηυπνμκα υηζ ζε ακηίεεηδ πενίπηςζδ  εα πνμηαθμφζε ηαηαζηνμθέξ ζηδκ 

Ώζβζάθεζα ηαζ ηα Ζαθάανοηα. Λ Θίπμξ υιςξ έδςζε οπενήθακδ απάκηδζδ ζημκ 

Θδηνμπμθίηδ ηαζ ημοξ άθθμοξ ιεζμθααδηέξ (δήιανπμ, Αζμζηδηή πςν/ηήξ, ιμίναν-

πμ) πμο οπέβναθακ ημ ζπεηζηυ ηείιεκμ1.  

Θεηά ηδκ ζηαθζηή ζοκεδημθυβδζδ έβζκε πνμζπάεεζα, ιε πνςηαβςκζζηή ημκ 

δελζυ ακηζζηαζζαηυ ηαζ θενυιεκμ απυ ηζξ εαιζηέξ πδβέξ ςξ ζοκενβάηδ ηςκ Γενια-

κχκ Οάηδ Φθμφδα, κα απμιαηνοκεεί απυ ημκ ΒΗΏΞ ιε δυθζμ ηνυπμ. Μνμζπάεδζακ 

κα ημκ παναπθακήζμοκ ζηέθκμκηάξ ημο  ιήκοια υηζ μ Γενιακυξ δζμζηδηήξ γδηά κα 

ζοκμιζθήζεζ ιε ημκ ανπδβυ ηςκ ακηανηχκ. Μίζηεοακ υηζ, ακ ημκ ζοθθάιαακακ, εα 

δζαθουηακ μ ΒΗΏΞ ηδξ πενζμπήξ. Ώηυια ηαζ ζφκηνμθμζ ημο Θίπμο ημκ οπμρζάζηδ-

ηακ υηακ άημοζακ βζ αοηή ηδκ πνυηαζδ ηαζ ημο απαβυνεοζακ κα πάεζ ζηδ ζοκάκ-

ηδζδ. Ώοηυ ημ επεζζυδζμ εεςνείηαζ απυ μνζζιέκμοξ ημ αίηζμ ηδξ απμιάηνοκζήξ 

ημο απυ ηδκ Μεθμπυκκδζμ. 

 Ώνβυηενα, ζφιθςκα ιε ηζξ ίδζεξ πδβέξ, απμθαζίζηδηε δ απαβςβή ημο Θί-

πμο ζε ζοκεκκυδζδ ιε ημοξ Γενιακμφξ. Έκα βενιακζηυ απυζπαζια ιε 105 άκδνεξ 

οπυ ημκ θμπαβυ Ξυιπεν ηαζ 20 μδδβμί απυ ηζξ πενζμπέξ υπμο δναζηδνζμπμζμφκηακ 

μ Θίπμξ ζοιιεηείπακ ζηδκ επζπείνδζδ. Λ Οάηδξ Φθμφδαξ εα ηαεμδδβμφζε απυ ημ 

Ώίβζμ. Γζα κα ημκ παβζδέρμοκ , οπμπνέςζακ ζοββεκή ημο κα ημο δχζεζ ιήκοια υηζ 

εα ημο έζηεθκε δφμ θμνηχιαηα ιε υπθα ζε ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ. Λ Θίπμξ δεκ 

οπμρζάζηδηε ηαζ ήηακ έημζιμξ κα  πάεζ. ιςξ, δ Γενιακίδα Γηνέηα, δζενιδκέαξ 

ηςκ Γενιακχκ ηαζ ζοκενβάηδξ ηςκ ακηανηχκ , έιαεε ημ ζημπυ ημο απμζπάζιαημξ 

ημο Ξυιπεν ηαζ ημκ εζδμπμίδζε ιέζς ηδξ μνβάκςζδξ. Λζ Γενιακμί έηακακ επίεεζδ 

ζηδκ πενζμπή πμο ήλενακ υηζ ανίζηεηαζ μ Θίπμξ , αθθά δεκ ημκ ανήηακ. Οζξ πθδνμ-

θμνίεξ βζα ηζξ ηζκήζεζξ αοηέξ ηςκ Γενιακχκ ανήηε ζε βενιακζηά ανπεία μ ενεοκδ-

ηήξ Α.Ζακεθθυπμοθμξ ηαζ ηζξ δδιμζίεοζε ζηδκ εθδιενίδα «Θεζδιανζκή»2.  

Λ Θίπμξ, ηεθζηά, έθοβε απυ ηδκ Μεθμπυκκδζμ ςξ εεκμζφιαμοθμξ ηδξ ΜΒΒΏ 

ηαζ λακαβφνζζε ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ ςξ ηναημφιεκμξ ζηζξ θοθαηέξ ηδξ Μάηναξ 

ιαγί ιε άθθμοξ ακηάνηεξ ηαηδβμνμφιεκμξ απυ ηδ δελζά δζαηοαένκδζδ, υπςξ είπε 

πνμαθέρεζ ηζ μ ίδζμξ πμθφ κςνίηενα. Ομκ Θάζμ ημο ΄46 ηαηαδζηάζηδηε ζε μηηχ 

                                           
1 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 116-9 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 341-2 
2 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 221-224. 
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πνυκζα θοθάηζζδ απυ ημ Βζδζηυ Αζηαζηήνζμ Αμζζθυβςκ, βζαηί εεςνήεδηε οπεφεο-

κμξ ιαγί ιε άθθμοξ εθαζίηεξ βζα ηδ δζάθοζδ ηδξ εεκζηζζηζηήξ μιάδαξ ημο Ανμζυ-

πμοθμο. Ώνβυηενα, ημ 1950, ηαηαδζηάζηδηε ηαζ πάθζ ζε δέηα πνυκζα θοθάηζζδ β ζα 

ηδκ εηηέθεζδ ζηεθεπχκ ηδξ δζαζοιιαπζηήξ απμζημθήξ, βζα θοθάηζζδ ηαζ ηαημπμί-

δζδ Άββθμο ζοκδέζιμο ηαζ βζα ηδκ δζάθοζδ άθθςκ εεκζηζζηζηχκ μιάδςκ . Ξηδκ 

θοθαηή έβναρε ηζξ ακαικήζεζξ ημο απυ ηδ δνάζδ ημο ζηδκ Ώκηίζηαζδ1.   

 

Β. ΥΟΗΥΛ (ΗΥΑΛΛΖΠ ΚΗΣΑΙΝΞΝΙΝΠ) 

 Ώκηάνηδξ ημο ΒΗΏΞ, ζηναηζςηζηυ ηαζ πμθζηζηυ ζηέθεπμξ, μ Σνίςκ ήηακ δάζ-

ηαθμξ ηαηαβυιεκμξ απυ ηδ Θεζζδκία. Ππήνλε δάζηαθμξ ιε πνςημπυνεξ βζα ηδκ 

επμπή ημο ζδέεξ, ηζξ μπμίεξ ακέπηολε ζε εηπαζδεοηζηυ ζοκέδνζμ ηδξ  πενζθένεζαξ 

Μφθμο. Σζηυζμ, μζ ζδέεξ ημο απμηέθεζακ  αθμνιή κα ένεεζ ζε ακμζπηή νήλδ ιε 

ημοξ εηπαζδεοηζημφξ οπμζηδνζηηέξ ηδξ ηοαένκδζδξ  Θεηαλά2. 

 Ώκήηε ζηδκ μιάδα ημο Άνδ ΐεθμοπζχηδ ηαζ ήηακ απυ ημοξ πνχημοξ ακηάν-

ηεξ πμο ηαηέαδηακ απυ ηδ Ξηενεά Βθθάδα ζηδκ πενζμπή ηδξ ΏπαΎαξ βζα κα μνβα-

κχζμοκ ημκ αβχκα. Λ ΐ. Μνζυαμθμξ ιαξ δζδβείηαζ ζπεηζηά: «ηακ ζοκακηδεήηαιε 

ιε ημκ Άνδ, ημο θέεζ ημο Άνδ μ Σνίςκαξ: -Ώνπδβέ, λένεζξ εβχ έπς ηδκ ηαηαβςβή 

ιμο απ΄ηδκ Μεθμπυκκδζμ ηζ εηεί πνέπεζ κα ακαπηοπεεί ηίκδια. Ζζ είκαζ απ΄ημοξ 

πνχημοξ πμο μ Άνδξ έζηεζθε ζηδκ Μεθμπυκκδζμ».  

 

  Λ Γζάκκδξ Θζπαθυπμοθμξ ή Σνίςκ  

 Ώπυ ηζξ ακηίπαθεξ πδβέξ πανμοζζάγεηαζ ςξ θακαηζηυξ ημιιμοκζζηήξ ηαζ ηα-

ηδβμνείηαζ υηζ δζέθοζε πμθθέξ ακηάνηζηεξ εεκζηζζηζηέξ μιάδεξ. Ηέβεηαζ αηυιδ υηζ 

                                           
1 Ζ. Μνζυαμθμξ, (1988), ζ. 145-6 - Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 165-7 - Γ.Θπζκανδυπμοθμξ, 
Η.Νμφπαξ, Θ.Ρθζάπαξ, (1987), ζ. 75-6. 
2 Μ. Θμφημοθαξ, (1999), ζ. 66-69.  
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ζηζξ ειθφθζεξ δζαιάπεξ, υηακ ζοκακημφζε δφζημθεξ θάζεζξ επζηείιεκδξ επίεεζδξ, 

εθάνιμγε ηδκ ηαηηζηή ηςκ οπμπςνήζεςκ ή ημ ζφζηδια ηςκ έββναθςκ ζοιθςκζ-

χκ, ηζξ μπμίεξ υιςξ ηαηυπζκ δεκ ηδνμφζε. Ομκ ηαηδβμνμφκ αηυια υηζ επζηίεεημ 

ηαηά ηςκ εεκζηζζηζηχκ ιμκάδςκ, ζηυηςκε ημοξ αλζςιαηζημφξ ηαζ εκέηαζζε ηα ιέ-

θδ ημοξ ζηζξ ηάλεζξ ημο ΒΗΏΞ1. Θεηαπμθειζηά δζχπεδηε, υπςξ ηα πενζζζυηενα δ-

βεηζηά ζηεθέπδ ημο ΒΏΘ. Φοθαηίζηδηε ηαζ ελμνίζηδηε βζα δεηαέλζ πνυκζα2. 

 

Γ. ΞΑΞΝΑΠ (ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΓΗΔΛΖΠ) 

 Λζ ίδζεξ πενίπμο ηαηδβμνίεξ πνμζάπημκηαζ απυ ηδκ ίδζα θζθμδελζά πδβή ηαζ 

ζημκ Ι. Αζέκδ ή Μαπμφα. Λ Μαπμφαξ ηαηαβυηακ απυ ηδκ Μανκαζζίδα ηαζ ήηακ 

ηαεδβδηήξ βοικαζηζηήξ. Ήηακ ζηέθεπμξ ημο ΖΖΒ, πμο είπε βκςνίζεζ ηζ αοηυξ δζχ-

λεζξ επί Θεηαλά3. 

 Ζαηά ηδκ ηαημπή έδναζε ιε ιεβάθδ ιαπδηζηυηδηα βζα ηδκ δζάδμζδ ηαζ μν-

βάκςζδ ημο ΒΏΘ ζηα πςνζά ηδξ πενζμπήξ ημο, εκχ πνμζπάεδζε κα πείζεζ πμθθμφξ 

κέμοξ κα εκηαπημφκ ζηδκ έκμπθδ ακηίζηαζδ. Ώκήηε ηζ αοηυξ ζηδκ μιάδα ημο ΐε-

θμοπζχηδ ηαζ ημ ηαθμηαίνζ ημο ΄43 ζηάθεδηε ιαγί ιε άθθα ημιιμοκζζηζηά ζηεθέπδ 

ζηδκ Μεθμπυκκδζμ βζα κα μνβακχζεζ εηεί ημκ αβχκα  ηαζ, ηαηά ηζξ δελζέξ πδβέξ, 

βζα κα δζαθφζεζ ηζξ εεκζηζζηζηέξ μιάδεξ. Ώκέθααε πμθζηζηυξ οπεφεοκμξ ημο Γεκζημφ 

Ώνπδβείμο Μεθμπμκκήζμο. Ζαηδβμνείηαζ υηζ εκενβμφζε ιε ημκ ίδζμ φπμοθμ ηνυπμ 

πμο πνδζζιμπμζμφζε ηαζ μ Σνίςκαξ ζημκ πεζνζζιυ ηςκ εεκζηυθνμκςκ ακηάνηζηςκ 

μιάδςκ.  

 ηακ μ ΐεθμοπζχηδξ έθηαζε ζηδκ Μεθμπυκκδζμ ημκ ηαεαίνεζε απυ ηαπε-

ηάκζμ ηδξ 3δξ Θενανπίαξ, βζαηί, υπςξ ζζπονίγμκηαζ ακηζεαιζηέξ πδβέξ, δεκ ημο είπε 

ειπζζημζφκδ, επεζδή ημο είπε ιζθήζεζ ηάπμηε ιε αοεάδεζα ηαζ δεκ οζμεεημφζε ηζξ 

απυρεζξ ημο4. 

 

Γ. ΒΙΑΠΖΠ ΑΛΓΟΗΘΝΞΝΙΝΠ 

 Λ ΐθάζδξ Ώκδνζηυπμοθμξ απυ ηα Ηαηχιαηα Φανχκ ήηακ ακηζζοκηαβιαηάν-

πδξ, ιε πθμφζζα δνάζδ ζημοξ ΐαθηακζημφξ πμθέιμοξ ηαζ εεεθμκηήξ ζημκ Βονςπα-

σηυ πυθειμ. Βίπε ηζιδεεί βζα ηδ δνάζδ ημο ιε πμθθά εθθδκζηά πανάζδια ηαζ ιε 

ημκ Γαθθζηυ Μμθειζηυ Ξηαονυ.  

 Οδκ επμπή ηδξ ηαημπήξ, ακ ηαζ 62 πνμκχκ, πνμζπάεδζε  ακεπζηοπχξ κα μν-

βακχζεζ Ώκηίζηαζδ ιέζς ηςκ αεκζγεθζηχκ ηφηθςκ, ζημοξ μπμίμοξ οπαβυηακ πμθ ζ-

                                           
1 Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 162-4 
2 Μ. Θμφημοθαξ, (1999), ζ. 193-7, 240. 
3 Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 167-8 
4 Ζ. Ζαναθήξ, (1958-67), η. Ώ΄, ζ. 168-9 – Ζ. Θπνμφζαθδξ, (2003), ζ. 141. 
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ηζηά. Αδιζμφνβδζε, ηεθζηά, ιζα δζηή ημο επηαιεθή μιάδα, δ μπμία εκηάπηδηε ζημκ 

ΒΗΏΞ, αθμφ απυννζρε πνυηαζδ ζοκενβαζίαξ ιε ηδκ μνβάκςζδ ημο ΒΑΒΞ, ηδκ 

μπμία ακηζπαεμφζε. Ηέβεηαζ υηζ υηακ λακαθυνεζε ηδ ζηναηζςηζηή ζημθή ημο είπε: 

«Οχνα ιμο θαίκεηαζ πςξ είιαζ δεηαμπηχ πνμκχκ». Οέεδηε επζηεθαθήξ ημο12μο 

Ξοκηάβιαημξ ημο ΒΗΏΞ, πμο έδνεοε ζηδκ πενζμπή Ώπαζμδθίδαξ1. 

 Λ ΐθάζδξ Ώκδνζηυπμοθμξ 

 

 Ζαζ μ Ώκδνζηυπμοθμξ, υπςξ ηαζ μ Θίπμξ, ηνάηδζε ιεηνζμπαεή ζηάζδ έκακηζ 

ηςκ ακηζπάθςκ ημο ηζκήιαημξ, ιε απμηέθεζια κα ακαπηοπεεί δοζανέζηεζα βφνς 

απυ ημ πνυζςπυ ημο απυ ηδκ πμθζηζηή δβεζία ημο ηζκήιαημξ . Ξοκέπεζα αοημφ ή-

ηακ δ ιεηάεεζή ημο ζηδκ δζμίηδζδ ηδξ Ε Οαλζανπίαξ απυ ηδκ εέζδ ημο δζμζηδηή 

ημο 12μο Ξοκηάβιαημξ πμο μ ίδζμξ είπε ζοβηνμηήζεζ2. Ζάπμηε, ιάθζζηα, ιε δζηή 

ημο ιεζμθάαδζδ, απεθεοεενχεδηακ απ΄ηα ζηναηυπεδα ζοβηέκηνςζδξ δφμ ζο-

κενβάηεξ ηςκ Γενιακχκ, υπςξ ιαξ απμηαθφπηεζ μ εββμκυξ ημο ΐθ. ΐεθυπμοθμξ. 

«Αζαθχκδζε (βζα ηα ζηναηυπεδα) μ βενμ-ΐθάζδξ, μ παππμφξ ιμο. Ομο θέεζ μ Ά-

νδξ: -Μήβαζκε ζηδκ ηαλζανπία ηαζ θφβε απυ δς. Γζαηί έαθεπε ημοξ κηυπζμοξ ακ-

ενχπμοξ, ζοκημπίηεξ ημο ηαζ δεκ ήεεθε. Θεηαλφ αοηχκ, ημοξ δφμ ημοξ έζςζε μ 

βενμ-ΐθάζδξ ηαζ ημοξ πήνε ιε ημ γυνζ. Ήηακε ζοκενβάηεξ ηςκ Γενιακχκ». Ώθθμφ 

απμηαθφπηεηαζ δ δζάζςζδ ημο ελαδέθθμο ημο Ι. ΐέηζμο, αζμιήπακμο ηδξ Μάηναξ 

ηαζ πνδιαημδυηδ ηςκ Οαβιάηςκ Ώζθαθείαξ, ιε απμηέθεζια κα πνμζθενεεί κα ε-

κζζπφεζ ζημ ελήξ οθζηά ημκ ΒΗΏΞ3.  

 Σζηυζμ, ιεηαπμθειζηά πέναζε απυ δίηδ ιαγί ιε ημκ Θίπμ ηαζ άθθμοξ εθαζ ί-

ηεξ ιε ηδκ ηαηδβμνία ηδξ δζάθοζδξ ηδξ εεκζηζζηζηήξ μιάδαξ ημο Ρν. Ανμζυπμοθμο 

                                           
1 Ζ. Θπνμφζαθδξ, (2003), ζ. 139-140, 142 – ΏΞΖΕ, ανπείμ ΖΖΒ, Φ. 427/2-2-38. 
2 Ρ. Ώκδνζηυπμοθμξ, (2007), ζ.173-4. 
3 Ρ. Ώκδνζηυπμοθμξ, (2007), ζ. 214-5. 
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ηαζ ηαηαδζηάζηδηε ζε θοθάηζζδ έλζ εηχκ1. Γζα ηδκ ηαηαδίηδ ημο παππμφ ημο 

απ΄ημ ζηναημδζηείμ, ιαξ θέεζ μ ΐθ. ΐεθυπμοθμξ: «Λ παππμφξ ιμο είπε δέηα πανά-

ζδια πμθέιμο… Αεκ έπνεπε κα ηαηαδζηαζηεί, δζυηζ είπε ημ ακχηαημ πανάζδιμ ακ-

δνείαξ. Θυκμ ηαζ ιυκμ βζ αοηυ ημ πανάζδιμ». Θοιάηαζ, ιάθζζηα, υηζ μ ίδζμξ έθεβε 

ιεηά ηδκ ηαηαδίηδ ημο: «Ώοηυ ημ πανάζδιμ, πμο ιπμνχ κα ημ αάθς; ηζ είιαζ 

δμζίθμβμξ». 

   Δ ηαηάθδλδ πμθθχκ αβςκζζηχκ ημο ΒΗΏΞ ζε θοθαηέξ ηαζ ελμνίεξ ιαξ έαα-

θε ζε πνμαθδιαηζζιυ ηαζ ιαξ μδήβδζε κα νςηήζμοιε έκακ παθζυ ακηάνηδ ακ, ελα-

ζηίαξ αοηχκ ηςκ δζχλεςκ, ιεηάκζςζε βζα ηδ ζοιιεημπή ημο ζηδκ Ώκηίζηαζδ. Λ Ξ. 

Θπανθμβζάκκδξ ιαξ απακηάεζ: «Γζα ημκ αβχκα πμο έηακα; Λ αβχκαξ ζηνάθζ δεκ 

πήβε…Ια ιδκ ακαιεζπηχ ζε ηζ; Ξηδ θεοηενζά ιμο;  Ππμθέναιε ηα πάκδεζκα απυ 

αοημφξ ημοξ πνμδυηεξ. Ππμθέναιε ηα πάκδεζκα, ελμνίεξ, θοθαηέξ. θα αοηά ο-

πμθέναιε. πζ ιυκμ εβχ, υθμζ πμο πμθέιδζακ, άζπεηα απυ ζδεμθμβία. Ομ παζδάηζ, 

πμφηακ απάκς ζημ αμοκυ ηαζ πμθέιδζε, ήηακ παηνζχηδξ.  Ώοηυξ επαναηηδνίζηδηε 

ςξ ημιιμοκζζηήξ ηαζ ημκ πήβακε…»  

 

Δ. ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΘΑΗ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ (ΡΑΘΖΠ) ΦΙΝΓΑΠ 

  Ώπυ ημοξ εεκζηυθνμκεξ ακηάνηεξ ηονίςξ ικδιμκεφμκηαζ ζηζξ πδβέξ μ Οάηδξ 

Φθμφδαξ ηαζ μ ελάδεθθυξ ημο δάζηαθμξ Γεχνβζμξ Φθμφδαξ. Ζαηάβμκηακ ηαζ μζ 

δφμ απυ ηδ Ιάζζα Ζαθαανφηςκ ηαζ ήηακ ζφκδεζιμζ Άββθςκ αλζςιαηζηχκ ηδξ δζα-

ζοιιαπζηήξ απμζημθήξ, ημοξ μπμίμοξ πνμζπαεμφζακ κα πείζμοκ κα ιδκ ελμπθίγμ-

οκ ημκ ΒΗΏΞ βζαηί ηαηαδίςηε ηζξ εεκζηζζηζηέξ ακηάνηζηεξ μιάδεξ.  

 Λ Γ. Φθμφδαξ πνμπμθειζηά ακήηε ζηδ κεμθαία ημο Θεηαλά (ΒΛΙ) ηαζ ζηδκ 

ηαημπή εκηάπεδηε ζημ ηάβια ημο εεκζηυθνμκα  Ζαναπάθζμο. ιςξ, ζε απμζημθή 

πμο ημκ έζηεζθε μ ανπδβυξ ημο, έπεζε ζε ιπθυημ ανζζηενχκ ακηανηχκ ηαζ ζημ-

ηχεδηε, ιάθθμκ απ΄ημκ Σνίςκα. Ππάνπμοκ δζάθμνεξ εηδμπέξ ημο βεβμκυημξ αο-

ημφ πμο ηαηαδζηάγμοκ ή δζηαζμθμβμφκ ημοξ εαιίηεξ βζα ημ θυκμ, ηαεχξ μζ εαιζηέξ 

πδβέξ εεςνμφκ υηζ δ παναπμίδζδ ημο βεβμκυημξ έβζκε βζα κα δοζθδιζζηεί μ ΒΗΏΞ 

υηζ ζηυηςζε πνάηημνα ηςκ Άββθςκ ζε  χνα οπδνεζίαξ2.   

 Σζηυζμ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ δ ηαηαδίςλδ απυ ημκ ΒΗΏΞ ζοκεπίζηδηε ηαζ ιε-

ηά ημκ εάκαηυ ημο ηαηά ηδξ μζημβέκεζάξ ημο, δ μπμία δζχπεδηε ηαζ απυ ιέθδ ημο 

ΒΏΘ ηαζ απυ ημοξ Γενιακμφξ (μζ εθαζίηεξ ημοξ ηαηέδςζακ επεζδή θζθμλεκμφζακ 

Άββθμοξ ηδξ Αζαζοιιαπζηήξ Ώπμζημθήξ). Ομ ιίζμξ ηςκ εθαζζηχκ βζα ημκ Γ. Φθμφ-

δα ήηακ ηέημζμ, χζηε μπμζμζδήπμηε είπε ζπέζδ ιε αοηυκ εεςνμφκηακ επενυξ ηαζ 

θοθαηίγμκηακ. Έθεβακ βζ αοηυκ παναηηδνζζηζηά υηζ «ακ ημκ είπακε ρδηυ μζ ακηάν-

                                           
1 Ρ. Ώκδνζηυπμοθμξ, (2007), ζ. 265-273. 
2 Ζ.Ζονζαηυπμοθμξ, (1990), ζ. 177-178, 182-192 
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ηεξ εα ημκ έηακακ ηαζ αναζηυκ»1.  

 Λ λάδεθθυξ ημο Οάηδξ ήηακ ηαζ αοηυξ ζηέθεπμξ ηδξ Αζαζοιιαπζηήξ απμζ-

ημθήξ. Ξηδκ ανπή ζοκενβάζηδηε ιε ημ ΒΏΘ βζαηί είπε πζζηέρεζ ζηζξ παηνζςηζηέξ 

πνμεέζεζξ ημο ηαζ αμήεδζε ζηδ ζοβηνυηδζή ημο, πνμζπαεχκηαξ κα εκηάλεζ ζημ 

ηίκδια υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμοξ αλζςιαηζημφξ ηαζ πμθίηεξ ηδξ πενζμπήξ Ζα-

θαανφηςκ. Μανάθθδθα, απμηεθμφζε ημκ ζφκδεζιμ ημο ΒΏΘ ιε ηδκ Αζαζοιιαπζηή 

Ώπμζημθή. ηακ, υιςξ, ηαηάθααε ημοξ ζημπμφξ ηδξ μνβάκςζδξ (ηαλζηυξ αβχκαξ), 

δζαθχκδζε ακμζπηά ζε ζοκέδνζμ ηαζ απμπχνδζε. 

 Θεηά ηδκ δμθμθμκία ημο λάδεθθμφ ημο, έηακε έηηθδζδ πνμξ ηδκ εαιζηή 

δβεζία κα αθήζμοκ ηζξ αδεθθμηηυκεξ δμθμθμκίεξ  πμο μδδβμφζακ ημκ πθδεοζιυ 

ζημοξ Γενιακμφξ ηαζ κα πμνεοημφκ ιαγί ζημκ ημζκυ αβχκα. Ώπυ ηυηε μζ ακηάνηεξ 

ημκ ηαηαδίηαζακ ζε εάκαημ ηαζ βζα κα ζςεεί δζέθοβε ζηδκ Μάηνα. Ξοκενβαγυιε-

κμξ ιε ημκ Ζ.Ξηθάαμ ίδνοζε ημ «Βεκζηυ Ζμιζηάημ Βθθήκςκ Μαηνζςηχκ», πμο ζφκ-

ημια, υιςξ, δζαζπάζηδηε. Βπζπείνδζε, ζηδ ζοκέπεζα, κα ζοβηνμηήζεζ μιάδα πμο 

εα ηδκ απμηεθμφζακ μζ πενζζζυηενεξ ακηζζηαζζαηέξ μνβακχζεζξ ηδξ πενζμπήξ. 

ιςξ, δεκ ηεθεζθυνδζε ελαζηίαξ ηςκ ακηζεέζεςκ πμο ηονζανπμφζακ. Ζαηέθδλε, 

θμζπυκ, κα ζοκενβάγεηαζ ιε ηδκ Αζαζοιιαπζηή Ώπμζημθή ηαζ ιειμκςιέκα άημια. 

Ξηδκ Μάηνα ζοκδέεδηε ηαζ ιε ημοξ ηαθθζηέπκεξ Θακηαθέκα ηαζ Η. Ζαααθάηδ πμο 

ενβάγμκηακ, επίζδξ, βζα ηδκ Αζαζοιιαπζηή Ώπμζημθή. Δ μιάδα ημο δζμπέηεοε ζημ 

ΞΘΏ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ πμο επζηναημφζε ζηδ Αοηζηή Βθθάδα , μζ μ-

πμίεξ απμδείπηδηακ πμθφηζιεξ ζηδκ δζεκένβεζα ζαιπμηάγ.  

 Βπεζδή εεςνμφζε ηδκ απεζθή πμο πνμενπυηακ απ΄ημ ΒΏΘ ιεβαθφηενδ απυ 

αοηή ηςκ ηαηαηηδηχκ, ζε ακαθμνέξ ημο πνμξ ημοξ Άββθμοξ πνάηημνεξ επζζήιαζκε 

ημκ ηίκδοκμ κα πηοπδεμφκ μζ εεκζηζζηζηέξ μιάδεξ απυ ηζξ δοκάιεζξ ημο ΒΗΏΞ. Θά-

θζζηα, ελέεεζε ζημκ Ξοκηαβιαηάνπδ Ξηήαεκξ ηδκ ημθιδνή ζηέρδ κα εζζπςνήζμοκ 

άκενςπμζ ηδξ ειπζζημζφκδξ ημο ζηα Οάβιαηα Ώζθαθείαξ ηαζ, αθμφ πάνμοκ υπθα 

απ΄ημοξ Γενιακμφξ, κα ηεεμφκ ηδκ ηαηάθθδθδ ζηζβιή οπυ ηζξ δζαηαβέξ ηδξ Ξοι-

ιαπζηήξ Ώπμζημθήξ.  

 Ομ ΒΏΘ ηαηδβμνείηαζ υηζ ημκ δζέααθε ιέζς ημο πανάκμιμο ηφπμο πμο ηοη-

θμθμνμφζε ηαζ απυ εηεί έιαεακ βζ αοηυκ μζ Γενιακμί ηαζ ημκ παναημθμοεμφζακ 

ςξ φπμπημ. Λζ εθαζίηεξ θένεηαζ υηζ έζηεζθακ ημκ Βθπζδμθυνμ, ιεηέπεζηα ηαηαδυ-

ηδ ηαζ ζοκενβάηδ ηςκ Γενιακχκ, βζα κα ημκ ζημηχζεζ  αθθά αοηυξ δεκ ημ έηακε. Λ 

Φθμφδαξ πνμζπάεδζε κα ζοκενβαζηεί ιε ημκ Βθπζδμθυνμ βζα κα ημο παναδχζεζ 

ημκ Γζαβηυθ, πνάηημνα ηδξ βενιακζηήξ ακηζηαηαζημπείαξ, αθθά ακηί αοημφ μ Βθ-

πζδμθυνμξ ημκ ηαηέδςζε ζημοξ Γενιακμφξ, μζ μπμίμζ ημκ ζοκέθααακ ηαζ φζηενα 

                                           
1 Ζ.Ζονζαηυπμοθμξ, (1990), ζ. 185, 192 
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απυ ααζακζζηήνζα ημκ εηηέθεζακ ζημ ζηναηυπεδμ Ρασδανίμο1.  

 Ραναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ αηυια ηαζ ηάπμζεξ θζθμεαιζηέξ πδβέξ δεκ αιθζζ-

αδημφκ ημκ παηνζςηζζιυ ημο2. Λ Ώ. Θμοββμθζάξ ανκείηαζ ηαηδβμνδιαηζηά υηζ μ Ο. 

Φθμφδαξ οπήνλε ηαηαδυηδξ: «Ξοκενβάηδξ ιε ημοξ Άββθμοξ, υπζ ιε ημοξ Γενιακμ-

φξ. Ώοηυ είκαζ δοζθήιζζδ. Ξημ ΒΏΘ ήηακ αοηυξ. Αεκ ήηακ δελζυξ. Ώοηυξ ήηακ α-

βςκζζηήξ, πάκηςξ. Αεκ έπεζ ζδιαζία πμο ήηακ ιε ημοξ Άββθμοξ. Μνυζθενε ζημκ 

ακηζζηαζζαηυ αβχκα ηυηε πμο ιαξ πνεζάγμκηακ μζ Ξφιιαπμζ. Λ λάδεθθυξ ημο ήηακ 

δελζυξ. Βημφημξ ήηακ ανζζηενυξ, λεηίκδζε ανζζηενά. Θεηά, βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ, 

ιπήηε ζηδκ Ώββθζηή Ώπμζημθή. Μνυζθενε πμθθά ζηδκ Ώββθζηή Ώπμζημθή». Σζηυ-

ζμ, ζε άθθεξ εαιζηέξ πδβέξ ακαθένεηαζ υηζ ήηακ μνβακςηήξ ηδξ Ώκηζημιμοκζζηζ-

ηήξ Ξηαονμθμνίαξ ηςκ Ζαθαανφηςκ ηαζ εεςνείηαζ υηζ ακαιίπηδηε  ζηδκ απυπεζνα 

απαβςβήξ ημο Θίπμο απυ ημοξ Γενιακμφξ ηαζ ίζςξ ηαζ ζε άθθεξ πανυιμζεξ εκέν-

βεζεξ3. 

  

 

                                           
1 Ζ.Ζονζαηυπμοθμξ, (1990), ζ. 193-6, 211, 216, 227 – Ζ. Ξαμθυπμοθμξ, (2002), ζ. 48, 50, 74. 
2 ΐ. Ηάγανδξ, (1989), η. Γ΄, ζ. 92-93 
3 Μ. Νμδάηδξ, (1999), ζ. 222-3. 
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ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ 

Ξηυπμξ ηδξ ενβαζίαξ ιαξ ήηακ δ ιεθέηδ, ιέζα απυ πνςημβεκείξ ηονίςξ 

πδβέξ, ηδξ ηαημπήξ ζηδκ ΏπαΎα.  Βζδζηυηενα εεθήζαιε κα δείλμοιε  πςξ επδνε-

άζηδηακ δ γςή ημο άιαπμο πθδεοζιμφ ηαζ δ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία απυ ηδκ 

ηαηάηηδζδ, ηδκ ηαημπή ηαζ ηδκ Ώκηίζηαζδ. Ππυ ημ πνίζια αοηυ δζενεοκήεδ-

ηακ μζ ζπέζεζξ ημο άιαπμο πθδεοζιμφ ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ ηαζ ηδκ Ώκηίζηαζδ 

ηαζ δ εέζδ ζπμθείμο,  εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ/θμζηδηχκ  ζηζξ κέεξ ζοκεή-

ηεξ. πμο ηνίεδηε απαναίηδημ ακαθενεήηαιε ζε άθθεξ πενζμπέξ ηδξ Βθθάδαξ 

ιε ζηυπμ ηδκ ζοβηνζηζηή ακάβκςζδ ηςκ ηεηηαζκυιεκςκ ζηδκ ΏπαΎα.  

Δ ένεοκά ιαξ πενζζηνάθδηε βφνς απυ ηνία ααζζηά ενςηήιαηα: ηζξ ε-

πζπηχζεζξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα ηςκ ακενχπςκ απυ ηδκ ηαημπή ηαζ ηδκ Ώκ-

ηίζηαζδ, ηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ Ώπαζχκ ζηδκ πνμπαβάκδα ηαζ ηα ακηίπμζκα ηςκ 

ηαηαηηδηχκ ηαζ, ηέθμξ, ηα πνμαθήιαηα ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηζξ πναηηζηέξ η μο 

εηπαζδεοηζημφ ηυζιμο.  

Οα παναπάκς ενςηήιαηα ακαθφμκηαζ ζε ιενζηυηενα: ζε πμζμοξ ημιείξ 

ηδξ ημζκςκζημμζημκμιζηήξ γςήξ πανεκέααζκακ μζ Εηαθμί ηαζ Γενιακμί ηαηαηηδ-

ηέξ;  Μμζα δ ζηάζδ ηςκ Ώπαζχκ απέκακηί ημοξ ; Μμζα δ ζηάζδ ημο ηφπμο (κυι ζ-

ιμο ηαζ πανάκμιμο) ζηα βεβμκυηα;  Μμζα δ εέζδ ηςκ εεκμενδζηεοηζηχκ ιεζμ-

κμηήηςκ ζηδκ ηαηαηηδιέκδ ΏπαΎα ηαζ  πςξ ακηζιεηςπίζηδηακ απυ ημκ οπυθμζ-

πμ πθδεοζιυ; Μςξ δνμφζε, πμζα απήπδζδ είπε ημ ακηζζηαζζαηυ ηίκδια ζηδκ 

πενζμπή; Μμο μθείθεηαζ δ ζδζαίηενδ απήπδζή ημο  ΒΏΘ; Μμζα πνμαθήιαηα ακ-

ηζιεηχπζγε δ εηπαίδεοζδ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ ηαημπήξ; Μςξ ημ ΒΏΘ πανεκέ-

αδ ζημκ εηπαζδεοηζηυ πχνμ; Μμζα δ ζηάζδ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ έκακηζ 

ηςκ ηαηαηηδηχκ;  

Ώπυ ηδκ ένεοκά ιαξ ηαηαθήλαιε ζηα ελήξ ζοιπενάζιαηα:  

Ώ) Δ ακηίζηαζδ ημο απασημφ πθδεοζιμφ ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ζε 

βεκζηέξ βναιιέξ ηαεμθζηή.  Άημια ηάεε δθζηίαξ, ημζκςκζηήξ ηαζ επαββεθιαηζηήξ 

ηάλδξ ζοιιεηείπακ μνβακςιέκα ή αοευνιδηα ζε εηδδθχζεζξ ηαηά ηςκ ηαη αη-

ηδηχκ. Αζαθμνμπμζείηαζ, ςζηυζμ, δ έκηαζδ ηαζ μ ηνυπμξ ηδξ ακηίδναζδξ, η α-

εχξ μζ Εηαθμί εεςνήεδηακ ελ ανπήξ πενζζζυηενμ «ήπζμζ» ηαηαηηδηέξ  ηαζ δεκ 

απμδείπηδηακ ηυζμ αοζηδνμί ζηδκ ηζιςνία ηςκ ακηζθνμκμφκηςκ, ακηίεεηα ιε 

ημοξ Γενιακμφξ πμο έπμοκ ηαηαβναθεί ζε βναπηέξ πδβέξ ηαζ ζηδ ζοθθμβ ζηή 

ικήιδ ςξ άηεβηημζ ηαζ ζηθδνμί ζηδκ ηζιςνία ηςκ οπεφεοκςκ ηάεε ιμνθήξ 

ακηίζηαζδξ. Έηζζ δ ακηίζηαζδ ζημοξ Γενιακμφξ ήηακ πενζζζυηενμ μνβακςιέ-

κδ ηαζ ηαθοιιέκδ, θζβυηενμ αοευνιδηδ ηαζ έηδδθδ, ηαεχξ μ θυαμξ ηδξ ηζι ς-

νίαξ ιεζςκυηακ ιέζα απυ ημ μνβακςιέκμ ζπέδζμ, ηδ ζοθθμβζηυηδηα ηαζ ηδκ 
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ηαθά πνμθοθαβιέκδ δνάζδ.  

Σξ ζδιακηζηυηενα αίηζα ηδξ βεκζηεοιέκδξ ακηίζηαζδξ εκ ημπίζαιε ηζξ 

αζθοηηζηέξ ζοκεήηεξ πμο δδιζμφνβδζε ημ ηαημπζηυ ηαε εζηχξ, ηδκ ακαηνμπή 

ηςκ υνςκ γςήξ βζα ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ πμθζηχκ, ηδκ πνμζπάεεζα επζαμθήξ 

ηδξ ζηαθζηήξ ηονζανπίαξ ζε ηάεε έηθακζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ γςήξ 

(ιε ζημπυ ηδκ ελάθεζρδ ημο εεκζζιμφ ηςκ Βθθήκςκ ηαζ ηδκ ιεθθμκηζηή πνμ-

ζάνηδζδ ηδξ ΏπαΎαξ ζηδκ Εηαθία), ηδκ μζημκμιζηή εηιεηάθθεοζδ, ηζξ ηαπεζκ χ-

ζεζξ ηαζ ηα ακηίπμζκα πμο οθίζηαημ απυ ημοξ ηαηαηηδηέξ μ άιαπμξ πθδε οζ-

ιυξ, ηα παηνζςηζηά αζζεήιαηα ηαζ ημ βεκζηυηενμ ηθίια ακηίδναζδξ πμο επ ζη-

ναημφζε ζδζαίηενα ζε μνζζιέκεξ πενζμπέξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ επζδίςλδ ιζαξ 

δδιμηναηζηυηενδξ δζαηοαένκδζδξ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ.  

ΐ) Ξηδκ ακηίζηαζδ ηδξ ΏπαΎαξ (υπςξ ηαζ ηδξ οπυθμζπδξ Βθθάδαξ) ηαηά 

ηςκ ηαηαηηδηχκ ηαηαθοηζηυ νυθμ έπαζλε δ ακηζζηαζζαηή μνβάκ ςζδ ημο ΒΏΘ. 

Ομ ΒΏΘ, πανά ηζξ «ανζζηενέξ» ηαηααμθέξ ημο, ηαηάθενε κα πθδζζάζεζ ηαζ κα 

εκζςιαηχζεζ ζημοξ ηυθπμοξ ημο πμθίηεξ ηάεε ημζκςκζηήξ μιάδαξ, ηαεμδ δ-

βχκηαξ ημοξ ζηδκ ακηζζηαζζαηή δνάζδ ηαζ ειπκέμκηάξ ημοξ ημ υναια ιζαξ 

αθθζχηζηδξ ιεηαπεθεοεενςηζηήξ Βθθάδαξ. Ομ «ιοζηζηυ» ημο ήηακ δ πνμζέββζ-

ζδ ημο πθδεοζιμφ ιέζα απυ έκα πθήεμξ μνβακχζεςκ πμο ίδνοζε, μζ μπμίεξ 

ηάθοπηακ ηάεε πηοπή ημο ημζκςκζημφ αίμο ηαζ απακημφζακ ζε ζφβπνμκεξ ηαζ 

πνυκζεξ ακάβηεξ ημο πμθίηδ, ακάβηεξ ζηζξ μπμίεξ ημ επίζδιμ ηνάημξ δεκ ιπ υ-

νεζε πμηέ κα ακηαπμηνζεεί. Δ μνβάκςζδ ηςκ «εθεφεενςκ πενζμπχκ» ζηα 

πνυηοπα ηδξ άιεζδξ δδιμηναηζηήξ δζαηοαένκδζδξ, ηα επζηεφβιαηά ημο ζημοξ 

ημιείξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηδξ οβείαξ, ηδξ απμκμιήξ δζηαζμζφκδξ, ηδξ πμθζηζζη ζ-

ηήξ ακααάειζζδξ ( ζδ ζαίηενα ηδξ οπαίενμο ), ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ δφμ θφθςκ, ηδξ 

δίηαζδξ θμνμθυβδζδξ ηαζ πθήεμξ άθθςκ απμηέθεζακ έκα απηυ δείβια ημο μ-

νάιαημξ ηδξ κέαξ Βθθάδαξ πμο ήεεθε κα ειπκεφζεζ. Σζηυζμ, ημ υναια αια ο-

νχεδηε ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ απυ θάεδ ηαηηζηήξ ζημκ έκμπθμ αβχκα πμο 

πνμηάθεζακ ακηίπμζκα ηαηά ημο πθδεοζιμφ, απυ ηδκ ιμκμθζεζηή ηαζ ακεθαζ-

ηζηή εθανιμβή ηςκ ανπχκ ημο ηονίςξ ζημ εέια ηδξ ηζιςνίαξ ηςκ εεςνμ φιε-

κςκ «πνμδμηχκ», ηδκ ηαηή δζαπείνζζδ ηδξ ελμοζίαξ απυ ζηεθέπδ ημο, ηδκ 

πνμαμθή ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ηςκ «ανζζηενχκ» ηαηααμθχκ ημο, ημ ηθί-

ια αθθδθμτπμκυιεοζδξ πμο επέηνερε κα δδιζμονβδεεί ζε ημπζηέξ ημζκςκ ίεξ, 

υπμο ελάθεδηακ ηα πμθζηζηά πάεδ, ηα ζοιθένμκηα, δ εηδζηδηζηυηδηα. θα 

αοηά βέκκδζακ ηαζ ακάπηολακ έκα ειθοθζαηυ ηθίια, πμο έηακε ηαηυ ζηδκ μ ν-

βάκςζδ, ιεηέααθε ηδκ ανπζηά εκεμοζζχδδ οπμδμπή ηδξ ζε πνμαθδιαηζζιυ ή 

απάνκδζδ ηαζ ζοκηέθεζε ζηδκ πνμεημζιαζία ημο εδάθμοξ  βζα ημκ ειθφθζμ πμο 
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λέζπαζε θίβμ ανβυηενα.  

Γ) Δ ηαηάηηδζδ άθθαλε ηα δεδμιέκα ημο ζπμθείμο. Λζ επζηάλεζξ ηςκ 

ζπμθζηχκ ηηδνίςκ, μζ επειαάζεζξ ηςκ ηαηαηηδηχκ ζημ πνυβναιια ιαεδιά-

ηςκ, δ απαβυνεοζδ ηςκ ζπμθζηχκ εεκζηχκ εηδδθχζεςκ (ζδζαίηενα ηςκ Εη α-

θχκ, θυβς ηςκ απχηενςκ αθέρεχκ ημοξ), ηα ακηίπμζκα ηαζ δ ζηθδνυηδηα ημο 

πμθέιμο πανέθοζακ ηδ θεζημονβία ημο ηαζ ηνμπμπμίδζακ ημ πενζεπυιεκυ ημο. 

Θαεδηέξ ηαζ εηπαζδεοηζημί έπνεπε κα θφζμοκ ημ ααζζηυ πνυαθδια ηδξ έθθε ζ-

ρδξ ηςκ απμθφηςξ ακαβηαίςκ βζα ηδκ επζαίςζή ημοξ, ηάηζ πμο έεεηε ζοπκά 

ζε δεφηενδ ιμίνα ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Ώπάκηδζδ ζηα ηνέπμκηα ηαζ ηα 

πνυκζα πνμαθήιαηα ηδξ εηπαίδεοζδξ πνμζπάεδζακ κα δχζμοκ μζ ακηζζηαζζ α-

ηέξ μνβακχζεζξ ΒΑΒΞ ηαζ ΒΏΘ, ηονίςξ αέααζα δ δεφηενδ.  

Ομ ΒΏΘ ζοβηνυηδζε υπζ ιυκμ έκα εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια βζα ηζξ α-

κάβηεξ ημο ζπμθείμο αθθά έκα εονφηενμ πνυβναιια παίδεοζδξ υθςκ ηςκ π μ-

θζηχκ, απυ ηδκ κδπζαηή δθζηία ιέπνζ αοηή ηςκ εκδθίηςκ. Μαζδζημί ζηαειμί, 

αζαθζμεήηεξ, δζαθέλεζξ, πναηηζηέξ ζπμθέξ, ζπμθέξ ακαθθάαδηςκ, εηδυζεζξ ε-

θδιενίδςκ ηαζ πενζμδζηχκ, εεαηνζηέξ παναζηάζεζξ, εφεοιεξ αναδζέξ ηαζ ρ ο-

παβςβζηέξ εηδδθχζεζξ είπακ ζηυπμ ηδκ άκμδμ ημο ιμνθςηζημφ ηαζ πμθζηζζη ζ-

ημφ επζπέδμο ηονίςξ ηςκ οπμααειζζιέκςκ παζδεοηζηά αβνμηζηχκ πενζμπχκ. 

Ξηζξ «εθεφεενεξ» μνεζκέξ πενζμπέξ, υπμο εθανιυζηδηε ημ πνυβναιια αοηυ ιε 

ηδκ αμήεεζα εεεθμκηχκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ κέςκ ηδξ μνβάκςζδξ, έπκεοζε έκα 

κέμ πκεφια πμο δεκ είπε βκςνίζεζ πμηέ ςξ ηυηε δ εθθδκζηή επανπία, αθδζι υ-

κδημ ςξ ζήιενα .  

Μανάθθδθα, ημ ΒΏΘ πνςημζηάηδζε ζηδκ ακηίζηαζδ ζημκ εηπαζδεοηζηυ 

πχνμ, ηαεχξ ζηα ζηεθέπδ ημο ζοβηαηαθέβμκηαζ εηπαζδεοηζημί πμο επζδίςηακ 

ηδκ ακαιυνθςζδ ημο ζπμθείμο ήδδ απυ ηδκ επμπή ημο ιεζμπμθέιμο ηαζ ηδξ 

ιεηαλζηήξ δζηηαημνίαξ. Ώθθά ηαζ ιδ εκηαβιέκμζ ζ ημ ΒΏΘ εηπαζδεοηζημί ζοκέ-

ααθακ απυ ηδ εέζδ πμο ανέεδηακ ζηδκ ειθφζδζδ ημο ακηζζηαζζαημφ θνμκ ή-

ιαημξ ζημοξ ιαεδηέξ ημοξ ή ηδκ ηάθορδ ηςκ ακηζζηαζζαηχκ ημοξ εηδδθχζ ε-

ςκ. Δ αηίεαζδ ζδζμζοβηναζία ηςκ κέςκ ανήηε πθήνδ έηθναζδ ζηζξ ακηζζηαζ ζ-

αηέξ εηδδθχζεζξ, ηονίςξ  μνβακςιέκεξ απυ ηδκ ΒΜΛΙ, δ μπμία ιεηέδςζε ιε 

αλζμεαφιαζηδ επζηοπία ημ ακη ζζηαζζαηυ πκεφια ημο ΒΏΘ ζημ κεακζηυ πχνμ. 

Ξοκέπεζα υθςκ αοηχκ ήηακ δ ακηίδναζδ ηςκ ηαηαηηδηχκ πμο εηθν άζηδηε ιε 

ζηθδνυηδηα ηαηά εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηεουιεκςκ, πςνίξ κα ηα ιθεεί απυ 

ημ κεανυκ ηδξ δθζηίαξ ηςκ ηεθεοηαίςκ. Δ ζοιιεημπή ημο εηπαζδεοηζημφ π χ-

νμο ζηδκ Ώκηίζηαζδ ήηακ ζπεδυκ ηαεμθζηή ηαζ μζ πενζπηχζεζξ ζοκενβαζίαξ 

ιεθχκ ημο ιε ημοξ ηαηαηηδηέξ οπήνλακ εθάπζζηεξ. Ώκηίζηνμθδ, υιςξ, πνμξ 
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ηδκ πνμζθμνά ημοξ οπήνλε δ ακηζιεηχπζζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ  απυ ηδκ ιεηα-

ηαημπζηή πμθζηεία, ηαεχξ δ νδλζηέθεοεδ εηπαίδεοζδ ηαζ ημ θζθεθεφεενμ θν υ-

κδια ακηζιεηςπίζηδηακ ςξ ειπυδζμ ζημοξ ζηυπμοξ ηδξ.  
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ΞΖΓΔΠ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ 

Ώ. ΜΝΣΟΛΓΒΙΒΕΞ ΜΔΓΒΞ 

α. Αξρεηαθό πιηθό 

ΔΙΙΑΓΑ 

Ηζηνξηθό αξρείν πνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ 

Ζαημπζηή Ζοαένκδζδ: 1941 Φ. 5, 22 – 1942 Φ. 24 – 1944 Φ. 1 

Ζοαένκδζδ ΖαΎνμο: 1941 Φ. 8 - 1942, 18 - 1943 Φ. 6, 11 – 1944 Φ. 51, 18, 11, 8. 

Ηζηνξηθό αξρείν Κνπζείνπ Κπελάθε 

Ώνπείμ Ι. Αέα, Φ. 262/5, Φ. 262/8 

Διιεληθό Ηζηνξηθό θαη Ινγνηερληθό Αξρείν  

Ώνπείμ 12μο Ξοκηάβιαημξ, Φ. 4, 11, 18, 19, 23. 

Ώνπείμ Δθία Μαπαζηενζυπμοθμο, Φ. 1, 2, 8, 9, 13, 16. 

Ώνπείμ Ξιανάβδαξ Οζμθάηδ Φ. 1,2. 

Ώνπείμ Ξάααα Μαπαδυπμοθμο Φ.1 

Ώνπείμ Ιζηυθαμο Ηζακκυπμοθμο Φ. 33 

Γεληθά αξρεία ηνπ Θξάηνπο – Αζήλαο 

Θζηνέξ ζοθθμβέξ  Ζ300 

Ζ120δ 

Ξοθθμβή Δναηθή Μεηιεγά – Θζηνέξ ζοθθμβέξ  Ζ163 

   Ώοημηεθή ανπεία Ώηαδδιίαξ Ώεδκχκ,  Φ. 17.  

   Γεληθά Αξρεία ηνπ Θξάηνπο – Ξάηξαο  

   ΐζαθίμ Μνάλεςκ ζοθθυβμο Α΄βοικαζίμο Μαηνχκ  

   Μνςηυημθθμ αθθδθμβναθίαξ Α΄βοικαζίμο Μαηνχκ  

   ΐζαθίμ βεκζηχκ εθέβπςκ Ώ΄βοικαζίμο Μαηνχκ  

   ΐζαθίμ ε ζδζηχκ εθέβπςκ Γ΄βοικαζίμο Μαηνχκ  

   Θαεδημθυβζμ Α΄βοικαζίμο Μαηνχκ  

Γεληθά αξρεία ηνπ Θξάηνπο - Αηγίνπ  

ΐζαθίμ Μνάλεςκ Ξοθθυβμο ΐ΄βοικαζίμο Ώζβίμο  
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ΐζαθίμ Οαιείμο ΐ΄βοικαζίμο Ώζβίμο  

ΐζαθίμ Μνςημηυθθμο  ΐ΄βοικαζίμο Ώζβίμο  

ΐζαθίμ ε ζδζηχκ εθέβπςκ Ώ΄βοικαζίμο Ώζβίμο  

Αξρεία ζρνιείσλ  

1.  ΐζαθίμ Μνάλεςκ Ξοθθυβμο ΐ΄βοικαζίμο Μαηνχκ  

2.  ΐζαθίμ ε ζδζηχκ εθέβπςκ ΐ΄βοικαζίμο Μαηνχκ  

3.  ΐζαθίμ Μνάλεςκ Ξοθθυβμο Α΄βοικαζίμο Μαηνχκ  

4.  ΐζαθίμ Μνάλεςκ Ξοθθυβμο Ώ΄βοικαζίμο Ώζβίμο  

Αξρείν Πύγρξνλεο Θνηλσληθήο θαη Ξνιηηηθήο Ηζηνξίαο 

Ώνπείμ ΖΖΒ Φ 418, 427, 497, 498 

Ώνπείμ ΒΑΏ: Φ. 247 

Ξξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ξαηξέσλ 

Βηβιίν Ξξάμεσλ Δπηηξνπήο Ξξνλνίαο Θξαηνπκέλσλ Ξαηξώλ 

Βηβιίν Ξξάμεσλ Δπηηξνπήο Ξξνζηαζίαο Θξαηνπκέλσλ Αλειίθσλ 

Ξξνζσπηθά αξρεία 

 Μενζηθή Νμδάηδ 

Ώ. Θμοββμθζά (Ξδιεζχζεζξ απυ ημ πνςηυημθθμ ημο ΐ΄Γοικαζίμο Μαηνχκ) 

Γεκνζηεπκέλα αξρεία:  

Ώνπείμ Βεκζηήξ Ώκηίζηαζδξ 1941-1944, Αζεφεοκζδ Εζημνίαξ Ξηναημφ, Ώεήκα 1998 

   ΓΔΟΚΑΛΗΑ 

Zentrale Stelle der Landesjustizwaltungen, AR 1293/68, Barch B162/5794, Ημφκηαζηζιπμ-

ονβη 

ΓΑΙΙΗΑ 

Association des amis des archieve diplomatiques – Θζnistere des Affaires Etrangeeres, 

Ιάκηδ. Ambassade de France a Athenes, ημοηί 54. 

β.  Έληππα επνρήο 

Βθδιενίδεξ: Ιεμθυβμξ Μαηνχκ 

                     Ώπμβεοιαηζκή  

  Οδθέβναθμξ 

  Ομ Φςξ 
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Οαποδνυιμξ 

Ένεοκα (Ώζβίμο) 

Ηεφηενμξ Θςνδάξ 

Φςκή ημο Θςνδά 

Γςκηακά Ιεζάηα 

Βπμκίηδξ 

Ξάθπζζια 

Ιέα βεκζά (πενζμδζηυ) 

Οα Ιέα 

Ββενηήνζμ 

Βθεφεενδ ΏπαΎα 

Ναδζμθςκζηυκ Αεθηίμκ 

Ώκαβέκκδζδ 

γ. Θηλεκαηνγξαθηθά αξρεία 

Die Deutche Wochenschau, Newsreel N556, 30-4-41 

British Pathe, Return to Greece, απυ ηδκ ζζημζεθίδα ηδξ British Pathe 

Οα πνυκζα ημο Θεβάθμο Μμθέιμο, Βηαζνεία Ξοθθμβήξ Αζάζςζδξ Εζημνζηχκ Ώνπείςκ Ιμιμφ 

ΏπαΎαξ.  

δ. Ππλεληεύμεηο  

ΝΛΝΚΑ                                                                     ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΠΛΔΛΡΔΜΖΠ 

Ώκαζηαζυπμοθμξ Ιίημξ                                                               3/12/2005 

ΐεθθέθδ Ώζιζθία (ηδθεθςκζηή ζοκέκηεολδ)                                     10/5/2006 

Γενμπμφθμο Νμιθαία                                                                  30/7/2007 

Γεςνβυπζμοθμξ Μακαβζχηδξ                                                         17/7/2006    

Αειανηίκμξ Ώκηχκδξ                                                                   30/1/2008  

Γαθεζναηυπμοθμξ Εςάκκδξ                                                          3/11/2007 

Γαπανμπμφθμο Βθέκδ                                                                  27/10/2007    

Ζεπνδκζάξ ΐαζίθδξ                                                                      8/4/2008 



 795 

Ζ.Ι.                                                                                          14/5/2006 

Ζςζηακημπμφθμο Γζχηα                                                               8/10/2006 

Ηευκηζμ (μιαδζηή ζοκέκηεολδ ιε ημοξ                                           21/8/2006                               

Εςάκκδξ Μμθοδςνυπμοθμξ,  

Γεχνβζμξ Ζμημαίηαξ,  

Γεχνβζμξ Ξμθςιυξ,  

Ώκδνέαξ Μμθοδςνυπμοθμξ,  

Γενάζζιμξ Αζαιακηυπμοθμξ,  

Ξπφνμξ Φςηυπμοθμξ)  

Θ.Β.                                                                                          18/8/2007 & 17/11/2007  

Θαεζυξ Αδιήηνδξ                                                                        30/7/2007 

Θακευπμοθμξ ΐαζίθδξ                                                                 4/7/2007 

Θακςθάημο Θανία                                                                       7/1/2008 

Θμκή Λιπθμφ (π. Αακζήθ)                                                             3/2/2007 

Θμοββμθζάξ Ώκδνέαξ                                                                    4/1/2006   

Γναπηέξ ζδιεζχζεζξ ημο Ώ. Θμοββμθζά ηζξ μπμίεξ ιαξ παναπχνδζε ζηδκ πανμφζα ένεοκα. 

Θπανθμβζάκκδξ Ξπφνμξ                                                                 18/6/2007 

Θπμβδακυπμοθμξ Αδιήηνδξ                                                          15/4/06 

Ιζημθάμο Βθέκδ                                                                           25/3/2008 

Μαπαπνζζηυπμοθμξ ΐαζίθδξ                                                          21/12/2005 

Μαοθυπμοθμξ Εςάκκδξ                                                                  4/9/2007 

Μαοθυπμοθμξ Μακαβζχηδξ                                                            30/7/2007 

Μμθοδχνμο Ξπήθζμξ                                                                    6/1/2006 

Μνζυαμθμξ ΐαζίθδξ                                                                      5/11/2005 

Μνζμκάξ Ώκηχκδξ                                                                        29/12/2005 

Μνζμκάξ ΐαζίθδξ                                                                         18/3/2008  

Μνμζθοβζηά                                                                               18/3/2008 

(ζοκέκηεολδ ζηδκ μιχκοιδ ζοκμζηία ηδξ Μάηναξ ιε ημοξ  
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Ώκέζηδ Ξοιεςκίδδ,  

Αδιήηνδ Θενζάηδ) 

Νμδάηδξ Μενζηθήξ                                                                       21/10/2006 

Νμφπαξ Ρανάθαιπμξ                                                                    3/1/2007 & 12/12/2007 

Ξζκζβάθζα Ώκδνέαξ                                                                        21/3/2006 

Ξςηδνπυπμοθμξ ΐαζίθδξ                                                              25/7/2006 & 3/8/2006 

Οαζζή Ώζηαηενίκδ                                                                        15/9/05 

Οζμφηδ Βζνήκδ                                                                            4/1/2007 

Φενθεθήξ Ρνήζημξ                                                                       18/8/2007 

Φςηάξ Βοζηάεζμξ                                                                         18/2/2006 

Ραναθάιπμοξ Ώκαζηαζία                                                               24/12/2005 

Ρνδζηίδδξ Ζςκζηακηίκμξ  (ζοκέκηεολδ ζημκ Ρνδζηίδδ ΐαζίθεζμ)         24/8/2006 

 

 ΐ. ΑΒΠΟΒΝΛΓΒΙΒΕΞ ΜΔΓΒΞ                                                                                         

 α. Βηβιία 

 Ώββεθυπμοθμξ Ώββ., Ώπυ ηδκ Ζαημπή ζημκ Βιθφθζμ, Μανμοζία, Γ΄έηδμζδ, Ώεήκα 1994 

 Ώεακαζυπμοθμξ Ε., Ομ Ώνζάηεζμ Μαηνχκ 1892-1992, Έκαξ αζχκαξ εηπαζδεοηζηήξ 

πνμζθμνάξ, Ώεήκα 1994 

 Ώθελίμο Β., Άπακηα: ΐαζζθζηή Ανοξ, Ώεήκα 1981 

 Ώκδνζηυπμοθμξ Ρ., Έκα παζδί ζημκ πυθειμ, Μενί ηεπκχκ, Μάηνα 2007 

 Ώκηαίμξ Μ., Εζημνία ηδξ ΒΜΛΙ, η.Ώ΄, Ζαζηακζχηδξ, Ώεήκα 1977 

 Ώκηςκυπμοθμξ Ζ., Βεκζηή Ώκηίζηαζζξ 1941-1945, ημι. Ώ΄-ΐ΄, Ώεήκα 1964 

 ΐαγαίμξ Βιι., Οα άβκςζηα παναζηήκζα ηδξ Βεκζηήξ Ώκηζζηάζεςξ εζξ ηδκ Μεθμπυκκδ-

ζμκ,  Βθδιενίδμξ ηδξ Ζμνίκεμο, Ζυνζκεμξ 1961 

 Baerentzen Lars, «Δ απεθεοεένςζδ ηδξ Μεθμπμκκήζμο, Ξεπηέιανζμξ 1944» ζημ Δ 

Βθθάδα ζηδ δεηαεηία 1940-1950, Θειέθζμ, Ώεήκα 1984 

 ΐεναεκζχηδ Ο., Αζπθυ ΐζαθίμ, ΐζαθζυναια, Ώεήκα 2003 

 ΐulletin of the studies and coordination Greece, ΠΜΒΜΘ , Ώεήκα 1960 

 ΐμονηζζάκδξ Α., Βκεοιήιαηα, Μαναζηήκζμ, Ώεήκα 2001 
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 ΐοεμφθηαξ Ιη., ‗ιδνμξ, Ονίιμνθμ, Γάηοκεμξ 2005  

 Braudel F., Θεθέηεξ βζα ηδκ Εζημνία, Θκήιςκ, Ώεήκα 1987  

 ΐχνμξ  Φ., Ιέα Μαζδεία,  ηεοπ. 40  

 Gerolymatos A., Λ νυθμξ ηςκ αλζςιαηζηχκ ημο εθθδκζημφ ζηναημφ ζηδκ Ώκηίζηαζδ, 

ζημ «Βθθάδα 1936-44, Αζηηαημνία – Ζαημπή – Ώκηίζηαζδ», Μναηηζηά Ώ΄Αζεεκμφξ Ξο-

κεδνίμο Ξφβπνμκδξ Εζημνίαξ, Θμνθςηζηυ Εκζηζημφημ ΏΟΒ, Ώεήκα 1989 

 Γζάκκανδξ Γ., Μάηνα: πμθζηζζηζηή πμθοιμνθία ηαζ εαοηυηδηα, Μενί Οεπκχκ, Μάηνα 

2004  

 Γηθααάξ  Θ., πεν. «Μαβηαθαανοηζκυκ ΐήια», ηεοπ. 78/Ώπνίθζμξ -Εμφκζμξ 

1993 

 Γηυηζδξ  Ε., Φθυβεξ ζημκ θοιπμ, «Βθθάξ – Ώιενζηή», Ώεήκα 1945.  

 Γνδβμνζάδδξ Φ., Ομ ακηάνηζημ, η. Γ΄& Β΄, Ζ.Ρ. Ζαιανζκμπμφθμο, Ώεήκα 1964 

 Αεθιμφγμξ  Ώ., Θεθέηαζ ηαζ πάνενβα, η. ΐ΄, Ώεήκα 1958  

  Αεναίζδξ  Ξη., Εζημνία ηδξ Ιεμεθθδκζηήξ Βηπαίδεοζδξ & ζφβπνμκμ ε ηπα-

ζδεοηζηυ ζφζηδια, Θεζ/ηδ 1985.  

  Αδιανάξ  Ώ., Δ ιεηαννφειζζδ πμο δεκ έβζκε, η. ΐ΄, Βνιήξ, Ώεήκα 1986  

  Αδιανάξ  Ώ., Βηπαίδεοζδ 1913 -41, Εζημνία Βθθδκζημφ Έεκμοξ, η. ΕΒ΄ , 

Βηδμηζηή Ώεδκχκ, Ώεήκα 1978. 

 Αδιανάξ  Ώ., Βηπαίδεοζδ, Εζημνία Βθθδκζημφ Έεκμοξ, η. ΕΞΟ ΄, Βηδμηζηή 

Ώεδκχκ, Ώεήκα 2000 

 Ζ.Θ. Αδιανάξ – Ι. Ξαμνχκμξ, Λζ  ιέεμδμζ ηδξ ζζημνίαξ, Άβνα, Ώεήκα 1995 

 Αμνδακάξ Ξη., Έθθδκεξ εκακηίμκ Βθθήκςκ, Βπίηεκηνμ, Θεζζαθμκίηδ 2006 

 Αμοθελήξ Ώε., Ζαθαανοηζκυ μθμηαφηςια, Ώίβζμ 2001 

 Βεκζηή Ώθθδθεββφδ, ιζα πνμζπάεεζα ηαζ έκαξ άεθμξ, εηδ. «Ια οπδνεημφιε ημ θαυ», 

Ώεήκα 1945. 

 Βκεπεηίδδξ Μ., Δ εθθδκζηή ακηίζηαζδ 1941-44, Βζηία, Ώεήκα 1964 

 Βκεπεηίδδξ Μ., Ομ μθμηαφηςια ηςκ Βαναίςκ ηδξ Βθθάδαξ 1941-44, Βζηία, Ώεήκα 

1996  

 Βνεκζηνχθε Ρ., «Θεζμθααδηήξ ζηδκ Βθθάδα…», εθ. «Ομ αήια», 1946. 

 Γαη Ηε Γημθ – Μζεν Ιμνά, Ομ ένβμ ηδξ Εζημνίαξ, εηδ. Νάππα, Ώεήκα 1981.  
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  Γμνιπαθάξ  Ξη., ΒΜΛΙ, ηναβμοδμφζακ ηαζ πμθειμφζακ βζα ηδ θ εοηενζά, 

Αεθθίκζ, Ώεήκα 1993.  

 ΓςΎδδξ  Γ., Ώκηζζηαζζαηά, Ξφβπνμκδ Βπμπή, Ώεήκα 1985  

 E. Hobsbawm, Γζα ηδκ Εζημνία, Θειέθζμ, Ώεήκα 1998 

 Θεμημηάξ Γ., Οεηνάδζα Διενμθμβίμο 1939-1963, Βζηία, (π.π.)  

 Θςιαδάηδξ Ξη., «Θαφνδ αβμνά, πθδεςνζζιυξ ηαζ αία» ζημ Δ Βθθάδα ζηδ δεηαεηία 

1940-1950, Θειέθζμ, Ώεήκα 1984 

 Εαηνίδδξ Γ., «Ζαημπή, Ώκηίζηαζδ ηαζ ΐνεηακμί» ζημ Δ Βθθάδα ζηδ δεηαεηία 1940-

1950, Θειέθζμ, Ώεήκα 1984  

 Ειανζχηδ Ν., Μαζδεία & Ζμζκςκία, Ξφβπνμκδ Βπμπή, Α΄έηδμζδ, Ώεήκα 

1985 

 Ζαημβζάκκδξ Ώκη., Δ εδνζςδία ηςκ Ιαγί ζηδκ Βθθάδα, Ζαζηακζχηδ, Ώεήκα 2000 

 Ζαθακηγήξ Ζ., Λζ ζθαβέξ ηςκ Ζαθαανφηςκ, Ώεηυξ, Ώεήκα 1945  

 Ζαθακηγήξ  Ζ., Ξημκ αζηενζζιυ ημο Α. Γθδκμφ, Αίπηοπμ, Ώεήκα 1985  

 Ζαθδίνδξ Α., Ζαθάανοηα έβηθδια πςνίξ ηζιςνία, Ώεήκα 1999 

 Ζαθδίνδξ Α. –ΙζημθαΎδδξ Μ., Δ πζμ ιαφνδ ιένα ηδξ Ζαημπήξ, Μάηνα 1963 

  Ζαναθήξ Ζ., Εζημνία ηςκ δναιαηζηχκ βεβμκυηςκ ηδξ Μεθμπμκκήζμο, η. Ώ΄, 1958-67  

  Ζαηζακηχκδξ  Γ., Λζ δάζηαθμζ ζημοξ αβχκεξ βζα ρςιί, παζδεία, εθεοε ε-

νία, «Ξφβπνμκδ Βπμπή», Ώεήκα 1981.  

 Ζαηζακηχκδξ  Γ., Δ ανζζηενή πανάηαλδ ηςκ δαζηάθςκ  ζημ ιεζμπυθειμ, 

Ξφβπνμκδ Βπμπή, Ώεήκα 1998  

 Ζέδνμξ Ώ., Δ εθθδκζηή ακηίζηαζδ 1940-44, η. Ώ΄-ΐ΄, εηδ. Α΄, Θειέθζμ, Ώεήκα 1983 

 Ζμηανίδδξ Ι. – Μαπαηυβημξ Ζ., Λ Άνδξ ζηδ Ηαιία, Φζθίζηςν, Ώεήκα 2006  

 Ζμοημοθέξ Γ., Δ ζοκέπεζα ζηδκ ζζημνία ςξ ηναβζηή επακάθδρδ – Δ πενίπηςζδ ημο εθ-

θδκζημφ ζοκδζηαθζζηζημφ ηζκήιαημξ, 1936-1948 ζημ «Δ Βθθάδα ΄36-΄49» (επζιέθεζα 

Ρ. Φθάσζεν), Ζαζηακζχηδξ, Ώεήκα 2003, Α΄έηδμζδ. 

  Ζμονμφιαθδξ Γ., πεν. «Βεκζηή Ώκηίζηαζδ», ηεοπ. 101/1999.  

  Ζμοηζαφηδξ  Γ., Δ Βεκζηή Ώκηίζηαζδ ζηδ Ηεοηάδα, ΜΒΏΒΏ Ηεοηάδαξ, 

Ώεήκα 1991.  

  Ζοπνζακυξ  Μ., Ξοβηνζηζηή Εζημνία ηδξ εθθδκζηήξ εηπαίδεοζδξ, ΐζαθζυν α-

ια, Ώεήκα 2004  

 Ζονζαηυπμοθμξ Ζ., Ομ πςνζυ Ιάζζα Ζαθαανφηςκ, Ώεήκα 1990  
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 Ζςζηυπμοθμξ Ο., «Οα Οάβιαηα Ώζθαθείαξ», ζημ Μμθειζηυξ Οφπμξ, Ιμ 35 

 Ηάβανδξ Α., Μέκηε πνυκζα αίιαημξ, δυλδξ ηαζ ζηθααζάξ, Ώββ. Ζμοθμοιπή, Μάηνα 1946 

 Ηάγανδξ ΐ., Μμθζηζηή Εζημνία ηςκ Μαηνχκ, η. ΐ΄- Γ΄, Ώπασηέξ εηδυζεζξ, Μάηνα 1989  

 Ηεαέκηδξ Ρν., Μεκήκηα πνυκζα απυ ημ μθμηαφηςια Ζαθαανφηςκ (1943-93), Ώεήκα 19 

94 

 Ηεφηςια αθζενςιέκμ ζηδ δνάζδ ημο Βθθδκζημφ ηαζ Αζεεκμφξ Βνοενμφ Ξηαονμφ ηαηά 

ηδκ ηναβςδία ηςκ Ζαθαανφηςκ 13 Αεηειανίμο 1943, εηδ. Ιμιανπίαξ ηδξ ΏπαΎαξ – 

Έκςζδξ ηςκ Ζαθαανοηζκχκ ηδξ Μάηναξ, (π.π.)  

 Ηέθαξ  Ρν., Εζημνία ηδξ [Αδιμηζηήξ ] Βηπζαδεφζεςξ, ΛΒΞΐ, Ώεήκα 1942  

 Ηζάημξ Ώ., «Ώκηάνηεξ ηαζ ζοιιμνίηεξ ζηα αηαδδιασηά αιθζεέαηνα», ζημ «Δ Βθθάδα 

΄36-49», Ζαζηακζχηδ, Α΄έηδμζδ, Ώεήκα 2003 

 Ηίαακμξ Α., «Ζακεθθυπμοθμξ Μακαβζχηδξ» ζημ Μάπονμξ -Ηανμφξ-

ΐνζηάκζηα, Ώεήκα 2000.  

  Ηζκανδάημξ  Ξπ. ζημ «Βθθάδα 1936 -44, Αζηηαημνία -Ζαημπή-Ώκηίζηαζδ», 

Μναηηζηά Ώ΄Αζεεκμφξ Ξοκεδνίμο Ξφβπνμκδξ Εζημνίαξ, Έηδμζδ Θμνθςηζ-

ημφ Εκζηζημφημο ΏΟΒ, Ώεήκα 1989.  

 Ημοηάημξ  Ξπ., Δ πμθζηζηή ηδξ Εηαθίαξ ζηα Βπηάκδζα, ζημ «Δ Βθθάδα 

1936-1944, Αζηηαημνία-Ζαημπή-Ώκηίζηαζδ, Μναηηζηά Ώ΄Αζεεκμφξ Ξοκεδ-

νίμο Ξφβπνμκδξ Εζημνίαξ, Έηδμζδ Θμνθςηζημφ Εκζηζημφημο ΏΟΒ, Ώεήκα 

1989 

 Ημοηάημξ  Ξπ., Δ γςή ηαζ  δνάζδ ηςκ Βθθήκςκ ζηα Αςδεηάκδζα, Εζημνία 

Βθθδκζημφ Έεκμοξ, η. ΕΒ΄, Βηδμηζηή Ώεδκχκ, Ώεήκα 1978  

 Θάβεν Ρ. Φ., Ώπυ ηδ ΐζέκκδ ζηα Ζαθάανοηα, Βζηία, Ώεήκα 2003 

 Θαβηνζχηδξ Α., Θοζίαζ ηδξ Βθθάδμξ ηαζ εβηθήιαηα Ζαημπήξ, Ώεήκα 1949 

 Mazower Θ., Ξηδκ Βθθάδα ημο Ρίηθεν, Ώθελάκδνεζα, Ώεήκα 1994 

 Θαιυπμοθμξ Μ., Θένεξ αβςκίαξ, Ώεήκα 1949 

 Θακςθάημο Θ., Ώπυ ημ διενμθυβζμ εκυξ παζδζμφ ηδξ Ζαημπήξ, Βζηία, Ώεήκα 1984 

 Θανβανίηδξ Γ., «Ώπυ ημκ Θεηαλά ζημκ Βιθφθζμ – Οα ζφιαμθα ηδξ παηνίδαξ» ζημ «Δ 

Βθθάδα ΄36-΄49», εηδ. Α΄, Ζαζηακζχηδξ, Ώεήκα 2003. 

 Θανζκέθθδξ Η., Ξηα πνμζθοβζηά ηδξ Μάηναξ ηδ δεηαεηία ημο ΄40, Μαιιζηναζζαηζηυξ 

Ξφκδεζιμξ Μαηνχκ, Μάηνα 1993 
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 Matsas Θ., The illusion of safety, Pella, New York 1997 

 Θαπαίνα Β., Δ Ιεμθαία ηδξ 4 δξ Ώοβμφζημο, Εζημνζηυ Ώνπείμ Βθθδκζηήξ 

Ιεμθαίαξ, Γεκζηή Γναιιαηεία Ιέαξ Γεκζάξ, Ώεήκα 1987  

 Θεθάξ  Ξπ., πεν. «Βθθδκζηή Αδιζμονβία», 1948  

 Θεηαλάξ  Ε., Ηυβμζ ηαζ ζηέρεζξ (1936 -41),  η. Ώ΄, Ίηανμξ, Ώεήκα 1969  

 Θζηνμφηζζημξ  Ώ. Ε.  1897-1939, Δ θςηεζκή πανμοζία ημο ζηδκ Μάηνα, 

Μάηνα 1964  

 Θμοββμθζάξ Ώ., Ομ ΐ΄Γοικάζζμκ εκ Μάηναζξ, Μάηνα 1999 

 Θμοββμθζάξ Ώ., Ομ Ώ΄Γοικάζζμκ εκ Μάηναζξ, Μάηνα 2001 

 Θμφημοθαξ Μ., Μεθμπυκκδζμξ 1940-45, ΐζαθζυναια, Ώεήκα 2004  

 Θμφημοθαξ  Μ., Σνίςκ, Γζάκκδξ Θζπαθυπμοθμξ, Θειέθζμ, Ώεήκα 1999  
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